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รายงานสถานการณ์สุราประจำปี 2552 ที่ท่านถืออยู่ในมือนี้ เป็นรายงานสถานการณ์สุราประจำปีฉบับที่ 4 
ที่ศูนย์วิจัยปัญหาสุราจัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจในด้านต่างๆเกี่ยวกับปัญหาและการดำเนินการควบคุม
ปัญหาสุราโดยย่อ ได้แก่ สถานการณ์ด้านอุปสงค์ สถานการณ์ด้านผลกระทบ สถานการณ์ด้านอุปทาน และ
สถานการณ์ด้านมาตรการ ตลอดจนสรุปสถานการณ์เด่นประจำปี 

ในบทที่ 1 สถานการณ์ด้านอุปสงค์ หมายถึงสถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งในรายงาน
สถานการณ์สุราฉบับปี 2552 นี้ได้นำเอาข้อมูลการสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และดื่มสุราปี 2550 ดำเนินการเก็บ
ข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมประเทศโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ การสำรวจครั้งนี้ออกแบบการสำรวจแบบเก็บ
ข้อมูลเป็นตัวแทนระดับจังหวัดเพื่อให้สามารถใช้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบระดับจังหวัดได้ 

สถานการณ์ด้านผลกระทบ (ในบทที่ 2) หมายถึง สถานการณ์ผลกระทบด้านต่างๆที่เกิดจากการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในรายงานฉบับนี้ได้เพิ่มเติมข้อมูลล่าสุดเข้ากับชุดข้อมูลดัชนีบ่งชี้ผลกระทบจากการบริโภคเครื่อง
ดื่มแอลกอฮอล์ที่ได้นำเสนอเป็นประจำทุกปี ได้แก่ ผลกระทบด้านอุบัติเหตุ เป็นต้น 

สถานการณ์ด้านอุปทาน (ในบทที่ 3) หมายถึงสถานการณ์การดำเนินกิจกรรมการตลาดของธุรกิจผู้ผลิตและ
จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในปีนี้นำข้อมูลจากงานวิจัยต่างๆ ที่ศึกษาถึงกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจสุรา  

สถานการณ์ด้านมาตรการ (ในบทที่ 4) หมายถึง สถานการณ์การดำเนินมาตรการต่างๆเพื่อการควบคุม 
ป้องกันและแก้ไขปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย ในรายงานฉบับนี้ได้นำข้อมูลการติดตาม
ประเมินผลพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ทั้งระดับประเทศและระดับจังหวัดมาเรียบเรียงไว้ 

ในบทที่ 5 สถานการณ์เด่นในรายงานสถานการณ์ประจำปี 2552 ฉบับนี้ คือ กระบวนการสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติกับการควบคุมปัญหาสุรา ซึ่งเป็นจังหวะการดำเนินการที่สำคัญสืบเนื่องจากการกำเนิดพระราชบัญญัติสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ.2551 ส่งผลให้เกิดกระบวนการนโยบายสาธารณะภาคประชาชน ซึ่งมีการดำเนินการอย่างไรและจะส่ง
ผลอะไรในอนาคต ติดตามได้ในบทที่ 5  

ปัญหาสุราเป็นปัญหาสำคัญหนึ่งของประเทศไทย การดำเนินการควบคุม ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่ดีต้อง
อาศัยทั้งฝ่ายนโยบายที่ต้องกำหนดนโยบายที่ดีและบังคับใช้ให้เกิดประสิทธิผล ภาคประชาสังคมที่ตื่นตัวช่วยกัน  
ดำเนินการตรวจสอบภาครัฐ ตลอดจนรณรงค์ให้ชุมชนร่วมกันควบคุมปัญหาสุรา และภาควิชาการที่มีฐานข้อมูลที่ดีเพื่อ
สนับสนุนการดำเนินงานของภาคส่วนต่างๆ รายงานสถานการณ์สุราประจำปีมุ่งหวังที่จะทำหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งของ
ฐานข้อมูลที่ดี โดยการรวบรวมข้อมูลล่าสุด นำมาวิเคราะห์ สังเคราะห์และเรียบเรียงอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งนำเสนอ
สู่กลุ่มเป้าหมายต่างๆที่จะได้ใช้ประโยชน์ แต่ทั้งหมดนี้จะเกิดผลเท่าทวีคูณหากท่านผู้อ่านได้นำข้อมูลหรือความรู้ใน
รายงานฉบับนี้ไปใช้ประโยชน์ในบริบทของท่านเองและช่วยกันส่งเสริมสนับสนุนให้มีการสร้างและใช้ความรู้สนับสนุน
การดำเนินการควบคุม ป้องกันและแก้ไขปัญหาสุราต่อไป 
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บทที่ 1: สถานการณ์ด้านอุปสงค์ (Demand Situation) 
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1. ในรายงานสถานการณ์สุราปี 2552 นี้ได้นำเอาข้อมูลการสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และดื่มสุราปี 2550 โดย
สำนักงานสถิติแห่งชาติ ซึ่งการสำรวจครั้งนี้เป็นการออกแบบการเก็บข้อมูลเป็นตัวแทนระดับจังหวัดเพื่อให้
สามารถใช้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบระดับจังหวัดได้ แต่สำนักงานสถิติแห่งชาติได้ออกรายงานเมื่อปี 2551 ใน
ลักษณะภาพรวมของประเทศ ดังนั้นการรายงานครั้งนี้ของศูนย์วิจัยปัญหาสุราได้ใช้ข้อมูลจากการสำรวจครั้งนี้
โดยวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลในระดับจังหวัด   โดยมีขอบเขตการนำเสนอในบทนี้คือ 

  - สรุปผลการสำรวจพฤติกรรมการดื่มสุราปี 2550 ในภาพรวมของประเทศ 
  - ผลการสำรวจพฤติกรรมการดื่มสุราปี 2550 ในกลุ่มประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปเปรียบเทียบระหว่าง

จังหวัด 
  - ผลการสำรวจพฤติกรรมการดื่มสุราปี 2550 ในกลุ่มประชากรอายุ 15–19 ปีเปรียบเทียบระหว่างจังหวัด 
  - สรุปและวิเคราะห์เปรียบเทียบจังหวัดและภาคที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดปัญหาจากการบริโภค       

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
 

สรุปผลการสำรวจพฤติกรรมการดื่มสุราปี2550ในภาพรวมของประเทศ
 
2. ข้อมูลจากการสำรวจพฤติกรรมการดื่มสุราของสำนักงานสถิติแห่งชาติปี 2550 พบว่าประชาชนไทยอายุ 15 ปีขึ้น

ไป เป็นผู้ที่ปกติเป็นผู้ดื่มร้อยละ 29.3  เป็นผู้ที่ปกติไม่ดื่มแต่เคยดื่มร้อยละ 7.5 และ เป็นผู้ที่ไม่เคยดื่มเลยในชีวิต
ร้อยละ 63.2 (ดังตารางที่ 1.1 a), ประชาชนมีพฤติกรรมการดื่มใน 12 เดือนร้อยละ 30.0 โดยมีพฤติกรรม      
การดื่มเป็นประจำทุกสัปดาห์หรือทุกเดือนร้อยละ 13.6 มีพฤติกรรมการดื่มเป็นประจำทุกวันหรือเกือบทุกวัน    
ร้อยละ 6.5 มีพฤติกรรมการดื่มแบบเมาหัวราน้ำ (Binge Drinking) อย่างน้อย 1 ครั้งใน 1 ปีร้อยละ 4.9, มี
ปัญหาจากการดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 1 ปัญหา (ได้แก่ การได้รับบาดเจ็บหรือการเกิดอุบัติเหตุ, การใช้ความ
รุนแรงในครัวเรือนและปัญหาความสัมพันธ์ในครัวเรือน, มีปัญหากับการประกอบอาชีพ, การดื่มสุราหรือเครื่อง
ดื่มแอลกอฮอล์ในขณะตั้งครรภ์, การดื่มสุราหรือเครื่องดื่มมึนเมาขณะให้นมบุตร, การดื่มสุราและเครื่องดื่ม
มึนเมาก่อนขับรถยนต์/ขี่รถจักรยานยนต์ระหว่าง 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์, ได้รับบาดเจ็บ/อุบัติเหตุจากการขับ
รถยนต์หรือขี่รถจักรยานยนต์ เกิดจากตัวเองหลับจากการดื่มสุราหรือเครื่องดื่มมึนเมา และการได้รับอุบัติเหตุจาก
ผู้ขับรถยนต์/ขี่รถจักรยานยนต์จากคนอื่นซึ่งเป็นผู้ขับขี่รถยนต์หรือขี่รถจักรยานยนต์ขณะมึนเมา) ถึงร้อยละ 13.5 
(ดังตารางที่ 1.1 b) 

3. เยาวชนไทยอายุ 15–19 ปี เป็นผู้ที่ปกติเป็นผู้ดื่มร้อยละ 12.8 เป็นผู้ที่ปกติไม่ดื่มแต่เคยดื่มร้อยละ 1.2 และเป็นผู้
ที่ไม่เคยดื่มเลยในชีวิตร้อยละ 86.0 (ดังตารางที่ 1.1 a) เยาวชนมีพฤติกรรมการดื่มใน 12 เดือนร้อยละ 12.9   

รายงานสถานการณ์สุราประจำปี 2552 ศวส
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โดยมีพฤติกรรมการดื่มเป็นประจำทุกสัปดาห์หรือทุกเดือนร้อยละ 6.7 มีพฤติกรรมการดื่มเป็นประจำทุกวันหรือ
เกือบทุกวันร้อยละ 1.3 มีพฤติกรรมการดื่มแบบเมาหัวราน้ำ (Binge Drinking) อย่างน้อย 1 ครั้งใน 1 ปีร้อยละ 
1.7 และ มีปัญหาจากการดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 1 ปัญหา ถึงร้อยละ 8.4  (ดังตารางที่ 1.1 b) 

 

ผลการสำรวจพฤติกรรมการดื่มสุราปี 2550 ในกลุ่มประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป เปรียบเทียบระหว่าง
จังหวัด

 
4. การรายงานผลการสำรวจพฤติกรรมการดื่มสุราปี 2550 ในกลุ่มประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป เปรียบเทียบระหว่าง

จังหวัด ในส่วนนี้จะนำเสนอในรูปแบบของตารางเพื่อรายงาน 10 จังหวัดแรกของประเทศที่มีความชุกของ
พฤติกรรมเสี่ยงสูงสุด และใช้แผนภาพ GIS ของประเทศไทย แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมเสี่ยงแต่ละ
พฤติกรรมของจังหวัด โดยแบ่งจังหวัดทั้งหมดออกเป็น 4 กลุ่ม(4 สี) กลุ่มละเท่าๆกัน คือกลุ่มละ19 จังหวัด โดย
ใช้ระบบ Quartile ในการแบ่ง โดย 1st Quartile(Q-1) คือ กลุ่มจังหวัดที่มีความชุกของพฤติกรรมเสี่ยงนั้นๆน้อย
ที่สุดและมากขึ้นเป็นลำดับจนมากที่สุดที่ 4th Quartile(Q-4) เช่น หากต้องการเปรียบเทียบว่าจังหวัดใดมีความ
ชุกของผู้ที่ปกติเป็นผู้ดื่มมากกว่ากัน สามารถแบ่งจังหวัดออกเป็น 4 กลุ่มๆละ 19 จังหวัด โดยที่กลุ่มที่ 1          
(1st Quartile หรือ Q-1) เป็นกลุ่มที่มีความชุกของผู้ที่ปกติเป็นผู้ดื่มน้อยที่สุด และ กลุ่มที่ 2 (Q-2) และ กลุ่มที่ 

ที่มา: ผลการสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และดื่มสุราปี 2550 โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ 
เรียงเรียงโดย: ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา 

ตารางที่ 1.1ตารางแสดงพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชากรไทยอายุ 15ปีขึ้นไป และ
เยาวชนไทยอายุระหว่าง15-19ปี

æƒµิ°รร¡°าร∫ริ‚ภ§เ§ร◊ËÕß¥◊Ë¡ ปร–™า™นÕายุ15ปï¢÷Èน‰ป เยาว™นÕายุ15›19ปï

 ·Õ≈°ÕŒÕ≈์ จำนวน รâÕย≈– จำนวน รâÕย≈–

ผู้ที่ไม่เคยดื่มเลยในชีวิต 32,340,21  63.2 4,523,332 86.0

ผู้ที่(ปกติ)ไม่ดื่มแต่เคยดื่ม 3,854,075 7.5 64,298 1.2

ผู้ที่(ปกติ)ดื่มเครื่องดื่มฯ 14,972,559 29.3 669,662 12.8

รวมประชากร 51,171,229 100.0 5,259,688 100.0

æƒµิ°รร¡°าร∫ริ‚ภ§เ§ร◊ËÕß¥◊Ë¡ ปร–™า™นÕายุ15ปï¢÷Èน‰ป เยาว™นÕายุ15›19ปï

 ·Õ≈°ÕŒÕ≈์ จำนวน รâÕย≈– จำนวน รâÕย≈–

ประชากร 51,171,229 100.0 5,259,688 100.0

ผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์ ใน 12 เดือน 15,360,792 30.0 679,460 12.9

ผู้ที่ดื่มประจำทุกสัปดาห์หรือทุกเดือน 6,997,217 13.7 349,421 6.7

ผู้ที่ดื่มทุกวันหรือเกือบทุกวัน 3,351,298 6.5 70,450 1.3

ผู้ที่ดื่มแบบเมาหัวราน้ำ (Binge)  2,490,545 4.9 89,754 1.7

อย่างน้อย 1 ครั้งใน 1 ปี

ผู้ที่มีปัญหาจากการดื่มฯ 6,919,108 13.5 443,517 8.4

อย่างน้อย 1 ปัญหา

(1.1a)

(1.1b)

สถานการณ์ด้านอุปสงค์ (Demand Situation) บทที่1
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3 (Q-3) มีความชุกมากขึ้นเป็นลำดับ และ กลุ่มที่ 4 (Q-4) เป็นกลุ่มที่มีความชุกของผู้ที่ปกติเป็นผู้ดื่มสูงที่สุด 
เป็นต้น เรียกการแบ่งกลุ่มในลักษณะนี้ว่า ‘Quartile’ (ควอร์ไทล์) 

5. จังหวัดที่มีความชุกของผู้ที่ระบุว่าปกติเป็นคนดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สูงสุด 10 จังหวัดแรกของประเทศ ได้แก่ 
พะเยา แพร่ เชียงราย น่าน หนองบัวลำภู มุกดาหาร ขอนแก่น พิษณุโลก เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร ตามลำดับ 
โดยภาคเหนือมี 7 จังหวัด และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 จังหวัด โดยที่จังหวัดเหล่านี้มีความชุกของผู้ที่ระบุว่า
ปกติเป็นคนดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร้อยละ 40–54 ของประชากรทั้งจังหวัด (ดังตารางที่ 1.2) 

6. เมื่อมองภาพรวมรายจังหวัดทั่วประเทศโดยแบ่งตามความชุกของการดื่ม ออกเป็น 4 ระดับโดยระบบ Quartile 
คือความชุกระดับต่ำ(Q-1)  คือความชุกของผู้ที่ปกติเป็นผู้ดื่มน้อยกว่าร้อยละ 23.1 ความชุกระดับปานกลาง(Q-2)  
คืออยู่ระหว่างร้อยละ 23.1–29.8 ความชุกระดับค่อนข้างสูง(Q-3) คืออยู่ระหว่างร้อยละ 29.8–35.6 และ ความ
ชุกระดับสูง (Q-4) คืออยู่ระหว่างร้อยละ 35.6 – 54.1 (ดังรูปที่ 1.1) และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างภาคพบว่า 
ภาคเหนือมีจังหวัดที่มีความชุกของการดื่มในระดับสูงมากที่สุดถึง 9 จังหวัด และ จังหวัดที่มีความชุกสูงที่สุดคือ
จังหวัดพะเยา รองลงมาคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง พบ 8 และ 2 จังหวัดตามลำดับ และจังหวัด
ที่มีความชุกสูงที่สุดของภาคทั้งสองภาคคือจังหวัดหนองบัวลำภูและสระแก้วตามลำดับ ส่วนภาคใต้ไม่พบจังหวัดที่
มีความชุกของการดื่มในระดับสูงเลย 

ตารางที่ 1.2 ตารางแสดงจังหวัดที่มีความชุกของผู้ที่ระบุว่าปกติเป็นคนดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สูงสุด 10
จังหวัดแรกของประเทศไทย

ที่มา: ผลการสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และดื่มสุราปี 2550 โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ 
เรียบเรียงโดย: ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา 

     ปร–™า°ร∑’Ëร–∫ุวàาป°µิ

≈ำ¥ั∫   ปร–™า°ร∑ัÈß เปìน§น¥◊Ë¡เ§ร◊ËÕß¥◊Ë¡

 ∑’Ë จัßหวั¥ ภา§ จัßหวั¥ ·Õ≈°ÕŒÕ≈์

 จำนวน จำนวน รâÕย≈–

 1  พะเยา  ภาคเหนือ 395,140  213,771 54.1

 2  แพร่  ภาคเหนือ 351,12 176,967 50.4

 3 เชียงราย  ภาคเหนือ 1,028,767  497,923 48.4

 4 น่าน  ภาคเหนือ 364,734  161,577 44.3

 5 หนองบัวลำภู  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 579,853  249,337 43.0

 6 มุกดาหาร  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 283,127  120,612 42.6

 7 ขอนแก่น  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1,272,224  539,423 42.4

 8 พิษณุโลก  ภาคเหนือ 612,819  254,320 41.5

 9 เพชรบูรณ์  ภาคเหนือ 812,383  324,953 40.0

 10 กำแพงเพชร ภาคเหนือ 627,136  249,600 39.8

  กรุงเทพฯ   5,743,348 1,171,124 20.4

  ปร–เ∑ศ‰∑ย  51,171,229 14,972,559 29.3

รายงานสถานการณ์สุราประจำปี 2552 ศวส
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รูปที่ 1.1 แผนภาพ GIS แสดงความชุกของผู้ที่ระบุว่าปกติดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ของประชากรอายุ
15ปีขึ้นไป
 

บทที่1

ที่มา: ผลการสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และดื่มสุราปี 2550 โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ 
เรียบเรียงโดย: ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา 

7. เมื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการดื่มพบว่า จังหวัดที่มีความชุกของผู้ที่ดื่มเป็นประจำทุกสัปดาห์หรือทุกเดือนสูงสุด 10 
จังหวัดแรกของประเทศ ได้แก่ น่าน พะเยา เชียงราย ขอนแก่น บุรีรัมย์ เลย หนองบัวลำภู แพร่ ระยอง และ 
ร้อยเอ็ด ตามลำดับ โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี 5 จังหวัด ภาคเหนือมี 4 จังหวัด และ ภาคกลางมี 1 จังหวัด   
โดยที่จังหวัดเหล่านี้มีผู้ที่ดื่มเป็นประจำทุกสัปดาห์หรือทุกเดือนประมาณร้อยละ 20 ของประชากรทั้งจังหวัด        
ดังตารางที่ 1.3 

 

สถานการณ์ด้านอุปสงค์ (Demand Situation) 
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รายงานสถานการณ์สุราประจำปี 2552 ศวส

ตารางที่ 1.3ตารางแสดงจังหวัดที่มีความชุกของผู้ที่ดื่มเป็นประจำทุกสัปดาห์หรือทุกเดือนสูงสุด 10จังหวัด
แรกของประเทศ
 

8. เมื่อมองภาพรวมรายจังหวัดทั่วประเทศ โดยแบ่งตามความชุกของพฤติกรรมการดื่มเป็นประจำทุกสัปดาห์หรือ 
ทุกเดือนออกเป็น 4 ระดับโดยระบบQuartile  ได้แก่ ความชุกระดับต่ำ (Q-1) คือความชุกของผู้ที่ดื่มเป็นประจำ
ทุกสัปดาห์หรือทุกเดือนอยู่ระหว่างร้อยละ 1.2–10.575 ความชุกระดับปานกลาง(Q-2) คืออยู่ระหว่างร้อยละ 
10.575–13.9  ความชุกระดับค่อนข้างสูง(Q-3) คืออยู่ระหว่างร้อยละ 13.9–16.3 และ ความชุกระดับสูง(Q-4) 
คืออยู่ระหว่างร้อยละ 16.3–23.8 (ดังรูปที่ 1.2) และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างภาคพบว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
มีจังหวัดที่มีความชุกของการดื่มเป็นประจำทุกสัปดาห์หรือทุกเดือนในกลุ่มสูงมากที่สุดถึง 10 จังหวัด และ 
จังหวัดที่มีความชุกสูงที่สุดคือจังหวัดขอนแก่น รองลงมาคือภาคเหนือและภาคกลาง พบ 7 และ 2 จังหวัด      
ตามลำดับ และจังหวัดที่มีความชุกสูงที่สุดของภาคทั้งสองภาคคือจังหวัดน่านและระยอง ตามลำดับ ส่วนภาคใต้
ไม่พบจังหวัดที่มีความชุกของการดื่มเป็นประจำทุกสัปดาห์หรือทุกเดือนในระดับสูงเลย 

ที่มา: ผลการสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และดื่มสุราปี 2550 โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ 
เรียบเรียงโดย: ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา 

≈ำ¥ั∫   ปร–™า°ร∑ัÈß ปร–™า°ร∑’Ë¥◊Ë¡เปìนปร–จำ

 ∑’Ë จัßหวั¥ ภา§ จัßหวั¥ ∑ุ°สัป¥าห์หร◊Õ∑ุ°เ¥◊Õน

 จำนวน จำนวน รâÕย≈–

 1 น่าน ภาคเหนือ 364,752  86,811  23.8

 2 พะเยา ภาคเหนือ 395,344 87,371 22.1

 3 เชียงราย ภาคเหนือ  1,031,447 225,887 21.9

 4 ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1,271,134 274,565 21.6

 5 บุรีรัมย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1,189,147 242,586 20.4

 6 เลย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 513,497 101,159 19.7

 7 หนองบัวลำภู ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  581,477 113,388 19.5

 8 แพร่ ภาคเหนือ  352,679 68,067 19.3

 9 ระยอง ภาคกลาง  426,656 80,638 18.9

 10 ร้อยเอ็ด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  1,033,324 191,165 18.5

  กรุงเทพฯ   5,743,348 614,170 10.7

  ปร–เ∑ศ‰∑ย  51,171,229 6,997,217 13.6
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รูปที่1.2แผนภาพGISแสดงความชุกของผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำทุกสัปดาห์หรือทุกเดือน
  

ที่มา: ผลการสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และดื่มสุราปี 2550 โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ 
เรียบเรียงโดย: ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา 

9. เมื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการดื่มเป็นประจำทุกวันหรือเกือบทุกวัน พบว่า 10 จังหวัดแรกของประเทศที่มีความชุก
สูงที่สุด ได้แก่ แพร่ อุตรดิตถ์ ตราด เชียงใหม่ จันทบุรี สระแก้ว พะเยา ลำพูน ระยอง และลำปาง ตามลำดับ 
โดยภาคเหนือมี 6 จังหวัด และ ภาคกลางมี 4 จังหวัด โดยที่จังหวัดเหล่านี้มีผู้ที่ดื่มเป็นประจำทุกวันหรือเกือบทุก
วันประมาณร้อยละ 10-15 ของประชากรทั้งจังหวัด ดังตารางที่ 1.4 

 

บทที่1 สถานการณ์ด้านอุปสงค์ (Demand Situation) 
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ตารางที่ 1.4 ตารางแสดงจังหวัดที่มีความชุกของผู้ที่ดื่มเป็นประจำทุกวันหรือเกือบทุกวันสูงสุด 10 จังหวัด
แรกของประเทศ
 
 

10. เมื่อมองภาพรวมรายจังหวัดทั่วประเทศโดยแบ่งตามความชุกของพฤติกรรมการดื่มเป็นประจำทุกวันหรือเกือบ 
ทุกวันออกเป็น 4 ระดับโดยระบบ Quartile  ได้แก่ ความชุกระดับต่ำ(Q-1) คือความชุกของผู้ที่ดื่มเป็นประจำ 
ทุกวันหรือเกือบทุกวัน อยู่ระหว่างร้อยละ 0.3–4.775 ความชุกระดับปานกลาง (Q-2) คืออยู่ระหว่างร้อยละ 
4.775–7.0 ความชุกระดับค่อนข้างสูง(Q-3) คืออยู่ระหว่างร้อยละ 7.0–8.925 และความชุกระดับสูง(Q-4) คืออยู่
ระหว่างร้อยละ 8.925–15.0 (ดังรูปที่ 1.3) และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างภาคพบว่า ภาคเหนือมีจังหวัดที่มีความ
ชุกของพฤติกรรมดังกล่าวในระดับสูง มากที่สุดถึง 9 จังหวัด และ จังหวัดที่มีความชุกสูงที่สุดคือจังหวัดแพร่   
รองลงมาคือภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ พบ 8, 1 และ 1 จังหวัด ตามลำดับ และจังหวัดที่มี
ความชุกสูงที่สุดของภาคทั้งสามภาคคือจังหวัดตราด สุรินทร์และภูเก็ต ตามลำดับ    

 
 

ที่มา: ผลการสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และดื่มสุราปี 2550 โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ 
เรียบเรียงโดย: ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา 

รายงานสถานการณ์สุราประจำปี 2552 ศวส

≈ำ¥ั∫   ปร–™า°ร∑ัÈß ปร–™า°ร∑’Ë¥◊Ë¡เปìนปร–จำ

 ∑’Ë จัßหวั¥ ภา§ จัßหวั¥ ∑ุ°สัป¥าห์หร◊Õ∑ุ°เ¥◊Õน

 จำนวน จำนวน รâÕย≈–

 1 แพร่ ภาคเหนือ 350,713 52,607 15.0

 2 อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ 361,914 50,306 13.9

 3 ตราด ภาคกลาง 199,433 25,328 12.7

 4 เชียงใหม่ ภาคเหนือ 1,299,437 163,729 12.6

 5 จันทบุรี ภาคกลาง 429,758 51,571 12.0

 6 สระแก้ว ภาคกลาง 589,513 70,152 11.9

 7 พะเยา ภาคเหนือ 394,833 42,642 10.8

 8 ลำพูน ภาคเหนือ 300,561 32,160 10.7

 9 ระยอง ภาคกลาง 426,039 43,456 10.2

 10 ลำปาง ภาคเหนือ 629,303 62,301 9.9

  กรุงเทพฯ  5,743,348 255,646 4.5

  ปร–เ∑ศ‰∑ย  51,171,229 3,351,298 6.5
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รูปที่1.3แผนภาพGISแสดงความชุกของผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำทุกวันหรือเกือบทุกวันเป็น
รายจังหวัด
 

ที่มา: ผลการสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และดื่มสุราปี 2550 โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ 
เรียบเรียงโดย: ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา 

11. เมื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการดื่มแบบเมาหัวราน้ำ (Binge Drinking) อย่างน้อย 1 ครั้งใน 1 ปีพบว่าจังหวัดที่มีผู้ที่
มีพฤติกรรมการดื่มแบบเมาหัวราน้ำ สูงสุด 10 จังหวัดแรกของประเทศ ได้แก่ มุกดาหาร แพร่ สระแก้ว 
ปราจีนบุรี แม่ฮ่องสอน สมุทรสาคร ร้อยเอ็ด บุรีรัมย์ นครนายก และนครพนม ตามลำดับ โดยภาคตะวันออก
เฉียงเหนือมี 4 จังหวัด ภาคกลางมี 4 จังหวัด และ ภาคเหนือมี 2 จังหวัด โดยที่จังหวัดเหล่านี้มีผู้ที่มีพฤติกรรม
ดังกล่าว ประมาณร้อยละ 9 – 15 ของประชากรทั้งจังหวัด ดังตารางที่ 1.4 

บทที่1 สถานการณ์ด้านอุปสงค์ (Demand Situation) 
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ตารางที่1.4ตารางแสดงจังหวัดที่มีผู้ที่มีพฤติกรรมการดื่มแบบเมาหัวราน้ำ(BingeDrinking)อย่างน้อย1
ครั้งใน1ปีสูงสุด10จังหวัดแรกของประเทศ
 

รายงานสถานการณ์สุราประจำปี 2552 ศวส

12. เมื่อมองภาพรวมรายจังหวัดทั่วประเทศโดยแบ่งตามความชุกของพฤติกรรมการดื่มแบบเมาหัวราน้ำ (Binge 
Drinking) อย่างน้อย 1 ครั้งใน 1 ปีออกเป็น 4 ระดับโดยระบบQuartile ได้แก่ ความชุกระดับต่ำ(Q-1) คือความ
ชุกของพฤติกรรมการดื่มแบบเมาหัวราน้ำ อยู่ระหว่างร้อยละ 0.3–2.85 ความชุกระดับปานกลาง(Q-2) คืออยู่
ระหว่างร้อยละ 2.85–4.25 ความชุกระดับค่อนข้างสูง(Q-3) คืออยู่ระหว่างร้อยละ 4.25–6.3 และความชุกระดับ
สูง(Q-4) คืออยู่ระหว่างร้อยละ 6.3–14.7 และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างภาคพบว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี
จังหวัดที่มีความชุกของพฤติกรรมดังกล่าวในระดับสูง มากที่สุดถึง 7 จังหวัด และ จังหวัดที่มีความชุกสูงที่สุดคือ
จังหวัดมุกดาหาร รองลงมาคือภาคกลางและภาคเหนือ พบ 6 และ 6 จังหวัด ตามลำดับ และจังหวัดที่มีความชุก 
สูงที่สุดของภาคทั้งสองภาคคือจังหวัดสระแก้วและแพร่ ตามลำดับ ส่วนภาคใต้ไม่พบจังหวัดที่มีความชุกของการ
ดื่มแบบเมาหัวราน้ำ (Binge Drinking) อย่างน้อย 1 ครั้งใน 1 ปีในระดับสูงเลย 

 
13. เมื่อวิเคราะห์การเกิดปัญหาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 1 ปัญหา (ซึ่งได้แก่ การได้รับบาดเจ็บ

หรือการเกิดอุบัติเหตุ, การใช้ความรุนแรงในครัวเรือนและปัญหาความสัมพันธ์ในครัวเรือน, มีปัญหากับ         
การประกอบอาชีพ, การดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในขณะตั้งครรภ์, การดื่มสุราหรือเครื่องดื่มมึนเมาขณะ
ให้นมบุตร, การดื่มสุราและเครื่องดื่มมึนเมาก่อนขับรถยนต์/ขี่รถจักรยานยนต์ระหว่าง 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์, 
ได้รับบาดเจ็บ/อุบัติเหตุจากการขับรถยนต์หรือขี่รถจักรยานยนต์ เกิดจากตัวเองหลับจากการดื่มสุราหรือเครื่องดื่ม

ที่มา: ผลการสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และดื่มสุราปี 2550 โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ 
เรียบเรียงโดย: ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา 
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มึนเมา และ การได้รับอุบัติเหตุจากผู้ขับรถยนต์/ขี่รถจักรยานยนต์จากคนอื่นซึ่งเป็นผู้ขับขี่รถยนต์หรือขี่รถ
จักรยานยนต์ขณะมึนเมา) พบว่าจังหวัดที่มีความชุกสูงสุด 10 จังหวัดแรกของประเทศ ได้แก่ พะเยา แพร่ ขอนแก่น 
เชียงใหม่ ลพบุรี พิษณุโลก น่าน เชียงราย นครพนม และสระแก้ว ตามลำดับ โดยภาคเหนือมี 6 จังหวัด ภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือมี 2 จังหวัด และ ภาคกลางมี 2 จังหวัด โดยที่จังหวัดเหล่านี้มีผู้ที่มีปัญหาที่เกิดจากการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์อย่างน้อย 1 ปัญหาประมาณร้อยละ 22 – 32 ของประชากรในแต่ละจังหวัด ดังตารางที่ 1.5 

 
ตารางที่ 1.5ตารางแสดงจังหวัดที่มีความชุกของผู้ที่มีปัญหาที่เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย
1ปัญหาสูงสุด10จังหวัดแรกของประเทศ

บทที่1

ที่มา: ผลการสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และดื่มสุราปี 2550 โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ 
เรียบเรียงโดย: ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา 

14. เมื่อมองภาพรวมรายจังหวัดทั่วประเทศโดยแบ่งตามความชุกของการมีปัญหาที่เกิดจากการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์อย่างน้อย 1 ปัญหาออกเป็น 4 ระดับโดยระบบ Quartile ได้แก่ ความชุกระดับต่ำ(Q-1)  คือความ
ชุกของการมีปัญหาที่เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 1 ปัญหาอยู่ระหว่างร้อยละ 1.5–9.65   
ความชุกระดับปานกลาง(Q-2) คืออยู่ระหว่างร้อยละ 9.7–13.4 ความชุกระดับค่อนข้างสูง(Q-3) คืออยู่ระหว่าง
ร้อยละ 13.4–17.5 และความชุกระดับสูง(Q-4) คืออยู่ระหว่างร้อยละ 17.5–32.1 และเมื่อเปรียบเทียบระหว่าง
ภาคพบว่า ภาคเหนือมีจังหวัดที่มีความชุกของการมีปัญหาที่เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อย่างน้อย 1 
ปัญหาในระดับสูง มากที่สุดถึง 11 จังหวัด และ จังหวัดที่มีความชุกสูงที่สุดคือจังหวัดพะเยา รองลงมาคือภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง  พบ 5 และ 3 จังหวัด ตามลำดับ และจังหวัดที่มีความชุกสูงที่สุดของทั้ง
สองภาคคือจังหวัดขอนแก่น และลพบุรี ตามลำดับ ส่วนภาคใต้ไม่มีจังหวัดที่มีความชุกอยู่ในระดับสูงเลย 

     ปร–™า°ร∑’Ë¡’ปัญหา∑’Ëเ°ิ¥จา°

≈ำ¥ั∫   ปร–™า°ร∑ัÈß °าร¥◊Ë¡เ§ร◊ËÕß¥◊ËÕ·Õ≈°ÕŒÕ≈์

 ∑’Ë จัßหวั¥ ภา§ จัßหวั¥ ÕยàาßนâÕย1ปัญหา

 จำนวน จำนวน รâÕย≈–

 1 พะเยา ภาคเหนือ  395,344 127,062 32.1

 2  แพร่  ภาคเหนือ  350,281 101,710 28.9

 3  ขอนแก่น  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  1,273,562 353,253 27.8

 4  เชียงใหม่  ภาคเหนือ  1,294,437 328,801 25.3

 5  ลพบุรี  ภาคกลาง  602,570 152,110 25.2

 6  พิษณุโลก  ภาคเหนือ  613,250 151,377 24.7

 7  น่าน  ภาคเหนือ  364,752 82,757 22.7 

 8  เชียงราย  ภาคเหนือ  1,031,447 229,813 22.3

 9  นครพนม  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  421,999 93,573 22.2

 10  สระแก้ว  ภาคกลาง  589,979 130,629  22.1

  กรุงเทพฯ   5,743,348 288,518 5.0

  ปร–เ∑ศ‰∑ย  51,171,229 6,919,108 13.5

สถานการณ์ด้านอุปสงค์ (Demand Situation) 
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รูปที่ 1.5 แผนภาพ GIS แสดงความชุกของประชากรที่ระบุว่ามีปัญหาที่เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์อย่างน้อย1อย่างเป็นรายจังหวัด

รายงานสถานการณ์สุราประจำปี 2552 ศวส

ที่มา: ผลการสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และดื่มสุราปี 2550 โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ 
เรียบเรียงโดย: ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา 
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ผลการสำรวจพฤติกรรมการดื่มสุราปี 2550 ในกลุ่มประชาชนอายุ 15 – 19 ปี เปรียบเทียบระหว่าง
จังหวัด

 
15. เมื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการดื่ม ในกลุ่มเยาวชน 15 – 19 ปี พบว่า จังหวัดที่มีความชุกของผู้ที่ระบุว่าปกติเป็นคน

ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สูงสุด 10 จังหวัดแรกของประเทศ ได้แก่ มุกดาหาร เชียงราย เลย อำนาจเจริญ 
หนองบัวลำภู กำแพงเพชร แพร่ พะเยา พิษณุโลก และยโสธร ตามลำดับ โดยเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 
จังหวัด และ ภาคเหนือ 5 จังหวัด ซึ่งจังหวัดเหล่านี้มีผู้ที่ระบุว่าปกติเป็นคนดื่มฯร้อยละ 22 – 34 ของประชากร
ในกลุ่มวัยเดียวกันนี้ทั้งจังหวัด ดังตารางที่ 1.6 

 
ตารางที่ 1.6 ตารางแสดงจังหวัดที่มีผู้ที่ระบุว่าปกติเป็นคนดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชน 15–19 ปี
สูงสุด10จังหวัดแรกของประเทศ
 
 
 

บทที่1

    ปร–™า°ร„น ปร–™า°ร„น°≈ุà¡เยาว™น

    °≈ุà¡เยาว™น 15-19ปï∑’Ëร–∫ุวàาป°µิ

≈ำ¥ั∫   15-19ปï เปìน§น¥◊Ë¡เ§ร◊ËÕß¥◊Ë¡

 ∑’Ë จัßหวั¥ ภา§ ∑ัÈßจัßหวั¥ ·Õ≈°ÕŒÕ≈์

 จำนวน จำนวน รâÕย≈–

 1 มุกดาหาร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 35,307 12,075 34.2

 2 เชียงราย ภาคเหนือ 109,964 30,460 27.7

 3 เลย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 53,158 13,449 25.3

 4 อำนาจเจริญ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 49,502 12,425 25.1

 5 หนองบัวลำภู ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 70,901 17,158 24.2

 6 กำแพงเพชร ภาคเหนือ 64,738 15,537 24.0

 7 แพร่ ภาคเหนือ 31,397 7,347 23.4

 8 พะเยา ภาคเหนือ 39,615 9,151 23.1

 9 พิษณุโลก ภาคเหนือ 66,018 14,920 22.6

 10 ยโสธร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 42,225 9,374 22.2

  กรุงเทพฯ  414,549 29,584 7.2

  ปร–เ∑ศ‰∑ย  5,259,688 669,662 12.8

16. เมื่อมองภาพรวมรายจังหวัดทั่วประเทศโดยแบ่งตามความชุกของผู้ที่ระบุว่าปกติเป็นคนดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ในกลุ่มเยาวชน 15–19 ปี ออกเป็น 4 ระดับ โดยระบบ Quartile ได้แก่ ความชุกระดับต่ำ(Q-1) คือความชุกของ
ผู้ที่ระบุว่าปกติเป็นคนดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชนน้อยกว่าร้อยละ 7.8 ความชุกระดับปานกลาง    
(Q-2) คืออยู่ระหว่างร้อยละ 7.8 – 11.8 ความชุกระดับค่อนข้างสูง(Q-3) คืออยู่ระหว่างร้อยละ 11.8-15.6 และ
ความชุกระดับสูง(Q-4) คืออยู่ระหว่างร้อยละ 15.6 – 34.2 (ดังรูปที่ 1.6) และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างภาคพบว่า 

ที่มา: ผลการสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และดื่มสุราปี 2550 โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ 
เรียบเรียงโดย: ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา 

สถานการณ์ด้านอุปสงค์ (Demand Situation) 
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือมีจังหวัดที่มีความชุกของพฤติกรรมดังกล่าวในระดับสูง มากที่สุดเท่ากัน
ถึง 9 จังหวัด และ จังหวัดที่มีความชุกสูงที่สุดคือจังหวัดเชียงรายและมุกดาหาร รองลงมาคือภาคกลาง พบ 1 
จังหวัด คือจังหวัดสระแก้ว 

    
รูปที่ 1.6 แผนภาพ GIS แสดงความชุกของประชากรอายุ 15-19 ปีที่ระบุว่าปติเป็นผู้ดื่มเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์เป็นรายจังหวัด

รายงานสถานการณ์สุราประจำปี 2552 ศวส

17. เมื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการดื่มเป็นประจำทุกสัปดาห์หรือทุกเดือนในกลุ่มเยาวชน 15 – 19 ปี พบว่า จังหวัดที่มี
ความชุกสูงสุด 10 จังหวัดแรกของประเทศ ได้แก่ เลย พะเยา เชียงราย อำนาจเจริญ มุกดาหาร สมุทรสาคร 
ยโสธร ศรีสะเกษ ชัยภูมิ และอุบลราชธานี ตามลำดับ โดยเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7 จังหวัด ภาคเหนือ 2 
จังหวัด และ ภาคกลาง 1 จังหวัด   ซึ่งจังหวัดเหล่านี้มีผู้ที่มีพฤติกรรมดังกล่าว ประมาณร้อยละ 11 – 16 ของ
ประชากรในกลุ่มวัยเดียวกันนี้ทั้งจังหวัด ดังตารางที่ 1.7 

ที่มา: ผลการสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และดื่มสุราปี 2550 โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ 
เรียบเรียงโดย: ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา 
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ตารางที่ 1.7 ตารางแสดงจังหวัดที่มีผู้ที่ดื่มเป็นประจำทุกสัปดาห์หรือทุกเดือนในกลุ่มเยาวชน 15 – 19 ปี
สูงสุด10จังหวัดแรกของประเทศ
 
 

18. เมื่อมองภาพรวมรายจังหวัดทั่วประเทศโดยแบ่งตามความชุกของพฤติกรรมการดื่มเป็นประจำทุกสัปดาห์หรือ  
ทุกเดือนในกลุ่มเยาวชน 15-19 ปีออกเป็น 4 ระดับโดยระบบ Quartile ได้แก่ ความชุกระดับต่ำ(Q-1)  คือความ
ชุกของพฤติกรรมการดื่มเป็นประจำทุกสัปดาห์หรือทุกเดือน น้อยกว่าร้อยละ 3.6  ความชุกระดับปานกลาง(Q-2) 
คืออยู่ระหว่างร้อยละ 3.6-6.55  ความชุกระดับค่อนข้างสูง (Q-3)คืออยู่ระหว่างร้อยละ 6.55-8.95 และความชุก
ระดับสูง(Q-4) คืออยู่ระหว่างร้อยละ 8.95-16.3 (ดังรูปที่ 1.7) และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างภาคพบว่า ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีจังหวัดที่มีความชุกของพฤติกรรมดังกล่าวในระดับสูง มากที่สุดถึง 9 จังหวัด และ จังหวัด
ที่มีความชุกสูงที่สุดคือจังหวัดเลย รองลงมาคือภาคเหนือ และภาคกลาง โดยพบ 7 และ 2  จังหวัด และจังหวัด
ที่มีความชุกสูงที่สุดของภาคเหนือและภาคกลางคือจังหวัดพะเยา และสมุทรสาคร ตามลำดับ ส่วนภาคใต้ไม่มี
จังหวัดที่มีความชุกอยู่ในระดับสูงเลย 

 

ที่มา: ผลการสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และดื่มสุราปี 2550 โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ 
เรียบเรียงโดย: ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา 

บทที่1

    ปร–™า°ร„น°≈ุà¡ ปร–™า°ร„น°≈ุà¡เยาว™น

≈ำ¥ั∫   เยาว™น15-19ปï 15-19ปï∑’Ë¥◊Ë¡เปìนปร–จำ

 ∑’Ë จัßหวั¥ ภา§ ∑ัÈßจัßหวั¥ ∑ุ°สัป¥าห์หร◊Õ∑ุ°เ¥◊Õน

 จำนวน จำนวน รâÕย≈–

 1 เลย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 53,209 8,673 16.3 

 2 พะเยา ภาคเหนือ 39,689 5,874 14.8 

 3 เชียงราย ภาคเหนือ 109,631 15,458 14.1

 4 อำนาจเจริญ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 49,533 6,786 13.7

 5 มุกดาหาร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 35,098 4,633 13.2

 6 สมุทรสาคร ภาคกลาง 39,831 5,178 13.0

 7 ยโสธร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 42,116 5,433 12.9

 8 ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 128,319 14,885 11.6

 9 ชัยภูมิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 89,252 10,264 11.5

 10 อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 148,487 17,076 11.5

  กรุงเทพฯ   414,549 16,577 4.0

  ปร–เ∑ศ‰∑ย  5,259,688 349,421 6.7

สถานการณ์ด้านอุปสงค์ (Demand Situation) 



21

รายงานสถานการณ์สุราประจำปี 2552 ศวส

รูปที่1.7แผนภาพGISแสดงความชุกของผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำทุกสัปดาห์หรือทุกเดือนใน
กลุ่มเยาวชน15–19ปีรายจังหวัด

ที่มา: ผลการสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และดื่มสุราปี 2550 โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ 
เรียบเรียงโดย: ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา 
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    ปร–™า°ร„น°≈ุà¡ ปร–™า°ร„น°≈ุà¡เยาว™น

≈ำ¥ั∫   เยาว™น15-19ปï 15-19ปï∑’Ë¥◊Ë¡เปìนปร–จำ

 ∑’Ë จัßหวั¥ ภา§ ∑ัÈßจัßหวั¥ ∑ุ°วันหร◊Õเ°◊Õ∫∑ุ°วัน

 จำนวน จำนวน รâÕย≈–

 1 มหาสารคาม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 69,962 3,638 5.2

 2 อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ 33,660 1,582 4.7

 3 ภูเก็ต ภาคใต้ 23,864 1,050 4.4

 4 ลพบุรี ภาคกลาง 57,171 2,344 4.1

 5 ระยอง ภาคกลาง 40,605 1,543 3.8

 6 ลำปาง ภาคเหนือ 55,395 2,105 3.8

 7 ชัยนาท ภาคกลาง 27,400 959 3.5

 8 ตราด ภาคกลาง 19,471 662 3.4

 9 สระบุรี ภาคกลาง 50,938 1,630 3.2

 10 พะเยา ภาคเหนือ 39,781 1,273 3.2

  กรุงเทพฯ  414,549 2,235 0.5

  ปร–เ∑ศ‰∑ย  5,259,688 70,450 1.3

19. เมื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการดื่มเป็นประจำทุกวันหรือเกือบทุกวันในกลุ่มเยาวชน 15 – 19 ปี พบว่า จังหวัดที่มี
ความชุกสูงสุด 10 จังหวัดแรกของประเทศ ได้แก่ มหาสารคราม อุตรดิตถ์ ภูเก็ต ลพบุรี ระยอง ลำปาง ชัยนาท 
ตราด สระบุรี และพะเยา ตามลำดับ โดยเป็นภาคกลาง 5 จังหวัด ภาคเหนือ 3 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
1 จังหวัด และภาคใต้ 1 จังหวัด ซึ่งจังหวัดเหล่านี้มีผู้ที่มีพฤติกรรมดังกล่าว ประมาณร้อยละ 3 – 5 ของ
ประชากรในกลุ่มวัยเดียวกันนี้ทั้งจังหวัด ดังตารางที่ 1.8 

 
ตารางที่1.8ตารางแสดงจังหวัดที่มีผู้ที่ดื่มเป็นประจำทุกวันหรือเกือบทุกวันในกลุ่มเยาวชน15–19ปีสูงสุด
10จังหวัดแรกของประเทศ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา: ผลการสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และดื่มสุราปี 2550 โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ 
เรียบเรียงโดย: ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา 
 
20. เมื่อมองภาพรวมรายจังหวัดทั่วประเทศโดยแบ่งตามความชุกของพฤติกรรมการดื่มเป็นประจำทุกวันหรือเกือบ     

ทุกวันในกลุ่มเยาวชน 15 – 19 ปีออกเป็น 4 ระดับโดยระบบQuartile ได้แก่ ความชุกระดับต่ำ(Q-1) คือความชุก
ของพฤติกรรมการดื่มเป็นประจำทุกวันหรือเกือบทุกวัน น้อยกว่าร้อยละ 0,2 ความชุกระดับปานกลาง(Q-2) คือ
อยู่ระหว่างร้อยละ 0.2 – 1,05 Q-3 ความชุกระดับค่อนข้างสูง(Q-3)  คืออยู่ระหว่างร้อยละ 1.05 – 2.425 และ
ความชุกระดับสูง(Q-4)  คืออยู่ระหว่างร้อยละ 2.425 – 5.2 (ดังรูปที่ 1.8) และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างภาคพบ
ว่า ภาคเหนือมีจังหวัดที่มีความชุกของพฤติกรรมดังกล่าวในระดับสูง มากที่สุดถึง 7 จังหวัด และ จังหวัดที่มี
ความชุกสูงที่สุดคือจังหวัดอุตรดิตถ์ รองลงมาคือภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ภาคใต้ โดยพบ 5,      
5 และ 2 จังหวัด และจังหวัดที่มีความชุกสูงที่สุดของทั้งสามภาคคือจังหวัดลพบุรี มหาสารคาม และภูเก็ต ตามลำดับ    

 

บทที่1 สถานการณ์ด้านอุปสงค์ (Demand Situation) 
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รูปที่ 1.8 แผนภาพ GIS แสดงความชุกของผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำทุกวันหรือเกือบทุกวัน
ในกลุ่มเยาวชน15–19ปีรายจังหวัด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา: ผลการสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และดื่มสุราปี 2550 โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ 
เรียบเรียงโดย: ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา 
 

รายงานสถานการณ์สุราประจำปี 2552 ศวส
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21. เมื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการดื่มแบบเมาหัวราน้ำ (Binge Drinking) อย่างน้อย 1 ครั้งใน 1 ปี ในกลุ่มเยาวชน  
15-19 ปี พบว่า จังหวัดที่มีผู้ที่มีความชุกสูงสุด 10 จังหวัดแรกของประเทศ ได้แก่ มุกดาหาร สมุทรสาคร 
นนทบุรี นครพนม สระแก้ว แพร่ แม่ฮ่องสอน ร้อยเอ็ด ชัยภูมิ และน่าน ตามลำดับ โดยเป็นภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ 4 จังหวัด ภาคกลาง 3 จังหวัด และ ภาคเหนือ 3 จังหวัด ซึ่งจังหวัดเหล่านี้มีผู้ที่มีพฤติกรรมดังกล่าว 
ประมาณร้อยละ 4 – 11 ของประชากรในกลุ่มวัยเดียวกันนี้ทั้งจังหวัด ดังตารางที่ 1.9 

 
ตารางที่1.9ตารางแสดงจังหวัดที่มีผู้ที่มีพฤติกรรมการดื่มแบบเมาหัวราน้ำ(BingeDrinking)อย่างน้อย1
ครั้งใน1ปีในกลุ่มเยาวชน15–19ปีสูงสุด10จังหวัดแรกของประเทศ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา: ผลการสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และดื่มสุราปี 2550 โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ 
เรียงเรียงโดย: ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา 
 
22. เมื่อมองภาพรวมรายจังหวัดทั่วประเทศโดยแบ่งตามความชุกของพฤติกรรมการดื่มแบบเมาหัวราน้ำ (Binge 

Drinking) อย่างน้อย 1 ครั้งใน 1 ปีในกลุ่มเยาวชน 15 – 19 ปีออกเป็น 4 ระดับโดยระบบQuartile ได้แก่ คือ
ความชุกระดับต่ำ(Q-1)  คือความชุกของพฤติกรรมการดื่มแบบเมาหัวราน้ำ น้อยกว่าร้อยละ 0.25 ความชุกระดับ 
ปานกลาง(Q-2) คืออยู่ระหว่างร้อยละ 0.25 – 1.15 ความชุกระดับค่อนข้างสูง(Q-3) คืออยู่ระหว่างร้อยละ       
1.15 – 2.25 และความชุกระดับสูง(Q-4) คืออยู่ระหว่างร้อยละ 2.25 – 11.3 (ดังรูปที่ 1.5) และเมื่อเปรียบเทียบ
ระหว่างภาคพบว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือมีจังหวัดที่มีความชุกของพฤติกรรมดังกล่าวในระดับ
สูงมากที่สุดเท่ากันถึง 8 จังหวัด และ จังหวัดที่มีความชุกสูงที่สุดของทั้งสองภาคคือจังหวัดมุกดาหารและแพร่
ตามลำดับ รองลงมาคือภาคกลางมีจังหวัดที่มีความชุกในระดับสูงที่สุด 3 จังหวัด และจังหวัดที่มีความชุกสูงที่สุด
ของภาคกลางคือจังหวัดสมุทรสาคร ส่วนภาคใต้ไม่มีจังหวัดที่มีความชุกอยู่ในระดับสูงเลย    

 

บทที่1

    ปร–™า°ร„น ปร–™า°ร„น°≈ุà¡เยาว™น

    °≈ุà¡เยาว™น 15-19ปï∑’Ë¡’æƒµิ°รร¡

≈ำ¥ั∫   15-19ปï °าร¥◊Ë¡·∫∫เ¡าหัวรานÈำ

 ∑’Ë จัßหวั¥ ภา§ ∑ัÈßจัßหวั¥ (BingeDrinking)

 จำนวน จำนวน รâÕย≈–

 1 มุกดาหาร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 35,332 3,976 11.3

 2 สมุทรสาคร ภาคกลาง 39,773 2,496 6.3

 3 นนทบุรี ภาคกลาง 75,852 4,206 5.5

 4 นครพนม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 51,434 2,842 5.5

 5 สระแก้ว ภาคกลาง 62,104 3,400 5.5

 6 แพร่ ภาคเหนือ 31,459 1,477 4.7

 7 แม่ฮ่องสอน ภาคเหนือ 26,938 1,156 4.3

 8 ร้อยเอ็ด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 112,609 4,713 4.2

 9 ชัยภูมิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 89,391 3,248 3.6

 10 น่าน ภาคเหนือ 39,329 1,428 3.6

  กรุงเทพฯ  414,333 9,007 2.2

  ปร–เ∑ศ‰∑ย  5,257,291 89,754 1.7

สถานการณ์ด้านอุปสงค์ (Demand Situation) 
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23. เมื่อวิเคราะห์การเกิดปัญหาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 1 ปัญหา ในกลุ่มเยาวชน 15 – 19 ปี  
พบว่า จังหวัดที่มีผู้ที่มีปัญหาที่เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 1 ปัญหา สูงที่สุด 10 จังหวัดแรกของ
ประเทศ ได้แก่ แพร่ มุกดาหาร ขอนแก่น พะเยา ยโสธร ตรัง เชียงราย ศรีสะเกษ พิจิตร และกำแพงเพชร ตาม
ลำดับ โดยภาคเหนือมี 5 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี 4 จังหวัด และ ภาคใต้มี 1 จังหวัด โดยที่จังหวัดเหล่า
นี้มีผู้ที่มีปัญหาที่เกิดจากการดื่มฯ ประมาณร้อยละ 14 – 22 ของประชากรในแต่ละจังหวัด ดังตารางที่ 1.10 

 
ตารางที่ 1.10 ตารางแสดงจังหวัดที่มีความชุกของผู้ที่มีปัญหาที่เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่าง
น้อย1ปัญหาในกลุ่มเยาวชน15–19ปีสูงสุด10จังหวัดแรกของประเทศ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา: ผลการสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และดื่มสุราปี 2550 โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ 
เรียบเรียงโดย: ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา 
 
24. เมื่อมองภาพรวมรายจังหวัดทั่วประเทศโดยแบ่งตามความชุกของการมีปัญหาที่เกิดจากการดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์อย่างน้อย 1 ปัญหาในกลุ่มเยาวชน 15 – 19 ปีออกเป็น 4 ระดับโดยระบบQuartile ได้แก่ ความชุก
ระดับต่ำ(Q-1) คือความชุกของการมีปัญหาที่เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 1 ปัญหาน้อยกว่า
ร้อยละ 4.7 ความชุกระดับปานกลาง(Q-2) คืออยู่ระหว่างร้อยละ 4.7 – 8.0 ความชุกระดับค่อนข้างสูง(Q-3) คือ
อยู่ระหว่างร้อยละ 8.0 – 11.6 และความชุกระดับสูง(Q-4) คืออยู่ระหว่างร้อยละ 11.6 – 22.0 (ดังรูปที่ 1.9)  
และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างภาคพบว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจังหวัดที่มีความชุกของการมีปัญหาที่เกิดจาก
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 1 ปัญหาในระดับสูง มากที่สุดถึง 10 จังหวัด และ จังหวัดที่มีความชุกสูง
ที่สุดคือจังหวัดมุกดาหาร รองลงมาคือภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ และ พบ 7, 1 และ 1 จังหวัด ตามลำดับ 
และจังหวัดที่มีความชุกสูงที่สุดของทั้งสามภาคคือจังหวัดแพร่ สมุทรสาคร และตรัง ตามลำดับ    

รายงานสถานการณ์สุราประจำปี 2552 ศวส

    ปร–™า°ร„น ปร–™า°ร„น°≈ุà¡เยาว™น15-

    °≈ุà¡เยาว™น 19ปï∑’Ë¡’ปัญหา∑’Ëเ°ิ¥จา°าร

≈ำ¥ั∫   15-19ปï ¥◊Ë¡เ§ร◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈์Õยàาß

 ∑’Ë จัßหวั¥ ภา§ ∑ัÈßจัßหวั¥ นâÕย1ปัญหา

 จำนวน จำนวน รâÕย≈–

 1 แพร่ ภาคเหนือ 31,459 6,932 22.0

 2 มุกดาหาร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 35,332 7,707 21.8

 3 ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 138,994 25,641 18.4

 4 พะเยา ภาคเหนือ 39,649 6,413 16.2

 5 ยโสธร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 42,135 6,396 15.2

 6 ตรัง ภาคใต้ 58,469 8,692 14.9

 7 เชียงราย ภาคเหนือ 109,820 15,990 14.6

 8 ศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 128,513 18,480 14.4

 9 พิจิตร ภาคเหนือ 36,898 5,269 14.3

 10 กำแพงเพชร ภาคเหนือ 64,928 9,174 14.1

  กรุงเทพฯ  414,333 11,915 2.9

  ปร–เ∑ศ‰∑ย  5,257,291 443,517 8.4
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รูปที่1.9แผนภาพGISแสดงความชุกของประชากรอายุ15-19ปีที่ระบุว่ามีปัญหาที่เกิดจากการดื่มเครื่องดื่ม
ที่มีแอลกอฮอล์อย่างน้อย1อย่างเป็นรายจังหวัด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา: ผลการสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และดื่มสุราปี 2550 โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ 
เรียบเรียงโดย: ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา 
 

สรุปและวิเคราะห์เปรียบเทียบจังหวัดและภาคที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์

 
25. ด้วยปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นสิ่งที่มีความซับซ้อน การวัดความเป็นปัญหาจึงต้องใช้ดัชนีชี้วัด

หลายตัวประกอบกัน ดัชนีชี้วัดความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ใช้ในการสำรวจ
พฤติกรรมการดื่มสุรา ปี 2550 ของสำนักงานสถิติครั้งนี้ มีหลายดัชนี ซึ่งศูนย์วิจัยปัญหาสุราได้เลือกนำมาใช้
วิเคราะห์ปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้แก่ พฤติกรรมปกติเป็นผู้ดื่ม พฤติกรรมการดื่มประจำ       

บทที่1 สถานการณ์ด้านอุปสงค์ (Demand Situation) 
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ทุกสัปดาห์หรือทุกเดือน พฤติกรรมการดื่มประจำทุกวันหรือเกือบทุกวัน พฤติกรรมการดื่มแบบเมาหัวราน้ำ 
(Binge) อย่างน้อย 1 ครั้งใน 1 ปี และ การมีปัญหาจากการดื่มอย่างน้อย 1 ปัญหา และศูนย์วิจัยปัญหาสุราได้
ทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระหว่างภาคโดย
การนับจำนวนจังหวัดที่มีลักษณะของพฤติกรรมดังกล่าวข้างต้นในความชุกระดับสูง(Q-4) โดยเฉลี่ยของทุก
พฤติกรรมเป็นตัววัด และเปรียบเทียบจังหวัดที่เสี่ยงโดยการนับจำนวนพฤติกรรมดังกล่าวข้างต้นในความชุกระดับ
สูง(Q-4) ของจังหวัดนั้นๆ เป็นตัววัด 

 
การวิเคราะห์เปรียบเทียบจังหวัดและภาคที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ใน
กลุ่มประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป 
 
26. ในกลุ่มประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ภาคที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

เรียงตามลำดับจากมากไปน้อย คือ ภาคเหนือ (เฉลี่ย 8.4 จังหวัดต่อพฤติกรรมเสี่ยง หมายความว่า ในภาคเหนือ 
เฉลี่ย  8.4 จังหวัด ที่มีความชุกของพฤติกรรมเสี่ยงแต่ละพฤติกรรมอยู่ในระดับสูง) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(เฉลี่ย 6.0) ภาคกลาง (เฉลี่ย 4.2) และ ภาคใต้ (เฉลี่ย 0.2) ตามลำดับ นั่นคือภาคเหนือเป็นภาคที่มีความเสี่ยงสูง
ที่สุดต่อการเกิดปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ดังตารางที่ 1.11) 


ตารางที่ 1.11 ตารางแสดงการเปรียบเทียบความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ในกลุ่มประชากรอายุ15ปีขึ้นไปในระดับภาค

รายงานสถานการณ์สุราประจำปี 2552 ศวส

ที่มา: ผลการสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และดื่มสุราปี 2550 โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ 
เรียบเรียงโดย: ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา 
 
27. การเปรียบเทียบจังหวัดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประเทศไทย 

ในที่นี้ใช้ดัชนีจำนวนพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่จังหวัดมี
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ความชุกของพฤติกรรมนั้นๆในระดับสูง (Q-4) (พฤติกรรมเสี่ยง คือ สัดส่วนผู้ที่(ปกติ)เป็นผู้ดื่ม,ผู้ที่ดื่มประจำ       
ทุกสัปดาห์หรือทุกเดือน, ผู้ที่ดื่มทุกวันหรือเกือบทุกวัน, ผู้ที่ดื่มแบบเมาหัวราน้ำ(Binge)อย่างน้อย 1 ครั้งใน 1 ปี 
และ ผู้ที่มีปัญหาจากการดื่มฯอย่างน้อย 1 ปัญหา)  พบว่าจังหวัดที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาจากการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์สูงสุดของประเทศจำแนกรายภาคมีดังนี้ ภาคเหนือ ได้แก่ แพร่ พะเยา เชียงราย เชียงใหม่ 
ลำพูน น่าน พิษณุโลก กำแพงเพชร และตาก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ขอนแก่น มุกดาหาร นครพนม 
ร้อยเอ็ด บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ภาคกลาง ได้แก่ สระแก้ว และปราจีนบุรี ส่วนภาคใต้ไม่มีจังหวัดใดที่มีความเสี่ยง
สูงถึงสามพฤติกรรมเลยแม้แต่จังหวัดเดียว (ดังตารางที่ 1.12) 

 
ตารางที่1.12ตารางแสดงจังหวัดที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สูงสุด
ของประเทศในกลุ่มประชากรอายุ15ปีขึ้นไป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา: ผลการสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และดื่มสุราปี 2550 โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ 
เรียบเรียงโดย: ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา 
 
 

บทที่1

 ลำดับที่ จังหวัด æƒµิ°รร¡∑’Ë„™âเปìน¥ั™น’วั¥§วา¡เส’ËยßµàÕ°ารเ°ิ¥ปัญหาจา°°าร∫ริ‚ภ§ §àา¢Õß¥ั™น’

   เ§ร◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈์

   ผู้ที่(ปกติ) ผู้ที่ดื่มประจำ ผู้ที่ดื่มทุก ผู้ที่ดื่มแบบเมา ผู้ที่มีปัญหา จำนวน

   เป็นผู้ดื่ม ทุกสัปดาห์ วันหรือ หัวราน้ำ (Binge) จากการดื่มฯ æƒµิ°รร¡เสี่ยง

    หรือทุกเดือน เกือบทุกวัน อย่างน้อย อย่างน้อย ที่มีความชุก

      1 ครั้งใน 1 ปี 1 ปัญหา ระดับสูง(Q- 4)

 เหนือ

 1 แพร ่ / / / / / 5

 2 พะเยา / / / / / 5

 3 เชียงราย / / / / / 5

 4 เชียงใหม ่ / - /  / 4

 5 ลำพูน / - / - / 3

 6 น่าน / / - - / 3

 7 พิษณุโลก / - / - / 3

 8 กำแพงเพช / - - / / 3

 9 ตาก - / / - / 3

 ตะวันออกเฉียงเหนือ

 1 ขอนแก่น / / - / / 4

 2 มุกดาหาร / - -  / / 3

 3 นครพนม - / - / / 3

 4 ร้อยเอ็ด - / - / / 3

 5 บุรีรัมย ์ / / - / - 3

 6 สุรินทร ์ - - / / / 3

 กลาง

 1 สระแก้ว / - / / / 4

 2 ปราจีน / / - - / 3

 ใต้

 - - - - - - - -

สถานการณ์ด้านอุปสงค์ (Demand Situation) 
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รายงานสถานการณ์สุราประจำปี 2552 ศวส

การวิเคราะห์เปรียบเทียบจังหวัดและภาคที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
ในกลุ่มเยาวชนอายุ 15 – 19 ป ี
 
28. ในกลุ่มเยาวชนอายุ 15-19 ปี ภาคที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เรียง

ตามลำดับจากมากไปน้อย คือ ภาคเหนือ (เฉลี่ย 8.4 จังหวัดต่อพฤติกรรมเสี่ยงหรืออันตราย) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(เฉลี่ย 7.4) ภาคกลาง (เฉลี่ย 2.8) และภาคใต้(เฉลี่ย 0.4) นั่นคือภาคเหนือเป็นภาคที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดต่อการ
เกิดปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ดังตารางที่ 1.13) 

 
ตารางที่ 1.13 ตารางแสดงการเปรียบเทียบความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ในกลุ่มเยาวชนอายุ15–19ปีในระดับภาค













 
 
ที่มา: ผลการสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และดื่มสุราปี 2550 โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ 
เรียบเรียงโดย: ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา 
 
29. การเปรียบเทียบจังหวัดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประเทศ ในที่

นี้ใช้ดัชนีจำนวนพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่จังหวัดมี
ความชุกของพฤติกรรมนั้นๆในระดับสูง (Q-4) พบว่าจังหวัดที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาจากการบริโภค 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์สูงสุดของประเทศจำแนกรายภาคมีดังนี้ ภาคเหนือ ได้แก่ พะเยา กำแพงเพชร แพร่ 
เชียงราย เชียงใหม่ น่าน ลำพูน ลำปาง และเพชรบูรณ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ อำนาจเจริญ มุกดาหาร 
ขอนแก่น สุรินทร์ ร้อยเอ็ด และชัยภูมิ ภาคกลาง ได้แก่ สระแก้ว ส่วนภาคใต้ไม่มีจังหวัดใดที่มีความเสี่ยงสูงถึง
สามพฤติกรรมเลยแม้แต่จังหวัดเดียว (ดังตารางที่ 1.14) 
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ตารางที่ 1.14 ตารางแสดงชื่อ 16 จังหวัดที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์สูงสุดของประเทศในกลุ่มประชากรอายุ15–19ปี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา: ผลการสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และดื่มสุราปี 2550 โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ 
เรียบเรียงโดย: ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา 
 
ประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ประชาชนนิยมดื่ม 
 
30. ประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่คนไทย(อายุ 15 ปีขึ้นไป)นิยมดื่ม (ตอบได้มากกว่า 1 ประเภท) เรียงตามลำดับ 4 

ลำดับแรกดังนี้ เบียร์ ร้อยละ 60.9, สุราขาวหรือสุรากลั่นชุมชนร้อยละ 42.7, สุราสียี่ห้อไทย ร้อยละ 23.6, สุรา
ยี่ห้อต่างประเทศร้อยละ 4.7 (ดังตารางที่ 1.15) 

 

บทที่1

 ลำดับที่ จังหวัด æƒµิ°รร¡∑’Ë„™âเปìน¥ั™น’วั¥§วา¡เส’ËยßµàÕ°ารเ°ิ¥ปัญหาจา°°าร∫ริ‚ภ§ §àา¢Õß¥ั™น’

   เ§ร◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈์

   ผู้ที่(ปกติ) ผู้ที่ดื่มประจำ ผู้ที่ดื่มทุก ผู้ที่ดื่มแบบเมา ผู้ที่มีปัญหา จำนวน

   เป็นผู้ดื่ม ทุกสัปดาห์ วันหรือ หัวราน้ำ (Binge) จากการดื่มฯ æƒµิ°รร¡เสี่ยง

    หรือทุกเดือน เกือบทุกวัน อย่างน้อย อย่างน้อย ที่มีความชุก

      1 ครั้งใน 1 ปี 1 ปัญหา ระดับสูง(Q- 4)

เหนือ

 1 พะเยา / / / / / 5

 2 กำแพงเพชร / / / / / 5

 3 แพร่ / - / / / 4

 4 เชียงราย / / - - / 3

 5 เชียงใหม ่ - - / / / 3

 6 น่าน  / - - / / 3

 7 ลำพูน  - - / / / 3

 8 ลำปาง / / / - - 3

 9 เพชรบูรณ ์ / / - / - 3

 ตะวันออกเฉียงเหนือ

 1 อำนาจเจริญ / / / / - 4

 2 มุกดาหาร / / - / / 4

 3 ขอนแก่น            3

 4 สุรินทร ์ - - / / / 3

 5 ร้อยเอ็ด - / - / / 3

 6 ชัยภูม ิ / / - / - 3

 กลาง

 1 สระแก้ว / - - / / 3

 ใต้

 - - - - - - - -

สถานการณ์ด้านอุปสงค์ (Demand Situation) 
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รายงานสถานการณ์สุราประจำปี 2552 ศวส

31. เมื่อวิเคราะห์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ได้รับความนิยมเปรียบเทียบระหว่างภาค พบว่าเบียร์ได้รับความนิยมในลำดับ
ที่สูงของทุกภาค ส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนิยมสุราขาวหรือสุรากลั่นชุมชนใกล้เคียงกับเบียร์ 
แต่ ภาคใต้และภาคกลางนิยมดื่มสุรายี่ห้อไทยมากกว่าสุราขาวหรือสุรากลั่นชุมชน สุรายี่ห้อต่างประเทศใน
กรุงเทพฯและภาคกลางบริโภคมากกว่าภาคอื่น ยาดองเหล้าในภาคใต้และภาคกลางบริโภคมากกว่าภาคอื่นๆ (ดัง
ตารางที่ 1.15) 

 
ตารางที่1.15ตารางแสดงร้อยละของประชาชนที่นิยมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แต่ละประเภทจำแนกตามภาค
ในกลุ่มอายุ15ปีขึ้นไป(ตอบได้มากกว่า1ประเภท)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา: ผลการสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และดื่มสุราปี 2550 โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ 
เรียบเรียงโดย: ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา 
 
32. ประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เยาวชนไทย(อายุ 15 – 19 ปี)นิยมดื่ม (ตอบได้มากกว่า 1 ประเภท) เรียงตาม

ลำดับ 4 ลำดับแรกดังนี้ เบียร์ ร้อยละ 74.5, สุราขาวหรือสุรากลั่นชุมชนร้อยละ 37.6, สุราสียี่ห้อไทย ร้อยละ 
25.0, สุรายี่ห้อต่างประเทศร้อยละ 2.8 (ดังตารางที่ 1.16) 

 
33. เมื่อเปรียบเทียบประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่นิยมดื่มในกลุ่มเยาวชนอายุ 15 – 19 ปี กับประชาชนอายุ 15 ปี

ขึ้นไป พบว่าเยาวชนจะนิยมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร่วมสมัยมากขึ้น ได้แก่ เบียร์ และ นิยมดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ที่มีภาพลักษณ์ของวัฒนธรรมดั้งเดิมลดลง ได้แก่ สุราขาวหรือสุรากลั่นชุมชน สุราหมักพื้นบ้าน สุรา
จีน/เซี่ยงชุน/เหมาไถ และ ยาดองเหล้า (ดูเปรียบเทียบตารางที่ 1.16 กับตารางที่ 1.15) 

 



32

ตารางที่ 1.16 ตารางแสดงร้อยละของประชาชนที่นิยมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แต่ละประเภท จำแนกตามภาค
ในกลุ่มอายุ15ปีขึ้นไป(ตอบได้มากกว่า1ประเภท)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา: ผลการสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และดื่มสุราปี 2550 โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ 
เรียบเรียงโดย: ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา 
 
 
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผิดกฎหมาย (ครอบคลุมเครื่องดื่มฯที่ผลิตเถื่อนในประเทศและที่ลักลอบนำเข้าจากต่าง
ประเทศ) 
 
34. กลุ่มประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป (ที่ให้ข้อมูลต่อคำถามการมีประสบการณ์ดื่มเครื่องดื่มฯที่ผลิตเถื่อนในประเทศหรือ

ที่ลักลอบนำเข้าจากต่างประเทศ) โดยเฉลี่ยของประเทศไทยมีประสบการณ์ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผลิตเถื่อน
ในประเทศร้อยละ 7.6  และ มีประสบการณ์ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ลักลอบนำเข้าจากต่างประเทศร้อยละ 
0.8, ประชาชนในภาคเหนือเป็นกลุ่มที่เข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผลิตเถื่อนในประเทศสูงที่สุด คือร้อยละ 17.3 
ของประชาชนในภาคเหนือ และ ภาคใต้เป็นกลุ่มที่เข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ลักลอบนำเข้าจากต่างประเทศสูง
ที่สุด คือร้อยละ 1.4 ของประชาชนในภาคใต้ (ดังตารางที่ 1.17) 

 

บทที่1 สถานการณ์ด้านอุปสงค์ (Demand Situation) 
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ตารางที่1.17ตารางแสดงความชุกของประชากรอายุ15ปีขึ้นไปที่มีประสบการณ์ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่
ผิดกฎหมายในรอบ1ปี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา: ผลการสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และดื่มสุราปี 2550 โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ 
เรียบเรียงโดย: ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา 
 
35. กลุ่มเยาวชนอายุ 15 – 19 ปี (ที่ให้ข้อมูลต่อคำถามการมีประสบการณ์ดื่มเครื่องดื่มฯที่ผลิตเถื่อนในประเทศหรือที่

ลักลอบนำเข้าจากต่างประเทศ) โดยเฉลี่ยของประเทศไทยมีประสบการณ์ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผลิตเถื่อนใน
ประเทศร้อยละ 7.3 และ มีประสบการณ์ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ลักลอบนำเข้าจากต่างประเทศร้อยละ 6.6, 
เยาวชนในภาคเหนือเป็นกลุ่มที่เข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผลิตเถื่อนในประเทศสูงที่สุด คือร้อยละ 11.5 ของ
เยาวชนภาคเหนือกลุ่มอายุเดียวกัน และ ภาคใต้เป็นกลุ่มที่เข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ลักลอบนำเข้าจากต่าง
ประเทศสูงที่สุด คือร้อยละ 14.1 ของเยาวชนภาคใต้กลุ่มอายุเดียวกัน เยาวชนในกรุงเทพฯไม่มีประสบการณ์การ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผิดกฎหมาย (ดังตารางที่ 1.18) 

 
36. จากข้อมูลเปรียบเทียบการมีประสบการณ์ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผิดกฎหมายระหว่างเยาวชนอายุ 15 – 19 ปี 

กับ ประชากรอายุ 15 ปีขึ้น พบว่าการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผิดกฎหมายสอดคล้องกันระหว่างสองกลุ่ม 
คือ ภาคเหนือเป็นภาคที่ทั้งกลุ่มประชาชนและเยาวชนมีการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผลิตเถื่อนในประเทศได้
สูงที่สุดเมื่อเทียบกับภาคอื่นๆ และ ภาคใต้เป็นภาคที่ทั้งกลุ่มประชาชนและเยาวชนมีการเข้าถึงเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ที่ลักลอบนำเข้าจากต่างประเทศได้สูงที่สุดเมื่อเทียบกับภาคอื่นๆ ทั้งนี้กลุ่มเยาวชน(อายุ 15 – 19 ปี) 
ทุกภาค(ยกเว้นกรุงเทพฯ)มีความชุกการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ลักลอบนำเข้าจากต่างประเทศสูงกว่ากลุ่ม
ประชาชน(อายุ 15 ปีขึ้นไป) (ดังตารางที่ 1.18 และ 1.17) 

 

รายงานสถานการณ์สุราประจำปี 2552 ศวส
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ตารางที่1.18ตารางแสดงความชุกของประชากรอายุ15–19ปีที่มีประสบการณ์ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่
ผิดกฎหมายในรอบ1ปี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา: ผลการสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และดื่มสุราปี 2550 โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ 
เรียบเรียงโดย: ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา 
 

สรุปสถานการณ์ด้านอุปสงค์
 
37. สรุปสถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของคนไทย จากข้อมูลการสำรวจพฤติกรรมการดื่มสุรา ปี 2550 

(ดำเนินการสำรวจโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ) 
 
 

ประชาชนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป เป็นผู้ที่ปกติเป็นผู้ดื่มร้อยละ 29.3, มีพฤติกรรมดื่มใน 12 เดือนร้อยละ 30.0, มี
พฤติกรรมดื่มเป็นประจำทุกสัปดาห์หรือทุกเดือนร้อยละ 13.7, ดื่มเป็นประจำทุกวันหรือเกือบทุกวันร้อยละ 6.5, ดื่ม
แบบเมาหัวราน้ำ (Binge Drinking) อย่างน้อย 1 ครั้งใน 1 ปีร้อยละ 4.9, และมีปัญหาจากการดื่มแอลกอฮอล์อย่าง
น้อย 1 ปัญหา ร้อยละ 13.5;   ส่วนเยาวชนไทยอายุ 15 – 19 ปี เป็นผู้ที่ปกติเป็นผู้ดื่มร้อยละ 12.8, มีพฤติกรรมดื่มใน 
12 เดือนร้อยละ 12.9, มีพฤติกรรมดื่มเป็นประจำทุกสัปดาห์หรือทุกเดือนร้อยละ 6.7, ดื่มเป็นประจำทุกวันหรือเกือบ
ทุกวันร้อยละ 1.3 ดื่มแบบเมาหัวราน้ำ (Binge Drinking) อย่างน้อย 1 ครั้งใน 1 ปีร้อยละ 1.7 และมีปัญหาจากการ
ดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 1 ปัญหา ร้อยละ 8.4 

 
ภาคที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้แก่ ภาคเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคกลาง และภาคใต้ ตามลำดับ ทั้งประชาชนกลุ่มอายุ 15 ปีขึ้นไป และ เยาวชนกลุ่มอายุ 15 – 19 ปี 

บทที่1 สถานการณ์ด้านอุปสงค์ (Demand Situation) 
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สำหรับกลุ่มอายุ 15 ปีขึ้นไปนั้น จังหวัดที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ระดับประเทศ 6 ลำดับแรกของประเทศไทยมีดังนี้ จังหวัดแพร่ พะเยา เชียงราย เชียงใหม่ ขอนแก่น และสระแก้ว  
สำหรับกลุ่มอายุ 15 – 19 ปีนั้น จังหวัดที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 5 ลำดับ
แรกของประเทศไทยมีดังนี้ จังหวัดพะเยา กำแพงเพชร แพร่ อำนาจเจริญ และมุกดาหาร 

 
เบียร์เป็นที่นิยมดื่มของประชาชนและเยาวชนทุกภาค, สุราขาวหรือสุรากลั่นชุมชนมีความนิยมดื่มเท่ากับเบียร์

สำหรับภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนิยม และเป็นที่นิยมอันดับสามสำหรับภาคกลางและภาคใต้ แต่เป็น
อันดับสี่ของกรุงเทพฯ, เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เป็นที่นิยมดื่มรองลงมาของทุกภาค คือ สุราสียี่ห้อไทย และ สุรายี่ห้อ   
ต่างประเทศ ตามลำดับ 

 
ภาคเหนือเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผลิตเถื่อนในประเทศได้สูงที่สุด ขณะที่ภาคใต้เข้าถึงเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ที่ลักลอบนำเข้าจากต่างประเทศได้สูงที่สุด และ เยาวชนเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ลักลอบนำเข้าจาก
ต่างประเทศได้มากกว่าประชาชนทั่วไป 



C
ha

pt
er

 2
 

บทที่ 2 : สถานการณ์ด้านผลกระทบ (Impact Situation) 
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บทที่2
สถานการณ์ด้านผลกระทบ(ImpactSituation)



1. ข้อมูลในส่วนของสถานการณ์ด้านผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นี้ จะเป็นข้อมูลส่วนที่เพิ่มเติม
ข้อมูลล่าสุดจากฐานข้อมูลทะเบียน-ระเบียนประจำ และ ข้อมูลที่มีการสำรวจเพิ่มเติม หรือ ข้อมูลจากการศึกษา
วิจัยต่างๆ โดยที่ข้อมูลที่มีอยู่ในรายงานสถานการณ์สุราประจำปี 2549 - 2551 ที่ไม่ได้มีข้อมูลเพิ่มเติมต่อเนื่องจะ
ไม่ได้เขียนในรายงานสถานการณ์สุราประจำปี 2552 ฉบับนี้ โดยขอบเขตการรายงานสถานการณ์ด้านผลกระทบ
จากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปีนี้คือ  

  - ผลกระทบด้านอุบัติเหตุ 
  - แอลกอฮอล์กับอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล 
  - ผลกระทบด้านความรุนแรง 
  - การเฝ้าระวังผลกระทบที่เกิดจากการบริโภคแอลกอฮอล์ทางหนังสือพิมพ์ 
      ส่วนผลกระทบด้านสุขภาพ เศรฐกิจและเยาวชนได้นำเสนอไว้แล้วในรายงานสถานการณ์สุราประจำปี 2551 
 

ผลกระทบด้านอุบัติเหตุ
 
2. ข้อมูลจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีการเก็บสถิติจราจรทางบกในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร พบว่าจำนวนคดี

อุบัติเหตุที่มีสาเหตุจากการดื่มสุราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2543 จนถึงปี 2547  จากจำนวน 1,811 คดี   
เพิ่มขึ้นเป็น 9,279 คดี คิดเป็น 5 เท่า ในเวลา 5 ปี แต่ในปี 2548 ลดลงเหลือ 8,062 คดี จากนั้นมีการ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเป็น 8,389 คดี ในปี 2549 ต่อมาในปี 2550 และปี 2551 มีการปรับลดลง  
เป็น 5,472 คดี และ 3,571 คดี ตามลำดับ; สอดคล้องกับการลดลงของจำนวนของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุจราจรทางบก ซึ่งพบว่า จำนวนผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรทางบกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปี 2543 
จำนวน 53,111 ราย เป็น 94,364 ราย ในปี 2548 และลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2549-2551 มีจำนวน 
83,290 ราย,79,026 ราย และ 70,818 ราย ตามลำดับ ขณะที่ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบกมีแนวโน้ม
เช่นเดียวกันคือ ในปี 2543-2546 มีจำนวนเพิ่มขึ้นจาก 11,988 ราย เป็น 14,012 ราย และเริ่มลดลงอย่างต่อ
เนื่องตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา โดยมีจำนวนผู้เสียชีวิตในปี 2551 จำนวน 11,489 ราย (ดังรูปที่ 2.1) ซึ่งอาจ
อธิบายได้ว่าแนวโน้มของการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบกแปรผันตรงกับจำนวนคดีอุบัติเหตุที่
มีสาเหตุจากการดื่มสุรา ทั้งนี้การลดลงของทั้งคดีอุบัติเหตุที่มีสาเหตุจากการดื่มสุรา และ จำนวนการบาดเจ็บและ
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบกหลังปี 2547 เป็นต้นมา อาจจะเป็นผลจากการดำเนินมาตรการต่างๆ อย่าง
เข้มข้นของทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคมในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทั้งการออกมติคณะรัฐมนตรี การออกประกาศ
ต่างๆในประเด็นการห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การออกพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
การตรวจจับเมาแล้วขับอย่างจริงจังต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ การเพิ่มโทษ 
เมาแล้วขับ ตลอดจนการขึ้นภาษีสุรา การรณรงค์การให้การศึกษาและการบำบัดรักษา เป็นต้น 
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รูปที่ 2.1 แผนภูมิและกราฟแสดงจำนวนคดีอุบัติเหตุที่มีสาเหตุจากการดื่มสุรา จำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต
จากอุบัติเหตุจราจรทางบกพ.ศ.2438-2551
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : สถิติจราจรทางบก, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
เรียบเรียงโดย : ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา 
 
3. เมื่อคำนวณการเปลี่ยนแปลงนับจากปี 2547 ถึงปี 2551 พบว่า จำนวนคดีอุบัติเหตุจราจรทางบกที่มีสาเหตุจาก

การเมาสุรา ลดลงร้อยละ 61.0 จำนวนผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรทางบกลดลงร้อยละ 24.0 และ จำนวน    
ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรลดลงร้อยละ 16.5 สรุปได้ ดังตารางที่ 2.1  

 
ตารางที่ 2.1 ตารางแสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงของจำนวนคดีอุบัติเหตุจราจรจากการเมาสุรา, จำนวนผู้บาด
เจ็บจากอุบัติเหตุจราจรและจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรเปรียบเทียบระหว่างปี2547และ2551
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : สถิติจราจรทางบก, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
เรียบเรียงโดย : ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา 

รายงานสถานการณ์สุราประจำปี 2552 ศวสสถานการณ์ด้านผลกระทบ (Impact Situation) บทที่2
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4. จากการศึกษาข้อมูลจากรายงานสถานการณ์แนวโน้มการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุการขนส่ง   
พ.ศ.2541-2550 โดย แสงโฉม เกิดคล้าย และคณะ ซึ่งใช้ฐานข้อมูลการเฝ้าระวังการบาดเจ็บรุนแรง ของ     
สำนักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข โดยในปี 2547 มีเครือข่ายโรงพยาบาลทั้งหมด 26 แห่ง เพิ่มเป็น 29 
แห่งในปี 2550 ผลการศึกษา พบว่า มีการรายงานผู้บาดเจ็บรุนแรง จากทุกสาเหตุของการบาดเจ็บตั้งแต่
ปีพ.ศ.2541-2550 จำนวน 63,466-163,576 ราย รวมทั้งสิ้น 10 ปีเท่ากับ 1,265,876 ราย เฉลี่ยปีละ 126,588 
ราย โดยการบาดเจ็บรุนแรงกว่าครึ่งเกิดจากอุบัติเหตุการขนส่งซึ่งมีจำนวนสูงที่สุดคือ 652,982 ราย เฉลี่ยปีละ 
65,298 ราย คิดเป็นร้อยละ 51.6 ดังตารางที่ 2.2   

 
ตารางที่2.2ตารางแสดงจำนวนการบาดเจ็บรุนแรงจากสาเหตุต่างๆ5อันดับแรกประเทศไทยพ.ศ.2541-2550
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : รายงานสถานการณ์แนวโน้มการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุการขนส่ง พ.ศ.2541-2550,  
         แสงโฉม เกิดคล้าย และคณะ 
 
5. พฤติกรรมเสี่ยงหนึ่งที่สำคัญต่อการเกิดอุบัติเหตุการขนส่งคือ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งจากรายงานนี้พบว่า 

ในช่วงปี 2541-2550 มีผู้บาดเจ็บรุนแรงจากอุบัติเหตุการขนส่ง เนื่องจากการดื่มแอลกอฮอล์จำนวน 219,271 
ราย คิดเป็นร้อยละ 36.37 ของผู้บาดเจ็บรุนแรงจากอุบัติเหตุการขนส่งทั้งหมด โดยเมื่อพิจารณาผู้ขับขี่ที่ดื่ม
แอลกอฮอล์จำแนกตามกลุ่มอายุ พบว่า กลุ่มอายุ 20-24 ปี เป็นผู้ขับขี่ที่ดื่มแอลกอฮอล์สูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
20.65 รองลงมาคือกลุ่มอายุ  25-29 ปี ร้อยละ 19.42 และอายุ 15-19 ปี ร้อยละ 14.25 ดังรูปที่ 2.2 

 

รายงานสถานการณ์สุราประจำปี 2552 ศวสสถานการณ์ด้านผลกระทบ (Impact Situation) บทที่2
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รูปที่2.2แผนภูมิแสดงร้อยละของผู้ขับขี่ที่ดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ.2541-2550จำแนกตามกลุ่มอายุ
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : รายงานสถานการณ์แนวโน้มการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุการขนส่ง พ.ศ.2541-2550,  
        แสงโฉม เกิดคล้าย และคณะ 
 
6. จากการเฝ้าระวังการบาดเจ็บรุนแรงระดับชาติ( National Injury Surveillance) ปี 2551 ของสำนักระบาดวิทยา 

กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งได้รับข้อมูลจากเครือข่ายโรงพยาบาล 25 แห่ง จากทั้งหมด 30 แห่ง พบว่าการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้บาดเจ็บรุนแรง เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บรุนแรงในทุกสาเหตุ โดยผู้    
บาดเจ็บจากการถูกทำร้ายเป็นผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สูงสุดถึงร้อยละ 55.24 รองลงมาคืออุบัติเหตุขนส่งร้อย
ละ 34.3 และการตั้งใจทำร้ายตนเอง ร้อยละ 20.5 ดังตารางที่ 2.3 

 
ตารางที่ 2.3 ตารางแสดงจำนวนและร้อยละของผู้บาดเจ็บรุนแรง จำแนกตามพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ปี2551
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา: การเฝ้าระวังการบาดเจ็บรุนแรงระดับชาติ ( National Injury Surveillance)ปี 2551 ของสำนักระบาดวิทยา 
กระทรวงสาธารณสุข 
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แอลกอฮอล์กับอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล
 
7. ในช่วงเทศกาล งานประเพณีต่างๆ คนไทยมักจะมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อการเฉลิมฉลอง ซึ่งส่ง      

ผลกระทบต่อการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบกอย่างชัดเจน ดังรูปที่ 2.3 จะเห็นได้จากสถิติการเกิดคดีอุบัติเหตุจาก
การเมาสุราสูงมากในช่วงเดือนธันวาคม มกราคม และเมษายนของทุกปี ซึ่งเป็นช่วงเดือนแห่งเทศกาลปีใหม่ 
และสงกรานต์ของประเทศไทย เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลเฉลี่ยปี 2545-2551 พบว่า เดือนเมษายน ซึ่งเป็นเทศกาล
สงกรานต์ จะพบว่ามีจำนวนคดีอุบัติเหตุจากการเมาสุราโดยเฉลี่ย 770 คดี และเดือนธันวาคม – มกราคม 
จำนวนคดีอุบัติเหตุจากการเมาสุราโดยเฉลี่ย 752 คดี (เฉลี่ยจาก 661 และ 842) ขณะที่เฉลี่ยตลอดปีอยู่ที่ 509 
คดีดังรูปที่ 2.3 

 
รูปที่ 2.3 แสดงจำนวนคดีอุบัติเหตุจราจรทางบกที่มีสาเหตุจากการเมาสุรา จำแนกตามเดือนที่เกิดคดีจาก
การเมาสุราระหว่างปี2545-2551
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา :  สถิติจราจรทางบก, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
เรียบเรียงโดย : ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา 
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8. ข้อมูลจากศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พบว่า ในช่วงเทศกาลสำคัญ
ของปี คือ ปีใหม่และสงกรานต์ มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบกมากกว่าช่วงปกติตลอดปี กล่าวคือ ในช่วง 
ปีใหม่มีผู้เสียชีวิตมากกว่าช่วงปกติถึง 1.8-2.4 เท่า (เฉลี่ย 2 เท่า) และในช่วงสงกรานต์มีผู้เสียชีวิตมากกว่า       
ช่วงปกติถึง 1.5-2.6 เท่า (เฉลี่ย 1.9 เท่า) ดังตารางที่ 2.4 

 
ตารางที่2.4ตารางแสดงจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบกเปรียบเทียบระหว่างตลอดปี,ปีใหม่และ
สงกรานต์ตั้งแต่ปี2545-2551
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : ศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เรียบเรียงโดย : ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา 
 
9. ช่วงเทศกาลปีใหม่จะมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบก 1 คน ทุกๆ 16-27 นาที (เฉลี่ย 20 นาที) และช่วง

เทศกาลสงกรานต์จะมีผู้เสียชีวิต 1 คน ทุกๆ 15-27 นาที (เฉลี่ย 21 นาที) ดังตารางที่ 2.5 
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ตารางที่ 2.5 ตารางแสดงจำนวนและค่าเฉลี่ยของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบก เปรียบเทียบระหว่าง
เทศกาลปีใหม่กับสงกรานต์ตั้งแต่ปี2545-2551
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : ศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เรียบเรียงโดย : ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา 


วันฉลองสูงสุดวันดื่มสุราสูงสุดวันเสียชีวิตสูงสุด

 
10. ในเทศกาลปีใหม่ วันที่มีการเสียชีวิตสูงที่สุดส่วนใหญ่อยู่ในช่วงวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (ระหว่างวันที่ 31 

ธันวาคม และ 1 มกราคม) ของทุกปี ซึ่งมักจะเฉลิมฉลองกันด้วยการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จะเห็นได้จากสถิติ
การเกิดอุบัติเหตุและตายในปี 2545-2552 ซึ่งพบว่า คืนวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี จะมีการตายสูงสุด คือ ตาย 
74-148 ราย เฉลี่ย 104 ราย หรือคิดเป็น 3.1 – 6.2 ราย/ชั่วโมง หรือ ตายทุก 13.9 นาที ดังรูปที่ 2.4 
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รูปที่2.4กราฟแสดงการเปรียบเทียบจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบกในช่วงเทศกาลปีใหม่จำแนก
ตามวันตั้งแต่ปี2545-2552














 
ที่มา : ศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เรียบเรียงโดย : ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา 
 
11. เมื่อพิจารณาช่วงอายุของผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บในช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างปี 2550 - 2552 พบว่า กลุ่มอายุ 

15-19 ปี มีการบาดเจ็บและเสียชีวิตสูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 19.20-19.96 รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 30-39 ปี และ
กลุ่มอายุ 20-24 ปี มีการบาดเจ็บและเสียชีวิตคิดเป็นร้อยละ 16.54-18.04 และ 13.50-16.60 ตามลำดับ ดังรูป
ที่ 2.5 

 
รูปที่ 2.5 กราฟแสดงร้อยละของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตในช่วงเทศกาลปีใหม่ จำแนกตามกลุ่มอายุ ระหว่างปี
2550-2552
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : ศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เรียบเรียงโดย : ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา 
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12. ในเทศกาลสงกรานต์ วันที่มีการเสียชีวิตสูงสุดส่วนใหญ่อยู่ในช่วงวันที่ 13 เมษายน ของทุกปี ซึ่งมักจะมีการ 
เฉลิมฉลองกันด้วยการดื่มสุรา สอดคล้องกับสถิติการเกิดอุบัติเหตุและตายจากศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทาง
ถนน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในปี 2545-2552 พบว่า ในวันที่ 13 เมษายน ของทุกปี จะมีผู้เสียชีวิต
สูงที่สุด คือ ตาย 71-151 ราย (เฉลี่ย 102 ราย)  นั่นคือ มีผู้เสียชีวิต 1 คน ทุกๆ 10 - 20 นาที (เฉลี่ย 14.0 นาที) 
ผู้เสียชีวิตมีแนวโน้มลดลงตั้งแต่ปี 2546 (ดังรูปที่ 2.6) นั่นอาจจะหมายถึงการดำเนินงานภาครัฐและภาคประชา
สังคมได้มีมาตรการด้านต่างๆ ทั้งในด้านการรณรงค์ต่างๆ การตรวจจับดำเนินคดีตลอดจนการควบคุมการจำหน่าย 
เป็นต้น  

 
รูปที่ 2.6 กราฟแสดงการเปรียบเทียบจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบกในช่วงเทศกาลสงกรานต์
จำแนกตามวันตั้งแต่ปี2545-2552
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : ศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เรียบเรียงโดย : ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา 
 
13. เมื่อพิจารณาช่วงอายุของผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บในช่วงเทศกาลสงกรานต์  พบว่าในปี 2550 และ ปี 2551      

กลุ่มอายุ  30-39 ปี มีการบาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 19.28 และ ร้อยละ 17.35 รองลงมาคือกลุ่ม
อายุ 15-19 ปี ร้อยละ 15.98 และ ร้อยละ 16.18 ตามลำดับ แต่ในปี 2552 กลุ่มอายุ   15-19 ปี กลับเป็นกลุ่ม
อายุที่มีการบาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 16.97 ส่วนกลุ่มอายุ  30-39 ปี ปรับลดลงเป็นร้อยละ 
16.73 ดังรูปที่ 2.7 
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รูปที่ 2.7กราฟแสดงร้อยละของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตในช่วงเทศกาลสงกรานต์จำแนกตามช่วงอายุระหว่าง
ปี2550-2552
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : ศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เรียบเรียงโดย : ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา 
 
14. อัตราการเปลี่ยนแปลงของสัดส่วนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จากปี 2550 ถึง ปี 2552    

พบว่า กลุ่มช่วงอายุ 1-14 ปี ที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นสูงที่สุดคือ ร้อยละ  29.70 รองลงมาคือช่วงอายุ 
40 – 49 และ 15 – 19 ปี คิดเป็นร้อยละ 18.06 และ 6.17 ตามลำดับ ดังตารางที่ 2.6 

 
ตารางที่ 2.6 ตารางแสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงของสัดส่วนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตในช่วงเทศกาลสงกรานต์
จำแนกตามกลุ่มอายุปี2550-2552
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : ศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เรียบเรียงโดย : ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา 
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ผลกระทบด้านความรุนแรง
 
15. ข้อมูลจากการศึกษาสถิติความรุนแรงในครอบครัวจากหนังสือพิมพ์ปี 2550-2551 รวบรวมโดยมูลนิธิเพื่อนหญิง

พบว่า ในช่วงสองปีมีจำนวนการนำเสนอข่าวความรุนแรงในครอบครัวทั้งสิ้น 994 ข่าว โดยในปี 2550 มี 518 
ข่าว และลดลงเป็น 426 ข่าวในปี 2551 แต่สัดส่วนของข่าวความรุนแรงในครอบครัวที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เข้าไปเป็นปัจจัยกระตุ้นกลับมีจำนวนมากขึ้น จากร้อยละ 18.9 ในปี 2550 เป็นร้อยละ 21.6 ในปี 2551 ดัง
ตารางที่ 2.7  


ตารางที่ 2.7 ตารางแสดงจำนวนและร้อยละของข่าวความรุนแรงในครอบครัวที่มีแอลกอฮอล์เข้าไปเป็นปัจจัย
กระตุ้นให้เกิดความรุนแรงระหว่างปี2550–2551





 
 
ที่มา: มูลนิธิเพื่อนหญิง 
เรียบเรียงโดย: ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา 
 
16. เมื่อพิจารณาลักษณะของข่าวความรุนแรงในครอบครัวที่มีแอลกอฮอล์เข้าไปเป็นปัจจัยกระตุ้นในปี 2551 จำนวน

ทั้งสิ้น 92 ข่าว เป็นข่าวการฆ่ากันตายในครอบครัวมากที่สุดถึงร้อยละ 53.3 รองลงมาคือข่าวการฆ่าตัวตายและ
การทำร้ายกันตามลำดับ ดังตารางที่ 2.8 

 
ตารางที่2.8ตารางแสดงจำนวนและร้อยละของข่าวความรุนแรงในครอบครัวที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็น
ปัจจัยกระตุ้นจำแนกตามประเภทความรุนแรงปีพ.ศ2551
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : การนิ่งเฉยของสังคม = ความรุนแรงในครอบครัว, มูลนิธิเพื่อนหญิง 
เรียบเรียงโดย : ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา 
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การเฝ้าระวังผลกระทบที่เกิดจากการบริโภคแอลกอฮอล์ทางหนังสือพิมพ์
 
17. ศูนย์วิจัยปัญหาสุราทำการเฝ้าระวังผลกระทบที่เกิดจากการบริโภคแอลกอฮอล์ทางหนังสือพิมพ์ ทั้งหมด 9 ฉบับ 

คือ .ไทยรัฐ เดลินิวส์ ข่าวสด คมชัดลึก มติชน โพสต์ทูเดย์ แนวหน้า ผู้จัดการรายวันและกรุงเทพธุรกิจ        
(ส่วนแบ่งการตลาดรวม 80%) โดยทำการเฝ้าระวังตลอดปี 2551 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม) พบว่ามีการนำ
เสนอข่าวผลกระทบที่เกิดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งสิ้น 617 ข่าว เฉลี่ย 1.7 ข่าวต่อวัน โดยที่หนังสือพิมพ์
ข่าวสดมีการนำเสนอข่าวมากที่สุด 170 ข่าว คิดเป็นร้อยละ 27.55 รองลงมาคือไทยรัฐ 118 ข่าว คิดเป็นร้อยละ 
19.12 และ เดลินิวส์ 111 ข่าว คิดเป็นร้อยละ 17.99 ดังตารางที่ 2.9 

 
ตารางที่ 2.9 ตารางแสดงจำนวนและร้อยละของข่าวผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทางหนังสือพิมพ์
ปี2551จำแนกตามหนังสือพิมพ์















 
ที่มา : โครงการการเฝ้าระวังผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทางหนังสือพิมพ์ตลอด ปี 2551 ใน
หนังสือพิมพ์ 9 ฉบับ  โดยศูนย์วิจัยปัญหาสุรา 
 
18. จากการเฝ้าระวังผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทางหนังสือพิมพ์ตลอดปี 2551 พบว่ามีการเสนอ
ข่าวผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภทความรุนแรงทั่วไป เช่น การทะเลาะวิวาท ชกต่อย ยกพวกตีกัน ตลอด
จนการฆ่ากันตายมากที่สุด เป็นจำนวน 146 ข่าว คิดเป็นร้อยละ 35.44 รองลงมาคือประเภทอุบัติเหตุ 94 ข่าว คิดเป็น
ร้อยละ 22.82 และ ประเภทความรุนแรงในครอบครัว 62 ข่าว คิดเป็นร้อยละ 15.05 ดังตารางที่ 2.10 
 

รายงานสถานการณ์สุราประจำปี 2552 ศวสบทที่2 สถานการณ์ด้านผลกระทบ (Impact Situation) 
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ตารางที่ 2.10 ตารางแสดงจำนวนและร้อยละของประเด็นข่าวผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ทางหนังสือพิมพ์ปี2551จำแนกตามประเภทข่าว
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : โครงการการเฝ้าระวังผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทางหนังสือพิมพ์ตลอด ปี 2551 ใน
หนังสือพิมพ์ 9 ฉบับ โดยศูนย์วิจัยปัญหาสุรา 
 
19. เมื่อพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับผู้ก่อเหตุหรือผู้กระทำกับเหยื่อหรือผู้ถูกกระทำ ที่ตกเป็นข่าว พบว่า ผู้ก่อเหตุมีอัตรา

การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร้อยละ 87.2 ส่วนเหยื่อหรือผู้ถูกกระทำมีอัตราการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ร้อยละ 47.7 นั่นคือผู้ก่อเหตุมีอัตราการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากกว่าเหยื่อ 1.83 เท่า และเหยื่อกว่าครึ่ง
เป็นผู้ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์(ร้อยละ 52.3) ดังตารางที่ 2.10 

 
ตารางที่ 2.10 ตารางแสดงจำนวนและร้อยละของผู้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เป็นข่าวผลกระทบจากการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปี2551จำแนกตามพฤติกรรมการดื่ม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : โครงการการเฝ้าระวังผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทางหนังสือพิมพ์ตลอด ปี 2551  
        ในหนังสือพิมพ์ 9 ฉบับ โดยศูนย์วิจัยปัญหาสุรา 
 

รายงานสถานการณ์สุราประจำปี 2552 ศวสบทที่2
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บทที่ 3 : สถานการณ์ด้านอุปทานของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์(Supply Situation) 
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บทที่3
สถานการณ์ด้านอุปทานของ

เครื่องดื่มแอลกอฮอล(์SupplySituation)

1. ขอบเขตการรายงานสถานการณ์ด้านอุปทานเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปีนี้คือ  
 - ประมาณการปริมาณการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประเทศไทย 
 - โครงสร้างการขยายตัวและส่วนแบ่งของตลาดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
 - สัดส่วนการผลิตและการนำเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประเทศไทย 
 - โครงสร้างเม็ดเงินภาษีสรรพสามิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประเทศไทย 
 - โครงสร้างตลาดสุรานำเข้าจากต่างประเทศ 
 - จำนวนและรูปแบบการกระจายตัวของร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
 - สถานการณ์เหล้าปั่นกับเยาวชน 
 - การศึกษาสถานการณ์ด้านการโฆษณาและส่งเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
 

ประมาณการปริมาณการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประเทศไทย
 
2. ประมาณการปริมาณการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประเทศไทย คำนวณจากข้อมูลของปริมาณการจำหน่าย 

การผลิต และการนำเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
 เนื่องจากปริมาณการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในแต่ละปีไม่ได้สะท้อนถึงการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
ณ ปีที่ผลิตเท่าที่ควร เพราะเมื่อบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รู้ว่าจะมีการขึ้นภาษี ทางบริษัทจะมีการเพิ่มปริมาณ
การผลิตให้มากขึ้นกว่าก่อนที่จะมีการขึ้นภาษี  และในปีต่อมาจะมีปริมาณการผลิตน้อยลง ด้วยเหตุนี้ จึงใช้
ปริมาณการจำหน่ายในการประมาณการปริมาณการบริโภคเครื่องดื่มแอกลอฮอล์ประเภทที่มีการเก็บสต็อกได้ 
ได้แก่ สุรากลั่น ส่วนการผลิตเบียร์/ไวน์/สุราแช่  ซึ่งไม่สามารถเก็บสต็อกข้ามปีได้ แต่เมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ข้อมูลปริมาณการผลิตและจำหน่ายของเบียร์  พบว่า ปริมาณการผลิตเบียร์มากกว่าปริมาณการจำหน่ายเบียร์ 
เนื่องจากปริมาณการผลิตจำนวนหนึ่งถูกนำไปจัดจำหน่ายยังต่างประเทศทำให้ไม่สะท้อนปริมาณการดื่มได้ชัดเจน
เช่นกัน ดังนั้น ศูนย์วิจัยปัญหาสุราจึงวิเคราะห์ประมาณการปริมาณการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประเทศ
ไทย โดยใช้ข้อมูลจากปริมาณการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของกรมสรรพสามิต ซึ่งมีข้อมูลการจำหน่ายของ
สุราขาว/สุราผสม/สุราปรุงพิเศษ/สุราพิเศษ (รวมวิสกี้, บรั่นดี, ลิเคียว, รัม, สุราจีน)/เบียร์ และไวน์ มาวิเคราะห์
ร่วมกับข้อมูลปริมาณการผลิตสุราพื้นเมือง (เนื่องจากสุราพื้นเมืองไม่สามารถผลิตและเก็บสต็อกได้นานข้ามปี  
เพราะเป็นสุราหมักและไม่ได้มีการผลิตเพื่อส่งออกแบบชัดเจน จึงน่าจะสะท้อนปริมาณการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในประเทศได้ดีกว่า) และข้อมูลปริมาณสุรานำเข้าจากต่างประเทศ (ซึ่งวิเคราะห์แนวโน้มแล้วพบว่า
ไม่ได้มีพฤติกรรมการนำเข้ามาเก็บสต็อกเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีแต่อย่างใด  จึงน่าจะสะท้อนปริมาณการบริโภค  

รายงานสถานการณ์สุราประจำปี 2552 ศวส
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เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ดีเช่นกัน) เพื่อสะท้อนภาพปริมาณการดื่มให้ใกล้เคียงที่สุด ทั้งนี้ประมาณการปริมาณ 
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อหัวประชากร คำนวณจากปริมาณเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หารด้วยจำนวน
ประชากรของปีนั้นๆ ที่มีอายุ 15 ปี เนื่องจากประชากรที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี มีการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
น้อยมาก ดังแสดงรายละเอียดไว้ในตารางที่ 3.1 

3. จากตารางที่ 3.1 ประมาณการปริมาณการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยใช้ปริมาณเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เฉลี่ย
ต่อคนต่อปี พบว่าในภาพรวมของปริมาณเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภท มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2540-2550 
โดยมีปริมาณเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เฉลี่ยต่อคนต่อปีอยู่ที่ 37.9 ลิตร เพิ่มขึ้นเป็น 51.0 ลิตร จากนั้นลดลงในปี 
2551 เป็น 45.7 ลิตร แต่เมื่อแยกพิจารณาตามประเภทของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พบว่า เบียร์ มีแนวโน้มเช่น
เดียวกับภาพรวมการประมาณการของปริมาณเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภทคือ เพิ่มขึ้นจาก 19.8 ลิตร/คน  
ในปี 2540 เป็น 35.2 ลิตร/คน ในปี 2550 และปรับลดลงเป็น 30.1 ลิตร/คน ในปี 2551 ส่วนสุรากลั่น ซึ่งรวม
สุราขาว สุราผสม สุราปรุงพิเศษ สุราพิเศษและสุรานำเข้า พบว่ามีแนวโน้มลดลง โดยในปี 2540 ปริมาณ   
การบริโภคสุรากลั่นคิดเป็น18.0 ลิตร/คน ลดลงเป็น 15.6 ลิตร/คนในปี 2551 ส่วนไวน์คำนวณปริมาณการ
บริโภคโดยรวมกับสุราแช่พื้นเมืองเช่น ไวน์หมากเม่า ไวน์มะขาม เป็นต้น พบว่า คนไทยนิยมดื่มไวน์น้อยมาก มี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วงปี2540 -2547 เพิ่มจาก 0.09 ลิตร/คน เป็น 0.81ลิตร/คน แต่หลังจากนั้นปรับลดลง
เรื่อยๆ โดยในปี 2551 เหลือเพียง 0.03 ลิตร/คน 

  โดยสรุปในปี 2551ประมาณการปริมาณการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของคนไทย ลดลงทุกประเภท 
สาเหตุอาจจะเนื่องมาจาก สภาวะเศษฐกิจของประเทศที่อยู่ในภาวะถดถอยควบคู่กับการดำเนินการมาตรการ
ต่างๆของภาครัฐและประชาคม เช่นการขึ้นภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การออกพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ 2551 การรณรงค์ลด ละ เลิก เหล้า เป็นต้น 

 
ตารางที่3.1แสดงการประมาณการปริมาณการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประเทศไทยระหว่างปีพ.ศ.2540-2551
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง  
เรียบเรียงโดย : ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา 

รายงานสถานการณ์สุราประจำปี 2552 ศวสบทที่3 สถานการณ์ด้านอุปทานของ 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์(Supply Situation) 
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รูปที่ 3.1 กราฟแสดงโครงสร้างการขยายตัวและส่วนแบ่งของตลาดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของ
ประเทศไทยระหว่างปีพ.ศ.2540–2551
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง 
เรียบเรียงโดย : ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา 
 

โครงสร้างการขยายตัวและส่วนแบ่งของตลาดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประเทศไทย
 
4. แนวโน้มการขยายตัวของตลาดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จากตารางที่ 3.1 และรูปที่ 3.1 พบว่า ภาพรวม

ตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2540-2550 จาก 1649.55 ล้านลิตร/ปี เป็น 2478.31 
ล้านลิตร/ปี จากนั้นปรับลดลงเป็น 2,241.95 ล้านลิตร/ปี ในปี 2551 เมื่อแยกพิจารณาแนวโน้มการขยายตัวของ
ตลาดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยแบ่งตามประเภทของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วง 12 ปี ตั้งแต่ปี 
2540-2551 พบว่า เบียร์ สุรานำเข้า และสุราพิเศษ มีการขยายตัวของตลาดเพิ่มขึ้น ส่วนสุราผสม สุราปรุง
พิเศษ สุราพื้นเมืองและไวน์ มีการขยายตัวลดลง ส่วนสุราขาวมีปริมาณการจำหน่ายค่อนข้างคงที่ อาจกล่าวได้ว่า
แทบจะไม่มีการขยายตัวของตลาด 

5. การขยายตัวของตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปี 2551 เมื่อเทียบกับปี 2550 พบว่า สุราผสม สุรานำเข้าและสุรา
พื้นเมือง มีการขยายตัวของตลาดเพิ่มขึ้น โดยสุราผสมมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 49.7 จาก 75.3 ล้านลิตร
ในปี 2550 เป็น 112.7 ล้านลิตรในปี 2551 ส่วนเบียร์ ไวน์และสุราอื่นๆ มีการขยายตัวลดลง ซึ่งอาจจะเป็นผล
มาจากการขึ้นภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

6. โครงสร้างส่วนแบ่งของตลาดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตั้งแต่ปี 2540-2551 พบว่า เบียร์ มีส่วนแบ่งของ
ตลาดมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 52.4-69.0 รองลงมาคือ สุราขาว ร้อยละ 19.4-27.3  ส่วนลำดับที่สาม ในช่วง
แรกในปี 2540-2544 คือสุราผสม หลังจากนั้นจนถึงปัจจุบัน (2551) สุรานำเข้ามีส่วนแบ่งของตลาดเป็นลำดับ   
ที่สาม ดังแสดงรายละเอียดไว้ในตารางที่ 3.2 
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ตารางที่3.2ตารางแสดงโครงสร้างส่วนแบ่งของตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตั้งแต่ปี2540-2551
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง 
เรียบเรียงโดย : ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา 
 
7. จากตารางที่ 3.2 ส่วนแบ่งของตลาดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปี 2551 เมื่อเทียบกับปี 2550 พบว่า สุรา

ผสม สุรานำเข้าและสุราขาว มีส่วนแบ่งของตลาดเพิ่มขึ้น โดยสุราผสมมีส่วนแบ่งเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 66.7 ส่วนเบียร์ 
และสุราพิเศษ มีส่วนแบ่งของตลาดลดลง  ส่วนสุราปรุงพิเศษ ไวน์และสุราพื้นเมืองมีส่วนแบ่งของตลาดน้อยมาก 

 
สัดส่วนการผลิตและการนำเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮล์ของประเทศไทย

 
8. ข้อมูลโครงสร้างของปริมาณการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศ และการนำเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จาก

ตารางที่ 3.3 พบว่า ยอดรวมปริมาณการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศและการนำเข้าจากต่างประเทศมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นมาตลอด โดยเพิ่มขึ้นจาก 1,391.2 ล้านลิตร ในปี 2538 เป็น 2,980.7 ล้านลิตร ในปี 2551  ซึ่ง
ขยายตัวเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ114.26 ในเวลา 12 ปี หรือเพิ่มข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 9.52 ต่อปี    
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รูปที่3.2กราฟแสดงแนวโน้มปริมาณการผลิตและนำเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์(ล้านลิตร)
ระหว่างปีพ.ศ.2538-พ.ศ.2551จำแนกตามประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง 
เรียบเรียงโดย : ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา 
 
9. เมื่อนำสัดส่วนการผลิตและการนำเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประเทศไทย มาวิเคราะห์ สัดส่วนการผลิตและ

นำเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 3 อันดับแรก คือ เบียร์ สุราขาว และสุรานำเข้าตามลำดับ 
  - อันดับที่ 1 เบียร์ พบว่าเบียร์มีสัดส่วนการผลิตมากที่สุดและมากขึ้นทุกปีจาก 641.1 ล้านลิตรในปี 2538 

เพิ่มเป็น 2209.7 ล้านลิตร ในปี 2551 คิดเป็นเพิ่มขึ้นถึง 3.4 เท่า ทั้งนี้ แม้ข้อมูลการจำหน่ายเบียร์ใน
ประเทศจะลดลง ในปี 2551 แต่จำนวนการผลิตยังเพิ่มขึ้น เนื่องมาจาก มีการส่งเบียร์ออกไปขายในต่าง
ประเทศ 

  - อันดับที่ 2 สุราขาว พบว่าการผลิตมีแนวโน้มลดลงคือจาก 378.1 ล้านลิตรในปี 2538 เป็น 277.1 ล้านลิตร 
ในปี 2551 แต่การผลิตในแต่ละปีมีการแกว่งตัวขึ้นลงอย่างมาก ดังรูปที่ 3.2 ซึ่งพบว่าในปี 2542 มีการ
ผลิตเพิ่มขึ้นแต่ต่อมาในปี 2543 มีการผลิตลดลงอย่างมาก ทั้งนี้เนื่องจากเมื่อสิ้นปี 2542 มีการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายจากการให้สัมปทานการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่เอกชน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาส
ให้มีการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยเสรี พร้อมกับการขึ้นภาษีสรรพสามิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน        
ปี 2543 จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าว ทำให้บริษัทที่ผลิตสุราขาวได้ผลิตสุราขาวกักตุนไว้สำหรับ
ขายในอีก 3 ปีข้างหน้าเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีในอัตราใหม่ ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นผลให้ปี 2542 มีการผลิต       
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สุราขาวเป็นจำนวนมากและมีการผลิตลดลงในปี 2543 และ ปี 2544 ส่วนในปี 2551 เมื่อเทียบกับปี 
2550 ปริมาณการผลิตสุราขาวลดลง จาก 362.1 ล้านลิตร เป็น 300.6 ล้านลิตร เนื่องจาก เมื่อเดือน
สิงหาคม ปี 2550 มีการขึ้นภาษีสุราขาวทั้งตามปริมาณและตามมูลค่า  

  - อันดับ 3 สุรานำเข้าจากต่างประเทศ มีแนวโน้มการนำเข้ามากขึ้นโดยตลอดเช่นกันคือ จาก 19.98 ล้าน
ลิตรในปี 2538 เพิ่มเป็น 156.2 ล้านลิตรในปี 2551 เพิ่มขึ้นถึง 6.8 เท่า 

 ส่วนสุราประเภทอื่นที่มีสัดส่วนการผลิตน้อย แต่มีแนวโน้มการผลิตที่มากขึ้น คือ สุราผสม วิสกี้ ไวน์ สุราพื้น 
 เมือง และสุราสามทับ  ส่วนสุราที่มีแนวโน้มการผลิตที่ลดลง คือ สุราปรุงพิเศษ  รัม และบรั่นดี 
10. สัดส่วนการผลิตและการนำเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปี 2551 พบว่าเบียร์มีสัดส่วนการผลิตสูงสุดถึงร้อยละ 

76.28 รองลงมาคือสุราขาว ร้อยละ 10.08 และสุรานำเข้าร้อยละ 5.39 ดังรูปที่ 3.3 
 
รูปที่3.3แผนภูมิกงแสดงสัดส่วนปริมาณการผลิตและนำเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์(ล้านลิตร)ปีพ.ศ.2551
จำแนกตามประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง 
เรียบเรียงโดย : ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา 


โครงสร้างเม็ดเงินภาษีสรรพสามิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประเทศไทย

 
11. โครงสร้างภาษีสรรพสามิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประเทศไทย เมื่อพิจารณาเม็ดเงินภาษีจากเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ที่ผลิตในประเทศและสุรานำเข้าจากต่างประเทศโดยรวมพบว่า เม็ดเงินภาษีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 
จาก 33,347.5 ล้านบาทในปี 2538 เพิ่มเป็น 90,186.1 ล้านบาท ในปี 2551 นั่นคือเพิ่มขึ้นถึง 2.7 เท่า ใน 13 ปี 
โดยสัดส่วนของเงินภาษีที่มากที่สุดจากเบียร์ ในปี 2551 มีสัดส่วนถึง ร้อยละ 59.18 รองลงมาคือ สุราขาว      
ร้อยละ 12.87 และสุราผสมร้อยละ 10 ดังตารางที่ 3.4 และรูปที่ 3.4 
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รูปที่ 3.4 กราฟแสดงแนวโน้มของขนาดและสัดส่วนของเม็ดเงินภาษีสรรพสามิตจากการผลิตและการนำเข้า
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์งประเทศระหว่างปีพ.ศ.2538-2551
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง 
เรียบเรียงโดย : ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา 
 
12. เมื่อวิเคราะห์เม็ดเงินภาษีตามชนิดของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พบว่าเบียร์ให้เม็ดเงินสูงขึ้นทุกปี โดยในปี 2538 เก็บ

ภาษีจากเบียร์เป็นเงิน 15,084.5 ล้านบาท เพิ่มเป็น 53,369.5 ล้านบาทในปี 2551 เพิ่มขึ้น 3.5 เท่า ส่วนสุราขาว
ให้เม็ดเงินภาษีเป็นอันดับสองโดย ในปี2538 เก็บภาษีได้ 3,760 ล้านบาทเพิ่มขึ้นเป็น 11,605.3 ล้านบาท        
ในปี 2551 เพิ่มขึ้น 3.1 เท่า แม้สุราขาวจะมีการเพิ่มอัตราภาษีอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันเก็บอยู่ที่ 120 ต่อลิตร
แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ แต่เป็นการเพิ่มในอัตราที่ต่ำมากเมื่อเทียบกับสุราประเภทอื่นๆ เช่น สุราพิเศษ สุราปรุงพิเศษ 
วิสกี้ บรั่นดี ซึ่งมีอัตราภาษีอยู่ที่ 400 บาทต่อลิตรแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ สุราขาวเป็นสุราที่มีดีกรีสูงเสียภาษีต่ำทำให้
ราคาถูก จึงเป็นที่นิยมบริโภคของผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่ติดสุรา เพราะสามารถเมาได้ในราคาถูก ดังนั้นรัฐจึง     
ควรจะเพิ่มภาษีสุราขาวให้สูงขึ้น 

 
โครงสร้างตลาดสุรานำเข้าจากต่างประเทศ

 
13. สุรานำเข้าจากต่างประเทศมีส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับที่ 3 รองจากเบียร์และสุราขาว โดยสุรานำเข้ามีแนวโน้ม

การนำเข้าสูงขึ้นในช่วง 13 ปี (2538-2551) ถึง 7.8 เท่า จาก 19.98 ล้านลิตรในปี 2538 เพิ่มเป็น 156.2 ล้าน
ลิตร ในปี 2551 ดังตารางที่ 3.3 และรูปที่ 3.3 

14. นโยบายที่มีผลต่อตลาดสุรานำเข้าจากต่างประเทศ คือ การเปิดเขตการค้าเสรี FTA (Free Trade Agreement) 
โดยเริ่มที่การเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Agreement หรือ AFTA) ซึ่งเกิดขึ้นมาจาก 
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ASEAN  (The Association of South East Asian Nations) คือสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1967 ตามปฏิญญาอาเซียน (ASEAN Declaration)  ปัจจุบันมีสมาชิก 10 ประเทศ ได้แก่   
บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย เวียดนาม ลาว พม่า และกัมพูชา โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อกระตุ้นความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความก้าวหน้าทางสังคม และการพัฒนาทางวัฒนธรรม  เพื่อส่ง
เสริมสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค และเพื่อส่งเสริมความร่วมมือและความช่วยเหลือในเรื่องที่เป็นผล
ประโยชน์ร่วมกันของประเทศสมาชิก เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้านความเจริญเติบโตและความร่วมมือทางด้าน
เศรษฐกิจของภูมิภาค    

15. จากข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียนหรืออาฟตา  ประเทศไทยได้ออกกฏกระทรวงกำหนดชนิดสุราและอัตราภาษี 
พ.ศ.2546  โดยให้เรียกเก็บภาษีสำหรับสุราที่ทำในราชอาณาจักรและสุราที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร  ส่งผลให้
ภาษีศุลกากรนำเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่นำเข้าจากประเทศในกลุ่มอาเซียนลดลงจากร้อยละ 60 เหลือร้อยละ 5 
ซึ่งเท่ากับลดลง 12 เท่า เป็นผลให้ส่วนแบ่งมูลค่าตลาดของสุรานำเข้าจากกลุ่มประเทศอาเซียนเพิ่มขึ้นจาก 
99.25 ล้านบาท ในปี 2545 เป็น 787.39 ล้านบาท ในปี 2546 นั่นคือเพิ่มขึ้นร้อยละ 693.3 ดังตารางที่ 3.5 และ
ภาษีศุลกากรนำเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่นำเข้าจากประเทศในกลุ่มอาเซียนจะเท่ากับร้อยละ 0 ในปี 2553       
นั่นคือ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่นำเข้าจากประเทศในกลุ่มอาเซียนจะไม่ต้องเสียภาษีศุลกากรอีกต่อไป 

 
ตารางที่3.5แสดงมูลค่าการนำเข้าสุราจากต่างประเทศจำแนกตามแหล่งนำเข้า(ล้านบาท)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร  
เรียบเรียงโดย : ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา 
 
16. จากการศึกษาเรื่องความอ่อนไหวของนโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อความตกลงการค้านานาชาติ โดย 

อารีกุล พวงสุวรรณ แผนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านแอลกอฮอล์ พบว่าการทำความตกลงการค้านานาชาติ      
ภายใต้กฎระเบียบขององค์กรการค้าโลก (World Trade Organization) หรือ WTO ซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งใน
สมาชิกนั้น มีรายละเอียดและข้อบังคับหลายประการที่อาจทำให้นโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศ
ได้รับผลกระทบ(โดยเฉพาะนโยบายควบคุมแอลกอฮอล์ที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่ามีประสิทธิผลเป็นลำดับต้นๆ  
เช่น การควบคุมการจำหน่าย (เวลา ใบอนุญาต จุดขาย) การควบคุมการเข้าถึง และการจำกัดการโฆษณา) 
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เนื่องจาก WTO มีความแตกต่างจากสนธิสัญญาหรือกฎบัตรอื่นๆ เพราะมีภาระผูกพันตามกฎหมาย มีระบบศาล
รองรับและมีการลงโทษ ซึ่งบังคับให้ประเทศสมาชิกต้องทำตามที่ได้ตกลงไว้ ไม่เช่นนั้นจะต้องจ่ายค่าชดเชยหรือ
ได้รับมาตรการตอบโต้ การเจรจาการค้าในเวทีระดับโลกเริ่มมาตั้งแต่ปี 2490 จนถึงปัจจุบันมีการเจรจามาแล้ว 8 
รอบ ปัจจุบันคือรอบที่ 9 เรียกว่า “รอบโดฮา” (Doha Development Agenda) เริ่มเจรจาตั้งแต่ปี 2539 จนถึง
ปัจจุบัน หากประเทศคู่เจรจาที่ทำข้อตกลงการค้าเสรีร่วมกันแล้วต้องการถอนหรือปรับเปลี่ยนข้อตกลงหรือข้อ
ผูกพัน ประเทศคู่เจรจาสามารถทำได้ แต่ต้องหลังจากที่ข้อตกลงหรือข้อผูกพันนั้นมีผลบังคับใช้ไปแล้ว 3 ปี 
นอกจากนี้ประเทศที่ขอเปลี่ยนแปลงหรือขอถอนข้อผูกพันอาจจะต้องจ่ายค่าชดเชยที่จำเป็นแก่ประเทศคู่สัญญา 
เพื่อให้ประเทศคู่สัญญาได้รับสิทธิประโยชน์ที่พึงมีเท่ากับตอนที่ใช้ข้อผูกพันเดิม หากไม่สามารถบรรลุข้อตกลงด้วย
การเจรจาได้ประเทศคู่สัญญาสามารถนำเรื่องเข้าสู่การตัดสินของคณะอนุญาโตตุลาการได้ ข้อยกเว้นที่มีในความ
ตกลงคือจะไม่ครอบคลุมหากมาตรการนั้นๆเป็นไปเพื่อปกป้องศีลธรรมอันดีหรือความสงบเรียบร้อยในบ้านเมือง 
ปกป้องประชาชน สัตว์ หรือ พืชหรือสุขภาพ แต่การตีความทำได้ยาก ขึ้นอยู่กับนักกฎหมาย 

17. จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นทั้งหมด อาจจะสรุปได้ว่า การที่จะนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งเป็นสินค้าที่ก่อให้เกิด
ปัญหาและภาระต่อสังคมอย่างมหาศาล ทั้งผลกระทบต่อสังคม สุขภาพและเศรษฐกิจ เข้าไปเป็นหนึ่งในสินค้า     
ที่อยู่ในข้อตกลงควรทำอย่างระมัดระวัง เพราะจะกระทบต่อสังคมและสุขภาพของประชาชน อีกทั้งเมื่ออยู่ในข้อ
ตกลงแล้ว การถอนหรือปรับเปลี่ยนข้อตกลงหรือข้อผูกพันทำได้ยาก   

 
จำนวนและรูปแบบการกระจายตัวของร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

 
18. พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 กำหนดให้ผู้ที่จะจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต้องขออนุญาตจากกรมสรรพ

สามิต กรมสรรพสามิตแบ่งการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ออกเป็น 7 ประเภท แต่ละประเภทมีค่าธรรมเนียม
การจำหน่ายไม่เท่ากัน (ดังตารางที่ 3.6) โดยประเภทที่มีการขออนุญาตจำหน่ายมากที่สุด คือประเภทที่ 4         
การจำหน่ายสุราไทย ครั้งละไม่เกิน 10 ลิตร (ค้าปลีก) ซึ่งมีค่าธรรมเนียมที่ถูกมากเพียง100 บาท/ปี (27 สตางค์/
วัน) ในปี 2551 มีการขออนุญาตจำหน่ายถึง 433,587 ฉบับ รองลงมาคือ ประเภทที่ 3 การจำหน่ายสุรา           
ทุกประเภททั้งสุราไทยและสุราต่างประเทศ ครั้งละไม่เกิน 10 ลิตร (ค้าปลีก) มีค่าธรรมเนียมอยู่ที่ 1500 บาท/ปี 
(4.17 บาท/วัน) ในปี 2551 มีการขออนุญาตจำหน่ายถึง 72,282 ฉบับ และในปัจจุบันกรมสรรพสามิตได้พัฒนา
ระบบการให้บริการขอใบอนุญาตจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นแบบ One stop service  ทำให้เกิดความ
สะดวกต่อการขอใบอนุญาตจำหน่ายอย่างมาก สามารถขอได้อย่างรวดเร็วภายในหนึ่งวัน จึงทำให้มีการขอ
อนุญาตจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สูงถึงเฉลี่ยกว่าปีละ 500,000 ฉบับ (ดังตารางที่ 3.7) 

รายงานสถานการณ์สุราประจำปี 2552 ศวสบทที่3 สถานการณ์ด้านอุปทานของ 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์(Supply Situation) 



62

ตารางที่3.6ตารางแสดงอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง 
เรียบเรียงโดย : ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา 
 
ตารางที่3.7ตารางแสดงจำนวนใบอนุญาตการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภทต่างๆทั่วราชอาณาจักร
ตั้งแต่พ.ศ.2540-2551
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : รศ.ดร.จุไร ทัพวงษ์ โครงการการศึกษาเปรียบเทียบมาตรการควบคุมการจำหน่ายสุราด้วยกลไกการออกใบ
อนุญาตจำหน่ายสุราของต่างประเทศและประเทศไทย 
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19. จากตารางที่ 3.7 ข้อมูลร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้จากข้อมูลจำนวนใบอนุญาตจำหน่ายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ของกรมสรรพสามิต ซึ่งพบว่าแนวโน้มของภาพรวมจำนวนใบอนุญาตจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ทุกประเภท ตั้งแต่ปี 2540-2551 เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยจาก 484,082 ฉบับ เป็น 519,321 ฉบับ เพิ่มขึ้นร้อยละ 
7.3 แต่เมื่อพิจารณาแยกตามประเภทของใบอนุญาตจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบว่า ใบอนุญาตจำหน่าย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภทที่ 3 การค้าปลีกทั้งสุราไทยและสุราต่างประเทศ ในช่วงเวลา 12 ปี มีจำนวนใบ
อนุญาตเพิ่มขึ้นถึงประมาณ 3 เท่า จาก 24,439 ฉบับ ในปี 2540 เป็น 72,282 ฉบับ ในปี 2551 เช่นเดียวกับใบ
อนุญาตจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภทที่ 1 การขายส่งทั้งสุราไทยและสุราต่างประเทศ และประเภทที่ 2 
การขายส่งสุราไทย ในช่วงเวลา 12 ปี มีจำนวนใบอนุญาตเพิ่มขึ้นถึง 1.8 และ 5.4 เท่า จาก 522 และ 2,094 
ฉบับ ในปี 2540 เป็น 914 และ11,387ฉบับ ในปี 2551 ตามลำดับ ส่วนใบอนุญาตจำหน่ายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ประเภทอื่นๆ มีแนวโน้มลดลง 

 
การกระจายตัวของร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

 
20. ศูนย์วิจัยปัญหาสุราสนับสนุนทุนให้ ผ.ศ.ดร.ภัทรภร พลพนาธรรม ศึกษาการกระจายตัวของจุดจำหน่ายเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ โดยรอบมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2551-2552 โดยศึกษาทั้งหมด 15 พื้นที่ 17 
มหาวิทยาลัย พบว่า ทุกมหาวิทยาลัยที่ศึกษามีร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ล้อมรอบในรัศมี  500 เมตร โดย
ภาพรวมมีร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งสิ้น 1,712 แห่ง เฉลี่ย 57 ร้านต่อหนึ่งตารางกิโลเมตร ดังตารางที่ 3.8 
และตัวอย่างภาพ GIS ของร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในรัศมี  500 เมตร รอบมหาวิทยาลัย ดังรูปที่ 3.5   

 
รูปที่3.5ภาพGISแสดงจุดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในรัศมี500เมตรรอบมหาวิทยาลัยA
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ตารางที่3.8ตารางแสดงจำนวนร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ล้อมรอบสถานศึกษาในรัศมี500เมตร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21. ใน 15 พื้นที่รอบมหาวิทยาลัยที่ทำการศึกษา มีโรงเรียนอยู่ทั้งสิ้น 118 โรงเรียน มีถึง 73 โรงเรียน (ร้อยละ 67.7) 

ที่มีร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระยะไม่เกิน 100 เมตร ซึ่งนักเรียนสามารถเดินไปซื้อเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ได้อย่างสะดวก ดังรูปที่ 3.6 

 
รูปที่3.6ภาพGISแสดงจุดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในรัศมี100เมตรรอบโรงเรียน
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22. กว่าร้อยละ 90 ของหอพัก/คอนโด/อพาร์ทเม้นท์/แมนชั่น ที่มีนักศึกษาเช่าพัก มีร้านจำหน่ายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในระยะไม่เกิน 100 เมตร ในพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยที่ทำการศึกษานี้ มีหอพัก/คอนโด/อพาร์ทเม้นท์/
แมนชั่นที่มีนักศึกษาอาศัยอยู่ทั้งสิ้น 724 แห่ง มีหอพัก/คอนโด/อพาร์ทเม้นท์/แมนชั่น จำนวน  668 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 92.3 ที่มีจุดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระยะไม่เกิน  100 เมตร ทำให้สะดวกในการซื้ออย่างมาก ดังรูป     
ที่ 3.7 

 
รูปที่ 3.7 ภาพ GIS แสดง จุดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในรัศมี 100 เมตร รอบหอพัก/คอนโด/
อพาร์ทเม้นท์/แมนชั่นที่มีนักศึกษาพักอาศัยในรัศมี100เมตรรอบมหาวิทยาลัยB
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
23. 1 ใน 4 ของหอพัก/คอนโด/อพาร์ทเม้นท์/แมนชั่น ที่มีนักศึกษาเช่าพักมีร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขายอยู่

ภายใน จากข้อมูลพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยที่ศึกษา มีร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ตั้งอยู่ภายในหอพัก/      
คอนโด/อพาร์ทเม้นท์/แมนชั่น ที่มีนักศึกษาเช่าพัก ทั้งสิ้น 183 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 25.3 ซึ่งเป็นการกระทำผิด
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 มาตรา 27 จำแนกตามตารางที่ 3.9 
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ตารางที่3.9ตารางแสดงจำนวนหอพักที่มีร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขายภายในหอพัก
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความหนาแน่นของร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสานศึกษามีผลต่อทัศนคติและการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนนักศึกษา

 
24. จากการศึกษาเปรียบเทียบความชุกและพฤติกรรมการดื่มของนักเรียน นักศึกษากับความหนาแน่นของสถานที่

จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในรัศมี 500 เมตร รอบสถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2551 ทำการศึกษาโดย 
กนิษฐา ไทยกล้า พบว่านักเรียนนักศึกษาที่อยู่ในบริเวณที่มีร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หนาแน่นมีทัศนคติ
เชิงบวกต่อการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการเข้ามาเป็นผู้ดื่มสูงกว่านักเรียนที่อยู่ในบริเวณ ที่มีร้าน
จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่หนาแน่น โดยมีรายละเอียดดังนี้ นักเรียน นักศึกษา ในพื้นที่ที่มีจุดจำหน่ายไม่
หนาแน่นมีประสบการณ์การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร้อยละ 42 ขณะที่นักเรียน นักศึกษาในพื้นที่ที่มีจุดจำหน่าย
หนาแน่นมีประสบการณ์การดื่ม ร้อยละ 53 นั่นคือ นักเรียน นักศึกษาที่อยู่ในบริเวณที่มีร้านขายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์หนาแน่นจะมีประสบการณ์การดื่มสูงกว่าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (OR=1.56, 95% CI=1.04-2.3) 
และนักเรียน นักศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ที่มีจุดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หนาแน่นมีทัศนคติทางบวกต่อการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถึงร้อยละ 66 ส่วนนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ที่มีจุดจำหน่ายไม่หนาแน่นมีทัศนคติทางบวกร้อยละ 
48.6 ทัศนคติทางบวกต่อการดื่ม ได้แก่ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทำให้เกิด ความกล้าแสดงออก, การกระตุ้น
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เกี่ยวกับเรื่องเพศ, การลดความตึงเครียด เป็นต้น นั่นคือนักเรียน นักศึกษาที่อยู่ในบริเวณที่มีร้านขายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์หนาแน่นจะมีทัศนคติทางบวกต่อการดื่มสูงกว่าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P=0.02) 

25. จากการสำรวจทัศนคติของนักศึกษาต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสถานที่จำหน่ายใกล้สถานศึกษา   
10 มหาวิทยาลัย พ.ศ.2552 โดยเครือข่ายเยาวชนสร้างสรรค์รู้ทันแอลกอฮอล์และมูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการ
พัฒนา พบว่า ร้อยละ 76 ของนักศึกษา เห็นว่าร้านเหล้าที่อยู่ใกล้สถานศึกษาเน้นกลุ่มลูกค้าที่เป็นนักศึกษา และ
ร้อยละ 77.5 เห็นว่า ร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่อยู่ใกล้สถานศึกษาเพิ่มแรงจูงใจในการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ โดยที่ร้อยละ 75.9  เห็นด้วยกับการมีมาตรการห้ามร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่ใกล้สถานศึกษา 

 
สถานการณ์เหล้าปั่นกับเยาวชน

 
26. ผลการศึกษาการกระจายตัวของจุดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่รัศมี 500 เมตรโดยรอบมหาวิทยาลัยใน

กรุงเทพมหานคร ปี 2552 โดย ผศ.ดร.ภัทรภร พลพนาธรรม พบว่า มีร้านจำหน่ายเหล้าปั่นรวม 82 ร้าน รอบ
มหาวิทยาลัย 15 แห่ง คิดเป็นเฉลี่ย 5.6 ร้านต่อหนึ่งมหาวิทยาลัย โดยที่ร้อยละ 87 ของร้านขายเหล้าปั่นเหล่านี้
ตั้งอยู่ในรัศมี 200 เมตรรอบมหาวิทยาลัย ซึ่งนักศึกษาสามารถเดินไปซื้อได้อย่างสะดวก ดังรูปที่ 3.8 

 
รูปที่3.8ภาพGISแสดงจุดจำหน่ายเหล้าปั่นในรัศมี200เมตรรอบมหาวิทยาลัยC
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27. จากรายงานการสำรวจจุดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเขตเทศบาลเชียงใหม่อย่างต่อเนื่อง พบว่า ในช่วงต้นปี 

2550 มีจำนวนร้านเหล้าปั่น 15 ร้าน เพิ่มขึ้นเป็น 38 ร้าน ในปลายปี 2551 และเพิ่มเป็น 47 ร้าน ในช่วงต้นปี 
2552 นั่นคือในช่วงเวลาไม่ถึง 2 ปี มีจำนวนร้านเหล้าปั่นเพิ่มขึ้นถึง 3.13 เท่า แสดงว่าเหล้าปั่นได้รับความนิยม
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 

28. เหล้าปั่นเป็นปากทางสู่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นโดยเฉพาะวัยรุ่นหญิง มีงานวิจัยเชิงคุณภาพหลาย
รายงานที่ยืนยันว่าเหล้าปั่นเป็นปากทางสู่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้แก่ ข้อมูลจากรายงานการศึกษารูปแบบ
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การสื่อสารและปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดื่มเหล้าปั่นของวัยรุ่น โดยเณริศา ชัยศุกมงคลลาภ และคณะ (ปี 2551) 
อธิบายว่า การที่ผู้บริโภคหน้าใหม่กับผู้บริโภคหน้าใหม่ชวนกันทดลองดื่มเหล้าปั่นนั้น ส่วนมากจะเป็นการตัดสิน
จากลักษณะภายนอกของเหล้าปั่นที่มีสีสันสวยงาม ดูไม่เหมือนเหล้า มองแล้วคล้ายน้ำหวานมากกว่า เลยรู้สึกว่า
ไม่น่าจะทำให้มีอาการเมาได้ บวกกับการฟังเพื่อนพูดถึงรสชาติในกลุ่มเพื่อนกลุ่มใหญ่ที่เคยได้ทดลองมาแล้ว และ
ราคาที่เล็งเห็นแล้วว่าคุ้มค่า ไม่แพงมากนัก ทำให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาสามารถที่จะรวมกลุ่มกันดื่มได้   
โดยอ้างถึงข้อมูลคำพูดของกลุ่มตัวอย่างว่า “ได้ยินเพื่อนในห้องเค้าคุยกัน  ก็เลยชวนเพื่อนในกลุ่มไปลอง ลองก็
หวานๆดีค่ะ” และการชวนให้ผู้ดื่มหน้าใหม่ทดลองดื่มนั้น หากเป็นในกลุ่มเพื่อนชายและหญิง ส่วนมากฝ่ายชาย
จะเป็นผู้สั่งเหล้าปั่นให้ฝ่ายหญิงที่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ได้ทดลองดื่ม โดยการเชิญชวนด้วยสีสันที่คล้ายน้ำหวาน มี
รสชาติอร่อยและไม่เมามาก ทำให้ผู้บริโภคหน้าใหม่กล้าทดลองดื่ม โดยไม่กลัวว่าจะทำให้เกิดอาการเมา และ
สามารถเข้ากลุ่มได้อย่างไม่เขินอายและมักใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นตัวเชื่อมสัมพันธ์ด้วย โดยอ้างถึงข้อมูลคำ
พูดจากกลุ่มตัวอย่างว่า “มันดื่มง่ายไงพี่ ประมาณว่าเมาไม่รู้ตัว เพราะรสมันหวานๆมั๊ง พวกผู้หญิงเค้าก็คงคิดว่า
มันก็แค่น้ำหวานไง สุดท้ายก็...(หัวเราะ)” ส่วนข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างวัยรุ่นในการศึกษาเปรียบ
เทียบความชุกและพฤติกรรมการดื่มของนักเรียนนักศึกษากับความหนาแน่นของสถานที่จำหน่ายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในรัศมี 500 เมตรรอบสถานศึกษา ปี 2551 พบว่า เหล้าปั่นสามารถหาซื้อและดื่มได้ง่าย และ 
รสชาติคล่องคอกว่าดื่มเหล้าเบียร์ทั่วไป ดังนี้ 

   “เหล้าปั่นมันกินง่าย ไม่เหม็น ไม่ค่อยมีกลิ่นที่รุนแรงเหมือนเหล้าหรือเบียร์ที่ขายกันทั่วไป  
  มีรสชาติที่หวาน คล้ายมีรสผลไม้เหมือนน้ำผลไม้ปั่น”, 
   “เวลาสั่งไม่มีการตรวจบัตรประชาชน”, 
   “ขี่มอเตอร์ไซด์ แวะซื้อใส่ถุงดูดได้” 
       โดยสรุป เหล้าปั่นเป็นที่นิยมและเป็นปากทางสู่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่น ปัจจุบันมีการขยาย
ตัวอย่างรวดเร็ว หากไม่มีการควบคุมจะทำให้นักดื่มหน้าใหม่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกัน 
 

การศึกษาสถานการณ์ด้านการโฆษณาและการส่งเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 
29. ศูนย์วิจัยปัญหาสุราได้ทำการศึกษาผลกระทบของการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภทโฆษณาส่งเสริมสังคม

ที่มีต่อเยาวชนไทย และ ติดตามงบโฆษณาที่อุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใช้โฆษณาในสื่อต่างๆ  
 

งบโฆษณาของอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
  
30. อุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใช้งบประมาณโฆษณาเฉลี่ยทุกสื่อปีละ 2,187.9 ล้านบาท โดยภาพรวมมีการ

เพิ่มขึ้นและลดลงตามมาตรการควบคุม เช่น ในปี 2547 งบโฆษณาจะลดลงเนื่องจากมีมาตรการห้ามโฆษณา
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทางโทรทัศน์และวิทยุระหว่างเวลา 5.00–22.00 น. แต่ในปีต่อมาในปี 2548 งบโฆษณา
กลับปรับเพิ่มขึ้น แล้วลดลงอีกในปี 2549 - 2550 เนื่องจากมีกระบวนการผลักดันมาตรการควบคุมการโฆษณา
ผ่าน พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในระหว่างปี 2549 - 2550 จากนั้นในปี 2551 มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก
ครั้งแต่ยังไม่ถึง 2,000 ล้านบาท เนื่องจาก งบโฆษณาที่สามารถหาข้อมูลได้ (ที่ปรากฎในตารางที่ 3.10 ) เป็นงบ
โฆษณาตรง (Direct Advertising) ในสื่อต่างๆ ซึ่งไม่รวมการโฆษณาทางอินเตอร์เน็ต โฆษณาผ่านสื่อบุคคลตาม
ร้านอาหารและห้างร้านต่างๆ รวมทั้งการโฆษณาแฝง (Indirect Advertising คือการการโฆษณาภาพผลิตภัณฑ์ 
ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ และตราบริษัทไปแฝงในกิจกรรมต่างๆ เช่น ป้ายหลังรายการ เสื้อนักกีฬา เสื้อพิธีกร) 
ซึ่งจากการสำรวจของศูนย์วิจัยความสุขชุมชน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ พบว่า ประชาชนรับรู้การโฆษณาทางอินเตอร์เน็ต
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เพิ่มขึ้น และจากการเฝ้าระวังการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทางโทรทัศน์ พบว่า การโฆษณาแฝงเพิ่มขึ้น ทั้งหมดนี้
อาจจะทำให้งบโโฆษณาตรง (Direct Advertising)ผ่านสื่อต่างๆไม่ถึง 2,000 ล้านบาทในช่วง 2 ปีนี้ ดังตารางที่ 3.10  

 
ตารางที่3.10ตารางแสดงงบโฆษณาตรงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบ่งตามสื่อต่างๆระหว่างปีพ.ศ.2545–2551

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : AC Neilsen Media Research (ประเทศไทย) 
เรียบเรียงโดย : ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา 

 
31. เมือ่วิเคราะห์สัดส่วนของงบโฆษณาตรง พบว่าโทรทัศน์เป็นสื่อที่ใช้งบประมาณสูงที่สุดเฉลี่ย 1,443.7 ล้านบาท คิดเป็น

ร้อยละ 66 รองลงมาคือหนังสือพิมพ์ และโรงภาพยนตร์ โดยมีสัดส่วน ร้อยละ 14.2 และ 7.9 ตามลำดับ ดังรูปที่ 3.9 

 
รูปที่3.9แผนภูมิกงแสดงสัดส่วนของงบโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบ่งตามสื่อต่างๆ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : AC Neilsen Media Research (ประเทศไทย) 
เรียบเรียงโดย : ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา 
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การเฝ้าระวังการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทางโทรทัศน์
 
32. ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา ร่วมกับ Media Monitor และ มหาวิทยาลัยมหิดล เฝ้าระวังการโฆษณาเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ทางโทรทัศน์ โดยเก็บข้อมูลจากแผ่นบันทึกเทปรายการโทรทัศน์ตลอด 24 ชั่วโมง รอบละ 7 วัน ทาง
สถานีโทรทัศน์ 5 สถานี คือ ช่อง 3, 5, 7, 9 และ NBT ทั้งหมด 8 รอบ ใน 1ปี (มกราคม-กรกฎาคมและ
ธันวาคม 2551) ซึ่งเป็นช่วงก่อน พรบ.ฯ มีผลบังคับใช้ 1 รอบ และ หลัง พรบ.ฯ มีผลบังคับใช้ 7 รอบ การเก็บ
ข้อมูลใช้แบบสอบถามประกอบการดูแผ่นบันทึกเทปโทรทัศน์ดังกล่าว โดยโฆษณาตรง คือ การฉายสปอตโฆษณา
ระหว่างช่วงพักระหว่างรายการ ส่วนโฆษณาแฝง คือ การโฆษณาที่ใช้ผลิตภัณฑ์ ตราผลิตภัณฑ์ภัณฑ์ หรือตรา
บริษัทไปแฝงไว้ในกิจกรรมต่างๆ ในรายการโทรทัศน์ เช่น ป้ายด้านหลังรายการ เสื้อนักกีฬา เสียงพูดที่กล่าวถึง 
ชื่อ หรือบริษัทของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นต้น ผลการศึกษา พบว่าเมื่อเปรียบเทียบข้อมูล ก่อนและหลังการ
บังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2551 พบว่า หลังการ
บังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 มีการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยภาพ
รวมเพิ่มขึ้นจากเฉลี่ย 1,170 ครั้ง/สัปดาห์ เป็น1,462.5 ครั้ง/สัปดาห์ นั่นคือเพิ่มขึ้น ร้อยละ 25.7 เมื่อจำแนกตาม
ลักษณะการโฆษณา พบว่าการโฆษณาที่เห็นภาพขวดผลิตภัณฑ์ภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีแนวโน้มลดลง จาก 
229 ครั้ง/สัปดาห์ ในเดือนมกราคมเป็น 25 ครั้ง/สัปดาห์ ในเดือนธันวาคม ส่วนการโฆษณาในลักษณะเห็น       
ตราผลิตภัณฑ์ภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และตราบริษัทมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก 581 และ 360 ครั้ง/สัปดาห์ ใน
เดือนมกราคม เป็น 948 และ 650 ครั้ง/สัปดาห์ ในเดือนธันวาคม นั่นคือเพิ่มขึ้น ร้อยละ 63.2 และ  80.6 ตาม
ลำดับ ดังรูปที่ 3.10 

 
รูปที่ 3.10 กราฟแสดงจำนวนการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทางโทรทัศน์ ปี พ.ศ 2551 จำแนกตาม
ลักษณะการปรากฎภาพเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลังการบังคับใช้พระราช
บัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ.2551
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33. หลัง วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2551 การโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยใช้ภาพขวดผลิตภัณฑ์และภาพกล่อง
บรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ว่าจะในลักษณะเป็นการโฆษณาตรงหรือแฝง ถือเป็น      
การกระทำที่ผิดกฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ทั้งสิ้น จากข้อมูลการเฝ้าระวัง 
พบว่า มีการกระทำความผิดโดยใช้ภาพขวดโฆษณา ในการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งสิ้น 485 ครั้งใน 7 
สัปดาห์เฉลี่ย 69.3 ครั้ง/สัปดาห์ โดยพบว่า ก่อนพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551มีผล
บังคับใช้ การโฆษณาตรงเห็นภาพขวด (176 ครั้ง/สัปดาห์) จะสูงกว่าโฆษณาแฝงเห็นภาพขวด (53 ครั้ง/สัปดาห์) 
แต่หลังจากประกาศใช้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 การโฆษณาตรงเห็นภาพขวดลด
ลงอย่างรวดเร็วจนเป็น 0 ใน 3 เดือนสุดท้าย แต่โฆษณาแฝงเห็นภาพขวด เพิ่มสูงขึ้นกว่าการโฆษณาตรงเห็น
ภาพขวดอย่างชัดเจน ดังรูปที่ 3.11 

 
รูปที่ 3.11 กราฟแสดงจำนวนการโฆษณาตรงและแฝงในลักษณะเห็นภาพขวดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทาง
โทรทัศน์ ปี พ.ศ 2551 เปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลังการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์พ.ศ.2551
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
34. โดยสรุปหลังพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 มีผลบังคับใช้ ธุรกิจสุราใช้กลยุทธ์การหลบ

เลี่ยงกฎหมายโดยการแอบแฝงโฆษณา คือลดการโฆษณาตรงโดยใช้ภาพขวดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลง 
แต่โฆษณาภาพขวดโดยใช้โฆษณาแฝงมากขึ้น และหันไปใช้ตราสัญลักษณ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และตรา
สัญลักษณ์บริษัทในการโฆษณาตรงแทน นั่นคือยังพบว่ามีการฝ่าฝืนใช้ภาพขวดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน
การโฆษณา ซึ่งผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 รัฐจึงควรเร่งการตรวจ
จับและดำเนินคดีกับการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เห็นภาพขวดผลิตภัณฑ์และเห็นกล่องบรรจุภัณฑ์ซึ่งผิด
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กฎหมายอย่างแน่นอน และหาทางแก้ไขเพื่อควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยตราสัญลักษณ์
ผลิตภัณฑ์หรือบริษัทที่มีความคล้ายคลึงกันให้ไม่มีหรือให้มีในขอบเขตจำกัดต่อไป  

 
การเฝ้าระวังการโฆษณาและการส่งเสริมการตลาดของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทางหนังสือพิมพ์

 
35. ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา เฝ้าระวังการโฆษณาและการส่งเสริมการตลาดของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทางหนังสือพิมพ์

ทั้งหมด 9 ฉบับ คือ ไทยรัฐ เดลินิวส์ ข่าวสด คมชัดลึก มติชน โพสต์ทูเดย์ แนวหน้า ผู้จัดการรายวัน และ 
กรุงเทพธุรกิจ เป็นเวลา 1 ปี ตั้งแต่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2551 รวมทั้งสิ้น 365 วัน ข้อมูลการเฝ้าระวัง
การดำเนินกลยุทธ์การตลาดและการโฆษณาของธุรกิจสุราทางหนังสือพิมพ์นี้จะเป็นประโยชน์ในการดูแนวโน้ม 
วิธีการทำการตลาดและการโฆษณาของธุรกิจสุราเพื่อการออกแบบการดูแลและควบคุมปัญหาเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ต่อไป 

36. ผลการศึกษา การเฝ้าระวังการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในหนังสือพิมพ์ ตลอดระยะเวลา 1 ปี พบว่า มีการ
โฆษณาเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งสิ้น 899 โฆษณา เฉลี่ยเดือนละ 73.9 โฆษณา หนังสือพิมพ์ที่มี           
การโฆษณามากที่สุดคือ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 157 โฆษณาคิดเป็นร้อยละ 17.5 รองลงมาคือ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 
154 โฆษณาคิดเป็นร้อยละ 17.1 อันดับ 3 คือ หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ 132 โฆษณาคิดเป็นร้อยละ 14.7 หน้า
หนังสือพิมพ์ที่ลงโฆษณามากที่สุดคือ หน้าหนึ่ง ถึง 187 โฆษณา คิดเป็นร้อยละ 22.4 รองลงมาคือหน้ากีฬา  
ร้อยละ 14 และหน้าข่าวเศรษฐกิจและการตลาดร้อยละ 13.4 และเมื่อพิจารณาขนาดการลงโฆษณาพบว่า         
ลงโฆษณาส่วนใหญ่จะมีขนาดตั้งแต่ 1 ใน 4 ของหน้ากระดาษหนังสือพิมพ์ขึ้นไป มากที่สุดถึงร้อยละ 66.2 และ
ในจำนวนนี้มีโฆษณาเต็มหน้ากระดาษหนังสือพิมพ์ถึง 50 โฆษณา คิดเป็นร้อยละ 9 และครึ่งหน้าถึง 270 
โฆษณา คิดเป็นร้อยละ 48.8 โดยเป็นโฆษณาตราผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์  มากที่สุดถึงร้อยละ 68 รองลง
มาคือตราบริษัทร้อยละ 21 และโฆษณาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยตรงร้อยละ 11 เมื่อวิเคราะห์เนื้อหาที่
ใช้โฆษณาซึ่งหนึ่งโฆษณาสามารถใช้เนื้อหาการโฆษณาได้หลายแบบพบว่า มีการใช้ความสนุกสนาน/ความทัน
สมัยมากที่สุดถึงร้อยละ 81.6 รองลงมาคือ ความสำเร็จ/ความเป็นผู้นำ ร้อยละ 53.3 และมิตรภาพ ร้อยละ 
32.86 มีการใช้ดารา/นักร้อง/นางงาม และผู้มีชื่อเสียง ถึงร้อยละ 22.4 และมีการโฆษณา เชิญชวนดื่มทางตรง
และทางอ้อม ร้อยละ 31.7 เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลก่อนและหลังการบังคับใช้ พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
พ.ศ. 2551 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์. 2551 พบว่าก่อน พ.ร.บ.ฯ มีการโฆษณาเฉลี่ยเดือนละ 37.5 และมีโฆษณาที่
เห็นภาพขวดผลิตภัณฑ์ทั้งหมด 27 โฆษณา หลัง พ.ร.บ. พบว่าการโฆษณาเฉลี่ยต่อเดือนเพิ่มขึ้นเป็น 78.9 
โฆษณา และมีโฆษณาที่เห็นขวดผลิตภัณฑ์ถึง 73 โฆษณา ดังตารางที่ 3.11  
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ตารางที่3.11ตารางแสดงจำนวนและค่าเฉลี่ยต่อเดือนของการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทางหนังสือพิมพ์
ปี พ.ศ 2551 เปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลังการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
พ.ศ.2551
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
37. โดยสรุปการเฝ้าระวังการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทางหนังสือพิมพ์ พบว่า หลังพระราชบัญญัติควบคุมเครื่อง

ดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551มีผลบังคับใช้ มีการโฆษณาที่เห็นภาพขวดผลิตภัณฑ์เฉลี่ยต่อเดือนลดลง แต่การโฆษณา
ในภาพรวมเพิ่มขึ้นทั้งโฆษณาตราผลิตภัณฑ์  และตราบริษัท ดังรูปที่ 3.12 อย่างไรก็ตามการโฆษณาที่เห็นภาพ
ขวดผลิตภัณฑ์หลังพระราชบัญญัติมีผลบังคับใช้ ยังพบถึง 73 โฆษณา ซึ่งถือว่าผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติที่
รัฐควรเร่งตรวจจับและดำเนินคดี 

 
รูปที่ 3.12กราฟแสดงแนวโน้มการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทางหนังสือพิมพ์ปีพ.ศ2551จำแนกตาม
ลักษณะการปรากฎภาพเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
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38. การเฝ้าระวังการส่งเสริมการตลาดของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทางหนังสือพิมพ์ทั้งหมด 9 ฉบับ ตลอดระยะเวลา  
1 ปี มีการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับกิจกรรมการตลาดของธุรกิจสุราทั้งสิ้น 1,269 ข่าว เฉลี่ยเดือนละ 106 ข่าว และ
หนังสือพิมพ์ทุกฉบับมีการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับการส่งเสริมการตลาดทั้งสิ้น โดยที่หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ มีการนำ
เสนอมากที่สุด 280 ข่าว คิดเป็นร้อยละ 22.1 รองลงมาคือ หนังสือพิมพ์แนวหน้า 175 ข่าว คิดเป็นร้อยละ 13.8 
ลำดับที่ 3 คือ หนังสือพิมพ์คมชัดลึก 151 ข่าว คิดเป็นร้อยละ 11.9  

  ลักษณะการเป็นข่าว พบว่า เป็นข่าวความเคลื่อนไหวของกิจกรรมการตลาดต่างๆ เช่น การแสดงดนตรี การ
ให้ทุนการศึกษา การประกวด และการร่วมกิจกรรมต่างๆ ถึง 867 ข่าว คิดเป็นร้อยละ 68.3 รองลงมาคือ          
คอลัมภ์ต่างๆ เช่น คอลัมภ์มุมที่ 5 ของแสงโสม 274 ข่าว คิดเป็นร้อยละ 21.59 และอันดับ 3 คือสคู๊ปข่าว 98 
สคู๊ป คิดเป็นร้อยละ 8 เมื่อวิเคราะห์ลักษณะกิจกรรมการตลาด ซึ่งบางครั้งในหนึ่งข่าวจะมีได้กิจกรรมการตลาด
มากกว่าหนึ่งกิจกรรม พบว่า เป็นข่าวการจัดกิจกรรมกีฬามากที่สุด จำนวน 781 ข่าว คิดเป็นร้อยละ 61.5 รองลง
มาคือกิจกรรมเกี่ยวกับการนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ 58 ข่าว คิดเป็นร้อยละ 4.6 ต่อมาคือการแถลงผลประกอบการ  
การจัดกิจกรรมดนตรี การจัดกิจกรรมส่งเสริมสังคม การจัดกิจกรรมลดแลกแจกแถม และการจัดกิจกรรมเกี่ยว
กับเยาวชน มีจำนวนข่าวใกล้เคียงกันคือ 35-50 ข่าว คิดเป็นร้อยละ 2-4  เมื่อพิจารณาการลักษณะการปรากฎ
ภาพผลิตภัณฑ์ในข่าวเกี่ยวกับการส่งเสริมการตลาดของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบว่า มีข่าวที่มีภาพขวดผลิตภัณฑ์
ทั้งสิ้น 53 ข่าว  เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลก่อนและหลังการบังคับใช้ พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เมื่อวันที่ 
14 กุมภาพันธ์ 2551 พบว่าก่อน พ.ร.บ.ฯ มีการเสนอข่าวส่งเสริมการตลาดของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 47 ข่าว
เฉลี่ยเดือนละ 32 ข่าว และมีข่าวที่เห็นภาพขวดผลิตภัณฑ์ทั้งหมด 6 ข่าว หลัง พ.ร.บ.ฯ พบว่ามีการเสนอข่าวส่ง
เสริมการตลาดของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 1,222 ข่าวเฉลี่ยเดือนละ 116 ข่าว และมีข่าวที่เห็นภาพขวดผลิตภัณฑ์
ทั้งหมด 47 ข่าว  

39. โดยสรุปการเป็นข่าวบนหน้าหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมการตลาดของธุรกิจสุราถือเป็นการโฆษณา
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทางแฝงแบบหนึ่ง การเสนอข่าวส่งเสริมการตลาดของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หลังการบังคับ
ใช้ พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีจำนวนมากขี้นและยังมีการเสนอข่าวที่เห็นภาพขวดผลิตภัณฑ์เครื่อง
ดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งถือว่าผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัตินื้ ดังนั้นรัฐควรเร่งตรวจจับและดำเนินคดี 

 
การศึกษาผลกระทบของการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภทโฆษณาส่งเสริมสังคมต่อเยาวชน

 
40. การศึกษาผลกระทบของการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภทโฆษณาส่งเสริมสังคม(CSR) ต่อเยาวชนไทย 

พ.ศ 2551 โดย ดร. ศรีรัช ลาภใหญ่ ซึ่งใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพกับเยาวชนจำนวนทั้งสิ้น 697 ราย โดยแบ่ง
กลุ่มเยาวชนออกเป็นสี่ระดับคือ ระดับเด็กประถมศึกษาตอนปลาย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอน
ปลายและอุดมศึกษา จากทั่วทั้งสี่ภาคของประเทศไทย ทำการศึกษาโดยนำสปอตโฆษณาทางโทรทัศน์ประเภท
โฆษณาส่งเสริมสังคมของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 9 ตราสินค้าไปให้เยาวชนชม หลังจากนั้นทำการสัมภาษณ์กลุ่ม 
(focused-group interview) พบว่า การโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภทโฆษณาส่งเสริมสังคม(CSR) 
สามารถ สร้างภาพลักษณ์(Brand Image)ทางบวกได้อย่างมีประสิทธิภาพในกลุ่มเยาวชนและสามารถลบภาพการ
เป็นสินค้ามอมเมาได้โดยผ่านกลยุทธ์การเปลี่ยนทัศนคติของเยาวชน ทำให้เยาวชนสามารถจดจำตราสินค้าและมี
ทัศนคติทางบวกต่อสินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กลุ่มประชากรเด็กและวัยรุ่นชื่นชอบโฆษณาแนว CSR เนื่องจาก
โฆษณาสวย เนื้อหาดี ไม่ได้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่กำลังทำความดี เช่น ช่วยเหลือสังคม บูชาสถาบัน
กษัตริย์ รักษ์ธรรมชาติ เป็นต้น อีกทั้งโฆษณาลักษณะนี้สามารถสร้างให้เกิดความภักดีต่อตราสินค้า (Brand 
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Loyalty) ทั้งที่เยาวชนยังไม่เคยเป็นผู้บริโภคแต่แสดงความคาดหวังและตัดสินใจที่จะบริโภคตราสินค้าดังกล่าว
เมื่อมีโอกาสที่จะบริโภค โดยเยาวชนคิดว่า การซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เท่ากับเป็นการช่วยทำสาธารณกุศลไปใน
ตัวคือ เป็นการทำบุญทางอ้อม 

41. โดยสรุป การโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภทโฆษณาส่งเสริมสังคม(CSR) ทำให้เยาวชนรู้ไม่เท่าทัน โดย
เฉพาะเด็กประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษาตอนต้น โดยเข้าใจผิดคิดว่า สินค้าอันตรายอย่างเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์เป็นสินค้าที่ดี ช่วยเหลือสังคม และควรซื้อหรือแนะนำให้ผู้อื่นซื้อเมื่อมีโอกาส 
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บทที่4
สถานการณ์ด้านการดำเนินการ

ควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
(InterventionSituations)

1. ในรอบปีที่ผ่านมามีการดำเนินมาตรการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่สำคัญๆ ดังนี้คือ  
  - การประกาศขึ้นอัตราภาษีสรรพสามิตสุรา เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2552 
  - การออกมาตรการห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันสำคัญทางศาสนา 
  - การผลักดันการออกมาตรการห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสำคัญ 
  - การผลักดันร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. .... 
  - การผลักดันมาตรการห้ามจำหน่ายเหล้าปั่นและห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา 
  - มาตรการรณรงค์และให้การศึกษาในประเทศไทย 
  - การติดตามและประเมินผลพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ครบรอบ 1 ปี 


การประกาศขึ้นภาษีสรรพสามิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

 
2. ภายใต้พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 ฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน คณะรัฐมนตรีมีมติให้ปรับขึ้นอัตราภาษีสรรพสามิต 

และกระทรวงการคลังได้ออกกฎกระทรวงกำหนดชนิดของสุราและอัตราภาษีสุรา เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2552 
(ดูภาคผนวก1)  โดยกำหนดให้เพิ่มอัตราภาษีสำหรับสุราขาว ดังนี้ คือ อัตราภาษีตามปริมาณแอลกอฮอล์จาก 
110 เป็น 120 บาทต่อลิตรแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ และอัตราภาษีตามมูลค่าคงเดิมที่ ร้อยละ 50, สำหรับสุราผสม 
อัตราภาษีตามปริมาณแอลกอฮอล์จาก 280 เป็น 300 บาทต่อลิตรแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ และอัตราภาษีตามมูลค่า
คงเดิมที่ ร้อยละ 50, สำหรับสุราพิเศษ ประเภทบรั่นดี อัตราภาษีตามปริมาณแอลกอฮอล์คงเดิมที่ 400 บาทต่อ
ลิตรแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ และอัตราภาษีตามมูลค่า จากร้อยละ 45 เป็นร้อยละ 48 และเบียร์อัตราภาษีตาม
ปริมาณแอลกอฮอล์คงเดิมที่ 100 บาทต่อลิตรแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ เพิ่มอัตราภาษีตามมูลค่า จากร้อยละ 55 เป็น
ร้อยละ 60 ซึ่งสามารถสรุปอัตราภาษีสรรพสามิตของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภทต่างๆที่ใช้ในปัจจุบัน ได้ดัง
ตารางที่ 4.1 
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ตารางที่4.1ตารางแสดงอัตราภาษีสรรพสามิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปี2552
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : กรมสรรพสามิต 
เรียบเรียงโดย : ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา 
 
3. เมื่อศึกษาวิวัฒนาการของการขึ้นอัตราภาษีสรรพสามิตของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภทต่างๆ พบว่า สุราขาว

ถูกขึ้นภาษีต่ำกว่าสุราประเภทอื่นมาโดยตลอด ทั้งที่สุราขาวเป็นสุราที่ผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่ติดสุรานิยมดื่มมาก
ที่สุด เมื่อศึกษาวิวัฒนาการของการขึ้นภาษีสุราขาวจะเห็นได้ว่า สุราขาวเก็บภาษีที่ 100 บาทต่อลิตรแอลกอฮอล์
บริสุทธิ์มาตั้งแต่ปี 2534 และมีการลดภาษีเป็น 70 บาท ในปี 2546 เพื่อส่งเสริมสุราชุมชน ซึ่งพ่วงสุราขาว
เข้าไปเป็นประเภทเดียวกับสุราชุมชนทำให้สุราขาวได้ลดภาษีลง ทั้งที่สุราประเภทอื่นๆ ถูกขึ้นภาษีทั้งหมด จากนั้น 
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ 2550   ได้ปรับเพิ่ม เป็น 110 บาทต่อลิตร และขณะนี้ขึ้นเป็น 120 บาทต่อลิตร ซึ่ง
มากกว่าเมื่อ 19 ปีที่แล้วเพียง 20%;  ขณะที่สุราพิเศษ (แสงโสม, โกลเด้นไนท์ เป็นต้น) และสุราปรุงพิเศษ  
(แม่โขง) เสียภาษีจาก 100 บาทต่อลิตร ณ ปี 2534 เป็น 400 บาทต่อลิตรในปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าปัจจุบัน       
สุราขาวเสียภาษีต่ำกว่าสุราประเภทอื่นถึง 3.3 เท่า ดังตารางที่ 4.2 

4. จากตารางที่ 4.3 จะเห็นว่า เบียร์ไม่ได้ถูกขึ้นภาษีมานานแล้ว ตั้งแต่ปี 2544 -2551 หรือ 7 ปีที่แล้ว ทั้งที่เบียร์
เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่นิยมบริโภคมากที่สุด โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนและนักดื่มหน้าใหม่จะเริ่มดื่มเบียร์มาก
ที่สุดโดยเบียร์มีส่วนแบ่งตลาดถึง 60-70% (นับตามลิตรการผลิต) ซึ่งในครั้งนี้(วันที่ 6 พฤษภาคม 2552)เบียร์ได้
ถูกขึ้นภาษีตามมูลค่าอยู่จาก 55% เป็น 60% ซึ่งเป็นอัตราภาษีที่เต็มเพดานแล้ว หากไม่มีการแก้กฎหมาย 

รายงานสถานการณ์สุราประจำปี 2552 ศวสบทที่4 สถานการณ์ด้านการดำเนินการควบคุมการบริโภค 
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พ.ร.บ.สุรา พ.ศ. 2493 เบียร์จะไม่สามารถขึ้นภาษีได้อีก   
5. ข้อเสนอแนะในการปรับภาษีภายใต้ พ.ร.บ.สุรา พ.ศ.2493 รัฐควรขึ้นภาษีสรรพสามิตตามปริมาณของสุราขาว 

และ สุราผสมให้เต็มเพดานที่ 400 บาทต่อลิตรแอลกอฮอล์ ยิ่งขึ้นสูงเต็มเพดานเร็วเท่าใด คนยิ่งติดสุราขาวลดลง 
6. ข้อเสนอแนะในการแก้กฎหมาย พ.ร.บ.สุรา พ.ศ.2493 เนื่องจาก พ.ร.บ.สุรา พ.ศ.2493 ใช้มาเป็นเวลายาวนานถึง 

60 ปี และอัตราภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หลายประเภทเต็มเพดานแล้วไม่สามารถขึ้นภาษีได้อีก เช่น สุราพิเศษ 
(แสงโสม, โกลเด้นไนท์ เป็นต้น) สุราปรุงพิเศษ (แม่โขง) และ เบียร์ เป็นต้น ดังนั้น ควรมีการปรับเพิ่มเพดาน
อัตราภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งอัตราภาษีตามปริมาณและตามมูลค่าให้สูงขึ้นเพราะไม่ได้ปรับเพดานภาษีมา
เป็นเวลา 60 ปีแล้ว เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อไป เนื่องจากมีหลักฐานทาง     
วิชาการเป็นที่ประจักษ์ว่ามาตรการภาษีเป็นมาตรการที่ช่วยควบคุมปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้
ดีที่สุด โดยมีต้นทุนต่ำสุด 

 
การออกมาตรการห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันสำคัญทางศาสนา

 
7. ในปีนี้ มีการออกมาตรการห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันสำคัญทางศาสนาโดยอาศัยอำนาจตามความ

ในมาตรา ๔ และมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ว่าด้วยวัน เวลา ห้าม
จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เรื่อง กำหนดวัน
ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๒ โดยที่คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ 
ได้มีมติ เรื่อง กำหนดวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งกำหนดห้ามมิให้ผู้ใดขายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โดยให้ยกเว้นกรณีการขายใน
โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม เพื่อเป็นการส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวในประเทศไทยและกระตุ้น
เศรษฐกิจของภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (ดูภาคผนวก 2 ) 

 
การผลักดันการออกมาตรการห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันหยุดช่วงเทศกาลสำคัญ

 
8. ความพยายามในการผลักดันการออกมาตรการห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น 

เทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ ได้มีการดำเนินมาอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะให้มาตรการนี้ออกมาเป็นกฎหมายและมีผล
บังคับใช้ เพื่อแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสำคัญ ซึ่งพบว่ามีการเกิดอุบัติเหตุและมีผู้เสียชีวิตมากถึง 300- 
500 ราย ต่อเทศกาล (ดังตารางที่ 2.4 และ 2.5 ) ซึ่งการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ 
โดยมีความพยายามในการผลักดันมาตรการดังกล่าว ตั้งแต่เดือน เมษายน ปี 2551 สมัย ร.ต.อ. เฉลิม  อยู่บำรุง 
ขณะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เสนอแนวคิดการออกมาตรการงดจำหน่ายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสำคัญๆ ที่เป็นวันหยุดยาว เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ ซึ่งมีการบาดเจ็บและเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุที่เกิดจากการเมาสูงมาก การเสนอดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องทันที ทั้ง        
ภาคประชาชนและนักวิชาการ รวมทั้งการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนจากหลายหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็น
กระทรวงมหาดไทยเองเห็นด้วยกับมาตรการนี้ถึงร้อยละ 97.4 สอดคล้องกับผลการสำรวจของเอแบคโพลล์       
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญและการสำรวจของกรุงเทพมหานคร(ดังตารางที่ 4.4) 
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ตารางที่ 4.4 ตารางแสดงผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับมาตรการงดจำหน่ายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสำคัญเช่นเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ปี2551
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ตุลาคม- พฤศจิกายน 2551เมื่อ ร.ต.อ. เฉลิม  อยู่บำรุง ย้ายมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธาร

ณสุข เครือข่ายต่างๆ เช่น เครือข่ายวิชาการ เครือข่ายเยาวชน ได้เข้าพบและยื่นข้อเสนอให้มีการออกมาตรการ
ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันสำคัญทางศาสนาและวันหยุดช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น ปีใหม่และ
สงกรานต์ ตลอดช่วงเทศกาลเพื่อลดผลกระทบของอุบัติเหตุจากการเมา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
ประกาศเดินหน้ามาตรการห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาล โดยมอบหมายให้กรมควบคุมโรค
ร่างมาตรการห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันสำคัญทางศาสนาและช่วงเทศกาล เพื่อนำเสนอคณะ
กรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แล้วจึงจะนำเสนอคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ
ต่อไป 

 ธันวาคม 2551 มีการปรับเปลี่ยนรัฐบาล แต่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายมานิต  นพอมรบดี    
 ยังสนใจดำเนินการในมาตรการนี้ต่อ 
 วันที่ 4 มีนาคม 2552 กระทรวงสาธารณสุขทำประชาพิจารณ์ฟังเสียงทุกภาคส่วนทั้ง ด้านประชาชน วิชาการ   

และ ธุรกิจที่เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
  - ภาคประชาชนและนักวิชาการเสนอห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ช่วงสงกรานต์ 24 ชั่วโมง ตลอด 

7 วัน โดยให้เหตุผลว่าจะช่วยลดอุบัติเหตุจากการเมาสุรา โดยการตัดวงจรการเมา-ซื้อ-ดื่มเพิ่ม-อุบัติเหตุ 
  - รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายมานิต นพอมรบดี เห็นด้วยกับการห้ามจำหน่าย 3 วัน 

(12 – 14 เม.ย.52) ตลอด 24 ชั่วโมง โดยให้เหตุผลว่าไม่ให้กระทบกับธุรกิจมาก และ ให้ทดลองใน        
ปีแรกก่อน 3 วัน 

  - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายวิทยา แก้วภารดัย เห็นด้วยกับมาตรการห้ามจำหน่าย 3 วัน 
โดยยกเว้นให้ร้านอาหาร ผับ บาร์ และ โรงแรม ขายได้ช่วงเวลา 18.00–24.00 น.โดยให้เหตุผลว่าไม่
ต้องการให้กระทบกับธุรกิจมาก  

 วันที่ 11 มีนาคม 2552 มีการประชุมคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับมาตรการห้ามจำหน่าย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ที่รัฐสภา โดยมีนายวิทยา แก้วภารดัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขเป็นประธาน ในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่ประชุมมีมติเสนอ

  เหÁน¥âวย ‰¡àเหÁน¥âวย เหÁน¥âวย°ั∫°าร

  °ั∫°ารหâา¡ °ั∫°ารหâา¡ หâา¡จำหนàายสุรา

 หนàวยßาน∑’Ëสำรวจ จำหนàายสุรา จำหนàายสุรา µ≈Õ¥™àวßเ∑ศ°า≈

  (รâÕย≈–) (รâÕย≈–) (รâÕย≈–)

°ร¡ปÑÕß°ัน·≈–∫รรเ∑าสา∏าร≥ภัย

°ร–∑รวß¡หา¥‰∑ย 97.4 1.8 56

°รุßเ∑æ¡หาน§ร  70 21.77 57.62

เÕ·∫§‚æ≈≈์¡หาวิ∑ยา≈ัยÕั™สั¡™ัญ 61.1 19.2 74.6
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แนวทางห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2 แนวทาง คือ (1) ห้ามจำหน่ายฯ         
24 ชั่วโมง ตลอด 3 วัน (2) ห้ามจำหน่ายฯ 3 วัน โดยยกเว้นให้ร้านอาหาร ผับ บาร์ และ โรงแรม ที่มีใบ
อนุญาตจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สามารถจำหน่ายได้ตั้งแต่เวลา 18.00 – 24.00 น.  

 วันที่ 18 มี.ค.2552 มีข่าวบนหน้าหนังสือพิมพ์ ระบุว่า “เสธ หนั่น หักมานิตใน ครม. ห้ามขายเหล้าวันสงกรานต์   
ใช้มาตรการตรวจเข้มแทน” พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ แสดงทัศนะในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีว่าไม่เห็นด้วยกับ
การห้ามจำหน่ายช่วงเทศกาล อ้างว่าแก้ปัญหาไม่ตรงจุด ให้ใช้มาตรการตรวจเข้มแทน 

 วันที่ 23 มี.ค.2552 มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ โดย พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์   
เป็นประธาน  ตามข่าวระบุว่าท่าน เรียกพบรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขและผู้อำนวยการสำนักงาน
คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนการประชุมคณะกรรมการนโนบายฯ 1 ชั่วโมง และ แถลงข่าวว่า
กระทรวงสาธารณสุขจะเสนอมาตรการห้ามจำหน่ายฯ 1 วัน ภายหลังจากการประชุม พล.ต.สนั่น ให้ข่าวว่า ที่
ประชุมคณะกรรมการนโยบายฯยังไม่มีข้อสรุปงดขายเหล้าช่วงสงกรานต์ เกรงขัดประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 253 
/ 2515   คณะกรรมการนโยบายฯจึงมีมติให้นำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันรุ่งขึ้น (24 มี.ค.2552) เพื่อ
ให้คณะรัฐมนตรีส่งเรื่องต่อไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อให้ตีความว่าสามารถออกกฎกระทรวงสาธารณสุขว่า
ด้วยการห้ามจำหน่ายสุราในช่วงเทศกาลได้หรือไม่ ซึ่งถ้าคณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นว่าสามารถทำได้ ก็จะ
ประกาศกฎกระทรวงทันที โดยจะเริ่มทดลองก่อน 1 วันเท่านั้น คือ วันที่ 13 เม.ย.2552  

 วันที่ 26 มี.ค. 2552 คณะกรรมการกฤษฎีกามีมติตีความว่าการกำหนดมาตรการห้ามวันเวลาจำหน่ายเครื่องดื่ม  
 แอลกอฮอล์ตามพระราชบัญญัติเครื่องดื่มแอกลอฮอล์เป็นสิ่งที่ทำได้ โดยไม่ขัดกับประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับ 253 / 

2515  
 วันที่ 30 มี.ค.2552 ผลโพล ABAC Poll ระบุว่า ประชาชนร้อยละ 84.6 เห็นว่าการดื่มเหล้าเป็นสาเห

ตุสำคัญทำให้เกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ และร้อยละ 68.5 เห็นด้วยกับมาตรการห้ามขายเหล้าตลอด 24 
ชั่วโมงตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์ มีเพียงร้อยละ 27.3 ไม่เห็นด้วยและร้อยละ 4.2 ไม่มีความเห็น เมื่อถามว่า 
ถ้าอนุญาตให้ขายเหล้าได้ “บางช่วงเวลา” และ“บางสถานที่”  ในเทศกาลสงกรานต์ จะช่วยแก้ปัญหาอุบัติเหตุบน
ท้องถนนได้หรือไม่ พบส่วนใหญ่ร้อยละ 76.1 และร้อยละ 81.4 ตามลำดับ ไม่คิดว่าจะช่วยแก้ปัญหาอุบัติเหตุได้ 
ประเด็นที่น่าเป็นห่วงคือประชาชนถึงร้อยละ 77.8 รู้สึกเคลือบแคลงสงสัยต่อรัฐบาล และผู้ใหญ่ในสังคมเอื้อ
ประโยชน์ต่อกลุ่มนายทุนถ้าปล่อยให้ขายเหล้าได้ช่วงเทศกาลสงกรานต์ และในวันเดียวกันนี้ที่ห้องประชุม 1 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ รองนายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานการประชุมคณะ
กรรมการนโยบายฯ โดยมีรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง มติที่ประชุมที่
ประชุมลงคะแนน 8 : 2 ไม่เห็นด้วยกับการกำหนดมาตรการห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ช่วงสงกรานต์ 
โดย 2 กระทรวงที่เห็นควรให้มีการกำหนดมาตรการห้ามจำหน่าย คือ กระทรวงสาธารณสุข และ กระทรวง
ยุติธรรม แต่เสียงข้างมากเห็นชอบให้ออกร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อเป็นของขวัญกับประชาชน เรื่อง
กำหนดวันเวลาห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยห้ามมิให้ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันสำคัญทาง
ศาสนา ได้แก่ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา ขณะที่วันสงกรานต์ในปี 2552 นี้ 
ให้เข้มงวดในการรณรงค์เมาไม่ขับ และให้ทดลองตั้งด่านตรวจอย่างเข้มเพิ่มขึ้น รวมทั้งออกมาตรการเสริมกับการ
ห้ามดื่มสุราในหรือบนยานพาหนะ โดยห้ามดื่มสุราระหว่างการขับขี่หรือซ้อนรถจักรยานยนต์ และ ห้ามดื่มสุราใน
หรือบนท้ายรถกระบะระหว่างเล่นสงกรานต์     

 วันที่ 2 เมษายน 2552 กระทรวงสาธารณสุขเสนอร่างกฎกระทรวง ประกาศสำนักนายกห้ามดื่มเครื่องดื่ม 
แอลกอฮอล์ในหรือบนยานพาหนะ ถึง พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่อง
ดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ แต่คณะทำงานของ พล.ต.สนั่น ทำหนังสือทักท้วงว่าหากออกกฎกระทรวงดังกล่าวอาจ
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เป็นการริดรอนสิทธิของประชาชนซึ่งเป็นการขัดกับรัฐธรรมนูญจะถูกฟ้องร้องภายหลังได้ พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ 
จึงให้ชะลอไว้ก่อน โดยให้เข้มงวดในการรณรงค์เมาไม่ขับ และให้ทดลองตั้งด่านตรวจอย่างเข้มเพิ่มขึ้นทั่วประเทศ 

 ตลอดระยะเวลาที่มีการผลักดันมาตรการห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาล เครือข่ายในภาคส่วน  
ต่างๆได้ร่วมกับผลักดันอย่างเต็มกำลังในการนำเสนอข้อมูลสู่สาธารณะ เช่น ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.), แผน
งานพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านนโยบายแอลกอฮอล์, เครือข่ายวิชาการเฝ้าระวังแอลกอออล์, เครือข่ายองค์กรงด
เหล้า (สคล.), เครือข่ายรณรงค์ป้องกันภัยแอลกอฮอล์ (ครปอ.), มูลนิธิเพื่อนหญิง, เครือข่ายสื่อเพื่อเยาวชน, 
เครือข่ายเยาวชนวัยมันส์รู้ทันแอลกอฮอล์, แพทย์ชนบท, คุณรสนา โตสิตระกูล, พระมหาสมปอง, มูลนิธิเมาไม่
ขับ (นพ.แท้จริง ศิริพาณิช) และ ABAC Poll เป็นต้น 

 โดยสรุปจึงยังไม่มีการออกมาตรการควบคุมปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใดๆเพิ่มขึ้นเลยในช่วงเทศกาล  
ทั้งการห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ช่วงเทศกาลและ การห้ามดื่มบนรถจักรยานยนต์และรถกะบะในที่
สาธารณะขณะเล่นน้ำสงกรานต์ ทั้งที่เป็นมาตรการที่ประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยและมีข้อมูลวิชาการสนับสนุน
อย่างเพียงพอ 

 ผลจากการไม่ออกมาตรการงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงสงกรานต์ ปี 2552 โดยให้เข้มงวดในการ  
รณรงค์เมาไม่ขับ และให้ทดลองตั้งด่านตรวจอย่างเข้มเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 7,000 จุด ทั่วประเทศ พบว่าสถิติ
ของอุบัติเหตุและผู้เสียชีวิตในช่วงสงกรานต์ ปี 2552 ไม่ลดลงแต่กลับเพิ่มขึ้น ดังได้เสนอรายละเอียดไว้ในบทที่ 2 
ตารางที่ 2.5   

 
การผลักดันร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ.....

 
9. มาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ได้กำหนดห้ามโฆษณาเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ ยกเว้นการให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้เชิงสร้างสรรค์สังคม โดยไม่มีการปรากฏภาพของสินค้าหรือ
บรรจุภัณฑ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  เว้นแต่ภาพสัญลักษณ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือสัญลักษณ์ของบริษัทผู้
ผลิต โดยการปรากฏภาพของสัญลักษณ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือสัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิตนั้นให้กำหนด
โดยกฎกระทรวง แต่หลังพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มีผลบังคับใช้ครบ 1 ปี เมื่อวัน
ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2552 ก็ยังไม่มีการออกกฎกระทรวงว่าด้วยการโฆษณาภาพของสัญลักษณ์ของเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์หรือสัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เลย จึงได้เกิดความร่วมมือกันทั้งภาคประชาคม 
ภาควิชาการและกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกันการผลักดันร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการโฆษณาเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ. ... โดยกระทรวงสาธารณสุขภายใต้ สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรม
ควบคุมโรค  ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการปฏิบัติงานธุรการของคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่ง
ชาติ  และคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 
2551 ได้แต่งตั้งคณะทำงานร่างกฎกระทรวง ประกาศ และระเบียบตามพระราชบัญญัติดังกล่าว  เพื่อให้เป็นไป
ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ยกร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
พ.ศ. . . . . และจัดให้มีการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนโดยผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานฯ 
(www.thaianialcohol.com) ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2552 จากนั้นได้เสนอร่างดังกล่าว เข้าคณะรัฐมนตรี
เมื่อ วันที่ 26 พฤษภาคม 2552 ซึ่งได้มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการโฆษณาเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ. ....ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551  และส่งให้คณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้เปิดรับความเห็นจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้ว
เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความ โดยมีสาระ
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สำคัญดังนี้ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในภาคผนวกที่ 3) 
  a. กำหนดคำนิยาม ภาพสัญลักษณ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และภาพสัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์  
  b. กำหนดลักษณะการแสดงภาพสัญลักษณ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือสัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิตเครื่อง

ดื่มแอลกอฮอล์   
  c. กำหนดลักษณะภาพสัญลักษณ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์   
  d. กำหนดหลักเกณฑ์การแสดงภาพสัญลักษณ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิต

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายใต้สื่อทางโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออื่นๆ โดยต้องมีการแสดงข้อความคำ
เตือนทุกครั้งและตลอดเวลาที่มีการแสดงภาพ   

 
การผลักดันมาตรการห้ามจำหน่ายเหล้าปั่นและห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา

 
10. การผลักดันมาตรการห้ามจำหน่ายเหล้าปั่นและห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา เริ่มมีการ

เคลื่อนไหวตั้งแต่ปี 2551 โดยเครือข่ายภาคประชาคมและวิชาการ มีการสำรวจและงานวิจัยหลายงาน พบว่า 
เหล้าปั่นเป็นปากทางสู่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชน และ รอบสถานศึกษามีร้านจำหน่ายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในรัศมี 500 เมตร อยู่จำนวนมากและเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังพบว่า นักเรียนนักศึกษาที่อยู่ในบริเวณที่มีร้าน
จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หนาแน่นมีทัศนคติเชิงบวกต่อการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการเข้ามาเป็นผู้
ดื่มสูงกว่านักเรียนที่อยู่ในบริเวณที่มีร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่หนาแน่น ดังได้เสนอรายละเอียดไว้ใน
บทที่ 3 ข้อ 18-26  ด้วยความห่วงใยเยาวชนของชาติ เครือข่ายต่างๆจึงร่วมมือกันผลักดันมาตรการห้ามจำหน่าย
เหล้าปั่นและห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา โดยคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ได้มีมติเห็นชอบร่างมาตรการห้ามจำหน่ายเหล้าปั่น ในการประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
ครั้งที่ 1 วันที่ 2 กรกฎาคม 2552(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมภาคผนวกที่ 4) และเห็นชอบร่างมาตรการห้ามจำหน่าย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา ในการประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ครั้งที่ 2 วันที่ 
18 สิงหาคม 2552(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมภาคผนวกที่ 5) ซึ่งรอเสนอเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการนโยบาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติต่อไป 

 
มาตรการรณรงค์และให้การศึกษาในประเทศไทย

 
11. มาตรการรณรงค์และให้การศึกษาในประเทศไทย มีหน่วยงานที่รับผิดชอบหลายหน่วยงานเช่นกระทรวง

สาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงพัฒนาสังคมและทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งองค์กรภาคเอกชนได้มี
บทบาทริเริ่มดำเนินมาตรการกลุ่มนี้ เช่น โครงการงดเหล้าเข้าพรรษาที่ได้รับการสนับสนุนโดยสนับสนุนกองทุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ภายใต้ ความรับผิดชอบของสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ตั้งแต่ พ.ศ. 2546 
ซึ่งปัจจุบันเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมีผู้เข้าร่วมลงชื่อประกาศจะงดเหล้าเข้าพรรษาปีละกว่าหนึ่งล้านคนและมาก
ขึ้นทุกปี จากแนวคิดดังกล่าวได้ขยายผลในกิจกรรมเทศกาลอื่นๆ เช่น สงกรานต์ ปีใหม่ ตรุษจีน ทอดกฐิน รับ
น้อง กีฬา ดนตรี ปลอดเหล้า ตลอดจนการสร้างต้นแบบองค์กร ลด ละ เลิก สุรา เช่น วัดปลอดเหล้าหมู่บ้านงด
เหล้าเข้าพรรษา โรงงานปลอดเหล้า ซึ่งปัจจุบันมีชุมชนงดเหล้าเข้าพรรษาถึง 120 ชุมชน และเป็นชุมชนปลอด
เหล้าถาวรถึง 6 ชุมชน รวมทั้งการรณรงค์เข้าไปยังกลุ่มเป้าหมาย เช่น เยาวชน ได้การสนับสนุนให้เกิดกลุ่ม
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เยาวชนห่างไกลจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น กลุ่มถักทอฝัน มูลนิธิสื่อเพื่อเยาวชน กลุ่มวัยมันส์รู้ทันแอลกอฮอล์ 
ซึ่งจะเข้าไปรณรงค์ในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยต่างๆ และในช่วงหลังได้สนับสนุนให้หน่วยงานราชการได้เข้ามา
มีบทบาทมากขึ้น เช่น กระทรวงมหาดไทยกับโครงการวัดปลอดเหล้า กระทรวงศึกษาธิการกับกิจกรรมรับน้อง
ปลอดเหล้า  

  ตัวอย่างของกิจกรรมการรณรงค์ในปี 2552 เช่น จากการประชุมคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2552 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วยในหลักการให้มีกฎห้ามไม่ให้การจัดกีฬา
มหาวิทยาลัยรับการสนับสนุนจากธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นการถาวร โดยเริ่มจาก “หัวหมากเกมส์” ที่
มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่ 11-18 มกราคม 2552 ถือเป็นการริเริ่มการแข่งขันกีฬาสีขาว การ
จัดโครงการ “เข้าพรรษานี้ ชวนพ่อแม่เลิกเหล้า”, โครงการแผนทุนอุปถัมภ์เชิงรุกเพื่อทดแทนธุรกิจแอลกอฮอล์ เป็นต้น 
ส่วนการรณรงค์งานบุญประเพณีปลอดเหล้า (ขยายเพิ่มจากเฉพาะงานทอดกฐิน) ได้แก่ งานบุญบั้งไฟ งานปอย งาน
สลากภัต เป็นต้น รวมทั้งการรณรงค์ของขวัญปลอดเหล้า ในช่วงปีใหม่ เป็นต้น และการรณรงค์เพื่อการผลักดันและ
การบังคับใช้กฎหมาย เช่น โครงการจังหวัดบังคับใช้กฎหมาย จำนวน 34 จังหวัด และการเคลื่อนไหวเพื่อสนับสนุน
การออกมาตรการใหม่ๆ ได้แก่ การเร่งให้ออกกฎกระทรวงตามมาตรา 32, การเร่งให้ออกมาตรการจำกัดวันเวลาการ
ขาย, การเร่งให้กระทรวงการคลังปรับปรุงการจัดเก็บภาษี เป็นต้น 


การติดตามและประเมินผลพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ.2551ครบรอบ1ปี

 
12. พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 เป็นกฎหมายฉบับแรกของไทยที่กำหนดขึ้นด้วย

เจตนารมณ์ต้องการควบคุมปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นการเฉพาะ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 14 
กุมภาพันธ์ 2551 โดยมีสาระสำคัญคือการกำหนดมาตรการควบคุมการเข้าถึงผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
(โดยการจำกัดวันและเวลาจำหน่าย, สถานที่จำหน่ายและดื่มบางแห่ง, อายุขั้นต่ำของผู้ซื้อ) และ การเข้าถึงการ
โฆษณาและการส่งเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (โดยการจำกัดการโฆษณาในลักษณะการจูงใจให้ดื่มและ
การใช้ภาพขวดผลิตภัณฑ์ประกอบการโฆษณา รวมทั้งการห้ามการจำหน่ายในลักษณะลด-แลก-แจก-แถม) การ
ประเมินผลเพื่อให้ทราบประสิทธิผลของกฎหมายและประสิทธิภาพของการบังคับใช้กฎหมายจะก่อให้เกิด
ประโยชน์อย่างยิ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายและพัฒนากฎหมายให้มีผลสัมฤทธิ์ต่อไป 

13. กรอบคิดการประเมินพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ที่ศูนย์วิจัยปัญหาสุราใช้ออกแบบ
ระบบประเมินผล แบ่งออกเป็น 5 องค์ประกอบดังนี้ 

 (1) การดำเนินการของคณะกรรมการนโยบายและกรรมการควบคุมทั้งระดับชาติและจังหวัด ตลอดจนการ
ดำเนินงานต่างๆของภาครัฐ ภาคประชาชนและภาควิชาการ ถือเป็นบริบท (Context) ของการดำเนินพรบ. 

 (2)  การรับรู้และจดจำกฎหมาย พรบ.ฯ ได้ของประชาชนและธุรกิจสุรา ถือเป็นปัจจัยตั้งต้น (Input) ของการ
ดำเนินการตาม พรบ.ฯ 

 (3) การปฏิบัติตามกฎหมายของประชาชนและธุรกิจสุรา ถือเป็นการประเมินกระบวนการของ พรบ.ฯ 
(Process) 

 (4) ผลการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การโฆษณาและการส่งเสริมการขายเครื่องดื่มฯ ถือเป็นการวัดผลลัพธ์
ของ พรบ.ฯ (Outcome)  

 (5) ผลต่อพฤติกรรมการบริโภคและผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ถือเป็นการวัดผลกระทบของ 
พรบ.ฯ (Impact) ดังรูปที่ 4.1   
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รูปที่ที่ 4.1 แผนภาพแสดงกรอบแนวคิดการออกแบบประเมินผลพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์พ.ศ.2551ที่ศูนย์วิจัยปัญหาสุราใช้ดำเนินการ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา: ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา 
 
14. ศูนย์วิจัยปัญหาสุราร่วมมือหรือสนับสนุนให้เครือข่ายนักวิชาการและองค์กรวิจัยต่างๆดำเนินการศึกษาการดำเนิน

งานของคณะกรรมการและภาคส่วนต่างๆเกี่ยวกับการดำเนินการตามพรบ.ฯ ศึกษาการรับรู้และการปฏิบัติตาม
กฎหมายของประชาชน ผู้จำหน่ายและเจ้าหน้าที่ต่อพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 
ระดับประเทศและระดับจังหวัด ศึกษาการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ การโฆษณาและการส่งเสริมการขายเครื่องดื่มฯของ
ประชาชน รวมทั้งศึกษาพฤติกรรมการบริโภคและผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชาชน 

15. การสร้างข้อมูลการประเมินผลตามกรอบแนวคิดนี้ถูกแบ่งออกเป็นหลายโครงการย่อย ดำเนินการโดยเครือข่าย
นักวิชาการและศูนย์วิจัยปัญหาสุราต่างเวลาต่างโอกาส ศูนย์วิจัยปัญหาสุราได้นำข้อมูลที่ดำเนินการแล้วมานำ
เสนอในรายงานสถานการณ์สุราประจำปีแต่ละปี ในรายงานสถานการณ์สุราประจำปี 2552 ฉบับนี้จะนำเสนอผล
การติดตามประเมินการดำเนินงานของคณะกรรมการต่างๆ ผลการประเมินการรับรู้ การปฏิบัติตามกฎหมาย
พรบ.ฯของประชาชนและธุรกิจสุรา รวมทั้ง ผลการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ การโฆษณาและการส่งเสริมการขายเครื่อง
ดื่มแอลกอฮอล์ของประชาชน 

 

รายงานสถานการณ์สุราประจำปี 2552 ศวสบทที่4 สถานการณ์ด้านการดำเนินการควบคุมการบริโภค 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (Intervention Situations)  



88

การประเมินการดำเนินงานของคณะกรรมการต่างๆตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ.2551
 
16. ข้อมูลในส่วนนี้คือการประเมินส่วนบริบท (Context) ของการดำเนินพรบ.ฯ ซึ่งในที่นี้จะประเมินการดำเนินการ

ของคณะกรรมการนโยบายและกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งระดับชาติและจังหวัด  
17. การประเมินคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับจังหวัด ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2551 พบว่ามีการ

แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมระดับจังหวัดครบทุกจังหวัด แต่มีการประชุมเพียง 14 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 18.6 
ขณะที่จัดทำรายงานฉบับนี้ปลายเดือนตุลาคม 2552 มีการตั้งคณะกรรมการควบคุมระดับจังหวัดครบทุกจังหวัด
และมีการประชุมอย่างน้อย 1 ครั้ง ครบทุกจังหวัดแล้ว    

19. การประเมินคณะกรรมการนโยบายและควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับชาติ ในปี 2552 (ข้อมูล ณ เดือน
ตุลาคม 2552) พบว่ามีการประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปแล้ว 2 ครั้ง และ มีการประชุมคณะ
กรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติไปแล้ว 3 ครั้ง มีสาระสำคัญดังนี้ (ดังตารางที่ 4.5) 

 
ตารางที่ 4.5 ตารางแสดงผลการประชุมของคณะกรรมการระดับชาติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์พ.ศ.2551ในปีพ.ศ.2552
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ที่มา: น.พ.สมาน ฟูตระกูล (2552) เอกสารสรุปการดำเนินงานของคณะกรรมการระดับชาติชุดต่างๆตามพระราช
บัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 โดยสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์
 

ผลการศึกษาสถานการณ์การรับรู้และการปฏิบัติตามกฎหมายของ ประชาชน ผู้จำหน่ายและเจ้าหน้าที่ต่อ
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ.2551ระดับประเทศ

 
19. ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา ร่วมกับ ABAC Poll ศึกษาสถานการณ์การรับรู้และการปฏิบัติตามกฎหมายของประชาชน ผู้

จำหน่ายและเจ้าหน้าที่ต่อพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ภายใต้ชื่อโครงการสำรวจ
สถานการณ์การรับรู้ การปฏิบัติตามกฎหมาย การเข้าถึงผลิตภัณฑ์ การโฆษณาและการส่งเสริมการขายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ของประชาชนอายุ 11 ปีขึ้นไป  เพื่อติดตามประเมินผลพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
พ.ศ.2551 ในระดับประเทศ โดยการสำรวจระดับประเทศดำเนินการรวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง ได้แก่ เดือนกุมภาพันธ์ 
2551 เพื่อให้เป็นข้อมูลพื้นฐานก่อนที่ พ.ร.บ.ฯจะมีผลบังคับใช้อย่างจริงจัง ครั้งที่ 2 ดำเนินการสำรวจ ณ เดือน
กันยายน 2551 นับเป็นเดือนที่ 7 หลัง พ.ร.บ.ฯมีผลบังคับใช้ และ ครั้งที่ 3 ดำเนินการสำรวจ ณ เดือน 
กุมภาพันธ์ 2552 นับเป็นช่วงครบรอบ 1 ปี หลัง พ.ร.บ.ฯมีผลบังคับใช้    

20. ระเบียบวิธีวิจัยของการสำรวจนี้มีรายละเอียดโดยย่อดังนี้คือ  
 - กลุ่มตัวอย่างประชาชน คือ ประชากรที่มีอายุ 11 ปีขึ้นไปอาศัยอยู่ในประเทศไทย ขนาดตัวอย่าง 4,322 คน 

โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่มเชิงชั้นภูมิหลายขั้น (Stratified Multi-Stage Sampling) มี
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กรุงเทพมหานคร ในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล เป็นชั้นภูมิหลัก และภาคกลาง ภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ เป็นขั้นภูมิย่อย  จังหวัดในแต่ละภาคเป็นหน่วยตัวอย่างขั้นที่ 1  อำเภอ/
เทศบาลเป็นหน่วยตัวอย่างขั้นที่ 2  ตำบลเป็นหน่วยตัวอย่างขั้นที่ 3  หมู่บ้าน/ชุมชนเป็นหน่วยตัวอย่างขั้นที่ 
4  ครัวเรือนเป็นหน่วยตัวอย่างขั้นที่ 5 และเก็บตัวอย่างทุกคนที่มีอายุ 11 ปีขึ้นไปจากครัวเรือนตัวอย่าง 16 
จังหวัดทั่วประเทศ โดยวีธีการดังกล่าว จะได้ตัวอย่างที่เป็นตัวแทนประเทศ  

 - กลุ่มตัวอย่างร้านค้า คือ ร้านค้าที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องจากไม่สามารถหาฐานข้อมูลรายชื่อ
ร้านค้าได้  ภายใต้ระยะเวลาและทรัพยากรที่จำกัด จึงใช้การเลือกตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) 
โดยอิงกับการสุ่มตัวอย่างของประชาชน และการกระจายสัดส่วนให้เป็นไปตามสัดส่วนของประชากรตาม
จังหวัดที่สุ่มได้ โดยในแต่ละหมู่บ้านหรือชุมชน เก็บร้านค้าจำนวน 4 ร้านค้า รวมทั้งสิ้นจำนวน 601 ร้าน 

 - กลุ่มตัวอย่างเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คือ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้า
หน้าที่สรรพสามิต และเจ้าหน้าที่ตำรวจ เนื่องจากไม่สามารถหาฐานข้อมูลรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐได้  ภาย
ใต้ระยะเวลาและทรัพยากรที่จำกัด จึงใช้การเลือกตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) โดยอิงกับการ
สุ่มตัวอย่างของประชาชน และการกระจายสัดส่วนให้เป็นไปตามสัดส่วนของประชากรตามจังหวัดที่สุ่มได้
เช่นเดียวกัน รวมทั้งสิ้นจำนวน 830 ราย 

21. ข้อมูลผลการติดตามเฝ้าระวังการรับรู้ การปฏิบัติตาม และผลจากการปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวจะนำเสนอตาม
ลำดับดังนี้คือ การรับรู้กฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 การเข้าถึงเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในลักษณะที่ผิดกฎหมาย, การเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์, การเข้าถึงการโฆษณาและการส่งเสริมการ
ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสรุปความสำเร็จรวมทั้งสิ่งที่ควรพัฒนา 

 
การประเมินการรับรู้กฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ.2551

 
22. ข้อมูลในส่วนนี้คือการประเมินส่วนปัจจัยตั้งต้น (Input) ของการดำเนินพ.ร.บ.ฯ ซึ่งในที่นี้จะประเมินการรับรู้และ

จดจำกฎหมาย พรบ.ฯได้ของประชาชนและธุรกิจสุรา  
23. การรับรู้กฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ของประชาชน มีความแตกต่างของการ

รับรู้ระหว่างมาตรการต่างๆใน พ.ร.บ.ฯ   บางมาตรการมีสัดส่วนของผู้รับรู้เพียงร้อยละ 50 บางมาตรการรับรู้ถึง
ร้อยละ 90  ซึ่งจากข้อมูลการสำรวจ การบังคับใช้ พ.ร.บ.ฯ ครบ 1 ปี ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2552 พบว่าสัดส่วน
ของการรับรู้กฎหมายมาตรการด้านสถานที่(ห้ามจำหน่ายและห้ามดื่มในบางสถานที่)มีผู้รับรู้มากที่สุด ถึงเกือบร้อย
ละ 90  รองลงมาคือมาตรการห้ามจำหน่ายบางเวลาซึ่งมีความซับซ้อนกว่ามาตรการด้านสถานที่ มีผู้รับรู้น้อยกว่า
คือรับรู้ร้อยละ 75.2 และมาตรการควบคุมการโฆษณาและการส่งเสริมการขายต่างๆ มีผู้รับรู้ประมาณร้อยละ 60 
– 65 ส่วน มาตรการห้ามจำหน่ายแก่บุคคลบางประเภทมีผู้รับรู้ประมาณร้อยละ 60 คือมีผู้รับรู้ว่ามีมาตรการห้าม
จำหน่ายแก่เด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี ประมาณร้อยละ 64.5 และรับรู้ว่ามีมาตรการห้ามจำหน่ายแก่คน
เมาประมาณร้อยละ 52.9 ดังตารางที่ 4.6 
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ตารางที่ 4.6 ตารางแสดงร้อยละของการรับรู้กฎหมายมาตรการต่างๆในพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์พ.ศ.2551ในช่วง3เดือนที่ผ่านมาของประชาชนอายุ11ปีขึ้นไป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา: โครงการศึกษาสถานการณ์การรับรู้ การปฏิบัติตามกฎหมาย การเข้าถึงผลิตภัณฑ์ การโฆษณา และการส่งเสริม
การขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หลังพระราชบัญญัติเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีผลบังคับใช้ 1 ปี ดำเนินการร่วมโดย ABAC 
Poll และ ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา 
 
24. จากตารางที่ 4.6 พบว่า มาตรการที่มีการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียด(เช่น มาตรการห้ามจำหน่ายแก่เด็กและ

เยาวชน) จะมีประชาชนรับรู้การเปลี่ยนแปลงนั้นในสัดส่วนที่น้อยลง คือ ก่อนมีพ.ร.บ.ฯ มีการมาตรการห้าม
จำหน่ายแก่เด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปี ซึ่งถูกกำหนดไว้ใน พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก ตั้งแต่ปี 2546 ซึ่งมี
ประชาชนรับรู้ถึงร้อยละ 93.7  แต่ลดลงเหลือเพียงร้อยละ 64.5 เมื่อเปลี่ยนเป็นห้ามจำหน่ายแก่เด็กและเยาวชน
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อายุต่ำกว่า 20 ปีตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 
25. จากตารางที่ 4.6 เมื่อพิจารณาในมิติของการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนของการรับรู้กฎหมายตามเวลาเมื่อ พ.ร.บ.ฯมีผล

บังคับใช้ครบ 1 ปี เทียบกับเมื่อเริ่มบังคับใช้ พบว่ามีสัดส่วนของการรับรู้ที่มากขึ้นในมาตรการห้ามจำหน่ายบาง
สถานที่ (จากร้อยละ 78.9 เป็น 87.4) และมาตรการห้ามจำหน่ายบางเวลา (จากร้อยละ 60.7 เป็น 75.2) ส่วน
การรับรู้มาตรการอื่นๆนั้นยังไม่พบการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน  

26. ส่วนข้อมูลการรับรู้กฎหมาย พ.ร.บ.ฯของกลุ่มตัวอย่างร้านค้าสุรา พบว่าโดยรวมร้านค้าสุราจะมีสัดส่วนของการ
รับรู้กฎหมายมากกว่าประชาชน อาจเนื่องมาจากมีความเกี่ยวข้องในฐานะของผู้ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายมากกว่า   
แต่เมื่อพิจารณาในรายละเอียดการรับรู้รายมาตรการ พบว่ามีลักษณะเช่นเดียวกันกับประชาชนคือมาตรการที่ 
ซับซ้อนน้อย (ห้ามจำหน่ายหรือดื่มในบางสถานที่) จะได้รับการรับรู้มากกว่ามาตรการที่ซับซ้อนมากกว่า 
(มาตรการด้านเวลา) หรือเป็นมาตรการที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเกิดขึ้นใหม่ (มาตรการห้ามจำหน่ายแก่เด็กและ
เยาวชนและมาตรการห้ามจำหน่ายในลักษณะส่งเสริมการขาย) ดังตารางที่ 4.7 

 
ตารางที่ 4.7 ตารางแสดงร้อยละของการรับรู้กฎหมายมาตรการต่างๆในพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์พ.ศ.2551ในช่วง3เดือนที่ผ่านมาของกลุ่มตัวอย่างร้านค้าสุรา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา: โครงการศึกษาสถานการณ์การรับรู้ การปฏิบัติตามกฎหมาย การเข้าถึงผลิตภัณฑ์ การโฆษณา และการส่งเสริม
การขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หลังพระราชบัญญัติเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีผลบังคับใช้ 1 ปี ดำเนินการร่วมโดย ABAC 
Poll และ ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา 
หมายเหตุ: ไม่มีข้อมูลการรับรู้กฎหมาย พ.ร.บ.ฯสำหรับร้านค้าสุรา ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2551 
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27. ข้อมูลการรับรู้กฎหมายของประชาชนและร้านค้าสุรานี้ แสดงให้เห็นว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรเร่งดำเนินการ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและร้านค้าสุราตลอดจนอุตสาหกรรมสุรารับรู้ พ.ร.บ.ฯโดยเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
มาตรการที่มีการรับรู้น้อยกว่าร้อยละ 70 ได้แก่ มาตรการจำกัดอายุขั้นต่ำของผู้ที่ซื้อเครื่องดื่มฯ มาตรการห้าม
จำหน่ายแก่คนเมา มาตรการห้ามจำหน่ายในลักษณะเร่ขาย และมาตรการห้ามโฆษณาเครื่องดื่มฯโดยการปรากฏ
ภาพของสินค้า/บรรจุภัณฑ์ของเครื่องดื่มฯโดยสิ้นเชิงทุกสื่อ 24 ชั่วโมง  

 
การประเมินการปฏิบัติตามกฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ.2551

 
28. ข้อมูลในส่วนนี้คือการประเมินส่วนกระบวนการ(Process) ของการดำเนิน พ.ร.บ.ฯ ซึ่งในที่นี้จะประเมินการ

ปฏิบัติตามกฎหมายของประชาชนและธุรกิจสุรา นั่นคือการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในลักษณะที่ผิดกฎหมาย 
สามารถใช้เป็นดัชนีชี้วัดการปฏิบัติตามกฎหมายได้อีกวิธีหนึ่ง  เนื่องจากเป็นดัชนีที่บ่งชี้การกระทำการฝ่าฝืน
กฎหมาย ซึ่งสามารถวัดได้จากประสบการณ์ตรงของผู้ให้ข้อมูลที่กระทำการฝ่าฝืนกฎหมายด้วยตนเองหรือเห็น
บุคคลอื่นกระทำการฝ่าฝืนกฎหมาย  

29. จากการสำรวจพบว่า ประชาชนประมาณร้อยละ 20 สามารถซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ในสถานที่ห้ามจำหน่าย 
ในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งหอพักและสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นสองสถานที่ที่มีการฝ่าฝืนจำหน่ายมาก
ที่สุด และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับสถานการณ์ก่อน พ.ร.บ.ฯมีผลบังคับใช้ คือ สัดส่วนของ
ประชาชนที่สามารถซื้อเครื่องดื่มฯได้ในหอพักเพิ่มขึ้น 2.5 เท่า (จากร้อยละ 7.7 เป็น 26.9) และ ซื้อเครื่องดื่มฯ
ได้ในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น 1.6 เท่า (จากร้อยละ 9.3 เป็น 24.7) ดังตารางที่ 4.8 ข้อมูลนี้บ่งชี้ให้รัฐ
และผู้เกี่ยวข้องต้องเร่งดำเนินการประชาสัมพันธ์และเร่งรัดการตรวจจับและดำเนินคดี เพื่อให้ประชาชนและผู้
ประกอบการสุราตระหนักรู้และปฏิบัติตามกฎหมายโดยเคร่งครัด  
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ตารางที่ 4.8 ตารางแสดงจำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างประชาชนที่ระบุว่าสามารถซื้อเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ได้ในสถานที่ห้ามจำหน่ายในรอบ3 เดือนที่ผ่านมา (เฉพาะในกลุ่มที่เคยซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน
รอบ3เดือนที่ผ่านมา)เปรียบเทียบผลการสำรวจติดตามประเมินผล3ครั้ง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา: โครงการศึกษาสถานการณ์การรับรู้ การปฏิบัติตามกฎหมาย การเข้าถึงผลิตภัณฑ์ การโฆษณา และการส่งเสริม
การขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หลังพระราชบัญญัติเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีผลบังคับใช้ 1 ปี ดำเนินการร่วมโดย ABAC 
Poll และ ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา 
 
30. ประชาชน ร้อยละ 76.2 เคยไปซื้อเครื่องดื่มฯในเวลาห้ามจำหน่าย   และในกลุ่มนี้ร้อยละ 72.4 สามารถซื้อได้

สำเร็จทุกครั้ง ดังตารางที่ 4.9  ข้อมูลนี้บ่งชี้ว่ามีการฝ่าฝืนมาตรการห้ามจำหน่ายบางเวลาอย่างมาก  
31. เยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี (ซึ่งกฎหมายกำหนดห้ามร้านค้าสุราจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้) สามารถซื้อ

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ทุกครั้งที่ไปซื้อในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมาถึงร้อยละ 79.6 ซื้อได้บางครั้งและซื้อไม่ได้บาง
ครั้ง ร้อยละ 15.4 และซื้อไม่ได้ทุกครั้งเพียงร้อยละ 5.0 ข้อมูลนี้บ่งชี้ว่ายังมีการฝ่าฝืนจำหน่ายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ให้กับเยาวชนที่อายุต่ำกว่า 20 ปีจำนวนมาก เมื่อพิจารณาแนวโน้มของการปฏิบัติตามมาตรการห้าม
จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับเยาวชนที่อายุต่ำกว่า 20 ปี พบว่ามีแนวโน้มของการปฏิบัติตามกฎหมาย      
ลดลง เนื่องจากสัดส่วนของเยาวชนที่ซื้อไม่ได้ทุกครั้งลดลงอย่างมากถึงประมาณ 3 เท่า คือจาก ร้อยละ 14.7 
เป็น 5.0 หมายถึงมีร้านค้าสุราที่ไม่ร่วมมือต่อกฎหมายมากขึ้นกว่าร้านค้าสุราที่ร่วมมือในประเด็นนี้ ดังตารางที่ 
4.10 การให้ความรู้และบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังในประเด็นนี้ จึงเป็นประเด็นที่เร่งด่วนอย่างมากประเด็น
หนึ่ง 
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≈ำ¥ั∫∑’Ë §วา¡สา¡าร∂„น°าร´◊ÈÕ °.æ.2551 °.ย.2551 °.æ.2552

  เ§ร◊ËÕß¥◊Ë¡œ‰¥â‚¥ย∫ุ§§≈∑’ËÕายุ ÕายุµËำ°วàา18ปï ÕายุµËำ°วàา20ปï ÕายุµËำ°วàา20ปï

  µËำ°วàา∑’Ë°Æห¡ายÕนุญาµ จำนวน รâÕย≈– จำนวน รâÕย≈– จำนวน รâÕย≈–

  „หâจำหนàาย

 1  เคยซื้อและซื้อได้ 186 83.0 134 56.8 160 79.6

 2  เคยซื้อและซื้อได้บางครั้ง และ 5 2.3 96 40.2 31 15.4

  เคยซื้อแต่คนขายไม่ขายให้บางครั้ง

 3 เคยซื้อ แต่คนขายไม่ขายให้ 33 14.7 7 3.0 10 5.0

  รวมกลุ่มตัวอย่างที่อายุต่ำกว่า 234 100.0 287 100.0 201 100.0

  ที่กฎหมายอนุญาตให้ซื้อได้ ที่มี

  ประสบการณ์การซื้อเครื่องดื่มฯ

  ในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมา

ตารางที่4.9ตารางแสดงจำนวนและร้อยละของประชาชนที่ระบุว่าสามารถซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเวลาห้าม
จำหน่ายในรอบ3เดือนที่ผ่านมา(ในกลุ่มที่เคยซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในรอบ3เดือนที่ผ่านมา)เปรียบเทียบ
ผลการสำรวจประเมินผล3ครั้ง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา: โครงการศึกษาสถานการณ์การรับรู้ การปฏิบัติตามกฎหมาย การเข้าถึงผลิตภัณฑ์ การโฆษณา และการส่งเสริม
การขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หลังพระราชบัญญัติเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีผลบังคับใช้ 1 ปี ดำเนินการร่วมโดย ABAC 
Poll และ ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา 
 
ตารางที่ 4.10 ตารางแสดงจำนวนและร้อยละของเยาวชนที่อายุต่ำกว่า 20 ปี ที่ระบุว่าสามารถซื้อเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ด้วยตนเองได้ในรอบ3เดือนที่ผ่านมา(ในกลุ่มเป้าหมายที่เคยซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในรอบ3
เดือนที่ผ่านมา)เปรียบเทียบผลการสำรวจประเมินผล3ครั้ง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา: โครงการศึกษาสถานการณ์การรับรู้ การปฏิบัติตามกฎหมาย การเข้าถึงผลิตภัณฑ์ การโฆษณา และการส่งเสริม
การขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หลังพระราชบัญญัติเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีผลบังคับใช้ 1 ปี ดำเนินการร่วมโดย ABAC 
Poll และ ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา 
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32. ในประเด็นการฝ่าฝืนมาตรการห้ามส่งเสริมการขายในภาพรวมในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมานั้น พบว่าร้อยละ        
23.4-33.6 เคยพบเห็นการส่งเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (เช่น การลด-แลก-แจก-แถม) โดยแนวโน้ม 
การเปลี่ยนแปลงในภาพรวมยังไม่ชัดเจน เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2552 กับ เดือนกุมภาพันธ์ ปี 
2551 พบว่าเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยจากร้อยละ 23.4 เป็น 28.2   ดังตารางที่ 4.11 

 
ตารางที่ 4.11 ตารางแสดงจำนวนและร้อยละของตัวอย่างที่ระบุการพบเห็นการส่งเสริมการขายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในรอบ3เดือนที่ผ่านมาเปรียบเทียบผลการสำรวจติดตามประเมินผล3ครั้ง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา: โครงการศึกษาสถานการณ์การรับรู้ การปฏิบัติตามกฎหมาย การเข้าถึงผลิตภัณฑ์ การโฆษณา และการส่งเสริม
การขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หลังพระราชบัญญัติเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีผลบังคับใช้ 1 ปี ดำเนินการร่วมโดย ABAC 
Poll และ ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา 
 
33. จากตารางที่ 4.11 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของกิจกรรมการส่งเสริมการขายที่ประชาชนพบเห็นในรอบ 3 

เดือนที่ผ่านมา เรียงลำดับจากมากไปน้อย พบว่า 3 อันดับแรก ได้แก่ การลดราคา การแลก-แจก-แถมของ
สมนาคุณและการขายตรง โดยพบ ร้อยละ 42.4, 33.7และ 25.5 ตามลำดับ เมื่อวิเคราะห์แนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงรายกิจกรรม พบว่า ส่วนใหญ่ไม่พบแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน มีเพียงกิจกรรมแลก-แจก-
แถมที่มีแนวโน้มลดลงจากร้อยละ 61.6 เหลือร้อยละ 33.7 ณ หนึ่งปีหลัง พ.ร.บ.ฯมีผลบังคับใช้ นั่นคือ
อุตสาหกรรมสุรามีการปรับลดกิจกรรมแลก-แจก-แถมลง ซึ่งกิจกรรมส่งเสริมการขายทั้งหมดนี้เป็นการกระทำผิด
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ทั้งสิ้น ดังนั้นจึงต้องการการเฝ้าระวังติดตามและตรวจ
จับดำเนินคดีอย่างจริงจังต่อไป 
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การประเมินการเข้าถึงซื้อหรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการรับรู้การโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

34. ข้อมูลในส่วนนี้คือการประเมินส่วนของการวัดผลลัพธ์(Outcome) ของการดำเนินพ.ร.บ.ฯ ซึ่งในที่นี้จะประเมินการ
เข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมทั้งการโฆษณาและการส่งเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งระยะเวลาที่ใช้ใน
การเดินทางไปร้านจำหน่ายเครื่องดื่มฯที่สะดวกที่สุดเพื่อซื้อหรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นดัชนีที่ใช้วัดผลสัมฤทธ์
โดยรวมของมาตรการควบคุมการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องจากหากมาตรการต่างๆได้ผลในการสร้างความไม่
สะดวกในการเข้าถึงเครื่องดื่มฯ เช่น ไม่สามารถซื้อหรือดื่มได้ในบางสถานที่ ไม่สามารถซื้อได้ในบางเวลา เป็นต้น จะ
ส่งผลให้ระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่ใช้ในการเดินทางไปซื้อหรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากขึ้น เช่นเดียวกับการรับรู้สื่อ
โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สะท้อนผลสัมฤทธิ์ของมาตรการควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องจาก
หากมาตรการควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มฯมีผลสัมฤทธิ์ ควรจะทำให้การพบเห็นโฆษณาเครื่องดื่มฯน้อยลง 

35. ประชาชนที่เคยซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมา มีแนวโน้มซื้อเครื่องดื่มฯได้สะดวกขึ้นจากก่อน 
พ.ร.บฯ มีผลบังคับใช้(ก.พ 51)โดยที่ร้อยละ 68.2 ของประชาชนสามารถซื้อได้อย่างสะดวกมาก (ภายใน 1-5 
นาที) เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 74.4 ณ 12 เดือนหลัง พ.ร.บ.ฯ มีผลบังคับใช้ ขณะที่แนวโน้มของความสะดวกในการ
เดินทางไปดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ร้านค้าจำหน่ายไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน ดังตารางที่ 4.12 


ตารางที่ 4.12ตารางแสดงจำนวนและร้อยละของประชาชนจำแนกตามระยะเวลาเฉลี่ยในการเดินทางไปซื้อหรือ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมา (ในกลุ่มที่เคยซื้อหรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในรอบ 3
เดือนที่ผ่านมา)เปรียบเทียบผลการสำรวจประเมินผล3ครั้ง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ร–ย–เว≈าเ©≈’Ëย„น°ารเ¥ิน∑าß‰ป´◊ÈÕ °.æ.2551 °.ย.2551 °.æ.2552

 เ§ร◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈์ จำนวน รâÕย≈– รâÕย≈– จำนวน จำนวน รâÕย≈–

 „นรÕ∫3เ¥◊Õน∑’Ëºàาน¡า

1. 1-5 นาทีต่อครั้ง  1.383 68.2 1,143 72.8 1,108 74.4

2. 6-10 นาทีต่อครั้ง  401 19.8 285 18.2 265 17.8

3. 11-20 นาทีต่อครั้ง 163 8.0 103 6.6 74 5.0

4. 21-30 นาทีต่อครั้ง 65 3.2 27 1.7 35 2.4

5. มากกว่า 30 นาทีต่อครั้ง 16 0.8 11 0.7 6 0.4

รวมกลุ่มตัวอย่างที่ระบุว่ามีประสบการณ์ 2,028 100.0 1,569 100.0 1,488 100.0

ซื้อเครื่องดื่มฯ ในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมา

 ร–ย–เว≈าเ©≈’Ëย„น°ารเ¥ิน∑าß‰ป¥◊Ë¡ °.æ.2551 °.ย.2551 °.æ.2552

 เ§ร◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈์ จำนวน รâÕย≈– จำนวน รâÕย≈– จำนวน รâÕย≈–

 „นรÕ∫3เ¥◊Õน∑’Ëºàาน¡า

1. 1-5 นาทีต่อครั้ง 615 39.9 370 40.8 274 39.0

2. 6-10 นาทีต่อครั้ง 324 21.0 188 20.7 156 22.2

3. 11-20 นาทีต่อครั้ง 214 13.9 159 17.5 150 21.4

4. 21-30 นาทีต่อครั้ง 211 13.7 112 12.3 66 9.4

5. มากกว่า 30 นาทีต่อครั้ง 177 11.5 78 8.6 56 8.0

รวมกลุ่มตัวอย่างที่ระบุว่ามีประสบการณ์ 1,541 100.0 907 100.0 702 100.0

ดื่มเครื่องดื่มฯ ในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมา
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36. ภาพรวมของการรับรู้สื่อโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สะท้อนผลสัมฤทธิ์ของมาตรการควบคุมการโฆษณาเครื่อง
ดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องจากหากมาตรการควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มฯมีผลสัมฤทธิ์ ควรจะทำให้การรับรู้พบเห็น
โฆษณาเครื่องดื่มฯน้อยลง ซึ่งจะส่งผลให้สัดส่วนของประชาชนที่พบเห็นสื่อโฆษณาฯลดลง ถือเป็นการประเมิน
ระดับผลลัพธ์ (Outcome) ของการดำเนินพ.ร.บ.ฯ 

 
ตารางที่4.13ตารางแสดงสัดส่วนของประชาชนที่พบเห็นหรือได้ยินสื่อโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา: โครงการศึกษาสถานการณ์การรับรู้ การปฏิบัติตามกฎหมาย การเข้าถึงผลิตภัณฑ์ การโฆษณา และการส่งเสริม
การขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หลังพระราชบัญญัติเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีผลบังคับใช้ 1 ปี ดำเนินการร่วมโดย ABAC 
Poll และ ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา 
 
37. จากตารางที่ 4.13 พบว่า การพบเห็นหรือได้ยินสื่อโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในรอบ 1 วันที่ผ่านมา เรียง

ลำดับสื่อที่มีสัดส่วนการรับรู้ของประชาชนจากมากที่สุดมาน้อยตามลำดับ 3 ลำดับแรกดังนี้คือ สื่อโทรทัศน์,ร้าน
ค้าและป้ายกลางแจ้ง โดยพบเห็นร้อยละ 47.5, 17.1 และ 15.4  ตามลำดับ  เมื่อดูภาพรวมจะพบว่าประชาชน
มากกว่าครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 56.2) พบเห็นหรือได้ยินสื่อโฆษณาเครื่องดื่มฯอย่างน้อย 1 สื่อ ในรอบ 1 วัน โดยเมื่อ
วิเคราะห์แนวโน้มตามเวลาของการสำรวจทั้ง 3 ครั้ง ห่างกัน 1 ปี ยังไม่พบแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือ
ลดลงที่ชัดเจน ทั้งการพบเห็นหรือได้ยินรายสื่อหรือภาพรวมการพบเห็นหรือได้ยินทุกสื่อ  

38. จากผลการสำรวจติดตามประเมินผลพ.ร.บ.ฯนี้บ่งชี้ว่า ณ 1 ปีหลัง พรบ.ฯ มีผลบังคับใช้ สัดส่วนของประชาชนที่
สามารถซื้อเครื่องดื่มฯได้สะดวกเพิ่มขึ้นนี้และการพบเห็นการโฆษณาเครื่องดื่มฯยังไม่มีแนวโน้มลดลง ซึ่ง
สอดคล้องกับการรับรู้กฎหมายที่ยังมีน้อยอยู่และยังมีการฝ่าฝืนกฎหมายอยู่มาก จึงต้องเร่งการให้ความรู้แก่
ประชาชน ผู้เกี่ยวข้องกับการผลิต/จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เพื่อ
ให้เกิดความร่วมมือปฏิบัติตามกฎหมายสูงสุด ซึ่งจะส่งผลให้ความสะดวกในการเข้าถึงเพื่อซื้อหรือดื่มเครื่องดื่มฯ
ลดลงตามเจตนารมณ์ของพรบ.ฯในที่สุด    

 หมายเหตุ – ทั้งนี้เป็นที่ทราบกันดีว่าการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายนั้นต้องอาศัยปัจจัยหลายประการและต้อง

 ส◊ËÕ∑’Ëæ∫เหÁนหร◊Õ‰¥âยิน‚¶…≥าเ§ร◊ËÕß¥◊Ë¡ สั¥สàวน¢Õßปร–™า™น∑’Ëæ∫เหÁนส◊ËÕœ(%)

 ·Õ≈°ÕŒÕ≈์„นรÕ∫1วัน∑’Ëºàาน¡า °.æ.51 °.ย.51 °.æ.52

 1. โทรทัศน ์  43.2 56.3 47.5

 2. ร้านค้า  15.0 20.2 17.1

 3. ป้ายกลางแจ้ง (ป้ายตามร้านค้า, ถนน) 11.2 16.2 15.4

 4. สื่อสิ่งพิมพ์ (หนังสือพิมพ์, นิตยสาร, วารสาร, ) 12.4 14.2 12.6

   โบรชัวร์ ฯลฯ

 5. สื่อบุคคล เช่น สาวเชียร์เบียร์/เหล้า ฯลฯ 6.0 7.0 6.1

 6. วิทยุ  5.6 7.5 5.9

 7. อินเตอร์เน็ต  3.8 5.4 4.3

 8. สื่อเคลื่อนที ่  2.3 2.7 2.3

 9. พบเห็นอย่างน้อย 1 สื่อ ในรอบ 1 วัน 53.0 67.9 56.2

 10. ไม่เคยพบเห็หรือได้ยิน ในรอบ 1 วัน 47.0 32.1 43.8
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ใช้เวลา ไม่ใช่มีกฎหมายแล้วผลสัมฤทธิ์จะเกิดขึ้นทันที อย่างไรก็ตามข้อมูลนี้ช่วยบ่งชี้ว่าคงต้องเร่งดำเนินการกัน
ต่อไป 

 
39. สรุปความสำเร็จและสิ่งที่ควรพัฒนา 
  - การรับรู้กฎหมายอยู่ในระดับดีมาก(มากกว่าร้อยละ 80)ในมาตรการด้านสถานที่ทั้งสถานที่ห้ามจำหน่าย

และสถานที่ห้ามดื่ม แต่สถานที่ที่ยังกระทำผิดในการฝ่าฝืนซื้อมากที่สุดสองแห่งคือ หอพัก และ สถานี
บริการน้ำมัน ดังนั้นจึงควรรณรงค์และบังคับใช้มาตรการห้ามจำหน่ายเพิ่มเติมในสองสถานที่นี้ต่อไป 

  - การรับรู้กฎหมายในมาตรการห้ามจำหน่ายบางเวลาอยู่ในระดับดี(ร้อยละ 70 – 80) แต่ในทางปฏิบัติมี
การฝ่าฝืนซื้อได้สำเร็จในระดับที่มาก(ถึงร้อยละ 70) ดังนั้นจึงควรรณรงค์และบังคับใช้มาตรการห้าม
จำหน่ายบางเวลาเป็นอย่างยิ่ง 

  - เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงการควบคุมอายุขั้นต่ำของผู้ที่ซึ่อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้อย่างถูกกฎหมาย 
มาตรการห้ามจำหน่ายแก่เด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี จึงมีผู้รับรู้เพียงประมาณร้อยละ 60 ซึ่งใน
ทางปฏิบัติมีผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี สามารถซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้สำเร็จทุกครั้งถึงร้อยละ 80 ดังนั้น
จึงควรรณรงค์และบังคับใช้มาตรการห้ามจำหน่ายแก่เด็กและเยาวชนเป็นอย่างยิ่ง 

  - สัดส่วนของประชาชนที่พบเห็นการส่งเสริมการขาย(ในรอบ 3 เดือน)อยู่ที่ระดับร้อยละ 30 ต้องนับว่า
เป็นระดับที่สูงเนื่องจากเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายโดยตรงของธุรกิจสุรา จึงควรรณรงค์และบังคับใช้
มาตรการส่งเสริมการขาย เช่น มาตรการห้ามลด-แลก-แจก-แถมอย่างจริงจัง 

  - สัดส่วนของประชาชนที่พบเห็นการโฆษณา(ในรอบ 1 วัน)อยู่ในระดับคงที่ที่ประมาณร้อยละ 60 แม้จะมี
การห้ามการโฆษณาด้วยภาพผลิตภัณฑ์โดยสิ้นเชิง แต่เนื่องด้วยธุรกิจสุรายังสามารถใช้ภาพสัญลักษณ์
ผลิตภัณฑ์และสัญลักษณ์บริษัทในการโฆษณาได้ จึงทำให้การรับรู้การโฆษณาของประชาชนยังอยู่ใน
สัดส่วนเดิม   จึงควรที่จะมีการพัฒนามาตรการควบคุมการโฆษณาเพิ่มเติมควบคู่ไปกับการบังคับใช้
มาตรการที่มีอยู่แล้วต่อไป 

  - ผลลัพธ์ภาพรวมสัดส่วนของประชาชนที่สามารถซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้โดยสะดวกมากที่มีสัดส่วนที่
มากขึ้นนี้ สะท้อนภาพรวมของการมีพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ทั้งด้าน 
การออกแบบมาตรการและการบังคับใช้ จึงเป็นที่ควรตระหนักในการพิจารณาดำเนินการบังคับใช้
กฎหมายอย่างจริงจังและออกแบบเพิ่มเติมมาตรการที่จำเป็นยิ่งขึ้นต่อไป 

 

ผลการศึกษาสถานการณ์การรับรู้และการปฏิบัติตามกฎหมายของประชาชน ผู้จำหน่ายและเจ้าหน้าที่ต่อ
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ.2551ระดับจังหวัด

 
40. ศูนย์วิจัยปัญหาสุราได้ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายนักวิชาการ โดยสนับสนุนให้ดำเนินโครงการการศึกษา

สถานการณ์การรับรู้และการปฏิบัติตามกฎหมายของประชาชน ผู้จำหน่ายและเจ้าหน้าที่ต่อพระราชบัญญัติ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551ระดับจังหวัด เพื่อประโยชน์ในการประเมินประสิทธิผลของการดำเนิน
งานระดับจังหวัด  ซึ่งสอดคล้องพอดีกับความต้องการของเครือข่ายองค์กรงดเหล้าที่ต้องการประเมินผลโครงการ
สนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ระดับจังหวัดที่มี         
การดำเนินการอยู่ โครงการการศึกษาสถานการณ์การรับรู้และการปฏิบัติตามกฎหมายของประชาชน ผู้จำหน่าย
และเจ้าหน้าที่ต่อพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ระดับจังหวัด จึงได้ออกแบบดำเนินการ
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เก็บข้อมูล 4 ภาคๆละ 3 จังหวัด (เป็นจังหวัดที่มีการดำเนินโครงการสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายโดยเครือข่าย
องค์กรงดเหล้า(สคล.) 2 จังหวัด และ จังหวัดที่ไม่มีโครงการ 1 จังหวัด เป็นจังหวัดเปรียบเทียบ) และ กทม.อีก 1 
จังหวัด รวมเป็น 13 จังหวัด โดยทำการประเมินผลเมื่อพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 
มีการบังคับใช้ครบ 1 ปี 

41. ศูนย์วิจัยปัญหาสุราร่วมกับเครือข่ายนักวิชาการ 4 คณะดำเนินโครงการศึกษาการรับรู้และการปฏิบัติตาม
กฎหมายของประชาชน ผู้จำหน่ายและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องต่อพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
พ.ศ.2551 โดยแบ่งความรับผิดชอบดำเนินการสำรวจคณะละ 1 ภาคๆละ 3 จังหวัด ยกเว้นภาคกลางรับผิดชอบ
สำรวจกรุงเทพฯด้วย ขณะที่เรียบเรียงรายงานสถานการณ์สุราประจำปี 2552 ฉบับนี้ ข้อมูลที่ดำเนินการแล้ว
เสร็จคือข้อมูลของคณะภาคใต้ซึ่งรับผิดชอบดำเนินการโดย รศ.ดร.พญ.สาวิตรี อัษณางค์กรชัย และคณะ ซึ่งผล
การสำรวจที่สำคัญมีรายละเอียดดังนี้ 

42. การเลือกตัวอย่างในกลุ่มประชากร ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิหลายชั้น (Stratified Multi-stage Sampling) 
โดยทำการสุ่มตัวอย่างอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน และครัวเรือน, การเลือกตัวอย่างกลุ่มร้านค้าสุรานั้น พนักงานสนาม
จะเลือกร้านค้าที่จำหน่ายสุราทั้งร้านที่ขายแบบมีที่นั่งดื่ม/กินในร้านและร้านขายแบบไม่มีที่นั่งดื่ม/กิน ที่อยู่ในเขต
หมู่บ้าน/ชุมชนเมืองที่เป็นเขตพื้นที่เก็บตัวอย่างกลุ่มประชาชน ภายในรัศมี 500 เมตรรอบครัวเรือนตัวอย่างกลุ่ม
ประชาชน ประมาณหมู่บ้านละ 2 – 5 ร้านตามขนาดของหมู่บ้าน และเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เจ้าของ/ผู้
จัดการ/พนักงานขายในร้านนั้น ร้านละ 1 คน, ส่วนการเลือกตัวอย่างกลุ่มเจ้าหน้าที่ ในการเก็บข้อมูลตัวอย่าง
กลุ่มนี้ พนักงานสนามจะติดต่อและเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอหรือสถานีอนามัย และเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติงานในพื้นที่หมู่บ้าน/ตำบล/ชุมชนเมืองที่เป็น
เขตที่เก็บตัวอย่างกลุ่มประชาชน หมู่บ้าน/ชุมชนละ 2 – 3 คน (สาธารณสุข 1 คน, เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง 
(สรรพสามิต / อบต.) 1 คน, ตำรวจ 1 คน);   เก็บข้อมูลช่วงเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2552 โดยใช้วิธีการ
สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่ม ตามแบบสัมภาษณ์ที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้น และด้วยความเหมาะสมตามบริบท
ของการดำเนินการวิจัย การเลือกจังหวัดทำการสำรวจในภาคใต้ ได้เลือกจังหวัดที่มีโครงการสนับสนุนการบังคับ
ใช้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 เพียง 1 จังหวัดคือ นครศรีธรรมราช และเป็นจังหวัด
ที่ไม่มีโครงการ 2 จังหวัด คือ สุราษฎร์ธานีและสงขลา 

43. ผลการสำรวจพบว่าประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราช (มีโครงการสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมาย) มีคะแนนรวม
เฉลี่ยของความรู้เกี่ยวกับมาตรการหมวดต่างๆใน พ.ร.บ.ฯ มากกว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดสงขลา (ไม่มี
โครงการสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมาย) โดยที่จังหวัดนครศรีธรรมราชมีคะแนนเฉลี่ยของความรู้ 15.08 คะแนน 
ส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีและสงขลาได้ 9.82 และ 11.31 ตามลำดับ ดังตารางที่ 4.14  
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ตารางที่ 4.14 คะแนนรวมเฉลี่ยของความรู้เกี่ยวกับมาตรการหมวดต่างๆในพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์พ.ศ.2551ของประชาชนเปรียบเทียบ3จังหวัด(นครศรีธรรมราช,สุราษฎร์ธานีและสงขลา)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา: สาวิตรี (2552) โครงการศึกษาการรับรู้และการปฏิบัติตามกฎหมายของประชาชน ร้านค้า และเจ้าหน้าที่ต่อ     
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2552 ใน 3 จังหวัด (นครศรีธรรมราช, สุราษฎร์ธานี และ สงขลา) 
 
44. ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา เกือบทั้งหมดของกลุ่มตัวอย่างร้านค้าสุราทั้ง 3 จังหวัดไม่เคยขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ในสถานที่ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามกฎหมาย เช่น วัด/ศาสนสถานต่างๆ โรงเรียน/มหาวิทยาลัย/
สถานศึกษาต่างๆ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง สถานบริการสาธารณสุขหรือโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน 
สถานที่ราชการต่างๆ หอพัก รวมทั้งสวนสาธารณะของทางราชการ มีผู้จำหน่ายเพียง 1 รายในจังหวัด
นครศรีธรรมราชที่เคยจำหน่ายในบริเวณสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง เหตุผลที่ขายคือรู้ว่าผิดแต่ไม่คิดว่าจะถูกจับ
และผลที่ตามมาคือถูกตักเตือนโดยเจ้าหน้าที่ นั่นคือได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากร้านค้าสุราใน 3 จังหวัด
ที่ทำการศึกษา โดยมีเพียงการร้านค้าเดียวในจังหวัดนครศรีธรรมราชเคยจำหน่ายในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมาและ
ถูกตักเตือนสะท้อนให้เห็นว่าระบบการบังคับใช้กฎหมายของจังหวัดนครศรีธรรมราชดีในระดับหนึ่ง 

45 เมื่อวิเคราะห์มาตรการห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บางเวลา พบว่ากลุ่มตัวอย่างร้านค้าสุราในจังหวัด
นครศรีธรรมราชมีสัดส่วนของร้านที่ไม่จำกัดเวลาขายตามกฎหมายน้อยกว่ากลุ่มตัวอย่างร้านค้าสุราในจังหวัด
สุราษฎร์ธานีและสงขลา โดยมีสัดส่วนร้านที่ไม่จำกัดเวลาขายตามกฎหมาย แล้วแต่ว่ามีใครมาซื้อตอนไหนก็ขาย
ตอนนั้น คิดเป็นร้อยละ 45.8, 60.3 และ 72.9 ตามลำดับ และให้เหตุผลที่ขายว่า “รู้ว่าผิด แต่ไม่คิดว่าจะถูกจับ” 
ซึ่งเป็นทัศนคติที่สะท้อนความหย่อนยานของการบังคับใช้กฎหมาย ดังตารางที่ 4.15 

 °Æร–เ∫’ย∫หร◊Õ¡าµร°ารเ°’Ëยว°ั∫ §àาเ©≈’Ëย§–·นนรว¡¢Õß§วา¡รูâเ°’Ëยว°ั∫¡าµร°ารห¡ว¥µàาßÊ

 เ§ร◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈์ น§รศร’∏รร¡รา™ สุรา…Æร์∏าน’ สß¢≈า

  (n=2,510) (n=1,798) (n=2,384)

มาตรการห้ามจำหน่ายหรือห้ามดื่ม 6.33 4.06 4.68

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่บาง

ประเภท (0-10 คะแนนจาก

ข้อคำถาม 10 ข้อ)

มาตรการห้ามจำหน่ายแอลกอฮอล์ในบาง 1.99 1.31 1.98

เวลา (0-5 คะแนนจากข้อคำถาม 5ข้อ) 

มาตรการห้าม/ควบคุมการโฆษณาและ 3.62 2.12 2.35

ส่งเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

(0-6 คะแนนจากข้อคำถาม 6 ข้อ)

มาตรการห้ามขายแก่เด็ก คนเมา เร่ขาย 3.14 2.33 2.29

โทษเมื่อฝ่าฝืน และการมีคณะกรรมการ

ควบคุม 

(0-6 คะแนนจากข้อคำถาม 6 ข้อ) 

 รว¡∑ัÈß4ห¡ว¥ 15.08 9.82 11.31
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46. ทั้งนี้การที่ร้านค้าสุรามีพฤติกรรมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยไม่จำกัดเวลาตามกฎหมายในสัดส่วนที่มากนั้น 
อาจเป็นเพราะการบังคับใช้กฎหมายหย่อนยานอย่างรุนแรง ดังคำตอบที่ได้จากร้านขายสุราว่า “ไม่เกิดอะไรขึ้น
หลังจากที่จำหน่ายเครื่องดื่มฯในช่วงเวลาห้ามจำหน่าย’ถึงร้อยละ 98- 100  ดังตารางที่ 4.15 


ตารางที่4.15ตารางแสดงการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเวลาห้ามจำหน่ายในช่วง3เดือนที่ผ่านมาของร้าน
ค้าสุราใน3จังหวัดภาคใต้ที่ทำการศึกษา(นครศรีธรรมราช,สุราษฎร์ธานีและสงขลา)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา: สาวิตรี (2552) โครงการศึกษาการรับรู้และการปฏิบัติตามกฎหมายของประชาชน ร้านค้า และเจ้าหน้าที่ต่อ     
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2552 ใน 3 จังหวัด (นครศรีธรรมราช, สุราษฎร์ธานี และ สงขลา) 
 
47. กลุ่มตัวอย่างร้านค้าสุราในจังหวัดนครศรีธรรมราชมีสัดส่วนของร้านที่จำหน่ายให้กับเด็กและเยาวชนอายุน้อยกว่า 

20 ปี ซึ่งผิดกฎหมาย คิดเป็นร้อยละ 39.3 ซึ่งน้อยกว่ากลุ่มตัวอย่างร้านค้าสุราในจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ร้อยละ 
50.0) แต่มากกว่าร้านค้าสุราในจังหวัดสงขลา (ร้อยละ 2.1) โดยร้านค้าสุราในจังหวัดนครศรีธรรมราชให้เหตุผล
ที่ขายว่า “รู้ว่าผิด แต่ไม่คิดว่าจะถูกจับ” ซึ่งเป็นทัศนคติที่สะท้อนความหย่อนยานของการบังคับใช้กฎหมายใน
สัดส่วนที่น้อยกว่าอีกสองจังหวัด โดยร้านค้าที่จำหน่ายให้กับเด็กและเยาวชนอายุน้อยกว่า 20 ปีโดยให้เหตุผล    
ดังกล่าวมีสัดส่วนร้อยละ 35.6 สำหรับจังหวัดนครศรีธรรมราช และ ร้อยละ 60.7 และ 100.0 สำหรับจังหวัด
สุราษฎร์ธานีและจังหวัดสงขลา ตามลำดับ (ดังตารางที่ 4.16) (หมายเหตุ – ข้อมูลร้านค้าสุราที่ยอมรับว่า
จำหน่ายให้กับเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี ของจังหวัดสงขลามีจำนวนน้อยมาก คือ 1 ราย ทำให้การ  
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แปลความหมายทางสถิติต้องทำด้วยความระมัดระวัง) 
48. ทั้งนี้การที่ร้านค้าสุรามีพฤติกรรมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปีซึ่งผิด

กฎหมายในสัดส่วนที่มากนั้น อาจเป็นเพราะการบังคับใช้กฎหมายหย่อนยานอย่างรุนแรง ดังคำตอบที่ได้จากร้าน
ขายสุราว่า “ไม่เกิดอะไรขึ้นหลังจากที่จำหน่ายเครื่องดื่มฯในช่วงเวลาห้ามจำหน่ายถึงร้อยละ 95.3, 100 และ 
100 (ของร้านค้าที่ตอบว่าเกิดผลอะไรตามมาหลังจากจำหน่ายเด็กและเยาวชน) สำหรับจังหวัดนครศรีธรรมราช, 
สุราษฎร์ธานี และ สงขลา ตามลำดับ (ดังตารางที่ 4.16) 

49. ข้อมูลการถูกตักเตือนของร้านค้าสุราในจังหวัดนครศรีธรรมราชกรณีจำหน่ายให้แก่เด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า 
20 ปี จำนวน 3 ราย สะท้อนว่าระบบการบังคับใช้กฎหมายของจังหวัดนครศรีธรรมราชยังมีอยู่ ดังตารางที่ 4.16 

 
ตารางที่4.16ตารางแสดงการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับคนอายุต่ำกว่า20ปีในช่วง3เดือนที่ผ่าน
มาของร้านค้าสุราใน3จังหวัดภาคใต้(นครศรีธรรมราช,สุราษฎร์ธานีและสงขลา)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
ที่มา: สาวิตรี (2552) โครงการศึกษาการรับรู้และการปฏิบัติตามกฎหมายของประชาชน ร้านค้า และเจ้าหน้าที่ต่อ    
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2552 ใน 3 จังหวัด (นครศรีธรรมราช, สุราษฎร์ธานี และ สงขลา) 
 
50. ในภาพรวมการส่งเสริมการขาย พบว่า จังหวัดนครศรีธรรมราชมีสัดส่วนของร้านค้าที่มีกิจกรรมการส่งเสริม    

การขาย มากกว่าอีก 2 จังหวัด ส่วนจังหวัดสงขลามีกิจกรรมการส่งเสริมการขายน้อยที่สุด ดังตารางที่ 4.17 

 °ารจำหนàายเ§ร◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈์ จำนวน(รâÕย≈–)

 „หâ°ั∫เ¥Á°ÕายุµËำ°วàา20ปï น§รศร’∏รร¡รา™ สุรา…Æร์∏าน’ สß¢≈า

 „น™àวß3เ¥◊Õน∑’Ëºàาน¡า¢Õßรâาน§âาสุรา

จำนวนร้านค้าสุราที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 214 (100.0) 58 (100.0) 48 (100.0)

การจำหน่ายให้กับคนอายุต่ำกว่า 20 ปี 84 (39.3) 29 (50.0) 1 (2.1)

เหตุผลที่ขาย

 ตอบ  73 (86.9) 27 (93.1) 1 (100.0)

 - ไม่รู้ว่าผิดระเบียบ 47 (64.4) 9 (33.3) 0 (0.0)

 - รู้ว่าผิด แต่ไม่คิดว่าจะถูกจับ 26 (35.6) 18 (60.7) 1 (100.0)

 ไม่ตอบ  11 (13.1) 2 (6.9) 0 (0.0)

 รวม  84 (100.0) 29 (100.0) 1 (100.0)

ผลที่ตามมา

 ตอบ  64 (50.0) 25 (86.2) 1 (100.0)

 - ไม่เกิดอะไรขึ้น  61 (95.3) 25 (100.0) 1 (100.0)

 - เคยถูกตักเตือน  3 (4.7) 0 (0.0) 0 (0.0)

 ไม่ตอบ  20 (50.0) 4 (13.8) 0 (0.0)

 รวม  84 (100.0) 29 (100.0) 1 (100.0)
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ตารางที่ 4.17 ตารางแสดงจำนวนและร้อยละของร้านค้าสุราที่มีกิจกรรมการส่งเสริมการขายในรูปแบบต่างๆใน
ช่วง3เดือนที่ผ่านมาของร้านค้าสุราใน3จังหวัดภาคใต้(นครศรีธรรมราช,สุราษฎร์ธานีและสงขลา)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา: สาวิตรี (2552) โครงการศึกษาการรับรู้และการปฏิบัติตามกฎหมายของประชาชน ร้านค้า และเจ้าหน้าที่ต่อ  
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2552 ใน 3 จังหวัด (นครศรีธรรมราช, สุราษฎร์ธานี และ สงขลา) 
 
51. สรุปความสำเร็จและสิ่งที่ควรพัฒนา 
 - มีข้อมูลที่บ่งชี้ว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชมีการปฏิบัติตามกฎหมายได้ดีกว่าอีก 2 จังหวัด ได้แก่ ประชาชนมี

ความรู้เกี่ยวกับมาตรการควบคุมต่างๆใน พ.ร.บ.ฯมากกว่าอีก 2 จังหวัด, ร้านค้าสุรามีการฝ่าฝืนกฎหมาย 
พ.ร.บ.ฯ โดยขายในเวลาห้ามจำหน่ายน้อยกว่าอีก 2 จังหวัด, ส่วนร้านค้าสุราที่ขายแก่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีมี
น้อยกว่าจังหวัดสุราษฎร์ แต่มากกว่าจังหวัดสงขลา, สัดส่วนของร้านค้าที่มีทัศนคติท้าทายกฎหมาย “รู้ว่าผิด 
แต่ไม่คิดว่าจะถูกจับ” น้อยกว่าอีก 2 จังหวัด, และ การที่สถานการณ์จริงมีที่ร้านค้าในจังหวัด
นครศรีธรรมราชถูกตักเตือนกรณีกระทำผิดกฎหมาย พ.ร.บ.ฯ; ส่วนข้อมูลที่ไม่สนับสนุน ได้แก่ การมีกิจกรรม
การส่งเสริมการขายหลายกิจกรรมที่สูงกว่าอีกสองจังหวัด (หมายเหตุ – ข้อมูลทั้งหมดนี้แสดงว่าจังหวัด
นครศรีธรรมราชมีความต่างจากอีกสองจังหวัดในระดับหนึ่ง ส่วนจะเป็นผลเกิดจากการมีโครงการสนับสนุน
การบังคับใช้กฎหมาย พ.ร.บ.ฯ ระดับจังหวัดหรือไม่ ยังต้องการข้อมูลในลักษณะของการเปลี่ยนแปลงไปใน
ทางที่ดีขึ้นเทียบระหว่างจังหวัดต่อไป เนื่องจากความแตกต่างระหว่างจังหวัดที่มีอยู่นี้อาจเกิดจากบริบทของ
จังหวัดก่อนที่จะมีโครงการก็ได้) 
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บทที่5
สถานการณ์เด่น:นโยบายแอลกอฮอล์

ในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

นพ.ทักษพล ธรรมรังสี 
น.ส. สุวรา แก้วนุ้ย 

ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 
 
 
1.ปัญหาจากแอลกอฮอล์:ความทุกข์ของคนไทย
 
 เป็นที่ทราบกันดีว่าปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นปัจจัยทำลาย สุขภาวะของคนไทยในอันดับ
ต้นๆ โดยจัดเป็นปัจจัยเสี่ยงอันดับสองรองจากการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย และก่อภาระโรคในระดับที่สูงกว่าประเทศ
อื่น โดยคิดเป็นร้อยละ 8.1 ของภาระโรคทั้งหมด1 ในปี พ.ศ. 2547 การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยังมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการชักนำไปสู่และ/หรือสนับสนุนปัจจัยเสี่ยงของปัญหา และสภาวการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ทางสุขภาพ สังคม และ
เศรษฐกิจอีกมากมาย  
 
 สำคัญที่สุดคือลักษณะของปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีอยู่สองประการที่สังคมไทยควรจะ
ตระหนักเป็นอย่างยิ่งคือ การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีแนวโน้มที่จะก่อปัญหากับกลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ่งรวมถึง
การเสียชีวิตก่อนวัยอันควร การบาดเจ็บ การเจ็บป่วย และผลกระทบที่ไม่สามารถเยียวยาให้กลับเป็นปกติได้ ดังนั้น
ปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จึงเป็นการบ่อนทำลาย “อนาคตของสังคมไทย” และทำลายสุขภาวะ รวม
ถึงความอยู่เย็นเป็นสุข ของสังคมไทยในระยะยาว และปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้นไม่ได้เป็นปัญหา
ส่วนบุคคล และผลกระทบไม่ได้จำกัดอยู่เพียงผู้ดื่ม หากแต่ก่อผลกระทบภายนอก (externality) เป็นวงกระเพื่อมไปยัง 
บุคคลรอบข้าง ครอบครัว ชุมชน และสังคม หลายการศึกษายืนยันว่าตัวผู้บริโภคมีการแบกรับเพียงส่วนน้อยของ
ต้นทุนของผลกระทบทั้งหมด ซึ่งหมายความว่า ทุกคนในสังคมไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภคหรือไม่ ก็ต้องแบกรับภาระส่วนใหญ่
ของปัญหาจากการบริโภค ดังนั้น สังคมจึงควรมีความชอบธรรมในการร่วมมือกันเข้าไปจัดการกับปัญหาจากการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 


รายงานสถานการณ์สุราประจำปี 2552 ศวส

1 คณะทำงานศึกษาภาระโรคในประเทศไทย, รายงานภาระโรคและการบาดเจ็บจากปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ พ.ศ.2547 
กระทรวงสาธารณสุข 2550 
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2.สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ:กลไกผลักดันนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม
 
 “สมัชชาสุขภาพ” เป็นนวัตกรรมทางสังคม ภายใต้ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 เพื่อเป็นการเปิดพื้นที่
สาธารณะรูปแบบใหม่ให้กับทุกฝ่ายในสังคมได้ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเรียนรู้อย่างสมานฉันท์เพื่อนำไปสู่การ
เสนอแนะนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ หรือความมีสุขภาพที่ดีของประชาชน โดยจัดให้มีการประชุมอย่างเป็นระบบ
และอย่างมีส่วนร่วม หรืออาจจะเรียกว่าเป็นกลไกให้ทุกภาคส่วน ได้แก่ ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น องค์กรประชาสังคม 
องค์กรเอกชน นักวิชาการและวิชาชีพ ร่วมทั้งฝ่ายการเมืองและราชการ ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น ได้เข้า
มาร่วมกันทำงานเชิงนโยบายที่เรียกว่า การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ตามวิถีทาง
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ที่มีความสำคัญควบคู่ไปกับประชาธิปไตยแบบตัวแทน 
 สมัชชาสุขภาพมีบทบาทต่อสังคมสามประการ คือ  การเป็น “พื้นที่สาธารณะเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
ภาคส่วนต่างๆในสังคม” การเป็น “กลไกในการผลักดันนโยบายสาธารณะ” และการเป็น “กระบวนการประชาธิปไตย
แบบมีส่วนร่วม” ทั้งสามประการนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและส่งเสริม สุขภาวะ ในนิยามความหมายที่กว้างไกลกว่าการ
ไม่เจ็บไม่ป่วย กว้างไกลกว่าการเป็นเรื่องของมดหมอหยูกยาเท่านั้น  
 
3.วาระปัญหาแอลกอฮอล์ในสมัชชาสุขภาพ:เมื่อวิกฤติมาพบกับทางรอด?
  
 แม้ว่าประเทศไทยจะมีการพัฒนาเนื้อหานโยบายแอลกอฮอล์ อย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา 
รวมถึงการมีพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 จนกล่าวได้ว่าประเทศไทยมี “เนื้อหานโยบาย” ที่
มีความก้าวหน้าพอสมควร แต่ช่วงเวลาที่ผ่านมาได้เป็นบทพิสูจน์สำคัญให้เห็นแล้วว่า นโยบายแอลกอฮอล์ของประเทศ
ไทยยังไม่สามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์หลักในการควบคุมและลดปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่าง
ที่ควรจะเป็น กระบวนการนโยบายเพื่อการควบคุมปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของไทยนั้นยังมีช่องว่าง
เชิงระบบที่สำคัญหลายประการ เช่น ความครอบคลุมของนโยบาย, ความเข้มแข็งของการนำนโยบายไปปฏิบัติและขั้น
ตอนการติดตามประเมินผล, การขาดมาตรการในระดับพื้นที่, การที่เนื้อหานโยบายมีลักษณะกระจัดกระจาย ทับซ้อน
และซ้ำซ้อน การที่กระบวนการนโยบายเป็นไปในหลากหลายทิศทาง ข้อจำกัดในการมีส่วนร่วมต่อกระบวนการนโยบาย
ของภาคประชาสังคม บทบาทของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน และการประสานงานระหว่างหน่วยงาน
ราชการ และระหว่างหน่วยงานราชการกับภาคประชาสังคม 
 
 ดังนั้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนากรอบและทิศทางนโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติให้มีความ
ชัดเจนและสอดคล้องต่อวัตถุประสงค์ในการควบคุมและลดปัญหาจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง รวมถึงการทำความ
เข้าใจร่วมกันจะเป็นรากฐานสำคัญในการลดจุดอ่อนของกระบวนการนโยบายแอลกอฮอล์ในประเทศไทยในระยะยาว 
เพื่อสนับสนุนประสิทธิผลของนโยบายแอลกอฮอล์ในการจัดการกับปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่คุกคาม 
สุขภาวะของสังคมไทย 
 
 ภาคีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติหลายภาคส่วนจึงได้ร่วมยื่นข้อเสนอเรียกร้องให้คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพ 
(คจสช.) ให้บรรจุวาระการจัดการปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เข้าในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่หนึ่ง 
โดยร่วมกันพัฒนาเอกสารรายงานหลักประกอบการประชุม เอกสารวิชาการประกอบการประชุม และร่างมติของ
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติในประเด็นการจัดการปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งต่อมาได้ถูกส่งเวียนเพื่อรับฟังความ
เห็นจากภาคีทั่วประเทศ และผ่านการทำประชาพิจารณ์หนึ่งครั้งในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2551 จนได้ร่างมติสุดท้ายที่นำ

บทที่5 สถานการณ์เด่น: นโยบายแอลกอฮอล์ 
ในสมัชชาสุขภาพแห่งชาต ิ
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เสนอเข้าสู่การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่หนึ่งเมื่อวันที่ 11-13 ธันวาคม พ.ศ.2551  
 
 
4.มติการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติปี2551:ความพยายามบทใหม่
  
 สมัชชาสุขภาพแห่งชาติได้อภิปรายในประเด็นการจัดการปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อย่างกว้างขวาง
ก่อนมีมติเป็นเอกฉันท์ในวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2551 ที่รับรอง ร่างมติยุทธศาสตร์ในการจัดการปัญหาจากเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ (เอกสารแนบหมายเลข 1)  
 หัวใจหลักของบทปฏิบัติการในมติดังกล่าวมีอยู่ด้วยกัน สามประเด็น คือ ประเด็นแรกเป็นการเรียกร้องให้คณะ
กรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ดำเนินการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ โดยการมีส่วนร่วม
อย่างกว้างขวาง ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 1 ปี และนำมาเสนอเพื่อการรับรองในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่ง
ชาติครั้งที่สอง โดยแผนยุทธศาสตร์นโยบายระดับชาตินี้ จะต้องตั้งอยู่บนฐานความรู้ทางวิชาการและสอดคล้องกับ
วัฒนธรรมและศีลธรรม เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ 
 ประเด็นที่สองเป็นการเรียกร้องให้มีการยกระดับความสำคัญของการจัดการปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
โดยยกขึ้นเป็นวาระแห่งชาติและวาระแห่งท้องถิ่น พร้อมกับเรียกร้องให้ องค์กรส่วนท้องถิ่นมีบทบาทหลัก ในการ
สนับสนุนให้เกิดกลไกความร่วมมือทุกภาคส่วนและพัฒนานโยบายและมาตรการในการจัดการกับปัญหาจากเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในท้องถิ่น 
 ส่วนประเด็นที่สามคือการเรียกร้องให้ คสช. สนับสนุนกลไกในการสร้างความร่วมมือของหน่วยงานราชการที่
มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการจัดการกับปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าการพัฒนามาตรการและ
นโยบายใดๆที่มีหรืออาจจะมีผลกระทบต่อปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงการเจรจาข้อตกลงการค้า จะต้อง
เป็นไปเพื่อการควบคุมปัญหา หรือไม่เป็นเงื่อนไข หรืออุปสรรคต่อการควบคุมปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ 
 
5.ความเคลื่อนไหวหลังสมัชชาสุขภาพ:ขาลงของมติขาขึ้นของยุทธศาสตร์
 
 คสช. ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่สมัชชาสุขภาพเรียกร้องอย่างแข็งขันในสองส่วน ส่วนแรกคือจัดให้เกิด
กระบวนการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ฯ  
ที่มีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวาง ทั้งจากหน่วยงานของรัฐ องค์กรวิชาการ องค์กรวิชาชีพ ภาค
เอกชน และภาคประชาสังคมที่ปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมี นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ เป็นประธาน และ
คณะนักวิชาการจากสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) เป็นผู้รับผิดชอบในฐานะทีมเลขานุการ  
 
 คณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ได้ร่วมกันพัฒนาร่างแผนยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ 
โดยเริ่มต้นที่การทบทวนส่วนขาดของกระบวนการนโยบายแอลกอฮอล์ในประเทศไทย การทบทวนประสบการณ์ในการ
พัฒนายุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ของต่างประเทศและนโยบายระดับนานาชาติ การสังเคราะห์แนวทางและ
ขอบเขตของร่างแผนยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ การเรียบเรียงประเด็นความเห็น การทำประชาพิจารณ์และการ
ปรับแก้ตามข้อคิดเห็นที่ได้รับเสนอมา 
 
 ในส่วนที่สองคือการพัฒนาการมีบทบาทเชิงรุกในการจัดการปัญหาแอลกอฮอล์ขององค์กรระดับท้องถิ่น โดย

รายงานสถานการณ์สุราประจำปี 2552 ศวส
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การประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การควบคุมปัญหาจาก
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นวาระแห่งท้องถิ่น  และเกิดการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในบางพื้นที่ ในการสร้างความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง  เพื่อพัฒนานโยบายและมาตรการในการจัดการปัญหาจาก
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในท้องถิ่น เช่น การสร้างความร่วมมือในการจัดงานประเพณีปลอดเหล้า บุญกฐินปลอดเหล้า  
 
6.ขอบเขตของร่างแผนยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ
 
 เอกสารร่างยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการควบคุมขนาดและ
ความรุนแรงของปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสังคมไทย โดย สนับสนุนการดำเนินการของหน่วยงาน
ภาครัฐ ทั้งการพัฒนามาตรการของนโยบายแอลกอฮอล์ สร้างความเข้มแข็งในการนำนโยบายไปปฏิบัติ และ ศักยภาพ
ในการติดตามประเมินผลนโยบายแอลกอฮอล์, สนับสนุนบทบาทและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการป้องกันและ
ควบคุมปัญหา และเป็นเครื่องมือในการกำหนดเป้าหมายระยะยาวของสังคมไทยในการจัดการกับปัญหาจากเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ 
 
 ร่างแผนยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ มีเป้าหมายเชิงกลไกสี่ประการ คือ การควบคุมปริมาณ
การบริโภคของสังคม, ป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ และ ควบคุมความชุกของผู้บริโภค, การลดความเสี่ยงของการบริโภค, 
และการจำกัดและลดความรุนแรงของปัญหาจากการบริโภค โดยใช้ตัวชี้วัดสำคัญสามส่วนในการบ่งชี้ความสำเร็จของ
แผนยุทธศาสตร์ ได้แก่ ความชุกของผู้บริโภค, ปริมาณการบริโภคเฉลี่ย, และสัดส่วนนักดื่มประจำ  
 
เนื้อหาของร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ ประกอบด้วยห้ายุทธศาสตร์ย่อยได้แก่  
 
 1.  ยุทธศาสตร์การควบคุมการเข้าถึงทางเศรษฐศาสตร์และทางกายภาพ (Price and Availability) 
  1.1 มาตรการทางภาษีและราคา 
  1.2 มาตรการควบคุมสถานที่ วันเวลาขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
  1.3 มาตรการควบคุมการเข้าถึงสุราของเยาวชน 
 
 2.  ยุทธศาสตร์การปรับเปลี่ยนค่านิยมและลดแรงสนับสนุนในการดื่ม (Attitude)  
  2.1 มาตรการควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
  2.2 มาตรการให้ความรู้ ปรับทัศนคติ และเพิ่มโอกาสในการไม่ดื่มสุรา  
  
 3.  ยุทธศาสตร์การลดอันตรายจากการบริโภค (Risk reduction) 
  3.1 มาตรการควบคุมการบริโภคในเงื่อนไขและสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาสูง 
  3.2 มาตรการควบคุมพฤติกรรมการขับขี่ยานพาหนะขณะมึนเมา 
  3.3 มาตรการการคัดกรองและบำบัดรักษา 
 
 4.  ยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาแอลกอฮอล์ในระดับพื้นที่ (Alcohol policy at every Setting) 
  4.1.  มาตรการนโยบายแอลกอฮอล์ระดับชุมชน 
  4.2. มาตรการนโยบายแอลกอฮอล์ของหน่วยงานและสถานประกอบการ 
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 5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลไกการจัดการและสนับสนุนที่เข้มแข็งการจัดการกับปัญหา (Supportive 
process) ซึ่งได้แก่ การสร้างความมุ่งมั่น การมีส่วนร่วม, การพัฒนากระบวนการให้มี ความโปร่งใส, 
การพัฒนาให้เป็นกระบวนการบนรากฐานทางวิชาการ และการเรียนรู้ร่วมกัน, การใช้การรณรงค์
สาธารณะเพื่อสนับสนุนประสิทธิผลของมาตรการอื่นๆ, และการปกป้องผลกระทบจากข้อตกลงการค้า
ระหว่างประเทศ 

 
7.ก้าวต่อไป
  
 ร่างแผนยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติจะได้รับการนำเสนอเข้าสู่การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่ง
ชาติครั้งที่ 2 ในวันที่ 16 -18 ธันวาคม พ.ศ. 2552 นี้ และหากผ่านการรับรองแล้วคาดว่าจะมีกระบวนการต่อเนื่อง 
ได้แก่ การนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ และสั่งการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, การนำเสนอต่อคณะ
กรรมการนโยบายแอลกอฮอล์แห่งชาติ เพื่อให้ความเห็นชอบ และสั่งการให้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ฯ การนำเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ คณะกรรมการควบคุมเครื่อง
ดื่มแอลกอฮอล์กรุงเทพมหานคร คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด เพื่อนำไปพิจารณาดำเนินการต่อ
ไป และการเรียกร้องให้ คสช. รายงานผลการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ทุกๆสองปี 
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¿“§ºπ«°∑’Ë 2

√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“
ÀπÈ“ ˜˜                                     ‡≈Ë¡ ÒÚˆ µÕπæ‘‡»… ˘ˆ ß                         Ù °√°Æ“§¡ ÚııÚ
........................................................................................................................................................................................................
.......................

ª√–°“» ”π—°π“¬°√—∞¡πµ√’

‡√◊ËÕß °”Àπ¥«—πÀÈ“¡¢“¬‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï (©∫—∫∑’Ë Ú)

æ.». ÚııÚ

...................................................

     ‚¥¬∑’Ë§≥–°√√¡°“√π‚¬∫“¬‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï·ÀËß™“µ‘ ‰¥È¡’¡µ‘‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë Ù °√°Æ“§¡ æ.». ÚııÚ          ‡

ÀÁπ™Õ∫„ÀÈ¡’°“√·°È ‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ª√–°“» ”π—°π“¬°√—∞¡πµ√’ ‡√◊ËÕß °”Àπ¥«—πÀÈ“¡¢“¬‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï æ.». ÚııÚ 

≈ß«—π∑’Ë Û ¡‘∂ÿπ“¬π æ.». ÚııÚ ´÷Ëß°”Àπ¥ÀÈ“¡¡‘„ÀÈºŸÈ „¥¢“¬‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï„π«—π¡“¶∫Ÿ™“ «—π«‘ “¢∫Ÿ™“    

               «—πÕ“ “ÃÀ∫Ÿ™“ ·≈–«—π‡¢È“æ√√…“ ‚¥¬„ÀÈ¬°‡«Èπ°√≥’°“√¢“¬„π‚√ß·√¡µ“¡°ÆÀ¡“¬«Ë“¥È«¬‚√ß·√¡ 

‡æ◊ËÕ‡ªÁπ°“√       Ëß‡ √‘¡π‚¬∫“¬°“√∑ËÕß‡∑’Ë¬«„πª√–‡∑»‰∑¬·≈–°√–µÿÈπ‡»√…∞°‘®¢Õß¿“§Õÿµ “À°√√¡°“√∑ËÕß‡∑’Ë¬«

     Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ Ù ·≈–¡“µ√“ Ú¯ ·ÀËßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘§«∫§ÿ¡ ‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï         

      æ.». ÚııÒ Õ—π‡ªÁπ°ÆÀ¡“¬∑’Ë¡’∫∑∫—≠≠—µ‘∫“ßª√–°“√‡°’Ë¬«°—∫°“√®”°—¥ ‘∑∏‘·≈–‡ √’¿“æ¢Õß∫ÿ§§≈ ́ ÷Ëß¡“µ√“ Ú˘ 

ª√–°Õ∫°—∫¡“µ√“ ÙÒ ¡“µ√“ ÙÛ ·≈–¡“µ√“ Ùı¢Õß√—∞∏√√¡πŸ≠·ÀËß√“™Õ“≥“®—°√‰∑¬ ∫—≠≠—µ‘„ÀÈ°√–∑”‰¥È‚¥¬Õ“»—

¬Õ”π“®µ“¡∫∑∫—≠≠—µ‘·ÀËß°ÆÀ¡“¬ π“¬°√—∞¡πµ√’‚¥¬§”·π–π”¢Õß§≥–°√√¡°“√π‚¬∫“¬‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï·ÀËß

™“µ‘  ®÷ßÕÕ°ª√–°“»‰«È ¥—ßµËÕ‰ªπ’È

 ¢ÈÕ Ò „ÀÈ¬°‡≈‘°§«“¡„π¢ÈÕ Ò ¢Õßª√–°“» ”π—°π“¬°√—∞¡πµ√’ ‡√◊ËÕß °”Àπ¥«—πÀÈ“¡¢“¬‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï 

æ.». ÚııÚ ≈ß«—π∑’Ë Û ¡‘∂ÿπ“¬π æ.». ÚııÚ ·≈–„ÀÈ„™È§«“¡µËÕ‰ªπ’È·∑π çÀÈ“¡¡‘„ÀÈºŸÈ„¥¢“¬‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï„π

«—π¡“¶∫Ÿ™“ «—π«‘ “¢∫Ÿ™“ «—πÕ“ “ÃÀ∫Ÿ™“ ·≈–«—π‡¢È“æ√√…“ ¬°‡«Èπ°“√¢“¬„π‚√ß·√¡µ“¡°ÆÀ¡“¬«Ë“¥È«¬‚√ß·√¡é

 ¢ÈÕ Ú ª√–°“»π’È„ÀÈ„™È∫—ß§—∫µ—Èß·µË«—π∂—¥®“°«—πª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡ªÁπµÈπ‰ª

    ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë Ù °√°Æ“§¡ æ.». ÚııÚ

Õ¿‘ ‘∑∏‘Ï ‡«™™“™’«–

¿“§ºπ«°
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¿“§ºπ«°∑’Ë 3

√Ë“ß
°Æ°√–∑√«ß

«Ë“¥È«¬°“√‚¶…≥“‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï
æ.». ....

...............................................................................
 

 Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ÛÚ «√√§ Õß ·ÀËßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘§«∫§ÿ¡‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï æ.». ÚııÒ 

Õ—π‡ªÁπ°ÆÀ¡“¬∑’Ë¡’∫∑∫—≠≠—µ‘∫“ßª√–°“√‡°’Ë¬«°—∫°“√®”°—¥ ‘∑∏‘·≈–‡ √’¿“æ¢Õß∫ÿ§§≈ ÷́Ëß¡“µ√“ Ú˘ ª√–°Õ∫°—∫¡“µ√“ 

ÙÒ ¡“µ√“ ÙÛ ·≈–¡“µ√“ Ùı ¢Õß√—∞∏√√¡πŸ≠·ÀËß√“™Õ“≥“®—°√‰∑¬ ∫—≠≠—µ‘„ÀÈ°√–∑”‰¥È‚¥¬Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡∫∑∫—

≠≠—µ‘·ÀËß°ÆÀ¡“¬ π“¬°√—∞¡πµ√’ÕÕ°°Æ°√–∑√«ß‰«È¥—ßµËÕ‰ªπ’È

 ¢ÈÕ Ò „π°Æ°√–∑√«ßπ’È

   ç¿“æ —≠≈—°…≥Ï¢Õß‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ïé À¡“¬§«“¡«Ë“ ¿“æ‡§√◊ËÕßÀ¡“¬°“√§È“¢Õß‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï∑’Ë‰

¥È®¥∑–‡∫’¬π‡§√◊ËÕßÀ¡“¬°“√§È“‰«È‚¥¬∂Ÿ°µÈÕßµ“¡°ÆÀ¡“¬

    ç¿“æ —≠≈—°…≥Ï¢Õß∫√‘…—∑ºŸÈº≈‘µ‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ïé À¡“¬§«“¡«Ë“ ¿“æµ√“ —≠≈—°…≥Ï¢Õß∫√‘…—∑ºŸÈº≈‘µ‡§√◊Ë

Õß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï∑’Ë®¥∑–‡∫’¬π∫√‘…—∑‰«È‚¥¬∂Ÿ°µÈÕßµ“¡°ÆÀ¡“¬∑’Ë‰¡Ë´È”À√◊Õ∑”„ÀÈ‡¢È“„®‰¥È«Ë“‡ªÁπ‡§√◊ËÕßÀ¡“¬¢Õß‡§√◊ËÕß

·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï

      ¢ÈÕ Ú °“√· ¥ß¿“æ —≠≈—°…≥Ï¢Õß‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈ÏÀ√◊Õ —≠≈—°…≥Ï¢Õß∫√‘…—∑ºŸÈº≈‘µ‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï 

µÈÕß„™È√Ë«¡°—∫°“√„ÀÈ¢ÈÕ¡Ÿ≈¢Ë“« “√·≈–§«“¡√ŸÈ‡™‘ß √È“ß √√§Ï —ß§¡∑’Ë‰¡Ë¡’≈—°…≥–‡ªÁπ°“√Õ«¥ÕÈ“ß √√æ§ÿ≥ §ÿ≥ª√–‚¬™πÏ 

§ÿ≥¿“æ¢Õß‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï À√◊Õ™—°®Ÿß„®„ÀÈ¡’°“√∫√‘‚¿§‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï ‰¡Ë«Ë“‚¥¬∑“ßµ√ßÀ√◊Õ∑“ßÕÈÕ¡

      °“√„ÀÈ¢ÈÕ¡Ÿ≈¢Ë“« “√·≈–§«“¡√ŸÈ‡™‘ß √È“ß √√§Ï —ß§¡µ“¡«√√§Àπ÷Ëß µÈÕß ◊ËÕ§«“¡À¡“¬ ‚¥¬¡’°“√π”‡ πÕ¢ÈÕ¡Ÿ≈ 

À√◊Õ¢ÈÕ‡∑Á®®√‘ß„¥Ê ∑’Ë‡ªÁπ§«“¡√ŸÈÕ¬Ë“ß™—¥‡®π„π≈—°…≥– Ëß‡ √‘¡§ÿ≥∏√√¡ «—≤π∏√√¡ À√◊Õ‡ªÁπ«‘∑¬“°“√§«“¡√ŸÈ∑’Ë √È“ß§Ë“

π‘¬¡∑’Ë¥’¢Õß —ß§¡ ‚¥¬‰¡Ë¡’°“√ª√“°Ø¿“æ¢Õß ‘π§È“À√◊Õ∫√√®ÿ¿—≥±Ï À√◊Õ Ë«πÀπ÷Ëß Ë«π„¥¢Õß ‘π§È“À√◊Õ∫√√®ÿ¿—≥±Ï¢Õß‡§

√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï

 ¢ÈÕ Û ¿“æ —≠≈—°…≥Ï¢Õß‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈ÏÀ√◊Õ —≠≈—°…≥Ï¢Õß∫√‘…—∑ºŸÈº≈‘µ‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈ÏµÈÕß‰¡Ë

¡’≈—°…≥–‡ªÁπ¿“æ¢Õß ‘π§È“À√◊Õ∫√√®ÿ¿—≥±Ï À√◊Õ Ë«πÀπ÷Ëß Ë«π„¥¢Õß ‘π§È“À√◊Õ∫√√®ÿ¿—≥±Ï¢Õß‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï 

À√◊Õ¡’¢ÈÕ§«“¡Õ—π‡ªÁπ°“√Õ«¥ÕÈ“ß √√æ§ÿ≥ §ÿ≥ª√–‚¬™πÏ §ÿ≥¿“æ¢Õß‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï À√◊Õ™—°®Ÿß„®„ÀÈ¡’°“√∫√‘‚¿

§‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï ‰¡Ë«Ë“‚¥¬∑“ßµ√ßÀ√◊Õ∑“ßÕÈÕ¡√«¡Õ¬ŸË¥È«¬

Ú
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      ¿“æ¢Õß ‘π§È“µ“¡«√√§Àπ÷Ëß„ÀÈÀ¡“¬§«“¡√«¡∂÷ß ¿“æ¢Õß‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï‰¡Ë«Ë“®–· ¥ß„ÀÈª√“°Ø„π√Ÿª·∫∫ 

À√◊Õ≈—°…≥–„¥ À√◊Õ¿“æ¢Õß ‘ËßÕ◊Ëπ„¥∑’Ë “¡“√∂ ◊ËÕ„ÀÈ‡ÀÁπÀ√◊Õ∑”„ÀÈ‡¢È“„®‰¥È«Ë“ ¡’≈—°…≥–‡ªÁπ¿“æ¢Õß‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ

≈Ï

      ¿“æ∫√√®ÿ¿—≥±Ï¢Õß‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ïµ“¡«√√§Àπ÷Ëß„ÀÈÀ¡“¬§«“¡√«¡∂÷ß¿“æ¢Õß¿“™π–∫√√®ÿÀ√◊Õ«—µ∂ÿÕ◊Ëπ„¥ 

∑’Ë„™È ”À√—∫∫√√®ÿÀ√◊ÕÀÿÈ¡ÀËÕ‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï À√◊Õ¿“æ¢Õß ‘ËßÕ◊Ëπ„¥∑’Ë “¡“√∂ ◊ËÕ„ÀÈ‡ÀÁπÀ√◊Õ∑”„ÀÈ‡¢È“„®‰¥È«Ë“¡’≈—°…≥–

‡ªÁπ∫√√®ÿ¿—≥±ÏÀ√◊Õ¿“æ∫√√®ÿ¿—≥±Ï¢Õß‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï

 ¢ÈÕ Ù °“√· ¥ß¿“æ —≠≈—°…≥Ï¢Õß‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï À√◊Õ —≠≈—°…≥Ï¢Õß∫√‘…—∑ºŸÈº≈‘µ‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ïµ“¡ 

¢ÈÕ Û „ÀÈ°√–∑”‰¥È¿“¬„µÈ ◊ËÕ·≈–À≈—°‡°≥±Ï¥—ßµËÕ‰ªπ’È‡∑Ë“π—Èπ

      (Ò) °√≥’„™È ◊ËÕ∑“ß°‘®°“√‚∑√∑—»πÏ °“√©“¬¿“æ ¿“æ¬πµ√Ï «‘¥’∑—»πÏ °“√· ¥ß¿“æ‚¥¬ºË“π‡§√◊ËÕß¡◊

Õ∑“ßÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° Ï À√◊Õ ◊ËÕÕ◊Ëπ„¥„π∑”πÕß‡¥’¬«°—π µÈÕß¡’¢π“¥‰¡Ë‡°‘π°«Ë“√ÈÕ¬≈– ı ¢Õßæ◊Èπ∑’Ë ‚¶…≥“∑—ÈßÀ¡¥·≈–       

‰¡Ë‡°‘π°«Ë“√ÈÕ¬≈– ı ¢Õß‡«≈“‚¶…≥“∑—ÈßÀ¡¥ ·µËµÈÕß‰¡Ë‡°‘π°«Ë“ Ú «‘π“∑’ ‚¥¬„ÀÈ· ¥ß‰¥Èµ—Èß·µË‡«≈“ ÚÚ. π.                    

∂÷ß ı. π. ·≈–„ÀÈ· ¥ß¿“æ —≠≈—°…≥Ï¥—ß°≈Ë“«‡©æ“–„πµÕπ∑È“¬¢Õß°“√‚¶…≥“‡∑Ë“π—Èπ

 (Ú) °√≥’ ◊ËÕ ‘Ëßæ‘¡æÏ µÈÕß¡’¢π“¥‰¡Ë‡°‘π°«Ë“√ÈÕ¬≈– ı ¢Õßæ◊Èπ∑’Ë ‚¶…≥“∑—ÈßÀ¡¥ ‚¥¬ÀÈ“¡· ¥ß∑’Ëª°ÀπÈ“ 

ª°À≈—ß §ŸËÀπÈ“°≈“ß À√◊Õ∑’Ë ‘ËßÀËÕÀÿÈ¡ ◊ËÕ ‘Ëßæ‘¡æÏ¥—ß°≈Ë“«

      (Û) °√≥’ ◊ËÕÕ◊Ëπ„¥πÕ°®“° (Ò) ·≈– (Ú) µÈÕß¡’¢π“¥‰¡Ë‡°‘π°«Ë“√ÈÕ¬≈– Û ¢Õßæ◊Èπ∑’Ë‚¶…≥“„π ◊ËÕπ—ÈπÊ

      ∑—Èßπ’È„ÀÈ¡’°“√· ¥ß¢ÈÕ§«“¡§”‡µ◊Õπ∑ÿ°§√—Èß·≈–µ≈Õ¥‡«≈“¢≥–∑’Ë¡’°“√· ¥ß¿“æ —≠≈—°…≥Ï¢Õß‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·

Õ≈°ÕŒÕ≈ÏÀ√◊Õ —≠≈—°…≥Ï¢Õß∫√‘…—∑ºŸÈº≈‘µ‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï ‚¥¬√Ÿª·∫∫¢Õß¢ÈÕ§«“¡§”‡µ◊Õππ—Èπ„ÀÈ‡ªÁπ‰ªµ“¡∑’Ë§≥–

°√√¡°“√§«∫§ÿ¡ª√–°“»°”Àπ¥

„ÀÈ ‰«È ≥ «—π∑’Ë æ.». ÚııÚ

(π“¬Õ¿‘ ‘∑∏‘Ï ‡«™™“™’«–)

π“¬°√—∞¡πµ√’

¿“§ºπ«°
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¿“§ºπ«°∑’Ë 4

(√Ë“ß)
ª√–°“» ”π—°π“¬°√—∞¡πµ√’

‡√◊ËÕß °”Àπ¥«‘∏’°“√À√◊Õ≈—°…≥–„π°“√ÀÈ“¡¢“¬‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï† æ.». ÚııÚ
.................................................................................

      †

  Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ Ù ·≈–¡“µ√“ Û(ˆ) ·ÀËßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘§«∫§ÿ¡‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒ

Õ≈Ï æ.». ÚııÒ †Õ—π‡ªÁπ°ÆÀ¡“¬∑’Ë¡’∫∑∫—≠≠—µ‘∫“ßª√–°“√‡°’Ë¬«°—∫°“√®”°—¥ ‘∑∏‘·≈–‡ √’¿“æ¢Õß∫ÿ§§≈ ´÷Ëß¡“µ√“ Ú˘ 

ª√–°Õ∫°—∫¡“µ√“ ÙÒ ¡“µ√“ ÙÛ ·≈–¡“µ√“ Ùı ¢Õß√—∞∏√√¡πŸ≠·ÀËß√“™Õ“≥“®—°√‰∑¬ ∫—≠≠—µ‘„ÀÈ°√–∑”‰¥È‚¥¬Õ“»—

¬Õ”π“®µ“¡∫∑∫—≠≠—µ‘·ÀËß°ÆÀ¡“¬ π“¬°√—∞¡πµ√’‚¥¬§”·π–π”¢Õß§≥–°√√¡°“√π‚¬∫“¬‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï·ÀËß

™“µ‘®÷ßÕÕ°ª√–°“»‰«È ¥—ßµËÕ‰ªπ’È

     †

           ¢ÈÕ Ò ÀÈ“¡¡‘„ÀÈºŸÈ„¥¢“¬‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï‚¥¬«‘∏’°“√À√◊Õ≈—°…≥–¢Õß°“√π”‡Õ“‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒ

Õ≈Ï¡“º ¡„ππÈ”À«“π πÈ”º≈‰¡È À√◊ÕπÈ”∑’Ë¡’°≈‘Ëπ¢Õßº≈‰¡È À√◊Õ ‘ËßÕ◊Ëπ„¥† ·≈È«π”¡“ª—Ëπ√«¡°—π† ‡™Ëπ† ‡À≈È“ª—Ëπ À√◊Õ‡§√◊Ë

Õß¥◊Ë¡Õ◊Ëπ∑’Ë„™È«‘∏’°“√À√◊Õ≈—°…≥–„π∑”πÕß‡¥’¬«°—π ¬°‡«Èπ°“√¢“¬„π ∂“π∫√‘°“√µ“¡°ÆÀ¡“¬«Ë“¥È«¬ ∂“π∫√‘°“√

           ¢ÈÕ Ú ª√–°“»π’È„ÀÈ„™È∫—ß§—∫µ—Èß·µË«—π∂—¥®“°«—πª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ‡ªÁπµÈπ‰ª

         †

        

     ª√–°“»† ≥† «—π∑’Ë††††      ††æ.». ÚııÚ

                                                                 π“¬°√—∞¡πµ√’

¿“§ºπ«°
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¿“§ºπ«°∑’Ë 5

(√Ë“ß)
ª√–°“» ”π—°π“¬°√—∞¡πµ√’

‡√◊ËÕß °”Àπ¥ ∂“π∑’ËÀ√◊Õ∫√‘‡«≥ÀÈ“¡¢“¬‡§√◊ËÕß¥◊¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï
æ.». ....

.................................................................................
† 

 Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ Ù ·≈–¡“µ√“ Ú˜ (¯) ·ÀËßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘§«∫§ÿ¡‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï         

æ.». ÚııÒ†Õ—π‡ªÁπ°ÆÀ¡“¬∑’Ë¡’∫∑∫—≠≠—µ‘∫“ßª√–°“√‡°’Ë¬«°—∫°“√®”°—¥ ‘∑∏‘·≈–‡ √’¿“æ¢Õß∫ÿ§§≈ ´÷Ëß¡“µ√“ Ú˘ 

ª√–°Õ∫°—∫¡“µ√“†ÙÒ†¡“µ√“†ÙÛ†·≈–¡“µ√“†Ùı ¢Õß√—∞∏√√¡πŸ≠·ÀËß√“™Õ“≥“®—°√‰∑¬ ∫—≠≠—µ‘„ÀÈ°√–∑”‰¥È‚¥¬Õ“»—

¬Õ”π“®µ“¡∫∑∫—≠≠—µ‘·ÀËß°ÆÀ¡“¬ π“¬°√—∞¡πµ√’‚¥¬§”·π–π”¢Õß§≥–°√√¡°“√π‚¬∫“¬‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï·ÀËß™“µ‘ 

ÕÕ°ª√–°“»‰«È ¥—ßµËÕ‰ªπ’È

    ¢ ÈÕ Ò ÀÈ“¡¢“¬‡§√ ◊ ËÕß¥ ◊ Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï„π ∂“π∑’ Ë†À√ ◊Õ∫√ ‘‡«≥∑’ ËÕ¬ Ÿ ËÀ Ë“ß‰¡ Ë‡° ‘π†ı†‡¡µ√®“°√ —

È«À√◊Õ·π«‡¢µ ∂“π»÷°…“µ“¡°ÆÀ¡“¬«Ë“¥È«¬°“√»÷°…“·ÀËß™“µ‘ ´÷Ëß®—¥„ÀÈ¡’°“√»÷°…“√–¥—∫∑’Ë Ÿß°«Ë“ª√–∂¡»÷°…“¢÷Èπ‰ª 

††††

    §«“¡„π«√√§Àπ÷Ëß‰¡Ë„™È∫—ß§—∫°—∫

 (Ò)  ∂“π∑’Ë∑’Ë‰¥È√—∫°“√¬°‡«ÈπÀ√◊ÕºËÕπº—π®“°§≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï°√ÿß‡∑æ¡À“π§√À√◊Õ

§≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï®—ßÀ«—¥†‚¥¬°“√æ‘®“√≥“√Ë«¡°—∫ ∂“π»÷°…“∑’ËÕ¬ŸË„π‡¢µ†

    (Ú) ‚√ß·√¡∑’Ë‰¥È√—∫„∫Õπÿ≠“µª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®‚√ß·√¡µ“¡°ÆÀ¡“¬«Ë“¥È«¬‚√ß·√¡°ËÕπ«—π∑’Ëª√–°“»π’È„™È∫—ß§—∫

   ¢ÈÕ Ú °√≥’ºŸÈ∑’Ë‰¥È√—∫„∫Õπÿ≠“µ¢“¬ ÿ√“µ“¡°ÆÀ¡“¬«Ë“¥È«¬ ÿ√“ ́ ÷ËßÕ¬ŸË„π‡¢µµ“¡ ¢ÈÕ Ò† °ËÕπª√–°“»©∫—∫π’È„™È∫—

ß§—∫ „ÀÈ®”ÀπË“¬‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï‰¥È®π°«Ë“„∫Õπÿ≠“µ®–À¡¥Õ“¬ÿ†

    ¢ÈÕ Û ª√–°“»©∫—∫π’È„ÀÈ„™È∫—ß§—∫‡¡◊ËÕæÈπ°”Àπ¥ †Ò¯ «—π π—∫·µË«—πª√–°“»„π

√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡ªÁπµÈπ‰ª

   ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 

ª√–°“»† ≥† «—π∑’Ë††††††††††† æ.». ÚııÚ

   ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

¿“§ºπ«°
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¿“§ºπ«°∑’Ë 6

¡µ‘°“√ª√–™ÿ¡ ¡—™™“ ÿ¢¿“æ·ÀËß™“µ‘ª√–‡¥Áπ·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï ª’ 2551
 ¡—™™“ ÿ¢¿“æ·ÀËß™“µ‘§√—Èß∑’Ë 1

√–‡∫’¬∫«“√–∑’Ë 3.6                                                                           13 ∏—π«“§¡ 
2551
........................................................................................................................................................................................................
.......................

¬ÿ∑∏»“ µ√Ï„π°“√®—¥°“√ª—≠À“®“°‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï

 ¡—™™“ ÿ¢¿“æ·ÀËß™“µ‘§√—Èß∑’ËÀπ÷Ëß
‰¥Èæ‘®“√≥“√“¬ß“π‡√◊ËÕß ¬ÿ∑∏»“ µ√Ï„π°“√®—¥°“√ª—≠À“®“°‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï
√—∫∑√“∫ ∂÷ßº≈°√–∑∫®“°°“√∫√‘‚¿§‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï1 ´÷Ëß°ËÕ¡’º≈µËÕ ÿ¢¿“«–„π∑ÿ°¡‘µ‘ √«¡∂÷ßº≈µËÕ ÿ¢¿“«–∑“ß —
ß§¡·≈–ª—≠≠“ °“√∫√‘‚¿§‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï°ËÕ‚√§¿—¬°«Ë“ 60 ™π‘¥·≈–‡ªÁπ “‡Àµÿ¢Õß°“√‡ ’¬™’«‘µ¢Õßª√–™“°√‚≈°∂÷ß 
2.3 ≈È“π§πµËÕª’ „πª’æ.». 2545  ”À√—∫ª√–‡∑»‰∑¬°“√∫√‘‚¿§‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï®—¥‡ªÁπª—®®—¬‡ ’Ë¬ß∑“ß ÿ¢¿“æÕ—π¥—
∫ Õß‚¥¬°ËÕ¿“√–‚√§¡“°∂÷ß√ÈÕ¬≈– 8.1 „πª’æ.». 2547

µ√–Àπ—° ∂÷ß ∂“π°“√≥Ï°“√∫√‘‚¿§‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï„πª√–‡∑»‰∑¬∑’Ë¡’·π«‚πÈ¡√ÿπ·√ß¡“°¢÷Èπ∑—Èßª√‘¡“≥°“√∫√‘‚¿§ 
‡©≈’Ë¬µËÕª√–™“°√ §«“¡∂’Ë„π°“√∫√‘‚¿§∑’Ë Ÿß¢÷Èπ‚¥¬‡©æ“– —¥ Ë«πºŸÈ∫√‘‚¿§‡ªÁπª√–®” °“√∫√‘‚¿§¢Õß‡¬“«™π·≈–ª√–
™“°√Õ“¬ÿπÈÕ¬‚¥¬‡©æ“–„π‡æ»À≠‘ß ·≈–Õ“¬ÿ„π°“√‡√‘Ë¡µÈπ∫√‘‚¿§∑’Ë≈¥≈ß

‡¢È“„®  ∂“π°“√≥Ï°“√∫√‘‚¿§‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï «Ë“¡’º≈°√–∑∫µËÕÕπ“§µ¢Õß™“µ‘„π√–¬–¬“« ‚¥¬ √È“ßª—≠À“ ”§—
≠µËÕ°≈ÿË¡‡¬“«™π·≈–ª√–™“°√Õ“¬ÿπÈÕ¬ ·≈–‡ªÁπÕÿª √√§„π°“√æ—≤π“§π·≈– —ß§¡ °ËÕº≈°√–∑∫∑’Ë¡’¡Ÿ≈§Ë“ Ÿß°«Ë“ 
ª√–‚¬™πÏ∑“ß‡»√…∞°‘®∑’Ë —ß§¡‰¥È√—∫ ·≈– Ëßº≈°√–∑∫‰ª ŸËºŸÈÕ◊ Ëπ∑—Èß∑’Ë∫√‘‚¿§·≈–‰¡Ë‰¥È∫√‘‚¿§ ·≈– —ß§¡„π«ß°«È“ß 
¿“√– Ë«π„À≠Ë®“°ª—≠À“°“√∫√‘‚¿§‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ïπ—Èπµ°‡ªÁπ¢ÕßºŸÈ§π√Õ∫¢È“ß ™ÿ¡™π ·≈– —ß§¡‚¥¬√«¡ √—∞·≈– —
ß§¡®÷ß¡’§«“¡™Õ∫∏√√¡„π°“√§«∫§ÿ¡ª—≠À“®“°°“√∫√‘‚¿§‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï

µ√–Àπ—° «Ë“ª—≠À“®“°°“√∫√‘‚¿§‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ïπ—Èπ “¡“√∂§«∫§ÿ¡‰¥È¥È«¬¡“µ√°“√¢Õßπ‚¬∫“¬·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï2  
        ´÷ËßµÈÕß¡’§«“¡ ¡¥ÿ≈·≈–§√Õ∫§≈ÿ¡¡“µ√°“√µË“ß Ê ∑—Èßπ’Èπ‚¬∫“¬„π∑ÿ°√–¥—∫µÈÕßª√–°Õ∫¥È«¬¡“µ√°“√∑’Ë‡ªÁπ‰
ª‡æ◊ËÕ°“√≈¥°“√∫√‘‚¿§ ≈¥§«“¡‡ ’Ë¬ß¢Õß°“√∫√‘‚¿§·≈–°“√ø◊ÈπøŸ‡¬’¬«¬“·°È ‰¢ºŸÈª√– ∫ª—≠À“ ‚¥¬¡’‡ªÈ“À¡“¬∑’Ëª√–
™“°√∑—Ë«‰ª·≈–°≈ÿË¡‡ ’Ë¬ß√«¡∂÷ß‡¬“«™π

√—∫√Ÿ È «Ë“ª√–‡∑»∑’ Ë¡’∑√—æ¬“°√®”°—¥®÷ß§«√„ÀÈ§«“¡ ”§—≠°—∫¡“µ√°“√∑’ Ë¡’ª√– ‘∑∏‘º≈·≈–§ÿ È¡§Ë“„π°“√≈¥ª—≠
À“®“°°“√∫√‘‚¿§‡§√◊ ËÕß¥◊ Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï Ÿß ÿ¥ ‡™Ëπ¡“µ√°“√∑“ß¿“…’·≈–°“√®”°—¥°“√‡¢È“∂÷ß‡§√◊ ËÕß¥◊ Ë¡ ·≈–

1 ‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘§«∫§ÿ¡‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï æ.». 2551 À¡“¬∂÷ß ç ÿ√“µ“¡°ÆÀ¡“¬«Ë“¥È«¬ ÿ√“ ∑—Èßπ’È 
‰¡Ë√«¡∂÷ß¬“«—µ∂ÿÕÕ°ƒ∑∏‘ÏµËÕ®‘µ·≈–ª√– “∑ ¬“‡ æµ‘¥„ÀÈ‚∑…µ“¡°ÆÀ¡“¬«Ë“¥È«¬°“√π—Èπé,  ÿ√“ µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘ ÿ√“ æ.». 2493 
À¡“¬∂÷ß ç«—µ∂ÿÀ√◊Õ¢Õßº ¡∑—ÈßÀ≈“¬∑’Ë¡’·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï ´÷Ëß “¡“√∂¥◊Ë¡°‘π‰¥È‡™Ëπ‡¥’¬«°—∫πÈ” ÿ√“ À√◊Õ´÷Ëß¥◊Ë¡°‘π‰¡Ë‰¥È ·µË‡¡◊ËÕº ¡°—∫πÈ”À√◊Õ¢Õß‡
À≈«·≈È« “¡“√∂¥◊Ë¡°‘π‰¥È‡™Ëπ‡¥’¬«°—∫πÈ” ÿ√“ç
2 π‚¬∫“¬·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï À¡“¬∂÷ß ç§«“¡æ¬“¬“¡·≈–¡“µ√°“√„¥Ê ®“°Õß§Ï°√∑—Èß¿“§√—∞·≈–‡Õ°™π ∑’Ë‡ªÁπ‰ª‡æ◊ËÕ°“√≈¥·≈–°“√ªÈÕß°—
πª—≠À“∑’Ë‡°’Ë¬«¢ÈÕß°—∫°“√∫√‘‚¿§‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ïé
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∑√“∫«Ë“¡“µ√°“√°“√ÀÈ“¡°“√‚¶…≥“‚¥¬ ‘Èπ‡™‘ßπ—Èπ®–¡’º≈™—¥‡®π„π°“√≈¥ª—≠À“„π°≈ÿË¡‡¬“«™π„π√–¬–¬“«  Ë«π¡
“µ√°“√°“√„ÀÈ§«“¡√ŸÈ·°Ë‡¬“«™π °“√§«∫§ÿ¡µπ‡Õß¢ÕßºŸÈª√–°Õ∫°“√Õÿµ “À°√√¡ ÿ√“∑’Ë‰¡Ë¡’∫∑≈ß‚∑…∑“ß°ÆÀ¡“¬ 
·≈–°“√®—¥°‘®°√√¡∑“ß‡≈◊Õ°∑¥·∑π°“√∫√‘‚¿§ ‡ªÁπ¡“µ√°“√∑’Ë¡’ª√– ‘∑∏‘º≈·≈–§«“¡§ÿÈ¡§Ë“µË”

ÀË«ß„¬ «Ë“·¡Èª√–‡∑»‰∑¬®–¡’¡“µ√°“√·≈–π‚¬∫“¬∑’Ë¡’º≈µËÕ ∂“π°“√≥Ï¢Õßª—≠À“®“°°“√∫√‘‚¿§‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ
≈ÏÕ¬Ë“ßÀ≈“°À≈“¬ ·≈–¡’ÀπË«¬ß“π√—∫º‘¥™Õ∫À≈“¬Õß§Ï°√ „πÀ≈“¬√–¥—∫ ·µË¬—ß‰¡Ë “¡“√∂§«∫§ÿ¡§«“¡√ÿπ·√ß¢Õßª—≠
À“®“°°“√∫√‘‚¿§‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï‡∑Ë“∑’Ë§«√

™◊Ëπ™¡ „πæ—≤π“°“√¢Õß°√–∫«π°“√π‚¬∫“¬·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï„πª√–‡∑»‰∑¬„π√–¬–‡«≈“∑’ËºË“π¡“ √«¡∂÷ßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘§
«∫§ÿ¡‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï·ÀËß™“µ‘ æ.». 2551 ́ ÷Ëß°”Àπ¥„ÀÈ¡’°“√®—¥µ—Èß§≥–°√√¡°“√π‚¬∫“¬‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï·ÀË
ß™“µ‘ ́ ÷Ëß¡’π“¬°√—∞¡πµ√’À√◊Õ √Õßπ“¬°√—∞¡πµ√’∑’Ë‰¥È√—∫¡Õ∫À¡“¬‡ªÁπª√–∏“π ¢÷Èπ¡“¡’ÀπÈ“∑’Ë°”Àπ¥π‚¬∫“¬ ·ºπß“π 
·≈–°“√§«∫§ÿ¡‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï µ≈Õ¥®π°“√µ‘¥µ“¡ª√–‡¡‘πº≈·≈–µ√«® Õ∫°“√¥”‡π‘πß“π

µ√–Àπ—° ∂÷ß¢ÈÕ®”°—¥µË“ß Ê ¢Õß°√–∫«π°“√§«∫§ÿ¡ª—≠À“®“°°“√∫√‘‚¿§‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï„πª√–‡∑»‰∑¬ ‚¥¬‡©æ“–°
“√¢“¥·ºπ¬ÿ∑∏»“ µ√ÏÀ√◊Õ°√Õ∫π‚¬∫“¬„π°“√®—¥°“√°—∫ª—≠À“  ¿“æ°“√≥Ï∑’Ëπ‚¬∫“¬·≈–¡“µ√°“√µË“ßÊ¢“¥∑‘»∑“ß·≈–
‡ªÈ“ª√– ß§Ï‡¥’¬«°—π ª—≠À“°“√¡’ Ë«π√Ë«¡ ¢ÈÕ®”°—¥¥È“π§«“¡√ŸÈ∑“ß«‘™“°“√·≈–°“√π”‰ª„™È ·≈–°“√¢“¥§«“¡‚ª√Ëß„ ·≈–
ª—≠À“º≈ª√–‚¬™πÏ∑—∫´ÈÕπ„π°√–∫«π°“√
®÷ß¡’¡µ‘ ¥—ßµËÕ‰ªπ’È
 1. ¢Õ„ÀÈ §≥–°√√¡°“√ ÿ¢¿“æ·ÀËß™“µ‘
  1.1 ª√–°“»„ÀÈ°“√§«∫§ÿ¡ª—≠À“®“°‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï‡ªÁπ«“√–·ÀËß™“µ‘·≈–«“√–·ÀËß∑ÈÕß∂‘Ëπ  

 æ√ÈÕ¡∑—Èß·®ÈßµËÕ§≥–√—∞¡πµ√’·≈–§≥–°√√¡°“√°√–®“¬Õ”π“®„ÀÈ·°ËÕß§Ï°√ª°§√Õß Ë«π∑ÈÕß∂‘Ëπ 
‡æ◊ËÕ  æ‘®“√≥“¥”‡π‘π°“√µ“¡Õ”π“®ÀπÈ“∑’ËÕ¬Ë“ß‡§√Ëß§√—¥µËÕ‰ª

  1.2 ‡ √‘¡ √È“ß§«“¡‡¢È¡·¢Áß¢Õß°≈‰°„π°“√§«∫§ÿ¡ª—≠À“®“°°“√∫√‘‚¿§‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï
 1) ¥”‡π‘π°“√„ÀÈ¡’°√–∫«π°“√æ—≤π“·ºπ¬ÿ∑∏»“ µ√Ïπ‚¬∫“¬·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï√–¥—∫™“µ‘ ‚¥¬°“

√¡’ Ë«π√Ë«¡Õ¬Ë“ß°«È“ß¢«“ß „ÀÈ·≈È«‡ √Á®¿“¬„π√–¬–‡«≈“ 1 ª’ ·≈–π”¡“‡ πÕ‡æ◊ËÕ°“√√—
∫√Õß„π°“√ª√–™ÿ¡ ¡—™™“ ÿ¢¿“æ·ÀËß™“µ‘§√—Èß∑’Ë Õß ·ºπ¬ÿ∑∏»“ µ√Ïπ‚¬∫“¬·ÀËß™“µ‘π’È 
®–µÈÕßµ—ÈßÕ¬ŸË∫π∞“π§«“¡√ŸÈ∑“ß«‘™“°“√·≈– Õ¥§≈ÈÕß°—∫«—≤π∏√√¡·≈–»’≈∏√√¡ ‡æ◊ËÕ π—
∫ πÿπ°“√¥”‡π‘πß“π¢Õß§≥–°√√¡°“√π‚¬∫“¬‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï·ÀËß™“µ‘

 2)  π—∫ πÿπ°≈‰°„π°“√ √È“ß§«“¡√Ë«¡¡◊Õ¢ÕßÀπË«¬ß“π√“™°“√∑’Ë¡’ Ë«π‡°’ Ë¬«¢ÈÕß „π°“√®—
¥°“√°—∫ª—≠À“®“°‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï ‡æ◊ËÕ √È“ß§«“¡‡™◊ËÕ¡—Ëπ«Ë“°“√æ—≤π“¡“µ√°“√·≈–
π‚¬∫“¬„¥Ê∑’Ë¡’À√◊ÕÕ“®®–¡’º≈°√–∑∫µËÕª—≠À“®“°‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï √«¡∂÷ß°“√‡®√®“¢ÈÕµ
°≈ß°“√§È“ ®–µÈÕß‡ªÁπ‰ª‡æ◊ËÕ°“√§«∫§ÿ¡ª—≠À“ À√◊Õ ‰¡Ë‡ªÁπ‡ß◊ËÕπ‰¢ À√◊ÕÕÿª √√§µËÕ°“√§«∫§ÿ¡ª—
≠À“®“°°“√∫√‘‚¿§‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï µ—«Õ¬Ë“ß‡™Ëπ°“√≈ßπ“¡„π ì∫—π∑÷°§«“¡‡¢È“„®î À√◊Õ 
î∫—π∑÷°§«“¡√Ë«¡¡◊Õî √–À«Ë“ßÀπË«¬ß“π ∑—Èß√–¥—∫∑ÈÕß∂‘Ëπ·≈–√–¥—∫™“µ‘

 3) Õß§Ï°√ Ë«π∑ÈÕß∂‘ËπµÈÕß‡ªÁπ·°πÀ≈—° „π°“√ π—∫ πÿπ„ÀÈ‡°‘¥°≈‰°§«“¡√Ë«¡¡◊Õ∑ÿ°¿“§ Ë«π·≈–æ—
≤π“π‚¬∫“¬·≈–¡“µ√°“√„π°“√®—¥°“√°—∫ª—≠À“®“°‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï„π∑ÈÕß∂‘Ëπ

 
    2.  ¢Õ„ÀÈÀπË«¬ß“π¢Õß√—∞ Õß§Ï°√«‘™“°“√ Õß§Ï°√«‘™“™’æ ¿“§‡Õ°™π ·≈–¿“§ª√–™“ —ß§¡∑’Ëª√“»®“°º≈ª√–
‚¬™πÏ∑—∫ È́Õπ „π∑ÿ°¿“§ Ë«π ∑ÿ°√–¥—∫ ·≈– ¿“§’ ¡“™‘°¢Õß ¡—™™“ ÿ¢¿“æ·ÀËß™“µ‘¡’ Ë«π√Ë«¡Õ¬Ë“ß‡¢È¡·¢Áß„π°√–∫«π°“√®—
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¿“§ºπ«°∑’Ë 7

(√Ë“ß) ·ºπ¬ÿ∑∏»“ µ√Ïπ‚¬∫“¬·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï√–¥—∫™“µ‘
 

Ò ∫∑π”

°“√∫√‘‚¿§‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï°ËÕª—≠À“µËÕ ÿ¢¿“«–∑“ß°“¬ ®‘µ  —ß§¡ ·≈–ª—≠≠“¢Õßª√–™“°√‰∑¬ º≈°√–
∑∫®“°‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï‰¡Ë‰¥È®”°—¥Õ¬ŸË‡æ’¬ßµ—«ºŸÈ∫√‘‚¿§‡∑Ë“π—Èπ §√Õ∫§√—« ∫ÿ§§≈√Õ∫¢È“ß ™ÿ¡™π  —ß§¡ ·≈–ª√–‡∑» 
≈È«π¡’ Ë«π·∫°√—∫¿“√–®“°º≈°√–∑∫ °“√∫√‘‚¿§‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï°ËÕ„ÀÈ‡°‘¥‚√§¿—¬°«Ë“ ˆ ™π‘¥ ·≈–§√Ë“™’«‘µª√–
™“°√‚≈°∂÷ß Ú.Û ≈È“π§π„πª’ ÚÙ ·≈–¬—ß¡’§«“¡ —¡æ—π∏Ï°—∫ª—≠À“∑“ß —ß§¡·≈–‡»√…∞°‘® ∑’Ë Ëßº≈∂÷ß»—°¬¿“æ¢Õß∑√—
æ¬“°√¡πÿ…¬Ï °“√‡µ‘∫‚µ∑“ß‡»√…∞°‘® °“√°“√æ—≤π“¢Õß —ß§¡‚¥¬√«¡ „πª√–‡∑»‰∑¬π—Èπ°“√∫√‘‚¿§‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ
≈Ï‡ªÁπª—®®—¬‡ ’Ë¬ß∑“ß ÿ¢¿“æ≈”¥—∫∑’Ë Õß ‚¥¬°ËÕ¿“√–‚√§§‘¥‡ªÁπ√ÈÕ¬≈– ̄ .Ò ¢Õß¿“√–‚√§∑—ÈßÀ¡¥ ́ ÷Ëß Ÿß°«Ë“§Ë“‡©≈’Ë¬π“π“™
“µ‘Õ¬Ë“ß™—¥‡®π  º≈°√–∑∫®“°°“√∫√‘‚¿§‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï„πª√–‡∑»‰∑¬¡’¡Ÿ≈§Ë“ Ÿß Ò.ıÒ · π≈È“π∫“∑À√◊Õ§‘¥‡ªÁπ√È
Õ¬≈– Ò.˘˜¢Õßº≈‘µ¿—≥±Ï¡«≈√«¡ª√–™“™“µ‘ ́ ÷Ëß Ÿß°«Ë“º≈ª√–‚¬™πÏ∑’Ë —ß§¡‰¥È√—∫„π√Ÿª·∫∫¢Õß¿“…’ ∑—Èßπ’Èº≈°√–∑∫‡™‘ß≈
∫®“°°“√∫√‘‚¿§‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï‡À≈Ë“π’È “¡“√∂ªÈÕß°—π·≈–À≈’°‡≈’Ë¬ß‰¥È¥È«¬°“√¡’π‚¬∫“¬·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï∑’Ë¡’ª√– ‘∑∏‘º≈ 
·≈–°“√π”‰ªªØ‘∫—µ‘∑’Ë®√‘ß®—ß 

Ú  ∂“π°“√≥Ï°“√∫√‘‚¿§‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï º≈°√–∑∫ ·≈–π‚¬∫“¬·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï¢Õßª√–‡∑»‰∑¬
Ú.Ò ª√‘¡“≥°“√∫√‘‚¿§‡©≈’Ë¬¢Õßª√–™“°√‰∑¬‡æ‘Ë¡¢÷ÈπÕ¬Ë“ßµËÕ‡π◊ËÕß °“√∫√‘‚¿§‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï‡©≈’Ë¬„πª

√–™“°√ºŸÈ„À≠Ë‰∑¬‡æ‘Ë¡®“° Ú˜.˜ ≈‘µ√¢Õß‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡µËÕ§π„πª’æ.». ÚıÙ ‡ªÁπ Û˘.Û ≈‘µ√ „πª’æ.». Úıı ‚¥¬‡©æ“–
°“√¢¬“¬µ—«µËÕ‡π◊ËÕß¢Õßµ≈“¥‡∫’¬√Ï·≈–«‘ °’È ª√‘¡“≥°“√∫√‘‚¿§‡∫’¬√Ï‡æ‘Ë¡¢÷Èπ∂÷ß ÒÚ ‡∑Ë“√–À«Ë“ßª’ æ.». ÚıÛ- ÚıÙˆ 
·≈–ª√–¡“≥°“√‰¥È«Ë“ª√‘¡“≥°“√∫√‘‚¿§‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈ÏπÕ°√–∫∫¿“…’ Ÿßª√–¡“≥ Ú ≈‘µ√¢Õß·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï∫√‘ ÿ∑
∏‘ÏµËÕ§πµËÕª’∑—Èßπ’Èª√‘¡“≥°“√º≈‘µ·≈–π”‡¢È“‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï„π√–¬– Õß “¡ª’≈Ë“ ÿ¥¡’·π«‚πÈ¡∑√ßµ—« 

Ú.Ú  —ß§¡‰∑¬¡’π—°¥◊Ë¡ÀπÈ“„À¡Ë‡æ‘Ë¡¢÷ÈπÕ¬Ë“ßµËÕ‡π◊ËÕß ª√–¡“≥ª’≈– Ú.ˆ · π§π  —¥ Ë«ππ—°¥◊Ë¡„π°≈ÿË¡ª√–
™“°√∑’Ë‡§¬¡’§«“¡™ÿ°¢ÕßºŸÈ∫√‘‚¿§„π√–¥—∫µË” Õ¬Ë“ß‡™Ëπª√–™“°√‡æ»À≠‘ß °≈ÿË¡‡¬“«™π ·≈– ª√–™“°√Õ“¬ÿπÈÕ¬ 
´÷Ëß‡ªÁπÕπ“§µ¢Õß™“µ‘ ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ™—¥‡®π „π¢≥–∑’Ë§«“¡™ÿ°¢ÕßºŸÈ∫√‘‚¿§„πª√–™“°√ ŸßÕ“¬ÿ¡’·π«‚πÈ¡≈¥≈ß 

Ú.Û °“√∫√‘‚¿§‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï°≈“¬‡ªÁπ‡√◊ËÕßª°µ‘¡“°¢÷Èπ  —¥ Ë«ππ—°¥◊Ë¡∑’Ë∫√‘‚¿§‡ªÁπª√–®” ‚¥¬‡©æ“–
∑’Ë∫√‘‚¿§∑ÿ°«—π‡æ‘Ë¡ Ÿß¢÷Èπ „π∑“ß°≈—∫°—π —¥ Ë«πºŸÈ∫√‘‚¿§ª√–‡¿∑π“πÊ§√—Èß°≈—∫≈¥≈ß  —¥ Ë«π¢ÕßºŸÈ∫√‘‚¿§‡ªÁπª√–
®”1‡æ‘Ë¡®“°√ÈÕ¬≈– Û˜.ÒÙ ‡ªÁπ Ù.ˆ˜ √–À«Ë“ßæ.». ÚıÛ˘ ∂÷ß Úıı

Ú.Ù ª√–™“°√π—°¥◊Ë¡‰∑¬¡’√Ÿª·∫∫°“√∫√‘‚¿§∑’Ë¡’§«“¡‡ ’Ë¬ß Ÿß ‚¥¬‡©≈’Ë¬·≈È« π—°¥◊Ë¡‰∑¬‡æ»™“¬∫√‘‚¿§·Õ≈
°ÕŒÕ≈Ï∫√‘ ÿ∑∏‘Ï ¯ı.˜Ú °√—¡µËÕ§√—Èß∑’Ë¥◊Ë¡ ·≈– ıÒ.˘˘ °√—¡„π‡æ»À≠‘ß „π¢≥–∑’Ëπ—°¥◊Ë¡‡¬“«™π (ÒÚ-Ò˘ª’) ™“¬¡’ª√‘¡“
≥°“√∫√‘‚¿§ Ÿß∂÷ß ÒÒ¯.Ûı °√—¡µËÕ«—π∑’Ë¥◊Ë¡ ·≈– ˆÒ.˘ı °√—¡ „π‡¬“«™πÀ≠‘ß ´÷Ëß≈È«π®—¥‡ªÁπ°“√¥◊Ë¡·∫∫Õ—πµ√“¬·≈–
°“√¥◊Ë¡®π¡÷π‡¡“

Ú.ı µ≈“¥‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï„πª√–‡∑»‰∑¬‡µ‘∫‚µÕ¬Ë“ßµËÕ‡π◊ËÕß∑—Èß„π¡‘µ‘¢Õßª√‘¡“≥·≈–¡Ÿ≈§Ë“ ‚¥¬‡©æ“–

1 À¡“¬∂÷ßºŸÈ∑’Ë∫√‘‚¿§‚¥¬‡©≈’Ë¬Õ¬Ë“ßπÈÕ¬ Ò §√—ÈßµËÕ —ª¥“ÀÏ
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„πª√–‡¿∑‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡ ‰µ≈Ïµ–«—πµ° ¡’‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡ª√–‡¿∑„À¡ËÊ‡°‘¥¢÷ÈπÕ¬Ë“ßµËÕ‡π◊ËÕß„πµ≈“¥¢Õß‰∑¬ ‚¥¬‡©æ“–‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡
∑’Ë¡’°≈ÿË¡µ≈“¥‡©æ“– Õ¬Ë“ß‡™Ëπ‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡ ”À√—∫‡¬“«™π ·≈– ”À√—∫π—°¥◊Ë¡À≠‘ß ª√–™“°√‰∑¬‡¢È“∂÷ß‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ
≈Ï‚¥¬ßË“¬ ·≈–√—∫√ŸÈ∂÷ß°“√‚¶…≥“‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï∑—Èß∑“ßµ√ß·≈–∑“ßÕÈÕ¡ „π§«“¡∂’Ë∑’Ë Ÿß

Ú.ˆ ª—≠À“ ÿ¢¿“æ·≈– —ß§¡∑’Ë‡°‘¥®“°À√◊Õ¡’§«“¡ —¡æ—π∏Ï°—∫°“√∫√‘‚¿§‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈ÏÀ≈“¬ª√–
‡¿∑„π —ß§¡‰∑¬¡’§«“¡√ÿπ·√ß¡“°°«Ë“„πµË“ßª√–‡∑» ·≈–∫“ß Ë«π¡’·π«‚πÈ¡√ÿπ·√ß¢÷Èπµ“¡ª√‘¡“≥°“√∫√‘‚¿§¢Õß —ß§¡ 
µ—«Õ¬Ë“ß‡™Ëπ°“√∫“¥‡®Á∫®“°Õÿ∫—µ‘‡Àµÿ®√“®√·≈–°“√¡’‡æ» —¡æ—π∏Ï∑’Ë‰¡Ëª≈Õ¥¿—¬ πÕ°®“°π—Èπ°“√∫√‘‚¿§‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ
≈°ÕŒÕ≈Ï ‡°’Ë¬«¢ÈÕß°—∫ª—≠À“§«“¡¬“°®π∑—Èß√–¥—∫∫ÿ§§≈·≈– —ß§¡ §√—«‡√◊Õπ‰∑¬∑’Ë¡’ ¡“™‘°¥◊Ë¡ ÿ√“ ¡’§Ë“„™È®Ë“¬ ”À√—
∫‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï„π —¥ Ë«π√ÈÕ¬≈– ̂ -¯ ¢Õß§Ë“„™È®Ë“¬∑—ÈßÀ¡¥ ·≈–‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß‡æ‘Ë¡„π —¥ Ë«π∑’Ë Ÿß°«Ë“°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß
¢Õß√“¬‰¥È·≈–√“¬®Ë“¬¢Õß§√—«‡√◊Õπ πÕ°®“°π—ÈπºŸÈ∫√‘‚¿§∑’Ë¡’√“¬‰¥ÈµË”π—Èπ¬—ß∫√‘‚¿§„π≈—°…≥–∑’Ë¡’§«“¡‡ ’Ë¬ß Ÿß°«Ë“¥È«¬ 

Ú.˜ °“√∫√‘‚¿§‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï‡ªÁπæƒµ‘°√√¡∑’Ë‡°’Ë¬«¢ÈÕß°—∫ æƒµ‘°√√¡‡ ’Ë¬ß∑“ß ÿ¢¿“æ ·≈–ª—≠À“ —
ß§¡Õ◊ËπÊ ∑—Èß„π≈—°…≥–§«“¡‡ªÁπ‡Àµÿ‡ªÁπº≈ ≈—°…≥–°“√™—°π” ·≈–≈—°…≥–∑’Ëæ∫√Ë«¡°—π ‡™Ëπ°“√‡ æ ‘Ëß¡÷π‡¡“§«∫§ŸË°—
πÀ≈“¬™π‘¥ °“√∫√‘‚¿§¬“ Ÿ∫ °“√∑”√È“¬√Ë“ß°“¬ æƒµ‘°√√¡∑“ß‡æ»∑’Ë‡ªÁπÕ—πµ√“¬ °“√°ËÕÕ“™≠“°√√¡ ¿“«–‡ªÁπÀπ’È ‘π 
·≈– °“√«Ë“ßß“π 

Ú.¯ ª√–‡∑»‰∑¬¡’°“√æ—≤π“¡“µ√°“√¢Õßπ‚¬∫“¬·Õ≈°ÕŒÕ≈ÏÕ¬Ë“ßµËÕ‡π◊ËÕß„π™Ë«ß√–¬–‡«≈“∑’ËºË“π¡“ 
‚¥¬‡©æ“–Õ¬Ë“ß¬‘Ëß°“√¡’æ√–√“™∫—≠≠—µ‘§«∫§ÿ¡‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï æ.». ÚııÒ ·≈–‚§√ß √È“ß°≈‰°„π°“√®—¥°“√°—
∫ª—≠À“¿“¬„µÈ æ.√.∫.¥—ß°≈Ë“« ‚¥¬√«¡π—Èπª√–‡∑»‰∑¬¡’®”π«π¡“µ√°“√¡“°°«Ë“§Ë“‡©≈’Ë¬π“π“™“µ‘ À“°·µË¬—ß¢“¥§
«“¡‡¢È¡·¢Áß„π‡™‘ß‡π◊ÈÕÀ“π‚¬∫“¬ ·≈–·¡È«Ë“ —ß§¡‰∑¬‰¥È¡’§«“¡µ◊Ëπµ—«µËÕª—≠À“®“°°“√∫√‘‚¿§‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï
¡“°¢÷Èπ ª√–™“°√‰∑¬¡’§«“¡§ÿÈπ‡§¬°—∫¡“µ√°“√µË“ßÊ¢Õßπ‚¬∫“¬·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï¡“°¢÷Èπ ·µË°“√π”π‚¬∫“¬‰ªªØ‘∫—µ‘¬—
ß¢“¥°“√‡Õ“®√‘ß‡Õ“®—ßÕ¬Ë“ßµËÕ‡π◊ËÕß π‚¬∫“¬·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï„πª√–‡∑»‰∑¬¬—ß¡’ª√– ‘∑∏‘º≈∑’Ë‰¡ËπË“æ÷ßæÕ„®‡¡◊ËÕæ‘®“√≥“®“°»—
°¬¿“æ„π°“√§«∫§ÿ¡ª√‘¡“≥°“√∫√‘‚¿§ °“√§«∫§ÿ¡æƒµ‘°√√¡‡ ’Ë¬ß ·≈– °“√§«∫§ÿ¡·≈–≈¥§«“¡√ÿπ·√ß¢Õßª—≠À“®“
°°“√∫√‘‚¿§‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï

Ú.˘ ¢ÈÕ®”°—¥‡™‘ß°√–∫«π°“√π‚¬∫“¬·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï∑’Ë ”§—≠ ‰¥È·°Ë§«“¡ÕËÕπ·Õ¢Õß‡π◊ÈÕÀ“π‚¬∫“¬„π¡“µ√°“√
∫“ß°≈ÿË¡ §«“¡ÕËÕπ·Õ¢Õß°“√π”π‚¬∫“¬‰ªªØ‘∫—µ‘ °“√¢“¥π‚¬∫“¬·≈–¡“µ√°“√„π√–¥—∫æ◊Èπ∑’Ë °“√¢“¥°“√µ‘¥µ“¡·≈–
ª√–‡¡‘πº≈  ª—≠À“„π°“√„™È§«“¡√ŸÈ∑“ß«‘™“°“√¡“¢—∫‡§≈◊ËÕπ°√–∫«π°“√π‚¬∫“¬ ª—≠À“§«“¡‚ª√Ëß„ ¢Õß°√–
∫«π°“√π‚¬∫“¬ ·≈–°“√‡µ√’¬¡æ√ÈÕ¡√—∫¡◊Õ°—∫¿“«–§ÿ°§“¡ „À¡ËÊ ‡™Ëπº≈®“°¢ÈÕµ°≈ß‡»√…∞°‘® °“√§È“√–À«Ë“ßª√–
‡∑» Õ’°∑—Èß·π«§‘¥∑ÿππ‘¬¡·≈–‡»√…∞°‘®°“√§È“‡ √’ ¬—ß¡’º≈„ÀÈ —ß§¡æ‘®“√≥“‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï‡ªÁπç ‘π§È“∏√√¡¥“é 
‰¡Ë·µ°µË“ß®“° ‘π§È“∑—Ë«‰ªÕ◊ËπÊ ‚¥¬‰¡Ë‰¥È§”π÷ß∂÷ß§«“¡ ”§—≠¢Õßπ‚¬∫“¬·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï„π°“√ª°ªÈÕß ÿ¢¿“«–¢Õß —
ß§¡‡∑Ë“∑’Ë§«√

Û ª—®®—¬∑’Ë‡°’Ë¬«¢ÈÕß°—∫°“√∫√‘‚¿§‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï ·≈–º≈°√–∑∫

°“√∫√‘‚¿§‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï‡ªÁπæƒµ‘°√√¡∑’Ë¡’§«“¡´—∫´ÈÕπ‡°’Ë¬«¢ÈÕß°—∫ª—®®—¬ÀÈ“°≈ÿË¡∑’Ë¡’ªØ‘ —¡æ—π∏ÏµËÕ°—
π·≈–°—π ‰¥È·°Ë §«“¡‡¢È¡·¢Áß¢Õßπ‚¬∫“¬·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï·≈–°“√π”‰ªªØ‘∫—µ‘, §Ë“π‘¬¡¢Õß —ß§¡, °“√‡¢È“∂÷ß‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈
°ÕŒÕ≈Ï„π‡™‘ß ‡»√…∞»“ µ√Ï °“¬¿“æ ·≈– ∑“ß —ß§¡2, ª—®®—¬ Ëß‡ √‘¡°√∫√‘‚¿§‚¥¬‡©æ“–°“√‚¶…≥“, ·≈– ª—®®—¬·≈–
‡ß◊ËÕπ‰¢√“¬∫ÿ§§≈ ‚¥¬ºË“π°“√≈Õß·≈–‡√‘Ë¡µÈπ∫√‘‚¿§ ¥—ß· ¥ß„π¿“æ∑’Ë Ò    

 
∑—Èßª√‘¡“≥·≈–√Ÿª·∫∫°“√∫√‘‚¿§‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï ¡’º≈µËÕ°“√‡°‘¥º≈°√–∑∫ ºË“π “¡°≈‰° ”§—≠    §◊Õ ¡∫—

µ‘§«“¡‡ªÁπ “√æ‘…¢Õß·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï (Toxicity),  ¡∫—µ‘¢Õß·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï∑’Ë¡’µËÕ√–∫∫ª√– “∑ Ë«π°≈“ß À√◊Õ°“√°ËÕ§«“¡¡÷π‡¡“ 
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2 °“√‡¢È“∂÷ß‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï‡™‘ß‡»√…∞»“ µ√Ï À¡“¬∂÷ß √“§“·≈–°”≈—ß´◊ÈÕ¢Õßª√–™“™π·≈–ºŸÈ∫√‘‚¿§, °“√‡¢È“∂÷ß‡§√◊ËÕß¥‘Ë¡‡™‘ß°
“¬¿“æÀ¡“¬∂÷ß §«“¡¬“°ßË“¬„π°“√À“´◊ÈÕ‡§√◊ËÕß¥‘Ë¡ ∑—Èß®”π«π µ”·ÀπËß·≈–§«“¡Àπ“·πËπ¢Õß®ÿ¥¢“¬ «—π‡«≈“∑”°“√¢Õß®ÿ¥¢“¬ 
‡ß◊ËÕπ‰¢„π°“√´◊ÈÕ·≈–¢“¬, °“√‡¢È“∂÷ß‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï„π‡™‘ß —ß§¡ (social availability) À¡“¬∂÷ß °“√‰¥È°“√®—¥À“ À√◊Õ°“√™—°™«π„
ÀÈ∫√‘‚¿§‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï®“°‡æ◊ËÕπ ≠“µ‘ §π„π§√Õ∫§√—« ∑’ËÕ“®®–‰¡Ë¡’≈—°…≥–°“√´◊ÈÕ¢“¬

(Intoxication), ·≈– ¡∫—µ‘°“√‡ªÁπ “√‡ æµ‘¥ (Dependence) ‚¥¬°ËÕº≈°√–∑∫®“°°“√∫√‘‚¿§‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï∑
—Èß¡‘µ‘∑“ß ÿ¢¿“æ·≈– —ß§¡ ∑—Èß„π√–¬– —Èπ·≈–¬“« ·≈–§«“¡√ÿπ·√ß¢Õßª—≠À“®“°°“√∫√‘‚¿§∑’Ë —ß§¡‰¥È√—∫°Á¡’º≈µËÕ§Ë“π‘
¬¡„π°“√∫√‘‚¿§·≈–∑—»π§µ‘¢Õß —ß§¡∑’Ë¡’µËÕπ‚¬∫“¬„π°“√§«∫§ÿ¡ª—≠À“ 

 
ª√‘¡“≥°“√∫√‘‚¿§‡©≈’Ë¬„π —ß§¡ ¡’§«“¡ —¡æ—π∏Ï°—∫§«“¡√ÿπ·√ß¢Õßª—≠À“∑—Èßª—≠À“·∫∫‡©’¬∫æ≈—π·≈–‡√◊ÈÕ√—ß 

∑—Èßπ’È‡π◊ËÕß®“°§«“¡√ÿπ·√ß¢Õßº≈°√–∑∫‡™‘ß≈∫µËÕ ÿ¢¿“æÀ≈“¬ª√–‡¿∑π—Èπ·ª√º—πµ“¡ª√‘¡“≥·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï∑’Ë∫√‘‚¿
§ (dose-response relationship) ¥—ßπ—Èππ‚¬∫“¬·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï∑’Ë¡’ª√– ‘∑∏‘º≈®÷ßµÈÕß§√Õ∫§≈ÿ¡∑ÿ°ª—®®—¬∑’Ë‡°’Ë¬«¢ÈÕß°—
∫°“√∫√‘‚¿§∑—ÈßÀÈ“°≈ÿË¡ ∑’Ë¡ÿËß‡πÈπ‰ª∑’Ë°“√§«∫§ÿ¡ª√‘¡“≥°“√∫√‘‚¿§·≈–√Ÿª·∫∫°“√∫√‘‚¿§ §«∫§ŸË‰ª°—∫°“√®—¥°“√§«∫
§ÿ¡º≈¢Õß°“√∫√‘‚¿§‰ªæ√ÈÕ¡°—π 

Ù §”ª√–°“»§«“¡¡ÿËß¡—Ëπ À≈—°°“√æ◊Èπ∞“π «—µ∂ÿª√– ß§Ï °≈«‘∏’ µ—«™’È«—¥§«“¡ ”‡√Á®·≈–‡ªÈ“À¡“¬¢Õß°“√®—

¥°“√°—∫ª—≠À“®“°‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï

Ù.Ò §”ª√–°“»§«“¡¡ÿËß¡—Ëπ 

°“√§«∫§ÿ¡ª—≠À“®“°‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï‡ªÁπ«“√–·ÀËß™“µ‘ ·≈–«“√–·ÀËß∑ÈÕß∂‘Ëπ

Ù.Ú À≈—°°“√æ◊Èπ∞“π 

Ò) ∑ÿ°¿“§ Ë«π¢Õß —ß§¡‰∑¬¡’¿“√–·≈–§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫„π°“√§«∫§ÿ¡ª—≠À“®“°°“√∫√‘‚¿§‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°
ÕŒÕ≈Ï√Ë«¡°—π

Ú) °“√‰¥È√—∫°“√ª°ªÈÕß®“°º≈°√–∑∫¢Õß‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï °“√‡¢È“∂÷ß∫√‘°“√¢Õß√—∞ ·≈–°“√‰¥È√—∫¢ÈÕ
¡Ÿ≈∑’Ë®”‡ªÁπ„π°“√ªÈÕß°—π·≈–§«∫§ÿ¡º≈°√–∑∫∑’Ë¡’À√◊ÕÕ“®¡’µËÕ¢Õßµπ §√Õ∫§√—«·≈–™ÿ¡™π ∂◊Õ‡ªÁπ  ‘∑∏‘æ◊Èπ∞“π¢Õß
ª√–™“™π‰∑¬

Û)  °“√‡µ‘∫‚µ·≈–°“√¡’æ—≤π“°“√ „π —ß§¡·≈– ‘Ëß·«¥≈ÈÕ¡∑’Ë¡’°≈‰°ª°ªÈÕßº≈°√–∑∫®“°‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï 
∂◊Õ‡ªÁπ ‘∑∏‘æ◊Èπ∞“π¢Õß‡¥Á°·≈–‡¬“«™π‰∑¬  

Ù)  °“√‰¥È√—∫°“√ª°ªÈÕß®“°·√ß°¥¥—π/Õ‘∑∏‘æ≈„ÀÈ∫√‘‚¿§ ∂◊Õ‡ªÁπ ‘∑∏‘æ◊Èπ∞“π¢Õß ºŸÈ∑’Ë‰¡Ë‰¥È∫√‘‚¿§·≈–ºŸÈ∑’Ë‰¡Ë
µÈÕß°“√∫√‘‚¿§‚¥¬‡©æ“–‡¬“«™π

ı) °“√ª°ªÈÕßº≈°√–∑∫‡™‘ß≈∫®“°°“√∫√‘‚¿§‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï·≈–°≈¬ÿ∑∏°“√µ≈“¥¢ÕßÕÿµ “À°√√¡ ÿ√
“∑’Ë¡’µËÕ«—≤π∏√√¡·≈–¿Ÿ¡‘ª—≠≠“¢Õß∑ÈÕß∂‘Ëπ ∂◊Õ‡ªÁπ ‘∑∏‘æ◊Èπ∞“π¢Õß™ÿ¡™π

¿“æ∑’Ë Ò ª—®®—¬∑’Ë‡°’Ë¬«¢ÈÕß°—∫°“√∫√‘‚¿§‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï
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·≈–°≈‰°°“√°ËÕº≈°√–∑∫®“°°“√∫√‘‚¿§

¥—¥·ª≈ß®“° Birckmayer·≈–§≥– A general casual model to guide alcohol, tobacco and illicit drug 
prevention: assessing the research evidence (ÚÙ), ·≈– Babor ·≈–§≥– Alcohol No Ordinary Commodity 

(ÚÛ)

Ù.Û «—µ∂ÿª√– ß§Ï¢Õß·ºπ¬ÿ∑∏»“ µ√Ïπ‚¬∫“¬·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï√–¥—∫™“µ‘ 

«—µ∂ÿª√– ß§Ï∑—Ë«‰ª
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‡æ◊ËÕ π—∫ πÿπ°“√§«∫§ÿ¡¢π“¥·≈–§«“¡√ÿπ·√ß¢Õßª—≠À“®“°°“√∫√‘‚¿§‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï„π  —ß§¡‰∑¬

«—µ∂ÿª√– ß§Ï‡©æ“–
Ò.   π—∫ πÿπ°“√¥”‡π‘π°“√¢ÕßÀπË«¬ß“π¿“§√—∞ ‚¥¬‡©æ“–§≥–°√√¡°“√π‚¬∫“¬§«∫§ÿ¡‡§√◊ËÕß¥◊Ë·Õ

≈°ÕŒÕ≈Ï „π°“√æ—≤π“¡“µ√°“√¢Õßπ‚¬∫“¬·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï  √È“ß§«“¡‡¢È¡·¢Áß„π°“√π”π‚¬∫“¬‰ªªØ‘∫—µ‘ ·≈– »—
°¬¿“æ„π°“√µ‘¥µ“¡ª√–‡¡‘πº≈π‚¬∫“¬·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï

Ú.   π—∫ πÿπ∫∑∫“∑·≈–°“√¡’ Ë«π√Ë«¡¢Õß∑ÿ°¿“§ Ë«π ‚¥¬‡©æ“–„π√–¥—∫æ◊Èπ∑’Ë„π°“√ªÈÕß°—π·≈–§«∫§ÿ¡ª—≠
À“®“°‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï  

Û.  ‡ªÁπ‡§√◊ËÕß¡◊Õ„π°“√°”Àπ¥‡ªÈ“À¡“¬√–¬–¬“«¢Õß —ß§¡‰∑¬„π°“√®—¥°“√°—∫ª—≠À“®“°‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°Õ
ŒÕ≈Ï

º≈æ≈Õ¬‰¥È 
·ºπ¬ÿ∑∏»“ µ√Ïπ‚¬∫“¬·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï√–¥—∫™“µ‘·≈–°√–∫«π°“√®—¥∑” ‡ªÁπ‡§√◊ËÕß¡◊Õ„π°“√‡√’¬π√ŸÈ√Ë«¡°—π¢Õß —

ß§¡‡æ◊ËÕ √È“ß§«“¡‡¢È“„®√Ë«¡°—π∂÷ßª—≠À“®“°°“√∫√‘‚¿§‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï ·≈–‡§√◊ËÕß¡◊Õ„π°“√·°Èª—≠À“

Ù.Ù °≈«‘∏’ 

À≈—°°“√æ◊Èπ∞“π„π¡‘µ‘°√–∫«π°“√¢Õß¬ÿ∑∏»“ µ√Ïπ‚¬∫“¬·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï√–¥—∫™“µ‘
Ò)  æ —≤π“·≈–ª√ —∫ª√ ÿ ßπ‚¬∫“¬·Õ≈°ÕŒÕ≈ Ï ≈ — °…≥–º  ¡º “π√–À« Ë “ ß¬ ÿ ∑∏»“  µ√ Ï ∑ — È ßÀ È “ 

‚¥¬‡πÈπ∑’Ë¡“µ√°“√∑’Ë¡’ª√– ‘∑∏‘º≈·≈–§«“¡§ÿÈ¡§Ë“ „π∑ÿ°√–¥—∫π‚¬∫“¬µ—Èß·µË√–¥—∫™ÿ¡™π ‰ª®π∂÷ßª√–‡∑» ·≈–æ—≤π“
§«“¡‡¢È¡·¢Áß¢Õß°“√π”‰ªªØ‘∫—µ‘Õ¬Ë“ß®√‘ß®—ß·≈–µËÕ‡π◊ËÕß 

Ú)  ¬ÿ∑∏»“ µ√Ï®–°”Àπ¥§«“¡§√Õ∫§≈ÿ¡·≈–∑‘»∑“ß„π°“√æ—≤π“·ºπªØ‘∫—µ‘°“√„π¬ÿ∑∏»“ µ√Ï·≈–¡“µ√°“√ 
·≈–√–¥—∫π‚¬∫“¬µË“ßÊ 

Û) ¬ÿ∑∏»“ µ√Ïπ‚¬∫“¬·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï√–¥—∫™“µ‘¬Õ¡√—∫§«“¡¬◊¥À¬ÿËπ„π°“√æ—≤π“·ºπªØ‘∫—µ‘°“√µ“¡√–¥—
∫§«“¡æ√ÈÕ¡¢Õß·µË≈– ¬ÿ∑∏»“ µ√Ï·≈–¡“µ√°“√ ·≈–·µË≈–√–¥—∫π‚¬∫“¬·≈–æ◊Èπ∑’Ë    

Ù) ¬ ÿ∑∏»“ µ√ Ïπ ‚¬∫“¬·Õ≈°ÕŒÕ≈ Ï √–¥ —∫™“µ ‘·≈–·ºπªØ ‘∫ — µ ‘ °“√∑ ’ Ë ®– ‡° ‘ ¥¢ ÷ È π „πÕπ“§µ 
§«√¡’°“√°”Àπ¥‡ªÈ“À¡“¬·≈–§«“¡§“¥À«—ß‡ªÁπ¢—ÈπµÕπ ∑—Èß„π¡‘µ‘√–¥—∫∫ÿ§§≈ ¡‘µ‘‡™‘ßæ◊Èπ∑’Ë ·≈–√–¥—∫¬ÿ∑∏»“ µ√Ï 

·ºπ¬ÿ∑∏»“ µ√Ïπ’È¡’‡ªÈ“À¡“¬‡™‘ß°≈‰°¢Õßπ‚¬∫“¬ ’Ëª√–°“√  §◊Õ
Ò) §«∫§ÿ¡·≈–≈¥ª√‘¡“≥°“√∫√‘‚¿§¢Õß —ß§¡ 
Ú) ªÈÕß°—ππ—°¥◊Ë¡ÀπÈ“„À¡Ë ·≈– §«∫§ÿ¡§«“¡™ÿ°¢ÕßºŸÈ∫√‘‚¿§
Û) ≈¥§«“¡‡ ’Ë¬ß¢Õß°“√∫√‘‚¿§ ∑—Èß„π¡‘µ‘¢Õßª√‘¡“≥°“√∫√‘‚¿§, √Ÿª·∫∫¢Õß°“√∫√‘‚¿§ ·≈–æƒµ‘°√√¡ 

 À≈—ß°“√∫√‘‚¿§
Ù) ®”°—¥·≈–≈¥§«“¡√ÿπ·√ß¢Õßª—≠À“®“°°“√∫√‘‚¿§ 

Ù.ı µ—«™’È«—¥§«“¡ ”‡√Á®¢Õß·ºπ¬ÿ∑∏»“ µ√Ï·≈–‡ªÈ“À¡“¬

®“°«—µ∂ÿª√– ß§Ï„π°“√§«∫§ÿ¡º≈°√–∑∫®“°°“√∫√‘‚¿§‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï °“√ª√–‡¡‘π§«“¡ ”‡√Á®¢Õß·º
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π¬ÿ∑∏»“ µ√Ïœ „π¿“æ√«¡§«√®–Õ“»—¬µ—«™’È«—¥∑’Ë¡’§«“¡®”‡æ“–‡®“–®ß ¡’§«“¡ “¡“√∂„π°“√∑”π“¬§«“¡√ÿπ·√ß¢Õßª
—≠À“ «—¥‰¥ÈÕ¬Ë“ß ¡Ë”‡ ¡Õ‚¥¬¡’µÈπ∑ÿπ„π°“√‰¥È¡“´÷Ëß¢ÈÕ¡Ÿ≈‰¡Ë Ÿßπ—° (‡™Ëπ¡’°“√¥”‡π‘π°“√®—¥‡°Á∫Õ¬ŸË·≈È«) ·≈– Õ¥§≈ÈÕß°—
∫‡ªÈ“À¡“¬À≈—°‡™‘ß°≈‰°∑—Èß ’Ëª√–°“√ ¥—ß· ¥ß„πµ“√“ß∑’Ë Ò ́ ÷Ëßª√–°Õ∫¥È«¬µ—«™’È«—¥æ◊Èπ∞“π·≈–µ—«™’È«—¥‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ ÷́Ëß¡’§«“¡ —́
∫´ÈÕπ¡“°°«Ë“ À√◊ÕµÈÕß≈ß∑ÿπ‡æ‘Ë¡‡µ‘¡

‚¥¬√«¡π—Èπ‡ªÈ“À¡“¬À≈—°¢Õß·ºπ¬ÿ∑∏»“ µ√Ïœ °”Àπ¥‰«È∑’Ë ıª’ (æ.». Úıı¯) ·≈– Ò ª’ (æ.». ÚıˆÛ) 
‚¥¬ª√–‡¡‘π®“° ª√‘¡“≥°“√∫√‘‚¿§‡©≈’Ë¬µËÕª√–™“°√, §«“¡™ÿ°¢ÕßºŸÈ∫√‘‚¿§„πª√–™“°√·≈–„π‡¬“«™π ·≈– —
¥ Ë«π¢ÕßºŸÈ∫√‘‚¿§ª√–®” (¡“°°«Ë“À√◊Õ‡∑Ë“°—∫ Ò§√—Èß/‡¥◊Õπ) ¥—ß· ¥ß„πµ“√“ß∑’Ë Ú

µ“√“ß∑’Ë Ò µ—«™’È«—¥æ◊Èπ∞“π·≈–µ—«™’È«—¥‡æ‘Ë¡‡µ‘¡

¢Õß·ºπ¬ÿ∑∏»“ µ√Ïπ‚¬∫“¬·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï√–¥—∫™“µ‘

À¡“¬‡Àµÿ :

* µ—«Õ¬Ë“ß‡™Ëπ√ÈÕ¬≈–¢ÕßºŸÈ∑’Ë∫√‘‚¿§∑’Ë∫√‘‚¿§·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï‡°‘π Ù °√—¡ µËÕ§√—Èß À√◊ÕµËÕ«—π

** µ—«Õ¬Ë“ß‡™Ëπ  —¥ Ë«πºŸÈ∑’Ë¡’§–·ππ Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT) ¡“°°«Ë“ ˜ 

„πÀ¡ŸËª√–™“°√À√◊Õπ—°¥◊Ë¡

¿“§ºπ«°
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µ“√“ß∑’Ë Ú ‡ªÈ“À¡“¬¢Õß·ºπ¬ÿ∑∏»“ µ√Ïπ‚¬∫“¬·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï√–¥—∫™“µ‘

ı ¬ÿ∑∏»“ µ√Ï„π°“√®—¥°“√ª—≠À“®“°‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï 

¡“µ√°“√¢Õßπ‚¬∫“¬·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï¡ ’ª√– ‘∑∏ ‘º≈·≈–µÈπ∑ÿπ-ª√– ‘∑∏ ‘º≈À√◊Õ§«“¡§ÿ È¡§ Ë“µ Ë“ß° —π 
¡“µ√°“√∑’Ë¥’∑’Ë ÿ¥ ‘∫ª√–°“√¢Õßπ‚¬∫“¬·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï ª√–°Õ∫‰ª¥È«¬ °“√®”°—¥Õ“¬ÿºŸÈ́ ◊ÈÕ, °“√∑’Ë√—∞‡ªÁπ‡®È“¢Õß√È“π¢“¬ ÿ√“
ª≈’°, °“√®”°—¥‡«≈“„π°“√¢“¬, °“√®”°—¥§«“¡Àπ“·πËπ¢Õß®ÿ¥¢“¬, √–∫∫¿“…’ ÿ√“, °“√ ÿË¡µ√«®√–¥—∫·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï„π≈¡À
“¬„®¢ÕßºŸÈ¢—∫¢’Ë, °“√≈¥‡æ¥“π√–¥—∫·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï„π‡≈◊Õ¥¢ÕßºŸÈ¢—∫¢’Ë, °“√¬÷¥„∫Õπÿ≠“µ¢—∫¢’Ë ́ ÷ËßÀ¡“¬∂÷ß°“√ÀÈ“¡ºŸÈ¢—∫¢’Ë¢≥–
¡÷π‡¡“‰ª¢—∫¢’ËÕ’°, °“√°”Àπ¥√–¥—∫∫—µ√Õπÿ≠“µ¢—∫¢’Ë‡ªÁπ¢—ÈπµÕπ‚¥¬§”π÷ß∂÷ßæƒµ‘°√√¡¢—∫¢’Ë¢≥–¡÷π‡¡“ ·≈–°“√§—¥°√Õ
ßºŸÈ¡’§«“¡‡ ’Ë¬ß‡∫◊ÈÕßµÈπ (brief intervention) ¡“µ√°“√°“√ÀÈ“¡À√◊Õ§«∫§ÿ¡°“√‚¶…≥“‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈ÏÕ¬Ë“ß‡¢È¡¢Èπ 
¡’ª√– ‘∑∏‘º≈„π°“√ªÈÕß°—ππ—°¥◊Ë¡ÀπÈ“„À¡Ë·≈–§«∫§ÿ¡°“√∫√‘‚¿§¢Õß‡¬“«™π ®÷ß‡ªÁπª√–‚¬™πÏµËÕ —ß§¡„π√–¬–¬“« 
°≈ÿË¡¡“µ√°“√∑’Ë¡’ª√– ‘∑∏‘º≈·≈–§«“¡§ÿÈ¡§Ë“ Ÿß ÿ¥ ”À√—∫ —ß§¡‰∑¬‰¥È·°Ë ¡“µ√°“√∑“ß¿“…’·≈–√“§“ °“√®”°—
¥°“√‡¢È“∂÷ß‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡ °“√§«∫§ÿ¡À√◊ÕÀÈ“¡°“√‚¶…≥“ ·≈–°“√§«∫§ÿ¡æƒµ‘°√√¡¢—∫¢’Ë¢≥–¡÷π‡¡“Õ¬Ë“ß®√‘ß®—ß 

¡“µ√°“√°“√„ÀÈ§«“¡√Ÿ È  √È“ß§«“¡µ√–Àπ—° ®—¥‡ªÁπ¡“µ√°“√∑’ Ë¡ ’ª√– ‘∑∏‘º≈·≈–§«“¡§ÿ È¡§Ë“µË” 
Õ¬Ë“ß‰√°Áµ“¡·¡È«Ë“∑—Èß Õß¡“µ√°“√®–¡’ª√– ‘∑∏‘º≈„π°“√§«∫§ÿ¡ª—≠À“‚¥¬µ√ß®”°—¥ Õ“® “¡“√∂ √È“ßº≈æ≈Õ¬‰¥È∑’Ë ”
§—≠·≈–‡ªÁπª√–‚¬™πÏµËÕ°√–∫«π°“√π‚¬∫“¬ „π¢≥–∑’Ë¬—ß‰¡Ë¡’À≈—°∞“π∑“ß«‘™“°“√„¥∑’Ë π—∫ πÿπ„ÀÈ‡ÀÁπ«Ë“ ¡“µ√°“√°
“√§«∫§ÿ¡µπ‡Õß¢ÕßÕÿµ “À°√√¡ ÿ√“ ∑—Èß°“√¢“¬·≈–‚¶…≥“¡’ª√– ‘∑∏‘º≈„π°“√§«∫§ÿ¡ª—≠À“ Õ’°∑—Èß°“√„ÀÈ§«“¡√ŸÈ„π∫

À¡“¬‡Àµÿ :

* §”π«≥®“°°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß·∫∫‡ Èπµ√ß®“°∞“π¢ÈÕ¡Ÿ≈√–À«Ë“ßª’ ÚıÛ˘ - Úıı 

®“°¢ÈÕ¡Ÿ≈¢Õß ”π—°ß“π ∂‘µ‘·ÀËß™“µ‘ ·≈–°√¡ √√æ “¡‘µ

** À¡“¬∂÷ßºŸÈ∑’Ë∫√‘‚¿§‚¥¬‡©≈’Ë¬Õ¬Ë“ßπÈÕ¬ Ò §√—ÈßµËÕ —ª¥“ÀÏ

¿“§ºπ«°



130

“ß√Ÿª·∫∫°≈—∫¡’º≈‡ ’¬µËÕ ∂“π°“√≥Ï§«“¡√ÿπ·√ß¢Õßª—≠À“ ‡™Ëπ°“√™—°π”„ÀÈ∫√‘‚¿§ À√◊Õ √È“ß§«“¡§ÿÈπ‡§¬µËÕ°“√∫√‘‚
¿§„πÀ¡ŸË‡¬“«™π·≈–ª√–™“°√∑—Ë«‰ª ¥È«¬°“√√≥√ß§Ï„ÀÈ¥◊Ë¡Õ¬Ë“ß√—∫º‘¥™Õ∫ 

·ºπ¬ÿ∑∏»“ µ√Ïπ‚¬∫“¬·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï√–¥—∫™“µ‘π’Èª√–°Õ∫¥È«¬ ı ¬ÿ∑∏»“ µ√Ï ¬ËÕ¬´÷Ëß¡’ ‡ªÈ“ª√– ß§ÏµË“ß°—π 
¡ÿËß‡πÈπ‰ª∑’Ë°“√∫√√≈ÿ‡ªÈ“À¡“¬‡™‘ß°≈‰°∑—Èß ’Ë ·µË¡’®ÿ¥¡ÿËßÀ¡“¬‡æ◊ËÕ π—∫ πÿπ°—π·≈–°—π ¥—ß· ¥ß„π¿“æ∑’Ë Ú ‚¥¬„π·µË≈–
¬ÿ∑∏»“ µ√Ï∑—ÈßÀÈ“ ®–ª√–°Õ∫¥È«¬¡“µ√°“√¬ËÕ¬À≈“°À≈“¬ ´÷ËßÀ≈“¬¡“µ√°“√ “¡“√∂µÕ∫ πÕß‰¥È¡“°°«Ë“Àπ÷ËßÀ≈“¬«
—µ∂ÿª√– ß§Ï  „π ∂“π°“√≥Ï¢ÈÕ®”°—¥¢Õß∑√—æ¬“°√„π°“√®—¥°“√°—∫ª—≠À“ ·ºπ¬ÿ∑∏»“ µ√Ïπ’È ‰¥È°”Àπ¥√–¥—∫§«“¡ ”§—
≠¢Õß¡“µ√°“√µ“¡ª√– ‘∑∏‘º≈·≈–§«“¡§ÿÈ¡§Ë“¢Õß¡“µ√°“√¥—ß· ¥ß„πµ“√“ß∑’Ë Û

 l ¬ÿ∑∏»“ µ√Ï∑’ËÀπ÷Ëß °“√§«∫§ÿ¡°“√‡¢È“∂÷ß∑“ß‡»√…∞»“ µ√Ï·≈–∑“ß°“¬¿“æ (Price and Availabil-
ity)

 l ¬ÿ∑∏»“ µ√Ï∑’Ë Õß  °“√ª√—∫‡ª≈’Ë¬π§Ë“π‘¬¡·≈–·√ß π—∫ πÿπ„π°“√¥◊Ë¡ (Attitude)
 l ¬ÿ∑∏»“ µ√Ï∑’Ë “¡ °“√≈¥Õ—πµ√“¬®“°°“√∫√‘‚¿§ (Risk reduction)
 l ¬ÿ∑∏»“ µ√Ï∑’Ë ’Ë °“√®—¥°“√ª—≠À“·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï„π√–¥—∫æ◊Èπ∑’Ë(Alcohol policy at every Settings)
 l ¬ÿ∑∏»“ µ√Ï∑’ËÀÈ“ °“√æ—≤π“°≈‰°°“√®—¥°“√·≈– π—∫ πÿπ∑’Ë‡¢È¡·¢Áß (Support)
   

¿“æ∑’ËÚ ¬ÿ∑∏»“ µ√Ï∑—ÈßÀÈ“ ·≈–§«“¡‡™◊ËÕ‚¬ß°—∫‡ªÈ“À¡“¬‡™‘ß°≈‰°
·≈–«—µ∂ÿª√– ß§Ï¢Õß·ºπ¬ÿ∑∏»“ µ√Ïπ‚¬∫“¬·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï√–¥—∫™“µ‘
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ı.Ò ¬ÿ∑∏»“ µ√Ï∑’ËÀπ÷Ëß °“√§«∫§ÿ¡°“√‡¢È“∂÷ß∑“ß‡»√…∞»“ µ√Ï·≈–∑“ß°“¬¿“æ

§«“¡§“¥À«—ß: ‡æ◊ËÕ§«∫§ÿ¡°“√∫√‘‚¿§ ÿ√“¢Õßª√–™“™π‚¥¬√«¡·≈–„π°≈ÿË¡‡ ’Ë¬ß ºË“π°≈‰°§«∫§ÿ¡∑’Ë∑”„ÀÈ‡§
√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï‡ªÁπ ‘π§È“∑’Ë√“§“‰¡Ë∂Ÿ° ·≈–À“´◊ÈÕ‰¡ËßË“¬

ı.Ò.Ò ¡“µ√°“√∑“ß¿“…’·≈–√“§“

·π«§‘¥æ◊Èπ∞“π·≈– ∂“π°“√≥Ï
√“§“¢Õß‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï¡’Õ‘∑∏‘æ≈µËÕ∑—Èßª√‘¡“≥·≈–√Ÿª·∫∫°“√∫√‘‚¿§ ºŸÈ∫√‘‚¿§∑ÿ°°≈ÿË¡¡’°“√∫√‘‚¿§≈

¥≈ß‡¡◊ËÕ√“§“‡æ‘Ë¡¢÷Èπ‚¥¬¡’√–¥—∫°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß∑’ËµË“ß°—π ‡¬“«™π §πÀπÿË¡ “«‡ªÁπ°≈ÿË¡∑’ËµÕ∫ πÕßµËÕ°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß
¢Õß√“§“ Ÿß ÿ¥ ‚¥¬∑—Ë«‰ª √—∞‰¥Èª√–‚¬™πÏ®“°°“√ª√—∫‡æ‘Ë¡Õ—µ√“¿“…’ ÿ√“∑—Èß„π¥È“π°“√§«∫§ÿ¡°“√∫√‘‚¿§·≈–√“¬‰¥È¢Õß√—
∞∑’Ë‡æ‘Ë¡¢÷Èπ „π‡™‘ßπ‚¬∫“¬§«√„ÀÈ§«“¡ ”§—≠°—∫‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï∑’Ë¡’√“§“µË”„π Õß¡‘µ‘§◊Õ ‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡∑’Ë¡’√“§“µËÕ∫√√®ÿ
¿—≥±ÏµË” (√“§“µËÕ¢«¥) ‡™Ëπ ‡∫’¬√Ï ‡À≈È“ª—Ëπ ·≈–‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡∑’Ë¡’√“§“µËÕª√‘¡“≥·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï∫√‘ ÿ∑∏‘ÏµË” ‡™Ëπ‡À≈È“¢“« 

√“§“‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï„πª√–‡∑»‰∑¬®—¥«Ë“¡’Ë√“§“µË”‡¡◊ËÕ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°—∫§Ë“‡©≈’Ë¬π“π“™“µ‘ ‚¥¬‡¡◊ËÕª√—
∫µ“¡ª√—∫µ“¡§Ë“§√Õß™’æ„πª√–‡∑»µË“ßÊ √“§“‡∫’¬√Ï„πª√–‡∑»‰∑¬∂Ÿ°°«Ë“√“§“‡©≈’Ë¬π“π“™“µ‘∂÷ß Ú.Ûˆ ‡∑Ë“ 
„π¢≥–∑’Ë√“§“ ÿ√“°≈—Ëπ„π‰∑¬°ÁµË”°«Ë“§Ë“‡©≈’Ë¬π“π“™“µ‘∂÷ß√ÈÕ¬≈– ˜ı.˜ πÕ°®“°π—Èπ„π√Õ∫À≈“¬ª’∑’ËºË“π¡“ √“§“‡√◊Ë
Õß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï∑’Ë·∑È®√‘ß (real price) ‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß„π∑‘»∑“ß§ß∑’Ë·≈–≈¥≈ß ´÷Ëß «π∑“ß°—∫°“√‡µ‘∫‚µ∑“ß‡»√…∞°‘® 
∑”„ÀÈª√–™“°√‰∑¬¡’°”≈—ß´◊ÈÕ‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï (affordability) ‡æ‘Ë¡ Ÿß¢÷Èπ 

¿“…’ √√æ “¡‘µ‡ªÁπ¿“…’∑’Ë¡’Õ‘∑∏‘æ≈ Ÿß ÿ¥µËÕµËÕ√“§“¢Õß‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡ √–∫∫¿“…’ ÿ√“ √√æ “¡‘µ¢Õß‰∑¬‡ªÁπ√–
∫∫º ¡º “π √–À«Ë“ßÕ—µ√“¿“…’ Õß√–∫∫§◊ÕÕ—µ√“µ“¡µ“¡¡Ÿ≈§Ë“ ·≈–µ“¡ª√‘¡“≥·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï ‚¥¬À≈—°°“√‡ªÁπ°“√º “πÀ≈—
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µ“√“ß∑’Ë Û ¡“µ√°“√À≈—°·≈–√Õß∑’Ë¡’ª√– ‘∑∏‘º≈„π°“√∫√√≈ÿ‡ªÈ“À¡“¬∑—Èß ’Ëª√–°“√
°°“√„π°“√§«∫§ÿ¡°“√∫√‘‚¿§·≈–°“√„™È®Ë“¬∑’ËøÿË¡‡ø◊Õ¬ ®÷ß¡’®ÿ¥·¢Áß¥’°«Ë“√–∫∫¿“…’‚¥¬Õ—µ√“„¥Õ—µ√“Àπ÷ËßÕ¬Ë“ß‡¥’¬« 
·µË¢ÈÕ®”°—¥∑’Ë ”§—≠‰¥È·°Ë √–¥—∫Õ—µ√“¿“…’∑’ËµË”, §«“¡≈—°≈—Ëπ¢ÕßÕ—µ√“¿“…’ ”À√—∫‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡ª√–‡¿∑µË“ßÊ (tax rate 
anomaly) ´÷Ëß∑”„ÀÈ‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡∫“ßª√–‡¿∑¡’√“§“µË”°«Ë“ª√–‡¿∑Õ◊ËπÕ¬Ë“ß¡’π—¬ ”§—≠, °“√¢“¥°“√°”Àπ¥«“√–„π°“√ª√—
∫Õ—µ√“¿“…’„ÀÈ Õ¥§≈ÈÕß°—∫ ¿“æ‡»√…∞°‘® ´÷Ëß¡’ Ë«π∑”„ÀÈ√“§“ ÿ√“∑’Ë·∑È®√‘ß∂Ÿ°≈ß®“°¿“«–‡ß‘π‡øÈÕ ·≈– §«“¡ÕËÕπ·
Õ„π°“√ª√“∫ª√“¡ ÿ√“πÕ°√–∫∫¿“…’ πÕ°®“°π—Èπ¬—ß‰¡Ë¡’√–∫∫°“√„™È ¿“…’∫”√ÿß∑ÈÕß∂‘Ëπ ´÷Ëß®—¥‡°Á∫‡æ‘Ë¡Õ’°√ÈÕ¬≈– Ò 
®“°¿“…’ √√æ “¡‘µ ÿ√“ ‰ª‡æ◊ËÕ π—∫ πÿπ°“√§«∫§ÿ¡ª—≠À“®“°°“√∫√‘‚¿§ ÿ√“‚¥¬µ√ß √«¡∂÷ß°“√„™È‡ªÁπ·√ß®Ÿß„® ”À√—∫
Õß§Ï°√ª°§√Õß Ë«π∑ÈÕß∂‘Ëπ

µ—«™’È«—¥

µ—«™’È«—¥À≈—°
l √“§“¢“¬ª≈’°¢Õß‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï ∑’Ë¡’√“§“µË”∑’Ë ÿ¥ (∑—Èß√“§“µËÕ∫√√®ÿ¿—≥±Ï ·≈– √“§“µËÕª√‘¡“≥ 

 ·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï∫√‘ ÿ∑∏‘Ï)  
l √ÈÕ¬≈–¢Õß¡Ÿ≈§Ë“¿“…’ √√æ “¡‘µµËÕ√“§“¢“¬ª≈’°‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï∑’Ë¡’√“§“µË” 

µ—«™’È«—¥‡æ‘Ë¡‡µ‘¡
l §«“¡ “¡“√∂„π°“√´◊ÈÕ3‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡∑’Ë¡’Ë√“§“µË”¢ÕßºŸÈ∑’Ë¡’√“¬‰¥È¢—ÈπµË”„π·µË≈–æ◊Èπ∑’Ë 
l ª√‘¡“≥°“√∫√‘‚¿§‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈ÏπÕ°√–∫∫¿“…’ 

·π«∑“ß
l „ÀÈ§«“¡ ”§—≠°—∫§ÿ≥§Ë“„π°“√§«∫§ÿ¡°“√∫√‘‚¿§·≈–ªÈÕß°—πª—≠À“„π√–∫∫¿“…’ √√æ “¡‘µ ÿ√“
l ª√—∫‡æ‘Ë¡Õ—µ√“¿“…’‚¥¬√«¡ ·≈–≈¥§«“¡≈—°≈—Ëπ¢ÕßÕ—µ√“¿“…’√–À«Ë“ß‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡ª√–‡¿∑µË“ßÊ ‚¥¬„ÀÈ§«“¡ 

  ”§—≠°—∫‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï∑’Ë¡’√“§“µË”
l «“ß√–∫∫°“√ª√—∫Õ—µ√“¿“…’ „ÀÈ¡’§«“¡‚ª√Ëß„  ·≈–§«“¡µËÕ‡π◊ËÕß ¡Ë”‡ ¡Õ‡æ◊ËÕ„ÀÈ‡À¡“– ¡°—∫ ¿“æ 

 ‡»√…∞°‘®
l ª√—∫‡æ‘Ë¡§Ë“∏√√¡‡π’¬¡„∫Õπÿ≠“µ°“√º≈‘µ ÿ√“„ÀÈ Ÿß¢÷Èπ ‡æ◊ËÕ‡ªÁπ°≈‰°∑“ß¿“…’·≈–√“§“ ·≈–°≈‰°‡æ◊ËÕ≈¥ 

 °“√‡¢È“∂÷ß‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï‚¥¬ÕÈÕ¡
l æ—≤π“°≈‰°„π°“√π”√–∫∫¿“…’∫”√ÿß∑ÈÕß∂‘Ëπ ¡“„™È„π°“√§«∫§ÿ¡ª—≠À“®“°‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï √«¡∂÷ß 

 „™È‡ªÁπ√–∫∫·√ß®Ÿß„®„ÀÈ°—∫Õß§Ï°“√ª°§√Õß Ë«π∑ÈÕß∂‘Ëπ„π°“√¥”‡π‘π°“√§«∫§ÿ¡ª—≠À“
l ‡æ ‘ Ë¡» —°¬¿“æ„π°“√ª√“∫ª√“¡‡§√ ◊ ËÕß¥ ◊ Ë¡¿“… ’πÕ°√–∫∫ ∑∫∑«π√–∫∫°“√® —¥‡° Á∫¿“…

’∑’Ë‡Õ◊ÈÕµËÕ°“√  ®”ÀπË“¬·≈–∫√‘‚¿§‡§√◊ ËÕß¥◊ Ë¡πÕ°√–∫∫¿“…’ ‚¥¬‡©æ“–√–∫∫·≈–°≈‰°°“√®—¥‡° Á∫¿“…
’®“°ºŸÈº≈‘µ ÿ√“™ÿ¡™π   ·≈–°”Àπ¥ß∫ª√–¡“≥‡©æ“– Ë«πÀπ÷Ëß®“°¿“…’ √√æ “¡‘µ ÿ√“ ‡æ◊ËÕ„™È„π°“√ª√“∫ª√“¡ ÿ√“π
Õ°√–∫∫  ¿“…’Õ¬Ë“ß‡§√Ëß§√—¥ √«¡∂÷ßπ”‰ª„™È π—∫ πÿπºŸÈª√–°Õ∫°“√√“°À≠È“„ÀÈÀ“Õ“™’æ∑“ß‡≈◊Õ°∑’Ë‰¡Ë‡ªÁπ¿—
¬µËÕ   —ß§¡‡∑Ë“°—∫°“√º≈‘µ ÿ√“   

ı.Ò.Ú ¡“µ√°“√§«∫§ÿ¡  ∂“π∑’Ë ·≈–«—π‡«≈“ ¢“¬‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï

3 µ—«Õ¬Ë“ß‡™Ëπ ®”π«π™—Ë«‚¡ß ∑’ËµÈÕß∑”ß“π‡æ◊ËÕ„ÀÈ¡’√“¬‰¥ÈæÕ ”À√—∫´◊ÈÕ‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡ „πª√–™“°√∑’Ë¡’√“¬‰¥È¢—ÈπµË”

¿“§ºπ«°



133

·π«§‘¥æ◊Èπ∞“π·≈– ∂“π°“√≥Ï
°“√§«∫§ÿ¡°“√‡¢È“∂÷ß‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï´÷ Ëß¡’®ÿ¥¡ÿËßÀ¡“¬‡æ◊ËÕªÈÕß°—π¡‘„ÀÈºŸ È∫√‘‚¿§·≈–ª√–™“™π∑—

Ë«‰ªÀ“´◊ÈÕ ÿ√“‰¥È ‚¥¬ßË“¬ °“√§«∫§ÿ¡°“√‡¢È“∂÷ß„π‡™‘ß°“¬¿“æ®—¥‡ªÁπ°≈ÿË¡¡“µ√°“√∑’Ë¡’ª√– ‘∑∏‘º≈„π°“√≈¥ª—≠À“ 
‚¥¬‡©æ“–°“√§«∫§ÿ¡®ÿ¥¢“¬ºË“π°“√ÕÕ°„∫Õπÿ≠“µ ·≈–°“√°”Àπ¥‡«≈“¢“¬ °“√ÕÕ°„∫Õπÿ≠“µ¢“¬ª≈’° ÿ√“¢Õß‰∑
¬π—Èπ‰¡Ë‰¥È‡ªÁπ‰ª‡æ◊ËÕ°“√§«∫§ÿ¡ª—≠À“‚¥¬µ√ß ·µË‡ªÁπ‰ª∫πÀ≈—°°“√‡æ◊ËÕÕ”π«¬§«“¡ –¥«°„ÀÈºŸÈª√–°Õ∫°“√®ÿ¥®”ÀπË
“¬‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡ ª√–‡∑»‰∑¬¡’¡“µ√°“√°”Àπ¥∫√‘‡«≥ÀÈ“¡®”ÀπË“¬‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï ‡™Ëπ„π∫√‘‡«≥ «—¥·≈– ∂“π∑’Ë∑
“ß»“ π“  ∂“π∫√‘°“√ “∏“√≥ ÿ¢¢Õß√—∞·≈– ∂“πæ¬“∫“≈µ“¡°ÆÀ¡“¬  ∂“π∑’Ë√“™°“√ (¬°‡«Èπ∫√‘‡«≥√È“π§È“À√◊Õ ‚¡
 √) ÀÕæ—°  ∂“π»÷°…“  ∂“π∫√‘°“√‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß  «π “∏“√≥–¢Õß∑“ß√“™°“√  ·≈–∫√‘‡«≥∑’Ë µËÕ‡π◊ËÕßµ‘¥°—∫  ∂“π»÷°…
“  Ë«π„πª√–‡¥Áπ‡«≈“„π°“√¢“¬π—Èπ °ÆÀ¡“¬‰∑¬Õπÿ≠“µ„ÀÈ¢“¬ª≈’° ÿ√“‰¥È„π Õß™Ë«ß‡«≈“ §◊Õ√–À«Ë“ß ÒÒ.-ÒÙ. 
·≈– Ò˜.-ÚÙ. π“Ã‘°“ 

¢ÈÕ®”°—¥ª√–°“√ ”§—≠§◊Õ°“√¢“¥¡“µ√°“√„π°“√§«∫§ÿ¡®”π«π·≈–/À√◊Õ§«“¡Àπ“·πËπ¢Õß®ÿ¥¢“¬ ·≈–
°“√π”‰ªªØ‘∫—µ‘Õ¬Ë“ß®√‘ß®—ß·≈–°“√µ‘¥µ“¡ª√–‡¡‘πº≈ √«¡‰ª∂÷ß∫∑≈ß‚∑…ºŸÈ°√–∑”º‘¥ °“√‡¢È“∂÷ß‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï®÷ß‰
¡Ë„™Ëª—≠À“ ”À√—∫ºŸÈ∫√‘‚¿§·≈–ª√–™“°√™“«‰∑¬ „πª’æ.». ÚıÙ˜ ¡’√È“π§È“∑’Ë‰¥È√—∫Õπÿ≠“µ®”ÀπË“¬‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï∂÷ß 
ı¯ı,˜ √È“π À√◊Õª√–¡“≥Àπ÷Ëß√È“πµËÕª√–™“°√‰∑¬ ÒÒ §π ‚¥¬ºŸÈ∫√‘‚¿§„™È‡«≈“‡©≈’Ë¬‡æ’¬ß ˜.ı π“∑’„π°“√À“´◊ÈÕ 
·≈–¡’ºŸÈ∫√‘‚¿§‡æ’¬ß√ÈÕ¬≈– Û ∑’Ë√“¬ß“π«Ë“¡’§«“¡¬ÿËß¬“°„π°“√À“´◊ÈÕ π‚¬∫“¬°“√Õπÿ≠“µ¢“¬ ÿ√“¬—ß‰¡Ë‡ªÁπ‰ª‡æ◊ËÕ°“√
§«∫§ÿ¡ª—≠À“ ∑—Èß®“°¢—ÈπµÕπ∑’ËßË“¬·≈–√«¥‡√Á« §Ë“∏√√¡‡π’¬¡∑’Ë∂Ÿ° ·≈–¬—ß¡’„∫Õπÿ≠“µ∫“ßª√–‡¿∑∑’Ë¡’§«“¡‡ ’Ë¬ßµËÕª—
≠À“ Ÿß ‡™Ëπ °“√¢“¬ ÿ√“·∫∫™—Ë«§√“«/°“√¢“¬‡√Ë Õπ÷Ëß¡’°“√ª√–¡“≥«Ë“®ÿ¥¢“¬∑’Ë‰¡Ë‰¥È√—∫Õπÿ≠“µ¡’ª√–¡“≥√ÈÕ¬≈– Ú 
¢Õß®ÿ¥¢“¬∑—ÈßÀ¡¥ ·≈–„πÕπ“§µÕ—π„°≈È¡’§«“¡‡ªÁπ‰ª‰¥È Ÿß ∑’ËÕß§Ï°“√ª°§√Õß Ë«π∑ÈÕß∂‘Ëπ®–¡’∫∑∫“∑„π°“√ÕÕ°„∫Õπÿ
≠“µ¢“¬ ÿ√“ ·∑π°≈‰°¢Õß°√¡ √√æ “¡‘µ 

µ—«™’È«—¥

µ—«™’È«—¥æ◊Èπ∞“π
l ®”π«πºŸÈ ‰¥È√—∫„∫Õπÿ≠“µ¢“¬ª≈’° ÿ√“
l §«“¡Àπ“·πËπ¢Õß®ÿ¥¢“¬ (®”π«π®ÿ¥¢“¬µËÕª√–™“°√/ ®”π«π®ÿ¥¢“¬µËÕ‡¢µ°“√ª°§√Õß) 
l ®”π«π°“√¥”‡π‘π§¥’°“√¢“¬ ÿ√“‚¥¬ºŸÈ ‰¡Ë‰¥È√—∫°“√Õπÿ≠“µ ·≈–°“√¢“¬ ÿ√“πÕ°‡«≈“∑’Ë°”Àπ¥  
 µ—«™’È«—¥‡æ‘Ë¡‡µ‘¡
l Õ—µ√“§«“¡ ”‡√Á®„π°“√´◊ÈÕ‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈ÏπÕ°‡«≈“∑’Ë°”Àπ¥

·π«∑“ß
l ∑ ∫ ∑ « π · ≈ – ª √ — ∫ ª √ ÿ ß √ – ∫ ∫ ° “ √ Õ Õ ° „ ∫ Õ π ÿ ≠ “ µ ¢ “ ¬  ÿ √ “  ‚ ¥ ¬ „ À È § « “ ¡  ” § — ≠ ° —

∫§ÿ≥§Ë“„π°“√§«∫§ÿ¡°“√  ∫√‘‚¿§·≈–ªÈÕß°—πª—≠À“®“°°“√∫√‘‚¿§ ÿ√“ ‚¥¬‡©æ“–°“√§«∫§ÿ¡·≈–
≈¥®”π«π·≈–§«“¡Àπ“·πËπ  ¢Õß®ÿ¥¢“¬ ÿ√“ ºË“π∑— Èß°≈‰°‡ß◊ ËÕπ‰¢¢ÕßºŸ È√ —∫Õπÿ≠“µ¢— ÈπµÕπ·≈–
§Ë“∏√√¡‡π’¬¡ ·≈–ª√–‡¿∑¢Õß„∫Õπÿ≠“µ

l  π—∫ πÿπÕß§Ï°“√ª°§√Õß Ë«π∑ÈÕß∂‘Ëπ„π°“√æ—≤π“√–∫∫°“√ÕÕ°„∫Õπÿ≠“µ¢“¬ ÿ√“„ÀÈ Õ¥§≈ÈÕß°—∫ 
 ∑‘»∑“ß°“√§«∫§ÿ¡ª—≠À“®“°°“√∫√‘‚¿§ ‡™Ëπ°“√®”°—¥®”π«π·≈–§«“¡Àπ“·πËπ¢Õß®ÿ¥¢“¬ ÿ√“ °“√ 
 °”Àπ¥æ◊Èπ∑’Ë„π°“√ÀÈ“¡¢“¬ ∑—Èßπ’È‚¥¬°“√¡’ Ë«π√Ë«¡¢Õß™ÿ¡™π 

l æ—≤π“ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õß√–∫∫µ√«®µ√“ ‡ΩÈ“√–«—ß µ‘¥µ“¡ ·≈–≈ß‚∑… °“√¢“¬‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈ÏπÕ° 
 ‡«≈“  ∂“π∑’Ë·≈–‡ß◊ËÕπ‰¢∑’Ë°ÆÀ¡“¬°”Àπ¥
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l æ‘®“√≥“‡æ‘Ë¡ ∂“π∑’Ë„π°“√§«∫§ÿ¡·≈–ÀÈ“¡®”ÀπË“¬ ÿ√“ ‚¥¬„ÀÈ§«“¡ ”§—≠°—∫∫√‘‡«≥æ◊Èπ∑’Ë∑’Ë¡’§«“¡‡ ’Ë¬ß 
  Ÿß ‡™Ëπ ∫√‘‡«≥∑“ß‡∑È“ ∑“ß “∏“√≥– ∫√‘‡«≥„°≈È ∂“π»÷°…“·≈–ÀÕæ—° æ◊Èπ∑’Ë°“√·¢Ëß¢—π°’Ã“ °“√ 
 · ¥ß¥πµ√’ ·≈– ß“π«—≤π∏√√¡·≈–æ◊Èπ∑’Ë„°≈È‡§’¬ß √«¡∂÷ß°“√°”Àπ¥‚´ππ‘Ëß ”À√—∫°“√¢“¬‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡ 
 ·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï„π‡ß◊ËÕπ‰¢µË“ßÊ

l æ‘®“√≥“‡æ‘Ë¡‡«≈“„π°“√ÀÈ“¡®”ÀπË“¬ ÿ√“ ‚¥¬„ÀÈ§«“¡ ”§—≠°—∫™Ë«ß‡«≈“∑’Ë¡’§«“¡‡ ’Ë¬ß Ÿß ‡™Ëπ„π™Ë«ß 
 ‡«≈“‡∑»°“≈«—πÀ¬ÿ¥¬“«

ı.Ò.Û ¡“µ√°“√§«∫§ÿ¡°“√‡¢È“∂÷ß ÿ√“¢Õß‡¬“«™π 

·π«§‘¥æ◊Èπ∞“π·≈– ∂“π°“√≥Ï

°“√∫√‘‚¿§ ÿ√“¢Õß‡¬“«™π¡’π—¬ ”§—≠∑—Èß¡‘µ‘¢Õßª—≠À“ ‚¥¬‡©æ“–º≈°√–∑∫„π√–¬–¬“«µËÕ —ß§¡ ·≈–
„π¡‘µ‘¢Õß°“√®—¥°“√ª—≠À“ „π·ßË°“√∫√‘‚¿§ ÿ√“ ‡¬“«™π‰∑¬¡’·π«‚πÈ¡∑’Ë®–∫√‘‚¿§Õ¬Ë“ßÕ—πµ√“¬ ·≈–¡’§«“¡‡ ’Ë¬ßµËÕª—
≠À“ Ÿß°«Ë“π—°¥◊Ë¡«—¬ºŸÈ„À≠Ë „π·ßË¢Õß°“√‡¢È“∂÷ß‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï ‡¬“«™π‡ªÁπ°≈ÿË¡ºŸÈ∫√‘‚¿§∑’Ë¡’§«“¡ÕËÕπ‰À«µË
Õ°“√‡ª≈’Ë¬π¢Õß√“§“ Ÿß°«Ë“°≈ÿË¡Õ◊ËπÊ ·≈–¡—°∫√‘‚¿§‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡∑’Ë¡’√“§“µË”  —ß§¡µË“ßÊ¡—°¡’¡“µ√°“√„π°“√®—¥°“√°—
∫°“√¥◊Ë¡¢Õß‡¥Á°·≈–‡¬“«™π‡ªÁπ°“√‡©æ“– °ÆÀ¡“¬‰∑¬°”Àπ¥Õ“¬ÿ¢—ÈπµË”„π°“√´◊ÈÕ‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï∑’Ë Ú ª’ 
·≈–ÀÈ“¡ºŸÈ„¥„ÀÈ‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï·°Ë‡¬“«™πÕ“¬ÿµË”°«Ë“ Ò¯ ª’¬°‡«Èπ°“√∫”∫—¥∑“ß°“√·æ∑¬Ï ÀÈ“¡‡¬“«™πÕ“¬ÿµË”°«Ë“  
Ò¯ ª’ ´◊ÈÕ, ¢“¬, ∫√‘‚¿§·≈–‡¢È“‰ª¬—ß ∂“π∑’Ë∑’Ë®—¥‰«È ”À√—∫°“√∫√‘‚¿§‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï ·≈–ÀÈ“¡‡¬“«™πµË”°«Ë“ Ú 
ª’‡¢È“„π ∂“π∫—π‡∑‘ß Õ¬Ë“ß‰√°Áµ“¡¢ÈÕ®”°—¥ª√–°“√ ”§—≠§◊Õ°“√¢“¥°“√π”‰ªªØ‘∫—µ‘Õ¬Ë“ß®√‘ß®—ß·≈–°“√µ‘¥µ“¡ª√–
‡¡‘πº≈ √«¡‰ª∂÷ß∫∑≈ß‚∑…ºŸÈ°√–∑”º‘¥ 

πÕ°®“°π—Èπ¡“µ√°“√∑’Ë¬—ß∂◊Õ‡ªÁπ Ë«π¢“¥¢Õßª√–‡∑»‰∑¬„π°“√§«∫§ÿ¡°“√¥◊Ë¡¢Õß‡¬“«™π‰¥È·°Ë °“√®—¥°“√°—
∫‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡∑’Ë‡ªÁπ∑’Ë π„®¢Õß‡¬“«™π‚¥¬‡©æ“– ‡™Ëπ ‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ïæ√ÈÕ¡¥◊Ë¡ πÈ”º≈‰¡Èº ¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï ‡À≈È“ª—Ëπ 
‡™Ëπ°—π°—∫°“√§«∫§ÿ¡®ÿ¥¢“¬∑’Ë¥÷ß¥Ÿ¥„®‡¬“«™π ‡™Ëπ ∂“π∫—π‡∑‘ß ́ ÿÈ¡Õ“À“√ √È“πÕ“À“√∫“ßª√–‡¿∑ °“√®—¥°“√¥—ß°≈Ë“«¥”
‡π‘π°“√‰¥È‚¥¬À≈“¬¡“µ√°“√§«∫§ŸË‰ª°—∫°“√®”°—¥Õ“¬ÿºŸÈ́ ◊ÈÕ·≈–ºŸÈ¥◊Ë¡ ÿ√“ ‡™Ëπ¡“µ√°“√°”Àπ¥√“§“‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï
¢—ÈπµË” (minimum price measure) ‡æ◊ËÕ‡ªÁπ°“√°”Àπ¥¡‘„ÀÈºŸÈ∫√‘‚¿§‚¥¬‡©æ“–‡¬“«™πÀ“ ◊́ÈÕ ÿ√“‰¥È„π√“§“∑’ËµË”®π‡°‘π‰ª, 
°“√°”Àπ¥Õ—µ√“¿“…’∑’Ë Ÿß‡ªÁπæ‘‡»… ”À√—∫‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡∑’Ë¥÷ß¥Ÿ¥‡¬“«™π ·≈– °“√°”Àπ¥æ◊Èπ∑’ËÀÈ“¡¢“¬ ÿ√“„πæ◊Èπ∑’Ë·≈–„π‡ß◊Ë
Õπ‰¢∑’Ë¡’‡¬“«™πÀπ“·πËπ·≈–/À√◊Õ‡¢È“∂÷ß‰¥ÈßË“¬ ‡™Ëπ √Õ∫∫√‘‡«≥ ∂“π»÷°…“ ÀÕæ—° §Ë“¬‡¬“«™π „π°“√· ¥ß¥πµ√’ 
°“√·¢Ëß¢—π°’Ã“   

µ—«™’È«—¥

µ—«™’È«—¥æ◊Èπ∞“π
l §«“¡™ÿ°¢ÕßºŸÈ∫√‘‚¿§„πª√–™“°√ Òı-Ò˘ ª’ 
 µ—«™’È«—¥‡æ‘Ë¡‡µ‘¡
l §«“¡™ÿ°¢ÕßºŸÈ∫√‘‚¿§„πª√–™“°√«—¬°ËÕπ Òı ª’ 
l Õ—µ√“°“√µ√«®À≈—°∞“πÕ“¬ÿ (‡™Ëπ∫—µ√ª√–™“™π) 
l Õ—µ√“§«“¡ ”‡√Á®„π°“√´◊ÈÕ‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï‚¥¬‡¬“«™π∑’Ë¡’Õ“¬ÿµË”°«Ë“‡°≥±Ï
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·π«∑“ß
l æ—≤π“ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õß√–∫∫µ√«®µ√“ ‡ΩÈ“√–«—ß µ‘¥µ“¡ ·≈–≈ß‚∑… °“√¢“¬‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï„ÀÈ 

 °—∫‡¬“«™π ‚¥¬‡©æ“–°“√¡’ Ë«π√Ë«¡¢Õß¿“§ª√–™“ —ß§¡
l æ—≤π“¡“µ√°“√∑“ß¿“…’·≈–√“§“‡ªÁπ°“√‡©æ“– ”À√—∫‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡∑’Ë‡ªÁπ∑’Ë π„®¢Õß‡¬“«™π 
l æ‘®“√≥“§«“¡‡ªÁπ‰ª‰¥È„π°“√„™È¡“µ√°“√°“√°”Àπ¥√“§“¢—ÈπµË”¢Õß‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï ∑—ÈßºË“π·≈–‰¡Ë 

 ºË“π√–∫∫¿“…’ √√æ “¡‘µ
l æ‘®“√≥“‡æ‘Ë¡ ∂“π∑’Ë„π°“√ÀÈ“¡®”ÀπË“¬ ÿ√“ ‚¥¬„ÀÈ§«“¡ ”§—≠°—∫∫√‘‡«≥æ◊Èπ∑’Ë·≈–‡ß◊ËÕπ‰¢∑’Ë¡’‡¬“«™π 

 Àπ“·πËπ·≈–/À√◊Õ‡¢È“∂÷ß‰¥ÈßË“¬ ‡™Ëπ ∑“ß “∏“√≥– ∫√‘‡«≥„°≈È ∂“π»÷°…“·≈–ÀÕæ—° æ◊Èπ∑’Ë°“√·¢Ëß¢—π 
 °’Ã“ ·≈– °“√· ¥ß¥πµ√’ 

l  ◊∫§Èπ·À≈Ëß∑’Ë¡“¢Õß‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï ∑’Ë¢“¬À√◊Õ„ÀÈ‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï ·°Ë‡¬“«™πµË”°«Ë“ Ú ·≈–  
 Ò¯ ª’µ“¡≈”¥—∫∑’Ë°√–∑”º‘¥°ÆÀ¡“¬ °ËÕÕ“™≠“°√√¡ ·≈–¡’æƒµ‘°√√¡°“√¢—∫¢’Ë¬“πæ“Àπ–¢≥–¡÷π‡¡“  
 ·≈–æ—≤π“°≈‰°°“√≈ß‚∑…

ı.Ú ¬ÿ∑∏»“ µ√Ï∑’Ë Õß °“√ª√—∫‡ª≈’Ë¬π§Ë“π‘¬¡·≈–≈¥·√ß π—∫ πÿπ„π°“√¥◊Ë¡

§«“¡§“¥À«—ß: ‡æ◊ËÕª√—∫‡ª≈’Ë¬π∫√√¬“°“»∑“ß —ß§¡ ‰ª ŸË∑—»π§µ‘∑’Ë‡ÀÁπ«Ë“ ÿ√“‰¡Ë„™Ë ‘π§È“∏√√¡¥“ ·≈– ≈¥§«
“¡πË“ π„®„π°“√∫√‘‚¿§‚¥¬‡©æ“–„π°≈ÿË¡‡¬“«™π 

ı.Ú.Ò ¡“µ√°“√§«∫§ÿ¡°“√µ≈“¥·≈–‚¶…≥“‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï 

·π«§‘¥æ◊Èπ∞“π·≈– ∂“π°“√≥Ï
¢ È Õ ¡ Ÿ ≈ « ‘ ™ “ ° “ √ ∑ — È ß „ π µ Ë “ ß ª √ – ‡ ∑ » · ≈ – „ π ª √ – ‡ ∑ » ‰ ∑ ¬ ·  ¥ ß „ À È ‡ À Á π « Ë “ ° “ √ ‚ ¶ …

≥“‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï√«¡∂÷ß°“√ π—∫ πÿπ°‘®°√√√¡µË“ßÊ¢ÕßÕÿµ “À°√√¡ ÿ√“¡’Õ‘∑∏‘æ≈µËÕ°“√µ—¥ ‘π„®‡√‘ Ë¡¥◊Ë¡ 
°“√Õ¬“°≈Õß °“√‡≈◊Õ°∫√‘‚¿§ ∑—»π§µ‘∑’Ë¥’µËÕ°“√∫√‘‚¿§‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï  §«“¡§“¥À«—ß∂÷ßº≈°“√∫√‘‚¿§  
·≈–∑—»π§µ‘∑’Ë‡ÀÁπ«Ë“°“√∫√‘‚¿§‡ªÁπª°µ‘¢Õß —ß§¡ ·≈–¬—ß· ¥ß„ÀÈ‡ÀÁπ∂÷ß§«“¡ —¡æ—π∏Ï√–À«Ë“ßß∫ª√–¡“≥„π°“√‚¶…
≥“‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï ·≈–°“√‰¥È√—∫™¡√—∫ø—ß‡π◊ÈÕÀ“‚¶…≥“(exposure) °—∫√–¥—∫§«“¡√ÿπ·√ß¢Õßª—≠À“„π°≈ÿË¡‡¬“«™π  
°“√§«∫§ÿ¡°“√‚¶…≥“‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï ®÷ß‡ªÁπ°≈‰°„π°“√§«∫§ÿ¡ª—≠À“„π√–¬–¬“«∑’Ë¡’ª√– ‘∑∏‘º≈ ‚¥¬‡©æ“–
„π°≈‰°°“√ªÈÕß°—ππ—°¥◊Ë¡ÀπÈ“„À¡Ë 

‡π◊ÈÕÀ“¢Õß¡“µ√°“√°“√§«∫§ÿ¡°“√‚¶…≥“‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï ®–µÈÕßæ‘®“√≥“„πÀ≈“¬ª√–‡¥Áπ‰¥È·°Ë 
°“√§«∫§ÿ¡™ËÕß∑“ß°“√‚¶…≥“ °“√§«∫§ÿ¡‡π◊ÈÕÀ“°“√‚¶…≥“ °“√§«∫§ÿ¡°“√ π—∫ πÿπ°‘®°√√¡µË“ßÊ¢ÕßÕÿµ “À°√√¡ ÿ√“ 
·≈– ¡“µ√°“√°“√ºπ«°§”‡µ◊Õπ„π‚¶…≥“ Õ¬Ë“ß‰√°Áµ“¡¡“µ√°“√§”‡µ◊Õπ®—¥‡ªÁπ¡“µ√°“√∑’Ë¡’ª√– ‘∑∏‘º≈®”°—¥Õ¬Ë“ß¬‘Ëß

°“√§«∫§ÿ¡°“√‚¶…≥“‡§√◊ ËÕß¥◊ Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï„π¬ÿ§„À¡Ë¢Õßª√–‡∑»‰∑¬‡√‘ Ë¡µÈπ„πª’ æ.». ÚıÙˆ 
®“°¡µ‘¢Õß§≥–√—∞¡πµ√’„π«—π∑’Ë Ú˘ °√°Æ“§¡ æ.».ÚıÙˆ  ·≈–π”¡“´÷Ëß°ÆÀ¡“¬À≈“¬©∫—∫ ´÷Ëß§√Õ∫§≈ÿ¡∑—
Èß¡‘µ‘™ËÕß∑“ß°“√‚¶…≥“ (‡«≈“∑’ËÕÕ°Õ“°“» ·≈–æ◊Èπ∑’Ë„π°“√µ—ÈßªÈ“¬‚¶…≥“), ‡π◊ÈÕÀ“¢Õß°“√‚¶…≥“ (‡™ËπÀÈ“¡°“√‚¶…
≥“∑’Ë¡’‡π◊ÈÕÀ“‡™‘≠™«π„ÀÈ∫√‘‚¿§ ‡™◊ËÕ¡‚¬ß°“√∫√‘‚¿§°—∫§«“¡ ”‡√Á®¥È“π°“√ß“π ¥È“π·√ß¥÷ß¥Ÿ¥∑“ß‡æ» º≈ª√–
‚¬™πÏ∑“ß ÿ¢¿“æ °“√„™È∫ÿ§§≈∑’Ë¡’™◊ËÕ‡ ’¬ß„π‚¶…≥“ °“√·®°·≈–·≈°¢Õß ¡π“§ÿ≥), ·≈– ¡“µ√°“√§”‡µ◊Õπ∑’Ë‚¶…≥“  
´÷ËßµËÕ¡“‰¥È∂Ÿ°‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß·≈–ºπ«°‡¢È“„π æ.√.∫.§«∫§ÿ¡‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï æ.». ÚııÒ ´÷Ëß‰¥È∑”°“√ÀÈ“¡°“√‚¶…
≥“‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï∑—ÈßÀ¡¥ ·µËÕπÿ≠“µ„ÀÈ‡º¬·æ√Ë§«“¡√ŸÈ‡™‘ß √È“ß √√§Ï —ß§¡‚¥¬‰¡Ëª√“°Ø¿“æ¢Õß ‘π§È“ ́ ÷ËßÕ“®®–°
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≈Ë“«‰¥È«Ë“æ.√.∫.§«∫§ÿ¡‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï æ.». ÚııÒ ‰¥È¢¬“¬æ◊Èπ∑’Ë§«“¡À¡“¬¢Õß°“√‚¶…≥“ ·µË¬—ß‡π◊ÈÕÀ“¢Õß¡“
µ√°“√„πÀ≈“¬ Ë«π¬—ßµÈÕß√Õ§«“¡™—¥‡®π®“°°Æ°√–∑√«ßµËÕ‰ª (¬—ß‰¡Ë¡’ ≥ °√°Æ“§¡ ÚııÚ ´÷Ëß∑’ËºË“π¡“‡°‘¥™ËÕß«Ë“ß
„π√–‡∫’¬∫ ‚¥¬‡©æ“–„π Ë«π°“√§«∫§ÿ¡‡π◊ÈÕÀ“¢Õß‚¶…≥“)  

¢ÈÕ®”°—¥¢Õß°“√§«∫§ÿ¡°“√µ≈“¥°“√‚¶…≥“‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï¢Õßª√–‡∑»‰∑¬ ª√–°Õ∫¥È«¬   §«“¡§√Õ∫
§≈ÿ¡™ËÕß∑“ß°“√‚¶…≥“ ́ ÷Ëß¡’√Ÿª·∫∫°“√‚¶…≥“·≈–ª√–™“ —¡æ—π∏ÏÕ’°À≈“¬™ËÕß∑“ß∑’Ë¬—ß‰¡Ë∂Ÿ°§«∫§ÿ¡ √«¡∂÷ß°“√ π—∫ πÿπ 
°’Ã“ ¥πµ√’ ·≈–ß“π‡∑»°“≈,  °“√‰¡Ë§√Õ∫§≈ÿ¡√Ÿª·∫∫°“√‚¶…≥“„π≈—°…≥–·Õ∫·Ωß,  °“√§√Õ∫§≈ÿ¡∫“ß™Ë«ß‡«≈“·≈–
∫“ßæ◊Èπ∑’Ë, °“√µ‘¥µ“¡·≈–∫—ß§—∫„™È°ÆÀ¡“¬ ·≈–∫∑≈ß‚∑…∑’Ë¬—ß‰¡ËÕ¬ŸË„π√–¥—∫∑’Ë “¡“√∂ªÈÕß°—π°“√ΩË“Ω◊π°ÆÀ¡“¬ 
®“°¢ÈÕ®”°—¥µË“ßÊπ’È∑”„ÀÈª√–™“™π‰∑¬ ‚¥¬‡©æ“–‡¬“«™π¬—ß‡¢È“∂÷ß·≈–¡’§«“¡ “¡“√∂®¥®”°“√‚¶…≥“‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°
ÕŒÕ≈Ï„π√–¥—∫∑’Ë Ÿß ·≈–æ∫«Ë“¡’§«“¡ —¡æ—π∏Ï√–À«Ë“ß°“√™◊Ëπ™Õ∫‚¶…≥“°—∫°“√Õ¬“°∑¥≈Õß¥◊Ë¡ ÿ√“„π°≈ÿË¡‡¬“«™π¥È«¬ 

µ—«™’È«—¥

µ—«™’È«—¥æ◊Èπ∞“π
l ®”π«π°“√‚¶…≥“µ√ß·≈–·Ωß∑’Ëª√“°Ø„π ◊ËÕ¡«≈™π (®“°°“√‡ΩÈ“√–«—ß)
l ®”π«π°“√√ÈÕß‡√’¬π·≈–®”π«πºŸÈΩË“Ω◊π∑’Ë∂Ÿ°¥”‡π‘π§¥’°√≥’ΩË“Ω◊π°“√§«∫§ÿ¡
 µ—«™’È«—¥‡æ‘Ë¡‡µ‘¡
l §«“¡™ÿ°„π°“√æ∫‡ÀÁπ‰¥È¬‘π (exposure) °“√‚¶…≥“‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï„πª√–™“™π·≈–‡¬“«™π 
l Õ—µ√“°“√®¥®”‚¶…≥“‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï‰¥È„πª√–™“™π·≈–‡¬“«™π 

·π«∑“ß
l ¢¬“¬°“√§«∫§ÿ¡°“√µ≈“¥°“√‚¶…≥“‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï„ÀÈ§√Õ∫§≈ÿ¡¡“°¢÷Èπ √«¡∂÷ß°“√‚¶…≥“ºË“π 

 µ—«∫ÿ§§≈„π≈—°…≥–ºŸÈπ”‡ πÕ(æ√’‡´π‡µÕ√Ï) ·≈–æπ—°ß“π¢“¬ °“√‚¶…≥“ºË“π°“√®—¥µ—Èß· ¥ßµ—« ‘π§È“  
 °“√∑”‚ª√‚¡™—Ëπ∑“ßµ√ß·≈–∑“ßÕÈÕ¡ ‚¥¬‡©æ“–°—∫‡¬“«™π π—°‡√’¬π π‘ ‘µ π—°»÷°…“

l æ—≤π“¡“µ√°“√„π°“√§«∫§ÿ¡°“√ π—∫ πÿπ°‘®°√√¡µË“ßÊ(°“√‡ªÁπ ªÕπ‡´Õ√Ï)·≈–°“√∑”°‘®°√√¡°“√ 
 µ≈“¥Õ◊ËπÊ¢ÕßÕÿµ “À°√√¡ ÿ√“ √«¡∂÷ß°“√∑”°“√µ≈“¥¢Õß ‘π§È“Õ◊Ëπ∑’Ë„™È™◊ËÕ·≈–µ√“ —≠≈—°…≥Ï√Ë«¡°—∫ 
 ‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï ‚¥¬„ÀÈ§«“¡ ”§—≠°—∫™ËÕß∑“ß°“√‚¶…≥“·≈–°“√ π—∫ πÿπ∑’Ë√—∫√ŸÈæ∫‡ÀÁπ‰¥È¬‘π 
 ·≈–¡’ Ë«π√Ë«¡‚¥¬‡¬“«™π ·≈–°‘®°√√¡∑’Ë¥”‡π‘π°“√„π ∂“π»÷°…“  ∂“π√“™°“√ ‡™Ëπ°“√æ—≤π“ 
 ∫—π∑÷°§«“¡‡¢È“„®√–À«Ë“ßºŸÈ∫√‘À“√ ∂“π»÷°…“µË“ßÊ„π°“√‰¡Ë√—∫°“√ π—∫ πÿπ®“°Õÿµ “À°√√¡ ÿ√“À√◊Õ 
 ‰¡ËÕπÿ≠“µ„ÀÈÕÿµ “À°√√¡ ÿ√“‡¢È“¡“∑”°‘®°√√¡°“√µ≈“¥·∫∫·Õ∫·Ωß

l  π—∫ πÿπ√–∫∫‡ΩÈ“√–«—ß°“√ΩË“Ω◊π√–‡∫’¬∫¢ÈÕ∫—ß§—∫ ‚¥¬‡©æ“–°“√¡’ Ë«π√Ë«¡¢Õß™ÿ¡™π Õß§Ï°√ª°§√Õß 
  Ë«π∑ÈÕß∂‘Ëπ ¿“§√“™°“√„π Ë«π¿Ÿ¡‘¿“§ ·≈–¿“§ª√–™“ —ß§¡

l „ÀÈ§«“¡√ŸÈ°—∫ ‡¬“«™π ª√–™“™π ·≈–ºŸÈ¡’ Ë«π‡°’Ë¬«¢ÈÕß∂÷ß°≈¬ÿ∑∏Ï„π°“√∑”°“√µ≈“¥°—∫‡¬“«™π·≈– 
 ª√–™“°√ÀπÿË¡ “«¢ÕßÕÿµ “À°√√¡ ÿ√“ ·≈–°“√∑”°“√µ≈“¥ºË“π °‘®°√√¡¿“æ≈—°…≥Ï§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫ 
 µËÕ —ß§¡¢ÕßÕß§Ï°√ (Corporate Social Responsibility/ CSR) ·≈–°“√ π—∫ πÿπ°‘®°√√¡ ( ªÕπ‡´Õ√Ï) 

l æ—≤π“√–∫∫æ‘®“√≥“°“√Õπÿ≠“µ‚¶…≥“ ‚¥¬„ÀÈ§«“¡ ”§—≠°—∫™ËÕß∑“ß ‡π◊ÈÕÀ“ ·≈–º≈°√–∑∫‡™‘ß≈∫∑’Ë 
 Õ“®‡ªÁπ‰ª‰¥È ·≈–‡ªÁπ°√–∫«π°“√∑’Ë‡πÈπ°“√¡’ Ë«π√Ë«¡¢Õß¿“§«‘™“°“√·≈–ª√–™“ —ß§¡∑’Ë‰¡Ë¡’º≈ 
 ª√–‚¬™πÏ∑—∫´ÈÕπ 

l  Ëß‡ √‘¡„ÀÈ ◊ËÕ¡«≈™πª≈Õ¥®“°‚¶…≥“·Ωß„π√Ÿª·∫∫µË“ßÊ ‰¡Ëπ”‡ πÕ¢ÈÕ¡Ÿ≈„ÀÈ‡°‘¥°“√√—∫√ŸÈ«Ë“°“√¥◊Ë¡ ÿ√“‡ªÁπ‡
√◊ËÕßª°µ‘·≈–∂Ÿ°µÈÕß  ÿ√“‡ªÁπ ‘π§È“∏√√¡¥“ ·≈–§«“¡º‘¥·≈–æƒµ‘°√√¡¿“¬„µÈ§«“¡¡÷π‡¡“‡ªÁπ ‘Ëßª°µ‘∑’Ë —ß§¡‰¡Ë§«√∂◊Õ “ 
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√«¡‰ª∂÷ß‰¡Ëπ”‡ πÕ¿“æ≈—°…≥Ï¥È“π∫«°¢Õß°“√∫√‘‚¿§‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï ·≈–¿“æ≈—°…≥Ï¥È“π≈∫¢ÕßºŸÈ∑’Ë‰¡Ë¥◊Ë¡ ÿ√“ 
‚¥¬‡©æ“–„π¡‘µ‘∑’Ë¡’º≈µËÕ‡¬“«™π 

ı.Ú.Ú ¡“µ√°“√°“√„ÀÈ§«“¡√ŸÈ ª√—∫∑—»π§µ‘ ·≈–‡æ‘Ë¡‚Õ°“ „π°“√‰¡Ë¥◊Ë¡ ÿ√“  

·π«§‘¥æ◊Èπ∞“π·≈– ∂“π°“√≥Ï
¡“µ√°“√°“√„ÀÈ ÿ¢»÷°…“ ·≈–°“√‚πÈ¡πÈ“« ®—¥‡ªÁπ¡“µ√°“√∑’ Ë¡’ª√– ‘∑∏‘º≈„π°“√§«∫§ÿ¡ª—≠À“µË” 

‡π◊ËÕß®“°¡’¢ÈÕ®”°—¥¢Õßª√– ‘∑∏‘º≈„π°“√ª√—∫‡ª≈’Ë¬πæƒµ‘°√√¡ ·≈–¬—ßµÈÕßÕ“»—¬ß∫ª√–¡“≥ Ÿß ·≈–µÈÕß·¬Ëß™‘ßæ◊Èπ∑’Ë ◊ËÕ°—
∫‡π◊ÈÕÀ“ π—∫ πÿπ°“√∫√‘‚¿§Õ¬Ë“ß°“√‚¶…≥“ ¥—ßπ—Èπ®÷ß‡ªÁπ°≈ÿË¡¡“µ√°“√∑’Ë¡’§«“¡§ÿÈ¡§Ë“µË” ‰¡Ë«Ë“®–‡ªÁπ °“√„ÀÈ§«“¡√ŸÈ°—
∫‡¬“«™π„π ∂“π»÷°…“ °≈ÿË¡‡¬“«™ππÕ°√–∫∫°“√»÷°…“ °“√„ÀÈ§«“¡√ŸÈ·≈–∑—»π§µ‘∑“ß ◊ËÕ¡«≈™π (°“√√≥√ß§Ï “∏“√≥–) 
·≈–¡“µ√°“√©≈“°§”‡µ◊Õπ Õ¬Ë“ß‰√°Áµ“¡¡“µ√°“√°≈ÿË¡π’È‡ªÁπ°≈‰° ”§—≠„π°“√ª√—∫‡ª≈’Ë¬π∫√√¬“°“»¢Õß —ß§¡ (social 
climate) ∑’Ë¡’µËÕ°“√∫√‘‚¿§ ª—≠À“®“°°“√∫√‘‚¿§ ·≈–π‚¬∫“¬·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï 

¡“µ√°“√„π°“√„ÀÈ¢ÈÕ¡Ÿ≈·≈–§«“¡√ŸÈ∑’ Ë¡’°“√ªØ‘∫—µ‘„π√–¥—∫™“µ‘‰¥È·°Ë ¡“µ√°“√§”‡µ◊Õπ∫π©≈“°‡§√◊Ë
Õß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï ‚¥¬ª—®®ÿ∫—πª√–‡∑»‰∑¬¬—ß‰¡Ë¡’√–∫∫·≈–À≈—° Ÿµ√ ÿ¢»÷°…“‡°’Ë¬«°—∫‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï„π√–
¥—∫™“µ‘Õ¬ Ë“ß‡ª Áπ∑“ß°“√ º Ÿ Èª√–°Õ∫°“√Õ ÿµ “À°√√¡ ÿ√“ Ë«πÀπ÷ Ëß® ÷ß‰¥ È‡ πÕµ—«·≈–®—¥° ‘®°√√¡ ÿ¢» ÷°…
“∑’Ë¡ÿËß‡πÈπ‰ª∑’Ë°“√¥◊Ë¡Õ¬Ë“ß√—∫º‘¥™Õ∫‰ª¬—ß‡¬“«™π ´÷ËßπÕ°®“°®–‰¡Ë¡’º≈„π°“√ªÈÕß°—πª—≠À“·≈È« ¬—ßÕ“®¡’º≈‡ ’¬„π°
“√‡√‘Ë¡¥◊Ë¡ ·≈–∑”„ÀÈ°≈ÿË¡‡¬“«™π§ÿÈπ‡§¬°—∫ ÿ√“¡“°¢÷Èπ

 Ë«π¡“µ√°“√„π°“√‡æ‘Ë¡‚Õ°“ ¢Õß°“√‰¡Ë¥◊Ë¡ ÿ√“∑’Ëª√– ∫§«“¡ ”‡√Á®‡∫◊ÈÕßµÈπ„πª√–‡∑»‰∑¬‰¥È·°Ë °“√®—
¥°‘®°√√¡·≈–‡∑»°“≈ª≈Õ¥‡À≈È“ ‡™Ëπ ‚§√ß°“√ ß¥‡À≈È“‡¢È“æ√√…“ °‘®°√√¡√—∫πÈÕßª≈Õ¥‡À≈È“ ·≈– „π°“√ª√–
°“»„ÀÈ«—π‡¢È“æ√√…“‡ªÁπ«—πß¥ ÿ√“·ÀËß™“µ‘ πÕ°®“°π’È¬—ß¡’°‘®°√√¡„π≈—°…≥–¥—ß°≈Ë“«‡°‘¥¢÷Èπ¡“°¡“¬„π√–¥—∫™ÿ¡™π 
√«¡∂÷ß°“√®—¥‡∑»°“≈°’Ã“·≈–¥πµ√’ª≈Õ¥‡À≈È“ °“√ Ëß‡ √‘¡°“√®—¥ß“π»æª≈Õ¥‡À≈È“ ¡À°√√¡Õ“À“√ª≈Õ¥‡À≈È“

µ—«™’È«—¥

µ—«™’È«—¥æ◊Èπ∞“π
l √ÈÕ¬≈–¢ÕßºŸÈ∫√‘‚¿§∑’Ëß¥À√◊Õ≈¥°“√∫√‘‚¿§„π™Ë«ß‡¢È“æ√√…“
 µ—«™’È«—¥‡æ‘Ë¡‡µ‘¡
l Õ—µ√“°“√√—∫√ŸÈ¢Õßª√–™“™πµËÕ¡“µ√°“√µË“ßÊ 

·π«∑“ß
l æ—≤π“°≈‰°°“√ ◊ËÕ “√ ∑—ÈßºË“π ◊ËÕ¡«≈™π„π√–¥—∫µË“ßÊ ·≈–°“√ ◊ËÕ “√ºË“π°“√∑”°‘®°√√¡µË“ßÊ ‡æ◊ËÕ 

  √È“ß‡ √‘¡∑—»π§µ‘¢Õß —ß§¡∑’Ë π—∫ πÿπ°“√ªÈÕß°—π·≈–§«∫§ÿ¡ª—≠À“®“°°“√∫√‘‚¿§ ·≈–‡æ◊ËÕ π—∫ πÿπ 
 ª√– ‘∑∏‘º≈¢Õß¡“µ√°“√„π¬ÿ∑∏»“ µ√ÏÕ◊ËπÊ 

l æ—≤π“µÈπ·∫∫(idol) ¢Õß‡¬“«™π·≈–ª√–™“™π∑—Ë«‰ª ∑’ Ë¡’¿“æ™—¥‡®π∂÷ß°“√‰¡Ë∫√‘‚¿§‡§√◊ ËÕß¥◊ Ë
¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï   ∑—ÈßµÈπ·∫∫∑’Ë‡ªÁπ‡¬“«™π·≈–ºŸÈ„À≠Ë ∑—Èß∑’Ë¡’·≈–¬—ß‰¡Ë¡’™◊ËÕ‡ ’¬ßÕ¬ŸË·≈È« √«¡∂÷ßºŸÈ∑’Ë ‰¥È√—∫º≈°√–
∑∫®“°°“√  ∫√‘‚¿§‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï ‡™Ëπ§π‡≈‘°‡À≈È“µÈπ·∫∫

l æ—≤π“·≈–ª√—∫ª√ÿß¢ÈÕ∫—ß§—∫‡°’Ë¬«°—∫©≈“°¢Õß ÿ√“ √«¡∂÷ß §”‡µ◊Õπ∑’Ë‡ªÁπ∂ÈÕ¬§” ¢ÈÕ¡Ÿ≈‡°’Ë¬«°—∫ Ë«π 
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 ª√–°Õ∫¢Õßº≈‘µ¿—≥±Ï ·≈–§«“¡‡ªÁπ‰ª‰¥È„π°“√æ—≤π“§”‡µ◊Õπ∑’Ë‡ªÁπ√Ÿª¿“æ 
l  Ëß‡ √ ‘¡„ÀÈÕß§Ï°“√ª°§√Õß Ë«π∑ÈÕß∂‘ Ëπ·≈–ª√–™“ —ß§¡„π√–¥—∫æ◊ Èπ∑’ Ë  π—∫ πÿπ°‘®°√√¡·≈–

‡∑»°“≈  ª≈Õ¥ ‡À≈ È “  ‡ ™ Ë π ß “πª√– ‡æ≥ ’ ª≈Õ¥ ‡À≈ È “  ‚ ¥¬ „À È § « “¡ ”§ —≠° — ∫ ° ‘ ® ° √ √¡·≈–
‡∑»°“≈∑’Ë¡’§«“¡‡ ’Ë¬ß Ÿß  À √ ◊ Õ¡ ’ § Ë “ „ ™ È ® Ë “ ¬  ”À√ — ∫ ‡ § √ ◊ Ë Õ ß ¥ ◊ Ë ¡ ·Õ≈°ÕŒÕ≈ Ï  Ÿ ß  ‚ ¥¬æ ‘ ® “ √≥“ „™ È ª √–
‚¬™πÏ®“°°≈‰°∑“ß»“ π“·≈–«—≤π∏√√¡

l æ—≤π“°≈‰°·≈–™ËÕß∑“ß°“√ ◊ËÕ “√‡æ◊ËÕ‡º¬·æ√Ë°‘®°√√¡·≈–æ◊Èπ∑’Ë∑’Ë¡’§«“¡ ”‡√Á® ·≈–Õß§Ï°√ª°§√Õß 
  Ë«π∑ÈÕß∂‘ËπµÈπ·∫∫ „π°“√®—¥°“√°—∫ª—≠À“‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï ‡æ◊ËÕ √È“ß§«“¡¬—Ëß¬◊π·≈–¢¬“¬º≈‰ª 
 ¬—ßæ◊Èπ∑’ËÕ◊Ëπ 

l æ—≤π“°≈‰°§«“¡√Ë«¡¡◊Õ®“°¿“§ Ë«πµË“ßÊ„π°“√æ—≤π“À≈—° Ÿµ√·≈– ◊ËÕ„π°“√„ÀÈ§«“¡√ŸÈ·°Ëª√–™“™π 
 °≈ÿË¡µË“ßÊ ·≈–°“√æ—≤π“»—°¬¿“æ¢ÕßºŸÈ∂Ë“¬∑Õ¥¢ÈÕ¡Ÿ≈‚¥¬§«√‡ªÁπ√Ÿª·∫∫°“√„ÀÈ§«“¡√ŸÈ∑’Ë‡¢È“„®‰¥ÈßË“¬  
 ¡’§«“¡§ÿÈ¡§Ë“ ·≈– “¡“√∂ π—∫ πÿπ»—°¬¿“æ„π°“√ªÈÕß°—π·≈–§«∫§ÿ¡ª—≠À“¢Õßµπ‡Õß·≈–§√Õ∫§√—« 
 ·≈– π—∫ πÿπª√– ‘∑∏‘º≈¢Õß°“√¥”‡π‘πß“π¡“µ√°“√Õ◊Ëπ¥È«¬

l æ—≤π“√–∫∫·√ß®Ÿß„®„π°“√‰¡Ë¥◊Ë¡·≈–≈¥ ≈– ‡≈‘°¥◊Ë¡ ÿ√“„ÀÈ°—∫∑—Èßª√–™“™π°≈ÿË¡µË“ßÊ ÀπË«¬ß“π√—∞·≈– 
 ‡Õ°™π ·≈–Õß§Ï°√ª°§√Õß Ë«π∑ÈÕß∂‘Ëπ ‡™Ëπ„π√–∫∫°Õß∑ÿπ°ŸÈ¬◊¡‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“ √–∫∫°Õß∑ÿπ°ŸÈ¬◊¡Õ◊ËπÊ  
 √–∫∫ª√–°—π ÿ¢¿“æ ·≈–√–∫∫°“√®—¥ √√ß∫ª√–¡“≥ 

l  §—¥°√Õß ·≈–µ‘¥µ“¡æƒµ‘°√√¡ ·≈– π—∫ πÿπ°“√‡æ‘Ë¡√–¬–‡«≈“·≈–§«“¡‡¢È¡¢Èπ„π°“√ß¥/≈¥ ÿ√“ 
  ”À√—∫ºŸÈ∑’Ë· ¥ß‡®µ®”πß„π°“√≈¥À√◊Õß¥ ÿ√“√–À«Ë“ß‡¢È“æ√√…“ √«¡∂÷ß¢¬“¬‡«≈“°“√ß¥ÕÕ°‰ªµ≈Õ¥™’«‘
µ   ‚¥¬„ÀÈ§«“¡ ”§—≠°—∫ºŸÈ∑’Ë‡§¬¡’§«“¡‡ ’Ë¬ßµËÕª—≠À“ Ÿß

l  √È“ß§«“¡µ√–Àπ—°√ŸÈ∂÷ß°≈¬ÿ∑∏Ï §«“¡µÈÕß°“√ ·≈–º≈°√–∑∫∑’ËÕ“®¡’ „π°“√∑”°“√ ◊ËÕ “√°“√µ≈“¥„π√Ÿª 
 ·∫∫¢Õß°“√„ÀÈ§«“¡√ŸÈ·≈–°“√∑”°‘®°√√¡‡æ◊ËÕ· ¥ß§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫µËÕ —ß§¡ 

ı.Û ¬ÿ∑∏»“ µ√Ï∑’Ë “¡ °“√≈¥Õ—πµ√“¬®“°°“√∫√‘‚¿§

§«“¡§“¥À«—ß: ‡æ◊ ËÕ≈¥§«“¡‡ ’ Ë¬ßµËÕª—≠À“„π°≈ÿË¡ºŸ È∫√‘‚¿§ ·≈–®”°—¥¢π“¥·≈–§«“¡√ÿπ·√ß¢Õßª—
≠À“„π°≈ÿË¡ºŸÈ∑’Ë¡’ª—≠À“·≈–‰¥È√—∫º≈°√–∑∫®“°°“√∫√‘‚¿§ 

ı.Û.Ò ¡“µ√°“√§«∫§ÿ¡°“√∫√‘‚¿§„π‡ß◊ËÕπ‰¢·≈– ∂“π°“√≥Ï∑’Ë¡’§«“¡‡ ’Ë¬ßµËÕª—≠À“ Ÿß 

·π«§‘¥æ◊Èπ∞“π·≈– ∂“π°“√≥Ï
√Ÿª·∫∫°“√∫√‘‚¿§ ‚¥¬‡©æ“–‡ß◊ËÕπ‰¢  ∂“π°“√≥Ï·≈–∫√‘∫∑¢Õß°“√∫√‘‚¿§¡’§«“¡ ”§—≠µËÕ°“√‡°‘¥º≈°√–∑∫ 

°“√§«∫§ÿ¡°“√∫√‘‚¿§∑’Ë¡’§«“¡‡ ’Ë¬ß Ÿß ¡—°‡ªÁπ°“√°”Àπ¥æ◊Èπ∑’ËÀÈ“¡∫√‘‚¿§‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï ‡™Ëπ„πæ.√.∫.§«∫§ÿ¡‡§
√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï∑’ËÀÈ“¡∫√‘‚¿§„π«—¥·≈– ∂“π∑’Ë∑“ß»“ π“  ∂“π∫√‘°“√ “∏“√≥ ÿ¢·≈– ∂“πæ¬“∫“≈  ∂“π∑’Ë√“™°“√ 
(¬°‡«Èπ∑’Ëæ—° Ë«π∫ÿ§§≈·≈– ‚¡ √  ∂“π∑’Ë®—¥‡≈’È¬ß)  ∂“π»÷°…“  ∂“π’∫√‘°“√πÈ”¡—π‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß ·≈– «π “∏“√≥–¢Õß√—∞ 
‡¡◊ËÕ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°—∫‡π◊ÈÕÀ“π‚¬∫“¬„πª√–‡¥Áπ¡“µ√°“√°≈ÿË¡π’È„πµË“ßª√–‡∑» ¡“µ√°“√¢Õßª√–‡∑»‰∑¬ ¬—ß‰¡Ë§√Õ∫§≈ÿ¡
°“√∫√‘‚¿§„π¬“πæ“Àπ–¢π Ëß “∏“√≥–  ∂“π∑’Ë∑”ß“π∑—Ë«‰ª °“√·¢Ëß¢—π°’Ã“ °“√∫√‘‚¿§∫π∑ÈÕß∂ππ ·≈– „π‡∑»°“≈ —
π∑π“°“√ 

πÕ°®“°π’È¬—ß¡’¡“µ√°“√®“°ºŸÈª√–°Õ∫°“√Õÿµ “À°√√¡ ÿ√“·≈–∏ÿ√°‘®∑’Ë‡°’Ë¬«¢ÈÕß ‡™Ëπ°“√ Õπ‡∑§π‘§°“√‡ ‘√Ïø
‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï‡æ◊ËÕ≈¥§«“¡‡ ’Ë¬ß À√◊Õ °“√‡ª≈’Ë¬π®“°¿“™–∑’Ë‡ªÁπ·°È« ‡ªÁπæ≈“ µ‘° Õ¬Ë“ß‰√°Áµ“¡¬—ß‰¡Ëæ∫«Ë“¡“µ
√°“√„π°“√§«∫§ÿ¡µπ‡Õß¢ÕßÕÿµ “À°√√¡ ÿ√“„π≈—°…≥–¥—ß°≈Ë“«¡’ª√– ‘∑∏‘º≈„π°“√§«∫§ÿ¡ª—≠À“
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µ—«™’È«—¥

µ—«™’È«—¥æ◊Èπ∞“π
l -
µ—«™’È«—¥‡æ‘Ë¡‡µ‘¡
l §«“¡√ÿπ·√ß¢Õßª—≠À“ (‡™Ëπ®”π«π§¥’ ®”π«π§«“¡√ÿπ·√ß) ·≈–µ—«™’È«—¥°“√∫√‘‚¿§‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ

≈°ÕŒÕ≈Ï (‡™Ëπª√‘¡“≥°“√∫√‘‚¿§ §«“¡™ÿ°¢Õß°“√∫√‘‚¿§ §Ë“„™È®Ë“¬ ”À√—∫‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï) „π™Ë«ß‡∑»°“≈ 
À√◊Õ„πæ◊Èπ∑’Ë‡©æ“–

·π«∑“ß
l æ—≤π“µËÕ¬Õ¥√–‡∫’¬∫„π°“√ÀÈ“¡∫√‘‚¿§„π ∂“π°“√≥Ï∑’Ë¡’§«“¡‡ ’Ë¬ß Ÿß ‡™Ëπ °“√∫√‘‚¿§∫π¬“πæ“Àπ– 

„π°“√· ¥ß¥πµ√’ ·¢Ëß¢—π°’Ã“ 
l  Ëß‡ √‘¡„ÀÈÕß§Ï°“√ª°§√Õß Ë«π∑ÈÕß∂‘Ëπ°”Àπ¥æ◊Èπ∑’Ë·≈–‡ß◊ËÕπ‰¢„π°“√ÀÈ“¡∫√‘‚¿§ √«¡∂÷ß‡«≈“„π°“√Õπÿ≠“µ

„ÀÈ∫√‘‚¿§ ‡™Ëπ æ◊Èπ∑’Ë “∏“√≥–  ∂“π∑’Ë∑ËÕß‡∑’Ë¬« ß“π‡∑»°“≈
l  π —∫ π ÿπ√–∫∫‡Ω È“√–« —ß°“√Ω Ë“Ω ◊π√–‡∫ ’¬∫¢ ÈÕ∫ —ß§ —∫ Õ¬ Ë“ß¡ ’  Ë«π√ Ë«¡¢Õß¿“§ª√–™“ —ß§¡ 

Õß§Ï°√ª°§√Õß Ë«π∑ÈÕß∂‘Ëπ ·≈–¿“§√“™°“√„π Ë«π¿Ÿ¡‘¿“§ 

ı.Û.Ú ¡“µ√°“√§«∫§ÿ¡æƒµ‘°√√¡°“√¢—∫¢’Ë¬“πæ“Àπ–¢≥–¡÷π‡¡“

·π«§‘¥æ◊Èπ∞“π·≈– ∂“π°“√≥Ï
Õÿ∫—µ‘‡Àµÿ®√“®√‡ªÁπª—≠À“∑’Ë‡°’Ë¬«¢ÈÕß°—∫°“√∫√‘‚¿§‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï∑’Ë‰¥È√—∫§«“¡ π„®¡“°∑’Ë ÿ¥„πª√–

‡∑»‰∑¬  ‡π◊ËÕß®“°‡ªÁπ “‡Àµÿ¢Õß°“√‡ ’¬™’«‘µ Ÿß‡ªÁπÕ—π¥—∫ Õß ‚¥¬¡’®”π«πºŸÈ‡ ’¬™’«‘µª√–¡“≥ ÒÛ, √“¬µËÕª’ 
À√◊Õª√–¡“≥ ÚÚ √“¬µËÕ· πª√–™“°√ ‚¥¬√«¡æ∫«Ë“·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï¡’ Ë«π‡°’Ë¬«¢ÈÕß°—∫ª√–¡“≥√ÈÕ¬≈– Ù-ˆ ¢ÕßºŸÈ ‰¥È√—
∫∫“¥‡®Á∫®“°Õÿ∫—µ‘‡Àµÿ®√“®√„πª√–‡∑»‰∑¬ §«“¡ —¡æ—π∏Ï¡’§«“¡™—¥‡®π‡æ‘Ë¡¢÷Èπ„π√“¬∑’Ë‡ ’¬™’«‘µ·≈–∫“¥‡®Á∫√ÿπ·√ß 
·≈–  „π™Ë«ß‡∑»°“≈«—πÀ¬ÿ¥¬“«∑—Èß‡∑»°“≈ª’„À¡Ë·≈– ß°√“πµÏ  —¥ Ë«π¢ÕßºŸÈ∫“¥‡®Á∫®“°Õÿ∫—µ‘‡Àµÿ®√“®√∑’Ë¥◊Ë¡ ÿ√“°ËÕπ
‡°‘¥‡Àµÿ„π™Ë«ß‡∑»°“≈ Ÿß°«Ë“§Ë“‡©≈’Ë¬∑—Èßª’ª√–¡“≥√ÈÕ¬≈– Ù  ®“°°“√«‘‡§√“–ÀÏ¢ÈÕ¡Ÿ≈„π√–¬–‡«≈“∑’ËºË“π¡“æ∫«Ë“Õ—
µ√“°“√∫“¥‡®Á∫·≈–‡ ’¬™’«‘µ®“°Õÿ∫—µ‘‡Àµÿ¡’§«“¡ —¡æ—π∏Ï°—∫ª√‘¡“≥°“√∫√‘‚¿§‡©≈’Ë¬µËÕª√–™“°√ 

¡“µ√°“√∑’ Ë¡’ª√– ‘∑∏‘º≈·≈–§«“¡§ÿÈ¡§Ë“„π°“√§«∫§ÿ¡º≈°√–∑∫®“°æƒµ‘°√√¡°“√¢—∫¢’ Ë¬“πæ“Àπ–
¢≥–¡÷π‡¡“ ª√–°Õ∫¥È«¬ ¡“µ√°“√∑“ß¿“…’·≈–√“§“ °“√ ÿË¡µ√«®√–¥—∫·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï„π‡≈◊Õ¥Õ¬Ë“ß‡¢È¡¢ÈπµËÕ‡π◊ËÕß 
°“√≈ß‚∑…∑’Ë√«¥‡√Á«·≈–¡’¡“µ√∞“π °“√≈¥√–¥—∫‡æ¥“π·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï °“√§«∫§ÿ¡°“√‡¢È“∂÷ß ‚¥¬‡©æ“–°“√ÀÈ“¡®”
ÀπË“¬„π™Ë«ß‡«≈“∑’Ë¡’§«“¡‡ ’Ë¬ß Ÿß ·≈–°“√°”Àπ¥√–¥—∫·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï„π‡≈◊Õ¥∑’ËµË”¡“° (zero tolerance4)  ”À√—∫ºŸÈ¢—
∫¢’Ë∑’Ë¡’§«“¡‡ ’Ë¬ß Ÿß  Ë«π¡“µ√°“√∑’Ë‰¡Ë¡’ª√– ‘∑∏‘º≈·≈–‰¡Ë§ÿÈ¡§Ë“‰¥È·°Ë °“√√≥√ß§Ï “∏“√≥– °“√„ÀÈ§«“¡√ŸÈ·≈–¢ÈÕ¡Ÿ≈‡°’Ë¬«°—
∫ª√‘¡“≥·≈–«‘∏’°“√¥◊Ë¡ °“√ Ëß‡ √‘¡„ÀÈ„™È ∫√‘°“√√∂ “∏“√≥– °“√°”Àπ¥µ—«ºŸÈ®–∑”ÀπÈ“∑’Ë¢—∫¢’Ë¬“πæ“Àπ–°ËÕπ‡√‘Ë¡¥◊Ë¡ 
°“√∫—ß§—∫„ÀÈºŸÈ¡’æƒµ‘°√√¡¢—∫¢’Ë¢≥–¡÷π‡¡“‡¢È“√—∫°“√∫”∫—¥√—°…“ ·≈–°“√„™ÈÕÿª°√≥Ïæ‘ Ÿ®πÏ≈¡À“¬„®°ËÕπµ‘¥‡§√◊ËÕß¬πµÏ
5 

ª√–‡∑»‰∑¬°”Àπ¥„ÀÈ ºŸÈ¢—∫¢’Ë¬“πæ“Àπ–µÈÕß¡’√–¥—∫·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï„π‡≈◊Õ¥‰¡Ë‡°‘π ı ¡‘≈≈‘°√—¡‡ªÕ√Ï‡´ÁπµÏ 

4 µ—«Õ¬Ë“ß‡™Ëπ 20 ¡‘≈≈‘°√—¡‡ªÕ√Ï‡´ÁπµÏ 
5 ‡§√◊ËÕß¡◊Õ∑’Ëµ‘¥µ—Èß„π√∂¬πµÏ‡æ◊ËÕªÈÕß°—π°“√„™È¬“πæ“Àπ– À“°ºŸÈ¢—∫¢’Ë¡’√–¥—∫·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï Ÿß‡°‘π∑’Ë°”Àπ¥
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À√◊Õ‡∑’¬∫‡∑Ë“ ‚¥¬°“√µ√«®‡≈◊Õ¥ ≈¡À“¬„® ·≈–ª—  “«– ‡¡◊ËÕ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°—∫µË“ß™“µ‘ √–¥—∫·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï„π‡≈◊Õ¥∑’Ë°”Àπ
¥‚¥¬°ÆÀ¡“¬¢Õß‰∑¬¡’√–¥—∫§«“¡‡¢È¡ß«¥ª“π°≈“ß ·µËª√–‡∑»‰∑¬¬—ß¢“¥°“√°”Àπ¥√–¥—∫·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï„π‡≈◊Õ¥ ”À√—
∫ºŸÈ¢—∫¢’Ë∑’Ë¡’§«“¡‡ ’Ë¬ß Ÿß‡ªÁπ°“√‡©æ“– ‡™ËπºŸÈ¢—∫¢’ËÀπÈ“„À¡Ë·≈–ºŸÈ¢—∫¢’ËÕ“¬ÿπÈÕ¬ 

°“√§«∫§ÿ¡æƒµ‘°√√¡°“√¢—∫¢’Ë¬“πæ“Àπ–¿“¬„µÈÕ‘∑∏‘æ≈¢Õß·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï‡√‘Ë¡¡’ —≠≠“≥·π«‚πÈ¡∑’Ë¥’¢÷Èπ∫È“ß 
‡™Ëπ°“√‰¥È√—∫°“√¬°√–¥—∫‡ªÁπ«“√–·ÀËß™“µ‘ °“√µ√–Àπ—°√ŸÈ·≈–¬Õ¡√—∫¢Õß —ß§¡ °“√¡’ Ë«π√Ë«¡Õ¬Ë“ß°«È“ß¢«“ß®“°À≈“¬
¿“§ Ë«π  Õ¬Ë“ß‰√°Áµ“¡ª—≠À“®“°°“√¢—∫¢’Ë¿“¬„µÈÕ‘∑∏‘æ≈¢Õß·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï¬—ß‰¡Ë‰¥È≈¥√–¥—∫§«“¡√ÿπ·√ß≈ßÕ¬Ë“ß∑’Ë§“¥À«—ß 
Õ—µ√“°“√∫“¥‡®Á∫·≈–Õ—µ√“°“√‡°‘¥Õÿ∫—µ‘‡Àµÿ ·≈–§«“¡™ÿ°¢Õßæƒµ‘°√√¡°“√¢—∫¢’ËÀ≈—ß°“√¥◊Ë¡¬—ßÕ¬ŸË„π√–¥—∫ Ÿß ª—≠À“ ”§—
≠∑’Ë ÿ¥¢Õß¡“µ√°“√¬—ßÕ¬ŸË„π√–¥—∫°“√∫—ß§—∫„™È°ÆÀ¡“¬ ÷́Ëß¬—ß¢“¥§«“¡‡¢È¡·¢Áß·≈– ¡Ë”‡ ¡Õ ‚¥¬ÀπË«¬ß“π∑’Ë‡°’Ë¬«¢ÈÕß¡
—°„ÀÈ§«“¡ π„®‡æ’¬ß‡©æ“–™Ë«ß‡∑»°“≈ ∑”„ÀÈ‚Õ°“ „π°“√∂Ÿ°µ√«®≈¡À“¬„®¢ÕßºŸÈ¢—∫¢’Ë¬“πæ“Àπ–‚¥¬√«¡ ÷́Ëß‡ªÁπµ—«™’È«—
¥ ”§—≠ ”À√—∫§«“¡‡¢È¡·¢Áß¢Õß¡“µ√°“√ ¬—ßÕ¬ŸË„π√–¥—∫µË” 

µ—«™’È«—¥

µ—«™’È«—¥æ◊Èπ∞“π
l ®”π«π°“√∑¥ Õ∫√–¥—∫·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï„π≈¡À“¬„® 

µ—«™’È«—¥‡æ‘Ë¡‡µ‘¡
l √ÈÕ¬≈–¢ÕßºŸÈ¢—∫¢’Ë∑’Ë‡§¬∂Ÿ°µ√«®≈¡À“¬„®„π√Õ∫ª’
l §«“¡™ÿ°¢ÕßºŸÈ¡’æƒµ‘°√√¡¥◊Ë¡ ÿ√“°ËÕπ¢—∫¢’Ë¬“æ“Àπ–„π°≈ÿË¡ºŸÈ∫√‘‚¿§

·π«∑“ß
l ¬°√–¥—∫§«“¡‡¢È¡·¢Áß„π°“√∫—ß§—∫„™È°ÆÀ¡“¬ °“√°”Àπ¥‡ªÈ“À¡“¬„π°“√ ÿË¡µ√«®≈¡À“¬„® °“√„ÀÈ 

 Õß§Ï°“√ª°§√Õß Ë«π∑ÈÕß∂‘Ëπ·≈–¿“§ª√–™“ —ß§¡
l ≈¥√–¥—∫‡æ¥“π·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï„π‡≈◊Õ¥ ”À√—∫ºŸÈ¢—∫¢’Ë∑—Ë«‰ª ·≈– ºŸÈ¢—∫¢’Ë∑’Ë¡’§«“¡‡ ’Ë¬ß Ÿß
l æ—≤π“√–∫∫¢π Ëß¡«≈™π∑’Ëª≈Õ¥¿—¬·≈–‡æ’¬ßæÕ‡æ◊ËÕ≈¥‚Õ°“ „π°“√¢—∫¢’Ë¿“¬„µÈ§«“¡¡÷π‡¡“ 
l §«∫§ÿ¡°“√‡¢È“∂÷ß‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï„π™Ë«ß‡«≈“·≈–æ◊Èπ∑’Ë∑’Ë¡’§«“¡‡ ’Ë¬ßµËÕª—≠À“°“√¢—∫¢’Ë¢≥–¡÷π‡¡“ Ÿß  

 √«¡∂÷ß°“√ÀÈ“¡¢“¬‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï„π™Ë«ß‡«≈“‡∑»°“≈ 

ı.Û.Û ¡“µ√°“√°“√§—¥°√Õß·≈–∫”∫—¥√—°…“

·π«§‘¥æ◊Èπ∞“π·≈– ∂“π°“√≥Ï
°“√§—¥°√ÕßºŸÈ¡’§«“¡‡ ’Ë¬ß·≈–°“√∫”∫—¥√—°…“ºŸÈ¡’ª—≠À“®“°°“√∫√‘‚¿§‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï®—¥‡ªÁπ¡“µ√°“√∑’Ë

®”‡ªÁπ∑“ß®√‘¬∏√√¡ ·¡È«Ë“®–¡’§«“¡§ÿÈ¡§Ë“µË”„π√–¥—∫¡À¿“§ ‚¥¬°“√§—¥°√ÕßºŸÈ¡’§«“¡‡ ’Ë¬ßÕ¬Ë“ß¬ËÕ (Brief intervention) 
®—¥‡ªÁπ√Ÿª·∫∫°“√∫”∫—¥√—°…“∑’Ë¡’ª√– ‘∑∏‘º≈·≈–§«“¡§ÿÈ¡§Ë“ Ÿß ÿ¥ ·≈– “¡“√∂®—¥„ÀÈ¡’„π√–∫∫∫√‘°“√ª∞¡¿Ÿ¡‘·≈–°√–∑
”‚¥¬∫ÿ§≈“°√ ÿ¢¿“æ∑’Ë‰¡Ë„™Ë·æ∑¬Ï ´÷Ëß¢ÈÕ¡Ÿ≈«‘™“°“√æ∫«Ë“¡’ª√– ‘∑∏‘º≈‰¡ËµË“ß°—π  Ë«π°“√∫”∫—¥√—°…“‚¥¬‰¡Ë‰¥È ¡—§√„® 
‡™Ëπ°“√∫—ß§—∫∫”∫—¥√—°…“ºŸÈ∑’ËΩË“Ω◊π°Æ√–‡∫’¬∫µË“ßÊ¡’ª√– ‘∑∏‘º≈µË” 

°“√∫”∫—¥√—°…“ºŸÈ¡’Õ“°“√µ‘¥ ÿ√“‰¥È¥”‡π‘π°“√¡“µËÕ‡π◊ËÕßµ“¡√—∫º‘¥™Õ∫À≈—°¢Õß°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ 
Õ¬Ë“ß‰√°Áµ“¡„πª—®®ÿ∫—π¬—ß‰¡Ë¡’√–∫∫°“√∫”∫—¥√—°…“ºŸÈ¡’¿“«–µ‘¥ ÿ√“·≈–√–∫∫§—¥°√Õß°≈ÿË¡‡ ’Ë¬ßÕ¬Ë“ß‡ªÁπ∑“ß°“√„π√–
¥—∫ª√–‡∑» ·≈–¬—ß‰¡Ë‰¥È∂Ÿ°ºπ«°‡¢È“‰ª„π°“√∫√‘°“√√–¥—∫ª∞¡¿Ÿ¡‘ ·≈–√–∫∫ª√–°—π ÿ¢¿“æ‡ªÁπ°“√‡©æ“– ‚¥¬¢ÈÕ®”°—
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¥ ”§—≠¢Õß√–∫∫°“√∫”∫—¥√—°…“ ª√–°Õ∫¥È«¬ °“√‡¢È“∂÷ß√–∫∫¢ÕßºŸÈ¡’ª—≠À“·≈–¡’§«“¡‡ ’Ë¬ß ¡“µ√°“√¢Õß√–∫∫°“√§—
¥°√Õß·≈–°“√∫”∫—¥√—°…“ ∑√—æ¬“°√„π√–∫∫ ·≈–»—°¬¿“æ„π°“√µ‘¥µ“¡ª√–‡¡‘πº≈   Ë«π°“√∫”∫—¥√—°…“‚¥¬∫ÿ§
≈“°√∑’Ë¡‘„™Ë∫ÿ§≈“°√ ÿ¢¿“æ Õ¬Ë“ß‡™Ëπ °“√∫”∫—¥√—°…“·∫∫°≈ÿË¡¥È«¬µπ‡Õß (self-help group) À√◊Õ°“√∫”∫—¥¥È«¬À≈—
°§«“¡‡™◊ËÕ∑“ß»“ π“ ¬—ß‰¡Ë‡ªÁπ∑’Ëπ‘¬¡Õ¬Ë“ß°«È“ß¢«“ß„πª√–‡∑»‰∑¬ 

µ—«™’È«—¥

µ—«™’È«—¥æ◊Èπ∞“π
l ®”π«π ∂“π∫√‘°“√∑’Ë¡’∫√‘°“√§—¥°√Õß·≈–∫”∫—¥√—°…“ºŸÈ¡’ª—≠À“®“°°“√∫√‘‚¿§‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï
l ®”π«πºŸÈ¡“√—∫∫√‘°“√§≈‘π‘°§—¥°√Õß·≈–∫”∫—¥√—°…“ºŸÈ¡’ª—≠À“®“°°“√∫√‘‚¿§‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï
 µ—«™’È«—¥‡æ‘Ë¡‡µ‘¡
l  —¥ Ë«πºŸÈ∑’Ë‡¢È“ ŸË√–∫∫§—¥°√Õß·≈–∫”∫—¥√—°…“„π°≈ÿË¡ºŸÈ∑’Ë¡’§«“¡‡ ’Ë¬ßµËÕª—≠À“°“√∫√‘‚¿§‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡  

·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï (‡™ËπºŸÈ∑’Ë¡’§–·ππ AUDIT ¡“°°«Ë“ ˜ §–·ππ)

·π«∑“ß
l æ—≤π“√–∫∫°“√§—¥°√Õß·≈–∫”∫—¥√—°…“ºŸÈ¡’ª—≠À“√«¡∂÷ß·π«∑“ß°“√∫”∫—¥√—°…“ „π√–∫∫∫√‘°“√ ÿ¢¿“æ 

 ·≈–√–∫∫ª√–°—π ÿ¢¿“æ ‚¥¬‡πÈπ∑’Ë√–∫∫∫√‘°“√ª∞¡¿Ÿ¡‘·≈–√–∫∫ ËßµËÕ‰ª¬—ß°“√∫√‘°“√√–¥—∫Õ◊ËπÊ
l ¢¬“¬®”π«π®ÿ¥∫√‘°“√°“√§—¥°√Õß·≈–∫”∫—¥√—°…“∑’Ë¡’¡“µ√∞“π·≈–ª√– ‘∑∏‘¿“æ 
l  Ëß‡ √‘¡°“√¡’ Ë«π√Ë«¡¢Õß™ÿ¡™π·≈–¿“§ª√–™“ —ß§¡„π°“√æ—≤π“√–∫∫°“√§—¥°√Õß·≈–∫”∫—¥√—°…“
l ∫√√®ÿ‡∑§π‘§°“√§—¥°√Õß·≈–∫”∫—¥√—°…“ºŸÈ¡’ª—≠À“®“°°“√∫√‘‚¿§‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï ‡¢È“„πÀ≈—° Ÿµ√ 

 ¢Õß∫ÿ§≈“°√ ÿ¢¿“æ‚¥¬‡©æ“–∫ÿ§≈“°√∑’Ë®–ªØ‘∫—µ‘ÀπÈ“∑’Ë„π√–∫∫∫√‘°“√ª∞¡¿Ÿ¡‘ ·≈–®—¥°“√Õ∫√¡‡√’¬π√ŸÈ 
 Õ¬Ë“ßµËÕ‡π◊ËÕß ”À√—∫∫ÿ§≈“°√∑’ËªØ‘∫—µ‘ß“πÕ¬ŸË

l æ—≤π“√–∫∫·≈–°≈‰°„π°“√ Ëß‡ √‘¡§ÿ≥¿“æ™’«‘µ¢ÕßºŸÈ∑’Ë‡§¬ª√– ∫ª—≠À“®“°°“√∫√‘‚¿§∑’ËºË“π°“√∫”∫—¥ 
 √—°…“ ‡æ◊ËÕªÈÕß°—π°“√°≈—∫ ŸË§«“¡‡ ’Ë¬ß·≈–ª—≠À“

ı.Ù ¬ÿ∑∏»“ µ√Ï∑’Ë ’Ë °“√®—¥°“√ª—≠À“·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï„π√–¥—∫æ◊Èπ∑’Ë

§«“¡§“¥À«—ß: ‡æ◊ËÕæ—≤π“§«“¡‡¢È¡·¢Áß¢Õß°≈‰°°“√®—¥°“√ª—≠À“·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï„π√–¥—∫æ◊Èπ∑’Ë·≈–°≈ÿË¡ª√–
™“°√‡©æ“–

ı.Ù.Ò ¡“µ√°“√π‚¬∫“¬·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï√–¥—∫™ÿ¡™π

·π«§‘¥æ◊Èπ∞“π·≈– ∂“π°“√≥Ï
¡“µ√°“√°“√® —¥°“√° —∫ª —≠À“®“°°“√∫√ ‘‚¿§‡§√ ◊ ËÕß¥ ◊ Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï„π√–¥ —∫™ ÿ¡™π ´ ÷ Ëß‡ª Áπ∑ —

Èß™ÿ¡™π„π¡‘µ‘¢Õßæ◊Èπ∑’Ë (‡™Ëπ §√—«‡√◊Õπ, À¡ŸË∫È“π, µ”∫≈, Õ”‡¿Õ ·≈– ®—ßÀ«—¥) ·≈–™ÿ¡™π„π¡‘µ‘Õ◊ËπÊ ‡™Ëπ µ“¡°≈ÿË¡ª√–™“°√ 
µ“¡ÀπË«¬ß“π µ“¡«‘™“™’æ (‡™Ëπ™ÿ¡™π«‘™“™’æ·æ∑¬Ï ™¡√¡ºŸÈ ŸßÕ“¬ÿ œ≈œ) ‚¥¬¡“µ√°“√°≈ÿË¡π’ÈÕ“®®–‡ªÁπ¡“µ√°“√¢Õ
ßπ‚¬∫“¬·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï‚¥¬µ√ß (µ“¡¬ÿ∑∏»“ µ√Ï ı.Ò-ı.Û ¢È“ßµÈπ) À√◊Õ¡“µ√°“√∑“ßÕÈÕ¡Õ◊ËπÊ∑’Ë¡’º≈µËÕ°“√∫√‘‚¿§·≈–
ª—≠À“∑’Ëµ“¡¡“°Á‰¥È‡™Ëπ °“√ Ëß‡ √‘¡·π«§‘¥‡»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß °“√®—¥∑”∫—≠™’§√—«‡√◊Õπ ·≈–°“√ Ëß‡ √‘¡®√‘¬∏√√¡∑—Ë«‰ª 
„π¢≥–‡¥’¬«°—π°“√®—¥°“√°—∫ª—≠À“·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï°Á®–‡ªÁπª√–‚¬™πÏµËÕ¡“µ√°“√Õ◊ËπÊ¥È«¬ ‚¥¬‡©æ“–„π°≈ÿË¡‡¬“«™π®“°
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°≈‰°∑’Ë°“√∫√‘‚¿§‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï‡ªÁπ∑“ßºË“π‰ª ŸËæƒµ‘°√√¡‡ ’Ë¬ßÕ◊ËπÊ 
„π¡‘µ‘¢Õß°√–∫«π°“√π‚¬∫“¬ “∏“√≥– ¡“µ√°“√√–¥—∫™ÿ¡™π “¡“√∂¡’∫∑∫“∑∑—Èß°“√æ—≤π“π‚¬∫“¬ 

(policy formulation), °“√æ—≤π“§«“¡‡¢È¡·¢Áß¢Õß°“√π”π‚¬∫“¬‰ªªØ‘∫—µ‘ ‡™Ëπ°“√‡ΩÈ“√–«—ß, ·≈–°“√µ‘¥µ“¡ª√–
‡¡‘πº≈¢Õßπ‚¬∫“¬ Õß§Ï°“√ª°§√Õß Ë«π∑ÈÕß∂‘Ëπ·≈–√–∫∫√“™°“√ Ë«π¿Ÿ¡‘¿“§ ¡’»—°¬¿“æ„π°“√æ—≤π“π‚¬∫“¬√–¥—
∫™ÿ¡™π‡æ◊ËÕ®—¥°“√°—∫ª—≠À“·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï ‚¥¬‡©æ“–„π Ë«π∑’Ë‡ªÁπ°“√§«∫§ÿ¡¥È«¬°Æ√–‡∫’¬∫ ‡™Ëπ°“√ÕÕ°‡∑»∫—≠≠—µ‘‡æ◊Ë
Õ§«∫§ÿ¡æ◊Èπ∑’Ë„π°“√ÀÈ“¡®”ÀπË“¬ ÿ√“ À√◊Õ¿“¬„µÈ‚§√ß √È“ß¢Õß§≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï®—ßÀ«—¥ µ“¡ 
æ.√.∫.§«∫§ÿ¡‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï æ.». ÚııÒ 

µ“√“ß∑’Ë Ù µ—«Õ¬Ë“ß∫∑∫“∑¢Õß¡“µ√°“√√–¥—∫™ÿ¡™π
„π°“√®—¥°“√ª—≠À“®“°°“√∫√‘‚¿§‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï

µ—«™’È«—¥

µ—«™’È«—¥æ◊Èπ∞“π

l (µ—«™’È«—¥µ“¡¬ÿ∑∏»“ µ√Ï ı.Ò-ı.Û)

µ—«™’È«—¥‡æ‘Ë¡‡µ‘¡
l (µ—«™’È«—¥µ“¡¬ÿ∑∏»“ µ√Ï ı.Ò-ı.Û)
l µ—«™’È«—¥∑’Ë· ¥ß∂÷ßª√‘¡“≥°“√∫√‘‚¿§‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï„π√–¥—∫™ÿ¡™π ‡™Ëπ §Ë“„™È®Ë“¬§√—«‡√◊Õπ §Ë“„™È 

 ®Ë“¬¢Õß‡®È“¿“æ ‡ß‘π∑’ËÕÕ¡‰¥È®“°°“√ß¥ ÿ√“ 

·π«∑“ß
l  √È“ß§«“¡µ√–Àπ—°„ÀÈ™ÿ¡™π∑√“∫∂÷ß»—°¬¿“æ¢Õß™ÿ¡™π„π°“√®—¥°“√°—∫ª—≠À“®“°°“√∫√‘‚¿§‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡ 

 ·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï
l  π—∫ πÿπ°√–∫«π°“√æ—≤π“π‚¬∫“¬·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï„π√–¥—∫™ÿ¡™π ‚¥¬‡©æ“–¡“µ√°“√‡æ◊ËÕ‡ √‘¡§«“¡‡¢È¡ 

 ·¢Áß¢Õß¡“µ√°“√√–¥—∫™“µ‘
l ∂Õ¥∫∑‡√’¬π ‡º¬·æ√Ë ·≈– Ëß‡ √‘¡°“√‡√’¬π√ŸÈ¿“¬„π·≈–√–À«Ë“ß™ÿ¡™π∂÷ß¡“µ√°“√ π«—µ°√√¡ °‘®°√√¡  

 „π°“√®—¥°“√°—∫ª—≠À“‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï„π√–¥—∫æ◊Èπ∑’Ë ‡™Ëπ √È“π§È“µÈπ·∫∫ ºŸÈª√–°Õ∫°“√µÈπ·∫∫
l  Ëß‡ √‘¡„ÀÈºŸÈπ”√–¥—∫™ÿ¡™π‡ªÁπ·∫∫Õ¬Ë“ß∑’Ë¥’µËÕ‡¬“«™π„π°“√‰¡Ë‡ªÁπ·∫∫Õ¬Ë“ß„π°“√∫√‘‚¿§‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡ 

 ·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï 
l  π—∫ πÿπ°“√‰¡Ë¡’‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï„πß“π ª√–‡æ≥’ °‘®°√√¡ ¢Õß™ÿ¡™π
l  π—∫ πÿπ°√–∫«π°“√®—¥°“√§«“¡√ŸÈ¢Õß™ÿ¡™π„π°“√§«∫§ÿ¡ª—≠À“®“°°“√∫√‘‚¿§‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï 
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‚¥¬  ‡©æ“–°“√‡°Á∫¢ÈÕ¡Ÿ≈ ∂“π°“√≥Ï°“√∫√‘‚¿§·≈–º≈°√–∑∫¿“¬„π™ÿ¡™π 

ı.Ù.Ú ¡“µ√°“√π‚¬∫“¬·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï¢ÕßÀπË«¬ß“π·≈– ∂“πª√–°Õ∫°“√
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·π«§‘¥æ◊Èπ∞“π·≈– ∂“π°“√≥Ï
°“√∫√‘‚¿§‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï¡’§«“¡ —¡æ—π∏Ï°—∫»—°¬¿“æ„π°“√ª√–°Õ∫«‘™“™’æ∑’Ë≈¥≈ß ¿“«°“√≥Ï¢“¥ß“π®“

°°“√‡®Á∫ªË«¬ º≈‘µ¿“æ¢Õß°“√∑”ß“π∑’Ë≈¥≈ß ·≈–°“√µ°ß“π  ∂“πª√–°Õ∫°“√∑—Èß¿“§√—∞·≈–‡Õ°™π¡’»—°¬¿“æ„π°“√®—
¥°“√ª—≠À“®“°°“√∫√‘‚¿§‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï   

µ—«™’È«—¥

µ—«™’È«—¥æ◊Èπ∞“π
l Õ—µ√“°“√¢“¥ß“π Õ—µ√“°“√‡°‘¥Õÿ∫—µ‘‡Àµÿ ‚¥¬‡πÈπ∑’Ë “‡Àµÿ∑’Ë¡’§«“¡ —¡æ—π∏Ï°—∫°“√∫√‘‚¿§‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒ

Õ≈Ï
 µ—«™’È«—¥‡æ‘Ë¡‡µ‘¡
l ª√‘¡“≥°“√∫√‘‚¿§ §«“¡™ÿ°¢ÕßºŸÈ¡’§«“¡‡ ’Ë¬ß (‡™ËπºŸÈ∑’Ë¡’§–·ππ AUDIT¡“°°«Ë“ ˜) „π°≈ÿË¡æπ—°ß“π

·π«∑“ß
l  √È“ß§«“¡µ√–Àπ—°∂÷ßº≈¢Õß°“√∫√‘‚¿§‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï∑’Ë¡’µËÕ»—°¬¿“æ°“√ª√–°Õ∫Õ“™’æ·≈–

À“√“¬‰¥È   º≈‘µ¿“æ¢Õßæπ—°ß“π·≈–Õß§Ï°√ „ÀÈ°—∫∑—ÈßºŸÈª√–°Õ∫°“√ æπ—°ß“π ·≈– —ß§¡‚¥¬√«¡ ∑—Èß°“√„π√–
∫∫  °“√®È“ßß“π„π·≈–πÕ°√–∫∫ 

l  π—∫ πÿπ„ÀÈ·µË≈– ∂“πª√–°Õ∫°“√¡’π‚¬∫“¬°“√®—¥°“√ª—≠À“®“°°“√∫√‘‚¿§‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï¢Õß 
 µπ‡Õß ‡™Ëπ √–∫∫°“√§—¥°√Õß·≈–™Ë«¬‡À≈◊ÕºŸÈ¡’§«“¡‡ ’Ë¬ßµËÕª—≠À“ °“√ÀÈ“¡°“√∫√‘‚¿§‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡ ÿ√“ 
 °ËÕπ·≈–¢≥–ªØ‘∫—µ‘ß“π °“√ÀÈ“¡¥◊Ë¡‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï„π ∂“πª√–°Õ∫°“√ °“√¡Õ∫√“ß«—≈„ÀÈ°—∫ºŸÈ 
 ∑’Ë “¡“√∂‡≈‘°¥◊Ë¡ ·≈–°“√ √È“ß∫√√¬“°“»∑’Ë π—∫ πÿπ°“√≈¥ ≈– ‡≈‘° ÿ√“ 

l  π—∫ πÿπ§Ë“π‘¬¡„π°“√‰¡Ë„™È‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï‡ªÁπ√“ß«—≈„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“πÀ√◊Õ¢Õß¢«—≠„π‡∑»°“≈µË“ßÊ  
 ·≈– π—∫ πÿπß“π©≈Õß —ß √√§Ï∑’Ëª√“»®“°·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï 

l  π—∫ πÿπ°“√ÀÈ“¡°“√„™È‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï‡ªÁπ§Ë“µÕ∫·∑π À√◊Õ∑¥·∑π À√◊Õ‡ªÁπ Ë«π¢Õß§Ë“µÕ∫·∑π 
 „π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π  

l  π—∫ πÿπ·≈– √È“ß§«“¡√Ë«¡¡◊Õ√–À«Ë“ßºŸÈª√–°Õ∫°“√ „π°“√ÀÈ“¡‰¡Ë„ÀÈ‡¬“«™π∑”ÀπÈ“∑’Ë∑’Ë‡°’Ë¬«¢ÈÕß°—∫ 
 °“√º≈‘µ °“√¢π Ëß °“√¢“¬ ‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï 

l æ—≤π“√–∫∫·√ß®Ÿß„®¢ÕßÀπË«¬ß“π·≈– ∂“πª√–°Õ∫°“√„π°“√®—¥°“√°—∫ª—≠À“®“°‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï
   ‡™Ëπ°“√„ÀÈ√“ß«—≈ °“√‡º¬·æ√Ëπ«—µ°√√¡¥’¥’ ·≈–√–∫∫¿“…’µË“ßÊ 

ı.ı ¬ÿ∑∏»“ µ√Ï∑’ËÀÈ“ °“√æ—≤π“°≈‰°°“√®—¥°“√·≈– π—∫ πÿπ∑’Ë‡¢È¡·¢Áß

§«“¡§“¥À«—ß:  √È“ß°≈‰° π—∫ πÿπ°√–∫«π°“√®—¥°“√ª—≠À“·Õ≈°ÕŒÕ≈ÏÕ¬Ë“ß¡’ª√– ‘∑∏‘º≈ 

ı.ı.Ò ¡“µ√°“√ √È“ß§«“¡¡ÿËß¡—Ëπ·≈–°“√¡’ Ë«π√Ë«¡¢Õß∑ÿ°¿“§ Ë«π ∑ÿ°√–¥—∫

·π«§‘¥æ◊Èπ∞“π·≈– ∂“π°“√≥Ï
°√–∫«π°“√π‚¬∫“¬·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï‡ªÁπæ◊Èπ∑’Ëπ‚¬∫“¬∑’Ë¡’∫∑∫“∑ °‘®°√√¡ ·≈–§«“¡‡§≈◊ËÕπ‰À«¢ÕßºŸÈ¡’ Ë

«π‡°’Ë¬«¢ÈÕß¡“°¡“¬ À≈“¬¿“§ Ë«π §«“¡¡ÿËß¡—Ëπ¢ÕßºŸÈ¡’ Ë«π‡°’Ë¬«¢ÈÕß‚¥¬‡©æ“–ºŸÈ°”Àπ¥π‚¬∫“¬·≈–ºŸÈ∫√‘À“√√–
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∫∫°“√π”π‚¬∫“¬‰ª„™È‡ªÁπª—®®—¬ ”§—≠µËÕ§«“¡ ”‡√Á®¢Õß°“√®—¥°“√ª—≠À“·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï  π‚¬∫“¬·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï¡’æ◊Èπ∑’Ë∑
“ßπ‚¬∫“¬°«È“ß §√Õ∫§≈ÿ¡æ◊Èπ∑’ËÀ≈“°À≈“¬¡“µ√°“√ ¥—ßπ—ÈπºŸÈ¡’ Ë«π‡°’Ë¬«¢ÈÕß∫“ß Ë«π®÷ß¡—°®”°—¥∫∑∫“∑¢ÕßµπÕ¬ŸË„π
æ◊Èπ∑’Ë∑’Ë¡’§«“¡ ”§—≠°—∫µπ ·≈–¬—ß¡’√–¥—∫°“√¡’ Ë«π√Ë«¡‡ªÁπ§√—Èß§√“« ‰¡ËµËÕ‡π◊ËÕß À≈“¬ Ë«π¡—°®–· ¥ß∫∑∫“∑‡©æ“–
æ◊Èπ∑’Ë∑’Ëµπ‡Õß√—∫√ŸÈ«Ë“ ”§—≠ À√◊Õ‡¡◊ËÕ°√–∫«π°“√π‚¬∫“¬Õ“®®– √È“ßº≈°√–∑∫µËÕº≈ª√–‚¬™πÏ·≈–§«“¡ π„®¢Õßµπ ·≈–
¡—°®–‰¡Ë π„®°√–∫«π°“√„π¢—ÈπµÕπ·≈–æ◊Èπ∑’ËÕ◊ËπÊ ·≈–„π ∂“π°“√≥Ïª—®®ÿ∫—π ÀπË«¬ß“π∑“ß —ß§¡Õ’°À≈“¬ Ë«π ÷́ËßπË“®–
¡’»—°¬¿“æµËÕ°√–∫«π°“√π‚¬∫“¬¬—ß‰¡Ë‰¥È· ¥ß∫∑∫“∑Õ¬Ë“ß‡µÁ¡∑’Ë  ª—®®—¬ ”§—≠¢Õß¢ÈÕ®”°—¥„π°“√¡’ Ë«π√Ë«¡¢Õß¿“§
 Ë«π‡À≈Ë“π’Èª√–°Õ∫‰ª¥È«¬ °“√¢“¥§«“¡‡ÀÁπæÈÕßµÈÕß°—π, ·π«§‘¥∑’Ë‡ÀÁπ«Ë“ª—≠À“·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï‡ªÁπª—≠À“√–¥—∫ª—®‡®°, 
°“√¢“¥°“√µ√–Àπ—°√ŸÈ∂÷ßº≈°√–∑∫¢Õß°“√∫√‘‚¿§‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈ÏµËÕ —ß§¡, ·≈–°“√¢“¥°“√ª√– “πß“π 

π‚¬∫“¬·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï¢Õßª√–‡∑»‰∑¬¬—ß„À È§«“¡ ”§ —≠° —∫¡“µ√°“√„π√–¥—∫ª√–‡∑»‡ª Áπ ”§ —≠ 
‚¥¬¡“µ√°“√„π√–¥—∫™ÿ¡™π √–¥—∫∑ÈÕß∂‘Ëπ ¬—ß‰¡Ë‰¥È√—∫§«“¡ ”§—≠‡∑Ë“∑’Ë§«√ ¥—ßπ—Èπ§«√¡’°≈‰°„π°“√æ—≤π“§«“¡√Ë«¡¡◊Õ·≈–
§«“¡‡ªÁπ‡®È“¢Õß¢ÕßÕß§Ï°√·≈–ÀπË«¬ß“π„π√–¥—∫∑ÈÕß∂‘Ëπ∑—Èß∑’ËÕ¬ŸË„π Ë«π√“™°“√·≈–∑’Ë¡“®“°°“√‡≈◊Õ°µ—Èß µËÕ°“√®—¥°“√°—
∫ª—≠À“®“°°“√∫√‘‚¿§‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï„π∑ÈÕß∂‘Ëπ ‚¥¬‡©æ“–∫∑∫“∑„π°“√æ—≤π“π‚¬∫“¬∑’Ë¡’§«“¡‡À¡“– ¡°—
∫∑ÈÕß∂‘Ëππ—ÈπÊ ·≈–°“√π”π‚¬∫“¬·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï∑—Èß„π√–¥—∫™“µ‘·≈–√–¥—∫∑ÈÕß∂‘Ëπ‰ªªØ‘∫—µ‘„π∑ÈÕß∑’Ë¢Õßµπ‡Õß  

·π«∑“ß
l ¬°√–¥—∫„ÀÈª—≠À“®“°°“√∫√‘‚¿§‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï‡ªÁπ«“√–·ÀËß™“µ‘·≈–«“√–·ÀËß∑ÈÕß∂‘Ëπ
l  √È“ß§«“¡¡’ Ë«π√Ë«¡·≈–§«“¡‡ªÁπ‡®È“¢Õß ·°Ë∑ÿ°¿“§ Ë«π„π°“√§«∫§ÿ¡·≈–≈¥ª—≠À“®“°°“√∫√‘‚¿§ 

 ‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï ‚¥¬‡©æ“–Õ¬Ë“ß¬‘Ëß„π°√–∫«π°“√π‚¬∫“¬·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï„π√–¥—∫æ◊Èπ∑’Ë √«¡∂÷ß°“√ 
 ª√– “πß“π·≈– ◊ËÕ “√√–À«Ë“ß¿“§ Ë«πµË“ßÊ

l „ÀÈ§ÿ≥§Ë“ (policy value)„π°“√®—¥°“√°—∫ª—≠À“®“°°“√∫√‘‚¿§‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï°—∫∫∑∫“∑¢Õß∑ÿ° 
 ¿“§ Ë«π 

l  Ëß‡ √‘¡°“√‡ªÁπ·∫∫Õ¬Ë“ß∑’Ë¥’µËÕ —ß§¡ ·≈–µËÕ°—π·≈–°—π „π°“√®—¥°“√°—∫ª—≠À“®“°‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï

ı.ı.Ú ¡“µ√°“√ Ëß‡ √‘¡§«“¡‚ª√Ëß„ „π°√–∫«π°“√ 

·π«§‘¥æ◊Èπ∞“π·≈– ∂“π°“√≥Ï

°√–∫«π°“√π‚¬∫“¬·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï„πª√–‡∑»‰∑¬‡ªÁπ°√–∫«π°“√∑’Ë‰¥È√—∫Õ‘∑∏‘æ≈®“°§ÿ≥§Ë“ (value) º≈ª√–
‚¬™πÏ (interest) ·≈– ·π«§‘¥ (ideology) À≈“¬ª√–°“√∑’Ë¡’µËÕ°“√∫√‘‚¿§‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï ∏ÿ√°‘®∑’Ë‡°’Ë¬«¢ÈÕß 
º≈°√–∑∫®“°°“√∫√‘‚¿§‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï ·≈–°“√®—¥°“√°—∫º≈°√–∑∫ ́ ÷Ëßª—®®—¬‡À≈Ë“π’È¡’∑—Èß∑’Ë¡’§«“¡ Õ¥§≈ÈÕß·≈–
¢—¥·¬ÈßµËÕ°—π·≈–°—π °“√‡º™‘≠ÀπÈ“·≈–¿“«–·¢Ëß¢—π¢Õß·π«§‘¥·≈–§ÿ≥§Ë“∑’Ë¢—¥·¬Èß°—π®÷ßæ∫‰¥È„π‡°◊Õ∫∑ÿ°Õß§Ïª√–
°Õ∫¢Õß°√–∫«π°“√  

„π¿“æ√«¡¢Õß°√–∫«π°“√„πª√–‡∑»‰∑¬æ∫«Ë“ √–¥—∫Õ‘∑∏‘æ≈µËÕ°√–∫«π°“√¢ÕßºŸÈ¡’ Ë«π‡°’Ë¬«¢ÈÕß∂Ÿ°°
”Àπ¥‚¥¬À°°≈ÿË¡ª—®®—¬ ‰¥È·°Ë ∑√—æ¬“°√, °“√∫√‘À“√®—¥°“√, ™ËÕß∑“ß¢ÕßÕ‘∑∏‘æ≈, °“√¡’Õ¬ŸË¢ÕßºŸÈ¡’ Ë«π‡°’Ë¬«¢ÈÕßΩË“
¬µ√ß¢È“¡, °“√√—∫√ŸÈ¢ÕßºŸÈ∫√‘À“√·≈–‡®È“ÀπÈ“∑’Ë√—∞ ·≈– ®—ßÀ«–‡«≈“·≈– ∂“π∑’Ë¢Õß°‘®°√√¡ °“√ √È“ßÕ‘∑∏‘æ≈µËÕ°√–
∫«π°“√¢Õß‡§√◊Õ¢Ë“¬¬—ßµÈÕßÕ“»—¬°“√®—¥°“√∑’Ë¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ∑—Èß„π√–¥—∫Õß§Ï°√·≈–‡§√◊Õ¢Ë“¬ √«¡∂÷ß°“√∫√‘À“√®—
¥°“√§«“¡ —¡æ—π∏Ï√–À«Ë“ß ¡“™‘°¿“§’¿“¬„π‡§√◊Õ¢Ë“¬¥È«¬ „πª√–‡¥Áπ™ËÕß∑“ß°“√· ¥ßÕ”π“®π—Èπ °“√¡’µ—«·∑π 
(representation) Õ¬ŸË„π‡«∑’∑“ßπ‚¬∫“¬‡ªÁπ‡ß◊ËÕπ‰¢ ”§—≠ „πÀ≈“¬‡Àµÿ°“√≥ÏºŸÈ¡’ Ë«π‡°’Ë¬«¢ÈÕß∑’Ë‰¡Ë‡ªÁπ∑“ß°“√µÈÕß· ¥
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ßÕ‘∑∏‘æ≈ºË“πµ—«·∑π (nominee) ∑—Èß∑’Ë‡ªÁπ‡®È“ÀπÈ“∑’Ë¢Õß√—∞·≈–¿“§‡Õ°™π „πÀ≈“¬°√≥’°“√¡’ Ë«π√Ë«¡¢Õß°≈ÿË¡Õÿµ “À
°√√¡ ÿ√“·≈–∏ÿ√°‘®∑’Ë‡°’Ë¬«¢ÈÕß √«¡‰ª∂÷ßÕ‘∑∏‘æ≈¢Õß§«“¡ —¡æ—π∏ÏµËÕ‡®È“ÀπÈ“∑’Ë¢Õß√—∞ ¡’º≈°√–∑∫„π·ßË≈∫µËÕ°√–∫«π°
“√π‚¬∫“¬„π¡ÿ¡¡Õß∑“ß ÿ¢¿“æ 

°“√®—¥°“√°—∫ª—≠À“®“°°“√∫√‘‚¿§‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï®÷ß§«√‡ªÁπ°√–∫«π°“√∑’Ë‚ª√Ëß„  ‰√Èº≈ª√–‚¬™πÏ∑—
∫´ÈÕπ ·≈–‡ªÁπ‰ª‡æ◊ËÕª°ªÈÕß·≈– Ëß‡ √‘¡º≈ª√–‚¬™πÏ¢Õß “∏“√≥–

·π«∑“ß
l æ—≤π“√–∫∫‡ΩÈ“√–«—ß°“√ª°ªÈÕßº≈ª√–‚¬™πÏ∑“ß∏ÿ√°‘®∫πº≈°√–∑∫¢Õß —ß§¡ „π°√–∫«π°“√®—¥°“√°—∫ 

 ª—≠À“®“°°“√∫√‘‚¿§‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï„π∑ÿ°√–¥—∫ ‚¥¬‡©æ“–„π¢—ÈπµÕπ°“√µ—¥ ‘π„®‡™‘ßπ‚¬∫“¬
l  √È“ß§«“¡‡™◊ËÕ¡—Ëπ«Ë“°“√æ—≤π“¡“µ√°“√·≈–π‚¬∫“¬„¥Ê∑’Ë¡’À√◊ÕÕ“®®–¡’º≈°√–∑∫µËÕª—≠À“®“°‡§√◊ËÕß 

 ¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï √«¡∂÷ß°“√‡®√®“¢ÈÕµ°≈ß°“√§È“ ®–µÈÕß‡ªÁπ‰ª‡æ◊ËÕ°“√§«∫§ÿ¡ª—≠À“ ·≈–/À√◊Õ ‰¡Ë‡ªÁπ 
 ‡ß◊ËÕπ‰¢·≈–/À√◊ÕÕÿª √√§µËÕ°“√§«∫§ÿ¡ª—≠À“®“°°“√∫√‘‚¿§‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï

ı.ı.Û ¡“µ√°“√ Ëß‡ √‘¡„ÀÈ‡ªÁπ°√–∫«π°“√∑’Ë¡’√“°∞“π®“°Õß§Ï§«“¡√ŸÈ·≈–°“√‡√’¬π√ŸÈ√Ë«¡°—π

·π«§‘¥æ◊Èπ∞“π·≈– ∂“π°“√≥Ï

¢ÈÕ®”°—¥ ”§—≠Õ’°ª√–°“√Àπ÷Ëß¢Õß°√–∫«π°“√π‚¬∫“¬·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï„πª√–‡∑»‰∑¬ §◊Õª—≠À“°“√π”Õß§Ï§«“¡
√ŸÈ∑“ß«‘™“°“√¡“„™Èª√–‚¬™πÏ„π°√–∫«π°“√ «“∑°√√¡‡™‘ßπ‚¬∫“¬¡—°Õ“»—¬¢ÈÕ¡Ÿ≈™ÿ¥‡¥‘¡´È”Ê ∑—Èß®“° ‘Ëßæ‘¡æÏ °“√ ”√«® 
·≈–°“√«‘®—¬  πÕ°®“°π—Èπ°“√π”Õß§Ï§«“¡√ŸÈ ‰ª„™È„π°√–∫«π°“√¬—ß¡’®ÿ¥ÕËÕπÀ≈“¬ª√–‡¥Áπ °“√∂°‡∂’¬ß∑“ßπ‚¬∫“¬ 
(policy debate) ∑“ß ◊ËÕ “√¡«≈™π¬—ßÕ“»—¬§«“¡§‘¥‡ÀÁπ Ë«πµ—«·≈–®ÿ¥¬◊π¢ÕßºŸÈ∂°‡∂’¬ß¡“°°«Ë“Õ“»—¬À≈—°∞“π∑“ß«‘
™“°“√  ∂“π°“√≥Ï¥—ß°≈Ë“«‡ªÁπº≈®“° “¡Õß§Ïª√–°Õ∫ ”§—≠ §◊Õ §«“¡æ√ÈÕ¡¢ÕßÕß§Ï§«“¡√ŸÈ ‚¥¬‡©æ“–¥È“ππ‚¬∫
“¬·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï‚¥¬µ√ß, ¢ÈÕ®”°—¥¥È“π§«“¡æ√ÈÕ¡¢ÕßÕß§Ï§«“¡√ŸÈ∑’Ëπ”¡“„™È„π°√–∫«π°“√ ∑—Èß¥È“π°“√ª√–¬ÿ°µÏ„™ÈÕß
§Ï§«“¡√ŸÈπ”‡¢È“¡“®“°µË“ßª√–‡∑»„π∫√‘∫∑¢Õßª√–‡∑»‰∑¬ ·≈–¢ÈÕ®”°—¥¥È“π»—°¬¿“æ„π°“√ —ß‡§√“–ÀÏÕß§Ï§«“¡√ŸÈ,  
·≈–»—°¬¿“æ¢Õß√–∫∫‡™◊ËÕ¡‚¬ßß“π«‘™“°“√‰ª ŸË°√–∫«π°“√π‚¬∫“¬ ‡™Ëπ°“√ ◊ËÕ “√°—∫ºŸÈ°”Àπ¥π‚¬∫“¬\

πÕ°®“°π— Èπ°“√„™È°√–∫«π°“√‡ªÁπ°“√‡√’¬π√Ÿ È√ Ë«¡°—π¢ÕßºŸ È¡ ’ Ë«π‡°’ Ë¬«¢ÈÕß·≈– —ß§¡‚¥¬√«¡ ∑—
Èß„π Ë«π°“√∑”§«“¡‡¢È“„®°—∫ª—≠À“ ·≈–π‚¬∫“¬·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï ®–‡ªÁπ°“√ √È“ß»—°¬¿“æ„π°“√®—¥°“√°—∫ª—
≠À“®“°·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï¢Õß —ß§¡Õ¬Ë“ß¬—Ëß¬◊π„π√–¬–¬“«   

·π«∑“ß 
l  π—∫ πÿπ°“√ √È“ß·≈–‡º¬·æ√Ë§«“¡√ŸÈ ∂÷ß ∂“π°“√≥Ï·≈–°≈‰°¢Õßª—≠À“®“°°“√∫√‘‚¿§‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡  

·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï ·≈–§«“¡®”‡ªÁπ §«“¡‡À¡“– ¡ ª√– ‘∑∏‘º≈ ·≈–§«“¡§ÿÈ¡§Ë“¢Õß¡“µ√°“√µË“ßÊ „π°“√  
§«∫§ÿ¡ª—≠À“ ‡™ËπºË“π°“√æ—≤π“»—°¬¿“æ∑“ß«‘™“°“√¥È“ππ‚¬∫“¬·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï ·≈–æ—≤π“   
°√–∫«π°“√ ◊ËÕ “√ ·≈–°≈‰°°“√π”§«“¡√ŸÈ ‰ª„™È„π°√–∫«π°“√π‚¬∫“¬

l æ—≤π“™ËÕß∑“ß°“√ ◊ËÕ “√·°ËºŸÈ¡’ Ë«π‡°’Ë¬«¢ÈÕß·≈– —ß§¡‚¥¬√«¡ ºË“π∑—Èß‚§√ß √È“ß∑’Ë‡ªÁπ∑“ß°“√‡™Ëπ¿“¬ 
 „µÈ‚§√ß √È“ß¢Õß§≥–°√√¡°“√π‚¬∫“¬·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï ·≈–ºË“π√–∫∫ ◊ËÕ¡«≈™π·≈–°“√√≥√ß§Ï “∏“√≥– 

l æ—≤π“√–∫∫°“√µ√«® Õ∫·≈–µ‘¥µ“¡ª√–‡¡‘πº≈ °“√¥”‡π‘π°“√·≈–º≈≈—æ∏Ï¢Õßπ‚¬∫“¬·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï 
 ·∫∫¡’ Ë«π√Ë«¡
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ı.ı.Ù  ¡“µ√°“√ª°ªÈÕß§«“¡‡¢È¡·¢Áß¢Õßπ‚¬∫“¬·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï®“°º≈°√–∑∫¢Õß¢ÈÕµ°≈ß°“√§È“√–

À«Ë“ßª√–‡∑» 

·π«§‘¥æ◊Èπ∞“π·≈– ∂“π°“√≥Ï
·π«§‘¥°“√§È“‡ √’¡’§«“¡¢—¥·¬ÈßµËÕ·π«§‘¥π‚¬∫“¬·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï π‚¬∫“¬°“√§È“‡ √’¡’º≈„ÀÈºŸÈ∫√‘‚¿§‡¢È“∂÷ß‡§√◊Ë

Õß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï‰¥ÈßË“¬¢÷Èπ „π√“§“∑’Ë∂Ÿ°≈ß ®“°°“√≈¥Õ—µ√“¿“…’·≈–§Ë“∏√√¡‡π’¬¡µË“ßÊ·≈–°“√‚¶…≥“‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ
≈°ÕŒÕ≈Ï ∑’Ë ”§—≠∑’Ë ÿ¥ ·π«§‘¥°“√§È“‡ √’¬—ß¡’ Ë«π ”§—≠∑”„ÀÈª√–‡∑»µË“ßÊµÈÕß≈¥∑Õπ§«“¡‡¢È¡·¢Áß¢Õßπ‚¬∫“¬·Õ≈°
ÕŒÕ≈Ï ‡™Ëπ°“√¬°‡≈‘°·≈–≈¥Õ—µ√“¿“…’ª√–‡¿∑µË“ßÊ °“√¬°‡≈‘°¡“µ√°“√°“√§«∫§ÿ¡°“√‡¢È“∂÷ß‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï 
·≈– §≈“¬§«“¡‡¢È¡¢Èπ¢Õß¡“µ√°“√°“√§«∫§ÿ¡‚¶…≥“‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï

°“√‡®√®“¢ÈÕµ°≈ß∑“ß°“√§È“√–À«Ë“ßª√–‡∑»¡—°®–¥”‡π‘π°“√„π«ß·§∫ ¥”‡π‘π°“√‚¥¬‡®È“ÀπÈ“¢Õß√—
∞∫“ß¿“§ Ë«π ‚¥¬¡‘‰¥È‡ª‘¥‡º¬µËÕ “∏“√≥– π—°«‘™“°“√·≈–¿“§ª√–™“ —ß§¡¡—°‰¡Ë¡’‚Õ°“ ‡¢È“‰ª¡’ Ë«π√Ë«¡À√◊Õ·¡È°√
–∑—Ëßµ‘¥µ“¡§«“¡§◊∫ÀπÈ“„π°√–∫«π°“√ ·µË„π∑“ß°≈—∫°—π °≈—∫æ∫«Ë“‡ªÁπ°√–∫«π°“√∑’Ë‰¥È√—∫Õ‘∑∏‘æ≈®“°°≈ÿË¡∏ÿ√°‘®º≈
ª√–‚¬™πÏµË“ßÊ ·π«§‘¥°“√§È“‡ √’„πª—®®ÿ∫—π¬—ß¡‘‰¥È§”π÷ß∂÷ßº≈°√–∑∫‡™‘ß≈∫¢Õß°“√∫√‘‚¿§‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï‡∑Ë“∑’Ë§
«√ ‚¥¬„π°“√‡®√®“¢ÈÕµ°≈ß°“√§È“µË“ßÊπ—Èπ ¡—°®–∂◊Õ«Ë“‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï‡ªÁπ Á̄ t ‘π§È“∏√√¡¥“‘̄ t ‰¡ËµË“ß®“° ‘π§È“∑—
Ë«‰ªÕ◊ËπÊ ´÷Ëß‡ªÁπ·π«§‘¥∑’Ë∂◊Õ«Ë“°“√¢¬“¬µ—«¢Õßµ≈“¥‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï®–‡ªÁπª√–‚¬™πÏµËÕ —ß§¡ 

ª√–‡∑»‰∑¬µ°‡ªÁπ‡ªÈ“À¡“¬„π°“√„™Èª√–‚¬™πÏ®“°°“√‡®√®“¢ÈÕµ°≈ß°“√§È“ Õß§Ï°√ÀπÈ“©“°¢ÕßÕÿµ “À°
√√¡ ÿ√“‰¥È°”Àπ¥ª√–‡∑»‰∑¬„ÀÈ‡ªÁπ‡ªÈ“À¡“¬„π°“√‡ª‘¥µ≈“¥‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï Õÿµ “À°√√¡ ÿ√“‚¥¬‡©æ“–ºŸÈª√–
°Õ∫°“√¢È“¡™“µ‘ ‡ªÁπºŸÈ ‰¥È√—∫º≈ª√–‚¬™πÏ®“°√–∫∫°“√§È“‡ √’∑’Ë¡’¢ÈÕµ°≈ß°“√§È“‡ªÁπ‡§√◊ËÕß¡◊Õ Õÿµ “À°√√¡ ÿ√“‰¥Èª√–
°“»®ÿ¥¬◊π™—¥‡®π„π°“√„™Èª√–‚¬™πÏ®“°°≈‰°°“√§È“‡ √’‡æ◊ËÕº≈—°¥—π„ÀÈ√—∞∫“≈¢Õßª√–‡∑»µË“ßÊ¬°‡≈‘°°Æ√–‡∫’¬∫∑’ËÕÿµ 
“À°√√¡ ÿ√“‡ÀÁπ«Ë“‡ªÁπ¢ÈÕ®”°—¥„π°“√¢¬“¬µ—«¢Õß∏ÿ√°‘® 

·π«∑“ß
l  π—∫ πÿπ°“√∂Õπ(bracketing)‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï·≈–∫√‘°“√∑’Ë‡°’Ë¬«¢ÈÕßÕÕ°®“°¢ÈÕµ°≈ß°“√§È“·≈– 

 º≈°√–∑∫∑’Ëæ÷ß¡’ ·≈–/À√◊Õ °“√≈–‡«Èπ°“√∫√√®ÿ‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï‡¢È“‡ªÁπ√“¬™◊ËÕ ‘π§È“¿“¬„µÈ¢ÈÕ 
 µ°≈ß°“√§È“‡ √’√–À«Ë“ßª√–‡∑» (list of commitment) ∑—Èß„π√–¥—∫∑«‘¿“§’ ·≈–æÀÿ¿“§’ 

l  π—∫ πÿπ°“√ªÈÕß°—ππ‚¬∫“¬·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï®“°º≈°√–∑∫®“°¢ÈÕµ°≈ß°“√§È“‡ √’ √«¡∂÷ß  æ‘®“√≥“æ—≤π“ 
 π‚¬∫“¬·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï¢Õßª√–‡∑»‡æ◊ËÕ™¥‡™¬º≈°√–∑∫À“°À≈’°‡≈’Ë¬ß‰¡Ë‰¥È ‚¥¬µÈÕß‡πÈπ∑’Ë¡“µ√°“√∑’Ë¡’ 
 ª√– ‘∑∏‘º≈·≈–§«“¡§ÿÈ¡§Ë“ ‡™Ëπ°“√ª√—∫‡æ‘Ë¡Õ—µ√“¿“…’ √√æ “¡‘µ‡æ◊ËÕ™¥‡™¬¿“…’»ÿ≈°“°√∑’Ë≈¥≈ß 

l æ—≤π“°√–∫«π°“√‡®√®“µËÕ√Õß¢ÈÕµ°≈ß°“√§È“‡ √’√–À«Ë“ßª√–‡∑» ‚¥¬‡©æ“–„πª√–‡¥Áπ∑’Ë‡°’Ë¬«¢ÈÕß°—∫ 
 ‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï „ÀÈ§«“¡‚ª√Ëß„  ·≈–¡’ Ë«π√Ë«¡Õ¬Ë“ß°«È“ß¢«“ß ‚¥¬≈¥Õ‘∑∏‘æ≈∑“ßµ√ß·≈–∑“ß 
 ÕÈÕ¡®“°Õÿµ “À°√√¡ ÿ√“

l æ—≤π“°“√‡√’¬π√ŸÈ√Ë«¡°—π¢Õß —ß§¡∑ÿ°¿“§ Ë«π∂÷ßº≈°√–∑∫¢Õß¢ÈÕµ°≈ß°“√§È“‡ √’∑’Ë¡’µËÕ ‘π§È“∑’Ë¡’º≈ 
 °√–∑∫µËÕ ÿ¢¿“æ

ı.ı.ı ¡“µ√°“√√≥√ß§Ï “∏“√≥–‡æ◊ËÕ π—∫ πÿππ‚¬∫“¬·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï 

·π«§‘¥æ◊Èπ∞“π·≈– ∂“π°“√≥Ï
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¡“µ√°“√°“√√≥√ß§Ï “∏“√≥– ·¡È«Ë“®–‰¡Ë¡’º≈„π°“√ª√—∫‡ª≈’Ë¬πæƒµ‘°√√¡°“√∫√‘‚¿§ ÿ√“ ·µË¡’∫∑∫“∑ ”§—
≠„π°“√ π—∫ πÿπ¡“µ√°“√Õ◊ËπÊ¢Õßπ‚¬∫“¬·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï ∑—Èß π—∫ πÿπ°“√√—∫√ŸÈ¢Õß —ß§¡ ·≈– π—∫ πÿπ§«“¡‡¢È¡·¢Áß¢Õß
°“√π”π‚¬∫“¬‰ªªØ‘∫—µ‘ 

·π«∑“ß
l  Ëß‡ √‘¡„™È°“√√≥√ß§Ï “∏“√≥–‡æ◊ËÕ π—∫ πÿπ¡“µ√°“√Õ◊ËπÊ ∑—Èß§«“¡‡¢È¡·¢Áß¢Õß°“√∫—ß§—∫„™È°ÆÀ¡“¬ 

 ·≈–°“√‡º¬·æ√Ëª√–™“ —¡æ—π∏Ï

ˆ ∫∑∫“∑¢ÕßºŸÈ¡’ Ë«π‡°’Ë¬«¢ÈÕß„π°“√®—¥°“√°—∫ª—≠À“®“°‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï 

ˆ.Ò ∫∑∫“∑¢Õß√—∞∫“≈ 
l ª√–°“»§«“¡¡ÿËß¡—Ëπ·≈–· ¥ß§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫‡™‘ßª√–®—°…Ï„π°“√®—¥°“√ª—≠À“®“°°“√∫√‘‚¿§‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡ 

 ·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï ‚¥¬„ÀÈ§«“¡ ”§—≠°—∫°“√ª°ªÈÕß ÿ¢¿“«– §«“¡Õ¬ŸË‡¬Áπ‡ªÁπ ÿ¢ ·≈–º≈ª√–‚¬™πÏ “∏“√≥– 
 ¢Õßª√–™“™π‰∑¬ √«¡∂÷ß°“√‡ªÁπ·∫∫Õ¬Ë“ß∑’Ë¥’µËÕ —ß§¡

l ∑”§«“¡‡¢È“„®∂÷ß§«“¡√ÿπ·√ß  ∂“π°“√≥Ï ≈—°…≥– ¢Õßº≈°√–∑∫®“°°“√∫√‘‚¿§‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï  
 ·≈–ª—®®—¬∑’Ë‡°’Ë¬«¢ÈÕß ‡æ◊ËÕæ—≤π“π‚¬∫“¬·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï∑’Ë¡’ª√– ‘∑∏‘º≈·≈–§«“¡§ÿÈ¡§Ë“

l  √È“ß§«“¡‚ª√Ëß„ ·≈–°“√¡’ Ë«π√Ë«¡¢Õß¿“§ Ë«π«‘™“°“√·≈–ª√–™“ —ß§¡∑’Ë‰¡Ë¡’º≈ª√–‚¬™πÏ∑—∫´ÈÕπ „π 
 °√–∫«π°“√π‚¬∫“¬·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï ∑—Èß¢—ÈπµÕπ°“√æ—≤π“π‚¬∫“¬ °“√π”π‚¬∫“¬‰ªªØ‘∫—µ‘ ·≈–°“√ 
 µ‘¥µ“¡ª√–‡¡‘πº≈

ˆ.Ú ∫∑∫“∑¢Õß¿“§ ÿ¢¿“æ
l ∑”§«“¡‡¢È“„®∂÷ß ¿“æª—≠À“·≈–°≈‰°„π°“√®—¥°“√°—∫ª—≠À“®“°°“√∫√‘‚¿§‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï ·≈– 

 √Ë«¡ √È“ß§«“¡µ√–Àπ—°¢Õß —ß§¡ ·≈– π—∫ πÿπ∑—»π§µ‘¢Õß —ß§¡∑’Ë‡Õ◊ÈÕµËÕ°“√®—¥°“√ª—≠À“
l ¡’ Ë«π√Ë«¡„π°“√®—¥°“√°—∫ª—≠À“·Õ≈°ÕŒÕ≈ÏºË“π°≈‰°°“√ √È“ß‡ √‘¡ ÿ¢¿“æ
l „ÀÈ§«“¡ ”§—≠°—∫°“√§—¥°√ÕßºŸÈ¡’§«“¡‡ ’Ë¬ß·≈–∫”∫—¥√—°…“ºŸÈ¡’ª—≠À“„πß“π∫√‘°“√ ÿ¢¿“æ  
     

ˆ.Û ∫∑∫“∑¢Õß¿“§‡»√…∞°‘®
l ∑”§«“¡‡¢È“„® µ√–Àπ—°√ŸÈ∂÷ß§«“¡ —¡æ—π∏Ï√–À«Ë“ß°“√∫√‘‚¿§‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï°—∫º≈‡ ’¬∑“ß‡»√…∞°‘® 

 ·≈– —ß§¡ 
l æ—≤π“π‚¬∫“¬·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï ‚¥¬‡©æ“– ¡“µ√°“√¿“…’·≈–√“§“, °“√§«∫§ÿ¡°“√‡¢È“∂÷ß ·≈–°“√§«∫§ÿ¡ 

 ‚¶…≥“ ‡æ◊ËÕ‡ªÁπ°≈‰°„π°“√æ—≤π“‡»√…∞°‘®·≈– —ß§¡¢Õßª√–‡∑»„π√–¬–¬“«  

ˆ.Ù ∫∑∫“∑¢ÕßÀπË«¬ß“π√—∞¿“§ —ß§¡ °“√»÷°…“ ºŸÈ√—°…“§«“¡ ß∫¢Õß —ß§¡
l ∑”§«“¡‡¢È“„® µ√–Àπ—°√ŸÈ∂÷ß§«“¡ —¡æ—π∏Ï√–À«Ë“ß°“√∫√‘‚¿§‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï°—∫º≈‡ ’¬∑“ß —ß§¡ „π 

 ¥È“π∑’ËÀπË«¬ß“π‡°’Ë¬«¢ÈÕß  
l ¥”‡π‘πß“π√Ë«¡°—∫§√Õ∫§√—«·≈–™ÿ¡™π „π°“√ Õ¥ ËÕß §—¥°√Õß „ÀÈ§«“¡√ŸÈ ·≈–ªÈÕß°—π°“√¥◊Ë¡ ÿ√“„π 

 °≈ÿË¡‡¬“«™π
l ¡’ Ë«π√Ë«¡„π°√–∫«π°“√°“√®—¥°“√°—∫ª—≠À“®“°‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï∑—Èß„π√–¥—∫ª√–‡∑»·≈–æ◊Èπ∑’Ë 
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ˆ.ı ∫∑∫“∑¢ÕßÕß§Ï°“√ª°§√Õß Ë«π∑ÈÕß∂‘Ëπ
l æ—≤π“¡“µ√°“√¢Õßπ‚¬∫“¬·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï∑’Ë‡À¡“– ¡°—∫ ¿“æª—≠À“·≈–∑√—æ¬“°√¢Õßæ◊Èπ∑’Ë ‚¥¬‡©æ“– 

 ·π«∑“ß°“√®—¥‡°Á∫¿“…’·≈–§Ë“§Ë“∏√√¡‡π’¬¡∑’Ë‡°’Ë¬«¢ÈÕß°—∫°“√¢“¬ ÿ√“ ·π«∑“ß°“√ÕÕ°„∫Õπÿ≠“µ¢“¬ 
  ÿ√“·≈–‡ß◊ËÕπ‰¢∑’Ë‡°’Ë¬«¢ÈÕß ·≈–°“√®—¥°‘®°√√¡ª≈Õ¥‡À≈È“ 

l °”Àπ¥ ∂“π°“√≥Ï°“√∫√‘‚¿§·≈–§«“¡‡¢È¡·¢Áß¢Õßπ‚¬∫“¬·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï∑ÈÕß∂‘Ëπ‡ªÁπµ—«™’È«—¥§«“¡°È“«ÀπÈ“  
 ‡æ◊ËÕæ—≤π“·√ß®Ÿß„® ”À√—∫Õß§Ï°“√ª°§√Õß Ë«π∑ÈÕß∂‘Ëπ 

l  π—∫ πÿπ°“√π”π‚¬∫“¬·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï√–¥—∫ª√–‡∑»‰ªªØ‘∫—µ‘„π√–¥—∫æ◊Èπ∑’Ë
l µ‘¥µ“¡  ∂“π°“√≥Ï°“√∫√‘‚¿§‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï·≈–º≈°√–∑∫„πæ◊Èπ∑’Ë

ˆ.ˆ ∫∑∫“∑¢ÕßÕÿµ “À°√√¡ ÿ√“ ∏ÿ√°‘®°“√§È“ª≈’°·≈–®ÿ¥¢“¬‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï
l ªØ‘∫—µ‘µ“¡°Æ√–‡∫’¬∫¢ÈÕ∫—ß§—∫¡“µ√°“√µË“ßÊ¢Õßπ‚¬∫“¬·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï„π√–¥—∫ª√–‡∑»·≈–æ◊Èπ∑’ËÕ¬Ë“ß 

 ‡§√Ëß§√—¥
l ‰¡Ë∑”°“√µ≈“¥„π™ËÕß∑“ß∑’Ë‡¬“«™π “¡“√∂‡¢È“∂÷ß¢ÈÕ¡Ÿ≈π—Èπ‰¥È‚¥¬ßË“¬ À√◊Õ‡æ◊ËÕ √È“ß§«“¡ª√–∑—∫„® ∑—» 

 §µ‘∑’Ë¥’¢Õß‡¬“«™πµËÕ°“√∫√‘‚¿§‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï µËÕ ‘π§È“ ·≈–µËÕºŸÈª√–°Õ∫°“√ ∑—Èß„π™ËÕß∑“ß∑’Ë 
 §«∫§ÿ¡¥È«¬°ÆÀ¡“¬·≈–™ËÕß∑“ßÕ◊ËπÊ ∑“ßÕÈÕ¡À√◊Õ‚¥¬·Õ∫·Ωß

l ‰¡Ë¢—¥¢«“ß°√–∫«π°“√®—¥°“√°—∫ª—≠À“·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï∑—Èß„π√–¥—∫ª√–‡∑»·≈–æ◊Èπ∑’Ë „π≈—°…≥–°“√ª°ªÈÕß 
 º≈ª√–‚¬™πÏ∑“ß∏ÿ√°‘®¢Õßµπ∫πº≈°√–∑∫¢Õß “∏“√≥–·≈– —ß§¡‚¥¬√«¡ 

ˆ.˜ ∫∑∫“∑¢Õß¿“§ª√–™“ —ß§¡·≈–Õß§Ï°√æ—≤π“‡Õ°™π π“¬®È“ß  ∂“πª√–°Õ∫°“√ Õß§Ï°√·√ßß“π
l ∑”§«“¡‡¢È“„®°—∫ ¿“æª—≠À“·≈–°≈‰°„π°“√®—¥°“√°—∫ª—≠À“®“°°“√∫√‘‚¿§‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï 
l À≈’°‡≈’Ë¬ßπ‚¬∫“¬ À√◊Õ¡“µ√°“√„¥∑’ËÕ“®®–¡’º≈°√–∑∫‡™‘ß≈∫µËÕ ∂“π°“√≥Ïª—≠À“®“°‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒ

Õ≈Ï
l ‡ΩÈ“√–«—ß ∂“π°“√≥Ï°“√∫√‘‚¿§‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï·≈–º≈°√–∑∫ „π™ÿ¡™π/¢Õ∫‡¢µæ◊Èπ∑’Ë¢Õßµπ
l æ—≤π“¡“µ√°“√µË“ßÊ„π°“√®—¥°“√°—∫ª—≠À“‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈ÏÕ¬Ë“ß¡’ª√– ‘∑∏‘º≈·≈–§ÿÈ¡§Ë“
l  π—∫ πÿπ°“√¥”‡π‘πß“π¢Õß¿“§√—∞„π°“√®—¥°“√°—∫ª—≠À“®“°‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï  

ˆ.¯ ∫∑∫“∑¢ÕßΩË“¬«‘™“°“√ ·≈– ◊ËÕ¡«≈™π
l ¡’ Ë«π„π°“√ √È“ß·≈–‡º¬·æ√Ë§«“¡√ŸÈ§«“¡‡¢È“„® ∂÷ß ¿“æª—≠À“, °≈‰°·≈–§«“¡®”‡ªÁπ„π°“√®—¥°“√ 

 °—∫ª—≠À“®“°°“√∫√‘‚¿§‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï¢Õß —ß§¡ ·≈– Ëß‡ √‘¡∑—»π§µ‘¢Õß —ß§¡„π°“√®—¥°“√°—∫ 
 ª—≠À“®“°‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï

l À≈’°‡≈’Ë¬ß°“√°√–∑”„¥Õ“®®–¡’º≈°√–∑∫‡™‘ß≈∫µËÕ ∂“π°“√≥Ïª—≠À“®“°‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï ‡™Ëπ°“√ 
 µ°‡ªÁπ‡§√◊ËÕß¡◊Õ„π°“√ª°ªÈÕßº≈ª√–‚¬™πÏ∑“ß∏ÿ√°‘®¢ÕßÕÿµ “À°√√¡ ÿ√“∫πº≈°√–∑∫¢Õß “∏“√≥– 
 ·≈– —ß§¡‚¥¬√«¡ 

l ∑”ß“πÕ¬Ë“ß„°≈È™‘¥°—∫∑ÿ°¿“§ Ë«π „π°“√ π—∫ πÿπ°√–∫«π°“√π‚¬∫“¬·Õ≈°ÕŒÕ≈Ï∑’Õ¬Ë“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ
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∫√√≥“πÿ°√¡

°√¡»ÿ≈°“°√ °√–∑√«ß°“√§≈—ß. √“¬ß“π ∂‘µ‘°“√π”‡¢È“. ·À≈Ëß∑’Ë¡“:   
 HYPERLINK çhttp://www.customs.go.thé http://www.customs.go.th 
°√¡ √√æ “¡‘µ °√–∑√«ß°“√§≈—ß. ¢ÈÕ¡Ÿ≈ ∂‘µ‘°“√®”ÀπË“¬ ª√‘¡“≥°“√º≈‘µ·≈–¡Ÿ≈§Ë“¿“…’ ÿ√“    
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