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ความขัดแย้ง
ทางการเมืองที่ยืดเยื้อ
ร่วม 10 ปีในสังคมไทย

หลายปีที่ผ่านมา “ความขัดแย้งทางการเมือง” ในสังคมไทย เป็นปรากฏการณ์ที่คนทัว่ไปเห็นและ
รู้สึกได้ชัดเจน ว่าเกิดการแบ่งฝักฝ่ายของประชาชนเป็นหลากหลายกลุ่มต่างความคิดทาง 
การเมอืง โดยเฉพาะระหวา่งกลุม่เสือ้เหลอืงและกลุม่เสือ้แดง เกดิการจลาจลทางการเมือง 3 ครัง้
ที่ถึงเลือดเนื้อและชีวิต คือในเดือนตุลาคม 2551 (ตาย 8 บาดเจ็บ 737)1 เดือนเมษายน 2552  
(ตาย 2 บาดเจ็บ 120)2 และเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2553 (ตาย 94 บาดเจ็บประมาณ 2,000)3 
ทัง้หมดนี้เป็นบาดแผลความขัดแย้งที่กว้างและลึกซ้ึง ทิ้งเป็นปมปัญหาส�าหรับสังคมไทยว่า เราจะ
ปรองดองความแตกต่างทางความคิดทางการเมืองนี้ได้อย่างไร

36 สุขภาพคนไทย 2556
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พนัธมติรฯ กบัการตอ่ตา้น “ระบอบทกัษณิ” 
กำรชุมนุมของกลุ ่มผู ้ชุมนุมที่ไม่พอใจในกำร

บริหำรประเทศของอดีตนำยกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณ 

ชินวัตร เริ่มเคลื่อนไหวในช่วงกลำงปี 2547 จำกกำร 

รวมตัวของกลุ ่มคนในนำม ‘กลุ ่มประชำชนเพื่อชำติ 

และรำชบัลลังก์’ ต่อเน่ืองด้วยกำรชุมนุมปรำศรัยทำง 

กำรเมอืงทีแ่พร่หลำยกว้ำงขวำงขึน้ในปีต่อมำ เพ่ือกดดนั

ให้ พ.ต.ท.ทักษิณ ลำออกจำกต�ำแหน่งนำยกรัฐมนตรี 

ด้วยมองว่ำ พ.ต.ท.ทักษิณ มีพฤติกรรมส่อไปทำงทุจริต

คอร์รัปชั่น4 เช่น กำรชนะคดีซุกหุ้นที่สังคมเคลือบแคลง 

กำรเอื้อผลประโยชน์ให้พวกพ้องเข้ำมำด�ำรงต�ำแหน่ง

ทำงกำรเมือง กำรแทรกแซงศำล สือ่ และองค์กรอิสระ 

กำรแปรรูปรัฐวิสำหกิจ กำรทุจริตในโครงกำรก่อสร้ำง

สนำมบินสุวรรณภูมิ รวมทั้งกำรขำยหุ้นชินคอร์ปของ

ครอบครัวชินวัตรให้กับเทมำเส็ก โฮลดิ้งส์ กองทุนเพื่อ

กำรลงทุนของรัฐบำลสิงคโปร์ โดยอำศัยช่องโหว่ของ

กฎหมำยไม่ต้องเสียภำษี

กำรชมุนมุพฒันำไปสู ่‘กำรชมุนมุกูช้ำต’ิ ในนำม 

‘พันธมิตรประชำชนเพื่อประชำธิปไตย (พธม.)’ ในปี 

2549 โดยมสีนธ ิลิม้ทองกลุ พล.ต.จ�ำลอง ศรเีมอืง พภิพ 

ธงไชย สมศักดิ์ โกศัยสุข และสมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์ 

เป็นแกนน�ำ และมีผู้ประสำนงำนคือ สุริยะใส กตะศิลำ 

ผู้ชมุนมุจะใส่เสือ้ “สเีหลอืง” เป็นสญัลกัษณ์ ซึง่ส่วนใหญ่

เป็นคนเมืองมีฐำนะปำนกลำงไปจนถึงฐำนะดี และมี 

หลำกหลำยอำชีพ อำทิ นักวิชำกำร พนักงำนบริษัท 

ข้ำรำชกำร นิสิตนักศึกษำ ฯลฯ 

เมือ่กำรชมุนมุมทีท่ีำว่ำจะยดืเยือ้ยำวนำนและเกดิ

กระแสต่อตำ้นมำกขึ้นเรื่อยๆ นำยกฯทักษิณจึงประกำศ

ยุบสภำเมื่อ 24 กุมภำพันธ์ 2549 และก�ำหนดเลือกตั้ง

ใหม่ในวันที่ 2 เมษำยน 2549 ระหว่ำงนี้กำรชุมนุมของ

พธม. ยังคงเกิดขึ้นอย่ำงต่อเนื่องในสถำนที่ต่ำงๆ เช่น 

สนำมหลวง อนุสำวรีย์ประชำธิปไตย สี่แยกสะพำน 

มฆัวำนรงัสรรค์ ข้ำงท�ำเนียบรฐับำล สนำมกฬีำแห่งชำติ 

หน้ำศูนย์กำรค้ำสยำมพำรำกอน เป็นต้น

แต่ในกำรเลือกตั้งครั้งนี้ 3 พรรคฝ่ำยค้ำน  

คือพรรคประชำธิปัตย์ ชำติไทย และมหำชน ประกำศ 

คว�ำ่บำตรกำรเลอืกตัง้ ไม่ส่งผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ลงแข่งขนั 

พรรคไทยรกัไทยจงึได้รบัเสยีงข้ำงมำกท่วมท้นและจดัตัง้

รัฐบำล ท่ำมกลำงเสียงของผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนนหรือ

โนโหวต ในกำรเลอืกต้ังแบบบัญชรีำยชือ่ 9,051,706 คน 

(ร้อยละ 31.12) และในกำรเลอืกตัง้แบบแบ่งเขตอีกจ�ำนวน 

9,610,874 คน (ร้อยละ 33.14) รวมทั้งกรณีกำรฉีกบัตร

เลือกตั้งเพื่อแสดงออกถึงอำรยะขัดขืน5

นับแต่นั้นมำ บรรยำกำศทำงกำรเมืองของ 

สังคมไทยก็คุกรุ่นทวีควำมรุนแรงมำกขึ้นเรื่อยๆ ทั้งกำร

ไม่ยอมรบัผลกำรเลอืกตัง้ กำรฟ้องร้องต่อศำลรฐัธรรมนญู

ให้เพกิถอนผลกำรเลอืกตัง้ และกำรปะทะกนัย่อยๆ ระหว่ำง

ผู้ต่อต้ำนและสนับสนุนนำยกฯทักษิณ

กำรเคลือ่นไหวทำงกำรเมอืงของ พธม. เองก็ค่อยๆ 

พัฒนำจำกกำรเป็นแกนน�ำในกำรชุมนุมทำงกำรเมือง 

เสนอประเด็นกำรตรวจสอบทุจริตคอร์รัปชั่นสู่สำธำรณะ 

และให้เอำผิดผู้ด�ำรงต�ำแหน่งสำธำรณะ โดยเฉพำะฝ่ำย

กำรเมือง ขณะเดยีวกนักเ็รยีกร้องให้เปลีย่นแปลงผูบ้รหิำร

ประเทศโดยใช้ช่องทำงมำตรำ 7 ของรัฐธรรมนูญ ด้วย

ทัศนะส�ำคัญท่ีว่ำ ควำมเลวร้ำยของสังคมกำรเมืองไทย

เกดิขึน้จำกนกักำรเมอืงและผูใ้ช้สทิธเิลอืกต้ังทีเ่หน็แก่เงนิ 

กำรเลือกตัง้จงึไม่ได้คัดกรองคนดมีคุีณธรรมจรยิธรรมเข้ำ

มำบริหำรประเทศ พธม. ได้ยกระดับไปสู่กำรต่อสู้เพ่ือ

เปล่ียนควำมคิดและโครงสร้ำงอ�ำนำจกำรเมือง ด้วยข้อ

เสนอ ‘กำรเมอืงใหม่’ ลดอ�ำนำจหน้ำทีข่องผูแ้ทนลง เพิม่

บทบำทและอ�ำนำจให้กบัประชำชนมำกขึน้ เสนอให้เพิม่

กระบวนกำรสรรหำผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทำงกำรเมือง (แต่ง

ตั้ง) เป็นร้อยละ 70 และอีกร้อยละ 30 ใช้กำรเลือกตั้ง6 

ก่อนจะพัฒนำไปสู่กำรจัดตั้งพรรคกำรเมืองใหม่ในเวลำ

ต่อมำ

รัฐประหาร 19 กันยายน 2549  
ถอยหลังเพื่อเดินหน้า!? 

หลังจำกกำรชุมนุมยืดเย้ือของ พธม. และ

บรรยำกำศทำงกำรเมืองท่ีหำทำงออกได้ยำก กำรเมือง

ระบบรัฐสภำไทยก็สะดุดลงอีกครั้งเ ม่ือคณะปฏิรูป 

กำรปกครองในระบอบประชำธปิไตย อนัมพีระมหำกษตัรย์ิ

375 สถานการณ์เด่นในรอบทศวรรษ
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ทรงเป็นประมุข (คปค.) น�ำโดย พล.อ. สนธิ บญุยรตักลิน  

เข้ำยึดอ�ำนำจจำกรัฐบำล เมื่อวันที่ 19 กันยำยน 2549 

และแต่งตั้งให้ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลำนนท์ องคมนตรี 

ขณะนัน้ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นนำยกรัฐมนตร ีเมือ่ 1 ตลุำคม 

2549 คปค. ก็เปลี่ยนสถำนะเป็นคณะมนตรีควำมมั่นคง

แห่งชำติ (คมช.)

คมช. ชี้แจงเหตุผลของกำรรัฐประหำรว่ำ กำร

บริหำรรำชกำรของรัฐบำลก่อให้เกิดปัญหำขัดแย้งและ 

ยิง่ทวคีวำมรนุแรงมำกยิง่ขึน้ โดยเฉพำะกำรใช้อ�ำนำจใน

ทำงมิชอบ ทุจริตเชิงนโยบำยจำกผลประโยชน์ทับซ้อน  

กำรครอบง�ำองค์กรอสิระ แทรกแซงระบบกำรตรวจสอบ

ถ่วงดลุทำงกำรเมอืงตำมรฐัธรรมนญู ผดิพลำดเชิงนโยบำย

ทีน่�ำไปสูก่ำรละเมดิสทิธเิสรภีำพ บ่อนท�ำลำยควำมสำมคัคี 

ของคนในชำต ิและหมิน่เหม่ต่อกำรหมิน่พระบรมเดชำนุภำพ

แห่งองค์พระมหำกษัตริย7์

รฐัประหำรคร้ังน้ีสำมำรถยดึอ�ำนำจได้อย่ำงรำบรืน่ 

มปีระชำชนจ�ำนวนมำกออกมำสนับสนนุด้วยกำรน�ำดอก

กุหลำบและสิ่งของต่ำงๆ มำให้ทหำรที่ปฏิบัติหน้ำที่  

แม้สื่อมวลชนและนักวิชำกำรจ�ำนวนหนึ่งไม่เห็นด้วย  

แต่เข้ำใจว่ำเป็นทำงออกสุดท้ำยทำงกำรเมือง ถงึทีส่ดุแล้ว 

แม้คนจ�ำนวนไม่น้อยจะคล้อยตำมว่ำ กำรยดึอ�ำนำจช่วย

หยุดระบอบทักษิณ และยุติควำมขัดแย้งที่มีแนวโน้มทวี

ควำมรุนแรงขึ้น แต่ผลพวงจำกรัฐประหำรก็ส่งผลเป็น

ควำมขัดแย้งต่อเน่ือง กลุม่ผูไ้ม่เห็นด้วยได้โต้แย้งประเดน็

ควำมชอบธรรมของกำรใช้อ�ำนำจของ คมช. ผ่ำนประกำศ 

คปก. 2 ฉบบั คอื ประกำศ คปก. ฉบบัที ่27 ทีร่ะบใุห้

มีผลย้อนหลัง หำกศำลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอื่นที่ท�ำ

หน้ำทีศ่ำลรฐัธรรมนูญมคี�ำส่ังให้ยุบพรรคกำรเมอืงใด ให้

เพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้ของกรรมกำรบรหิำรพรรคกำรเมอืง

นั้นเป็นเวลำ 5 ปี ซ่ึงต่อมำอัยกำรสูงสุดขอให้มีค�ำสั่ง 

ยุบพรรคพัฒนำชำติไทย พรรคแผ่นดินไทย และพรรค

ไทยรักไทย8

อกีฉบบัหนึง่คอื ประกำศ คปก. ฉบับท่ี 30 เร่ือง

กำรตรวจสอบกำรกระท�ำที่ก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่รัฐ 

มีกำรตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบกำรกระท�ำท่ีก่อให้เกิด

ควำมเสียหำยแก่รัฐ (คตส.) เพื่อตรวจสอบเหตุทุจริต 

ในสัญญำสัมปทำน กำรจัดซื้อจัดจ้ำงของส่วนรำชกำร 

รฐัวสิำหกจิ และหน่วยงำนอืน่ๆ กำรหลกีเลีย่งภำษอีำกร  

กำรร�่ำรวยผิดปกติในรัฐบำลชุดก่อน มีเรื่องเข้ำสู่กำร 

ตรวจสอบทั้งสิ้น 13 เรื่อง เช่น กำรจัดซื้อชุดอุปกรณ์

ตรวจสอบวัตถุระเบิด CTX ภำษีเงินได้เกี่ยวกับกำรซื้อ

ขำยหุ้น กำรออกสลำกพิเศษแบบเลขท้ำย 3 ตัวและ  

2 ตัว แอร์พอร์ตลิงค์ กำรจัดซื้อที่ดินของกองทุนฟื้นฟูฯ 

(ทีดิ่นรชัดำภิเษก) กรณีเงนิกูข้องธนำคำรเพือ่กำรส่งออก

และน�ำเข้ำแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และกำรทจุรติ

ต้นกล้ำยำงพำรำ เป็นต้น9

ส่วนในทำงกำรเมอืง หลงัจำกทีส่ภำร่ำงรฐัธรรมนญู10 

ร่ำงรัฐธรรมนูญแล้วเสร็จ มกีำรลงมตรัิบ/ไม่รับร่ำงรัฐธรรมนญู 

โดยมีผูเ้หน็ชอบร้อยละ 56.69 ไม่เหน็ชอบร้อยละ 41.37 

จำกจ�ำนวนผู้ใช้สิทธิทั้งประเทศ ร้อยละ 57.6111 ก็มี 

กำรประกำศใช้รัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ. 2550 เมื่อ 24 

สิงหำคม และให้มกีำรเลือกตัง้ทัว่ไปในวันที ่23 ธันวำคม 

2550 

เนือ้หำท่ีปรำกฏในรฐัธรรมนญู 2550 กลำยเป็นที่

ถกเถยีงทัง้ในทำงกำรเมอืงและทำงวชิำกำรอย่ำงกว้ำงขวำง 

ด้วยเหตท่ีุร่ำงขึน้เพือ่มุ่งอุดช่องโหว่ของรฐัธรรมนญู 2540 

โดยพยำยำมลดกำรผูกขำดและกำรใช้อ�ำนำจรัฐอย่ำง 

ไม่เป็นธรรม ท�ำให้กำรเมืองโปร่งใส มีคุณธรรมและ

จริยธรรม รวมทั้งสร้ำงระบบตรวจสอบที่เข้มแข็ง ซึ่งใน

อีกด้ำนหน่ึง บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ 2550 มีผลเป็น 

กำรลดอ�ำนำจของฝ่ำยกำรเมือง แต่เพิ่มอ�ำนำจให้กับ 

บำงสถำบนั เช่น กำรก�ำหนดให้ประธำนศำลรฐัธรรมนญู 

ประธำนศำลฎีกำ ประธำนศำลปกครองสูงสุด ประธำน

สภำผูแ้ทนรำษฎรและผูน้�ำฝ่ำยค้ำน เป็นคณะบคุคลสรรหำ

องค์กรอิสระ12

ในกำรเลือกตั้งใหม่ตำมรัฐธรรมนูญ 2550  

มีผู้มำใช้สิทธิมำกถึงเกือบ 3 ใน 4 ของจ�ำนวนผู้มีสิทธิ 

ออกเสียงทั้งหมด 44,002,593 คน นั่นคือมีผู้มำใช้สิทธิ

เลือกตั้งแบบสัดส่วน 32,792,246 คน (ร้อยละ 74.52)  

แบบแบ่งเขตเลอืกตัง้ 32,775,868 คน (ร้อยละ 74.49)13  

พรรคพลังประชำชน (หรือพรรคไทยรักไทยเดิม) ได้รับ 

คะแนนเสยีงมำกทีส่ดุ เป็นแกนน�ำในกำรจดัตัง้รฐับำลผสม 
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ร่วมกับพรรคชำติไทย พรรคเพือ่แผ่นดนิ พรรคมชัฌมิำ - 

ธิปไตย พรรครวมใจไทยชำตพิฒันำ และพรรคประชำรำช 

พรรคประชำธิปัตย์เป็นพรรคฝ่ำยค้ำน โดยมี สมัคร  

สนุทรเวช เป็นนำยกรฐัมนตรคีนที ่25 เมือ่ 6 กมุภำพนัธ์ 

2551

พ.ต.ท.ทักษิณ เดินทำงกลับประเทศเม่ือ 28 

กุมภำพันธ์ 2551 แต่หลังจำกเดินทำงไปกรุงปักกิ่งเพื่อ

ร่วมพิธีเปิดงำนโอลิมปิกฤดูร้อนในเดือนสิงหำคม 2551  

พ.ต.ท.ทักษิณ ก็ไม่ได้เดินทำงกลับประเทศไทยอีกเลย

จนถึงปัจจุบัน และในเดือนตุลำคมปีเดียวกัน ศำลฎีกำ 

แผนกคดอีำญำของผูด้�ำรงต�ำแหน่งทำงกำรเมืองกต็ดัสิน

จ�ำคุก พ.ต.ท.ทักษิณ 2 ปี เนื่องจำกคดีทุจริตประมูล

ซื้อที่ดินรัชดำภิเษก 

รัฐบำลสมัครถูกต่อต้ำนจำกประชำชนส่วนหนึ่ง 

ท่ีไม่ยอมรบัผลกำรเลอืกตัง้ โดยเฉพำะ พธม. ทีเ่ริม่ชมุนุม

ขบัไล่รฐับำลอีกครัง้ เพรำะมองว่ำรฐับำลสมคัรเป็นนอมนิี 

ของ พ.ต.ท.ทกัษณิ ชนิวตัร14 มกีรณปีรำสำทเขำพระวหิำร 

และควำมพยำยำมแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อนิรโทษกรรมให ้

แก่ พ.ต.ท.ทักษิณ รวมทั้งเร่งรัดให้ตรวจสอบกรณีทุจริต

ต่ำงๆ ในสมัยรัฐบำลทักษิณ ต่อมำ ศำลรัฐธรรมนูญ

ตดัสนิให้สมคัรพ้นจำกต�ำแหน่งนำยกฯ จำกทีไ่ปเป็นพธิกีร

ในรำยกำรชิมไปบ่นไป และยกโขยง 6 โมงเช้ำ ซึ่งเป็น 

คุณสมบัติต้องห้ำม15 และมีสมชำย วงศ์สวัสดิ์ เข้ำมำ

ด�ำรงต�ำแหน่งนำยกฯสืบแทน 

พธม. ยังคงชุมนุมต่อต้ำนอย่ำงต่อเนื่องหลำย

ลกัษณะ เช่น บุกยึดสถำนวีทิยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 

กรมประชำสมัพนัธ์ หรอืช่อง 11 (NBT) เม่ือ 26 สงิหำคม 

2551 บกุยดึสถำนทีร่ำชกำรส�ำคญัรวมทัง้ท�ำเนยีบรฐับำล 

และรฐัสภำ เมือ่ 7 ตลุำคม 2551 เพือ่มใิห้รฐับำลสมชำย

เข้ำไปแถลงนโยบำยได้ จนกระท่ังมกีำรปะทะกบัเจ้ำหน้ำที่

ต�ำรวจ มผีูบ้ำดเจบ็ 443 รำย เสยีชวีติ 2 รำย16 ต่อมำ

ได้เคลื่อนขบวนไปปิดล้อมสนำมบินดอนเมืองซึ่งรัฐบำล

ใช้เป็นท�ำเนียบรัฐบำลชั่วครำว และปิดล้อมสนำมบิน

สวุรรณภมูใินช่วงเดอืนพฤศจกิำยน 2551 กดดนัให้รัฐบำล

สมชำยลำออก

และเมื่อศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคพลัง

ประชำชน พรรคชำติไทย และพรรคมัชฌิมำธิปไตย  

ด้วยเหตุทุจริตกำรเลือกตั้ง17 กำรเมืองไทยก็พลิกขั้ว  

พรรคประชำธิปัตย์ที่ได้คะแนนเสียงเป็นอันดับสอง 

กลับเป็นฝ่ำยจัดตั้งรัฐบำล ร่วมกับพรรคภูมิใจไทย  

พรรคชำติไทยพัฒนำ และพรรคเพื่อแผ่นดิน ทำ่มกลำง

เสียงไม่พอใจต่อกำรใช้อ�ำนำจศำลเข้ำแทรกแซงเพ่ือ 

หวังผลทำงกำรเมือง ที่เรียกว่ำ “ตุลำกำรภิวัฒน์”18

กลุ่มคนเสื้อแดง  
กับการต่อต้านอ�านาจนอกสภาฯ

เมือ่กำรเมอืงเปลีย่นข้ำง ฝ่ำยชมุนุมคัดค้ำนรัฐบำล

ก็เปลี่ยนจำกกลุ่มเสื้อเหลืองไปเป็นฝ่ำยกลุ่มเสื้อแดง

ที่จริง กำรเกิดขึ้นของกลุ ่มคนเสื้อแดงนั้น 

มีขึ้นก่อนหน้ำรัฐประหำร แต่เริ่มรวมตัวกันชัดเจนเพื่อ 

ต่อต้ำนกำรใช้อ�ำนำจนอกสภำฯ เข้ำแทรกแซงระบอบ

ประชำธปิไตย ในชือ่ แนวร่วมประชำธปิไตยขบัไล่เผดจ็กำร  

(นปก.) ต่อมำเปล่ียนชื่อเป็น แนวร่วมประชำธิปไตย 

ต่อต้ำนเผด็จกำรแห่งชำติ (นปช.) ยกระดับเป็นพลัง 

ไม่เหน็ด้วยกบักระบวนกำรร่ำงรฐัธรรมนญูปี 2550 กำรใช้ 

อ�ำนำจนอกระบบท�ำรฐัประหำร19 โดยมีมวลชนของอดีต

นำยกทักษิณฯ เป็นฝ่ำยสนับสนุนส�ำคัญ

จำกผลวิจัยเบื้องต้นเรื่อง ‘ใครคือเสื้อเหลือง 

เสือ้แดง’ ของ อภชิำต ิสถตินริำมัย และคณะ พบว่ำ ใน

ภำพรวมแล้ว คนเสือ้แดงมแีนวโน้มเป็นเกษตรกร แรงงำน 

รับจ้ำงนอกระบบ คนเสือ้เหลอืงมอีำชีพรับรำชกำร รฐัวสิำหกจิ 

ค้ำขำย คนเสือ้เหลอืงมกีำรศกึษำสงูกว่ำคนเส้ือแดง โดย

คนเสือ้แดงได้ประโยชน์จำกประชำนยิมชดัเจน ทัง้โครงกำร  

30 บำทและกองทนุหมูบ้่ำน เพรำะอยูน่อกระบบประกนั

สงัคม รำยได้ไม่มัน่คง ผนัผวนตำมรำคำพชืผล โครงกำร 

ต่ำงๆ ของพรรคไทยรกัไทยจงึสอดคล้องกบัควำมต้องกำร 

ส่วนสำเหตุกำรร่วมประท้วงคือต่อต้ำนกำรเมืองที่ทหำร

แทรกแซง ปัญหำสองมำตรฐำนและควำมยตุธิรรม กำรที่

รัฐบำลอภิสิทธิ์ไม่ได้มำจำกเสียงข้ำงมำกในกำรเลือกต้ัง 

โดยทีปั่ญหำควำมเหลือ่มล�ำ้และควำมยำกจนไม่ใช่แรงจงูใจ

ส�ำคัญของกำรลุกขึ้นสู้20
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ยุกติ มุกดำวิจิตร หนึ่งในคณะนักวิจัย กล่ำวว่ำ 

ชนบทปัจจุบันเป็นตัวแบบชนชั้นกลำงรุ่นใหม่และเป็น

พลเมืองท่ีก�ำลังต่ืนตัว “...กลุ่มชนชั้นกลำงใหม่ที่เกิดขึ้น

เพื่อเรียกร้องสิทธิ...มำจำกชุมชนท้องถิ่น จำกเครือข่ำย

ทำงกำรเมืองแบบใหม่ ก้ำวพ้นชุมชนแบบเก่ำ มีแนว

ควำมคิดที่ถูกปลูกฝังจำกวิทยุชุมชน ปัญญำชนท้องถ่ิน 

ต่อยอดกบัปัญญำชนกรงุเทพฯทีใ่ห้ข้อมลูข่ำวสำรสูช่นบท

ในกำรต่อสูเ้พือ่เรยีกร้องประชำธปิไตยและสิง่ทีค่วรจะได้

รับมำกขึ้น มำกกว่ำกำรรอคอยไม่มีปำกเสียงเช่นเดิม 

และมองว่ำตนเองเป็นส่วนหน่ึงของสงัคมทีม่สิีทธเิรียกร้อง”

อย่ำงไรก็ตำม ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ำมศรี ศึกษำ

ขบวนกำรเส้ือแดงในเชียงใหม่ชี้ว่ำ ขบวนกำรเส้ือแดงมี

ควำมสลับซบัซ้อนและประกอบไปด้วยกลุม่คนหลำยสถำนะ 

หลำกควำมคิดทำงกำรเมือง ยำกที่จะก�ำหนดด้วยเส้น

แบ่งทำงเศรษฐกจิ หรอืกระทัง่ควำมต่ำงระหว่ำงเมืองและ

ชนบท เฉพำะในเชียงใหม่จังหวัดเดียวพบว่ำ เงื่อนไข

ทำงเศรษฐกิจไม่ได้เป็นเหตผุลส�ำคญัท่ีชำวบ้ำนเข้ำมำร่วม 

แต่กำรรวมตัวมีพหุลักษณ์ของเหตุผล และผูกสัมพันธ์

กลุม่ชนชัน้ต่ำงๆ ทีเ่ข้ำมำร่วมกนัสร้ำงขบวนกำร บำงกลุ่ม

เป็นเหตุผลทำงกำรเมืองหรืออุดมกำรณ์ บำงกลุ่มเป็น

เหตุผลทำงเศรษฐกิจ21

ส่ิงท่ีค้นพบนี้ สอดคล้องกับกำรวิเครำะห์ของ 

นักวิชำกำรหลำยคน ได้แก่ นิธิ เอียวศรีวงศ์ อรรถจักร 

สัตยำนุรักษ์ ท่ีเสนอเรื่องแนวคิดชนชั้นกลำงระดับล่ำง 

ในเมืองและชนบท ขณะที่ ผำสุก พงษ์ไพจิตร และ 

ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬำร เรียกว่ำ เป็นกลุ่มผสมกัน

ระหว่ำงกลุ่มที่คัดค้ำนรัฐประหำรกับมวลชนผู้สนับสนุน

ทักษิณ เกษียร เตชะพีระ มองว่ำเป็นแนวร่วมระหว่ำง 

ชนชัน้รำกหญ้ำและชนชัน้นำยทนุใหญ่ และชำร์ลส์ คำยส์ 

(Charles Keyes) นกัวชิำกำรไทยศกึษำ เรยีกชำวชนบท

ทีเ่ข้ำร่วมว่ำเป็น “กลุม่คนชนบทผูเ้หน็โลกกว้ำง” (cosmo - 

 politan villagers) เป็นต้น22

รัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ  
กับสงกรานต์เลือด

กำรขึ้นสู่ต�ำแหน่งนำยกรัฐมนตรีของอภิสิทธิ์  

เวชชำชีวะ เมื่อเดือนธันวำคม 2551 ถูกตั้งค�ำถำมถึง

ควำมชอบธรรมในฐำนะที่ไม่ได้เป็นพรรคเสียงข้ำงมำก 

ที่จัดตั้งรัฐบำลตำมมำรยำททำงกำรเมือง แต่ได้รับกำร

สนบัสนนุจำกอ�ำนำจนอกสภำฯ ต่ำงๆ ท่ีกดดนัให้พรรค 

ร่วมรฐับำลสนบัสนนุ แลกกบักำรจดัสรรต�ำแหน่งในกระทรวง 

ส�ำคัญให้ เช่น กระทรวงมหำดไทย กระทรวงพำณิชย์ 

http://www.rsunews.net/
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กระทรวงคมนำคม กระทรวงเกษตร กระทรวงพลังงำน 

จนได้รับฉำยำ “ครม. ต่ำงตอบแทน”23 หลำยกรณีจึงมี

ปัญหำควำมล่ำช้ำในกำรผลกัดนันโยบำยหรอืแก้ไขปัญหำ 

เช่น กรณสีนิค้ำรำคำแพง ค่ำครองชพีสงูขึน้ ทีต้่องประสำน

ไปยงัพรรคภมูใิจไทยซึง่ดแูลกระทรวงพำณชิย์ หรือกรณี

ปรำสำทพระวหิำร ทีถ่กูกดดนัจำก พธม. ซึง่ส่งผลกระทบ

ต่อกำรด�ำเนนินโยบำยต่ำงประเทศ และปัญหำคอร์รปัชัน่ 

ทีพ่รรคร่วมรฐับำลถูกตัง้ค�ำถำมในหลำยโครงกำร แต่พรรค

ประชำธิปัตย์ก็ไม่สำมำรถท�ำอะไรได้ 

ด้วยเหตุผลข้ำงต้น รวมทั้งทัศนะที่เชื่อมโยง

เหตกุำรณ์นบัแต่รฐับำลทกัษณิทีม่ำจำกกำรเลอืกต้ังถกูทหำร

ท�ำรฐัประหำร ร่ำงรฐัธรรมนญูใหม่ พรรคพลังประชำชน

ได้เสยีงข้ำงมำกจำกกำรเลอืกตัง้ ตัง้รฐับำลกถ็กูศำล รธน.

ตัดสินให้นำยกฯ สมัคร ขำดคุณสมบัติ เมื่อเปลี่ยนเป็น

นำยกฯ สมชำย ก็ถูก พธม. ต่อต้ำน และล้มไปเพรำะ

ค�ำตดัสินยุบพรรคพลังประชำชนของศำล รธน. อกี รฐับำล

เสยีงข้ำงมำกทีเ่ลอืกเข้ำไปในสภำฯ จงึถกูล้มเสมอมำ เสมอืน

ไม่เคำรพในกติกำประชำธิปไตยและไม่ยอมรบัมตมิหำชน 

ขณะท่ีนำยกฯ อภิสิทธ์ินั้น ถูกมองว่ำจัดตั้งรัฐบำลแบบ

ผิดมำรยำททำงกำรเมอืง เนือ่งจำกไม่ได้รบัเสยีงข้ำงมำก 

และได้รบักำรสนบัสนนุจำกอ�ำนำจนอกสภำฯ เหล่ำนีเ้ป็น

เหตุผลให้กลุ่มคนเสื้อแดงชุมนุมต่อต้ำนรัฐบำลอภิสิทธิ์ 

กำรชุมนุมเพื่อแสดงควำมไม่พอใจทำงกำรเมือง

ของกลุม่คนเสือ้แดงเกดิข้ึนประปรำยภำยหลงัรฐัประหำร 

มเีหตกุำรณ์ปะทะกบั พธม. บ้ำงในช่วงรัฐบำลสมัคร และ

รฐับำลสมชำย จนมทีัง้ผูบ้ำดเจบ็และเสยีชีวิต กำรชุมนมุ

เริ่มปะทุรุนแรงขึ้นในช่วงปลำยมีนำคม - กลำงเมษำยน 

2552 ที ่นปช. บกุเข้ำไปในทีป่ระชมุสดุยอดผูน้�ำอำเซยีน

ท่ีพัทยำจนต้องล้มเลิกกำรประชุม และต่อเนื่องด้วย 

กำรชุมนุมเรียกร้องให้ พล.อ.เปรม ติณสูลำนนท์ และ

องคมนตรีอีก 2 คน รวมทั้งนำยกฯ อภิสิทธิ์ลำออก 

กลำยเป็นกำรต่อสู้ระหว่ำงผู้ที่เรียกตนเองว่ำ “มวลชน

ประชำธิปไตย” กับ “ฝ่ำยเผด็จกำรอ�ำมำตยำธิปไตย”24 

จบลงด้วยกำรท่ีรัฐบำลประกำศภำวะฉุกเฉินเพื่อควบคุม

สถำนกำรณ์ มีกำรสลำยกำรชุมนุมด้วยก�ำลังทหำร  

มีผู้บำดเจ็บกว่ำ 120 คน25 แกนน�ำ 3 คน คือ วีระ 

มุสิกพงศ์ ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ และ นพ.เหวง โตจิรำกำร 

ถูกควบคุมตัว

กลุม่คนเสือ้แดงเริม่ชมุนมุอกีครัง้ในเดอืนมนีำคม 

2553 เรยีกร้องให้รฐับำลยบุสภำและเลอืกตัง้ใหม่ รฐับำล 

อภิสิทธิ์จึงพยำยำมใช้มำตรกำรหลำยอย่ำงเพื่อยับยั้ง 

กลุ่มผู้ชุมนุมมิให้เดินทำงเข้ำมำยังกรุงเทพมหำนคร ทั้ง 

กำรเข้มงวดกบัสือ่ต่ำงๆ ไม่ว่ำจะทำงอนิเทอร์เนต็ สถำนี 

โทรทัศน์ และสถำนีวิทยุชุมชน ประกำศใช้ พ.ร.บ. 

ควำมมั่นคงในพื้นที่ชุมนุม และตั้งศูนย์อ�ำนวยกำรรักษำ

ควำมสงบเรยีบร้อย (ศอ.รส.) โดยใช้กรมทหำรรำบที ่11 

เป็นฐำนบัญชำกำร 

แต่กำรชุมนุมก็ยังคงด�ำเนินต่อไปในหลำยพื้นที ่

และหลำยลักษณะ มีกำรรวบรวมเลือดไปเทที่หน้ำประตู

ท�ำเนียบรัฐบำล หน้ำท่ีท�ำกำรพรรคประชำธิปัตย์ และ 

หน้ำบ้ำนพักนำยกฯ อภสิทิธิ ์มเีหตยุงิระเบดิในกรงุเทพฯ

หลำยจุด และมกีำรเจรจำระหว่ำงรฐับำลกบัผูช้มุนมุ แต่ 

ล้มเหลวเพรำะรัฐบำลต้องกำรยุบสภำภำยใน 9 เดือน 

ส่วนกลุ่มคนเสื้อแดงให้ยุบสภำภำยใน 15 วัน สุดท้ำย

ไม่สำมำรถตกลงอะไรกันได้

สถำนกำรณ์เร่ิมทวคีวำมตงึเครียดมำกขึน้ เมือ่มี

กำรชุมนุมที่บริเวณสะพำนผ่ำนฟ้ำ สี่แยกรำชประสงค์  

และมเีหตกุำรณ์ปิดสถำนดีำวเทียมไทยคมทีล่ำดหลมุแก้ว 

วันที่ 9 เมษำยน 2553 ผู้ชุมนุมได้เข้ำขัดขวำงและท�ำ 

กำรปลดอำวธุทหำร และมหีลกัฐำนปรำกฏในหลำยกรณี

ว่ำฝ่ำยผูช้มุนมุมกีำรสะสมอำวธุ ฝึกและใช้อำวธุสงครำม 

ท�ำให้รัฐบำลอ้ำงควำมชอบธรรมประกำศสถำนกำรณ์ 

ฉุกเฉิน ห้ำมชุมนุมทำงกำรเมืองเกินกว่ำ 5 คนขึ้นไป 

และส่ังสลำยกำรชมุนมุบรเิวณสะพำนผ่ำนฟ้ำ ด้วยยทุธกำร 

“ขอคืนพื้นที่” ในวันที่ 10 เมษำยน ท�ำให้มีผู้เสียชีวิต  

27 รำย เป็นพลเรือน 22 รำย (ในจ�ำนวนนี้มีช่ำงภำพ

ชำวญี่ปุ่นเสียชีวิตด้วยหนึ่งคน) ทหำร 5 นำย26 

เดือนต ่อมำมีกำร “ขอคืนพื้นที่ ” บริเวณ 

รำชประสงค์โดยรอบ ด้วยรถหุ้มเกรำะและพลแม่นปืน27 

มีกำรประกำศเขตใช้กระสุนจริง ท�ำให้มีเจ้ำหน้ำที่รัฐ  

415 สถานการณ์เด่นในรอบทศวรรษ
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เจ้ำหน้ำทีห่น่วยกู้ภัย นกัข่ำว และผูช้มุนุมเสยีชวีติตัง้แต่

เริ่มชุมนุม 12 มีนำคม - 19 พฤษภำคม 2553 รวม 94 

ศพ28 ควำมขดัแย้งระหว่ำงสองฝ่ำยจงึยิง่ยำกเกนิเยยีวยำ

เหตกุำรณ์ควำมรนุแรงเมือ่เดอืนเมษำยน - พฤษภำคม 

2553 ตดิอนัดบัข่ำวส�ำคญัระดบัโลก ส�ำนกัข่ำวซเีอน็เอน็ 

ยกกรณม็ีอบเสือ้แดงในไทยเป็นอนัดบั 1 สดุยอดเหตกุำรณ์

เปล่ียนแปลงโลก29 นติยสำรไทม์จดัให้กำรชมุนมุใหญ่ของ 

เสือ้แดงตดิอนัดบั 10 ของสบิข่ำวเด่นทัว่โลกในปี 255330 

หนงัสอืพมิพ์สเตรทไทมส์ของสงิคโปร์รำยงำนว่ำ หัวหน้ำ 

คณะนักวิจัยด้ำนเศรษฐกิจจำกธนำคำร HSBC ฮ่องกง 

ระบุว่ำเหตุจลำจลในเดือนเมษำยน - พฤษภำคม 2553  

คอื ภำพสะท้อนควำมขัดแย้งทำงกำรเมืองที่เลวร้ำยและ

สร้ำงควำมสูญเสียทำงเศรษฐกิจให้กับไทยมำกที่สุด 

ในรอบ 20 ป3ี1

สงครามปรองดอง 

หลงัเหตุกำรณ์สลำยกำรชมุนุม สงัคมไทยบอบช�ำ้

อย่ำงหนัก ประชำชนแตกแยกรุนแรงอย่ำงไม่คำดคิด  

ต่อมำแม้รฐับำลได้ตัง้คณะกรรมกำร 2 ชดุ ตำมข้อเสนอ

ของภำคประชำสังคม คือ คณะกรรมกำรปฏิรูป และ

คณะกรรมกำรสมัชชำปฏริปู รวมทัง้ได้แต่งตัง้คณะกรรมกำร

อสิระตรวจสอบและค้นหำควำมจริงเพือ่กำรปรองดองแห่ง

ชำติ (คอป.) และต่อมำได้ยุบสภำเลือกตั้งใหม่ก็ตำม 

ควำมขัดแย้งไม่ได้สลำยไปเหมือนกำรชุมนุม หลำยภำค

ส่วนจึงช่วยกันเสนอมำตรกำรสร้ำงควำมปรองดองเพื่อ

เยียวยำบำดแผลและคืนควำมสงบสุขให้บ้ำนเมือง ดังนี้

(1)	ข้อเสนอจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปและ 

คณะกรรมกำรสมัชชำปฏิรูป

บคุคลสองคนทีเ่คยได้รบัควำมเคำรพเชือ่ถอืจำก

สังคมอย่ำงกว้ำงขวำง คือ อำนันท์ ปันยำรชุน อดีต

นำยกรัฐมนตรี และนำยแพทย์ประเวศ วะสี ตอบรับค�ำ

เชญิจำกรฐับำลอภสิทิธิ ์เป็นประธำนคณะกรรมกำรปฏริปู 

(คปร.) และประธำนคณะกรรมกำรสมชัชำปฏริปู (คสป.) 

ตำมล�ำดับ 

คณะกรรมการปฏิรูป (คปร.) จัดท�ำรำยงำน 

“แนวทำงกำรปฏริปูประเทศไทย ข้อเสนอต่อพรรคกำรเมอืง

และผู้มีสิทธิเลือกตั้ง” ข้อเสนอหลักระบุว่ำต้นเหตุของ

ปัญหำท่ีเกิดขึ้นในบ้ำนเมืองมำจำกโครงสร้ำงควำม 

อยุติธรรมทำงเศรษฐกิจ กำรเมือง และสังคม ส่งผลให้

เกิดสภำวะเหลือ่มล�ำ้หรอืควำมไม่เท่ำเทยีมกันในทกุด้ำน 

อ�ำนำจต่อรองของผูค้นต่ำงๆ ในสงัคม ทีจ่ะปกป้องสทิธิ 

เสรภีำพ หรอืบรรลคุวำมเท่ำเทยีมกนัเป็นไปได้ยำก เป็น 

ควำมรนุแรงทีส่งัคมไทยก�ำลงัเผชญิอยู ่“ควำมเหลีอ่มล�ำ้

อย่ำงสดุขัว้ในทกุด้ำนเป็นปัญหำเชงิโครงสร้ำงทีเ่ป็นแกน

กลำง” อันก่อให้เกิดปัญหำเชิงโครงสร้ำงด้ำนอื่นๆ ตำม

มำอกีมำก กำรปฏริปูจงึควรจดักำรกบัปัญหำนีเ้ป็นหลกั32

คณะกรรมการสมชัชาปฏริปู (คสป.) ใช้แนวทำง

เดียวกับกำรขบัเคลือ่นกำรปฏิรปูระบบสขุภำพ เป็นกลไก

ท�ำงำน รวบรวมข้อมูล รบัฟังควำมคดิเหน็ของประชำชน 

เพื่อวิเครำะห์และสังเครำะห์เป็นนโยบำยอย่ำงเป็นระบบ 

ตำมรูปแบบของกำรจัดสมัชชำ นพ.ประเวศ วะสี กล่ำว

ว่ำคณะกรรมกำรชุดนีไ้ม่ใช่คณะกรรมกำรปรองดอง ไม่ใช่

แก้ปัญหำ แต่เป็นกำรท�ำสิ่งใหม่ด้วยกำรมองไปข้ำงหน้ำ 

เพื่อสร้ำงอนำคตประเทศไทย แก้ปัญหำควำมอยุติธรรม

และควำมเหลื่อมล�้ำในสังคม33 

ผลกำรประชุมสมัชชำปฏิรูปครั้งที่ 1 มีข้อเสนอ

เชงินโยบำยต่อรฐับำล 8 เรือ่ง พร้อมเอกสำรรำยละเอยีด 

แนบ ได้แก่ (1) ให้มกีำรปฏริปูกำรจดัสรรทรพัยำกรทีด่นิ

อย่ำงเป็นธรรมและย่ังยืน (2) ให้มีกำรปฏิรูปโครงสร้ำง 

กำรจัดกำรทรัพยำกรทะเลและชำยฝั่ง (3) คืนควำม 

เป ็นธรรมให้แก่ประชำชนกรณีท่ีดินและทรัพยำกร  

(4) ปฏิรูประบบประกันสังคมเพื่อควำมเป็นธรรม  

(5) สร้ำงระบบหลกัประกนัในกำรด�ำรงชพีและระบบสังคม

ทีส่ร้ำงเสรมิสขุภำวะแก่ผูส้งูอำยุ (6) สร้ำงสงัคมทีค่นไทย 

อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน (7) ปฏิรูปกำรกระจำยอ�ำนำจเพื่อ

เสรมิสร้ำงและพฒันำศกัยภำพกำรจดักำรตนเองของชมุชน

ท้องถิ่น สรำ้งควำมเป็นธรรม และลดควำมเหลื่อมล�้ำใน

สงัคม (8) ศลิปวฒันธรรมกบักำรสร้ำงสรรค์และเยยีวยำ

สังคม34

42 สุขภาพคนไทย 2556
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(2) ร่าง พ.ร.บ.ปรองดองและกฎหมายนิรโทษ

กรรมเพื่อแก้ความขัดแย้ง

หลงัจากชนะการเลอืกตัง้ในปี 2554 รฐับาลพรรค

เพือ่ไทยพยายามผลกัดนัระเบยีบวาระปรองดองแห่งชาติ  

โดยเสนอร่าง พ.ร.บ.ปรองดองต่อรัฐสภา (ดูล้อมกรอบ) 

จนถูกตั้งข้อสังเกตว่าเป็นร่างกฎหมายนิรโทษกรรมเพื่อ 

มุง่ลบล้างความผิดอดตีนายกฯ ทักษณิ เกดิความขดัแย้ง

วุน่วายในสภาฯ ระหว่างฝ่ายค้านกบัฝ่ายรฐับาลจนกลาย 

เป็นสงครามปรองดอง นอกสภาฯ ก็มีทั้งเสียงคัดค้าน

และสนับสนุนตามความแตกต่างทางความคิด สิ่งที่ 

น่าสนใจคอื ข้อเสนอให้ออกกฎหมายนริโทษกรรมประชาชน 

ท่ีต้องคดหีรอืถูกจบักุมคมุขัง อนัเนือ่งมาจากคดกีารเมอืง

ตั้งแต่ปี 2549 โดย 4 กลุ่มคือ (1) กลุ่มนิติราษฎร์  

เสนอให้กฎหมายนริโทษกรรมเป็นส่วนหนึง่ของการแก้ไข

รัฐธรรมนูญ ให้นิรโทษกรรมผู้ชุมนุมทุกฝ่ายและแกนน�า 

แต่ไม่นิรโทษกรรมให้เจ้าหน้าที่รัฐทุกระดับ และมีคณะ 

กรรมการขจดัความขดัแย้งขึน้มาเป็นผูพ้จิารณา (2) นปช. 

เสนอให้ออกเป็นพระราชก�าหนด นิรโทษกรรมผู้ชุมนุม

ทกุฝ่าย แต่ไม่ครอบคลมุแกนน�าและเจ้าหน้าทีร่ฐัทกุระดบั  

(3) คณะกรรมการอิสระว่าด้วยการส่งเสรมิหลกันติธิรรม

แห่งชาติ (คอ.นธ.) ที่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ตั้งขึ้น เสนอให้

ออกเป็นพระราชบัญญัติ โดยนิรโทษกรรมให้กับผู้ชุมนุม 

ทุกฝ่าย รวมทั้งเจ้าหน้าที่รัฐระดับปฏิบัติ ยกเว้นแกนน�า

และเจ้าหน้าทีร่ฐัระดบัสัง่การ และ (4) ข้อเสนอของเจรญิ  

จรรย์โกมล ทีเ่ชิญตัวแทนของกลุม่เสือ้เหลอืงและเสือ้แดง

มาร่วมหารอื และเสนอความเหน็ต่อทัง้พรรคประชาธปัิตย์

และพรรคเพือ่ไทย โดยให้ออกเป็นร่าง พ.ร.บ.นริโทษกรรม  

และร่าง พ.ร.บ.บรรเทาความขัดแย้ง เป็นการแบ่ง 

การนิรโทษกรรมระหว่างผู้ร่วมชุมนุมและแกนน�า35

(3) แนวทางการสร้างความปรองดองของสถาบนั

พระปกเกล้า

ข้อเสนอที่ถูกกล่าวถึงและได้รับความส�าคัญเป็น 

อย่างมากอันหนึ่งคือ แนวทางการสร้างความปรองดอง

ของสถาบนัพระปกเกล้า เป็นข้อเสนอทีด่จูะเข้าทางรฐับาล 

ในเรื่องของการนิรโทษกรรม และยกเลิกคดีความที่ 

ทางคณะกรรมการตรวจสอบการกระท�าที่ก่อให้เกิด 

ความเสียหายแก่รัฐ (คตส.) ด�าเนินการไว้ จนอภิสิทธ์ิ 

เวชชาชีวะ ผูน้�าฝ่ายค้าน ส่งจดหมาย 3 ฉบบัถงึ บวรศกัดิ์  

อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และคณะ 

ผู้วิจัย ให้ทบทวนรายงาน36 รวมทั้งการโต้แย้งด้วยวาจา

ในวงเสวนาของสถาบนัพระปกเกล้าและกรรมาธกิารวสิามัญ

ปรองดอง 

อภสิทิธิแ์ละพรรคประชาธปัิตย์ โต้แย้งในประเด็น 

ความผิดพลาดคลาดเคล่ือน การข้ามข้อเท็จจริงและ

เหตุการณ์ส�าคัญในช่วง “ทักษิณเรืองอ�านาจ” เมื่อปี 

2544 - 2549 เช่น การแทรกแซงตุลาการในคดีซุกหุ้น  

การท�าลายระบบนิติรัฐ แทรกแซงองค์กรอิสระ ทุจริต 

เชงินโยบาย ฆ่าตดัตอนยาเสพตดิ ความรนุแรงในภาคใต้ 

กรณีกรือเซะ - ตากใบ การกล่าวถึงเหตุผลในการ 

ท�ารัฐประหารไม่ครบถ้วน การพยายามอธิบายเหตุผล 

การชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดง แต่ไม่อธิบายในส่วนของ 

พธม. เป็นต้น

แต่ประเด็นที่พรรคประชาธิปัตย์ไม่เห็นด้วย 

มากที่สุดคือ การนิรโทษกรรมและล้มเลิกคดีที่ คตส. 

ด�าเนินการ รวมถึงการที่ตัวรายงานละเลย ไม่กล่าวถึง

ข้อเท็จจริงในเหตุการณ์ชุมนุมของคนเสื้อแดง เดือน

เมษายน 2552 และระหว่างเดือนเมษายน - พฤษภาคม 

2553 อย่างครบถ้วน ไม่ว่ากรณล้ีมประชมุอาเซยีนทีพ่ทัยา 

กรณี “คนชุดด�า” เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2553 หรือ 

เหตุการณ์เผาห้างสรรพสินค้าเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 

2553 จึงถูกวิพากษ์ว่าเป็นการเสนอทางปรองดองจาก

ฝ่ายเดียว

(4) ข้อเสนอจากคณะกรรมการอิสระตรวจสอบ

และค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (คอป.)

คณะกรรมการอสิระตรวจสอบและค้นหาความจรงิ

เพื่อการปรองดองแห่งชาติ หรือ คอป. มีคณิต ณ นคร  

เป็นประธาน ตัง้ขึน้โดยมตคิณะรฐัมนตร ีสมยัรฐับาลอภสิทิธิ์ 

เมือ่วนัที ่6 มถินุายน 2553 เพือ่ตรวจหาข้อมลู หลกัฐาน  

เอกสาร ในเหตุการณ์ความรุนแรงท่ีเกิดขึ้นในช่วงเดือน

เมษายน - พฤษภาคม 2553 เป็นครัง้แรกทีม่คีณะกรรมการ

435 สถานการณ์เด่นในรอบทศวรรษ
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อสิระอย่ำงเป็นทำงกำร ท�ำงำนเตม็เวลำ ได้รบังบประมำณ

จำกรัฐบำล เข้ำมำรับผิดชอบงำนสะสำงควำมจริงของ 

เหตกุำรณ์ควำมรนุแรงทำงกำรเมอืง และแม้เปลีย่นรฐับำล 

คอป. ก็ยังคงได้รับกำรสนับสนุนให้ท�ำงำนจนจบภำรกิจ

ตำมเวลำ 2 ปีที่ตั้งไว้ 

คอป. แถลงข้อมูลในรำยงำนฉบับเต็มเมื่อวันที่ 

17 กนัยำยน 2555 ช้ีชัดถงึบทบำท “คนชุดด�ำ” ในกลุ่ม 

ผู้ชมุนมุเส้ือแดง เป็นหลกัฐำนว่ำกำรชมุนมุมไิด้เป็นไปโดย

สงบ และปรำศจำกอำวธุ37 น�ำมำสู่กำรวจิำรณ์อย่ำงหนกั  

ทั้งในแง่ควำมสมบูรณ์ของเอกสำรหลักฐำน เช่น อ้ำงถึง

ภำพถ่ำย คลิปภำพ แต่ไม่มีตัวอย่ำงแสดง รำยงำนให ้

น�ำ้หนกัเป็นพเิศษกบัแถลงกำรณ์ของ ศอฉ. ค�ำให้สมัภำษณ์

ของหน่วยรำชกำร และเอกสำรของรฐับำล กำรเน้นย�ำ้เรือ่ง 

ชำยชดุด�ำประกอบกำรตำยในทกุจดุ แสดงนัยว่ำสถำนกำรณ์

ควำมรุนแรงเกิดจำกชำยชุดด�ำจนเจ้ำหน้ำที่ต้องใช้ก�ำลัง

เขำ้ควบคุมสถำนกำรณ์ กำรชุมนุมของคนเสื้อแดงไม่ได้ 

เป็นไปโดยสันติวิธี และเป็นสิทธิชอบธรรมให้เจ้ำหน้ำที่

ใช้ควำมรุนแรง38

นอกจำกนี้ ในรำยงำนไม่ระบุประเด็นส�ำคัญว่ำ

ใครคือคู่ขัดแย้ง บำงจุดในรำยงำน คอป. แสดงนัยว่ำคู่ 

ขัดแย้งมีเพียงพรรคไทยรักไทย/พลังประชำชน/เพื่อไทย  

กบัพรรคประชำธปัิตย์ โดยทีก่ลุม่อืน่ๆ เช่น กลุม่มวลชน 

(รวมท้ังกองทพั ศำล และองคมนตร)ี เป็นเพยีงผูส้นบัสนนุ 

ที่มีเป้ำหมำยเพียงแค่ให้พรรคกำรเมืองท่ีตนสนับสนุน 

ได้เป็นรัฐบำล ไม่มีเป้ำหมำยอื่นใดของตัวเอง คอป.  

ไม่มองว่ำกองทพั ศำล และองคมนตร ีเป็นหุน้ส่วนหลกั

ในควำมขัดแย้งทำงกำรเมืองที่ผ่ำนมำ39 จนคณิต ณ 

นคร ประธำน คอป. ต้องออกมำยอมรับว่ำ “รำยงำน

ของเรำไม่สมบูรณ์”40

ส�ำหรบัข้อเสนอเพือ่สร้ำงควำมปรองดองนัน้ คอป. 

เน้นให้ทกุฝ่ำยน�ำ “เครือ่งมอืในกำรสร้ำงควำมปรองดอง” 

มำใช ้โดยกำรพดูคยุ ถกเถยีง เพือ่หำขอ้ยุตทิีย่อมรบัได้

ร่วมกนั ไม่ว่ำจะเป็นกำรแก้ไขรฐัธรรมนญู 2550 กำรตรำ

กฎหมำยเพื่อควบคุมกำรชุมนุม และกำรนิรโทษกรรม  

ซึง่ต้องครอบคลมุรำยละเอียดในกำรก�ำหนดควำมผดิและ 

เงื่อนไขในกำรนิรโทษกรรม และหำทำงออกที่เหมำะสม 

แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจำกกำรกระท�ำท่ีไม่สอดคล้องกับ

หลกันิตธิรรม เพือ่ลดควำมรูส้กึคลำงแคลงและสร้ำงควำม 

เชื่อมั่นในหลักนิติธรรมและกระบวนกำรยุติธรรมของ

ประเทศไทยอีกครั้ง เช่น กำรเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของ 

กรรมกำรบริหำรพรรคกำรเมืองที่ถูกยุบ และกำรแต่งตั้ง 

คตส. มำตรวจสอบกำรใช้อ�ำนำจของรฐับำล พ.ต.ท.ทกัษิณ  

ชนิวตัร ซึง่มกีำรวพิำกษ์วจิำรณ์ในประเดน็กำรออกกฎหมำย

ย้อนหลังและกำรตั้งปฏิปักษ์มำสอบสวน41

(5)	 ข้อเสนอจำกศูนย์ข้อมูลประชำชนผู้ได้รับ 

ผลกระทบจำกกำรสลำยกำรชมุนมุ	เมษำยน	-	พฤษภำคม	

53	(ศปช.)

ศูนย์ข้อมูลประชำชนผู ้ได้รับผลกระทบจำก 

กำรสลำยกำรชุมนุม เมษำยน - พฤษภำคม 53 (ศปช.) 

เป็นคณะท�ำงำนภำคประชำสังคม เกิดจำกคนหนุ่มสำว 

ทีส่นใจกำรเมอืงและนกัวชิำกำร รวมตวักนัท�ำงำนสบืหำ

ควำมจรงิเกีย่วกบัควำมรนุแรงทีเ่กดิขึน้ในลกัษณะคู่ขนำน 

กบักำรท�ำงำนของ คอป. กำรเกดิขึน้ของ ศปช. นบัเป็น 

กำร “คำนอ�ำนำจ” ของ คอป. ต่อกำรสถำปนำควำมจรงิ

ของเหตกุำรณ์ เมษำยน - พฤษภำคม 2553 ไม่ให้รำยงำน

ของ คอป. กลำยเป็น “ควำมจริงเพียงชุดเดียว” ของ

ประวัติศำสตร์กำรเมืองไทย และแน่นอนว่ำ ศปช. ได้

ผลสรุปออกมำแตกต่ำงจำก คอป. ในหลำยประเด็น 

รำยงำน ศปช. มีเจตนำให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจ

เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งในส่วนของกลุ่มผู ้ชุมนุมและ 

เหตุกำรณ์ โดยน�ำเสนอรำยละเอียดกำรเสียชีวิตของผู้

ชุมนุมแต่ละคน ไม่ได้เสนอแบบภำพรวมเหมือน คอป.  

ท�ำให้เห็นมิติและบริบทต่ำงๆ ของเหตุกำรณ์ที่ลึกและ

ชดัเจน อกีทัง้ยงัแสดงภำพนิง่และคลปิภำพประกอบ ซึง่ 

เป็นประโยชน์ต่อกำรใช้เป็นหลกัฐำนประกอบคด ีรำยงำน

เสนอให้พิสูจน์ควำมจริงและน�ำผู้กระท�ำผิดมำลงโทษ 

ในทุกกำรกระท�ำที่เป็นกำรละเมิดกฎหมำย ไม่วำ่จะเป็น 

กำรกระท�ำจำกชำยชุดด�ำ รัฐบำล และศอฉ. เพื่อเป็น

ฐำนของกำรลดควำมขัดแย้งและน�ำไปสู่วำระปรองดอง

ในอนำคต

44 สุขภาพคนไทย 2556
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การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ

นับตั้งแต่สถำนกำรณ์สงกรำนต์เลือด ปี 2553 

กลุ่มเสื้อแดงยังคงขับเคลื่อนเรียกร้องควำมเป็นธรรม 

ให้กบัผูเ้สียชีวิตและด�ำเนนิคดกีบัรัฐบำลอภสิทิธิ ์และเมือ่

รัฐบำลยิ่งลักษณ์ ชินวัตรเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งหลังชัยชนะ 

ในกำรเลือกตั้งของพรรคเพื่อไทยในปี 2554 ก็ได้สร้ำง

รูปธรรมในกำรลดควำมขัดแย้งคือ กำรเยียวยำทำง 

กำรเงินให้กับกลุ่มคนทุกสี นับเป็นบรรทัดฐำนใหม่ทำง 

กำรเมืองในสังคมไทยที่มีกำรเยียวยำเป็นเงินจ�ำนวน 

รำยละ 7.5 ล้ำนบำทส�ำหรับผู้เสียชีวิตจำกควำมรุนแรง

กำรเมืองตั้งแต่ พ.ศ. 2551 - 2553 รวมทั้งเหตุกำรณ์ 

ไม่สงบในภำคใต้ เพรำะหำกมองย้อนไปไม่ว่ำจะเป็น

เหตุกำรณ์ 14 ตุลำคม 2516, 6 ตุลำคม 2519, 

พฤษภำคม 2535 ไม่มีกำรเยียวยำด้วยเงินจ�ำนวนสูง

ขนำดนี้ 

พรรคประชำธิปัตย์ได้คัดค้ำนและย่ืนค�ำร้องให้ 

ศำลปกครองไต่สวนฉุกเฉินว่ำมติ ครม.นี้ไม่ชอบด้วย

กฎหมำย เลือกปฏบัิตอิย่ำงไม่เป็นธรรม เป็นกำรเยยีวยำ

บุคคลที่ยังไม่ได้พิสูจน์ว่ำกระท�ำควำมผิดหรือไม่ และยัง 

เรียกร้องให้ชดเชยเยียวยำเหตุกำรณ์รุนแรงในอดีตอื่นๆ 

ด้วย42 แต่ศำลปกครองมีมติไม่รับค�ำร้อง

หนทางสู่การปรองดองบนความเห็นต่าง: 
แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์?

เมือ่ผ่ำนควำมขดัแย้งรนุแรง สงัคมไทยกเ็ริม่ปรบั 

ตวัเอง เริม่มเีสยีงพดูดงัขึน้จำกหลำยฝ่ำยถงึควำมพยำยำม

ที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมเห็นท่ีแตกต่ำงกัน ดังควำมเห็น 

ของ พล.อ.เปรม ตณิสลูำนนท์ ทีว่่ำ “ควำมคิดทีแ่ตกต่ำง

ไม่ใช่ปัญหำที่จะต้องมำเป็นศัตรูกัน ควำมเห็นแตกต่ำง 

ไม่ได้หมำยถงึว่ำเรำจะแตกแยกกนั ท�ำงำนร่วมกนัไม่ได้”43 

หรอืเสยีงจำกพรรคประชำธปัิตย์ทีร่ะบวุ่ำ ปีใหม่นี ้(2556)  

จะก้ำวข้ำม พ.ต.ท.ทกัษณิ ท�ำให้นกัวเิครำะห์สถำนกำรณ์

ต่ำงมองว่ำหำกทั้งสองฝ่ำยก้ำวข้ำมเร่ืองควำมรักและ 

ควำมเกลียดทักษิณไปได้ ควำมขัดแย้งก็น่ำจะจบลงได้

ไม่ยำกนัก44

ด้ำนนักวิชำกำรอย่ำงนิธิ เอียวศรีวงศ์ ก็เห็นว่ำ 

“การเมืองมวลชน” เปลี่ยนแปลงไป คือ “…ทั้งกลุ่ม

เหลืองและแดง ค่อยๆ พฒันำเจตจ�ำนงอสิระของตนเอง 

ขึ้น จนผู้อยู ่เบื้องหลังก�ำกับควบคุมยำกขึ้นทุกที...”45 

“การเมอืงมวลชน” เป็นอิสระมำกข้ึน และสขุมุคัมภรีภำพ 

มำกขึ้นในกำรเคลื่อนไหว กำรชุมนุมตลอดปีที่ผ่ำนมำ 

ไม่น�ำไปสูว่กิฤตทิำงกำรเมอืง ต่ำงฝ่ำยต่ำงใช้สือ่ของตนเอง 

ในกำรโต้เถียงกัน ด้วยเหตุผลบ้ำง ด้วยอำรมณ์บำ้ง แต่

กไ็ม่ปะทกุลำยเป็นกำรยกพวกตกีนัหรอืจลำจลกลำงเมือง  

ทั้งสองฝ่ำยรู้แล้วว่ำไม่มีฝ่ำยใดจะชนะอีกฝ่ำยหนึ่งได ้

เดด็ขำด ดงันีแ้ล้ว กำรพบปะเพือ่แลกเปลีย่นควำมเหน็กนั 

ระหว่ำงมวลชนของสองฝำ่ยจึงอำจเกิดขึ้นได้

455 สถานการณ์เด่นในรอบทศวรรษ
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กำรสร้ำง “กตกิำ” ประชำธปิไตย “แบบเตม็ใบ” 

จึงน่ำจะเป็นทำงออกหนึ่งในกำรลดควำมขัดแย้งได้  

ดังโครงกำรวิจัยชื่อ “เปรียบเทียบกำรสร้ำงสันติภำพ” 

ของมหำวิทยำลัยแห่งชำติออสเตรเลีย ท่ีใช้อินโดนีเซีย

เป็นประเทศตัวอย่ำง เพรำะเต็มไปด้วยควำมขัดแย้งกัน

ทำงเชือ้ชำต ิศำสนำ กำรแย่งชงิทรพัยำกร กำรแบ่งแยก

ดินแดน แต่ก็กลับดีขึ้นมำได้ก็ด้วยประชำธิปไตยแบบ 

เตม็ใบ เงือ่นไขส�ำคญัของกำรสร้ำงสนัตภิำพในโครงสร้ำง

ใหญ่ที่ท�ำให้สถำนกำรณ์ขัดแย้งดีขึ้น ได้แก่ กำรลด 

กำรแทรกแซงและอ�ำนำจของกองทัพลง สื่อที่ต้องเสรี 

แนวทางในร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยความปรองดองแห่งชาติ 4 ฉบับ 

ควำมพยำยำมเสนอ ร่ำง พ.ร.บ.ว่ำด้วยควำมปรองดองแห่งชำติ ได้ถูกน�ำเสนอเข้ำสภำผู้แทนรำษฎร 

ตั้งแต่เดือนพฤษภำคม 2555 รวมทั้งหมด 4 ร่ำง 3 แนวทำง ดังนี้ 

(1)	ทุกคนจะได้รับกำรนิรโทษกรรม (รำ่ง พ.ร.บ. ของ พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน อดีตประธำน คมช. 

ที่ ส.ส.พรรคร่วมรัฐบำลร่วมเสนอ 35 คน และร่ำงของ สำมำรถ แก้วมีชัย และ ส.ส.เพื่อไทย ที่ร่วมลงชื่อ 

50 คน) คือ ให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรชุมนุมทำงกำรเมือง ตั้งแต่วันที่ 15 กันยำยน 2548 จนถึงวันที่ 10 

พฤษภำคม 2554 ไม่มีควำมผิดจำกกระท�ำที่เกิดขึ้น หำกคดีดังกล่ำวอยู่ในชั้นศำลแล้วก็ให้ระงับกำรสอบสวน

และพ้นคดีไป ผู้ที่ถูกศำลตัดสินว่ำมีควำมผิดไปแล้วก็ให้ถือว่ำไม่เคยต้องค�ำพิพำกษำ ส่วนผู้ท่ีรับโทษอยู่ก็ให้

ปล่อยตัว และให้ผู้เสียหำยสำมำรถฟ้องร้องทำงแพ่งได้

(2)	ทุกคนจะได้รับกำรนิรโทษกรรม	แต่ผู้ที่ได้รับนิรโทษกรรมไม่มีสิทธิเรียกร้องค่ำเสียหำยใดๆ	ทั้งสิ้น	

(ร่ำง พ.ร.บ. ของนิยม วรปัญญำ ส.ส. บัญชีรำยชื่อพรรคเพื่อไทย พร้อมคณะ 22 คน) มีทั้งหมด 5 มำตรำ 

เนื้อหำส�ำคัญคือ ให้นิรโทษกรรมผู้ถูกกระท�ำ ผู้กระท�ำ รวมทั้งคนที่ได้รับผลกระทบหลังเหตุกำรณ์รัฐประหำร 

19 กันยำยน 2549 ที่น่ำสนใจก็คือ มำตรำ 3 ให้นิรโทษกรรมผู้ที่เกี่ยวข้องกับกำรท�ำรัฐประหำร รวมทั้งบุคคล 

หรือองค์กร ที่ท�ำตำมค�ำสั่ง คมช. แต่ผู้เสียหำยไม่สำมำรถฟ้องร้องทำงแพ่งได้

(3)	นิรโทษกรรมผู้ที่เกี่ยวข้องกับกำรชุมนุมทำงกำรเมือง	ยกเว้นผู้กระท�ำควำมผิดในฐำนก่อกำรร้ำย	

และควำมผดิต่อชวีติ (ร่ำง พ.ร.บ. ของณฐัวฒิุ ใสยเกือ้ และ ส.ส. 74 คน) ขณะเดยีวกนักย็กเลกิคดทีีเ่ก่ียวข้อง

กับกำรท�ำรัฐประหำร และให้ผู้เสียหำยสำมำรถฟ้องร้องทำงแพ่งได้ 

จนถึงเดือนกุมภำพันธ์ 2556 ร่ำง พ.ร.บ. ทั้งหมดนี้ยังคงค้ำงอยู่ในสภำ สอดคล้องกับกระแสสังคม 

ที่ยังไม่พร้อมปรองดอง และยังคำใจกับเหตุกำรณ์ที่ผ่ำนมำจนยำกที่จะหันหน้ำเปิดรับกำรปรองดองโดยสนิทใจ

ที่มำ: ‘พ.ร.บ.นิรโทษกรรม’ เข้ำสภำฯ ท�ำกำรเมือง จ่อเดินถึงจุดตำย รัฐบำลเพื่อไทย!?. 12 มีนำคม 2556. ไทยรัฐ.

และยุติธรรม และต้องมีผู้น�ำของกำรสร้ำงสันติภำพที่มี

ประสิทธิภำพจริง46 

แม้ตวัอย่างเหล่านีช้ีว่้า การจดัการกบัความขดัแย้ง

ในสังคมไทยเริ่มมีความหวังจะเป็นจริงได้บ้างแล้ว แต่

ทว่า ความพยายามในการสร้างความปรองดองด้วยการ

ออกกฎหมายนิรโทษกรรม ยังคงไม่มีทางออกที่ทุกฝ่าย

เหน็ด้วย สงัคมไทยจงึยงัมเีส้นทางเดนิอกียาวไกลในการ

คลี่ปมความขัดแย้ง เพื่อน�าไปสู ่การอยู ่ร ่วมกันบน 

ความแตกต่างทางความคิดได้อย่างสันติ 

46 สุขภาพคนไทย 2556
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สถานการณรุ์นแรง
ไฟใต ้ปีที่ 10 
เดินหน้าสู่วิถ ี“เจรจา”

แม้จะเปลี่ยนผ่านมาแล้วหลายรัฐบาล ทุ่มงบประมาณมากถึง 
182,402 ลา้นบาท ใช้กองก�าลงัฝ่ายความมัน่คงกวา่ 150,390 คน 
แต่งตัง้สารพัดหน่วยงาน และปรับเปลี่ยนยุทธวิธีตลอดเวลา เพื่อ
รับมือกับ “ไฟใต้” ที่โหมไม่หยุดจนย่างเข้าปีที่ 10 สถานการณ์ถึง
ปัจจุบันช้ีชัดว่า ภาวะความรุนแรงในสามจังหวัดภาคใต้มีลักษณะ 
“ยดืเยือ้เร้ือรัง” แม้ความถ่ีและความเขม้ขน้ของความรุนแรงยังอยู่
ในระดบัคงที่ แตก่ารกอ่ความไมส่งบระยะหลงั สง่ผลใหม้ผูีเ้สยีชีวติ
และบาดเจบ็มากขึน้ในแตล่ะครัง้ รวมถงึภาพความรุนแรงที่มแีนวโนม้ 

เพิ่มขึ้นอย่างเด่นชัด เป็นความรุนแรงที่มีชีวิตและสามารถต่อชีวิต
ได้ด้วยตัวเอง1 ส่งผลให้ผู้คนในพื้นที่สูญเสียทัง้ชีวิตและทรัพย์สิน
อย่างหนักหนาสาหัสแบบต่อเนื่อง แต่สถานการณ์ที่เปลี่ยนไปใน
เดือนกุมภาพันธ์ 2556 ช้ีว่า สถานการณ์ไฟใต้ในวันนี้ก�าลังเข้าสู่
วถิ ี“เจรจา” ที่ตอ้งจบัตามองถงึอนาคตวา่ จะน�าพาไปสูส่นัตภิาพ
ได้จริงหรือไม่

2
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48 สุขภาพคนไทย 2556

9 ปีเต็มกับภาพรวมจ�านวนตาย-บาดเจ็บ
และเหตุการณ์รุนแรง

ข้อมลูล่ำสดุจำกศนูย์เฝ้ำระวงัสถำนกำรณ์ภำคใต้ 

(Deep South Watch - DSW) ช้ีว่ำ นบัแต่วันเริม่เหตกุำรณ์

คือ 4 มกรำคม 2547 จนถึง 31 ธันวำคม 2555  

มีผู้เสียชีวิตรวม 5,501 คน และบำดเจ็บ 9,725 คน2 

ในจ�ำนวนนี้เป็นครู 158 คน3 เฉพำะปลำยปี 2555  

มีเหตุยิงครูถึง 10 รำยต่อเนื่องกัน ในช่วงกันยำยนถึง

ธันวำคม4 และต่อมำอีก 1 รำยเมื่อ 23 มกรำคม 2556 

(ดูล้อมกรอบเรื่องยิงครู) ควำมสูญเสียชีวิตในเหตุกำรณ์

ไม่สงบส่งผลให้มีหญงิหม้ำยสำมตีำยมำกกว่ำ 2,000 คน 

และเด็กก�ำพร้ำเพิ่มขึ้นกว่ำ 4 พันคน5

แต่เม่ือดูสถิติจ�ำนวนผู้เสียชีวิตและบำดเจ็บจำก 

ศูนย์ปฏิบัติการต�ารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศชต.) 

รำยงำนตวัเลข ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2555 ว่ำ ตัง้แต่ 

ปี 2547 ถงึสิน้ปี 2555 มผีูเ้สยีชวีติรวม 3,371 คน และ

บำดเจ็บ 8,137 คน น้อยกว่ำท่ีเคยรำยงำนเม่ือสิน้ปี 2553 

ว่ำมผีูเ้สยีชวีติ 4,370 คน และผูบ้ำดเจ็บ 7,139 คน6 

เจ้ำหน้ำที่ผู ้รับผิดชอบจัดท�ำข้อมูลอธิบำยว่ำ  

ในปี 2554 ทำง ศชต. ได้ท�ำกำรสอบทำนและแยกแยะ

คดตีัง้แต่ปี 2547 ว่ำ เหตอุำชญำกรรมร้ำยแรงทีมี่คนตำย

และบำดเจ็บนัน้ เหตกุำรณ์ใดบ้ำงทีเ่ก่ียวข้องและไม่เกีย่วกบั 

ควำมม่ันคง จำกนั้นก็น�ำเฉพำะตัวเลขของเหตุกำรณ ์

ที่มีปัจจัยบ่งชี้ว่ำเป็นกำรกระท�ำของกลุ่มก่อควำมไม่สงบ

9 ป สถิติความรุนแรงในเหตุการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต

จำนวนเหตุการณความไมสงบทุกประเภท รายป และรายพื้นที่ รวม 14,074 ครั้ง

ในแตละวัน เกิดเหตุการณความไมสงบ 4 ครั้ง มีผูเสียชีวิตมากกวา 1 ราย บาดเจ็บไมต่ำกวา 3 ราย

ผูเสียชีวิต 5,292 ราย ในเหตุการณความไมสงบตั้งแตป 2547-2555

ประเภทเหตุการณความไมสงบ 9 ป (ครั้ง)

เสียชีวิต

5,292 ราย

บาดเจ็บ

9,757 ราย

67%82%

ประชาชน

ตำรวจ

ทหาร

ผูกอความไมสงบ

ประชาชน (รวมขาราชการ 
อาสาสมัคร ผูนำศาสนา)

ตำรวจ

ทหาร

ผูกอความไมสงบ

2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555

2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555
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ที่มา: ศูนยปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต (ศชต.) จังหวัดยะลา 
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วางเพลิง 1,518
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ปลนอาวุธ 245
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กอกวน 2,044
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495 สถานการณ์เด่นในรอบทศวรรษ

เท่ำนั้นมำน�ำเสนอต่อสำธำรณะ ตัวเลขควำมสูญเสียจึง

ถกูปรบัลดลง หำกน�ำตวัเลขทีถ่กูแยกออกมำรวมกลบัไป 

จะได้ตัวเลขผู้เสียชีวิตในช่วง 9 ปีคือ 5,292 คน และ

บำดเจ็บ 9,757 คน7

ขณะท่ีตัวเลขท่ีรวบรวมโดย ส่วนปฏิบัติการ 

และรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน ศูนย์ปฏิบัติการร่วมทางยุทธวิธี 

กองอ�านวยการรกัษาความมัน่คงภายในภาค 4 ส่วนหน้า 

(กอ.รมน.ภำค 4 สน.) ก็ไม่ตรงกับตัวเลขของ ศชต. 

โดยระบวุ่ำ จำกวนัเริม่เกดิเหต ุปี 2547 ถงึ 31 ธนัวำคม 

2555 มผีูเ้สยีชวีติ 4,980 คน และผูบ้ำดเจบ็ 9,071 คน8

...ตัวเลขผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บที่ต่างกัน ทาง

หน่วยปฏิบัติการของรัฐน่าจะท�าให้ชัดเจนขึ้น...

ส�ำหรับเหตุรุนแรงทุกประเภทในช่วง 9 ปีเต็ม 

ศชต. สรุปว่ำ เกิดขึ้นทั้งสิ้น 14,074 เหตุกำรณ์ (เป็น

เหตุร้ำยที่เก่ียวกับควำมมั่นคงประมำณร้อยละ 56) เป็น 

เหตยุงิด้วยอำวธุปืนสงูท่ีสดุคอื 7,361 ครัง้ ตำมด้วยเหตุ

ระเบดิ 2,478 ครัง้ ก่อกวน 2,044 ครัง้ เหตลุอบวำงเพลงิ 

1,518 ครัง้ ท�ำร้ำย 309 ครัง้ ปล้นอำวธุ 245 ครัง้ ประท้วง 

64 ครัง้ และฆ่ำตดัคอ 51 ครัง้ ทีเ่หลอืเป็นด้วยเหตอุืน่ๆ 

ชัดเจนว่ำ ตัวเลขแห่งควำมสูญเสียเหล่ำนี้ยังคง

ไต่ระดับสูงขึ้น ทำงออกเดียวที่เห็นสอดคล้องกันทั้ง 

ภำครัฐและภำคประชำสงัคม ในกำรน�ำพำให้พืน้ทีช่ำยแดน

ใต้ “หลุดพ้น” จำกวิกฤติแห่งควำมรุนแรง นั่นคือ... 

กำรเจรจำเพื่อมุ่งหนำ้สู่สันติสุข

ชายแดนใต้ในมรสุมความสูญเสีย

แทบไม่น่ำเชื่อว่ำ เหตุกำรณ์ปล้นปืนกว่ำ 400 

กระบอก ณ กองพันทหำรพัฒนำที่ 4 ค่ำยกรมหลวง

นรำธวิำสรำชนครนิทร์ อ�ำเภอเจำะไอร้อง จงัหวดันรำธวิำส 

เมื่อวันที่ 4 มกรำคม 2547 จะกลำยเป็นจุดเริ่มต้นของ

ควำมสูญเสียที่เกิดขึ้นไม่เว้นแต่ละวัน ย่ิงนำนวันก็ย่ิง

รนุแรงและเลวร้ำย ตัวเลขแห่งควำมสญูเสยีทีเ่คยเกดิขึน้

ในอดีตก่อนปี 2547 ไม่อำจเทียบเคียงได้อีกต่อไป

คนทีอ่ำศยัอยูใ่นพืน้ทีอ่ย่ำงสมศกัดิ ์อสิรยิะภญิโญ 

ประธำนหอกำรค้ำจังหวัดปัตตำนี ยอมรับอย่ำงไม่มี 

ทำงเลือกว่ำ คนในพื้นที่ “เคยชิน” กับควำมรุนแรงและ 

ผลกระทบที่เกิดขึ้นเสียแล้ว9

รูปแบบกำรก่อเหตุร้ำยโหดเหี้ยมมำกขึ้นเร่ือยๆ 

ไม่ว่ำจะเป็นเผำโรงเรยีน เผำวดั จ่อยงิ ลอบยงิ ลอบท�ำร้ำย 

ฆ่ำตัดคอแล้วเผำพร้อมกับถ่ำยคลิปวิดีโอ ประกบยิง 

ต่อหน้ำกล้องวงจรปิด วำงระเบิดพร้อมกันกว่ำ 100 จุด  

ใช้คำร์บอมบ์มำกขึน้เรือ่ยๆ ฯลฯ โดยมเีป้ำหมำยคอืชำว

บ้ำนทัว่ไป พระ คร ูผูน้�ำศำสนำ และเจ้ำหน้ำทีข่องรัฐ 

ในปี 2555 มกีำรใช้คำร์บอมบ์มำกกว่ำ 10 ครัง้  

ครัง้ร้ำยแรงทีส่ดุคอื เมือ่ 31 มนีำคม 2555 เป็นเหตกุำรณ์ 

คำร์บอมบ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกัน 3 จุด ใน 3 จังหวัด คือ 

ท่ีโรงแรมลีกำร์เดนในอ�ำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ 

พื้นที่ชุมชนในจังหวัดยะลำ และสถำนีต�ำรวจแม่ลำน 

ในปัตตำนี มีผู ้เสียชีวิตรวม 14 คน หนึ่งในนั้นเป็น 

นกัท่องเทีย่วชำวมำเลเซยี มผีูบ้ำดเจบ็อกีกว่ำ 500 คน10

“ควำมไม่ปลอดภัย” กลำยเป็นเงื่อนไขส�ำคัญที่

ฉุดกระชำกกำรลงทุนในพื้นที่ชำยแดนใต้ให้ด�ำดิ่งลง แม ้

รฐับำลจะทุม่เมด็เงนิภำยใต้เขตส่งเสรมิอตุสำหกรรมพิเศษ 

ได้รับสิทธิประโยชน์ระดับสูงสุดตำม พ.ร.บ.ส่งเสริม 

กำรลงทุนแล้วก็ตำม 

ทัง้นี ้อรรชกำ สบีญุเรอืง เลขำธกิำรคณะกรรมกำร 

ส่งเสริมกำรลงทุน (บีโอไอ) ระบุว่ำ “ปัญหำควำม 

ไม่ปลอดภัยเป็นปัจจัยหลักที่ท�ำให้กำรลงทุนในพ้ืนที่

ชำยแดนใต้ไม่ขยำยตัวต่อเนื่องมำหลำยปี นักลงทุน 

นอกพ้ืนที่ไม่กล้ำเข้ำไปลงทุน ขณะที่อุตสำหกรรมที่มี 

อยู่เดิมก็ไม่ประสบควำมส�ำเร็จเท่ำที่ควร ทั้งยำงพำรำ 

ปำล์มน�้ำมัน อำหำรทะเลแปรรูป และอำหำรฮำลำล”11

บทวิเครำะห์ของ ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี ศูนย์

เฝ้ำระวังสถำนกำรณ์ภำคใต้ ก็ระบุเช่นกันว่ำ “ในช่วงที่

เกิดเหตุกำรณ์ควำมไม่สงบตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน 

ผลผลิตภำคกำรเกษตรจำกที่เคยขยำยตัวในระดับสูง  

กลับขยำยตัวอยู ่ในระดับต�่ำสลับกับกำรหดตัวหรือ 

กำรเติบโตในอัตรำลบ”12
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50 สุขภาพคนไทย 2556

นอกจำกนี้ โรงเรียนจ�ำนวนหนึ่งถูกเผำ ครูถูก

ท�ำร้ำยจนเสียชีวิตและบำดเจ็บจ�ำนวนมำก ครูจ�ำนวน

มำกขอย้ำยออกจำกพื้นที่ จนโรงเรียนขำดแคลนครูและ

ต้องปิดท�ำกำรสอนบ่อยครั้ง ส่งผลต่อระบบกำรศึกษำ 

โดยรวมในสำมจังหวัดชำยแดนภำคใต้ที่ตกอยู่ในภำวะ

วิกฤติรุนแรง คือ13

•	ผลสมัฤทธิท์ำงกำรศกึษำตกอยูใ่นล�ำดับรัง้ท้ำย
ของประเทศ มีอัตรำกำรออกกลำงคันและ

ตกหล่นของนักเรียนในระดับกำรศึกษำขั้น 

พื้นฐำนค่อนขำ้งสูง ขณะที่อัตรำกำรศึกษำต่อ

ระดับอุดมศึกษำอยู่ในเกณฑ์ต�่ำ โดยเฉพำะ

โรงเรยีนเอกชน ดงัผลทีพ่บว่ำ หน่ึงในสำมของ

นักเรียนจบประถมศึกษำปีท่ี 3 อ่ำนไม่ออก

และเขียนไม่ได้ ขณะท่ีผลสอบโอเน็ตมัธยม 

ศึกษำปีที่ 6 ต�่ำทุกวิชำ

•	 เยำวชนหำยไปจำกระบบกำรศกึษำจ�ำนวนมำก 
โดยเฉพำะเยำวชนท่ีจบกำรศึกษำภำคบังคับ

แล้วไม่ได้ศกึษำต่อ ส่งผลให้ตวัเลขกำรว่ำงงำน

ในพืน้ที่ค่อนขำ้งสูง แต่แรงงำนบำงสำขำกลับ

ขำดแคลน เช่น ช่ำงเชื่อม ช่ำงก่อสร้ำง ช่ำง

เคำะพ่นสีรถยนต์ ช่ำงเครื่องเย็น เป็นต้น

ชำวบ้ำนทกุชีวติในพืน้ทีช่ำยแดนใต้จงึเผชญิหน้ำ

กบัควำมสญูเสยีในทกุด้ำนอย่ำงแท้จรงิ ทัง้ชวิีต ทรัพย์สิน 

โอกำสทำงเศรษฐกิจ และกำรศึกษำของลูกหลำน...

กา้วที่ “พลาด” ของรฐับาลทกัษณิ ชินวตัร

อดตีทีผ่่ำนมำนัน้ พืน้ทีช่ำยแดนใต้ถกูใช้ “รองรบั” 

ค�ำสั่งโยกย้ำยเพื่อลงโทษเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐมำโดยตลอด  

ควำมอยตุธิรรมรวมทัง้กำรใช้อ�ำนำจทีเ่กนิขอบเขตจึงเป็น

ปัญหำที่ถูก “ละเลย” มำโดยตลอด ไม่เว้นแม้กระทั่ง 

นโยบำยกำรแก้ปัญหำของรฐับำล พ.ต.ท.ทกัษณิ ชนิวตัร 

หลังเหตุกำรณ์ปล้นปืนจำกค่ำยทหำร เมื่อ 4 มกรำคม 

2547 ซึ่งถือเป็น “จุดระเบิด” ของวิกฤติแห่งควำม 

สูญเสียในพื้นที่ชำยแดนใต้

ครั้งนั้น สัญญำณกำรตอบโต้ที่รุนแรงดังขึ้นจำก

นำยกรฐัมนตร ีพ.ต.ท.ทกัษณิ ชนิวตัร เมือ่ระบวุ่ำปฏบัิติ

กำรปล้นปืนครั้งนั้นไม่ใช่กำรแบ่งแยกดินแดน ไม่มี 

ผูก่้อกำรร้ำยทีม่อีดุมกำรณ์ แต่เป็นฝีมอืของ “โจรกระจอก” 

พร้อมกับประกำศใช้กฎอัยกำรศึกและทุ ่มก�ำลังเข้ำ 

ปรำบปรำม โดยเฉพำะกำรจัดระเบียบโรงเรียนปอเนำะ 

มีกำรบุกค้นโรงเรียนปอเนำะครั้งแล้วครั้งเล่ำ จนกระทั่ง

ศนูย์ประสำนงำนส�ำนกังำนคณะกรรมกำรอสิลำมประจ�ำ 

3 จงัหวดัชำยแดนภำคใต้ออกแถลงกำรณ์ 9 กมุภำพนัธ์ 

2547 ประกำศยุติบทบำทกำรให้ควำมร่วมมือกับทำง

รำชกำรในกำรแก้ไขปัญหำภำคใต้14

แต่รัฐบำลยังเดินหน้ำใช้ “ไม้แข็ง” ต่อไป ด้วย

กำรประกำศนโยบำยเลือกพัฒนำหมู่บ้ำนในพื้นที่ภำคใต้  

โดยแบ่งออกเป็น 3 สีคือ แดง เหลือง เขียว ขึ้นอยู่กับ

ควำมเกี่ยวข้องกับกำรก่อควำมไม่สงบของคนในหมู่บ้ำน 

หมูบ้่ำนสแีดงจะไม่ได้รบังบประมำณเลย สเีหลอืงมีปัญหำ 

เลก็น้อย ต้องแก้ไขปัญหำ และสเีขยีวไม่มปัีญหำ รฐับำล

จะเพ่ิมงบประมำณให้15 พร้อมกับแสดงควำมมัน่ใจว่ำจะ

ท�ำให้พื้นที่ภำคใต้มีควำมสงบเรียบร้อยในเวลำไม่นำน

ระยะเวลำนับแต่นั้นก็พิสูจน์ให้เห็นชัดเจนว่ำ 

สำรพัดมำตรกำรตอบโต้อย่ำงรุนแรงที่รัฐบำลงัดมำใช้ 

ไม่สำมำรถสยบเหตุร้ำยรำยวันได้เลย อีก 5 ปีต่อมำ  

อดตีนำยกรฐัมนตร ีพ.ต.ท.ทกัษณิ ชนิวตัร จงึยอมรบัว่ำ  

“ท่ีท�ำวันนั้นเพรำะเห็นควำมรุนแรงที่เกิดขึ้นเลยใช้ควำม

รุนแรงตอบ ซึ่งมันผิด ครั้งนี้ถือเป็นค�ำขอโทษอย่ำงเป็น

ทำงกำรจำกผม”16

ทว่ำ สถำนกำรณ์ควำมไม่สงบในพื้นที่ภำคใต้  

ก็ก้ำวไปไกลเกินกว่ำถ้อยค�ำยอมรับผิดของอดีตนำยก

รัฐมนตรีจะมีควำมหมำยใด...
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515 สถานการณ์เด่นในรอบทศวรรษ

เงื่อนปมที่บ่มเพาะความขัดแย้ง

ตลอด 9 ปีเต็มที่ไฟใต้ลุกโชน หลายเหตุการณ์ 

สร้างผลกระทบ ท้ังซ�า้เตมิและเพิม่ “เงือ่นปม” แห่งปัญหา

อย่างคาดไม่ถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุการณ์ต่อไปนี้

(1) เหตรุ้ายทีม่สัยดิกรอืเซะ ต�าบลตนัหยงลโูละ 

อ�าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เมื่อ 28 เมษายน 2547  

เป็นตัวเร่งอุณหภูมิล�าดับต้นๆ ในพื้นที่ภาคใต้ เมื่อกลุ่ม

บุคคลผูก่้อความไม่สงบโจมตป้ีอมต�ารวจทีอ่ยูใ่กล้กบัมสัยดิ 

กรอืเซะ และมกีารปะทะกบัเจ้าหน้าทีต่�ารวจทหาร ท�าให้

เจ้าหน้าท่ีต�ารวจและทหารเสยีชีวติ 3 นาย และบาดเจบ็  

17 นาย หลังจากนั้นกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบทั้ง 32 คน 

ได้หลบหนีเข้าไปภายในมัสยิดกรือเซะ พล.อ.พัลลภ  

ป่ินมณ ีรอง ผอ.กอ.รมน. ขณะนัน้เดนิทางไปถงึทีเ่กดิเหตุ 

ซึ่งมีประชาชนประมาณ 2,000-3,000 คน รวมตัวกัน 

อยู่ท่ีบริเวณมัสยิด เจ้าหน้าที่ปิดล้อมตั้งแต่เวลา 06.00-

14.00 น. และตัดสินใจบุกเข้าไปภายในมัสยิด โดยใช ้

ระเบิดมือและอาวุธจนเป็นเหตุให้กลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ

ที่อยู่ภายในมัสยิดเสียชีวิตทั้ง 32 คน17

ข่าวการบกุเข้าไปสังหารกลุ่มบคุคลภายในมสัยิด

กรือเซะแพร่ออกไปทั่วโลก เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ 

เจ้าหน้าทีร่ฐัทีก่ระท�าเกนิกว่าเหต ุรฐับาลจงึตัง้คณะกรรมการ

อิสระไต่สวนข้อเท็จจริงกรณีมัสยิดกรือเซะ เมื่อวันที่ 4  

พฤษภาคม 2547 ผลการไต่สวนสรปุว่า การยตุเิหตกุารณ์

ท่ีมัสยิดโดยสันติวิธีน่าจะเหมาะสมและอ�านวยประโยชน์

ได้มากกว่าวิธีรุนแรง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐตัดสินใจใช ้

ก�าลังและความรนุแรงเข้ายตุสิถานการณ์ โดยเฉพาะการ

ใช้ระเบดิสงัหารขวา้งเขา้ไปในภายในมสัยดิถงึ 8 ลกูนัน้  

ถือได้ว ่าเกินสมควรแก่เหตุ คณะกรรมการอิสระฯ  

เห็นว่ารัฐควรพิจารณาจ่ายเงินค่าช่วยเหลือให้แก่ทายาท 

ผู้เสียชีวิต และแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งสองฝ่าย18

(2) 19 ศพจากสะบ้าย้อย เหตุร ้ายที่มัสยิด 

กรือเซะเมื่อ 28 เมษายน 2547 ส่งผลกระทบข้ามไปถึง 

จังหวัดสงขลา เมื่อชายหนุ่ม 19 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็น

นักฟุตบอลทีมเยาวชนประจ�าอ�าเภอจากหมู่บ้านสุโสะ  

ต.ธารครี ีอ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา ออกเดนิทางจากหมูบ้่าน 

ไปท�าดาวะห์ (พิธีกรรมทางศาสนาอิสลาม) ตั้งแต่ 27 

เมษายน 2547 แต่วนัรุง่ขึน้คนทัง้หมูบ้่านกลบัหวัใจสลาย 

เม่ือทราบข่าวว่า ทั้ง 19 คน กลายเป็นผู้มีส่วนร่วมใน

กลุม่ก่อความไม่สงบจ�านวน 25 คน ท่ีใช้มดีพร้าบกุโจมตี 

เจ้าหน้าทีบ่รเิวณหน่วยบรกิารประชาชน ตลาดสะบ้าย้อย 

และร้านอาหารสวยนะ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา และถูก

ล้อมปราบโดนยิงเสียชีวิตไป 19 ศพ19 

สิ่งที่ยังค้างคาใจของชาวบ้านท่ีบ้านสุโสะก็คือ 

สาเหตุการเสียชีวิต เพราะ มะนูยี พี่ชายของหนึ่งในผู้

เสยีชวีติ กล่าวว่า ตรวจดทูกุศพทีต่ายทีต่ลาดสะบ้าย้อย  

14 ศพ มีรอยถูกยิงที่ท้ายทอย รอยถูกยิงเช่นนี้หมายถึง

อะไร ชาวบ้านจงึประกาศว่าจะต่อสูค้ดีเพือ่ให้มกีารพสูิจน์

ว่าตายเพราะอะไรกันแน2่0

(3) ปริศนา 85 ศพที่อ�าเภอตากใบ จังหวัด

นราธิวาส คล้อยหลงัจากเหตทุีม่สัยิดกรอืเซะเพยีง 6 เดอืน  

วนัที ่25 ตลุาคม 2547 กเ็กดิรุนแรงซ�้าอกี เมือ่ชาวบ้าน

นับพันมาชุมนุมที่หน้าสถานีต�ารวจภูธรอ�าเภอตากใบ  

จ.นราธวิาส เรยีกร้องให้ปล่อยตวัชดุรกัษาความปลอดภยั

หมู่บ้านที่ถูกจับกุมจ�านวน 6 คน การชุมนุมบานปลาย 

ท�าให้เจ้าหน้าทีส่ลายการชุมนุม มีผู้เสยีชวีติในทีเ่กดิเหตุ 

6 คน ถกูจับกมุ 300 คน แต่วนัถดัมากลบัมกีารแถลงว่า 

มียอดผู้เสียชีวิตรวมถึง 85 คน และถูกจับกุมมากถึง 

1,300 คน จ�านวนผู้เสียชีวิตที่จู่ๆ กลับเพิ่มขึ้นมานี้เอง

ที่ท�าให้สถานการณ์เลวร้ายลงถึงขีดสุด 

ท�าให้ประเทศไทยเผชิญกับแรงกดดันจากนานา

ประเทศทันที ด้วยแรงกดดันท้ังในและนอกประเทศ การ

สอบสวนข้อเท็จจริงของเหตุการณ์จึงเกิดขึ้น21

ต้นเดอืนพฤศจกิายน 2547 คณะกรรมการอสิระ

ไต่สวนข้อเท็จจริงฯ สรุปว่า มีความบกพร่องในการ 

ขนย้ายผู ้ถูกจับกุมจนเกิดการเสียชีวิตคารถบรรทุก 

เพราะขาดอากาศหายใจถงึ 78 ราย น�าไปสูก่ารสอบสวน 

ทางวนิยันายทหารทีร่บัผดิชอบทัง้ 3 นาย ในเวลาต่อมา  

ก่อนถูกย้ายให้เข้ามาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
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52 สุขภาพคนไทย 2556

(4) ระบบยุติธรรมที่ไม่เป็นธรรม การประกาศ 

ใช้กฎหมายพิเศษ 2 ฉบับคือ พ.ร.บ.กฎอัยการศึก  

พ.ศ. 2457 (ประกาศใช้หลังเหตุการณ์ปล้นปืนเมื่อ 4  

มกราคม 2547 ยกเลิกไปเมื่อมี พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ) และ 

พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 

2548 ท่ีประกาศใช้เมื่อ 16 กรกฎาคม 2548 หลังเหต ุ

วนิาศกรรม 23 จดุ ทัว่เทศบาลเมอืงยะลา ทัง้วางระเบดิ

เสาไฟฟ้าแรงสูงท�าให้ไฟฟ้าดับท่ัวเมือง และโจมต ี

เจ้าหน้าท่ีต�ารวจหลายจุด รวมทั้งวางระเบิดย่านการค้า  

และขยายเวลาการบงัคบัใช้ออกไปเรือ่ยๆ ครัง้ละ 3 เดอืน 

จนถงึปัจจบัุน

ผลพวงของการบังคับใช้กฎหมายท้ัง 2 ฉบับ 

ในพืน้ท่ีชายแดนใต้ ด้านหนึง่เพือ่ให้เจ้าหน้าทีท่หารท�างาน

ได้สะดวกขึ้น เพราะสามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยตาม

กฎอัยการศึกได้นาน 7 วัน และสามารถควบคุมตัวต่อ 

ได้อกี 30 วนั ตาม พ.ร.ก.ฉกุเฉนิฯ ก่อนเข้าสูก่ระบวนการ

สอบสวนของเจ้าหน้าที่ต�ารวจตามปกติ แต่อีกด้านหนึ่ง

ก็ท�าให้เกิดคดีความมั่นคงจ�านวนมากตามมา 

ตัวเลขผู ้ถูกจับกุมในคดีความมั่นคงเพิ่มขึ้น 

อย่างเหน็ได้ชัด กล่าวคอื สถติคิดคีวามมัน่คงรวมในพืน้ท่ี  

3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อ�าเภอของจ.สงขลา  

นับตั้งแต่เหตุการณ์ปล้นปืนเมื่อมกราคม 2547 จนถึง

ธันวาคม 2553 มีคดีอาญาที่เป็นคดีความมั่นคง 7,680  

คดี รู้ตัวผู้กระท�าผิด 1,808 คดี จับกุมได้ 1,264 คดี 

เมื่อคดีขึ้นสู่ศาล พิพากษายกฟ้องร้อยละ 4522 แต่เมื่อ

นบัสะสมรวมถงึสงิหาคม 2555 พบว่า มคีดคีวามมัน่คง 

เพิม่เป็น 8,639 คด ีสามารถสบืได้จนรูตั้วผู้กระท�าความผดิ 

2,053 คดี เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมได้เพียง 1,459 คดี 

และส่งคดเีข้าสูช่ัน้ศาลพจิารณาพพิากษา 474 คดี ตัดสิน

ลงโทษ 192 คดี คิดเป็นร้อยละ 40.5 ยกฟ้อง 282 คดี 

คิดเป็นร้อยละ 59.523

ในปี 2554 มคีดขีึน้สูศ่าลและศาลมคี�าพพิากษา 

214 คดี ยกฟ้องมากถึง 168 คดี คิดเป็นร้อยละ 78.5 

นับเป็นสถิติการยกฟ้องท่ีสูงท่ีสุดนับต้ังแต่มีสถานการณ์

ไฟใต้เป็นต้นมา24

นอกจากน้ี มกีารกล่าวถงึปัญหาของกระบวนการ 

ยติุธรรมอย่างชดัเจนตลอดปี 2553 น�ามาซึง่การตัง้คณะ

ท�างานเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องขังคดีความมั่นคงและผู้ได้รับ 

ผลกระทบจากเหตกุารณ์ความไม่สงบในจงัหวดัชายแดน

ภาคใต้ ในเรื่องการขอประกันตัวหรือปล่อยตัวชั่วคราว 

พร้อมกับมี “กองทุนยุติธรรม” และศูนย์ประสานงาน

คุ้มครองพยานสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศคต.)

ปัญหาของกระบวนการยุติธรรมที่เกิดขึ้นใน 

พืน้ทีช่ายแดนภาคใต้ ท�าให้ ปณุยวร์ี ประจวบลาภ ผูช่้วย 

ผู้พิพากษา เขียนบทความเรื่อง “นโยบายทางอาญาที่

เหมาะสมส�าหรบัผูก้ระท�าความผดิอาญาในจงัหวดัชายแดน

ภาคใต้” ระบรุายละเอยีดของปัญหาทีเ่กดิขึน้ และแนวทาง 

ที่ควรจะเป็นในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรม  

เพือ่ให้การด�าเนนิคดอีาญาในพืน้ทีช่ายแดนใต้มปีระสทิธภิาพ 

ช่วยแก้ไขปัญหา และสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นได้ โดย 

ไม่กลายเป็นเงื่อนไขหนึ่งของความรุนแรง25

หลากยุทธการพิทักษ์ชายแดนใต้

สองหน่วยงานที่เกาะติดอยู่ในพื้นที่ชายแดน 

ภาคใต้มานานคอื ศูนย์อ�านวยการบริหารจงัหวดัชายแดน

ภาคใต้ (ศอ.บต.) และกองก�าลังผสมพลเรือน ต�ารวจ 

ทหาร (พตท. 43) กลายเป็นด่านหน้าที่ต้องรับผิดชอบ

เมือ่เกดิเหตกุารณ์ไม่สงบ แต่กลบัถกูยบุไปเมือ่ 1 พฤษภาคม  

2545 ซึง่ พล.อ.ชัยสิทธ์ิ ชินวตัร ผู้บญัชาการทหารสงูสดุ

ขณะนั้น26 และภุมรัตน์ ทักษาดิพงศ์ อดีตผู้อ�านวยการ

ส�านกัข่าวกรองแห่งชาต2ิ7 ต่างแสดงความเหน็สอดคล้อง

กนัว่าการยุบ ศอ.บต. และ พตท. 43 ท�าให้เกดิช่องว่าง

ทางด้านยุทธการและการข่าว 

เมือ่ทหารถอนก�าลงัออกมาโดยไม่มกีารถ่ายอ�านาจ 

ให้ต�ารวจคมุพืน้ทีต่่อ และเปลีย่นให้เจ้าหน้าทีต่�ารวจเป็น

ผูร้บัผดิชอบแทน กลบัเป็นการเตมิ “เชือ้ไฟ” เพราะเน้น 

ใช้ก�าลังเข้าปราบปรามแทนการปรึกษาหารือร่วมกันกับ

ผูน้�าท้องถิน่ กระทัง่เกดิเหตกุารณ์ทีก่ลายเป็น “จดุเปลีย่น”  

ของความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ขยายวงกว้าง

ไปมากกว่าการแบ่งแยกดนิแดนทีเ่คยเป็นประเด็นในอดีต 

นั่นคือ การปล้นปืนเมื่อ 4 มกราคม 2547
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535 สถานการณ์เด่นในรอบทศวรรษ

ยิ่งเกิดเหตุร้าย ก็ยิ่งใช้มาตรการปราบปราม 

เข้มข้นขึน้เรือ่ยๆ จาตรุนต์ ฉายแสง รองนายกรฐัมนตรี

ขณะนัน้ ซึง่ได้รบัมอบหมายจากนายกฯ ทกัษณิให้รบัฟัง

ปัญหาจากชาวบ้านในพ้ืนท่ีชายแดนภาคใต้ ย�้าว ่า  

“เจ้าหน้าทีร่ฐัต้องยกเลกิการใช้ความรุนแรงในพ้ืนทีอ่ย่าง

เดด็ขาด โดยเฉพาะการอุม้ของต�ารวจทีส่ร้างความไม่พอใจ

ให้ประชาชนในพื้นที่มาก”28

รัฐบาลทักษิณได้ตั้งกองอ�านวยการเสริมสร้าง 

สันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กอ.สสส.จชต.) เพื่อ

แก้ไขปัญหาความไม่สงบในพืน้ทีภ่าคใต้ เมือ่ 24 มนีาคม 

2547 แต่เหตุการณ์ความไม่สงบยังคงลุกโชนขึ้นอย่าง 

ต่อเนื่อง เสียงระเบิดและการก่อวินาศกรรมหลายจุด 

พร้อมกนัเร่ิมขยายวงเข้าไปสู่พ้ืนท่ีชมุชนของ อ.หาดใหญ่ 

จ.สงขลา ทั้งสนามบิน ห้างสรรพสินค้า และโรงแรม  

ล้วนตกเป็น “เป้าหมาย” ของการโจมตี หลายประเทศ

ต้องประกาศเตือนพลเมืองของตนเองให้ “หลีกเล่ียง” 

การเดินทางมายังพื้นที่ชายแดนภาคใต้ของไทย

ขณะเดยีวกนั 28 มนีาคม 2548 รฐับาลกป็ระกาศ

แต่งตัง้คณะกรรมการอสิระเพือ่ความสมานฉนัท์แห่งชาติ 

(กอส.) มีอานันท์ ปันยารชุน เป็นประธาน นายแพทย์

ประเวศ วะส ีเป็นรองประธาน กรรมการประกอบไปด้วย

ภาคประชาสงัคมทัง้ในและนอกพืน้ที ่ภาคการเมอืง และ

ภาคราชการ รวม 48 คน ซึ่งเป็นไปตามข้อเสนอของ

นักวิชาการ 144 คน ที่เรียกร้องให้มีการแก้ปัญหา

วิกฤติการณ์ในพื้นที่ภาคใต้ด้วยสันติวิธ2ี9

แม้รัฐบาลจะพยายามปรับเปลี่ยนโครงสร้าง 

องค์กรใหม่เพื่อดับไฟใต้ให้คล่องตัวมากยิ่งขึ้น พร้อมกับ

ประกาศใช้กฎหมายพิเศษคือ พ.ร.ก.การบริหารราชการ

ในสถานการณ์ฉกุเฉนิ พ.ศ. 2548 หลงัเกดิเหตวุนิาศกรรม

ท่ัวเมืองยะลา 23 จุด แต่เหตุร้ายไม่ลดลง ซ�้ายังเพิ่ม

ดีกรีของความโหดเหี้ยมด้วยปฏิบัติการ “ฆ่าตัดคอ”  

เจ้าหน้าที่ ฆ่าพระและลูกศิษย์คากุฏิวัดพร้อมวางเพลิง

วัดพรหมประสิทธิ์ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี รวมทั้งเกิด

โศกนาฏกรรม ณ ตันหยงลิมอ เจ้าหน้าที่นาวิกโยธิน  

2 นาย ที่คุ้นเคยดีกับชาวบ้านในหมู่บ้านตันหยงลิมอ 

อ.ระแงะ จ.นราธวิาส ถูกจบัเป็นตวัประกนัและถกูชาวบ้าน

รุมท�าร้ายจนเสียชีวิตด้วยความเข้าใจผิดว่าเกี่ยวข้องกับ

เหตุการณ์ยิงถล่มร้านน�้าชากลางหมู่บ้าน 

เม่ือเกิดเหตุการณ์ปฏิวัติ 19 กันยายน 2549 

พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศจะ

แก้ปัญหาชายแดนภาคใต้ด้วย “สันติวิธี” พร้อมกับฟื้น 

ศนูย์อ�านวยการบรหิารจงัหวดัชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) 

ขึน้มาใหม่ ด้วยความหวงัว่าจะช่วยน�าความสงบกลบัคนื

สู่ชายแดนภาคใต้ได้ นอกจากนี้ พล.อ.สุรยุทธยังกล่าว 

ขอโทษระหว่างการปาฐกถาพิเศษต่อหน้าผู้สูญเสียและ 

ไดร้บัผลกระทบจากเหตกุารณ์ตากใบ ผูน้�าศาสนา ผูน้�า 

ชุมชน รวมทั้งประชาชนนับพันคน เมื่อ 2 พฤศจิกายน 

2549 ว่า “ผมขอโทษแทนรัฐบาลชุดที่แล้ว และขอโทษ

แทนรัฐบาลชุดนี้ ส่ิงที่เกิดขึ้นเพราะรัฐบาลชุดที่แล้ว  

ผมมาขอโทษแทน ผมอยากย่ืนมือออกไปแล้วบอกว่า  

ผมเป็นคนผิด ผมขอกล่าวค�าขอโทษด้วยใจจริง”30

แต่เหตุการณ์กลับทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น  

เมื่อมีการ “จ่อยิง” ผู้โดยสารทั้งหญิงและชายบนรถตู ้

รวม 8 ศพ ระหว่างแล่นผ่านบ้านอเุบง ต.ปะแต อ.ยะหา 

จ.ยะลา รฐับาลต้องประกาศใช้กฎอยัการศกึพร้อมค�าสัง่

ห้ามมากมาย อาทิ ห้ามประชาชนแต่งกายเลียนแบบ

ทหาร ห้ามออกนอกบ้านระหว่าง 20.00 - 04.00 น.  

ห้ามใช้คล่ืนวิทยุโทรคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาต ฯลฯ 

และเพิ่มงานประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อท�าความเข้าใจกับ

ประชาชนถึงค�าสั่งห้ามดังกล่าว

นอกจากนัน้ ยงัเปิดปฏบิตักิารตามแผน “ยทุธการ 

พทิกัษ์แดนใต้” โดยใช้งานการเมอืงควบคู่กบังานมวลชน

คอื ใช้กองก�าลงัผสมทัง้ทหาร ต�ารวจ และฝ่ายปกครอง  

เข้าปิดล้อม ตรวจค้นกลุ่มเป้าหมาย เชิญตัวผู้ต้องสงสัย

ไปซักถาม ก่อนส่งไปอบรมตามความสมคัรใจในค่ายทหาร

ทั้ง 3 แห่ง ปฏิบัติการดังกล่าวกลายเป็นการกวาดจับ 

ชาวบ้านผู้ต้องสงสยั “ครัง้ละจ�านวนมาก” ในพืน้ทีท่ีเ่กดิ

เหตุการณ์รุนแรง เพื่อซักถามข้อเท็จจริงเชื่อมโยงข้อมูล 

การท�างานของกลุม่ขบวนการ31 จนบรรดาญาตขิองผูถ้กู

ควบคุมตัวเรียกร้องให้องค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน

หลายแห่งเข้ามาช่วยเหลือ
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54 สุขภาพคนไทย 2556

จนรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ประกาศใช้ 

พ.ร.บ.ศนูย์อ�านวยการบรหิารจงัหวดัชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 

2553 ศอ.บต. สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็นอิสระจาก

การก�ากับของกองอ�านวยการรักษาความมั่นคงภายใน 

(กอ.รมน.) โดยขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรี แต่เหตุร้ายใน

ภาคใต้ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับปัญหาจาก

กระบวนการยตุธิรรมเริม่ส่งผลกระทบคนในพืน้ทีช่ายแดน

ภาคใต้ หลายฝ่ายเรียกร้องให้มีการ “อุดช่องว่าง” ที ่

เกดิขึน้ ทว่า เหตกุารณ์ขดัแย้งทางการเมอืงในกรงุเทพฯ 

ไม่เหลือพื้นที่ให้กับความไม่สงบจากชายแดนภาคใต ้

มากนัก

หลงัการเลอืกตัง้ใน พ.ศ. 2554 รฐับาลย่ิงลักษณ์ 

ชินวัตร พยายามปรับโครงสร้างองค์กรที่รับผิดชอบใน

พืน้ท่ีชายแดนภาคใต้ เพือ่ให้มเีอกภาพมากขึน้ พร้อมกบัม ี

ชือ่เรียกองค์กรรปูแบบต่างๆ ตามมา อาท ิศนูย์บรูณาการ

แก้ไขปัญหาและพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต้ (ศบ.กช.) 

คณะกรรมการนโยบายแก้ไขปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใต้  

(นชต.) คณะกรรมการบูรณาการแก้ไขปัญหาชายแดน

ภาคใต้ (กบชต.) ฯลฯ แต่ชื่อเรียกมากมายชวนสบัสน

เหล่านี ้ไม่ได้ช่วยบรรเทาเหตกุารณ์แต่อย่างใด32 

เหตุรุนแรงยังคงเกิดขึ้นหลายครั้งติดต่อกันใน

เดือนกรกฎาคม 2555 โดยเฉพาะ “คาร์บอมบ์” ทั้งที่

ร้านค้ากลางเมืองสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส และรถ 

สายตรวจของเจ้าหน้าทีต่�ารวจ อ�าเภอรามนั จงัหวดัยะลา 

ก่อนยงิซ�า้จนเจ้าหน้าทีเ่สยีชวีติ คาร์บอมบ์ทีโ่รงแรมซเีอส 

ปัตตาน ีอ�าเภอเมอืง จงัหวดัปัตตาน ีตามด้วยเหตกุารณ์

เจ้าหน้าทีท่หารชดุลาดตระเวนถกูประกบยงิอย่างโหดเหีย้ม

พร้อมกัน 4 ศพ ต่อหน้ากล้องวงจรปิดที่อ�าเภอมายอ 

จังหวัดปัตตานี

นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์จึงประกาศตั้งศูนย์ 

ปฏบิตักิารแก้ปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใต้ (ศปก.จชต.)  

เม่ือ 31 กรกฎาคม 2555 เพื่อสร้างเอกภาพและ

ประสิทธภิาพในการส่ังการแบบบรูณาการทกุส่วนราชการ  

(17 กระทรวง 66 หน่วยงาน) พร้อมมาตรการเร่งด่วน 

จัดเขตรักษาความปลอดภัยหรือ Safety Zone ใน  

13 พื้นที่ ครอบคลุม 3 จังหวัด และอ�าเภอหาดใหญ่  

ติดต้ังกล้องวงจรปิดครอบคลุมทุกพื้นที่ ตั้งด่านตรวจที่ 

ต.ควนมีด อ.หาดใหญ่ ตรวจสอบการย้ายถิ่นของบุคคล 

การเคลื่อนย้ายยานพาหนะกับทางมาเลเซีย33 อีกสอง

อาทิตย์ต่อมา ท่ีประชมุคณะรัฐมนตรี 14 สิงหาคม 2555 
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555 สถานการณ์เด่นในรอบทศวรรษ

มีมติเปลี่ยนชื่อ ศปก.จชต. เป็นศูนย์ปฏิบัติการคณะ

กรรมการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การแก้ไข

ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปก.กปต.) เพื่อไม่ให้

ซ�้าซ้อนกับหน่วยงานเดิมที่มีอยู่

โครงสร ้างใหม ่ขององค ์กรดับไฟใต ้ เพื่อ 

บูรณาการงานจาก 17 กระทรวง 66 หน่วยงาน จะได้

ผลในทางปฏิบัติมากน้อยเพียงใด คงจะได้ค�าตอบจาก

สถานการณ์ความรนุแรงในพืน้ทีช่ายแดนภาคใต้ในไม่ช้า

ไม่นาน 

ขบวนการจุดไฟใต้คือใคร?

แม้จนถึงทุกวันนี้ ยังไม่มีองค์กรใดองค์กรหนึ่ง

ประกาศตวัอย่างเป็นทางการว่า เป็นผูก่้อความไม่สงบใน

ชายแดนใต้ แต่กม็คีวามแน่ชัดว่า “ขบวนการเพือ่เอกราช 

ปาตานี” (ดูล้อมกรอบ) อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์รุนแรง

ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน34 โดยใช้การเคลื่อนไหวแบบ 

ใต้ดนิ แม้กระทัง่สมาชกิระดบัปฏบิตักิารเองกไ็ม่รูโ้ครงสร้าง

ทัง้หมด จะรูเ้ท่าทีจ่�าเป็นในส่วนทีต่นเองรบัผดิชอบเท่านัน้ 

เช่น หากเป็นสมาชิกในระดับกองก�าลังติดอาวุธที่เรียก 

กันว่า “อาร์เคเค” จะรู้จักเฉพาะสมาชิกในหน่วยของ

ตนเองเท่านั้น คนที่อยู่ในระดับที่สูงขึ้นก็จะมองเห็นภาพ

ที่กว้างขึ้นเรื่อยๆ 

จากเอกสารของฝ่ายความมั่นคงที่ค้นพบจาก 

สมาชิกระดับน�าของกลุ่ม พบว่า มีการแบ่งสายบังคับ

บัญชาหลักเป็นสองปีกคือ ปีกการทหารกับปีกการเมือง  

โครงสร้างเหล่านี้ปรับเปลี่ยนไปในแต่ละช่วงเวลา ทั้ง

เปลี่ยนชื่อและปรับลดโครงสร้างในบางช่วงชั้น

ในด้านยุทธวิธี นิธิ เอียวศรีวงศ์ ชี้ว ่า เน้น 

การปิดลบั จดัองคก์รให้เป็นหน่วยขนาดเลก็ระดบัต�าบล 

แต่ละหน่วยมีอ�านาจในการตัดสินใจปฏิบัติการเอง โดย 

ผูป้ฏบิตักิารจะฟังค�าสัง่ผูบ้งัคบับญัชาในระดบัต�าบลเท่านัน้ 

และไม่รู้เลยว่าตนเองสังกัดกับองค์กรอะไรแน่ ย่ิงไปกว่านัน้ 

หน่วยเหล่านี้อาจใช้ก�าลังเพื่อหารายได้ โดยไม่เกี่ยวกับ

ความเคลือ่นไหวของขบวนการ เช่น เป็นมือเป็นไม้ให้แก่

การค้ายาเสพตดิ ค้าน�า้มนัเถือ่น ค้ามนษุย์ บ่อนการพนนั 

หรือกิจการผิดกฎหมายอื่นๆ35

มีการเปิดเผยข้อมูลจาก พ.อ.จตุพร กลัมพสุต  

ผูอ้�านวยการกองข่าว ศนูย์ข่าวกรองจงัหวดัชายแดนภาค

ใต้ กอ.รมน. ภาค 4 สน. ระบุการเชื่อมโยงระหว่าง 

กลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ ขบวนการค้าน�้ามันเถื่อน และ

ขบวนการค้ายาเสพตดิ ซึง่มกีารจบักุมและยดึทรพัย์ของ

เครือข่ายมูลค่ากว่า 300 ล้านบาท36 

สอดคล้องกับผลการวิจัยของกฤษฎา บุญราช  

อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ปัจจุบันเป็นผู้ว่าราชการ

จังหวัดสงขลา ที่เก็บข้อมูลจากกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐ ผู้น�า 

สีเ่สาหลกั (ผูน้�าท้องถิน่ ผูน้�าท้องที ่ผูน้�าศาสนา และผูน้�า

ธรรมชาติ) และผู้ที่เข้ารายงานตัวต่อทางราชการ ระบ ุ

สาเหตหุลกัของความรนุแรงในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ว่า 

ไม่เพียงมาจากกลุ่มขบวนการแบ่งแยกดินแดนเท่านั้น  

แต่ยังมีปัญหาเรื่องความไม่เป็นธรรมทางสังคม ความ 

ไม่เป็นธรรมที่เกิดจากเจ้าหน้าที่รัฐ ปัญหายาเสพติด 

ตลอดจนปัญหาความขัดแย้งของกลุ่มการเมืองทุกระดับ

เข้ามาเกี่ยวโยงด้วย37

แต ่นักวิชาการในพื้ นที่ อย ่ าง ศรีสมภพ  

จติร์ภริมย์ศร ีมองว่ากรณนีีม้ข้ีอโต้แย้งได้มาก เนือ่งจาก

หลักฐานสนับสนุนความเชื่อมโยงของขบวนการกับพวก

ตดิยาและค้าของเถือ่นยงัไม่ชดัเจนพอทีจ่ะสรปุได้เช่นนัน้ 

เพราะใจกลางของเหตุความไม่สงบคือ “ขบวนการเพื่อ

เอกราชปาตานี” ตามที่การศึกษาวิจัยและการสอบสวน

หลายด้านยืนยัน แม้แต่รายงานการวิจัยของทหารเอง 

ได้แก่ รายงานวิจัยของ พล.ท.ส�าเร็จ ศรีหร่าย และ  

พ.อ.ชนิวตัร์ แม้นเดช งานวจิยัของนกัวชิาการต่างประเทศ 

อย่าง Duncan McCargo ที่ได้รับการแปลในภาคไทย

เรื่อง “ฉีกแผ่นดิน” และงานวิจัยของศูนย์เฝ้าระวัง

สถานการณ์ภาคใต้หลายฉบับ38 

ความไม่สงบในพืน้ทีช่ายแดนภาคใต้วันนี ้จงึเป็น 

“โจทย์” ที่ยากและท้าทายส�าหรับทุกรัฐบาลไปแล้ว
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เยียวยาเพื่อคลายความขัดแย้งสู่สันติ

แม้ทุกรัฐบาลจะมีนโยบายสอดคล้องกันในเรื่อง

การเยียวยาผู้สูญเสียและได้รับผลกระทบจากเหตุการณ ์

ไฟใต้ แต่มาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากความ

ไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ถูกใช้เพื่อ “ปลดล็อค”  

ความขดัแย้ง 9 ปีเต็ม เหน็ผลชัดเจนในยุครัฐบาลยิง่ลกัษณ์  

ชนิวตัร ผ่านการต้ังคณะกรรมการเยยีวยาผูไ้ด้รบัผลกระทบ

จากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้  

มี พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ยตุธิรรม เป็นประธาน และ ศอ.บต. เป็นหน่วยงานหลกั

ในการด�าเนนิการ พร้อมอนุมตัเิงินก้อนแรก 2,080 ล้านบาท  

จัดหน่วยเคลื่อนที่ออกไปรับลงทะเบียนจากประชาชนที่

ได้รบัผลกระทบโดยตรง พร้อมเปิดลงทะเบยีนผูต้้องการ

เยยีวยาผ่านสายด่วน ศอ.บต.1800 และเริม่จ่ายเงนิเยยีวยา 

ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2555 เป็นต้นไป พ.ต.อ.ทวี 

สอดส่อง เลขาธิการ ศอ.บต. ระบุว่า “เราไม่ได้มองว่า

ใครผิดหรือไม่ผิด แต่ตั้งใจจะให้การเยียวยาครั้งนี้เป็น 

การเปลี่ยนผ่านสถานการณ์ความรุนแรงไปสู่สันติสุข”39

มาตรการเชงิรกุดงักล่าว “พุง่เป้า” ไปทีก่ารเยยีวยา 

ผู้ได้รับผลกระทบจาก 3 เหตุการณ์ที่เป็น “บาดแผล 

ฝังลึก” นั่นคือ มัสยิดกรือเซะ (รวมกรณีสะบ้าย้อย) 

เหตุการณ์ตากใบ และกรณีทนายสมชาย นีละไพจิตร 

ท่ียังคงสูญหาย โดยจ่ายเงนิเยยีวยาให้ผูเ้สยีชวีติจากกรณ ี

มสัยดิกรอืเซะ 32 รายๆ ละ 4 ล้านบาท กรณสีะบ้าย้อย 

19 รายๆ ละ 7.5 ล้านบาท และกรณตีากใบ 85 รายๆ 

ละ 7.5 ล้านบาท ส่วนทนายสมชาย นีละไพจิตร  

ได้รับการเยียวยาเป็นกรณีพิเศษ 7.5 ล้านบาท ทั้งปรับ

เพิ่มเงินเยียวยาแก่ประชาชนท่ีเสียชีวิตจากเหตุความ 

ไม่สงบ จาก 100,000 บาท เป็น 500,000 บาท ผูพ้กิาร

จากเหตุความไม่สงบ ปรับเพิ่มจาก 80,000 บาท เป็น 

500,000 บาท 

จนถงึวนัที ่8 มนีาคม 2556 มผีูไ้ด้รบัการเยียวยา

ไปแล้วรวม 19,066 ราย ใช้เงินไปประมาณ 1,990  

ล้านบาทเศษ40

ดูเหมือนว่า มาตรการเยียวยาแก่ครอบครัวที่ 

สูญเสียช่วยลดดีกรีแห่งความขัดแย้งลงไปได้ไม่น้อย  

แวดือราแม มะมิงจิ ประธานคณะกรรมการอิสลาม จงัหวดั

ปัตตานี ยอมรับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี แต่การแก้ปัญหา

ความไม่สงบที่เกิดขึ้น ต้องไม่จบเพียงแค่การเยียวยา 

รฐับาลต้องเปิดพืน้ทีก่ารพดูคยุแบบสนัตวิธิ ีและต้องเน้น

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นธรรมด้วย41

การเจรจาและกระบวนการสู่สันติภาพ

ต้นปี 2556 ความรนุแรงในพืน้ทีช่ายแดนภาคใต้

ก้าวเข้าสู่ปีที่ 10 ท่ามกลางความเห็นต่างในสถานการณ์

ที่เกิดขึ้น ทั้ง “ดีขึ้นและแย่ลง” 

“ที่แย่ลง” มาจากความรุนแรงในเชิงคุณภาพที่

มากขึ้น ช่วงปี 2555 - 2556 ปฏิบัติการทางทหารของ 

ฝ่ายผู ้ก่อความไม่สงบรุนแรงครึกโครมขึ้นเป็นล�าดับ  

ดังเหตุการณ์กลางดึกวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 ผู้ก่อ

ความไม่สงบยกก�าลงับกุตค่ีายนาวกิโยธนิทีน่ราธวิาส เกดิ 

การสูร้บหนกัและฝ่ายผู้ก่อความไม่สงบถกูยงิเสยีชวีติรวม 

17 คน42 เกษียร เตชะพีระ ตั้งค�าถามว่า การยกระดับ 

การโจมตีรุนแรงขึ้นและมีลักษณะสู้รบเป็นแบบแผนทาง

ทหารมากขึ้นนี้สะท้อนอะไร? ค�าตอบที่ได้ก็คือ

“มันเป ็นส ่วนหนึ่ งของยุทธศาสตร ์ ใหญ ่ที ่

ไม่เปลีย่นของผูก่้อความไม่สงบ...ทีเ่น้นการทหาร

มากกว่างานการเมอืง...ปีกการเมอืงของขบวนการ 

อ่อนแอ ท�าให้ปีกการทหารครอบง�าขบวนการ 

เอาเข้าจริงผู้ก่อความไม่สงบก�าลังสูญเสียแรง

สนับสนุนของมวลชนลงไปเรื่อยๆ …แม้แต่เอ็น

จีโอซึ่งเห็นด้วยกับการกระจายอ�านาจให้คน 

ในพื้นที่มากขึ้นก็ยังถึงกับเริ่มใช้ถ้อยค�าว่านี่มัน

เข้าข่าย ‘อาชญากรรมต่อมนุษยชาติ’ ขณะที่

ประชาคมสากลส่วนใหญ่กไ็ม่ได้อยูฝ่่ายผูก่้อความ

ไม่สงบเช่นกัน ในทางการเมืองฝ่ายผู้ก่อความ 

ไม่สงบจงึเพลีย่งพล�า้เสยีท่า แต่นีไ่ม่ได้หมายความ

ว่าความรนุแรงจะยุตใินเวลาอนัใกล้”43
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“ครู” เป้าใหญ่ของอาร์เคเคตัง้แต่ปลายปี 2555 จนถึงปัจจุบัน

การท�าร้ายครู ฆ่าครู และเผาโรงเรียน เป็นเป้าหมายส�าคัญหนึ่งของอาร์เคเค ด้วยเหตุผล 4 ข้อคือ 

(1) ครูและโรงเรียนเป็นสัญลักษณ์ของรัฐไทย (2) การก่อเหตุอย่างโหดเหี้ยมเพื่อสร้างความหวาดกลัวให้เกิดขึ้น 

ท�าลายขวัญและก�าลังใจของคนในพื้นที่ (3) ท�าให้เห็นถึงความล้มเหลวของกองทัพและระบบราชการ และ  

(4) บ่อนเซาะการศึกษาในพื้นที่ให้อ่อนด้อย และในที่สุดต้องหยุดการเรียนการสอน 

รวม 9 ปี มีครูถูกฆ่าเสียชีวิต 158 คน บาดเจ็บ 150 คน และทุพพลภาพ 6 คน ศพครูรายที่ 158 

คือ “ชลธี เจริญชล” ครูมุสลิมโรงเรียนบ้านตันหยง หมู่ที่ 4 ต.บาเร๊ะใต้ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส ที่ถูก 4 แนว

ร่วมอาร์เคเคพรางตัวเป็นผู้ปกครองนักเรียนเข้าไปในโรงอาหาร แล้วใช้ปืน 9 มม. ปลิดชีพครูชลธี ท่ามกลาง

สายตาของเพื่อนครูและนักเรียน 292 คน เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2556

หลงัเกดิเหต ุสมาพนัธ์คร ู3 จังหวดัชายแดนภาคใต้สัง่ปิดโรงเรยีน 378 โรงโดยไม่มกี�าหนด และเรยีกร้อง

ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบติดตามจับคนร้ายโดยเร็ว พร้อมปรับแผนการรักษาความปลอดภัยครูและโรงเรียน  

เสริมก�าลังเจ้าหน้าที่หลักร่วมกับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในการรักษาความปลอดภัยโรงเรียน 

ให้ กอ.รมน. แจ้งเตือนภัยหากมีข่าวจะยิงครู และมีการหารือเพื่อจัดตั้ง “กองก�าลังพิทักษ์ครู” เพื่อรักษา 

ความปลอดภัยครูโดยเฉพาะ 

ที่มา: ไม้ เมืองขม. 1 กุมภาพันธ์ 2556. ถ้ายังแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ จะยังมีศพครูที่ 159 สังเวยไฟใต้. ASTV ผู้จัดการออนไลน์.

“ท่ีดีขึ้น” และถูกจับตามากขึ้นเรื่อยๆ คือ  

นโยบายการบริหารและการพฒันาเกีย่วกบัจงัหวดัชายแดน

ภาคใต้ พ.ศ. 2555 - 2557 ของสภาความมั่นคงแห่งชาติ 

(สมช.) ซึง่คณะรฐัมนตรเีหน็ชอบเมือ่ 3 กุมภาพนัธ์ 2555  

หวัใจส�าคัญของนโยบายนีคื้อการเจรจา น่ันหมายความว่า 

นบัจากนี ้การเจรจาระหว่างภาครฐัและกลุม่ผูก่้อความไม่สงบ 

ไม่ใช่เรือ่ง “ปิดลบั” เช่นในอดตีอกีต่อไป ดังวตัถปุระสงค์ 

ข้อหนึง่ทีร่ะบวุ่า “จะมกีารสร้างสภาวะแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อ 

การพูดคุยหาทางออกของความขัดแย้ง และสร้างหลัก

ประกนัให้บคุคลและผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุฝ่ายในกระบวนการ

สร้างสันติ”44 

นธิิ เอียวศรวีงศ์ มองว่า “เป็นการส่งสญัญาณที ่

ชดัเจนว่า มคีวามพยายามทางฝ่ายรฐัท่ีจะยติุการตอบโต้ 

ด้วยความรุนแรง”45 น่าจะน�าไปสู่จุดพลิกผันส�าคัญของ

สถานการณ์ชายแดนภาคใต้ 

และแล้วจุดพลิกผันของสถานการณ์ก็เกิดขึ้น 

อย่างรวดเร็ว เมื่อรัฐบาลและฝ่ายความมั่นคงตัดสินใจ 

ใช้มาตรการใหม่เข้าคลี่คลายปัญหาไฟใต้ นั่นคือ การ

ประกาศใช้มาตรา 21 ของ พ.ร.บ.ความมั่นคงภายใน

ราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 แทนการใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ   

ซึ่งจะครบก�าหนดวันที่ 19 มีนาคม 2556 เพ่ือน�าไปสู่

การพูดคุยแบบสันติวิธี เปิดทางให้ผู้ที่ถูกตั้งข้อหาเข้า

มอบตวัและรับการฝึกอบรม แทนการถกูด�าเนนิคดอีาญา

ตามความผิดที่เคยกระท�าไว4้6 

ล่าสดุคอื การตกลงเจรจากบักลุม่ก่อความไม่สงบ 

ที่เป็นข่าวมาตลอด เกิดเป็นรูปธรรมชัดเจนเมื่อวันที่ 28 

กุมภาพนัธ์ 2556 ด้วยการลงนามในเอกสารความเหน็พ้อง 

ทั่วไปเพื่อเริ่มกระบวนการเจรจาสันติภาพ ที่โรงแรมเจ

ดับเบิลยู แมริออท กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย  

ระหว่าง พล.ท.ภราดร พัฒนถาบุตร เลขาธิการสภา 

ความมั่นคงแห่งชาติ กับฮัสซัน ตอยิบ หัวหน้าประจ�า

ส�านกังานเพือ่การประสานงานของแนวร่วมเพือ่การปฏวิตัิ 

แห่งชาติ (บีอาร์เอ็น) โดยมีผู้บัญชาการทหารสูงสุด  

ผูบ้ญัชาการต�ารวจแห่งชาตแิห่งมาเลเซยี เป็นสกัขพียาน 

ซ่ึงได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายต่างๆ ท้ังต่างประเทศและ 

ในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายทหาร ฝ่ายการเมือง ไปจนถงึ

ประชาชนในพื้นที่ ล้วนมองว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีต่อ 

ความสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้47
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ขบวนการเพื่อเอกราชปาตานี 

เป้าหมายคือการต่อสู้เพื่อให้ได้เอกราชเป็นอิสระจากรัฐไทย ใช้แนวทางศาสนาเป็นฐานคิด

ในการปฏิวัติ โดยจับอาวุธต่อสู้ เพื่อสร้างความขัดแย้งรุนแรงโดยตรงกับ “รัฐไทย” ทางฝ่ายรัฐบาล

มักเรียกขบวนการนี้ว่า “กลุ่มแยกดินแดน” ซึ่งประกอบด้วย

(1) กลุ่มเคลื่อนไหวท่ีเคยมีบทบาทส�าคัญในอดีต มีแนวร่วมปลดปล่อยประชาชาติปาตานี 

(Barisan National Pembebasan Patani - BNPP), ขบวนการเพื่อพิทักษ์ศาสนาอิสลาม  

(Persatuan Mepertahankan Agama Islam - PMAI), แนวร่วมปลดปล่อยอิสลามปาตานี  

(Barisan Islam Pembebasan Patani - BIPP), ขบวนการมูจาฮีดินปาตานี (Gerakan Mujahidin 

Patani - GMP), องค์กรเอกราชสหปาตานี (Patani United Liberation Organization - PULO), 

ขบวนการแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติ (Barisan Revolusi Nasional - BRN), และแนวร่วมเพื่อเอก 

ราชแห่งปาตานี (United Front for the Independence of Patani - BERSATU) เฉพาะสามกลุ่ม

หลังเท่านั้นที่ยังคงมีบทบาททางการเมืองในปัจจุบัน

(2) กลุ่มเคลื่อนไหวในปัจจุบัน เรียกกันว่า “ผู้ปลดปล่อยปาตานี” (Patani liberator)  

มกีลุม่อาวโุสบางส่วนทีเ่คลือ่นไหวมาตัง้แต่ในอดีต มวลชนรุน่ใหม่ทีผ่่านการจดัตัง้ทางการเมอืงกระจาย

และแฝงตัวอยู่ในชุมชนต่างๆ และมีกองก�าลังติดอาวุธหรือที่เรียกกันว่า อาร์เคเค (RKK)

(3) กลุ่มแนวร่วม เป็นกลุ่มบุคคลที่ถูกกระท�าและ/หรือเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม หรือ 

ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากนโยบายและการปฏิบัติการของรัฐ มีทั้งผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงหรือ

มีผู้ใกล้ชิดที่ตกเป็นเหยื่อจากการกระท�าของรัฐ อาจเรียกว่าแนวร่วมมุมกลับ และนักศึกษา นักคิด 

ปัญญาชนที่มีอุดมการณ์รับใช้สังคม กลุ่มบุคคลทั้งหมดนี้เชื่อมโยงกันในลักษณะเป็นพันธมิตรกัน 

กลุ่มที่เคลื่อนไหวในอดีตและปัจจุบันยังคงมีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นต่อกัน ขณะที่กลุ่มเคล่ือนไหว

ในปัจจุบันในส่วนของมวลชนจัดตั้งในพื้นที่และกลุ่มแนวร่วมจะมีอิทธิพลต่อกันและกันในลักษณะ 

ของการสื่อสารรับฟังและพึ่งพาอาศัยกัน

กลุ่มเคลื่อนไหวเพื่อเอกราชปาตานีปัจจุบัน มีความสัมพันธ์แบบไม่เป็นทางการกับภาค 

ประชาสังคมในพื้นที่บางส่วน ชาวปาตานีที่ลี้ภัยการเมืองในประเทศมาเลเซีย ประเทศอินโดนีเซีย 

และประเทศในตะวันออกกลาง และมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับองค์การความร่วมมืออิสลาม ส่วน

สหภาพยุโรป และองค์การสหประชาชาตินั้นมีความสัมพันธ์แบบไม่เป็นทางการกับกลุ่มเคล่ือนไหว 

ที่เคยมีบทบาทส�าคัญในอดีตเป็นหลัก

ที่มา: 1. พ้ืนที่กลางสร้างสันติภาพจากคนใน (Insider Peacebuilders Platform-IPP). 2 ธันวาคม 2555. รายงานสนทนา

ชายแดนใต้/ปาตาน:ี บทสงัเคราะห์จากการสมัมนาเชงิปฏบิตักิารวเิคราะห์ความขดัแย้ง (ครัง้ที ่1-5). ปัตตาน:ี โครงการ

ประชุมสัมมนาวิชาการการพัฒนาการส่งเสริมทางด้านยุทธศาสตร์ของผู้สร้างสันติภาพในจังหวัดชายแดนใต้ สถานวิจัย

ความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ (CSCD) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี.

 2. รุง่รว ีเฉลมิศรภีญิโญรชั และกองบรรณาธกิารโรงเรยีนนกัข่าวชายแดนใต้ (DSJ). 2555. ถอดความคดิขบวนการเอกราช

ปาตานี. ค้นเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2556, จาก โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ เว็บไซต์: 

http://www.deepsouthwatch.org/dsj/3676
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595 สถานการณ์เด่นในรอบทศวรรษ

อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีความชัดเจนว่านโยบาย

การบริหารและการพัฒนาเกี่ยวกับจังหวัดชายแดน 

ภาคใต้ พ.ศ. 2555 - 2557 จะ “ก้าวไกล” ไปถึงขั้นไหน

ในทางปฏิบัติ และจะมีแนวทางอย่างไรกับข้อเสนอเรื่อง  

“นครรฐัปัตตาน”ี กระจายอ�านาจการปกครองให้ท้องถิน่

จัดการตัวเอง ที่ภาคประชาสังคมในจังหวัดชายแดน 

ภาคใต้พดูคยุหารอืร่วมกนัก่อนหน้า ว่าเป็นการแก้ปัญหา

รปูแบบหนึง่ทีแ่ปรเปลีย่นความขดัแย้งให้กลับคนืสู่สันติสุข 

ได้ (ดรูายละเอยีดเรือ่งนีใ้น 10 สถานการณ์เด่นด้านสขุภาพ  

เรื่อง “จังหวัดจัดการตนเอง” หน้า 137)

นักวชิาการท่ีคร�า่หวอดอยูใ่นพืน้ทีอ่ย่าง ศรสีมภพ 

จติร์ภริมย์ศร ีมองว่าแนวทางการเจรจาเป็นการเปลีย่นแปลง 

ในทางบวก และพลังของภาคประชาสังคมในพื้นที่ คือ

ตวัแปรส�าคญัในการแก้ปัญหาความรนุแรงเพือ่สร้างสนัต ิ

ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งควรจะได้รับการส่งเสริม 

ให้มีบทบาทเป็นตัวกลางในกระบวนการสันติภาพ พลัง

ภาคประชาสังคมที่ว่านี้ก�าลังสร้างแผนผังสันติภาพใน 

ภาคใต้ หรือ “กระบวนการสันติภาพปาตานี” ท่ีจะ 

เดินก้าวหน้าไปเป็นขัน้ๆ จากเลก็ไปสูใ่หญ่ เน้นกระบวนการ

สันติภาพขนาดย่อย โดยการสร้างพื้นที่สันติขนาดเล็ก 

ค่อยๆ สะสมเพิ่มพูนขึ้น และจะรวมเอาทุกฝ่ายเข้ามา

ร่วมกนัอยูใ่น “พืน้ทีข่องความสมัพนัธ์” แบบนี ้ศรสีมภพ 

ย�้าว่า

“ผู้ที่อยู่ในกระบวนการดังกล่าวอาจจะรวมไปถึง 

ขบวนการต่อต้านรัฐ สถาบันเก่า ทหาร ต�ารวจ 

พลเรอืน กลุม่ประชาสงัคม ชาวบ้านท้ังชาวไทย 

พุทธและมลายูมุสลิม และผู้มีส่วนได้เสียฝ่าย

ต่างๆ …จะท�าให้เกดิข้อตกลงทีอ่าศยักระบวนการ 

และมีหลักการร่วมกันอันเป็นที่รับกันได้ระหว่าง

ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย…อาศัย ‘คนใน’ ที่สร้าง 

พื้นที่กลางหรือพื้นที่ร่วม (common space) 

เพื่อการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนร่วมกัน  

พร้อมทั้งส่งเสริมสันติภาพในแง่มุมต่างๆ เช่น 

เรื่องวัฒนธรรม ภาษา ศาสนา การศึกษา การ 

ท�ามาหากินร่วมกันอย่างสงบสุข ความยุติธรรม

ในชีวิตประจ�าวัน และการเยียวยาความสูญเสีย

ต่างๆ จากเหตุความไม่สงบ เป็นต้น”48 

การประกาศใช้มาตรา 21 แห่ง พ.ร.บ.ความ 

มัน่คงฯ และการลงนามเจรจาสนัติภาพทีเ่กดิขึน้ในเดอืน

กมุภาพนัธ์ 2556 เพือ่เป็นมาตรการบรรเทาไฟแห่งความ 

รุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นจะท�าได้มากน้อย 

เพียงใด คงเป็นที่จับตาดูจากทุกภาคส่วนในปี 2556 นี้

อย่างใกล้ชิด

เพื่อร่วมกันสร้างความหวังว่า วิถีชีวิตของผู้คน

ในจังหวัดชายแดนภาคใต้จะคืนสู่สันติสุขในห้วงเวลา 

อีกไม่นานเกินรอ 
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13 ปี ของสถานการณเ์รื่องเพศ  
กับการสร้างนโยบาย “วิถีเพศ  
วิถีสุขภาวะ” เพื่อทศวรรษหน้า

60 สุขภาพคนไทย 2556

มุมมอง “เรื่องเพศ” ที่เปลี่ยนไปในช่วง 13 ปีที่ผ่านมา

หลายปรากฏการณ์ “เรื่องเพศ” ในสังคมไทย สะท้อนให้เห็นว่าความคิดเรื่องเพศเริ่มเปล่ียนแปลงไป  

โดยเฉพาะช่วงปลายปี 2553 หลงัเกดิเหตุการณ์พบซากตวัอ่อนมนษุย์จากการท�าแท้งจ�านวน 2,002 ซาก ในวัดไผ่เงนิ 

เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร นับเป็นข่าวใหญ่ที่สุดของเรื่องการท�าแท้งในสังคมไทย และเป็นข่าวที่สื่อมวลชน

ระดับโลกอย่างซีเอ็นเอ็น บีบีซี เอเอฟพี ให้ความสนใจอย่างมากในบริบทของความเป็น “เมืองพุทธ” ขัดแย้งกับ 

ซากตัวอ่อนมนุษย์จ�านวนมหาศาลที่ถูกค้นพบ 

www.telegraph.co.uk 

กว่าทศวรรษที่ผ่านมา “เรื่องเพศ” มีการเปลี่ยนแปลงไปมากมาย คนมักรับรู้และเรียนรู้เรื่องราว
หลากหลายมิติของ “เรื่องเพศ” จากข่าวที่สื่อน�าเสนออยู่เป็นประจ�า ได้แก่ ปัญหาความรุนแรง
ทางเพศที่มาแรงเป็นอันดับหนึ่งตลอดทศวรรษ ปัญหาเร่ืองเพศของเยาวชน ปัญหาเฉพาะด้าน
ของกลุม่ประชาสงัคมที่ท�างานเรื่องเพศ ได้แก ่กลุม่รณรงคเ์พื่อสทิธขิองคนรกัเพศเดยีวกนั กลุ่ม
สนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงท้องไม่พร้อม นอกจากนี้ สื่อและเวทีวิชาการก็น�าเสนอ “ความคิด
เรื่องเพศ” ที่ลงลกึจากหลากหลายมุมมอง ตัง้แต่แนวจารีตเน้นประเพณีและศีลธรรม จนถงึแนวคดิ
เชิงสทิธเิสรีภาพ แตก่ารด�าเนนิงานที่เนน้ “วถิสีขุภาวะทางเพศ” ที่ผา่นมา เป็นเพยีงความพยายาม
ของหน่วยงานขนาดเล็กทัง้ฝ่ายเอกชนและรัฐ...ถึงเวลาแล้วที่ภาคการเมืองและภาคนโยบาย 

ต้องหันมาพิจารณาประเด็นเรื่องเพศในระดับมหภาค เพื่อที่สังคมไทยจะประคับประคองตัวเอง
ฝ่าระเบิดเวลาหลายลูกของปัญหาเรื่องเพศไปได้ในทศวรรษหน้า

3
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การถกเถียงและวิพากษ์วิจารณ์ในกรณีของ 

วัดไผ่เงินบ่งชี้ว่า คนจ�านวนไม่น้อยไม่ได้มองว่าเรื่องเพศ

เป็นเรือ่งทีต้่องปกปิดอกีต่อไป แต่ควรสนับสนุนให้เยาวชน 

ได้เรียนรู้เรื่องเพศอย่างถูกต้องและใช้ถุงยางอนามัยเพื่อ

ปกป้องตวัเองได้เม่ือ “ถึงเวลาน้ัน” ดังตวัอย่างข่าวพาดหวั

ที่ว่า “ผู้ปกครองเห็นด้วยกว่าร้อยละ 90 สอนเพศศึกษา

สกัดท�าแท้ง”1

แม้แต่หน่วยงานรฐัทีมี่ภาพลักษณ์ “อนรุกัษ์นยิม”  

อย่างศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม 

หรือ “ศูนย์คุณธรรม” ยังแสดงจุดยืนที่ชัดเจนว่า “อย่า 

มองว่าเป็นเรือ่งลามกอนาจาร สงัคมไทยเปลีย่นไปแล้ว...

ต้องหันหน้ามาช่วยกัน ไม่ใช่เด็กท้องแล้วไล่ออก... 

เด็กกลัวถูกไล่ออกจากโรงเรียนก็หันไปท�าแท้ง”2

สถานะ “เรื่องเพศ” ในรอบ 10 กว่าปีที่ผ่านมา 

จงึไม่ได้เป็นเพยีงปรากฏการณ์ปัญหาอกีต่อไป จากแนวคดิ

เดมิทีต้่องไม่เปิดเผยเรือ่งเพศและปกปิดเร้นลบั ด้วยเกรง 

ว่าจะเป็นการ “ชี้โพรงให้กระรอก” ก็เริ่มมีการวิพากษ์

เรื่องเพศอย่างจริงจังในพื้นที่สาธารณะต่างๆ เช่นว่า รัฐ

และศาสนาเข้ามาควบคมุก�ากบั “เรือ่งเพศ” จนเสียสมดลุ 

หรือไม่ มีอุดมการณ์ความคิดแบบใดครอบง�า และ 

ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมอย่างไรบ้าง3 

เช่นนี้แล้ว หากสังคมเปิดกว้างให้ตั้งค�าถาม 

ลึกซึ้งถึงระดับของอุดมการณ์ความคิดชุดต่างๆ ที่ให้

ความหมายหรืออธิบายเรื่องเพศ และเกิดการถกเถียง 

สาธารณะอย่างมีอิสระแล้ว เชื่อได้ว่าความรู้ความเข้าใจ

ต่อวิถชีวีติทางเพศของผูค้นในสงัคมจะปรบัเข้าสู ่“วถิเีพศ  

วิถีสขุภาวะ” มากขึน้ แนวทางจดัการเพือ่ให้เกดิคณุภาพ

ชีวิตด้านเพศที่ดีของคนกลุ่มต่างๆ ในสังคมไทยก็น่าจะ

พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสูงขึ้น 

สถานการณเ์รื่องเพศที่โดดเดน่ในรอบ 13 ปี 
(พ.ศ. 2541-2553)

จากรายงาน 2 เล่ม ที่เสนอผลการติดตาม

สถานการณ์เรื่องเพศท่ีปรากฏท้ังในรูปแบบข่าวและ

บทความในหนังสือพิมพ์รายวันและรายสัปดาห์ ส�านัก

ข่าว ข่าวจากหน่วยงานราชการ ข่าวจากสถาบันด้าน 

การวิจัย และข่าวเผยแพร่จากหน่วยงานที่ส�ารวจความ

คิดเห็น ในช่วง พ.ศ. 2541 - 2553 พบว่า ปรากฏการณ์

เรื่องเพศที่ “เป็นข่าว” บ่อยครั้งที่สุดหนีไม่พ้นเร่ือง  

“ข่มขนื” และ “ความรนุแรงทางเพศ” ขณะทีใ่นประเดน็ 

“อนามยัเจรญิพนัธุ”์ น้ัน ส่วนมากเน้นหนกัไปทีเ่รือ่งท้อง

ไม่พร้อม ท�าแท้ง และการทอดทิ้งทารกแรกคลอด4

(1) ข่มขืน นับเป ็นข ่าวท่ีพบบ่อยคร้ังที่สุด 

ในบรรดาข่าวที่เกี่ยวกับเรื่องเพศ ในช่วงปี 2541-2553 

พบว่ามีข่าวข่มขืนจ�านวนมากถึง 8,902 ข่าว หรือปีละ  

741 ข่าว โดยเฉพาะในช่วง 3 ปีหลัง คอื พ.ศ. 2551-2553  

กว่าครึ่งของข่าวที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงทางเพศเป็น 

เรื่องของการข่มขืนกระท�าช�าเรา สะท้อนภาพความเป็น 

สงัคมทีม่อีนัตรายทางเพศในระดบัทีน่่าเป็นห่วง ลกัษณะ

ส�าคัญของข่าวข่มขืนที่พบ ได้แก่

• เป็นการกระท�าโดยผู้ที่มีสถานะเหนือกว่า 

สะท้อนถงึความสัมพนัธ์เชงิอ�านาจทีไ่ม่เท่าเทยีม

กันในสังคมไทย

• มักเชื่อมโยงการข่มขืนเข้ากับปัจจัยแวดล้อม 

อืน่ๆ เช่น การบรโิภคแอลกอฮอล์ การเสพสือ่ 

กระตุน้เร้าอารมณ์เพศ ส่งผลให้ความรบัผดิชอบ 

ของผู ้กระท�าแผ่วเบาลงไปเพราะมีเหตุอื่น 

ให้อ้าง นอกจากนี้ กฎหมายที่ระบุความผิด

ของการข่มขืนกระท�าช�าเรายังเปิดช่องให้ม ี

การยอมความกันได้ ซึ่งยิ่งลดทอนความเป็น

อาชญากรรมของการข่มขืนลงไปอีกต่อหนึ่ง

• ที่น่าสนใจคือ การข่มขืนที่เกิดขึ้นในบริบท 

ของความเชื่อความศรัทธา ทั้งการข่มขืนโดย 

พระภิกษุ หมอดูท�านายดวงชะตา หมอท�า

เสน่ห์ ซึ่งผู้ถูกกระท�ามักไม่ได้รับความเห็นใจ 

เพราะถูกตีตราซ�้าซ้อนว่าขาดปัญญาจนท�าให้

ตนเองประสบเหตุข่มขืน สะท้อนรูปแบบ 

ของความรุนแรงทางเพศที่แฝงอยู่กับศรัทธา 

ความเชื่อแบบงมงาย 

(2) ความรุนแรงทางเพศ เมื่อตัดข่าวเกี่ยวกับ

การข่มขืนออกไปแล้ว ความรุนแรงทางเพศทีป่รากฏเป็น
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ข่าวในรอบ 13 ปีที่ผ ่านมา ยังคงมีจ�านวนสูงถึง  

6,435 ข่าว โดยเกือบ 2 ใน 3 ของข่าวความรุนแรง 

ทางเพศเป็นเรื่องของการขายบริการทางเพศ การแสวง

ประโยชน์ทางเพศจากเด็กและผู้หญิง ทั้งโดยสมัครใจ  

โดยไม่มีทางเลือก เป็นการล่อลวง และเกี่ยวพันกับ

ขบวนการค้ามนุษย์ 

รองลงมาเป็นเรื่องของการคุกคามทางเพศใน 

รูปแบบต่างๆ เช่น ถ�้ามอง แอบถ่ายภาพหรือเผยแพร่

ภาพเพื่อแสวงประโยชน์ ลวนลามทางกายและวาจา  

ท่ีพบอยู่เสมอคือ การคุกคามทางเพศในที่ท�างาน โดย

หัวหน้างานหรือนายจ้างที่เป็นชายกระท�าต่อลูกน้องหรือ 

ลูกจ้างหญงิ ตลอดจนการคกุคามทางเพศในมหาวทิยาลยั

โดยอาจารย์กระท�าต่อนักศึกษาเพื่อแลกกับคะแนนหรือ

ผลการเรยีน และยงัมกีรณตี�ารวจละเมดิทางเพศผูเ้สยีหาย

ขณะที่ใช้อ�านาจเข้าตรวจค้นอีกด้วย

นอกจากนี้ ยังปรากฏเรื่องราวของการใช้ความ 

รุนแรงในชีวิตคู่ ทั้งที่ยังเป็นคู่ชีวิตกันอยู่และที่จบความ

สัมพันธ์ไปแล้วแต่ยังหวนกลับมาท�าร้ายทางเพศ และ 

ประเด็นการใช้อคติทางเพศและการเลือกปฏิบัติอย่าง 

ไม่เป็นธรรมต่อกลุม่เฉพาะ อาทิ ผู้หญงิพกิาร คนรกัเพศ 

เดียวกัน คนข้ามเพศ กลายเป็นความรุนแรงในลักษณะ

ที่เรียกว่าความรุนแรงเชิงโครงสร้างและความรุนแรงทาง

วัฒนธรรม เนื่องจากสังคมมีระบบคิดบางอย่างที่กลาย

เป็นการเลือกปฏิบัติกับคนบางกลุ่ม เช่น ปรากฏการณ์

กึ่งบังคับท�าหมันให้คนพิการด้วยความคิดว่าคนพิการ 

ไม่ควรข้องเกีย่วกบัเรือ่งเพศและการมบีตุร หรอืความคดิ

ทีว่่าคนรกัเพศเดยีวกนัเป็นกลุ่มผดิปกติ ต้องได้รบัการรกัษา  

เป็นเหตุให้ถูกรังเกียจเดียดฉันท์และถูกละเมิดสิทธิ 

ในหลายด้าน เช่น การแสดงตัวตนทางเพศ การเข้ารับ

การศึกษา การสมัครงาน การสมรส เป็นต้น

(3)	อนามัยเจริญพันธุ์ ครอบคลุมสุขภาพทาง

เพศและการเจริญพันธุ์ ตั้งแต่การท้อง การปฏิบัติตัว 

ระหว่างตั้งท้อง การคลอด การแท้ง การคุมก�าเนิด 

สมรรถภาพทางเพศ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เช่น 

กามโรค เอดส์ และโรคมะเรง็ในอวัยวะสืบพนัธุ ์ตลอดจน 

เรือ่งเทคโนโลยช่ีวยให้มบีตุร ไม่ว่าจะเป็นการอุม้บญุหรอื

ตั้งครรภ์แทน เป็นต้น

น่าสังเกตว่า ข่าวเกี่ยวกับการตั้งท้องไม่พร้อม 

มักถูกน�าเสนอด้วยน�้าเสียงที่เจืออคติและการตีตรา 

ทางสังคมต่อผู้หญิงที่ประสบปัญหา โดยผูกโยงเข้ากับ 

การท�าแท้ง การทอดทิ้งลูกหลังคลอดหรือการกระท�าที่

ท�าให้บุตรเสียชีวิตหลังคลอด และมักประณามว่าผู้หญิง

ทีท้่องไม่พร้อมส่วนใหญ่เป็นเดก็สาววยัรุน่ทีม่เีพศสมัพนัธ์

โดยไม่เหมาะสม มปัีญหาพฤตกิรรมทางเพศ ไม่รบัผดิชอบ

เมื่อเกิดการตั้งท้อง และหาทางออกด้วยการท�าแท้งหรือ

การทอดทิ้งเลือดเนื้อเชื้อไข 

ในช่วง 13 ปีที่ผ่านมานี้ น�้าเสียงของข่าวยังคง

เลอืกตตีราเฉพาะฝ่ายหญิงอย่างไม่เปลีย่นแปร เช่น “สาว 

วยัรุน่ใจแตกรดีลกูทิง้ถงัขยะ, สลดรดีมารหวัขนทิง้ถงัขยะ

ข้างทาง, แม่ใจยักษ์รักสนุกแต่ไม่ป้องกัน รีดมารหัวขน

ประจานกลางเมือง, รีดมารหัวขนทิ้งศพห้องน�้าห้างดัง,  

สลดศพทารกชายอายคุรรภ์ 5 เดอืน สงสยัวยัรุ่นใจแตก

ขับเลือดจนแท้ง, สลดหญิงใจร้ายท�าแท้งลูกทิ้งขยะ”5

ที่นับเป็นข่าวใหญ่ที่สุดก็คือ การพบซากตัวอ่อน 

มนุษย์จากการท�าแท้งจ�านวนสูงกว่าสองพันซากที่วัด 

แห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ นอกเหนือจากความตระหนกของ

กระแสสังคมแล้ว สิ่งที่เกิดตามมาเสมอคือ ท่าทีที่ 

เข้มงวดมากขึ้นของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการ

ด�าเนนิการปราบปรามแหล่งให้บรกิารท�าแท้ง อย่างไรก็ดี 

เหตุการณ์พบซากตัวอ่อนมนุษย์กว่าสองพันซากในครั้งนี้ 

ท�าให้มกีารพดูคยุถงึการแก้ไขกฎหมายห้ามท�าแท้งอกีครัง้ 

ด้วยสะท้อนให้เห็นชัดเจนว่า มีผู้คนจ�านวนมากประสบ

ปัญหาตั้งครรภ์โดยไม่พร้อม ขณะที่ทางออกที่เหมาะสม

กลบัมไีม่เพยีงพอ และไม่มกีารควบคมุจดัการทีด่มีคีณุภาพ 

เสียงของประชาชนที่ปรากฏในการส�ารวจ 

ความคิดเห็นของหน่วยงานต่างๆ ก็มีท่าทีเปลี่ยนแปลง

ไป โดยมากกว่าร้อยละ 60 ของประชาชนในการส�ารวจ 

ระบวุ่า เหน็ด้วยกบัการแก้ไขขยายเง่ือนไขในการท�าแท้ง

อย่างถูกกฎหมายให้กว้างกว่าเดิม ขณะที่ฝ่ายนโยบาย

คัดค้านในทันทีว่า กฎหมายที่มีอยู่เพียงพอแล้วและต้อง

เพิ่มมาตรการเชิงป้องกันให้มากขึ้น6 
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ในช่วง พ.ศ. 2551 - 2553 นั้น พบว่าประเด็น 

เกี่ยวกับการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นได้รับความสนใจและถูก

น�าเสนอผ่านสือ่ต่างๆ อย่างต่อเนือ่ง ทัง้ในแง่ของตวัเลข 

และทางออกอืน่นอกเหนอืการห้ามวยัรุน่ไม่ให้มีเพศสัมพนัธ์ 

เช่นข่าว ถึงท้องก็เรียนได้ ร.ร.ให้อนาคต, หนุนร่าง 

ก.ม.อนามัยเจริญพันธุ์ เปิดช่องให้เรียนขณะตั้งครรภ์, 

กฎหมายเปิดช่องอุม้ท้องวยัรุ่น อนาคตคณุแม่ยงัสาว, สธ. 

เปิดศนูย์บรกิารทีเ่ป็นมติร ปรกึษาเซก็ส์วัยรุน่ท่ัวประเทศ, 

ครม.อนุมัติ น.ร.ท้องเรียนได ้- ลาคลอด เป็นต้น7 

ขณะเดียวกัน ทางสาธารณสุขมีการเฝ้าระวัง 

การตัง้ครรภ์และการคลอดของผูห้ญงิทีอ่ายตุ�า่กว่า 20 ปี  

ในฐานะปรากฏการณ์ที่จะส่งผลต่อคุณภาพประชากร 

ในอนาคต เนือ่งจากทารกท่ีเกดิจากผูห้ญงิอายนุ้อยมกัมี

ปัญหาเรื่องน�้าหนักแรกคลอดตกเกณฑ์ และปัญหาอื่นๆ 

ที่ส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาว โดยพบว่าอัตราการ 

ตั้งครรภ์ของผู้หญิงอายุต�่ากว่า 20 ปี มีแนวโน้มเพิ่ม 

สูงขึ้นทั่วประเทศ การเปิดเผยผลการเฝ้าระวังนี้อย่าง 

ต่อเนื่องเป็นจุดเริ่มต้นท่ีท�าให้สถานการณ์ “แม่วัยรุ่น”  

ได้รับการจับตามองจากภาคนโยบายและสื่อมวลชน  

ส่งผลในเชงิส�าทบัให้ประเดน็เรือ่งเพศ โดยเฉพาะเพศของ

วยัรุน่ได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้น8

“เรื่องเพศ” กับกระบวนการ 
นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม

ในสังคมที่สลับซับซ้อน ปัญหาสังคมมีลักษณะ

แตกตัวและขยายตัว จนไม่สามารถรอให้ฝ่ายการเมือง 

มีบทบาทก�าหนดนโยบายและจัดสรรทรัพยากรเพื่อดูแล

จัดการคุณภาพชีวิตประชาชนได้แต่เพียงฝ่ายเดียว 

กระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม (Partici-

patory Public Policy Process) จึงเป็นหนึ่งใน 

เครื่องมือร่วมก�าหนดกรอบกติกาทางสังคมที่ส�าคัญ 

รปูธรรมชดัเจนของสงัคมไทยในการจดักระบวนการ

นโยบายสาธารณะแบบมส่ีวนร่วม ซึง่เกดิขึน้อย่างกว้างขวาง

ทั่วประเทศและครอบคลุมหลายประเด็นก็คือ การจัด 

“สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ” ท่ีเริ่มด�าเนินการอย่างเป็น 

ระบบเป็นปีแรกใน พ.ศ. 2551 โดยเริม่ต้นต้ังแต่การเปิด

พืน้ทีใ่ห้ภาคส่วนต่างๆ มโีอกาสก�าหนดโจทย์ของตนเอง  

จากนั้นสนับสนุนให้เกิดกระบวนการค้นคว้ารวบรวม 

องค์ความรู ้ที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มีพื้นที่แลกเปลี่ยน 

ถกเถียงและหาทางออกที่รอบด้านร่วมกัน จนเกิดเป็น 

“นโยบาย” ในเรื่องนั้นๆ อย่างเป็นทางการ โดยผ่าน

กระบวนการพิจารณาและเห็นชอบโดยคณะรัฐมนตรี

(1) ข้อมติสุขภาวะทางเพศ: ความรุนแรงทาง

เพศ การตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม และเรื่องเพศกับเอดส์/ 

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

“เรื่องเพศ” เป็นอีกหนึ่งข้อเสนอในกระบวนการ 

สมชัชาสขุภาพแห่งชาตปีิที ่1 (พ.ศ. 2551) ภายใต้หวัข้อ 

“สุขภาวะทางเพศ: ความรุนแรงทางเพศ การตั้งครรภ์ที่ 

ไม่พร้อม และเรือ่งเพศกบัเอดส์/โรคติดต่อทางเพศสมัพันธ์”9 

โดยมีเครือข่ายภาคประชาชนอย่างน้อย 5 เครือข่าย 

ร่วมกันพัฒนาเนื้อหาข้อเสนอเชิงนโยบายและผลักดัน 

ต่อเนื่องเข้าสู่กระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 

ทั้ง 5 เครือข่ายที่ว่านี้ ได้แก่ เครือข่ายยุต ิ

ความรนุแรงต่อผูห้ญงิและเดก็ แนวร่วมเพือ่ความก้าวหน้า 

ของผูห้ญงิ เครอืข่ายผูห้ญงิกับเอดส์ เครอืข่ายสนบัสนนุ 

ทางเลอืกเพือ่ผูห้ญงิทีท้่องไม่พร้อม และเครอืข่ายสขุภาวะ

56-02-089_001-196_Thai_new4-4_J.indd   63 4/4/13   6:27 PM



64 สุขภาพคนไทย 2556

ทางเพศ มีลักษณะเป็นเครือข่ายแบบหลวมๆ ของ 

หน่วยงาน องค์กร และบคุคลทีท่�างานเกีย่วข้องกบัประเดน็

เรื่องเพศ เมื่อมีคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 

เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่างๆ เสนอประเด็นเข้าไปเพื่อ 

คัดเลือกเข้าสู่กระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ทั้ง  

5 เครือข่ายจึงรวมตัวกันน�าเสนอประเด็นเรื่องสุขภาวะ 

ทางเพศ โดยมีเครือข่ายสุขภาวะทางเพศเป็นแกนกลาง

กระบวนการหารอืเพ่ือพัฒนาข้อเสนอเชงินโยบาย

สขุภาวะทางเพศท้ัง 3 ด้าน ประกอบด้วย การประชมุ 

ระดมสมอง 2 ครัง้ เพือ่จดัท�าข้อเสนอและการส�ารวจความ

คดิเหน็ของประชาชนทีมี่ต่อร่างข้อเสนอ มีทมีวชิาการท�า

หน้าที่ศึกษารวบรวมท้ังข้อมูลเบ้ืองต้น ความเห็นเพื่อ 

ยกร่างข้อเสนอ รวมทัง้ผลการประชาพจิารณ์เพือ่ปรบัปรงุ

ร่างข้อเสนอ ก่อนส่งข้อเสนอเข้าสู่กระบวนการพิจารณา

โดยสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ และปรับปรุงเป็นเอกสาร 

มติท่ีชื่อว่า “สุขภาวะทางเพศ: ความรุนแรงทางเพศ  

การตัง้ครรภ์ทีไ่ม่พร้อม และเรือ่งเพศกบัเอดส์/โรคติดต่อ 

ทางเพศสัมพันธ์” ครอบคลุมข้อเสนอเชิงนโยบายดังนี้

• จดัให้มกีารสอนเพศศกึษารอบด้านแก่ประชาชน

ทุกเพศทุกวัย ทั้งในระบบและนอกระบบ 

การศึกษา

• จดับรกิารปรกึษาทัง้ก่อนและหลงัเผชญิปัญหา 

เน้นทั้งการปรึกษาแบบเพื่อนช่วยเพื่อน และ

การปรึกษาทางเลือกและเสริมพลัง

• จัดศูนย์บริการสุขภาพทางเพศและอนามัย 

เจริญพันธุ์ที่เป็นมิตรกับคนทุกกลุ่ม

• จัดบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยภายใต ้

ข้อก�าหนดของกฎหมายและอยู ่ในชุดสิทธิ

ประโยชน์ของระบบประกันสุขภาพทุกระบบ

• จัดให้มีการศึกษาวิจัยและท�าฐานข้อมูลของ

สถานการณ์การตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม

• จัดตั้งที่พักพิงและคุ้มครองสิทธิแก่ผู้ประสบ

ปัญหาในทกุจงัหวดั เน้นระบบบรกิารทีค่รอบคลมุ 

และครบวงจร เข้าถึงได้ง่าย

• ขจัดอคติทางเพศในกระบวนการยุติธรรม 

ทุกระดับ

• จดัท�าแผนปฏบิตักิารส่งเสรมิสขุภาวะทางเพศ

โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคี 

เครือข่าย

• ผลกัดนัให้เกดินโยบายและแนวปฏบิตัท่ีิชัดเจน

เพื่อป้องกันและขจัดการยุติการตั้งครรภ์ที ่

ไม่ปลอดภัย

• สร้างเสรมิความเข้มแขง็ของเครอืข่ายการท�างาน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน ใน

การด�าเนินงานตามข้อมติ

(2) ข้อมตกิารแก้ปัญหาวยัรุน่ไทยกบัการตัง้ครรภ์

ที่ไม่พร้อม

ในปี 2553 กรมอนามัยร่วมมือกบัหน่วยงานภาคี

ทัง้ภาครฐัและภาคประชาชน พฒันาร่างข้อมตกิารแก้ปัญหา 

วยัรุ่นไทยกบัการต้ังครรภ์ทีไ่ม่พร้อมเป็นการเฉพาะ เนือ่งจาก

สถิติการคลอดบุตรของเยาวชนอายุไม่ถึง 20 ปี เพิ่มสูง

ทุกปี โดยวิเคราะห์ไว้ในเอกสารหลักว่า จะก่อให้เกิด 

ผลกระทบตามมาทั้งในมิติของสุขภาพแม่และเด็ก และ

คุณภาพประชากร10 

เมื่อมีการน�าเสนอร่างข้อมติการแก้ปัญหาวัยรุ่น 

ไทยกบัการตัง้ครรภ์ทีไ่ม่พร้อมในการประชมุสมชัชาสขุภาพ

แห่งชาตคิรัง้ที ่3 (พ.ศ. 2553) ภาคอ่ืีนๆ จงึร่วมสนบัสนนุ  

และได้รับการพิจารณาเป็นมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 

เมษายน 2554 ครอบคลุมข้อเสนอเชิงนโยบาย ดังนี้

• จัดตั้งกลไกร่วมระหว่างคณะกรรมการพัฒนา

อนามยัการเจรญิพนัธุแ์ห่งชาต ิคณะกรรมการ

คุ้มครองเด็กแห่งชาติ คณะกรรมการส่งเสริม

การพัฒนาเดก็และเยาวชนแห่งชาต ิและภาคี

ทีเ่กีย่วข้อง เพือ่ให้มกีลไกขบัเคลือ่นทัง้ในระดบั

ชาติและระดับจังหวัด

• จัดให้มีการเรียนการสอนเพศศึกษารอบด้าน 

จริยธรรม และศีลธรรม และระบบรองรับ 

การแก้ปัญหานักเรียนนักศึกษาที่ตั้งครรภ์

• สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกัน

สุขภาพในระดบัท้องถิน่และระดบัพืน้ทีสู่อ่งค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ด�าเนินงานด้าน

การป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม 

ในวัยรุ่น
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• ประสานความร่วมมอืระหว่างกระทรวงวฒันธรรม  

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของ

มนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการ

สถานศกึษา คณะกรรมการนโยบายเครือ่งดืม่

แอลกอฮอล์แห่งชาติ คณะกรรมการควบคุม

เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ในพืน้ท่ี ผลกัดนัให้สงัคม

มีทัศนคติเชิงบวกต่อเรื่องเพศ จริยธรรม  

ศีลธรรม ทักษะสื่อสารเรื่องเพศในครอบครัว 

บริการที่หลากหลายและเป็นมิตรกับเด็กและ

เยาวชน ลดพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ของเยาวชน

• ผลักดันการประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติ

คุม้ครองอนามยัการเจรญิพนัธุ ์พ.ศ. ... ภายใน 

พ.ศ. 2554

จากการติดตามการด�าเนินงานต่างๆ ที่เกิดขึ้น

ภายหลงัการประกาศใช้ข้อมตสิมชัชาสขุภาพแห่งชาตทิัง้ 

2 ข้อมติ พบว่า หน่วยงานต่างๆ ที่มีภารกิจโดยตรง

ตามข้อมติยังด�าเนินงานอย่างท่ีเคยเป็นมา ไม่พบว่ามี 

เจ้าภาพใหม่ๆ หรอืกลไกการท�างานเชงิบรูณาการเกดิขึน้

แต่อย่างใด สะท้อนให้เห็นช่องโหว่ของการจดัการปัญหา

สังคมและสาธารณสุขท่ีซับซ้อน ต้องการการท�างาน 

ร่วมกันจากหน่วยงานหลายฝ่าย และหากเป็นเช่นนี้  

เราคงต้องเผชิญกับปัญหาด้านเพศท่ีขยายตัวและทวี 

ความรุนแรงของผลกระทบมากขึ้นต่อไป

จบัตากระแสความเปล่ียนแปลงเชิงกฎหมาย 
ที่ส่งผลต่อ “วิถีเพศ วิถีสุขภาวะ” 

(1) การแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา

ว่าด้วยเรื่องข่มขืน

พ.ศ. 2550 ถือได้ว่าเป็นปีแห่งชัยชนะของ 

ขบวนการเคลื่อนไหวด้านสิทธิทางเพศที่พยายามมากว่า 

10 ปี ให้เกดิการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 276  

ว่าด้วยความผิดฐานข่มขนืกระท�าช�าเรา จากเดมิทีไ่ม่นบั

ว่าการข่มขนืภรรยาเป็นความผดิทางอาญา ไปสูก่ารรวม

กรณีข่มขืนภรรยาไว้ในการก�าหนดฐานความผิดด้วย

ยิง่ไปกว่าน้ัน การแก้ไขเพิม่เตมิประมวลกฎหมาย 

อาญาครัง้นีไ้ด้ขยายความการข่มขนืกระท�าช�าเราครอบคลุม

ถึงบุคคลทุกเพศทุกวัย ครอบคลุมการกระท�าที่มากกว่า 

อวัยวะเพศต่ออวยัวะเพศ และระบวิุธกีารพจิารณาความผดิ

ที่ละเอียดอ่อนต่อความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยาว่า หาก 

บคุคลทัง้คูป่ระสงค์จะอยูก่นิฉนัสามภีรรยาให้ศาลลงโทษ

น้อยกว่าทีก่ฎหมายกย่็อมได้ แต่ประเด็นนีถ้กูตัง้ข้อสงัเกต

ว่า อาจน�าไปสูก่ารยอมความระหว่างฝ่ายกระท�าและฝ่าย

ผู้เสียหายในนามของ “การรักษาสถาบันครอบครัว” 

นอกจากนี้ มาตรา 277 ซึ่งเดิมเป็นการข่มขืน 

กระท�าช�าเราผู้เยาว์ ได้รับการแก้ไขให้ครอบคลุมทั้งเด็ก

หญิงและเด็กชาย ครอบคลุมผู้กระท�าทั้งชายและหญิง  

ครอบคลุมการกระท�าท่ีมากกว่าอวัยวะเพศต่ออวยัวะเพศ 

และระบุการลงโทษที่มากขึ้นในกรณีที่ผู ้เสียหายอายุ 

ไม่เกิน 13 ปีด้วย อย่างไรก็ดี มาตรา 277 ยังระบุว่า 

ถ้าผู้กระท�าอายุไม่เกิน 18 ปี และกระท�าต่อเด็กอายุ 

มากกว่า 13 แต่ไม่เกิน 15 ปี ศาลสามารถให้แต่งงาน

กันได้หากทั้งคู่ตกลงใจ ฝ่ายผู้กระท�าจึงสามารถพ้นโทษ

โดยปริยาย 
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(2) การตราพระราชบญัญตัคิุม้ครองผูถ้กูกระท�า

ด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550

ใน พ.ศ. 2550 อีกเช่นกนัท่ีสงัคมไทยมกีฎหมาย

ฉบับแรกท่ีระบชุดัเจนว่า การใช้ความรนุแรงในครอบครวั

เป็นส่ิงผิดกฎหมาย ผู้เสียหายต้องได้รับความคุ้มครอง 

ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดในครอบครัว ผู้กระท�าต้องได้รับ 

การบ�าบัดฟื้นฟูหรือลงโทษทางอาญาตามแต่กรณีของ

การกระท�ารุนแรงนั้น 

“บุคคลในครอบครัว” ที่ได้รับความคุ้มครองนั้น 

หมายถึง “คู่สมรส คู่สมรสเดิม ผู้ที่อยู่กินหรือเคยอยู่กิน

ฉนัสามภีรยิาโดยมไิด้จดทะเบยีนสมรส บตุร บตุรบุญธรรม  

สมาชกิในครอบครวั รวมทัง้บคุคลใดๆ ทีต้่องพึง่พาอาศยั

และอยูใ่นครวัเรอืนเดยีวกนั” เป็นการขยายความคุม้ครอง 

มากกว่าสามีภรรยาที่จดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย  

นับเป็นความก้าวหน้าในเชงิของแนวคดิเรือ่ง “ครอบครวั” 

อย่างเด่นชัด 

กฎหมายฉบับนีย้งัระบุกลไกใหม่ๆ ในการจดัการ

กบัปัญหาความรนุแรงในครอบครวั โดยเฉพาะแนวความคดิ

เรื่อง “โรงซ่อมสามี” ที่จัดว่าเป็นกลไกละเอียดอ่อน 

ท่ีรองรับการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว  

ที่บ่อยครั้งฝ่ายภรรยามิได้ต้องการด�าเนินคดีอาญาอย่าง

เด็ดขาดต่อสามี เพียงแต่ต้องการ “หยุดความรุนแรง” 

และให้สามีปรับพฤติกรรมเสียใหม่ 

เหล่านีเ้ป็นความท้าทายอย่างยิง่ เนือ่งจากกลไก

รัฐในส่วนการบังคับใช้กฎหมายไม่ได้ถูกออกแบบมา 

เพื่อรองรับมาตรการเหล่านี้แต่อย่างใด 

วราภรณ์ แช่มสนทิ และคณะ ศกึษาตดิตามผล 

การบังคับใช้กฎหมายและวิเคราะห์ฐานคิดของกฎหมาย

ฉบับนี้ พบว่าเป็นเรื่องยากที่กฎหมายจะส่งผลบรรลุถึง 

การคุ้มครองผู้ถูกกระท�ารุนแรงในครอบครัวซึ่งส่วนใหญ ่

เป็นฝ่ายภรรยา เนือ่งจากขดัต่อทศันคตขิองผูป้ฏบัิติงาน

ที่มักมองว่าเป็นเรื่องภายในครอบครัว กลไกด�าเนินงาน 

ไม่ชดัเจนและไม่เพยีงพอ รวมทัง้เจตนารมณ์ของกฎหมาย

ทีมุ่ง่รกัษาสถาบนัครอบครวัไว้มากกว่าคุม้ครองผูถู้กกระท�า  

กฎหมายจึงระบุเรื่องการยอมความในทุกขั้นตอนของ 

การด�าเนินการ จึงยากท่ีกล่าวว่ากฎหมายจะส่งผลที่ด ี

ต่อสถานการณ์ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว11

(3) ร่างพระราชบัญญัติคุ ้มครองอนามัยการ 

เจริญพันธุ์ พ.ศ. ...

กลางปี พ.ศ. 2553 หนังสือพิมพ์หลายฉบับ 

เปิดประเด็นข่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขต้องการผลักดัน 

ร่างกฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิการศึกษาของนักเรียนที่ 
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ตัง้ครรภ์ ส่งผลให้ค�าว่า “อนามยัการเจรญิพนัธุ”์ ชือ่อย่าง

เป็นทางการของรา่งกฎหมายฉบบันีเ้ริม่คุน้หผููค้น พรอ้ม 

ไปกับกระแสวพิากษ์วจิารณ์ว่า การขบัเคลือ่นกฎหมายนี้

เป็นการแก้ไขปัญหาการตัง้ครรภ์ของเยาวชนท่ีถกูทางแล้ว

หรือไม่ (ดูสาระหลักของร่าง พ.ร.บ. นี้ ในล้อมกรอบ)

หากดูจากกระแสเสียงของสังคมที่สะท้อนผ่าน 

หน้าหนงัสอืพมิพ์กล่าวได้ว่า เสยีงตอบรับมมีากกว่าเสียง

คดัค้านอย่างชดัเจน ดงัตวัอย่าง เพือ่นหญงิหนนุอนญุาต  

นร.ท้อง (ข่าวสด. 9 กรกฎาคม 2553) หนุน พ.ร.บ.คุ้มครอง

อนามัยเจริญพันธุ์ (บ้านเมือง. 22 กรกฎาคม 2553)  

วรากรณ์หนุนร่าง พ.ร.บ.ท้องเรียนต่อ (ไทยรัฐ. 20 

กรกฎาคม 2553) แม้แต่นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นยังให้ 

สมัภาษณ์ว่า พร้อมสนบัสนนุร่างกฎหมายนีเ้พราะต้องการ

แก้ไขสถานการณ์เรื่องเพศของเยาวชนในสังคม12 

กลางเดือนธันวาคม 2553 คณะรัฐมนตรีมีมติ

รบัหลกัการของร่าง พ.ร.บ.คุม้ครองอนามยัการเจรญิพนัธุ์  

และส่งต่อให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาก่อนจะ 

ส่งกลบัมาให้คณะรฐัมนตรพีจิารณาอกีครัง้ เพือ่ส่งต่อไป 

ยังสภาผู ้แทนราษฎร13 แต่ในเดือนมีนาคม 2554  

คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 10 มีมติให้กระทรวง

สาธารณสุขน�าร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองอนามยัการเจรญิพนัธุ์ 

กลับไปพิจารณาทบทวนถึงความจ�าเป็นในการตราเป็น

กฎหมาย เนือ่งจากคณะกรรมการกฤษฎีกาเหน็ว่า มาตรการ

ในการคุม้ครองสทิธอินามยัการเจรญิพนัธุแ์ละการส่งเสรมิ 

อนามัยการเจริญพันธุ์ตามร่างกฎหมายนี้เป็นเรื่องที่คณะ

รฐัมนตรสีามารถด�าเนนิการได้โดยไม่ต้องมสีภาพบงัคบัทาง

กฎหมาย 

อย่างไรกด็ ีภายหลงักระทรวงสาธารณสขุพจิารณา 

ทบทวนก็ได้จัดให้มีการปรับปรุงร่างกฎหมายฉบับนี้ 

พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อเป็น “ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริม

อนามยัการเจรญิพนัธ์ุ” โดยคงสาระหลกัของกฎหมายไว้

เช่นเดมิ ร่างกฎหมายนีไ้ด้ถกูส่งกลบัไปยงัคณะกรรมการ 

กฤษฎกีาเพือ่พจิารณาอกีครัง้ในช่วงปลายปี 2555 ปัจจบุนั 

(มนีาคม 2556) ยงัคงอยูใ่นการพจิารณาโดยคณะกรรมการ

กฤษฎีกา 

(4) ร่างพระราชบญัญตัส่ิงเสรมิความเสมอภาค

ทางเพศ พ.ศ. ...

ส�านักส่งเสริมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  

เป็นหน่วยงานหลกัทีข่บัเคลือ่นร่าง พ.ร.บ.ความเท่าเทยีม

ระหว่างเพศ พ.ศ. ... ซึ่งริเริ่มและพยายามยกร่าง 

มาตั้งแต่ปี 2548 จนกระทั่งเดือนเมษายน 2555 คณะ

รัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบ14 

เดือนตุลาคม 2555 เครือข่ายภาคประชาชน 

อันประกอบด้วย เครือข่ายผู้หญิงพลิกโฉม เครือข่าย 

ผู ้หญิงเพื่อความก้าวหน้าและสันติภาพ เครือข่าย 

ความหลากหลายทางเพศ และภาคประชาสังคมอีก 

จ�านวนหนึ่งได้เข้าย่ืนเสนอร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมโอกาส 

และความเสมอภาคระหว่างเพศ พ.ศ. ... ซึ่งเป็น 

ฉบับภาคประชาชนพร้อมเอกสารเข้าชื่อเสนอกฎหมาย  

15,636 รายชือ่ ต่อประธานรฐัสภา เท่ากบัว่าร่างกฎหมาย

ทีเ่กีย่วข้องกบัความเสมอภาคระหว่างเพศทัง้ฉบบัรฐับาล

และฉบับประชาชนได้เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของ

รัฐสภาพร้อมกัน15 (ดูรายละเอียดในล้อมกรอบ)

(5) ร่างพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิต 

พ.ศ. ...

กฎหมายไทยให้การรับรองการใช้ชีวิตอยู่เป็นคู่

เฉพาะชีวิตคู่ของรักต่างเพศเท่านั้น ทั้งที่ความเป็นจริง 

ในสังคมมีคู่รักเพศเดียวกันที่อยู่ร่วมกันเป็นคู่ชีวิตหรือ

ครอบครัวเดยีวกนัไม่น้อย ดงัท่ีปรากฏเป็นข่าวพธิแีต่งงาน

ของคูร่กัเพศเดยีวกนัในหน้าหนงัสอืพมิพ์อยูเ่นอืงๆ16 แต่

การทีก่ฎหมายไทยไม่รบัรองการใชช้วีติคูด่งักล่าว ท�าให้

คู่ชีวิตเหล่านี้ขาดสิทธิอันพึงได้ตามรัฐธรรมนูญ ในช่วง 

3 ปีทีผ่่านมา เครอืข่ายหลากหลายทางเพศจงึได้พยายาม

ขบัเคลือ่นและผลกัดนัให้สงัคมไทยตรากฎหมายใหม่เอีย่ม

เกี่ยวกับการจดทะเบียนใช้ชีวิตคู่ร่วมกันของคนรักเพศ

เดียวกนั ดังการผลักดันผ่านคณะกรรมการสทิธมินษุยชน 

และการจัดเวทีสัมมนาอภิปรายเรื่องนี้หลายครั้ง 

เรื่องนี้มาสู่ความสนใจของกรรมาธิการกฎหมาย 

การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร ใน

เดือนสิงหาคม 2555 เพราะข่าวของ นที ธีระโรจนพงษ์  

675 สถานการณ์เด่นในรอบทศวรรษ
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แกนน�าเครือข่ายอัตลักษณ์ทางเพศ ประธานกลุ่มเกย์

การเมือง และนักเคลื่อนไหวเรื่องเกย์ชื่อดัง ที่ประกาศ 

จะฟ้องศาลปกครอง เพราะถกูปฏเิสธการจดทะเบยีนกบั

คูท่ีอ่ยูก่นัมานาน 19 ปีแล้วจากนายทะเบียนอ�าเภอเมอืง

เชียงใหม่ นทีกล่าวว่า “กฎหมายครอบครัวที่ใช้อยู่ขัด 

กับรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 มาตรา 30 ในเรื่องของ

ความเสมอภาคและเท่าเทียมของคนทุกเพศ นับเป็น 

การเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมโดยเหตุแห่งเพศ”17 

ต่อมา พล.ต.อ.วิรฬุห์ พืน้แสน สมาชกิสภาผูแ้ทน 

ราษฎร แบบบญัชรีายชือ่ พรรคเพือ่ไทย ในฐานะประธาน

กรรมาธิการฯ รับลูกเรื่องนี้ โดยน�ามาเข้ากระบวนการ 

ร่างเป็นกฎหมายการจดทะเบียนคู่ชีวิต มีคณะท�างาน

พิจารณาข้อเท็จจริงและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของ

กลุม่บคุคลทีม่คีวามหลากหลายทางเพศ คณะกรรมาธกิาร 

กฎหมาย การยตุธิรรมและสทิธมินษุยชน สภาผูแ้ทนราษฎร 

และกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม 

ด้วยเหตผุลว่าเป็นเรือ่งของสทิธิเสรภีาพ และ “กฎหมาย 

ฉบบันีอ้อกมาเพือ่ช่วยผูท้ีม่คีวามหลากหลายทางเพศ ให้

ได้ร่วมชวีติอยู่ด้วยกนั เป็นการจัดระเบยีบสงัคมชนดิหนึง่ 

ดังนั้น สาระส�าคัญของกฎหมายที่เกี่ยวพันกัน มันก็จะ

เป็นประโยชน์ขึน้ และทกุฝ่ายกจ็ะได้ถอืปฏบิติัในแนวทาง

เดียวกัน”18

จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2556 กฎหมายฉบับนี้ 

ก็ร่างเสร็จ (ดูรายละเอียดกฎหมายในล้อมกรอบ) และ

เข้าสู่ขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน 4  

ภูมิภาค ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2556 กลุ่ม 

เครือข่ายความหลากหลายทางเพศที่พยายามผลักดัน 

เรื่องนี้มาตลอดหวังว่า กฎหมายนี้จะช่วยบรรเทาความ 

เดือดร้อนจากสถานการณ์จริงของคู่ชีวิตเพศเดียวกัน 

ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เช่น การคุ้มครองสิทธิ 

ในฐานะคู่ชีวิตในการตัดสินใจแทนในการรักษาพยาบาล 

การด�าเนินการแทนในกระบวนการยุติธรรม การจัดการ

ทรัพย์สินในครอบครัว การท�านิติกรรมสัญญา การรับ 

สวสัดกิารหรอืสทิธอินัพึงได้ในฐานะคู ่การรับสทิธิในการ

พ�านักอาศัยในประเทศในฐานะคูส่มรส รวมไปถงึสวสัดกิาร

และอ�านาจในการดูแลบุตร19

พลังขับเคลื่อนภาคประชาสังคมเรื่องเพศ  

สู่ “วิถีเพศ วิถีสุขภาวะ”

กว่าทศวรรษทีผ่่านมา ขบวนการเคลือ่นไหวทาง

สังคมที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตด้านเพศมีความเคลื่อนไหว 

ท่ีคึกคักอย่างย่ิง เกิดเป็นเครือข่ายภาคประชาสังคม 

ที่ท�างานด้านสิทธิและสุขภาวะทางเพศจ�านวนมาก ทั้ง

ในส่วนกลางและภูมิภาค ดังตัวอย่างความเข้มแข็งของ

เครือข่าย 5 เครือข่าย ที่เคลื่อนไหวทั้งในระดับนโยบาย

และปฏิบัติการทั้งในส่วนของภาครัฐ ภาคเอกชน และ

ภาคประชาชน ดังนี้20

• เครอืข่ายเพือ่ยตุคิวามรุนแรงต่อผูห้ญงิและเดก็  

เกิดขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 2544 ข้อเสนอนโยบาย

ส�าคัญที่ขับเคลื่อนคือ การเสนอให้แก้ไข

กฎหมายอาญาว ่าด ้วยการข ่มขืนภรรยา 

ไม่นับเป็นความผิดทางอาญา และเสนอให ้

การข่มขนืเป็นความผดิอาญาทีไ่ม่สามารถยอม

ความกนัได้ ข้อเสนอแรกมกีารขบัเคลือ่นอย่าง

ต่อเนื่องจนเกิดการแก้ไขประมวลกฎหมาย

อาญาเรื่องการข่มขืนดังได้กล่าวไปแล้ว แต ่

ข้อเสนอทีส่องยังคงเป็นเพยีงแนวคิดทีฝ่่ายแก้ไข

กฎหมายไม่เปิดรับเท่าใดนัก

• เครือข่ายผู ้หญิงกับเอดส์ ในช่วงปี 2545  

ภาคประชาชนที่ท�างานด้านการป้องกันและ

แก้ไขปัญหาเอชไอวี/เอดส์ได้รวมตัวกันเป็น 

เครือข่ายย่อยเฉพาะผู้ที่สนใจ และเห็นความ

จ�าเป็นที่ต้องท�างานในประเด็นเรื่องเพศของ 

ผู้หญิงเป็นการเฉพาะ เนื่องจากผู้หญิงเป็น 

กลุ่มประชากรที่เผชิญกับเง่ือนไขปัจจัยทาง

วัฒนธรรมที่แตกต่างจากเพศชาย โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในแง่ของความสัมพันธ์เชิงอ�านาจ

ระหว่างหญงิและชาย ส่งผลให้การด�าเนนิงาน

ป้องกนัและช่วยเหลอืในกรณขีองเอชไอว/ีเอดส์

ย่ิงต้องการความเข้าใจทีล่ะเอยีดอ่อนและจ�าเพาะ 

เจาะจง ปัจจุบนั เครอืข่ายคล่ีคลายตวัไปมุง่เน้น 

เรื่องการเผยแพร่แนวคิดและความเข้าใจเรื่อง 

“สทิธทิางเพศ สทิธด้ิานเอดส์ คอืสทิธมินษุยชน” 

68 สุขภาพคนไทย 2556
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695 สถานการณ์เด่นในรอบทศวรรษ

กฎหมายเกี่ยวกบั “วถิเีพศ วถิสีขุภาวะ” ที่ก�าลงัอยูร่ะหวา่งการผลกัดนัเขา้สูส่ภาฯ

(1) ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองอนามัยการเจริญพันธุ์ พ.ศ. ... สาระหลักประกอบด้วย 6 หมวด เริ่มต้น 

ตั้งแต่การคุ้มครองสิทธิในการตัดสินใจเรื่องการตั้งครรภ์และการมีบุตร หน้าที่สถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอน

เพศศกึษาทีเ่หมาะสมและการพฒันาครเูพศศกึษา การจดับรกิารด้านสขุภาพทางเพศและอนามยัการเจรญิพันธ์ุท่ีสอดคล้อง

กบัคนทุกเพศทุกวยัและเน้นการรกัษาความลบั/ความเป็นส่วนตัว การคุม้ครองหญงิต้ังครรภ์โดยไม่พร้อมทัง้ทีอ่ยูใ่นระบบ

การศึกษาและที่เป็นลูกจ้างสถานประกอบการ การป้องกันการคุกคามทางเพศในหน่วยงานรัฐและเอกชน และก�าหนด

ให้มีกลไกระดับชาติเพื่อขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายนี้

(2) ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคระหว่างเพศ พ.ศ. ... สาระส�าคัญของร่าง พ.ร.บ. 

ฉบับประชาชนเปรียบเทียบกับร่าง พ.ร.บ.ฉบับรัฐบาล มีความแตกต่างในหลายประเด็นด้วยกัน เช่น

• ร่างฉบบัรฐับาลระบนุยิามค�าวา่ “การเลอืกปฏบิตั”ิ โดยมขีอ้ยกเวน้วา่สามารถเลอืกปฏบิตัโิดยไม่เป็นธรรมได้

ในกรณีที่มีเหตุผลทางวิชาการ ทางศาสนา หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ (มาตรา 3) ในขณะที่ร่างฉบับประชาชนระบุ

ห้ามการเลือกปฏิบัติทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยไม่มีข้อยกเว้น

• ร่างฉบับรัฐบาลไม่ระบุห้ามการกระท�ารุนแรงอันเกิดจากความแตกต่างทางเพศภาวะ (gender - based  

violence) ในขณะที่ร่างฉบับประชาชนระบุชัดเจนและขยายความครอบคลุมถึงความรุนแรงทางเพศ การคุกคามทาง

เพศด้วย

• ร่างฉบบัประชาชนเพิม่หมวดการคุม้ครองและการส่งเสรมิโอกาสและความเสมอภาคระหว่างเพศ เพิม่กองทนุ

ส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคระหว่างเพศ และระบุสัดส่วนงบประมาณท่ีรัฐต้องจัดสรร ท้ังเพ่ือการชดเชยบรรเทา

ทกุข์ และเพือ่สนบัสนนุการด�าเนนิงานเพือ่ส่งเสรมิโอกาสและความเสมอภาคระหว่างเพศ ส่วนร่างฉบบัรฐับาลไม่ได้ระบุ

หมวดคุ้มครองส่งเสริมและหมวดกองทุน

• ร่างฉบับประชาชนก�าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการระดับชาติให้มีความสมดุลระหว่างกรรมการจาก

ภาคส่วนต่างๆ และเพ่ิมการมีส่วนร่วมขององค์กรเอกชนและภาคส่วนต่างๆ ในการเสนอชื่อกรรมการในกลไกรับเร่ือง

ร้องเรียน ส่วนร่างฉบับรัฐบาลระบุเพียงให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เป็นผู้แต่งตั้ง

(3) ร่างพระราชบัญญัติคู ่ชีวิต พ.ศ. ... ในช่วงเดือนธันวาคม 2555-มกราคม 2556 คณะกรรมาธิการ 

การกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร และเครือข่ายองค์กรที่ท�างานด้านสิทธิความ 

หลากหลายทางเพศ ได้ร่วมกันร่างกฎหมายนี้ และขณะนี้ (มีนาคม 2556) อยู่ระหว่างการเดินสายรับฟังความคิดเห็น

ของประชาชน 4 ภาค สาระส�าคัญของกฎหมายมีดังนี้

• คู่ชีวิต หมายถึง บุคคลสองคนที่จดทะเบียนกันตาม พ.ร.บ. นี้

• การจดทะเบียนจะท�าได้ต่อเมื่อบุคคลทั้งสองบรรลุนิติภาวะแล้ว 

• คู่ชีวิตตาม พ.ร.บ. นี้ ให้ถือเสมือนอยู่ในฐานะคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมาย

• คู่ชีวิตอาจเลือกใช้นามสกุลของอีกฝ่ายได้

• ในเรื่องทรัพย์สิน ให้น�าบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ว่าด้วยครอบครัว หมวด 

4 ทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยามาใช้บังคับ (สิทธิในการจัดการทรัพย์สินเหมือนกับคู่สามีภรรยาที่จดทะเบียนสมรสกัน)

• ในเรื่องมรดก ให้น�าบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6 มรดก มาใช้บังคับ (คู่ชีวิต

มีสิทธิรับมรดกเช่นเดียวกับคู่สามีภรรยาที่จดทะเบียนสมรสกัน)

• คู่ชีวิตมีสิทธิต่างๆ ในฐานะคนในครอบครัว เช่น เป็นผู้เสียหายฟ้องคดีอาญาแทนเจ้าตัวได้ เป็นผู้มีส่วน 

ได้เสียตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เป็นบุคคลในครอบครัวตามกฎหมายความรุนแรงในครอบครัว  

เป็นผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์หากคู่ชีวิตถูกสั่งให้เป็นผู้ไร้ความสามารถ ฯลฯ
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• แนวร่วมผูห้ญงิเพือ่ความก้าวหน้าและสนัตภิาพ 

ใน พ.ศ. 2543 องค์กรพัฒนาเอกชนที่ท�างาน

ด้านผู้หญงิได้ร่วมกนัจดัสมัมนาขบวนยทุธหญิง

ไทยในศตวรรษที ่21 เพือ่ทบทวนและปรบัปรงุ

ยุทธศาสตร์การด�าเนินงานให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์และยุคสมัย โดยมูลนิธิผู ้หญิง 

เป็นแกนกลางในการประสานงานองค์กรต่างๆ  

รวม 39 องค์กร และขับเคลื่อนการท�างาน

เพือ่ตดิตามความก้าวหน้าจากการทีร่ฐับาลไทย

ลงนามในอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือก 

ปฏบิตัทิกุรปูแบบต่อสตร ีการผลกัดนัประชามติ

กรณีมีสมาชิกวุฒิสภาละเมิดทางเพศต่อเด็ก 

กรณ ีดร.นด้ิาฆ่าภรรยา และการรณรงค์แก้ไข

กฎหมายข่มขืนมาตรา 276 เป็นต้น

• เครือข ่ายความหลากหลายทางเพศ ใน  

พ.ศ. 2548 เริ่มปรากฏข่าวการรวมตัวกัน 

เป็นเครือข่ายความหลากหลายทางเพศโดย 

กลุ่มประชาสังคมท่ีขับเคลื่อนเรื่องสิทธิของ 

คนรกัเพศเดียวกัน ผนกึก�าลงักันเป็นเครอืข่าย

และเข้าไปร่วมงานกับคณะกรรมการสิทธิ- 

มนุษยชนแห่งชาติอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง 

เพื่อเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคมในด้าน

กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้อง ทั้งกรณี

กระทรวงกลาโหมทีร่ะบคุ�าว่า “บคุคลวกิลจรติ” 

ในเอกสาร สด.43 ซึง่ถอืเป็น “ใบผ่านการเกณฑ์ 

ทหาร” ของบคุคลทีแ่ปลงเพศจากชายเป็นหญงิ 

เป้าหมายหลกัของเครอืข่ายคอื การขบัเคลือ่น

ให้สังคมเข้าใจว่า ความหลากหลายทางเพศ

นั้นเป็นเรื่องธรรมดา และบุคคลที่ไม่ได้มี 

เพศวิถีแบบรักต่างเพศย่อมต้องได้รับความ

คุม้ครองเฉกเช่นเดยีวกนัคนรกัต่างเพศ ล่าสดุ

เครือข่ายนี้เข้าร่วมเป็นก�าลังส�าคัญในการร่าง 

พ.ร.บ.คู ่ชีวิต พ.ศ. ... (ดูรายละเอียดใน 

ล้อมกรอบ)

• เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงท้อง 

ไม่พร้อม องค์กรภาครฐัและเอกชน ตลอดจน

บุคลากรภาควิชาการและส่ือมวลชน ที่สนใจ

หรือด�าเนินงานเกี่ยวข้องกับกรณีการตั้งครรภ์

ไม่พร้อมรวมตัวกันครั้งแรกในเดือนมีนาคม 

พ.ศ. 2550 และพบปะกันทุกสองเดือนเพ่ือ

แลกเปลี่ยนความรู้และปัญหาอุปสรรคในการ

ท�างาน ภายใต้การประสานงานขององค์การ

แพธและมูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพ 

ผูห้ญงิ จนเกดิเป็นเครอืข่ายส่งต่อความช่วยเหลอื 

ที่ครบวงจรแก่ผู้หญิงที่ประสบปัญหาไม่ว่าจะ

เป็นเยาวชนหรอืผู้ใหญ่ มีการพฒันาส่ือให้ข้อมลู

ความรูร่้วมกนั และการพฒันาศกัยภาพในการ

ปฏิบัติงานขององค์กรสมาชิก โดยเฉพาะการ

ปรกึษาทางเลอืกแบบเสรมิพลงัอ�านาจ รวมถงึ

การร่วมกนัขบัเคลือ่นนโยบายจนเกดิเป็นข้อมติ

สุขภาวะทางเพศในสมัชชาสุขภาพแห่งชาต ิ

ครั้งที่ 1 ด้วย 

เมือ่มองย้อนไปกว่าทศวรรษทีผ่่านมา แม้สถานการณ์

ปัญหาด้านเพศของสงัคมไทยจะดเูหมอืนทัง้ทวคีวามรนุแรง

ขึน้ในหลายประเดน็หลายลกัษณะ ทัง้ถกูพดูถงึ ถกเถยีง 

และวพิากษ์วจิารณ์กันบ่อยครัง้ขึน้ในพืน้ทีส่าธารณะต่างๆ 

และทั้งปรากฏความเคลื่อนไหวคึกคักในหลายด้าน โดย

เฉพาะการขับเคลื่อนในมิติของสิทธิมนุษยชน แต่การ

ท�างานในมิติ “วิถีเพศ วิถีสุขภาวะ” ที่ผ่านมานั้น เรียก

ได้ว่าเป็นความพยายามของหน่วยงานขนาดเล็กทั้งฝ่าย

เอกชนและรฐั ทีมุ่ง่ท�างานหนักเพือ่ไม่ให้สงัคมไทยเผชญิ

สถานการณ์ปัญหาเรื่องเพศเดิมๆ ซ�้าแล้วซ�้าเล่า

ความหวังที่อาจจะเกิด “วิถีเพศ วิถีสุขภาวะ” 

ขึ้นได้ในทศวรรษหน้า จึงอยู่ที่การประสานพลังจากภาค

การเมอืงและฝ่ายนโยบายให้เหน็ถงึความจ�าเป็นท่ีต้องขบั

เคล่ือนเรื่องเพศในระดับมหภาค เพื่อให้สังคมไทยประ

คับประคองผ่านพ้นปัญหาเรื่องเพศแต่ละประเด็นไปได้

ด้วยดี

70 สุขภาพคนไทย 2556
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ประเทศไทยในสถานการณ์ 
ภัยธรรมชาติพิบัติ

715 สถานการณ์เด่นในรอบทศวรรษ

ค�ากล่าวที่ ว่า “ประเทศไทยนับว่ายังโชคดีกว่าหลายๆ ประเทศในแถบเดียวกัน เพราะ 

ภยัธรรมชาตทิี่เกดิขึน้ไมว่า่จะเกดิจากสภาวะอากาศ หรอืจากธรรมชาตเิองกต็าม มกัไมใ่คร่เกดิ 

บ่อยนัก และแม้จะเกิดขึ้นแต่ก็ไม่รุนแรง”1 นัน่คือ ความรู้พื้นฐานที่คนไทยรับรู้และบอกต่อกัน
มาจากรุ่นสู่รุ่น... แต่มาวันนี้ วันที่โลกได้รับผลกระทบหนักหน่วงจากการเปลี่ยนแปลงทาง 

สภาพภูมิอากาศ ทัง้อุณหภูมิสูงขึ้น ระดับน�้าทะเลเพิ่มขึ้น ภัยธรรมชาติรุนแรงขึ้น จาก “ภาวะ 

โลกรอ้น” ซ่ึงมนษุยม์สีว่นส�าคญัที่ท�าใหเ้กดิการเปลี่ยนแปลง เมื่อ “โลกป่วย” ทกุประเทศทัว่โลก
รวมทัง้ประเทศไทยก็ป่วยตามไปด้วย 

เมื่อธรรมชาติก�าลัง “แผลงฤทธิ์” วิกฤติการณ์ที่หลายคนพูดตรงกันว่า “เกิดมาไม่เคยพบเคยเห็น” จึงส่งผล ให้ประเทศไทยต้องหันกลับมาทบทวนตัวเองว่า...พร้อมแค่ไหนในการรับมือภัยพิบัติที่ “มาเยือน” อย่างรุนแรง 

บ่อยครั้งยิ่งขึ้นในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา และในอนาคตข้างหน้าจากนี้ไป

4
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72 สุขภาพคนไทย 2556

ตารางแสดงสถิติภัยพิบัติย้อนหลัง 10-20 ปี ของภัยแต่ละประเภทในประเทศไทย

ประเภทภัยพิบัติ
(ช่วงเวลา)

จ�านวนครั้ง
ความเสียหาย

บาดเจ็บ (คน) เสียชีวิต (คน) มูลค่า (ล้านบาท)

อุทกภัย (2532 - 2554)ก มากกว่า 40,000 มากกว่า 2,000 มากกว่า 2,000 12,591,810

สึนามิ (2547)ข 1 11,775 5,401 44,491

ดินโคลนถล่ม (2531 - 2555)ค 35 มากกว่า 500 541 มากกว่า 2,053

วาตภัย (2532 - 2552)ง 36,024 1,367 842 505,155

อัคคีภัย (2532 - 2552)ง 46,986 3,775 1,635 2,441,861

ภัยแล้ง (2532 - 2552)ง ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 1,331,474

ภัยจากการคมนาคมและขนส่ง 
(2532 - 2552)จ

1,771,018 1,135,923 248,357 39,762

ภัยจากไฟป่า (2541 - 2552)ฉ 60,307
กินพื้นที่ประมาณ 60 จังหวัด  

มีพื้นที่เสียหายรวม 1,027,288 ไร่

ที่มา: โครงการสุขภาพคนไทย. 2556. ปรับจาก 18 ภัยพิบัติ ความเสี่ยงที่คนไทยต้องเจอ และวิธีบริหารความเสี่ยง. 12 ตุลาคม 2555. ค้นเมื่อ  

27 มกราคม 2556, จาก ส�านักข่าวออนไลน์ไทยพับลิกา เว็บไซต์: http://thaipublica.org/2012/10/18-disaster-risk
 ก ตัวเลขจากศูนย์อ�านวยการบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ โครงการสุขภาพคนไทย. 2555. มหาอุทกภัยในรอบ 

100 ปี สัญญาณเตือนให้ปรับตัว. สุขภาพคนไทย 2555 (หน้า34-40). นครปฐม: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล,  

หน้า 38.
 ข ตัวเลขจากกลุ่มงานวิจัยและพัฒนา ส�านักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย.
 ค ไม่ได้เกิดทุกปี ดูรายละเอียดใน ส�านักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรธรณี. 30 มีนาคม 2555. บันทึกเหตุการณ์ดินถล่ม. ค้นเมื่อ  

27 มกราคม 2556, จาก เว็บไซต์: http://www.dmr.go.th/download/Landslide/event_landslide1.htm
 ง ตัวเลขจากศูนย์อ�านวยการบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย.
 จ ตัวเลขจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ.
 ฉ ตัวเลขจากส�านักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช.

รู้จักภัยพิบัติในบ้านเรา
กรมอุตุนิยมวิทยาจ�าแนกภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น

ในประเทศไทยต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบันไว้ 8 ชนิด คือ 

(1) พายุหมุนเขตร้อน (2) แผ่นดินไหว (3) อุทกภัย  

(4) พายุฟ้าคะนองหรือพายุฤดูร้อน (5) แผ่นดินถล่ม 

(6) คล่ืนพายุซัดฝั ่ง (7) ไฟป่า และ (8) ฝนแล้ง2  

ภัยธรรมชาติท้ัง 8 ประเภทข้างต้นนี้ ส่วนใหญ่เป็นภัย 

ที่เกิดขึ้นเป็นประจ�า และบางประเภทนานๆ เกิดขึ้น 

ครั้งหนึ่ง เช่น แผ่นดินไหว 

แต่ภยัธรรมชาตบิางชนดิหลายร้อยหรอืหลายพนัปี 

ถงึจะเกดิสักครัง้ ได้แก่ ภยัทีเ่กดิจากอกุกาบาตพุง่ชนโลก 

ดงัเหตกุารณ์ครัง้ล่าสดุเมือ่ 15 กมุภาพนัธ์ 2556 อกุกาบาต 

ดาวเคราะห์น้อยขนาดเล็กชนิดหินล้วน มีน�้าหนักราว 

7,000 ตัน ตกท่ีเมืองเชเลียบินสก์ เทือกเขาอูราล ทาง

ตอนกลางของประเทศรัสเซีย และเกิดการระเบิดเหนือ

พื้นดินราว 30 - 50 กิโลเมตร ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ 

เป็นบรเิวณกว้างถึง 1 แสนตารางเมตร ท�าให้อาคารกว่า  

3 พันหลังเสียหาย ประชาชนราว 1,100 คน ได้รับ 

บาดเจ็บจากกระจกบาด3 

ภัยจากเทหวัตถุในอวกาศพุ ่งชนโลกคร้ังนี้  

เตือนว่าถึงเวลาแล้วทีต้่องมียุทธศาสตร์ระดบัโลกเพือ่รบัมอื

กับอันตรายระดับมหันตภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งภัยจาก 

ดาวเคราะห์น้อยขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 30 กิโลเมตร 

ขึน้ไป โลกต้องตรวจตราว่ามอียู่มากน้อยเท่าใด วงโคจร 

ยาวนานแค่ไหน และอยู่ที่ไหนบ้าง เนื่องจากถ้าชนโลก

เมือ่ใด โลกกอ็าจถงึกาลอวสานได้ อย่างทีเ่คยเกดิขึน้กบั

ไดโนเสาร์เม่ือหลายล้านปีก่อน ไม่นับดาวเคราะห์น้อย 

ขนาดเลก็และสะเกด็ดาว ทีผู่เ้ชีย่วชาญด้านดาราศาสตร์

ยังมีความรู้ไม่มากนัก4 
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735 สถานการณ์เด่นในรอบทศวรรษ

ในทางสากลแล้ว ภัยพิบัติสามารถเกิดได้ทั้ง 

จาก “ภัยธรรมชาติ” “ภัยจากการระบาดของโรค” และ 

“ภัยจากน�้ามือมนุษย์” เช่น การก่อสงคราม การก่อ 

การจลาจล และการท�าลายทรพัยากรธรรมชาติ ส�าหรับ

ประเทศไทย ศูนย์อ�านวยการบรรเทาสาธารณภัย กรม 

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย 

จ�าแนกภัยพิบัติธรรมชาติเหมือนกับกรมอุตุนิยมวิทยา  

และรวมภัยพิบัติอ่ืนๆ ท่ีเกิดขึ้นเป็นประจ�าไว้ด้วย คือ 

ภัยจากการคมนาคมและขนส่ง ภัยจากโรคติดต่ออุบัติ

ใหม่และโรคอุบัติซ�้า ภัยจากโรคแมลง สัตว์ ศัตรูพืช

ระบาด อัคคีภัยทั่วไป ภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย 

ตลอดจนภัยแล้งและภัยหนาว 

จากสถิติภัยพิบัติแต่ละประเภทในรอบ 20 ปี 

ต่างๆ (ดตูาราง) พบว่าภยัพบิตัทิีส่ร้างความเสยีหายมาก

ทีส่ดุ คอื ภยัจากน�า้ท่วม โดยเฉพาะมหาอทุกภยัทีเ่กดิขึน้ 

เมื่อปี 2554 แต่ภัยพิบัติท่ีคร่าชีวิตคนและมีผู้บาดเจ็บ

มากทีส่ดุ คอื ภยัจากถนน หรอืภยัจากการคมนาคมและ 

ขนส่ง ซ่ึงเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตที่ส�าคัญในล�าดับ

ต้นๆ ของประชากรในประเทศ ไม่นับรวมความสูญเสีย 

ด้านอื่นๆ เช่น ความเสียหายต่อครอบครัวและสังคม 

การสูญเสียค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ การสูญเสีย

แรงงานของชาต ิและเกดิผลกระทบด้านจติใจและเศรษฐกจิ 

ของครอบครัว ฯลฯ ซึ่งร้อยละ 90 ของภัยนี้เกิดจาก 

การใช้รถใช้ถนนอย่างประมาท การท�าผดิกฎจราจร และ

การเมาสุรา

ขณะเดียวกัน ในพื้นที่ภาคเหนือมีปัญหาไฟป่า 

ท่ีสร้างปัญหาหมอกควัน ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงฤดูแล้งเป็น

ประจ�าทุกปี และนับจากปี 2550 ก็ทวีความรุนแรงมาก

ยิ่งขึ้นจนส่งผลกระทบต่อสุขภาพ นายแพทย์พงศ์เทพ  

วิวรรธนะเดช ผู้อ�านวยการศูนย์วิจัยและจัดการคุณภาพ

อากาศ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ เปิดเผยว่า ศนูย์ทะเบียน

มะเรง็เชยีงใหม่ปี 2550 พบว่า “คนเชยีงใหม่มคีวามเสีย่ง

ต่อการเป็นมะเรง็ปอดมากกว่าคนไทยทัว่ไปถงึเกอืบ 7 เท่า 

และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ”5

อย่างไรกต็าม แม้ภยัธรรมชาตจิะเป็นปรากฏการณ์

ท่ีเกิดขึน้เอง แต่บ่อยครัง้พบว่าการกระท�าของมนุษย์กลบั 

กลายเป็นส่วนหนึง่ทีย่ิง่ “ซ�า้เตมิ” ให้ภยัธรรมชาตรินุแรง

และเสียหายมากขึ้น เห็นได้ชัดจากเหตุการณ์ดินโคลน

และซุงถล่มหลังฝนตกหนักที่บ้านกะทูนเหนือ อ.พิปูน 

จ.นครศรีธรรมราช เมื่อ 22 พฤศจิกายน 2531 ทั้งยัง 

สร้างความเสียหายครอบคลุมถึงหมู่บ้านคีรีวง ต.ก�าโลน 

อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช ทั้งสองพื้นที่มีลักษณะ

เป็นทีร่าบหบุเขา มภูีเขาล้อมรอบ ท�าให้มผีูบ้าดเจบ็และ 

เสียชีวิตประมาณ 230 คน บ้านเรือนเสียหายประมาณ 

1,500 หลัง พื้นที่การเกษตรเสียหาย 6,150 ไร่ คิดเป็น

มูลค่าประมาณ 1,000 ล้านบาท6

หรอืเหตกุารณ์ฝนตกหนกัเมือ่วนัที ่10 - 11 สงิหาคม  

2544 ที่บ้านน�้าก้อ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ จนเกิด 

ดนิถล่มน�า้ป่าบนภเูขาสงูไหลทะลกัเข้าใส่หมูบ้่านทีอ่ยูใ่น

รัศมีทางน�้า หอบเอาทั้งดินโคลน และซากต้นไม้หลาก

ลงมาพร้อมกระแสน�า้รนุแรง ซัดเอาบ้านเรอืนจ�านวนมาก

หายไปในพริบตากลางดึก และคร่าชีวิตชาวบ้านไปอีก 

147 คน7

ทั้งสองเหตุการณ์ล้วนเป็นผลมาจากการลักลอบ 

ตัดไม้ท�าลายป่า เมื่อเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง  

หน้าดินจึงอุ ้มน�้าไม่ไหวและพังทลาย จนกลายเป็น

โศกนาฏกรรมที่สร้างความเสียหายครั้งใหญ่

อีกหนึ่ ง เหตุการณ ์ที่ สะท ้อนพลังแห ่งการ  

“ซ�้าเติม” ให้ภัยธรรมชาติในบ้านของเรารุนแรงมากขึ้น 

นั่นคือ การก่อสร้างโครงการพัฒนาต่างๆ ที่กีดขวาง 

เส้นทางเดนิของน�า้ จนน�าไปสูเ่หตอุทุกภยัครัง้ร้ายแรงใน 

อ�าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา จากเหตกุารณ์ฝนตกหนกั

ระหว่างวนัที ่21 - 23 พฤศจกิายน 2543 เส้นทางระบายน�า้ 

ทีเ่คยผ่านคลองอู่ตะเภา ผ่านเขต อ.หาดใหญ่ ก่อนไหล

ลงสูอ่่าวไทยท่ีบรเิวณทะเลสาบสงขลา ถกูแทนทีด้่วยถนน

ลพบรุรีาเมศวร์ทีส่ร้างเสรจ็เมือ่ปี 2533 ถนนสายสนามบนิ -  

ควนลัง และทางรถไฟ อีกทั้งคูคลองก็ตื้นเขิน พื้นที่ลุ่ม

แอ่งกระทะของหาดใหญ่จึงจมอยู่ใต้น�้าทันที สร้างความ

เสียหายมากกว่า 10,000 ล้านบาท ทางการประกาศ 

ผูเ้สยีชวีติ 35 คน แต่ข้อมลูไม่เป็นทางการสงูถงึ 233 คน 

ไม่รวมชาวต่างประเทศ8 
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ดูเหมือนว่า ประเทศไทย ‘เคยชิน’ กับภัย

ธรรมชาติข้างต้น การเผชิญกับภัยเหล่านั้นปีแล้วปีเล่า 

ไม่ได้ส่งผลสะเทือนให้ตระหนักถึงการรับมือกับภัยพิบัติ

ลกัษณะต่างๆ มากนกั จนกระทัง่เกดิเหตกุารณ์แผ่นดนิไหว 

ใต้ทะเลนอกฝ่ังด้านตะวนัตกของหวัเกาะสมุาตรา ประเทศ

อนิโดนเีซยี และก่อให้เกดิคลืน่ยกัษ์สนึามถิล่ม 6 จงัหวดั

ชายฝั่งอันดามันในเช้าวันที่ 26 ธันวาคม 2547

สึนามิ...สัญญาณเตือนภัย  
ประเทศไทยไม่เหมือนเดิม

คนไทยส่วนใหญ่อาจรูส้กึว่าเหตกุารณ์แผ่นดนิไหว 

เป็นเรื่องไกลตัว แต่ที่จริงแล้ว ผู้คนที่เคยตั้งถิ่นฐานใน

บริเวณประเทศไทยปัจจุบันต่างเคยเผชิญกับเหตุการณ์

แผ่นดินไหวมานานแล้ว ดังที่ปรากฏในต�านาน จารึก 

ประวัติศาสตร์ พงศาวดารต่างๆ เช่น พงศาวดารเมือง

เงนิยางเชยีงแสน กล่าวถงึแผ่นดนิไหว ณ เมอืงโยนกนคร

หลายครั้ง จนท�าให้เวียงล่มลงกลายเป็นหนองน�้า 

ขนาดใหญ่ใน พ.ศ. 1558 พงศาวดารเมืองน่านก็บันทึก

เหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในดินแดนล้านนาหลาย

พื้นที่ ทั้งน่าน เชียงใหม่ ล�าพูน ล�าปาง แพร่ พะเยา  

จนท�าให้ยอดพระธาตุและวิหารหลายหลังช�ารุดหักพัง 

ลงมาในปี 2344 หรือในบันทึกของหมอบรัดเลย์ก็เคย

กล่าวถงึแผ่นดินไหวทีรู่สึ้กส่ันสะเทอืนในกรงุเทพมหานคร

ทั้งที่มีจุดเริ่มต้นของแผ่นดินไหวในพม่าเมื่อ พ.ศ. 2382 

ในสมัยรัชกาลที่ 3 เป็นต้น9 

บันทึกประวัติศาสตร์เหล่านี้ ไม่เคยถูกน�ามาใช้ 

เป็นพื้นฐานขององค์ความรู้และการรับมือกับเหตุการณ์

แผ่นดินไหวในสังคมไทยสมัยใหม่แต่อย่างใด ดูเหมือน

ว่าคนไทยส่วนใหญ่รู้จักแผ่นดินไหวผ่านทางความรู้เรื่อง 

รอยเลือ่น 14 กลุม่ ทีอ่ยูใ่น 22 จงัหวดัของประเทศไทย10 

กับความรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนเมื่อเกิดแผ่นดินไหว

ด้วยความที่แผ่นดินไหวเป็นเรื่องไกลตัว และ 

ยิ่งไม่มีความรู้ว่าแผ่นดินไหวในที่ต่างๆ ก่อให้เกิดอะไร 

ได้บ้าง เมือ่เกดิเหตกุารณ์แผ่นดนิไหวขนาด 9.3 รกิเตอร์ 

ที่ระดับความลึกจากพื้นท้องทะเล 28.6 กิโลเมตร 

ศูนย์กลางอยู ่ในทะเลนอกชายฝั ่งด้านตะวันตกของ 

ตอนเหนือเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซียเมื่อ 26 

ธันวาคม 2547 ส่งพลังงานมหาศาลเทียบเท่าระเบิด

ปรมาณท่ีูเมอืงฮโิรชิมา 23,000 ลกู11 ก่อให้เกดิการสัน่ไหว 

รุนแรงของแผ่นดิน และเกิดสึนามิตามมาในมหาสมุทร 

อนิเดยี เข้าถล่มชายฝ่ังประเทศต่างๆ ทีอ่ยูโ่ดยรอบ ได้แก่ 

อินโดนีเซีย ศรีลังกา อินเดีย ไทย โซมาเลีย มัลดีฟส์ 

พม่า แทนซาเนีย บังคลาเทศ และเคนยา ประเทศไทย 

โดยเฉพาะพ้ืนที ่6 จงัหวดัของชายฝ่ังอนัดามนั คอื ภเูกต็ 

พังงา ระนอง กระบี่ ตรัง และสตูล จึงเผชิญหน้า 

กับคล่ืนยักษ์สึนามิครั้งรุนแรงที่สุดที่เคยเกิดขึ้นในทะเล

อันดามัน โดยปราศจากการป้องกันหรือรับมือใดๆ 

กว่าคนไทยจะรู้ว่า นี่คือพิบัติภัยทางธรรมชาติที่

เรียกว่า สึนามิ ก็ต้องผ่านความสูญเสียชีวิตของผู้คน

จ�านวนมาก ดังตัวเลขจากส�านักวิจัยและความร่วมมือ

http://news.voicetv.co.th
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ระหว่างประเทศ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ระบุว่ามีผู้เสียชีวิต 5,401 คน บาดเจ็บ 11,775 คน 

สูญหาย 2,921 คน มูลค่าความเสียหายรวม 44,491 

ล้านบาท แยกเป็นความเสียหายในเบื้องต้นประมาณ 

14,491 ล้านบาท ความสูญเสียต่อระบบเศรษฐกิจและ

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมากกว่า 30,000 ล้านบาท12 

พร้อมๆ กบัการท่องเทีย่วทีพ่งัพนิาศ การประมงพืน้บ้าน

พังทลาย ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบริเวณ

ชายฝั่งย่อยยับ 

คลื่นยักษ์สึนามิในปี 2547 นี้ ถือเป็นธรณีพิบัติ

ครั้งรุนแรงมากที่สุดในประวัติศาสตร์โลกสมัยใหม่  

คร่าชวีติผูค้นใน 14 ประเทศ รวมมากกว่า 2.3 แสนคน  

และสูญหายอีก 4.4 หมื่นคน ประเทศท่ีได้รับความ 

เสยีหายมากทีส่ดุเรยีงตามล�าดบั คอื อินโดนีเซยี ศรลีงักา 

อนิเดยี และไทย มลูค่าความเสยีหายรวมประมาณ 2,800 

ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ 840,000 ล้านบาท13 

ผลพวงจากเหตกุารณ์ครัง้นัน้ ท�าให้ประเทศไทย

เริ่มหันมาเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับภัยธรรมชาติอย่าง

คลืน่ยกัษ์สนึามใินหลายระดบั โดยเฉพาะการสร้างระบบ

เตือนภัยทั้งระดับชาติและท้องถิ่น รวมทั้งการให้ความรู้

แก่ประชาชน พร้อมกับมีการซักซ้อมแผนการอพยพ  

เพื่อลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง

หากเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิคือหลักไมล์แรก

ของการส่งสัญญาณเตือนให้คนไทยที่อาศัยอยู่ริมชายฝั่ง 

ทะเลอันดามัน ต้องเฝ้าระวังภัยพิบัติจากแผ่นดินไหว 

หลักไมล์แห่งภัยพิบัติล�าดับต่อมา ก็พุ่งเป้าไปที่ผู้คนใน 

พืน้ทีร่าบลุม่เจ้าพระยา อูข้่าวอูน่�า้ของประเทศไทยตัง้แต่

สมยัโบราณ ด้วยเหตุการณ์มหาอทุกภยั เม่ือ พ.ศ. 2554

มหาอุทกภัย...ทุกข์ใหญ่หลวงของคนเมือง

ข้อมูลจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ระบุว่า ในช่วงระหว่างปี 2532 - 2553 ประเทศไทยได้รับ 

ความเสียหายจากน�้าท่วมรวมมูลค่า 1.3 แสนล้านบาท 

ปีที่ได้รับความเสียหายมากที่สุดคือ พ.ศ. 2553 คิดเป็น 

มลูค่าความเสยีหาย 16,338 ล้านบาท14 แต่สถิติดงักล่าว

ถูกท�าลายลงอย่างรวดเร็ว ทันทีที่เกิดมหาอุทกภัยในป ี

ถัดมา เริ่มจากฝนที่ตกหนักและมาเร็วกว่าปกติ รวมทั้ง 

พายุหลายลูก ประเดิมด้วยพายุโซนร้อนไหหม่าในช่วง

ปลายเดือนมิถุนายน ตามมาด้วยพายุโซนร้อนนกเตน  

พายโุซนร้อนไห่ถาง พายไุต้ฝุน่เนสาด และพายโุซนร้อน

นาลแก15 ฤทธิ์เดชของพายุ 5 ลูก ที่โหมกระหน�่าไล่เลี่ย

กัน ท�าให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่วิกฤติมหาอุทกภัยอย่าง

เหนือความคาดหมาย

น�้าที่ไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่ภาคเหนือ แล้วค่อยๆ  

รุกไล่ลงสู่พื้นที่ภาคกลางในเวลาต่อมา การรับมือของ

รัฐบาลล้มเหลวอย่างไม่เป็นท่าเม่ือพบว่ามีปริมาณน�้า 

มากเกินกว่าจะรับมือไหว โดยเฉพาะตัวแปรส�าคัญ  

คือ เขื่อนใหญ่อย่างเขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ และเขื่อน

ป่าสักชลสิทธิ์ ซึ่งกักเก็บน�้าไว้มากเป็นประวัติการณ์ 

นับตั้งแต่มีการสร้างเขื่อนมา จนต้องระบายน�้าออกจาก

เขือ่นทนัท ีซึง่หากกรมชลประทานได้เร่งพร่องน�า้ในจงัหวะ

อันเหมาะสมตอนต้นเดือนสิงหาคม 2554 เหตุวิกฤต ิ

จากน�้าจะล้นเขื่อนคงบรรเทาลงมากกว่านี้ 

ค�าถามติดตามมาทันที คือ มีการบริหารน�้า 

ในเขื่อนผิดพลาดหรือไม่? แม้ธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงเกษตรฯ ขณะนั้นยอมรับกลางสภาว่า  

“สั่งชะลอน�้าเพื่อให้พี่น้องชาวนาได้เกี่ยวข้าวก่อนปล่อย

น�า้เข้าทุง่”16 แต่การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทยกอ็อก 

มายืนยันว่า การระบายน�า้ของเขือ่นภมูพิลและเขือ่นสริกิติิ์

ไม่ใช่สาเหตุน�้าท่วม17 จนถึงทุกวันนี้ เหตุการณ์ผ่านไป

เกือบ 2 ปีแล้ว ค�าถามเรื่องการบริหารน�้าข้างต้นก็ยังรอ

ค�าตอบอยู่ในสายลม 

มวลน�า้หลากจากเขือ่นท�าให้พืน้ทีลุ่ม่น�า้เจ้าพระยา 

ส�าลักน�้าอย่างสาหัสสากรรจ์มากที่สุด และหลังจาก 

พนังก้ันน�้าแตก ท�าให้พื้นที่เมืองนครสวรรค์จมอยู่ใต้ 

บาดาล ไม่ต่างอะไรกับการเป่านกหวีดเริ่มต้นนับหนึ่ง 

แห่งหายนะส�าหรับคนเมืองหลวงในเวลาต่อมา 

เมื่อมีน�้าปริมาณมหาศาล แต่ช่องทางระบายน�้า  

ไม่ว่าจะเป็นแม่น�้าและล�าคลองทุกสาย ล้วนมีสภาพ 

ไม่แตกต่างกนั นัน่คอื มสีิง่ก่อสร้างรกุล�า้กีดขวางเส้นทาง

น�า้ ท้ังบ้านเรอืนและสะพานต่างๆ อกีทัง้ยงัขาดการดแูล 

บ�ารุงรักษาขุดลอกคูคลองไม่ให้ตื้นเขิน ประกอบกับ 
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การบรหิารจดัการน�า้ทีไ่ม่เป็นเอกภาพของหน่วยงานต่างๆ 

การระบายน�้าจึงยิ่งชุลมุน

เหน็ได้ชดัจากฝ่ังตะวันออกของกรงุเทพมหานคร  

ม.ร.ว.เปรมศิริ เกษมสันต์ ผู้อ�านวยการส�านักผังเมือง

กรุงเทพมหานคร กล่าวว่าเดิมทีกรุงเทพฯ มีข้อบัญญัติ 

ปี 2525 ก�าหนดให้พืน้ทีน่อกแนวกัน้น�า้บรเิวณเขตมนีบรุี 

หนองจอก ลาดกระบัง และคลองสามวา ขนาด 72 

ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่รับน�้าก่อนระบายออกสู่ทะเล  

แต่ปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวเต็มไปด้วยสิ่งปลูกสร้างขวาง 

ทางน�้า อาทิ สนามบินสุวรรณภูมิ นิคมอุตสาหกรรม

ลาดกระบัง ถนนมอเตอร์เวย์ ถนนบางนา - ตราด ท�าให้

เส้นทางระบายน�้าติดขัด และพื้นที่รับน�้ากลายเป็นพื้นที่

หน่วงน�้าแทน18

พร้อมๆ กับการเข้าโจมตีของน�้าที่แผ่อาณา 

บริเวณกว้างราวกับไฟลามทุ่ง ความโกลาหลก็เกิดขึ้น 

ทั่วกรุงเทพฯ รวมทั้งจังหวัดใกล้เคียงอย่างปทุมธานี 

และนนทบุรี พื้นที่สูงอย่างทางด่วนและสะพานลอย 

กลายสภาพเป็นลานจอดรถ จนไม่เหลือเส้นทางส�าหรับ

การอพยพ ค�าสัง่ให้อพยพถกูประกาศขึน้ครัง้แล้วครัง้เล่า 

แต่ผู้คนส่วนหนึ่งก็ไม่ยอมทิ้งบ้านแม้จะจมอยู่ใต้น�้าจน

เหลือเพียงช้ันบนหรือหลังคา เพราะเกรงว่าจะถูกขโมย 

ทรัพย์สิน ขณะที่อาหารและน�้าดื่มขาดแคลน ไฟฟ้า  

น�า้ประปาถกูตดัขาด ถงุยงัชพีจ�านวนมหาศาลถกูแจกจ่าย  

แต่ก็ยังไม่เพียงพอกับความต้องการ

ด้วยขาดประสบการณ์ในการใช้ชีวิตท่ามกลาง 

เว้ิงน�้า ท�ำให้ตัวเลขผู้เสียชีวิตจำกกำรจมน�้ำพุ่งสูงขึ้นถึง 

1,085 ราย แต่ที่น่าตกใจก็คือ ในจ�านวนนี้มีผู้เสียชีวิต

จากการถกูไฟฟ้าดดูสงูถงึ 155 ราย หรอืประมาณร้อยละ  

14.3 ซ่ึงถอืว่าสงูมาก ผูเ้สยีชีวติส่วนใหญ่อยู่ในเขตกรงุเทพฯ  

และปรมิณฑล ท�าให้ส�านกัระบาดวทิยา กรมควบคมุโรค 

กระทรวงสาธารณสุข ต้องท�าการศึกษารายละเอียดเพื่อ

หาทางป้องกันต่อไป ทั้งน้ี มาตรฐานตัวเลขผู้เสียชีวิต

จากไฟฟ้าดูดที่สัมพันธ์กับน�้าท่วมควรน้อยกว่าร้อยละ 3 

ของผู้ถูกไฟฟ้าดูดทั้งหมด19

เมือ่ต้องใช้ชวีติอยูก่บัน�า้วนัแล้ววนัเล่าโดยไม่มีทีท่า

ว่าน�้าจะลดลงเมื่อไหร่ ขณะที่ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือ 

ผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.) ที่รัฐบาลแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็น 

ศูนย์กลางในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน�้าท่วม และใช้

สนามบินดอนเมืองเป็นศูนย์ปฏิบัติการ ก็จมอยู่ใต้น�า้ใน

เวลาต่อมา ทิ้งให้ของบริจาคลอยเกล่ือนอยู่กลางน�้า 

สถานการณ์ตึงเครียดจึงไปกระจุกตัวอยู่ที่ประตูก้ันน�้า 

จุดต่างๆ รอบกรุงเทพฯ 

ในทีส่ดุประตกูัน้น�า้หลายแห่งถกูเปิด - ปิดได้ด้วย 

มวลชน กระสอบทรายและพนังดินกั้นน�้ามีทั้งสร้างขึ้น

ใหม่ และถูกรื้อท�าลายมากขึ้นเร่ือยๆ แม้นายกรัฐมนตร ี

จะมีค�าส่ังท่ี 17/2554 (ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2554) 

ก�าหนดให้กรุงเทพฯ เป็นพื้นที่เกิดสาธารณภัยร้ายแรง

ตามมาตรา 31 ของ พ.ร.บ.ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  
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775 สถานการณ์เด่นในรอบทศวรรษ

พ.ศ. 2550 พร้อมระบุอย่างชดัเจนว่า ให้เจ้าหน้าทีต่�ารวจ

เข้าไปด�าเนินการรกัษาความสงบเรยีบร้อย และป้องกนัมใิห้ 

ประชาชนเข้าไปท�าลายประตรูะบายน�า้คลองสามวา อปุกรณ์

ส่วนควบ สิ่งก่อสร้าง พื้นดินและแนวกระสอบทราย20 

แต่การใช้ค�าสั่งหรือค�าประกาศใดๆ จากนายก 

รัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร ก็ไม่ได้มีความหมาย เมื่อ 

เกดิเหตกุารณ์บกุเข้ารือ้พนงักัน้น�า้ในทีต่่างๆ โดยเฉพาะ 

การบุกเข้าร้ือก�าแพงก้ันน�า้ริมคลองประปาทีเ่ขตดอนเมือง

ของกลุ่มชาวบ้านที่น�าโดย ส.ส. ในพื้นที่อย่างการุณ  

โหสกลุ เมือ่ 20 ตลุาคม 2554 ท�าให้น�า้ทะลักเข้าคลอง

ประปา21 จนท�าให้คุณภาพน�้าประปาต�่ากว่ามาตรฐาน

ขององค์การอนามัยโลก22

ในทีส่ดุ การรบัมอืน�า้ปรมิาณมหาศาลด้วยความ 

วุ่นวายโกลาหลก็ปิดฉากลงเมื่อก้าวเข้าสู่เดือนมกราคม 

2555 ท่ามกลางขยะกองโตกลางกรุงเทพฯ ถึงวันละ  

12,000 ตัน23 และตัวเลขความเสียหายที่สูงลิบลิ่ว 

ธนาคารโลกประเมินความเสียหายจากมหาอุทกภัยแห่ง 

ลุ่มน�า้เจ้าพระยาเมื่อปี 2554 เป็นตัวเลขสูงถึง 1.4 ล้าน

ล้านบาท24 ต้องใช้เงินฟ้ืนฟูเศรษฐกิจสูงถึงกว่า 755,000 

ล้านบาท25 

ประชาชนได้รบัผลกระทบมากกว่า 13.5 ล้านคน  

ครอบคลมุพืน้ท่ีกว่า 150 ล้านไร่ ใน 65 จงัหวดั26 นคิม

อุตสาหกรรม 7 แห่งจมน�้า รวมความเสียหายของภาค

อตุสาหกรรมทัง้ทีอ่ยูใ่นและนอกนคิมอตุสาหกรรม 474,750  

ล้านบาท โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ 

ยานยนต์ นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อกิจการเอสเอ็มอี

จ�านวน 285,000 ราย ภาคเกษตรกรรมได้รบัความเสียหาย 

2.7 หมื่นล้าน โครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะในส่วน 

การคมนาคมอีกกว่า 2.2 หมื่นล้าน27

รัฐบาลโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(ปภ.) ได้จ่ายเงนิช่วยเหลือเยยีวยาผูป้ระสบอทุกภยัภายใต้ 

หลกัเกณฑ์ 1. บ้านเรอืนเสยีหายทัง้หลงั ได้รบัเงนิ 30,000  

บาท 2. บ้านเรือนเสียหายบางส่วน ได้รับเงิน 20,000 

บาท 3. ค่าเสยีหายจากการประกอบอาชพี 10,000 บาท  

4. ค่าเช่าบ้าน 1,500 บาท 5. ค่าท�าศพ 25,000 บาท28 

แม้จะก้าวล่วงเข้าสู่ปีใหม่ 2555 ผ่านมาแล้วหลายเดือน 

แต่การจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยปี 2554 ยังไม่

ครบทุกพื้นที่ หลายครอบครัวซ่อมแซมบ้านที่เสียหาย

เสร็จเรียบร้อย ขณะที่อีกหลายครอบครัวก็ปล่อยทิ้งไว้

เพราะยังไม่วางใจว่าน�า้จะกลับมาท่วมซ�้าอีกหรือไม่

ความหว่ันวิตกเรื่องน�้าท่วมหวนกลับคืนสู่ชาว 

กรุงเทพฯ อีกครั้ง แม้รัฐบาลจะสร้างความเชื่อมั่นด้วย

การทุ่มเงิน 12 ล้านบาท จัดงานนิทรรศการการบริหาร 

จดัการน�า้ท่ีใช้ชือ่ว่า “มุง่มัน่ท�างาน บรหิารจดัการน�า้เพือ่

ประชาชน” ระหว่าง 31 สิงหาคม - 3 กันยายน 2555  

ตามมาด้วยการซักซ้อมแผนการระบายน�้าในพื้นที่ของ

กรุงเทพฯ เมื่อ 6 กันยายน 2555 แต่ก็ท�าได้เฉพาะฝั่ง

ตะวันตก และต้องยกเลิกการทดสอบฝั่งตะวันออกใน 

วันถัดมาอย่างกะทันหันหลังจากฝนตกหนัก

และแล้วเหตุการณ์พนังกั้นน�้าพังทลายและ 

ท�าให้เขตเศรษฐกิจของเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ต.ธานี  

อ.เมือง จ.สุโขทัย จมอยู ่ใต ้น�้าในช่วงค�่าของวันที่  

9 กันยายน 2555 ก็ท�าให้ความพยายามของรัฐบาล 

ในการบรหิารจดัการน�า้ทีเ่รยีกว่า “ยิง่ลกัษณ์โมเดล” ด้วย 

ปฏิบัติการที่เรียกว่า Single Command Center ซึ่ง

เชื่อมโยงข้อมูลจากทุกหน่วยงานเข้าด้วยกันตั้งแต่ต้นน�้า 

กลางน�้า และปลายน�า้29 หมดความน่าเชื่อถือลงทันที 

ภัยแล้ง...ของแสลงส�ำหรับเกษตรกร

ประเทศไทยเผชิญภัยที่เกิดขึ้นตามฤดูกาลและ

รับมือด้วยมาตรการบรรเทาภัยตามฤดูกาลมาตลอด  

ท้ังการแจกถงุยังชพีและอพยพเมือ่เกดิอทุกภยัในหน้าน�า้ 

การแจกผ้าห่มเมื่อเผชิญภัยหนาวในหน้าหนาว และการ

แจกจ่ายน�า้และท�าฝนเทยีมเพือ่บรรเทาภยัแล้งในหน้าร้อน  

และชาวนาชาวไร่ที่อยู่ในภาคเกษตรกรรมคือผู้เดือดร้อน

ตวัจรงิในยามขาดแคลนน�า้ จากสถติภิยัแล้งในประเทศไทย

ระหว่างปี 2535 - 2554 พบว่า โดยเฉลี่ยแล้วจังหวัดที่ 

ได้รบัผลกระทบจากภยัแล้งในแต่ละปีนัน้อยูร่ะหว่าง 51 - 60  

จังหวัด ในปี 2548 เกิดภาวะภัยแล้งรุนแรงมาก ได้รับ

ผลกระทบถงึ 71 จงัหวดั มลูค่าความเสียหายสูงถึง 7.5 

พันล้านบาท30 
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เดิมทีเดียวนั้น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ชื่อ 

ว่าถกูคกุคามจากภยัแล้งมากท่ีสดุ มชีาวบ้านจ�านวนมาก

เดือดร้อนจากทั้งปัญหาขาดน�้าในการเพาะปลูกและขาด 

น�า้กนิน�า้ใช้ และพชืผลทางการเกษตรได้รบัความเสยีหาย

เป็นพื้นที่มากท่ีสุดของประเทศ เนื่องจากอิทธิพลของ 

มรสุมตะวันตกเฉียงใต้เข้าไปไม่ถึง และถ้าปีใดไม่มีพายุ

หมุนเขตร้อนเคลื่อนผ่านในแนวดังกล่าวด้วยแล้วก็จะ 

ก่อให้เกิดภัยแล้งรุนแรงมากขึ้น31 อีกท้ังสภาพดินที่เป็น

ดินทรายไม่อุ้มน�้า และพื้นที่ป่าไม้ต้นน�า้ถูกบุกรุกท�าลาย

อย่างกว้างขวาง

แต่ปัจจุบัน ภัยแล้งแผ่ขยายอาณาบริเวณกว้าง 

ขวางมากยิ่งขึ้น ไม่จ�ากัดเฉพาะพื้นที่ภาคอีสานอีกต่อไป 

ที่ส�าคัญยังเพิ่มความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ถึงขั้นท�าให้ใน 

จงัหวดัล�าปางมีทัง้พืน้ทีภ่ยัแล้งรนุแรง และน�า้ท่วมรนุแรง 

เกิดขึ้นในห้วงเวลาเดียวกัน32

ธวัชชัย ส�าโรงวัฒนา อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 

ระบุว่า ประเทศไทยมีโอกาสจะได้รับผลกระทบจาก 

การแปรสภาพเป็นทะเลทราย เนือ่งจากความเสือ่มโทรม

ของดนิเป็นต้นเหต ุรวมถงึพืน้ทีป่่าลดลงอย่างรวดเรว็และ

ต่อเนื่อง ก่อให้เกิดปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน 

ค่อนข้างสงู และยงัมีการขยายตวัของดนิเคม็ เมือ่ประกอบ

กบัปรมิาณน�า้ฝนต�า่กว่าเกณฑ์ปกติจากการเปล่ียนแปลง 

ของสภาพอากาศ ท�าให้ปัญหาความแห้งแล้งและดิน

เสื่อมโทรมทวีความรุนแรงขึ้น33

ขุดบ่อบาดาล ขุดสระ ระดมเครื่องสูบน�า้ แจก

โอ่งยกัษ์ แจกน�า้ ท�าฝนหลวง และพกัหนีเ้กษตรกร เหล่านี้ 

คือมาตรการท่ีทุกรัฐบาลน�ามาใช้เพื่อรับมือกับภัยแล้ง 

พร้อมๆ กับทยอยประกาศพื้นที่ภัยพิบัติภัยแล้ง ขณะที่ 

ชาวบ้านบางพืน้ทีก่ท็�าพธิแีห่นางแมวตามความเชือ่ท้องถิน่ 

เพราะมองไม่เห็นช่องทางใดที่ดีกว่านี้

เปิดแผนรับมือพิบัติภัย:  
สึนำมิ น�้ำท่วม ภัยแล้ง ฯลฯ

ถึงแม้การเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติจาก 

คลืน่ยกัษ์สนึามจิะมคีวามก้าวหน้าอย่างเป็นรปูธรรม อกีทัง้ 

ยงัมกีารซกัซ้อมเพือ่อพยพอยูเ่ป็นประจ�าทกุปี แต่ก็ยังพบ

ว่า เมือ่เกดิเหตุแผ่นดนิไหวขนาด 8.6 รกิเตอร์ ทีบ่รเิวณ 

นอกชายฝ่ังทางด้านตะวนัตกเหนอืเกาะสุมาตรา ประเทศ

อินโดนีเซีย จนประชาชนแถบจังหวัดภาคใต้ รวมถึง 

ตึกสูงๆ ในกรุงเทพฯ รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือน ศูนย์เตือน

ภัยพิบัติแห่งชาติได้แจ้งเตือนภัยสึนามิในช่วงเย็นของ 

วนัที ่11 เมษายน 2555 แต่กลบัไม่มรีายการโทรทศัน์ใด 

ถ่ายทอดสัญญาณเตือนภัยนี้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการ

ถ่ายทอดสดรายการพเิศษของโทรทศัน์รวมการเฉพาะกจิ 

แห่งประเทศไทย (ทีวีพูล) ท�าให้คณะกรรมการกิจการ

กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

แห่งชาต ิ(กสทช.) เตรยีมจดัท�าประกาศเรือ่ง หลกัเกณฑ์

และวธิกีารปฏบิตังิานของผูป้ระกอบกจิการกระจายเสยีง 

และกิจการโทรทัศน์ ในกรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน

ขึ้น34

ขณะทีว่กิฤตหิมอกควนัในพืน้ทีภ่าคเหนอืทีร่นุแรง

เพิ่มมากขึ้น ก็ท�าให้ชาวเชียงใหม่ได้ออกมาเรียกร้อง 

ให้หน่วยงานของรัฐเลิกแก้ปัญหาหมอกควันเฉพาะหน้า

แบบปีต่อปี โดยเสนอแนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหา 

ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 

อย่างไรก็ตาม การเตรียมรับมอืภยัพิบตัคิรัง้ไหนๆ  

ดูจะไม่เอิกเกริกเท่ากับเหตุการณ์มหาอุทกภัยของลุ่มน�้า

เจ้าพระยาเม่ือปี 2554 จากแรงกดดันจากภาคอตุสาหกรรม 

ที่ขู่ว่าจะย้ายฐานการผลิตออกนอกประเทศหากรัฐบาล 

ยังไม่มีแผนป้องกันน�้าท่วมอย่างชัดเจน ท�าให้รัฐบาล 

ยิ่งลักษณ์ต้องรีบประกาศแนวทางบริหารจัดการน�า้ โดย
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795 สถานการณ์เด่นในรอบทศวรรษ

ต้ังคณะกรรมการ 3 ชดุ คอื 1. คณะกรรมการยทุธศาสตร์

เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศ (กยอ.) เพื่อ 

พดูคยุเรียกความเชือ่มัน่กบัต่างประเทศ 2. คณะกรรมการ

ยทุธศาสตร์เพือ่วางระบบการบรหิารจดัการทรพัยากรน�า้ 

(กยน.) เพื่อจัดท�าแผนระยะสั้นและระยะยาว 3. คณะ 

กรรมการบริหารจัดการน�้าและอุทกภัย (กบอ.) เพ่ือน�า

แผนทั้งหมดไปปฏิบัติป้องกันปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง

ในอนาคต

ตามมาด้วยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 

2555 ตั้ง “องค์กรบริหารจัดการน�้า” แบบบูรณาการใน 

รูปแบบที่เรียกว่า “Single Command” และจัดตั้งเป็น

หน่วยงานถาวรและมพีระราชบญัญตัริองรับต่อไป องค์กร 

นี้จะมีการท�างานใน 3 ระดับ คือ 1. ระดับนโยบาย 

คณะกรรมการนโยบายน�า้และอทุกภัยแห่งชาต ิ(กนอช.) 

มหีน้าท่ีมอบหมายนโยบายให้ กบอ. 2. ระดับคณะท�างาน  

คณะกรรมการบริหารจัดการน�้าและอุทกภัย (กบอ.)  

3. ระดับส�านักงานปฏิบัติงาน ส�านักงานนโยบายและ

บรหิารจดัการน�า้และอทุกภัยแห่งชาต ิ(สนอช.) มหีน้าที่

เป็นส�านักงานปฏิบัติหน้าที่ให้ กบอ.35

พร้อมกับออกพระราชก�าหนดกู้เงิน 3.5 แสน 

ล้านบาท เพือ่จดัท�าแผนบรหิารจดัการน�า้ในลุม่น�า้ภาคเหนอื 

ลุ่มน�า้ภาคกลาง ลุ่มน�้าอื่นๆ อีก 17 ลุ่มน�้าทั่วประเทศ  

และแหล่งน�า้ในพืน้ทีก่รงุเทพฯ นัน่หมายรวมถงึการสร้าง

ระบบปล่อยน�้า พื้นที่แก้มลิง อ่างเก็บน�้าขนาดเล็กและ

ขนาดใหญ่ รวมเป็นพื้นที่รับน�า้ไม่ต�่ากว่า 2 ล้านไร่

ขณะเดียวกัน สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้า 

และการเกษตร (องค์การมหาชน) กระทรวงวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลย ีมอบอปุกรณ์ตดิตามสถานการณ์น�า้อตัโนมตัิ  

(Media Box) ให้กบัหน่วยงานท้องถิน่ ส�าหรบัใช้ตดิตาม

ข้อมูลน�้าและสนับสนุนการตัดสินใจส่ังการเตือนภัยจาก

ระดับชุมชนสู่ระดับประเทศ36

ส่วนความช่วยเหลือนิคมอุตสาหกรรม รัฐบาลก็ 

มีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ 5 มิถุนายน 2555 อนุมัติงบ

ประมาณ 3,200 ล้านบาท เพื่อด�าเนินการสร้างเขื่อน 

ป้องกนันคิมอตุสาหกรรม 6 แห่ง ใช้เวลาก่อสร้างไม่เกนิ 

2 เดือน37

แม้นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร จะยืนยัน 

ถึงแผนบริหารจัดการน�้า และออกเดินทางลงพื้นที่เพื่อดู

ระบบปฏิบัติการ Single Command Center ตั้งแต ่

ต้นน�า้ กลางน�า้ ปลายน�า้ แต่ผลส�ารวจการบริหารจดัการ

น�้าของรัฐบาลในสายตาคนกรุงเทพฯ ของศูนย์วิจัย

มหาวทิยาลยักรงุเทพ (กรงุเทพโพล) ยังพบว่าคนกรงุเทพฯ  

มีความเชื่อม่ันอยู่ในระดับค่อนข้างน้อยถึงไม่เชื่อมั่นเลย

สูงถึงร้อยละ 6938

เมื่อภำคประชำชนลุกขึ้นมำช่วยตัวเอง

เม่ือเผชิญภัยพิบัติ ขณะที่การช่วยเหลือจาก 

ภาครัฐประสบปัญหาหลายประการ ทั้งเข้าไม่ถึง ล่าช้า 

ขั้นตอนยุ่งยาก มีหน่วยงานเกี่ยวข้องมากมายหลายส่วน  

ฯลฯ การช่วยเหลือตัวเองของภาคประชาชนและการ 

ร่วมมือกับภาคประชาสังคมจึงกลายเป็นทางออกหนึ่ง 

ตัวอย่างเช่น การเกิดเครือข่ายผู ้ประสบภัย 

สึนามิและสิทธิชุมชน ที่เข้าไปมีส่วนร่วมและประสาน 

กับหน่วยงานต่างๆ ในการจัดระบบเตือนภัยต่างๆ  

ไม่เฉพาะแผ่นดนิไหว สนึาม ิแต่ยงัรวมถงึน�า้หลากดนิถล่ม  

และยังเป็นอีกแรงหนึ่งเมื่อเกิดภัยพิบัติในภูมิภาคอื่นๆ  

อีกด้วย

ในช่วงเหตุการณ์น�้าท่วมครั้งใหญ่ 2554 ก็ม ี

ความเคลือ่นไหวของภาคประชาชนทีฉ่บัไว น่าประทบัใจ  

และโดดเด่นมาก นัน่คอื การเปิดเวบ็ไซต์ของศูนย์ข้อมูล

เพือ่การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภยั www.thaiflood.com  

โดยรวบรวมข้อมลูส�าคญัไว้อย่างครบถ้วน อาท ิประกาศ

เตือนภัยพิบัติ รายงานสถานการณ์น�้าท่วมล่าสุด เบอร์ 

โทรสายด่วนของหน่วยงานต่างๆ ในยามฉุกเฉิน และ

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับน�้าท่วม ฯลฯ ซึ่งยังคงเปิดให้บริการ 

ถึงปัจจุบัน

เช่นเดียวกับการแจกจ่ายคู่มือการดูแลเด็กและ 

ครอบครัวด้วยกองทัพมด เพื่อเป็นแนวทางในการดูแล

และประเมินปัญหาด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจให้แก่ 

ผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีของแผนงานสุขภาวะเด็กและ

เยาวชน สสส. ร่วมกบัคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยั

มหิดล39
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80 สุขภาพคนไทย 2556

นอกจากน้ี หลายหน่วยงานภาครัฐกม็กีารจดัท�า 

แผนรับมือภัยพิบัติพร้อมกับมีการซักซ้อม โดยจ�าแนก

ความเสี่ยงของการเกิดภัยพิบัติชนิดต่างๆ ตามแผนที่ 

ความเสี่ยง โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบหลัก คือ ศูนย์

ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั (ปภ.) เช่น ศนูย์ป้องกนั 

และบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เขต 15 เชียงราย  

จดัให้มกีารซ้อมแผนกูช้พีกูภ้ยัช่วยเหลอืผูป้ระสบอทุกภยั

และดินโคลนถล่ม, จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ร่วมกับ 

หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องซ้อมแผนช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัพบิตัิ

ทางอากาศ, ส�านักงานสาธารณสขุจังหวดัอ่างทอง ร่วมมอื 

หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องในพืน้ทีซ้่อมแผนรบัมือสารเคมโีรงงาน

น�้าแข็งรั่ว 

ส�านกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดั

ระนอง ฝึกซ้อมแผนอพยพหนีภัยสึนามิให้แก่ชาวบ้าน

บ้านบางเบน อ.กะเปอร์ ซึ่งเป็นพื้นที่ประสบภัยสึนามิ

เมื่อปี 2547 การฝึกซ้อมร่วมการปฏิบัติการช่วยเหลือ 

ผูป้ระสบภยัพบิตัฉุิกเฉินภาคสนาม ระหว่างชุดแพทย์สนาม

ฉกุเฉนิระดบัตตยิภมู ิ(Medical Emergency Response  

Team: MERT) กบัทหารและเจ้าหน้าทีป้่องกนัและบรรเทา

สาธารณภยัจงัหวดั ทีบ่รเิวณอ่างเกบ็น�า้จกัรพงษ์ (เขาอโีต้) 

อ.เมอืง จ.ปราจนีบรุ ีซ่ึงกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสขุ 

ร่วมกับสมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยจัดขึ้น 

เพือ่เตรยีมความพร้อมรองรบัภาวะภยัพิบตั ิเช่น น�้าท่วม 

น�้าป่าไหลหลาก และแผ่นดินถล่ม ให้สามารถรับมือกับ

ภัยพิบัติที่รุนแรงได้ดีขึ้น ฯลฯ

ท่ามกลางความพยายามรับมอืกบัพิบตัภิยัท่ีรนุแรง

มากขึ้นเรื่อยๆ นายแพทย์ประเวศ วะสี ได้กล่าวในพิธ ี

เปิดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 4 ในหัวข้อ “รับมือ

ภัยพิบัติ จัดการสุขภาวะ” เมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2555 ว่า

สงัคมไทยคงจะเผชญิกบัภยัพบิตัต่ิอไปในอนาคตข้างหน้า  

ท้ังท่ีเป็นภัยพิบัติจากธรรมชาติ และวิกฤติในด้านต่างๆ 

ทัง้วกิฤตเิศรษฐกจิ สงัคม ส่ิงแวดล้อม และวกิฤตกิารเมอืง 

พร้อมเสนอ 6 แนวทาง คือ40 

1. คนไทยต้องเปลี่ยนโลกทัศน์ วิธีคิด และ 

จิตส�านึกใหม่ ให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท เพราะการ

คดิว่าจะไม่ประสบภาวะวกิฤต ิจงึไม่มใีครเตรยีมตวั และ 

ต้องเพิ่มสมรรถนะ เพื่อให้เกิดการตื่นตัวในข้อมูล 

2. สร้างชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งทั่วประเทศ เพื่อ

รับภัยพิบัติและจัดการภัยสุขภาวะ ต้องส�ารวจข้อมูล 

ภัยพิบัติในพื้นที่จะเกิดจากอะไร จะป้องกันและรับมือ 

อย่างไร ต้องใช้เคร่ืองมืออะไรบ้าง จะส่ือสารให้รูท้ัว่ถงึกนั

อย่างไร ท�าการซักซ้อมภัยพิบัติอย่างสม�่าเสมอ 

3. มหาวทิยาลยัทกุแห่งควรมศีนูย์ศกึษาภยัพบัิติ  

เพื่อศึกษาลักษณะภูมิประเทศและภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้น 

เพื่อน�าไปสู่ความร่วมมือระหว่างท้องถิ่นและชุมชนอย่าง

ใกล้ชิด 

4. มรีะบบการสือ่สารทีใ่ห้รูค้วามจรงิอย่างทัว่ถงึกนั 

5. มเีครือ่งมอืตดัสนิใจทางนโยบายและยทุธศาสตร์ 

ระดบัชาติ ควรต้ังคณะกรรมการป้องกันภยัพบัิตแิห่งชาติ 

ซึ่งนอกจากมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และหัวหน้า 

หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเป็นกรรมการแล้ว ควรมคีณะกรรมการ

เสียงข้างมากที่มีความรู้ มาจากผู้น�าชุมชน นักวิชาการ 

และองค์กรอิสระ เพื่อสรรหาผู้มีความสามารถมาบริหาร

ยุทธศาสตร์และท�างานต่อเนื่อง 

6. ออกพระราชบัญญัติป้องกันภัยพิบัติแห่งชาติ  

รวบรวมความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติทั้งหมดมาบัญญัติเป็น

กฎหมาย เพื่อก�าหนดอ�านาจหน้าที่ทุกภาคส่วน

แม้จะยังไม่รูว่้าพิบตัภิยัล�าดบัต่อไปทีค่นไทยต้อง

เผชิญคืออะไร แต่บทเรียนที่คนไทยควรต้องเรียนรู้เสียท ี

หลงัจากผ่านพ้นวกิฤตภิยัครัง้แล้วครัง้เล่ากค็อื ประเทศไทย

ไม่ได้ปลอดจากภยัพบิตั ิไม่ว่าจะน�า้ท่วม พายุฝนฟ้าคะนอง 

ดนิโคลนถล่ม อากาศหนาวเยน็ ภาวะฝนแล้งยาวนาน หรอื 

แม้กระทั่งแผ่นดินไหวและสึนามิ ล้วนแต่เป็นส่วนหนึ่ง

ของชวีติทีท่กุคนอาจพบเจอและต้องผ่านพ้น สิง่ทีด่ทีีส่ดุ

ในการเผชิญรับมือกับภัยต่างๆ เหล่านี้ก็คือ การยอมรับ

และเตรียมตัวให้พร้อม
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สู่ทศวรรษที่สองของ
การปฏิรูประบบสุขภาพ

815 สถานการณ์เด่นในรอบทศวรรษ

 หนึ่งในการเปลี่ยนแปลงชัดเจน 

ของสังคมไทยกว่าทศวรรษที่ 

ผ่านมา คือการปฏิรูประบบสุขภาพ ทัง้ในส่วน 
ที่เป็นแมบ่ทความคดิเรื่องสขุภาพ-สุขภาวะ และ

ความคกึคกัในการมสีว่นรว่มก�าหนดเจตนารมณแ์ละขบัเคลื่อน
นโยบายดา้นสขุภาพของประชาคม-ภาคประชาสงัคม ผลแหง่

การปักหลักความคิดใหม่ด้านสุขภาพในวันนี้ยังคงทรงพลัง และเติบโต 
ต่อเนื่อง แต่ดูเหมือนว่าก้าวต่อไปจะยังมีข้อท้าทาย ขวากหนาม และปัญหา

ใหม่ๆ รออยู่มิใช่น้อย

5

สังคมไทยในชว่งหลงัการประกาศใชร้ฐัธรรมนญูฉบบั พ.ศ. 2540 นัน้ กลา่วไดว้า่เตม็ไปด้วยบรรยากาศของการเปลี่ยนแปลงหลายลักษณะ ทั้งในโครงสร้างของสถาบันหลักต่างๆ เช่น การปฏิรูปการเมือง 

การปฏิรูประบบราชการ การกระจายอำานาจ การขยายตัวของสิทธิ และการมีส่วนร่วมของพลเมือง แต่ที่

สำาคญัอยา่งยิง่คอืการขยายตวัของภาคประชาสงัคมและภาคประชาชนในการมสีว่นรว่มตดัสนิใจกำาหนดชวีติ

สาธารณะด้านต่างๆ และหนึ่งในความเคล่ือนไหวครั้งสำาคัญของประวัติศาสตร์สาธารณสุขไทย นั่นก็คือ 

การปฏิรูประบบสุขภาพ 

56-02-089_001-196_Thai_new4-4_J.indd   81 4/4/13   6:28 PM



82 สุขภาพคนไทย 2556

ทศวรรษแรกของกำรปฏิรูประบบสุขภำพ

ทีจ่รงิแล้วการปฏริปูระบบสขุภาพในช่วงทศวรรษ 

ทีผ่่านมา เป็นผลจากการผลกัดนัและขบัเคลือ่นยาวนาน

ตั้งแต่ช ่วงต้นทศวรรษ 2530 โดยบุคลากรในสาย 

การแพทย์และสาธารณสุขจ�านวนหนึ่งที่เล็งเห็นถึงวิกฤติ 

ของระบบสาธารณสขุและความจ�าเป็นของประเทศไทยที่ 

ต้องมกีารปรบัเปลีย่นความคดิแม่บทด้านสขุภาพท้ังระบบ 

เสียใหม่ การปฏิรูประบบสุขภาพเริ่มก่อตัวเป็นรูปร่าง

จรงิจงัภายหลงัการจดัตัง้สถาบนัวจิยัระบบสาธารณสขุใน 

พ.ศ. 2535 เพื่อเป็นหน่วยงานสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ

ระบบสาธารณสุข ซึ่งได้ผลิตงานชิ้นส�าคัญๆ ที่เป็น

ประโยชน์กับการปฏิรูประบบสุขภาพมาอย่างต่อเนื่อง  

โดยเฉพาะการทบทวนย้อนคดิถงึปัญหาของระบบสขุภาพ

ที่ประเทศไทยและทั่วโลกเผชิญร่วมกัน1 

ในช่วง พ.ศ. 2539 - 2543 คณะกรรมาธิการ 

การสาธารณสุข วุฒิสภา และคณะท�างานที่เกี่ยวข้อง 

ได้จัดท�ารายงานระบบสุขภาพประชาชาติข้ึนมา โดยมี

ข้อเสนอส�าคญัคอืการปฏริปูระบบสขุภาพ เสนอแก่วฒุสิภา 

ในเดือนมีนาคม 2543 ปีเดียวกันนั้นก็มีระเบียบส�านัก

นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ

ก�าหนดให้คณะกรรมการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาต ิ 

(คปรส.) ท�าหน้าที่ผลักดันให้มีการปฏิรูประบบสุขภาพ 

และจัดท�าร่าง พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ ที่ก�าหนดระบบ 

โครงสร้าง กลไก กติกา และเงื่อนไขของระบบสุขภาพ 

ทีส่มบรูณ์ให้แล้วเสรจ็ภายใน 3 ปี ต่อมาขยายเป็นไม่เกนิ 

5 ปี และขยายต่อจนกว่าการจัดท�า พ.ร.บ.สุขภาพ 

แห่งชาติจะแล้วเสรจ็ โดยมสี�านกังานปฏริปูระบบสขุภาพ

แห่งชำติ (สปรส.) ท�าหน้าที่เป็นเลขานุการ 

การปฏรูิประบบสขุภาพทีเ่กิดขึน้ในสงัคมไทยนัน้ 

เรียกได้ว่าเป็นการปรับเปลีย่นแม่บทความคดิเร่ืองสขุภาพ

เสียใหม่ ที่ส�าคัญคือ การขยายกรอบคิดเรื่องสุขภาพ 

จากที่เน้นชีวการแพทย์ หรือการเน้นอวัยวะและความ 

เจ็บป่วยของแต่ละบุคคลไปสู่สุขภาวะ ที่กินความกว้าง

ไปถึงมิติทางสังคม วัฒนธรรม และปัญญา2 

จากความคดิทีเ่จบ็ป่วยแล้วค่อยไปหาหมอรักษา

ไปสู่ความคิด ‘สร้างน�าซ่อม’ ที่ย้ายหัวใจของสุขภาพ 

ไปไว้ท่ีการสร้างเสรมิสขุภาพและการด�าเนนิการต่างๆ ที่

กว้างกว่าการดูแลทางการแพทย์และสาธารณสุข นอกจากนี้

หลักกำรส�ำคัญของพระรำชบัญญัติสุขภำพแห่งชำติ พ.ศ. 2550

• สุขภาพไม่ใช่โรคและการรักษาโรค แต่หมายถึงสุขภาวะ ที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย จิต ปัญญา และสังคม 

เชือ่มโยงเป็นองค์รวมอย่างสมดลุ การดแูลสุขภาพมคีวามหมายกว้างกว่าการเจบ็ป่วยทางกายและทางใจ โดยรวมถงึ

การสร้างสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ และสังคมที่อยู่เย็นเป็นสุขด้วย

• ปรบัจากระบบสุขภาพแบบตัง้รบัความเจบ็ป่วย มาเป็นระบบแบบรกุสร้างสขุภาพทีด่ ีหรอื “สร้างน�าซ่อม” 

ที่เน้นการดูแลป้องกันสุขภาพมากกว่ารักษาความเจ็บป่วย

• สขุภาพเป็นส่วนหนึง่ของศกัดิศ์รแีละคณุค่าความเป็นมนษุย์ ทกุคนมีสทิธทิีจ่ะด�ารงชวีติในสิง่แวดล้อมและ

สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ มีสิทธิรับ/ไม่รับบริการและการคุ้มครองดูแลสุขภาพอย่างทั่วถึง และมีหน้าที่ปกป้อง

ดูแลตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้มีสุขภาพดี

• จัดตั้งคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ส�านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ จัดท�าธรรมนูญว่าด้วย

ระบบสุขภาพแห่งชาติเพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางของระบบสุขภาพแห่งชาติ มีเครื่องมือพัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือ

สุขภาพแบบมีส่วนร่วม ได้แก่ สมัชชาสุขภาพ การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ และกลไกคณะกรรมการต่างๆ 

เพื่อเชื่อมโยงการท�างาน ทั้งภาควิชาการ การเมือง และสังคมเข้าด้วยกัน

ที่มา: ส�านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ. 2552. พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550. นนทบุรี: ส�านักงานคณะกรรมการสุขภาพ 

แห่งชาติ.; ประเวศ วะสี. 2546. การปฏิวัติเงียบ: การปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาต.ิ นนทบุรี: ส�านักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ.
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835 สถานการณ์เด่นในรอบทศวรรษ

ยังรวมเอาการแพทย์ท่ีหลากหลายเข้ามาอยู่ในระบบ

สุขภาพด้วย ทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น การแพทย์แผนไทย 

และการแพทย์พื้นบ้าน 

แม้เป้าหมายใหญ่จะเป็นการปรับเปลี่ยนระบบ 

วิธีคิดและระบบบริการด้านสุขภาพ แต่กระบวนการ

เคลื่อนไหวเพื่อปฏิรูประบบสุขภาพครั้งนี้ก็ได้ขยายตัว 

ไปสู ่การเปลี่ยนแปลงระบบสุขภาพโดยรวมทั้งหมด  

ผ่านยทุธศาสตร์ทีเ่รยีกว่า “สามเหลีย่มเขยือ้นภเูขา” อนั 

หมายถึงการขบัเคล่ือนด้วยพลังสามประสานจากการสร้าง 

ความรู้ของภาควิชาการ การเคลื่อนไหวของภาคประชา

สังคม และภาคการเมือง3 

หลักกำรส�ำคัญของธรรมนูญว่ำด้วยระบบสุขภำพแห่งชำติ พ.ศ. 2552

• เป็นกรอบและแนวทางก�าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการด�าเนินงานด้านสุขภาพของประเทศ ที่ได้

จากการรับฟังความคิดเห็นจากสมัชชาสุขภาพ การใช้ข้อมูลวิชาการและการจัดการความรู้ เสนอให้คณะรัฐมนตรี

เห็นชอบและส่งต่อให้หน่วยงานระดับปฏิบัติ โดยมีการทบทวนทุก 5 ปี เป็นอย่างน้อย

• ปรัชญาและแนวคิดหลักของระบบสุขภาพ คือ เป็นระบบความสัมพันธ์องค์รวมด้านสุขภาพ โดยค�านึงถึง

สิทธิ คุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเป็นธรรมและเท่าเทียมกันในสังคม การพึ่งตนเองตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง ธรรมาภิบาล ความรู้และปัญญาเป็นพื้นฐาน

• จัดให้มีหลักประกันและความคุ้มครองให้เกิดสุขภาพที่ครอบคลุมประชาชนทุกคน 

• การสร้างเสริมสุขภาพ ด้วยยุทธศาสตร์ 5 ข้อ คือ การพัฒนานโยบายสาธารณะ สิ่งแวดล้อมและสภาพ

แวดล้อมเพื่อสุขภาพ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การพัฒนาศักยภาพด้านสุขภาพของบุคคล ครอบครัว และ

ชุมชน และการปฏิรูประบบบริการสาธารณสุขที่เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพ

• การป้องกันและควบคุมโรคและปัจจัยที่คุกคามสุขภาพอย่างเชื่อมโยงกันทุกระดับ และมีส่วนร่วมจาก 

ทุกภาคส่วน

• ระบบบรกิารสาธารณสขุต้องมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล มหีวัใจของความเป็นมนษุย์ มุง่เน้นประโยชน์

สาธารณะไม่ใช่การค้าก�าไรเชิงธุรกิจ และมีการควบคุมคุณภาพ 

• การส่งเสรมิ สนบัสนนุ การใช้และการพฒันาภมูปัิญญาท้องถิน่ด้านสขุภาพ การแพทย์แผนไทย การแพทย์

พืน้บ้าน และการแพทย์ทางเลอืกอืน่ๆ อย่างเท่าเทยีมกนัและสอดคล้องกบัวถิชีมุชน วฒันธรรม ความเชือ่ ประเพณี 

เพื่อเป็นทางเลือกในการดูแลสุขภาพของประชาชนและสามารถเข้าถึงได้ง่าย จัดตั้งโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย 

ที่มีมาตรฐาน

• ให้มีระบบการคุ้มครองผู้บริโภคที่เข้มแข็ง ด้วยการสร้างเสริมศักยภาพของผู้บริโภค มีข้อมูลที่ผู้บริโภค

ตัดสินใจได้อย่างรู้เท่าทัน สนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้บริโภค องค์กร และเครือข่าย และมีระบบชดเชยเยียวยา 

ที่มีประสิทธิภาพ

• สนับสนุนการสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสุขภาพ และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ  

โดยค�านึงถึงประโยชน์สาธารณะ 

• การผลติและการพฒันาบุคลากรด้านสาธารณสขุ ให้มจี�านวนเพยีงพอและกระจายอย่างทัว่ถงึและเป็นธรรม 

และการเงินการคลังด้านสุขภาพที่ต้องเป็นไปเพื่อความยั่งยืน โปร่งใส ไม่มุ่งเน้นผลประโยชน์เชิงธุรกิจ

ที่มา: ส�านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ. 2552. ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2552. นนทบุรี: ส�านักงานคณะกรรมการสุขภาพ

แห่งชาติ.
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84 สุขภาพคนไทย 2556

ด้วยการเริ่มต้นจากทบทวนและสังเคราะห ์

องค์ความรู้ที่เข้มแข็งและรอบด้านของการเปลี่ยนแปลง

ไปสู่ระบบสุขภาวะที่พึงประสงค์จากภาควิชาการ ค่อย 

ขยายไปสูก่ารมส่ีวนร่วมผลกัดนัและสร้างเจตนารมณ์ร่วม

กันของภาคสังคม ผ่านเวทีถกแถลงแลกเปลี่ยนประเด็น

สุขภาพหลากหลายมิติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ

ประชาชนที่สนใจมากมายทั่วประเทศ ทั้งที่เป็นปัจเจก 

บุคคล กลุ่ม/คณะท�างาน ผู้น�าชุมชน ตัวแทนท้องถิ่น 

ประชาคม เครือข่ายภาคประชาสังคมและภาครัฐระดับ 

ต่างๆ กลายเป็นจดุเด่นประการหนึง่ของการปฏริปูระบบ

สุขภาพไทย ที่ประสานเสียงและพลังไปสู่ภาคการเมือง

ให้ยอมรับเจตนารมณ์ที่ก�าหนดร่วมกันนี้ ผ่านกฎหมาย 

สขุภาพแห่งชาตทิีย่กร่างและถกแถลงในทกุมาตรา ก่อน

เสนอเข้าสู่กระบวนการนิติบัญญัติและตราเป็นพระราช

บัญญัติได้ใน พ.ศ. 2550 และคลอดธรรมนูญว่าด้วย 

ระบบสุขภาพแห่งชาติในอีก 2 ปีต่อมาคือ พ.ศ. 25524

จำกรำกหญำ้ประชำสงัคมสูส่มชัชำสขุภำพ
‘สมชัชาสขุภาพ’ กลายเป็นค�าตดิหคูนไทยในช่วง 

ทศวรรษทีผ่่านมา ในฐานะการรวมตวัเพือ่พดูคยุ แลกเปล่ียน

เรยีนรู ้ถกแถลง หาทางออกของปัญหาสขุภาพในมติต่ิางๆ 

ของผูค้น องค์กร เครอืข่ายประชาคมทีเ่กีย่วข้องกบัสขุภาพ

ในองค์รวม ร่วมกันพัฒนาและผลักดันข้อเสนอและ 

มตทิีเ่กดิขึน้จากเวทสีาธารณะแห่งนีใ้ห้กลายเป็นนโยบาย

สาธารณะและเป็นจริงในระดับปฏิบัติ สมัชชาสุขภาพ

กลายเป็นเวทีประจ�าปีที่เปิดพื้นที่ให้กับผู้คนกลุ่มต่างๆ 

และภาคประชาสงัคมได้ร่วมเคลือ่นไหวอย่างคกึคกัมชีวีติ

ชีวา และยังคงเป็นกลไกส�าคัญของการเคลื่อนไหวทาง

สังคมในเรื่องสุขภาวะมาอย่างต่อเนื่อง 

ผ่านมาแล้วกว่าทศวรรษ บทบาทและสถานะ 

ของสมัชชาสุขภาพในวันนี้ เป็นดังท่ีนายแพทย์อ�าพล 

จินดาวัฒนะ กล่าวไว้ว่า (1) สมัชชาสุขภาพนั้นเป็น 

กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบ 

ที่มา: ปรับปรุงจาก อ�าพล จินดาวัฒนะ. 2546. ปฏิรูปสุขภาพ: ปฏิรูปชีวิตและสังคม. นนทบุรี: ส�านักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ, หน้า 54.

ปจเจก

บุคคล

สุขภาพ

สภาพ

แวดลอม

ระบบ

บริการ

สุขภาพ

¡ÃÃÁ¾Ñ¹¸Ø�

àÈÃÉ°¡Ô¨
¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
»ÃÐªÒ¡Ã ¤ÃÍº¤ÃÑÇáÅÐ¡ÒÃÍ¾Â¾ÂŒÒÂ¶Ôè¹

¤‹Ò¹ÔÂÁ/¤ÇÒÁàª×èÍáÅÐÇÑ²¹¸ÃÃÁ

¡ÒÃàÁ×Í§/¡ÒÃ»¡¤ÃÍ§

ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ
â¤Ã§ÊÃŒÒ§¾×é¹°Ò¹

à·¤â¹âÅÂÕ

¤Ø³ÀÒ¾/»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾

ÃÑ°/àÍ¡ª¹

àÊÁÍÀÒ¤/¤ÇÒÁ¤ÃÍº¤ÅØÁ

»ÃÐàÀ·áÅÐÃÐ´ÑººÃÔ¡ÒÃ

¾ÄµÔ¡ÃÃÁÊØ¢ÀÒ¾

¤ÇÒÁàª×èÍ

¨ÔµÇÔÞÞÒ³

ภาพแสดงความเช�อมโยงของ 4 พ.ร.บ.กับระบบสุขภาพ

¾.Ã.º.ÊØ¢ÀÒ¾áË‹§ªÒµÔ
(¡Åä¡¹âÂºÒÂáÅÐ

ÂØ·¸ÈÒÊµÃ�ÊØ¢ÀÒ¾áººÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁ)

¾.Ã.º.ËÅÑ¡»ÃÐ¡Ñ¹ÊØ¢ÀÒ¾áË‹§ªÒµÔ
(»¯ÔÃÙ»ÃÐºººÃÔ¡ÒÃÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢)

¾.Ã.º.¡Í§·Ø¹Ê¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃÊÃŒÒ§ÊØ¢ÀÒ¾
(Ê¹ÑºÊ¹Ø¹ÃÙ»¸ÃÃÁ¡ÒÃÊÃŒÒ§àÊÃÔÁÊØ¢ÀÒ¾)

¾.Ã.º.Ê¶ÒºÑ¹ÇÔ¨ÑÂÃÐººÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢
(ÊÃŒÒ§¤ÇÒÁÃÙŒàªÔ§ÃÐººà¾×èÍ¡ÒÃ»¯ÔÃÙ»)

56-02-089_001-196_Thai_new4-4_J.indd   84 4/4/13   6:28 PM



855 สถานการณ์เด่นในรอบทศวรรษ

มีส่วนร่วม ในทศิทางสร้างน�าซ่อม และมองเร่ืองสขุภาพ

ในมิติกว้างกว่าเรื่องทางการแพทย์และสาธารณสุข  

(2) เป็นกระบวนการพฒันาประชาธปิไตยแบบมส่ีวนร่วม 

และ (3) เป็นกระบวนการเสริมสร้างพลังอ�านาจภาค

ประชาชนและการเคลื่อนไหวทางสังคม ผ่านการพัฒนา

นโยบายสาธารณะเพือ่สขุภาพร่วมกนั ทัง้ในระดบัชมุชน 

ท้องถิ่น และระดับชาต5ิ 

จากสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับสาธิต)  

ครัง้แรกท่ีเกดิขึน้ใน พ.ศ. 2544 ในฐานะกลไกขบัเคลือ่น

การปฏิรูประบบสุขภาพ เพื่อผลักดันกฎหมายสุขภาพ 

แห่งชาติให้ส�าเร็จ หลายแสนผู้เข้าร่วม หลายร้อยเวที 

หลากรปูแบบของสมชัชาสขุภาพขยายตวัเกดิขึน้ทัว่ประเทศ 

ทัง้สมชัชาสขุภาพเฉพาะพืน้ที ่ได้แก่ สมชัชาสขุภาพจงัหวดั 

สมัชชาสุขภาพภาค และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น 

ทีย่ดึประเดน็เกีย่วข้องกบัสขุภาวะเป็นหลกั ได้แก่ สมชัชา

สขุภาพว่าด้วยสารเคมใีนการเกษตร สมชัชาว่าด้วยความ

อยู่เย็นเป็นสุข สมัชชาว่าด้วยสุขภาวะของเด็ก เยาวชน 

และครอบครัว เป็นต้น6 

ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2551 จนถงึปัจจบุนั มกีระบวนการ

สมัชชาสขุภาพแห่งชาตเิพือ่พฒันาและขบัเคลือ่นนโยบาย

สาธารณะเพื่อสุขภาพท่ีเน้นการมีส่วนร่วมตลอดทั้งปี  

โดยมีการจัดประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติปีละ 1 ครั้ง 

จัดแบ่งกลุ่มเครือข่ายออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่คือ (1) กลุ่ม

เครือข่ายพื้นที่หรือเครือข่ายจังหวัด 77 กลุ่ม (2) กลุ่ม

เครือข่ายภาคประชาสังคม ชุมชน และเอกชน รวม 65 

กลุ่ม (3) กลุ่มเครือข่ายภาควิชาชีพ/วิชาการ 35 กลุ่ม 

และ (4) กลุ่มเครือข่ายภาคการเมือง/ราชการ/องค์กร

ของรัฐ 57 กลุ่ม7

มตขิองสมชัชาสขุภาพแห่งชาตทิีเ่กิดขึน้ในแต่ละ

ครั้งนั้น นอกจากจะถูกน�าไปปฏิบัติในระดับท้องถิ่นแล้ว

ยังได้ถูกน�าเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อมอบนโยบายให้

หน่วยงานน�าไปปฏบิติั เช่น มติว่าด้วยแผนพฒันาท่ียัง่ยนื

บนฐานการพึ่งตนเองด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 

กรณีภาคใต้ ซึ่งเสนอให้เพิ่มนโยบายสร้างโอกาสทาง 

การศกึษาให้กบัเยาวชน พฒันาอตุสาหกรรมทีส่อดคล้อง

กบัศกัยภาพของพืน้ที ่ตามความต้องการและความจ�าเป็น

ของท้องถิ่นโดยไม่กระทบวิถีชีวิตและสุขภาพชุมชน8  

การเข้าถึงยาถ้วนหน้าของประชากรไทย การส่งเสริม

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยและญาติกับบุคลากรทาง 

การแพทย์ นโยบายการเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ 

มาตรการท�าให้สังคมไทยไร้แร่ใยหิน ความปลอดภัย 

ทางอาหารและการจัดการน�้ามันทอดซ�้าเสื่อมสภาพ  

การบริหารจัดการทรัพยากรลุ่มน�้าขนาดเล็กอย่างยั่งยืน

โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายและภาคีทุก 

ภาคส่วน9 เป็นต้น 

แม้สมัชชาสุขภาพจะไม่ได้มีอ�านาจบังคับให้ 

หน่วยงานปฏบิตั ิเพราะเป็นกระบวนการทีว่างอยูบ่นความ

เชือ่เรือ่งการใช้อ�านาจทางสงัคม แต่อย่างน้อยทีส่ดุสมัชชา

สขุภาพกส่็งผลดงัที ่นพ.อ�าพล จนิดาวฒันะ ระบ ุ“ทีบ่อก

ว่ามตขิองทีป่ระชมุสมชัชาสขุภาพแห่งชาตไิม่มผีลอะไรที่ 

ครม. เห็นชอบ และไม่เคยเกิดผลในทางปฏิบัติ แต่ใน 

อ�านาจอ่อนนั้นกลับมีผล เพราะเจ้าของมติซึ่งเป็นคนที่

ไปร่วมผลักดันมติจะคอยติดตาม ผลักดัน และทวงถาม

ว่าส่วนราชการนั้นท�าตามมติหรือไม่ ที่ท�ามาทั้งหมด  

พ.ร.บ.สขุภาพแห่งชาติ สมชัชาสขุภาพแห่งชาต ิธรรมนญู

สุขภาพ หรือแม้แต่เครื่องมือเอชไอเอนั้น คือ การเสริม

ความเข้มแข็งชุมชนนั่นเอง”10

สี่สถำบันด้ำนสุขภำพ: กลไกส�ำคัญ 
ของกำรปฏิรูประบบสุขภำพไทย

ในช่วงของการปฏิรูประบบสุขภาพ 4 องค์กร

ส�าคัญที่เป็นทั้งกลไกและเครื่องมือเชิงสถาบันในการ 

ผลักดันการปฏิรูปฯ มาอย่างต่อเนื่อง คือ 4 ส. ได้แก่ 

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ส�านักงานปฏิรูป

ระบบสุขภาพแห่งชาติ (สปรส.) ที่ต่อมากลายเป็น 

ส�านกังานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาต ิ(สช.) ส�านกังาน

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ 

ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)11 แม้

จะมีบทบาทและภารกิจต่างกัน แต่ทั้ง 4 สถาบันทาง

สุขภาพข้างต้นต่างยึดเอายุทธศาสตร์สามเหลี่ยมเขยื้อน

ภูเขาเป็นแนวทางในการปฏิรูประบบสุขภาพให้ส�าเร็จ
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86 สุขภาพคนไทย 2556

ส. ที่ 1 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 

จดัตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญตัสิถาบนัวจิยัระบบสาธารณสขุ  

พ.ศ. 2535 เป็นองค์กรอสิระทีท่�าหน้าทีท่างวชิาการ ท�างาน

วจิยัเพือ่สร้างความรูใ้นมิตต่ิางๆ ส�าหรบัการปฏริปูระบบ

สุขภาพ และจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพ 

ของประเทศ ภายหลังจากที่มี พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ 

พ.ศ. 2550 แล้ว สวรส.ก็ยังคงเป็นฝ่ายวิชาการเพื่อ 

สนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายของคณะกรรมการ

สุขภาพแห่งชาติและคณะอนุกรรมการต่างๆ รวมถึง 

การประชมุสมชัชาสุขภาพแห่งชาต ิและหนัมาเน้นบทบาท

จัดการความรู้สู่ระบบสุขภาพที่เป็นธรรมและยั่งยืน ตาม

ยทุธศาสตร์ต่างๆ เช่น การสร้างความเป็นธรรมในระบบ 

ประกนัสขุภาพ การพฒันาความเข้มแขง็ของระบบอภบิาล 

การพัฒนาความเข้มแข็งของระบบสุขภาพชุมชน การ

พฒันานโยบายทีส่นบัสนนุความเป็นธรรม และการพฒันา

ระบบวิจัยสุขภาพ12

ตลอด 20 ปีท่ีผ่านมา สวรส. เป็นหัวเรือใหญ่

ของการสร้างความรูเ้พือ่การปฏริปูระบบสขุภาพ ทัง้ยงัมี

ส่วนในการจัดตั้งองค์กรที่เกี่ยวข้องกับระบบสาธารณสุข 

ในมิติต่างๆ มากมาย ได้แก่ ส�านักงานพัฒนานโยบาย

สุขภาพระหว่างประเทศ (International Health Policy 

Program: IHPP - 2541) สถาบนัพฒันาและรบัรองคณุภาพ 

โรงพยาบาล (สรพ. - 2542) ส�านกังานปฏิรปูระบบสขุภาพ

แห่งชาต ิ(สปรส. - 2543) ผลกัดนัพระราชบญัญตักิองทนุ

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 จนน�ามาสู ่

การตั้งส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

(สสส. - 2544) พฒันาระบบประเมนิผลกระทบด้านสุขภาพ 

(Health Impact Assessment: HIA - 2544) 

ทัง้ยงัจดัท�าแผนยทุธศาสตร์ก�าลงัคนด้านสขุภาพ

แห่งชาต ิ(2550) และส�านกังานวจิยัและพฒันาก�าลงัคน

ด้านสขุภาพ (สพค.) แผนงานความร่วมมอืภูมิภาคเอเซยี

การวิจัยโรคติดเชื้ออุบัติใหม่อุบัติซ�้า (2550) สถาบัน

สุขภาพวิถีไทย (2550) โครงการประเมินเทคโนโลยี 

และนโยบายด้านสุขภาพ (Health Intervention and 

Technology Assessment Program หรอื HITAP - 2550) 

แผนงานวิจัยและพัฒนาระบบยา (2552) ส�านักงาน

พัฒนาระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพแห่งชาติ 

(2553 - 2555) เป็นต้น13

ปัจจบุนั สวรส. มีองค์กรทีเ่รยีกว่า “เครอืสถาบนั”  

ทัง้หมด 7 องค์กร ประกอบด้วย ส�านกังานกลางสารสนเทศ

บรกิารสขุภาพ (สกส.) ส�านกังานพัฒนาระบบตรวจสอบ 

การเบกิจ่ายเงนิค่ารกัษาพยาบาล (สพตร.) สถาบนัพฒันา 

การคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์ (สคม. - 2550) ส�านักงาน 

วจิยัเพือ่การพฒันาหลกัประกนัสขุภาพไทย (สวปก. - 2548) 

สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ (สสพ. - 2548) ศูนย์

พัฒนากลุ่มโรคร่วมไทย (ศรท. - 2554) และศูนย์พัฒนา

มาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (ศมสท. - 2555)14

ส. ที ่2 สำานกังานคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ 

(สช.) ที่ปรับสถานะจาก สำานักงานปฏิรูประบบสุขภาพ

แห่งชาต ิ(สปรส.) ตัง้ขึน้ตามระเบยีบส�านักนายกรฐัมนตรี 

เป็นส�านักงานอิสระใน สวรส. ท�าหน้าที่ส่งเสริมการ 

มีส่วนร่วมในการปฏิรูประบบสุขภาพจากทุกภาคส่วน  

เมื่อแรกตั้งในปี 2543 นั้น สปรส. มีภารกิจส�าคัญ คือ 

ยกร่าง พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติให้ส�าเร็จภายใน 3 ปี  

ด้วยการสร้างกระแสการปรับเปลี่ยนวิธีคิดด้านสุขภาพ 

ของคนไทย จากการซ่อมสุขภาพสู่การสร้างสุขภาพ  

ผ่านยุทธศาสตร์สามเหล่ียมเขย้ือนภูเขา สนับสนุน 

การเคลือ่นไหว สร้างการมส่ีวนร่วมของประชาชน ชมุชน 

สังคม และองค์กรที่เกี่ยวข้องให้ร่วมตัดสินใจ สนับสนุน

กิจกรรมทางวิชาการเพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้เพื่อการ

ปฏิรูประบบสุขภาพ และสร้างความร่วมมือระหว่างภาค

ประชาสังคม ชุมชน ภาคการเมือง ภาคราชการ ภาค

วิชาการและวิชาชีพ รวมถึงหน่วยงานและองค์กรต่างๆ 

ที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันการปฏิรูประบบสุขภาพร่วมกัน

ภายหลังจาก พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ ตรา 

ออกเป็นกฎหมายในปี 2550 สปรส. ก็เปลี่ยนสถานะมา

เป็น ส�านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)  

มีสถานะเป็นหน่วยงานของรัฐ เป็นนิติบุคคลในก�ากับ

นายกรัฐมนตรี ท�าหน้าที่เป็นองค์กรเลขานุการให้กับ 

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) มีภารกิจหลัก 

คอื สร้างและจดัการความรูเ้พือ่การพฒันาระบบสขุภาพ  

สนับสนุนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพผ่าน
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875 สถานการณ์เด่นในรอบทศวรรษ

กระบวนการสมัชชาสุขภาพและการประเมินผลกระทบ

ด้านสขุภาพ (เอชไอเอ) การสร้างความร่วมมอืทางสงัคม

และการสือ่สารสาธารณะ และการบรหิารจดัการ ประสาน

งานระหว่างหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง15 

ส. ท่ี 3 สำานกังานกองทุนสนบัสนนุการสร้างเสรมิ 

สุขภาพ (สสส.) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 อยู่ภายใต ้

การก�ากับดูแลของนายกรัฐมนตรี ได้รับเงินทุนหลักจาก

ค่าธรรมเนียมที่เก็บเพิ่มจากภาษีสรรพสามิตยาสูบและ 

สรุาในอตัราร้อยละ 2 ต่อปี มาจดัการเป็นกองทนุสนบัสนนุ 

ขับเคลื่อนกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพ และกระตุ้น 

ให้ประชาชนลดละเลิกพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ สสส. 

ถือเป็นองค์กรที่จัดสรรทุนในลักษณะ “น�้ามันหล่อล่ืน” 

และ “ตัวเร่งปฏิกริยา” ให้แก่ภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ  

ภาควชิาการ และภาคประชาสงัคมจ�านวนมาก เพือ่เป็น

พลังขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพ ตาม

ยุทธศาสตร์ “ไตรพลัง” อันได้แก่ พลังปัญญา หรือ 

การขยายพื้นที่ทางปัญญา โดยพัฒนาองค์ความรู้อย่าง

เพยีงพอและเท่าทนัจากทกุภาคส่วนของสงัคม พลงัสงัคม 

หรือการขยายพื้นที่ทางสังคม ให้เกิดการระดมพลังจาก 

ภาคเีครอืข่าย รณรงค์ และเฝ้าระวงัเพือ่สร้างเสรมิสขุภาพ

อย่างต่อเนื่อง และพลังนโยบาย หรือการขยายพื้นที่ 

การมีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะ16

ปัจจบุนั สสส. จดัสรรทนุสนบัสนนุตามเป้าประสงค์ 

6 ประการ ผ่าน 13 แผนด�าเนินงาน ใน 11 ส�านัก17 

ดังนี้ คือ 

- เป้าประสงค์ 1 ลดปัจจัยเสี่ยงหลัก ประกอบ 

ด้วย 4 แผน คอื แผนควบคมุการบรโิภคยาสบู แผนควบคมุ

การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แผนการสนับสนุนการ 

ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและภัยพิบัติ และแผนส่งเสริม

การออกก�าลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ

- เป้าประสงค์ 2 พัฒนากระบวนการลดปัจจัย

เสี่ยงทางสุขภาพอื่นๆ ประกอบด้วยแผนควบคุมปัจจัย

เสีย่งทางสขุภาพ และแผนสขุภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ

- เป้าประสงค์ 3 พฒันาต้นแบบสขุภาวะ ประกอบ 

ด้วย 3 แผนหลกั คอื แผนสขุภาวะชุมชน แผนสขุภาวะ

เดก็ เยาวชน และครอบครวั และแผนสร้างเสรมิสขุภาวะ

ในองค์กร

ที่มา: ส�านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
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88 สุขภาพคนไทย 2556

- เป้าประสงค์ 4 ขยายโอกาสในการสร้างนวตักรรม 

ได้แก่ แผนสนบัสนนุโครงการเปิดรบัทัว่ไปและนวตักรรม

- เป้าประสงค์ 5 สร้างความตื่นตัวและค่านิยม

ใหม่ในสังคม ได้แก่ แผนสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม

- เป้าประสงค์ 6 ส่งเสริมสมรรถนะของระบบ

สุขภาพและบริการสุขภาพ ประกอบด้วยแผนสนับสนุน

การสร้างเสรมิสขุภาพผ่านระบบบรกิารสขุภาพ และแผน

พัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนเพื่อการสร้างเสริมสุข

ภาพ18

และ ส. ที่ 4 สำานักงานหลักประกันสุขภาพ 

แห่งชาติ (สปสช.) นับแต่การริเริ่มโครงการ 30 บาท 

รักษาทุกโรค ตามนโยบายของรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ  

ชนิวตัรในช่วงปี 2544 - 2545 ซ่ึงถอืเป็นหนึง่การเปลีย่นแปลง

ครั้งส�าคัญของระบบบริการสาธารณสุขไทย ที่คนไทย 

มสีทิธเิข้าถงึบรกิารสขุภาพตามมาตรฐานชดุสิทธปิระโยชน์

ด้านการรกัษาเดยีวกนัได้อย่างท่ัวถงึท่ัวประเทศ ต่อเนือ่ง 

ด้วยการออกพระราชบัญญติัหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ 

พ.ศ. 2545 ถ่ายโอนภารกจิการสร้างหลกัประกนัสุขภาพ 

ถ้วนหน้าจากกระทรวงสาธารณสุข ไปสู่โครงสร้างใหม่ที่

ด�าเนนิงานโดยคณะกรรมการหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ 

คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการ 

สาธารณสุข และส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

ระบบบริการสาธารณสุขไทยก็เปลี่ยนโฉมไปอย่างสิ้นเชิง 

ด้วยการปฏริปูระบบจัดการการคลังของระบบบรกิาร และ

การสร้างความเข้มแข็งให้กับบริการปฐมภูมิ

การสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเป็น 

การสร้างความสัมพันธ์แบบใหม่ในระบบบริการสุขภาพ 

โดย สปสช. อยู่ในฐานะผู้ซื้อบริการที่จ่ายเงินให้กับผู้ให้

บริการสุขภาพตามเงื่อนไข เพื่อจัดบริการสุขภาพให้กับ

ประชาชนตามสทิธปิระโยชน์ เป็นการใช้กลไกทางการเงนิ

เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างทั่วถึง  

เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ 

กว่าทศวรรษที่ผ่านมา การสร้างหลักประกัน

สขุภาพแห่งชาตไิด้จัดระบบบรกิารสขุภาพให้กบัประชาชน 

ให้มีสิทธิเข้าถึงบริการที่ครอบคลุมการรักษา ส่งเสริม 

ป้องกัน และฟื้นฟู โดยเฉพาะการรักษาโรคเฉพาะที่มี 

ค่าใช้จ่ายสงู เช่น โรคกล้ามเนือ้หวัใจขาดเลอืดเฉยีบพลนั

และโรคหลอดเลือดสมอง เอดส์ วัณโรค มะเร็ง ไตวาย 

เร้ือรัง เบาหวานและความดนัโลหิตสูง การบาดเจบ็จาก

อุบัติเหตุ เป็นต้น 

รวมทัง้มกีารขยายสทิธปิระโยชน์ในการปลกูถ่าย

อวัยวะเพิ่มเติม คือ การผ่าตัดปลูกถ่ายหัวใจและปอด  

และผ่าตัดปลูกถ่ายตับในเด็ก (อายุไม่เกิน 18 ปี) ผู้ที่มี

สิทธิตามหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพิ่มขึ้นจาก 45.35 

ล้านคน ในปี 2545 เป็น 48.12 ล้านคน ใน พ.ศ. 2554  

ครอบคลมุผูท้ีไ่ม่มหีลกัประกนัสขุภาพใดๆ คดิเป็นร้อยละ 

99.95 ไม่นับรวมบุคคลที่รอพิสูจน์สถานะ คนไทยใน 

ต่างประเทศ และคนต่างด้าว19 โดยสิทธิหลักประกัน

สุขภาพถ้วนหน้าล่าสุดมีการปรับเพิ่มขึ้น 12 ข้อ คือ20 

1. เจบ็ป่วยฉกุเฉนิถงึชวีติ รบับรกิารทีใ่ดกไ็ด้ตาม

ที่จ�าเป็น ไม่ต้องส�ารองจ่าย 

2. ผู้ป่วยเอดส์ได้รับการดูแลเท่าเทียมกันทุกสิทธิ 

เชื่อมข้อมูลผู ้ป่วยแบบออนไลน์ ย้ายสิทธิ 

หรือย้ายที่อยู่ก็จะได้รับบริการต่อเนื่องไม่ต้อง 

เริ่มต้นใหม่ 

3. ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายทุกสิทธิทุกคน 

ใช้หลักเกณฑ์เดียวกันในการขอรับบริการ  

ได้รับการดูแลต่อเนื่องแม้เปลี่ยนสิทธิ 

4. ผู ้ป่วยทุกคนทุกสิทธิได้รับยาที่จ�าเป็นอย่าง 

เท่าเทียมตามมาตรฐานการรักษา 

5. จดัระบบปรกึษาออนไลน์จากแพทย์ผูเ้ชีย่วชาญ

ผ่านระบบแพทย์ทางไกล ระหว่างหน่วยบรกิาร 

ปฐมภูมิใกล้บ้านกับโรงพยาบาลขนาดใหญ่  

ซึ่งจะพัฒนาให้ครอบคลุมทั่วประเทศภายใน  

2 ปี 

6. เพิ่มคุณภาพอาหารสุขภาพแก่ผู ้ป ่วยที่พัก 

รักษาตัวในโรงพยาบาล 

7. ผู้ป่วยอายุ 70 ปีขึ้นไป ได้รับบริการช่องทาง

พิเศษ ไม่ต้องเข้าคิวรอในโรงพยาบาลรัฐ 

8. สามารถรับบริการที่หน่วยบริการใกล้บ้าน 

ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายกว่า 4 เท่าตัว 
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9. เปลี่ยนหน่วยบริการได้บ่อยขึ้น ปีละไม่เกิน  

4 ครั้ง กรณีเปลี่ยนที่อยู่ก็เลือกหน่วยบริการ

ได้ปีละไม่เกิน 4 ครั้ง 

10. ใช้บัตรประชาชนใบเดียวในการลงทะเบียน

สิทธิหรือเปลี่ยนหน่วยบริการ 

11. โรงพยาบาลในสงักดัตัง้แต่โรงพยาบาลชมุชน

ขึน้ไปให้บรกิารผูป่้วยนอกโดยไม่หยดุพกัเทีย่ง 

12. ประชาชนจะได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพ 

ลดความเสี่ยง เพื่อป้องกันโรคเรื้อรัง

ทัง้นี ้นโยบาย 30 บาท รกัษาทกุโรคได้ปรบัเปลีย่น 

ให้ยกเลิกการเก็บเงิน 30 บาท ในช่วงรัฐบาล คมช.  

ปี 2550 แต่ต่อมารัฐบาลพรรคเพื่อไทยได้ปรับเปลี่ยน 

เป็นโครงการร่วมจ่ายค่าธรรมเนียม 30 บาท เม่ือวันที่  

1 กันยายน 2555 ในระดับโรงพยาบาลชุมชนจนถึง 

โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาล

เอกชนที่เข้าร่วมโครงการ โดยประชาชนจะร่วมจ่าย 30 

บาท ในกรณีที่มีการรับยาเท่านั้น และยังคงยกเว้นการ

ร่วมจ่ายส�าหรับผู้ที่เคยได้รับสิทธิยกเว้น 21 กลุ่ม21 

ประเด็นท้าทายและขวากหนามการปฏิรูป
ระบบสุขภาพในทศวรรษหน้า

การปฏิรูประบบสุขภาพที่ผ ่านมาเกิดจาก 

การประสานพลังจาก 3 ภาคส่วน ที่ช่วยกันขับเคล่ือน 

มายาวนาน รูปธรรมของการปฏิรูประบบสุขภาพแม้เริ่ม

เหน็ผลประจกัษ์ แต่กเ็ผชญิกบัความท้าทายหลายประการ  

ทั้งในส่วนของการสร้างองค์ความรู้เพื่อรองรับการปฏิรูป

ระบบสขุภาพ การพฒันาและตดิตามนโยบายสาธารณะ

จากการถกแถลงของภาคประชาสังคม การประสานกับ

ฝ่ายก�าหนดนโยบายเพื่อน�าข้อเสนอและมติต่างๆ ไปสู่

การปฏบิตัขิองหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องต่างๆ ดงัที ่อภิสทิธ์ิ 

เวชชาชีวะ กล่าวไว้ในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 

2553 ว่า 

“ประเดน็ความท้าทายจากนีไ้ปกค็อื การเชือ่มโยง 

งานของสมชัชาสขุภาพเข้ากบัภาคส่วนต่างๆ โดย

เฉพาะส่วนของภาครฐั หลายประเดน็เกีย่วข้องกบั

หลายกระทรวง หลายมติ ิและยงัมเีรือ่งผลประโยชน์

เข้ามาเกีย่วข้องด้วย...ผมคดิว่าโจทย์ใหญ่ทีสุ่ด คือ  

เราต้องหารปูแบบวธิกีารในการท�างานเพื่อที่จะน�า

เอาข้อมตทิัง้หลายไปเชือ่มโยงกบัผูท้ีเ่กีย่วข้อง เพือ่

ผลักดันให้เป็นรูปธรรม...”22

แต่ประเดน็ทีห่ลายฝ่ายก�าลงัจบัตาดอูย่างใกล้ชดิ

ก็คือ การเมืองและความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในการปฏิรูป 

ระบบสุขภาพเอง เนือ่งจาก สปสช. เป็นผูซ้ือ้และต่อรอง

ราคาบริการสาธารณสุขแทนประชาชน ต่อรองให้ได้ยา 

ราคาถกู เพือ่ลดต้นทนุให้กบัทัง้โรงพยาบาลและประชาชน

เอง จงึสร้างความขดัแย้งเชงิผลประโยชน์กบัภาครฐัและ

ภาคเอกชน ทั้งกระทรวงต่างๆ โรงพยาบาลที่เป็นผู้ให้ 

บริการ และบริษัทยา ที่เสียผลประโยชน์จากการด�าเนิน

นโยบายหลักประกนัสขุภาพถ้วนหน้า23 เช่น ต่อรองราคา 

ยากระตุ้นสร้างเม็ดเลือดแดงในผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง จาก 

670 บาทต่อขวด เหลอืเพยีง 228.50 บาทต่อขวด ในปี 

2554 ต่อรองลดราคาสายสวนหัวใจส�าหรับผู้ป่วยหัวใจ 

ขาดเลือด จาก 70,000 - 80,000 บาทต่อชุด เหลือเพียง

ไม่ถงึ 30,000 บาท (ผลติในอเมรกิา) ต่อรองราคาเลนส์

แก้วตาเทียมแบบอ่อน จากราคา 40,000 - 50,000 บาท 

เหลือเพียง 2,800 บาท24 เป็นต้น

นอกจากนี้ การที่ สปสช. มีหลักในการจ่ายเงิน 

เดอืนและค่าตอบแทนบคุลากรสาธารณสขุ โดยผกูไปกบั

งบประมาณค่าใช้จ่ายรายหัว เพื่อไม่ให้แพทย์กระจุกตัว

ในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ในเมือง กลายเป็นประเด็นขัด

แย้งและข้ออ้างในการท�าให้หน่วยบริการประสบปัญหา 

ขาดทุนเสมอมา ท่ามกลางข้อสงสัยในเร่ืองการบริหาร

จัดการของโรงพยาบาลเอง25

ประเด็นท้าทายส�าคัญอีกประการหนึ่งของ 

การปฏริปูระบบสขุภาพทีผ่่านมา คอืภาพทีถ่กูมองว่าเป็น 

การผูกขาดการก�ากับทิศทางการปฏิรูปของแพทย์ใน 

หน่วยงาน 4 ส. ชมรมแพทย์ชนบท และองค์กรพัฒนา

เอกชนด้านสาธารณสุข จึงกลายเป็นแรงต้านเพื่อเข้ามา

ช่วงชิงสภาวะการน�า จากท้ังฝ่ายการเมืองที่สูญเสีย 

อ�านาจในการให้นโยบายและใช้จ่ายงบประมาณ กระทรวง
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สาธารณสุขท่ีถูกลดบทบาทเหลือเพียงเป็นผู้ให้บริการ  

สญูเสียอ�านาจทัง้ในการวางนโยบายและบรหิารงบประมาณ 

และสมาคมวิชาชีพ (แพทย์) ท่ีเห็นขัดแย้งในประเด็น

การฟ้องร้องแพทย2์6 

พลังต่อต้านเพื่อเปลี่ยนแปลงขั้วอ�านาจในการ 

ปฏริปูระบบสขุภาพ เริม่ส่งสญัญาณให้เหน็ชดัเจนมากขึน้

ในการแต่งตัง้คณะกรรมการหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ

เพือ่เปลีย่นแปลงทศิทางการท�างานด้านหลกัประกนัสขุภาพ 

ของประเทศ และบริหารงบประมาณบริการสุขภาพจ�านวน

กว่าสองแสนล้านบาท27 หากมีการรวม 3 กองทุน ให้ 

สปสช. บริหารในอนาคต

ก้าวย่างสู ่ทศวรรษท่ีสองของการปฏิรูประบบ

สุขภาพไทย จึงเรียกได้ว่าคงเป็นก้าวที่เดินอยู่ท่ามกลาง

ขวากหนามรายล้อม แม้การปฏริปูทีผ่่านมามีภาคการเมอืง 

เป็นส่วนริเริ่มและหนุนเสริมที่ส�าคัญ แต่สถานการณ์

ปัจจุบันดูเหมือนภาคการเมืองกลับต้องการเข้ามายึดกุม

และครอบง�าการด�าเนินงานขององค์กร 4 ส. ให้ได้บ้าง

ในบางระดับ ไม่ว่าจะด้วยเจตนาใดๆ ก็ตาม 

ทว่า บนเจตนารมณ์ของการปฏริปูระบบสขุภาพ 

ทีเ่น้นให้ทกุภาคส่วนเข้ามาร่วมสร้างและผลักดนันโยบาย

สาธารณะทีเ่ก่ียวกับสุขภาวะ เน้นการจดัระบบหลกัประกนั 

สุขภาพให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพอย่าง

ถ้วนหน้าและมีคุณภาพ เน้นการขับเคลื่อนสุขภาวะทุก

มิติบนพื้นฐานของการใช้ความรู้และศีลธรรมเป็นหลัก 

ความตั้งใจมั่นเหล่านี้เชื่อได้ว่า น่าจะเป็นแรงผลักดัน

ส�าคัญที่ท�าให้ภารกิจการปฏิรูประบบสุขภาพสามารถ

ด�าเนินต่อเนื่องไปได้ในทศวรรษต่อไป
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