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บทคัดย่อ

 การแทรกแซงของภาคอุตสาหกรรม (industrial interference) เพื่อผลประโยชน์ของตน มีทั้งอย่างเปิดเผยและอย่าง
ลับๆ ในหลายรูปแบบและหลายช่องทาง ทั้งผ่านนักการเมืองระดับสูง สื่อสาธารณะและสถาบันการศึกษา ตลอดจนการ
ตดิต่อโดยตรงกบัผูป้ฏบิตังิานในภาครฐั ทีผ่่านมาได้มกีารรวบรวมรปูแบบการแทรกแซงนโยบายสาธารณะในทกุรูปแบบทีเ่กดิ
ขึ้น การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะจากการศึกษาและจากผู้มีประสบการณ์ และพัฒนาข้อเสนอแนะ 
ที่เหมาะสมต่อการปฏิสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและอุตสาหกรรมอาหาร โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative method)  
ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 1) การทบทวนวรรณกรรมและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 2) การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลหลัก 
(key informants)  และ 3) การสำารวจความคิดเห็นด้วยเทคนิคเดลฟาย
 ผลการศึกษาแสดงให้เห็นข้อมูลในภาพที่กว้างกว่าอุตสาหกรรมอาหาร ทั้งบริษัททุนสัญชาติไทยและทุนบริษัทข้าม
ชาติ ต่างดำาเนินการแทรกแซงนโยบายด้านสาธารณสุขผ่านหน่วยงานภาครัฐ โดยมีรูปแบบและกระบวนการไม่แตกต่างกัน
มากนัก ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารในรูปแบบลายลักษณ์อักษร การติดต่อเพื่อขอเข้าพบผู้บริหารและผู้กำาหนดนโยบาย  อย่างไร
กต็ามบรษัิทต่างชาตมิแีนวโน้มทีจ่ะใช้ระเบยีบและกฎการค้าระหว่างประเทศเป็นกลยทุธ์ทีส่ำาคัญในการตดิต่อ และสร้างข้อโต้
แย้งกับการดำาเนินการตามนโยบายของภาครัฐมากกว่าบริษัทสัญชาติไทย นอกจากนี้ภาคอุตสาหกรรมยังมักใช้การรวมกลุ่ม
กนัในรปูแบบสมาคมการค้าเพือ่สร้างโอกาสและความน่าเช่ือถอืในการปฏิสัมพนัธ์กบัภาครฐั ด้วยกระบวนการนีเ้องทำาให้การ
ศกึษานีไ้ม่สามารถชีช้ดัได้อย่างตรงไปตรงมาว่าเป็นการเคล่ือนไหวของภาคอตุสาหกรรมใดภาคอตุสาหกรรมหนึง่ อนัเนือ่งมา
จากการเคลือ่นไหวในรปูแบบของการรวมกลุม่กนันัน้จะครอบคลมุผลติภณัฑ์ทีห่ลากหลาย และรวมเอาผลิตภณัฑ์ทีเ่ป็นความ
กังวลของภาคสาธารณสุขเป็นหนึ่งในจำานวนนั้นด้วย ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาตามกลยุทธ์ corporate political activity (CPA)  
กลยุทธ์ที่นำามาใช้โดยตรงกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐมีเพียง 1) กลยุทธ์การสร้างข้อมูลและการสื่อสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับภาค
อตุสาหกรรม (information and messaging)  2) กลยทุธ์การสร้างความสมัพนัธ์กบัผูม้อีำานาจทางนโยบาย (constituency 
building)  และ 3) กลยุทธ์ทางกฎหมาย (legal strategies) การศึกษานี้จึงนำาเสนอหลักการสำาคัญที่สามารถประยุกต์ใช้กับ
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ภาคอุตสาหกรรมซ่ึงไม่เพียงแต่อาหารเท่าน้ัน แต่หมายรวมถึงอุตสาหกรรมทั่วไปในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและภาค
อุตสาหกรรม โดยหลักการนั้นได้แก่ 1) ความโปร่งใสตลอดกระบวนการติดต่อระหว่างภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม 2) การ
อ้างอิงหลักฐานทางวิชาการ ซึ่งรวมถึงกฎและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศในการสื่อสาร 3) การกำาหนด
กระบวนการติดต่อระหว่างภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมที่ชัดเจน
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Abstract
 Food industry intentionally takes actions to protect its benefit through direct or indirect industrial 
interferences with the public policy makers. The interferences mediate via direct contact with  
relevant government staff. This study aimed to collect lessons learnt from the experiences of industrial 
interferences with the public policies from government staff, and to develop recommendations for  
appropriate interactions between government and the industry. This qualitative study applied 3 methods: 
1) a review of the literature and related documents, 2) in-depth interviews with key informants, and  
3) a Delphi survey. 
 The present study found that Thai and multinational companies in food industry used same  
interference strategies, such as, written communication, direct contact with administrators and policy 
makers. However, multinational companies tended to more often refer to international trade regulations 
and rules as an important strategy that created arguments when the intervened health policy was  
implemented. Based on the corporate political activity (CPA), the strategies directly applied to government 
officials include 1) information and messaging, 2) constituency building, and 3) legal strategy.
 Recommendations from the present study are 1) transparency throughout the process of commu-
nication between government and industry, 2) citation of academic evidence, including the rules and 
regulations related to international trade in communication, 3) a clearly defined process of communica-
tion between government and industry.

 Keywords:  interference, public policy, multinational companies, international trade agreement

ภูมิหลังและเหตุผลอตุสาหกรรมอาหารมีความสำาคัญอย่างมากต่อระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ ด้วยมูลค่าผลผลิตรวม มูลค่า

เพิม่ทีเ่กดิขึน้ การจ้างงาน และการเชือ่มโยงกบัอตุสาหกรรม
ที่เก่ียวข้อง รวมท้ังการนำาเงินตราต่างประเทศสุทธิเข้าสู่
ประเทศผ่านการส่งออกและนำาเข้า(1) ดังนั้นการส่งเสริม
อตุสาหกรรมอาหารจงึเป็นส่ิงทีภ่าครฐัควรพจิารณา อย่างไร

กต็าม การบรโิภคอาหารโดยเฉพาะอย่างยิง่ อาหารแปรรปู
ที่มีแคลอรี โซเดียมและนำ้าตาลสูง ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อ
ปัญหาด้านสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรค
อ้วนและโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(2,3)

 มีการศึกษาที่แสดงให้เห็นว่าการขยายตัวของความ
เป็นเมืองและการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศนำา
ไปสู ่การมีสินค้าอาหารแปรรูปในตลาด ความสามารถ 
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ในการจ่ายและการบริโภคอาหารแปรรูปจากตะวันตก
ผ่านบริษัทข้ามชาติที่เพิ่มมากขึ้น(4) การลงทุนโดยตรงจาก
ต่างประเทศนอกจากจะทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อ
โครงสร้างอุตสาหกรรมแล้ว ยังก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในการแปรรูปอาหารในประเทศกำาลังพัฒนา โดยเปลี่ยน
ไปใช้โปรตีนจากสัตว์และอาหารแปรรูปสูง ซ่ึงก่อให้เกิด
ความกังวลต่อประเทศกำาลังพัฒนาท่ีมีความยากจน ภาวะ
ทพุโภชนาการและโรคอ้วน แต่ในทางกลบักนั อตุสาหกรรม
แปรรูปอาหารได้กลายเป็นแหล่งสำาคัญของโอกาสในการ
จ้างงาน(5)

 มีหลักฐานทางวิชาการจำานวนมากที่ชี้ว่า การดำาเนิน
กิจการของภาคอุตสาหกรรมในการส่งเสริมการขายสินค้า
นั้น ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคของประชาชน เช่น การ
ศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาสินค้าโดยเฉพาะการกิน
อาหารของเด็ก การศึกษาระบุว่าโฆษณาอาหารมีผลต่อ
การบริโภคของเด็ก และมากกว่าครึ่งของโฆษณาเหล่านั้น
มักเป็นอาหารทีไ่ม่ดต่ีอสขุภาพ อกีทัง้ยงัออกอากาศในช่วง
เวลาทีเ่ดก็รบัชมมากทีส่ดุด้วย(6,7) นอกจากนี ้การค้าระหว่าง
ประเทศก็เป็นปัจจัยสำาคัญประการหนึ่งต่อพฤติกรรมการ
บรโิภค มกีารศึกษาทีแ่สดงให้เหน็ว่า การเปลีย่นแปลงอตัรา
ภาษีสินค้าจากข้อตกลงการค้าเสรีเพียงเล็กน้อยก็สามารถ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชากร
ได้ ดงักรณตีวัอย่างจากประเทศแคนาดาทีไ่ด้รบัผลกระทบ
จากความตกลง NAFTA (North American Free Trade 
Agreement) ทีอ่ตัราภาษสีนิค้าลดลงส่งผลให้อปุทานเพ่ิม
ขึ้นและการบริโภคก็มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้น ซึ่งสินค้าเหล่า
นั้นรวมถึงผลิตภัณฑ์ท่ีไม่ดีต่อสุขภาพอย่าง นำ้าตาลและ 
นำา้เชือ่มข้าวโพดฟรกุโทสสงู (high-fructose corn syrup; 
HFCS) ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพด้วย(8)

 ในทำานองเดียวกัน กฎหมายและนโยบายภายใน
ประเทศก็มีผลต่อการดำาเนินกิจการของภาคอุตสาหกรรม
และพฤตกิรรมการบรโิภคเช่นเดยีวกนั บทเรยีนจากเมก็ซิโก
แสดงให้เห็นว่าการเก็บภาษีอาหารที่ไม่ดีต่อสุภาพ การ
ควบคุมสภาพแวดล้อมของโรงเรียน และการใช้ฉลากคำา

เตือนจากบรรจุภัณฑ์มีส่วนช่วยในการป้องกันโรคอ้วน แต่
การดำาเนินการนั้นก็ต้องเผชิญกับการต่อต้านอย่างรุนแรง
จากบริษัทอาหารข้ามชาติ (9) ผู ้กำาหนดนโยบายจึงต้อง
เผชิญกับแรงกดดันอย่างมากในการประกาศนโยบายเกี่ยว
กับอาหาร รวมไปถึงเคร่ืองด่ืมและยาสูบ ซ่ึงประเทศคู่ค้า
จะคาดหวังว่านโยบายภายในประเทศจะต้องสอดคล้อง
กับกฎระเบียบทางการค้าระหว่างประเทศ(10) อย่างไร
ก็ตาม ปัจจุบันยังคงมีความเส่ียงที่ผลกำาไรสูงๆ ของภาค
อุตสาหกรรมอาหารจะได้รับสิทธิพิเศษเหนือการพิจารณา
ในด้านต่างๆ และนัน่อาจส่งผลให้เกดิความไม่สมดลุระหว่าง
ผลประโยชน์สาธารณะและผลประโยชน์เชิงพาณิชย์(11)

 ภาคสาธารณสุขได้ใช้ความพยายามอย่างมากที่จะ
ปกป้องสุขภาพประชาชนจากการบริโภคอาหารที่ไม่ดีต่อ
สุขภาพ เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่มีนำ้าตาล เกลือและไข
มันสูง อันเป็นสาเหตุสำาคัญที่ก่อให้เกิดโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง
ด้วยการประกาศนโยบายและมาตรการท่ีจำาเป็น(12) แต่
เป้าหมายของการค้าเสรีนั้นมุ่งเน้นการกำาจัดอุปสรรคเพื่อ
เพ่ิมปริมาณและมูลค่าทางการค้า  เมื่อเป้าหมายของภาค
อุตสาหกรรมและภาคสาธารณสุขท่ีต้องการสุขภาพท่ีดี
ของประชาชนนั้นไม่ตรงกัน การขับเคลื่อนเชิงนโยบาย
ของภาครัฐโดยเฉพาะหน่วยงานด้านสาธารณสุขจึงขัดต่อ
ผลประโยชน์ของภาคอุตสาหกรรม ภาคอุตสาหกรรมจึง
ต้องดำาเนินการบางอย่างเพื่อปกป้องผลประโยชน์ จึงเกิด
ปรากฏการณ์การแทรกแซงของภาคอุตสาหกรรม หรือ 
“industrial interference” ซึ่งการดำาเนินการแทรกแซง
นโยบายสาธารณะโดยบริษัทไทยและบริษัทข้ามชาติ มีทั้ง
อย่างเปิดเผยและอย่างลับๆ หลายรูปแบบและหลายช่อง
ทาง ทั้งผ่านนักการเมืองระดับสูง ข้าราชการและสถาบัน
การศึกษา(13)

 ไม่เพียงแต่การแทรกแซงของภาคอุตสาหกรรมจะ
เกิดในระหว่างการขับเคลื่อนให้เกิดนโยบายเท่านั้น ท่าที
การตอบโต้ของภาคอุตสาหกรรมนั้นมีให้เห็นอยู ่เสมอ 
แม้ภาครัฐจะสามารถผลักดันนโยบายให้มีผลบังคับใช้ได้
แล้วก็ตาม เช่น กรณีของภาษีนำ้าตาลในประเทศไทย เม่ือ
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ประเทศไทยผลักดันในปี 2560 นั้นก็ต้องเผชิญกับการ
ต่อต้านอย่างรุนแรงจากภาคอุตสาหกรรมนำ้าอัดลม และ
สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มของไทยที่ได้สอบถามถึง
ความเชือ่มโยงระหว่างโรคอ้วนกบัการดืม่เครือ่งดืม่รสหวาน 
นอกจากน้ี ยังมีการใช้ front group ในการเรียกร้องให้
แสดงหลักฐานว่าผลิตภัณฑ์นี้เป็นอันตราย(14)

 การศึกษาที่ผ่านมาในกรณีของประเทศไทยพบว่า 
อตุสาหกรรมอาหารใช้กลยทุธ์และการปฏบิตัทิีห่ลากหลาย
โดยเมือ่พิจารณาตามกลยทุธ์ corporate political activ-
ity (CPA)(15) แล้วนั้น กลยุทธ์ที่พบบ่อยที่สุดสองอันดับแรก
คือ 1) กลยุทธ์การสร้างข้อมูลและการสื่อสารข้อมูลท่ีเป็น
ประโยชน์กับภาคอุตสาหกรรม (information and mes-
saging)  2) กลยทุธ์การสร้างความสมัพนัธ์กบัผูม้อีำานาจทาง
นโยบาย (constituency building) ซึ่งมีผลต่อการดำาเนิน
นโยบายของรัฐบาลในความพยายามป้องกันโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรังที่เกี่ยวข้องกับอาหาร
 การศึกษานี้รวบรวมรูปแบบที่ภาคอุตสาหกรรมใช้
ในการแทรกแซงการดำาเนินนโยบายสาธารณะของภาค
รัฐในช่องทางท่ีกระทบกับผู้ปฏิบัติงานในภาครัฐโดยตรง 
โดยรวบรวมข้อเสนอแนะจากการศึกษาท่ีมีมาแล้วและ
ประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาข้อ
เสนอแนะทีเ่หมาะสมต่อการปฏสิมัพนัธ์ระหว่างภาครัฐและ
ภาคอุตสาหกรรม

ระเบียบวิธีศึกษา

 กรอบการศึกษาน้ีพัฒนาจากกลยุทธ์ corporate 
political activity (CPA) ที่เกี่ยวข้องกับการแทรกแซง
ของภาคอุตสาหกรรมในหลายๆ ประเทศ มักใช้กรอบ
แนวคิดดงักล่าว มาประเมนิสถานการณ์นโยบายสาธารณะ
และการแทรกแซงของภาคอุตสาหกรรม แนวคิด CPA 
จำาแนกกลยุทธ์ของภาคอุตสาหกรรมออกเป็น 6 ด้าน 
ได้แก่ 1) กลยุทธ์การสร้างข้อมูลและการสื่อสารข้อมูลที่
เป็นประโยชน์กับภาคอุตสาหกรรม (information and 
messaging)  2) กลยุทธ์แรงจูงใจทางการเงิน (financial 

incentives)  3) กลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์กับผู้มี
อำานาจทางนโยบาย (constituency building)  4) กลยทุธ์
ทางกฎหมาย (legal strategies) 5) กลยุทธ์ทางเลือก
อื่นทดแทนนโยบายของรัฐ (policy substitution) และ 
6) กลยุทธ์การลดทอนความน่าเชื่อถือและสร้างความสั่น
คลอน (opposition fragmentation and destabiliza-
tion)(16)  การศึกษานี้เป็นการวิเคราะห์ผ่านประสบการณ์
ของผู้กำาหนดนโยบายและเจ้าหน้าที่รัฐท่ีเกี่ยวข้องในการ
ตอบสนองต่อกลยุทธ์ที่ภาคอุตสาหกรรมอาหารนำามาใช้
 การวิจัยนี้เป็นเชิงคุณภาพ (qualitative method) 
ซ่ึงประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 1) การทบทวนวรรณกรรม
และเอกสารทีเ่กีย่วข้อง 2) การสมัภาษณ์เชงิลกึ (in-depth 
interview) กับผู้ให้ข้อมูลหลัก (key informants)  และ 
3) การสำารวจความคิดเห็นด้วยเทคนิคเดลฟาย  การเก็บ
ข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกดำาเนินการในช่วงเดือน
ตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 และการสำารวจความ
คิดเห็นด้วยเทคนิคเดลฟายเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคม 
ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 ตามรายละเอียดดังนี้
 1.	 การทบทวนวรรณกรรมและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 การทบทวนวรรณกรรมและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
จำาแนกออกเป็น 2 ส่วนหลัก โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อ
รวบรวมตัวอย่างของแนวปฏิบัติต่อข้อเรียกร้องหรือการ
แทรกแซงของผู ้ประกอบการอุตสาหกรรมที่เหมาะสม 
2) เพื่อรวบรวมรูปแบบการแทรกแซงของผู้ประกอบการ
อตุสาหกรรมทีเ่ป็นรูปธรรม ซ่ึงกระทำาต่อหน่วยงานภาครฐั
โดยตรง  ทั้งนี้ แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการสืบค้น ได้แก่ 1) ฐาน
ข้อมูลวิชาการ (PubMed และ Scopus)  2) เว็บไซต์ของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 2.	 การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลหลัก
 เป็นการสัมภาษณ์ผู้มีประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับ
การดำาเนินการแทรกแซงนโยบายรัฐโดยผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรม พร้อมการบันทึกเสียง มีผู้ให้ข้อมูลหลัก (key 
informants) ท้ังหมด 15 คน จำาแนกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่  
1) เจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องด้านสาธารณสุข จำานวน 4 คน  
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2) เจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องด้านการค้าและการลงทุน
ระหว่างประเทศ จำานวน 3 คน 3) ผู้แทนภาควิชาการ 
จำานวน 6 คน 4) ผู้แทนภาคประชาสังคม จำานวน 2 คน 

โดยมกีารได้รับอนญุาตและการลงนามยนิยอมให้ข้อมูลจาก
ผู้ให้ข้อมูล (รายละเอียดในตารางที่ 1)

ตารางที่ 1  ผู้ให้ข้อมูลสัมภาษณ์เชิงลึก

	 ที่	 	 ผู้ให้ข้อมูลหลัก รหัส

 1. เจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องด้านสาธารณสุข GH01–GH04

 2. เจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ GNH01-GNH03

 3. ผู้แทนภาควิชาการ ADM01-ADM06

 4. ผู้แทนภาคประชาสังคม NGO001-NGO002

 3.	 การส�ารวจความคิดเห็นด้วยเทคนิคเดลฟาย
 การสำารวจความคิดเห็นด้วยเทคนิคเดลฟาย ได้
กำาหนดผู้ตอบแบบสอบถาม ท้ังจากผู้ให้สัมภาษณ์เชิงลึก
ในขั้นตอนก่อนหน้าและผู้เชี่ยวชาญในประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง
กับการแทรกแซงจากภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่อุตสาหกรรมอาหาร ทัง้นี ้มผีูท้ีย่นิดเีข้าร่วมกระบวนการ 
Delphi จำานวน 17 คน โดยได้ส่งแบบสอบถามรวม 3 รอบ 
มีผู้ที่ตอบแบบสอบถามครบทั้ง 3 รอบจำานวน 13 คน ทั้งนี้
ผู้ตอบแบบสอบถามท้ัง 13 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าท่ี
รัฐที่เก่ียวข้องด้านสาธารณสุขและมีประสบการณ์ตรงที่
เกีย่วข้องกบัการแทรกแซงนโยบายของรฐัโดยอุตสาหกรรม
อาหารจำานวน 4 คน นกัวชิาการท่ีศกึษาประเดน็โภชนาการ
และนโยบายด้านอาหารและโภชนาการจำานวน 7 คน และผู้
แทนภาคประชาสงัคมซ่ึงตดิตามและร่วมขบัเคลือ่นนโยบาย
ด้านอาหารและโภชนาการจำานวน 2 คน
 การวิเคราะห์ข้อมูลดำาเนินการ โดยการจำาแนกชนิด
ข้อมูล (typological analysis)(17) โดยจัดระเบียบข้อมูล
ที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมและเอกสารที่เก่ียวข้อง 
รวมถึงการได้ข้อมูลจากการถอดเทปการสัมภาษณ์เชิงลึก
อย่างเป็นระบบ จากนั้น จำาแนกกลุ่มคำาและจัดกลุ่มให้อยู่
ร่วมกันตามความเหมือนของกลุ่มคำาเหล่าน้ัน ตามแนวคิด
ทีส่มัพันธ์กนัและวเิคราะห์ข้อมลูเหล่าน้ันตามกรอบแนวคดิ

การวิจัยของการศึกษานี้  ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวได้รับการ
ตรวจสอบความน่าเชื่อถือด้วยวิธีการตรวจสอบสามเส้า 
(triangulation) โดยพิจารณาจากแหล่งที่มาของข้อมูลใน
ประเด็นเดียวกัน ทั้งการทบทวนจากเอกสารและเปรียบ
เทียบข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลายท่าน
 งานวจิยันีผ่้านการรบัรองจากคณะกรรมการจรยิธรรม
การวิจัยในมนุษย์ ของสำานักงานพัฒนาการคุ ้มครอง
การวิจัยในมนุษย์ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สคม. 
760/2563) COA No. IHRP2020101 การศึกษานี้ปฏิบัติ
ตามเกณฑ์จริยธรรม โดยมีเอกสารแสดงความยินยอมใน
การให้ข้อมลู (informed consent) และการปกป้องความ
ลับของผู้ให้ข้อมูล

ผลการศึกษา

 ผลการศึกษาวิเคราะห์จากข้อมูลจากการสัมภาษณ์
ผู ้ให้ข ้อมูลหลัก ร่วมกับการสำารวจความคิดเห็นด้วย
กระบวนการ Delphi ระหวา่งผู้มเีชี่ยวชาญ จำานวน 13 คน 
เพื่อให้ได้ข้อสรุปประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐและผู้
ที่เกี่ยวข้องในการปฏิสัมพันธ์กับภาคอุตสาหกรรม ดังราย
ละเอียดต่อไปนี้
 ธุรกิจในอุตสาหกรรมอาหารดำาเนินการแทรกแซง
นโยบายด้านสาธารณสุขผ่านหน่วยงานภาครัฐ ไม่แตกต่าง
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จากอตุสาหกรรมด้านอืน่ๆ ในขณะทีบ่รษิทัสญัชาตไิทยและ
บริษัทข้ามชาติ มีการใช้กลยุทธ์ที่แตกต่างกัน
 หากอ้างอิงตามกรอบของ corporate political 
activity (CPA) จะเหน็ว่าการแทรกแซงนโยบายนัน้มหีลาก
หลายกลยทุธ์ ไม่ว่าจะเป็น 1) การสร้างข้อมลูและการส่ือสาร
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับภาคอุตสาหกรรม 2) กลยุทธ ์
แรงจงูใจทางการเงนิ  3) กลยทุธ์การสร้างความสมัพนัธ์กบัผู้
มีอำานาจทางนโยบาย  4) กลยุทธ์ทางกฎหมาย  5) กลยุทธ์
ทางเลอืกอืน่ทดแทนนโยบายของรฐั และ 6) กลยทุธ์การลด
ทอนความน่าเชื่อถือและสร้างความสั่นคลอน  ซึ่งจากการ
ทบทวนวรรณกรรมพบว่า มีการใช้กลยุทธ์การสร้างข้อมูล
และการสือ่สารข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์กบัภาคอตุสาหกรรม 
(information and messaging) และ กลยุทธ์การสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้มีอำานาจทางนโยบาย (constituency 
building) มากที่สุด อย่างไรก็ตามเมื่อมุ ่งเน้นไปที่การ
ปฏิบัติโดยตรงต่อเจ้าหน้าท่ีของรัฐนั้น จะพบว่ามีกลยุทธ์
ทางกฎหมายเพิ่มขึ้นมาด้วย
 ด้านรูปแบบหลักของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐ
และภาคอตุสาหกรรม ซึง่นบัเป็นวธิกีารทีภ่าคอตุสาหกรรม
ใช้เพื่อดำาเนินการแทรกแซงนโยบายน้ัน มี 2 รูปแบบคือ 
การสื่อสารในรูปแบบลายลักษณ์อักษร และการติดต่อเพื่อ
ขอเข้าพบผู้บริหารและผู้กำาหนดนโยบาย  โดยการดำาเนิน
การภายใต้รูปแบบนี้จะเป็นการติดต่อกับเจ้าหน้าที่รัฐใน
ระดบัปฏบิตักิารเป็นส่วนใหญ่ โดยอ้างถงึการขอคำาอธบิาย
และแสดงจดุยนืความเหน็ของภาคอตุสาหกรรมทีมี่ต่อการ
ดำาเนนินโยบายสาธารณะ ซ่ึงกระบวนการเช่นนีใ้ห้ผลสำาคญั
ประการหนึ่งคือชะลอการดำาเนินงานตามนโยบาย รวมถึง
ลดทอนความเข้มข้นของเนื้อหาในบางมาตรการ
 “เข�ก็ทำ�หนังสือแจ้งเร� มีทั้งขอหลักฐ�นว่�ทำ�ไม
ประเทศไทยจึงจะออกกฎหม�ยแบบนี้เอ�หลักเกณฑ์ม�
จ�กไหนเอ�นู่นนี่ม�จ�กไหนประม�ณนี้ คือซึ่งผมก็มองว่�
มันก็เป็นกระบวนก�รต่อเนื่องมันก็เป็นเรื่องของ Q&A” 
(GH03, 16 ตุล�คม 2563)
 “ใช่ค่ะ แน่นอนว่�ถ้�มันไม่ได้เป็นไปในทิศท�งที่เข�

อย�กได้ เข�ก็ต้องห�ข้อมูลม�ต่อต้�นเร� เช่น อ�จบอกว่� 
methodology ของเร�ไม่พอ ไม่ส�ม�รถ represent ได้” 
(ADM04, 29 ตุล�คม 2563)
 “ทกุรูปแบบครับมทีัง้ม�นัง่คยุ walk-in ม� ส่งหนงัสอื
ม� ทุกครั้งที่ส่งม�เร�ก็จะมีก�รนัดแล้วก็มีก�รคุยกัน” 
(GNH01, 28 ตุล�คม 2563)
 “เอกส�รท่ีบริษัททำ�ม�มี  2 ลักษณะ หนึ่งคือแสดง
จุดยืน เข�ไม่เคยบอกว่�เข�ต่อต้�นก�รมีกฎหม�ยนะ
แต่จุดยืนเข�คือเห็นด้วยกับภ�ครัฐว่�จำ�เป็นต้องมีแต่ขอ  
dilute เนื้อห�ให้เหลือเท่�นี้ๆ เพร�ะมันไม่จำ�เป็น เอกส�ร
อนัท่ี 2 คอืข้อวเิคร�ะห์ท่ีว่�แต่ละประเด็นของเร�ว่�ของเร�
มีประเด็นไหนที่เป็นจุดอ่อน” (GH04, 27 ธันว�คม 2563)

 ด้านกลยุทธ์ที่แตกต่างระหว่างบริษัทสัญชาติไทย
และบริษัทข้ามชาติคือบริษัทข้ามชาติมีแนวโน้มที่จะใช้
ระเบียบและกฎการค้าระหว่างประเทศเป็นเงื่อนไขในการ
สร้างและสนับสนุนข้อโต้แย้งนโยบายของภาครัฐที่ขัดกับ
ผลประโยชน์ของภาคอุตสาหกรรม นอกจากนี้ บริษัทข้าม
ชาติเองยังมักใช้การรวมกลุ่มกันในรูปแบบของสมาคมการ
ค้าในการติดต่อกบัภาครัฐมากกว่า ท้ังนี ้เป็นเพราะการรวม
กลุ่มกันเป็นสมาคมนั้น นอกจากจะเป็นการเพ่ิมความน่า
เชื่อถือให้กับภาคอุตสาหกรรมแล้ว ยังเสมือนเป็นการเพิ่ม
อำานาจในการต่อรองและสร้างภาพลักษณ์ให้กับบริษัทอีก
ด้วย นอกจากนี้แล้ว ในกลุ่มบริษัทสินค้าบางประเภท เช่น 
บริษัทยาสูบไม่สามารถขอเข้าพบผู้บริหารของกระทรวง
สาธารณสุขหรือของประเทศได้โดยตรง แต่เมื่อรวมกลุ่ม
กันเข้ามาในฐานะของสมาคมก็จะได้รับโอกาสมากกว่า 
ระเบียบและกฎการค้าระหว่างประเทศมักเป็นจุดอ่อน 
ของเจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขในการสื่อสารกับ
กระบวนการกำาหนดนโยบาย กลยุทธ์นี้เป็นหนึ่งในกลยุทธ์
การแทรกแซงตามกรอบ CPA เรยีกว่า กลยทุธ์ทางกฎหมาย 
(legal strategies) โดยมรีปูแบบหนึง่ในการปฏบิตัคิอื ใช้ข้อ
ตกลงทางการค้ามาเป็นเคร่ืองมือในการระงับหรือทักท้วง
การดำาเนินนโยบาย

วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2565



 “เข�พย�ย�มเข้�ห� policy maker ทุกระดับ ตั้งแต่
รัฐมนตรี เข�ติดต่อไปขอเข้�พบรัฐมนตรีแต่โดนรัฐมนตรี
ปฏิเสธ เข�ก็เลยแอบม�กับฐ�นเศรษฐกิจ เข�ขอเข้�ม� 
สวัสดีเหมือนเข้�ม� introduce หนังสือพิมพ์ แต่คนที่ม�
ด้วยกลับกล�ยเป็นผู้จัดก�รของสม�คมบริษัทนมแล้วก็ม�
พูดเรื่อง พรบ.นม ก็กล�ยเป็นว่�ใช้ช่องท�งอ่ืนๆ คือพอรู้
ว่�ถูกบล็อกก็จะห�ช่องท�งใหม่เพื่อจะม�ล็อบบี้” (GH04, 
27 ธันว�คม 2563)
 “กรุ๊ปของ industry เข�ก็จะม�ขอพบท่�นรัฐมนตรี
ส่วนใหญ่จะม�ขอพบรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้กำ�หนดนโยบ�ย
สูงสุด จะม�ในรูปท่ีเป็น association หรือ council ที่
เป็นกลุม่บรษัิทเลย อย่�งเช่น USABC” (GH01, 4 ธนัว�คม 
2563)
 “ถ้�เป็นจ�กบริษัทไทยจะเป็นภ�ษ�ไทย แต่บ�งที
เข�จะอ้�ง codex agreement แล้วก็ม�เป็น text พี่คิด
ว่�สิ่งหนึ่งที่เข�ชอบใช้ ถ้�เข�เป็นบริษัทข้�มช�ติ เข�ชอบ
อ้�งม�ตรฐ�นระดับช�ติ หรืออะไรที่มันจะเป็นข้อผูกพัน
ท�งก�รค้�ซึ่งเข�รู้ว่�เร�อ่อน อ่อนในท่ีนี้หม�ยถึงว่�เร�ไม่
เก่งกฎหม�ยระหว่�งประเทศ” (GH04, 27 ธนัว�คม 2563)

 หลักการพื้นฐานที่ส�าคัญในการปฏิสัมพันธ์กับภาค
อุตสาหกรรม
 การศึกษานี้สามารถสรุปหลักการพื้นฐานสำาคัญที่
จำาเป็นในการปฏิสมัพนัธ์กบัภาคอตุสาหกรรมซ่ึงจะเป็นการ
ช่วยลดความเข้าใจผิดและสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นใน
สงัคมได้ ในทางกลบักนักเ็ป็นการสร้างความร่วมมอืระหว่าง
ภาครฐัและภาคเอกชนด้วย หลกัการพืน้ฐานสำาคัญทีส่รุปได้
จากการศึกษานี้จำาแนกได้เป็น 3 ประเด็น ดังต่อไปนี้
 ประเดน็ที ่1 “ความโปร่งใส” การปฏสิมัพนัธ์ระหว่าง
ภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมจะต้องมีความโปร่งใสตลอด
กระบวนการ ซึง่ความโปร่งใสนัน้สามารถสร้างได้ในขัน้ตอน
ต่างๆ ของกระบวนการให้ชดัเจน ตวัอย่างเช่น กรณขีองการ
เข้าพบ ควรมีการกำาหนดสถานทีช่ดัเจนเป็นสถานท่ีเปิด เช่น 
ห้องประชุมของหน่วยงาน มกีารกำาหนดประเดน็ในการเข้า

พบ (talking point) ล่วงหน้า ในทีป่ระชมุควรมเีจ้าหน้าทีท่ี่
เกี่ยวข้องทั้งนักวิชาการและนักกฎหมายเข้าร่วมรับฟังด้วย 
ระหว่างการเข้าพบนัน้ควรพยายามรกัษาสถานการณ์ในการ
ประชมุนัน้ให้เป็นไปตามประเดน็ทีก่ำาหนดเอาไว้ นอกจากนี้ 
ส่ิงสำาคญัอกีประการคอืควรมกีารจดบนัทึกการประชมุและ
บันทึกเสียงไว้ทุกครั้ง และจัดทำารายงานการประชุมอย่าง
เป็นทางการ ทั้งนี้ หากมีกรณีที่สาธารณชนเกิดความเข้าใจ
ผิดอันเนื่องมาจากการเข้าพบผู้กำาหนดนโยบาย ภาครัฐ
ควรมีการแก้ไขความเข้าใจผิดโดยเร่งด่วนผ่านช่องทางการ
สื่อสารต่างๆ โดยใช้ข้อมูลจากรายงานการประชุมดังกล่าว
ในการอ้างอิง ในขณะทีห่ากเป็นกรณกีารสือ่สารในรปูแบบ
ลายลักษณ์อักษร ภาครัฐควรพิจารณาตอบโต้เอกสารนั้น
อย่างระมดัระวงัและดำาเนนิการในลักษณะหนงัสือราชการ
ที่เป็นทางการ เปิดเผยได้ อย่างไรก็ตาม หากเป็นการตอบ
กลบัผ่านช่องทางจดหมายอเิลก็ทรอนกิส์กค็วรพิจารณาใช้ท่ี
อยู ่email address ท่ีเป็นทางการและสำาเนาถงึผูเ้ก่ียวข้อง
ในกระบวนการทั้งหมดด้วย
 “เร�จะขอดูลิสต์ร�ยชื่อคนที่จะเข้�พบรัฐมนตรี ม�
จ�กหน่วยง�นอะไร อนันีพ้อเสรจ็เค้�จะต้องส่งประวตัมิ�ให้
เร�เหน็ทัง้หมดแล้วก็จะต้องส่ง talking point ม�ให้เร�เห็น 
สิ่งท่ีเร�ทำ�ก็คือเป็นก�รเตรียมประเด็นให้รัฐมนตรีทั้งหมด
แล้วก็ให้มีคว�มระมัดระวัง” (GH01, 4 ธันว�คม 2563)

 ประเด็นท่ี 2 การอ้างอิงหลักฐานทางวิชาการเป็น
ส่ิงสำาคัญในการส่ือสารหรือตอบข้อซักถามของภาค
อุตสาหกรรม การส่ือสารโดยมีการอ้างอิงหลักฐานทาง
วิชาการจะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือของการส่ือสารได้ดี 
ทั้งนี้ นอกจากการอ้างอิงหลักฐานทางวิชาการแล้ว กฎ
ระเบียบและข้อบังคับระหว่างประเทศก็เป็นสิ่งสำาคัญที่
จะต้องพิจารณา ซ่ึงมีทั้งกรอบด้านสุขภาพและด้านการ
ค้าการลงทุนระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตาม การตีความ
ที่แตกต่างกันของฝ่ายรัฐและฝ่ายอุตสาหกรรมต่อกฎและ
ระเบียบระหว่างประเทศเหล่านั้นก็มีความสำาคัญที่จะต้อง
พิจารณาด้วยเช่นกัน ดังน้ัน การสนับสนุนจากองค์กร
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ระหว่างประเทศ เช่น องค์การการค้าโลก เพื่ออธิบายและ
กำาหนดแนวทางการตคีวามของกฎเกณฑ์ให้เป็นไปอย่างถกู
ต้องตามเจตนารมณ์นั้นก็เป็นสิ่งที่ควรพิจารณา
 ประเด็นที่ 3 ควรมีการกำาหนดกระบวนการที่ชัดเจน
ในการติดต่อกับภาคอุตสาหกรรม คำาว่า “กระบวนการ
ที่ชัดเจน” ซึ่งแยกออกมาจากความโปร่งใสนั้น ผู ้เขียน
ต้องการทีจ่ะเน้นยำา้ถึงข้ันตอนท่ีชดัเจนเพือ่ให้มกีารกำาหนด
ขัน้ตอนของการดำาเนินการให้เป็นข้ันเป็นตอน ทีละขัน้แบบ
เข้าใจตรงกัน เนื่องจากความโปร่งใสน้ันเพียงตรวจสอบได้ 
จะบันทกึอย่างไรก็ได้ แต่ละหน่วยงานหรอืแต่ละคนอาจทำา
ไม่เหมือนกัน แม้ว่าท่ีผ่านมากระทรวงสาธารณสขุได้กำาหนด
กระบวนการดำาเนินงานเป็นข้ันตอนอยู่แล้ว แต่เป็นการ
กำาหนดเฉพาะรายประเด็นในการติดต่อกับอุตสาหกรรม
บหุรีเ่ท่าน้ัน โดย “ระเบียบกระทรวงส�ธ�รณสขุ ว่�ด้วยก�ร
ติดต่อระหว่�งเจ้�หน้�ท่ี กับผู้ประกอบก�รหรือผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ย�สูบ พ.ศ. 2559” นั้น ได้กำาหนด
กระบวนการขัน้ตอนทีเ่ป็นแนวปฏบิติัอย่างละเอยีดเมือ่ภาค
รัฐจะต้องมีการติดต่อกับภาคอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม 
การศกึษานีพ้บว่าผูใ้ห้ข้อมลูมคีวามเหน็ตรงกนัว่าการตดิต่อ
สื่อสารกับภาคอุตสาหกรรมอาหารและภาคอุตสาหกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอื่นๆ อาจไม่ต้องกำาหนดแนวปฏิบัติ
ท่ีเคร่งครัดมากเท่ากับแนวปฏิบัติที่ใช้ในการปฏิบัติต่อ
อตุสาหกรรมยาสบูและเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ แต่ควรมกีาร
กำาหนดกระบวนการที่เป็นขั้นตอนในรูปแบบเดียวกัน เพื่อ
ให้เกิดความชัดเจน

 “ในมุมของต่�งช�ติ เข�ก็อ�จจะมองว่�น่�จะมีกลไก
ในก�รที่จะเข้�ม�คุย หรือว่�ให้คว�มคิดเห็นบ้�ง คือ เวล�
ที่เร�ออกกฎหม�ย มันก็ต้องทำ� public hearing ให้เข� 
voice หรือ concern แต่ว่�ภ�ครัฐ ต้องไม่มีข้อผูกพันกับ
คว�มคิดเห็นเหล่�นั้นในก�รไปแก้กฎหม�ยไทย คือเร�ก็
ออกกฎหม�ยของเร� เพยีงแต่ว่�กฎหม�ยสดุท้�ยทีอ่อกม� 
มนัต้องตอบโจทย์ได้ ว่�ออกม�แล้วมนัสมเหต ุมนัไม่ได้เลอืก
ปฏิบัติ” (GHN02, 12 พฤศจิก�ยน 2563)

 “พี่มองว่�ก็คือถ้�เร�จะป้องกันเรื่อง policy inter-
ference นี่ก็ชัดเจนว่�เร�อ�จจะมีแนวท�งในก�รที่จะ
สกรนีก�รเข้�พบ ไม่เข้�พบ แต่เร�ไม่ส�ม�รถทีจ่ะลงเฉพ�ะ
ประเดน็ได้ เพร�ะว่�เร�ดภู�พใหญ่ อ�จจะดเูป็นเรือ่งคว�ม
ร่วมมอืกบัภ�คเอกชน ภ�คอุตส�หกรรมกไ็ด้ค่ะ เหมอืนกับ
เป็นแนวท�งคว�มร่วมมอืระหว่�งกระทรวงส�ธ�รณสขุกับ
หน่วยง�นภ�คธรุกจิ แล้วเร�กอ็�จจะจดัประเภทภ�คธรุกิจ
เป็นหนึ่งในนั้นอ�จจะมีแนวท�งเหมือนเช่นสำ�นักบุหรี่ทำ� 
แต่ถ้�เกิดในน�มกระทรวงอ�จจะทำ�ภ�พกว้�ง” (GH01, 
4 ธันว�คม 2563)

ข้อเสนอแนะต่อการด�าเนินงานของภาครัฐในการ

ปฏิสัมพันธ์กับภาคอุตสาหกรรม

 ข้อเสนอแนะที่สำาคัญต่อการดำาเนินงานของภาครัฐ
จากการศกึษานีจ้ะจำาแนกออกเป็น 2 ส่วน คอื ข้อเสนอแนะ
ต่อการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ภาครัฐและข้อเสนอแนะ
ต่อแนวทางในการดำาเนนิงานของภาครัฐต่อการปฏสิมัพนัธ์
กับภาคอุตสาหกรรม
 การพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ภาครัฐมีความ
สำาคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและ
ภาคอุตสาหกรรม ดังเห็นได้จากข้อค้นพบสำาคัญประการ
หนึ่งจากการศึกษานี้ว่า ข้อจำากัดอย่างหนึ่งในการดำาเนิน
นโยบายที่มีความเกี่ยวข้องกับกฎระเบียบด้านการค้าการ
ลงทุนระหว่างประเทศ คือ อุตสาหกรรมอาหารโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งบริษัทข้ามชาติมักใช้กฎระเบียบดังกล่าวเป็น
เหตุผลอ้างอิง เพื่อชะลอการดำาเนินงานนโยบายของภาค
รัฐ ในขณะท่ีเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขยังมีความเข้าใจ
และความเช่ียวชาญเกี่ยวกับกฎระเบียบดังกล่าวค่อนข้าง
จำากัด ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพด้านความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับพิธีการ (protocol) โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการ
ค้าการลงทุนระหว่างประเทศด้วย จึงมีความสำาคัญมาก 
เช่น ในการดำาเนินนโยบายเพื่อปกป้องสุขภาพนั้นจะมี
ความเกี่ยวข้องกับมาตรการอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า 
(technical barrier to trade; TBT) หรือไม่ และจะต้อง 
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เตรยีมการอย่างไรเพือ่ให้นโยบายนัน้สามารถดำาเนนิการไป
ได้อย่างถูกต้องโดยไม่ถือเป็นอุปสรรคทางเทคนิคต่อการ
ค้า ทั้งนี้ไม่จำาเป็นต้องเลือกพัฒนาศักยภาพเฉพาะกลุ่มนัก
วชิาการเพยีงกลุม่เดยีว แต่ผูป้ฏิบัตงิานในกลุม่งานทีม่คีวาม
เชีย่วชาญกบังานเอกสารน่าจะเป็นอกีหนึง่กลุม่ทีค่วรได้รับ
การพัฒนาศักยภาพด้วย
 “พี่คิดว่�ก�รพัฒน�ศักยภ�พนักวิช�ก�รโดยตรง
บ�งทีมันไม่มีประโยชน์ เพร�ะนักวิช�ก�รส่วนใหญ่ไม่ค่อย
ได้ภ�ษ� ยกเว้นเป็นนักวิช�ก�รที่รู้ content และได้ภ�ษ�
ด้วยก็จะทีเดียวจบ อีกท�งหนึ่งก็คือไป พัฒน�ศักยภ�พ
คนที่อยู่ในหน่วยสำ�นักระหว่�งประเทศของแต่ละกรม คือ
ให้เข�รู้กระบวนก�ร ว่�เมื่อไหร่ที่กรมหรือกองเข�จะมีก�ร
ออกม�ตรก�รอะไรท่ีเกีย่วกับต่�งประเทศและมนัเป็นภ�ษ�
อังกฤษว่�มีอะไรบ้�งเพื่อไว้เวล�ท่ีกรมเข�จะดำ�เนินก�ร
อะไร สำ�นักน้ีจะได้ไป take action ว่�มนัมกีระบวนก�ร ที่
ต้องทำ�นะ แล้วค่อยเอ�คนที่เป็น focal point ม�ให้ข้อมูล
วิช�ก�ร” (GH04, 27 ธันว�คม 2563)

 รูปแบบและเทคนิคที่สำาคัญในการพัฒนาศักยภาพมี
ทั้งการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง หรือ “learning by 
doing” และการจัด “การอบรมพัฒนาศักยภาพ” ซึ่งต้อง
พิจารณาดำาเนินการทั้งสองส่วนอย่างเหมาะสม สำาหรับ
การเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงนั้น เป็นวิธีการที่ทำาอยู่
ในปัจจุบัน แต่สิ่งจำาเป็นที่ต้องมีควบคู่กันไปกับวิธีนี้คือ 
“coaching” และการให้ “feedback” ด้าน “การอบรม
พฒันาศกัยภาพ” วธิกีารนีม้คีวามจำาเป็นในกรณทีีป่ระเด็น
ดังกล่าวไม่ใช่สิ่งที่ทำากันอยู่แล้วในการทำางานประจำาวัน 
หรือเป็นประเด็นใหม่ที่ต้องการความรู้เฉพาะด้าน การจัด
อบรมศกัยภาพทักษะและเนือ้หาเฉพาะประเดน็เช่นนี ้จะมี
ประโยชน์มากต่อการเสรมิสร้างคณุภาพในการทำางาน รวม
ถึงต่อความมั่นใจในการดำาเนินงานด้วย

 “คือพี่มองว่�มันเป็น learning by doing เยอะนะ
ตอนน้ี มันเป็นเหมือนก�ร supervise แล้วคยุกนั อย่�งเช่น 

พ่ีมีเจ้�หน้�ที่เข�ก็จะเรียนรู้จ�กก�รม�คุยกัน สมมติก�ร
เขียน talking point เป็นต้น คือพี่จะต้องลงม�ดู talking 
point ด้วย นอกจ�กภ�ษ�โอเค เนื้อห�โอเคแล้วนี่มันอ�จ
จะต้องดูหล�ยๆ อย่�ง” (GH01, 4 ธันว�คม 2563)

 ด้านข้อเสนอแนะต่อแนวทางในการดำาเนินงานของ
ภาครัฐต่อการปฏิสัมพันธ์กับภาคอุตสาหกรรมนั้นพบว่า
ภาครัฐควรกำาหนดขั้นตอนที่ชัดเจน ทั้งในกรณีของการ
สื่อสารในรูปแบบลายลักษณ์อักษร และการติดต่อเพื่อขอ
เข้าพบผู้บริหารและผู้กำาหนดนโยบาย แต่อาจไม่จำาเป็น
ต้องกำาหนดเป็นระเบียบหรือข้อบังคับท่ีมีอำานาจในการ
บังคับให้ต้องปฏิบัติดังเช่น “ระเบียบกระทรวงส�ธ�รณสุข
ว่�ด้วยก�รติดต่อระหว่�งเจ้�หน้�ที่ กับผู้ประกอบก�รหรือ
ผู้ทีม่ส่ีวนเกีย่วข้องกับผลิตภณัฑ์ย�สูบ พ.ศ. 2559” เพือ่ให้
ผูป้ฏบิตังิานมคีวามยดืหยุน่ในการทำางานได้มากกว่า ทัง้นี ้ก็
ควรมีการจัดระบบพื้นฐานที่สำาคัญเอาไว้ ดังต่อไปนี้
 1) ระบบการจบัเกบ็เอกสารต่างๆ จากภาคอตุสาหกรรม 
เพ่ือเป็นประโยชน์ในการสืบค้น โดยเอกสารเหล่าน้ันควร
เก็บในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์แยกเป็นรายประเด็น 
พร้อมทัง้บนัทกึผลจากการปฏสิมัพนัธ์ ว่านำาไปสูก่ารตดัสิน
ใจเชิงนโยบายหรือไม่อย่างไรและเพราะเหตุใด เพื่อเป็น
กรณีศึกษาในการดำาเนินนโยบายอื่นๆ ในอนาคต ทั้งนี้ 
ควรพิจารณาเปิดให้สาธารณะหรือผู้ท่ีสนใจสามารถเข้าถึง
ข้อมูลเหล่านี้ได้ด้วยเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใส การป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน และเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาที่
เกี่ยวข้องต่อไป
 2) กำาหนดหน่วยงานรับผิดชอบหลัก (key focal 
point) โดยเป็นหน่วยงานที่เชี่ยวชาญและมีความแม่นยำา
เรื่องขั้นตอนและกระบวนการในการปฏิสัมพันธ์กับภาค
อุตสาหกรรมรวมถึงกฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับการค้าและ
การลงทุนด้วย อย่างไรก็ตาม การดำาเนินงานของหน่วย
งานรับผิดชอบหลักดังกล่าวควรดำาเนินงานร่วมกับเครือ
ข่ายอย่างใกล้ชิดโดย “เครือข่าย” นี้มีความหมายรวมทั้ง
ในหน่วยงานเดียวกันแต่คนละส่วนงาน และคนละหน่วย
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งานคือต่างกรม ต่างกองภายในกระทรวงสาธารณสุข
 “คนทีอ่ยูใ่นทมีกจ็ะได้รบัข้อมลูอปัเดตไปด้วยกันแล้ว
ช่วยกันคิด พี่เห็นว่�หนังสือที่เข�ส่งให้รัฐมนตรีส่งม�ให้
อธิบดี รองอธิบดีก็มี cc พี่ด้วยคือเข�ส่งให้ทุกคน” (GH04, 
27 ธันว�คม 2563)

 3) กระทรวงสาธารณสุขควรร่วมกันจัดลำาดับความ
รุนแรงของกลุ่มสินค้าหรือประเด็นที่จะสร้างภัยคุกคาม
ด้านสุขภาพต่อประชาชน เพื่อให้มีหลักการที่ชัดเจนมาก
ขึ้นในการตัดสินใจว่าแนวทางตอบโต้ต่อภาคอุตสาหกรรม
ควรเคร่งครัดหรือยืดหยุ่นอย่างไร อันเนื่องมาจากแนว
ปฏิบัติสำาหรับการปฏิสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและภาค
อุตสาหกรรมนั้น ไม่ควรจัดทำาตามรายผลิตภัณฑ์ ซึ่งอาจมี
การพฒันาไปเรือ่ยๆ และมผีลติภณัฑ์ท่ีเกีย่วข้องกบัสขุภาพ
ออกมาใหม่เรือ่ยๆ อนึง่ การมุง่พจิารณารายบริษทัเองกอ็าจ
สร้างความไม่ยุติธรรมต่อภาคอุตสาหกรรมในกรณีที่แต่ละ
บริษัทไม่ได้ผลิตสินค้าประเภทเดียว กล่าวคือในการผลิต
สินค้าของแต่ละบริษัทนั้นมีความหลากหลาย บางรายการ
อาจเป็นสนิค้าทีส่่งผลเสยีต่อสขุภาพหากบรโิภคมากเกนิไป 
ในขณะที่บางรายการจากบริษัทเดียวกันนั้นอาจเป็นสินค้า
ที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ ดังนั้น การจัดกลุ่มสินค้าโดย
พจิารณาตามระดับความรุนแรงของการทำาลายสขุภาพจาก
ผลติภัณฑ์ จงึเป็นส่ิงสำาคญัทีค่วรร่วมกนัจดัทำาไว้เป็นหลักใน
การอ้างองิ โดยกรณขีองสนิค้าแปรรปูในการศึกษาน้ี พบว่า 
การให้ความหมายนั้นต่างกัน แม้อาหารแปรรูปนั้นๆ จะ
เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีระดับของนำ้าตาล เกลือและไขมันสูง แต่
เมื่อพิจารณาที่กระบวนการอุตสาหกรรมท่ีทำาการแปรรูป
อาหารอย่างถูกต้องตามหลกัวชิาการ กม็เีหตผุลท่ีจะช่วยใน
การเก็บรักษาอาหารให้อยู่ได้เป็นเวลาที่นานขึ้น ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงอาหารสดได้ โดยเฉพาะ
ส่งผลต่อการส่งออกเพื่อสร้างรายได้และทางเลือกให้กับผู้
บริโภคอีกด้วย
 “Code of conduct บ�งอย่�งมันเป็นเส้นตรงไม่ได้ 
เป็น guideline ให้เร�ได้ ในเวล�ปฏบัิตจิรงิ ถ้�เร�เป๊ะแบบ

นี ้มนัต้องมที�งรอดให้คนท่ีตัดสินใจตรงนี ้เกณฑ์ตรงนีม้นัดี
เพร�ะว่�จะได้สอนให้เด็กแต่ละรุ่นมวีธิคิีด แต่มนัไม่ควรจะ
บบีเร�จนขยบัไม่ได้ คนท่ีถกูสอนให้คิดในกรอบในลกัษณะนี้
บ่อยๆ สดุท้�ยมนัจะเป็นเหมอืนกระบวนก�รลำ�ดบัคว�มคดิ
ในสมองของเข� ว่�มันควรจะเป็นต�มเกณฑ์แบบนั้นแบบ
นี้” (GH02, 25 พฤศจิก�ยน 2563)
 
 ผลการศึกษาที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากการ
ทบทวนวรรณกรรมและการสัมภาษณ์เชิงลึกนั้น ได้ถูก
สรุปเป็นข้อเสนอแนะ เพื่อนำาไปสำารวจความคิดเห็นด้วย
เทคนิคเดลฟาย โดยประเด็นข้อเสนอแนะมีทั้งหมด 24 ข้อ
ซึ่งครอบคลุมข้อเสนอแนะทั้ง 2 ส่วน คือ ข้อเสนอแนะต่อ
การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ภาครัฐและข้อเสนอแนะต่อ
แนวทางในการดำาเนนิงานของภาครฐัต่อการปฏสิมัพันธ์กบั
ภาคอุตสาหกรรม ผลการสำารวจนั้นแสดงผ่านค่ามัธยฐาน 
ซ่ึงหมายถึงคำาตอบส่วนใหญ่ในข้อนัน้ๆ โดยในรอบที ่3 ของ
การสำารวจความคิดเห็นด้วยเทคนิคเดลฟายนั้น คำาตอบ
ส่วนใหญ่ของผู้เข้าร่วมอยู่ที่ 4 และ 5 คะแนน ซึ่งหมายถึง
เห็นด้วยถึงเห็นด้วยมากที่สุด จึงกล่าวได้ว่าข้อเสนอแนะที่
ได้นำาเสนอไปในการศึกษาคร้ังนี้ ได้ผ่านความคิดเห็นจาก
ผู้เชี่ยวชาญ

วิจารณ์

 ผลจากการศึกษาน้ีเมื่อเปรียบเทียบกลยุทธ์ของ 
corporate political activity (CPA) ทั้ง 6 ด้าน พบว่ามี 
3 กลยุทธ์(11) ที่ภาคอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรม
อื่นๆ กระทำาผ่านหน่วยงานของรัฐโดยตรง คือ 1) กลยุทธ์
การสร้างข้อมูลและการส่ือสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับ
ภาคอุตสาหกรรม (information and messaging)  2) 
กลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีอำานาจทางนโยบาย 
(constituency building)  และ 3) กลยุทธ์ทางกฎหมาย 
(legal strategies) อย่างไรก็ตาม การดำาเนินการของภาค
อุตสาหกรรมในการขัดขวางหรือชะลอการดำาเนินนโยบาย
เพือ่การปกป้องสขุภาพของรฐันัน้ เมือ่พจิารณาตามกลยทุธ์
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ของ CPA ทัง้ 6 ด้าน มโีอกาสทีภ่าคอตุสาหกรรมต่างๆ โดย
เฉพาะภาคอุตสาหกรรมอาหาร จะดำาเนินการโดยใช้ทุก
กลยุทธ์(15,18) ซึ่งถึงแม้การกระทำาเหล่านั้นไม่ได้กระทำาต่อ
ภาครฐัโดยตรง แต่ความเข้าใจภาพรวมของกลยทุธ์ทัง้หมด
ที่ภาคอุตสาหกรรมใช้และการติดตามการดำาเนินการจาก
ภาคอุตสาหกรรมจะเป็นการเท่าทนั และนำาไปสูก่ารปกป้อง
ให้รัฐสามารถดำาเนินนโยบายได้อย่างเหมาะสม
 กฎระเบียบการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ
เป็นอุปสรรคต่อนโยบายด้านอาหารภายในประเทศ โดย
อาจจำากัดความสามารถในการดำาเนินนโยบาย รวมถึงส่ง
ผลต่อความล่าช้าของการกำาหนดและดำาเนินนโยบายเกี่ยว
กับโภชนาการ ดังนั้น การปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดีในการ
กำากับดูแลให้การค้าและการลงทุนเป็นไปตามกฎระเบียบ
ด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศอาจก่อให้เกดิภยั
คุกคามร้ายแรงต่อการออกนโยบายด้านอาหารเพือ่สขุภาพ
ของรัฐบาล(19,20) ผลการศกึษานีส้อดคล้องกบัประเดน็นี ้โดย
พบว่าภาคอุตสาหกรรมพยายามดำาเนินการเพื่อขัดขวาง
หรือลดทอนความชัดเจนของนโยบายเกี่ยวกับอาหารและ
โภชนาการด้วยการใช้กระบวนการตามระเบียบของการ
ค้าระหว่างประเทศ เช่น การอ้างถึงมาตรการอุปสรรคทาง
เทคนิค (TBT) และถึงแม้ว่าการดำาเนินการเหล่านั้นจะไม่
ได้ขัดขวางนโยบายดังกล่าวได้ แต่สามารถชะลอการออก
นโยบายดังกล่าวได้จริง
 ด้านข้อเสนอแนะที่เหมาะสมต่อการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมนั้นไม่แตกต่างจาก
แนวทางการปฏิบัติที่มีมาแล้วในกลุ่มผลิตภัณฑ์ยาสูบมาก
นักในด้านขั้นตอนและกระบวนการ ดังนั้นจึงสามารถใช้
แนวปฏิบัติจากระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการ
ติดต่อระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ประกอบการหรือผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2559 เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติเมื่อต้องมีปฏิสัมพันธ์กับภาคอุตสาหกรรม
อาหาร หรอืภาคอตุสาหกรรมอืน่ๆ ได้ เนือ่งจากแนวปฏบิติั
ดังกล่าวนี้กำาหนดขั้นตอนและกระบวนการไว้อย่างชัดเจน 
อย่างไรก็ตาม หากมีการจัดลำาดับความรุนแรงในการสร้าง

ภัยคุกคามด้านสุขภาพ จะทำาให้ผู้ปฏิบัติงานมีหลักการที่
ชัดเจนมากขึ้นในการตัดสินใจ ว่าจะปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ
ทุกข้ออย่างเคร่งครัดหรือยืดหยุ่นกับแนวปฏิบัติข้อใด
 ข้อค้นพบสำาคัญอีกประการหนึ่งของการศึกษานี้
คือหลักการพื้นฐานที่สำาคัญในการปฏิสัมพันธ์กับภาค
อุตสาหกรรม โดยการศึกษานี้สามารถสรุปหลักการพื้น
ฐานที่สำาคัญไว้ 3 ประเด็น ได้แก่ 1) ความโปร่งใส  2) การ
ใช้หลักฐานทางวิชาการในการอ้างอิง และ 3) การกำาหนด
กระบวนการที่ชัดเจนในการติดต่อกับภาคอุตสาหกรรม  
ท้ังนีห้ลักการพ้ืนฐานเหล่านีส้อดคล้องกับหลักธรรมาภบิาล
ซ่ึงมีลักษณะสำาคัญ 8 ประการ ได้แก่ หลักการมีส่วนร่วม 
หลกัฉนัทามต ิหลกัความรบัผดิชอบ หลกัความโปร่งใส หลกั
การตอบสนอง หลักความคุ้มค่า หลักความเสมอภาคและ
หลักนติิธรรม(21) โดยการดำาเนนินโยบายสาธารณะด้วยหลัก
ธรรมาภบิาลนัน้ เป็นหลกัการทีท่ำาให้มัน่ใจได้ว่า การดำาเนนิ
นโยบายสาธารณะจะเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ(22)

 ข้อเสนอแนะและข้อค้นพบ จากการศึกษานี้ได้ผ่าน
การสำารวจความคดิเหน็ด้วยเทคนคิเดลฟาย ซึง่เป็นเทคนคิ
ที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้ได้ความเห็นที่น่าเชื่อถือที่สุดจาก
กลุ่มผู้เชีย่วชาญ(23) แต่การศกึษาคร้ังนีย้งัมข้ีอจำากดัทีส่ำาคญั 
คือการเข้าถึงเอกสารที่ภาคอุตสาหกรรมใช้ในการสื่อสาร
กับส่วนราชการ หากพิจารณาจากการศึกษาแนวทางการ
แทรกแซงของภาคอุตสาหกรรมที่มีต่อนโยบายสาธารณะ
ในภาพรวมที่ผ่านมา จะเห็นว่ามีการรวบรวมจากเอกสาร
ที่มาจากแหล่งข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ ซึ่งมีทั้งจาก
ส่ือและการเปิดเผยข้อมูลของภาคอุตสาหกรรมเอง ใน
ขณะที่การศึกษานี้ไม่สามารถเข้าถึงเอกสารสำาคัญเหล่า
นั้นได้โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ ด้วยวิธีจัดการกับเอกสารนี้ยัง
ถูกนับเป็นเอกสารทางราชการที่ไม่ได้มีระบบที่สาธารณะ
จะสืบค้นหรือเข้าถึงได้อย่างเปิดเผย การศึกษานี้จึงใช้มูล
หลักจากผู้ท่ีมีประสบการณ์ตรง คือเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่
เคยได้รับหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับภาคอุตสาหกรรม และผู้มี
ประสบการณ์โดยอ้อมคือเป็นนักวิชาการและภาคประชา
สังคมที่เคยผ่านประสบการณ์ในการเคลื่อนไหวนโยบาย
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หรือดำาเนินกิจกรรมเดียวกันกับภาคอุตสาหกรรม และ
แม้ว่าการสมัภาษณ์ยตุลิงเมือ่ข้อมลูถึงจดุอิม่ตวัแล้ว แต่การ
ไม่ได้วเิคราะห์ข้อมูลจากเอกสารท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก
บริษัทโดยตรงอาจเป็นจุดอ่อนสำาคัญของการศึกษา

สรุปและข้อเสนอแนะ

 ภาคอุตสาหกรรมอาหารทั้งจากทุนสัญชาติไทย
และทุนบริษัทข้ามชาติ ดำาเนินการแทรกแซงนโยบาย
ด้านสาธารณสุขผ่านหน่วยงานภาครัฐ โดยมีรูปแบบและ
กระบวนการไม่แตกต่างกันมากนัก อย่างไรก็ตาม บริษัท
ต่างชาติมีแนวโน้มที่จะใช้ระเบียบและกฎการค้าระหว่าง
ประเทศเป็นกลยุทธ์ที่สำาคัญในการติดต่อและสร้างข้อโต้
แย้งกับการดำาเนินการนโยบายของภาครัฐมากกว่าบริษัท
สัญชาติไทย นอกจากนี้ภาคอุตสาหกรรมมักใช้การรวม
ตัวกันในรูปแบบสมาคมการค้าเพื่อสร้างโอกาสและความ
น่าเช่ือถือในการปฏิสัมพันธ์กับภาครัฐ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณา
ตามกลยุทธ์ CPA กลยุทธ์ที่ถูกใช้โดยตรงกับเจ้าหน้าที่
ภาครัฐมีเพียง 1) กลยุทธ์การสร้างข้อมูลและการส่ือสาร
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับภาคอุตสาหกรรม (information 
and messaging)  2) กลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์กับ
ผู้มีอำานาจทางนโยบาย (constituency building) และ 
3) กลยุทธ์ทางกฎหมาย (legal strategies) การศึกษานี้มี
ข้อเสนอแนะว่าหลักการสำาคัญในการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมคือ 1) ความโปร่งใสตลอด
กระบวนการติดต่อระหว่างภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม
เป็นสิ่งสำาคัญที่สุด  2) ควรอ้างอิงหลักฐานทางวิชาการใน
การส่ือสาร อย่างไรก็ตาม ต้องรวมถึงกฎและระเบียบที่
เก่ียวข้องกับการค้าระหว่างประเทศด้วย  3) ควรกำาหนด
กระบวนการติดต่อระหว่างภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม
ท่ีชัดเจน ทั้งนี้ การพัฒนาแนวทางที่สำาคัญในการดำาเนิน
งานของภาครัฐในการปฏิสัมพันธ์กับภาคอุตสาหกรรมนั้น 
ควรพัฒนาส่วนสำาคัญ 2 ส่วน คือการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรที่เก่ียวข้อง และแนวทางในการดำาเนินงานซ่ึงใช้
ในการอ้างอิงเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
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