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รวมฝาวิกฤตความไมเปนธรรม นำสังคมสูสุขภาวะ 
 

๑. สถานการณและกระบวนการปฏิรูปประเทศไทย 
     ๑.๑ ทำไมตองปฏิรูปประเทศไทย 
      (๑)  ตลอดระยะเวลาท่ีผานมา คนไทยมคีวามรูสกึวติกกงัวลตออนาคตของประเทศ เนือ่งจากมีปญหารุมเรา 

ทั้งจากเศรษฐกิจโลก และปญหาภายในประเทศ ไมวาจะเปนระบบเศรษฐกิจที่ไมนำไปสูความสมดุลในการพัฒนา 

ทั้งการกระจายรายได การจัดการทรัพยากร ตลอดจนปญหาทางการเมืองที่ลุกลามเปนการแยกขั้วและความรุนแรง

ในสังคม การทุจริตคอรัปช่ัน และปญหาทางสังคมดานตาง ๆ ที่เขาข้ันวิกฤต เชน ปญหายาเสพติด อบายมุข ผูหญิง

ตั้งครรภโดยไมพรอม ปญหาอาชญากรรม ความขัดแยงและความรุนแรงในครอบครัวและชุมชน ฯลฯ จึงเปน

สาเหตุที่นำมาสูความคิดวาจะตองมีการปฏิรูประบบและโครงสรางตางๆ ในสังคมไทย มีการศึกษาวิจัยตางประเทศ

หลายชิ้นที่นำเสนอในเรื่อง “ความเสมอภาคทางเศรษฐกิจกับประชาธิปไตย” อาทิการศึกษาของ Terry Lynn Karl 

ที่ชี้วาความไรเสถียรภาพของประเทศประชาธิปไตยเกิดใหมในละตินอเมริกานั้นมีสาเหตุมาจากรากฐานความ

เหลื่อมล้ำทางสังคม๑ การศึกษาของ Christian Houle ใน ๑๑๖ ประเทศ ที่ไดขอสรุปวาความไมเสมอภาคทาง

เศรษฐกิจเปนอุปสรรคตอการสรางความเขมแข็งใหกับประชาธิปไตย และประเทศประชาธิปไตยท่ีมีระดับความ

เสมอภาคคอนขางมากมีแนวโนมที่จะสามารถรักษาประชาธิปไตยไดยั่งยืนมากขึ้น๒ หรือในงานของ Carles Boix ที่

ชี้วาในสังคมที่มีความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจสูง อาจสงผลทำใหคนจนสวนมากที่ถูกกีดกันออกจากโครงสราง

อำนาจรัฐตอบโตดวยการใชความรุนแรงทางการเมือง๓ 

      (๒)  ปญหาเชิงโครงสรางทำใหเกิดความไมเปนธรรมและความเหล่ือมล้ำ จากการวิเคราะหขอมูล

การเปลี่ยนแปลงโครงสรางของประชากร โครงสรางการทำงาน ชุมชน วัฒนธรรมและวิธีคิดของผูคน 

เทคโนโลยี จิตสำนึกทางการเมืองและนักการเมือง รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของโครงสรางเศรษฐกิจ สามารถ

จำแนกมิติของความไมเปนธรรมออกเปน ๕ มิติ คือ  

  มิติที่ ๑ ความไมเปนธรรมและความเหลือ่มลำ้ทางดานเศรษฐกจิ รายได ทรพัยสนิ การออม หนี้สิน 

คนฐานลางมีอาชีพการงานที่ไมมั่นคง มีความเสี่ยงสูง๔ มีความไมเสมอภาคในการประกอบธุรกิจ๕ ปญหาการ

กระจายรายไดและความเหลื่อมล้ำในสังคมนับจากป พ.ศ. ๒๕๓๕ มีความแตกตางกันสูงมาก โดยรายไดคนของ

คนรวยที่สุดรอยละ ๒๐ สูงถึงรอยละ ๕๔ ของรายไดประเทศ  ขณะที่คนจนที่สุดรอยละ ๒๐ ของประเทศ มีรายได

รวมกันเพียงรอยละ ๔.๘ ของรายไดประเทศ๖   

                  มิติที่ ๒ ความไมเปนธรรม และความเหลื่อมล้ำดานที่ดินและทรัพยากร พบวา การครอบครอง

ที่ดินในประเทศไทยยังมีกระจุกตัว๗ และทรัพยากรถูกทำใหเสื่อมโทรมจากการพัฒนา ทั้งยังเชื่อมโยงกับปญหาหนี้

สินจึงทำใหท่ีดนิหลดุมอืจากเกษตรกรมากย่ิงขึน้ ขณะเดยีวกนั มทีีด่นิทีป่ลอยใหทิง้รางวางเปลาจำนวนมาก ในปจจุบันมี

ขอพิพาทหรอืความขดัแยงในเรือ่งทีด่นิและทรพัยากร ท้ังระหวางรัฐกบัชมุชน และระหวางเอกชนกับเกษตรกร ซึ่งมา

สูความขัดแยงและการชุมนุมประทวงของชาวชนบทในประเด็นทรัพยากร ดิน น้ำปามากข้ึนเรื่อย ๆ๘  

สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๓ 
ระเบียบวาระท่ี ๒.๑ 

สมัชชาสุขภาพ ๓ / หลัก ๑ 
๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ 
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  มิติที่ ๓ ความไมเปนธรรมและความเหล่ือมล้ำดานโอกาสในดานการศึกษา แมวารัฐธรรมนูญฉบับ

ปจจุบันไดประกันสิทธิใหคนไทยทกุคนไดรบัการศกึษาอยางมคีณุภาพ แตในปจจุบัน ยังมีเด็กและเยาวชนในวัยเรียน

จำนวนไมนอยที่ตกหลนจากระบบการศึกษา ดวยเหตุแหงความพิการ ความยากไร เชื้อชาติ และปญหาอุปสรรค

อื่น ๆ๙ อีกทั้งระบบการศึกษาในปจจุบนัยงัเนนระบบโรงเรยีน ทำใหคนไทยศกึษาอยูในระบบโรงเรียนโดยเฉลี่ยเพียง 

๘.๗ ป ขาดโอกาสที่จะพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต สวนในดานการสรางเสริมและดูแลสุขภาพ ถึงแมวา

ในปจจุบันประเทศไทยจะมีระบบหลักประกันสุขภาพท่ีครอบคลุม ทั้งระบบประกันสุขภาพถวนหนา ระบบประกัน

สังคม และสวัสดิการขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ แตยังมีปญหาความเหล่ือมล้ำของชุดสิทธิประโยชนของระบบหลัก

ประกันสุขภาพ ๓ ระบบ และความเหลื่อมล้ำดานทรัพยากรทางการแพทยและการสาธารณสุข ท้ังระหวาง

กรุงเทพมหานครกบัตางจงัหวดั ระหวางเมอืงกบัชนบท ทัง้ยงัมปีญหาภยัคุกคามตอระบบสขุภาพที่มีมากข้ึนเรื่อย ๆ 

นอกจากน้ียังพบวา โอกาสในการเขาถึงแหลงทรัพยากรของผูคนกลุมตาง ๆ ยังคงมีความแตกตางกันมาก โดย

เฉพาะระหวางผูที่อยูในเมืองกับชนบท ผูที่มั่งมีกับผูที่ยากจน และผูที่เขาถึงอำนาจรัฐกับประชาชนหรือชุมชนที่ไม

สามารถเขาถึงอำนาจรัฐ  

  มิติที่ ๔ ความไมเปนธรรมและความเหลื่อมล้ำดานสิทธิ  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดรับรองสิทธิพื้นฐานของบุคคลและชุมชนอยางกวางขวาง แตในความเปนจริงประชาชนจำนวนมาก

ยังไมสามารถเขาถึงหรือใชสิทธิไดอยางเทาเทียมกัน เนื่องจากความไมรูเรื่องสิทธิของตนเองและการใชอิทธิพลเถื่อน 

การเพิกเฉยและการใชอำนาจทีม่ชิอบของเจาหนาทีร่ฐั ขอจำกดัทางกฎหมายและระเบียบ รวมถึงการตีความกฎหมาย

ซึ่งขัดกับหลักการแหงสิทธติามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญและกฎหมายอ่ืน ๆ เชน กฎหมายอุทยานแหงชาติที่

ขัดกับสิทธิชุมชนในการมีสวนรวมจัดการทรัพยากรธรรมชาติตามรัฐธรรมนูญ เปนตน 

  มิติที่ ๕ ความไมธรรมและความเหล่ือมล้ำดานอำนาจตอรอง สังคมไทยประกอบดวยกลุมคนท่ีมี

ความหลากหลายทางความคิด วัฒนธรรม และมีลักษณะผลประโยชนที่แตกตางกัน นับวันความแตกตางดังกลาว

ยิ่งจะกอใหเกิดความขัดแยงมากขึ้น ยิ่งไปกวานั้น อำนาจตอรองที่ไมเทาเทียมกันระหวางคูกรณี มักเปนสาเหตุหนึ่ง

ที่ทำใหการเจรจาหาขอตกลงระหวางคูกรณีไมประสบความสำเร็จ หรือไมเปนที่ยอมรับโดยฝายผูเดือดรอน  

 

     ๑.๒ สาเหตุวิกฤตของประเทศไทย 
  มีการวิเคราะหสาเหตุวิกฤตที่ทำใหประเทศตองเผชิญวิกฤตอันเนื่องจากความไมเปนธรรมในสังคมไว ดังน้ี  

      (๑) ระบบทุนนิยมและการจัดการทรัพยากรท่ีไมเปนธรรม ระบบทนุนยิมทีเ่ตบิโตและเช่ือมโยงกบัโลกา

ภิวัตนอยางเขมขน คำนึงถึงชีวิตและการอยูรวมกันนอย ทำลายจิตวิญญาณ สังคม สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมอยาง

รุนแรง ทำใหชองวางและความเหลื่อมล้ำขยายมากขึ้น นอกจากนี้การที่ทุนเขาไปสูการเมืองทำใหเกิดธนาธิปไตย 

กอใหเกิดการเมืองที่ดอยคุณภาพ อันมีผลกระทบใหญทางลบตอการพัฒนาประเทศ 

      (๒)  ความเปนสังคมทางดิ่ง (Vertical society) ซึ่งหมายถึงสังคมที่มีความสัมพันธระหวางสังคมขาง

บนท่ีมีอำนาจกับสงัคมขางลางท่ีไมมีอำนาจ ทำใหสังคมมีสมรรถนะในการเผชิญกับการเปล่ียนแปลงนอย ผูคนมี

พฤติกรรมทางลบ เห็นแกตัว มีการเรียนรูนอย มีการคอรัปชั่นในสังคม ขาดเปาหมายรวม และไมสามารถอยูรวม

กันอยางปรกติสุข เกิดปญหาจากการใชอิทธิพลและระบบอุปถัมภ จึงเปนอุปสรรคที่สำคัญในการพัฒนาระบบ

เศรษฐกิจ การเมือง และศีลธรรม  
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      (๓)  ระบบการเมืองและระบบราชการทีด่อยคุณภาพ ระบบการเมอืงท่ีดำรงอยูทำใหไดนกัการเมืองและ

ผูดำรงตำแหนงทางการเมืองที่มีความสุจริตนอย มีความรูความสามารถนอย ใชอำนาจมากกวาปญญาและความดี 

ระบบการเมืองที่ดอยคุณภาพเปนปจจัยหลักของวิกฤตการณของบานเมือง ประกอบกับระบบราชการท่ีรวมศูนย

อำนาจการปกครอง๑๐ จึงไมมีสมรรถนะในการบริหารจัดการในสภาพใหมที่ซับซอน และถูกครอบงำดวยอำนาจ

และการเมือง ทำใหชมุชนทองถิน่ออนแอ เกดิความขดัแยงระหวางอำนาจรัฐรวมศนูยกบัวฒันธรรมทองถ่ิน ระบบ

ราชการจึงไมสามารถเปนหลักในการแกไขปญหาในภาวะวิกฤต ผนวกกับกับกระบวนการยุติธรรมที่ไมทั่วถึง จึงกอ

ใหเกิดการสะสมความแคนในสังคม  

      (๔)  ระบบการศึกษา การเรียนรู/จิตสำนึก ความขาดปญญาเปนตนตอของปญหาท้ังปวง ในสภาวะที่

ระบบการศึกษาในปจจุบันใชวิชาเปนตัวตั้ง ไมรวมทุกขรวมสุขกับปญหาในสังคม ทำใหชาติออนแอ ระบบการ

สื่อสารยังไมเปนพลังของชาติ  

 

     ๑.๓ กระบวนการปฏิรูปประเทศไทย 
 หลังจากวิกฤตการณและความรุนแรงทางการเมืองที่เกิดขึ้นตั้งแตป ๒๕๔๙ – ๒๕๕๓ มีความพยายาม

เสนอแนะใหมีการเคลื่อนกระบวนการปฏิรูปประเทศไทย เพื่อชวนคนไทยมารวมคิดรวมทำเพื่อนำสังคมไทยกาวให

พนความวิกฤต โดยทำใหเกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเชิงอุดมการณ ความคิด ระบบและโครงสรางสำคัญ ๆ ใน

สังคม รวมไปถึงการปรับปรุงเปล่ียนแปลงการปฏิบัติในทุกเรื่อง ทุกระดับ ซึ่งตองอาศัยการมีสวนรวมของคนทั้ง

สังคม 

 เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะรัฐมนตรีไดเห็นชอบใหออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ

ปฏิรูป ตั้งคณะกรรมการปฏิรูป (คปร.) มีนายอานันท ปนยารชุน เปนประธาน และตั้งคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป 

(คสป.) มีนายแพทยประเวศ วะสี เปนประธาน มีสำนักงานปฏิรูป (สปร.) ซึ่งเปนหนวยงานภายใตสำนักงานคณะ

กรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) ทำหนาที่ฝายเลขานุการ ชวนคนไทยทุกภาคสวนของสังคมรวมขับเคลื่อนการ

ปฏิรูปประเทศไทยดวยวิธีการและชองทางที่หลากหลาย โดยมีการกำหนดเวลาทำงานตอเนื่อง ๓ ป โดยคณะ

กรรมการปฏิรูปและคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป ไดกำหนดเปาหมายรวมของการปฏิรูป คือ “สรางความเปนธรรม 

เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม”  

 

๒. การปฏิรูปกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะกับการปฏิรูปสังคม 
 ๒.๑ นโยบายสาธารณะมคีวามสำคญัตอการกำหนดทิศทางและความเปนไปของสังคม ดงันัน้ กระบวนการ

พฒันานโยบายสาธารณะท่ีดี ควรมุงเนนใหเกิดการมีสวนรวมของสังคมทุกภาคสวนอยางกวางขวาง ซ่ึงรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๗ ไดกำหนดไววา “รัฐตองดำเนินการตามแนวนโยบายดานการมี

สวนรวมของประชาชนดังตอไปนี้ 

               (๑) สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการกำหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมใน

ระดับชาติและระดับทองถิ่น 

      (๒) สงเสริมและสนับสนนุการมสีวนรวมของประชาชนในการตัดสนิใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนา

ทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการจัดทำบริการสาธารณะ 

      (๓)  สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการใชอำนาจรัฐทุกระดับ ใน

รูปแบบองคกรทางวิชาชีพ หรือตามสาขาอาชีพที่หลากหลาย หรือรูปแบบอื่น 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีทีี่ ๑ - ครัั้ังทีี่ี ๗ ๓๕๗

      (๔)  สงเสริมใหประชาชนมคีวามเขมแขง็ในทางการเมอืง และจัดใหมีกฎหมายจัดตั้งกองทุนพัฒนาการ

เมืองภาคพลเมือง เพื่อชวยเหลือการดำเนินกิจกรรมสาธารณะของชุมชน รวมทัง้สนบัสนนุการดำเนนิการของกลุม

ประชาชนทีร่วมตวักนัในลกัษณะเครอืขายทกุรปูแบบ ใหสามารถแสดงความคิดเห็นและเสนอความตองการของชุมชน

ในพื้นที่” 

 ๒.๒ สถานการณความไมเปนธรรมที่เกิดจากกระบวนการนโยบายสาธารณะ ครึ่งศตวรรษของการพัฒนา

เศรษฐกิจไทยไดทำใหโครงสรางเศรษฐกิจ สังคมไทยเปล่ียนแปลงไปอยางมาก โดยในขณะท่ีนโยบายการพัฒนา

ทำใหเศรษฐกิจขยายตัวอยางมาก แตก็เกิดการทำลายฐานทรัพยากร ความหลากหลายทางวัฒนธรรมอันเปนที่

พึ่งพาของชุมชนอยางรุนแรง กอใหเกิดผลกระทบทางสังคมอยางกวางขวางกับคนหลายกลุมในสังคม มีการแยงชิง

ทรัพยากรจากชุมชนและชนบท ขณะทีม่กีารเรยีกรองใหคนหลากหลายกลุมเสยีสละในนามของผลประโยชนสวนรวม 

 ในยุคโลกไรพรมแดน เปดโอกาสใหมีตัวกระทำจากภายนอก โดยเฉพาะกลุมทุนขนาดใหญเขาไปกระแทก

กับชุมชน โดยไมมีกลไกในการรองรับ  ทำใหความขัดแยงในพื้นที่สลับซับซอนมากขึ้น ชุดเคลื่อนไหวแบบเดิมที่แบง

ราชการกับทุน  ไมเพียงพอที่จะใชเขาจัดการกับปญหาท่ีเกิดขึ้น  ผลจากความไมเปนธรรมทำใหคนเหลานี้เพรียก

หาความเปนธรรมจากรัฐบาลและพยายามตอสูเพื่อใหไดมาเพื่อความเปนธรรม ผลจากการตอสูของกลุมทางสังคม

ไดสงผลทำใหชองทางในการมสีวนรวมเปดกวางมากข้ึน ดงัจะเห็นบทบญัญตัทิีเ่ปดชองใหกบัการมีสวนรวมของชุมชน

และภาคประชาชนในรฐัธรรมนญูฉบบัป พ.ศ. ๒๕๔๐ และ ๒๕๕๐ อยางไรกต็าม กรอบการมีสวนรวมที่กวางขวางขึ้น  

ในหลายสวนก็ยังไมเปนจริงหรือเปนเพียงมายาคติ  การมีสวนรวมในเชิงเนื้อหาและกระบวนการของภาคประชาชน 

เพื่อความเปนธรรมยังมิไดเปนผลบางครั้งแมจะเปนมติหรือขอตกลงได แตก็ไมไดนำไปสูการนำไปปฏิบัติจริง 

      ๒.๓ ความไมเปนธรรมในกระบวนการนโยบายสาธารณะ จากกรณีศึกษา ๕ กรณี  ที่ใช “สมัชชาสุขภาพ” 

เปนกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวม พบวา 

      (๑)  เกษตรและอาหารในภาวะวิกฤติ พบวา ผลจากการกระบวนการนโยบายทางเกษตรและอาหารที่

ไมเปนธรรม ปดกั้นการมีสวนรวมของเกษตรกรและผูบริโภค เอื้อประโยชนตอกลุมทุนและภาคอุตสาหกรรม รับ

เอากระแสทุนนิยมโลกอยางขาดความตระหนักคิด รูเทาทัน และมีสติ และทัศนคติของภาคราชการท่ีมองภาค

เกษตรกรรมและอาหารเปนเพียงเคร่ืองมือสำหรับบรรลุเปาประสงคเชิงนโยบายในดานอื่น ๆ  เปนผลใหเกิด ๑) 

วิกฤตท่ีดินทำกิน เกษตรกรไทยสูญเสียที่ดิน และตองกลายเปน “แรงงานรับจางในที่ดินของตน”มากขึ้นเรื่อย ๆ 

๒) วิกฤตการณหน้ีสิน ๓) วิกฤตการณฐานทรัพยากรอาหาร เกษตรกรถูกแยงชิง กีดกัน และทำใหแปลกแยกจาก

ฐานทรัพยากรในพื้นที่ ๔) วิกฤตการณองคความรูและปญญา เกษตรกรถูกผูกมัดไวกับความรูและเทคโนโลยีสมัย

ใหม และทำใหแปลกแยกกบัองคความรูและภมูปิญญาดัง้เดมิ ๕) วกิฤตการณสขุภาวะทัง้เกษตรกรและผูบริโภคอัน

เปนผลจากการใชสารเคมีในการผลิตอาหาร และ ๖) วิกฤตการณความไมมั่นคงทางอาหาร แมวาประเทศไทยจะ

เปนหนึ่งในสิบผูสงออกอาหารของประเทศก็ตาม แตพลเมืองกวารอยละ ๒๐ ของประเทศยังขาดความม่ันคงทาง

อาหาร และเด็กกวารอยละ ๑๐ อยูในสภาวะทุพโภชนา๑๑ 

      (๒)  การจัดการลุมน้ำ ผลจากนโยบายภาคราชการท่ีพยายามเขาไปจัดการลุมน้ำเพื่อเพ่ิมปริมาณน้ำ

ใหเพียงพอตอการสนองตอบการขยายตัวของเกษตรกรรมเชิงเดี่ยว อุตสาหกรรม และชุมชนเมือง ทำใหสิทธิในการ

เขาถึงน้ำของคนหลายกลุมและระบบนิเวศนกลับถูกละเมิด องคความรูและระบบการจัดการน้ำแบบด้ังเดิมที่เคย

สรางสมดุลถูกละเลยและแทนท่ีดวยองคความรูและระบบการจัดการน้ำแบบใหม ซึ่งเปนความรูเฉพาะของบางกลุม

คนที่มีอำนาจ และถือเอาความรูเพยีงชดุเดยีวเขาจดัการ โดยเฉพาะในเรือ่งปญหาการจัดสรรน้ำและการจัดการน้ำทวม 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีีที่ ๑ - ครั้ัังที่ีี ๗ ๓๕๘

ยังเรื่องผูกขาดขององคกรราชการ กลไกการมสีวนรวมของผูใชนำ้ในระดบัพืน้ที ่ ไมสามารถผลกัดนัใหเกิดการจัดสรร

น้ำที่เปนธรรมได เพราะยังตกอยูภายใตขอจำกัดการทำงานแบบแยกสวนของราชการ ขาดฐานขอมูลที่ชัดเจน

เพียงพอ ทำใหเกดิความเหลือ่มลำ้ระหวางภาคการผลติทีแ่ตกตางกนั โดยเฉพาะอยางยิง่ในพืน้ที่พัฒนาอุตสาหกรรม 

นอกจากน้ี ผลกระทบจากน้ำทวมที่เกิดขึ้นในป ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓ ยังชี้ใหเห็นความไมเปนธรรมที่เกิดจากการ

วางแผนพัฒนาที่ใหความสำคัญกับตัวเมืองใหญในฐานะศูนยกลางทางเศรษฐกิจ ประกอบกับความไดเปรียบในดาน

ทรพัยากรและการจดัการนำ้ทวมของเมืองใหญที่มีมากกวา ยิ่งซ้ำเติมและผลักตนทุนความสูญเสียจากการน้ำทวมให

อยูที่ภาคชนบทมากยิ่งขึ้น  

      (๓)  แผนพัฒนาภาคใต ผลจากนโยบายภาคราชการจากสวนกลางที่พยายามเขาไปพัฒนาเศรษฐกิจ

ภาคใต โดยสงเสริมอุตสาหกรรมขนาดใหญ และการสรางโครงสรางพื้นฐานขนาดใหญ ไดสงผลทำใหฐาน

ทรัพยากรอันเปนทุนเดิมถูกทำลายลงอยางมาก คนในพื้นที่ถูกเรียกรองใหเสียสละผลประโยชนบางสวนของตนเอง

เพื่อผลประโยชนสวนรวมในนิยามของการพัฒนาประเทศ  สิทธขิองคนหลากหลายกลุมในพื้นที่ถูกลิดรอนลง  ขาด

ศักยภาพในการจัดการชุมชนของตนเอง ถูกผลักใหเปนชายขอบของการพัฒนา 

      (๔)  ระบบและกลไกการประเมนิผลกระทบดานสขุภาพของสงัคมไทย กรณีมาบตาพดุ ผลจากนโยบาย

ภาคราชการท่ีเนนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่เรงรัดและรวดเร็ว จนเกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมหนักและ

เคมีภัณฑในพ้ืนที่โดยขาดมาตรการ ปองกันและรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งแมวาจะกอใหเกิดความ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้นอยางมากในพื้นท่ี แตไดสรางตนทุนสำคัญตอสิ่งแวดลอม และชีวิตความเปนอยู

ของคนในพื้นที่ โดยปญหาสิ่งแวดลอมเปนพิษสรางผลกระทบตอสุขภาพใหคนในพื้นที่ ประกอบกับปญหาการ

อพยพยายถิ่นเขามาในพื้นที่มาบตาพุดที่มากเกินไป ยังทำลายระบบชีวิตและวัฒนธรรมของคนพื้นถิ่น ตนทุนทาง

วัฒนธรรมถูกลดทอน แทนที่ดวยความสัมพันธแบบทุติยภูมิ ระหวางกลุมคนที่แตกตางหลากหลาย 

      (๕)  การเขาถึงยาถวนหนาของประชากรไทย ผลจากนโยบายของรัฐบาลที่ใหความสำคัญกับการคา

มากกวาความมั่นคงทางสุขภาวะของผูปวย ไดสงผลทำใหผูปวยที่มีฐานะยากจนจำนวนมากในประเทศไทยถูก

กีดกันจากการเขาถึงยา เพราะยาบางชนดิยงัมรีาคาแพงเนือ่งมาจากปญหาการผูกขาดและปญหาเรื่องสิทธิบัตรยา 

นอกจากน้ีในสวนของหลักประกันสุขภาพของคนไทย พบวายังมีผูที่ตกหลนไมไดรับสิทธิในการเขาถึงหลักประกัน

สุขภาพประเภทตาง ๆ รวมถึงกลุมดอยโอกาสตาง ๆ ในสังคม และยังพบกับความเหล่ือมล้ำในเรื่องคุณภาพในการ

รักษาพยาบาลสำหรับพื้นที่และกลุมประชากรที่มีความแตกตางกันดวย 

 ๒.๕ สาเหตุของปญหาความไมเปนธรรมในกระบวนการนโยบายสาธารณะ 

      (๑) ผลจากโครงสรางอำนาจที่ไมเทาเทียมกัน จึงสงผลใหกระบวนการนโยบายไมเปดกวางใหกับตัว

แสดงหรือผูมีสวนไดสวนเสียจากนโยบายทกุกลุมใหเขาไปมีสวนรวมอยางเทาเทียมกัน 

      (๒)  โครงสรางที่ใหความชอบธรรมกับชุดความรูบางประเภท และกดทับชุดความรูอื่น ๆ ที่มีอยูเดิม 

โดยเฉพาะภูมิปญญาทองถิ่นและความรูตลอดจนประสบการณของผูที่ไดรับผลกระทบ รวมท้ังปญหาการผูกขาด

ความรูขอมูลโดยหนวยราชการ ซึ่งทำใหประชาชนหลายกลุมไมอาจเขาถึงขอมูลความรูได 

      (๓)  การตัดสินนโยบายยังไมคำนึงถึงความเสี่ยงหรือผลกระทบในทางลบท่ีจะเกิดขึ้นกับคนบางกลุม

ขณะที่ยังเนนเรียกรองใหคนกลุมนอยเสียสละเพื่อผลประโยชนของคนสวนใหญ 

      (๔)  การเกิดขึ้นของนโยบาย ๆ ไมไดตั้งอยูบนพื้นฐานของแนวคิดความรับผิดชอบที่ชัดเจนทำใหเกิด

ชองโหวในการแกไขเชิงนโยบายเมื่อเกิดปญหา ผลกระทบจากนโยบายนั้น ๆ ขึ้น 
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      (๕)  การบริหารจัดการนโยบายที่แยกสวน แยกหนวยงาน ไมมีแผนรวม แยกกันนำเสนอ ทำใหหา

ผูรับผิดชอบและแกปญหาไมได มีการผลักภาระกันไปมาระหวางผูมีสวนเกี่ยวของ 

      (๖)  ภาคประชาชนขาดโอกาสในการเขาถึงขอมูลในขั้นตาง ๆ ขาดการมีสวนรวม ขาดเครือขายที่จะ

ชวยนำประเด็นปญหาใหกลายเปนประเด็นสาธารณะ  

      ๒.๖ ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

      (๑)  ผลักดันภาคีเครือขายประชาชน และองคกรที่เกี่ยวของใหรวมกันสนับสนุนใหเกิดกระบวนการ

นโยบายสาธารณะท่ีเปนธรรม ตระหนักถึงคุณคาของการอยูรวมกัน รวมไปถึงการยอมรับขบวนการตอสู

ของผูเกี่ยวของเพื่อความเปนธรรมอยางสันติวิธี 

      (๒)  ผลักดันใหมีการกำหนดกรอบและกติการวมในการกำหนดนโยบายสาธารณะท่ีใหความสำคัญกับ

สิทธิชุมชน และการมีสวนรวมของประชาชน เสริมพลังและใหการศึกษากับสาธารณะ โดยมีการศึกษาผลกระทบ

ทั้งในดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพของประชาชนอยางรอบดาน รวมทั้งมีระบบการรับผิดชอบจากผลและความเส่ียง

ในการดำเนินนโยบาย 

      (๓)  สรางเสริมยุทธศาสตรความรู/การวิจัย ให “เปดพื้นที่ความรู” และ “เปดพื้นที่ทางนโยบาย” ใน

การยอมรับองคความรู จากภูมิปญญาทองถิ่นและจากองคความรูจากการปฏิบัติ รวมทั้งขอมูลของทองถิ่นที่เคยถูก

กดทับ ปดกั้น โดยพัฒนากลไกการจัดการที่เปดกวางใหสามารถเขาถึงขอมูลความรูที่เปนองครวม รวมกับการ

กำหนดแนวทางมาตรการทางวิชาการ 

      (๔)  สนับสนุนและสงเสริมใหมีการแสวงหาและใชเครื่องมือในการจัดการความขัดแยง โดยเนนการรับ

ฟงความทุกขจากผูเกี่ยวของเพื่อทำความเขาใจตอสาเหตุและปญหาท่ีถองแท เพื่อใหสามารถเขาจัดการกับปญหา

ไดอยางแทจริงและทันทวงที  

      (๕)  จัดใหมีกลไกการจัดการความไมเปนธรรมใน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรือกลุมจังหวัด และ

ระดับจังหวัด ระดับทองถิ่น ที่มีองคประกอบพื้นที่ผูแทนตามเขตการปกครอง ทั้งทองที่และทองถิ่น พื้นที่เชิง

ประเด็น และพื้นที่เชิงภูมินิเวศ โดยกลไกนี้มีหนาที่ในการกำหนดทิศทาง แผนงาน วิธีการ เคร่ืองมือ ในการแก

ปญหาความไมเปนธรรมทั้งในเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่  

 

ประเด็นพิจารณาของสมัชชาสุขภาพแหงชาต ิ
 ขอใหสมัชชาสุขภาพแหงชาติพิจารณาเอกสาร สมัชชาสุขภาพ ๓ / รางมติ ๑ 
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แรงงานมีความไมมั่นคงทางเศรษฐกิจมากข้ึน เมื่อจำนวนผูมีงานทำมากกวารอยละ ๕๘.๓ กลายเปน

แรงงานนอกระบบ ซ่ึงไมไดรับการคุมครองจากกฎหมายแรงงาน อยูนอกระบบประกันสังคม จึงมักไมได

รับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ รวมถึงการไดรับคาจางที่ไมเปนธรรม (สำนักงานโครงการพัฒนาแหง

สหประชาชาติประจำประเทศไทย, ความม่ันคงของมนุษยในปจจุบันและอนาคต รายงานการพัฒนาคน

ของประเทศไทย ป ๒๕๕๒) 

ที่ผานมาวิสาหกิจขนาดเล็กที่ตองการความชวยเหลือที่แทจริง มีขอจำกัดในการเขาถึงมาตรการทางดาน

ภาษี เน่ืองจากเงื่อนไขการใหสิทธิไมสอดคลองกับสภาพความเปนจริงของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอม และการเมืองเขามาแทรกแซงเบียดบังทรัพยากร (เดือนเดน นิคมบริรักษ, ศิริกาญจน เลิศอำไพนนท, 

การเขาถึงสิทธิประโยชนทางดานภาษีและแหลงเงินทุนของธุรกิจขนาดเล็ก-กลาง, เอกสารประกอบการ

สัมมนาวิชาการประจำปของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยประจำป ๒๕๕๓ เรื่อง “การลดความ

เหลื่อมล้ำและสรางโอกาสทางเศรษฐกิจ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓) 

จากขอมูลการกระจายตัวของ “คนจน” หรือประชากรที่มีรายไดต่ำกวาเสนความยากจนคือ ๑๔๔๓ บาท

ตอเดือน ในป ๒๕๕๐ พบวา รอยละ ๕๒.๒ อยูในในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และรอยละ ๒๘ อยูภาค

เหนือ ในขณะท่ี “คนจน” ในกรุงเทพและปริมณฑล ภาคกลางและภาคตะวันออกซึ่งเปนพื้นที่ศูนยกลาง

ของการพัฒนามีสัดสวนนอยกวาอยางชัดเจน (การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน 

สำนักงานสถิติแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๐) และเม่ือเปรียบเทียบรายไดตอหัวของประชากรระหวางภาคเกษตร

และนอกภาคเกษตร จะเห็นไดวามีความแตกตางกันเกินเทาตัว (ขอมูลจากการสำรวจภาวะการมีงานทำ

ของประชากร สำนักงานสถิติแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๐) 

ตัวอยางจากขอมูลการถือครองที่ดินในพ้ืนที่กรุงเทพฯ ชี้ใหเห็นวา บุคคลและนิติบุคคลเพียง ๕๐ ราย ถือ

ครองที่ดินเปนจำนวนถึงรอยละ ๑๐ ของพื้นที่ทั้งหมด (ดวงมณี เลาวกุลและเอื้อมพร พิชัยสนิท, ๒๕๕๑) 

เฉพาะในป ๒๕๓๗-๒๕๓๘ ประภาส ปนตบแตง ไดรวบรวมจำนวนการชุมนุมประทวงในเกี่ยวกับ

ทรัพยากรที่ดิน น้ำ ปาของชาวชนบทไดจำนวนรวม ๒๗๖ ครั้งในป ๒๕๓๗ และ ๓๓๕ ครั้งในป ๒๕๓๘ 

รายละเอยีดโปรดดใูน การเมืองบนถนน ๙๙ วันสมชัชาคนจน, กรงุเทพฯ: มหาวิทยาลยัเกรกิ, ๒๕๔๑, หนา ๕ 

จากขอมูลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการพบวาสัดสวนของ

นักเรียนตอจำนวนประชากรในวัยที่ควรไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชวงอายุระหวาง ๓-๑๗ ปนั้น มี

แนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง แตสัดสวนของเด็กนักเรียนที่ตองออกจากระบบการศึกษากลางคันหรือหาย

ไประหวางปการศึกษานั้นมีแนวโนมเพิ่มสูงข้ึนดวย โดยสาเหตุสวนใหญจากการสำรวจน้ันยังเปนปญหา

ความยากจน มีปญหาครอบครัว การอพยพยายถิ่นตามผูปกครองและการออกมาทำงานหาเล้ียงตัวเอง

เปนสวนใหญ 
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เอกสารอางอิง 
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ถึงแมจะมีการออกพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น พ.ศ.๒๕๕๒ ซ่ึงกำหนดวาภายใน ๕ ปตองมีการกระจาย ๒๔๕ ภารกิจไปสูองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น พรอมกับใหทองถิ่นมีรายไดรอยละ ๓๕ ของรายไดรัฐบาล แตจนถึงป ๒๕๕๒ มีการถายโอน

ภารกิจเพียง ๑๘๐ ภารกิจ และงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นคิดเปนรอยละ ๒๕.๒๕ ของ

รายไดรัฐบาลเทานั้น (ขอมูลจากสำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

สำนักนายกรัฐมนตรี อางถึงในความมั่นคงของมนุษยในปจจุบันและอนาคต รายงานการพัฒนาคนของ

ประเทศไทย ป ๒๕๕๒, หนา ๕๘) 

แผนงานฐานทรัพยากรอาหาร (๒๕๕๐-๒๕๕๓) แผนงานสนับสนุนความมั่นคงทางอาหาร ผานการพัฒนา

ตนแบบระดับชุมชนและการขับเคลื่อนนโยบายระดับชาติ (๒๕๕๓-๒๕๕๖), จากฐานทรัพยากรสูความ

มั่นคงทางอาหาร การฟนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อความม่ันคงทาง

อาหารของชุมชนและสังคมไทย 

 


