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บอกกล่าว
รายงานสุขภาพคนไทยฉบับปี 2563 นี้ นับเป็นฉบับที่ 17
หากเปรียบตามช่วงชีวิตของคนก็ถือว่าก�ำลังอยู่ในช่วงวัยรุ่น
ทีก่ ำ� ลังเติบโตต่อไปเพือ่ เป็นผูใ้ หญ่เต็มตัว รายงานฉบับนี้ ท�ำหน้าที่
บันทึกเหตุการณ์สำ� คัญทีเ่ กิดขึน้ ในแต่ละปี น�ำเสนอข้อมูลตัวชีว้ ดั
ที่เป็นประโยชน์ และหยิบยกประเด็นสุขภาพและสังคมที่เป็น
เรือ่ งเด่นมาน�ำเสนอในแต่ละฉบับ หากมองย้อนกลับไปจะเห็นว่า
บางสถานการณ์ทเี่ คยเป็นปัญหา อาจก�ำลังมีการเปลีย่ นแปลงไป
ในทิ ศ ทางที่ ดี ขึ้ น ขณะที่ บ างสถานการณ์ ก็ ยั ง คงเป็ น ปั ญ หา
ที่ยังแก้ไม่ตก หรืออาจจะก�ำลังย้อนกลับมาเป็นปัญหาใหม่
ในฉบับนี้ ส่วนตัวชีว้ ดั น�ำเสนอ 12 หมวดตัวชีว้ ดั “สุขภาพ
วัยรุ่นและเยาวชนไทย” โดยแบ่งหมวดตัวชี้วัดออกเป็นหมวดที่
1-3 สถานะสุขภาพ ทางกาย จิต และสังคม หมวดที่ 4-8
ปัจจัยก�ำหนดสุขภาพด้านพฤติกรรม เกีย่ วกับการบริโภคอาหาร
การมีกิจกรรมทางกาย พฤติกรรมทางเพศ พฤติกรรมเสี่ยงทาง
สุขภาพอื่น ๆ และพฤติกรรมเสี่ยงทางสังคม หมวดที่ 9-11
ปัจจัยก�ำหนดสุขภาพด้านสภาพแวดล้อม เกี่ยวกับสื่อออนไลน์
ครอบครัว การศึกษาและการท�ำงาน และหมวดที่ 12 นโยบาย
ของไทยที่มีต่อวัยรุ่นและเยาวชน โดยวัยรุ่นและเยาวชนในที่นี้
ครอบคลุมประชากรในช่วงอายุ 10-24 ปี

ส่วน 10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ ได้คัดเลือก 10 เรื่องราวส�ำคัญในรอบปีที่ผ่านมา เช่น ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ที่ก�ำลัง
ทวีความรุนแรงขึ้นทุกปี การต่อสู้เพื่อแบนสารก�ำจัดศัตรูพืช 3 ชนิดที่มีทีท่าไม่ง่าย ภาวะซึมเศร้าของเด็กและเยาวชนไทย
นโยบายการใช้กญั ชาทางการแพทย์ทตี่ อ่ เนือ่ งมาจากปี 2561 อีสปอร์ต กีฬาชนิดใหม่หรือเกมออนไลน์ เป็นต้น พร้อมกับน�ำเสนอ
ผลงานดี ๆ ที่เกิดขึ้นในรอบปี จ�ำนวน 4 เรื่อง
ส�ำหรับเรื่องพิเศษประจ�ำฉบับ รายงานสุขภาพคนไทย 2563 ได้สะท้อนภาพการศึกษาของไทยที่มีการปฏิรูปมาหลาย
ทศวรรษ โดยแต่ละครัง้ มีทงั้ ความส�ำเร็จและความล้มเหลวทีเ่ ป็นบทเรียน แม้ทผี่ า่ นมาไทยจะลงทุนกับการศึกษาเป็นจ�ำนวนมาก
แต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับตรงกับข้าม ศักยภาพในการแข่งขันของเด็กไทยยังด้อยกว่าประเทศอื่น ๆ เนื้อหาภายใน มีการยกตัวอย่าง
ข้อมูลคะแนน PISA ของเด็กไทยเปรียบเทียบกับประเทศต่าง ๆ นอกจากนี้ ได้ไล่เรียงปัญหาของการศึกษาในทุกระดับ ตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนถึงระดับมหาวิทยาลัย รวมถึงได้ยกประเด็นความเหลื่อมล�้ำที่เป็นอุปสรรคส�ำคัญในการศึกษาของเด็กไทย
พร้อมทัง้ ยกตัวอย่างประเทศฟินแลนด์และสิงคโปร์ ทีร่ ะบบการศึกษามีคณ
ุ ภาพสูงซึง่ มีปรัชญาการศึกษา วิธคี ดิ ต่อการพัฒนาคน
ผลลัพธ์และประสิทธิภาพการศึกษาที่แตกต่างจากไทย เป็นไปได้หรือไม่ที่ไทยจะได้เรียนรู้เพื่อพัฒนาการศึกษาในบ้านเราที่
เหมาะสมในบริบทของเราเอง อันทีจ่ ริงแล้ว การศึกษาไทยยังมีเรือ่ งดี ๆ ทัง้ ในด้านกฎหมายทีจ่ ะบังคับใช้เพือ่ พัฒนาการศึกษา
โรงเรียนทางเลือก โครงการสนับสนุนการศึกษาระดับต่าง ๆ แนวคิดการปฏิรปู การศึกษาจากล่างขึน้ บนทีเ่ น้นการปฏิรปู การเรียน
การสอนระหว่างครูกับนักเรียนที่หากท�ำได้อย่างจริงจังก็จะสามารถแก้ปัญหาการศึกษาได้ในหลายมิติ สิ่งเหล่านี้ จะเป็นไปได้
มากน้อยเพียงใด เกิดได้จริง จะยั่งยืน และเป็นค�ำตอบของสังคมไทยหรือไม่ ขอเชิญท่านผู้อ่านร่วมหาค�ำตอบและวิเคราะห์
ไปพร้อมกับเรา
คณะท�ำงานจัดท�ำรายงานสุขภาพคนไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่า “สุขภาพคนไทย 2563” จะเป็นหนังสือที่ยังประโยชน์
ให้กับสังคมไทย และก่อให้เกิดการเรียนรู้จากอดีต เพื่อน�ำไปสู่สังคมที่เป็นสุขร่วมกันได้ต่อไป
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ที่มา : การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553 – 2583 (ฉบับปรับปรุง), ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2562)

“วัยรุ่นและเยาวชน” เป็นกลุ่มประชากรในช่วงวัย
ที่ ก� ำ ลั ง เปลี่ ย นผ่ า นจากวั ย เด็ ก สู ่ วั ย ผู ้ ใ หญ่ ภายใต้
การเปลี่ ย นแปลงทั้ ง ทางร่ า งกายและจิ ต ใจนี้ ปั จ จั ย
สภาพแวดล้อม ครอบครัวและบุคคลรอบข้าง รวมถึง สิง่ เร้า
และสิ่งกระตุ้นรอบด้าน เป็นทั้งปัจจัยบวกและปัจจัยเสี่ยง
ทีส่ งั คม โดยเฉพาะ ครอบครัวและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องต้อง
ท�ำความเข้าใจ ให้ความส�ำคัญและการสนับสนุนทีเ่ หมาะสม
รายงานสุขภาพคนไทย 2563 นี้ น�ำเสนอ 12 หมวด
ตัวชี้วัด “สุขภาพวัยรุ่นและเยาวชนไทย” โดยหมวดที่ 1-3
เป็นข้อมูลสถานะสุขภาพทางกาย จิต และสังคม หมวดที่
4-8 เป็นข้อมูลปัจจัยก�ำหนดสุขภาพด้านพฤติกรรม เกีย่ วกับ
การบริโภคอาหาร การมีกจิ กรรมทางกาย พฤติกรรมทางเพศ
พฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพอื่น ๆ และพฤติกรรมเสี่ยงทาง
สังคม หมวดที่ 9-11 ปัจจัยก�ำหนดสุขภาพด้านสภาพแวดล้อม
เกี่ยวกับสื่อออนไลน์ ครอบครัว การศึกษาและการท�ำงาน
และหมวดที่ 12 นโยบายของไทยทีม่ ตี อ่ วัยรุน่ และเยาวชน
องค์การอนามัยโลก ให้นยิ าม “วัยรุน่ ” (Adolescents)
หมายถึง ประชากรในช่วงอายุ 10-19 ปี และ “เยาวชน”
(Youth) หมายถึงประชากรในช่วงอายุ 15-24 ปี เมื่อรวม
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สุขภาพคนไทย 2563

ทั้ง 2 กลุ่มเข้าด้วยกัน “วัยรุ่นและเยาวชน” จึงครอบคลุม
ประชากรในช่วงอายุ 10-24 ปี ภายใต้การเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างประชากรของประเทศไทย จ�ำนวนประชากร
วัยรุ่นและเยาวชนไทยอายุ 10-24 ปี ลดลงต่อเนื่องในช่วง
ที่ผ่านมา โดยมีจ�ำนวน 12.7 ล้าน ในปี 2563 หรือ ร้อยละ
19.1 ของประชากรทั้งหมด โดยทั้งจ�ำนวนและสัดส่วนนี้
มีแนวโน้มลดลงต่อไปในอีก 10-20 ปีข้างหน้า
แม้ วั ย รุ ่ น และเยาวชนจะเป็ น กลุ ่ ม ที่ มี สุ ข ภาพกาย
แข็งแรงกว่าประชากรในวัยอื่น แต่ปัจจัยเสี่ยงที่ส�ำคัญต่อ
การบาดเจ็บทางกายและการตายก่อนวัยอันควร ยังคงเป็นเรือ่ ง
อุบัติเหตุทางท้องถนน ซึ่งผู้ชายมีความเสี่ยงมากกว่าผู้หญิง
ปัญหาสุขภาพจิตและโรคซึมเศร้า ที่เกิดจากความเครียด
ปัญหาส่วนตัว หรือการถูกกลั่นแกล้งจากเพื่อนหรือคนรู้จัก
ที่อาจเป็นสาเหตุน�ำไปสู่การฆ่าตัวตายและปัญหาสุขภาพ
อื่น ๆ ที่ตามมา เป็นอีกเรื่องที่ต้องเฝ้าระวัง จากการที่
สภาพสังคมและวิถีชีวิตในปัจจุบันมีความเป็นอยู่ที่เป็น
ปัจเจกมากขึ้น ความใกล้ชิดกับชุมชน การมีความสัมพันธ์
ทางสังคมและการมีเพื่อนสนิทของวัยรุ่นและเยาวชนไทย
พบว่ า มี แ นวโน้ ม ลดลง ระบบการเกื้ อ หนุ น ทางสั ง คม

การให้ค�ำปรึกษาสายด่วน หรือทางออนไลน์ อาจมีบทบาท
เพิม่ ขึน้ ในการสนับสนุนเพือ่ สร้างเสริมสุขภาพสังคมทีด่ ขี อง
วัยรุ่นและเยาวชนได้
การบริโภคอาหารของวัยรุ่นและเยาวชนมีเทคโนโลยี
และแอปพลิเคชันสั่งซื้ออาหารเข้ามามีบทบาทเพิ่มขึ้น แต่
การเลือกส่วนใหญ่ยังขึ้นอยู่กับ ความชอบและความอยาก
เป็นปัจจัยหลัก มากกว่าค�ำนึงถึงคุณค่าทางโภชนาการ
ท�ำให้จ�ำนวนมากยังคงเลือกกินอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพ
ขณะที่การบริโภคผักและผลไม้ยังอยู่ในระดับที่ต�่ำ เกี่ยวกับ
กิจกรรมทางกาย การส�ำรวจในปี 2562 พบวัยรุ่นและ
เยาวชนเพศหญิง 1 ใน 3 มีกิจกรรมทางกายทีไ่ ม่เพียงพอ
ซึ่งเป็นสัดส่วนที่สูงกว่าเพศชาย การออกก�ำลังกายและ
เล่ น กี ฬ า รวมถึ ง การมี กิ จ กรรมทางกายจากการสั ญ จร
และเดิ น ทางในชี วิ ต ประจ� ำ วั น เป็ น เรื่ อ งที่ ค วรรณรงค์
และสนับสนุนเพิ่มมากขึ้น
ปัญหาแม่วยั รุน่ แม้มแี นวโน้มลดลง แต่พฤติกรรมเสีย่ ง
ทางเพศจากการมีจำ� นวนคูน่ อนทีเ่ พิม่ ขึน้ การไม่ใช้ถงุ ยางอนามัย
ในการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และจ�ำนวนผู้ป่วย
โรคซิฟิลิสในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
เป็นปัญหาที่ยังต้องเฝ้าระวัง เช่นเดียวกับพฤติกรรมเสี่ยง
ทางสุขภาพอื่น ๆ ทั้ง การสูบบุหรี่และดื่มสุรา ซึ่งพบว่ามี
สัดส่วนของวัยรุ่นและเยาวชนที่สูบและดื่มค่อนข้างทรงตัว
ไม่ ล ดลงเท่ า ที่ ค วร พฤติ ก รรมการขั บ ขี่ ใ นขณะมึ น เมา
และการไม่สวมหมวกนิรภัยเมื่อใช้รถจักรยานยนต์ รวมถึง
พฤติกรรมเสีย่ งทางสังคม เช่น ปัญหายาเสพติดให้โทษ หรือ

การเล่นหรือติดพนัน ที่ปัจจุบันมีรูปแบบที่หลากหลายและ
ช่องทางการเข้าถึงออนไลน์ได้ง่ายขึ้น
วัยรุ่นและเยาวชนไทยเกือบทุกคนมีโทรศัพท์มือถือใช้
และมากกว่าร้อยละ 90 เข้าถึงอินเทอร์เน็ต อย่างไรก็ตาม
การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่ยังเป็นไปเพื่อการสื่อสารและ
ความบั น เทิ ง มากกว่ า เพื่ อ การเรี ย นรู ้ แ ละการศึ ก ษา
ขณะที่สื่อสังคมออนไลน์เข้ามามีบทบาทเพิ่มมากขึ้นใน
ชีวิตเกือบทุกด้าน แต่ความสัมพันธ์ของวัยรุ่นและเยาวชน
ไทยกับครอบครัวดูเหมือนจะห่างเหินมากขึ้น การใช้เวลา
ท�ำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันในครอบครัว การปรึกษาปัญหา
และเปิดใจคุยกันในเรื่องต่าง ๆ กลับมีน้อยลง ซึ่งเป็นสิ่งที่
ทุ ก คนในครอบครั ว ที่ มี วั ย รุ ่ น และเยาวชนเป็ น สมาชิ ก
ต้องหันกลับมาพิจารณาช่วยกันสานสัมพันธ์ให้แนบแน่นขึน้
ในด้านการศึกษาและการท�ำงาน การพัฒนาคุณภาพ
ประสิทธิภาพ รวมถึง ความเสมอภาคของการศึกษาให้กบั
ประชากรวัยเรียนทุกคน ทุกกลุม่ การส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้
ตลอดชี วิ ต ทั ก ษะและศั ก ยภาพในการท� ำ งานที่ จ� ำ เป็ น
ในอนาคต ให้ กั บ วั ย รุ ่ น และเยาวชน โดยเฉพาะกลุ ่ ม
กลุ่ม NEET ซึ่งมีประมาณ 1 ใน 8 ของวัยรุ่นและเยาวชน
ไทยทัง้ หมด โดยเป็นกลุม่ ทีไ่ ม่อยูท่ งั้ ในระบบการศึกษา และ
ในระบบการจ้างงาน เป็นความท้าทายและข้อพิจารณา
ที่ส�ำคัญในการก�ำหนดนโยบายของประเทศไทย ในการ
ส่งเสริมและพัฒนาประชากรวัยรุน่ และเยาวชนให้มคี ณ
ุ ภาพ
ชีวติ ทีด่ ี เป็นพลเมืองสร้างสรรค์ ทีม่ สี ว่ นร่วมในฐานะภาคีทมี่ ี
พลังในกระบวนการพัฒนาของประเทศในระยะยาว
12 หมวดตัวชี้วัด “สุขภาพวัยรุ่นและเยาวชนไทย”
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สุขภาพกาย

รอยละ

1

91.5

88.3

ในปี 2560 อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนของวัยรุ่นและเยาวชน
11.7
8.6
อยู่ที่ 40.9 ต่อ 100,000 ประชากร
ชาย

หญิง

รอยละ

วย/ไมย
บาย
ไม
วัยรุน่ และเยาวชนโดยรวมมีสขุ ภาพกายทีแ่ 91.5
ข็งแรงและยังห่างไกลจากโรคต่าง ๆ แต่89.9
มมีคี อาการป
วามเสี
่ สงจากอุ
บมตั ีอาการป
เิ หตุวย/ไมสบาย
88.3
ทางถนนที่ยังเป็นสาเหตุการบาดเจ็บและเสียชีวิตอันดับหนึ่ง

วัยรุน่ และเยาวชนในช่วงอายุ 10-24 ปี เป็นช่วงทีส่ ขุ ภาพกาย
5 อันดับสาเหตุการป่วย/
ไม่สบายของวัยรุ่นและเยาวชน
(อายุ 10-24 ปี)
11.7
10.1
โดยรวมแข็งแรง การเจ็บป่วยจากโรคประจ�ำตัวหรือโรคเรื8.6อ้ รังยังมีนอ้ ย
ครั้งสุดท้ายในรวม
1 เดือนที่ผ่านมา
หญิง
โดยมากเป็นการเจ็บป่วยเล็ก ๆ น้อย ๆ ในปี 2560 มีเชาย
พียง 1 ใน 10
มีอาการปาวพั
ย/ไม
สก
บาย
ไมมีอาการปวย/ไมสบาย
การเข
กง่ รัหนึ
ษาตั
12 เดือนที่ผานมา
ทีม่ กี ารเจ็บป่วยหรือรูส้ กึ ไม่สบายใน 1 เดือนทีผ่ า่ นมา โดยที
ร่ าวครึ
ง่ วในสถานพยาบาลใน
ของผู้เจ็บป่วยหรือไม่สบาย มีอาการเป็นหวัด ไอ หรือมีน�้ำมูก
ชาย
100

รอยละ

90
80

วัยรุ่นและเยาวชน (อายุ 10-24 ปี)
70
ที่ป่วย/ไม่สบายใน 1 เดือนที่ผ่านมา
60

รอยละ

91.5

88.3

1. หวัด/ไอ/มีน้ำมูก

ชาย

3. โรคเรื้อรัง/โรคประจำตัว
4. อื่นๆ

มีอาการปวย/ไมสบาย
5.

11.7

หญิง

ไมมีอาการปวย/ไม
สบาย
ไข ไอและหอบ
ปอดบวม

หมายเหตุ : เฉพาะการป่วยที่ไม่ต้องนอนในสถานพยาบาล
ที่มา : การส�ำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2560, ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ

2. ไขตัวรอน

10.8

1. หวัด/ไอ/มีน้ำมูก

หญิ2.ง ไขตัวรอน

94.14
3. โรคเรื้อรัง/โรคประจำตั
ว

8.4

95.27
3. ปวดทอง/ทองอืด/ทองเ

40

4. อื่นๆ

5.9

4. ความเครียด/นอนไมหลับ

30

5. ไข ไอและหอบ ปอดบวม

4.6

5. ทองรวง/ทองเสีย/อาหา

20
10

89.9

รอยละ
54.5

0

2. ไขตัวรอน
8.6

54.5

96.36

50

ชาย

1. หวัด/ไอ/มีน้ำมูก

10.8
10.1

8.4

รอยละ
1. หวัด/ไอ/มีน้ำมูก
3.64

ชาย
2. ไขตัวรอน

เคยเขาพักรักษา

5.86

หญิง
ไมเคยเขาพักรักษา

3. ปวดทอง/ทองอืด/ทองเฟอ/โรคกระเพาะ

5.9 ยและสวั4.
ที่มา: การสำรวจอนามั
สดิกความเครี
าร 2560ยด/นอนไมหลับ/ปวดหัว
รวม
4.6

5. ทองรวง/ทองเสีย/อาหารเปนพิษ

52.7
4.73

รวม
12.1
7.4
5.5
5.4

หมายเหตุ : ถามเฉพาะผูท้ มี่ กี ารป่วยทีไ่ ม่ตอ้ งนอนในสถานพยาบาลใน 1 เดือนทีผ่ า่ นมา
ที่มา : การส�ำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2560, ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ

หญิง

สาเหตุการเข้าพักรักษาตัวในสถานพยาบาลครั้งสุดท้าย
ส�ำหรับการเข้าพักรักษาตัวในสถาน
ใน 12 เดือนที่ผ่านมา วัยรุ่นและเยาวชน (อายุ 10-24 ปี)
พยาบาล พบว่าผู้หญิงมีการเข้าพักรักษา
5.8
หญิง
ตัวในสถานพยาบาลใน
12 เดือนทีผ่ า่ นมา ชาย
ชาย
รอยละ
มากกว่ า ผู ้ ช ายเล็ ก น้ อ ยรอยละ
(ร้ อ ยละ 5.9
1. หวัด/ไอ/มีน้ำมูก
หวัด/ไอ/มีน้ำมูก
52.7
เปรียบเทียบกับร้อยละ54.5
3.6) อย่า1.งไร
39.0
2. ไขตัวรอน
10.8
2. ไขตัวรอน
12.1
โรค
โรค
29.2
ก็
ต
าม
ครึ
่
ง
หนึ
่
ง
ของผู
้
ห
ญิ
ง
ที
่
เ
ข้
า
รั
ก
ษาตั
ว
50.0
65.0
3. โรคเรื้อรัง/โรคประจำตัว
8.4
3. ปวดทอง/ทองอือุบดัต/ทิเหตุ
องเฟอ/โรคกระเพาะ
7.4
อุบัติเหตุ
ในโรงพยาบาลเป็นเพราะไปคลอดบุ
ตร
4. อื่นๆ
5.9
4. ความเครียด/นอนไม
ห
ลั
บ
/ปวดหั
ว
5.5
อื่นๆ
อื่นๆ
ในขณะที
่ผู้ชายร้อยละ 65.0
กษา
5. ไข ไอและหอบ
ปอดบวม
4.6 เข้ารั5.
ทองรวง/ทองเสีย/อาหารเปนพิษ
5.4
คลอดบุตร
7.2
3.8
ตัวด้วยโรค ตามด้วยร้อยละ 29.2 ที่เข้า หมายเหตุ : ถามเฉพาะผู้ที่เข้าพักรักษาตัวในสถานพยาบาลใน 12 เดือนที่ผ่านมา
รักษาตัวเนื่องจากอุบัติเหตุ
ที่มา : การส�ำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2560, ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
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0.5

0.4

0.4
0.3

ที่มา: หนวยเฝาระวังและสะทอนสถานการณความปลอดภัยทางถนน (Thailand Road Safety Observatory, TRSO)
โดยมูลนิธิไทยโรดส (http://trso.thairoads.org/statistic/national/N-SPI-B/N-SPI-B3/N-SPI-B3-02)

0.3

2557

0.5

0.6

ชาย

0.6

0.5

0.5

0.4

0.4
0.3

0.3

0.5

0.5

0.3

0.3

0.4
0.3

หญิง

15-19 ป

รวม

1.5

1.7

1.7

1.1

1.1

0.5

0.5

ชาย

1.6

1.5

1.0

1.0

0.5

0.5

1.0
0.5

พ.ศ.
2557

2558

2559

2560

2558

0.3

0.3

2559

0.4
0.3

2560

1.8

1.8

1.8

1.2

1.2

1.2

0.5

0.5

0.5

0.5

2557

2558

2559

2560

1.1

2561

20-24 ป

รวม

หญิง
1.7

ตอประชากร 1,000 คน

10-14 ป

รวม

ตอประชากร 1,000 คน

ตอประชากร 1,000 คน

หญิง

0.5

1.7

1.1
0.5

พ.ศ.

2561

2557

2558

2559

2560

2561

พ.ศ.
2561

ที่มา : สถิติสาธารณสุข พ.ศ. 2561, กระทรวงสาธารณสุข

สาเหตุ
ญ
สุขภาวะจากการเสียยชีชีววิติตกก่
อนวั
ยอัยนควร
ป 2557
รวม
งอันดับก
5 ชายอันดับ5หญิสาเหตุ
ารสูกญารสู
เสี20-24
ยปีเสีสยุขปปภาวะจากการเสี
อนวั
อันควร
ปี 2557
1.8

1.8

1.2

1.2

ตอประชากร 1,000 คน

1. อุบ1.7
ัติเหตุทางถนน

1.1

หมวด 1
0.5

0.5

2557

2558

197

1.8

2. เอดส

0.5

2559

HIV1.2

4. การทำรายตนเอง

3. การถูกทำราย

1.7

5. อุบัติเหตุอื่นๆ

1.1

จำนวนปที่เสียไปเพราะเสียชีวิตกอนวัยอันควร (‘000 ป)
0.5

57

0.5

23

37

พ.ศ.

2560

2561

17

หมายเหตุ
อายุ 15-29
15-29 ปปี
หมายเหตุ:: อายุ
ทีทีม่ ่มาา:: Burden
รายงานภาระโรคและการบาดเจ็
พ.ศ. 2557, ส�ำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
of Disease Researchบของประชากรไทย
Program (BOD Thailand)

วั ย รุ ่ น และเยาวชนเพศชาย
อายุ 15-24 ปี มีอัตราตายสูงกว่า
ผู้หญิงถึงกว่า 3 เท่า โดยอุบัติเหตุ
ทางถนนเป็ น สาเหตุ อั น ดั บ หนึ่ ง
ของการเสี ย ชี วิ ต ก่ อ นวั ย อั น ควร
ของวัยรุ่นและเยาวชน ตามด้วย
เอดส์ การถูกท�ำร้าย การท�ำร้าย
ตัวเอง และอุบัติเหตุอื่น ๆ

อัตราการบาดเจ็บ และ เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของวัยรุนและเยาวชน (15-24 ป)
จำนวนผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
ป 2554-2559

อัตราการบาดเจ็บ และ เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของวัยรุ่นและเยาวชน (15-24 ปี)

6000

511.8

ตอ 100,000 ประชากร

4000

435.2

2000

1000

429.4

4,348

4,474

2,080

342.8

1,763

1,710
1,521

367.2

335.5

417.8

1,424
521

437

2554

2555

2,057
1,843

1,741

เสียชีวิต

4,407

3,624

3,752

3000

บาดเจ็บ

5,292

5000

315.5

2,399

2,058
1,804
301.0

527

574

545

2556

2557

2558

2,208

302.4

685

0

2559

ป
15-19 ป
20-24 ป 34.4 รวมอายุ
10-24 ป 32.4
32.710-1429.6
27.3
32.7
33.5 18.5 20.6 22.4 40.9
25.0 23.5

ที่มา: ระบบบูรณาการขอมูลการตายจากอุบัติเหตุทางถนน กรมควบคุมโรค สำนักโรคไมติดตอ กระทรวงสาธารณสุข
2548

2549

2550

2551

2552

2553

2554

2555

2556

พ.ศ.
2557

2558

2559

2560

ที่มา : หน่วยเฝ้าระวังและสะท้4อนสถานการณ์
ในป 2559
ใน 5 ความปลอดภัยทางถนน มูลนิธิไทยโรดส์

มีวัยรุนและเยาวชน
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน

1.0

1

0.5

0

2557

2

พ.ศ.

อัตราตายตอประชากรในชอัวตงอายุ
เดียวกั
น 1,000 คน
จำแนกตามกลุ
มอายุ ป คน
2557-2561
ราตายต่
อประชากรในช่
วงอายุ
เดียวกัน 1,000
จำ�แนกตามกลุ่มอายุ
ชาย

0.5

ตอประชากร 1,0

ตอประชากร 1,0

0.5

ของวัยรุนและเยาวชน
ที่เสียชีวิต

ในปี 2560 พบแนวโน้
ม อั ต ราการเสี ย ชี วิ ต จากอุ บั ติ เ หตุ ท างท้ อ งถนนของวั ย รุ ่ น และเยาวชนที่ เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น ดั ง นั้ น
เฉลี่ยวันละ 14.5 คน
เปนผูชาย
ที่มความปลอดภั
า: หนวยเฝาระวั
งและสะท
อนสถานการณ
ยทางถนน
Road่คSafety
ยในการใช้
ถนนจึ
งเป็นประเด็คนวามปลอดภั
ที่ต้องให้ความส�
ำคัญ (Thailand
ผ่านมาตรการที
รบด้าน Observatory,
ทั้งการให้ความรูTRSO)
้ ด้านวิศวกรรม
โดยมูจลการบั
นิธิไทยโรดส
เศรษฐกิ
งคับใช้ก(http://trso.thairoads.org/statistic/national/N-SPI-B/N-SPI-B3/N-SPI-B3-02)
ฎหมาย และการสนับสนุนต่าง ๆ เพื่อลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตก่อนวัยอันควร

อัตราตายตอประชากรในชวงอายุเดียวกัน 1,000 คน จำแนกตามกลุ
มอายุ ป 2557-2561
12 หมวดตัวชี้วัด “สุขภาพวัยรุ่นและเยาวชนไทย”

11

2

สุขภาพจิต

วัยรุน่ และเยาวชน มีคะแนนสุขภาพจิตต�ำ่ กว่าคนกลุม่ อืน่ ๆ และภาคเหนือมีคะแนนต�ำ่ ทีส่ ดุ
การฆ่าตัวตายของนักเรียนนักศึกษา ยังคงเป็นข่าวในทุกปี ย�้ำให้เห็นความส�ำคัญของประเด็นสุขภาพจิต
ในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน อาจเพราะปัจจุบันสังคมเต็มไปด้วยการแข่งขัน ท�ำให้วัยรุ่นและเยาวชนไทย
มีความเครียดสูง
คะแนนสุขภาพจิต จำ�แนกตามภาคและกลุ่มอายุ ปี 2561
15-24 ป

25-59 ป

60 ปขึ้นไป
60 ปข31.7
ึ้นไป

31.6 15-24 ป31.6 25-59 ป

กรุงเทพฯ

31.6

31.2

31.1

คะแนน (15-45)

31.1

31.6

(ทุกกลุมอายุ)

31.6

31.6

31.7

คะแนนเฉลี่ย

30.4

กลาง

เหนือ

30.4

ตะวันออกเฉียงเหนือ

กรุงเทพฯ

กลาง

ใต

เหนือ

รวมทั่วประเทศใต

ตะวันออกเฉียงเหนือ

รวมทั่วประเทศ

หมายเหตุ : ส�ำรวจสุขภาพจิต เป็นการประเมินตนเองในประเด็นต่าง ๆ จ�ำนวน 15 ข้อใน 5 ด้าน ได้แก่ ความรูส้ กึ ทีด่ ี การไม่มคี วามรูส้ กึ ไม่ดี
สมรรถภาพจิตใจ คุณภาพจิตใจ และปัจจัยสนับสนุน
ทีม่ า : การส�ำรวจสภาวะทางสังคม วัฒนธรรม และสุขภาพจิต พ.ศ. 2561, ส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ

สูงกวาคนทั่วไป

(คะแนน 34.01-45.00)

12
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ร้อยละของระดับคะแนนสุขภาพจิต
(อายุ 15-24 ปี)
25.4

29.7
รอยละ

รอยละ

วัยรุ่นและเยาวชนอายุ 15-24 ปี มีระดับ
สุ ข ภาพจิ ต ต�่ ำ ที่ สุ ด เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ
กลุ ่ ม ช่ ว งอายุ อื่ น โดยรวมมี ค ะแนน 31.2
25.4
(เต็ม 45 คะแนน) ซึ่งต�่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยของ
ประเทศที่ 31.6 วัยรุน่ และเยาวชนในภาคเหนือ
มีคะแนนสุขภาพจิตต�่ำที่สุดที่ 30.4 และเมื่อดู
แนวโน้มของคะแนนสุขภาพจิต พบว่า56.9
สัดส่วนผู้
ทีม่ คี ะแนนสุขภาพจิตต�ำ่ กว่าคนทัว่ ไปมีแนวโน้ม
ดีขึ้นในปี 2554 แต่กลับแย่ลงในปี 2562 และ
พบว่าคะแนนสุขภาพจิตสูงกว่าคนทั่วไปลดลง
17.7
จากร้อยละ 29.7 ในปี 2554 เป็นร้อยละ
19.8
2551
ในปี 2561

56.9

53.8
17.7

19.8

29.7
19.8

62.7

53.8
62.7

16.5

17.5

2551
16.5

2554
17.5

2561

สูงกวาคนทั่วไป
(คะแนน2554
34.01-45.00)

เทากับคนทั่วไป
2561
(คะแนน 27.01-34.00)

พ.ศ.

พ.ศ.

ต่ำกวาคนทั่วไป
(คะแนน > 27)

ต่ำกว
าคนทั
่วไป2554 และ 2561, ส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ
กับคนทั่วไป งคม วัฒนธรรม และสุขภาพจิ
ทีม่ า : การส�เทำารวจสภาวะทางสั
ต พ.ศ.
2551
(คะแนน 27.01-34.00)

(คะแนน > 27)

31.6

(ทุกกลุมอายุ)

31.2

31.1

คะแนน (15-45)

31.1

คะแนนเฉลี่ย

31.6

ที่มา: รายงานประจำปกรมสุขภาพจิต พ.ศ. 2561

ประเภทปญหา

จำนวนครั้ง

รอยละ

6,405
10 อันดับปัญหาสุ
ขภาพจิตที่โทรปรึ46.8
กษาสายด่วน 1323

1. มีความเครียดหรือวิตกกังวล
2. ปญหาความรัก
3. ซึมเศรา

ปั ญ หาที่ วั ย รุ ่ น และเยาวชน
พบจากประเด็ น ที่ โ ทรปรึ ก ษา
ปญหาครอบครัว
บริ5.ก าร
1323 ซึ่ ง เป็ น สายด่ ว น
6.
ป
ญ
หาเรื
่องเพศ ก ษาปั ญ หา
บริการประชาชนปรึ
ปญหาพฤติ
กรรม
สุ ข7.ภาพจิ
ต โดยมากเป็
น เรื่ อ ง
8. มีความคิยดอยากฆ
ยตนเอง
ความเครี
ดหรื าอตัวิวตาย/ทำร
ต กกั ง าวล
ปญ่งหาการเรี
ยน 1 ใน 5 เป็น
เกือ9.บครึ
และราว
หาการทำงานก ตามด้ ว ย
เรื่ อ10.
งปัปญญหาความรั
ปัญหาซึมเศร้าราว 1 ใน 10
4. ปญหาทางจิตเวช

2,659
19.4
ประเภทปญหา
1,497
10.9
มีความเครียดหรือวิตกกังวล
1,327
9.7
ปญหาความรัก
739
5.4
ซึมเศรา
523
3.8
ปญหาทางจิตเวช
173
1.3
ปญหาครอบครัว
152
1.1
ปญหาเรื่องเพศ
135
1.0
ปญหาพฤติกรรม
73
0.5
มีความคิดอยากฆาตัวตาย/ทำรายตนเอง

จำนวนครั้ง

รอยละ

6,405

46.8

2,659

19.4

1,497

10.9

1,327

9.7

739

5.4

523

3.8

173

1.3

152

1.1

9. ปญหาการเรียน

135

1.0

10. ปญหาการทำงาน

73

0.5

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

หมายเหตุ : อายุ 15-21 ปี
ทีม่ า : รายงานประจ�ำปีกรมสุขภาพจิต พ.ศ. 2561,
กระทรวงสาธารณสุข

จำ�นวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าอายุ 15-24 ปีที่เข้าถึงบริการ

ปัจจุบันโรคซึมเศร้าเริ่มเป็นที่
รู้จักในสังคมไทยมากขึ้น และมีการ
เข้าถึงบริการมากขึ้น131,260
ในปี 2556
มี จ�างน
ำ นอวยน1ผู ้ ครั
ป่ ว้งย ซึ ม เ ศ ร ้ า อ า ยุ
ถูกกลั่นแกลงอย
ทเี่ 99,049
ข้าถึงบริการ 18,628 คน
ใน 30 15-24
วันที่ผาปีนมา
จากความตื่ น ตั ว ในประเด็ น นี้
พบว่าการเข้าถึงเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว
70,825
เป็น 131,260 คนในปี 2561
52,469

131,260

จำนวน (คน)

99,049

จำนวน (คน)

70,825
52,469
39,548
18,628
2556

2557

2558

2560 39,5482561

2559

พ.ศ.

18,628

ทีม่ า : รายงานประจ�ำปีกรมสุขภาพจิต พ.ศ. 2561, กระทรวงสาธารณสุข

2556

ความเครี ย ดจากการเรี ย นหนั ง สื อ และ
การถู ก ล้ อ เลี ย นกลั่ น แกล้ ง จากเพื่ อ นเป็ น ตั ว
กระตุ้นให้วัยรุ่นและเยาวชนหลายคนเครียด
จนคิดฆ่าตัวตาย การส�ำรวจในกลุม่ เด็กนักเรียน
มัธยมศึกษาในปี 2558 พบว่าผูท้ โี่ ดนกลัน่ แกล้ง
มีแนวโน้มคิดฆ่าตัวตายมากกว่า คือ 1 ใน 5 ของ
ผู้ที่ถูกกลั่นแกล้งในโรงเรียนคิดฆ่าตัวตายใน
12 เดือนที่ผ่านมา เปรียบเทียบกับร้อยละ 8.5
ของผู้ที่ไม่ได้โดนกลั่นแกล้ง

พ.ศ.
ถูกกลั่นแกล้งอย่างน้อย 1 ครั้ง ใน 30 วันที่ผ่านมา

2557

2558

รอยละ 8.5

คิดฆาตัวตาย

ใน 12 เดือนที่ผานมา

2559

2560

2561

โดน
กลั่นแแกลง

29.3%

ไมโดนกลั่นแแกลง
70.7%

รอยละ 20.6

คิดฆาตัวตาย

ใน 12 เดือนที่ผานมา

หมายเหตุ : ส�ำรวจในเด็กนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา 1-6
ทีม่ า : การส�ำรวจภาวะสุขภาพนักเรียนในประเทศไทย พ.ศ. 2558, กระทรวงสาธารณสุข

12 หมวดตัวชี้วัด “สุขภาพวัยรุ่นและเยาวชนไทย”

13

3

หมวด 3

สุขภาพสังคม

สัดส่วนวัยรุ่นและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เป็นประจ�ำ ลดลงจาก
2558
ป 2551
ร้อยละ 12 เป็นร้อยละ ป72551
ในช่วงปี 2551 –ป 2561

ป 25

78% ่ เ ห็ น แนวโน้ ม 61%
3.5%้ น มี ก ารพึ่ ง6.6
สั ง คมไทยมี ค วามเป็ น ปั จ เจกมากขึ
พากั น%ลดลง โดยเฉพาะในชนบทที
ึกเพื่อนช
วยเหลื
อ/ ารูงสึกเพื่อนชวยเ
สุขภาพสังคมที่ลดลง ในขณะที
่เขตเมื
องมี
ท�ำให้ทความแตกต่รูาสงของสุ
ขภาพสั
งคมระหว่
ไมมีเพื
่อนสนิ
ท แนวโน้
ไมมมดีีเพืข่อึ้นนสนิ
มีน้ำใจ
มีน้ำใจ
ในเมืองและชนบทลดลง

สังคมทีด่ เี ป็นส่วนหนึง่ ของการมีสขุ ภาวะทีด่ ี ทุกวันนีแ้ นวโน้มสุขภาพสังคมของวัยรุน่ และเยาวชนมีความต่างคนต่างอยู่
หมวด
มากขึ้น ในปี
2551 มี3
เพียงร้อยละ 3.5 ของนักเรียนมัธยมที่ไม่มีเพื่อนสนิท และได้เพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวเป็นร้อยละ 6.6
ในปี 2558 ในขณะเดียวกัน สัดส่วนของนักเรียนมัธยมที่รู้สึกว่าเพื่อนช่วยเหลือหรือมีน�้ำใจลดลงจากร้อยละ 78 ในปี 2551
เป็นร้อยละ 61 ในปี 2558
ป 2551

ป 2558

ป 2551

78%

6.6%

3.5%

ไมมีเพื่อนสนิท

รูสึกเพื่อนชวยเหลือ/
มีน้ำใจ

ไมมีเพื่อนสนิท

ป 2558

61%

รูสึกเพื่อนชวยเหลือ/
มีน้ำใจ

หมายเหตุ : ส�ำรวจในเด็กนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา 1-6
ทีม่ า : การส�ำรวจภาวะสุขภาพนักเรียนในประเทศไทย พ.ศ. 2551 และ 2558, กระทรวงสาธารณสุข

สัดส่วนที่มั่นใจว่าชุมชนที่อาศัยอยู่มีความปลอดภัย (อายุ 15-24 ปี)

70.0

สุขภาพคนไทย 2563

รอยละ

14

91.3

2554

79.9

2561

87.4

70.0

รอยละ

มิ ติ ที่ ส� ำ คั ญ ข อ ง ก า ร มี
สุ ข ภาพสั ง คมที่ ดี คื อ ความ
รู ้ สึ ก ว่ า ชุ ม ชนที่ ต นอาศั ย อยู ่ มี
ความปลอดภัย ซึ่งวัยรุ่นและ
เยาวชนในเขตเทศบาลมีแนว
โน้มดีขึ้น โดยมีสัดส่วนที่มั่นใจ
ว่าชุมชนปลอดภัยเพิ่มขึ้นจาก
ร้อยละ 70.0 ในปี 2554 เป็น
ร้อยละ 79.9 ในปี 2561 แต่ยัง
คงน้อยกว่าผูท้ อี่ าศัยอยูน่ อกเขต
เทศบาล แม้จะมีแนวโน้มลดลง
จากร้อยละ 91.3 เป็น2554
ร้อยละ
87.4 ในช่วงเวลาเดียวกั2561
น

ในเขตเทศบาล

นอกเขตเทศบาล

91.3
87.4
หมายเหตุ : ผูท้ ตี่ อบเห็นด้วยในระดับมากถึงมากทีส่ ดุ
ทีม่ า79.9
: การส�ำรวจสภาวะทางสังคม วัฒนธรรม และสุขภาพจิต พ.ศ. 2554 และ 2561, ส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ

80
70
60
50

สัดส่วนที่เชื่อมั่นว่าเมื่อเดือดร้อนมีหน่วยงานในชุมชนช่วยเหลือ (อายุ 15-24 ปี)

40

66.4
59.2

30

68.4

70.5
62.1

57.1

หมวด 3

10

รอยละ

20

80

0

30.6

60.8
54.6

36.2
ป 2551

70

ป 2558

ไมมีเพื่อนสนิท

50

กรุงเทพฯ

กลาง
59.2

30

57.1

66.4

เหนื
อ
68.4

ป 2551

รูสึกเพื่อนชวยเหลือ/
มีน้ำใจ

ไมมีเพื่อนสนิท

ตะวั70.5
นออกเฉียงเหนือ

ใต

รวม

62.1
2561

60.8
54.6

60.3 58.0

2554

ป 2558

78%

6.6%

3.5%

60

40

60.3 58.0

61%

รูสึกเพื่อนชวยเหลือ/
มีน้ำใจ

หมายเหตุ : ผูท้ ตี่ อบเห็นด้วยในระดับมากถึงมากทีส่ ดุ
- ผูที่ตอบเห็นดงคม
วยในระดั
บมากถึ
ทีหมายเหตุ
ม่ า : การส�:ำรวจสภาวะทางสั
วัฒนธรรม
และสุงขมากที
ภาพจิต่สุดพ.ศ. 2554 และ 2561, ส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ

20

รอยละ

- อายุ 15-24 ป
36.2
ที่มา: สำรวจสภาวะทางสั
งคมและวัฒนธรรม พ.ศ. 2554 และ 2561

10
0

30.6

ความคุ้มครองทางสังคมเป็นอีกมิติของสุขภาพสังคม
ช่องทางการช่วยเหลือวัยรุ่นที่มีปัญหาที่มีประสิทธิภาพและ
เช่น การรู้สึกเชื่อมั่นว่าถ้าเดือดร้อน หน่วยงานในชุมชน
เข้าถึงวัยรุ่นได้ดีช่องทางหนึ่ง คือ สายด่วนหรือระบบ
เช่น วัด ชมรม หรือมูลนิธิต่างๆ จะยื่นมือมาให้ความช่วย
ออนไลน์ โดยเฉพาะหากเป็นปัญหาที่วัยรุ่นไม่อยากให้มี
2554
2561
เหลือ20ในภาพรวมความรู้สึก2551
เชื่อมั่นลดลงจากร้
อยละ 60.3
ใครทราบ
ยเรียน ตัวอย่างบริการ
กรุงงเทพฯ
กลางแนวโน้ม
เหนื18.1
อ
ตะวันออกเฉี
ยงเหนือเช่น การตั
ใต ้งครรภ์ในวั
รวม
18.1
เป็นร้18อยละ 58.0 แต่ในกรุ
เทพมหานครมี
ความ
ดังกล่าว ได้แก่ 1663 สายด่วนปรึกษาเอดส์และ
16.1
2554
2561
เชื่อมั่น16เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 30.6 เป็น 36.2 ในปี 2554 และ
ท้องไม่พร้อม ที่มีวัยรุ่นและเยาวชนใช้บริการจำ�นวนมาก
256114ตามล�ำดับ แต่ยังคงอยู่ในระดับน้อยที่สุดเมื่อเทียบ
ในปี 2560 มีวัยรุ่น12.0
และเยาวชนโทรมาปรึกษา
หมายเหตุ: - ผูที่ตอบเห็นดวยในระดับมากถึงมากที่สุด
12
กับภาคอื
่น ในขณะที
่การเข้
า
ร่
ว
มกิ
จ
กรรมที
่
เ
ป็
น
ประโยชน์
10.3
10.3 10.1 10.8
- อายุ 15-24 ป
9.6า 25,000 สาย
เรื่องท้องไม่8.8พร้อม มากกว่
งคมและวัฒนธรรม
2554น และ 2561
ต่อชุม10ชนหรือหมูที่ม่บา:้าสำรวจสภาวะทางสั
นมีแนวโน้มลดลงในทุ
กภาคพ.ศ.ยกเว้
8
7.0
6.2
กรุงเทพมหานคร
6
5.2
91.3

2554

79.9

2561

87.4

รอยละ

รอยละ

70.0

4.7

4
2

4.7

ในเขตเทศบาล

3.6

สัดส่วนที2.4่เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน/หมู่บ้านเป็นประจำ� 2.8
(อายุ 15-24 ปี)
2551

0

2554

กรุงเทพฯ

20

2561

กลาง

18

เหนือ

18.1 18.1

10

10.3

4.7 5.2

6

2

10.3 10.1

12.0
10.8

9.6

8.8

8

4

รวม

ใต

หมายเหตุ: อายุ 15-24 ป
ที่มา: สำรวจสภาวะทางสังคมและวัฒนธรรม พ.ศ. 2551 2554 และ 2561

รอยละ

12

ตะวันออกเฉียงเหนือ
16.1

16
14

นอกเขตเทศบาล

2.4

7.0

6.2
4.7

3.6

2.8

0

กรุงเทพฯ

กลาง

เหนือ

ตะวันออกเฉียงเหนือ

ใต

รวม

หมายเหตุ : กิจกรรมทีเ่ ป็นประโยชน์ เช่น ปลูกป่า ช่วยคนเดือดร้อน กิจกรรมรณรงค์ตอ่ ต้านยาเสพติด เป็นต้น
ทีม่ า : การส�ำรวจสภาวะทางสังคม วัฒนธรรม และสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 2554 และ 2561, ส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ

หมายเหตุ: อายุ 15-24 ป
ที่มา: สำรวจสภาวะทางสังคมและวัฒนธรรม พ.ศ. 2551 2554 และ 2561
12 หมวดตัวชี้วัด “สุขภาพวัยรุ่นและเยาวชนไทย”

15

5 อันดับแรกกอนเลือกซื้ออาหาร

อายุ 10-24 ป

4

1. ความชอบ

27.7%

พฤติกรรมการบริโภคอาหาร
2. ความอยากรับประทาน 18.8%
3. รสชาติ

18.8%

อาหารฟาสต์ฟู้ดยังคงเป็นที่นิยมในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนไทย ในกรุงเทพมหานคร
8.1%
คุณคาทางอาหาร
มากกว่า 2 ใน 34.ของวั
ยรุ่นและเยาวชนรั
บประทานฟาสต์ฟู้ดอย่างน้อย 1 ครั้งต่อ
6.5%
5. ความสะดวก
สัปดาห์
เทคโนโลยีทุกวันนี้ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของวัยรุ่นและเยาวชนไทยมากขึ้น ทั้งเพจรีวิว
อาหาร ฟู้ดบล็อกเกอร์ และที่ส�ำคัญ คือ แอปพลิเคชันสั่งซื้ออาหาร ที่มีบทบาทส�ำคัญในการก�ำหนด
เทรนด์อาหาร และการเข้าถึงร้านอาหารง่ายดายอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน
จำ�นวนมื้อหลัก
และสาเหตุที่ทานไม่ครบมื้อ
(อายุ 10-24 ปี)

6.1

%

93.9%

รับประทานอาหารครบ 3 มื้อหรือมากกวา
รับประทานอาหารไมครบ 3 มื้อ

สาเหตุ

ชาย

หญิง

ไมมีเวลา

74.7%

55.5%

ลดน้ำหนัก

2.7%

24.4%

อื่น ๆ

22.6%

20.1%

การกินเป็นปัจจัยก�ำหนดสุขภาพ
ที่ ส� ำ คั ญ วั ย รุ ่ น และเยาวชนไทย
ส่ ว นใหญ่ รั บ ประทานอาหารครบ
45
3 มื้ อ ต่ อ วั น มี เ พี ย งบางส่ ว นที่ รั บ
ประทานไม่ครบ โดยผู้ชาย403 ใน 4
35
ที่ ง ดมื้ อ อาหารเป็ นเพราะไม่
มี เวลา
30
ในขณะที่ ผู ้ ห ญิ ง กว่ า ครึ่ ง งดเพราะ
ไม่มีเวลา และอีก 1 ใน 4 งดอาหาร
25
เพื่อลดน�้ำหนัก
20

ทีม่ า : การส�ำรวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชากร พ.ศ. 2560, ส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ

หมวด 4

การเลือกซื้ออาหารส�ำหรับวัยรุ่นและเยาวชนไทย
ยังเป็ น ไปตามความชอบ (ร้อยละ 27.7) ความอยาก
รับประทาน (ร้อยละ 18.8) และรสชาติ (ร้อยละ 18.8)
เป็นหลัก มีเพียงร้อยละ 8.1 ที่ค�ำนึงถึงคุณค่าทางอาหาร
ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารด้านอื่นๆ
ที่พบ เช่น การรับประทานอาหารฟาสต์ฟู้ดจากประเทศ
ตะวันตกที่อาจมีรสชาติถูกปาก แต่ให้พลังงานและไขมัน
ในสัดส่วนที่สูง ในปี 2560 ร้อยละ 47.8 ของวัยรุ่นและ
เยาวชนทั่วประเทศรับประทานอาหารฟาสต์ฟู้ดอย่าง
น้อยสัปดาห์ละครั้ง ในขณะที่พฤติกรรมการกินผักผลไม้
ในกลุม่ นีย้ งั อยูใ่ นระดับทีต่ ำ�่ โดยเฉพาะในช่วงอายุ 10-14 ปี
ที่ไม่ถึง 1 ใน 4 ที่บริโภคผักผลไม้สดเป็นประจ�ำทุกวัน

15
10

สิ่งที่คำนึงถึง

5 อันดับแรกกอนเลือกซื้ออาหาร

5
0

อายุ 10-24 ป

1. ความชอบ

27.7%

2. ความอยากรับประทาน 18.8%
3. รสชาติ

18.8%

4. คุณคาทางอาหาร

8.1%

5. ความสะดวก

6.5%

ทีม่ า : การส�ำรวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชากร พ.ศ. 2560, ส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ

16

สุขภาพคนไทย 2563

69.2

สัดส่วนวัยรุ่นและเยาวชน (อายุ 10-24 ปี)
ที่บริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ดจากประเทศตะวันตก
อย่างน้อย 1 วันต่อสัปดาห์ จำ�แนกตามภูมิภาค
69.2

54.6

รอยละ

48.7

41.9

54.6
38.7

รอยละ

กลาง

ตะวันออก
เฉียงเหนือ

เหนือ

กรุงเทพ

กลาง

48.7

41.9

38.7

กรุงเทพ

47.8

ใต

รวม

ตะวันออก
เฉียงเหนือ

เหนือ

47.8

ใต

รวม

ทีม่ า : การส�ำรวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชากร พ.ศ. 2560, ส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ

สัดส่วนวัยรุน่ และเยาวชน (อายุ 10-24 ปี) ทีบ่ ริโภคผักผลไม้สดเป็นประจำ�ทุกวัน
40.8

23.4

รอยละ

รอยละ

32.6

35.2

32.6

35.2

23.4

10-14 ป

15-19 ป

20-24 ป

รวมทุกกลุมอายุ
ตั้งแต 6 ปขึ้นไป

ทุกวันนี้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาท
ในการเชื่อมต่อระหว่างร้านอาหารและ
ผู ้ บ ริ โ ภค แอปพลิ เ คชั น สั่ ง ซื้ อ อาหาร
40.8
ปัจจุบันมีหลายแพลตฟอร์มให้เลือกใช้
และหากพิจารณาจากอัตราการเติบโตของ
ตลาดแล้ว คงปฏิเสธไม่ได้วา่ แอปพลิเคชัน
เหล่านี้ได้รับความนิยม และย่อมส่งผล
ต่ อ พฤติ ก รรมการกิ น ของวั ย รุ ่ น และ
เยาวชนไทยต่อไปในอนาคต

ทีม่ า : การส�ำรวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชากร พ.ศ. 2560, ส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ
10-14 ป

Food Delivery Application
15-19 ป

20-24 ป

รวมทุกกลุมอายุ
ตั้งแต 6 ปขึ้นไป

การสั่งซื้ออาหารผานแอปพลิเคชันเริ่มเปนที่แพรหลายโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร
และเมืองใหญ การสั่งซื้ออาหารผานแอปสรางความสะดวกสบายใหผูบริโภค
ทำใหการเขาถึงรานที่ตองใชเวลาเดินทางนาน รถติด ไมมีที่จอด แดดรอน
หรือรอคิวนาน เปนไปไดอยางงายดายยิ่งขึ้น

ป 2557-2561
การขยายตัวเฉลี่ยอยูที่

รอยละ 11 ตอป

รอยละ 63

ของกลุมตัวอยางคิดวาจะ
สั่งผานแอปพลิเคชันมากขึ้นและ
รับประทานอาหารนอกบานนอยลง

ทีม่ า : K SME Analysis อยากกินต้องได้กนิ SME ร้านอาหารปรับรับ Food Delivery, ศูนย์วจิ ยั กสิกรไทย

คาดการณมูลคาตลาดป 2562

ราว 3.3 – 3.5 หมื่นลานบาท
เวลายอดนิยมในการสั่งอาหาร ไดแก

ชวงเย็นของวันศุกรและเสาร
12 หมวดตัวชี้วัด “สุขภาพวัยรุ่นและเยาวชนไทย”
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5

กิจกรรมทางกาย

หมวด 5

วัยรุ่นและเยาวชนชาย ร้อยละ 79.8 มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ เปรียบเทียบกับ
ผูห้ ญิงทีร่ อ้ ยละ 66.6
ความแตกต่างของการมี
หมวด ก5จิ กรรมทางกายทีเ่ พียงพอ ไม่ได้เป็นเรือ่ งเฉพาะของแต่ละบุคคล แต่มปี จั จัยก�ำหนด
จ�ำนวนมาก เช่น บริบททางสภาพแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม การสนับสนุนให้กลุม่ วัยรุน่ และเยาวชน
มีกิจกรรมทางกายให้มากขึ้น จึงจ�ำเป็น76.8
ต้องเข้าใจบริบทแวดล้อม
78.9
72.1 70.7
62.3

รอยละ

ส� ำ ห รั บ วั ย รุ ่ น แ ล ะ
เยาวชนไทย กลุ ่ ม อายุ
10-14 ปี เ ป็ น กลุ ่ ม ที่ มี
สั ด ส่ ว นกิ จ กรรมทางกาย
เพียงพอสูงสุด และโดยมาก
จะมี แ นวโน้ ม ลดลงเมื่ อ
อายุ ม ากขึ้ น (ยกเว้ น ในปี
2561) ในปี 2562 กลุ่มอายุ
10-14 ปี ร ้ อ ยละ 78.9
มีกจิ กรรมเพียงพอ เทียบกับ
ประมาณร้อยละ 70 ในกลุม่
อายุ 15-24 ปี

71.8 69.8

70.5

75.3

70.1 70.0

สัดส่ว64.9
นวัยรุ่นและเยาวชนที่มีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ
76.8

70.5

71.8 69.8

64.9

78.9

75.3

70.1 70.0

รอยละ

72.1 70.7
62.3

พ.ศ.

2559

2560

2561

10-14 ป

15-19 ป

2562

20-24 ป
พ.ศ.

2559

2560
10-14 ป

2561
15-19 ป

2562

20-24 ป

ทีม่ า : โครงการติดตามเฝ้าระวังพฤติกรรมด้านกิจกรรมทางกายของประชากรไทย พ.ศ. 2562, สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

สัดส่วนวัยรุ่นและเยาวชนที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ ปี 2562

83.2

78.4

74.1

รอยละ

83.2

79.8

76.5
60.2

74.1

66.6

63.2

78.4

79.8

76.5

66.6

63.2

รอยละ

60.2

10-14 ป

15-19 ป

20-24 ป

รวม 10-24 ป

ชาย
หญิง
ป านกิจกรรมทางกายของประชากรไทย
15-19 พ.ศ.
ป 2562, สถาบันวิจยั ประชากรและสั
20-24
ป ทยาลัยมหิดล
ทีม่ า : โครงการติดตามเฝ้10-14
าระวังพฤติกรรมด้
งคม มหาวิ
ชาย
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สุขภาพคนไทย 2563

หญิง

รวม 10-24 ป

0

0

0

30.4%

จากการทำงาน
การเคลื่อนไหวรางกาย
ของนักเรียนในวิชาพลศึกษา/
ลูกเสือเนตรนารี/เกษตรกรรม

26.8%

ยกสิ่งของ/
เข็นสิ่งของ/
เคลื่อนยายสิ่งของ

12.1%

งานอาชีพ

6.2%

4.7%

ทำสวน ตัดตนไม
ตัดหญา

การเคลื่อนไหวรางกาย
ของนักเรียนในวิชาพลศึกษา/
ลูกเสือเนตรนารี/เกษตรกรรม

3.2%

25.6%

0

0

4.4%

3.7%

จากการออกกำลังกาย เลนกีฬา
ปนจักรยานเพื่อสุขภาพ

วิง่ /วิง่ เพือ่ สุขภาพ/วิง่ บนลูว ง่ิ

วิ่งเลน

แบดมินตัน

วอลเลยบอล

เดินเลน/เดินเพื่อสุขภาพ

30.4%

12.1%

6.2%

4.7%

3.2%

8.4%

7.0%

6.4%

5.8%

4.3%

11.8

22.0
17.5
หมายเหตุ : อายุ 10-24 ปี
ทีม่ า : โครงการติดตามเฝ้าระวังพฤติกรรมด้านกิจกรรมทางกายของประชากรไทย พ.ศ. 2562, สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

เพศหญิง

การเล่นกีฬาหรือออกกำ�ลั
งกาย (อายุ 13-24 ปี)
จากการทำงาน

รอยละ

การเคลื่อนไหวรางกาย
ของนักเรียนในวิชาพลศึกษา/
ลูกเสือเนตรนารี/เกษตรกรรม

62.1

กวาดบาน/ถูบาน/
ทำความสะอาดบาน/
11.8
ลางหองน้ำ

26.1

62.1

25.6%

ทำประจำ
วิง่ /วิง่ เพือ่ สุขภาพ/วิ
ง่ บนลูว ง่ิ

0

0

5.1%

ซักผา/
รีดผา

ตะกรอ

รอยละ

0

ยกสิ่งของ/
ลางทำความสะอาด
เข็นสิ่งของ/
อุปกรณเครื่องใชตางๆ
เคลื่อนยายสิ่งของ

วิ่งเลน

ยกสิ่งของ/
ลางทำความสะอาด
เข็นสิ่งของ/ 67.3
อุปกรณเครื่องใชตางๆ
เคลื่อนย22.0
ายสิ่งของ

ซักผา/
รีดผา

63.7

3.7
%
63.7

18.8

17.5

0

0

กวาดบาน/ถูบาน/
ทำความสะอาดบาน/
ลางหองน้ำ

10.6%

จากการออกกำลังกาย เลนกีฬา

0

0

เพศหญิง

วิง่ /วิง่ เพือ่ สุขภาพ/วิง่ บนลูว ง่ิ

0

0

3.2%

จากการทำงาน

กวาดบาน/ถูบาน/
ทำความสะอาดบาน/
ลางหองน้ำ

0

0

4.7%

ฟุตบอล

0

00

6.2%

กิจกรรมทางกายยอดนิยมจากการทำ�งาน และการออกกำ�ลังกาย/เล่นกีฬา
ระดับปานกลาง 5 อันดับ จำ�แนกตามเพศ

เพศชาย

0

00

12.1%

ทำประจำ

8.4%

ทำประจำ

10.6%

5.1
%
4.4%
67.3 10.7

ชาย
จากการออกกำลังกาย เลนกีฬาหญิง
วิ่งเลน

ทำบางครั
้ง นตัน
แบดมิ

26.1

ชาย7.0%
ทำบางครั้ง

ไมวอลเลย
ทำเลยบอล

รวม

เดินเลน/เดินเพื่อสุขภาพ

18.8

10.7

6.4% หญิง 5.8%
ไมทำเลย

4.3%รวม

ทีม่ า : การส�
งคม วัฒนธรรม และสุขภาพจิ
ต พ.ศ.
2561, ส�ำนัมกงานสถิ
สัดำรวจสภาวะทางสั
สวนการมีกิจกรรมทางกายจากการสั
ญจร
จำแนกตามภู
ิภาค ตแิ ห่งชาติ

ด้ ว ยลั ก ษณะทางสั ง คมและวั ฒ นธรรมของ
ประเทศไทย วัยรุ่นและเยาวชนเพศหญิงมีกิจกรรม
ทางกายน้อยกว่าเพศชายอย่างเห็นได้ชัดในทุกช่วง
อายุ โดยความแตกต่างหลักเกิดจากการที่ผู้หญิงมี
กิจกรรมการออกก�ำลังกายและเล่นกีฬาน้อย ในปี
2561 พบว่าวัยรุ่นและเยาวชนหญิงกว่า 1 ใน 5
ไม่เล่นกีฬาหรือออกก�ำลังกายเลย กิจกรรมทางกาย
ของผู้หญิงโดยมากมาจากวิชาในโรงเรียนเท่านั้น
่มา: Global recommendations on physical activity for health 2010
ในขณะที่ผู้ชทีายมี
การเล่นกีฬานอกเหนือจากวิชาใน
โรงเรียน เช่น การเล่นฟุตบอล เป็นต้น

ทำประจำ

การมีกิจกรรมทางกายจากการเดินทางสัญจร

การมีกิจกรรมทางกายเพียงพอของแต่ละกลุ่มอายุ

อายุ 18

สัดสวนการมีกิจกรรมทางกายจากการสัญจร จำแนกตามภู
ิภาค
ที่มา: Globalมrecommendations
on physical activity for health 2010 อายุ 5-17 ป:
เหนือ
ตองมีกิจกรรมทางกาย
18.6
ตะวันออก
เฉียงเหนือ

ตะวันออก ใต
เฉียงเหนือ

กรุกลาง
งเทพฯ
ใต
เฉลี่ยประเทศ
กรุงเทพฯ

ที่ระดับความหนักปานกลาง
ถึงระดับหนักทุกประเภท
รวมสะสมไมนอยกวา 60 นาทีตอวัน

17.4

เหนืกลาง
อ

16.2
18.6
15.7
17.4
16.2

อายุ 5-17 ป:

31.4

ตองมีกิจกรรมทางกาย
ที18.2
่ระดับความหนักปานกลาง
ถึงระดับหนักทุกประเภท
รอยละ รวมสะสมไมนอยกวา 6031.4
นาทีตอวัน

15.7

หมายเหตุ : อายุ 10-24 ปี
เฉลี่ยประเทศ
18.2
ทีม่ า : โครงการติดตามเฝ้าระวังพฤติกรรมด้านกิจกรรมทางกายของประชากรไทย
พ.ศ. 2562,
สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัรอยมหิ
ยละดล

ระดับหนัก
หรือระดับ
ตอสัปดาห
ไมต่ำกวา

อายุ 18-64 ป: ตองมีกิจกรรมทางกาย
ระดับหนักสะสมอยางนอย 75 นาทีตอสัปดาห
หรือระดับปานกลางสะสมอยางนอย 150 นาที
ตอสัปดาห โดยในแตละครั้งตองปฏิบัติตอเนื่อง
ไมต่ำกวา 10 นาที
ทีม่ า : Global Recommendations on Physical Activity for Health 2010,
World Health Organization

กิจกรรมทางกายทีเ่ กิดจากการสัญจร ไม่วา่ จะเป็นการเดินหรือการปัน่ จักรยาน สะท้อนให้เห็นบริบททีแ่ ตกต่างของพืน้ ที่
ส�ำหรับวัยรุ่นและเยาวชนไทย พบว่าทั้งประเทศร้อยละ 18.2 มีกิจกรรมทางกายจากการสัญจร โดยวัยรุ่นและเยาวชน
ในกรุงเทพมหานครมีสดั ส่วนการมีกจิ กรรมทางกายจากการสัญจรทีร่ อ้ ยละ 31.4 ซึง่ สูงกว่าภูมภิ าคอืน่ ๆ เกือบเท่าตัว
12 หมวดตัวชี้วัด “สุขภาพวัยรุ่นและเยาวชนไทย”
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6

พฤติกรรมทางเพศ

จ�ำนวนวัยรุ่นและเยาวชนป่วยด้วยโรคซิฟิลิสพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี 2562
สูงถึงเกือบ 4,000 คน
ความเสี่ยงด้านพฤติกรรมทางเพศอาจน�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลงชีวิตของวัยรุ่นและเยาวชน ไม่ว่าจะเป็น
ด้านสุขภาพ หรือการเปลีย่ นแปลงอนาคต เช่น การตัง้ ครรภ์กอ่ นวัยอันควร ดังนัน้ การให้ความรู้ พร้อมทัง้
หมวด 6 พฤติ
ปลูกฝักงรรมทางเพศ
ทัศนคติ ค่านิยมทีถ่ กู ต้องอันน�ำไปสูก่ ารปฏิบตั ทิ เี่ หมาะสม เป็นเรือ่ งทีต่ อ้ งให้ความส�ำคัญ
จำ�นวนวัยรุ่นและเยาวชนป่วยด้วยโรคซิฟิลิส
10-14 ป

15-19 ป
3,735

60

จำนวน (คน)

50.8

50

1,989

42.0

40

รอยละ

จำนวนคูนอนของนักเรียนในช
วงชีวิตที่ผานมา
2,818
(เฉพาะนักเรียนที่เคยมีเพศสัมพันธ)

1,377
1,096
18.5 20.0

30
20

802

10

7.9

12.1

0

29

1 คน

2557

25

23
2558

2 คน

2559

ป 2551
ป 2558

6.3 9.0

108

41

84

2560

2561

3 คน

4.3 5.3

4 คน

2562

5พ.ศ.
คน

ประเทศไทยแม้จะประสบความส�ำเร็จในการรณรงค์เกี่ยวกับ
การลดจ� ำ นวนผู ้ ติ ด เชื้ อ เอชไอวี ซึ่ ง เป็ น หนึ่ ง ในโรคติ ด ต่ อ ทาง
เพศสัมพันธ์ลงได้ แต่กลับพบว่าวัยรุ่นและเยาวชนป่วยเป็นซิฟิลิส
เพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก เป็นภาพสะท้อน
ปี 2562 วัยรุน่ และ
ว่ า การรณรงค์ ใ ห้ ค วามรู ้ เ กี่ ย วกั บ การ
เยาวชนป่วยด้วยโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์รวมทุกโรค ป้ อ งกั น โรคติ ด ต่ อ ทางเพศสั ม พั น ธ์
อาจยั ง เข้ า ไม่ ถึ ง วั ย รุ ่ น และเยาวชน
(ไม่รวมเอชไอวี/เอดส์)
จำ�นวน 16,262 คน
หรือยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติ
กลุ
ม
่
อายุ
10-14
ปี
11.2 11.8
เกี่ยวกับการใช้ถุงยางอนามัยเพื่อการ
จำ�นวน 687 คน
มีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย หรืออาจเป็น
กลุม่ อายุ 15 -19 ปี
+
เพราะพฤติกรรมทางเพศทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
จำ�นวน 15,575 คน
6 คนหรือมากกวา

ที่มา : รายงานผลการเฝ้
พฤติกรรมที่สัมพันพ.ศ.
ธ์กับ2551,
การติด2562,
เชื้อเอชไอวี
ประเทศไทย
ปี 2557 – 2562,
ที่มา : การสำรวจภาวะสุ
ขภาพนัากระวั
เรียงนในประเทศไทย
กรมอนามั
ย กระทรวงสาธารณสุ
ข. ส�ำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

พฤติกรรมทางเพศของประชากรวั
ยเรียนดูเหมือนจะดีขึ้น เช่น การมีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับเงินหรือสิ่งของที่ลดลง
ที่มา: สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ป 2557 – 2562
แต่ก็พบว่าจ�ำนวนคู่นอนของประชากรวั
นี้มกีแรรมที
นวโน้่สัมมพัเพินธ่มกจ�ับำการติ
นวนมากขึ
้นทั้งประเทศไทย
ในเพศชายและเพศหญิง
รายงานผลการเฝาระวังยพฤติ
ดเชื้อเอชไอวี
สัดส่วนประชากรวัยเรียนมีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับเงินหรือสิ่งของ

จำ�นวนคูน่ อนของประชากรวัยเรียนในช่วงชีวติ ทีผ
่ า่ นมา
เฉลี่ย
2.5 คน

3.3

1.6
1.5
1.060.0

0.6
56.1

0.6

0.3
2557

2558

นักเรียนชาย ม.5

1.3

1.1

1.5

0.6
53.1
0.3
2559

นักเรียนหญิง ม.5

นักเรียนชาย
นักเรียนหญิง
นักเรียนชาย
นักเรียนหญิ
ง ปวช.2
นักเรียนชาย ปวช.2 ม.5
ม.5
ปวช.2

1.1

55.1

0.7
0.3

2560

นักเรียนหญิง
ปวช.2

ทีม่ า : รายงานผลการเฝ้าระวังพฤติกรรมทีส่ มั พันธ์กบั การติดเชือ้ เอชไอวีประเทศไทย ปี 2557 – 2562,
ส�ำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
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สุขภาพคนไทย 2563

ร้อยละ

รอยละ รอยละ

2.3

1.0
0.9
0.6
0.3
พ.ศ.

2561

เฉลี่ย
2.8 คน

13.1

16.1

5.0
5.3
12.5

6.4
9.9

เฉลี่ย
1.6 คน

เฉลี่ย
2.1 คน

2.3
6.9
6.9
9.9

6.0
3.7
7.8

2.2

5 คน

10.8

4 คน

19.4

12.9
27.8

6 คนหรือ
มากกว่า

3 คน
2 คน

20.4
71.8

36.3

34.3

2551

2558

ชาย

1 คน

52.2

2551

2558

พ.ศ.

หญิง

หมายเหตุ : นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 6
ทีม่ า : การส�ำรวจภาวะสุขภาพนักเรียนในประเทศไทย พ.ศ. 2551 และ 2558,
กระทรวงสาธารณสุข

29

50

2557

รอยละ

40
30

23
2558

25
2559

108

41

84

2560

2561

2562

พ.ศ.
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ระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ป 255
ส�ำหรับการใช้ถงุ ยางอนามัยในกลุม่ วัยรุน่ และเยาวชนทีเ่ ป็นนักเรียน พบว่าการใช้ทกุ ทีครั่มา:ง้ ทีสำนั
ม่ เี กพศสั
มพันาธ์ระวั
กบั งคนอื
่รรมที
ทีไ่ ม่่สัมใช่พัแนธฟน
รายงานผลการเฝ
พฤติกน
กับการติดเชื้อเอชไอว
ในรอบปีที่ผ่านมามีเพียงประมาณครึ
่
ง
หนึ
่
ง
เท่
า
นั
้
น
ขณะที
่
ก
ารใช้
ถ
ุ
ง
ยางอนามั
ย
ครั
้
ง
แรกในการมี
เ
พศสั
ม
พั
น
ธ์
ค
่
อ
นข้
า
งดี
ข
ึ้น
นักเรียนชาย ม.5
นักเรียนหญิง ม.5
นักเรียนชาย ปวช.2
นักเรียนหญิง ปวช.2
เช่นเดียวกับการใช้ถุงยางอนามัยครั้งล่าสุดกับคนอื่น2557
ของกลุ่มนักเรี2561
ยนหญิง
10
0

ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์
กับคนอื่นในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาปี 2561

ใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก

การใชถุงยางอนามัยทุกครั้งกับคนอื่นที่ไมใชแฟน/
75.1
71.4
า
มี
รอประสบการณ
ยละ 50
เทมพัานนัธก้นับคนอื่นที่ไมใชแฟน/
ประสบการณมคนรั
ีเพศสั
มก
พันพบว
ธกับคนอื
่นทีเพี
่ไมใย
ชแงประมาณ
ฟน/
มีเพศสั
62.3

79.0

65.2

64.2

คนรั61.2
กในกลุมนักเรียน ชั้น ม.5

รอยละ

8

4.7

6
4

1.3

2

นักเรียนชาย ม.5

นั0กเรียนหญิง ม.5
ป 2557

2557

1.9

3.5นักเรียนชาย ปวช.2

3.4

ป 2558

3

2561

5.8

14.0

60.0

11.9

10.0

2.1

4

1.4

15.0

6.5

5.5

4.7

คนรักในกลุมนักเรียน ชั้น ปวช. 2

รอยละ

75.0

ป 2559

2.1

นักเรียนหญิง ปวช.2
ป 2560

4.8

4.5

ป 2557

ป 2558

5.0

ป 2561

12.3

11.9

56.1

11.3

53.1

5.4

55.1

6.6

5.4

รอยละของคูนอนที่เปนผูชายดวยกัน
0.0
ยนชาย
เรียนหญิง
เรียย
นชาย
ยนหญิง
ในรอบ 12นักเรีเดื
อนที่ผานักนมาของนั
กนักเรีปวช.2
นชายนักเรีปวช.2
ม.5
ม.5
ป 2559

ป 2560

ป 2561

ชาย
หญิง
ชาย
ทีม่ า : รายงานผลการเฝ้าระวั
งพฤติกรรมทีส่ หญิ
มั พังนธ์กบั การติดเชือ้ เอชไอวี ประเทศไทย ปี 2557,2.7
2561, ส�ำนักระบาดวิ
ทยา กรมควบคุ
มโรค

2.5

2.5

2.3
ถุงยางอนามั
ยครัม้งีเลพศสั
าสุดมพักันบธคนอื
่น ่นที่ไมใชแฟน/
2
ประสบการณมีเพศสัมพันธกับคนอื่นที่ไมใชแฟน/ การใช
ประสบการณ
กับคนอื
1.9
ในนั
กเรีคนรั
ยนชั
้นม.5มนักเรียน ชั้น ปวช. 2
คนรักในกลุมนักเรียน ชั้น ม.5
กในกลุ
4.7

4

1.3

1.4

ป 2557

ป 2558

2

2.1

89.0
5.8
1

รอยละ

4.7

6

5.5

6.5

1.9

2.1

68.3

15.0

14.0

84.6

86.0

10.0

88.9

83.3

4.878.9

5.0

0.5 71.4

0

11.9

4.5

12.3

84.2

5.4

78.2

11.9

11.3

87.4

88.2

85.5

87.9

75.0

77.2

6.6

5.4

รอยละ

1.5

8

2.5
2.3
2.3
การใชถุงยางอนามัยครั้งลาสุดกับคนอื่น
ในนักเรียนชั้น ปวช.2

76.4

66.7

2.5
2.2

88.4

นักเรียน ม.5

84.2
นักเรียน

ปวช.2

0.0
ป 2559

ชาย

ป 2560

ป 2561

ป 2557

0

ป 2558

ป 2557

หญิง

2557

2558

2559

ป 2559

ชาย

2560

ป 2560

ป 2561

ง
ป หญิ
2558
พ.ศ.

2561

ป 2559
2557

2558

ป 2560
2559

2560

พ.ศ. ป 2561
2561

ชาย
ง
ชาย
หญิง
การใชถุงยางอนามัยครั้งลาสุดกับคนอื่น
การใชหญิ
ถุงยางอนามั
ยครั้งลาสุดกับคนอื่น
ในนักเรียนชั้นม.5ทีม่ า : รายงานผลการเฝ้าระวังพฤติกรรมทีส่ ในนั
ก
เรี
ย
นชั
น
้
ปวช.2
มั พันธ์กบั การติดเชือ้ เอชไอวี ประเทศไทย ปี 2557 – 2562, ส�ำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
84.6

86.0

88.9

84.2

78.9

83.3

78.2

87.4

รอยละ
ตอประชากรหญิงอายุ 15-19 ป 1,000 คน

รอยละ

89.0

88.2

85.5
75.0
53.4

88.4

อัตราคลอดมีชีพในหญิง อายุ 15-19 ปี

87.9

77.2
53.4

84.2

51.1
ตัง้ แต่ปี 2556 เป็นต้นมา
50.1
47.9
44.8
42.5
39.6
อั ต ราคลอดมี ชี พ ในหญิ ง
35.4
พ.ศ.
พ.ศ.
27.6
วัยรุ่นมีแนวโน้มลดลงชัดเจน
ชาย
ง
ชาย
หญิง
ซึ่ ง สวนทางกั
บหญิโรคติ
ด ต่ อ
ทางเพศสัมพันธ์โดยเฉพาะ
ซิฟิลิสที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
พ.ศ.
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
การทีว่ ยั รุน่ ไทย “ท้องน้อยลง
ทีม่ า : รายงานสถานการณ์ดา้ นอนามัยการเจริญพันธุ์ 2562, ส�ำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กระทรวงสาธารณสุข
แต่ เ สี่ ย งโรคเพิ่ ม ขึ้ น ” ย่ อ ม
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ การป้องกันการตั้งครรภ์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นและเยาวชน
ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป จากข้อมูลทีพ่ บว่าจ�ำนวนคูน่ อนของวัยรุน่ และเยาวชนมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ การให้ความรูเ้ กีย่ วกับการป้องกัน
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ควบคู่กับการป้องกันการตั้งครรภ์ รวมไปถึงการสร้างความตระหนักรู้ถึงความส�ำคัญของการใช้
ถุงยางอนามัย ให้กับกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนเป็นเรื่องที่ต้องให้ความส�ำคัญ เพราะนอกจากถุงยางอนามัยจะป้องกันในเรื่อง
การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรแล้ว ขณะเดียวกันยังสามารถป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้อีกด้วย

68.3

2557

71.4

2558

2559

2560

2561

76.4

2557

66.7

100.0
80.0
60.0

2558

2559

2560

2561

40.0
20.0
0.0

100.0
80.0
60.0
40.0
20.0
0.0

12 หมวดตัวชี้วัด “สุขภาพวัยรุ่นและเยาวชนไทย”
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7

พฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพอื่น ๆ
ที่มา: ขอมูล พ.ศ.2547, 2550, 2554, 2557 และ 2560 จากการสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราของประชากร

ขอมูล พ.ศ.2549, 2552,
2556 และ 2558 จากการสำรวจอนามั
ยและสวัสดิ15.4
การ สำนักงานสถิสู
ติแบ
หงชาติ
ในปี 2560 วั ย รุ ่ น และเยาวชนไทย
(15-24)
ปี ร้ อ ยละ
บุ ห รี่
และร้อยละ 23.9 ดืม่ สุรา

ปัจจัยเสี่ยงสุขภาพที่ส�ำคัญในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนไทย ยังคงเป็นเรื่องบุหรี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
% ผูสูบบุหรี่ และ ผูสูบบุหรี่เปนประจํา
ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพ และยังมีผลต่อเนื่องไปสู่พฤติกรรมเสี่ยงอื่นที่อาจน�ำไปสู่การสูญเสีย
จากการบาดเจ็บและเสียชีวิต โดยเฉพาะจากอุบัติเหตุบ23.0
นท้องถนน21.2
21.4
20.7
18.4

19.1

18.2

อายุที่เริ่ม... (ป)

รอยละ

อายุเฉลี่ยที่เริ่ม... ครั้งแรกของคนไทย
การสูบบุหรีแ่ ละดืม่ สุราเป็นพฤติกรรม
16.8
16.6
ที่ส่งผลกระทบด้านลบต่อสุขภาพ ทั้งทาง
20.8
15.2
15.4
20.4
15.1 20.5
14.7
20.3
20.3
ร่ า งกาย จิ ต ใจ และสั ง คม การป้ อ งกั น
13.4
12.3
11.5
การเข้าสูก่ ารเป็นนักสูบและนักดืม่ หน้าใหม่
18.5
18.4
ซึง่ ส่วนใหญ่เกิดขึน้ ในช่วงวัยรุน่ และเยาวชน
18.0
17.9
17.8
เป็ น เรื่ อ งที่ มี ค วามส� ำ คั ญ การส� ำ รวจใน
ปี 2560 พบอายุเฉลี่ยที่เริ่มสูบบุหรี่และ
พ.ศ.
พ.ศ.
ดื่มสุราครั้งแรกของคนไทย คือ 18.0 ปี
2547 2550
25502554
2554
2557
2560
2557
2560
2547
และ 20.3 ปี ตามล�ำดับ โดยการสูบบุหรี่
เริ่มสูบบุหรี่
เริ่มดื่มสุรา
อายุ 15-24 ป
อายุ 15-24 ป
ทุกกลุมอายุ
ทุกกลุมอายุ
และดื่มสุรามีแนวโน้มเริ่มในอายุที่น้อยลง
% ผูสูบบุหรี่เปนประจำ
% ผูสูบบุหรี่เปนประจำ
% ผูสูบบุหรี่
% ผูสูบบุหรี่
ทีม่ า : การส�ำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรีแ่ ละการดืม่ สุราของประชากร, ส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ
เล็กน้อย
ที่มา: ขอมูล พ.ศ.2547, 2550, 2554, 2557 และ 2560 จากการสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราของประชากร
ขอมูล พ.ศ.2549, 2552, 2556 และ 2558 จากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ สำนักงานสถิติแหงชาติ

การสูบบุหรี่ของคนไทย

การดื่มสุราของคนไทย

% ผูสูบบุหรี่ และ ผูสูบบุหรี่เปนประจํา
23.0

21.4

21.2

% ผูดื่มสุรา

20.7

18.4

18.2

19.1

32.7

16.6

15.2

15.1

14.7

13.4

11.5

30.0

31.5

32.3

23.7

25.0

23.9

2557

2560

28.4

15.4

รอยละ

รอยละ

16.8

12.3

23.5

22.2

พ.ศ.
2547

2550

อายุ 15-24 ป
% ผูสูบบุหรี่

2554

อายุ 15-24 ป
% ผูสูบบุหรี่เปนประจำ

2557

ทุกกลุมอายุ
% ผูสูบบุหรี่

2560

ทุกกลุมอายุ
% ผูสูบบุหรี่เปนประจำ

หมายเหตุ : ผูส้ บู บุหรี่ หมายถึง ผูท้ มี่ พี ฤติกรรมการสูบบุหรี่ ณ ช่วงเวลาของการส�ำรวจ
ซึง่ ประกอบด้วย ผูท้ ี่ “สูบนาน ๆ ครัง้ ” และ ผูท้ ี่ “สูบเป็นประจ�ำ”
ทีม่ า : การส�ำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรีแ่ ละการดืม่ สุราของประชากร, ส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ

22

% ผูดื่มสุรา

สุขภาพคนไทย 2563
32.7

32.3

พ.ศ.
2547

2550

อายุ 15-24 ป

2554

ทุกกลุมอายุ

ทีม่ า : การส�ำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรีแ่ ละการดืม่ สุราของประชากร, ส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ

1.2
15.1
28.7

8.3
4.2

13.6

14.1

14.0

10.8

10.8

13.5

16.3

19.9

16.7

5.3

3.9

61.2

63.2

17.0
6.8

1.9

การสูบบุหรี่ในวัยรุ่นไทยอายุ 13-15 ปี

แม้ภาพรวมการสูบบุหรี่ของคนไทยโดยเฉลี่ยทุกกลุ่มอายุจะลดลง
รวม
3.3
แต่สัดส่วนวัยรุ่นและเยาวชน (15-24 ปี) ที่สูบบุหรี่ยังค่อนข้างทรงตัว
สูบบุหรี่
หญิง
1.9
ไฟฟา
อยู่ที่ประมาณร้อยละ 15 โดยในปี 2560 ร้อยละ 12.3 หรือ 1 ใน 8 (e-cigarettes)
ชาย
4.7
ของวัยรุ่นและเยาวชน เป็นกลุ่มนักสูบประจ�ำ การสูบบุหรี่ในกลุ่มวัยรุ่น
11.3
สูบหรือดื่มประจำ อายุน้อย (ต�่ำกว่า 15 ปี) ซึ่งยังขาดข้อมูลและการส�ำรวจอย่างต่อเนื่อง
สูบบุหรี่
5.2
มวน
สูบหรือดื่มนานๆ ครั้ง
รวมถึง การเข้ามาของบุหรี่รูปแบบใหม่ หรือ บุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งในปี 2558
17.2
เคยสูบหรือเคยดื่ม
รวม
ชาย
หญิง
กทม.
กลาง
เหนือ
ตะวันออก
ใต
ร
อ
ยละของวั
ย
รุ
น

พบว่ามีวัยรุ่นชายอายุ 13-15
ปี ถึงประมาณร้อยละภาค5 ที่สูบ เฉีเป็ยงเหนื
นเรือ่องที่
ไมเคยสูบบุหรี่หรือดื่มเลยในชีวิต
เพศ
ทีม่ า : Global Youth Tobacco Survey 2015, World Health Organization
ต้องพิจารณาและติดตาม
สถานการณ์ ใ นส่ ว นของสุ ร า
พฤติกรรมสูบบุหรี่และดื่มสุราของวัยรุ่นและเยาวชน (15-24 ปี)
นักดื่มวัยรุ่นและเยาวชน (15-24 ปี)
แม้จะลดลงจากร้อยละ 25.0 ในปี 2557
เป็นร้อยละ 23.9 แต่นับว่ายังสูงกว่า
สั ด ส่ ว นนั ก ดื่ ม ในปี 2547-2554
อยูเ่ ล็กน้อย เมือ่ พิจารณาทัง้ พฤติกรรม
การสูบบุหรี่และการดื่มสุราร่วมกัน
สูบหรือดื่มประจำ
สูบหรือดื่มนานๆ ครั้ง
พบว่า วัยรุน่ และเยาวชนไทยทีร่ ายงานว่า
เคยสูบหรือเคยดื่ม
รวม ชาย
หญิง
กทม.
กลาง
เหนือ
ตะวันออก
ใต
ไม่เคยทัง้ สูบบุหรีห่ รือดืม่ สุราเลยมาก่อน
เฉียงเหนือ
ไมเคยสูบบุหรี่หรือดื่มเลยในชีวิต
เพศ
ภาค
ในชีวิต มีสัดส่วนประมาณ 2 ใน 3
ทีม่ า : การส�ำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรีแ่ ละการดืม่ สุราของประชากร พ.ศ. 2560, ส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ
4.4

รอยละ

4.0

4.4

18.7
3.9

86.3

70.6

67.3

70.8

74.2

48.7

1.2

15.1

28.7

8.3
4.2

13.6

รอยละ

4.0

14.1

14.0

10.8

10.8

4.4

4.4

18.7
3.9

16.3

19.9

16.7

5.3

3.9

61.2

63.2

86.3

70.6

67.3

13.5

70.8

17.0
6.8

1.9

74.2

48.7

เพศ

การดื่มสุราแล้วขับขี่ยานพาหนะ
ของวัยรุ่นและเยาวชน (15-24 ปี)
หญิง

30.0

ชาย

53.2

รวม

48.8
รอยละของผูที่เคยดื่มสุรา และดื่มกอนหรือระหวางขับขี่

ทีม่ า : การส�ำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรีแ่ ละการดืม่ สุราของประชากร พ.ศ. 2560, ส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ

อัตราการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์
47

47

46

48

รอยละ

เพศ

47

หญิง
ชาย
รวม

26

24

22

6

7

8

8

8

2557

2558

2559

2560

2561

19

22

พ.ศ.
ผูใหญ (25 ปขึ้นไป)

วัยรุน (15-24 ป)

เด็ก (ต่ำกวา 15 ป)

การดื่มสุราหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ของวัยรุ่นและเยาวชนไทยยังคงเป็นเรื่องที่สังคม
และทุกฝ่ายควรต้องจับตาและเฝ้าระวังเพราะเป็น
ปัจจัยเสี่ยงที่น�ำไปสู่พฤติกรรมเสี่ยงอื่นของวัยรุ่น
และเยาวชนได้ จากสาเหตุการขาดสติและความ
ประมาทที่อาจน�ำไปสู่การบาดเจ็บและเสียชีวิต
โดยเฉพาะจากอุบัติเหตุบนท้องถนน ซึ่งส่วนหนึ่ง
เป็นผลมาจากการไม่ตระหนักและให้ความส�ำคัญ
ในการปฏิ บั ติ ต ามกฎจราจร ในกลุ ่ ม วั ย รุ ่ น และ
เยาวชนที่เป็นนั30.0
กดื่มปี 2560 พบว่า ถึงเกือบครึ่ง
53.2
เคยดื่มสุราก่อนหรือระหว่างการขั
บขี่ยานพาหนะ
48.8
ขณะที่ ข้ อ มู ล พฤติ ก รรมความปลอดภั ย ในการ
รอสวมหมวกนิ
ยละของผูที่เคยดื่มสุรา และดื
บขี่ กรยานยนต์ในปี 2561
รภั่มยกอเมืนหรื่ออระหว
ใช้ารงขัถจั
พบว่ า สั ด ส่ วนผู ้ ใหญ่ ค นไทยที่ ส วมหมวกนิ รภั ย
มี เ พี ย งร้ อ ยละ 48 หรื อ ไม่ ถึ ง ครึ่ ง แต่ สั ด ส่ ว นนี้
กลับน้อยลงไปอีกเมื่อพิจารณาในกลุ่มวัยรุ่นและ
เยาวชนซึ่งมีเพียงร้อยละ 22 เท่านั้น

ทีม่ า : อัตราการสวมหมวกนิรภัยของผูใ้ ช้รถจักรยานยนต์ในประเทศไทย พ.ศ. 2557 - 2561, มูลนิธไิ ทยโรดส์

12 หมวดตัวชี้วัด “สุขภาพวัยรุ่นและเยาวชนไทย”

23

8

พฤติกรรมเสี่ยงทางสังคม

เด็กและเยาวชนถูกจับกุมส่งสถานพินจิ ฯ ในปี 2562 ทัง้ สิน้ 20,003 คดี ครึง่ หนึง่
เป็นฐานความผิดเกีย่ วกับยาเสพติดให้โทษ
44,057

35,049

37,433

ในช่ ว งเปลี่ ย นผ่ า นจากวั ย เด็ ก สู ่ วั ย ผู ้ ใ หญ่ การเปลี่ ย นแปลงทางอารมณ์ ความคิ ด ความอยากรู ้
และอยากลองสิ่งใหม่ ๆ ที่ยังขาดความเข้าใจ ความตระหนัก และการควบคุมตนเองที่เหมาะสมของวัยรุ่น
และเยาวชน อาจน�ำไปสู่การประพฤติและพฤติกรรมเสี่ยงทางสังคมที่ไม่ถูกต้อง หรือเป็นอันตราย
36,537

33,121

จำนวนคดี

34,276

จากข้อมูลกรมพินจิ และคุม้ ครองเด็กและเยาวชน แม้จำ� นวนคดีรบั ใหม่ในสถาน
พินิจฯ ทั่วประเทศ จะมีแนวโน้มลดลงจากที่เคยสูงถึง 4.4 หมื่นคดีในปี 2553 แต่
“ยาเสพติดให้โทษ” ยังคงเป็นสาเหตุการกระท�ำผิดของเด็กและเยาวชนไทยทีส่ งู สุด
ในอันดับแรก โดยนับเป็นทัง้ ปัญหาทางสังคมและปัญหาทางสุขภาพทีม่ คี วามรุนแรง
ในกลุม่ วัยรุน่ และเยาวชนมากทีส่ ดุ เมือ่ เทียบกับกลุม่ ประชากรในช่วงวัยอืน่ ในจ�ำนวน
ผูต้ อ้ งหาคดีเสพและผูร้ บั การบ�ำบัดรักษาปัญหายาเสพติดทัง้ หมดในปี 2561 ถึงประมาณ
ร้อยละ 40 พบว่า เป็นกลุม่ ทีม่ อี ายุตำ�่ กว่า 25 ปี โดยส่วนใหญ่อยูใ่ นช่วงอายุ 20-24 ปี

ฐานความผิดของคดีที่เด็กและเยาวชน
(อายุไม่ถึง 18 ปี)
ถูกจับกุมฯ ปี 2562
2553

4.3%

2554

2555

14.7%

2556

2557

จำนวนคดี

37,433

36,537

2.5%

50.4%

33,121

20,003

ความผิดเกี่ยวกับทรัพย

ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษ

ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและรางกาย

ความผิดเกี่ยวกับอาวุธและวัตถุระเบิด

ความผิดเกี่ยวกับเพศ

อื่น ๆ รวม ไมระบุ

ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุข
เสรีภาพ ชื่อเสียง และการปกครอง
2553

2554

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

พ.ศ.

ทีม่ า : รายงานจ�ำนวนคดีเด็กและเยาวชนอายุตำ�่ กว่า 18 ปี พ.ศ. 2562,
กรมพินจิ และคุม้ ครองเด็กและเยาวชน

ทีม่ า : รายงานจ�ำนวนคดีเด็กและเยาวชนอายุตำ�่ กว่า 18 ปี พ.ศ. 2553-2562, กรมพินจิ และคุม้ ครองเด็กและเยาวชน

ผู้ต้องหาคดีเสพ และผู้รับการบำ�บัดรักษาปัญหายาเสพติด จำ�แนกตามกลุ่มอายุ ปี 2561
รอยละของผูตองหาและผูเขาบำบัด

30

25

20

15

14.7%

4.3%

10
5
0

23.1

13.1%
13.9 15.0

17.6

10.4%

15.7

14.1

12.1 11.8

ผูเขาบำบัด

14.8 15.0

4.4%

0.4 1.1
นอยกวา 15 ป

ผูตองหา

25.3
20.3

15-19 ป

2.5%

20-24 ป

กลุมอายุ
25-29 ป

30-34 ป

35-39 ป

40 ปขึ้นไป

ทีม่ า : รายงานผลการด�ำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561, ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)

24

50.4%

สุขภาพคนไทย 2563

ความผิดเกี่ยวกับทรัพย

ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษ

ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและรางกาย

ความผิดเกี่ยวกับอาวุธและวัตถุระเบิด

2559

4.4%

ที่มา: รายงานผลการดำเนินงานปองกันและแกไขปญ29,293
หายาเสพติดประจำปงบประมาณ 2561
สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติ24,760
ด (ป.ป.ส.)
18,831

18

10.4%

44,057
34,276

24,760

13.1%

จำ�นวนคดีที่เด็กและเยาวชน (อายุไม่ถึง 18 ปี) ถูกจับกุมส่งสถานพินิจฯ
35,049

2558

29,293

2560

2

พฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง การเล่นหรือ
ประมาณการวัยรุ่นและเยาวชนที่เล่นการพนัน
ที่มา: รายงานผลการดำเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดประจำปงบประมาณ
2561
ติดพนันเป็นอีกกลุ่มพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจ
สำนักงานคณะกรรมการป
46.3 องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)
(หรือ 3.05 ลานคน)

วัยรุนและเยาวชน (15-25 ป)
ที่เลนพนัน...
- สลากกินแบงรัฐบาล: 2.2 ลานคน
- หวยใตดิน: 1.8 ลานคน
- ทายผลฟุตบอล: 0.9 ลานคน

รอยละ

20.9

(หรือ 0.73 ลานคน)

15-18 ป

20

10
5
0

25.3
20.3

ทีม่ า : ประมวลข้อมูลจาก รายงานสถานการณ์การพนันในสังคมไทย15.0
ปี 2562, ศูนย์ศกึ ษาปัญหาการพนัน
13.9

17.6

14.1

12.1 11.8

14.8

ส�ำหรับพฤติกรรมทางสังคมในด้านอืน่
การศึกษากับผูปกครองของผูปวยจิตเวชเด็กและวัยรุน
การส�ำรวจในปี 2561 พบพฤติ
กรรมการ
0.4 1.1
กลุมอายุ
ที่รับการรักษากับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ใน พ.ศ. 2560
เที่ยวเตร่ เล่นเกม นอนดึกตื่นสาย และ
15 ป
15-19 ป
ป า พฤติ
30-34
ป าวรา35-39
ป
40 ปขึ้นไป
จํา20-24
นวน ป117 25-29
คน พบว
กรรมก
วรุนแรง
เที่ ย วกลางคื น ของวั ยนอรุยกว่ นาและเยาวชน
ของเด็กและวัยรุน มีความสัมพันธกับ พฤติกรรม
มี แ นวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้ น ขณะเดี ย วกั น การ
การใชอินเตอรเน็ต ลักษณะการเลี้ยงดูที่ตามใจบาง
เล่นกีฬาออกก�ำลังกาย และเล่นดนตรี
เขมงวดบาง และ การไมไดอยูดวยกันของพอแม
ร้องเพลงก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเช่นกัน แต่ที่
กับเด็กและวัยรุน (ที่มา: วรรณวิสา นากสุข และคณะ, 2562)
เพิ่ ม ขึ้ น ชั ด เจนที่ สุ ด เป็ น พฤติ ก รรมการ
สื่ อ สารทางอิ น เทอร์ เ น็ ต ผ่ า นสื่ อ สั ง คม
ออนไลน์ตา่ ง ๆ เช่น ทวิตเตอร์ ไลน์ หรือ เฟซบุก๊ ทีเ่ พิม่ ขึน้ เกือบ 2 เท่า จากร้อยละ 49.9 เป็น 93.5 ระหว่างปี 2554-2561
พฤติกรรมทางสังคมของวัยรุ่นและเยาวชนไทย (อายุ 13-24 ปี)
รอยละของวัยรุนและเยาวชนที่ปฏิบัติเปนประจำหรือบางครั้ง

15

23.1

19-25 ป

50%

79.5

40%

53.3

30%40.5

63.8

93.5
46.3
84.0 82.6
(หรือ 3.05 ลานคน)76.1 82.5
วัยรุนและเยาวชน (15-25 ป)

73.5

43.7

26.4 20.9
19.5 (หรือ 0.73 ลานคน)
11.9 10.7

ที่เลนพนัน...
57.6
- สลากกิ
50.8นแบงรัฐบาล:
49.92.2 ลานคน
- หวยใตดิน: 1.8 ลานคน
- ทายผลฟุตบอล: 0.9 ลานคน

รอยละ

25

รอยละของผูตองหาและผูเขาบำบัด

30

เป็นปัญหาเพิ่มขึ้นในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน
ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากลักษณะการเลี้ยงดู
และ บทบาทความสัมพันธ์ในครอบครัวไทย
ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึง พฤติกรรมการใช้
อิ น เทอร์ เ น็ ต หรื อ สื่ อ สั ง คมออนไลน์ ที่ เ พิ่ ม
มากขึน้ ในยุคปัจจุบนั ในปี 2562 ศูนย์ศกึ ษา
ปั ญ หาการพนั น ประมาณการจ� ำ นวน
วัยรุน่ และเยาวชนไทย (อายุ 15-25 ปี) ทีเ่ ล่น
ด
พนันผูว่ตาอมีงหามากถึงเกือบผู4เขาบำบั
ล้านคน
ส่วนใหญ่
เป็นการเล่นสลากกินแบ่งรัฐบาล หวยใต้ดนิ
ำดับ
15.7 และทายผลฟุตบอล ตามล�15.0

20%

10%

0%

เที่ยวเตร
2554

เลนเกมส
2561

นอนดึก
ตื่นสาย

เลนการพนัน
อาน
เลนกีฬา/ เลนดนตรี
เที่ยว
ตูสลอดปหวย 19-25
หนังสือป ออกกำลังกาย รองเพลง
กลางคืน 15-18
บอล

สื่อสารทาง
อินเทอรเน็ต
เชน ทวิตเตอร...

ทีม่ า : การส�ำรวจสภาวะทางสังคม วัฒนธรรม และสุขภาพจิต พ.ศ. 2554 และ 2561, ส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ

12 หมวดตัวชี้วัด “สุขภาพวัยรุ่นและเยาวชนไทย”

25

9

สื่อสังคมออนไลน์

วัยรุน่ และเยาวชนไทยมากกว่าร้อยละ 90 เข้าถึงอินเทอร์เน็ต ส่วนใหญ่ใช้เพือ่ การสือ่ สาร
บนเครือข่ายสังคมออนไลน์
บนโลกออนไลน์ที่เปิดกว้างและสามารถเข้าถึงได้เกือบทุกสถานที่ ทุกเวลา ผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่
โดยเฉพาะโทรศัพท์มอื ถือ ทีป่ จั จุบนั วัยรุน่ และเยาวชนไทยเกือบทุกคนเป็นเจ้าของ การพัฒนาทักษะในการใช้
และการรู้เท่าทันสื่ออินเทอร์เน็ต และสังคมออนไลน์เป็นเรื่องที่ต้องส่งเสริม
สัดส่วนวัยรุ่นและเยาวชน (15-24 ปี) ที่ใช้อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ และคอมพิวเตอร์
66.8

รอยละ

66.8

55.5

54.7

47.3

44.6

78.6
57.1
50.3

83.7
58.8

59.6

51.9

54.8

รอยละ

72.5

86.9

89.7

54.7
44.6
61.0

72.5
55.5
47.3

78.6
57.1

69.7 50.3
67.1

58.4
2551

92.8

2552

2553

83.7

94.3
58.8

76.8

51.9

63.2
2554

92.8

89.7

86.9

95.5
61.0

59.6
54.8

85.9

58.4

59.4
2555

97.369.7
67.1

89.8

57.7
2556

2557

94.3

96.9
76.8
63.2

91.4

54.3

2558

โทรศัพทมือถือ

อินเทอรเน็ต

95.5

85.9

2552

2553

อินเทอรเน็ต

2554

2555

2556

2557

โทรศัพทมือถือ

2558

2559

2560

57.7

2559

2560

คอมพิวเตอร

2561

คอมพิวเตอร

ทีม่ า : การส�ำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารในครัวเรือน พ.ศ. 2551-2561, ส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ

รอยละ

การใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทย จำ�แนกตามกลุ่มอายุ ปี 2561
ปั จ จุ บั น วั ย รุ ่ น และเยาวชนไทยเกื อ บทุ ก คน
(ร้อยละ 96.9) มีโทรศัพท์มือถือใช้ และมีการใช้
91.4
อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว จากไม่ถึงร้อยละ 45
84.4
ในปี 2551 เป็นร้อยละ 91.4 ในปี 2561 โดยมีสดั ส่วน
69.6
ของผู ้ ใช้ ที่ สู ง ที่ สุ ด เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ประชากร
56.8
ในกลุม่ อายุอนื่ กิจกรรมบนโลกอินเทอร์เน็ต อันดับ 1
51.2
เป็นการเข้าใช้เพื่อสื่อสารบนเครือข่ายสังคมออนไลน์
(social network) อันดับ 2 และ 3 เป็นการใช้งานส่วนตัว
ส่ ว นใหญ่ เ พื่ อ ความบั น เทิ ง ในการดาวน์ โ หลดและ
10.3
อัพโหลดข้อมูลรูปภาพ วิดีโอ เพลง หรื91.4
อภาพยนตร์
ในลักษณะการแบ่งปัน หรือ การ “share” บนเว็บไซต์84.4
รวม
6-14 ป
15-24 ป
25-34 ป
35-59 ป
60 ปขึ้นไป
ขณะที่ กิจกรรมเพือ่ การศึกษาเรียนรู้ มีสดั ส่วนการใช้
ทีม่ า : การส�ำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารในครัวเรือน พ.ศ. 2561, ส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ
ไม่ถึงร้อยละ 30 โดยอยู่ใ69.6
นอันดับที่ 9
56.8

สุขภาพคนไทย 2563

รอยละ

26

51.2

89.8

59.4

พ.ศ.
2551

97.3

5 อันดับกิจกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตที่สูงที่สุดในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน (อายุ 15-24 ปี) ปี 2561
อันดับ 5 โทรศัพทหรือ Video call
ผาน Internet (VoIP) และ Webcam

อันดับ 5 โทรศัพทหรือ Video call
ผาน Internet (VoIP) และ Webcam

45.2

45.2

อันดับ 4 รับ-สงอีเมล

อันดับ 4 รับ-สงอีเมล

49.6

อันดดัีโอ/เพลง/
บ 3 อัพโหลดขอมูลรูปภาพ/ภาพถาย/วิดีโอ/เพลง/
อันดับ 3 อัพโหลดขอมูลรูปภาพ/ภาพถาย/วิ
Software เพื่อการแบงปน (Share) บนเว็บSoftware
ไซต
เพื่อการแบง61.8
ปน (Share) บนเว็บไซตการใชอินเทอรเน็ต
อันดับ 2 ดาวนโหลด/รูปภาพ/หนัง/วิดีโอ/เพลง/
ดับ
เกมส/เลนเกมส/ดูหนัง/ฟงเพลง/วิทยุอัน
ฯลฯ
อันดับ 1 ใช Social Network เชน Facebook,
Twitter, GooglePlus, LINE, Instagram

49.6
61.8

เพื่อการศึกษาเรียนรู
2 ดาวนโหลด/รูปภาพ/หนัง94.5
/วิดีโอ/เพลง/
มี
เ
เกมส/เลนเกมส/ดูหนัง/ฟงเพลง/วิทยุ ฯลฯพียงรอยละ 28.5
98.0

94.5

โดยอยูในอันดับที่ 9

อันดับ 1 ใช Social Network เชน Facebook,
รอยละ LINE, Instagram
Twitter, GooglePlus,

98.0

การใชอินเทอรเน็ต
เพื่อการศึกษาเรียนรู

มีเพียงรอยละ 28.5
โดยอยูในอันดับที่ 9

รอยละ

ทีม่ า : การส�ำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารในครัวเรือน พ.ศ. 2561, ส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ

การเข้าถึงและการใช้งานอินเทอร์เน็ตทีเ่ พิม่ มากขึน้ นี้
แม้จะเป็นประโยชน์และเพิ่มโอกาสในการพัฒนาทักษะ
และความรู ้ ใ นโลกกว้ า งให้ กั บ วั ย รุ ่ น และเยาวชนไทย
73.8
72.2
ขณะเดียวกัน ก็มาพร้อมกับความเสี่ยงและภัยออนไลน์
51.7
ในลักษณะต่าง ๆ ที่ทุกฝ่ายควรเฝ้าระวัง ช่วยกันส่งเสริม
และพัฒนาให้วยั รุน่ และเยาวชนมีทกั ษะและความรูเ้ ท่าทัน
33.6
31.1
73.8
72.2
สามารถใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตและสือ่ สังคมออนไลน์
ให้เกิดคุณได้มากกว่าเกิดโทษ
2.8
51.7
หมายเหตุ: ผลจากการสำรวจเด็ก วัยรุนและเยาวชนในระดั
บชั้นประถมศึ
กษาถึงมัธยมตอนปลาย
15,318 คน ในพ.ศ. 2562
รายงานผลการส�
ำรวจสถานการณ์
เด็กกัจำนวน
บภัยออนไลน์
ที่มา: รายงานผลสำรวจสถานการณเด็กกับภัยออนไลน ป 2562 ศูนยประสานงานขับเคลื่อนการสงเสริมและปกปองคุมครองเด็กและเ
ปี 2562
พบว่า เด็ก31.1
ไทย ซึง่ รวมวัยรุน่ และเยาวชน ในระดับ
พบเห็นสื่อลามก
รังแก
พนั(COPAT)
นทายผล
สื่องออนไลน
แก ถูกกลั่นแกล
33.6
เลนเกม
พูดคุยกับคนที่ไมรูจัก กลั่นแกลงรังในการใช
อนาจารทางออนไลน
ทางออนไลน
ฟุตบอลออนไลน
ออนไลน
ผานสื่อออนไลน ผูอื่นทางออนไลน
ชั้นประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย เกือบ 3 ใน 4
หมายเหตุ : ร้อยละของผูท้ ี่ “เคย” ท�ำกิจกรรม หรือประสบสถานการณ์นนั้ จากการส�ำรวจนักเรียน
เคยพบเห็นสือ่ ลามกอนาจารทางออนไลน์ หรือเคยเล่นเกม
ในระดับชัน้ ประถมศึกษาถึงมัธยมตอนปลาย จ�ำนวน 15,318 คน พ.ศ. 2562
ออนไลน์ ขณะที่ประมาณถึง 1 ใน2.83 เคยมีประสบการณ์
ทีม่ า : รายงานผลการส�ำรวจสถานการณ์เด็กกับภัยออนไลน์ ปี 2562, ศูนย์ประสานงานขับเคลือ่ น
การส่งเสริม และปกป้องคุม้ ครองเด็กและเยาวชนในการใช้สอื่ ออนไลน์ (COPAT)
เกีย่ วกับการกลัน่ แกล้งรังแกผูอ้ นื่ ทางออนไลน์ ทัง้ ในฐานะ
ถูกกระท�ำ หรือเป็นผู้กระท�ำ พนันทายผล
พบเห็นสื่อลามก
เลนเกม
พูดคุยกับคนที่ไมรูจัก กลั่นแกลงรังแก ถูกกลั่นแกลงรังแก
อนาจารทางออนไลน
ตัวอย่างหนึ่งของประเด็
นยุคใหม่ ออนไลน ผานสื่อออนไลน ผูอื่นทางออนไลน ทางออนไลน ฟุตบอลออนไลน
การรู้จักและมุมมองของเด็ก วัยรุ่นและเยาวชนไทยที่มีเกี่ยวกับ “e-sport”
ที่มีการถกเถียงกันมาก เกี่ยวกับการใช้
รูจักวาเปนการแขงขันวิดีโอเกมส/ เกมสออนไลนชิงรางวัล
ไมรูจัก
อินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ว่า
จะเป็นคุณหรือเป็นโทษมากกว่ากัน คือ
ในกลุมที่รูจัก e-sport
รอยละ
รอยละ
e-sport ซึ่งในมุมหนึ่ง ถูกมองเป็นเรื่อง
37.8
สวนใหญมีมุมมองเกี่ยวกับ
28.3
ของการติดเกมออนไลน์ แต่อีกมุมหนึ่ง
"ผลกระทบของ e-sport" ในเชิง "บวก"
สรางงาน สรางอาชีพ เชน นักแขงเกม 64.1%,
ก็ ม องได้ เ ป็ น เรื่ อ งของทั ก ษะการกี ฬ า
ทําใหรูจักทํางานเปนทีม 50.1%
ทีส่ ามารถสร้างรายได้และพัฒนาเป็นอาชีพ
สรางกลุม/พื้นที่ใหคนที่ชอบเลนเกมไดรวมตัวกัน
รอยละ
ในอนาคต ทั้งนี้ทั้งนั้น คงต้องขึ้นอยู่กับ
มีเปาหมายและกิจกรรมรวมกัน 45.6%
33.9
รูจักแบบ
ไม
ถ
ก
ู
ต
อ
งหรื
อ
สรางชื่อเสียงและรายได 40.8% เปนตน
การตีความ การรูเ้ ท่าทัน และการก�ำหนด
ไมชัดเจนนัก
เป้าหมายของวัยรุ่นและเยาวชนซึ่งเป็น หมายเหตุ : ผลจากการส�ำรวจนักเรียนในระดับชัน้ ประถมศึกษาถึงมัธยมตอนปลาย จ�ำนวน 15,318 คน พ.ศ. 2562
ทีม่ า : รายงานผลการส�ำรวจสถานการณ์เด็กกับภัยออนไลน์ ปี 2562, ศูนย์ประสานงานขับเคลือ่ นการส่งเสริมและปกป้องคุม้ ครองเด็ก
ผูใ้ ช้หรือผูเ้ ล่นเอง ในท้ายทีส่ ดุ
รอยละของผูที่ "เคย"

รอยละของผูที่ "เคย"

การทำ�กิจกรรมที่เป็นความเสี่ยงออนไลน์
ของเด็กวัยรุ่นและเยาวชนไทย

และเยาวชนในการใช้สอื่ ออนไลน์ (COPAT)
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5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

10

3.84

3.73

80

N = 6,158 ราย

70.1

ครอบครัวกับวัยรุ่นและเยาวชน
66.4

70

3.72

รอยละ

รอยละ

100
ความอยู
ดีมีสุขของครอบครัวไทย
90 (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

60
3.80

3.59

68.6

3.74

วัยรุ่นและเยาวชน 1 ใน 2 เท่านั้น ที่ได้ใช้เวลาท�ำกิจกรรมพร้อมหน้ากันในบ้าน
40
กับสมาชิกในครอบครัวอย่างมีความสุขเป็30.2
นประจ�ำ และไม่ถึง 126.3ใน 3 ที่ได้พูดคุย 27.9
30
ปรึ ก ษาหารื อ หรื อ ตั ด สิ น ใจร่ ว มกั น ด้ ว ยเหตุ ผ ล ในเรื่ อ งส� ำ คั ญ ของครอบครั ว
20
ใต นประจ�
เหนื
กลาง
ตะวันออก
กรุงเทพฯ
รวม
เป็
ำอ
50

เฉียงเหนือ
10

0.2

3.3

0.2

3.4

0.2

3.4

0
“ครอบครัว” เป็นสถาบันฐานรากที
่ใกล้ชิดกับวัยรุ่นและเยาวชนมากที่สุด การที่สมาชิกในครอบครัว
ป
รวม
และสามารถพึ16-24
ง่ ตนเองได้
เป็นปัจจัยส�ำคัญในการ
เล็กนอย
มาก
มากที่สุด
สร้างภูมิคุ้มกันพฤติกรรมเสี่ยงต่าง ๆ ให้กับวัยรุไม่นเลย
และเยาวชน

มา: รุจา ภูไพบูลย และคณะ พ.ศ. 2562, ความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทยใน 515-19
ภูมิภาค:ป
มีสมั างอย
พันาธภาพที
ด่ ตี อ่ กัน รูจ้ กั บทบาทหน้าทีข่ องตนเอง
เหมือนหรือแตกต
งไร.

ครอบครัวส�ำหรับวัยรุ่นและเยาวชนไทย พบว่า เป็นที่ที่มั่นคงปลอดภัย โดยวัยรุ่นและเยาวชนเกือบทั้งหมดรู้สึกมั่นคง
ปลอดภัยมากถึงมากที่สุดเมื่ออยู่ในครอบครัวตัวเอง พบเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่รู้สึกไม่มั่นคงปลอดภัยเมื่ออยู่ในครอบครัว
นอกจากนี้ยังพบอีกว่าวัยรุ่นและเยาวชนกว่า 3 ใน 4 รู้สึกอบอุ่นและมีความสุขเป็นประจ�ำเมื่ออยู่ในครอบครัวตัวเอง
วัยรุ่นและเยาวชนอายุ 15-24 ปี
รู้สึกมั่นคงปลอดภัยเมื่ออยู่ในครอบครัว

มีความรู้สึกอบอุ่น และมีความสุข
เมื่ออยู่ในครอบครัวตัวเอง

เล็กนอย 3.4%

2.4

1.2

20.8

75.6

มากที่สุด

27.9%

เปนประจำ

มาก

บางครั้ง

68.6%

นาน ๆ ครั้ง
ไมเลย

ทีม่ า : การส�ำรวจสภาวะทางสังคม วัฒนธรรม และสุขภาพจิต 2561, ส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ

ในเรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัว พบว่า มีวัยรุ่นและเยาวชนประมาณเพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้น ที่ได้ใช้เวลาทำ�กิจกรรม
พร้อมหน้ากันในบ้านกับสมาชิกครอบครัวอย่างมีความสุขเป็นประจำ� ในเรื่องการพูดคุยสื่อสารกัน ปรึกษาหารือ การตัดสินใจ
ร่วมกันด้วยเหตุผล ซึ่งเป็นหัวใจสำ�คัญสำ�หรับครอบครัวกับเยาวชน พบว่ามีเพียงประมาณ 1 ใน 3 เท่านั้น หากครอบครัวไทย
สามารถพัฒนาความสัมพันธ์ในครอบครัวให้ดขี นึ้ มีการสือ่ สารกันมากขึน้ เยาวชนได้มสี ว่ นร่วมคิดร่วมตัดสินใจในประเด็นสำ�คัญ
ของครอบครัว ก็จะสามารถนำ�ไปสูค่ วามสุขของครอบครัวได้ ยิง่ ไปกว่านัน้ ยังอาจช่วยลดพฤติกรรมเสีย่ งของเยาวชนได้อกี ด้วย
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การดื่มเหลา สูบบุหรี่ และยาเสพติด

การมีแฟน

การมีเพศสัมพันธ

วัยรุ่นและเยาวชนที่ทำ�กิจกรรม
กับครอบครัวอย่างมีความสุขเป็นประจำ�

ประเด็นสำคัญที่ควรมีการสื่อสารในครอบครัว

ประเด็นสำ�คัญที่วัยรุ่นและเยาวชนควรมีการสื่อสารในครอบครัว
นักเรียนชั้น ม.1*
จำนวน 401 ราย

50

46.6

43.6 40.9

41.9

32.2
รอยละ

ใชเวลาทำกิจกรรม
รวมกันนอกบานกับครอบครัว
อยางมีความสุขเปนประจำ

18.3
45
22.2
12.8 40
19.335
30
25.2
19.825
20

22.2

15
10
5
0

ใชเวลาทำกิจกรรม
พรอมหนากันในบานกับครอบครัว
อยางมีความสุขเปนประจำ

48.1
45.3
47.4
49.4
53.1
48.5

กรุงเทพ

ภาคกลาง

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต

รวมทุกภาค

ทีม่ า : การส�ำรวจสภาวะทางสังคม วัฒนธรรม และสุขภาพจิต 2561, ส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ

ครอบครัวคุย
การดื่มเหลา สูบบุหรี่ และยาเสพติด

เด็กตองการใหคุย
การมีแฟน

การมีเพศสัมพันธ

หมายเหตุ : * จากจังหวัดสระบุรี ล�ำพูน สตูล และอุบลราชธานี
ทีม่ า : โครงการการสร้างครอบครัวอบอุน่ ในจังหวะหัวเลีย้ วหัวต่อของเยาวชนในครอบครัวเปราะบาง
ผ่านการใช้คมู่ อื Thai Family Matters (TFM) 2562, สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล

รอยละ

การสื่อสารในโลกปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปเป็นผ่านทางสื่อออนไลน์มากขึ้น ท�ำให้การสื่อสารในครอบครัวในประเด็น
18.3
ที่ส�ำคัญเพื่อป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงต่าง ๆ ของวัยรุ่นและเยาวชน เช่น การดื่มเหล้า สูบบุหรี่ การมี
แฟน หรือแม้แต่เรื่อง
22.2
12.8 ผู้ปกครองพูดคุยด้วย
เกี่ยวกับ เพศสัมพันธ์ อาจลดน้อยลงไป ซึ่งบางครั้งผู้ปกครองอาจหลงลืมไปว่าเด็ก ๆ ก็ต้องการให้
19.3
25.2
เพราะนั่นคือ สิ่งที่แสดงออกถึงความรักความห่วงใยระหว่างกัน
ใชเวลาทำกิจกรรม
19.8
รวมกันนอกบานกับครอบครัว
เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง
อยางมีความสุขเปนประจำ
วัยรุ่นและเยาวชนที่พูดคุยปรึกษาหารือ
ภูมิภาคเรื่องการพูดคุยปรึกษา
ตัดสินใจร่วมกันด้วยเหตุผล ภายในของครอบครัวเป็นประจำ�
หารื อ ในประเด็ น45.3
ส�48.1
ำ คั ญ ของ
47.4
31.1
ครอบครั ว การตั ด49.4
สิ น ใจร่ ว ม
27.9
27.3
26.7
53.1ม พั น ธ์
ใชเวลาทำกิจกรรม
กั น หรื อ แม้ แ ต่ ค วามสั
26.4
พรอมหนากันในบานกับครอบครัว
48.5
24.5
อยางมีความสุขเปนประจำ
กับครอบครัว เห็นว่าเยาวชน
ภาคใต้
มีสัดส่วนในเรื
่องเหล่านี้
กรุงเทพ
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
สูงภาคใต
กว่าภาคอื่น รวมทุ
ๆ เราอาจต้
อง
กภาค
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หันกลับมามองว่าเพราะเหตุใด
ครอบครั ว คนไทยภาคใต้
จึ ง มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ วั ย รุ ่ น
และเยาวชนดี ก ว่ า ภาคอื่ น ๆ
เพื่อเป็นแบบอย่างเรียนรู้ให้กับ
พื้นที่อื่น
กรุงเทพ
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออก
ภาคใต
รวม
เฉียงเหนือ

ทีม่ า : การส�ำรวจสภาวะทางสังคม วัฒนธรรม และสุขภาพจิต 2561, ส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ
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11

หมวด 11. การศึกษาและการทำงาน

การศึกษาและการทำ�งาน

1 ใน 8 ของวั ย รุ ่ น และเยาวชนไทย จั ด อยู ่ ใ นกลุ ่ ม ที่ เ รี ย กว่ า NEET (Not in
Education, Employment, or Training) หรือ กลุ่มที่ทั้งไม่ก�ำลังศึกษาและ
105
105
104
104
104
104
103
102
102
103
102
ไม่ท�ำงาน

หมวด 11. การศึกษาและการทำงาน
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76
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74
ของมาตรฐานคุณภาพการศึ
ก68ษาในทุกระดับ เป็นความท้
า73
ทายส�ำ75คัญของประเทศ
79
75
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72
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รอยละ
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61
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58
อัตราการเข้าเรียนอย่างหยาบของประชากรไทย
ในแต่ละระดับการศึ
52 กษา
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กอนประถมศึกษา
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2555

70

74

68

รอยละ

67

61
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2550

2550

2551

58
46

2551

กอนประถมศึกษา

dex) ป
ASEAN

47

2552

2553

ประถมศึกษา

47

2554

2552

2553

75
74
มัธยมศึกษาตอนตน

75
73
ประถมศึกษา

73
52

47

2555

46

2556

มัธยมศึกษาตอนตน

2557

48

49

2558

2559

มัธยมศึกษาตอนปลาย

48

46

49

49

ปัจจุบนั กล่าวได้วา่ เด็กไทย
เกื อ บทุ ก คนสามารถเข้ า ถึ ง
96
การศึ ก ษาภาคบั ง คัพ.ศ.
บ ในระดั บ
80
2556
2557
2558
2559
2560 ธ ยมศึ ก ษา
79
ประถมศึ
กษาและมั
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปริญญตรีและต่ำกวา
ตอนต้นได้ แต่มีเพียงประมาณ
3 ใน 4 และเพี ย ง 1 ใน 2
49
เท่ า นั้ น ที่ เ ข้ า ถึ ง การศึ ก ษา
ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย
พ.ศ.
และระดับอุดมศึกษา ตามล�ำดับ
102

2560

ปริญญตรีและต่ำกวา

หมายเหตุ : เนือ่ งจาก อัตราการเข้าเรียนอย่างหยาบ ค�ำนวณจากจ�ำนวนนักเรียนและนักศึกษา หารด้วยจ�ำนวนประชากรในวัยเรียนตามแต่ละระดับการศึกษา
		 ในบางระดับการศึกษาจึงเป็นไปได้ทจี่ ะมีอตั รามากกว่าร้อยละ 100
2561
ทีม่ า : ระบบฐานข้อมูลด้านสังคมและคุณภาพชีวติ สศช. ประมวลจากสถิตกิ ารศึกษา ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ ข้อมูลส�ำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง

ดัชนีทุนมนุษย์ (Human Capital Index) ด้านการศึกษา
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6.9 ด้านการศึกษาในกลุ
6.7 ม่ ประเทศ ASEAN,
6.4 ธนาคารโลก
ทีม่ า : ดัชนีทนุ มนุษย์ (Human Capital Index) ปี 2561

ในปี 2561 ธนาคารโลกรายงานจ�ำนวนปีเฉลี่ยของการเข้าเรียนในระบบโรงเรียนของคนไทยที่ประมาณ 12.4 ปี แต่หาก
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ข้อมูลนี้สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาคุณภาพของการจัดการศึกษาของประเทศที่ต้องปรับปรุง เช่นเดียวกับ ผลคะแนน O-Net
ของนักเรียนไทยในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่ยังคงมีค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ต�่ำ
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สุขภาพคนไทย 2563

อัตราการวางงาน กลุมวัยรุนและเยาวชน (15-24 ป) เปร
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วัยรุ่นและเยาวชน (15-24 ปี) กลุ่ม NEET
17.9

รอยละ

13.4

17.1

510

2560

การอาน

ทีม่ า : ผลการประเมิน PISA 2015 วิทยาศาสตร์ การอ่าน และคณิตศาสตร์ ความเป็นเลิศและ
ความเท่าเทียมทางการศึกษา โดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 		
490
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ Organisation for Economic Co-operation and
Development (OECD)

ปัญหาคุณภาพและความไม่เท่าเทียมที่สะท้อนจาก
ข้อมูลข้างต้น หากไม่ได้รับการปฏิรูปหรือปรับปรุงให้ดีขึ้น
จะกลายเป็นรากเหง้าของความไม่เท่าเทียมทางสังคมและ
ปัญหาความด้อยคุณภาพของประชากร ในด้านการท�ำงาน
กลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนไทย (อายุ 15-24 ปี) มีอัตราการ
ว่างงานที่สูง (ประมาณร้อยละ 4-6) เมื่อเทียบกับอัตราการ
54.0
ว่างงานในกลุม่ ประชากรอายุ
25 ปีขนึ้ ไป (ต�ำ่ กว่าร้อยละ 1)
ขณะเดียวกัน มีกลุม่ ทีเ่ รียกว่า “NEET” (not in education,
employment and training) สูงถึงร้อยละ 12.8 โดยวัยรุน่
และเยาวชนกลุม่ นี้ ไม่ได้อยูใ่ นระบบการศึกษา ไม่พร้อมท�ำงาน
และไม่อยูใ่ นระบบการจ้างงานใด ๆ ซึง่ นับเป็นการสูญเสียโอกาส
ในการได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของทรัพยากร
บุคคล และก�ำลังแรงงานในอนาคตของประเทศ
17.1

มัธยมศึกษาปที่ 6

372-431

หมายเหตุ : อัตราการว่างงานแต่ละกลุม่ อายุ = ผูว้ า่ งงาน แต่ละกลุม่ x 100
					
ก�ำลังแรงงานรวมแต่ละกลุม่ อายุ
ทีม่ า: ประมวลผลจากข้อมูลการส�ำรวจภาวะการท�ำงานของประชากร พ.ศ. 2560-2562 (ไตรมาส 3),
ส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ
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ความไม่เท่าเทียมของการเข้าถึงการศึกษาและคุณภาพ
ของการจั ด การศึ ก ษาในแต่ ล ะพื้ น ที่ ห รื อ กลุ ่ ม สถานศึ ก ษา
ในประเทศ เป็นอีกประเด็นทีม่ คี วามส�ำคั6.1
ญ จากการวิเคราะห์
ค่าคะแนนเฉลี่ยผลการประเมิ
นสมรรถนะนักเรียนมาตรฐาน4.7
5.0
สากล หรื อ PISA แยกตามกลุ ่ ม หรื อ สั ง กั ด ของโรงเรี ย น
พบความแตกต่ า งของค่ า คะแนนในแต่ ล ะกลุ ่ ม โรงเรี ย น
ค่ อ นข้ า งมาก ภาพรวมคะแนนเฉลี่ ย PISA ของประเทศ
อาจจะต�
่ำ แต่
พบว่าคะแนนเฉลี
่ย2558
ของกลุ่ม2561
โรงเรีพ.ศ.ยนที่เน้น
2549
2552
2555
วิทย์และโรงเรียนสาธิตนั้น ค่อนข้างสูงกว่ามาก และสูงกว่า
คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนในกลุ่มประเทศ OECD

13.4
8.9

17.1

17.1

12.5

12.8
8.6

8.1

หญิง

ชาย
รวม
หญิง

พ.ศ.

2560

2561

2562

พ.ศ.

เหตุผลของกลุม NEET (15-24 ป) ป 2562
เหตุผลอื่น ๆ

ปวย
พิการ
จนทำงานไมได

พักผอน

11.8%

14.5%

19.7%

ทำงานบาน

%

เหตุผลของกลุม NEET (15-24 ป) ป 2562
เหตุผลอื่น ๆ
ปวย
พิการ
จนทำงานไมได
พักผอน

11.8%

14.5%
19.7%

ทำงานบาน

54.0%

ทีม่ า : ประมวลผลจากข้อมูลการส�ำรวจภาวะการท�ำงานของประชากร พ.ศ. 2560-2562
(ไตรมาส 3), ส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ

12 หมวดตัวชี้วัด “สุขภาพวัยรุ่นและเยาวชนไทย”
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12

นโยบายของไทยต่อวัยรุ่นและเยาวชน

ปี 2562 ภาพรวมดัชนีความสามารถในการแข่งขันระดับโลกของไทยอยูอ่ นั ดับที่ 40
ใน 141 ประเทศ แต่การพัฒนาทุนมนุษย์ดา้ นทักษะยังอยูต่ ำ�่ กว่า โดยอยูท่ อี่ นั ดับ 73
การพัฒนาคุณภาพชีวติ และศักยภาพของวัยรุน่ และเยาวชนไทย ให้มคี วามรูแ้ ละทักษะเท่าทันในศตวรรษที่ 21
มีสขุ ภาพทีด่ ี มีคณ
ุ ธรรมและจิตส�ำนึก มีศกั ยภาพทางเศรษฐกิจ ทักษะทางสังคมและการพัฒนาสิง่ แวดล้อม
เป็นเงื่อนไขและปัจจัยที่ส�ำคัญต่อการพัฒนาประเทศ
กรอบนโยบายหลักของไทยทีใ่ ช้กำ� หนดทิศทางการพัฒนาประชากรวัยรุน่ และเยาวชนในปัจจุบนั ได้แก่ แผนพัฒนาเด็กและเยาวชน
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560-2564 โดยมียทุ ธศาสตร์สำ� คัญ 5 ด้าน เพือ่ บรรลุวสิ ยั ทัศน์ทกี่ ำ� หนดไว้ คือ “เด็กและเยาวชนไทย มีคณ
ุ ภาพ
ชีวิตที่ดี มีพัฒนาการเหมาะสมตามช่วงวัย เป็นพลเมืองสร้างสรรค์และมีส่วนร่วมในฐานะภาคีท่ีมีพลังในกระบวนการพัฒนา”
ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน การพัฒนาวัยรุ่นและเยาวชนของไทยยังมีประเด็นและความท้าทายที่ต้องพิจารณาในหลายเรื่อง
จากการจัดอันดับดัชนีการพัฒนาเยาวชนของกลุ่มประเทศอาเซียน (ASEAN Youth Development Index) ที่เผยแพร่ใน
ปี 2560 ค่าดัชนีของไทยถูกจัดอยูใ่ นอันดับที่ 8 จาก 10 ประเทศ โดยด้านทีย่ งั ต้องปรับปรุงเป็นเรือ่ ง “สุขภาพและความเป็นอยูท่ ดี่ ”ี
และ “การมีส่วนร่วมทางสังคม” ของเยาวชนในประเทศ
วิสัยทัศน์ กรอบแนวคิด และยุทธศาสตร์ภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560-2564
วิสัยทัศน:
เด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีพัฒนาการเหมาะสมตามชวงวัย
เปนพลเมืองสรางสรรคและมีสวนรวมในฐานะภาคีที่มีพลังในกระบวนการพัฒนา

เด็กและเยาวชน
คุณภาพชีวิต
กีฬา
คุมครองเด็ก
ทักษะในศตวรรษที่ 21
(IT. STEM. etc)
1.5 ศักยภาพทางเศรษฐกิจ
1.6 คุณธรรมทักษะทางสังคม
1.7 จิตสำนึกและการพัฒนา
สิ่งแวดลอม

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

สถาบันครอบครัว
สถาบันศาสนา
สถาบันการศึกษา
ชุมชน
สื่อปลอดภัย
สรางสรรค
2.6 พื้นที่สรางสรรค

พัฒนา

เสริมสราง
ความเขมแข็ง

ยุทธศาสตร 1

ยุทธศาสตร 2

เด็กและเยาวชน

ภาคสวน

ปจจัย

3.1 สงเสริมความรูดาน
การมีสวนรวม
3.2 สรางระบบเพื่อ
การพัฒนาศักยภาพ
3.3 สนับสนุนการรวมกลุม
เพื่อการพัฒนาสังคม
3.4 สรางระบบการ
สนับสนุนทรัพยากร
สำหรับกลุมเด็ก เยาวชน
3.5 เสริมพลังและสถานะ
เครือขายเด็ก เยาวชน
3.6 เสริมความเขมแข็ง
กลไกในการสงเสริม
การมีสวนรวม

4.1 อปท.
4.2 ระดมความ
รวมมือ
ทุกภาคสวน
(Gov., CY,
Bus, NGOs,
Medic,
Religious,
School)
4.3 ภาคธุรกิจ
และธุรกิจ
เพื่อสังคม

5.1 ศักยภาพ
บุคคลากร
5.2 ระบบ
ฐานขอมูล และ
การจัดการขอมูล
5.3 กฎหมาย
มาตรการ
นโยบาย
5.4 การติดตาม
ประเมินผล
และการวิจัย
สรางองค
ความรู

สงเสริมบทบาท/ความรวมมือ
ยุทธศาสตร 3 และ 4

นวัตกรรมการ
บริหารจัดการ
ยุทธศาสตร 5

หมายเหตุ : เด็ก หมายถึง บุคคลซึง่ อายุตำ�่ กว่า 18 ปีบริบรู ณ์ และ เยาวชน หมายถึง บุคคลซึง่ มีอายุตงั้ แต่ 18 ปีบริบรู ณ์ถงึ 25 ปีบริบรู ณ์
ทีม่ า : แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 - 2564 (ผนวกรวมแผนปฏิบตั กิ ารพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 - 2564)
คณะกรรมการส่งเสริม การพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (2561)
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สถานการณโลก/ประเทศ

1.1
1.2
1.3
1.4

สถาบัน

ดัชนีการพัฒนาเยาวชน (15-35 ปี)
ของกลุ่มประเทศ ASEAN

ดัชนีความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย
ดัชนีรวม
(Overall Global
Competitiveness Index (GCI))

ASEAN Youth Development Index

0.940

Overall YDI 2015 (0-1)

0.758 0.729

0.667
0.560 0.554 0.533

0.481
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หมายถึง การที่ประชาชนมีสิทธิที่จะไดรับ
คโ
ปร

ลา

กัม
พูช

ิปป

ฟล

เมีย

เวีย

มา
เล

และเขาถึงการศึกษาและพัฒนาอยางเสมอภาค
และทั่วถึง โดยใหความชวยเหลือผูขาดแคลน
หมายเหตุ : ดัชนีการพัฒนาเยาวชน ค�ำนวณจากตัวชีว้ ดั ทีเ่ กีย่ วข้องใน 4 ด้านได้แก่ การศึกษา
ทุนทรัพย 		
ลดความเหลื
่อมล้ำในการศึ
ษาสว่ นร่วม และการจ้างงานและโอกาสทาง
สุขภาพและความเป็
นอยูท่ ดี่ ี กการมี
บร

คะแนน
(0-100)

อันดับ*

2560

66.3

2561
2562

คะแนน
(0-100)

อันดับ*

อันดับที่ 40

62.8

อันดับที่ 66

67.5

อันดับที่ 38

63.0

อันดับที่ 66

68.1

อันดับที่ 40

62.3

อันดับที่ 73

0.383 0.365

“ความเสมอภาคทางการศึกษา”
สิง

พ.ศ.

ทุนมนุษย:**
การพัฒนาดานทักษะ
(Skill)

ที่มา: สรุปจาก Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), 2017, “First ASEAN Youth Development Index”

เศรษฐกิฒ
จสันาคุ
งคม ณภาพและประสิทธิภาพครู
รวมทั้งเสริ		
มสรางและพั

ทีม่ า : First ASEAN Youth Development Index 2017, Association of Southeast 		
Asian Nations (ASEAN)

หมายเหตุ : * การจัดอันดับจาก 135 ประเทศ พ.ศ. 2560 140 ประเทศ พ.ศ. 2561 และ 141 ประเทศ
		 พ.ศ. 2562; ** ค่าคะแนน GCI ค�ำนวณจากค่าคะแนนองค์ประกอบใน 4 ด้าน ได้แก่
		 ด้านสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ อ�ำนวย ด้านทุนมนุษย์ ด้านตลาดและ ด้านระบบนิเวศนวัตกรรม
		 โดยการพัฒนาด้านทักษะ (Skills) เป็นองค์ประกอบย่อยหนึง่ ด้านทุนมนุษย์
ทีม่ า : The Global Competitiveness Report 2019, The World Bank

B

จัดการเรียนการสอน พัฒนาเด็กและเยาวชน
ตามพื้นฐานศักยภาพที่แตกตางกัน

ศึกษาวิจัยแนวทางการพัฒนาครูตนแบบ
ที่มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
สามารถพัฒนาผูเรียนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษา

ศึกษาวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย
และลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษา สนองความตองการ
ทางดานกำลังแรงงานและยกระดับความสามารถของคนไทย

“ความเสมอภาคทางการศึกษา”
หมายถึง การที่ประชาชนมีสิทธิที่จะไดรับ
และเขาถึงการศึกษาและพัฒนาอยางเสมอภาค
และทั่วถึง โดยใหความชวยเหลือผูขาดแคลน
ทุนทรัพย ลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษา
รวมทั้งเสริมสรางและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู

ทีม่ า : พ.ร.บ. กองทุนเพือ่ ความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561, กองทุนเพือ่ ความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

12 หมวดตัวชี้วัด “สุขภาพวัยรุ่นและเยาวชนไทย”
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สิง

คโ

ปร

B

Overall YDI 2015 (0-1)

ภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่บทในการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวติ ก�ำหนดแผนย่อย
ในการพัฒนาคนในช่วงวัยเรียนและวัยรุ่น โดยมีตัวชี้วัดในการติดตามผล ได้แก่ คะแนนความสามารถในการแข่งขันการ
พัฒนาด้านทักษะ (skills) ของทุนมนุษย์ ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งในดัชนีความสามารถในการแข่งขันระดับโลก (Global
Youth
Development
Index
Competitiveness Index:ASEAN
GCI) ของ
World
Economic
Forum
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง
0.940
(WEF) อย่างไรก็ตาม จากรายงานล่าสุดในปี 2562 คะแนนตัวชีว้ ดั
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
ดังกล่าวของไทย พบว่0.758
า มีค่า0.729
ลดลง 0.667
เช่นเดียวกับการถูกจัดอันดับ
สงเสริมเด็กปฐมวัยใหมีพัฒนาการสมวัย
ของประเทศในองค์ประกอบมิตินี้ที่ขยับ0.560
ถอยลงจากอั
นดับ 66
0.554 0.533
และพรอมเขาสูระบบการศึกษา
ในปี 2561 ไปเป็นอันดับ 73 (จากทัง้ หมด 141 ประเทศ) ชีใ้ ห้เห็น0.481
ว่า 0.383 0.3
ศักยภาพของวัยรุ่นและเยาวชนไทย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นประชากร
ชวยเหลือและสนับสนุนใหเด็ก
ในวัยเรียน ยังคงเป็นปัญหาและเรือ่ งทีป่ ระเทศต้องให้ความส�ำคัญ
และเยาวชนผูขาดแคลนทุนทรัพยและผูดอยโอกาส
ใหสำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยหนึง่ ในนัน้ เป็นเรือ่ งการสร้างโอกาสและพัฒนาความเสมอภาค
ทางการศึกษาให้แก่ประชากรวัยเรียนทุกกลุ่มในประเทศ
สนับสนุนและชวยเหลือผูขาดแคลนทุนทรัพย
ภายใต้การประกาศบังคับใช้ พ.ร.บ.กองทุนเพื่อความเสมอ
และผูดอยโอกาสทุกชวงวัย ใหไดรับการศึกษา
และพัฒนาศักยภาพ ทักษะในการประกอบอาชีพตามความถนัด
ภาคทางการศึกษา พ.ศ.2561 ประเทศไทยได้มีการจัดตั้งกองทุน
เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมาย
่มา: สรุปจาก Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), 2017, “First ASEAN Youth Developme
สงเสริมสถานศึกษาใหมีการเรียน
หลักทีเพื
่อแก้ปัญหาข้างต้น ให้เด็กและเยาวชนทุกคนได้มีโอกาส
การสอนที่เอื้อตอการพัฒนาผูเรียน
ได้รับและเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมกัน ซึ่งเป็นเงื่อนไข
ตามความถนัดและศักยภาพของตน
ที่ส�ำคัญในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และคุณภาพ
ประชากรของประเทศได้ในระยะยาว
เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพครูให มีความสามารถ

สำ�หรับการอ้างอิงบทความ
โครงการสุขภาพคนไทย. 2563. ชื่อบทความ. สุขภาพคนไทย 2563 (เลขหน้าของบทความ). 		
นครปฐม: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล.
ตัวอย่าง
โครงการสุขภาพคนไทย. 2563. ฝุ่น PM 2.5 มหันตภัยสุขภาพของไทย. สุขภาพคนไทย 2563 (หน้า 36-40).
นครปฐม: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

ฝุ่น PM 2.5
มหันตภัยสุขภาพของไทย

ภาพ : https://www.thairath.co.th
https://www.posttoday.com

ม่านหมอกยามเช้าที่ดุจดั่งบรรยากาศอันสดชื่นตามประเทศในเขตหนาว ทำ�ให้รู้สึกได้ว่าวันนี้น่าจะเป็นวันที่ดีอีกวัน
แต่ในความเป็นจริง มันคือฝันร้ายที่เพิ่งเริ่มต้นของปัญหาสุขภาพที่มาจากฝุ่น PM 2.5 และปัญหานี้เป็นปัญหา
สุขภาพที่จะเวียนกลับมาทุกรอบปี จนกว่าจะมีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องจนเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

ปั ญ หามลพิ ษ ทางอากาศ โดยเฉพาะฝุ ่ น PM 2.5
เป็ น ปั ญ หาที่ แวะเวี ย นมาเยี่ ย มเยี ย นประเทศไทยทุ ก ปี
ในช่วงหน้าแล้งโดยเฉพาะฤดูหนาวจนถึงต้นฤดูรอ้ น จากเดิมที่
เป็นปัญหาหนักทางภาคเหนือของประเทศไทย แต่ปจั จุบนั มี
การแพร่กระจายทัว่ ประเทศมากขึน้ ทัง้ ในกรุงเทพมหานคร
และปริ ม ณฑล รวมถึ ง จั ง หวั ด ต่ า ง ๆ ในประเทศไทย
จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษย์ในรูปแบบต่าง ๆ
แม้ พื้ น ที่ ภ าคใต้ เองซึ่งไม่ค่อยมีก ารเผาป่าหรือเผาพื้ นที่
เกษตร ก็ประสบปัญหาหมอกควันจากประเทศเพื่อนบ้าน
ในบางฤดูกาล ปัญหาฝุน่ PM 2.5 ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
และการใช้ชวี ติ ประจ�ำวันของมนุษย์และสัตว์ และส่งผลเสีย
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ปัญหานี้ต้อง
อาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพือ่ แก้ไขปัญหาทัง้ ระยะ
สั้นและระยะยาว บทความนี้เป็นการอภิปรายถึงปัญหา
มลพิษทางอากาศโดยเน้นที่ฝุ่น PM 2.5 ในประเทศไทย
ในเรื่องสภาพปัญหา ผลกระทบด้านสุขภาพ และแนวทาง
การจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
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ฝุ่น PM 2.5: สถานภาพและขอบเขต
ของปัญหา

ปัญหาความเสื่อมโทรมของคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ
มลพิ ษ ทางอากาศเป็ น ประเด็ น ที่ ไ ด้ รั บ ความสนใจจาก
ประชาชนมากขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากเป็นปัญหาที่ส่งผล
กระทบต่อสุขภาพ ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากมลพิษ
ทางอากาศซึ่ ง มาจากกิ จ กรรมของมนุ ษ ย์ ไ ม่ ว ่ า จากการ
คมนาคม อุ ต สาหกรรมและการเกษตร นอกจากนี้
สภาพภู มิ ป ระเทศและภู มิ อ ากาศของบางพื้ น ที่ ยั ง เอื้ อ
ให้มลพิษเหล่านีค้ งค้างอยูใ่ นอากาศเป็นเวลายาวนานมากขึน้
ส� ำ หรั บ ปั ญ หาหมอกควั น ทางภาคเหนื อ ผศ.ดร.
สมพร จันทระ ได้กล่าวว่า โดยมากเกิดจากการเผาในที่
โล่งแจ้ง ทั้งพื้นที่ป่าและพื้นที่การเกษตร ประกอบกับพื้นที่
ของบางจังหวัด เช่น เชียงใหม่ และล�ำพูน มีสภาพภูมปิ ระเทศ
ที่มีลักษณะคล้ายแอ่งกะทะท�ำให้ในช่วงปลายฤดูหนาว
ที่มีการเผาในที่โล่งมาก จะส่งผลให้ค่าหมอกควันที่เข้า
ปกคลุมในพื้นที่มีปริมาณสูง1 ที่ส�ำคัญ พื้นที่ทางภาคเหนือ

ภาพที่ 1 ความเข้มข้นฝุ่นละออง PM 2.5 รายวัน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี 2554-2561
ที่มา : สุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา (2561)

เป็นแหล่งส�ำคัญของการปลูกข้าวโพด ท�ำให้เกิดปัญหาการ
เผาไร่ข้าวโพดอย่างกว้างขวาง โดยภาคเหนือมีอัตราการ
ขยายพืน้ ทีเ่ ชิงเกษตรเพิม่ มากขึน้ ในช่วง 10 ปี (2549-2558)
สวนทางกับพื้นที่ป่าที่ลดลงจ�ำนวนมาก ปัญหาการเผาเพื่อ
ท�ำไร่ทางภาคเหนือจัดได้ว่าเป็นปัญหาที่มีมาอย่างยาวนาน
แต่ยังคงหาทางแก้ไขไม่ได้
สถานการณ์ไฟป่าและการเผาพืน้ ทีเ่ กษตรในภาคเหนือ
ช่วงต้นปี 2563 มีความรุนแรงกว่าหลาย ๆ ปีท่ีผ่านมา
ทั้งในเชียงใหม่ เชียงราย และจังหวัดในภาคเหนือตอนบน
อื่น ๆ ส่งผลให้คุณภาพอากาศของหลายพื้นที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพและติดอันดับต้น ๆ ของเมืองที่มีมลพิษทาง
อากาศมากที่สุดในโลก หน่วนงานภาครัฐ เอกชน และ
ประชาชน ได้ร่วมมือในการช่วยดับไฟป่า มีการบริจาค
อุปกรณ์ดับไฟป่า ระดมทุน และจิตอาสาเข้าร่วมดับไฟป่า
จ�ำนวนมาก แต่ด้วยความรุนแรงของไฟป่าที่กระจายใน
หลายพื้นที่ ท�ำให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พลทหาร และอาสา
สมัครเสียชีวติ หลายราย2 ท่ามกลางเสียงเรียกร้องให้ภาครัฐ
ทุ่มเทความพยายามเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วน
ฝุ่น PM 2.5 เป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจในพื้นที่
กรุ ง เทพมหานคร นั บ ตั้ ง แต่ ข ่ า วการตรวจพบปริ ม าณ
ฝุ่น PM 2.5 ในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในพื้นที่
กรุงเทพฯ และปริมณฑล3 เช่น ในช่วง 4-11 มกราคม
2563 ค่ า เฉลี่ ย ของ PM 2.5 เกิ น 180 ไมโครกรั ม
ต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม หรือ µg/m3) ขณะที่
ค่ามาตรฐานของไทยไม่ควรเกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์
เมตรเท่านั้น ประเด็นนี้ได้สร้างความกังวลให้กับประชาชน
และเกิ ด กระแสตอบรั บ บนสื่ อ ออนไลน์ เ ป็ น อย่ า งมาก

จนเกิดการรับรู้อย่างกว้างขวางและกดดันภาครัฐให้ตอบ
สนองต่อปัญหาดังกล่าว อันที่จริงแล้ว ปัญหา PM 2.5 นี้
เกิดขึ้นในกรุงเทพฯ มาเป็นเวลานานแล้ว เมื่อพิจารณา
ภาพที่ 1 จะพบว่าแนวโน้มของปริมาณฝุ่นที่ตรวจวัดได้
มีค่าเพิ่มขึ้นทุกปี4 ซึ่งสาเหตุของการเกิดปัญหาฝุ่นนี้มาจาก
หลายสาเหตุ ได้แก่ การคมนาคมขนส่งโดยเฉพาะพาหนะ
ทีใ่ ช้เครือ่ งยนต์ดเี ซล การเผาพืน้ ทีเ่ กษตรโดยเฉพาะอ้อยและ
ข้าวโพดในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง การเผาวัชพืช และควัน
จากโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่รอบกรุงเทพฯ ที่เคลื่อน
เข้ามาครอบคลุมพืน้ ทีก่ รุงเทพฯ และปริมณฑล ประกอบกับ
ในช่วงเวลาดังกล่าวสภาพอากาศค่อนข้างนิ่ง ความเร็วลม
ค่อนข้างต�่ำ ส่งผลให้การพัดฝุ่นออกจากพื้นที่มีน้อย กอปร
กับมลพิษที่สร้างขึ้นทุกวันในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล
เกิดการสะสมเพิ่ม ท�ำให้เกิดเป็นกลุ่มหมอกควันปกคลุม
ทั่วทั้งเมือง5
ขณะที่ภาคเหนือ กรุงเทพฯ และปริมณฑลมีปัญหา
มลพิษจากกิจกรรมภายในประเทศเป็นส่วนใหญ่ แต่ภาคใต้
กลับได้รบั ผลกระทบจากมลพิษทีเ่ กิดจากประเทศเพือ่ นบ้าน6
โดยเฉพาะอิ น โดนี เซี ย ซึ่ ง มี ก ารเผาพื้ น ที่ เ กษตรเพื่ อ เก็ บ
ผลผลิต และเผาป่าเพื่อปรับพื้นที่ส�ำหรับการท�ำการเกษตร
แปลงใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปาล์มน�้ำมัน7 ท�ำให้เกิด
ปัญหาหมอกควันข้ามแดนไปยังหลายประเทศ เช่น ไทย
มาเลเซีย สิงคโปร์ ปัญหานีเ้ ป็นปัญหาส�ำคัญในระดับภูมภิ าค
จนเกิดเป็นความตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษจากหมอกควัน
ข้ามแดนซึง่ เป็นปัจจัยหนึง่ ทีผ่ ลักดันให้มกี ารออกกฎหมายบาง
ฉบับในประเทศไทย8 เช่น พระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. 2535 หมวดที่ 5 เหตุร�ำคาญ เป็นต้น
10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ
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ผลกระทบด้านสุขภาพของฝุ่น PM 2.5

ปัญหา PM 2.5 นี้ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบทางเดิน
หายใจของมนุษย์และสัตว์ตา่ ง ๆ9 ผลต่อสุขภาพในมนุษย์นนั้
องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้รายงานว่าปริมาณของฝุ่น
(PM 2.5 และ PM 10) มีความสัมพันธ์โดยตรงกับอัตรา
การเจ็บป่วยและเสียชีวิต เมื่อปริมาณของฝุ่นในพื้นที่ลดลง
รายงานการเจ็บป่วยและเสียชีวิตก็มีค่าที่ลดลงด้วยเช่นกัน
ซึ่ง WHO ได้ก�ำหนดค่าเฉลี่ยตลอด 24 ชั่วโมงของ PM 2.5
ไว้ทไี่ ม่เกิน 25 มคก./ลบ.ม หรือเฉลีย่ รายปีไม่เกิน 10 มคก./
ลบ.ม10 เท่านั้น ซึ่งต�่ำกว่าค่ามาตรฐานที่ประเทศไทยก�ำหนด
ไว้ที่ 50 มคก./ลบ. ค่อนข้างมาก
อาการเจ็บป่วยจาก PM 2.5 นัน้ มีทงั้ ส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับ
โรคระบบทางเดินหายใจ และระบบอื่น ๆ เนื่องจากฝุ่น
มีขนาดเล็กอาจผ่านเข้าสูก่ ระแสเลือดท�ำให้เกิดการอักเสบ
ในอวัยวะต่าง ๆ ได้ รวมถึงอาจมีแนวโน้มที่ก่อให้เกิด
อาการทางสมองอื่น ๆ เช่น โรคพาร์กินสัน11 นอกจากนี้
อนุภาคขนาดเล็กของ PM 2.5 อาจท�ำหน้าที่เป็นแหล่ง
ยึดเกาะของมลพิษอื่น ๆ เช่น โลหะหนัก สารโพลีไซคลิก
อะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน (PAHs) จากการจราจร หรือ
แหล่งก่อมลพิษ ซึ่งส่งผลต่อการเกิดมะเร็งในระยะยาว
ได้ อี ก ด้ ว ย ซึ่ ง การจั ด การแก้ ไขปั ญ หาที่ แ หล่ ง ก� ำ เนิ ด
ยังเป็นไปได้ยาก หรือยังไม่ได้รบั การแก้ไข สิง่ ทีจ่ ะช่วยลดความ
เสีย่ งได้ คือ ลดการเข้าถึง เช่น การสวมหน้ากาก ติดตัง้ เครือ่ ง
กรองอากาศในบ้าน ฯลฯ แต่ส�ำหรับผู้ที่ไม่รู้เรื่องอันตราย
ผูท้ ไี่ ม่สามารถเข้าถึงอุปกรณ์เหล่านี้ และผูท้ รี่ แู้ ต่ยงั คงไม่ใส่ใจ
ในการป้องกันตัวเองแล้ว ความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ อาจลงเอยด้วย
ปัญหาด้านสุขภาพและการเจ็บป่วยในที่สุด
นอกจากปัญหาสุขภาพกายแล้ว ยังมีรายงานว่าปัญหา 
PM 2.5 อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตด้วย มีรายงานระบุ
ถึงอัตราการเพิม่ ขึน้ ของปริมาณมลพิษทางอากาศกับความผิด
ปกติทางจิตของผู้ใหญ่และเด็กที่เพิ่มขึ้น12 ทั้งนี้อาจเกิดจาก
ภาวะการตระหนั ก รู ้ ถึ ง พิ ษ ภั ย ของ PM 2.5 ต่ อ สุ ข ภาพ
การทีต่ อ้ งออกไปท�ำงาน หรือใช้ชวี ติ ประจ�ำวันกับสิง่ ทีต่ นเอง
รับรูว้ า่ จะก่อให้เกิดผลเสียทุกวัน ยิง่ เพิม่ ความวิตกกังวลให้มากขึน้

ภาพ : thestandard.co

จนเกิ ด เป็ น ความเครี ย ดสะสม จนต้ อ งหาทางออกใน
ลักษณะต่าง ๆ เช่น ในประเทศอินเดียซึ่งมีปัญหา PM 2.5
มากประเทศหนึ่ ง มี ก ารเปิ ด ร้ า นขายอากาศบริ สุ ท ธิ์
แม้แพทย์จะออกมาเตือนว่าเป็นสิ่งไม่จ�ำเป็น และการได้รับ
มากไปอาจส่งผลเสียตามมา แต่ผู้คนที่เผชิญหน้ากับปัญหา
มลพิษยังคงไปใช้บริการโดยไม่สนใจค�ำเตือนของแพทย์13
ในประเทศไทยเอง ก็เริ่มมีการออกมาเรียกร้องสิทธิของการ
มีอากาศที่ดีหายใจ ทั้งการรวมตัวกันของนิสิตนักศึกษา14
และประชาชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันกดดันให้มี
การแก้ไขปัญหาจริงจังมากขึ้น15
ภาพ : https://www.thaihealth.or.th

นอกจากประเทศไทยแล้ ว หลายประเทศก็ ป ระสบ
ปัญหา PM 2.5 เช่น เกาหลีใต้ อินเดีย เวียดนาม ทั้งนี้
จีนเองก็เป็นหนึ่งในประเทศที่เกิดปัญหามลพิษทางอากาศ
จนมี ผู ้ ป ่ ว ยและเสี ย ชี วิ ต เป็ น จ� ำ นวนมาก โดยมี ร ายงาน
ข่าวว่า จีนมีผู้เสียชีวิตจากมลพิษทางอากาศถึง 1 ล้านคน
คิดเป็นมูลค่าความเสียหายถึง 267 ล้านล้านหยวนในปี 256116
ส่วนอินเดียก็ได้ประกาศภาวะฉุกเฉินด้านมลพิษจาก PM 2.5
ไปเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2562 หลังพบค่าฝุ่น PM 2.5
ในกรุ ง นิ ว เดลี มี ป ริ ม าณสู ง จนเป็ น อั น ตราย 17 นอกจากนี้
ช่วงปลายปี 2562 ประชาชนของออสเตรเลียได้กลายเป็น
ผูป้ ระสบภัยจากปัญหามลพิษทางอากาศจากปัญหาไฟป่าจน
มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน และอพยพประชาชนออก
จากพื้นที่ ควันไฟดังกล่าวยังส่งผลกระทบไปถึงนิวซีแลนด์
โดยกลุม่ เขม่าควันได้ปนเปือ้ นหิมะทีย่ อดเขา Southern Alps
ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมากเมื่อน�้ำแข็ง
ละลาย18 องค์การนาซ่า (NASA) เองได้ออกแถลงการณ์ว่า
กลุ่มควันจากไฟป่าของออสเตรเลียที่ได้ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ
สตราโตสเฟียร์จะลอยไปทั่วโลก19

การแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ
และฝุ่นPM 2.5

ในต่างประเทศนัน้ มีความพยายามทีจ่ ะแก้ไขปัญหามลพิษ
ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ ไม่ว่าจะเป็นการคิดค้นเทคโนโลยีบ�ำบัด
อากาศ เช่น หอคอยฟอกอากาศในจีน การออกมาตรการจ�ำกัด
การใช้รถยนต์หรือการเข้าพืน้ ทีค่ วบคุมของฝรัง่ เศสและสเปน
การส่งเสริมให้ใช้รถสาธารณะในเนเธอร์แลนด์ และฟินแลนด์
การใช้จักรยานเป็นทางเลือกในการสัญจรของเดนมาร์ก20
และการก�ำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนในการเลิกใช้รถยนต์ที่ใช้
เครือ่ งยนต์แบบสันดาปในอังกฤษและฝรัง่ เศส
ส�ำหรับประเทศไทย ได้ออกมาตรการเบื้องต้นหลาย
มาตรการ เช่น การห้ามปิ้งย่าง การพ่นละอองน�้ำในอากาศ
หรือการรณรงค์ให้สวมหน้ากากลดความเสี่ยงจาก PM 2.5
เป็นต้น แม้มาตรการเหล่านีอ้ าจช่วยบรรเทาความวิตกกังวลให้
กับประชาชนได้บา้ ง แต่ในความเป็นจริงแล้วการพ่นละอองน�ำ้
นัน้ แทบจะไม่มผี ลในการลดฝุน่ ละอองขนาดเล็กได้เลย เนือ่ ง
ด้วยขนาดของอนุภาคทีเ่ ล็กท�ำให้ไม่สามารถจับตัวกับละออง
น�ำ้ แล้วตกลงมาได้ นอกจากนี้ มาตรการนีย้ งั อาจส่งผลกระทบ
ทางลบจากปัญหาน�ำ้ เสียทีเ่ กิดขึน้ จากละอองน�ำ้ ควบตัวน�ำฝุน่
และมลพิษอืน่ ๆ ตกลงมา อีกทัง้ แหล่งน�ำ้ ทีน่ ำ� มาใช้ในการฉีด

เป็นละอองนัน้ หากใช้แหล่งน�ำ้ ทีไ่ ม่สะอาดก็อาจก่อให้เกิดโรค
จากเชือ้ แบคทีเรียแก่ผทู้ สี่ ญั จรไปมาได้ แม้วา่ จะมีการประกาศ
มาตรการระยะยาวบางประการออกมา เช่น การจ�ำกัดการวิง่
ของรถยนต์ทมี่ อี ายุการใช้งานนานบนท้องถนน และการตรวจ
วัดควันด�ำ เป็นต้น แต่มาตรการดังกล่าวยังมีปัญหาในการ
บังคับใช้ ท�ำให้ไม่เกิดผลสัมฤทธิต์ ามทีค่ าดหวัง21
จากบทเรียนที่ผ่านมา ประเทศไทยและหลายประเทศ
ทีป่ ระสบปัญหามลพิษทางอากาศล้วนมีแนวทางแก้ไขปัญหา
ในเชิงรับมากกว่าเชิงรุก กล่าวคือ เป็นการแก้ไขปัญหาทีป่ ลาย
เหตุ ขณะที่สาเหตุหลักของการเกิดมลพิษทางอากาศเหล่านี้
มักเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์เป็นหลัก มาตรการต่าง ๆ ตัง้ แต่
การขอความร่วมมือ ไปจนถึงการออกกฎหมายในประเทศ
หรือความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยมากเป็นการควบคุม
การปลดปล่อยมากกว่าการไปจัดการทีแ่ หล่งก�ำเนิด ถึงแม้จะ
มีพระราชบัญญัติ กฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
มลพิษทางอากาศอยูแ่ ล้วก็ตาม22 การจะแก้ไขปัญหา PM 2.5
นั้นจ�ำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมของมนุษย์ซ่ึงเป็นผู้ก่อให้เกิดปัญหามลพิษ
ตัง้ แต่ตน้ ทาง23 จากปัญหาความไร้ประสิทธิภาพของภาครัฐใน
การแก้ไขปัญหา PM 2.5 ส่วนหนึ่งมาจากความล่าช้าในการ
ตอบสนองปัญหาที่เกิดขึ้น อีกทั้งหลายหน่วยงานมีข้อจ�ำกัด
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงลึกถึงปัญหาทีเ่ กิดขึน้ และปัญหาใน
การสื่อสารกับประชาชนในยุคดิจิทัลที่ต้องการความฉับไว24
ท�ำให้ภาคประชาชนเริม่ ออกมาเรียกร้องสิทธิใ์ นการมีอากาศ
บริสทุ ธิห์ ายใจ รวมทัง้ แสวงหาวิธดี แู ลสุขภาพและแก้ไขปัญหา
ฝุ่นเท่าที่ท�ำได้ด้วยตนเองควบคู่กัน25
กระแสกดดันทีเ่ กิดขึน้ ท�ำให้ภาครัฐต้องออก 12 มาตรการ
เพือ่ แก้ไขปัญหาตามมา26 ซึง่ ประกอบด้วยมาตรการระยะสัน้
และระยะยาว ได้แก่
1. ขยายเขตพื้นที่จ�ำกัดรถบรรทุกเข้ากรุงเทพฯ
2. ห้ามรถบรรทุกเข้าพื้นที่ชั้นในของกรุงเทพฯ ในวันคี่
ระหว่างเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ 2563
3. ตรวจวัดควันด�ำรถโดยสาร (ไม่ประจ�ำทาง) ทุกคัน
4. ตรวจสอบ ตรวจจับรถควันด�ำส�ำหรับรถโดยสารและ
รถบรรทุก เพื่อออกค�ำสั่งห้ามใช้รถ
5. ตรวจสอบโรงงานที่ท�ำให้เกิดฝุ่นละออง
6. ก� ำ กั บ ให้ กิ จ กรรมการก่ อ สร้ า งรถไฟฟ้ า และการ
ก่อสร้างอืน่ ๆ ไม่ทำ� ให้เกิดฝุน่ และปัญหาการจราจร
บริเวณรอบพื้นที่ก่อสร้าง
10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ
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7. ไม่ให้มีการเผาในที่โล่งในพื้นที่กรุงเทพฯ
และปริมณฑล
8. จังหวัดและอปท. มีอ�ำนาจควบคุมการ
เผาในที่โล่ง และเข้มงวดการควบคุมยาน
พาหนะ โรงงานอุตสาหกรรม และการ
ก่อสร้างได้
9. ลดราคาน�้ ำ มั น เชื้ อ เพลิ ง ที่ มี ป ริ ม าณ
ก�ำมะถันไม่เกิน 10 ppm เป็นน�้ำมันที่
ก่อให้เกิดฝุ่นละอองน้อย
10. ขอความร่วมมือลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว
มาท�ำงาน และรถยนต์ของส่วนราชการ
ต้องผ่านมาตรฐานควันด�ำทุกคัน
11. สนั บ สนุ น การจั ด โครงการเปลี่ ย นถ่ า ย
น�้ำมันเครื่องส�ำหรับรถยนต์ดีเซลที่มีอายุ
เกิน 5 ปี เพื่อช่วยลดฝุ่นละออง
12. สร้ า งการรั บ รู ้ แ ละเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ
สถานการณ์ปัญหาฝุ่นละออง
แม้บางมาตรการ เช่น การจ�ำกัดพืน้ ทีจ่ ำ� เพาะ
ที่รถสามารถเข้าถึงได้ในตัวเมือง จะประสบความ
ส�ำเร็จในต่างประเทศ แต่อีกหลายมาตรการยังมี
ความน่ากังขาในการบังคับใช้ เช่น การควบคุมการ
เผาในทีโ่ ล่งแจ้ง มลพิษจากกิจกรรมโรงงาน และการ
ก่อสร้าง เนื่องจากที่ผ่านมาการบังคับใช้กฎหมาย
หรือการจับกุมผู้ที่ละเมิดกฎหมายเป็นสิ่งที่เกิด
ขึ้นน้อยมาก ส่วนการขอความร่วมมือภาคเอกชน
และประชาชนในการเปลีย่ นยานยนต์ และเปลีย่ น
ประเภทน�้ำมันก็เป็นไปได้ยาก เนื่องจากแรงจูงใจ
ทางเศรษฐศาสตร์ทจี่ ะช่วยผลักดันให้สำ� เร็จมีนอ้ ย
มากเมือ่ เทียบกับต้นทุนทีต่ อ้ งเสียไป ส่วนการสร้าง
ความตระหนักรับรูใ้ ห้กบั ประชาชนนัน้ นับว่าเป็น
มาตรการที่ยากที่สุด เนื่องจากประชาชนมีความ
หลากหลาย และคนทีใ่ ห้ความส�ำคัญกับสิง่ แวดล้อม
เองก็มจี ำ� กัด อย่างไรก็ตาม ประชาชนในทุกช่วงวัย
ควรได้รบั การปลูกฝังให้มบี ทบาทในการปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมเพื่อลดการก่อมลพิษและสร้างกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อม ถึงแม้จะเป็นการกระท�ำเพียง
เล็กน้อยแต่เมือ่ ร่วมมือกันก็ยอ่ มทีจ่ ะขับเคลือ่ นไปสู่
การเปลีย่ นแปลงทีด่ ขี นึ้ ในระยะยาวได้
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สุขภาพคนไทย 2563
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สรุป

ปั ญ หาฝุ ่ น PM 2.5 เป็ น หนึ่ ง ในปั ญ หามลพิ ษ ใหญ่ ข องไทย
ในปัจจุบัน และมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ ใน
อนาคต ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ รวมไปจนถึงผล
กระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศของโลก (Climate
change) การเจริญเติบโตของเมืองและกิจกรรมทางเศรษฐกิจทีเ่ กิดขึน้
ตามมา ปัญหาฝุน่ เหล่านีจ้ ะกลับมาเกิดอย่างเด่นชัดทุกปีในช่วงปลายปี
และต้นปีซงึ่ เป็นช่วงเวลาทีอ่ ากาศมีการไหลเวียนต�ำ่ ทีผ่ า่ นมา สังคมไทย
มุ่งแก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยสวมอุปกรณ์ลดความเสี่ยงจาก PM 2.5
และติดตั้งเครื่องกรองอากาศในบ้าน แต่ในความเป็นจริงปัญหานี้
จ� ำ เป็ น ต้ อ งได้ รั บ ความร่ ว มมื อ ในการแก้ ไขตั้ ง แต่ ร ะดั บ ชาติ ล งมา
จนถึ ง ระดั บ บุ ค คล ทั้ ง จากภาครั ฐ เอกชนและภาคประชาสั ง คม
โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในทุกระดับพื้นที่ของประเทศ
หากประเทศไทยไม่มีการด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องที่เป็นรูปธรรม และ
ขับเคลื่อนมาตรการต่าง ๆ อย่างจริงจังทุกองคาพยพแล้ว ปัญหา
PM 2.5 ก็มีแนวโน้มที่จะอยู่คู่กับสังคมไทยไปยาวนาน จนเกิดต้นทุน
ทางสุ ข ภาพและเศรษฐกิ จ ในระดั บ วิ ก ฤตที่ ไ ม่ อ าจรั บ ได้ อี ก ต่ อ ไป
หวังว่าเราคงไม่ไปถึงจุด ๆ นั้น ที่จะมีผู้เสียชีวิตจ�ำนวนมากทุกปี
จากปัญหาฝุ่นพิษทั่วประเทศ
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แบนสามสารเคมีการเกษตร:
การต่อสู้ที่ยืดเยื้อ
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มติ ค ณะกรรมการวั ต ถุ อั น ตรายที่ “ให้ มี ก ารแบน 3 สารพิ ษ ได้ แ ก่ ไกลโฟเซต พาราควอต คลอร์ ไ พริ ฟ อส
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 62 เป็นต้นไป” กลับล้มพับลง โดยมีมติการประชุมอีกครั้ง ให้้เลื่อนกำ�หนดห้ามใช้
สารเคมีกำ�จัดศัตรูพืช 2 ชนิด คือพาราควอตและคลอร์ไพริฟอสไปอีก 6 เดือน ส่วนไกลโฟเซตเปลี่ยนจาก
การห้ามใช้เป็นเพียงการจำ�กัดการใช้ นโยบายที่เปลี่ยนแปลงไปมาดังกล่าวสะท้อนการต่อสู้ของฝ่ายที่ต้องการ
แบนสารเคมีการเกษตรกับกลุ่มที่สนับสนุนการใช้สารเคมีการเกษตรซึ่งดำ�เนินมาเป็นเวลานานหลายปี และยัง
ไม่มีท่าทีว่าจะยุติลงในเวลาอันใกล้

บทน�ำ

เมื่ อ วั น ที่ 22 ตุ ล าคม 2562 คณะกรรมการวั ต ถุ
อันตรายมีมติให้แบน 3 สารเคมีการเกษตร ได้แก่ ไกลโฟเซต
พาราควอต คลอร์ไพริฟอส โดยให้ยกเลิกการจ�ำหน่าย
และยกเลิกการใช้สารเคมีดังกล่าวในประเทศตั้งแต่วันที่
1 ธันวาคม 62 เป็นต้นไป แต่การประชุมคณะกรรมการฯ
ชุดใหม่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ได้พลิกมติดังกล่าว
เป็นเลื่อนก�ำหนดห้ามใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช 2 ชนิด คือ
พาราควอตและคลอร์ไพริฟอสไปอีก 6 เดือน เป็นวันที่
1 มิถุนายน 2563 ส่วนไกลโฟเซตเปลี่ยนจากการห้ามใช้
เป็นเพียงการจ�ำกัดการใช้ ทัง้ นี้ การประชุมดังกล่าว เกิดขึน้
ภายหลังจาก พ.ร.บ.วัตถุอันตราย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
มีผลบังคับใช้ โดยมีการปรับเปลีย่ นโครงสร้างคณะกรรมการ

วัตถุอันตราย ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็น
ประธาน และลดสัดส่วนกรรมการจากกระทรวงสาธารณสุข
เหลือเพียง 2 คน1
การเปลี่ยนแปลงมติดังกล่าว ถูกแย้งจากกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนจากกระทรวงสาธารณสุขที่ร่วมอยู่
ในคณะกรรมการฯ รวมถึงได้รับการวิพากษ์วิจารณ์จาก
นั ก กฎหมายและภาคประชาสั ง คมจ� ำ นวนมาก และ
สวนทางกั บ แนวทางของสภาผู ้ แ ทนราษฎรที่ มี ม ติ
เป็ น เอกฉั น ท์ ส นั บ สนุ น ให้ แ บนสารทั้ ง 3 ชนิ ด โดยเร็ ว
นโยบายที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปมาสะท้ อ นการต่ อ สู ้ ข องฝ่ า ย
ที่ ต ้ อ งการแบนสารเคมี ก ารเกษตรดั ง กล่ า วกั บ กลุ ่ ม ที่
สนับสนุนการใช้สารเคมีการเกษตรซึง่ ด�ำเนินมาเป็นเวลานาน
หลายปี และยังไม่มีท่าทีว่าจะยุติลงในเวลาอันใกล้
10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ
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การใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชของไทย

ปริมาณ (ตัน)

ประเทศไทยมี ก ารใช้ ส ารเคมี ก� ำ จั ด ศั ต รู พื ช มายาว
นานพร้อม ๆ กับการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชเศรษฐกิจ
เชิงเดีย่ วในพืน้ ทีข่ นาดใหญ่เพือ่ การส่งออก และเป็นวัตถุดบิ
ของอุตสาหกรรมหลายประเภท อาทิ น�้ำตาล อาหารสัตว์
และโรงไฟฟ้าชีวมวล การขยายตัวของพืชเศรษฐกิจเชิงเดีย่ ว
ท�ำให้เกิดการพึง่ พาสารเคมีกำ� จัดศัตรูพชื เพิม่ มากขึน้ เรือ่ ย ๆ
โดยปริมาณน�ำเข้าสารเคมีป้องกันก�ำจัดศัตรูพืชระหว่างปี
2548-2560 เพิ่มขึ้นจาก 75,473 ตัน เป็น 197,758 ตัน
หรื อ เพิ่ ม ขึ้ น กว่ า 2.6 เท่ า ในระยะเวลาเพี ย ง 12 ปี 2
ทั้ง ๆ ที่พื้นที่การเกษตรไม่ได้เพิ่มมากขึ้น โดย 75% เป็น
สารเคมีก�ำจัดวัชพืช ก่อนที่คณะกรรมการขับเคลื่อนปัญหา
สารเคมี ป ้ อ งกั น ก� ำ จั ด ศั ต รู พื ช ที่ มี ค วามเสี่ ย งสู ง จะมี ม ติ
ยกเลิกสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูงในปี 2560
ท�ำให้ปริมาณการน�ำเข้าลดลงหลังจากนั้น จากสถิติการ
น� ำ เข้ า ปี 2560 พบว่ า มี ก ารน� ำ เข้ า สารพาราควอต
44,501 ตัน ไกลโฟเซต 59,872 ตัน และคลอร์ไพริฟอส
3,325 ตัน รวมสาร 3 ชนิดนี้มากถึง 54.5% ของปริมาณ
การน�ำเข้าสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชทั้งหมด 267 ชนิด
แม้ ว ่ า ปริ ม าณการใช้ ส ารเคมี ก� ำ จั ด ศั ต รู พื ช จะเพิ่ ม
มากขึ้นกว่า 2 เท่า แต่ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของพืชเศรษฐกิจ
ส่วนใหญ่กลับไม่ได้เพิม่ ขึน้ จากการเปรียบเทียบผลผลิตต่อไร่
ของพืชเศรษฐกิจส�ำคัญเมือ่ ปี 2551 กับปี 2559 ข้อมูลจาก
ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ
พบว่า ผลผลิตต่อไร่ส่วนใหญ่ลดลง เช่น ผลผลิตยางพารา

ที่มา : ส�ำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร (2563)
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ลดลงจาก 241 เหลือ 224 กิโลกรัมต่อไร่ อ้อยลดลงจาก
11,157 เหลือ 9,152 กิโลกรัมต่อไร่ ปาล์มน�ำ้ มันจาก 3,214
เหลือ 2,409 กิโลกรัมต่อไร่ ยกเว้นข้าวโพดเลีย้ งสัตว์เท่านัน้
ที่ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 652 เป็น 654 กิโลกรัม
ต่อไร่
ในทางกลับกัน การใช้เคมีก�ำจัดศัตรูพืชที่มากขึ้นอย่าง
ไม่เหมาะสมกลับท�ำให้เกิดปัญหาการระบาดของแมลงศัตรู
พืช เช่น การระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน�้ำตาล3 ที่ท�ำลาย
พื้นที่ปลูกข้าวนับล้านไร่ โดยพบว่ายิ่งมีการใช้สารเคมีเพื่อ
ก�ำจัดแมลง เพลี้ยก็จะพัฒนาตัวเองให้ต้านทานเพิ่มมากขึ้น
เป็นล�ำดับ ปัจจุบัน ประเทศไทยพบเพลี้ยกระโดดสีน�้ำตาล
มากถึง 9 ชนิดทีต่ า้ นทานสารเคมีกำ� จัดแมลงในนาข้าว และ
การต้านทานของวัชพืช4 รายงานการส�ำรวจภายใต้โครงการ
International Survey of Herbicide-Resistant Weeds
ได้ เ ผยแพร่ ข ้ อ มู ล ล่ า สุ ด
พบวั ช พื ช ที่ ต ้ า นทานสาร
พิษก�ำจัดวัชพืชแล้วถึง 259
ชนิ ด ครอบคลุ ม สารพิ ษ
ก� ำ จั ด ศั ต รู พื ช 167 ชนิ ด
(26 กลุ่มฤทธิ์การท�ำลาย)
โดยระบาดในพื้ น ที่ ก าร
ปลู ก พื ช 93 ชนิ ด ใน 70
ประเทศ เช่ น มี วั ช พื ช ที่
ต้านทานไกลโฟเซต 43 ชนิด
ต้านทานพาราควอต 31 ชนิด
เป็นต้น ทีน่ า่ สนใจคือ มีวชั พืช
มากกว่า 100 ชนิดทีต่ า้ นทาน
มติคณะกรรมการขับเคลื่อนปัญหาสารเคมี
สารพิษได้มากกว่า 2 กลุ่ม
ป้องกันก�ำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง

ขึ้นไป และมากกว่า 20 ชนิดที่ต้านทานสารพิษได้มากกว่า
4 กลุม่ ดังนัน้ การใช้สารพิษก�ำจัดวัชพืชจึงเป็นการแก้ปญ
ั หา
เกษตรกรรมที่ไม่ยั่งยืนอีกทั้งน�ำปัญหาใหม่ ๆ มาสู่ระบบ
เกษตรกรรมและความมั่นคงด้านอาหารของมนุษย์
งานศึ ก ษาของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์ได้ประเมินผลกระทบภายนอกต่อสุขภาพ
และสิ่ ง แวดล้ อ มของการใช้ ส ารเคมี ก� ำ จั ด ศั ต รู พื ช
โดยวิเคราะห์ด้วยวิธี PEA (Pesticide Environmental
Accounting)5 จากข้อมูลปริมาณการน�ำเข้าสารเคมีก�ำจัด
ศั ต รู พื ช ในประเทศไทยในปี 2561 พบว่ า มี ต ้ น ทุ น ผล
กระทบภายนอกต่อสุขภาพและสิง่ แวดล้อมมากถึง 21,266
ล้านบาท นอกจากนี้ สารเคมีเหล่านีไ้ ด้รบั การยกเว้นไม่ตอ้ ง
เสียภาษีน�ำเข้าและภาษีมูลค่าเพิ่มมานับตั้งแต่ปี 2535
คิดเป็นจ�ำนวนเงินประมาณ 10,000 ล้านบาทต่อปีทภี่ าครัฐ
ต้องสูญเสียไป เพื่อลดภาระให้กับเกษตรกร แต่นโยบาย
ดังกล่าวเป็นการเพิ่มแต้มต่อให้กับการใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรู
พืชมากกว่าการใช้วิธีการอื่น ๆ เช่น การใช้เครื่องตัดหญ้า
วัสดุคลุมดิน ซึ่งต้องเสียภาษีเต็มเม็ดเต็มหน่วย นโยบายที่
ผ่านมาจึงเป็นการสนับสนุนให้ใช้สารเคมีกำ� จัดศัตรูพชื อย่าง
ชัดเจนโดยไม่ค�ำนึงถึงต้นทุนผลกระทบทางสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อมอย่างที่ควรเป็น

ผลกระทบด้ า นสุ ข ภาพจาก 3 สารเคมี
การเกษตร

เมื่อเดือนสิงหาคม 2562 มีแพทย์ที่จังหวัดตากได้ออก
มาโพสต์เตือนกรณีเด็กหนุ่มคนหนึ่งเสียชีวิตหลังจากถังฉีด
พาราควอตรัว่ 6 และเมือ่ เดือนธันวาคม 2562 ศ.นพ.ธีระวัฒน์
เหมะจุฑา ได้เผยแพร่ข่าวเด็กหนุ่มอีกคนที่ฉะเชิงเทราที่
ผิวหนังถูกท�ำลายตั้งแต่กลางหลังไปจนถึงสะโพก 7 จาก
อุบตั เิ หตุในลักษณะเดียวกัน นอกจากเกษตรกรแล้ว กลุม่ คน
ทีไ่ ด้รบั ความเสีย่ งรองลงมาก็คอื คนในครอบครัว และสมาชิก
ในชุมชนนั้นเอง งานศึกษาของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พบว่าชาวไร่ออ้ ย
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความวิตกกังวลต่อพิษของสาร
เคมีดังกล่าว โดยร้อยละ 91 เกรงว่าลูกหลานตนเองจะเดิน
เข้าไปในพื้นที่ฉีดพ่น ร้อยละ 81 กลัวเพื่อนบ้านจะต่อว่า
เมื่อมีการฉีดพ่นสารเคมี ทั้งนี้ พาราควอต คลอร์ไพริฟอส
และไกลโฟเซต มีผลกระทบต่อสุขภาพ ดังนี8้

พาราควอต รู ้ จั ก ในชื่ อ การค้ า “กรั ม ม็ อ กโซน”
เป็นสารเคมีก�ำจัดวัชพืชชนิดเผาไหม้ ท�ำลายส่วนที่เป็น
สีเขียว ออกฤทธิ์เร็ว จึงได้รับความนิยมใช้อย่างแพร่หลาย
มีผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม อาทิ 1) เป็นสารที่
มีพิษเฉียบพลันต่อมนุษย์สูง ไม่มียาถอนพิษ การสัมผัสโดย
ไม่ตั้งใจทางผิวหนังแม้เจือจางก็มีพิษถึงตาย 2) เป็นสาเหตุ
หนึ่งของการก่อโรคพาร์กินสัน และส่งผลกระทบต่อระบบ
ประสาท 3) ส่งผลกระทบต่อระบบสืบพันธุ์ การตั้งครรภ์
และพัฒนาการของตัวอ่อนในครรภ์ 4) พบการตกค้างใน
สิ่งแวดล้อม พืชอาหาร ผักผลไม้ และสัตว์ที่เป็นอาหาร
5) พบการตกค้างในมนุษย์ สามารถส่งผ่านจากมารดา
สู่ตัวอ่อนในครรภ์ 6) เป็นสารที่มีความเสี่ยงสูงเกินกว่าจะ
น�ำมาใช้งานได้อย่างปลอดภัย แม้จะมีการป้องกันที่ดีก็ตาม
ไกลโฟเซต รู้จักกันในชื่อการค้า “ราวด์อั้พ” เป็นสาร
เคมีกำ� จัดวัชพืชชนิดดูดซึม ท�ำลายพืชถึงราก เป็นสารก�ำจัด
วัชพืชที่นิยมใช้มากที่สุดในประเทศไทย รวมถึงประเทศ
ที่ปลูกพืช GMO ชนิดต้านทานไกลโฟเซต จนท�ำให้เกิด
ซุปเปอร์วัชพืชที่ต้านทานสารพิษนี้มากขึ้นเรื่อย ๆ เดิมเชื่อ
กันว่าเป็นสารที่มีความปลอดภัยสูงจากค�ำโฆษณาที่อ้างว่า
ปลอดภัยยิ่งกว่าเกลือแกง แต่ภายหลังจากที่สถาบันวิจัย
มะเร็งระหว่างประเทศ (IARC) ภายใต้องค์การอนามัยโลก
(WHO) ประกาศว่าไกลโฟเซตเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์เมือ่
เดือนมีนาคม 2558 ท�ำให้ทวั่ โลกตืน่ ตัวและสุม่ ตรวจอาหาร
และผลิตภัณฑ์แปรรูปและเนือ้ สัตว์ งานวิจยั จ�ำนวนมากชีใ้ ห้
เห็นผลกระทบจากสารพิษชนิดนี้ อาทิ 1) เป็นสารก่อมะเร็ง
ในมนุษย์ 2) เพิม่ ความเสีย่ งการเป็นมะเร็งต่อมน�ำ้ เหลืองชนิด
Non-Hodgkin Lymphoma และเหนี่ยวน�ำมะเร็งเต้านม
ชนิดอาศัยฮอร์โมนเอสโตรเจนให้เจริญเร็วขึ้น 3) เป็นสาร
ที่รบกวนการท�ำงานของระบบต่อมไร้ท่อ 4) เป็นสารต้าน
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จุลชีพและมีผลท�ำให้เกิดเชื้อดื้อยา 5) รวมตัวกับโลหะหนัก
ในน�ำ้ บาดาล ก่อให้เกิดโรคไตเรือ้ รัง 6) ถ่ายทอดจากมารดา
สู่ทารกในครรภ์ และท�ำให้เกิดความเสียหายต่อเซลล์รก
7) พบการตกค้างในอาหาร ผลิตภัณฑ์แปรรูป และเครือ่ งดืม่
คลอร์ไพริฟอส รู้จักกันในชื่อการค้า “ลอร์สแบน”
เป็นสารเคมีกำ� จัดแมลงกลุม่ ออร์แกโนฟอสเฟต นิยมใช้ในผัก
ผลไม้ มีงานวิจยั จ�ำนวนมากชีใ้ ห้เห็นผลกระทบจากการสัมผัส
คลอร์ไพริฟอส อาทิ 1) ผลกระทบต่อสมอง ความจ�ำ IQ การ
ควบคุมกล้ามเนื้อ แม้จะได้รับตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาใน
ปริมาณทีต่ ำ�่ มาก 2) รบกวนการท�ำงานของระบบต่อมไร้ทอ่
ไทรอยด์ Neuroendocrine estrogenic และ Androgenic
effect 3) กระตุ ้ น การเจริ ญ ของเซลล์ ม ะเร็ ง ล� ำ ไส้
4) พบการตกค้ า งในผั ก ผลไม้ น�้ ำ นมแม่ และซี รั่ ม ใน
สายสะดือของทารก

การแบนสารเคมีทั้ง 3 ชนิดในต่างประเทศ

จากผลกระทบทางลบต่อสุขภาพและความปลอดภัย
ของมนุษย์และสัตว์ ท�ำให้ปัจจุบันหลายประเทศได้ยกเลิก
หรือจ�ำกัดการใช้สารเคมีการเกษตรทั้ง 3 ชนิดแล้ว ดังนี้
ประเทศทีห่ า้ มใช้และประกาศห้ามใช้พาราควอตมี 55
ประเทศ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562) อาทิ อังกฤษ
(ผู้คิดค้น) สวิตเซอร์แลนด์ (เจ้าของตลาด) จีน (ผู้ผลิตและ
ส่งออกรายใหญ่) บราซิล (หนึ่งในประเทศที่เคยใช้มาก
ที่สุดของโลก) มาเลเซีย (ที่เคยห้ามใช้ แล้วกลับมาอนุญาต
ให้ใช้เฉพาะในปาล์มน�้ำมัน และประกาศแบนอีกครั้งใน
เดือนมีนาคม 2562) แบ่งตามทวีปได้ดังนี้ ยุโรป: ฮังการี
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ไอร์แลนด์ อิตาลี สาธารณรัฐลัตเวีย ลิธัวเนีย ราชรัฐลักเซม
เบิร์ก สาธารณรัฐมอลตา เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ โปรตุเกส
โรมาเนีย สโลเวเนีย สโลวาเกีย สเปน สวีเดน สหราช
อาณาจักร เบลเยีย่ ม ไซปรัส สาธารณรัฐเช็ค เดนมาร์ก เอส
โตเนีย ฟินแลนด์ ฝรัง่ เศส เยอรมนี กรีซ ออสเตรีย โครเอเชีย
บุลกาเรีย นอร์เวย์ สวิสเซอร์แลนด์ รัสเซีย เอเชีย: จีน
ไต้หวัน สาธารณรัฐเกาหลี ศรีลังกา เวียดนาม ลาว กัมพูชา
ซีเรีย คูเวต สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มาเลเซีย แอฟริกา: เบอร์
กินาฟาโซ เคปเวอร์ด ชาด แกมเบีย กินนี-บิซโซ มอริทาเนีย
ไนเจอร์ เซเนกัล ไอวอรี่โคสต์ มาลี โตโก โอเชียเนีย : ฟิจิ
อเมริกาใต้: บราซิล
ส�ำหรับไกลโฟเซต ประเทศทีห่ า้ มใช้ และยุตกิ ารน�ำเข้า
ได้แก่ โอมาน ซาอุดีอาระเบีย คูเวต สาธารณรัฐอาหรับเอมิ
เรตส์ บาห์เรน กาตาร์ ออสเตรีย เยอรมนี มาลาวี เวียดนาม
และลักเซมเบิร์กเป็นประเทศล่าสุดที่ประกาศห้ามใช้วันที่
1 มกราคม 2564 ประเทศทีจ่ ำ� กัดการใช้ ได้แก่ อาร์เจนตินา
เบลเยี่ยม เบอร์มิวดา แคนาดา เดนมาร์ก ฝรั่งเศส อิตาลี
มอลตา เนเธอร์แลนด์ สเปน โปรตุเกส โคลอมเบีย ศรีลงั กา
ส่วนคลอร์ไพริฟอส องค์การความปลอดภัยอาหารแห่ง
ยุโรป (EFSA) ได้ออกค�ำแถลงยืนยันเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม
2562 ว่า คลอร์ไพริฟอสส่งผลกระทบต่อพัฒนาการต่อ
ระบบประสาทและสมองของเด็กแม้จะมีปริมาณน้อยที่สุด
ก็ตาม โดยมีหลักฐานยืนยันทั้งในสัตว์ทดลองและข้อมูล
ระบาดวิ ท ยา อี ก ทั้ ง มี ผ ลต่ อ ระบบสื บ พั น ธุ ์ โดยสรุ ป ว่ า
“ไม่สามารถก�ำหนดระดับการได้รับสารคลอร์ไพริฟอสที่
ปลอดภัยได้ และไม่เข้าหลักเกณฑ์ส�ำหรับการต่ออายุการ
ใช้ได้อีก”
ค�ำประกาศของ EFSA ท�ำให้การใช้คลอร์ไพริฟอส
ในสหภาพยุโรปซึง่ ทะเบียนจะหมดอายุในวันที่ 31 มกราคม
2563 จะถูกแบนโดยสิน้ เชิง โดยก่อนหน้านีป้ ระเทศในยุโรป
จ�ำนวนมาก เช่น เดนมาร์ก ฟินแลนด์ เยอรมนี ไอร์แลนด์
ลัตเวีย ลิธัวเนีย สโลวีเนีย สวีเดน นอรเวย์ ไอซ์แลนด์
สวิสเซอร์แลนด์ ได้แบนสารพิษนีไ้ ปก่อนแล้ว (ส่วนประเทศ
อื่น ๆ ในยุโรปก็เข้มงวดในการใช้มาก เช่น อังกฤษอนุญาต
แค่ พื ช เพี ย งชนิ ด เดี ย วเท่ า นั้ น เป็ น ต้ น ) นอกเหนื อ จาก
ยุโรป หลายประเทศได้ทยอยแบนคลอร์ไพริฟอสแล้ว เช่น
จีน (ห้ามใช้ในผักผลไม้) เยเมน แอฟริกาใต้ มอลต้า และ
เวียดนาม เป็นต้น

การต่อสู้ที่ยืดเยื้อเพื่อแบน
3 สารเคมีการเกษตรในไทย

นั บ ตั้ ง แ ต ่ ภ า ค ป ร ะ ช า สั ง ค ม
นั ก วิ ช าการและหน่ ว ยงานของรั ฐ
ที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพเรียกร้องให้
คณะกรรมการวัตถุอันตรายยกเลิกการ
ใช้ 3 สารเคมีการเกษตรดังกล่าวมานาน
หลายปี สถานการณ์ได้เริ่มเปลี่ยนแปลง
เมื่อเดือนเมษายน 2560 เมื่อกระทรวง
สาธารณสุขและคณะกรรมการขับเคลือ่ น
ปัญหาสารเคมีปอ้ งกันก�ำจัดศัตรูพชื ทีม่ คี วามเสีย่ งสูง มีมติให้
แบนพาราควอต คลอร์ไพริฟอสและจ�ำกัดการใช้ไกลโฟเซต
ภายในสิ้นปี 2562 พร้อมเรียกร้องให้กรมวิชาการเกษตร
ยุติการต่อทะเบียนใหม่และจ�ำกัดการน�ำเข้าสารเคมีทั้ง
3 ชนิดโดยทันที แต่กรมวิชาการเกษตรเห็นว่า ควรเลือ่ นระยะ
เวลาออกไปอีก เนื่องจากไม่สามารถก�ำจัดสต็อกสารเคมี
ดังกล่าวได้ทนั จากการหารือกับผูป้ ระกอบการ ส่วนใหญ่ระบุ
ว่าการจะให้ส่งออกไปประเทศต้นทาง หรือประเทศที่ใช้อยู่
อาจมีปญ
ั หาในทางปฏิบตั ิ เนือ่ งจากหากเป็นสารทีผ่ สมแล้ว
ก็จะส่งออกยากเพราะแต่ละประเทศใช้สดั ส่วนไม่เหมือนกัน
จึงขอเวลาในการจัดการออกไปอีก 6 เดือน9
การผลักดันของกลุม่ ต่าง ๆ เพือ่ แบน 3 สารเคมีดงั กล่าว10
น�ำไปสู่การเผชิญหน้าของกลุ่มที่คัดค้านและสนับสนุนการ
ใช้สารเคมีทั้ง 3 ชนิด11 จนกลายเป็นประเด็นทางการเมือง
ที่ส�ำคัญ เมื่อประเทศไทยมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งในปี
2562 กระแสเรียกร้องดังกล่าวท�ำให้สภาผู้แทนราษฎรตั้ง
“คณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ พิ จ ารณาศึ ก ษาแนวทางการ
ควบคุ ม การใช้ ส ารเคมี ใ นภาคเกษตรกรรม สภาผู ้ แ ทน
ราษฎร” จนน�ำไปสูก่ ารพิจารณาเรือ่ งนีโ้ ดยสภาผูแ้ ทนราษฎร
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 และได้ลงมติด้วยเสียง
เอกฉันท์ 423 ต่อ 012 เห็นชอบรายงานและข้อเสนอของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ยืนยันการแบนสารเคมีกำ� จัดศัตรู
พืชความเสี่ยงสูง 3 ชนิด และเสนอให้จัดตั้งกองทุนเยียวยา
เกษตรกรในระยะเปลี่ยนผ่าน ส่งเสริมจักรกลอัจฉริยะ การ
พัฒนาสารชีวภัณฑ์ สร้างระบบเฝ้าระวังสารพิษตกค้างใน
ผลผลิตทางการเกษตร และเดินหน้าปรับเปลีย่ นประเทศไทย
ไปสู่การพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนให้ได้ 100% ของพื้นที่
เกษตรกรรมทั้งหมดภายในปี 2573 ซึ่งเป็นปีเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ
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ในทางกลับกัน เมือ่ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ทีป่ ระชุม
นัดแรกของคณะกรรมการวัตถุอันตรายชุดใหม่ได้เผยแพร่
เอกสารว่า ปลัดกระทรวงเกษตรฯ ได้เสนอให้คณะกรรมการฯ
พิจารณา “ทบทวน” มติที่ให้แบน 3 สารเคมี เมื่อวันที่ 22
ตุลาคม 2562 ทีต่ งั้ ใจจะให้มผี ลบังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 1 ธันวาคม
2562 โดยคณะกรรมการฯ ชุ ด ใหม่ ไ ด้ มี ม ติ ใ ห้ “ขยาย
ระยะเวลาการแบน” พาราควอต คลอร์ไพริฟอส ออกไป
6 เดือน จนถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ส่วนไกลโฟเซตนั้น
ให้ใช้ “มาตรการจ�ำกัดการใช้”แทน13 ซึ่งต่างจากการลง
มติของคณะกรรมการวัตถุอันตรายเมื่อ 22 ตุลาคม 2562
ภายใต้การผลักดันจากนางมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ ประธานคณะท�ำงานหารือ 4 ฝ่าย
การ “กลับมติ” ของคณะกรรมการวัตถุอนั ตรายดังกล่าว
สร้ า งความพิ ศ วงให้ กั บ คนจ� ำ นวนมาก รศ.ภญ.จิ ร าพร
ลิ้มปานานนท์ นายกสภาเภสัชกรรม ได้ให้สัมภาษณ์ว่าการ
ลงมติดังกล่าวเป็นภาวะจ�ำยอม ไม่สามารถเรียกได้ว่าเป็น
“มติเอกฉันท์” และประกาศลาออกจากคณะกรรมการวัตถุ
อันตราย14 สอดคล้องกับตัวแทนจากกระทรวงสาธารณสุข
ที่ยืนยันว่า ที่ประชุมไม่ได้ให้มีการลงคะแนนด้วยการยกมือ
หรือลงคะแนนรายบุคคลแต่อย่างใด15 ทางด้าน ผศ.ดร.
ปริญญา เทวานฤมิตรกุล อาจารย์ประจ�ำภาควิชากฎหมาย
มหาชน ออกมาให้ความเห็นว่า เมื่อไม่มีการนับองค์ประชุม
ตอนลงมติ และไม่มีการให้กรรมการแต่ละคนออกเสียงใน
เรือ่ งทีข่ อมติแล้ว มติของคณะกรรมการวัตถุอนั ตรายทีเ่ ลือ่ น
การแบนสามสารพิษ จึงไม่ใช่มติที่ชอบด้วยกฎหมาย หรือ
อีกนัยหนึ่ง เท่ากับยังไม่มีมติใหม่16 ส่วนผู้ตรวจการแผ่นดิน
ซึ่งเคยมีมติให้แบนทั้ง 3 สารเคมีภายในวันที่ 1 มกราคม
2563 ก็ได้แสดงท่าทีว่า คณะกรรมการวัตถุอันตรายต้องมี
ค�ำตอบให้กับเรื่องนี17้
10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ
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ส่วนเครือข่ายสนับสนุนการแบนสารพิษร้ายแรง 686
องค์กร18 และเครือข่ายองค์กรผูบ้ ริโภคจึงได้ออกแถลงการณ์
ยืนยันให้ทุกฝ่ายเคารพมติของคณะกรรมการวัตถุอันตราย
เมือ่ วันที่ 22 ตุลาคม 2562 และประกาศจะพิจารณาด�ำเนิน
การฟ้องศาลปกครอง และศาลอาญาคดีทจุ ริตและประพฤติ
มิชอบต่อนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการวัตถุอันตราย
ในการประชุมเมือ่ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 และเรียกร้อง
ให้รฐั บาลสนับสนุนเกษตรกรในช่วงเปลีย่ นผ่าน โดยด�ำเนิน
การตามมติและข้อเสนอของกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ศึกษาแนวทางการควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม
ของสภาผู้แทนราษฎร

ทางออกของไทยในการจัดการสารเคมีกำ� จัด
ศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง

ความยืดเยื้อของการยกเลิกสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชที่มี
ความเสีย่ งสูงทัง้ 3 ชนิด สะท้อนปัญหาโครงสร้างการก�ำกับ
ดูแลสารเคมีกำ� จัดศัตรูพชื อย่างชัดเจน และชีใ้ ห้เห็นว่าระบบที่
มีอยู่ ไม่ตอบโจทย์การคุม้ ครองสุขภาพของประชาชนได้ ดังนัน้
ทางออกของประเทศไทยในการจัดการสารเคมีกำ� จัดศัตรูพชื
ทีม่ คี วามเสีย่ งสูง มี 4 เรือ่ งหลักทีต่ อ้ งด�ำเนินการ ได้แก่
1. ให้ มี ก ฎหมายควบคุ ม สารเคมี ก� ำ จั ด ศั ต รู พื ช
เป็นการเฉพาะ แยกออกจาก พ.ร.บ. วัตถุอนั ตราย ตามข้อ
เสนอของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ19 เนือ่ งจาก
การควบคุม การโฆษณา การจ�ำหน่าย ผูใ้ ช้ ผูส้ มั ผัสของสาร
เคมีเกษตรแตกต่างจากสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรมอีก
ทั้งยังส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง และการควบคุมควรยึด
หลักการระวังไว้ก่อน (Precautionary Principle) การมี
ส่วนร่วม และโปร่งใส โดยการพิจารณาว่าควรยกเลิกหรือ
อนุญาตให้ใช้สารเคมีเกษตรชนิดใด ต้องดูผลกระทบต่อ
สุขภาพและสิ่งแวดล้อมเป็นส�ำคัญ และควรให้เป็นอ�ำนาจ
ของคณะกรรมการที่มีสัดส่วนของกระทรวงสาธารณสุข
และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมเป็นหลัก
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2. เก็บภาษีสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช โดยคิดอัตราตาม
ระดับความเป็นอันตรายและผลกระทบ จะท�ำให้โครงสร้าง
ราคาสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช สะท้อนภาพใกล้เคียงราคาที่
แท้จริงที่ประเทศไทยต้องจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลและ
ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ในกรณีนี้สารก�ำจัดแมลง เช่น คลอร์
ไพริฟอสจะแพงขึ้น 10 เท่า โดยภาษีที่ได้ควรน�ำไปใช้เพื่อ
เยียวยาผลกระทบจากสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชจากกรณีที่
ไม่ได้ใช้เองแต่ได้รับจากช่องทางอื่น และเพื่อเป็นกองทุน
สนับสนุนให้เกิดการวิจัยพัฒนาสารชีวภัณฑ์ หรือวิธีการ
ทดแทนในการจัดการแมลง วัชพืช และโรคพืช
3. มีเกณฑ์ที่ชัดเจนในการยกเลิกสารเคมีก�ำจัดศัตรู
พืชที่มีอันตรายร้ายแรง เช่น ประเทศต้นทางยกเลิกการใช้
ด้วยเหตุผลทางสุขภาพ หรือมีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่า
ก่อผลกระทบในประเทศ โดยต้องพิจารณาควบคุมการ
ใช้อย่างเข้มงวดไปจนถึงยกเลิกการใช้
4. สร้างระบบการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนสารเคมีตกค้าง
ในอาหารระดับประเทศ โดยการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วน
และประชาชนทัว่ ไปสามารถเข้าถึงข้อมูลเพือ่ ใช้ในการจัดการ
ปัญหา ซึง่ ต้นแบบทีน่ า่ จะเป็นคือระบบ RASFF (Rapid Alert
System for Food and Feed) ของสหภาพยุโรป ทีเ่ มือ่ ด่าน
ของประเทศไหนพบปัญหาความไม่ปลอดภัย จะกักสินค้า
เพื่อส่งกลับหรือท�ำลาย แต่หากสินค้าไปสู่ตลาดแล้วภายใน
24 ชั่วโมงทุกประเทศสมาชิกจะได้รับแจ้งและแจ้งไปยัง
ผู้ประกอบการเพื่อน�ำสินค้าล็อตที่พบปัญหาออกจากตลาด
ทันที และประชาชนทัว่ ไปก็สามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านีไ้ ด้

บทส่งท้าย

ความยืดเยื้อของการยกเลิกสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชที่มี
ความเสี่ยงสูงทั้ง 3 ชนิด สะท้อนปัญหาของโครงสร้างการ
ก�ำกับดูแลสารเคมีกำ� จัดศัตรูพชื อย่างชัดเจน และชีใ้ ห้เห็นว่า
ระบบทีม่ อี ยูไ่ ม่ตอบโจทย์การคุม้ ครองสุขภาพของประชาชน
ประเทศไทยจึงควรออกกฎหมายควบคุมสารเคมีกำ� จัดศัตรู
พืชเป็นการเฉพาะ เก็บภาษีสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช ก�ำหนด
หลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการยกเลิกสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชที่มี
อันตรายร้ายแรง และสร้างระบบการเฝ้าระวังและแจ้งเตือน
สารเคมีตกค้างในอาหารระดับประเทศ ที่ส�ำคัญการตื่นตัว
ของผูบ้ ริโภคและประชาชนทัว่ ไปคือปัจจัยส�ำคัญทีจ่ ะร่วมมือ
กันผลักดันให้เกิดระบบเกษตรกรรมและอาหารที่เป็นธรรม
เท่าเทียม อีกทัง้ ค�ำนึงถึงชีวติ และสิง่ แวดล้อมเป็นส�ำคัญ
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วิกฤตขยะพลาสติกในทะเล
ปลุกคนไทยลดขยะพลาสติก
ภาพ : https://www.technologychaoban.com

ปั จ จุ บั น มี สั ต ว์ ท ะเลและสั ต ว์ ป่ า จำ�นวนมากที่ สั ง เวยชี วิ ต ให้ ข ยะพลาสติ ก การพบขยะพลาสติ ก จำ�นวนหลาย
กิโลกรัมในท้องของกวางป่าที่เสียชีวิตที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ. นครราชสีมา และอุทยานแห่งชาติขุนสถาน
จ. น่าน เมื่อปี 2562 ได้ปลุกคนไทยให้ตระหนักถึงวิกฤตขยะพลาสติก มาตรการงดแจกถุงพลาสติกหูหิ้วของ
ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา นับเป็น
ก้าวสำ�คัญของการลดขยะพลาสติกในประเทศ ก่อนที่จะมีการห้ามใช้พลาสติก 7 ชนิดภายในปี 2564 โดย
จะใช้วัสดุทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะของรัฐ

พลาสติ ก เป็ น วั ส ดุ ที่ ม หั ศ จรรย์ ด้ ว ยคุ ณ สมบั ติ ข อง
พลาสติกทีม่ นี ำ�้ หนักเบา มีความยืดหยุน่ สูงและราคาถูก ท�ำให้
มีการใช้พลาสติกในผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ อย่าง
แพร่หลาย น�ำมาซึ่งการใช้พลาสติกที่มากเกินความจ�ำเป็น
มีการผลิตพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้ง (Single-used plastic)
เพิ่มขึ้นอย่างมากเพื่อสร้างความสะดวกสบายในการบริโภค
ของมนุษย์ แต่ข้อเสียของพลาสติก คือ มันไม่ย่อยสลาย
เมือ่ ผนวกกับพฤติกรรมการใช้ครัง้ เดียวทิง้ ของมนุษย์จงึ ก่อให้
เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งบนบกและในทะเล จนทั่วโลกต้อง
เร่งรีบออกมาตรการเพื่อลดการผลิตและใช้พลาสติกแบบ
ใช้ครั้งเดียวทิ้งและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะของ
ภาครัฐ บทความนี้เป็นการน�ำเสนอสถานการณ์ปัญหาขยะ
พลาสติกและความพยายามในการแก้ปญ
ั หาของประเทศไทย

ปัญหาขยะพลาสติกท่วมโลก ปัญหาสุขภาพ

การผลิตพลาสติกเชิงอุตสาหกรรมเกิดขึน้ ตัง้ แต่ทศวรรษ
ที่ 1950 และมีการผลิตถุงพลาสติกเป็นครั้งแรกโดยวิศวกร
ชาวสวีเดน ใน ค.ศ. 19651 หลังจากนั้น ปริมาณการผลิต
พลาสติกก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องมาโดยตลอด
ไม่น้อยกว่า 8,300 ล้านตัน (เทียบเท่าน�้ำหนักของช้าง 1 พัน
ล้านเชือก) มีการประเมินว่าทุก ๆ 1 นาที ทั่วโลกมีการใช้ถุง
พลาสติก 1-2 ล้านใบ และมีการใช้ขวดพลาสติก 1 ล้านขวด2
มีสถิติระบุว่า มีการใช้หลอดพลาสติกในสหรัฐอเมริกาสูงถึง
500 ล้านหลอดต่อวันเลยทีเดียว3 หากยังปล่อยให้มกี ารผลิต
พลาสติกไปเรื่อย ๆ คาดว่าภายใน ค.ศ. 2050 โลกจะมีขยะ
พลาสติกมากถึง 12,000 ล้านตัน4
10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ
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พลาสติกช่วยสร้างความสะดวกสบายให้กับมนุษย์จน
หลงลืมคุณสมบัติอีกอย่างของพลาสติก คือ มันไม่ย่อยสลาย
ทางธรรมชาติ ถุงพลาสติกและหลอดพลาสติกที่ถูกใช้งาน
เพียง 10 นาที อาจอยู่กับโลกไปหลายร้อยปี แม้พลาสติกจะ
มีคุณสมบัติด้านการใช้งานที่เป็นเลิศ แต่เมื่อกลายเป็นขยะ
กลั บ ไม่ ส ามารถน� ำ กลั บ มารี ไซเคิ ล ได้ เ ท่ า ที่ ค วร นั ก วิ จั ย
ประเมินว่า มีพลาสติกเพียงร้อยละ 9 เท่านั้นที่ถูกน�ำกลับ
มารีไซเคิล ร้อยละ 12 ถูกก�ำจัดโดยเตาเผา และส่วนใหญ่
(ร้ อ ยละ 79) ถู ก ก� ำ จั ด โดยการฝั ง กลบหรื อ ตกค้ า งใน
สิ่ ง แวดล้ อ ม 5 ที ม นั ก วิ จั ย น� ำ โดย Jenna Jambeck
ได้ประเมินปริมาณขยะพลาสติกจากประเทศต่าง ๆ ที่ไหล
สู่ทะเล พบว่า ในปี 2553 มีขยะพลาสติกประมาณ 5–13
ล้านตัน ได้ถูกพัดพาลงสู่ทะเล เทียบเท่ากับรถบรรทุก 1 คัน
ขนพลาสติกลงทะเลทุก ๆ นาที6 มีการคาดการณ์ว่า มีขยะ
พลาสติกกระจายอยูใ่ นมหาสมุทรทัว่ โลกประมาณ 300 ล้านตัน
รวมถึงพลาสติกชิ้นเล็ก ๆ กว่า 5 ล้านล้านชิ้น หนักรวมกัน
กว่า 250,000 ตันที่ลอยอยู่บนผิวน�้ำ7
ขยะพลาสติ ก ที่ ต กค้ า งในสภาพแวดล้ อ มได้ ส ่ ง ผล
กระทบต่อระบบนิเวศ สัตว์ทะเล สัตว์บกและมนุษย์อย่าง
มหาศาล เมื่อขยะพลาสติกไหลลงสู่ทะเลมากขึ้นเรื่อย ๆ
ท� ำ ให้ เ กิ ด ปั ญ หาการสะสมของขยะทะเล จนกลายเป็ น
มลพิษขยะพลาสติก ส่งผลกระทบต่อสัตว์ทะเลและปะการัง
นักวิทยาศาสตร์คาดการณ์วา่ ในแต่ละปี มีนกทะเล 1 ล้านตัว
ตายจากการกลืนกินพลาสติก8 สัตว์ทะเลประมาณ 700
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สุขภาพคนไทย 2563

สายพันธุ์ได้รับผลกระทบจากขยะพลาสติกในทะเล9 แม้ว่า
พลาสติกจะไม่ยอ่ ยสลาย แต่มนั สามารถแตกตัวเป็นชิน้ เล็ก ๆ
ที่เรียกว่า “ไมโครพลาสติก” ขนาดเล็กกว่า 5 มิลลิเมตร
ไปจนถึงระดับนาโนเมตร ตกค้างในสิง่ แวดล้อมและเข้าสูห่ ว่ งโซ่
อาหารของมนุษย์ นักวิทยาศาสตร์ได้รายงานการพบไมโคร
พลาสติกในทุกสภาพแวดล้อม ตั้งแต่ในน�้ำทะเล หาดทราย
ดินโคลน ใต้มหาสมุทรทีล่ กึ ทีส่ ดุ รวมถึงน�ำ้ แข็งในเขตขัว้ โลก10
ด้วยความที่ไมโครพลาสติกมีขนาดอนุภาคเล็ก เบา
และลอยน�้ำได้จึงแพร่กระจายไปตามกระแสน�้ำได้โดยง่าย
และสามารถหลุดรอดจากกระบวนการบ�ำบัดน�้ำไปยังแหล่ง
น�้ำธรรมชาติหรือน�้ำประปาเพื่อการบริโภคได้ นอกจากนี้
ยังเป็นสารตกค้างในสิ่งแวดล้อม สะสมในห่วงโซ่อาหาร
เนื่องจากอนุภาคไมโครพลาสติกสามารถดูดซับมลสารชนิด
อื่นที่ปนเปื้อนอยู่ในแหล่งน�้ำได้ อาทิ โลหะหนัก สารมลพิษ
ที่ ต กค้ า งยาวนานในสิ่ ง แวดล้ อ ม (Persistent organic
pollutants: POPs) เป็ น ต้ น ดั ง นั้ น การรวมตั ว กั น ของ
อนุภาคไมโครพลาสติกและมลสารที่มีความเป็นพิษก่อให้
เกิดความเสีย่ งต่อสุขภาพอนามัย รบกวนระบบฮอร์โมน การ
เปลีย่ นแปลงของยีนและระบบพันธุกรรม รวมไปถึงศักยภาพ
ในการก่อให้เกิดโรคมะเร็ง เป็นต้น11
ปัญหาขยะพลาสติกในทะเลได้กลายเป็นระเบียบวาระ
เร่ ง ด่ ว นของประชาคมโลก โครงการสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง
สหประชาชาติ (United Nations Environment
Programme: UNEP) ประกาศให้ปี 2561 เป็นปีแห่งการ

ต่อสู้กับปัญหามลพิษพลาสติก (Beat plastic pollution)
และกระตุน้ ให้รฐั บาลทุกประเทศด�ำเนินมาตรการลด ละ เลิก
ใช้พลาสติกแบบใช้ครัง้ เดียวทิง้ 12 ข่าวการตายของวาฬน�ำร่อง
ครีบสั้นที่จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2561 ในท้อง
มีถุงพลาสติก 80 ใบ รวม 8 กิโลกรัม13 สามวันก่อนวัน
สิ่ ง แวดล้ อ มโลก (5 มิ ถุ น ายน 2561) ท� ำ ให้ สื่ อ มวลชน
ต่างประเทศเข้ามาท�ำข่าวการใช้พลาสติกอย่างฟุ่มเฟือย
ในประเทศไทยที่แม้แต่กล้วยหอมและไข่ต้มก็ห่อหุ้มด้วย
พลาสติ ก และขนานนามประเทศไทยว่ า เป็ น “ดิ น แดน
แห่ ง พลาสติ ก ” 14 เมื่ อ ผนวกกั บ ข้ อ มู ล ของ Jambeck
ที่รายงานก่อนหน้านี้ว่า ประเทศไทยอยู่อันดับที่ 6 ของ
ประเทศที่ ทิ้ ง ขยะพลาสติ ก ลงทะเลมากที่ สุ ด ในโลก
(150,000 – 410,000 ตันต่อปี)15 ท�ำให้ประเทศไทยตกเป็น
เป้าของสังคมโลกในเรื่องขยะพลาสติกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ปั ญ หาขยะพลาสติ ก ในไทยและแนวทาง
การแก้ ไ ข

หากกลับมาดูข้อมูลการผลิตและการบริโภคพลาสติก
และสถานการณ์การจัดการขยะของประเทศไทย ก็คงไม่
สามารถโต้แย้งต่างชาติได้มากนัก เมื่อกรมควบคุมมลพิษ
รายงานว่า ประเทศไทยมีการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วถึง 45,000
ล้านใบต่อปี คนกรุงเทพฯ ใช้ถุงพลาสติก เฉลี่ยอยู่ที่ 3–8
ใบต่อคนต่อวัน บริโภคน�้ำดื่มบรรจุขวดพลาสติก ประมาณ
4,400 ล้านขวดต่อปี ใช้โฟมบรรจุอาหาร 6,758 ล้านใบ
ต่อปีและแก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง 9,750 ล้านใบ
ต่อปี16 แต่มาตรการที่ผ่านมาของรัฐบาลเน้นแต่การรณรงค์
ลดใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม ซึ่งพบว่าไม่ได้ผลเท่าที่ควร
อุ ต สาหกรรมพลาสติ ก ยั ง คงขยายตั ว อย่ า งต่ อ เนื่ อ งทุ ก ปี
ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมามีขยะพลาสติกเกิดขึ้นในประเทศ
คิดเป็นร้อยละ 12 ของปริมาณขยะทั้งหมด จากข้อมูลของ
กรมควบคุมมลพิษ ปริมาณขยะพลาสติกที่เกิดขึ้นประมาณ
2 ล้านตันต่อปี มีเพียงร้อยละ 25 เท่านั้นที่ถูกน�ำกลับมาใช้
ประโยชน์ ที่เหลือซึ่งส่วนใหญ่เป็นพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว
ถูกก�ำจัดโดยการฝังกลบ เผาและตกค้างในสิ่งแวดล้อมและ
บางส่วนไหลลงทะเล ก่อให้เกิดปัญหาขยะพลาสติกและ
ไมโครพลาสติจนกลายเป็นปัญหามลพิษทางทะเล17
จากข้อมูลที่ประเทศไทยถูกจัดอันดับให้อยู่ล�ำดับที่ 6
ประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุดในโลก ท�ำให้
รัฐบาลไทย ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมตระหนักถึง

ปัญหาขยะพลาสติกอย่างมาก กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก
ภายใต้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจึงได้ดำ� เนินโครงการ
ความร่ ว มมื อ ภาครั ฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสั ง คม
เพื่อแก้ปัญหาขยะพลาสติกอย่างยั่งยืนหรือ PPP Plastic
(Public-Private Partnership for Sustainable Plastic
and Waste Management) โดยได้ทำ� บันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือ (MOU) เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ต่อมาสมาชิก
34 องค์กร ได้ก�ำหนดเป้าหมายที่จะเปลี่ยนขยะพลาสติก
กลับมาใช้ใหม่ได้ทั้งหมดตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน
(Circular Economy) รวมถึงการให้ความรู้และความเข้าใจ
การจั ด การพลาสติ ก หลั ง การใช้ เพื่ อ ให้ ส ามารถลดขยะ
พลาสติกในทะเลไทยได้ไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 50 ในปี 256718
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)
โดยกรมควบคุ ม มลพิ ษ ได้ เ ป็ น เจ้ า ภาพในการจั ด ตั้ ง คณะ
อนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติกซึ่งมีปลัด ทส. เป็น
ประธาน จากความส�ำเร็จในการผลักดันให้ผู้ผลิตขวดน�้ำดื่ม
ยกเลิกการใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน�้ำดื่ม (Cap seal) ด้วย
มาตรการเชิงสมัครใจในช่วงปี 2561 ทส. จึงใช้แนวทาง
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการจัดท�ำร่าง
Roadmap และร่ า งแผนปฏิ บั ติ ก ารบริ ห ารจั ด การขยะ
พลาสติก ก�ำหนดกรอบเวลาในการลดและเลิกใช้พลาสติก
เป้ า หมาย 7 ชนิ ด ด้ ว ยการใช้ วั ส ดุ ท ดแทนที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ
สิ่งแวดล้อม โดยภายในปี 2562 ให้เลิกใช้พลาสติกหุ้มฝา
ขวดน�้ำดื่ม ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ผสมสาร อ๊อกโซ (Oxo)
และไมโครบีดส์จากพลาสติก และภายในปี 2565 ให้เลิก
ใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วขนาดความหนา น้อยกว่า 36 ไมครอน
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กล่องโฟมบรรจุอาหาร แก้วพลาสติกแบบบางใช้ครั้งเดียว
และหลอดพลาสติก อีกทัง้ ก�ำหนดเป้าหมายการเก็บรวบรวม
ขยะพลาสติกเข้าสู่ระบบการจัดการให้ได้ 100% ภายใน
ปี 257019
อย่างไรก็ดี ร่าง Roadmap ดังกล่าว ยังขาดกฎหมาย
ที่มีสภาพบังคับใช้ ท�ำให้ไม่มีหลักประกันว่า ภาครัฐจะบรรลุ
เป้าหมายได้อย่างไร20 ดังจะเห็นได้จากกรณีถุงพลาสติกที่
ผสมสารอ๊อกโซที่ยังมีการผลิตและจ�ำหน่ายอยู่ โดยผู้ผลิต
หลีกเลี่ยงการใช้ค�ำว่า อ๊อกโซ แต่ยังอ้างการย่อยสลายได้
ทางธรรมชาติที่ไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานพลาสติกสลายตัว
ได้ทางชีวภาพ (Compostable plastics) ความคืบหน้า
ในเชิงกฎหมายที่พบมีเพียงการแบนพลาสติกไมโครบีดส์ใน
เครือ่ งส�ำอางซึง่ ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
ได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือ่ ง ก�ำหนดลักษณะของ
เครือ่ งส�ำอางทีห่ า้ มผลิต น�ำเข้าหรือขาย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
ก�ำหนดให้เครื่องส�ำอางที่ใช้แล้วล้างออกที่มีส่วนผสมของ
พลาสติกไมโครบีดส์ (Plastic microbeads) เป็นเครื่อง
ส�ำอางทีห่ า้ มผลิต น�ำเข้าหรือขาย ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 256321
ในช่วงปี 2561 นับเป็นปีที่ภาครัฐและภาคเอกชนให้
ความส�ำคัญกับการแก้ปัญหาขยะพลาสติกเป็นอย่างมาก
แต่มาตรการส่วนใหญ่ยังเป็นเพียงการรณรงค์เชิงสมัครใจ
ให้ทุกภาคส่วนลด ละ เลิกใช้พลาสติกบางชนิด โดย ทส.
ได้รายงานผลการด�ำเนินมาตรการลด ละ เลิกใช้พลาสติก
ภายใต้โครงการ “ท�ำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม”
นับแต่เริม่ กิจกรรมตัง้ แต่วนั ที่ 21 กรกฎาคม 2561 จนถึงวันที่
31 สิงหาคม 2562 สามารถลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติก
หู หิ้ ว ได้ ก ว่ า 2,000 ล้ า นใบหรื อ ประมาณ 5,755 ตั น 22
แต่ตัวเลขถุงพลาสติกที่ลดได้ยังคิดเป็นสัดส่วนที่น้อยมาก
เมื่ อ เที ย บกั บ ปริ ม าณถุ ง พลาสติ ก หู หิ้ ว ทั้ ง หมดประมาณ
45,000 ล้านใบต่อปี ส่วนการรณรงค์งดใช้กล่องโฟมและ
พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งยังไม่ได้ผลเท่าที่ควร

พลาสติกในท้องสัตว์ป่าและสัตว์ทะเล:
อีกแรงทีผ
่ ลักดันมาตรการงดแจกถุงพลาสติก

จุ ด เปลี่ ย นส� ำ คั ญ ของประเด็ น ขยะพลาสติ ก เกิ ด ขึ้ น
ในช่วงครึ่งหลังของปี 2562 เมื่อมีการพบขยะพลาสติก
ในท้องของสัตว์ป่าและสัตว์ทะเลที่เสียชีวิต เช่น กวางป่า
ที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และที่อุทยานแห่งชาติขุนสถาน
รวมถึงพะยูนน้อย “มาเรียม” ขวัญใจคนไทยที่มีผู้ติดตาม
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จ�ำนวนมาก23 แม้ผลการชันสูตรพบว่า มาเรียมเสียชีวิตจาก
การติดเชื้อในกระแสเลือดและปอดเป็นหนอง แต่คนจ�ำนวน
ไม่น้อยเชื่อว่าพลาสติกในล�ำไส้ของมาเรียมอาจเกี่ยวข้อง
กับสาเหตุดังกล่าว24
การตายของสัตว์ป่าและสัตว์ทะเลดังกล่าวได้ตอกย�้ำ
ถึงปัญหาขยะพลาสติกของประเทศไทยจนเกิดกระแสสังคม
เรียกร้องให้รัฐบาลออกมาตรการลดขยะพลาสติกที่เข้มข้น
และจริงจัง นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้เชิญห้างค้าปลีก
ซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านสะดวกซื้อประชุมหารือถึงมาตรการ
ลดขยะพลาสติก เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 จนออกมาเป็น
มาตรการงดแจกถุงพลาสติก ภายใต้ชื่อโครงการ Everyday
Say No To Plastic Bags ในห้างร้านต่าง ๆ 43 แห่งทัว่ ประเทศ
(ต่อมาขยายเป็น 75 องค์กร) โดยก�ำหนดมาตรการงดแจก
ถุงพลาสติกหูหิ้ว ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ซึ่งเข้มงวด
กว่าเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ในแผน Roadmap ที่ก�ำหนดไว้
เพียงการยกเลิกการผลิตและใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วชนิดบาง
(น้อยกว่า 36 ไมครอน) ภายในปี 2565 ทั้งนี้ ได้ผ่อนผัน
ให้ สิ น ค้ า 4 ชนิ ด ใช้ ถุ ง พลาสติ ก ได้ ได้ แ ก่ อาหารที่ ต ้ อ ง
อุน่ ร้อน อาหารเปียก เนือ้ สัตว์และผลไม้25 โดยสมาคมผูค้ า้ ปลีก
ไทยคาดว่า หากด�ำเนินการอย่างจริงจัง จะช่วยลดปริมาณ
ถุงพลาสติกหูหิ้วได้ถึง 9,000 ล้านใบต่อปีจากปริมาณการ
ใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วของกลุ่มห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต
และร้านสะดวกซื้ออยู่ที่ 13,500 ล้านใบต่อปี คิดเป็นร้อยละ
30 ของปริมาณทั้งหมด 45,000 ล้านใบต่อปี26
ภายหลังจากที่ร้านค้าปลีกรายใหญ่ 75 องค์กรด�ำเนิน
โครงการงดแจกถุงพลาสติกตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563
เป็นต้นมา พบว่าประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือ
ต่อมาตรการดังกล่าวโดยได้ปรับพฤติกรรมพกถุงผ้าหรือ

ถุงที่ใช้ซ�้ำได้ไปซื้อของหรือแม้แต่ภาชนะต่าง ๆ เช่น ตะกร้า
ถุงกระสอบ ถังน�้ำ กะละมัง มาใส่สิ่งของทดแทนการใช้
ถุงพลาสติก27 จากการส�ำรวจของนิด้าโพล เมื่อวันที่ 7-8
มกราคม 2563 กับประชาชนหลากหลายอาชีพและช่วงอายุ
1,262 ตัวอย่าง พบว่า ร้อยละ 57.7 เห็นด้วยกับมาตรการนี้
แต่เห็นว่า ห้างควรมีถุงอื่น ๆ บริการทดแทน และส่วนใหญ่
ร้อยละ 79 ได้ปรับตัวด้วยการน�ำถุงผ้าหรือถุงอืน่ ๆ ไปใส่ของ28
อย่ า งไรก็ ดี ในโลกโซเชี ย ลยั ง พบข้ อ คิ ด เห็ น ของ
นักวิชาการและประชาชนหลายรายทีไ่ ม่เห็นด้วยกับมาตรการ
งดแจกถุ ง พลาสติ ก มองว่ า เป็ น การเอาเปรี ย บผู ้ บ ริ โ ภค
จนถึงขั้นไปร้องเรียนต่อส�ำนักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค (สคบ.) โดยให้เหตุผลว่า ผู้ประกอบการควรจัดหา
ถุงกระดาษหรือสิ่งอื่นทดแทนหรือควรลดราคาสินค้าลง29
และมี ก ารวิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ ก รณี ที่ ห ้ า งค้ า ปลี ก งดแจกถุ ง
พลาสติกแต่กลับจ�ำหน่ายถุงสปันบอนด์หรือถุงพลาสติกที่ใช้
ซ�้ำได้ โดยเห็นว่าเป็นการค้าก�ำไรจากการขายถุง อีกประเด็น
หนึ่งที่มีการหยิบยก คือ ความย้อนแย้งของการให้ประชาชน
ลดใช้ถุงพลาสติกแต่กลับปล่อยให้มีการน�ำเข้าขยะพลาสติก
จากต่างประเทศ30 ดังนั้นมาตรการงดใช้ถุงพลาสติกในห้าง
สรรพสิ น ค้ า ขนาดใหญ่ แ ละร้ า นสะดวกซื้ อ ก็ อ าจไปเพิ่ ม
ปริมาณขยะในส่วนของถุงผ้า ถุงกระดาษแทน ซึ่งที่สุดแล้ว
ก็ไม่ได้ทำ� ให้ปริมาณขยะรวมของประเทศลดลง ภาครัฐจึงควร
ออกมาตรการทีเ่ ข้มงวดมากขึน้ ในการควบคุมการน�ำเข้าขยะ
พลาสติกและขยะรีไซเคิลประเภทอื่น ๆ
ข้อวิพากษ์เหล่านี้ ภาครัฐจ�ำเป็นต้องเร่งท�ำความเข้าใจ
ทีถ่ กู ต้องกับประชาชน ในความเป็นจริงแล้ว การควบคุมการ
ใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วนั้นเป็นเรื่องที่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกกว่า
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127 ประเทศได้ออกกฎหมายมาควบคุม ซึ่งมีทั้งประเทศ
ที่ออกกฎหมายห้ามใช้ (Ban) หรือออกกฎหมายให้ร้านค้า
งดแจกถุงฟรี หากลูกค้าต้องการถุง ให้มีการเก็บเงินค่า
ธรรมเนียมหรือภาษีถงุ พลาสติก31 มีงานวิจยั หลายชิน้ ทีพ่ บว่า
มาตรการงดแจกถุงพลาสติกฟรีหรือมาตรการเก็บเงินค่าถุง
เป็ น มาตรการที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพที่ จ ะช่ ว ยปรั บ พฤติ ก รรม
ของผู้บริโภคได้และมีความยืดหยุ่นกว่ามาตรการห้ามใช้
โดยเด็ดขาด เนื่องจากร้านค้ายังมีทางเลือกให้ลูกค้าที่ไม่ได้
พกถุ ง ผ้ า หรื อ ไม่ มี ถุ ง ผ้ า สามารถซื้ อ ถุ ง ที่ ใช้ ซ�้ ำ ได้ แ ละ
ตามหลักจิตวิทยา ลูกค้าจะไม่ตอ้ งการซือ้ ถุงทุกครัง้ ทีไ่ ปจับจ่าย
ซื้อของ ส่งผลให้ผู้บริโภคมีการปรับพฤติกรรมในการพกถุง
ที่ใช้ซ�้ำได้มากขึ้น ซึ่งเป็นจุดประสงค์ของมาตรการเก็บเงิน
ค่ า ถุ ง นั่ น เอง 32 การที่ ร ้ า นค้ า ใช้ ม าตรการเก็ บ เงิ น ค่ า ถุ ง
จึงมิได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อหาก�ำไรดังที่คนไทยบางส่วนเข้าใจ
อีกทัง้ ห้างค้าปลีกและร้านสะดวกซือ้ ได้ดำ� เนินโครงการน�ำเงิน
ค่าถุงหรือที่ประหยัดเงินจากการแจกถุงพลาสติกไปบริจาค
ให้โรงพยาบาลหรือองค์กร/มูลนิธิด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ
นอกจากนี้ การแจกถุงทางเลือก เช่น ถุงกระดาษ หรือถุงผ้า
ให้กับลูกค้านั้นไม่ใช่ทางออกที่ยั่งยืน เนื่องจากการผลิตถุง
ดังกล่าวใช้ทรัพยากรทั้งน�้ำ พลังงานและสารเคมีอย่างมาก
ในการผลิต ท�ำให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สูงกว่าเมื่อ
เทียบกับถุงพลาสติกทีส่ ามารถน�ำกลับมาใช้ใหม่ ในต่างประเทศ
เช่ น รั ฐ แคลิ ฟ อร์ เ นี ย และหลายเมื อ งในสหรั ฐ อเมริ ก า
เมื่อรัฐบาลท้องถิ่นออกกฎหมายก�ำหนดให้ร้านค้างดแจก
ถุงพลาสติกแก่ผบู้ ริโภค จะก�ำหนดให้รา้ นค้าขายถุงทางเลือก
ไม่ว่าจะเป็นถุงกระดาษ ถุงพลาสติกที่ย่อยสลายได้หรือ
ถุงพลาสติกที่ท�ำจากพลาสติกรีไซเคิลที่ใช้ซ�้ำได้หลายครั้ง33

ก้าวต่อไปของมาตรการลดขยะพลาสติก

มาตรการงดแจกถุงพลาสติกของห้างค้าปลีก ซูเปอร์
มาร์ เ ก็ ต และร้ า นสะดวกซื้ อ ทั่ ว ประเทศนั บ เป็ น ก้ า วแรก
ที่ส�ำคัญในการลดขยะจากถุงพลาสติกหูหิ้วของประเทศไทย
และคงใช้เวลาอีกระยะหนึ่งในการปรับตัวและปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของคนไทย มาตรการดังกล่าวยังมีจุดอ่อนคือ
เป็นมาตรการเชิงสมัครใจของร้านค้า ท�ำให้พบกรณีทพี่ นักงาน
ร้านสะดวกซื้อบางแห่งยังแอบแจกถุงพลาสติกอยู่เมื่อถูก
ลูกค้าต่อว่า34 อีกทั้งกลุ่มร้านขายของช�ำ ร้านค้าในตลาดสด
ตลาดนัดและหาบเร่แผงลอยยังคงแจกถุงพลาสติกหูหิ้วอยู่
รวมหลายหมืน่ ล้านใบต่อปี (ร้อยละ 70 ของ 45,000 ล้านใบ)
ก้าวต่อไป ทส. ได้ประกาศว่าจะผลักดันกฎหมายภายใต้
ร่างพ.ร.บ. 3R ห้ามใช้พลาสติก 7 ชนิดให้ได้ภายในปี 2564
และจะใช้ วั ส ดุ ท ดแทนที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มแทน 35
แผนดังกล่าวนับเป็นการร่นระยะเวลาของ Roadmap เดิม
ให้เร็วขึ้น 1 ปี นอกจากนี้ ยังได้มีการปรับเปลี่ยนกลไก
การท� ำ งาน จากเดิ ม “คณะอนุ ก รรมการบริ ห ารจั ด การ
ขยะพลาสติก” มาเป็น “คณะอนุกรรมการบริหารจัดการ
ขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์” ที่รัฐมนตรีวราวุธฯ
นั่ ง เป็ น ประธานคณะอนุ ก รรมการฯ เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นร่ า ง
กฎหมายและมาตรการห้ามน�ำเข้าขยะจากต่างประเทศ36
หลายฝ่ า ยหวั ง ว่ า ร่ า งกฎหมายที่ จ ะขั บ เคลื่ อ น
ควรครอบคลุมขยะชุมชนทุกประเภทเพื่อให้เกิดการบริหาร
จั ด การขยะอย่ า งบู ร ณาการ ใช้ แ นวคิ ด การจั ด การขยะ
อย่างยั่งยืนที่เน้นการป้องกันหรือลดขยะที่ต้นทางก่อน และ
น�ำหลักการความรับผิดชอบทีเ่ พิม่ ขึน้ ของผูผ้ ลิต (Extended
Producer Responsibility: EPR) มาใช้เพื่อให้ผู้ผลิตและ
ร้านค้าปลีกมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการลดขยะพลาสติก
ที่ต้นทางตั้งแต่การผลิตสินค้าและบรรจุภัณฑ์ ออกแบบ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบรรจุ ภั ณ ฑ์ ใ ห้ ง ่ า ยต่ อ การรี ไซเคิ ล และ
มี ส ่ ว นร่ ว มในการจั ด ระบบการเรี ย กคื น หรื อ การเก็ บ
รวบรวมขยะบรรจุภัณฑ์หรือซากผลิตภัณฑ์ฯ จากผู้บริโภค
เข้าสู่ระบบการจัดการอย่างถูกต้อง ให้มีกลไกมัดจ�ำคืนเงิน
(Deposit-refund) บรรจุ ภั ณ ฑ์ แ ละผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต ่ า ง ๆ
เพื่ อ สร้ า งแรงจู ง ใจให้ ผู ้ บ ริ โ ภคส่ ง คื น ขยะให้ กั บ ผู ้ ผ ลิ ต
มาตรการต่ า ง ๆ เหล่ า นี้ ไ ด้ มี ก ารน� ำ มาใช้ ใ นการจั ด การ
ขยะในประเทศที่ พั ฒ นาแล้ ว จนประสบความส� ำ เร็ จ
(เช่ น กฎหมายบรรจุ ภั ณ ฑ์ ข องเยอรมนี ที่ อ อกตั้ ง แต่
ค.ศ. 1992)37
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นอกจากบทบาทของภาครัฐแล้ว ภาคประชาชนในฐานะ
ผูบ้ ริโภคก็ควรปรับเปลีย่ นพฤติกรรมในการบริโภคจากพฤติกรรม
ใช้ครั้งเดียวทิ้งมาเป็นพฤติกรรมใช้แล้วใช้อีก ด้วยการใช้ซ�้ำ
ถุงผ้าหรือถุงที่ใช้ซ�้ำได้และการพกอุปกรณ์ช่วยลดขยะอืน่ ๆ
อาทิ กระบอกน�้ำหรือแก้วน�้ำส่วนตัว ลดการสั่งซื้ออาหาร
ออนไลน์ทตี่ ามมาด้วยขยะพลาสติกนับสิบชิน้ ต่อมือ้ หากทุกคน
ช่วยกันปรับเปลี่ยนวิถีบริโภคแค่เพียงเล็กน้อยก็จะช่วยลด
ขยะพลาสติกและขยะประเภทต่าง ๆ ได้อย่างมหาศาล

บทสรุป

สั ง คมไทยได้ เริ่ ม ตระหนั ก และตื่ น ตั ว กั บ ปั ญ หาขยะ
พลาสติ ก ในช่ ว ง 5 ปี ที่ ผ ่ า นมานั บ ตั้ ง แต่ ป ระเทศไทย
อยูอ่ นั ดับ 6 ของประเทศทีท่ งิ้ ขยะพลาสติกลงทะเลมากทีส่ ดุ
ในโลก ตามมาด้วยการตายของวาฬน�ำร่องและเต่าทะเล
อันเนือ่ งมาจากการกลืนกินขยะพลาสติก การตายของสัตว์ปา่
และสัตว์ทะเลจ�ำนวนมากเปรียบเสมือนฟางเส้นสุดท้าย
ที่ท�ำให้ภาครัฐและภาคเอกชนยกระดับมาตรการลดขยะ
พลาสติกจากมาตรการรณรงค์ให้ผบู้ ริโภคพกถุงผ้ามาซือ้ ของ
มาเป็นมาตรการให้ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ตและร้าน
สะดวกซื้อทั่วประเทศงดแจกถุงพลาสติกหูหิ้ว ตั้งแต่วันที่
1 มกราคม 2563 เป็ น ต้ น มา คงต้ อ งติ ด ตามต่ อ ไปว่ า
มาตรการงดแจกถุงพลาสติกจะประสบความส�ำเร็จมากน้อย
เพียงใด และภาครัฐจะสามารถผลักดันกฎหมายบริหาร
จัดการขยะพลาสติกหรือกฎหมายจัดการขยะออกมาได้จริง
หรือไม่ สิ่งส�ำคัญคือ ความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ
ผูผ้ ลิตและผูบ้ ริโภคทีต่ อ้ งช่วยกันด�ำเนินมาตรการลดขยะและ
จัดการขยะพลาสติกอย่างจริงจัง เพือ่ แก้ปญั หามลพิษจากขยะ
พลาสติกทีข่ ณะนีไ้ ด้กลายเป็นปัญหาสิง่ แวดล้อมโลกทีส่ ำ� คัญ
ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าวิกฤตโลกร้อนที่ทั่วโลกก�ำลังเผชิญอยู่
ณ ปัจจุบัน
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ภาวะซึมเศร้า กำ�ลังเป็นปัญหาใหญ่ของเยาวชนทั่วโลก ภาวะซึมเศร้าส่งผลต่อการคิด ความรู้สึก พฤติกรรม รวมถึง
สภาวะอารมณ์ที่หดหู่และปัญหาสุขภาพ และมีโอกาสเกิดได้บ่อยในเด็กและเยาวชนที่อายุระหว่าง 10-18 ปี ซึ่งเด็ก
ที่มีภาวะซึมเศร้าจะมีความเสี่ยงต่อการเป็นผู้ใหญ่ที่มีภาวะซึมเศร้า และพ่อแม่ที่มีภาวะซึมเศร้าก็จะมีความเสี่ยงที่มีลูก
ที่มีภาวะซึมเศร้าเช่นกัน ภาวะซึมเศร้านั้นเป็นสาเหตุสำ�คัญของการนำ�ไปสู่การฆ่าตัวตายในวัยรุ่น โดยเด็กและเยาวชน
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีสถิติการฆ่าตัวตายต่อประชากร 100,000 คน สูงเป็นอันดับที่สองของโลก

ภาวะซึ ม เศร้ า เป็ น สาเหตุ ส� ำ คั ญ ของการน� ำ ไปสู ่
การฆ่าตัวตายในวัยรุ่น แม้ว่าการฆ่าตัวตายของเยาวชน
จะไม่ ไ ด้ มี ส าเหตุ ม าจากภาวะซึ ม เศร้ า เพี ย งอย่ า งเดี ย ว
แต่อุบัติการณ์ที่ผ่านมาพบว่า ผู้ที่มีภาวะซึมเศร้ามีความ
เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย ผู้ที่มีภาวะซึมเศร้าจะเห็นคุณค่า
ในตนเองในระดับต�่ำ มีความเปราะบางทางอารมณ์ที่สูง
รวมถึงมีความยากล�ำบากในการจัดการกับอารมณ์ของตนเอง
ดังนั้นเมื่อเจอเหตุการณ์ที่เป็นสิ่งกระตุ้นจึงน�ำไปสู่การหา
ทางออกด้วยการฆ่าตัวตาย เช่น วัยรุ่นที่มีภาวะซึมเศร้า
เมือ่ ถูกกลัน่ แกล้งจะยิง่ มีแนวโน้มสูงในการฆ่าตัวตาย1
จากการส�ำรวจขององค์การอนามัยโลกในปี 2559
เด็กและเยาวชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีสถิติ

การฆ่าตัวตายต่อประชากร 100,000 คน สูงเป็นอันดับ
ที่ ส องของโลก รองจากภู มิ ภ าคยุ โรป สิ่ ง ที่ น ่ า ตกใจคื อ
การฆ่าตัวตายเริม่ พบตัง้ แต่เด็กอายุ 10 ปี การส�ำรวจสาเหตุ
การตายของคนอายุ 15-29 ปี ขององค์การอนามัยโลก
สาเหตุการตาย 3 อันดับแรก คือ อุบัติเหตุ การฆ่าตัวตาย
และการถูกท�ำร้าย2 ซึ่งองค์การอนามัยโลกได้ส�ำรวจอีกครั้ง
ในปี 2561 ก็ พ บสาเหตุ ก ารตายของเด็ ก และเยาวชน
อายุ 10-19 ปี ยังคงเหมือนกับผลการส�ำรวจในปี 2016
บทความนี้เป็นการอภิปรายสถานการณ์ภาวะซึมเศร้าและ
การฆ่าตัวตายในประเทศไทย ปัจจัยเสี่ยงของเยาวชนต่อ
ภาวะซึมเศร้า และแนวทางการป้องกันและลดปัญหาภาวะ
ซึมเศร้าดังกล่าว
10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ
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กรมสุขภาพจิต รายงานว่า ในปี 2560 กลุ่มเยาวชน
อายุ 20-24 ปี มีอัตราการฆ่าตัวตายที่ 4.94 ต่อประชากร
แสนคน ในปี 2561 เพิม่ ขึน้ เป็น 5.33 ต่อประชากรแสนคน
จากข้อมูลสายด่วนสุขภาพจิต 1323 พบว่า มีกลุ่มเยาวชน
โทรเข้ามาปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตมากขึ้น จากการให้
บริการปรึกษาทางโทรศัพท์ทงั้ สิน้ 70,534 ครัง้ มี 10,298 ครัง้
เป็นผู้ใช้บริการที่มีอายุ 10-19 ปี คิดเป็นร้อยละ 14.6 ของ
จ�ำนวนการให้บริการทัง้ หมด โดย 5 อันดับปัญหาทีพ่ บมาก
ทีส่ ดุ ในกลุม่ เด็กและเยาวชน ได้แก่ ปัญหาความเครียดหรือ
วิตกกังวล ปัญหาทางจิตเวช ปัญหาความรัก ปัญหาซึมเศร้า
และปัญหาครอบครัว3
นอกจากนี้ อีกหนึ่งความเสี่ยงของเด็กและเยาวชน
ในปัจจุบันต่อการเกิดภาวะซึมเศร้าคือ ความเข้มแข็งของ
สถาบั น ครอบครั ว ส� ำ นั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ 4 ได้ ส� ำ รวจ
แนวโน้มของการอยูด่ ว้ ยกันพร้อมหน้าพ่อแม่ลกู ในครัวเรือนไทย
ตั้งแต่ปี 2545 ถึง 2555 พบว่าการอยู่ด้วยกันพร้อมหน้า
พ่อแม่ลกู มีแนวโน้มลดลง ดังนัน้ ความเปราะบางของสถาบัน
ครอบครัวจึงเป็นปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อความเสีย่ งในการเกิดภาวะ
ซึมเศร้าของเด็กและวัยรุ่น
จากการสังเคราะห์ผลการศึกษาเกี่ยวกับสุขภาพจิต
ของนิสติ นักศึกษาในประเทศไทยตัง้ แต่ปี 2556-25585,6,7,8,9
มีข้อค้นพบดังนี้
1. นิสิตนักศึกษายิ่งชั้นปีสูง ยิ่งซึมเศร้ามาก
2. ในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง มีนิสิตนักศึกษาที่เคยมี
ความคิดที่จะฆ่าตัวตายถึงร้อยละ 6.4 ของจ�ำนวนนิสิต
นักศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 1,600 คน
3. คนที่นิสิตนักศึกษาขอความช่วยเหลือเป็นคนแรก
เมื่อพบว่าตนเองมีปัญหา คือ เพื่อน
4. สถานที่ที่ใช้ฆ่าตัวตายส่วนใหญ่ เป็นหอพัก รองลง
มาคือ บ้าน
5. สาเหตุของการฆ่าตัวตาย อันดับ 1 คือ การทะเลาะ
กับคนใกล้ชิด อันดับ 2 คือ ปัญหาการเรียน และอันดับ 3
คือ ปัญหาความรัก
6. ปัจจัยทีส่ มั พันธ์กบั การเกิดภาวะซึมเศร้า ได้แก่ ภาวะ
สุขภาพ/โรคประจ�ำตัว ความวิตกกังวล/ความเครียด ความ
สัมพันธ์ที่ไม่ดีกับบิดา มารดาและเพื่อน การไม่มีเพื่อนที่
สามารถพูดคุยได้ การมีความทุกข์ทางใจ ความคิดอัตโนมัติ
ทางลบ การครุน่ คิด เหตุการณ์เชิงลบ และบุคลิกภาพของพ่อแม่
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ภาพ : https://www.freepik.com

7. ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเกิดภาวะซึมเศร้า ได้แก่ รายได้ที่
เพียงพอ ความสามารถในการฟืน้ พลัง บรรยากาศครอบครัว
ที่ดี และการเห็นคุณค่าในตนเอง

ปัจจัยเสี่ยงของเด็กและเยาวชนไทยต่อภาวะ
ซึมเศร้า

ในประเทศไทย สามารถรวบรวมปัจจัยเสีย่ งหลักทีม่ ผี ล
ต่อภาวะซึมเศร้าได้ ดังนี้
1. คนที่มีความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้า คือ คนใกล้ชิด
กับความสูญเสีย มีงานวิจัยหลายงานที่พบว่า นักศึกษาที่
เสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้ามากกว่าคณะอื่น คือคณะพยาบาล
เพราะต้องพบเจอกับการเจ็บปวด การตายของผู้อื่นเป็น
ประจ�ำ ดังนัน้ กลุม่ เพือ่ นและคนใกล้ชดิ ทีเ่ ผชิญกับเหตุการณ์
การสูญเสียเป็นกลุ่มคนที่เสี่ยงต่อการเกิดภาวะซึมเศร้า
2. การเสนอข่าวการฆ่าตัวตาย หรือการท�ำร้ายตัวเอง
ซ�้ำ  ๆ ย�้ำ  ๆ การเสนอข่าวซ�้ำหรือการขุดคุ้ยเรื่องราวของ
ผูท้ เ่ี ป็นข่าวมีความเสีย่ งต่อการเกิดพฤติกรรมเลียนแบบหรือ
“Copycat” เพราะข่าวพวกนีส้ ง่ ผลกระทบบุคคลหลายกลุม่
ได้แก่
• คนทีม่ ภี าวะซึมเศร้าซึง่ มีความเปราะบางทางอารมณ์
อาจเลียนแบบวิธีการแก้ปัญหาที่ผิดวิธี
• คนใกล้ชิดที่บริโภคข่าวซ�้ำ ๆ ท�ำให้เกิดการตอกย�้ำ
ความรูส้ กึ น�ำไปสูค่ วามเสีย่ งต่อการเกิดภาวะซึมเศร้า
ดังนั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นจึงไม่ควรหาคนผิด เพราะ
คนที่มีภาวะซึมเศร้าเป็นบุคคลที่มีความ “เปราะบางทาง
จิตใจ” ความเปราะบางนี้เป็นการสะสมจากประสบการณ์
ทีเ่ จอจากเหตุการณ์ตา่ ง ๆ ในชีวติ พอมาเจอสิง่ กระตุน้ หรือ
Trigger ก็มโี อกาสท�ำให้เกิดการแตกสลายได้ รวมถึงผูใ้ กล้ชดิ
ที่เป็นผู้สูญเสียจากเหตุการณ์อาจมีความเสี่ยงต่อการเกิด
ภาวะซึมเศร้า

3. การเน้นผลสัมฤทธิ์ และการเปรียบเทียบแข่งขัน
ทีม่ ากเกินไป การตัง้ ใจเรียน เป็นเด็กดี อาจไม่เพียงพอต่อการ
สร้างภูมคิ มุ้ กันในชีวติ เด็กทีเ่ รียนเก่งมาตลอด ไม่เคยผิดหวัง
เลย และเด็กที่ผิดหวังมาตลอด เด็ก 2 กลุ่มนี้เสี่ยงต่อภาวะ
ซึมเศร้า เด็กและเยาวชนในหลายประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ประสบกับปัญหาสุขภาพจิตที่มีสาเหตุ
มาจากการเรียน เช่น ในประเทศเวียดนาม โรงพยาบาล
จิตเวช Mai Huong ซึง่ ตัง้ อยูท่ กี่ รุงฮานอย ได้สำ� รวจนักเรียน
ประถมและมัธยมต้นจ�ำนวน 1,200 คนในกรุงฮานอย พบว่า
19.4% ของนักเรียนมีปัญหาทางจิต สาเหตุส่วนใหญ่ของ
ปัญหามาจากแรงกดดันให้เรียนหนักจากผู้ปกครอง10
ในประเทศไทย งานวิจัยที่สนับสนุนโดยส�ำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พบว่า
เด็กไทยเรียนหนักที่สุดในโลกรองจากประเทศญี่ปุ่น โดย
โรงเรียนในไทยส่วนใหญ่ มีการจัดตารางให้เด็กเรียนวันละ
8-10 คาบต่อวัน มีนักเรียนบางส่วนรู้สึกเบื่อจนไม่อยาก
เรียน และเด็กไทยร้อยละ 87 มีเวลาพูดคุยกับพ่อแม่เพียงวัน
ละ 10 นาที11 ส่วนประเทศสิงคโปร์ซึ่งเป็นประเทศที่มีการ
แข่งขันค่อนข้างสูงทั้งการเรียน และการท�ำงาน12 เริ่มมีการ

ปรับเปลี่ยนแนวทางจัดการศึกษา เป็นการเรียนรู้เพื่อการ
ใช้ชีวิต จะไม่มีการจัดอันดับผลการเรียน แต่เน้นให้เด็กได้
แข่งกับตนเอง นอกจากนี้นักจิตวิทยาหลายคนได้น�ำเสนอ
ทฤษฎีทที่ ำ� ให้เราได้ตระหนักว่าเด็กแต่ละคน “เก่งกันคนละ
อย่าง” เช่น ทฤษฎี Multiple intelligence ของ Howard
Gardner13 ท�ำให้เราได้ตระหนักว่าเราไม่จ�ำเป็นต้องเปรียบ
เทียบเด็กว่าใครดีกว่ากัน เพราะเขาเก่งกันคนละอย่าง
4. วิถีชีวิตของเด็กติดจอ/เด็กในเมืองที่ต้องเร่งรีบ
เด็ ก ใน Generation นี้ ที่ เราเรี ย กว่ า “Screenager”
ใช้เวลาอยู่กับหน้าจอ นอนดึก ตื่นเช้า พักผ่อนน้อยก็เสี่ยง
ต่อภาวะซึมเศร้า งานวิจัยของมหาวิทยาลัย Pittsburgh
ศึกษาทดลองโดยใช้วธิ กี ารวัดคลืน่ สมองกับเด็กอายุ 5-15 ปี
จ�ำนวน 35 คน เด็กที่นอนน้อยมีการรับรู้ถึงความพึงพอใจ
น้อยลง14 มีงานวิจัยหลายงานที่ค้นพบผลที่สอดคล้องกันว่า
ความถี่ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์มีความสัมพันธ์กับภาวะ
ซึมเศร้า นั่นคือจ�ำนวนชั่วโมงในการใช้สื่อสังคมออนไลน์
ยิ่ ง มากยิ่ ง ส่ ง ผลต่ อ ความเสี่ ย งต่ อ การมี ภ าวะซึ ม เศร้ า
ในระดับสูง15

การป้องกันและลดการเกิดภาวะซึมเศร้า

ภาวะซึมเศร้าเป็นปัญหาสุขภาวะและปัญหาสังคม
ที่ ร ้ า ยแรง และบ่ อ นท� ำ ลายคุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชากร
สังคมไทยและภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ควรร่วมกันด�ำเนินการ
เพื่อป้องกันและลดการเกิดภาวะซึมเศร้า ดังนี้
1. ปลู ก ฝั ง กรอบการคิ ด แบบเติ บ โต (Growth
Mindset) 16 สาเหตุ ห นึ่ ง ของการเกิ ด ภาวะซึ ม เศร้ า คื อ
กระบวนการคิดเชิงลบ หรือการคิดแบบยึดติดที่มองว่า
ความล้ ม เหลวหรื อ ความผิ ด พลาดเกิ ด ขึ้ น เพราะความ
สามารถของตัวบุคคล และน�ำไปสู่การรับรู้ตนเองว่าไม่มี
ความสามารถ ซึ่งตรงข้ามกับการคิดแบบเติบโตที่มองว่า
ความล้ ม เหลวท� ำ ให้ ไ ด้ เรี ย นรู ้ แ ละพั ฒ นาตนเอง ดั ง นั้ น
กระบวนการคิดที่แตกต่างกันท�ำให้เด็กและเยาวชนมีการ
ปฏิบตั ติ นเมือ่ เจอกับปัญหาในรูปแบบทีต่ า่ งกัน ผูท้ มี่ โี อกาส
เสีย่ งต่อการรับรูต้ นเองในเชิงลบ คือกลุม่ คนทีม่ กี ารคิดแบบ
ยึดติด ปัญหานี้พ่อแม่หรือครูอาจารย์ช่วยได้ในการเป็น
แบบอย่างในการมองโลก ใช้ประสบการณ์ล้มเหลวที่เด็ก
อาจได้เจอ เป็นโอกาสในการสอนมุมมอง ใช้วิกฤตินี้ให้เป็น
โอกาส และเรียนรู้จากมัน
ภาพ : https://www.rajavithi.go.th
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ผู้ที่มีความคิดเติบโตจะมองว่าความสามารถเป็นสิ่งที่
พัฒนาได้ ความพยายามและมุง่ มัน่ จะน�ำไปสูก่ ารพัฒนาความ
สามารถของตนเอง น้อมรับค�ำวิจารณ์เพือ่ การพัฒนาตนเอง
รวมถึงเรียนรูจ้ ากความล้มเหลวทีต่ นเองได้เจอ เพือ่ เป็นแรง
ไปสูก่ ารพัฒนาตนเอง ส่วนผูท้ มี่ คี วามคิดยึดติดจะสะเทือนใจ
และโทษตนเองเมื่อเจอกับความล้มเหลว และมองว่าตน
พัฒนาต่อไปไม่ได้ ดังนั้นผู้ที่มีความคิดเติบโตและผู้ที่มี
ความคิดยึดติดจึงมีการปฏิบัติต่างกันเมื่อเจอกับอุปสรรค
ผูท้ มี่ คี วามคิดเติบโตจะมองว่าอุปสรรคเป็นโอกาสของการเรียนรู้
ส่วนผูท้ มี่ คี วามคิดยึดติดมองว่าอุปสรรคเป็นสิง่ ทีไ่ ม่ควรจะมี
เพราะมีแล้วท�ำให้เขาไม่สามารถท�ำอะไรให้สำ� เร็จได้
จึงเห็นได้ว่ากระบวนการคิดมีความส�ำคัญอย่างยิ่ง
ต่อเด็กและเยาวชน การฝึกกระบวนการคิดเชิงบวกจะเป็น
ภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนสามารถก้าวข้ามผ่านปัญหา
และอุปสรรคที่พวกเขามีโอกาสเจอได้ตลอด
2. สะสมทุ น ชี วิ ต ให้ กั บ เด็ ก (เพิ่ ม ปั จ จั ย เสริ ม
ลดปัจจัยเสีย่ ง) ฝึกให้เจอทัง้ ความล้มเหลวและความส�ำเร็จ
การท�ำอะไรได้สำ� เร็จมาตลอด อาจท�ำให้เด็กเสีย่ งต่อการรับ
ไม่ได้ หรือช็อค เมื่อเจอกับความผิดหวัง/ล้มเหลว รวมถึง
เด็กทีไ่ ม่เคยท�ำอะไรได้สำ� เร็จเลย ก็ควรจะสร้างโอกาสให้เด็ก
ได้รับรู้ว่าเขามีคุณค่าและสามารถท�ำอะไรได้ส�ำเร็จบ้าง
มีคำ� ถามหนึง่ ทีค่ นในสังคมสงสัย คือ ท�ำไมเด็กเรียนเก่ง
หลายคนมีภาวะซึมเศร้า? ในมุมของผูเ้ รียนแต่ละคน ผูเ้ รียน
แต่ละคนมีความแตกต่างกัน เช่น มีภมู คิ มุ้ กันในชีวติ ทีไ่ ม่เท่ากัน
หรือมีความสามารถในการฟืน้ พลังทีไ่ ม่เท่ากัน ซึง่ ปัจจัยเสีย่ ง
ของเด็กเรียนเก่งคือ บางคนอาจไม่เคยสอบตกเลย หรือไม่
เคยเรียนไม่รู้เรื่อง ดังนั้นเมื่อเจอเหตุการณ์ใหม่ที่เขาไม่เคย

ภาพ : https://www.123rf.com
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ได้รบั มาก่อน เช่น สอบตก หรือได้คะแนนน้อย อาจรับไม่ได้
และเสี่ยงต่อการปรับตัวที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับพื้นฐาน
ที่ผู้เรียนแต่ละคนมี ผู้เรียนบางคนมีปัญหาสามารถคุยกับ
พ่อแม่ หรือเพื่อนได้ แต่ผู้เรียนบางคนเก็บตัวไม่คุยกับใคร
ดั ง นั้ น ผลกระทบจากเหตุ ก ารณ์ นี้ อ าจรุ น แรงไม่ เ ท่ า กั น
ในผู้เรียนแต่ละคน
ประสบการณ์ในห้องเรียน มีความส�ำคัญต่อการรับรูท้ มี่ ี
ต่อตนเองของผูเ้ รียนและผูเ้ รียนแต่ละคน อาจมีวธิ กี ารรับมือ
กับประสบการณ์ในเชิงลบทีต่ า่ งกัน ดังนัน้ ครูผสู้ อนพึงระวัง
ว่า ผู้เรียนไม่ได้เหมือนกันทุกคน ค�ำพูดบางค�ำพูดอาจท�ำให้
บางคนสะเทือนใจ รวมถึงวิธีการสอนวิธีการเดียวกันอาจ
ไม่ได้เหมาะส�ำหรับผูเ้ รียนทุกคน ผูส้ อนจึงควรให้ประสบการณ์
ทัง้ เชิงลบและเชิงบวก เช่น ผูท้ เี่ รียนเก่ง อาจให้งานที่ท้าทาย
หรือให้เรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผิดหวังบ้าง เพื่อสร้าง
ภูมิคุ้มกันในอนาคต ผู้ที่เรียนไม่เก่ง อาจจ�ำเป็นต้องได้รับ
ประสบการณ์ของความส�ำเร็จเพื่อสร้างความภาคภูมิใจ
ให้กับตนเอง และสร้างก�ำลังใจให้พัฒนาตนเองต่อไป
งานวิจัย 2 เรื่องของปิยวรรณ วิเศษสุวรรณภูมิ17,18
ที่ ท� ำ ต่ อ เนื่ อ ง 2 ปี เ พื่ อ ศึ ก ษาเรื่ อ งการใช้ ก ารเสริ ม ต่ อ
การเรียนรู้ (Scaffolding Instruction) เพือ่ เพิม่ ความสามารถ
ในการท�ำงานของผู้เรียนระดับบัณฑิตศึกษา งานวิจัยปีที่ 1
เป็นการใช้การเสริมต่อการเรียนรู้ช่วยให้ผู้เรียนได้มีทักษะ
ที่ดีขึ้น ในการให้งาน หากผู้เรียนเรียนรู้และท�ำโดยล�ำพัง
นิสิตอาจท�ำได้ในระดับ 7 จาก 10 เมื่อให้การเสริมต่อการ
เรียนรู้แล้ว ผู้เรียนอาจท�ำได้ถึง 9 ซึ่งผลการวิจัยพบว่า
การเสริมต่อการเรียนรู้สามารถพัฒนาทักษะการท�ำงานได้
แต่ในขณะเดียวกันในระหว่างกระบวนการท�ำงานนิสิตอาจ
มีสภาวะอารมณ์ที่เกิดขึ้น เช่น กังวล เครียด กลัว งานวิจัย
ในปีท่ี 2 จึงเป็นการใช้การเสริมต่อการเรียนรู้ควบคู่ไปกับ
การให้การช่วยเหลือทางด้านอารมณ์ ซึ่งข้อค้นพบจากงาน
วิจัยทั้ง 2 งานได้ข้อสรุปว่าการเสริมต่อการเรียนรู้ควรช่วย
ทั้งการพัฒนาทักษะการท�ำงาน และการจัดการกับอารมณ์
ที่เกิดขึ้นด้วย
3. เข้าใจเด็กในสิ่งที่เขาเป็น (ทุนสังคม ทุนจิตใจ
ทุ น ความสามารถ) เด็ ก และเยาวชนแต่ ล ะคนมี ค วาม
แตกต่างหลากหลาย เด็กแต่ละคนมีสภาวะทางสุขภาพ
ทัง้ สุขภาพใจและกายทีแ่ ตกต่างกัน สภาวะทางจิตวิทยา เช่น
การรับรู้สิ่งต่าง ๆ ทัศนคติ Mindset ทุนชีวิต ทักษะชีวิต
บุคลิกภาพ (เด็กบางคนมีปัญหาแล้วพูด แต่บางคนไม่พูด)

ความสามารถในการฟื้นพลัง (เมื่อเจอกับปัญหาที่กระทบ
กระเทือนจิตใจ สามารถปรับตัวให้กลับมาเป็นปกติได้)
การเห็นคุณค่าในตนเอง รวมถึงความสามารถพื้นฐานและ
ความถนัด นอกจากนั้นเด็กแต่ละคนยังอาจมีสิ่งสนับสนุน
ทางสังคมทีแ่ ตกต่างกัน เช่น ความรักและความเอาใจใส่จาก
ครอบครัว เพื่อนและอาจารย์ ดังนั้น “เมื่อเด็กเจอปัญหา
หรืออุปสรรค ปัญหาเดียวกัน ที่เกิดขึ้นกับเด็กแต่ละคน
อาจมี ค วามรุ น แรงต่ อ เด็ ก ไม่ เ ท่ า กั น บางคนไม่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบเลย แต่บางคนได้รับผลกระทบหนักมาก”
ในห้ อ งเรี ย น กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ในชั้ น เรี ย น รวมถึ ง
ปฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งผู ้ ส อนและผู ้ เรี ย น เป็ น สิ่ ง ที่ ส ร้ า ง
บรรยากาศในห้องเรียน (Classroom atmosphere) ซึง่ น�ำ
ไปสู่การเกิดอารมณ์ในการเรียน (Academic emotions)
ซึง่ ก็สามารถเป็นได้ทง้ั อารมณ์ทางบวก และอารมณ์ทางลบ
อารมณ์ทางบวกนัน้ จะส่งผลทีด่ ตี อ่ ประสิทธิภาพในการเรียน
รู้ ส่วนอารมณ์ทางลบนอกจากจะเป็นอุปสรรคต่อการเรียน
รู้แล้ว ยังอาจส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนที่ไม่พึงประสงค์
หากมีความรุนแรงขึ้นก็จะส่งผลต่อปัญหาเรื้อรังที่ตามมา
เช่น ไม่สามารถติดตามบทเรียนได้ทัน หรือไม่เข้าชั้นเรียน
น�ำไปสู่ปัญหาสะสมของผู้เรียน และเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้า
ดังนั้นสิ่งที่ผู้สอนท�ำได้ในฐานะที่เป็นสิ่งแวดล้อมที่ส�ำคัญ
ของผู้เรียน คือ การสร้างบรรยากาศในห้องเรียนที่ดี เช่น
บรรยากาศของความเป็นมิตร การยอมรับฟัง การให้ความ
สนใจแก่ผู้เรียนที่เรียนไม่ทัน
4. เราเป็นสิ่งแวดล้อมของกันและกัน ปัญหาภาวะ
ซึ ม เศร้ า ในเด็ ก และเยาวชนเกิ ด ทั้ ง ปั จ จั ย ภายใน เช่ น
พันธุกรรม และปัจจัยภายนอก เช่น เหตุการณ์ที่เผชิญ
ดังนัน้ ทุกคนในสังคม ได้แก่ พ่อแม่ คนในครอบครัว ครู เพือ่ น
และสังคมในภาพรวมควรมีส่วนรับผิดชอบร่วมกันในการ
สร้างเสริมสุขภาพจิตที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชน เช่น
1) การใช้เวลาของพ่อแม่หรือคนในครอบครัวทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
ในการดูแลและพูดคุยกับเด็กและเยาวชน
2) การสร้างบรรยากาศในสถานศึกษาการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมให้เด็กรู้สึกปลอดภัยและได้รับการยอมรับ
รวมถึงการต่อต้านการแกล้งกันในโรงเรียนด้วยการ
สร้างทัศนคติทถ่ี กู ต้องแก่ครู และเพือ่ น
3) ฝึกให้เด็กเก่งได้พบเจอและมีความสามารถในการ
จัดการกับความล้มเหลว และฝึกให้เด็กเรียนอ่อน
ได้มีความมั่นใจและการรับรู้ตนเองที่ดีด้วยการให้
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ประสบการณ์ความส�ำเร็จ รวมถึงเสริมสร้างทัง้ ทักษะ
ทีจ่ ำ� เป็นต่อการท�ำงาน และสนับสนุนทางด้านจิตใจ
4) สื่อควรมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสังคมที่ดี ดังนั้น
ควรส่งเสริมการผลิตสื่อที่สร้างสรรค์สังคม
5) ฟั ง ให้ ม าก ในบางครั้ ง ผู ้ ที่ มี ค วามคั บ ข้ อ งใจอาจ
ต้องการแค่เพียง “การฟัง” จากผู้ใกล้ชิด WHO
ได้จัด Campaign “Depression: Let’s talk”19
เพื่อให้ผู้ที่มีภาวะซึมเศร้าได้พูดระบายสิ่งต่าง ๆ
การที่ผู้ใกล้ชิดใช้เวลากับผู้ที่มีภาวะซึมเศร้าด้วย
การนั่งฟัง จะท�ำให้ผู้ที่มีภาวะซึมเศร้าสามารถรับรู้
ถึงคุณค่าของตนเองในการมีชีวิตอยู่ได้ ตัวอย่างนี้
จึงเป็นแนวทางทีค่ วรน�ำมาปฏิบตั ใิ นกลุม่ สังคมต่าง ๆ

บทสรุป

ภาวะซึมเศร้าเป็นปัญหาใหญ่สำ� หรับเด็กและเยาวชนไทย
ในปัจจุบนั ซึง่ เด็กและเยาวชนตัง้ แต่อายุ 10 ปีเป็นเด็กกลุม่
เสีย่ งต่อการเกิดภาวะซึมเศร้า วิถชี วี ติ ของเด็กและเยาวชนไทย
ในปัจจุบัน สถานภาพของครอบครัว การบริโภคสื่อรวมถึง
สภาพสังคมทีเ่ น้นการเปรียบเทียบแข่งขัน เป็นปัจจัยส�ำคัญ
ที่ท�ำให้เด็กและเยาวชนไทยมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะ
ซึมเศร้า ดังนัน้ สังคมตัง้ แต่ระดับครอบครัวไปจนถึงระดับประเทศ
จึงควรตระหนักถึงความรุนแรงของปัญหานี้ เพราะเด็กและ
เยาวชนทีม่ ภี าวะซึมเศร้ามีแนวโน้มสูงทีจ่ ะเติบโตไปเป็นผูใ้ หญ่
ทีม่ ภี าวะซึมเศร้าและลูกของพวกเขาก็มโี อกาสสูงทีเ่ กิดภาวะ
ซึมเศร้า ปัญหาภาวะซึมเศร้าจึงเป็นปัญหาลูกโซ่ที่ไม่ควร
ละเลย สังคมจึงควรมีส่วนในความรับผิดชอบร่วมกันตั้งแต่
การสร้างภูมคิ มุ้ กันภายในตัวเด็กและเยาวชน ให้เขามีจติ ใจ
ทีเ่ ข้มแข็งและสามารถจัดการกับปัญหาและอุปสรรคทีก่ ำ� ลัง
เผชิญได้ รวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมที่มีคุณภาพให้การ
ยอมรับ เพือ่ เสริมสร้างให้เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าในตนเอง
มีสขุ ภาพจิตทีด่ แี ละมีทนุ ในการด�ำเนินชีวติ ต่อไป
10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ
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แม้ประเทศไทยจะเป็นชาติแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีกฎหมายกัญชาทางการแพทย์ ที่อนุญาตให้นำ�กัญชา
และกระท่ อ มไปศึ ก ษาวิ จั ย เพื่ อ ประโยชน์ ท างการแพทย์ แ ละรั ก ษาโรค แต่ นั่ น เป็ น เพี ย งจุ ด เริ่ ม ต้ น เท่ า นั้ น กระแส
ปลดล็อกกัญชาถูกโหมขึน้ อย่างหนักในช่วงการเลือกตัง้ ปี 2562 พรรคการเมืองบางพรรคได้ชู “นโยบายกัญชาเสรี”
โดยผลักดันให้พืชกัญชาสามารถปลูกได้อย่างเสรีทั่วทุกบ้าน แต่การควบคุมกัญชาไม่ให้เอามาใช้ในทางเสพติด
เป็ น สิ่ ง สำ�คั ญ ที่ ต้ อ งมี ม าตรการควบคุ ม ควบคู่ ไ ปกั บ การอนุ ญ าตใช้ พื ช กั ญ ชาทางการแพทย์ อ ย่ า งมี ค วามรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาวัวหายล้อมคอกในภายหลัง

ปัจจุบันกัญชาเป็นพืชที่เป็นที่ยอมรับกันว่ามีประโยชน์
ทางการแพทย์ ในสหราชอาณาจักรมีการน�ำกัญชามาสกัด
เพื่อใช้ในการรักษาโรคปลอกประสาทแข็ง จนเป็นที่ยอมรับ
ให้ใช้ทางการแพทย์ใน 24 ประเทศ เช่น ออสเตรเลีย ออสเตรีย
เนเธอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร สเปน ฯลฯ นอกจากนี้ก็ยัง
มีการน�ำสารสกัดจากกัญชามาใช้ในการบ�ำบัดรักษาอาการ
จิตเวชและระบบประสาท (Neuropsychiatric symptoms)
การรั ก ษาอาการไม่ อ ยากอาหารในผู ้ ป ่ ว ยมะเร็ ง เป็ น ต้ น
บางประเทศจึงยอมให้มกี ารปลูกกัญชาเพือ่ ใช้ในทางการแพทย์ 1
เช่น แคนาดา อิสราเอล เนเธอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร
สวิตเซอร์แลนด์ และบางรัฐในสหรัฐอเมริกา และมีอีกหลาย
ประเทศที่ยอมรับให้ใช้กัญชาในทางการแพทย์ บทความนี้
เป็นการสรุปและอภิปรายถึงพัฒนาการของนโยบายกัญชาเสรี
ในไทย ประกอบด้วยการน�ำนโยบายมาสูก่ ารปฏิบตั ิ การแก้ไข
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง การขับเคลือ่ นเรือ่ งกัญชาของกลุม่ ต่าง ๆ
และผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ จากนโยบายกัญชาเสรี
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สุขภาพคนไทย 2563

กัญชาเสรีจากป้ายหาเสียงสูน่ โยบายรัฐบาล

ส�ำหรับนโยบายกัญชาเสรี เป็น 1 ใน 6 นโยบายเร่งด่วน 2
ของพรรคภูมิใจไทย ที่ใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง ภายหลัง
มลรั ฐ แคลิ ฟ อร์ เ นี ย ของสหรั ฐ อเมริ ก าได้ อ อกกฎหมาย
อนุญาตให้รา้ นค้าปลีกสามารถขายกัญชาเพือ่ การนันทนาการ
แก่ผซู้ อื้ ทีม่ อี ายุ 21 ปีขนึ้ ไปได้ เมือ่ วันที่ 1 มกราคม 2561 โดย
นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ เลขาธิการพรรคภูมิใจไทย กล่าวว่า
การออกกฎหมายฉบับดังกล่าวท�ำให้มลรัฐแคลิฟอร์เนียเป็น
ตลาดกัญชาที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีมูลค่าของธุรกิจกัญชา
ไม่น้อยกว่า 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นเงินไทย
ประมาณ 4 แสน 9 หมืน่ 5 พันล้านบาท สร้างรายได้เป็นภาษี
ให้แก่มลรัฐแคลิฟอร์เนียปีละไม่น้อยกว่า 3 พันล้านดอลลาร์
หรือประมาณ 1 แสนล้านบาท มีการอนุญาตให้ประชาชนของ
มลรัฐแคลิฟอร์เนียสามารถปลูกกัญชาไว้ในบ้านได้ครอบครัวละ
ไม่เกิน 6 ต้น โดยรัฐเก็บค่าธรรมเนียมปลูกต้นละ 1 ดอลลาร์ หรือ
30 บาทต่อปี เพื่อให้ประชาชนใช้ในการพักผ่อน หรือใช้ผสม

อาหารไว้รบั ประทาน และอนุญาตให้ผสมกัญชาในผลิตภัณฑ์
หลายชนิดและน�ำออกวางจัดจ�ำหน่ายในตลาด เป็นการสร้าง
รายได้ให้กับประชาชน แต่กฎหมายก็ควบคุมปริมาณการใช้
ไม่ให้เกิน 8 กรัมต่อ 1 หน่วยบริโภค จึงอยากให้ประเทศไทย
ออกกฎหมายแบบมลรัฐแคลิฟอร์เนีย เพราะกัญชาใช้ประโยชน์
ในการท�ำยาเพื่อการรักษาทางการแพทย์ เช่น รักษาอาการ
เบื่ออาหารในผู้ป่วยโรคเอดส์ ลดอาการคลื่นไส้ในผู้ป่วย
โรคมะเร็ง รักษาโรคหัวใจ ใช้เพื่อการสันทนาการ ซึ่งพรรค
ภูมิใจไทยเชื่อมั่นว่า กัญชาจะเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้
ให้กับเกษตรกรทุกครอบครัว เพราะกัญชา 1 ต้น สามารถ
ออกดอกได้น�้ำหนักถึง 1 กิโลกรัม ขายในประเทศอเมริกา
กิโลกรัมละ 7 หมื่นบาท พื้นที่ 1 ไร่ ปลูกกัญชาได้ประมาณ
6,400 ต้น ถ้าเอา 7 หมืน่ บาท คูณ 6,400 ต้น จะได้เงินสูงถึง
448 ล้านบาทต่อไร่ ภายหลังการเลือกตั้งพรรคภูมิใจไทย
ได้เข้าร่วมรัฐบาล จึงได้ผลักดันเรือ่ งนีเ้ ข้าสูน่ โยบายของรัฐบาล
ภายหลั ง การเลื อ กตั้ ง เมื่ อ ปี 2562 พลเอกประยุ ท ธ์
จั น ทร์ โ อชา นายกรั ฐ มนตรี ได้ แ ถลงนโยบายรั ฐ บาลต่ อ
รั ฐ สภา เมื่ อ วั น ที่ 25 กรกฎาคม 25623 โดย 1 ใน 12
นโยบายเร่ ง ด่ ว นของรั ฐ บาลที่ แ ถลงต่ อ รั ฐ สภาก็ คื อ การ
พัฒนาเทคโนโลยีการใช้กัญชา กัญชง และพืชสมุนไพรใน
ทางการแพทย์ อุตสาหกรรมทางการแพทย์และผลิตภัณฑ์
อื่น ๆ เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับ
ประชาชน4 แต่เนื้อหาสาระของนโยบายนี้เน้นในเรื่องการ
ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรมเท่านั้น
ไม่ได้ระบุตรงตัวว่าจะมีการด�ำเนินการในรูปแบบใดและอย่างไร
ผิดจากทีพ่ รรคภูมใิ จไทยออกตัวเอาไว้เมือ่ ตอนหาเสียงเลือกตัง้
เรือ่ ง “นโยบายกัญชาเสรี” จึงกลายเป็นประเด็นทีถ่ กู ฝ่ายค้าน
อภิปรายตอบโต้วา่ นโยบายของรัฐบาลมีความเลือ่ นลอย
แม้กัญชาเสรีจะไม่เป็นประเด็นหวือหวาในการแถลง
นโยบาย แต่การขับเคลื่อนเรื่องนี้เป็นอ�ำนาจโดยตรงของ
กระทรวงสาธารณสุ ข ภายใต้ ก ารก� ำ กั บ ของนายอนุ ทิ น
ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมใิ จไทย ในฐานะรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ภายหลังเข้ารับ
ต�ำแหน่ง นายอนุทนิ ฯ ก็ได้เดินหน้านโยบายกัญชาเสรีของพรรค
อย่างต่อเนือ่ ง ท่ามกลางกระแสเห็นต่างและเห็นด้วย โดยมีการ
ออกประกาศและระเบียบของกระทรวงสาธารณสุขทีเ่ กีย่ วข้อง
กับกัญชาและแพทย์พนื้ บ้านรวม 4 ฉบับ5 ท�ำให้หลังวันที่ 19
สิงหาคม 2562 เป็นต้นมา โรงพยาบาล 19 แห่ง ทัง้ แพทย์แผน
ไทยและแพทย์แผนปัจจุบนั เริม่ ให้การรักษาด้วยสารสกัดกัญชา

ภาพ : https://voicetv.co.th

ทางการแพทย์ภายใต้การควบคุมมาตรฐานการแพทย์แผนไทย
เมือ่ วันที่ 30 สิงหาคม 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา 6
ได้เผยแพร่ประกาศ 2 ฉบับเกี่ยวกับกัญชาและกัญชง ได้แก่
ประกาศสาธารณสุขเรือ่ ง ระบุชอื่ ยาเสพติดให้โทษประเภท 5
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มีสาระส�ำคัญคือ ผ่อนปรนให้สารสกัดจาก
กัญชาและกัญชงไม่ถอื เป็นยาเสพติดให้โทษ และให้ถอื เป็นยา
หรือผลิตภัณฑ์สมุนไพร ตามกฎหมายว่าด้วยยาหรือผลิตภัณฑ์
สมุนไพรแทน โดยต้องใช้ตามวัตถุประสงค์ทางยาหรือผลิตภัณฑ์
สมุนไพรเท่านัน้ แต่มวิ ายท�ำให้ทงั้ สือ่ และคนทัว่ ไปเข้าใจผิดว่า
มีการปลดล็อคแล้ว อย่างไรก็ตามในเวลาต่อมา พรรคภูมใิ จไทย
ได้ยกร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับกัญชาขึ้น 2 ฉบับ
ได้ แ ก่ ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ยาเสพติ ด ให้ โ ทษ แก้ ไขเพิ่ ม
เติม (ฉบับที่ ..) พ.ศ...7 และร่างพระราชบัญญัติสถาบันพืช
ยาเสพติดแห่งประเทศไทย8 โดยได้เสนอต่อสภาผูแ้ ทนราษฎร
เมือ่ วันที่ 12 กันยายน 2562 เพือ่ ผลักดันกฎหมายเปิดทางปลูก
กัญชา 6 ต้น ตามนโยบายทีไ่ ด้หาเสียงไว้9
อย่ า งไรก็ ต ามนโยบายกั ญ ชาเสรี ไ ด้ ถู ก ทั ด ทานจาก
นักวิชาการจ�ำนวนไม่นอ้ ย รวมทัง้ ประธานคณะกรรมการควบคุม
ยาเสพติดระหว่างประเทศ (INCB)10 โดย นายวิโรจน์ สุมใหญ่
ประธาน INCB กล่าวว่าไทยเข้าร่วมภาคีเครือข่ายอนุสัญญา
ยาเสพติดขององค์การสหประชาชาติ ตั้งแต่ปี 2504 ร่วมกับ
196 ประเทศทัว่ โลก หากไทยต้องการปลูกกัญชาเสรี ต้องออก
จากอนุสญั ญาดังกล่าวก่อน ซึง่ จะท�ำให้ไทยเสียประโยชน์ในการ
ซือ้ ขาย น�ำเข้า ยาต่าง ๆ และส�ำหรับหลายประเทศทีป่ ลูกกัญชา
เสรีนนั้ ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายระหว่างประเทศ แน่นอน
ว่าการขับเคลือ่ นนโยบายนีเ้ ห็นทีจะไม่ใช่เรือ่ งง่ายเพราะมีทงั้ ฝ่าย
ทีเ่ ห็นด้วยและเห็นต่าง ด้วยข้อจ�ำกัดทางกฎหมายต่าง ๆ ท�ำให้
10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ
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ปัจจุบนั นโยบายกัญชาเสรีดจู ะไม่เป็นไปตามทีพ่ รรคภูมใิ จไทย
หาเสียงไว้ ท่ามกลางความหวังของคนหลายกลุม่ ทีต่ อ้ งการเห็น
การเปลีย่ นแปลงดังกล่าว

การน�ำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์

ปั จ จุ บั น แม้ จ ะมี ป ระกาศของกระทรวงสาธารณสุ ข
จัดประเภทกัญชา และกัญชงในกลุ่มของพืช แต่ประกาศ
ดังกล่าวเป็นเพียงการปรับข้อความในบัญชีแนบท้ายของ
ประเภทยาเสพติดเท่านัน้ ไม่ใช่การยกเลิกหรือถอดพืชกัญชา
และกัญชงพ้นบัญชียาเสพติดให้โทษประเภท 5 ไปทั้งต้น
ซึ่งประกาศของกระทรวงสาธารณสุขระบุชัดว่า ทุกส่วนของ
กัญชา และกัญชง คือยาเสพติดให้โทษ ยกเว้นเฉพาะเปลือก
แห้ง แกนล�ำ ต้นแห้ง เส้นใยแห้ง และผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจาก
เปลือกแห้ง รวมถึงเมล็ดของกัญชง ที่ไม่ถือว่าเป็นยาเสพติด
ให้โทษ เพือ่ น�ำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้
นายนิ ย ม เติ ม ศรี สุ ข เลขาธิ ก าร ป.ป.ส. กล่ า วว่ า 11
พืชกัญชา ยังคงเป็นยาเสพติดให้โทษ ประเภท 5 ตามกฎหมาย
การผลิต เพาะปลูก น�ำเข้า ส่งออก จ�ำหน่าย ครอบครอง
ภาพ : ดwww.freepik.com
หรือเสพ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นความผิ
ตามกฎหมาย
การออกประกาศฉบับนี้ของกระทรวงสาธารณสุข ก็เพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบายน�ำกัญชาไปใช้ทางการแพทย์เท่านั้น
ประชาชนทัว่ ไปทีไ่ ม่ได้รบั อนุญาตให้ครอบครองได้ เลขาธิการ
ปปส. ยังได้เปิดเผยข้อมูลการจับกุมผู้ลักลอบปลูกกัญชา
ในปี 2562 12 พบว่า มีการจับกุมการลักลอบปลูกกัญชา 42
คดี ของกลางกัญชารวม 10,266 ต้น ส่วนใหญ่เกิดขึน้ ในพืน้ ที่
ภาคเหนือ นอกจากนีย้ งั พบว่าหลังผ่อนปรนให้มกี ารใช้กญ
ั ชา
ในทางการแพทย์แล้ว มีการจับกุมด�ำเนินคดีเสพกัญชาและ
ครอบครองเพิ่มขึ้นกว่าก่อนผ่อนปรนมากถึง 1.3 แสนราย
ในปี 2562 เกือบ 100% เป็นผู้เสพกัญชา และยังพบตัวเลข
การเข้ารักษาพยาบาลจากอาการใช้กัญชาเกินขนาดมากขึ้น
เป็น 100 เท่าตัว13

ต่อมา การด�ำเนินงานในเรื่องกัญชาทางการแพทย์ได้
ชัดเจนขึ้น เมื่อสภาการแพทย์แผนไทยได้ออกประกาศ เรื่อง
การฝึกอบรมการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย โดยมี
ข้อก�ำหนดต่าง ๆ อาทิ การใช้กญั ชาทางการแพทย์ในการปรุง
หรือเข้าต�ำรายาแผนไทย การปลูกกัญชา หน่วยงานจัดหากัญชา
ให้กบั ผูป้ ระกอบวิชาชีพ และการฝึกอบรม โดยผูป้ ระกอบวิชาชีพ
การแพทย์แผนไทยทัง้ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านเวชกรรมไทย ด้าน
เภสัชกรรมไทย ด้านการนวดไทย ด้านการผดุงครรภ์ไทย และ
ด้านการแพทย์พนื้ บ้าน ตามพระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพการแพทย์
แผนไทย พ.ศ. 2556 จะต้องปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และเงือ่ นไข
ทีร่ ฐั มนตรีวา่ การกระทรวง สาธารณสุขประกาศก�ำหนดในแต่ละ
ด้าน และต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการใช้ตำ� รายาแผนไทยที่
มีกญั ชาปรุงผสมอยูจ่ ากกระทรวงสาธารณสุข หรือหลักสูตรที่
กระทรวงสาธารณสุขหรือสภาการแพทย์แผนไทยให้การรับรอง14
นอกจากนี้ กรมการแพทย์ได้ออกคู่มือการใช้กัญชา
ทางการแพทย์ที่เรียกว่า “ค�ำแนะน�ำการใช้กัญชาทางการ
แพทย์ (Guidance on Cannabis for Medical Use)” 15
ในปี 2562 ประกอบด้วยเนื้อหาต่าง ๆ ที่ท�ำให้การใช้กัญชา
ทางการแพทย์มีมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนและ
สอดคล้องกัน เช่น เรื่องโรคและภาวะที่ใช้ผลิตภัณฑ์กัญชา
ทางการแพทย์ ข้อแนะน�ำก่อนตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์กัญชา
ทางการแพทย์ การวางแผนการรักษาด้วยผลิตภัณฑ์กัญชา
การเริ่มใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาในทางการแพทย์ การซักประวัติ
ขนาดยา และการบริหารยา ข้อห้าม และข้อควรระวัง เป็นต้น

กระแสเรียกร้องให้ปลดล็อกกัญชา

จากสถานการณ์กญั ชาทีเ่ กิดขึน้ สะท้อนให้เห็นว่าประชาชน
จ�ำนวนมากยังเข้าใจผิดและสับสนในการใช้หรือครอบครอง
กั ญ ชา ส่ ว นหนึ่ ง เกิ ด จากการที่ ภ าครั ฐ ไม่ ใ ห้ ค วามรู ้ ห รื อ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบเท่าทีค่ วร ท�ำให้ผคู้ นจ�ำนวน
มากเข้าใจว่ากัญชาได้รบั การปลดล็อกจากยาเสพติดแล้วทัง้ หมด
เรือ่ งนีท้ ำ� ให้เกิดข้อเรียกร้องให้รฐั บาลปลดล็อกกัญชาออกจาก
ยาเสพติดอย่างจริงจัง น�ำมาสู่การเสนอญัตติด่วนถึง 5 ญัตติ
ในสภาผูแ้ ทนราษฎร ทัง้ จากอดีตพรรคอนาคตใหม่ พรรคเพือ่ ไทย
พรรคประชาธิปัตย์ และพรรคภูมิใจไทย เพื่อให้ต้ังคณะ
กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา การใช้ และแก้ปัญหา
รวมถึงตรวจสอบผลกระทบการใช้กัญชา กัญชง กระท่อม
อย่างเป็นระบบ ซึง่ ทีป่ ระชุมมีมติให้ตงั้ คณะกรรมาธิการวิสามัญ
ดังกล่าวขึน้ โดยมีกรอบระยะเวลาด�ำเนินการศึกษา 60 วัน16
ภาพ : https://mgronline.com

ขณะเดียวกันเครือข่ายวิชาการและภาคประชาสังคมด้านพืช
ยากัญชากระท่อม17 น�ำโดยเภสัชกรหญิงนิยดา เกียรติยงิ่ อังศุลี
ผูจ้ ดั การศูนย์วชิ าการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา หรือ กพย. และ
คณาจารย์จากคณะนิตศิ าสตร์จฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะ
นิตศิ าสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้ายืน่ เรือ่ งถึงประธานสภา
ผูแ้ ทนราษฎร เข้าชือ่ ประชาชน 1 หมืน่ คนเพือ่ เสนอร่างพระราช
บัญญัตพิ ชื ยากัญชากระท่อมฉบับประชาชน โดยมีสาระส�ำคัญ
คือ การเปลีย่ นสถานะของกัญชาและกระท่อมออกจากยาเสพติด
ประเภท 5 มาเป็นพืชยาเพือ่ ใช้ทางการแพทย์อย่างปลอดภัย
และวางระบบควบคุมกันเองในชุมชนให้สอดคล้องกับวิถีการ
แพทย์พนื้ บ้าน และเสนอตัง้ สถาบันพืชยากัญชากระท่อมขึน้ เป็น
หน่วยงานของรัฐภายใต้การก�ำกับของนายกรัฐมนตรี มีอำ� นาจ
จัดท�ำนโยบายศึกษาผลกระทบกับพืชยา ทั้งนี้ทางเครือข่าย
เห็นว่ากัญชาและกระท่อมเป็นพืชทีม่ สี รรพคุณทางยา สามารถ
ใช้บำ� บัดรักษาอาการเจ็บป่วยได้ จึงเห็นควรศึกษาให้พชื ชนิดนี้
ใช้ในทางการแพทย์แผนปัจจุบนั และการแพทย์แผนไทย ซึง่ จะ
เป็นประโยชน์ให้ผปู้ ว่ ยสามารถเข้าถึงการรักษาในราคาทีไ่ ม่แพง

การขับเคลือ่ นของภาคส่วนต่าง ๆ

นอกจากร่างพระราชบัญญัตทิ กี่ ำ� หนดโครงสร้างการเดิน
หน้าปลดล็อกกัญชาแล้ว นโยบายกัญชาก็มคี วามชัดเจนมากขึน้
จากการวางแนวทางให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีสว่ นในการขับเคลือ่ น
ทั้งองค์การเภสัชกรรม และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำ
หมู่บ้าน หรือ อสม. โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายก
รัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึง
แนวทางในการขับเคลือ่ นกัญชาทางการแพทย์วา่ 18 ขณะนีท้ าง
องค์การเภสัชกรรม (อภ.) จะมีการเร่งผลิตน�ำ้ มันกัญชาขวดละ
5 มิลลิลติ ร (ซีซ)ี เพือ่ น�ำมาใช้ในโรงพยาบาลสังกัด สธ. และจะ
ขยายบริการออกไปมากขึ้นในอนาคต ในส่วนของส�ำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้เริม่ ทยอยอนุญาตให้ปลูก
ในพื้นที่ควบคุม ทั้ง รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) อีสาน และกรมการแพทย์ทรี่ ว่ มมือ
กับองค์การเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นต้น นอกจากนี้
กระทรวงสาธารณสุขยังมีนโยบายที่จะยกระดับ อสม.ให้
เป็นหมอประจ�ำบ้าน เพราะ อสม.จะเป็นก�ำลังส�ำคัญของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล ในการให้ความรูเ้ รือ่ งสุขภาพ
สามารถจ่ายยากัญชาได้ และขยายให้ อสม. ปลูกกัญชา
เพื่อเป็นตัวอย่างแก่ชาวบ้านได้ศึกษา เป็นการสร้างรายได้ให้
อสม. และให้ อสม. มีสว่ นควบคุมการใช้กญั ชาต่อไป

จากแนวทางดังกล่าว ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขแห่ง
ประเทศไทยเห็นว่า19 ควรปรับรูปแบบการให้ อสม. ปลูกกัญชา
คนละ 6 ต้น เปลีย่ นเป็น ให้ อสม. รวมกลุม่ กันปลูกในรูปแบบ
วิสาหกิจชุมชน “1 รพ.สต. 1 แปลงปลูก หรือ 1 ต�ำบล 1 แปลง
ปลูก” แทน บริหารจัดการโดยคณะกรรมการ อสม. ระดับต�ำบล
มีภาคส่วนต่าง ๆ ทัง้ กระทรวงสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ เป็นทีป่ รึกษา และให้มอี งค์กรรัฐวิสาหกิจกัญชารับซือ้
กัญชาจากกลุม่ อสม. ทีร่ วมกลุม่ กันปลูกกัญชาวิสาหกิจชุมชน
ผ่านส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และเสนอให้มแี พทย์แผนไทย
ประจ�ำ รพ.สต. ทุกแห่ง เพือ่ การรักษาผูป้ ว่ ยร่วมกับแพทย์แผน
ปัจจุบนั และเพือ่ การศึกษาวิจยั กัญชา
การขับเคลือ่ นนโยบายกัญชาเสรีแม้วา่ ได้รบั การสนับสนุน
จากภาคประชาสังคม แต่อาจมีความเห็นในเรื่องวิธีปฏิบัติที่
แตกต่างกัน โดย นายเดชา ศิริภัทร ประธานมูลนิธิข้าวขวัญ
และนายวิฑรู ย์ เลีย่ นจ�ำรูญ ผูอ้ ำ� นวยการมูลนิธชิ วี วิถี ซึง่ เป็นผูน้ ำ�
ในการเคลือ่ นไหวเพือ่ ให้ประชาชนเข้าถึงการใช้กญั ชาทางการ
แพทย์ ระบุว่าพอใจการท�ำงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขทีม่ คี วามรวดเร็ว มีการแก้ระเบียบและออกประกาศ
ที่ท�ำให้หมอยาพื้นบ้านและประชาชนสามารถเข้าถึงยาได้เร็ว
ขึ้น ถือว่าเป็นการท�ำตามนโยบายที่สัญญาไว้กับประชาชน
ช่วงหาเสียง แต่ทั้งนี้บางเรื่องอาจต้องพิจารณาให้รอบคอบ
เช่น กรณีให้ อสม. ปลูกกัญชาน�ำร่อง ซึง่ น.ส. รสนา โตสิตระกูล
กรรมการมูลนิธสิ ขุ ภาพไทย เคยเสนอก่อนหน้านีว้ า่ ในระยะแรก
ควรให้หมอพืน้ บ้านและแพทย์แผนไทยเป็นผูป้ ลูกกัญชาส�ำหรับ
รักษาผู้ป่วยของตนเองเท่านั้น ยังไม่ควรขยายไปยัง อสม.
เพราะกลุ่มหมอพื้นบ้านได้ผ่านการรับรองคุณสมบัติและ
มีระเบียบควบคุมแล้ว20
ทางด้าน นายวิเชียร กีรตินจิ กาล ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านสมุนไพร
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ ม องว่ า 21 การปลู ก กั ญ ชาใน
ต่างประเทศนั้น เขาต้องเป็นคนไข้ก่อน ไม่สามารถใช้ยาปกติ
รักษาได้แล้วจึงจะมีการอนุญาตให้ปลูกกัญชาได้ จากนัน้ หมอ
จะเซ็นให้ผู้ป่วยไปปลูกกัญชาได้ ซึ่งแต่ละรัฐในสหรัฐอเมริกา
รวมไปถึงประเทศอื่น ๆ ทั่วโลกนั้น ตามข้อเท็จจริงแล้ว
ไม่มีที่ไหนให้ปลูกกัญชาได้แบบเสรีเลย จะปลูกกัญชากันได้
แบบเสรีกแ็ ค่ในประเทศโคลอมเบียเท่านัน้ ดังนัน้ ต้องยอมรับ
กันก่อนว่ากัญชาเหมือนกับสุรา ถ้าดื่มแล้วไปขับรถก็จะเกิด
อุบตั เิ หตุได้ อีกทัง้ ยังมีสว่ นทีเ่ ป็นอันตรายต่อผูท้ เี่ ป็นเยาวชนด้วย
จึงเสนอให้ระยะแรกควรให้ผู้ป่วยปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์
ส�ำหรับการรักษาตัวเองมากกว่า
10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ
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ส�ำหรับฝ่ายการเมือง การขับเคลือ่ นนโยบายกัญชาเสรีของ
รัฐบาลครั้งนี้ แม้พรรคร่วมรัฐบาลอย่าง พรรคพลังประชารัฐ
พรรคประชาธิปัตย์และพรรคอื่น ๆ จะเห็นด้วยกับนโยบาย
แต่ดูเหมือนจะปล่อยให้พรรคภูมิใจไทยพรรคเดียวที่ผลักดัน
เรือ่ งนี้ เพราะนโยบายนีเ้ ปรียบเป็นดาบ 2 คม มีทงั้ กระแสเห็น
ด้วยและไม่เห็นด้วย ในขณะทีพ่ รรคภูมใิ จไทยหวังถึงขัน้ จะให้
กัญชาเสรีมีผลพลอยได้ถึงการนันทนาการด้วยนั้น พรรคร่วม
รัฐบาลอืน่ ๆ ต่างไม่กล้าออกตัวแรงสนับสนุน จนในทีส่ ดุ นโยบายนี้
จึงถูกจ�ำกัดกรอบอยูใ่ นทางการแพทย์เท่านัน้ 22 เห็นได้จากการ
กล่าวถึงการใช้กญั ชาทางการแพทย์ของนายกรัฐมนตรี เมือ่ วันที่
11 ธันวาคม 256223 ที่นายกรัฐมนตรีก�ำชับถึงการใช้กัญชา
ทางการแพทย์ว่าต้องมีความระมัดระวัง ศึกษาข้อมูลการใช้
อย่างเหมาะสม และจ�ำเป็นต้องปลูกในพืน้ ทีท่ สี่ ามารถควบคุมได้
เพือ่ ไม่ให้กญั ชากลายเป็นสารเสพติดหรือเป็นปัญหาในอนาคต
ส่วนการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเพื่อการแพทย์ของ
กระทรวงสาธารณสุ ข นั้ น ได้ เ น้ น นโยบายเชิ ง รุ ก มากขึ้ น
โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนประชาสัมพันธ์การใช้กัญชา
เพื่อการแพทย์ได้เปิดเว็บไซต์ กัญชาทางการแพทย์ www.
medcannabis.go.th24 เพือ่ ให้ประชาชนมีความรูค้ วามเข้าใจ
ที่ ถูก ต้ อ งเกี่ ย วกั บ การใช้ กั ญ ชาทางการแพทย์ ที่ ป ลอดภั ย
มีการเปิดคลินกิ กัญชาทางการแพทย์ในโรงพยาบาลศูนย์และ
โรงพยาบาลชุมชนในทุกเขตสุขภาพแล้ว 110 แห่ง เพื่อช่วย
ให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการใช้กัญชาทางการแพทย์ได้เพิ่มขึ้น
ถือเป็นการปูทางปลดล็อกกัญชาอย่างเต็มรูปแบบในอนาคต25
พร้ อ มทั้ ง ยั ง ได้ จั ด ตั้ ง สถาบั น กั ญ ชาทางการแพทย์ ขึ้ น ใน
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ผลกระทบจากนโยบายกัญชาเสรี

ส� ำ หรั บ นโยบายกั ญ ชานี้ จ� ำ เป็ น ต้ อ งขยั บ ไปที ล ะก้ า ว
เพราะถูกจับตาจากทัง้ ฝ่ายการเมืองและภาควิชาการอย่างมาก
ถึงมาตรการควบคุมหากเปิดให้มกี ารปลูกกัญชาอย่างเสรี เพราะ
ในทางการแพทย์แล้วการใช้ยากัญชานัน้ ต้องได้รบั การควบคุม
จากแพทย์ เพราะกัญชามีความเสีย่ งต่อสุขภาพ ทัง้ ผลต่อระบบ
ทางเดินหายใจ ผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด ผลต่อเชาวน์
ปัญญา ผลต่อความผิดปกติของจิต อีกทั้งหากมีการน�ำมาใช้
ในทางทีไ่ ม่เหมาะสมก็อาจมีผลกระทบต่อสังคม ท�ำให้หลาย ๆ
ประเทศมีการก�ำหนดมาตรการควบคุมทีเ่ ข้มงวด 26
ส่วนการผลักดันกัญชาเพือ่ ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจนัน้
ผศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ อาจารย์ประจ�ำคณะแพทยศาสตร์
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สุขภาพคนไทย 2563

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย27 ได้เปิดเผยข้อมูลการประเมินความ
คุ้มค่าทางเศรษฐกิจจากการเปิดเสรีกัญชาจากรัฐโคโลราโด
ประเทศสหรัฐอเมริกา สรุปว่า แต่ละครั้งที่รัฐเก็บภาษีได้
1 ดอลล่าร์จากการขายกัญชาได้ ชาวโคโลราโดจะต้องเสียเงิน
4.5 ดอลล่าร์ เพื่อน�ำไปแก้ไขปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก
กัญชาเสรี เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อรักษาอาการเจ็บป่วยจากกัญชา
เสรีทั้งโดยตรงและโดยอ้อม รวมถึงความสูญเสียจากการที่
เด็กนักเรียนชัน้ ต่าง ๆ ต้องออกจากระบบการศึกษา โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ระดับมัธยม นอกจากนี้ อัตราการเสพผลิตภัณฑ์กญั ชา
ในรูปแบบต่าง ๆ นัน้ เพิม่ ขึน้ เรือ่ ย ๆ ในหมูน่ กั ศึกษาโดยกัญชา
ยังคงมีการเสพกันมากในกลุม่ ประชากรทีม่ รี ะดับการศึกษาน้อย
นอกจากนี้ การใช้กัญชาจะน�ำไปสู่การใช้ยาเสพติดชนิดอื่น
หรือมีการเสพยาเสพติดชนิดอื่นควบคู่กันไปด้วย เช่น เหล้า
จึงเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีรบั ฟังข้อมูลให้รอบด้านก่อน

บทสรุป

การถกเถียงเรือ่ งนโยบายกัญชาเสรีดเู หมือนจะยังไร้ขอ้ ยุติ
แต่ส�ำหรับนโยบายกัญชาเพื่อการแพทย์ของไทยนั้น ปัจจุบัน
รุดหน้าไปมาก การเปิดกว้างน�ำพืชกัญชากลับมาสู่สังคมไทย
จ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีภ่ าครัฐต้องสร้างองค์ความรูใ้ ห้กบั ประชาชน
เป็นภูมคิ มุ้ กันให้รเู้ ท่าทันคุณและโทษของพืชกัญชา แม้กญั ชา
จะถูกน�ำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้มากขึน้ เพือ่ บรรเทา
และรักษาอาการของโรคต่าง ๆ แต่การก�ำหนดมาตรการ
ควบคุมกัญชาไม่ให้เอามาใช้ในทางเสพติดเป็นสิง่ ส�ำคัญทีร่ ฐั บาล
ต้องมีมาตรการควบคุมควบคู่ไปกับการอนุญาตใช้พืชกัญชา
เพือ่ ป้องกันผลกระทบและกันไม่ให้เกิดปัญหาวัวหายล้อมคอก
ในภายหลัง ส�ำหรับการพัฒนานโยบายการใช้กญั ชาในด้านอืน่
ทัง้ ทางเศรษฐกิจ และนันทนาการ เป็นเรือ่ งส�ำคัญอย่างยิง่ ทีร่ ฐั บาล
ต้องด�ำเนินการให้อยูบ่ นพืน้ ฐานของสภาพสังคมทีม่ คี วามพร้อม
ก่อน เพราะการใช้กญั ชาต้องมีการควบคุมโดยแพทย์อย่างใกล้ชดิ
เนือ่ งจากการเสพกัญชาแม้เพียงในระยะสัน้
อาจท�ำให้ผเู้ สพบางรายสูญเสียความทรงจ�ำ
เพราะฤทธิ์ ข องกั ญ ชาจะ
ท� ำ ให้ ส มองและความจ� ำ
เสือ่ มได้

ภาพ : https://www.thairath.co.th

6

การควบคุมโรงพยาบาลเอกชน:
นโยบายสุขภาพปะทะทุนนิยมการแพทย์

ภาพ : https://ongkharakhospital.go.th
https://medicowiki.com

ในปี 2562 คณะรัฐมนตรีมีมติให้ยา เวชภัณฑ์ และบริการทางการแพทย์ เป็นสินค้าและบริการควบคุม ผลของ
มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวทำ�ให้กระทรวงพาณิชย์เข้าไปควบคุมดูแลเรื่องราคายา เวชภัณฑ์และบริการทางการ
แพทย์ได้ ประเด็นดังกล่าวมีการพูดถึงในสังคมอย่างกว้างขวาง มีทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยและคัดค้าน เรื่องนี้หากมอง
แต่เพียงผิวเผินก็แค่เรื่องการควบคุมราคาสินค้าอย่างหนึ่งจากมุมมองทางเศรษฐกิจ แต่หากมองให้ลึกซึ้งไปกว่า
นั้น เรื่องนี้ได้สะท้อนมิติทางสังคมที่เน้นการมีสุขภาพดีและการเข้าถึงบริการสุขภาพของประชากรด้วยเช่นกัน

บทน�ำ

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 คณะรัฐมนตรีมีมติให้ยา
เวชภัณฑ์ และบริการทางการแพทย์ เป็นสินค้าและบริการ
ควบคุ ม ตามที่ ก ระทรวงพาณิ ช ย์ เ สนอ ผลของมติ ค ณะ
รัฐมนตรีดังกล่าวท�ำให้กระทรวงพาณิชย์สามารถเข้าไป
ควบคุมดูแลเรื่องราคายา เวชภัณฑ์และบริการทางการ
แพทย์ได้ ข่าวดังกล่าวเป็นประเด็นที่พูดถึงในสังคมอย่าง
กว้างขวาง มีทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยและคัดค้าน เรื่องนี้หากมอง
แต่เพียงผิวเผินก็แค่เรื่องการควบคุมราคาสินค้าอย่างหนึ่ง
จากมุมมองทางเศรษฐศาสตร์ เนื่องจากบริการทางการ
แพทย์เป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่มุ่งแสวงหา

ก�ำไรและสามารถสร้างรายได้ให้กบั รัฐทัง้ ในรูปของภาษีและ
การน�ำรายได้เข้าประเทศจากชาวต่างชาติที่เข้ารับบริการ
ด้านสุขภาพ แต่หากมองให้ลกึ ซึง้ ไปกว่านัน้ เรือ่ งนีไ้ ด้สะท้อน
มิตทิ างสังคมในมุมมองด้านสุขภาพทีเ่ น้นการมีสขุ ภาพดีและ
การเข้าถึงบริการสุขภาพของประชากรเป็นหลักด้วยเช่นกัน
บทความนี้จะเป็นการอภิปรายมุมมองด้านสุขภาพจากมิติ
ทางสังคมและมิติทางเศรษฐกิจ ข้อมูลความก้าวหน้าของ
การด�ำเนินการตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562
เหตุผลความจ�ำเป็นทีผ่ บู้ ริโภคเข้ารับบริการจากโรงพยาบาล
เอกชน และข้อเสนอเพือ่ หาทางออกร่วมกันของรัฐ ผูบ้ ริโภค
และโรงพยาบาลเอกชน
10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ
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มุมมองด้านสุขภาพจากมิตทิ างสังคม
vs มิตทิ างเศรษฐกิจ

ในอดี ต เรื่ อ งสุ ข ภาพหรื อ การสาธารณสุ ข เป็ น เรื่ อ ง
ของปัจเจกบุคคล แต่เมื่อสังคมเกิดการรวมกลุ่มขึ้นเป็นรัฐ
มีกจิ กรรมทางเศรษฐกิจ มีระบบการปกครองแบบรัฐสมัยใหม่
จึงมองว่าสุขภาพคือความมั่นคงของรัฐ จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะ
ต้องมีแรงงานและทรัพยากรบุคคลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ของรัฐ ท�ำให้รัฐสมัยใหม่มองมิติสุขภาพที่เปลี่ยนไป กล่าว
คือ สุขภาพเป็นเรื่องที่รัฐควรเข้ามาควบคุม บริหารจัดการ
ก� ำ หนดนโยบาย เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปในแนวทางที่ รั ฐ ต้ อ งการ
เนื่องจากรัฐต้องการประชากรที่มีคุณภาพ มีความเฉลียว
ฉลาด มีร่างกายและสุขภาพที่แข็งแรง เพื่อสนองตอบต่อ
กิจกรรมของรัฐในด้านต่าง ๆ ปัจจุบันแนวคิดนี้ยังพัฒนา
ต่อยอดเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมกับรัฐในการก�ำหนดนโยบายด้านสุขภาพในระดับ
ต่าง ๆ ทั้งระดับชาติและระดับพื้นที่ เพื่อเป้าหมายคือการมี
สุขภาพดีของประชากรนั่นเอง
แต่ในอีกด้านหนึ่ง สุขภาพคือสิ่งที่สามารถหาก�ำไรได้
เนื่ อ งจากสุ ข ภาพเป็ น ปั จ จั ย ส� ำ คั ญ ในการด� ำ รงชี วิ ต
กล่าวคือ มนุษย์ทุกคนย่อมหนีความเจ็บป่วยไปไม่ได้ ดังนั้น
จึงเกิดแนวคิดหาก�ำไรจากการให้บริการสุขภาพขึ้น เพราะ
ทุกคนต้องใช้บริการสุขภาพ แต่ด้วยบริการด้านสุขภาพของ
รัฐที่ไม่สามารถตอบสนองคนทุกกลุ่มได้อย่างพอเพียง ท�ำให้
เกิดโรงพยาบาลเอกชนจ�ำนวนมากที่สามารถก�ำหนดราคา
ได้เอง จนมีการน�ำโรงพยาบาลเอกชนเข้าตลาดหลักทรัพย์
เพื่อขยายกิจการอย่างมากมาย เกิดการแสวงหาก�ำไรจาก
ธุ ร กิ จ ด้ า นสุ ข ภาพและธุ ร กิ จ การแพทย์ อ ย่ า งกว้ า งขวาง
โดยในปี 2562 โรงพยาบาลเอกชนและธุ ร กิ จ สุ ข ภาพ
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มีมูลค่าประมาณ 5 แสน
ล้ า นบาท 1 แม้ ใ นยามที่ เ ศรษฐกิ จ ชะลอตั ว หรื อ มี ป ั ญ หา
แต่ธรุ กิจของโรงพยาบาลเอกชนก็ยงั เจริญเติบโตอย่างต่อเนือ่ ง
โดยในช่วงปี 2562-2564 คาดว่าธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน
จะสามารถเติบโตเฉลี่ยปีละ 10-13% โดยได้แรงหนุนจาก
การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของสังคมไทย อาทิ การเข้าสู่
สังคมสูงวัย การขยายตัวของชุมชนเมือง และการเพิม่ ขึน้ ของ
ชนชั้นกลาง ผนวกกับกระแสตื่นตัวของการดูแลสุขภาพของ
คนทั่วโลก2
การขยายตัวของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนก่อให้เกิด
ทั้งผลดีและผลเสียกับระบบสุขภาพของไทย โดยผลดีได้แก่
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สุขภาพคนไทย 2563

ภาพ : https://pantip.com

ประชาชนมีทางเลือกในการรับบริการสุขภาพมากขึ้นและ
ลดความแออัดของโรงพยาบาลรัฐ แต่ผลเสียคือก่อให้เกิด
ปัญหาสมองไหลของบุคลากรทางการแพทย์3 รวมทัง้ ค่ารักษา
พยาบาลและค่ายาทีแ่ พงกว่าสถานพยาบาลของรัฐมาก4 จนมี
ข้อร้องเรียนเรือ่ งค่ายาและค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาล
เอกชนอย่างสม�่ำเสมอ5,6 แต่กลับไม่มีมาตรการที่ชัดเจนใน
การควบคุมราคายาและค่ารักษาพยาบาล ท�ำให้เครือข่าย
ภาคประชาสังคมพยายามร้องเรียนผ่านหน่วยงานรัฐมากมาย
มี ก ารฟ้ อ งคดี ต ่ อ ศาลเพื่ อ ให้ ภ าครั ฐ สร้ า งระบบควบคุ ม
ราคายาและค่ารักษาพยาบาล จนท�ำให้เกิดแนวคิดในการ
ควบคุมราคายาและค่ารักษาพยาบาลขึ้นจนน�ำไปสู่มติ ครม.
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562

ความก้าวหน้าของการด�ำเนินการตามมติ ครม.

จากมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วั น ที่ 22 มี น าคม 2562
ทีใ่ ห้ยา เวชภัณฑ์ และบริการทางการแพทย์ เป็นสินค้าและ
บริการควบคุม ท�ำให้เกิดกระแสจากภาคประชาชนและ
มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคที่มองว่าราคายาในโรงพยาบาลเอกชน
แพงกว่าราคาท้องตลาดชัดเจน ดังนั้นจึงควรมีการควบคุม
ราคายา แต่ก็เกิดความกังวลจากภาคประชาชนบางส่วน
และภาคธุรกิจที่มองว่า การควบคุมราคายาจะส่งผลให้
โรงพยาบาลเอกชนลดมาตรฐานการให้บริการลง นอกจากนี้
โรงพยาบาลเอกชนได้โต้แย้งว่า การควบคุมราคายานีไ้ ม่เป็น
ธรรมกับธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ซึ่งต้องลงทุนเองทั้งหมด
ไม่ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น ค่ า ยาดั ง เช่ น โรงพยาบาลของรั ฐ
ซึ่งการด�ำเนินธุรกิจของเอกชนนั้นจ�ำเป็นต้องมีก�ำไรมา
หล่อเลี้ยงกิจการ
ภายหลังมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว กระทรวงพาณิชย์
ได้เข้ามาควบคุมราคายาและเวชภัณฑ์ผ่านพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 7 โดยได้ออก

ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ
ฉบับที่ 25 พ.ศ. 25628 เรื่องการแจ้งราคา การก�ำหนด
หลั ก เกณฑ์ เงื่ อ นไขเกี่ ย วกั บ การจ� ำ หน่ า ยยารั ก ษาโรค
เวชภัณฑ์ ค่าบริการการรักษาพยาบาล บริการทางการ
แพทย์ และบริการอื่นของสถานพยาบาล9 โดยประกาศ
ดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 1 ปีนับตั้งแต่ประกาศ10 ซึ่งก�ำหนด
หลักการ ดังนี้
1. โรงพยาบาลต้องแจ้งราคาซื้อและราคาจ�ำหน่ายยา
เวชภัณฑ์ ค่าบริการรักษาพยาบาล ค่าบริการทางการแพทย์
และค่าบริการอื่นที่เกี่ยวกับการรักษาโรคตามรายการที่อยู่
ในบัญชีเจ็บป่วย ฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่ (Universal
Coverage Emergency Patients : UCEP) และยา
รายการตามบัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย (Thai
Medicines Terminology : TMT)
2. ให้โรงพยาบาลแสดง QR Code ซึ่งเป็นข้อมูล
เปรียบเทียบราคาจ�ำหน่ายยาที่กรมการค้าภายในจัดท�ำไว้
ณ ภายในบริเวณโรงพยาบาลในลักษณะที่เปิดเผย ชัดเจน
สะดวก ต่อการพบเห็นของผู้ใช้บริการ
3. ให้โรงพยาบาลประเมินค่ารักษาพยาบาล แจ้งราคา
ยา เวชภัณฑ์ ค่าบริการรักษาพยาบาล ค่าบริการทางการ
แพทย์ และค่าบริการอื่นที่เกี่ยวกับการรักษาโรคให้ผู้ป่วย
ทราบก่อนจ�ำหน่ายหรือให้บริการเมื่อได้รับการร้องขอ
4. ในกรณีทมี่ กี ารจ�ำหน่ายยาส�ำหรับผูป้ ว่ ยนอก ให้โรง
พยาบาลออกใบสัง่ ยาและใบแจ้งราคายาให้ผปู้ ว่ ยทราบล่วง
หน้าทุกครัง้ ในลักษณะทีช่ ดั เจนและสามารถอ่านได้โดยง่าย
ทัง้ นี้ มาตรการเหล่านีต้ งั้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของหลักการในเรือ่ ง
การคุม้ ครองผูบ้ ริโภค 3 ประการส�ำคัญ คือ ประการแรกให้
ราคายาและเวชภัณฑ์ตอ้ งโปร่งใสและเป็นธรรม (Fair Price)
โดยให้โรงพยาบาลเอกชนต้องแจ้งราคาซื้อ-ราคาจ�ำหน่าย
ยาและเวชภัณฑ์ ประการที่สองผู้บริโภคต้องมีทางเลือก
(Consumers’ Choices) โดยก�ำหนดให้โรงพยาบาลเอกชน
แสดง QR Code ข้อมูลเปรียบเทียบราคาจ�ำหน่ายยา และ
ประการสุดท้ายการรักษาที่สมเหตุสมผล (Reasonable
Treatment) โดยก�ำหนดให้มีคณะอนุกรรมการในส่วน
กลางและส่วนจังหวัดเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัย กรณีมีข้อร้อง
เรียนเกีย่ วกับการให้บริการรักษาพยาบาลทีเ่ กินความจ�ำเป็น
หรือการคิดค่าบริการรักษาพยาบาลสูงเกินสมควร เมื่อเกิด
ความเสียหายหรือเกิดการเอารัดเอาเปรียบผูบ้ ริโภคย่อมได้
รับความคุ้มครองตามกฎหมาย11

อย่ า งไรก็ ต าม สมาคมโรงพยาบาลเอกชนได้ ฟ ้ อ ง
ต่อศาลปกครอง ขอให้ยกเลิกประกาศดังกล่าวและขอ
คุ้มครองชั่วคราวระงับใช้ค�ำสั่งนี้จนกว่าศาลปกครองจะ
พิจารณาคดีเสร็จ เนือ่ งจากสมาคมโรงพยาบาลเอกชนอ้างว่า
การพิจารณาออกประกาศนี้สมาคมโรงพยาบาลเอกชนใน
ฐานะผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงมิได้รับเชิญให้แสดงความเห็น
หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้น ท�ำให้
กลุ่มโรงพยาบาลเอกชนได้รับความเสียหายจากประกาศ
ดั ง กล่ า ว นอกจากนั้ น ค� ำ สั่ ง ดั ง กล่ า วยั ง ใช้ บั ง คั บ เฉพาะ
โรงพยาบาลเอกชนเท่านั้น ไม่ได้รวมถึงโรงพยาบาลของ
รัฐด้วย จึงส่งผลเสียต่อโรงพยาบาลเอกชน12 ซึ่งปัจจุบัน
คดียังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครอง

ท�ำไมผูบ้ ริโภคถึงเข้ารับบริการจากโรงพยาบาล
เอกชน?

เมื่อพิจารณาจากบริบทการพัฒนาทางสังคม เศรษฐกิจ
และระบบบริการสาธารณสุขของประเทศไทยในปัจจุบนั พบว่า
มีปจั จัยทัง้ ทางตรงและทางอ้อมอย่างน้อย 4 ประการทีส่ ง่ ผลให้
ผูบ้ ริโภคเข้ารับบริการในสถานพยาบาลของเอกชน ได้แก่
1. การขยายตัวของชนชัน้ กลาง การตืน่ ตัวเรือ่ งสิทธิ
ส่วนบุคคล และความต้องการระบบบริการสาธารณสุขใน
เขตเมือง ก่อให้เกิดอุปสงค์ในการเข้ารับบริการด้านสุขภาพ
มากขึน้ จนเกิดความขาดแคลนระบบบริการสาธารณสุขใน
เขตเมือง ท�ำให้ผู้บริโภคจ�ำนวนมากต้องเข้ารับบริการจาก
โรงพยาบาลเอกชน โดยการขยายตัวของสังคมเมือง ท�ำให้
เกิดการย้ายถิน่ ฐานของประชากรเข้าสูเ่ ขตกรุงเทพมหานคร
ปริมณฑล และเขตเมืองใหญ่ทั่วประเทศมากขึ้นเรื่อย ๆ
ท�ำให้เกิดความแออัดในชุมชนเมือง เกิดความต้องการ
บริการสาธารณสุขในเขตเมืองเพิ่มมากขึ้น โดยชนชั้นกลาง
เหล่านีเ้ รียกร้องให้มบี ริการด้านสาธารณสุขทีม่ คี ณ
ุ ภาพและ
มาตรฐานที่สูงขึ้น แต่ระบบบริการสาธารณสุขของภาครัฐ
เองไม่มคี วามพร้อมหรือไม่เพียงพอทีจ่ ะสนองตอบต่อความ
ต้องการของประชาชนในหลายพืน้ ที่ ท�ำให้ธรุ กิจโรงพยาบาล
เอกชน หรือคลินกิ เอกชนขยายตัวเพือ่ รองรับอุปสงค์ดงั กล่าว
ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ เช่น ในเขตกรุงเทพฯ ที่มีการ
กระจุกตัวของโรงพยาบาลอย่างไม่สมดุลในบางพืน้ ทีจ่ นเกิด
ความเหลื่อมล�้ำ13 อีกทั้งไม่มีโครงสร้างของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต�ำบล โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลศูนย์
ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ส่งผลให้ใน

ภาพ : https://www.mylucknursinghome.com
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กรุงเทพฯ มีการเปิดโรงพยาบาลเอกชนและคลินิกเอกชน
เป็ น จ� ำ นวนมาก ซึ่ ง สถานการณ์ นี้ ก็ เ กิ ด ขึ้ น ในพื้ น ที่ ซึ่ ง มี
ประชากรหนาแน่นในหลายจังหวัดด้วยเช่นกัน
2. โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งพัฒนาเป็นศูนย์
เชี่ยวชาญพิเศษ ปัจจุบันโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่ง
ได้สร้างความรู้ความเชี่ยวชาญจนพัฒนาเป็นโรงพยาบาล
เฉพาะทางที่ให้การรักษาเฉพาะด้าน รวมถึงพัฒนาแผน
ธุ ร กิ จ เพื่ อ เจาะกลุ ่ ม ลู ก ค้ า เฉพาะกลุ ่ ม หรื อ ตามความ
ต้องการเฉพาะเรื่อง เช่น โรงพยาบาลที่ช�ำนาญเรื่องจิตเวช
โรงพยาบาลซึ่ ง รั ก ษาเฉพาะกระดู ก สั น หลั ง และระบบ
ประสาท หรือสร้างศูนย์การแพทย์เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ
ในโรงพยาบาลของตน เช่น ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์บริการ
ความงาม ศูนย์โรคสมอง ทางเดินปัสสาวะ ไต หู คอ จมูก ตา
ศูนย์เวชศาสตร์ฟน้ื ฟู รวมทัง้ การจัดชุดบริการแบบเหมาจ่าย
ที่เรียกกันติดปากว่า “แพ็คเกจ” (Package) เช่น แพ็คเกจ
การคลอดบุตร แพ็คเกจการตรวจสุขภาพ แพ็คเกจการฉีด
วัคซีน และแพ็คเกจศัลยกรรมตกแต่ง เป็นต้น เหล่านี้สร้าง
ภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือให้แก่ประชาชนอย่างมาก
3. นโยบายของภาครัฐทีส่ นับสนุนธุรกิจโรงพยาบาล
เอกชน การเกิดขึ้นของโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย
มีความสัมพันธ์กับภาวะเศรษฐกิจประเทศ รวมทั้งนโยบาย
ของรัฐที่ส่งเสริมการลงทุนของเอกชน จากการที่รัฐบาลมี
นโยบายให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทในการจัดบริการเสริม
ภาครัฐ เพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างเพียงพอ เป็นการ
แบ่งเบาภาระการรักษาพยาบาลของภาครัฐ รวมทั้งน�ำราย
ได้เข้าประเทศผ่านธุรกิจการท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพ (Medical
Tourism) โดยนับจากปี 2516 เป็นต้นมา การลงทุนในธุรกิจ
ของโรงพยาบาลได้รับการจูงใจจากภาครัฐอย่างมาก ท�ำให้
จ�ำนวนโรงพยาบาลเอกชนขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
โดยในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ ปี 2540 ประชาชนมีรายได้ลดลง
ท�ำให้โรงพยาบาลเอกชนต้องปรับตัวโดยเปลี่ยนฐานลูกค้า

ไปเป็นกลุม่ ลูกค้าเฉพาะโรคและกลุม่ ชาวต่างชาติ นอกจากนี้
ภาครัฐยังอนุญาตให้โรงพยาบาลเอกชนเข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ ส่งผลให้โรงพยาบาลเอกชนมีการระดม
ทุนและขยายกิจการเพิ่มมากขึ้น นอกจากนั้นรัฐบาลยังมี
นโยบายส่งเสริมการลงทุนผ่านการลดภาษี นโยบายการ
ท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพ นโยบายศูนย์กลางทางการแพทย์ของ
ประเทศไทย (Medical Hub) และล่าสุดโครงการระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ก็ยังมุ่งสร้างศูนย์กลาง
ทางการแพทย์ในเขต EEC จากนโยบายเหล่านี้ท�ำให้ธุรกิจ
ของโรงพยาบาลเอกชนขยายเครือข่ายไปอย่างกว้างขวาง
จากก�ำไรที่เกิดขึ้นอย่างมหาศาล สามารถขยายธุรกิจไปยัง
กลุม่ ธุรกิจอืน่ ทัง้ ทีเ่ กีย่ วข้องและไม่เกีย่ วข้องกับโรงพยาบาล
4. อิทธิพลของการโฆษณาและการสื่อสารทางการ
ตลาดของโรงพยาบาลเอกชนอาจท�ำให้เกิดการใช้บริการ
ด้านสุขภาพเกินความจ�ำเป็น ปัจจุบันประชาชนสามารถ
เข้าถึงแหล่งข้อมูลและองค์ความรู้ด้านสุขภาพได้อย่างไม่มี
ขีดจ�ำกัดผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ท�ำให้
เกิดการเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพมากมายเพื่อสนองตอบ
ความต้องการของผู้บริโภค โดยข้อมูลและความรู้บางอย่าง
อาจแฝงมาด้วยการโฆษณาหรือการท�ำการตลาดของธุรกิจ
บริการด้านสุขภาพ ในหลายกรณีประชาชนทีเ่ ป็นผูบ้ ริโภคซึง่
ไม่มคี วามรูค้ วามเชีย่ วชาญในเรือ่ งการแพทย์และสาธารณสุข
(Health literacy) อย่างเพียงพอ อาจเกิดความสับสนหรือ
ส่งผลให้เกิดความต้องการในการรับบริการด้านสาธารณสุข
ที่เกินความจ�ำเป็น โดยบ่อยครั้งเป็นการไปรับบริการด้าน
สาธารณสุขเพื่อให้เกิดความสบายใจเท่านั้น ซึ่งเป็นประเด็น
ทางจริยธรรมที่สภาวิชาชีพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้อง
ด�ำเนินการป้องปรามการสื่อสารทางการตลาดในลักษณะนี้

ทางออกร่วมกันของรัฐ ผูบ้ ริโภคและ
โรงพยาบาลเอกชน

เมือ่ พิจารณาจากปัจจัยทางสังคมตามทีก่ ล่าวมา จะพบว่า
ปัจจุบนั ประชาชนนิยมใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนมากขึน้
เนือ่ งจากโรงพยาบาลเอกชนสามารถสนองตอบความต้องการ
ของผูบ้ ริโภคหลากหลายกลุ่มได้ กอปรกับข้อจ�ำกัดของการ
ให้บริการสาธารณสุขในเขตกรุงเทพฯ และจังหวัดใหญ่ที่
บริการของรัฐไม่ทวั่ ถึง หรือด้วยสภาพของสังคมและพืน้ ทีท่ ี่
ผูบ้ ริโภคนัน้ อาศัยอยูท่ ำ� ให้ประชาชนในฐานะผูบ้ ริโภคไม่อาจ
เลือกได้มากนักและจ�ำเป็นต้องใช้บริการจากโรงพยาบาล
ภาพ : https://www.thairath.co.th

ภาพ : https://www.thansettakij.com
https://mgronline.com

เอกชน ดังนั้นในหลายกรณี การใช้สิทธิและเสรีภาพของ
ผู้บริโภคในการเลือกรับบริการสุขภาพจึงมีข้อจ�ำกัดและ
ต้องหันไปใช้บริการจากโรงพยาบาลเอกชน
แต่ ห ากพิ จ ารณาในด้ า นเศรษฐกิ จ ปั จ จุ บั น ธุ ร กิ จ
โรงพยาบาลเอกชนเป็นตัวจักรหนึ่งในการพัฒนาและขับ
เคลือ่ นระบบเศรษฐกิจของประเทศ สร้างรายได้ให้กบั ประชาชน
ผ่านการจ้างงานในทุกระดับ และยังต่อยอดไปสู่ธุรกิจอื่น
ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางการแพทย์จ�ำนวนมาก
ในเมือ่ ประเทศไทยไม่สามารถปฏิเสธธุรกิจโรงพยาบาล
เอกชนได้ เราควรท�ำอย่างไรให้ทกุ ฝ่ายสามารถอยูร่ ว่ มกันได้
ในความต้องการและความหลากหลายของสังคมดังกล่าว
ภาครัฐเองในฐานะของหน่วยงานทีม่ อี ำ� นาจรัฐอยูใ่ นมือ
สามารถควบคุมและบังคับใช้กฎหมายได้อย่างชอบธรรม ควร
เป็นหลักในการควบคุมก�ำกับ ถ่วงน�้ำหนักผลประโยชน์ที่ทั้ง
ประชาชน ภาคธุรกิจ สังคมและประเทศชาติจะได้ประโยชน์
จากธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ซึ่งการประกาศควบคุมราคา
ยานี้ นับเป็นก้าวแรกในการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคในแง่ของราคา
ยาและเวชภัณฑ์เท่านั้น ผู้บริโภค ภาครัฐและโรงพยาบาล
เอกชนควรมีข้อพิจารณาในการหาทางออกร่วมกัน ดังนี้
1. ภาครัฐและโรงพยาบาลเอกชนควรจริงใจร่วมมือกัน
ถ้ อ ยที ถ ้ อ ยอาศั ย ในการด� ำ เนิ น การคุ ้ ม ครองผู ้ บ ริ โ ภค
จากสภาพของสังคมท�ำให้โรงพยาบาลเอกชนเป็นความ
จ� ำ เป็ น ในระบบริ ก ารสาธารณสุ ข ของประเทศ ช่ ว ยลด
ภาระและแบ่งเบาปริมาณผูป้ ว่ ยจากโรงพยาบาลรัฐ ในพืน้ ที่
ที่บริการของโรงพยาบาลรัฐไม่เพียงพอ รวมทั้งเป็นทาง
เลือกให้แก่ผบู้ ริโภคทีม่ กี ำ� ลังซือ้ หรือมีความต้องการบริการ
ทางการแพทย์ที่สะดวกสบายกว่าโรงพยาบาลของรัฐ หรือ
ที่เฉพาะเจาะจงกว่าบริการของโรงพยาบาลรัฐ

ดังนั้นรัฐและเอกชนควรร่วมมือกันคุ้มครองสิทธิของ
ผู้บริโภค หากมองเพียงผิวเผินการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค
เสมื อ นหนึ่ ง ผู ้ บ ริ โ ภคจะได้ ป ระโยชน์ แ ต่ เ พี ย งฝ่ า ยเดี ย ว
แต่เมื่อมองให้ลึกลงไปจะพบว่า ภาคธุรกิจจะได้ประโยชน์
มากกว่าผู้บริโภค เนื่องจากเป็นการยกระดับมาตรฐาน
บริการให้โปร่งใสและตรวจสอบได้ ส่งผลให้ธุรกิจมีความ
น่าเชือ่ ถือ สร้างความมัน่ ใจให้ผบู้ ริโภค ซึง่ จะท�ำให้โรงพยาบาล
เอกชนไทยมี จุ ด ขายที่ ส ามารถแข่ ง ขั น ในตลาดโลกได้
จากนโยบาย Medical Hub ทีน่ ำ� ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนไทย
ไปแข่งขันกับประเทศอื่น
2. มาตรการของภาครัฐในการคุม้ ครองประชาชนนัน้
ไม่ควรท�ำเพียงการเปิดเผยราคายาเท่านั้น จากมาตรการ
ปัจจุบันที่ให้ผู้บริโภคไปสแกน QR code เพื่อหาราคายา
และเปรียบเทียบราคายาเอง และให้โรงพยาบาลเอกชน
เปิดเผยราคายานั้น เป็นมาตรการที่ผลักภาระให้ผู้บริโภค
ไปจัดการเองทั้งหมด แต่ในความเป็นจริง ผู้บริโภคไม่ได้มี
ความรูค้ วามเข้าใจในเรือ่ งดังกล่าวทุกคน ซึง่ อาจเป็นผูส้ งู อายุ
หรือประชาชนที่เข้าไม่ถึงข้อมูลข่าวสารหรือเทคโนโลยี
ในหลายกรณี ผู ้ บ ริ โ ภคไม่ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กมากนั ก เพราะ
สถานการณ์หรือความจ�ำเป็นบังคับให้ตอ้ งเลือกโรงพยาบาล
เอกชนทีข่ ายยาแพง ควรหรือไม่ทภี่ าครัฐจะมีนโยบายทีผ่ ลัก
ภาระให้ผบู้ ริโภคไปด�ำเนินการเอง ภาครัฐจึงควรมีมาตรการ
ที่อ�ำนวยความสะดวกและคุ้มครองผู้บริโภคควบคู่กัน
3. ภาครัฐควรสร้างระบบการน�ำผลก�ำไรส่วนเกิน
ที่เกิดจากการประกอบธุรกิจของโรงพยาบาลเอกชนกลับ
เข้าสู่ระบบบริการสาธารณสุขของประเทศหรือสังคม
โดยรวม ไม่ใช่ผลก�ำไรจากการด�ำเนินการไปตกแก่ผู้ถือหุ้น
ในตลาดหลักทรัพย์เท่านั้น โดยต้องไม่ลืมว่าโรงพยาบาล
เอกชนหลายแห่งทีเ่ ปิดด�ำเนินการไปได้ดว้ ยดี เพราะได้อาศัย
บุคลากรด้านสาธารณสุขทีภ่ าครัฐลงทุนผลิตขึน้ มา โดยอาจ
จะลาออกหรือเกษียณอายุราชการแล้วมาท�ำงานต่อใน
โรงพยาบาลเอกชน การสร้างบุคลากรด้านสาธารณสุขนี้
ใช้เงินลงทุนมหาศาล ซึ่งปัจจุบันโรงพยาบาลเอกชนไทยยัง
ไม่มกี ารผลิตแพทย์หรือบุคลากรด้านสาธารณสุขสาขาต่าง ๆ
ในทางกลั บ กั น ภาครั ฐ ก็ ค วรปรั บ ปรุ ง ระเบี ย บราชการ
และส่งเสริมให้โรงพยาบาลของรัฐปรับปรุงบริการของตน
ให้มีคุณภาพสูงขึ้นด้วยเช่นกัน ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมคือ
โรงพยาบาลบ้านแพ้วที่ประสบความส�ำเร็จในการพัฒนา
คุณภาพจนได้รับความนิยมเช่นเดียวกับโรงพยาบาลเอกชน
10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ
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4. บริการสาธารณสุขควรอยู่ภายใต้การควบคุม
และตรวจสอบของระบบกฎหมายคุ ้ ม ครองผู ้ บ ริ โ ภค
แม้ ว ่ า ประเทศไทยจะมี ร ะบบการคุ ้ ม ครองผู ้ บ ริ โ ภค
ผ่ า นกฎหมายและนโยบายต่ า ง ๆ ทั้ ง พระราชบั ญ ญั ติ
คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติความรับผิด
จากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติวิธี
พิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 และมีหน่วยงานในการ
ดูแลคือ ส�ำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค แต่ใน
เรื่องบริการสาธารณสุข ในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีความ
พยายามที่จะให้บริการสาธารณสุขของทั้งโรงพยาบาลรัฐ
และเอกชนไม่ต้องอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี
ผูบ้ ริโภค พ.ศ. 2551 เนือ่ งจากกฎหมายดังกล่าวมีเจตนารมณ์
ในการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค ซึง่ ก�ำหนดช่องทางให้ผบู้ ริโภคฟ้อง
โรงพยาบาล (ทัง้ รัฐและเอกชน) ทีเ่ ป็นผูป้ ระกอบการได้งา่ ย
ขึ้นกว่าเดิม โดยมีบุคคลบางกลุ่มไม่อยากให้มีเรื่องฟ้องร้อง
โรงพยาบาลมากขึน้ เพราะเกรงว่าจะเกิดปัญหาภาพลักษณ์
หรือปัญหาอื่น ๆ เช่นนี้เท่ากับท�ำลายระบบการคุ้มครอง
ผู ้ บ ริ โ ภคในการรั บ บริ ก ารสาธารณสุ ข ซึ่ ง การน� ำ ธุ ร กิ จ
โรงพยาบาลเอกชนไปแข่งขันในตลาดโลกนั้น การสร้าง
ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ หรือการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
ที่อาจเกิดขึ้นจากการได้รับบริการที่ไม่พึงประสงค์เป็นสิ่งที่
ผู้บริโภคไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไหนก็ให้ความส�ำคัญ
5. ควรคุม้ ครองผูบ้ ริโภคในโรงพยาบาลของรัฐเสมือน
เป็ น โรงพยาบาลเอกชนด้ ว ย เนื่ อ งจากในปั จ จุ บั น มี
โรงพยาบาลรัฐหลายแห่งโดยเฉพาะโรงเรียนแพทย์ได้เปิด
ด�ำเนินการในลักษณะที่คล้ายกับโรงพยาบาลเอกชน เช่น
คลินกิ พิเศษหรือศูนย์ความเป็นเลิศภายในโรงพยาบาลรัฐ หรือ
การก่อตั้งศูนย์ความเป็นเลิศของโรงเรียนแพทย์ต่าง ๆ เช่น
ภูมสิ ริ มิ งั คลานุสรณ์ ศิรริ าชปิยมหาราชการุณย์ ศูนย์ศรีพฒ
ั น์
รามาพรี เ มี่ ย ม นอกจากนั้ น จากนโยบายของกระทรวง
สาธารณสุ ข เองที่ ไ ปร่ ว มมื อ กั บ เอกชนหรื อ ส่ ง เสริ ม ให้
โรงพยาบาลของรัฐขนาดใหญ่ในภูมิภาคจัดตั้งโรงพยาบาล
ศูนย์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุข (MOPH Medical
Complex) โดยให้ ก รมการแพทย์ ด� ำ เนิ น การโครงการ
น�ำร่องก่อนที่บางซื่อ และมีแนวโน้มที่จะขยายโครงการ
ในลักษณะนีไ้ ปยังภูมภิ าค ซึง่ จะท�ำให้ในอนาคตมีโรงพยาบาล
ของรั ฐ ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารเหมื อ นโรงพยาบาลเอกชนมากขึ้ น
ในกรณี นี้ โรงพยาบาลของรั ฐ จึ ง ใช้ ศั ก ยภาพที่ เ หนื อ กว่ า
ในการประกอบธุรกิจแข่งขันกับเอกชน (เพราะโรงพยาบาลรัฐ
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ใช้งบประมาณแผ่นดินในการก่อตัง้ และใช้ชอื่ เสียงเพือ่ ระดม
เงินบริจาคจากประชาชนในการก่อตัง้ และด�ำเนินการ) ซึง่ รัฐ
ไม่ควรใช้เอกสิทธิ์และความได้เปรียบของความเป็นรัฐเพื่อ
เอาเปรียบภาคธุรกิจและประชาชนในฐานะผู้บริโภค ดังนั้น
มาตรฐานในการควบคุมก�ำกับธุรกิจที่รัฐด�ำเนินการเองนี้
จึงควรเป็นมาตรฐานเดียวกับทีใ่ ช้ในการควบคุมธุรกิจเอกชนด้วย

บทสรุป

มาตรการที่กรมการค้าภายในก�ำหนดให้โรงพยาบาล
เอกชนแจ้งราคาซือ้ และราคาจ�ำหน่ายยา เวชภัณฑ์ ค่าบริการ
รักษาพยาบาล ค่าบริการทางการแพทย์ และค่าบริการ
อื่นที่เกี่ยวกับการรักษาโรคนั้น ยังไม่ชัดเจนว่ามาตรการนี้
จะมีประสิทธิภาพอย่างไรในการคุมราคายาและค่าบริการ
ทีส่ งู เกินความพอดี นอกจากนัน้ มาตรการทีร่ ฐั ก�ำหนดขึน้ ให้มี
การเปิดเผยราคายาให้ประชาชนรับทราบก่อนทีจ่ ะตัดสินใจ
รั บ บริ ก ารหรื อ จ่ า ยเงิ น เป็ น มาตรการที่ มุ ่ ง ผลั ก ภาระให้
ประชาชนตัดสินใจเองว่าจะรับบริการจากโรงพยาบาลหรือไม่
ซึง่ ในหลาย ๆ กรณีประชาชนไม่มที างเลือก หรือมีความจ�ำเป็น
ที่ต้องรับเข้าบริการ หรือไม่ต้องการรอคิวนานหลายชั่วโมง
หรือมีความรู้ความเข้าใจเรื่องบริการสาธารณสุขที่จ�ำกัด
จึงไปรับบริการจากโรงพยาบาลเอกชน มาตรการนี้จึงอาจ
ส่งผลน้อยมาก
ในอีกด้านหนึ่ง โรงพยาบาลเอกชนสามารถสนองตอบ
ความต้องการของผู้บริโภคและช่วยเสริมบริการของรัฐ
อีกทั้งเป็นตัวจักรหนึ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อนระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ สร้างรายได้ให้กบั ประชาชนผ่านการ
จ้างงานในทุกระดับ และต่อยอดไปสูธ่ รุ กิจอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การให้บริการทางการแพทย์จ�ำนวนมาก
ในเมื่อประเทศไทยไม่สามารถปฏิเสธธุรกิจโรงพยาบาล
เอกชนได้ เราควรท�ำอย่างไรให้ทุกฝ่ายสามารถอยู่ร่วมกันใน
ได้ในความต้องการและความหลากหลายของสังคมดังกล่าว
ภาครัฐเองในฐานะของหน่วยงานควบคุมและบังคับใช้กฎหมาย
อย่างชอบธรรมจึงควรเป็นหลักในการควบคุม ก�ำกับ และ
ถ่วงน�้ำหนักผลประโยชน์ที่ทั้งประชาชน ภาคธุรกิจ สังคม
และประเทศชาติจะได้ประโยชน์จากธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน
โดยทางออกร่วมกันของผูบ้ ริโภคและโรงพยาบาลเอกชนในการ
คุม้ ครองผูบ้ ริโภคอย่างเป็นรูปธรรม และยกระดับการให้บริการ
สาธารณสุขอย่างโปร่งใส เป็นธรรมและมีมาตรฐานสากลทัง้ ใน
โรงพยาบาลเอกชนและโรงพยาบาลของรัฐเองด้วย
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บุหรี่ไฟฟ้า:

มหันตภัยยุค 4.0
ที่คุกคามสุขภาวะคนไทย
ภาพ : https://themomentum.com

บุหรี่ไฟฟ้าประดิษฐ์ขึ้น โดยหวังสร้าง “ทางเลือก” ให้คนเลิกสูบบุหรี่แบบธรรมดาที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จนเกิด
ความเชื่อผิด ๆ ว่าปลอดภัย อันตรายน้อยกว่าและนำ�มาใช้เพื่อให้เลิกสูบบุหรี่ได้ รายงานจากทั่วโลกแสดงให้เห็นว่า
บุหรี่ไฟฟ้ามีพิษและอันตรายมากกว่าบุหรี่แบบธรรมดา องค์การอนามัยโลกจึงประกาศว่า บุหรี่ไฟฟ้าไม่ใช่อุปกรณ์
หรือเครื่องมือสำ�หรับการเลิกบุหรี่ ความเป็นจริงคือ วิธีเลิกสูบบุหรี่โดยใช้บุหรี่ไฟฟ้านี้ได้ผลต่ำ�กว่าการใช้วิธีอื่น และ
ยังทำ�ให้ติดทั้งสองอย่างอีกด้วย

บุหรี่ไฟฟ้าประดิษฐ์โดยเภสัชกรจีนเมื่อ พ.ศ. 2546
โดยหวังสร้าง “ทางเลือก” ให้คนเลิกสูบบุหรีแ่ บบธรรมดาทีเ่ ป็น
อันตรายต่อสุขภาพ กระแสโลกาภิวัตน์ท�ำให้แพร่กระจายไป
ทัว่ โลกอย่างรวดเร็วจนกลายเป็น “สินค้า” ทีท่ ำ� รายได้มหาศาล
เพราะตรงกับวิถชี วี ติ คนยุคใหม่ทอี่ ยากเสพความแปลก เมือ่ ถูก
กระแสสังคมออนไลน์โถมเข้าใส่แบบไม่ให้โอกาสได้ไตร่ตรอง
ผูส้ บู จึงหลงประเด็น เกิดความเชือ่ ผิด ๆ ว่าปลอดภัย อันตราย
น้อยกว่าและน�ำมาใช้เพือ่ ให้เลิกสูบบุหรีไ่ ด้ แต่ความจริงพบว่า
แม้ตัวผู้ประดิษฐ์เองก็เลิกสูบบุหรี่ไม่ได้และยังติดบุหรี่ท้ังสอง
อย่างอีกด้วย เมือ่ พ.ศ. 2558 อังกฤษเคยรายงานว่าบุหรีไ่ ฟฟ้า
ปลอดภัยกว่าบุหรี่แบบธรรมดาร้อยละ 95 นั้น ได้ถูกอินเดีย
ยกประเด็นขึน้ หักล้าง1 โดยชีว้ า่ รายงานนัน้ เป็นแบบจ�ำลองกึง่
สมมุตฐิ านจากความเห็นทีไ่ ม่มหี ลักฐานทางคลินกิ และระบาด
วิทยา และนักวิชาการผู้ร่วมเขียนมีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท
บุหรีไ่ ฟฟ้า เนือ่ งจากอินเดียประสบปัญหาเกิดนักสูบหน้าใหม่
เพิ่มขึ้น และพบว่าผู้ที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพื่อเลิกบุหรี่ร้อยละ 80
ยังคงติดนิโคติน ตรงกับข้อมูลของอเมริกาที่พบว่าบุหรี่ไฟฟ้า
ท�ำให้เยาวชนเสพติด เริม่ สูบบุหรีเ่ มือ่ อายุทนี่ อ้ ยกว่าเดิม2 และ
รายงานจากทัว่ โลกแสดงให้เห็นว่า บุหรีไ่ ฟฟ้ามีพษิ และอันตราย
มากกว่าบุหรี่แบบธรรมดา เช่น ไอความร้อนที่สูงมากท�ำลาย
เซลล์เยือ่ บุทางหายใจ3 องค์การอนามัยโลกจึงประกาศว่า บุหรี่
ไฟฟ้าไม่ใช่อปุ กรณ์หรือเครือ่ งมือส�ำหรับการเลิกบุหรี4่ บทความนี้
เป็นการอภิปรายถึงสถานการณ์ของบุหรี่ไฟฟ้าในไทยและ

ในต่างประเทศ ผลกระทบของบุหรี่ไฟฟ้าต่อสุขภาพ การ
เปรียบเทียบกฎหมายของประเทศต่าง ๆ เกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า
และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายส�ำหรับประเทศไทย

สถานการณ์บุหรี่ไฟฟ้า-บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์
ในต่างประเทศ

บุหรี่ไฟฟ้าหรือบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้
แบตเตอรีส่ ง่ พลังงานไปทีช่ ดุ ท�ำความร้อนเพือ่ ระเหยสารนิโคตินให้
กลายเป็นไอ สูดเข้าสูร่ า่ งกาย ประกอบด้วยตลับเก็บน�ำ้ ยานิโคติน
ผสมกับสารปรุงแต่งกลิน่ รสและสารต่าง ๆ เพือ่ ท�ำให้เด็กชอบ จูงใจ
ให้หดั สูบง่ายจนติดและเลิกสูบยาก5 ซึง่ สารปรุงแต่งรสเหล่านีก้ อ่ ให้
เกิดมะเร็งได้ สามารถปรับระดับให้ไอละอองนิโคตินละเอียดและ
มากขึน้ เพือ่ เพิม่ นิโคตินให้เข้าสูร่ า่ งกายมากตามต้องการ ไอละออง
เหล่านีส้ ามารถท�ำลายสุขภาพผูท้ อี่ ยูร่ อบข้างแบบควันบุหรีม่ อื สอง
และมือสามได้ดว้ ย6 บุหรีไ่ ฟฟ้ารุน่ แรก ท�ำรูปร่างแบบบุหรีท่ วั่ ไป
รุน่ ทีส่ องปรับเปลีย่ นแบบเหมือนปากกาหรือหลอดโลหะ รุน่ ทีส่ าม
เปลีย่ นเป็นตัวท�ำให้นโิ คตินเหลวระเหยกลายเป็นไอ (Advanced
personalized vaporizer) และรุน่ สีท่ ใี่ ช้ในปัจจุบนั เรียกว่า Vape
หรือ Pod ออกแบบให้เข้ากับ Life style คนรุน่ ใหม่ คือ บรรจุ
นิโคตินในตลับส�ำเร็จรูป ขนาดกะทัดรัดคล้ายแฟลชไดร๊ฟ สามารถ
ชาร์จไฟกับคอมพิวเตอร์ จัดเป็นบุหรีป่ ระเภทใช้ความร้อนแบบ
ไม่เผาไหม้ (Heat-not-burn) หรือ บุหรี่ไฟฟ้าชนิดแห้ง
(Heated Tobacco Product, HTP) ตัวอย่าง คือ IQOS
10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ
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อัตราการใช้บุหรี่ไฟฟ้าทุกประเทศเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
โดยพ่อค้าใช้เหลีย่ มกลยุทธ์ทางการตลาด มุง่ เป้าไปทีเ่ ยาวชน
ผู้มีบุคลิกอ่อนไหว เชื่อง่าย หลงเชื่อว่าบุหรี่ไฟฟ้าช่วยให้
เลิกสูบบุหรี่ได้และปลอดภัยต่อสุขภาพ แต่ความเป็นจริงคือ
วิธีเลิกสูบบุหรี่โดยใช้บุหรี่ไฟฟ้านี้ได้ผลต�่ำกว่าการใช้วิธีอื่น
และยังท�ำให้ตดิ ทัง้ สองอย่างอีกด้วย ปัจจุบนั ประเทศในสหภาพ
ยุโรป องค์การอนามัยโลกและสมาคมปอดอเมริกนั ได้สรุปเป็น
แนวทางเดียวกันว่า บุหรี่ไฟฟ้าท�ำให้เลิกสูบบุหรี่ได้น้อยกว่า
วิธีอื่น และไม่ช่วยเลิกบุหรี่7 เหตุจูงใจให้คนสูบบุหรี่ไฟฟ้าคือ
การปรุงแต่งกลิ่นรสที่หลากหลาย เช่น ผลไม้ ขนม ลูกกวาด
แอลกอฮอล์ ร่วมกับการออกแบบอุปกรณ์ให้ดทู นั สมัย สวยงาม
วารสารสาธารณสุขอเมริกนั ฉบับออนไลน์ เดือนมกราคม
2563 รายงานว่าในช่วง 5 ปีทผี่ า่ นมาวัยรุน่ อเมริกนั เริม่ สูบบุหรี่
ในช่วงอายุน้อยลง8 ระหว่างปี 2560-2561 นักเรียนมัธยม
อเมริกนั ใช้บหุ รีไ่ ฟฟ้าเพิม่ ขึน้ จากเดิม วัยรุน่ ทีเ่ คยใช้บหุ รีไ่ ฟฟ้า
มีโอกาสทีจ่ ะเริม่ สูบบุหรีช่ นิดอืน่ ๆ มากกว่าผูท้ ไี่ ม่เคยใช้เกือบ
4 เท่า ผลการศึกษาในทวีปอเมริกาเหนือ ยุโรปและเอเชีย
ก็แสดงว่าวัยรุน่ ทีไ่ ม่เคยสูบบุหรีม่ าก่อน เมือ่ ลองใช้บหุ รีไ่ ฟฟ้าจะ
มีแนวโน้มเริม่ สูบบุหรีใ่ นภายหลังได้เช่นกัน
ศูนย์วจิ ยั และจัดการความรูเ้ พือ่ การควบคุมยาสูบ (ศจย.)
มูลนิธริ ณรงค์เพือ่ การไม่สบู บุหรี่ และภาคีเครือข่าย ได้รวบรวม
สถานการณ์สำ� คัญในต่างประเทศ ดังนี้
สหรัฐอเมริกา ผู้แพร่ภาพกระจายเสียงของ CBS และ
CNN หยุดโฆษณาบุหรี่ไฟฟ้าเมื่อพบรายงานบุหรี่ไฟฟ้าท�ำให้
เจ็บป่วยและเสียชีวติ องค์การอาหารและยาแจ้งต่อรัฐสภาว่า
บุหรี่ไฟฟ้าไม่ปลอดภัย อาจเป็นอันตรายต่อหลอดเลือดและ
การไหลเวียนของเลือด ลดความสามารถของปอดในการต่อสู้
กับการติดเชือ้ และน�ำ้ ยาทีป่ รุงแต่งรสเป็นพิษ จึงห้ามบุหรีไ่ ฟฟ้า
ที่ ป รุ ง แต่ ง รสในหลายรั ฐ เช่ น แมสซาชู เ สตส์ นิ ว ยอร์ ก
ลอสแองเจลิส โอเรกอน โรดไอแลนด์ มหาวิทยาลัยแห่งอลาสก้า
และแองคอเรจ และในซุปเปอร์มาร์เก็ตของเท็กซัส แม้ว่า
องค์การอาหารและยาจะอนุมัติให้ขายบุหรี่ไฟฟ้ายี่ห้อ IQOS
ในอเมริกาเมือ่ เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 แต่ได้หา้ มกล่าวอ้างว่า
มีอนั ตรายน้อยกว่าบุหรีแ่ บบธรรมดา ศูนย์เพือ่ การควบคุมและ
ป้องกันโรคแนะน�ำให้หยุดใช้บหุ รีไ่ ฟฟ้าทีผ่ สมกัญชา ศาลนิวยอร์ก
ปฏิเสธค�ำขอให้ชะลอการห้ามบุหรีไ่ ฟฟ้าของภาคอุตสาหกรรม
บริษทั Apple ได้ถอน app เกีย่ วกับการใช้บหุ รีไ่ ฟฟ้า9
อินเดีย ห้ามบุหรี่ไฟฟ้าทุกรูปแบบ เพื่อปกป้องเยาวชน
ไม่ให้เกิดอันตราย ถือเป็นการป้องกันการท�ำลายประเทศ เพราะ
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สุขภาพคนไทย 2563

มีผลกระทบต่อสุขภาพของชาวอินเดีย และเยาวชนทีต่ ดิ บุหรี่
ไฟฟ้าจะตกเป็นเหยือ่ สารเสพติดได้อกี ด้วย
เกาหลี กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการแนะน�ำให้งด
ใช้บหุ รีไ่ ฟฟ้าจนกว่าจะได้ผลการตรวจสอบความเกีย่ วข้องของ
บุหรีไ่ ฟฟ้ากับโรคปอด
อิสราเอล กระทรวงสาธารณสุขห้ามขายตลับบุหรีไ่ ฟฟ้าที่
ปรุงแต่งรสเพราะความกังวลเรือ่ งปริมาณนิโคติน
ฟิลปิ ปินส์ พบเด็กผูห้ ญิงอายุ 16 ปี เกิดอาการปอดบาดเจ็บ
จากการสูบบุหรีไ่ ฟฟ้า จึงประกาศจะห้ามบุหรีไ่ ฟฟ้าทัว่ ประเทศ
มาเลเซีย เริม่ จากมาตรการคุมเข้มบุหรีไ่ ฟฟ้า แต่เมือ่ พบ
ว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพและพิสจู น์ไม่ได้วา่ ท�ำให้เลิกสูบบุหรี่
พร้อมทัง้ มีรายงานการเสียชีวติ ในอเมริกา จึงพิจารณาห้ามบุหรี่
ไฟฟ้าทุกประเภท

สถานการณ์บหุ รีไ่ ฟฟ้าในประเทศไทย

มีการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในไทยมาก่อน พ.ศ. 2550 สถาบัน
ส่งเสริมสุขภาพไทย มูลนิธสิ าธารณสุขแห่งชาติได้เผยแพร่ขา่ ว
บุหรี่ไฟฟ้าต่อสาธารณชนครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2551 จากนั้น
กรมควบคุมโรคและส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ได้พจิ ารณาการห้ามน�ำเข้าและจ�ำหน่าย และเมือ่ พ.ศ. 2553
กระทรวงสาธารณสุขได้ออกมาตรการห้ามน�ำเข้าบุหรีไ่ ฟฟ้ามา
จ�ำหน่ายในประเทศ และกระทรวงพาณิชย์ออกประกาศห้าม
น�ำเข้าบุหรีไ่ ฟฟ้าอย่างเป็นทางการเมือ่ พ.ศ. 2557 ส�ำนักงาน
คณะกรรมการคุ ้ ม ครองผู ้ บ ริ โ ภคได้ อ อกค� ำ สั่ ง ห้ า มขาย
หรือบริการบุหรี่ไฟฟ้าเมื่อ พ.ศ. 2558 และเมื่อ พ.ศ. 2560
ได้มพี ระราชบัญญัตคิ วบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560
ตลอดช่วงระยะเวลานี้ พ่อค้าบุหรี่ไฟฟ้าพยายามวิ่งเต้น
ให้ยกเลิกการห้ามบุหรีไ่ ฟฟ้า แต่รฐั บาลไทยยืนยันให้คงกฎหมาย
ห้ามต่อไป มีความพยายามจัดเวทีโน้มน้าวนักวิชาการให้ออก
ความคิดเห็นสนับสนุนบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ
หลายครั้ง และเนื่องจากประเทศไทยเป็นรัฐภาคีของกรอบ
อนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก
(The WHO Framework Convention on Tobacco
Control, WHO FCTC) จึ ง มี พั น ธกรณี ต ามมาตรา 35
ในการป้องกันไม่ให้อตุ สาหกรรมยาสูบแทรกแซงนโยบายของรัฐ
ซึง่ การทีอ่ ตุ สาหกรรมยาสูบให้เงินสนับสนุนสถาบันการศึกษา
จะท�ำให้ประเทศไทยผิดพันธกรณีนี้ได้ ตรงกับที่ Stopping
Tobacco Organizations and Products (STOP) เปิดเผย
กลยุทธ์การแทรกแซงนโยบายในบางประเทศ ได้แก่ การท�ำให้
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ระบบสาธารณสุขอ่อนแอ การโต้แย้งข้อมูลด้านสาธารณสุข
การจ้างผลิตและเผยแพร่งานวิจยั การล็อบบีผ้ กู้ ำ� หนดนโยบาย
การใช้อิทธิพลระดับนานาชาติ เช่น ความตกลงทางการค้า
ระหว่างประเทศ การคุกคามด้วยการด�ำเนินคดี และการ
ส่งเสริมชือ่ เสียงของตนเองให้มอี ทิ ธิพลต่อนโยบาย
สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพือ่ สังคมไทยปลอดบุหรี่ ศจย.
สถาบันอุดมศึกษาและภาคีเครือข่ายได้ร่วมมือกันขับเคลื่อน
เชิงนโยบายการควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าของประเทศไทย เพื่อให้
สาธารณชนทราบถึงกลยุทธ์การตลาดของบริษทั บุหรีไ่ ฟฟ้า10,11
และได้ร่วมกันพิจารณาทบทวนมาตรการร่วมกับกระทรวง
พาณิชย์ คณาจารย์ นักวิชาการ นักกฎหมายจากกระทรวง
สาธารณสุข ส่งผลให้ผกู้ ำ� หนดนโยบายระดับชาติยนื ยันห้ามน�ำ
เข้าบุหรีไ่ ฟฟ้าเพือ่ คุม้ ครองสุขภาพของคนไทยต่อไป
นอกจากบุหรี่ผสมเมนธอลที่ใช้กันมาค่อนศตวรรษแล้ว
บุหรี่ปรุงแต่งรสผลไม้ กานพลู ฯลฯ ได้แพร่เข้าสู่สังคมไทย
มานานมากกว่าสิบปี จนถึง พ.ศ. 2550 เริม่ มีบารากูแ่ บบหม้อสูบ
ที่ปรุงกลิ่นรสและมีสไตล์การสูบล่อใจเยาวชน ตามมาด้วย
บารากูไ่ ฟฟ้า ซึง่ ดัดแปลงอุปกรณ์ให้ได้รบั ความนิยมเพราะราคา
ถูกและปรุงแต่งกลิน่ รสได้มากขึน้ ประกอบกับช่วงกระแสสือ่
ออนไลน์ที่เข้าถึงง่าย ทั้ง เฟซบุ๊ก ไลน์ อินสตาแกรมและ
วอทส์แอป ท�ำให้แพร่ระบาดและขยายวงกว้างอย่างรวดเร็ว
ตั้งแต่ พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา บุหรี่ไฟฟ้ามีการปรับเปลี่ยน
รู ป แบบตลอดเวลาจนถึ ง รุ ่ น ปั จ จุ บั น ที่ ต รงกั บ ความนิ ย ม
คนยุคดิจิทัล ใช้ส่ือที่เข้าถึงคนทุกวัย ร่วมกับการส่งเสริมการ
ขายที่ล่อใจ เพิ่มแหล่งขาย 24 ชั่วโมงตลอด 7 วันในระดับ
รากหญ้า ทั้งตลาดนัดกลางคืน ตลาดนัดสุดสัปดาห์ และ
ตลาดนัดหน้าห้าง รวมถึงการส่งสินค้าและโอนเงินที่สะดวก
รวดเร็ว ท�ำให้การใช้บหุ รีไ่ ฟฟ้าขยายตัวอย่างไม่มขี ดี จ�ำกัด
เมือ่ พ.ศ. 2560 บุหรีช่ นิดใช้ความร้อนแบบไม่เผาไหม้ทำ�
กลยุทธ์สร้างความเชือ่ ถือว่าเป็นทางเลือกทีท่ นั สมัย ลดอันตราย
ลดความเสี่ยง เป็นที่นิยมใช้กันทั่วโลก กระแสนิยมนี้ได้ผลใน

กลุ่มผู้ไม่รู้ความจริงท�ำให้ตกเป็นเหยื่ออย่างง่ายดาย สถาบัน
ยุวทัศน์แห่งประเทศไทยส�ำรวจความคิดเห็นเด็กและเยาวชน
อายุ 15-25 ปี จ�ำนวน 1,674 คนจากทัว่ ประเทศ พบว่าร้อยละ
39.8 เข้าใจว่าบุหรีไ่ ฟฟ้าช่วยให้เลิกสูบบุหรีแ่ บบธรรมดาได้ และ
ร้อยละ 76.9 ได้รับข้อมูลที่บิดเบือนจากสื่อสังคมออนไลน์12
ประเทศเกาหลีน�ำ IQOS ซึ่งเป็น HTP ออกขายเป็นครั้งแรก
ต่อมามีผลการศึกษาพบว่า 96.25% ของผู้ใช้ HTP ยังคงสูบ
ทัง้ บุหรีแ่ บบธรรมดาร่วมกับ HTP จึงแสดงให้เห็นว่าไม่สามารถ
ท�ำให้เลิกบุหรีไ่ ด้ตามค�ำกล่าวอ้าง

ผลกระทบด้านสุขภาพของบุหรีไ่ ฟฟ้า

ศูนย์เพื่อการควบคุมและป้องกันโรคของอเมริกาเรียก
อาการปอดบาดเจ็บที่เกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าว่า E-cigarette
or Vaping product use- a Associated Lung Injury
(EVALI)13 ได้เตือนถึงอันตรายของเกลือนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้า
ทีอ่ าจส่งผลต่อพัฒนาการของสมองวัยรุน่ พบข้อมูลคนอังกฤษ
เสียชีวติ จากโรคปอดทีเ่ กีย่ วกับบุหรีไ่ ฟฟ้าคนแรกของโลกเมือ่
พ.ศ. 255314 อเมริการายงานจ�ำนวนผูป้ ว่ ยและเสียชีวติ ทีเ่ พิม่ ขึน้
อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดในเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 พบผู้ป่วย
ปอดอักเสบรวม 2,668 ราย เสียชีวติ รวม 60 ราย15 ซึง่ ตัวเลขนี้
ต�ำ่ กว่าความเป็นจริงมาก เพราะแพทย์อเมริกนั พบว่าบุหรีไ่ ฟฟ้า
สามารถท�ำให้คนเราเจ็บป่วยได้นานถึง 12 ปี16 จึงยังคงมี
คนเจ็บป่วยอีกจ�ำนวนมากทีไ่ ม่ถกู รายงานให้สาธารณชนทราบ
เนือ่ งจากยังไม่เสียชีวติ หรือเจ็บป่วยรุนแรง
ผลการศึกษาของ UC Riverside พบโลหะทีเ่ ป็นอันตราย
ในไอระเหยจากบุหรี่ไฟฟ้า เช่น โครเมียม ตะกั่วและนิกเกิล
ซึง่ เป็นสารก่อมะเร็ง มหาวิทยาลัยดุก๊ พบว่าสารปรุงแต่งรสมินต์
และเมนธอลในน�ำ้ ยาบุหรีไ่ ฟฟ้าก่อให้เกิดมะเร็งได้ เด็กอายุตำ�่
กว่า 5 ขวบ กว่า 70 คนในนอร์ธแคโรไลนาได้รบั พิษจากบุหรี่
ไฟฟ้าซึง่ เกิดจากการดืม่ น�ำ้ ยาบุหรีไ่ ฟฟ้า เข้าตา หรือสัมผัสทาง
ผิวหนัง สถาบันวิทยาศาสตร์แห่งชาติทางวิศวกรรมและการ
แพทย์ มีงานวิจยั ทีแ่ สดงว่าบุหรีไ่ ฟฟ้าท�ำให้เกิดความเสีย่ งต่อ
สุขภาพและปล่อยสารพิษ เยาวชนทีใ่ ช้บหุ รีไ่ ฟฟ้าเสีย่ งกับการ
อาการไอและมีผลต่ออาการก�ำเริบของหอบหืด มหาวิทยาลัย
แห่งซิดนีย์ มหาวิทยาลัยเวอร์มอนท์ และสถาบันวิจยั ทางการ
แพทย์วลู คอคของออสเตรเลียพบว่าบุหรีไ่ ฟฟ้าทีใ่ ช้สารปรุงแต่ง
รสท�ำให้อาการหอบหืดเลวลง มหาวิทยาลัยแห่งอาดีเลด
และโรงพยาบาลรอยัลอาดีเลดพบว่า ไอของบุหรีไ่ ฟฟ้าทีม่ กี าร
ปรุงแต่งรสท�ำให้เซลล์ปอดตายได้
10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ
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ประเทศไทยพบผู้ป่วยปอดอักเสบรายแรกจากการสูบ
สารกัญชาด้วยบุหรีไ่ ฟฟ้าเมือ่ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 256217 และ
สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทยยังพบผูป้ ว่ ยเข้าข่ายสงสัยปอด
อักเสบจากบุหรีไ่ ฟฟ้าอีกด้วย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดีรายงานว่า บุหรีไ่ ฟฟ้ากว่าร้อยละ 95 ผสมสารนิโคติน
ท�ำให้หวั ใจเต้นเร็ว ความดันโลหิตสูง หลอดเลือดสมองหดตัว
มีโลหะหนักที่มีพิษต่อปอดและไต มีสารก่อมะเร็งเป็นส่วน
ประกอบของตัวท�ำละลาย สารปรุงแต่งกลิ่นผลไม้หรือกลิ่น
หอมมีฤทธิท์ ำ� ลายเยือ่ บุหลอดลม มีการปล่อยอนุภาค PM 2.5
และอนุภาคนาโนที่แทรกซึมเข้าสะสมในร่างกาย18 ในกรณีที่
อุตสาหกรรมยาสูบประกาศว่าบุหรี่ไฟฟ้าลดความเสี่ยงการ
สูบบุหรีแ่ ละจะมาแทนทีบ่ หุ รีแ่ บบธรรมดานัน้ ได้มกี ารทบทวน
และวิเคราะห์อย่างเป็นระบบกับผลงานทางวิทยาศาสตร์
เกีย่ วกับบุหรีไ่ ฟฟ้าทีต่ พี มิ พ์ระหว่าง พ.ศ. 2551-2561 จ�ำนวน
100 รายงาน พบว่า มี 75 รายงานทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับบริษทั
บุหรี่ มีรายงานว่าสารพิษจากควันบุหรีช่ นิดใช้ความร้อนแทน
การเผาไหม้มนี อ้ ยกว่าบุหรีแ่ บบธรรมดาจริง แต่ไม่มหี ลักฐาน
แสดงว่าอันตรายต่อร่างกายน้อยลง คาดการว่าความเสีย่ งด้าน
ยาสูบของทั่วโลกที่แย่ลง (ท�ำให้คนสูบบุหรี่เพิ่มขึ้น) มีความ
สัมพันธ์กบั การส่งเสริมการขายสินค้าของอุตสาหกรรมยาสูบ19
นอกจากการเจ็บป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคดังกล่าวแล้ว
ยังมีขา่ วการบาดเจ็บรุนแรงจากอุปกรณ์บหุ รีไ่ ฟฟ้าระเบิด ตัง้ แต่
พ.ศ. 2556 เป็นต้นมา เช่น บุหรี่ไฟฟ้าระเบิดคาปาก ระเบิด
ในกระเป๋ากางเกง ระเบิดตามสถานทีส่ าธารณะ ในห้างร้านและ
สถานีรถไฟอีกด้วย ประเด็นส�ำคัญประการหนึง่ คือ ผูส้ บู บุหรีม่ ี
แนวโน้มการดืม่ แอลกอฮอล์มากขึน้ รวมถึงการใช้สารเสพติด
และมีพฤติกรรมนอกกฎหมายอืน่ ๆ ด้วย

เปรียบเทียบนโยบายและกฎหมายควบคุมบุหรี่
ไฟฟ้าของประเทศต่าง ๆ

นโยบายระดับชาติ กฎหมายและการด�ำเนินการเกีย่ วกับ
บุหรีไ่ ฟฟ้าของแต่ละประเทศมีความแตกต่างกัน มีทงั้ อนุญาตให้
ซือ้ ขายได้อย่างถูกกฎหมายไปจนถึงการห้ามน�ำเข้าทุกรูปแบบ

แม้ในประเทศเดียวกันอย่างอเมริกา ซึ่งมีระบบที่เข้มแข็งทั้ง
ด้านกฎหมาย การเมืองและสังคมก็ยังคงมีความแตกต่างกัน
ในแต่ละรัฐ เนื่องจากต้องต่อสู้ทางกฎหมายกับอุตสาหกรรม
บุหรี่ไฟฟ้ารายใหญ่ที่รักษาผลประโยชน์แบบไม่มีวันยอมแพ้
ระหว่างขบวนการทางกฎหมายซึ่งใช้เวลานานก็สามารถเก็บ
ผลประโยชน์ไปได้ดว้ ย มีคดีฟอ้ งร้องในอเมริกากว่า 1,000 คดี
เช่น นิวยอร์กซิตี้ฟ้องผู้ขายบุหรี่ไฟฟ้าปรุงแต่งรสออนไลน์ให้
เยาวชน รัฐวอชิงตันฟ้องผูผ้ ลิตบุหรีไ่ ฟฟ้าทีท่ ำ� ให้เกิดโรคปอด
และโรงเรียนฟ้องบริษทั บุหรีไ่ ฟฟ้าในประเด็นท�ำการตลาดกับ
เยาวชน ล่อลวงให้คิดว่าปลอดภัย อัยการในซานฟรานซิสโก
ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และทนายความของ
รัฐหลายแห่งได้แสดงความเห็นว่าการโฆษณาบุหรี่ไฟฟ้าใน
เว็บไซต์ อาจถูกด�ำเนินคดีทางแพ่งตามรัฐบัญญัตอิ าหารยาและ
เครื่องส�ำอาง ค.ศ. 1938 ได้ ถ้าฉลากของผลิตภัณฑ์ไม่ให้
ค�ำเตือนทีม่ ากเพียงพอ ในแคนาดาก็มคี ดีฟอ้ งร้องเช่นเดียวกัน
ไต้หวัน ออกกฎหมายควบคุมบุหรีไ่ ฟฟ้าเมือ่ พ.ศ. 2561
ก�ำหนดเป็นผลิตภัณฑ์ผดิ กฎหมาย และห้ามโฆษณาว่าช่วยให้
เลิกบุหรี่ แต่กพ็ บปัญหาเยาวชนแอบซือ้ ขายทางอินเทอร์เน็ต
ท�ำให้นักเรียนมัธยมเริ่มสูบบุหรี่มากขึ้น ที่ส�ำคัญคือมีโอกาส
สูบกัญชามากกว่าคนที่ไม่ใช้บุหรี่ไฟฟ้าถึง 3.47 เท่า เยาวชน
อายุนอ้ ยยิง่ มีแนวโน้มทีจ่ ะสูบกัญชามากขึน้
กฎหมายประเทศไทยจัดให้บุหรี่ชนิดใช้ความร้อนแบบ
ไม่เผาไหม้เป็นบุหรีไ่ ฟฟ้าประเภทหนึง่ อาจเรียกว่าบุหรีไ่ ฟฟ้า
ชนิดแห้ง รัฐบาลไทยและภาคีเครือข่ายได้รว่ มมือกันด�ำเนินงาน
อย่างเต็มทีจ่ นได้กฎหมายทีป่ กป้องคนไทยจากบุหรีไ่ ฟฟ้า โดย
ห้ามน�ำเข้า ห้ามขาย ห้ามบริการ ห้ามส่งเสริมการขายในระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ แต่พอ่ ค้ายังคงใช้เหลีย่ มกลยุทธ์หลอกหา
ผลประโยชน์อย่างผิดกฎหมาย เช่น เปิดตลาดออนไลน์ ส่งเสริม
การขาย จ้างผูร้ วี วิ สินค้าท�ำตัวเป็นลูกค้า อ้างกระแสความนิยม
ทัว่ โลก กลยุทธ์ในระดับทีส่ งู ขึน้ ไปจะใช้วธิ เี ชิญหรือจ้างนักวิชาการ
จากสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันทีส่ งั คมเชือ่ ถือมาท�ำการศึกษา
วิจยั และจัดประชุมวิชาการเพือ่ ออกสือ่ แสดงเนือ้ หาเชิงวิชาการ
ด้านทีม่ ปี ระโยชน์ ใช้วาทะ เช่น ลดอันตราย ลดความเสีย่ งหรือ
ไร้ควัน เป็นต้น มีการจัดตัง้ กลุม่ สนับสนุนการใช้บหุ รีไ่ ฟฟ้าเพือ่
เคลือ่ นไหวต่อต้านการห้ามจ�ำหน่าย ส�ำหรับกลยุทธ์ระดับชาติ
จะหาจังหวะล็อบบีผ้ มู้ อี ำ� นาจเพือ่ ล้มกฎหมายหรือข้อก�ำหนด
ส�ำคัญทีข่ ดั ขวางผลประโยชน์การค้าบุหรีไ่ ฟฟ้าอย่างต่อเนือ่ ง
ทัง้ นี้ การลักลอบสูบและซือ้ ขายบุหรีไ่ ฟฟ้ายังระบาดหนัก
มากทัว่ ประเทศ การจับกุมกวาดล้างยังไม่ได้ผลเท่าทีค่ วร ซึง่ เป็น
ภาพ : http://www.welovedantruat.com

ปัญหาเช่นเดียวกันทัว่ โลก พบว่าร้านค้าในอังกฤษเกือบร้อยละ
40 ขายบุหรีไ่ ฟฟ้าให้กบั เด็กอย่างผิดกฎหมาย ทัง้ ทีม่ กี ฎหมาย
ห้ามขายบุหรีแ่ ก่เด็กทีอ่ ายุไม่ถงึ 18 ปี นับเป็นปัญหาทีแ่ ก้ยาก
โดยเฉพาะการใช้สื่อออนไลน์เจาะตลาดเพื่อเข้าถึงคนทุกวัย
จากรายงานของสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย พบการจ�ำหน่าย
ทางสือ่ ออนไลน์รอ้ ยละ 80.8 ตลาดกลางคืนร้อยละ 39.2 และ
โดยเพือ่ นหรือคนใกล้ชดิ ร้อยละ 31.320
เนือ่ งจากการลักลอบซือ้ ขายบุหรีไ่ ฟฟ้าทางสือ่ ออนไลน์เป็น
ปัญหาใหญ่ อีกทัง้ ยังมีการลักลอบจ�ำหน่ายบุหรีไ่ ฟฟ้าในหลาย
พืน้ ที่ น.พ. อ�ำพล จินดาวัฒนะ สมาชิกวุฒสิ ภาจึงได้ตงั้ กระทู้
ถามนายกรัฐมนตรี เรือ่ งการจัดการปัญหาบุหรีไ่ ฟฟ้าผิดกฎหมาย
โดยสอบถามถึงมาตรการควบคุมและการบังคับใช้กฎหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ21 นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ซงึ่ ได้รบั มอบหมายให้มาตอบกระทู้
ได้ชี้แจงว่าในเดือนกุมภาพันธ์ - สิงหาคม 2562 ส�ำนักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ท�ำการจับกุมผู้กระท�ำผิด
80 ราย ส่วนกรมศุลกากร ในปี 2562 จับกุมทีด่ า่ นสะเดาจ�ำนวน
8 คดี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 6,031 คดี ท่าอากาศยาน
ดอนเมือง 28 คดี ส่วนส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ในรอบปี 2562
กองบังคับการปราบปรามการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับการ
คุม้ ครองผูบ้ ริโภค ท�ำการจับกุม 16 คดี นอกจากนีม้ กี ารแก้ไข
พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูบ้ ริโภค โดยเพิม่ บทลงโทษให้สงู ขึน้
อีกทั้งมีการแต่งตั้งคณะท�ำงานปฏิบัติการพิเศษติดตามความ
เคลือ่ นไหวผูก้ ระท�ำผิดทางสือ่ ออนไลน์ ประกอบกับมีการเชิญ
ผูป้ ระกอบการทีเ่ ป็นเจ้าของเว็บไซต์ตา่ ง ๆ มาหารือแนวทางควบคู่
กับการสืบสวนจับกุม22 อย่างไรก็ตาม ค�ำชีแ้ จงดังกล่าวดูเหมือน
จะเป็นมาตรการเชิงตัง้ รับ ทีย่ งั ไม่สามารถแก้ปญั หาบุหรีไ่ ฟฟ้า
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากนัก ภาครัฐและภาคประชาสังคม
จ�ำเป็นต้องท�ำงานเชิงรุกร่วมกันในการแก้ปญั หาดังกล่าว

แนวทางควบคุมบุหรีไ่ ฟฟ้าให้มปี ระสิทธิภาพ

ประเทศไทยก�ำลังต่อสูก้ บั อุตสาหกรรมบุหรีไ่ ฟฟ้าซึง่ เป็น
กลุม่ ผลประโยชน์ขา้ มชาติขนาดยักษ์ทมี่ มี อื อาชีพท�ำงานอย่าง
เป็นระบบด้วยงบประมาณมหาศาล ภาคีหลักของไทยจึงสร้าง
โมเดล “ประสาน 3 พลัง” ได้แก่ 1) พลังนโยบาย/ราชการ โดย
คณะรัฐบาลร่วมกับองค์กรภาครัฐสร้างและบังคับใช้กฎหมาย
2) พลังวิชาการ โดย ศจย. สถาบันอุดมศึกษาและสถาบัน
วิชาการ สนับสนุน เฝ้าระวัง ประเมินผลและผลักดันงานวิจยั ไป
ใช้ประโยชน์แก่สาธารณะ 3) พลังสังคม โดยมูลนิธริ ณรงค์เพือ่ การ

ไม่สบู บุหรี่ สมาพันธ์/เครือข่ายวิชาชีพและสถาบันยุวทัศน์แห่ง
ประเทศไทย ร่วมสร้างนโยบายสาธารณะ เปิดเวทีแลกเปลีย่ น
เรียนรูท้ งั้ ออนไลน์/ออฟไลน์ดว้ ยเทคโนโลยีสอื่ สารทีท่ นั ยุค
เนื่องจากอุตสาหกรรมบุหรี่ไฟฟ้ามุ่งเป้าหมายไปที่กลุ่ม
เยาวชน พลังทัง้ สามจึงต้องร่วมกันท�ำยุทธศาสตร์สร้างเยาวชน
รุน่ ใหม่ทมี่ ี DNA ไม่สบู บุหรีต่ ลอดชีวติ ตัง้ เป้าหมาย “เยาวชนไทย
Gen Alpha ปลอดบุหรี่อย่างถาวรใน 15 ปี” โดยเริ่มสร้าง
ภูมคิ มุ้ กันตัง้ แต่อยูใ่ นครรภ์ เน้นการเลีย้ งดูตงั้ แต่เกิดโดยมีพอ่ แม่
เป็นแบบอย่างในชีวติ ประจ�ำวัน ต่อด้วยหลักสูตรของโรงเรียน
ที่ปลูกฝังความรู้และเจตคติถูกต้องตั้งแต่ชั้นปฐมวัยไปจนถึง
มัธยมปลาย เป็นการปลูกฝังภูมติ า้ นทานแบบ “ธรรมดาและ
สม�ำ่ เสมอ” ตลอดเวลาจนถึงวัยรุน่ ซึง่ เป็นช่วงทีเ่ หมาะสมและยาว
เพียงพอในการให้เกิดภูมติ า้ นทานทีค่ งอยูต่ ลอดไปจนถึงวัยผูใ้ หญ่
ขณะเดียวกันต้องปราบปรามการขบวนการค้าทัว่ ประเทศอย่าง
เข้มข้น ในปัจจุบนั นีท้ งั้ สามพลังมีระบบจัดการความรูท้ เี่ ข้มแข็ง
ขึน้ มาก สามารถออกกฎหมายและบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ที่
ครอบคลุมทัง้ ด้านลึกและกว้างจากทัว่ โลก น�ำมาวิเคราะห์จนได้
ประเด็นส�ำคัญเพือ่ ใช้สงั เคราะห์มาตรการได้เท่าทันสถานการณ์
และไม่ลา้ หลังกลยุทธ์ของพ่อค้าบุหรีไ่ ฟฟ้า “แต่ยงั ต้องร่วมกันต่อสู้
ศึกใหญ่ครัง้ นีต้ อ่ ไปอีกมาก จึงจะควบคุมบุหรีไ่ ฟฟ้าไม่ให้ทำ� ลาย
เด็กและเยาวชนไทยได้ในอนาคต”

บทสรุป

อัตราการใช้บุหรี่ไฟฟ้าทุกประเทศเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
โดยพ่อค้าใช้เหลีย่ มกลยุทธ์ทางการตลาด มุง่ เป้าไปทีเ่ ยาวชน
ผูม้ บี คุ ลิกอ่อนไหว เชือ่ ง่ายและรูไ้ ม่เท่าทัน หลงเชือ่ ว่าบุหรีไ่ ฟฟ้า
ช่วยให้เลิกสูบบุหรีไ่ ด้และปลอดภัยต่อสุขภาพ แต่ความเป็นจริง
คือ วิธเี ลิกสูบบุหรีโ่ ดยใช้บหุ รีไ่ ฟฟ้านีไ้ ด้ผลต�ำ่ กว่าการใช้วธิ อี นื่
และยังท�ำให้ตดิ ทัง้ สองอย่างอีกด้วย บุหรีไ่ ฟฟ้ามีการปรับเปลีย่ น
รูปแบบตลอดเวลาจนถึงรุน่ ปัจจุบนั ทีต่ รงกับความนิยมคนยุคดิจิ
ทอล ใช้สอื่ ทีเ่ ข้าถึงคนทุกวัย ร่วมกับการส่งเสริมการขายทีล่ อ่ ใจ
ท�ำให้การใช้บหุ รีไ่ ฟฟ้าขยายตัวอย่างไม่มขี ดี จ�ำกัด การลักลอบ
สูบและซือ้ ขายบุหรีไ่ ฟฟ้ายังระบาดหนักมากทัว่ ประเทศ และ
การจับกุมกวาดล้างยังไม่ได้ผลเท่าทีค่ วร ภาคีหลักของไทยจึง
สร้างโมเดล “ประสาน 3 พลัง” ได้แก่ พลังนโยบาย/ราชการ
พลังวิชาการ และพลังสังคม เพื่อสร้างนโยบายสาธารณะ
เปิดเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรูท้ งั้ ออนไลน์/ออฟไลน์ดว้ ยเทคโนโลยี
สื่อสารที่ทันยุค และร่วมกันท�ำยุทธศาสตร์สร้างเยาวชน
gen ใหม่ทมี่ ี DNA ไม่สบู บุหรีต่ ลอดชีวติ
10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ
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รับมือสังคมสูงวัย: ไทยตั้งศูนย์อาเซียน

เพื่อสังคมสูงอายุอย่างมีศักยภาพและนวัตกรรม (ACAI)
ภาพ : https://www.freepik.com

ในปี 2563 ประเทศไทยมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 18 ของประชากรทั้งหมด และในอีกไม่เกิน 15 ปี
ข้างหน้าคาดประมาณว่า ประเทศไทยจะกลายเป็นสังคมสูงอายุระดับสุดยอด เมื่อมีสัดส่วนประชากรอายุ 60 ปี
ขึ้นไปสูงถึงร้อยละ 28 ของประชากรทั้งหมด ประเทศไทยจึงส่งเสริมความร่วมมือด้านการสูงวัยอย่างมีศักยภาพ
(Active Ageing) ในภูมิภาคอาเซียน จนเป็นที่มาของการจัดตั้งศูนย์อาเซียนเพื่อผู้สูงอายุอย่างมีศักยภาพและ
นวัตกรรม (ASEAN Centre for Active Ageing and Innovation: ACAI) ในประเทศไทยในเวลาต่อมา

การสู ง วั ย ของประชากรเป็ น ปรากฏการณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น
ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เป็นการเปลี่ยนผ่านประชากร
จากยุคเกิดมาก ตายมาก กลายเป็นยุคเกิดน้อย ตายยาก
ปัจจุบันประชากรโลกได้กลายเป็นสังคมสูงอายุแล้ว เมื่อมี
สัดส่วนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปกว่าหนึ่งพันล้านคน หรือ
คิดเป็นร้อยละ 14 ของประชากรโลกทั้งหมด1 นอกจากนี้
ประเทศที่ พั ฒ นาแล้ ว ส่ ว นใหญ่ ไ ด้ ก ลายเป็ น สั ง คมสู ง วั ย
อย่างสมบูรณ์ในขณะที่ประเทศก�ำลังพัฒนาหลายประเทศ
ก�ำลังมีอายุสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ประเทศไทยก็เช่นเดียวกัน
ประชากรไทยก�ำลังมีอายุสูงขึ้นในอัตราที่เร็วมาก ปัจจุบัน
ประเทศไทยได้ ก ลายเป็ น สั ง คมสู ง วั ย แล้ ว ตั้ ง แต่ ป ี 2548
และในปี 2563 ประเทศไทยมีประชากรอายุ 60 ปีขนึ้ ไป ราว
12 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 18 ของประชากรทัง้ หมด และ
ในอีกไม่เกิน 15 ปีข้างหน้าคาดประมาณว่า ประเทศไทยจะ
กลายเป็นสังคมสูงอายุระดับสุดยอด เมื่อมีสัดส่วนประชากร
อายุ 60 ปีขึ้นไปสูงถึงร้อยละ 28 ของประชากรทั้งหมด2

74

สุขภาพคนไทย 2563

ด้วยเหตุนี้ ประเทศไทยจึงได้ร่วมมือกับประเทศอาเซียน
ด้านการสูงวัยอย่างมีศักยภาพ (Active Ageing) จนเป็น
ที่มาของการจัดตั้งศูนย์อาเซียนเพื่อผู้สูงอายุอย่างมีศักยภาพ
และนวัตกรรม (ASEAN Centre for Active Ageing and
Innovation: ACAI) ในประเทศไทยในเวลาต่อมา บทความนี้
เป็ น การอภิ ป รายเรื่ อ งการเข้ า สู ่ สั ง คมสู ง วั ย ของอาเซี ย น
ยุทธศาสตร์สังคมสูงวัยของไทย ความร่วมมือของอาเซียนใน
การจัดตั้งศูนย์ ACAI และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางความ
ร่วมมือของศูนย์ ACAI

อาเซียนกับการเข้าสู่สังคมสูงวัย

ไม่เพียงแต่ประเทศไทยเท่านั้น ที่มีประชากรสูงอายุ
จ�ำนวนมาก ประเทศทีเ่ ป็นสมาชิกอาเซียน (The Association
of Southeast Asian Nations - ASEAN) มีประชากร
สูงอายุรวมกันประมาณ 74 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 11
ของประชากรอาเซียนทั้งหมด3 จึงกล่าวได้ว่า อาเซียนได้เข้า

สูส่ งั คมสูงอายุแล้ว โดยมีสงิ คโปร์เป็นประเทศทีส่ งู วัยเร็วทีส่ ดุ
ในอาเซียน โดยมีผู้สูงอายุสูงถึงร้อยละ 21 และเป็นประเทศ
เดียวในอาเซียนที่กลายเป็นสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์แล้ว
ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็กา้ วเข้าสูส่ งั คมสูงวัยอย่างรวดเร็ว
เมือ่ เทียบกับประเทศเพือ่ นบ้านอาเซียน และสูงวัยเป็นอันดับ
ทีส่ องรองจากสิงคโปร์
ผลกระทบของการเป็นสังคมสูงวัยไม่เพียงแต่สง่ ผลกระทบ
ในระดับบุคคลหรือในระดับครอบครัวเท่านัน้ แต่ยงั ส่งผลกระทบ
ในวงกว้างไปยังระดับประเทศด้วย เมือ่ ประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน
กําลังเผชิญกับการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของจ�ำนวนผู้สูงอายุ
โดยจ�ำนวนเกิดมีแนวโน้มลดลงอันเนื่องมาจากคนไม่แต่งงาน
อยูเ่ ป็นโสดมากขึน้ ในขณะเดียวกันคนก็มอี ายุยนื ยาวขึน้ อันเป็น
ผลสืบเนือ่ งมาจากความก้าวหน้าทางการแพทย์และสาธารณสุข
ท�ำให้อตั ราเพิม่ ประชากรลดต�ำ่ ลง ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดย
จะเกิดปัญหาขาดแคลนแรงงานในอนาคต นอกจากนีแ้ ล้วการมี
จ�ำนวนผูส้ งู อายุเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง ท�ำให้ภาครัฐจ�ำต้องรับมือ
กับการเปลีย่ นแปลงโครงสร้างประชากร และให้ความส�ำคัญกับ
การดูแลผูส้ งู อายุในมิตติ า่ ง ๆ ทัง้ ทางด้านสุขภาพกาย สุขภาพใจ
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสวัสดิการทางสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม
และทีอ่ ยูอ่ าศัย
ส�ำหรับประเทศไทย ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญดังกล่าว
และมีการเตรียมการรองรับการเป็นสังคมสูงวัยโดยสร้าง
มาตรการความมัน่ คงทางด้านต่าง ๆ เพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวติ
ของผูส้ งู อายุทงั้ ทางด้านสุขภาพ การด�ำรงชีวติ และการมีสว่ น
ร่วมในสังคม เพือ่ ให้ผสู้ งู อายุสงู วัยอย่างมีพลัง4

ไทยกับยุทธศาสตร์ด้านผู้สูงอายุ

ประเทศไทยตื่ น ตั ว กั บ ปรากฏการณ์ เ ปลี่ ย นแปลง
โครงสร้างประชากรและการเป็นสังคมสูงวัย โดยได้เข้าไป
มีสว่ นร่วมทัง้ ในเวทีระดับโลกและระดับภูมภิ าค ไม่วา่ จะเป็น
การเข้าร่วมสนธิสญ
ั ญา ปฏิญญา และแผนปฏิบตั กิ ารต่าง ๆ
ที่ด�ำเนินงานด้านผู้สูงอายุ โดยในการประชุมสมัชชาโลก
ครั้งที่ 1 ขององค์การสหประชาชาติ ว่าด้วยเรื่องผู้สูงอายุ
ทีก่ รุงเวียนนา เมือ่ ปี 2525 ได้เกิดแผนปฏิบตั กิ ารนานาชาติ
เกีย่ วกับผูส้ งู อายุ ซึง่ เป็นแนวทางในการปฏิบตั ใิ นเรือ่ งผูส้ งู อายุ
มานานกว่า 20 ปี ประกอบกับใน ค.ศ. 1991 สหประชาชาติ
ได้จัดท�ำร่างหลักการของสหประชาชาติส�ำหรับผู้สูงอายุขึ้น
(UN Principles for Older Persons) ซึง่ ให้แนวทางในการ
พึ่ ง ตนเอง การมี ส ่ ว นร่ ว มในสั ง คม การได้ รั บ การดู แ ล
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การบรรลุความพึงพอใจของตนเอง และการอยูอ่ ย่างมีเกียรติ
มีศกั ดิศ์ รี ทัง้ สองส่วนจึงเป็นแนวทางการปฏิบตั ใิ ห้ทกุ ประเทศ
ทั่วโลกตลอดเวลาที่ผ่านมารวมถึงประเทศไทย จนเป็นที่มา
ของแผนผูส้ งู อายุแห่งชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2525-2544
ในเวลาต่อมา การประชุมสมัชชาโลกว่าด้วยผู้สูงอายุ
ครั้งที่ 2 ที่จัดขึ้นโดยองค์การสหประชาชาติ ณ กรุงมาดริด
ประเทศสเปน ระหว่างวันที่ 8-12 เมษายน 2545 (ค.ศ.
2002) ได้ก่อให้เกิดแผนปฏิบัติการระหว่างประเทศมาดริด
ว่าด้วยผู้สูงอายุ (The Madrid International Plan of
Action on Ageing : MIPAA) ขึ้น ถือได้ว่าเป็นการประชุม
ที่น�ำมาซึ่งแผนปฏิบัติการในการด�ำเนินงานด้านผู้สูงอายุ
ในประเทศไทย และชี้น�ำทิศทางการด�ำเนินงานทางด้าน
ผู้สูงอายุให้กับประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ
ร่ ว มกั น โดยมี เ ป้ า หมายหลั ก ในการพั ฒ นาผู ้ สู ง อายุ ใ น
3 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) ผู้สูงอายุกับการพัฒนา 2) สูงวัย
อย่างสุขภาพดีและมีสุขภาวะ และ 3) การสร้างความมั่นใจ
ว่าจะมีสภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุนและเหมาะสม
ประเทศไทยในฐานะภาคีสมาชิกของสหประชาชาติ
ได้ ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ ในการด� ำ เนิ น งานด้ า นผู ้ สู ง อายุ เ พื่ อ
ขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการฯ นี้ โดยการมีแผนแม่บท
ด้านผู้สูงอายุ ได้แก่ แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.
2525-2544) และแผนพัฒนาผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2545-2564) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552 รวมถึง
การมีพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2553 เพื่อท�ำหน้าที่เป็นแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ
เพื่ อ ก� ำ หนดทิ ศ ทางการพั ฒ นาและการด� ำ เนิ น งานด้ า น
10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ
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ผู้สูงอายุในภาพรวม และเป็นการสะท้อนการด�ำเนินงาน
ด้านผู้สูงอายุในระดับนโยบายของประเทศไทย5,6
แม้วา่ ประเทศไทยจะเข้าสูส่ งั คมสูงอายุมาเป็นระยะเวลา
หนึ่งแล้ว ตั้งแต่ปี 2548 แต่การด�ำเนินงานด้านผู้สูงอายุของ
ประเทศไทยทีผ่ า่ นมายังถือว่าไม่ประสบความส�ำเร็จเท่าทีค่ วร
หากลองน�ำดัชนีตา่ ง ๆ ในแต่ละยุทธศาสตร์ภายใต้แผนผูส้ งู อายุ
แห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545-2564) มาพิจารณาความส�ำเร็จ
จะพบว่ากว่าครึ่งหนึ่งของดัชนีในแผนผู้สูงอายุแห่งชาติยังไม่
บรรลุเป้าหมาย และพบว่ายังมีปญั หาและอุปสรรคทีท่ ำ� ให้การ
ด�ำเนินงานด้านผูส้ งู อายุยงั ก้าวไกลไม่ทนั กับจ�ำนวนและสัดส่วน
ผูส้ งู อายุทมี่ แี นวโน้มเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง7
แม้ว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุ ษ ย์ ไ ด้ เ สนอคณะรั ฐ มนตรี เ พื่ อ พิ จ ารณามาตรการให้
ขับเคลื่อนเรื่อง “สังคมสูงอายุ” เป็นระเบียบวาระแห่งชาติ
และได้ เ ห็ น ชอบแล้ ว เมื่ อ วั น ที่ 4 ธั น วาคม 2561 โดยมี
วัตถุประสงค์ให้เกิดการบูรณาการการท�ำงานร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประสังคม
โดยมีจุดมุ่งหมายร่วมกันคือ ให้คนทุกวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ในสังคมสูงวัย8 แต่การด�ำเนินงานเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อน
ดังกล่าวยังไม่เห็นเป็นรูปธรรมเท่าที่ควร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การบู ร ณาการในการใช้ ข ้ อ มู ล ที่ เ ป็ น ฐานข้ อ มู ล เดี ย วกั น
ส่งผลท�ำให้ขาดการเชือ่ มโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานกับพืน้ ที่
นอกจากนีแ้ ล้วฐานข้อมูลผูส้ งู อายุในประเด็นเรือ่ งต่าง ๆ ควรมี
การบูรณาการและจัดการอย่างเป็นระบบและเป็นมาตรฐาน
เดียวกันทั้งหมด เพื่อประโยชน์ในการดึงข้อมูลมาใช้ร่วมกัน
เพื่อให้สามารถสะท้อนสถานการณ์ปัจจุบันได้ สิ่งส�ำคัญที่สุด
รัฐควรจะมีการเตรียมการด้านบุคลากรเพื่อรองรับสังคม
สูงวัย และบุคลากรที่ท�ำงานด้านผู้สูงอายุจะต้องมีความ
เข้าใจในแผนผู้สูงอายุเป็นอย่างดีเพื่อให้มีการด�ำเนินงาน
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนีแ้ ล้วในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ตั้งแต่ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) เป็นต้นมา ได้มีการ
ตระหนักถึงการเข้าสู่สังคมสูงวัยในประเทศไทยและกลุ่ม
ประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งสะท้อนให้เห็นความตื่นตัวในการ
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ด�ำเนินงานด้านผูส้ งู อายุของประเทศไทยในระดับนโยบาย เช่น
สนับสนุนให้ประชาชนออมเพือ่ การเกษียณ แผนสนับสนุนการ
จ้างงานผูส้ งู อายุ วางแผนการดูแลผูส้ งู อายุระยะยาว ส่งเสริม
กิจกรรมทางสังคมของผู้สูงอายุ เสริมสร้างความตระหนักแก่
สั ง คมเพื่ อ รองรั บ สั ง คมสู ง วั ย ปกป้ อ งสิ ท ธิ ท างสั ง คมของ
ผูส้ งู อายุ เป็นต้น9 นโยบายดังกล่าวนอกจากจะมีผลตอบสนอง
ต่อแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางด้านประชากรแล้ว ยังมีผล
ตอบสนองต่ อ การเปลี่ ย นแปลงเศรษฐกิ จ และสั ง คมใน
ประเทศไทยอีกด้วย ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่รัฐบาลไทยได้
ตระหนักถึงความท้าทายในเรือ่ งการดูแลผูส้ งู อายุในระยะยาว

ไทยกับความร่วมมือด้านผูส้ งู อายุในอาเซียน

การด�ำเนินงานเกี่ยวกับผู้สูงอายุของไทยในระยะที่ผ่าน
มาถือได้ว่าเป็นการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยที่
ก�ำลังจะกลายเป็นประชากรสูงอายุอย่างสมบูรณ์ในอนาคต
ซึ่งเป็นการวางรากฐานที่ดีในการสนับสนุนให้ผู้สูงอายุสูงวัย
อย่างมีคณ
ุ ภาพ ในปี 2562 ประเทศไทยได้รว่ มมือกับอาเซียน
ด้านการสูงวัยอย่างมีศกั ยภาพ (Active Ageing) โดย พลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานอาเซียน
ได้ เ สนอให้ ป ระเทศไทยจั ด ตั้ ง ศู น ย์ อ าเซี ย นเพื่ อ ผู ้ สู ง อายุ
อย่างมีศกั ยภาพและนวัตกรรม (ASEAN Centre for Active
Ageing and Innovation: ACAI) ในการประชุมสุดยอด
อาเซียน เนือ่ งจากประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศทีม่ คี วามพร้อม
ทัง้ ทางด้านองค์ความรูแ้ ละการด�ำเนินงานในด้านนี้
ในการด�ำเนินการเพื่อจัดตั้งศูนย์อาเซียนเพื่อผู้สูงอายุ
หรื อ ศู น ย์ ACAI ที่ป ระเทศไทยเป็ น ประเทศเจ้ า ภาพใน
ปี 2562 นั้น ไทยได้จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมใน
การเปิ ด ศู น ย์ ส องครั้ ง โดยการประชุ ม ครั้ ง แรกเมื่ อ เดื อ น
กรกฎาคม 2562 ผู้เข้าร่วมเป็นองค์กรที่เกี่ยวข้องทางด้าน
ผู้สูงอายุในประเทศไทย เช่น ด้านสังคม เศรษฐกิจ การศึกษา
เพื่อพูดคุยถึงสถานการณ์ และนโยบายที่จะไปน�ำเสนอใน
ระดับอาเซียนผ่านกลไกของศูนย์ ACAI ส�ำหรับการประชุม
ครั้งที่สองเป็นการประชุมร่วมกับตัวแทนในประเทศสมาชิก
อาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ที่ดูแลเรื่องของผู้สูงอายุทั้งด้าน

ภาพ : https://pr.moph.go.th

สุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ และนวัตกรรมต่าง ๆ ในการประชุม
ที่มีชื่อว่า Partnership Meeting of ASEAN Centre for
Active Ageing and Innovation: ACAI ช่วงวันที่ 7-9
สิงหาคม 2562 โดยหารือกันเรื่องสถานการณ์การสูงวัย
นโยบายของแต่ละประเทศอาเซียน และประเด็นในการขับ
เคลื่อนร่วมกัน โดยมีผู้เชี่ยวชาญในประเด็นต่าง ๆ ทั้งด้าน
สุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจ มาพูดคุยร่วมกัน รวมถึงตัวแทน
จากภาคีของประชาคมอาเซียน ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้
และการประชุมเอเชีย-ยุโรป Asia-Europe Meeting (ASEM)
มาร่ ว มให้ ค วามเห็ น ผลการประชุ ม สรุ ป เบื้ อ งต้ น ได้ ว ่ า
ประเด็นที่ควรน�ำไปขับเคลื่อนผ่านศูนย์ ACAI มี 4 ประเด็น
หลักได้แก่เรือ่ ง 1) การออม ระบบประกัน 2) การดูแลระยะยาว
3) การดูแลปฐมภูมิ โดยเน้นการดูแลในชุมชน และ 4) การพัฒนา
ฐานข้อมูล Data center หรือ Data management เพื่อน�ำ
ไปใช้พัฒนานโยบายและระบบบริการ10

ไทยเปิดตัวศูนย์ ACAI

ศูนย์อาเซียนเพือ่ ผูส้ งู อายุอย่างมีศกั ยภาพและนวัตกรรม
(ASEAN Centre for Active Ageing and Innovation:
ACAI) ได้เปิดตัวเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 ในพิธีเปิด
การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 35 โดยมีพลเอก ประยุทธ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี นายกรัฐมนตรี
ได้กล่าวถ้อยแถลงแสดงจุดยืนของประเทศไทยในการสนับสนุน
การสร้าง “ความยั่งยืน” ให้กับประชาคมอาเซียนทั้ง 10
ประเทศ คือ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย บรูไน
เวียดนาม ลาว เมียนมา กัมพูชา และไทย ที่มีประชากรรวม
650 ล้านคน รวมกับประเทศจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ หรือ
“อาเซียน + 3” ดังใจความว่า

“อาเซียนจ�ำเป็นต้องมีกระบวนทัศน์ใหม่สำ� หรับการเติบโต
ทางเศรษฐกิจทีม่ พี ลวัต มีความยัง่ ยืน และครอบคลุมทุกภาค
ส่วน ไม่ทงิ้ ใครไว้ขา้ งหลัง โดยต้องให้ความส�ำคัญกับการพัฒนา
ทุนมนุษย์และรักษาสภาพแวดล้อมควบคูก่ นั ไป”11
แนวทางที่เป็นองค์รวมในการด�ำเนินงานเพื่อความยั่งยืน
ครอบคลุมใน 3 ด้าน ได้แก่ 1) การดูแลผูส้ งู อายุทงั้ ในด้านสังคม
และด้านสาธารณสุข 2) การเพิม่ พูนศักยภาพทางเศรษฐกิจ และ
3) การเสริมสร้างสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ อ�ำนวยซึง่ รวมถึงการพัฒนา
อารยสถาปัตย์ และน�ำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทีจ่ ะส่งเสริมการพึง่ ตนเอง และสามารถใช้ชวี ติ อย่างมีคณ
ุ ภาพ
อันจะน�ำไปสูเ่ ป็นประชาคมอาเซียนทีเ่ อือ้ อาทรและแบ่งปัน12
ศูนย์ ACAI นี้มีพันธกิจในการท�ำหน้าที่หลักอยู่ 5 เรื่อง
ที่ ช ่ ว ยสนั บ สนุ น การด� ำ เนิ น ความร่ ว มมื อ ในด้ า นผู ้ สู ง อายุ
ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและหุ้นส่วนต่าง ๆ ทั้งใน
ภูมภิ าคและระหว่างประเทศ ได้แก่
1. แลกเปลีย่ นความรู้ (Knowledge sharing) ท�ำให้เรือ่ ง
การดูแลผูส้ งู อายุดขี นึ้
2. เป็นศูนย์ทจี่ ดั การอบรมร่วมกันระหว่างอาเซียน เป็นการ
อบรมบุคลากรต่าง ๆ ทีจ่ ะกลับไปดูแลผูส้ งู อายุในประเทศต่าง ๆ
(Capacity training)
3. การน� ำ เสนอนโยบายเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งผู ้ สู ง อายุ ใ ห้
แก่รัฐบาลประเทศต่าง ๆ โดนใช้ฐานข้อมูลเชิงประจักษ์
ทีเ่ ป็น (Evidence-based policy advocacy)
4. การเป็นศูนย์ข้อมูลที่จะท�ำการติดตามสถานการณ์
ผูส้ งู อายุ รวมทัง้ กิจกรรมต่าง ๆ ทีด่ ำ� เนินการผ่านศูนย์ฯ
5. สนับสนุนองค์ความรู้ที่เกิดจากการท�ำวิจัยและการ
ท�ำนวัตกรรมต่าง ๆ ทีก่ ลับไปสนับสนุนทางด้านนโยบายและ
การบริการต่าง ๆ ของประเทศสมาชิกอาเซียน
10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ
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การด�ำเนินการภายใต้ศูนย์ ACAI นี้ รัฐบาลไทยได้มอบ
ให้กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขเป็นผูด้ ำ� เนินงานหลัก
กรมการแพทย์ ได้มแี ผนงานในการจัดประชุม “International
Conference on ASEAN plus Three Geriatric Medicine
and Gerontology 2020” ในช่วงระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม
2563 โดยมีอรรถบทการประชุมเรื่อง “Welcome Ageing
Society of ASEAN” ในการประชุมครัง้ นีจ้ ะเป็นการน�ำเสนอ
ข้อสรุปการด�ำเนินงานจากการประชุม ACAI PREP Meeting:
ASEAN situation, policy for older person & issues
to be driven through ACAI รวมถึงการมีเวทีส�ำหรับการ
อภิปรายร่วมกันในประเด็นทางด้านสุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ
และนวัตกรรม ในเรือ่ งการเตรียมความพร้อมสูส่ งั คมสูงวัยใน
ประเทศอาเซียน จากนักวิจยั ทีเ่ ชีย่ วชาญในประเด็นต่าง ๆ จาก
ประเทศสมาชิกอาเซียน แต่ด้วยสถานการณ์การระบาดของ
ไวรัสโคโรน่าที่แพร่กระจายอย่างรวดเร็วและควบคุมได้ยาก
จึงเลือ่ นการประชุมออกไปอย่างไม่มกี ำ� หนด

แนวทางการด�ำเนินงานในอนาคตของศูนย์
ACAI

การจัดตั้งศูนย์ ACAI เป็นการเตรียมความพร้อมและ
วางแผนด้านความมั่นคงของมนุษย์ในอนาคต บทบาทและ
แนวทางการด�ำเนินงานของศูนย์ฯ อาจช่วยให้ประชากรทีก่ ำ� ลัง
สูงวัยขึน้ ในภูมภิ าคอาเซียนมีความเข้มแข็งและมีคณ
ุ ภาพชีวติ ที่
ดีในระยะยาว เป็นการลงทุนเพือ่ อนาคตของประชาคมอาเซียน
ทีย่ ดึ ประชาชนเป็นศูนย์กลางโดยไม่ทงิ้ ใครไว้ขา้ งหลังและมองสู่
อนาคต13 การทีป่ ระเทศไทยได้รบั เลือกเป็นทีต่ ง้ั ของศูนย์ ACAI
นั้น เป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างมาก ในการด�ำเนินงานทางด้านผู้
สูงอายุโดยมีกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ด�ำเนินงานหลัก สิ่งที่
ศูนย์ ACAI ควรด�ำเนินการเป็นอย่างแรกคือ ความต่อเนือ่ งใน
การท�ำงานร่วมกันของประเทศสมาชิกเพือ่ ร่วมแลกเปลีย่ นและ
อภิปรายร่วมกันถึงประเด็นต่าง ๆ ทัง้ ทีเ่ ป็นประเด็นเร่งด่วนทีค่ วร
สนับสนุน ประเด็นปัญหา หรือการแลกเปลีย่ นประสบการณ์การ
ท�ำงานด้านผูส้ งู อายุ สิง่ ส�ำคัญคือ การมีประเทศพีเ่ ลีย้ ง ส�ำหรับ
ประเทศทีก่ ำ� ลังเริม่ เข้าสูส่ งั คมสูงอายุ เพือ่ จะได้กา้ วไปข้างหน้า
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อย่างมั่นคงโดยอาศัยประสบการณ์จากประเทศที่สูงวัยแล้ว
นอกจากนีค้ วรมีการสร้างฐานข้อมูลผูส้ งู วัยในระดับนานาชาติ
ทีเ่ ป็นมาตรฐานเดียวกัน และสามารถด�ำเนินการไปพร้อมกันได้
การมี ศู น ย์ ACAI ในประเทศไทย จึ ง เป็ น ที่ ค าดว่ า
ผู้สูงอายุไทยเองจะได้รับทั้งความรู้ ข่าวสาร และเทคโนโลยี
การดูแลผู้สูงอายุจากศูนย์ฯ นี้ ได้โดยตรง เพื่อสนับสนุนให้
ผู้สูงอายุได้รับการดูแลทั้งทางด้านสุขภาพกาย สุขภาพใจ
มีความมั่นคงทางด้านต่าง ๆ ในวัยเกษียณ เพื่อก้าวเข้าสู่
วัยสูงวัยได้อย่างภาคภูมิใจ และมีคุณค่าในตัวเอง ไม่เป็น
ภาระของลูกหลาน นอกจากนี้แล้ว ศูนย์ ACAI นี้จะช่วยให้
ประเทศไทยได้มองเห็นสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทาง
ประชากรจากประเทศต่าง ๆ ในอาเซียนในหลากหลายมิติ
เพื่อน�ำมาสู่การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับความเร็ว
ของการสูงวัย อีกทัั้งยังเป็นการช่วยวางแผนในการก�ำหนด
นโยบายหรื อ ยุ ท ธศาสตร์ ร ่ ว มกั น ในการดู แ ลผู ้ สู ง อายุ ใ น
อาเซี ย นที่ มี แ นวโน้ ม เพิ่ ม สู ง ขึ้ น อย่ า งรวดเร็ ว ในอนาคต
เพื่อมุ่งหวังว่าผู้สูงอายุในอาเซียนเป็นผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ

สรุป

ประเทศต่าง ๆ ในประชาคมอาเซียนกําลังเผชิญกับการ
สูงวัยของประชากร การจัดตัง้ ศูนย์ ACAI เป็นการเตรียมความ
พร้อมและวางแผนด้านความมั่นคงของมนุษย์ การจะท�ำให้
ศูนย์ ACAI นี้ ด�ำเนินไปได้อย่างราบรื่น สิ่งส�ำคัญที่เป็นเรื่อง
ท้าทายคือ การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก
สมาคมอาเซียนและภาคีเครือข่ายเพื่อรองรับสังคมสูงวัย
อาเซียนควรร่วมกันแบ่งปันข้อมูล แลกเปลี่ยนประสบการณ์
ในการท�ำงานด้านผูส้ งู อายุ เรียนรูจ้ ากประเทศทีป่ ระสบความ
ส�ำเร็จ ศูนย์ ACAI จะช่วยกระตุ้นให้ประเทศต่าง ๆ มองเห็น
ปัญหา และช่องว่างของการด�ำเนินงานด้านผูส้ งู อายุ ทีส่ ำ� คัญ
คือ การมีข้อมูลผู้สูงอายุที่เป็นฐานข้อมูลเดียวกันในแต่ละ
หน่วยงานของประเทศต่าง ๆ จะช่วยท�ำให้การด�ำเนินงานเป็น
ไปในทิศทางเดียวกัน ตรงประเด็นและสอดคล้องกับพันธกรณี
และแนวคิดของอาเซียนที่ให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางและไม่
ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง

9

กระแสนิยมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ
สู่ยุคเฟื่องฟูของธุรกิจกีฬา

ภาพ : กรกนก พงษ์ประดิษฐ์

ธุรกิจกีฬาในภาพรวมปี 2562 นี้ได้มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาราวร้อยละ 6 ถึง 7 ตามแนวโน้มของ
พฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีกระแสตื่นตัวใส่ใจดูแลสุขภาพและการออกกำ�ลังกาย จำ�นวนคนไทยที่ออกกำ�ลังกายและ
เล่นกีฬาด้วยกิจกรรมการเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.4 ในปี 2561 ประมาณเกือบ 1 ใน 4 ของ
คนไทย (16.03 ล้านคน) เลือกที่จะมีกิจกรรมทางกาย ออกกำ�ลังกายและเล่นกีฬาด้วยวิธีการเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ

ในช่วงปี 2562 ธุรกิจกีฬาหลายประเภทมีแนวโน้มการ
เติบโตอย่างชัดเจน ทัง้ ในเชิงยอดจ�ำหน่ายและรายได้ผา่ นช่อง
ทางสือ่ ชนิดต่าง ๆ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าคาดว่า ธุรกิจกีฬาใน
ภาพรวมปี 2562 จะขยายตัวเพิม่ ขึน้ จากปีทผี่ า่ นมาราวร้อยละ 6
ถึง 7 ตามแนวโน้มพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคทีม่ กี ระแสตืน่ ตัวใส่ใจ
ดูแลสุขภาพและการออกก�ำลังกาย ตลอดจนตลาดแฟชัน่ การ
แต่งกายด้วยชุดกีฬา โดยกระแสการออกก�ำลังกายและธุรกิจ
กีฬาได้รับการกระตุ้นจากการรณรงค์และสนับสนุนอย่าง
ต่อเนือ่ งของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในกีฬาประเภทต่าง ๆ
อาทิ ฟุตบอลลีก มวย และกิจกรรมการแข่งขันการวิง่ เพือ่ สุขภาพ1

กระแสนิยมการออกก�ำลังกาย จากอดีตถึง
ปัจจุบัน

หากจะมองย้อนกลับไป กระแสการให้ความสนใจด้าน
กีฬาประเภทต่าง ๆ ของคนไทยเกิดขึน้ มาเป็นช่วง ๆ ตัวอย่างเช่น
การรวมกลุ ่ ม ของนั ก วิ่ ง เพื่ อ สุ ข ภาพที่ เริ่ ม ตั้ ง แต่ ป ี 2524
โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม กระทั่ง
น�ำไปสูก่ ารรวมตัวกันของกลุม่ นักวิง่ กว่า 80,000 คน ในงาน

“วิง่ ลอยฟ้าเฉลิมพระเกียรติ” (Royal Marathon-Bangkok)
ในปี 25302 การส่งเสริมให้มกี ารวิง่ เพือ่ สุขภาพโดยนายแพทย์
กฤษฎา บานชืน่ จนมีการตีพมิ พ์หนังสือเรือ่ งการวิง่ โดยเฉพาะ3
หรือกระแสความสนใจในกีฬาเทนนิสในช่วงที่ “SuperBall”
ภราดร ศรีชาพันธ์ และ “แทมมี่” แทมมารีน ธนสุกานต์
สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในการใต่อันดับโลกวงการ
เทนนิสมืออาชีพ ถัดมาก็เป็นกีฬากอล์ฟ ที่ได้รับความนิยม
หลังจากทีม่ โี ปรกอล์ฟชาวไทยหลายรายทีป่ ระสบความส�ำเร็จ
ในระดับสากล ต่อมาก็เกิดกระแสความนิยมในกีฬาแบดมินตัน
ตามน้องเมย์ รัชนก อินทนนท์ ที่กระตุ้นให้พ่อแม่ผู้ปกครอง
จ�ำนวนมากหันมาสนใจส่งบุตรหลานของตนให้เข้ารับการเรียน
และฝึกซ้อมในกีฬาประเภทดังกล่าวมากขึน้
อย่างไรก็ดี กระแสความนิยมของกีฬาประเภทต่าง ๆ
ทีก่ ล่าวมาข้างต้นนัน้ ก็ยงั ไม่ปรากฏภาพเด่นชัดในแง่ของการ
“บูม” ในวงการอุตสาหกรรมและธุรกิจกีฬามากนัก สาเหตุ
ส�ำคัญอาจเนือ่ งมาจากกิจกรรมกีฬาดังกล่าวค่อนข้างจ�ำกัดอยู่
เฉพาะกลุม่ ผูท้ สี่ นใจทดลองน�ำมาเล่น ผูท้ เี่ ล่นตามยังมีจำ� นวน
ไม่มากหากเปรียบเทียบกับจ�ำนวนประชากรในระดับประเทศ
10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ
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ทัง้ นีอ้ าจด้วยข้อจ�ำกัดด้านอุปกรณ์ ค่าใช้จา่ ยในการเล่น หรือ
สถานทีใ่ นการท�ำกิจกรรม
อย่างไรก็ตาม กระแสความนิยมในกิจกรรมการวิ่งเพื่อ
สุ ข ภาพของคนไทยได้ เ พิ่ ม ขึ้ น อย่ า งเป็ น ปรากฏการณ์ ใ น
ปัจจุบัน ผู้คนจ�ำนวนมากทุกเพศวัยหันมาให้ความสนใจใน
การออกก�ำลังกายด้วยการวิง่ ข้อมูลจากการติดตามเฝ้าระวัง
พฤติกรรมด้านกิจกรรมทางกายของคนไทยในช่วงหลายปี
ที่ผ่านมา ได้ส่งสัญญาณที่น่าสนใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์

การดีดตัวของจ�ำนวนคนไทยที่ออกก�ำลังกายและเล่นกีฬา
ด้วยกิจกรรมการเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ ที่เพิ่มขึ้นในอัตราเลข
สองหลักทุกปีในช่วงหลัง ๆ จากร้อยละ 15.4 ในปี 2557
มาอยู่ที่ร้อยละ 18.2 ในปี 2559 และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เป็นร้อยละ 23.1 และ 24.4 ในปี 2560 และ 2561 ตามล�ำดับ
หรือกล่าวอีกนัยหนึง่ คือ ประมาณเกือบ 1 ใน 4 ของคนไทย
(16.03 ล้านคน) เลือกทีจ่ ะมีกจิ กรรมทางกายโดยออกก�ำลังกาย
และเล่นกีฬาด้วยวิธกี ารเดิน-วิง่ เพือ่ สุขภาพ

ภาพที่ 1 ร้อยละของคนไทยทีม่ กี จิ กรรมทางกายด้วยการเดิน-วิง่ เพือ่ สุขภาพ ระหว่างปี 2557-2561
23.1
15.4

16.3

18.2

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

24.4

ปี 2561

ทีม่ า: ศูนย์พฒ
ั นาองค์ความรูด้ า้ นกิจกรรมทางกายประเทศไทย (TPAK) สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม ม.มหิดล

กระแสเดิน-วิง่ เพือ่ สุขภาพของคนไทยท�ำให้เกิดกิจกรรม
การเดิน-วิง่ อย่างแพร่หลายไปทัว่ ประเทศ จ�ำนวนงานมหกรรม
การวิง่ เพือ่ สุขภาพทีถ่ กู จัดขึน้ ในปี 2562 มีมากถึง 200-250 งาน
ต่อเดือนหรือประมาณ 3,000 งานต่อปี นับเป็นปรากฏการณ์
ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมากเช่นนี้มาก่อนในสังคมไทย โดยในการ
จัดงานมหกรรมการวิ่งเพื่อสุขภาพนี้ หากเป็นงานขนาดเล็ก
หรือขนาดกลาง แต่ละครั้งจะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ
1,000 – 5,000 คนต่องาน โดยงานวิ่งขนาดกลางและขนาด
เล็กดังกล่าวก็จะกระจายเกิดขึ้นในระดับอ�ำเภอ หรือระดับ
ท้องถิ่นทั่วประเทศ ขณะที่ขนาดใหญ่ที่เป็นงานระดับจังหวัด
เช่น งาน สสส. จอมบึงมาราธอน บางแสนมาราธอน วิง่ ผ่าเมือง
ภูเก็ตมาราธอน เชียงใหม่มาราธอน เป็นต้น จะมีผู้เข้าร่วม
เป็นหลักหมื่นคนขึ้นไป5 นั่นหมายความว่าในปัจจุบันจะมี
คนไทยไม่ต�่ำกว่า 15 ล้านคนที่ออกมาร่วมกิจกรรมงานวิ่ง
เพื่อสุขภาพที่ว่านี้ เมื่อเปรียบเทียบกับสถิติประมาณการของ
สมาพันธ์ชมรมเดินวิ่ง เพื่อสุขภาพไทยที่ระบุว่า ในช่วงก่อน
ปี 2550 นัน้ ประเทศไทยมีนกั วิง่ ประมาณ 5 ล้านคนเท่านัน้
นั่นเท่ากับว่าในช่วงสิบปีที่ผ่านมา ไทยเรามีผู้ที่ให้ความสนใจ
กิจกรรมการเดินวิง่ เพือ่ สุขภาพเพิม่ ขึน้ ราว 10 ล้านคน
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ภาพ : เวบไซต์ Thairunning.com
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นอกจากนี้ ภาครัฐ ภาคประชาสังคมและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นก็ได้ส่งเสริมให้มีการออกก�ำลังกายทั้งเดิน-วิ่งใน
ระดับชุมชนต่าง ๆ ทัว่ ประเทศ จนเกิดความนิยมและกระแส
เดิน-วิง่ ในวงกว้าง นพ. ไพโรจน์ เสาน่วม ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนัก
ส่งเสริมวิถชี วี ติ สุขภาวะ สสส. กล่าวว่า ปัจจุบนั คนไทยหันมา
รักษาสุขภาพและออกก�ำลังกายกันมากขึ้น โดยคนไทยกว่า
70% ออกก�ำลังกายด้วยการเดินเป็นหลัก โดยการเดินและ
การใช้จักรยานในชีวิตประจ�ำวันเป็นเป้าหมายหนึ่งในการ
ด�ำเนินงานของ สสส. เพือ่ ส่งเสริมให้คนไทยมีกจิ กรรมทางกาย
เพือ่ ลดพฤติกรรมเนือยนิง่ รวมถึงแก้ไขปัญหาในมิตดิ า้ นสังคม
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม โดยมีงานวิจัยและปฏิบัติการ
ในระดับพืน้ ที่ อาทิ ซ.งามดูพลีเขตสาทร กทม. เทศบาลนคร
หาดใหญ่ จ.สงขลา เทศบาลต�ำบลนาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา
เทศบาลเมื อ งระนอง จ.ระนอง เทศบาลนครพิ ษ ณุ โ ลก
จ.พิษณุโลก เทศบาลนครตรัง จ.ตรัง และการเสริมสร้าง
การเดินหรือใช้จักรยานเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
อ.เชียงค�ำ จ.พะเยา เป็นต้น6

สู่ยุคเฟื่องฟูของธุรกิจกีฬา
เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ

ภาพ : เวบไซต์ Thairunning.com

ตาราง 1 มูลค่าการน�ำเข้าสินค้าและอุปกรณ์กฬ
ี าทีส่ ำ� คัญ
7
ระหว่างปี 2560-2562

หากพิจารณาในแง่ธรุ กิจกีฬา จะเห็นได้วา่
มูลค่า : ล้านบาท
อัตราการขยายตัว (%)
ในการจัดงานวิง่ แต่ละครัง้ นัน้ ผูจ้ ดั งานจะต้องมี
สินค้า
การแจกเสือ้ กีฬาให้ผเู้ ข้าร่วมกิจกรรม เหรียญที่
2560
2561
2562 2560 2561 2562
ระลึก รวมทัง้ เครือ่ งดืม่ และอาหารให้กบั นักกีฬา
5,418.74
6,951.78
8,451.09
8.61
28.29 21.57
1) เสื้อผ้ากีฬา
ในอีกมุมหนึ่ง นักกีฬาเองก็ต้องมีการเตรียม
3,168.16
4,509.98
6,470.50
6.80
42.35 43.47
2) รองเท้ากีฬา
อุปกรณ์ตา่ ง ๆ ไม่วา่ จะเป็น รองเท้าวิง่ กางเกง
5,518.24
5,071.43
-1.67
12.43
-8.10
3) เครื่องเล่นกีฬา 4,908.35
วิ่ง หรืออุปกรณ์เทคโนโลยีที่ใช้ประกอบการวิ่ง
13,495.24 16,979.99 19,993.02 13.74
83.07 56.94
รวม
ของตนตามแต่รสนิยมของนักวิง่ คนนัน้ ๆ ด้วย ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส�ำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
ปรากฏการณ์ดังกล่าวนี้ ส่งผลให้อุตสาหกรรม
โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร
และธุรกิจด้านการกีฬาเจริญเติบโตและขยายตัว
มูลค่าทางการตลาดของธุรกิจและสินค้ากีฬาในประเทศไทย
อย่างมากในช่วงหลายปีทผี่ า่ นมา
จากข้อมูลในตารางที่ 1 จะเห็นได้วา่ ในช่วงปี 2560-2562 ในปี 2561 ว่ามีมูลค่าสูงถึง 120,000 ล้านบาท และยัง
สามารถขยายตัวได้อีกอย่างน้อย 5% ซึ่งอัตราการขยายตัว
แนวโน้มการขยายตัวของสินค้าทีม่ อี ตั ราการขยายตัวสูงทีส่ ดุ
คือ สินค้าในกลุ่มประเภทรองเท้ากีฬา (ขยายตัวประมาณ และมูลค่าการน�ำเข้าดังกล่าว สอดคล้องกับปรากฏการณ์
ร้อยละ 43) รองลงมาคือ สินค้าในกลุม่ เสือ้ ผ้ากีฬา (ขยายตัว การเพิ่มขึ้นของจ�ำนวนผู้ออกก�ำลังกายในปัจจุบัน อีกทั้ง
ประมาณร้ อ ยละ 22) ซึ่ ง ส่ ง ผลให้ อั ต ราการขยายตั ว ใน สินค้าในกลุ่มกีฬา ไม่ว่าจะเป็นรองเท้าหรือชุดกีฬาได้ถูก
ภาพรวมของสินค้าในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับกีฬามีการขยายตัว ออกแบบมาเฉพาะประเภทกีฬา มีความหลากหลายและ
เกื อ บร้ อ ยละ 60 และมี มู ล ค่ า การน� ำ เข้ า สิ น ค้ า ในกลุ ่ ม สวยงามจนกลายเป็นแฟชัน่ และช่วยกระตุน้ ให้อตุ สาหกรรม
ดังกล่าวเกือบ 20,000 ล้านบาท ส่งผลให้มกี ารคาดประมาณว่า และธุรกิจกีฬามีการขยายตัวเป็นอย่างมาก
10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ
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ภาพที่ 2 ร้อยละของเหตุผลทีเ่ ลือกมีกจิ กรรมทางกายด้วยการเดิน-วิง่ เพือ่ สุขภาพ ปี 2561
อยากให้สขุ ภาพแข็งแรง/ป้องกันการเจ็บป่วย
สะดวก หาพืน้ ทีไ่ ด้งา่ ย มีพนื้ ทีใ่ กล้บา้ น
ต้องการลดน�ำ้ หนัก
ใช้อปุ กรณ์ไม่เยอะ
ต้องการมีรปู ร่างทีส่ วยงาม
ผ่อนคลายความเครียด
ตรงกับความชอบและรสนิยม
เพือ่ นหรือคนทีร่ จู้ กั ชวน
ประหยัดค่าใช้จา่ ย
รักษาโรค/บรรเทาโรค
แพทย์แนะน�ำ
สถานทีท่ ำ� งานสนับสนุน
เห็นผลลัพธ์เร็วกว่าวิธอี นื่
มีกจิ กรรมร่วมกับครอบครัว
ได้รวมกลุม่ กับเพือ่ น
ต้องการพิชติ เป้าหมาย/เอาชนะตนเอง
ไม่เสีย่ งต่อการบาดเจ็บ
ไม่เหนือ่ ยหรือหนักจนเกินไป
อยากเข้าร่วมงานวิง่
ชอบบรรยากาศงานวิง่ /สถานทีว่ งิ่
วิง่ ตามพีต่ นู
ตามกระแส
ตามดารา

7.29%
7.13%
4.70%
4.21%
3.40%
2.92%
2.43%
2.27%
1.78%
1.13%
1.13%
0.97%
0.97%
0.97%
0.81%
0.32%
0.32%
0.16%

15.72%
12.97%
12.16%

26.74%

37.60%

ทีม่ า: ศูนย์พฒ
ั นาองค์ความรูด้ า้ นกิจกรรมทางกายประเทศไทย (TPAK) สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ท�ำไมคนไทยจึงนิยมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ?

นอกเหนือจากการกระตุน้ การออกก�ำลังกายผ่านสือ่ ต่าง ๆ
ของธุรกิจกีฬาแล้ว หากพิจารณาในแง่การรณรงค์เพื่อส่ง
เสริมสุขภาพคนไทย อาจกล่าวได้ว่า เป็นยุคแห่งการผลิดอก
ออกผลของการรณรงค์สง่ เสริมการมีกจิ กรรมทางกาย การออก
ก�ำลังกายและการเล่นกีฬาในประเทศไทย โดยเฉพาะกิจกรรม
การเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ ที่ได้รับความสนใจจากประชาชน
เป็นประวัติการณ์ ทั้งนี้เมื่อพิจารณาเหตุผลที่คนไทยเลือกมี
กิจกรรมทางกายด้วยการเดินวิง่ เพือ่ สุขภาพ ผลจากการส�ำรวจ
ชีใ้ ห้เห็นว่า ส่วนใหญ่เป็นเหตุผลทีเ่ กีย่ วข้องกับแรงจูงใจภายใน
และความตระหนักทางด้านสุขภาพ เช่น อยากทีจ่ ะให้สขุ ภาพ
ร่างกายแข็งแรง ไม่เจ็บป่วยง่าย ต้องการลดน�ำ้ หนัก และมีรปู ร่าง
ทีด่ ี เป็นต้น ขณะทีอ่ กี ส่วนมองเห็นถึงข้อดีของกิจกรรมการวิง่
ที่เป็นกิจกรรมที่สามารถท�ำได้สะดวก ในแง่ของพื้นที่และ
การเข้าถึงการใช้บริการทีใ่ กล้บา้ น ประกอบกับไม่จำ� เป็นต้องใช้
อุปกรณ์หรือเครือ่ งมือยุง่ ยาก นอกจากนีย้ งั มีบางส่วนทีใ่ ห้ขอ้ มูล
ว่าทีส่ นใจออกมาวิง่ นีเ้ ป็นเพราะการตามบุคคลผูม้ ชี อื่ เสียงหรือ
การวิง่ ตามกระแสความนิยมในปัจจุบนั ด้วย (ภาพที่ 2)
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สรุป

ทุกวันนี้ภาพของนักวิ่งเพื่อสุขภาพตามสวนสาธารณะ
บริเวณทีโ่ ล่ง หรือถนนหนทางในหมูบ่ า้ นทีต่ า่ งออกมาเดิน-วิง่
เพื่อสุขภาพในยามเช้า หรือตอนเย็นหลังเลิกงาน กลายเป็น
ภาพทีค่ นุ้ ตาส�ำหรับบ้านเรา ปรากฏการณ์งานวิง่ เพือ่ สุขภาพนี้
ได้สร้างมิตใิ หม่ของการมีกจิ กรรมทางกายและการออกก�ำลัง
กายเพือ่ สุขภาพ เมือ่ ประชาชนจ�ำนวนมากหยิบรองเท้าออก
มาวิง่ เพือ่ สุขภาพก็นบั เป็นการเปลีย่ นแปลงไปสูช่ วี ติ ใหม่และ
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในวินาทีนั้นความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วย
ด้วยโรคในกลุ่ม Non-Communicable Diseases (NCDs)
รวมไปถึ ง โรคอ้ ว น ก็ ไ ด้ ล ดลงตามไปด้ ว ย ซึ่ ง ช่ ว ยลดงบ
ประมาณที่ประเทศต้องใช้ส�ำหรับการรักษาพยาบาลโรคใน
กลุ่มดังกล่าวได้บ้าง ดังนั้น กระแสนิยมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ
นอกจากจะสร้างผลประโยชน์ให้กับอุตสาหกรรมและธุรกิจ
ด้านกีฬาแล้ว ยังส่งผลดีทางตรงในระดับบุคคลของประชาชน
แต่ละคน ให้มสี ขุ ภาพแข็งแรง รวมถึงช่วยท�ำให้ประเทศชาติ
และสังคมของเราประหยัดงบประมาณด้านการรักษาพยาบาล
ไปได้อกี มากโขเลยทีเดียว
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อีสปอร์ต คือกิจกรรมการแข่งขันวิดีโอเกมที่ได้รับความนิยมจากผู้เล่นเกมทั่วโลกจ�ำนวนมาก สามารถสร้างรายได้แก่
บริษัทเกมเป็นเงินมหาศาล น�ำไปสู่การเกิดธุรกิจที่เกี่ยวกับเกมจ�ำนวนมาก เช่น การจ�ำหน่ายอุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์
ที่ใช้ในการเล่นเกมที่เสริมสร้างอรรถรสในการเล่นเกมให้มีความสมจริงมากขึ้น อีสปอร์ตเติบโตอย่างมากท่ามกลางข้อ
สงสัยว่ามันเป็นกีฬาจริงหรือไม่ สามารถสร้างอาชีพที่ยั่งยืนได้อย่างไร มันส่งผลกระทบด้านลบต่อพฤติกรรมติดเกม
หรือไม่ และอีสปอร์ตจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ค่านิยม และพฤติกรรมของผู้เล่นด้านสุขภาพและกีฬาอย่างไร

นอกจากนี้ ยั ง มี ก ระแสวิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ ทั่ ว โลกต่ อ
อีสปอร์ตในเรื่องอายุของผู้เล่น ผลกระทบต่อพัฒนาการทาง
สมอง การพนันออนไลน์ และภาษีรายได้จากบริษัทเกมที่
สร้างก�ำไรมหาศาลบนผลกระทบต่อสุขภาวะของเด็กและ
เยาวชนจนเกิดค�ำถามว่า การส่งเสริมอีสปอร์ตมันคุ้มค่า
หรือไม่? บทความนีจ้ ะกล่าวถึงการเติบโตและพัฒนาการของ
อีสปอร์ตในระดับสากลและในประเทศไทย ผลกระทบใน
ด้านสุขภาวะของอีสปอร์ต มุมมองของฝ่ายต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วกับ
อี ส ปอร์ ต และข้ อ คิ ด เห็ น ของภาคประชาสั ง คมในการ
ลดผลกระทบทางลบของอีสปอร์ตในประเทศไทย

อีสปอร์ตคืออะไร?

วิกิพีเดีย นิยามอีสปอร์ตว่าคือ “รูปแบบการแข่งขันที่มี
สือ่ กลางคอมพิวเตอร์ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเกม วิดโี อเกม
ที่ผู้เล่นระดับจริงจัง มืออาขีพ เข้าร่วมการแข่งขันผ่านระบบ
ปฏิสมั พันธ์คอมพิวเตอร์-มนุษย์ เพือ่ ชิงเงินรางวัล ทีม่ คี นดู”

พจนานุกรม Oxford นิยามว่าอีสปอร์ต คือ “กิจกรรม
การแข่งขันเกมวิดีโอ ที่มีผู้แข่งขันระดับมืออาชีพหลายคน
และมีผู้ชม”
พจนานุ ก รม Cambridge นิ ย ามว่ า อี ส ปอร์ ต คื อ
“กิจกรรมการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ กับผู้เล่นรายอื่นบน
อินเทอร์เน็ต ซึ่งมักเล่นเพื่อชิงเงินรางวัล และมีการถ่ายทอด
ให้ผชู้ มดู โดยผ่านอินเทอร์เน็ต หรือบางครัง้ ก็จดั เป็นกิจกรรม
แข่งขันในสถานที่ขนาดใหญ่”
เว็ บ ไซต์ dictionary.com นิ ย ามว่ า อี ส ปอร์ ต คื อ
“กิจกรรม หรือทัวร์นาเม้นต์การแข่งขันวิดโี อเกม โดยเฉพาะ
นักเล่นเกมมืออาชีพ” ขณะที่ เว็บไซต์ข่าว เดอะเทเลกราฟ
อธิบายว่า คือ “กิจกรรมแข่งขันวิดโี อเกมระดับมืออาชีพ ซึง่ จะ
แข่งด้วยเกมอะไรก็ได้ มีผู้แพ้ ผู้ชนะ และปัจจุบัน มันคือ
กิจกรรมทัวร์นาเม้นท์ในแต่ละปี จะมีผเู้ ล่นมากมายจากทัว่ โลก”
จะเห็นได้ว่า นิยามของค�ำว่า “อีสปอร์ต” ที่ใช้อ้างอิง
กันในอุตสาหกรรมวิดีโอเกมนั้น เกิดขึ้นมาจากฝั่งธุรกิจที่ใช้
10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ
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อธิบายกิจกรรมดังกล่าว ปัจจุบันกิจกรรมแข่งขันเล่นเกม
ชิงเงินรางวัลก�ำลังได้รับความนิยมและกระแสสนับสนุน
จากฝั่งนักธุรกิจ บริษัทภาคเอกชนได้จัดงานแข่งขันที่มีกลุ่ม
เป้าหมายคือผู้เล่นเกมออนไลน์ต่าง ๆ ให้เข้าร่วมกิจกรรมนี้
ประเด็นปัญหาในเรือ่ งการนิยามอีสปอร์ต คือ การนิยามว่า
“อี ส ปอร์ ต เป็ น กีฬ า” โดยผ่ า นการรั บ รองของกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬาของไทย1 เมื่อปี 2561 จึงท�ำให้เกิด
วิวาทะถกเถียงกันมากว่า อีสปอร์ตเป็นกีฬาด้วยคุณสมบัติ
ใด เนื่องจากไม่มีบรรทัดฐานสากลที่นิยามอย่างชัดเจนว่า
อีสปอร์ตเป็นกีฬา มีแต่ฝั่งผู้ประกอบการธุรกิจเกมเท่านั้นที่
บอกว่า นีค่ อื “กีฬาอิเล็กทรกนิกส์ หรือ กีฬาทีไ่ ม่ตอ้ งออกก�ำลัง”

พัฒนาการของอีสปอร์ต

จุดเริม่ ต้นของอีสปอร์ต คือ ค.ศ. 1972 เมือ่ เกม Pacman
เกมแนวอาร์เขตตะลุยผ่านด่าน ที่นักศึกษามหาวิทยาลัย
สแตนฟอร์ดได้จัดการแข่งขันขึ้น โดยเรียกการแข่งขันนี้ว่า
“Intergalactic Spacewar Olympics” ซึ่งจัดในห้องแล็บ
โดยใช้เกมสเปซวอร์ในการแข่งขัน ของรางวัลคือสมาชิก
นิตยสารเดอะโรลลิ่งสโตนฟรีหนึ่งปี ทศวรรษถัดมา มีผู้คน
เล่นเกมวิดีโอตามบ้านเรือนทั่วไป เครื่องเล่มเกมแพร่หลาย
มากขึ้น การแข่งขันมักจัดขึ้นเพื่อความสนุกสนาน แข่งกัน
ในครอบครัว หรือระหว่างเพื่อน เพื่อเอาชนะแต่ละแมทช์
หรือสะสมแต้มอันดับ และมีการตั้งชื่อผู้เล่นกัน จนมาในปี
1990 ได้มีการเปลี่ยนวิถีการเล่นของผู้คนเข้าสู่อินเทอร์เน็ต
อนุญาตให้ผู้เล่นแปลกหน้าจ�ำนวนมาก เข้าร่วมการแข่งขัน
บนเซิร์ฟเวอร์ หรือที่เรียกกันว่า ออนไลน์เกม
ในปลายศตวรรษที่ 20 ธุ ร กิ จ อี ส ปอร์ ต เสมื อ นถู ก
เปิดศักราชด้วยประเทศเกาหลีใต้ ตั้งแต่ปี 1995 จนถึง
ปี 2005 เกาหลีใต้ได้ลงทุนไปกว่า 32.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ
ในการสร้างระบบพื้นฐานอินเทอร์เน็ตตลอดทั่วทั้งประเทศ
ท�ำให้เกาหลีใต้วันนี้มีอัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่สูงสุด
ในโลกและอัตราความเร็วอินเทอร์เน็ตสูงสุดในโลก ท�ำให้
เกาหลี ใ ต้ มี ค ่ า บริ ก ารอิ น เทอร์ เ น็ ต ที่ ถู ก มากและร้ า น
อินเตอร์เน็ตคาเฟ่กลายเป็นแหล่งชุมนุมของบรรดาวัยรุ่น
ในช่วงต้นปี 2000 จนเกิดชุมชนคนเล่นเกมขึ้นมาและเริม่ คุย
กันเรือ่ ง “ทักษะในการเล่นเกม” อย่างแพร่หลาย ช่วงนัน้ เอง
ที่เกมสตาร์คราฟท์ก�ำลังเป็นที่นิยมขึ้นมา ซึ่งเป็นเกมแนว
ยุ ท ธวิ ธี ก ารวางกลหมากการต่ อ สู ้ ของบริ ษั ท บลิ ซ ซาร์ ด
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ และเริ่มเรียกกิจกรรมการแข่งขันนี้ว่าลีก
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ภาพ : https://paris-esports.com

ทัวร์นาเม้นท์นี้ได้รับความนิยมตามร้านค้าอินเทอร์เน็ต
ค่าเฟ่ตา่ ง ๆ และขยายไปสูก่ ารจัดการแข่งขันในโรงแรม และ
สนามกีฬา โดยในปี 2004 เมืองปูซาน เกาหลีใต้ ได้จดั แข่งขัน
ทัวร์นาเม้นท์สตาร์คราฟ์ที่มีผู้เล่นระดับมืออาชีพเข้าร่วม
ในช่วงเวลานัน้ เองทีผ่ เู้ ล่นส่วนมากตระหนักดีวา่ เกาหลีใต้เป็น
ประเทศทีย่ งิ่ ใหญ่สำ� หรับต้นแบบการจัดการแข่งขันอีสปอร์ต
ในปี 2000 เกาหลีใต้ได้ท�ำให้คอเกมรู้จักกับการแข่งขัน
ที่ชื่อว่า เวิล์ดไซเบอร์เกมส์ ซึ่งเป็นการจัดทัวร์นาเม้นท์การ
แข่งขันระดับนานาชาติครั้งแรก โดยมี 17 ตัวแทนประเทศ
ต่าง ๆ เข้าร่วมการแข่งขัน มันเปรียบเสมือนโอลิมปิกส�ำหรับ
นักเล่นเกมอีสปอร์ต โดยมีการแข่งขันใน 5 เกมส�ำคัญ คือ
เอจออฟเอ็มไพร์ 2 ฟีฟ่า 200 เควก 3 อารีน่า สตาร์คราฟท์
วอร์บลัด และ อันรีลทัวร์นาเม้นท์ และเป็นที่นิยมมากขึ้น
เรื่อย ๆ โดยในปี 2013 มีนักเล่นเกมเข้าร่วมกว่า 800 คน
จาก 70 ประเทศ
หนังสือชือ่ “Inside the E-sport Industry” โดย Carla
Mooney อธิบายว่า กิจกรรมอีสปอร์ตนัน้ จริง ๆ เริม่ มีมานาน
ตัง้ แต่สมัยทีผ่ คู้ นยังเล่นเกมตู้ ในลักษณะแข่งขันกันเป็นชมรม
ในช่วงทศวรรษ 1970 แต่ตอนนั้นยังไม่เรียกว่าเป็นอีสปอร์ต
ส่วนในปี 2015 มีแฟน ๆ กว่า 6,000 คน เข้าร่วมรับชมการ
แข่งขันอีสปอร์ตในเมดิสัน สแควร์ การ์เดน เมืองนิวยอร์ก
ซึ่งเป็นสนามบาสเก็ตบอลระดับเอ็นบีเอ หรือ ในปี 2016
คอเกมทั่ ว โลกที่ เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมอี ส ปอร์ ต มี ม ากถึ ง 148
ล้านคน โดยเติบโตมากกว่าร้อยละ 10 ในแต่ละปี2
คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการ
ท่องเทีย่ วและกีฬา ได้ขานรับสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียด้วยการ
ประกาศให้ “อีสปอร์ตเป็นชนิดกีฬาที่สามารถจดทะเบียน

จัดตัง้ เป็นสมาคมกีฬาในประเทศไทยได้” ตามพระราชบัญญัติ
การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ 2558 เมือ่ วันที่ 27 กรกฎาคม
พ.ศ. 2560 โดยชี้แจงว่า อีสปอร์ตเป็นกีฬาที่มีสหพันธ์กีฬา
นานาชาติรบั รอง มีการจัดการแข่งขันในระดับนานาชาติ ฯลฯ
และการรับรองอีสปอร์ตเป็นคนละส่วนกับปัญหาเด็กติดเกม

อาชีพในฝันของเด็กไทย

สารคดีเรื่อง “All work all play” (2015) เปิดเผยว่า3
แม้ อ าชี พ นั ก เล่ น เกมอี ส ปอร์ ต จะนิ ย มและดึ ง ดู ด เด็ ก และ
เยาวชนเข้าสู่วงจรนี้ในแต่ละปีเพิ่มมากขึ้น แต่จริง ๆ แล้ว
อาชีพนี้ไม่ยั่งยืนนัก โดยช่วงวัยที่ดีที่สุด คือ อายุ 20-21 ปี
เนื่ อ งจากเป็ น ช่ ว งที่ ส มองพั ฒ นาเต็ ม ที่ ต ่ อ เนื่ อ งตั้ ง แต่ เ กิ ด
เป็นช่วงที่ผู้เล่นมีทักษะทางสมองและความไวในการโต้ตอบ
แต่สมองเริ่มช้าลงในช่วงอายุ 25-26 ปี นอกจากนี้ การเป็น
นักเล่นเกม-แข่งเกมมืออาชีพ ยังต้องทนฝึกซ้อมเล่นเกม
ไม่ต�่ำกว่าวันละ 8-10 ชั่วโมง ยังไม่นับรวมการดูคนอื่น ๆ
เล่น หรือ เล่นโชว์เพื่อหาเงินจากสปอนเซอร์ และการลงแข่ง
เพื่อล่าเงินรางวัลอีก ด้วยเหตุนี้ นักแข่งเกมอีสปอร์ตจึงถูก
ก�ำหนดไว้ว่าต้องมีอายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไปเท่านั้น
กลุม่ บริษทั อเด็คโก้เผยผลส�ำรวจ “อาชีพในฝันของเด็กไทย”
ประจ�ำปี 2562 จากการสอบถามเด็กไทยที่มีอายุ 7-14 ปี
จ�ำนวน 2,684 คน พบว่า “หมอ” ครองอันดับ 1 โดยเด็ก ๆ
ทีถ่ กู ส�ำรวจระบุวา่ เพราะเป็นอาชีพทีไ่ ด้ชว่ ยเหลือผูอ้ นื่ ได้บญ
ุ
และมีรายได้ดี แซงแชมป์เก่าอย่างอาชีพ “ครู” ซึง่ รัง้ อันดับ 2
ด้วยเหตุผลอยากสอนเด็กไทยให้เป็นคนดีมีความรู้ อันดับ 3
ได้แก่ อาชีพ “นักกีฬา” ส่วนใหญ่อยากเป็นนักฟุตบอลเพราะ
รักในการเล่นฟุตบอล ส่วนอาชีพในฝันของเด็กไทยอันดับ 4
คืออาชีพ “ทหาร” และอันดับ 5 “นักกีฬาอีสปอร์ตและ
นักแคสเกม” ที่มาแรง โดยติด 5 อันดับแรกของอาชีพในฝัน
ของเด็กไทยเป็นปีแรก4

อีสปอร์ตช่วยเยียวยาเด็กติดเกม หรือท�ำให้
เด็กติดเกม?

ข้อมูลจากกรมสุขภาพจิต เปิดเผยว่า ตั้งแต่ปี 2561
มีจ�ำนวนผู้ป่วยจากโรคติดเกมเพิ่มขึ้น 1.5 เท่า และเพิ่ม
ขึ้ น อี ก เป็ น 6 เท่ า ในปี 2562 และพบเด็ ก ที่ เข้ า รั บ การ
รักษาภาวะติดเกมที่อายุน้อยตั้งแต่ 5 ขวบ5 เนื่องจากไทย
ไม่ มี ม าตรการป้ อ งกั น ระงั บ ยั บ ยั้ ง ทั้ ง เครื่ อ งเล่ น ตั ว เกม
เรตติ้งเกม และอุปกรณ์โทรศัพท์สมาร์ทโฟนแก่เด็กและ
ภาพ : https://sportsxplay.com

เยาวชน ประกอบกับความรู้เท่าทันสื่อยังต�่ำ ขาดความรับรู้
ตระหนั ก ในผลกระทบทางลบของสื่ อ เกมและออนไลน์
ขณะที่พ่อแม่เลี้ยงลูกแบบให้เล่นเกมและมือถือ หรือเป็น
ตัวอย่างที่ไม่ดีในการใช้สื่อแก่ลูก ๆ ท�ำให้สถิติของผู้ติดเกม
ในประเทศไทยสูงมาก ในทางกลับกันฝัง่ ผูป้ ระกอบการธุรกิจ
เกมกลับมองว่า การส่งเสริมผู้เล่นเกมทั่วไปให้มุ่งสนใจใน
อีสปอร์ต หรือนักกีฬาอีสปอร์ตกลับจะช่วยแก้ปัญหาภาวะ
ติดเกมในเด็กและเยาวชนได้ด้วยเหตุผลที่ว่า การเล่นเกม
อย่างมีระเบียบวินัยจะท�ำให้เด็กมีทักษะการควบคุมตนเอง
และไม่หลงติดอยู่ในเกมมากเกินไป
องค์การอนามัยโลก WHO ให้ค�ำจ�ำกัดความผู้ที่เข้าข่าย
เป็นโรคติดเกมว่า มีพฤติกรรมการเล่นเกมคอมพิวเตอร์
หรือวิดีโอเกมทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ โดยที่ไม่
สามารถควบคุมตนเองได้ อาทิ ไม่สามารถแบ่งเวลาหรือ
จ�ำกัดระยะเวลาที่ใช้ในการเล่นเกม และละเว้นกิจกรรม
ที่ส�ำคัญต่อชีวิตประจ�ำวันเพื่อเล่นเกม รวมถึงไม่สามารถ
หยุดเล่นเกมได้แม้จะได้รับผลลัพธ์ที่ไม่ดี เช่น ปัญหา
สุขภาพ โดยพฤติกรรมดังกล่าวต้องส่งผลกระทบต่อการ
ใช้ชีวิตประจ�ำวัน ครอบครัว สังคม การเรียน หรือหน้าที่
การงานมาอย่างน้อย 1 ปี ขณะทีใ่ นบางรายทีม่ ผี ลเสียรุนแรง
ก็ไม่จ�ำเป็นต้องครบปี
กรมสุขภาพจิต เคยออกมาเตือนเด็ก พ่อแม่และฝ่าย
ที่เกี่ยวข้องว่า การเล่นเกม อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพอย่าง
มาก งานวิจัยของ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราช
นครินทร์ ร่วมกับคณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิบดี และ
คณะแพททย์ศาสตร์ ศิรริ าชพยาบาล วิจยั หัวข้อ “ปัญหาติด
เกมในประเทศไทยปี 2558” พบว่า เด็กวัยรุ่นไทยเสพติด
เกมประมาณร้อยละ 13-17 คิดเป็นจ�ำนวนตัวเลขประชากร
ประมาณ 1.3-1.6 ล้านคน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
เนื่องจากกระแสของ “เกม” ที่ถูกโปรโมทท�ำโฆษณาออก

ภาพ : https://game-addictions.weebly.com

มาในรูปของ “นักกีฬาอีสปอร์ต” ท�ำให้เด็กติดเกมใฝ่ฝนั อยาก
เป็นซูเปอร์สตาร์ในวงการนักแข่งเกม แต่สถิติเด็กที่สามารถ
พิชิตชัยชนะมีน้อยมากเพียง 0.00007% เท่านั้น

อีสปอร์ตในโรงเรียน

ปัจจุบันมีการเปิดหลักสูตรอีสปอร์ตในประเทศไทย
ในระดับการเรียนการสอนชัน้ ปริญญาตรี เช่น คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี หลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัลแนวสร้างสรรค์
และหลักสูตรการออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจทิ ลั มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาการพัฒนา
สื่ อ ประสมและเกม สถาบั น เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า
เจ้ า คุ ณ ทหารลาดกระบั ง คณะเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย หลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรธุรกิจเกมและอีสปอร์ต
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หลักสูตรการจัดการอีสปอร์ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และสาขาวิชาอีสปอร์ต
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
นอกจากนี้ ธุรกิจเกมยังเข้าสูก่ ารท�ำกิจกรรมในโรงเรียน
มากขึน้ โดยเข้าไปในรูปแบบของการส่งเสริมการแข่งขันเกม
อีสปอร์ตชิงเงินรางวัล และการท�ำกิจกรรมส่งเสริมความรูก้ าร
เล่นเกม โดยฝัง่ ธุรกิจและสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย
และมีตงั้ แต่ระดับโรงเรียนมัธยมจนถึงระดับดุ มศึกษา
ประเด็นทีเ่ ป็นปัญหา คือ “การส่งเสริมกิจกรรมการเล่น
เกมในโรงเรียนนั้นเป็นสิ่งที่ควรกระท�ำหรือไม่?” เนื่องจาก
โรงเรียนเป็นพืน้ ทีส่ ถานศึกษาทีค่ วรส่งเสริมกิจกรรมทีม่ งุ่ เน้น
การเรียนรู้ทางวิชาการ การฝึกฝนระเบียบวินัย และ การส่ง
เสริมทัศนคติที่ถูกต้อง รู้เท่าทัน แต่หากบริษัทเกมและเครือ
ข่ายสมาคมเข้าไปท�ำกิจกรรมโดยเน้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กเล่น
เกมมากขึน้ เรือ่ งนีจ้ ะยิง่ ท�ำให้เด็กถูกชักชวนเข้าสูธ่ รุ กิจเกมเร็ว
ขึน้ โดยทีย่ งั ไม่จำ� เป็น และเป็นการเร่งท�ำลายโอกาสของเด็กใน
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การพัฒนาสมองส�ำหรับการเรียนรูท้ จี่ ำ� เป็นอืน่ ๆ สถานการณ์
ทีน่ า่ ห่วงคือ ครู โรงเรียน ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ยังมีความเข้าใจ
ผิดว่า การส่งเสริมกิจกรรมการเล่นเกมจะช่วยให้เด็กลดการติด
เกมด้วยการเล่นเกมทีม่ รี ะเบียบวินยั มากขึน้ และเจตนาส่วน
มากเบือ้ งหลังของธุรกิจเกมคือการส่งเสริมการขาย การตลาด
การประชาสัมพันธ์ให้เด็กเล่นเกมของตนเองนัน่ เอง
อีกสิง่ หนึง่ ทีน่ า่ เป็นห่วง คือ อาชีพนักกีฬาอีสปอร์ตและ
นักแคสเกม ที่อาจมองว่า สามารถสร้างรายได้จากสิ่งที่ชอบ
และอาจน�ำไปสูช่ อื่ เสียงในอนาคตได้ แต่ความจริงทีต่ อ้ งค�ำนึง
ถึงไปพร้อมกัน คือ อาชีพดังกล่าวมีเพียงคนส่วนน้อยที่จะ
ประสบความส�ำเร็จ มีรายได้เลี้ยงชีพ หากเด็กรุ่นใหม่มุ่งหวัง
แต่จะท�ำงานทีต่ วั เองชอบเพียงอย่างเดียว โดยไม่มแี ผนส�ำรอง
ของชีวิต หากเกิดเหตุที่ท�ำให้ไม่ประสบความส�ำเร็จในอาชีพ
ที่ตัวเองชอบดังกล่าว ก็อาจพลาดทางเลือกอาชีพอื่น ๆ
ที่สามารถเลี้ยงตัวเองได้ “การตั้งเป้าหมายอาชีพในอนาคต
จึ ง ควรมองทั้ ง ความมั่ น คงและความชอบ เพราะหาก
เลือกอาชีพในอนาคตที่มั่นคงเพียงอย่างเดียว แต่ไม่ชอบ
ก็อาจท�ำได้ไม่นาน ตรงข้ามหากชอบอย่างเดียวแต่ไม่มั่นคง
ก็อาจท�ำให้ชีวิตในอนาคตเดือดร้อนได้ จึงควรมองปัจจัยทั้ง
2 ด้าน โดยอาจท�ำงานทีช่ อบ และงานทีม่ นั่ คงไปพร้อม ๆ กัน
ย่อมดีกว่าการทุ่มเทเพื่อเป้าหมายอาชีพอย่างใดอย่างหนึ่ง
เพียงอย่างเดียว

อีสปอร์ตในมติสมัชชาสุขภาพ :
ความรับผิดชอบร่วมกันของทุกฝ่าย

มติสมัชชาสุขภาพเมื่อปี 2562 มีการน�ำระเบียบวาระ
เรื่องอีสปอร์ตเข้าพิจารณาร่วมกันเพื่อหาแนวทางการก�ำกับ
ดูแล ปัจจุบนั อีสปอร์ตก�ำลังได้รบั ความนิยมอย่างสูง มีเด็กและ
เยาวชนเข้ามาเล่นจ�ำนวนมาก โรงเรียนหลายแห่งจัดตัง้ ชมรม
อีสปอร์ต มหาวิทยาลัยก็จัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับ
สาขานี้ จึงมีเด็กเยาวชนจ�ำนวนหนึ่งเลือกที่จะเข้าสู่เส้นทาง
อีสปอร์ตทั้งในฐานะผู้เล่นและนักพากย์เกม การขับเคลื่อน
ในเรื่องนี้ควรมีเด็กและเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วม และต้อง
ไม่ใช้มุมมองผู้ใหญ่แบบเดิม ๆ มาเป็นพื้นฐาน แต่ต้องใช้
ชุดความคิดใหม่พูดคุยหาทางออกร่วมกัน ดึงทุกภาคส่วนมา
ร่วมหารือ โดยเฉพาะสมาคมกีฬาอีปอร์ตแห่งประเทศไทย
ซึ่งเป็นองค์กรที่ดูแลด้านเทคนิคและผลักดันให้น�ำมาตรการ
ต่าง ๆ ไปปฏิบตั ิ ทีส่ ดุ ก็ได้ผลมติออกมาเป็น “ความรับผิดชอบ
ร่วมทางสังคมเกี่ยวกับอีสปอร์ตต่อสุขภาวะเด็ก (E-Sports:

Social Responsibility for Child Health)” 4 ข้อ โดย
ขอให้สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย ร่วมกับการกีฬา
แห่งประเทศไทยและกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนหน่วย
งานทุกภาคส่วน ร่วมกันก�ำหนดแนวปฏิบัติ หรือมาตรการ
และแนวทางการบังคับใช้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมอีสปอร์ตที่
ปลอดภัย เป็นธรรม โปร่งใส โดยเปิดเผยและครบถ้วนรอบ
ด้าน เพื่อปกป้องและคุ้มครองเด็กทั้งในฐานะผู้ชม และผู้เข้า
แข่งขันอีสปอร์ต6,7,8
ส่วนสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
มหาวิทยาลัยมหิดล โดย รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์
ผู้อ�ำนวยการสถาบัน ได้เสนอในวงเสวนาวิชาการในงาน
เสวนา เรื่อง “ข้อเสนอทางจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ
E-Sports เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพและพัฒนาการเด็ก”
ว่า ปัจจุบันมีความเข้าใจผิดว่าอีสปอร์ตเป็นกีฬา และมีการ
มุ่งเน้นส่งเสริมนักเล่นเกมมืออาชีพ มีเป้าหมายที่เด็กและ
เยาวชน ได้มีการแพร่หลายอย่างมาก และไม่มีการก�ำกับ
ดูแล ทั้งที่การเล่มเกม ส่งผลพฤติกรรมทางลบไม่ว่าจะเป็น
เรื่องสุขภาพ และพัฒนาการของเด็ก
การเล่นเกมคอมพิวเตอร์มีแต่การต่อสู้เพื่อชัยชนะ และ
ท�ำให้เด็กใช้เวลาเล่นหลายชั่วโมงต่อวัน น�ำไปสู่ภาวะการติด
เกม (Game Addiction) ซึง่ จะมีผลร้ายต่อสมองเด็ก เป็นผล
ให้พลเมืองไทยขาดทัง้ การคิดวิเคราะห์และการควบคุมตนเอง
ไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีที่ทุกกระทรวงก�ำลัง
เน้นการพัฒนาทักษะมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 ให้กับเด็กไทย
ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านเด็กและเยาวชน ได้ร่วมกัน
จัดท�ำข้อเรียกร้องให้สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย
และผู้ประกอบการอีสปอร์ต ธุรกิจเกม เกี่ยวข้องทั้งหมด
มีมาตรการป้องกันเด็กและเยาวชน 7 แนวทางดังต่อไปนี9้
(1) ต้องไม่สอื่ สารว่าอีสปอร์ต คือ กีฬา เนือ่ งจากยังไม่ได้
มีการยอมรับกันในทางสากลและเป็นข้อยุตใิ นสังคม โดยเฉพาะ
ทางการแพทย์ทยี่ งั ไม่เคยรับรองว่าการเล่นเกมแข่งขันคือกีฬา
ดังนัน้ หน่วยงานรัฐ ทีม่ หี น้าทีโ่ ดยตรง อย่าง กกท. ควรใช้นยิ าม
ความหมายอีสปอร์ตทีถ่ กู ต้องกับข้อเท็จจริงสากลทัว่ โลก
(2) ต้องก�ำหนดมาตรการป้องกันเด็กและเยาวชนในการ
เข้าถึงเกมออนไลน์ โดยเฉพาะเด็กที่มีอายุต�่ำกว่า 13 ปี ห้าม
เข้าถึงสือ่ สังคมออนไลน์หรือสือ่ ดิจทิ ลั โดยขาดการก�ำกับดูแล
จากพ่อแม่ สมาคมอีสปอร์ตและ กกท. ควรก�ำหนดอายุของ
นักเล่นเกมแข่งขันว่าต้องอายุเกิน 18 ปีขึ้นไปเท่านั้นตาม
มาตรฐานสากล

(3) รั ฐ ต้ อ งมี น โยบายและกฎหมายห้ า มการจั ด การ
แข่งขันวิดีโอเกมในสถานศึกษาและห้ามท�ำกิจกรรมส่งเสริม
การตลาดของธุรกิจบริษทั เกมในสถานศึกษาตัง้ แต่เด็กปฐมวัย
ถึงระดับมัธยมโดยสิ้นเชิง
(4) รัฐและหน่วยงานธุรกิจ สมาคม ผู้จัดการแข่งขัน
ต้องมีมาตรการป้องกันการแทงพนัน เพราะตอนนี้รัฐยังไม่มี
มาตรการไปสอดส่องก�ำกับดูแลอย่างทั่วถึง
(5) ก�ำหนดมาตรการการจ�ำกัดอายุผู้เข้าเล่นเกม โดย
เรียกร้องให้ผู้ประกอบการ สมาคม หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง
ก�ำกับ สอดส่อง ตรวจสอบเงือ่ นไขการเข้าใช้งานตามกฎหมาย
หรือข้อก�ำหนดนี้ให้เป็นจริง
(6) ห้ามมีสปอนเซอร์สนิ ค้าเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ บุหรี่
บุหรีไ่ ฟฟ้า ในการแข่งขันอีสปอร์ตของเด็กและเยาวชนโดยเด็ด
ขาดหรือกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับการพนัน ทัง้ ในและต่างประเทศ
(7) มีการส่งเสริมการให้ความรู้เท่าทันสื่อ เท่าทันเกม
เท่าทันอีสปอร์ต ป้องกันปัญหาเด็กติดเกม และสื่อสารให้
ความรู้ทั้งหมด

บทสรุป

ใน 2561 มีจำ� นวนผูป้ ว่ ยจากโรคติดเกมเพิม่ ขึน้ 1.5 เท่า
และเพิม่ ขึน้ อีกเป็น 6 เท่าในปี 2562 และพบเด็กทีเ่ ข้ารับการ
รักษาภาวะติดเกมทีอ่ ายุนอ้ ยตัง้ แต่ 5 ขวบ เนือ่ งจากไทยไม่มี
มาตรการป้องกัน ระงับยับยัง้ ทัง้ เครือ่ งเล่น ตัวเกม เรตติง้ เกม
และอุปกรณ์โทรศัพท์สมาร์ทโฟนแก่เด็กและเยาวชน ผลพวง
ดังกล่าวเกิดขึน้ ในบริบทของการต่อสูร้ ะหว่างกลุม่ ผลประโยชน์
ของกลุ่มธุรกิจข้ามชาติ ที่ประเทศเจ้าของเกมพยายามจะ
ก�ำหนดบรรทัดฐานใหม่ว่าอีสปอร์ตคือกีฬาประเภทหนึ่งที่ไม่
ต้องใช้การออกก�ำลัง กับความพยายามของวงการแพทย์และ
สาธารณสุขทีย่ นื ยันหลักฐานเรือ่ งผลกระทบทางสมอง อารมณ์
และพฤติกรรมจากการติดเกม โดยบริษัทธุรกิจเกมยังคงเดิน
หน้าในการประชาสัมพันธ์วา่ การเล่นเกมช่วยสร้างอาชีพ รายได้
และพยายามยกระดับอุตสาหกรรมเกมเพื่อผลประโยชน์
มหาศาลในระบบธุรกิจดิจทิ ลั ต่อไป ดังนัน้ ข้อเสนอของสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติเรื่องความรับผิดชอบร่วมทางสังคมเกี่ยวกับ
อีสปอร์ต ต่อสุขภาวะเด็ก และข้อคิดเห็นของสถาบันแห่งชาติ
เพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง
มาตรการป้องกันเด็กและเยาวชน จึงควรได้รบั ความส�ำคัญจาก
ทุกภาคส่วนในการด�ำเนินการอย่างจริงจัง
10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ
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หมอวิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร กับรางวัลอันทรงเกียรติจาก WHO

นพ. วิโรจน์ ตัง้ เจริญเสถียร นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์
สาธารณสุข ผูม้ ผี ลงานวิจยั ด้านนโยบายสาธารณสุขทีโ่ ดดเด่น
และส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายสาธารณสุข
ของไทยและในต่ า งประเทศ ได้ รั บ รางวั ล อั น ทรงเกี ย รติ
ระดับโลก คือรางวัล “Director’s Generals Health Leaders”
ของ ดร. เท็ดรอส อัดฮานอม กีบรีเยซุส (Dr. Tedros
Adhanom Ghebreyesus) ผูอ้ ำ� นวยการใหญ่องค์การอนามัย
โลก ในการประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 72 ในเดือน
พฤษภาคม 2562 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ในฐานะ
ที่มีผลงานโดดเด่นทางด้านวิชาการและการพัฒนานโยบาย
สาธารณสุขทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และระดับโลก
โดยเฉพาะนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ทีม่ บี ทบาท
ส�ำคัญต่อการเพิ่มสิทธิและการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ
ทีจ่ ำ� เป็นของประชาชน และเป็นตัวอย่างนโยบายทีด่ แี ก่นานา
ประเทศทัว่ โลก
นพ. วิโรจน์ฯ เป็นผู้ที่สร้างเครือข่ายเชื่อมโยง ระหว่าง
การพัฒนาระบบสุขภาพ และงานวิจยั ด้านสุขภาพเข้าด้วยกัน
รวมถึงเป็นผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงแก่ระบบสุขภาพไทย
ท่านเป็นกลุ่มคนที่วางรากฐานให้กับระบบประกันสังคมใน
ปี 2533 และระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เมือ่ ปี 2544
ร่วมกับ นพ.สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ เลขาธิการคนแรกของ
ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) น.พ. วิโรจน์ฯ
มีผลงานวิจยั ทีโ่ ดดเด่นซึง่ สนับสนุนโครงการหลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้า โดยชีใ้ ห้เห็นว่า ระบบ “บัตรทอง” สามารถลดหนี้
ครัวเรือน ลดการเสียชีวติ ในทารกแรกเกิด รวมถึงสร้างความ
เท่าเทียมในระบบสุขภาพได้จริง ท�ำให้ประเทศไทยมีระบบ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าทีไ่ ด้รบั การยกย่องจากทัว่ โลกว่า
“ดีที่สุด” แห่งหนึ่ง และเป็นตัวอย่างว่า ประเทศที่มีรายได้
ปานกลาง-ต�ำ่ ก็สามารถสร้างระบบ “รัฐสวัสดิการ” ได้อย่างยัง่ ยืน
นพ. วิโรจน์ฯ ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาส�ำนักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุ ข ด้ า นต่ า งประเทศ และส� ำ นั ก งาน
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พัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) จบการศึกษา
แพทยศาสตร์บณ
ั ฑิต จากคณะแพทยศาสตร์ ศิรริ าชพยาบาล
และจบปริญญาเอกด้าน Health Planning and Financing
จาก London School of Hygiene and Tropical Medicine
มหาวิทยาลัยลอนดอน
ก่อนหน้านี้ นพ. วิโรจน์ฯ ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ
มากมาย อาทิ รางวัลเกียรติยศ “แซม อัดเจจ” แก่ผู้ที่อุทิศ
ตนเพื่อประโยชน์สถานะ (The Sam Adjei Distinguished
Public Service Award) เมื่อเดือนตุลาคม 2561 ที่เมือง
ลิเวอร์พลู ประเทศอังกฤษ จากพันธมิตรเพือ่ นโยบายและการ
วิจยั เชิงระบบด้านสุขภาพ (Alliance for Health Policy and
Systems Research) และเครือข่าย Health Systems Global
นอกจากนี้ ท่านยังเคยได้รบั รางวัลเกียรติยศ เอดวิน แชตวิค
ที่ประเทศอังกฤษ เมื่อปี 2554 ในฐานะผู้ท�ำคุณประโยชน์
ให้แก่ระบบสาธารณสุขอย่างต่อเนือ่ ง

ระบบสุขภาพไทยติดอันดับน�ำของเอเชียและของโลก
ระบบสุขภาพของไทยได้รบั การยกย่องจากหลายสถาบัน
ของโลกว่ า เป็ น ระบบสุ ข ภาพที่ ติ ด อั น ดั บ น� ำ ในเอเชี ย และ
ดีเยีย่ มในระดับสากล โดยมหาวิทยาลัยจอนส์ ฮอปกินส์ (John
Hopkins University) สหรัฐอเมริกา และองค์กร Nuclear
Threat Initiative ได้รายงานดัชนีความมัน่ คงทางด้านสุขภาพ
(2019 Global Health Security Index) พร้อมจัดอันดับ
ประเทศต่าง ๆ ทัง้ หมด 195 ประเทศทัว่ โลก พบว่า ประเทศไทย
อยูใ่ นอันดับที่ 6 ของโลก และเป็นอันดับที่ 1 ของเอเชีย โดยมี
คะแนนรวม 73.2 คะแนน (คะแนนเฉลีย่ ทัว่ โลกอยูท่ รี่ ะดับ 40.2
คะแนน) ทัง้ ยังได้รบั ยกย่องว่าเป็น 1 ใน 13 ประเทศทีม่ คี วาม
พร้อมในการรับมือกับโรคระบาดมากทีส่ ดุ ซึง่ การจัดอันดับดัง
กล่าว ได้พิจารณาจากตัวชี้วัด 6 ด้าน โดยประเทศไทยได้รับ
คะแนนต่าง ๆ ดังนี้
1. การป้องกันโรค ได้ 75.7 คะแนน อยูใ่ นอันดับที่ 3 ของโลก
2. ความสามารถในการตรวจจับโรค และรายงานทีร่ วดเร็ว
		 ได้ 81.0 คะแนน อันดับที่ 15 ของโลก
3. การตอบโต้ และบรรเทาผลกระทบของโรคระบาดอย่าง
รวดเร็ว ได้ 78.6 คะแนน อันดับที่ 5 ของโลก
4. มีระบบสุขภาพทีเ่ ข้มแข็ง และมัน่ คง ได้ 70.5 คะแนน
		 อันดับ 2 ของโลก
5. มีความมุง่ มัน่ ในการพัฒนาศักยภาพของประเทศ มีแผน
		 งบประมาณด้านป้องกันควบคุมโรค และด�ำเนินงานตาม
		 แนวปฏิบตั สิ ากล ได้ 70.9 คะแนน อันดับ 12 ของโลก
6. ความเสีย่ งต่อภัยคุกคามด้านชีวภาพ ได้ 56.4 คะแนน
		 อันดับ 93 ของโลก

นอกจากนี้ ไทยยังได้รับการยกย่องว่า มีระบบสุขภาพดี
ทีส่ ดุ ในอาเซียนจากนิตยสาร CEOWORLD นิตยสารด้านธุรกิจ
ของสหรัฐอเมริกา ซึง่ จัดอันดับประเทศทีม่ รี ะบบสุขภาพดีทสี่ ดุ
ในโลกประจ�ำปี 2562 โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่
1. โครงสร้างพืน้ ฐานด้านสาธารณสุข 2. ประสิทธิภาพของบุคลากร
ด้านสาธารณสุข ตั้งแต่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรอื่น ๆ
3. ค่าใช้จา่ ยในระบบ 4. การเข้าถึงยาคุณภาพ และ 5. ความพร้อม
ของรัฐบาลในการจัดการระบบ นอกจากนี้ CEOWORLD
ยังพิจารณาปัจจัยอืน่ ๆ เช่น สิง่ แวดล้อม การเข้าถึงแหล่งน�ำ้ สะอาด
ระบบสุขอนามัย และการควบคุมปัจจัยเสีย่ งด้านสุขภาพ เช่น
การจัดการกับบุหรี-่ ยาสูบ และการจัดการโรคอ้วน จากการส�ำรวจ
ทัง้ หมด 89 ประเทศทัว่ โลก พบว่าประเทศไทยมีระบบสุขภาพที่
ดีทสี่ ดุ ในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอยูใ่ นอันดับที่ 6
ของโลก โดยได้คะแนนทัง้ หมด 67.99 เต็ม 100 แบ่งออกเป็น
ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน 92.58 คะแนน ด้านบุคลากรผูเ้ ชีย่ วชาญ
17.37 คะแนน ด้านค่าใช้จา่ ย 96.22 คะแนน ด้านการเข้าถึงยา
67.51 คะแนน และ ความพร้อมของรัฐบาล 89.91 คะแนน
ทั้งนี้ ระบบสุขภาพที่เข้มแข็งของไทยมีพื้นฐานส�ำคัญ
มาจากระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และการด�ำเนิน
โครงการปฏิรปู ระบบบริการสุขภาพในช่วงหลายปีทผี่ า่ นมา เช่น
การจัดตัง้ สถาบันวิชาการและสถาบันทางสังคมด้านสาธารณสุข
การพัฒนาระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิที่มีคุณภาพดี
และต้นทุนไม่สูง และการก่อตั้งองค์กรสาธารณประโยชน์ขึ้น
จ�ำนวนมาก เป็นต้น

ภาพ : https://www.thairath.co.th
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ภาพ : https://th.wikipedia.org

UNESCO ยกย่องหลวงปู่มั่นและสมเด็จพระมหาสมณเจ้า
กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เป็นบุคคลส�ำคัญของโลกสาขาสันติภาพ
ที่ประชุมใหญ่สมัชสามัญขององค์การยูเนสโก ครั้งที่ 40
เมือ่ เดือนพฤศจิกายน 2562 ได้มมี ติรบั รองการร่วมเฉลิมฉลอง
ในวาระครบรอบบุ ค คลส� ำ คั ญ และเหตุ ก ารณ์ ส� ำ คั ญ ทาง
ประวัตศิ าสตร์ โดยยกย่องพระอาจารย์มนั่ ภูรทิ ตั โต ครบรอบ
150 ปีชาตกาล (20 มกราคม 2563) และสมเด็จพระมหา
สมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ครบ 100 ปี แห่งการ
สิ้นพระชนม์ (2 สิงหาคม 2464) ว่าเป็นบุคคลส�ำคัญของโลก
สาขาสันติภาพในวาระปี 2563-2564 โดยพระอาจารย์มนั่ ฯ และ
สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ เป็นพระสงฆ์รปู ที่ 3 และ 4 ของไทย
นับตั้งแต่สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
และท่านพุทธทาสภิกขุทไี่ ด้รบั การยกย่องดังกล่าว
พระอาจารย์มนั่ ภูรทิ ตั โต เป็นพระอาจารย์สายวิปสั สนา
กรรมฐาน ทีค่ นไทยทัว่ ประเทศเคารพนับถือ ท่านได้ปฏิบตั ติ น
ตามแนวทางค�ำสอนพระศาสดาอย่างเคร่งครัดและยึดถือ
ธุดงควัตร ท่านได้วางแนวทางในการปฏิบัติตามหลักธรรม
ค� ำ สอนขององค์ ส มเด็ จ พระสั ม มาพุ ท ธเจ้ า ให้ แ ก่ ส มณะ
และประชาชนอย่างกว้างขวาง หลังจากท่านมรณภาพลง
ในปี 2492 ยังคงมีพระสงฆ์ที่เป็นลูกศิษย์ของท่านสืบต่อแนว
ปฏิปทาธรรมปฏิบัติของท่านสืบมา ด้วยเหตุนี้จึงท�ำให้ท่าน
ได้รับยกย่องจากผู้ศรัทธาให้เป็นพระอาจารย์ใหญ่สายวัดป่า
จนปัจจุบัน พระอาจารย์มั่นฯ ท่านเป็นผู้มีปฏิปทาสันโดษ
มักน้อย แสวงหาความวิเวก และปรารภความเพียรตั้งแต่
วันแรกบรรพชา-อุปสมบทจวบจนกระทัง่ วาระสุดท้ายของชีวติ
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หลักค�ำสอนของท่านได้ชี้แนะวิธีบ�ำบัดทุกข์ ด้วยการลดละ
ความโลภ ความโกรธ และความหลงออกจากใจตน แนะน�ำ
เข้าถึงความสงบด้วยการเจริญสมาธิ ส่งผลให้ผคู้ นหันมาสนใจ
ศึกษาแนวทางที่ท่านได้วางหลักไว้ และแผ่ขยายในวงกว้าง
จากระดับประเทศสู่สังคมโลก
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
ทรงด�ำรงต�ำแหน่ง สมเด็จพระสังฆราชเจ้า ในล�ำดับองค์ที่ 10 แห่ง
กรุงรัตนโกสินทร์ พระองค์ทรงจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม
ในภาษาไทย เป็นนักธรรมชัน้ ตรี นักธรรมชัน้ โท นักธรรมชัน้ เอก
ซึ่ ง มี ห นั ง สื อ นวโกวาทเป็ น หลั ก สู ต รเบื้ อ งต้ น ส� ำ หรั บ ภิ ก ษุ
สามเณร ผู้บวชใหม่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาจนตราบถึงปัจจุบัน
นอกจากนี้ พระองค์ทรงจัดตัง้ มหามกุฏราชวิทยาลัยเพือ่ จัดการ
ศึกษาของภิกษุสามเณรแบบใหม่ ทรงเป็นผู้วางรากฐานการ
ศึกษาระดับประถมศึกษาในประเทศไทยโดยมีวดั เป็นโรงเรียน
มีพระเป็นครูสอน มีมหามกุฏราชวิทยาลัยเป็นต้นแบบในด้าน
หลักสูตรและการฝึกหัดครู อีกทั้งทรงปรับปรุงการปกครอง
คณะสงฆ์ จนน� ำ มาซึ่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ลั ก ษณะปกครอง
คณะสงฆ์ ร.ศ.121 (พ.ศ. 2445) ซึ่งเป็นพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ์ฉบับแรกของไทย สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ ทรงรอบรู้
ภาษาต่าง ๆ หลายภาษา คือ ภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต ภาษา
อังกฤษ และภาษาฝรั่งเศส ทรงพระนิพนธ์หนังสือหลักสูตร
นั ก ธรรมชั้ น ตรี โท เอก หลั ก สู ต รบาลี ไวยากรณ์ ทั้ ง ชุ ด
รวมพระนิพนธ์ทเี่ ป็นภาษาไทยและภาษาบาลี กว่า 200 เรือ่ ง

“1 วัด 1 โรงพยาบาล”
ขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพ
พระสงฆ์แห่งชาติ
ในปี 2562 ภาคีทกุ ภาคส่วนทัง้ ฝ่ายบรรพชิตและฆราวาส
ได้เร่งรัดการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ
พ.ศ. 2560 ผ่านมาตรการต่าง ๆ ได้แก่ การส่งเสริมให้พระสงฆ์
มีเลข 13 หลักเพื่อเข้าถึงสิทธิหลักประกันสุขภาพ โครงการ
จับคู่ 1 วัด 1 รพ./รพ.สต. การอบรมพระคิลานุปัฏฐาก
การตรวจคั ด กรองสุ ข ภาพพระสงฆ์ แ ละชุ ม ชน และการ
ร่วมพัฒนาให้วดั ด�ำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพ เป็นต้น
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 นายอนุทิน ชาญวีรกูล
รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ได้มอบนโยบายให้ส�ำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
(สช.) ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และหน่วยงาน
อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง สานพลั ง ท� ำ งานร่ ว มกั น เพื่ อ เดิ น หน้ า
ขับเคลือ่ นธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติดว้ ยกระบวนการ
มีส่วนร่วมจากคณะสงฆ์และภาคีทุกภาคส่วนทั่วประเทศ
เพื่อให้ธรรมนูญสุขภาพเป็นเครื่องมือส�ำคัญในการสร้างสุข
ภาวะและเข้าถึงบริการสาธารณสุขให้กับพระภิกษุสงฆ์กว่า
สองแสนห้าหมื่นรูปทั่วประเทศ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้
จัดท�ำโครงการ “1 วัด 1 รพ.” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
แด่สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 10 โดยเน้น 5 กิจกรรมหลัก
คือ การจัดท�ำฐานข้อมูลพระสงฆ์ การขับเคลือ่ นตามธรรมนูญ
สุขภาพพระสงฆ์ วัดส่งเสริมสุขภาพ ตรวจคัดกรองสุขภาพ
พระสงฆ์ และวัดร่วมพัฒนาชุมชนด้วยพลังบวร

ภาพ : https://thestandard.co

ภาพ : http://www.govesite.com

ธรรมนู ญ สุ ข ภาพพระสงฆ์ แ ห่ ง ชาติ มี ที่ ม าจากการ
ขับเคลือ่ นมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2555 เรือ่ ง พระสงฆ์
กั บ การพั ฒ นาสุ ข ภาวะ เพื่ อ ด� ำ เนิ น การภายใต้ วิ สั ย ทั ศ น์
“พระแข็งแรง วัดมัน่ คง ชุมชนเป็นสุข” ภายในระยะเวลา 10 ปี
โดยยึดหลักการ “ทางธรรมน�ำทางโลก” กล่าวคือ พระสงฆ์
เป็นผู้ก�ำหนดแนวทาง โดยฆราวาสเป็นฝ่ายสนับสนุน ต่อมา
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ได้มีการตั้ง “คณะกรรมการ
ขับเคลือ่ นธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พุทธศักราช 2560”
มี สช. และองค์กรภาคีภาคีเครือข่ายร่วมกันเป็นเลขานุการ
เพื่อสนองงานของมหาเถรสมาคม ซึ่งเป็นการท�ำงานร่วมกัน
ระหว่างคณะสงฆ์และฆราวาสและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่
การดูแลสุขภาพพระสงฆ์ทงั้ ระบบ โดยบูรณาการการท�ำงานให้
สอดคล้องกับงานยุทธศาสตร์การปฏิรปู กิจการพระพุทธศาสนา
จากฐานทะเบียนข้อมูลพระสงฆ์ เมือ่ เดือนสิงหาคม 2562
มีพระสงฆ์ทมี่ เี ลขบัตรประจ�ำตัวประชาชน 152,283 รูป/คน
ตรวจสอบสิทธิแล้วเป็นผูถ้ อื สิทธิหลักประกันสุขภาพ (บัตรทอง)
126,461 รูป โดย สปสช. ได้สนับสนุน อปท. อบต. และท้องถิน่
ดูแลสุขภาพพระสงฆ์ในทุกมิติ ตัง้ แต่ยงั ไม่ปว่ ย กลุม่ เสีย่ งและ
กลุม่ ทีป่ ว่ ยแล้ว โดยใช้งบประมาณจากกองทุนสุขภาพท้องถิน่
โดยก่อนหน้านี้ การตรวจคัดกรองสุขภาพของพระสงฆ์และ
สามเณรทัว่ ประเทศ เมือ่ ปี 2559 รวม 122,680 รูป พบพระ
สงฆ์เจ็บป่วยด้วยโรคเรือ้ รังคือ โรคความดันโลหิตสูง และโรค
เบาหวาน โดยมีพฤติกรรมเสีย่ งคือ สูบบุหรี่ มีกจิ กรรมทางกาย
ไม่เพียงพอ และบริโภคอาหารไม่เหมาะสม
4 ผลงานดี ๆ เพื่อสุขภาพคนไทย
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สำ�หรับการอ้างอิงบทความ
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สองทศวรรษ

ปฏิรูปการศึกษาไทย

ความล้มเหลวและความสำ�เร็จ
ภาพ : https://www.matichon.co.th/columnists/news_281768

“หากท่านปล่อยให้ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างเลว และมีนิสัยเลวทรามตั้งแต่เด็ก แล้วท่าน
จึงลงโทษเขาในอาชญากรรมทั้งหลายที่เกิดจากสิ่งที่เขาเรียนรู้มาโดยตลอด แล้วอย่างนี้จะสรุป
เป็นอะไรได้นอกเสียจากว่า ท่านท�ำให้คนเป็นหัวขโมยแล้วจึงมาลงโทษเอาทีหลัง”
เซอร์ ทอมัส มอร์ จากหนังสือ มหานครในฝัน (Utopia) (พ.ศ.2059)
วรรณกรรมอมตะ “มหานครในฝัน” (Utopia) ของเซอร์ ทอมัส มอร์
วิจารณ์การปกครองบ้านเมืองอังกฤษเมือ่ กว่าห้าร้อยปีกอ่ นอย่างเผ็ดร้อน
ในหลายแง่มุม รวมทั้งเรื่องการศึกษาที่เกี่ยวโยงพัวพันกับความเป็นไป
ของสังคมในด้านต่าง ๆ ทั้งเรื่องการท�ำมาหากิน ความสงบสุขร่มเย็น
มาตรฐานทางศีลธรรมและนิตธิ รรม ซึง่ กลับมาสะท้อนความเป็นไปของ
สังคมปัจจุบนั ราวกับเป็นเรือ่ งเดียวกัน...การศึกษาเป็นอย่างไร คนในสังคม
ก็คงจะเป็นอย่างนัน้ เป็นข้อสรุปทีไ่ ม่นา่ จะผิดตรรกะไปสักเท่าใด

บทความพิเศษของสุขภาพคนไทยฉบับนี้ ฉายประเด็นไปที่
การศึกษาของไทย ซึ่งเป็นรากฐานที่ส�ำคัญของสุขภาวะในทุกมิติ
การที่ ป ระชาชนมี ก ารศึ ก ษา และความรู ้ ที่ ดี ย่ อ มจะมี โ อกาส
ในการดูแล รักษา และพัฒนา ทัง้ กาย จิต และปัญญา ได้ดขี นึ้
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ความพยายามในการพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาของไทย ผลักดันให้แวดวงการศึกษาของ
ไทยผ่านการเปลี่ยนแปลงขั้น “ปฏิรูป” อย่าง
น้อย 4 ครั้ง ซึ่งในแต่ละครั้งเกี่ยวข้องกับจุด
เปลี่ยนผ่านอันวิกฤตของประเทศทั้งสิ้น การ
ปฏิรูปครั้งแรกเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 ที่การ
ปฏิรูปการศึกษาเดิมพันด้วยเอกราชของสยาม
ประเทศ ครั้งต่อมาเป็นการปฏิรูปตามข้อเรียก
ร้องของคณะราษฎร์ พ.ศ.2475 เพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและการกระจายการศึกษา
ออกไปสู่หัวเมือง ครั้งที่ 3 เป็นการปฏิรูปภาย
หลังการเดินขบวนครั้งใหญ่ของนักเรียน นิสิต

นักศึกษา ประชาชน เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ.2516 ซึ่งมีผล
ให้เกิดการเรียกร้องให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการ
บริหารการศึกษา การพัฒนาครู การปฏิรูปหลักสูตร จนถึง
ครัง้ ล่าสุด ภายหลังวิกฤติเศรษฐกิจ “ต้มย�ำกุง้ ” ทีก่ ระตุกให้
สังคมไทยต้องปรับปรุงและยกระดับการศึกษาอย่างจริงจัง
เพือ่ การพัฒนาศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจอย่างยัง่ ยืน
ที่ท�ำให้เกิดรัฐธรรมนูญฉบับ “ประชาชน” พ.ศ.2540 และ
เกิด พ.ร.บ.ปฏิรูปการศึกษา พ.ศ. 2542 ในเวลาต่อมา
จากการผลักดันให้เกิด พรบ.ปฏิรปู การศึกษา พ.ศ. 2542
จนถึ ง ปั จ จุ บั น กระบวนการ “ปฏิ รู ป ” ด� ำ เนิ น มาแล้ ว
กว่า 2 ทศวรรษ มีประเด็นการปฏิรปู ด้านการเข้าถึงการศึกษา
คุณภาพการศึกษา การกระจายอ�ำนาจการบริหารการศึกษา
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาการศึกษาเป็น
ส�ำคัญ อย่างไรก็ตาม สังคมไทยยังจับตามองคุณภาพการ
ศึกษาของประเทศ ผ่านคุณภาพของนักเรียนที่ดูเหมือนจะ
ไม่ได้ก้าวไปข้างหน้า หรือถึงกับ “ถอยหลัง” เมื่อเทียบกับ
ประเทศอื่นในภูมิภาคที่เคยตามหลังประเทศไทยในด้าน
การศึกษา เช่น ผลการส�ำรวจทักษะและความรู้นานาชาติ
Programme for International Student Assessment
(PISA) ใน 3 รายวิชาคือ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
การอ่าน พ.ศ.2558 นักเรียนไทยไม่เพียงได้คะแนนต�่ำกว่า
คะแนนเฉลีย่ ของกลุม่ ประเทศ OECD แต่ยงั ได้คะแนนน้อย
กว่าทัง้ เวียดนาม และมาเลเซีย แม้วา่ ในทางงบประมาณแล้ว
ประเทศไทยจัดเป็นประเทศทีท่ มุ่ งบประมาณด้านการศึกษา
ไม่น้อยกว่าประเทศอื่น ๆ และอาจกล่าวได้ว่าทัดเทียมกับ
ประเทศพัฒนาแล้วหลาย ๆ ประเทศ
นอกจากนี้ ในการปฏิรูปการศึกษาแต่ละครั้ง ล้วนได้
รับการผลักดันและด�ำเนินการโดยบุคคลทีน่ บั ได้วา่ เป็นผูน้ ำ�
ทางความคิด เป็นนักคิด นักวิชาการ นักปรัชญาการศึกษาที่
มีชอื่ เสียงแห่งยุคนัน้ ๆ ทัง้ สิน้ แต่การปฏิรปู การศึกษา และ
พัฒนาการศึกษากลับไม่ราบรื่นและก้าวหน้าเท่าที่ควร

บรรยากาศในห้องเรียนที่จัดการศึกษาวิทยาการสมัยใหม่ในสมัยรัชกาลที่ ๕
ภาพ : https://www.silpa-mag.com/history/article_10847

สังคมไทยควรช่วยกันขบคิดวิเคราะห์ว่า อะไรที่เป็น
อุปสรรคต่อการปฏิรูปอันส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ศักยภาพของเยาวชนไทย ทรัพยากรมนุษย์แห่งอนาคตที่
จะพาสังคมไทยก้าวข้ามมิติการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ และท�ำ
อย่างไรที่การปฏิรูปการศึกษาจึงจะสัมฤทธิผลได้ในที่สุด

4 ยุคปฏิรปู การศึกษาไทย
ความส�ำคัญของการศึกษาในสังคมไทยสะท้อนผ่านการ
สร้างบทเรียนและการก�ำหนดให้คนได้รับการศึกษาในแต่ละ
ยุคสมัย การปรากฏว่ามีตำ� ราเรียนทีเ่ ก่าแก่อย่างเช่นจินดามณี
ซึ่งสันนิษฐานว่า ประพันธ์ขึ้นโดยพระโหราธิบดี ในรัชสมัย
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช และได้กลายเป็นชื่อของแบบ
เรียนในยุคต่าง ๆ ได้แก่ จินดามณีฉบับพระเจ้าบรมโกศ ฉบับ
กรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส ฉบับกรมหลวงวงษาธิราช
สนิท และฉบับหมอบรัดเลย์1 เมื่อมาถึงสมัยรัชกาลที่ 5 ก็มี
บทเรียนชุด 6 เล่มของพระยาศรีสนุ ทรโวหาร ในสมัยรัชกาล
ที่ 5 ซึง่ พัฒนาการของแบบเรียนเหล่านีเ้ ป็นหลักฐานส�ำคัญที่
บ่งบอกว่ามีการวางระบบแบบแผนส�ำหรับการเรียนการสอน
ในระดับหนึ่ง การเปลี่ยนแปลงในแต่ละยุคสมัยท�ำให้ระบบ
การศึกษาที่เคยเป็นมาขาดความสอดคล้องกับความเป็นไป
และความต้องการของสังคม ท�ำให้ต้องมีการ “ปฏิรูป” ซึ่ง
มักหมายความถึงการปรับเปลีย่ นขนานใหญ่ โดยเฉพาะส่วน
ทีเ่ ป็นปรัชญา โครงสร้าง และระบบ
ในประวัตศิ าสตร์ไทยยุคใหม่ปรากฏว่าสังคมไทยได้ผา่ น
การปฏิรูปการศึกษามาแล้ว 4 ครั้ง โดยในแต่ละครั้งมีเหตุ
ปัจจัยทีน่ ำ� ไปสูก่ ารปฏิรปู แตกต่างกัน การปฏิรปู ครัง้ ที่ 1 เกิด
ขึ้นเมื่อประมาณ 150 ปีที่แล้ว ในรัชสมัยรัชกาลที่ 5 (พ.ศ.
2396 – 2453) ซึ่งขณะนั้นเป็นช่วงเวลาที่สังคมไทยก�ำลัง
เผชิญกับความท้าทายจากการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตก
การพัฒนาระบบการศึกษาเป็นยุทธศาสตร์ส�ำคัญที่จะท�ำให้
สังคมไทยมีความเป็นอารยะ และทันสมัย ไม่ให้ชาติตะวันตก
ใช้ความล้าหลังมาเป็นข้ออ้างในการเข้ายึดอธิปไตย การปฏิรปู
ในครัง้ นัน้ เป็นปฏิบตั กิ ารโอนถ่ายภารกิจการให้การศึกษาจาก
วัดซึง่ ด�ำเนินการโดยคณะสงฆ์มาเป็นการด�ำเนินการโดยส่วน
ราชการ (Secularization) มีการตั้งกระทรวงธรรมการขึ้น
เมื่อ พ.ศ.2435 รับผิดชอบด้านการศึกษา ศาสนา พยาบาล
และพิพธิ ภัณฑ์ ซึง่ นับว่าเป็นการเปลีย่ นแปลงระดับโครงสร้าง
เป็นครั้งแรก ทั้งยังให้มีการวางมาตรฐานเกี่ยวกับการศึกษา

สองทศวรรษ ปฏิรูปการศึกษาไทย ความล้มเหลวและความสำ�เร็จ
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ต่าง ๆ อาทิ การวางหลักสูตร และการปรับปรุงบทเรียน และ
จากพระราชด�ำรัส
“เจ้านายราชตระกูล ตั้งแต่ลูกฉันเปนต้นลงไป ตลอด
จนถึงราษฎรที่ต�่ำที่สุด จะให้ได้มีโอกาศเล่าเรียนได้เสมอกัน
ไม่ว่าเจ้า ว่าขุนนาง ว่าไพร่ เพราะฉนั้น จึงขอบอกได้ว่าการ
เล่าเรียนในบ้านเมืองเรานี้จะเปนข้อส�ำคัญที่หนึ่ง ซึ่งฉันจะ
อุตสาห์จดั ให้เจริญขึน้ จงได้”
ซึ่ ง ได้ พ ระราชทานในที่ ป ระชุ ม พระบรมวงศานุ ว งศ์
และข้ า ราชการ เนื่ อ งในโอกาสเสด็ จ พระราชด� ำ เนิ น ไป
ทอดพระเนตรโรงเรียนพระต�ำหนักสวนกุหลาบ พ.ศ.2427

สะท้อนแนวคิดเกี่ยวกับความเสมอภาคด้านการศึกษา
และการศึกษาเพื่อทุกคน (Universal education)
อย่างชัดเจน แนวคิดด้านการจัดการศึกษาในยุคนั้นได้รับ

อิ ท ธิ พ ลจากระบบการศึ ก ษาของประเทศอั ง กฤษ และ
บางส่วนจากประเทศญีป่ นุ่ นอกจากนีก้ ารก่อตัง้ โรงเรียนสตรี
โดยเจ้านายฝ่ายในและคณะ มิชชันนารี ทัง้ ในกรุงเทพฯ และ
หัวเมือง สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามในพัฒนาการ

ศึกษาสตรีตงั้ แต่เมือ่ 150 ปีทแี่ ล้ว

การปฏิรปู ครัง้ ที่ 2 เกิดขึน้ โดยคณะราษฎร์ใน พ.ศ.2475
ซึง่ ส่วนหนึง่ เป็นผูไ้ ด้รบั การศึกษาจากต่างประเทศ การปฏิรปู
การศึกษาในครั้งนั้นเกิดขึ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองของประเทศ จากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มา
เป็นระบอบประชาธิปไตย ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นการปฏิรูป
การศึกษาครัง้ แรกภายใต้ระบอบประชาธิปไตย การปฏิรปู ใน
ครั้งนั้นเป็น 1 ในหลัก 6 ประการของการปกครองประเทศ
“จะต้องให้การศึกษาอย่างเต็มทีแ่ ก่ราษฎร” มุง่ ใช้การศึกษา
เป็นเครือ่ งมือส�ำคัญในการพัฒนาประชาชนให้เหมาะกับการ
ปกครองระบอบใหม่ที่ประชาชนจะต้องอ่านออกเขียนได้
มีความรูเ้ พียงพอทีจ่ ะดูแลสิทธิและปกครองตนเองผ่านตัวแทน
ที่จะเข้ามาเป็นปากเสียงในสภาผู้แทนราษฎร นอกจากนี้
ยังได้มีการบังคับใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษาซึ่งได้มีการ
ตราไว้ตงั้ แต่ พ.ศ.2464 ในสมัยรัชกาลที่ 6 ให้มผี ลทัว่ ประเทศ
โดยให้กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้จัดการการศึกษานอกเขต
กรุงเทพมหานคร ท�ำให้คนในหัวเมืองและพื้นที่ชนบทได้รับ
การศึกษามากขึ้น ทั้งยังให้มีการฝึกอบรมครูเพื่อรองรับการ
ขยายตัวของการศึกษาไปยังหัวเมือง
“ในส่วนการปรับปรุงคุณสมบัติแห่งการศึกษาทั่วไป
จะแก้ไขให้วเิ ศษขึน้ ด้วยตัง้ พิธฝี กึ หัดครูทกุ ประเภททุกชัน้ จนพอ
แก่การ เพราะการสอนจะส�ำเร็จเป็นผลดีสมหมายก็ด้วยได้
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ภาพ : hhttps://www.matichon.co.th/columnists/news_461930

มีผสู้ อนแต่ลว้ นเป็นครูทไี่ ด้ฝกึ หัดอบรมมาดีแล้ว” (นโยบายการ
ศึกษาของคณะรัฐบาล ประกาศเมือ่ วันที่ 20 ธันวาคม 2475
เจ้าพระยาธรรมศักดิม์ นตรี เป็นรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ)
รวมทั้ ง การริ เ ริ่ ม อาชี ว ศึ ก ษาด้ า นเกษตรกรรม
อุ ต สาหกรรม และพาณิ ช ยกรรม เพื่ อ สร้ า งอาชี พ ให้ แ ก่
ประชาชนอย่ า งกว้ า งขวาง นอกจากนี้ ยั ง ให้ มี ก ารขยาย
การศึ ก ษาขั้ น อุ ด มศึ ก ษาด้ ว ยการจั ด ตั้ ง มหาวิ ท ยาลั ย ใน
ภูมภิ าคต่าง ๆ เพือ่ สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา และเพือ่
“ผูเ้ รียนจะได้สำ� เร็จการศึกษาชัน้ อุดมได้ในเมืองของเราเอง”

อาจกล่าวได้ว่า การขยายโอกาสทางการศึกษา
ออกนอกเขตกรุงเทพมหานครอย่างเป็นระบบ และการ
วางรากฐานการอาชีวศึกษา เป็นคุณูปการอันส�ำคัญ
ของการปฏิรูปการศึกษาครั้งที่ 2 นี้ อย่างไรก็ตามเป็นที่

น่าสังเกตว่าการแบ่งภาระการพัฒนาการศึกษาระหว่างกระทรวง
ศึกษาธิการ และกระทรวงมหาดไทย ซึง่ แม้จะมีความจ�ำเป็นใน
บริบทของยุคสมัยนัน้ แต่ภายหลังได้กลายมาเป็นความลักลัน่ ทาง
โครงสร้างเมือ่ การศึกษาไทยได้พฒ
ั นาและเติบโตขึน้ ในยุคต่อมา
การปฏิรูปครั้งที่ 3 เกิดขึ้นตามข้อเรียกร้องของคณะ
นักศึกษาผู้เคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยในเดือน
ตุลาคม พ.ศ.2516 ซึ่งน�ำมาสู่รัฐบาลพระราชทาน โดยมี
ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ เป็นนายกรัฐมนตรี รัฐบาล
ดังกล่าวได้แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษาเพื่อสนอง
ต่อข้อเรียกร้องเกี่ยวกับการปฏิรูประบบการศึกษา โดยให้
ศาสตราจารย์ ดร.สิปนนท์ เกตุทตั เป็นประธาน เพือ่ ทบทวน
ระบบการศึกษาของไทยและเสนอแผนการปฏิรปู การศึกษา
คณะกรรมการปฏิรูปการศึกษาได้เสนอแนวคิด “การ
ศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม”พร้อมกับเสนอ 10 ประเด็นหลัก
ของการปฏิรูป ได้แก่ (1) การปรับระบบการเรียนมาเป็น
6:3:3 (ประถม 6 ปี มัธยมต้น 3 ปี และมัธยมปลาย 3 ปี) (2)

ภาพ : http://gotomanager.com/content/ปฏิรปู การศึกษาไทย-คุณภาพ-มาตรฐาน-และความเหลือ่ มล�ำ้

การรวมการศึกษาทุกระดับให้อยูภ่ ายใต้กระทรวงศึกษาธิการ
จากแต่เดิมการศึกษานอกเขตกรุงเทพมหานครด�ำเนินการโดย
กระทรวงมหาดไทย (3) กระจายอ�ำนาจการจัดการการศึกษา
ให้การปกครองส่วนท้องถิน่ (4) การสนับสนุนให้ภาคเอกชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา (5) การแก้กฎหมายที่
เกีย่ วข้องกับการศึกษา (6) การพัฒนาระบบการฝึกอบรมครู
(7) การปฏิรูปหลักสูตรการเรียนการสอน (8) การขยาย
งบประมาณเพือ่ การลงทุนด้านการศึกษา (9) การขยายโอกาส
ทางการศึกษา และ (10) การพัฒนาระบบอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
และรองรับระบบการศึกษา

อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอของคณะกรรมการปฏิรูป
ในครั้งนั้นไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
ซึ่งโจมตีข้อเสนอของคณะกรรมการปฏิรูปว่ามีความ
รุนแรงและฝักใฝ่ในระบอบคอมมิวนิสต์ แม้กระนั้น
แนวคิดหลายอย่างในข้อเสนอของคณะกรรมการปฏิรปู
ก็ได้มีการน�ำไปสู่การปฏิบัติ อาทิ แนวคิดการปรับปรุง
หลักสูตร พ.ศ.2520 ที่มุ่งให้นักเรียนคิดเป็นและแก้
ปัญหาเป็น รวมทัง้ การปรับระบบการเรียนมาเป็น 6:3:3
ซึง่ ท�ำให้นกั เรียนในพืน้ ทีห่ า่ งไกลเข้าถึงระบบการศึกษา
ได้มากขึน้ 2

การปฏิรปู ครัง้ ที่ 4 เป็นการปฏิรปู ครัง้ ล่าสุดของสังคมไทย
เริ่มขึ้นตั้งแต่ พ.ศ.2542 หลังจากประเทศไทยประสบวิกฤต
เศรษฐกิจ พ.ศ.2540 ได้เพียง 2 ปี การปฏิรปู ครัง้ นีด้ ำ� เนินการ
ภายใต้ พระราชบัญญัตกิ ารศึกษา 2542 มีการแก้ไขเพิม่ เติม
2 ครัง้ คือ พ.ศ.2545 ครัง้ หนึง่ และ พ.ศ.2553 อีกครัง้ หนึง่
วิกฤตเศรษฐกิจดังกล่าวท�ำให้สังคมไทยตระหนักถึงผลแห่ง
การเชือ่ มโยงของความเป็นไปในสังคมโลกกับสังคมไทยในยุค
โลกาภิวตั น์ ท�ำให้ตอ้ งเร่งยกระดับคุณภาพการศึกษาของไทย
และมุง่ แก้ปญ
ั หาเกีย่ วกับอัตราการเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลายต�ำ่ ซึง่ ส่งผลอย่างมากต่ออัตราการเข้าเรียนในระดับ
อุดมศึกษา รวมทัง้ ปัญหาระดับคะแนนวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ทคี่ อ่ นข้างต�ำ่ ซึง่ ทัง้ สองปัญหาส่งผลอย่างมากต่อ
การพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของประเทศ และการสร้าง
นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การปฏิรปู ครัง้ นี้ ด�ำเนินการผ่านมือถึง 5 รัฐบาล ตัง้ แต่
รัฐบาลทักษิณ ชินวัตร ซึง่ มีระยะเวลาค่อนข้างนานยาวกว่าทุก ๆ
รัฐบาลแต่กม็ าประสบกับการปฏิวตั ริ ฐั ประหารใน พ.ศ.2549
ซึง่ รัฐบาลต่อ ๆ มาล้วนเป็นรัฐบาลทีม่ รี ะยะเวลาการบริหารที่ สัน้ ๆ
เพียง 1-3 ปี อีก 3 รัฐบาลได้แก่ รัฐบาลสมัคร สุนทรเวช
รัฐบาลสมชาย วงศ์สวัสดิ์ และรัฐบาล ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ทีป่ ดิ ท้ายด้วยเหตุการณ์ทางการเมือง “เสือ้ เหลือง เสือ้ แดง”
จนเข้าสูก่ ารปฏิวตั ริ ฐั ประหาร พ.ศ.2557 โดยคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) การเปลีย่ นแปลงทางการเมืองเหล่านีส้ ง่ ผล
อย่างมากต่อความต่อเนือ่ งในการปฏิรปู การศึกษาครัง้ ที่ 4
ในทีส่ ดุ คณะรัฐมนตรีของ คสช. ได้มมี ติอนุมตั พิ ระราช
บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2561
พระราชบัญญัตดิ งั กล่าวประกอบด้วย 78 มาตรา ครอบคลุม
มิติส�ำคัญต่าง ๆ ได้แก่ (1) การวางระบบการศึกษาที่รองรับ
ความหลากหลาย ความแตกต่างและเริ่มพัฒนาระบบการ
ศึกษาตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนถึงการศึกษาเพื่อการด�ำรงชีวิต
(2) การยกระดับคุณภาพการศึกษา ในส่วนของครูทจี่ ะมีการจัด
ตัง้ กองทุนการผลิตและพัฒนาครู ซึง่ จะช่วยคัดกรองผูเ้ หมาะสม
เข้าสูก่ ระบวนการพัฒนาและคัดเลือกสถาบันผลิตครูทเี่ หมาะสม
ขณะที่หลักสูตรและการจัดการศึกษาจะให้ความส�ำคัญกับ
การเน้นสมรรถนะทีจ่ ะสร้างคนดีและเก่งให้กบั สังคม (3) การ
ให้ความเป็นอิสระกับสถานศึกษา (4) การบริหารจัดการระบบ
คุณภาพ ทีม่ งุ่ เน้นการพัฒนาคุณภาพไม่ใช่การตรวจสอบ และ
น�ำผลการประเมินมาใช้พฒ
ั นาขับเคลือ่ นการพัฒนาคุณภาพทัง้
ระบบ (5) การให้มแี ผนการศึกษาแห่งชาติ โดยคณะกรรมการ
นโยบายการศึกษาแห่งชาติเป็นผูย้ กร่างแผน

การปฏิ รู ป การศึ ก ษาครั้ ง นี้ กิ น เวลานานยาว
ถึงกว่า 20 ปี และอาจนับได้วา่ เป็นการปฏิรปู การศึกษา
ที่ใช้เวลานานยาวที่สุด และมีการยกระดับการพัฒนา
ศักยภาพการแข่งขันของทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ
ทีจ่ ะต้องพาประเทศไทยก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลาง
(Middle-income trap) เข้ า สู ่ ก ารเป็ น ประเทศ
รายได้สงู รวมทัง้ การบรรลุวสิ ยั ทัศน์ “ประเทศไทย 4.0”
เป็นเดิมพัน

สองทศวรรษ ปฏิรูปการศึกษาไทย ความล้มเหลวและความสำ�เร็จ
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มิติที่ล้มเหลวของการศึกษาไทยคุณภาพที่ได้เมื่อเทียบกับงบประมาณที่ทุ่มเท
วาทกรรมเกี่ยวกับการศึกษาในสังคมไทยพูดเป็นเสียง
เดียวกันว่าการศึกษามีความส�ำคัญกับการพัฒนาประเทศ
แต่แล้วส่วนใหญ่ก็มักแสดงความไม่พอใจกับคุณภาพของ
การศึ ก ษาแทบทุ ก ยุคทุก สมัยและเป็นเหตุให้ต้อ งมี ก าร
ปฏิรปู การศึกษาเสมอมา และการเรียกร้องเพือ่ การยกระดับ
คุณภาพการศึกษาด้วยการ “ปฏิรูป” สะท้อนความเห็นที่
มีต่อระดับของคุณภาพ รวมทั้งกลไกในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาว่าอยู่ในขั้นวิกฤตที่ต้องมีปฏิบัติการรื้นค้นและ
ปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราสามารถ
เปรียบเทียบคุณภาพของเด็กนักเรียนไทยกับคุณภาพของ
เด็กนักเรียนจากประเทศอื่น ๆ ผ่านมาตรวัดสากลอย่าง
Programme for International Student Assessment
หรือ PISA ซึ่งจัดทุก 3 ปี โดยที่ประเทศไทยเข้าร่วมการ
สอบพร้อมกับประเทศสมาชิกองค์การเพือ่ ความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic
Co-operation and Development: OECD) อืน่ ๆ อีก 72 ประเทศ
ตั้ ง แต่ พ.ศ.2543 ยั ง ไม่ เ คยมี ค รั้ ง ใดที่ เ สี ย งสะท้ อ น
ผ่านสือ่ ต่าง ๆ แสดงความชืน่ ชมผลการสอบทีเ่ ผยแพร่ออกมา
และในการสอบครั้งล่าสุดเมื่อ พ.ศ.2561 ซึ่งเป็นการสอบ
ที่ให้น�้ำหนักเน้นความฉลาดรู้ทางวิทยาศาสตร์ (Scientific
Literacy) โดยข้ อ สอบวิ ท ยาศาสตร์ มี น�้ ำ หนั ก ร้ อ ยละ
60 ส่วนด้านการอ่านและคณิตศาสตร์มีน�้ำหนักอย่างละ
ร้อยละ 20 มีโรงเรียนไทยร่วมการสอบ 273 โรงเรียน และ
มีนักเรียนไทยร่วมสอบ 8,249 คน ผลปรากฏว่าผลการ
สอบด้านวิทยาศาสตร์ของเด็กนักเรียนไทยอยู่อันดับที่ 52
ด้ ว ยคะแนนเฉลี่ ย 426 คณิ ต ศาสตร์ อ ยู ่ อั น ดั บ ที่ 54
ด้วยคะแนนเฉลี่ย 419 ซึ่งผลการสอบด้านวิทยาศาสตร์

และคณิตศาสตร์ดีขึ้นกว่า พ.ศ.2558 เล็กน้อย ส่วนด้าน
การอ่านอยู่อันดับที่ 57 ด้วยคะแนนเฉลี่ย 393 ซึ่งต�่ำกว่า
คะแนนเฉลี่ยใน พ.ศ.2558 ในขณะที่เด็กเวียดนามสอบได้
อันดับ 8 ในด้านวิทยาศาสตร์ อันดับ 22 ในด้านคณิตศาสตร์
และอันดับที่ 32 ในด้านการอ่าน ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า
เมื่อ พ.ศ.2558 ทั้ง 3 รายการ 3 (ภาพที่ 1) นอกจากนี้
ผลการสอบ Trends in International Mathematics
and Science Study หรือ TIMSS ของปีเดียวกัน ซึ่งมี
นักเรียนไทย 6,482 คน จาก 204 โรงเรียนเข้าร่วมสอบกับ
นักเรียนจากประเทศต่าง ๆ 39 ประเทศ ผลการประเมินวิชา
คณิตศาสตร์ของนักเรียนไทยอยู่ในอันดับที่ 27 ส่วนผลการ
ประเมินวิชาวิทยาศาสตร์อยู่ในอันดับที่ 264
แม้ จ ะมี ข ่ า วที่ นั ก เรี ย นไทยสามารถสร้ า งผลงาน
ในการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการได้อย่างน่าชื่นชม โดยสถิติ
นั บ ตั้ ง แต่ พ.ศ.2553 เป็ น ต้ น มา ตั ว แทนนั ก เรี ย นไทย
สามารถคว้ า เหรี ย ญทองสาขาวิ ช าฟิ สิ ก ส์ เ ฉลี่ ย ปี ล ะ
3 เหรี ย ญ ส่ ว นในการแข่ ง ขั น โอลิ ม ปิ ก คณิ ต ศาสตร์ ใ น
พ.ศ.2560 นั ก เรี ย นไทยสามารถท� ำ คะแนนรวมได้ เ ป็ น
อันดับ 7 ของโลกจาก 111 ประเทศ5 แต่ภาพรวมความ
สามารถด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของนักเรียนไทย
กลั บ ไม่ เ ป็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น ซึ่ ง ส่ ว นหนึ่ ง สะท้ อ น
ปัญหาของความเหลื่อมล�้ำอย่างชัดเจนส่วนผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National
Education Test: O-NET) ที่จ�ำแนกตามประเภทโรงเรียน
และจ�ำแนกตามภูมิภาค ยังสะท้อนความแตกต่างของ

คุณภาพโรงเรียนในแต่ละสังกัด และความเหลื่อมล�้ำ
ทางภูมภิ าค โดยเฉพาะภาคอีสานและภาคใต้ทมี่ คี ะแนน
O-NET ต�่ำกว่าภูมิภาคอื่น นอกจากนี้ความแตกต่างของ

ผลการสอบวัดผลมาตรฐานทัง้ 3 ประเภท ของโรงเรียนสังกัด
ต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็นส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้
ฐาน (สพฐ.) โรงเรียนเอกชน โรงเรียนเทศบาล และโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร ท�ำให้เห็นความแตกต่างของ

ภาพ : https://www.posttoday.com/social/general/479364
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คุณภาพการศึกษาเชิงโครงสร้าง ซึ่งเป็นปัญหาที่หยั่ง
รากลึกลงไปถึงความเหลือ่ มล�ำ้ ทางโอกาสของเด็กไทย
ในการเข้าถึงสถานศึกษาที่มีคุณภาพ ทั้ง ๆ ที่จ�ำนวน
โรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินของกระทรวงศึกษา
มีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นในแต่ละปี6

ภาพที่ 1 : คะแนน PISA ของประเทศไทย เทียบกับบางประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออก และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ไทย

OECD มาเลเซยี

OECD มาเลเซยี

409
393

431
415

493
487

527
524

การอาน

สิงคโปร เวยีดนาม ฮองกง

ไทย

สิง่ ทีน่ า่ เสียใจทีส่ ดุ จากการรายงานผลการประเมิน
เหล่านี้คือภาพที่ปรากฏในความคิดกลายเป็นภาพ
ของเด็กนักเรียนไทยที่อ่อนด้อยความสามารถ ไม่อาจ
แข่งขันได้กับเด็กนักเรียนจากชาติต่าง ๆ ชัดเจนกว่า
ความไม่เอาไหนของบรรดาผู้มีหน้าที่คอยก�ำกับดูแล
ระบบการศึกษา และเป็นสาเหตุที่ท�ำให้ผลร้ายตก
อยู่กับเด็กนักเรียน แม้ว่าความสามารถในการแข่งขันเชิง

415
419

446
440

490
489

548
551

สิงคโปร เวยีดนาม ฮองกง

2561

487
505*

535
549

OECD มาเลเซยี

คณิตศาสตร

2561

495
496*

564
569

2558

2558

443
438
421
426

523
517

สิงคโปร เวยีดนาม ฮองกง

493
489

วิทยาศาสตร

2561

525
543*

556
551

2558

ไทย

Source : OECD (2016) - PISA 2015 Results (Volume I):
Excellence and Equity in Education. http://dx.doi.
org/10.1787/9789264266490-en OECD (2020) - PISA
2018 Results (Volume I): Excellence and Equity in
Education. https:// www.oecd.org/pisa/Combined_
Executive_ Summaries_PISA_2018.pdf
* คะแนน PISA ปี 2018 ของเวียดนามอย่างไม่เป็นทางการ OECD ก�ำลัง
รอการตรวจสอบ https://vietnamnews.vn/society/569454/vn-getshigh-scores-but-not-named-in-pisa-2018-ranking.html

สติปัญญาของเด็กนักเรียนไทยจะยังไม่ส่งผลต่อการเป็น
อาชญากร หรือหัวขโมยอย่างทีเ่ ปรียบเปรยเอาไว้ใน Utopia
แต่ ก็ ถู ก น� ำ ไปเชื่ อ มโยงกั บ ความสามารถในการแข่ ง ขั น
ประเทศ และความทะยานอยากทีจ่ ะให้ประเทศไทยก้าวให้
พ้นกับดักรายได้ปานกลาง (Middle-income trap) เพื่อ
การไปสูก่ ารเป็นประเทศทีม่ ผี ลิตภาพสูง และรายได้ระดับสูง
หากมองจากงบประมาณการศึกษาทีร่ ฐั บาลไทยทุม่ ลง
ไปกับการศึกษา ซึง่ จัดว่าอยูใ่ นระดับทีส่ งู กว่าประเทศพัฒนา
แล้วหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นในเชิงสัดส่วนของผลิตภัณฑ์
มวลรวมประชาชาติ (Gross Domestic Product: GDP)
หรือของงบประมาณแผ่นดิน ซึ่งนักวิชาการที่ศึกษาด้าน
พัฒนาการศึกษามักอ้างถึงและเห็นพ้องต้องกัน แต่ในแง่
ของทรัพยากรครัวเรือน ทั้งที่เป็นเงินทองที่จ่ายไปเพื่อการ
ศึกษาของบุตรหลาน รวมทั้งเวลาที่นักเรียนใช้ในโรงเรียน
ในชั้นเรียน และนอกชั้นเรียนในรูปแบบของการเรียนเสริม
ซึ่ ง กลายเป็ นบรรทั ด ฐานของชี วิต นั ก เรี ย นไทยที่ จ ะต้ อ ง
“เรียนพิเศษ” หรือมี “ติวเตอร์” ยิง่ ชวนให้เกิดข้อค�ำถามว่าอะไร
ทีท่ ำ� ให้คณ
ุ ภาพการศึกษาของไทยไม่เป็นทีน่ า่ พอใจเท่าทีค่ วร

สองทศวรรษ ปฏิรูปการศึกษาไทย ความล้มเหลวและความสำ�เร็จ
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22.6

ภาพที่ 2 : เปรียบเทียบงบประมาณด้านการศึกษาของไทยกับประเทศอื่น ๆ
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กลุมประเทศ
รายไดสูง
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3.9

4.1
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กลุมประเทศ
รายไดสูง
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4.5
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4.1
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4.1
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4.0
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3.9
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4.0
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กลุมประเทศ
รายไดปานกลางคอนขางนอย
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12.6
12.6
12.6

ไทย

กลุมประเทศ
กลุมประเทศ
รายไดปานกลาง รายไดปานกลางคอนขางสูง

งบประมาณดานการศึกษาของไทยกับประเทศอื่น ๆ % ของ GDP
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14.7
14.6
14.6
15.0
15.2

14.9
16.1
14.9
15.2
15.0

16.2
14.9
15.2
14.1

กลุมประเทศ
รายไดปานกลางคอนขางนอย

2552
2553

5.1
5.4
5.1
5.0
5.1

กลุมประเทศ
รายไดนอย

15.1

17.4
16.2
15.1
16.4
16.4

งบประมาณดานการศึกษาของไทยกับประเทศอื่น ๆ
จาก % ของงบประมาณแผนดิน
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รายไดปานกลาง รายไดปานกลางคอนขางสูง

ไทย

Source: World Development Indicators. https://databank.worldbank.org/data/source/world-development-indicators

งานวิชาการต่าง ๆ ทีศ่ กึ ษาวิเคราะห์ระบบการศึกษาของ
ไทยชี้จุดอ่อนของการศึกษาไทยในหลายมิติ ท�ำให้เห็นภาพ
มวลปัญหาของการศึกษาไทยที่มีขนาดใหญ่ และท�ำให้เห็น
ว่าการเปลีย่ นแปลงเล็ก ๆ น้อย ๆ ไม่อาจน�ำไปสูก่ ารแก้ปญ
ั หา
อย่างยัง่ ยืน และต้องการการเปลีย่ นแปลงในระดับการปฏิรปู
จึงจะสามารถช่วยให้ระบบการศึกษาของไทยมีบทบาทใน
การพัฒนาคุณภาพของนักเรียนไทยได้อย่างแท้จริง
ในบรรดาจุดอ่อนทั้งหลายของระบบการศึกษาไทย
แนวทางการพัฒนาเนื้อหาของหลักสูตร และแนวทางใน
การสร้างการเรียนรู้ให้กับนักเรียน เป็นประเด็นที่เชื่อมต่อ
กับประเด็นอื่น ๆ มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นความทันสมัยของ
หลักสูตรให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก สร้างความ
ไม่มั่นใจต่อทั้งเนื้อหาในวิชา และต่อตัวครูผู้สอนโดยเฉพาะ
ในยุคที่เนื้อหาความรู้ต่าง ๆ สามารถหาได้อย่างง่ายดายใน
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โลกออนไลน์ นอกจากนีย้ งั เชือ่ มโยงกับประเด็นการรวมศูนย์
การบริหารการศึกษาไว้ที่ส่วนกลาง ซึ่งหมายถึงกระทรวง
ศึกษาธิการที่มีผลต่อการแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารโรงเรียน
และครู รวมทั้งกลไกการประเมินความดีความชอบที่ไม่ได้
ผูกยึดกับการพัฒนาด้านการเรียนรูข้ องเด็ก (Accountability)
มากเท่าที่ควร ท�ำให้การประเมินผลการด�ำเนินงานของครู
เป็นภาระต่อทั้งโรงเรียนและตัวครู ซึ่งการศึกษาประเด็น
ภาระงานของครู ใ นปี 2558 พบว่ า จากวั น เปิ ด เรี ย นทั้ ง
ปี จ� ำ นวน 200 วั น ครู ต ้ อ งใช้ เวลากั บ กิ จ กรรมนอก

ห้องเรียนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอน เช่น การประเมิน
โรงเรียน การประเมินครู การประกวดแข่งขันนอก
โรงเรียน กิจกรรมทางวิชาการ การอบรม และอื่น ๆ
มากถึง 65 วัน คิดเป็นร้อยละ 32.57 จนเกิดกระแส
“คืนครูสู่ห้องเรียน” เพื่อให้ครู และผู้บริหารโรงเรียน

ภาพ : https://www.unicef.org/thailand/th/stories/ ลดช่องว่างการดูแลเด็กปฐมวัยเพื่อเด็กไทยทุกคน

มุง่ เป้าหมายการด�ำเนินงานไปทีก่ ารพัฒนาการเรียนการสอน
และการยกระดับความสามารถในการเรียนรู้ของนักเรียน
ปัญหาเชิงโครงสร้างที่เกิดจากการรวมศูนย์อ�ำนาจ
การจัดการเรียนการสอนซึ่งมีความเป็นมาจากประวัติการ
จัดการการศึกษาอันนานยาวและพยายามขยายโครงสร้าง
ให้ มี ข นาดใหญ่ ขึ้ น ตามพั ฒ นาการของสั ง คมจนมี ข นาด
เทอะทะ กลายเป็นโครงสร้างที่ขยับปรับเปลี่ยนตามการ
เคลื่อนไหวของสังคมโดยเฉพาะในยุคที่การเปลี่ยนแปลง
มีความรวดเร็วในระดับพลิกผัน (Disruptive) และมีมิติที่
ซับซ้อนมากขึ้น โครงสร้างขนาดใหญ่และเป็นแบบรวม
อ�ำนาจไว้ที่ส่วนกลางของระบบการศึกษาไทยมีบทบาท
ส�ำคัญอย่างมากต่อการสร้างข้อจ�ำกัดในการพัฒนาและ
ปรับเปลีย่ นการเรียนการสอนให้ทว่ งทันต่อความจ�ำเป็น และ
ความต้องการของสังคม แม้ความพยายามในการกระจาย
อ�ำนาจด้านการศึกษาจะเป็นแนวคิดที่ต่างเห็นพ้องต้องกัน
แต่ในทางปฏิบตั ยิ งั เห็นแนวทางไม่ชดั เจนนักเนือ่ งจากปลาย
ทางหนึ่งของการศึกษาคือการเข้าสู่มหาวิทยาลัยที่การสอบ
เข้ายังเป็นข้อสอบที่มีลักษณะแบบรวมศูนย์อยู่ดี
ในปัจจุบัน การเรียนและการเรียนรู้เหมือนจะแยก
ออกจากกัน แม้จะไม่สิ้นเชิงแต่ก็เกือบจะสิ้นเชิง การเรียนมี
จุดมุ่งหมายไม่ใช่เพราะอยากรู้ในสิ่งที่ตัวเองมีความหลงใหล
(Passion) แต่กลายเป็นการเรียนเพื่อจะน�ำไปสู่อาชีพ และ
ต้องเป็นอาชีพทีม่ รี ายได้ดแี ละมีความมัน่ คง จะมากน้อยเพียง
ใดสุดแล้วแต่สติปัญญาที่จะสามารถแข่งขันเข้าไปเรียนได้
ซึ่งที่จริงไม่ใช่สิ่งที่ผิดแต่อย่างใด เพียงแต่เป็นการเรียนที่

มุง่ ไปเพือ่ การประกอบอาชีพอย่างมาก (Excessive
vocationalism) จนอาจจะลืมความสนใจอยากรูข้ อง
ตัวเองและเก็บไว้เป็นความเก็บกดที่ขัดแย้งภายในใจ
และกลายเป็ น การวิ่ ง ไล่ ไขว่ ค ว้ า ประกาศนี ย บั ต ร
ที่ Mounier และ Tanchuang (2018) ใช้ค�ำว่า
Diploma disease หรือ Credentialism8 กระทั่ง

อาจสนใจเพียงน้อยนิดว่าสิ่งที่เรียนนั้นท�ำให้ตัวเองรู้ หรือ
ตอบสนองความอยากรู้อย่างไร วันนี้เด็กส่วนใหญ่เรียนไป
เพือ่ สอบให้ได้ใบยืนยันว่าสอบผ่าน และครูกส็ อนเพือ่ ให้เด็ก
สอบผ่านด้วยเช่นกัน ความจ�ำเป็นบางอย่างในสังคมปัจจุบนั
ได้ท�ำให้เกิดระบบการเรียนแบบที่เป็นอยู่
การเรี ย นการสอนเพื่ อ การท� ำ คะแนนในการสอบ
โดยเฉพาะการสอบแข่งขันเพื่อเข้าเรียนในระดับที่สูงขึ้น
ท� ำ ให้ เ กิ ด การเรี ย นที่ มุ ่ ง เนื้ อ หาที่ ต รงกั บ ข้ อ สอบแทนที่
จะเน้ น การเรี ย นรู ้ ห รื อ การสร้ า งปั ญ ญาเพื่ อ การสร้ า ง
ความรู ้ ใ นระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น ด้ ว ยตนเอง และยั ง เป็ น การ
เปิ ด ช่ อ งให้ เ กิ ด การเรี ย นพิ เ ศษที่ น อกเหนื อ ไปจากการ
เรียนการสอนในชั้นเรียน หรือที่ไม่สามารถท�ำได้ในการ
เรี ย นการสอนในชั้ น เรี ย นเนื่ อ งจากอยู ่ น อกเหนื อ จาก
หลั ก สู ต รหรื อ กรอบเนื้ อ หาที่ ก� ำ หนดโดยกระทรวงฯ

การเรียนพิเศษนี้เองที่ยิ่งท�ำให้ความเหลื่อมล�้ำทาง
โอกาสในการพัฒนาของนักเรียน เนื่องจากค่าใช้จ่าย
ในการเรียนเสริมหรือเรียนพิเศษนีม้ แี นวโน้มทีจ่ ะสูงขึน้
และมีวิชาที่จะต้องเรียนพิเศษเพิ่มมากขึ้น

สองทศวรรษ ปฏิรูปการศึกษาไทย ความล้มเหลวและความสำ�เร็จ
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การเรียนพิเศษหรือการเรียนเสริมทุกวันนี้ได้พัฒนาไป
จากการเรียนพิเศษเป็นกลุม่ ตามบ้านของครู มาเป็นการเรียน
ตามห้องเช่าหรือตึกเช่าเมื่อกลุ่มนักเรียนที่มาเรียนมีจ�ำนวน
เพิ่มมากขึ้น จนถึงขั้นการเรียนผ่านวิดีโอแทนการเรียนแบบ
เห็นตัวครูจริง ๆ และในปัจจุบันเป็นการเรียนตัวต่อตัวตาม
สถานทีต่ า่ ง ๆ สุดแล้วแต่ความสะดวกของนักเรียน ครู รวมทัง้
ผูป้ กครองทีต่ อ้ งเทียวรับเทียวส่ง และบางรายก็มกี ารเรียนสด
ผ่านสื่อโซเชียล เช่น Facebook live หรือ VDO Call ผ่าน
แอปพลิเคชัน Line ซึง่ พัฒนาการเหล่านีล้ ว้ นแต่เป็นประโยชน์
แก่ เ ด็ ก ที่ อ ยู ่ ใ นเมื อ งหลวง หรื อ เมื อ งใหญ่ ที่ ผู ้ ป กครอง
มีก�ำลังทรัพย์ที่จะจ่ายได้ พ่อแม่ที่มีฐานะสามารถทุ่มให้กับ
ค่าใช้จ่ายในการเรียนพิเศษได้อย่างเต็มที่ และทิ้งพ่อแม่

ที่มีเงินน้อยต้องปล่อยให้ลูกเดินทางธรรมดาสายตรง
อันยาวไกล เด็กที่มาจากครอบครัวที่ไม่สามารถจ่าย
ค่าเรียนพิเศษได้แทบจะหมดโอกาสในการเข้าเรียน
ในสาขาวิชาที่มีการแข่งขันสูงในสถาบันที่มีชื่อเสียง
ซึง่ มักเป็นทีต่ อ้ งการของตลาดแรงงาน มีโอกาสในการได้
งานที่ดีและมีรายได้สูง ยิ่งท�ำให้ช่องแห่งความเหลื่อมล�้ำ
ในสังคมกว้างขึน้ และชัดเจนขึน้ ในทุก ๆ เจเนอเรชันที่ผ่านไป
ต้นทุนการศึกษาของไทยก�ำลังแพงขึ้นอย่างน่าเป็นห่วงและ
ก�ำลังเป็นเหตุผลส�ำคัญอย่างหนึ่งที่ท�ำให้สามีภรรยาต้อง
คิดหนักในการวางแผนที่จะมีลูก

ในระดับมหาวิทยาลัย การผลิตบัณฑิตไม่ตรงความ
ต้องการของตลาดแรงงาน (Mismatched education)
ก� ำ ลั ง เป็ น ปั ญ หาส� ำ คั ญ ที่ ส ะท้ อ นความไม่ ค ล่ อ งตั ว
ในการปรับการเรียนการสอน ซึ่งไม่ได้หมายถึงเฉพาะ

หลักสูตรและเนือ้ หา แต่ยงั หมายถึงการฝึกอบรมทักษะอืน่ ๆ
ที่จ�ำเป็นต่อการท�ำงานและการด�ำรงชีวิตในสังคมทั่วไป
เพราะความไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานมี
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ทัง้ การทีส่ ถาบันการศึกษาผลิตแรงงานทีม่ รี ะดับวุฒกิ ารศึกษา
ไม่ตรงตามความต้องการ (Qualification mismatch) หรือ
จบการศึกษาในสาขาทีไ่ ม่ตรงกับงานทีท่ ำ� (Field mismatch)
หรือมีทักษะความสามารถไม่ตรงตามความต้องการ (Skills
mismatch)9 ความไม่สอดคล้องนีม้ ไี ด้ทงั้ ในแนวดิง่ (Vertical
mismatch) ซึง่ หมายถึงการท�ำงานทีม่ รี ายได้ตำ�่ กว่าวุฒิ และ
แนวนอน (Horizontal mismatch) ซึ่งหมายถึงการท�ำงาน
ไม่ตรงวุฒิ10 ความไม่สอดคล้องทั้งสองอย่างนี้มีผลต่อระดับ
รายได้ ความก้าวหน้า และความสุขในการท�ำงาน
การผลิตบัณฑิตสายวิทยาศาสตร์ที่ยังไม่พอเพียงแก่
การพัฒนาประเทศในด้านนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ก็ เ ป็ น ปั ญ หาที่ เชื่ อ มโยงกั บ การล้ น ตลาดของ
บัณฑิตสายสังคมศาสตร์ และการยกระดับความสามารถ
ในการผลิตของประเทศ การผลิตบัณฑิตสายวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในปัจจุบันมีไม่ถึงร้อยละ 40 ท�ำให้ความหวัง
ที่ประเทศไทยจะเปลี่ยนจากอุตสาหกรรมรับจ้างผลิต หรือ
อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มต�่ำ ไปสู่การผลิตนวัตกรรมซึ่งจะ
ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าได้ยาก และหากไม่สามารถเพิ่มการ
ผลิตบัณฑิตสายวิทยาศาสตร์ให้มากขึ้นได้ ความหวังที่จะให้
เกิดไทยแลนด์ 4.0 ก็คงจะไม่ง่ายที่จะเห็นผล

ส่วนในระดับอาชีวศึกษานัน้ ประเทศไทยมีปญ
ั หา
การผลิตไม่ได้ตามปริมาณที่ตลาดแรงงานต้องการ
มาโดยตลอด และเป็นปัญหาใหญ่ส�ำหรับการพัฒนา
อุตสาหกรรมในยุคทีไ่ ทยยังต้องเป็นฐานการรับจ้างผลิต

ส่วนหนึ่งเพราะภาพลักษณ์ของการเรียนอาชีวศึกษาที่ด้อย
กว่าการศึกษาในระดับปริญญาตรี รวมทั้งภาพลักษณ์ของ
ความเกเร ชกต่อยอันธพาล การส่งลูกหลานเรียนอาชีวศึกษา
ถูกมองว่าเป็นส่งลูกหลานไปเป็นชนชั้นแรงงานและฐานะ
ไม่ดี ไม่เป็นที่เชิดหน้าชูตาของครอบครัวเท่ากับการเรียนใน
มหาวิทยาลัย
สิง่ ทีน่ า่ ตัง้ ข้อสังเกตอย่างหนึง่ ในวาทกรรมเกีย่ วกับปัญหา
การศึกษาของไทย คือการพุ่งประเด็นไปที่โครงสร้างระดับ
กระทรวง ตัวครู และตัวเด็ก แต่มกี ล่าวถึงหน้าทีค่ วามรับ

ผิดชอบเกีย่ วกับการพัฒนาการศึกษาโดยพ่อแม่นอ้ ยมาก
ทั้ง ๆ ที่เด็กใช้เวลากับที่บ้านและผู้ปกครอง มากกว่า
ใช้เวลาที่โรงเรียนหรือสถานศึกษา และการบ่มเพาะ
ความใฝ่รู้ วินัยในการเรียน ค�ำว่า “พ่อแม่คือครูคนแรก

ของลูก” เป็นค�ำกล่าวทีท่ กุ คนคุน้ หูแต่กลับไม่ได้มองบทบาท
ของพ่อแม่ หรือผูป้ กครอง ว่าเป็นส่วนหนึง่ ของการพัฒนาการ

เรียนการสอนของลูกอย่างเป็นระบบ ยิง่ นานวันความสัมพันธ์
ระหว่างพ่อแม่ผปู้ กครองกับสถานศึกษาเป็นความสัมพันธ์แบบ
แลกเปลีย่ นเชิงพาณิชย์มากขึน้ พ่อแม่เป็นแต่เพียงคนจ่ายเงิน
เพือ่ ให้ลกู มีการศึกษา ทีด่ ขี นึ้ มาอีกหน่อยคือเป็นคนวางแผน
ว่าลูกควรจะเรียนพิเศษหรือเรียนอะไรเสริมเพื่อให้ผลการ
เรียนดีขนึ้ และแย่ลงไปอีกหน่อยคือการก�ำกับการท�ำงานของ
ครู คอยตรวจดูวา่ ครูสอนผิดหรือถูกอย่างไร ครูกลายเป็นผูใ้ ห้
บริการ ความล้มเหลวทางการศึกษาของลูกเป็นความบกพร่อง
ของครู โรงเรียน และระบบการศึกษา แต่ไม่ได้มองว่าพ่อแม่
ผูป้ กครองทีบ่ า้ นมีบทบาทในการสร้างปัญญา และวางรากฐาน
การเรียนรูใ้ ห้แก่ลกู อย่างไร ทัง้ ๆ ทีพ่ อ่ แม่ยคุ ปัจจุบนั ได้รบั การ
ศึกษาสูงกว่าพ่อแม่ในอดีตอย่างมาก

ปั ญ หาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของไทยแม้ จ ะสามารถ
จาระไนออกมาได้ชัดเจน และไม่ต้องการการวิจัยใด ๆ
เพิ่มเติมอีก ทว่าแต่ละปัญหามีขนาดและความซับซ้อน
ที่ต้องอาศัยการปฏิรูปในทุกระดับ ตั้งแต่โครงสร้างการ
บริ ห ารราชการโดยทั่ ว ไป โครงสร้ า งระดั บ กระทรวง
แนวทางการผลิตและอบรมครู ไปจนถึงทัศนคติและบทบาท
ของพ่อแม่ผปู้ กครอง ตัวแปรเหล่านีค้ วรถูกมองอย่างเด่นชัด
และเชื่อมโยงมากกว่าผลการประเมินเด็กนักเรียนไม่ว่าจะ
เป็นโดยมาตรฐานระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ และ
ควรได้รบั การจัดการอย่างเอาจริงเอาจังโดยเร่งด่วน เพราะ
การเปลี่ยนแปลงของโลกมีแต่จะเร็วขึ้น และซับซ้อนขึ้นใน
ทุกขณะ

ภาพ : https://adaymagazine.com/educational-inequality

ความเหลื่อมล�้ำ ที่ยิ่งท�ำให้เหลื่อมล�้ำมากขึ้น
อันที่จริง คุณภาพการศึกษาของไทยไม่ได้แย่ไปเสีย
ทั้งหมด บุคลากรทางการศึกษาที่มีความสามารถ และ
สถาบันศึกษาทีเ่ พียบพร้อมทีจ่ ะให้การฝึกอบรมและให้ความ
รูแ้ ก่เด็กและเยาวชนมีอยูจ่ ำ� นวนไม่นอ้ ย เพียงแต่ทรัพยากร

ดี ๆ เหล่านีก้ ระจุกอยูใ่ นบางพืน้ ที่ และมีเพียงคนบางกลุม่
ที่สามารถเข้าถึงได้ ท�ำให้ “ความเหลื่อมล�้ำ” ด้านการ
ศึกษาเป็นประเด็นใหญ่ที่การปฏิรูปการศึกษาทุกยุคทุก
สมัยพยายามแก้ไข แต่ก็ดูเหมือนว่าปัญหาความเหลื่อมล�้ำ

แม้จะดีขึ้นบ้าง แต่ก็ยังไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร
อัตราการเข้าเรียนสุทธิของประเทศไทยในระดับประถมซึง่
เป็นจุดเริม่ ต้นของการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานคงอยูท่ รี่ ะดับประมาณ

ร้อยละ 87 นับตัง้ แต่ พ.ศ.2551 จนถึง พ.ศ.2558 และขยับขึน้
เป็นร้อยละ 88 เมือ่ พ.ศ.2560 ในระดับมัธยมต้นอยูท่ รี่ ะดับ
ประมาณร้อยละ 67 - 68 มาโดยตลอด นับตัง้ แต่ พ.ศ.2551 - 2560
เช่ น เดี ย วกั บ ระดั บ มั ธ ยมปลายซึ่ ง อยู ่ ที่ ร ะดั บ ประมาณ
ร้อยละ 55 - 57 ตลอดช่วงเวลาเดียวกัน ซึง่ นับว่ายังคืบหน้า

ไปไม่มากนัก เมื่อเทียบกับปลายทางของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ทีก่ ำ� หนดอัตราการ
เข้าเรียนสุทธิในระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานให้ได้รอ้ ยละ
90 สะท้อนให้เห็นว่ามีเด็กอีกจ�ำนวนไม่น้อยที่ตกหล่น
ออกไปจากการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพ
ของทรัพยากรมนุษย์ รวมทัง้ ศักยภาพการแข่งขันของประเทศ
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ภาพที่ 3 : อัตราการเข้าเรียนสุทธิของประเทศไทย พ.ศ.2551-2558
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ที่มา: ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2558). รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล�้ำในประเทศไทย

ในระดับอนุบาลช่องว่างการเข้าถึงการศึกษาของ
ผูม้ รี ายได้นอ้ ยและผูม้ รี ายได้สงู แม้จะมีความแตกต่างกัน
แต่ก็ยังไม่มากนัก โดยที่ผู้มีรายได้ 10% ที่ 1 ซึ่งจนที่สุด

ภาพ : https://www.prachachat.net/columns/news-28932

ปัญหาความเหลื่อมล�้ำยิ่งชัดเจนมากขึ้นเมื่อจ�ำแนก
อัตราการเข้าเรียนสุทธิของการศึกษาขั้นพื้นฐานตามระดับ
รายได้ของประชากร โดยแบ่งประชากรออกเป็น 10 กลุ่ม
เท่า ๆ กัน เรียงตามล�ำดับรายได้ตั้งแต่กลุ่ม 10% แรกที่มี
ระดับรายได้น้อยที่สุด จนถึงกลุ่ม 10% ที่ 10 ซึ่งมีระดับ
รายได้สูงที่สุด ทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น
และมัธยมศึกษาตอนปลาย (รวม ปวช.) ซึง่ จะเห็นได้วา่ กลุม่
ที่หลุดออกไปจากระบบการศึกษาในแต่ละระดับเป็นกลุ่มผู้
มีรายได้น้อย
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สุขภาพคนไทย 2563

มีอตั ราการเข้าเรียนสุทธิประมาณร้อยละ 86 – 87 ในขณะที่
ผู้ที่มีรายได้ 10% ที่ 10 ซึ่งมีรายได้สูงที่สุดมีอัตราการเข้า
เรียนสุทธิประมาณร้อยละ 91 – 92 แต่ช่องว่างดังกล่าว
กว้างมากขึ้นในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น ดังจะเห็นได้ว่าใน
ระดับมัธยมต้น ผู้มีรายได้ 10% ที่ 1 ซึ่งจนที่สุด มีอัตรา
การเข้าเรียนสุทธิประมาณร้อยละ 63 – 64 ในขณะที่
ผูท้ มี่ รี ายได้ 10% ที่ 10 ซึง่ มีรายได้สงู ทีส่ ดุ มีอตั ราการเข้าเรียน
สุทธิประมาณร้อยละ 81 ส่วนในระดับมัธยมปลาย (รวม ปวช.)
ผู้มีรายได้ 10% ที่ 1 ซึ่งจนที่สุด มีอัตราการเข้าเรียนสุทธิ
มีเพียงประมาณร้อยละ 42 – 50 ในขณะที่ผู้ที่มีรายได้
10% ที่ 10 ซึ่งมีรายได้สูงที่สุดมีอัตราการเข้าเรียนสุทธิ
ประมาณร้อยละ 72 – 78 และยิ่งมีความต่างกันมากขึ้น
เมือ่ ถึงระดับปริญญาตรี (รวม ปวส.) ซึง่ เป็นระดับการศึกษา
ส�ำคัญต่อการพัฒนาขีดความสามารถและฐานะความเป็น
อยู่ให้ดียิ่งขึ้น มีเพียงร้อยละ 3 – 4 ของผู้มีระดับรายได้
10% ที่ 1 เท่านั้นที่สามารถผลักดันตัวเองให้เข้าถึงระดับ
ปริญญาตรี หรือ ปวส. ได้ ในขณะที่ผู้มีรายได้ 10% ที่ 10
มีโอกาสร้อยละ 58 – 63 และเมื่อดูประชากรระดับรายได้
10% ที่ 1 – 5 ซึ่งหมายถึงคนที่มีรายได้ครึ่งล่างทั้งหมด
ของสังคมไทย จะสามารถเข้าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรี
และ ปวส. ได้เพียง ร้อยละ 48 – 51 เท่านั้น

ภาพ : https://pixabay.com/th/images/search/children/?cat=education

เดชรัต สุขก�ำเนิด11 ได้รายงานความเชื่อมโยงระหว่าง
ความเหลื่อมล�้ำทางการศึกษา และความเหลื่อมล�้ำข้ามรุ่น
ในสังคมไทย โดยอ้างอิงข้อมูลจาก Global Database on
Intergenerational Mobility 12 ของธนาคารโลก
ยิ่ ง ท� ำ ให้ เ ห็ น ภาพความเหลื่อมล�้ำที่จะตกทอดจากรุ่น

ที่จะตกลงไปอยู่ใน 1 ใน 4 ของกลุ่มครัวเรือนที่ยากจน
ที่สุด เพียง 1 ใน 3 เท่านั้นที่จะสามารถถีบตัวเองขึ้นไปอยู่
ครอบครัวที่มีฐานะครึ่งบนได้ แต่ส�ำหรับกลุ่มเด็กที่เกิดมา
ในครอบครัวที่มีรายได้สูงที่สุด 25% แรก จะมีโอกาสหลุด
ร่วงลงไปสู่ในระดับฐานะครึ่งล่างของสังคมเพียงประมาณ
ร้อยละ 20 เท่านั้น แต่จ�ำนวนประมาณร้อยละ 48 จะมี
โอกาสเป็นผู้ใหญ่ที่มีรายได้ในระดับ 25% แรกเหมือนเดิม

ครอบครัวที่มีฐานะยิ่งมีความพร้อมที่จะทุ่มทุนติดอาวุธ
ทางปัญญาเพื่อให้ลูกเข้าเรียนในสถานศึกษาที่มีความพร้อม
อยูใ่ นแวดวงเครือข่ายเพือ่ นร่วมชัน้ ทีม่ รี ะดับฐานะใกล้เคียงกัน
และครูอาจารย์ที่มีคุณภาพ ยิ่งเพิ่มโอกาสในการได้งานที่มี
รายได้สงู และมีโอกาสพบรักและสร้างครอบครัวกับคนทีอ่ ยู่
ในฐานะระดับเดียวกัน และกลายเป็น Intergenerational
Privilege ดังที่ธนาคารโลกได้วิเคราะห์เอาไว้
ในปัจจุบันประเทศไทยมีโรงเรียนทั้งสิ้น 30,525 แห่ง
ครึ่งหนึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก (มีนักเรียนไม่ถึง 120 คน)
ส่วนใหญ่อยู่ในชนบทแต่เป็นที่เล่าเรียนของเด็กไทยชั้น
อนุบาลจนถึง ม.6 กว่า 3.2 ล้านคน และด้วยความที่เป็น
โรงเรียนขนาดเล็ก จึงได้รับการจัดสรรงบประมาณและ
ทรัพยากรต่าง ๆ น้อย เป็นปัญหาที่ซ้อนอยู่ในปัญหาอีก
ชัน้ หนึง่ โรงเรียนเหล่านีเ้ องทีผ่ ปู้ กครองสามารถส่งลูกหลาน
เรียนฟรีได้ 12 ปี ตามที่ก�ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ และ
พระราชบัญญัติการศึกษา แต่ผู้ปกครองก็ต้องรับสภาพ

ในการวิเคราะห์ปัญหาความเหลื่อมล�้ำทางการศึกษา
ของไทย นณริฏ พิศลยบุตร (2559)13 ได้ศึกษาแยกองค์
ประกอบของความเหลือ่ มล�ำ้ ด้วยสมการถดถอยเพือ่ จ�ำแนก
ปัญหาของความเหลื่อมล�้ำด้านการศึกษา ซึ่งพบว่าความ
แตกต่างด้านสถานศึกษาเป็นปัจจัยส�ำคัญที่อธิบายความ
เหลื่อมล�้ำมากที่สุด และอาจกล่าวได้ไม่ผิดนักว่าความแตก
ต่างของความพร้อม และอาจรวมถึงค่าเล่าเรียนในสถาน
ศึ ก ษาที่ เ ป็ น สาเหตุ ส� ำ คั ญ ของความเหลื่ อ มล�้ ำ ที่ เ กิ ด ขึ้ น

จบลงด้วยการเรียนอะไรที่จบเร็ว ๆ แล้วรีบช่วยพ่อแม่
ท� ำ มาหากิ น นั ก เรี ย นกลุ ่ ม นี้ ซึ่ ง ยากจนและอยู ่ ห ่ า งไกล
ความเจริ ญ อยู ่ แ ล้ ว ก็ ยิ่ ง ได้ รั บ การเตรี ย มความพร้ อ มทาง
สติ ป ั ญ ญาน้ อ ยลงไปและเป็ น ผู ้ ด ้ อ ยโอกาสข้ า มรุ ่ น
(Intergenerational Underprivileged) และยิ่งนานวัน
จะยิง่ ลืมตาอ้าปากได้ชา้ ลงเมื่อเทียบกับคนที่มีฐานะดีกว่า

สู่รุ่นและยิ่งท�ำให้ช่องว่างทางสังคมยิ่งกว้างสะสมขึ้น
ในรายงานดังกล่าวพยากรณ์ให้เห็นว่า 2 ใน 3 ของคนทีม่ ี
ระดับฐานะครึง่ ล่างของสังคมไทย เมือ่ โตเป็นผูใ้ หญ่กจ็ ะยัง
คงอยูค่ รึง่ ล่างเช่นเดิม และในจ�ำนวนนี้อาจมีถึงร้อยละ 36

กลุม่ นีธ้ นาคารโลกเรียกว่า Intergenerational Privilege
หรือกลุ่มที่สืบทอดอภิสิทธิ์ข้ามรุ่น ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเป็น
เพราะกลุ่มผู้มีรายได้จะมีโอกาสได้รับการศึกษาที่ดีกว่า
เข้าถึงหลักสูตรการฝึกอบรม รวมทั้งโอกาสต่าง ๆ ใน
ชีวติ ทีจ่ ะท�ำให้ได้รบั การพัฒนาศักยภาพทีด่ กี ว่ากลุม่ ผูม้ ี
รายได้นอ้ ยกว่า

ให้ได้ว่านี่คือระดับคุณภาพที่รัฐสามารถจะให้ได้ และ
แม้ว่ารัฐจะช่วยเรื่องค่าเล่าเรียนแต่อุปกรณ์การเรียน
อื่น ๆ และค่าใช้จ่าย อื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการเรียน
นับวันจะแพงขึ้นและอาจจะต้องใช้เงินไม่น้อยไปกว่า
หรืออาจมากกว่าค่าเล่าเรียนด้วยซ�้ำไป การฝ่าฟันให้
เรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงเป็นเรื่องใหญ่ที่ท้าทาย
พ่อแม่ในครอบครัวที่มีฐานะอยู่ระดับฐานพีระมิดใน
สังคมไทย และไม่คิดฝันที่จะให้ลูกได้เรียนไปไกลกว่านั้น
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ภาพที่ 4 : อัตราการเข้าเรียนสุทธิ ระดับ ประถมศึกษา จ�ำแนกตามกลุ่มประชากรตามระดับรายได้

กลุมประชากร
10% ที่ 10

ระดับ
รายได

รวยสุด

ทีม่ า : ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2561). รายงานการติดตามความก้าวหน้า การสร้างความเป็นธรรม และลดความเหลือ่ มล�ำ้
ในสังคมไทย ในปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12

กลุมประชากร
10% ที่ 1

จนสุด

กลุมประชากร
10% ที่ 2

กลุมประชากร
10% ที่ 3

กลุมประชากร
10% ที่ 4

กลุมประชากร กลุมประชากร
10% ที่ 5
10% ที่ 6

2554

2556

กลุมประชากร
10% ที่ 7

2558

กลุมประชากร
10% ที่ 8

2560

กลุมประชากร
10% ที่ 9

81.3
77.4
72.7
80.7

72.8
66.0
72.8
76.8

75.3
74.8
71.3
67.7

74.9
73.4
67.1
71.8

71.8
69.1
71.8
67.2

65.9
68.3
66.7
69.5

72.1
63.4
64.9
66.8

68.2
63.0
62.6
67.9

62.3
66.6
62.7
65.7

64.0
59.4
63.1
62.9

ภาพที่ 5 : อัตราการเข้าเรียนสุทธิ ระดับมัธยมต้น จ�ำแนกตามกลุ่ม ประชากรตามระดับรายได้

ระดับ
รายได
กลุมประชากร

10% ที่ 10

รวยสุด

ทีม่ า : ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2561). รายงานการติดตามความก้าวหน้า การสร้างความเป็นธรรม และลดความเหลือ่ มล�ำ้
ในสังคมไทย ในปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
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กลุมประชากร
10% ที่ 7

72.2
72.0
74.6
78.2

80.0
81.3

70.1
72.9
65.5
70.1
66.3
70.9

58.7
63.6
58.7
60.3
60.2
56.5

กลุมประชากร
10% ที่ 6

63.7
63.6
64.5
64.9
69.0
67.8

58.8
54.3
62.3
61.2
59.5
56.7

56.7
54.7
54.2
55.3
58.0
58.0

47.9
44.7
51.8
54.9
57.1
53.4

กลุมประชากร
10% ที่ 3

52.7
48.1
55.2
55.6
54.3
59.0

46.3
47.0
47.7
51.5
51.6
48.7

กลุมประชากร
10% ที่ 2

32.7
33.0

42.0
46.3
44.8
49.7

ภาพที่ 6 : อัตราการเข้าเรียนสุทธิ ระดับมัธยมปลาย จ�ำแนกตาม กลุ่มประชากรตามระดับรายได้

ระดับ

กลุมประชากร
10% ที่ 1

จนสุด

2550

กลุมประชากร
10% ที่ 4

กลุมประชากร
10% ที่ 5

2554

2551

2556

กลุมประชากร
10% ที่ 8

2558

กลุมประชากร
10% ที่ 9

กลุมประชากร รายได
10% ที่ 10

2560

รวยสุด

10% ที่ 1

จายนอยสุด

10% ที่ 2

10% ที่ 3

10% ที่ 4

2552

10% ที่ 5

2554

10% ที่ 6

2556

10% ที่ 7

45.0

46.7

43.8
42.8

35.3

29.6
32.3

31.3
28.2

26.2
25.0

21.0
21.4
21.6
23.5

15.1
15.0
16.9
17.7

12.4
15.4
11.7
11.8

6.3
8.2
9.2
10.7

5.4
7.1
7.4
6.9

1.4
2.4
3.5
3.6

43.5

53.1

59.3

ภาพที่ 7 : อัตราการเข้าเรียนสุทธิ ระดับมหาวิทยาลัย จ�ำแนกตาม กลุ่มประชากรตามระดับรายจ่าย

67.3
62.8

ที่มา : (1) ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2558). รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ความยากจน และความเหลือ่ มล�ำ้ ในประเทศไทย
(2) ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2561). รายงานการติดตามความก้าวหน้า การสร้างความเป็นธรรม และลดความเหลือ่ มล�ำ้
		 ในสังคมไทย ในปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12

10% ที่ 8

10% ที่ 9

2558

ระดับ
รายได
10% ที่ 10
จายมากสุด

ที่มา : ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2558). รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ความยากจน และความเหลื่อมล�้ำในประเทศไทย
หมายเหตุ : ข้อมูลอัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมหาวิทยาลัยของส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ.2558 ใช้ขอ้ มูลรายจ่ายเพือ่ สะท้อน
ระดับฐานะทางเศรษฐกิจ
สองทศวรรษ ปฏิรูปการศึกษาไทย ความล้มเหลวและความสำ�เร็จ
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สนามหญ้าหน้าโรงเรียนประเทศอื่น

ภาพ : https://www.thecrazyfacts.com/5-reasons-wrong-everything
https://pixabay.com/th/images/search/children/?cat=nature&pagi=3

“The grass is always greener on the other side of the fence.”
“สนามหญ้าข้างบ้านมักเขียวกว่า”
ผลการสอบ PISA ท�ำให้เกิดการเปรียบเทียบคุณภาพ
ของเด็ ก นั ก เรี ย น คุ ณ ภาพการศึ กษา และเชื่อมต่อไปถึง
ศักยภาพการแข่งขันของแต่ละประเทศในอนาคตเมือ่ เด็ก ๆ
เหล่ า นี้ เ ติ บ โตเป็ น ผู ้ ใ หญ่ หลายประเทศถู ก จั บ ตามอง
ในฐานะต้นแบบของระบบการศึกษาที่สามารถผลักดัน
ให้ เด็ ก นั ก เรี ย นมี ผลการสอบสูงลิ่วทั้งด้านวิท ยาศาสตร์
การอ่าน และคณิตศาสตร์
สิงคโปร์ และฟินแลนด์ เป็นสองประเทศที่นักการ
ศึ ก ษาจากทั่ ว โลกจั บ ตามองและพยายามถอดรหั ส
แกะรอยความส�ำเร็จไม่ใช่เฉพาะด้านการศึกษาเท่านั้น
แต่ยังรวมถึงประสิทธิภาพการดูแลและพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ ทั้งสองประเทศนี้มีคะแนนที่โดดเด่นทั้งในรายงาน
ของ Global Competitiveness Report ของ World
Economic Forum ในมิตขิ องทุนมนุษย์ (Human capital)
และความสามารถด้านการผลิตนวัตกรรม (Innovation
capacity) รวมทั้งในรายงาน Human Development
Report ของ ส�ำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ
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(United Nations Development Programme: UNDP)
และถ้าระบบการศึกษาของทั้งสองประเทศนี้เป็นเหมือน
เครื่องจักรเครื่องยนต์ก็คงถูกถอดประกอบเพื่อหาฟันเฟือง
แห่งความส�ำเร็จของระบบการศึกษาไปแล้ว และหากใคร
ทีศ่ กึ ษาระบบการศึกษาของทัง้ สองประเทศนีอ้ ย่างละเอียด
ก็จะรู้ว่า บรรยากาศและสภาพแวดล้อมการศึกษาของ
ทั้ ง สองประเทศนี้ แ ตกต่ า งกั น อย่ า งสิ้ น เชิ ง สิ่ ง ที่ ทั้ ง สอง
ประเทศนี้ พ อจะมี ร ่ ว มกั น อยู ่ บ ้ า งก็ ค งจะเป็ น จ� ำ นวน
ประชากรที่มีประมาณ 5 ล้านคน เท่านั้น ซึ่งอาจจะมีนัย
ส�ำคัญต่อการบริหารจัดการการศึกษาของประเทศ

จะว่าไปแล้ว บรรยากาศการเคีย่ วเข็ญเด็กนักเรียน
ในสิงคโปร์ไม่แตกต่างจากพ่อแม่คนชัน้ กลางในสังคมไทย
เท่าใดนัก แต่สงิ คโปร์อาจมีระดับของความเข้มข้นของ
การเคี่ยวเข็ญมากกว่ามาก พ่อแม่ในสิงคโปร์เข้ามามี
บทบาทในการก�ำกับการเรียนของลูกอย่างใกล้ชิด เป็นกอง
หนุนทีแ่ ทบจะเป็นโค้ชประกบหลังนักมวยทีก่ ำ� ลังชกบนเวที
เลยทีเดียว พ่อแม่สงิ คโปร์รดู้ ถี งึ ความรุนแรงของการแข่งขัน

เพื่อประกันอนาคตที่ปลอดภัยให้กับลูก หลายคนยอมรับ

ว่าตัวเองเป็น “เกียซู”
ซึ่งเป็นภาษาฮกเกี้ยน
ที่หากแปลตรง ๆ แล้วความหมายจะไม่ค่อยดีนัก
หมายถึง “ลูกฉันพลาดไม่ได้”14 แต่สะท้อนความทุ่มเท

ทั้งทุนทรัพย์และเวลา เด็กสิงคโปร์พึ่งพาสถาบันกวดวิชา
อย่างหนักหน่วงไม่แพ้เด็กไทย และเริ่มเข้าสถาบันกวดวิชา
ตั้ ง แต่ ชั้ น ประถม และเริ่ ม ทั น ที ห ลั ง จากโรงเรี ย นเลิ ก
เวลาบ่ายโมงครึ่ง และทานอาหารกลางวันเสร็จ การเทียว
รับเทียวส่งลูกตามสถาบันกวดวิชาต่าง ๆ เป็นชีวิตปกติ
ของพ่ อ แม่ เ กี ย ซู แต่ ที่ ดู ว ่ า ล�้ ำ หน้ า ไปกว่ า พ่ อ แม่ ไ ทยคื อ
พ่ อ แม่ สิง คโปร์จ�ำนวนไม่น้อยที่นั่งหลังห้องติ ด ตามการ
กวดวิ ช าของลู ก เพื่อจะได้ท ราบว่าเมื่อกลับไปบ้ า นแล้ ว
ต้ อ งติ ด ตามเรื่ อ งอะไรต่ อ บ้ า ง พ่ อ แม่ แ ละผู ้ ป กครอง
ในสิ ง คโปร์ ก ลายเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของกลไกการศึ ก ษา 15
การกวดขันเรื่องการเรียนของลูกเป็นอาชีพที่ 2 (Second
job) ของพ่อแม่สิงคโปร์ เด็กนักเรียนประถมจะต้องผ่าน
การสอบข้อสอบมาตรฐาน Primary School Leaving
Examination (PSLE) ซึ่ ง เป็ น ความกดดั น ด่ า นแรกที่
เด็กจะต้องฟันฝ่า คะแนน PSLE ที่สูงพอจึงจะสามารถ
เลือกโรงเรียนมัธยมที่ดี ๆ ได้ และเพิ่มโอกาสการเข้าสู่
ระดับมหาวิทยาลัย หากคะแนนไม่ดีพอก็จะต้องหันไป
โรงเรียนสายวิชาชีพ (Vocational school) ซึ่งได้รับการ
ยอมรับไม่น้อยในสังคมสิงคโปร์ แต่การเข้าเรียนในระดับ
มหาวิทยาลัยก็ถือว่าเป็นหน้าเป็นตามากกว่า ในรายการ
สารคดี Dateline ของออสเตรเลีย ตอน “Inside Singapore’s
world-class education system”16 สะท้อนเทคนิค
การสอนและคุณภาพของครูซึ่งเป็นหัวใจของความส�ำเร็จ
ของการศึ ก ษาในสิ ง คโปร์ และเล่ า ถึ ง การสั ม ภาษณ์

เด็กน้อยชาวสิงคโปร์วัย 12 ขวบ ที่บอกว่า “ถ้าเป็น
ไปได้ ก็อยากได้เวลานอนมากขึ้น และเล่นมากขึ้น”

ภาพระบบการศึกษาของฟินแลนด์ต่างจากสิงคโปร์
อย่ า งสิ้ น เชิ ง ด้ ว ยแนวคิ ด การให้ มี ก ารบ้ า นน้ อ ยที่ สุ ด
เด็กควรมีเวลาเล่นกับเพื่อน ๆ เพื่อพัฒนาทักษะการอยู่
ร่วมกันในสังคม เด็กควรได้มีโอกาสสนุกกับการใช้ชีวิต
วัยเด็ก การเล่นกับเพื่อน ๆ สามารถท�ำให้เกิดการเรียนรู้
ครู พ ยายามกระตุ ้ น ให้ เ ด็ ก น� ำ เอาสิ่ ง ที่ สั ง เกตได้ จ ากการ
เล่น หรือประสบการณ์จากการเล่นมาหาความรู้เพิ่มเติม
ในชั้นเรียน17 เด็ก ๆ จะเริ่มมีการบ้านเมื่อเข้าสู่ชั้นมัธยม
เด็กประถมใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมงต่อวันที่โรงเรียน

ภาพ : https://www.science.edu.sg/for-schools/resources/star-kits

และทั้ ง สั ป ดาห์ จ ะเรี ย นที่ โรงเรี ย นไม่ เ กิ น 20 ชั่ ว โมง
เป็ น ระบบการศึ ก ษาที่ ก� ำ หนดให้ นั ก เรี ย นมี ชั่ ว โมงเรี ย น
น้อยที่สุด แต่กลับเป็นประเทศหนึ่งในประเทศที่นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิด์ า้ นการศึกษาสูงทีส่ ดุ ของกลุม่ ประเทศ OECD18
และที่น่าประทับใจอย่างยิ่งคือการที่ฟินแลนด์มีความแตก
ต่ า งระหว่ า งผลสั ม ฤทธิ์ ท างการศึ ก ษาของเด็ ก รวยและ
เด็กจนน้อยที่สุดในโลก เด็กฟินแลนด์เริ่มเข้าโรงเรียนเมื่อ
อายุ 7 ขวบ ไม่มีสอบข้อสอบมาตรฐานใด ๆ จนกระทั่ง
เรียนจบมัธยมปลาย
ในบรรดารายละเอียดต่าง ๆ ของระบบการศึกษาใน
ฟินแลนด์ สิง่ ทีร่ ะบบการศึกษาของประเทศอืน่ ๆ เลียน

แบบได้ยากทีส่ ดุ คือการสร้างมาตรฐานของโรงเรียนทุก
แห่งในฟินแลนด์ให้เท่าเทียมกัน ไม่มีโรงเรียนเด็กรวย
เด็กจน ไม่มีโรงเรียนเด็กเก่งเด็กไม่เก่ง ซึ่งเป็นผลจาก
ระบบสวัสดิการของรัฐที่ให้การดูแลคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนอย่างเสมอภาค เป็นระบบที่ศักดิ์ศรีความเป็น

มนุษย์เท่าเทียมกันอย่างมาก และเป็นระบบที่ให้การศึกษา
แบบเรียนร่วมกัน ไม่แบ่งแยกเด็กเก่งเด็กไม่เก่งและแม้แต่
เด็กพิการ (Inclusive education)19 ในขณะที่ประเทศอื่น
ใช้ระบบแพ้คดั ออกทีส่ ร้างระบบการแข่งขันและเอาชนะกัน
ตั้งแต่เด็ก ๆ

สิงคโปร์แ ละฟินแลนด์เป็นตัวอย่างของความ
ส�ำเร็จที่มีความต่างในรายละเอียดอย่างมาก และยาก
ที่จะลอกเลียนเพราะประวัติศาสตร์ความเป็นมาของ
การพัฒนาชาติ ระบบการปกครอง ระบบรัฐสวัสดิการ
ทีแ่ ตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง แต่สิ่งที่สองประเทศนี้มีเหมือน
กันคือเป็นประเทศที่มีขนาดเล็กในแง่ของจ�ำนวนประชากร
ประเทศที่เป็นตัวอย่างของการปฏิรูปการศึกษาให้
กับประชากรขนาดใหญ่คงจะไม่พ้นประเทศสาธารณรัฐ
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ภาพ : https://www.salika.co/2019/06/17/finland-and-singapore-world-best-education

ประชาชนจีน ซึ่งเริ่มการปฏิรูปการศึกษาครั้งล่าสุดเมื่อ
พ.ศ.2536 ก่อนหน้าการปฏิรูปการศึกษาครั้งล่าสุดของ
ประเทศไทยเพียง 6 ปี ผู้ที่รับผิดชอบการวางแผนการ
ปฏิรูปในครั้งนั้นคือ หลี่ หลานชิง อดีตรองนายกรัฐมนตรี
ซึ่ ง ได้ รั บ มอบหมายให้ ดู แ ลเรื่ อ งการศึ ก ษาจากนายก
รัฐมนตรี หลี่ เผิง ทั้ง ๆ ที่ตลอดชีวิตการท�ำงานดูแลเรื่อง
การผลักดันเศรษฐกิจมาโดยตลอด การปฏิรูปการศึกษา

ครั้งนั้นวางระยะเวลาไว้ 10 ปี คือตั้งแต่ พ.ศ.2536
จนถึง พ.ศ.2546 มีประชากรขนาด 1.3 พันล้านคน
โครงสร้ า งและระบบการศึ ก ษาขนาดมหึ ม า
ที่นิ่งแข็งมาเป็นเวลานาน เป็นความท้าทายที่ส�ำคัญ

ในหนังสือ “การศึกษาเพื่อประชากร 1,300 ล้านคน: สิบปี
ของการปฏิรูปและพัฒนาการศึกษา” 20 ซึ่ง หลี่หลานชิง
เป็ น ผู ้ เขี ย นเอง ได้ เ ล่ า ถึ ง แนวทางการปฏิ รู ป เพื่ อ สร้ า ง
ความแข็งแกร่งด้านวิทยาศาสตร์ให้กับประเทศจีนเพื่อ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจีน ด้วยการพัฒนาคุณภาพทาง
การศึกษา มาตรการเร่งด่วนในล�ำดับแรกของการปฏิรูปคือ
การยกระดั บ ความเป็ น อยู ่ และศั ก ดิ์ ศ รี ข องครู รวมทั้ ง
การพั ฒ นาขี ด ความสามารถและเพิ่ ม จ� ำ นวนครู อ ย่ า งมี
คุณภาพ ซึ่งตามมาด้วยการเพิ่มงบประมาณด้านการศึกษา
และการใช้งบประมาณอย่างมีคุณภาพ การเปิดโอกาส
ให้ภาคเอกชนทั้งจากภายในประเทศจีน ฮ่องกง มาเก๊า
และไต้หวัน เข้ามาสนับสนุนงบประมาณด้านการศึกษา
การปรับปรุงเรือ่ งจริยศึกษาในโรงเรียน การปฏิรปู หลักสูตร
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ต�ำราเรียน ระบบการสอบ และการประเมินผล รวมทั้ง
การปฏิรูปการเรียนการสอนระดับอาชีวศึกษาซึ่งพัฒนา
มาจากโรงเรียนอุตสาหกรรมช่วง พ.ศ. 2409 มาจนถึงยุค
จีนเปิดประเทศใน พ.ศ.2521 การปฏิรูป 10 ปี ในครั้งนี้
ท�ำให้มีนักเรียนอาชีวศึกษาเพิ่มจากปีละ 3.16 ล้านคน
มาเป็น 4.7 ล้านคน ท�ำให้มีนักเรียนอาชีวศึกษาทั้งระบบ
มากถึง 11.97 ล้านคน นอกจากนี้ยังได้มีการปรับปรุงการ
ศึกษาผู้ใหญ่ การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาของชุมชน
เพื่อกระจายการศึกษาให้ทั่วถึง
อย่างไรก็ตาม ในเวลา 2 ปีทผี่ า่ นมา แวดวงการศึกษา

ของจีนมีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเกี่ยวกับความ
พยายามในการปฏิรูปการสอบเข้าระดับมหาวิทยาลัย
ของจีนที่เรียกว่า “เกาเข่า” (
แปลตรงตัวว่า
การสอบขั้นสูง) ซึ่งสร้างความเครียดอย่างมากให้กับ
ทั้งตัวเด็กนักเรียนไปจนถึงผู้ปกครอง ทั้งในทุกขณะที่
เตรียมการสอบและการแข่งขันกันเข้าโรงเรียนมัธยม
ที่ มี ช่ื อ เสี ย ง สะท้ อ นปั ญ หาความไม่ เ ท่ า เที ย มของ
คุณภาพโรงเรียน รวมไปจนถึงความเหลือ่ มล�ำ้ ทีต่ ามมา
ไม่ต่างไปจากปัญหาในระบบการศึกษาไทย วิธีการสอบ
“เกาเข่า” แบบใหม่ก�ำลังทดลองใน เซี่ยงไฮ้ และ เจ้อเจียง
โดยเปลี่ยนทั้งเนื้อหาวิชาที่จะสอบ และเวลาที่ใช้ในการ
สอบจากเดิม 1 วันที่จะตัดสินอนาคตการเข้ามหาวิทยาลัย
มาเป็นการเก็บคะแนน 3 ปี21,22
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บางมิติของความส�ำเร็จในการปฏิรูปการศึกษาไทย

ภาพ : https://www.unicef.org/thailand/th/stories/ การศึกษาสำ�หรับศตวรรษที-่ 21

แม้ เ สี ย งสะท้ อ นของสั ง คมเกี่ ย วกั บ การศึ ก ษาที่
ผ่า นสื่ อต่ า ง ๆ จะออกไปในทางลบมากกว่าทางชื่ นชม
ซึ่ ง เป็ น ธรรมดาของสั ง คมที่ มี เ สรี ภ าพทางความคิ ด
การแสดงความคิดต่าง และความพยายามที่จะปรับปรุง
แก้ไขให้สิ่งต่าง ๆ ดีขึ้น พลวัตรของการศึกษาไทยก็มีสิ่งดี ๆ
ที่เกิดขึ้นและน่าชื่นชม บางประเด็นเกิดจากการปฏิรูปการ
ศึกษาครัง้ ล่าสุดโดยตรง บางประเด็นเกิดขึน้ จากการผลักดัน
ของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียอืน่ ๆ ทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับกระทรวง หรือ
โครงสร้างทางการศึกษาของไทย

พระราชบั ญ ญั ติ พื้ น ที่ น วั ต กรรมการศึ ก ษา
พ.ศ.2562 เป็นความส�ำเร็จขัน้ หนึง่ ของความพยายาม
ในการผลักดันระบบการศึกษาไทยให้ก้าวทันพลวัต
ของความซับซ้อนทีเ่ กิดขึน้ ในสังคมตัง้ แต่ยคุ โลกาภิวตั น์
จนถึงปัจจุบนั ซึง่ แทบจะพูดได้วา่ เป็นยุคหลังโลกาภิวตั น์

เป็ น ประเด็ น ส� ำ คั ญ 1 ใน 7 ประเด็ น ที่ ค ณะกรรมการ
อิ ส ระเพื่ อ การปฏิ รู ป การศึ ก ษาเสนอและผลั ก ดั น พื้ น ที่
นวั ต กรรมการศึ ก ษาเป็ น พื้ น ที่ ส� ำ หรั บ การทดลอง
นวัตกรรมการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ โดยให้อ�ำนาจแก่
สถานศึ ก ษาในการบริ ห ารงานได้ อ ย่ า งอิ ส ระ ที่ ส� ำ คั ญ
คือต้องสอดคล้องกับบริบทและความต้องการของชุมชน
สามารถพั ฒ นาผู ้ เรี ย นให้ ไ ด้ คุ ณ ภาพ โดยจะได้ รั บ การ
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สนับสนุนจากส่วนกลางอย่างเหมาะสม เป้าหมายส�ำคัญ
ของการจัดพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาคือเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์
ในการเรียนรูข้ องนักเรียนในพืน้ ที่ ทัง้ ด้าน เจตคติ ทักษะส�ำคัญ
และความรู้ การลดความเหลื่อมล�้ำด้านคุณภาพการศึกษา
การละทิ้งถิ่นฐานเนื่องจากการศึกษา และแสวงหาความ
ร่วมมืออย่างจริงจังกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ภาคเอกชน
และภาคประชาสังคม เพือ่ การปรับปรุง พัฒนา และขยายผล
ขณะนี้ได้ประกาศพื้นที่น�ำร่องแล้วใน 6 พื้นที่ 8 จังหวัด
ได้แก่ ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ ภาคกลางที่จังหวัด
กาญจนบุ รี ภาคตะวั น ออกที่ จั ง หวั ด ระยอง ภาคอี ส าน
ที่จังหวัดศรีสะเกษ ภาคใต้ที่จังหวัดสตูล และชายแดน
ภาคใต้ 3 จังหวัด ได้แก่ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส26,27

การจัดตัง้ กองทุนเพือ่ ความเสมอภาคทางการศึกษา
(กสศ.) ตามพระราชบัญญัตกิ องทุนเพือ่ ความเสมอภาค
ทางการศึกษา พ.ศ.2561 ซึ่งประกาศบังคับใช้ตั้งแต่
วั น ที่ 14 พฤษภาคม 2561 มี เ ป้ า หมายเพื่ อ ให้
ประชาชนมี สิ ท ธิ์ เข้ า ถึ ง การศึ ก ษาได้ อ ย่ า งทั่ ว ถึ ง
การให้ความช่วยเหลือแก่เด็กและเยาวชนทีข่ าดแคลน
ทุ น ทรั พ ย์ ใ ห้ ส ามารถส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
ซึ่ ง เป็ น การสนั บ สนุ น ไปที่ ตั ว นั ก เรี ย นและโรงเรี ย นที่
ไม่ เ กี่ ย วกั บ เงิ น เดื อ นของครู กองทุ น นี้ มี ทุ น ประเดิ ม

1,000 ล้ า นบาท และยั ง จะสมทบด้ ว ยเงิ น รายปี จ าก
สลากกินแบ่งรัฐบาลตามทีค่ ณะรัฐมนตรีกำ� หนด เงินบริจาค
และเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรเป็นรายปี ซึ่งในส่วนหลังนี้
เดิมคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาเสนอให้
จัดสรรจากงบประมาณเพือ่ การศึกษาร้อยละ 5 ต่อเนือ่ งกัน
เป็ น เวลาอย่ า งน้ อ ย 5 ปี ซึ่ ง โดยปกติ ง บประมาณเพื่ อ
การศึ ก ษาจะอยู ่ ที่ ป ระมาณปี ล ะ 25,000 ล้ า นบาท
แต่ ข ้ อ เสนอนี้ ไ ม่ ผ ่ า นความเห็ น ชอบของสภานิ ติ บั ญ ญั ติ
แห่งชาติ (สนช.) ท�ำให้ต้องพิจารณาเป็นรายปีไป และ
ตกเป็นข้อถกเถียงในการอภิปรายงบประมาณของรัฐบาล
ตลอดมา28 อย่างไรก็ตามในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2563 ได้มกี ารพิจารณาแปรญัตติ
อนุมัติให้ปรับเพิ่มงบประมาณกองทุนเพื่อความเสมอภาค
ทางการศึกษาประมาณ 1,939 ล้านบาท แสดงให้เห็น
ถึงความพยายามของหลายฝ่ายในการแก้ไขปัญหาความ
เหลื่อมล�้ำทางการศึกษาแม้จะมีข้อจ�ำกัดด้านงบประมาณ29
อี ก ทั้ ง การจั ด ตั้ ง กองทุ น ฯ ได้ รั บ ความสนใจจาก

องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติ (United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization: UNESCO)
และประกาศจะร่วมมือกับกองทุนฯ เพื่อการบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน (Sustainable Development
Goals) ด้านการศึกษาในประเทศไทย30

ความพยายามผลั ก ดั น การพั ฒ นาการศึ ก ษาระดั บ
อาชี ว ศึ ก ษาเพื่ อ ตอบโจทย์ ค วามต้ อ งการแรงงานระดั บ
อาชีวศึกษาที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทั้งจากการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมแห่งอนาคต ที่คาดว่าจะเป็นตัวแปรส�ำคัญใน
การยกระดับอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศไทยให้ไปสู่
การผลิตทีม่ มี ลู ค่าเพิม่ สูงขึน้ ท�ำให้ภาคส่วนต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการจัดการเรียนการสอนระดับอาชีวศึกษาหันมามอง
รากเหง้ า ของปั ญ หาการผลิ ต ทรั พ ยากรบุ ค คลระดั บ
อาชีวศึกษา ซึ่งมีทั้งเรื่องภาพลักษณ์ที่ติดอยู่กับการเป็น
แรงงานระดับล่าง การทะเลาะวิวาท คุณภาพของนักเรียน
ที่ เข้ า เรี ย นในระดั บ อาชี ว ศึ ก ษา ตลอดจนคุ ณ ภาพของ
หลั ก สู ต รในการตอบโจทย์ ค วามต้ อ งการที่ แ ท้ จ ริ ง ของ
ภาคอุตสาหกรรม โครงการ “สร้างสรรค์คนพันธุ์อา”
ซึ่งเริ่มด�ำเนินการในปี 2548 คัดเลือกนักเรียนอาชีวศึกษา
ที่ มี ผ ลงานโดดเด่ น จากทั่ ว ประเทศเพื่ อ เป็ น ตั ว แทนใน
การประชาสั ม พั น ธ์ โดยมี ก ารคั ด เลื อ กในระดั บ จั ง หวั ด
มาถึ ง ระดั บ ภู มิ ภ าค ด้ ว ยการจั ด กิ จ กรรมอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ทั้งการแสดงผลงานทางวิชาการ สิ่งประดิษฐ์ การพัฒนา
บุคลิกภาพ มีส่วนอย่างมากในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ของการเรี ย นการสอนในระดั บ อาชี ว ศึ ก ษาทั่ ว ประเทศ
ต่อมาในปี 2558 ก็มีการจัดโครงการ “อวด-ดี อาชีวะ”
ซึง่ เป็นการจัดประกวดภาพยนตร์สารคดี เพือ่ พัฒนาเด็กช่าง
ให้เป็นนักคิด นักสร้างสรรค์ และนักสื่อสาร มีการเผยแพร่

ภาพ : https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/863124
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ภาพ : https://aboutmom.co/place/school_plearn/2027

ผลงานผ่านสือ่ ต่าง ๆ เพือ่ ให้สงั คมไทยมองภาพอาชีวศึกษา
ในมุ ม มองที่ ส ร้ า งสรรค์ และท� ำ ให้ นั ก เรี ย นอาชี ว ศึ ก ษา
มี ค วามภาคภู มิ ใ จ นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารเชื่ อ มโยงกั บ

ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (สพฐ.)
เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาที่ เรี ย นสายสามั ญ ได้ มี
โอกาสลองสัมผัสกับการเรียนการสอนทางวิชาชีพ

และได้ ท ดลองท� ำ งานวิ ช าชี พ เพื่ อ เพิ่ ม ทางเลื อ กให้ กั บ
นักเรียนสายสามัญ ส่วนการพัฒนาหลักสูตรให้ตรงความ
ต้ อ งการของตลาดนั้ น ได้ มี ค วามร่ ว มมื อ กั น ระหว่ า ง

สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษากับบริษัทเอกชนในการ
พัฒนาหลักสูตรร่วมกัน ตลอดจนการฝึกอบรมครู
ผูส้ อน และการรับนักเรียนอาชีวศึกษาเข้าฝึกงาน อย่าง

เช่น ความร่วมมือกับบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย
จ� ำ กั ด บริ ษั ท พฤกษา เรี ย ลเอสเตท จ� ำ กั ด (มหาชน)
และบริ ษั ท เอกชนที่ เ ป็ น ผู ้ ผ ลิ ต รายใหญ่ อี ก หลายแห่ ง
และยังมี “สัตหีบโมเดล” ซึ่งเป็นความร่วมมือ 3 เส้า

ได้แก่ สถานบันอาชีวศึกษา-องค์กรวิชาชีพ-สถาน
ประกอบการ เพือ่ ผลิตผูส้ ำ� เร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา
ป้อนโรงงานอุตสาหกรรมที่จะเข้ามาลงทุนในพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor:
EEC) โดยเฉพาะการลงทุนใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
และอุตสาหกรรม S-curve ใหม่ ซึง่ องค์ความรูเ้ ดิมในสถาน
ศึกษาอาจมีความก้าวหน้าไม่ท่วงทันการเปลีย่ นแปลงของ
เทคโนโลยีใหม่ นอกจากนีใ้ นปี พ.ศ.2561 ได้มกี ารเปิดหลักสูตร
“อาชีวะพรีเมียม” โดยร่วมมือกับสถาบันการศึกษาจาก
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ต่างประเทศ และการให้นักศึกษาได้เข้าไปเรียนและสัมผัส
กับสถานทีจ่ ริง โรงงานจริง อุปกรณ์เครือ่ งมือจริง โดยได้มกี าร
เปิดการเรียนการสอนไปแล้ว 6 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาระบบ
ขนส่งทางราง สาขาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ สาขาช่าง
อากาศยาน สาขาหุ ่ น ยนต์ เ พื่ อ การอุ ต สาหกรรม สาขา
โลจิสติกส์ และสาขาสมาร์ทฟาร์มเมอร์
โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของ
การขับเคลื่อนเพื่อการปฏิรูปการศึกษาที่เป็นความร่วมมือ
ระหว่างภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และโรงเรียน โดย
ธนาคารกสิกรไทย และส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(สกว. ภายหลังเปลี่ยนเป็น ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม สกสว.) ร่วมกันผลักดันงาน
วิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการเรียนการสอนของ
ครูและนักเรียนทีเ่ ข้าร่วมโครงการ โดยใช้วธิ กี ารเรียนการสอน
แบบ Research-based Learning (RBL) คือการเรียนรูจ้ าก
การท�ำโครงการวิจัยที่อาศัยเครื่องมือส�ำคัญ 3 ประการ คือ
การตัง้ ค�ำถามกับผูเ้ รียน หรือให้ผเู้ รียนตัง้ ค�ำถาม (ถามคือการ
สอน) การชวนผูเ้ รียนแสดงความคิดเห็น (สะท้อนคิดคือเรียน)
และการมอบหมายให้ผู้เรียนเขียนงานวิชาการและความคิด
ความรูส้ กึ ขณะท�ำงาน (เขียนคือคิด) โดยผูเ้ รียนจะท�ำงานกลุม่
ตัง้ แต่กำ� หนดเรือ่ งราวทีส่ นใจ แล้วออกแบบวิธกี ารหาค�ำตอบ
ด้วยการท�ำวิจัย และน�ำเอาการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21
เป็นเป้าหมายของการเรียนรู้ ซึ่งจัดเป็นการเรียนรู้ในรูปแบบ
โครงงาน หรือ Project-based Learning และการให้ผเู้ รียน
เป็นศูนย์กลางแบบหนึ่งด้วย โครงการเพาะพันธุ์ปัญญาเริ่ม

ภาพ : http://thawsischool.com/2020/01/01/follow-up-

ด�ำเนินงานตัง้ แต่ พ.ศ.2556 จนถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562
มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 135 โรงเรียน มีห้องเรียน
กว่า 842 ห้อง ครู 4,579 คน และนักเรียน 24,612 คน
ในหลายทศวรรษที่ผ่านมามีการจัดตั้งโรงเรียนทาง

เลื อ กซึ่ ง เป็ น โรงเรี ย นที่ มี ร ะบบการศึ ก ษาที่ มี ค วาม
ยืดหยุน่ ทัง้ ในแง่ของหลักสูตร การเรียนการสอน และ
การประเมินผล เน้นการพัฒนาการเรียนรู้และทักษะ
ต่าง ๆ ของนักเรียน การเรียนรู้จากนอกห้องเรียน
การลงมือปฏิบัติ และการตั้งค�ำถามเอง ไม่เน้นเรียน
การสอนแบบท่องจ�ำและแข่งขันแบบเดิม แต่ยังต้อง

มี ห ลั ก สู ต รแกนกลางของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ที่ ส� ำ คั ญ
คือผู้เรียนต้องมีความสุขในการเรียน ซึ่งได้รับความสนใจ
จากพ่อแม่ผู้ปกครองมากขึ้น ปัจจุบันมีโรงเรียนทางเลือก
ที่เป็นที่กล่าวถึงหลายแห่ง เช่น โรงเรียนทอสี โรงเรียน
สยามสามไตร โรงเรียนอนุบาลบ้านรัก โรงเรียนรุ่งอรุณ
โรงเรี ย นเพลิ น พั ฒ นา โรงเรี ย นดรุ ณ สิ ก ขาลั ย โรงเรี ย น
ปั ญ โญทั ย 31 เป็ น ต้ น ได้ มี ก ารศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บผล
การสอบ O-NET ของนักเรียนโรงเรียนทางเลือกกับโรงเรียน
กระแสหลักโดยใช้ข้อมูลปี พ.ศ.2553 พบว่าคะแนนเฉลี่ย
ของนักเรียนกลุ่มโรงเรียนทางเลือกสูงกว่า32
นอกจากนี้ ความพยายามในการบ่มเพาะนั ก เรี ย น
วิ ท ยาศาสตร์ ซึ่ ง จะมี ค วามส� ำ คั ญ ในการผลั ก ดั น
นวั ต กรรมด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี และการ
สร้ า งอุ ต สาหกรรมที่ มี มู ล ค่ า เพิ่ ม สู ง ให้ กั บ ประเทศไทย
ท� ำ ให้ เ กิ ด โรงเรี ย นที่ เ น้ น การเรี ย นการสอนด้ า น

คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 2 แห่ง คือโรงเรียน
มหิ ด ลวิ ท ยานุ ส รณ์ และโรงเรี ย นก� ำ เนิ ด วิ ท ย์

ซึง่ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ มีสถานะเป็นองค์การมหาชน
เริ่มด�ำเนินการตั้งแต่ พ.ศ.2534 โดยความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยมหิดล และกรมสามัญศึกษา ถือเป็นโรงเรียน
วิทยาศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทย เปิดสอนเฉพาะระดับ
มัธยมปลาย รับนักเรียนใหม่ปีละ 240 คน รวม 3 ชั้นปี
มีนักเรียนรวม 720 คน ในปีการศึกษา 2562 มีผู้สนใจ
สมัครเข้าเรียน 22,231 คน นับเป็นโรงเรียนมีการแข่งขันที่
สูงมากแห่งหนึ่ง ส�ำหรับโรงเรียนก�ำเนิดวิทย์นั้น แต่เดิมคือ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยอง (Rayong Science Academy)
มี ลั ก ษณะเป็ น โรงเรี ย นที่ เ น้ น การเรี ย นการสอนด้ า น
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมปลายเช่นเดียวกัน
ลงทุนโดย กลุม่ บริษทั ปตท. จ�ำกัดมหาชน ด้วยมูลค่าเริม่ ต้น
กว่า 5,000 ล้านบาท บนพืน้ ทีก่ ว่า 900 ไร่ ทีอ่ ำ� เภอวังจันทร์
จังหวัดระยอง เริม่ ด�ำเนินการตัง้ แต่ พ.ศ. 2558 รับนักเรียน
ปีละ 72 คน รวม 3 ชัน้ ปี มีนกั เรียนรวม 216 คน ก�ำหนดให้มี
นักเรียนห้องเรียนละ 18 คนเท่านัน้ ในปีการศึกษา พ.ศ.2560
มีผู้สนใจสมัครเข้าเรียน 7,000 คน
จะเห็นได้ว่า พัฒนาการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในแวดวง
การศึกษาของไทยมีทั้งที่สืบเนื่องจากการปฏิรูปการศึกษา
โดยตรง และจากภาคส่ ว นอื่ น ๆ ทั้ ง ภาคประชาสั ง คม
และภาคเอกชน ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิด
การพัฒนาการการศึกษาให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของ
เศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน
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บทสรุปของสองทศวรรษปฏิรูปการศึกษาไทย
“กล้วยไม้มีดอกช้า 		
การศึกษาเป็นไป
แต่ออกดอกคราวไร
งานสั่งสอนปลูกปั้น
หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล นักการศึกษาคนส�ำคัญท่าน
หนึ่งของประเทศไทย ผูกโคลงเกีย่ วกับงานด้านการศึกษาที่
ต้องอาศัยระยะเวลาและความอดทน กว่าจะผลิดอกออกผล
ให้ ชื่ น ชมนั้ น ใช้ เวลานาน แม้ ห ม่ อ มหลวงปิ ่ น อาจจะ
ไม่ ไ ด้ ตั้ ง ใจหมายถึ ง การปฏิ รู ป การศึ ก ษาเสี ย เลยที เ ดี ย ว
แต่การปฏิรูปการศึกษาก็คงไม่แตกต่างไปจากความนัย
ของ โคลงบทอมตะนี้เท่าใดนัก เพราะการปฏิรูปการศึกษา
เข้าไปเกี่ยวพันกับกระบวนการและขั้นตอนทางการเมือง
และนิตบิ ญ
ั ญัติ รวมทัง้ บริบทต่าง ๆ ของสังคมในยุคปัจจุบนั
อย่างซับซ้อน ท�ำให้การปฏิรูปการศึกษากินเวลานานยาว
อย่างที่เห็นอยู่

ฉันใด
เช่นนั้น
งามเด่น
เสร็จแล้วแสนงาม”
ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2558)33 กล่าวถึง “การปฏิรูป
การศึกษาจากล่างขึ้นบน” เพื่อให้มุมมองใหม่ในการ
พัฒนาการงานด้านการศึกษา ซึ่งในระยะเวลาที่ผ่านมา
เมื่ อ เอ่ ย ถึ ง การปฏิ รู ป การศึ ก ษาก็ มั ก จะนึ ก ถึ ง การ
เปลี่ ย นแปลงในระดั บ รั ฐ ธรรมนู ญ การร่ า งพระราช
บั ญ ญั ติ เรื่ อ ยไปจนถึ ง การปรั บ เปลี่ ย นโครงสร้ า งการ
บริหารการศึกษาในกระทรวง ท�ำให้กาเปลี่ยนแปลงเป็น
เพี ย งการบริ ห ารอ� ำ นาจในการบริ ห ารและการจัดการ
งบประมาณ แม้จะมีการสร้างหน่วยงานใหม่ ๆ ออกมา
เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารการศึ ก ษามี ค วามทั น สมั ย ขึ้ น มาบ้ า ง
แต่ ธ รรมชาติ แ ละความเคยชิ น ทั้ ง ในการเรี ย น และการ

ภาพโรงเรี
ยนแถบจังหวัดชายแดน
ภาพ : http://botswanayouth.com/wp-content/uploads/2015/05/5-Ways-To-Dealing-With-Cyber-Bullies.jpg
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ภาพ : ภูเบศร์ สมุทรจักร

สอนไม่ ไ ด้ รั บ ความใส่ ใจในการปรั บ เปลี่ ย น เท่ า ที่ ค วร
ทั้ ง นี้ อ าจเป็ น เพราะขอบเขตของการเปลี่ ย นแปลงเชิ ง
โครงสร้างสามารถท�ำได้เพียงแค่นั้น การปฏิรูปการศึกษา
จากด้ า นล่ า งจึ ง เป็ น แนวคิ ด การสร้ า งการเปลี่ ย นแปลง
ของคนที่สอนและเรียน ซึ่งหมายถึงการเปลี่ยนแปลงของ
ครูในการสั่งสอน และนักเรียนในการเรียนรู้ โดยเฉพาะ
แนวคิดการเปลี่ยนแปลงการสอนที่ต้องท�ำให้ครูอาจต้อง
เรียนรู้และพัฒนาทักษะของตนเองให้เข้าถึงทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 และการพัฒนาทักษะดังกล่าวให้กับศิษย์ที่
วิจารณ์ พานิช (2555) เขียนวิเคราะห์และเสนอแนะไว้ใน

“วิ ถี ส ร้ า งการเรี ย นรู ้ เ พื่ อ ศิ ษ ย์ ในศตวรรษที่ 21”
ซึ่งหากครูไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการเรียนรู้ของ
ตนเอง ก็ยากทีจ่ ะสามารถท�ำให้นกั เรียนเกิดการเรียนรู้
ในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วใน
โลกยุคข้อมูลข่าวสาร และเทคโนโลยีระดับพลิกผัน
(Disruptive technology) การทดลองวิ ธี ก าร

จัดการเรียนการสอนแบบใหม่ไม่วา่ จะเป็น Inquiry-based
learning ซึ่งเป็นการเรียนรู้โดยการสังเกต แล้วตั้งค�ำถาม
การสร้างโครงงาน (Project) เพือ่ ค้นคว้าหาค�ำตอบ แล้วเรียนรู้
จากการด�ำเนินโครงงานเหล่านั้น โดยการช่วยเหลือของ
ครูในการชี้แนะการค้นหาข้อมูลผ่านสื่อสมัยใหม่ต่าง ๆ
และการถอดบทเรียน ท�ำให้การเรียนรู้เป็นแบบนักเรียน
เป็นศูนย์กลาง แตกต่างจากการเอาแบบเรียน หรือครูเป็น
ศูนย์กลางดังเช่นสมัยก่อน รวมไปจนถึงการทดสอบแนว
ใหม่ที่ทดสอบวิธีคิด มากกว่าการทดสอบความจ�ำ
การเปลีย่ นแปลงจากล่างเริม่ เห็นเค้าลางชัดเจนมากขึน้
จากแรงขับเคลือ่ นของภาคประชาสังคม เช่นโครงการ Teach
for Thailand34 ทีม่ งุ่ สร้างครูรนุ่ ใหม่เพือ่ ลดความเหลือ่ มล�ำ้
ในการเรียนของเด็กไทย สถาบันรักลูกกรุป๊ 35 ทีเ่ ผยแพร่การ
สร้างทักษะสมอง (Executive Function: EF) ให้เป็นส่วนหนึง่
ของการเรียนการสอนในโรงเรียน เครือข่ายครูขอสอน36
ซึง่ ก่อตัง้ ขึน้ เพือ่ ช่วยเหลือให้ครูได้ทำ� หน้าทีส่ อนและได้พฒ
ั นา
ทักษะการสอนอย่างจริงจัง นอกจากนีย้ งั มีพอ่ แม่อกี จ�ำนวน
หนึ่งที่เริ่มท�ำโฮมสคูล (Home school) ซึ่งหมายถึงการที่
พ่อแม่จัดการเรียนการสอนให้กับลูก มีทั้งที่พ่อแม่จัดการ
เองทั้งหมด หรือจัดร่วมกับโรงเรียน การรวมตัวของพ่อแม่
แบ่งปันประสบการณ์ในการสร้างการเรียนรูใ้ ห้กบั ลูกอย่างเช่น
Flock Learning37ซึง่ ด�ำเนินการในลักษณะวิสาหกิจเพือ่ สังคม
ช่วยเหลือพ่อแม่ผปู้ กครองในการสร้างการเรียนรูใ้ ห้กบั เด็ก

ภาพ : https://www.teachforthailand.org/fellowship-program

สั ง คมไทยในสภาพแวดล้ อ มของศตวรรษที่ 21
มีขนาดใหญ่ในเชิงปริมาณ มีความหลากหลายและซับซ้อน
มากเกินกว่าโครงสร้างการบริหารการศึกษาเดิมจะก�ำกับ
ควบคุ ม ดู แ ล และด� ำ เนิ น การได้ อ ย่ า งทั่ ว ถึ ง การปรั บ
ให้โครงสร้างของกระทรวงสามารถท�ำงานร่วมกับภาคส่วน
ต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม และประชาชน จึงเป็น

ความท้าทายที่การปฏิรูปการศึกษาต้องท�ำให้เกิดขึ้น
ให้ได้ และเป็นความท้าทายที่มีความหมายกว้างไป
กว่า “การกระจายอ�ำนาจ” ในความหมายเดิม ซึ่งมัก
ชวนให้คิดถึงการกระจายอ�ำนาจสู่การปกครองส่วน
ท้องถิ่น แต่หมายถึงการกระจายอ�ำนาจ เพื่อเปิดรับ
ความรู้ ความเชีย่ วชาญจากทุกภาคส่วนดังทีไ่ ด้กล่าวไว้
เพื่อให้มาช่วยกันขับเคลื่อนการปฏิรูปการเรียนรู้ของ
คนไทย
และก่อนที่การปฏิรูปการศึกษาจะมุ่งประเด็นไป
แต่เพียงการศึกษาในระบบที่มุ่งไปสู่เป้าหมายปลาย
ทางแห่ ง การสร้ า งอาชี พ และความก้ า วหน้ า ทาง
เทคโนโลยีจนละลืมเป้าหมายของการศึกษาที่เป็นไป
เพื่ อ การด� ำ รงชี วิ ต ให้ มี ค วามสุ ข สั ง คมไทยและ
ผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษาทั้งที่เป็นนักเรียน นักศึกษา
ผู้ให้การศึกษา และผู้บริหารการศึกษาควรตระหนัก
ถึงแง่มุมที่สังคมมีความเจริญก้าวหน้า กอปรด้วย
ความรู้ต่าง ๆ มากมายอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนใน
ประวัติศาสตร์ แต่กลับมีปัญหาและความทุกข์ต่าง ๆ
ติดตามมาในรูปแบบใหม่ ๆ ที่อาจรุนแรงกว่าเดิม
การแสวงหาความสงบสุขในการด�ำรงชีวติ ท�ำได้ยากขึน้
เป็นประเด็นทีก่ ารปฏิรปู การศึกษาควรให้ความส�ำคัญ
หรื อ ไม่ เพื่ อ ให้ ก ารศึ ก ษาในสั ง คมเป็ น การศึ ก ษา
ที่สร้างเสริมสุขภาวะอย่างแท้จริง

สองทศวรรษ ปฏิรูปการศึกษาไทย ความล้มเหลวและความสำ�เร็จ
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“สุขภาพคนไทย 2563”

ส่วนที่ 1

ส่วนที่ 2

12 หมวดตัวชี้วัด
“สุขภาพวัยรุ่นและเยาวชนไทย”

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�ำหนดเวลาเบื้องต้นในการค้นคว้าหาข้อมูล และจัดท�ำ
เนือ้ 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 ผลงานดี ๆ 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 2562 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 ผลงานดี ๆ เพื่อสุขภาพคนไทย

เป็นเรื่องของการประสบความส�ำเร็จในการประดิษฐ์คิดค้นหรือ
ความก้าวหน้าทางวิทยาการด้านสุขภาพ การค้นพบแนวทางใหม่ ๆ
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 2562 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 คะแนน)
และน้อยที่สุด (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
ในประเด็นนั้น ๆ อีกครั้ง
5. ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านทบทวนร่างเนื้อหารายงานและปรับแก้ไข

รายชื่อคณะกรรมการชี้ทิศทาง
สุขภาพคนไทย 2563
นพ.วิชยั โชควิวฒ
ั น

สถาบันพัฒนาการคุม้ ครองการวิจยั ในมนุษย์

ทีป่ รึกษา

นพ.ศิรวิ ฒ
ั น์ ทิพย์ธราดล

ทีป่ รึกษาส�ำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

ประธานกรรมการ

นพ.ศุภกิจ ศิรลิ กั ษณ์

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กรรมการ

นพ.วิรฬุ ลิม้ สวาท

ส�ำนักวิจยั สังคมและสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

กรรมการ

คุณอรพรรณ ศรีสขุ วัฒนา

ส�ำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

กรรมการ

คุณยุวดี คาดการณ์ไกล

ศูนย์ศกึ ษามหานครและเมือง วิทยาลัยรัฐกิจ

กรรมการ

คุณอรวรรณ สุทธางกูร

รองผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ

กรรมการ

คุณเบญจมาภรณ์ ลิมปิษเฐียร

ผูอ้ ำ� นวยการอาวุโส ศูนย์เรียนรูส้ ขุ ภาวะ

กรรมการ

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ดร.ณัฐพันธุ์ ศุภกา

ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักภาคีสมั พันธ์และวิเทศสัมพันธ์

กรรมการ

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
คุณสุรนิ ทร์ กิจนิตย์ชวี ์

องค์กรชุมชนคลองขนมจีน อ�ำเภอเสนา

กรรมการ

คุณวิเชษฐ์ พิชยั รัตน์

คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ ด้านการสือ่ สารมวลชน

กรรมการ

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
คุณสุรยิ นต์ ธัญกิจจานุกจิ

ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กรรมการ

รศ.ดร.ภญ.วรรณา ศรีวริ ยิ านุภาพ

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กรรมการ

คุณสมพร เพ็งค�ำ	
่

นักวิชาการอิสระ

กรรมการ

ศ.เกียรติคณ
ุ ดร.ชืน่ ฤทัย กาญจนะจิตรา

สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

กรรมการ

รศ.ดร.ชาย โพธิสติ า

สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

กรรมการ

ผศ.ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์

สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

กรรมการและเลขานุการ

ผศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร

สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

กรรมการและผูช้ ว่ ยเลขานุการ

ผศ.ดร.มนสิการ กาญจนะจิตรา

สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

กรรมการและผูช้ ว่ ยเลขานุการ

ผศ.ดร.สักกรินทร์ นิยมศิลป์

สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

กรรมการและผูช้ ว่ ยเลขานุการ

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ปี 2563
ทบทวนรายงานทั้งเล่ม
นพ.วิชัย โชควิวัฒน
นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ
นพ.อำ�พล จินดาวัฒนะ
ศ.เกียรติคุณ ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา

ทีมเขียนสถานการณ์เด่นทางสุขภาพร่างแรก
ผศ.ดร.ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล และ คุณสุธี จรรยาสุทธิวงศ์
อาจารย์ธาม เชื้อสถาปนศิริ
คุณธีรวัฒน์ ซ้วนตั้น
คุณปรกชล อู๋ทรัพย์
รศ.นพ.ปรีชา สุนทรานันท์
ผศ.ดร.ปิยวรรณ วิเศษสุวรรณภูมิ
ผศ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา
คุณพิสิษฐ์ ศรีอัคคโภคิน
ผศ.ดร.ศุทธิดา ชวนวัน
ดร.สุจิตรา วาสนาดำ�รงดี

คณะทำ�งานจัดทำ�โครงการ
สุขภาพคนไทย
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ที่ปรึกษาทีมวิชาการ
ศ.เกียรติคุณ ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา
รศ.ดร.ชาย โพธิสิตา

ผู้อำ�นวยการโครงการ
ผศ.ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์

ตัวชี้วัดสุขภาพ
ผศ.ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์
ผศ.ดร.มนสิการ กาญจนะจิตรา
กัญญา อภิพรชัยสกุล

สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ
ผศ.ดร.สักกรินทร์ นิยมศิลป์
กาญจนา เทียนลาย

เรื่องพิเศษประจำ�ฉบับ
รศ.ดร.ชาย โพธิสิตา
ผศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร
กัญญาพัชร สุทธิเกษม

บรรณานุกรม
12 ตัวชี้วัด “สุขภาพวัยรุ่นและเยาวชนไทย”
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ขอบคุณจากใจ
การจั ด ท� ำ รายงาน “สุ ข ภาพคนไทย” ส� ำ เร็ จ ลงได้ ด ้ ว ยความร่ ว มมื อ และการสนั บ สนุ น
จากหลายฝ่าย ซึ่งคณะท�ำงานขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
ขอขอบคุณคณะกรรมการชี้ทิศทางฯ ทุกท่านที่ได้ให้ความเห็น ชี้แนะ ยกประเด็นถกเถียง
ที่น่าสนใจ ตรวจสอบความถูกต้องของการน�ำเสนอ และให้ค�ำแนะน�ำต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่ยิ่ง
ขอขอบคุณส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ รวมถึงภาคี หน่วยงาน และโครงการวิจยั ต่าง ๆ ทีไ่ ด้เอือ้ เฟือ้
อนุเคราะห์ชุดข้อมูลและสถิติตัวเลขที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการสะท้อนสถานการณ์สุขภาพ
ของวัยรุ่นและเยาวชนไทยในทั้ง 12 หมวดตัวชี้วัด
ขอขอบพระคุณผูท้ รงคุณวุฒิ ผูเ้ ชีย่ วชาญทุกท่าน และผูเ้ ขียนร่างแรก (ในส่วน 10 สถานการณ์เด่น
ทางสุขภาพ) ที่กรุณาให้ข้อมูล เรียบเรียง ปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้รายงานฉบับนี้มีเนื้อหาครบถ้วน
หลากหลายไปด้วยความคิดเห็น และมุมมองใหม่ ๆ
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิง่ ส�ำหรับนายแพทย์ วิชยั โชควิวฒ
ั น นายแพทย์สวุ ทิ ย์ วิบลุ ผลประเสริฐ
นายแพทย์อำ� พล จินดาวัฒนะ และศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ ดร.ชืน่ ฤทัย กาญจนะจิตรา ทีไ่ ด้กรุณาเป็น
ผูอ้ า่ นทบทวน ปรับปรุง แนะน�ำการใช้ภาษาให้ถกู ต้อง เข้าใจง่าย เพือ่ ให้หนังสือเล่มนีน้ า่ อ่านมากยิง่ ขึน้
ขอขอบคุณส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทีส่ นับสนุนการด�ำเนินงาน
จัดท�ำรายงานสุขภาพคนไทยในทุกด้านและทุกขั้นตอน และขอขอบคุณส�ำนักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ (สช.) ที่ร่วมสนับสนุนการจัดพิมพ์
สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณผู้อ่านทุกท่านที่ได้ติดตาม สะสม และประเมินคุณภาพหนังสือเล่มนี้
มาโดยตลอด ซึ่งเป็นก�ำลังใจให้กับทีมงานที่จะพัฒนาคุณภาพของงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
คณะท�ำงาน
เมษายน 2563

