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บทนํา

การเคลื่อนไหวในสังคมไทยในการประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวในชวงทศวรรษที่ผานมาปรากฏเดนชัดมากที่สุดในพื้นที่ของการพัฒนาชนบทและการ
ขจัดปญหาความยากจน อยางไรก็ตามความสนใจแสวงหาแนวทางในการประยุกตและบูร ณาการ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการกําหนดนโยบายสังคมเพื่อสรางนโยบายสาธารณะใหมีความสมดุลและ
สมเหตุสมผลมากยิ่งขึ้น นั้น อาจเปน ผลมาจากการตระหนัก ถึงความเชื่อมโยงและผลกระทบของ
นโยบายสาธารณะที่มีตอกันและควรมีการเตรียมการเผชิญและจัดการกับผลกระทบเชิงนโยบายแตเนิ่น
ในยุคสมัยที่เปดการเสรีทางการคาและการลงทุนเปนเรื่องที่ยอมรับกันวาจําเปน และสําคัญตอความ
เจริญมั่นคงของสังคมนั้น ขอถกเถียงหรือคําถามในเชิงผลกระทบทางสังคมตอเปาประสงคเชิงเศรษฐกิจ
ของนโยบายสาธารณะมัก จบลงดวยคําอธิบายที่วา การเปรียบเทียบนโยบายสาธารณะที่มีเปาหมาย
แตกตางกันแบบยืนกันคนละขั้วความคิดนั้นดูจะเปนเรื่องที่กอใหเกิดความยุงยากซับซอน หรืออาจไม
กอใหเกิดผลอะไรมากนักเนื่องจากอุดมการณหรือพื้นฐานความคิดที่อยูเบื้องหลังนโยบายนั้นมีความ
แตกต า งแบบสุ ด โต ง อยู แ ลว ในแวดวงของผู มี ส ว นเกี่ ย วขอ งกั บ การกํ า หนดนโยบายทางด า น
สาธารณสุข คําถามที่ทาทายมากที่สุด ณ ขณะนี้ คือ จะประสานเปาหมายทางเศรษฐกิจของชาติและ
ผลประโยชนจากการสรางรายไดที่มาจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมการบริการทางการแพทยภายใต
นโยบายศูนยกลางบริการสุขภาพอยางไรใหลงรอยกันกับเปาประสงคของการพัฒนานโยบายที่มุงเนน
การคุมครองสิทธิสวัสดิการของประชาชน ดังเชน นโยบายหลักประกันสุขภาพถวนหนา วัตถุประสงค
หลั ก ของรายงานฉบับ นี้ คือ การทบทวนองค ค วามรูเ กี่ ย วกับ ปรั ชญาเศรษฐกิ จ พอเพีย ง เพื่ อ การ
ประยุกตใชในฐานะเครื่องมือในการสรางสมดุลระหวางนโยบายสาธารณะสองนโยบายดังกลาว โดย
สํารวจพัฒนาการและพลวัตทางความคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงกับระบบสุขภาพ และนําเสนอเครื่องมือ
สรางสมดุลภายใตกรอบความคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อใชในการวิเคราะหความสอดคลองของนโยบาย
สาธารณะตอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง1
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การทดลองใชเครื่องมือสรางสมดุลภายใตกรอบเศรษฐกิจพอเพียงที่ผูเขียนนําเสนอในรายงานชิ้นนี้นั้น จําเปนตองไดรับการสนับสนุนดวยการวิจัย
อยางเปนระบบในลําดับตอไป

1. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม
เศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวคิดและปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานแกพสก
นิกรชาวไทยมากวา 30 ป ในวาระตาง ๆ กัน อันเปนผลมาจากอุทิศพระองคในการพัฒนาชนบทไทย
โดยทรงใชเวลาศึก ษาคน ควา ประมวลขอมูลจากสังคมและชุมชนแทบทุก ระดับในทุก ภูมิภาคของ
ประเทศ พระราชดํารัสเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเนนย้ําใหสังคมไทยดําเนินการพัฒนาประเทศอยางเปน
ลําดับขั้นดวยการการสรางพื้นฐานที่มั่นคงใหแกประชาชนสวนใหญในเบื้องตนกอน เมื่อพื้นฐานมั่นคง
แลวจึงคอยพัฒนาสถานะทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้นไปโดยลําดับ ดังพระราชดํารัส ความวา
“...การพัฒนาประเทศจําเปน ตองทําตามลําดับขั้น ตองสรางพื้นฐาน คือ ความพอมี พอกิน
พอใชข องประชาชนสว นใหญเปนเบื้องตนกอนโดยใชวิธีก าร และอุปกรณที่ประหยัด แต
ถูกตองตามหลักวิชาการ เมื่อไดพื้นฐานที่มั่นคงพรอมพอสมควรและปฏิบัติไดแลวจึงคอยสราง
คอยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลําดับตอไป หากมุงแตจะทุมเทสราง
ความเจริญยกเศรษฐกิจใหรวดเร็วแตประการเดียว โดยไมใหแผนปฏิบัติการสัมพันธกับสภาวะ
ของประเทศและของประชาชน โดยสอดคลองดวย ก็จะเกิดความไมสมดุลในเรื่องตาง ๆ ขึ้น
ซึ่งอาจกลายเปนความยุงยากลมเหลวไดในที่สุด ดังเห็นไดที่อารยะประเทศหลายประเทศกําลัง
ประสบปญหาทางเศรษฐกิจ อยางรุนแรงอยูในเวลานี้... การชวยเหลือสนับสนุนประชาชนใน
การประกอบอาชีพและตั้งตัวใหมีความพอกินพอใชกอนอื่น เปนพื้นฐานนั้นเปนสิ่งสําคัญอยาง
ยิ่งยวด เพราะผูที่มีอาชีพและฐานะเพียงพอที่จะพึ่งตนเอง ยอมสามารถสรางความเจริญกาวหนา
ในระดับ ที่สูงตอไปโดยแน น อน สว นการถือ หลัก ที่จ ะสงเสริม ความเจริญใหคอ ยเปน ไป
ตามลําดับดวยความรอบคอบระมัดระวัง และประหยัดนั้น ก็เพื่อปองกันความผิดพลาดลมเหลว
และเพื่อใหบรรลุผลสําเร็จไดแนนอนบริบูรณ...”
ในความเปนจริงประเทศไทยยึดหลักการพัฒนาประเทศสูความทันสมัยทางอุตสาหกรรม อัน
เปนนโยบายที่ถูกกําหนดโดยสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โดยการสนับสนุนทางการเงิน
และความคิดจากธนาคารโลก (World Bank) และกองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) ซึ่งขับเคลื่อน
โดยผลประโยชนทางการเมืองและเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งแตราวปค.ศ. 1950s ความ
ชว ยเหลือดังกลาวมาพรอมกับการเริ่มรางแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 1 ซึ่งนํา
ประเทศไทยเขาผูกพันกับระบบการคาโลกอยางสมบูรณแบบ (Bello, 1998) การนําพาประเทศสูความ
ทันสมัยจึงกลายเปนเปาหมายสูงสุดในการพัฒนา และดวยนัยยะของการยอมรับสถานะของการเปน
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“ประเทศดอยพัฒนา” ในชวงของการพัฒนาภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจ(และสังคม)แหงชาติ 4 ฉบับ
แรก (1968 – 1981) “ความทันสมัย” ในฐานะจุดหมายปลายทางการพัฒนา คือ วาทกรรมหลักแหงรัฐที่
แทบไมมีการตั้งคําถาม ถึงแมวาประเทศไทยจะไดรับบทเรียนแหงความลมเหลวของการพัฒนาดวย
เปาหมายการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเปนหลักตลอดระยะเวลากวาครึ่งศตวรรษที่ผานมา ทิศทางการ
พัฒนาประเทศซึ่งกําหนดโดยนักวางแผน/นักกําหนดนโยบายแทบไมมีการปรับเปลี่ยน หรือยับยั้งทั้งๆ
ที่ขอเท็จจริงปรากฏชัดขึ้นทุกขณะวา การพัฒนาในแนวอุตสาหกรรมนิยมนั้นหากกระทําโดยไมมีการ
เตรียมการอยางรอบคอบ ระมัดระวังแลว นํามาซึ่งผลกระทบตอความมั่นคงของคนในสังคม และความ
เสื่อมโทรมลงของระบบนิเวศธรรมชาติที่หลอเลี้ยงชีวิตมนุษย นําไปสูคาใชจายที่สังคมไทยโดยรวม
ตองแบกรับและสญเสียไปอยางไมสมควร
เปน ที่นาสนใจวาในประวัติศาสตรก ารพัฒ นาของสังคมไทยนั้น แนวคิด การพัฒ นาสังคม
กระแสทวน (counter-mainstream development) เริ่มกอตัวชัดขึ้นในยุคประชาธิปไตยเบงบาน (1970s)
กระแสความคิด ดังกลาวตั้งคําถามและทาทายตอเปาหมายการพัฒนาที่มุงผลลัพธทางเศรษฐกิจ เปน
สําคัญ สงผลใหภาคชนบทไทยประสบภาวะพึ่งพิงรัฐ ทุน และตลาด อีกทั้งยังเปนบอเกิดของปญหา
ความยากจนตามมา2
สามทศวรรษที่ผานมา ประเทศไทยประสบกับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วเนื่องจากการรับ
เอาแนวคิด ทุน นิย มอุต สาหกรรมเขามาใชเปน ตน แบบในการพัฒ นาประเทศ ผานการวางแผนใน
ระดับมหภาคดวยนโยบายทางเศรษฐกิจที่มุงเนนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเปนสําคัญ ดวยเครื่องมือ
ชี้วัดความสําเร็จ GDP การพัฒนาแบบรวดเร็วดังกลาวกอใหเกิดชองวางในดานรายได ไปจนถึงความ
ไมเทาเทียมของโอกาสในการเขาถึงบริการทางสวัสดิการสังคมเชน สาธารณสุข การศึกษา สําหรับ
ประชาชนในภาคชนบทที่อยูหางไกลแลว แทบไมมีการเตรียมการใด ๆ ไวรองรับผลกระทบที่เกิดขึ้น
จากการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วดังกลาวเลย ในหวงเวลานี้เองที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรง
เริ่มตั้งขอสังเกตเกี่ยวกับสถานการณดานการประเทศและทรงมีพระราชดํารัสเตือนสติทิศทางการพัฒนา
ของคนไทยเปนระยะ ๆ มาตั้งแตปพ.ศ. 2517 เรื่อยมาจวบจนกระทั่งเกิดวิกฤตเศรษฐกิจครั้งสําคัญในป
พ.ศ. 2539 ความในพระราชดํารัสหลายตอนสะทอนใหเห็นพระราชวินิจฉัยที่แจมชัดตอสถานการณ
การพัฒ นาสั งคมไทยที่ เดิน ออกหา งจากหลัก การพึ่ง ตนเอง พระบาทสมเด็ จ พระเจา อยูหั ว ฯ ได
พระราชทานพระราชดํารัสเตือนสติเรื่องการพัฒ นาแบบกาวกระโดด และ ทรงแนะนําวิธีก ารแก
วิกฤตการณทางเศรษฐกิจดวยการดํารงชีวิตแบบพอเพียง ดังปรากฏในพระราชดํารัสตอนหนึ่ง ความวา
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ความจริงวิกฤตการณนี้ เห็นไดมานานแลว สี่สิบกวาปมาแลว แตไมรูตัวเมื่อ ๔๐ กวาปมีผู
หนึ่งเปนขาราชการชั้นผูนอย มาขอเงิน ที่จริงก็ไดเคย ใหเงินเขาเล็กๆนอยๆ อยูเรื่อยๆ เขาบอก
วา ไมพอ เขาก็ขอยืมเงิน ขอกูเงิน ก็บอกวา เอา......ให แตขอใหเขาทําบัญชี บัญชีรายรับ บัญชี
รายจาย รายรับก็คือเงินเดือนของเขา ซึ่งเปนขาราชการชั้นผูนอย และเงินที่อุดหนุนเขา สวน
รายจายก็เปนของที่ใชในครอบครัว ที่นายกฯ กลาวาระยะนี้เปนระยะที่วิกฤต ก็ตองพิจารณาอยู
เสมอวา อะไรควรทํา อะไรควรเวน ที่เกิดมีวิกฤตการณขึ้นมา ก็เพราะวา ขยายการผลิตมาก
เกินไป และไมมีใครซื้อ เพราะไมมีใครมีเงินพอ ที่จะซื้อ ...... ตองถอยหลังเขาคลอง จะตองอยู
อยางระมัดระวัง และตองกลับไปทํากิจการที่อาจจะไมคอยซับซอนนัก คือใชเครื่องมืออะไร ที่
ไมหรูหรา แตก็อยางไรก็ตาม มีความจําเปนที่จะตองถอยหลังเพื่อ ที่จะกาวหนาตอไป ถาไมทํา
อยางที่วานี้ ก็จะแกไขวิกฤตการณนี้ยาก ในการนี้ จะตองมีการลงทุนสําหรับวิจัย ตองมีการ
ลงทุนสําหรับชวยเกษตรกร ดังนั้นเงินที่ยังเหลืออยูจะตองนําไปสนับสนุนในทางนี้ สวนหนึ่ง
ก็จะไดผลดี จะเปนผลชวยใหประเทศไทย รอดพนวิกฤตการณ ซึ่งเชื่อวาประเทศไทยจะ
สามารถพนวิกฤตการณไดดีกวา หลายประเทศ เพราะแผนดินนี้ ยังเหมาะสมกับความเปนอยู
ได อยางที่เคยพูดมาหลาย ปแลววา ภูมิประเทศยัง “ให” คือเหมาะสม แตความเปนอยู ตองไม
ฟุงเฟอ ตองอยูอยางประหยัด และตองไปในทางที่ถูกตอง วันนี้พูดถึงวิธีแกไขสถานการณ
ปจจุบัน วิกฤตการณปจจุบัน ทางหนึ่ง วิธีหนึ่ง สมัยนี้เปนสมัยที่พูดกันไดวา โลกาภิวัตนก็
จะตองทําตามประเทศอื่นดวย เพราะวา ถาไมทําตามประเทศอื่น ตามคําสัญญา ที่มีไว เขา
อาจจะไมพอใจ ก็เพราะวาเขาเองมีวิกฤตการณเหมือนกัน การที่ประเทศใกลเมืองไทยใน
ภูมิภาคนี้มีวิกฤตการณดวย ก็ทําใหเราฟนจากวิกฤตการณนี้ยากขึ้น และไมใชเฉพาะประเทศที่
อยูในภูมิภาคนี้ แมแตประเทศที่ดูยังเจริญรุงเรืองดี ก็รูสึกวาจะกําลังเดือดรอนเหมือนกัน ฉะนั้น
เราตองพยายามอุมชูประชาชนใหไดมีงานทํา มีรายได ก็จะสามารถผานวิกฤตการณ แตถาทํา
แบบที่เคยมีนโยบายมา คือ ผลิตสิ่งของทางอุตสาหกรรมมากเกินไป ก็จะไมสําเร็จ โดยที่ใน
เมืองไทยตลาดมีนอยลง เพราะคนมีเงินนอยลง
(พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา : 4 ธันวาคม 2540)
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ในแวดวงวิชาการการผลิตบทวิเคราะหวิพากษตอกระบวนการโลกาภิวัตนเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นเมื่อประเทศ
ไทยเขาสูยุคเศรษฐกิจฟองสบู จนประสบภาวะวิกฤติ เมื่อเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ ในปพ.ศ. 2539 สังคมไทยจําตองตั้ง
คําถามตอทิศทางการพัฒนาที่นําไปสูวิกฤตการณดังกลาว แนวคิดการพัฒนาทางเลือก และ การพัฒนาที่ยั่งยืน
เริ่มกลับมามีความสําคัญ ที่นาสนใจยิ่ง คือ ในชวงเวลานี้เองที่ปฏิกิริยาของสังคมไทยตอเศรษฐกิจพอเพียงมี
ความเขมขนขึ้น หลังพระราชดํารัสในวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2540 ความวา
…ความจริงเคยพูดเสมอในที่ประชุมอยางนี้วา “การจะเปนเสือนั้นไมสําคัญ
สําคัญอยูที่เรามีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน แบบพอมีพอกินนั้นหมายความวา
อุมชูตัวเองได” ใหมีพอเพียงกับตัวเอง อัน นี้ก็เคยบอกวาความพอเพีย งนี้
ไมไดหมายความวา ทุกครอบครัวจะตองผลิตอาหารของตัว จะตองทอผาใส
เอง อยา งนั้ น มั น เกิ น ไป แตว า ในหมูบ า นหรื อ ในอํ าเภอ จะตอ งมีค วาม
พอเพียงพอสมควร บางสิ่งบางอยางที่ผลิตไดมากกวาความตองการ ก็ขายได
แตขายในที่ไมหางไกลเทาไหร ไมตองเสีย คาขนสงมากนัก อยางนี้ทานนัก
เศรษฐกิจตางๆ ก็มาบอกวาลาสมัยคนอื่นเขาตองมีการเศรษฐกิจที่ตองมีการ
แลกเปลี่ยนเรียกวาเปนเศรษฐกิจการคาไมใชเศรษฐกิจความพอเพียง เลย
รูสึก วาไมหรูหรา แตเมืองไทย เปนประเทศที่มีบุญ อยูวา ผลิตใหพอเพีย ง
ได…
อาจกลาวไดวา สังคมไทยตื่นตัวและขานรับพระราชดํารัสเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงอยางเปนจริงเปนจัง
หลังวิกฤตเศรษฐกิจ เนื่องจากเริ่มตระหนักวาหลักเศรษฐกิจพอเพียงนั้นสามารถประยุกตใชไดในหลายระดับ
ตั้งแตระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และประเทศ และมีการนอมนําพระราชดํารัสเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงไปใช
ในการฟนฟูและบรรเทาปญหาที่เปนผลกระทบอันเนื่องมาจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจอยางเปนรูปธรรมมากขึ้น
ดวยหลักเศรษฐกิจพอเพียงสองแบบ ไดแก แบบพื้นฐาน และ แบบกาวหนา เศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐาน คือ
ความพอมี พอกิน สามารถพึ่งตนเองไดโดยไมโลภมาก และ ไมเบียดเบียนคนอื่น โดยยึดหลักความพอเพียงทั้ง
ทางความคิดและการกระทํา และประกอบอาชีพอยางสุจริต ดังพระราชดํารัส ความวา3
“...เศรษฐกิจพอเพียงนี้มีความหมายกวางขวางกวา Self-sufficiency คือ self-sufficiency นั้นหมายความ
วาผลิตอะไรมีพอที่จะใช ไมตองไปขอซื้อคนอื่น อยูไดดวยตนเอง (พึ่งตนเอง)... เปนตามที่เขาเรียกวา
3

กลุมพัฒนากรอบแนวคิดทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง. กรอบแนวคิดทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง.
หนา 55-56, 2546
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ยืนบนขาของตัวเอง (ซึ่งแปลวาพึ่งตนเอง)... ไมตองไปยืมขาของคนอื่นมาใชสําหรับยืน... แตพอเพียง
นี้มีความหมายกวางขวางยิ่งกวานี้อีก คือ คําวาพอก็เพียงพอ เพียงนี้ก็พอ ดังนั้นเอง คนเราถาพอในความ
ตองการ ก็มีความโลภนอย เมื่อมีความโลภนอยก็เบียดเบียนคนอื่นนอย ถาทุกประเทศมีความคิด... วาทํา
อะไรตองพอเพียง หมายความวา พอประมาณ ไมสุดโตง ไมโลกอยางมาก คนเราก็อยูเปนสุข พอเพียง
นี้อาจจะมีมาก อาจจะมีข องหรูหราก็ได แตวาตองไมไปเบีย ดเบีย นคนอื่น ตองใหพอประมาณตาม
อัตภาพ พูดจาก็พอเพียง ทําอะไรก็พอเพียง ปฏิบัติตนก็พอเพียง”
(พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 4 ธันวาคม 2541)

เศรษฐกิจพอเพียงแบบกาวหนา คือ การแลกเปลี่ยนรวมมือ ชว ยเหลือกันเพื่อทําใหสว นรว มไดรับ
ประโยชนและนําไปสูการพัฒนาชุมชน และสังคมใหเจริญอยางยั่งยืน ดังพระราชดํารัสที่พระราชทานวา
“...เศรษฐกิจพอเพียงนั้น เขาตีความวาเปนเศรษฐกิจชุมชน หมายความวา ใหพอเพียงในหมูบาน หรือ
ในทองถิ่น ใหสามารถที่จ ะมีพอกิน เริ่มดวยพอมี พอกิน ... แตวาพอมีพอกิน นี้เปน เพียงเริ่มตน ของ
เศรษฐกิจ... ถาพอมีพอกิน คือ พอมีพอกินของตนเองนั้น ไมใชเศรษฐกิจพอเพียง เปนเศรษฐกิจสมัยหิน
สมัยหินนั้นเปนเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกัน แตคอย ๆ พัฒนาขึ้นมา ตองมีการแลกเปลี่ยนกัน มีการชวย
ระหวางหมูบาน หรือระหวางจะเรียกวาอําเภอ จังหวัด ประเทศ จะตองมีการแลกเปลี่ย นมีก ารไม
พอเพียง จึงบอกวาถามีเศรษฐกิจพอเพียง เพียงเศษหนึ่งสวนสี่ก็จะพอแลว จะใชได…”
(พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 23 ธันวาคม 2542)4

ตอคําถามที่วาเศรษฐกิจพอเพียงขัดแยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจในระบบตลาดหรือไม พระราช
ดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ชี้ใหเห็นวาเศรษฐกิจพอเพียงไมไดขัดแยงกับการเปาหมาย
ทางเศรษฐกิจในระบบตลาด เพียงแตตองดําเนินไปบนพื้นฐานทางสายกลาง และคํานึงถึงประโยชน
ของคนหมูมากเปนสําคัญ ดังไดทรงอรรธถาธิบายเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงแบบกาวหนาวา
เศรษฐกิจพอเพียง ที่หมายถึงนี้ คือวา อยางคนที่ทําธุรกิจก็ยอมตองไปกูเงิน เพราะวาธุรกิจหรือ
กิจการอุตสาหกรรมสมัยใหม คนเดียวไมสามารถที่จะรวบรวมทุนมาสรางกิจกรรมที่ใหญ เชน
เรื่องเขื่อนปาสักคนเดียวทําไมได หรือแมหนวยราชการหนวยเดียวทําไมได...........ถานับดูปนี้
นาจะมีความเสียหาย หมื่นลานไมตองเสีย และที่ไมตองเสียนี้ก็ทําใหเกิดมีผลผลิต โดยเฉพาะ
4
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อยางเกษตรเขาก็มีผลผลิตได แมจะปนี้ซึ่งเขื่อนยังไมไดทํางาน ในดานชลประทาน ก็ทําให
ปองกันไมใหมีน้ําทวม ทําใหเกษตรกรเพาะปลูกได ก็เปนเงินหลายพันลานเหมือนกัน ฉะนั้น
ในปเดียว เขื่อนปาสักนี้ไดคุมแลว คุมคาที่ไดสราง 2 หมื่นลานนั้น …ก็หมายความวากิจการ
เหลานี้ไมไดอยูในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐาน แตวาเปนเศรษฐกิจพอเพียงแบบ
กาวหนา ….. ก็พอเพียงเพราะวาถาทําแลว คนอาจจะเกี่ยวของกับกิจการนี้มากมาย แตวาทําให
สวนรวมไดรับประโยชนและจะทําใหเจริญ ....... แตวาถากิจการที่ทําไมมีนโยบายที่แนวแน
ที่สอดคลองกัน มัวแตทะเลาะกัน ไมสําเร็จ ก็ถือวาไมไดประโยชนจากกิจการที่คิด เมื่อไมมี
ประโยชน จากกิจการที่คิด ปานนี้เราจะจนลงไป เงินสองหมื่นลานที่ไปลงในการสรางนั้น
เงินสองหมื่นลานก็หมดไปแลว หมดไปโดยไมมีประโยชน หมดไปโดยไดทําลาย เพราะวา
เดือดรอน เกษตรกรเดือดรอน ชาวกรุงเดือดรอน ฉะนั้นก็ตองมีเหมือนกันโครงการตางๆ หรือ
เศรษฐกิจที่ใหญที่ตองมีการสอดคลองกันดี ที่ไมใชเพียงแตเหมือนทฤษฎีใหม ๑๕ ไร ๑๕ ไร
แลวก็สามารถที่จะปลูกขาวพอกิน ไอนี่มันใหญกวา แตอันนี้ก็เปนเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกัน
คือ คนที่ไมเขาใจวา กิจการใหญๆ เหมือนสรางเขื่อนปาสัก เขานึกวาเปนเศรษฐกิจ สมัยใหม
เปนเศรษฐกิจทีไ่ กลจากเศรษฐกิจพอเพียง นี่เราวัด ไดวาเปนเศรษฐกิจพอเพียง อันนี้เปน
ตัวอยางในทางบวก
(พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา:23 ธันวาคม 2542)
นอกจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวยังไดพระราชทานแนวคิดการพึ่งตนเองไดและพอเพียงดวย
“ทฤษฎีใหมสามขั้น” 5
ทฤษฎีใหมขั้นที่หนึ่ง คือ การพึ่งตนเองได และพอเพียงในระดับบุคคลและครอบครัว เปนเศรษฐกิจ
พอเพียงแบบพื้นฐาน กลาวคือ บุคคลและครอบครัวสามารถพึ่งตนเองได ดําเนินชีวิตอยางมีความสุขทั้งกายและ
ใจ ครอบครัวมีความพอเพียงในการดํารงชีวิต ลดคาใชจายที่ไมจําเปนดวยการใชทรัพยากรที่หาไดในทองถิ่น ไม
เปนหนี้สิน ไมเบียดเบียนผูอื่น สามารถสนองความตองการขั้นพื้นฐานของตนเองและครอบครัวไดอยางพอเพียง
ทฤษฎีใ หมขั้น ที่สอง คือ การพึ่งตนเองไดและพอเพียงในระดับชุมชน เปน เศรษฐกิจ พอเพียงแบบ
กาวหนา กลาวคือ เมื่อสมาชิก ในแตล ะครอบครัว มีค วามพอเพียงขั้น พื้น ฐานเปน เบื้อ งตน แลว ก็จ ะทําให
ครอบครัวตาง ๆ เหลานั้นหันมารวมกลุมเพื่อรวมมือกันสรางประโยชนเพื่อสวนรวมตามกําลังและความสามารถ
ของตน ซึ่งจะสามารถทําใหชุมชนโดยรวมเกิดความพอเพียงในการดําเนินชีวติ และมีชีวิตที่สมดุลอยางแทจริง
5

กลุมพัฒนากรอบแนวคิดทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง. กรอบแนวคิดทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง. กรุงเทพฯ:
สํานักงาน. 2546, หนา 57-59
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ทฤษฎีใ หมขั้น ที่สาม คือ การพึ่งตนเองไดและพอเพียงในระดับประเทศ เปนเศรษฐกิจ พอเพียงแบบ
กาวหนา กลาวคือ เศรษฐกิจพอเพียงในระดับนี้เปนผลมาจากการดําเนินชีวิตอยางพอเพียงในระดับหนึ่งของ
ชุมชนตาง ๆ ที่เมื่อสมาชิกในชุมชนเหลานั้นมีความพอเพียงแลว ชุมชนเหลานั้นคิดสรางเครือขายแลกเปลี่ยน
ความรู สืบทอดภูมิปญญาและบทเรียนจากการพัฒนา หรือรวมกันลงมือพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ทําใหประเทศอันเปนสังคมใหญดําเนินชีวิตอยางพอเพียง และกลายเปนประเทศแหงความพอเพียงไดในที่สุด
หลังจากนั้น พระราชดํารัสเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวถูกนํามาเผยแพรอยางเปน
ระบบ โดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ไดอันเชิญพระราชดํารัสใน
เรื่องนี้มาเปนปรัชญาในการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9 อันเปนชวงเวลาหลังจากที่
ประเทศไทยไดเผชิญกับวิกฤตการณทางเศรษฐกิจครั้งสําคัญในปพ.ศ. 2539 ดวยเปาหมายสําคัญ คือ การสราง
สมดุลทางสังคมและเศรษฐกิจ ใหก ลับคืน มา พรอมทั้งมุงหวังใหสังคมไทยสามารถตั้งรับกับกระแสการ
เปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากเศรษฐกิจโลภาภิวัตน จวบจนกระทั่งปจจุบันที่มีการอันเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” มาเปนหลัก การของแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฉบับที่ 10 (2550-2554) โดยมี
วัตถุประสงคหลัก ไดแก การสรางภูมิคุมกันใหสังคมไทยเผชิญการเปลี่ยนแปลงอยางรูเทาทัน การเสริมสราง
ความเทาเทียมและความเขมแข็งของชุมชนและสังคม การปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหแข็งแกรง มั่นคง และเปน
ธรรม เปนตน
เศรษฐกิจพอเพียงกับความหมายที่สังคมรวมสราง
คงปฏิเสธไมไดวา ความพยายามของนักคิด นักวิชาการในสังคมไทยในการทําความเขาใจเศรษฐกิจ
พอเพีย งอยูภายใตเงื่อนไขการวิเคราะหตีความพระราชดํารัสตามภูมิหลังทางทฤษฎีและกรอบความคิดที่ต น
คุ น เคย ไม ว า จะเป น ในกลุ ม ของนั ก เศรษฐศาสตร และ ในหมู นั ก คิ ด นั ก พั ฒ นาสั ง คมหลายกลุ ม อาทิ
นักเศรษฐศาสตรบางกลุมอธิบายวา เศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวคิดเหนือแนวคิด เศรษฐศาสตร กลาวคือ เปน
แนวคิดซึ่งสะทอนภูมิปญญาไทย เนนย้ําการลดความอยากของมนุษยสูความพอดีหรือดุลยภาพ แตกตางจากการ
นิยามความตองของมนุษยในวิชาเศรษฐศาสตรวาเปนสิ่งที่ไมมีที่สิ้นสุด ในขณะที่นักเศรษฐศาสตรบางกลุมจัด
ใหปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยูในระดับเดียวกับวิชาเศรษฐศาสตร ซึ่งสะทอนความพยายามในการนํามาใชเปน
แนวทางในการดําเนินชีวิตของคนในสังคม นักคิดในกลุมวัฒนธรรมชุมชนกลาวถึงเศรษฐกิจพอเพียงในฐานะ
วัฒนธรรมทวนกระแส (Counter-Cultural Force) เพื่อการแสวงหาทางรอดจากการรุกอยางรวดเร็วของเศรษฐกิจ
ทุนนิยม ในแงนี้เศรษฐกิจพอเพียงจึงมีความคลายคลึงกันหรือมีสาระที่เปนแกนรวมกับแนวคิดการพัฒนาสังคม
ทางเลือกกลุมอื่น ๆ อาทิ แนวคิดวัฒนธรรมชุมชน แนวคิดเกษตรกรรมยั่งยืน แนวคิดและวิถีพุทธเกษตร เปนตน
ในมิติคุ ณ ธรรม และจิต วิญ ญาณที่กํ ากับการผลิต การบริโ ภค และการกระจายทรัพยากรอย างสมดุลและ
เปนธรรม
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อภิชัย พันธเสน (2542 , น.6-7) กลาวไววา การทําความเขาใจกับพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวนั้น มิควรจะนําเฉพาะเนื้อความของพระราชดํารัสมาพิจารณาเทานั้น แตจําเปนจะตองเขาใจบริบททาง
การเมือง สังคม และเศรษฐกิจ ในขณะที่มีพระราชกระแสรับสั่งดวย พระราชกระแสรับสั่งจะสะทอนความ
หวงใยที่พระองคทรงมีตอสถานการณในบานเมืองและพสกนิกรชาวไทย ความสําคัญของพระบรมราโชวาทนี้
อยูที่พระองคทรงเห็นวาแนวทางการพัฒนาที่เนนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศเปนหลักแตเพียงอยาง
เดียวอาจจะเกิดปญหาได จึงทรงเนนการมีพอกินพอใชของประชาชนสวนใหญในเบื้องตนกอน เมื่อมีพื้นฐาน
ความมั่ น คงพร อ มพอสมควรแล ว จึ ง สร า งความเจริ ญ และฐานะทางเศรษฐกิ จ ให สู ง ขึ้ น ถ า จะใช ภ าษา
เศรษฐศาสตรอธิบายตามความหมายนี้ก็คือ แทนที่จ ะเนน การขยายตัว ของภาคอุต สาหกรรมนําการพัฒ นา
ประเทศ ควรที่จะสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจขั้นพื้นฐานกอน นั่นคือทําใหประชาชนในชนบทสวนใหญ
พอมีพอกินกอน หรืออาจจะกลาวไดวาเปนแนวทางการพัฒนาที่เนนการกระจายรายไดเพื่อสรางพื้นฐานและ
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ กอนเนนการพัฒนาในระดับสูงขึ้นไป แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวนี้มีสถานภาพที่สําคัญ 2 ประการ คือ 1) เปนทิศทางสําคัญในการพัฒนาประเทศ
ซึ่งจะตองประกอบดวยกิจกรรมที่ทําใหสามารถพึ่งตนเองไดโดยไมจําเปนตองผานระบบตลาดอยางนอยหนึ่งใน
สี่ของกิจกรรมทั้งหมด 2) เปนแนวคิดในการดําเนินชีวิตที่ประกอบดวยความพอเพียง หรือความพอประมาณคือ
ไมฟุมเฟอย แตก็ไมจําเปนตองกระเบียดกระเสียนจนเกิดความเดือดรอน แตที่สําคัญที่สุดก็จะตองมีเหตุผล แต
เปนเหตุผลในพุทธธรรมหรือจริยธรรมของทุกศาสนา นั่นคือความไมโลภจนเกินไป ซื่อสัตยสุจริต และไมเอารัด
เอาเปรียบผูอื่น เพราะถาทุกคนในสังคมดําเนินชีวิตในลักษณะนี้ สังคมโดยรวมก็จะมีความสงบสุข
ผลจากการสังเคราะหองคความรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง (ปรีชา เปยมพงศสานต และคณะ, 2549)
สรุปวาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีหลายสถานะ กลาวคือ เปนทั้งแนวคิด การพัฒ นาสังคม และเปน ทฤษฎีที่
สามารถนําไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม อาทิ เกษตรทฤษฎีใหม ยิ่งไปกวานั้นเศรษฐกิจพอเพียง คือ ปรัชญา
ที่วาดวยความรูที่ถูกตองทุกระดับ ตั้งแตความรูระดับเทคนิคเพื่อการดํารงชีวิตของมนุษย ตลอดจนความรูใน
ระดับการวิเคราะหเพื่อการรูเทาทันกระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคมทุนนิยม-โลกาภิวัตน อยางไรก็ตามปรีชา
เปยมพงศสานต และคณะ (2549) เห็นวาหากพิจารณาวาเศรษฐกิจพอเพียงอยูในฐานะปรัชญา ก็ยอมตองเขาใจวา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครอบคลุมความรูระดับอภิปรัชญา หรือความรูเชิงจิตวิญญาณ-จริยศาสตร ซึ่งกํากับ
กระบวนการตัด สิน ใจของมนุษยใ นการเลือกวิถีทางในการดํารงชีวิต รว มกัน ในสังคมอีกดวย นอกจากนั้น
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงยังสะทอนใหเห็นถึงความรูที่เปนสหวิทยาการที่มีคุณูปการในแงของการชี้ใหเห็นถึง
ความรูที่กาวพนมิติเศรษฐกิจสูมิติอื่น ๆ ในชีวิตมนุษย ดวยเหตุนี้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงไดรับความสนใจ
จากหลายภาคสวนในสังคมไทยดวยเหตุผลแตกตางกันไป บอยครั้งความพยายามในการประยุกตใชมักติดกับดัก
การคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงในกรอบของความรูเชิงเทคนิคเพื่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจแตเพียงประการเดียว
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อาทิ การดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายใตขอจํากัดของรายได การกระจายความเสี่ยงอยางสมดุล และการ
แลกเปลี่ยนอยางมีประสิทธิภาพ ฯลฯ หากแตอาจมองขามความเปนจริงที่วาการตัดสินใจเลือกดําเนินชีวิตและ
ประกอบกิจ กรรมทางเศรษฐกิจดว ยแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของคนหรือชุมชนใดนั้น ไมวาจะอยูใ นภาค
(sector) ใด นาจะมีความเกี่ยวของกับความรูเชิงจิตวิญญาณ-จริยศาสตร ที่มีพลังขับเคลื่อนหรือผลักดันใหคน
สามารถเลือกและตัดสินใจดําเนินชีวิตดวยความตระหนักรูถึงความสัมพันธของการอยูรวมกันแบบพึ่งพา เกื้อกูล
ระหวางมนุษย และ มนุษยกับระบบนิเวศน โดยสามารถดํารงไวซึ่งความเปนอิสระได
สาระของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy)
เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต
ระดับครอบครัว ชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสาย
กลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อใหกาวทันตอยุคโลกาภิวัฒน ความพอเพียง หมายถึง ความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเป น ที่จ ะตองมีภูมิคุมกัน ในตัว ที่ดีพอสมควรตอการมี
ผลกระทบใด ๆ อัน เกิด จากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอก ภายใน ทั้งนี้ตองอาศัยความรอบรู ความ
รอบคอบและความระมัดระวังอยางยิ่งในการนําวิชาการตาง ๆ มาใชในการวางแผนและการดําเนินการ
ทุกขั้นตอนและขณะเดียวกันจะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ
นักทฤษฎี และ นักธุรกิจในทุกระดับใหมีจิตสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต และใหมีความรอบรู
ที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติปญญาและความรอบคอบ เพื่อใหสมดุลและ
พรอมตอการรองรับความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวางทั้งดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม และ
วัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี6
ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งของพระเจ า อยู หั ว ประกอบด ว ยหลั ก สํ า คั ญ สามประการ คื อ ความ
พอประมาณ ความมีเ หตุผล และ การมีภูมิคุมกันที่ดีในตัว ซึ่งหลักการทั้งสามนี้อยูบนเงื่อนไขสําคัญอีกสาม
ประการ ไดแก “ความรู คุณธรรม และ ความเพียร” หลักความพอประมาณ (ทางสายกลาง) คือ แกนธรรมะ
ของพระพุ ทธเจา การดํารงตนอยูใ นความพอดี พอประมาณอยูบ นความรูแ ละความเขาใจอัน ถองแทต อ
ธรรมชาติของความจริงที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา กลาวไดวาเปนทรรศนะเชิงภววิทยาของพุทธศาสนา การ
6

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยและพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในการปรับปรุงแกไขนั้น ได
พระราชทานพระบรมราชานุญาตใหสํานักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเผยแพรเพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติตอไป (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2542 , หนา 26-27)
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ดําเนินชีวิตดวยความรูประการนี้ หมายถึง การดําเนินชีวิตดวยสติ ตระหนักรูถึงการดํารงอยูของตนเองในฐานะ
สวนหนึ่งของระบบใหญ ความพอประมาณในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ การมีภาวะจิตใจที่เขมแข็งในการ
ตะหนักรูเกี่ยวกับการพึ่งพาอาศัย ความเกี่ยวของเชื่อมโยงของสรรพสิ่งทั้งหลาย หลักการความพอประมาณดัง
ปรากฏในพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เกี่ยวของกับการมีสติตอความตองการความ
ปรารถนาของตน และติดตามตรวจสอบเพื่อวาความตองการปรารถนาเหลานั้นจะไมเปนการเบียดเบียนตนเอง
และบุคคลอื่น
...แตพอเพียงนี้ มีความหมายกวางขวางยิ่งกวานี้อีก คือ คําวาพอก็เพียงพอ เพียงนี้ก็พอ ดังนั้นเอง คนเรา
ถาพอในความตองการ ก็มีความโลภนอย เมื่อมีความโลภนอย ก็เบียดเบียนคนอืน่ นอย...

(พระบรมราโชวาทเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 4 ธันวาคม 2541)

หลักการประการที่สอง คือ ความมีเหตุผล (Reasonableness) หมายถึงความสามารถที่จะเขาใจเหตุและ
ผลหรือปรากฏการณใด ๆ ตามความเปนจริงและมีขอบเขตเหนือ “เหตุผล” ที่เกี่ยวของกับประโยชนตน นัก
เศรษฐศาสตรไทย7ไดพยายามวิเคราะหความหมายของมโนทัศน “ความมีเหตุผล” ในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดยเปรียบเทียบกับ “เหตุผล” ตามหลักวิชาเศรษฐศาสตร อันมีขอสมมติฐานประการหนึ่งวา มนุษยมีเหตุผลใน
ความหมายอยางแคบวามนุษยยอมทําทุกอยางเพื่อมุงประโยชนของตัวเอง (Rationality) ผลจากการวิเคราะห
ความหมายของความมีเหตุผลชี้ใหเห็นวา ความมีเหตุผลในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นมีความแตกตางอยาง
ชัด เจนจาก “เหตุผ ล” ของแนวคิด ทางเศรษฐศาสตรใ นแงที่ ว า “เหตุผ ล” ในวิ ชาเศรษฐศาสตร ไม ได สื่ อ
ความหมายถึงการคิดอยางรอบคอบเกี่ยวกับเหตุและผลของการกระทําเพื่อประโยชนแหงความเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกัน ในขณะที่ “ความมีเหตุผล” มีนัยยะความยืดหยุนเนื่องมาจากมโนทัศนนี้ใหความสําคัญกับการคาดคะเน
ผลลัพธที่มากกวาผลประโยชนสวนตน สิ่งที่ผูกติดกับคําศัพทดังกลาว คือ คุณคาทางจริยธรรม (ethical values)
ที่ทําใหการอรรถาธิบายความหมายของคําวา “ความมีเหตุผล” ตามวิชาเศรษฐศาสตรนั้นประสบกับขอจํากัด
อยางหลีกเลี่ยงไมได
ขาพเจาอยากใหทุกคนคํานึงถึง กฎแหงเหตุผล วาผลที่เกิดขึ้นเพราะเหตุ คือ การกระทําและผลนั้นจะ
เปนผลดี หรือผลเสีย ก็เพราะกระทําใหดีหรือใหเสีย ดังนั้นการที่จะทํางานใดใหบรรลุผล ที่พึงประสงค
จะตองพิจารณาถึงวิธีการที่เหมาะสมกอนเปนเบื้องตน แลวลงมือกระทําตามหลักเหตุผลดวยความตั้งใจ
7

กลุมพัฒนากรอบแนวคิดทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง. กรอบแนวคิดทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง. กรุงเทพฯ :
สํานักงาน. 2546, หนา 88-100.
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จริง และดวยความสุจริต งานของแตละคนจึงจะเปนผลดี และเชื่อไดวา ผลงานของแตละคนจะ
ประมวลกัน เปนความเจริญมั่นคงของบานเมืองได ดังปรารถนา
(พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย : 9 กรกฎาคม 2513)

“ความมีเหตุมีผล” ในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเกี่ยวของกับศักยภาพที่จะเขาใจกฏเกี่ยวกับเหตุและผล
หรื อ เหตุ ผ ล โดยความเข า ใจนี้ อ าจมาพร อ มกั บ ประสบการณ แ ละความรู ที่ สั่ ง สมมาในอดี ต ตลอดจน
ความสามารถในการประมวลความเขาใจเรื่องเหตุปจ จัยที่ซับซอนมาประยุก ตใ ชใ นการตัด สิน ใจ เพื่อให
ความคิดและการกระทําอยูในกรอบของเหตุและผล กลาวไดวา ความมีเหตุผลในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น
เนนการตัดสินใจ และการปฏิบัติภายใตพื้นฐานของความรูและประสบการณ8
เปน ที่นาสังเกตวาความสามารถที่จ ะเขาใจเหตุผลและผลของปรากฏการณใ ด ๆ นั้นคลายคลึงกับ
“ปญญา” ในพุทธธรรมซึ่งหมายถึง ความสามารถที่จะเขาใจธรรมชาติของความเปนจริงอยางที่เปน ภาวะการ
พัฒ นาทางพุทธิปญ ญาดังกลาวทําใหมนุษ ยสามารถเขาถึงวิถีทางและการปฏิบัติต นภายใตก รอบแหงความ
พอประมาณ สามารถกําหนดวิถที างในการดําเนินชีวิต กิจกรรมในการผลิต การบริโภค และการกระจายผลผลิต
อยางเปนธรรม การผนวกแนวคิดเกี่ยวกับปญญาตามทรรศนะของพุทธศาสนาเขามาสูการพิจารณาเกี่ยวกับการ
พัฒนาของสังคมเอื้อตอการเปดพื้นที่ทางความคิดอันสรางสรรคเกี่ยวกับความยั่งยืนของระบบที่ค้ําจุนชีวิต (life
support systems) ในมิติของนิเวศวิทยามนุษย สังคม และสิ่งแวดลอมอยางเชื่อมโยงกัน
หลักการประการที่สาม คือ การมีภูมิคุมกันที่ดีในตัว (Self-Immunity) คือ ความเตรียมตัวใหพรอมที่จะ
รับผลกระทบ (Impact/Shock) ที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ โดยคํานึงถึงเหตุการณและผล
ในปจจุบันตลอดจนความเปนไปไดของสถานการณที่คาดวาอาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยยึดหลักทางสายกลางเปน
หลัก เนนการทําอะไรที่ไมเกินศักยภาพของตน มีความเหมาะแกอัตภาพ ไมเกินตัวแตไมขัดสนจนเกินไป
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงเนนย้ําในพระบรมราโชวาทวาการปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
แมวาจะในสัดสวนที่ไมมากนักก็เพียงพอที่จะสรางภูมคิ ุมกันที่ดใี หกบั บุคคลและสังคมได หลักการสรางระบบ
ภูมิคุมกันในตัวนี้ไดรับการตีความในภายหลังวาเปนเสมือนกลยุทธการบริหารความเสี่ยง การกระจายความเสี่ยง
การปองกันความเสี่ยง การลดความเสี่ยง และการสรางกลไกที่กอใหเกิดเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ9 หลักการสราง
ภูมิคุมกันในตัวกระทําไดดวยความรูถวนและพื้นฐานคุณธรรมที่เขมแข็ง

8
9

กลุมพัฒนากรอบแนวคิดทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, เพิ่งอาง, หนา 88
กลุมพัฒนากรอบแนวคิดทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, เพิ่งอาง, หนา 88
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พอประมาณ
มีเหตุผล

เงื่อนไขความรู
คุณลักษณะของความรู
- ปญญาความรูชัด
- ความรู และความชํานาญ
ทางวิชาการ
ความรูตามภูมิสังคม
- ความรูเชิงทฤษฎีที่ไดรับ
การทดสอบและนําไป
ปฏิบัติ
- ความรูที่ไดจากการ
วิเคราะหทฤษฎี
- การเปนนักปฏิบัติและนัก
ทฤษฎีในเวลาเดียวกัน
- การรูเทาทัน

มีภูมิคุมกันในตัวที่ดี

เงื่อนไขคุณธรรม
คุณธรรมกับการใชความรู
- มีสติสัมปชัญญะ
- ใชความรูดวยความ
รับผิดชอบ
- ใชความรูอยางรอบคอบ
ระมัดระวัง ละเอียดถี่ถวน
- ความซื่อสัตยสุจริต
- ความไมเบียดเบียนผูอื่น

เงื่อนไขความเพียร
- อดทน อดกลั้น
- มีความตั้งใจ และความ
อุตสาหะพยายาม

นําสู
วิถีชีวิต/เศรษฐกิจ/สังคม/การเมือง
สมดุล/มั่นคง/ยั่งยืน
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เศรษฐกิจพอเพียง และความมั่นคงมนุษย
Leaning and Arie (2000) พัฒนาหมวดหมูเจ็ดประการของความมั่นคงมนุษย (ความมั่นคงดานสุขภาพ
ความมั่นคงดานอาหาร ความมั่นคงดานเศรษฐกิจ ความมั่นคงของบุคคล ความมั่นคงของชุมชน การเมือง และ
สิ่งแวดลอม) เพื่อแสดงใหเห็นวามโนทัศนที่นําเสนอนั้น เปนเงื่อนไขสําคัญที่จะชวยใหมนุษยรอดพนจากความ
กลัวและความตองการ (freedom from fear; freedom from want) แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเปนการตอบสนอง
ตอความทาทายที่ประเทศไทยกํ าลัง ประสบ อั น เป น ผลจากดํา เนิน แนวทางการพัฒ นาสมดุ ลมายาวนาน
กอใหเกิดความไมเทาเทียมทางสังคมและเศรษฐกิจในระดับกวาง ภัยคุกคามตอความมั่นคงของมนุษยของคนใน
สังคมไทยสวนใหญเปนสิ่งทีป่ ระจักษแจง พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงเขาพระทัยวาการแกปญหาใน
กรณีของความยากไร ยากจนนั้น หัวใจสําคัญที่สุดประการแรก คือ การชวยใหคนสามารถสรางหรือควบคุมการ
ผลิตเพื่อการดํารงอยูใหไดเสียกอน จากนั้นจึงแสวงหาชองทางจําหนายผลผลิตที่เหลือจากการบริโภคในพื้นที่
ใกลเคียงหรือในระดับทองถิ่นได หากจะกลาววาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงชวยใหสังคมไทยไดเริ่มคิดเรื่องวิถี
ชีวิตที่ยั่งยืน (sustainable livelihood) พรอมสํารวจตรวจสอบวิถีการผลิต การบริโภค และการกระจายผลผลิตเพื่อ
ทําความเขาใจวา “การพัฒนาโดยยึดหลักความพอประมาณ” นั้นชวยเสริมสรางความแข็งแกรงและความมั่นคง
ใหเกิดขึ้นกับชีวิตมนุษยได คงไมผิดนัก สําหรับผูเขียน ความสอดคลองระหวางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับ
แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนจึง เปนประเด็นที่ควรไดรับการศึกษาใหลึกซึ้งขึ้นเปนอยางยิ่ง เพื่อกระตุนใหการกาว
ยางในเชิงนโยบายในอนาคต สามารถตอบสนองเปาหมายของการพัฒนามนุษยแบบองครวมและเพื่อสรางความ
มั่นคงใหแกมนุษยทั้งมวลอยางเปนจริงเปนจัง
เมื่อประเทศไทยเขาสูการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็วก็ประสบกับปญหาทางสิ่งแวดลอม
นานับประการอันเปนผลมาจากการผลิตทางอุตสาหกรรมที่ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น การเกษตรเชิงพาณิชย และการ
พัฒนาสูความเปนเมืองอยางรวดเร็ว ผลตอเนื่องของการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วนี้รวมถึงจํานวนพื้นที่ปาที่
ลดลง พื้นที่ลดลง การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ และปญหามลพิษที่เพิ่มระดับความรุนแรงมากยิ่งขึ้น
ทามกลางภัยคุกคามเหลานี้ที่มีตอสภาพแวดลอมทางธรรมชาติของประเทศ การเมืองเรื่องการจัดการและการ
กระจายทรัพยากรธรรมชาติทําใหประเทศไทยประสบกับความยากจนและความออนแอมากยิ่งขึ้น แนวทางของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ มุงเนนความสําคัญของการมีความรูและความเขาใจเชิงวิพากษตอพลังอํานาจ
ของเศรษฐกิจระดับโลกและผลกระทบทั้งในเชิงลบและบวกที่ประเทศไทยกําลังเผชิญเนื่องจากการเขาสูสนาม
การแขงขันอันรุนแรง
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงเตือนสติสังคมไทยที่ยึดถือความกาวหนาทางเศรษฐกิจในฐานะ
เปาหมายหลักโดยไมไดมีการวิเคราะหที่เหมาะสม ตลอดจนการมีความรูที่ถูกตองเกี่ยวกับสถานการณและความ
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พรอมของประชากรทั้งหมดกอนการตัดสินใจใด ๆ ที่อาจสงผลกระทบตอทั้งประเทศ เนื่องจากประเทศไทย
เปนสังคมที่เต็มไปดวยฐานทางเศรษฐกิจที่แตกตางผสมผสานกัน การไดมาซึ่งความมั่นคงของมนุษยจึงมีความ
แตกตางหลากหลายตามไปดวย ขึ้นอยูกับความตองการ ความสนใจ แรงบันดาลใจ ขีดความสามารถในการ
เขาถึงทรัพยากรที่ตางกันอันเนื่องมาจากชองวางทางเศรษฐกิจและสังคม พระราชกรณียกิจดานการพัฒนามนุษย
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวตลอดระยะเวลาที่ครองราชยสะทอนใหเห็นถึงการมีพระวิสัยทัศนวาดวยเรื่อง
การพัฒนาผูยากไรในฐานะผูตองการการพัฒนาในลําดับแรก (targeting the poor) กอนที่หนวยงานการพัฒนา
เชน สหประชาชาติจะเริ่มพูดถึงเปาหมายการพัฒนาผูยากไรและผูดอยโอกาสทางสังคมดวยนโยบาย pro-poor
อีกทั้งไดทรงมีพระบรมราโชบาย ดานการแกปญหาความยากจนมาอยางยาวนาน ดวยการทรงงานอยางเปน
รูปธรรมผานโครงการในพระราชดําริกวา 3,000 โครงการทั่วประเทศไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งในพื้นที่ชนบทดวย
หลักคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง พระราชกรณียกิจดานการพัฒนาชนบทและสังคมดวยหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงทําใหหนวยงาน UNDP ของสหประชาชาติถวายรางวัล “ความสําเร็จสูงสุดดานการพัฒนามนุษย” (The
United Nations First Human Development Lifetime Achievement Award) แดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
ในวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 254910
พระราชกรณียกิจดานการแพทยและสาธารณสุข
นับตั้งแตประเทศไทยเขาสูกระบวนการพัฒนาประเทศสูความทันสมัยดวยการพัฒนาอุตสาหกรรมเปน
เปาหมายสําคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่งดวยตัวเลขของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่จัดวาเยี่ยมยอดในชวงเศรษฐกิจ
ฟองสบูในทศวรรตที่ 1990s ผลพวงของการพัฒนาเศรษฐกิจในแนวทางดังกลาวไมไดกระจายสูประชาชนอยาง
ทั่วถึงตามที่ทฤษฎีเศรษฐศาสตรกระแสหลักคาดการณ (trickle-down development) ผูคนจํานวนมากยังคงเผชิญ
กับปญหาความยากจนและการขาดโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางสมดุล ตลอดระยะเวลากวา 60 ปที่ทรง
ครองราชย พระราชกรณียกิจ ของพระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหัว ฯ ครอบคลุมในดานการพัฒ นามนุษ ยนั้ น
ครอบคลุมแทบทุกมิติตั้งแตการพัฒนาชนบท การศึกษา การแพทย สาธารณสุข การพัฒนาเทคโนโลยี ตลอดจน
ดานสิ่งแวดลอม
ดังที่กลาวในขางตนแลววา ตลอดระยะเวลา 60 ปที่ผานมา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ อุทิศพระ
วรกายตองานพัฒนาชนบทดวยจุดมุงหมายในการสรางภาวะการพึ่งพาตนเองในหมูประชากรชนบทมาโดยการ
ใชวิธีการอันหลากหลาย โครงการตามพระราชดําริในพื้นที่ของสาธารณสุขมีอยูเปนจํานวนมาก เนื่องจากทรง
ตระหนักดีวาประชากรในประเทศยังคงประสบปญหาทางสุขภาพที่สามารถรักษาได อาทิ วัณโรค โรคเรื้อน
โปลิโอ งานบรรเทาทุกขทางการแพทยผานคลินิกเคลื่อนที่จึงเปนวิถีทางที่มีประสิทธิภาพที่สุดวิธีหนึ่งในการ
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สุนทรพจน เพื่อถวายสดุดี พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ดานการพัฒนามนุษย ในการอภิปรายของคณะผูทรงคุณวุฒิระดับสูง วันศุกรที่ 26 พฤษภาคม 2549
(เอกสารอัดสําเนา)
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เขาถึงบุคคลที่ตองการความชวยเหลือในขณะที่สังคมไทยยังไมไดพัฒนานโยบายการประกันสุขภาพถวนหนา
ในชวงเวลานั้น หากพิจารณาแนวคิดเรื่องสุขภาพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว ดวยหลักการที่วา “การพัฒนาตองเปนไปตามลําดับขั้น” ก็จะเขาใจไดวาเพราะเหตุใดพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว ฯ จึงทรงบูรณาการบริการดานการแพทยและสุข ภาพในการพัฒ นาชนบทตั้งแตชวงแรกที่ทรง
ครองราชย การที่ทรงใหความสําคัญตอสุขภาพของประชาชนสวนใหญที่ประสบกับปญหาความยากจนใน
ชนบท เหลานี้สะทอนใหเห็นถึงการทรงงานภายใตบทวิเคราะหทางสังคมเปนสําคัญ เนื่องจากประชาชนในภาค
ชนบทถือเปนกลุมซึ่งประสบความยากลําบากในการเขาถึงบริการทางการแพทยและสุขภาพ ดังพระราชดํารัส
ตอนหนึ่งวา
“อันวิชาแพทยศาสตรนี้ ขอสําคัญก็คือการรักษาพยาบาล และทํานุบํารุงใหประชาชนพลเมืองไดอยูเย็น
เป น สุ ข ไม ป ว ยไข มี พ ลานามั ย และสุ ข ภาพสมบู ร ณ เพื่ อ จะได ป ระกอบภารกิ จ ให บั ง เกิ ด เป น
คุณประโยชน แกประเทศชาติ บุคคลใดแมจะมีความรูอื่น ๆ เพียงไร แตถารางกายออนแอไมแข็งแรง มี
การเจ็บปวยอยูเสมอ ก็ไมสามารถที่จะประกอบกิจการใด ๆ ใหสําเร็จประโยชนได ฉะนั้นวิชาแพทยจึง
เปนสิ่งสําคัญ การที่ผลิตแพทยขึ้นไดมากเทาไร ก็เปนหวังวาประชาชาติเราจะไดรับความสุขสมบูรณใน
รางกายดีขึ้น ชาติของเราก็จะเจริญพัฒนาถาวรยิ่งขึ้น”
(พระบรมราโชวาท พระราชทานในพิธีประสาทปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร ณ หอประชุมราชแพทยา
ลัย วันที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2546)

นอกจากนั้นการที่พระองคทรงคิดเรื่องระบบสุขภาพอยางเปนลําดับขั้นเกิดขึ้นภายใตบริบทความเปน
จริงของสังคมไทยทีย่ ังคงมีชองวางทางเศรษฐกิจและสังคมอยางปฏิเสธไมได ดังนั้นในแทบทุกครั้งที่เสด็จพระ
ราชดําเนินเยี่ยมราษฏรในแทบทั่วทุกภูมิภาคก็ทรงพระกรุณาโปรดเกลาใหมี “หนวยแพทยเคลื่อนที่” ติดตาม
พระองคไปดวยตลอดเวลา ประชาชนที่มีอาการปวยที่ยุงยากซับซอนไดรับการรักษาพยาบาล และสงตอใหมีการ
รักษาตามความจําเปน ซึ่งตอมาไดพัฒนามาเปน “หนวยแพทยพระราชทาน” และมีการเตรียมการลวงหนากอน
การเสด็จ ตอมาภายหลัง ไดรับการพัฒ นาเปน “โครงการแพทยพระราชทาน” โดยอาศัย แพทยและบุค คล
อาสาสมัครจากหนวยงานตาง ๆ11 พระราชกรณียกิจในโครงการแพทยพระราชทานครอบคลุมการใหบริการทาง
การแพทยเพื่อรักษาโรคทั่วไป และบริการทางการแพทยเฉพาะทาง อาทิ ทันตกรรม จักษุแพทย หนวยแขนขา
เทียมพระราชทาน โครงการแพทยโสต ศอ นาสิก เปนตน พระราชกรณียกิจทางการแพทยของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวฯ สะทอนใหเห็นพระราชวินิจฉัยที่ชัดเจนตั้งแตตนวาในกระบวนการพัฒนาสังคมไทยมีความ
11

โปรดดู จรัส สุวรรณเวลา. 60 ป แหงพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการแพทย. เอกสารประกอบงานเสวนา “วิชาการพัฒนาชาติ ฉลองสิริราชสมบัติ 60 ป. ”
สาธารณสุข. 2549
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เหลื่อมล้ํา จึงเรงใหมีการเติมเต็มชองวางของความเหลื่อมล้ําดังกลาว เพื่อใหประชาชนในสังคมกาวเดินไปใน
กระบวนการพัฒนาไดโดยพรอมเพรียงกัน
พระราชดําริเรื่องการพัฒนาบุคลากรทางการแพทยเปนอีกหนึ่งขั้นตอนของการสรางพื้นฐานที่มั่นคง
ใหกับวงการแพทยและสาธารณสุขของประเทศ โดยการจัดใหมีการตั้งมูลนิธิเพื่อการจัดการกับขอทาทายทาง
การแพทยและสาธารณสุขและจัดใหมีการใหทุน และทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
ในดานการแพทย อาทิ มูลนิธิอานันทมหิดลอัน เปนตัวอยางหนึ่งของความพระราชปณิธานที่แนวแนในการ
พัฒนาบุคลากรทางการแพทย
การแพทยและการสาธารณสุขเปนพื้นฐานที่สําคัญอยางหนึ่งของการพัฒนาประเทศ ไมมีประเทศใดใน
โลกจะเจริญกาวหนาไดอยางสมบูรณแบบ หากประชากรในประเทศนั้นยังมีสุขภาพพลานมัยไมดีพอ
ดวยเหตุนี้การศึกษา คนควาวิจัยความกาวหนาทางการแพทยจึงมิใชประโยชนของผูหนึ่งผูใดโดยเฉพาะ
หากเปนไปเพื่อประโยชนของมนุษยชาติทั้งมวล และนานาาติตางก็ไดรับประโยชนรวมกัน..

(พระบรมราโชวาทที่พระราชทานในพิธีพระราชทานรางวัลเจาฟามหิดลประจําปพ.ศ. 2535)

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ยังทรงยึดหลักการระดมทรัพยากรจากทุกภาคสวนเพื่อสรางสุขภาพ
(All For Health) โดยมีกุศโลบายชักจูงใหประชาชนรวมกับพระองคบริจาคชวยเหลือกันในหมูคนไทย เปนที่มา
ของหลักคิด “การบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลในกิจการสาธารณสงเคราะห จนพัฒนาเปน “การบริจาคโดย
เสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย” 12 คุณธรรมเรื่องความเพียร ปรากฏในพระราชกรณียกิจดานการแพทย
และการสาธารณสุข ดังเห็นไดจากการพระราชทานพระวรกาย กําลังทรัพย และพระบรมราโชวาท และทรง
กระทําอยูเปนนิจทั้งทางตรง ทางออม เหมาะสมสอดคลองกับกาลเวลา และสภาพแวดลอมตามความเปนจริง
เนื่องจากปจจุบันเทคโนโลยีในทางการแพทยไดกาวหนาไปอยางรวดเร็ว สงผลใหรูปแบบการบริการ
เปลี่ยนแปลงไป เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงชวยเพิ่มความสามารถของแพทยในการแกปญหาและรักษาโรค
ที่แตเดิมไมสามารถรักษาได ผลดี คือ ชวยใหประชาชนมีชีวิตยืนยาวมากขึ้น แตความกาวหนาทางเทคโนโลยีก็
ทําใหมีคาใชจายที่สูงขึ้น ตองใชบุคลากรที่ตองการไดรับการฝกอบรมมากขึ้นและ ตองมีแพทยผูเชี่ยวชาญ
เฉพาะสาขามากขึ้น ในขณะที่โอกาสของประชาชนที่จะเขาถึงบริการที่มีคุณภาพอยางเทาเทียมก็ลดนอยลง ผูมี
ฐานะแตกตางกันจึงมีโอกาสรับบริการไมเทากัน นําไปสูการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดอยางฟุมเฟอย13 ใน
ประเด็น การใชเทคโนโลยีนั้น พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ฯ ทรงพระราชทานพระบรมราโชวาทในพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2522 ความวา
12
13

จรัส สุวรรณเวลา. สุขภาพพอเพียง: ระบบสุขภาพที่พึงประสงค. กรุงเทพฯ: สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล. 2544, หนา 6-7
จรัส สุวรรณเวลา, เพิ่งอาง, หนา 9-10
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“เทคโนโลยีนั้น โดยหลัก การคือ การทําใหสิ่งที่มี อยูใ หเกิด เปน สิ่ งที่นํามาใชประโยชนได ดังนั้ น
เทคโนโลยีที่ดี ที่สมบูรณแบบ จึงควรจะสรางสิ่งที่จะใชประโยชนไดอยางคุมคา และมีความสูญเปลา
หรือความเสียหายเกิด ขึ้ น นอยที่สุด แมแตสิ่งที่เป น ของเสีย เปน ของที่เหลือทิ้งแลว ก็ค วรจะไดใ ช
เทคโนโลยีแปรสภาพใหเปนของใชได... โดยทางตรงขามเทคโนโยลีใดที่ใชการไดไมคุมคากอใหเกิด
ความสูญเปลาและความเสียหายไดมาก จัดวาเปนเทคโนโยลีที่บกพรอง ไมสมควรนํามาใชไมวาใน
กรณีใด
ระบบสุขภาพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กระแสการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเริ่มปรากฏชัดในการวางยุทธศาสตรการพัฒนาสุขภาพ
ตามแผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติ ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2545-2549 ซึ่ง
อันเชิญปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนปรัชญานําทางในการพัฒนาประเทศ โดยเนนการวางยุทธศาสตรการ
พัฒนาสุขภาพในลักษณะที่เสริมแรงกันกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ที่มุงสรางรากฐานการ
พัฒนาประเทศใหมีความสมดุล มีคุณภาพ และยั่งยืน ปรัชญาพอเพียงกับสุขภาพชวยกําหนดทิศทางการพัฒนา
สุขภาพในดานตาง ๆ ดังนี้
ประการแรก กลยุทธสรางความพอเพียงทางสุขภาพในระดับพื้นทีแ่ ละ ในแตละระดับดวยเทคโนโลยีที่
เหมาะสม
ประการที่สอง การตัดสินใจดานการเงินการคลังเพื่อสุขภาพจําเปนตองคิดอยางรอบคอบ และเหมาะสม
กับอัตภาพ
ประการที่สาม ระบบสุขภาพเนนการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมไมกาวกระโดดไปใชเทคโนโลยีที่สูง
เกินไป และควรพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีภูมิฐานจากภูมิปญญาไทย เพื่อความยั่งยืนและสามารถ
พึ่งตนเองได
ประการที่สี่ หลักทางสายกลาง และความสมดุลพอดีของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอาจประยุกตเขากับ
การพั ฒ นาสุ ข ภาพที่ตอ งบูร ณาการอยางสมดุ ลระหวางการสง เสริ มสุข ภาพ การควบคุม ปองกั น โรค การ
รักษาพยาบาล การฟนฟูสภาพผูปวย และการคุมครองผูบริโภคในดานสุขภาพ
ประการที่หา ระบบสุข ภาพตองเปนระบบภูมิคุมกันที่ใ หหลักประกันและชวยคุมครองสุข ภาพของ
ประชาชนจากผลกระทบจากภายนอก ไดแก กระแสโลกาภิวัตน การคาเสรี และจากผลกระทบภายใน อันไดแก
นโยบายและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ภาวะเจ็บปวย โดยนําวิชาการตาง ๆ มาใช
อยางรอบรูและรอบคอบ
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ประการที่ ห ก ระบบสุ ข ภาพตามปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งจะต อ งมี คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมเป น
องคประกอบสําคัญ เพราะความพอเพียงเปนรากฐานสําคัญของธรรมาภิบาลในระบบสุขภาพ
การตื่นตัวขานรับตอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมิไดเกิดขึ้นเฉพาะในภาคการผลิตในชนบทเทานั้น แต
พบวาในประชาคมนักคิดและนักวิชาการ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนบอเกิดแหงแรงบันดาลใจกอใหเกิดการ
ผลิตงานเขียนและงานวิจัยที่มีคุณูปการตอการพัฒนาประเทศมากมาย งานของจรัส สุวรรณเวลา14 ในเรื่อง
“สุขภาพพอเพียง: ระบบสุขภาพที่พึงประสงค” ปพ.ศ. 2544 เปนตัวอยางที่สําคัญในการนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเปนกรอบความคิดในการวิเคราะหระบบสุขภาพที่พึงประสงค พรอมเสนอแนวทางการแกปญหาดาน
การแพทยและสาธารณสุข หนึ่งในขอทาทายสําคัญที่ระบบสาธารณสุขไทยประสบอยูก็คือ ประเด็นความไมเปน
ธรรมในการเขาถึงบริการดานสุขภาพ กับการพัฒนาเทคโนโลยีทางดานการแพทย ในประเด็นนี้ จรัส สุวรรณ
เวลา ใหความเห็นวา
...การรับ เทคโนโลยี ม าใชอ ยา งฟุ มเฟอ ย ไม คุ มค า พระบาทสมเด็ จ พระเจา อยู หัว ไม ทรงปฏิเ สธ
ความกา วหนาและการใชเทคโนโลยีสมั ย ใหม ในทางตรงกัน ข ามทรงใหค วามสําคัญของการใช
เทคโนโลยีในการพัฒนาและแกปญหา แตตองใชความคิดเลือกใชอยางเหมาะสม คือตองมีวิจารณญาน
ที่ถูกตอง พระองคทานยังเนนการนําไปปฏิบัติจริงและเฝาศึกษาดูผลที่เกิดขึ้นดวย ตลอดจนพรอมที่จะ
ปรับแกใหเหมาะกับแตละสภาพ
จรัส สุวรรณเวลา ไดอภิปรายประเด็น “ความไมพอดีดานสุข ภาพ” ของคนในชาติใ นหนังสือเลม
เดียวกัน โดยแยกแยะประเด็นความไมพอดีดานสุขภาพอันเกี่ยวของกับคานิยมและพฤติกรรมของปจเจกบุคคล
อาทิ พฤติกรรมการใชยา และพฤติกรรมการบริโภคบริการรักษาพยาบาลเปนไปอยางสนองความอยากโดยเกิน
พอดี มีการใชและใหบริการเสริมความงามที่อิงบริการทางการแพทย เปนตน โดยไดรับอิทธิพลผานสื่อตาง ๆ
ในสังคม ภายใตสภาพแวดลอมแหงบริโภคนิยม และวัตถุนิยม นอกจากนั้น จรัส สุวรรณเวลา ยังกลาวถึงความ
ไมพอดีดานสุขภาพในแงของการแบกรับภาระคาใชจายดานสุขภาพที่สูงเกินกําลังของแตละบุคคล และของ
ประเทศชาติโดยรวม ภาวะการรักษาพยาบาลที่ทําใหคนเจ็บปวยหรือญาติพี่นองตองยากจนลงอันเนื่องมาจาก
การขาดหลักประกันดานการรักษาพยาบาล ในดานของการพัฒนาสถานบริการดานสุขภาพทั้งของภาครัฐและ
เอกชน โดยเฉพาะอยางยิ่งการขยายตัวของโรงพยาบาลและการเพิ่มเตียงในโรงพยาบาลภาคเอกชนมีอัตราสูง
มาก และอาศัยเงินกูจากตางประเทศจนเกินความจําเปนจริง ตลอดจนมีการกระตุนใหผูคนมาใชบริการ เมื่อเกิด
วิกฤตเศรษฐกิจจึงประสบภาวะขาดทุน และหลายแหงลมละลาย กอใหเกิดหนี้เสียจากเงินกู และ มีความเห็นวา
14

จรัส สุวรรณเวลา. งานเสวนา “วิชาการพัฒนาชาติ ฉลองสิริราชสมบัติ 60 ป.” 60 ป แหงพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการแพทยสาธารณสุข. 2549
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บริการทางการแพทยตองทําการประเมินคุณคาของเทคโนโลยี และเลือกใชเฉพาะที่มีหลักฐานเชื่อถือไดวาดีจริง
และคุมคา ตลอดจนเหมาะสมกับฐานะ ขณะเดียวกันก็ไมปฏิเสธเทคโนโลยีใหมที่จะใหประโยชนไดดีกวาเดิม
และคุมคา
ในประเด็นความไมพอดีในดานสุข ภาพ จรัส สุวรรณเวลา วิเคราะหวาเกี่ยวของกับวิกฤตการณทาง
เศรษฐกิจและสังคม โดยไดแยกแยะเปนประเด็นตาง ๆ อาทิ พฤติกรรมของปจเจกบุคคลเชิงบริโภคนิยม นําไปสู
การใชบริการรักษาพยาบาลและสุขภาพที่เกินพอดี การใชบริการเสริมความงามที่อิงบริการทางการแพทย การ
ใชอาหารเสริม ยาบํารุง ยาอายุวัฒนะ อยางขาดสติ เหลานีก้ อใหเกิดการใชจายที่เกินกําลังในระดับโรงพยาบาล
มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงมาก และใชเงินกูจากตางประเทศเกินความจําเปน เมื่อเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจ
ในป พ.ศ. 2539 จึงประสบภาวะขาดทุน และลมละลายในที่สุด ความไมพอดีดานสุขภาพปรากฏชัดในเรื่องความ
เหลื่อมล้ําในสังคม ผูดอยโอกาสมักประสบกับปญหาการเขาถึงการรับบริการสุขภาพอยางเสมอภาค มีการเลือก
ปฏิบัติทั้งทางตรง และทางออมในเชิงนโยบาย ในที่สุดกอใหเกิดความเสื่อมโทรมของสังคมและสภาพแวดลอม
อันนําไปสูสภาพแวดลอมที่เปนอันตรายตอสุขภาพ15
ถึงแมวาจรัส สุวรรณเวลา จะไมไดอภิปรายในรายละเอีย ดมากนัก ในประเด็น “ความไมพอดีดาน
สุข ภาพ” ที่มีค วามสัมพัน ธกับประเด็น โครงสรางที่ไมเปน ธรรมในสังคม ภายใตน โยบายการพัฒ นาแบบ
อุตสาหกรรมนิยม แตก็ไดกลาวถึงประเด็นความเหลือ่ มล้ําที่ดํารงอยูในสังคม การไดรับหรือการขาดซึ่งโอกาส
ในการเขาถึงบริการสุขภาพ นอกจากนั้นยังกลาวถึงประเด็นความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอม ไมวาจะเปน
คุณภาพของน้ํา ดิน และ อากาศ อันเปนผลพวงจากการพัฒนาที่ไมสมดุลและขาดความรับผิดชอบทางสังคมของ
ผูประกอบการ สงผลใหสุขภาพของประชาชนถดถอยลงดวยโรคที่เกิดจากมลพิษเพิ่มมากขึ้น ไมวาจะเปนโรค
ทางเดินหายใจ โรคมะเร็งตับ จรัส สุวรรณเวลา สรางความเชื่อมโยงระหวางความเสื่อมโทรมของสังคมกับการ
เสื่อมถอยลงของสุขภาพจิตของคนในสังคมอันเปนสาเหตุของอาชญากรรม การฆาตัวตาย ยาเสพยติด และโรค
อื่น ๆ สภาพแวดลอมตาง ๆ ที่เปลี่ย นไปอยางรวดเร็ว เหลานี้ ยอมสงผลใหคาใชจายดานสุขภาพของประเทศ
โดยรวมเพิ่มขึ้นอยางหลีกเลี่ยงไมได ในบทสุดทายของหนังสือสุขภาพพอเพียง จรัส สุวรรณเวลา (2544, หนา
51-64) กลาวถึง กลยุทธเพื่อสุขภาพพอเพียง อาทิ การสรางคานิยมสุขภาพพอเพียง การสรางกลไกกลั่นกรอง
ความรูดานสุขภาพ การสรางระบบสุขภาพอันพึงประสงค กลาวคือ เปนระบบที่มีคุณภาพสามารถใหผลสัมฤทธิ์
ที่ดีที่สุด เปนระบบที่ประหยัด เนนการปองกันโรคและสงเสริมสุขภาพ เปนระบบที่พึ่งตนเองได มีความเสมอ
ภาค เปนระบบที่มีน้ําใจ มีคุณธรรม จริยธรรมแหงวิชาชีพ การสรางนักวิชาชีพดานสุขภาพที่ดี การมีมาตรการ
จําเพาะเพื่อจํากัดคาใชจาย เปนตน
15

โปรดดูรายละเอียด จรัส สุวรรณเวลา. สุขภาพพอเพียง: ระบบสุขภาพที่พึงประสงค. กรุงเทพฯ: สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล. 2544,
หนา 19-25.
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นอกเหนือจากแนวคิด “สุขภาพพอเพียง” ของจรัส สุวรรณเวลา ซึ่งใชคํานี้ในขอบเขตการสาธารณสุข
และในแงข องการสุข ภาพและการปองกันโรค บรรจบ ชุณ หสวัสดิกุล ใหค วามเห็น ตอคําวา “การแพทย
พอเพียง” วาเปนการขยายความคําวา “เศรษฐกิจพอเพียง” ตามพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ไปสูภาคปฏิบัติ ในขอบเขตการรัก ษาพยาบาล ทีปทัศน ชุณหสวัสดิกุล อธิบายคุณลัก ษณะ 3 ประการของ
การแพทยพอเพียง ดังนี้
1. เริ่มตนที่ตนเอง พรอมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
2. เปนการแพทยที่สงเสริมใหมีปญญากํากับ
3. ใชสิ่งใกลตัว พัฒนาปญญาพื้นบานสูเทคโนโลยีไฮเทค ดาวนโหลดไฮเทคมาสรางเสริมเทคโนโลยี
ในประเทศ
กลาวไดวาวาแนวคิดการแพทยพอเพียง สะทอนพยายามที่จะผสมผสานภูมิปญญาพื้นบาน กับความรู
วิทยาศาสตรการแพทยในการรักษาโรคที่ซับซอน อาทิ การรักษาโรคมะเร็งอยางองครวมดวยการผาตัด เคมี หรือ
รังสี รวมกับการใชหลักสูตรตานมะเร็ง ควบคุมอาหาร ฝกสมาธิ ชี่กง วิตามินระดับสูง โปรแกรมจิตชวยสรางภูมิ
ขัดขืน บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล กลาวตอไปอีกวา “...เศรษฐกิจพอเพียงไมใชวาตองผันตัวเองไปอยูแตบานนอก
คอกนาฉันทใด การแพทยพอเพียงก็ไมใชวาจะตองกินแตผักกินแตหญาฉันนั้น ตรงกันขามการแพทยพอเพียง
ตองถึงพรอมดวยไฮเทคโนโลยี”
นอกจากนั้น ธีรวุฒิ พงศเศรษฐไพศาล16 เสนอหลัก 5 พ เพื่อการใชยาแตพอเพียง กลาวคือ
พ1. เพียร คนควาหาขอมูล โดยผูบริโภคควรเพียร คนควาหาขอมูล
พ2. เพงพิจ ารณา อยาเผลไผล โดยผูบริโภคที่ดีต ามแนวทางเศรษฐกิจ พอเพียงนั้น ตองเปนคนที่ใ ช
เหตุผลและผล มีวิจารณญาณในการเลือกซื้อ
พ3. ไมพร่ําเพรื่อ พอดี และ พอใจ การสรางคานิยมที่ถูกตองเกี่ยวกับการใชยา และสุขภาพ และเตือนสติ
อยางสม่ําเสมอจะทําใหผูบริโภคมีความเขมแข็งมากขึ้น นําพามาสูแนวคิด “สุขภาพพอเพียง” และ “การใชยาแต
พอเพียง” ในที่สุด
พ4. พอใช ไมขาดแคลน ในที่นี้หมายถึงการนําแนวคิดการมีภูมิคุมกันหรือการมีหลักประกันความเสี่ยง
ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาปรัชใช เพื่อใหผูชวยมียา พอใช ไมขาดแคลน
พ5. ใชยาอยางถูกตอง คุมคา พึ่งพาเภสัชกร อันเนื่องมาจากสภาพที่ “ยา” เปนสินคาที่มีความซับซอน
ตองการความรูความเขาใจในการเลือกซื้อใหเหมาะสมพอเพียง ผูบริโภคจึงควรพึ่งพาบุคลากรทางสาธารณสุข
เพื่อรับคําแนะนําการใชยาอยางเหมาะสม ถูกตอง และคุมคา
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นโยบายหลักประกันสุข ภาพถวนหนาและนโยบายศูนยกลางสุขภาพของเอเชีย (Medical Hub of Asia) :
ความไมสอดคลองลงรอยของนโยบาย?17
นโยบายสาธารณะโดยทั่วไป คือ การปฏิบัติโดยตรงจากรัฐเพื่อสนับสนุนการพัฒนาและความผาสุขของ
ประชาชน ในพื้น ที่ของนโยบายดานสาธารณสุข ประเทศไทยมีก ารเปลี่ย นแปลงที่กาวหนาจากหลักประกัน
สุขภาพในลักษณะ program-based ไปสูหลักประกันสุขภาพถวนหนาเพื่อขยายโอกาสในการไดรับการคุมครอง
และเขาถึงบริการดานการแพทยและสุขภาพ ยังประโยชนโดยตรงตอประชาชนที่ไมเคยไดรับการคุมครองจาก
โครงการอื่น ๆ อาทิ โครงการประกันสังคม และโครงการสวัสดิการขาราชการที่มีใหกับขาราชการและบุคลากร
รัฐวิสาหกิจ เห็น ไดอยางชัด เจนวากระบวนการทางนโยบายของโครงการหลัก ประกันสุขภาพถว นหนาถูก
ขับเคลื่อนโดยภาคประชาสังคมซึ่งปฏิบัติการภายใตแนวความคิด สิทธิทางสังคมและความยุติธรรมทางสังคม
ความเทาเทียมในการเขาถึงการดูแลสุขภาพคือเปาหมายของหลักประกันสุขภาพถวนหนาอันเปนความพยายาม
อันสําคัญยิ่งในการจัดการปญหาความไมเทาเทียมในดานรายจายดานสุขภาพของครัวเรือน แมวาจะมีขอโตแยง
เกี่ยวกับประเด็นความพรอมและศักยภาพของรัฐในการดําเนินโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา ความมี
เหตุผลทางการเงินของโครงการนี้ กอนการประกาศเปนนโยบายอยูบางในขณะนั้นก็ตามที
เปนที่นาสนใจวากระบวนการและการเคลื่อนไหวในการปฏิรูประบบสุขภาพในปพ.ศ. 2544 ไดกระตุน
ใหเกิดงานวิจัยจํานวนมากเกี่ยวกับประเด็นนี้ บางคนกลาววาการตัดสินริเริ่มโครงการหลักประกันสุขภาพถวน
หนานั้นเกิดขึ้นภายใตการพิจารณาขอคนพบจากงานวิจัยเกี่ยวกับระบบสุขภาพโดยตรงอันเปนการใชองคความรู
และหลักฐานเชิงประจักษ (evidence-based) (วิโรจน ตั้งเจริญเสถียร และ คณะ, 2547, 1003) ในขณะที่การใช
ความรู จ ากการวิ จัย ประเมิ น ผลการดํ าเนิน นโยบายทั้ง ระบบตั้งแตร ะบบบุค ลากรทางการแพทย การเงิ น
สาธารณสุข ระบบการใหบริการสุขภาพ การติดตามและประเมินผล และ การดําเนินการของระบบ เพื่อการ
พัฒนาความมีประสิทธิภาพของนโยบายหลักประกันสุขภาพถวนหนา ยังไมปรากฏชัดเจนนัก อยางไรก็ตามการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางเดนชัดในนโยบายสาธารณสุขครั้งนี้ไดกระตุนใหเกิดขอถกเถียงและงานวิจัยจํานวน
มากจากหลายภาคส ว น ทั้ งจากกระทรวงสาธารณสุข เอง ไปจนถึ งองคก รวิ จัย นโยบายสาธารณสุ ข และ
สถาบันการศึกษาตางๆ18 ประเด็นปญหาที่เดนชัดที่สุด คือ ความไมเพียงพอของงบประมาณของโครงการซึ่ง
กอใหเกิด ปญ หาการขาดแคลนแพทยและบุค ลากรทางการแพทยใ นถิ่น ทุร กัน ดาร ปญหาคุณ ภาพของการ
ใหบริการ ปญหาการฟองรองระหวางคนไขกับแพทย นอกจากนั้นพบวายังมีปญหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการ
ดําเนินนโยบายหลักประกันสุขภาพถวนหนา ไดแก การเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วของความตองการการบริการ ที่มี
มากเกินศักยภาพของระบบที่จะรองรับได ประเด็นความเหลื่อมล้ําของมาตรฐานการใหบริการสุขภาพระหวาง
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สวนนี้เขียนบนฐานของเอกสาร 5 ชิ้นที่จัดสงใหกับผูเขียนโดย HISRO (18/07/06)
การสังเคราะหขอคนพบงานวิจัยผาน meta-research อาจเปนสิ่งจําเปนในจุดนี้เพื่อทําความเขาใจภาพทั้งหมดและเพื่อใชประโยชนจากความรูเหลานี้ในการ
ดําเนินการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
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ภาคเมืองกับภาคชนบท และระหวางโครงการประกัน สุขภาพรูปแบบอื่น ๆ ที่มีอยู กลาวคือ ประกัน สังคม
สวัสดิการขาราชการพลเรือน/รัฐวิสาหกิจ และการประกันสุขภาพของเอกชน ประการสุดทาย คือ ภาวะสมอง
ไหลของหมอจากภาครัฐสูสถาบัน ดูแลสุข ภาพของเอกชนซึ่งมีแนวโนมที่จ ะสงผลรายตอระบบใหบริก าร
สุขภาพของโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา ปญหาเหลานี้ยังคงเปนขอทาทายและจําเปนตองไดรับการ
แกไขอยางเปนระบบ
เปนที่ทราบกันดีวาการเกิดขึ้นของนโยบายหลักประกันสุขภาพถวนหนานั้น ไมไดเปนผลผลิตของการ
ตัดสินใจโดยพรรคการเมืองเพียงฝายเดียวเทานั้น หากแตเปนการตัดสินใจทางการเมืองที่อยูบนฐานของการ
เคลื่อนไหวของภาคประชาชนที่สุกงอมอันมีเปาหมายเพื่อการแกไขปญหาใหแกกลุมคนสวนใหญที่อยูชายขอบ
ที่อาจตกอยูในภาวะ “ความเจ็บปวยดวยโรครายแรง (catastrophic illnesses)” และอาจทําใหกลายสภาพเปนคน
จนใหมไดเพียงชั่วระยะเวลาขามคืน หากพิจารณาในมิติของนโยบายสวัสดิการ การประกันสุขภาพถวนหนา
จัดเปนการคุมครองทางสังคม (social protection) ทีม่ ีความสัมพันธกับนโยบายการขจัดความยากจนของรัฐและ
เกื้อหนุนตอความมั่นคงมนุษย การเสริมสรางความเปนอิสระจากความตองการ (ทางการแพทย) ถือเปนสิทธิที่
ทุกคนควรตองไดรับอยางเทาเทียมกัน ขอเขมแข็งของนโยบายหลักประกันสุขภาพถวนหนามาจากความชัดเจน
ทางแนวคิดวาดว ยสิทธิทางสังคมของประชาชนในการมีสุขภาพที่ดีภายใตกรอบปฏิญ ญาสากลวาดวยสิทธิ
มนุษยชน คําถามที่เกิดขึ้น คือ เราจําเปนตองทําใหแนใจหรือไมวาปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในชวงระยะเวลา
ของการเปลี่ยนผานของนโยบายหลักประกันสุขภาพถวนหนาบนฐานสิทธิทางสังคมควรไดรับการพัฒนาและ
แกไขใหมีความเขมแข็ง กอนที่สังคมไทยจะกาวไปสูการขยายโอกาสในภาคอุตสาหกรรมการบริการระบบ
สุขภาพของเอกชนภายใตนโยบายการเปนศูนยกลางทางการแพทยของเอเชีย? การสรางแรงจูงใจในเชิงนโยบาย
ในการสรางรายไดควรจะเกิดขึ้นหรือไม ในขณะที่นโยบายสาธารณะสองนโยบายดูเหมือนจะมีเปาประสงคที่
ขัดแยงกันอยู โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเด็นการแขงขันและแยงชิงทรัพยากรในระบบสุขภาพของประเทศ?
นโยบายศูนยกลางทางการแพทยของเอเชีย (Medical Hub of Asia) อยูภายใตแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ใหประเทศไทยเปนศูนยกลางสุขภาพของเอเชีย (พ.ศ. 2547-2551) (Thailand: Centre of Excellent Health Care
of Asia) ถือไดวาเปนนโยบายสาธารณสุขที่มีเปาประสงคเชิงพาณิชย โดยกําหนดใหมีบริการและผลิตภัณฑ
สุขภาพหลักที่เปนรายไดเขาประเทศ 3 ผลผลิต คือ ธุรกิจบริการรักษาพยาบาล ธุรกิจสงเสริมสุขภาพ และ ธุรกิจ
ผลิตภัณฑสุขภาพและสมุนไพรไทย อยางไรก็ตามธุรกิจบริการรักษาพยาบาลของเอเชีย กลายมาเปนประเด็น
ของการขัดแยงมากที่สุด เนื่องจากการวิเคราะหเชิงคาดการณภาพรวมดานการใหบริการทางการแพทยระบุวา
ธุรกิจบริการรักษาพยาบาลภายใตนโยบายศูนยกลางสุขภาพของเอเชียนั้น อาจกอใหเกิดการแขงขันระหวาง
โรงพยาบาลเอกชนเพื่อรับรองผูปวยตางชาติ ทําใหเกิดการซื้อตัวบุคลากรทางการแพทยที่มีความสามารถสูงจาก
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ภาครัฐและโรงเรียนแพทย ในขณะที่ปจจุบันนี้อัตรากําลังของบุคลากรทางการแพทยของประเทศไทยเองยังขาด
แคลน19
บทความเรื่อง “Dual Track Health Policies: Incoherence between the Policies on Universal Health
Insurance and Promotion of International trade in Health Service in Thailand? ของ ชะเอม พัชนี และ สุวิทย
วิบูลยผลประเสริฐ (2004) ใหภาพรวมที่ดีเกี่ย วกับ “ความไมลงรอยกันของนโยบาย” ระหวางหลัก ประกัน
สุข ภาพถวนหนาและนโยบายศูนยก ลางทางการแพทยของรัฐบาลไทย ผูเขียนชี้ใ หเห็นแนวโนมของความ
ตองการบริการทางการแพทยที่จัดโดยภาคเอกชนของผูปวยชาวตางประเทศและผูปวยชาวไทยที่เพิ่มขึ้นหลังจาก
การฟนตัวทางเศรษฐกิจ และผลกระทบดานลบที่อาจเกิดขึ้นตามมา ทําใหการกระจายทรัพยากรมนุษยในระบบ
สุข ภาพไทยตกอยูใ นสถานะลอแหลมเปน อยางยิ่ง ทั้งนี้เนื่องจากประเทศไทยเองยังคงประสบปญหาความ
เหลื่อมล้ําในการไดรับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ และยังอยูในระหวางการพยายามที่จะบรรลุเปาประสงคของ
การใหประชาชนทุกคนมีสุขภาพดีอยางถวนหนาอันเปนเปาประสงคที่สอดคลองกับนโยบายดานสุขภาพของ
สังคมโลก ความขัดแยงหรือความไมลงรอยของนโยบายสาธารณะสองนโยบายนี้ หลายฝายมีความเห็นวาเปน
เรื่องของการคาดการณหรือคาดคะเนโดยยังไมไดใชองคความรูและหลักฐานเชิงประจักษ จึงจําตองมีงานวิจัย
เพื่อศึกษาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับระบบบริการสุขภาพไทยหากนโยบายการเปนศูนยกลางสุขภาพของเอเชีย
จะดําเนินตอไป
การสังเคราะหความรูเกี่ยวกับผลกระทบที่ค าดวาจะเกิด ขึ้น จากการดําเนิน นโยบายศูน ยก ลางทาง
การแพทยของเอเชียตอระบบสาธารณสุข ของ อดิศร ภัทราดูลย20 อาจเปนจุดเริ่มตนที่ดีในการพัฒนาใหเปน
คําถามในการค น ควา วิ จัย อาทิ ผลกระทบต ออั ต รากํา ลัง ของบุ ค ลากรทางดานสาธารณสุข ของประเทศ
ผลกระทบตอการบริ ก ารผูปว ยในโรงพยาบาลภาครัฐ เนื่ องจากการลาออกของบุค ลากรดานสาธารณสุ ข
ผลกระทบตอการผลิตนิสิต นัก ศึกษาแพทย และแพทยเชี่ยวชาญเฉพาะทางในโรงเรียนแพทย ผลกระทบตอ
คาตอบแทนแพทยและคาบริการทางการแพทย ผลกระทบในการนําเขาแพทยที่มาจากตางประเทศ นอกจากนั้น
ในแงของการพิเคราะหยุทธศาสตรเพื่อสรางสมดุลระหวางสองนโยบายดังกลาวอาจกระทําไดดวยการสํารวจ
theme สําคัญ อาทิ การใชทรัยพากรรวมกันระหวางโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน (Public & Private Mix)? การ
จัดการปญหาทวิมาตรฐานดานการใหบริการสุขภาพระหวางคนไขชาวไทยกับคนไขชาวตางประเทศที่เขามารับ
บริการดานการแพทยและสุขภาพในประเทศไทย ซึ่งบางกลุมเปนผูจายคารักษาพยาบาลเอง ในขณะที่บางกลุม
คือผูประกันตนที่รับสวัสดิการจากนายจาง ปรากฏการณ outsource การบริการทางการแพทยจากตางประเทศสู
19

อดิศร ภัทราดูลย. “แนวคิด ความสัมฤทธิผลและผลกระทบ นโยบายประเทศไทยเปนศูนยกลางทางการแพทยของภูมิภาค.” เอกสารประกอบการประชุมพัฒนา
ขอเสนอการประยุกตแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสรางสมดุลของนโยบายสาธารณะดานหลักประกันสุขภาพถวนหนา กับศูนยกลางบริการสุขภาพ (Medical Hub)
(Medical Hub of Asia). กันยายน 2549
20
เพิ่งอาง

24

ประเทศไทยสืบเนื่องมาจากความพยายามในการกํากับตนทุนในการดูแลสุข ภาพใหอยูในระดับต่ํา สถานะ
ความรูที่เกี่ยวของกับประเด็น ตาง ๆ เหลานี้จําเปนตองไดรับการสํารวจ ทบทวน เพื่อที่วาการตัดสิน ใจเชิง
นโยบายเพื่อสรางสมดุลระหวางนโยบายสาธารณะสองนโยบายนี้ตั้งอยูบนพื้นฐานขององคความรูเชิงประจักษ
ถึงแมวานโยบายสองนโยบายนี้ดูเสมือนวาจะมีเปาประสงคที่คลายคลึงกันในแงของการเสริมสรางความมั่นคง
ของมนุษยในดานสุขภาพ หากแตคําถามสําคัญที่ควรถามตอไป คือ นโยบายสาธารณสุขที่มีหลักการและแนวคิด
พื้นฐานสองแนวทาง (orientation) กลาวคือ welfare-oriented กับ trade-oriented จะดําเนินสูหนทางแหงการ
ประสานประโยชนไดจริงเพียงใด หากจะประยุก ตใ ชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีย งในการสรางสมดุลระหวาง
นโยบายสองนโยบายดังกลาว จําเปนตองใช “เครื่องมือทางความคิด” (conceptual tool) ในการสรางสมดุลแบบ
ใดที่จะนําไปสูขอเสนอเชิงยุทธศาสตร
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การศึกษาเปรียบเทียบนโยบายสาธารณะ
นโยบายหลักประกันสุขภาพถวนหนา
นโยบายศูนยกลางบริการทางดานสุขภาพ
(Universal Health Care Policy)
(Medical Hub)
♣ ประเภทนโยบาย : นโยบายสาธารณสุข แตมี
♣ ประเภทนโยบาย : นโยบายสังคม
เปาประสงคเชิงพาณิชย
♣ ฐานคุณคา : ขับเคลื่อนดวยสิทธิทางสังคม (social- ♣ ฐานคุณคา : ขับเคลื่อนดวยการแขงขัน และการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ (Trade Liberalization)
rights) และความเปนธรรมในระบบบริการ
สุขภาพ
♣ เปาประสงค : การสรางรายไดใหประเทศ+สราง
งาน
♣ เปาประสงค : ความเทาเทียมในการเขาถึงการดูแล ♣ กระบวนการทางนโยบาย: ไมชัดเจน รวบรัด-อาจ
สุขภาพที่มีคณ
ุ ภาพ
ไดรับการเสนอแนะจากกลุมธุรกิจ-สอดคลองกับ
ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล
♣ กระบวนการทางนโยบาย: ภาคีระหวางภาครัฐ
เอกชน และภาคประชาสังคม
ผลลัพธ (Policy Outcome): รายไดเชิงประมาณการ
♣ ผลลัพธ (Policy Outcome): รอยละ 95 ของ
ประชาชนมีหลักประกันสุขภาพ กลุมชนชั้นกลาง ของผลผลิตสามดาน (บริการรักษาพยาบาล บริการ
และคนจนคือกลุมคนที่ไดประโยชนจากโครงการ สงเสริมสุขภาพ และพัฒนาผลิตภัณฑสุขภาพและ
นี้ ภาระคาใชจายตอครัวเรือนลดลง (โปรดดู สัมฤทธิ์ สมุนไพร) (โปรดดู แผนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศไทย
ศรีธรรมรําคสวัสดิ,์ เอกสารอัดสําเนา “แนวคิด
กระบวนการพัฒนา สัมฤทธิ์ผลและผลกระทบนโยบาย
หลักประกันสุขภาพถวนหนา)

เปนศูนยกลางสุขภาพของเอเชีย (พ.ศ. 2547-2551), กระทรวง
สาธารณสุข)

♣ ผลกระทบที่มีรวมกัน
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เครื่องมือการทางความคิดในการสรางสมดุลระหวางนโยบาย UC และ Medical Hub ภายใตกรอบเศรษฐกิจพอเพียง

ปรัชญา เปาประสงคของนโยบาย

ความพอประมาณ

ความมีเหตุผล

การมีภูมิคุมกันที่ดี

ตัวชี้วัดคุณลักษณะของ
เศรษฐกิจพอเพียง
คํานึงถึงประโยชนสุขของ
คนอยางถวนหนาภายใต
หลักการสิทธิมนุษยชน
ตระหนักถึงกลุมประชากร
ที่ยังอยูในภาวะเปราะบาง
ตอความยากจน
การมีความรอบรู และการ
ใชความรูอยางรอบคอบ
เสริมสรางความมั่นคงของ
มนุษย
มีแผนงานหรือโครงการ
เพื่อการรองรับผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงทั้ง
จากภายในและภายนอก

UC

MH

กลยุทธการสรางสมดุลตามแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
1. ผูมีสวนไดสวนเสีย/ผูกําหนดนโยบายรวม
ทบทวนสํารวจปรัชญา เปาประสงคของนโยบาย
ทั้งสองนโยบาย มีกลไกการตรวจสอบจากภาค
ประชาชนดวยกระบวนการสาธารณะ
2. สํารวจคุณคา หลักการ และเปาประสงคของ
นโยบายเพื่อประเมินความสอดคลอง หรือขัดแยง
กันของสองนโยบาย เพื่อใชเปนแนวทางในการ
กําหนดนโยบายสังคมที่สมเหตุสมผล
3. ทําความเขาใจความเชื่อมโยงสัมพันธกัน
ระหวางเปาประสงคของนโยบายทางสังคม และ
นโยบายทางเศรษฐกิจอยางจริงจัง ดวยฐานคิด
การเสริมหนุนระหวางกันของสองนโยบาย
4. ศึกษาบริบททางเศรษฐกิจการเมืองที่หอมลอม
และผลักดันใหเกิดนโยบายสังคม อาทิ การเจรจา
เรื่องเขตการคาเสรี
ที่อาจกอใหเกิดการตั้งคําถามจากสังคมใน
ประเด็นความไมเปนธรรมดานการใชบริการทาง
การแพทยระหวางผูใชบริการในประเทศ และ
ตางประเทศ
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ความพอประมาณ

การกําหนดและดําเนินนโยบาย

ความมีเหตุผล

ตัวชี้วัดคุณลักษณะของ
เศรษฐกิจพอเพียง
มีการวางแผนการจัดการ
ทรัพยากรอยางเหมาะสม
การกําหนดนโยบายและ
แผนการดําเนินงานตั้งอยู
บนฐานของการสรางและ
ใชความรู และเทคโนโลยี
ดวยความรอบคอบ
ระมัดระวัง

การมีภูมิคุมกันที่ดี
- มีความยืดหยุน

มีการกํากับและประเมิน
แผนการดําเนินงานอยาง

UC

MH

กลยุทธการสรางสมดุลตามแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
1. ศึกษาสถานการณดานการวางแผน การผลิต
พัฒนาและการใชกําลังคนในระบบบริการทาง
การแพทยแบบผสมระหวางรัฐกับเอกชนของ
ประเทศ ( Public & Private Mix)
2. ศึกษาความเปนไปไดในการเพิ่มพูนศักยภาพ
ของการและกัน ตลอดจนการใชทรัพยากรบาง
ประเภทรวมกัน ผานการทําการศึกษาทดลอง
โครงการนํารอง โดยหลักการ cross-subsidy
3. ศึกษาการไหลเวียนของทรัพยากรสถานบริการ
ทางการแพทยระหวางรัฐและเอกชนอยางเปน
ระบบ เพื่อประโยชนในการตัดสินใจดําเนิน
นโยบายดานกําลังคน
3. สรางกลไกเชิงนโยบายเพื่อการติดตามผลและ
กํากับการดําเนินนโยบายของสองนโยบายนีด้ วย
หลักธรรมาภิบาล
4. ศึกษาวิเคราะห และประเมินผลไดผลเสียจาก
การดําเนินนโยบายเปดเสรีการบริการทาง
การแพทยเนื่องจากเปนประเด็นที่ซอนทับกับ
นโยบายสวัสดิการสังคมดานสุขภาพของประเทศ
5. ใชเทคโนโยลีที่เหมาะสม อยางรูเทาทัน เนน
ภูมิปญญาไทย และการพึ่งตนเอง
6. บริหารจัดการการคลังสาธารณสุขอยาง
เหมาะสม รอบคอบ และพอเพียงบนฐานของ
ขอมูลจริง
1. ประมวลผลจากการกํากับ ประเมินการ
ดําเนินงานตามนโยบาย เพื่อนํามาปรับปรุง
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เปนขั้นตอน
มีแผนการบริหารความ
- ตั้งรับตอการ
เสี่ยง
เปลี่ยนแปลงทั้งที่มา
และนําขอมูลดังกลาวไป
จากภายนอก และ
ใชในการปรับปรุงหรือ
ภายใน
เปลี่ยนแปลงเปาประสงค
ได

ผลลัพธ และ ผลกระทบของนโยบาย

ความพอประมาณ

ความมีเหตุผล

การมีภูมิคุมกันที่ดี

ประชาชนสามารถเขาถึง
บริการทางการแพทยและ
สาธารณสุขที่มีคุณภาพ
อยางเทาเทียม
การมีสุขภาวะที่ดี
สังคมมีความเปนธรรม
ภายใตหลักการสิทธิ
สวัสดิการ
ระบบนิเวศนวิทยามนุษย
และธรรมชาติมีความ
มั่นคงและสมดุล
บุคคล ชุมชน และสังคม มี
ศักยภาพและความสามารถ
ในการปรับตัวตอการ
เปลี่ยนแปลงระดับโลก
อยางรูเทาทัน

กระบวนการดําเนินงานสูผลลัพธที่คาดหวัง
(Meta Process Evaluation)

1. ขับเคลื่อนตอเนื่องหลักการสุขภาพถวนหนา
(Health For All) ดวยการระดมทรัพยากรจากทุก
ภาคสวน (All For Health) ภายใตหลักการ
ประโยชนสุขรวมกัน (common good)
2. พัฒนาระบบสุขภาพที่ใชภูมิปญญาไทยและ
สากลอยางรูเทาทัน
3. การวางแผนการพัฒนาและใชประโยชนจาก
บุคลากรดานสุขภาพของชาติอยางเปนเอกภาพ
และเปนธรรมตอวิชาชีพตาง ๆ ในระบบสุขภาพ
4. บูรณาการการสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค
การรักษาพยาบาล การฟนฟูสภาพ และการ
คุมครองผูบริโภค
5. สนับสนุนกลไกการติดตามตรวจสอบการ
ดําเนินนโยบายของรัฐ และการดําเนินธุรกิจของ
ภาคเอกชนเพื่อพิทักษสิทธิและคุมครอง
ผลประโยชนและความปลอดภัยของประชาชน
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ตัวอยางคําถามเรื่องความมีเหตุมีผลและความรอบคอบในกระบวนการกําหนดนโยบาย
♣ นโยบายนั้นรางมาอยางไร? นโยบายนั้นกลายเปนวาระแหงชาติไดอยางไร? อะไรคือลักษณะของ
กระบวนการรางและกําหนดนโยบาย? (เปนประชาธิปไตย, มีสวนรวม, หรือเปนลักษณะแบบสั่งการลง
มาเปน top-down)
♣ ความรูมีบทบาทอยางไรในกระบวนการตัดสินใจ
♣ ความรูถูกใชอยางพินิจพิเคราะหถี่ถวนหรือไม? มีชองวางของความรูหรือไม?
♣ นโยบาย มีเปาประสงค และเนื้อหาที่สะทอนถึงความเขาใจเกี่ยวกับความสัมพันธเชื่อมโยงที่มีตอกัน
ระหวางการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจ? ถาไม เราจะปรับปรุงกระบวนการการวางแผนนโยบายเพื่อ
บูรณการ “การพัฒนามนุษยแบบองครวม” อยางไร กลาวคือ เปาประสงคทางสังคมและเศรษฐกิจนั้น
เปนเสมือนเหรียญสองดาน เรามองเห็นตัวอยางจํานวนมากที่ชี้ใหเห็นถึงขอเท็จจริงวาสังคมที่มีชองวาง
และการแบงแยกทางสังคมและทางเศรษฐกิจเปนสังคมที่ปราศจากสันติ
♣ นโยบายที่สัมพันธกันสามารถเกื้อหนุนระหวางกันในลักษณะอยางไร?
คําถามเหลานี้ชวยใหเราประเมินไดวานโยบายถูกสรางมาอยางรีบเรงโดยปราศจาก ความมีเหตุผล
มีความรูเปนฐาน และ มีความรอบคอบหรือไม
ตัวอยางคําถามเรื่องความพอประมาณของนโยบาย (Moderation of Policy)
♣ ปรัชญา และเปาหมายของการประกันสุขภาพถวนหนาตั้งอยูบนหลักแหงความพอประมาณ หรือทาง
สายกลางหรือไม? (ความถวนหนาของนโยบาย (comprehensiveness) สามารถปรับสมดุลทางสังคมที่มี
ชวงชั้นได)
♣ การดําเนินงานใชกลยุทธการสรางสมดุลของระบบดวยการติดตามประเมินผลอยางตอเนื่องทุกระยะ
หรือไม?
♣ การดําเนินนโยบายไดใชการวิจัยและการพัฒนา (R&D) เพื่อระบุหรือคนหาปญหาลวงหนา (troubleshooting) บางหรือไม
♣ แงมุมใดของนโยบายสะทอนถึงความพอประมาณ แงมุมใดนําเราไปสูความไมสมดุล?
ตัวอยางคําถามเรื่องแผนการสรางภูมิคุมกันที่ดี
♣ ปรัชญา และเปาหมายมีคุณูปการตอการสรางภูมิคุมกันใหสังคมในลักษณะใด และระดับใด? (อาจ
รวมถึงการสรางภูมิคุมกันของระบบสุขภาพดวยระบบธรรมาภิบาล)
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♣ เปาประสงคปฐมภูมิของนโยบายคืออะไร? เปาประสงคนั้นกอใหเกิดการสรางรากฐานที่เขมแข็งของ
ชาติ หรือ เปนการกาวกระโดดโดยไมมีการวางแผนจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม และทิ้งบางคน บาง
กลุมไวขางหลังหรือไม?
♣ มีการวางแผนเพื่อจัดการกับขอทาทายหรือปญหาที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากภายในและภายนอกหรือไม (การ
วางแผนการจัดการความเสี่ยง?)
♣ มีการดําเนินแผนการปฏิบัติการที่มีกลไกการประเมินกระบวนการเพื่อใหสามารถทําการปรับปรุงเพื่อ
สอดรับกับหนาที่ของนโยบาย?
♣ ในแงของการใชประโยชนและการกระจายทรัพยากรนั้น นโยบายสะทอนความพึ่งพิงตอทุน
(ตางชาติ) เทคโนโลยี (ทางกายภาพและมนุษย) หรือเราพรอมหรือไมตอเทคโนโลยี (ที่เหมาะสม) บน
ฐานของการพึ่งตนเองในฐานะของระบบภูมิคุมกัน
ขอเสนอแนะเชิงกลยุทธเพื่อสรางสมดุล
♣ ทําการศึกษาเชิงทดลองการประยุกตใชเครื่องมือทางความคิดในการสรางสมดุลระหวางนโยบาย
UC และ Medical Hub ภายใตกรอบเศรษฐกิจพอเพียง
♣ ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในการประยุกตใชแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเทียบเคียงกับกรอบความคิดธรร
มาภิบาล (Good Governance)
♣ ศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการกําหนดนโยบายสาธารณะอยางรอบคอบ และผานการตรวจสอบ
จากกระบวนการประชาสังคม
♣ ตั้งคําถามเกี่ยวกับความเหมาะสมของนโยบายสาธารณสุขสองแนวทาง welfare-oriented กับ tradeoriented
♣ ทบทวนปรับเปลี่ยนบทบาทกระทรวงสาธารณสุขจากการดําเนินนโยบาย Medical Hub เปนการ
กํากับ ดูแล และประเมินสถานะของนโยบายสาธารณะที่อาจสงผลกระทบตอนโยบายสวัสดิการ
สังคม
♣ สรางความชัดเจนเกี่ยวกับภาษานโยบาย อาทิ Medical Hub, Medical Tourism, Health Hub, Health
Tourism
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สรุป

พลวัตในการกําหนดและดําเนินนโยบาย สังคมในทศวรรษที่ผานมา กอใหเกิดขอคําถามเรื่องความไม
ลงรอยกันในระดับปรัชญาและเปาเปาประสงคของนโยบายสาธารณะทั้งดานเศรษฐกิจและสังคม บอยครั้งการ
กําหนดนโยบายสาธารณะมักเปนไปอยางรวบรัด และรวดเร็ว หากแตละเลยการระดมความคิดจากภาคสวนตาง
ๆ ทําใหเกิดปญหาทางนโยบายซอนทับยากแกการแกไข ดังเชนกรณีของนโยบายสาธารณะ หลักประกันสุขภาพ
ถวนหนา และ นโยบายศูนยกลางทางการแพทยของเอเชีย ซึ่งเปนนโยบายที่มีเปาประสงคตางกัน แตอาจสงผล
กระทบในเชิงลบตอระบบบริการสาธารณสุข และระบบสุขภาพของประเทศไปพรอม ๆ กัน
ผูกําหนดนโยบายจําเปนตองเขาใจอยางถองแทถึงคุณลักษณะของปรัชญาและแนวคิด (Philosophical
Premises) ที่อยูเบื้องหลังการพัฒนานโยบายสาธารณะ พรอมทั้งตองสามารถตอบตอตนเองไดวามีความรูสึก
หรือทาทีเชนใดตอปรัชญา แนวคิด และอุดมการณนั้น นอกจากนั้น แลวยังตองรูเทาทันตอกระบวนการทาง
การเมืองที่ มักสงผลกระทบตอกระบวนการกําหนดและดําเนินนโยบายอยางหลีกเลี่ยงไมได ถึงแมวารายงาน
ฉบับนี้อาจไมมีคําตอบโดยตรงวานโยบายสาธารณะสองนโยบายนี้จะสามารถดํารงอยูดวยกันไดอยางอุดหนุน
เกื้อกูลกันและกัน ดังที่หลายฝายวาดหวัง แตอยางนอยที่สุดการที่ประชาสังคมสุขภาพไทยไดโนมนําพระราช
ดํารัสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ยอมสะทอนใหเห็นถึงความตระหนักใน
ความสําคัญของการใช “ปญญา” เปนเครื่องกํากับการดําเนินกิจการใด ๆ ที่เปนประโยชนกับสวนรวม และที่
สําคัญยิ่งก็คือ ความเชื่อมั่นวาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีพลังพอที่จะจัดสมดุลตอ “ความขัดแยง หรือ ความไม
ลงรอย” ในเชิงนโยบายที่ไดกอตัว ขึ้น แลว และเมื่อเปน เชนนั้นเราอาจฝาฟน ทางตันดวยการเริ่มตั้งคําถามที่
สรางสรรค เชน จะทําอยางไรที่จะเปลี่ยนสนามของการแขงขันใหเปนพื้นที่ของการพัฒนามนุษยรวมกัน เปนไป
ไดหรือไมที่ทุกคนจะมีสวนรวมในการสรางแผนภูมิใหมทางความคิดเพื่อชวยใหสถานการณความเหลื่อมล้ําที่
ดํารงอยูในปริมณฑลสวัสดิการสังคม/บริการสุขภาพเชิงพาณิชยบรรเทาเบาบางลง ทําใหการดํารงอยูรวมกัน
ระหวางโรงพยาบาลรัฐและเอกชนเปนแบบพัน ธมิตร ดวยคุณ คา (ใหม) และหลักการแหงการแบงปนความ
รับผิดชอบ แบงปนทรัพยากร การเปนภาคีในการเสริมสรางความมั่นคงของมนุษยรวมกันนั้นจะสามารถลมลาง
เวทีแหงการแขงขันไดหรือไมนั้นก็คงขึ้นอยูกับการเขาถึงและเขาใจความหมายอันลึกซึ้งตอเศรษฐกิจพอเพียงใน
ฐานะ “รหัสการพัฒ นาใหม” (ประเวศ วะสี, 2549) วาดว ยจิต สํานึกใหมเกี่ย วกับโลกปจ จุบันที่ตองการการ
เยียวยามากกวาการเอาชนะ การใหความสนใจตอนโยบายสาธารณะสองนโยบายดังกลาวในเวทีสมัชชาสุขภาพ
นาจะเปนสัญญาณบงบอกวาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อาจไมใชแค “ทางเลือก” หากแตเปน “ทางรอด” ข อง
สังคมไทย
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