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บทนํา  
 การเคล่ือนไหวในสังคมไทยในการประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวในชวงทศวรรษท่ีผานมาปรากฏเดนชัดมากท่ีสุดในพ้ืนท่ีของการพัฒนาชนบทและการ
ขจัดปญหาความยากจน อยางไรก็ตามความสนใจแสวงหาแนวทางในการประยุกตและบูรณาการ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการกําหนดนโยบายสังคมเพ่ือสรางนโยบายสาธารณะใหมีความสมดุลและ
สมเหตุสมผลมากยิ่งขึ้นนั้น อาจเปนผลมาจากการตระหนักถึงความเช่ือมโยงและผลกระทบของ
นโยบายสาธารณะท่ีมีตอกันและควรมีการเตรียมการเผชิญและจัดการกับผลกระทบเชิงนโยบายแตเนิ่น  
ในยุคสมัยท่ีเปดการเสรีทางการคาและการลงทุนเปนเรื่องท่ียอมรับกันวาจําเปนและสําคัญตอความ
เจริญม่ันคงของสังคมนั้น ขอถกเถียงหรือคําถามในเชิงผลกระทบทางสังคมตอเปาประสงคเชิงเศรษฐกิจ
ของนโยบายสาธารณะมักจบลงดวยคําอธิบายท่ีวา การเปรียบเทียบนโยบายสาธารณะท่ีมีเปาหมาย
แตกตางกันแบบยืนกันคนละขั้วความคิดนั้นดูจะเปนเรื่องท่ีกอใหเกิดความยุงยากซับซอน หรืออาจไม
กอใหเกิดผลอะไรมากนักเนื่องจากอุดมการณหรือพ้ืนฐานความคิดท่ีอยูเบ้ืองหลังนโยบายนั้นมีความ
แตกตางแบบสุดโตงอยูแลว   ในแวดวงของผูมีสวนเกี่ยวของกับการกําหนดนโยบายทางดาน
สาธารณสุข  คําถามท่ีทาทายมากท่ีสุด ณ ขณะนี้ คือ จะประสานเปาหมายทางเศรษฐกิจของชาติและ
ผลประโยชนจากการสรางรายไดท่ีมาจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมการบริการทางการแพทยภายใต
นโยบายศูนยกลางบริการสุขภาพอยางไรใหลงรอยกันกับเปาประสงคของการพัฒนานโยบายท่ีมุงเนน
การคุมครองสิทธิสวัสดิการของประชาชน ดังเชน นโยบายหลักประกันสุขภาพถวนหนา วัตถุประสงค
หลักของรายงานฉบับนี้ คือการทบทวนองคความรูเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือการ
ประยุกตใชในฐานะเครื่องมือในการสรางสมดุลระหวางนโยบายสาธารณะสองนโยบายดังกลาว โดย
สํารวจพัฒนาการและพลวัตทางความคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงกับระบบสุขภาพ และนําเสนอเครื่องมือ
สรางสมดุลภายใตกรอบความคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือใชในการวิเคราะหความสอดคลองของนโยบาย
สาธารณะตอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง1   
                                                
1 การทดลองใชเครื่องมือสรางสมดุลภายใตกรอบเศรษฐกิจพอเพียงที่ผูเขียนนําเสนอในรายงานชิ้นน้ีน้ัน จําเปนตองไดรับการสนับสนุนดวยการวิจัย
อยางเปนระบบในลําดับตอไป  
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1. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม 
  

เศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวคิดและปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานแกพสก
นิกรชาวไทยมากวา 30 ป ในวาระตาง ๆ กัน อันเปนผลมาจากอุทิศพระองคในการพัฒนาชนบทไทย 
โดยทรงใชเวลาศึกษาคนควา ประมวลขอมูลจากสังคมและชุมชนแทบทุกระดับในทุกภูมิภาคของ
ประเทศ พระราชดํารัสเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเนนย้ําใหสังคมไทยดําเนินการพัฒนาประเทศอยางเปน
ลําดับขั้นดวยการการสรางพ้ืนฐานท่ีม่ันคงใหแกประชาชนสวนใหญในเบ้ืองตนกอน เม่ือพ้ืนฐานม่ันคง
แลวจึงคอยพัฒนาสถานะทางเศรษฐกิจท่ีสูงขึ้นไปโดยลําดับ ดังพระราชดํารัส ความวา 

 
“...การพัฒนาประเทศจําเปนตองทําตามลําดับขั้น ตองสรางพ้ืนฐาน คือ ความพอมี พอกิน 
พอใชของประชาชนสวนใหญเปนเบ้ืองตนกอนโดยใชวิธีการ และอุปกรณท่ีประหยัด แต
ถูกตองตามหลักวิชาการ เม่ือไดพ้ืนฐานท่ีม่ันคงพรอมพอสมควรและปฏิบัติไดแลวจึงคอยสราง
คอยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นท่ีสูงขึ้นโดยลําดับตอไป หากมุงแตจะทุมเทสราง
ความเจริญยกเศรษฐกิจใหรวดเร็วแตประการเดียว โดยไมใหแผนปฏิบัติการสัมพันธกับสภาวะ
ของประเทศและของประชาชน โดยสอดคลองดวย ก็จะเกิดความไมสมดุลในเรื่องตาง ๆ ขึ้น 
ซ่ึงอาจกลายเปนความยุงยากลมเหลวไดในท่ีสุด ดังเห็นไดท่ีอารยะประเทศหลายประเทศกําลัง
ประสบปญหาทางเศรษฐกิจ อยางรุนแรงอยูในเวลานี้... การชวยเหลือสนับสนุนประชาชนใน
การประกอบอาชีพและตั้งตัวใหมีความพอกินพอใชกอนอ่ืน เปนพ้ืนฐานนั้นเปนส่ิงสําคัญอยาง
ยิ่งยวด เพราะผูท่ีมีอาชีพและฐานะเพียงพอท่ีจะพ่ึงตนเอง ยอมสามารถสรางความเจริญกาวหนา
ในระดับท่ีสูงตอไปโดยแนนอน สวนการถือหลักท่ีจะสงเสริมความเจริญใหคอยเปนไป
ตามลําดับดวยความรอบคอบระมัดระวัง และประหยัดนั้น ก็เพ่ือปองกันความผิดพลาดลมเหลว
และเพ่ือใหบรรลุผลสําเร็จไดแนนอนบริบูรณ...”  
 
ในความเปนจริงประเทศไทยยึดหลักการพัฒนาประเทศสูความทันสมัยทางอุตสาหกรรม อัน

เปนนโยบายท่ีถูกกําหนดโดยสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โดยการสนับสนุนทางการเงิน
และความคิดจากธนาคารโลก (World Bank) และกองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) ซ่ึงขับเคล่ือน
โดยผลประโยชนทางการเมืองและเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งแตราวปค.ศ. 1950s ความ
ชวยเหลือดังกลาวมาพรอมกับการเริ่มรางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 1 ซ่ึงนํา
ประเทศไทยเขาผูกพันกับระบบการคาโลกอยางสมบูรณแบบ (Bello, 1998) การนําพาประเทศสูความ
ทันสมัยจึงกลายเปนเปาหมายสูงสุดในการพัฒนา และดวยนัยยะของการยอมรับสถานะของการเปน 
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“ประเทศดอยพัฒนา”    ในชวงของการพัฒนาภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจ(และสังคม)แหงชาติ 4 ฉบับ
แรก (1968 – 1981) “ความทันสมัย” ในฐานะจุดหมายปลายทางการพัฒนา คือ วาทกรรมหลักแหงรัฐท่ี
แทบไมมีการตั้งคําถาม   ถึงแมวาประเทศไทยจะไดรับบทเรียนแหงความลมเหลวของการพัฒนาดวย
เปาหมายการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเปนหลักตลอดระยะเวลากวาครึ่งศตวรรษท่ีผานมา  ทิศทางการ
พัฒนาประเทศซ่ึงกําหนดโดยนักวางแผน/นักกําหนดนโยบายแทบไมมีการปรับเปล่ียน หรือยับยั้งท้ังๆ
ท่ีขอเท็จจริงปรากฏชัดขึ้นทุกขณะวา   การพัฒนาในแนวอุตสาหกรรมนิยมนั้นหากกระทําโดยไมมีการ
เตรียมการอยางรอบคอบ ระมัดระวังแลว นํามาซ่ึงผลกระทบตอความม่ันคงของคนในสังคม และความ
เส่ือมโทรมลงของระบบนิเวศธรรมชาติท่ีหลอเล้ียงชีวิตมนุษย นําไปสูคาใชจายท่ีสังคมไทยโดยรวม
ตองแบกรบัและสญเสียไปอยางไมสมควร  

เปนท่ีนาสนใจวาในประวัติศาสตรการพัฒนาของสังคมไทยนั้น แนวคิดการพัฒนาสังคม
กระแสทวน (counter-mainstream development) เริ่มกอตัวชัดขึ้นในยุคประชาธิปไตยเบงบาน (1970s) 
กระแสความคิดดังกลาวตั้งคําถามและทาทายตอเปาหมายการพัฒนาท่ีมุงผลลัพธทางเศรษฐกิจเปน
สําคัญ สงผลใหภาคชนบทไทยประสบภาวะพ่ึงพิงรัฐ ทุน และตลาด อีกท้ังยังเปนบอเกิดของปญหา
ความยากจนตามมา2  

สามทศวรรษท่ีผานมา ประเทศไทยประสบกับการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วเนื่องจากการรับ
เอาแนวคิดทุนนิยมอุตสาหกรรมเขามาใชเปนตนแบบในการพัฒนาประเทศ  ผานการวางแผนใน
ระดับมหภาคดวยนโยบายทางเศรษฐกิจท่ีมุงเนนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเปนสําคัญ ดวยเครื่องมือ
ช้ีวัดความสําเร็จ  GDP   การพัฒนาแบบรวดเร็วดังกลาวกอใหเกิดชองวางในดานรายได ไปจนถึงความ
ไมเทาเทียมของโอกาสในการเขาถึงบริการทางสวัสดิการสังคมเชน สาธารณสุข การศึกษา   สําหรับ
ประชาชนในภาคชนบทท่ีอยูหางไกลแลว แทบไมมีการเตรียมการใด ๆ ไวรองรับผลกระทบท่ีเกิดขึ้น
จากการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วดังกลาวเลย ในหวงเวลานี้เองท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรง
เริ่มตั้งขอสังเกตเกี่ยวกับสถานการณดานการประเทศและทรงมีพระราชดํารัสเตือนสติทิศทางการพัฒนา
ของคนไทยเปนระยะ ๆ มาตั้งแตปพ.ศ. 2517 เรื่อยมาจวบจนกระท่ังเกิดวิกฤตเศรษฐกิจครั้งสําคัญในป
พ.ศ. 2539  ความในพระราชดํารัสหลายตอนสะทอนใหเห็นพระราชวินิจฉัยท่ีแจมชัดตอสถานการณ
การพัฒนาสังคมไทยท่ีเดินออกหางจากหลักการพ่ึงตนเอง   พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ได
พระราชทานพระราชดํารัสเตือนสติเรื่องการพัฒนาแบบกาวกระโดด และ ทรงแนะนําวิธีการแก
วิกฤตการณทางเศรษฐกิจดวยการดํารงชีวิตแบบพอเพียง ดังปรากฏในพระราชดํารัสตอนหนึ่ง ความวา 
 

                                                
2 โปรดดูรายละเอียด อภิชยั  พันธเสน. พัฒนาชนบทไทย: สมุทัยและมรรค. ตอนที ่1: แนวคิด ทฤษฎี และภาพรวมของการพัฒนา. กรุงเทพฯ: 
อมรินทรพริ้นต้ิงแอนดพับลิชชิ่ง. 2539 
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ความจริงวิกฤตการณนี ้เห็นไดมานานแลว ส่ีสิบกวาปมาแลว แตไมรูตัวเม่ือ ๔๐ กวาปมีผู
หนึ่งเปนขาราชการช้ันผูนอย มาขอเงิน ท่ีจริงก็ไดเคย ใหเงินเขาเล็กๆนอยๆ อยูเรื่อยๆ เขาบอก
วา ไมพอ เขาก็ขอยืมเงิน ขอกูเงิน ก็บอกวา เอา......ให แตขอใหเขาทําบัญชี บัญชีรายรับ บัญชี
รายจาย รายรับก็คือเงินเดือนของเขา ซ่ึงเปนขาราชการช้ันผูนอย และเงินท่ีอุดหนุนเขา สวน
รายจายก็เปนของท่ีใชในครอบครัว ท่ีนายกฯ กลาวาระยะนี้เปนระยะท่ีวิกฤต ก็ตองพิจารณาอยู
เสมอวา อะไรควรทํา อะไรควรเวน ท่ีเกิดมีวิกฤตการณขึ้นมา ก็เพราะวา ขยายการผลิตมาก
เกินไป และไมมีใครซ้ือ เพราะไมมีใครมีเงินพอ ท่ีจะซ้ือ ...... ตองถอยหลังเขาคลอง จะตองอยู
อยางระมัดระวัง และตองกลับไปทํากิจการท่ีอาจจะไมคอยซับซอนนัก คือใชเครื่องมืออะไร ท่ี
ไมหรูหรา แตก็อยางไรก็ตาม มีความจําเปนท่ีจะตองถอยหลังเพ่ือ ท่ีจะกาวหนาตอไป ถาไมทํา
อยางท่ีวานี ้ก็จะแกไขวิกฤตการณนี้ยาก ในการนี ้จะตองมีการลงทุนสําหรับวิจัย ตองมีการ
ลงทุนสําหรับชวยเกษตรกร ดังนั้นเงินท่ียังเหลืออยูจะตองนําไปสนับสนุนในทางนี ้สวนหนึ่ง 
ก็จะไดผลดี จะเปนผลชวยใหประเทศไทย รอดพนวิกฤตการณ ซ่ึงเช่ือวาประเทศไทยจะ
สามารถพนวิกฤตการณไดดีกวา หลายประเทศ เพราะแผนดินนี ้ยังเหมาะสมกับความเปนอยู
ได อยางท่ีเคยพูดมาหลาย ปแลววา ภูมิประเทศยัง “ให” คือเหมาะสม แตความเปนอยู ตองไม
ฟุงเฟอ ตองอยูอยางประหยัด และตองไปในทางท่ีถูกตอง วันนี้พูดถึงวิธีแกไขสถานการณ
ปจจุบัน วิกฤตการณปจจุบัน ทางหนึ่ง วิธีหนึ่ง สมัยนี้เปนสมัยท่ีพูดกันไดวา โลกาภิวัตนก็
จะตองทําตามประเทศอ่ืนดวย เพราะวา ถาไมทําตามประเทศอ่ืน ตามคําสัญญา ท่ีมีไว เขา
อาจจะไมพอใจ ก็เพราะวาเขาเองมีวิกฤตการณเหมือนกัน การท่ีประเทศใกลเมืองไทยใน
ภูมิภาคนี้มีวิกฤตการณดวย ก็ทําใหเราฟนจากวิกฤตการณนี้ยากขึ้น และไมใชเฉพาะประเทศท่ี 
อยูในภูมิภาคนี ้แมแตประเทศท่ีดูยังเจริญรุงเรืองด ีก็รูสึกวาจะกําลังเดือดรอนเหมือนกัน ฉะนั้น
เราตองพยายามอุมชูประชาชนใหไดมีงานทํา มีรายได ก็จะสามารถผานวิกฤตการณ แตถาทํา
แบบท่ีเคยมีนโยบายมา คือ ผลิตส่ิงของทางอุตสาหกรรมมากเกินไป ก็จะไมสําเร็จ โดยท่ีใน
เมืองไทยตลาดมีนอยลง เพราะคนมีเงินนอยลง  

(พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา : 4 ธันวาคม 2540)  
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ในแวดวงวิชาการการผลิตบทวิเคราะหวิพากษตอกระบวนการโลกาภิวัตนเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นเม่ือประเทศ
ไทยเขาสูยุคเศรษฐกิจฟองสบู จนประสบภาวะวิกฤต ิเม่ือเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ ในปพ.ศ. 2539 สังคมไทยจําตองตั้ง
คําถามตอทิศทางการพัฒนาท่ีนําไปสูวิกฤตการณดังกลาว แนวคิดการพัฒนาทางเลือก และ การพัฒนาท่ียั่งยืน
เริ่มกลับมามีความสําคัญ ท่ีนาสนใจยิ่ง คือ ในชวงเวลานี้เองท่ีปฏิกิริยาของสังคมไทยตอเศรษฐกิจพอเพียงมี
ความเขมขนขึ้น หลังพระราชดํารัสในวันท่ี 4 ธันวาคม พ.ศ. 2540 ความวา  

 
 …ความจริงเคยพูดเสมอในท่ีประชุมอยางนี้วา “การจะเปนเสือนั้นไมสําคัญ 
สําคัญอยูท่ีเรามีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน   แบบพอมีพอกินนั้นหมายความวา 
อุมชูตัวเองได” ใหมีพอเพียงกับตัวเอง อันนี้ก็เคยบอกวาความพอเพียงนี้
ไมไดหมายความวา ทุกครอบครัวจะตองผลิตอาหารของตัว จะตองทอผาใส
เอง  อยางนั้นมันเกินไป แตวาในหมูบานหรือในอําเภอ จะตองมีความ
พอเพียงพอสมควร บางส่ิงบางอยางท่ีผลิตไดมากกวาความตองการ ก็ขายได 
แตขายในท่ีไมหางไกลเทาไหร ไมตองเสีย    คาขนสงมากนัก อยางนี้ทานนัก
เศรษฐกิจตางๆ ก็มาบอกวาลาสมัยคนอ่ืนเขาตองมีการเศรษฐกิจท่ีตองมีการ
แลกเปล่ียนเรียกวาเปนเศรษฐกิจการคาไมใชเศรษฐกิจความพอเพียง        เลย
รูสึกวาไมหรูหรา แตเมืองไทย เปนประเทศท่ีมีบุญอยูวา   ผลิตใหพอเพียง
ได…  

   
อาจกลาวไดวา สังคมไทยตื่นตัวและขานรับพระราชดํารัสเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงอยางเปนจริงเปนจัง 

หลังวิกฤตเศรษฐกิจ เนื่องจากเริ่มตระหนักวาหลักเศรษฐกิจพอเพียงนั้นสามารถประยุกตใชไดในหลายระดับ
ตั้งแตระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และประเทศ และมีการนอมนําพระราชดํารัสเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงไปใช
ในการฟนฟูและบรรเทาปญหาท่ีเปนผลกระทบอันเนื่องมาจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจอยางเปนรูปธรรมมากขึ้น 
ดวยหลักเศรษฐกิจพอเพียงสองแบบ ไดแก แบบพ้ืนฐาน และ แบบกาวหนา เศรษฐกิจพอเพียงแบบพ้ืนฐาน คือ 
ความพอมี พอกิน สามารถพ่ึงตนเองไดโดยไมโลภมาก และ ไมเบียดเบียนคนอ่ืน โดยยึดหลักความพอเพียงท้ัง
ทางความคิดและการกระทํา และประกอบอาชีพอยางสุจริต ดังพระราชดํารัส ความวา3  

 
“...เศรษฐกิจพอเพียงนี้มีความหมายกวางขวางกวา Self-sufficiency คือ self-sufficiency นั้นหมายความ
วาผลิตอะไรมีพอท่ีจะใช ไมตองไปขอซ้ือคนอ่ืน อยูไดดวยตนเอง (พ่ึงตนเอง)...  เปนตามท่ีเขาเรียกวา

                                                
3 กลุมพัฒนากรอบแนวคิดทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง. กรอบแนวคิดทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง.                     
หนา  55-56, 2546 
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ยืนบนขาของตัวเอง (ซ่ึงแปลวาพ่ึงตนเอง)...  ไมตองไปยืมขาของคนอ่ืนมาใชสําหรับยืน...  แตพอเพียง
นี้มีความหมายกวางขวางยิ่งกวานี้อีก คือ คําวาพอก็เพียงพอ เพียงนี้ก็พอ ดังนั้นเอง คนเราถาพอในความ
ตองการ ก็มีความโลภนอย เม่ือมีความโลภนอยก็เบียดเบียนคนอ่ืนนอย ถาทุกประเทศมีความคิด... วาทํา
อะไรตองพอเพียง หมายความวา พอประมาณ ไมสุดโตง ไมโลกอยางมาก คนเราก็อยูเปนสุข  พอเพียง
นี้อาจจะมีมาก อาจจะมีของหรูหราก็ได แตวาตองไมไปเบียดเบียนคนอ่ืน ตองใหพอประมาณตาม
อัตภาพ พูดจาก็พอเพียง ทําอะไรก็พอเพียง ปฏิบัติตนก็พอเพียง” 

(พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 4 ธันวาคม 2541) 
 
เศรษฐกิจพอเพียงแบบกาวหนา คือ การแลกเปล่ียนรวมมือ ชวยเหลือกันเพ่ือทําใหสวนรวมไดรับ

ประโยชนและนําไปสูการพัฒนาชุมชน และสังคมใหเจริญอยางยั่งยืน ดังพระราชดํารัสท่ีพระราชทานวา  
 
 “...เศรษฐกิจพอเพียงนั้น เขาตีความวาเปนเศรษฐกิจชุมชน หมายความวา ใหพอเพียงในหมูบาน หรือ
ในทองถ่ินใหสามารถท่ีจะมีพอกิน เริ่มดวยพอมี พอกิน... แตวาพอมีพอกินนี้เปนเพียงเริ่มตนของ
เศรษฐกิจ... ถาพอมีพอกิน คือ พอมีพอกินของตนเองนั้น ไมใชเศรษฐกิจพอเพียง เปนเศรษฐกิจสมัยหิน 
สมัยหินนั้นเปนเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกัน แตคอย ๆ พัฒนาขึ้นมา ตองมีการแลกเปล่ียนกัน มีการชวย
ระหวางหมูบาน หรือระหวางจะเรียกวาอําเภอ จังหวัด ประเทศ จะตองมีการแลกเปล่ียนมีการไม
พอเพียง จึงบอกวาถามีเศรษฐกิจพอเพียง เพียงเศษหนึ่งสวนส่ีก็จะพอแลว จะใชได…” 

(พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 23 ธันวาคม 2542)4  
 

ตอคําถามท่ีวาเศรษฐกิจพอเพียงขัดแยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจในระบบตลาดหรือไม พระราช
ดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ช้ีใหเห็นวาเศรษฐกิจพอเพียงไมไดขัดแยงกับการเปาหมาย
ทางเศรษฐกิจในระบบตลาด เพียงแตตองดําเนินไปบนพ้ืนฐานทางสายกลาง และคํานึงถึงประโยชน
ของคนหมูมากเปนสําคัญ ดังไดทรงอรรธถาธิบายเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงแบบกาวหนาวา 

 
เศรษฐกิจพอเพียง ท่ีหมายถึงนี้ คือวา อยางคนท่ีทําธุรกิจก็ยอมตองไปกูเงิน เพราะวาธุรกิจหรือ
กิจการอุตสาหกรรมสมัยใหม คนเดียวไมสามารถท่ีจะรวบรวมทุนมาสรางกิจกรรมท่ีใหญ เชน
เรื่องเขื่อนปาสักคนเดียวทําไมได หรือแมหนวยราชการหนวยเดียวทําไมได...........ถานับดูปนี้
นาจะมีความเสียหาย หม่ืนลานไมตองเสีย และท่ีไมตองเสียนี้ก็ทําใหเกิดมีผลผลิต โดยเฉพาะ

                                                
4 กลุมพัฒนากรอบแนวคิดทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. กรอบแนวคิด
ทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง. กรุงเทพฯ: สํานักงาน. 2546, หนา 56-57 



 7 

อยางเกษตรเขาก็มีผลผลิตได แมจะปนี้ซ่ึงเขื่อนยังไมไดทํางาน ในดานชลประทาน ก็ทําให
ปองกันไมใหมีน้ําทวม ทําใหเกษตรกรเพาะปลูกได ก็เปนเงินหลายพันลานเหมือนกัน ฉะนั้น
ในปเดียว เขื่อนปาสักนี้ไดคุมแลว คุมคาท่ีไดสราง 2 หม่ืนลานนั้น …ก็หมายความวากิจการ
เหลานี้ไมไดอยูในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงแบบพ้ืนฐาน แตวาเปนเศรษฐกิจพอเพียงแบบ
กาวหนา ….. ก็พอเพียงเพราะวาถาทําแลว คนอาจจะเกี่ยวของกับกิจการนี้มากมาย แตวาทําให
สวนรวมไดรับประโยชนและจะทําใหเจริญ ....... แตวาถากิจการท่ีทําไมมีนโยบายท่ีแนวแน     
ท่ีสอดคลองกัน มัวแตทะเลาะกัน ไมสําเร็จ ก็ถือวาไมไดประโยชนจากกิจการท่ีคิด เม่ือไมมี
ประโยชน จากกิจการท่ีคิด ปานนี้เราจะจนลงไป เงินสองหม่ืนลานท่ีไปลงในการสรางนั้น    
เงินสองหม่ืนลานก็หมดไปแลว หมดไปโดยไมมีประโยชน หมดไปโดยไดทําลาย เพราะวา
เดือดรอน เกษตรกรเดือดรอน ชาวกรุงเดือดรอน ฉะนั้นก็ตองมีเหมือนกันโครงการตาง  ๆหรือ
เศรษฐกิจท่ีใหญท่ีตองมีการสอดคลองกันด ี ท่ีไมใชเพียงแตเหมือนทฤษฎีใหม ๑๕ ไร ๑๕ ไร 
แลวก็สามารถท่ีจะปลูกขาวพอกิน ไอนี่มันใหญกวา แตอันนี้ก็เปนเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกัน
คือ คนท่ีไมเขาใจวา กิจการใหญๆ เหมือนสรางเขื่อนปาสัก เขานึกวาเปนเศรษฐกิจ สมัยใหม 
เปนเศรษฐกิจท่ีไกลจากเศรษฐกิจพอเพียง นี่เราวัด ไดวาเปนเศรษฐกิจพอเพียง อันนี้เปน
ตัวอยางในทางบวก  

                                    (พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา:23 ธันวาคม 2542)  
 
นอกจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวยังไดพระราชทานแนวคิดการพ่ึงตนเองไดและพอเพียงดวย 

“ทฤษฎีใหมสามขั้น” 5  
ทฤษฎีใหมขั้นท่ีหนึ่ง คือ การพ่ึงตนเองได และพอเพียงในระดับบุคคลและครอบครัว เปนเศรษฐกิจ

พอเพียงแบบพ้ืนฐาน กลาวคือ บุคคลและครอบครัวสามารถพ่ึงตนเองได ดําเนินชีวิตอยางมีความสุขท้ังกายและ
ใจ ครอบครัวมีความพอเพียงในการดํารงชีวิต ลดคาใชจายท่ีไมจําเปนดวยการใชทรัพยากรท่ีหาไดในทองถ่ิน ไม
เปนหนี้สิน ไมเบียดเบียนผูอ่ืน สามารถสนองความตองการขั้นพ้ืนฐานของตนเองและครอบครัวไดอยางพอเพียง  

ทฤษฎีใหมขั้นท่ีสอง คือ การพ่ึงตนเองไดและพอเพียงในระดับชุมชน เปนเศรษฐกิจพอเพียงแบบ
กาวหนา กลาวคือ เม่ือสมาชิกในแตละครอบครัวมีความพอเพียงขั้นพ้ืนฐานเปนเบ้ืองตนแลว ก็จะทําให
ครอบครัวตาง ๆ เหลานั้นหันมารวมกลุมเพ่ือรวมมือกันสรางประโยชนเพ่ือสวนรวมตามกําลังและความสามารถ
ของตน ซ่ึงจะสามารถทําใหชุมชนโดยรวมเกิดความพอเพียงในการดําเนินชีวติและมีชีวิตท่ีสมดุลอยางแทจริง 

                                                
5 กลุมพัฒนากรอบแนวคิดทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง. กรอบแนวคิดทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง. กรุงเทพฯ: 
สํานักงาน. 2546, หนา 57-59 
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ทฤษฎีใหมขั้นท่ีสาม คือ การพ่ึงตนเองไดและพอเพียงในระดับประเทศ เปนเศรษฐกิจพอเพียงแบบ
กาวหนา กลาวคือ เศรษฐกิจพอเพียงในระดับนี้เปนผลมาจากการดําเนินชีวิตอยางพอเพียงในระดับหนึ่งของ
ชุมชนตาง ๆ ท่ีเม่ือสมาชิกในชุมชนเหลานั้นมีความพอเพียงแลว ชุมชนเหลานั้นคิดสรางเครือขายแลกเปล่ียน
ความรู สืบทอดภูมิปญญาและบทเรียนจากการพัฒนา หรือรวมกันลงมือพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ทําใหประเทศอันเปนสังคมใหญดําเนินชีวิตอยางพอเพียง และกลายเปนประเทศแหงความพอเพียงไดในท่ีสุด  
 หลังจากนั้น พระราชดํารัสเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวถูกนํามาเผยแพรอยางเปน
ระบบ  โดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.)  ไดอันเชิญพระราชดํารัสใน
เรื่องนี้มาเปนปรัชญาในการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 9 อันเปนชวงเวลาหลังจากท่ี
ประเทศไทยไดเผชิญกับวิกฤตการณทางเศรษฐกิจครั้งสําคัญในปพ.ศ. 2539 ดวยเปาหมายสําคัญ คือ การสราง
สมดุลทางสังคมและเศรษฐกิจใหกลับคืนมา พรอมท้ังมุงหวังใหสังคมไทยสามารถตั้งรับกับกระแสการ
เปล่ียนแปลงอันเนื่องมาจากเศรษฐกิจโลภาภิวัตน จวบจนกระท่ังปจจุบันท่ีมีการอันเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” มาเปนหลักการของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฉบับท่ี 10 (2550-2554) โดยมี
วัตถุประสงคหลัก ไดแก การสรางภูมิคุมกันใหสังคมไทยเผชิญการเปล่ียนแปลงอยางรูเทาทัน การเสริมสราง
ความเทาเทียมและความเขมแขง็ของชุมชนและสังคม การปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหแข็งแกรง ม่ันคง และเปน
ธรรม เปนตน  
เศรษฐกิจพอเพียงกับความหมายที่สังคมรวมสราง 

คงปฏิเสธไมไดวา ความพยายามของนักคิด นักวิชาการในสังคมไทยในการทําความเขาใจเศรษฐกิจ
พอเพียงอยูภายใตเง่ือนไขการวิเคราะหตีความพระราชดํารัสตามภูมิหลังทางทฤษฎีและกรอบความคิดท่ีตน
คุนเคย ไมวาจะเปนในกลุมของนักเศรษฐศาสตร และ ในหมูนักคิด  นักพัฒนาสังคมหลายกลุม  อาทิ            
นักเศรษฐศาสตรบางกลุมอธิบายวา เศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวคิดเหนือแนวคิดเศรษฐศาสตร กลาวคือ เปน
แนวคิดซ่ึงสะทอนภูมิปญญาไทย เนนย้ําการลดความอยากของมนุษยสูความพอดีหรือดุลยภาพ แตกตางจากการ
นิยามความตองของมนุษยในวิชาเศรษฐศาสตรวาเปนส่ิงท่ีไมมีท่ีส้ินสุด ในขณะท่ีนักเศรษฐศาสตรบางกลุมจัด
ใหปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยูในระดับเดียวกับวิชาเศรษฐศาสตร ซ่ึงสะทอนความพยายามในการนํามาใชเปน
แนวทางในการดําเนินชีวิตของคนในสังคม นักคิดในกลุมวัฒนธรรมชุมชนกลาวถึงเศรษฐกิจพอเพียงในฐานะ
วัฒนธรรมทวนกระแส (Counter-Cultural Force) เพ่ือการแสวงหาทางรอดจากการรุกอยางรวดเร็วของเศรษฐกิจ
ทุนนิยม ในแงนี้เศรษฐกิจพอเพียงจึงมีความคลายคลึงกันหรือมีสาระท่ีเปนแกนรวมกับแนวคิดการพัฒนาสังคม
ทางเลือกกลุมอ่ืน ๆ อาทิ แนวคิดวัฒนธรรมชุมชน แนวคิดเกษตรกรรมยั่งยืน แนวคิดและวิถีพุทธเกษตร เปนตน 
ในมิติคุณธรรม และจิตวิญญาณท่ีกํากับการผลิต การบริโภค และการกระจายทรัพยากรอยางสมดุลและ      
เปนธรรม  
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 อภิชัย พันธเสน (2542 , น.6-7)  กลาวไววา การทําความเขาใจกับพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวนั้น มิควรจะนําเฉพาะเนื้อความของพระราชดํารัสมาพิจารณาเทานั้น แตจําเปนจะตองเขาใจบริบททาง
การเมือง สังคม และเศรษฐกิจในขณะท่ีมีพระราชกระแสรับส่ังดวย พระราชกระแสรับส่ังจะสะทอนความ
หวงใยท่ีพระองคทรงมีตอสถานการณในบานเมืองและพสกนิกรชาวไทย ความสําคัญของพระบรมราโชวาทนี ้
อยูท่ีพระองคทรงเห็นวาแนวทางการพัฒนาท่ีเนนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศเปนหลักแตเพียงอยาง
เดียวอาจจะเกิดปญหาได จึงทรงเนนการมีพอกินพอใชของประชาชนสวนใหญในเบ้ืองตนกอน เม่ือมีพ้ืนฐาน
ความม่ันคงพรอมพอสมควรแลว จึงสรางความเจริญและฐานะทางเศรษฐกิจใหสูงขึ้น  ถาจะใชภาษา
เศรษฐศาสตรอธิบายตามความหมายนี้ก็คือ แทนท่ีจะเนนการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมนําการพัฒนา
ประเทศ ควรท่ีจะสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจขั้นพ้ืนฐานกอน นั่นคือทําใหประชาชนในชนบทสวนใหญ
พอมีพอกินกอน หรืออาจจะกลาวไดวาเปนแนวทางการพัฒนาท่ีเนนการกระจายรายไดเพ่ือสรางพ้ืนฐานและ
ความม่ันคงทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ กอนเนนการพัฒนาในระดับสูงขึ้นไป แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวนี้มีสถานภาพท่ีสําคัญ 2 ประการ คือ 1) เปนทิศทางสําคัญในการพัฒนาประเทศ 
ซ่ึงจะตองประกอบดวยกิจกรรมท่ีทําใหสามารถพ่ึงตนเองไดโดยไมจําเปนตองผานระบบตลาดอยางนอยหนึ่งใน
ส่ีของกิจกรรมท้ังหมด 2) เปนแนวคิดในการดําเนินชีวิตท่ีประกอบดวยความพอเพียง หรือความพอประมาณคือ
ไมฟุมเฟอย แตก็ไมจําเปนตองกระเบียดกระเสียนจนเกิดความเดือดรอน แตท่ีสําคัญท่ีสุดก็จะตองมีเหตุผล แต
เปนเหตุผลในพุทธธรรมหรือจริยธรรมของทุกศาสนา นั่นคือความไมโลภจนเกินไป ซ่ือสัตยสุจริต และไมเอารัด
เอาเปรียบผูอ่ืน เพราะถาทุกคนในสังคมดําเนินชีวิตในลักษณะนี ้สังคมโดยรวมก็จะมีความสงบสุข 

ผลจากการสังเคราะหองคความรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง (ปรีชา  เปยมพงศสานต และคณะ, 2549) 
สรุปวาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีหลายสถานะ กลาวคือ เปนท้ังแนวคิดการพัฒนาสังคม และเปนทฤษฎีท่ี
สามารถนําไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม อาทิ เกษตรทฤษฎีใหม ยิ่งไปกวานั้นเศรษฐกิจพอเพียง คือ ปรัชญา
ท่ีวาดวยความรูท่ีถูกตองทุกระดับ ตั้งแตความรูระดับเทคนิคเพ่ือการดํารงชีวิตของมนุษย ตลอดจนความรูใน
ระดับการวิเคราะหเพ่ือการรูเทาทันกระแสการเปล่ียนแปลงในสังคมทุนนิยม-โลกาภิวัตน อยางไรก็ตามปรีชา  
เปยมพงศสานต และคณะ (2549) เห็นวาหากพิจารณาวาเศรษฐกิจพอเพียงอยูในฐานะปรัชญา ก็ยอมตองเขาใจวา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครอบคลุมความรูระดับอภิปรัชญา หรือความรูเชิงจิตวิญญาณ-จริยศาสตร ซ่ึงกํากับ
กระบวนการตัดสินใจของมนุษยในการเลือกวิถีทางในการดํารงชีวิตรวมกันในสังคมอีกดวย นอกจากนั้น
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงยังสะทอนใหเห็นถึงความรูท่ีเปนสหวิทยาการท่ีมีคุณูปการในแงของการช้ีใหเห็นถึง
ความรูท่ีกาวพนมิติเศรษฐกิจสูมิติอ่ืน ๆ ในชีวิตมนุษย ดวยเหตุนี้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงไดรับความสนใจ
จากหลายภาคสวนในสังคมไทยดวยเหตุผลแตกตางกันไป บอยครั้งความพยายามในการประยุกตใชมักติดกับดัก
การคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงในกรอบของความรูเชิงเทคนิคเพ่ือกิจกรรมทางเศรษฐกิจแตเพียงประการเดียว 
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อาทิ การดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายใตขอจํากัดของรายได การกระจายความเส่ียงอยางสมดุล และการ
แลกเปล่ียนอยางมีประสิทธิภาพ ฯลฯ หากแตอาจมองขามความเปนจริงท่ีวาการตัดสินใจเลือกดําเนินชีวิตและ
ประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจดวยแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของคนหรือชุมชนใดนั้นไมวาจะอยูในภาค 
(sector) ใด นาจะมีความเกี่ยวของกับความรูเชิงจิตวิญญาณ-จริยศาสตร ท่ีมีพลังขับเคล่ือนหรือผลักดันใหคน
สามารถเลือกและตัดสินใจดําเนินชีวิตดวยความตระหนักรูถึงความสัมพันธของการอยูรวมกันแบบพ่ึงพา เกื้อกูล 
ระหวางมนุษย และ มนุษยกับระบบนิเวศน โดยสามารถดํารงไวซ่ึงความเปนอิสระได   

  

สาระของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy) 

 
เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาช้ีถึงแนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต
ระดับครอบครัว ชุมชน จนถึงระดับรัฐ ท้ังในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสาย
กลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือใหกาวทันตอยุคโลกาภิวัฒน ความพอเพียง หมายถึง ความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนท่ีจะตองมีภูมิคุมกันในตัวท่ีดีพอสมควรตอการมี
ผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปล่ียนแปลงท้ังภายนอก ภายใน ท้ังนี้ตองอาศัยความรอบรู ความ
รอบคอบและความระมัดระวังอยางยิ่งในการนําวิชาการตาง ๆ มาใชในการวางแผนและการดําเนินการ
ทุกขั้นตอนและขณะเดียวกันจะตองเสริมสรางพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจาหนาท่ีของรัฐ 
นักทฤษฎี และ นักธุรกิจในทุกระดับใหมีจิตสํานึกในคุณธรรม ความซ่ือสัตยสุจริต และใหมีความรอบรู
ท่ีเหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติปญญาและความรอบคอบ เพ่ือใหสมดุลและ
พรอมตอการรองรับความเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวางท้ังดานวัตถุ สังคม ส่ิงแวดลอม และ
วัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางด6ี 
  

 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจาอยู หัวประกอบดวยหลักสําคัญสามประการ  คือ ความ

พอประมาณ ความมีเหตุผล และ การมีภูมิคุมกันที่ดีในตัว ซ่ึงหลักการท้ังสามนี้อยูบนเง่ือนไขสําคัญอีกสาม
ประการ ไดแก “ความรู  คุณธรรม และ ความเพียร”  หลักความพอประมาณ (ทางสายกลาง) คือ แกนธรรมะ
ของพระพุทธเจา  การดํารงตนอยูในความพอดี พอประมาณอยูบนความรูและความเขาใจอันถองแทตอ
ธรรมชาติของความจริงท่ีเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา  กลาวไดวาเปนทรรศนะเชิงภววิทยาของพุทธศาสนา  การ

                                                
6 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยและพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในการปรับปรุงแกไขน้ัน ได
พระราชทานพระบรมราชานุญาตใหสํานักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเผยแพรเพ่ือเปนแนวทางการปฏิบัติตอไป (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2542 , หนา 26-27)  
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ดําเนินชีวิตดวยความรูประการนี้ หมายถึง การดําเนินชีวิตดวยสติ ตระหนักรูถึงการดํารงอยูของตนเองในฐานะ
สวนหนึ่งของระบบใหญ  ความพอประมาณในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ การมีภาวะจิตใจท่ีเขมแข็งในการ
ตะหนักรูเกี่ยวกับการพ่ึงพาอาศัย ความเกี่ยวของเช่ือมโยงของสรรพส่ิงท้ังหลาย  หลักการความพอประมาณดัง
ปรากฏในพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเกี่ยวของกับการมีสติตอความตองการความ
ปรารถนาของตน และติดตามตรวจสอบเพ่ือวาความตองการปรารถนาเหลานั้นจะไมเปนการเบียดเบียนตนเอง
และบุคคลอ่ืน 

 
...แตพอเพียงนี ้มีความหมายกวางขวางยิ่งกวานี้อีก คือ คําวาพอก็เพียงพอ เพียงนี้ก็พอ ดังนั้นเอง คนเรา
ถาพอในความตองการ ก็มีความโลภนอย เม่ือมีความโลภนอย ก็เบียดเบียนคนอ่ืนนอย... 
(พระบรมราโชวาทเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 4 ธันวาคม 2541) 
 
หลักการประการท่ีสอง คือ ความมีเหตุผล  (Reasonableness) หมายถึงความสามารถท่ีจะเขาใจเหตุและ

ผลหรือปรากฏการณใด ๆ ตามความเปนจริงและมีขอบเขตเหนือ “เหตุผล” ท่ีเกี่ยวของกับประโยชนตน  นัก
เศรษฐศาสตรไทย7ไดพยายามวิเคราะหความหมายของมโนทัศน “ความมีเหตุผล” ในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยเปรียบเทียบกับ “เหตุผล” ตามหลักวิชาเศรษฐศาสตร อันมีขอสมมติฐานประการหนึ่งวา มนุษยมีเหตุผลใน
ความหมายอยางแคบวามนุษยยอมทําทุกอยางเพ่ือมุงประโยชนของตัวเอง (Rationality) ผลจากการวิเคราะห
ความหมายของความมีเหตุผลช้ีใหเห็นวา ความมีเหตุผลในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นมีความแตกตางอยาง
ชัดเจนจาก “เหตุผล” ของแนวคิดทางเศรษฐศาสตรในแงท่ีวา “เหตุผล” ในวิชาเศรษฐศาสตรไมไดส่ือ
ความหมายถึงการคิดอยางรอบคอบเกี่ยวกับเหตแุละผลของการกระทําเพ่ือประโยชนแหงความเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกัน ในขณะท่ี “ความมีเหตผุล” มีนัยยะความยืดหยุนเนื่องมาจากมโนทัศนนี้ใหความสําคัญกับการคาดคะเน
ผลลัพธท่ีมากกวาผลประโยชนสวนตน ส่ิงท่ีผูกติดกับคําศัพทดังกลาว คือ คุณคาทางจริยธรรม (ethical values) 
ท่ีทําใหการอรรถาธิบายความหมายของคําวา “ความมีเหตุผล” ตามวิชาเศรษฐศาสตรนั้นประสบกับขอจํากัด
อยางหลีกเล่ียงไมได  
   

ขาพเจาอยากใหทุกคนคํานึงถึง กฎแหงเหตุผล วาผลท่ีเกิดขึ้นเพราะเหต ุ คือ การกระทําและผลนั้นจะ
เปนผลดี หรือผลเสีย ก็เพราะกระทําใหดีหรือใหเสีย ดังนั้นการท่ีจะทํางานใดใหบรรลุผล ท่ีพึงประสงค 
จะตองพิจารณาถึงวิธีการท่ีเหมาะสมกอนเปนเบ้ืองตน แลวลงมือกระทําตามหลักเหตุผลดวยความตั้งใจ

                                                
7 กลุมพัฒนากรอบแนวคิดทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง. กรอบแนวคิดทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง. กรุงเทพฯ : 
สํานักงาน. 2546, หนา 88-100. 
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จริง และดวยความสุจริต งานของแตละคนจึงจะเปนผลดี และเช่ือไดวา ผลงานของแตละคนจะ
ประมวลกัน เปนความเจริญม่ันคงของบานเมืองได ดังปรารถนา  

 (พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย : 9 กรกฎาคม 2513)  

 
“ความมีเหตุมีผล” ในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเกี่ยวของกับศักยภาพท่ีจะเขาใจกฏเกี่ยวกับเหตุและผล

หรือเหตุผล โดยความเขาใจนี้อาจมาพรอมกับประสบการณและความรู ท่ี ส่ังสมมาในอดีต ตลอดจน
ความสามารถในการประมวลความเขาใจเรื่องเหตุปจจัยท่ีซับซอนมาประยุกตใชในการตัดสินใจ เพ่ือให
ความคิดและการกระทําอยูในกรอบของเหตุและผล กลาวไดวา ความมีเหตุผลในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น 
เนนการตัดสินใจ และการปฏิบัติภายใตพ้ืนฐานของความรูและประสบการณ8 

เปนท่ีนาสังเกตวาความสามารถท่ีจะเขาใจเหตุผลและผลของปรากฏการณใด ๆ นั้นคลายคลึงกับ 
“ปญญา” ในพุทธธรรมซ่ึงหมายถึง ความสามารถท่ีจะเขาใจธรรมชาติของความเปนจริงอยางท่ีเปน ภาวะการ
พัฒนาทางพุทธิปญญาดังกลาวทําใหมนุษยสามารถเขาถึงวิถีทางและการปฏิบัติตนภายใตกรอบแหงความ
พอประมาณ สามารถกําหนดวิถีทางในการดําเนินชีวิต กิจกรรมในการผลิต การบริโภค และการกระจายผลผลิต
อยางเปนธรรม การผนวกแนวคิดเกี่ยวกับปญญาตามทรรศนะของพุทธศาสนาเขามาสูการพิจารณาเกี่ยวกับการ
พัฒนาของสังคมเอ้ือตอการเปดพ้ืนท่ีทางความคิดอันสรางสรรคเกี่ยวกับความยั่งยืนของระบบท่ีค้ําจุนชีวิต (life 
support systems) ในมิติของนิเวศวิทยามนุษย สังคม และส่ิงแวดลอมอยางเช่ือมโยงกัน   

หลักการประการท่ีสาม คือ การมีภูมิคุมกันที่ดีในตัว (Self-Immunity) คือ ความเตรียมตัวใหพรอมท่ีจะ
รับผลกระทบ (Impact/Shock) ท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงดานตาง ๆ โดยคํานึงถึงเหตุการณและผล
ในปจจุบันตลอดจนความเปนไปไดของสถานการณท่ีคาดวาอาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยยึดหลักทางสายกลางเปน
หลัก เนนการทําอะไรท่ีไมเกินศักยภาพของตน มีความเหมาะแกอัตภาพ ไมเกินตวัแตไมขัดสนจนเกินไป 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงเนนย้ําในพระบรมราโชวาทวาการปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
แมวาจะในสัดสวนท่ีไมมากนักก็เพียงพอท่ีจะสรางภูมิคุมกันท่ีดใีหกบับุคคลและสังคมได หลักการสรางระบบ
ภูมิคุมกันในตัวนี้ไดรับการตีความในภายหลังวาเปนเสมือนกลยุทธการบริหารความเส่ียง การกระจายความเส่ียง 
การปองกันความเส่ียง การลดความเส่ียง และการสรางกลไกท่ีกอใหเกิดเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ9 หลักการสราง
ภูมิคุมกันในตัวกระทําไดดวยความรูถวนและพ้ืนฐานคุณธรรมท่ีเขมแข็ง  
  
 

                                                
8 กลุมพัฒนากรอบแนวคิดทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, เพ่ิงอาง, หนา  88 
9 กลุมพัฒนากรอบแนวคิดทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, เพ่ิงอาง, หนา  88 
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เงื่อนไขความรู เงื่อนไขคุณธรรม เงื่อนไขความเพียร 
คุณลักษณะของความรู 
- ปญญาความรูชัด  
- ความรู และความชํานาญ
ทางวิชาการ   
ความรูตามภูมิสังคม 
- ความรูเชงิทฤษฎีที่ไดรับ
การทดสอบและนําไป
ปฏิบัต ิ  
- ความรูที่ไดจากการ
วิเคราะหทฤษฎี  
- การเปนนักปฏิบัติและนัก
ทฤษฎีในเวลาเดียวกัน   
- การรูเทาทัน  
 
 
 

คุณธรรมกับการใชความรู 
- มีสติสัมปชัญญะ    
- ใชความรูดวยความ
รับผิดชอบ  
- ใชความรูอยางรอบคอบ 
ระมัดระวัง ละเอียดถี่ถวน  
- ความซ่ือสัตยสุจริต  
- ความไมเบียดเบียนผูอื่น  
 

 
- อดทน อดกลั้น 
- มีความตั้งใจ และความ   
อุตสาหะพยายาม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พอประมาณ 

มีเหตุผล มีภูมิคุมกันในตัวที่ดี 

นําสู 

วิถีชีวิต/เศรษฐกิจ/สังคม/การเมือง 

สมดุล/ม่ันคง/ยั่งยืน 
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เศรษฐกิจพอเพียง และความม่ันคงมนุษย 
Leaning and Arie (2000) พัฒนาหมวดหมูเจ็ดประการของความม่ันคงมนุษย (ความม่ันคงดานสุขภาพ 

ความม่ันคงดานอาหาร ความม่ันคงดานเศรษฐกิจ ความม่ันคงของบุคคล ความม่ันคงของชุมชน การเมือง และ
ส่ิงแวดลอม) เพ่ือแสดงใหเห็นวามโนทัศนท่ีนําเสนอนั้น เปนเง่ือนไขสําคัญท่ีจะชวยใหมนุษยรอดพนจากความ
กลัวและความตองการ (freedom from fear; freedom from want) แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเปนการตอบสนอง
ตอความทาทายท่ีประเทศไทยกําลังประสบ  อันเปนผลจากดําเนินแนวทางการพัฒนาสมดุลมายาวนาน 
กอใหเกิดความไมเทาเทียมทางสังคมและเศรษฐกิจในระดับกวาง  ภัยคุกคามตอความม่ันคงของมนุษยของคนใน
สังคมไทยสวนใหญเปนส่ิงท่ีประจักษแจง  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงเขาพระทัยวาการแกปญหาใน
กรณีของความยากไร ยากจนนั้น หัวใจสําคัญท่ีสุดประการแรก คือ การชวยใหคนสามารถสรางหรือควบคุมการ
ผลิตเพ่ือการดํารงอยูใหไดเสียกอน จากนั้นจึงแสวงหาชองทางจําหนายผลผลิตท่ีเหลือจากการบริโภคในพ้ืนท่ี
ใกลเคียงหรือในระดับทองถ่ินได   หากจะกลาววาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงชวยใหสังคมไทยไดเริ่มคิดเรื่องวิถี
ชีวิตท่ียั่งยืน (sustainable livelihood) พรอมสํารวจตรวจสอบวิถีการผลิต การบริโภค และการกระจายผลผลิตเพ่ือ
ทําความเขาใจวา “การพัฒนาโดยยึดหลักความพอประมาณ” นั้นชวยเสริมสรางความแข็งแกรงและความม่ันคง
ใหเกิดขึ้นกับชีวิตมนุษยได คงไมผิดนัก   สําหรับผูเขียน ความสอดคลองระหวางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับ
แนวคิดการพัฒนาท่ียั่งยืนจึง เปนประเด็นท่ีควรไดรับการศึกษาใหลึกซ้ึงขึ้นเปนอยางยิ่ง  เพ่ือกระตุนใหการกาว
ยางในเชิงนโยบายในอนาคต สามารถตอบสนองเปาหมายของการพัฒนามนุษยแบบองครวมและเพ่ือสรางความ
ม่ันคงใหแกมนุษยท้ังมวลอยางเปนจริงเปนจัง  

เม่ือประเทศไทยเขาสูการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็วก็ประสบกับปญหาทางส่ิงแวดลอม
นานับประการอันเปนผลมาจากการผลิตทางอุตสาหกรรมท่ีขยายตัวเพ่ิมมากขึ้น การเกษตรเชิงพาณิชย และการ
พัฒนาสูความเปนเมืองอยางรวดเร็ว ผลตอเนื่องของการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วนี้รวมถึงจํานวนพ้ืนท่ีปาท่ี
ลดลง พ้ืนท่ีลดลง การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ และปญหามลพิษท่ีเพ่ิมระดับความรุนแรงมากยิ่งขึ้น  
ทามกลางภัยคุกคามเหลานี้ท่ีมีตอสภาพแวดลอมทางธรรมชาติของประเทศ  การเมืองเรื่องการจัดการและการ
กระจายทรัพยากรธรรมชาติทําใหประเทศไทยประสบกับความยากจนและความออนแอมากยิ่งขึ้น แนวทางของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ มุงเนนความสําคัญของการมีความรูและความเขาใจเชิงวิพากษตอพลังอํานาจ
ของเศรษฐกิจระดับโลกและผลกระทบท้ังในเชิงลบและบวกท่ีประเทศไทยกําลังเผชิญเนื่องจากการเขาสูสนาม
การแขงขันอันรุนแรง  

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงเตือนสติสังคมไทยท่ียึดถือความกาวหนาทางเศรษฐกิจในฐานะ
เปาหมายหลักโดยไมไดมีการวิเคราะหท่ีเหมาะสม ตลอดจนการมีความรูท่ีถูกตองเกี่ยวกับสถานการณและความ
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พรอมของประชากรท้ังหมดกอนการตัดสินใจใด ๆ ท่ีอาจสงผลกระทบตอท้ังประเทศ  เนื่องจากประเทศไทย
เปนสังคมท่ีเต็มไปดวยฐานทางเศรษฐกิจท่ีแตกตางผสมผสานกัน การไดมาซ่ึงความม่ันคงของมนุษยจึงมีความ
แตกตางหลากหลายตามไปดวย ขึ้นอยูกับความตองการ ความสนใจ แรงบันดาลใจ ขีดความสามารถในการ
เขาถึงทรัพยากรท่ีตางกันอันเนื่องมาจากชองวางทางเศรษฐกิจและสังคม  พระราชกรณียกิจดานการพัฒนามนุษย
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวตลอดระยะเวลาท่ีครองราชยสะทอนใหเห็นถึงการมีพระวิสัยทัศนวาดวยเรื่อง
การพัฒนาผูยากไรในฐานะผูตองการการพัฒนาในลําดับแรก (targeting the poor) กอนท่ีหนวยงานการพัฒนา 
เชน สหประชาชาติจะเริ่มพูดถึงเปาหมายการพัฒนาผูยากไรและผูดอยโอกาสทางสังคมดวยนโยบาย pro-poor 
อีกท้ังไดทรงมีพระบรมราโชบาย ดานการแกปญหาความยากจนมาอยางยาวนาน ดวยการทรงงานอยางเปน
รูปธรรมผานโครงการในพระราชดําริกวา 3,000 โครงการท่ัวประเทศไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งในพ้ืนท่ีชนบทดวย
หลักคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง พระราชกรณียกิจดานการพัฒนาชนบทและสังคมดวยหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงทําใหหนวยงาน UNDP ของสหประชาชาติถวายรางวัล “ความสําเร็จสูงสุดดานการพัฒนามนุษย” (The 
United Nations First Human Development Lifetime Achievement Award) แดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 
ในวันท่ี 26 พฤษภาคม พ.ศ. 254910 
 
พระราชกรณียกิจดานการแพทยและสาธารณสุข 

นับตั้งแตประเทศไทยเขาสูกระบวนการพัฒนาประเทศสูความทันสมัยดวยการพัฒนาอุตสาหกรรมเปน
เปาหมายสําคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่งดวยตัวเลขของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีจัดวาเยี่ยมยอดในชวงเศรษฐกิจ
ฟองสบูในทศวรรตท่ี 1990s  ผลพวงของการพัฒนาเศรษฐกิจในแนวทางดังกลาวไมไดกระจายสูประชาชนอยาง
ท่ัวถึงตามท่ีทฤษฎีเศรษฐศาสตรกระแสหลักคาดการณ (trickle-down development) ผูคนจํานวนมากยังคงเผชิญ
กับปญหาความยากจนและการขาดโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางสมดุล ตลอดระยะเวลากวา 60 ปท่ีทรง
ครองราชย พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ครอบคลุมในดานการพัฒนามนุษยนั้น 
ครอบคลุมแทบทุกมิติตั้งแตการพัฒนาชนบท การศึกษา การแพทย สาธารณสุข การพัฒนาเทคโนโลยี ตลอดจน
ดานส่ิงแวดลอม  

ดังท่ีกลาวในขางตนแลววา ตลอดระยะเวลา 60 ปท่ีผานมา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ อุทิศพระ
วรกายตองานพัฒนาชนบทดวยจุดมุงหมายในการสรางภาวะการพ่ึงพาตนเองในหมูประชากรชนบทมาโดยการ
ใชวิธีการอันหลากหลาย โครงการตามพระราชดําริในพ้ืนท่ีของสาธารณสุขมีอยูเปนจํานวนมาก เนื่องจากทรง
ตระหนักดีวาประชากรในประเทศยังคงประสบปญหาทางสุขภาพท่ีสามารถรักษาได อาทิ วัณโรค โรคเรื้อน 
โปลิโอ งานบรรเทาทุกขทางการแพทยผานคลินิกเคล่ือนท่ีจึงเปนวิถีทางท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุดวิธีหนึ่งในการ
                                                
10 สุนทรพจน เพ่ือถวายสดุดี พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ดานการพัฒนามนุษย ในการอภิปรายของคณะผูทรงคุณวุฒิระดับสูง วันศุกรที่ 26 พฤษภาคม 2549 
(เอกสารอัดสําเนา) 
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เขาถึงบุคคลท่ีตองการความชวยเหลือในขณะท่ีสังคมไทยยังไมไดพัฒนานโยบายการประกันสุขภาพถวนหนา
ในชวงเวลานั้น   หากพิจารณาแนวคิดเรื่องสุขภาพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว ดวยหลักการท่ีวา  “การพัฒนาตองเปนไปตามลําดับขั้น” ก็จะเขาใจไดวาเพราะเหตุใดพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวฯ จึงทรงบูรณาการบริการดานการแพทยและสุขภาพในการพัฒนาชนบทตั้งแตชวงแรกท่ีทรง
ครองราชย การท่ีทรงใหความสําคัญตอสุขภาพของประชาชนสวนใหญท่ีประสบกับปญหาความยากจนใน
ชนบท เหลานี้สะทอนใหเห็นถึงการทรงงานภายใตบทวิเคราะหทางสังคมเปนสําคัญ เนื่องจากประชาชนในภาค
ชนบทถือเปนกลุมซ่ึงประสบความยากลําบากในการเขาถึงบริการทางการแพทยและสุขภาพ  ดังพระราชดํารัส
ตอนหนึ่งวา 

 
“อันวิชาแพทยศาสตรนี ้ขอสําคัญก็คือการรักษาพยาบาล และทํานุบํารุงใหประชาชนพลเมืองไดอยูเย็น
เปนสุขไมปวยไข มีพลานามัย  และสุขภาพสมบูรณ เพ่ือจะไดประกอบภารกิจใหบังเกิดเปน
คุณประโยชน แกประเทศชาติ บุคคลใดแมจะมีความรูอ่ืน ๆ เพียงไร แตถารางกายออนแอไมแข็งแรง มี
การเจ็บปวยอยูเสมอ ก็ไมสามารถท่ีจะประกอบกิจการใด ๆ ใหสําเร็จประโยชนได  ฉะนั้นวิชาแพทยจึง
เปนส่ิงสําคัญ การท่ีผลิตแพทยขึ้นไดมากเทาไร ก็เปนหวังวาประชาชาติเราจะไดรับความสุขสมบูรณใน
รางกายดีขึ้น ชาติของเราก็จะเจริญพัฒนาถาวรยิ่งขึ้น”  

(พระบรมราโชวาท พระราชทานในพิธีประสาทปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร ณ หอประชุมราชแพทยา
ลยั วันท่ี 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2546) 

  
นอกจากนั้นการท่ีพระองคทรงคิดเรื่องระบบสุขภาพอยางเปนลําดับขั้นเกิดขึ้นภายใตบริบทความเปน

จริงของสังคมไทยท่ียังคงมีชองวางทางเศรษฐกิจและสังคมอยางปฏิเสธไมได ดังนั้นในแทบทุกครั้งท่ีเสด็จพระ
ราชดําเนินเยี่ยมราษฏรในแทบท่ัวทุกภูมิภาคก็ทรงพระกรุณาโปรดเกลาใหมี “หนวยแพทยเคล่ือนท่ี” ติดตาม
พระองคไปดวยตลอดเวลา ประชาชนท่ีมีอาการปวยท่ียุงยากซับซอนไดรับการรักษาพยาบาล และสงตอใหมีการ
รักษาตามความจําเปน ซ่ึงตอมาไดพัฒนามาเปน “หนวยแพทยพระราชทาน” และมีการเตรียมการลวงหนากอน
การเสด็จ ตอมาภายหลัง ไดรับการพัฒนาเปน “โครงการแพทยพระราชทาน” โดยอาศัยแพทยและบุคคล
อาสาสมัครจากหนวยงานตาง ๆ11 พระราชกรณียกิจในโครงการแพทยพระราชทานครอบคลุมการใหบริการทาง
การแพทยเพ่ือรักษาโรคท่ัวไป และบริการทางการแพทยเฉพาะทาง อาทิ ทันตกรรม จักษุแพทย หนวยแขนขา
เทียมพระราชทาน โครงการแพทยโสต ศอ นาสิก เปนตน พระราชกรณียกิจทางการแพทยของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวฯ สะทอนใหเห็นพระราชวินิจฉัยท่ีชัดเจนตั้งแตตนวาในกระบวนการพัฒนาสังคมไทยมีความ
                                                
11 โปรดดู จรัส  สุวรรณเวลา. 60 ป แหงพระราชกรณียกิจเก่ียวกับการแพทย. เอกสารประกอบงานเสวนา “วิชาการพัฒนาชาติ ฉลองสิริราชสมบัติ 60 ป.” 
สาธารณสุข. 2549 
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เหล่ือมลํ้า จึงเรงใหมีการเติมเต็มชองวางของความเหล่ือมลํ้าดังกลาว เพ่ือใหประชาชนในสังคมกาวเดินไปใน
กระบวนการพัฒนาไดโดยพรอมเพรียงกัน 

พระราชดําริเรื่องการพัฒนาบุคลากรทางการแพทยเปนอีกหนึ่งขั้นตอนของการสรางพ้ืนฐานท่ีม่ันคง
ใหกับวงการแพทยและสาธารณสุขของประเทศ โดยการจัดใหมีการตั้งมูลนิธิเพ่ือการจัดการกับขอทาทายทาง
การแพทยและสาธารณสุขและจัดใหมีการใหทุน และทุนการศึกษาเพ่ือสนับสนุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
ในดานการแพทย อาทิ มูลนิธิอานันทมหิดลอันเปนตัวอยางหนึ่งของความพระราชปณิธานท่ีแนวแนในการ
พัฒนาบุคลากรทางการแพทย  

 
การแพทยและการสาธารณสุขเปนพ้ืนฐานท่ีสําคัญอยางหนึ่งของการพัฒนาประเทศ ไมมีประเทศใดใน
โลกจะเจริญกาวหนาไดอยางสมบูรณแบบ หากประชากรในประเทศนั้นยังมีสุขภาพพลานมัยไมดีพอ 
ดวยเหตุนี้การศึกษา คนควาวิจัยความกาวหนาทางการแพทยจึงมิใชประโยชนของผูหนึ่งผูใดโดยเฉพาะ 
หากเปนไปเพ่ือประโยชนของมนษุยชาติท้ังมวล และนานาาติตางก็ไดรับประโยชนรวมกัน.. 

(พระบรมราโชวาทท่ีพระราชทานในพิธีพระราชทานรางวัลเจาฟามหิดลประจําปพ.ศ. 2535)  
 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ยังทรงยึดหลักการระดมทรัพยากรจากทุกภาคสวนเพ่ือสรางสุขภาพ 

(All For Health) โดยมีกุศโลบายชักจูงใหประชาชนรวมกับพระองคบริจาคชวยเหลือกันในหมูคนไทย เปนท่ีมา
ของหลักคิด “การบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลในกิจการสาธารณสงเคราะห จนพัฒนาเปน “การบริจาคโดย
เสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย” 12  คุณธรรมเรื่องความเพียร ปรากฏในพระราชกรณียกิจดานการแพทย 
และการสาธารณสุข ดังเห็นไดจากการพระราชทานพระวรกาย กําลังทรัพย และพระบรมราโชวาท และทรง
กระทําอยูเปนนิจท้ังทางตรง ทางออม เหมาะสมสอดคลองกับกาลเวลา และสภาพแวดลอมตามความเปนจริง  

เนื่องจากปจจุบันเทคโนโลยีในทางการแพทยไดกาวหนาไปอยางรวดเร็ว สงผลใหรูปแบบการบริการ
เปล่ียนแปลงไป เทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพสูงชวยเพ่ิมความสามารถของแพทยในการแกปญหาและรักษาโรค
ท่ีแตเดิมไมสามารถรักษาได ผลดี คือ ชวยใหประชาชนมีชีวิตยืนยาวมากขึ้น แตความกาวหนาทางเทคโนโลยีก็
ทําใหมีคาใชจายท่ีสูงขึ้น   ตองใชบุคลากรท่ีตองการไดรับการฝกอบรมมากขึ้นและ ตองมีแพทยผูเช่ียวชาญ
เฉพาะสาขามากขึ้น ในขณะท่ีโอกาสของประชาชนท่ีจะเขาถึงบริการท่ีมีคุณภาพอยางเทาเทียมก็ลดนอยลง ผูมี
ฐานะแตกตางกันจึงมีโอกาสรับบริการไมเทากัน นําไปสูการใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดอยางฟุมเฟอย13  ใน
ประเด็นการใชเทคโนโลยีนั้น พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงพระราชทานพระบรมราโชวาทในพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา เม่ือวันท่ี 18 ตุลาคม พ.ศ. 2522 ความวา 
                                                
12 จรัส  สุวรรณเวลา. สุขภาพพอเพียง: ระบบสุขภาพที่พึงประสงค. กรุงเทพฯ: สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล. 2544, หนา 6-7   
13 จรัส  สุวรรณเวลา, เพ่ิงอาง, หนา 9-10 
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“เทคโนโลยีนั้น โดยหลักการคือการทําใหส่ิงท่ีมีอยูใหเกิดเปนส่ิงท่ีนํามาใชประโยชนได ดังนั้น 
เทคโนโลยีท่ีดี ท่ีสมบูรณแบบ จึงควรจะสรางส่ิงท่ีจะใชประโยชนไดอยางคุมคา และมีความสูญเปลา 
หรือความเสียหายเกิดขึ้นนอยท่ีสุด แมแตส่ิงท่ีเปนของเสีย เปนของท่ีเหลือท้ิงแลวก็ควรจะไดใช
เทคโนโลยีแปรสภาพใหเปนของใชได... โดยทางตรงขามเทคโนโยลีใดท่ีใชการไดไมคุมคากอใหเกิด
ความสูญเปลาและความเสียหายไดมาก จัดวาเปนเทคโนโยลีท่ีบกพรอง ไมสมควรนํามาใชไมวาใน
กรณีใด  

 
ระบบสุขภาพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

กระแสการขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเริ่มปรากฏชัดในการวางยุทธศาสตรการพัฒนาสุขภาพ
ตามแผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติ ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 9 พ.ศ. 2545-2549 ซ่ึง 
อันเชิญปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนปรัชญานําทางในการพัฒนาประเทศ โดยเนนการวางยุทธศาสตรการ
พัฒนาสุขภาพในลักษณะท่ีเสรมิแรงกันกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ท่ีมุงสรางรากฐานการ
พัฒนาประเทศใหมีความสมดุล มีคุณภาพ และยั่งยืน  ปรัชญาพอเพียงกับสุขภาพชวยกําหนดทิศทางการพัฒนา
สุขภาพในดานตาง ๆ ดังนี้  

ประการแรก  กลยุทธสรางความพอเพียงทางสุขภาพในระดับพ้ืนท่ีและ ในแตละระดับดวยเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสม  

ประการท่ีสอง  การตัดสินใจดานการเงินการคลังเพ่ือสุขภาพจําเปนตองคิดอยางรอบคอบ และเหมาะสม
กับอัตภาพ  

ประการท่ีสาม ระบบสุขภาพเนนการใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมไมกาวกระโดดไปใชเทคโนโลยีท่ีสูง
เกินไป และควรพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมีภูมิฐานจากภูมิปญญาไทย เพ่ือความยั่งยืนและสามารถ
พ่ึงตนเองได  

ประการท่ีส่ี หลักทางสายกลาง และความสมดุลพอดีของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอาจประยุกตเขากับ
การพัฒนาสุขภาพท่ีตองบูรณาการอยางสมดุลระหวางการสงเสริมสุขภาพ การควบคุมปองกันโรค  การ
รักษาพยาบาล การฟนฟูสภาพผูปวย และการคุมครองผูบริโภคในดานสุขภาพ  

ประการท่ีหา ระบบสุขภาพตองเปนระบบภูมิคุมกันท่ีใหหลักประกันและชวยคุมครองสุขภาพของ
ประชาชนจากผลกระทบจากภายนอก ไดแก กระแสโลกาภิวัตน การคาเสรี และจากผลกระทบภายใน อันไดแก 
นโยบายและการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม ภาวะเจ็บปวย โดยนําวิชาการตาง ๆ มาใช
อยางรอบรูและรอบคอบ  



 19 

ประการท่ีหก ระบบสุขภาพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะตองมีคุณธรรมและจริยธรรมเปน
องคประกอบสําคัญ เพราะความพอเพียงเปนรากฐานสําคัญของธรรมาภิบาลในระบบสุขภาพ  

การตื่นตัวขานรับตอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมิไดเกิดขึ้นเฉพาะในภาคการผลิตในชนบทเทานั้น แต
พบวาในประชาคมนักคิดและนักวิชาการ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนบอเกิดแหงแรงบันดาลใจกอใหเกิดการ
ผลิตงานเขียนและงานวิจัยท่ีมีคุณูปการตอการพัฒนาประเทศมากมาย   งานของจรัส  สุวรรณเวลา14 ในเรื่อง 
“สุขภาพพอเพียง: ระบบสุขภาพท่ีพึงประสงค” ปพ.ศ. 2544 เปนตัวอยางท่ีสําคัญในการนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเปนกรอบความคิดในการวิเคราะหระบบสุขภาพท่ีพึงประสงค พรอมเสนอแนวทางการแกปญหาดาน
การแพทยและสาธารณสุข หนึ่งในขอทาทายสําคัญท่ีระบบสาธารณสุขไทยประสบอยูก็คือ ประเด็นความไมเปน
ธรรมในการเขาถึงบริการดานสุขภาพ กับการพัฒนาเทคโนโลยีทางดานการแพทย ในประเด็นนี้ จรัส  สุวรรณ
เวลา ใหความเห็นวา  

 
 ...การรับเทคโนโลยีมาใชอยางฟุมเฟอย ไมคุมคา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไมทรงปฏิเสธ
ความกาวหนาและการใชเทคโนโลยีสมัยใหม ในทางตรงกันขามทรงใหความสําคัญของการใช
เทคโนโลยีในการพัฒนาและแกปญหา แตตองใชความคิดเลือกใชอยางเหมาะสม คือตองมีวิจารณญาน
ท่ีถูกตอง พระองคทานยังเนนการนําไปปฏิบัติจริงและเฝาศึกษาดูผลท่ีเกิดขึ้นดวย ตลอดจนพรอมท่ีจะ
ปรับแกใหเหมาะกับแตละสภาพ  
 
จรัส  สุวรรณเวลา ไดอภิปรายประเด็น “ความไมพอดีดานสุขภาพ” ของคนในชาติในหนังสือเลม

เดียวกัน โดยแยกแยะประเด็นความไมพอดีดานสุขภาพอันเกี่ยวของกับคานิยมและพฤติกรรมของปจเจกบุคคล 
อาทิ พฤติกรรมการใชยา และพฤติกรรมการบริโภคบริการรักษาพยาบาลเปนไปอยางสนองความอยากโดยเกิน
พอดี มีการใชและใหบริการเสริมความงามท่ีอิงบริการทางการแพทย เปนตน โดยไดรับอิทธิพลผานส่ือตาง ๆ 
ในสังคม ภายใตสภาพแวดลอมแหงบริโภคนิยม และวัตถุนิยม นอกจากนั้น จรัส สุวรรณเวลา ยังกลาวถึงความ
ไมพอดีดานสุขภาพในแงของการแบกรับภาระคาใชจายดานสุขภาพท่ีสูงเกินกําลังของแตละบุคคล และของ
ประเทศชาติโดยรวม ภาวะการรักษาพยาบาลท่ีทําใหคนเจ็บปวยหรือญาติพ่ีนองตองยากจนลงอันเนื่องมาจาก
การขาดหลักประกันดานการรักษาพยาบาล ในดานของการพัฒนาสถานบริการดานสุขภาพท้ังของภาครัฐและ
เอกชน โดยเฉพาะอยางยิ่งการขยายตัวของโรงพยาบาลและการเพ่ิมเตียงในโรงพยาบาลภาคเอกชนมีอัตราสูง
มาก และอาศัยเงินกูจากตางประเทศจนเกินความจําเปนจริง ตลอดจนมีการกระตุนใหผูคนมาใชบริการ เม่ือเกิด
วิกฤตเศรษฐกิจจึงประสบภาวะขาดทุน และหลายแหงลมละลาย กอใหเกิดหนี้เสียจากเงินกู และ มีความเห็นวา

                                                
14 จรัส  สุวรรณเวลา. งานเสวนา “วิชาการพัฒนาชาติ ฉลองสิริราชสมบัติ 60 ป.” 60 ป แหงพระราชกรณียกิจเก่ียวกับการแพทยสาธารณสุข. 2549 
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บริการทางการแพทยตองทําการประเมินคุณคาของเทคโนโลยี และเลือกใชเฉพาะท่ีมีหลักฐานเช่ือถือไดวาดีจริง 
และคุมคา ตลอดจนเหมาะสมกับฐานะ ขณะเดียวกันก็ไมปฏิเสธเทคโนโลยีใหมท่ีจะใหประโยชนไดดีกวาเดิม
และคุมคา 
 ในประเด็นความไมพอดีในดานสุขภาพ จรัส  สุวรรณเวลา วิเคราะหวาเกี่ยวของกับวิกฤตการณทาง
เศรษฐกิจและสังคม โดยไดแยกแยะเปนประเด็นตาง ๆ อาทิ พฤติกรรมของปจเจกบุคคลเชิงบริโภคนิยม นําไปสู
การใชบริการรักษาพยาบาลและสุขภาพท่ีเกินพอด ี  การใชบริการเสริมความงามท่ีอิงบริการทางการแพทย การ
ใชอาหารเสริม ยาบํารุง ยาอายุวัฒนะ อยางขาดสติ   เหลานีก้อใหเกิดการใชจายท่ีเกินกําลังในระดับโรงพยาบาล
มีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นในอัตราท่ีสูงมาก และใชเงินกูจากตางประเทศเกินความจําเปน เม่ือเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจ
ในป พ.ศ. 2539 จึงประสบภาวะขาดทุน และลมละลายในท่ีสุด ความไมพอดีดานสุขภาพปรากฏชัดในเรื่องความ
เหล่ือมลํ้าในสังคม ผูดอยโอกาสมักประสบกับปญหาการเขาถึงการรับบริการสุขภาพอยางเสมอภาค มีการเลือก
ปฏิบัติท้ังทางตรง และทางออมในเชิงนโยบาย ในท่ีสุดกอใหเกิดความเส่ือมโทรมของสังคมและสภาพแวดลอม
อันนําไปสูสภาพแวดลอมท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ15   

ถึงแมวาจรัส  สุวรรณเวลา จะไมไดอภิปรายในรายละเอียดมากนักในประเด็น “ความไมพอดีดาน
สุขภาพ” ท่ีมีความสัมพันธกับประเด็นโครงสรางท่ีไมเปนธรรมในสังคม ภายใตนโยบายการพัฒนาแบบ
อุตสาหกรรมนิยม แตก็ไดกลาวถึงประเด็นความเหล่ือมลํ้าท่ีดํารงอยูในสังคม การไดรับหรือการขาดซ่ึงโอกาส
ในการเขาถึงบริการสุขภาพ นอกจากนั้นยังกลาวถึงประเด็นความเส่ือมโทรมของส่ิงแวดลอม ไมวาจะเปน
คุณภาพของน้ํา ดิน และ อากาศ อันเปนผลพวงจากการพัฒนาท่ีไมสมดุลและขาดความรับผิดชอบทางสังคมของ
ผูประกอบการ สงผลใหสุขภาพของประชาชนถดถอยลงดวยโรคท่ีเกิดจากมลพิษเพ่ิมมากขึ้น ไมวาจะเปนโรค
ทางเดินหายใจ โรคมะเร็งตับ จรัส  สุวรรณเวลา สรางความเช่ือมโยงระหวางความเส่ือมโทรมของสังคมกับการ
เส่ือมถอยลงของสุขภาพจิตของคนในสังคมอันเปนสาเหตุของอาชญากรรม การฆาตัวตาย ยาเสพยติด และโรค
อ่ืน ๆ สภาพแวดลอมตาง ๆ ท่ีเปล่ียนไปอยางรวดเร็วเหลานี้ ยอมสงผลใหคาใชจายดานสุขภาพของประเทศ
โดยรวมเพ่ิมขึ้นอยางหลีกเล่ียงไมได ในบทสุดทายของหนังสือสุขภาพพอเพียง จรัส  สุวรรณเวลา (2544, หนา 
51-64) กลาวถึง กลยุทธเพ่ือสุขภาพพอเพียง อาทิ การสรางคานิยมสุขภาพพอเพียง การสรางกลไกกล่ันกรอง
ความรูดานสุขภาพ การสรางระบบสุขภาพอันพึงประสงค กลาวคือ เปนระบบท่ีมีคุณภาพสามารถใหผลสัมฤทธ์ิ
ท่ีดีท่ีสุด เปนระบบท่ีประหยัด เนนการปองกันโรคและสงเสริมสุขภาพ เปนระบบท่ีพ่ึงตนเองได มีความเสมอ
ภาค เปนระบบท่ีมีน้ําใจ มีคุณธรรม จริยธรรมแหงวิชาชีพ การสรางนักวิชาชีพดานสุขภาพท่ีดี การมีมาตรการ
จําเพาะเพ่ือจํากัดคาใชจาย เปนตน  

                                                
15 โปรดดูรายละเอียด จรัส สุวรรณเวลา. สุขภาพพอเพียง: ระบบสุขภาพที่พึงประสงค. กรุงเทพฯ: สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล.  2544,                 
หนา 19-25. 
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นอกเหนือจากแนวคิด “สุขภาพพอเพียง” ของจรัส  สุวรรณเวลา ซ่ึงใชคํานี้ในขอบเขตการสาธารณสุข 
และในแงของการสุขภาพและการปองกันโรค  บรรจบ  ชุณหสวัสดิกุล ใหความเห็นตอคําวา “การแพทย
พอเพียง” วาเปนการขยายความคําวา “เศรษฐกิจพอเพียง” ตามพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ไปสูภาคปฏิบัติ ในขอบเขตการรักษาพยาบาล  ทีปทัศน  ชุณหสวัสดิกุล อธิบายคุณลักษณะ 3 ประการของ
การแพทยพอเพียง ดังนี้ 

1. เริ่มตนท่ีตนเอง พรอมปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
2. เปนการแพทยท่ีสงเสริมใหมีปญญากํากับ 
3. ใชส่ิงใกลตัว พัฒนาปญญาพ้ืนบานสูเทคโนโลยีไฮเทค ดาวนโหลดไฮเทคมาสรางเสริมเทคโนโลยี

ในประเทศ 
กลาวไดวาวาแนวคิดการแพทยพอเพียง สะทอนพยายามท่ีจะผสมผสานภูมิปญญาพ้ืนบาน กับความรู

วิทยาศาสตรการแพทยในการรักษาโรคท่ีซับซอน อาทิ การรักษาโรคมะเร็งอยางองครวมดวยการผาตัด เคมี หรือ
รังสี รวมกับการใชหลักสูตรตานมะเร็ง ควบคุมอาหาร ฝกสมาธิ ช่ีกง วิตามินระดับสูง โปรแกรมจิตชวยสรางภูมิ
ขัดขืน บรรจบ  ชุณหสวัสดิกุล กลาวตอไปอีกวา “...เศรษฐกิจพอเพียงไมใชวาตองผันตัวเองไปอยูแตบานนอก
คอกนาฉันทใด การแพทยพอเพียงก็ไมใชวาจะตองกินแตผักกินแตหญาฉันนั้น ตรงกันขามการแพทยพอเพียง
ตองถึงพรอมดวยไฮเทคโนโลยี” 
 นอกจากนั้น ธีรวุฒิ  พงศเศรษฐไพศาล16 เสนอหลัก 5 พ เพ่ือการใชยาแตพอเพียง กลาวคือ  
 พ1. เพียร คนควาหาขอมูล โดยผูบริโภคควรเพียร คนควาหาขอมูล  
 พ2. เพงพิจารณา อยาเผลไผล โดยผูบริโภคท่ีดีตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงนั้น ตองเปนคนท่ีใช
เหตุผลและผล มีวิจารณญาณในการเลือกซ้ือ  
 พ3. ไมพร่ําเพรื่อ พอดี และ พอใจ การสรางคานิยมท่ีถูกตองเกี่ยวกับการใชยา และสุขภาพ และเตือนสติ
อยางสมํ่าเสมอจะทําใหผูบริโภคมีความเขมแข็งมากขึ้น นําพามาสูแนวคิด “สุขภาพพอเพียง” และ “การใชยาแต
พอเพียง” ในท่ีสุด 
 พ4. พอใช ไมขาดแคลน ในท่ีนี้หมายถึงการนําแนวคิดการมีภูมิคุมกันหรือการมีหลักประกันความเส่ียง
ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาปรัชใช เพ่ือใหผูชวยมียา พอใช ไมขาดแคลน 
 พ5. ใชยาอยางถูกตอง คุมคา พ่ึงพาเภสัชกร อันเนื่องมาจากสภาพท่ี “ยา” เปนสินคาท่ีมีความซับซอน 
ตองการความรูความเขาใจในการเลือกซ้ือใหเหมาะสมพอเพียง ผูบริโภคจึงควรพ่ึงพาบุคลากรทางสาธารณสุข
เพ่ือรับคําแนะนําการใชยาอยางเหมาะสม ถูกตอง และคุมคา  
  

                                                
16 โปรดดู ธีรวุฒ  พงศเศรษฐไพศาล. สุขภาพดีทั่วหลา ใชยาแตพอเพียง. URL: http://www.pharcpa.com/admin/info_report/asp?info_id=00302 

http://www.pharcpa.com/admin/info_report/asp?info_id=00302
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นโยบายหลักประกันสุขภาพถวนหนาและนโยบายศูนยกลางสุขภาพของเอเชีย (Medical Hub of Asia) :             
ความไมสอดคลองลงรอยของนโยบาย?17 
 นโยบายสาธารณะโดยท่ัวไป คือ การปฏิบัติโดยตรงจากรัฐเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาและความผาสุขของ
ประชาชน ในพ้ืนท่ีของนโยบายดานสาธารณสุข ประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลงท่ีกาวหนาจากหลักประกัน
สุขภาพในลักษณะ program-based ไปสูหลักประกันสุขภาพถวนหนาเพ่ือขยายโอกาสในการไดรับการคุมครอง
และเขาถึงบริการดานการแพทยและสุขภาพ ยังประโยชนโดยตรงตอประชาชนท่ีไมเคยไดรับการคุมครองจาก
โครงการอ่ืน ๆ อาทิ โครงการประกันสังคม และโครงการสวัสดิการขาราชการท่ีมีใหกับขาราชการและบุคลากร
รัฐวิสาหกิจ เห็นไดอยางชัดเจนวากระบวนการทางนโยบายของโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนาถูก
ขับเคล่ือนโดยภาคประชาสังคมซ่ึงปฏิบัติการภายใตแนวความคิด สิทธิทางสังคมและความยุติธรรมทางสังคม 
ความเทาเทียมในการเขาถึงการดูแลสุขภาพคือเปาหมายของหลักประกันสุขภาพถวนหนาอันเปนความพยายาม
อันสําคัญยิ่งในการจัดการปญหาความไมเทาเทียมในดานรายจายดานสุขภาพของครัวเรือน แมวาจะมีขอโตแยง
เกี่ยวกับประเด็นความพรอมและศักยภาพของรัฐในการดําเนินโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา  ความมี
เหตุผลทางการเงินของโครงการนี้ กอนการประกาศเปนนโยบายอยูบางในขณะนั้นก็ตามที  
 เปนท่ีนาสนใจวากระบวนการและการเคล่ือนไหวในการปฏิรูประบบสุขภาพในปพ.ศ. 2544 ไดกระตุน
ใหเกิดงานวิจัยจํานวนมากเกี่ยวกับประเด็นนี้ บางคนกลาววาการตัดสินริเริ่มโครงการหลักประกันสุขภาพถวน
หนานั้นเกิดขึ้นภายใตการพิจารณาขอคนพบจากงานวิจัยเกี่ยวกับระบบสุขภาพโดยตรงอันเปนการใชองคความรู
และหลักฐานเชิงประจักษ (evidence-based)  (วิโรจน  ตั้งเจริญเสถียร และ คณะ, 2547, 1003) ในขณะท่ีการใช
ความรูจากการวิจัยประเมินผลการดําเนินนโยบายท้ังระบบตั้งแตระบบบุคลากรทางการแพทย การเงิน
สาธารณสุข ระบบการใหบริการสุขภาพ การติดตามและประเมินผล และ การดําเนินการของระบบ เพ่ือการ
พัฒนาความมีประสิทธิภาพของนโยบายหลักประกันสุขภาพถวนหนา ยังไมปรากฏชัดเจนนัก อยางไรก็ตามการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นอยางเดนชัดในนโยบายสาธารณสุขครั้งนี้ไดกระตุนใหเกิดขอถกเถียงและงานวิจัยจํานวน
มากจากหลายภาคสวน ท้ังจากกระทรวงสาธารณสุขเอง ไปจนถึงองคกรวิจัยนโยบายสาธารณสุข และ
สถาบันการศึกษาตางๆ18  ประเด็นปญหาท่ีเดนชัดท่ีสุด คือ ความไมเพียงพอของงบประมาณของโครงการซ่ึง
กอใหเกิดปญหาการขาดแคลนแพทยและบุคลากรทางการแพทยในถ่ินทุรกันดาร ปญหาคุณภาพของการ
ใหบริการ ปญหาการฟองรองระหวางคนไขกับแพทย นอกจากนั้นพบวายังมีปญหาอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการ
ดําเนินนโยบายหลักประกันสุขภาพถวนหนา ไดแก การเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็วของความตองการการบริการ ท่ีมี
มากเกินศักยภาพของระบบท่ีจะรองรับได ประเด็นความเหล่ือมลํ้าของมาตรฐานการใหบริการสุขภาพระหวาง
                                                
17 สวนน้ีเขียนบนฐานของเอกสาร 5 ชิ้นที่จัดสงใหกับผูเขียนโดย HISRO (18/07/06)  
18 การสังเคราะหขอคนพบงานวิจัยผาน meta-research อาจเปนส่ิงจําเปนในจุดน้ีเพ่ือทําความเขาใจภาพทั้งหมดและเพ่ือใชประโยชนจากความรูเหลาน้ีในการ
ดําเนินการเปล่ียนแปลงนโยบาย  
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ภาคเมืองกับภาคชนบท และระหวางโครงการประกันสุขภาพรูปแบบอ่ืน ๆ ท่ีมีอยู กลาวคือ ประกันสังคม 
สวัสดิการขาราชการพลเรือน/รัฐวิสาหกิจ และการประกันสุขภาพของเอกชน ประการสุดทาย คือ ภาวะสมอง
ไหลของหมอจากภาครัฐสูสถาบันดูแลสุขภาพของเอกชนซ่ึงมีแนวโนมท่ีจะสงผลรายตอระบบใหบริการ
สุขภาพของโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา ปญหาเหลานี้ยังคงเปนขอทาทายและจําเปนตองไดรับการ
แกไขอยางเปนระบบ 
 เปนท่ีทราบกันดีวาการเกิดขึ้นของนโยบายหลักประกันสุขภาพถวนหนานั้น ไมไดเปนผลผลิตของการ
ตัดสินใจโดยพรรคการเมืองเพียงฝายเดียวเทานั้น หากแตเปนการตัดสินใจทางการเมืองท่ีอยูบนฐานของการ
เคล่ือนไหวของภาคประชาชนท่ีสุกงอมอันมีเปาหมายเพ่ือการแกไขปญหาใหแกกลุมคนสวนใหญท่ีอยูชายขอบ
ท่ีอาจตกอยูในภาวะ “ความเจ็บปวยดวยโรครายแรง (catastrophic illnesses)” และอาจทําใหกลายสภาพเปนคน
จนใหมไดเพียงช่ัวระยะเวลาขามคืน หากพิจารณาในมิติของนโยบายสวัสดิการ การประกันสุขภาพถวนหนา
จัดเปนการคุมครองทางสังคม (social protection) ท่ีมีความสัมพันธกับนโยบายการขจัดความยากจนของรัฐและ
เกื้อหนุนตอความม่ันคงมนุษย การเสริมสรางความเปนอิสระจากความตองการ (ทางการแพทย) ถือเปนสิทธิท่ี
ทุกคนควรตองไดรับอยางเทาเทียมกัน ขอเขมแข็งของนโยบายหลักประกันสุขภาพถวนหนามาจากความชัดเจน
ทางแนวคิดวาดวยสิทธิทางสังคมของประชาชนในการมีสุขภาพท่ีดีภายใตกรอบปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิ
มนุษยชน คําถามท่ีเกิดขึ้น คือ เราจําเปนตองทําใหแนใจหรือไมวาปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นในชวงระยะเวลา
ของการเปล่ียนผานของนโยบายหลักประกันสุขภาพถวนหนาบนฐานสิทธิทางสังคมควรไดรับการพัฒนาและ
แกไขใหมีความเขมแข็ง กอนท่ีสังคมไทยจะกาวไปสูการขยายโอกาสในภาคอุตสาหกรรมการบริการระบบ
สุขภาพของเอกชนภายใตนโยบายการเปนศูนยกลางทางการแพทยของเอเชีย? การสรางแรงจูงใจในเชิงนโยบาย
ในการสรางรายไดควรจะเกิดขึ้นหรือไม ในขณะท่ีนโยบายสาธารณะสองนโยบายดูเหมือนจะมีเปาประสงคท่ี
ขัดแยงกันอยู โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเด็นการแขงขันและแยงชิงทรัพยากรในระบบสุขภาพของประเทศ?  
 นโยบายศูนยกลางทางการแพทยของเอเชีย (Medical Hub of Asia) อยูภายใตแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ใหประเทศไทยเปนศูนยกลางสุขภาพของเอเชีย (พ.ศ. 2547-2551) (Thailand: Centre of Excellent Health Care 
of Asia) ถือไดวาเปนนโยบายสาธารณสุขท่ีมีเปาประสงคเชิงพาณิชย โดยกําหนดใหมีบริการและผลิตภัณฑ
สุขภาพหลักท่ีเปนรายไดเขาประเทศ 3 ผลผลิต คือ ธุรกิจบริการรักษาพยาบาล ธุรกิจสงเสริมสุขภาพ และ ธุรกิจ
ผลิตภัณฑสุขภาพและสมุนไพรไทย อยางไรก็ตามธุรกิจบริการรักษาพยาบาลของเอเชีย กลายมาเปนประเด็น
ของการขัดแยงมากท่ีสุด เนื่องจากการวิเคราะหเชิงคาดการณภาพรวมดานการใหบริการทางการแพทยระบุวา 
ธุรกิจบริการรักษาพยาบาลภายใตนโยบายศูนยกลางสุขภาพของเอเชียนั้น อาจกอใหเกิดการแขงขันระหวาง
โรงพยาบาลเอกชนเพ่ือรับรองผูปวยตางชาต ิทําใหเกิดการซ้ือตัวบุคลากรทางการแพทยท่ีมีความสามารถสูงจาก
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ภาครัฐและโรงเรียนแพทย ในขณะท่ีปจจุบันนี้อัตรากําลังของบุคลากรทางการแพทยของประเทศไทยเองยังขาด
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) ใหภาพรวมท่ีดีเกี่ยวกับ “ความไมลงรอยกันของนโยบาย” ระหวางหลักประกัน
สุขภาพถวนหนาและนโยบายศูนยกลางทางการแพทยของรัฐบาลไทย ผูเขียนช้ีใหเห็นแนวโนมของความ
ตองการบริการทางการแพทยท่ีจัดโดยภาคเอกชนของผูปวยชาวตางประเทศและผูปวยชาวไทยท่ีเพ่ิมขึ้นหลังจาก
การฟนตัวทางเศรษฐกิจ และผลกระทบดานลบท่ีอาจเกิดขึ้นตามมา ทําใหการกระจายทรัพยากรมนุษยในระบบ
สุขภาพไทยตกอยูในสถานะลอแหลมเปนอยางยิ่ง ท้ังนี้เนื่องจากประเทศไทยเองยังคงประสบปญหาความ
เหล่ือมลํ้าในการไดรับบริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพ และยังอยูในระหวางการพยายามท่ีจะบรรลุเปาประสงคของ
การใหประชาชนทุกคนมีสุขภาพดอียางถวนหนาอันเปนเปาประสงคท่ีสอดคลองกับนโยบายดานสุขภาพของ
สังคมโลก ความขัดแยงหรือความไมลงรอยของนโยบายสาธารณะสองนโยบายนี้ หลายฝายมีความเห็นวาเปน
เรื่องของการคาดการณหรือคาดคะเนโดยยังไมไดใชองคความรูและหลักฐานเชิงประจักษ จึงจําตองมีงานวิจัย
เพ่ือศึกษาผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นกับระบบบริการสุขภาพไทยหากนโยบายการเปนศูนยกลางสุขภาพของเอเชีย
จะดําเนินตอไป 

การสังเคราะหความรูเกี่ยวกับผลกระทบท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นจากการดําเนินนโยบายศูนยกลางทาง
การแพทยของเอเชียตอระบบสาธารณสุข ของ อดิศร  ภัทราดูลย20 อาจเปนจุดเริ่มตนท่ีดีในการพัฒนาใหเปน
คําถามในการคนควา วิจัย อาทิ ผลกระทบตออัตรากําลังของบุคลากรทางดานสาธารณสุขของประเทศ 
ผลกระทบตอการบริการผูปวยในโรงพยาบาลภาครัฐ เนื่องจากการลาออกของบุคลากรดานสาธารณสุข 
ผลกระทบตอการผลิตนิสิต นักศึกษาแพทย และแพทยเช่ียวชาญเฉพาะทางในโรงเรียนแพทย ผลกระทบตอ
คาตอบแทนแพทยและคาบริการทางการแพทย ผลกระทบในการนําเขาแพทยท่ีมาจากตางประเทศ นอกจากนั้น
ในแงของการพิเคราะหยุทธศาสตรเพ่ือสรางสมดุลระหวางสองนโยบายดังกลาวอาจกระทําไดดวยการสํารวจ 
theme สําคัญ อาทิ การใชทรัยพากรรวมกันระหวางโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน (Public & Private Mix)? การ
จัดการปญหาทวิมาตรฐานดานการใหบริการสุขภาพระหวางคนไขชาวไทยกับคนไขชาวตางประเทศท่ีเขามารับ
บริการดานการแพทยและสุขภาพในประเทศไทย ซ่ึงบางกลุมเปนผูจายคารักษาพยาบาลเอง ในขณะท่ีบางกลุม
คือผูประกันตนท่ีรับสวัสดิการจากนายจาง ปรากฏการณ outsource การบริการทางการแพทยจากตางประเทศสู

                                                
19อดิศร  ภัทราดูลย. “แนวคิด ความสัมฤทธิผลและผลกระทบ นโยบายประเทศไทยเปนศูนยกลางทางการแพทยของภูมิภาค.” เอกสารประกอบการประชุมพัฒนา
ขอเสนอการประยุกตแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสรางสมดุลของนโยบายสาธารณะดานหลักประกันสุขภาพถวนหนา กับศูนยกลางบริการสุขภาพ (Medical Hub) 
(Medical Hub of Asia). กันยายน 2549 
20 เพ่ิงอาง 
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ประเทศไทยสืบเนื่องมาจากความพยายามในการกํากับตนทุนในการดูแลสุขภาพใหอยูในระดับต่ํา สถานะ
ความรูท่ีเกี่ยวของกับประเด็นตาง ๆ เหลานี้จําเปนตองไดรับการสํารวจ ทบทวน เพ่ือท่ีวาการตัดสินใจเชิง
นโยบายเพ่ือสรางสมดุลระหวางนโยบายสาธารณะสองนโยบายนี้ตั้งอยูบนพ้ืนฐานขององคความรูเชิงประจักษ 
ถึงแมวานโยบายสองนโยบายนี้ดูเสมือนวาจะมีเปาประสงคท่ีคลายคลึงกันในแงของการเสริมสรางความม่ันคง
ของมนุษยในดานสุขภาพ หากแตคําถามสําคัญท่ีควรถามตอไป คือ นโยบายสาธารณสุขท่ีมีหลักการและแนวคิด
พ้ืนฐานสองแนวทาง (orientation) กลาวคือ welfare-oriented กับ trade-oriented จะดําเนินสูหนทางแหงการ
ประสานประโยชนไดจริงเพียงใด หากจะประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการสรางสมดุลระหวาง
นโยบายสองนโยบายดังกลาว จําเปนตองใช “เครื่องมือทางความคิด” (conceptual tool) ในการสรางสมดุลแบบ
ใดท่ีจะนําไปสูขอเสนอเชิงยุทธศาสตร 
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การศึกษาเปรียบเทียบนโยบายสาธารณะ 
นโยบายหลักประกันสุขภาพถวนหนา  

(Universal Health Care Policy) 
นโยบายศูนยกลางบริการทางดานสุขภาพ  

(Medical Hub) 
♣ ประเภทนโยบาย : นโยบายสังคม 
 
♣ ฐานคุณคา : ขับเคลื่อนดวยสิทธิทางสังคม (social-

rights) และความเปนธรรมในระบบบริการ
สุขภาพ  

 
♣ เปาประสงค : ความเทาเทียมในการเขาถึงการดูแล

สุขภาพท่ีมีคุณภาพ 
♣ กระบวนการทางนโยบาย: ภาคีระหวางภาครัฐ 

เอกชน และภาคประชาสังคม 
♣ ผลลัพธ (Policy Outcome): รอยละ 95 ของ

ประชาชนมีหลักประกันสุขภาพ กลุมชนช้ันกลาง
และคนจนคือกลุมคนท่ีไดประโยชนจากโครงการ
นี้ ภาระคาใชจายตอครัวเรือนลดลง (โปรดดู สัมฤทธิ์ 
ศรีธรรมรําคสวัสดิ,์ เอกสารอัดสําเนา “แนวคิด 
กระบวนการพัฒนา สัมฤทธิ์ผลและผลกระทบนโยบาย
หลักประกันสุขภาพถวนหนา) 

♣ ประเภทนโยบาย : นโยบายสาธารณสุข แตมี
เปาประสงคเชิงพาณิชย  

♣ ฐานคุณคา : ขับเคลื่อนดวยการแขงขัน และการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ (Trade Liberalization)  

♣ เปาประสงค : การสรางรายไดใหประเทศ+สราง
งาน 

♣ กระบวนการทางนโยบาย: ไมชัดเจน รวบรัด-อาจ
ไดรับการเสนอแนะจากกลุมธุรกิจ-สอดคลองกับ
ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล 

 
ผลลัพธ (Policy Outcome): รายไดเชิงประมาณการ
ของผลผลิตสามดาน (บริการรักษาพยาบาล บริการ
สงเสริมสุขภาพ และพัฒนาผลติภัณฑสุขภาพและ
สมุนไพร) (โปรดดู แผนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศไทย
เปนศูนยกลางสุขภาพของเอเชีย (พ.ศ. 2547-2551), กระทรวง
สาธารณสุข)  

♣ ผลกระทบท่ีมีรวมกัน  
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เคร่ืองมือการทางความคิดในการสรางสมดุลระหวางนโยบาย UC และ Medical Hub ภายใตกรอบเศรษฐกิจพอเพียง 
 

  ตัวช้ีวัดคุณลักษณะของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

UC MH กลยุทธการสรางสมดุลตามแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

คํานึงถึงประโยชนสุขของ
คนอยางถวนหนาภายใต
หลักการสิทธมินุษยชน 

  

ความพอประมาณ 
ตระหนักถึงกลุมประชากร
ที่ยังอยูในภาวะเปราะบาง
ตอความยากจน 

  

ความมีเหตุผล การมีความรอบรู และการ
ใชความรูอยางรอบคอบ 

  

เสริมสรางความมั่นคงของ
มนุษย 
 

ปรั
ชญ

า เป
าป
ระส

งค
ขอ

งน
โยบ

าย 

การมีภูมิคุมกันที่ด ี

มีแผนงานหรือโครงการ
เพ่ือการรองรับผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงทั้ง
จากภายในและภายนอก 

  

1. ผูมีสวนไดสวนเสีย/ผูกําหนดนโยบายรวม
ทบทวนสํารวจปรัชญา เปาประสงคของนโยบาย
ทั้งสองนโยบาย มีกลไกการตรวจสอบจากภาค
ประชาชนดวยกระบวนการสาธารณะ  
2. สํารวจคุณคา หลักการ และเปาประสงคของ
นโยบายเพ่ือประเมินความสอดคลอง หรือขัดแยง
กันของสองนโยบาย เพ่ือใชเปนแนวทางในการ
กําหนดนโยบายสังคมที่สมเหตุสมผล 
3. ทําความเขาใจความเช่ือมโยงสัมพันธกัน
ระหวางเปาประสงคของนโยบายทางสังคม และ 
นโยบายทางเศรษฐกิจอยางจริงจัง ดวยฐานคิด
การเสริมหนุนระหวางกันของสองนโยบาย 
4. ศึกษาบริบททางเศรษฐกิจการเมืองที่หอมลอม
และผลักดันใหเกิดนโยบายสังคม อาทิ การเจรจา
เร่ืองเขตการคาเสรี 
ที่อาจกอใหเกิดการตั้งคําถามจากสังคมใน
ประเด็นความไมเปนธรรมดานการใชบริการทาง
การแพทยระหวางผูใชบริการในประเทศ และ
ตางประเทศ  
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  ตัวช้ีวัดคุณลักษณะของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

UC MH กลยุทธการสรางสมดุลตามแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ความพอประมาณ 
 

มีการวางแผนการจัดการ
ทรัพยากรอยางเหมาะสม 

  

ความมีเหตุผล  การกําหนดนโยบายและ
แผนการดําเนินงานตั้งอยู
บนฐานของการสรางและ
ใชความรู และเทคโนโลยี
ดวยความรอบคอบ 
ระมัดระวัง  

  

1. ศึกษาสถานการณดานการวางแผน การผลิต 
พัฒนาและการใชกําลังคนในระบบบริการทาง
การแพทยแบบผสมระหวางรัฐกับเอกชนของ
ประเทศ ( Public & Private Mix)  
2. ศึกษาความเปนไปไดในการเพ่ิมพูนศักยภาพ
ของการและกัน ตลอดจนการใชทรัพยากรบาง
ประเภทรวมกัน ผานการทําการศึกษาทดลอง
โครงการนํารอง โดยหลักการ cross-subsidy 
3. ศึกษาการไหลเวียนของทรัพยากรสถานบริการ
ทางการแพทยระหวางรัฐและเอกชนอยางเปน
ระบบ เพ่ือประโยชนในการตัดสินใจดําเนิน
นโยบายดานกําลังคน    
3. สรางกลไกเชิงนโยบายเพ่ือการติดตามผลและ
กํากบัการดําเนินนโยบายของสองนโยบายนีด้วย
หลักธรรมาภิบาล 
4. ศึกษาวิเคราะห และประเมินผลไดผลเสียจาก
การดําเนินนโยบายเปดเสรีการบริการทาง
การแพทยเนื่องจากเปนประเด็นที่ซอนทับกับ
นโยบายสวัสดิการสังคมดานสุขภาพของประเทศ 
5. ใชเทคโนโยลีที่เหมาะสม อยางรูเทาทัน เนน
ภูมิปญญาไทย และการพ่ึงตนเอง  
6. บริหารจัดการการคลังสาธารณสุขอยาง
เหมาะสม รอบคอบ และพอเพียงบนฐานของ
ขอมูลจริง 

การ
กําห

นด
แล
ะด

ําเน
ินน

โยบ
าย 

การมีภูมิคุมกันที่ด ี
- มีความยืดหยุน 

มีการกํากับและประเมิน
แผนการดําเนินงานอยาง

  1. ประมวลผลจากการกํากับ ประเมินการ
ดําเนินงานตามนโยบาย เพ่ือนํามาปรับปรุง
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เปนขั้นตอน 
มีแผนการบริหารความ
เสี่ยง  

  
- ตั้งรับตอการ

เปลี่ยนแปลงทั้งที่มา
จากภายนอก และ

ภายใน 
 

และนําขอมูลดังกลาวไป
ใชในการปรับปรุงหรือ
เปลี่ยนแปลงเปาประสงค
ได 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

กระบวนการดําเนินงานสูผลลัพธที่คาดหวัง 
(Meta Process Evaluation)  

ความพอประมาณ 

ประชาชนสามารถเขาถึง
บริการทางการแพทยและ
สาธารณสุขที่มีคุณภาพ
อยางเทาเทียม   

  

การมีสุขภาวะที่ด ี   

ความมีเหตุผล สังคมมีความเปนธรรม
ภายใตหลักการสิทธิ
สวัสดิการ 

  

ระบบนิเวศนวิทยามนุษย
และธรรมชาติมีความ
มั่นคงและสมดุล 

  

ผล
ลัพ

ธ แ
ละ

 ผล
กร
ะท

บข
องน

โยบ
าย 

การมีภูมิคุมกันที่ด ี บุคคล ชุมชน และสังคม มี
ศักยภาพและความสามารถ
ในการปรับตัวตอการ
เปลี่ยนแปลงระดับโลก
อยางรูเทาทัน 

  

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
ภาคเอกชนเพ่ือพิทักษสิทธิและคุมครอง
ผลประโยชนและความปลอดภัยของประชาชน 

 



 

 30 

ตัวอยางคําถามเร่ืองความมีเหตุมีผลและความรอบคอบในกระบวนการกําหนดนโยบาย 
♣ นโยบายนั้นรางมาอยางไร? นโยบายนั้นกลายเปนวาระแหงชาติไดอยางไร? อะไรคือลักษณะของ

กระบวนการรางและกําหนดนโยบาย? (เปนประชาธิปไตย, มีสวนรวม, หรือเปนลักษณะแบบส่ังการลง
มาเปน top-down) 

♣ ความรูมีบทบาทอยางไรในกระบวนการตัดสินใจ 
♣ ความรูถูกใชอยางพินิจพิเคราะหถ่ีถวนหรือไม? มีชองวางของความรูหรือไม?  
♣ นโยบาย มีเปาประสงค และเนื้อหาท่ีสะทอนถึงความเขาใจเกี่ยวกับความสัมพันธเช่ือมโยงท่ีมีตอกัน

ระหวางการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจ? ถาไม เราจะปรับปรุงกระบวนการการวางแผนนโยบายเพ่ือ
บูรณการ “การพัฒนามนุษยแบบองครวม” อยางไร กลาวคือ เปาประสงคทางสังคมและเศรษฐกิจนั้น
เปนเสมือนเหรียญสองดาน เรามองเห็นตัวอยางจํานวนมากท่ีช้ีใหเห็นถึงขอเท็จจริงวาสังคมท่ีมีชองวาง
และการแบงแยกทางสังคมและทางเศรษฐกิจเปนสังคมท่ีปราศจากสันติ  

♣ นโยบายท่ีสัมพันธกันสามารถเกื้อหนุนระหวางกันในลักษณะอยางไร? 
 

คําถามเหลานี้ชวยใหเราประเมินไดวานโยบายถูกสรางมาอยางรีบเรงโดยปราศจาก ความมีเหตุผล 
มีความรูเปนฐาน และ มีความรอบคอบหรือไม 
 
ตัวอยางคําถามเร่ืองความพอประมาณของนโยบาย (Moderation of Policy)  

♣ ปรัชญา และเปาหมายของการประกันสุขภาพถวนหนาตั้งอยูบนหลักแหงความพอประมาณ หรือทาง
สายกลางหรือไม? (ความถวนหนาของนโยบาย (comprehensiveness) สามารถปรับสมดุลทางสังคมท่ีมี
ชวงช้ันได) 

♣ การดําเนินงานใชกลยุทธการสรางสมดุลของระบบดวยการติดตามประเมินผลอยางตอเนื่องทุกระยะ
หรือไม?  

♣ การดําเนินนโยบายไดใชการวิจัยและการพัฒนา (R&D) เพ่ือระบุหรือคนหาปญหาลวงหนา (trouble-
shooting) บางหรือไม  

♣ แงมุมใดของนโยบายสะทอนถึงความพอประมาณ  แงมุมใดนําเราไปสูความไมสมดุล? 
 
ตัวอยางคําถามเร่ืองแผนการสรางภูมิคุมกันที่ด ี

♣ ปรัชญา และเปาหมายมีคุณูปการตอการสรางภูมิคุมกันใหสังคมในลักษณะใด และระดับใด? (อาจ
รวมถึงการสรางภูมิคุมกันของระบบสุขภาพดวยระบบธรรมาภิบาล)  
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♣ เปาประสงคปฐมภูมิของนโยบายคืออะไร? เปาประสงคนั้นกอใหเกิดการสรางรากฐานท่ีเขมแข็งของ
ชาติ หรือ เปนการกาวกระโดดโดยไมมีการวางแผนจัดการความเส่ียงท่ีเหมาะสม และท้ิงบางคน บาง
กลุมไวขางหลังหรือไม?  

♣ มีการวางแผนเพ่ือจัดการกับขอทาทายหรือปญหาท่ีอาจเกิดขึ้นท้ังจากภายในและภายนอกหรือไม (การ
วางแผนการจัดการความเส่ียง?) 

♣ มีการดําเนินแผนการปฏิบัติการท่ีมีกลไกการประเมินกระบวนการเพ่ือใหสามารถทําการปรับปรุงเพ่ือ
สอดรับกับหนาท่ีของนโยบาย?  

♣ ในแงของการใชประโยชนและการกระจายทรัพยากรนั้น นโยบายสะทอนความพ่ึงพิงตอทุน 
(ตางชาต)ิ เทคโนโลยี (ทางกายภาพและมนุษย) หรือเราพรอมหรือไมตอเทคโนโลย ี(ท่ีเหมาะสม) บน
ฐานของการพ่ึงตนเองในฐานะของระบบภูมิคุมกัน 

 
ขอเสนอแนะเชิงกลยุทธเพ่ือสรางสมดุล  

♣ ทําการศึกษาเชิงทดลองการประยุกตใชเครื่องมือทางความคิดในการสรางสมดุลระหวางนโยบาย 
UC และ Medical Hub ภายใตกรอบเศรษฐกิจพอเพียง 

♣ ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมในการประยุกตใชแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเทียบเคียงกับกรอบความคิดธรร
มาภิบาล (Good Governance)  

♣ ศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการกําหนดนโยบายสาธารณะอยางรอบคอบ และผานการตรวจสอบ
จากกระบวนการประชาสังคม  

♣ ตั้งคําถามเกี่ยวกับความเหมาะสมของนโยบายสาธารณสุขสองแนวทาง welfare-oriented กับ trade-
oriented  

♣ ทบทวนปรับเปล่ียนบทบาทกระทรวงสาธารณสุขจากการดําเนินนโยบาย Medical Hub เปนการ
กํากับ ดูแล และประเมินสถานะของนโยบายสาธารณะท่ีอาจสงผลกระทบตอนโยบายสวัสดิการ
สังคม 

♣ สรางความชัดเจนเกี่ยวกับภาษานโยบาย อาทิ Medical Hub, Medical Tourism, Health Hub, Health 
Tourism  
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สรุป 
พลวัตในการกําหนดและดําเนินนโยบาย สังคมในทศวรรษท่ีผานมา กอใหเกิดขอคําถามเรื่องความไม

ลงรอยกันในระดับปรัชญาและเปาเปาประสงคของนโยบายสาธารณะท้ังดานเศรษฐกิจและสังคม บอยครั้งการ
กําหนดนโยบายสาธารณะมักเปนไปอยางรวบรัด และรวดเร็ว หากแตละเลยการระดมความคิดจากภาคสวนตาง 
ๆ ทําใหเกิดปญหาทางนโยบายซอนทับยากแกการแกไข ดังเชนกรณีของนโยบายสาธารณะ หลักประกันสุขภาพ
ถวนหนา และ นโยบายศูนยกลางทางการแพทยของเอเชีย ซ่ึงเปนนโยบายท่ีมีเปาประสงคตางกัน แตอาจสงผล
กระทบในเชิงลบตอระบบบริการสาธารณสุข และระบบสุขภาพของประเทศไปพรอม ๆ กัน  
 ผูกําหนดนโยบายจําเปนตองเขาใจอยางถองแทถึงคุณลักษณะของปรัชญาและแนวคิด (Philosophical 
Premises) ท่ีอยูเบ้ืองหลังการพัฒนานโยบายสาธารณะ พรอมท้ังตองสามารถตอบตอตนเองไดวามีความรูสึก 
หรือทาทีเชนใดตอปรัชญา แนวคิด และอุดมการณนั้น  นอกจากนั้นแลวยังตองรูเทาทันตอกระบวนการทาง
การเมืองท่ี มักสงผลกระทบตอกระบวนการกําหนดและดําเนินนโยบายอยางหลีกเล่ียงไมได   ถึงแมวารายงาน
ฉบับนี้อาจไมมีคําตอบโดยตรงวานโยบายสาธารณะสองนโยบายนี้จะสามารถดํารงอยูดวยกันไดอยางอุดหนุน
เกื้อกูลกันและกัน  ดังท่ีหลายฝายวาดหวัง    แตอยางนอยท่ีสุดการท่ีประชาสังคมสุขภาพไทยไดโนมนําพระราช
ดํารัสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ยอมสะทอนใหเห็นถึงความตระหนักใน
ความสําคัญของการใช “ปญญา” เปนเครื่องกํากับการดําเนินกิจการใด ๆ ท่ีเปนประโยชนกับสวนรวม และท่ี
สําคัญยิ่งก็คือ ความเช่ือม่ันวาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีพลังพอท่ีจะจัดสมดุลตอ “ความขัดแยง หรือ ความไม
ลงรอย” ในเชิงนโยบายท่ีไดกอตัวขึ้นแลว และเม่ือเปนเชนนั้นเราอาจฝาฟนทางตันดวยการเริ่มตั้งคําถามท่ี
สรางสรรค เชน จะทําอยางไรท่ีจะเปล่ียนสนามของการแขงขันใหเปนพ้ืนท่ีของการพัฒนามนุษยรวมกัน เปนไป
ไดหรือไมท่ีทุกคนจะมีสวนรวมในการสรางแผนภูมิใหมทางความคิดเพ่ือชวยใหสถานการณความเหล่ือมลํ้าท่ี
ดํารงอยูในปริมณฑลสวัสดิการสังคม/บริการสุขภาพเชิงพาณิชยบรรเทาเบาบางลง ทําใหการดํารงอยูรวมกัน
ระหวางโรงพยาบาลรัฐและเอกชนเปนแบบพันธมิตร ดวยคุณคา (ใหม) และหลักการแหงการแบงปนความ
รับผิดชอบ แบงปนทรัพยากร การเปนภาคีในการเสริมสรางความม่ันคงของมนุษยรวมกันนั้นจะสามารถลมลาง
เวทีแหงการแขงขันไดหรือไมนั้นก็คงขึ้นอยูกับการเขาถึงและเขาใจความหมายอันลึกซ้ึงตอเศรษฐกิจพอเพียงใน
ฐานะ “รหัสการพัฒนาใหม” (ประเวศ  วะสี, 2549) วาดวยจิตสํานึกใหมเกี่ยวกับโลกปจจุบันท่ีตองการการ
เยียวยามากกวาการเอาชนะ การใหความสนใจตอนโยบายสาธารณะสองนโยบายดังกลาวในเวทีสมัชชาสุขภาพ
นาจะเปนสัญญาณบงบอกวาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อาจไมใชแค  “ทางเลือก” หากแตเปน “ทางรอด” ข อง
สังคมไทย 
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เอกสารอางอิง 
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