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รายงานสุขภาพคนไทย 2551 หรือเปนเลมที่ 5 ที่ ไดรายงานตอสาธารณะ ในเลมนี้
คณะผูจัดทํา ไดหยิบประเด็นรอน เรื่อง “โลกรอน” ภายใตชื่อวา “โลกรอน ภัยคุกคามจาก
น้ำมือมนุษย” เปนเรื่องพิเศษประจําฉบับของปนี้ ประเทศไทยไดประสบภาวะโลกรอนเชนเดียว
กั บ เมื อ งอื่ น ๆ ผลอั น เนื่ อ งมาจากกิ จ กรรมต า งๆ ของมนุ ษ ย ที่ มี ส ว นในการทํ าให เ กิ ด ก า ซ
เรือนกระจก ภาวะโลกรอนเปนปญหาที่รุนแรงและเกิดผลกระทบในทุกดาน หากยังไมลดลง
หรือมนุษ ย ไมพยายามที่จะจํากัดปริมาณกาซเรือนกระจก คาดวาประมาณ 50% ที่อุณหภูมิ
จะสูงขึ้นเกิน 5 องศาเซลเซียส ภายในชวงเวลาไมกี่สิบปขางหนาซึ่งหมายถึงสัญญาณอันตราย
ที่จะเกิดขึ้นโดยมนุษยเปนผูกอนั่นเอง แมวามนุษยจะเริ่มตระหนักถึงภัยรายจากโลกรอนแลว
แตทุกประเทศในโลกก็ยังไมสามารถลดกิจกรรมที่เปนตนเหตุใหเกิดกาซเรือนกระจกในเวลา
อันรวดเร็วได
ในบทความเลมนี้ ไดพูดถึงภาวะโลกรอนที่จะชวยสรางพลังผลักดันใหคนในสังคมไทย
ไดเกิดความตระหนักถึงปญหาและการลงมือปฏิบัติอยางจริงจังอยางตอเนื่อง ตลอดจนการหา
คําตอบ แนวทาง และมาตรการการลดการใชพลังงานใหกับสังคม
สําหรับสถานการณเดนที่สําคัญ 10 สถานการณทางดานสุขภาพในเลม ปนี้ ไดประมวล
เรื่องราวที่นาสนใจในรอบป จะเห็นวาเรื่องปญหาไฟใตเปนปญหายาวนานและตอเนื่องตลอดมา
จนยางเขาสูปที่ 4 แตยังคงความสําคัญยิ่ง ที่ตองติดตามความเคลื่อนไหว แมจะมีมาตรการ
ที่ทําใหความถี่ของความรุนแรงลดลง แตปญหาดานความมั่นคงก็จะตองใชยุทธศาสตรตอตาน
การกอความไมสงบของไทยตอไป
10 สถานการณที่สําคัญในปนี้ ไดแก (1) การแกกฎหมายขมขืนและกฎหมายใหมคุมครอง
ผูถูกกระทํารุนแรง: อีกหนึ่งความคืบหนาของงานยุติความรุนแรงตอผูหญิง (2) สี่ปความ
รุนแรงของไฟใต ...ความถี่ ไมลด ความโหดรายขยายตัว (3) ถึงเวลาตองปองกันและแก ไข
ปญหาทําแทงเถื่อนให ไดผล (4) ไขเลือดออกระบาดหนักจากภาวะโลกรอน (5) พ.ร.บ.
คอมพิวเตอร...ปดกั้นเสรีโลกออนไลน? (6) มาบตาพุด...ทุกขทน มลพิษทวม (7) อีกเพียง 3 ป
ขยะจะลนเมืองไทย (8) “เรตติ้งทีวี” ภารกิจของผู ใหญเพื่อผูชมตัวนอย (9) ทําอยางไร
สงครามปราบมะเร็งปากมดลูกจึงจะมาถูกทาง (10) โอนสถานีอนามัยใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น คืนสุขภาพ...ใหประชาชน
เรื่องดีๆ ผลงานดีๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยยังคงมีอีกมากมายหลายเรื่องที่ ไดประมวลไว
แตละเรื่องมีคุณคาและมีความสําคัญทางดานสุขภาพของคนไทยและดวยฝมือคนไทยทั้งสิ้น
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คณะทํางานไดนําเสนอ 4 ผลงานดีๆ ทางดานสุขภาพสําหรับปนี้ ไดแก (1) นักวิจัยไทย
รุนใหมควารางวัล “ยูเนสโก” จากการคิดคนแนวทางรับมือพืช-สัตวสูญพันธุ (2) ผูปวยไต
ไมถูกทอดทิ้ง ไดสิทธิลางไตและเปลี่ยนไตฟรี ในระบบหลักประกันสุขภาพ (3) “ชุดทดสอบ
พาหะธาลัสซีเมีย” ความสําเร็จครั้งแรกของโลกโดยฝมือคนไทย และ (4) ชุดตรวจไขหวัด
นก “ไบโอเซ็นเซอร” ของคนไทย ความสําเร็จครั้งแรกของโลก
สวนดัชนีชี้วัดสุขภาพ ปนี้เสนอเรื่อง “เด็กปฐมวัย” ซึ่งเปนชวงวัยที่มีความสําคัญ
อยางยิ่งตอการเริ่มตนพัฒนารากฐานดานสมอง ดานรางกาย และเปนชวงโอกาสสูงสุด
ที่จะพัฒนาการคิด การเขียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อจะไดเจริญเติบโตเปนผู ใหญที่ดี
ในวันหนา โดยอาศัยความรวมมือจากครอบครัวหรือผูมีหนาที่ ในการเลี้ยงดู เด็กในชวง
ปฐมวัยถือเปนหัวเลี้ยวหัวตอในการจดจําอยางแทจริงที่เด็กไทยทุกคนสามารถพัฒนาความ
คิดสรางสรรค ไดโดยไมเลือกฐานะทางเศรษฐกิจที่ตองมั่งมีหรือยากจน เปนการหยิบยื่น
โอกาสที่ จ ะสร า งความฉลาดทางเชาว ป ญ ญา (IQ) ความฉลาดทางอารมณ (EQ)
การมีจริยธรรมและคุณธรรม (MQ) และการมีทักษะทางสังคม การใชชีวิตรวมกับผูอื่น
มีไหวพริบ รูเทาทันคน (SQ)
การเสนอหมวดดัชนีสุขภาพคนไทยในปนี้ ไดปรับรูปแบบการนําเสนอใหมจากเดิม
ที่ มี ค วามหลากหลายของหมวดดั ช นี โดยใช “เด็ ก ปฐมวั ย ” เป น หลั กในการเดิ น เรื่ อ ง
ประกอบดวย 13 ตัวชี้วัด ไดแก (1) การเจริญเติบโตในครรภและการคลอด (2) โรคของ
เด็กปฐมวัย (3) อิ่มดวยนม (4) อาหารเสริม (5) ทุพโภชนาการ (6) สุขภาพฟน (7) ความ
ฉลาดทางอารมณ (8) การพัฒนาอัจฉริยภาพดานตางๆ (9) เด็กกําพรา/ เด็กติดเชื้อ
เอชไอวี / เด็ ก พิ ก าร (10) ผู เ ลี้ ย งดู (11) ลั ก ษณะการเลี้ ย งดู ที่ มี ต อ พั ฒ นาการเด็ ก
(12) การเลี้ยงดูโดยศูนยเด็กเล็ก (13) สถานการณสื่อในปจจุบัน
คณะจัดทํารายงานสุขภาพคนไทย หวังเปนอยางยิ่งวา ทุกเรื่องราวในรายงานเลมนี้
จะสื่อถึงผูรักสุขภาพทุกทานให ไดรับองคความรูและเขาใจในปญหา และนําประเด็นขอ
เสนอแนะไปตอยอดเพื่อพัฒนาสังคมตอไป
คณะทํางานรายงานสุขภาพคนไทย
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13 ตัวชี้วัดเด็กปฐมวัย
อัตราเกิดมีชีพตอประชากร 1,000 คน

เด็กปฐมวัย ถือวาเปน “วัยตนทุน” หรืออาจกลาววาเปนวัยสำคัญของชีวิต เนื่องจาก
เปนระยะที่ระบบประสาทและสมองของเด็กเจริญเติบโตในอัตราสูงสุด การเสริมสรางพัฒนา
การทุกๆ ดานแกเด็กวัยนี้ จะทําไดงายและไดผลมากกวาวัยอื่น
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อัตราเกิดมีชีพตอประชากร 1,000 คน
ตั้งแต ป พ.ศ. 2510-2549
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ที่มา : สถิติสาธารณสุข 2510-2549

การพัฒนาของเสนประสาทในชวงตางๆ
แรกเกิด

6 ป

14 ป

เซลสสมองและใยประสาท
ที่ไมคอยถูกที่มกระตุ
น by Chugani in Shore, R, 1997,
า : Drawing
into Early
เซลสสมองที
่ถูกใชหรือ
หรือไมคอRethinking
ยถูกใช the Nrain : New insignhts
Development (Revise 10/03),ถูFlorida,
Families
and มี ใย
กกระตุนบอยๆ
Work Institute inwebsite http://www.ontrackประสาทมากกวาและ
forlife.com/workshop/ontrack.html
เซลลขยายใหญกวา

พั ฒ นาการของเด็ ก ปฐมวั ย เริ่ ม ตั้ ง แต ก ารเจริ ญ
เติบโตและการทํางานของสมองตั้งแตอยู ในครรภจนเด็ก
คลอดออกมา โดยสมองของเด็กแรกเกิดที่ครบกําหนดมี
น้ำหนักประมาณ 500 กรัม สมองหลังคลอดมีการเจริญ
เติบโตอยางรวดเร็วมาก สมองของเด็ก 3 ป จะมีขนาด
ประมาณรอยละ 80 ของสมองผู ใหญ หรือประมาณ
1,100 กรัม ขณะที่สมองผูใหญหนัก 1,300-1,500 กรัม
ช ว งอายุ ก อ น 3 ป สมองจะมี ก ารสร า งเส น ใย
ประสาทและจุดเชื่อมตอมากมาย รวมถึงสรางไขมันหรือ
มันสมองเพื่อหอหุมรอบเสนใยประสาท การสรางเสนใย
ประสาทจะมากหรือนอยนั้น ขึ้นอยูกับประสบการณของ
เด็กวัยนี้ ดังนั้นหากมีการสงเสริมพัฒนาการเรียนรูของ
เด็กกับประสาททั้งหก (หู ตา จมูก ลิ้น ผิวหนัง และการ
รับความรูสึกภายใน) ใหมีการสงผานขอมูลการสื่อสาร
ถึงกันได ก็จะยิ่งทําใหสมองทํางานมากขึ้น และเพิ่มเสนใย
สมองมากขึ้น
ทั้งนี้ การสงเสริมพัฒนาการเรียนรูของเด็ก ขึ้นอยู
กับการกระตุนจากสิ่งแวดลอม และอาหารที่สมบูรณที่
เหมาะสมกับวัยเด็กที่กําลังเจริญเติบโต

ที่มา : The Learning Revolution 1999
8
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เด็กอายุ 2-<3 ป และ 3-<6 ป ที่มีการเจริญเติบโต
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เด็กอายุ 2-<3 ป และ 3-<6 ป ที่มีการเจริญเติบโต
และมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย ป พ.ศ. 2544
รอยละ

70
62.2 61.8
58.2
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55.9
55.6
52.6
49.9
49.4 48.7
50
46.4
41.3
40
36.4 34.7 33
37
33.3
32.2
32.7
27.4
30
25.2
20
10
0
เมือง ชนบท หญิง ชาย
ใต
กทม. เหนือ กลาง อีสาน
รวม
เพศ
เขต
ภาค

2-<3 ป

3-<6 ป

ที่มา :
พัฒนาการแบบองครวมของเด็กไทย 2547
หมายเหตุ : พัฒนาการเหมาะสมตามวัย วัดพัฒนาการดานรางกาย ดานเชาวนปญญา
และดานอารมณ จิตใจ สังคม จริยธรรม
พัฒนาการเหมาะสมตามวัย วัดเด็กที่มีพัฒนาการทุกดานอยูในระดับปกติหรือสูง
พัฒนาการดานรางกาย ใชสวนสูงตามอายุเปนตัวบงชี้
พัฒนาการดานเชาวนปญญา ใชแบบทดสอบ Capute Scales ในเด็กอายุต่ำกวา 3 ป
และแบบทดสอบ Gesell ในเด็กอายุ 3-< 6 ป
พัฒนาการดานอารมณ จิตใจ สังคม จริยธรรม ใชแบบทดสอบ MITSEA
โดยแมเปนผูใหขอมูล และในเด็กอายุ 3-< 6 ป เพิ่มแบบวัดดานจริยธรรมเขาไปดวย

การสํารวจการพัฒนาแบบองครวม
ของเด็ ก ไทย พ.ศ. 2544 พบว า
ประมาณครึ่งหนึ่งของเด็กอายุต่ำกวา
3 ป มีพัฒนาการ อยางเหมาะสมตาม
วั ย ทั้ ง 3 ด า น (ด า นร า งกาย ด า น
เชาวนปญญา และดานอารมณ จิตใจ
สังคม จริยธรรม) เพียง 1 ใน 3 ของ
เด็กอายุ 3-5 ป เทานั้นที่มีพัฒนาการ
อยางเหมาะสมตามวัย
ดวยเหตุนี้จึงนาเปน หวงคุณ ภาพ
ของเด็กไทยเมื่อโตขึ้น และจําเปนตอง
ใหความสําคัญกับการพัฒนาการเรียน
รูแกเด็กปฐมวัยมากยิ่งขึ้น

พัฒนาการเด็กในชวงแรกเกิดถึง 18 เดือน (ขวบครึ่ง)
ชันคอได
ยิ้ม
มองตามไปมา
คุยออแอ
หันหาเสียงเรียก
เปลี่ยนมือถือของ
มองของตก
นั่งเอง มือไมยันพื้น
หยิบของชิ้นเล็กๆ
ทำเสียง จะจา หรือ หม่ำหม่ำ

ชวงอายุที่ควร ชวงอายุที่ควร
ทำได
ทำได
2 เดือน
2 เดือน
2 เดือน
2 เดือน
4 เดือน
5-7 เดือน
6-7 เดือน
6-8 เดือน
7-9 เดือน
8-10 เดือน

8-11 เดือน
10-12 เดือน
10-12 เดือน
10-12 เดือน
10-13 เดือน
10-15 เดือน
12-15 เดือน
12-15 เดือน
15-18 เดือน
16-18 เดือน

ใชทาทาง หรือชี้บอกความตองการ
หาของที่ซอนอยูได
ปลอยของลงภาชนะ
ทำตามคำสั่งงายๆ
ใชภาษาทาทาง เชน บายบาย ตบมือ
เรียกพอแม หรือคนเลี้ยง
ขีดเสนได
เทของออกจากถวยหรือขวดเล็กๆ
รูจักการแกปญหางายๆ
ชี้รูปภาพหรืออวัยวะได 1 สวน

พัฒนาการเด็กในชวงขวบครึ่ง- 6 ขวบ
ตอ หรือวางของซอนกัน 2-3 ชิ้น
พูดคำตางๆ ไดประมาณ 20 คำ
พูดได 2-3 คำติดกัน
รูจักจำนวน 1ชิ้น หรือ 1 อันมีเทาไร
รูจักสีอยางนอย 1 สี
พูดคุยโตตอบดวยประโยคสั้นๆ 3-4คำ
รูจักถาม เชน อะไร ใคร
วาดรูป วงกลม ได
เลาเรื่องที่พบเห็นได

ชวงอายุที่ควรทำได

ชวงอายุที่ควรทำได

1 ขวบครึ่ง - 2 ขวบ
1ขวบครึ่ง - 2 ขวบ
1 ขวบ 9 เดือน - 2 ขวบ
2 - 3 ขวบ
2 ขวบครึ่ง - 3 ขวบ
3 ขวบ - 3 ขวบ 9 เดือน
3 ขวบ - 3 ขวบ 9 เดือน
3 ขวบ - 3 ขวบ 9 เดือน
4 ขวบ - 4 ขวบ 9 เดือน

4 ขวบ - 4 ขวบ 9 เดือน
4 ขวบ - 4 ขวบ 9 เดือน
4 ขวบ - 4 ขวบ 9 เดือน
4 ขวบ - 4 ขวบ 9 เดือน
5 ขวบ - 5 ขวบ 9 เดือน
5 ขวบ - 5 ขวบ 9 เดือน
5 ขวบ - 5 ขวบ 9 เดือน
5 ขวบ - 5 ขวบ 9 เดือน
5 ขวบ - 5 ขวบ 9 เดือน

รองเพลงสั้นๆ พรอมทำทาประกอบ
รูจักคำบุพบทเชน บน ลาง หนา หลัง
บอกขนาด ใหญเล็ก หรือ สั้นยาวได
วาดรูปคน งายๆ 2-3 สวนได
รูจักตอบคำถาม ทำไม
พูดฟง ชัดทุกคำหรือเกือบทุกคำ
รูคา จำนวน 1-5 หรือมากกวา 5
รูจักการเลนเกมงายๆ กับเด็กอื่น
ปนแปงหรือดินทรายเลนได

ที่มา : เครื่องมือสงเสริมพัฒนาการและอารมณของเด็กปฐมวัย 2547
หมายเหตุ : เด็กที่มีพัฒนาการเร็วกวาชวงอายุที่ควรทำไดถือวามีพัฒนาการเร็วกวาเด็กสวนใหญ
เด็กที่มีพัฒนาการชากวาชวงอายุที่ควรทำไดควรใหเด็กฝกเพิ่มหรือปรึกษาเจาหนาที่สาธารณสุขใกลบาน
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“สุขภาพคนไทย” ฉบับนี้ ไดแบงตัวชี้วัด
เปน 2 สวน คือ สถานการณเด็ก และ ปจจัย
ที่เกี่ยวของกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย
สถานการณเด็ก มีตัวชี้วัดดานสุขภาพ
กาย (การเจริญเติบโตในครรภและการคลอด
โรคของเด็กปฐมวัย อิ่มดวยนม อาหารเสริม
ภาวะทุ พ โภชนาการ สุ ข ภาพฟ น ) สุ ข ภาพ
ปญญา (การพัฒนาอัจฉริยภาพดานตางๆ)
สุ ข ภาพจิ ต และอารมณ (ความฉลาดทาง
อารมณ) และสถานการณ เด็ ก ดอยโอกาส
(เด็ ก กำพร า / เด็ ก ติ ด เชื้ อ เอชไอวี / เด็ ก
พิการ)
ปจจัยที่เกี่ยวของกับพัฒนาการของเด็ก
ปฐมวัย มีตัวชี้วัดดานการเลี้ยงดูในครอบครัว
(ผู เ ลี้ ย งดู และลั ก ษณะการเลี้ ย งดู ที่ มี ต อ
พัฒนาการเด็ก) การเลี้ยงดูโดยศูนยเด็กเล็ก
และสถานการณสื่อในปจจุบัน

9
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1

การเจริญเติบโตในครรภ
และการคลอด

จัดทำโดย คณะทำงานสุขภาพไทย

อัตราตายทารกแรกเกิดภายใน 7 วัน สามารถปองกันไดโดยแมดูแลสุขภาพขณะตั้งครรภ
จะทําใหเด็กเกิดรอดและมีน้ำหนักแรกเกิดมากกวา 2,500 กรัม
ตัวชี้วัดการเจริญเติบโตในครรภ คือ น้ำหนักเด็กแรกเกิด และการคลอดครบกําหนด ขอมูลของ
กระทรวงสาธารณสุข พบวา ในป พ.ศ. 2549 ในจํานวนเด็กแรกเกิด 631,558 ราย รอยละ 11 มีน้ำหนัก
นอยกวา 2,500 กรัม ซึง่ ลดจาก รอยละ 13 ในป พ.ศ. 2540 แมวา สถานการณจะดีขนึ้ แตยงั คงมีเด็กเกือบ
70,000 คน ทีม่ นี ำ้ หนักตัวแรกเกิดนอยกวาที่ควรจะเปน ซึ่งนับเปนความเสี่ยงตอสุขภาพ

จำนวนและรอยละของน้ำหนักเด็กแรกเกิด ในป พ.ศ. 2540 และ 2549
แผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) กำหนด
อัตราทารกแรกเกิดมีน้ำหนักต่ำกวา 2,500 กรัม ไมเกินรอยละ 7 ของเด็กแรกเกิด
ป พ.ศ. 2540

มากกวา
2,500

นอยกวา
2,500

(13%)

605,139 ราย

71,493 ราย

ป พ.ศ. 2549

94,069 ราย

มากกวา
2,500

(11%)

นอยกวา
2,500

560,056 ราย
(89%)

(87%)

นอยกวา 2,500 กรัม

มากกวา 2,500 กรัม

ที่มา
: สถิติสาธารณสุข 2540 และ 2549
หมายเหตุ : เด็กแรกเกิดป 2549 มีจำนวน 631,558 ราย เปนเด็กที่ไมทราบน้ำหนักตัวแรกเกิดจำนวน 9 ราย
เด็กแรกเกิดป 2540 มีจำนวน 699,260 ราย เปนเด็กที่ไมทราบน้ำหนักตัวแรกเกิดจำนวน 52 ราย

ทำไมตอง 2,500 กรัมขึ้นไป

ทําไมตอง 2,500ทารกแรกเกิ
กรัม ขึด้นที่มไปีน้ำหนักนอยกวา 2,500 กรัม มีโอกาสที่จะพบความผิดปกติของระบบตางๆ ของรางกาย ซึ่งยังพัฒนาไมเต็มที่ เชน

เด็อกยกว
อาจจะหายใจลำบาก
ทำให
ขอกาสที
าดออกซิ่จเจน
ทารกแรกเกิด--ทีระบบหายใจ
่ระบบหั
มีน้ำหนั
ก
น
า
2,500
กรั
ม
มี
โ
ะพบความผิดปกติของระบบตางๆ ของรางกาย ซึ่งยังพัฒนา
วใจ อาจทำใหเกิดโรคหัวใจพิการแตกำเนิด
ไมเต็มที่ เชน - พบอุณหภูมิกายต่ำ ทำใหเด็กมีอาการซึม ดูดนมไดนอยลง น้ำตาลในเลือดต่ำ อาจหยุดหายใจได
- ระบบหายใจ เด็ก- อาจจะหายใจลํ
าบากำ ทำให
ทําใหติดขเชืาดออกซิ
ภูมิตานทานรางกายต่
้องาย เจน
- ระบบหัวใจ อาจทํ(อาใหางอิเกิงดจากโรคหั
วใจพิการแต
กําเนิดน้ดำหนักต่ำกวาเกณฑ และกลยุทธการสงเสริมสุขภาพ, แพทยหญิงนิพรรณพร วรมงคล)
สถานการณ
เด็กแรกเกิ
- พบอุณหภูมิกายต่ำ ทําใหเด็กมีอาการซึม ดูดนมไดนอยลง น้ำตาลในเลือดต่ำ อาจหยุดหายใจได
- ภูมิตานทานรางกายต่ำ ทําใหติดเชื้องาย
(อางอิงจาก สถานการณเด็กแรกเกิดน้ำหนักต่ำกวาเกณฑ และกลยุทธการสงเสริมสุขภาพ, แพทยหญิงนิพรรณพร วรมงคล)
10

อัตราการรายงานการปวยตอประชากรแสนคนของเด็กอายุต่ำกวา 5 ป
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อัตราตายทารกแรกเกิ
ดมีชีพคน1,000
อัตราตายทารกแรกเกิ
ดตอการเกิดดตมีอชการเกิ
ีพ 1,000
/ ป คน / ป

อัตราตายทารกแรกเกิดหลังคลอด (ภายใน 7 วัน)
ตอการเกิดมีชีพ 1,000 คน ป พ.ศ. 2540-2549
อัตราตายทารกแรกเกิดหลังคลอด (ภายใน 7 วัน)2.8
ตอการเกิดมีชีพ 1,000 คน ป พ.ศ. 2540-2549
2.6

4
3.5
4
3
3.5
2.5
3
2
2.5
1.5
2
1
1.5
0.5
1
0
0.5

2.2
1.7

2.2

2.2

2.2

2542

2543

2.6

3.6

3.3

3.2

3.2

3.4

3.6

3.3

3.4

2.8

1.7
0.3
2540

0.3

2541

2544

2545

2546

2547

2548

ป

2549

กรุงเทพมหานคร
ภาคกลาง (ไมรวม กทม.)
ทั่วราชอาณาจักร
ป
2540 ภาคเหนื2541
2542
2543 ภาคตะวั
2544 นออกเฉี2545
2547
2549
อ
ยงเหนือ 2546
ภาคใต 2548
ที่มา : สถิตทัิส่วาธารณสุ
ข 2549
กรุงเทพมหานคร
ภาคกลาง (ไมรวม กทม.)
ราชอาณาจั
กร
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต
ทารกที
้ำหนัติสกาธารณสุ
แรกเกิขดน2549
อยกวา 2,500 กรัม มีโอกาสมีความผิดปกติของระบบตางๆ ในรางกาย ซึ่งความผิดปกติ
ที่มา่ม:ีนสถิ

0

ตราตายต
ชีพ 1,000 คน
อัตราตายตออัการเกิ
ดมีชอีพการเกิ
1,000ดมีคน

ของระบบเหล
านี้มีความเสี่ยงตอการตายใน 7 วันหลังคลอด
1
สาเหตุการตายที่สำคัญในทารก
0.9
ตั้งแต พ.ศ. 2540-2549
0.81
สาเหตุการตายที่สำคัญในทารก
0.7
0.9
ตั้งแต พ.ศ. 2540-2549
0.6
0.8
0.5
0.7
0.4
0.6
0.3
0.5
0.2
0.4
0.1
0.3
0.20

0.1
0

2540

2541

2542

คลอดกอนกำหนด
ปอดอักเสบ จ�ลินทรียไมระบุจำเพาะ

2543

2540
2541
2542
2543
ที่มา : สถิติสาธารณสุข 2549
คลอดกอนกำหนด
ปอดอักเสบ จ�ลินทรียไมระบุจำเพาะ
ที่มา : สถิติสาธารณสุข 2549

2544

2544

2545

2546

2547

2548

รูปวิปริตของหัวใจที่ไมระบุไว
การหายใจอื่นๆ ที่ไมระบุจำเพาะ

2545

2546

2547

2548

2549

ป

2549

ป

รูปวิปริตของหัวใจที่ไมระบุไว
การหายใจอื่นๆ ที่ไมระบุจำเพาะ

ขอมูลจากสถิติสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ไดยืนยันวา ในชวงป พ.ศ. 2540-2549 การคลอดกอนกําหนด
เปน 1 ใน 4 สาเหตุการตายที่สําคัญของทารก
รอยละ

20
รอยละ

15
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เด็กอายุต่ำกวา 5 ป ที่สงสัยวามีอาการทองรวง ปอดบวม
ในระยะ 2 สัปดาห ที่มีการสำรวจ

เด็กอายุต่ำกวา 5 ป ที่สงสัยวามีอาการทองรวง ปอดบวม
ในระยะ 2 สัปดาห ที่มีการสำรวจ

15

11

3/20/08 1:35:10 PM

อัตราตายทาร

1

0.5

0

(89%)

(87%)

0.3

2

2540

2541

2542
ที่มา

2543

�����������������
�����������������
2544
2545
2546
2547
2548

2549

ป

: สถิติสาธารณสุข 2540 และ 2549

โรคของเด็กปฐมวัย

อัตราตายตอการเกิดมีชีพ 1,000 คน

�����������
หมายเหตุ : เด็กแรกเกิดป 2549 มีจำนวน���������
631,558 ราย เปนเด็กที่ไมทราบน้ำหนักตัวแรกเกิดจำนวน������������������
9 ราย
เด็กแรกเกิดป 2540 มีจำนวน������������������
699,260 ราย เปนเด็กที่ไมทราบน้ำหนักตัวแรกเกิดจำนวน������
52 ราย
������
ที่มา : สถิติสาธารณสุข 2549
ทำไมตอง 2,500 กรัมขึ้นไป

1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

ทารกแรกเกิดที่มีน้ำหนักนอยกวา 2,500 กรัม มีโอกาสที่จะพบความผิดปกติของระบบตางๆ ของรางกาย ซึ่งยังพัฒนาไมเต็มที่ เชน
- ระบบหายใจ เด็กอาจจะหายใจลำบาก ทำใหขาดออกซิเจน
จัดทำโดย คณะทำงานสุขภาพไทย
- ระบบหัวใจ อาจทำใหเกิดโรคหัวใจพิการแตกำเนิด
- พบอุณหภูมิกายต่ำ ทำใหเด็กมีอาการซึม ดูดนมไดนอยลง น้ำตาลในเลือดต่ำ อาจหยุดหายใจได
สาเหตุการตายที- ภู่สมำคั
ญในทารก
ิตานทานร
างกายต่ำ ทำใหติดเชื้องาย
(อางอิงจาก สถานการณเด็กแรกเกิดน้ำหนักต่ำกวาเกณฑ และกลยุทธการสงเสริมสุขภาพ, แพทยหญิงนิพรรณพร วรมงคล)
ตั้งแต พ.ศ. 2540-2549

ภูมิตานทานในเด็กมีนอยทําใหเสี่ยงตอการเกิดโรค โดยเฉพาะโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ
และอุจจาระรวง การเลี้ยงดูจึงตองระมัดระวังในเรื่องความสะอาดทั้งในดานอาหาร นม และน้ำดื่ม
เด็กในวัยนี้มีภูมิตานทานต่ำกวาวัยอื่นๆ ดังนั้นจึงมีโอกาสที่จะติดเชื้อโรคตางๆ ไดงาย โรคติดเชื้อที่พบวา
เปนสาเหตุสำคัญของการปวยของเด็กปฐมวัยคือ โรคอุจจาระรวงเฉียบพลัน และปอดอักเสบ

อัตราการรายงานการปวยตอประชากรแสนคนของเด็กอายุต่ำกวา 5 ป
โรคที่ปวย

ป
2540
2541
2542
2543
2540
2541
2542
2544 2543
คลอดกอนกำหนด 2545
ปอดอักเสบ จ�ลินทรียไม2546
ระบุจำเพาะ
ที่มา : สถิติสาธารณสุข 2549 2547
2548
2549

อุจจาระรวง
เฉียบพลัน

ปอดอักเสบ

อาหารเปนพิษ

ไขหวัดใหญ

7,644.5
8,296.9
7,140.7
6,844.7
2544
7,193.3
8,483.8
7,696.7
9,720.2
9,453.3
10,610.5

1,914.7
295.8
1,803.9
360.5
1,964.8
392.4
1,633.3
534.7
25451,602.0 2546
2547
557.2 2548
1,584.9
รูปวิปริตของหัวใจที่ไม586.1
ระบุไว
การหายใจอื่นๆ ที่ไมระบุ
จำเพาะ
1,739.7
539.5
1,736.6
669.9
1,919.7
563.7
1,877.5
557.3

-2549
78.7
67.0
55.5
63.3
47.0

ป

ที่มา
: สรุปรายงานการเฝาระวังโรค 2540-2549, กระทรวงสาธารณสุข
หมายเหตุ : ไมมีการรายงานการปวยดวยโรคไขหวัดใหญในรายงานการเฝาระวังโรคชวงกอนป 2545
ขอมูลจากการรายงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ และสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
จากบัตรรายงานผูปวย (รง.506)

เด็กอายุต่ำกวา 5 ป ที่สงสัยวามีอาการทองรวง ปอดบวม
ในระยะ 2 สัปดาห ที่มีการสำรวจ

รอยละ

20

15.0

15
10

8.7

10.7
7.6

5

6.6
3.4

0

0-11 เดือน

5.2

2.3

ทองรวง

รวม

6.2

4.5

4.7

4.3

ปอดบวม

12-23 เดือน

24-35 เดือน

36-47 เดือน

48-59 เดือน

ที่มา : รายงานผลทั่วราชอาณาจักร การสำรวจสถานการณเด็กในประเทศไทย ธันวาคม 2548-กุมภาพันธ 2549, สำนักงานสถิติแหงชาติ

12

ขอมูลการสํารวจสถานการณเด็กในประเทศไทยป พ.ศ. 2548-2549 โดยสํานักงานสถิติแหงชาติ พบวา ในชวงสองสัปดาหของการสํารวจมี
เด็กปฐมวัยที่มีอาการทองรวงรอยละ 8.7 โดยอาการทองรวงเกิดกับเด็กเล็ก (0-23 เดือน) มากกวาเด็กวัยกอนเรียน นอกจากนั้น ยังพบวา
เด็กปฐมวัยที่สงสัยวาเปนปอดบวมมีรอยละ 4.5 โดยอายุที่นาสงสัยวาเปนปอดบวมมากคือ ชวงอายุ 1 ขวบขึ้นไป

เด็กอายุ 0-3 เดือน และ 0-5 เดือนที่ดื่มนมแมอยางเดียว
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รอยละ

รอยละ
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3

อิ่มดวยนม

จัดอัทำโดย
แพทย่ลดลงของเด็
หญิงศิราภรณ
ศูนยนมแมวิแธีปหองงกัประเทศไทย
ตราการตายที
กอายุต่ำสวั
กวสา ดิ5 วปร จำแนกตาม
นโรค
แพทย
ห
ญิ
ง
สุ
น
ทรี
รั
ต
นชู
เ
อก
สถาบั
นสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี
1%

การใหยาปฏิชีวนะในมารดา
ที่มีน้ำคร่ำแตกกอนกำหนด

การไดรับวัคซีน
ปองกันโรคหัดเยอรมัน

1%
1%

การกินนมแมลดการตายของเด็
กต่ำกว2%า 5 ป ในอัตราที่สูงกวาวิธีการอื่น ดังนั้นเด็กควรได
การควบคุมอุณหภูมิ
วัคซีนโรคบาดทะยัก
2% ม ส
ในทารกแรกเกิ
รับนมแมอยางเดียวลวนๆ เป
นเวลาด 6 เดือนเต็
วนการใหนมขวดจนลูกหลับกลางคืนจะเสี่ยง
2%
ตอฟนผุ และควรเลิกขวดนมเมืวิตามิ่อนอายุ
1 ป 2%หรือ 1 ปครึ่งเปนอยางชา แตปรากฏวาเด็กไทยเลิก
เอ
การจัดการน้ำสะอาด
3%
ดูดขวดนมเมื่ออายุเฉลีการมี
่ย 2น้ำดืป่ม น้ำ5ใชสเดื
อน
ะอาด
3%

การใหนมแม

รอยละของเด็กอายุ 0-3 เดือน และ 0-5 เดือน
ที่ไดกินนมแมเพียงอยางเดียว

รอยละ
16
14.5
14
12
10.9
10
8.4
8.5
8 7.6
7.3
6.2
6.0
5.4 5.0
6
5.2
3.7
4
3.5
2.4
2
0
กลาง
รวม
เมือง ชนบท (รวมกรุ
อีสาน
ใต
งเทพฯ) เหนือ
0-3 เดือน ไดรับนมแมอยางเดียว

Milk

Milk

4%
การไดรับวัคซีน
อาหารเปนสิ่งสําคัญสําหรับสุขภาพ
ปออั
งกัต
นโรคไวรั
ส
ตั
บ
อั
ค
เสบบี
อาหารเสริมตามวัย
ราการตายที่ลดลงของเด็4%กอายุ
กายของเด็กปฐมวัย อาหารที่ดีที่สุดของ
5% ต่ำกวา 5 ป จำแนกตาม วิธีปองกันโรค
การใหนมแม
การให
น
มผสม
ยาปฏิชีวนะในมารดา
6%
เด็กเล็กก็คือ นมแม เพื่อใหเด็ก ไดรับ การให
1%
ที่มีน้ำคร่ำแตกกอนกำหนด
7%
การใหนมแม
ประโยชนสูงสุด องคกร World Fit for
13%
1%
การไดรับวัคซีน
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
Children แนะนําวา เด็กควรไดรับนม
1% ที่มา : องคการอนามัยโลก, 2005
ปองกันโรคหัดเยอรมัน
แมอยางเดียวลวนๆ เปนเวลา 6 เดือน
2%
การควบคุมอุณหภูมิ
วัคซีนโรคบาดทะยัก
เต็ม หลังจากนั้นใหไดรับอาหารอื่นเสริม
2%
ในทารกแรกเกิด
อัตราการตายที
ต่ำกว
า 5วปยจน
จำแนกตาม วิธีปองกันโรค
ตามวั
ย และได่ลรดลงของเด็
ับนมแมกคอายุ
วบคู
ไปด
2%
การใหยาปฏิชีวนะในมารดา
1%
ที่มีน้ำคร่ำแตกกอนกำหนด
วิ
ต
ามิ
น
เอ
รอยละของเด็กอายุ 0-3 เดือน และ 0-5 เดือน
ลูกอายุ 21%ป
2%
การไดรับวัคซีน
การจั
ำสะอาด เพียงอยางเดี
ที่ไดดกการน้ินนมแม
รอยละ 3%
มากกวยา ว6 เดือน
่ ชั ด เจนของเด็ ก ที่ กิ น
1%
ปองกันโรคหัดเยอรมัน ผลทางตรงที
< 1 เดือน
16
อายุ
ข
องทารกเมื
่อเริ่ม 14.5 21%
25%
การมี
น
ำ
้
ดื
ม
่
น้
ำ
ใช
ส
ะอาด
2%
การควบคุมอุนมแม
ณหภูมิ คือมีภูมิคุมกัน
ไม
แ
พ
ง
า

ย
ได
ร
บ
ั
3%
วัคซีนโรคบาดทะยัก
กินนมชนิดอื่น นอกจากนมแม
14
2%
ในทารกแรกเกิด
สารอาหารที2%่ ทํ า ให ส มองมี ก ารเจริ ญ
4%
12
การไดรับวัคซีน
วิตามิน เอ
2%
4-5 เดื10.9
อน
4%
เติ บ โตได เ ต็ ม ที่ 3%ผลทางอ
มคื
อได รั บ ปองกันโรคไวรัสตับอัคเสบบี
การจัดอ
การน้
ำสะอาด
17%
10
อาหารเสริ
ม
ตามวั
ย
8.4
1 เดือน
การมีน้ำดื่ม น้ำใชสะอาด
5% 8.5
ความอบอุนจากอ3% อมกอดของแม และ
13%
7.6
8
7.3
การใหนมแม
การใหนมผสม
4%
การไดรผลการศึ
ับวัคซีน
6%
6.2
ก
ษาขององค
ก
ารอนามั
ย
โลก
6.0
4%
5.4 5.0 รอยละ
6
ปองกันโรคไวรัสตับอัคเสบบี
อาหารเสริมตามวัย
2-3 เดือน5.2
5%
35 33.3 7% 3.7
(WHO,
2005)
พบว
า
การเลี
ย
้
งลู
ก
ด
ว
ย
24%
การใหนมผสม
3.5
4
การใหนมแม
30
2.4 28.1
13%
นมแมเปนวิธีการที่ชวยลดอั6%ตราการตาย
7%
เมือง
23.5
2
22.7
25
21.8
การใหนมแม
13%
0%
2%
4% 20 6%
8%
10%
12% 19.3 14%
ของเด็กอายุต่ำกวา 5 ป ไดสูงถึงรอยละ
����
0
15.8
กลาง12.6 เหนือ
รวมยโลก, 2005
เมือง 15 ชนบท (รวมกรุ
อี
ส
าน
ใต
12.3
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สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

รอยละของอายุทารกในขวบปแรกที่เริ่มกินขาวและกับขาว
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35 ตามิน และเกลือแรที่สําคัญ

รอยละข

30

กินผักทุกวัน

โดยหลักการแลวเด็กควรกินนมแม
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งใหอาหารที่ขนขึ้น หยาบขึ้น และเมื่ออายุครบป ไมจําเปนตองบด
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6 7 แ8รกที่เ9ริ่มกิ10นขา11
ว 12 ยัง

บขาวที่เปนกโปรตี
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ดงและไข ขทาว)
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0-2 ป (937 คน)
7 เดือน ควรเพิ่มผลไมเปนอาหารวาง และสามารถใหไขทั้งฟองได
โดยปริมาณอาหารทั้งหมดคือ 1 ถวย สามารถแทนนมไดที1่มมืา ้อ: จันทนา อึ้งชูศักดิ์ และคณะ
อายุ
8-9 เดือน สามารถใหอาหารที
(เดื้นอน)และใหอาหารแทนนมได 2 มื้อ กิจกรรมรณรงควันครอบคร
9 10 11 12 ยัง่หยาบขึ

8

ไมเริ่ม

ที่มา : โครงการวิจัยระยะยาวในเด็กไทย 2544 10-12 เดือน อาหารหยาบขึ้นไมตองบด ใหอาหารแทนนมได 3 มื้อ
ปริมาณน้ำตาลทีที่บ่มริาโ:ภ
ที่มา : กองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ของเด็กอายุ 0-2 ป (937 คน) ใน 2
ปริมาณพลังงานและสารอาหารที่ไดรับใน 1 วัน ของเด็กอายุ 1-5 ป จากการสำรวจภาวะอาหารและ
ชอนชาญเ
ประโยชน
างการเจริ
โภชนาการของประเทศไทย พ.ศ.2546 เปรียบเทียบเปนรอยละของปริมาณอางอิง (Thai
DRIอาหารสำหรั
2003) บเด็กปฐมวัย เพื่อเสริมสร>6-10
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ตับ ไขแดง เลือด ใหธาตุเหล็กปริมาณและคุณภาพสูง เพื่อทำใหเสริมความจำและสมาธิ
2-4 ญชเติอบนชา
ปลา พัฒนาความจำ และเสริมสรางการเจริ
โตของปลายประสาทที่เรียกวา “
(เนื้อปลา, น้ำ150.9
มันปลา) ซึ่งทำหนาที่เชื่อมโยงสัมพันธเรื่องราวที่เรียนรูจากเรื่องหนึ่งไปสูอีกเรื่องหนึ่ง ห
ผัก ผลไม อาหารเหลานี้ใหวิตามินซี เพื่อนำไปสรางเซลลเยื่อบุตางๆ ทั่วทั้งรางกาย รวม
ผักสีเขียว เหลือง แดง ซึ่งสงผลโดยตรงและออมในการพัฒนาสมอง นอกจากนี้ผักผลไมยังมีวิตามินแ
ในการเปลี่ยนน้ำตาลกลูโคสใหเปนพลังงาน ถาขาดจะทำใหเซลลสมองมีการท
ปลา เนื้อสัตวตางๆ นม อาหารเหลานี้มีแรธาตุตางๆ เชน เหล็ก ทองแดง แมกนีเซี่ยม สังกะสี ฟอสฟ
อาหารทะเล ยังเปนแหลงสำคัญของแรธาตุไอโอดีนซึ่งปองกันการมี IQ ต่ำและการเปนโรค
และเกลือเสริมไอโอดีน
ผักตระกูลกะหล่ำ (ทำใหสุก) สามารถยับยั้งการเกิดอนุมูลอิสระที่จะทำลายเซลลสมองได
น้ำนมแม
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ที่มา : การเรียนรูที่ถือสมองเปนพื้นฐานสำหรับเด็กปฐมวัย,

ที่มา : จันทนา อึ้งชูศักดิ์ และคณ
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รอยละของปริมาณอางอิง
ที่มา
: รายงานการสำรวจภาวะอาหารและโภชนาการของประเทศไทย ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2546, กรมอนามัย
หมายเหตุ : Dietary Reference Intakes For Thais (DRI) คือ ปริมาณสารอาหารอางอิง
ที่ควรไดรับประจำวันสำหรับคนไทย

าว
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วิตามินเอ (ไมโครกรัม/วัน) 400
400 450
เหล็ก (มิลลิกรัม/วัน)
9.3
5.8 6.3
275
460 500
ฟอสฟอรัส (มิลลิกรัม/วัน)
แคลเซียม (มิลลิกรัม/วัน)
270
500 800
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/
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84.1
ที่มา : ปริมาณสารอาหารอางอิงที่ควรไดรับประจำวัน
90 100
สำหรับคนไทย พ.ศ. 2546

ที่มา : รายงานการสำรวจภาวะอาหารและโภชนาการครั้งที่ 5 พ.ศ.2546, กรมอนามัย

2 ยัง

ขอมูลจากรายงานการสํารวจภาวะอาหารและโภชนาการ พ.ศ. 2546 ชี้วา เด็กไทยไมขาดสารอาหารโปรตีน แตเด็กไทยขาดสารอาหาร
วิตามิน และเกลือแรที่สําคัญ เชน วิตามินซี วิตามินเอ และแคลเซียม การสํารวจ พบวา รอยละ 44 ของเด็กอายุ 1-5 ป ไมไดกินไขทุกวัน และ
รอุกยละของเด็
ป ที่ดื่มนม
เด็กเพียง 1 ใน 3 กินและเครื
ผัก ผลไม
วัน างๆก 0-5
่องดื่มทประเภทต
ใน 24 ชั่วโมง (วันอาทิตย)
รอยละ
เมื่อพ70อแมใหเด็กรับประทานอาหารเสริม บางครั้งไดเพิ่มรสหวานลงไปดวย ซึ่งการบริโภคน้ำตาลจากอาหารเสริม ขนมหวาน หรือเครื่องดื่ม
เปนสาเหตุของการติดหวานและตามมาดวยปญหาฟ
62.0นผุ นอกจากนี้การบริโภคน้ำตาลปริมาณสูงเปนประจําทําใหน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น และอวนซึ่ง
เปนจุดเริ่ม60ตนของปญหาโรคไมติดตอเรื้อรังตางๆ

อายุ
(เดือน)

ไมเริ่ม
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2 ยัง

>4-6 ชอนชา

อาหารที่ควรรับประทาน ประโยชน

นมผงรสหวาน รสน้ำผึ้ง
นมแม
นมผงรสจืด
นมเปรี้ยว
นมพรอมดื่มรสจืด
นมพรอมดื่มรสหวาน
เครื่องดื่มชอคโกแลต
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ที่มา : รายงานการสำรวจภาวะอาหารและโภชนาการครั้งที่ 5 พ.ศ.2546, กรมอนามัย

2 อายุยัง

รอยละของเด็ก 0-5 ป ที่ดื่มนม
และเครื่องดื่มประเภทตางๆ ใน 24 ชั่วโมง (วันอาทิตย)

อายุ
(เดือน)

(เดืไมอน)
เริ่ม

รอยละ
70

ม

60

ๆ

62.0

นมผงรสหวาน รสน้ำผึ้ง
นมผงรสหวาน รสน้ำผึ้ง นมแม
44.2
44.2
นมแม
นมผงรสจืด
40 39.1
38.4
37.1 ด
35.4
39.1
35.1
นมผงรสจื
38.4
นมเปรี้ยว
37.1
35.4
35.1
นมเปรี
ย
้
ว
29.2
30
นมพรอมดื่มรสจืด
29.2
นมพรอมดื่มรสจืด
นมพรอมดื่มรสหวาน
20.9
นมพร
อ
มดื
ม
่
รสหวาน
2020.9
16.3
เครื่องดื่มชอคโกแลต เครื่องดื่มชอคโกแลต
16.3
14.6 13.6 14.6 13.6
นมถั่วเหลือง
นมถั่วเหลื10.8
อง
10.8
10
6.2
น้ำอัดลม
6.2
น้ำอัดลม
3.4
3.4
น้ำหวาน
น้ำหวาน
0
3-5 ป (695 คน) 3-5 ป (695 คน)
0-2 ป (937 คน)
0-2 ป (937 คน)

40
30
20
10
0

ที่มา : จันทนาทีอึ่ม้งาชูศ: ักจัดิน์ ทนา
และคณะ
โภคของเด็
กปฐมวัยในโภคของเด็กปฐมวัยใน
อึ้งชูศการสำรวจพฤติ
ักดิ์ และคณะกรรมการบริ
การสำรวจพฤติ
กรรมการบริ
กิจกรรมรณรงคกิจวันกรรมรณรงค
ครอบครัวออนหวาน.
2547
วันครอบครัวออนหวาน. 2547

อายุ อายุ
(เดือน) (เดือน)
2 ยัง

ม ไมเริ่ม

62.0

60
50

50

มหวาน

รอยละ
รอยละของเด็ก 0-5 ป ที่ดื่มนม
70
และเครื่องดื่มประเภทตางๆ ใน 24 ชั่วโมง (วันอาทิตย)

ปริมาณน้ำตาลที่บปริ
ริโภคต
อวันำตาลที่บริโภคตอวัน
ม
าณน้
ของเด็กอายุ 3-5 ป (652 คน) ใน 24 ชั่วโมง (วันอาทิตย)

ปริมาณน้ำตาลที
่บริโภคต
อวัน
มาณน้
ำตาลที
ของเด็กอายุ 0-2 ป (937ปริคน)
ใน 24
ชั่วโมง่บริ(วัโภคต
นอาทิอตวัยน)

อาหารและ
ภาวะอาหารและ
DRI
2003)

ของเด็กอายุ 0-2 ป (937 คน) ใน 24 ชั่วโมง (วันอาทิตย)
>6-10 ชอนชา
>10 ชอนชา
>4-6 ชอนชา 7% >6-10 ชอนชา

Thai DRI 2003)

6%

>4-6 ชอนชา

2-4 ชอนชา

6%

6%

7% 13%

3%

>10 ชอนชา

13%

>10 ชอนชา

2-4 ชอนชา

6%

ของเด็ก<2อายุชอนชา
3-5 ป (652 คน) ใน 24 ชั่วโมง (วันอาทิตย)

43%

<2 ชอนชา

68%

9% 3%

2-4 ชอนชา

9%

>4-6 ชอนชา

24%

>10 ชอนชา

43%

>4-6 ชอนชา

24%

<2 ชอนชา

68%

21%

>6-10 ชอนชา

21%

ที่มา : จันทนา อึ้งชูศักดิ์ และคณะ.การสำรวจพฤติกรรมการบริโภคของเด็กปฐมวัยในกิจกรรมรณรงควันครอบครัวอ>6-10
อนหวาน.ช2547
อนชา

166.5200

มอนามัย

2-4 ชอนชา<2 ชอนชา

200

46, กรมอนามัย

การสํารวจพฤติกรรมการบริโภคของเด็กปฐมวัยในกิจกรรมรณรงควนั ครอบครัวออนหวานในภาคตางๆ ของไทย 5 จังหวัด ป พ.ศ. 2547 พบ
่มา : จันทนา อึอ่ ้งงดื
ชูศม่ ักของกลุ
ดิ์ และคณะ.การสำรวจพฤติ
โภคของเด็
กปฐมวัย้ วยในกิ
วออนหวาน. 2547
วาการบริโภคน้ำทีตาลในนมและเครื
ม เด็กกอนวัยเรียน 3-5 ปกรรมการบริ
สวนใหญมาจากการกิ
นนมเปรี
นมพรจกรรมรณรงค
อมดืม่ รสหวานวน้ันำครอบครั
อัดลม และ
เครือ่ งดืม่ รสชอคโกแลต สวนเด็กเล็ก 0-2 ปนนั้ บริโภคน้ำตาลในนมและเครือ่ งดืม่ นอยกวาเด็กกอนวัยเรียน โดยนมและเครือ่ งดืม่ ผสมน้ำตาลที่
บริโภคมากขณะเปนวัยทารกคือ นมผงรสหวานหรือรสน้ำผึง้ และนมพรอมดืม่ รสหวาน แตเด็กเริม่ บริโภคนมเปรีย้ วเพิม่ มากขึน้ อยางรวดเร็วตาม
ลําดับในระยะอายุ 6 เดือนถึง 3 ป
นอกจากนี้ การสํารวจพฤติกรรมการบริโภคของเด็กปฐมวัยในกิจกรรมรณรงควนั ครอบครัวออนหวาน ยังไดแสดงใหเห็นวาปริมาณน้ำตาลที่
เด็กอายุ 3-5 ปไดรบั ตอวันตอคนนัน้ สูงมาก เกือบ 2 ใน 3 ของเด็ก 3-5 ป ไดรบั ปริมาณน้ำตาลสูงกวาเกณฑมาตรฐานแนะนํา หรือมากกวา
6 ชอนชา ตอคนตอวัน
19
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5

ทุพโภชนาการ

Reseach by
ผูชวยศาสตราจารย
อุไรพร จิตตแจง
สถาบันวิจัยโภชนาการ

จัดทำโดย ผูชวยศาสตราจารย อุไรพร จิตตแจง
สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

เด็กปฐมวัยไทยมีแนวโนมน้ำหนัก และสวนสูงเพิ่มขึ้น แตยังต่ำกวามาตรฐาน มากกวา
1 ใน 10 มีภาวะเตี้ย การใหความรูและยกระดับรายไดใหแกครัวเรือนที่ยากจนมีสวนชวยลดภาวะ
ทุพโภชนาการในเด็กปฐมวัย

แม ว า เมื่ อ แรกเกิ ด เด็ ก จะมี
ยละของเด็
ก 0-59 เดือน ที่มีภาวะทุพโภช
น้ำหนักต่20ำรอกวยละาเกณฑรอแต
เมื่อทารก
ชาย STD
ชาย NNS 2538
ชาย NNS 2546
ผอ
เตี้ย
หญิง STD
หญิง NNS 2538
หญิง NNS 2546
ได รั บ น้ ำ18นมแม อ ย า งเต็ ม ที่ ก็ จ ะน้ำหนักนอย
20
20
สามารถปรั บ ตั ว เข า สู ก ารเจริ ญ
18
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16
เติ บ โตปกติ
ห รื อใกล เ คี ย งได อ ย า ง
16
16
ภาคกลาง
รวดเร็วในช14วง 6 เดื(รวม
อนแรก
โดยน้ำหนัก ภาคเหนือ
กทม.)
14
14
จะเพิ่มอย
12างชั
น้ำหนักเฉลี่ยของเด็กชายและเด็กหญิงไทยอายุ
0-5
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10.4 20รอยละ
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ความยาวของร
า
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ช
ว
ง
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เดื
อ
น
ชาย STD
ชาย NNS 2538
ชาย NNS 2546
หญิง STD
หญิง 10NNS 2546 8.9หญิง NNS 2538
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20
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ตอมาเปน8ระยะเวลาที
่ทารกควรเริ่ม
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7.1
ได
ร
ั
บ
อาหารอื
่
น
เสริ
ม
เพิ
่
ม
จากน้
ำ
นม
8
8
18
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16
6 รั 6.1
5.2
แม การได
บ อาหารเสริ ม ที่ ไ ม
6
6
16
16
ภาคกลาง
0
1
2
3
4
5
0
1
2
3
4
5
3.9
3.9
14
4
เหมาะสมหรื อ การติ ด เชื้ อ ทางเดิ น
อายุ (ป)
อายุ (ป)
(รวม กทม
14
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12
2 รางกายสูญเสียโอกาสที่
STD คือ ความสูงมาตรฐานของเด็กไทย ป 2540 NNS คือ ขอมูลจากการสำรวจภาวะอาหารและโภชนาการ อาหารทําให
12
12
ที่มา : รายงานการสำรวจภาวะอาหารและโภชนาการ พ.ศ. 2538 และ 2546
จะไดรับสารอาหารตามปกติ
หาก
10
0
8.9
10
10
(รวมอ กทม.)
เกิ ด การสู ญ เสีภาคกลาง
ย โอกาสบ
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8
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ภาวะชะงั ก งั นได มั ก พบว าในช ว ง
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0 2538น 1
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4
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1
52546
เนื่องจากเปชายนSTDผลรวมของกล
ามเนื้อ ไขมัชายนNNS0น้ำ2538และกระดู
ก2 ยากที
่จ3STDะแยกชั4ดหญิวางน้NNS
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กที่ขาดหายไปเป
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หญิ
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หญิ
ง
NNS
ชาย NNS 2546
อายุที่ม2 ีกอายุารเปลี
(ป) ่ยนจากการกินน้ำนม
อายุ (ป)
ผลจากความเปลี
่
ย
นแปลงในส
ว
นใดอย
า
งชั
ด
เจน
เด็
ก
ที
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หนั
ก
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ย
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เบี
่
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งเบน
120
120
2
คืกอต่ความสู
งมาตรฐานของเด็
กไทยบปานกลางถึ
ป 2540 NNS
คืแรง
อ ขอหรื
มูลอจากการสำรวจภาวะอาหารและโภชนาการ
แมไปสูการกินอาหาร อัตราความชุก
มาตรฐานมากกวา 2 (+2SD) ถือวามีนทีSTD
้ำ่มหนั
ำ
กว
า
เกณฑ
ม
าตรฐานระดั
ง
รุ
น
า : รายงานการสำรวจภาวะอาหารและโภชนาการ
พ.ศ. 2538 และ ของภาวะทุ
2546
110
110
พโภชนาการจะเริ่มเพิ่ม
0
มีภาวะน้ำหนักนอย
ภาคกลาง (
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น้ำหนักเฉลี่ยของเด็กชายและเด็กหญิงไทยอายุ 0-5 ป
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ที่มา : รายงาน
สำนักง

สวนสูงเฉลี่ยของเด็กชายและเด็กหญิงไทยอายุ 0-5 ป
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80 ชาย NNS 2546

ชาย NNS 2538

120

หญิง STD

หญิง NNS 2546

หญิง NNS 2538

20

0
2
4
6
8
10
12
ผอมเด็กในประเทศไทย
ที่มา : รายงานผลทั่วราชอาณาจักร การสำรวจสถานการณ
ธันวาคม 2548 - กุมภาพันธ 2549 สำนักงานสถิติแหงชาติ
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เตี้ย

สวนสูง (ซม.)

สวนสูง (ซม.)

การได
70
70 รับสารอาหารไมเพียงพอ
110
เป60นเวลานาน และเจ็บปวยบอยๆ 110
60
0
1
2
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4
5
1 ผ ลกระทบต
2
5
หรือเรื้อ0รัง จนมี
อ3 1004
100
อายุ (ป)
อายุ (ป)
การเจริ
ญเติบโตทางโครงสราง 90 ป 2540 NNS คือ ขอมูลจากการสำรวจภาวะอาหารและโภชนาการ
90
STD คือ ความสูงมาตรฐานของเด็กไทย
ทํ าใหที่มเ ด็าก: นัรายงานการสำรวจภาวะอาหารและโภชนาการ
้ น เตี้ ย กว า เด็ กในวั ย
พ.ศ. 2538 และ 2546
80
เดียวกัน เด็กที่มีความสูงเทียบ 80
กั บ อายุ ต่ ำ กวรอายละของเด็
ค า เบีก่ ย0-59
งเบน
70
70พโภชนาการ
เดือน ที่มีภาวะทุ
มาตรฐานมากกว า 2 (+2SD)
60
เริ่ม
0
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
้ (เมือ่ เทียบกับเด็กอายุ6.9 60 0
อวน+อถืวอนวา เตีย
อายุ (ป)
อายุ (ป)
เดียวกัน) และจัดอยู ในกลุมทุพ
STD คือ ความสูงมาตรฐานของเด็กไทย ป 2540 NNS คือ ขอมูลจากการสำรวจภาวะอาหารและโภชนาการ
ผอม
โภชนาการเรื
อ้ รังระดั4.1บปานกลาง
ที่มา : รายงานการสำรวจภาวะอาหารและโภชนาการ พ.ศ. 2538 และ 2546
และ/หรือรุนแรง
เด็กปฐมวัยไทยมีแนวโนมนําหนัก และสวนสูงเพิ่มขึ้น แตยังตํากวามาตรฐาน มาก
การใหความรูและยกระดับรายไดใหแกครัวเรือนที่ยากจนมีสวนชวยลดภาวะทุพโภชนากา
เตี้ย
11.9
ก 0-59 เดือน ที่ม่ ไีภดาวะทุ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็ก รวมถึงคุณรอคยละของเด็
าของสารอาหารที
รับพมีโภชนาการ
ความสัมพันธกับการเจริญเติบโตและปญหาภาวะโภชนาการของ
เด็
ก
ไทย
โดยการสํ
า
รวจภาวะอาหารและโภชนาการ
พ.ศ.
2538
และ
พ.ศ.
2546
ชี้ใหเห็นวา เด็กไทยทั้งชายและหญิงอายุ 0-5 ป แมวาจะมี
เริ่ม
น้ำหนัก
6.9
9.3
อ
ว
น+อ
ว
น
นอย มน้ำหนักเฉลี่ย และสวนสูงเฉลี่ยเพิ่มขึ้นแตยังคงนอยกวาเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไว
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จัดซื้อนมจืดใหเด็กดื่มทุกวัน และรอยละ 32
50 020
2532
2537
2543
2550
ยั ง จั ด ซื้ อ แปรงสี ฟ น ยาสี ฟ น ให แ ก เ ด็ ก ใน
40 10
เด็กอายุ 3 ป เด็กอายุ 5-6 ป
0
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยางสม่ำเสมอ
30
2532
2537
2543
2550
รอยละ

22

20
10
0

เด็กไทยมีความหวัง อายุเริ่มแปรงฟนเร็วขึ้น ฟนผุนอยลง

ที่มา : รายงานผลการสำรวจทัเด็นกตสุอายุขภาพรายป
3 ป เด็กของเด็
อายุ 5-6กอายุ
ป 3 ป ในจังหวัดตางๆ ทั่วประเทศ
พ.ศ. 2545 - 2550, กระทรวงสาธารณสุข
ที่มา : รายงานผลการสำรวจทันตสุขภาพรายป ของเด็กอายุ 3 ป ในจังหวัดตางๆ ทั่วประเทศ
พ.ศ. 2545 - 2550, กระทรวงสาธารณสุข

2532

2537

เด็กอายุ 3 ป

2543

เด็กอายุ 5-6 ป

2550

ที่มา : รายงานผลการสำรวจทันตสุขภาพรายป ของเด็กอายุ 3 ป ในจังหวัดตางๆ ทั่วประเทศ
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7

ความฉลาดทางอารมณ

จัดทำโดย คณะทำงานสุขภาพคนไทย

เด็กกอนวัยเรียน อายุ 3-5 ป สวนใหญมีความฉลาดทางอารมณสอดคลองกับวัย การไดรับ
การสัมผัสจากพอแมมีสวนชวยลูกใหควบคุมและปรับอารมณได
เด็กที่เลี้ยงงาย เด็กที่มีความออนโยน เอื้อเฟอเผื่อแผ อันเปนเรื่องของจิตวิญญาน เปนสิ่งที่พอแม
สิ่งแวดลอม และครอบครัว ตองชวยกันสอน อยางไรก็ตามพอแมเปนผูสอนที่ดีที่สุด เมื่อเขาอยูในครรภของแม
พอแมตองแสดงความหวงใย เมื่อเขาเกิดขึ้นมา (นายแพทยเสม พริ้งพวงแกว, 2550) ดังนั้นจิตใจและอารมณ
ของเด็กจะเปนอยางไรขึ้นอยูกับวา พอแมแสดงออกตอเขาอยางไร มีความยินดีที่เขาเกิด และเมื่อเขาโตขึ้นก็
ตองแสดงความชื่นชม หรือใหกําลังใจในการกระทําของเขา สิ่งเหลานี้จะทําใหเด็กปฐมวัยไดรับรูและซาบซึ้ง
กับการกระทําของผูเลี้ยงดู และทําใหเขามีสุขภาพจิตใจและอารมณที่ดีไปดวย การที่เด็กมีสุขภาพจิตใจและ
อารมณที่ดีเชนนี้จะสงผลตอการพัฒนาอัจฉริยภาพของเด็กตอไป

สมองเด็กปกติที่พอแมเลี้ยงดู สมองเด็กที่เลี้ยงดูในสถานสงเคราะห
สมองสวนหนา

สมองสวนหนา

สมองสวนที่รับรู
เรื่องอารมณ
ความรูสึก

สมองสวนหลัง

สมองสวนหลัง

ที่มา : The Baby Brain อางในสมองกับการเรียนรู 2542

ความฉลาดทางอารมณ (EQ) ของเด็กอายุ 3-5 ในป พ.ศ. 2550
92 (15-25)

0

97 (6-12)

0

7

93 (9-17)

0

กลาพูด 5
ปรับตัวตอการ
เปลี่ยนแปลง 5

87 (10-21)
91 (11-17)

กระตือรือรน 5

95 (12-24)

รูวาอะไรถูกผิด 4

88 (16-28)

8

มีน้ำใจ 3

90 (15-27)

7

รูจักอารมณ 5

90 (21-34)

8

ราเริง
อบอุนใจ 3
มีความพอใจ

0%

10%

20%

30%

40%

ต่ำกวาเกณฑปกติ

50%

60%

เกณฑปกติ

หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บ คือ คะแนนที่อยูเกณฑปกติ
ที่มา : กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 2550
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รศ.ดร.นัยพินิจ คชภักดี นักวิชาการ
โครงการวิจัยชีววิทยาระบบประสาทและ
พฤติ ก รรม สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
มหิดล อธิบายวา การศึกษาในพัฒนาการ
ของเด็กปฐมวัย ไม ไดเนนแตเรื่องสมอง
สติปญญา ความเฉลียวฉลาด และความ
จํ า เท า นั้ น แต ร วมถึ ง อารมณ จิ ต ใจ
มนุษยธรรม จริยธรรม และคุณธรรมดวย
การศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บการเจริ ญ
เติบโตของสมองเด็กปกติ และเด็กกําพรา
(FAS, 2539 อางจาก กมลพรรณ ชีวพันธุ
ศรี, 2548) พบวา สมองของเด็กกําพรา
ที่ ไ ม ไดรับการตอบสนองจากการสัมผัส
ต า งๆ มี ก ารเจริ ญ เติ บ โตช าในส ว นบน
ของสมองส ว นที่ รั บ รู เ รื่ อ งอารมณ ค วาม
รูสึก (temporal lobe) เมื่อเปรียบเทียบ
กับสมองของเด็กปกติที่ถูกเลี้ยงดูและได
รับการสัมผัสจากพอแม ดวยเหตุนี้ อาจ
กล า วได ว า เด็ ก ที่ ไ ม ไ ด รั บ การสั ม ผั ส
ไม ไ ด รั บ การแสดงการชื่ น ชม ความรั ก
จะมีอารมณจิตใจที่ซึมเศรา และยังสงผล
ตอการพัฒนาในเรื่องการเรียนรูตอไป
กรมสุขภาพจิต ไดทําการสํารวจความ
ฉลาดทางอารมณของเด็กอายุ 3-11 ป พบ
วา เด็กทีม่ อี ายุ 3-5 ป สวนใหญมคี วามฉลาด
ทางอารมณ (EQ) อยูในระดับเกณฑที่ปกติ

สูงกวาเกณฑปกติ
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8

การพัฒนาอัจฉริยภาพ
ดานตางๆ

จัดทำโดย คณะทำงานสุขภาพคนไทย

มากกวาครึ่งของเด็กกอนวัยเรียน อายุ 3-5 ป มีพัฒนาการทั้งดานภาษาและการกระทํา
ชากวาปกติ การไดรับการกระตุนการพัฒนาการเรียนรูของเด็กตามชวงเวลาที่เหมาะสม จะ
ชวยใหเด็กพัฒนาศักยภาพไดเต็มประสิทธิภาพ

ชวงเวลาที่เด็กสามารถเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด
ในครรภมารดา

แรกเกิด

1 ป

2 ป

3 ป

4 ป

5 ป

6 ป

7-10 ป

11-23 ป

พัฒนากลามเนื้อ

การมองเห็น
คำศัพท
ภาษาแมและภาษาที่สอง
ดนตรี สุนทรียะ

ตรรกะ คำนวณ เหตุผล
การเขาสังคม
การควบคุมอารมณ
ที่มา : The BRAINnetNew Research Findings. http://www.del.wa.gov/Education/ChildDevelopment.shtml

ระดับพัฒนาการโดยรวม (DQ) ของเด็กอายุ 1-2 ป

รอยละ
60

55.7

50
40
30

10
0

21.7

18.4

20

2.2
ชากวาปกติ (< 70)

1.6
คอนขางชา (70-<90)

ปกติ (90-110)

คอนขางเร็ว (110-130) เร็วกวาปกติ ( ≥130)

ช ว งวั ย 6 ป แ รกของชี วิ ต
เป น ระยะสํ า คั ญ ที่ จ ะสามารถ
กระตุ น สมองของเด็ ก ให เ ซลล
สมองทําวงจรเชื่อมโยงแผขยาย
ไดมากขึ้น หากไดรับการกระตุน
ที่เหมาะสม ทั้งในดานความชอบ
และความถนัดของเด็ก จะทําให
พัฒนาการของเด็กปฐมวัยเปนไป
อย า งรวดเร็ ว และเป น พื้ น ฐาน
สําหรับการพัฒนาสติปญญาเด็ก
ในวัยตางๆ ตอไป

ที่มา : นิชรา เรืองดารกานนท, 2547
หมายเหตุ : พัฒนาการโดยรวม (DQ) วัด 2 ดาน ไดแก ภาษาและการกระทำ
24
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ระดับพัฒนาการและเชาวนปญญา
รอยละของเด็ก
ตามระดับการพัฒนา

การศึกษาขององคกรเครือขายการวิจัยดาน
สมองและระบบประสาท (BRAINnet – Brain
Research And Integrative Neuroscience
Network) ชี้วา การพัฒนาการเรียนรูดานตางๆ
ของเด็กที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ควรเริ่มตั้งแต
ปฐมวัย หรือบางดานอาจตองเริ่มตั้งแตอยูในครรภ
โอกาสทองที่ เ ด็ ก จะพั ฒ นาอั จ ฉริ ย ภาพด า น
ตางๆ มีจํากัด หากพนชวงพัฒนาดานตางๆ ไปแลว
จะพัฒนาดานนั้นๆ ไดยาก ยกตัวอยาง การพัฒนา
ดานมิติสัมพันธ หรือเรียกงายๆ วา อัจฉริยภาพ
การเห็นและมิติตําแหนง มีชวงเวลาสั้น ซึ่งหากเด็ก
อายุเกิน 2 ปไปแลว การพัฒนาดานนี้จะเปนไปได
ชามาก เชนเดียวกับอัจฉริยภาพดานการเขาสังคม
และมิ ติ ด า นการใช ภ าษาในเรื่ อ งคํ า ที่ ใ ช ใ นชี วิ ต
ประจําวัน
การศึกษาจากโครงการวิจัยพัฒนาการแบบ
องครวมของเด็กไทย พ.ศ. 2546 พบวาครึ่งหนึ่ง
ของเด็กอายุนอยกวา 3 ป มีพัฒนาการโดยรวม
(DQ) อยู ในระดับปกติ คือ 90 ถึงนอยกวา 110
แตรอยละ 40 ของเด็กโต (3-6 ป) อยู ในระดับ
คอนขางชา คือ 70 ถึงนอยกวา 90 และดูเหมือนวา
เด็ กไทยอายุ 6 ป ขึ้ นไปส ว นใหญ มี ร ะดั บ เชาวน
ปญญาในระดับคอนขางชา
แพทยหญิงจันทรเพ็ญ ชูประภาวรรณ (เด็กไทย
ใครวาโง, 2548) ชี้วา พัฒนาการหรือเชาวนปญญา
ของเด็ ก ไทยที่ ล า ช า หรื อไม ส มวั ย เช น นี้ ย อ ม
สะทอนใหเห็นถึงปญหาพัฒนาการของสมองที่ ไม
ไดรับการกระตุนเพียงพอ

1- < 3 ป

3 - < 6 ป

6 - < 13 ป

13 - 18 ป

ชากวาปกติ
( < 70)

2.2

13.3

4.6

7.5

คอนขางชา
(70 - < 90)

18.4

42.3

62.9

58.7

(90 - < 110)

ปกติ

55.7

29.3

28.3

27.2

คอนขางเร็ว
(110 - < 130)

21.7

7.0

3.7

6.1

เร็วกวาปกติ

1.6

8.1

0.5

0.5

(130 หรือ >)

ที่มา : ลัดดา เหมาะสุวรรณ และคณะ 2546
หมายเหตุ : เด็กอายุ 1 - < 6 ป วัดพัฒนาการ (DQ)
เด็กอายุ 6 - 18 ป วัดเชาวนปญญา (IQ)

ความหมายระดับพัฒนาการ (Developmental Quotient, DQ)
ระดับพัฒนาการ (DQ)

การแปลผล

นอยกวา 70 คะแนน

ชากวาปกติ

70 - นอยกวา 90 คะแนน

คอนขางชา

90 - นอยกวา 110 คะแนน

ปกติ

110 - นอยกวา 130 คะแนน

คอนขางเร็ว

มากกวาหรือเทากับ 130 คะแนน

เร็วกวาปกติ

อายุความสามารถ (Developmental Age ;DA)
อายุปฏิทิน (Chronological; CA)

X 100

ที่มา : นิชรา เรืองดารกานนท, 2547

25
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รอยละและจำนวนของเด็กกำพรา

0-4 ป
8.5% (72,859 ราย)

15-17 ป
29.8% (256,170 ราย)

9

5-9 ป
21.1% (181,699 ราย)

เด็ ก กํ า พร า / เด็ ก ติ ด เชื้ อ
เอชไอวี/ เด็กพิการ
10-14 ป
40.6% (349,007 ราย)

ที่มา : แผนยุทธศาสตรการแกไขปญหาเด็กยากจนและเด็กดอยโอกาส (พ.ศ. 2550-2552),
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม. 2550.

จัดทำโดย คณะทำงานสุขภาพคนไทย

เกือบ 1 ใน 3 ของเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวียังเปนเด็กปฐมวัย ประมาณ 1 ใน 10 ของเด็ก
ปฐมวัย มีความพิการอยางนอย 1 อยาง นอกจากนี้พบวา เด็กปฐมวัยที่มีพอหรือแมปวยเปน
โรคเรื้อรัง (ซึ่งเสี่ยงกับการเปนเด็กกําพรา)ไดรับความชวยเหลือขั้นพื้นฐานเพียงรอยละ 15

รอยละและจำนวนของเด็กกำพรา
เด็ ก ด อ ยโอกาส คื อ เด็ ก ที่ อ ยู ใ นสภาวะยากลํ า บาก
ซึ่งประกอบดวยเด็ก 12 กลุม คือ เด็กยากจน เด็กที่มีปญหา
ยาเสพติด เด็กที่ถูกทอดทิ้งหรือเด็กกําพรา เด็กที่ถูกทําราย
อยางทารุณ เด็กที่ไดรับผลกระทบจากเอดสหรือโรคติดตอราย
แรง เด็กในชนกลุมนอย เด็กเรรอน เด็กที่ถูกขายแรงงาน เด็ก
ที่ อ ยู ใ นธุ ร กิ จ บริ ก ารทางเพศ เด็ ก ที่ อ ยู ใ นสถานพิ นิ จ และ
คุมครองเด็กและเยาวชน เด็กพิการ และเด็กลูกของกรรมกร
กอสราง
สาเหตุ ที่ สํ า คั ญ ของการตกอยู ใ นสภาวะเช น นี้ ม าจาก
ปญหาครอบครัว ปญหาสังคมและสิ่งแวดลอม และปญหาจาก
ตัวเด็กเอง แผนยุทธศาสตรการแกไขปญหาเด็กยากจนและเด็ก
ดอยโอกาส 3 ป (พ.ศ. 2550-2552) (สถาบันวิจัยประชากร
และสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย และคณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร จัดทําแผนยุทธศาสตรฯ เพื่อใชเปนกรอบในการ
แก ไขปญหาเด็กดอยโอกาส) ใหความสําคัญกับกลุมเปาหมาย
เด็กที่ตกอยู ในภาวะยากลําบากเปน พิเศษ 4 กลุม คือ เด็ก
ยากจน เด็กเรรอน เด็กกําพรา และเด็กที่ไดรับผลกระทบจาก
เอดส ซึ่งควรศึกษาวามีเด็ก 0-4 ป อยู ในภาวะยากลําบาก
ดังกลาวมากนอยเทาไร

0-4 ป
8.5% (72,859 ราย)
15-17 ป
29.8% (256,170 ราย)

5-9 ป
21.1% (181,699 ราย)

10-14 ป
40.6% (349,007 ราย)

ที่มา : แผนยุทธศาสตรการแกไขปญหาเด็กยากจนและเด็กดอยโอกาส (พ.ศ. 2550-2552),
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม. 2550.

ขอมูลจากแผนยุทธศาสตรการแก ไขปญหาเด็กยากจนและเด็กดอย
โอกาส แสดงวา เด็กปฐมวัยเปนเด็กกําพรานอยกวาเด็กวัยอื่น ๆ คือคิดเปน
รอยละ 8.5 ของเด็กกําพราทั้งหมด
ตอ 1 แสนคน
20

19

18.9

19.3

อัตราเด็กอายุ 0-6 ป
ที่อยูในสถานสงเคราะห

16.8

17
16

10

2547

2548

ที่มา : รายงานสถานการณความมั่นคงของมนุษยระดับประเทศ ประจำป 2549.

จากการรายงานสถานการณความมั่นคงของมนุษ ยระดับประเทศ
ประจําป 2549 พบวา อัตราเด็กอายุ 0-6 ปที่อยู ในสถานสงเคราะห
ระหวางป พ.ศ. 2546-2548 เทากับ 17-19 คนตอประชากรแสนคน

6.1

6
4
2

2546

รอยละของเด็กกำพราและเด็กที่มีพอหรือแมปวยเรื้อรัง

8

18

15

รอยละ

12

0

2.5

4.1

2.9
เด็กที่มีพอหรือแมปวยเรื้อรัง*
0-4 ป

เด็กที่เปนกำพราและเด็กที่มีพอหรือแมปวยเรื้อรัง
5-9 ป

ที่มา : รายงานผลทั่วราชอาณาจักร การสำรวจสถานการณเด็กในประเทศไทย
ธันวาคม 2548 - กุมภาพันธ 2549, สำนักงานสถิติแหงชาติ

*หมายเหตุ เด็กที่มีพอหรือแม ปวยเรื้อรัง รวมเด็กที่มีผูใหญ อายุ 18-59 ป
ในบานตายหรือมีผูใหญ อายุ 18-59 ป ในบานเปนผูปวยเรื้อรัง

26
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สัดสวนเด็กกลุมเสี่ยง อายุ 0-4 ป
ที่ไดรับความชวยเหลือขั้นพื้นฐาน
ไมไดรับ

ไดรับความชวยเหลือ

15%

85%

รอยละ
16
14
12
10
8
6
4
2
0

14

ดานการแพทย

ความชวยเหลือที่ไดรับ

2.5

1.7

ทางสภาพจิตใจ
และปจจัยทางสังคม

ดานสังคมหรือสิ่งของ

การสํารวจสถานการณเด็กใน
ที่มา : รายงานผลทั่วราชอาณาจักร การสำรวจสถานการณเด็กในประเทศไทย ธันวาคม2548 กุมภาพันธ 2549, สำนักงานสถิติแหงชาติ
ประเทศไทย พ.ศ. 2548-2549
กกลุมเสี่ยง อายุ 5-9 ป
ไดชี้วาความชวยเหลือที่ ใหกับเด็ก สัทีดไ่ ดสรวับนเด็
ความชวยเหลือขั้นพื้นฐาน
รอยละ
ความชวยเหลือที่ไดรับ
กําพราและเด็กที่มีพอหรือแมปวย
18
15.9
16
เรื้อรังที่เปนเด็กเล็กมีสัดสวนนอย
14
12.5
กวาเด็กโตที่เปนเด็กกําพราและเด็ก
ไดรับความชวยเหลือ 12
ไมไดรับ
10
26%
ที่มีพอหรือแมปวยเรื้อรังในทุกดาน
8
74%
6
กลาวคือ เด็กที่อยูในภาวะเสี่ยงของ
3.8
4
2.5
2
การเป น เด็ ก กํ า พร า (พ อ หรื อ แม
0
ดานการแพทย
ทางสภาพจิตใจ ดานสังคมหรือสิ่งของ ดานการศึกษา
หรือคนเลี้ยงดู ปวยดวยโรคเรื้อรัง)
และปจจัยทางสังคม
อายุ 0-4 ป ไดรับความชวยเหลือ
ที่มา : รายงานผลทั่วราชอาณาจักร การสำรวจสถานการณเด็กในประเทศไทย ธันวาคม2548 กุมภาพันธ 2549, สำนักงานสถิติแหงชาติ
อยางใดอยางหนึ่ง เพียงรอยละ 15
เปรียบเทียบกับ รอยละ 26 ในกลุม
ประเภทความพิการของเด็ก
รอยละ
เด็กอายุ 5-9 ป
40
7-9 ป
นอกจากนี้ ส ถานการณ เ ด็ ก 35
12.1
กํ า พร า และเด็กที่ ไดรับผลกระทบ 30
5-6 ป
จากเอชไอวี/เอดส ในประเทศไทย 25
2-4 ป
7.2
13.4
(ศิ ริ กุ ล และคณะ, 2549 อ า ง 2015
จากสถาบั น วิ จั ย ประชากรและ 10
8
3.6
11.8
3.7
สังคม,2550) ชี้วามีเกือบ 1 ใน 3
5
6.5
2.6
0
ของเด็ ก ที่ ติ ด เชื้ อ เอชไอวี เ ป น
ความพิการอยางนอย 1 อยาง
มีความพัฒนาการทาง
ไมสามารถเรียนรูสิ่งตางๆ
เด็กปฐมวัย
สติปญญาชา
เหมือนเด็กวัยเดียวกัน
ที่มา : รายงานผลทั่วราชอาณาจักรการสำรวจสถานการณเด็กในประเทศไทย ธันวาคม 2548 - กุมภาพันธ 2549, สำนักงานสถิติแหงชาติ
หมายเหตุ : เก็บขอมูลโดยการสัมภาษณแมหรือผูดูแลเด็ก

รอยละของเด็กติดเชื้อเอชไอวี จำแนกตามกลุมอายุ
นอยกวา 18 เดือน
8%

10-18 ป
52%

18 เดือน - 2 ป
7%

3- 5 ป
17%

เด็กดอยโอกาสอีกกลุมที่มีขอมูลชี้ชัดวามีสัดสวนมาก คือ
กลุ ม เด็ ก พิ ก าร ข อ มู ล จากการสํ า รวจสถานการณ เ ด็ ก พ.ศ.
2548-2549 ชี้วา สัดสวนของเด็กพิการในกลุมปฐมวัยมีสูงพอๆ
กับเด็กพิการกลุมอายุอื่น

6-9 ป
16%
ที่มา : ศิริกุล อิศรานุรักษ, 2549 อางใน แผนยุทธศาสตรการแกไขปญหาเด็กยากจน
และเด็กดอยโอกาส (พ.ศ. 2550-2552)
27
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ผูเลี้ยงดู
จัดทำโดย คณะทำงานสุขภาพคนไทย

การเตรียมความพรอมใหแกผูเลี้ยงดูเด็กเปนสิ่งสําคัญ ไมวาจะเปนคนในครอบครัวหรือพี่เลี้ยงเด็กตาม
สถานรับเลี้ยง พบวามากกวาครึ่งของผูเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยมีการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือต่ำกวา

การศึกษาของผูเลี้ยงดูหลักของเด็กเล็กอายุ 1-5 ป

รอยละ
70

รอยละ
70

56.4

60

50

40

40

10
0

30

22.2

20

8.5
ประถมศึกษา

มัธยมศึกษา

22.1

20

7.8
ต่ำกวา
ประถมศึกษา

ผูเลี้ยงดูหลักของเด็กเล็ก อายุ 1-5 ป

60

50
30

66

10

5.1

อาชีวะศึกษา

ปริญญาตรี
หรือสูงกวา

0

4.9
แม

พอ

ปู ยา ตา ยาย

ที่มา : ลัดดา เหมาะสุวรรณ และคณะ เด็กไทยวันนี้เปนอยูอยางไร : บทสรุปจากโครงการวิจัยพัฒนาการแบบองครวมของเด็กไทย 2546

เด็กเมื่อเกิดมายังไมสามารถชวยเหลือตนเองได
จําเปนตองมีผูเลี้ยงดู ซึ่งผูเลี้ยงดูหลักของเด็กก็คือ
บุ ค คลที่ มี อิ ท ธิ พลตอการเจริญเติบโตของเด็กเปน
อยางมาก ขอมูลจากโครงการวิจัยพัฒนาการแบบ
องครวมของเด็กไทย พ.ศ. 2546 พบวา 2 ใน 3 ของ
เด็กอายุ 1-5 ป แมเปนผูเลี้ยงดูหลัก 1 ใน 4 มีปูยา
ตายายเปนผูเลี้ยงดูหลัก มีเพียงรอยละ 5 ที่พอทํา
หนาที่เลี้ยงดู ระดับการศึกษาของผูเลี้ยงดูหลักคอน
ขางต่ำ รอยละ 64 ไดรับการศึกษาระดับประถม
ศึกษาหรือต่ำกวา มีเพียงรอยละ 5 เทานั้น ที่ผูเลี้ยงดู
มีการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
ขอมูลการอบรมเลี้ยงดูเด็กของครอบครัวไทย
จากการศึ ก ษาของโครงการวิ จั ย พั ฒ นาการแบบ
องครวมของเด็กไทย (สุธรรม นันทมงคลชัย, 2547)
แสดงวา การศึกษาของแมและการใหเวลากับเด็กมี
อิทธิพลตอการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยทั้งในดานสุขภาพ
ทั่วไป ดานสติปญญา และดานอารมณ

ปจจัยดานครอบครัวที่มีอิทธิพลตอการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
ปจจัย

ดานสุขภาพทั่วไป

ดานสติปญญา

ดานอารมณ

การศึกษาของแม
ผูใชเวลาเลี้ยงดูเด็ก
เปนสวนใหญ
อาชีพของแม
ลักษณะครอบครัว
จำนวนบุตรในครอบครัว
สภาพแวดลอมในบาน
สถานภาพสมรส
ของพอแม
จำนวนคนในบาน
อาชีพของพอ
รายไดครอบครัว
การศึกษาของพอ

ที่มา : การอบรมเลี้ยงดูเด็กของครอบครัวไทย : ขอมูลจากการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ, 2547

28

51-03-013_008-033 new19_J.indd 28

3/20/08 1:56:54 AM

11

ลักษณะการเลี้ยงดูที่มี
ตอพัฒนาการเด็ก

จัดทำโดย คณะทำงานสุขภาพคนไทย

เด็กปฐมวัยใชเวลาดูโทรทัศนเฉลี่ย 1.9 ชั่วโมงตอวัน มีผลตอภาวะอวนและระดับสติ
ปญญาต่ำ ขณะที่หนังสือ/สมุดภาพควรเปนสื่อที่ผูเลี้ยงดูควรใหเด็กไดรับตั้งแตเล็ก แมวาเด็ก
ยังไมสามารถอานหนังสือออกก็ตาม นอกจากนี้การแสดงความรักดวยการสัมผัสทางกาย การ
พูดจาชมเชย มีผลตอพัฒนาการของเด็กเชนกัน

การคนพบความถนัดอยางใดอยางหนึ่ง และการสงเสริมความถนัดของเด็กอายุ 1-<3 ป
50
46.7
รอยละของพอแมที่สงเสริมความถนัด
45
ของบุตรดานตางๆ
40.4
40
รอยละ

ไมพบ พบ
50.5% 49.5%

35
30
25
20
15
10
5
0

ข อ มู ล โครงการวิ จั ย พั ฒ นาการแบบองค ร วมของเด็ ก ไทย
พ.ศ. 2546 แสดงว า เกื อ บครึ่ ง
ของพ อ แม ไ ด ค น พบความถนั ด
อย า งใดอย า งหนึ่ ง ของลู ก และใน
จํานวนนี้รอยละ 47 ไมไดทําอะไร
กับการคนพบนั้น อยางไรก็ตามอีก
ครึ่งหนึ่งไดสงเสริมความถนัดดาน
นั้นๆ ของลูกตอไป

8.8
ไมไดทำอะไร

4.1

จัดอุปกรณเพื่อฝก ใหเรียนเสริมทักษะที่ถนัด

อื่นๆ

ที่มา : การอบรมเลี้ยงดูเด็กของครอบครัวไทย : ขอมูลจากการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ, 2547

ประเภทของสื่อที่ใชในการเลี้ยงดูเด็กอายุ 1 ขวบ ถึง 5 ขวบ
รอยละ

80
70
60
50
40
30
20
10
0

รอยละ

เด็กชาย

71.8
54.7

39.1
19.9

11.9

16.5

80
70
60
50
40
30
20
10
0

เด็กหญิง

73.6
53.9

41.4
19

10.1

หนังสือ/สมุดภาพ เทปเพลงเด็ก/เพลงทั่วไป
3-5 ขวบ
1-2 ขวบ
ที่มา : ลดาวัลย ประทีปชัยกูร และะรวีวรรณ ชอุมพฤกษ “การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยของครอบครัวไทย”.
ขอมูลจากชุดโครงการวิจัยพัฒนาการแบบองครวมของเด็กไทย พ.ศ. 2544.

หนังสือ/สมุดภาพ เทปเพลงเด็ก/เพลงทั่วไป

รอยละ

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

เทปนิทาน

รายการโทรทัศนที่พอแมเลือกใหเด็กดูเปนอันดับแรก
2.0
4.4
7.1
8.5
15.6

2.5
4.6
8.3
9.5
18.7

56.8

51.5

เด็กชาย

เด็กหญิง

1 ป ถึง นอยกวา 3 ป

อื่นๆ
สารคดีเรื่องจริง
กีฬา
เพื่อการศึกษา
เกมโชว
ขาว
ละคร/ภาพยนตร
รายการเพลง
สารคดีสัตว
รายการเด็ก
การตูน

4.2
8.8
���
9.6
15.3

15.6
3.4
3.4
14.7

59.6

57.9

เด็กชาย

เทปนิทาน

นอกจากสื่อประเภท หนังสือ/
สมุ ด ภาพ เทปเพลง เทปนิ ท าน
แลว โทรทัศนเปนสื่ออีกประเภท
หนึ่ ง ที่ ผู เ ลี้ ย งดู ห ลั ก ใช ใ นการ
พัฒนาสติปญญาของเด็กปฐมวัย
โดยละครหรื อ ภาพยนตร เป น
รายการโทรทั ศ น ที่ ผู เ ลี้ ย งดู ห ลั ก
เลือกใหเด็กโตดูมากกวาเด็กเล็ก
แตรายการโทรทัศนประเภทนี้สวน
ใหญไมเหมาะกับเด็กปฐมวัย

เด็กหญิง

3 ป ถึง นอยกวา 6 ป

ที่มา : ลดาวัลย ประทีปชัยกูร และระวีวรรณ ชอุมพฤกษ. 2547. "การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยของครอบครัวไทย".
การอบรมเลี้ยงดูเด็กของครอบครัวไทย. ขอมูลจากชุดโครงการวิจัยพัฒนาการแบบองครวมของเด็กไทย พ.ศ. 2544.
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20.3

สื่ อ ที่ ใ ช เ ป น อุ ป กรณ สํ า หรั บ
การพัฒนาดานสติปญญาของเด็ก
ป ฐ ม วั ย ที่ พ บ ที่ สํ า คั ญ ไ ด แ ก
หนังสือ/สมุดภาพ เทปเพลง เทป
นิทาน ทั้งนี้ ผูเลี้ยงดูหลักเห็นความ
สําคัญของการพัฒนาสติปญญาใน
เด็กอายุ 3-5 ปมากกวาเด็กเล็ก
อายุ 1-2 ป ทั้ ง ๆ ที่ ก ารพั ฒ นา
การเรี ย นรู ส ามารถเริ่ ม ได ตั้ ง แต
เด็กยังอยูในครรภ
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ภาวะอวนในเด็กอายุต่ำกวา 6 ป
จำแนกตามพฤติกรรมการดูโทรทัศน

รอยละ
11.5

เด็กกรุงเทพฯ ดูโทรทัศนมากกวาเด็กในภาคอื่น จำนวน 2.1 ชั่วโมงตอวัน
จำนวนชั่วโมงที่ดูโทรทัศนเฉลี่ย 1.9 ชั่วโมงตอวัน

11.2

11

คะแนนเฉลี่ย
120

คะแนนพัฒนาการโดยรวม (DQ) เกณฑปกติอยูที่ 90-110

96.6

100

10.5

94.8

80

10
9.5

60
40

9.4

9

8.5
0

คาเฉลี่ยระดับพัฒนาการโดยรวม (DQ)
ของเด็กอายุต่ำกวา 6 ป จำแนกตามพฤติกรรมการดูโทรทัศน

20
0
ดูทีวีนอยกวาหรือเทากับ 2 ชั่วโมง
ดูทีวีมากกวา 2 ชั่วโมง
ที่มา
: สภาวะสุขภาพและสังคมของเด็กไทย 2547
หมายเหตุ : ผูเชี่ยวชาญจาก Committee on Communications
แนะนำใหจำกัดการดูโทรทัศนของเด็ก ใหนอยกวา 1-2 ชั่วโมงตอวัน
(อางใน ลัดดา เหมาะสุวรรณ (บรรณาธิการ), 2547)

ดูทีวีนอยกวาหรือเทากับ 2 ชั่วโมง
ดูทีวีมากกวา 2 ชั่วโมง
ที่มา : สภาวะสุขภาพและสังคมของเด็กไทย 2547

มีขอคนพบวา การดูโทรทัศนมีผลตอการพัฒนาการเด็กปฐมวัย นั่นคือ จํานวนชั่วโมงที่ดูโทรทัศนมากขึ้นจะทําใหพัฒนาการโดยรวม (DQ)
ของเด็กลดลง นอกจากนี้ยังพบวาจํานวนชั่วโมงในการดูโทรทัศนมีผลตอภาวะอวนในเด็กเชนกัน
ในทางวิทยาศาสตร การที่เด็กมีอารมณดีเนื่องมาจากการหลั่งของสาร Serotonin Dopamine Endorphine ซึ่งสารนี้จะทําใหสามารถ
เรียนรู และมีความจําที่ดีขึ้น และสมองจะเจริญเติบโตดี การหลั่งของสารนี้เกิดจากการออกกําลังกาย การสัมผัสที่อบอุน การยิ้มแยมแจมใส
การมีความสัมพันธที่ดี การมองตนในแงดี การชมเชย การภูมิใจในตนเองทําใหรางกายรูสึกดี และมีภูมิตานทานสูงขึ้น (สมองกับการเรียนรู,
กมลพรรณ ชีวพันธุศรี ใน http://advisor.anamai.moph.go.th/tamara/child/brain02.html)

การแสดงออกของผูเลี้ยงดูตอเด็กปฐมวัย
รอยละ
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

79.3

การแสดงความรักตอเด็ก

12.3

8.1

ใชการสัมผัสทางกาย แสดงออกทางวาจา
อื่นๆ
หมายเหตุ : อื่นๆ ไดแก เฉยๆ ไมแสดงออก ใหสิ่งของที่ลูกชอบหรือตองการ
หยอกลอ เลนดวย

รอยละ
70
60
50
40
30
20
10
0

30

60.4

การแสดงออกเมื่อรูสึกไมพอใจหรือ
ไมเห็นดวยกับพฤติกรรมของเด็ก

17.2

18.5

รอยละ
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

82.1

การแสดงออกเมื่อรูสึกพอใจ
หรือเห็นดวยกับพฤติกรรมของเด็ก

10

7.2

อื่นๆ
ชมเชยหรือใหรางวัล บอกใหทำเชนนั้นตอไป
หมายเหตุ : อื่นๆ ไดแก บอกใหนองหรือพี่ดูเปนตัวอยาง เฉยๆ
เขาไปกอดหรืออุมหรือสัมผัสทางกาย

ครอบครัวสวนใหญเกือบรอยละ 80 แสดงความรักตอเด็กปฐมวัย
ดวยการสัมผัสทางกาย นั่นคือการกอด นอกจากนี้หากรูสึกพอใจใน
การกระทําของเด็ก ผูเลี้ยงดูรอยละ 82 จะทําการชมเชยหรือใหรางวัล
แกเด็ก เมื่อไมพอใจในพฤติกรรมเด็ก ผูเลี้ยงดูจะใชวิธีกลาวตักเตือน
สั่งสอน แตอยางไรก็ตาม รอยละ 18.5 ใชวิธีลงโทษทางกายกับเด็ก
และรอยละ 17.2 ใชวิธีดุดา ซึ่งสองวิธีหลังอาจสงผลตอจิตใจและ
อารมณของเด็ก

ตักเตือนสั่งสอน
ดุดาและใหหยุดทำ
ลงโทษทางกาย
ที่มา : ลัดดา เหมาะสุวรรณ และคณะ. เด็กไทยวันนี้เปนอยูอยางไร :
บทสรุปจากโครงการวิจัยพัฒนาการแบบองครวมของเด็กไทย
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12

การเลี้ยงดูโดยศูนยเด็กเล็ก
จัดทำโดย คณะทำงานสุขภาพคนไทย

ศูนยเด็กเล็กยังคงตองไดรับการเพิ่มคุณภาพ แมจํานวนผูดูแลเด็กเพียงพอตอจํานวนเด็ก
ที่ดูแล แตอุปกรณเครื่องเลนสวนใหญยังไมปลอดภัย และอาหารที่นํามาขายหนาศูนยเด็กเล็ก
ยังไมมกี ารควบคุมเรือ่ งโภชนาการเพียงพอ

ศูนยเด็กเล็กผานเกณฑมาตรฐานอยางนอย 1 แหง/ตำบล
�
� �
จำแนกตามรายภาค
รอบปงบประมาณ
2549 (ต.ค.49-ก.ย. 50)

รอยละ

100.00

100

97.71

98

97.64

97.65

96

94.31

94
92
90
0

รวม

กลาง

เหนือ

อีสาน

ใต

ที่มา : ขอมูลตัวชี้วัดปงบประมาณ 2550, กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
หมายเหตุ : ศูนยเด็กเล็กผานเกณฑมาตรฐานที่มีการจัดการสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการมีสุขภาพและ
พัฒนาการอยางเหมาะสมสรางโอกาสใหเด็กเติบโตอยางดีที่สุดเทาที่จะเปนไปไดอยางเทาเทียมกัน
โดยแบงระดับมาตรฐานเปน 3 ระดับ ไดแก พื้นฐาน ดี และดีมาก

ลักษณะของเครื่องเลนในศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
แบบผสมผสาน
6.67%

ไมมีเครื่องเลน
13.33%

ทำจากเหล็ก
สภาพปลอดภัย
13.33%

ทำจากไฟเบอรกลาส
26.67%

ทำจากเหล็ก
สภาพไมปลอดภัย
40%
ที่มา : ศิริกุล อิศรานุรักษ และคณะ. 2550. ประเมิณการจัดการระบบบริการในศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ที่มา : ศิริกุล อิศรานุรักษ และคณะ. 2550. ประเมินการจัดระบบบริการในศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น.

ผูดูแลเด็ก 1 คน จำแนกตามจำนวนที่ตองดูแล

รอยละ

100
80
60

29.2

9.1

29.0

70.8

20
0

65.8

100

40

10.5

23.7

แพร

สุพรรณบุรี บุรีรัมย

24.8

81.8

67.6

9.1
ตรัง

7.6
รวม

20 คนขึ้นไป
10-20 คน
นอยกวา 10 คน

41.0

ชลบุรี

หนวยงานภาครัฐและเอกชนหลายหนวยงาน
จัดบริการสถานรับเลี้ยงเด็ก ตามความถนัดและ
ความจําเปนตามภารกิจของหนวยงาน การจัดตั้ง
โรงเรียนหรือศูนยเด็กเล็กสําหรับเด็กที่มีอายุต่ำกวา
เกณฑการศึกษาภาคบังคับ มีวัตถุประสงคเพื่อชวย
แบงเบาภาระพอแมหรือผูปกครอง ที่ตองหารายได
เลี้ยงครอบครัว ทําให ไมสามารถอบรมเลี้ยงดูเด็ก
ได เ พี ย งพอ โดยมี ห ลายหน ว ยงานดํ า เนิ น การ
เช น กระทรวงสาธารณสุ ข ดํ า เนิ น งานโดย
กองโภชนาการ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง
มหาดไทย โดยกรมพัฒนาชุมชน กรมการปกครอง
ทองถิ่น กรมการศาสนา เปนตน
ในปงบประมาณ ป พ.ศ. 2550 โดยกระทรวง
สาธารณสุขไดตั้งเปาหมายใหศูนยเด็กเล็กในแตละ
ตําบลตองผานเกณฑมาตรฐานอยางนอย 1 แหงตอ
ตําบล ซึ่งพบวาภาคกลางเปนภาคที่มีสัดสวนของ
ตำบลที่มีศูนยเด็กเล็กผานเกณฑอยางนอย 1 แหง
ครบทุกตําบล สวนภาคใตพบวามีสัดสวนดังกลาว
นอยที่สุด แตอยางไรก็ตามในภาพรวมทั้งประเทศ
ถื อ ว า ยั ง ไม เ ป น ไปตามเป า หมายที่ ก ระทรวง
สาธารณสุขไดวางไว
การประเมินการจัดระบบบริการในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในป พ.ศ.
2550 ชี้วา แมอัตราสวนผูดูแลตอเด็กเฉลี่ยเทากับ
1: 20 คน นั้นเปนไปตามเกณฑ (เด็ก 3 ปขึ้นไป
จํานวนผูดูแลเด็ก 1 คนตอเด็ก 20-25 คน) แต
ผูดูแลเด็กก็ตองทําหนาที่หลายอยาง เชน แมครัว
พนั ก งานทํ า ความสะอาด ดู แ ลสถานที่ และ
ทําหนาที่ธุรการ ซึ่งเปนภาระงาน ที่เพิ่มเติมจาก
การดูแลเด็ก
การศึกษานี้ยังพบวา ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 30
แหงที่ศึกษา อุปกรณเครื่องเลนคอนขางมีเพียงพอ
แตมีถึงรอยละ 40 ที่เครื่องเลนอยู ในสภาพที่ ไ ม
ปลอดภัย

ที่มา : ศิริกุล อิศรานุรักษ และคณะ. 2550. ประเมินการจัดการระบบบริการในศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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สวนขอมูลดานอาหารของเด็ก พบวา สวนใหญไดอาหารวางจากศูนยในตอนเชา แตเด็กเล็กก็ยังนําขนมกรุบกรอบมา รับประทาน โดย
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กหลายแหงมีการขายอาหารบริเวณหนาศูนย แมวาจะไม ไดจําหนายในโรงเรียน แตผูปกครองของเด็กก็ซื้อใหเด็กนํามา
รับประทานในโรงเรียน อาหารที่ขายเหลานั้นไดแก อาหารจําพวก ลูกชิ้นทอด ไกยาง สมตํา ผลไมสดและดอง ขนมหวาน ไอศกรีม น้ำดื่ม
เชน น้ำแข็งใส น้ำหวาน และนําอัดลม และขนมกรุบกรอบตางๆ

รอยละของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ที่จัดใหมีอาหารวางตอนเชา

รอยละของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ที่ใหเด็กนักเรียนนำขนมกรุบกรอบ
มารับประทาน

ไมมี
20%

ไมใหนำมา
รับประทาน
43.3%

มี
80%

ใหนำมา
รับประทาน
56.7%

ที่มา : ศิริกุล อิศรานุรักษ และคณะ. 2550. ประเมิณการจัดระบบบริการในศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น.

ศูนยเด็กเล็กไดมาตรฐาน คือ : ศูนยเด็กเล็กที่มีการระดมการมีสวนรวมของหนวยงานทุกภาคสวนในการสงเสริม

3,000,000

สนับสนุน ปจจัยเอื้อ และขจัดหรือลดปจจัยที่เปนอุปสรรคตอความนาอยูของศูนยเด็กเล็ก เพื่อใหเด็กไดรับการพัฒนา
จำนวนนั
กเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็กและชั้นอนุบาล พ.ศ. 2536-2545
ใหมีความสมบูรณทางกาย จิต สังคม และสติปญญา โดยไดรับการเลี้ยงดูในสภาพแวดลอมที่สะอาด ปลอดภัย

2,500,000

ไดรับการสงเสริมสุขภาพ และพัฒนาการอยางเหมาะสม ขณะเดียวกัน ผูดูแลเด็ก ก็ไดรับการพัฒนาศักยภาพ
สม่ำาเสมอ โดยประเมินผานเกณฑมาตรฐานศูนยเด็ก2,387,017
เล็กนาอยูกรมอนามัย ตั้งแต ระดับพื้นฐาน หรือ ดี หรือ ดีมาก

(คน)

2,265,139

2,000,000

1,756,136

1,500,000

2,149,948

1,921,592

2,091,759

2,054,336

1,358,428
1,057,923

1,000,000
500,000

2,151,085

319,889

-

2536

409,520

441,844

491,192

2537

2538

2539

570,738

582,004

603,089

605,216

616,795

2543

2544

2545

259,621

2540

2541

ที่มา : สถิติการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา 2536-2545
หมายเหต : ชั้นอนุบาล รวมอนุบาล 1 2 และ 3

2542

ศูนยพัฒนาเด็ก

รวมอนุบาล

ศูนยเด็กเล็กไดมาตรฐาน คือ :

ศูนยเด็กเล็กที่มีการระดมการมีสวนรวมของหนวยงานทุกภาคสวนในการสงเสริม สนับสนุน ปจจัยเอื้อ และขจัดหรือลดปจจัยที่เปนอุปสรรคตอ
ความนาอยูของศูนยเด็กเล็ก เพื่อใหเด็กไดรับการพัฒนา ใหมีความสมบูรณทางกาย จิต สังคม และสติปญญา โดยไดรับการเลี้ยงดูในสภาพ
แวดลอมที่สะอาด ปลอดภัย ไดรับการสงเสริมสุขภาพ และพัฒนาการอยางเหมาะสม ขณะเดียวกัน ผูดูแลเด็ก ก็ไดรับการพัฒนาศักยภาพ
สม่ำเสมอ โดยประเมินผานเกณฑมาตรฐานศูนยเด็กเล็กนาอยูกรมอนามัย ตั้งแต ระดับพื้นฐาน หรือ ดี หรือ ดีมาก
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4-9 ป

จัดทำโดย อาจารยอิทธิพล ปรีติประสงค สถาบันแหงชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

ผูผลิตสื่อและหนวยงานที่เกี่ยวของควรผลิตและสนับสนุนรายการสรางสรรคสําหรับเด็ก
ปฐมวัยอายุ 3-5 ป เพิ่มขึ้น จากปจจุบันมีเพียงรายการเดียวในชวงเวลาเย็น 16.00 น. – 18.30 น.

10-14 ป

15-24 ป

25-39 ป

40-49 ป

50 ปขึ้นไป

4 ปขึ้นไป

23:00

22:00

21:00

20:00

19:00

18:00

17:00

16:00

15:00

14:00

13:00

12:00

11:00

10:00

09:00

08:00

07:00

06:00

รอยละ
45
40
35
35
25
20
15
10
5
0

สถานการณสื่อในปจจุบัน

ชวงเวลา

ที่มา : AGB Nielsen Media Research

สัดสวนรายการประเภท ป (อายุ 3 ป - 5 ป) และรายการประเภท ด (อายุ 6-12 ป)
ในชวงเวลา 16.00 น. - 18.30 น. ของวันจันทรถึงศุกร
ในสัปดาหที่ 1 ของเดือนกันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 2550
ประเภทรายการ

รายการสำหรับเด็กปฐมวัย
อายุ 3-5 ป

รายการสำหรับเด็ก
อายุ 6-12 ป
รวม

กันยายน
รายการทั้งหมด
เวลาทั้งหมด

ตุลาคม
=0
=0

รายการทั้งหมด
เวลาทั้งหมด

พฤศจิกายน
=1
= 20

รายการทั้งหมด
เวลาทั้งหมด

ธันวาคม
=1
= 20

รายการทั้งหมด
เวลาทั้งหมด

=1
= 20

สัดสวนของชวงเวลา = 0%

สัดสวนของชวงเวลา = 0.44% สัดสวนของชวงเวลา = 0.44% สัดสวนของชวงเวลา = 0.44%

รายการทั้งหมด

=0

รายการทั้งหมด

= 12

รายการทั้งหมด

= 12

รายการทั้งหมด

= 14

เวลาทั้งหมด

=0

เวลาทั้งหมด

= 330

เวลาทั้งหมด

= 435

เวลาทั้งหมด

= 435

สัดสวนของชวงเวลา = 9.66%

สัดสวนของชวงเวลา= 0%

สัดสวนของชวงเวลา = 7.33% สัดสวนของชวงเวลา= 9.66%

สัดสวนในเดือน ก.ย. = 0%

สัดสวนในเดือน ต.ค. = 7.77% สัดสวนในเดือน พ.ย. = 10.10% สัดสวนในเดือน ธ.ค. = 10.10%

หมายเหตุ : ระเบียบกรมประชาสัมพันธ พ.ศ. 2539 เรื่องกำหนดสัดสวนรายการเด็ก และเยาวชนในชวงเวลา 16.30 น. - 18.30 น.
มีรายการเด็ก เยาวชน ครึ่งชั่วโมง หรือ คิดเปน รอยละ 25 ของเวลาที่กำหนด

จากผลการสํ า รวจของบริ ษั ท AGB Nielsen
Media Research ในเดือน พฤษภาคม ป พ.ศ.2550
พบวาชวงเวลาที่กลุมเด็กเล็กและเยาวชน ในชวงอายุ
4 – 14 ป นิยมดูโทรทัศนในวันจันทร – ศุกร ก็คือ
ชวงเวลา 18.00 น. ไปจนถึงเวลา 22.00 น. โดยใน
ชวงเวลาที่เด็กเล็กชมรายการโทรทัศนมากที่สุดก็คือ
ชวงเวลา 19.00 น. สวนในวันเสาร – อาทิตย ในชวง
เวลาที่ เ ด็ ก เล็ ก ชมรายการโทรทั ศ น ม ากที่ สุ ด ก็ คื อ
7.00-10.00 น. โดยเฉพาะในชวงเวลา 8.00-9.00 น.
หากพิ จ ารณาจากสั ด ส ว นรายการประเภท ป
(สําหรับเด็กอายุ 3-5 ป) และ รายการประเภท ด
(สําหรับเด็กอายุ 6-12 ป) ชวงเวลา 16.30-18.30 น.
ของวั น จั น ทร ถึ ง ศุ ก ร ในสั ป ดาห ที่ 1 ของเดื อ น
กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน และ ธันวาคม 2550
พบวา รายการ ป และ ด รวมกัน พบวา กันยายน
ไมมีรายการ ป และ ด เดือนตุลาคม มีรายการ ป
และ ด รวมกัน 13 รายการ คิดเปน 350 นาที หรือ
รอยละ 7.77 เดือนพฤศจิกายน มีรายการ ป และ ด
รวมกัน 13 รายการ คิดเปน 455 นาที หรือ รอยละ
10.10 และเดือนธันวาคม มีรายการ ป และ ด รวม
กัน 15 รายการ คิดเปน 455 นาที หรือ รอยละ
10.10
จะเห็นไดวารายการ ป และ ด รวมกันมี ไมถึง
รอยละ 25 ของชวงเวลาที่กรมประชาสัมพันธกําหนด
นอกจากนั้น ยังมีมติคณะรัฐมนตรี ฉบับวันที่ 4
พฤศจิกายน พ.ศ.2546 เรื่องการกําหนดแนวทางการ
ใชสื่อของรัฐเพื่อสงเสริมการศึกษาและการเรียนรู
โดยใหมีสัดสวนรายการเพื่อสงเสริมการศึกษาและ
การเรียนรูสําหรับเด็ก เยาวชนและครอบครัว ในชวง
เวลาดี (Prime time) ระหวางเวลา 16.00 - 22.00 น.
อยางนอย 1 - 1.5 ชั่วโมง หรือคิดเปนรอยละ 15
ของช ว งเวลา ซึ่ ง รายการโทรทั ศ น ต อ งครอบคลุ ม
รายการทั้งสามประเภทอยางสมดุลย

แตผลการศึกษาของคณะอนุกรรมการประสานงานการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน โดยโครงการวิจัยและพัฒนาระบบ
การจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน หรือ ME พบวารายการโทรทัศนสวนใหญในชวงเวลา 16.00 - 22.00 น. รอยละ 96 ของ
เวลาในการนําเสนอเปนรายการประเภท ทั่วไป (รายการ ท ที่เหมาะสมสําหรับผูชมทุกวัย โดยที่ ไม ไดมีลักษณะเปนรายการสําหรับเด็ก
เยาวชนโดยเฉพาะ) และรายการที่ผูปกครองหรือผูใหญควรใหคําแนะนํา (รายการ น 13 และ น 18 ) ในขณะที่สัดสวนรายการเด็ก เยาวชน
หรือ รายการประเภท ป และ ด มีเพียงรอยละ 3-4 เทานั้น โดยสรุป สัดสวนของรายการประเภท ป และ ด ที่ปรากฏในผังรายการในชวง
เวลาดี (Prime time) นั้นยังมีอยูนอยมาก
33
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การแกกฎหมายขมขืนและกฎหมายใหม
คุมครองผูถูกกระทํารุนแรง :
อีกหนึ่งความคืบหนา
ของงานยุติความรุนแรงตอผูหญิง

ป 2550 เปนปที่ตองจารึกไว ในประวัติศาสตรของกฎหมายเกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศ
เพราะประมวลกฎหมายอาญามาตรา 276 และมาตรา 277 ว า ด ว ยเรื่ อ งความผิ ด
ฐานขมขืนที่ ใชกันมารวมครึ่งศตวรรษ ซึ่งเครือขายผูหญิงพยายามผลักดันใหมีการแก ไข
กัน มาเนิ่น นาน มาประสบผลสําเร็จเมื่อปลายป 2550 ดวยแรงผลักดัน จากหลายฝาย
นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารตราพระราชบั ญ ญั ติ คุ ม ครองผู ถู ก กระทํ า ความรุ น แรงในครอบครั ว
พ.ศ. 2550 ขึ้ น มาเป น การเฉพาะเพื่ อ ตอบสนองต อ ความละเอี ย ดอ อ นของป ญ หา
ความรุนแรงในครอบครัวซึ่งมีความแตกตางจากปญหาอาชญากรรมทั่วไป

กวาจะมาถึงวันนี้
°“√·°â°ÆÀ¡“¬¢à¡¢◊π ·≈–°“√µ√“°ÆÀ¡“¬„À¡à§¡ÿâ §√Õß‡À¬◊ÕË ∑’∂Ë °Ÿ √–∑Ì“√ÿπ·√ß„π§√Õ∫§√—«
„πªï 2550 π’È π—∫‡ªìπ°â“« Ì“§—≠Õ’°°â“«Àπ÷Ëß¢Õß —ß§¡‰∑¬„π°“√æ—≤π“√–∫∫°“√®—¥°“√
ªí≠À“§«“¡√ÿπ·√ßµàÕºŸâÀ≠‘ß ´÷Ëß‡ªìπ°“√∑Ì“ß“πª√– “π°—π¢Õß‡§√◊Õ¢à“¬Õß§å°√æ—≤π“
‡Õ°™π¥â“πºŸâÀ≠‘ß·≈–‡¥Á° ‡æ◊ËÕ¬ÿµ‘§«“¡√ÿπ·√ßµàÕºŸâÀ≠‘ß¡“π“π°«à“ 20 ªï1 ¢âÕ‡ πÕÀπ÷Ëß
¢Õß‡§√◊Õ¢à“¬‡æ◊ËÕ¬ÿµ‘§«“¡√ÿπ·√ßµàÕºŸâÀ≠‘ßµ≈Õ¥¡“°«à“ Õß∑»««√√…°Á§◊Õ °“√ —ß§“¬π“
°ÆÀ¡“¬·≈–√–‡∫’¬∫µà“ßÊ ∑’Ë‰¡à‡ªìπ∏√√¡µàÕºŸÀâ ≠‘ß ‚¥¬‡©æ“–°“√·°â°ÆÀ¡“¬Õ“≠“„π¡“µ√“
µà“ßÊ ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß‡√◊ËÕß°“√¢à¡¢◊π·≈–°“√≈à«ß≈–‡¡‘¥∑“ß‡æ» √«¡∂÷ß°“√µ√“°ÆÀ¡“¬„À¡à
‡æ◊ÕË §ÿ¡â §√ÕßºŸÀâ ≠‘ß∑’∂Ë °Ÿ °√–∑Ì“√ÿπ·√ß ‰¡à«“à ®–‡ªìπ°ÆÀ¡“¬§ÿ¡â §√ÕßºŸ∂â °Ÿ °√–∑Ì“√ÿπ·√ß„π∫â“π
·≈–°ÆÀ¡“¬§ÿâ¡§√Õß ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬‡®√‘≠æ—π∏ÿå ‡ªìπµâπ
„π∑à“¡°≈“ß§«“¡æ¬“¬“¡µ≈Õ¥¡“π—πÈ °“√·°â°ÆÀ¡“¬¢à¡¢◊π¥Ÿ®–¬“°∑’Ë ¥ÿ ‡æ√“–¡’§π§—¥§â“π
°—π¡“° ‚¥¬‡©æ“–„π«ß°“√¬ÿµ‘∏√√¡‡Õß ¥—ß§«“¡‡ÀÁπ¢Õß«‘™“ ¡À“§ÿ≥ Õ¥’µª√–∏“π·ºπ°
§¥’‡¬“«™π·≈–§√Õ∫§√—«„π»“≈Æ’°“ ∑’Ë«à“ ç...∑“ß°ÆÀ¡“¬∂â“ºŸâ™“¬®¥∑–‡∫’¬π°—∫ºŸâÀ≠‘ß
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ºŸâ™“¬¡’ ‘∑∏‘¢à¡¢◊π‰¥â „π∑—π ∑’ ‰¡à«à“ºŸâÀ≠‘ß®–¬‘π¬Õ¡À√◊Õ‰¡à
°Áµ“¡ ·µàæÕ‰ª∂“¡π—°°ÆÀ¡“¬∑—Ë«Ê ‰ª ∂“¡§π∑—Ë«Ê ‰ª
®–æ¬“¬“¡‡≈’Ë ¬ ß‡√◊Ë Õ ßµ√ßπ’È ‡¢“∫Õ°«à “ ‡ªì π ‰ª‰¡à ‰ ¥â ∑’Ë ® –
·°â ° ÆÀ¡“¬Õ— π π’È ®√‘ ß Ê ·≈â « µâ Õ ß·°â µ √ßπ’È °à Õ π®÷ ß ®–‰ª
·°âÕ¬à“ßÕ◊Ëπ‰¥âé2
°“√·°â ° ÆÀ¡“¬¢à ¡ ¢◊ π ·¡â ª √– ∫§«“¡ Ì “ ‡√Á ® ·µà °Á ¬— ß §ß
¡’º§Ÿâ ¥— §â“π ·≈–¡’ºµŸâ ß—È §Ì“∂“¡µàÕ°“√„™â¿“…“„π°ÆÀ¡“¬ √«¡∂÷ß
¢âÕÀà«ß„¬∑’µË Õâ ß°“√„Àâ·°â‰¢°Á¬ß— ¡’Õ°’ À≈“¬®ÿ¥ ¢≥–∑’°Ë ÆÀ¡“¬
„À¡à‡Õ’Ë¬¡∂Õ¥¥â“¡ æ√–√“™∫—≠≠—µ§‘ ¡ÿâ §√ÕßºŸ∂â °Ÿ °√–∑Ì“§«“¡
√ÿπ·√ß„π§√Õ∫§√—« æ.». 2550 ‡°◊Õ∫‰¡à∂°Ÿ µ—ßÈ §Ì“∂“¡‡≈¬ Õ“®‡ªìπ
‡æ√“–°“√‡§≈◊ËÕπ‰À«‡æ◊ËÕ„Àâ‡°‘¥°“√æ—≤π“√–∫∫°“√®—¥°“√
ªí≠À“§«“¡√ÿπ·√ßµàÕºŸÀâ ≠‘ß·≈–‡¥Á°∑’ºË “à π¡“ ‰¥â√∫— °“√µÕ∫ πÕß
®“°¿“§√—∞„π∑“ß∫«°¡“µ—ßÈ ·µà 10 ªï∑·’Ë ≈â« §◊Õ √—∞∫“≈‡ÀÁπæâÕß
µàÕ°“√√≥√ß§å‡æ◊ËÕ¬ÿµ‘§«“¡√ÿπ·√ßµàÕºŸâÀ≠‘ß§√—Èß·√°„π æ.».
2541 æÕªï∂—¥¡“°Áª√–°“»„™âπ‚¬∫“¬·≈–¡“µ√°“√¢®—¥§«“¡
√ÿπ·√ßµàÕ‡¥Á°·≈–ºŸâÀ≠‘ß ·≈–‡ÀÁπ™Õ∫„Àâ‡¥◊Õπæƒ»®‘°“¬π
¢Õß∑ÿ°ªï‡ªìπ‡¥◊Õπ√≥√ß§å¬ÿµ‘§«“¡√ÿπ·√ßµàÕ‡¥Á°·≈–ºŸâÀ≠‘ß
„Àâ‚√ßæ¬“∫“≈∑ÿ°·Ààß∑—Ë«ª√–‡∑»®—¥µ—Èß»Ÿπ¬å™à«¬‡À≈◊Õ‡¥Á°·≈–
ºŸâÀ≠‘ß„π¿“«–«‘°ƒµ „Àâ Ì“π—°ß“πµÌ“√«®·Ààß™“µ‘®—¥Õ∫√¡
‡®â“Àπâ“∑’Ë‡æ◊ËÕ∑Ì“Àπâ“∑’Ë ◊∫ «π Õ∫ «π ·≈–‡æ◊ËÕ √â“ß§«“¡√Ÿâ
§«“¡‡¢â“„®∑’Ë∂Ÿ°µâÕßµàÕªí≠À“§«“¡√ÿπ·√ßµàÕºŸâÀ≠‘ß
หลังรัฐประหารเกิดการขับเคลื่อนเพื่อแกกฎหมายขมขืน
ª≈“¬‡¥◊Õπæƒ»®‘°“¬π 2549 ™àÕß‚À«à¢Õß°ÆÀ¡“¬¢à¡¢◊π∑’Ë¬—ß
‰¡à “¡“√∂„Àâ§«“¡§ÿâ¡§√Õß¿√√¬“∑’Ë∂Ÿ° “¡’¢à¡¢◊π °“√¢à¡¢◊π
√–À«à“ß§π‡æ»‡¥’¬«°—π ·≈–°“√¢à¡¢◊π„π√Ÿª·∫∫∑’πË Õ°‡Àπ◊Õ®“°
Õ«—¬«–‡æ»™“¬ Õ¥„ à „πÕ«—¬«–‡æ»À≠‘ß‰¥â∂Ÿ°À¬‘∫¬°¢÷Èπ¡“
‡ªìπª√–‡¥Áπ∑“ßÀπâ“Àπ—ß ◊Õæ‘¡æåÕ’°§√—ÈßÀπ÷Ëß „πß“π —¡¡π“
«‘™“°“√‡√◊ÕË ß°“√·°â‰¢°ÆÀ¡“¬∑’‡Ë ≈◊Õ°ªØ‘∫µ— µ‘ Õà ºŸÀâ ≠‘ß ®—¥‚¥¬
“Ì π—°ß“π°‘®°“√ µ√’·≈– ∂“∫—π§√Õ∫§√—« °√–∑√«ß°“√æ—≤π“
—ß§¡·≈–§«“¡¡—Ëπ§ß¢Õß¡πÿ… ¬å ‚¥¬∑’Ëª√–™ÿ¡¡’¢âÕ‡ πÕ«à“
°ÆÀ¡“¬Õ“≠“¡“µ√“ 276 §«√·°â ‰¢®“°∑’Ë‡¢’¬π«à“ çºŸâ „¥
¢à¡¢◊π°√–∑Ì“™Ì“‡√“À≠‘ß´÷ßË ¡‘„™à¿√√¬“¢Õßµπ...é ‡ªìπ çºŸâ„¥¢à¡¢◊π
°√–∑Ì“™Ì“‡√“ºŸâÕ◊Ëπé ‡æ◊ËÕ¢¬“¬§«“¡§ÿâ¡§√Õß„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫
¿“æ∑’Ë ‡ ªì π ®√‘ ß „π — ß §¡´÷Ë ß ¡’ § «“¡√ÿ π ·√ß∑“ß‡æ»‡°‘ ¥ ¢÷È π
À≈“¬√Ÿª·∫∫3
¢â Õ ‡ πÕπ’È ∂Ÿ ° à ß µà Õ ‰ª¬— ß §≥–Õπÿ ° √√¡“∏‘ ° “√¥â “ π µ√’
„π§≥–°√√¡“∏‘°“√°‘®°“√‡¥Á° ‡¬“«™π µ√’ ºŸâ ßŸ Õ“¬ÿ ºŸæâ °‘ “√
·≈–§«“¡¡—Ëπ§ß¢Õß¡πÿ…¬å ¿“π‘µ‘∫—≠≠—µ‘·Ààß™“µ‘ ( π™.)
´÷Ëßµ≈Õ¥∑—Èßªï∑’Ëºà“π¡“‰¥âæ‘®“√≥“»÷°…“°ÆÀ¡“¬¢à¡¢◊π·≈–
°ÆÀ¡“¬∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫§ÿ≥¿“æ™’«‘µ¢ÕßºŸâÀ≠‘ßÕ’°À≈“¬©∫—∫4

µàÕ¡“ ºŸâ·∑πÕß§å°√¥â“πºŸâÀ≠‘ßÕ’° 11 Õß§å°√ ·≈–ºŸâ·∑π
®“°Õß§å°√·Õ§™—πË ‡Õ¥ Õå π‘ ‡µÕ√å‡π™—πË ·π≈ ª√–‡∑»‰∑¬ ·Õ¡‡π µ’È
Õ‘π‡µÕ√å‡π™—Ëπ·π≈ ª√–‡∑»‰∑¬ °Õß∑ÿπ°“√æ—≤π“‡æ◊ËÕ µ√’
·Ààß Àª√–™“™“µ‘ (UNIFEM-United Nations Development
Fund for Women) ‰¥â‡¢â“‡¬’¬Ë ¡§“√«–ª√–∏“π ¿“π‘µ∫‘ ≠
— ≠—µ‘
5
·Ààß™“µ‘‡π◊ËÕß„π‚Õ°“ «—π µ√’ “°≈ 8 ¡’π“§¡ 2550 ·≈–
¬◊Ëπ¢âÕ‡ πÕ‡°’Ë¬«°—∫°“√·°â‰¢°ÆÀ¡“¬Õ“≠“¡“µ√“ 276 ·≈–
277 ‚¥¬¬◊π¬—π¢âÕ‡∑Á®®√‘ß«à“ ç(1) ¡’ºŸâÀ≠‘ß∑’Ë∂Ÿ° “¡’¢à¡¢◊π
°√–∑Ì“™Ì“‡√“·µà¡‘‰¥â√—∫§«“¡§ÿâ¡§√Õß®“°°ÆÀ¡“¬ (2) ∫ÿ§§≈
∑’Ë‡ªìπ‡À¬◊ËÕ¢Õß°“√¢à¡¢◊π°√–∑Ì“™Ì“‡√“‰¡à‰¥â¡’·µàºŸâÀ≠‘ß‡∑à“π—Èπ
·µà¬—ß√«¡∂÷ß‡¥Á°™“¬ ·≈–ºŸâ™“¬ ∑—Èß∑’Ë·ª≈ß‡æ»·≈–‰¡à ‰¥â
·ª≈ß‡æ» ·≈– (3) √Ÿª·∫∫¢Õß°“√¢à¡¢◊π°√–∑Ì“™Ì“‡√“¡‘‰¥â
¡’‡æ’¬ß°“√„™âÕ«—¬«–‡æ»™“¬°√–∑Ì“µàÕÕ«—¬«–‡æ»À≠‘ß‡∑à“π—Èπ
·µà ¬— ß ª√“°Ø°“√°√–∑Ì “ ™Ì “ ‡√“‚¥¬°“√„™â Õ «— ¬ «–·≈–
Õÿª°√≥åÕ◊Ëπ¥â«¬6é ®÷ß‡∑à“°—∫‡ªìπ°“√µÕ°¬È”§«“¡‡√àß¥à«π¢Õß
°“√·°â‰¢°ÆÀ¡“¬©∫—∫π’ÈÕ’°∑“ßÀπ÷Ëß
‰¡àπ“ππ—°¿“§ª√–™“™π∑’Ëµ‘¥µ“¡§«“¡°â“«Àπâ“¢Õß°ÆÀ¡“¬π’È
°Á ‰ ¥â ‡ √‘Ë ¡ ‡§≈◊Ë Õ π‰À«‡æ◊Ë Õ º≈— ° ¥— π ¢â Õ ‡ πÕ¢Õß°≈ÿà ¡ µπ Õ“∑‘
‡§√◊Õ¢à“¬§«“¡À≈“°À≈“¬∑“ß‡æ»´÷Ëß¡’ ¡“™‘°‡ªìπ°≈ÿà¡·≈–
Õß§å°√æ—≤π“‡Õ°™π¥â“π ‘∑∏‘¢Õß§π√—°‡æ»‡¥’¬«°—π‰¥âÕÕ°¡“
„Àâ § «“¡‡ÀÁ π «à “ §«√¢¬“¬°ÆÀ¡“¬¢à ¡ ¢◊ π „Àâ § √Õ∫§≈ÿ ¡
°“√≈–‡¡‘¥∑“ß‡æ»Õ’° 4 √Ÿª·∫∫ §◊Õ °“√≈à«ß≈È”Õ«—¬«–‡æ»
À≠‘ ß ‡∑’ ¬ ¡„π°√≥’ ¢ Õß “«ª√–‡¿∑ Õß∑’Ë ºà “ π°“√ºà “ µ— ¥
·ª≈ß‡æ»·≈â« °“√¢à¡¢◊π‡°¬å·≈–ºŸâÀ≠‘ß‚¥¬„™âÕß§™“µ≈à«ß≈È”
∑“ß∑«“√Àπ—° °“√∫—ß§—∫„Àâ™“¬À√◊ÕÀ≠‘ß Ì“‡√Á®§«“¡„§√à
¥â«¬ª“°„Àâ ·≈–°“√¢à¡¢◊π‚¥¬„™âÕÿª°√≥å„¥°Áµ“¡7
‡§√◊Õ¢à“¬¿“§ª√–™“ —ß§¡∑’Ë‡§≈◊ËÕπ‰À«Õ¬à“ßÀπ—°·πàπ·≈–
‡°“–µ‘ ¥ ‡æ√“–Õß§å ° √ ¡“™‘ ° ≈â « πº≈— ° ¥— π „Àâ ¡’ ° “√·°â ‰ ¢
°ÆÀ¡“¬¢à¡¢◊π ¡“π“π¡“°°«à“ 20 ªï¥—ß°≈à“«·≈â« §√“«π’È
®÷ß√«¡µ—«°—π·∫∫‡©æ“–°‘®„π™◊ËÕ ç‡§√◊Õ¢à“¬¬ÿµ‘§«“¡√ÿπ·√ß
∑“ß‡æ»é ‰¥â‡ªî¥‡«Á∫‰´µå‡æ◊ÕË √≥√ß§å·≈–„Àâ¢Õâ ¡Ÿ≈·°à Õ◊Ë ¡«≈™π
Àπà « ¬ß“π¢Õß√— ∞ ·≈–ºŸâ π„® 8 µ≈Õ¥®π®— ¥ ß“π — ¡ ¡π“
Õ’°À≈“¬§√—Èß‡æ◊ËÕ°√–µÿâπ„Àâ¿“§ª√–™“™π‡¢â“¡“¡’ à«π√à«¡
µ‘¥µ“¡°“√·°â ‰¢°ÆÀ¡“¬¢à¡¢◊π ´÷Ëß„πÕ’°¥â“πÀπ÷Ëßπ—∫‡ªìπ
§«“¡æ¬“¬“¡ àß‡ ’¬ß‰ª∂÷ß√—∞ ¿“‡æ◊ËÕ„Àâ√Ÿâ«à“¢âÕ‡ πÕ¿“§
ª√–™“™πµàÕ°“√·°â°ÆÀ¡“¬©∫—∫π’È‡ªìπÕ¬à“ß‰√
πÕ°®“°π’È ‡§√◊Õ¢à“¬œ ¬—ß‰¥â∑Ì“®¥À¡“¬‡ªî¥ºπ÷°∂÷ßª√–∏“π
¿“π‘µ‘∫—≠≠—µ‘·Ààß™“µ‘·≈– ¡“™‘° ¿“π‘µ‘∫—≠≠—µ‘·Ààß™“µ‘
∑ÿ°§π‡æ◊ËÕ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈·≈– √â“ß§«“¡‡¢â“„®„Àâ‡ÀÁπ∂÷ß§«“¡®Ì“‡ªìπ
∑’ËµâÕß·°â ‰¢°ÆÀ¡“¬ ¬‘Ëß‰ª°«à“π—Èπ „π«—π ∑’Ë π™. ª√–™ÿ¡
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§Ì“«à“ ' Õ¥„ ‡à ¢â“‰ª„πÕ«—¬«–‡æ»' «à“®–‰¡à “¡“√∂§√Õ∫§≈ÿ¡
∂÷ß°“√∑’ºË ÀŸâ ≠‘ß¢à¡¢◊π™“¬ ·≈–À≠‘ß¢à¡¢◊πÀ≠‘ß‰¥â ‡π◊ÕË ß®“°ºŸÀâ ≠‘ß
‰¡à ¡’ Õ «— ¬ «–‡æ»∑’Ë ® –‰ª Õ¥„ à „ §√‰¥â ¬°‡«â π ®–®— ∫ ºŸâ ™ “¬
¡“¢÷ßæ◊¥ ·≈â«‡Õ“‰¡â·À¬à∑“ß∑«“√Àπ—° ∑Ì“„Àâ π“¬∫«√»—°¥‘Ï
Õÿ«√√≥‚≥ „π∞“π–ª√–∏“π§≥–°√√¡“∏‘°“√æ‘®“√≥“√à“ß
æ.√.∫. ¥—ß°≈à“« ™’È·®ß«à“°√√¡“∏‘°“√¬‘π¥’®–·°â‰¢∂âÕ¬§Ì“®“°
æ‘®“√≥“√à“ß°ÆÀ¡“¬¢Õ·°â‰¢ª√–¡«≈°ÆÀ¡“¬Õ“≠“¡“µ√“ §Ì“«à“ „™âÕ«—¬«–‡æ» Õ¥‡¢â“‰ª„πÕ«—¬«–‡æ»¢ÕßºŸâÕ◊Ëπ ¡“‡ªìπ
276-277 ¡“™‘°‡§√◊Õ¢à“¬√à«¡ 80 §π ¬—ß‰¥â‰ª√«¡µ—«°—π∑’Ë „™âÕ«—¬«–‡æ»¢Õßµ—«‡Õß°√–∑Ì“°—∫Õ«—¬«–‡æ»¢ÕßºŸâÕ◊Ëπ ·∑πé11
Àπâ“Õ“§“√√—∞ ¿“‡æ◊ËÕ· ¥ß®ÿ¥¬◊π „π°“√ π—∫ πÿπ„Àâ π™.
·°â‰¢°ÆÀ¡“¬¢à¡¢◊π π—∫‡ªìπ°“√‡§≈◊ËÕπ‰À«Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß„π ความสําเร็จที่มาพรอมกับประเด็นหวงใยเพื่อขอแกไข
®— ß À«–∑’Ë Õ¥ª√– “π°— ∫ °“√æ‘ ® “√≥“·°â ‰ ¢°ÆÀ¡“¬¢Õß ในอนาคต
π™. ‡æ◊ËÕ¬◊π¬—π«à“ °ÆÀ¡“¬π’È§«√‰¥â√—∫°“√·°â‰¢‡æ◊ËÕ„Àâ§«“¡ ·¡â‡§√◊Õ¢à“¬¿“§ª√–™“™π¡’§«“¡æÕ„®°—∫°“√·°â‰¢°ÆÀ¡“¬
§ÿâ¡§√Õß§π∑ÿ°§π∑’Ë∂Ÿ°≈–‡¡‘¥∑“ß‡æ»Õ¬à“ß‡ ¡ÕÀπâ“°—π9
¢à¡¢◊π§√—Èßπ’È ‡æ√“–‰¥â¢¬“¬§«“¡§ÿâ¡§√Õß‰ª∂÷ß∫ÿ§§≈∑ÿ°§π
„π«— π ∑’Ë 20 ¡‘ ∂ÿ π “¬π 2550 ¿“π‘ µ‘ ∫— ≠ ≠— µ‘ · Àà ß ™“µ‘ ∑’Ë‰¥â√—∫§«“¡√ÿπ·√ß∑“ß‡æ» ·≈–¢¬“¬§Ì“π‘¬“¡¢Õß°“√¢à¡¢◊π
‰¥â æ‘ ® “√≥“‡ÀÁ π ™Õ∫√à “ ß·°â ‰ ¢°ÆÀ¡“¬π’È ¥â « ¬§–·ππ 118 °√–∑Ì “ ™Ì “ ‡√“„Àâ ° «â “ ß¢÷È π °«à “ °“√„™â Õ «— ¬ «–‡æ»™“¬ Õ¥„ à
µàÕ 5 ß¥ÕÕ°‡ ¬’ ß 4 §π ‚¥¬Àπ—ß Õ◊ æ‘¡æåÀ≈“¬©∫—∫√“¬ß“π¢à“« Õ«—¬«–‡æ»À≠‘ß ·µà¬—ß¡’À≈“¬ª√–‡¥Áπ„π°ÆÀ¡“¬©∫—∫„À¡à
µ√ß°—π«à“ ¡“™‘° π™. ‰¥âÕ¿‘ª√“¬°—πÕ¬à“ß°«â“ß¢«“ß∑—ßÈ · ¥ß ∑’Ë‡§√◊Õ¢à“¬œ ‰¥â· ¥ß§«“¡‡ÀÁπ‰«â „π™à«ß∑’Ë¬—ß‡ªìπ√à“ß·°â ‰¢
§«“¡‡ÀÁπ¥â«¬ ·≈–∑â«ßµ‘ß°—∫°“√„™â∂Õâ ¬§Ì“‡°’¬Ë «°—∫°“√°√–∑Ì“ °ÆÀ¡“¬ ®π°√–∑—Ëß√à“ß°ÆÀ¡“¬ºà“π°√–∫«π°“√æ‘®“√≥“
∑“ß‡æ»∑’µË √ß‰ªµ√ß¡“ Õ“∑‘ °“√„™â§“Ì „π¡“µ√“ 276 ∑’ºË ‡Ÿâ πÕ ¢Õß ¿“π‘ µ‘ ∫— ≠ ≠— µ‘ · Àà ß ™“µ‘ · ≈â « ª√–‡¥Á π Àà « ß„¬µà Õ‰ªπ’È
√à“ß°ÆÀ¡“¬§◊Õ §≥–°√√¡“∏‘°“√°‘®°“√‡¥Á° ‡¬“«™π µ√’ ¬—ß§ß¥Ì“√ßÕ¬Ÿà „πª√–¡«≈°ÆÀ¡“¬Õ“≠“¡“µ√“ 276 ·≈–
ºŸâ ßŸ Õ“¬ÿ ºŸæâ °‘ “√ ·≈–§«“¡¡—πË §ß¢Õß¡πÿ…¬å ‰¥â√–∫ÿ§«“¡À¡“¬ ¡“µ√“ 277
¢Õß°“√°√–∑Ì“™Ì“‡√“‰«â«“à ç‡ªìπ°“√°√–∑Ì“‡æ◊ÕË πÕß§«“¡„§√à ë „Àâ·µàßß“π‡æ◊ÕË ‰¡àµÕâ ß√—∫‚∑…°√≥’º°Ÿâ √–∑Ì“º‘¥¡’Õ“¬ÿ‰¡à∂ß÷ 18 ªï
¢ÕßºŸâ°√–∑Ì“ ‚¥¬°“√„™âÕ«—¬«–‡æ»¢ÕßºŸâ°√–∑Ì“ Õ¥‡¢â“‰ª„π „π®¥À¡“¬‡ªî¥ºπ÷°®“°‡§√◊Õ¢à“¬¬ÿµ‘§«“¡√ÿπ·√ß∑“ß‡æ»∂÷ß
Õ«—¬«–‡æ» ∑«“√Àπ—° À√◊Õ™àÕßª“°¢ÕßºŸâÕ◊Ëπ À√◊Õ„™â ‘ËßÕ◊Ëπ„¥ ª√–∏“π ¿“π‘µ∫‘ ≠
— ≠—µ·‘ Ààß™“µ‘ ¡’ª√–‡¥ÁπÀà«ß„¬µàÕ°“√·°â‰¢
Õ¥‡¢â“‰ª„πÕ«—¬«–‡æ»À√◊Õ∑«“√Àπ—°¢ÕßºŸâÕ◊Ëπé
°ÆÀ¡“¬¡“µ√“ 277 ∑’Ë§≥–°√√¡“∏‘°“√°‘®°“√‡¥Á° ‡¬“«™π
∑Ì“„Àâ¡’ ¡“™‘° π™. ∫“ß§π§—¥§â“π‡æ√“–‡ÀÁπ«à“ ‰¡à§«√ºà“π µ√’ ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ ºŸâæ‘°“√ ·≈–§«“¡¡—Ëπ§ß¢Õß¡πÿ…¬å „π∞“π–
°ÆÀ¡“¬∑’Ëπà“Õ“¬‡™àπ π’ÈÕÕ°‰ª ‡æ√“–ºŸâÀ≠‘ß®–‰¡à “¡“√∂ ºŸâ‡ πÕ¬°√à“ß°ÆÀ¡“¬·°â ‰¢¬—ß§ß¬◊π¬—π„ÀâºŸâ°√–∑Ì“§«“¡º‘¥
„™âÕ«—¬«–¢Õßµ—«‡Õß Õ¥‡¢â“‰ª„πÕ«—¬«–‡æ»¢Õß™“¬À√◊ÕÀ≠‘ß ∑’Ë¡’Õ“¬ÿ‰¡à∂÷ß 18 ªï æâπ‚∑… À“°ºŸâ‡ ’¬À“¬´÷ËßÕ“¬ÿ‰¡à∂÷ß 15 ªï
¥â«¬°—π‰¥âÕ¬Ÿà·≈â« ¢≥–‡¥’¬«°—π°ÁÕ¬“°√Ÿâ«à“ ªí®®ÿ∫—π ¡’°√≥’ · ¥ß§«“¡¬‘π¬Õ¡«à“®–·µàßß“π¥â«¬ (¥Ÿµ“√“ß‡ª√’¬∫‡∑’¬∫
ºŸÀâ ≠‘ß¢à¡¢◊πºŸ™â “¬®√‘ßÀ√◊Õ‰¡àÕ¬à“ß‰√ ´÷ßË °√√¡“∏‘°“√œ ™’·È ®ß«à“ °ÆÀ¡“¬¢à¡¢◊π©∫—∫‡°à“·≈–©∫—∫„À¡àÀπâ“ 40) ´÷Ëß‡§√◊Õ¢à“¬
‰¥â√—∫¢âÕ¡Ÿ≈µ—«Õ¬à“ß®“°ª√– ∫°“√≥å¢Õß «‘™“ ¡À“§ÿ≥ Õ¥’µ ¬ÿ µ‘ § «“¡√ÿ π ·√ß∑“ß‡æ»¡Õß«à “ ‡ªì π °“√·°â ªí ≠ À“∑’Ë º‘ ¥ ∑“ß
ºŸâæ‘æ“°…“»“≈Õÿ∑∏√≥å ‡¢µ 7 «à“ ¡’§¥’‡°‘¥¢÷Èπ°—∫»“≈‡¬“«™π ·≈–Õ“®πÌ “‰ª Ÿà ° “√‡°‘ ¥ ªí ≠ À“∑’Ë ´— ∫ ´â Õ π¡“°¢÷È π ®“°°“√∑’Ë
¿“§ 7 §◊ Õ §¥’ ¢à ¡ ¢◊ π ∑’Ë æ ∫«à “ ‡¥Á ° ºŸâ À ≠‘ ß Õ“¬ÿ ‡ æ’ ¬ ß 12 ªï ‰¡à¡’§«“¡æ√âÕ¡∑’Ë®– √â“ß§√Õ∫§√—«12
‰¥â·∂≈ß¬Õ¡√—∫µàÕ»“≈«à“ µ—«‡Õß‡ªìπΩÉ“¬¢à¡¢◊πºŸ™â “¬ ‡Àµÿ‡æ√“– ·µà „π¡ÿ¡¡Õß¢Õß π“¬«—≈≈¿ µ—ß§≥“πÿ√—°…å °√√¡“∏‘°“√œ
¡’ µ— « Õ¬à “ ß¡“®“°‡«Á ∫ ‰´µå à « π∑’Ë ° √√¡“∏‘ ° “√‰¥â ‡ æ‘Ë ¡ §Ì “ «à “ ºŸâ‡ πÕ∂âÕ¬§Ì“„π«√√§π’È¡Õß«à“ ç‡æ◊ËÕ‰¡à „Àâ‡¥Á°´÷Ëß¬—ß¢“¥«ÿ≤‘
∑«“√Àπ—°‡¢â“‰ª¥â«¬π—Èπ °Á‡æ◊ËÕ„Àâ§√Õ∫§≈ÿ¡‰ª∂÷ß°“√°√–∑Ì“∑’Ë ¿“«–µâÕß√—∫‚∑… ‡π◊ËÕß®“°‡ÀÁπ«à“¡’‡¥Á°∫“ß à«π∑’Ë‡ªìπ·øπ°—π
√ÿπ·√ßªÉ“‡∂◊ËÕπ ∑—Èß∑’Ë™“¬∑Ì“°—∫À≠‘ß ™“¬∑Ì“°—∫™“¬ ‰ª®π∂÷ß ·≈â«‡µÁ¡„®¡’‡æ» —¡æ—π∏å‡æ√“–√Ÿâ‡∑à“‰¡à∂÷ß°“√≥å à«πºŸâ „À≠à
À≠‘ß∑Ì“°—∫À≠‘ß¥â«¬10
∑’°Ë √–∑Ì“µàÕ‡¥Á°¬—ßµâÕß√—∫‚∑…‰¡à¡¬’ °‡«âπ∑ÿ°°√≥’é13 Õ¬à“ß‰√°Á¥’
Õ¬à“ß‰√°Á¥’ Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå√“¬ß“πµàÕÕ’°«à“ çπ“¬¡’™—¬ ƒ™ÿæ—π∏å ‡§√◊Õ¢à“¬¥â“π‡¥Á°·≈–‡¬“«™π´÷ßË ‡ªî¥‡«∑’‡ «π“ ç§—¥§â“π°ÆÀ¡“¬
ª√–∏“π∑’Ëª√–™ÿ¡‰¥â∑â«ßµ‘ß°√√¡“∏‘°“√∂÷ß°“√∫—≠≠—µ‘»—æ∑å ®—∫‡¥Á°·µàßß“πé ‰¥âÀ¬‘∫ª√–‡¥Áπ‡À≈à“π’È¢÷Èπ¡“«‘‡§√“–Àå·≈–
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√ÿª«à“ °√–∫«π°“√·°â‰¢°ÆÀ¡“¬¢à¡¢◊π‰¡à‰¥â‡ªî¥‚Õ°“ „Àâ
ºŸ∑â √’Ë ∫— º≈°√–∑∫‚¥¬µ√ß‰¥â¡’ «à π√à«¡„π°“√¬°√à“ß ‚¥¬‡©æ“–
Õ¬à“ß¬‘ßË °√≥’¢Õß‡¥Á°À≠‘ß∑’µË Õâ ß·µàßß“π°—∫ºŸ∑â ¡’Ë ‡’ æ» ¡— æ—π∏å¥«â ¬
‰¡à«à“®–‡ªìπ‡æ√“–°“√∂Ÿ°∫—ß§—∫¢◊π„®À√◊Õ·¡â·µà‡ªìπ§π√—°°—π
°Áµ“¡
π“ß “««“ π“ æ√À¡‡ π“ µ—«·∑π‡¬“«™π§πÀπ÷Ëß°≈à“««à“
ç°“√·µàßß“π §◊Õ °“√· ¥ß§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫µàÕ°“√°√–∑Ì“
§«“¡º‘¥„π√–¬–¬“«µ“¡§«“¡§‘¥¢ÕßºŸâ„À≠à ∑’¡Ë Õß°“√·µàßß“π
‡ªìπ°“√·°âª≠
í À“ ´÷ßË „π§«“¡‡ªìπ®√‘ß·≈â«°“√·µàßß“π°≈“¬‡ªìπ
°“√ √â“ß§«“¡™Õ∫∏√√¡„Àâ·°à§π∑’°Ë √–∑Ì“º‘¥ ·µà§«“¡‡®Á∫™È”π—πÈ
°≈—∫¬—ß§ßÕ¬Ÿà°—∫ºŸâ∂Ÿ°°√–∑Ì“é ¢≥–∑’Ë π“¬°‘µµ‘æ—π∏å °—π®‘π–
µ—«·∑π®“°‡§√◊Õ¢à“¬‡¬“«™π¥â“π‡Õ¥ åª√–‡∑»‰∑¬°≈à“««à“
ç‡™◊ËÕ«à“‡¥Á°∑ÿ°§π¡’§«“¡§‘¥ ·≈–§«√¡’ ‘∑∏‘ „π°“√‡≈◊Õ°∑’Ë®–
µ—¥ ‘π„® ‡æ’¬ß·µàµâÕß‰¥â√—∫§«“¡√ŸâÕ¬à“ß∂Ÿ°µâÕß·≈–√Õ∫¥â“π
‡æ◊ËÕ„™â „π°“√µ—¥ ‘π„®é14
ë ·√ß®Ÿß„®¢Õß°“√¢à¡¢◊π°√–∑Ì“™Ì“‡√“¡’¡“°°«à“‡√◊ËÕß πÕß
§«“¡„§√à
‡§√◊Õ¢à“¬¬ÿµ‘§«“¡√ÿπ·√ß∑“ß‡æ»¬—ß∑â«ßµ‘ßÕ’°¥â«¬«à“ °“√√–∫ÿ
∂âÕ¬§Ì“«à“ ç‡ªìπ°“√°√–∑Ì“‡æ◊ËÕ πÕß§«“¡„§√à¢ÕßºŸâ°√–∑Ì“é
‰«â „π¡“µ√“ 276 ·≈– 277 π—Èπ Õ“®∑Ì“„Àâ‰¡à “¡“√∂§ÿâ¡§√Õß
ºŸâ ‡ ’ ¬ À“¬„π°√≥’ ∑’Ë ºŸâ ° √–∑Ì “ ¡’ ‡ ®µπ“Õ◊Ë π ‡™à π °“√·°â · §â π
°“√· ¥ßÕÌ“π“®∑’Ë‡Àπ◊Õ°«à“ °“√º≈‘µ ◊ËÕ≈“¡°∑’Ë¡ÿàß°√–µÿâπ
§«“¡„§√à „π∑“ß°“¡“√¡≥å¢ÕßºŸâ‡ æ ◊ËÕ15 ‡æ√“–°“√¢à¡¢◊π
°√–∑Ì “ ™Ì “ ‡√“‰¡à ‰ ¥â ‡ °‘ ¥ ®“° “‡Àµÿ ‡ æ’ ¬ ßª√–°“√‡¥’ ¬ «§◊ Õ
°“√¡’Õ“√¡≥å∑“ß‡æ»‡∑à“π—Èπ
ë °ÆÀ¡“¬¬—ß¡’Õ§µ‘∑“ß‡æ»‡æ√“–≈¥‚∑…°√≥’ “¡’¢à¡¢◊π
¿√√¬“
„π«√√§ 4 ¢Õß¡“µ√“ 276 ¡’°“√°Ì“Àπ¥‚∑…∑’ËµË”≈ß„π°√≥’
∑’Ë§Ÿà°√≥’‡ªìπ “¡’¿√√¬“ ´÷Ëß‡§√◊Õ¢à“¬œ ™’È«à“ –∑âÕπ∂÷ßÕ§µ‘
∑“ß‡æ»¢Õß√–∫∫°ÆÀ¡“¬‰∑¬∑’Ë¬—ß§ß¡Õß«à“ ¿√√¬“¡’Àπâ“∑’Ë
µÕ∫ πÕß§«“¡µâÕß°“√∑“ß‡æ»¢Õß “¡’ ¥—ßπ—πÈ °“√∫—ß§—∫¿√√¬“
„Àâ√à«¡‡æ»¥â«¬®÷ß‡ªìπ‡√◊ËÕßª°µ‘ ‰¡à „™à Õ“™≠“°√√¡∑“ß‡æ»
·µà Õ ¬à “ ß„¥ 16 ª√–‡¥Á π Õ§µ‘ ∑ “ß‡æ»„π°√–∫«π°“√·°â ‰ ¢
°ÆÀ¡“¬¢à¡¢◊π π’È ¡’ºŸâπÌ“ª√–‡¥Áπ‰ª∑Ì“°“√»÷°…“‚¥¬ Ì“√«®
§«“¡§‘¥‡ÀÁπ®“°∫ÿ§≈“°√∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß„π°√–∫«π°“√¬ÿµ‘∏√√¡
‰¥â·°à ºŸâæ‘æ“°…“ Õ—¬°“√ ∑π“¬§«“¡/π—°°ÆÀ¡“¬ æπ—°ß“π
§ÿ¡ª√–æƒµ‘ ‡®â“Àπâ“∑’Ë√“™∑—≥±å µÌ“√«® ·æ∑¬å π—°®‘µ«‘∑¬“
Õ“®“√¬å·≈–‡®â“Àπâ“∑’Ë∏ÿ√°“√ ®Ì“π«πµ—«Õ¬à“ß√«¡ 728 §π
∑—Ë « ª√–‡∑» ®“°º≈°“√»÷ ° …“æ∫«à “ ç‡æ»é ‡ªì π µ— « ·ª√

‡æ’¬ßµ—«‡¥’¬«∑’Ë¡’º≈µàÕ°“√„Àâ§«“¡‡ÀÁπ„π°“√·°â ‰¢°ÆÀ¡“¬
¡“°∑’Ë ¥ÿ °≈à“«§◊Õ „π°≈ÿ¡à ºŸÀâ ≠‘ß «à π„À≠à‡ÀÁπ¥â«¬ ·µà„π°≈ÿ¡à
‡æ»™“¬∑’Ë‡ÀÁπ¥â«¬¡’‡æ’¬ß à«ππâÕ¬17
πÕ°®“°π’È „π®¥À¡“¬‡ªî¥ºπ÷°®“°‡§√◊Õ¢à“¬¬ÿµ‘§«“¡√ÿπ·√ß
∑“ß‡æ»∂÷ß ¡“™‘° π™. ‰¥â°≈à“«∂÷ß§«“¡°—ß«≈„®«à“ ç°“√√–∫ÿ
‡ß◊Ë Õ π‰¢°“√§ÿ ¡ ª√–æƒµ‘ À √◊ Õ °“√≈ß‚∑…πâ Õ ¬°«à “ ∑’Ë » “≈
®–°Ì “ Àπ¥‰«â „π°√≥’ ∑’Ë ºŸâ ° √–∑Ì “ º‘ ¥ ·≈–ºŸâ ‡ ’ ¬ À“¬‡ªì π “¡’
¿√√¬“°—ππ—Èπ Õ“®‡ªìπ°“√‡Õ◊ÈÕª√–‚¬™πå·°àºŸâ°√–∑Ì“§«“¡º‘¥
πÕ°®“°π’È¬—ß¡’§«“¡´È”´âÕπ°—∫ª√–¡«≈°ÆÀ¡“¬Õ“≠“¡“µ√“
281 ·≈–¡“µ√“ 56 Õ’°¥â«¬é ´÷Ëß°ÆÀ¡“¬ Õß¢âÕÀ≈—ß‰¥â
°Ì “ Àπ¥‡√◊Ë Õ ß°“√¬Õ¡§«“¡À“°°“√¢à ¡ ¢◊ π °√–∑Ì “ ™Ì “ ‡√“
‰¡à ‰¥â‡°‘¥„π∑’Ë “∏“√≥– À√◊ÕºŸâ‡ ’¬À“¬‰¥â√—∫∫“¥‡®Á∫ “À—
À√◊Õ∂÷ß·°à§«“¡µ“¬ ·≈–°“√√Õ≈ßÕ“≠“À≈—ß®“°»“≈æ‘æ“°…“
«à“¡’§«“¡º‘¥®√‘ß‡Õ“‰«â·≈â«18 ¥—ßπ—πÈ ®÷ß‰¡à®“Ì ‡ªìπµâÕß§ß«√√§ 4
¢Õß¡“µ√“ 276 ‡Õ“‰«âÕ’°
§«“¡ Ì“‡√Á®¢Õß°“√·°â ‰¢°ÆÀ¡“¬¢à¡¢◊π§√—Èßπ’È ®÷ß‡ªìπ‡æ’¬ß
°â “«∑’Ë À π÷Ë ß ¢Õß§«“¡æ¬“¬“¡ √â “ ß§«“¡‡ ¡Õ¿“§„π‡™‘ ß
°ÆÀ¡“¬„Àâ·°à∫ÿ§§≈‚¥¬‰¡à‡≈◊Õ°ªØ‘∫—µ‘ ¥â«¬‡Àµÿ·Ààß∫∑∫“∑
¢Õß§«“¡‡ªìπ ¿√√¬“ À√◊Õ¥â«¬‡Àµÿ·Ààß‡æ» ·µà¬—ß§ßµâÕß
µ‘ ¥ µ“¡¥Ÿ º ≈°“√∫— ß §— ∫ „™â ° ÆÀ¡“¬‚¥¬‡©æ“–Õ¬à “ ß¬‘Ë ß
„πª√–‡¥Áπ µà“ßÊ ∑’Ë¿“§ª√–™“ —ß§¡‰¥â∑—°∑â«ß‰«â ‡æ√“–
∂÷ß∑’Ë ¥ÿ ·≈â« °“√·°â‰¢°ÆÀ¡“¬§√—ßÈ π’‡È °‘¥¢÷πÈ ¥â«¬§«“¡µâÕß°“√
„Àâª≠
í À“ ß— §¡‰¥â√∫— °“√·°â‰¢ ·≈–∫ÿ§§≈‰¥â√∫— §«“¡§ÿ¡â §√Õß
‚¥¬°ÆÀ¡“¬Õ¬à“ß‡ ¡Õ¿“§°—π
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ตารางแสดงขอความในประมวลกฎหมายอาญามาตรา 276-277 กอนและหลังจากมีการแกไข
ประมวลกฎหมายอาญา (เดิม)

ประมวลกฎหมายอาญา (ปจจ�บัน)19

¡“µ√“ 276 ºŸâ„¥¢à¡¢◊π°√–∑Ì“™Ì“‡√“À≠‘ß´÷ßË ¡‘„™à¿√‘¬“¢Õßµπ ‚¥¬¢Ÿ‡à ¢Á≠¥â«¬ª√–°“√„¥ Ê
‚¥¬„™â°Ì“≈—ßª√–∑ÿ…√â“¬ ‚¥¬À≠‘ßÕ¬Ÿà „π¿“«–∑’Ë ‰¡à “¡“√∂¢—¥¢◊π‰¥âÀ√◊Õ‚¥¬∑Ì“„ÀâÀ≠‘ß
‡¢â“„®º‘¥«à“µπ‡ªìπ∫ÿ§§≈Õ◊Ëπ µâÕß√–«“ß‚∑…®Ì“§ÿ°µ—Èß·µà ’Ëªï∂÷ß¬’Ë ‘∫ªï ·≈–ª√—∫µ—Èß·µà
·ª¥æ—π∂÷ß ’ËÀ¡◊Ëπ∫“∑
∂â“°“√°√–∑Ì“§«“¡º‘¥µ“¡«√√§·√°‰¥â°√–∑Ì“‚¥¬¡’À√◊Õ„™âÕ“«ÿ∏ªóπÀ√◊Õ«—µ∂ÿ√–‡∫‘¥ À√◊Õ
‚¥¬√à«¡°√–∑Ì“§«“¡º‘¥¥â«¬°—πÕ—π¡’≈—°…≥–‡ªìπ°“√‚∑√¡À≠‘ß µâÕß√–«“ß‚∑…®Ì“§ÿ°
µ—Èß·µà ‘∫Àâ“ªï∂÷ß¬’Ë ‘∫ªï ·≈–ª√—∫µ—Èß·µà “¡À¡◊Ëπ∫“∑∂÷ß ’ËÀ¡◊Ëπ∫“∑ À√◊Õ®Ì“§ÿ°µ≈Õ¥™’«‘µ

¡“µ√“ 276 ºŸâ „¥¢à¡¢◊π°√–∑Ì“™Ì“‡√“ºŸâÕ◊Ëπ‚¥¬¢Ÿà‡¢Á≠¥â«¬ª√–°“√„¥ Ê ‚¥¬„™â°Ì“≈—ß
ª√–∑ÿ…√â“¬‚¥¬ºŸâÕ◊Ëππ—ÈπÕ¬Ÿà „π¿“«–∑’Ë‰¡à “¡“√∂¢—¥¢◊π‰¥â À√◊Õ‚¥¬∑Ì“„ÀâºŸâÕ◊Ëππ—Èπ‡¢â“„®º‘¥
«à“µπ‡ªìπ∫ÿ§§≈Õ◊Ëπ µâÕß√–«“ß‚∑…®Ì“§ÿ°µ—Èß·µà ’Ëªï∂÷ß¬’Ë ‘∫ªï ·≈–ª√—∫µ—Èß·µà·ª¥æ—π∫“∑
∂÷ß ’ËÀ¡◊Ëπ∫“∑
°“√°√–∑Ì“™Ì“‡√“µ“¡«√√§Àπ÷ßË À¡“¬§«“¡«à“ °“√°√–∑Ì“‡æ◊ÕË πÕß§«“¡„§√à¢ÕßºŸ°â √–∑Ì“
‚¥¬°“√„™âÕ«—¬«–‡æ»¢ÕßºŸâ°√–∑Ì“°√–∑Ì“°—∫Õ«—¬«–‡æ» ∑«“√Àπ—° À√◊Õ™àÕßª“°¢Õß
ºŸâÕ◊Ëπ À√◊Õ°“√„™â ‘ËßÕ◊Ëπ„¥°√–∑Ì“°—∫Õ«—¬«–‡æ»À√◊Õ∑«“√Àπ—°¢ÕßºŸâÕ◊Ëπ
∂â“°“√°√–∑Ì“§«“¡º‘¥µ“¡«√√§Àπ÷Ëß‰¥â°√–∑Ì“‚¥¬¡’À√◊Õ„™âÕ“«ÿ∏ªóπÀ√◊Õ«—µ∂ÿ√–‡∫‘¥ À√◊Õ
‚¥¬√à«¡°√–∑Ì“§«“¡º‘¥¥â«¬°—πÕ—π ¡’≈—°…≥–‡ªìπ°“√‚∑√¡À≠‘ßÀ√◊Õ°√–∑Ì“°—∫™“¬
„π≈—°…≥–‡¥’¬«°—π µâÕß√–«“ß‚∑…®Ì“§ÿ°µ—ßÈ ·µà ∫‘ Àâ“ªï∂ß÷ ¬’Ë ∫‘ ªï ·≈–ª√—∫µ—ßÈ ·µà “¡À¡◊πË ∫“∑
∂÷ß ’ËÀ¡◊Ëπ∫“∑ À√◊Õ®Ì“§ÿ°µ≈Õ¥™’«‘µ
∂â“°“√°√–∑Ì“§«“¡º‘¥µ“¡«√√§Àπ÷ßË ‡ªìπ°“√°√–∑Ì“§«“¡º‘¥√–À«à“ß§Ÿà ¡√ ·≈–§Ÿà ¡√ π—πÈ
¬—ßª√– ß§å®–Õ¬Ÿà°‘π¥â«¬°—π©—π “¡’¿√‘¬“ »“≈®–≈ß‚∑…πâÕ¬°«à“∑’Ë°ÆÀ¡“¬°Ì“Àπ¥‰«â
‡æ’¬ß„¥°Á‰¥â À√◊Õ®–°Ì“Àπ¥‡ß◊ËÕπ‰¢‡æ◊ËÕ§ÿ¡§«“¡ª√–æƒµ‘·∑π°“√≈ß‚∑…°Á‰¥â „π°√≥’
∑’»Ë “≈¡’§“Ì æ‘æ“°…“„Àâ≈ß‚∑…®Ì“§ÿ°·≈–§Ÿà ¡√ ΩÉ“¬„¥ΩÉ“¬Àπ÷ßË ‰¡àª√– ß§å®–Õ¬Ÿ°à π‘ ¥â«¬°—π
©—π “¡’¿√‘¬“µàÕ‰ª ·≈–ª√– ß§å®–À¬à“ „Àâ§Ÿà ¡√ ΩÉ“¬π—Èπ·®âß„Àâ»“≈∑√“∫ ·≈–„Àâ»“≈
·®âßæπ—°ß“πÕ—¬°“√„Àâ¥Ì“‡π‘π°“√øÑÕßÀ¬à“„Àâ

¡“µ√“ 277 ºŸâ „ ¥°√–∑Ì “ ™Ì “ ‡√“‡¥Á ° À≠‘ ß Õ“¬ÿ ¬— ß‰¡à ‡ °‘ π ‘ ∫ Àâ “ ªï ´÷Ë ß ¡‘ „ ™à ¿ √‘ ¬ “¢Õßµπ
‚¥¬‡¥Á ° À≠‘ ß π—È π ®–¬‘ π ¬Õ¡À√◊ Õ‰¡à °Á µ “¡ µâ Õ ß√–«“ß‚∑…®Ì “ §ÿ ° µ—È ß ·µà ’Ë ªï ∂÷ ß ¬’Ë ‘ ∫ ªï
·≈–ª√—∫µ—Èß·µà·ª¥æ—π∫“∑∂÷ß ’ËÀ¡◊Ëπ∫“∑
∂â“°“√°√–∑Ì“§«“¡º‘¥µ“¡«√√§·√°‡ªìπ°“√°√–∑Ì“·°à‡¥Á°À≠‘ßÕ“¬ÿ¬—ß‰¡à‡°‘π ‘∫ “¡ªï
µâÕß√–«“ß‚∑…®Ì“§ÿ°µ—ßÈ ·µà‡®Á¥ªï∂ß÷ ¬’Ë ∫‘ ªï ·≈–ª√—∫µ—ßÈ ·µàÀπ÷ßË À¡◊πË æ’Ë π— ∫“∑∂÷ß À’Ë ¡◊πË ∫“∑
À√◊Õ®Ì“§ÿ°µ≈Õ¥™’«‘µ
∂â“°“√°√–∑Ì“§«“¡º‘¥µ“¡«√√§·√°À√◊Õ«√√§ Õß‰¥â°√–∑Ì“‚¥¬√à«¡°√–∑Ì“§«“¡º‘¥
¥â«¬°—πÕ—π¡’≈—°…≥–‡ªìπ°“√‚∑√¡‡¥Á°À≠‘ß·≈–‡¥Á°À≠‘ßπ—Èπ‰¡à¬‘π¬Õ¡ À√◊Õ‰¥â°√–∑Ì“
‚¥¬¡’Õ“«ÿ∏ªóπÀ√◊Õ«—µ∂ÿ√–‡∫‘¥À√◊Õ‚¥¬„™âÕ“«ÿ∏ µâÕß√–«“ß‚∑…®Ì“§ÿ°µ≈Õ¥™’«‘µ
§«“¡º‘¥µ“¡∑’Ë‰¥â∫—≠≠—µ‘‰«â „π«√√§·√° ∂â“‡ªìπ°“√°√–∑Ì“∑’Ë™“¬°√–∑Ì“°—∫‡¥Á°À≠‘ßÕ“¬ÿ
°«à“ ‘∫ “¡ªï·µà¬—ß‰¡à‡°‘π ‘∫Àâ“ªï ‚¥¬‡¥Á°À≠‘ßπ—Èπ¬‘π¬Õ¡ ·≈–¿“¬À≈—ß»“≈Õπÿ≠“µ
„Àâ™“¬·≈–‡¥Á°À≠‘ßπ—Èπ ¡√ °—π ºŸâ°√–∑Ì“º‘¥‰¡àµâÕß√—∫‚∑… ∂â“»“≈Õπÿ≠“µ„Àâ ¡√
„π√–À«à“ß∑’ËºŸâ°√–∑Ì“º‘¥°Ì“≈—ß√—∫‚∑…„π§«“¡º‘¥π—ÈπÕ¬Ÿà „Àâ»“≈ª≈àÕ¬ºŸâ°√–∑Ì“§«“¡º‘¥
π—Èπ‰ª

¡“µ√“ 277 ºŸâ „¥°√–∑Ì“™Ì“‡√“‡¥Á°Õ“¬ÿ¬—ß‰¡à‡°‘π ‘∫Àâ“ªï´÷Ëß¡‘ „™à¿√‘¬“À√◊Õ “¡’¢Õßµπ
‚¥¬‡¥Á°π—Èπ®–¬‘π¬Õ¡À√◊Õ‰¡à°Áµ“¡ µâÕß√–«“ß‚∑…®Ì“§ÿ°µ—Èß·µà ’Ëªï∂÷ß¬’Ë ‘∫ªï ·≈–ª√—∫
µ—Èß·µà·ª¥æ—π∫“∑∂÷ß ’ËÀ¡◊Ëπ∫“∑
°“√°√–∑Ì“™Ì“‡√“µ“¡«√√§Àπ÷ßË À¡“¬§«“¡«à“ °“√°√–∑Ì“‡æ◊ÕË πÕß§«“¡„§√à¢ÕßºŸ°â √–∑Ì“
‚¥¬°“√„™âÕ«—¬«–‡æ»¢ÕßºŸ°â √–∑Ì“°√–∑Ì“°—∫Õ«—¬«–‡æ» ∑«“√Àπ—° À√◊Õ™àÕßª“°¢ÕßºŸÕâ π◊Ë
À√◊Õ°“√„™â ‘ËßÕ◊Ëπ„¥°√–∑Ì“°—∫Õ«—¬«–‡æ»À√◊Õ∑«“√Àπ—°¢ÕßºŸâÕ◊Ëπ
∂â“°“√°√–∑Ì“§«“¡º‘¥µ“¡«√√§Àπ÷Ëß‡ªìπ°“√°√–∑Ì“·°à‡¥Á°Õ“¬ÿ¬—ß‰¡à‡°‘π ‘∫ “¡ªï
µâÕß√–«“ß‚∑…®Ì“§ÿ°µ—ßÈ ·µà‡®Á¥ªï∂ß÷ ¬’Ë ∫‘ ªï ·≈–ª√—∫µ—ßÈ ·µàÀπ÷ßË À¡◊πË æ’Ë π— ∫“∑∂÷ß À’Ë ¡◊πË ∫“∑
À√◊Õ®Ì“§ÿ°µ≈Õ¥™’«‘µ
∂â“°“√°√–∑Ì“§«“¡º‘¥µ“¡«√√§Àπ÷ËßÀ√◊Õ«√√§ “¡‰¥â°√–∑Ì“‚¥¬√à«¡°√–∑Ì“§«“¡º‘¥
¥â«¬°—πÕ—π¡’≈—°…≥–‡ªìπ°“√‚∑√¡‡¥Á°À≠‘ßÀ√◊Õ°√–∑Ì“°—∫‡¥Á°™“¬„π≈—°…≥–‡¥’¬«°—π
·≈–‡¥Á°π—Èπ‰¡à¬‘π¬Õ¡À√◊Õ‰¥â°√–∑Ì“‚¥¬¡’Õ“«ÿ∏ªóπ À√◊Õ«—µ∂ÿ√–‡∫‘¥ À√◊Õ‚¥¬„™âÕ“«ÿ∏
µâÕß√–«“ß‚∑…®Ì“§ÿ°µ≈Õ¥™’«‘µ
§«“¡º‘¥µ“¡∑’Ë∫—≠≠—µ‘‰«â „π«√√§Àπ÷Ëß ∂â“‡ªìπ°“√°√–∑Ì“‚¥¬∫ÿ§§≈Õ“¬ÿ‰¡à‡°‘π ‘∫·ª¥ªï
°√–∑Ì“µàÕ‡¥Á°´÷ßË ¡’Õ“¬ÿ°«à“ ∫‘ “¡ªï ·µà¬ß— ‰¡à‡°‘π ∫‘ Àâ“ªï ‚¥¬‡¥Á°π—πÈ ¬‘π¬Õ¡ ·≈–¿“¬À≈—ß
»“≈Õπÿ≠“µ„Àâ∑—Èß ÕßΩÉ“¬ ¡√ °—π ºŸâ°√–∑Ì“º‘¥‰¡àµâÕß√—∫‚∑… ∂â“»“≈Õπÿ≠“µ„Àâ ¡√
„π√–À«à“ß∑’ËºŸâ°√–∑Ì“º‘¥°Ì“≈—ß√—∫‚∑…„π§«“¡º‘¥π—ÈπÕ¬Ÿà „Àâ»“≈ª≈àÕ¬ºŸâ°√–∑Ì“§«“¡º‘¥
π—Èπ‰ª

พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัว
§«“¡®Ì“‡ªìπ¢Õß°ÆÀ¡“¬

‡π◊ËÕß®“°°“√·°â ‰¢ªí≠À“°“√„™â§«“¡√ÿπ·√ß„π§√Õ∫§√—« ¡’§«“¡≈–‡Õ’¬¥ÕàÕπ´—∫´âÕπ‡°’Ë¬«æ—π°—∫∫ÿ§§≈∑’Ë¡’§«“¡ —¡æ—π∏å „°≈â™‘¥°—π ´÷Ëß¡’≈—°…≥–æ‘‡»…·µ°µà“ß®“°°“√∑Ì“√â“¬
√à“ß°“¬√–À«à“ß∫ÿ§§≈‚¥¬∑—Ë«‰ª °“√„™â¡“µ√°“√∑“ßÕ“≠“µ“¡ª√–¡«≈°ÆÀ¡“¬Õ“≠“¡“∫—ß§—∫°—∫°“√°√–∑Ì“¥â«¬§«“¡√ÿπ·√ß„π§√Õ∫§√—«®÷ß‰¡à‡À¡“– ¡ ‡æ√“–°ÆÀ¡“¬Õ“≠“
¡ÿàß≈ß‚∑…ºŸâ°√–∑Ì“§«“¡º‘¥ ¡“°°«à“∑’Ë®–·°â‰¢øóôπøŸºŸâ°√–∑Ì“º‘¥À√◊Õª°ªÑÕß§ÿâ¡§√ÕßºŸâ∑’Ë∂Ÿ°°√–∑Ì“¥â«¬§«“¡√ÿπ·√ß20

“√– Ì“§—≠

ë °Ì“Àπ¥§«“¡À¡“¬¢Õß§«“¡√ÿπ·√ß„π§√Õ∫§√—««à“À¡“¬∂÷ß °“√°√–∑Ì“∑’Ë‡®µπ“„Àâ‡°‘¥À√◊ÕÕ“®∑Ì“„Àâ‡°‘¥Õ—πµ√“¬·°à√à“ß°“¬ ®‘µ„® À√◊Õ ÿ¢¿“æ¢Õß§π∑’ËÕ¬Ÿà „π§√—«‡√◊Õπ‡¥’¬«°—π
À√◊Õ„™âÕÌ“π“®∫’∫∫—ß§—∫§π„π§√—«‡√◊Õπ‡¥’¬«°—π
ë °Ì“Àπ¥§«“¡À¡“¬¢Õß∫ÿ§§≈„π§√Õ∫§√—««à“ À¡“¬∂÷ß ∑ÿ°§π∑’µË Õâ ßæ÷ßË æ“Õ“»—¬·≈–Õ¬Ÿà„π§√—«‡√◊Õπ‡¥’¬«°—π ‰¡à«“à ®–¡’ ∂“π¿“æ∑“ß°ÆÀ¡“¬µàÕ°—πÕ¬à“ß‰√ ‡™àπ ‡ªìπ§Ÿà ¡√ ∑—ßÈ ∑’Ë
®¥∑–‡∫’¬π ¡√ ·≈–‰¡à®¥∑–‡∫’¬π ¡√ À√◊Õ‡§¬Õ¬Ÿà°‘π°—π©—π “¡’¿√√¬“¡“°àÕπ
ë °Ì“Àπ¥„ÀâºŸâ∑’Ëæ∫‡ÀÁπÀ√◊Õ√—∫√Ÿâ«à“¡’ºŸâ∂Ÿ°°√–∑Ì“√ÿπ·√ß„π§√Õ∫§√—«¡’Àπâ“∑’Ë·®âßµàÕ‡®â“Àπâ“∑’Ë‡æ◊ËÕ„Àâ¥Ì“‡π‘π°“√µ“¡°ÆÀ¡“¬ ·≈–‡¡◊ËÕ‡®â“Àπâ“∑’Ë∑’Ë ‰¥â√—∫·®âß∂◊Õ«à“¡’ÕÌ“π“®‡¢â“‰ª
Õ∫∂“¡„π ∂“π∑’Ëπ—Èπ‰¥âµ“¡°ÆÀ¡“¬ √«¡∂÷ß¡’ÕÌ“π“®„Àâ§«“¡§ÿâ¡§√Õß¥Ÿ·≈ºŸâ∂Ÿ°°√–∑Ì“‰¥â∑—π∑’
ë °Ì“Àπ¥§«“¡§ÿâ¡§√Õß∑—ÈßºŸâ∂Ÿ°°√–∑Ì“·≈–ºŸâ°√–∑Ì“‚¥¬Àâ“¡°“√‡ªî¥‡º¬¿“æ·≈–¢âÕ¡Ÿ≈µàÕ “∏“√≥™π
ë °Ì“Àπ¥„Àâ‡®â“Àπâ“∑’ËÀ√◊Õ»“≈ “¡“√∂·µàßµ—ÈßºŸâª√–π’ª√–πÕ¡´÷ËßÕ“®‡ªìπæàÕ·¡àÀ√◊ÕºŸâª°§√Õß¢Õß§Ÿà°√≥’À√◊Õ∫ÿ§§≈Õ◊Ëπ°Á‰¥â
ë °Ì“Àπ¥„Àâ»“≈¡’ÕÌ“π“® —Ëß„ÀâºŸâ°√–∑Ì“º‘¥‡¢â“√—∫°“√øóôπøŸ ∫Ì“∫—¥√—°…“ §ÿ¡§«“¡ª√–æƒµ‘ ™¥„™â‡ß‘π™à«¬‡À≈◊Õ∫√√‡∑“∑ÿ°¢å ∑Ì“ß“π∫√‘°“√ “∏“√≥– À√◊Õ∑Ì“∑—≥±å∫π‰«â°Á‰¥â
ë „π°√≥’∑’Ë¡’°“√¬Õ¡§«“¡ ∂Õπ§Ì“√âÕß∑ÿ°¢å À√◊Õ∂ÕπøÑÕß °ÆÀ¡“¬π’È°Ì“Àπ¥„Àâ»“≈À√◊Õ‡®â“Àπâ“∑’ËµÌ“√«®®—¥„Àâ¡’°“√∑Ì“∫—π∑÷°¢âÕµ°≈ß‡∫◊ÈÕßµâπ√–À«à“ßºŸâ‡ ’¬À“¬°—∫ºŸâ°√–∑Ì“°àÕπ
‡æ◊ËÕ‡ªìπ°“√ªÑÕßª√“¡‰¡à „ÀâºŸâ°√–∑Ì“º‘¥≈ß¡◊Õ∑Ì“´È”
40
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สี่ปความรุนแรงของไฟใต

…ความถี่ไมลด ความโหดรายขยายตัว

แมการเมืองในรอบปที่ผานมาจะเขมขนจนครอบครองพื้นที่ขาวสวนใหญ แตสถานการณ
ความรุนแรงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตที่ทวีความโหดอํามหิตอยางถึงขีดสุด ก็ชิงพื้นที่
ขาวหนาหนึ่งกลับมาไดอยางตอเนื่องไมแพกัน แมประชาชนสวนใหญ ในพื้นที่จะไมพอใจ
การกระทําของกลุม คนราย แตอกี ไมนอ ยก็ยงั คงไมไววางใจเจาหนาทีข่ องรัฐ ความเคลือ่ นไหว
ครั้งใหมของรัฐบาล คือ การเปดยุทธการ “พิทักษแดนใต” ใชวิธีการปดลอม ตรวจคนพื้นที่
เปาหมายหลายแหง และควบคุมตัวผูต อ งสงสัยจํานวนมากไปสอบสวนในคายทหาร กอนสงตัว
ไปฝกอบรมวิชาชีพ มาตรการดังกลาว ไมชว ยทําใหความถีข่ องเหตุรนุ แรงลดลง แตกลับเกิด
การละเมิดสิทธิมนุษ ยชนจนกลายเปนการบมเพาะความขัดแยงครั้งใหม จนไมแน ใจวา
เราเดินมาถูกทางจริงหรือ?

ความคาดหวังตอรัฐบาลสุรยุทธ
«‘∂’™’«‘µ¢Õß§π„π 3 ®—ßÀ«—¥™“¬·¥π¿“§„µâ §◊Õ ¬–≈“ ªíµµ“π’ ·≈–π√“∏‘«“ √«¡∑—Èß 4
ÕÌ“‡¿Õ¢Õß®—ßÀ«—¥ ß¢≈“ §◊Õ Õ.®–π– Õ.‡∑æ“ Õ.π“∑«’ ·≈– Õ. –∫â“¬âÕ¬ ¬—ß§ß¥Ì“‡π‘π
µàÕ‰ª¿“¬„µâ°ÆÀ¡“¬æ‘‡»… ‡™àπ æ√–√“™°Ì“Àπ¥∫√‘À“√√“™°“√„π ∂“π°“√≥å©ÿ°‡©‘π
æ.». 2548 ´÷Ëßª√–°“»„™â¡“µ—Èß·µà 16 °√°Æ“§¡ 2548 ·≈–¢¬“¬√–¬–‡«≈“∫—ß§—∫
„™âÕÕ°‰ª‡√◊ËÕ¬Ê
√∂∂—ßÀÿâ¡‡°√“–·≈–‡®â“Àπâ“∑’Ë∑À“√„π™ÿ¥æ√“ßæ√âÕ¡Õ“«ÿ∏§√∫¡◊Õ°≈“¬‡ªìπ ¿“æ™‘πµ“
¢Õß§π„πæ◊Èπ∑’Ë ·µà‡Àµÿ√â“¬√“¬«—π‰¡à«à“®–‡ªìπ≈Õ∫¬‘ß ≈Õ∫«“ß‡æ≈‘ß ·≈–≈Õ∫«“ß√–‡∫‘¥
¬—ß§ß‡°‘¥¢÷Èπ‰¡àÀ¬ÿ¥À¬àÕπ ‚¥¬™“«∫â“π∑’Ë‰√âÕ“«ÿ∏¬—ß§ßµ°‡ªìπ‡ªÑ“¢Õß°“√‚®¡µ’ Ÿß ÿ¥
√—∞∫“≈¢Õßæ≈‡Õ° ÿ√¬ÿ∑∏å ®ÿ≈“ππ∑å ·∫°√—∫§«“¡§“¥À«—ß∑’Ë Ÿß¬‘Ëß¢Õß§π‰∑¬«à“®– “¡“√∂
πÌ“§«“¡ ß∫ ÿ¢°≈—∫§◊π Ÿà™“¬·¥π„µâ ‰¥â¥â«¬ªí®®—¬À≈“¬ª√–°“√ ‰¡à«à“®–‡ªìπ°“√ª√—∫
‚§√ß √â“ßÀπà«¬ß“π§«“¡¡—Ëπ§ß„Àâ‡ªìπ‡Õ°¿“æ ‚¥¬‡©æ“–°“√øóôπ»Ÿπ¬åÕÌ“π«¬°“√∫√‘À“√
®— ß À«— ¥ ™“¬·¥π¿“§„µâ (»Õ.∫µ.) ª√–°Õ∫°— ∫ ¡’ ∫ÿ § §≈ Ì “ §— ≠ ∑’Ë π— ∫ ∂◊ Õ »“ π“Õ‘ ≈“¡
41
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∑—Èßæ≈‡Õ° π∏‘ ∫ÿ≥¬√—µ°≈‘π ª√–∏“π§≥–¡πµ√’§«“¡¡—Ëπ§ß
·Ààß™“µ‘ (§¡™.) ·≈–ºŸâ∫—≠™“°“√∑À“√∫° (º∫.∑∫.) ·≈–
π“¬Õ“√’¬å «ß»åÕ“√¬– √—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß¡À“¥‰∑¬
√à«¡∑Ì“ß“π§≈’Ë§≈“¬ªí≠À“„π¿“§„µâ
¢≥–‡¥’¬«°—π√—∞∫“≈¡Õß«à“À¡Ÿà∫â“πµà“ßÊ §◊Õ ®ÿ¥·µ°À—°∑’Ë·∑â
®√‘ß¢Õß°“√·°â ‰¢ªí≠À“§«“¡√ÿπ·√ß ®÷ßª√—∫‚§√ß √â“ßß“π
¡«≈™π„π√–¥— ∫ À¡Ÿà ∫â “ π¥â « ¬°“√ÕÕ°¡µ‘ § ≥–√— ∞ ¡πµ√’
16 ¡°√“§¡ 2550 ‡æ‘Ë¡Õ—µ√“°Ì“≈—ßºŸâ™à«¬ºŸâ„À≠à∫â“πΩÉ“¬√—°…“
§«“¡ ß∫ (º√ .) „πæ◊Èπ ∑’Ë 3 ®—ßÀ«—¥™“¬·¥π¿“§„µâ·≈–
4 ÕÌ“‡¿Õ¢Õß®—ßÀ«—¥ ß¢≈“ ®Ì“π«π 1,200 Õ—µ√“ „π 300
À¡Ÿà∫â“π æ√âÕ¡Õπÿ¡—µ‘ß∫ª√–¡“≥ π—∫ πÿπ 61 ≈â“π∫“∑1
·µà¢âÕ‡∑Á®®√‘ß∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ°Á§◊Õ π—∫µ—Èß·µà‡ªî¥»—°√“™„À¡àªï 2550
‡Àµÿ√“â ¬√“¬«—π‰¡à¡∑’ ∑’ “à «à“®–≈¥≈ß·¡â·µàπÕâ ¬ ®Ì“π«πºŸ‡â ¬’ ™’«µ‘
·≈–∫“¥‡®Á∫¬—ß§ß‰µà√–¥—∫‡æ‘Ë¡¢÷Èπ ‡ ’¬ßµÕ∫√—∫„π¥â“π∫«°
¢ÕßÀ≈“¬ΩÉ “ ¬∑’Ë ‡ ÀÁ π «à “ ∑‘ » ∑“ß°“√·°â ‰ ¢ªí ≠ À“¢Õßæ≈‡Õ°
ÿ √¬ÿ ∑ ∏å ®ÿ ≈ “ππ∑å ´÷Ë ß ª√–°“»„™â · π«∑“ß·Àà ß — π µ‘ „ π°“√
§≈’Ë§≈“¬ªí≠À“ ‡√‘Ë¡·ª√‡ª≈’Ë¬π‡ªìπ§Ì“∂“¡«à“¡’ ç™àÕß‚À«àé
À√◊ Õ §«“¡‰¡à æ √â Õ ¡Õ¬à “ ß‰√À√◊ Õ ‰¡à „ π°“√ªØ‘ ∫— µ‘ À πâ “ ∑’Ë
¢ÕßÀπà « ¬ß“π§«“¡¡—Ë π §ßÀ≈— ß °“√®— ¥ °√–∫«π∑— æ ª√— ∫
‚§√ß √â“ß„À¡à ·µàæ≈‡Õ° ÿ√¬ÿ∑∏å ®ÿ≈“ππ∑å °Á¬È”™—¥‡®π«à“
ªí≠À“§«“¡√ÿπ·√ß„π®—ßÀ«—¥™“¬·¥π¿“§„µâ∑’Ë‡°‘¥¢÷ÈπµàÕ‡π◊ËÕß
¡“µ≈Õ¥ 3 ªï ‰¡àÕ“® ß∫≈ß‰¥â„π™à«ß√–¬–‡«≈“ π—È Ê ∑’‡Ë ªìπ√—∞∫“≈
π“¬·æ∑¬åª√–‡«» «– ’ Õ¥’µ√Õßª√–∏“π§≥–°√√¡°“√Õ‘ √–
‡æ◊ËÕ§«“¡ ¡“π©—π∑å·Ààß™“µ‘ (°Õ .) ÕÕ°¡“√–∫ÿ™—¥‡®π«à“
§«“¡√ÿπ·√ß„πæ◊Èπ∑’Ë 3 ®—ßÀ«—¥™“¬·¥π¿“§„µâ∑«’¡“°¢÷Èπ®π
‰¡à “¡“√∂Ω“°§«“¡À«—ß‰«â°—∫ »Õ.∫µ. ‰¥âÕ’°µàÕ‰ª ‡π◊ËÕß®“°
ªí≠À“„À≠à·≈–´—∫´âÕπ‡°‘π‰ª ·≈– “‡Àµÿ∑’Ë¬—ß·°âªí≠À“‰¡à‰¥â
‡æ√“–¬ÿ∑∏»“ µ√å¢“¥§«“¡‡ªìπ‡Õ°¿“æ ¥—ßπ—Èππ“¬°√—∞¡πµ√’
·≈–ª√–∏“π §¡™. ®–µâ Õ ß‡ªì π ºŸâ πÌ “„π°“√ √â “ ß‡Õ°¿“æ
„π¬ÿ∑∏»“ µ√å®“°∑ÿ°¿“§ «à π æ√âÕ¡°—∫‡ πÕ¡“µ√°“√§≈’§Ë ≈“¬
§«“¡√ÿπ·√ß 7 ª√–°“√„Àâ√∞— ∫“≈æ‘®“√≥“ (¥Ÿ≈Õâ ¡°√Õ∫Àπâ“ 45)2

เปดฉากแรกแหงความโหดอํามหิต

·≈â«‡Àµÿ√â“¬∑’Ë∑Ì“„Àâ§π‰∑¬∑—Èßª√–‡∑»®¡¥‘ËßÕ¬Ÿà°—∫§«“¡∑ÿ°¢å
°Á‡°‘¥¢÷ÈπÕ’°§√—Èß‡¡◊ËÕ 14 ¡’π“§¡ 2550 ¢≥–∑’Ë√∂µŸâ‚¥¬ “√
“¬‡∫µß-À“¥„À≠à¢Õß À®°. ‡∫µß∑—«√å (2001) ·≈àπºà“π
∫â“πÕÿ‡∫ß À¡Ÿà 4 µ.ª–·µ Õ.¬–À“ ®—ßÀ«—¥¬–≈“ §π√â“¬
„π™ÿ ¥ ≈“¬æ√“ß ’ ‡ ¢’ ¬ «„™â µâ π ‰¡â ¢ «“ß∂ππ‡æ◊Ë Õ„Àâ √ ∂µŸâ À ¬ÿ ¥
·≈â«¬‘ß„ à√∂ °àÕπ®–ªØ‘∫—µ‘°“√ ç®àÕ¬‘ßÀ—«é ºŸâ‚¥¬ “√∑’≈–§π
√«¡ 8 §π ·¬°‡ªìπºŸâ™“¬ 3 »æ ºŸâÀ≠‘ß 5 »æ ¢≥–∑’Ë
ºŸâ‚¥¬ “√Õ’° 2 §π∫“¥‡®Á∫3

‡Àµÿ –‡∑◊Õπ¢«—≠§√—Èßπ—Èπ ∑Ì“„Àâæ≈‚∑«‘‚√®πå ∫—«®√Ÿ≠ ·¡à∑—æ
¿“§∑’Ë 4 „™â°ÆÕ—¬°“√»÷°ª√–°“» ∂“π°“√≥å©ÿ°‡©‘π À√◊Õ
‡§Õ√åøî«„πæ◊Èπ∑’Ë Õ.¬–À“ ·≈– Õ.∫—ππ—ß µ“ ®—ßÀ«—¥¬–≈“
∑—π∑’„π«—π√ÿßà ¢÷πÈ ‚¥¬ª√–°“»Àâ“¡ª√–™“™π·µàß°“¬‡≈’¬π·∫∫
À√◊ Õ §≈â “ ¬§≈÷ ß ‡§√◊Ë Õ ß·∫∫∑À“√ Àâ “ ¡ÕÕ°πÕ°‡§À ∂“π
„π™à«ß‡«≈“ 20.00-04.00 π. Àâ“¡„™â§≈◊Ëπ«‘∑¬ÿ‚∑√§¡π“§¡
‚¥¬‰¡à ‰¥â√—∫Õπÿ≠“µ ·≈–¢Õ„Àâª√–™“™π™à«¬·®âß‡∫“–·
°—∫∑“ß√“™°“√4
πÕ°®“°π’È ¬— ß ª√–™“ — ¡ æ— π ∏å ‡ ™‘ ß √ÿ ° ™‘ ß ∑Ì “ §«“¡‡¢â “ „®°— ∫
ª√–™“™π∂÷ ß §«“¡®Ì “ ‡ªì π ∑’Ë µâ Õ ßª√–°“»‡§Õ√å øî « ªÑ Õ ß°— π
°“√©°©«¬ ∂“π°“√≥å √â“ß§«“¡‡¢â“„®º‘¥¢Õß°≈ÿà¡ºŸâ°àÕ§«“¡
‰¡à ß∫Õ¬à “ ß∑’Ë ‡ §¬‡°‘ ¥ ¢÷È π ¡“·≈â « À≈“¬§√—È ß ∑ÿ ° ™à Õ ß∑“ß
¢Õß°“√ ◊ËÕ “√∂Ÿ°πÌ“¡“„™â ‰¡à«à“®–‡ªìπ‡ ’¬ßµ“¡ “¬ª√–®Ì“
À¡Ÿà∫â“π √∂¢¬“¬‡ ’¬ß‡§≈◊ËÕπ∑’Ë °“√¢Õ§«“¡√à«¡¡◊Õ®“°ºŸâπÌ“
»“ π“ ºŸπâ “Ì ™ÿ¡™π ‡¥‘π‡∑â“≈ßæ◊πÈ ∑’™Ë ·’È ®ßª√–™“™πµ“¡√â“π°“·ø
πÈ”™“ ‚√ß‡√’¬π µ≈“¥π—¥ ¡— ¬‘¥µà“ßÊ ·®°®à“¬„∫ª≈‘« ‡¥‘π “¬
æ∫ª– ◊ËÕ∑âÕß∂‘Ëπ «‘∑¬ÿ™ÿ¡™π ‡ªî¥ “¬√—∫øíß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ®“°
ª√–™“™πºà“π√“¬°“√«‘∑¬ÿ ®—¥‡«∑’ “∏“√≥–‡§≈◊ËÕπ∑’Ë‰ªµ“¡
™ÿ¡™π ·®°®à“¬¿“æºŸâµâÕßÀ“§¥’§«“¡¡—Ëπ§ß ‡æ◊ËÕ„Àâª√–™“™π
™à«¬°—π·®âß‡∫“–· ·≈–°Ì“Àπ¥‡∫Õ√å‚∑√»—æ∑å√—∫·®âß¢âÕ¡Ÿ≈§◊Õ
1881 ·≈– 08-1897-9720
·¡â®–¡’‡ ’¬ß‡√’¬°√âÕß„Àâ√—∞∫“≈„™â¡“µ√°“√¢—Èπ‡¥Á¥¢“¥°—∫
°≈ÿà¡ºŸâ°àÕ°“√√â“¬ ·µàæ≈‡Õ° ÿ√¬ÿ∑∏å ®ÿ≈“ππ∑å °Á¬—ß§ß¬◊π¬—π
„π·π«∑“ß —πµ‘«‘∏’ §◊Õ„™â°“√‡¡◊Õß·°â‰¢ªí≠À“ ‰¡à„™â°Ì“≈—ß∑“ß
∑À“√ √â“ß§«“¡√ÿπ·√ßµÕ∫‚µâ æ√âÕ¡°—∫√–∫ÿ«à“µâÕß∑Ì“„Àâ
ª√–™“™πÀ—π¡“√à«¡¡◊Õ°—∫¿“§√—∞„Àâ¡“°¢÷πÈ ‚¥¬µâÕß∑Ì“§«“¡‡¢â“„®
√â“ß§«“¡‡™◊ËÕ∂◊Õ·≈–§«“¡‰«â«“ß„®¢÷Èπ¡“„Àâ ‰¥â ´÷Ëß·¡â§«“¡
√ÿπ·√ß®–¬—ß‰¡à≈¥≈ß Õ’°∑—Èß¬—ß‰¡à√Ÿâ«à“„§√Õ¬Ÿà‡∫◊ÈÕßÀ≈—ß ·≈–
„§√‡ªìπÀ—«Àπâ“¢∫«π°“√ ·µà®“°°“√ª√–‡¡‘πº≈ß“π∂◊Õ«à“
°“√¢à“«·≈–¬ÿ∑∏°“√∑Ì“‰¥â¥’¢÷Èπ ¡’§«“¡§◊∫Àπâ“¡“°¢÷Èπ5

การตอบโตที่โศกสลด

‡Àµÿ°“√≥å®àÕ¬‘ßºŸâ‚¥¬ “√√∂µŸâ 8 »æ∑’Ë Õ.¬–À“ ®—ßÀ«—¥¬–≈“
πÌ“¡“´÷Ëß«‘∏’°“√„À¡à „π°“√·°âªí≠À“„πæ◊Èπ∑’Ë™“¬·¥π¿“§„µâ
π—Ëπ§◊Õ°“√√–¥¡°Ì“≈—ß∑À“√·≈–µÌ“√«®®Ì“π«π 200 π“¬ ‡æ◊ËÕ
ªî¥≈âÕ¡·≈–µ√«®§âπÀ¡Ÿà∫â“π∑’Ë°≈“¬‡ªìπæ◊Èπ∑’Ë°àÕ‡Àµÿ¥—ß°≈à“«
∑Ì“„Àâ«¬— √ÿπà 3 §π∂Ÿ°πÌ“‰ª Õ∫ «π„π§à“¬∑À“√ ´÷ßË æ—π‡Õ°Õ—§√
∑‘æ‚√®πå ‚¶…°°Õß∑—æ∫° „π∞“π–À—«Àπâ“»Ÿπ¬åª√–™“ —¡æ—π∏å
°Õß∫—≠™“°“√º ¡æ≈‡√◊Õπ µÌ“√«® ∑À“√ (æµ∑.) °≈à“««à“
‡ªìπ°“√ªØ‘∫µ— µ‘ “¡¬ÿ∑∏»“ µ√å·¬°ª≈“ÕÕ°®“°πÈ” ‡æ◊ÕË §«∫§ÿ¡
∂“π°“√≥å‰¡à„Àâ√ÿπ·√ß¢÷Èπ
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·µà‡Àµÿ√â“¬°Á¬—ß‡°‘¥µ“¡¡“‰¡à¢“¥ “¬ ¥â«¬§«“¡‚À¥‡À’È¬¡¡“°
¢÷Èπ‡√◊ËÕ¬Ê ‰¡à«à“®–‡ªìπ°“√¬‘ß·≈â«„™âπÈ”¡—π√“¥·≈–®ÿ¥‰ø‡º“
π“ß “«æ—™√“¿√≥å ∫ÿ≠¡“» ∑’Ë µ.¬ÿ‚ª Õ.‡¡◊Õß ®—ßÀ«—¥¬–≈“
‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 11 ‡¡…“¬π 2550 °“√≈Õ∫«“ß√–‡∫‘¥∑’Ë∫â“π –ªÕ¡
µ.°–≈ÿ«Õ‡Àπ◊Õ Õ.µ“°„∫ ®—ßÀ«—¥π√“∏‘«“ ‡¡◊ÕË «—π∑’Ë 18 ‡¡…“¬π
2550 ∑Ì“„Àâ æ.µ.Õ.πæ¥≈ ‡º◊Õ°‚ ¿≥ √Õßº∫°.¿.®—ßÀ«—¥
π√“∏‘«“ π“¬µÌ“√«®Ωï¡◊Õ¥’∑’Ëª√–™“™π„πæ◊Èπ∑’Ëπ—∫∂◊Õ‰¥â√—∫
∫“¥‡®Á∫ ¢“·≈–¡◊Õ¢â“ß´â“¬¢“¥
µ“¡¡“¥â«¬°“√≈Õ∫¬‘ßπ“¬ª√’™“ ·≈– ¥.™.¥ÿ ‘µ π«≈∑Õß
‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 30 ‡¡…“¬π 2550 ‚¥¬ ¿“æ»æ∂Ÿ°¡—¥¡◊Õ¡—¥‡∑â“·≈–
‡º“π—ßË ¬“ß°≈“ß∂ππ “¬∑ÿßà π‡√» À¡Ÿà 5 µ.∫“ß‡¢“ Õ.ÀπÕß®‘°
®—ßÀ«—¥ªíµµ“π’ ‚¥¬»æ¢Õßπ“¬ª√’™“∂Ÿ°µ—¥»’√…–πÌ“‰ª‚¬π∑‘Èß
„π π“¡°≈“ßµ≈“¥π—¥¢ÕßÀ¡Ÿà∫â“π∑’ËÕ¬Ÿà „°≈â°—π §≈â“¬§≈÷ß°—∫
°√≥’¢Õßπ“¬ª√–æ—π∏å ·≈–π“ß™Æ“°“≠ æ≈√—°…å ∑’∂Ë °Ÿ ≈Õ∫¬‘ß
∑’Ë∫â“πµ◊Õ√– À¡Ÿà 8 µ.∫—ππ—ß µ“ Õ.∫—ππ—ß µ“ ®—ßÀ«—¥¬–≈“
‡¡◊ËÕ 15 æƒ…¿“§¡ 2550 »æ¢Õßπ“¬ª√–æ—π∏å∂Ÿ°µ—¥»’√…–
‰ª‚¬π∑‘Èß‰«â„πµ≈“¥‡∑»∫“≈∫—ππ—ß µ“
πÕ°®“°π’°È ¬Á ß— ¡’§π√â“¬∫ÿ°‡¢â“‰ª®àÕ¬‘ß§√ŸºÀŸâ ≠‘ß 2 §π„πÀâÕß ¡ÿ¥
‡¡◊ËÕ 11 ¡‘∂ÿπ“¬π 2550 √∂¢Õß‡®â“Àπâ“∑’Ë∑À“√™ÿ¥§ÿâ¡§√Õß§√Ÿ
∂Ÿ°«“ß√–‡∫‘¥‡¡◊ËÕ 15 ¡‘∂ÿπ“¬π 2550 ∑’Ë∫â“π∫◊Õ´Ÿ µ.∫—ππ—ß µ“
Õ.∫—ππ—ß µ“ ®—ßÀ«—¥¬–≈“ ·≈–∂Ÿ°®àÕ¬‘ß´È” §π·°à∑’Ë µ.‡√’¬ß
Õ.√◊Õ‡ “– ®—ßÀ«—¥π√“∏‘«“ ∂Ÿ°¶à“·≈–µ—¥·¢π¢“°àÕπ®ÿ¥‰ø‡º“
π“¬™¬æ—≤πå √—°…“¬» π“¬ÕÌ“‡¿Õ‰¡â·°àπ ·≈–‡®â“Àπâ“∑’ËÕ’°
3 π“¬ ∂Ÿ°≈Õ∫«“ß√–‡∫‘¥‡ ’¬™’«‘µ¢≥–‡¥‘π∑“ß‰ªµ√«® Õ∫
∑’Ë‡°‘¥‡Àµÿ°√≥’§π√â“¬≈Õ∫«“ß‡æ≈‘ß„πæ◊Èπ∑’Ë ‡¡◊ËÕ 19 ¡‘∂ÿπ“¬π
2550 ‡™â“«—π∑’Ë 24 ¡‘∂πÿ “¬π 2550 §π√â“¬¶à“·≈â«‡º“∑À“√æ√“π
2 π“¬ ∑’Ë Õ.√◊Õ‡ “– ®—ßÀ«—¥π√“∏‘«“ ·≈–™“«∫â“π 2 √“¬
∂Ÿ°¶à“·≈–®ÿ¥‰ø‡º“∑’Ë µ.¬“¡Ÿ Õ.¬–À√‘ßË ®—ßÀ«—¥ªíµµ“π’ „π∫à“¬«—π
‡¥’¬«°—π œ≈œ
®“°‡Àµÿ°“√≥å‚À¥√â“¬√ÿπ·√ß∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ‰≈à‡≈’Ë¬°—ππ’È ºŸâ ◊ËÕ¢à“«
¢ÕßÀπ—ß ◊Õæ‘¡æå´—π‡¥¬å‰∑¡å √“¬ß“π«à“ ç°“√°àÕ§«“¡‰¡à ß∫
∑’Ë ‡ °‘ ¥ ¢÷È π „π¿“§„µâ ¢ Õß‰∑¬µÕππ’È ° ≈“¬‡ªì π §«“¡¢— ¥ ·¬â ß
∑’ËπÕß‡≈◊Õ¥∑’Ë ÿ¥·Ààß‡Õ‡™’¬µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâ ‰ª·≈â« ¡’§π
‡ ’¬™’«‘µ„πæ◊Èπ∑’Ë 3 ®—ßÀ«—¥™“¬·¥π¿“§„µâ‡©≈’Ë¬ 4 §π µàÕ«—π
‚¥¬∑’Ë¬—ß§ß‡ªìπ ß§√“¡„π§«“¡¡◊¥∑’Ë¬—ß‰¡à¡’¢âÕ¡Ÿ≈æ‘ Ÿ®πå‰¥â«à“
‡ªìπΩï¡◊Õ¢Õß„§√·≈–µâÕß°“√Õ–‰√é6
Õ¥§≈âÕß°—∫Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå‡Õ‡™’¬‰∑¡ å ∑’Ë√–∫ÿ«à“ ç ∂“π°“√≥å
§«“¡¢— ¥ ·¬â ß „πæ◊È π ∑’Ë 3 ®— ß À«— ¥ ¿“§„µâ °Ì “ ≈— ß æ— ≤ π“‰ª Ÿà
∑‘ » ∑“ß„À¡à ∑’Ë πà “ °≈— « °«à “ ‡¥‘ ¡ ·≈–∫“ß®ÿ ¥ °Ì “ ≈— ß °â “ «‰ª Ÿà
¿“æ...¡’ ‰ª...‰¡à¡’°≈—∫ ªØ‘∫—µ‘°“√∑—Ë« Ê ‰ª°Á¬—ß¥Ì“√ßÕ¬Ÿà
·≈–ªÉ“‡∂◊ËÕπ ‚À¥‡À’È¬¡ µË”™â“¡“°¬‘Ëß¢÷Èπ‡√◊ËÕ¬Êç7

∂“π°“√≥å √ÿ π ·√ß‡√‘Ë ¡ ∫“πª≈“¬ÕÕ°‰ª∑—Ë « πÌ “ ‰ª Ÿà ° “√
ª√–°“»„™â°ÆÕ—¬°“√»÷°§√Õ∫§≈ÿ¡∑ÿ°æ◊Èπ∑’Ë 3 ®—ßÀ«—¥™“¬·¥π
¿“§„µâ·≈– 4 ÕÌ“‡¿Õ¢Õß®—ßÀ«—¥ ß¢≈“ ‚¥¬æ≈‚∑«‘‚√®πå
∫—«®√Ÿ≠ ·¡à∑—æ¿“§∑’Ë 4 „π«—π∑’Ë 19 °—π¬“¬π 2550
‰¡à ‡ æ’ ¬ ß·µà § «“¡‚À¥‡À’È ¬ ¡ÕÌ “ ¡À‘ µ ¢Õß°“√°à Õ ‡Àµÿ √ÿ π ·√ß
®–‡æ‘Ë¡¡“°¢÷Èπ‡∑à“π—Èπ ®“°°“√ªî¥≈âÕ¡µ√«®§âπ¢Õß‡®â“Àπâ“∑’Ë
„π 3 À¡Ÿà∫â“π¢Õß µ.‡¢◊ËÕπ∫“ß≈“ß Õ.∫—ππ—ß µ“ ®—ßÀ«—¥¬–≈“
‡¡◊ËÕ 2 µÿ≈“§¡ 2550 æ∫§≈‘ª«‘¥’‚Õ„π‚∑√»—æ∑å¡◊Õ∂◊Õ ∫—π∑÷°
°“√‡Õ“™’«‘µ¥â«¬§«“¡‚À¥√â“¬∑“√ÿ≥ Õ“∑‘ ¿“æ∑À“√æ√“π
°Ì “ ≈— ß ∂Ÿ ° ¶à “ ª“¥§Õ∑’Ë µ.∫“‡®“– ¿“æ™“«∫â “ π∂Ÿ ° ‡À¬’ ¬ ∫
Àπâ“Õ°·≈â«‡™◊Õ¥§Õ∑’Ë µ.‡¢◊ÕË π∫“ß≈“ß ¿“æ∑À“√æ√“π 7 π“¬
∑’Ë‡ ’¬™’«‘µ®“°‡Àµÿ√–‡∫‘¥∂Ÿ°‡©◊ÕπÕ«—¬«–‡æ»∑’Ë µ.∫—ππ—ß µ“
√«¡∑—Èß¿“æ§π√â“¬ «¡À¡«°‰Õâ‚¡àß∂◊Õªóπ‡Õ™‡§·≈–À‘È«»’√…–
ºŸâ‡ ’¬™’«‘µ‚™«å„ à°≈âÕß8
∑à“¡°≈“ß§«“¡√ÿπ·√ß∑’Ë ç‡¢¬à“¢«—≠é §π‰∑¬‰¡à‡©æ“–„π
æ◊Èπ∑’Ë 3 ®—ßÀ«—¥™“¬·¥π¿“§„µâ∑’Ë‡°‘¥‡Àµÿ‡∑à“π—Èπ À≈“¬ΩÉ“¬
‚¥¬‡©æ“–π— ° ‘ ∑ ∏‘ ¡ πÿ … ¬™π‡√‘Ë ¡ µ—È ß §Ì “ ∂“¡∂÷ ß ªØ‘ ∫— µ‘ ° “√
·¬°ª≈“ÕÕ°®“°πÈ”¡“°¢÷Èπµ“¡≈Ì“¥—∫

“แยกปลาออกจากน้ำ” ในยุทธการพิทักษแดนใต

¡—∑π’ ®◊Õπ“√“ ºŸâª√– “πß“π‚§√ß°“√ —πµ‘Õ“ “ Õ∏‘∫“¬∂÷ß
ªØ‘∫—µ‘°“√·¬°ª≈“ÕÕ°®“°πÈ” ∑’ËÀ≈“¬§√—ÈßÀ≈“¬Àπ°≈“¬
‡ªìπ°“√∑—∫∂¡§«“¡À«“¥√–·«ß„Àâ°—∫ ≠“µ‘æ’ËπâÕß¢ÕßºŸâ∂Ÿ°
°«“¥®— ∫ ‰ª‡æ◊Ë Õ Õ∫ «π„π§à “ ¬∑À“√ ·≈–µ—È ß §Ì “ ∂“¡°— ∫
·π«∑“ß —πµ‘«‘∏’¢Õß√—∞∫“≈ ‡æ√“–°“√ ç®—∫À¡Ÿàé ™“«∫â“πºŸâ
µâÕß ß —¬∑—ÈßÀ¡¥ ·≈â«¡“ ç·¬°ª≈“ÕÕ°®“°πÈ”é π—Èπ àßº≈
‚¥¬µ√ßµàÕ™“«∫â“π∑’Ë‰¡à‰¥â‡°’Ë¬«¢âÕß9
ªØ‘∫µ— °‘ “√¥—ß°≈à“«Õ¬Ÿ¿à “¬„µâ·ºπ™◊ÕË «à“ ç¬ÿ∑∏°“√æ‘∑°— …å·¥π„µâé
´÷ßË „™âß“π°“√‡¡◊Õß§«∫§Ÿà‰ª°—∫ß“π¡«≈™π §◊Õ „™â°Õß°Ì“≈—ßº ¡
∑—È ß ∑À“√ µÌ “√«® ·≈–ΩÉ “ ¬ª°§√Õß ‡¢â “ ªî ¥ ≈â Õ ¡µ√«®§âπ
°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬·≈–‡™‘≠µ—« À√◊Õ∑’Ë™“«∫â“π‡√’¬°«à“®—∫µ—«ºŸâµâÕß
ß — ¬ «à “ ‡°’Ë ¬ «¢â Õ ß°— ∫ ‡Àµÿ ° “√≥å § «“¡‰¡à ß∫‰ª´— ° ∂“¡
≥ »Ÿ π ¬å ´— ° ∂“¡„π§à “ ¬∑À“√ °à Õ π à ß‰ª‡¢â “√— ∫ °“√Õ∫√¡
µ“¡§«“¡ ¡—§√„®„π§à“¬ 3 ·Ààß ∑’ËÕ¬Ÿà „π°“√°Ì“°—∫¥Ÿ·≈¢Õß
®—ßÀ«—¥∑À“√∫°™ÿ¡æ√ ®—ßÀ«—¥∑À“√∫° ÿ√“…Æ√å∏“π’ ·≈–
®—ßÀ«—¥∑À“√∫°√–πÕß
°“√‡™‘≠µ—«‰ª´—°∂“¡π’È®–·¬°ª√–‡¿∑ºŸâ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫‡Àµÿ
√ÿπ·√ß‡ªìπ 4 °≈ÿà¡§◊Õ (1) °≈ÿà¡°√–∑Ì“º‘¥°ÆÀ¡“¬√ÿπ·√ß·≈–
¡’À≈—°∞“π°“√°√–∑Ì“º‘¥™—¥‡®π „Àâ¥Ì“‡π‘π°“√µ“¡°ÆÀ¡“¬
Õ¬à“ß‡§√àß§√—¥ (2) °≈ÿà¡∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫§«“¡º‘¥ ·µàÀ≈—°∞“π
‰¡à‡æ’¬ßæÕ„π°“√¥Ì“‡π‘π§¥’ à«πÀπ÷Ëß„Àâ√«∫√«¡À≈—°∞“π
‡æ◊ËÕ¢¬“¬º≈ Õ’° à«πÀπ÷Ëß„ÀâπÌ“ÕÕ°πÕ°æ◊Èπ ∑’Ë‚¥¬ ¡—§√„®
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‰ª‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡«‘™“™’æ (3) °≈ÿà¡·π«√à«¡∑’Ë∑Ì“º‘¥‡≈Á°πâÕ¬
·≈–¬‘π¥’°≈—∫¡“™à«¬‡À≈◊Õ∑“ß√“™°“√ „Àâ‰ª‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡
«‘™“™’æ‚¥¬ ¡—§√„® ·≈– (4) °≈ÿ¡à ∑’‡Ë ªìπ·°ππÌ“™—°„¬Õ¬Ÿ‡à ∫◊ÕÈ ßÀ≈—ß
‰¡à¡’À≈—°∞“π·µà¡’§«“¡ Ì“§—≠„π°√–∫«π°“√°àÕ§«“¡‰¡à ß∫
‡ªìπµâπµÕ¢Õßªí≠À“„πæ◊Èπ∑’Ë „Àâ°¥¥—π∑“ß°“√‡¡◊Õß·≈– —ß§¡
‚¥¬ΩÉ“¬§«“¡¡—πË §ßÕ¬Ÿ√à –À«à“ß°“√À“√◊Õ∂÷ßπ‚¬∫“¬∑’™Ë ¥— ‡®πµàÕ‰ª10
æ√–√“™∫—≠≠—µ‘°ÆÕ—¬°“√»÷° æ.». 2457 ·≈–æ√–√“™°Ì“Àπ¥
∫√‘À“√√“™°“√„π ∂“π°“√≥å©°ÿ ‡©‘π æ.». 2548 §◊Õ ‡§√◊ÕË ß¡◊Õ
∑’Ë√Õß√—∫ªØ‘∫—µ‘°“√µ“¡·ºπæ‘∑—°…å·¥π„µâ ·πàπÕπ«à“‰¡àµâÕß¡’
À¡“¬®— ∫ À√◊ Õ À¡“¬§â π „¥Ê Õ’ ° ∑—È ß ¬— ß “¡“√∂§«∫§ÿ ¡ µ— «‰«â
‡æ◊ÕË ´—°∂“¡‰¥âπ“π∂÷ß 37 «—π ‚¥¬‰¡à®“Ì ‡ªìπµâÕß√–∫ÿ¢Õâ °≈à“«À“
(æ.√.∫. °ÆÕ—¬°“√»÷°„ÀâÕ“Ì π“® 7 «—π ·≈– æ.√.°. ∫√‘À“√√“™°“√
„π ∂“π°“√≥å©ÿ°‡©‘π„ÀâÕÌ“π“® 30 «—π)
‡¡◊ËÕ™“«∫â“π∂Ÿ°‡™‘≠‰ª´—°∂“¡¡“°¢÷Èπ‡√◊ËÕ¬Ê ·≈–¢à“«§√“«
°“√∫ÿ°‡¢â“µ√«®§âπ‚¥¬‰¡à‡≈◊Õ°‡«≈“‡æ‘Ë¡§«“¡∂’Ë¡“°¬‘Ëß¢÷Èπ
®“°À¡Ÿà∫â“ππ’È ŸàÀ¡Ÿà∫â“π‚πâπ √â“ß‡¡¶À¡Õ°·Ààß§«“¡À«“¥
º«“„Àâª°§≈ÿ¡‰ª∑—Ë«

ปมใหมของความหวาดระแวง

º≈æ«ß®“°ªØ‘∫—µ‘°“√·¬°ª≈“ÕÕ°®“°πÈ”µ“¡¬ÿ∑∏°“√æ‘∑—°…å
·¥π„µâ ∑Ì“„Àâ™“«∫â“πÀ≈“¬√âÕ¬§π∂Ÿ°§«∫§ÿ¡µ—«‡æ◊ËÕ´—°∂“¡
·≈–Ωñ°Õ“™’æ çµ“¡§«“¡ ¡—§√„®é Õ¬Ÿà„π§à“¬∑À“√∑—Èß 3 ·Ààß
·≈–§«“¡ ¡—§√„®∑’Ë ç®Ì“µâÕßé ¡—§√„®‡æ√“–§«“¡À«“¥°≈—«π’‡È Õß
‰¥â°≈“¬‡ªìπª¡„À¡à·Ààß§«“¡¢—¥·¬âß „π¢≥–∑’Ë«—µ∂ÿª√– ß§å
¢Õß°“√‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡ §◊Õ11
(1) ‡æ◊ËÕ·¬°°≈ÿà¡∫ÿ§§≈‡À≈à“π’ÈÕÕ°®“°ª√–™“™π ‡ªìπ°“√
·¬°ª≈“ÕÕ°®“°πÈ ” ·≈– à ß ÕÕ°πÕ°æ◊È π ∑’Ë ®— ß À«— ¥
™“¬·¥π¿“§„µâ µ—¥°“√µ‘¥µàÕ Õ◊Ë “√√–À«à“ßºŸ∂â °Ÿ §«∫§ÿ¡µ—«
°—∫°≈ÿà¡°àÕ‡Àµÿ„πæ◊Èπ∑’Ë ∑Ì“„Àâ¢“¥æ≈—ß„π°“√µàÕµâ“π√—∞
(2) ‡æ◊ÕË ‡ªî¥‚Õ°“ „Àâ «à π√“™°“√‡¢â“‰ª§«∫§ÿ¡√—°…“°ÆÀ¡“¬
æ√âÕ¡∑—Èßæ—≤π“ ¿“æ·«¥≈âÕ¡·≈–™à«¬‡À≈◊Õª√–™“™π
ºŸâ∫√‘ ÿ∑∏‘Ï ¿“¬„µâ ¿“æ§«“¡À«“¥√–·«ß∑’Ë≈¥≈ß
(3) ‡æ◊ÕË √â“ß®‘µ “Ì π÷°„Àâ¡§’ «“¡¿Ÿ¡‘„®„π§«“¡‡ªìπ‰∑¬ ‚¥¬°“√
æ—≤π“ —¡æ—π∏å °“√æ—≤π“Õ“™’æ ª√—∫‡ª≈’Ë¬πæƒµ‘°√√¡
„Àâ∂Ÿ°µâÕß„π√–À«à“ß°“√¥Ì“‡π‘π°“√µ“¡‚§√ß°“√
(4) ‡¡◊ËÕ°≈—∫‰ª∫â“π®–‰¥â‡ªìπµ—«Õ¬à“ß·°à·°ππÌ“À√◊Õ·π«√à«¡
·≈–ºŸâ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫¢∫«π°“√∑’Ë‡À≈◊ÕÕ¬Ÿà®–‰¥â‡ÀÁπ™àÕß∑“ß
∑’Ë®–°≈—∫¡“„™â™’«‘µ√à«¡°—∫ª√–™“™πºŸâ∫√‘ ÿ∑∏‘Ï
¥â«¬®Ì“π«πºŸâ∂Ÿ°‡™‘≠µ—«‰ª´—°∂“¡∑’Ë‡æ‘Ë¡¢÷ÈπÕ¬à“ß√«¥‡√Á« ∑Ì“„Àâ
≠“µ‘¢ÕßºŸ∑â ∂’Ë °Ÿ §«∫§ÿ¡µ—«ª√–¡“≥ 90 §π ‡¢â“¢Õ§«“¡™à«¬‡À≈◊Õ
®“°¡Ÿ≈π‘∏‘º “π«—≤π∏√√¡ §≥–∑Ì“ß“π¬ÿµ‘∏√√¡‡æ◊ËÕ —πµ‘¿“æ
Õß§å°√π‘µ‘»“ µ√å “°≈ ·≈–»Ÿπ¬å∑π“¬§«“¡¡ÿ ≈‘¡ πÌ“‰ª Ÿà
°“√¬◊Ëπ§Ì“√âÕßµàÕ»“≈®—ßÀ«—¥™ÿ¡æ√ »“≈®—ßÀ«—¥√–πÕß ·≈–

»“≈®—ßÀ«—¥ ÿ√“…Æ√å∏“π’ °àÕπ∑’Ë»“≈®–¡’§Ì“æ‘æ“°…“‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë
30 µÿ≈“§¡ 2550 „Àâª≈àÕ¬µ—«ºŸâµâÕß ß —¬°àÕ‡Àµÿ§«“¡‰¡à ß∫
∑’Ë∂Ÿ°§«∫§ÿ¡µ—«‡æ◊ËÕΩñ°Õ“™’æ ‚¥¬™’È«à“°“√§«∫§ÿ¡µ—«¥—ß°≈à“«
‰¡à¡°’ ÆÀ¡“¬√Õß√—∫ ≈–‡¡‘¥ ∑‘ ∏‘‡ √’¿“æ «à π∫ÿ§§≈ ·≈–¢—¥µàÕ
√—∞∏√√¡πŸ≠12
Õ¬à“ß‰√°Áµ“¡ ·¡â®–¡’§Ì“æ‘æ“°…“®“°»“≈„Àâª≈àÕ¬µ—«ºŸâµâÕß
ß —¬∑—ÈßÀ¡¥ ·µàº≈®“°°“√ÕÕ°ª√–°“»∑’Ë≈ßπ“¡‚¥¬æ≈‚∑
«‘‚√®πå ∫—«®√Ÿ≠ ·¡à∑—æ¿“§∑’Ë 4 ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 22 °√°Æ“§¡ 2550
çÀâ “ ¡∫ÿ § §≈‡¢â “‰ªÀ√◊ Õ Õ¬Ÿà Õ “»— ¬ „π‡¢µ∑â Õ ß∑’Ë ®— ß À«— ¥ ¬–≈“
®—ßÀ«—¥ªíµµ“π’ ®—ßÀ«—¥π√“∏‘«“ ·≈–®—ßÀ«—¥ ß¢≈“ ¡’√–¬–‡«≈“
‰¡à‡°‘π 6 ‡¥◊Õπ ‡ªìπ°“√™—Ë«§√“«é ∑Ì“„ÀâºŸâµâÕß ß —¬«à“¡’ à«π
°—∫°“√°àÕ‡Àµÿ‰¡à ß∫®Ì“π«π 384 §π °≈—∫∫â“π‰¡à‰¥â µâÕßÕ“»—¬
Õ¬Ÿà„π¡— ¬‘¥°≈“ß®—ßÀ«—¥ √ÿ “…Æ√å∏“π’‡ªìπ°“√™—«Ë §√“« §≥–∑Ì“ß“π
¬ÿµ‘∏√√¡‡æ◊ËÕ —πµ‘¿“æ‰¥âÕÕ°·∂≈ß°“√≥å‡√’¬°√âÕßµàÕπ“¬°
√—∞¡πµ√’ ºŸâ∫—≠™“°“√∑À“√∫° ·≈–·¡à∑—æ¿“§∑’Ë 4 „π∞“π–
ºŸâ¡’ÕÌ“π“®‡µÁ¡„π°“√ —Ëß°“√·°â ‰¢ªí≠À“„πæ◊Èπ ∑’Ë 3 ®—ßÀ«—¥
™“¬·¥π¿“§„µâ ‡¢â“¡“·°âªí≠À“Õ¬à“ß‡√àß¥à«π
°àÕπ∑’Ë ∂“π°“√≥å®–∫“πª≈“¬¡“°¢÷Èπ °Á‡°‘¥°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß
„πµÌ“·ÀπàßºŸâ∫—≠™“°“√∑À“√∫°‡π◊ËÕß®“°°“√‡°…’¬≥Õ“¬ÿ
√“™°“√¢Õßæ≈‡Õ° π∏‘ ∫ÿ≥¬√—µ°≈‘π ∑Ì“„Àâæ≈‡Õ°Õπÿæß…å
‡ºà“®‘π¥“ °â“«¢÷πÈ ¡“π—ßË ‡°â“Õ’ºÈ ∫Ÿâ ≠— ™“°“√∑À“√∫° “π¿“√°‘® “Ì §—≠
§◊Õ °“√·°âª≠
í À“§«“¡‰¡à ß∫„π®—ßÀ«—¥™“¬·¥π¿“§„µâ ∂“∫—π
¢à“«Õ‘»√“√“¬ß“π‚¥¬Õâ“ß·À≈àß¢à“«√–∫ÿ«à“ ºŸâ∫—≠™“°“√∑À“√
∫°§π„À¡à‰¡à ∫“¬„®°—∫ª√–°“»Àâ“¡°≈—∫‡¢â“æ◊Èπ∑’Ë¢Õß·¡à∑—æ
¿“§∑’Ë 413
„π∑’Ë ÿ¥«—π∑’Ë 16 æƒ»®‘°“¬π 2550 æ≈‚∑«‘‚√®πå ∫—«®√Ÿ≠
·¡à∑æ— ¿“§∑’Ë 4 °Á≈ßπ“¡„πª√–°“»©∫—∫„À¡à¬°‡≈‘°°“√Àâ“¡°≈—∫
‡¢â“æ◊πÈ ∑’¢Ë ÕßºŸµâ Õâ ß ß ¬— °àÕ§«“¡‰¡à ß∫„πæ◊πÈ ∑’™Ë “¬·¥π¿“§„µâ
¡’º≈∫—ß§—∫„™â„πÕ’° 2 «—πµàÕ¡“

ไฟใตในความ (ไม) เปลี่ยนแปลง

·¡â‡Àµÿ√â“¬„πæ◊Èπ ∑’Ë 3 ®—ßÀ«—¥™“¬·¥π¿“§„µâ§àÕ¬Ê ≈¥≈ß
„π™à « ßª≈“¬ªï ≈— ° …≥–°“√™ÿ ¡ πÿ ¡ ¢Õß™“«∫â “ πºŸâ À ≠‘ ß ·≈–
‡¥Á°∑’Ë „™âºâ“§≈ÿ¡ªî¥Àπâ“Õ¬à“ß¡‘¥™‘¥ ‡√’¬°√âÕß„Àâ‡®â“Àπâ“∑’Ë
ª≈àÕ¬ºŸâµâÕß ß —¬∑’Ë∂Ÿ°§«∫§ÿ¡µ—«°Á¥Ÿ®–Àà“ßÀ“¬‰ª„π√Õ∫ªï
∑’Ëºà“π¡“ ·µà¡’æ—≤π“°“√„À¡à¢Õß°“√≈Õ∫«“ß√–‡∫‘¥ π—Ëπ§◊Õ
πÕ°®“°§π√â“¬®– “¡“√∂ª√–°Õ∫√–‡∫‘¥„Àâ¡¢’ π“¥‡≈Á°‡∑à“°—∫
°≈àÕß∫ÿÀ√’Ë‰¥â·≈â« ¬—ß„™â°“√«“ß√–‡∫‘¥·∫∫·´Á°‡§‘≈∫Õ¡∫å¡“°¢÷πÈ
‡æ◊ËÕ≈àÕ„Àâ™“«∫â“π π—°∑àÕß‡∑’Ë¬« À√◊Õ°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬Àπ’¡“√«¡
°≈ÿà¡°—π °àÕπ∑’Ë®–°¥√–‡∫‘¥Õ’°≈Ÿ°‡æ◊ËÕÀ«—ßº≈µàÕ™’«‘µ √«¡∑—Èß
√–‡∫‘¥≈Ÿ°∑’Ë 3 ∑’ËÀ«—ßº≈ —ßÀ“√‡®â“Àπâ“∑’Ë™ÿ¥‡°Á∫°Ÿâ√–‡∫‘¥14
µ— « ‡≈¢¢ÕßºŸâ ‡ ’ ¬ ™’ «‘ µ µ≈Õ¥√–¬–‡«≈“ 4 ªï ‡ µÁ ¡ æÿà ß Ÿ ß ¢÷È π
∂÷ß 2,923 √“¬ ‡¡◊ËÕ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫µ—«‡≈¢µ≈Õ¥ 4 ªï∑’Ëºà“π¡“
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µàÕµâ“π°“√°àÕ§«“¡‰¡à ß∫§◊Õ °“√ ç‡Õ“™π–®‘µ·≈–„®é ¢Õß
¡«≈™π„πæ◊È π ∑’Ë „ Àâ ‰ ¥â À√◊ Õ Õ’ ° π— ¬ Àπ÷Ë ß °Á §◊ Õ ΩÉ “ ¬√— ∞ ®–µâ Õ ß
ç‡Õ“™π–∑“ß°“√‡¡◊ Õ ßé ‰¡à „ ™à °“√‡Õ“™π–∑“ß°“√∑À“√
·µà‡æ’¬ßÕ¬à“ß‡¥’¬«
¢âÕ‡ πÕ 7 ª√–°“√¢Õßπ“¬·æ∑¬åª√–‡«» «– ’ ‡æ◊ËÕ¬ÿµ‘‰ø„µâ
1. „™â§Õ¡¡“π‚¥ª√–°∫ºŸâ°àÕ§«“¡√ÿπ·√ß ∂â“¬ÿµ‘°“√¶à“√“¬«—π‰¡à‰¥â ∑ÿ°Õ¬à“ß®–‡≈«√â“¬¡“°¢÷Èπ
2. √—∫‡¥Á°Àπÿ¡à „πæ◊πÈ ∑’¡Ë “Õ¬Ÿà„π°Õßæ—π π— µ‘‡ π“„ÀâÀ¡¥ ®–≈¥æ≈—ß°àÕ§«“¡√ÿπ·√ß ·≈–‡æ‘Ë¡æ≈—ß
∑“ß —πµ‘
3. ßà ‡ √‘¡∏ÿ√°‘®‡æ◊ÕË π— µ‘¿“æ ∂â“§π¡’ß“π∑Ì“ ¡’√“¬‰¥â ®–≈¥§«“¡°¥¥—π∑’®Ë –‰ª°àÕ§«“¡√ÿπ·√ß‰¥â
4. àß‡ √‘¡„Àâ¡’ ¿“ºŸâπÌ“™ÿ¡™π ‡ªìπª√–™“∏‘ª‰µ¬‚¥¬µ√ß‰¡àµâÕß„™âµ—«·∑π
— π∏√√¡‡¥’¬«°—π √«¡µ—«°—π‡ªìπ‡¢µª°§√Õß∑âÕß∂‘πË ¢π“¥„À≠à
5. ßà ‡ √‘¡„Àâ®ß— À«—¥„°≈â‡§’¬ß∑’¡Ë «’ ≤
Õ“®„™â™◊ËÕ‚∫√“≥‡√’¬°«à“¡≥±≈ Õ“®¡’∑—ÈßÀ¡¥ 14-15 ¡≥±≈ ‡™àπ ¡≥±≈≈â“ππ“ ¡≥±≈
Õ’ “π‡Àπ◊Õ Õ’ “π„µâ Õ’ “π°≈“ß ‡æ◊ËÕ„Àâ “¡“√∂®—¥°“√‡»√…∞°‘® °“√»÷°…“ —ß§¡
°“√ ◊Ë Õ “√ §«“¡ª≈Õ¥¿— ¬ Õ— π Õ¥§≈â Õ ß°— ∫ «— ≤ π∏√√¡¢Õßµ— « ‡Õß ¿“¬„µâ § «“¡‡ªì π
√“™Õ“≥“®—°√Õ—πÀπ÷ËßÕ—π‡¥’¬«°—π °“√¡’‡¢µª°§√Õß∑âÕß∂‘Ëπ¢π“¥„À≠à®–‡ªìπªí®®—¬¬ÿµ‘°“√
πÕß‡≈◊Õ¥Õ¬à“ß‡¥Á¥¢“¥·≈–∂“«√ ‰¡à¡’„§√Õ¬“°·¬°¥‘π·¥πÕ’°µàÕ‰ª
6. ßà ‡ √‘¡§«“¡‡¢â“„®Õ—π¥’°∫— ‚≈°¡ÿ ≈‘¡ „Àâ‚≈°¡ÿ ≈‘¡‡ÀÁπ§«“¡µ—ßÈ „®Õ—π¥’ ßà ‡ √‘¡§«“¡¬ÿµ‘∏√√¡
·≈– —πµ‘¿“æ ®–™à«¬ √â“ß¿Ÿ¡‘§ÿâ¡°—π·≈–≈¥æ≈—ß§«“¡√ÿπ·√ß
7. ‡®√®“‡√◊ËÕß°“√«“ßÕ“«ÿ∏·≈–√à«¡æ—≤π“ ∑Ì“„Àâæ’ËπâÕß∑’Ë®—∫Õ“«ÿ∏§‘¥«à“°“√√à«¡æ—≤π“π—Èπ
¥’°«à“°“√∑’Ë®–¶à“øíπ°—πµàÕ‰ª
∑’Ë¡“ : çª√–‡«»‡ πÕ 7 ¢âÕ¬ÿµ‘‰ø„µâé. ‰∑¬√—∞. «—π∑’Ë 27 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2550.

≈Ì“¥—∫
1
2
3
4
5
6
7
8
9

µ“√“ß √ÿª‡Àµÿ°“√≥å§«“¡‰¡à ß∫·≈–§«“¡√ÿπ·√ß
„π®—ßÀ«—¥™“¬·¥π¿“§„µâ ªï 2547-2550
®Ì“π«π§√—Èß
‡Àµÿ°“√≥å
2547
2548
2549
¬‘ß
531
905
1,040
∑Ì“√â“¬
53
52
39
«“ß‡æ≈‘ß
232
308
281
«“ß√–‡∫‘¥
76
238
327
ª≈âπÕ“«ÿ∏ªóπ “¬‰ø
25
140
10
´‘¡°“√å¥ ‚∑√»—æ∑å
™ÿ¡πÿ¡ª√–∑â«ß
2
14
°àÕ°«π ‡™àπ ‚ª√¬µ–ªŸ‡√◊Õ„∫ ·≈–Õ◊πË Ê
33
422
219
¶à“µ—¥§Õ
12
3
®—∫‡ªìπµ—«ª√–°—π
1
1
952
2,078
1,934
√«¡

2550
1,308
41
359
492
3
45
214
13
0
2,475
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(§Ì“π«≥®“°¢âÕ¡Ÿ≈¢Õß»Ÿπ¬åªØ‘∫—µ‘°“√ Ì“π—°ß“πµÌ“√«®·Ààß™“µ‘ à«πÀπâ“ ®—ßÀ«—¥¬–≈“)
·ºπ¿Ÿ¡‡‘ ª√’¬∫‡∑’¬∫®Ì“π«πºŸâ‡ ’¬™’«‘µ·≈–∫“¥‡®Á∫®“°‡Àµÿ°“√≥å§«“¡‰¡à ß∫
„π®—ßÀ«—¥™“¬·¥π¿“§„µâ æ.». 2547-2550
‡ ’¬™’«‘µ
∫“¥‡®Á∫
564

746

1,017

2,716

601

1,103

1,198

1,844

4,746
3,413

389

คน
3,500
3,000

2,366

2,500
2,000
1,297

1,500
684
649

906

850

888
83
46

157
193

58
183
360

123
130

156
136

347
200

670
30
46

509

2547

18
37

26
64
299

∂“π°“√≥å ¢ Õßªï 2550 π— ∫ «à “ √ÿ π ·√ß¡“°∑’Ë ÿ ¥ π—Ë π §◊ Õ
∑—Èß®Ì“π«πºŸâ‡ ’¬™’«‘µ·≈–®Ì“π«π‡Àµÿ°“√≥å§«“¡√ÿπ·√ß¡’ ∂‘µ‘
Ÿß ÿ¥ ‚¥¬¡’‡Àµÿ°“√≥å§«“¡‰¡à ß∫‡°‘¥¢÷Èπ 2,475 §√—Èß ¡’‡À¬◊ËÕ
√«¡ 2,861 √“¬ ‡ ’¬™’«‘µ 1,017 √“¬ ∫“¥‡®Á∫ 1,844 √“¬
≈—°…≥–¢Õß‡Àµÿ√â“¬∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ °“√≈Õ∫¬‘ß¬—ß§ß‡°‘¥¢÷Èπ Ÿß ÿ¥
§◊ Õ 1,308 ‡Àµÿ ° “√≥å ≈Õ∫«“ß√–‡∫‘ ¥ 492 ‡Àµÿ ° “√≥å
≈Õ∫«“ß‡æ≈‘ß 359 §√—Èß °“√°àÕ°«π ‡™àπ °“√‚ª√¬µ–ªŸ‡√◊Õ„∫
·≈–°“√‡º“∏ß™“µ‘ œ≈œ √«¡ 214 §√—È ß (¥Ÿ √ “¬≈–‡Õ’ ¬ ¥
„πµ“√“ß ·≈–·ºπ¿Ÿ¡‘)
∂‘µª‘ ï 2550 ¬—ß™’È„Àâ‡ÀÁπ«à“§√Ÿ∂°Ÿ ≈Õ∫∑Ì“√â“¬ ·≈–‚√ß‡√’¬π∂Ÿ°‡º“
¡’®Ì“π«π‡æ‘Ë¡¡“°¢÷Èπ°«à“ 3 ªï∑’Ëºà“π¡“ §◊Õ µ—Èß·µà 1 ¡°√“§¡
∂÷ß 27 ∏—π«“§¡ 2550 ¡’§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“‡ ¬’ ™’«µ‘
26 √“¬ ∫“¥‡®Á∫ 22 √“¬ ‚√ß‡√’¬π∂Ÿ°≈Õ∫«“ß‡æ≈‘ß 148 ‚√ß
·¬°‡ªìπ ®—ßÀ«—¥¬–≈“ 45 ‚√ß ®—ßÀ«—¥ªíµµ“π’ 56 ‚√ß ®—ßÀ«—¥
π√“∏‘«“ 30 ‚√ß ·≈– ®—ßÀ«—¥ ß¢≈“ 17 ‚√ß15
∑à“¡°≈“ßµ—«‡≈¢‡À≈à“π’È ∑—Èß∑À“√·≈–µÌ“√«®µà“ß‡ÀÁπµ√ß°—π«à“
°“√·°âªí≠À“„πæ◊Èπ∑’Ë¿“§„µâ‡¥‘π¡“∂Ÿ°∑“ß·≈â« ‚¥¬æ—π‡Õ°
»‘√‘®—π∑√å ß“∑Õß √Õß‚¶…°°Õß∑—æ∫° √–∫ÿ«à“ºŸâ∫—≠™“°“√
∑À“√∫°‰¥â ° ≈à “ ««à “ π‚¬∫“¬ªî ¥ ≈â Õ ¡µ√«®§â π ªØ‘ ∫— µ‘ ‰ ¥â ¥’
®π “¡“√∂¬ÿµ‘‡Àµÿ√â“¬√“¬«—π·≈–®—∫°ÿ¡·°ππÌ“‰¥âæÕ ¡§«√16
∑—ßÈ π’È æ—π‡Õ°Õ—§√ ∑‘æ‚√®πå ‚¶…°°Õß∑—æ∫° „π∞“π–ºŸÕâ “Ì π«¬°“√
»Ÿπ¬åª√–™“ —¡æ—π∏å °Õ.√¡π. ¿“§ 4 à«πÀπâ“ ‡ªî¥‡º¬«à“
®“°°“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈„πªï 2547 √—∞‡Õß¬—ß‰¡à√Ÿâ«à“„§√‡ªìπ
ºŸâÕ¬Ÿà‡∫◊ÈÕßÀ≈—ß°“√°àÕ‡Àµÿ µàÕ¡“„πªï 2548 ‡°‘¥°“√ª–∑–°—π
∂’Ë¢÷Èπ ΩÉ“¬√—∞·≈–ΩÉ“¬ºŸâ°àÕ§«“¡‰¡à ß∫µà“ß Ÿ≠‡ ’¬ ®π°√–∑—Ëß
ªï 2549 “¡“√∂®—∫°ÿ¡ºŸ°â √–∑Ì“§«“¡º‘¥ ·≈–·π«√à«¡‰¥â¡“°¢÷πÈ
ºŸâµâÕßÀ“∫“ß à«π„Àâ°“√√—∫ “√¿“æ „πªï 2550 ‡®â“Àπâ“∑’Ë
„™â ‡ «≈“‰¡à π“π®— ∫ °ÿ ¡ §π√â “ ¬À≈— ß °“√°à Õ ‡Àµÿ ‰ ¥â ‚¥¬‰¥â √— ∫
§«“¡√à«¡¡◊Õ®“°ª√–™“™π¡“°¢÷πÈ ¡’°“√‚∑√·®âß‡∫“–· µà“ßÊ
„Àâ·°à‡®â“Àπâ“∑’Ë πÌ“¡“ Ÿà°“√µ√«® Õ∫ µ√«®§âπ ·≈–®—∫°ÿ¡
ºŸâ°àÕ‡Àµÿ‰¥âÀ≈“¬√“¬ ·≈–‡™◊ËÕ«à“„πªïµàÕ‰ª ∂“π°“√≥åπà“®–
§≈’Ë§≈“¬‰ª„π∑“ß∑’Ë¥17’
ÿ √ ™“µ‘ ∫Ì“√ÿß ÿ¢ π—°«‘™“°“√ºŸâ‡™’Ë¬«™“≠‡√◊ËÕß§«“¡¡—Ëπ§ß
„Àâ§«“¡‡ÀÁπ«à“18 ªí≠À“°“√°àÕ§«“¡‰¡à ß∫„π®—ßÀ«—¥™“¬·¥π
¿“§„µâ ´÷ßË ‡°‘¥¢÷πÈ µ—ßÈ ·µàµπâ ªï 2547 ·≈–¢¬“¬µ—«√ÿπ·√ß¡“°¢÷πÈ
®π°≈“¬‡ªìπªí≠À“¥â“πÀπ÷ßË ∑’∑Ë “Ì ≈“¬§«“¡πà“‡™◊ÕË ∂◊Õ¢Õß√—∞∫“≈‰∑¬
Õ¬à“ß∑’‰Ë ¡à‡§¬ª√“°Ø¡“°àÕπ ∑—ßÈ ¬—ß √â“ß§«“¡·µ°·¬°À«“¥√–·«ß
„π«ß°«â“ß√–À«à“ß‡®â“Àπâ“∑’Ë¢Õß√—∞°—∫ª√–™“™π„πæ◊Èπ∑’Ë ·≈–
√–À«à“ß»“ π‘°µà“ß§«“¡‡™◊ËÕ ·≈–∑Ì“≈“¬‡»√…∞°‘®¢Õßæ◊Èπ∑’Ë
“¡®—ßÀ«—¥Õ¬à“ß¡“°π—πÈ ®–¬—ß§ß‡ªìπªí≠À“§«“¡¡—πË §ß¢Õß‰∑¬
Õ’ ° µà Õ‰ª À≈— ° æ◊È π ∞“π¢Õß°“√·°â ‰ ¢ªí ≠ À“°Á §◊ Õ √— ∞ µâ Õ ß
µ√–Àπ—°«à“°ÿ≠·® “Ì §—≠∑’®Ë –πÌ“‰ª §Ÿà «“¡ “Ì ‡√Á®„π¬ÿ∑∏»“ µ√å

2548

2549

2550

√«¡

2547

2548

2549

2550

ทหาร

ตำรวจ

1,000
500

รวม

0

ประชาชน
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ถึงเวลาตองปองกันและ

แกไขปญหาทําแทงเถื่อนใหไดผล

การบุกเขาตรวจคนและจับกุมผูเกี่ยวของกับการทําแทงเถื่อนหรือการทําแทงที่ผิดกฎหมาย
ในคลินิกหรือสถานที่ตางๆ ไม ใชเรื่องใหม แตเกิดขึ้นมาแลวหลายระลอก และการจับกุม
แทบทุกครั้งเปนขาวใหญในหนาหนึ่งของหนังสือพิมพ แตผลที่เกิดขึ้นหลังจากนั้น -ใครบางที่
ถูกดําเนินคดี ศาลรับคําฟองหรือไม กระบวนการยุติธรรมดําเนินไปอยางไร และใคร
ถูกตัดสินพิพากษาอยางไรบาง -ดูจะเปนเรื่องราวที่ไมมี “คุณคาเชิงขาว” ในตัวเองมากพอ
เพราะไม เ คยมี ก ารเสนอข า วผลของคดี และอาจไม มี แ ม ก ระทั่ ง คํ า ถามว า ความสํ า เร็ จ
ของการกวาดลางจับกุมไดนําพาสิ่งใดมาสูสังคมไทยบาง ?

“ทําแทงเถื่อนเกลื่อนเมือง” - จุดประเด็นดวยขาว ขานรับดวยนโยบาย
—ß§¡‰∑¬√—∫√ŸâÕ¬Ÿà·≈â««à“°“√∑Ì“·∑âß‡ªìπ ‘Ëßº‘¥°ÆÀ¡“¬ ·≈–¡’°“√ª√“∫ª√“¡¡“‡ªìπ√–¬–
À“°·µà „ πªï 2550 ∑’Ë ºà “ π¡“‰¥â ‡ °‘ ¥ ª√“°Ø°“√≥å ∑’Ë Õ “®‡√’ ¬ °‰¥â «à “ ‡ªì π °“√„™â ç¢à “ «é
‡ªì π ‡§√◊Ë Õ ß¡◊ Õ„π°“√πÌ “ ‡ πÕªí ≠ À“∑Ì “ ·∑â ß ‡∂◊Ë Õ πÕ¬à “ ßµà Õ ‡π◊Ë Õ ß®π‡°‘ ¥ °“√¢¬“¬º≈
‡™‘ßπ‚¬∫“¬·≈–¡“µ√°“√¢Õß√—∞
‡√‘Ë¡µâπ®“°¢à“«Àπâ“Àπ÷Ëß¢Õß«—π∑’Ë 27 ‡¡…“¬π 2550 ç ≈¥ ÿ “π∑“√° ¬Õß°√ÿß 2 ªï
¶à“√’¥∑‘Èß 30 »æé1 ·≈– ç ∏. Àà«ß ∂‘µ‘°“√∑Ì“·∑âß Ÿß ‡µ◊ÕπÕ—πµ√“¬¡¥≈Ÿ°∑–≈ÿé2 ∑’Ë‡ªî¥
ª√–‡¥Áπ¥â«¬‡√◊ËÕß√“«¢Õß™“«∫â“π√‘¡Ωíòß§≈Õß∫â“π¡â“„π‡¢µ∫“ß°–ªî °√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ∑’Ëæ∫
´“°µ—«ÕàÕπ„π§√√¿å≈Õ¬πÈ”¡“µ‘¥√‘¡Ωíòß§≈Õß¡“°°«à“ 30 »æ„π™à«ß‡«≈“ 2 ªï∑’Ëºà“π¡“3
µ‘¥µ“¡¥â«¬¢à“«„π«—πµàÕ¡“ ç‚«¬ µ√. ‰¡à π„® Õ∫ «π§¥’ ÿ “π∑“√°é4 ∑Ì“„Àâ¡’¢à“«µÌ“√«®
¢¬—∫µ—«∑Ì“ß“π‡√◊ËÕßπ’È«à“ çπ§√∫“≈µ◊Ëπ ◊∫À“·À≈àß·∑âß‡∂◊ËÕπé5 ·≈– çµ√.µ–≈ÿ¬§âπ‡√àßÀ“
§≈‘π°‘ ∑Ì“·∑âß‡∂◊ÕË πé6 ©“¬¿“æ«à“¢à“«¡’ «à π°√–µÿπâ °“√ªØ‘∫µ— ß‘ “π¢Õß‡®â“Àπâ“∑’ÕË ¬à“ß‡ÀÁπ‰¥â™¥—
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«—πµàÕÊ ¡“ °“√πÌ“‡ πÕ¢à“«¬‘Ëß∑«’≈—°…≥–¢Õß¢à“«‡™‘ß ∫◊ «π
¡“°¢÷Èπ ‚¥¬¡’æ“¥À—«¢à“«¥—ß‡™àπ ç·© √æ. „À≠à®à“¬À—«§‘«
∑Ì“·∑âßé7 ç “«„®·µ°! ·©™’«‘µ‡ø– ∑Ì“·∑âß 2 Àπé8 ·≈–
ç‡√à ß µ‘ ¥ µ“¡µ— « 8 “«À“¢â Õ ¡Ÿ ≈ ∑Ì “ ·∑â ß ß — ¬ ∑‘È ß »æ∑“√°
≈ß§≈Õßé9 ´÷Ëß‡ªìπ¢à“«„π™à«ß«—π ∑’Ë 1-5 æƒ…¿“§¡ 2550
°àÕπ¡“∂÷ß¢à“«‡°’¬Ë «°—∫§«“¡√à«¡¡◊Õ¢ÕßÀπà«¬ß“π√—∞∑’‡Ë °’¬Ë «¢âÕß
§◊Õ “Ì π—°ß“πµÌ“√«®·Ààß™“µ‘·≈–°√–∑√«ß “∏“√≥ ¢ÿ „π«—π∑’Ë
6 æƒ…¿“§¡ 2550 ¡’ „®§«“¡µÕπÀπ÷Ëß«à“ ç...°√–∑√«ß
“∏“√≥ ÿ¢‰¥â∑Ì“Àπ—ß ◊Õ‡«’¬π·®âß‰ª¬—ß “∏“√≥ ÿ¢®—ßÀ«—¥
·≈– “∏“√≥ ÿ¢ÕÌ“‡¿Õ∑—Ë«ª√–‡∑»„Àâ‡√àßµ√«® Õ∫·À≈àß§≈‘π‘°
∑’Ë ¡’ æ ƒµ‘ ° √√¡√— ∫ ∑Ì “ ·∑â ß „πæ◊È π ∑’Ë ·≈â « ·®â ß ¡“¬— ß °√–∑√«ß
“∏“√≥ ÿ¢∑√“∫ ‡æ◊ËÕª√– “π¢âÕ¡Ÿ≈„ÀâΩÉ“¬‡®â“Àπâ“∑’ËµÌ“√«®
‡¢â“¥Ì“‡π‘π°“√µ√«®§âπ®—∫°ÿ¡§√—Èß„À≠àé10
¿“¬À≈—ß°“√ª√–°“»·π«π‚¬∫“¬∑’Ë™—¥‡®π«à“ ‡®â“Àπâ“∑’ËµÌ“√«®
®–√à«¡¡◊Õ°—∫°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢„π°“√ªŸæ√¡µ√«®§âπ§≈‘π‘°
µâ Õ ß ß — ¬ «à “ ¡’ ∫ √‘ ° “√∑Ì “ ·∑â ß À≈— ß ®“°π—È π °Á ¡’ ¢à “ «‡°’Ë ¬ «°— ∫
°“√∫ÿ ° ‡¢â “ µ√«®§â π ·≈–®— ∫ °ÿ ¡ §≈‘ π‘ °„π®— ß À«— ¥ µà “ ßÊ ·≈–
°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ∂Ÿ°πÌ“‡ πÕÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß®π ‘Èπ ÿ¥ªï 2550
‚¥¬ºŸâ ∂Ÿ ° ®— ∫ °ÿ ¡ ¡’ ∑—È ß ·æ∑¬å · ≈–∫ÿ § §≈∑’Ë ‰ ¡à „ ™à · æ∑¬å · µà ‡ ªî ¥
„Àâ∫√‘°“√∑Ì“·∑âß

50 ปของการบังคับใชกฎหมายหามทําแทงกับการตาย
ของผูหญิงที่ทองไมพรอม
ª√–‡∑»‰∑¬ª√–°“»„™âª√–¡«≈°ÆÀ¡“¬Õ“≠“µ—ßÈ ·µà æ.». 2500
À√◊Õ°«à“ 50 ªï¡“·≈â« ¡’¡“µ√“∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫§«“¡º‘¥∞“π∑Ì“·∑âß
5 ¡“µ√“ ‚¥¬ 3 ¡“µ√“·√° (¡“µ√“ 301-303) ¡’ “√–
“Ì §—≠‡°’¬Ë «°—∫‚∑…¢Õß°“√∑Ì“·∑âß ‰¡à«“à ºŸÀâ ≠‘ß∑’∑Ë Õâ ß·≈â«∑Ì“·∑âß
¥â«¬µπ‡Õß À√◊Õ¬Õ¡„ÀâºŸâÕ◊Ëπ ∑Ì“·∑âß„Àâ ·µàÀ“°°“√∑Ì“·∑âß
‡ªìπ‡Àµÿ„ÀâÀ≠‘ß‡ªìπÕ—πµ√“¬ À√◊Õ∂÷ß·°à™’«‘µ°Á®–¡’‚∑…Àπ—°¢÷Èπ
·≈–∂â“„§√∑Ì“·∑âß‚¥¬ºŸâÀ≠‘ß‰¡à¬‘π¬Õ¡ °Á¬‘Ëß‰¥â√—∫‚∑…Àπ—°¢÷Èπ
‰ªÕ’° ‚¥¬∂â“°“√∑Ì“·∑âßπ—Èπ‡ªìπ‡Àµÿ„ÀâÀ≠‘ß∂÷ß·°à§«“¡µ“¬
®–‰¥â√∫— ‚∑… ßŸ ¥ÿ §◊Õ ®Ì“§ÿ°µ—ßÈ ·µàÀ“â ªï∂ß÷ ¬’Ë ∫‘ ªï ·≈–ª√—∫µ—ßÈ ·µà
Àπ÷ËßÀ¡◊Ëπ∫“∑∂÷ß ’ËÀ¡◊Ëπ∫“∑
Ì“À√—∫ ¡“µ√“ 304 ‡ªìπ‡√◊ËÕß§«“¡æ¬“¬“¡®–∑Ì“·∑âß·≈â«
∑Ì“‰¡à “Ì ‡√Á® ‰¡à«“à À≠‘ß®–¬‘π¬Õ¡À√◊Õ‰¡à°µÁ “¡ ºŸ°â √–∑Ì“‰¡àµÕâ ß
√—∫‚∑… à«π¡“µ√“ 305 ‡ªìπ¢âÕ¬°‡«âπ«à“ ∂â“°“√∑Ì“·∑âßπ—Èπ
‡ªìπ°“√°√–∑Ì“¢Õßπ“¬·æ∑¬å ‚¥¬ºŸÀâ ≠‘ß¬‘π¬Õ¡ ∫π§«“¡®Ì“‡ªìπ
éµâÕß°√–∑Ì“‡π◊ËÕß®“° ÿ¢¿“æ¢ÕßÀ≠‘ßπ—Èπ À√◊Õ À≠‘ß¡’§√√¿å
‡π◊Ë Õ ß®“°°“√°√–∑Ì “ §«“¡º‘ ¥ ∑“ßÕ“≠“ µ“¡∑’Ë ∫— ≠ ≠— µ‘ ‰ «â
„π¡“µ√“ 276 ¡“µ√“ 277 ¡“µ√“ 282 ¡“µ√“ 283 À√◊Õ
¡“µ√“ 284 ºŸâ°√–∑Ì“‰¡à¡’§«“¡º‘¥é
µ≈Õ¥√–¬–‡«≈“°«à“ 50 ªï ∑’Ë¡’°“√∫—ß§—∫„™â°ÆÀ¡“¬©∫—∫π’È

·≈–¡’ ° “√ª√“∫ª√“¡®— ∫ °ÿ ¡ ºŸâ ° √–∑Ì “ º‘ ¥ °ÆÀ¡“¬Õ¬Ÿà µ ≈Õ¥
·µàª√“°Ø«à“¡’§¥’¢π÷È °Ÿà “√æ‘®“√≥“¢Õß»“≈‡ªìπ®Ì“π«ππâÕ¬¡“°
π“¬·æ∑¬å «‘ ±Ÿ √ ¬å Õ÷È ß ª√–æ— π ∏å ·æ∑¬å π‘ µ‘ ‡ «™Õ“«ÿ ‚ ‰¥â µ—È ß
¢âÕ —ß‡°µ‰«âµ—Èß·µà æ.». 2537 «à“‡ß◊ËÕπ‰¢∑’Ë√–∫ÿ‰«â „π¡“µ√“
305 ´÷Ëß‡ªî¥„Àâ·æ∑¬å∑Ì“·∑âß„Àâ·°àºŸâÀ≠‘ß‰¥â∂â“µ—Èß§√√¿å·≈â«
‡°‘ ¥ ªí ≠ À“ ÿ ¢ ¿“æ À√◊ Õ ‡æ√“–∂Ÿ ° ¢à ¡ ¢◊ π π—È π ∂◊ Õ‰¥â «à “ ‡ªì π
‡ß◊Ë Õ π‰¢∑’Ë ¡’ ªí ≠ À“Õ¬à “ ß¡“°„π°“√µ’ §«“¡·≈–°“√ªØ‘ ∫— µ‘
¥—ßπ—Èπ·æ∑¬å à«π„À≠à®÷ßªØ‘‡ ∏∑’Ë®–∑Ì“·∑âß À√◊Õ∂â“∑Ì“°Á®–
µ’§«“¡°ÆÀ¡“¬Õ¬à“ß·§∫∑’Ë ¥ÿ ‡æ◊ÕË ‰¡à„Àâµπ‡Õß∂Ÿ°µ—ßÈ ¢âÕ°≈à“«À“11
∂‘µ‘®“°°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢™’È«à“ °“√¡’°ÆÀ¡“¬Àâ“¡∑Ì“·∑âß
‰¡à™à«¬„Àâ°“√≈—°≈Õ∫∑Ì“·∑âß≈¥≈ß ‡æ√“–¬—ß¡’ºŸâªÉ«¬¥â«¬¿“«–
·∑√°´âÕπ®“°°“√∑Ì“·∑âß∑’Ëº‘¥°ÆÀ¡“¬ ‡¢â“√—∫°“√√—°…“µ—«
µ“¡ ∂“πæ¬“∫“≈¢Õß√—∞∑—Ë«ª√–‡∑»‡ªìπ®Ì“π«πÀ≈“¬À¡◊Ëπ§π
µàÕªï ¥—ßº≈°“√ Ì“√«® ∂“π°“√≥å°“√∑Ì“·∑âß„πª√–‡∑»‰∑¬
æ.». 2542 ®“°ºŸâªÉ«¬·∑âß∑—Ë«ª√–‡∑»®Ì“π«π 45,990 §π
¢Õß°√¡Õπ“¡—¬ °√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ æ∫«à“ Õ—µ√“µ“¬¢Õß
ºŸâ À ≠‘ ß ®“°°“√∑Ì “ ·∑â ß Ÿ ß ∂÷ ß 300 §π µà Õ · πª√–™“°√
¢≥–∑’ËÕ—µ√“µ“¬¢ÕßºŸâÀ≠‘ß∑’Ëµ—Èß§√√¿å·≈â«§≈Õ¥∑“√°¡’™’æ
¡’‡æ’¬ß 20 §π µàÕ· πª√–™“°√‡∑à“π—Èπ ®π·¡â·µà·æ∑¬å‡Õß
¬— ß ¬Õ¡√— ∫ «à “ Õ— π µ√“¬®“°°“√∑Ì “ ·∑â ß ∑’Ë ‰ ¡à ‰ ¥â ¡ “µ√∞“ππ—È π
‡ªìπªí≠À“ “∏“√≥ ÿ¢≈Ì“¥—∫µâπÊ ¢Õßª√–‡∑»¡“‚¥¬µ≈Õ¥12
µ≈Õ¥√–¬–‡«≈“ 50 ªï ∑’Ëºà“π¡“π’È¡’ºŸâÀ≠‘ß‰∑¬®Ì“π«π¡“°
∑’Ë∑âÕß‰¡àæ√âÕ¡ ·≈–µâÕß°“√¬ÿµ‘°“√µ—Èß∑âÕß ·µàµâÕß‡ ’¬™’«‘µ≈ß
À√◊Õ∫“¥‡®Á∫ “À— ‡æ’¬ß‡æ√“–‰¡à “¡“√∂À“ ∂“π∑’Ë∑Ì“·∑âß
∑’Ëª≈Õ¥¿—¬‰¥â §Ì“∂“¡ Ì“§—≠„π‡√◊ËÕßπ’È°Á§◊Õ ‡æ√“–‡Àµÿ„¥
°“√µ“¬·≈–∫“¥‡®Á∫¢ÕßºŸâÀ≠‘ß®“°°“√∑Ì“·∑âß∑’Ë ‰¡àª≈Õ¥¿—¬
®÷ß¬—ß‡ªìπªí≠À“ “∏“√≥ ÿ¢∑’Ë·°â‰¢‰¡à Ì“‡√Á® ?

การบังคับใชกฎหมายที่ไมสอดคลองกับสภาพปญหา
º≈°“√»÷ ° …“«‘ ®— ¬ ¿“æªí ≠ À“°“√∑Ì “ ·∑â ß ¢Õß — ß §¡‰∑¬
‰¥â¢âÕ§âπæ∫µ√ß°—π«à“ “‡ÀµÿÕ—π¥—∫Àπ÷Ëß∑’Ë∑Ì“„ÀâºŸâÀ≠‘ßµâÕß°“√
¬ÿµ‘°“√µ—Èß§√√¿å §◊Õ ªí≠À“∑“ß‡»√…∞°‘® à«πºŸâ∑’Ë∑Ì“·∑âß
‡æ√“–¡’ªí≠À“ ÿ¢¿“æ À√◊Õµ—Èß∑âÕß‡æ√“–∂Ÿ°¢à¡¢◊ππ—Èπ æ∫«à“¡’
‡ªìπ à«ππâÕ¬13 π—Ëπ§◊Õ ‡ß◊ËÕπ‰¢¢Õß§«“¡º‘¥∑’Ë°ÆÀ¡“¬°Ì“Àπ¥
‡ªì π ‡ß◊Ë Õ π‰¢∑’Ë ‰ ¡à µ √ß°— ∫ ¿“æªí ≠ À“∑’Ë · ∑â ® √‘ ß ∑Ì “ „Àâ ‡ °‘ ¥
∂“π°“√≥å ç¬‘ßË „™â°ÆÀ¡“¬ª√“∫ª√“¡ ¬‘ßË ∑Ì“„Àâ®“Ì π«π§π‡®Á∫
§πµ“¬‡æ‘Ë¡¡“°¢÷Èπé ‡æ√“–·æ∑¬å “¡“√∂∑Ì“·∑âß‰¥â·§à 2
°√≥’ §◊Õ ‡¡◊ËÕ°“√µ—Èß§√√¿åπ—Èπ‡ªìπÕ—πµ√“¬µàÕ ÿ¢¿“æ¢Õß
ºŸâÀ≠‘ß °—∫‡¡◊ËÕ°“√µ—Èß§√√¿åπ—Èπ‡°‘¥¢÷Èπ‡æ√“–ºŸâÀ≠‘ß∂Ÿ°¢à¡¢◊π
·πàπÕπ«à“ ·À≈àß∑’Ë „Àâ∫√‘°“√∑Ì“·∑âß∑’ËºŸâÀ≠‘ßÀ“‰¥â‡ªìπ∫√‘°“√
∑’Ë º‘ ¥ °ÆÀ¡“¬´÷Ë ß ºŸâ √— ∫ ∫√‘ ° “√‰¡à “¡“√∂‡√’ ¬ °√â Õ ß§ÿ ≥ ¿“æ
§«“¡ª≈Õ¥¿— ¬ À√◊ Õ ·¡â · µà § «“¡¬ÿ µ‘ ∏ √√¡¢Õß§à “„™â ®à “ ¬‰¥â
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∑—ÈßÀ¡¥π’È àßº≈„Àâ‡°‘¥°“√∫“¥‡®Á∫ ªÉ«¬ æ‘°“√ À√◊Õµ“¬¥â«¬
¿“«–·∑√°´âÕπ®“°°“√∑Ì“·∑âß∑’Ë‰¡à‰¥â¡“µ√∞“π∑“ß°“√·æ∑¬å
‡™àπ °“√µ°‡≈◊Õ¥ °“√µ‘¥‡™◊ÈÕ„π°√–· ‚≈À‘µ ¡¥≈Ÿ°∑–≈ÿ
‡ªìπµâπ ∑—Èß¬—ß àßº≈ –‡∑◊Õπ∂÷ßß∫ª√–¡“≥¢Õßª√–‡∑»∑’ËµâÕß
‡ ’¬‰ª„π°“√‡¬’¬«¬“ºŸâªÉ«¬‡À≈à“π’È‚¥¬‡©≈’Ë¬√“¬≈–ª√–¡“≥
20,000 ∫“∑ À√◊Õ‰¡àµË”°«à“ 300 ≈â“π∫“∑ µàÕªï14
∂“π°“√≥å∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ„π —ß§¡‰∑¬π’È Õ¥§≈âÕß°—∫¢âÕ§âπæ∫®“°
°“√»÷ ° …“¢ÕßÕß§å ° “√Õπ“¡— ¬ ‚≈°√à « ¡°— ∫ ∂“∫— π «‘ ®— ¬
°—∑·¡‡™Õ√å (Guttmacher Institute) ´÷Ëßæ∫«à“„πª√–‡∑»∑’Ë¡’
°“√®Ì “ °— ¥ ‡ß◊Ë Õ π‰¢°“√∑Ì “ ·∑â ß ¡“°À√◊ Õ °Ì “ Àπ¥„Àâ ‡ ªì π ‘Ë ß
º‘¥°ÆÀ¡“¬π—Èπ °“√∑Ì“·∑âß¡—°‡ªìπ∫√‘°“√∑’Ë‰¡àª≈Õ¥¿—¬ àßº≈
µàÕÕ—µ√“°“√µ“¬·≈–∫“¥‡®Á∫®“°¿“«–·∑√°´âÕπ¢Õß°“√„Àâ
∫√‘°“√∑Ì“·∑âß∑’ËµË”°«à“¡“µ√∞“π¢—ÈπµË” ÿ¥∑“ß°“√·æ∑¬å15

ความพยายามแกไขปญหาเชิงกฎหมายที่ผานมา
„π™à « ß‡«≈“ª√–¡“≥¬’Ë ‘ ∫ ªï ∑’Ë ºà “ π¡“ ¡’ ° “√®— ¥ ª√–™ÿ ¡ ·≈–
— ¡ ¡π“®Ì “ π«πÀ≈“¬ ‘ ∫ §√—È ß ‡æ◊Ë Õ «‘ ‡ §√“–Àå À “®ÿ ¥ Õà Õ π¢Õß
°ÆÀ¡“¬Àâ“¡∑Ì“·∑âß ·≈–‡æ◊ËÕÀ“∑“ßÕÕ°∑’Ë‡À¡“– ¡µàÕªí≠À“
°“√∑Ì“·∑âß„π —ß§¡‰∑¬ Àπà«¬ß“πÀ≈—°∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß ‰¡à«à“
®–‡ªì π ¿“ºŸâ · ∑π√“…Æ√ °√–∑√«ß¬ÿ µ‘ ∏ √√¡ °√–∑√«ß
“∏“√≥ ÿ¢ ·≈–·æ∑¬ ¿“ µà“ßæ¬“¬“¡·°â ‰¢ªí≠À“‡™‘ß
¢â Õ °ÆÀ¡“¬‚¥¬«“ß·π«∑“ß°“√·°â ‰ ¢§≈â “ ¬§≈÷ ß °— π §◊ Õ
‡æ‘Ë¡‡ß◊ËÕπ‰¢¢Õß°“√∑Ì“·∑âß‡¢â“‰ª„π°ÆÀ¡“¬‡¥‘¡16 Õ¬à“ß‡™àπ
‡æ‘Ë¡‡ß◊ËÕπ‰¢‡√◊ËÕß°“√∑âÕß‡æ√“–§ÿ¡°Ì“‡π‘¥≈â¡‡À≈« °“√∑âÕß
¢ÕßºŸâÀ≠‘ß∑’Ë¡’‡™◊ÈÕ‡Õ™‰Õ«’ ‡ªìπµâπ ·µà§«“¡æ¬“¬“¡·°â ‰¢
ªí≠À“„π∑‘»∑“ßπ’È ‰¡àª√– ∫º≈ Ì“‡√Á® ®πÀ≈“¬ΩÉ“¬ √ÿª«à“
°“√¢Õ·°â‰¢ª√–¡«≈°ÆÀ¡“¬Õ“≠“‡ªìπ‡√◊ËÕß∑’Ë∑Ì“‰¥â¬“°·≈–
°ÆÀ¡“¬Àâ “ ¡°“√∑Ì “ ·∑â ß ‡ªì π °ÆÀ¡“¬∑’Ë ≈ –‡Õ’ ¬ ¥Õà Õ πµà Õ
§«“¡√Ÿâ ÷°‡™‘ß»’≈∏√√¡¢Õß —ß§¡ àßº≈„Àâ‡°‘¥°√–· µàÕµâ“π
¡“°°«à“ π—∫ πÿπ
Õ¬à “ ß‰√°Á µ “¡ ΩÉ “ ¬∑’Ë Àà « ß„¬µà Õ Õ— µ √“µ“¬·≈–Õ— µ √“ªÉ « ¬
¢ÕßºŸâÀ≠‘ß∑’Ë¡’º≈¡“®“°°“√µ—Èß§√√¿å ‰¥â·°à ΩÉ“¬ “∏“√≥ ÿ¢
°≈ÿà¡«‘™“™’æ·æ∑¬å ·≈–Õß§å°√∑’Ë∑Ì“ß“π‡°’Ë¬«°—∫ ÿ¢¿“æºŸâÀ≠‘ß
¬— ß §ß¡ÿà ß ¡—Ë π ∑’Ë ® –·°â ‰ ¢ªí ≠ À“°“√∫“¥‡®Á ∫ ·≈–µ“¬‡æ√“–

°“√∑Ì“·∑âß‡∂◊ÕË ππ’È º≈¡“®“°°“√ “Ì √«® ∂“π°“√≥å°“√∑Ì“·∑âß
„πª√–‡∑»‰∑¬„πªï æ.». 2542 ¢Õß°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢
∑Ì “„Àâ · æ∑¬ ¿“µ—È ß §≥–Õπÿ ° √√¡°“√»÷ ° …“·π«∑“ß·°â ‰ ¢
ª√–¡«≈°ÆÀ¡“¬Õ“≠“¡“µ√“ 305 ¢÷Èπ ¡“„π æ.». 2543
§≥–Õπÿ°√√¡°“√™ÿ¥π’¡È ¡’ µ‘„Àâπ¬‘ “¡§Ì“«à“ ç ¢ÿ ¿“æé „π¡“µ√“
305 (1) ®“° ù®Ì“‡ªìπµâÕß°√–∑Ì“‡π◊ÕË ß®“° ¢ÿ ¿“æ¢ÕßÀ≠‘ßπ—πÈ ù
„Àâ À ¡“¬∂÷ ß ù ÿ ¢ ¿“æ°“¬·≈–®‘ µ ¢ÕßÀ≠‘ ß π—È π û π‘ ¬ “¡π’È
Õ¥§≈âÕß°—∫§«“¡À¡“¬∑’ËÕß§å°“√Õπ“¡—¬‚≈°°Ì“Àπ¥¢÷Èπ·≈–
À≈“¬ª√–‡∑»∑—«Ë ‚≈°πÌ“‰ª„™â‡À¡◊ÕπÊ °—π ‚¥¬§≥–°√√¡°“√
°ƒ…Æ’°“°Á¡’§«“¡‡ÀÁπæâÕßµàÕπ‘¬“¡¥—ß°≈à“«¥â«¬
π‘ ¬ “¡¥— ß °≈à “ «π’È ‰ ¥â √— ∫ °“√∫√√®ÿ ‰ «â „ π√–‡∫’ ¬ ∫„À¡à ‡ √’ ¬ °«à “
ç¢âÕ∫—ß§—∫·æ∑¬ ¿“«à“¥â«¬À≈—°‡°≥±å°“√ªØ‘∫—µ‘‡°’Ë¬«°—∫°“√
¬ÿµ‘°“√µ—Èß§√√¿å∑“ß°“√·æ∑¬åµ“¡¡“µ√“ 305 ·Ààßª√–¡«≈
°ÆÀ¡“¬Õ“≠“ æ.». 2548é ·≈–°Ì“Àπ¥¢—πÈ µÕπ°“√ªØ‘∫µ— ß‘ “π
Ì “ À√— ∫ ·æ∑¬å ‰ «â Õ ¬à “ ß≈–‡Õ’ ¬ ¥·≈–√–∫ÿ ‰ «â „ π¢â Õ 10 ¢Õß
¢âÕ∫—ß§—∫π’È¥â«¬«à“ çºŸâ ª √–°Õ∫«‘ ™ “™’ æ ‡«™°√√¡∑’Ë ª Ø‘ ∫— µ‘
‡°’Ë¬«°—∫°“√¬ÿµ‘°“√µ—Èß§√√¿å∑“ß°“√·æ∑¬åµ“¡¢âÕ∫—ß§—∫π’È
„Àâ∂◊Õ«à“‰¥â°√–∑Ì“ µ“¡¡“µ√“ 305 ·Ààßª√–¡«≈°ÆÀ¡“¬
Õ“≠“é ‡æ◊ËÕ ‡ªì π°“√ √â “ß§«“¡¡—Ë π„®„Àâ ·°à · æ∑¬å «à “‰¡à ‰ ¥â
∑Ì“º‘¥°ÆÀ¡“¬ (¥Ÿ≈âÕ¡°√Õ∫Àπâ“ 50)
„π™à«ßªï·√°¢Õß°“√ª√–°“»„™â¢âÕ∫—ß§—∫π’È ‰¡à ‰¥â‡°‘¥ªí≠À“
„π‡™‘ ß °“√µ’ § «“¡°ÆÀ¡“¬·µà Õ ¬à “ ß„¥ ·µà æ Õ∂÷ ß ªï 2550
À≈—ß°“√√—∞ª√–À“√ 19 °—π¬“¬π 2549 °“√πÌ“¢âÕ∫—ß§—∫π’È
‰ª„™â‚¥¬·æ∑¬å à«πÀπ÷Ëß°≈—∫∂Ÿ°µÌ“√«®®—∫°ÿ¡ ·≈–°“√®—∫°ÿ¡
∑Ì“ à«π„À≠à‡°‘¥¢÷Èπ„πµà“ß®—ßÀ«—¥‚¥¬µÌ“√«®®“° à«π°≈“ß
(¥Ÿµ“√“ßÀπâ“ 50) πÌ“¡“ ¢Ÿà “à «‡¡◊ÕË µâπ‡¥◊Õπæƒ…¿“§¡ 2550 «à“
π“¬·æ∑¬åª√“™≠å ∫ÿ≥¬«ß»å«‚‘ √®πå ª≈—¥°√–∑√«ß “∏“√≥ ¢ÿ
ª√–™ÿ¡√à«¡°—∫ æ≈.µ.Õ.«ß°µ ¡≥’√‘π∑√å √Õß º∫.µ√.ΩÉ“¬
∫◊ «π·≈–ª√“∫ª√“¡ ‡æ◊ÕË «“ß¡“µ√°“√®—¥°“√§≈‘π°‘ ∑Ì“·∑âß‡∂◊ÕË π
·≈–‰¥â¢âÕ √ÿª«à“ ç...°“√∑Ì“·∑âß‡∂◊ËÕππ—Èπº‘¥°ÆÀ¡“¬‰¡à«à“
°√≥’ „¥Ê ∑—Èß ‘Èπ ·¡â®–À¬‘∫¬°¢âÕ∫—ß§—∫·æ∑¬ ¿“«à“¥â«¬
À≈—°‡°≥±å°“√ªØ‘∫µ— ‡‘ °’¬Ë «°—∫°“√¬ÿµ°‘ “√µ—ßÈ §√√¿å∑“ß°“√·æ∑¬å
µ“¡ ¡.305 ·Ààßª√–¡«≈°ÆÀ¡“¬Õ“≠“¡“„™â°Áµ“¡...é17
¡ÿ¡¡Õß∑’Ë·µ°µà“ß°—π√–À«à“ßΩÉ“¬µÌ“√«®·≈–ΩÉ“¬ “∏“√≥ ÿ¢π’È
‡ªìπ‡√◊ËÕß∑’Ë‡§¬∂Ÿ°§“¥‡¥“‰«â·≈â« „π°“√ª√–™ÿ¡∑“ß«‘™“°“√
‡√◊Ë Õ ß ç∑‘ » ∑“ß„À¡à ¢ Õß°“√∫√‘ ° “√«“ß·ºπ§√Õ∫§√— « ·≈–
‡æ»»÷°…“ : ∑“ßÕÕ°¢Õß°“√µ—Èß§√√¿å‰¡àæ÷ßª√– ß§åé ®—¥‚¥¬
¡À“«‘∑¬“≈—¬»√’π§√‘π∑√«‘‚√≤ ·≈– ∂“∫—π«‘®—¬ª√–™“°√·≈–
ß— §¡ ¡À“«‘∑¬“≈—¬¡À‘¥≈ ‡¡◊ÕË «—π∑’Ë 3 µÿ≈“§¡ 2537 °‘µµ‘æß…å
°‘µ‘¬“√—°…å ºŸâÕÌ“π«¬°“√ ∂“∫—π°ÆÀ¡“¬Õ“≠“„π‡«≈“π—Èπ
‰¥â ° ≈à “ «‰«â «à “ ç°“√„™â «‘ ∏’ ° “√µ’ § «“¡§Ì “ «à “ ç ÿ ¢ ¿“æé
„Àâ § √Õ∫§≈ÿ ¡ ∑—È ß °“¬·≈–®‘ µ „®‚¥¬‰¡à · °â ‰ ¢∑’Ë µ— « °ÆÀ¡“¬
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Õ“®®–‰¡à™à«¬·°â ‰¢ªí≠À“°“√∑Ì“·∑âß‰¥â ‡æ√“–„πª√—™≠“
¢Õß°ÆÀ¡“¬π—πÈ ª√–‡¥Áπ∑’Ë Ì“§—≠°«à“§◊Õ °“√°√–∑Ì“·§à ‰Àπ
®÷ß®–‡√’¬°‰¥â«à“®Ì“‡ªìπµâÕß∑Ì“ °“√‰¡à·°â°ÆÀ¡“¬·¡â«à“®–
¢¬“¬§«“¡§Ì“«à“ ÿ¢¿“æ·≈â«°Áµ“¡ ¬—ß®–∑Ì“„Àâ¡’ªí≠À“°“√
µ’§«“¡ª√—™≠“¢Õß°ÆÀ¡“¬¢÷Èπ¡“Õ’°‡™àπ‡¥‘¡‡æ√“–ºŸâæ‘æ“°…“
®–µ’§«“¡µ“¡ª√—™≠“¢Õß°ÆÀ¡“¬ ‰¡à„™àª√—™≠“ ÿ¢¿“æé18

ขอเสนอเพือ่ การปองกันและแกไขปญหาการทําแทงเถือ่ น
อยางรอบดาน
°“√∑Ì“·∑âß‡∂◊ËÕπ∂◊Õ‡ªìπªí≠À“ “∏“√≥ ÿ¢ Ì“§—≠∑’ËÀ“°ª≈àÕ¬
‰«â‚¥¬‰¡à·°â ¬—ß∂◊Õ‡ªìπ°“√‰¡à§ÿâ¡§√Õß ‘∑∏‘æ◊Èπ∞“π¢Õß°“√
¡’ ¢ÿ ¿“æ¥’Õ°’ ¥â«¬ ¥—ßπ—πÈ ‡¡◊ÕË æ∫·≈â««à“°ÆÀ¡“¬Àâ“¡°“√∑Ì“·∑âß
‰¡à „™à‡§√◊ËÕß¡◊Õ∑’Ë¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ„π°“√≈¥Õ—πµ√“¬®“°°“√
∑Ì“·∑âß‡∂◊ËÕπ·≈–≈¥®Ì“π«π°“√∑Ì“·∑âß≈ß‰¥â °Á§«√¬°‡≈‘°
°ÆÀ¡“¬π’È‰ª‡ ’¬‡æ◊ËÕ‰¡à „Àâ‡®â“Àπâ“∑’ËµÌ“√«®¡’¿“√–∑’Ë‰¡à®Ì“‡ªìπ
„π°“√√—°…“°ÆÀ¡“¬ √—∞µâÕß Ÿ≠‡ ’¬ß∫ª√–¡“≥·≈–°Ì“≈—ß§π
‰ª„π¡“µ√°“√ª√“∫ª√“¡®—∫°ÿ¡‚¥¬∑’Ë¡’Õ—µ√“§«“¡ Ì“‡√Á®¢Õß
°“√¥Ì“‡π‘π§¥’‡æ’¬ßπâÕ¬π‘¥ ´È”√â“¬„π¢≥–‡¥’¬«°—π¬—ßµâÕß ≠
Ÿ ‡ ¬’
ß∫ª√–¡“≥®Ì“π«π¡À“»“≈‰ª°—∫°“√√—°…“øóôπ øŸºŸâªÉ«¬®“°
°“√∑Ì“·∑âß∑’Ë∑«’Õ—πµ√“¬¡“°¬‘Ëß¢÷ÈπÀ≈—ß°“√ª√“∫ª√“¡Õ’°¥â«¬
‡æ◊ËÕ„Àâªí≠À“°“√∑Ì“·∑âß≈¥¢π“¥ ≈¥Õ—πµ√“¬≈ß‰¥â®√‘ß ·≈–
‰¡à √â“ßº≈°√–∑∫∑’Ë‰¡àæß÷ ª√– ß§åµ¥‘ µ“¡¡“ ·π«∑“ß°“√ªÑÕß°—π
·≈–·°â ‰¢ªí≠À“°“√∑Ì“·∑âß‡∂◊ËÕπ·≈–º≈°√–∑∫¢Õßªí≠À“
µâÕß§√Õ∫§≈ÿ¡„π¡‘µ‘µàÕ‰ªπ’È
(1) ≈¥®Ì “ π«π§π∑’Ë µâ Õ ß°“√∑Ì “ ·∑â ß ¥â « ¬°“√≈¥®Ì “ π«π
°“√µ—Èß∑âÕß∑’Ë ‰¡àæ√âÕ¡ ®Ì“π«π°“√∑Ì“·∑âß‰¡à‰¥â¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫
°ÆÀ¡“¬Õπÿ≠“µ„Àâ¡°’ “√∑Ì“·∑âßÀ√◊ÕÀâ“¡‰¡à„Àâ¡°’ “√∑Ì“·∑âß
·µà®Ì“π«π°“√∑Ì“·∑âß®–¡“°À√◊ÕπâÕ¬‡°’Ë¬«¢âÕß‚¥¬µ√ß
°— ∫ ®Ì “ π«π°“√∑â Õ ß∑’Ë ‰ ¡à æ √â Õ ¡À√◊ Õ ‰¡à ‰ ¥â « “ß·ºπ
„πÀ≈“¬ª√–‡∑»∑’Ë¡’°ÆÀ¡“¬Àâ“¡°“√∑Ì“·∑âß·≈–¡’®Ì“π«π
°“√∑â Õ ß∑’Ë ‰ ¡à « “ß·ºπ§à Õ π¢â “ ß Ÿ ß Õ¬à “ ß‡™à π ™‘ ≈’ ‡ª√Ÿ
‰π®’ ‡ √’ ¬ øî ≈‘ ª ªî π å æ∫«à “ ¡’ Õ— µ √“°“√∑Ì “ ·∑â ß Ÿ ß
à«πª√–‡∑»∑’Ë¡’Õ—µ√“°“√∑Ì“·∑âßµË”¡—°®–‡ªìπ ª√–‡∑»
∑“ß¬ÿ‚√ªµ–«—πµ°´÷Ëß¡’Õ—µ√“°“√∑âÕß∑’Ë ‰¡àµ—Èß„®„π√–¥—∫
µË”¡“°19
∂“π°“√≥åªí≠À“°“√∑âÕß∑’Ë ‰¡àæ√âÕ¡¢Õß —ß§¡‰∑¬π—Èπ
æ∫«à“ “‡Àµÿ Ì“§—≠¡“®“° ç§«“¡‰√âª√– ‘∑∏‘¿“æ„π°“√
„Àâ§«“¡√Ÿâ‡√◊ËÕß‡æ»»÷°…“·°àª√–™“™π„π∑ÿ°°≈ÿà¡Õ“¬ÿ ·≈–
°“√‰¡à “¡“√∂„Àâ ∫ √‘ ° “√¥â “ π°“√§ÿ ¡ °Ì “ ‡π‘ ¥ ∑’Ë ¡’
ª√– ∑‘ ∏‘¿“æ·°àª√–™“™π‰¥âÕ¬à“ß∑—«Ë ∂÷ßé20 °“√ª√—∫‡ª≈’¬Ë π
π‚¬∫“¬¥â“π “∏“√≥ ÿ¢‡æ◊ËÕ„ÀâµÕ∫ πÕß°—∫ªí≠À“π’È
µâ Õ ß‡√‘Ë ¡ ®“°°“√¢¬“¬°≈ÿà ¡ ‡ªÑ “ À¡“¬¢Õß∫√‘ ° “√

§ÿ¡°Ì“‡π‘¥·≈–«“ß·ºπ§√Õ∫§√—« ´÷Ëß‡¥‘¡°Ì“Àπ¥«à“‡ªìπ
À≠‘ ß «— ¬ ‡®√‘ ≠ æ— π ∏ÿå ∑’Ë · µà ß ß“π·≈â « „Àâ § √Õ∫§≈ÿ ¡ °≈ÿà ¡
«—¬·√°√ÿàπ·≈–°≈ÿà¡«—¬‡®√‘≠æ—π∏ÿå∑’Ë¬—ß‡ªìπ‚ ¥¥â«¬21
πÕ°®“°π’È §«√ª√— ∫ ‡ª≈’Ë ¬ ππ‚¬∫“¬¥â “ π°“√»÷ ° …“
‚¥¬®— ¥ „Àâ ¡’ ° “√„Àâ ° “√»÷ ° …“‡√◊Ë Õ ß‡æ»«‘ ∂’ ∑’Ë √ Õ∫¥â “ π
·°à ‡ ¬“«™π∑—È ß À≠‘ ß ·≈–™“¬ ‡ªì π °“√„Àâ ° “√»÷ ° …“
„π·π«∑“ß∑’Ë π— ∫ πÿ π „Àâ ∫ÿ § §≈¡’ »— ° ¬¿“æ∑’Ë ® –¥Ÿ · ≈
ÿ ¢ ¿“æ¥â “ π‡æ»¢Õßµ— « ‡Õß‰¥â ‚¥¬‡©æ“–Õ¬à “ ß¬‘Ë ß
‡¥Á°À≠‘ß·≈–ºŸâÀ≠‘ß∑’Ë¡—°∂Ÿ°≈–‡¡‘¥ ‘∑∏‘„π‡π◊ÈÕµ—«√à“ß°“¬
(2) ≈¥®Ì“π«π§π∑’Ë∫“¥‡®Á∫ ªÉ«¬ ·≈–µ“¬®“°∫√‘°“√∑Ì“·∑âß
∑’Ë ‰ ¡à ª ≈Õ¥¿— ¬ ‚¥¬„™â ¡ “µ√°“√À≈“¬Õ¬à “ ß§«∫§Ÿà °— π
‡√‘Ë¡µâπ®“°°“√¬°‡≈‘°ª√–¡«≈°ÆÀ¡“¬Õ“≠“¡“µ√“
301-305 ∑’Ë æ‘ ® “√≥“«à “ ºŸâ ∑’Ë ∑Ì “ ·∑â ß ‡ªì π Õ“™≠“°√
‡æ√“–®“°°“√»÷°…“√–¥—∫‚≈°æ∫«à“ „πª√–‡∑»∑’°Ë “√∑Ì“·∑âß
‡ªìπ‡√◊ËÕß∂Ÿ°°ÆÀ¡“¬·≈–¡’∫√‘°“√Õ¬à“ß∑—Ë«∂÷ßπ—Èπ®–¡’§π
‰¥â √— ∫ Õ— π µ√“¬®“°°“√∑Ì “ ·∑â ß ∑’Ë ‰ ¡à ª ≈Õ¥¿— ¬ „πÕ— µ √“
∑’µË ”Ë ¡“° ·µà„πª√–‡∑»∑’¡Ë °’ “√®Ì“°—¥‡ß◊ÕË π‰¢°“√∑Ì“·∑âß¡“°
À√◊Õ°Ì“Àπ¥„Àâ‡ªìπ ‘Ëßº‘¥°ÆÀ¡“¬π—Èπ °“√∑Ì“·∑âß¡—°‡ªìπ
∫√‘°“√∑’Ë‰¡àª≈Õ¥¿—¬ àßº≈µàÕÕ—µ√“°“√µ“¬·≈–∫“¥‡®Á∫
®“°¿“«–·∑√°´âÕπ®“°°“√„Àâ∫√‘°“√∑Ì“·∑âß∑’ËµË”°«à“
¡“µ√∞“π¢—ÈπµË” ÿ¥∑“ß°“√·æ∑¬å
ª√–‡∑»·Õø√‘°“„µâ·≈–‡πª“≈ ‡ªìπ°√≥’»÷°…“∑’Ë¥’‡æ√“–
‡¡◊ËÕ·Õø√‘°“„µâ·°â ‰¢°ÆÀ¡“¬®“°‡¥‘¡∑’ËÀâ“¡°“√∑Ì“·∑âß
‡ª≈’Ë¬π‡ªìπ„Àâ∑Ì“·∑âß‰¥â „πªï 2539 π—Èπ æÕ∂÷ßªï 2543
µ—«‡≈¢¢ÕßºŸâªÉ«¬®“°°“√∑Ì“·∑âß∑’Ë ‰¡àª≈Õ¥¿—¬‰¥â≈¥≈ß
°«à “ §√÷Ë ß Àπ÷Ë ß ¢Õßµ— « ‡≈¢‡¡◊Ë Õ ªï 2538 à « π‡πª“≈π—È π
‡§¬‡ªìπª√–‡∑»Àπ÷Ëß∑’Ë¡’Õ—µ√“°“√µ“¬‡æ√“–°“√∑Ì“·∑âß
∑’Ë‰¡àª≈Õ¥¿—¬ ßŸ µ‘¥Õ—π¥—∫µâπÊ ¢Õß‚≈° ·µà‡¡◊ÕË ·°â°ÆÀ¡“¬
„Àâ°“√∑Ì“·∑âß‡ªìπ ‘Ëß°√–∑Ì“‰¥â‚¥¬‰¡àº‘¥°ÆÀ¡“¬‡¡◊ËÕªï
2545 ·≈â«°Áæ∫«à“®Ì“π«πºŸâªÉ«¬∑’ËµâÕß‡¢â“√—∫°“√√—°…“
À≈—ß°“√∑Ì“·∑âß∑’Ë‰¡àª≈Õ¥¿—¬¡’®“Ì π«π≈¥≈ßÕ¬à“ß‡ÀÁπ‰¥â™¥— 22
¥—ßπ—Èπ°“√¬°‡≈‘°°ÆÀ¡“¬∑’Ë –∑âÕπ·π«§‘¥«à“ ºŸâ∑Ì“·∑âß§◊Õ
Õ“™≠“°√®–‡ªì π °â “ «·√°¢Õß°“√¡Õßªí ≠ À“°“√∑Ì “ ·∑â ß
«à“‡ªìπ ªí≠À“ ÿ¢¿“æ ·≈–ºŸâ∑Ì“·∑âß§◊ÕºŸâª√– ∫ªí≠À“¥â“π
ÿ¢¿“æ∑’Ë ¡§«√‰¥â√—∫§«“¡™à«¬‡À≈◊Õ„Àâ¡’§«“¡ª≈Õ¥¿—¬ ∑—Èßπ’È
‰¡à§«√‡À¡“√«¡«à“ ºŸâ∑’Ëµ—Èß∑âÕß‡¡◊ËÕ‰¡àæ√âÕ¡µâÕß°“√·°âªí≠À“
¥â«¬°“√∑Ì“·∑âß‡ ¡Õ‰ª ‡æ√“–§«“¡‡ªìπ®√‘ß·≈â« ºŸâ∑’Ëª√– ∫
ªí≠À“µâÕß°“√§«“¡™à«¬‡À≈◊Õ„πÀ≈“¬¥â“π‰¡à‡©æ“–·µà°“√∑Ì“·∑âß
‡∑à “ π—È π 23 ¡’ ° “√»÷ ° …“æ∫«à “ °“√∑â Õ ß‚¥¬‰¡à µ—È ß „®®∫≈ß∑’Ë
°“√∑Ì“·∑âß‰¡à∂÷ß√âÕ¬≈– 30 „π¢≥–∑’Ë°“√∑âÕß‚¥¬µ—Èß„®¬—ß¡’
°“√∑Ì“·∑âßÕ¬Ÿà¥â«¬ª√–¡“≥√âÕ¬≈– 1.323
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À“° “¡“√∂¬°‡≈‘°°“√‡Õ“º‘¥ºŸâ∑’Ë∑Ì“·∑âß‰¥â·≈â« ‘Ëß∑’Ë§«√∑Ì“
‡ªìπ≈Ì“¥—∫µàÕ‰ª‡æ◊ËÕ„Àâ —ß§¡‰∑¬ “¡“√∂≈¥°“√∫“¥‡®Á∫·≈–
µ“¬‡æ√“–°“√∑Ì “ ·∑â ß ‡∂◊Ë Õ π §◊ Õ µâ Õ ß≈¥°“√©«¬‚Õ°“
À“ª√–‚¬™πå ® “°§«“¡∑ÿ ° ¢å ¢ ÕßºŸâ µ—È ß §√√¿å ‚ ¥¬‰¡à æ √â Õ ¡
∑’ËµâÕß°“√¬ÿµ‘°“√µ—Èß§√√¿åπ—Èπ ‚¥¬ √â“ß√–∫∫∫√‘°“√ ÿ¢¿“æ
∑“ß‡æ»·≈–Õπ“¡—¬‡®√‘≠æ—π∏ÿå∑’Ë√Õ∫¥â“π ´÷ËßµâÕß‡ªìπ√–∫∫
∫√‘°“√ ÿ¢¿“ææ◊Èπ∞“π Ì“À√—∫∫ÿ§§≈‰¡à«à“∫ÿ§§≈π—Èπ®–Õ¬Ÿà „π
∂“π¿“æ ¡√ À√◊Õ‰¡à°Áµ“¡ √–∫∫∫√‘°“√ ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬
‡®√‘≠æ—π∏ÿå §«√ª√–°Õ∫¥â«¬
ë °“√„Àâ ° “√ª√÷ ° …“‡√◊Ë Õ ß°“√§ÿ ¡ °Ì “ ‡π‘ ¥ °“√«“ß·ºπ
§√Õ∫§√— « ·≈–°“√„Àâ ∫ √‘ ° “√«‘ ∏’ §ÿ ¡ °Ì “ ‡π‘ ¥ ·∫∫µà “ ßÊ
√«¡∂÷ß∂ÿß¬“ßÕπ“¡—¬ Ì“À√—∫ºŸâÀ≠‘ß ·≈–∂ÿß¬“ßÕπ“¡—¬
Ì“À√—∫ºŸâ™“¬¥â«¬
ë °“√„Àâ°“√ª√÷°…“·°àºŸâÀ≠‘ß∑’Ë‡°‘¥°“√µ—Èß§√√¿å∑’Ë ‰¡àµ—Èß„®
À√◊Õ¡’§«“¡‰¡àæ√âÕ¡∑’®Ë –µ—ßÈ §√√¿å ‚¥¬µâÕß‡ªìπ°“√ª√÷°…“
∑’‡Ë πâπ∑“ß‡≈◊Õ°µà“ßÊ ¢ÕßºŸªâ √– ∫ªí≠À“ ·≈–‡§“√æ„π ∑‘ ∏‘
°“√µ—¥ ‘π„®¢Õß‡®â“¢Õßªí≠À“ ‚¥¬§Ì“π÷ß∂÷ß°“√ª√÷°…“
∑’Ë∑Ì“„ÀâºŸâª√– ∫ªí≠À“ “¡“√∂øóôπøŸ»—°¬¿“æ¢Õßµπ‡Õß
°“√Ω“°§√√¿å °“√¥Ÿ·≈ ÿ¢¿“æ™à«ßµ—Èß§√√¿å °“√§≈Õ¥
·≈– ÿ¢¿“æÀ≈—ß§≈Õ¥
ë °“√¡’∫√‘°“√∑Ì“·∑âß∑’Ëª≈Õ¥¿—¬ °“√„Àâ°“√ª√÷°…“·≈–
¥Ÿ·≈À≈—ß°“√∑Ì“·∑âß √«¡∂÷ß°“√·∑âß‡Õß
ë °“√ªÑÕß°—π ¥Ÿ·≈ ·≈–√—°…“‚√§®“°‡æ» —¡æ—π∏å √«¡∂÷ß
π—∫ πÿπ«‘∏’°“√ªÑÕß°—π°“√µ‘¥‡™◊ÈÕ‡Õ™‰Õ«’∑’Ë°Ì“≈—ßæ—≤π“
¢÷πÈ ¡“„À¡à Õ“∑‘‡™àπ “√ªÑÕß°—π°“√µ‘¥‡™◊ÕÈ (microbicides)
ตารางแสดงจํานวนขาวเรื่องการทําแทงในหนังสือพิมพรายวัน
พ.ศ. 2547-2550
‡π◊ÈÕÀ“¢à“«
2547
2548
2549
2550
1. °“√®—∫ºŸâ„Àâ∫√‘°“√∑Ì“·∑âß
(°√ÿß‡∑æœ)
(πÕ°°√ÿß‡∑æœ)
2. º≈®“°°“√≈—°≈Õ∫∑Ì“·∑âß
(°√ÿß‡∑æœ)
(πÕ°°√ÿß‡∑æœ)
3. ¢à“«Õ◊πË Ê ‡√◊ÕË ß°“√∑Ì“·∑âß
4. ¢à“«®“°µà“ßª√–‡∑»
√«¡

1
0
1
16
6
10
21
8
46

7
4
3
32
10
22
44
6
89

5
1
4
22
8
14
20
10
57

8
1
7
25
7
18
31
8
72

สาระสําคัญของขอบังคับแพทยสภา
วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับการยุติการตั้งครรภทางการแพทย
ตามมาตรา ๓๐๕ แหงประมวลกฎหมายอาญา
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2548
ก. การยุติการตั้งครรภทําไดในกรณี ใดบาง?
1. °√≥’À≠‘ß¡’§√√¿å¡’ªí≠À“ ÿ¢¿“æ∑“ß°“¬
2. °√≥’ À ≠‘ ß ¡’ § √√¿å ¡’ ªí ≠ À“ ÿ ¢ ¿“æ®‘ µ ®–µâ Õ ß‰¥â √— ∫ °“√√— ∫ √Õß
®“°·æ∑¬å∑’Ë¡‘ „™àºŸâ∑Ì“°“√¬ÿµ‘°“√µ—Èß§√√¿åÕ¬à“ßπâÕ¬Àπ÷Ëß§π ∑—Èßπ’È
µâÕß¡’¢âÕ∫àß™’È∑“ß°“√·æ∑¬å∑’Ë™—¥‡®π ·≈–µâÕß¡’°“√∫—π ∑÷°°“√
µ√«®·≈–«‘π‘®©—¬‚√§‰«â„π‡«™√–‡∫’¬π‡æ◊ËÕ‡ªìπÀ≈—°∞“π
3. ‡¡◊ËÕ∑“√°„π§√√¿å¡’§«“¡æ‘°“√Õ¬à“ß√ÿπ·√ßÀ√◊Õ¡’§«“¡‡ ’Ë¬ß Ÿß
∑’®Ë –‡ªìπ‚√§æ—π∏ÿ°√√¡∑’√Ë πÿ ·√ß ·≈–À≠‘ßπ—πÈ ¡’§«“¡‡§√’¬¥ ´÷ßË √—∫√Õß
‚¥¬ Ÿµ‘π√’·æ∑¬åÀ√◊Õ·æ∑¬å¥â“π‡«™æ—π∏ÿ»“ µ√å „Àâ∂◊Õ«à“À≠‘ß
¡’§√√¿åπ—Èπ ¡’ªí≠À“ ÿ¢¿“æ®‘µ
4. °√≥’∂°Ÿ ¢à¡¢◊π µâÕß¡’À≈—°∞“πÀ√◊Õ¢âÕ‡∑Á®®√‘ßÕ—π§«√‡™◊ÕË ‰¥â«“à À≠‘ßπ—πÈ
¡’§√√¿å‡π◊ËÕß®“°∂Ÿ°¢à¡¢◊π (‰¡à®Ì“‡ªìπµâÕß¡’„∫·®âß§«“¡)
ข. สถานที่และอายุครรภที่จะยุติการตั้งครรภ
1. ‚√ßæ¬“∫“≈¢Õß√—∞ À√◊Õ¢Õß‡Õ°™π À√◊Õ§≈‘π‘°∑’Ë¡’‡µ’¬ß√—∫ºŸâªÉ«¬
∑Ì“‰¥âµ“¡§«“¡‡À¡“– ¡∑ÿ°Õ“¬ÿ§√√¿å
2. §≈‘π‘°∑’Ë‰¡à¡’‡µ’¬ß √—∫ºŸâªÉ«¬∑Ì“‰¥â°√≥’Õ“¬ÿ§√√¿å‰¡à‡°‘π 12 —ª¥“Àå
ค. หลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับการยุติการตั้งครรภ
1. ºŸâ¥Ì“‡π‘π°“√ ∂“πæ¬“∫“≈§≈‘π‘°‡«™°√√¡µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬
∂“πæ¬“∫“≈∑’ªË √– ß§å®–°√–∑Ì“°“√¬ÿµ°‘ “√µ—ßÈ §√√¿å∑“ß°“√·æ∑¬å
µ“¡¢âÕ∫—ß§—∫·æ∑¬ ¿“«à“¥â«¬À≈—°‡°≥±å°“√ªØ‘∫µ— ‡‘ °’¬Ë «°—∫°“√¬ÿµ‘
°“√µ—Èß§√√¿å∑“ß°“√·æ∑¬åµ“¡¡“µ√“ 305 ·Ààßª√–¡«≈°ÆÀ¡“¬
Õ“≠“ æ.». 2549 µâÕß≈ß∑–‡∫’¬πµ“¡·∫∫øÕ√å¡∑’·Ë æ∑¬ ¿“°Ì“Àπ¥
2. ºŸâª√–°Õ∫«‘™“™’æ‡«™°√√¡ºŸâ°√–∑Ì“°“√¬ÿµ‘°“√µ—Èß§√√¿å §«√ºà“π
°“√Õ∫√¡‡æ◊ËÕ°√–∑Ì“°“√¬ÿµ‘°“√µ—Èß§√√¿å∑“ß°“√·æ∑¬å
3. °“√°√–∑Ì“°“√¬ÿµ‘°“√µ—Èß§√√¿åµâÕß¡’°“√‡°Á∫¢âÕ¡Ÿ≈√“¬≈–‡Õ’¬¥
°“√°√–∑Ì“‰«â „π ∂“π°√–∑Ì“°“√¬ÿµ‘°“√µ—Èß§√√¿å‰«âÕ¬à“ßπâÕ¬ 5 ªï
‡æ◊ËÕ°“√µ√«® Õ∫¿“¬À≈—ß
4. ºŸªâ √–°Õ∫«‘™“™’æ‡«™°√√¡ºŸ°â √–∑Ì“°“√¬ÿµ°‘ “√µ—ßÈ §√√¿åµÕâ ß¥Ì“‡π‘π°“√
√«∫√«¡ àß√“¬ß“πµ“¡·∫∫øÕ√å¡ ·æ∑¬ ¿“∑ÿ° 3 ‡¥◊Õπ
ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑนี้ถือวาไดกระทํา
ตามมาตรา ๓๐๕ ดังนั้นผูกระทําไมมีความผิด

∑’¡Ë “ : °ƒµ¬“ Õ“™«π‘®°ÿ≈ ·≈–§≥–. 2551. ‚§√ß°“√®—¥∑Ì“∞“π¢âÕ¡Ÿ≈ ¢ÿ ¿“«–‡æ».
∂“∫—π«‘®—¬ª√–™“°√·≈– —ß§¡ ¡À“«‘∑¬“≈—¬¡À‘¥≈.
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ไขเลือดออกระบาดหนัก
จากภาวะโลกรอน

ป 2550 เปนปทภี่ มู ภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใตตอ งเผชิญกับภาวะการระบาดของไขเลือดออก
รุนแรงที่สุดในรอบเกือบ 10 ป ในประเทศไทยมีจํานวนผูปวยสูงถึง 60,625 ราย เสียชีวิต
83 ราย สาเหตุสําคัญที่ทําใหโรคไขเลือดออกคราชีวิตผูคนมากขึ้น คือ ภาวะโลกรอน
ที่ ทํ า ให ว งจรชี วิ ต ของยุ ง เปลี่ ย นแปลงไปในทิ ศ ทางที่ เ อื้ อ ต อ การแพร ร ะบาดมากขึ้ น
อยางไรก็ตามมีขาวที่นายินดีวามหาวิทยาลัยมหิดลประสบความสําเร็จในการพัฒนาวัคซีน
ปองกันโรคไขเลือดออกทุกสายพันธุไดในเข็มเดียว

ป 2550 วิกฤตไขเลือดออก
°“√√–∫“¥¢Õß‚√§‰¢â‡≈◊Õ¥ÕÕ°„π™à«ßµâπªï 2549 ∑—ßÈ Ê ∑’¬Ë ß— ‰¡à„™àƒ¥Ÿ°“≈°“√√–∫“¥¢Õß‚√§
°≈“¬‡ªìπ°“√ àß —≠≠“π‡µ◊Õπ —ß§¡‰∑¬„Àâ‡µ√’¬¡√—∫¡◊Õ°—∫°“√¡“‡¬◊Õπ¢Õß‚√§‰¢â‡≈◊Õ¥ÕÕ°
´÷Ëß‡ªìπ‚√§∑’Ëª√–‡∑»‰∑¬‰¥â™◊ËÕ«à“¡’Õß§å§«“¡√Ÿâ ç°â“«Àπâ“é ¡“°°«à“ª√–‡∑»Õ◊Ëπ
∑—π ∑’∑’Ë ‰¥â√—∫∑√“∫º≈°“√«‘‡§√“–Àå‡™◊ÈÕ‚√§‰¢â‡≈◊Õ¥ÕÕ°«à“‡ªìπ “¬æ—π∏ÿå∑’Ë§àÕπ¢â“ß√ÿπ·√ß
¡“°¢÷Èπ °√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢‰¥â®—¥µ—Èß«Õ√å√Ÿ¡‰¢â‡≈◊Õ¥ÕÕ° ‡æ◊ËÕµ‘¥µ“¡«‘‡§√“–Àå ∂“π°“√≥å
„πæ◊Èπ ∑’Ë∑’Ë¡’°“√√–∫“¥Õ¬à“ß„°≈â™‘¥ ·≈–‡√àß√—¥°“√ª√– “πß“π¢ÕßÀπà«¬ß“π∑âÕß∂‘Ëπ
„ÀâªØ‘∫—µ‘°“√§«∫§ÿ¡‚√§Õ¬à“ß√«¥‡√Á« æ√âÕ¡°—∫‡√àß√–¥¡√≥√ß§å°Ì“®—¥≈Ÿ°πÈ”¬ÿß≈“¬„π√–¥—∫
À¡Ÿà∫â“πºà“π‡§√◊Õ¢à“¬Õ“ “ ¡—§√ “∏“√≥ ÿ¢∑’Ë¡’Õ¬Ÿà∑—Ë«ª√–‡∑»°«à“ 7 · π§π
°√–π—Èπ°Áµ“¡ Ì“π—°√–∫“¥«‘∑¬“√“¬ß“π«à“ªï 2549 ¡’ºŸâªÉ«¬¥â«¬‚√§‰¢â‡≈◊Õ¥ÕÕ°®Ì“π«π
46,829 √“¬ (§‘¥‡ªìπÕ—µ√“ªÉ«¬ 74.78 µàÕª√–™“°√· π§π) ‡ ¬’ ™’«µ‘ 59 √“¬ ®Ì“π«πºŸªâ «É ¬
¥—ß°≈à“«·¡â¬—ßµË”°«à“ªï 2544 ´÷Ëß¡’Õ—µ√“°“√ªÉ«¬ Ÿß∂÷ß 224.3 µàÕª√–™“°√· π§π ·µà°“√
·æ√à√–∫“¥∑’Ë√ÿπ·√ß‡æ‘Ë¡¢÷ÈπÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß®π°â“«¢â“¡ Ÿàªï 2550 °Á∑Ì“„Àâ°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢
¬—ß§ßµâÕß‡ΩÑ“√–«—ßÕ¬à“ß‡¢â¡¢âπ
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‡æ’ ¬ ß·§à 3 ‡¥◊ Õ π·√°¢Õßªï 2550 ®Ì “ π«πºŸâ ªÉ « ¬¥â « ¬‚√§
‰¢â‡≈◊Õ¥ÕÕ°∑’Ëæÿàß Ÿß¢÷Èπ∂÷ß 3,305 √“¬ ‡ ’¬™’«‘µ 2 √“¬ ∑Ì“„Àâ
°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢µâÕßÕÕ°¡“‡µ◊Õπ§π‰∑¬„Àâ√–«—ß‚√§
‰¢â‡≈◊Õ¥ÕÕ° æ√âÕ¡°—∫‡º¬·æ√à¢âÕ¡Ÿ≈¢Õß¬ÿß≈“¬ æ“À–πÌ“‚√§
‰¢â‡≈◊Õ¥ÕÕ° (¥Ÿ≈âÕ¡°√Õ∫Àπâ“ 55) ·≈–‡√àß√≥√ß§å∑Ì“≈“¬
·À≈à ß ‡æ“–æ— π ∏ÿå ¬ÿ ß ≈“¬∑ÿ ° — ª ¥“Àå Õ ¬à “ ßµà Õ ‡π◊Ë Õ ß·¡â «à “
®–‰¡à „™àƒ¥Ÿ°“≈√–∫“¥°Áµ“¡ ‡æ√“–‰¢à¢Õß¬ÿß≈“¬ “¡“√∂
ª√— ∫ µ— «„Àâ “¡“√∂∑π ¿“æ·Àâ ß ·≈â ß‰¥â π“π°«à “ 6 ‡¥◊ Õ π
Õ“®∂÷ß 1 ªï1
‡¡◊Ë Õ ¬à “ ß‡¢â “ Ÿàµâπ‡¥◊Õπæƒ…¿“§¡ 2550 ´÷Ëß‡ªìπ™à«ßƒ¥ŸΩπ
®Ì“π«πºŸâªÉ«¬¥â«¬‚√§‰¢â‡≈◊Õ¥ÕÕ°°Á¬‘Ëß‡æ‘Ë¡ Ÿß¢÷ÈπÕ¬à“ß√«¥‡√Á«
∂÷ß 6,070 √“¬ ‡ ’¬™’«‘µ 4 √“¬ ‚¥¬¿“¬„π√–¬–‡«≈“·§à
2 ª— ¥“Àå æ∫ºŸªâ «É ¬‡æ‘¡Ë ¢÷πÈ ‡°◊Õ∫ 1,000 √“¬ ∂÷ß·¡â«“à „π√–¥—∫
ª√–‡∑»¬—ß‰¡à∂◊Õ«à“¡’°“√√–∫“¥√ÿπ·√ß À“°·µà „π∫“ß®—ßÀ«—¥
°≈—∫æ∫«à“ ∂“π°“√≥å¢Õß‚√§Õ¬Ÿà „π ¿“«–∑’Ë‡√’¬°«à“¡’°“√
√–∫“¥¢Õß‚√§‰¢â‡≈◊Õ¥ÕÕ°·≈â« ∑Ì“„Àâ°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢
µâ Õ ß°Ì “ ™— ∫ „Àâ Ì “ π— ° ß“π “∏“√≥ ÿ ¢ ∑ÿ ° ®— ß À«— ¥ ™— ° ™«π·≈–
¥Ì“‡π‘π°“√√à«¡°—∫Õß§å°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπ ‡æ◊ËÕ§«∫§ÿ¡
ªÑ Õ ß°— π ‚√§‰¢â ‡ ≈◊ Õ ¥ÕÕ° √«¡∑—È ß ª√— ∫ °“√ªØ‘ ∫— µ‘ ß “π¢Õß
Àπà«¬‡§≈◊ËÕπ∑’Ë‡√Á«∑’Ë∑ÿ°®—ßÀ«—¥¡’Õ¬Ÿàª√–¡“≥ 10 ∑’¡ „Àâæ√âÕ¡
‡¢â“§«∫§ÿ¡‚√§∂÷ß∫â“π·≈–™ÿ¡™π¢ÕßºŸâªÉ«¬„π√—»¡’ 50 ‡¡µ√
´÷Ëß‡ªìπ√–¬–∑“ß∑’Ë¬ÿß≈“¬∫‘π‰¥â∑—π ∑’·¡â®–æ∫ºŸâªÉ«¬‡æ’¬ß·§à
1 √“¬ ·≈–‡ªî¥ “¬¥à«π„Àâ§Ì“·π–πÌ“æ√âÕ¡√—∫¡◊Õ©ÿ°‡©‘πµ≈Õ¥
24 ™—Ë«‚¡ß
Àâ«ß‡«≈“¥—ß°≈à“«®÷ßª√“°Ø§«“¡‡§≈◊ËÕπ‰À«¢Õß Ì“π—°ß“π
“∏“√≥ ÿ¢®—ßÀ«—¥µà“ßÊ „™â “√æ—¥°≈¬ÿ∑∏å‡æ◊ËÕ„Àâ§«“¡√Ÿâ·≈–
«‘∏’ªÑÕß°—π‚√§‰¢â‡≈◊Õ¥ÕÕ°·°à™“«∫â“π„πæ◊Èπ∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫¢Õß
µπ‡Õß ‚¥¬‡©æ“–Õ¬à“ß¬‘Ëß°“√„Àâ§«“¡ Ì“§—≠°—∫°“√°Ì“®—¥
·À≈àß‡æ“–æ—π∏ÿå¬ÿß≈“¬∑ÿ° —ª¥“Àå Õ“∑‘ ®—ßÀ«—¥ ÿ√“…Ø√å∏“π’
®— ¥ √≥√ß§å · øπ´’ · √≈≈’ ¡ Õ‡µÕ√å ‰ ´§å µâ “ π¿— ¬ ‰¢â ‡ ≈◊ Õ ¥ÕÕ°
®—ßÀ«—¥ ß¢≈“‡√àß√–¥¡ √â“ß°√–· √≥√ß§åºà“π ◊ËÕµà“ßÊ ∑—Èß
∂“π’«‘∑¬ÿ ®—¥ß“π· ¥ß≈–§√ ª√–™“ —¡æ—π∏å„π‚√ß‡√’¬π·≈–
™ÿ¡™π ®—ßÀ«—¥‡™’¬ß√“¬®—¥æàπÀ¡Õ°§«—π “√‡§¡’°Ì“®—¥¬ÿß≈“¬
µ—«·°à·≈–Õ∫§«—π„π∫â“π∑ÿ°À≈—ß √«¡∑—Èß®—¥µ—ÈßÀπà«¬·æ∑¬å
‡§≈◊ÕË π∑’§Ë πâ À“ºŸªâ «É ¬„πÀ¡Ÿ∫à “â π∑’æË ∫°“√√–∫“¥¢Õß‰¢â‡≈◊Õ¥ÕÕ°
Ÿ ß º‘ ¥ ª°µ‘ à « π∑’Ë ®— ß À«— ¥ µ“°‰¥â · ®°¡ÿâ ß ™ÿ ∫ “√‡§¡’ „ Àâ °— ∫
ª√–™“™π∑’ËÕ¬Ÿà „πæ◊Èπ ∑’Ë‡ ’Ë¬ßµ“¡·π«™“¬·¥π‰∑¬-æ¡à“°«à“
20,000 À≈—ß √«¡∑—Èß√≥√ß§å „Àâ§«“¡√Ÿâ°“√™ÿ∫¡ÿâß¥â«¬ “√‡§¡’
„™â‡Õß ‚¥¬‡¡◊ËÕ¬ÿß¡“‡°“–∑’Ë¡ÿâß “√‡§¡’®–∑Ì“√â“¬¬ÿß ·µà‰¡à‡ªìπ
Õ— π µ√“¬µà Õ §π ¢≥–∑’Ë ° √ÿ ß ‡∑æ¡À“π§√°Á ª ≈à Õ ¬¢∫«π√∂
§“√“«“πª√“∫¬ÿß≈“¬ ‡ªìπµâπ

Õ¬à“ß‰√°Áµ“¡®Ì“π«πºŸªâ «É ¬¬—ß§ß‡æ‘¡Ë ßŸ ¢÷πÈ ‡√◊ÕË ¬Ê À≈“¬‚√ßæ¬“∫“≈
ª√– ∫ªí≠À“ºŸâªÉ«¬≈âπ ‚¥¬‡©æ“–∑’Ë ∂“∫—π ∫Ì“√“»π√“¥Ÿ√
®—ßÀ«—¥ππ∑∫ÿ√’ ¡’ºŸâªÉ«¬‚¥¬‡©æ“–‡¥Á°®Ì“π«π¡“°‡¢â“¡“√—∫
°“√√—°…“‚√§‰¢â‡≈◊Õ¥ÕÕ°®π∂÷ß¢—πÈ µâÕß¢¬“¬æ◊πÈ ∑’Ë‰ª¬—ßÕ“§“√Õ◊πË
‡æ◊ÕË √Õß√—∫®Ì“π«πºŸªâ «É ¬∑’‡Ë æ‘¡Ë ¢÷πÈ ®ππ“¬·æ∑¬å§“Ì π«≥ Õ÷ßÈ ™Ÿ»°— ¥‘Ï
ºŸâÕÌ“π«¬°“√ Ì“π—°√–∫“¥«‘∑¬“ °√¡§«∫§ÿ¡‚√§ °√–∑√«ß
“∏“√≥ ÿ ¢ ¬Õ¡√— ∫ «à “ ç ∂“π°“√≥å ‰ ¢â ‡ ≈◊ Õ ¥ÕÕ°„πªï π’È
√ÿπ·√ß¡“°°«à“ªï 2549é2
∑’Ë Ì“§—≠°Á§◊Õ‰¡à‡©æ“–ª√–‡∑»‰∑¬‡∑à“π—Èπ ∑’Ë°Ì“≈—ß‡º™‘≠°—∫
°“√√–∫“¥¢Õß‚√§‰¢â‡≈◊Õ¥ÕÕ° ∑—Ë«∑—Èß¿Ÿ¡‘¿“§‡Õ‡™’¬µ–«—πÕÕ°
‡©’¬ß„µâµà“ß°Áµ°Õ¬Ÿà „π¿“«–∂Ÿ°§ÿ°§“¡¥â«¬‚√§‰¢â‡≈◊Õ¥ÕÕ°
®π°√–∑—Ë ß Õß§å ° “√Õπ“¡— ¬ ‚≈°µâ Õ ßÕÕ°ª√–°“»‡µ◊ Õ π«à “
ç‡Õ‡™’¬µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâÕ“®‡º™‘≠°—∫°“√√–∫“¥¢Õß‰¢â‡≈◊Õ¥ÕÕ°
§√—Èß√ÿπ·√ß∑’Ë ÿ¥„π√Õ∫‡°◊Õ∫ 10 ªïé3

เชื้อโรคไรพรมแดน

°—¡æŸ™“ ‡ªìπ ª√–‡∑»‡æ◊ËÕπ∫â“π∑’Ë‡º™‘≠°—∫°“√·æ√à√–∫“¥
¢Õß‚√§‰¢â‡≈◊Õ¥ÕÕ°Õ¬à“ß “À— “°√√®å¡“°∑’Ë ¥ÿ ‡æ√“–«‘°ƒµ
∂÷ß¢—ÈπµâÕß∑Ì“Àπ—ß ◊Õ¢Õ§«“¡™à«¬‡À≈◊Õ®“°ª√–‡∑»‰∑¬Õ¬à“ß
‡ªìπ∑“ß°“√ À≈—ß®“°æ∫«à“®Ì“π«πºŸªâ «É ¬‡æ‘¡Ë ßŸ ¢÷πÈ Õ¬à“ß√«¥‡√Á«
‡æ’¬ß·§à 6 ‡¥◊Õπ·√°¢Õßªï 2550 °Á¡’®Ì“π«πºŸâªÉ«¬ Ÿß∂÷ß
30,000 √“¬ ‡ ’¬™’«‘µ¡“°°«à“ 200 √“¬ ·≈–¡’·π«‚πâ¡«à“
®–«‘ ° ƒµ¡“°¢÷È π ´÷Ë ß °√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ ¢ ·≈–°√–∑√«ß
°“√µà“ßª√–‡∑»¢Õß‰∑¬‰¥â¥“Ì ‡π‘π°“√™à«¬‡À≈◊Õ ‚¥¬ ßà ∑’¡·æ∑¬å
æ¬“∫“≈ ·≈–Õÿª°√≥å∑“ß°“√·æ∑¬å√«¡¡Ÿ≈§à“ 20 ≈â“π∫“∑
‰ª¬—ß°—¡æŸ™“ ∑—Èßπ’È‡ªìπ‰ªµ“¡¢âÕµ°≈ß§«“¡√à«¡¡◊Õ„π°“√
‡ΩÑ“√–«—ß§«∫§ÿ¡‚√§°≈ÿà¡ª√–‡∑»≈ÿà¡πÈ”‚¢ß
‡æ√“–¡’ æ √¡·¥π∑’Ë µà Õ ‡π◊Ë Õ ß°— π ∑Ì “ „Àâ √— ∞ ∫“≈‰∑¬µâ Õ ß√’ ∫
ÕÕ°ª√–°“»¡“µ√°“√√— ∫ ¡◊ Õ °— ∫ °“√·æ√à √ –∫“¥¢Õß‚√§
‰¢â‡≈◊Õ¥ÕÕ°√–À«à“ßæ√¡·¥π‰∑¬-°—¡æŸ™“ §≥–√—∞¡πµ√’¡’
¡µ‘·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√ªÑÕß°—π§«∫§ÿ¡‚√§∫√‘‡«≥™“¬·¥π
‰∑¬-°—¡æŸ™“ ‚¥¬¡’ºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥‡ªìπª√–∏“π °√√¡°“√
ª√–°Õ∫¥â«¬ºŸâ·∑π®“°Àπà«¬ß“πµà“ßÊ „πæ◊Èπ∑’Ë ·≈–¡’°“√
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®—¥µ—ßÈ ∑’¡‡ΩÑ“√–«—ß Õ∫ «π‡§≈◊ÕË π∑’‡Ë √Á« À√◊Õ SRRT (Surveillance
and Rapid Response Team) „π√–¥—∫®—ßÀ«—¥ √–¥—∫ÕÌ“‡¿Õ
·≈–√–¥—∫∑âÕß∂‘Ëπ ∑—Èßπ’È‡¡◊ËÕ‡°‘¥°“√√–∫“¥ ∑’¡¥—ß°≈à“«®–¢â“¡
‡¢â“‰ª¥Ì“‡π‘π°“√æàπ‡§¡’‡æ◊ÕË §«∫§ÿ¡‚√§ ·≈–°Ì“®—¥≈Ÿ°πÈ”¬ÿß≈“¬
„πæ◊Èπ∑’Ë∑’Ë¡’°“√√–∫“¥„πΩíòßª√–‡∑»°—¡æŸ™“∑—π∑’4
Õ¬à“ß‰√°Áµ“¡ ‚√§‰¢â‡≈◊Õ¥ÕÕ°°Á·æ√à√–∫“¥¢â“¡æ√¡·¥π
®“°°—¡æŸ™“‡¢â“ Ÿàª√–‡∑»‰∑¬Õ¬à“ß‡≈’Ë¬ß‰¡à ‰¥â ¡’™“«°—¡æŸ™“
∑’ËªÉ«¬¥â«¬‚√§‰¢â‡≈◊Õ¥ÕÕ°‡¥‘π ∑“ß¡“®“°ÕÌ“‡¿Õæπ¡ª√÷°
®—ßÀ«—¥æ√–µ–∫Õß ¢â“¡¡“√—°…“µ—«∑’Ë‚√ßæ¬“∫“≈ Õ¬¥“«
ÕÌ “ ‡¿Õ Õ¬¥“« ®— ß À«— ¥ ®— π ∑∫ÿ √’ ´÷Ë ß Õ¬Ÿà Àà “ ß®“°™“¬·¥π
ª√–‡∑»°—¡æŸ™“ª√–¡“≥ 20 °‘‚≈‡¡µ√ ‡©≈’Ë¬«—π≈– 2 √“¬
‚¥¬º≈°“√µ√«®‡≈◊Õ¥æ∫«à“‡ªìπ‰¢â‡≈◊Õ¥ÕÕ° Ÿß∂÷ß√âÕ¬≈– 40
«à π„À≠à‡ªìπ‡¥Á°Õ“¬ÿ 5-10 ªï ·≈–¡’Õ“°“√√ÿπ·√ß°«à“§π‰∑¬5
·≈–‡¡◊ËÕ∂÷ß ‘Èπªï 2550 π“¬ß“π ®—π∏“ ºŸâÕÌ“π«¬°“√‚§√ß°“√
ªÑÕß°—π‰¢â‡≈◊Õ¥ÕÕ° °√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢°—¡æŸ™“ ‡ªî¥‡º¬«à“
ªï ∑’Ë ºà “ π¡“‡ªì π ªï ∑’Ë ‰ ¢â ‡ ≈◊ Õ ¥ÕÕ°√–∫“¥√â “ ¬·√ß∑’Ë ÿ ¥„π√Õ∫
‡°◊ Õ ∫ 10 ªï ¢ Õß°— ¡ æŸ ™ “ ‚¥¬¡’ ®Ì “ π«πºŸâ ªÉ « ¬∑—È ß À¡¥‡°◊ Õ ∫
40,000 §π ‡ ’¬™’«‘µ 407 §π6

ไขเลือดออกกับภาวะโลกรอน

«à“‰ª·≈â« °“√®—∫µ“‚√§‰¢â‡≈◊Õ¥ÕÕ°¢Õßª√–‡∑»‰∑¬‰¡à ‰¥â
‡°‘ ¥ ¢÷È π ®“°·«¥«ß “∏“√≥ ÿ ¢ ‡∑à “ π—È π ∫√√¥“π— ° «‘ ™ “°“√
∑’Ë‡ΩÑ“µ‘¥µ“¡°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¥â“π¿Ÿ¡‘Õ“°“»®“°¿“«–‚≈°√âÕπ
°Á∑¬Õ¬ÕÕ°§Ì“‡µ◊Õπ„Àâ‡ΩÑ“√–«—ß°“√·æ√à√–∫“¥¢Õß‡™◊ÈÕ‚√§
À≈“¬™π‘¥ ·πàπÕπ«à“‚√§‰¢â‡≈◊Õ¥ÕÕ°°Á‡ªìπÀπ÷Ëß„π§Ì“‡µ◊Õπ
∑’Ë¥—ß¢÷Èπ °Ì“æ≈ √ÿ®‘«‘™≠å ®“°§≥– À‡«™»“ µ√å ¡À“«‘∑¬“≈—¬
∏√√¡»“ µ√å °≈à“«„π‡«∑’ —¡¡π“‡√◊ËÕß ç —ß§¡ ‡»√…∞°‘®‰∑¬
®–‡ªì π Õ¬à “ ß‰√ ‡¡◊Ë Õ ¿“«–‚≈°√â Õ π (Õ“®) ∑Ì “„Àâ ‡ °‘ ¥ °“√
‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¿Ÿ¡‘Õ“°“»¢Õßª√–‡∑»‰∑¬é ∑’Ë®—¥¢÷Èπ ‡¡◊ËÕ 11
¡°√“§¡ 2550 «à“™à«ß 3-4 ªï∑º’Ë “à π¡“ ¡’§πªÉ«¬‡ªìπ‰¢â‡≈◊Õ¥ÕÕ°
¡“°¢÷Èπ‚¥¬‡©æ“–„π°√ÿß‡∑æœ Õ¥§≈âÕß°—∫ß“π«‘®—¬∑’Ë¬◊π¬—π
®“°µà“ßª√–‡∑» ‡æ√“–„π‡¢µ‡¡◊Õß„À≠àÕ¬à“ß°√ÿß‡∑æœ æ∫√–¥—∫
§“√å∫Õπ‰¥ÕÕ°‰´¥å „ππÈ”‡æ‘Ë¡¢÷Èπ ∑Ì“„Àâ«ß®√°“√øí°µ—«¢Õß
‰¢à¬ÿß‡√Á«¢÷Èπ®πª√–™“°√¬ÿß≈“¬¡’¡“° àßº≈„Àâ¡’°“√√–∫“¥
¢Õß‰¢â‡≈◊Õ¥ÕÕ°„π°√ÿß‡∑æœ ∑’¡Ë °’ “√ª≈àÕ¬°ä“´§“√å∫Õπ‰¥ÕÕ°‰´¥å
¡“°°«à“æ◊Èπ∑’ËÕ◊ËπÊ7
¿“«–‚≈°√âÕπ∂Ÿ°√–∫ÿ«à“ ¡’§«“¡ —¡æ—π∏å‚¥¬µ√ß°—∫°“√·æ√à
√–∫“¥¢Õß‚√§∑’Ë¡’·¡≈ß§◊Õ ¬ÿß ‡ªìπæ“À– ‚¥¬‡©æ“–‰¢â‡≈◊Õ¥
ÕÕ°Õ¬à“ß™—¥‡®π¡“°¢÷Èπ‡√◊ËÕ¬Ê ·æ∑¬åÀ≠‘ß¡π∑‘√“ ∑Õß “√’
√ÕßºŸâÕÌ“π«¬°“√ Ì“π—°Õπ“¡—¬ Õ∏‘∫“¬∂÷ß°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß
¢Õß‚√§‰¢â ‡ ≈◊ Õ ¥ÕÕ°«à “ °à Õ πªï 2546 ‚√§‰¢â ‡ ≈◊ Õ ¥ÕÕ°
¡’√Ÿª·∫∫°“√√–∫“¥∑’Ë√ÿπ·√ß„π≈—°…≥– 1 ªï ‡«âπ 2 ªï ·≈–
‡°‘¥°—∫°≈ÿà¡‡¥Á°‡ªìπ à«π„À≠à ·µàÀ≈—ß®“°ªï 2546 æ∫«à“¡’°“√

‡°‘¥‚√§‰¢â‡≈◊Õ¥ÕÕ°∑—Èßªï ‚¥¬æ∫¡“°„πƒ¥ŸΩπ·≈–‰¡à ‰¥â‡°‘¥
‡©æ“–°≈ÿà¡‡¥Á°‡∑à“π—Èπ ·µà‡°‘¥°—∫§π∑ÿ°«—¬ ´÷Ëß®“°°“√»÷°…“
«‘®—¬§“¥«à“πà“®–¡’º≈¡“®“°¿“«–‚≈°√âÕπ8
°“√»÷°…“«‘®—¬°“√¥—¥·ª≈ßæ—π∏ÿ°√√¡¢Õß¬ÿß≈“¬°Áæ∫¢âÕ¡Ÿ≈
∑’πË “à π„® ‚¥¬π“¬·æ∑¬å‡º¥Á® »‘√¬‘ –‡ ∂’¬√ √–∫ÿ«“à ‡¥‘¡∑’‡¥’¬«π—πÈ
¬ÿß≈“¬∑’¡Ë ‡’ ™◊ÕÈ ‰«√— ‰¢â‡≈◊Õ¥ÕÕ°§◊Õ ¬ÿß≈“¬µ—«‡¡’¬ ‡¡◊ÕË ‰ª°—¥§π
°Á®–ª≈àÕ¬‡™◊ÈÕ‰«√— ‰¢â‡≈◊Õ¥ÕÕ°∑Ì“„ÀâªÉ«¬‡ªìπ‰¢â‡≈◊Õ¥ÕÕ°
·µàªí®®ÿ∫—π°≈—∫æ∫«à“¬ÿß≈“¬µ—«ºŸâ°Á¡’‡™◊ÈÕ‰«√— ™π‘¥π’È¥â«¬ ∑Ì“„Àâ
¬ÿßµ—«‡¡’¬ “¡“√∂√—∫‡™◊ÈÕ‰«√— ‰¢â‡≈◊Õ¥ÕÕ°®“°°“√º ¡æ—π∏ÿå
‰¥â ∑— π ∑’ ‚ ¥¬‰¡à µâ Õ ß‰ª°— ¥ ºŸâ ∑’Ë ‡ ªì π ‰¢â ‡ ≈◊ Õ ¥ÕÕ°‡™à π ¡— ¬ °à Õ π
∑’Ë Ì “ §— ≠ °Á §◊ Õ ¬ÿ ß µ— « ºŸâ “¡“√∂º ¡æ— π ∏ÿå ‰ ¥â À ≈“¬§√—È ß π—Ë π
¬àÕ¡À¡“¬∂÷ß§«“¡ “¡“√∂°√–®“¬‡™◊ÈÕ‰«√— ‰¢â‡≈◊Õ¥ÕÕ°¡“°
¢÷Èπµ“¡‰ª¥â«¬ ‰¡à‡æ’¬ß‡∑à“π—ÈπÕÿ≥À¿Ÿ¡‘∑’Ë Ÿß¢÷Èπ®“°¿“«–‚≈°
√âÕπ¬—ß∑Ì“„Àâ≈Ÿ°πÈ”°≈“¬‡ªìπ¬ÿß‡√Á«¢÷Èπ ®“°‡¥‘¡„™â‡«≈“øí°µ—«
7 «—π °Á≈¥‡À≈◊Õ‡æ’¬ß·§à 5 «—π ‡∑à“π—Èπ9
§«“¡‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¢Õß‡™◊ÈÕ‚√§‰¢â‡≈◊Õ¥ÕÕ°¬—ß∑Ì“„Àâ·«¥«ß
“∏“√≥ ÿ¢¢Õßª√–‡∑»‰∑¬µâÕß∫—π∑÷°‰«â¥â«¬«à“ æ◊Èπ∑’Ë·∂∫
¿Ÿ‡¢“ Ÿß´÷Ëß‰¡à‡§¬æ∫°“√·æ√à√–∫“¥¢Õß‡™◊ÈÕ‚√§‰¢â‡≈◊Õ¥ÕÕ°
¡“°àÕπ ¡“∫—¥π’È°≈—∫‡°‘¥°“√·æ√à√–∫“¥¢÷Èπ·≈â«·≈–¡’ºŸâªÉ«¬
«—π≈– 50 √“¬ ∑’ÀË ¡Ÿ∫à “â π™“«‡¢“‡ºà“Õ“¢à“ ∫â“π´“‡®ä– µÌ“∫≈·¡à‰√à
ÕÌ“‡¿Õ·¡à®—π ®—ßÀ«—¥‡™’¬ß√“¬ ®π∑Ì“„Àâ¡’ºŸâªÉ«¬≈âπ‚√ßæ¬“∫“≈
‡™àπ‡¥’¬«°—∫°“√æ∫ºŸâªÉ«¬‚√§‰¢â‡≈◊Õ¥ÕÕ°∑’Ëª√–‡∑»¿ŸØ“π
´÷Ëßµ—ÈßÕ¬Ÿà∫π‡∑◊Õ°‡¢“ Ÿß
À√—∞Õ‡¡√‘°“‡ªìπÕ’°ª√–‡∑»Àπ÷Ëß ∑’Ë‡ΩÑ“®—∫µ“¥Ÿ ∂“π°“√≥å
‚√§‰¢â ‡ ≈◊ Õ ¥ÕÕ°∑’Ë °Ì “ ≈— ß ‡ªì π ªí ≠ À“„À≠à „ π·∂∫æ√¡·¥π
√–À«à“ß À√—∞œ-‡¡Á°´‘‚° ‚¥¬·Õπ‚∑π’ øÕ´’Ë ºŸâÕÌ“π«¬°“√
∂“∫—π‚√§¿Ÿ¡·‘ æâ·≈–‚√§µ‘¥‡™◊ÕÈ ·Ààß™“µ‘ ª√–‡∑» À√—∞Õ‡¡√‘°“
‡¢’¬π∫∑§«“¡≈ß„π«“√ “√·æ∑¬ ¡“§¡Õ‡¡√‘°“ √–∫ÿ«à“¿“«–
‚≈°√âÕπ·≈–§«“¡æ¬“¬“¡§«∫§ÿ¡ª√–™“°√¬ÿß∑’¬Ë ß— ‰¡à¥‡’ ∑à“∑’§Ë «√
°≈“¬‡ªì π µ— « ‡√à ß „Àâ ‚ √§‰¢â ‡ ≈◊ Õ ¥ÕÕ°·æ√à √ –∫“¥‡¢â “ ¡“„π
À√—∞Õ‡¡√‘°“¡“°¢÷Èπ10
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‚√§‰¢â ‡ ≈◊ Õ ¥ÕÕ°®÷ ß °≈“¬‡ªì π ªí ≠ À“∑’Ë Õ ß§å ° “√Õπ“¡— ¬ ‚≈°
µâÕß· «ßÀ“Àπ∑“ß√—∫¡◊Õ·≈–≈¥Õ—µ√“°“√‡ ’¬™’«‘µ≈ß„Àâ ‰¥â
°“√ª√–™ÿ¡‡æ◊ÕË «“ß·ºπ¬ÿ∑∏»“ µ√å·≈–§«∫§ÿ¡‚√§‰¢â‡≈◊Õ¥ÕÕ°
„π¿Ÿ¡‘¿“§‡Õ‡™’¬-·ª´‘øî° ªï 2551-2558 ®÷ß¡’¢÷Èπ∑’Ë®—ßÀ«—¥
¿Ÿ‡°Áµ‡¡◊ËÕ 19 °—π¬“¬π 2550 ‚¥¬¡’µ—«·∑π®“° 16 ª√–‡∑»
·≈–ºŸâ‡™’Ë¬«™“≠‡√◊ËÕß‚√§‰¢â‡≈◊Õ¥ÕÕ°°«à“ 70 §π ‡¢â“√à«¡
´÷Ëß∂◊Õ‡ªìπ§√—Èß·√°∑’Ë‡ªìπ°“√®—¥ª√–™ÿ¡√à«¡°—π¢Õß 2 ¿Ÿ¡‘¿“§
‡π◊ËÕß®“°°“√·æ√à√–∫“¥¢Õß‚√§‰¢â‡≈◊Õ¥ÕÕ°¢¬“¬«ß°«â“ß
¡“°¬‘Ëß¢÷Èπ ‚¥¬∑’Ëª√–™ÿ¡‰¥â°Ì“Àπ¥¬ÿ∑∏»“ µ√å°“√ªÑÕß°—π·≈–
§«∫§ÿ¡‚√§‰¢â‡≈◊Õ¥ÕÕ°√à«¡°—π ‡æ◊ËÕ„Àâ “¡“√∂πÌ“‰ªªØ‘∫—µ‘‰¥â
°«â“ßÊ ¥—ßπ’11È
1. ‡æ‘Ë¡ª√– ‘∑∏‘¿“æ°“√§âπÀ“ºŸâªÉ«¬ §âπÀ“·À≈àß√–∫“¥
¢Õß‚√§
2. ‡πâπ§ÿ≥¿“æ°“√µ√«®·≈–√—°…“ºŸâªÉ«¬
3. °“√§«∫§ÿ¡‚√§ ‡πâπ¡“µ√°“√¥â“π —ß§¡ §◊Õ àß‡ √‘¡
°“√‡√’ ¬ π√Ÿâ ‡ æ◊Ë Õ„™â „ π°“√ ◊Ë Õ “√ªÑ Õ ß°— π ‚√§„π°≈ÿà ¡
ª√–™“™π∑—Ë«‰ª¡“°¢÷Èπ
4. √≥√ß§å „Àâ∑ÿ°¿“§ à«π‡ªìπ¿“§’‡§√◊Õ¢à“¬„π°“√ªÑÕß°—π
‚√§ ‚¥¬‡©æ“–‡§√◊Õ¢à“¬¥â“π«‘™“°“√ µâÕß„Àâ§«“¡
Ì“§—≠°“√«‘®—¬À√◊Õ«‘∏’°“√∑’Ë∑—π ¡—¬„Àâ¡“°¢÷Èπ ·≈–
5. º ¡º “π«‘∏’„π°“√§«∫§ÿ¡æ“À–πÌ“‚√§

รับมือไขเลือดออกดวยวัคซีนสูตรค็อกเทล

π“¬·æ∑¬å‰æ®‘µ√å «√“™‘µ Õ∏‘∫¥’°√¡«‘∑¬“»“ µ√å°“√·æ∑¬å
√–∫ÿ«à“§«“¡√ÿπ·√ß¢Õß‚√§‰¢â‡≈◊Õ¥ÕÕ°¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫ “¬æ—π∏ÿå
¢Õß‡™◊ÕÈ ‰«√— ‡¥ß°’Ë (Dengue Virus) ∑’¡Ë ’ 4 “¬æ—π∏ÿå À“°µ‘¥‡™◊ÕÈ
‰«√— ®“° “¬æ—π∏ÿå „¥ “¬æ—π∏ÿåÀπ÷Ëß·≈â«°Á®–¡’¿Ÿ¡‘§ÿâ¡°—πµàÕ‰«√—
™π‘¥π—ÈπÕ¬à“ß∂“«√ ·µà°Á®–¡’¿Ÿ¡‘§ÿâ¡°—πµàÕ‰«√— Õ’° 3 “¬æ—π∏ÿå
∑’Ë‡À≈◊Õ„π™à«ß√–¬–‡«≈“ —Èπ Ê ª√–¡“≥ 6-12 ‡¥◊Õπ12
„π∑’Ë ÿ¥ §«“¡ “¡“√∂¢Õßπ—°«‘®—¬‰∑¬„π°“√æ—≤π“«—§´’π
‰¢â‡≈◊Õ¥ÕÕ°°Áª√“°Ø„π‡«∑’‚≈°Õ’°§√—Èß ‡¡◊ËÕ 14 ¡°√“§¡
2551 »“ µ√“®“√¬å ¥√. ÿ∏’ ¬° â“π ®“° ∂“∫—πÕ≥Ÿ™’««‘∑¬“

·≈–æ—π∏ÿ»“ µ√å »Ÿπ¬å«®‘ ¬— ·≈–æ—≤π“«—§´’πªÑÕß°—π‚√§‰¢â‡≈◊Õ¥ÕÕ°
¡À“«‘∑¬“≈—¬¡À‘¥≈ ‡ªî¥·∂≈ß¢à“«∂÷ß§«“¡ Ì“‡√Á®„π°“√æ—≤π“
«—§´’πªÑÕß°—π‚√§‰¢â‡≈◊Õ¥ÕÕ°∑—Èß 4 “¬æ—π∏ÿå ‰¥â „π‡¢Á¡‡¥’¬«
‚¥¬º≈°“√∑¥ Õ∫ª√– ‘∑∏‘º≈„πÀâÕßªØ‘∫—µ‘°“√·≈–∑¥≈Õß
„π§π®Ì“π«πÀπ÷Ëß æ∫«à“ √â“ß¿Ÿ¡‘§ÿâ¡°—π‚√§‰¥â Ÿß·≈–¬“«π“π
‡°‘π°«à“ 5-10 ªï ‚¥¬Õ“¬ÿ∑’Ë‡À¡“– ¡„π°“√©’¥«—§´’πªÑÕß°—π
‚√§‰¢â‡≈◊Õ¥ÕÕ°§◊Õ À≈—ß®“°‡¥Á°Õ“¬ÿ 6-12 ‡¥◊Õπ ‡ªìπµâπ‰ª
¢≥–∑’Ë ºŸâ „ À≠à °Á “¡“√∂©’ ¥ «— § ´’ π π’È ‡ æ◊Ë Õ‰ª°√–µÿâ π „Àâ ‡ °‘ ¥
¿Ÿ¡‘µâ“π∑“π‚√§‰¢â‡≈◊Õ¥ÕÕ°„π “¬æ—π∏ÿå∑’Ë¬—ß‰¡à¡’¿Ÿ¡‘§ÿâ¡°—π¢÷Èπ
¡“‰¥â‡™àπ°—π13
°“√»÷°…“·≈–«‘®¬— ¥—ß°≈à“«„™â‡«≈“π“π°«à“ 28 ªï ·µàπ“¬·æ∑¬å
∏«—™ ÿπ∑√“®“√¬å Õ∏‘∫¥’°√¡§«∫§ÿ¡‚√§ √–∫ÿ«à“ ç∂◊Õ‡ªìπ
§«“¡§ÿ¡â §à“¡À“»“≈ ‡æ√“–®–∑Ì“„ÀâÕµ— √“‡ ¬’Ë ßµàÕ‚√§‰¢â‡≈◊Õ¥ÕÕ°
≈¥≈ß‡À≈◊Õ‡æ’¬ß√âÕ¬≈– 10 ‡∑à“π—Èπ ·≈–®“°π’È‰ªµâÕß‡¥‘πÀπâ“
‚§√ß°“√®—¥µ—ßÈ ‚√ßß“πº≈‘µ«—§´’π‚√§‰¢â‡≈◊Õ¥ÕÕ°„πª√–‡∑»‰∑¬é14
Õ¬à “ ß‰√°Á µ “¡ ∑à “ ¡°≈“ß¢à “ «∑’Ë πà “ ¬‘ π ¥’ „ π°“√ªÑ Õ ß°— π ‚√§
‰¢â‡≈◊Õ¥ÕÕ°‰¥âµ—Èß·µàµâπ∑“ß ‚¥¬„™â«—§´’π Ÿµ√§ÁÕ°‡∑≈ ·µà‡√“
§ßµâÕßµ‘¥µ“¡¢à“«π’ÈµàÕ‰ª ‡æ√“–¬—ßµâÕß√Õº≈°“√«‘®—¬√–¬–
ÿ¥∑â“¬´÷Ëßº≈®√‘ßÊ ¬—ß‰¡à¡’ºŸâ„¥¡—Ëπ„®‰¥â πÕ°®“°π—Èπ¬—ßª√“°Ø
§«“¡‡§≈◊Ë Õ π‰À«„À¡à Ê ∑’Ë πÌ “ ¡“´÷Ë ß §«“¡«‘ µ °°— ß «≈‡°’Ë ¬ «°— ∫
‡™◊È Õ‰«√— ‰¢â ‡ ≈◊ Õ ¥ÕÕ°Õ’ ° “¬æ— π ∏ÿå À π÷Ë ß ∑’Ë ™◊Ë Õ '™‘ °ÿ π °ÿ π ¬à “ '
(Chikungunya) ´÷Ë ß √–∫“¥·≈â « „πª√–‡∑»Õ‘ π ‡¥’ ¬ ∑Ì “ „Àâ
¡’ºŸâªÉ«¬ Ÿß∂÷ß 1.4 ≈â“π§π ¢≥–∑’Ëª√–‡∑»Õ‘µ“≈’°Áæ∫«à“¡’ºŸâªÉ«¬
¥â«¬‡™◊ÈÕ‚√§™π‘¥π’È∂÷ß 200 §π ‚¥¬ºŸâªÉ«¬®–¡’Õ“°“√‰¢â√à«¡°—∫
Õ“°“√ª«¥‡®Á ∫ √â “ «∑’Ë À ≈— ß À√◊ Õ ∑’Ë ‡ √’ ¬ °«à “ ª«¥∂÷ ß °√–¥Ÿ °
∂÷ß·¡â«à“Õ—µ√“°“√µ“¬¢Õß‚√§π’È®–µË”°«à“‰¢â‡≈◊Õ¥ÕÕ°∑—Ë«‰ª
·µàÕ“°“√¢Õß‚√§°≈—∫√ÿπ·√ß·≈–∑√¡“π¡“°°«à“ ∑’Ë Ì“§—≠
°Á§◊Õ „πª√–‡∑»‰∑¬¬—ß‰¡à¡’πÈ”¬“µ√«®À“‡™◊ÈÕ™π‘¥π’15È
µâ π ªï 2551 ¬— ß §ß¡’ § π‰∑¬‡ ’ ¬ ™’ «‘ µ ¥â « ¬‚√§‰¢â ‡ ≈◊ Õ ¥ÕÕ°
·¡â®–‰¡à„™àƒ¥Ÿ°“≈√–∫“¥¢Õß‚√§ ‰¡‡§‘≈ π“∏“π ºŸâ‡™’Ë¬«™“≠
¥â“π‚√§µ‘¥‡™◊ÈÕ®“°¬ÿß Õß§å°“√Õπ“¡—¬‚≈°°Á‡µ◊Õπ«à“ ‡™◊ÈÕ‰«√—
‰¢â‡≈◊Õ¥ÕÕ° “¬æ—π∏ÿå „À¡à∑’Ë™◊ËÕ™‘°ÿπ°ÿπ¬à“ ´÷Ëß¡’¬ÿß‡ªìπæ“À–
°Ì “ ≈— ß √–∫“¥„π∫“ßª√–‡∑»¢Õß‡Õ‡™’ ¬ ·≈–Õ“®√–∫“¥
„π«ß°«â“ß¡“°¢÷ÈπÕ¬à“ß√«¥‡√Á«·≈–√ÿπ·√ß √«¡∑—Èß¡’‚Õ°“
ßŸ ¡“°∑’®Ë –·æ√à°√–®“¬‰ª¬—ß¬ÿ‚√ª·≈– À√—∞œ ∑—ßÈ π’‡È ªìπ‡æ√“–
¬ÿß°≈“¬æ—π∏ÿ®å π°√–∑—ßË “¡“√∂Õ¬Ÿà‰¥â„πª√–‡∑»∑’¡Ë Õ’ “°“»‡¬Áπ16
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§«“¡æ¬“¬“¡ ç‡Õ“™π–é ‚√§‰¢â ‡ ≈◊ Õ ¥ÕÕ°¢Õß·«¥«ß
“∏“√≥ ÿ¢¢Õßª√–‡∑»‰∑¬®–°â“«‰°≈‰ª∂÷ß¢—Èπ‰Àπ «—§´’π∑’Ë
¡’·π«‚πâ¡«à“®–‰¥âº≈ ®√‘ßÊ ·≈â«®–‰¥âº≈πà“æÕ„®À√◊Õ‰¡à
‡ ’ ¬ ß‡√’ ¬ °√â Õ ß„Àâ √— ∞ ∫“≈¬Õ¡≈ß∑ÿ π °à Õ µ—È ß ç»Ÿ π ¬å «— § ´’ π
·Ààß™“µ‘é ‡æ◊ÕË µàÕ¬Õ¥§«“¡ “Ì ‡√Á®¢Õßπ—°«‘®¬— ‡æ◊ÕË §«“¡¡—πË §ß
∑“ß¥â“π “∏“√≥ ÿ¢¢Õß‰∑¬®–ª√– ∫§«“¡ Ì“‡√Á®À√◊Õ‰¡à
≈â « π‡ªì π §«“¡∑â “ ∑“¬¢Õß — ß §¡‰∑¬∑à “ ¡°≈“ß°“√
‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß ¿“æ¿Ÿ¡‘Õ“°“»¢Õß‚≈°∑’Ë àßº≈°√–∑∫‚¥¬µ√ß
µàÕ°“√¥Ì“√ß™’æ¢Õß∑ÿ°§π
ไขเลือดออกในประเทศไทย
ª√–‡∑»‰∑¬‡√‘Ë¡¡’°“√√–∫“¥¢Õß‚√§‰¢â‡≈◊Õ¥ÕÕ°‡¡◊ËÕªï 2501 ∂‘µ‘®“°°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ ™’È«à“
√–À«à“ßªï 2520-2541 æ∫√“¬ß“πºŸâªÉ«¬¥â«¬‚√§‰¢â‡≈◊Õ¥ÕÕ°ª√–¡“≥ 50,000-170,000 √“¬µàÕªï
‡ ’¬™’«‘µª√–¡“≥ªï≈– 100-400 √“¬ °“√√–∫“¥¢Õß‚√§‰¢â‡≈◊Õ¥ÕÕ°„π√–¬–À≈—ß‡√‘Ë¡¡’·∫∫·ºπ∑’Ë‰¡à
·πàπÕπ æ∫ºŸâªÉ«¬µ≈Õ¥∑—Èßªï ·µàæ∫¡“°∑’Ë ÿ¥„π™à«ßƒ¥ŸΩπ ·≈–®“°‡¥‘¡ºŸâªÉ«¬ à«π¡“°‡ªìπ‡¥Á°
·µàªí®®ÿ∫—πæ∫«à“¡’ºŸâ „À≠àªÉ«¬¥â«¬‚√§‰¢â‡≈◊Õ¥ÕÕ°‡æ‘Ë¡¢÷Èπ
พาหะนําโรค §◊Õ¬ÿß≈“¬ ª√–‡∑»‰∑¬¡’¬ÿß≈“¬ 2 ™π‘¥§◊Õ Aedes aegypti ´÷Ëß‡ªìπ¬ÿß≈“¬„π‡¡◊Õß
·≈– Aedes albopictus ´÷Ëß‡ªìπ¬ÿß≈“¬„π™π∫∑·≈–æ◊Èπ∑’Ë Ÿß ‚¥¬¬ÿß≈“¬µ—«‡¡’¬∑—Èß 2
™π‘¥‰¡à™Õ∫· ß·¥¥ ‰¡à™Õ∫≈¡·√ß ¡—°ÕÕ°À“°‘π„π‡«≈“°≈“ß«—π‚¥¬¥Ÿ¥‡≈◊Õ¥§π‡ªìπ
Õ“À“√ ·µà∂“â ¬—ß°‘π‰¡àÕ¡‘Ë °ÁÕ“®ÕÕ°À“°‘π„πµÕπæ≈∫§Ë”‰¥âÕ°’ À“°„πÀâÕßπ—πÈ ¬—ß¡’· ß «à“ß
∑’Ë‡æ’¬ßæÕ æƒµ‘°√√¡¢Õß¬ÿß≈“¬®–°—¥§π„π™à«ß‡«≈“ 09.00-10.00 π. ·≈– 16.0017.00 π. ‚¥¬¬ÿß≈“¬®–„™âÀπ«¥„π°“√¥¡°≈‘Ëπ ¡—°™Õ∫°—¥§π∑’Ë¡’‡Àß◊ËÕÕÕ°¡“° §π∑’Ë
µ—«√âÕπÀ√◊Õ¡’Õ≥
ÿ À¿Ÿ¡∫‘ √‘‡«≥º‘«Àπ—ß ßŸ ™Õ∫°—¥§π∑’ÀË “¬„®·√ß‡æ√“–§“√å∫Õπ‰¥ÕÕ°‰´¥å
∑’Ëª≈àÕ¬ÕÕ°¡“°—∫≈¡À“¬„®‡ªìπµ—«¥÷ß¥Ÿ¥„Àâ¬ÿß≈“¬‡¢â“¡“„°≈â Ê ·≈–¬ÿß≈“¬™Õ∫°—¥‡¥Á°
¡“°°«à“ºŸâ „À≠à ™Õ∫°—¥ºŸâÀ≠‘ß¡“°°«à“ºŸâ™“¬ ·≈–™Õ∫°—¥§π∑’Ë „ à‡ ◊ÈÕºâ“ ’‡¢â¡¡“°°«à“
§π∑’Ë „ à‡ ◊ÈÕºâ“ ’¢“« ¬ÿß≈“¬ “¡“√∂·æ√à‡™◊ÈÕ‰¥âÀ≈—ß¥Ÿ¥‡≈◊Õ¥¢ÕßºŸâªÉ«¬∑’Ë¡’‡™◊ÈÕ‰«√— ·≈â«
7-10 «—π ·≈–‡™◊ÈÕπ—Èπ®–Õ¬Ÿà „πµ—«¬ÿß≈“¬‰ªµ≈Õ¥™’«‘µ
อาการ
‡¡◊ËÕ√—∫‡™◊ÈÕ‰«√— ®“°¬ÿß·≈â«®–¡’√–¬–øí°µ—«ª√–¡“≥ 3-15 «—π ®÷ßª√“°ØÕ“°“√
·∫àßÕÕ°‡ªìπ 3 √–¬–§◊Õ
(1) √–¬–‰¢â ºŸªâ «É ¬®–¡’Õ“°“√‰¢â ßŸ π“π 2-7 «—π Àπâ“·¥ß ª«¥»’√…– ‡∫◊ÕË Õ“À“√ ª«¥∑âÕß
∫√‘‡«≥≈‘Èπ ªïòÀ√◊Õ„µâ™“¬‚§√ß¢«“ µ—∫‚µ °¥‡®Á∫ Õ“‡®’¬π ª«¥‡¡◊ËÕ¬°≈â“¡‡π◊ÈÕ
∫“ß√“¬Õ“®¡’®¥ÿ ‡≈◊Õ¥ÕÕ°∑’ºË «‘ Àπ—ßÀ√◊Õ¡’‡≈◊Õ¥ÕÕ°„πÕ«—¬«–Õ◊πË ∂â“‡ªìπ‡¥Á°‡≈Á°Õ“®¡’
Õ“°“√™—°‰¥â
(2) √–¬–«‘°ƒµ ‰¢â¡—°≈¥≈ßÕ¬à“ß√«¥‡√Á« Õ“®‡°‘¥¿“«–™ÁÕ°‰¥â ºŸâªÉ«¬®–¡’Õ“°“√°√– —∫
°√– à“¬ ¡◊Õ‡∑â“‡¬Áπ ™’æ®√‡µâπ‡√Á«·≈–‡∫“≈ß §«“¡¥—π‚≈À‘µµË”
(3) √–¬–æ—°øóôπ ºŸâªÉ«¬‡√‘Ë¡Õ¬“°Õ“À“√ ªí “«–‡æ‘Ë¡¢÷Èπ Õ—µ√“°“√‡µâπ¢ÕßÀ—«„®≈¥≈ß
Õ“®¡’º◊Ëπ§—π
คําเตือนสําคัญ Ì“À√—∫°“√√—°…“ºŸâªÉ«¬‚√§‰¢â‡≈◊Õ¥ÕÕ°°Á§◊Õ Àâ“¡„Àâ¬“≈¥‰¢â®Ì“æ«°·Õ ‰æ√‘π
‚¥¬‡¥Á¥¢“¥ „Àâ „™â¬“æ“√“‡´µµ“¡Õ≈‡∑à“π—Èπ
วิธีการปองกันโรคไขเลือดออกที่ไดผลดีที่สุด §◊Õ °“√§«∫§ÿ¡°“√√–∫“¥¢Õß‚√§¥â«¬°“√°Ì“®—¥¬ÿß
∑’Ë¡“: ª√—∫®“° ç‚√§µ‘¥‡™◊ÈÕ‰«√— ‡¥ß°’Ë : Õß§å§«“¡√Ÿâ „À¡à·≈–·π«‚πâ¡¢Õß°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßé. ‡Õ° “√
«‘™“°“√. §≥–·æ∑¬»“ µ√å ®ÿÃ“≈ß°√≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬
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พ.ร.บ. คอมพิวเตอร

…ปดกั้นเสรีโลกออนไลน?

เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นคือสุขภาวะทางสังคมดานหนึ่ง และถือเปนสิทธิขั้นพื้นฐาน
ของการปกครองแบบประชาธิป ไตย ที่ ไดรับการประกันจากรัฐธรรมนูญทุกฉบับ แตพระ
ราชบัญญัติวาดวยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 คือความเปลี่ยนแปลง
ครั้งใหญที่รุกคืบสูแวดวงผู ใชคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ตหลายลานคนในประเทศไทย
มีแนวโนมวากฎหมายฉบับนี้อาจกาวเขามาควบคุมเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของคน
ไทยที่ทองโลกออนไลนอยู

จากยกรางถึงการคลอด พ.ร.บ. อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร
§«“¡æ¬“¬“¡„π°“√ÕÕ°°ÆÀ¡“¬©∫—∫π’È‡√‘Ë¡¢÷Èπµ—Èß·µà 15 ∏—π«“§¡ 2541 ‡¡◊ËÕ§≥–√—∞¡πµ√’
¡’¡µ‘ „Àâ§≥–°√√¡°“√‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»·Ààß™“µ‘ (°∑ ™.) ¥Ì“‡π‘π‚§√ß°“√æ—≤π“
°ÆÀ¡“¬‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑» µ“¡¢âÕ‡ πÕ¢Õß°√–∑√«ß«‘∑¬“»“ µ√å‡∑§‚π‚≈¬’·≈–
ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡ °√–∫«π°“√¬°√à“ß°ÆÀ¡“¬‰Õ∑’®“Ì π«π 6 ©∫—∫ ‰¥â·°à °ÆÀ¡“¬‡°’¬Ë «°—∫∏ÿ√°√√¡
∑“ßÕ‘ ‡ ≈Á ° ∑√Õπ‘ ° å °ÆÀ¡“¬‡°’Ë ¬ «°— ∫ ≈“¬¡◊ Õ ™◊Ë Õ Õ‘ ‡ ≈Á ° ∑√Õπ‘ ° å °ÆÀ¡“¬‡°’Ë ¬ «°— ∫
Õ“™≠“°√√¡∑“ß§Õ¡æ‘«‡µÕ√å °ÆÀ¡“¬‡°’Ë¬«°—∫°“√‚Õπ‡ß‘π∑“ßÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å °ÆÀ¡“¬
§ÿâ¡§√Õß¢âÕ¡Ÿ≈ à«π∫ÿ§§≈ ·≈–°ÆÀ¡“¬≈Ì“¥—∫√Õß√—∞∏√√¡πŸ≠ ¡“µ√“ 78 «à“¥â«¬°“√‡¢â“∂÷ß
‚§√ß √â“ßæ◊Èπ∞“π “√ π‡∑»Õ¬à“ß∑—Ë«∂÷ß·≈–‡∑à“‡∑’¬¡°—π1
„π à«π°ÆÀ¡“¬‡°’Ë¬«°—∫Õ“™≠“°√√¡∑“ß§Õ¡æ‘«‡µÕ√å (Computer Crime Law) °Ì“Àπ¥
≈—°…≥–¢ÕßÕ“™≠“°√√¡∑“ß§Õ¡æ‘«‡µÕ√å‰«â¥—ßπ’2È
1. Õ“™≠“°√√¡∑’Ë¡’‡ªÑ“À¡“¬‚¥¬µ√ßÕ¬Ÿà∑’Ë§Õ¡æ‘«‡µÕ√å µ—«‡§√◊ËÕß ‚ª√·°√¡ ·≈–¢âÕ¡Ÿ≈
¿“¬„π‡§√◊ËÕß
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(2) °“√∑’Ë√—∞∫“≈‡≈◊Õ°ÕÕ°°ÆÀ¡“¬‡©æ“– à«π∑’Ë‡ªìπ°“√
ª√“∫ª√“¡ ´÷Ë ß °√–∑∫·≈–≈‘ ¥ √Õπ ‘ ∑ ∏‘ ª √–™“™π
‚¥¬‰¡à §‘ ¥ ®–¬°√à “ ß°ÆÀ¡“¬∑’Ë «à “ ¥â « ¬°“√§ÿâ ¡ §√Õß
¢âÕ¡Ÿ≈ à«π∫ÿ§§≈ ∑—ÈßÊ ∑’Ë°ÆÀ¡“¬ 2 ¥â“ππ’È µà“ß°Á
√«¡Õ¬Ÿà „ π™ÿ ¥ °ÆÀ¡“¬‰Õ∑’ ®Ì “ π«π 6 ©∫— ∫ µ“¡∑’Ë
°∑ ™. °Ì“Àπ¥‰«â„π‚§√ß°“√æ—≤π“°ÆÀ¡“¬‡∑§‚π‚≈¬’
“√ π‡∑» ·≈–§«√®–∫— ß §— ∫ „™â √à « ¡°— π ‡æ◊Ë Õ„Àâ ‡ °‘ ¥
ª√–‚¬™πå Ÿß ÿ¥
‡æ’ ¬ ßÀπ÷Ë ß ‡¥◊ Õ πÀ≈— ß ®“°°“√ª√–°“»„™â ° ÆÀ¡“¬©∫— ∫ π’È
‡«Á ∫ ‰´µå ¢ Õß°√–∑√«ß‰Õ´’ ∑’ °Á ∂Ÿ ° ·Œ°‡°Õ√å ¡◊ Õ ¥’ ≈ Õß¢Õß
Àπâ“À≈—°¢Õß‡«Á∫‰´µå‚¥π‡ª≈’Ë¬πæ◊ÈπÀ≈—ß‡ªìπ ’¥Ì“ ¡’¿“æ¢Õß
Õ¥’µπ“¬°√—∞¡πµ√’ æ.µ.∑.∑—°…‘≥ ™‘π«—µ√ ‚∫°¡◊Õ∑—°∑“¬
Õ¬Ÿàµ√ß°≈“ß ∂—¥≈ß¡“‡ªìπ¿“æ¢Õß æ≈.Õ. π∏‘ ∫ÿ≥¬√—µ°≈‘π
ª√–∏“π§≥–¡πµ√’§«“¡¡—Ëπ§ß·Ààß™“µ‘ (§¡™.) ·≈–∂âÕ¬§Ì“
‰¡à ÿ¿“æ∑’Ë· ¥ß∂÷ß°“√¢—∫‰≈à §¡™.
‘∑∏‘™—¬ ‚¿‰§¬Õÿ¥¡ √—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß‡∑§‚π‚≈¬’ “√
π‡∑»·≈–°“√ ◊ËÕ “√„π¢≥–π—Èπ∂◊Õ«à“ °“√°√–∑Ì“¥—ß°≈à“«
‡À¡◊Õπ‡ªìπ°“√∑â“∑“¬°ÆÀ¡“¬ æ.√.∫. «à“¥â«¬°“√°√–∑Ì“º‘¥
∑“ß§Õ¡æ‘«‡µÕ√å æ.». 2550 ∑’Ë‡√‘Ë¡¡’º≈∫—ß§—∫„™â ®÷ß —Ëß°“√„Àâ
ºŸâ‡°’Ë¬«¢âÕßµ‘¥µ“¡¢âÕ¡Ÿ≈ºŸâ°√–∑Ì“º‘¥·≈–®–¥Ì“‡π‘π°“√≈ß‚∑…
µ“¡ æ.√.∫. π’È ´÷Ë ß ®— ¥ Õ¬Ÿà „ π à « π¢Õß°“√≈–‡¡‘ ¥ ¥â “ π
§«“¡¡—Ëπ§ß¢Õß√—∞6
„π‡∫◊ÈÕßµâπ¡’°“√·®âß§«“¡√âÕß∑ÿ°¢å æ√âÕ¡∑—Èß¡Õ∫À≈—°∞“π
การสนับสนุนและคัดคานจากองคกรภาคประชาสังคม ·≈–¢âÕ¡Ÿ≈‡Õ° “√∑—ÈßÀ¡¥·°à‡®â7“Àπâ“∑’ËµÌ“√«® ‡æ◊ËÕ„Àâµ‘¥µ“¡
Õß§å°√¿“§ª√–™“ —ß§¡∑’Ë∑Ì“ß“π¥â“π ‘∑∏‘·≈–‡ √’¿“æ¢Õß ◊ËÕ ·Œ°‡°Õ√å√“¬π—Èπ¡“¥Ì“‡π‘π§¥’ ·≈â«‡√◊ËÕß°Á‡ß’¬∫‰ª®“°Àπâ“
§◊Õ §≥–°√√¡°“√√≥√ß§å‡æ◊ËÕ°“√ªØ‘√Ÿª ◊ËÕ (§ª .) ·≈– Àπ— ß ◊ Õ æ‘ ¡ æå ‚ ¥¬‰¡à ª √“°Ø¢à “ «°“√®— ∫ °ÿ ¡ µ— « ºŸâ ° √–∑Ì “ º‘ ¥
‡§√◊Õ¢à“¬‡ √’¿“æµàÕµâ“π°“√‡´Áπ‡´Õ√åª√–‡∑»‰∑¬ (FACT) ·µàÕ¬à“ß„¥
‡¢’¬π®¥À¡“¬‡ªî¥ºπ÷°∂÷ßæ≈‡¡◊Õß‰∑¬ «à“¥â«¬°“√∫—ß§—∫„™â ลงดาบแรกดวย “มาตรา 14”
æ.√.∫. §«“¡º‘¥‡°’Ë¬«°—∫§Õ¡æ‘«‡µÕ√å ‚¥¬ª√–°“»®ÿ¥¬◊π ·¡â‡π◊ÈÕÀ“„πÀ¡«¥ 1 ‡√◊ËÕß§«“¡º‘¥‡°’Ë¬«°—∫§Õ¡æ‘«‡µÕ√å¢Õß
Õ¬à“ß™—¥‡®π«à“ ç‡ÀÁπ§«“¡ Ì“§—≠¢Õß°µ‘°“∑’Ë®–™à«¬ªÑÕß°—π æ√–√“™∫—≠≠—µ‘©∫—∫π’È ®–„ÀâπÈ”Àπ—°§àÕπ¢â“ß¡“°°—∫‡√◊ËÕß¢Õß
°“√°à Õ Õ“™≠“°√√¡∑“ß§Õ¡æ‘ « ‡µÕ√å ∑’Ë à ß º≈°√–∑∫µà Õ Õ“™≠“°√√¡∑“ß§Õ¡æ‘ « ‡µÕ√å µ “¡≈— ° …≥–°“√°√–∑Ì “ ∑’Ë
“∏“√≥™π ·µà ‰¡à‡ÀÁπ¥â«¬Õ¬à“ß¬‘Ëß°—∫°“√„™â°ÆÀ¡“¬¥—ß °Ì“Àπ¥‰«âµ—Èß·µà·√° ‡™àπ ‡®“–√–∫∫§Õ¡æ‘«‡µÕ√å (¡“µ√“ 5)
°≈à“«‡ªìπ‡§√◊ËÕß¡◊Õ„π°“√§«∫§ÿ¡ ‘∑∏‘‡ √’¿“æ„π°“√ ◊ËÕ “√ ≈—°≈Õ∫∫—π∑÷°°“√°¥√À— ºà“π‡¢â“√–∫∫§Õ¡æ‘«‡µÕ√å¢ÕßºŸâÕ◊Ëπ
¢Õßæ≈‡¡◊Õßé æ√âÕ¡°—∫µ—Èß¢âÕ —ß‡°µ 2 ª√–°“√5
(¡“µ√“ 6) ¢‚¡¬‰ø≈å¢âÕ¡Ÿ≈Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° åµ“¡°ÆÀ¡“¬«à“
(1) °“√„Àâ ÕÌ “ π“®‡®â “ Àπâ “ ∑’Ë ¢ Õß√— ∞ Õ¬à “ ß¡“°„π°“√ ¥â«¬∏ÿ√°√√¡∑“ßÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å (¡“µ√“ 7) ≈—°≈Õ∫∫—π∑÷°
µ√«® Õ∫¢âÕ¡Ÿ≈ ∑—ßÈ ¬—ß°Ì“Àπ¥«à“ºŸâ„Àâ∫√‘°“√Õ‘π‡µÕ√å‡πÁµ ¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë ◊ËÕ “√∂÷ß°—π¥â«¬Õÿª°√≥åÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å (¡“µ√“ 8)
(Internet Service Provider - ISP) ®–µâÕß‡°Á∫¢âÕ¡Ÿ≈ √â“ß‰«√— §Õ¡æ‘«‡µÕ√åÀ√◊ÕÀπÕπ (¡“µ√“ 9 ·≈– 10) ßà Õ’‡¡≈å¢¬–
¬âÕπÀ≈—ß 90 «—π ‰«â„Àâ‡®â“Àπâ“∑’√Ë ∞— µ√«® Õ∫ ‚¥¬‡®â“¢Õß À√◊Õ ·ª¡‡¡≈å∑¡’Ë °’ “√ª≈Õ¡·ª≈ß·À≈àß∑’¡Ë “¢Õß°“√ ßà ¢âÕ¡Ÿ≈À√◊Õ
¢âÕ¡Ÿ≈‰¡à®“Ì ‡ªìπµâÕß√—∫√Ÿ°â “√∂Ÿ°µ√«® Õ∫π—πÈ ´÷ßË ‡ª√’¬∫‰¥â°∫— IP Address (¡“µ√“ 11) ‡ªìπµâπ (¥Ÿ√“¬≈–‡Õ’¬¥„πµ“√“ßÀπâ“ 60)
°“√∂Ÿ°§âπ∫â“π‚¥¬‰¡àµâÕß¡’À¡“¬»“≈·≈–‰¡àµâÕß·®âß ·µà√“¬≈–‡Õ’¬¥¢Õß¡“µ√“ 14 °Á°â“«≈à«ß‡¢â“¡“§«∫§ÿ¡‡π◊ÈÕÀ“
‡®â“¢Õß∫â“π ·≈–∂◊Õ‡ªìπ°“√µ√«® Õ∫¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë≈‘¥√Õπ ¢Õß‡«Á∫‰´µå·≈–°“√· ¥ß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ ´÷ËßÀ¡‘Ëπ‡À¡àµàÕ°“√
≈–‡¡‘¥‡ √’¿“æ„π°“√· ¥ßÕÕ°¢Õßª√–™“™π ∑Ì“„ÀâÀ≈“¬ΩÉ“¬
‘∑∏‘ à«π∫ÿ§§≈„π°“√ ◊ËÕ “√
2. Õ“™≠“°√√¡∑’Ë„™â§Õ¡æ‘«‡µÕ√å‡ªìπ‡§√◊ÕË ß¡◊Õ„π°“√°√–∑Ì“
§«“¡º‘¥
3. Õ“™≠“°√√¡∑’Ë § Õ¡æ‘ « ‡µÕ√å ¡’ à « π‡°’Ë ¬ «¢â Õ ß ‡™à π
°“√øÕ°‡ß‘π °“√≈—°≈Õ∫‚Õπ‡ß‘π °“√‡º¬·æ√à¿“æ
≈“¡°
4. Õ“™≠“°√√¡Õ—π¡’º≈¡“®“°°“√„™â§Õ¡æ‘«‡µÕ√åÕ¬à“ß
·æ√àÀ≈“¬·≈–‡ªìπ∑’Ë¬Õ¡√—∫∑—Ë«‰ª ‡™àπ °“√≈Õ°‡≈’¬π
À√◊Õ°“√ª≈Õ¡·ª≈ß‚ª√·°√¡§Õ¡æ‘«‡µÕ√å °“√≈–‡¡‘¥
≈‘¢ ‘∑∏‘Ï °“√ª≈Õ¡·ª≈ßÕÿª°√≥å
5. °“√∫’∫∫—ß§—∫À√◊Õ¢Ÿ‡à ¢Á≠∑“ß§Õ¡æ‘«‡µÕ√å ‡™àπ °“√¢Ÿ‡à ¢Á≠
À√◊Õ∫ÿ°√ÿ°‡¢â“ Ÿà√–∫∫§Õ¡æ‘«‡µÕ√å¢Õß‡À¬◊ËÕ °“√„™â
¢âÕ¡Ÿ≈§Õ¡æ‘«‡µÕ√å‡ªìπÀ≈—°∞“π
6. °“√°àÕÕ“™≠“°√√¡À√◊Õ√∫°«π∫π‡§√◊Õ¢à“¬§Õ¡æ‘«‡µÕ√å
√à“ß°ÆÀ¡“¬©∫—∫¥—ß°≈à“«ºà“π§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫¢Õß§≥–°√√¡°“√
‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»·Ààß™“µ‘ „πªï 2543 ·≈–‡¢â“ Ÿà¢—ÈπµÕπ
¢Õß°“√¬°√à“ßµ—Èß·µàπ—Èπ¡“ ·µà¬—ß¡‘∑—π®–‰¥âπÌ“‡ πÕµàÕ√—∞ ¿“
°Á‡°‘¥°“√√—∞ª√–À“√¢÷πÈ „π«—π∑’Ë 19 °—π¬“¬π 2549 ‡¡◊ÕË √—∞∫“≈
™ÿ¥„À¡à¿“¬„µâ°“√πÌ“¢Õß æ≈.Õ. √ÿ ¬ÿ∑∏å ®ÿ≈“ππ∑å ‡¢â“¡“∫√‘À“√
ª√–‡∑» π’Ë®÷ß‡ªìπ√à“ß°ÆÀ¡“¬‡°’Ë¬«°—∫§Õ¡æ‘«‡µÕ√å©∫—∫·√°
∑’Ë∂Ÿ°πÌ“‡¢â“ Ÿà°“√æ‘®“√≥“¢Õß ¿“π‘µ‘∫—≠≠—µ‘·Ààß™“µ‘ ( π™.)
„π™à«ßª≈“¬ªï 25493 ºà“π§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫®“° π™. ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë
9 æƒ…¿“§¡ 2550 ·≈–ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“„π«—π∑’Ë
18 ¡‘∂ÿπ“¬π 25504
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°—ß«≈«à“ æ.√.∫. ©∫—∫π’ÈÕ“®∂Ÿ°„™â‡æ◊ËÕªî¥°—Èπ‡ √’¿“æ„π°“√
· ¥ß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ¢Õßª√–™“™πºà“π ◊ËÕÕ‘π‡µÕ√å‡πÁµ ¡“°°«à“
®–®—¥°“√°—∫æ«°·Œ°‡°Õ√åÀ√◊Õ¡‘®©“™’æ„π‚≈°ÕÕπ‰≈πåÕ¬à“ß
‡Õ“®√‘ß‡Õ“®—ß
‘Ëß∑’Ë«‘µ°°—ß«≈‡¢â“„°≈â§«“¡®√‘ß¡“°¢÷Èπ ‡¡◊ËÕ ◊ËÕµà“ßª√–‡∑»
Õ¬à“ß ç‰ø·π≈‡™’¬≈ ‰∑¡ éå ©∫—∫ ¥ÿ ª— ¥“Àå«π— ∑’Ë 1-2 °—π¬“¬π
2550 √“¬ß“π¢à“«‚¥¬Õâ“ß∂÷ß§Ì“„Àâ —¡¿“…≥å¢Õß·À≈àß¢à“«
√–¥—∫ Ÿß«à“ ¡’°“√„™â æ.√.∫. «à“¥â«¬°“√°√–∑Ì“º‘¥‡°’Ë¬«°—∫
§Õ¡æ‘ « ‡µÕ√å æ.». 2550 ®— ∫ °ÿ ¡ ºŸâ „ ™â Õ‘ π ‡µÕ√å ‡ πÁ µ 2 §π
·µà π “¬ ‘ ∑ ∏‘ ™— ¬ ‚¿‰§¬Õÿ ¥ ¡ √— ∞ ¡πµ√’ «à “ °“√°√–∑√«ß
‡∑§‚π‚≈¬’œ „π¢≥–π—Èπ „Àâ —¡¿“…≥å ◊ËÕ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 2 °—π¬“¬π
2550 «à“‰¡à∑√“∫‡√◊ÕË ß ·≈–À“°¡’º∂Ÿâ °Ÿ ®—∫°ÿ¡¥â«¬°ÆÀ¡“¬©∫—∫π’È
°Á®–‰¡à‰¥â√—∫°“√·®âß8
çª√–™“‰∑é ◊ËÕ‰∑¬√“¬‡¥’¬«∑’Ëµ‘¥µ“¡ª√–‡¥Áππ’ÈÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß
√“¬ß“π«à“‰¥â√∫— ¢âÕ¡Ÿ≈®“° ¡∫—µ‘ ∫ÿ≠ß“¡Õπß§å ∑’ÕË ¬Ÿà„π‡√◊Õπ®Ì“
æ‘ ‡ »…°√ÿ ß ‡∑æœ „π™à « ß‡«≈“π—È π ‡æ√“–‰¡à ¬ Õ¡ª√–°— π µ— «
„π°√≥’∑’Ë æ≈.Õ. æ√—ßË °—≈¬“≥¡‘µ√ ·≈– æ≈.Õ. π∏‘ ∫ÿ≥¬√—µ°≈‘π
øÑÕßÀ¡‘Ëπ ª√–¡“∑‡π◊ËÕß®“°∑Ì“´ÿâ¡‡°¡ª“‡ªÑ“≈âÕ‡≈’¬π §¡™.
·≈–æ«°∑’Ë π“¡À≈«ß ¥â « ¬‡™◊Ë Õ «à “ ¡’ § «“¡™Õ∫∏√√¡∑’Ë ® –
∑Ì“°‘®°√√¡¥—ß°≈à“«
¡∫—µ‘‡≈à“«à“ ‰¥âæ∫·≈–æŸ¥§ÿ¬°—∫ºŸâµâÕßÀ“∑’ËµÌ“√«®‡™◊ËÕ«à“‡ªìπ
∫ÿ§§≈∑’Ë„™âπ“¡·Ωß«à“ çæ√–¬“æ‘™¬— é ´÷ßË Õ¬Ÿà„πÕ“°“√À«“¥°≈—«
Õ¬à“ß‡ÀÁπ‰¥â™—¥ ∑—Èß¬—ß‰¡à‰¥âæ∫≠“µ‘ ·≈–‰¡à¡’°“√·µàßµ—Èß∑π“¬
·µàÕ¬à“ß„¥
ç‡¢“°≈— « ¡“°·≈–¡’ ªí ≠ À“‡√◊Ë Õ ß°“√‡¢â “ ∂÷ ß ‘ ∑ ∏‘ ¢—È π æ◊È π ∞“π
∑—ÈßÀ¡¥ °ÆÀ¡“¬§Õ¡æ‘«‡µÕ√åÕ–‰√‡¢“°Á‰¡à√Ÿâ‡√◊ËÕß‡≈¬é ¡∫—µ‘
°≈à“«ºà“πÀâÕß‡¬’Ë¬¡„π‡√◊Õπ®Ì“ æ√âÕ¡∑—Èß√—∫Àπâ“∑’Ë‡ªìπ§π°≈“ß
„π°“√πÌ“™◊ËÕ-π“¡ °ÿ≈ ¢Õß™“¬§ππ—Èπ ·≈–∑’ËÕ¬Ÿà¢Õß§π∑’Ë‡¢“
µâÕß°“√µ‘¥µàÕ¡“„Àâ ∑’¡ß“πª√–™“‰∑®÷ß “¡“√∂µ‘¥µàÕ≠“µ‘
¢Õß‡¢“·≈–„π∑’Ë ÿ¥‡¢“°Á‰¥â√—∫°“√ª√–°—πµ—«‡¡◊ËÕ 6 °—π¬“¬π
2550
ºŸâµâÕßÀ“∑’ËµÌ“√«®‡™◊ËÕ«à“‡ªìπ çæ√–¬“æ‘™—¬é §◊Õ ™“¬‰∑¬Õ“¬ÿ
37 ªï ºŸâ°àÕµ—Èß‡«Á∫‰´µå çæ√ÁÕ∫æ“°—π¥“é ¢÷Èπ‡¡◊ËÕ‡¥◊Õπ¡‘∂ÿπ“¬π
∑’Ëºà“π¡“ ∂Ÿ°‡®â“Àπâ“∑’ËµÌ“√«®∫ÿ°®—∫„π∑’Ëæ—° ¥â«¬§«“¡º‘¥
¡“µ√“ 14 (1) ·≈– (2) æ√âÕ¡∑—Èß¬÷¥§Õ¡æ‘«‡µÕ√åæ’´’·≈–
‚πâµ∫ÿä§‰ª∑—ÈßÀ¡¥„π™à«ß∫à“¬¢Õß«—π∑’Ë 24 ‘ßÀ“§¡ 2550

√“¬ß“π«à “ çæ√–¬“æ‘ ™— ¬ é ‰¡à µâ Õ ß°“√„Àâ ¡’ ¢à “ «°“√®— ∫ °ÿ ¡
‡π◊ËÕß®“°‡®â“Àπâ“∑’ËµÌ“√«®°Ì“™—∫¡“«à“ Õ¬à“„Àâ —¡¿“…≥å°—∫
◊ËÕ¡«≈™π„π‡√◊ËÕßπ’È ´÷Ëß Õ¥§≈âÕß°—∫§Ì“∫Õ°‡≈à“¢Õß ¡∫—µ‘∑’Ë«à“
‡®â “ Àπâ “ ∑’Ë µÌ “√«®‰¥â ‡ °≈’È ¬ °≈à Õ ¡„Àâ ºŸâ µâ Õ ßÀ“√— ∫ “√¿“æ·≈–
‰¡à „ Àâ — ¡ ¿“…≥å °— ∫ ◊Ë Õ ¡«≈™π ‚¥¬√— ∫ ª“°«à “ ®–≈ß‚∑…
„ÀâπâÕ¬∑’Ë ÿ¥‡æ’¬ß 4 ‡¥◊Õπ
µàÕ¡“«—π∑’Ë 7 °—π¬“¬π 2550 ®Õπ Õ÷ßÍ ¿“°√≥å Õ¥’µ«ÿ≤‘ ¡“™‘°·≈–
ºŸâ°àÕµ—Èß‡«Á∫‰´µåª√–™“‰∑ ‰¥â√—∫°“√√âÕß‡√’¬π®“°∫ÿ§§≈Àπ÷Ëß«à“
≠“µ‘∂Ÿ°®—∫°ÿ¡¥â«¬ æ.√.∫. «à“¥â«¬°“√°√–∑Ì“§«“¡º‘¥∑“ß
§Õ¡æ‘«‡µÕ√å‡™àπ‡¥’¬«°—π ·≈–¢≥–π’∂È °Ÿ §ÿ¡¢—ßÕ¬Ÿ∑à ∑’Ë ≥— ± ∂“πÀ≠‘ß
À≠‘ß‰∑¬Õ“¬ÿ 37 ªï §◊ÕºŸâµâÕßÀ“∑’ËµÌ“√«®‡™◊ËÕ«à“‡ªìπ‡®â“¢Õß
π“¡·Ωß ç∑àÕπ®—πé ·≈–‡ªìπ‡®â“¢Õß‡«Á∫∫≈ÁÕ°°‘‚¬µ‘π ∂Ÿ°‡®â“
Àπâ“∑’ËµÌ“√«®ª√–¡“≥ 20 π“¬ ∫ÿ°®—∫∂÷ßÀâÕßπÕπ ¥â«¬§«“¡
º‘¥¡“µ√“ 14 (1) ·≈– (2) æ√âÕ¡∑—Èß¬÷¥‚πâµ∫ÿä§·≈–‚¡‡¥Á¡
„π™à«ß‡™â“¢Õß«—π‡¥’¬«°—∫∑’¡Ë °’ “√∫ÿ°®—∫ çæ√–¬“æ‘™¬— é ‡∏Õ∂Ÿ°§ÿ¡µ—«
Õ¬Ÿà∑’Ë°Õßª√“∫œ 6 «—π·≈â«¬â“¬¡“Õ¬Ÿà∑’Ë∑—≥± ∂“πÀ≠‘ß9 °àÕπ
®–‰¥â√—∫°“√ª√–°—πµ—«ÕÕ°‰ª„π«—π∑’Ë 17 °—π¬“¬π 255010
∑—Èßæ√–¬“æ‘™—¬·≈–∑àÕπ®—π‡¥‘π∑“ß‰ª√“¬ß“πµ—«∑’Ë»“≈Õ“≠“
‡¡◊ÕË «—π∑’Ë 12 µÿ≈“§¡ 2550 ·¡âÕ¬— °“√®–‰¡à‰¥â ßà øÑÕß ‡π◊ÕË ß®“°
∑“ß‡®â“Àπâ“∑’ËµÌ“√«®‰¡à‰¥â àß Ì“π«π¡“ ·µà§¥’°Á¬—ß¡’Õ“¬ÿ§«“¡
Õ’° 10 ªï ‡æ√“–©–π—Èπ ‘Ëß∑’Ë∑—Èß§Ÿà°√–∑Ì“≈ß‰ª·≈–∂Ÿ°‡√’¬°«à“
‡ªìπ°“√°√–∑Ì“§«“¡º‘¥ ®÷ßÕ“®®–∂Ÿ°À¬‘∫¢÷Èπ¡“øÑÕß√âÕß√âÕß
‡¡◊ËÕ„¥°Á‰¥â¿“¬„π√–¬–‡«≈“ 10 ªïπ—∫®“°π’11È

เสรีภาพการสื่อสารมิใชอาชญากรรม

πà“ —ß‡°µ«à“ ‡Àµÿ°“√≥å∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ„π√–¬–‡«≈“‰¡à‡°‘π 3 ‡¥◊Õπ
À≈—ß®“°°ÆÀ¡“¬¡’º≈∫—ß§—∫„™â ∑Ì“„Àâ√Ÿâ ÷°‰¥â«à“ æ.√.∫. ©∫—∫π’È
‰¥â ° ≈“¬‡ªì π ‡§√◊Ë Õ ß¡◊ Õ Ì “ À√— ∫ ‡≈à π ß“πºŸâ ∑’Ë ‡ πÕ¢â Õ ¡Ÿ ≈
· ¥ß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ À√◊Õ«‘æ“°…å«®‘ “√≥å„πª√–‡¥Áπ∑’Ë ç≈àÕ·À≈¡é
¡“°°«à“®–æÿàß‡ªÑ“‰≈à≈à“·Œ°‡°Õ√å Õ“™≠“°√‚≈°‰´‡∫Õ√å À√◊Õ
‡®â “ ¢Õß‡«Á ∫ ‰´µå ≈ “¡°Õπ“®“√¡“√— ∫ ‚∑…µ“¡‡®µπ“√¡≥å
∑’Ë°Ì“Àπ¥‰«â„πµÕπ·√°
µàÕ ∂“π°“√≥å¢â“ßµâπ Õß§å°√¿“§ª√–™“ —ß§¡ §◊Õ §ª .
·≈– FACT ÕÕ°¡“‡§≈◊ËÕπ‰À«Õ’°§√—Èß ‡π◊ËÕß®“°§«“¡‰¡à™—¥‡®π
„π°“√∫—ß§—∫„™â æ.√.∫. «à“¥â«¬°“√°√–∑Ì“§«“¡º‘¥∑“ß§Õ¡æ‘«‡µÕ√å
æ.». 2550 ‚¥¬‡¢â“¬◊ËπÀπ—ß ◊ÕµàÕπ“¬°√—∞¡πµ√’·≈–√—∞¡πµ√’
«à“°“√°√–∑√«ß‡∑§‚π‚≈¬’°“√ Õ◊Ë “√·≈– “√ π‡∑» ‡¡◊ÕË «—π∑’Ë
19 °—π¬“¬π 2550 §√∫√Õ∫ 1 ªï¢Õß°“√√—∞ª√–À“√ æ√âÕ¡
¢âÕ‡√’¬°√âÕß 3 ª√–°“√
(1) ¢Õ„Àâ√—∞∫“≈·≈–°√–∑√«ß‰Õ´’∑’™’È·®ßµàÕ “∏“√≥™π
°√≥’°“√®—∫°ÿ¡ºŸâ „™âÕ‘π‡µÕ√å‡πÁµ·≈–‡ªî¥‡º¬¢âÕ‡∑Á®®√‘ß
∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß∑—ÈßÀ¡¥
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(2) ¢Õ„Àâ√—∞∫“≈¡’À≈—°ª√–°—π„π°“√§ÿâ¡§√Õß ‘∑∏‘‡ √’¿“æ
¢ÕßºŸâ ∂Ÿ ° ®— ∫ °ÿ ¡ «à “ µâ Õ ß‰¥â √— ∫ §«“¡‡ªì π ∏√√¡®“°
°√–∫«π°“√¬ÿµ‘∏√√¡
(3) ¢Õ„Àâ √— ∞ ∫“≈¬ÿ µ‘ ° “√¥Ì “ ‡π‘ π §¥’ ºŸâ ∑’Ë „ ™â ‡ √’ ¿ “æ„π°“√
√—∫ àß¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√·≈–‡º¬·æ√à‡π◊ÈÕÀ“∑“ß ◊ËÕÕÕπ‰≈πå
®π°«à “ ®–¡’ ° “√ª√— ∫ ·°â ¡ “µ√“ 14 ∑’Ë µâ Õ ß·¬°‡√◊Ë Õ ß
‡ √’ ¿ “æ„π°“√ ◊Ë Õ “√ÕÕ°®“°Õ“™≠“°√√¡∑“ß
§Õ¡æ‘«‡µÕ√å
§ª . ·≈– FACT ¬È”™—¥«à“ °“√ ◊ËÕ “√·≈–°“√· ¥ßÕÕ°
´÷ßË §«“¡§‘¥·≈–¢âÕ¡Ÿ≈ºà“π Õ◊Ë ÕÕπ‰≈πå‡ªìπ ∑‘ ∏‘‡ √’¿“æ¢—πÈ æ◊πÈ ∞“π
¢Õßæ≈‡¡◊Õß √—∞∫“≈µâÕß‡¢â“„®§«“¡·µ°µà“ß√–À«à“ß‡ √’¿“æ
„π°“√ ◊ËÕ “√·≈–Õ“™≠“°√√¡∑“ß§Õ¡æ‘«‡µÕ√å ‰¡à‡™àππ—Èπ
°“√∫—ß§—∫„™â°ÆÀ¡“¬¥—ß°≈à“«®–§ÿ°§“¡ ‘∑∏‘‡ √’¿“æ¢ÕßºŸâ „™â
◊ËÕÕÕπ‰≈πå„πª√–‡∑»‰∑¬Õ¬à“ß√ÿπ·√ß12
ÿ¿‘≠≠“ °≈“ß≥√ß§å ‡≈¢“∏‘°“√ §ª . „Àâ —¡¿“…≥åµàÕ
ç§≥–∑”ß“π ÿ¢¿“æ§π‰∑¬é13 «à“ §Ì“µÕ∫®“°°√–∑√«ß‰Õ´’∑’
¡’‡æ’¬ß ‰¥â¥Ì“‡π‘π°“√µ“¡°ÆÀ¡“¬©∫—∫π’È·≈–°√–∫«π°“√
¬ÿµ∏‘ √√¡∑ÿ°ª√–°“√ ·≈–¬È”∂÷ß§«“¡§≈ÿ¡‡§√◊Õ¢Õß¡“µ√“ 14 «à“
‡ªî¥‚Õ°“ „Àâ√∞— „™âÕ“Ì π“®„π°“√®—∫°ÿ¡„§√°Á‰¥â∑’Ë„™â§Õ¡æ‘«‡µÕ√å
·≈–Õ‘π‡µÕ√å‡πÁµ„π≈—°…≥–∑’Ë¢—¥µàÕ§«“¡¡—Ëπ§ßÀ√◊Õ»’≈∏√√¡
Õ—π¥’ ´÷ßË °‘π§«“¡°«â“ß¡“°·≈–‰¡à¡°’ “√„Àâπ¬‘ “¡∑’™Ë ¥— ‡®π ®√‘ß Ê
°ÆÀ¡“¬Õ“≠“¢Õß‰∑¬°Á § «∫§ÿ ¡ ‰«â À ¡¥·≈â « ∑—È ß ‡√◊Ë Õ ß
À¡‘Ëπª√–¡“∑ À¡‘Ëπæ√–∫√¡‡¥™“πÿ¿“æ À√◊Õ‚ªÖ‡ª≈◊Õ¬Õπ“®“√
‡æ’¬ß·µàæ√–√“™∫—≠≠—µ‘©∫—∫π’È™à«¬√–∫ÿ„Àâ™—¥‡®π¢÷Èπ«à“‡ªìπ
◊ËÕ§Õ¡æ‘«‡µÕ√å ‡À¡◊Õπ®ß„®§ÿ¡°‘®°√√¡∑“ß§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·≈–
„π ◊Ë Õ ÕÕπ‰≈πå ¡ “°¢÷È π ‚¥¬∑’Ë Õâ “ ß«à “ ®–ª√“∫Õ“™≠“°√√¡
·µà‡√“°Á¬—ß‰¡à‡ÀÁπ°“√®—∫°ÿ¡Õ“™≠“°√√¡§Õ¡æ‘«‡µÕ√å ‡™àπ
æ«°·Œ°‡°Õ√å ª≈àÕ¬‰«√— À√◊Õ°àÕ°“√√â“¬ —°√“¬
ÿ ¿‘ ≠ ≠“¬— ß „Àâ § «“¡‡ÀÁ π ‡æ‘Ë ¡ ‡µ‘ ¡ «à “ ªí ® ®ÿ ∫— π À≈“¬ª√–‡∑»
∑—Ë «‚≈°¡’ § «“¡æ¬“¬“¡∑’Ë ® –¥Ÿ · ≈°“√„™â ß “πÕ‘ π ‡µÕ√å ‡ πÁ µ
°—πÕ¬à“ß‡¢â¡¢âπ¢÷Èπ ‚¥¬‡πâπ‰ª∑’ËÕ“™≠“°√√¡§Õ¡æ‘«‡µÕ√å
·≈–®–‰¡à‡¢â“¡“§«∫§ÿ¡‡π◊ÈÕÀ“¢Õß ◊ËÕÕÕπ‰≈πå ¬°‡«âπ‡π◊ÈÕÀ“
„π à « π∑’Ë ‡ °’Ë ¬ «°— ∫ °“√∑Ì “ Õπ“®“√‡¥Á ° ´÷Ë ß ‡ªì π ¢â Õ Àâ “ ¡∑’Ë ∑ÿ °
ª√–‡∑»¬Õ¡√—∫ ‡æ√“–¡“µ√∞“π “°≈∂◊Õ«à“‡ªìπ‡√◊ËÕß¢Õß
‡ √’¿“æ∑“ß§«“¡§‘¥ ´÷Ëß·µ°µà“ß®“°°“√∫—ß§—∫„™â æ.√.∫.
«à “ ¥â « ¬°“√°√–∑Ì “ §«“¡º‘ ¥ ∑“ß§Õ¡æ‘ « ‡µÕ√å æ.». 2550
¢Õß∫â“π‡√“
¥—ßπ—Èπ°“√„™â æ.√.∫. §Õ¡æ‘«‡µÕ√å ¡“§ÿ¡‡π◊ÈÕÀ“„π°“√æŸ¥§ÿ¬
À√◊Õ‚æ µå§«“¡‡ÀÁπºà“π∑“ß‡«Á∫‰´µå °Á· ¥ß«à“ √—∞¡Õß«à“
¡—π‡ªìπ°“√°√–∑Ì“∑’‡Ë ¢â“¢à“¬Õ“™≠“°√√¡§Õ¡æ‘«‡µÕ√å ∑—ßÈ ∑’∑Ë «—Ë ‚≈°
‰¡à‰¥â¡Õß«à“π’Ë‡ªìπÕ“™≠“°√√¡

®’√πÿ™ ‡ª√¡™—¬æ√ ºŸâ®—¥°“√‡«Á∫‰´µåª√–™“‰∑ ´÷Ëß‡ªìπÕ’°§π
∑’Ë π„®·≈–µ‘¥µ“¡ª√–‡¥Áπ π’È¡“‚¥¬µ≈Õ¥ „Àâ§«“¡‡ÀÁπµàÕ
ç§≥–∑”ß“π ÿ¢¿“æ§π‰∑¬é «à“‰¡à§«√¡’¢âÕ§«“¡¡“µ√“ 14
Õ¬Ÿà „π æ.√.∫. §Õ¡æ‘«‡µÕ√å ‡æ√“–‡ªìπ‡√◊ËÕß∑’Ë°Ì“Àπ¥‰«â·≈â«
„π°ÆÀ¡“¬©∫— ∫ Õ◊Ë π ‡™à π ∂â “ ‡ªì π °“√°√–∑Ì “ §«“¡º‘ ¥
„π≈—°…≥–À¡‘Ëπ ª√–¡“∑ºà“π∑“ß ◊ËÕÕ‘π‡µÕ√å‡πÁµ °Á§«√®–
„™â ° ÆÀ¡“¬À¡‘Ë π ª√–¡“∑ ‚¥¬„™â æ.√.∫. §Õ¡æ‘ « ‡µÕ√å
‡ªìπ‡§√◊ËÕß¡◊Õ™à«¬„π°√–∫«π°“√ ◊∫§âπµ‘¥µ“¡µ—«ºŸâ°√–∑Ì“º‘¥
∑’Ë Ì“§—≠§◊Õ “√–¢Õß¡“µ√“ 15 “¡“√∂∑Ì“„ÀâºŸâ „Àâ∫√‘°“√
Õ‘ π ‡µÕ√å ‡ πÁ µ µ°‡ªì π ºŸâ µâ Õ ßÀ“‰¥â À“°®ß„®À√◊ Õ ¬‘ π ¬Õ¡„Àâ
ºŸâ „ ™â ∫ √‘ ° “√Õ‘ π ‡µÕ√å ‡ πÁ µ °√–∑Ì “ °“√µà “ ßÊ µ“¡∑’Ë √ –∫ÿ ‰ «â
„π¡“µ√“ 14 ¡—π®÷ß‡ªìπ°“√º≈—°¿“√–Àπâ“∑’Ë°≈—Ëπ°√Õß‡π◊ÈÕÀ“
¢Õß‡«Á∫‰´µå·≈–§«“¡§‘¥‡ÀÁπµà“ßÊ „Àâµ°Õ¬Ÿà°—∫ºŸâ „Àâ∫√‘°“√
Õ‘π‡µÕ√å‡πÁµ
ç©–π—È π ‚¥¬À≈— ° ª≈Õ¥¿— ¬ ‰«â °à Õ π ºŸâ „ Àâ ∫ √‘ ° “√Õ‘ π ‡µÕ√å ‡ πÁ µ
°Á®–∑Ì“Àπâ“∑’Ë§—¥°√Õß‡π◊ÈÕÀ“¢—Èπ·√°‰ª‚¥¬ª√‘¬“¬ ‡°‘¥°≈‰°
Self-Censorship °≈“¬‡ªìπ«à“ºŸâ „Àâ∫√‘°“√Õ‘π‡µÕ√å‡πÁµ®–
°â“«‡¢â“¡“‡ªìπºŸâ¥Ì“‡π‘π°“√ªî¥°—Èπ°“√‡¢â“∂÷ß¢âÕ¡Ÿ≈‡Õß ‚¥¬∑’Ë
‡®â“Àπâ“∑’Ë√—∞‰¡àµâÕß≈ß¡◊Õé ®’√πÿ™ Õ∏‘∫“¬
®“°π’È‰ª°≈ÿà¡§π·≈–Õß§å°√∑’Ë‡§≈◊ËÕπ‰À«µàÕ Ÿâ‡æ◊ËÕ‡ √’¿“æ°“√
◊ËÕ “√„πÕ‘π‡µÕ√å‡πÁµ °Á§ß®–µâÕß„™â™àÕß∑“ßµ“¡√—∞∏√√¡πŸ≠
©∫— ∫ „À¡à „ π°“√√≥√ß§å · ≈–≈à “ √“¬™◊Ë Õ ª√–™“™π®Ì “ π«π
10,000 ™◊ËÕ ‡æ◊ËÕ‡ πÕ¢Õª√—∫·°â°ÆÀ¡“¬©∫—∫π’È „Àâ‡À¡“–
¡„π°“√∫—ß§—∫„™â¡“°°«à“∑’Ë‡ªìπÕ¬Ÿà„πªí®®ÿ∫—π14
§«“¡‡§≈◊Ë Õ π‰À«¢Õß¿“§ª√–™“™π‡æ◊Ë Õ πÌ “ ‰ª Ÿà ° “√
‡ª≈’Ë ¬ π·ª≈ß∂◊ Õ ‡ªì π ‘Ë ß ∑’Ë ®Ì “ ‡ªì π Õ¬à “ ß¬‘Ë ß ‡¡◊Ë Õ °ÆÀ¡“¬
ª√“∫ª√“¡Õ“™≠“°√§Õ¡æ‘«‡µÕ√å °≈“¬‡ªìπ‡§√◊ËÕß¡◊Õªî¥°—Èπ
°“√· ¥ß§«“¡§‘ ¥ ‡ÀÁ π ¢Õßª√–™“™π„π‚≈°Õ‘ π ‡µÕ√å ‡ πÁ µ
´÷Ë ß ‡ªì π ™à Õ ß∑“ß°“√ ◊Ë Õ “√ “∏“√≥–∑’Ë ‡ ªî ¥ °«â “ ß¡“°∑’Ë ÿ ¥
„π‡«≈“π’È
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ตารางแสดงฐานความผิดและโทษสูงสุดที่ผูกระทําผิดจะไดรับตาม พ.ร.บ. วาดวยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550
มาตรา

ฐานความผิด

5

‡¢â“∂÷ß‚¥¬¡‘™Õ∫´÷Ëß√–∫∫§Õ¡æ‘«‡µÕ√å∑’Ë¡’¡“µ√°“√ªÑÕß°—π°“√‡¢â“∂÷ß‚¥¬‡©æ“–
·≈–¡“µ√°“√π—Èπ‰¡à‰¥â¡’‰«â Ì“À√—∫µπ
≈à«ß√Ÿ¡â “µ√°“√ªÑÕß°—π°“√‡¢â“∂÷ß√–∫∫§Õ¡æ‘«‡µÕ√å∑º’Ë ÕŸâ π◊Ë ®—¥∑Ì“¢÷πÈ ‡ªìπ°“√‡©æ“–·≈–
πÌ“¡“µ√°“√¥—ß°≈à“«‰ª‡ªî¥‡º¬‚¥¬¡‘™Õ∫„πª√–°“√∑’πË “à ®–‡°‘¥§«“¡‡ ¬’ À“¬·°àºÕŸâ π◊Ë
‡¢â“∂÷ß‚¥¬¡‘™Õ∫´÷Ëß¢âÕ¡Ÿ≈§Õ¡æ‘«‡µÕ√å∑’Ë¡’¡“µ√°“√ªÑÕß°—π°“√‡¢â“∂÷ß‚¥¬‡©æ“–
·≈–¡“µ√°“√π—Èπ‰¡à‰¥â¡’‰«â Ì“À√—∫µπ
°√–∑Ì“ª√–°“√„¥‚¥¬¡‘™Õ∫¥â«¬«‘∏’°“√∑“ßÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å ‡æ◊ËÕ¥—°√—∫¢âÕ¡Ÿ≈
§Õ¡æ‘«‡µÕ√å¢ÕßºŸâÕ◊Ëπ∑’ËÕ¬Ÿà√–À«à“ß°“√ àß„π√–∫∫§Õ¡æ‘«‡µÕ√å ·≈–¢âÕ¡Ÿ≈
§Õ¡æ‘«‡µÕ√åπ—Èπ¡‘‰¥â¡’‰«â‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå “∏“√≥–À√◊Õ‡æ◊ËÕ„Àâ∫ÿ§§≈∑—Ë«‰ª„™âª√–‚¬™πå
∑Ì“„Àâ‡ ’¬À“¬ ∑Ì“≈“¬ ·°â‰¢ ‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß À√◊Õ‡æ‘Ë¡‡µ‘¡¢âÕ¡Ÿ≈§Õ¡æ‘«‡µÕ√å¢ÕßºŸâÕ◊Ëπ
‰¡à«à“∑—ÈßÀ¡¥À√◊Õ∫“ß à«π‚¥¬¡‘™Õ∫
°√–∑Ì“ª√–°“√„¥‚¥¬¡‘™Õ∫ ‡æ◊ËÕ„Àâ°“√∑Ì“ß“π¢Õß√–∫∫§Õ¡æ‘«‡µÕ√å¢ÕßºŸâÕ◊Ëπ
∂Ÿ°√–ß—∫ ™–≈Õ ¢—¥¢«“ß À√◊Õ√∫°«π®π‰¡à “¡“√∂∑Ì“ß“πµ“¡ª°µ‘‰¥â
àß¢âÕ¡Ÿ≈§Õ¡æ‘«‡µÕ√åÀ√◊Õ®¥À¡“¬Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å·°à∫ÿ§§≈Õ◊Ëπ ‚¥¬ª°ªî¥
À√◊Õª≈Õ¡·ª≈ß·À≈àß∑’Ë¡“¢Õß°“√ àß¢âÕ¡Ÿ≈ Õ—π‡ªìπ°“√√∫°«π°“√„™â√–∫∫
§Õ¡æ‘«‡µÕ√å¢Õß∫ÿ§§≈Õ◊Ëπ‚¥¬ª°µ‘ ÿ¢
∂â“°“√°√–∑Ì“º‘¥µ“¡¡“µ√“ 9 À√◊Õ¡“µ√“ 10
(1) °àÕ§«“¡‡ ’¬À“¬·°àª√–™“™π ‰¡à«à“§«“¡‡ ’¬À“¬π—Èπ®–‡°‘¥¢÷Èπ„π∑—π∑’
À√◊Õ„π¿“¬À≈—ß·≈–‰¡à«à“®–‡°‘¥¢÷Èπæ√âÕ¡°—πÀ√◊Õ‰¡à
(2) ‡ªìπ°“√°√–∑Ì“‚¥¬ª√–°“√∑’Ëπà“®–‡°‘¥§«“¡‡ ’¬À“¬µàÕ¢âÕ¡Ÿ≈§Õ¡æ‘«‡µÕ√å
À√◊Õ√–∫∫§Õ¡æ‘«‡µÕ√å∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫°“√√—°…“§«“¡¡—Ëπ§ßª≈Õ¥¿—¬¢Õßª√–‡∑»
§«“¡ª≈Õ¥¿—¬ “∏“√≥– §«“¡¡—Ëπ§ß„π∑“ß‡»√…∞°‘®¢Õßª√–‡∑»
À√◊Õ∫√‘°“√ “∏“√≥– À√◊Õ‡ªìπ°“√°√–∑Ì“µàÕ¢âÕ¡Ÿ≈§Õ¡æ‘«‡µÕ√åÀ√◊Õ
√–∫∫§Õ¡æ‘«‡µÕ√å∑’Ë¡’‰«â‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå “∏“√≥–
∂â“°“√°√–∑Ì“§«“¡º‘¥µ“¡ (2) ‡ªìπ‡Àµÿ„ÀâºŸâÕ◊Ëπ∂÷ß·°à§«“¡µ“¬
®Ì“Àπà“¬À√◊Õ‡º¬·æ√à™ÿ¥§Ì“ —Ëß∑’Ë®—¥∑Ì“¢÷Èπ‚¥¬‡©æ“– ‡æ◊ËÕπÌ“‰ª„™â‡ªìπ‡§√◊ËÕß¡◊Õ
°√–∑Ì“º‘¥ µ“¡¡“µ√“ 5, ¡“µ√“ 6, ¡“µ√“ 7, ¡“µ√“ 8, ¡“µ√“ 9, ¡“µ√“ 10
À√◊Õ ¡“µ√“ 11
°√–∑Ì“§«“¡º‘¥∑’Ë√–∫ÿ‰«â¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(1) πÌ“‡¢â“ Ÿà√–∫∫§Õ¡æ‘«‡µÕ√å´÷Ëß¢âÕ¡Ÿ≈§Õ¡æ‘«‡µÕ√åª≈Õ¡‰¡à«à“∑—ÈßÀ¡¥
À√◊Õ∫“ß à«π À√◊Õ¢âÕ¡Ÿ≈§Õ¡æ‘«‡µÕ√åÕ—π‡ªìπ‡∑Á® ‚¥¬ª√–°“√∑’Ëπà“®–‡°‘¥
§«“¡‡ ’¬À“¬·°àºŸâÕ◊ËπÀ√◊Õª√–™“™π
(2) πÌ“‡¢â“ Ÿà√–∫∫§Õ¡æ‘«‡µÕ√å´÷Ëß¢âÕ¡Ÿ≈§Õ¡æ‘«‡µÕ√åÕ—π‡ªìπ‡∑Á® ‚¥¬ª√–°“√
∑’Ëπà“®–‡°‘¥§«“¡‡ ’¬À“¬µàÕ§«“¡¡—Ëπ§ß¢Õßª√–‡∑»À√◊Õ°àÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡µ◊Ëπ
µ√–Àπ°·°àª√–™“™π
(3) πÌ“‡¢â“ Ÿà√–∫∫§Õ¡æ‘«‡µÕ√å´÷Ëß¢âÕ¡Ÿ≈§Õ¡æ‘«‡µÕ√å„¥ Ê Õ—π‡ªìπ§«“¡º‘¥
‡°’Ë¬«°—∫§«“¡¡—Ëπ§ß·Ààß√“™Õ“≥“®—°√À√◊Õ§«“¡º‘¥‡°’Ë¬«°—∫°“√°àÕ°“√√â“¬
µ“¡ª√–¡«≈°ÆÀ¡“¬Õ“≠“
(4) πÌ“‡¢â“ Ÿà√–∫∫§Õ¡æ‘«‡µÕ√å´÷Ëß¢âÕ¡Ÿ≈§Õ¡æ‘«‡µÕ√å„¥ Ê ∑’Ë¡’≈—°…≥–Õ—π≈“¡°
·≈–¢âÕ¡Ÿ≈§Õ¡æ‘«‡µÕ√åπ—Èπª√–™“™π∑—Ë«‰ªÕ“®‡¢â“∂÷ß‰¥â
(5) ‡º¬·æ√àÀ√◊Õ àßµàÕ¢âÕ¡Ÿ≈§Õ¡æ‘«‡µÕ√å‚¥¬√ŸâÕ¬Ÿà·≈â««à“‡ªìπ¢âÕ¡Ÿ≈§Õ¡æ‘«‡µÕ√å
µ“¡ (1), (2), (3) ·≈– (4)
ºŸâ„Àâ∫√‘°“√∑’Ë®ß„® π—∫ πÿπÀ√◊Õ¬‘π¬Õ¡„Àâ°√–∑Ì“§«“¡º‘¥µ“¡¡“µ√“ 14
„π√–∫∫§Õ¡æ‘«‡µÕ√å∑’ËÕ¬Ÿà„π§«“¡§«∫§ÿ¡¢Õßµπ
πÌ“‡¢â“ Ÿà√–∫∫§Õ¡æ‘«‡µÕ√å∑’Ëª√–™“™π∑—Ë«‰ªÕ“®‡¢â“∂÷ß‰¥â´÷Ëß¢âÕ¡Ÿ≈§Õ¡æ‘«‡µÕ√å
∑’Ëª√“°Ø‡ªìπ¿“æ¢ÕßºŸâÕ◊Ëπ ·≈–¿“æπ—Èπ‡°‘¥®“°°“√ √â“ß¢÷Èπ µ—¥µàÕ ‡µ‘¡
À√◊Õ¥—¥·ª≈ß¥â«¬«‘∏’°“√∑“ßÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° åÀ√◊Õ«‘∏’°“√Õ◊Ëπ„¥ ‚¥¬πà“®–∑Ì“„ÀâºŸâπ—Èπ
‡ ’¬™◊ËÕ‡ ’¬ß ∂Ÿ°¥ŸÀ¡‘Ëπ ∂Ÿ°‡°≈’¬¥™—ß À√◊Õ‰¥â√—∫§«“¡Õ—∫Õ“¬

6
7
8
9
10
11
12

13
14

15
16

60

โทษจําคุก

โทษปรับ

6 ‡¥◊Õπ

10,000 ∫“∑

1 ªï

20,000 ∫“∑

2 ªï

40,000 ∫“∑

3 ªï

60,000 ∫“∑

5 ªï

100,000 ∫“∑

5 ªï

100,000 ∫“∑

-

100,000 ∫“∑

10 ªï

200,000 ∫“∑

3-15 ªï

60,000 300,000 ∫“∑

10-20 ªï
1 ªï

20,000 ∫“∑

5 ªï

100,000 ∫“∑

5 ªï

100,000 ∫“∑

3 ªï

60,000 ∫“∑

∑’Ë¡“ : ◊∫§âπ®“° http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/A/027/4.PDF
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มาบตาพุด

…ทุกขทน มลพิษ ทวม

นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดตกเปนประเด็นรอนทางหนาหนังสือพิมพอีกครั้ง ดวยปญหา
มลภาวะจากอุตสาหกรรมที่หนักหนาสาหัสที่สุด ทั้งความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอมในระดับ
ที่ยากเกินเยียวยา และผลกระทบทางสุขภาพ ตามสถิติที่ปรากฏวา ชาวระยองปวยดวย
โรคมะเร็งสูงกวาจังหวัดอื่นๆ กระทั่งมีการเสนอใหประกาศเปน “เขตควบคุมมลพิษ ”
คงถึงเวลาแลวที่รัฐตองทบทวนวา คุมหรือไมกับการที่ตองแลกคุณภาพชีวิตของประชาชน
และความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอม เพียงเพื่อรายไดและตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจ
จากโรงงานอุตสาหกรรม

จากโชติชวงชัชวาลถึงมลพิษ อุตสาหกรรม
°“√§â π æ∫°ä “ ´∏√√¡™“µ‘ „ πÕà “ «‰∑¬·≈–πÌ “ ¢÷È π ¡“„™â ‡ ™‘ ß æ“≥‘ ™ ¬å ‡ ¡◊Ë Õ ªï 2524 ‰¡à ‡ æ’ ¬ ß
æ“ª√–‡∑»‰∑¬‡¢â“ Ÿà§«“¡‚™µ‘™à«ß™—™«“≈µ“¡§Ì“°≈à“«¢Õß æ≈.Õ.‡ª√¡ µ‘≥ Ÿ≈“ππ∑å (π“¬°
√—∞¡πµ√’„π¢≥–π—πÈ ) ·µà¬ß— ‡ªìπ·√ßº≈—° “Ì §—≠∑’‡Ë ª≈’¬Ë π„Àâæπ◊È ∑’™Ë “¬Ωíßò Õà“«‰∑¬∫“ß «à π°≈“¬‡ªìπ
æ◊Èπ∑’ËÕÿµ “À°√√¡ µ“¡‚§√ß°“√æ—≤π“æ◊Èπ∑’Ë™“¬Ωíòß∑–‡≈µ–«—πÕÕ° À√◊Õ∑’Ë§ÿâπÀŸ°—π„π™◊ËÕ
çÕ’ ‡∑‘√åπ´’∫Õ√å¥é (Eastern Seaboard Development Program) ´÷Ëß∫√√®ÿÕ¬Ÿà „π·ºπ
æ—≤π“‡»√…∞°‘®·≈– —ß§¡·Ààß™“µ‘©∫—∫∑’Ë 5 (æ.». 2525-2529)1
‡æ√“–‡ªìπ¥à“π·√°∑’Ë°ä“´∏√√¡™“µ‘‡¥‘π∑“ß¢÷Èπ∫° æ◊Èπ∑’Ë™“¬Ωíòß∑–‡≈¢ÕßµÌ“∫≈¡“∫µ“æÿ¥
ÕÌ “ ‡¿Õ‡¡◊ Õ ß ®— ß À«— ¥ √–¬Õß ®÷ ß ∂Ÿ ° °Ì “ Àπ¥„Àâ ‡ ªì π ‡¡◊ Õ ß»Ÿ π ¬å ° ≈“ß√Õß√— ∫ Õÿ µ “À°√√¡
∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°ä“´∏√√¡™“µ‘∑—ÈßÀ¡¥ Õ“∑‘ Õÿµ “À°√√¡ªî‚µ√‡§¡’ æ≈“ µ‘° ‚√ß·¬°°ä“´
‚√ß°≈—ËππÈ”¡—π √«¡∂÷ßÕÿµ “À°√√¡Àπ—°∑’Ë„™â “√‡§¡’Õ—πµ√“¬„π°√–∫«π°“√º≈‘µ ¿“¬„µâ™◊ËÕ
çπ‘§¡Õÿµ “À°√√¡¡“∫µ“æÿ¥é ´÷Ëß‡√‘Ë¡µâπ°“√æ—≤π“√–¬–·√°¢÷Èπ„πªï 25252 ºà“π√–¬– Õß
·≈–°Ì“≈—ß‡¢â“ Ÿà√–¬–∑’Ë “¡ æ◊Èπ∑’Ë¡“∫µ“æÿ¥ 2 À¡◊Ëπ‰√à „π«—ππ’È ‰¡à‡À≈◊Õ‡§â“‡¥‘¡¢Õß™ÿ¡™π
ª√–¡ßæ◊Èπ∫â“π «πº≈‰¡â «π¬“ßæ“√“ ·≈–‰√à¡—π Ì“ª–À≈—ß„Àâ‡ÀÁπÕ’°µàÕ‰ª·≈â«
61
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™◊ÕË ¢Õß¡“∫µ“æÿ¥®÷ß‡ªìπ∑’√Ë ®Ÿâ °— §Ÿ°à ∫— Õÿµ “À°√√¡∑—π ¡—¬ µ—«‡≈¢°“√≈ß∑ÿπ∑’Ë «¬ß“¡ ·µà‰¡à™“â
‰¡àπ“ππ—° ™◊ËÕ¡“∫µ“æÿ¥·≈–æ◊Èπ∑’ËÕÿµ “À°√√¡„°≈â‡§’¬ß°Á‡√‘Ë¡‡ªìπ∑’Ë°≈à“«¢«—≠„π∑“ßÕ◊Ëπ
‡™àπ ‡¡◊ËÕ “√ª√Õ∑√—Ë«‰À≈®“°∑àÕ àß°ä“´·≈–‚√ß·¬°°ä“´ ªµ∑. „πªï 2532 ‡¡◊ËÕ™“«∫â“π
ª≈«°·¥ß Õ.¡“∫µ“æÿ¥ §—¥§â“π°“√°àÕ √â“ß‚√ß°Ì“®—¥°“°Õÿµ “À°√√¡∫√‘…—∑‡®π‚°â „πªï
2538 √«¡∂÷ß°√≥’≈—°≈Õ∫∑‘Èß¢¬–Õÿµ “À°√√¡¢Õß‡®π‚°â´÷Ëß‡°‘¥¢÷ÈπÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß ∑’Ë‡ªìπ¢à“«
¥—ß®πºŸâ§π‡√‘Ë¡À—π ¡“¡ÕßÕ¬à“ßµ—Èß„®°Á§◊Õ °≈‘Ëπ‡À¡Áπ®“°‚√ß°≈—Ëπ πÈ”¡—π µ“√åªî‚µ√‡≈’¬¡
√’‰øπåπß‘Ë ∑’∑Ë “Ì „Àâ§√Ÿ·≈–π—°‡√’¬πªÉ«¬®πµâÕß¬â“¬‚√ß‡√’¬π¡“∫µ“æÿ¥æ—πæ‘∑¬“§“√ „πªï 2540
‡ªìπµâπ ‰¡à√«¡∂÷ß°√≥’Õÿ∫—µ‘‡Àµÿµà“ßÊ ‡™àπ πÈ”¡—π¥‘∫√—Ë«‰À≈≈ß∑–‡≈ √∂∫√√∑ÿ° “√‡§¡’
æ≈‘°§«Ë” °“√ª≈àÕ¬πÈ”‡ ’¬≈ß·À≈àßπÈ”∏√√¡™“µ‘ ‡æ≈‘ß‰À¡â‚√ßß“π ´÷Ëß‡°‘¥¢÷Èπ‡ªìπ√–¬–
Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß

มลพิษ ทางอากาศเขาขั้น “โคมา”

π‘§¡Õÿµ “À°√√¡¡“∫µ“æÿ¥‡ªìπ ∑’Ë°≈à“«¢«—≠¡“°∑’Ë ÿ¥¢≥–π’È¥â«¬‡√◊ËÕß¡≈æ‘… ∑“ßÕ“°“»
‚¥¬‡©æ“– “√Õ— π µ√“¬ 2 °≈ÿà ¡ °≈ÿà ¡ ·√°§◊ Õ “√Õ‘ π ∑√’ ¬å √ –‡À¬ ·≈–°ä “ ´∑’Ë ‰ ¥â ® “°
°“√‡º“‰À¡â‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß¢Õß‚√ßß“π·≈–‚√ß‰øøÑ“ §◊Õ´—≈‡øÕ√å ‰¥ÕÕ°‰´¥å·≈–‰π‚µ√‡®π
‰¥ÕÕ°‰´¥å ‡ªìπ°≈ÿà¡∑’Ë Õß
®“°°“√‡°Á∫µ—«Õ¬à“ßÕ“°“» √–À«à“ß‡¥◊Õπµÿ≈“§¡-æƒ»®‘°“¬π 2548 °√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…
µ√«® Õ∫æ∫ “√Õ‘π∑√’¬√å –‡À¬ (VOCs-Volatile Organic Compounds) ¡“°°«à“ 40 ™π‘¥
‚¥¬‡ªìπ “√°àÕ¡–‡√Áß 20 ™π‘¥∑’Ëπà“µ°„®°Á§◊Õ ª√‘¡“≥ “√°àÕ¡–‡√Áß®Ì“π«π 19 ™π‘¥ ∑’Ëæ∫
„ππ‘§¡Õÿµ “À°√√¡¡“∫µ“æÿ¥ Ÿß‡°‘π§à“¡“µ√∞“π ‘Ëß·«¥≈âÕ¡√–¥—∫‡ΩÑ“√–«—ß§ÿ≥ ¿“æ
Õ“°“»¢Õß À√—∞Õ‡¡√‘°“ ‡™àπ Õ‚§√≈’π (Acrolein) Ÿß°«à“√–¥—∫‡ΩÑ“√–«—ß 693 ‡∑à“
‰µ√§≈Õ‚√‡Õ∑‘≈π’ (Trichloroethylene) ßŸ °«à“√–¥—∫‡ΩÑ“√–«—ß 498 ‡∑à“ ‡Õ∑‘≈π’ ‰¥§≈Õ‰√¥å
(Ethylene Dichloride) ßŸ °«à“√–¥—∫‡ΩÑ“√–«—ß 256 ‡∑à“ §≈Õ‚√øÕ√å¡ (Chloroform) ßŸ °«à“
√–¥—∫‡ΩÑ“√–«—ß 238 ‡∑à“ ‰«π‘≈§≈Õ‰√¥å (Vinyl Chloride) Ÿß°«à“√–¥—∫‡ΩÑ“√–«—ß 45 ‡∑à“
‡∫π´’π (Benzene) Ÿß°«à“√–¥—∫‡ΩÑ“√–«—ß 31 ‡∑à“ ‡ªìπµâπ (√“¬≈–‡Õ’¬¥¥—ßµ“√“ß∑’Ë 1) ·≈–
ตารางที่ 1 ผลกระทบทางสุขภาพจากสารอินทรียระเหยบางชนิดที่ตรวจพบในพื้นที่มาบตาพุด

สารอินทรียระเหย
อโครลีน
ไตรคลอโรเอทิลีน

เอทิลีน ไดคลอไรด
คลอโรฟอรม
‰«π‘≈§≈Õ‰√¥å
‡∫π´’π

ë
ë
ë
ëë
ëë
ë
ë
ëë
ëë
ë

ผลกระทบทางสุขภาพ
‡ªìπ “√°àÕ¡–‡√Áß ∑Ì“≈“¬µ—∫ √–∫∫À≈Õ¥‡≈◊Õ¥‡≈’È¬ßÀ—«„® ªÕ¥ ¥«ßµ“ ‰µ
‡ªìπ “√°àÕ¡–‡√Áß À“° —¡º— „πª√‘¡“≥¡“°®–°àÕ„Àâ‡°‘¥°“√√–§“¬‡§◊ÕßµàÕµ“ º‘«Àπ—ß ·≈–Õ“®∑Ì“≈“¬
∑“ß‡¥‘πÕ“À“√ µ—∫ ‰µ
À“°À“¬„®À√◊Õ¥Ÿ¥´—∫‡¢â“ Ÿà√à“ß°“¬‡ªìπ√–¬–‡«≈“π“π ®– àßº≈µàÕ√–∫∫ª√– “∑ à«π°≈“ß
‡ªìπ “√°àÕ¡–‡√Áß„π —µ«å √â“ß§«“¡√–§“¬‡§◊Õß√–∫∫∑“ß‡¥‘πÀ“¬„® ª«¥»’√…– §≈◊Ëπ‰ â ·≈–Õ“‡®’¬π
À“° —¡º— ∫àÕ¬ Ê ·≈–‡ªìπ‡«≈“π“π ®–∑Ì“≈“¬µ—∫·≈–‰µ ‡ªìπ “‡Àµÿ¢Õß‚√§¥’´à“π §«“¡¥—π‚≈À‘µµË” º‘«Àπ—ßÕ—°‡ ∫
·≈–‚≈À‘µ®“ß
¡’·π«‚πâ¡«à“®–‡ªìπ “√°àÕ¡–‡√Áß ·≈–‡ªìπµâπ‡Àµÿ§«“¡æ‘°“√¢Õß∑“√°„π§√√¿å
À“° —¡º— ‰Õ√–‡À¬∫àÕ¬ Ê À√◊Õ‡ªìπ‡«≈“π“π Õ“®∑Ì“≈“¬√–∫∫ª√– “∑ à«π°≈“ß À—«„® µ—∫ ·≈–‰µ
À“° —¡º— °—∫ “√∑’ËÕ¬Ÿà „π√Ÿª¢Õß¢Õß‡À≈«®–∑Ì“„Àâº‘«Àπ—ß·Àâß Õ—°‡ ∫ ·≈–¡’°“√√–§“¬‡§◊Õß‡√◊ÈÕ√—ß
‡ªìπ “√°àÕ¡–‡√Áß·≈–¡’º≈µàÕ°“√‡µ‘∫‚µ¢Õß∑“√°„π§√√¿å
‡ªìπ “√°àÕ¡–‡√Áß ‚¥¬®–°àÕ„Àâ‡°‘¥¡–‡√ÁßµàÕ¡πÈ”‡À≈◊Õß ¡–‡√ÁßªÕ¥ ¡–‡√Áß°√–‡æ“–ªí “«– ¡–‡√Áß‡¡Á¥‡≈◊Õ¥
√â“ß§«“¡√–§“¬‡§◊Õß√–∫∫∑“ß‡¥‘πÀ“¬„® °¥√–∫∫ª√– “∑ à«π°≈“ß ª«¥»’√…– ·≈–Õ“‡®’¬π
À“° —¡º— °—∫‡∫π´’π∑’Ë¡’§«“¡‡¢â¡¢âπ Ÿß Õ“®°àÕ„Àâ‡°‘¥º≈°√–∑∫°—∫√–∫∫ ◊∫æ—π∏ÿå
°àÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡º‘¥ª°µ‘¢Õß‡¡Á¥‡≈◊Õ¥¢“« ∑Ì“≈“¬‡´≈≈å‡¡Á¥‡≈◊Õ¥ àßº≈°√–∑∫µàÕ√–∫∫¿Ÿ¡‘§ÿâ¡°—π ·≈–°àÕ„Àâ‡°‘¥¿“«–
‚≈À‘µ®“ß ‡π◊ËÕß®“°¡’ƒ∑∏‘Ï∑Ì“≈“¬‰¢°√–¥Ÿ°´÷Ëß¡’Àπâ“∑’Ëº≈‘µ‡¡Á¥‡≈◊Õ¥
À“° —¡º— „π√–¬–¬“« ®–∑Ì“„Àâ‡°‘¥º◊Ëπ·¥ß º‘«Àπ—ß·Àâß-Õ—°‡ ∫ °àÕº≈°√–∑∫µàÕª≈“¬ª√– “∑·≈–‰¢ —πÀ≈—ß
∑Ì“„Àâ‡°‘¥Õ“°“√ª«¥»’√…–·≈–§«“¡®Ì“‡≈Õ–‡≈◊Õπ

∑’Ë¡“: ‡¥™√—µ ÿ¢°Ì“‡π‘¥, »ÿ¿°‘® π—π∑–«√°“√ ·≈–«‘¿«“ ™◊Ëπ™‘µ. 2550. ·≈–‡°»“ π‘Ë¡√–Àß…å. 2550.
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§π à « π„À≠à ‰ ¡à ∑ √“∫«à “ ·µà ≈ –ªï ‚ √ßß“πÕÿ µ “À°√√¡µà “ ßÊ
„ππ‘ § ¡Õÿ µ “À°√√¡¡“∫µ“æÿ¥„™â ‰«π‘≈§≈Õ‰√¥å√«¡°—π∂÷ß
610,000 µ— π „™â ‡ ∫π´’ π √«¡°— π ¡“°°«à “ 600,000 µ— π
„™â‡Õ∑‘≈’π‰¥§≈Õ‰√¥å√«¡°—π¡“°°«à“ 250,000 µ—π3
à«π°ä“´´—≈‡øÕ√å‰¥ÕÕ°‰´¥å·≈–°ä“´‰π‚µ√‡®π‰¥ÕÕ°‰´¥åπ—Èπ
®“°°“√ª√–‡¡‘ π »— ° ¬¿“æ°“√√Õß√— ∫ ¡≈æ‘ … ∑“ßÕ“°“»
¥â«¬¢âÕ¡Ÿ≈Õ—µ√“°“√√–∫“¬®√‘ß®“°‚√ßß“πµà“ßÊ „π¡“∫µ“æÿ¥
„π∫“ß™à«ß‡«≈“æ∫«à“°ä“´∑—Èß Õß™π‘¥¡’§«“¡‡¢â¡¢âπ Ÿß‡°‘π°«à“
§à“¡“µ√∞“π§ÿ≥¿“æÕ“°“»4 ¡’‚√ß‰øøÑ“ 5-6 ·Ààß ∑’Ë‡ªìπ
µ—«ª≈àÕ¬¡≈æ‘…∑“ßÕ“°“»¡“°∑’Ë ¥ÿ ‚¥¬ª≈àÕ¬´—≈‡øÕ√å‰¥ÕÕ°‰´¥å
¡“°°«à“√âÕ¬≈– 80 ¢Õßª√‘¡“≥°ä“´¥—ß°≈à“«∑’Ë∑ÿ°‚√ßß“π
ª≈àÕ¬√«¡°—π5 ∑’√Ë “â ¬∑’Ë ¥ÿ ‡ÀÁπ®–‡ªìπ‚√ß‰øøÑ“∂à“πÀ‘π¢π“¥„À≠à
¢Õß∫’·Õ≈´’æ’ ∑’Ëª≈àÕ¬°ä“´´—≈‡øÕ√å ‰¥ÕÕ°‰´¥å Ÿß∂÷ß 1,000
°√—¡µàÕ«‘π“∑’ ´÷Ëß§‘¥‡ªìπ§√÷ËßÀπ÷Ëß¢Õß°“√ª≈àÕ¬∑—ÈßÀ¡¥„πæ◊Èπ∑’Ë
¡“∫µ“æÿ¥
à«π‰π‚µ√‡®π‰¥ÕÕ°‰´¥å ‚√ß‰øøÑ“∂à“πÀ‘π∫’·Õ≈´’æ’¡’Õ—µ√“
°“√ª≈àÕ¬ Ÿß ÿ¥ª√–¡“≥ 680 °√—¡µàÕ«‘π“∑’ §‘¥‡ªìπ 1 „π 3
¢Õß°“√ª≈à Õ ¬∑—È ß À¡¥„πæ◊È π ∑’Ë ¡ “∫µ“æÿ ¥ √Õß≈ß¡“‡ªì π
‚√ß‰øøÑ“°ä“´∏√√¡™“µ‘¢Õß∫√‘…—∑ º≈‘µ‰øøÑ“ ®Ì“°—¥ ´÷Ëßª≈àÕ¬
„πÕ—µ√“ 458 °√—¡µàÕ«‘π“∑’ À√◊Õ√âÕ¬≈– 21 ¢Õß°“√ª≈àÕ¬
∑—ÈßÀ¡¥„πæ◊Èπ∑’Ë¡“∫µ“æÿ¥6
°ä“´®“°°“√‡º“‰À¡â‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß‰¡à‡æ’¬ß √â“ßªí≠À“„Àâ°—∫√–∫∫
∑“ß‡¥‘π À“¬„®¢Õß™“«∫â“π ·µà¬—ß‡≈àπß“π™ÿ¡™π„°≈â‡§’¬ß
„π√Ÿª¢ÕßΩπ°√¥ ‡°…µ√°√º¡ ’¥Õ°‡≈“´÷Ëß∑Ì“ «πÕ¬Ÿà∑’Ë√–¬Õß
¡“∑—Èß™’«‘µ ‡ªî¥‡º¬«à“ çº≈‰¡â∑’ËÕÕ°™àÕ‡≈Á°Ê ª≈“¬°‘Ëß ‡™àπ
¡–¡à«ß ≈‘Èπ®’Ë ÕÕ°¥Õ°·µà‰¡àµ‘¥º≈ ¡–ª√“ßÕÕ°¥Õ°‰¥â 3 «—π
°Á¥Ì“À¡¥ ·§àΩπ‚ª√¬≈ß¡“‡≈Á°πâÕ¬æ◊™„∫ÕàÕπÕ¬à“ß°–‡æ√“
‚À√–æ“ °Á„∫‰À¡â¥Ì“‡À¡◊ÕππÈ”√âÕπ≈«°é7
πÕ°®“°π’È ¬— ß ª√“°Ø¡≈æ‘ … „π√Ÿ ª ¢ÕßΩÿÉ π ¢’È ‡ ∂â “ ´÷Ë ß ™“«∫â “ π
„π™ÿ¡™π√Õ∫π‘§¡Õÿµ “À°√√¡¡“∫µ“æÿ¥‡™◊ËÕ«à“ à«πÀπ÷Ëß‡ªìπ
º≈¡“®“°°“√„™â∂à“πÀ‘π„π‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡

คุณภาพน้ำวิกฤต ขยะอันตรายเกลื่อน
ªí≠À“ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡∑’Ë√ÿπ·√ßÕ—π¥—∫∂—¥¡“πà“®–‡ªìπ‡√◊ËÕß¢Õß
¡≈æ‘…∑“ßπÈ” ·¡â®–¡’√–∫∫∫Ì“∫—¥πÈ”‡ ¬’ ¿“¬„ππ‘§¡Õÿµ “À°√√¡
¡“∫µ“æÿ¥Õ¬Ÿ·à ≈â« ·µà·À≈àßπÈ”µ“¡∏√√¡™“µ‘∑ß—È §ÿ≥¿“æπÈ”º‘«¥‘π
·≈–§ÿ≥¿“æπÈ”∑–‡≈™“¬Ωíßò °Á‡ Õ◊Ë ¡‚∑√¡≈ßÕ¬à“ß¡“° °“√µ√«®«—¥
§ÿ≥¿“æπÈ”º‘«¥‘π¢Õß°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…· ¥ß„Àâ‡ÀÁπ«à“ª√‘¡“≥
§«“¡ °ª√°„π√ŸªÕ‘π∑√’¬å “√ (BOD) ·≈–ª√‘¡“≥§«“¡‡¢â¡¢âπ
¢Õß‚≈À–Àπ—° ‡™àπ ∑Õß·¥ß ·¡ß°“π’ π‘‡°‘≈ “√ÀπŸ ¡’§à“
Ÿß‡°‘π§à“¡“µ√∞“π8
Õ“¿“ À«—ß‡°’¬√µ‘ ®“°¡À“«‘∑¬“≈—¬√—ß µ‘ ‰¥â»°÷ …“°“√ªπ‡ªóÕô π
¢Õß‚≈À–Àπ—°„π·À≈àßπÈ”¢Õß™ÿ¡™π 25 ·Ààß„π‡¢µ‡∑»∫“≈
¡“∫µ“æÿ¥ ‚¥¬«‘‡§√“–Àåµ—«Õ¬à“ßπÈ”®Ì“π«π 77 µ—«Õ¬à“ß ∑’Ë‡°Á∫
¡“®“°∫àÕπÈ”µ◊Èπ πÈ” √– ·≈–πÈ”∫“¥“≈ √–À«à“ß«—π∑’Ë 26-27
æƒ»®‘°“¬π 2548 ·≈– 4-5 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2549 æ∫«à“ ¡’°“√
ªπ‡ªóôÕπ¢Õß‚≈À–Àπ—°‡°‘π§à“¡“µ√∞“π9 (µ“√“ß∑’Ë 2)
∑—ÈßπÈ”Ωπ∑’Ë°≈“¬‡ªìπΩπ°√¥ ·≈–πÈ”∫àÕ∑’Ëªπ‡ªóôÕπ‚≈À–Àπ—°
À≈“°™π‘¥ ßà ≠
— ≠“≥‡µ◊Õπ«à“ ·À≈àßπÈ”∏√√¡™“µ‘„π¡“∫µ“æÿ¥
‰¡à‡À¡“– Ì“À√—∫°“√∫√‘‚ ¿§Õ’°µàÕ‰ª·≈â« ‡æÁ≠‚©¡ ·´àµ—Èß
ºŸâª√– “πß“π°≈ÿà¡»÷°…“·≈–√≥√ß§å¡≈¿“«–Õÿµ “À°√√¡
„Àâ§«“¡‡ÀÁπ«à“ çπÈ”‡ªìπ ªí®®—¬æ◊Èπ∞“π Ì“À√—∫°“√¥Ì“√ß™’«‘µ
°“√∑’Ë™ÿ¡™π 25 ·Ààß „πæ◊Èπ ∑’Ë¡“∫µ“æÿ¥µâÕß´◊ÈÕπÈ”¥◊Ë¡·≈–
‰¡à¡π’ ”È ª√–ª“„™â –∑âÕπ„Àâ‡ÀÁπ∂÷ß§«“¡‰¡à‡ªìπ∏√√¡„π ß— §¡é10
°“√ªπ‡ªóôÕπ‚≈À–Àπ—°„π·À≈àßπÈ”®◊¥¬àÕ¡ àßº≈µàÕ§ÿ≥ ¿“æ
πÈ”∑–‡≈™“¬ΩíòßÕ¬à“ßÀ≈’°‡≈’Ë¬ß‰¡à ‰¥â ∑—Èß¬—ß°√–∑∫‡ªìπ≈Ÿ°‚´à
µà Õ‰ª∂÷ ß ‘Ë ß ¡’ ™’ «‘ µ„π∑–‡≈ ‡°‘ ¥ ªí ≠ À“°“√ – ¡‚≈À–Àπ— °
„π —µ«åÀπâ“¥‘π ÀÕ¬ ª≈“ ·≈–ªí≠À“·æ≈ß°åµÕπ∫Ÿ¡
¢Õß‡ ’¬Õ—πµ√“¬‡ªìπÕ’°Àπ÷Ëß¡≈æ‘… ∑’Ë ‰¡àÕ“®¡Õß¢â“¡ ≈Ì“æ—ß
π‘§¡Õÿµ “À°√√¡¡“∫µ“æÿ¥‡æ’¬ß·Ààß‡¥’¬«°Á √â“ß¢¬–æ‘…¡“°
∂÷ ß ‡¥◊ Õ π≈– 22,000 µ— π 11 ªí ≠ À“π’È ¢ ¬“¬„À≠à ¢÷È π ‡√◊Ë Õ ¬Ê
·µà‡π◊ÕË ß®“° ∂“π∑’°Ë “Ì ®—¥¢¬–æ‘…„ππ‘§¡Õÿµ “À°√√¡¡“∫µ“æÿ¥
¡’Õ¬Ÿà®Ì“°—¥ Õ’°∑—Èß°“√®—¥°“√¢Õß‡ ’¬Õ—πµ√“¬¥â«¬«‘∏’∑’Ë∂Ÿ°µâÕß

ตารางที่ 2 ปริมาณโลหะหนักของตัวอยางน้ำจากชุมชนมาบตาพุด อําเภอเมือง จังหวัดระยอง

™π‘¥¢Õß
‚≈À–Àπ—°

·§¥‡¡’¬¡
‡À≈Á°
·¡ß°“π’
µ–°—Ë«
—ß°– ’

®Ì“π«πµ—«Õ¬à“ß∑’Ë¡’
ªπ‡ªóôÕπ‚≈À–Àπ—°
‡°‘π§à“¡“µ√∞“π

65
40
29
28
1

ª√‘¡“≥ (¡‘≈≈‘°√—¡/≈‘µ√)
§à“
¡“µ√∞“π*

0.005
0.5
0.3
0.05
5

§à“‡©≈’Ë¬¢Õß
°“√ªπ‡ªóôÕπ

§à“ Ÿß ÿ¥
¢Õß°“√ªπ‡ªóôÕπ

§à“µË” ÿ¥
¢Õß°“√ªπ‡ªóôÕπ

0.023
2.969
0.610
0.108
0.762

0.030
75.717
10.301
2.329
49.237

0.0030
0.0139
0.0050
0.0007
0.0009

®Ì“π«π‡∑à“∑’Ë‡°‘π¡“µ√∞“π
(§‘¥®“°§à“ Ÿß ÿ¥¢Õß°“√
ªπ‡ªóôÕπ)

6
151
34
47
10

À¡“¬‡Àµÿ : * §à“¡“µ√∞“π„π∑’Ëπ’È§◊Õ§à“¡“µ√∞“π§ÿ≥¿“æπÈ”Õÿª‚¿§-∫√‘‚¿§„π™π∫∑¢Õß§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√‚§√ß°“√®—¥„Àâ¡’πÈ” –Õ“¥
„π™π∫∑∑—Ë«ª√–‡∑» ªï 2531
63
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°Á¡§’ “à „™â®“à ¬ ßŸ ¡“° °“√µ√«® Õ∫∑’Ë‰¡à√¥— °ÿ¡‡¢â¡ß«¥®÷ß°≈“¬‡ªìπ
™à Õ ß‚À«à ∑’Ë πÌ “‰ª Ÿà ° “√≈— ° ≈Õ∫∑‘È ß °“°¢Õß‡ ’ ¬ Õ— π µ√“¬®“°
Õÿµ “À°√√¡„πæ◊Èπ∑’Ë “∏“√≥– ∑—Èß„π™ÿ¡™π√Õ∫Ê ¡“∫µ“æÿ¥
·≈–æ◊Èπ∑’Ë‰°≈ÕÕ°‰ªÕ¬à“ßÕÌ“‡¿Õ»√’√“™“ ®—ßÀ«—¥™≈∫ÿ√12’
¢âÕ¡Ÿ≈‡À≈à“π’È¡’πÈ”Àπ—°æÕ∑’Ë®– √ÿª ‰¥â«à“ ¡“∫µ“æÿ¥‡ªìπæ◊Èπ∑’Ë
‡ ¬’Ë ß¿—¬¥â“π¡≈æ‘…Õÿµ “À°√√¡¡“°∑’Ë ¥ÿ „πª√–‡∑»‰∑¬ ·µà∑«à“
¡“π µ—Èß∑Õß∑«’ √ÕßºŸâ«à“°“√ °πÕ. ΩÉ“¬°‘®°“√æ‘‡»… °Á¬—ß
¬◊ π ¬— π «à “ ç∑’Ë ¡ “∫µ“æÿ ¥ ‡√“‰¡à ‡ §¬¡’ ªí ≠ À“‡√◊Ë Õ ßπÈ ” ‡ ’ ¬
à « π‡√◊Ë Õ ßÕ“°“»π—È π °“√µ√«®«— ¥‰¡à ‡ °‘ π §à “ ¡“µ√∞“π‡≈¬
— ° §√—È ß ‡¥’ ¬ « º¡§‘ ¥ «à “ Õ“°“»∑’Ë ¡ “∫µ“æÿ ¥ ∫√‘ ÿ ∑ ∏‘Ï ° «à “
„π°√ÿß‡∑æœ ‡ ’¬Õ’°é13

∑’Ë Ÿ ß °«à “ §à “ ‡©≈’Ë ¬ ¢Õß∑—È ß ª√–‡∑»∂÷ ß 5 ‡∑à “ Õ— µ √“ºŸâ ªÉ « ¬
‚√§ÀπÕß„π∑’‡Ë æ‘¡Ë ¢÷πÈ ®πµ‘¥Õ—π¥—∫ 3 ¢Õßª√–‡∑» ·≈–¡“°°«à“
§à“‡©≈’Ë¬¢Õß∑—Èßª√–‡∑»ª√–¡“≥ 4 ‡∑à“ Õ—µ√“ºŸâªÉ«¬¥â«¬‚√§
¿“«–·ª√ª√«π∑“ß®‘µ°Á¡·’ π«‚πâ¡‡æ‘¡Ë ¢÷πÈ ·≈–Õ—µ√“°“√¶à“µ—«µ“¬
„π®—ßÀ«—¥√–¬Õß§‘¥‡ªìπ 72.17 §π µàÕª√–™“°√· π§π
‡ªì π µ— « ‡≈¢ Ÿ ß ∑’Ë ÿ ¥ „πª√–‡∑» Ÿ ß °«à “ Õ— µ √“‡©≈’Ë ¬ ¢Õß
∑—Èßª√–‡∑»∂÷ß 11 ‡∑à“16

มะเร็งรุมเรา คุณภาพชีวิตโดนรุมทึ้ง
‡¡Á¥‡ß‘π¡À“»“≈®“°°“√æ—≤π“¿“§Õÿµ “À°√√¡ ∑Ì“„Àâµ—«‡≈¢
º≈‘µ¿—≥±å¡«≈√«¡µàÕÀ—«¢Õß®—ßÀ«—¥√–¬Õß Ÿß∑’Ë ÿ¥„πª√–‡∑»
‚¥¬„πªï 2550 º≈‘µ¿—≥±å¡«≈√«¡µàÕÀ—«¢Õß®—ßÀ«—¥√–¬Õß
‚¥¬‡©≈’Ë¬‡∑à“°—∫ 850,253 ∫“∑ Ÿß°«à“º≈‘µ¿—≥±å¡«≈√«¡
¿“¬„πª√–‡∑»‡©≈’Ë¬µàÕÀ—«¢Õß∑—Èßª√–‡∑» (109,440 ∫“∑)
ª√–¡“≥ 8 ‡∑à“ ∑«à“§ÿ≥¿“æ™’«‘µ¢Õß™“«√–¬Õß°≈—∫∂¥∂Õ¬
≈ß‡√◊ËÕ¬Ê ‰¡à‡æ’¬ß§«“¡∫Õ∫™È”Õ—πÀπ—°Àπà«ß¢Õß ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
·µà¬—ß√«¡∂÷ß ÿ¢¿“«–¢Õßª√–™“™πÕ¬à“ß√ÿπ·√ß
º≈°“√»÷°…“Õÿ∫µ— °‘ “√≥å¢Õß‚√§¡–‡√Áß„πªï 2544-2546 √–∫ÿ«“à
¥— «à π¢Õß°“√‡°‘¥‚√§¡–‡√Áß„π®—ßÀ«—¥√–¬Õß¡’·π«‚πâ¡‡æ‘¡Ë ¢÷πÈ
®“°°“√»÷°…“„π™à«ßªï 2540-2543 ª√–¡“≥ 1-2 ‡∑à“ ·≈–
‡¡◊ËÕæ‘®“√≥“‡©æ“–„π‡¢µÕÌ“‡¿Õ‡¡◊Õß°Áæ∫«à“ ª√–™“™πªÉ«¬
‡ªìπ‚√§¡–‡√ÁßªÕ¥¡“°∑’Ë ÿ¥ √Õß≈ß¡“‡ªìπ¡–‡√Áßµ—∫ ¡–‡√Áß
À≈Õ¥Õ“À“√ ¡–‡√Áß°√–‡æ“–ªí “«– ·≈–¡–‡√Áß‡¡Á¥‡≈◊Õ¥¢“«
‡æ™√√‘ π ∑√å »√’ «— ≤ π°ÿ ≈ ∑’Ë ª √÷ ° …“ ∂“∫— π ¡–‡√Á ß ·Àà ß ™“µ‘
´÷ßË ‡ªìπºŸ∑â “Ì °“√»÷°…“«‘®¬— ¥—ß°≈à“« ¬Õ¡√—∫«à“ ç‚√§¡–‡√Áß‡°‘¥‰¥â
®“°À≈“¬ “‡Àµÿ ∑—ßÈ Õ“À“√ æ—π∏ÿ°√√¡ æƒµ‘°√√¡∑“ß¥â“π ¢ÿ ¿“æ
·µà ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡·≈–¡≈æ‘…∑“ßÕ“°“»°Á‡ªìπªí®®—¬ “Ì §—≠∑’Ë ßà º≈„Àâ
·π«‚πâ¡°“√‡®Á∫ªÉ«¬‡æ‘Ë¡¢÷Èπ¥â«¬‡™àπ°—π Ì“À√—∫§π√–¬Õß·≈â«
“√Õ‘ π ∑√’ ¬å √ –‡À¬·≈– “√‡§¡’ ® “°‚√ßß“πÕÿ µ “À°√√¡
°Á∑Ì“„Àâæ«°‡¢“¡’§«“¡‡ ’Ë¬ß¡“°°«à“æ◊Èπ∑’ËÕ◊ËπÊé14
‘Ëß∑’ËÕÿµ “À°√√¡∑‘Èß‰«â „Àâ™“«√–¬ÕßπÕ°®“°µ—«‡≈¢Õ≈—ß°“√
∑“ß‡»√…∞°‘ ® ·≈–‚√§¡–‡√Á ß ·≈â « ¬— ß æ∫«à “ ®Ì “ π«πºŸâ ªÉ « ¬
„π®—ßÀ«—¥√–¬Õß∑’Ë√Ÿª√à“ßº‘¥ª°µ‘·µà°Ì“‡π‘¥ æ‘°“√·µà°Ì“‡π‘¥
·≈–‚§√‚¡‚´¡º‘¥ª°µ‘‡æ‘Ë¡¢÷Èπ¡“°°«à“ 3 ‡∑à“„π™à«ßªï 25402548 §«“¡º‘¥ª°µ‘‡À≈à“π’È —¡æ—π∏å°—∫°“√‰¥â√—∫ “√Õ‘π∑√’¬å
√–‡À¬‡¢â“ Ÿà√à“ß°“¬15
πÕ°®“°π’È ¬— ß æ∫«à “ ‚√§µ‘ ¥ µà Õ ∑“ß‡æ» — ¡ æ— π ∏å „ π®— ß À«— ¥
√–¬Õß¡’·π«‚πâ¡‡æ‘Ë¡¢÷Èπ ‰¡à«à“®–‡ªìπÕ—µ√“ºŸâªÉ«¬‡Õ¥ å√“¬„À¡à

การเยียวยามาบตาพุด: เลี้ยงไข หรือไมรักษา
«‘ ° ƒµ¡≈¿“«–®“°Õÿ µ “À°√√¡°√–µÿâ π „Àâ ° √–∑√«ß
∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡‡ πÕ„Àâ§≥–°√√¡°“√
‘Ë ß ·«¥≈â Õ ¡·Àà ß ™“µ‘ ª√–°“»„Àâ µÌ “ ∫≈¡“∫µ“æÿ ¥ ‡ªì π ‡¢µ
§«∫§ÿ¡¡≈æ‘… ‚¥¬À«—ß«à“®– √â“ß¡“µ√°“√§«∫§ÿ¡ªí≠À“∑’πË ∫— «—π
®–√ÿπ·√ß¡“°¢÷Èπ‡√◊ËÕ¬Ê
∑«à“ °“√ª√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘π—¥æ‘‡»…
„π«— π ∑’Ë 11 ¡°√“§¡ 2550 ´÷Ë ß ¡’ ‚ ¶…‘ µ ªíô π ‡ªïò ¬ ¡√— … Æå
√Õßπ“¬°√—∞¡πµ√’·≈–√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ßÕÿµ “À°√√¡
„π¢≥–π—Èπ ‡ªìπª√–∏“π µÕ∫ πÕß§«“¡√ÿπ·√ß¢Õßªí≠À“
¥â«¬°“√·µàßµ—Èß§≥–Õπÿ°√√¡°“√ 2 ™ÿ¥ »÷°…“§«“¡ —¡æ—π∏å
√–À«à“ß ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õßª√–™“™π°—∫ª√‘¡“≥ “√Õ‘π∑√’¬å
√–‡À¬∑’Ëª≈àÕ¬®“°π‘§¡Õÿµ “À°√√¡¡“∫µ“æÿ¥ °Ì“Àπ¥§à“
¡“µ√∞“π∑’Ëª≈Õ¥¿—¬¢Õß “√Õ‘π∑√’¬å√–‡À¬∑’ËÕ“® àßº≈°√–∑∫
µàÕ ÿ¢¿“æ √«¡∑—Èß°Ì“Àπ¥·ºπß“π √–¬–‡«≈“ ·≈–√–∫∫
µ‘¥µ“¡ª√–‡¡‘πº≈ ·≈–À“¡“µ√°“√≈¥ “√Õ‘π ∑√’¬å√–‡À¬
À“°‰¡à Ì “ ‡√Á ® µ“¡‡ªÑ “ À¡“¬¿“¬„π 1 ªï §≥–°√√¡°“√
‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘®÷ß®–ª√–°“»‡ªìπ‡¢µ§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…17
∑à“∑’¢Õß¿“§√—∞µ√ß¢â“¡°—∫§«“¡µâÕß°“√¢Õß™“«∫â“π‚¥¬ π‘È ‡™‘ß
æ«°‡¢“Õ¬“°„Àâ√∞— ∫“≈‡√àßª√–°“»‡¢µ§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…‚¥¬‰¡àµÕâ ß√Õ
º≈°“√»÷°…“ ‡æ√“–‡√◊ËÕß¢Õß ÿ¢¿“æπ—Èπ√Õ‰¡à‰¥âÕ’°·≈â«18
µâπ‡¥◊Õπ°ÿ¡¿“æ—π∏å ‚¶…‘µ ªíôπ‡ªïò¬¡√—…Æå √Õßπ“¬°√—∞¡πµ√’
„π¢≥–π—Èπ ¡’§Ì“ —Ëß™–≈Õ‚§√ß°“√≈ß∑ÿπ∑—Èß„π·≈–πÕ°π‘§¡
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Õÿµ “À°√√¡¡“∫µ“æÿ¥ √«¡ 10 ‚§√ß°“√ ∑’ËÕ¬Ÿà√–À«à“ß
¢ÕÕπÿ¡—µ‘√“¬ß“πº≈°√–∑∫ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ √«¡∂÷ß‚§√ß°“√¢¬“¬
°“√≈ß∑ÿπÕÿµ “À°√√¡ªî‚µ√‡§¡’‡ø 3 ÕÕ°‰ªÕ¬à“ß‰¡à¡’
°Ì“Àπ¥19
ª≈“¬‡¥◊ Õ π°ÿ ¡ ¿“æ— π ∏å 2550 ∑’Ë ª √–™ÿ ¡ §≥–°√√¡°“√
‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘¡’¡µ‘‡ÀÁπ™Õ∫°“√°Ì“Àπ¥§à“¡“µ√∞“π¢Õß
“√Õ‘π∑√’¬å√–‡À¬ßà“¬ 9 ™π‘¥20 ‰¥â·°à
1) ‡∫π´’π µâÕß‰¡à‡°‘π 1.7 ‰¡‚§√°√—¡µàÕ≈Ÿ°∫“»°å‡¡µ√
2) ‰«π‘≈§≈Õ‰√¥å µâÕß‰¡à‡°‘π 10 ‰¡‚§√°√—¡µàÕ≈Ÿ°∫“»°å‡¡µ√
3) ‰¥§≈Õ‚√Õ’‡∑π µâÕß‰¡à‡°‘π 0.4 ‰¡‚§√°√—¡µàÕ≈Ÿ°∫“»°å‡¡µ√
4) ‰µ√§≈Õ‚√‡Õ∑∏‘ ≈’ π µâ Õ ß‰¡à ‡ °‘ π 23 ‰¡‚§√°√— ¡
µàÕ≈Ÿ°∫“»°å‡¡µ√
5) ‰¥§≈Õ‚√¡’‡∑π µâÕß‰¡à‡°‘π 22 ‰¡‚§√°√—¡µàÕ≈Ÿ°∫“»°å‡¡µ√
6) ‰¥§≈Õ‚√‚æ√‡æπ µâÕß‰¡à‡°‘π 4 ‰¡‚§√°√—¡µàÕ≈Ÿ°∫“»°å‡¡µ√
7) ‡µµ√–§≈Õ‚√‡Õ∑∏‘≈’π µâÕß‰¡à‡°‘π 200 ‰¡‚§√°√—¡
µàÕ≈Ÿ°∫“»°å‡¡µ√
8) §≈Õ‚√øÕ√å¡ µâÕß‰¡à‡°‘π 0.43 ‰¡‚§√°√—¡µàÕ≈Ÿ°∫“»°å‡¡µ√
9) ∫‘«∑“‰¥Õ’π µâÕß‰¡à‡°‘π 0.33 ‰¡‚§√°√—¡µàÕ≈Ÿ°∫“»°å‡¡µ√
à«π·ºπªØ‘∫—µ‘°“√≈¥·≈–¢®—¥¡≈æ‘…„πæ◊Èπ∑’Ë®—ßÀ«—¥√–¬Õß
æ.». 2550-2554 ºà“π§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫¥â«¬«ß‡ß‘π 22,772 ≈â“π∫“∑
¡’‡ß‘π∑ÿπª√–‡¥‘¡°âÕπ·√° 9,834 ≈â“π∫“∑ ‡ªìπß∫ª√–¡“≥
®“°¿“§√—∞ 1,033 ≈â“π∫“∑ ®“°ºŸªâ √–°Õ∫°“√ 6,222 ≈â“π∫“∑
·≈–®“° °πÕ. Õ’° 80 ≈â“π∫“∑21
·µà ¬— ß‰¡à ∑— π ®–§√∫°Ì “ Àπ¥ 1 ªï æ≈.Õ. ÿ √¬ÿ ∑ ∏å ®ÿ ≈ “ππ∑å
π“¬°√—∞¡πµ√’„π¢≥–π—πÈ ≈ßæ◊πÈ ∑’µË √«®‡¬’¬Ë ¡π‘§¡Õÿµ “À°√√¡
«—π∑’Ë 23 æƒ…¿“§¡ 2550 °àÕπ¬◊π¬—π«à“ ç®–‰¡à¡’°“√ª√–°“»
„Àâ®—ßÀ«—¥√–¬Õß‡ªìπ‡¢µ§«∫§ÿ¡¡≈æ‘… ‡æ√“–Õ“®‡°‘¥º≈‡ ’¬
¡“°°«à“º≈¥’é æ√âÕ¡„Àâ‡Àµÿº≈«à“ ¡≈æ‘…≈¥≈ß®π∂÷ß√–¥—∫
∑’Ëπà“æÕ„®·≈–‡°‘π°«à“‡ªÑ“À¡“¬∑’Ëµ—Èß‰«â ∑Ì“„Àâ “¡“√∂Õπÿ¡—µ‘
‚§√ß°“√„À¡àÊ ‡¢â“¡“≈ß∑ÿπ‰¥â·≈â« ·µàµÕâ ß¥Ì“‡π‘π°“√≈¥¡≈æ‘…
µàÕ‰ª®π§√∫°Ì“Àπ¥ªï 255422 Õ’°‰¡à°«’Ë π— ∂—¥¡“ §≥–°√√¡°“√
‘Ë ß ·«¥≈â Õ ¡·Àà ß ™“µ‘ °Á ¡’ ¡ µ‘ Õ¥§≈â Õ ß°— ∫ §Ì “ æŸ ¥ ¢Õßπ“¬°
√— ∞ ¡πµ√’ 23 √â “ ß§«“¡º‘ ¥ À«— ß Õ¬à “ ß¡“°„Àâ °— ∫ ™“«√–¬Õß
∑’Ë√Õ§Õ¬°“√·°âªí≠À“∑’Ë®√‘ß®—ß·≈–‡ªìπ√Ÿª∏√√¡
‡¡◊ËÕÀ¡¥§«“¡À«—ß®“°¿“§√—∞ ™“«√–¬Õß°«à“ 5,000 §π°Á‰¥â
√«¡µ—«°—π∫π∂ππ ¢ÿ ¡ÿ «‘∑ ‡¡◊ÕË «—π∑’Ë 4 °—π¬“¬π 2550 ‡æ◊ÕË µàÕµâ“π
‚√ß‰øøÑ “ ∂à “ πÀ‘ π ¢Õß∫√‘ …— ∑ ‰ÕÕ“√å æ’ ´’ ®Ì “ °— ¥ (¡À“™π)
´÷Ëß°Ì“≈—ßÕ¬Ÿà „π¢—ÈπµÕπ°“√¬◊Ëπ´Õßª√–¡Ÿ≈ °“√ªî¥∂ππª√–∑â«ß
¬°‡≈‘°„π«—π√ÿàß¢÷Èπ‡¡◊ËÕ°√–∑√«ßæ≈—ßß“π¬◊π¬—π«à“ ¬—ß‰¡à¡’°“√

Õπÿ≠“µ‚§√ß°“√ ·≈–ºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥√–¬Õß √—∫Õ“ “
πÌ“¢âÕ‡ πÕ¢Õß™“«∫â“π‰ªª√– “π°—∫ºŸâ∫√‘À“√¢Õß‰ÕÕ“√åæ’´24’
≈à“ ÿ¥√—∞∫“≈‡¥‘πÀπâ“¢¬“¬°“√≈ß∑ÿπªî‚µ√‡§¡’‡ø 3 ¥â«¬°“√
Õπÿ¡—µ‘„Àâ¡’°“√°àÕ √â“ß‚√ßß“π„πæ◊Èπ∑’Ëπ’ÈÕ’° 12 ‚§√ß°“√·≈–
‚√ß‰øøÑ“∂à“πÀ‘π¢Õß∫√‘…—∑‚°≈«Õ’° 1 ·Ààß
ÿæ—≤πå À«—ß«ß»å«—≤π“ Õ∏‘∫¥’°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘… ·∂≈ß∂÷ß°“√
·°â‰¢ªí≠À“¡“∫µ“æÿ¥„π™à«ß àß∑â“¬ª≈“¬ªï 2550 «à“ §◊∫Àπâ“
‰ª¡“° “√Õ‘π∑√’¬√å –‡À¬„π∫√√¬“°“»µ√«®«—¥§à“§«“¡‡¢â¡¢âπ
≈¥≈ßÕ¬à“ß‡ÀÁπ‰¥â™—¥ æ√âÕ¡°—∫¬È”«à“°ä“´´—≈‡øÕ√å‰¥ÕÕ°‰´¥å
·≈–‰π‚µ√‡®π‰¥ÕÕ°‰´¥å®–≈¥≈ß„πªï 2551 ¿“¬„µâ‡ß◊ËÕπ‰¢
°“√ª√—∫≈¥Õ—µ√“°“√√–∫“¬¡≈æ‘… ∑’Ë°Ì“Àπ¥„Àâ‚§√ß°“√„À¡à
À√◊Õ‚§√ß°“√∑’Ë¢¬“¬°“√º≈‘µ “¡“√∂√–∫“¬¡≈æ‘…‰¥â ‰¡à‡°‘π
√âÕ¬≈– 80 ¢Õßª√‘¡“≥¡≈æ‘…∑’Ë≈¥≈ß ·≈– ∂“π°“√≥å¡≈æ‘…
∑’Ë¡“∫µ“æÿ¥®–¥’¢÷Èπ¿“¬„π 3 ªï
¢≥–∑’Ë ÿ∑∏‘ Õ—™¨“»—¬ ºŸâª√– “πß“π‡§√◊Õ¢à“¬ª√–™“™π¿“§
µ–«—πÕÕ° ‡ÀÁπµ√ß¢â“¡«à“ ç √ÿª·≈â« 1 ªï ªí≠À“¡“∫µ“æÿ¥
‰¡à ¡’ § «“¡§◊ ∫ Àπâ “ ‰¡à ‰ ¥â ≈ ¥≈ßÕ¬à “ ß∑’Ë À πà « ¬ß“π√“™°“√
ª√–°“» ™“«∫â “ π¬— ß ‡ ’Ë ¬ ßµà Õ °“√√— ∫ “√Õ‘ π ∑√’ ¬å √ –‡À¬
§≥–Õπÿ ° √√¡°“√°Á ¬— ß ‰¡à ¡’ §Ì “ µÕ∫™— ¥ ‡®π §Ì “ ·∂≈ß¢Õß
°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘… ∑’Ë«à“ ´—≈‡øÕ√å ‰¥ÕÕ°‰´¥å·≈–‰π‚µ√‡®π
‰¥ÕÕ°‰´¥å∑’Ë‡§¬√—Ë«´÷¡®“°‚√ßß“π≈¥≈ß 60-80 ‡ªÕ√å‡´Áπµåπ—Èπ
·µà®√‘ßÊ ·≈â« °≈“ß§◊π°Á¬—ß¡’°≈‘Ëπ‡À¡ÁπÕ¬Ÿàé25
§«“¡À«— ß ‡¥’ ¬ «¢Õß™“«∫â “ π„πµÕππ’È § ß‡À≈◊ Õ ‡æ’ ¬ ß§Ì “ µÕ∫
∑’√Ë Õ§Õ¬®“°»“≈ª°§√Õß√–¬Õß ∑’™Ë “«∫â“π¬◊πË øÑÕß§≥–°√√¡°“√
‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘‰ª‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 1 µÿ≈“§¡ 2550 ∞“π≈–‡≈¬
Àπâ“∑’Ë„π°“√ª√–°“»æ◊Èπ∑’Ë¡“∫µ“æÿ¥‡ªìπ‡¢µ§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…26
¡“∫µ“æÿ ¥ „π«— π π’È ‡ ªì π ∫∑‡√’ ¬ π Ì “ §— ≠ „Àâ °— ∫ °“√ √â “ ß
§«“¡°â“«Àπâ“∑“ß‡»√…∞°‘®¥â«¬Õÿµ “À°√√¡ √“«°—∫«à“‡ªìπ
∑“ß‡≈◊Õ°‡¥’¬«¢Õß‡ âπ∑“ß°“√æ—≤π“ª√–‡∑» §«“¡‚™µ‘™à«ß
™—™«“≈∑’Ë‡§¬¡ÿàßÀ«—ß‰«â‡¡◊ËÕ‡√‘Ë¡µâπ‚§√ß°“√‰¡à‡§¬∂Ÿ°∑∫∑«π«à“
§ÿâ ¡ §à “ µà Õ ÿ ¢ ¿“«–¢Õß§π„πæ◊È π ∑’Ë ´÷Ë ß ¡’ à « π‰¥â „ πµ— « ‡≈¢
∑“ß‡»√…∞°‘®Õ—π «¬À√ŸπâÕ¬¡“°À√◊Õ‰¡à ∑‘»∑“ß°“√æ—≤π“
‡À≈à“π’È‡ªìπ ‘Ëß∑’Ëæ«°‡¢“‡À≈à“π—Èπ‰¡à‡§¬¡’ à«π√à«¡ ‰¡à«à“®–
„π°“√µ— ¥ ‘ π „®À√◊ Õ ·¡â · µà °“√√— ∫ √Ÿâ ∑’Ë πà “ ‡»√â “ °Á §◊ Õ ™’ æ ®√
°“√‡µ‘ ∫ ‚µ¢Õß¿“§Õÿ µ “À°√√¡∑’Ë ¡ “∫µ“æÿ ¥ „π«— π π’È
‡ªìπ ‘Ëß∑’Ë·≈°¡“¥â«¬≈¡À“¬„®¢Õß™“«√–¬Õß∑—ÈßÀ¡¥
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อีกเพียง 3 ป

ขยะจะลนเมืองไทย

แมจะมีการรณรงค ใหลด และคัดแยกขยะอยางตอเนื่องในหลากหลายรูปแบบ แตปริมาณ
ขยะมูลฝอยยังคงเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในเมืองใหญและแหลงทองเที่ยว อีกทั้งยังมีรูปแบบ
และองคประกอบทีซ่ บั ซอนยากตอการกําจัดมากยิง่ ขึน้ ขณะทีก่ ารแสวงหาชองทางจัดการกับ
ขยะกองโตก็นํามาซึ่งความขัดแยงของชุมชนอยางเห็นไดชัด หากสถานการณยังเปนเชนนี้
ตอไป อีก 3 ปขางหนาสังคมไทยตองเผชิญปญหา...ขยะลนเมือง

ในวังวนของขยะ
µâπªï 2550 ∏π“§“√‡æ◊ËÕ°“√æ—≤π“‡Õ‡™’¬À√◊Õ‡Õ¥’∫’ ÕÕ°§Ì“‡µ◊Õπ«à“ ç¢¬–é ®–°àÕªí≠À“
√ÿπ·√ß¡“°¬‘Ëß¢÷Èπ„π¿Ÿ¡‘¿“§‡Õ‡™’¬ ç‡¡◊Õß„À≠à¢Õß‡Õ‡™’¬°Ì“≈—ß‡º™‘≠°—∫ªí≠À“¢¬– √«¡∑—Èß
¢¬–æ‘…∑’Ë‡æ‘Ë¡ Ÿß¢÷Èπ ´÷Ëß°√–∑∫‚¥¬µ√ßµàÕ§ÿ≥¿“æ™’«‘µ¢ÕßºŸâ§π ·≈–Àπ∑“ß‡¥’¬«∑’Ë®–·°â
ªí≠À“π’È‰¥âÕ¬à“ß¬—Ëß¬◊π°Á§◊Õ °“√ª√—∫‡ª≈’Ë¬πæƒµ‘°√√¡¢Õß§π„π —ß§¡∑’Ë‡¥‘πµ“¡«—≤π∏√√¡
∫√‘‚¿§π‘¬¡·∫∫µ–«—πµ°®π àßº≈°√–∑∫µàÕ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡é1
ª√–‡∑»‰∑¬°ÁÀπ’ ‰¡àæâπ«—ß«π¥—ß°≈à“« ÿæ—≤πå À«—ß«ß»å«—≤π“ Õ∏‘∫¥’°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…
°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ æŸ¥™—¥‡®π«à“ªí≠À“¢¬–∂◊Õ‡ªìπ¿“√°‘®‡√àß¥à«π
∑’ËµâÕß·°â‰¢ ∑—Èßπ’È‡ªìπ‡æ√“–¡’°“√§“¥°“√≥åµ—«‡≈¢°“√º≈‘µ¢¬–¢Õß§π‰∑¬„πªï 2550 «à“®–
Ÿß∂÷ß 14.85 ≈â“πµ—πµàÕªï À√◊Õ«—π≈– 40,690 µ—π ´÷Ëß Ÿß°«à“ªï 2549 ª√–¡“≥ 0.25 ≈â“πµ—π
∑’Ë Ì“§—≠°Á§◊Õª√–‡∑»‰∑¬¡’¢’¥§«“¡ “¡“√∂„π°“√®—¥°“√¢¬–Õ¬à“ß∂Ÿ°µâÕß‡æ’¬ß·§à 14,790
µ—πµàÕ«—π À√◊Õ‡æ’¬ß·§à 36 ‡ªÕ√å‡´Áπµå‡∑à“π—Èπ2
·πàπÕπ«à“ ç¢¬–µ°§â“ßé µ“¡∑’Ëµà“ßÊ °≈“¬‡ªìπªí≠À“„À≠à∑’Ë°àÕº≈°√–∑∫‰¡à·æâ°“√°Ì“®—¥
¢¬–¥â«¬«‘∏’°Õß∫πæ◊Èπ·≈â«®ÿ¥‰ø‡º“ ‡æ√“–°àÕªí≠À“∑—ÈßµàÕ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·≈– ÿ¢¿“æ π—Ëπ§◊Õ
Õ“°“»‡ ’¬ ®“°°“√‡º“¢¬–°≈“ß·®âß®π‡°‘¥§«—π·≈–¡≈æ‘…∑“ßÕ“°“» πÈ”‡ ’¬ ®“°°Õß
¢¬–¡Ÿ≈ΩÕ¬∑’Ëµ°§â“ß∫πæ◊Èπ¥‘π ·≈–‡¡◊ËÕΩπµ° πÈ”‡ ’¬®“°°Õß¢¬–°Á‰À≈≈ß Ÿà·À≈àßπÈ”º‘«¥‘π
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∑Ì “ „Àâ ‡ °‘ ¥ ¡≈æ‘ … ∑“ßπÈ ” ·À≈à ß æ“À–πÌ “ ‚√§ ®“°ÀπŸ · ≈–
·¡≈ß«—π∑’ËÕ“»—¬Õ¬Ÿà „π°Õß¢¬– ‡Àµÿ√Ì“§“≠·≈–§«“¡‰¡àπà“¥Ÿ
®“°°Õß¢¬–∑’Ëµ°§â“ß·≈– àß°≈‘Ëπ‡À¡Áπ√∫°«π

ขยะเมือง : ปริมาณและองคประกอบที่เปลี่ยนไป

°“√°√–µÿâ π °“√∫√‘ ‚ ¿§∂◊ Õ ‡ªì π à « πÀπ÷Ë ß ¢Õß°“√æ— ≤ π“
‡»√…∞°‘®„π√–∫∫∑ÿππ‘¬¡ ‡¡◊ËÕ —ß§¡¡’§«“¡‡ªìπ∫√‘‚¿§π‘¬¡
¡“°¢÷πÈ ∑Ì“„Àâ‡°‘¥°“√º≈‘µ π‘ §â“„πª√‘¡“≥¡“°Ê ‡æ◊ÕË ª√–À¬—¥
µâπ∑ÿπ ·≈–ºŸâ´◊ÈÕ “¡“√∂´◊ÈÕ‰¥â„π√“§“∂Ÿ° ª√–°Õ∫°—∫„π‚≈°
¢Õß°“√·¢àß¢—π∑“ß∏ÿ√°‘®‰¥âπÌ“°≈¬ÿ∑∏å∑“ß°“√µ≈“¥ ¡“„™â
„π°“√°√–µÿπâ °“√„™â π‘ §â“·≈–∫√‘°“√ ‚¥¬°“√‚¶…≥“ºà“π∑“ß«‘∑¬ÿ
‚∑√∑—»πå ‡«Á∫‰´µå ªÑ“¬‚¶…≥“¢π“¥„À≠à ·®°„∫ª≈‘« À√◊Õ
·®°‡ªì π ¢Õß·∂¡ ¢Õß∑¥≈Õß„™â ¢≥–∑’Ëª√–™“™π‰¥â‡ÀÁπ
π‘ §â“‡°‘¥„À¡à¢π÷È ∑ÿ°«—π °àÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡√Ÿâ °÷ ¢÷πÈ „π„®«à“ ¢Õß„À¡à
§◊Õ¢Õß¥’ «à π¢¬– ¡’π¬— ¬–À¡“¬∂÷ß ¢Õß‡°à“ ≈â“ ¡—¬ ¢Õß‡À≈◊Õ
¢Õß‡ ¬’ „™â°“√‰¡à‰¥â ‰¡à «¬ À√◊Õ¢Õß‰¡à¥’ √–∫∫«‘∏§’ ¥‘ π’È ∑Ì“„Àâ
‘π§â“‡°à“∂Ÿ°¡Õß«à“À¡¥§ÿ≥§à“ ·≈–°≈“¬‡ªìπ¢¬–¿“¬„π‡«≈“
Õ—π√«¥‡√Á«
ª√‘¡“≥¢¬–∑’Ë¡’·π«‚πâ¡‡æ‘Ë¡¢÷ÈπÕ¬à“ß‡ÀÁπ‰¥â™—¥ ‡°‘¥¡“°∑’Ë ÿ¥
„π‡¢µ∑’Ë§πÕ¬ŸàÀπ“·πàπ ‡¢µ»Ÿπ¬å°“√§â“ µ≈“¥ ¬à“π∏ÿ√°‘®
‡¡◊ÕßÕÿµ “À°√√¡ ‡¡◊Õß∑àÕß‡∑’Ë¬« ‡ÀÁπ‰¥â«à“°“√∑‘Èß¢¬–µàÕ§π
¢Õß§π„π‡¡◊ Õ ß ®–¡“°°«à “ §π™π∫∑‡°◊ Õ ∫ 2 ‡∑à “ ‚¥¬
°√ÿß‡∑æ¡À“π§√Õ—µ√“°“√‡°‘¥¢¬–Õ¬Ÿà∑’Ë 1.5 °‘‚≈°√—¡ µàÕ§π
µàÕ«—π ¢≥–∑’Ë„π™π∫∑°“√‡°‘¥¢¬–Õ¬Ÿà∑’Ë 0.4-0.6 °‘‚≈°√—¡µàÕ
§πµàÕ«—π ¬‘Ëß‡ªìπ‡¡◊Õß∑àÕß‡∑’Ë¬«¥â«¬·≈â« °“√‡°‘¥¢¬–®– Ÿß
¡“°¬‘Ëß¢÷Èπ ‡™àπ ∑’Ë‡¡◊Õßæ—∑¬“ ®—ßÀ«—¥™≈∫ÿ√’ Õ—µ√“°“√‡°‘¥¢¬–
Õ¬Ÿà ∑’Ë 2.6 °‘ ‚ ≈°√— ¡ µà Õ §πµà Õ «— π à « π‡¡◊ Õ ßÕÿ µ “À°√√¡
¡’ ° “√‡°‘ ¥ ¢¬–µà Õ §π Ÿ ß ÿ ¥ §◊ Õ 4.3 °‘ ‚ ≈°√— ¡ µà Õ «— π ‡™à π
„πÕÌ“‡¿Õæ√–ª√–·¥ß ®—ßÀ«—¥ ¡ÿ∑√ª√“°“√ Ÿß°«à“§à“‡©≈’Ë¬
¢Õßª√–‡∑»∂÷ß 6.6 ‡∑à“ (¥Ÿµ“√“ß)
À“°æ‘®“√≥“‡ª√’¬∫‡∑’¬∫‡¡◊Õß°—∫√–¥—∫§«“¡‡®√‘≠‚¥¬„™â√“¬‰¥â
‡©≈’¬Ë µàÕª√–™“°√‡ªìπµ—««—¥ °—∫ª√‘¡“≥¢¬–µàÕ§πµàÕ«—π¢âÕ¡Ÿ≈
®“°°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘… (2546) ™’È«à“ ¬‘Ëß®—ßÀ«—¥∑’Ë¡’√“¬‰¥â‡©≈’Ë¬
µà Õ ª√–™“°√ Ÿ ß Õ— µ √“°“√‡°‘ ¥ ¢¬–µà Õ §π°Á Ÿ ß µ“¡‰ª¥â « ¬
¢¬–°—∫§«“¡‡®√‘≠®÷ß‡ªìπ¢Õß§Ÿà°—π ¬°‡«âπ®—ßÀ«—¥∑’Ë‡ªìπ®—ßÀ«—¥
∑àÕß‡∑’Ë¬« ‡™àπ ®—ßÀ«—¥¿Ÿ‡°Áµ¡’ —¥ à«π¢¬–µàÕ§π Ÿß∑’Ë ÿ¥∑—ÈßÊ
∑’Ë√“¬‰¥âµË”°«à“∫“ß®—ßÀ«—¥3

ตารางแสดงปริมาณขยะ (กิโลกรัม/คน/วัน)
ในเมืองตางๆ ป พ.ศ. 2546
æ◊Èπ∑’Ë

ª√‘¡“≥¢¬–
(°‘‚≈°√—¡/§π/«—π)

‡©≈’Ë¬∑—Ë«ª√–‡∑»
À—«‡¡◊ÕßÀ≈—°
°√ÿß‡∑æ¡À“π§√
™≈∫ÿ√’
ª∑ÿ¡∏“π’
ß¢≈“
‡™’¬ß„À¡à
¡ÿ∑√ª√“°“√
ππ∑∫ÿ√’
π§√√“™ ’¡“
¢Õπ·°àπ
‡¡◊Õß∑àÕß‡∑’Ë¬«
æ—∑¬“ ®—ßÀ«—¥™≈∫ÿ√’
ªÉ“µÕß ®—ßÀ«—¥¿Ÿ‡°Áµ
™–ÕÌ“ ®—ßÀ«—¥‡æ™√∫ÿ√’
‡¡◊ÕßÕÿµ “À°√√¡
æ√–ª√–·¥ß ®—ßÀ«—¥ ¡ÿ∑√ª√“°“√
ÕâÕ¡πâÕ¬ ®—ßÀ«—¥ ¡ÿ∑√ “§√
¡“∫µ“æÿ¥ ®—ßÀ«—¥√–¬Õß
·À≈¡©∫—ß ®—ßÀ«—¥™≈∫ÿ√’

0.65
1.5
1.5
1.4
1.2
1.1
1.1
1.1
0.9
0.9
2.6
5.0
1.7
4.3
3.4
3.2
2.8

∑’Ë¡“ : °√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘… (2546)

«‘¥‚’ Õ ‡§√◊ÕË ß„™â‰øøÑ“ œ≈œ ∑’¡Ë √’ πÿà „À¡àÊ Õÿª°√≥å„À¡àÊ ÕÕ°¡“
®Ÿß„®ºŸâ∫√‘‚¿§µ≈Õ¥‡«≈“ Õÿª°√≥å‡À≈à“π’È‡¡◊ËÕ ‘Èπ ¿“æ °Á°≈“¬
‡ªì π ¢¬–Õ‘ ‡ ≈Á ° ∑√Õπ‘ ° å ∑’Ë π— ∫ «— π ®–¡’ ª √‘ ¡ “≥¡“°¢÷È π ‡√◊Ë Õ ¬Ê
°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘… ª√–¡“≥«à“„πªï 2550 ª√–‡∑»‰∑¬¡’¢¬–
Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å Õ“∑‘ ‚∑√∑—»πå µŸ‡â ¬Áπ ‡§√◊ÕË ß´—°ºâ“ ‡§√◊ÕË ßª√—∫Õ“°“»
§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·≈–®Õ§Õ¡æ‘«‡µÕ√å ¡“°∂÷ß 3.37 ≈â“π™‘Èπ ·≈–
¬—ß¡’·π«‚πâ¡«à“¢¬–Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å®–‡æ‘Ë¡¢÷Èπ‡√◊ËÕ¬Ê „πÕ—µ√“
√âÕ¬≈– 12 µàÕªï ‚¥¬§“¥«à“¿“¬„πªï 2555 ª√–‡∑»‰∑¬®–¡’
¢¬–Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å¡“°°«à“ 5 ≈â“π™‘Èπ4 (¥Ÿ√Ÿª)
รูปแสดงจํานวนขยะอิเล็กทรอนิกสที่คาดการณ (ลานเครื่อง)
≈â“π‡§√◊ËÕß
ป พ.ศ. 2544-2563

8.0
7.0
6.0
5.0
4.0

สัญญาณอันตรายจากขยะสมัยใหม

2.0
Õ—µ√“‡æ‘Ë¡√âÕ¬≈– 12 µàÕªï
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563

¢¬–Õ—πµ√“¬ ¡—¬„À¡à∑’Ë§π‡¡◊Õß°Ì“≈—ß‡º™‘≠ ·≈–µâÕß‡º™‘≠
„πÕπ“§µÀ“°¬—ß‰¡à¡’«‘∏’°Ì“®—¥∑’Ë¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ ¢¬– ¡—¬π’È
∑’§Ë «√°≈à“«∂÷ß §◊Õ ù¢¬–Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° ûå ‰¥â·°à ‚∑√»—æ∑å¡Õ◊ ∂◊Õ
·≈–Õÿª°√≥å‡ √‘¡æà«ß §Õ¡æ‘«‡µÕ√å ‡§√◊ËÕß‡≈àπ‡æ≈ß ·≈–

3.0
1.0
0.0
æ.».

∑’Ë¡“ : Õ¥‘»—°¥‘Ï ∑Õß‰¢à¡ÿ°¥å (2549)
67
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À“°π—∫‡©æ“–®Ì“π«π‚∑√»—æ∑å¡◊Õ∂◊Õ µ—«‡≈¢∑“ß°“√®“°¬Õ¥
ºŸ®â ¥∑–‡∫’¬π∑ÿ°‡§√◊Õ¢à“¬ „πªï 2549 ¡’ª√–¡“≥ 33 ≈â“π‡≈¢À¡“¬
™’∂È ß÷ ª√‘¡“≥¢¬–¡◊Õ∂◊Õ ·≈–·∫µ‡µÕ√’Ë‰¥â®“Ì π«πÀπ÷ßË ¢¬–‡À≈à“π’È
¡’ à«πº ¡¢Õß‚≈À–Àπ—°∑—Èßµ–°—Ë« ·§¥‡¡’¬¡ π‘°‡°‘≈ ‚∫√¡’π
“√ÀπŸ ≈‘‡∑’¬¡ ·≈–‡∫√‘≈‡≈’¬¡ À“°°Ì“®—¥‰¡à∂Ÿ°µâÕß ®–‡ªìπ
Õ— π µ√“¬µà Õ ‘Ë ß ¡’ ™’ «‘ µ ‡æ√“– “√‡§¡’ ∑’Ë ‡ ◊Ë Õ ¡ ¿“æ¿“¬„π
®–‰À≈ÕÕ°¡“ Ÿà ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ‡¢â“ Ÿà√–∫∫π‘‡«»·≈–Àà«ß‚´àÕ“À“√
‡¡◊ËÕ‡¢â“ Ÿà√à“ß°“¬§π ·≈– – ¡®π¡’ª√‘¡“≥¡“°æÕ °Á®–¡’º≈
µàÕ√–∫∫ª√– “∑ √–∫∫À¡ÿπ‡«’¬π¢Õß‡≈◊Õ¥ °“√∑Ì“ß“π¢Õß‰µ
·≈–√–∫∫ ◊∫æ—π∏ÿå àßº≈µàÕ°“√æ—≤π“¢Õß‡¥Á°·≈–¿“«–°“√
µ—Èß§√√¿å À“°ª√–™“™πºŸâ√Ÿâ‡∑à“‰¡à∂÷ß°“√≥å‡º“¢¬–∑’Ë¡’ “√‡§¡’
Õ—πµ√“¬‡À≈à“π’√È «¡Õ¬Ÿ¥à «â ¬ Õ“®°àÕ„Àâ‡°‘¥ “√°àÕ‚√§¡–‡√Áß¢÷πÈ ‰¥â5
π‘ §â“¡◊Õ Õß À√◊Õ ù¢¬–πÌ“‡¢â“û ∑’∑Ë –≈—°‡¢â“¡“®“°µà“ßª√–‡∑»
‰¡à«à“®–‡ªìπ‡§√◊ËÕß„™â‰øøÑ“ °√–‡ªÜ“ ‡ ◊ÈÕºâ“ √Õß‡∑â“ ‘π§â“
‡À≈à“π’ÈÀ¡¥Õ“¬ÿ®“°ª√–‡∑»æ—≤π“·≈â« °≈“¬‡ªìπ ‘π§â“√“§“
∂Ÿ°∑’Ë‡ªìπ∑’Ëπ‘¬¡¢Õß§π‰∑¬ ‚¥¬·∑â∑’Ë®√‘ß·≈â«§◊Õ°“√°Ì“®—¥¢¬–
«‘∏’ßà“¬∑’Ë ÿ¥¢Õßª√–‡∑»æ—≤π“ ∑’Ë¡Õßª√–‡∑»°Ì“≈—ßæ—≤π“
‡ªìπ∑’ÀË ¡“¬√Õß√—∫¢¬– µ—«Õ¬à“ß‡Àµÿ°“√≥å∑ß‘È ¢¬–¢â“¡™“µ‘‡°‘¥¢÷πÈ
‡¡◊ËÕªï æ.». 2545 ·µà‰∑¬¡“√Ÿâ‡¡◊ËÕµâπªï æ.». 2546 «à“ ‘π§â“
πÌ“‡¢â“π—∫√âÕ¬µŸâ§Õπ‡∑π‡πÕ√å∑’Ë«“ßπ‘Ëß‡©¬π“π°«à“ Õß‡¥◊Õπ
‚¥¬‰¡à¡’ „§√¡“µ‘¥µàÕ√—∫∑’Ë∑à“‡√◊Õ§≈Õß‡µ¬ §◊Õ ·∫µ‡µÕ√’Ë
¬“ß√∂¬πµå‡°à“ §Õ¡æ‘«‡µÕ√å ™‘πÈ «à πÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å √«¡·≈â«
°«à“ 23 µ—π ≈â«π·≈â«·µà‡ªìπ ù¢¬–¢â“¡™“µ‘Õ—πµ√“¬û ∑—Èß ‘Èπ6
ù¢¬–µ‘¥‡™◊ÕÈ û ‡ªìπ¢¬–∑’‡Ë °‘¥®“° ∂“πæ¬“∫“≈ ‰¥â·°à ‚√ßæ¬“∫“≈
§≈‘π‘° ·≈– ∂“π’Õπ“¡—¬ µ“¡ª°µ‘∑“ß ∂“πæ¬“∫“≈®–µâÕß
§— ¥ ·¬°æ«° Ì “ ≈’ ºâ “ °Õ´ °√–¥“… ™Ì “ √–∑’Ë „ ™â ´— ∫ ‡≈◊ Õ ¥
πÈ”‡À≈◊Õß À√◊Õºâ“‡ªóÕô π¢Õß‡À≈«®“°√à“ß°“¬ ‡¢Á¡©’¥¬“ ÕÕ°¡“
®“°¢¬–∑—Ë «‰ª ·≈– à ß „Àâ √ ∂¢π¢¬–µ‘ ¥ ‡™◊È Õ ¢ÕßÀπà « ¬ß“π
∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫πÌ“‰ª‡º“∑Ì“≈“¬µ“¡°√√¡«‘∏’ „πªí®®ÿ∫—π ªï æ.».
2549 ª√–‡∑»‰∑¬¡’¢¬–µ‘¥‡™◊ÈÕ¡“°°«à“«—π≈– 56 µ—π À√◊Õ
ªï≈–ª√–¡“≥ 28,000 µ—π ∂Ÿ°πÌ“¡“°Ì“®—¥‚¥¬‡º“„π‡µ“‡º“
¡Ÿ≈ΩÕ¬µ‘¥‡™◊ÈÕ¢Õß‚√ßæ¬“∫“≈√âÕ¬≈– 65 °Ì“®—¥‚¥¬∫√‘…—∑
‡Õ°™π√âÕ¬≈– 7 ·≈–°Ì“®—¥‚¥¬Õß§å°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπ
(Õª∑.) √âÕ¬≈– 287 „π à«π§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫¢Õß Õª∑. π’È‡Õß
¡’°“√∑Ì“≈“¬Õ¬à“ß∂Ÿ°À≈—°‡æ’¬ß√âÕ¬≈– 10 ‡∑à“π—πÈ ∑’‡Ë À≈◊Õ√âÕ¬≈–
18 ‡º“√«¡°—∫¡Ÿ≈ΩÕ¬∑—Ë«‰ª„π‡µ“‡º“¡Ÿ≈ΩÕ¬™ÿ¡™π √«¡∑—Èß
≈—°≈Õ∫∑‘Èßµ“¡æ◊Èπ∑’Ë√°√â“ß„π‡¢µ®—ßÀ«—¥Õ◊Ëπ8

¢¬–Õ’°≈—°…≥–Àπ÷Ëß∑’Ë¡—°®–∂Ÿ°¡Õß¢â“¡§◊Õ ù¢¬–≈Õ¬øÑ“û À√◊Õ
ªÑ “ ¬‚¶…≥“¢π“¥„À≠à ∑’Ë ‡ √’ ¬ ß√“¬ Õß¢â “ ß∑“ßµ“¡∂ππ
“¬À≈—°‚¥¬‡©æ“–∂ππ„π‡¡◊Õß°√ÿß ¡’·π«‚πâ¡‡æ‘Ë¡¡“°¢÷Èπ
´÷Ëß„π¢≥–π’Èæ∫«à“¡’ªÑ“¬∫π∑“ß¥à«π 785 ªÑ“¬ ∫πÕ“§“√ 538
ªÑ“¬9 ∑’Ëπà“°—ß«≈§◊Õ ª√–¡“≥§√÷ËßÀπ÷Ëß¢ÕßªÑ“¬∑’Ëæ∫∑—ÈßÀ¡¥
¡’ „∫Õπÿ≠“µ„Àâµ‘¥µ—Èß∂Ÿ°µâÕß Õ’°§√÷ËßÀπ÷Ëßµ‘¥µ—Èßµ“¡ÕÌ“‡¿Õ„®
ªÑ “ ¬≈Õ¬øÑ “ ‡À≈à “ π’È ‡ √‘Ë ¡ ‡ªì π ªí ≠ À“°√–∑∫ ÿ ¢ ¿“æ§π°√ÿ ß
π— ∫ µ—È ß ·µà ªÑ “ ¬∑’Ë ‰ ¡à ¡—Ë π §ß ‚§à π ≈â ¡ ‰¥â ßà “ ¬‡¡◊Ë Õ ≈¡æ— ¥ ·√ß
‚¥¬‡©æ“–„πƒ¥ŸΩπ ‡ªìπÕ—πµ√“¬·°àª√–™“™π∑—Ë«‰ª ∫“ßªÑ“¬
¡’ ’ —π√∫°«π “¬µ“ ∫“ßªÑ“¬„™â∂âÕ¬§Ì“À¡‘Ëπ‡À¡à √Ÿª¿“æ‰¡à
‡À¡“– ¡ Õ’°∑—Èß‰¡à‡ªìπ√–‡∫’¬∫ ∑Ì“„Àâ√∫°«π∑—»π«‘ —¬·°àºŸâ„™â
√∂„™â∂ππ πÕ°®“°π’·È ≈â« ¬—ß¡’ª“Ñ ¬‚¶…≥“ π‘ §â“ À√◊Õ‡™‘≠™«π
‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡µà“ßÊ ∫“ßªÑ“¬‡¡◊ËÕ‡≈¬°Ì“Àπ¥«—π°‘®°√√¡·≈â«
‰¡à¡‡’ ®â“¢ÕßÀ√◊ÕºŸ√â ∫— º‘¥™Õ∫ πÌ“ªÑ“¬°≈—∫§◊π‰ª ª≈àÕ¬„Àâª“Ñ ¬π—πÈ
‡ªóòÕ¬ ¢“¥ √Õ«—π¬àÕ¬ ≈“¬‡Õß

กรุงเทพมหานคร แมพรอมแคไหนก็ยังมีปญหา
°√ÿß‡∑æ¡À“π§√´÷Ëß¥Ÿ®–¡’»—°¬¿“æ°“√®—¥°“√¢¬–∑’Ë Ÿß°«à“
æ◊Èπ ∑’ËÕ◊ËπÊ ·µà°Á¬—ßµâÕß· «ßÀ“™àÕß∑“ß√—∫¡◊Õ°—∫¢¬–∑’Ë™“«
°√ÿß‡∑æœ º≈‘µÕÕ°¡“‡©≈’¬Ë §π≈– 1 °‘‚≈°√—¡µàÕ«—π ·≈–∂÷ß·¡â
®–¡’¢¥’ §«“¡ “¡“√∂„π°“√®—¥‡°Á∫·≈– ßà ‰ª°Ì“®—¥¥â«¬°“√Ωíß°≈∫
„π 2 æ◊Èπ ∑’Ë§◊Õ ÕÌ“‡¿Õ°Ì“·æß· π ®—ßÀ«—¥π§√ª∞¡ ·≈–
ÕÌ“‡¿Õæπ¡ “√§“¡ ®—ßÀ«—¥©–‡™‘ß‡∑√“ ·µà°√ÿß‡∑æ¡À“π§√
°Á¬—ß‰¡àª√– ∫§«“¡ Ì“‡√Á®°—∫°“√√≥√ß§å „Àâ™“«°√ÿß‡∑æœ
·¬°ª√–‡¿∑¢¬–
√–À«à “ ß∑’Ë ¡ “µ√°“√·¬°¢¬–‡æ◊Ë Õ ≈¥ª√‘ ¡ “≥¢¬–¬— ß ≈â ¡ ≈ÿ °
§≈ÿ°§≈“π °√ÿß‡∑æ¡À“π§√°Á∂Ÿ°´È”‡µ‘¡Õ’°§√—Èß¥â«¬ªí≠À“
°“√«“ß√–‡∫‘¥ 8 ®ÿ¥æ√âÕ¡°—π„π™à«ß√Õ¬µàÕ¢Õß«—π¢÷πÈ ªï„À¡à 2550
∑Ì“„Àâ ç∂—ß¢¬–é µ°‡ªìπ‡ªÑ“¢Õß°“√«“ß√–‡∫‘¥ ¡“µ√°“√‡°Á∫∂—ß¢¬–
ÕÕ°®“∂ππ “¬À≈—°„πæ◊Èπ ∑’Ë°√ÿß‡∑æ¡À“π§√∂Ÿ°À¬‘∫¡“„™â
Õ¬à“ß‡√àß¥à«π °àÕπ∑’Ë®–ª√—∫‡ª≈’Ë¬π¡“„™â ç∂—ß¢¬–·∫∫„ é
®π∂÷ßªí®®ÿ∫—π ¡“µ√°“√‡æ◊ËÕ§«“¡ª≈Õ¥¿—¬¥—ß°≈à“« àßº≈
„Àâ ° “√∑‘È ß ¢¬–„π∑’Ë “∏“√≥–¢Õß™“«°√ÿ ß ‡∑æœ ¡’ ª √‘ ¡ “≥
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≈¥πâÕ¬≈ßÕ¬à“ß™—¥‡®π‡°◊Õ∫ 20 ‡ªÕ√å‡´Áπµå §◊Õ®“°«—π≈–
10,000 µ—π ‡À≈◊Õ‡æ’¬ß«—π≈– 8,300 µ—π ‡∑à“π—Èπ10
¥Ÿ‡À¡◊Õπ«à“ªí≠À“Àπ—°Õ°∑’Ë°√ÿß‡∑æ¡À“π§√‡º™‘≠Õ¬Ÿà°Á§◊Õ
¢¬–Õ—πµ√“¬∑’Ëªí®®ÿ∫—π∂Ÿ°∑‘Èß√«¡°—∫¢¬–∑—Ë«‰ª «—π≈– 25 µ—π
§◊Õµ—«‡≈¢∑’Ë™“«°√ÿß‡∑æœ ™à«¬°—π √â“ß¢¬–Õ—πµ√“¬„πªí®®ÿ∫—π
´÷ßË À≈“¬§πÕ“®‰¡à∑√“∫«à“¢’¥§«“¡ “¡“√∂¢Õß°√ÿß‡∑æ¡À“π§√
„π°“√®—¥‡°Á∫¢¬–Õ—πµ√“¬∑Ì“‰¥â‡æ’¬ß·§à 150 °‘‚≈°√—¡µàÕ«—π
‡∑à“π—πÈ ·πàπÕπ«à“¢¬–Õ—πµ√“¬®–°àÕº≈°√–∑∫µàÕ ¢ÿ ¿“æÕπ“¡—¬
ßŸ ¡“° ∑—ßÈ ¬—ß°àÕ¡≈æ‘…µàÕ ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡‚¥¬‡©æ“–·À≈àßπÈ”Õ’°¥â«¬

ชนบทกับกองขยะ
™π∫∑„π∫“ßæ◊Èπ∑’Ëº≈‘µ¢¬–®“°§√—«‡√◊Õπ‡æ’¬ßπâÕ¬π‘¥ ·µà§π
∫â“ππÕ°∑’ËÕ¬Ÿà√à«¡°—π‡ªìπ™ÿ¡™π‡¡◊Õß ¡’‡§√◊ËÕßÕÌ“π«¬§«“¡
–¥«°¡“°¢÷Èπ ¡’§«“¡∑—π ¡—¬≈È”¬ÿ§ °Á¡’¢’¥§«“¡ “¡“√∂
„π°“√º≈‘µ¢¬–‡æ‘¡Ë ¢÷πÈ µ“¡‰ª¥â«¬ °√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…√“¬ß“π«à“
§π™π∫∑°àÕ¢¬–§π≈–ª√–¡“≥ 0.7 °‘‚≈°√—¡µàÕ«—π ¢≥–∑’Ë
√–∫∫°Ì “ ®— ¥ ¢¬– à « π„À≠à ¬— ß‰¡à ∂Ÿ ° µâ Õ ßµ“¡À≈— ° ÿ ¢ “¿‘ ∫ “≈
‡πâπ°Ì“®—¥¥â«¬°“√‡º“°≈“ß·®âß ¢ÿ¥À≈ÿ¡Ωíß À√◊Õ°Õß∑‘Èß‰«â
‡©¬Ê ¢≥–∑’Ë∫“ßæ◊Èπ∑’Ë°Á‰¥â√—∫ß∫ª√–¡“≥·≈–¡’‚√ß°Ì“®—¥¢¬–
¡Ÿ≈ΩÕ¬¢Õßµπ‡Õß‡√’¬∫√âÕ¬·≈â« ·µà°Á¬—ßµâÕß‡º™‘≠°—∫ªí≠À“
°“√¥Ÿ·≈√—°…“√–∫∫µ“¡¡“Õ¬Ÿà¥’ ∑—Èß¬—ß¢“¥∫ÿ§≈“°√∑’Ë¡’§«“¡
‡™’Ë¬«™“≠‡©æ“–¥â“π ‡æ◊ËÕ¥Ÿ·≈„Àâ√–∫∫°Ì“®—¥¢¬–„π∑âÕß∂‘Ëπ
¢Õßµπ‡Õß„™âß“π‰¥âÕ¬à“ß‡µÁ¡ª√– ‘∑∏‘¿“æ
‡π◊ÕË ß®“°°“√°Ì“®—¥¢¬–Õ¬à“ß∂Ÿ°µâÕß¡’§“à „™â®“à ¬ ßŸ ·≈– ßŸ ¡“°¬‘ßË ¢÷πÈ
À“°‡ªìπ¢¬–∑’ËÕ—πµ√“¬ ¢¬–®÷ß°àÕªí≠À“„Àâ™“«µà“ß®—ßÀ«—¥
À≈“°À≈“¬√Ÿ ª ·∫∫„π·µà ≈ –æ◊È π ∑’Ë ·≈–¡’ § «“¡√ÿ π ·√ß¢Õß
ªí≠À“æÕÊ °—∫™“«‡¡◊ÕßÀ≈«ß ¥—ß‡™àπ ·À≈àß∑àÕß‡∑’Ë¬«™◊ËÕ¥—ß
Õ¬à“ß‡°“–¿Ÿ‡°Áµ ´÷Ëß¡’π—°∑àÕß‡∑’Ë¬«¡“‡¬◊Õπ¡“°Àπâ“À≈“¬µ“
°Áª√– ∫ªí≠À“¢¬–‡æ‘¡Ë ¡“°¢÷πÈ ∂÷ß 500 µ—πµàÕ«—π §«“¡√ÿπ·√ß
¢Õßªí ≠ À“¢¬–°Á ® –æÿà ß Ÿ ß ¢÷È π ‰ªÕ’ °„π™à « ßƒ¥Ÿ ° “√∑à Õ ß‡∑’Ë ¬ «
¢≥–∑’Ë ∫à Õ Ωí ß °≈∫‡π◊È Õ ∑’Ë 129 ‰√à „ °≈â ‡ µÁ ¡ ‡µ“‡º“¢¬–´÷Ë ß
“¡“√∂‡º“¢¬–‰¥â«—π≈– 250 µ—π °Á√Õß√—∫‰¡à‰À« ®÷ß¡’‡ ’¬ß
‡√’¬°√âÕß®“°Õß§å°“√∫√‘À“√ à«π®—ßÀ«—¥¿Ÿ‡°Áµ ¢Õß∫ª√–¡“≥
‡æ◊Ë Õ °à Õ √â “ ß‡µ“‡º“¢¬–·Àà ß ∑’Ë 2 ·µà ° √¡§«∫§ÿ ¡ ¡≈æ‘ …

°Á ‡ πÕ∑“ßÕÕ°¢Õßªí ≠ À“«à “ §«√¡’ ° “√§— ¥ ·¬°¢¬–µ—È ß ·µà
µâπ∑“ß ‡æ◊ËÕ≈¥ª√‘¡“≥¢¬– ·≈–§—¥‡≈◊Õ°¢¬–„Àâ∂Ÿ°ª√–‡¿∑
°àÕπ àß‡¢â“‡µ“‡º“ ´÷Ëß®–™à«¬·°âªí≠À“¢¬–≈âπ¿Ÿ‡°Áµ‰ª‰¥â 2-3
ªï‡≈¬∑’‡¥’¬«11
¢≥–∑’Ë®—ßÀ«—¥≈Ì“ª“ß°Á “À— “°√√®å°—∫ªí≠À“¢¬–¢â“¡∂‘Ëπ
®“°æ◊Èπ∑’Ë „°≈â‡§’¬ß§◊Õ‡™’¬ß„À¡à ´÷Ëß‡ªìπ·À≈àß∑àÕß‡∑’Ë¬«™◊ËÕ¥—ß
·≈–≈Ì“æŸπ ´÷Ëß¡’π‘§¡Õÿµ “À°√√¡ ∑Ì“„Àâ‡°√’¬ß»—°¥‘Ï ÿ∑∏‘¿—°¥‘
§≥–°√√¡°“√·°â‰¢ªí≠À“ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡®—ßÀ«—¥≈Ì“ª“ß ÕÕ°¡“
∫Õ°«à“¡’°“√≈—°≈Õ∫¢π¢¬–‡¢â“¡“∑‘ßÈ „πæ◊πÈ ∑’≈Ë “Ì ª“ß ‚¥¬‡©æ“–
„π™à«ß°“√®—¥ß“π¡À°√√¡æ◊™ «π‚≈° (1 æ.¬. 2549 - 31 ¡.§.
2550) ‰¡àµ”Ë °«à“«—π≈– 400-800 µ—π ∑’Ë “Ì §—≠°Á§Õ◊ ¡’°“√· «ßÀ“
º≈ª√–‚¬™πå ® “°¢∫«π°“√≈— ° ≈Õ∫¢π¢¬–¡“∑‘È ß ∑Ì “ „Àâ
¢â“√“™°“√√–¥—∫ Ÿß¬Õ¡≈“ÕÕ°®“°√“™°“√‡æ◊ËÕ§Õ¬™’È™àÕß∑“ß
°“√≈—°≈Õ∫∑‘Èß¢¬–„Àâ°—∫°≈ÿà¡π“¬∑ÿπ‚¥¬‰¥â‡ß‘π§à“®â“ß∂÷ß«—π≈–
2,000-3,000 ∫“∑µàÕ§—π ªí®®ÿ∫—π¡’√∂·Õ∫¢π¢¬–‡¢â“¡“∑‘Èß
15-30 §—πµàÕ«—π12
¥Ÿ‡À¡◊Õπ«à“ °“√®—¥ß“π¡À°√√¡æ◊™ «π‚≈°®–πÌ“¡“´÷Ëß°“√‡ΩÑ“
√–«— ß °“√≈— ° ≈Õ∫¢π¢¬–‡¢â “ ¡“∑‘È ß „πæ◊È π ∑’Ë „ °≈â ‡ §’ ¬ ßÕ¬à “ ß
™—¥‡®π ‡æ√“–®—ßÀ«—¥æ–‡¬“∂÷ß¢—ÈπµâÕß„Àâ™ÿ¥√—°…“§«“¡ ß∫
À¡Ÿà ∫â “ π ¡“™‘ ° µÌ “ √«®∫â “ π ·≈–Õ“ “ ¡— § √ªÑ Õ ß°— π ¿— ¬
ΩÉ“¬æ≈‡√◊Õπ ®—¥‡«√¬“¡‡ΩÑ“√–«—ß°“√≈—°≈Õ∫¢π¢¬–¡“∑‘Èß
„πæ◊Èπ∑’Ë¢Õßµπ ‡™àπ‡¥’¬«°—∫®—ßÀ«—¥‡™’¬ß√“¬∑’ËµâÕßª√– “π
°— ∫ µÌ “ √«®„Àâ ™à « ¬¥Ÿ · ≈√∂∫√√∑ÿ ° µâ Õ ß ß — ¬ ∑’Ë „ ™â ‡ â π ∑“ß
‡™’¬ß„À¡à-‡«’¬ßªÉ“‡ªÑ“ ·≈–À“°æ∫«à“¡’ºâ“„∫§≈ÿ¡∑â“¬°Á¢Õ„Àâ
‡ªî¥¥Ÿ«à“„™à¢¬–À√◊Õ‰¡à13
°“√≈—°≈Õ∫¢π¢¬–¢â“¡∂‘Ëπ‰ª∑‘Èßµ“¡ ∂“π∑’Ëµà“ßÊ ‡°‘¥¢÷Èπ„π
À≈“¬æ◊È π ∑’Ë ‚¥¬‡©æ“–Õ¬à “ ß¬‘Ë ß „πæ◊È π ∑’Ë „ °≈â ‡ §’ ¬ ß°— ∫ π‘ § ¡
Õÿµ “À°√√¡µâÕß‡º™‘≠°—∫°“√∑‘ßÈ ¢¬–Õ—πµ√“¬¡“°°«à“æ◊πÈ ∑’ÕË π◊Ë
¬‘Ëßπ“π«—π¢à“«§√“«°“√≈—°≈Õ∫∑‘Èß¢¬–∑—Èß∑’Ë¡’æ‘…√â“¬·√ß·≈–
‰¡à√â“¬·√ßª√“°Ø¢÷Èπ·≈â«∑—Ë«ª√–‡∑» ‡™àπ‡¥’¬«°—∫¢à“«§√“«
°“√µàÕµâ“π‚√ß°Ì“®—¥¢¬– Õ“∑‘ ÕÌ“‡¿Õ‡¡◊Õß ®—ßÀ«—¥ª√–®«∫§’√¢’ π— ∏å
·≈– ÕÌ“‡¿Õ·°àß§Õ¬ ®—ßÀ«—¥ √–∫ÿ√’ ‡æ√“–°≈—««à“®–°àÕ¡≈æ‘…

ขยะทวมเมือง จะจัดการอยางไรดี

ªí ≠ À“¢¬–‰¡à ‰ ¥â Õ ¬Ÿà ∑’Ë ®Ì “ π«π¢¬–∑’Ë ‡ æ‘Ë ¡ ¢÷È π ‡∑à “ π—È π ·µà Õ ¬Ÿà ∑’Ë
«‘ ∏’ ° “√·≈–ª√– ‘ ∑ ∏‘ ¿ “æ„π°“√∫√‘ À “√®— ¥ °“√¢¬–¥â « ¬
ª√–‡∑»∑’Ë√“¬‰¥â Ÿß ∂÷ß·¡â®–¡’ª√‘¡“≥¢¬– Ÿßµ“¡°“√∫√‘‚¿§
∑’Ë Ÿß¢÷Èπ ·µà°“√∫√‘À“√®—¥°“√¢¬–°Á¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ¡“°°«à“
ª√–‡∑»∑’Ë √ “¬‰¥â µË ” ‡¡◊Ë Õ ‡ª√’ ¬ ∫‡∑’ ¬ ∫ª√– ‘ ∑ ∏‘ ¿ “æ„π°“√
®—¥°“√¢¬–√–À«à“ß‡¡◊Õß∑’Ëæ—≤π“·≈â« °“√‡°Á∫¢¬–®–∑Ì“‰¥â
‡°◊Õ∫ ¡∫Ÿ√≥å §◊ÕÕ¬Ÿà√–À«à“ß√âÕ¬≈– 95 -100 „π¢≥–∑’Ë‡¡◊Õß
∑’Ë¡’√–¥—∫°“√æ—≤π“πâÕ¬ °“√‡°Á∫¢¬–®–µË”°«à“√âÕ¬≈– 7014
69
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ªí≠À“¢¬–∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ„πªí®®ÿ∫—π §◊Õ ª√‘¡“≥¢¬–∑’Ë‡æ‘Ë¡¢÷Èπ®π
‰¡à “¡“√∂®—¥‡°Á∫‰¥âÀ¡¥ ∑Ì“„Àâ‡°‘¥¢¬–µ°§â“ß ·≈–√–∫∫
°“√®—¥°“√µ“¡‰¡à∑—π‡∑§‚π‚≈¬’∑’Ë Ÿß¢÷Èπ¢Õß¢¬–Õ—πµ√“¬∑’Ë¡’
§«“¡´—∫´âÕπ∑“ßÕß§åª√–°Õ∫ ∑Ì“„Àâ¡’°“√≈—°≈Õ∫πÌ“¢¬–
¡Ÿ≈ΩÕ¬·≈–¢Õß‡ ’¬Õ—πµ√“¬µàÕ™ÿ¡™π ‡™àπ “√‡§¡’ ‡§√◊ËÕß„™â
‰øøÑ“‡°à“ ‰ª∑‘Èßµ“¡æ◊Èπ ∑’Ë√°√â“ß ∑’Ë “∏“√≥– À√◊Õ„π‡¢µ
™π∫∑ ªí≠À“∑—ÈßÀ¡¥∑—Èß¡«≈‡°‘¥¢÷Èπ ¿“¬„µâ√–∫∫‡»√…∞°‘®
∑’Ë®Ì“‡ªìπµâÕß¡’°“√°√–µÿâπ°“√º≈‘µ·≈–∫√‘‚ ¿§ ‡¡◊ËÕ∑ÿ°ΩÉ“¬
µà“ß°Á¡’ à«π‡æ‘Ë¡ª√‘¡“≥¢¬– °“√·°â ‰¢ªí≠À“¢¬–®÷ß‰¡à§«√
¡Õß«à“‡ªìπÀπâ“∑’Ë¢Õß¿“§√—∞‡∑à“π—Èπ ·µà§«√‡ªìπ°“√√à«¡¡◊Õ
®“°∑ÿ°¿“§ à«π¢Õß —ß§¡¡“°°«à“
„π√–¥—∫ªí®‡®°™π·≈–§√Õ∫§√—« §«√‡√‘Ë¡∑’Ë°“√ª√—∫‡ª≈’Ë¬π
æƒµ‘°√√¡°“√∫√‘‚¿§¢Õßª√–™“™π„Àâ „™âº≈‘µ¿—≥±å∑’Ë‡ªìπ¡‘µ√
µàÕ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ≈¥°“√„™â∫√√®ÿ¿—≥±å∑’Ë‡ªìπÕ—πµ√“¬ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
®Ì“æ«°æ≈“ µ‘°·≈–‚ø¡ °≈àÕß°√–¥“… „Àâ¡’°“√πÌ“°≈—∫¡“
„™â „ À¡à ‡ æ◊Ë Õ ‡À≈◊ Õ „Àâ °Ì “ ®— ¥ πâ Õ ¬∑’Ë ÿ ¥ √â “ ß≈— ° …≥–π‘ — ¬
„π°“√§—¥·¬°¢¬–¡Ÿ≈ΩÕ¬·≈–¢Õß‡ ’¬Õ—πµ√“¬ÕÕ°®“°°—π
πÌ “ ¢Õß∑’Ë ‰ ¡à ‰ ¥â „ ™â · µà ¬— ß Õ¬Ÿà „ π ¿“æ¥’ ‰ ª∫√‘ ® “§ Ì “ À√— ∫ ºŸâ ∑’Ë
µâÕß°“√
„π à«πºŸâº≈‘µÀ√◊ÕºŸâª√–°Õ∫°“√ §«√¡’∫∑∫“∑ Ì“§—≠„π°“√
≈¥¢¬–·≈–°Ì“®—¥¢¬–„π∞“π–‡ªìπºŸâº≈‘µ¢¬–¥â«¬ ‚¥¬°“√º≈‘µ
‘π§â“∑’Ë¡’ à«πª√–°Õ∫®“°«— ¥ÿ√’‰´‡§‘≈À√◊Õ«— ¥ÿ∑’Ë‡ªìπ¡‘µ√µàÕ
‘Ë ß ·«¥≈â Õ ¡ ≈¥°“√„™â ∂ÿ ß æ≈“ µ‘ ° ·≈–‚ø¡‚¥¬‰¡à ®Ì “ ‡ªì π
àß‡ √‘¡°“√‡√’¬°§◊π∫√√®ÿ¿—≥±å „π≈—°…≥– àß™‘ß‚™§ ‡ªìπµâπ
„π à«π¢Õß ‘π§â“Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å∑’Ë°Ì“®—¥‰¥â¬“° ‚¥¬‡©æ“–
‘π§â“Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å∑’Ë¡’Õ“¬ÿ°“√„™âß“π —Èπ µ—«·∑π®Ì“Àπà“¬
À√◊Õ‡®â“¢Õßº≈‘µ¿—≥±å§«√¡’°“√√—∫´◊ÈÕ§◊πµ“¡»Ÿπ¬å®Ì“Àπà“¬∑—Ë«
ª√–‡∑» À√◊Õ√‘‡√‘Ë¡®—¥µ—Èß∂—ßÀ√◊Õ°≈àÕß Ì“À√—∫√—∫¢¬–Õ—πµ√“¬
‡™àπ À≈Õ¥‰ø ∂à“π‰ø©“¬ ·∫µ‡µÕ√’Ë ·ºàπ´’¥’ œ≈œ
„π à « π¢Õß¿“§√— ∞ §«√¡’ ∫ ∑∫“∑ Ì “ §— ≠ 3 ª√–°“√ §◊ Õ
(1) °“√∫—ß§—∫„™â°ÆÀ¡“¬‡æ◊ËÕ‡Õ“º‘¥ºŸâ∑’Ë≈—°≈Õ∫∑‘Èß¢¬–·≈–
¢Õß‡ ’ ¬ Õ— π µ√“¬ ‡¢â ¡ ß«¥°— ∫ °“√πÌ “ ‡¢â “ ‘ π §â “ ¡◊ Õ Õß
°“√≈—°≈Õ∫¢“¬ ‘π§â“‡∂◊ËÕπÀ√◊Õ¢Õß‡≈’¬π·∫∫ (2) ‡ √‘¡ √â“ß
√–∫∫°“√®—¥°“√¢âÕ¡Ÿ≈§«“¡√Ÿâ‡√◊ËÕß¢¬– µ—Èß·µà°“√°Ì“®—¥¢¬–
‰ª®π∂÷ß°“√®—¥°“√¢¬–„π√–¥—∫∑’Ëª√–™“™π‡¢â“„®·≈–ªØ‘∫—µ‘
‰¥â ‚ ¥¬ßà “ ¬ ‡™à π °“√∑Ì “ ªÿÜ ¬ Õ‘ π ∑√’ ¬å ® “°‡»…º— ° ‡»…Õ“À“√
°“√∑Ì “ ¢¬–ÀÕ¡ °“√πÌ “ ¢Õß‡À≈◊ Õ „™â ¡ “ª√–¥‘ … ∞å §‘ ¥ §â π
‡ªìπ¢Õß„À¡à∑’Ë¡’¡Ÿ≈§à“‡æ‘Ë¡ „Àâ§«“¡√Ÿâ „π°“√§—¥·¬°¢¬– À√◊Õ
«‘∏’ªÑÕß°—πÕ—πµ√“¬®“°¢¬–æ‘… ·≈– (3) π—∫ πÿπ°‘®°“√¢Õß
ºŸâª√–°Õ∫°“√√—∫´◊ÈÕ¢Õß‡°à“ §π‡°Á∫¢¬– À√◊Õ æπ—°ß“π√—°…“
§«“¡ –Õ“¥ ¬°√–¥—∫Õ“™’æ„Àâ¥“Ì √ßÕ¬Ÿà„π ß— §¡‰¥âÕ¬à“ß¡’»°— ¥‘»Ï √’

‡√’¬π√Ÿâ®“°µ—«Õ¬à“ßµâπ·∫∫‡æ◊ËÕ°â“«æâπ«—ß«π¢Õßªí≠À“¢¬–
À—«ÀÕ°„π°“√·°âªí≠À“π’È §ßµâÕß„ÀâÕß§å°√ª°§√Õß∑âÕß∂‘Ëπ
(Õª∑.) „π∑ÿ°√–¥—∫‡ªìπ·°ππÌ“À≈—° ‚¥¬‡©æ“–°“√À“·π«ªØ‘∫µ— ‘
„π°“√≈¥ª√‘¡“≥¢¬– ·≈– √â“ß§«“¡µ√–Àπ—°∂÷ß ∂“π°“√≥å
¢Õß¢¬–Õ—πµ√“¬∑’Ë°Ì“≈—ß°àÕµ—«¢÷Èπ —ß‡°µ‰¥â®“°‚§√ß°“√
∑’Ë Õª∑. √‘‡√‘Ë¡¢÷Èπ·≈–‰¥â√—∫°“√µÕ∫√—∫Õ¬à“ß¥’®“°ª√–™“™π
·≈–¿“§‡Õ°™π ·≈–¥Ì“‡π‘π°“√®π “¡“√∂≈¥°“√º≈‘µ¢¬–
¢Õßª√–™“™π‰¥âµ“¡‡ªÑ“À¡“¬ ‚§√ß°“√¥’Ê „π√–¥—∫™ÿ¡™π
‰¥â · °à °“√‡°‘ ¥ ¢÷È π ¢Õß∏π“§“√¢¬–∑—È ß „π√–¥— ∫ ‚√ß‡√’ ¬ π
¡À“«‘∑¬“≈—¬ ·≈–™ÿ¡™π ‚¥¬Õ“»—¬§«“¡√à«¡¡◊Õ¢Õßª√–™“™π
∑ÿ°‡æ»∑ÿ°«—¬ ºŸâπÌ“ ·≈–ºŸâª√–°Õ∫°“√√—∫´◊ÈÕ¢Õß‡°à“ °‘®°√√¡
π’È‡ªìπ°“√ àß‡ √‘¡„Àâª√–™“™π√Ÿâ§ÿ≥§à“¢Õß¢¬– ·≈–¬—ß™à«¬
§—¥·¬°¢¬–Õ—πµ√“¬°àÕπ∑’Ë®–∂Ÿ°∑‘Èßª–ªπ‰ª°—∫¢¬–∑—Ë«‰ª
¡’À≈“¬™ÿ¡™π ´÷Ëß≈â«π·µà‡ªìπ§π°≈ÿà¡‡≈Á°Ê ≈ß¡◊Õ®—¥°“√¢¬–
¥â«¬«‘∏’°“√ßà“¬Ê ·µà‡ÀÁπº≈∑—π∑’∑’Ë≈ß¡◊Õ∑Ì“ Õ“∑‘ ‚§√ß°“√
–æ“π∫ÿ≠®“°ºŸâ‡À≈◊Õ‡®◊Õ®“πºŸâ¢“¥¢Õß«—¥ «π·°â« ®—ßÀ«—¥
ππ∑∫ÿ √’ √— ∫ ∫√‘ ® “§¢Õß‡À≈◊ Õ„™â ∑’Ë ‡ ®â “ ¢Õß‰¡à µâ Õ ß°“√·≈â «
‡æ◊ËÕ¥—¥·ª≈ß„À¡à „Àâ „™âª√–‚¬™πå ‰¥âÕ’°®π “¡“√∂ √â“ßß“π
√â“ß√“¬‰¥â „Àâ°—∫§π¬“°‰√â »Ÿπ¬å«— ¥ÿ√’‰´‡§‘≈™ÿ¡™π·Ààß·√°
¢Õßª√–‡∑»‰∑¬„π™ÿ¡™π´Õ¬≈“¥æ√â“« 101 °√ÿß‡∑æ¡À“π§√
´÷ßË ‡ªìπ°“√√«¡µ—«°—π‡ªìπ‡§√◊Õ¢à“¬¢Õß™ÿ¡™πµà“ßÊ ‡æ◊ÕË §—¥·¬°
¢¬–¡Ÿ ≈ ΩÕ¬ ‰¡à ‡ æ’ ¬ ß·µà ® –™à « ¬≈¥ª√‘ ¡ “≥¢¬–‰¥â ‡ ∑à “ π—È π
¬—ß √â“ß√“¬‰¥â „Àâ°—∫™ÿ¡™πµ“¡¡“Õ’°¥â«¬ À√◊Õ∑’Ë‚√ß‡√’¬π
√ÿàßÕ√ÿ≥ ´÷Ëßµ—ÈßÕ¬Ÿà¬à“π∫“ß¢ÿπ‡∑’¬π °√ÿß‡∑æ¡À“π§√ “¡“√∂
®—¥°“√°—∫¢¬–°Õß‚µ‰¥âÕ¬à“ß¡À—»®√√¬å®“°‚§√ß°“√ çzero
waste: ¢Õß‡ ’¬‡À≈◊Õ»Ÿπ¬åé15 ‡ªìπµâπ
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“เรตติ้งทีวี”

ภารกิจของผูใหญเพื่อผูชมตัวนอย

ในยุคทีร่ ายการโทรทัศนสว นใหญถกู ผลิตขึน้ เพือ่ ตอบสนองความบันเทิงแบบผูใหญ นาเปนหวงวา
ผูชมตัวนอยซึ่งใชเวลาดูโทรทัศนประมาณวันละ 3-5 ชั่วโมง จะโดนหอมลอมดวยสื่อที่เปน
อันตราย และถูกชักนําไปสูการเลียนแบบพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมมากขึ้นเรื่อยๆ จึงถึงเวลา
ที่เรตติ้งรายการโทรทัศนจะกาวเขามาเปนตัวชวยของพอแมผูปกครองในการปกปองเด็ก
จาก “สาร” ดอยคุณภาพ พรอมทั้งกระตุนใหผูผลิตเพิ่มปริมาณของรายการสําหรับเด็กและ
ปรับผังรายการใหออกอากาศในชวงเวลาที่เหมาะสมกวาเดิม
นับหนึ่งการจัดระเบียบรายการโทรทัศน
ç‡√µµ‘Èßé (Rating) §◊Õ °“√®—¥À¡«¥À¡Ÿà¢Õß‡π◊ÈÕÀ“√“¬°“√∑’Ë‡º¬·æ√àÕÕ°Õ“°“»∑“ß
‚∑√∑—»πå«à“ ‡À¡“– ¡°—∫°≈ÿà¡ºŸâ™¡„π™à«ßÕ“¬ÿ„¥ ´÷Ëß‰¡à„™à‡√◊ËÕß„À¡à ‡æ√“–°«à“ 30 ª√–‡∑»
∑—Ë«‚≈° Õ“∑‘ Õ—ß°ƒ… ‰Õ√å·≈π¥å À√—∞Õ‡¡√‘°“ ·§π“¥“ ÕÕ ‡µ√‡≈’¬ ·Õø√‘°“„µâ ®’π
‡«’¬¥π“¡ ¡“‡≈‡´’¬ œ≈œ µà“ß°Á„™â‡√µµ‘Èß„π°“√·∫àßª√–‡¿∑√“¬°“√‚∑√∑—»πå°—π¡“π“π·≈â«1
·µàºŸâ™¡‚∑√∑—»πå∑—Ë«ª√–‡∑»‰∑¬‡æ‘Ëß®–√Ÿâ®—°°—∫¡—π‡ªìπ§√—Èß·√°‡¡◊ËÕ‡¥◊Õπ∏—π«“§¡ 2549 À≈—ß
®“°∑’Ë ∂“π’‚∑√∑—»πå∑ÿ°™àÕßæ√âÕ¡„®°—π„Àâ§«“¡√à«¡¡◊Õ°—∫°Õßß“π§≥–°√√¡°“√°‘®°“√
«‘∑¬ÿ°√–®“¬‡ ’¬ß·≈–°‘®°“√«‘∑¬ÿ‚∑√∑—»πå·Ààß™“µ‘ (°°™.) °√¡ª√–™“ —¡æ—π∏å „π°“√‡√‘Ë¡
µâπ∑¥≈Õß®—¥√–¥—∫§«“¡‡À¡“– ¡¢Õß√“¬°“√‚∑√∑—»πå ´÷Ëß¡’°“√·∫àßª√–‡¿∑¢Õß√“¬°“√
‚∑√∑—»πåÕÕ°‡ªìπ 7 ª√–‡¿∑·≈–°Ì“Àπ¥ —≠≈—°…≥å¢Õß√“¬°“√‚∑√∑—»πå·µà≈–ª√–‡¿∑‰«â2
¥—ßπ’È
1. √“¬°“√ Ì“À√—∫‡¥Á°°àÕπ«—¬‡√’¬π Õ“¬ÿ 2-6 ªï „™â —≠≈—°…≥å ç°é ·≈–√ŸªÀπâ“¬‘È¡
2. √“¬°“√ Ì“À√—∫‡¥Á°Õ“¬ÿ 2-12 ªï „™â —≠≈—°…≥å ç¥é ·≈–√Ÿª®‘Í°´Õ«å
3. √“¬°“√∑—Ë«‰ª‡À¡“– Ì“À√—∫ºŸâ™¡∑ÿ°«—¬ „™â —≠≈—°…≥å ç∑é ·≈–√Ÿª∫â“π
4. √“¬°“√∑’ËºŸâ„À≠à§«√„Àâ§Ì“·π–πÌ“ „™â —≠≈—°…≥å çπé ·≈–‡§√◊ËÕßÀ¡“¬∂Ÿ°º‘¥
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5. √“¬°“√∑’ËºŸâ „À≠à§«√„Àâ§Ì“·π–πÌ“·°àºŸâ™¡Õ“¬ÿπâÕ¬°«à“
13 ªï „™â —≠≈—°…≥å çπ 13é ·≈–‡§√◊ËÕßÀ¡“¬∂Ÿ°º‘¥
6. √“¬°“√∑’ËºŸâ „À≠à§«√„Àâ§Ì“·π–πÌ“·°àºŸâ™¡Õ“¬ÿπâÕ¬°«à“
18 ªï „™â —≠≈—°…≥å çπ 18é ·≈–‡§√◊ËÕßÀ¡“¬∂Ÿ°º‘¥
7. √“¬°“√‡©æ“–‰¡à ‡ À¡“–·°à ‡ ¥Á ° ·≈–‡¬“«™π „™â
—≠≈—°…≥å ç©é ·≈–√ŸªøÑ“ºà“
Ì “ À√— ∫ ™à « ß∑¥≈Õß®— ¥ √–‡∫’ ¬ ∫√“¬°“√‚∑√∑— » πå π—È π
°√¡ª√–™“ — ¡ æ— π ∏å ¡ Õ∫À¡“¬„Àâ ∂“π’ ‚ ∑√∑— » πå · µà ≈ –™à Õ ß
æ‘®“√≥“®—¥‡√µµ‘ßÈ ¢Õß·µà≈–√“¬°“√°—π‡Õß æ√âÕ¡°—∫‡ªî¥‚Õ°“
„Àâ‡§√◊Õ¢à“¬§√Õ∫§√—« ‡¥Á° ·≈–‡¬“«™π ‡¢â“¡“∑Ì“Àπâ“∑’Ë
‡ΩÑ “√–«— ß ·≈–µ√«® Õ∫§«“¡‡À¡“– ¡¢Õß°“√®— ¥ ‡√µµ‘È ß
‚¥¬ ∂“π’ ‚ ∑√∑— » πå ‚¥¬°“√· ¥ß§«“¡§‘ ¥ ‡ÀÁ π ºà “ π√–∫∫
‡Õ ‡ÕÁ¡‡Õ ¡“¬—ßÀ¡“¬‡≈¢‚∑√»—æ∑å 024863333 À√◊Õ∑“ß
Õ‘π‡µÕ√å‡πÁµ∑’Ë www.me.or.th3
À≈—ß®“°ºà“π°â“«·√°¢Õß°“√∑¥≈Õß®—¥‡√µµ‘Èß ◊ËÕ‚∑√∑—»πå
¡“ª√–¡“≥§√÷Ëßªï §ÿ≥ À≠‘ß∑‘æ“«¥’ ‡¡¶ «√√§å √—∞¡πµ√’
ª√–®Ì “ Ì “ π— ° π“¬°√— ∞ ¡πµ√’ „ π¢≥–π—È π ‡ªî ¥ ‡º¬º≈°“√
ª√–‡¡‘π·≈–√—∫øíß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ«à“ °“√®—¥‡√µµ‘Èß¢Õß·µà≈–
∂“π’¬—ß¡’§«“¡·µ°µà“ß°—π °√¡ª√–™“ —¡æ—π∏å®÷ß‡√àß®—¥∑Ì“
§Ÿà ¡◊ Õ ®— ¥ √–¥— ∫ §«“¡‡À¡“– ¡¢Õß ◊Ë Õ‚∑√∑— » πå °— ∫ °≈ÿà ¡ ºŸâ ™ ¡
‡æ◊ËÕ„Àâ·µà≈– ∂“π’„™â‡ªìπ∫√√∑—¥∞“π„π°“√®Ì“·π°‡π◊ÈÕÀ“·≈–
ª√–‡¡‘π§ÿ≥¿“æ¢Õß√“¬°“√‚∑√∑—»πå4

ปฏิกิริยาหลากหลายกระแสจากสังคม

µâπ‡¥◊Õπ¡‘∂ÿπ“¬π 2550 §≥–√—∞¡πµ√’¡’¡µ‘‡ÀÁπ™Õ∫√à“ß§Ÿà¡◊Õ
°“√®—¥√–¥—∫§«“¡‡À¡“– ¡¢Õß ◊ËÕ‚∑√∑—»πå ´÷Ëßª√–°Õ∫¥â«¬
„®§«“¡ Ì“§—≠‡°’Ë¬«°—∫√–∫∫ª√–‡¡‘π§ÿ≥¿“æ‡π◊ÈÕÀ“ √–∫∫
°“√®Ì “ ·π°‡π◊È Õ À“µ“¡™à « ßÕ“¬ÿ ·≈–°“√°Ì “ Àπ¥™à « ß‡«≈“
∑’Ë‡À¡“– ¡„π°“√ÕÕ°Õ“°“»√“¬°“√·µà≈–ª√–‡¿∑5
À≈—ß®“°π—Èπ‰¡à‡°‘π 1 ‡¥◊Õπ °≈ÿà¡ºŸâº≈‘µ√“¬°“√ ºŸâ®—¥≈–§√
·≈–ºŸâ‡°’Ë¬«¢âÕß„π·«¥«ß‚∑√∑—»πåµà“ßµ∫‡∑â“°—πÕÕ°¡“· ¥ß
§«“¡‡ÀÁπ§—¥§â“π°—∫√à“ß§Ÿ¡à Õ◊ œ ©∫—∫¥—ß°≈à“« ´÷ßË «à π„À≠à‡ÀÁπ¥â«¬
°—∫°“√®—¥‡√µµ‘Èß√“¬°“√‚∑√∑—»πå ·µà ‰¡à‡ÀÁπ¥â«¬„πª√–‡¥Áπ
°“√„™â‡√µµ‘Èß§«∫§Ÿà°—∫°“√°Ì“Àπ¥‡«≈“ÕÕ°Õ“°“»
∂°≈‡°’¬√µ‘ «’√«√√≥ ºŸâ®—¥≈–§√™◊ËÕ¥—ß ‡°√ß«à“≈–§√∑’Ë©“¬™à«ß
À≈—ß Õß∑ÿà¡®–‚¥π¬â“¬‰ªÕ¬Ÿà „π™à«ß 22.00-04.00 π. À“°¡’
©“°µ∫µ’À√◊Õ¶à“°—πµ“¬6 ¢≥–∑’Ëª√–«‘∑¬å ¡“≈’ππ∑å ºŸâ∫√‘À“√
∂“π’ ‚ ∑√∑— » πå ’ ™à Õ ß 3 °— ß «≈∂÷ ß ªí ≠ À“°“√·∑√°·´ß ◊Ë Õ
∑’ËÕ“®®–‡°‘¥¢÷Èπ„πÕπ“§µ7
Õ¬à“ß‰√°Áµ“¡ §«“¡§‘¥¢Õß°≈ÿà¡§π∑’Ë∑Ì“∏ÿ√°‘®√“¬°“√‚∑√∑—»πå
«π∑“ß°—∫§«“¡‡ÀÁπ¢ÕßºŸ™â ¡‚∑√∑—»πå‚¥¬ π‘È ‡™‘ß ‡¡◊ÕË º≈°“√ “Ì √«®
æƒµ‘°√√¡·≈–§«“¡§‘¥‡ÀÁπ¢Õß‡¥Á° ‡¬“«™π ·≈–ºŸâª°§√Õß

µàÕ°“√®—¥‡√µµ‘ßÈ ·≈–§«“¡√ÿπ·√ß„π√“¬°“√‚∑√∑—»πå °√≥’»°÷ …“
ª√–™“™πÕ“¬ÿ 3 ªï¢÷Èπ‰ª „π‡¢µ°√ÿß‡∑æœ ·≈–ª√‘¡≥±≈
®Ì“π«π 2,486 µ—«Õ¬à“ß „π√–À«à“ß«—π∑’Ë 30 ¡‘.¬.-2 °.§. 2550
‚¥¬ Ì“π—°«‘®—¬‡Õ·∫§‚æ≈≈å ¡À“«‘∑¬“≈—¬Õ— —¡™—≠ √–∫ÿ«à“¡’
ª√–™“™π‡ÀÁπ¥â«¬°—∫°“√®—¥‡√µµ‘Èß√“¬°“√‚∑√∑—»πå¡“°∂÷ß
√âÕ¬≈– 88 ‚¥¬ —¥ à«π¢Õß‡¥Á°Õ“¬ÿ 3-12 ªï ¡“°°«à“§√÷ËßÀπ÷Ëß
¥Ÿ∑’«’„π™à«ß 18.01-20.00 π. ¢≥–∑’Ë‡¥Á°Õ“¬ÿ 13-18 ªï ¡“°
°«à“§√÷ËßÀπ÷Ëß‡™àπ°—π∑’Ë¥Ÿ∑’«’„π™à«ß 20.01-22.00 π.
∑—Èß™à«ß‡«≈“ 20.01-22.00 π. ·≈– 18.01-20.00 π. π—Èπ‡ªìπ
2 ™à « ß‡«≈“∑’Ë æ ∫√“¬°“√‚∑√∑— » πå ∑’Ë ¡’ ‡ π◊È Õ À“√ÿ π ·√ß·≈–
‰¡à‡À¡“– ¡ÕÕ°Õ“°“»¡“°∑’Ë ÿ¥ §‘¥‡ªìπ √âÕ¬≈– 69 ·≈– 23
µ“¡≈Ì“¥—∫ ‚¥¬∑’Ëª√–™“™π Ÿß∂÷ß√âÕ¬≈– 86 §‘¥«à“ª√–‡¿∑¢Õß
√“¬°“√∑’¡Ë §’ «“¡√ÿπ·√ß·≈–‰¡à‡À¡“– ¡¡“°∑’Ë ¥ÿ „π°“√ “Ì √«®
§√—Èßπ’È §◊Õ ≈–§√8
π“¬·æ∑¬å¬ß¬ÿ∑∏ «ß»å¿‘√¡¬å»“πµå Àπ’Ëß„π§≥–°√√¡°“√ ◊ËÕ
ª≈Õ¥¿— ¬ ·≈– √â “ ß √√§å °≈à “ ««à “ ‡√◊Ë Õ ßπ’È ‰ ¡à „ ™à ‡ º¥Á ® °“√
·µà ‡ ªì π ‘Ë ß ∑’Ë — ß §¡§«√¡’ ®‘ µ Ì “ π÷ ° √à « ¡°— π °“√®— ¥ ‡√µµ‘È ß ∑’ «’
‡ªìπ¡“µ√∞“π “°≈∑’ËÀ≈“¬ª√–‡∑»∑—Ë«‚≈°ªØ‘∫—µ‘ æ√âÕ¡°—∫
· ¥ß§«“¡‡™◊ÕË ¡—πË «à“ ∂â“ ∂“π’‚∑√∑—»πå·≈–ºŸ®â ¥— ≈–§√‰¥â√∫— ∑√“∫
¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë∂Ÿ°µâÕß®–‰¡à‡°‘¥‡Àµÿ°“√≥å‡™àππ’9È
¢≥–∑’Ë·æ∑¬åÀ≠‘ßæ√√≥æ‘¡≈ À≈àÕµ√–°Ÿ≈ ∑’Ëª√÷°…“§≥–«‘®—¬
°“√æ—≤π“√–¥—∫‡√µµ‘Èß „Àâ§«“¡‡ÀÁπ«à“°“√®—¥‡√µµ‘Èß‰¡à „™à
‰¡à „Àâ¡’≈–§√∑’«’‡≈¬ ≈–§√¥’Ê ¡’ “√– ·Ωß‰«â¥â«¬°“√ Õπ
‡√◊ËÕß§«“¡¥’ÕÕ°Õ“°“»„π™à«ß‡«≈“¢Õß‡¥Á°‰¥â à«π≈–§√
ª√–‡¿∑µ∫µ’ πÈ”‡πà“ ¡’§«“¡√ÿπ·√ß ·≈–„™â¿“…“À¬“∫§“¬
§«√ÕÕ°Õ“°“»À≈—ß 4 ∑ÿ¡à ‡æ◊ÕË §ÿ¡â §√Õß‡¥Á°®“°°“√‡≈’¬π·∫∫
æƒµ‘°√√¡‰¡à¥¢’ Õßµ—«≈–§√ ‡æ√“–‡¥Á°·µà≈–§π¡’§«“¡√Ÿ‡â ∑à“∑—π
·≈–¿Ÿ¡‘§ÿâ¡°—π∑’Ë·µ°µà“ß°—π10
à«π§ÿ≥À≠‘ß∑‘æ“«¥’ ‡¡¶ «√√§å √—∞¡πµ√’ª√–®Ì“ Ì“π—°π“¬°
√— ∞ ¡πµ√’ „ π¢≥–π—È π ¬◊ π ¬— π «à “ °“√®— ¥ ‡√µµ‘È ß ®–µâ Õ ß¥Ì “ ‡π‘ π
§«∫§Ÿà °— π ‰ª ∑—È ß °“√®— ¥ √–¥— ∫ §«“¡‡À¡“– ¡¢Õß‡π◊È Õ À“
√“¬°“√·≈–°“√®Ì “ ·π°™à « ß‡«≈“ÕÕ°Õ“°“» ´÷Ë ß ®–‰¥â πÌ “
§«“¡§‘¥‡ÀÁπ¢Õß∑ÿ°ΩÉ“¬‡¢â“ °Ÿà “√ª√–™ÿ¡¢Õß§≥–Õπÿ°√√¡°“√
ª√– “π°“√¥Ì“‡π‘π°“√‡°’Ë¬«°—∫°“√®—¥√–¥—∫§«“¡‡À¡“– ¡
¢Õß ◊ËÕ‚∑√∑—»πå ‡æ◊ËÕ√à«¡°Ì“Àπ¥·π«∑“ß®—¥∑Ì“§Ÿà¡◊Õœ µàÕ‰ª11

ผลการยกเครื่องคูมือเรตติ้ง

‡¡◊ËÕºà“π°“√·°â‰¢ª√—∫ª√ÿß‡æ◊ËÕ„Àâ¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ·≈–‡À¡“– ¡
°—∫°“√„™âß“π®√‘ß¡“°¢÷Èπ √à“ß§Ÿà¡◊Õ°“√®—¥√–¥—∫§«“¡‡À¡“– ¡
¢Õß ◊ËÕ‚∑√∑—»πå©∫—∫≈à“ ÿ¥°Á¡’Àπâ“µ“·µ°µà“ß‰ª®“°√à“ß§Ÿà¡◊Õ
°“√®—¥‡√µµ‘Èß§√—Èß·√° ´÷ËßÕÕ°¡“∑¥≈Õß„™â‡¡◊ËÕª≈“¬ªï 2549
Õ¬ŸàæÕ ¡§«√ ¥—ßπ’È
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(1) ¡’ ° “√°Ì “ Àπ¥À≈— ° ‡°≥±å µâ Õ ßÀâ “ ¡ 3 ¥â “ πÀ√◊ Õ
∑’Ë‡√’¬°«à“ ç-3é ‰¥â·°à ‡√◊ËÕß‡æ» °“√„™â¿“…“ ·≈–
æƒµ‘°√√¡§«“¡√ÿπ·√ß ‚¥¬æ‘®“√≥“®“°¿“æ ‡π◊ÈÕÀ“
¡ÿ¡°≈âÕß «‘∏’°“√∂à“¬∑Ì“ ‡ ’¬ß ‡æ◊ËÕ®Ì“·π°‡π◊ÈÕÀ“
¢Õß√“¬°“√‚∑√∑—»πå«“à ‡À¡“– ¡°—∫ºŸ™â ¡„π™à«ßÕ“¬ÿ„¥
(2) ‡æ‘Ë¡‡µ‘¡¢âÕ°Ì“Àπ¥‡°’Ë¬«°—∫‡°≥±å§«“¡√Ÿâ 6 ‡√◊ËÕß À√◊Õ
∑’‡Ë √’¬°«à“ ç+6é Õ—πª√–°Õ∫¥â«¬ §«“¡√Ÿâ„π‡™‘ß«‘™“°“√
°“√§‘¥Õ¬à“ß‡ªìπ√–∫∫ §ÿ≥∏√√¡-®√‘¬∏√√¡ ∑—°…–
°“√„™â ™’ «‘ µ §«“¡À≈“°À≈“¬¢Õß — ß §¡ ·≈–°“√
æ— ≤ π“§«“¡ — ¡ æ— π ∏å ¢ Õß§π„π§√Õ∫§√— « ‡æ◊Ë Õ„™â
„π°“√æ‘®“√≥“§ÿ≥ ¿“æ¢Õß‡π◊ÈÕÀ“¢Õß√“¬°“√«à“
„Àâª√–‚¬™πå¥â“π°“√‡√’¬π√Ÿâ·°àºŸâ™¡„π·ßà¡ÿ¡„¥∫â“ß12
(3) ‡ª≈’¬Ë π®“°√“¬°“√ª√–‡¿∑ ç°é “Ì À√—∫‡¥Á°°àÕπ«—¬‡√’¬π
Õ“¬ÿ 2-6 ªï ‡ªìπ√“¬°“√ª√–‡¿∑ çªé Ì“À√—∫‡¥Á°
ª∞¡«—¬ Õ“¬ÿ 3-5 ªï ‡æ√“–„π§«“¡‡ªìπ®√‘ß¡πÿ…¬å
“¡“√∂‡√’¬π√Ÿâ‰¥âµ≈Õ¥‡«≈“ °“√„™â§“Ì «à“ ç°àÕπ«—¬‡√’¬πé
π—È π ‰¡à ∂Ÿ ° µâ Õ ß ®÷ ß‰¥â ‡ ª≈’Ë ¬ π¡“„™â §Ì “ «à “ çª∞¡«— ¬ é
´÷Ëß‡ªìπ™à«ß«—¬°àÕπ‡¢â“‚√ß‡√’¬π ·≈–¢¬—∫™à«ßÕ“¬ÿ¢Õß
ºŸâ™¡°≈ÿà¡π’È¢÷Èπ¡“‡ªìπ 3-5 ªï ‡π◊ËÕß®“°ß“π«‘®—¬¢Õß
¡“§¡°ÿ¡“√·æ∑¬å·≈–π—°«‘™“°“√¥â“πæ—≤π“°“√‡¥Á°
∑—«Ë ‚≈°‡ πÕ·π–µ√ß°—π«à“ °“√ª≈àÕ¬„Àâ‡¥Á°Õ“¬ÿµ”Ë °«à“
3 ªï ¥Ÿ‚∑√∑—»πå®– ßà º≈≈∫µàÕæ—≤π“°“√∑“ß ¡Õß¢Õß‡¥Á°
(4) °Ì“Àπ¥™à«ß‡«≈“ÕÕ°Õ“°“»¢Õß√“¬°“√ª√–‡¿∑ çπé
·≈– ç©é „Àâ™—¥‡®π¬‘Ëß¢÷Èπ ‚¥¬√“¬°“√ª√–‡¿∑ çπé
´÷Ë ß ‡ªì π √“¬°“√∑’Ë ‡ ¥Á ° ·≈–‡¬“«™πÕ“¬ÿ 13-18 ªï
“¡“√∂√—∫™¡‰¥â‚¥¬µâÕß¡’ºŸâ„À≠à„Àâ§Ì“·π–πÌ“ ‡æ√“–
Õ“®®–¡’‡π◊ÈÕÀ“∑’Ë‰¡à‡À¡“– ¡∑—Èß„π‡√◊ËÕß ‡æ» ¿“…“
·≈–§«“¡√ÿπ·√ß “¡“√∂ÕÕ°Õ“°“»„π™à«ß‡«≈“
09.00-16.00 π. ·≈– 20.00-05.00 π. à«π√“¬°“√
ª√–‡¿∑ ç©é ´÷Ëß‡ªìπ√“¬°“√∑’Ë‡À¡“– Ì“À√—∫ºŸâ „À≠à
Õ“¬ÿ¡“°°«à“ 18 ªï “¡“√∂ÕÕ°Õ“°“»‰¥â„π™à«ß‡«≈“
22.00-05.00 π. ‡∑à“π—Èπ
∑—È ß π’È °“√°Ì “ Àπ¥√“¬°“√∑’Ë ‡ À¡“– Ì “ À√— ∫ ‡¥Á ° ·≈–
‡¬“«™π„ÀâÕ¬Ÿà „π™à«ß‡«≈“∑’Ë Õ¥§≈âÕß°—∫æƒµ‘°√√¡
°“√¥Ÿ ‚ ∑√∑— » πå ¢ Õßæ«°‡¢“ ∂◊ Õ ‡ªì π ·π«§‘ ¥ “°≈
∑’Ë À ≈“¬ª√–‡∑»∑—Ë « ‚≈°„™â ‡ ªì π ‡§√◊Ë Õ ß¡◊ Õ ª°ªÑ Õ ß
§ÿâ ¡ §√Õß‡¥Á ° ·≈–‡¬“«™π®“°°“√∫√‘ ‚ ¿§ ◊Ë Õ
∑’Ë‰¡à‡À¡“– ¡°—∫«—¬ ‡™àπ „πª√–‡∑»Õ—ß°ƒ… √“¬°“√
∑’Ë‰¡à‡À¡“– Ì“À√—∫‡¥Á°Õ“¬ÿµË”°«à“ 15 ªï ‰¡à “¡“√∂
ÕÕ°Õ“°“»‰¥â°Õà π‡«≈“ 21.00 π. ª√–‡∑» À√—∞Õ‡¡√‘°“
√“¬°“√∑’Ë ‰¡à‡À¡“– Ì“À√—∫‡¥Á°Õ“¬ÿµË”°«à“ 14 µâÕß

ÕÕ°Õ“°“»À≈—ß 21.00 π. ·≈–√“¬°“√ Ì“À√—∫ºŸâ„À≠à
µâÕßÕÕ°Õ“°“»À≈—ß 22.00 π. ‡ªìπµâπ
(5) ‡ªî¥‚Õ°“ „Àâª√–™“™π¡’ à«π√à«¡„π°“√µ√«® Õ∫
§ÿ≥¿“æ¢Õß‡π◊ÈÕÀ“·≈–ª√–‡¡‘π§«“¡‡À¡“– ¡¢Õß
√“¬°“√À≈— ß ®“°∑’Ë Õ Õ°Õ“°“»‰ª·≈â « ´÷Ë ß ‡√’ ¬ °«à “
ç‡√µµ‘ÈßÀ≈—ßÕÕ°Õ“°“»é (Post-rate)
·√°‡√‘Ë¡‡¥‘¡∑’ Àπâ“∑’Ë „π°“√æ‘®“√≥“√–¥—∫§«“¡‡À¡“– ¡¢Õß
‡π◊ÈÕÀ“√“¬°“√‚∑√∑—»πå ∑’Ë‡√’¬°«à“ ç°“√®—¥‡√µµ‘Èß°àÕπÕÕ°
Õ“°“»é (Pre-rate) ‡ªì π ¢ÕßºŸâ º ≈‘ µ √“¬°“√·≈– ∂“π’
‚∑√∑—»πå‡æ’¬ßΩÉ“¬‡¥’¬« ·µàªí®®ÿ∫—π ç°“√®—¥‡√µµ‘ÈßÀ≈—ßÕÕ°
Õ“°“»é ¢Õß¿“§ª√–™“™π®–‡¢â“¡“∑Ì“Àπâ“∑’Ë„π≈—°…≥–§Ÿ¢à π“π
Õ—π®–πÌ“‰ª Ÿà°√–∫«π°“√·≈°‡ª≈’Ë¬π‡√’¬π√Ÿâ·≈–ª√—∫‡°≥±å
°“√æ‘ ® “√≥“‡√µµ‘È ß ∑’ «’ ¢ Õß∑—È ß 2 ΩÉ “ ¬ ‡¢â “ À“°— π ¡“°¢÷È π
æ√âÕ¡°—∫ √â“ß§«“¡‡¢â¡·¢Áß„Àâ¿“§ª√–™“™π„π°“√√Ÿâ‡∑à“∑—π
Õ◊Ë ¡“°¢÷πÈ ¥â«¬ ‚¥¬ºŸâ∑’Ë π„®®–√à«¡®—¥‡√µµ‘ÈßÀ≈—ßÕÕ°Õ“°“»
“¡“√∂· ¥ß§«“¡§‘ ¥ ‡ÀÁ π ºà “ π√–∫∫‡Õ ‡ÕÁ ¡ ‡Õ ¡“¬— ß
À¡“¬‡≈¢‚∑√»— æ ∑å 024863333 À√◊ Õ ∑“ßÕ‘ π ‡µÕ√å ‡ πÁ µ
∑’Ë www.me.or.th ‰¥âµ≈Õ¥‡«≈“13
„π√–¬–‡√‘¡Ë ∑¥≈Õß„™â√–∫∫‡√µµ‘ßÈ √“¬°“√‚∑√∑—»πå ∑“ß ∂“∫—π
·Ààß™“µ‘‡æ◊ËÕ°“√æ—≤π“‡¥Á°·≈–§√Õ∫§√—« ¡À“«‘∑¬“≈—¬¡À‘¥≈
√à«¡¡◊Õ°—∫∑“ß‡§√◊Õ¢à“¬«‘™“°“√¥â“ππ‘‡∑»»“ µ√å 12 ∂“∫—π
‡§√◊Õ¢à“¬ ¿“‡¬“«™π„π¿“§‡Àπ◊Õ ·≈–¿“§„µâ √«¡∑—Èß‡§√◊Õ
¢à“¬§√Õ∫§√—«Õ“ “‡ΩÑ“√–«—ß ◊ËÕ „π°“√®—¥∑Ì“‚§√ß°“√®—¥
√–¥—∫§«“¡‡À¡“– ¡¢Õß√“¬°“√‚∑√∑—»πåÀ≈—ßÕÕ°Õ“°“»
‡æ◊ËÕ∑Ì“„Àâ‡°‘¥ ç°“√·≈°‡ª≈’Ë¬π‡√’¬π√Ÿâé √–À«à“ßºŸâ™¡°—∫ºŸâº≈‘µ
„π°“√„™â §Ÿà ¡◊ Õ °“√®— ¥ √–¥— ∫ §«“¡‡À¡“– ¡¢Õß√“¬°“√
‚∑√∑—»πå º≈°“√∑Ì“ß“πæ∫¢âÕ‡∑Á®®√‘ß Ì“§—≠ 3 ª√–°“√14
(1) √“¬°“√ª√–‡¿∑ ª ·≈– ¥ ¡’ ®Ì “ π«ππâ Õ ¬¡“°
‚¥¬‡©æ“–„π™à«ß‡«≈“ 16.00 π.-18.00 π. ‡©≈’Ë¬
®“°∑—ßÈ 6 ∂“π’ „π«—π®—π∑√å∂ß÷ »ÿ°√åæ∫«à“¡’‡æ’¬ß√âÕ¬≈–
1.6 ´÷Ëß°√¡ª√–™“ —¡æ—π∏å°Ì“Àπ¥‰«â∑’Ë √âÕ¬≈– 25
¢Õß™à«ß‡«≈“¥—ß°≈à“«
(2) √“¬°“√ à«π„À≠à‡ªìπ√“¬°“√ª√–‡¿∑ ∑ ´÷Ëß‡πâπ°≈ÿà¡
ºŸâ™¡„π∑ÿ°«—¬ °≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬À≈—°‰¡à„™à‡¥Á°
(3) ª√–‡¥Áπ∑’Ë √â“ß§«“¡·µ°µà“ß¡“°∑’Ë ÿ¥√–À«à“ß‡√µµ‘Èß
°àÕπÕÕ°Õ“°“» ·≈–‡√µµ‘ßÈ À≈—ßÕÕ°Õ“°“» §◊Õ‡√◊ÕË ß‡æ»
‚¥¬‡©æ“–‡√◊ÕË ß¢Õß§à“π‘¬¡ ·≈–«—≤π∏√√¡∑’‡Ë °’¬Ë «°—∫‡æ»
·≈–‡°◊Õ∫∑—ÈßÀ¡¥¢Õß√“¬°“√∑’Ë·µ°µà“ß §◊Õ √“¬°“√
ª√–‡¿∑ ≈–§√
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กาวที่สอง และกาวตอๆ ไป
√à“ß§Ÿà¡◊Õ°“√®—¥√–¥—∫§«“¡‡À¡“– ¡¢Õß ◊ËÕ‚∑√∑—»πå©∫—∫„À¡à
ºà“π°“√∑¥≈Õß„™âß“π‰ª·≈â«‡ªìπ√–¬–‡«≈“ 4 ‡¥◊Õπ µ—Èß·µà
°— π ¬“¬π-∏— π «“§¡ 2550 ‚¥¬∑’Ë ¬— ß‰¡à ‰ ¥â °Ì “ Àπ¥™à « ß‡«≈“
°“√ÕÕ°Õ“°“»¢Õß√“¬°“√·µà≈–ª√–‡¿∑
ª√“‚¡™ √—∞«‘π®‘ Õ∏‘∫¥’°√¡ª√–™“ ¡— æ—π∏å„π¢≥–π—πÈ ‰¥â≈ßπ“¡
„πª√–°“»°√¡ª√–™“ ¡— æ—π∏å ‡√◊ÕË ß°“√®—¥√–¥—∫§«“¡‡À¡“– ¡
¢Õß√“¬°“√‚∑√∑— » πå (‡√µµ‘È ß ) ©∫— ∫ „À¡à ‰ ª·≈â « ‡¡◊Ë Õ 18
¡°√“§¡ 255115 ´÷Ëß®–¡’º≈∫—ß§—∫„™â „π«—π∑’Ë 19 °ÿ¡¿“æ—π∏å
2551 π’16È (¥Ÿµ“√“ß)
∫«√ ‡µ™–Õ‘π∑√å ºŸâÕÌ“π«¬°“√°Õßß“π§≥–°√√¡°“√°‘®°“√
«‘∑¬ÿ°√–®“¬‡ ’¬ß·≈–«‘∑¬ÿ‚∑√∑—»πå·Ààß™“µ‘ °≈à“««à“ ª√–°“»
©∫—∫π’È¡’ “√– Ì“§—≠„Àâ ∂“π’‚∑√∑—»πå®—¥√–¥—∫§«“¡‡À¡“– ¡
¢Õß√“¬°“√‚∑√∑—»πå ¥â«¬À≈—°‡°≥±å°“√®Ì“·π°‡π◊ÈÕÀ“µ“¡
ª√–°“» À“°ΩÉ “ Ωó π ®–¡’ ° “√µ— ° ‡µ◊ Õ π·≈– à ß Àπ— ß ◊ Õ‡µ◊ Õ π
‡ªìπ≈“¬≈—°…≥åÕ—°…√ À√◊Õ¢Õ„Àâß¥·æ√à¿“æ√“¬°“√¥—ß°≈à“«
·µà‰¡à¡‚’ ∑…∂÷ß¢—πÈ ª√—∫À√◊Õ®Ì“§ÿ° ‡æ√“–∑’ºË “à π¡“‡æ’¬ß∑Ì“Àπ—ß Õ◊
∂÷ßºŸâÕÌ“π«¬°“√ ∂“π’°Á¡—°®–‰¥â√—∫§«“¡√à«¡¡◊ÕÕ¬à“ß¥’17
ตารางแสดงการกําหนดชวงเวลาออกอากาศที่เหมาะสมกับรายการ
ในเรตติ้งตางๆ ตามการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน
ฉบับที่ประกาศเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2551
√“¬°“√ª√–‡¿∑

‡«≈“ÕÕ°Õ“°“»

«—π∑’ËÕÕ°Õ“°“»‰¥â

1. ç¥é ·≈–éªé
2. çπ13é

16.00-20.30 π.
20.30-5.00 π.
09.00-16.00 π

3. çπ18é

21.00-5.00 π.
09.00-16.00 π.

4. ç©é

22.00-5.00π.
09.00-16.00 π.

∑ÿ°«—π
∑ÿ°«—π
«—π®—π∑√å-»ÿ°√å
‡«âπ«—πÀ¬ÿ¥√“™°“√
∑ÿ°«—π
«—π®—π∑√å-»ÿ°√å
‡«âπ«—πÀ¬ÿ¥√“™°“√
∑ÿ°«—π
«—π®—π∑√å-»ÿ°√å
‡«âπ«—πÀ¬ÿ¥√“™°“√

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ. (25 มกราคม 2551).

°“√°Ì“Àπ¥‡√µµ‘Èß·≈–™à«ß‡«≈“°“√ÕÕ°Õ“°“»¢Õß√“¬°“√
ª√–‡¿∑µà“ßÊ „Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫æƒµ‘°√√¡°“√¥Ÿ‚∑√∑—»πå¢Õß
ºŸ™â ¡µ—«πâÕ¬ ∂◊Õ‡ªìπ¿“√°‘® “Ì §—≠∑’πË “à ®–™à«¬„Àâ ç “√é ´÷ßË ßà ºà“π
®Õ‚∑√∑—»πå¡’§ÿ≥¿“æ¡“°¢÷Èπ·≈–‡Õ◊ÈÕµàÕ°“√æ—≤π“ µ‘ªí≠≠“
¢Õß‡¥Á°·≈–‡¬“«™π¡“°°«à“∑’Ë‡§¬
°â“«µàÕ‰ª¢Õß°“√®—¥‡√µµ‘Èß ‡ªìπ‡√◊ËÕß∑’Ë°√¡ª√–™“ —¡æ—π∏å
„π∞“π–Àπà«¬ß“π√—∞∑’¥Ë ·Ÿ ≈‡√◊ÕË ßπ’È µâÕßµ‘¥µ“¡·≈–ª√–‡¡‘πº≈«à“

§«“¡¡ÿàßÀ¡“¬∑’ËµâÕß°“√„Àâ√“¬°“√‚∑√∑—»πå¡’°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß
„π‡™‘ß “√– ‡ªìπÕ“À“√ ¡ÕßµàÕ ß— §¡¡“°¢÷πÈ π—πÈ ¡’°“√‡ª≈’¬Ë π·ª≈ß
À√◊Õ‰¡à Õ¬à“ß‰√ ‚¥¬§«√º “π§«“¡√à«¡¡◊Õ°—∫Õß§å°√¿“§
ª√–™“ ß— §¡Õ¬à“ß‡§√◊Õ¢à“¬§√Õ∫§√—«-ºŸ∫â √‘‚¿§ ∑’§Ë ß‡ªìπ∑—æÀ≈—°
„π°“√µ√«® Õ∫°“√®—¥‡√µµ‘ßÈ À≈—ß°“√ÕÕ°Õ“°“»µàÕ‰ª √«¡∂÷ß
°“√‡√àß √â“ß§«“¡√Ÿâ §«“¡‡¢â“„®„π‡√◊ËÕß√–∫∫‡√µµ‘Èß„Àâ°—∫
¿“§ª√–™“ —ß§¡Õ¬à“ß∑—Ë«∂÷ß·≈–µàÕ‡π◊ËÕß¡“°°«à“∑’Ë‡ªìπÕ¬Ÿà
„πªí ® ®ÿ ∫— π °Á ® –‡ªì π ™à Õ ß∑“ßÀπ÷Ë ß „π°“√¬°√–¥— ∫ √“¬°“√
‚∑√∑—»πå ‰∑¬ ¢≥–‡¥’¬«°—π°Á‡ªìπ™àÕß∑“ß°“√¬°√–¥—∫ºŸâ™¡
®“°ºŸâ∑’Ë‡ªìπ‡æ’¬ß çºŸâ∫√‘‚¿§é „Àâ‡ªìπ ºŸâ™¡„π∞“π– çæ≈‡¡◊Õßé
∑’Ë “¡“√∂¡’ «à π√à«¡„π°“√ –∑âÕπ§«“¡µâÕß°“√√“¬°“√‚∑√∑—»πå
‰¥âÕ¬à“ß·∑â®√‘ß
¿“¬„µâ√–∫∫‡√µµ‘Èß∑’Ëª√–°Õ∫¥â«¬ +6 ´÷Ëß‡ªìπ√–∫∫∑’Ë®–™à«¬
∑Ì“„Àâ‡°‘¥√“¬°“√‡æ◊ËÕ àß‡ √‘¡°“√»÷°…“·≈–°“√‡√’¬π√Ÿâ „Àâ°—∫
ºŸâ™¡„π —ß§¡‰∑¬ °Á®Ì“‡ªìπ ∑’Ë®–µâÕß‰¥â√—∫°“√ π—∫ πÿπ·≈–
àß‡ √‘¡„Àâ¡’®Ì“π«π¡“°¢÷Èπ·≈–¡’§ÿ≥ ¿“æ∑’Ë¥’¡“°¢÷Èπ ¥—ßπ—Èπ
°“√ π—∫ πÿπ‚¥¬¿“§√—∞ ·≈– ¿“§√—∞«‘ “À°‘® À√◊Õ°“√µ—Èß
°Õß∑ÿπ Õ◊Ë √â“ß √√§å ∑’¡Ë §’ «“¡æ¬“¬“¡¡“°«à“ 5 ªï ∑’®Ë –‡¢â“¡“
™à«¬ √â“ß √√§å æ—≤π“„Àâ‡°‘¥√“¬°“√‚∑√∑—»πå„π°≈ÿ¡à +6 °Á‰¡à§«√
≈–‡≈¬ ≈–‡«âπ À√◊Õ¡Õß¢â“¡‰ª
ÿ¥∑â“¬·≈â« ç‡√µµ‘Èß∑’«’é °Á‡ªìπ‡æ’¬ß‡§√◊ËÕß¡◊Õ∑’Ë™à«¬„ÀâºŸâ „À≠à
‡≈◊ Õ °√“¬°“√‚∑√∑— » πå ‰ ¥â ‡ À¡“– ¡°— ∫ ™à « ßÕ“¬ÿ ¢ Õß‡¥Á ° Ê
‡∑à “ π—È π °“√„Àâ §Ì “ ·π–πÌ “ ∑’Ë ∂Ÿ ° ∑’Ë §«√„π√–À«à “ ß∑’Ë ‡ ¥Á ° π—Ë ß ¥Ÿ
‚∑√∑—»πå¬—ß‡ªìπ Àπâ“∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫¢ÕßæàÕ·¡à·≈–ºŸâª°§√Õß
À“°ºŸâ„À≠à„π∫â“π‰¡àª√—∫‡ª≈’Ë¬πæƒµ‘°√√¡µ—«‡Õß ª≈àÕ¬„Àâ∑’«’
‡ªìπæ’Ë‡≈’È¬ß‡¥Á° À√◊Õ‰¡à π„®∑’Ë®–π—Ëß™¡‚∑√∑—»πåæ√âÕ¡°—∫≈Ÿ°Ê
°“√®—¥‡√µµ‘Èß∑’«’´÷Ëß°àÕ√à“ß¢÷Èπ®“°‡®µπ“¥’·≈–æ¬“¬“¡°—π¡“
π“π°«à“ 2 ªï °Á§ß‡¥‘π‰ª‰¡à∂÷ßª√–‚¬™πå∑’ËΩíπ‰«â
ºŸâº≈‘µ√“¬°“√ ºŸâ®—¥≈–§√ ·≈–ºŸâ∑’ËÕ¬Ÿà„π·«¥«ß‚∑√∑—»πå °Á§«√
®–„™â ◊Ë Õ ∑’Ë ¡’ Õ ¬Ÿà ‰ ª„π∑“ß √â “ ß √√§å · ≈–π÷ ° ∂÷ ß ª√–‚¬™πå
∑’Ë®–µ°Õ¬Ÿà°—∫ºŸâ™¡„Àâ¡“° À√◊Õ·¡â·µà∑“ß¥â“π‡Õ‡¬π´’Ë ∑’Ë‡ªìπ
Õ’°Àπ÷Ëßµ—«·ª√ Ì“§—≠°Á§«√ª√—∫‡ª≈’Ë¬π·π«§‘¥„π°“√ π—∫ πÿπ
√“¬°“√ ‚¥¬‰¡à „™â√–∫∫‡√µµ‘Èß‡™‘ßª√‘¡“≥‡ªìπÀ≈—°·µà‡æ’¬ß
Õ¬à“ß‡¥’¬« ·µà „™â√–∫∫‡√µµ‘Èß‡™‘ß§ÿ≥¿“æ‡¢â“¡“ª√–°Õ∫°“√
æ‘®“√≥“¥â«¬
∑—ÈßÀ¡¥π’È‡æ◊ËÕ∑Ì“„Àâ‡°‘¥°“√ π—∫ πÿπ√“¬°“√∑’Ë √â“ß √√§åµàÕ
°“√‡√’¬π√Ÿâ „Àâ°—∫¡πÿ… ¬å „π —ß§¡‰∑¬ ‚¥¬‡©æ“–Õ¬à“ß¬‘Ëß°≈ÿà¡
ºŸâ™¡∑’Ë®–‡µ‘∫‚µ¢÷Èπ‡ªìπºŸâ „À≠à¢Õß«—π æ√ÿàßπ’È ...Õπ“§µ¢Õß
∫â“π‡¡◊Õß‡√“Õ¬Ÿà∑’Ëæ«°‡¢“¡‘„™àÀ√◊Õ...
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หมายเหตุเรตติ้งทีวีไทย
§Ÿà¡◊Õ°“√®—¥√–¥—∫§«“¡‡À¡“– ¡¢Õß ◊ËÕ‚∑√∑—»πå „πª√–‡∑»‰∑¬ ·∫àßª√–‡¿∑¢Õß√“¬°“√ÕÕ°‡ªìπ
6 ª√–‡¿∑ ·µà≈–ª√–‡¿∑§«√¡’≈—°…≥– ¥—ßπ’È
1. √“¬°“√ª√–‡¿∑ çªé ‡ªìπ√“¬°“√‚∑√∑—»πå Ì“À√—∫‡¥Á°ª∞¡«—¬ Õ“¬ÿ 3-5 ªï ®–µâÕß¡’‡π◊ÈÕÀ“∑’Ë àß‡ √‘¡

2.

3.

4.

5.

6.

æ—≤π“°“√¥â“πæÀÿª≠
í ≠“ ‡ªìπ§«“¡√Ÿ∑â ‡’Ë À¡“–°—∫™à«ß«—¬ ª≈Ÿ°Ωíß§ÿ≥∏√√¡·≈–®√‘¬∏√√¡ ∑Ì“„Àâ‡¢â“„®§«“¡·µ°µà“ß
¢Õß √√æ ß‘Ë ‡√’¬π√Ÿ∑â °— …–∑’®Ë “Ì ‡ªìπµàÕæ—≤π“°“√¢Õß«—¬ ·≈–ª≈Ÿ°Ωíß§«“¡√—°¢Õß§π„π§√Õ∫§√—« ‚¥¬‰¡àÕπÿ≠“µ
„Àâ¡’‡π◊ÈÕÀ“∑’Ë ‰¡à‡À¡“– ¡∑—Èß‡√◊ËÕß‡æ» ¿“…“ ·≈–æƒµ‘°√√¡§«“¡√ÿπ·√ß ‡æ√“–‡¥Á°«—¬π’È “¡“√∂√—∫√Ÿâ·≈–
≈Õ°‡≈’¬πæƒµ‘°√√¡∑’Ë‰¡à‡À¡“– ¡‰¥âÕ¬à“ß√«¥‡√Á«
√“¬°“√ª√–‡¿∑ ç¥é ‡ªìπ√“¬°“√‚∑√∑—»πå Ì“À√—∫‡¥Á°Õ“¬ÿ 6-12 ªï ®–µâÕß¡’‡π◊ÈÕÀ“∑’Ë àß‡ √‘¡æ—≤π“°“√
¥â“πæÀÿªí≠≠“ ‡ªìπ§«“¡√Ÿâ „π‡™‘ß«‘™“°“√µ“¡æ—≤π“°“√ ª≈Ÿ°Ωíß§ÿ≥∏√√¡·≈–®√‘¬∏√√¡ √«¡∑—Èß √â“ß
·√ß∫—π¥“≈„®„π°“√ªØ‘∫µ— µ‘ “¡§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡ ∑Ì“„Àâ‡¢â“„®§«“¡·µ°µà“ß¢Õß √√æ ß‘Ë ·≈– “¡“√∂Õ¬ŸÕà ¬à“ß
¡“π©—π∑å‰¥â àß‡ √‘¡°“√‡√’¬π√Ÿâ „π∑—°…–∑’Ë®Ì“‡ªìπµàÕ°“√¥Ì“√ß™’«‘µ ‡√’¬π√Ÿâ§«“¡ Ì“§—≠¢Õß ∂“∫—π§√Õ∫§√—«
·≈–√Ÿâ®—°∫∑∫“∑¢ÕßµπµàÕ§√Õ∫§√—« ‚¥¬‰¡àÕπÿ≠“µ„Àâ¡’‡π◊ÈÕÀ“∑’Ë ‰¡à‡À¡“– ¡∑—Èß‡√◊ËÕß‡æ» ¿“…“ ·≈–
æƒµ‘°√√¡§«“¡√ÿπ·√ß ‡æ√“–‡¥Á°«—¬π’È “¡“√∂√—∫√Ÿâ·≈–≈Õ°‡≈’¬πæƒµ‘°√√¡∑’Ë‰¡à‡À¡“– ¡‰¥âÕ¬à“ß√«¥‡√Á«
√“¬°“√ª√–‡¿∑ ç∑é ‡ªìπ√“¬°“√‚∑√∑—»πå Ì“À√—∫ºŸâ™¡∑ÿ°«—¬ Õ“¬ÿµ—Èß·µà 3 ªï¢÷Èπ‰ª ®–µâÕß¡’‡π◊ÈÕÀ“∑’Ë™à«¬
àß‡ √‘¡æ—≤π“°“√¥â“π§«“¡§‘¥‡™‘ß√–∫∫ ¡’‡Àµÿ¡’º≈ §«“¡√Ÿâ „π‡™‘ß«‘™“°“√·∫∫‡™◊ËÕ¡‚¬ß∫Ÿ√≥“°“√ ª≈Ÿ°Ωíß
§ÿ≥∏√√¡·≈–®√‘¬∏√√¡ √«¡∑—ßÈ √â“ß·√ß∫—π¥“≈„®„π°“√ªØ‘∫µ— µ‘ “¡§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡ ∑Ì“„Àâ‡¢â“„®§«“¡·µ°µà“ß
¢Õß √√æ ‘Ëß “¡“√∂Õ¬ŸàÕ¬à“ß ¡“π©—π∑å·≈–™à«¬·°âªí≠À“§«“¡·µ°µà“ß‰¥â àß‡ √‘¡°“√‡√’¬π√Ÿâ „π∑—°…–
∑’Ë®Ì“‡ªìπµàÕ°“√¥Ì“√ß™’«‘µ ‡√’¬π√Ÿâ§«“¡ Ì“§—≠¢Õß ∂“∫—π§√Õ∫§√—«·≈–√Ÿâ®—°∫∑∫“∑¢ÕßµπµàÕ§√Õ∫§√—«
‚¥¬‰¡àÕπÿ≠“µ„Àâ¡’‡π◊ÈÕÀ“∑’Ë‰¡à‡À¡“– ¡∑—Èß‡√◊ËÕß‡æ» ¿“…“ ·≈–æƒµ‘°√√¡§«“¡√ÿπ·√ß
√“¬°“√ª√–‡¿∑ çπ 13é ‡ªìπ√“¬°“√‚∑√∑—»πå Ì“À√—∫ºŸâ™¡Õ“¬ÿ 13 ªï¢÷Èπ‰ª ·≈–µâÕß„™â«‘®“√≥≠“≥
„π°“√™¡ ºŸâ™¡∑’ËÕ“¬ÿµË”°«à“ 13 ªï ®Ì“‡ªìπ∑’Ë®–µâÕß‰¥â√—∫§Ì“·π–πÌ“®“°ºŸâ „À≠àÀ√◊ÕºŸâª°§√Õß ‡π◊ÈÕÀ“¢Õß
√“¬°“√®–µâÕß àß‡ √‘¡°“√‡√’¬π√Ÿâ∑—Èß 6 ¥â“πµ“¡À≈—° ç+6é Õ“®¡’‡π◊ÈÕÀ“∑’Ë‰¡à‡À¡“– ¡∑—Èß‡√◊ËÕß‡æ» ¿“…“ ·≈–
æƒµ‘°√√¡§«“¡√ÿπ·√ß„π√–¥—∫πâÕ¬∂÷ßª“π°≈“ß „π°√≥’‡ªìπ°“√· ¥ß∂÷ßº≈®“°°“√°√–∑Ì“‰¡à¥’ µâÕß¡’π”È Àπ—°
¢Õß°“√πÌ“‡ πÕ∑’Ë‰¥â —¥ à«π ∑—Èß‡Àµÿ·≈–º≈¢Õß°“√°√–∑Ì“π—ÈπµâÕß‰¡à∑‘Èß√–¬–Àà“ß®π‡°‘π‰ª
√“¬°“√ª√–‡¿∑ çπ 18é ‡ªìπ√“¬°“√‚∑√∑—»πå Ì“À√—∫ºŸâ™¡Õ“¬ÿ 18 ªï¢÷Èπ‰ª ·≈–µâÕß„™â«‘®“√≥≠“≥
„π°“√™¡ ºŸâ™¡∑’ËÕ“¬ÿµË”°«à“ 18 ªï §«√‰¥â√—∫§Ì“·π–πÌ“®“°ºŸâ „À≠àÀ√◊ÕºŸâª°§√Õß ‡π◊ÈÕÀ“¢Õß√“¬°“√®–µâÕß
àß‡ √‘¡°“√‡√’¬π√Ÿâ∑—Èß 6 ¥â“πµ“¡À≈—° ç+6é Õ“®¡’‡π◊ÈÕÀ“∑’Ë‰¡à‡À¡“– ¡∑—Èß‡√◊ËÕß‡æ» ¿“…“ ·≈–æƒµ‘°√√¡
§«“¡√ÿπ·√ß
√“¬°“√ª√–‡¿∑ ç©é ‡ªìπ√“¬°“√‚∑√∑—»πå‡©æ“–ºŸâ„À≠à´÷Ëß¡’Õ“¬ÿ¡“°°«à“ 18 ªï‡∑à“π—Èπ ‡¥Á°·≈–‡¬“«™π
‰¡à§«√™¡ ‡π◊ÕÈ À“¢Õß√“¬°“√®–µâÕß ßà ‡ √‘¡°“√»÷°…“·≈–‡√’¬π√Ÿ∑â ß—È 6 ¥â“πµ“¡À≈—° ç+6é „Àâ·°àºŸâ„À≠à √«¡∂÷ß
· ¥ß„Àâ‡ÀÁπ·π«∑“ß¢Õß°“√·°â ‰¢ªí≠À“∑’Ë‡À¡“– ¡ Õ“®¡’‡π◊ÈÕÀ“∑’Ë ‰¡à‡À¡“– ¡∑—Èß‡√◊ËÕß‡æ» ¿“…“ ·≈–
æƒµ‘°√√¡§«“¡√ÿπ·√ß„π√–¥—∫¡“°
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ทําอยางไรสงครามปราบมะเร็งปากมดลูก
จึงจะมาถูกทาง

ดวยขอเท็จจริงทีว่ า มะเร็งปากมดลูกเปนมะเร็งทีท่ าํ ใหผหู ญิงไทยเสียชีวติ มากเปนอันดับหนึง่
ปละกวา 3,000 ราย หรือเฉลีย่ วันละ 9 ราย ในแตละปพบผูป ว ยรายใหมประมาณ 6,000 ราย
ผูปวยสวนใหญอยูในกลุมอายุ 35-50 ป คาใชจายในการดูแลรักษาผูปวยปละประมาณ 350
ลานบาท1 กระทรวงสาธารณสุขและสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ จึงผนึกกําลังกัน
ประกาศสงครามกับมะเร็งปากมดลูกดวยการทําโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
76 จังหวัด ฟรีในโรงพยาบาลรัฐทุกจังหวัด เริ่มตั้งแตป 2548 - 25532

ประกาศสงครามกับมะเร็งปากมดลูก
‡ªìπ∑’Ë∑√“∫°—π¥’«à“ ºŸâÀ≠‘ß‰∑¬‰¡à§àÕ¬ –¥«°„®π—°‡√◊ËÕß°“√µ√«®¿“¬„π ¥—ßº≈°“√ Ì“√«®
¢Õß Ì“π—°ß“π ∂‘µ‘·Ààß™“µ‘ ªï 2549 æ∫«à“ºŸâÀ≠‘ß«—¬ 35-59 ªï ‡§¬µ√«®¿“¬„π√âÕ¬≈– 50
·≈–√âÕ¬≈– 37 ‰¡à‡§¬µ√«®‡≈¬ ‚¥¬∑’Ë°≈ÿà¡ºŸâÀ≠‘ßÕ“¬ÿ 55-59 ªï ‰¡à‡§¬µ√«®‡≈¬¡“°∑’Ë ÿ¥
√Õß≈ß¡“§◊ÕÕ“¬ÿ 50-54 ªï ·≈–ºŸÀâ ≠‘ß™π∫∑‰¥â√∫— °“√µ√«®§—¥°√Õß¡–‡√Áßª“°¡¥≈Ÿ° ßŸ °«à“
ºŸâÀ≠‘ß„π‡¢µ‡¡◊Õß3 „π°“√ª√–°“» ß§√“¡°—∫¡–‡√Áßª“°¡¥≈Ÿ°¥â«¬°“√∑Ì“‚§√ß°“√µ√«®
§—¥°√Õß¡–‡√Áßª“°¡¥≈Ÿ° 76 ®—ßÀ«—¥ µ—Èß·µàªï 2549 µàÕ‡π◊ËÕß®π∂÷ßªí®®ÿ∫—π (¡’π“§¡ 2551)
ºŸâÀ≠‘ß∑’Ë¡’∫—µ√∑ÕßÕ“¬ÿ 35-60 ªï “¡“√∂√—∫°“√µ√«®·ªÖª ‡¡’¬√å‰¥âø√’„π‚√ßæ¬“∫“≈√—∞
∑ÿ°®—ßÀ«—¥ ¿“¬„µâ°“√¥Ÿ·≈¢Õß ∂“∫—π¡–‡√Áß·Ààß™“µ‘ ´÷Ëß®–√Ÿâº≈¿“¬„π 1-4 —ª¥“Àå4
¢≥–∑’Ë°√¡Õπ“¡—¬√—∫º‘¥™Õ∫°“√®—¥∫√‘°“√µ√«®·∫∫¥—Èß‡¥‘¡¥â«¬πÈ” â¡ “¬™Ÿ ‚¥¬√‘‡√‘Ë¡πÌ“«‘∏’
°“√µ√«®¡“„™âµ√«®À“‡´≈≈åº‘¥ª°µ‘∫√‘‡«≥ª“°¡¥≈Ÿ°°àÕπ‡ªìπ¡–‡√Áß 5 ¢≥–π’È‡®â“Àπâ“∑’Ë
‰¥â√—∫°“√Ωñ°·≈– “¡“√∂∑Ì“‰¥â„π 13 ®—ßÀ«—¥ 5 ÕÌ“‡¿Õ6 ¢âÕ¥’¢Õß°“√µ√«®«‘∏’π’È§◊Õ “¡“√∂
√Ÿâº≈‰¥â¿“¬„π 5 π“∑’ ·≈–‡ªìπ«‘∏’∑’Ë‡À¡“– ¡„πæ◊Èπ∑’Ë∑’Ë¡’∑√—æ¬“°√®Ì“°—¥ ‡æ√“–‡¡◊ËÕ‡ª√’¬∫
‡∑’¬∫µâπ∑ÿπ°—∫ª√– ‘∑∏‘º≈·≈â« ¡’§«“¡§ÿâ¡§à“ „™âµâπ∑ÿπ‡æ’¬ß 245 ∫“∑ ¢≥–∑’Ë·ªìª ‡¡’¬√å
„™âµâπ∑ÿπ 875 ∫“∑ ·µàÀ“°ª≈àÕ¬„Àâ‡ªìπ¡–‡√Áß„π√–¬–∑’Ë≈ÿ°≈“¡·≈â« ®–„™â§à“√—°…“Õ¬à“ßµË”
ª√–¡“≥ 20,000 ∫“∑ µàÕ√“¬7 ·µà«‘∏’¥—ß°≈à“«¡’¢âÕ®Ì“°—¥∑’Ë·æ∑¬å®Ì“π«π‰¡àπâÕ¬¬—ß‰¡à¬Õ¡√—∫
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ผูหญิงไทยถูกขูใหกลัวมะเร็งปากมดลูก
°√–∑√«ß “∏“√≥ ¢ÿ ·≈– “Ì π—°ß“πÀ≈—°ª√–°—π ¢ÿ ¿“æ·Ààß™“µ‘
‰¥â∑Ì“°“√ª√–™“ —¡æ—π∏åπ‚¬∫“¬µ√«®§—¥°√Õß¡–‡√Áßª“°
¡¥≈Ÿ°∑—Ë«ª√–‡∑» ‡ªìπ√–¬–Ê µ—Èß·µà ªï 2549 ·µà ◊ËÕ°≈—∫‡≈◊Õ°
∑’Ë®–æ“¥À—«¢à“«‡πâπ§«“¡πà“ –æ√÷ß°≈—«¢Õß‚√§π’È·∑π ¥—ß‡™àπ
ë çÀ≠‘ß 7 æ—πµàÕªïª«É ¬¡–‡√Áßª“°¡¥≈Ÿ° ‡º¬ ¡ÿ∑√ “§√
‡ªìπ·™¡ªáÀ≠‘ß‡ ’¬™’«‘µé8
ë çæ∫¡–‡√Áßª“°¡¥≈Ÿ°§√à“À≠‘ß«—¬·¡à∫â“π‡ ’¬™’«‘µ«—π≈–
9 √“¬é9
ë ç¡–‡√Áßª“°¡¥≈Ÿ°§√à“ “« 9 §πµàÕ«—πé10 À√◊Õ
ë ç¡–‡√Áßª“°¡¥≈Ÿ° ‚√§√â“¬§√à“™’«‘µÀ≠‘ß‰∑¬é11
¡‘ À πÌ “ ´È ” ‡®â “ Àπâ “ ∑’Ë “∏“√≥ ÿ ¢ ∑’Ë ‡ °’Ë ¬ «¢â Õ ß¬— ß ÕÕ°¡“„Àâ
¡— ¿“…≥å ‡™‘ßµÌ“Àπ‘«“à “‡Àµÿ∑‡’Ë ¬’ ™’«µ‘ °—π¡“°¡“¬°Á‡æ√“–ºŸÀâ ≠‘ß
¡—«·µàÕ“¬À¡Õ‰¡à¬Õ¡‰ªµ√«®¿“¬„π12 æ√âÕ¡∑—Èß√“¬ß“π ∂‘µ‘
«à“ªï 2548 ¡’ºŸâÀ≠‘ß‡¢â“√—∫°“√µ√«®§—¥°√Õß¡–‡√Áßª“°¡¥≈Ÿ°
„π‚√ßæ¬“∫“≈∑—«Ë ª√–‡∑»‡æ’¬ß 4.5 · π√“¬ ∑—ßÈ ∑’√Ë ∞— µ—ßÈ ‡ªÑ“‰«â∑’Ë
7 · π√“¬13 °“√∑’ΩË “É ¬ “∏“√≥ ¢ÿ ÕÕ°¡“„™â‡∑§π‘§ ç¢Ÿà„Àâ°≈—«é
√«¡∑—Èß ◊ËÕµà“ßÊ ‚¥¬‡©æ“–Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå√“¬«—ππ‘¬¡„™â¿“…“
∑’ËµÕ°¬È”§«“¡πà“ –æ√÷ß°≈—«¢Õß‚√§ ¬‘Ëß‰ªµÕ°¬È”§«“¡‡¢â“„®
º‘¥‡°’Ë¬«°—∫¡–‡√Áßª“°¡¥≈Ÿ°«à“‰¡àµà“ß®“°¡–‡√Áßª√–‡¿∑Õ◊ËπÊ
∑’ËªÑÕß°—π¬“° ºŸâªÉ«¬®–∑ÿ°¢å∑√¡“π ‡ªìπ·≈â«µ“¬ √—°…“‰¡àÀ“¬
ºŸâÀ≠‘ß®÷ß√Ÿâ‡æ’¬ß·µà«à“∑“ß°“√√≥√ß§å „Àâ‰ªµ√«®¿“¬„π ·≈–
À“°‡°‘¥ªÉ«¬‡ªìπ¡–‡√Áßª“°¡¥≈Ÿ°·≈â« °Á‡∑à“°—∫«à“™’«µ‘ π’È π‘È À«—ß

การปะทะกันระหวางสงครามขอมูลและการตลาดของ
วัคซีนปองกันมะเร็งปากมดลูก
¢≥–∑’Ë¿“§√—∞¢¬—∫µ—«®√‘ß®—ß‡√◊ËÕß°“√µ√«®§—¥°√Õß¡–‡√Áßª“°
¡¥≈Ÿ ° °Á ‡ √‘Ë ¡ ¡’ ¢â Õ ¡Ÿ ≈ ‡°’Ë ¬ «°— ∫ °“√º≈‘ µ «— § ´’ π ≈¥§«“¡‡ ’Ë ¬ ß
„π°“√‡ªìπ¡–‡√Áßª“°¡¥≈Ÿ°¢Õß∫√‘…∑— ¬“„π À√—∞Õ‡¡√‘°“ „Àâ‡ÀÁπ
ª√–ª√“¬„πÀπâ“Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå·≈–π‘µ¬ “√ ÿ¢¿“æ„πªï 2549
‚¥¬¡—°‡√’¬° —ÈπÊ «à“«—§´’πªÑÕß°—π¡–‡√Áßª“°¡¥≈Ÿ° ·µà°Á¬—ß
®Ì“°—¥Õ¬Ÿà „π«‘™“™’æ·æ∑¬å·≈–ºŸâ∑Ì“ß“π¥â“π ÿ¢¿“æ‡∑à“π—Èπ

·µàÀ≈—ß®“°∑’§Ë ≥–°√√¡°“√Õ“À“√·≈–¬“¢Õß‰∑¬‰¥â¢π÷È ∑–‡∫’¬π
√— ∫ √Õß«— § ´’ π π’È ‡ ¡◊Ë Õ ‡¥◊ Õ π¡’ π“§¡ 2550 °Á ‡ °‘ ¥ °“√‚¶…≥“
ª√–™“ ¡— æ—π∏å∂ß÷ ¢âÕ¥’¢Õß«—§´’ππ’È µ≈Õ¥ªï 2550 ®π∂÷ßªí®®ÿ∫π—
(¡’π“§¡ 2551) °Á¬ß— ‰¡à´“≈ß ‚¥¬‡©æ“–°“√πÌ“∫ÿ§§≈∑’¡Ë ™’ Õ◊Ë ‡ ¬’ ß
§◊Õ ·À«π À√◊Õª«√‘»“ ‡æÁ≠™“µ‘ ¡“‡ªìπæ√’‡´Áπ‡µÕ√å„π∞“π–
ºŸâÀ≠‘ß‰∑¬§π·√°∑’Ë‰¥â√—∫«—§´’ππ’È®“°‚√ßæ¬“∫“≈‡Õ°™π™◊ËÕ¥—ß
·ÀàßÀπ÷Ëß14 √«¡∑—Èß¡’°“√‡º¬·æ√à∑—Èß∑“ßÀπ—ß ◊Õæ‘¡æå ·≈–
—¡¿“…≥å„π√“¬°“√∑Õ≈å§‚™«åÕ’°¥â«¬
‡æ’¬ß‡∑à“π’È «—§´’πªÑÕß°—π¡–‡√Áßª“°¡¥≈Ÿ°°Á°≈“¬‡ªìπ∑’Ë√Ÿâ®—°
¢ÕßºŸâÀ≠‘ß‰∑¬®Ì“π«π¡“°‡æ’¬ß™—Ë«¢â“¡§◊π æ√âÕ¡Ê °—∫∂âÕ¬§Ì“
‚¶…≥“§Ì“‚µÕ¬à“ß‡™àπ ... çæ∫™—¬™π–¢ÕßºŸâÀ≠‘ß∑—Èß‚≈°°—∫
HPV Vaccineé À√◊ Õ çπ«— µ °√√¡‡æ◊Ë Õ ªÑ Õ ß°— π ¡–‡√Á ß ª“°
¡¥≈Ÿ°...¡–‡√Áß∑’æË ∫¡“°‡ªìπÕ—π¥—∫Àπ÷ßË „πºŸÀâ ≠‘ß‰∑¬é ‡ªìπ ‚≈·°π
∑’Ë§ÿâπÀŸ„π™à«ß¢Õß°“√‚¶…≥“«—§´’πªÑÕß°—π°“√µ‘¥‡™◊ÈÕ‡Õ™æ’«’
“¬æ—π∏ÿå 16 ·≈– 18
‘Ëß∑’Ë¡“æ√âÕ¡°—∫¢à“«ª√–™“ —¡æ—π∏å«—§´’π §◊Õ ¢âÕ¡Ÿ≈∑’ËºŸâÀ≠‘ß
‰¡à§àÕ¬‰¥â√—∫√Ÿâ¡“°àÕπ ‡™àπ ¡–‡√Áßª“°¡¥≈Ÿ°¡’ “‡Àµÿ®“°‡™◊ÈÕ
‰«√— ‡Õ™æ’«’ (HPV- Human Papilloma Virus) ´÷Ëß “¬æ—π∏ÿå
∑’Ë ∑Ì “ „Àâ ‡ ´≈≈å ∫ √‘ ‡ «≥ª“°¡¥≈Ÿ ° °≈“¬‡ªì π ‡´≈≈å ¡ –‡√Á ß π—È π
¡’ª√–¡“≥ 20 “¬æ—π∏ÿå ‚¥¬‡©æ“– “¬æ—π∏ÿå∑’Ë 16 ·≈– 18
‡ªìπ “‡ÀµÿÀ≈—°∂÷ß√âÕ¬≈– 70 µ‘¥µàÕ°—πßà“¬¥“¬‚¥¬°“√ —¡º—
º‘«Àπ—ß∫√‘‡«≥Õ«—¬«–‡æ»¢≥–¡’‡æ» —¡æ—π∏å ‡¡◊ËÕ¡’‡æ» —¡æ—π∏å
Àπ÷Ëß§√—Èß°—∫§ŸàπÕπ∑’Ë¡’‡™◊ÈÕ ®–¡’§«“¡‡ ’Ë¬ß„π°“√µ‘¥‡™◊ÈÕ√âÕ¬≈–
50-65 ·≈–√âÕ¬≈– 80 ¢ÕßºŸâÀ≠‘ß∑’Ë¡’‡æ» —¡æ—π∏å®–µ‘¥‡™◊ÈÕπ’È
¥Ÿ‡À¡◊Õπ«à“ “‡Àµÿ¢Õß¡–‡√Áßª“°¡¥≈Ÿ°®–‡ªìπ∑’√Ë ∫— √Ÿ°â π— ¡“°¢÷πÈ
®“°°“√‚À¡‚¶…≥“«—§´’πªÑÕß°—π°“√µ‘¥‡™◊ÕÈ ‡Õ™æ’«’ ·µà¢Õâ ®Ì“°—¥
¢Õß«—§´’π¡—°‰¡à ‰¥â∂Ÿ°‡º¬·æ√à ‰ªæ√âÕ¡°—∫°“√‚¶…≥“ ‡™àπ
“¡“√∂ªÑÕß°—π°“√µ‘¥‡™◊ÈÕ‡Õ™æ’«’ 16 ·≈– 18 ‡∑à“π—Èπ ¬—ß‰¡à
§√Õ∫§≈ÿ¡ “¬æ—π∏ÿåÕ◊ËπÊ ∑’Ë‡ªìπ “‡ÀµÿÕ’°√âÕ¬≈– 30 ¢Õß
¡–‡√Áßª“°¡¥≈Ÿ° ‡ªìπ«—§´’π‡æ◊ËÕ°“√ªÑÕß°—π°“√µ‘¥‡™◊ÈÕ Ì“À√—∫
ºŸâ ¬— ß ‰¡à µ‘ ¥ ‡™◊È Õ ‡ªì π À≈— ° ¥— ß π—È π ºŸâ ∑’Ë µ‘ ¥ ‡™◊È Õ ‡Õ™æ’ «’ · ≈â «
ª√– ‘ ∑ ∏‘ º ≈¢Õß«— § ´’ π ®–≈¥≈ß∑— π ∑’ à « πºŸâ ∑’Ë ‡ ´≈≈å ∫ √‘ ‡ «≥
ª“°¡¥≈Ÿ°‡√‘Ë¡‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß‡ªìπ‡´≈≈å¡–‡√Áß·≈â« ©’¥‰ª°Á‰¡à™à«¬
Õ–‰√ ¥—ßπ—Èπ ·¡â®–©’¥«—§´’ππ’È °Á¬—ß¡’§«“¡®Ì“‡ªìπµâÕßµ√«®
§—¥°√Õß¡–‡√Áßª“°¡¥≈Ÿ°Õ¬Ÿà¥’ ∂â“‰¡àÕ¬“°‡ ’Ë¬ß°—∫‡Õ™æ’«’ “¬
æ—π∏ÿÕå π◊Ë Ê Õ’°√âÕ¬≈– 3015 ∑’Ë “Ì §—≠§◊Õ «—§´’πªÑÕß°—π°“√µ‘¥‡™◊ÕÈ π’È
¡‘‰¥âªÑÕß°—π¡–‡√Áß‚¥¬µ√ß ·µà°“√‚¶…≥“‰¥â°√–‚¥¥¢â“¡¢—Èπ
µÕπ«à“ ‡ªìπ«—§´’πªÑÕß°—π¡–‡√Áßª“°¡¥≈Ÿ° ‡æ◊ËÕ≈àÕ„®„Àâ§π
¬Õ¡§«—°°√–‡ªÜ“¡“√—∫°“√©’¥
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สกัดโฆษณาเกินจริงแบบตั้งรับ

·¡â°“√µ‘¥‡™◊ÈÕ‡Õ™æ’«’π—Èπßà“¬· πßà“¬ ·µàºŸâÀ≠‘ß√âÕ¬≈– 70-90
°Á “¡“√∂°Ì“®—¥‡™◊ÈÕπ’ÈÕÕ°‰ª‰¥â¿“¬„π‡«≈“ 1-2 ªï16 ¡’‡æ’¬ß
√âÕ¬≈– 10-30 ‡∑à“π—Èπ∑’Ë‡´≈≈å∫√‘‡«≥ª“°¡¥≈Ÿ°®–°≈“¬‡ªìπ
‡´≈≈å¡–‡√Áß ´÷Ëß„™â‡«≈“π“π°«à“ 10 ªï ¡–‡√Áßª“°¡¥≈Ÿ°®÷ß‰¡à
πà“°≈—«Õ¬à“ß∑’ËÀ≈“¬§π§‘¥ ‡æ√“–ºŸâÀ≠‘ß¡’‡«≈“π“πæÕ∑’Ë®–
ªÑÕß°—π¥â«¬°“√πÌ“‡π◊ÈÕ‡¬◊ËÕ∫√‘‡«≥ª“°¡¥≈Ÿ°‰ªµ√«®À√◊Õ
∑’Ë‡√’¬°«à“µ√«®·ªÖª ‡¡’¬√å À√◊Õ∂â“‡ªìπ¡–‡√Áß√–¬–‡√‘Ë¡·√°
°Á “¡“√∂√—°…“„ÀâÀ“¬¢“¥‰¥â ¢≥–∑’ËºŸâ™“¬‡¡◊ËÕ‰¥â√—∫‡™◊ÈÕπ’È
®–‰¡à· ¥ßÕ“°“√Õ–‰√ À√◊ÕÕ“®‡ªìπ‡æ’¬ßÀŸ¥∑’ËÕ«—¬«–‡æ»
‡∑à“π—Èπ17

การตลาดเชิงรุกมุงสาวออฟฟศ
¥â«¬√“§“¢Õß«—§´’π∑’·Ë æß≈‘∫≈‘«Ë ·µ°µà“ß°—π‰ª„π·µà≈–‚√ßæ¬“∫“≈
‡√‘Ë¡µâπ∑’Ë‡¢Á¡≈–ª√–¡“≥ 4,000 ∫“∑ ·µà‚√ßæ¬“∫“≈∫“ß·Ààß
Õ“®µ—Èß√“§“‰«â Ÿß∂÷ß‡¢Á¡≈– 7,000 ∫“∑ µâÕß©’¥∑—ÈßÀ¡¥ 3 ‡¢Á¡
√«¡§à“„™â®à“¬ª√–¡“≥ 12,000 ∂÷ß 18,000 ∫“∑ ‡ªìπ‡ß‘π
®Ì“π«π‰¡àπâÕ¬‡≈¬ ΩÉ“¬°“√µ≈“¥®÷ß¡ÿàß‡®“–°≈ÿà¡ “«ÕÕøøî»
´÷Ë ß ¡’ °Ì “ ≈— ß ´◊È Õ Ÿ ß ‚¥¬„™â ™à Õ ß∑“ßµà “ ßÊ ‡æ◊Ë Õ ‡¢â “ ∂÷ ß ‡™à π
°“√‡ πÕ‚ª√‚¡™—Ëπ§Ÿà ‰ª°—∫°“√„™â∫—µ√‡§√¥‘µ ‰¡à«à“®–‡ªìπ
ç√— ∫ ‡æ‘Ë ¡ ´ÿ ª ‰°à °— ¥ ™π‘ ¥ ‡¡Á ¥ ‡¡◊Ë Õ ´◊È Õ «— § ´’ π 3 ‡¢Á ¡ é À√◊ Õ
ç«—§´’π ªÑÕß°—π ¡–‡√Áßª“°¡¥≈Ÿ° (HPV) 3 ‡¢Á¡ √“§“ª°µ‘
17,700.- ∫“∑ √“§“‚ª√‚¡™—Ëπ 13,500.- ∫“∑ ºàÕπ 0% π“π
3 ‡¥◊Õπ °—∫ KTC «—ππ’È∂÷ß 29 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2551é18 ¬‘Ëß°«à“π—Èπ
¬— ß ¡’ ° “√ à ß ‰ª√…≥’ ¬ ∫— µ √∂÷ ß ≈Ÿ ° §â “ ‡™‘ ≠ ™«π„Àâ çª√÷ ° …“
ºŸâ‡™’Ë¬«™“≠‰¥âø√’∑’Ë HPV Vaccine Hot lineé ·≈–°“√‡ πÕ
à«π≈¥®“° ç√“§“ª°µ‘ 7,000 ∫“∑µàÕ‡¢Á¡ (©’¥ 3 ‡¢Á¡) √“§“
æ‘‡»… 5,600 ∫“∑µàÕ‡¢Á¡ (‰¡à√«¡§à“·æ∑¬å)é §«∫§Ÿà ‰ª°—∫
°“√¢—∫‡πâπ§«“¡¡À—»®√√¬å«—§´’π«à“ çHPV Vaccine §√—Èß·√°
¢Õß‚≈° .. «—§´’πªÑÕß°—π¡–‡√Áßª“°¡¥≈Ÿ°é

√Ÿª·∫∫¢Õß¢à“« “√∑’Ëª√“°ØÕÕ°¡“ ´÷Ëß‡√‘Ë¡µ—Èß·µà √â“ß§«“¡
À«“¥°≈— « ¡“®π∂÷ ß °“√·π–πÌ “ «— § ´’ π ¡À— » ®√√¬å „ π∞“π–
∑“ßÕÕ°¢Õß‚√§√â“¬π—Èπ Õ“®‡ªìπ‡√◊ËÕß∫—ß‡Õ‘≠∑’Ë‡Õ◊ÈÕª√–‚¬™πå
µàÕ∏ÿ√°‘®¬“·≈– ∂“πæ¬“∫“≈Õ¬à“ß™à«¬‰¡à‰¥â ·¡â«à“ Ì“π—°ß“π
§≥–°√√¡°“√Õ“À“√·≈–¬“ (Õ¬.) ®–ÕÕ°¡“ª√“¡‡¡◊Ë Õ
6 ‘ßÀ“§¡ 2550 «à“«—§´’ππ’È‡ªìπ«—§´’π„À¡à ¬—ßÕ¬Ÿà „π¢—ÈπµÕπ
°“√µ‘¥µ“¡º≈À≈—ß°“√¢÷πÈ ∑–‡∫’¬π‡¡◊ÕË ‡¥◊Õπ¡’π“§¡ 2550 ´÷ßË ¡’
√–¬–‡«≈“ 2 ªï Õ¬. ®÷ß¬—ß‰¡àÕπÿ≠“µ„Àâ‚¶…≥“∑—Ë«‰ª ¬°‡«âπ
°“√‚¶…≥“°—∫ºŸâª√–°Õ∫«‘™“™’æ‡∑à“π—Èπ19
‡≈¢“∏‘°“√§≥–°√√¡°“√Õ“À“√·≈–¬“°≈à“««à“ ¢≥–π’È¡’°“√
‚¶…≥“«—§´’π¡–‡√Áßª“°¡¥≈Ÿ°¢Õß ∂“πæ¬“∫“≈∑’Ë „Àâ§«“¡
®√‘ß§√÷Ëß‡¥’¬« Õ“∑‘ ªÑÕß°—π¡–‡√Áßª“°¡¥≈Ÿ°‰¥â 100% ∑—Èß∑’Ë
“¡“√∂ªÑÕß°—π°“√µ‘¥‡™◊ÈÕ‰¥â‡æ’¬ß 70% ∂◊Õ‡ªìπ°“√∫Õ°
¢âÕ¡Ÿ≈„ÀâºŸâ∫√‘‚¿§‰¡à§√∫∂â«π‡À¡◊Õπ°—∫ “¬°“√∫‘πµâπ∑ÿπµË”
∑’Ë∫Õ°«à“µ—Î«‡§√◊ËÕß∫‘π√“§“ 5 ∫“∑ ·µà§«“¡®√‘ß¬—ß‰¡à√«¡
§à“¿“…’ π“¡∫‘π·≈–§à“Õ◊ËπÊ Õ’°¡“°¡“¬20 ·µà¢à“«¢Õß Õ¬.
√«¡∑—È ß §Ì “ ‡µ◊ Õ π¢ÕßºŸâ ÕÌ “ π«¬°“√ ∂“∫— π ¡–‡√Á ß ·Àà ß ™“µ‘
∑’Ë Õ Õ°¡“‡µ◊ Õ π«à “ °“√©’ ¥ «— § ´’ π ™à « ¬ªÑ Õ ß°— π °“√µ‘ ¥ ‡™◊È Õ∑’Ë °à Õ
‚√§¡–‡√Áßª“°¡¥≈Ÿ°‰¥â‡æ’¬ß√âÕ¬≈– 70 ·≈–‰¥âº≈¥’À“°©’¥
°àÕπ¡’‡æ» —¡æ—π∏å§√—Èß·√° ·≈–·π–πÌ“«à“°“√¡’‡æ» —¡æ—π∏å
∑’Ëª≈Õ¥¿—¬ ·≈–°“√µ√«®·ªÖ∫ ‡¡’¬√å‡ªìπ«‘∏’ªÑÕß°—π∑’Ë¥’∑’Ë ÿ¥21
°≈—∫°≈“¬‡ªìπ¢à“«Àπâ“„π À√◊Õ‰¡à‡ªìπ¢à“«„πÀπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢“¬¥’
∫“ß©∫—∫¥â«¬´È” °“√ÕÕ°¡“‚µâ¢Õß Ì“π—°ß“π§≥–°√√¡°“√
Õ“À“√·≈–¬“®÷ ß ‰¡à §à Õ ¬¡’ º ≈‡∑à “ „¥π— ° ‡æ√“–∫√‘ …— ∑ ¬“
∑Ì“·ºπ°“√µ≈“¥‡™‘ß√ÿ°≈à«ßÀπâ“‰ª°àÕπ·≈â«

รัฐอุดหนุนวัคซีน : ขอเสนอเพื่อบริษัทยา หรือสุขภาพ
ของหญิงไทย?
ª≈“¬ªï 2549 ·≈–µ≈Õ¥ªï 2550 ¡’°“√®—¥ª√–™ÿ¡‡°’Ë¬«°—∫
¡–‡√Áßª“°¡¥≈Ÿ°∫àÕ¬°«à“∑’‡Ë §¬‡ªìπ¡“ ‡™àπ °“√ª√–™ÿ¡æ—π∏¡‘µ√
‡æ◊Ë Õ °“√µà Õ µâ “ π¡–‡√Á ß ª“°¡¥≈Ÿ °„πª√–‡∑»‰∑¬ ‡¡◊Ë Õ 20
µÿ≈“§¡ 2549 ®—¥‚¥¬∫√‘…—∑‡ÕÁ¡‡Õ ¥’ (ª√–‡∑»‰∑¬) ®Ì“°—¥
´÷Ëß‡ªìπµ—«·∑π®Ì“Àπà“¬«—§´’π„πª√–‡∑»‰∑¬ µ“¡¥â«¬°“√
®—¥ª√–™ÿ¡¢Õß Family Health International Õ’°À≈“¬ß“π
·∫∫®—¥°—π‡¥◊Õπ‡«âπ‡¥◊Õπ ‡™àπ °“√ª√–™ÿ¡À“√◊Õ‡°’Ë¬«°—∫°“√
ªÑÕß°—π°“√µ‘¥‡™◊ÈÕ HPV ·≈–¡–‡√Áßª“°¡¥≈Ÿ°„πª√–‡∑»‰∑¬
«—π∑’Ë 14 æƒ…¿“§¡ 2550 °“√ª√–™ÿ¡À“√◊Õ°“√∑Ì“ß“π„π
™ÿ¡™π‡√◊ËÕß°“√ªÑÕß°—π¡–‡√Áßª“°¡¥≈Ÿ°·≈–°“√µ‘¥‡™◊ÈÕ HPV
„πª√–‡∑»‰∑¬ «—π∑’Ë 16 °√°Æ“§¡ 2550 ·≈–°“√ª√–™ÿ¡
√–¥—∫™“µ‘‡√◊ÕË ß °“√æ—≤π“π‚¬∫“¬·≈–°“√ π—∫ πÿπ‡æ◊ÕË ª√—∫ª√ÿß
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°“√ªÑÕß°—π¡–‡√Áßª“°¡¥≈Ÿ°„πª√–‡∑»‰∑¬ ‡¡◊ËÕ 21 °—π¬“¬π
2550
„π°“√ª√–™ÿ¡∑—Èß 3 §√—Èßπ—Èπ ºŸâ‡¢â“√à«¡ª√–™ÿ¡µà“ß„Àâ§«“¡
Ì“§—≠°—∫°“√√≥√ß§åµ√«®·ªÖª ‡¡’¬√å √«¡∑—Èß ®ÿ¥ª√–‡¥Áπ
‡√◊ËÕß§«“¡‡∑à“‡∑’¬¡°—π„π°“√‡¢â“∂÷ß«—§´’π ‚¥¬¡’°“√‡ πÕ«à“
¿“§√—∞§«√‡ªìπµ—«·∑π¢Õßª√–™“™π„π°“√µàÕ√Õß°—∫ºŸâº≈‘µ
„Àâ ‰¥â«—§´’π√“§“∂Ÿ° ‚¥¬√—∫ª√–°—π°“√´◊ÈÕ„πª√‘¡“≥¡“°22
ª√–‡¥Áπ§«“¡‡∑à“‡∑’¬¡°—π„π°“√‡¢â“∂÷ß«—§´’π ·≈–°“√‡ÀÁπ
§«“¡ Ì“§—≠µàÕ ÿ¢¿“æºŸâÀ≠‘ßÕ“®‡ªìπªí®®—¬Àπ÷Ëß∑’ËπÌ“‰ª Ÿà°“√
»÷°…“ ç°“√æ—≤π“¬ÿ∑∏»“ µ√å·≈–π‚¬∫“¬ Ì“À√—∫°“√ªÑÕß°—π
·≈–§«∫§ÿ¡‚√§¡–‡√Áßª“°¡¥≈Ÿ°é ´÷Ëß Ì“π—°æ—≤π“π‚¬∫“¬
ÿ¢¿“æ√–À«à“ßª√–‡∑» ·≈–‚§√ß°“√ª√–‡¡‘π‡∑§‚π‚≈¬’·≈–
π‚¬∫“¬¥â“π ÿ¢¿“æ ‰¥âπÌ“‡ πÕº≈°“√»÷°…“·≈–√–¥¡§«“¡
§‘¥‡ÀÁπ‡æ‘Ë¡‡µ‘¡®“°ºŸâ‡™’Ë¬«™“≠¥â“π°“√·æ∑¬å “∏“√≥ ÿ¢
ºŸâ∫√‘À“√√–¥—∫ Ÿß ·≈–µ—«·∑π∫√‘…—∑ºŸâº≈‘µ«—§´’π ‰ª‡¡◊ËÕ 25
∏—π«“§¡ 2550
∑’Ëª√–™ÿ¡π’È √ÿª«à“ °“√ªÑÕß°—π‚√§¡–‡√Áßª“°¡¥≈Ÿ°§«√¬÷¥
·π«∑“ß‡¥‘ ¡ „Àâ ° √–∑√«ß “∏“√≥ ÿ ¢ ·≈– Ì “ π— ° ß“πÀ≈— °
ª√–°— π ÿ ¢ ¿“æ·Àà ß ™“µ‘ ¢ ¬“¬§«“¡§√Õ∫§≈ÿ ¡ ·≈–æ— ≤ π“
§ÿ ≥ ¿“æ„πµ√«®§— ¥ °√Õß¡–‡√Á ß ª“°¡¥≈Ÿ ° ‡æ√“–‡ªì π
¡“µ√°“√∑’¡Ë ª’ √– ∑‘ ∏‘º≈·≈–§ÿ¡â §à“„π‡™‘ß‡»√…∞»“ µ√å „π¢≥–∑’Ë
«—§´’π ªÑÕß°—π°“√µ‘¥‡™◊ÈÕ‡Õ™æ’«’ ¡’√“§“·æß¡“° ‡π◊ËÕß®“°
‡¡◊ËÕ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫µâπ∑ÿπ·≈–ª√– ‘∑∏‘º≈°—∫°“√µ√«®§—¥°√Õß
·≈â« °“√„Àâ«—§´’π·°àºŸâÀ≠‘ß«—¬‡®√‘≠æ—π∏ÿå‚¥¬°“√ π—∫ πÿπß∫
ª√–¡“≥®“°√—∞¬—ß‰¡à„™à∑“ß‡≈◊Õ°‡™‘ßπ‚¬∫“¬∑’Ë‡À¡“– ¡23

ทางออกจากปญหามะเร็งปากมดลูกตองมุงสูนโยบาย
สิทธิอนามัยเจริญพันธุ
®“° ∂“π°“√≥å‚À¡‚¶…≥“·≈–°“√µ≈“¥‡™‘ß√ÿ°¢Õß∫√‘…—∑
«—§´’π·≈– ∂“πæ¬“∫“≈‡Õ°™π„πªï∑’Ëºà“π¡“ ∑Ì“„ÀâÀπà«¬ß“π
∑—Èß¿“§√—∞·≈–Õß§å°√æ—≤π“‡Õ°™π∑’Ë∑Ì“ß“π„πª√–‡¥Áπ ÿ¢¿“æ
·≈– ‘ ∑ ∏‘ Õ π“¡— ¬ ‡®√‘ ≠ æ— π ∏ÿå ¡’ § «“¡°— ß «≈«à “ °“√„™â ™◊Ë Õ ‡√’ ¬ °
ç«—§´’π ªÑÕß°—π ¡–‡√Áßª“°¡¥≈Ÿ°é ·¡â®– √â“ß°√–· §«“¡
π„®®“° —ß§¡‰¥â¡“° ·µàÕ“®πÌ“‰ª Ÿàº≈¥â“π≈∫ ∑Ì“„ÀâºŸâÀ≠‘ß
‡¢â“„®º‘¥«à“‡¡◊ÕË ©’¥«—§´’π·≈â«°Á®–‰¡à‡ªìπ¡–‡√Áßª“°¡¥≈Ÿ°Õ’°‡≈¬
®÷ß‰¡à®Ì“‡ªìπµâÕß‰ªµ√«®¿“¬„πÕ’°µàÕ‰ª·≈â« ·µà°“√µ√«®
¿“¬„πÕ¬à“ß ¡Ë”‡ ¡Õ®–™à«¬„ÀâºŸâÀ≠‘ß‰¥â√—∫°“√µ√«®«‘π‘®©—¬
°“√µ‘¥‡™◊ÈÕÕ◊ËπÊ ¥â«¬
°“√°Ì“Àπ¥„Àâ„™â™Õ◊Ë ç«—§´’πªÑÕß°—π°“√µ‘¥‡™◊ÕÈ ‡Õ™æ’«é’ ®÷ßπà“®–‡ªìπ
¡“µ√°“√Àπ÷Ëß„π°“√≈¥§«“¡‡¢â“„®º‘¥ ¬‘Ëß°«à“π—Èπ °“√¬÷¥∂◊Õ
‘∑∏‘ „π¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢ÕßºŸâ∫√‘‚¿§°Á¬—ß‡ªìπ ‘Ëß∑’Ë§Ì“π÷ß∂÷ßÕ¬à“ß

‡§√àß§√—¥ ‚¥¬·æ∑¬åºŸâ „Àâ∫√‘°“√©’¥«—§´’πµâÕß„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈∑—Èß¢âÕ¥’
·≈–¢â Õ ®Ì “ °— ¥ ¢Õß«— § ´’ π µà Õ ºŸâ ¡ “√— ∫ ∫√‘ ° “√ ‡æ√“–‡ªì π ºŸâ °ÿ ¡
ÕÌ“π“®„π°“√„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈Õ¬à“ß‡µÁ¡‡ªïò¬¡ §≥–°√√¡°“√Õ“À“√
·≈–¬“Õ“®µâÕß°Ì“Àπ¥¡“µ√°“√≈ß‰ª«à“ ·æ∑¬åµâÕß¬È”∑ÿ°§√—Èß
∑—È ß °à Õ π·≈–À≈— ß °“√©’ ¥ «— § ´’ π «à “ °“√µ√«®§— ¥ °√Õß¡–‡√Á ß
ª“°¡¥≈Ÿ ° ¬— ß ¡’ § «“¡®Ì “ ‡ªì π ‡æ√“–«— § ´’ π π’È ªÑ Õ ß°— π ‰¡à ‰ ¥â
√âÕ¬‡ªÕ√å‡´Áπµå
§ß∂÷ ß ‡«≈“·≈â « ∑’Ë ΩÉ “ ¬ “∏“√≥ ÿ ¢ µâ Õ ß°≈— ∫ ¡“∑∫∑«π
ª√– ∫°“√≥å«à“ ªí≠À“„¥∫â“ß∑’Ë¬—ß‰¡à‰¥â·°â‰¢ °“√√–¥¡µ√«®
·ªÖ ª ‡¡’ ¬ √å ‰ ¡à ‰ ¥â ™à « ¬·°â ªí ≠ À“„π‡√◊Ë Õ ß§«“¡Õ“¬ ·≈–‰¡à
–¥«°„®∑’Ë®–‰ª√—∫°“√µ√«®¢ÕßºŸâÀ≠‘ß‰¥â ‡√“§ßµâÕß¡Õß„Àâ
≈÷°∂÷ß√“°¢Õßªí≠À“∑’Ë¡“°°«à“§«“¡Õ“¬¢ÕßºŸâÀ≠‘ß ¥â«¬°“√
∑Ì“§«“¡‡¢â“„®∑—»π§µ‘‡™‘ß≈∫µàÕ‡√◊ËÕß‡æ»„π —ß§¡‰∑¬∑’Ë¬—ß‡ªìπ
Õÿª √√§µàÕ°“√·°âª≠
í À“¡–‡√Áßª“°¡¥≈Ÿ° √«¡∑—ßÈ °“√ ßà ‡ √‘¡
Õπ“¡—¬‡®√‘≠æ—π∏ÿ∑å ß—È √–∫∫¢ÕßºŸÀâ ≠‘ß‰∑¬ ‚¥¬‡©æ“– ß— §¡‰∑¬
¬—ß¡’¡“µ√∞“π‡√◊ËÕß‡æ» Ì“À√—∫ºŸâ™“¬·≈–ºŸâÀ≠‘ß∑’Ë·µ°µà“ß°—π
°≈à“«§◊Õ ¢≥–∑’Ëæ¬“¬“¡ªî¥°—Èπ°“√‡√’¬π√Ÿâ‡√◊ËÕß‡æ»¢ÕßºŸâÀ≠‘ß
„π∑ÿ°Ê ¥â“π ºŸâ™“¬ “¡“√∂¬ÿàß‡°’Ë¬«°—∫‡√◊ËÕß‡æ»‰¥â‚¥¬‰¡à∂Ÿ°
¡Õß«à“∑Ì“µ—«‡ Õ◊Ë ¡‡ ¬’ “Ì Õà π À√◊Õ‰¡à√°— π«≈ ß«πµ—« ∑—»π§µ‘
·∫∫π’È æ∫‡ÀÁπ‰¥â®“°°“√º≈‘µ¢âÕ¡Ÿ≈‡√◊ËÕß¡–‡√Áßª“°¡¥≈Ÿ°¥â«¬
‚¥¬¢âÕ¡Ÿ≈ à«π„À≠à¡—°√–∫ÿªí®®—¬‡ ’Ë¬ß¢Õß°“√‡ªìπ¡–‡√Áßª“°
¡¥≈Ÿ°‰«â ‰¥â·°à ºŸâÀ≠‘ß¡’‡æ» —¡æ—π∏å‡¡◊ËÕÕ“¬ÿπâÕ¬ ¡’§ŸàπÕπ
À≈“¬§π À√◊Õ‡ª≈’Ë¬π§ŸàπÕπ∫àÕ¬ ¡’¢âÕ¡Ÿ≈‡æ’¬ß‰¡à°’Ë·À≈àß∑’Ë√–∫ÿ
«à “ À“°ºŸâ À ≠‘ ß ¡’ ‡ æ» — ¡ æ— π ∏å °— ∫ §π∑’Ë ¡’ §Ÿà À ≈“¬§π À√◊ Õ ¡’
ª√– ∫°“√≥å∑“ß‡æ»µ—Èß·µàÕ“¬ÿπâÕ¬Ê °Á‡ªìπªí®®—¬‡ ’Ë¬ßµàÕ
°“√µ‘¥‡™◊ÈÕ‡Õ™æ’«‡’ ™àπ°—π26
ªí®®—¬∑“ß —ß§¡·≈–«—≤π∏√√¡∑’Ë —Ëß Õπ„ÀâºŸâÀ≠‘ßµâÕß ç‡ß’¬∫é
„π‡√◊ÕË ß‡æ» ®π°√–∑—ßË ‰¡à°≈â“∑’®Ë –‡√’¬π√Ÿ·â ≈– ¡— º— √à“ß°“¬µ—«‡Õß
‡æ√“–°≈—«®–°≈“¬‡ªìπºŸâÀ≠‘ß‰¡à¥’ ∑Ì“„Àâ°“√æŸ¥®“∫Õ°‡≈à“
À√◊Õª√÷°…“ªí≠À“ ¢ÿ ¿“æ∑“ß‡æ»¢Õßµ—«‡Õß‡ªìπ‡√◊ÕË ß≈Ì“∫“°„®
¢ÕßºŸâÀ≠‘ß·∑∫∑ÿ°§π √«¡∑—Èß °“√∑’ËºŸâÀ≠‘ß‰¡à¡’ ‘∑∏‘µ—¥ ‘π„®
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‡°’Ë¬«°—∫‡π◊ÈÕµ—«√à“ß°“¬¢Õßµ—«‡Õß ¥—ß¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ëª√“°ØÕÕ°¡“
„π°“√ª√–™ÿ¡À≈“¬Ê §√—Èß ‡™àπ çºŸâÀ≠‘ß∫“ß§π‰ªµ√«®¿“¬„π
µâÕß·Õ∫‰¡à „Àâ “¡’√Ÿâ ‡æ√“–‡¢“®–«à“Õ¬Ÿà¥’Ê ‰¡à™Õ∫ ™Õ∫‰ª„Àâ
§πÕ◊Ëπ¥Ÿ¢Õß≈—∫é25 À√◊Õ ç∂Ÿ° Õπ¡“µ≈Õ¥«à“‡ªìπºŸâÀ≠‘ß¥’µâÕß
‰¡àæŸ¥‡√◊ËÕß‡æ» ¡—π‡ªìπ‡√◊ËÕß¢ÕßºŸâ™“¬‡¢“ ‡¡◊ËÕ‰¥â¡“‡√’¬π√Ÿâ«à“
‡√◊ËÕß‡æ»‰¡à „™à‡√◊ËÕß °ª√° ≈“¡°Õ–‰√ ºŸâÀ≠‘ß°ÁæŸ¥‡√◊ËÕßπ’È‰¥â
°Á∑Ì“„Àâ°≈â“‰ªÀ“À¡Õµ√«®¿“¬„π À¡Õ∂“¡Õ“°“√«à“‡®Á∫ª«¥
µ√ß‰Àπ °Á°≈â“æŸ¥°≈â“∫Õ°é26
®π°√–∑—Ëß Ì“π—°ß“π “∏“√≥ ÿ¢®—ßÀ«—¥Õÿµ√¥‘µ∂åÕÕ°¡“‡™‘≠
™«π„ÀâºŸâÀ≠‘ß‰ªµ√«®§—¥°√Õß¡–‡√Áßª“°¡¥≈Ÿ° ´÷Ëß‡ªìπ°“√·°â
ªí≠À“·∫∫ßà“¬Ê ·µà™à«¬‰¥â¡“° Ì“À√—∫ºŸâÀ≠‘ß∫“ß§π∑’ËÕ¬Ÿà „π
™ÿ¡™π∑’Ëªî¥°—Èπ‡√◊ËÕß‡æ»¢ÕßºŸâÀ≠‘ß Ÿß ‚¥¬‡™‘≠™«πºŸâ∑’Ë‰¡àÕ¬“°
µ√«®„πæ◊Èπ ∑’Ë‡°√ß«à“®–Õ“¬„Àâ ‰ª¢Õµ√«®„πµà“ßæ◊Èπ ∑’Ë∑’Ëµπ
Õ“»— ¬ Õ¬Ÿà ‰ ¥â 27 À“°§π∑Ì “ ß“π ÿ ¢ ¿“æ‡¢â “ „®ª√–‡¥Á π Õ§µ‘
„π‡√◊Ë Õ ß‡æ»∑’Ë ¡’ µà Õ ºŸâ À ≠‘ ß °Á ® –‡¢â “„®«à “ ‡Àµÿ „ ¥ºŸâ À ≠‘ ß ®÷ ß‰¡à
–¥«°„®‰ªµ√«®¿“¬„π ·≈–°“√æŸ¥®“À«à“π≈âÕ¡„Àâ ‰¡àÕ“¬
°Á‰¡à‡æ’¬ßæÕ‡æ√“–‡ªìπ§«“¡√Ÿâ ÷°∑’Ë —Ëß ¡¡“π“πµ—Èß·µà‡°‘¥
°“√·°â ‰¢ªí≠À“π’È®÷ßµâÕß√à«¡°—π∑Ì“∑—Èß —ß§¡ ‚¥¬‡©æ“–µâÕß
‡√‘Ë¡µ—Èß·µà°“√ Õπ‡æ»»÷°…“∑’Ë√Õ∫¥â“π∑—Èß„π√–∫∫·≈–πÕ°
√–∫∫‚√ß‡√’¬π °“√„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈·≈–∫√‘°“√∑’Ë¡’§«“¡√–¡—¥√–«—ß
·≈–≈–‡Õ’ ¬ ¥Õà Õ π Õ¥§≈â Õ ß°— ∫ «‘ ∂’ ™’ «‘ µ ¥â “ π‡æ»¢ÕßºŸâ À ≠‘ ß
◊ËÕ “√¥â«¬¿“…“∑’Ëª√“»®“°Õ§µ‘ π‚¬∫“¬ ÿ¢¿“æ‡Õß°ÁµâÕß
§Ì“π÷ß∂÷ß§«“¡·µ°µà“ßÀ≈“°À≈“¬¢ÕßºŸâÀ≠‘ß √«¡∑—Èß«‘∂’™’«‘µ
¥â“π‡æ»∑’Ë‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß‰ª¢ÕßºŸâÀ≠‘ß ‡™àπ °“√≈¥Õ“¬ÿºŸâÀ≠‘ß∑’Ë
“¡“√∂µ√«®·ªÖª ‡¡’¬√å ‰¥âø√’ ‡æ√“– ∂“π°“√≥å „π —ß§¡
‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß‰ª À“°‡√‘Ë¡¡’‡æ» —¡æ—π∏å‡¡◊ËÕÕ“¬ÿ 20 ªï ·≈–¡’
°“√µ‘¥‡™◊ÕÈ ‡Õ™æ’«’ ºŸÀâ ≠‘ß§«√‰¥â√∫— °“√µ√«®¿“¬„π‡«≈“ 5-10 ªï
À≈—ß¡’‡æ» —¡æ—π∏å§√—Èß·√° °“√°Ì“Àπ¥Õ“¬ÿ‰«â∑’Ë 35 ªï®÷ßÕ“®„™â
‰¡à ‰ ¥â °— ∫ ºŸâ À ≠‘ ß ∑ÿ ° °≈ÿà ¡ πÕ°®“°π—È π °≈ÿà ¡ ºŸâ À ≠‘ ß ∑’Ë µ‘ ¥ ‡™◊È Õ
‡Õ™‰Õ«’ ¡’§«“¡‡ ’Ë¬ß¡“°°«à“ºŸâÀ≠‘ß∑’Ë‰¡à¡’‡™◊ÈÕ·≈–Õ“®®–µâÕß

µ√«®·ªÖª ‡¡’¬√å∫àÕ¬°«à“ 5 ªï ·≈–π‚¬∫“¬°“√µ√«®§—¥°√Õß
¡–‡√Áßª“°¡¥≈Ÿ°π’È §«√¡’°“√ª√–™“ —¡æ—π∏å „ÀâºŸâÀ≠‘ß‰¥â√—∫√Ÿâ
‘∑∏‘¥â«¬
√–∫∫ “∏“√≥ ÿ¢¢Õß√—∞§«√‡√àß √â“ß§«“¡‡¢â¡·¢Áß ·≈–§«“¡
‡¢â“„®„π ÿ¢¿“æ∑“ß‡æ»·≈–Õπ“¡—¬‡®√‘≠æ—π∏ÿå ‡æ◊ËÕ„Àâ “¡“√∂
√—∫¡◊Õ∏ÿ√°‘®°“√·æ∑¬å∑’Ëæÿàß‡ªÑ“‰ª∑’ËºŸâÀ≠‘ß‰¥â ‡√‘Ë¡µ—Èß·µà Õ¬. ∑’Ë
§«√§Õ¬ Õ¥ Õà ß«à“ ∂“πæ¬“∫“≈·µà≈–·Ààß„Àâ¢Õâ ¡Ÿ≈∑’∂Ë °Ÿ µâÕß
·≈–√Õ∫¥â“π·°àºÀŸâ ≠‘ß‡æ◊ÕË ª√–°Õ∫°“√µ—¥ π‘ „®À√◊Õ‰¡à Àπà«¬ß“π
∑’Ëº≈‘µ∫ÿ§≈“°√ “∏“√≥ ÿ¢µâÕßæ‘®“√≥“‡√àßº≈‘µæ¬“∏‘·æ∑¬å
Õà “ πº≈µ√«®·ªÖ ª ‡¡’ ¬ √å ‰¡à ª ≈à Õ ¬„Àâ ºŸâ À ≠‘ ß µâ Õ ß√Õº≈
°“√µ√«®π“π‡°‘π‰ª ®π∫“ß√“¬‰¥â√—∫º≈µ√«®„π«—π∑’Ë‡ ’¬™’«‘µ
¥â«¬¡–‡√Áßª“°¡¥≈Ÿ°Õ¬à“ß∑’Ë‡§¬‡°‘¥¢÷Èπ¡“·≈â«28
∑à“¡°≈“ß°√–· ·æ∑¬åæ“≥‘™¬å„π‚≈°ªí®®ÿ∫π— °“√ “∏“√≥ ¢ÿ
‰∑¬µâÕß„Àâ§«“¡ Ì“§—≠µàÕ ÿ¢¿“æ∑“ß‡æ»·≈–Õπ“¡—¬‡®√‘≠
æ—π∏ÿå¢ÕßºŸâÀ≠‘ß ‰¡à‡æ’¬ßºŸâÀ≠‘ß‰∑¬®–Àà“ß‰°≈¡–‡√Áßª“°
¡¥≈Ÿ°‡∑à“π—Èπ ·µà§«√µâÕß¡’ ÿ¢¿“æ∑“ß‡æ»·≈–Õπ“¡—¬‡®√‘≠
æ—π∏ÿå∑’Ë¥’Õ¬à“ß‡ªìπÕß§å√«¡¥â«¬
ตารางแสดงสถิติผูปวยมะเร็งปากมดลูก ป 2544-2549
(อัตราตอแสนประชากร)
ªï

®”π«πªÉ«¬

Õ—µ√“ªÉ«¬

®”π«πµ“¬

Õ—µ√“µ“¬

2544
2545
2546
2547
2548
2549

6,517
8,124
9,159
9,774
10,515
12,584

11.81
14.80
16.36
17.56
18.59
22.10

1,081
1,258
1,636
1,573
1,484
1,639

3.5
4.0
5.2
5.0
4.7
5.2

∑’Ë¡“ : ∂‘µ‘ “∏“√≥ ÿ¢ 2544-2549 °≈ÿà¡¿“√°‘®¥â“π¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√
·≈– “√ π‡∑» ÿ¢¿“æ Ì“π—°ß“πª≈—¥°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢.
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โอนสถานีอนามัยใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
คืนสุขภาพ…ใหประชาชน

กาวแรกของการกระจายอํานาจดานสุขภาพแกประชาชนอยางเปนรูปธรรมเกิดขึ้นในวันที่
30 พฤศจิ ก ายน 2550 เมื่ อ นายแพทย ม งคล ณ สงขลา รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวง
สาธารณสุข เปนประธานสงมอบภารกิจสถานีอนามัย จํานวน 22 แหง ใน 16 จังหวัด
ใหแก อบต. และเทศบาล ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) พ.ศ. 2542 รูปแบบความสัมพันธใหมของสถานี
อนามัยและ อปท. นี้จะเปนอยางไร คงจะเปนเรื่องที่ตองจับตามองและชวยกันสนับสนุน
แกไขปญหา เพื่อบรรลุถึงเปาหมายของการกระจายอํานาจไปสูทองถิ่น

การกระจายอํานาจคือพันธกิจตามรัฐธรรมนูญ
√—∞∏√√¡πŸ≠©∫—∫ªï 2540 √–∫ÿ‰«â „π¡“µ√“ 78 «à“ ç√—∞µâÕß°√–®“¬ÕÌ“π“®„Àâ∑âÕß∂‘Ëπ
æ÷Ë ß µπ‡Õß ·≈–µ— ¥ ‘ π „®„π°‘ ® °“√∑â Õ ß∂‘Ë π ‰¥â ‡ Õß æ— ≤ π“‡»√…∞°‘ ® ∑â Õ ß∂‘Ë π ·≈–√–∫∫
“∏“√≥Ÿª‚¿§·≈– “∏“√≥Ÿª°“√ µ≈Õ¥∑—Èß‚§√ß √â“ßæ◊Èπ∞“π “√ π‡∑»„π∑âÕß∂‘Ëπ„Àâ∑—Ë«∂÷ß
·≈–‡∑à“‡∑’¬¡°—π∑—Ë«ª√–‡∑»...‚¥¬§Ì“π÷ß∂÷ß‡®µπ“√¡≥å¢Õßª√–™“™π„π®—ßÀ«—¥π—Èπé ·≈–
¡“µ√“ 284 °Ì“Àπ¥„ÀâÕß§å°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπ¡’§«“¡‡ªìπÕ‘ √–„π°“√°Ì“Àπ¥π‚¬∫“¬
°“√ª°§√Õß °“√∫√‘À“√ °“√∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈ °“√‡ß‘π·≈–°“√§≈—ß ·≈–¡’ÕÌ“π“®Àπâ“∑’Ë
¢Õßµπ‡Õß º≈æ«ß¢Õß∫∑∫—≠≠—µ‘¥—ß°≈à“« πÌ“¡“ Ÿà°ÆÀ¡“¬≈Ÿ°À≈“¬©∫—∫ Àπ÷Ëß„ππ—Èπ
§◊Õ æ.√.∫. °Ì“Àπ¥·ºπ·≈–¢—ÈπµÕπ°“√°√–®“¬ÕÌ“π“®„Àâ·°àÕß§å°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπ
æ.». 2542 πÌ“¡“ Ÿà°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß„π√–¥—∫∑âÕß∂‘ËπÕ¬à“ß°«â“ß¢«“ß ‚¥¬‡©æ“–°“√√—∫¿“√–
Àπâ“∑’Ë®—¥∫√‘°“√ “∏“√≥–„Àâ°—∫™ÿ¡™π·∑π¿“§√—∞ ¥â«¬‡®µπ“∑’Ë®–„Àâ∑âÕß∂‘Ëπæ÷Ëßæ“µπ‡Õß
µ—¥ ‘π„®„π°‘®°“√ “∏“√≥–‡Õß ·≈–ª√–™“™π‰¥â√—∫∫√‘°“√ “∏“√≥–∑’Ë¥’¢÷Èπ
¿“§ªØ‘∫—µ‘°“√¢Õß°“√°√–®“¬ÕÌ“π“®∑’Ë‡ªìπº≈®“°∫∑∫—≠≠—µ‘∑“ß°ÆÀ¡“¬¢â“ßµâπ §◊Õ
°“√®—¥µ—Èß§≥–°√√¡°“√°“√°√–®“¬ÕÌ“π“®„Àâ·°àÕß§å°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπ ´÷Ëß¡’π“¬°
√—∞¡πµ√’‡ªìπª√–∏“π ª√–°Õ∫¥â«¬ à«π√“™°“√∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß Õß§å°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπ
81
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·≈–ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘∑—Èß ‘Èπ 36 §π °Ì“Àπ¥·ºπªØ‘∫—µ‘°“√„Àâ¡’
·π«∑“ß°“√°√–®“¬ÕÌ “ π“® Ÿà Õª∑. Õ¬à “ ß‡ªì π √Ÿ ª ∏√√¡
∑—Èß°“√®—¥√–∫∫°“√∫√‘°“√ “∏“√≥– —¥ à«π¿“…’Õ“°√·≈–
√“¬‰¥â À≈—°‡°≥±å·≈–¢—ÈπµÕπ°“√∂à“¬‚Õπ¿“√°‘®®“°√“™°“√
à « π°≈“ß·≈–¿Ÿ ¡‘ ¿ “§„Àâ · °à Õª∑. ‰ª®π∂÷ ß ¡“µ√°“√
∑“ß¥â“π°“√‡ß‘π°“√§≈—ß·≈–ß∫ª√–¡“≥µà“ßÊ ‚¥¬¡’√–¬–
‡«≈“∑—Èß ‘Èπ¿“¬„π 4 ªï Ì“À√—∫∑âÕß∂‘Ëπ∑’Ë¡’§«“¡æ√âÕ¡ ·≈–
¿“¬„π 10 ªï Ì“À√—∫∑âÕß∂‘Ëπ∑’Ë¬—ß‰¡àæ√âÕ¡
π— ∫ ·µà ¡’ · ºπªØ‘ ∫— µ‘ ° “√°Ì “ Àπ¥¢—È π µÕπ°“√°√–®“¬ÕÌ “ π“®
„Àâ·°àÕß§å°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπ æ.». 2544 ´÷Ëß°Ì“Àπ¥„Àâ¡’
°“√∂à“¬‚Õπ¿“√°‘®∑—Èß ‘Èπ 245 ß“π „π 6 ¿“√°‘® §◊Õ (1)
¥â “ π‚§√ß √â “ ßæ◊È π ∞“π (2) ß“π à ß ‡ √‘ ¡ §ÿ ≥ ¿“æ™’ «‘ µ
(3) °“√®— ¥ √–‡∫’ ¬ ∫™ÿ ¡ ™π/ — ß §¡·≈–°“√√— ° …“§«“¡ ß∫
‡√’¬∫√âÕ¬ (4) °“√«“ß·ºπ °“√ ßà ‡ √‘¡°“√≈ß∑ÿπ æ“≥‘™¬°√√¡
·≈–°“√∑àÕß‡∑’Ë¬« (5) °“√∫√‘À“√®—¥°“√·≈–°“√Õπÿ√—°…å
∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ·≈– (6) ¥â“π»‘≈ª«—≤π∏√√¡
®“√’ µ ª√–‡æ≥’ ·≈–¿Ÿ ¡‘ ªí ≠ ≠“∑â Õ ß∂‘Ë π ¡’ à « π√“™°“√
∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß 50 °√¡„π 11 °√–∑√«ß ∑’Ëºà“π¡“∂÷ßªï 2549 ‰¥â¡’
°“√∂à“¬‚Õπ¿“√°‘®„Àâ·°à Õª∑. ∑ÿ°√Ÿª·∫∫·≈â« ®Ì“π«π 180
¿“√°‘® §ß‡À≈◊Õ¿“√°‘®∑’Ë¬—ß‰¡à¡’°“√∂à“¬‚Õπ∫“ß à«π ®Ì“π«π
64 ¿“√°‘®1

พันธกิจของกระทรวงสาธารณสุขในการถายโอน

·ºπªØ‘∫—µ‘°“√œ ‰¥â°Ì“Àπ¥°“√°√–®“¬ÕÌ“π“®¥â“π ÿ¢¿“æ‰«â
‡√‘Ë¡µâπ®“°°“√®—¥µ—Èß°≈‰°§≥–°√√¡°“√ ÿ¢¿“æ√–¥—∫æ◊Èπ∑’Ë
(° æ.) ¢÷πÈ ¡“√Õß√—∫°“√∂à“¬‚Õπ ∂“π∫√‘°“√ ¢ÿ ¿“æ ‚¥¬¡ÿßà ‡πâπ
°“√∂à“¬‚Õπ„π≈—°…≥–‡§√◊Õ¢à“¬ (‡ªìπæ«ß) ·≈–„Àâ¡’°“√∂à“¬
‚Õπß“πÀ≈—°ª√–°—π ÿ¢¿“æ (30 ∫“∑) „Àâ·°à ° æ. ¿“¬„πªï
æ.». 2546 ‚¥¬¿“√°‘®∑’Ë‰¡à´∫— ´âÕπ®–∂à“¬‚Õπ„Àâ Õª∑. ‚¥¬µ√ß
à«π¿“√°‘®∑’Ë´—∫´âÕπ®–∂à“¬‚Õπ„Àâ ° æ. ‰ª°àÕπ ·≈–„Àâ
° æ. ∂à“¬‚Õπ¿“√°‘®¥—ß°≈à“«„Àâ°∫— Õª∑. ∑’¡Ë §’ «“¡æ√âÕ¡µàÕ‰ª2
¿“√°‘®∑’Ë®–∂à“¬‚Õπ ŸàÕß§å°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëππ—Èπ ‰¥â·°à
¿“√°‘®¥â“π°“√√—°…“æ¬“∫“≈ °“√ √â“ß‡ √‘¡ ÿ¢¿“æ °“√

ªÑ Õ ß°— π ‚√§ ·≈–°“√øóô π øŸ ¿“æ §√Õ∫§≈ÿ ¡ ∑—È ß °‘ ® °√√¡∑’Ë
∫√‘ ° “√‡©æ“–∫ÿ § §≈ §√Õ∫§√— « À√◊ Õ ¿“√°‘ ® ∑’Ë ¥Ì “ ‡π‘ π °“√
„π™ÿ¡™π ‡™àπ °“√æ—≤π“ ¿“æ·«¥≈âÕ¡‡æ◊ËÕªÑÕß°—π‚√§ ·≈–
°“√ √â“ß‡ √‘¡ ÿ¢¿“æ ‡ªìπµâπ ∑—Èßπ’È‚¥¬¡’¢âÕÕâ“ß«à“Àπà«¬ß“π
µà“ßÊ ¢Õß°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢µâÕß∑Ì“Àπâ“∑’Ë‡ªìπæ’Ë‡≈’È¬ß¥â“π
«‘™“°“√ §«∫§Ÿà‰ª°—∫°“√§«∫§ÿ¡§ÿ≥¿“æ µ√«® Õ∫¡“µ√∞“π
∫√‘°“√ ·≈– √â“ß§«“¡æ√âÕ¡„π¿“√°‘®∑’ËµâÕß∂à“¬‚Õπ‰ª3
°“√∂à “ ¬‚Õπ¿“√°‘ ® ¥â “ π “∏“√≥ ÿ ¢ „Àâ · °à Õª∑. ¢Õß
°√–∑√«ß “∏“√≥ ¢ÿ ¢â“ßµâπ ¡’∑ß—È À¡¥ 34 ¿“√°‘® ®“° 7 °√¡
·µà¢âÕ¡Ÿ≈„π‡¥◊Õπ°ÿ¡¿“æ—π∏å 2548 √ÿª«à“¡’¿“√°‘®∑’Ë¡’°“√∂à“¬
‚Õπ·≈â«‡æ’¬ß 7 ¿“√°‘®4 ‚¥¬‡ªìπ°“√ π—∫ πÿπ‡ß‘πÕÿ¥Àπÿπ
‡æ◊ËÕ°“√æ—≤π“æƒµ‘°√√¡ ÿ¢¿“æ®“° Ì“π—°ß“πª≈—¥°√–∑√«ß
“∏“√≥ ÿ¢ ·≈–Õ’° 6 ¿“√°‘®‡ªìπß“π¢Õß°√¡Õπ“¡—¬ ‡™àπ
°“√ ßà ‡ √‘¡ ¢ÿ ¿“æ¢Õßª√–™“™π °“√·°â‰¢ªí≠À“‡¥Á°πÈ”Àπ—°
µË ” °«à “ ‡°≥±å °“√®— ¥ À“·≈–æ— ≤ π“πÈ ” –Õ“¥ ‡ªì π µâ π
ß∫ª√–¡“≥∑’Ëµ—¥‚Õπ‰ª·≈â« ‡ªìπ‡ß‘ π°«à“ 1,600 ≈â“ π∫“∑
„π à « π¢Õß°“√∂à “ ¬‚Õπ‡§√◊ Õ ¢à “ ¬ ∂“π∫√‘ ° “√¿“¬„µâ
§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫¢Õß§≥–°√√¡°“√ ¢ÿ ¿“æ√–¥—∫æ◊πÈ ∑’Ë (° æ.) π—πÈ
°Á‰¡à ‰¥â¡’§«“¡§◊∫Àπâ“·µàÕ¬à“ß„¥ ∑—Èßπ’È‡π◊ËÕß®“°°“√ªØ‘√Ÿª
√–∫∫ ÿ¢¿“æµ“¡π‚¬∫“¬À≈—°ª√–°—π ÿ¢¿“æ∂â«πÀπâ“ ·≈–
°“√ªØ‘ √Ÿ ª √–∫∫√“™°“√µ“¡ æ.√.∫. ª√— ∫ ª√ÿ ß °√–∑√«ß
∑∫«ß °√¡ æ.». 2545 ‡ªìπ¿“√°‘®∑’Ë‡√àß¥à«π°«à“„π¢≥–π—Èπ

กวาจะมาถึงวันนี้ของสถานีอนามัย

·π«∑“ß·≈–°√–∫«π°“√∂à“¬‚Õπ ∂“π’Õπ“¡—¬„Àâ·°à Õª∑.
‡√‘¡Ë ‡ªìπ√Ÿª‡ªìπ√à“ß„π™à«ßª≈“¬ªï 2548 ∂÷ßµâπªï 2549 ‡¡◊ÕË ¡’°“√
®—¥ª√–™ÿ¡√–¥¡ ¡Õß‡æ◊ËÕæ‘®“√≥“·π«∑“ß°“√°√–®“¬ÕÌ“π“®
¥â“π ÿ¢¿“æ„À¡à √«¡ 4 §√—Èß¥â«¬°—π ‚¥¬∑ÿ°ΩÉ“¬∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß
∑ÿ°√–¥—∫‡¢â“¡“¡’ «à π√à«¡ À≈—ß®“°π—πÈ ®÷ßπÌ“‡ πÕ„Àâ§≥–°√√¡°“√
°“√°√–®“¬ÕÌ“π“®„Àâ·°àÕß§å°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπ (°°∂.)
æ‘®“√≥“ ·≈–¡’¡µ‘‡ÀÁπ™Õ∫„π«—π∑’Ë 15 ¡’π“§¡ 2549 ‚¥¬¡’
√Ÿ ª ·∫∫°“√∂à “ ¬‚Õπ¿“√°‘ ® „Àâ · °à Õª∑. À≈“¬√Ÿ ª ·∫∫
µ“¡§«“¡æ√âÕ¡¢Õß∑ÿ°ΩÉ“¬ µ“¡§«“¡‡À¡“– ¡¢Õßæ◊Èπ ∑’Ë
·≈–µ“¡ ∂“π°“√≥å ¥—ßπ’È§◊Õ5
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(1) ∂à“¬‚Õπ·∫∫·¬° à«π §◊Õ ∂à“¬‚Õπ ∂“π∫√‘°“√„Àâ
·°àÕß§å°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπ„π√–¥—∫µà“ßÊ ‡™àπ
‚Õπ ∂“π’ Õ π“¡— ¬ „Àâ Õ ß§å ° “√∫√‘ À “√ à « πµÌ “ ∫≈
(Õ∫µ.) ‚Õπ‚√ßæ¬“∫“≈„Àâ‡∑»∫“≈À√◊ÕÕß§å°“√
∫√‘À“√ à«π®—ßÀ«—¥ (Õ∫®.) ‡ªìπµâπ
(2) ∂à“¬‚Õπ‡ªìπ‡§√◊Õ¢à“¬∫√‘°“√ (‡ªìπæ«ß∫√‘°“√À≈“¬
√–¥— ∫ ) ‚¥¬√«¡ ∂“π’ Õ π“¡— ¬ ·≈–‚√ßæ¬“∫“≈
„πæ◊Èπ ∑’Ë‡ªìπ‡§√◊Õ¢à“¬ ·≈â«∂à“¬‚Õπ∑—Èß‡§√◊Õ¢à“¬„Àâ
Õª∑.À√◊Õ§≥–°√√¡°“√ ÿ¢¿“æ√–¥—∫æ◊Èπ∑’Ë (° æ.)
´÷Ë ß Õß§å ° √ª°§√Õß à « π∑â Õ ß∂‘Ë π ¡’ à « π√à « ¡„π°“√
∫√‘À“√
(3) ®—¥µ—Èß‡ªìπÕß§å°“√¡À“™π (Autonomous Public
Organization) ‚¥¬Õß§å°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπ√à«¡
„π°“√∫√‘À“√ ·≈–Õ“®‡ªìπÕß§å°“√¡À“™π‡©æ“–
∂“π∫√‘ ° “√À√◊ Õ ‡©æ“–‡§√◊ Õ ¢à “ ¬∫√‘ ° “√ À√◊ Õ„Àâ
° æ. ‡ªìπÕß§å°“√¡À“™π
(4) ®—¥µ—ÈßÀπà«¬∫√‘°“√√Ÿª·∫∫æ‘‡»… (Service Delivery
Unit - SDU) ‚¥¬„Àâ·µà≈–‚√ßæ¬“∫“≈‡ªìπ SDU
¿“¬„µâ ° “√¥Ÿ · ≈¢ÕßÕß§å ° √ Health Facility
Authority (À√◊ Õ Hospital Authority) ´÷Ë ß ‡ªì π
Õß§å°“√¡À“™π¿“¬„µâ°“√°Ì“°—∫¥Ÿ·≈¢Õß°√–∑√«ß
“∏“√≥ ÿ ¢ ·≈–„Àâ Õ ß§å ° √ª°§√Õß à « π∑â Õ ß∂‘Ë π
¡’ à«π√à«¡„π°“√∫√‘À“√
‚¥¬°Ì“Àπ¥≈—°…≥–¢Õß°“√∂à“¬‚Õπ‡ªìπ 4 ≈—°…≥– ‰¥â·°à
Õª∑. ‡ªìπºŸâ´◊ÈÕ∫√‘°“√, Õª∑. ¥Ì“‡π‘π°“√√à«¡°—∫ à«π°≈“ß
·≈– à«π¿Ÿ¡‘¿“§, Õª∑. ¥Ì“‡π‘π°“√‡Õß∫“ß à«π ·≈– Õª∑.
¥Ì“‡π‘π°“√‡Õß∑—ÈßÀ¡¥ ·µà∑—Èßπ’È µâÕß¬÷¥À≈—°°“√ Ì“§—≠ §◊Õ
¡ÿàßª√–‚¬™πå Ÿß ÿ¥µàÕª√–™“™π ¡ÿàß√–∫∫∑’Ë¬◊¥À¬ÿàπ·≈–¡’æ≈«—µ
·≈–¡ÿàß√–∫∫∑’Ë¡’ à«π√à«¡6
À≈—ß®“°π—Èπ „π™à«ßª≈“¬ªï 2549 °√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢°Á‰¥â
·µàßµ—Èß §≥–°√√¡°“√°Ì“Àπ¥°≈‰° ∑∫∑«πÀ≈—°‡°≥±å ·≈–
«‘∏’ª√–‡¡‘π§«“¡æ√âÕ¡Õß§å°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπ‡æ◊ËÕ√Õß√—∫
°“√∂à“¬‚Õπ ∂“π’Õπ“¡—¬ ¡’π“¬·æ∑¬å «ÿ ∑‘ ¬å «‘∫≈ÿ º≈ª√–‡ √‘∞
‡ªìπª√–∏“π ·≈–§≥–Õπÿ°√√¡°“√Õ’° 3 ™ÿ¥ √à«¡°—π®—¥∑Ì“
√à“ß§Ÿà¡◊Õ¥Ì“‡π‘π°“√∂à“¬‚Õπ¿“√°‘® “∏“√≥ ÿ¢„Àâ·°àÕß§å°√
ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπ ·≈–«“ß·ºπ»÷°…“«‘®—¬∂Õ¥∫∑‡√’¬π®“°
°“√∂à“¬‚Õπ ‚¥¬πÌ“‰ª∑¥ Õ∫„πæ◊Èπ∑’Ë°«à“ 10 ·Ààß °àÕπ®–
®—¥°“√ª√–™ÿ¡√—∫øíß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ ª√—∫·°â§Ÿà¡◊Õ ‡æ◊ËÕπÌ“‰ª„™â
ªØ‘∫—µ‘®√‘ß7 „π§Ÿà¡◊Õ°Ì“Àπ¥·π«∑“ß°“√¥Ì“‡π‘πß“π∂à“¬‚Õπ
°≈‰°°“√°Ì“°—∫¥Ÿ·≈°“√∂à“¬‚Õπ¿“√°‘® °≈‰°·≈°√–∫«π°“√
„π°“√ π— ∫ πÿ π °“√∂à “ ¬‚Õπ ¢—È π µÕπ°“√¥Ì “ ‡π‘ π ß“π
°√–∫«π°“√∂à “ ¬‚Õπ∑√— æ ¬å ‘ π ·≈–∫ÿ § ≈“°√ ·≈–°≈‰°
°√–∫«π°“√ª√–‡¡‘πº≈À≈—ß°“√∂à“¬‚Õπ8

สถานีอนามัยรุนแรกในการถายโอน

‡¡◊ËÕ·π«∑“ß§Ÿà¡◊Õ°“√∂à“¬‚Õπª√—∫·°â·≈â«‡ √Á® ‘ÈπµÕπµâπ ªï
2550 °“√¥Ì“‡π‘π°“√∂à“¬‚Õπ ∂“π’Õπ“¡—¬°Á‡√‘Ë¡µâπ¢÷Èπ„π‡«≈“
‰¡àπ“ππ—° ·µà·¡â«à“ ∂“π’Õπ“¡—¬´÷Ëß‡ªìπ Àπà«¬∫√‘°“√√–¥—∫
µÌ“∫≈À¡Ÿà∫â“π¡’∑—ÈßÀ¡¥ 9,765 ·Ààß∑—Ë«ª√–‡∑» „πªï·√°°Á®–
‡√‘Ë¡®“°°“√∑¥≈Õß∂à“¬‚Õπ‡©æ“– ∂“π’Õπ“¡—¬„πÕß§å°“√
∫√‘À“√ «à πµÌ“∫≈ (Õ∫µ.) ∑’ºË “à π‡°≥±å„π¥â“π∏√√¡“¿‘∫“≈¥’‡¥àπ
¡’°“√∫√‘À“√®—¥°“√∫â“π‡¡◊Õß∑’Ë¥’ ·≈–¡’ à«π√à«¡„π‚§√ß°“√
°Õß∑ÿπ ¢ÿ ¿“æ™ÿ¡™π¢Õß “Ì π—°ß“πÀ≈—°ª√–°—π ¢ÿ ¿“æ·Ààß™“µ‘
πÕ°®“°π’È°ÁµâÕß¡’ª√– ∫°“√≥å „π°“√®—¥°“√¥â“π “∏“√≥ ÿ¢
∑—Èß„π·ßà¢Õß«‘∏’∫√‘À“√ °“√®—¥ √√√“¬‰¥â ·≈–§«“¡‡ÀÁπ¢Õß
ª√–™“™πµàÕ§«“¡æ√âÕ¡¢Õß Õª∑. ‡Õß ∑’Ë Ì“§—≠§◊Õ‡®â“Àπâ“∑’Ë
∂“π’Õπ“¡—¬·Ààßπ—ÈπµâÕß¬‘π¬Õ¡æ√âÕ¡„®‚Õπ‰ªÕ¬Ÿà „π —ß°—¥
Õª∑. µ—Èß·µà√âÕ¬≈– 50 ¢÷Èπ‰ª°àÕπ
°≈‰°∑’Ë‡¢â“¡“¡’ à«π√à«¡„π¿“§ªØ‘∫—µ‘°“√√–¥—∫∑âÕß∂‘Ëπ°Á§◊Õ
§≥–Õπÿ°√√¡°“√ ßà ‡ √‘¡°“√∂à“¬‚Õπ¿“√°‘® “∏“√≥ ¢ÿ „Àâ·°à
Õª∑. √–¥—∫®—ßÀ«—¥ ‚¥¬ °°∂. ¡’§“Ì ß—Ë ·µàßµ—ßÈ ‡¡◊ÕË 20 √°Æ“§¡
2550 „Àâ¡’∫∑∫“∑„π°“√°Ì“Àπ¥π‚¬∫“¬ ·π«∑“ß°“√∫√‘À“√
ß“π°“√∂à“¬‚Õπ Õ. „Àâ·°à Õª∑. ª√–‡¡‘π§«“¡æ√âÕ¡¢Õß
Õª∑. °Ì“Àπ¥¡“µ√∞“π°“√∫√‘°“√¢Õß ∂“π∫√‘°“√ ¥Ì“‡π‘π°“√
∂à“¬‚Õπµ“¡¢—ÈπµÕπ∑’Ë°Ì“Àπ¥‰«â „π§Ÿà¡◊Õ ·≈–µ‘¥µ“¡ª√–‡¡‘π
º≈À≈—ß°“√∂à“¬‚Õπ
∂“π’ Õ π“¡— ¬ πÌ “√à Õ ß∑’Ë ºà “ π‡°≥±å ¢â “ ßµâ π §◊ Õ ∂“π’ Õ π“¡— ¬
„π Õ∫µ. ®Ì“π«π 35 ·Ààß „π‡∑»∫“≈ 30 ·Ààß „π 23 ®—ßÀ«—¥
·≈– ®“°°“√¥Ì“‡π‘π°“√Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ÕË ßµ≈Õ¥√–¬–‡«≈“ 2 ªï ∂“π’
Õπ“¡—¬®Ì“π«π 22 ·Ààß „π 16 ®—ßÀ«—¥ °Áæ√âÕ¡∑’®Ë –∂à“¬‚Õπ¿“√°‘®
√«¡∑—ßÈ ß∫ª√–¡“≥∑√—æ¬å π‘ ·≈–∫ÿ§≈“°√µ“¡¿“√°‘®‰ª„Àâ Õª∑.
„π∑’Ë ÿ¥ (√“¬≈–‡Õ’¬¥„πµ“√“ß Àπâ“ 85) à«π®—ßÀ«—¥∑’ËÕ¬Ÿà „π
√–À«à“ß¥Ì“‡π‘πß“πÕ’° 4 ®—ßÀ«—¥ ‰¥â·°à √ÿ “…Æ√å∏“π’ ‡™’¬ß„À¡à
™ÿ¡æ√ ·≈–°√–∫’Ë ·≈–®—ßÀ«—¥∑’Ë ‰¡à ¡—§√„®∂à“¬‚Õπ¿“√°‘®
¡’ 3 ®—ßÀ«—¥ ‰¥â·°à æÿ √√≥∫ÿ√’ π§√√“™ ¡’ “ ·≈–°“Ã π‘ ∏ÿ9å
83
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æ‘∏≈’ ßπ“¡°“√ ßà ¡Õ∫¿“√°‘® ∂“π’Õπ“¡—¬„Àâ·°àÕß§å°√ª°§√Õß
à«π∑âÕß∂‘Ëπ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 30 æƒ»®‘°“¬π 2550 π“¬·æ∑¬å¡ß§≈
≥ ß¢≈“ √— ∞ ¡πµ√’ «à “ °“√°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ ¢ ¢≥–π—È π
°≈à“««à“ çÀπà«¬ß“π∑’Ë¥Ÿ·≈§«∫§ÿ¡Õ¬Ÿà∑’Ë °∑¡. π—Èπ‰¡à “¡“√∂√Ÿâ
‰¥â‡≈¬«à“°“√∑Ì“ß“π¥’¡“°πâÕ¬·§à‰Àπ ¢≥–∑’ËÕß§å°√ª°§√Õß
à « π∑â Õ ß∂‘Ë π ¡’ § «“¡„°≈â ™‘ ¥ ·≈–‡¢â “ „®ªí ≠ À“¡“°°«à “
°“√∂à“¬‚Õπ‰ª Ÿà√“°À≠â“°Á‡æ◊ËÕ„Àâ‡°‘¥°“√¡’ à«π√à«¡„π°“√
¥Ì“‡π‘πß“π ∑—Èßπ’È ¡’ ∂“π’Õπ“¡—¬∑’Ë ¡—§√„®∂à“¬‚Õπ‰ª¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫
Õß§å°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπ°«à“ 100 ·Ààß ·µà®–µâÕß§—¥‡≈◊Õ°
Õß§å°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπ∑’Ë¡’§«“¡‡¢â¡·¢Áß ¬Õ¡√—∫¿“√°‘®
Àπâ“∑’Ë „π°“√∂à“¬‚Õπ ·≈–Õ¬Ÿà‡°≥±å∑’Ëª√–‡¡‘π √«¡∑—Èß ∂“π’
Õπ“¡— ¬ ·≈–ª√–™“™π°Á µâ Õ ß¡’ § «“¡‡¢â ¡ ·¢Á ß ¥â « ¬ ´÷Ë ß ∂“π’
Õπ“¡—¬∑—Èß 35 ·Ààßπ—Èπ ¡’§«“¡æ√âÕ¡„π∑ÿ°Ê ¥â“πé10
สถานีอนามัยกับ อบต. ในชวงขาวใหมปลามัน
„π∑à “ ¡°≈“ß¿“√°‘ ® ¡“°¡“¬ ∑’Ë ∑ÿ ° ΩÉ “ ¬µâ Õ ß‡º™‘ ≠ °— ∫
§«“¡‡ª≈’Ë ¬ π·ª≈ßÕ’ ° §√—È ß Àπ÷Ë ß ¢Õß°“√°√–®“¬ÕÌ “ π“®
‰ª Ÿà ∑â Õ ß∂‘Ë π π’È ¡’ ¢à “ «‡≈Á ° Ê ∑’Ë √â “ ß∫√√¬“°“» πÿ ° π“π
·≈–√Õ¬¬‘È¡„Àâ°—∫ºŸâ§π‰¥â‰¡àπâÕ¬ π—Ëπ§◊Õ °“√®—¥ß“π¬°¢∫«π
¢— π À¡“°¢Õß Õ∫µ.∫â “ πª√° Õ.‡¡◊ Õ ß ®. ¡ÿ ∑ √ ß§√“¡
‰ª Ÿà¢Õ ∂“π’Õπ“¡—¬∫â“πª√° ‚¥¬¡’ ‘π Õ¥∑ÕßÀ¡—Èπ‡ªìπ‡ß‘π
1.3 ≈â“π∫“∑ ·≈–∑Õß¡â«π 1 ªïö∫ ¡’ —°¢’æ¬“π√à«¡√âÕ¬§π
√à«¡¢∫«π æ‘∏’¡’µ—Èß·µà°“√ Ÿà¢Õ¬—π®¥∑–‡∫’¬π (æ‘∏’ àß¡Õ∫
∂“π’Õπ“¡—¬) ‚¥¬¡’«’√™—¬ ªïµ–«√√≥ π“¬·æ∑¬å “∏“√≥ ÿ¢
®—ßÀ«—¥ ¡ÿ∑√ ß§√“¡ ‡ªìπΩÉ“¬‡®â“ “« ·≈–«à“∑’Ë√âÕ¬µ√’‚Õ¿“
‡»«µ¡≥’ ºŸâ«à“œ ‡ªìπ —°¢’æ¬“π
™π– Õ‘π∑√‚™µ‘ π“¬° Õ∫µ.∫â“πª√°„π∞“π–ΩÉ“¬‡®â“∫à“«
Õ∏‘∫“¬∂÷ß‡∫◊ÈÕßÀ≈—ß¢Õß°“√®—¥ß“π·µàßß“π√–À«à“ß Õ∫µ.
·≈– ∂“π’Õπ“¡—¬∫â“πª√° ´÷Ëß¡’π“¬·æ∑¬å “∏“√≥ ÿ¢®—ßÀ«—¥
¡ÿ∑√ ß§√“¡‡ªìπΩÉ“¬‡®â“ “««à“ ç°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢µâÕß

∂à“¬‚Õπ ∂“π’Õπ“¡—¬„Àâ°∫— Õ∫µ. §≥–°√√¡°“√°√–®“¬ÕÌ“π“®œ
°Á¡’¡µ‘ „Àâ¥Ì“‡π‘π°“√∂à“¬‚Õπ ∂“π’Õπ“¡—¬ 22 ·Ààß „π 16
®—ßÀ«—¥∑—«Ë ª√–‡∑» ¡ÿ∑√ ß§√“¡‡ªìπ 1 „π 16 ®—ßÀ«—¥∑’«Ë “à ¥â«¬
§◊Õ ∑’Ë∫â“πª√° ·µàß“ππ’È¡—πµâÕß¡’ ’ —πÀπàÕ¬ º¡‡≈¬®Ì“≈Õß
∂“π°“√≥å‡ªìπ·∫∫ß“π·µàßß“π ®–‰¥â§√÷°§√◊πÈ π‘ Õ¥°Á‡Õ“‡ß‘π
∑’Ë®–„™â √â“ß»Ÿπ¬å∑—πµ°√√¡ °—∫ß∫œ ß“π àß‡ √‘¡ “∏“√≥ ÿ¢
¡“„™â ·∂¡∑Õß¡â«π„ÀâÕ°’ 1 ªï∫ö ·∑π∑Õß§Ì“Àπ—° 150 ∫“∑é11
คําถามที่มาพรอมกับการถายโอนสถานีอนามัย
‡¡◊ÕË ‡º™‘≠°—∫§«“¡‡ª≈’¬Ë π·ª≈ß °√–∑√«ß “∏“√≥ ¢ÿ ¡’§“Ì ∂“¡
∑’ËµâÕßµÕ∫À≈“¬ª√–°“√ Àπ÷Ëß„π§Ì“∂“¡‡À≈à“π—Èπ‡ªìπ‡√◊ËÕß¢âÕ
°ÆÀ¡“¬¢Õß°“√ª√–°Õ∫«‘™“™’æ‡«™°√√¡¢Õß‡®â“Àπâ“∑’Ë ∂“π’
Õπ“¡— ¬ π—Ë π §◊ Õ ºŸâ ∑’Ë ¡’ «ÿ ≤‘ ª √–°“»π’ ¬ ∫— µ √æπ— ° ß“πÕπ“¡— ¬
ª√–°“»π’¬∫—µ√‡®â“æπ—°ß“π “∏“√≥ ÿ¢ ª√–°“»π’¬∫—µ√
“∏“√≥ ÿ ¢ »“ µ√å ª√–°“»π’ ¬ ∫— µ √ºŸâ ™à « ¬æ¬“∫“≈ ·≈–
º¥ÿß§√√¿å µ“¡¢âÕ∫—ß§—∫¡“µ√“ 26 ·Ààß æ.√.∫. «‘™“™’æ‡«™°√√¡
æ.». 2525 ‰¡à “¡“√∂ª√–°Õ∫«‘™“™’æ‡«™°√√¡„¥Ê ‰¥â
‚¥¬Õ‘ √– ·µà°ÆÀ¡“¬°ÁÕπÿ≠“µ„Àâ∑Ì“‰¥â¿“¬„µâ°“√§«∫§ÿ¡
¢ÕßºŸâª√–°Õ∫«‘™“™’æ µ“¡√–‡∫’¬∫∑’Ë°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢
°Ì“Àπ¥ ∑Ì“„Àâ‡®â“Àπâ“∑’Ë‡À≈à“π’È „Àâ∫√‘°“√·°àª√–™“™πÕ¬Ÿà‡ªìπ
ª°µ‘«‘ —¬∑—Ë«ª√–‡∑»‰∑¬ µ—Èß·µà°“√√—°…“æ¬“∫“≈æ◊Èπ∞“π
°“√„Àâ ¬ “ °“√„Àâ πÈ ” ‡°≈◊ Õ °“√©’ ¥ ‡´√ÿà ¡ ·°â æ‘ … ßŸ °“√ «π
ªí “«– ‡ªìπµâπ
‡æ◊ËÕ§«“¡™—¥‡®π„π∑“ßªØ‘∫—µ‘¬‘Ëß¢÷Èπ §≥–°√√¡°“√∑’Ëª√÷°…“
¥â“π°ÆÀ¡“¬ ´÷Ëß¡’π“¬·æ∑¬å«‘™—¬ ‚™§«‘«—≤π ‡ªìπª√–∏“π
π“¬·æ∑¬å«‘±Ÿ√¬å Õ÷Èßª√–æ—π∏å, ºŸâ·∑π°ƒ…Æ’°“, ºŸâ·∑π Ì“π—°
ß“π°√–®“¬ÕÌ “ π“®, ºŸâ · ∑π°≈ÿà ¡ °ÆÀ¡“¬ Ì “ π— ° ß“πª≈— ¥
°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ ¢ √à « ¡‡ªì π °√√¡°“√ °Á ‰ ¥â ‡ πÕ„Àâ
°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ ¢ ÕÕ°ª√–°“»°√–∑√«ß °Ì “ Àπ¥„Àâ
Õß§å°“√∫√‘À“√ à«πµÌ“∫≈‡ªìπÀπà«¬ß“π ∑’Ë “¡“√∂¡Õ∫À¡“¬
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„Àâ∫ÿ§§≈ª√–°Õ∫«‘™“™’æ‡«™°√√¡‰¥â „π§«“¡§«∫§ÿ¡¢Õß‡®â“
Àπâ“∑’Ë µ“¡¡“µ√“ 24 (4) µ“¡ æ.√∫. «‘™“™’æ‡«™°√√¡12
‚¥¬¡’π“¬·æ∑¬å “∏“√≥ ¢ÿ ®—ßÀ«—¥ ºŸÕâ “Ì π«¬°“√‚√ßæ¬“∫“≈»Ÿπ¬å
‚√ßæ¬“∫“≈∑—Ë«‰ª ‚√ßæ¬“∫“≈™ÿ¡™π ‡ªìπ‡®â“Àπâ“∑’ËºŸâ§«∫§ÿ¡
°“√ª√–°Õ∫«‘ ™ “™’ æ ‡«™°√√¡¢Õß∫ÿ § ≈“°√ ∂“π’ Õ π“¡— ¬
∑’Ë∂à“¬‚Õπ‰ª„ÀâÕß§å°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπ (Õª∑.)
„π à«π¢Õß ‘∑∏‘ª√–‚¬™πå ´÷Ëß¡—°®–‡ªìπª√–‡¥Áπ¢âÕß„®‡ ¡Õ
Ì“À√—∫ºŸâªØ‘∫—µ‘ß“π ‡®â“Àπâ“∑’ËºŸâ∂à“¬‚Õπ‰ª¬—ß Õª∑. ®–‰¥â√—∫
‘ ∑ ∏‘ ª √–‚¬™πå ‰ ¡à µË ” °«à “ ∑’Ë ‡ §¬‰¥â √— ∫ ∑—È ß À≈— ° ª√–°— π §«“¡
°â“«Àπâ“ §à“µÕ∫·∑π «— ¥‘°“√ ·≈– ‘∑∏‘ª√–‚¬™πåÕ◊ËπÊ
°“√‡ªìπ ¡“™‘°°Õß∑ÿπ ∫Ì“‡ÀπÁ®∫Ì“π“≠¢â“√“™°“√ ¡“™‘°
¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àå ¡“™‘° À°√≥åÕÕ¡∑√—æ¬å¢Õß ”π—°ß“π
ª≈— ¥ °√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ ¢ πÕ°®“°π’È ¬— ß ¡’ ‰ ¥â √— ∫ ‡ß‘ π æ‘ ‡ »…
(‚∫π— ) ª√–®Ì“ªïÕ’°¥â«¬ „π à«π¢Õß°“√‡∫‘°®à“¬§à“√—°…“
æ¬“∫“≈π—Èπ¬—ß§ß„™â ‘∑∏‘‡™àπ‡¥‘¡ ‡æ’¬ß·µàÀπà«¬‡∫‘°§◊Õ§≈—ß
∑âÕß∂‘Ëπ13
∑â “ ¬ ÿ ¥ °Á §◊ Õ ¬— ß ¡’ ªí ≠ À“„π à « π¢Õß Õª∑. ºŸâ √— ∫ ‚Õπ‡Õß
∑’Ë Õ“®‰¡à æ √â Õ ¡„π°“√√— ∫ ¡◊ Õ °— ∫ ¿“√–ß“π¥â “ π “∏“√≥ ÿ ¢
„π™ÿ¡™π ´÷ËßµâÕß„™â§«“¡√Ÿâ§«“¡™Ì“π“≠‡©æ“– “¢“«‘™“™’æ
‡™à π °“√®— ¥ °“√°— ∫ ‚√§√–∫“¥·≈–‚√§µ‘ ¥ µà Õ √â “ ¬·√ß
°“√ª√– “π ßà µàÕºŸªâ «É ¬‰ª¬—ß‚√ßæ¬“∫“≈´÷ßË Õ¬Ÿ§à π≈–Àπà«¬ß“π
°“√æ—≤π“»—°¬¿“æ¢Õß ∂“π’Õπ“¡—¬„π¥â“π§«“¡√Ÿâ ‡∑§π‘§„À¡àÊ
§ÿ ≥ ¿“æ¢Õß¬“·≈–‡«™¿— ≥ ±å ‰ª®π∂÷ ß °“√‡¡◊ Õ ß À√◊ Õ
§«“¡ —¡æ—π∏å∑“ßÕÌ“π“®„π∑âÕß∂‘Ëπ‡Õß ∑—ÈßÀ¡¥π’È≈â«π‡ªìπ
“‡Àµÿ ¢ Õß§«“¡‰¡à ¡—Ë π „®∑’Ë ® –∂à “ ¬‚Õπ‰ª ·µà ∑—È ß π’È ∑—È ß π—È π
°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ ¢ °Á ‡ ªî ¥ ‚Õ°“ „Àâ °— ∫ ∂“π’ Õ π“¡— ¬
∑’ËµâÕß°“√°≈—∫‰ªÕ¬Ÿà„π —ß°—¥‡¥‘¡‡™àπ‡¥’¬«°—π

ตารางรายชื่อสถานีอนามัยที่ถายโอนภารกิจไปใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
®—ßÀ«—¥
Õ∫µ.
∂“π’Õπ“¡—¬
°Ì“·æß‡æ™√
µ“°
≈Ì“ª“ß
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ผลงานดีๆ ของคนไทย
เพื่อสุขภาพคนไทย ป 2551
นักวิจัยไทยรุนใหมควารางวัล “ยูเนสโก”
จากการคิดคนแนวทางรับมือพืช-สัตวสูญพันธุ

π—°«‘®—¬‰∑¬√ÿàπ„À¡à π“ß “«Õπÿµµ√“ ≥ ∂≈“ß ®“°»Ÿπ¬åæ—π∏ÿ«‘»«°√√¡
·≈–‡∑§‚π‚≈¬’™’«¿“æ·Ààß™“µ‘ ¡’º≈ß“π‡¢â“µ“°√√¡°“√®πµ‘¥ 1 „π
10 ¢Õß‚≈° ‰¥â√—∫√“ß«—≈®“°¬Ÿ‡π ‚° çThe 2007 UNESCO Man and
Biosphere program (MAB) Young Scientistûs Awardé ¥â«¬º≈ß“π
ç°“√»÷°…“§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ßæ◊™·≈– —µ«å ¿“¬„µâ°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß
¢Õß ¿“æÕ“°“»é ‚¥¬„™âæ◊Èπ∑’ËªÉ“¡Õ ‘ß‚µ Õÿ∑¬“π·Ààß™“µ‘‡¢“„À≠à
‡ªìπæ◊Èπ∑’Ë∑Ì“°“√»÷°…“
«— µ ∂ÿ ª √– ß§å Ì “ §— ≠ ¢Õßß“π«‘ ®— ¬ ™‘È π π’È §◊ Õ ‡æ◊Ë Õ √— ∫ ¡◊ Õ °— ∫ ªí ≠ À“°“√
‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß ¿“æÕ“°“»∑’Ë‡ªìπº≈¡“®“°‚≈°√âÕπ ‚¥¬¡’¢âÕ —ππ‘…∞“π
«à“ ‰¡à«à“Õ“°“»®–Õ∫Õÿàπ¢÷Èπ À√◊ÕÀπ“«‡¬Áπ≈ß ®– àßº≈°√–∑∫µàÕ°“√∑’Ë
æ◊™·≈– —µ«å∫“ß™π‘¥Õ“® Ÿ≠æ—π∏ÿå „πÕπ“§µ‰¥â ºŸâ«‘®—¬‰¥â∑Ì“°“√‡°Á∫
¢â Õ ¡Ÿ ≈‚¥¬°“√«— ¥ ¢π“¥≈Ì “ µâ π ¢Õßµâ π ‰¡â ∑’Ë Õ ¬Ÿà „ πæ◊È π ∑’Ë ∑Ì “ °“√∑¥≈Õß
∑ÿ°µâπ √«¡∂÷ß»÷°…“°“√¢¬“¬æ—π∏ÿå¢Õß‡¡≈Á¥¥â«¬«à“ ¡’√—»¡’°“√‡®√‘≠
‡µ‘∫‚µ„°≈âÀ√◊Õ‰°≈®“°µâπ‡¥‘¡Õ¬à“ß‰√ ‡æ◊ËÕ‡ªìπ¢âÕ¡Ÿ≈‡ª√’¬∫‡∑’¬∫
≈—°…≥–°“√°√–®“¬¢Õß™π‘¥æ—π∏ÿåµà“ß Ê À≈—ß‡°‘¥°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¢Õß
¿“æÕ“°“» ¢≥–‡¥’¬«°—π¬—ß‰¥â»÷°…“æƒµ‘°√√¡¢Õß™–π’ ·≈–π°∫“ß
™π‘¥ ∑’Ë‡ªìππ—°°√–®“¬æ—π∏ÿå∑’Ë¥’ «à“¡’§«“¡ —¡æ—π∏å°—∫°“√¢¬“¬æ—π∏ÿåæ◊™
Õ¬à“ß‰√ ´÷ËßµâÕß„™â‡«≈“π—∫ ‘∫ªï
º≈ Ì “ ‡√Á ® ¢Õßß“π«‘ ®— ¬ ™‘È π π’È ®–™à « ¬„Àâ π— ° «‘ ®— ¬ ∑“ß¥â “ π™’ « «‘ ∑ ¬“
π‘ ‡ «»«‘ ∑ ¬“ ·≈– ‘Ë ß ·«¥≈â Õ ¡ πÌ “‰ªµà Õ ¬Õ¥°“√»÷ ° …“‡æ◊Ë Õ ‡ªì π °“√
ªÑÕß°—π°“√ Ÿ≠æ—π∏ÿå¢Õß —µ«å™π‘¥µà“ß Ê µàÕ‰ª„πÕπ“§µ

ผูปวยไตไมถูกทอดทิ้ง ไดสิทธิลางไตและ
เปลี่ยนไตฟรี ในระบบหลักประกันสุขภาพ
‚√§‰µ ‡ªìπÕ’°‚√§‡√◊ÈÕ√—ßÀπ÷Ëß∑’Ë √â“ß§«“¡∑ÿ°¢å∑√¡“π„Àâ°—∫ºŸâªÉ«¬
„π¥â“πªí≠À“§à“„™â®à“¬°“√√—°…“æ¬“∫“≈∑’Ë Ÿß Õ’°∑—Èß°“√√—°…“π—ÈπµâÕß
‡ªìπ‰ªÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß·≈–„™â‡«≈“¬“«π“π ºŸâªÉ«¬∑’Ë¬“°®π·≈–¢“¥
‚Õ°“ „π°“√√—°…“ ¡—°®– Ÿ≠‡ ’¬™’«‘µ®“°‚√§π’È Ì“À√—∫ª√–‡∑»‰∑¬¡’
ºŸâªÉ«¬¥â«¬‚√§‰µ«“¬‡√◊ÈÕ√—ß√–¬– ÿ¥∑â“¬ ®“°°“√§“¥ª√–¡“≥∑—Ë«
ª√–‡∑» 15,000 √“¬ ·≈–ºŸâªÉ«¬°≈ÿà¡π’È¬—ß‰¡à “¡“√∂‡¢â“∂÷ß∫√‘°“√‰¥â
√âÕ¬‡ªÕ√å‡´Áπµå ‡π◊ËÕß®“°°“√¥Ÿ·≈√—°…“∑’Ë§àÕπ¢â“ß¬ÿàß¬“° Õ’°∑—Èß§à“
„™â®à“¬ Ÿß∂÷ß 2,000 ∫“∑ µàÕ§√—Èß ·µà≈–√“¬µâÕß‡ ’¬§à“„™â®à“¬‡¥◊Õπ≈–
4,000-6,000 ∫“∑ ·≈–µâÕß√—°…“µ—«µ≈Õ¥™’«µ‘ ∑Ì“„ÀâºªŸâ «É ¬®Ì“π«π¡“°
∑’Ë¡’ªí≠À“∑“ß¥â“π°“√‡ß‘π ‡ ’¬™’«‘µÀ≈—ßªÉ«¬ª√–¡“≥ 4-5 ‡¥◊Õπ
„πªïπ‡’È ªìπ‡√◊ÕË ßπà“¬‘π¥’¢Õß ß— §¡‰∑¬ ∑’°Ë “√æ—≤π“∑“ß¥â“π “∏“√≥ ¢ÿ ‰∑¬
‰¥âæ≤
— π“‰ª‰°≈ §π‰∑¬∑’∑Ë °ÿ ¢å∑π®“°‚√§‰µ ®–‰¥â√∫— °“√¥Ÿ·≈‡Õ“„®„ à
‡æ◊ËÕ„Àâ¡’™’«‘µ¬◊π¬“«¢÷Èπ §√Õ∫§√—«∑’Ë¡’§à“„™â®à“¬„π°“√øÕ°‰µ ≈â“ß‰µ
„π·µà≈–‡¥◊Õπ§àÕπ¢â“ß Ÿß ®–‰¥â√—∫°“√·∫àß‡∫“¿“√–
®“°¡µ‘§≥–√—∞¡πµ√’‡¡◊ÕË «—π∑’Ë 30 µÿ≈“§¡ 2550 ‰¥â‡ªî¥‚Õ°“ „ÀâºªŸâ «É ¬
‚√§‰µ∑’Ë ¡’ ∫— µ √∑Õß∑ÿ ° §π‰¥â √— ∫ ‘ ∑ ∏‘ ª √–‚¬™πå „ π√— ° …“ ∑—È ß ≈â “ ß‰µ
øÕ°‡≈◊Õ¥ ºà“µ—¥‡ª≈’¬Ë π‰µ ø√’ ®“°‚§√ß°“√À≈—°ª√–°—π ¢ÿ ¿“æ∂â«πÀπâ“
‚¥¬®–‡√‘Ë¡„Àâ∫√‘°“√πÌ“√àÕß„π‚√ßæ¬“∫“≈ 23 ·Ààß∑—Ë«ª√–‡∑» µ—Èß·µà
«—π∑’Ë 1 ¡°√“§¡ 2551 ‡ªìπµâπ‰ª ·≈–®–¢¬“¬°“√∫√‘°“√„Àâ§√Õ∫§≈ÿ¡
∑—Ë«ª√–‡∑»¿“¬„π«—π∑’Ë 1 µÿ≈“§¡ 2551 π’È
„π «à π¢Õß§√Õ∫§√—«¢ÕßºŸªâ «É ¬‚√§‰µ‰¡àµÕâ ß°—ß«≈Õ’°µàÕ‰ª ‡¡◊ËÕ∑’¡ß“π
“∏“√≥ ÿ¢®“° ∂“πæ¬“∫“≈„°≈â∫â“π ®–§Õ¬‡ªìπæ’Ë‡≈’È¬ß„Àâ§«“¡√Ÿâ
·°àºŸâªÉ«¬·≈–≠“µ‘ „π°“√¥Ÿ·≈µπ‡Õß„π°“√≈â“ß‰µ∑“ß™àÕß∑âÕß∑’Ë∫â“π
æ√âÕ¡°—ππ’ÈºŸâªÉ«¬‚√§‰µ®–‰¥â√—∫°“√¥Ÿ√—°…“∑’Ë‡ªìπ√–∫∫¡“°¢÷Èπ ‰¡àµâÕß
‡ ’¬‡«≈“„π°“√√—°…“µ—«∑’Ë‚√ßæ¬“∫“≈ ‚¥¬·æ∑¬å®–ÕÕ°‡¬’Ë¬¡∫â“π
§Õ¬µ‘¥µ“¡Õ“°“√Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß
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“ชุดทดสอบพาหะธาลัสซีเมีย”
ความสําเร็จครั้งแรกของโลกโดยฝมือคนไทย
§≥–π—°«‘®—¬Àπà«¬«‘®—¬‡∑§‚π‚≈¬’™’«°“√·æ∑¬å ¡À“«‘∑¬“≈—¬‡™’¬ß„À¡à
ª√– ∫§«“¡ Ì “ ‡√Á ®„π°“√æ— ≤ π“ ç™ÿ ¥ µ√«®æ“À–‚√§∏“≈— ´’ ‡ ¡’ ¬ é
‰¥â‡ªìπ§√—ßÈ ·√°¢Õß‚≈° ·§à 2 π“∑’√ºŸâ ≈∑—π∑’ ·¡àπ¬Ì“‡°◊Õ∫√âÕ¬‡ªÕ√å‡´Áπµå
™à«¬≈¥¢—ÈπµÕπ·≈–§«“¡¬ÿàß¬“° √“§“‰¡à·æß “¡“√∂„™âµ√«®°—∫
ª√–™“°√®Ì“π«π¡“°‰¥â
‚√§π’È‡°‘¥®“°§«“¡º‘¥ª√°µ‘¢Õß¬’π∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß„π°“√ √â“ßŒ’‚¡‚°≈∫‘π¢
Õß‡¡Á¥‡≈◊Õ¥·¥ß “¡“√∂∂à“¬∑Õ¥‰¥â∑“ß°√√¡æ—π∏ÿå Õ“°“√¢Õß‚√§¡—°
®–‡°‘¥µ—ßÈ ·µà«¬— ‡¥Á° §◊Õ ´’¥ ∑âÕßªÉÕß √à“ß°“¬·§√–·°√Áπ „π°“√§«∫§ÿ¡
‚√§π’È ·æ∑¬å®÷ß·π–πÌ“„Àâ¡’°“√µ√«®‡≈◊Õ¥§Ÿà ¡√ °àÕπ¡’∫ÿµ√ ‡æ◊ËÕ§âπÀ“
¬’π·Ωß∏“≈— ´’‡¡’¬„πµ—«∫ÿ§§≈ ‡æ√“–ºŸâ∑’Ë¡’¬’π·Ωß∏“≈— ´’‡¡’¬ À√◊Õ∑’Ë
‡√’¬°«à“‡ªìπæ“À– ®–‡ªìπ∫ÿ§§≈∑’Ë¡’√à“ß°“¬ª°µ‘ ÿ¢¿“æ¥’‡À¡◊Õπ§π
∑—Ë«‰ª ·µàÀ“°·µàßß“π¡’≈Ÿ° ®–ª√“°ØÕ“°“√º‘¥ª°µ‘∑‡’Ë °‘¥¢÷πÈ °—∫≈Ÿ°µ“¡
√–¥—∫§«“¡√ÿπ·√ß ‰¥â·°à ∑“√°µ“¬µ—ßÈ ·µàÕ¬Ÿà„π§√√¿å À√◊Õ‡¥Á°√Õ¥·µà
‡®√‘≠‡µ‘∫‚µ™â“°«à“ª°µ‘ Õ’°∑—Èß¬—ßµâÕß√—°…“Õ“°“√º‘¥ª°µ‘¢Õß√à“ß°“¬
µ—Èß·µà‡≈Á°®π‚µ
¢âÕ¡Ÿ≈®“°°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢√–∫ÿ«à“ §π‰∑¬¡’¬’π ∑“ßæ—π∏ÿ°√√¡
∑’Ë “¡“√∂∂à“¬∑Õ¥‚√§‡≈◊Õ¥™π‘¥π’È Ÿà∫ÿµ√À≈“π Ÿß∂÷ß√âÕ¬≈– 30-40 À√◊Õ
ª√–¡“≥ 18-24 ≈â“π§π ¡’§π‰∑¬∑—«Ë ª√–‡∑»ªÉ«¬∑’®Ë “Ì ‡ªìπµâÕß∂à“¬‡≈◊Õ¥
600,000 √“¬ ·≈–¡’‡¥Á°‡°‘¥„À¡à‡ªìπ‚√§π’‡È æ‘¡Ë «—π≈– 34 §π √—∞µâÕß ≠
Ÿ ‡ ¬’
§à“√—°…“ªï≈–°«à“ 5,000 ≈â“π∫“∑ °“√µ√«®À“∫ÿ§§≈∑’Ë‡ªìπ æ“À–
¢Õß‚√§∏“≈— ´’‡¡’¬∑Ì“‰¥â‰¡àßà“¬π—° ‡π◊ËÕß®“°§à“„™â®à“¬ Ÿß µâÕß∑Ì“„πÀâÕß
ªØ‘∫—µ‘°“√ „™â‡«≈“π“π„π°“√µ√«®«‘‡§√“–Àå ‡§√◊ËÕß¡◊Õ∑’Ë¡’Õ¬Ÿà‰¡à‡À¡“–
„π°“√πÌ“¡“„™âµ√«®À“„π°≈ÿà¡ª√–™“°√∑’Ë¡’®Ì“π«π¡“°‰¥â
·µàª≠
í À“¢â“ßµâππ’È πÌ“‰ª °Ÿà “√§‘¥§âπµ—«™à«¬∑’‡Ë √’¬°«à“ ç™ÿ¥µ√«®§—¥°√Õß
æ“À–·Õ≈øÉ“∏“≈— ´’‡¡’¬·∫∫·∂∫ ’é „™â‡«≈“‡æ’¬ß 2 π“∑’ “¡“√∂Õà“π
º≈∑—π∑’¥â«¬µ“‡ª≈à“ ¬‘Ëß‰ª°«à“π—Èπ™ÿ¥µ√«®π’È¬—ß¡’§«“¡·¡àπ¬Ì“ Ÿß∂÷ß 99%
Õ’°¥â«¬ º≈ß“π¥—ß°≈à“«‡ªìπ¢Õß∑’¡ß“πÀπà«¬«‘®—¬‡∑§‚π‚≈¬’™«’ °“√·æ∑¬å
¡À“«‘∑¬“≈—¬‡™’¬ß„À¡à πÌ“‚¥¬ ¥√.«—™√– ° ≥‘ ƒ°…å √à«¡°—∫∫√‘…—∑ ‰Õ‡¡¥
≈“∫Õ√“∑Õ√’Ë ®Ì“°—¥ π«—µ°√√¡∑“ß¥â“π ¢ÿ ¿“æ™‘πÈ π’È ®÷ß‡ªìπº≈ß“π¥’ Ê
∑’Ë “¡“√∂√—°…“·≈–æ—≤π“§ÿ≥ ¿“æ™’«‘µ¢ÕßºŸâªÉ « ¬∏“≈— ´’ ‡ ¡’ ¬ ·≈–
§«∫§ÿ¡°“√‡°‘¥‚√§∏“≈— ´’‡¡’¬„π∫ÿµ√À≈“π ™à«¬≈¥§à“„™â®“à ¬„π°“√√—°…“
æ¬“∫“≈ºŸâ ªÉ « ¬ √«¡∑—È ß “¡“√∂ à ß ÕÕ°‡æ◊Ë Õ ®Ì “ Àπà “ ¬‰ª¬— ß µ≈“¥
µà“ßª√–‡∑»‰¥â

ชุดตรวจไขหวัดนก “ไบโอเซ็นเซอร”
ของคนไทย ความสําเร็จครั้งแรกของโลก
ª√–‡∑»‰∑¬‡ªìπª√–‡∑»Àπ÷Ëß∑’Ë‰¥â√—∫º≈°√–∑∫°—∫‰¢âÀ«—¥π°Õ¬à“ßÀπ—°
‡¡◊ËÕµâπªï 2547 ·µà „πªí®®ÿ∫—π§«“¡°≈—«‡√◊ËÕß‰¢âÀ«—¥π°‰¥âºàÕπ§≈“¬≈ß
‡¡◊ËÕª√–™“™π‰¥â√—∫¢âÕ¡Ÿ≈§«“¡√Ÿâ∑’Ë∂Ÿ°µâÕß ·≈–Õ“»—¬Õ¬Ÿà√à«¡°—∫‰¢âÀ«—¥
π°¥â«¬§«“¡§ÿâπ‡§¬ °“√√–∫“¥¢Õß‰¢âÀ«—¥π°„πªïµàÕ¡“ Ê ®÷ß‰¡àæ∫
ºŸªâ «É ¬‡ ¬’ ™’«µ‘ ®“°‚√§π’È Õ¬à“ß‰√°Áµ“¡°“√æ—≤π“‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ÕË æ√âÕ¡√—∫¡◊Õ
°—∫‰¢âÀ«—¥π°¬—ß§ßµâÕß¥Ì“‡π‘πµàÕ‰ª °àÕπ∑’Ë‡™◊ÈÕ®–¡’°“√°≈“¬æ—π∏ÿå·≈–
“¡“√∂µ‘¥µàÕ®“°§π Ÿà§π ‚¥¬∑’Ë‡√“‰¡à “¡“√∂§“¥°“√≥å≈à«ßÀπâ“‰¥â
§«“¡ Ì“‡√Á®Õ’°¢—ÈπÀπ÷Ëß¢Õß§π‰∑¬„π°“√‡µ√’¬¡§«“¡æ√âÕ¡√—∫¡◊Õ°—∫
‰¢â À «— ¥ π° ‡¡◊Ë Õ »“ µ√“®“√¬å · æ∑¬å À ≠‘ ß ∏“√“√— ™ µå ∏“√“°ÿ ≈
§≥–·æ∑¬»“ µ√å »‘√√‘ “™æ¬“∫“≈ ·≈–§≥– ‰¥â§¥‘ §âπ™ÿ¥µ√«®‰¢âÀ«—¥π°
‚¥¬Õ“»—¬À≈—°°“√‰∫‚Õ‡´π‡´Õ√åª√– ∫º≈ Ì“‡√Á®‡ªìπ§√—Èß·√°„π‚≈°
À≈—°°“√‰∫‚Õ‡´π‡´Õ√å §◊Õ °“√„™âÕªÿ °√≥åµ√«®«—¥∑“ß™’«¿“æ∑’Ë “¡“√∂
„™âµ√«®«‘‡§√“–Àå “√µ—«Õ¬à“ß‰¥âÕ¬à“ß‡©æ“–‡®“–®ß ‚¥¬„™â “√µ—Èßµâπ
™’«¿“æ ‡™àπ ‡Õπ‰´¡å “√ªØ‘™’«π– ®ÿ≈‘π∑√’¬å À√◊Õ ¥’‡ÕÁπ‡Õ §«∫§Ÿà°—∫
µ—«·ª≈ß —≠≠“≥‰øøÑ“ §◊Õ · ß ·≈–Õ‘‡≈§µÕπ ‡æ◊ËÕ¡“πÌ“¡“µ√«®
«‘‡§√“–Àå “√∑’ËµâÕß°“√µ√«®«—¥
§«“¡æ‘‡»…¢Õß™ÿ¥µ√«®‰¢âÀ«—¥π° ·µ°µà“ß®“°™ÿ¥µ√«®‰¢âÀ«—¥π°
∑’æË ≤
— π“¢÷πÈ „π™à«ß·√°∑’¡Ë °’ “√√–∫“¥ §◊Õ πÕ°®“°√Ÿºâ ≈©—∫‰«¿“¬„π 15 π“∑’
·≈–·¡àπ¬Ì“¡“°°«à“‡¥‘¡ ·≈â«¬—ß “¡“√∂µ√«®‰¥â „π —µ«å∑’ËÕ“®µ‘¥‡™◊ÈÕ
·µà¬—ß‰¡à· ¥ßÕ“°“√Õ’°¥â«¬ ‡§√◊ËÕß¡◊Õ ÿ¥¬Õ¥‰Œ‡∑§π’È ‡®â“¢Õßº≈ß“π
‰¥â∂à“¬∑Õ¥‡∑§‚π‚≈¬’ „Àâ·°à∫√‘…—∑ Õ‘π‚π«“ ‰∫‚Õ‡∑§‚π‚≈¬’ ®Ì“°—¥
‡æ◊ËÕπÌ“‰ªº≈‘µ®Ì“Àπà“¬·°àÀπà«¬ß“π∑’Ë¥Ì“‡π‘π°“√µ√«®À“‡™◊ÈÕ‰¢âÀ«—¥π°
„πª√–‡∑»‰∑¬ ·≈– à ß ÕÕ°¢“¬„Àâ °— ∫ ª√–‡∑»∑’Ë °Ì “ ≈— ß ‡º™‘ ≠ «‘ ° ƒµ
‰¢âÀ«—¥π°
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‚ ≈ ¿—°¬§ÿ°√â§“¡®“°πÈ
Õ π”¡◊Õ¡πÿ…¬å
∂â“§ÿ≥§‘¥«à“Õ“°“»∑’Ë√âÕπ¢÷Èπ ∑ÿ°«—π π’È §◊Õª√“°Ø°“√≥å∏√√¡™“µ‘∑’Ë ‰¡à‡°’Ë¬«°—∫
°“√°√–∑”¢Õß¡πÿ… ¬å §ÿ≥Õ“®®–µâÕß§‘¥„À¡à ·≈–∂â“§ÿ≥§‘¥«à“ æ“¬ÿ∑’ËÀÕ∫‡Õ“Ωπ
Àπ—°®“°∑–‡≈¡“‡∑≈ß∑’Ë∫â“π‡√“ Õ¬à“ß‰¡à≈◊¡ÀŸ≈◊¡µ“ ®π¥‘π∂≈à¡ πÈ”ªÉ“∑–≈—°
∑”≈“¬∑ÿ°Õ¬à“ß∑’Ë¢«“ßÀπâ“ ·≈–§√à“™’«‘µºŸâ§π®”π«π¡“° ‡ªìπ‡√◊ËÕß∏√√¡¥“¢Õß
≈¡øÑ“Õ“°“» §ÿ≥°ÁÕ“®®–µâÕß§‘¥„À¡à‡™àπ‡¥’¬«°—π ‡æ√“–«—ππ’È ‘Ëß∑’Ë‡√“‡§¬§‘¥«à“
‡ªìπ‡√◊ËÕß∏√√¡¥“¢Õß≈¡øÑ“Õ“°“»π—Èπ °”≈—ß®–‡ªìπ‡√◊ËÕß∑’Ë ‰¡à∏√√¡¥“¡“°¢÷Èπ
Ë‘ß∑’Ë‡√“√Ÿâ ÷°‰¥â „π™à«ß‡«≈“À≈“¬ ‘∫ªï∑’Ëºà“π¡“§◊Õ Àπâ“√âÕπ∑’ËÕ“°“»√âÕπ¡“°¢÷Èπ ·≈–
√âÕππ“π¢÷Èπ à«π„πÀπâ“Àπ“«‰¡à‡æ’¬ß·µàÕ“°“»®–Àπ“«πâÕ¬≈ß‡∑à“π—Èπ ·µà«—π∑’ËÕ“°“»
Àπ“«¬—ßπâÕ¬≈ß¥â«¬ „π∫“ßæ◊Èπ∑’Ë‡ ◊ÈÕ°—πÀπ“« ’ «¬∑’ËÕÿµ à“Àå‡µ√’¬¡‰«âÕ“®®–‰¡à¡’‚Õ°“
‰¥âπ”ÕÕ°¡“„ à‡≈¬ ƒ¥ŸΩπ°Á‡√‘Ë¡‡ª≈’Ë¬π Ωπ∑’Ëµ°Àπ—°Ê ·∫∫‰¡à≈◊¡ÀŸ≈◊¡µ“‡°‘¥∂’Ë¢÷Èπ ∑—Èß∑’Ë
®”π«π«—π∑’Ë¡’Ωπµ°°—∫ª√‘¡“≥πÈ”Ωπ‚¥¬√«¡¡’·π«‚πâ¡≈¥≈ß ∑”„Àâª√“°Ø°“√≥åπÈ”∑à«¡
©—∫æ≈—π·≈–√ÿπ·√ß°”≈—ß®–°≈“¬‡ªìπ‡√◊ËÕßª°µ‘¡“°¢÷Èπ
‰¡à«à“‡√“®–§‘¥Õ¬à“ß‰√ π—°«‘∑¬“»“ µ√å¡’À≈—°∞“π∑’Ë∫Õ°‡√“‰¥âÀπ—°·πàπ«à“ ‚≈°∑’Ë‡√“
Õ“»— ¬ Õ¬Ÿà π’È ° ”≈— ß ç‡ªì π ‰¢â é ª√Õ∑«— ¥ Õÿ ≥ À¿Ÿ ¡‘ ¢ Õß‚≈°°”≈— ß Ÿ ß ¢÷È π ‡°‘ ¥ Õ“°“√∑’Ë
π—°«‘∑¬“»“ µ√å‡√’¬°«à“ ç¿Ÿ¡‘Õ“°“»‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßé (climate change) æ‘… ¢Õß¡—π∑”„Àâ
‡√“‰¥â‡√‘¡Ë √—∫√Ÿ§â «“¡√âÕπ∑’Ë ßŸ ¢÷πÈ æ“¬ÿ√πÿ ·√ß πÈ”∑à«¡©—∫æ≈—π §«“¡·Àâß·≈âß §≈◊πË §«“¡√âÕπ
‚À¥√â“¬ ·≈–‚√§¿—¬ ´÷Ëß‡°‘¥∂’Ë¢÷Èπ ·≈–·µà≈–§√—Èß°Á∑”≈“¬∑√—æ¬å ‘π·≈–§√à“™’«‘µºŸâ§π
‰ª‡ªì π ®”π«π¡“° ∑’Ë πà “ §‘ ¥ §◊ Õ °“√‡ª≈’Ë ¬ π·ª≈ß¿Ÿ ¡‘ Õ “°“»∑’Ë ‡ √‘Ë ¡ §ÿ ° §“¡¡πÿ … ¬å ¡ “°
¢÷Èπ π’È ¡’ “‡Àµÿ¡“®“°°“√°√–∑”¢Õß¡πÿ… ¬å‡Õß µ—Èß·µà‡√‘Ë¡¡’°“√ªØ‘«—µ‘Õÿµ “À°√√¡
‡ªìπµâπ¡“ ·≈–‡¢â¡¢âπ¬‘Ëß¢÷Èπµ—Èß·µà°≈“ß§√‘ µå»µ«√√…∑’Ë·≈â«
π’ËÕ“®®–‡ªìπ§√—Èß·√°„πª√–«—µ‘»“ µ√åÕ—π¬“«π“π¢Õß‚≈° ∑’Ë¡πÿ… ¬å‡ªìπµâπ‡Àµÿ∑”„Àâ
¿Ÿ¡‘Õ“°“»‚≈°‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß ·≈–Õ“®®–‡ªìπ§√—Èß·√°∑’Ë∏√√¡™“µ‘°”≈—ß®–§‘¥∫—≠™’°—∫
¡πÿ…¬å¥â«¬∫∑≈ß‚∑…√ÿπ·√ßÕ¬à“ß∑’Ë‰¡à‡§¬‡ªìπ¡“°àÕπ
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‚≈°√âÕπ¢÷Èπ®√‘ßÀ√◊Õ

À≈—°∞“π∑’Ëπ—°«‘∑¬“»“ µ√å™—Èππ” ·≈–Õß§å°√∑’Ë‡ΩÑ“µ‘¥µ“¡
¿Ÿ¡‘Õ“°“»‚≈°π”¡“‡ªî¥‡º¬™’È™—¥«à“ Õÿ≥ À¿Ÿ¡‘‚≈°°”≈—ß
Ÿß¢÷Èπ‡√◊ËÕ¬Ê °àÕπ°“√ªØ‘«—µ‘Õÿµ “À°√√¡ (ª√–¡“≥ §.».
1750) ‚≈°¡’ Õÿ ≥ À¿Ÿ ¡‘ ‡ ©≈’Ë ¬ ‰¡à ∂÷ ß 14 Õß»“‡´≈‡´’ ¬
·µàªí®®ÿ∫—πÕÿ≥À¿Ÿ¡‘‡©≈’Ë¬¢Õß‚≈°¢¬—∫¢÷Èπ¡“„°≈â√–¥—∫ 15
Õß»“‡´≈‡´’¬ ·≈â« ‡©æ“–„π™à«ß‡«≈“ª√–¡“≥ 150 ªï¡“π’È
(§.». 1850-2005) Õÿ≥À¿Ÿ¡‘‚≈°‡æ‘Ë¡¢÷Èπ‚¥¬‡©≈’Ë¬ 0.7
Õß»“‡´≈‡´’ ¬ (°“√‡ª√’ ¬ ∫‡∑’ ¬ ∫π’È „ ™â Õÿ ≥ À¿Ÿ ¡‘ ‡ ©≈’Ë ¬
√–À«à“ßªï §.». 1861-1900 ‡ªìπ∞“π)
„π “¬µ“¢Õß§π∑—Ë«‰ª Õÿ≥ À¿Ÿ¡‘‡©≈’Ë¬∑’Ë‡æ‘Ë¡¢÷Èπ·§à 0.7
Õß»“‡´≈‡´’¬ ¥Ÿ·∑∫‰¡à¡’§«“¡À¡“¬Õ–‰√ ·≈–‰¡àπà“®–
‡ªìπ‡√◊ËÕß∑’ËµâÕß°—ß«≈ ·µàÕ¬à“≈◊¡«à“π’Ë‡ªìπÕÿ≥ À¿Ÿ¡‘‡©≈’Ë¬
µ≈Õ¥™à«ß‡«≈“ Õß√âÕ¬°«à“ªï∑’Ëºà“π¡“ ·≈–‡ªìπ§à“‡©≈’Ë¬
¢ÕßÕÿ≥À¿Ÿ¡‘„π∑ÿ°ƒ¥Ÿ ∫“ßªïÕ≥
ÿ À¿Ÿ¡Õ‘ “®‡ª≈’¬Ë π·ª≈ß¡“°
·µà∫“ßªïÕ“®‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß‡æ’¬ß‡≈Á°πâÕ¬ À√◊Õ‰¡à‡ª≈’Ë¬π
‡≈¬ ∑’Ëπà“ π„®°Á§◊Õ ªï∑’Ë¡’Õÿ≥À¿Ÿ¡‘ Ÿß¢÷Èπ¡“°Ê π—Èπ Õ¬Ÿà „π
™à«ß‡«≈“ª√–¡“≥ 50 ªï∑’Ë·≈â«¡“π’È‡Õß ·≈–„π™à«ß 50 ªïπ’È
Õÿ≥À¿Ÿ¡‘ Ÿß∑’Ë ÿ¥‡°‘¥¢÷Èπ„π™à«ß 20 ªï ÿ¥∑â“¬π’È π’Ë· ¥ß«à“
Õÿ≥À¿Ÿ¡‘‚≈°¡’·π«‚πâ¡ Ÿß¢÷Èπ‡√◊ËÕ¬Ê
Í§ÈÒà«Åà«ÕÂÊ

Õÿ ≥ À¿Ÿ ¡‘ ∑’Ë À ≈“¬∑à “ πÕ“®®–‡ÀÁ π «à “
‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß‡æ’¬ß‡≈Á°πâÕ¬π’È ”À√—∫
‚≈°∑’Ë‡√“Õ“»—¬Õ¬Ÿàπ’È ‰¡à „™à‡√◊ËÕß‡≈Á°
‡≈¬ ‡æ√“–¡—π “¡“√∂∑”„Àâ‡°‘¥°“√
‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß„π¿Ÿ¡‘Õ“°“»™π‘¥∑’Ë‡√“
Õ“®§“¥‰¡à∂÷ß
Õÿ ≥ À¿Ÿ ¡‘ ∑’Ë À ≈“¬∑à “ πÕ“®®–‡ÀÁ π «à “ ‡ª≈’Ë ¬ π·ª≈ß‡æ’ ¬ ß
‡≈Á°πâÕ¬π’È ”À√—∫‚≈°∑’Ë‡√“Õ“»—¬Õ¬Ÿàπ’È‰¡à „™à‡√◊ËÕß‡≈Á°‡≈¬
‡æ√“–¡—π “¡“√∂∑”„Àâ‡°‘¥°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß„π¿Ÿ¡‘Õ“°“»
™π‘¥∑’Ë‡√“Õ“®§“¥‰¡à∂÷ß ·≈–°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¿Ÿ¡‘Õ“°“»π’È
‡Õß§◊Õ ‘Ëß∑’Ëπ—°«‘∑¬“»“ µ√å°”≈—ß«‘µ°°—ß«≈ ∂â“Õ¬“°√Ÿâ«à“
‡√◊ËÕßπ’Èπà“«‘µ°°—ß«≈·§à‰Àπ °Á≈Õß‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°—∫√à“ß°“¬
¢Õß§π‡√“¥Ÿ°‰Á ¥â ‡√“√Ÿ¥â «’ “à „π§π∑’ªË °µ‘ππ—È Õÿ≥À¿Ÿ¡√‘ “à ß°“¬
®–Õ¬Ÿàª√–¡“≥ 37 Õß»“‡´≈‡´’¬ ·µà∂â“Õÿ≥À¿Ÿ¡‘√à“ß°“¬
‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß‡æ’¬ß‡≈Á°πâÕ¬ ‡™àπ ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ 0.5 À√◊Õ 1.0
Õß»“‡´≈‡´’¬ ·§àπ’È°Á®–∑”„Àâ√Ÿâ ÷°‡ªìπ‰¢âÀ√◊Õ‰¡à ∫“¬‰¥â
‚≈°∑’Ë‡√“Õ“»—¬Õ¬Ÿàπ’È°Á‡™àπ‡¥’¬«°—π π—°«‘∑¬“»“ µ√å‡™◊ËÕ
®“°À≈—°∞“πµà“ßÊ ∑’Ë¡’‡æ‘Ë¡¢÷Èπ‡√◊ËÕ¬Ê «à“ °“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß
Õÿ ≥ À¿Ÿ ¡‘ ‰ ¥â ∑ ”„Àâ ‚ ≈°‡√‘Ë ¡ ç‡ªì π ‰¢â é À√◊Õ‰¡à ∫“¬·≈â «
¥—ß®–‡ÀÁπ‰¥â®“°ƒ¥Ÿ°“≈∑’Ëº—π·ª√ ª√‘¡“≥·≈–√Ÿª·∫∫Ωπ
∑’Ë‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß æ“¬ÿ∑’Ë‡°‘¥∂’Ë·≈–√ÿπ·√ß¢÷Èπ‡√◊ËÕ¬Ê πÈ”·¢Áß
∫πº‘«‚≈°≈–≈“¬¡“°º‘¥ª°µ‘ ®πª√‘¡“≥πÈ”·¢Áß∑’Ë‡§¬
ª°§≈ÿ¡æ◊Èπ ∑’ËÀ≈“¬·Ààß‡√‘Ë¡≈¥≈ß ∑—Èß∫π¿Ÿ‡¢“ Ÿß·≈–∑’Ë
¢—È«‚≈° æ√âÕ¡Ê °—∫√–¥—∫πÈ”∑–‡≈∑’Ë‡√‘Ë¡ Ÿß¢÷Èπ
°“√‡ª≈’Ë ¬ π·ª≈ß¿Ÿ ¡‘ Õ “°“»∑’Ë ‡ √‘Ë ¡ ª√“°Ø„Àâ ‡ ÀÁ π ·≈â «„π
ªí®®ÿ∫—π ·≈–∑’Ëπ—°«‘∑¬“»“ µ√å§“¥«à“®–‡ªìπ‰ª„πÕπ“§µ
°”≈—ß®–∑”„Àâ¡πÿ…¬å§«∫§ÿ¡ ∂“π°“√≥å¢Õßµπ‰¥â¬“°¢÷Èπ
·≈–∑”„Àâ«‘∂’™’«‘µ¢Õß¡πÿ…¬åµ°Õ¬Ÿà „π§«“¡‡ ’Ë¬ß¡“°¢÷Èπ

¤.È.

Õÿ≥ À¿Ÿ¡‘‡©≈’Ë¬¢Õß‚≈° §.». 1850-2005 ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°—∫§à“‡©≈’Ë¬
√–À«à“ßªï §.». 1861-1900 ‚ª√¥ —ß‡°µ«à“ À≈—ß §.». 1900 ‡ªìπµâπ
¡“Õÿ≥À¿Ÿ¡‡‘ ©≈’¬Ë ‚≈° ßŸ ¢÷πÈ ¡“‚¥¬µ≈Õ¥ ·≈– ßŸ ¢÷πÈ ‡√Á«¡“°À≈—ß §.». 1950
∑’Ë¡“: Stern, 2006.

À≈— ° ∞“π∑’Ë ¡’ Õ ¬Ÿà ∫«°°— ∫ °“√§“¥ª√–¡“≥∑“ß
«‘∑¬“»“ µ√å ∫Õ°„Àâ‡√“∑√“∫«à“°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß
¿Ÿ¡‘Õ“°“»Õ—π‡π◊ËÕß®“°¿“«–‚≈°√âÕπ‡ªìπ ¿—¬§ÿ°§“¡
µàÕ¡πÿ… ¬å®√‘ß ∂â“‰¡à ‰¥â√—∫°“√‡Õ“„®„ à·≈–‡¬’¬«¬“
Õ¬à“ß®√‘ß®—ß ¿—¬§ÿ°§“¡π’ÈÕ“®®– àßº≈°√–∑∫√ÿπ·√ß
‡°‘π°«à“∑’Ë¡πÿ…¬å®–‡æ‘°‡©¬‰¥â
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‡∫◊ÈÕßÀ≈—ßÕÿ≥À¿Ÿ¡‘∑’Ë Ÿß¢÷Èπ
Õ–‰√∑”„Àâ‚≈°√âÕπ¢÷Èπ ? π—°«‘∑¬“»“ µ√å¡’§”µÕ∫ µ√ßπ’È·À≈–§◊Õ∑’Ë¡“¢Õß¿“«–‚≈°√âÕπ∑’Ë°”≈—ß‡ªìπ∑’Ë«‘µ°
§«“¡√âÕπ∑’Ë¡’Õ¬Ÿà „π‚≈°¡“®“°À≈“¬ªí®®—¬ ·µà∑’Ë ”§—≠
§◊Õ¥«ßÕ“∑‘µ¬å ´÷Ëß·ºà§«“¡√âÕπ≈ß¡“¬—ß‚≈°„π√Ÿª¢Õß
√—ß ’§≈◊Ëπ —Èπ (√—ß ’Õ—≈µ√“‰«‚Õ‡≈µ) Õ’°ªí®®—¬Àπ÷Ëß§◊Õ
≈—°…≥–¢Õßº‘«‚≈°∑’Ë¡’§ÿ≥ ¡∫—µ‘¥Ÿ¥´—∫À√◊Õ –∑âÕπ
§«“¡√âÕπ∑’Ë ‰¥â√—∫®“°¥«ßÕ“∑‘µ¬å·µ°µà“ß°—π ·≈–
ÿ¥∑â“¬§◊Õª√‘¡“≥°ä“´‡√◊Õπ°√–®° (Greenhouse
gases) √«¡∂÷ßÕπÿ¿“§ΩÿÉπ≈–ÕÕß¢π“¥‡≈Á°∑’Ë‡√’¬°«à“
·Õ‚√‚´≈ (aerosol) „π™—Èπ∫√√¬“°“»

√“« 1 „π 3 ¢Õß√—ß ’§«“¡√âÕπ∑’Ë àß¡“®“°¥«ßÕ“∑‘µ¬å
®–∂Ÿ° –∑âÕπ°≈—∫‚¥¬∫√√¬“°“»„π™—Èπ ŸßÊ °àÕπ∑’Ë®–
¡“∂÷ ß‚≈° ‡©æ“– à « π∑’Ë ≈ ß¡“∂÷ ß‚≈°π—È π ª√–¡“≥
2 „π 3 ®–∂Ÿ°‚≈°¥Ÿ¥´—∫‡Õ“‰«â Õ’° 1 „π 3 ®– –∑âÕπ
ÕÕ°‰ª®“°‚≈°„π√Ÿª¢Õß√—ß ’§≈◊Ëπ¬“« (√—ß ’Õ‘πø“‡√¥)
‚¥¬ª°µ‘·≈â« æ◊Èπ∑’Ë‚≈°∑’Ëª°§≈ÿ¡¥â«¬À‘¡–À√◊ÕπÈ”·¢Áß
®– –∑âÕπ§«“¡√âÕπÕÕ°‰ª‰¥â¥’·≈– –∑âÕπ‰¥â¡“°°«à“
∫√‘‡«≥Õ◊Ëπ º◊ππÈ”„π¡À“ ¡ÿ∑√ –∑âÕπ‰¥â¥’°«à“æ◊Èπ¥‘π
√— ß ’ § «“¡√â Õ π∑’Ë –∑â Õ πÕÕ°‰ª®“° à « πµà “ ßÊ ¢Õß
º‘«‚≈°π—Èπ à«πÀπ÷Ëß®–∑–≈ÿÕÕ°‰ª ŸàÕ«°“» ·µàÕ’°
à«πÀπ÷Ëß®–∂Ÿ°°ä“´‡√◊Õπ°√–®°∑’Ë¡’Õ¬Ÿà „π∫√√¬“°“»
¢Õß‚≈°¥Ÿ¥´—∫‡Õ“‰«â §«“¡√âÕπ∑’Ë∂Ÿ°¥Ÿ¥´—∫‡Õ“‰«âπ’È
®– –∑âÕπ‰ª∑ÿ°∑‘»∑“ß √«¡∑—Èß –∑âÕπ°≈—∫≈ß¡“¬—ß
‚≈°¥â«¬ °√–∫«π°“√∑—ÈßÀ¡¥π’È¡’ à«π∑”„ÀâÕÿ≥À¿Ÿ¡‘
¢Õß‚≈°Õÿàπ·≈–§àÕπ¢â“ß§ß∑’ËÕ¬Ÿà‰¥â
∂â“√—ß §’ «“¡√âÕπ «à π∑’Ë –∑âÕπÕÕ°‰ª®“°‚≈° ∑–≈ÿÕÕ°
‰ª ŸàÕ«°“»‰¥â∑—ÈßÀ¡¥ Õÿ≥À¿Ÿ¡‘¢Õß‚≈°®–Àπ“«‡¬Áπ
‡°‘π‰ª ‰¡à‡À¡“– ”À√—∫°“√‡ªìπÕ¬Ÿ¢à Õß ß‘Ë ¡’™«’ µ‘ ·µà∂“â
∑–≈ÿÕÕ°‰ª‰¥âπÕâ ¬ ‡æ√“– «à π„À≠à∂°Ÿ °ä“´‡√◊Õπ°√–®°
„π∫√√¬“°“»∑’Ë¡’Õ¬ŸàÀπ“·πàπ‡°‘π‰ª –∑âÕπ°≈—∫≈ß
¡“¬—ß‚≈°Õ’° §«“¡√âÕπ°Á®– – ¡Õ¬Ÿà „π‚≈°¡“°¢÷ÈπÊ
ª√“°Ø°“√≥å‡™àππ’È „π√–¬–¬“«®–∑”„ÀâÕÿ≥À¿Ÿ¡‘‡©≈’Ë¬
‚≈° Ÿß¢÷Èπ

°—ß«≈°—πÕ¬Ÿà „π‡«≈“π’È À≈—°∞“π∑“ß«‘∑¬“»“ µ√å∑’Ë¡’Õ¬Ÿà
„πªí®®ÿ∫—π™’È „Àâ‡ÀÁπ«à“ √–∫∫ –∑âÕπ§«“¡√âÕπ¢Õß‚≈°
°”≈—ß‡√‘Ë¡µ‘¥¢—¥ ·≈–Õÿ≥À¿Ÿ¡‘‚≈°°”≈—ß‡æ‘Ë¡¢÷ÈπÕ¬à“ß
‡ÀÁπ‰¥â™—¥ ‘Ëß∑’Ë∑”„Àâ‡°‘¥°“√µ‘¥¢—¥π—Èππ—°«‘∑¬“»“ µ√å
æ∫«à “ §◊ Õ ª√‘ ¡ “≥°ä “ ´‡√◊ Õ π°√–®°„π∫√√¬“°“»
∑’Ë‡æ‘Ë¡¢÷Èπ¡“°º‘¥ª°µ‘ π—∫·µà¡’°“√ªØ‘«—µ‘Õÿµ “À°√√¡
‡ªìπµâπ¡“

§«“¡√âÕπ∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ„π≈—°…≥–∑’Ë°≈à“«¢â“ßµâπ “¡“√∂
Õ∏‘∫“¬‰¥â·∫∫‡¥’¬«°—∫§«“¡√âÕπ∑’Ë‡°‘¥„π‡√◊Õπ°√–®°
(greenhouse) ”À√—∫ª≈Ÿ°æ◊™º—°„πÀπâ“Àπ“«¢Õß
§π„π·∂∫‡¢µÀπ“«¢Õß‚≈° ¡«≈°ä “ ´‡√◊ Õ π°√–®°
Õ—πÀπ“·πàπ„π∫√√¬“°“»¢Õß‚≈°π—Èπ ∑”Àπâ“∑’Ë§≈â“¬
ºâ“Àà¡æ≈“ µ‘°º◊π„À≠à∑’ËÀàÕ§≈ÿ¡‚≈°‰«â ∑”πÕß‡¥’¬«
°—∫æ≈“ µ‘°∑’Ë‡¢“„™â§≈ÿ¡‡√◊Õπ°√–®° ”À√—∫ª≈Ÿ°æ◊™
‡æ◊Ë Õ °— π §«“¡√â Õ π∑’Ë · ºà ¢÷È π ¡“®“°º‘ « ¥‘ π ‰¡à „ Àâ ∑ –≈ÿ
ºà“πÕÕ°‰ª∑—ßÈ À¡¥ π—°«‘∑¬“»“ µ√å‡√’¬°ª√“°Ø°“√≥å
∑’Ë ∑ ”„Àâ ‡ °‘ ¥ §«“¡√âÕπ‡™àπ π’È«à“ çª√“°Ø°“√≥å‡√◊Õπ
°√–®°é (greenhouse effect) ·≈–‡√’¬°°ä“´∑’ÀË Õà §≈ÿ¡
‚≈°‰«â ·≈–‡ªìπµ—« –∑âÕπ§«“¡√âÕπ°≈—∫≈ß¡“¬—ß‚≈°π’È
«à“ ç°ä“´‡√◊Õπ°√–®°é (greenhouse gases) ¬‘Ëß¡’
°ä“´‡√◊Õπ°√–®°„π™—Èπ ∫√√¬“°“»¢Õß‚≈°Àπ“·πàπ
¡“°‡∑à“‰√ Õÿ≥À¿Ÿ¡‘¢Õß‚≈°°Á¬‘Ëß®–√âÕπ¢÷Èπ¡“°‡∑à“π—Èπ
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°ä“´‡√◊Õπ°√–®° : º≈æ«ß¢Õß°“√æ—≤π“
°ä“´‡√◊Õπ°√–®°ª√–°Õ∫¥â«¬°ä“´À≈“¬™π‘¥ ·µà „π
æ‘∏’ “√‡°’¬«‚µ (Kyoto Protocol, 1997) ‰¥â°”Àπ¥
°ä“´‡√◊Õπ°√–®°∑’Ë‡ªìπµ—«°“√ ”§—≠∑”„Àâ‡°‘¥¿“«–
‚≈°√âÕπ‰«â 6 ™π‘¥ §◊Õ §“√å∫Õπ‰¥ÕÕ°‰´¥å (CO2)
¡’ ‡ ∑π (CH 4) ‰πµ√— ÕÕ°‰´¥å (N 2O) ‡æÕ√å ø ≈Ÿ
ÕÕ‚√§“√å∫Õπ (PFC) ‰Œ‚¥√ø≈ŸÕÕ‚√§“√å∫Õπ (HFC)
·≈–´—≈‡øÕ√å‡Œ°´“ø≈ŸÕÕ‰√¥å (SF6) Õ¬à“ß‰√°Áµ“¡
‚¥¬¡“°·≈â«π—°«‘∑¬“»“ µ√å „Àâ§«“¡ π„®‡ªìπæ‘‡»…
‡©æ“– 3 µ—«·√°‡∑à“π—Èπ ‡æ√“–¡’ à«π ”§—≠„π°“√°àÕ
„Àâ‡°‘¥¿“«–‚≈°√âÕπ¡“°°«à“Õ’° 3 µ—«∑’Ë‡À≈◊Õ ·≈–
„π 3 µ—«·√°π’È §“√å∫Õπ‰¥ÕÕ°‰´¥å¡’∫∑∫“∑¡“°∑’Ë ÿ¥
¥—ßπ—Èπ §“√å∫Õπ‰¥ÕÕ°‰´¥å®÷ß‡ªìπ‡À¡◊Õπ ç®”‡≈¬∑’Ë 1é
„π§¥’‚≈°√âÕπªí®®ÿ∫—π
π— ∫·µà¡’°“√ªØ‘«—µ‘Õÿµ “À°√√¡ (ª√–¡“≥ªï æ.».
2293) ‡ªìπµâπ ¡“ ª√‘¡“≥°ä“´‡√◊Õπ°√–®°„π‚≈°
‡æ‘Ë¡¢÷Èπ¡“°Õ¬à“ß∑’Ë‰¡à‡§¬‡ªìπ¡“°àÕπ π—°«‘∑¬“»“ µ√å
∫Õ°‡√“«à“ µ≈Õ¥™à«ß‡«≈“°«à“ 650,000 ªï∑’Ëºà“π¡“
®π∂÷ß¬ÿ§ªØ‘«—µ‘Õÿµ “À°√√¡ °ä“´‡√◊Õπ°√–®°∑ÿ°™π‘¥
„π∫√√¬“°“»‚≈°√«¡°—π·≈â«¡’§à“‡∑’¬∫‡∑à“°—∫°ä“´
§“√å∫Õπ‰¥ÕÕ°‰´¥å 430 ppm (430 à«π„π≈â“π à«π
¢ÕßÕ“°“») ‡∑à“π—Èπ ‡©æ“–°ä“´§“√å∫Õπ‰¥ÕÕ°‰´¥å
µ— « ‡¥’ ¬ «¡’ Õ ¬Ÿà ª √–¡“≥ 280 ppm ∑’Ë ‡ À≈◊ Õ ‡ªì π °ä “ ´
™π‘ ¥ Õ◊Ë π ¢â Õ ¡Ÿ ≈ ≈à “ ÿ ¥ (æ.». 2549) ¢ÕßÕß§å ° “√
Õÿµπÿ ¬‘ ¡«‘∑¬“‚≈° (World Meteorological Organization
- WMO) ∫Õ°«à“ª√‘¡“≥°ä“´§“√å∫Õπ‰¥ÕÕ°‰´¥å
¡’ 381.2 ppm (‡æ‘Ë ¡ ¢÷È π ®“°‡¡◊Ë Õ °à Õ π°“√ªØ‘ «— µ‘
Õÿµ “À°√√¡ 101.2 ppm)

°ä“´‡√◊Õπ°√–®°
¡’°ä“´À≈“¬™π‘¥∑’Ë∑”„Àâ‡°‘¥¿“«–‡√◊Õπ°√–®° ·µà∑’Ë
‡ªì π µ— « °“√ ”§— ≠ §◊ Õ §“√å ∫ Õπ‰¥ÕÕ°‰´¥å (CO 2)
¡’‡∑π (CH4) ·≈–‰πµ√— ÕÕ°‰´¥å (N2O) „π 3 µ—«π’È
§“√å∫Õπ‰¥ÕÕ°‰´¥å¡’∫∑∫“∑ ”§—≠∑’Ë ÿ¥ ‡æ√“–¡’ à«π
„π°“√∑”„Àâ‚≈°√âÕπ∂÷ß 63% ª√–¡“≥ 10,000 ªï
°àÕπ°“√ªØ‘«—µ‘Õÿµ “À°√√¡ π—°«‘∑¬“»“ µ√åª√–¡“≥
«à“¡’°ä“´§“√å∫Õπ‰¥ÕÕ°‰´¥åÕ¬Ÿà√“« 280 ppm (280
à « π¢Õß°ä “ ´§“√å ∫ Õπ‰¥ÕÕ°‰´¥å µà Õ ≈â “ π à « π¢Õß
Õ“°“») π—∫·µà¬ÿ§ªØ‘«—µ‘Õÿµ “À°√√¡ (ª√–¡“≥ªï
æ.». 2293) ‡ªìπµâπ¡“ ª√‘¡“≥°ä“´§“√å∫Õπ‰¥ÕÕ°‰´¥å
‡æ‘¡Ë ¢÷πÈ ‡ªìπ 381.2 ppm (‡æ‘¡Ë 36%) “‡Àµÿ ”§—≠∑’Ë ¥ÿ
¢Õß°“√‡æ‘Ë¡¢÷Èππ’È§◊Õ°“√‡º“‰À¡â‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß®“°øÕ ´‘≈
(πÈ ” ¡— π ‡™◊È Õ ‡æ≈‘ ß ∑ÿ ° ™π‘ ¥ ·≈–∂à “ πÀ‘ π ) 55% ¢Õß
§“√å∫Õπ‰¥ÕÕ°‰´¥å≈Õ¬ª–ªπÕ¬Ÿà „π∫√√¬“°“» Õ’°
45% ∂Ÿ°¥Ÿ¥´—∫‡¢â“‰ª„π¡À“ ¡ÿ∑√·≈–∫√√¥“ ‘Ëß¡’™’«‘µ
∫πæ◊Èπ‚≈°
°ä“´¡’‡∑π ¡’ «à π∑”„Àâ‚≈°√âÕπ¢÷πÈ 18.6% «à πª√–°Õ∫
∑“ß‡§¡’ ¢ Õß°ä “ ´π’È ¡’ º ≈°√–∑∫µà Õ ∫√√¬“°“»·≈–
µàÕ°“√√–‡À¬¢ÕßπÈ”¥â«¬ √“« 40% ¢Õß°ä“´¡’‡∑π
¡“®“°°√–∫«π°“√∑“ß∏√√¡™“µ‘ Õ’° 60% ¡“®“°
°“√°√–∑”¢Õß¡πÿ… ¬å ‡™àπ °“√„™â‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ßøÕ ´‘≈
°“√∑”‡°…µ√°√√¡ ¡Ÿ ≈ ·≈–´“° — µ «å ∑’Ë µ “¬ ·≈–
°“√‡º“‰À¡â ™’ « ¡«≈ °à Õ π¬ÿ § ªØ‘ «— µ‘ Õÿ µ “À°√√¡
ª√‘¡“≥°ä“´¡’‡∑π„π‚≈°¡’√“« 700 ppb (700 à«π
¢Õß°ä“´¡’‡∑πµàÕæ—π≈â“π à«π¢ÕßÕ“°“») „πªï 2549
‡æ‘Ë¡‡ªìπ 1,782 ppb „π√Õ∫ 10 ªï∑’Ëºà“π¡“°ä“´¡’‡∑π
‡æ‘Ë¡¢÷Èπ‚¥¬‡©≈’Ë¬ 2.4 ppb µàÕªï
‰πµ√— ÕÕ°‰´¥å ¡’ à«π∑”„Àâ‚≈°√âÕπ¢÷Èπ 6.2% °àÕπ
¬ÿ§ªØ‘«—µ‘Õÿµ “À°√√¡ ¡’°ä“´‰πµ√— ÕÕ°‰´¥åÕ¬Ÿà „π
∫√√¬“°“»‚≈°ª√–¡“≥ 270 ppb ·µà „πªï 2549
‡æ‘¡Ë ¢÷πÈ ‡ªìπ 320 ppb ¡’Õµ— √“°“√‡æ‘¡Ë „π√–¬–‡«≈“ 10 ªï
∑’Ëºà“π¡“‡∑à“°—∫ 0.76 ppb µàÕªï
∑’Ë¡“: (1) ‰æ‚√®πå «ß»å«ÿ≤‘«—≤πå, 2550.
(2) World Meteorological Organization, 2006
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°“√»÷ ° …“¢Õßπ— ° «‘ ∑ ¬“»“ µ√å ‡ ªî ¥ ‡º¬„Àâ ∑ √“∫«à “
°ä“´‡√◊Õπ°√–®°∑’Ë‡æ‘Ë¡¢÷Èππ’È à«π„À≠à∑’Ë ÿ¥¡“®“°°‘®°√√¡
¢Õß¡πÿ… ¬å ‚¥¬‡©æ“–°‘®°√√¡∑’Ë¡’°“√„™â‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß®“°
øÕ ´‘≈ (πÈ”¡—π‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß™π‘¥µà“ßÊ ·≈–∂à“πÀ‘π) ‡™àπ
„π°“√º≈‘µæ≈—ßß“π Õÿµ “À°√√¡ °“√¢π ßà ·≈–°‘®°√√¡
∑’Ë¡’°“√„™âæ≈—ßß“πÕ◊ËπÊ ‡ªìπÀ≈—° °ä“´‡√◊Õπ°√–®°®“°
·À≈àß∑’Ë«à“¡“π’È√«¡°—π·≈â«¡’¡“°°«à“§√÷ËßÀπ÷Ëß¢Õßª√‘¡“≥
°ä“´‡√◊Õπ°√–®°∑—ÈßÀ¡¥ πÕ°®“°π’È·≈â«°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß
°“√„™â∑’Ë¥‘π °“√µ—¥‰¡â∑”≈“¬ªÉ“ °“√∑”‡°…µ√°√√¡
°“√‡º“ªÉ“ °“√„™âæ≈—ßß“π„πÕ“§“√∫â“π‡√◊Õπ ¢¬–·≈–
¢Õß‡ ’ ¬ µà “ ßÊ ∑’Ë ‡ °‘ ¥ ¢÷È π „π™’ «‘ µ ª√–®”«— π ¢Õß¡πÿ … ¬å
°Á¡’ à«πÕ¬à“ß¡“°„π°“√∑”„Àâ‡°‘¥°ä“´‡√◊Õπ°√–®°¥â«¬
‚¥¬ √ÿª°Á§◊Õ °‘®°√√¡∑ÿ°™π‘¥¢Õß¡πÿ…¬å¡’ à«π∑”„Àâ‡°‘¥
°ä“´‡√◊Õπ°√–®°∑—Èß ‘Èπ ¡“°∫â“ßπâÕ¬∫â“ß µ“¡™π‘¥·≈–
§«“¡‡¢â¡¢âπ¢Õß°‘®°√√¡π—ÈπÊ
√âÕ¬≈–¢Õß°ä“´‡√◊Õπ°√–®°∑’Ë¡“®“°·À≈àßµà“ßÊ æ.». 2543
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∑’Ë¡“: Stern, 2006

∑”‰¡°ä “ ´‡√◊ Õ π°√–®°®÷ ß ¡“‡æ‘Ë ¡ ‡Õ“‡¡◊Ë Õ ¡’ ° “√ªØ‘ «— µ‘
Õÿ µ “À°√√¡? §”Õ∏‘ ∫ “¬°Á §◊ Õ π— ∫ ·µà ¡’ ° “√ªØ‘ «— µ‘
Õÿµ “À°√√¡‡ªìπµâπ¡“ ‡»√…∞°‘®‚≈°¢¬“¬µ—«‡√Á« æ√âÕ¡
°—∫°“√‡æ‘Ë¡¢÷ÈπÕ¬à“ß¡“°¢Õßª√–™“°√ §«“¡µâÕß°“√
Õ“À“√·≈–§«“¡¡—Ëß§—Ëß ∑—Èß„π√–¥—∫§√—«‡√◊Õπ·≈–„π√–¥—∫
™“µ‘ àßº≈„Àâ°“√º≈‘µ·≈–°“√∫√‘‚¿§‡ª≈’Ë¬π‰ª °“√º≈‘µ
·∫∫Õÿ µ “À°√√¡·≈–°“√„™â æ ≈— ß ß“π‡™◊È Õ ‡æ≈‘ ß ®“°
øÕ ´‘≈‡æ‘Ë¡¢÷ÈπÕ¬à“ß¡À“»“≈ °ä“´‡√◊Õπ°√–®°∑’Ë‡°‘¥®“°
°“√º≈‘ µ ∑ÿ ° √Ÿ ª ·∫∫ ‰¡à «à “ ®–‡ªì π Õÿ µ “À°√√¡À√◊ Õ
°“√‡°…µ√ √«¡∂÷ß°“√¢π àß ·≈–°“√µ—¥‰¡â∑”≈“¬ªÉ“‡æ◊ËÕ
‡ªî¥æ◊Èπ∑’Ë∑”°“√‡°…µ√À√◊Õ‡æ◊ËÕπ”‰¡â ‰ª„™â‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå
Õ¬à“ßÕ◊Ëπ ®÷ß‡æ‘Ë¡¢÷Èπ‡ªìπ‡ß“µ“¡µ—«„π™à«ß‡«≈“µ—Èß·µàπ—Èπ¡“
¢âÕ‡∑Á®®√‘ßπ’È∫Õ°‡√“«à“ ¬‘Ëßæ—≤π“‡»√…∞°‘®¡“°‡∑à“„¥
¬‘Ë ß ¡’ ° “√ª≈à Õ ¬°ä “ ´‡√◊ Õ π°√–®°¡“°‡∑à “ π—È π À√◊ Õ Õ’ °
π—¬Àπ÷Ëß ¬‘Ëßæ—≤π“¡“°‡∑à“„¥°Á¬‘Ëß∑”„Àâ‚≈°√âÕπ¢÷Èπ‡∑à“π—Èπ
·À≈à ß „À≠à ∑’Ë ÿ ¥ ¢Õß°ä “ ´‡√◊ Õ π°√–®°§◊ Õ °“√‡º“‰À¡â
‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ßøÕ ´‘≈

ª√‘¡“≥°ä“´§“√å∫Õπ‰¥ÕÕ°‰´¥å®“°°“√‡º“‰À¡â‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß
øÕ ´‘≈¢Õßª√–‡∑»µà“ßÊ æ.». 2547
ª√–‡∑»
À√—∞Õ‡¡√‘°“
®’π
√— ‡´’¬
≠’ËªÿÉπ
Õ‘π‡¥’¬
‡¬Õ√¡—ππ’
·§π“¥“
Õ—ß°ƒ…
‡°“À≈’„µâ
Õ‘µ“≈’
·Õø√‘°“„µâ
Ω√—Ëß‡»
Õ‘À√à“π
ÕÕ ‡µ√‡≈’¬
‡¡Á°´‘‚°
´“Õÿ¥‘Õ“√–‡∫’¬
¬Ÿ‡§√π
‡ªπ
∫√“´‘≈
Õ‘π‚¥π’‡´’¬
‚ª·≈π¥å
‡π‡∏Õ√å·≈π¥å
‰∑¬
µÿ√°’
§“´—§ ∂“π
¡“‡≈‡´’¬
‡∫≈‡¬’¬¡
Õ’¬‘ªµå
‡«‡π´ÿ‡Õ≈“
Õ“√å‡®πµ‘π“
À√—∞Õ“À√—∫‡Õ¡‘‡√µ å
‘ß§‚ª√å
Õÿ´‡∫°‘ ∂“π
“∏“√≥√—∞‡™°
ª“°’ ∂“π
°√’´
‚√¡“‡π’¬
‰π®’‡√’¬
Õ—≈®’‡√’¬
øî≈‘ªªîπ å
ÕÕ ‡µ√’¬
Õ‘ √“‡Õ≈
‚ª√µÿ‡°
™‘≈’
øîπ·≈π¥å
«’‡¥π
‡«’¬¥π“¡
Œ—ß°“√’
‡¥π¡“√å°
‡∫≈“√ÿ
‚§≈—¡‡∫’¬
´’‡√’¬
πÕ√å‡«¬å
∫—≈·°‡√’¬
«‘µ‡´Õ√å·≈π¥å
‰Õ√å·≈π¥å
‚≈«–‡°’¬
∫—ß§≈“‡∑»
π‘«´’·≈π¥å
Õ“‡´Õ√å‰∫®—π
µ√‘π‘·¥¥·≈–‚µ‡∫‚°
‚¡√Õ§‚§
‡ª√Ÿ
‚Õ¡“π
∫“Àå‡√π
‡Õ°«“¥Õ√å
‚§√‡Õ‡™’¬
µŸπ’‡´’¬
“∏“√≥√—∞‚¥¡‘π‘°—π
·Õß‚°≈“

Õ—π¥—∫∑’Ë
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

ª√‘¡“≥
∑’Ëª≈àÕ¬
„πªï 2547
5,912
4,707
1,685
1,262
1,113
862
588
580
497
485
430
406
402
386
385
365
364
362
337
308
288
267
219
212
172
154
148
147
143
142
141
129
121
112
106
106
95
94
77
75
70
66
63
62
61
59
57
56
56
55
55
53
51
47
45
42
38
38
38
37
33
229
27
23
23
23
22
21
20
20

∑’Ë¡“: Environment Department, The World Bank. 2007.

(Àπà«¬: ≈â“π‡¡µ√‘°µ—π)

‡æ‘Ë¡®“°
ªï 2537
674
1911
-5
174
384
-5
95
12
143
85
86
46
153
107
52
127
-76
128
69
99
-32
46
92
73
18
65
20
50
24
27
47
48
23
-7
22
22
-21
-1
-7
22
13
18
17
26
4
0
30
-2
-9
-10
2
12
15
-3
3
13
-2
19
7
-9
11
2
4
8
7
5
4
5
11
12

% ‡æ‘Ë¡®“°
ªï 2537
13
68
0
16
53
-1
19
2
40
21
25
13
62
38
15
53
-17
55
26
48
-10
21
72
53
12
73
16
51
20
23
51
60
24
-6
26
26
-18
-1
-8
42
23
38
38
70
7
0
108
-4
-13
-16
4
29
43
-7
6
46
-5
97
22
-20
50
7
19
56
44
27
23
30
107
169
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‚≈°®–√âÕπ¢÷Èπ‰ªÕ’°π“π‡∑à“„¥
π— ° «‘ ∑ ¬“»“ µ√å ¡ Õß‰ª„πÕπ“§µ ‚¥¬π”‡Õ“ªí ® ®— ¬ ∑’Ë
‡°’¬Ë «¢âÕß∑ÿ°Õ¬à“ß¡“æ‘®“√≥“·≈â« ‰¥â§”µÕ∫∑’‚Ë ≈°‰¡àÕ¬“°øíß
‡∑à“‰√ §”µÕ∫§◊Õ ‚≈°®–√âÕπ¢÷Èπ‰ª‡√◊ËÕ¬Ê ·≈–®–√âÕπ
µàÕ‰ªÕ’°π“π ·µà®–π“π‡∑à“„¥¬—ß°”Àπ¥·πà™—¥‰¡à‰¥â
·πàπÕπ«à“ ∂â“¡πÿ…¬å¬ß— §ßª≈àÕ¬°ä“´‡√◊Õπ°√–®°°—πÕ¬à“ß¡“°
Õ¬Ÿà ‡ ™à π ∑ÿ ° «— π π’È °Á ‡ ™◊Ë Õ‰¥â «à “ §«“¡√â Õ π∑’Ë √ –¥— ∫ º‘ «‚≈°·≈–
„π∫√√¬“°“»®–‡æ‘Ë ¡ ¢÷È π µà Õ‰ªÕ’ ° π“π ‡æ√“–°ä “ ´‡√◊ Õ π
°√–®°∑’∂Ë °Ÿ ª≈àÕ¬ÕÕ°¡“·≈â«°Á®–¬—ß§ßÕ¬Ÿà„π∫√√¬“°“»‚≈°
‡ªìπ‡«≈“π“π°«à“®–∂Ÿ°¥Ÿ¥´—∫≈ß‰ª„π¥‘π „ππÈ” „πªÉ“‰¡â
À√◊Õ°«à“®– ≈“¬‰ªÀ¡¥ ¥—ßπ—Èπ µàÕ„Àâ¡πÿ… ¬åÀ¬ÿ¥ª≈àÕ¬
°ä“´‡√◊Õπ°√–®°Õ¬à“ß π‘È ‡™‘ß„π«—ππ’È (´÷ßË „π§«“¡‡ªìπ®√‘ß·≈â«
‡ªìπ‰ª‰¡à‰¥â) ‚≈°°Á¬—ß®–√âÕπ¢÷ÈπµàÕ‰ª
§≥–°√√¡“∏‘°“√√–À«à“ß√—∞∫“≈«à“¥â«¬°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß
¿Ÿ¡‘Õ“°“» (Intergovernmental Panel on Climate
Change--IPCC) ´÷Ëß‡ªìπÕß§å°√∑’Ë Àª√–™“™“µ‘°àÕµ—Èß¢÷Èπ
‡æ◊Ë Õ »÷ ° …“‡√◊Ë Õ ßπ’È ‚ ¥¬‡©æ“– ‰¥â § “¥°“√≥å «à “ ª√‘ ¡ “≥
°ä “ ´‡√◊ Õ π°√–®°‡∑à “ ∑’Ë ¡’ Õ ¬Ÿà „πªí®®ÿ∫—π‡æ’¬ßæÕ∑’Ë®–∑”„Àâ
Õÿ≥À¿Ÿ¡‘‡©≈’Ë¬¢Õß‚≈°‡æ‘Ë¡¢÷Èπ 0.2 Õß»“‡´≈‡´’ ¬ ∑ÿ ° Ê
™à«ß‡«≈“ 10 ªï µàÕ‡π◊ËÕß‰ªÕ’°À≈“¬∑»«√√…À≈—ß®“°π’È
·µà∂“â ‚≈°¬—ßª≈àÕ¬°ä“´‡√◊Õπ°√–®°ÕÕ°¡“„π√–¥—∫∑’Ë¡“°¢÷Èπ
°«à“π’È Õÿ≥À¿Ÿ¡‘‚≈°°Á®–¬‘Ëß‡æ‘Ë¡‡√Á«¢÷Èπ ·≈–®–‡æ‘Ë¡µàÕ‡π◊ËÕß‰ª
Õ’°π“π¥â«¬ ¿“«–‡™àπ π’È®–°àÕ„Àâ‡°‘¥°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß„π
¿Ÿ¡Õ‘ “°“»‚≈°¡“°¢÷πÈ ‰ªÕ’°ª√–¡“≥ 100 ªï π—°«‘∑¬“»“ µ√å
§“¥°“√≥å «à “„πµÕπ ‘È π §√‘ µå »µ«√√…∑’Ë 21 (À√◊Õ √“«
æ.». 2643) Õÿ ≥ À¿Ÿ ¡‘ ‚ ≈°®–‡æ‘Ë ¡ ¢÷È π √–À«à “ ß 1.8 ∂÷ ß
4.0 Õß»“‡´≈‡´’¬ À√◊ÕÕ“®®–¡“°°«à“π—Èπ ‡¡◊ËÕ‡∑’¬∫°—∫
√–¥—∫Õÿ≥À¿Ÿ¡‘°àÕπ°“√ªØ‘«—µ‘Õÿµ “À°√√¡
°≈à “ «Õ’ ° π— ¬ Àπ÷Ë ß §◊ Õ ·¡â «à “ ¡πÿ … ¬å ∑—È ß ‚≈°®–‰¡à ª ≈à Õ ¬
°ä“´‡√◊Õπ°√–®°¡“°‰ª°«à“∑’Ë‡ªìπÕ¬Ÿà „π«—ππ’È‡≈¬ °“√‡æ‘Ë¡¢÷Èπ
¢ÕßÕÿ≥À¿Ÿ¡‘°Á®–‡Õ“‰¡àÕ¬Ÿàßà“¬Ê §◊Õ®–‰¡à™–≈Õ≈ß„π‡«≈“
Õ—π —Èπ ‡æ√“–®–¬—ß¡’§«“¡√âÕπ – ¡„π√–∫∫¿Ÿ¡Õ‘ “°“»‚≈°
µàÕ‰ªÕ’°π“π ‡π◊ÕË ß®“°°ä“´‡√◊Õπ°√–®° «à π¡“°‰¡à‰¥â ≈“¬‰ª
ßà“¬Ê ‡™àπ §“√å∫Õπ‰¥ÕÕ°‰´¥å¡’Õ“¬ÿÕ¬Ÿà„π∫√√¬“°“»‰¥â 120
ªï ¡’‡∑πÕ¬Ÿà‰¥â 11 ªï ‰πµ√— ÕÕ°‰´¥åÕ¬Ÿà‰¥â 13 ªï ‡ªìπµâπ
°—∫Õ’°ª√–°“√Àπ÷Ëß‡π◊ËÕß®“°‚≈°·≈–∫√√¬“°“»∑’ËÀàÕÀÿâ¡‚≈°
Õ¬Ÿàπ—Èπ¡’¡«≈¢π“¥„À≠à‚µ¡À÷¡“ ‘Ëß∑’Ë¡’¡«≈„À≠à‚µ¡‚ÀÃ“√
¢π“¥π—Èπ‡¡◊ËÕ‰¥â∂Ÿ°∑”„Àâ√âÕπ·≈â« ·¡â‡√“®–‡µ‘¡§«“¡√âÕπ
„Àâ¡—ππâÕ¬≈ß √–¥—∫§«“¡√âÕπ∑’Ë – ¡Õ¬Ÿà·≈â«„π«—µ∂ÿπ—Èπ°Á®–
¬—ß§ßÕ¬ŸàµàÕ‰ªÕ’°π“π°«à“®–‡√‘Ë¡≈¥≈ß‰¥â

§π‰∑¬ª≈àÕ¬°ä“´‡√◊Õπ°√–®°¡“°·§à‰Àπ?
∂â“‡∑’¬∫°—∫ª√–™“§¡‚≈° ‚¥¬‡©æ“–ª√–‡∑»∑’Ëæ—≤π“·≈â«
À√◊Õª√–‡∑»„À≠àÊ Õ¬à“ß®’π·≈–Õ‘π‡¥’¬ ª√‘¡“≥°ä“´‡√◊Õπ
°√–®°∑’Ë§π‰∑¬ª≈àÕ¬ÕÕ°¡“·µà≈–ªï°Á¬—ß‡ªìπ®”π«ππâÕ¬
µ“¡¢âÕ¡Ÿ≈¢Õß World Bank ªï 2547 ª√–‡∑»‰∑¬ª≈àÕ¬
°ä“´‡√◊Õπ°√–®°¡“°‡ªìπÕ—π¥—∫∑’Ë 23 ¢Õß‚≈° (Õ—π¥—∫ 1-5
§◊Õ À√—∞Õ‡¡√‘°“ ®’π √— ‡´’¬ ≠’ËªÿÉπ ·≈–Õ‘π‡¥’¬)
„πªï 2537 §π‰∑¬ª≈àÕ¬°ä“´‡√◊Õπ°√–®° 270 ≈â“πµ—π
§“√å∫Õπ‰¥ÕÕ°‰´¥åÀ√◊Õ‡∑’¬∫‡∑à“ ·µàÕ’° 10 ªïµàÕ¡“
ª√‘¡“≥‡æ‘¡Ë ¢÷πÈ ‡ªìπ 325 ≈â“πµ—π À√◊Õ‡æ‘¡Ë ¢÷πÈ 20% °‘®°√√¡
∑’Ë ¡’ ° “√ª≈à Õ ¬°ä “ ´‡√◊ Õ π°√–®°¡“°∑’Ë ÿ ¥ §◊ Õ °‘ ® °√√¡
∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫æ≈—ßß“π ‰¡à«à“®–‡ªìπ°“√æ—≤π“ °“√·ª√√Ÿª
À√◊Õ°“√‡º“º≈“≠‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß‡æ◊ËÕ«—µ∂ÿª√– ß§åµà“ßÊ °Áµ“¡
°ä“´‡√◊Õπ°√–®°®“°¿“§ à«ππ’È§‘¥‡ªìπ 48% ¢Õß∑—ÈßÀ¡¥
„πªï 2537 ·≈–‡æ‘¡Ë ‡ªìπ 59% „πªï 2546 ªí®®ÿ∫π— ª√–‡∑»‰∑¬
¬—ß‰¡à¡’æ—π∏°√≥’µ“¡æ‘∏’ “√‡°’¬«‚µ∑’Ë®–µâÕß¥”‡π‘π°“√
≈¥°ä“´‡√◊Õπ°√–®°„πª√‘¡“≥∑’Ë°”Àπ¥‡À¡◊Õπª√–‡∑»
∑’Ëæ—≤π“·≈â« ‡π◊ËÕß®“°‰∑¬¬—ß‡ªìπ ª√–‡∑»°”≈—ßæ—≤π“
·µà°“√™–≈Õ°“√ª≈àÕ¬°ä“´‡√◊Õπ°√–®°°Á¬—ß‡ªìπ¿“√°‘®
∑’ËµâÕß¥”‡π‘π°“√ ‡æ◊ËÕ„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫ª√–™“§¡‚≈°∑’ËµâÕß
™à«¬°—πÀ“∑“ß≈¥¿“«–‚≈°√âÕπ„Àâ¡“°∑’Ë ÿ¥
ª√‘¡“≥°ä“´‡√◊Õπ°√–®°∑’Ëª≈àÕ¬®“°¿“§ à«πµà“ßÊ ¢Õßª√–‡∑»‰∑¬
‡ª√’¬∫‡∑’¬∫ªï 2537 °—∫ 2546
(Àπà«¬: ≈â“πµ—π§“√å∫Õπ‰¥ÕÕ°‰´¥åÀ√◊Õ‡∑’¬∫‡∑à“)

¿“§

2537 2546 ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ (%)
¿“§æ≈—ßß“π
129.87 193.20
48.7
¿“§‡°…µ√°√√¡
77.39 82.78
7
¿“§¢Õß‡ ’¬
0.74 26.87 3531.1
¿“§ªÉ“‰¡â·≈–°“√„™â∑’Ë¥‘π
61.85 22.61
-63.4
√«¡
269.85 325.46
20.6
√âÕ¬≈–¢Õß°ä“´‡√◊Õπ°√–®° ‡©æ“–∑’Ëª≈àÕ¬®“°¿“§æ≈—ßß“π
°“√®—¥À“·≈–·ª√√Ÿªæ≈—ßß“π
35.1
39.8
13.4
°“√„™â‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß„π¿“§Õÿµ “À°√√¡
23.9
19.6 -18.0*
°“√„™â‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß„π¿“§°“√¢π àß
30.7
27.1 -11.7*
°“√„™â‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß„π¿“§°“√‡°…µ√
3.7
5.4
45.9
°“√„™â‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß„π¿“§°“√æ“≥‘™¬å
0.7
1.1
57.1
°“√„™â‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß„π¿“§§√—«‡√◊Õπ
2.7
2.1 -22.2*
°“√„™â‡æ◊ËÕ«—µ∂ÿª√– ß§åÕ◊ËπÊ
3.1
5.0
61.3
∑’Ë¡“: §≥–°√√¡°“√π‚¬∫“¬°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß ¿“æ¿Ÿ¡‘Õ“°“»·Ààß™“µ‘, 2550
À¡“¬‡Àµÿ: *°“√≈¥≈ß„π¿“§Õÿµ “À°√√¡ ¢π àß ·≈–§√—«‡√◊Õπ Õ“®‡π◊ËÕß¡“®“°¢âÕ¡Ÿ≈
¡“®“°·À≈àß∑’Ëµà“ß°—π ¢âÕ¡Ÿ≈ªï 2537 ¡“®“°°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
æ.». 2543 ¢âÕ¡Ÿ≈ªï 2546 ¡“®“°∫√‘…—∑ Õ’ Õ“√å ‡ÕÁ¡- ¬“¡ ®”°—¥ æ.». 2548
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¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ·Õè·ÓãËŒâÅ¡ÃŒÍ¹ «Öè§¹Óä»ÊÙ‹¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§ÀÙÁÔÍÒ¡ÒÈ
áÅÐ¼Å¡ÃÐ·ºµ‹Í¾×ª ÊÑµÇ áÅÐÁ¹ØÉÂ
¡Ò«àÃ×Í¹¡ÃÐ¨¡
¨Ò¡¡ÒÃµÑ´äÁŒ·ÓÅÒÂ»†Ò
áÅÐ¡ÒÃ·Óà¡ÉµÃ

¡Ò«àÃ×Í¹¡ÃÐ¨¡
¨Ò¡¡ÒÃà¼ÒäËÁŒ
àª×éÍà¾ÅÔ§¿ÍÊ«ÔÅ

¡Ò«àÃ×Í¹¡ÃÐ¨¡
ã¹ºÃÃÂÒ¡ÒÈâÅ¡
à¾ÔèÁ¢Öé¹

ÍØ³ËÀÙÁÔ¹éÓã¹
ÁËÒÊÁØ·ÃÊÙ§¢Öé¹

ÍØ³ËÀÙÁÔã¹
ºÃÃÂÒ¡ÒÈÊÙ§¢Öé¹

ÀÙÁÔÍÒ¡ÒÈà»ÅÕèÂ¹á»Å§
- ÍØ³ËÀÙÁÔ¼ÔÇâÅ¡ÊÙ§¢Öé¹
- ÃÐ´Ñº¹éÓ·ÐàÅÊÙ§¢Öé¹
- »ÃÔÁÒ³½¹¼Ñ¹á»Ã
ÍÒ¡ÒÈá»Ã»ÃÇ¹
¾ÒÂØÃØ¹áÃ§
- Ä´Ù¡ÒÅà»ÅÕèÂ¹á»Å§
- ¹éÓá¢ç§ÅÐÅÒÂ

¼ÅÊÐ·ŒÍ¹¡ÅÑº·Õè·ÓãËŒ¡ÒÃá¼‹ÃÑ§ÊÕ¤ÇÒÁÃŒÍ¹à¾ÔèÁ¢Öé¹

¼ÅÊÐ·ŒÍ¹¡ÅÑº·Õè·ÓãËŒ¡Ò«àÃ×Í¹¡ÃÐ¨¡ã¹ªÑé¹ºÃÃÂÒ¡ÒÈà¾ÔèÁ¢Öé¹

¤ÇÒÁÃŒÍ¹¨Ò¡¡ÒÃ
á¼‹ÃÑ§ÊÕà¾ÔèÁ¢Öé¹

¼Å¡ÃÐ·ºµ‹Í
¾×ª ÊÑµÇ áÅÐÁ¹ØÉÂ
∑’Ë¡“: ª√—∫®“° Stern, 2006

‡°’Ë ¬ «°— ∫ ‡√◊Ë Õ ßπ’È ‡Õ° “√ STERN REVIEW ‡√◊Ë Õ ß
ç‡»√…∞»“ µ√å °— ∫ °“√‡ª≈’Ë ¬ π·ª≈ß¿Ÿ ¡‘ Õ “°“»é
(Economics and Climate Change) ´÷Ëß®—¥∑”‚¥¬
§≥–ºŸâ ‡ ™’Ë ¬ «™“≠∑’Ë ª √–°Õ∫¥â « ¬π— ° ‡»√…∞»“ µ√å · ≈–
π—°«‘∑¬“»“ µ√å¿“¬„µâ°“√ π—∫ πÿπ¢Õß√—∞∫“≈Õ—ß°ƒ…
°≈à“«‰«â „π∫∑ √ÿª«à“ ·¡â«à“°“√ª≈àÕ¬°ä“´‡√◊Õπ°√–®°
®–‰¡à‡æ‘Ë¡¢÷Èπ®“°∑’Ë‡ªìπÕ¬Ÿà „π«—π π’È ·µà°Á§“¥°“√≥å ‰¥â«à“
¿“¬„πÕ’°ª√–¡“≥ 40 ªï¢â“ßÀπâ“π’È (√“« æ.». 2593)
°ä “ ´‡√◊ Õ π°√–®°∑ÿ ° ™π‘ ¥ √«¡°— π °Á ® –¡“°‡ªì π Õß‡∑à “
¢Õßª√‘¡“≥∑’Ë¡’Õ¬Ÿà°àÕπ°“√ªØ‘«—µ‘Õÿµ “À°√√¡ §◊Õ®–¡’
ª√‘ ¡ “≥‡∑’ ¬ ∫‰¥â °— ∫ §“√å ∫ Õπ‰¥ÕÕ°‰´¥å 550 ppm
ª√‘¡“≥¥—ß°≈à“«π’È‡æ’¬ßæÕ∑’Ë®–∑”„ÀâÕÿ≥ À¿Ÿ¡‘‚≈° Ÿß¢÷Èπ
‰¥â¡“°°«à“ 2 Õß»“‡´≈‡´’¬

·µà ¢â Õ ‡∑Á ® ®√‘ ß ª√“°Ø«à “ ‚≈°¬— ß §ßª≈à Õ ¬°ä “ ´‡√◊ Õ π
°√–®°Õ¬Ÿà „πÕ—µ√“∑’Ë Ÿß ¥—ßπ—Èπ ®÷ß‡ªìπ‰ª‰¥â∑’Ë°ä“´‡√◊Õπ
°√–®°√–¥— ∫ 550 ppm ®–‡°‘ ¥ ¢÷È π ‡√Á « ‡°‘ π §“¥ ¥— ß ∑’Ë
π—°«‘∑¬“»“ µ√å ∫“ß ”π—°§“¥°“√≥å‡Õ“‰«â«à“ ‡√“Õ“®
®–‰¥â ‡ ÀÁ π ª√‘ ¡ “≥°ä “ ´‡√◊ Õ π°√–®°∑’Ë √ –¥— ∫ 550 ppm
„π‡«≈“‰¡à‡°‘π 30 ªï¢â“ßÀπâ“π’È
‡Õ° “√ STERN REVIEW √ÿª«à“ ∂â“∑ÿ°Õ¬à“ß‡ªìπ‰ª
Õ¬à“ß∑’Ë‡ªìπÕ¬Ÿà „πªí®®ÿ∫—π (π—Ëπ§◊Õ¬—ß‰¡à “¡“√∂≈¥°“√
ª≈àÕ¬°ä“´‡√◊Õπ°√–®°≈ß‰¥âÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ ·≈–
¢≥–‡¥’ ¬ «°— π °Á ‰ ¡à ¡’ ° “√ª≈à Õ ¬°ä “ ´‡√◊ Õ π°√–®°¡“°¢÷È π
‰ª°«à “ Õ— µ √“∑’Ë ‡ ªì π Õ¬Ÿà „ π«— π π’È ) ¿“¬„π‡«≈“ 100 ªï
¢â “ ßÀπâ “ π’È ª √‘ ¡ “≥°ä “ ´‡√◊ Õ π°√–®°Õ“®®–‡æ‘Ë ¡ ¡“°¢÷È π
‡ªìπ 3 ‡∑à“ ‡¡◊ÕË ‡∑’¬∫°—∫√–¥—∫°àÕπ°“√ªØ‘«µ— Õ‘ µÿ “À°√√¡
∂â“‡ªìπ‡™àππ—Èπ°Á¡’‚Õ°“ ∂÷ß 50% ∑’ËÕÿ≥À¿Ÿ¡‘®– Ÿß¢÷Èπ‡°‘π
5 Õß»“‡´≈‡´’¬ ¿“¬„π»µ«√√…π’È ·≈–π—ËπÕ“®®–∑”„Àâ
¡πÿ … ¬™“µ‘ µ °Õ¬Ÿà „ π·¥πÕ— π µ√“¬∑’Ë ‰ ¡à ¡’ „ §√∫Õ°‰¥â «à “
®–‡ªìπÕ–‰√∫â“ß ·≈–®–√ÿπ·√ß‡æ’¬ß„¥
∑’Ë ºà “ π¡“‚≈°„™â ‡ «≈“°«à “ 1 À¡◊Ë π ªï µ—È ß ·µà ¬ÿ § πÈ ” ·¢Á ß
¬ÿ § ÿ ¥ ∑â “ ¬®π∂÷ ß ªí ® ®ÿ ∫— π °«à “ Õÿ ≥ À¿Ÿ ¡‘ ® –‡æ‘Ë ¡ ¢÷È π ‰¥â ∂÷ ß
5 Õß»“‡´≈‡´’¬ ·µàµàÕπ’È‰ª‚≈°Õ“®„™â‡«≈“‡æ’¬ß 100 ªï
‡∑à“π—Èπ ∑’Ë®–∑”„ÀâÕÿ≥À¿Ÿ¡‘‡æ‘Ë¡¢÷Èπ‰¥âÕ’° 5 Õß»“‡´≈‡´’¬
§«“¡·µ°µà“ßÕ¬à“ß¡“°¡“¬π’È‡°‘¥®“°Ωï¡◊Õ¡πÿ…¬å≈â«πÊ
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√–¥—∫Õÿ≥À¿Ÿ¡‘∑’Ë§“¥«à“πà“®–‡æ‘Ë¡¢÷Èπ
∂â“ª√‘¡“≥°ä“´‡√◊Õπ°√–®° Ÿß¢÷Èπ∂÷ß√–¥—∫µà“ßÊ
400 ppm CO2e

5%

95%

450 ppm CO2e
550 ppm CO2e
650 ppm CO2e
750 ppm CO2e

0C
0

1C
0

2C
0

3C
0

4C
0

5C
0

¿“æ¢â“ß∫ππ’È· ¥ß√–¥—∫Õÿ≥ À¿Ÿ¡‘∑’Ë§“¥«à“®–‡æ‘Ë¡¢÷Èπ
(µ— « ‡≈¢‡ªì π Õß»“‡´≈‡´’ ¬ ∑’Ë · ∂∫≈à “ ß¢Õß¿“æ)
∂â“ª√‘¡“≥°ä“´‡√◊Õπ°√–®°À¬ÿ¥Õ¬Ÿà∑’Ë√–¥—∫„¥√–¥—∫Àπ÷Ëß
‡™àπ 400 ppmÇ..750 ppm ‡ âπ ’¥”Àπ“∫Õ°æ‘ —¬
∑’Ë Õÿ ≥ À¿Ÿ ¡‘ Õ “®®–‡æ‘Ë ¡ ¢÷È π ‰¥â ”À√— ∫ °ä “ ´‡√◊ Õ π°√–®°
·µà ≈ –√–¥— ∫ µ— « ‡≈¢ 5%-95% ∫Õ°æ‘ — ¬ ¢Õß√–¥— ∫
§«“¡‡™◊ËÕ¡—Ëπ ‡ âπµ—Èß∑’Ëµ—¥‡ âπ ’¥”Àπ“∫Õ°µ”·Àπàß∑’Ë
50 ‡ªÕ√å‡´Áπµå ‰∑≈å ´÷Ëß‡ªìπµ”·Àπàß∑’Ëπà“®–‡ªìπ‰ª‰¥â
¡“°∑’Ë ÿ¥ à«π‡ âπª√–π—Èπ ∫Õ°§«“¡πà“®–‡ªìπ∑’Ë ‰¡à¡’
§«“¡‡™◊ËÕ¡—Ëπ µ“¡¢âÕ¡Ÿ≈„π¿“æ¢â“ß∫ππ’È ∂â“ª√‘¡“≥
°ä“´‡√◊Õπ°√–®°À¬ÿ¥Õ¬Ÿà∑’Ë√–¥—∫ 400 ppm Õÿ≥À¿Ÿ¡‘
‚≈°Õ“®®–‡æ‘Ë ¡ ¢÷È π ‰¥â µ—È ß ·µà ª √–¡“≥ 1 ∂÷ ß ‡°◊ Õ ∫
3 Õß»“‡´≈‡´’ ¬ (‡ª√’ ¬ ∫‡∑’ ¬ ∫°— ∫ °à Õ π°“√ªØ‘ «— µ‘
Õÿµ “À°√√¡) ‚¥¬¡’√–¥—∫§«“¡‡™◊ËÕ¡—Ëπ√–À«à“ß 5-95%
·µà √ –¥— ∫ ∑’Ë Õÿ ≥ À¿Ÿ ¡‘ πà “ ®–‡æ‘Ë ¡ ‰¥â §à Õ π¢â “ ß·πà π Õπ§◊ Õ
ª√–¡“≥ 1.5 Õß»“‡´≈‡´’ ¬ „π∑”πÕß‡¥’ ¬ «°— π
∂â“ª√‘¡“≥°ä“´‡√◊Õπ°√–®°À¬ÿ¥Õ¬Ÿà∑’Ë√–¥—∫ 550 ppm
Õÿ ≥ À¿Ÿ ¡‘ Õ “®®–‡æ‘Ë ¡ ‰¥â µ—È ß ·µà ª √–¡“≥ 1.5-4.7
Õß»“‡´≈‡´’ ¬ ·µà ∑’Ë §à Õ π¢â “ ß·πà π Õππà “ ®–‡ªì π
ª√–¡“≥ 3 Õß»“‡´≈‡´’¬ ª√‘¡“≥°ä“´‡√◊Õπ°√–®°
∑’Ë√–¥—∫ 650 ppm ·≈– 750 ppm °Á “¡“√∂Õ∏‘∫“¬‰¥â
‡™àπ‡¥’¬«°—∫∑’Ë°≈à“«¡“π’È
∑’Ë¡“: Sterns, 2006

„π™à«ß‡«≈“ª√–¡“≥ 100 ªï∑’Ëºà“π¡“ ¡’ªï∑’Ë
‚≈°√âÕπ¡“°º‘¥ª°µ‘Õ¬Ÿà 12 ªï ·µà „π®”π«ππ’È
11 ªï∑’Ë‚≈°√âÕπº‘¥ª°µ‘‡°‘¥¢÷Èπ‡¡◊ËÕ 2 ∑»«√√…
¡“π’È ·≈–„π®”π«ππ’È ªï∑Õ’Ë “°“»√âÕπ·∫∫∑”≈“¬
∂‘µ‘‡°‘¥„π∑»«√√…À≈—ß ÿ¥π’È‡Õß §◊Õ„π æ.».
2541 ·≈– 2548 ∑—ÈßÀ¡¥π’È§◊ÕÀ≈—°∞“π∑’Ë∫Õ°
™—¥«à“‚≈°°”≈—ß√âÕπ¢÷Èπ‡√◊ËÕ¬Ê

‚≈°√âÕπ ¿Ÿ¡‘Õ“°“»‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß
À≈— ° ∞“π∑“ß«‘ ∑ ¬“»“ µ√å ® ”π«π¡“°¬◊ π ¬— π «à “ ¿“«–
‚≈°√â Õ π‰¥â à ß º≈°√–∑∫„Àâ ¿Ÿ ¡‘ Õ “°“»¢Õß‚≈°‡√‘Ë ¡
‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß·≈â«À≈“¬¥â“π °“√‡ΩÑ“ —ß‡°µÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß
µ≈Õ¥‡«≈“‰¡àπâÕ¬°«à“ 50 ªï∑’Ëºà“π¡“ ∫«°°—∫°“√®”≈Õß
¿Ÿ¡Õ‘ “°“»¥â«¬§Õ¡æ‘«‡µÕ√å∑”„Àâ‡™◊ÕË ‰¥â«“à °“√‡ª≈’¬Ë π·ª≈ß
®–¡“°·≈–‡¢â¡¢âπ¢÷Èπ„πÕπ“§µ §”∂“¡„π∑’Ëπ’È§◊Õ Õ–‰√®–
‡°‘¥¢÷Èπ∫â“ß‡¡◊ËÕ¿Ÿ¡‘Õ“°“»‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß?
µàÕ‰ªπ’È§◊Õ ‘Ëß∑’Ëπ—°«‘∑¬“»“ µ√å à«π„À≠à‡ÀÁπµ√ß°—π«à“®–
‡°‘¥¢÷Èπ æ√âÕ¡°—∫¿Ÿ¡‘Õ“°“»∑’Ë‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß‡æ√“–¿“«–
‚≈°√âÕπ

Õÿ≥À¿Ÿ¡‘‚≈° Ÿß¢÷Èπ
∑’Ë ºà “ π¡“π—È π Õÿ ≥ À¿Ÿ ¡‘ ¢ Õß‚≈°°à Õ πªï §.». 1900
(æ.». 2443) ‰¡à ‰¥â‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßÕ¬à“ßº‘¥ª°µ‘¡“°π—°
°“√‡ª≈’Ë ¬ π·ª≈ß à « π„À≠à „ π™à « ß‡«≈“°à Õ πÀπâ “ π—È π
‡ªìπº≈¢Õß°“√·ª√ª√«πµ“¡∏√√¡™“µ‘¡“°°«à“¡“®“°
°“√°√–∑”¢Õß¡πÿ… ¬å ·µàÀ≈—ß®“°π—Èπ ¡“ °“√‡æ‘Ë¡¢Õß
Õÿ≥ À¿Ÿ¡‘‡©≈’Ë¬‚≈°®“°°“√°√–∑”¢Õß¡πÿ… ¬å‡√‘Ë¡ª√“°Ø
™—¥¢÷Èπ „π™à«ß§√÷Ëß·√°¢Õß§√‘ µå»µ«√√…∑’Ë 20 (ª√–¡“≥
æ.». 2443-2493) Õÿ ≥ À¿Ÿ ¡‘ ‡ ©≈’Ë ¬ ¢Õß‚≈°‡æ‘Ë ¡ ¢÷È π
ª√–¡“≥ 0.35 Õß»“‡´≈‡´’¬ ·µàÀ≈—ß®“°π—Èπ ‚¥¬‡©æ“–
µ—Èß·µàªï æ.». 2513 ‡ªìπµâπ¡“®π∂÷ßªí®®ÿ∫—π Õÿ≥À¿Ÿ¡‘
‡©≈’Ë ¬ ‡æ‘Ë ¡ ¢÷È π Õ’ ° 0.55 Õß»“‡´≈‡´’ ¬ „π™à « ß‡«≈“
ª√–¡“≥ 100 ªï∑’Ëºà“π¡“ ¡’ªï∑’Ë‚≈°√âÕπ¡“°º‘¥ª°µ‘Õ¬Ÿà
12 ªï ·µà „π®”π«ππ’È 11 ªï ∑’Ë‚≈°√âÕπº‘¥ª°µ‘‡°‘¥¢÷Èπ
‡¡◊Ë Õ 2 ∑»«√√…¡“π’È ·≈–„π®”π«ππ’È ªï ∑’Ë Õ “°“»√â Õ π
·∫∫∑”≈“¬ ∂‘µ‘‡°‘¥„π∑»«√√…À≈—ß ÿ¥π’È‡Õß §◊Õ „πæ.».
2541 ·≈– 2548 ∑—ÈßÀ¡¥π’È§◊ÕÀ≈—°∞“π∑’Ë∫Õ°™—¥«à“‚≈°
°”≈—ß√âÕπ¢÷Èπ‡√◊ËÕ¬Ê
”À√—∫ª√–‡∑»‰∑¬ ®“°°“√»÷°…“°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß ¿“æ
¿Ÿ¡‘Õ“°“»æ∫«à“ Õÿ≥ À¿Ÿ¡‘‡©≈’Ë¬¢Õßª√–‡∑»‰∑¬ Ÿß¢÷Èπ
ª√–¡“≥ 1 Õß»“‡´≈‡´’¬ „π™à«ß‡«≈“ 40 ªï∑’Ëºà“π¡“
πÕ°®“°π’È¬—ßæ∫«à“ „π™à«ßƒ¥Ÿ√âÕπ®”π«π«—π∑’ËÕ“°“»√âÕπ
¡’ ¡ “°¢÷È π ¢≥–∑’Ë „ πƒ¥Ÿ À π“«®”π«π«— π ∑’Ë Õ “°“»Àπ“«
≈¥≈ß„π∑ÿ°¿“§¢Õßª√–‡∑» ª√“°Ø°“√≥å‡™àπ‡¥’¬«°—ππ’È
‡°‘¥¢÷Èπ∑—Ë«‰ª„π¿Ÿ¡‘¿“§‡Õ‡™’¬Õ“§‡π¬å Õÿ≥À¿Ÿ¡‘∑’Ë‡æ‘Ë¡¢÷Èππ’È
‡™◊Ë Õ «à “ ®–¡’ º ≈°√–∑∫µà Õ ≈¡¡√ ÿ ¡ ·≈–√Ÿ ª ·∫∫¢ÕßΩπ
µ≈Õ¥®π§«“¡·Àâß·≈âß„π¿Ÿ¡‘¿“§π’È
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∏“√πÈ”·¢Áß∫π¿Ÿ‡¢“≈–≈“¬
æ◊Èπ‚≈°∑’Ëª°§≈ÿ¡¥â«¬πÈ”·¢ÁßÕ¬à“ß∂“«√ ¡’ª√–¡“≥ 10%
∑—Èßπ’È‰¡àπ—∫√«¡∑’Ë¢—È«‚≈°„µâ·≈–∑’Ë°√’π·≈π¥å „π¡À“ ¡ÿ∑√
æ◊È π ∑’Ë ∑’Ë ¡’ πÈ ” ·¢Á ß ª°§≈ÿ ¡ Õ¬Ÿà µ ≈Õ¥ªï ¡’ 7% æ◊È π ¥‘ π ·∂∫
¢—È«‚≈°‡Àπ◊Õ„πƒ¥ŸÀπ“«√“« 49% ª°§≈ÿ¡‰ª¥â«¬À‘¡– ·µà
¿“«–‚≈°√â Õ π°”≈— ß ∑”„Àâ ¿ “æ‡À≈à “ π’È À “¬‰ª ∑ÿ ° «— π π’È
πÈ ” ·¢Á ß ·≈–À‘ ¡ –„πæ◊È π ∑’Ë ‡ À≈à “ π’È ° ”≈— ß ≈–≈“¬¡“°¢÷È π Ê
¢â Õ ¡Ÿ ≈ ®“°°“√ — ß ‡°µ¢Õßπ— ° «‘ ∑ ¬“»“ µ√å µ—È ß ·µà æ.».
2523 ‡ªì π µâ π ¡“ ™’È „ Àâ ‡ ÀÁ π «à “ ª√‘ ¡ “≥πÈ ” ·¢Á ß ·≈–À‘ ¡ –
„πÀ≈“¬æ◊Èπ∑’Ë¢Õß‚≈°°”≈—ß≈¥≈ß ·≈–≈¥≈ß‡√Á«Õ¬à“ßπà“
‡ªìπÀà«ß„π™à«ß 10 ªï∑’Ëºà“π¡“π’È
¡’ À ≈— ° ∞“π¡“°¡“¬∑’Ë ™’È «à “ ∏“√πÈ ” ·¢Á ß ∫π¿Ÿ ‡ ¢“ Ÿ ß ·≈–
æ◊¥πÈ”·¢Áß (ice sheets) ∑’Ë¢—È«‚≈°°”≈—ß≈–≈“¬„πÕ—µ√“∑’Ë
‡√Á«¢÷Èπ ‡æ√“–§«“¡√âÕπ∫πº‘«‚≈°·≈–„π∫√√¬“°“»‡æ‘Ë¡
¢÷Èπ‡√Á« À≈—°∞“π∑’Ë«à“π’È√«¡∂÷ß°“√≈–≈“¬¢ÕßÀ‘¡–„πƒ¥Ÿ
„∫‰¡âº≈‘∑’Ë‡√‘Ë¡µâπ‡√Á«¢÷Èπ æ◊Èπ∑’Ë∑’Ëª°§≈ÿ¡¥â«¬πÈ”·¢Áß„π·∂∫
¢—È«‚≈°‡Àπ◊Õ≈¥πâÕ¬≈ß„π∑ÿ°ƒ¥Ÿ „πƒ¥ŸÀπ“«™à«ß‡«≈“∑’Ë
·¡àπÈ”·≈–∑–‡≈ “∫°≈“¬‡ªìπ πÈ”·¢Áß°Á¡’·π«‚πâ¡ —Èπ≈ß
·≈–™“¬¢Õ∫¢Õßæ◊¥πÈ”·¢Áß¢π“¥¡À÷¡“∑’Ë¢—È«‚≈°„µâ·≈–∑’Ë
°√’π·≈π¥å‡√‘Ë¡∫“ß≈ß·≈–À¥ —Èπ‡¢â“‰ª‡√◊ËÕ¬Ê

Õ“®‡À◊Õ¥·Àâß‰ª¿“¬„π §.». 2035 (æ.». 2578) π—Ëπ
À¡“¬§«“¡«à“ ª√–™“°√∑’ËÕ¬Ÿà „π≈ÿà¡πÈ” ”§—≠ 7 “¬¢Õß
‡Õ‡™’¬µàÕ‰ªπ’È®–ª√– ∫ªí≠À“√ÿπ·√ß¢÷Èπ‡√◊ËÕ¬Ê §◊Õ ·¡àπÈ”
‘π∏ÿ„πª√–‡∑»ª“°’ ∂“π ·¡àπÈ”§ß§“ „πª√–‡∑»Õ‘π‡¥’¬
·¡àπÈ”æ√À¡∫ÿµ√„πª√–‡∑»∫—ß§≈“‡∑» ·¡àπÈ”Õ‘√–«¥’ „π
ª√–‡∑»æ¡à“ ·¡àπÈ”·¬ß´’·≈–·¡àπÈ”‡À≈◊Õß„πª√–‡∑»®’π
·≈–·¡àπÈ”‚¢ß´÷Ëß‰À≈ºà“πª√–‡∑»®’π æ¡à“ ≈“« ‰∑¬
‡¢¡√·≈–‡«’¬¥π“¡
π—°«‘∑¬“»“ µ√å«‘µ°«à“¿“¬„π‰¡à°’Ë ‘∫ªï¢â“ßÀπâ“π’È§“¥«à“
ª√–™“°√À≈“¬√â Õ ¬≈â “ π§π∑’Ë Õ “»— ¬ Õ¬Ÿà „ π≈ÿà ¡ πÈ ” ”§— ≠
∑’Ë ‰¥â√—∫πÈ”®“°‡∑◊Õ°‡¢“À‘¡“≈—¬®–ª√– ∫°—∫¿“«–πÈ”∑à«¡
≈— ∫ °— ∫ °“√¢“¥·§≈ππÈ ” √ÿ π ·√ß¢÷È π §◊ Õ πÈ ” ∑à « ¡„πƒ¥Ÿ
∑’Ë∏“√πÈ”·¢Áß·≈–À‘¡–∫π‡∑◊Õ°‡¢“≈–≈“¬ ·µà „πƒ¥Ÿ∑’Ë‡À≈◊Õ
®–¢“¥·§≈ππÈ” ‡©æ“–„πÕ‘π‡¥’¬ª√–‡∑»‡¥’¬« ª√–™“°√
∑’ËÕ“»—¬πÈ”®“°·¡àπÈ”§ß§“°Á¡’‡ªìπ√âÕ¬Ê ≈â“π·≈â« ∑—Èßπ’È
¬—ß‰¡à√«¡∂÷ßªí≠À“∑“ß‡»√…∞°‘® —ß§¡ ·≈–°“√‡¡◊Õß
∑’Ë®–µ“¡¡“®“°°“√∑’Ëª√‘¡“≥πÈ”≈¥≈ßπ’ÈÕ’° ªí≠À“‡À≈à“π’È
π—∫«—π·µà®–·À≈¡§¡¬‘Ëß¢÷Èπ

°“√≈–≈“¬¢Õß∏“√πÈ”·¢Áß∫π¿Ÿ‡¢“ Ÿß (glacier) ®– àßº≈
‚¥¬µ√ßµàÕª√‘¡“≥πÈ”„π·¡àπÈ” “¬À≈—°Ê ¢Õß‚≈° ´÷Ëß
À≈à Õ ‡≈’È ¬ ß™’ «‘ µ ¡πÿ … ¬å · ≈–∏√√¡™“µ‘ ‡ ªì π Õ‡π°Õπ— π µå
„π√–¬–·√°Ê ∏“√πÈ”·¢Áß∑’Ë≈–≈“¬¡“°°«à“ª°µ‘ ®–∑”„Àâ
πÈ”„π·¡àπÈ”∑’Ë¡’·À≈àß°”‡π‘¥®“°¿Ÿ‡¢“‡À≈à“π—Èπ ∑à«¡æ◊Èπ ∑’Ë
∫√‘‡«≥≈ÿà¡·¡àπÈ”‰¥âßà“¬ ·µà„π√–¬–¬“«‡¡◊ËÕª√‘¡“≥πÈ”·¢Áß
·≈–À‘¡–∫π¿Ÿ‡¢“ Ÿß≈¥πâÕ¬≈ß ®– àßº≈„Àâª√‘¡“≥πÈ”
„π·¡àπÈ”≈¥≈ß¥â«¬ ´÷Ëßπ—Ëπ®–§ÿ°§“¡«‘∂’™’«‘µ¢Õß™ÿ¡™π∑’Ë
Õ“»—¬Õ¬Ÿà„π≈ÿà¡πÈ”‡À≈à“π—ÈπÕ¬à“ß¡“°
µ—«Õ¬à“ß∑’Ë‡ÀÁπ‰¥â™—¥∑’Ë ÿ¥§◊Õ ‡∑◊Õ°‡¢“À‘¡“≈—¬ ‡∑◊Õ°‡¢“∑’Ë
¡’ ¬ Õ¥ Ÿ ß ∑’Ë ÿ ¥„π‚≈°π’È ‡ ªì π ·À≈à ß °”‡π‘ ¥ ¢Õß·¡à πÈ ” “¬
”§—≠ 7 “¬ ∑’ËÀ≈àÕ‡≈’È¬ß§π‰¡àπâÕ¬°«à“ 1 „π 6 ¢Õß
ª√–™“°√‚≈° (À√◊Õ√“« 1 æ—π≈â“π§π) √“¬ß“π¢Õß
Õß§å ° “√ Àª√–™“™“µ‘ √ –∫ÿ «à “ ¿“«–‚≈°√â Õ π∑”„Àâ
∏“√πÈ”·¢Áß∫π‡∑◊Õ°‡¢“À‘¡“≈—¬≈–≈“¬À“¬‰ª‡√Á«‡°‘π§“¥
∂â“Õÿ≥À¿Ÿ¡‘‚≈°¬—ß‡æ‘Ë¡¢÷ÈπµàÕ‰ª ∏“√πÈ”·¢Áß‡ªìπæ—πÊ “¬

∏“√πÈ”·¢Áß∫π‡∑◊Õ°‡¢“À‘¡“≈—¬≈–≈“¬Õ¬à“ß√«¥‡√Á« ºŸ‡â ™’¬Ë «™“≠
®“°Õß§å°“√ Àª√–™“™“µ‘∫Õ°«à“ ∂â“‚≈°√âÕπ¬—ß‰¡à∑ÿ‡≈“≈ß
∏“√πÈ ” ·¢Á ß ∑’Ë ¡’ Õ ¬Ÿà π— ∫ æ— π “¬∫π‡∑◊ Õ °‡¢“À‘ ¡ “≈— ¬ Õ“®®–
·Àâß‰ªÀ¡¥¿“¬„π æ.». 2578
¿“æ‚¥¬ : www.abc.net.au
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√–¥—∫πÈ”∑–‡≈ Ÿß¢÷Èπ
√“¬ß“π¢Õß IPCC ©∫—∫∑’Ë 3 ·≈– 4 (æ.». 2544 ·≈–
2550) ¬◊π¬—π«à“√–¥—∫πÈ”∑–‡≈‰¥â Ÿß¢÷ÈπÕ¬à“ß™â“Ê ¡“µ—Èß·µà
»µ«√√…∑’Ë·≈â« ·≈–®– Ÿß¢÷ÈπµàÕ‰ª„πÕπ“§µ„πÕ—µ√“‡√àß
∑’Ë ‡ √Á « ¢÷È π ∂â “ °“√ª≈à Õ ¬°ä “ ´‡√◊ Õ π°√–®°¬— ß ‡ªì π Õ¬Ÿà ‡ ™à π
∑ÿ°«—π π’È π—°«‘∑¬“»“ µ√å‡™◊ËÕ«à“√–¥—∫πÈ”∑–‡≈®– Ÿß¢÷Èπ
√–À«à“ß 20-88 ‡´πµ‘‡¡µ√ À√◊ÕÕ“®®–∂÷ß 100 ‡´πµ‘‡¡µ√
(1 ‡¡µ√) ¿“¬„π‡«≈“ 100 ªï¢â“ßÀπâ“π’È “‡ÀµÿÀ≈—°¡’ 2
ª√–°“√§◊Õ Àπ÷Ëß Õÿ≥À¿Ÿ¡‘∑’Ë Ÿß¢÷Èπ∑”„Àâ¡«≈¢ÕßπÈ”∑–‡≈
¢¬“¬µ—« ·≈– Õß Õÿ≥À¿Ÿ¡‘∑’Ë Ÿß¢÷Èππ—Èπ∑”„ÀâπÈ”·¢Áß∫π
‡∑◊Õ°‡¢“ Ÿß√«¡∑—Èß∑’Ë°√’π·≈π¥å·≈–∑’Ë ¢—È«‚≈°„µâ ≈–≈“¬
πÈ”∑à«¡æ◊πÈ ∑’™Ë “¬Ωíßò ‡¢µ∫“ß¢ÿπ‡∑’¬π °√ÿß‡∑æ¡À“π§√ „π¿“æ
àßº≈„Àâª√‘¡“≥πÈ”„π¡À“ ¡ÿ∑√‡æ‘Ë¡¡“°¢÷Èπ
®–‡ÀÁπ À≈—°‡¢µ°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ´÷Ëß‡¡◊ËÕ°à Õ πµ—È ß Õ¬Ÿà ∫ πΩíò ß
”À√— ∫ ª√–‡∑»‰∑¬ ‡Õ° “√ ¬ÿ ∑ ∏»“ µ√å · Àà ß ™“µ‘
«à“¥â«¬°“√®—¥°“√°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¿Ÿ¡‘Õ“°“» æ.». 25512555 ¢Õß§≥–°√√¡°“√π‚¬∫“¬°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß ¿“æ
¿Ÿ¡‘Õ“°“»·Ààß™“µ‘ (‡º¬·æ√à‡¡◊ËÕ‡¥◊Õπ¡°√“§¡ 2551)
´÷ËßÕâ“ßº≈°“√»÷°…“√–¥—∫πÈ”∑–‡≈¢Õßª√–‡∑»‰∑¬ √ÿª
«à“ „π™à«ßª√–¡“≥ 55 ªï √–À«à“ß æ.». 2483-2537
æ◊Èπ ∑’ËµÕπ≈à“ß¢Õß·¡àπÈ”‡®â“æ√–¬“‰¥â√—∫º≈°√–∑∫®“°
√–¥—∫πÈ”∑–‡≈∑’Ë Ÿß¢÷Èπ „π™à«ß‡«≈“¥—ß°≈à“«π’È πÈ”∑–‡≈ Ÿß
¢÷Èπªï≈–ª√–¡“≥ 3 ¡‘≈≈‘‡¡µ√ ·µàπ—∫®“° æ.». 2503
‡ªì π µâ π ¡“ √–¥— ∫ πÈ ” ∑–‡≈ Ÿ ß ¢÷È π ª√–¡“≥ªï ≈ – 20
¡‘ ≈ ≈‘ ‡ ¡µ√ ·≈–§“¥«à “ ¿“¬„π ‘È π §√‘ µå » µ«√√…∑’Ë 21
(æ.». 2643) π’È √–¥—∫πÈ”∑–‡≈„πÕà“«‰∑¬®– Ÿß¢÷Èπ√–À«à“ß
17 - 49 ¡‘≈≈‘‡¡µ√µàÕªï
º≈°√–∑∫®“°√–¥— ∫ πÈ ” ∑–‡≈∑’Ë Ÿ ß ¢÷È π π’È ‡ ÀÁ π ‰¥â ™— ¥ ‡®π
√“¬ß“π ∂“π°“√≥å ° “√°— ¥ ‡´“–™“¬Ωíò ß Õà “ «‰∑¬∑’Ë ¡’
§«“¡«‘°ƒµ ¢Õß ”π—°ß“ππ‚¬∫“¬·≈–·ºπ∑√—æ¬“°√
∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ °√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘
·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ´÷Ëß‡º¬·æ√à‡¡◊ËÕ‡¥◊Õπ°—π¬“¬π 2550 √–∫ÿ
«à“ °“√°—¥‡´“–‡°‘¥¢÷Èπµ≈Õ¥·π«™“¬Ωíòß∑–‡≈¥â“πÕà“«‰∑¬
æ◊Èπ∑’Ë∑’Ë¡’Õ—µ√“°“√°—¥‡´“–¡“°°«à“ 5 ‡¡µ√µàÕªï ´÷Ëß∂◊Õ«à“
Õ¬Ÿà„π¢—Èπ«‘°ƒµ ¡’Õ¬Ÿà„π 12 ®—ßÀ«—¥ ‰¥â·°à ®—π∑∫ÿ√’ √–¬Õß
©–‡™‘ß‡∑√“ ¡ÿ∑√ª√“°“√ °√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ‡æ™√∫ÿ√’
ª√–®«∫§’√’¢—π∏å ÿ√“…Æ√å∏“π’ π§√»√’∏√√¡√“™ ß¢≈“
ªíµµ“π’ ·≈–π√“∏‘«“ √«¡‡ªìπ√–¬–∑“ß∑’Ë¡’°“√°—¥‡´“–
180 °‘‚≈‡¡µ√ À√◊Õ§‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 11 ¢Õßæ◊Èπ∑’Ë™“¬Ωíòß

·µà∫—¥π’È∂Ÿ°πÈ”∑à«¡Õ¬Ÿà°≈“ß∑–‡≈
¿“æ‚¥¬ : www.khunsamut.com

∑–‡≈¥â“πÕà“«‰∑¬ πÕ°®“°π’È ¬—ß¡’Õ’°À≈“¬æ◊Èπ∑’Ë∑’Ë¡’Õ—µ√“
°“√°—¥‡´“–πâÕ¬°«à“ 5 ‡¡µ√µàÕªï √«¡‡ªìπ√–¬–∑“ß∑’Ë¡’
°“√°—¥‡´“– 305 °‘‚≈‡¡µ√ À√◊Õ√“«√âÕ¬≈– 18.4 ¢Õß
·π«™“¬ΩíòßÕà“«‰∑¬∑—ÈßÀ¡¥√“¬ß“π√–∫ÿ«à“ “‡Àµÿ¢Õß°“√
°—¥‡´“–¡“®“°°√–∫«π°“√∏√√¡™“µ‘ ‡™àπ §≈◊Ëπ ≈¡ ·≈–
®“°°“√°√–∑”¢Õß¡πÿ…¬å Àπ÷Ëß„π®”π«π “‡Àµÿ‡À≈à“π’È§◊Õ
°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¿Ÿ¡‘Õ“°“»Õ—π‡π◊ËÕß®“°¿“«–‚≈°√âÕπ
πÕ°®“°ªí≠À“°“√°—¥‡´“–™“¬Ωíòß·≈â« √–¥—∫πÈ”∑–‡≈∑’Ë
Ÿß¢÷Èπ¬—ß∑”„Àâ‡°‘¥°“√º—π·ª√¢ÕßπÈ”¢÷ÈππÈ”≈ß„π∫√‘‡«≥
ª“°·¡àπÈ” ·≈–∑”„ÀâπÈ”‡§Á¡√ÿ°≈È”‡¢â“ Ÿà≈”πÈ”‰ª‰°≈ ‡°‘¥
°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¢Õß√–∫∫π‘‡«»∑’Ë àßº≈µàÕ™’«‘µ —µ«å·≈–
æ◊™ æ◊Èπ∑’Ë∫√‘‡«≥ªÉ“™“¬‡≈π°Á®–‡ª≈’Ë¬π‰ª ‚¥¬ª°µ‘À“°
πÈ”∑–‡≈∑à«¡æ◊Èπ∑’Ë¡“°¢÷Èπ ªÉ“™“¬‡≈π®–‡§≈◊ËÕπµ—«‡¢â“‰ª
„π·ºàπ¥‘π‰¥â‡Õß ·µà „πªí®®ÿ∫—π°≈‰°Õ¬Ÿà√Õ¥¥—ß°≈à“«π’È∂Ÿ°
®”°—¥≈ß¡“° ‡π◊ËÕß®“° ‘Ëß°àÕ √â“ß·≈–°“√„™âæ◊Èπ∑’Ë™“¬Ωíòß
‡æ◊Ë Õ ª√–‚¬™πå ¥â “ πµà “ ßÊ ¢Õß¡πÿ … ¬å ¢ ¬“¬ÕÕ°‰ª¡“°
à ß º≈„Àâ æ◊È π ∑’Ë ¥— ß °≈à “ «∂Ÿ ° πÈ ” ∑à « ¡¢— ß ·≈–∂Ÿ ° °— ¥ ‡´“–
Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß
„π∑–‡≈ “∫πÈ”‡§Á¡ ‡™àπ ∑–‡≈ “∫ ß¢≈“ ¡’°“√»÷°…“æ∫«à“
À“°√–¥—∫πÈ”∑–‡≈ Ÿß¢÷Èπ 0.5 ‡¡µ√ ®–∑”„Àâæ◊Èπ∑’Ë™ÿà¡πÈ”
√Õ∫Ê ∑–‡≈ “∫‡ ’Ë¬ßµàÕπÈ”∑à«¡√ÿπ·√ß ·µàÀ“°√–¥—∫
πÈ”∑–‡≈ ßŸ ¢÷πÈ ∂÷ß 1 ‡¡µ√ πÈ”‡§Á¡®–√ÿ°≈È”∑à«¡æ◊πÈ ∑’‡Ë æ“–ª≈Ÿ°
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ª–°“√—ßøÕ°¢“«

·π«‡ “‰øøÑ“´÷Ëß§√—ÈßÀπ÷Ëß‡§¬Õ¬Ÿà∫πΩíòß ∫—¥π’Èæ◊Èπ∑’Ëµ√ßπ—Èπ°≈“¬
‡ªìπ∑–‡≈‰ª·≈â«Õ¬à“ß∂“«√
¿“æ‚¥¬ : www.khunsamut.com

√Õ∫∑–‡≈ “∫ ·≈–πÈ”°√àÕ¬®–√ÿ°‡¢â“‰ª„π√–∫∫πÈ”®◊¥
¢Õß∑–‡≈ “∫ àßº≈‡ ¬’ Õ¬à“ß√ÿπ·√ßµàÕ√–∫∫π‘‡«»
πÕ°®“°π’È ¿“«–‚≈°√âÕπ∑’Ë∑”„ÀâÕÿ≥À¿Ÿ¡‘πÈ”∑–‡≈ Ÿß¢÷Èπ
π—Èπ ‡¡◊ËÕ√«¡°—∫ “‡ÀµÿÕ◊ËπÊ ‡™àπ ¡≈¿“«–∑’Ë‡°‘¥°—∫πÈ”∑–‡≈
·≈–°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßÕß§åª√–°Õ∫∑“ß‡§¡’¢ÕßπÈ”∑–‡≈
®– àßº≈„Àâ‡°‘¥ª√“°Ø°“√≥åª–°“√—ßøÕ°¢“« (coral
bleaching) ¥—ß∑’Ë‰¥â‡°‘¥¢÷πÈ ·≈â«„πÀ≈“¬æ◊πÈ ∑’¢Ë Õß∑–‡≈‰∑¬
‡™àπ‡¥’¬«°—∫„π∫√‘‡«≥™“¬Ωíòß∑–‡≈Õ◊ËπÊ ∑—Ë«‚≈° ª–°“√—ß
∑’Ë ‡ °‘ ¥ °“√øÕ°¢“«π—È π ¡’ ‚ Õ°“ ®–µ“¬¡“°°«à “ √Õ¥
π—Ë π À¡“¬∂÷ ß °“√ Ÿ ≠ ‡ ’ ¬ ∑√— æ ¬“°√™“¬Ωíò ß Õ— π ‰¡à Õ “®
ª√–¡“≥§à“‰¥â ‡æ√“–ª–°“√—ß‰¡à‡æ’¬ß·µà‡ªìπ·À≈àßÕ“À“√
·≈–∑’ËÕ¬ŸàÕ“»—¬Õ—πÕÿ¥¡¢Õßª≈“·≈– —µ«å∑–‡≈À≈“°À≈“¬
æ—π∏ÿå‡∑à“π—Èπ ·µà¬—ß‡ªìπª√“°“√≈¥§«“¡√ÿπ·√ß¢Õß§≈◊Ëπ
∑’Ë°—¥‡´“–™“¬Ωíòß ·≈–‡ªìπ·À≈àß‡æ◊ËÕ°“√æ—°ºàÕπÀ¬àÕπ„®
°“√∑à Õ ß‡∑’Ë ¬ «·≈–°“√»÷ ° …“∑“ß∏√√¡™“µ‘ ∑’Ë «‘ ‡ »…
·À≈àßÀπ÷Ëß¢Õß‚≈°¥â«¬
º≈°√–∑∫∑’Ë ‡ ÀÁ π ‰¥â ™— ¥ Õ’ ° Õ¬à “ ßÀπ÷Ë ß ¢Õß√–¥— ∫ πÈ ” ∑–‡≈
∑’Ë Ÿß¢÷Èπ§◊Õ ∑”„Àâ°“√√–∫“¬πÈ”‡ ’¬ ”À√—∫™ÿ¡™π∑’ËÕ¬Ÿà „°≈â
∑–‡≈Õ¬à“ß‡™àπ °√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ¡ÿ∑√ª√“°“√ ·≈–Õ’°
À≈“¬‡¡◊Õß ∑”‰¥â¬“°·≈–¡’√“§“·æß¢÷Èπ ¿“æ‡™àππ’È®–
àßº≈°√–∑∫µàÕ ÿ¢Õπ“¡—¬ √«¡∂÷ßªí≠À“∑’ËÕ¬ŸàÕ“»—¬∑’Ë∂Ÿ°
πÈ ” ∑à « ¡ ´÷Ë ß ®–‡ªì π ‘Ë ß §ÿ ° §“¡µà Õ Õπ“¡— ¬ ‘Ë ß ·«¥≈â Õ ¡
„π™ÿ¡™π·∂∫™“¬Ωíòß¡“°¢÷Èπ„πÕπ“§µ

ª–°“√—ß‡ªìπ∑√—æ¬“°√∑–‡≈∑’Ë¡’§à“¬‘Ëß∑—Èß„π¥â“π‡»√…∞°‘®
°“√æ— ° ºà Õ π °“√∑à Õ ß‡∑’Ë ¬ « ·≈–°“√ª°ªÑ Õ ß™“¬Ωíò ß
π— ° «‘ ∑ ¬“»“ µ√å ∑ “ß∑–‡≈æ∫«à “ „π™à « ß‡«≈“°«à “ 2
∑»«√√…∑’Ëºà“π¡“π’È ª√“°Ø°“√≥åª–°“√—ßøÕ°¢“«‡°‘¥
∫àÕ¬¢÷Èπ·≈–¢¬“¬æ◊Èπ ∑’Ë°«â“ß¢«“ß„π·∑∫∑ÿ°¿Ÿ¡‘¿“§¢Õß
‚≈° à « π„À≠à · ≈â « °“√øÕ°¢“«π”‰ª Ÿà ° “√µ“¬¢Õß
ª–°“√—ß ·≈–‡ªìπ§«“¡ Ÿ≠‡ ’¬∑’Ë¡’¡Ÿ≈§à“¡À“»“≈ ¡’°“√
ª√–¡“≥«à“§«“¡‡ ’¬À“¬‡π◊ËÕß¡“®“°°“√ Ÿ≠‡ ’¬ª–°“√—ß
∑—Ë«‚≈°¡’¡Ÿ≈§à“À≈“¬· π≈â“π¥Õ≈≈“√åµàÕªï
ª–°“√—ß¡’™«’ µ‘ ·∫∫∂âÕ¬∑’∂Õâ ¬æ÷ßË æ“°—π°—∫ “À√à“¬‡´≈≈å‡¥’¬«
¢π“¥‡≈Á°∑’Ë‡√’¬°«à“ ç´Ÿ·´π‡∑≈≈’é (zooxantheallae)
´÷ËßÕ“»—¬Õ¬Ÿà„π‡π◊ÈÕ‡¬◊ËÕ¢Õß¡—π πÕ°®“°™à«¬ª°ªÑÕß‡π◊ÈÕ‡¬◊ËÕ
¢Õßª–°“√—ßÕ—π‡ªìπ∫â“π∑’Ë¡—πÕ“»—¬Õ¬Ÿà‰¡à „Àâ‰¥â√—∫· ß·¥¥
¡“°‡°‘ π ‰ª ™à « ¬ — ß ‡§√“–Àå · ß·≈– √â “ ßÕ“À“√„Àâ · °à
‡®â“¢Õß∫â“π·≈â« ´Ÿ·´π‡∑≈≈’¬—ß„™â√ß§«—µ∂ÿ„πµ—«¢Õß¡—π
√â“ß ’ —π„Àâ·°àª–°“√—ß∑’Ë¡—πÕ“»—¬Õ¬Ÿà¥â«¬ ∑”„Àâª–°“√—ß
¡’ ’ «¬ß“¡ Õ¬à“ß‰√°Áµ“¡ °“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
‡™àπ Õÿ≥ À¿Ÿ¡‘πÈ”∑–‡≈∑’Ë Ÿß¢÷Èπ À√◊Õ¡≈¿“«–„ππÈ”∑–‡≈
®–∑”„Àâ°“√Õ¬Ÿà·∫∫∂âÕ¬∑’∂âÕ¬Õ“»—¬°—π√–À«à“ßª–°“√—ß
°—∫´Ÿ·´π‡∑≈≈’‡ªìπ‰ª‰¥â¬“°¢÷Èπ ∂÷ß√–¥—∫Àπ÷Ëß´Ÿ·´π‡∑≈≈’
®–‰¡àÕ“®Õ¬Ÿà°—∫ª–°“√—ß‰¥âµàÕ‰ª °“√ Ÿ≠ ’¬´Ÿ·´π‡∑≈≈’‰ª
∑”„Àâª–°“√—ß´’¥¢“« ·≈–„π∑’Ë ¥ÿ ®–µ“¬ π’§Ë Õ◊ °√–∫«π°“√
øÕ°¢“«¢Õßª–°“√—ß
ª–°“√—ßøÕ°¢“«∑’Ë‡°‘¥„πæ◊Èπ∑’Ë¢π“¥‡≈Á°„°≈â™“¬Ωíòß‰¡à „™à
‘Ëßº‘¥ª°µ‘ ·µà°“√∑’Ëª√“°Ø°“√≥åπ’È·æ√àÀ≈“¬°«â“ß„π™à«ß
°«à “ 20 ªï ∑’Ë ºà “ π¡“π’È π— ° «‘ ™ “°“√‡ÀÁ π «à “‰¡à „ ™à ‘Ë ß ª°µ‘
πÕ°®“° “‡Àµÿ∑“ß ‘Ëß·«¥≈âÕ¡Õ◊ËπÊ ·≈â« ºŸâ‡™’Ë¬«™“≠
®”π«π¡“°‡™◊ËÕ«à“¿“«–‚≈°√âÕπ°Á¡’ à«π ”§—≠∑’Ë∑”„Àâ‡°‘¥
ª√“°Ø°“√≥å π’È ¢÷È π ‡æ√“–¿“«–‚≈°√â Õ π∑”„Àâ Õÿ ≥ À¿Ÿ ¡‘
πÈ”∑–‡≈Õÿàπ¢÷Èπ „πª√–‡∑»‰∑¬‡¡◊ËÕªï 2541 ‡°‘¥ª–°“√—ß
øÕ°¢“«·æ√à‰ª°«â“ß¢«“ß∑—Ë«Õà“«‰∑¬‡ªìπ§√—Èß·√° ‡™◊ËÕ«à“
‡ªìπº≈¢Õßª√“°Ø°“≥å‡Õ≈π’‚≠´÷Ëß‡√‘Ë¡¡“µ—Èß·µàªï 2540
·≈– àßº≈°√–∑∫µàÕÕÿ≥À¿Ÿ¡‘πÈ”∑–‡≈ ∑”„Àâ‡°‘¥ª–°“√—ß
øÕ°¢“« „πªï 2550 ∑’Ëºà“π¡“°Á¡’¢à“««à“ª–°“√—ß„π∑–‡≈
¥â“πÕ—π¥“¡—π‡°‘¥°“√øÕ°¢“«‡ªìπ∫√‘‡«≥°«â“ß —ππ‘…∞“π
«à“®–‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫¿“«–‚≈°√âÕπ

¿“æ´â “ ¬¡◊ Õ ∂à “ ¬‚¥¬ J Hoogesteger µ’ æ‘ ¡ æå „ π∫∑§«“¡ Coral Reef
Bleaching ¢Õß Jason Buchheim ‡º¬·æ√à∑“ß website ¢Õß Odyssey
Expeditions (http://www.marinebiology.org/coralbleaching.htm) ¿“æ
¢«“¡◊Õ‡º¬·æ√à„π website ¢Õßπ‘µ¬ “√ “√§¥’ (feature@sarakadee.com)
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ª√‘¡“≥πÈ”Ωπ·≈–√Ÿª·∫∫¢ÕßΩπ‡ª≈’¬Ë π·ª≈ß
°“√§“¥ª√–¡“≥‚¥¬∑”·∫∫®”≈Õß§Õ¡æ‘«‡µÕ√å ”À√—∫
™à « ß‡«≈“ 100 ªï ¢â “ ßÀπâ “ π’È Õ“®„Àâ º ≈∑’Ë · µ°µà “ ß°— π
„π∫“ß‡√◊ËÕß‡°’Ë¬«°—∫º≈°√–∑∫¢Õß‚≈°√âÕπµàÕ√Ÿª·∫∫
·≈–ª√‘¡“≥Ωπ ·µà∑’Ë§àÕπ¢â“ß™—¥‡®π§◊Õ „π∫“ß¿Ÿ¡‘¿“§
ª√‘¡“≥πÈ”Ωπ®–¡“°¢÷πÈ °«à“ª°µ‘ ∫“ß¿Ÿ¡¿‘ “§Ωπ®–πâÕ¬≈ß
ΩπÀπ— ° Ê ®–‡°‘ ¥ ∂’Ë ¢÷È π „π∫“ßæ◊È π ∑’Ë ·¡â «à “„πæ◊È π ∑’Ë π—È π Ê
ª√‘ ¡ “≥πÈ ” Ωπ‚¥¬√«¡®–≈¥≈ß°Á µ “¡ „π∫“ß¿Ÿ ¡‘ ¿ “§
§«“¡·Àâß·≈âß®–√ÿπ·√ß·≈–¢¬“¬æ◊Èπ∑’Ë°«â“ß¢«“ß¡“°¢÷Èπ
‡æ√“–§«“¡√â Õ π∑’Ë ‡ æ‘Ë ¡ ¢÷È π ®–∑”„Àâ ° “√√–‡À¬¢ÕßπÈ ”
‡°‘¥¢÷Èπ‡√Á« π—ËπÀ¡“¬§«“¡«à“‚Õ°“ ∑’Ë®–‡°‘¥‰øªÉ“Õ¬à“ß
√ÿπ·√ß ‡™àπ∑’Ë‡°‘¥„πÕ‘π‚¥π’‡´’¬ ÕÕ ‡µ√‡≈’¬ ¬ÿ‚√ª ·≈–
Õ‡¡√‘ ° “ ‡¡◊Ë Õ‰¡à °’Ë ªï ¡ “π’È ®–‡ªì π ‘Ë ß ∑’Ë À ≈’ ° ‡≈’Ë ¬ ß‰¥â ¬ “°

°“√»÷°…“‡æ◊ËÕ§“¥°“√≥åª√‘¡“≥πÈ”Ωπ¢Õßª√–‡∑»‰∑¬
æ∫«à “ ¢≥–∑’Ë √ –¥— ∫ Õÿ ≥ À¿Ÿ ¡‘ ‡ ©≈’Ë ¬ Ÿ ß ¢÷È π ª√‘ ¡ “≥πÈ ” Ωπ
§àÕ¬Ê ≈¥≈ß ®“°√–¥—∫‡©≈’Ë¬ 960-1,200 ¡‘≈≈‘‡¡µ√µàÕªï
‡À≈◊Õ 800-900 ¡‘≈≈‘‡¡µ√µàÕªï ª√‘¡“≥πÈ”Ωπ®–·µ°µà“ß
°—π¡“°„πæ◊πÈ ∑’µË “à ßÊ ·≈–®– ßà º≈Õ¬à“ß¡“°µàÕ°“√‡°…µ√
¢Õß‰∑¬´÷Ëß à«π„À≠à‡ªìπ‡°…µ√πÈ”Ωπ

°“√»÷°…“‡æ◊ËÕ§“¥°“√≥åº≈°√–∑∫µàÕ·À≈àßπÈ”„πª√–‡∑»
‰∑¬„π°√≥’∑’Ë°“√ª≈àÕ¬°ä“´§“√å∫Õπ‰¥ÕÕ°‰´¥å‡æ‘Ë¡¢÷Èπ
‡ªìπ Õß‡∑à“æ∫«à“ À“°Õÿ≥À¿Ÿ¡‡‘ æ‘¡Ë ¢÷πÈ 2-4 Õß»“‡´≈‡´’¬
®–∑”„ÀâÕµ— √“°“√√–‡À¬¢ÕßπÈ”„π·À≈àß‡°Á∫πÈ”µà“ßÊ ßŸ ¢÷πÈ
À“°‰¡à ‰¥â√—∫°“√®—¥°“√∑’Ë‡À¡“– ¡ª√‘¡“≥πÈ”„πÕà“ß‡°Á∫
πÈ”®–≈¥≈ß ·≈–¡’·π«‚πâ¡®–∑”„Àâ¢“¥·§≈ππÈ” ‡æ◊ËÕ°“√
¡’ ° “√µ—È ß ¢â Õ — ß ‡°µ«à “ ¿“«–‚≈°√â Õ π°”≈— ß ∑”„Àâ æ◊È π ∑’Ë ∫√‘‚¿§·≈–°“√‡°…µ√
∑–‡≈∑√“¬∫“ß·Àà ß ¢¬“¬‡æ‘Ë ¡ ¢÷È π ‡™à π ¡’ √ “¬ß“π«à “
∑–‡≈∑√“¬‚°∫’∑“ßµÕπ‡Àπ◊Õ¢Õßª√–‡∑»®’π°”≈—ß¢¬“¬µ—«
„πÕ— µ √“∑’Ë πà “ µ°„® “‡Àµÿ ”§— ≠ πÕ°®“°°“√°√–∑”
¢Õß¡πÿ…¬å·≈â«¬—ß‡°’Ë¬«°—∫¿“«–‚≈°√âÕπ¥â«¬

πÈ”∑à«¡¿“§°≈“ß¢Õß‡«’¬¥π“¡ (´â“¬) ·≈–‡¡◊Õß∏“°“ ∫—ß§≈“‡∑» (¢«“) „πƒ¥Ÿ¡√ ÿ¡ 2550
∑’¡Ë “ : ”π—°¢à“«√Õ¬‡µÕ√å
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§≈◊Ëπ§«“¡√âÕπ
„π™à«ß‡«≈“ª√–¡“≥ 20 ªï∑’Ëºà“π¡“‰¥â‡°‘¥§≈◊Ëπ§«“¡√âÕπ
√ÿ π ·√ß∂’Ë ¢÷È π ·µà ≈ –§√—È ß à ß º≈°√–∑∫µà Õ ™’ «‘ µ §ππ— ∫ æ— π
π—∫À¡◊Ëπ ∑—Èß„π‡Õ‡™’¬ ÕÕ ‡µ√‡≈’¬ Õ‡¡√‘°“ ·≈–¬ÿ‚√ª
™“«‚≈°¬—ß§ß®”‰¥â∂ß÷ §≈◊πË §«“¡√âÕπ∑’ªË °§≈ÿ¡À≈“¬ª√–‡∑»
„π¬ÿ ‚ √ª„πƒ¥Ÿ √â Õ πªï 2546 ´÷Ë ß Õÿ ≥ À¿Ÿ ¡‘ æÿà ß ¢÷È π Ÿ ß ÿ ¥
‡ªìπª√–«—µ‘°“√≥å (40 ÌC ∑’Ë°√ÿßª“√’ ª√–‡∑»Ω√—Ëß‡» )
¡’§πµ“¬¡“°°«à“ 52,000 §π (µ—«‡≈¢≈à“ ¥ÿ µ“¡√“¬ß“π¢Õß
Earth Policy Institute ‡¡◊ÕË ªï 2549) ·≈–„πªï‡¥’¬«°—ππ—πÈ
§≈◊Ëπ§«“¡√âÕπ∑’Ë√ÿπ·√ß‰¡àπâÕ¬°«à“∑’Ë‡°‘¥„π¬ÿ‚√ª °Á‡°‘¥¢÷Èπ
„πÕ‘π‡¥’¬¥â«¬ (Õÿ≥À¿Ÿ¡‘ 45-49 ÌC) §√à“™’«‘µ§π‰ª°«à“
1,600 §π ªï°àÕππ—Èπ§πÕ‘π‡¥’¬‰¡àπâÕ¬°«à“ 1,000 §π
°Á‡ ’¬™’«‘µ‰ª‡æ√“–§≈◊Ëπ§«“¡√âÕπ π—°«‘∑¬“»“ µ√å‡™◊ËÕ«à“
§≈◊Ëπ§«“¡√âÕπ∑’Ë√ÿπ·√ß‡À≈à“π’È‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫¿“«–‚≈°√âÕπ

π—°«‘∑¬“»“ µ√å™’È«à“ „πÀ≈“¬ ‘∫ªï
À√◊ Õ Õ“®®–‡ªì π √â Õ ¬ªï ¢â “ ßÀπâ “ π’È
ª√“°Ø°“√≥å ≈ ¡øÑ “ Õ“°“»√ÿ π ·√ß
®–‡°‘¥∂’Ë¢÷Èπ π—ËπÀ¡“¬∂÷ß∫∑≈ß‚∑…∑’Ë
Àπ—°Àπ“ “À— ®“°∏√√¡™“µ‘¬—ß√Õ
Õ¬Ÿà „ π«— π ¢â “ ßÀπâ “ ‡«â π ‡ ’ ¬ ·µà «à “
¡πÿ… ¬å®–∑” ‘Ëß∑’Ëµ—«‡Õß∑”‰¥âµ—Èß·µà
«—ππ’È ‡æ◊ËÕ∫√√‡∑“§«“¡√ÿπ·√ß®“°
∏√√¡™“µ‘

¿“æ®“° http:// www.greeceinflames.org

‡¡◊ËÕ§≈◊Ëπ§«“¡√âÕπª°§≈ÿ¡‡°◊Õ∫∑—Ë«¬ÿ‚√ª„πƒ¥Ÿ√âÕπªï 2546
πÕ°®“°§πµ“¬‰ª°«à“ 5 À¡◊πË §π·≈â« ¬—ß¡’‡Àµÿ°“√≥åÀ≈“¬Õ¬à“ß
∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ ‡æ√“–º≈¢Õß§≈◊ËπÕ“°“»√âÕπ ‡™àπ ‰øªÉ“∑’Ë√ÿπ·√ß
∑’‡Ë °‘¥¢÷πÈ ≈à“ ¥ÿ ‡¥◊Õπ ß‘ À“§¡ 2549 „π°√ÿß‡Õ‡∏π å ª√–‡∑»°√’´
¥—ß¿“æ √—∞∫“≈µâÕßÕπÿ¡—µ‘ß∫ª√–¡“≥ 9,400 °«à“≈â“π∫“∑
‡æ◊ËÕ™à«¬‡À≈◊Õ™ÿ¡™π ∏ÿ√°‘® ·≈–ª√–™“™π∑’Ë ‰¥â√—∫º≈°√–∑∫
®“°‰øªÉ“
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§«“¡À≈“°À≈“¬∑“ß™’«¿“æ‰¥â√—∫º≈°√–∑∫
§«“¡®√‘ ß ¡’ Õ ¬Ÿà «à “ „πªí ® ®ÿ ∫— π §«“¡À≈“°À≈“¬¢Õß
— µ «å ªÉ “ ·≈–æ— π ∏ÿå æ◊ ™ „π‚≈° √«¡∑—È ß „πª√–‡∑»‰∑¬
¡’·π«‚πâ¡∂Ÿ°§ÿ°§“¡¡“°Õ¬Ÿà·≈â« “‡Àµÿ‡π◊ËÕß¡“®“°
°“√°√–∑”¢Õß¡πÿ … ¬å À ≈“¬√Ÿ ª ·∫∫ ‡™à π °“√≈à “
‡°‘π¢π“¥ °“√§â“¢“¬ —µ«åªÉ“·≈–æ—π∏ÿåæ◊™ °“√µ—¥‰¡â
∑”≈“¬ªÉ“ ·≈–°“√¢¬“¬™ÿ¡™π ‡ªìπµâπ ·µà®“°π’È‰ª
¿“«–‚≈°√â Õ π®–‡ªì π “‡Àµÿ ”§— ≠ Õ’ ° ª√–°“√Àπ÷Ë ß
∑’Ë §ÿ ° §“¡§«“¡À≈“°À≈“¬¢Õß — µ «å ªÉ “ ·≈–æ— π ∏ÿå æ◊ ™
„π‚≈°

√âÕ¬≈– 12 ¢Õßæ◊Èπ∑’ËªÉ“¡’·π«‚πâ¡®– Ÿ≠À“¬‰ª ‚¥¬
¡’ªÉ“ª√–‡¿∑„À¡à§◊ÕªÉ“·≈âß¡“°‡¢µ√âÕπ (Tropical
Very Dry Forest) ‡°‘¥¢÷Èπ¡“·∑π „π¿“§‡Àπ◊Õ·≈–
¿“§µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ ªÉ“·≈âß‡¢µ√âÕπ (Tropical
Dry Forest) ¡’·π«‚πâ¡∑’Ë®–√ÿ°‡¢â“‰ª·∑π∑’ËªÉ“™◊Èπ„°≈â
‡¢µ√âÕπ (Subtropical Moist Forest) ‡π◊ÕË ß®“°§«“¡™◊πÈ
„πÕ“°“»≈¥≈ß °“√‡ª≈’Ë ¬ π·ª≈ß„πÕß§å ª √–°Õ∫
¢ÕßªÉ“ ∫«°°—∫°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßÕÿ≥ À¿Ÿ¡‘ ª√‘¡“≥
πÈ”Ωπ ·≈–Õß§åª√–°Õ∫∑“ß‡§¡’¢Õß¥‘π·≈–πÈ” ®–
àßº≈°√–∑∫Õ¬à“ß¡“°µàÕ§«“¡À≈“°À≈“¬∑“ß™’«¿“æ
§≥–°√√¡°“√√–À«à“ß√—∞∫“≈«à“¥â«¬°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß „πª√–‡∑»‰∑¬¿“¬„µâ¿“«–‚≈°√âÕπ
¿Ÿ¡‘Õ“°“» (IPCC) √–∫ÿ«à“ √âÕ¬≈– 20-30 ¢Õß —µ«åªÉ“
‚¥¬ √ÿª ‘Ëß∑’Ë®–‡°‘¥µ“¡¡“°—∫¿“«–‚≈°√âÕπ §◊Õ ¿“æ
·≈–æ—π∏ÿåæ◊™®–‡ ’Ë¬ßµàÕ°“√ Ÿ≠æ—π∏ÿå À“°Õÿ≥À¿Ÿ¡‘‚≈°
¿Ÿ¡‘Õ“°“»∑’Ë‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß‰ª àßº≈„Àâ‡°‘¥≈¡øÑ“Õ“°“»∑’Ë
Ÿß¢÷Èπ 1.5-2.5 Õß»“‡´≈‡´’¬ ∑—Èßπ’È‡æ√“–Õÿ≥À¿Ÿ¡‘
º‘¥ª°µ‘ ·≈–¡’·π«‚πâ¡«à“®–¡’§«“¡√ÿπ·√ß∑«’¡“°¢÷Èπ°«à“
∑’Ë Ÿß¢÷Èπ®–¡’º≈°√–∑∫‚¥¬µ√ßµàÕ√–∫∫π‘‡«»¢Õß —µ«å
∑’Ë‡§¬‡ªìπ¡“„πÕ¥’µ ª√“°Ø°“√≥å‡À≈à“π’È ‰¥â·°à πÈ”∑à«¡
·≈–æ◊™À≈“¬™π‘¥
§«“¡·Àâß·≈âß Õÿ≥ À¿Ÿ¡‘‚À¥ (∑—Èß√âÕπ®—¥·≈–Àπ“«®—¥)
§≈◊Ëπ§«“¡√âÕπ æ“¬ÿ ·≈–‰øªÉ“ „π√–¬–¬“« ‘Ëß‡À≈à“π’È
®–¡’º≈∑”„Àâ√–∫∫π‘‡«»„π√–¥—∫∑âÕß∂‘Ëπ‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß‰ª
´÷Ëß®–¡’º≈°√–∑∫‚¥¬µ√ßµàÕ§«“¡À≈“°À≈“¬∑“ß™’«¿“æ
π—°«‘∑¬“»“ µ√å™’È«à“ „πÀ≈“¬ ‘∫ªïÀ√◊ÕÕ“®®–‡ªìπ√âÕ¬ªï
¢â“ßÀπâ“π’È ª√“°Ø°“√≥å≈¡øÑ“Õ“°“»√ÿπ·√ß®–‡°‘¥∂’Ë¢÷Èπ
π—Ë π À¡“¬∂÷ ß ∫∑≈ß‚∑…∑’Ë À π— ° Àπ“ “À— ®“°∏√√¡™“µ‘
¬—ß√ÕÕ¬Ÿà „π«—π¢â“ßÀπâ“ ‡«âπ‡ ’¬·µà«à“¡πÿ… ¬å®–∑” ‘Ëß∑’Ë
µ— « ‡Õß∑”‰¥â µ—È ß ·µà «— π π’È ‡æ◊Ë‘ Õ ∫√√‡∑“§«“¡√ÿ π ·√ß®“°
∏√√¡™“µ‘

„π°√≥’ª√–‡∑»‰∑¬ ·¡â«à“®”π«πæ◊Èπ∑’ËªÉ“Õ“®®–‰¡à¡’
°“√‡ª≈’¬Ë π·ª≈ß¡“°π—°„πÕπ“§µµàÕ‰ªπ’È ·µà°¡Á ‡’ Àµÿº≈
∑’Ë®–‡™◊ËÕ«à“ ¿“¬„µâ¿“«–∑’ËÕÿ≥À¿Ÿ¡‘‚≈°‡æ‘Ë¡¢÷Èπ‡√◊ËÕ¬Ê
Õß§åª√–°Õ∫¢ÕßªÉ“®–‡ª≈’Ë¬π‰ª¡“° ªÉ“„°≈â‡¢µ√âÕπ
(Subtropical Life Zone) ®–¡’æπ◊È ∑’≈Ë ¥≈ß®“°√âÕ¬≈– 50
‡À≈◊Õ√âÕ¬≈– 20-30 ªÉ“‡¢µ√âÕπ (Tropical Life Zone)
„π∫√‘‡«≥¿“§„µâ®–‡æ‘¡Ë ¢÷πÈ ®“°√âÕ¬≈– 45 ‡ªìπ√âÕ¬≈– 80
‡π◊ËÕß®“°‡ªìπ∫√‘‡«≥∑’Ë§“¥«à“®–¡’Ωπ¡“°¢÷Èπ ªÉ“·≈âß
„°≈â‡¢µ√âÕπ (Subtropical Dry Forest) ´÷Ëß§‘¥‡ªìπ
§«“¡∂’Ë¢Õß°“√‡°‘¥¿—¬æ‘∫—µ‘∏√√¡™“µ‘„π√–¥—∫∑’Ë√ÿπ·√ß°«à“ª°µ‘ æ.». 2493-2544
ª√–‡¿∑¿—¬æ‘∫—µ‘
æ“¬ÿ
‰øªÉ“
§≈◊Ëπ¬—°…å
¥‘π∂≈à¡
·¡≈ß√–∫“¥
πÈ”∑à«¡
∑ÿæ¿‘°¢¿—¬
Õÿ≥À¿Ÿ¡‘ Ÿß®—¥
‚√§√–∫“¥
·Àâß·≈âß

2493-2502 2503-2512 2513-2522 2523-2532 2533-2544
59
121
121
207
300
0
4
11
25
54
2
5
2
3
12
11
15
34
63
114
0
1
6
43
13
50
11
170
276
489
0
2
4
11
45
4
10
9
19
70
0
31
44
86
317
0
52
120
177
195

∑’Ë¡“: The Center for Health and Global Environment, Harvard Medical School, 2005.
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‚≈°√âÕπ§◊Õ¿—¬§ÿ°§“¡¡πÿ…¬å
¿— ¬ æ‘ ∫— µ‘ ® “°¿“«–‚≈°√â Õ π∑’Ë ‡ °‘ ¥ ¢÷È π ¡“·≈â « „π√Ÿ ª ¢Õß
ç¿—¬∏√√¡™“µ‘é ®π∂÷ß«—ππ’È ∫«°°—∫°“√§“¥ª√–¡“≥‚¥¬
ºŸâ‡™’Ë¬«™“≠¥â“πµà“ßÊ ‡ªìπÀ≈—°∞“π‡æ’¬ßæÕ∑’Ë®– √ÿª«à“
≈¡øÑ“Õ“°“»∑’Ë√ÿπ·√ß‡æ√“–¿“«–‚≈°√âÕππ—Èπ ‡ªìπ ¿—¬
§ÿ°§“¡µàÕ¡πÿ…¬å „πÀ≈“¬¥â“π ‚¥¬‡©æ“–Õ¬à“ß¬‘Ëß §◊Õ
¥â “ π ÿ ¢ ¿“æÕπ“¡— ¬ ‡»√…∞°‘ ® — ß §¡ √«¡∑—È ß ¥â “ π ‘Ë ß
·«¥≈âÕ¡

„πª√–‡∑»‰∑¬°Á¡’°“√ Ÿ≠‡ ’¬™’«‘µ®“° “‡Àµÿ∑”πÕßπ’È
‡™à π °— π ·µà ¡’ ® ”π«ππâ Õ ¬°«à “ ¥— ß ‡™à π °√≥’ Ω πµ°Àπ— °
®π‡°‘¥πÈ”∑à«¡©—∫æ≈—π·≈–¥‘π∂≈à¡√ÿπ·√ß∑’ËÕ”‡¿Õ∑à“ª≈“
·≈–Õ”‡¿Õ≈—∫·≈ ®—ßÀ«—¥Õÿµ√¥‘µ∂å ‡¡◊ËÕ‡¥◊Õπæƒ…¿“§¡
2549 ¡’ºŸâ‡ ’¬™’«‘µ·≈– Ÿ≠À“¬°«à“ 100 §π ·≈–®—ßÀ«—¥
„°≈â‡§’¬ß §◊Õ ÿ‚¢∑—¬ ·æ√à ≈”ª“ß ·≈– πà“π °Á‰¥â√—∫
º≈°√–∑∫‡™àπ‡¥’¬«°—π ‡Àµÿ°“√≥å§√—ßÈ π’È ∫â“π‡√◊Õπ ≠
Ÿ À“¬
∑—ÈßÀ≈—ß 697 À≈—ß ‡ ’¬À“¬∫“ß à«π 2,970 À≈—ß √“…Æ√
‰¥â√—∫§«“¡‡¥◊Õ¥√âÕπ 352,016 §π ( √ÿª ∂“π°“√≥å
º≈°√–∑∫µàÕ ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬
Õÿ∑°¿—¬ ‚¥¬°√¡ªÑÕß°—π·≈–∫√√‡∑“ “∏“√≥¿—¬ ‡¡◊ÕË «—π∑’Ë
°“√ Ÿ≠‡ ’¬™’«‘µ¢ÕßºŸâ§π‡¡◊ËÕ‡°‘¥‡Àµÿ°“√≥å≈¡øÑ“Õ“°“» 8 ‘ßÀ“§¡ 2549)
√ÿπ·√ß ‡™àπ æ“¬ÿ·√ß°≈â“ πÈ”∑à«¡©—∫æ≈—π À√◊Õ§≈◊Ëπ
§«“¡√â Õ ππ—È π ‡ªì π ‘Ë ß ∑’Ë ‡ ÀÁ π ‰¥â ™— ¥ ‡æ√“–‡ªì π “‡Àµÿ πÕ°‡Àπ◊ Õ ®“°°“√‡ ’ ¬ ™’ «‘ µ ¬— ß ¡’ º ≈°√–∑∫¢Õß°“√
‚¥¬µ√ß∑’Ë ∑ ”„Àâ § π∫“¥‡®Á ∫ ·≈–‡ ’ ¬ ™’ «‘ µ„π‡«≈“∑’Ë ‡ °‘ ¥ ‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¿Ÿ¡‘Õ“°“»µàÕ ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬∑’Ë‡°‘¥µ“¡¡“
‡Àµÿ°“√≥åπ—Èπ ·¡â«à“®–‰¡à¡’µ—«‡≈¢∑’Ë™—¥‡®π‡°’Ë¬«°—∫®”π«π À≈—ß®“°‡Àµÿ°“√≥å√ÿπ·√ßºà“π‰ª·≈â« ·µà —ß§¡‰¡à§àÕ¬‰¥â
§πµ“¬∑—Ë«‚≈°‡π◊ËÕß®“° “‡Àµÿ‡À≈à“π’È ·µà°Á‡™◊ËÕ«à“™’«‘µ µ√–Àπ—°¡“°π—° º≈°√–∑∫∑’Ë ”§—≠„π à«ππ’ÈÕ“®‡°‘¥‰¥â
∑’Ë Ÿ≠‡ ’¬‰ª„π·µà≈–ªï‡π◊ËÕß®“°¿—¬æ‘∫—µ‘‡™àππ’È¡’®”π«π¡“° „π 2 ≈—°…≥– §◊Õ
·≈–‡¡◊Ë Õ §”π÷ ß ∂÷ ß ¢â Õ ‡∑Á ® ®√‘ ß ∑’Ë «à “ ¿— ¬ æ‘ ∫— µ‘ ª √–‡¿∑π’È ¡’
·π«‚πâ¡®–‡°‘¥∂’Ë¢÷Èπ °Áπà“‡™◊ËÕ‰¥â«à“®”π«πºŸâ‡ ’¬™’«‘µ°Á¡’ (1) ‚√§µ‘¥µàÕÀ≈“¬™π‘¥·æ√à√–∫“¥¡“°¢÷Èπ ¿“«–‚≈°
·π«‚πâ¡‡æ‘Ë¡¢÷Èπ¥â«¬‡™àπ°—π ¥—ß‡™àπ ¡’§πµ“¬¡“°°«à“ √âÕπ·≈–Õÿ≥ À¿Ÿ¡‘∑’Ë Ÿß¢÷Èπ ∑”„Àâ ‘Ëß¡’™’«‘µ∑’Ë‡ªìπ æ“À–‚√§
1,200 §π ‡¡◊ËÕæ“¬ÿ‰µâΩÿÉπ∑ÿ‡√’¬πæ—¥∂≈à¡‡¡◊Õß∫‘‚§≈¢Õß µ‘ ¥ µà Õ ∫“ß™π‘ ¥ ‡æ‘Ë ¡ ®”π«π‰¥â ‡ √Á « ®÷ ß ∑”„Àâ ‚ √§·æ√à
ª√–‡∑»øî ≈‘ ª ªî π å „ π‡¥◊ Õ π∏— π «“§¡ 2549 „πª≈“¬ªï ‰¥â ¡ “° ‡™à π ¬ÿ ß ´÷Ë ß ‡ªì π æ“À–‚√§¡“≈“‡√’ ¬ ·≈–
2550 ™“«∫—ß§≈“‡∑»°Áµ“¬‰ª°«à“ 3,000 §π ®“°æ“¬ÿ ‰¢â‡≈◊Õ¥ÕÕ° ·¡≈ß«—π´÷Ëß‡ªìπæ“À–‚√§Õÿ®®“√–√à«ß·≈–
‰´‚§≈π´‘¥√å ¢≥–∑’Ë™“«Õ‘π‡¥’¬π—∫æ—π·≈–™“«¬ÿ‚√ªÕ’° ÕÀ‘«“µ°‚√§ ·≈–ÀπŸ´÷Ëß‡ªìπµ—«π”‚√§©’ËÀπŸ·≈–‚√§Õ◊ËπÊ
π— ∫ À¡◊Ë π §π‡ ’ ¬ ™’ «‘ µ ‡¡◊Ë Õ ‡°‘ ¥ §≈◊Ë π §«“¡√â Õ π√ÿ π ·√ß„π Õ’ ° À≈“¬™π‘ ¥ ‡ªì π µâ π µ— « Õ¬à “ ß∑’Ë „ °≈â µ—«‡√“®–‡ÀÁπ‰¥â
‡™àπ °√≥’∑’Ë‰¢â‡≈◊Õ¥ÕÕ°√–∫“¥„π‡Õ‡™’¬µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâ
ƒ¥Ÿ√âÕπªï 2546
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√«¡∑—Èßª√–‡∑»‰∑¬ √–À«à“ßªï 2549-2550 ‡©æ“–„πªï
2550 π—πÈ ª√–‡∑»‰∑¬¡’ºªŸâ «É ¬‰¢â‡≈◊Õ¥ÕÕ°°«à“ 24,000 √“¬
„π°—¡æŸ™“¡’ºŸâªÉ«¬∑’Ë‡¢â“√—∫°“√√—°…“∂÷ß°«à“ 40,000 √“¬
·≈–‡ ’¬™’«‘µ‰ª°«à“ 400 √“¬ ·¡â®–¡’Õ—µ√“µ“¬‰¡à Ÿß¡“°
·µà ‰ ¢â ‡ ≈◊ Õ ¥ÕÕ°‡ªì π ªí ≠ À“ ÿ ¢ ¿“æ∑’Ë ”§— ≠ Õ¬à “ ßÀπ÷Ë ß
¢Õß‚≈° „π·µà≈–ªï¡’ºŸâªÉ«¬ª√–¡“≥ 50 ≈â“π§π
°“√·æ√à√–∫“¥¢Õß¡“≈“‡√’¬∑’Ë¡’Õ—µ√“ªÉ«¬‡æ‘Ë¡¢÷Èπ∂÷ß 4-5
‡∑à“ À≈—ß‡Àµÿ°“√≥åπÈ”∑à«¡„À≠à „πª√–‡∑»‚¡·´¡∫‘°‡¡◊ËÕ
ªï 2543 °Á‡ªìπÕ’°µ—«Õ¬à“ßÀπ÷ßË ·≈–°√≥’π°’È ÕÁ ∏‘∫“¬‰¥â„π
∑”πÕß‡¥’¬«°—π ‡æ√“–‡¡◊ËÕπÈ”∑’Ë∑à«¡≈¥≈ß πÈ”∑’Ë¬—ß¢—ßÕ¬Ÿà
µ“¡·Õàß‡≈Á°·ÕàßπâÕ¬¡“°¡“¬ °≈“¬‡ªìπ·À≈àß‡æ“–æ—π∏ÿå
¬ÿ ß ∑’Ë ‡ ªì π æ“À–¢Õß‚√§¡“≈“‡√’ ¬ Õ’ ° µ— « Õ¬à “ ßÀπ÷Ë ß §◊ Õ
‡Àµÿ°“√≥åΩπµ°Àπ—°∑’Ë‡¡◊Õß¡ÿ¡‰∫ª√–‡∑»Õ‘ π ‡¥’ ¬ „πªï
2548 ´÷Ëß àßº≈„Àâπ”È ∑à«¡‡°◊Õ∫∑—ßÈ ‡¡◊Õß À≈—ßπÈ”≈¥¡“≈“‡√’¬
·≈–‰¢â‡≈◊Õ¥ÕÕ°√–∫“¥Àπ—° æ√âÕ¡°—∫‚√§∑’Ë¡“°—∫πÈ”Õ◊ËπÊ
Õ’°À≈“¬™π‘¥
πÕ°®“°π’È·≈â« Õÿ≥ À¿Ÿ¡‘∑’Ë Ÿß¢÷Èπ ∑”„Àâ‡™◊ÈÕ‚√§∫“ßÕ¬à“ß
·æ√à‡¢â“‰ª„π∑’Ë∑’Ë‚√§π—Èπ‰¡à‡§¬ª√“°Ø¡“°àÕπ‰¥â √“¬ß“π
°“√»÷°…“¢Õß»Ÿπ¬å»÷°…“ ÿ¢¿“æ°—∫ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡‚≈° ¢Õß
«‘∑¬“≈—¬·æ∑¬»“ µ√å¡À“«‘∑¬“≈—¬Œ“√å«“√å¥√–∫ÿ«“à Õ“°“»
∑’√Ë Õâ π¢÷πÈ ∑”„Àâ¡“≈“‡√’¬·≈–‰¢â‡≈◊Õ¥ÕÕ°·æ√à¢÷Èπ‰ª„πæ◊Èπ∑’Ë
Ÿ ß ¢ÕßÀ≈“¬¿Ÿ ¡‘ ¿ “§ ‡™à π „π·Õø√‘ ° “µ–«— π ÕÕ°
·Õø√‘°“°≈“ß ≈–µ‘πÕ‡¡√‘°“ ·≈–‡Õ‡´’¬ ª°µ‘¬ÿß∑’Ë‡ªìπ
æ“À–¢Õß¡“≈“‡√’¬·≈–‰¢â‡≈◊Õ¥ÕÕ°®–¡’™’«‘µÕ¬Ÿà‰¥â‡©æ“–
„π√–¥—∫§«“¡ Ÿß‰¡à‡°‘π 1,000 ‡¡µ√ ·µà„π™à«ß‡«≈“ 30 ªï
∑’Ëºà“π¡“¡’°“√æ∫¬ÿß‡À≈à“π’È∑’Ë√–¥—∫§«“¡ Ÿß 1,700 ‡¡µ√
„πª√–‡∑»‡¡Á ° ´‘ ‚ ° ·≈– 2,200 ‡¡µ√ „πª√–‡∑»
‚§≈—¡‡∫’¬ ∑—Èßπ’È‡æ√“–¿“«–‚≈°√âÕπ∑”„ÀâÕ“°“»„π∑’Ë Ÿß
ÕÿàπæÕ∑’Ë¬ÿß´÷Ëß‡ªìπæ“À–‚√§®–¡’™’«‘µÕ¬Ÿà·≈–·æ√àæ—π∏ÿå‰¥â

‚√§∑’ËÕ“®·æ√à√–∫“¥‰¥â‡√Á«„π¿“«–‚≈°√âÕπ
¡’À≈“¬‚√§∑’Ë “¡“√∂·æ√à√–∫“¥‰¥â‡√Á«‡¡◊ËÕ¿Ÿ¡‘Õ“°“»
‡ª≈’Ë ¬ π·ª≈ß ‚¥¬‡©æ“–‡¡◊Ë Õ Õÿ ≥ À¿Ÿ ¡‘ · ≈–§«“¡™◊È π
„πÕ“°“»‡æ‘Ë¡¢÷Èπ “‡Àµÿ°Á‡æ√“–Õÿ≥À¿Ÿ¡‘·≈–§«“¡™◊Èπ∑’Ë
‡æ‘Ë ¡ ¢÷È π ∑”„Àâ ‘Ë ß ¡’ ™’ «‘ µ ∑’Ë ‡ ªì π æ“À–¢Õß‚√§‡À≈à “ π’È
·æ√à æ— π ∏ÿå ‰ ¥â ¥’ ∑’Ë „ Àâ ‰ «â „ πµ“√“ßµà Õ‰ªπ’È ‡ ªì π √“¬°“√
‚√§∫“ß™π‘¥ ·≈– ‘Ëß¡’™’«‘µ∑’Ë‡ªìπæ“À–π”‚√§π—ÈπÊ
™◊ËÕ‚√§
°“Ã‚√§
‚√§©’ËÀπŸ
¡‘«√—π∑—¬øí
Œ—πµ“‰«√—
æ‘… ÿπ—¢∫â“
‰¢âÀπŸ°—¥
¡“≈“‡√’¬
‰¢â‡≈◊Õ¥ÕÕ°
‚√§‡∑â“™â“ß
‰¢â ¡ÕßÕ—°‡ ∫
ÕÀ‘«“µ°‚√§/
Õÿ®®“√–√à«ß‡©’¬∫æ≈—π
‰¢â ¡ÕßÕ—°‡ ∫
(π‘ªª“Àå‰«√— )
‰¢â ¡ÕßÕ—°‡ ∫
(‡« µå‰π≈å‰«√— )
‰¢â‡≈◊Õ¥ÕÕ°Õ’‚∫≈“

µ— «åæ“À–π”‚√§
ÀπŸ, °√–µà“¬ªÉ“, °√–√Õ°
ÀπŸ, πÿ ¢— , ‚§, °√–∫◊Õ, °ÿ √, µ— «åª“É Õ◊πË Ê
ÀπŸ
ÀπŸµ“¡∑âÕßπ“
ÿπ—¢, ·¡«, °√–√Õ°, °√–·µ, §â“ß§“«
ÀπŸ
¬ÿß°âπª≈àÕß
¬ÿß≈“¬
¬ÿß‡ ◊Õ, ¬ÿß≈“¬ªÉ“
¬ÿß√”§“≠, π°, ÀπŸ
·¡≈ß«—π
§â“ß§“«, À¡Ÿ
π°, ¬ÿß
≈‘ß™‘¡·ªπ´’, §â“ß§“«, ÀπŸ

∑’Ë¡“: π. √‘π’ ‡√◊ÕßÀπŸ. 2550

∂â “ Õÿ ≥ À¿Ÿ ¡‘ ¢ Õß‚≈° Ÿ ß ¢÷È π µà Õ ‰ª ‚√§‰¢â ‡ ≈◊ Õ ¥ÕÕ°
¡“≈“‡√’¬ ·≈–‚√§∑’Ë¡’ ‘Ëß¡’™’«‘µ‡ªìπæ“À–Õ◊ËπÊ Õ“®®–‡ªìπ
¿—¬§ÿ°§“¡ª√–‡∑»°”≈—ßæ—≤π“·≈–ª√–‡∑»¬“°®π√ÿπ·√ß
¡“°¢÷È π π—Ë π À¡“¬∂÷ ß µâ Õ ß„™â ∑ √— æ ¬“°√¡“°¢÷È π „π°“√
ªÑÕß°—π·≈–√—°…“‚√§‡À≈à“π’È
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(2) ‘Ë ß ·«¥≈â Õ ¡‰¡à ‡ Õ◊È Õ µà Õ °“√¡’ ÿ ¢ ¿“æ∑’Ë ¥’ Õÿ ≥ À¿Ÿ ¡‘
∑’Ë Ÿß¢÷Èπ §«“¡·Àâß·≈âß À√◊ÕΩπ∑’ËÀπ—°‡°‘π¢π“¥π—Èπ ∑”„Àâ
‘Ëß·«¥≈âÕ¡‡ ’¬ ¡¥ÿ≈ „π¿“«–‡™àππ—Èπª√–™“°√°≈ÿà¡‡ ’Ë¬ß
‡™àπ ‡¥Á°·≈–ºŸâ ŸßÕ“¬ÿÕ“®‡®Á∫ªÉ«¬‰¥âßà“¬ §π∑’Ë ÿ¢¿“æ‰¡à¥’
Õ¬Ÿà·≈â«°ÁÕ“®¡’Õ“°“√‡®Á∫ªÉ«¬‰¥â ∑’Ë‡®Á∫ªÉ«¬Õ¬Ÿà·≈â«Õ“®¡’
Õ“°“√Àπ—°¢÷Èπ À√◊Õ‡ ’¬™’«‘µ‰¥â µ—«Õ¬à“ß∑’Ë™—¥‡®π§◊Õ ‡¡◊ËÕ
‡°‘¥§≈◊πË §«“¡√âÕπ (À√◊Õ·¡â·µà„πƒ¥Ÿ√Õâ π∑’ÕË “°“»√âÕπ®—¥Ê)
‡¥Á ° ·≈–ºŸâ Ÿ ß Õ“¬ÿ ¡— ° ®–‡®Á ∫ ªÉ « ¬À√◊ Õ ‡ ’ ¬ ™’ «‘ µ ¡“°°«à “
ª√–™“°√„π«—¬Õ◊Ëπ §≈◊Ëπ§«“¡√âÕπÀ√◊ÕÕ“°“»∑’Ë√âÕπ®—¥π—Èπ
πÕ°®“°∑”„Àâ√à“ß°“¬ Ÿ≠‡ ’¬πÈ”·≈–æ≈—ßß“π‰ª¡“°°«à“
ª°µ‘·≈â« ¬—ß∑”„Àâ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡‡≈«≈ß ¡’ª√‘¡“≥ΩÿÉπ≈–ÕÕß
„πÕ“°“» Ÿß ·≈–§«“¡™◊Èπ„πÕ“°“»µË” ‡ªìπÕ—πµ√“¬µàÕ
√–∫∫À“¬„® ªÕ¥ ·≈–°“√À¡ÿπ‡«’¬π‚≈À‘µ ‡™àπ‡¥’¬«°—∫
§«“¡·Àâß·≈âß ´÷ËßπÕ°®“°¡’Õ—πµ√“¬®“°§«“¡√âÕπ·≈â«
¬—ß∑”„Àâ‡°‘¥‰øªÉ“∑’Ë√ÿπ·√ß·≈–·æ√à‰ª‰¥â°«â“ß¢«“ß ¬“°
·°à°“√§«∫§ÿ¡ §«—π·≈–‡¢¡à“®“°‰øªÉ“‡ªìπÕ—πµ√“¬µàÕ
√–∫∫∑“ß‡¥‘πÀ“¬„® ·≈–∑”„Àâ‡°‘¥§«“¡√–§“¬‡§◊ÕßµàÕµ“
‡™àπ °√≥’∑’Ë‡°‘¥‰øªÉ“√ÿπ·√ßπ“π‡ªìπ‡¥◊ÕπÊ „πª√–‡∑»
Õ‘π‚¥π’‡´’¬‡¡◊ËÕªï 2540-2541 àßº≈„Àâ‡°‘¥§«—πÀπ“·πàπ
·ºàª°§≈ÿ¡‰ª∑—Ë« ∑—Èß„πÕ‘π‚¥π’‡´’¬·≈–ª√–‡∑»„°≈â‡§’¬ß
√«¡∑—ßÈ ¿“§„µâ¢Õßª√–‡∑»‰∑¬¥â«¬ ‡Àµÿ°“√≥å‰øªÉ“§√—ßÈ π—πÈ
∑”„Àâ¡º’ ªŸâ «É ¬‡°’¬Ë «°—∫∑“ß‡¥‘πÀ“¬„®·≈–µ“‡ªìπ®”π«π¡“°
πÕ°®“°π’È §«“¡·Àâß·≈âß¡—°®–‡ªìπÕ—πµ√“¬µàÕ°“√‡°…µ√
´÷Ëß àßº≈„Àâ‡°‘¥°“√¢“¥·§≈πÕ“À“√·≈–¡’º≈°√–∑∫µàÕ
‚¿™π“°“√·≈– ÿ¢¿“æ¢Õßª√–™“™π„π∑’Ë ÿ¥ §√Õ∫§√—«
¬“°®π ‡¥Á°·≈–§π∑’ËÕàÕπ·ÕÕ¬Ÿà·≈â«®–‰¥â√—∫º≈°√–∑∫
Õ¬à“ß¡“° ¥—ß‡™àπ‡Àµÿ°“√≥å§«“¡·Àâß·≈âß„π∫“ß¿Ÿ¡‘¿“§
¢Õß∑«’ª·Õø√‘°“ ∑’Ë°àÕ„Àâ‡°‘¥∑ÿæ¿‘°¢¿—¬„À≠àÀ≈«ß„π
À≈“¬ª√–‡∑» „π™à«ß‡«≈“ 2-3 ∑»«√√…¡“π’È

º≈°√–∑∫¥â“π‡»√…∞°‘® —ß§¡
·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
°“√‡ª≈’Ë ¬ π·ª≈ß¿Ÿ ¡‘ Õ “°“»‡π◊Ë Õ ß®“°¿“«–‚≈°√â Õ π
¡’º≈°√–∑∫∑“ß‡»√…∞°‘®∑—Èß„π√–¬– —Èπ·≈–√–¬–¬“«
µ— « Õ¬à “ ßº≈°√–∑∫„π√–¬– —È π ‡™à π „π°√≥’ πÈ ” ∑à « ¡
„πª√–‡∑»‰∑¬‡¡◊ÕË ªï 2549 §«“¡ ≠
Ÿ ‡ ¬’ ∑’∑Ë “ß°“√√«∫√«¡
§‘¥‡ªìπ®”π«π‡ß‘π ∑’Ë Ÿß¡“° ∂‘µ‘∫Õ°«à“πÈ”∑à«¡„πªïπ—Èπ
æ◊È π ∑’Ë ∑’Ë ‰ ¥â √— ∫ º≈°√–∑∫¡’ 47 ®— ß À«— ¥ ª√–™“™π°«à “
5 ≈â“π§π ®“° 1.4 ≈â“π§√—«‡√◊Õπ ‰¥â√—∫§«“¡‡¥◊Õ¥√âÕπ
·≈–æ◊Èπ∑’Ë∑”°“√‡°…µ√‡ ’¬À“¬°«à“ 5.6 ≈â“π‰√à ¡Ÿ≈§à“
§«“¡‡ ¬’ À“¬∑“ß°“√‡°…µ√ ∂ππÀπ∑“ß ∫â“π‡√◊Õπ√“…Æ√
·≈– ‘Ëß “∏“√≥–Õ◊ËπÊ √«¡·≈â«¡“°°«à“ 3 · π≈â“π∫“∑
§«“¡ Ÿ ≠ ‡ ’ ¬ ∑’Ë ‡ ªì π µ— « ‡ß‘ π „π°√≥’ ‡ Àµÿ ° “√≥å ´÷Ë ß ‡°‘ ¥
„π à«πÕ◊Ëπ¢Õß‚≈° ∂â“ “¡“√∂√«∫√«¡‰¥â‡™◊ËÕ«à“®–‡ªìπ
®”π«π¡À“»“≈ √“¬ß“π¢Õß STERN REVIEW §“¥
ª√–¡“≥«à“ À“°‡√“‰¡à∑”Õ–‰√‡æ◊ËÕ≈¥¿“«–‚≈°√âÕπ‡≈¬
§«“¡ Ÿ≠‡ ’¬∑’Ë®–‡°‘¥¢÷Èπ®“°°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¿Ÿ¡‘Õ“°“»
„π√Ÿª·∫∫µà“ßÊ „π·µà≈–ªï®–¡’¡Ÿ≈§à“‡∑à“°—∫ 5% ¢Õß
º≈‘µ¿—≥±å¡«≈√«¡ª√–™“™“µ‘¢Õß‚≈° (world GDP) ·µà
∂â“√«¡‡Õ“§«“¡‡ ’Ë¬ß·≈–º≈°√–∑∫∑ÿ°™π‘¥‡¢â“¥â«¬·≈â«
§«“¡ Ÿ≠‡ ’¬Õ“®®– Ÿß¢÷Èπ∂÷ß 20% ¢Õßº≈‘µ¿—≥±å¡«≈√«¡
ª√–™“™“µ‘ (µ—«‡≈¢¢Õß∏π“§“√‚≈°√–∫ÿ«“à „πªï 2549 GDP
¢Õß∑—Èß‚≈°¡’¡Ÿ≈§à“‡∑à“°—∫ 48,244,879 ≈â“π¥Õ≈≈“√å)
∑—È ß À¡¥π’È ™’È „ Àâ ‡ ÀÁ π «à “ ¿“«–‚≈°√â Õ π¡’ »— ° ¬¿“æ∑’Ë ® –°à Õ
„Àâ‡°‘¥º≈°√–∑∫∑’Ë¡’¡Ÿ≈§à“¡À“»“≈ ´÷Ëß®–‡ªìπÕÿª √√§
Õ¬à“ß„À≠àÀ≈«ßµàÕ°“√æ—≤π“‡»√…∞°‘®·≈– —ß§¡¢Õß
∑ÿ°ª√–‡∑»„π‚≈° ∂â“ “¡“√∂ª√–À¬—¥∑√—æ¬“°√ «à ππ’È‰¥â
·¡â‡æ’¬ß§√÷Ëß‡¥’¬« ®– “¡“√∂π”¡“≈ß∑ÿπ„π°“√æ—≤π“
¥â“πµà“ßÊ ∑’Ë®–™à«¬≈¥ªí≠À“§«“¡¬“°®π ·≈–∑”„Àâ
§ÿ≥¿“æ™’«‘µ¢Õßª√–™“°√‚≈°¥’¢÷Èπ‰¥â¡“°

‚¥¬ √ÿ ª °“√‡ª≈’Ë ¬ π·ª≈ß¿Ÿ ¡‘ Õ “°“»‡π◊Ë Õ ß®“°¿“«–
‚≈°√â Õ ππ—È π ¡’ º ≈°√–∑∫∑—È ß ‚¥¬µ√ß·≈–‚¥¬Õâ Õ ¡
º≈°√–∑∫‡™à π ∑’Ë ° ≈à “ «¡“¢â “ ßµâ π π—È π ‡ªì π º≈°√–∑∫∑“ß
µàÕ ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õßª√–™“™π
‡»√…∞°‘ ® ∑’Ë ‡ ÀÁ π ‰¥â „ π√–¬– —È π ·µà ¬— ß ¡’ º ≈°√–∑∫Õ◊Ë π Ê
∑’Ë µ “¡¡“„π√–¬–¬“«Õ’ ° ¡“° º≈°√–∑∫‡À≈à “ π’È ¡— ° ®–
ª√–‡¡‘π§à“‡ªìπµ—«‡≈¢µ√ßÊ ‰¥â¬“° ‡æ√“–¡—°®–·ΩßÕ¬Ÿà
„π≈—°…≥–µà“ßÊ ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
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¡“°Õ¬Ÿà·≈â« ∂â“°“√‡ ’¬™’«‘µ‡°‘¥°—∫ ¡“™‘°§√—«‡√◊Õπ
‡¥’¬«°—πÀ≈“¬§π ‡™àπ æàÕ·¡àÀ√◊Õ§π∑’Ë‡ªìπ·√ßß“π
À≈— ° ¢Õß§√— « ‡√◊ Õ π‡ ’ ¬ ™’ «‘ µ‰ªÀ¡¥ ‡À≈◊ Õ ·µà ‡ ¥Á ° Ê
À√◊ÕºŸâ ßŸ Õ“¬ÿ∑™’Ë «à ¬µ—«‡Õß‰¥â‰¡à¡“° (´÷ßË ‡ªìπ‡Àµÿ°“√≥å
∑’Ëæ∫‡ÀÁπ‰¥â‡ ¡Õ) º≈°√–∑∫¬àÕ¡¡’¡“°°«à“‡√◊ËÕß∑“ß
‡»√…∞°‘® ‡æ√“–π’Ë‡ªìπªí≠À“∑“ß —ß§¡„π√–¬–¬“«
(°√≥’ ÷π“¡‘¡’µ—«Õ¬à“ß‡™àππ’È¡“°¡“¬ ·¡â«à“ ÷π“¡‘®–
‰¡à‰¥â‡°‘¥®“°ªí≠À“¿“«–‚≈°√âÕπ°Áµ“¡)

ª√–™“™π·≈– — ß §¡‡ ’ ¬ ‚Õ°“ §«“¡‡ ’ ¬ À“¬
∑√— æ ¬“°√∑’Ë ® –„™â „ π°“√´à Õ ¡·´¡∫â “ π‡√◊ Õ π ·≈–
‘Ëß “∏“√≥–∑’Ë∂Ÿ°∑”≈“¬‰ª‡æ√“–¿—¬æ‘∫—µ‘π—Èπ‰¡àµâÕß
æŸ ¥ ∂÷ ß ·µà § «“¡ Ÿ ≠ ‡ ’ ¬ „π√Ÿ ª ¢Õß°“√‡ ’ ¬ ‚Õ°“
¡—°®–ª√–‡¡‘π‰¥â¬“° ‡™àπ ∂â“Ωπµ°Àπ—° πÈ”∑à«¡
©— ∫ æ≈— π ·≈–¥‘ π ∂≈à ¡ Õ¬à “ ß√ÿ π ·√ß ∑”„Àâ ∂ ππ¢“¥
°“√‡¥‘π∑“ßµ‘¥µàÕ°—∫¿“¬πÕ°‡ªìπ‰ª‰¡à‰¥â ª√–™“™π
ª√– ∫§«“¡≈”∫“° §«“¡™à « ¬‡À≈◊ Õ ‡¢â “‰ª‰¡à ∂÷ ß
§«“¡ Ÿ ≠ ‡ ’ ¬ ‡©æ“–∑“ß‡»√…∞°‘ ® Õ¬à “ ß‡¥’ ¬ «¬à Õ ¡
¡’¡“°·πàπÕπ ‰¡à«à“®–§”π«≥ÕÕ°¡“‡ªìπµ—«‡≈¢‰¥â
À√◊Õ‰¡à‰¥â°Áµ“¡ ¬‘Ëß ∂“π°“√≥å§◊π Ÿà ¿“«–ª°µ‘‰¥â™â“
‡∑à“‰√ §«“¡ Ÿ≠‡ ’¬°Á®–¬‘Ëß¡“°‡∑à“π—Èπ
Õ’°√Ÿª·∫∫Àπ÷ßË §◊Õ °“√‡ ¬’ ‚Õ°“ ∑’®Ë –‰¥âæ≤
— π“µàÕ¬Õ¥
®“° ∂“π–∑’Ë¡’Õ¬Ÿà°àÕπ‡°‘¥¿—¬æ‘∫—µ‘ ‡Àµÿ°“√≥å¿—¬æ‘∫—µ‘
∑“ß∏√√¡™“µ‘ ‡™àπ æ“¬ÿ πÈ”∑à«¡ §«“¡·Àâß·≈âß ¡—°®–
¬—ß§«“¡‡ ¬’ À“¬„Àâ·°à∫“â π‡√◊Õπ ∑√—æ¬å π‘ À√◊Õæ◊™º≈
∑“ß°“√‡°…µ√ ‡ªì π µâ π ‘Ë ß ∑’Ë ‡ ’ ¬ À“¬‰ª‡À≈à “ π—È π
∑”„Àâ§√—«‡√◊ÕπµâÕß„™â∑ÿπ ·√ßß“π ·≈–‡«≈“ ‡æ◊ËÕ
´àÕ¡·´¡ ®”π«πÕ“®®–·µ°µà“ß°—π‰ª ·µà°“√∑’®Ë –µâÕß
¡“´àÕ¡·´¡π—Èπ∑”„Àâ§√—«‡√◊Õπ‡ ’¬‚Õ°“ ∑’Ë®–‰¥â – ¡
∑ÿπÀ√◊Õ∑√—æ¬“°√‡æ‘Ë¡¢÷Èπ §√—«‡√◊Õπ∑’Ë¬“°®πÕ“®À¡¥
‚Õ°“ ‡™àπ π—Èπ‰ª‡≈¬ À√◊ÕÕ“®„™â‡«≈“µ—ÈßÀ≈—°„À¡à
Õ’°π“π ∂â“¿—¬æ‘∫—µ‘∏√√¡™“µ‘‡π◊ËÕß®“°¿“«–‚≈°√âÕπ
‡°‘¥∂’Ë¢÷Èπ ‚Õ°“ ∑’Ë§√—«‡√◊Õπ®–¬°√–¥—∫∞“π–¢Õßµπ
„Àâ¥¢’ π÷È °ÁÕ“®®–‡ªìπ‡√◊ÕË ß¬“°
§«“¡‡ ¬’ À“¬∑“ß ß— §¡ ¿—¬æ‘∫µ— Õ‘ ¬à“ß‡™àπ æ“¬ÿ√πÿ ·√ß
·≈–πÈ”∑à«¡©—∫æ≈—π¡—°∑”„Àâ¡’§π∫“¥‡®Á∫·≈–‡ ’¬™’«‘µ
≈”æ— ß °“√‡ ’ ¬ ™’ «‘ µ ¢Õß ¡“™‘ ° §π„¥§πÀπ÷Ë ß °Á ¡’
º≈°√–∑∫µàÕ‡»√…∞°‘®·≈–§«“¡¡—Ëπ§ß¢Õß§√—«‡√◊Õπ

È‘ π ‡ª≈◊ Õ ß∑√— æ ¬“°√ °“√‡ª≈’Ë ¬ π·ª≈ß¿Ÿ ¡‘ Õ “°“»
∫“ßÕ¬à “ ß¡— ° ∑”„Àâ ‡ °‘ ¥ °“√„™â ∑ √— æ ¬“°√ ‘È π ‡ª≈◊ Õ ß
¡“°°«à“ª°µ‘ ·≈–∑”„Àâ‡°‘¥§«“¡ ≠
Ÿ ‡ ¬’ Õ◊πË Ê µ“¡¡“‰¥â
°“√ π‘È ‡ª≈◊Õß∑√—æ¬“°√∑’®Ë –¡“´àÕ¡·´¡ ß‘Ë ∑’∂Ë °Ÿ ∑”≈“¬
‡ ’ ¬ À“¬‰ªπ—È π ‰¡à µâ Õ ßæŸ ¥ ∂÷ ß ·µà § «“¡ ‘È π ‡ª≈◊ Õ ß
Õ—π‡π◊ÕË ß®“°¡’§«“¡®”‡ªìπ∑’®Ë –µâÕß√—∫¡◊Õ°—∫‡Àµÿ°“√≥å
∑’Ë‡°‘¥¢÷Èππ—Èπ ‡ªìπª√–‡¥Áπ∑’ËµâÕß∂◊Õ«à“¡’§«“¡ ”§—≠
‰¡àπâÕ¬ ‡™àπ „π°√≥’‡°‘¥§≈◊Ëπ§«“¡√âÕπ À√◊Õ‡°‘¥
§«“¡·Àâß·≈âß ¬“«π“π Õ“°“»√âÕπ®—¥¡—°®–∑”„Àâ
¡’°“√„™â°√–· ‰øøÑ“ ßŸ ¡“° ∑—ßÈ „π√–¥—∫§√—«‡√◊Õπ·≈–
„π ”π—°ß“π ¥—ß„π°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ „π√–¬–À≈—ßÊ π’È
Àπâ “ √â Õ π∑’Ë ¡’ Õÿ ≥ À¿Ÿ ¡‘ Ÿ ß ‡ªì π ª√–«— µ‘ ° “√≥å ¡— ° ‡°‘ ¥
∫àÕ¬¢÷Èπ ∑”„Àâª√‘¡“≥°“√„™â°√–· ‰øøÑ“ Ÿß·∫∫
∑”≈“¬ ∂‘ µ‘ Õ ¬Ÿà · ∑∫∑ÿ ° ªï ·≈–‡æ√“–‡Àµÿ π’È ‡ Õß
‡Àµÿ°“√≥å°√–· ‰øøÑ“µ° À√◊Õ‰øøÑ“¥—∫ (brownout
or blackout) ®÷ß‡°‘¥¢÷Èπ∫àÕ¬Ê §«“¡‡ ’¬À“¬®“°
°√–· ‰øøÑ “ ¥— ∫ À√◊ Õ‰øµ°π—È π „π√–¥— ∫ §√— « ‡√◊ Õ π
Õ“®®–‰¡à‡∑à“‰√ ·µà „π√–∫∫°“√º≈‘µ ‡™àπ „π‚√ßß“π
Õÿµ “À°√√¡Õ“®∑”„Àâ‡°‘¥§«“¡‡ ’¬À“¬√ÿπ·√ß‰¥â

¿“æ‡Àµÿ°“√≥åπÈ”∑à«¡∑’Ë®—ßÀ«—¥Õÿµ√¥‘µ∂å ‡¡◊ËÕªï 2549
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°√≥’‡™àπ π’È „π·ßàÀπ÷ËßÕ“®∂◊Õ«à“‡ªìπ°“√ ‘Èπ‡ª≈◊Õß
∑’ËµâÕß®”¬Õ¡ Õ¬à“ßπâÕ¬°Á‡æ◊ËÕ√—°…“ ÿ¢¿“æ ·µà¡Õß
„πÕ’°·ßàÀπ÷ßË ®–‡ÀÁπ«à“ ‡æ√“–¿Ÿ¡Õ‘ “°“»∑’‡Ë ª≈’¬Ë π·ª≈ß
π—È π ‡Õß®÷ ß ∑”„Àâ ¡’ ° “√„™â ∑ √— æ ¬“°√·≈–æ≈— ß ß“π
‘Èπ‡ª≈◊Õß

¿— ¬ §ÿ ° §“¡®“°°“√‡ª≈’Ë ¬ π·ª≈ß
¿Ÿ ¡‘ Õ “°“»∑’Ë ‡ ªì π º≈¢Õß¿“«–
‚≈°√âÕππ—Èπ πÕ°®“°®–‡ªìπ§«“¡
Ÿ≠‡ ’¬∑“ß‡»√…∞°‘®·≈– ÿ¢¿“æ
Õπ“¡—¬‚¥¬µ√ß·≈â« ¬—ß¡’º≈°√–∑∫
√–¬–¬“«∑’Ëµ“¡¡“Õ’°¡“°¡“¬

§«“¡‡ ’ ¬ À“¬µà Õ ‘Ë ß ·«¥≈â Õ ¡ ¿— ¬ æ‘ ∫— µ‘ § √—È ß „À≠à Ê
‚¥¬¡“°¡— ° °à Õ„Àâ ‡ °‘ ¥ §«“¡ Ÿ ≠ ‡ ’ ¬ Õ¬à “ ß¡“°µà Õ
‘Ë ß ·«¥≈â Õ ¡„π√–¥— ∫ ∑â Õ ß∂‘Ë π À√◊ Õ„πæ◊È π ∑’Ë ∑’Ë ‰ ¥â √— ∫
º≈°√–∑∫√ÿ π ·√ß ‡™à π ‡¡◊Ë Õ ‡°‘ ¥ πÈ ” ªÉ “ ‰À≈À≈“°
®“°¿Ÿ‡¢“ (Õ¬à“ß‡™àπ°√≥’µ”∫≈πÈ”°âÕ πÈ”™ÿπ ®—ßÀ«—¥
‡æ™√∫Ÿ √ ≥å ·≈–≈à “ ÿ ¥ ªï 2549 ∑’Ë Õ ”‡¿Õ≈— ∫ ·≈
®—ßÀ«—¥Õÿµ√¥‘µ∂å) °√–· πÈ”∑’Ë√ÿπ·√ß∫«°°—∫¥‘π‚§≈π
π—∫æ—ππ—∫À¡◊Ëπµ—π∑’Ë∂≈à¡≈ß¡“ ®–°«“¥∑”≈“¬ªÉ“‰¡â
∫π‰À≈à ‡ ¢“·≈–∑ÿ ° Õ¬à “ ß∑’Ë ¢ «“ßÀπâ “ ®π√“∫‡√’ ¬ ∫
Àπâ “ ¥‘ π ∂Ÿ ° ™–®πÀ¡¥§«“¡Õÿ ¥ ¡ ¡∫Ÿ √ ≥å ”À√— ∫
°“√‡æ“–ª≈Ÿ° À√◊Õ°√≥’∑’Ë√–¥—∫πÈ”∑–‡≈¢÷Èπ Ÿß ∑”„Àâ
æ◊Èπ∑’Ë™“¬Ωíòß∂Ÿ°πÈ”∑à«¡·≈–§≈◊Ëπ°—¥‡´“–™“¬Ωíòß ¥—ß∑’Ë
°”≈— ß ‡°‘ ¥ ¢÷È π °— ∫ ™“¬Ωíò ß ∑–‡≈¥â “ πÕà “ «‰∑¬ ´÷Ë ß ¡’
√“¬ß“π«à“ ∫“ßæ◊Èπ∑’Ë™“¬Ωíòß∂Ÿ°§≈◊Ëπ°—¥‡´“–À“¬‰ª„π
Õ—µ√“∑’Ë Ÿß°«à“ªï≈– 5 ‡¡µ√ π—∫«à“‡ªìπ ¿“«–«‘°ƒµ
∑—Èßπ’È¬—ß‰¡à√«¡∂÷ßπÈ”∑–‡≈∑’Ë∑à«¡∑’ËÕ¬ŸàÕ“»—¬¢Õß™ÿ¡™π
·∂∫™“¬Ωíòß ‡™àπ ∑’ËÕ”‡¿Õæ√– ¡ÿ∑√‡®¥’¬å ®—ßÀ«—¥
¡ÿ∑√ª√“°“√ ·≈–∑’‡Ë ¢µ∫“ß¢ÿπ‡∑’¬π °√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ‚¥¬ √ÿª ¿—¬§ÿ°§“¡®“°°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¿Ÿ¡‘Õ“°“»
∑’Ë‡ªìπº≈¢Õß¿“«–‚≈°√âÕππ—Èπ πÕ°®“°®–‡ªìπ§«“¡
‡ªìπµâπ
§«“¡ ≠
Ÿ ‡ ¬’ ∑“ß ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡‡À≈à“π’È ‡ªìπ§«“¡ ≠
Ÿ ‡ ¬’
∑’Ëª√–¡“≥§à“¡‘ ‰¥â ·µà∑’Ë·πàÊ §◊Õ ‡¡◊ËÕ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
‰¥â Ÿ≠‡ ’¬‰ª·≈â«°Á¬“°∑’Ë®–∫Ÿ√≥–§◊π Ÿà ¿“æ‡¥‘¡‰¥â
·≈–π’Ë ‰¡à „™à§«“¡ Ÿ≠‡ ’¬‡©æ“–∑“ß‡»√…∞°‘®‡∑à“π—Èπ
·µà ¬— ß ‡ªì π §«“¡ Ÿ ≠ ‡ ’ ¬ ∑“ß — ß §¡·≈–«‘ ∂’ ™’ «‘ µ ¢Õß
™ÿ¡™π¥â«¬ ∑—Èßπ’È ¬—ß‰¡à√«¡∂÷ßº≈°√–∑∫µàÕ‡π◊ËÕßÕ◊ËπÊ
∑’Ë ‡ °‘ ¥ ®“°§«“¡ Ÿ ≠ ‡ ’ ¬ ‘Ë ß ·«¥≈â Õ ¡ ‡™à π ‡¡◊Ë Õ
‘Ë ß ·«¥≈â Õ ¡‡ ’ ¬ ‰ª¬à Õ ¡¡’ º ≈µà Õ ‡π◊Ë Õ ß‰ª∂÷ ß Õπ“¡— ¬
‘Ë ß ·«¥≈â Õ ¡¥â « ¬ ´÷Ë ß À¡“¬∂÷ ß ÿ ¢ ¿“æÕπ“¡— ¬ ¢Õß
ª√–™“™π®–‰¥â√—∫º≈°√–∑∫

Ÿ≠‡ ’¬∑“ß‡»√…∞°‘®·≈– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬‚¥¬µ√ß·≈â«
¬—ß¡’º≈°√–∑∫√–¬–¬“«∑’Ëµ“¡¡“Õ’°¡“°¡“¬ ‡©æ“–
Õ¬à“ß¬‘Ëßº≈°√–∑∫µàÕ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·≈–√–∫∫π‘‡«» ´÷Ëß
‡¡◊ËÕ Ÿ≠‡ ’¬‰ª·≈â«¡—°®–øóôπøŸ§◊π‰¥â¬“° ∑’Ë ”§—≠§◊Õ
°“√ Ÿ ≠ ‡ ’ ¬ ‘Ë ß ·«¥≈â Õ ¡·≈–√–∫∫π‘ ‡ «»π—È π ®–¡’ º ≈
°√–∑∫„À≠àÀ≈«ßµàÕ«‘∂’™’«‘µ¢Õßª√–™“™π ™ÿ¡™π·≈–
— ß §¡ ¥â « ¬‡Àµÿ π’È ¿“«–‚≈°√â Õ π®÷ ß ‡ªì π ¿— ¬ §ÿ ° §“¡
¡πÿ…¬™“µ‘∑’Ë ”§—≠¡“°‡°‘π°«à“∑’Ë§π∑—Ë«‰ª®–§“¥§‘¥
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§«“¡·µ°µà“ß
¿— ¬ æ‘ ∫— µ‘ ® “°≈¡øÑ “ Õ“°“»∑’Ë √ÿ π ·√ßÕ“®°à Õ„Àâ ‡ °‘ ¥ §«“¡
Ÿ≠‡ ’¬∑’Ë·µ°µà“ß°—π¡“° √–À«à“ßª√–‡∑»°”≈—ßæ—≤π“
·≈–ª√–‡∑»∑’Ëæ—≤π“·≈â« ‘Ëß∑’Ë∑”„Àâ‡°‘¥§«“¡·µ°µà“ß
„π‡√◊ËÕßπ’È§◊Õ§«“¡‡¢â¡·¢Áß∑’Ë‰¡à‡∑à“°—π ∑—Èß„π¥â“π‡»√…∞°‘®
—ß§¡ ‡∑§‚π‚≈¬’ ·≈–‚§√ß √â“ßæ◊Èπ∞“π „πª√–‡∑»
°”≈—ßæ—≤π“§«“¡‡ ’¬À“¬ à«π„À≠à®–‡ªìπ ∑—Èß‡√◊ËÕß¢Õß
™’«‘µ ÿ¢¿“æ ·≈–∑√—æ¬å ‘π ·µà „πª√–‡∑»∑’Ëæ—≤π“·≈â«
§«“¡ Ÿ≠‡ ’¬ à«π„À≠à¡—°®–Õ¬Ÿà∑’Ë‡√◊ËÕß‡»√…∞°‘®‡ªìπÀ≈—°
¡’°“√§“¥ª√–¡“≥«à“ æ“¬ÿ∑’Ë¡’§«“¡√ÿπ·√ß¢π“¥‡ŒÕ√‘‡§π
·§∑√‘ π “∑’Ë ∂ ≈à ¡ ‡¡◊ Õ ßπ‘ « ÕÕ√å ≈’ π å „π À√— ∞ Õ‡¡√‘ ° “
‡¡◊Ë Õ ‡¥◊ Õ π ‘ ß À“§¡ 2548 π—È π ∂â “ ‡°‘ ¥ „π∫— ß §≈“‡∑»
°“√ Ÿ≠‡ ’¬™’«‘µÕ¬à“ßπâÕ¬Õ“®®–‡ªìπ‡√◊ÕπÀ¡◊Ëπ ·∑π∑’Ë
®–‡ªìπª√–¡“≥ 1,500 §π Õ¬à“ß∑’Ë‡°‘¥°—∫Õ‡¡√‘°“

∑√— æ ¬å ‘ π à « π¡“°®–¡’ ° “√∑”ª√–°— π ¿— ¬ ‰«â ‡¡◊Ë Õ ‡°‘ ¥
¿—¬æ‘∫—µ‘¢÷Èπ ∑’ËÀπ—°°Á®–°≈“¬‡ªìπ‡∫“‰¥â ‡™àπ „π°√≥’æ“¬ÿ
‡ŒÕ√‘ ‡ §π·§∑√‘ π “∑’Ë ° ≈à “ «·≈â « π—È π §«“¡ Ÿ ≠ ‡ ’ ¬ ∑“ß
‡»√…∞°‘®ª√–¡“≥§√÷ËßÀπ÷Ëß (ª√–¡“≥ 125,000 ≈â“π
¥Õ≈≈“√å) ‰¥â¡’°“√ª√–°—π¿—¬‰«â·≈â« ¢âÕπ’ÈÀ¡“¬§«“¡«à“
”À√— ∫ ª√–‡∑»∑’Ë æ— ≤ π“·≈â « °“√øóô π µ— « À≈— ß ¿— ¬ æ‘ ∫— µ‘
®–‡ªìπ‰ª‰¥â‡√Á«°«à“„πª√–‡∑»°”≈—ßæ—≤π“

‡æ√“–‡Àµÿ∑’Ëº≈°√–∑∫¢Õß°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¿Ÿ¡‘Õ“°“»
¡’¢Õ∫‡¢µ°«â“ß¢«“ß·≈–´—∫´âÕπ¡“° ¥—ß‰¥â°≈à“«¡“·≈â«
°“√ª√–‡¡‘ π §à “ §«“¡‡ ’ ¬ À“¬„¥Ê ‰¡à «à “ ®–‡ªì π µ— « ‡ß‘ π
À√◊Õ‰¡à‡ªìπµ—«‡ß‘π°Áµ“¡ ¡’‚Õ°“ ∑’Ë®–µË”°«à“§«“¡‡ªìπ®√‘ß
·≈–„π¿“æ√«¡·≈â « º≈°√–∑∫¢Õß¿— ¬ æ‘ ∫— µ‘ Õ— π ‡π◊Ë Õ ß
¡“®“°¿“«–‚≈°√âÕπ‡À≈à“π’È‡ªìπ ¿—¬§ÿ°§“¡µàÕ ÿ¢¿“«–
‘Ëß∑’Ë∑”„Àâ·µ°µà“ß°—π¡“°π—Èπ§◊Õ „πª√–‡∑»∑’Ëæ—≤π“·≈â« ¢Õß¡«≈¡πÿ…¬å‚¥¬µ√ß ¡’§«“¡‡ªìπ‰ª‰¥â Ÿß«à“ º≈°√–∑∫
¡’ ° ≈‰°∑’Ë ® –√— ∫ ·√ß°√–∑∫®“°¿— ¬ æ‘ ∫— µ‘ ‰ ¥â ¥’ ° «à “ ∑”„Àâ ‡À≈à “ π’È ® –‡°‘ ¥ ∂’Ë ¢÷È π ·≈–√ÿ π ·√ß¢÷È π µ√“∫„¥∑’Ë ª √‘ ¡ “≥
§«“¡ Ÿ≠‡ ’¬‰¡àÀπ—°Àπ“‡°‘π‰ª „πª√–‡∑»∑’Ëæ—≤π“·≈â« °ä“´‡√◊Õπ°√–®°¬—ß§ß‡æ‘Ë¡¢÷Èπ ·≈–µ√“∫„¥∑’Ëª√Õ∑«—¥
Õÿ≥À¿Ÿ¡‘¢Õß‚≈°¬—ß§ß Ÿß¢÷Èπ‰ª‡√◊ËÕ¬Ê
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®–Õ¬ŸàÕ¬à“ß‰√„π‚≈°√âÕπ
®“°‡√◊ËÕß√“«¢Õß¿“«–‚≈°√âÕπ∑’Ë°≈à“«¡“ ‡√“Õ“®
®–µÕ∫§”∂“¡¢â“ßµâππ’È‰¥âß“à ¬Ê «à“°“√Õ¬Ÿà„π‚≈°√âÕπ
Õ¬à“ßª≈Õ¥¿—¬∑’Ë ÿ¥ §ß‰¡à¡’«‘∏’„¥¥’°«à“°“√‰¡à∑”„Àâ
‚≈°√âÕπ¢÷Èπ°«à“∑’Ë‡ªìπÕ¬Ÿà„π«—ππ’È ·≈–®–¬‘Ëß¥’°«à“π—Èπ
Õ’° ∂â“‡√“ “¡“√∂∑”„ÀâÕÿ≥À¿Ÿ¡‘¢Õß‚≈°≈¥≈ß‰¥â
„π«—π¢â“ßÀπâ“
∑“ß‡¥’¬«∑’Ë®–∑”‡™àπ π—Èπ‰¥â§◊Õ µâÕß≈¥°“√ª≈àÕ¬
°ä“´‡√◊Õπ°√–®°≈ß ·≈–‡√“µâÕß‡√‘Ë¡‡¥’Î¬«π’È
π— ° «‘ ∑ ¬“»“ µ√å‡ ™◊ËÕ «à“ ∂â“‚≈°≈¥°“√ª≈à Õ ¬°ä “ ´‡√◊ Õ π
°√–®°≈ß‰¥â Õ ¬à “ ßπâ Õ ¬√â Õ ¬≈– 60 ¢Õß∑’Ë ª ≈à Õ ¬°— π Õ¬Ÿà
„πªí®®ÿ∫π— (À√◊Õ∫“ß∑’Õ“®®–µâÕß≈¥∂÷ß√âÕ¬≈– 75 ¥â«¬´È”)
¿“¬„π 40-50 ªï¢â“ßÀπâ“π’È ‚Õ°“ ∑’Ë®–µ√÷ß°ä“´‡√◊Õπ
°√–®°‰«â ‰¥â „π√–¥—∫∑’Ë‡∑’¬∫‡∑à“°—∫§“√å∫Õπ‰¥ÕÕ°‰´¥å
550 ppm °Á‡ªìπ‰ª‰¥â ·µà∂÷ß·¡â«à“®– “¡“√∂∑”‰¥â ”‡√Á®
µ“¡π’È Õÿ ≥ À¿Ÿ ¡‘ ‚ ≈°°Á ¬— ß ¡’ ‚ Õ°“ ®–‡æ‘Ë ¡ ¢÷È π √–À«à “ ß
2-5 Õß»“‡´≈‡´’¬ ´÷Ëß°Á¬—ßπ—∫«à“‡ªìπ°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß
¿Ÿ¡‘Õ“°“»∑’Ë√ÿπ·√ßÕ¬Ÿà¥’ ¥—ßπ—Èπ ‡ªÑ“À¡“¬∑’Ëæ÷ßª√– ß§å
®÷ß‰¡à¡’Õ–‰√¥’‰ª°«à“µâÕß≈¥°ä“´‡√◊Õπ°√–®°≈ß„Àâ‰¥â¡“°
·≈–‡√Á « ¢÷È π ¢â Õ π’È À ¡“¬∂÷ ß «à “ ‡√“®–µâ Õ ß¡’ ° “√ª√— ∫ µ— «
Õ¬à“ß®√‘ß®—ß Õ¬à“ßπâÕ¬°Á„π 2 ¥â“πµàÕ‰ªπ’È§◊Õ „π¥â“π
°“√¥”√ß™’«‘µª√–®”«—π µ—Èß·µà√–¥—∫∫ÿ§§≈·≈–§√—«‡√◊Õπ
‰ª®π∂÷ß√–¥—∫™ÿ¡™π °—∫„π¥â“π ç‚§√ß √â“ß„π√–¥—∫
—ß§¡é ´÷Ëß®–‡ªìπªí®®—¬ àß‡ √‘¡„Àâ°“√¥”√ß™’«‘µª√–®”«—π
∑’Ë‡ªìπ¡‘µ√°—∫ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡‡ªìπ‰ª‰¥âÕ¬à“ß¬—Ëß¬◊π

‡ªÑ“À¡“¬∑’Ëæ÷ßª√– ß§å
®÷ß‰¡à¡’Õ–‰√¥’‰ª°«à“
µâÕß≈¥°ä“´‡√◊Õπ°√–®°
≈ß„Àâ‰¥â¡“°·≈–‡√Á«¢÷Èπ
Õ¬ŸàÕ¬à“ß‡ªìπ¡‘µ√°—∫ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
∂‘µ‘∫Õ°«à“ ª√–¡“≥√âÕ¬≈– 16 ¢Õß°ä“´‡√◊Õπ°√–®°
∑’Ë¡’Õ¬Ÿà „π‚≈°‡«≈“π’È¡“®“°Õ“§“√∫â“π‡√◊Õπ °“√°”®—¥
¢Õß‡ ’ ¬ ·≈–‡º“º≈“≠æ≈— ß ß“π„π°‘ ® °√√¡πÕ°¿“§
°“√º≈‘ µ ·µà ∂â “ √«¡¥â “ π°“√§¡π“§¡¢π à ß ´÷Ë ß ª≈à Õ ¬
°ä“´‡√◊Õπ°√–®°√“«√âÕ¬≈– 14 ‡¢â“‰ª¥â«¬·≈â« °Á®–
‡ªìπª√‘¡“≥°ä“´‡√◊Õπ°√–®°∂÷ß√âÕ¬≈– 30 ·¡â«à“ª√‘¡“≥
‡°◊Õ∫ 1 „π 3 π’È®–‰¡à ‰¥â‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√¥”‡π‘π™’«‘µ
ª√–®”«—π¢Õß§π‡√“∑—ÈßÀ¡¥ ·µà∂â“≈¥ à«ππ’È≈ß‰¥â °Á®–¡’
º≈™à«¬∫√√‡∑“‚≈°√âÕπ‰¥â „π√–¥—∫Àπ÷Ëß

110

51-03-013_090-119 new20_J.indd 110

3/20/08 6:54:07 PM

À—«„®¢Õß°“√Õ¬ŸàÕ¬à“ß‡ªìπ¡‘µ√
°—∫ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡π—ÈπÕ¬Ÿà∑’Ë°“√∫√‘‚¿§
Õ¬à“ß‡√’¬∫ßà“¬ ≈¥°“√∫√‘‚¿§
∑’øË ¡ÿÉ ‡øóÕ¬≈ß
§”∂“¡§◊ Õ ‡ªì π ‰ª‰¥â ‡ æ’ ¬ ß„¥∑’Ë ® –≈¥°ä “ ´‡√◊ Õ π°√–®°
à « ππ’È ≈ ß„Àâ ¡ “°∑’Ë ÿ ¥ ‚¥¬‰¡à „ Àâ ¡’ º ≈°√–∑∫µà Õ °“√
¥”‡π‘π™’«‘µª√–®”«—πµ“¡ª°µ‘¢Õß‡√“¡“°π—° §”µÕ∫§◊Õ
‡ªìπ‰ª‰¥â ·¡â«à“„π∫“ß‡√◊ËÕß‡√“Õ“®®–µâÕß çÕÕ°·√ßé
À√◊Õ„™â§«“¡æ¬“¬“¡¡“°ÀπàÕ¬°Áµ“¡
‡π◊Ë Õ ß®“°°‘ ® °√√¡·∑∫∑ÿ ° Õ¬à “ ß∑’Ë ‡ √“∑” ‰¡à «à “ ®–‡ªì π
°“√º≈‘µÀ√◊Õ°“√∫√‘‚¿§ ‰¡à«à“®–‡ªìπ°‘®°√√¡„π§√—«‡√◊Õπ
„π ∂“π∑’∑Ë ”ß“π „π°“√‡¥‘π∑“ß À√◊Õ„π°“√æ—°ºàÕπÀ¬àÕπ„®
°Áµ“¡ ≈â«π·µà “¡“√∂∑‘Èß√àÕß√Õ¬∑’Ë‡ªìπ°ä“´‡√◊Õπ°√–®°
‰«â ‰¥â∑—Èßπ—Èπ ‰¡à™π‘¥„¥°Á™π‘¥Àπ÷Ëß ‰¡à¡“°°ÁπâÕ¬ ¥—ßπ—Èπ
§”µÕ∫∑’Ë¥’∑’Ë ÿ¥ §◊ÕµâÕß¥”√ß™’«‘µª√–®”«—π ∑’Ë‡√’¬∫ßà“¬
∑‘ßÈ √àÕß√Õ¬∑’‡Ë ªìπ°ä“´‡√◊Õπ°√–®°‰«âπÕâ ¬∑’Ë ¥ÿ ‡∑à“∑’®Ë –∑”‰¥â
π—Ëπ§◊ÕµâÕßÕ¬ŸàÕ¬à“ß‡ªìπ¡‘µ√°—∫ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
À—«„®¢Õß°“√Õ¬ŸàÕ¬à“ß‡ªìπ ¡‘µ√°—∫ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡π—Èπ Õ¬Ÿà∑’Ë
°“√∫√‘‚¿§Õ¬à“ß‡√’¬∫ßà“¬ ≈¥°“√∫√‘‚ ¿§∑’ËøÿÉ¡‡øóÕ¬≈ß
(reduce) π”¢Õß„™â∑’Ë¬—ßæÕ„™â‰¥â°≈—∫¡“„™â „À¡à (reuse)
¬◊ ¥ Õ“¬ÿ ¢ Õß ‘Ë ß ¢Õß‡§√◊Ë Õ ß„™â ¥â « ¬°“√∫”√ÿ ß ´à Õ ¡·´¡
„ÀâÕ¬Ÿà „π ¿“æ∑’Ë „™â°“√‰¥âπ“πÊ (repair) ·ª√√Ÿª ‘Ëß¢Õß
‡§√◊ËÕß„™â∑’ËÀ¡¥ ¿“æ·≈â«„Àâ „™âª√–‚¬™πåÕ¬à“ßÕ◊Ëπ‰¥âÕ’°
(recycle) ª√–°“√ ”§—≠®–µâÕß∫√‘‚¿§Õ¬à“ß¡’ µ‘ √Ÿâ∑—π
§«“¡Õ¬“°¢Õßµ—«‡√“‡Õß ·≈–√Ÿ∑â π— ‡≈àÀ°å ≈¢Õß°“√‚¶…≥“
‘π§â“∑’Ë≈àÕ„Àâ‡√“Õ¬“° ¡’‡Àµÿº≈·≈–¬—∫¬—Èß§«“¡Õ¬“°
∑’Ë‡°‘πæÕ¥’ (restrain) «‘∏’°“√‡™àπ∑’Ë°≈à“«π’È (®–‡√’¬°ßà“¬Ê
«à“ «‘∏’°“√ 5R °Á‰¥â) πÕ°®“°®–≈¥°ä“´‡√◊Õπ°√–®°
∑’Ë ‡ ªì π µ— « °“√∑”„Àâ ‚ ≈°√â Õ π‰¥â · ≈â « ¬— ß ª√–À¬— ¥ ‡ß‘ π
„π°√–‡ªÜ “ ‡√“¥â « ¬ ·≈–«‘ ∏’ π’È “¡“√∂ªØ‘ ∫— µ‘ ‰ ¥â ∑— π ∑’
‚¥¬‡©æ“–„π√–¥—∫∫ÿ§§≈·≈–√–¥—∫§√—«‡√◊Õπ
∂â “ ®–∑”‡™à π π—È π „Àâ ”‡√Á ® ‡√“®”‡ªì π µâ Õ ß √â “ ß§«“¡
µ√–Àπ— °„π¿— ¬ §ÿ ° §“¡¢Õß¿“«–‚≈°√â Õ πÕ¬à “ ß®√‘ ß ®— ß
‡æ◊Ë Õ à ß ‡ √‘ ¡ ”π÷ ° „π§«“¡ — ¡ æ— π ∏å √ –À«à “ ß¡πÿ … ¬å °— ∫
‘Ë ß ·«¥≈â Õ ¡ ‡©æ“–Õ¬à “ ß¬‘Ë ß §«“¡ — ¡ æ— π ∏å √ –À«à “ ß

≈¥°ä“´‡√◊Õπ°√–®° ‡√‘Ë¡µâπ∑’Ëµ—«‡√“
¡’À≈“¬«‘∏∑’ ·’Ë µà≈–§π ·µà≈–∫â“π ®–™à«¬≈¥°ä“´‡√◊Õπ°√–®°
‰¥â ¢âÕ‡ πÕ·π–µàÕ‰ªπ’È‡ªìπµ—«Õ¬à“ßßà“¬Ê ∑’Ë‡√“∑ÿ°§π
“¡“√∂∑”‰¥â ‚¥¬·∑∫‰¡àµâÕß≈ß∑ÿπ ·≈–‰¡àµâÕß„™â§«“¡
æ¬“¬“¡¡“°π—° ∂â“§π à«π„À≠à∑”°—π ¡Ë”‡ ¡Õ®π‡ªìπ
ª°µ‘π‘ —¬ ¿“«–‚≈°√âÕπ°Á‰¡à„™à‡√◊ËÕß∑’Ëπà“°≈—«
ë ª≈Ÿ°∫â“π„ÀâÕ“°“»∂à“¬‡∑‰¥â¥’ ∑“ ’ÕàÕπ‡æ◊ËÕ –∑âÕπ
§«“¡√âÕπ®“°µ—«∫â“π·≈–„Àâ· ß «à“ß ≈¥°“√„™â‰øøÑ“
‡æ◊ËÕ„Àâ§«“¡ «à“ß
ë ∂â“¡’∑’Ë ª≈Ÿ°µâπ‰¡â„π∫√‘‡«≥∫â“π ·≈–„π™ÿ¡™π„Àâ¡“°Ê
‡æ◊ÕË ™à«¬≈¥§«“¡√âÕπ ·≈–¥Ÿ¥´—∫°ä“´§“√å∫Õπ‰¥ÕÕ°‰´¥å
´÷Ëß‡ªìπµ—«°“√„À≠à∑’Ë∑”„Àâ‚≈°√âÕπ
ë ª√–À¬— ¥‰ø „™â ‡ §√◊Ë Õ ß„™â ‰ øøÑ “ ∑’Ë ¡’ © ≈“°ª√–À¬— ¥‰ø
‡∫Õ√å 5 „™âÀ≈Õ¥ª√–À¬—¥‰ø ªî¥‰ø·≈–‡§√◊ËÕß„™â‰øøÑ“
‡¡◊ËÕ„™âß“π·≈â« ·≈–§«√∂Õ¥ª≈—Í°¥â«¬∑ÿ°§√—Èß‡¡◊ËÕ‰¡à „™â
ß“π µ—ÈßµŸâ‡¬Áπ„π∑’ËÕ“°“»∂à“¬‡∑¥’ À¡—Ëπ≈–≈“¬πÈ”·¢Áß
„πµŸâ‡¬Áπ¥â«¬ ∂â“„™â‡§√◊ËÕßª√—∫Õ“°“»§«√‡≈◊Õ°¢π“¥∑’Ë
‡À¡“– ¡°—∫ÀâÕß µ—ÈßÕÿ≥À¿Ÿ¡‘∑’Ë 25 Õß»“‡´≈‡´’¬ ·≈–
À¡—Ëπ∑”§«“¡ –Õ“¥‡§√◊ËÕßª√—∫Õ“°“»
ë ª√–À¬—¥πÈ” Õ¬à“ª≈àÕ¬„ÀâπÈ”√—Ë«·¡â‡æ’¬ß‡≈Á°πâÕ¬ „™â
ÿ¢¿—≥±åª√–À¬—¥πÈ” ∂â“‡ªìπ‰ª‰¥â „™âΩí°∫—«Õ“∫πÈ”·∑π
°“√„™â¢—πµ—°Õ“∫ ‡æ√“–ª√–À¬—¥πÈ”°«à“ Õ¬à“‡ªî¥πÈ”∑‘Èß
‰«â ¢ ≥–·ª√ßøí π À√◊ Õ‚°πÀπ«¥ ∂â “ „™â ‡ §√◊Ë Õ ß´— ° ºâ “
§«√‡≈◊Õ°·∫∫∑’Ëª√–À¬—¥πÈ”
ë „™â‡ ◊ÈÕºâ“∑’Ë‡À¡“–°—∫Õ“°“»‡æ◊ËÕ≈¥°“√„™âæ—¥≈¡À√◊Õ
‡§√◊ËÕßª√—∫Õ“°“»
ë „™â∂ÿßºâ“À√◊Õµ–°√â“·∑π∂ÿßæ≈“ µ‘° „™â¿“™π–∑’Ë∑”®“°
«— ¥ÿ∏√√¡™“µ‘·∑π¿“™π–∑’Ë∑”¥â«¬æ≈“ µ‘°À√◊Õ‚ø¡
ë ‡≈◊Õ°√—∫ª√–∑“πÕ“À“√∑’Ë¡’°√–∫«π°“√º≈‘µπâÕ¬ ‡™àπ
Õ“À“√ ¥ ≈¥Õ“À“√°√–ªÜÕß ¥◊Ë¡πÈ”‡ª≈à“·∑ππÈ”Õ—¥≈¡
‡æ◊ËÕ≈¥æ≈—ßß“π„π°“√º≈‘µ·≈–‡æ◊ËÕ ÿ¢¿“æ
ë ‡≈◊Õ°„™âº≈‘µ¿—≥±å∑’Ë‡ªìπ¡‘µ√°—∫ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ °àÕ„Àâ‡°‘¥
¢¬–·≈–¢Õß‡ ’¬∑’Ë ≈“¬µ—«‰¥âßà“¬
ë Õ¬à“´◊ÈÕ¢Õß„™âµ“¡„®µ—«‡Õß §«√´◊ÈÕµ“¡§«“¡®”‡ªìπ
Õ¬à“„Àâµ—«‡Õß‡ªìπ‡À¬◊ËÕ°“√‚¶…≥“ ‘π§â“
ë ‡¥‘π∑“ß¥â«¬√–∫∫¢π àß “∏“√≥–·∑π°“√„™â√∂¬πµå
à«πµ—« ∂â“‡ªìπ‰ª‰¥â ‡¥‘πÀ√◊Õ„™â√∂®—°√¬“π·∑π°“√„™â
æ“Àπ–∑’Ë „™â‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß ∂â“„™â√∂ À¡—Ëπµ√«®·≈–∫”√ÿß
√— ° …“ ¿“æ‡§√◊Ë Õ ß¬πµå „™â ‡ ™◊È Õ ‡æ≈‘ ß ∑’Ë ª ≈à Õ ¬°ä “ ´
‡√◊Õπ°√–®°πâÕ¬ ‡™àπ ‰∫‚Õ¥’‡´≈ À√◊Õ·°ä ‚´ŒÕ≈å
‰¡à§«√¢—∫√∂‡√Á«‡°‘π 90 °‘‚≈‡¡µ√µàÕ™—Ë«‚¡ß
ë §—¥·¬°¢¬–°àÕπ∑‘Èß ‘Ëß‰Àπ∑’ËæÕπ”¡“„™â „À¡à‰¥âÕ¬à“∑‘Èß
∂â“‰¡à „™â‡Õß§«√∫√‘®“§„Àâ§πÕ◊Ëπ ¥—¥·ª≈ß¢Õß∑’ËÀ¡¥
¿“æ·≈â«‡æ◊ËÕ„™âª√–‚¬™πåÕ¬à“ßÕ◊Ëπ∂â“‡ªìπ‰ª‰¥â
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∑’Ë¡“: www.thaicycling.com √«¡æ≈¢’Ë®—°√¬“π∑“ß‰°≈ ≈¥‚≈°√âÕπ

∑’Ë¡“: www.baandin.org

∫â“π¥‘πµ—«Õ¬à“ßÕ—πÀπ÷Ëß¢Õß∑“ß‡≈◊Õ°
‡√◊ËÕß∑’ËÕ¬ŸàÕ“»—¬

°“√°√–∑”¢Õß‡√“·µà≈–§π°—∫ª√‘¡“≥°ä“´‡√◊Õπ°√–®° „Àâ ° “√¥”‡π‘ π ™’ «‘ µ –¥«° ∫“¬¢÷È π °Á ¡— ° ®–°à Õ„Àâ ‡ °‘ ¥
´÷Ë ß ‡ª√’ ¬ ∫‡ ¡◊ Õ π√Õ¬°√√¡∑’Ë ® –¬â Õ π¡“∑”≈“¬‡√“‰¥â °ä“´‡√◊Õπ°√–®°¡“°¥â«¬ ¥—ßπ—Èπ ç™ÿ¡™π «π°√–· é
„π«—π¢â“ßÀπâ“
∑’Ë ≈ ¥°“√æ÷Ë ß æ‘ ß ‡∑§‚π‚≈¬’ ®÷ ß ‡ªì π ™ÿ ¡ ™π∑’Ë æ÷ ß ª√“√∂π“
„π¿“«–‚≈°√â Õ π ªí ® ®ÿ ∫— π ™ÿ ¡ ™πª√–‡¿∑π’È ¬— ß ¡’ ‰ ¡à ¡ “°
§«“¡µ√–Àπ—°‡™àπ π’È§«√®–‰¥â√—∫°“√ àß‡ √‘¡„Àâ‡¢â¡¢âπ ·µà °Á æ Õ®–‡√‘Ë ¡ ‡ÀÁ π ‰¥â „ π√Ÿ ª ·∫∫µà “ ßÊ æÕ ¡§«√
·≈–¡’ æ ≈— ß ¡“°æÕ∑’Ë ® –ª√— ∫ ‡ª≈’Ë ¬ π«‘ ∂’ ™’ «‘ µ ¢Õß‡√“‰¥â µ—«Õ¬à“ß‡™àπ „πª√–‡∑»‰∑¬¡’™ÿ¡™πÕ‚»° ™ÿ¡™π‡°…µ√
Õ¬à“ßπâÕ¬°Á„π‡√◊ËÕß°“√∫√‘‚ ¿§ «—≤π∏√√¡∫√‘‚ ¿§π‘¬¡ Õ‘π∑√’¬å ·≈–™ÿ¡™πæ÷Ëßµπ‡Õß∑’Ë¡’™◊ËÕÕ¬à“ßÕ◊ËπÕ’°∫“ß·Ààß
∑’Ë ‡ πâ π §«“¡À√Ÿ À √“øÿÉ ¡ ‡øó Õ ¬·≈–°“√„™â æ ≈— ß ß“π¡“°Ê ´÷Ëß¡’Õ¬Ÿà „πÀ≈“¬æ◊Èπ∑’Ë ‡°◊Õ∫∑—ÈßÀ¡¥¢Õß™ÿ¡™πª√–‡¿∑π’È
§◊Õµ—«°“√∑’Ëπ”‰ª Ÿà°“√‡æ‘Ë¡°ä“´‡√◊Õπ°√–®°‚¥¬‰¡à®”‡ªìπ ‡ªìπ™ÿ¡™π¢π“¥‡≈Á° ·≈–Õ¬Ÿà „π™π∫∑ „π À√—∞Õ‡¡√‘°“
°“√∫√‘ ‚ ¿§‡™à π π—È π §«√®–∂Ÿ ° ®”°— ¥ ·≈–·∑π∑’Ë ¥â « ¬ ·≈–„π¬ÿ ‚ √ª∫“ßª√–‡∑»°Á ¡’ ™ÿ ¡ ™πª√–‡¿∑π’È ‡ ™à π °— π
°“√∫√‘ ‚ ¿§∑’Ë ‡ ªì π ¡‘ µ √°— ∫ ‘Ë ß ·«¥≈â Õ ¡ ´÷Ë ß §«√‡ªì π µ—«Õ¬à“ß‡™àπ ™ÿ¡™πÕ“¡‘™ (Amish) ‡ªìπµâπ „π “√–
∫√√∑—¥∞“π„À¡à¢Õß°“√¥”‡π‘π™’«‘µ„π —ß§¡‚≈°√âÕπ
”§—≠·≈â«™ÿ¡™π‡™àππ’ÈÕ“®®—¥«à“‡ªìπ ç™ÿ¡™π∑“ß‡≈◊Õ°é
„π√–¥— ∫ ™ÿ ¡ ™π ®”‡ªì π µâ Õ ß¡’ ° “√√«¡æ≈— ß ·≈–°“√®— ¥ „π¬ÿ§‚≈°√âÕπ∑’Ë§«√ π—∫ πÿπ

Õß§å ° √∑’Ë ¬÷ ¥ ∂◊ Õ °“√Õ¬Ÿà Õ ¬à “ ß‡ªì π ¡‘ µ √°— ∫ ‘Ë ß ·«¥≈â Õ ¡
‡ªìπÕÿ¥¡°“√≥å ”§—≠ „π¥â“πÀπ÷ËßÕÿ¥¡°“√≥åπ’È®–µâÕß
∂à “ ¬∑Õ¥ÕÕ°¡“„π√Ÿ ª ¢Õß¡“µ√°“√ª°ªÑ Õ ß¥Ÿ · ≈
‘Ëß·«¥≈âÕ¡ Õ’°¥â“πÀπ÷ËßÕ“® –∑âÕπÕÕ°¡“„π√Ÿª¢Õß
¡“µ√°“√≈¥°“√æ÷Ëßæ“‡∑§‚π‚≈¬’‚¥¬‰¡à®”‡ªìπ

°“√ª°ªÑÕß¥Ÿ·≈ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡‚¥¬™ÿ¡™ππ—Èπ ‡ªìπ¡“µ√°“√
∑’Ë ‡ ’ ¬ §à “ „™â ®à “ ¬πâ Õ ¬·µà ¡’ ª √– ‘ ∑ ∏‘ ¿ “æ„π°“√™à « ¬≈¥
°ä“´‡√◊Õπ°√–®°‰¥â¡“° ‡™àπ °“√√—°…“ªÉ“‰¡â∑’Ë¡’Õ¬Ÿà‰¡à „Àâ
∂Ÿ°∑”≈“¬ ·≈–°“√ª≈Ÿ°ªÉ“‡æ◊ËÕ¢¬“¬æ◊Èπ∑’Ë∑’Ë®–™à«¬¥Ÿ¥´—∫
§“√å∫Õπ‰¥ÕÕ°‰´¥å ∑—Èß„π∑’Ë “∏“√≥–·≈–„π‡¢µ™ÿ¡™π
√«¡∂÷ß°“√≈¥·≈–°“√®—¥°“√¢¬–·≈–¢Õß‡ ’¬„π™ÿ¡™π
¥â«¬«‘∏’°“√∑’Ë „™â‡∑§‚π‚≈¬’µË” ‡ªìπµâπ ™ÿ¡™π∑’Ë‡¢â¡·¢Áß
„π‡√◊Ë Õ ß‡À≈à “ π’È § «√‰¥â √— ∫ °“√ à ß ‡ √‘ ¡ π— ∫ πÿ π ®“°√— ∞
Õ¬à“ß®√‘ß®—ß
°“√‡ªìπ™ÿ¡™π∑’Ëæ÷Ëß‡∑§‚π‚≈¬’πâÕ¬ Õ“®®–¥Ÿ ÿ¥‚µàß·≈–
«π°√–· ·µà‡π◊ËÕß®“°‡∑§‚π‚≈¬’ à«π„À≠à·¡â®–™à«¬

Õÿ¥¡°“√≥åÀ≈—°¢Õß™ÿ¡™π∑“ß‡≈◊Õ°‡À≈à“π’ÈÕ“®®–‰¡à „™à
‡√◊ËÕß°“√≈¥¿“«–‚≈°√âÕπµ√ßÊ ·µà°“√¥”√ß™’«‘µ·∫∫
‡√’ ¬ ∫ßà “ ¬„π™ÿ ¡ ™π‡À≈à “ π’È ¡’ º ≈‚¥¬µ√ßµà Õ °“√≈¥°ä “ ´
‡√◊ Õ π°√–®° Õÿ ¥ ¡°“√≥å π—È π Õ“®¡’ À ≈“°À≈“¬ ‡™à π
‡ªì π Õÿ ¥ ¡°“√≥å ∑ “ß»“ π“ Õÿ ¥ ¡°“√≥å ° “√æ— ≤ π“
∑“ß‡≈◊Õ° À√◊Õ§«“¡µâÕß°“√√◊ÈÕøóôπ«‘∂’™’«‘µ∑’ËÕ¬Ÿà „°≈â™‘¥
·≈–‡ªì π ¡‘ µ √°— ∫ ∏√√¡™“µ‘ ¥— ß ∑’Ë ‡ §¬¡’ „ πÕ¥’ µ ·µà ‰ ¡à «à “
®–¬÷¥∂◊ÕÕ–‰√‡ªìπÕÿ¥¡°“√≥å ·°àπ·°π¢Õß°“√¥”‡π‘π
™’ «‘ µ ¢Õß™ÿ ¡ ™π‡À≈à “ π’È °Á §◊ Õ °“√æ÷Ë ß µπ‡Õß„Àâ ¡ “°·≈–
æ÷Ë ß ‡∑§‚π‚≈¬’ ∑’Ë °à Õ„Àâ ‡ °‘ ¥ ¡≈æ‘ … ·≈–∑’Ë ∑ ”„Àâ ¡ πÿ … ¬å
°≈“¬‡ªìπ∑“ ¢Õß‡∑§‚π‚≈¬’ „ÀâπâÕ¬≈ß à«π°“√∫√‘‚¿§
°Á ‡ πâ π °“√ª√–À¬— ¥ ·≈–§«“¡‡√’ ¬ ∫ßà “ ¬ °≈¡°≈◊ π °— ∫
∏√√¡™“µ‘ ‡ªìπ À≈—° ∑—Èß‡√◊ËÕß∑’ËÕ¬ŸàÕ“»—¬ ‡§√◊ËÕßπÿàßÀà¡
Õ“À“√ ·≈–¬“√—°…“‚√§ ™ÿ¡™π‡™àππ’È‡ªìπ·∫∫Õ¬à“ß¢Õß
∑“ß‡≈◊Õ°„π°“√¥”√ß™’«‘µ∑’Ëæ÷ßª√“√∂π“„π¬ÿ§‚≈°√âÕπ
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ª√—∫‚§√ß √â“ß‡æ◊ËÕ§«“¡ª≈Õ¥¿—¬Õ¬à“ß¬—Ëß¬◊π
°“√∫√√‡∑“·≈–≈¥°“√ª≈àÕ¬°ä“´‡√◊Õπ°√–®°∑’Ë ‰¥âº≈
µâÕß¡’°“√ª√—∫µ—«„π√–¥—∫‚§√ß √â“ß∑’Ë‡À¡“– ¡ Õ¬à“ß
πâÕ¬°Á„π¡‘µ‘∑’Ë ”§—≠Ê °“√ª√—∫µ—«∑“ß‚§√ß √â“ß„π∑’Ëπ’È
À¡“¬∂÷ß°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß„π√–¥—∫ —ß§¡ ∑’Ë‡Õ◊ÈÕÕ”π«¬
„Àâ°“√≈¥°“√ª≈àÕ¬°ä“´‡√◊Õπ°√–®°„π∑ÿ°√–¥—∫‰¥âº≈
·≈–¬—Ëß¬◊π ‘Ëß ”§—≠∑’Ë ÿ¥„π‡√◊ËÕßπ’ÈµâÕß‡√‘Ë¡µâπ®“°π‚¬∫“¬
·≈–¬ÿ ∑ ∏»“ µ√å ¢ Õß√— ∞ ∑’Ë ™— ¥ ‡®π ·≈–¡’ ° ÆÀ¡“¬·≈–
√–‡∫’¬∫ªØ‘∫—µ‘‡∑à“∑’Ë®”‡ªìπ

æ—≤π“‡∑§‚π‚≈¬’∑’Ë‡ªìπ¡‘µ√°—∫ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ à«π„π¥â“π
°“√∫√‘‚ ¿§ §«√ π—∫ πÿπ‡∑§‚π‚≈¬’°“√ÕÕ°·∫∫·≈–
æ—≤π“∫√√®ÿ¿—≥±å ∑’Ë ‰¡à‡ªìπæ‘…µàÕ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·≈–¡’¢Õß
‡ ’ ¬ ∑’Ë “¡“√∂°”®— ¥‰¥â ßà “ ¬ ‚¥¬‰¡à °à Õ„Àâ ‡ °‘ ¥ °ä “ ´‡√◊ Õ π
°√–®°„π°√–∫«π°“√°”®—¥¢Õß‡ ’¬π—Èπ

πÕ°®“°¡“µ√°“√‡°’Ë¬«°—∫°“√º≈‘µ·≈–°“√∫√‘‚¿§·≈â«
¡“µ√°“√∑“ß°ÆÀ¡“¬‡°’Ë¬«°—∫º—ß‡¡◊Õß·≈–°“√ÕÕ°·∫∫
Õ“§“√∫â“π‡√◊Õπ°Á§«√‡πâπ°“√≈¥°ä“´‡√◊Õπ°√–®° ∑’ºË “à π¡“
ª√–‡∑»‰∑¬¬— ß‰¡à ª √– ∫§«“¡ ”‡√Á ® ‡∑à “ ∑’Ë § «√„π°“√
∫—ß§—∫„™â°ÆÀ¡“¬º—ß‡¡◊Õß·≈–°“√§«∫§ÿ¡Õ“§“√ ¢âÕπ’È
¡’ à « π∑”„Àâ ° “√§¡π“§¡¢π à ß‚¥¬√«¡µâ Õ ß ‘È π ‡ª≈◊ Õ ß
æ≈—ßß“π¡“° ·≈–π—ËπÀ¡“¬∂÷ß°ä“´‡√◊Õπ°√–®°·≈–¡≈æ‘…
¬ÿ∑∏»“ µ√å‡æ◊ËÕ≈¥°“√ª≈àÕ¬°ä“´‡√◊Õπ°√–®° §«√„Àâ ®“°¿“§ à « ππ’È ∂Ÿ ° ª≈à Õ ¬ÕÕ°¡“¡“°°«à “ ∑’Ë § «√®–‡ªì π
§«“¡ ”§—≠∑—Èß·°à¡“µ√°“√∑’Ë ‰¡à ‰¥âÕ‘ßÕ¬Ÿà°—∫‡∑§‚π‚≈¬’ º—ß‡¡◊Õß∑’Ë¥’®–™à«¬≈¥ªí≠À“„π à«ππ’È‰¥â „π√–¥—∫Àπ÷Ëß
·≈–¡“µ√°“√¥â“π‡∑§‚π‚≈¬’ §«∫§Ÿà ‰ª°—∫¡“µ√°“√∑“ß
°ÆÀ¡“¬·≈–¡“µ√°“√∑“ß¿“…’ ·≈–§«√„™â «‘ ∏’ ° “√∑’Ë ª√–‡∑»∑’Ëæ—≤π“·≈â«À≈“¬ª√–‡∑»„™â¡“µ√°“√¥â“π¿“…’
À≈“°À≈“¬‡æ◊ËÕ∫√√≈ÿ‡ªÑ“À¡“¬·Ààß¬ÿ∑∏»“ µ√å‡À≈à“π—Èπ ‡ªìπ‡§√◊ÕË ß¡◊ÕÕ¬à“ßÀπ÷ßË „π°“√≈¥°“√ª≈àÕ¬°ä“´‡√◊Õπ°√–®°
ª√–‡∑»‰∑¬°ÁÕ“®„™â¡“µ√°“√π’È ‰¥â À≈—°°“√§◊Õ„™â¿“…’
µ—«Õ¬à“ß∑’Ë™—¥‡®π¢Õß¡“µ√°“√∑’Ë ‰¡àÕ‘ßÕ¬Ÿà°—∫‡∑§‚π‚≈¬’ ‡ªìπ∑—Èß¡“µ√°“√§«∫§ÿ¡·≈–¡“µ√°“√®Ÿß„® ‡™àπ ‡°Á∫¿“…’
‡™àπ °“√√—°…“ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ‚¥¬‡©æ“–Õ¬à“ß¬‘ËßªÉ“‰¡â·≈– „πÕ— µ √“ Ÿ ß ”À√— ∫ º≈‘ µ ¿— ≥ ±å ® “°°√–∫«π°“√º≈‘ µ ∑’Ë
·À≈à ß πÈ ” ´÷Ë ß ‡ªì π ·À≈à ß ¥Ÿ ¥ ´— ∫ §“√å ∫ Õπ‰¥ÕÕ°‰´¥å ∑’Ë ¥’ ª≈àÕ¬°ä“´‡√◊Õπ°√–®°¡“° À√◊Õº≈‘µ¿—≥±å∑’Ë°àÕ„Àâ‡°‘¥
¡“µ√°“√ªÑÕß°—π°“√µ—¥‰¡â∑”≈“¬ªÉ“ ·≈–°“√ª≈Ÿ°ªÉ“ ¡≈æ‘ … ·≈–§“√å ∫ Õπ‰¥ÕÕ°‰´¥å ¡ “°„π°“√∫√‘ ‚ ¿§·≈–
„Àâ ¡ “°¢÷È π π—È π ‡ªì π ¡“µ√°“√≈¥°ä “ ´‡√◊ Õ π°√–®°∑’Ë ¡’ °“√°”®— ¥ ‡¡◊Ë Õ ‡ªì π ¢Õß‡ ’ ¬ ¢≥–‡¥’ ¬ «°— π °Á ‡ °Á ∫ ¿“…’ „ π
ª√– ‘∑∏‘¿“æ·µà≈ß∑ÿππâÕ¬ πÕ°®“°¥”‡π‘π°“√‡Õß·≈â« Õ—µ√“µË” ”À√—∫º≈‘µ¿—≥±å∑’Ëº≈‘µ¥â«¬°√–∫«π°“√∑’Ë°àÕ
√— ∞ §«√ √â “ ß·√ß®Ÿ ß „®„Àâ ‡ Õ°™π™à « ¬°— π ª≈Ÿ ° ·≈–¥Ÿ · ≈ „Àâ‡°‘¥°ä“´‡√◊Õπ°√–®°πâÕ¬ À√◊Õ°“√º≈‘µπ«—µ°√√¡„À¡àÊ
ªÉ“‰¡â∑ÿ°«‘∂’∑“ß À√◊Õ¡‘©–π—Èπ°Á„™â°“√ª≈Ÿ°ªÉ“ (À√◊Õª≈Ÿ° ∑’Ë™à«¬„Àâ¡’°“√„™âæ≈—ßß“πÕ¬à“ßª√–À¬—¥ ¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ
µâ π ‰¡â ® ”π«π¡“°Ê) ‡ªì π ‡ß◊Ë Õ π‰¢∫— ß §— ∫ ”À√— ∫ °“√ ·≈–ª≈àÕ¬°ä“´‡√◊Õπ°√–®°πâÕ¬ ‡ªìπµâπ
ª√–°Õ∫∏ÿ √ °‘ ® ∑’Ë ¡’ ° “√ª≈à Õ ¬°ä “ ´‡√◊ Õ π°√–®°¡“°Ê
‡™àπ ‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡∑’Ë ‰¡à ‰¥â „™â‡∑§‚π‚≈¬’ –Õ“¥ ‡æ◊ËÕ„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫¡“µ√°“√∑’Ë°≈à“«¢â“ßµâπ √—∞§«√¡’
‡ªì π µâ π à « π¥â “ π‡∑§‚π‚≈¬’ π—È π §«√¡’ ¡ “µ√°“√∑’Ë ≈ ¥ π‚¬∫“¬∑’™Ë ¥— ‡®π„π°“√ ßà ‡ √‘¡‚§√ß°“√º≈‘µ∑“ßÕÿµ “À°√√¡
°ä “ ´‡√◊ Õ π°√–®°‰¥â Õ ¬à “ ß™— ¥ ‡®π∑—È ß „π°“√º≈‘ µ ·≈– À√◊ Õ‚§√ß°“√æ— ≤ π“ ∑’Ë ¡’ ‡ ªÑ “ À¡“¬™— ¥ ‡®π„π°“√≈¥
°“√∫√‘ ‚ ¿§ „π¥â “ π°“√º≈‘ µ ¡“µ√°“√≈¥°“√º≈‘ µ °ä “ ´‡√◊ Õ π°√–®° À√◊ Õ ¥Ÿ ¥ ´— ∫ °ä “ ´‡√◊ Õ π°√–®°∑’Ë ª ≈à Õ ¬
∑’Ë ‘Èπ‡ª≈◊Õßæ≈—ßß“π·≈–∑’Ëª≈àÕ¬°ä“´‡√◊Õπ°√–®°¡“°Ê ÕÕ°¡“·≈â« ‡™àπ ‚§√ß°“√æ≈—ßß“π –Õ“¥À√◊Õæ≈—ßß“π
®–µâÕß§«∫§Ÿà‰ª°—∫¡“µ√°“√®Ÿß„®„Àâ¡’°“√º≈‘µ∑’Ë‡ªìπ¡‘µ√ ∑“ß‡≈◊ Õ ° ‚§√ß°“√·ª√√Ÿ ª ¢Õß‡ ’ ¬®“°Õÿ µ “À°√√¡
°—∫ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ À√◊Õ∑’Ëª≈àÕ¬°ä“´‡√◊Õπ°√–®°πâÕ¬·≈– ‡ªìπ æ≈—ßß“π ‚§√ß°“√æ≈—ßß“π™’«¿“æ ·≈–‚§√ß°“√
ª√–À¬—¥æ≈—ßß“π √—∞§«√ àß‡ √‘¡°“√º≈‘µæ≈—ßß“π –Õ“¥ ª≈Ÿ°ªÉ“ ‡ªìπµâπ
‡™à π æ≈— ß ß“π™’ « ¡«≈ ‡ªì π µâ π æ√â Õ ¡°— ∫ °“√«‘ ®— ¬ ·≈–
„π∞“π–ª√–‡∑»¿“§’ ¡“™‘°¢Õß UNFCCC ª√–‡∑»‰∑¬
¡’π‚¬∫“¬∑’Ë®–≈¥°ä“´‡√◊Õπ°√–®° ‡™àπ‡¥’¬«°—∫ª√–‡∑»
Õ◊Ë π Ê ·¡â «à “ ®–‰¡à ¡’ æ— π ∏°√≥’ ∑’Ë ® –µâ Õ ßª≈à Õ ¬°ä “ ´‡√◊ Õ π
°√–®°µ“¡ª√‘¡“≥∑’Ë®—¥ √√„Àâ°Áµ“¡ (æ—π∏°√≥’‡™àππ—Èπ
„™â °— ∫ ª√–‡∑»æ— ≤ π“·≈â « ∑’Ë ¡’ √ “¬™◊Ë Õ ª√“°Ø„π∫— ≠ ™’
¿“§ºπ«° 1 ‡∑à“π—Èπ ‰∑¬‡ªìπª√–‡∑»πÕ°¿“§ºπ«° 1)
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‚§√ß°“√‡™àππ—Èπ ∂â“‡°‘¥¢÷Èπ‰¥â®√‘ß ®–‡°‘¥§ÿ≥Ÿª°“√
”§—≠ 3 ∂“π‰ªæ√âÕ¡°—π
(1) ∑”„Àâ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡„πª√–‡∑» ç –Õ“¥é ¢÷Èπ
(2) ‡ªìπ°“√√à«¡¡◊Õ·≈–‡™◊ËÕ¡‚¬ß°—∫ “°≈„π¥â“π°“√
≈¥°“√ª≈àÕ¬°ä“´‡√◊Õπ°√–®° µ“¡°√Õ∫·ºπ°“√
≈¥°“√ª≈à Õ ¬°ä “ ´‡√◊ Õ π°√–®°∑’Ë ° ”Àπ¥‰«â „ π
æ‘ ∏’ “√‡°’ ¬ «‚µ ‚¥¬‡©æ“–„π‡√◊Ë Õ ß°≈‰°°“√
æ— ≤ π“∑’Ë –Õ“¥ (Clean Development
Mechanism - CDM) ´÷Ëß®–‡ªìπº≈¥’µàÕ™◊ËÕ‡ ’¬ß
¢Õßª√–‡∑»„π√–¥—∫π“π“™“µ‘ ·≈–
(3) ª√‘ ¡ “≥°“√ª≈à Õ ¬°ä “ ´‡√◊ Õ π°√–®°∑’Ë ≈ ¥‰¥â
®“°‚§√ß°“√‡™à π π—È π “¡“√∂π”‰ª¢“¬„π√Ÿ ª
¢Õß ç§“√å ∫ Õπ‡§√¥‘ µ é „πµ≈“¥´◊È Õ ¢“¬
§“√å∫Õπ‡§√¥‘µ¢Õß‚≈°‰¥â ·≈–π—ËπÀ¡“¬∂÷ß®–¡’
√“¬‰¥â‡¢â“ª√–‡∑»¥â«¬ Õ¬à“ß‰√°Áµ“¡ ®–µâÕß¡’
°“√∫√‘À“√®—¥°“√∑’Ë¥’ ·≈–¡’ ∂“∫—π∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫
‡√◊ËÕßπ’È‚¥¬‡©æ“– π‘¡‘µ∑’Ë¥’§◊Õ ¢≥–π’Èª√–‡∑»‰∑¬
‰¥â¥”‡π‘π°“√‡√◊ËÕßπ’È‰ª®π∂÷ß¢—Èπµ—ÈßÕß§å°√‡æ◊ËÕ°“√
∫√‘À“√®—¥°“√°ä“´‡√◊Õπ°√–®°¢÷πÈ ¡“·≈â«‡¡◊ÕË ‡√Á«Ê π’È
À«— ß °— π «à “ „πÕπ“§µª√–‡∑»‰∑¬®–‡¢â “ ‰ª¡’
à«π·∫àß„πµ≈“¥§“√å∫Õπ‡§√¥‘µ¢Õß‚≈°∫â“ß ·µà
∑’Ë ”§—≠‰¡àπâÕ¬°«à“π—Èπ§◊Õ °“√‡æ‘Ë¡‚§√ß°“√‡™àππ’È
¡’·µà‰¥â ∂“π‡¥’¬«
‚¥¬ √ÿª °“√ª√—∫¥â“π‚§√ß √â“ß§«√®– Õ¥§≈âÕß°—∫
À≈—°°“√„π ç¬ÿ∑∏»“ µ√å°“√ª√—∫‚§√ß √â“ß‡»√…∞°‘®
„Àâ ¡¥ÿ ≈ ·≈–¬—Ë ß ¬◊ π é „π·ºπæ— ≤ π“‡»√…∞°‘ ® ·≈–
—ß§¡·Ààß™“µ‘©∫—∫∑’Ë 10 (æ.». 2550-2554) ∑’Ë√–∫ÿ«à“
°“√æ—≤π“®–µâÕß¡’°“√ çª√—∫„™â§«“¡°â“«Àπâ“∑“ß
‡∑§‚π‚≈¬’Õ¬à“ß‡À¡“– ¡ ∑’Ë®–™à«¬„Àâ°“√º≈‘µ·≈–
°“√∫√‘‚¿§ª√–À¬—¥°“√„™âæ≈—ßß“π·≈–∑√—æ¬“°√Õ◊ËπÊ
·≈–‡ªìπ¡‘µ√°—∫ ß‘Ë ·«¥≈âÕ¡é æ√âÕ¡°—∫‡æ‘¡Ë ª√– ∑‘ ∏‘¿“æ
°“√„™âæ≈—ßß“π·≈–æ—≤π“·À≈àßæ≈—ßß“π∑“ß‡≈◊Õ°
ª√–‡∑»‰∑¬‡æ‘Ë ß ¡’ ¬ÿ ∑ ∏»“ µ√å ‡ æ◊Ë Õ √— ∫ ¡◊ Õ °— ∫ °“√
‡ª≈’Ë ¬ π·ª≈ß¿Ÿ ¡‘ Õ “°“»Õ— π ‡π◊Ë Õ ß®“°¿“«–‚≈°√â Õ π
Õ¬à“ß™—¥‡®π‡¡◊ËÕ‡√Á«Ê π’È π—Ëπ§◊Õ ç¬ÿ∑∏»“ µ√å·Ààß™“µ‘
«à“¥â«¬°“√®—¥°“√°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß ¿“æ¿Ÿ¡‘Õ“°“»
æ.». 2551-2555é ¢Õß§≥–°√√¡°“√π‚¬∫“¬°“√
‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß ¿“æ¿Ÿ¡‘Õ“°“»·Ààß™“µ‘´÷Ëß‡ªìπÀπà«¬ß“π
∑’Ë µ—È ß ¢÷È π ¡“¿“¬„π°√–∑√«ß∑√— æ ¬“°√∏√√¡™“µ‘
·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ¬ÿ∑∏»“ µ√åπ’È ‰¥â·®°·®ß„Àâ‡ÀÁπ«à“

Õß§å°“√∫√‘À“√®—¥°“√°ä“´‡√◊Õπ°√–®° (Õ∫°.)
Õß§å ° “√∫√‘ À “√®— ¥ °“√°ä “ ´‡√◊ Õ π°√–®° (Õ∫°.) ‡ªì π
Õß§å°“√¡À“™π µ—Èß¢÷Èπµ“¡¡µ‘§≥–√—∞¡πµ√’‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 15
æƒ…¿“§¡ 2550 ‡æ◊Ë Õ πÕß§«“¡®”‡ªì π ∑’Ë ® –µâ Õ ß¡’
‚§√ß°“√≈¥°“√ª≈àÕ¬°ä“´‡√◊Õπ°√–®° ¿“¬„µâ°≈‰°°“√
æ—≤π“∑’Ë –Õ“¥ (Clean Development Mechanism - CDM)
µ“¡∑’Ë°”Àπ¥‰«â „πæ‘∏’ “√‡°’¬«‚µ ‡æ◊ËÕ„Àâ∫√√≈ÿº≈µ“¡
®ÿ¥¡ÿàßÀ¡“¬ µ≈Õ¥®πæ—≤π“¢’¥§«“¡ “¡“√∂·≈–»—°¬¿“æ
¢Õß¿“§‡Õ°™π ·≈–¿“§ à « π∑’Ë ‡ °’Ë ¬ «¢â Õ ß „Àâ ¥ ”‡π‘ π
‚§√ß°“√∑’Ë ¡’ à « π≈¥°“√ª≈à Õ ¬°ä “ ´‡√◊ Õ π°√–®° √— ° …“
§ÿ≥ ¿“æ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·≈–∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘ ´÷Ëß®–™à«¬
àß‡ √‘¡°“√æ—≤π“ª√–‡∑»Õ¬à“ß¬—Ëß¬◊π
Õß§å°“√∫√‘À“√®—¥°“√°ä“´‡√◊Õπ°√–®° (Õ∫°.) ‡ªìπÀπà«¬ß“π
¢÷È π µà Õ °√–∑√«ß∑√— æ ¬“°√∏√√¡™“µ‘ · ≈– ‘Ë ß ·«¥≈â Õ ¡
¡’¿“√°‘®¥—ßπ’È
ë °≈—Ë π °√Õß·≈–∑”§«“¡‡ÀÁ π ‡°’Ë ¬ «°— ∫ ª√–‡¥Á π
§”√—∫√Õß‚§√ß°“√∑’Ë≈¥°“√ª≈àÕ¬°ä“´‡√◊Õπ°√–®°
µ“¡°≈‰°°“√æ— ≤ π“∑’Ë –Õ“¥ (CDM) √«¡∑—È ß
µ‘¥µ“¡ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√∑’Ë‰¥â√—∫°“√√—∫√Õß
ë àß‡ √‘¡°“√æ—≤π“‚§√ß°“√ ·≈–°“√µ≈“¥´◊ÈÕ¢“¬
ª√‘¡“≥°ä“´‡√◊Õπ°√–®° ∑’Ë‰¥â√—∫°“√√—∫√Õß
ë ‡ªì π »Ÿ π ¬å ° ≈“ß¢â Õ ¡Ÿ ≈ ‡°’Ë ¬ «°— ∫ ∂“π°“√≥å
°“√¥”‡π‘πß“π¥â“π°ä“´‡√◊Õπ°√–®°
ë ®—¥∑”∞“π¢âÕ¡Ÿ≈‚§√ß°“√æ—≤π“∑’Ë –Õ“¥∑’Ë ‰¥â√—∫
§”√—∫√Õß ·≈–°“√¢“¬ª√‘¡“≥°ä“´‡√◊Õπ°√–®°
∑’Ë‰¥â√—∫°“√√—∫√Õß
ë àß‡ √‘¡·≈–æ—≤π“»—°¬¿“æ µ≈Õ¥®π„Àâ§”·π–π”
·°à À πà « ¬ß“π¿“§√— ∞ ·≈–‡Õ°™π ‡°’Ë ¬ «°— ∫ °“√
∫√‘À“√®—¥°“√°ä“´‡√◊Õπ°√–®°
∑’Ë¡“: ”π—°ß“ππ‚¬∫“¬·≈–·ºπ∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
°√–∑√«ß∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡, 2550

¡’Àπà«¬ß“π®”π«π¡“°∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫·ºπß“π≈¥°ä“´
‡√◊Õπ°√–®°¿“¬„µâ¬ÿ∑∏»“ µ√åµà“ßÊ ·µàÀ≈—°Ê ·≈â«
‰¥â · °à Àπà « ¬ß“π„π¿“§ ‘Ë ß ·«¥≈â Õ ¡ æ≈— ß ß“π
«‘ ∑ ¬“»“ µ√å · ≈–‡∑§‚π‚≈¬’ “∏“√≥ ÿ ¢ ·≈–
°“√‡°…µ√ ∑—ÈßÀ¡¥‡ªìπÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞ ∫∑∫“∑¢Õß
Àπà«¬ß“π·≈–Õß§å°√‡Õ°™π„π·ºπß“ππ’È ‰¡àª√“°Ø™—¥
·µàÕ¬à“ß‰√°Áµ“¡ ‡ªìπ ∑’Ë‡¢â“„®«à“‡Õ°™π®– “¡“√∂
¡’ à«π√à«¡„π·ºπß“π‡À≈à“π’È‰¥â „π¢—Èπ¥”‡π‘π°“√
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æ‘∏’ “√‡°’¬«‚µ (Kyoto Protocol)
Õß§å°“√ Àª√–™“™“µ‘‰¥â°àÕµ—ÈßÕπÿ —≠≠“«à“¥â«¬°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß ¿“æ¿Ÿ¡‘Õ“°“» (UN Framework Convention
on Climate Change - UNFCCC) ¢÷Èπ ¡’º≈∫—ß§—∫„™âµ—Èß·µà«—π∑’Ë 21 ¡’π“§¡ 2537 ‚¥¬¡’«—µ∂ÿª√– ß§å‡æ◊ËÕ≈¥
ª√‘¡“≥°ä“´‡√◊Õπ°√–®°„π™—Èπ∫√√¬“°“»‚≈°„ÀâÕ¬Ÿà „π√–¥—∫∑’Ëª≈Õ¥¿—¬ ªí®®ÿ∫—π UNFCCC ¡’ª√–‡∑»¿“§’ ¡“™‘°
∑—ÈßÀ¡¥ 190 ª√–‡∑» ·∫àßÕÕ°‡ªìπ 2 °≈ÿà¡∑’Ë∂Ÿ°°”Àπ¥„Àâ√—∫º‘¥™Õ∫„π°“√≈¥°ä“´‡√◊Õπ°√–®°·µ°µà“ß°—π °≈ÿà¡
·√°‡√’¬°«à“°≈ÿà¡ª√–‡∑»„π¿“§ºπ«° 1 ‰¥â·°à ª√–‡∑»Õÿµ “À°√√¡ ¡’ 40 ª√–‡∑» °≈ÿà¡∑’Ë Õß ‡√’¬°«à“°≈ÿà¡
ª√–‡∑»πÕ°¿“§ºπ«° 1 ‰¥â·°à ª√–‡∑»°”≈—ßæ—≤π“∑—ÈßÀ¡¥
„π°“√ª√–™ÿ¡ ¡—™™“ª√–‡∑»¿“§’ ¡“™‘° UNFCCC §√—Èß∑’Ë 3 ∑’Ë‡¡◊Õß‡°’¬«‚µª√–‡∑»≠’ËªÿÉπ ‡¡◊ËÕ‡¥◊Õπ∏—π«“§¡ 2540
∑’ªË √–™ÿ¡‰¥â„Àâ°“√√—∫√Õßæ‘∏’ “√‡°’¬«‚µ (Kyoto Protocol) ´÷ßË „Àâ¡º’ ≈∫—ß§—∫‡¡◊ÕË æâπ 90 «—π À≈—ß®“°ª√–‡∑»¿“§’ ¡“™‘°
‰¡àπÕâ ¬°«à“ 55 ª√–‡∑» ‰¥â„Àâ µ— ¬“∫—π ‚¥¬ª√–‡∑»‡À≈à“π’®È –µâÕß¡’ª√‘¡“≥°“√ª≈àÕ¬°ä“´‡√◊Õπ°√–®°√«¡°—π‰¡àπÕâ ¬
°«à“√âÕ¬≈– 55 ¢Õßª√‘¡“≥°ä“´‡√◊Õπ°√–®°∑—ßÈ ‚≈°„πªï 2533 „π√–¬–·√° ª√–‡∑»∑’Ëª≈àÕ¬°ä“´‡√◊Õπ°√–®°√“¬„À≠à
‡™àπ À√—∞Õ‡¡√‘°“ √— ‡´’¬ ·≈–ÕÕ ‡µ√‡≈’¬ ‰¡à¬Õ¡„Àâ —µ¬“∫—π ∑”„Àâæ‘∏’ “√π’È‰¡à¡’º≈∫—ß§—∫Õ¬Ÿàπ“π ®π°√–∑—Ëß‡¡◊ËÕ
√— ‡´’¬´÷Ëß¡’ à«π„π°“√ª≈àÕ¬°ä“´‡√◊Õπ°√–®°„π√–¥—∫µâπÊ „Àâ —µ¬“∫—π„πª≈“¬ªï 2547 æ‘∏’ “√‡°’¬«‚µ®÷ß¡’º≈∫—ß§—∫
‡¡◊ÕË ‡¥◊Õπ°ÿ¡¿“æ—π∏å 2548 ª√–‡∑»‰∑¬‡ªìπª√–‡∑»πÕ°¿“§ºπ«° 1 ‰¡à¡æ’ π— ∏–∑’®Ë –≈¥°ä“´‡√◊Õπ°√–®°µ“¡æ‘∏’ “√π’È
·µà°Á‰¥â „Àâ —µ¬“∫—π‡¡◊ËÕ«—π ∑’Ë 28 ‘ßÀ“§¡ 2545 ‚¥¬¡’ Ì“π—°π‚¬∫“¬·≈–·ºπ∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘ °√–∑√«ß
∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ‡ªìπÀπà«¬ª√– “πß“π°≈“ß¢ÕßÕπÿ —≠≠“·≈–æ‘∏’ “√
æ‘∏’ “√‡°’¬«‚µ°”Àπ¥„Àâª√–‡∑»¿“§’ ¡“™‘°„π¿“§ºπ«° 1 µâÕß≈¥ª√‘¡“≥°ä“´‡√◊Õπ°√–®°≈ß√«¡°—π‰¡àπâÕ¬°«à“
√âÕ¬≈– 5 ¢Õßª√‘¡“≥∑’Ë¡’„πªï 2533 „Àâ‰¥â¿“¬„π 5 ªï √–À«à“ßªï 2551-2555 ‚¥¬°”Àπ¥„Àâª√‘¡“≥°ä“´‡√◊Õπ
°√–®°∑’Ë·µà≈–ª√–‡∑»®–µâÕß≈¥·µ°µà“ß°—π‰ª πÕ°®“°π’È ª√–‡∑»¿“§’ ¡“™‘°∑—ÈßÀ¡¥®–µâÕß√“¬ß“π§«“¡°â“«Àπâ“
°“√≈¥°“√ª≈àÕ¬°ä“´‡√◊Õπ°√–®°∑’Ë‡ªìπ√Ÿª∏√√¡ ¿“¬„πªï 2553
æ‘∏’ “√‡°’¬«‚µ‡ªî¥™àÕß∑“ß∑’Ë¬◊¥À¬ÿàπ„π°“√ªØ‘∫—µ‘‡æ◊ËÕ≈¥°ä“´‡√◊Õπ°√–®°‰«â 3 ∑“ß §◊Õ
(1) °“√¥”‡π‘π°“√√à«¡°—π (Joint Implementation - JI) ‚¥¬À≈“¬ª√–‡∑»∑’ËÕ¬Ÿà „π∫—≠™’¿“§ºπ«° 1
“¡“√∂¡’‚§√ß°“√≈¥°“√ª≈àÕ¬°ä“´‡√◊Õπ°√–®°√à«¡°—π‰¥â
(2) °≈‰°°“√æ—≤π“∑’Ë –Õ“¥ (Clean Development Mechanism - CDM) „Àâ°≈ÿà¡ª√–‡∑»„π∫—≠™’
¿“§ºπ«° 1 °—∫°≈ÿà¡ª√–‡∑»πÕ°∫—≠™’¿“§ºπ«° 1 √à«¡¡◊Õ°—π ‚¥¬ºà“π‚§√ß°“√∑’Ë àß‡ √‘¡°“√≈¥°ä“´
‡√◊Õπ°√–®° ª√‘¡“≥°ä“´‡√◊Õπ°√–®°∑’Ë “¡“√∂≈¥‰¥â „π‚§√ß°“√‡™àπ π’È (§”π«≥ÕÕ°¡“‡ªìπ Àπà«¬
Emission Reduction Units - ERU) ª√–‡∑»„π¿“§ºπ«° 1 ∑’Ë‡ªìπºŸâ≈ß∑ÿπ “¡“√∂π”‰ª„™â‡ªìπ‡§√¥‘µ
”À√—∫ª≈àÕ¬°ä“´‡√◊Õπ°√–®°„πª√–‡∑»¢Õßµπ‰¥â À√◊ÕÕ’°«‘∏’Àπ÷Ëß ª√–‡∑»∑’ËÕ¬ŸàπÕ°∫—≠™’¿“§ºπ«° 1
Õ“®∑”‚§√ß°“√æ—≤π“∑’Ë –Õ“¥¢Õßµπ ·≈â«π”ª√‘¡“≥°ä“´‡√◊Õπ°√–®°∑’Ë≈¥‰¥â®“°‚§√ß°“√‡™àπ π—Èπ
´÷Ëßºà“π°“√√—∫√Õß·≈â«‰ª¢“¬„πµ≈“¥§“√å∫Õπ‚¥¬µ√ß°Á‰¥â
(3) °“√´◊ÈÕ¢“¬ ‘∑∏‘Ï „π°“√ª≈àÕ¬°ä“´‡√◊Õπ°√–®° (Emission Trading) ª√–‡∑»„π∫—≠™’¿“§ºπ«° 1 ∑’Ë „™â
‘∑∏‘Ï „π°“√ª≈àÕ¬°ä“´‡√◊Õπ°√–®°¢Õßµπ‰¡àÀ¡¥ “¡“√∂¢“¬ ‘∑∏‘Ï∑’Ë‡À≈◊Õπ—Èπ„Àâ·°àª√–‡∑»„π∫—≠™’
¿“§ºπ«° 1 ¥â«¬°—π‰¥â À√◊Õ®–´◊ÈÕ ‘∑∏‘Ïπ’È®“°ª√–‡∑»πÕ°∫—≠™’¿“§ºπ«° 1 ∑’Ë¬—ß‰¡à¡’æ—π∏–„π°“√≈¥
°“√ª≈àÕ¬°ä“´‡√◊Õπ°√–®°°Á‰¥â °“√´◊ÕÈ ¢“¬ ∑‘ ∏‘Ï„π≈—°…≥–‡™àππ’‡È √’¬°«à“ §“√å∫Õπ‡§√¥‘µ (Carbon Credit)
∑’Ë¡“: ‰æ‚√®πå «ß»å«ÿ≤‘«—≤πå, 2550
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§“√å∫Õπ‡§√¥‘µ (Corbon Credit)
·ºπ°“√≈¥°ä“´‡√◊Õπ°√–®°„πæ‘∏’ “√‡°’¬«‚µ (Kyoto Protocol) °”Àπ¥„Àâª√–‡∑»¿“§’ ¡“™‘° ∑—Èß∑’ËÕ¬Ÿà „π∫—≠™’
¿“§ºπ«° 1 ·≈–πÕ°∫—≠™’¿“§ºπ«° 1 √à«¡¡◊Õ°—π„π°“√≈¥°ä“´‡√◊Õπ°√–®° ‚¥¬ºà“π∑“ß°≈‰°°“√µ≈“¥ ∑’Ë√Ÿâ®—°°—π
„ππ“¡ §“√å∫Õπ‡§√¥‘µ ¥â«¬¢âÕ°”Àπ¥π’È ª√‘¡“≥°ä“´‡√◊Õπ°√–®° ‚¥¬‡©æ“–§“√å∫Õπ‰¥ÕÕ°‰´¥å ∑’Ëª√–‡∑»„¥ª√–‡∑»
Àπ÷Ëß À√◊ÕºŸâª√–°Õ∫°“√√“¬„¥√“¬Àπ÷Ëß≈¥‰¥â (À√◊Õª√–À¬—¥‰¥â) ®÷ß°≈“¬‡ªìπ ‘π§â“ ∑’Ë “¡“√∂´◊ÈÕ¢“¬°—π‰¥â °“√§â“
§“√å∫Õπ Õ“®∑”‰¥â„π 2 ≈—°…≥– §◊Õ
1. °“√§â“∑’Ë∑”√–À«à“ßª√–‡∑»∑’ËÕ¬Ÿà „π∫—≠™’¿“§ºπ«° 1 ´÷Ëß‡ªìπª√–‡∑»æ—≤π“·≈â« (¡’ 40 ª√–‡∑») æ‘∏’ “√‡°’¬«‚µ
°”Àπ¥„Àâª√–‡∑»‡À≈à“π’È ‰¥â√—∫°“√®—¥ √√ª√‘¡“≥°ä“´‡√◊Õπ°√–®°∑’Ë®–ª≈àÕ¬‰¥â „π·µà≈–ªï ‡√’¬°«à“Àπà«¬ª√‘¡“≥
°“√ª≈àÕ¬°ä“´‡√◊Õπ°√–®°∑’Ë‰¥â√—∫®—¥ √√ (Assigned Amount Units › AAUs) Àπà«¬œ ∑’Ë‰¥â√—∫°“√®—¥ √√π’È∂â“„™â
‰¡àÀ¡¥ (§◊Õª≈àÕ¬®√‘ßπâÕ¬°«à“ª√‘¡“≥∑’Ë‰¥â√—∫®—¥ √√) °Á “¡“√∂¢“¬„Àâ·°àª√–‡∑»Õ◊Ëπ„π°≈ÿà¡‡¥’¬«°—π‰¥â
2. °“√§â“∑’Ë∑”√–À«à“ßª√–‡∑»„π∫—≠™’¿“§ºπ«° 1 °—∫ª√–‡∑»πÕ°∫—≠™’¿“§ºπ«° 1 (ª√–‡∑»æ—≤π“·≈â«°—∫ª√–‡∑»
°”≈—ßæ—≤π“) ‡π◊ËÕß®“°ª√–‡∑»„π°≈ÿà¡À≈—ß‰¡à¡’Àπà«¬ª√‘¡“≥°“√ª≈àÕ¬°ä“´∑’Ë ‰¥â√—∫®—¥ √√ °“√´◊ÈÕ¢“¬®÷ß°√–∑”
‚¥¬ºà“π°≈‰°°“√æ—≤π“∑’Ë –Õ“¥ (Clean Development Mechanism - CDM) ‚¥¬ª√–‡∑»°”≈—ßæ—≤π“≈ß∑ÿπ„π
‚§√ß°“√∑’Ë¡’°“√≈¥°“√ª≈àÕ¬°ä“´‡√◊Õπ°√–®° (À√◊Õ‚§√ß°“√ CDM) ‡™àπ ‚§√ß°“√æ≈—ßß“π∑¥·∑π°“√„™âπÈ”¡—π
‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß °“√·ª≈ß°“°¢Õß‡ ’¬Õÿµ “À°√√¡‡ªìπæ≈—ßß“π æ≈—ßß“πÀ¡ÿπ‡«’¬π °“√ª√—∫ª√ÿß/‡æ‘¡Ë ª√– ∑‘ ∏‘¿“æ„π°“√
„™âæ≈—ßß“π ·≈–°“√æ—≤π“ª√– ‘∑∏‘¿“æ„π°“√§¡π“§¡¢π àß ‡ªìπµâπ ´÷ËßÕ“®®–‡ªìπ‚§√ß°“√¢Õß√—∞ ¢Õß‡Õ°™π
À√◊ÕÕ“®®–‡ªìπ‚§√ß°“√√à«¡∑ÿπ°—π√–À«à“ßºŸâ≈ß∑ÿπ¢Õßª√–‡∑»°”≈—ßæ—≤π“°—∫ºŸâ≈ß∑ÿπ®“°ª√–‡∑»æ—≤π“·≈â«°Á‰¥â
ª√‘¡“≥°ä“´‡√◊Õπ°√–®°∑’Ë≈¥‰¥â®“°‚§√ß°“√‡™àππ’È “¡“√∂‡Õ“‰ª¢Õ„∫√—∫√Õß«à“¡’°“√≈¥ª√‘¡“≥°ä“´‡√◊Õπ°√–®°
®√‘ß (Certified Emission Reduction - CER) ®“°Àπà«¬ß“π‡™’Ë¬«™“≠∑’Ëµ—Èß¢÷Èπ¡“‡æ◊ËÕ°“√π’È‚¥¬‡©æ“– ∑—Èß„π
ª√–‡∑»∑’Ëµ—Èß‚§√ß°“√·≈–„π√–¥—∫ “°≈ CER ∑’Ë‰¥â¡“‡™àππ’È “¡“√∂‡Õ“‰ª¢“¬„πµ≈“¥§“√å∫Õπ‰¥â
”À√—∫ª√–‡∑»‰∑¬ °“√´◊ÕÈ ¢“¬§“√å∫Õπºà“π‚§√ß°“√ CDM Õ¬Ÿ¿à “¬„µâ°“√∫√‘À“√®—¥°“√¢Õß çÕß§å°“√∫√‘À“√®—¥°“√°ä“´
‡√◊Õπ°√–®°é (Õ∫°.) ´÷Ëß‡ªìπÕß§å°“√¡À“™π ∑’Ë‡æ‘Ëßµ—Èß¢÷Èπ¡“‡æ◊ËÕ®—¥°“√‡√◊ËÕß°ä“´‡√◊Õπ°√–®°‚¥¬‡©æ“– °“√´◊ÈÕ¢“¬
§“√å∫Õπ„πª√–‡∑»‰∑¬¬—ß‰¡à‡ªìπ∑’√Ë ®Ÿâ °— °—π‡∑à“„¥π—° ‡æ√“–¬—ß„À¡à·≈–¡’‚§√ß°“√ CDM ∑’ºË “à π°“√√—∫√Õß®”π«ππâÕ¬ (¢âÕ¡Ÿ≈
„πªí®®ÿ∫—πª√–¡“≥«à“¡’‰¡à‡°‘π 20 ‚§√ß°“√ ·≈–¬—ß‰¡à·πà«à“∑—Èß 20 ‚§√ß°“√π’È‰¥â√—∫°“√√—∫√Õß ¡∫Ÿ√≥åÀ√◊Õ¬—ß) ·µà „π
Õπ“§µ‡™◊ËÕ«à“‚§√ß°“√°≈‰°°“√æ—≤π“∑’Ë –Õ“¥®–‡æ‘Ë¡¢÷Èπ πÕ°®“°®–‡ªìπ·À≈àß√“¬‰¥â·≈â« ‚§√ß°“√ CDM ®–™à«¬≈¥
°“√ª≈àÕ¬°ä“´‡√◊Õπ°√–®°„πª√–‡∑»≈ß ∑”„Àâ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡„πª√–‡∑»¥’¢÷Èπ
„πµà“ßª√–‡∑» µ≈“¥§“√å∫Õπ‡§√¥‘µ∂◊Õ«à“‡ªìπµ≈“¥∑’‡Ë µ‘∫‚µ‡√Á«æÕ ¡§«√ „πªï 2548 ´÷ßË ‡ªìπªï∑æ’Ë ∏‘ ’ “√‚µ‡°’¬«‡√‘¡Ë ¡’º≈
∫—ß§—∫ ¡∫Ÿ√≥å °“√´◊ÕÈ ¢“¬§“√å∫Õπ‡§√¥‘µ∑—ßÈ Õß≈—°…≥– (¢âÕ 1 ·≈–¢âÕ 2 ¢â“ßµâπ) √«¡°—π§‘¥‡ªìπ¡Ÿ≈§à“ 10,864 ≈â“π
¥Õ≈≈“√å ¡’ª√‘¡“≥°ä“´‡√◊Õπ°√–®°∑’´Ë Õ◊È ¢“¬∑—ßÈ π‘È 710 ‡¡µ√‘°µ—π§“√å∫ÕπÀ√◊Õ‡∑’¬∫‡∑à“ „πªï 2549 ¡Ÿ≈§à“´◊ÕÈ ¢“¬‡æ‘¡Ë ‡ªìπ
30,098 ≈â“π¥Õ≈≈“√å ·≈–ª√‘¡“≥°ä“´‡√◊Õπ°√–®° 1,639 ‡¡µ√‘°µ—π§“√å∫ÕπÀ√◊Õ‡∑’¬∫‡∑à“ ‡©æ“–°“√´◊ÕÈ ¢“¬„π√Ÿª¢Õß
CER ºà“π‚§√ß°“√æ≈—ßß“π –Õ“¥ (¢âÕ 2) π—πÈ ¡Ÿ≈§à“¢“¬„πªï 2549 ‡ªìπ‡ß‘π 5,477 ≈â“π¥Õ≈≈“√å ·≈–ª√‘¡“≥°ä“´‡√◊Õπ
°√–®° 508 ‡¡µ√‘°µ—π§“√å∫ÕπÀ√◊Õ‡∑’¬∫‡∑à“ ª√–‡∑»°”≈—ßæ—≤π“∑’Ë¡’ à«π·∫àßµ≈“¥§“√å∫Õπ‡§√¥‘µ√“¬„À≠à∑’Ë ¥ÿ §◊Õ ®’π
(61%) ·≈–Õ‘π‡¥’¬ (12%) ª√–‡∑»∑’‡Ë À≈◊Õ„π‡Õ‡™’¬√«¡∑—ßÈ ª√–‡∑»‰∑¬¡’ «à π·∫àßµ≈“¥‡æ’¬ß 7% ‡∑à“π—πÈ πÕ°π—Èπ‡ªìπª√–‡∑»
°”≈—ßæ—≤π“Õ◊ËπÊ „π·Õø√‘°“·≈–≈–µ‘πÕ‡¡√‘°“ ´÷Ëß¡’ à«π·∫àß√«¡°—π√“« 20%
∑’Ë¡“: (1) ª“√’≥“ »√’«π‘™¬å, 2549
(2) Cooper, Karan and Ambrosi, Phillippe, 2007
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‡ µ √’ ¬ ¡ æ √â Õ ¡ . . .
. . . · ¡â «à “ ¡ πÿ … ¬å ® –
“¡“√∂æ¬“°√≥å
‡°’Ë¬«°—∫≈¡øÑ“Õ“°“»
‰¥â „π√–¥—∫Àπ÷Ëß ·µà°Á
‰¡à “¡“√∂®–§«∫§ÿ¡
¡— π ‰¥â ‰¡à «à “ ®–¥â « ¬
‡∑§‚π‚≈¬’„¥°Áµ“¡...
¢âÕ‡∑Á®®√‘ß¡’Õ¬Ÿà«à“ ·¡â«à“¡πÿ… ¬å®– “¡“√∂æ¬“°√≥å
‡°’Ë¬«°—∫≈¡øÑ“Õ“°“»‰¥â „π√–¥—∫Àπ÷Ëß ·µà°Á‰¡à “¡“√∂
®–§«∫§ÿ ¡ ¡— π ‰¥â ‰¡à «à “ ®–¥â « ¬‡∑§‚π‚≈¬’ „ ¥°Á µ “¡
(°“√Àâ“¡≈¡æ“¬ÿ‰¡à „Àâæ—¥ À√◊Õ°“√À¬ÿ¥Ωπ∑’Ë°”≈—ß
°√–ÀπË”Õ¬Ÿàπ—Èπ ¡’·µà„ππ‘∑“πª√—¡ª√“‡∑à“π—Èπ) ¬‘Ëß‡ªìπ
ª√“°Ø°“√≥å∑’Ë‡°‘¥‡æ√“–°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¿Ÿ¡‘Õ“°“»
Õ—π‡π◊ÕË ß®“°¿“«–‚≈°√âÕπ¥â«¬·≈â« ¬‘ßË ‡ªìπ‰ª‰¡à‰¥â‡≈¬
∑’Ë ¡ πÿ … ¬å ® –§«∫§ÿ ¡ ¡— π ‰¥â ∑—È ß π’È ‡ æ√“–¿“«–‚≈°√â Õ π
∑”„Àâ°Æ‡°≥±å∏√√¡¥“¢Õß≈¡øÑ“Õ“°“»°≈“¬‡ªìπ
‘Ëß∑’Ë‰¡à∏√√¡¥“ ¡πÿ…¬å®÷ßÕ¬Ÿà„π¿“«–‡ ’Ë¬ß ´÷Ëß„πÀ≈“¬
°√≥’Õ“®®–‰¡à‰¥âµ√–Àπ—°√Ÿâ¥â«¬´È”

„π√–¬–¬“« ·µà°“√‡µ√’¬¡æ√âÕ¡‡æ◊ÕË √—∫¡◊Õ°—∫‡Àµÿ°“√≥å
√ÿ π ·√ß∑“ß≈¡øÑ “ Õ“°“»∑’Ë Õ “®‡°‘ ¥ ¢÷È π π—È π ‡ªì π ‡√◊Ë Õ ß
®”‡ªìπ ∑—Èßπ’È°Á‡æ◊ËÕ≈¥§«“¡ Ÿ≠‡ ’¬®“°Àπ—°„Àâ‡ªìπ‡∫“
¥â « ¬¡ÿ ¡ ¡Õß‡™à π π’È °“√‡µ√’ ¬ ¡æ√â Õ ¡®÷ ß §«√¡’ ∑—È ß „π
√–¥—∫ª√–‡∑» √–¥—∫∑âÕß∂‘Ëπ ·≈–√–¥—∫™ÿ¡™π

„π¥â“πÀπ÷Ëß °“√‡µ√’¬¡æ√âÕ¡§«√„Àâ§«“¡ ”§—≠·°à
√–∫∫°“√‡µ◊Õπ¿—¬∑’¡Ë ª’ √– ∑‘ ∏‘¿“æ (°“√‰√â√–∫∫‡µ◊Õπ
¿—¬‡¡◊ËÕµÕπ∑’Ë‡°‘¥ ÷π“¡‘ ‡ªìπ∫∑‡√’¬π∑’Ë —ß§¡‰¡à§«√„Àâ
‡°‘¥¢÷ÈπÕ’°) ·µàÕ’°¥â“πÀπ÷Ëß µâÕß‡µ√’¬¡æ√âÕ¡„π¥â“π
°“√°Ÿâ¿—¬·≈–°“√∫√√‡∑“§«“¡‡¥◊Õ¥√âÕπ∑’Ë√«¥‡√Á«·≈–
∑—π∑à«ß∑’ ‡æ◊ËÕ°“√π’È ‘Ëß∑’ËµâÕßæ√âÕ¡Õ¬Ÿà‡ ¡Õ‰¡à‡æ’¬ß
¿“¬„µâ ∂“π°“√≥å ∑’Ë ¡’ § «“¡‡ ’Ë ¬ ß‡™à π π’È Àπ∑“ß∑’Ë ·µà ° ”≈— ß §π∑’Ë ‰ ¥â √— ∫ °“√Ωñ ° Õ∫√¡Õ¬à “ ß¥’ ‡ ∑à “ π—È π
ª≈Õ¥¿—¬°«à“§◊Õ °“√‡µ√’¬¡æ√âÕ¡ °“√≈¥°“√ª≈àÕ¬ ·µà¬—ß√«¡∂÷ß«— ¥ÿÕÿª°√≥å∑’Ë®”‡ªìπ ‚¥¬‡©æ“–Õ“À“√
°ä“´‡√◊Õπ°√–®°Õ“®‡ªìπÀπ∑“ß∑’¥Ë ’ ”À√—∫≈¥§«“¡‡ ¬’Ë ß ∑’Ëæ—° ·≈–‡«™¿—≥±å
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ª√–‡¥Áπ∑â“∑“¬
°“√¢— ∫ ‡§≈◊Ë Õ π‡æ◊Ë Õ ™–≈Õ¿“«–‚≈°√â Õ ππ—È π ¬— ß ¡’ ª √–‡¥Á π
∑’Ë ‡ ªì π ªí ≠ À“·≈–‚µâ · ¬â ß °— π Õ¬Ÿà ‰ ¡à πâ Õ ¬ à « π∑’Ë ¬ “°∑’Ë ÿ ¥
„π‡√◊ËÕßπ’È πÕ°®“°§«“¡¡ÿàß¡—ËπÕ¬à“ß·πà«·πà „π‡™‘ßπ‚¬∫“¬
·≈â«¬—ß¡’ª√–‡¥Áπ‡√◊ËÕß‡«≈“ ∑√—æ¬“°√∑’Ë®–¡“≈ß∑ÿπ ‡√◊ËÕß
°“√«‘®—¬·≈–æ—≤π“‡∑§‚π‚≈¬’ „À¡àÊ ‡√◊ËÕß®√‘¬∏√√¡ ·≈–
‡√◊ËÕß°“√‡¡◊Õß‡¢â“¡“‡°’Ë¬«¢âÕß¥â«¬

„π°“√æ—≤π“‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ≈¥°ä“´‡√◊Õπ°√–®°„πÕπ“§µ
¡“°¢÷Èπ ‡√◊ËÕßπ’È¡’≈Ÿà∑“ß∑’Ë‡ªìπ‰ª‰¥â ∂â“‰¥â√—∫°“√ π—∫ πÿπ
∑’Ë‡À¡“– ¡ ‡™àπ °“√≈¥¿“…’ ”À√—∫°“√º≈‘µæ≈—ßß“π –Õ“¥
À√◊Õ°“√„™âª√–‚¬™πå®“°‡√◊ËÕß ç°≈‰°°“√æ—≤π“∑’Ë –Õ“¥é
¥—ß∑’Ë°≈à“«·≈â«¢â“ßµâπ ª√–°“√∑’Ë “¡ ·¡â«à“¡“µ√°“√∑“ß
‡∑§‚π‚≈¬’ ® –¡’ √ “§“·æß ·µà °Á ¬— ß ‡ªì π §«“¡À«— ß ∑’Ë ”§— ≠
(‡™àπ æ≈—ßß“π· ßÕ“∑‘µ¬å æ≈—ßß“π≈¡ æ≈—ßß“ππ‘«‡§≈’¬√å
¿“«–‚≈°√âÕπ°àÕ„Àâ‡°‘¥ªí≠À“‡™‘ßπ‚¬∫“¬∑“ß°“√‡¡◊Õß∑’Ë
‡ªìπµâπ) ‡π◊ËÕß®“°¡’§«“¡À«—ß«à“ „π√–¬–¬“«√“§“Õ“®®–
·µ°µà“ß°—π √–À«à“ßª√–‡∑»∑’Ëæ—≤π“·≈â«°—∫ª√–‡∑»°”≈—ß
∂Ÿ°≈ß ·≈–§π®– “¡“√∂‡¢â“∂÷ß‰¥â¡“°¢÷Èπ
æ—≤π“ √—∞∫“≈¢Õßª√–‡∑»∑’Ëæ—≤π“·≈â«∫“ßª√–‡∑»Õ“®®–
≈—ß‡≈‡æ√“–°≈—«º≈°√–∑∫µàÕ°“√‡µ‘∫‚µ∑“ß‡»√…∞°‘®¢Õßµπ ªí≠À“‡™‘ß®√‘¬∏√√¡ ‚¥¬‡©æ“– ”À√—∫ª√–‡∑»°”≈—ßæ—≤π“
¢≥–∑’Ëª√–‡∑»°”≈—ßæ—≤π“ à«π„À≠àÕ“®®–‰¡àæ√âÕ¡∑’Ë®– §◊Õ§«“¡¬“°≈”∫“°∑’Ë®–µ—¥ ‘π„®«à“®–∑ÿà¡∑√—æ¬“°√∑’Ë¡’Õ¬Ÿà
π—∫ πÿππ‚¬∫“¬≈¥§“√å∫Õπ‰¥ÕÕ°‰´¥å‡æ√“–°≈—«®–‡ªìπ°“√ ®”°—¥‰ª‡æ◊ËÕÕ–‰√¥’°«à“°—π √–À«à“ß≈¥°“√ª≈àÕ¬°ä“´‡√◊Õπ
ç∫Õπ‰´é ‡»√…∞°‘®¢Õßµπ πÕ°®“°π’È §«“¡‰¡à¡—Ëπ§ß∑“ß °√–®°≈ß °—∫≈ß∑ÿπ‡æ◊ËÕ≈¥§«“¡¬“°®π §«“¡Õ¥Õ¬“°·≈–
°“√‡¡◊Õß°ÁÕ“®‡ªìπÕÿª √√§∑“ßπ‚¬∫“¬‰¥â‡À¡◊Õπ°—π ‡π◊ÕË ß®“° ¥Ÿ·≈ ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õßª√–™“™π¢Õßµπ„Àâ¥’¢÷Èπ°àÕπ ‡√◊ËÕßπ’È
°“√ª√—∫µ—«‡æ◊ËÕ≈¥°ä“´‡√◊Õπ°√–®°µâÕß°“√π‚¬∫“¬·≈–°“√ ‡ªìπª√–‡¥Áπ∑“ßπ‚¬∫“¬·≈–®√‘¬∏√√¡∑’Ë·À≈¡§¡
ªØ‘∫—µ‘∑’ËµàÕ‡π◊ËÕß√–¬–¬“« ∂â“°“√‡¡◊Õß‰¡à¡—Ëπ§ß ‘Ëß∑’Ë√—∞∫“≈
¥ÿ ∑â“¬§◊Õ ª√–‡¥Áπ∑â“∑“¬∑“ß®√‘¬∏√√¡·≈–°“√‡¡◊Õß√–À«à“ß
„π ¡—¬Àπ÷Ëß«“ß·ºπ‰«â¥’·≈â«Õ“®®–∂Ÿ°≈–‡≈¬„π√—∞∫“≈µàÕ‰ª
ª√–‡∑» ¢âÕ‡∑Á®®√‘ß∑’ËªØ‘‡ ∏‰¥â¬“°Õ¬à“ßÀπ÷Ëß„π‡√◊ËÕßº≈
¢âÕπ’‡È ªìπªí≠À“¢Õßª√–‡∑»°”≈—ßæ—≤π“À≈“¬ª√–‡∑» √«¡∑—ßÈ
°√–∑∫®“°‚≈°√âÕπ°Á§◊Õ ª√–‡∑»∑’Ëª≈àÕ¬°ä“´‡√◊Õπ°√–®°
ª√–‡∑»‰∑¬¥â«¬
ÕÕ°¡“∑”„Àâ‚≈°√âÕπ¡“°∑’Ë ÿ¥ (ª√–‡∑»∑’Ëæ—≤π“·≈â«À√◊Õ
°“√≈ß∑ÿπ·°âªí≠À“‚≈°√âÕπ‡ªìπ°“√≈ß∑ÿπ ”À√—∫Õπ“§µ∑’Ë ª√–‡∑»Õÿµ “À°√√¡) ¡’§«“¡‡ ’Ë¬ßµàÕ°“√‰¥â√—∫º≈°√–∑∫
µâÕß„™â∑√—æ¬“°√¡“° ·≈–®–‡ÀÁπº≈‰¥â „π√–¬–¬“« ¥—ßπ—Èπ ∑’Ë√ÿπ·√ß®“°¿“«–‚≈°√âÕππâÕ¬°«à“ª√–‡∑»∑’Ë ‰¡à ‰¥â‡ªìπµâπ
®÷ßÕ“®∑”„Àâ§π√ÿπà ∑’‡Ë ¬’ ¿“…’Õ¬Ÿà„πªí®®ÿ∫π— ≈—ß‡≈ ‡æ√“–‡¢“Õ“® ‡Àµÿ ”§—≠¢Õßªí≠À“π’È (ª√–‡∑»°”≈—ßæ—≤π“À√◊Õª√–‡∑»
‰¡à¡’‚Õ°“ ‰¥â√—∫Õ“π‘ ß å®“°‡ß‘π ¿“…’¢Õßµ—«‡Õß‚¥¬µ√ß ‡°…µ√°√√¡) ‡√◊ËÕßπ’È‡¢â“∑”πÕß«à“ ºŸâ∑’Ë‡ªìπµ—«°“√„À≠à‰¥â√—∫
πÕ°®“°π’¬È ß— ¡’ª√–‡¥Áπ‡√◊ÕË ß≈”¥—∫§«“¡ ”§—≠·≈–§«“¡‡√àß¥à«π º≈°√√¡‡æ’¬ß‡≈Á°πâÕ¬ ·µàºŸâ∑’Ë ‰¡à ‰¥â‡ªìπµ—«°“√ ”§—≠°≈—∫
¢Õßªí≠À“ °≈à“«§◊Õ ª√–‡∑»æ—≤π“·≈â«Õ“®¡Õß‡√◊ËÕßπ’È«à“ µâ Õ ß¡“√— ∫ º≈°√–∑∫‰ª¡“°°«à “ ª√–‡∑»„π°≈ÿà ¡ ·√°‰¥â
‡√àß¥à«π¡“° ·µàª√–‡∑»°”≈—ßæ—≤π“Õ“®‡ÀÁπ«à“‡ªìπ‡√◊ËÕß ‡ª√’¬∫‡æ√“–¡’‡»√…∞°‘®∑’Ë‡¢â¡·¢Áß°«à“ ¡’‚§√ß √â“ßæ◊Èπ∞“π
‰¡à‡√àß¥à«π·≈–¡’§«“¡ ”§—≠πâÕ¬ ‡¡◊ËÕ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°—∫ªí≠À“ ∑’Ë ¥’ ° «à “ §«“¡‡ ’ ¬ À“¬∑’Ë ‡ °‘ ¥ ¢÷È π ®“°°“√‡ª≈’Ë ¬ π·ª≈ß
Õ◊ËπÊ ‡™àπ §«“¡¬“°®π·≈– ÿ¢¿“æ¢Õßª√–™“™π ‡ªìπµâπ
¿Ÿ ¡‘ Õ“°“» à«π¡“°°Á¡—°®–¡’°“√ª√–°—π ¿—¬ ·≈–‚¥¬¡“°
ª√–‡∑»‡À≈à“π’Èµ—ÈßÕ¬Ÿà „πæ◊Èπ∑’Ë∑’Ë‡ ’Ë¬ßµàÕ¿“«–Õ“°“»√ÿπ·√ß
·µà≈Ÿà∑“ß ”À√—∫°“√¢—∫‡§≈◊ËÕπ¬—ß°Á‡ªî¥°«â“ß ª√–°“√·√°
πâÕ¬°«à“¥â«¬ à«πª√–‡∑»„π°≈ÿà¡À≈—ßπ—Èπ¡’§«“¡‡ ’¬‡ª√’¬∫
¡“µ√°“√∑’Ë≈ß∑ÿππâÕ¬·µà‰¥âº≈ ‡™àπ °“√ª≈Ÿ°ªÉ“ ·≈–°“√
„π∑ÿ°¥â“π ·¡â „π‡Àµÿ°“√≥å∑’Ë√ÿπ·√ßæÕÊ °—π §«“¡‡ ’¬À“¬
ªÑÕß°—π°“√µ—¥‰¡â∑”≈“¬ªÉ“ ®–„Àâº≈„°≈â‡§’¬ß°—∫°“√„™â
∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ°—∫ª√–‡∑»°”≈—ßæ—≤π“°Á®–Àπ—°Àπ“°«à“À≈“¬‡∑à“
¡“µ√°“√∑“ß‡∑§‚π‚≈¬’·≈–°“√ª√—∫‚§√ß √â“ßæ◊Èπ∞“π∑’Ë¡’
√“§“·æß ª√–°“√∑’Ë Õß ¿“§∏ÿ√°‘®§«√®–¡’∫∑∫“∑ ”§—≠

118

51-03-013_090-119 new20_J.indd 118

3/20/08 6:55:26 PM

∫∑ √ÿª : ∑ÿ°Õ¬à“ß¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫µ—«‡√“
¿“«–‚≈°√â Õ π‡ªì π ¢â Õ ‡∑Á ® ®√‘ ß ‡°’Ë ¬ «°— ∫ ¿“æ¿Ÿ ¡‘ Õ “°“»
∑’Ë∑¥ Õ∫·≈–∑â“∑“¬ ”π÷°∑“ß®√‘¬∏√√¡·≈–«ÿ≤‘¿“«–
¢Õß¡πÿ … ¬å ¢â Õ ‡∑Á ® ®√‘ ß π’È ∑ ”„Àâ ‚ ≈°¡πÿ … ¬å µâ Õ ßÀ— π ¡“
µ√«® Õ∫æ◊Èπ∞“π¢Õß —ß§¡ ¡—¬„À¡à∑—ÈßÀ¡¥Õ’°§√—ÈßÀπ÷Ëß
‚¥¬‡©æ“–„π à«π∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß¡πÿ… ¬å
°— ∫ ¿Ÿ ¡‘ Õ “°“» ¢â Õ ‡∑Á ® ®√‘ ß‰¥â ‡ ªî ¥ ‡º¬„Àâ ‡ ÀÁ π «à “ ·¡â «à “
„πª√–«— µ‘ » “ µ√å Õ— π ¬“«π“πÀ≈“¬· πÀ≈“¬≈â “ πªï
¢Õß¥“«‡§√“–Àå¥«ßπ’È®–¡’«ß®√∑’Ë·°«àß ≈—∫‰ª¡“√–À«à“ß
™à«ß∑’ËÕ“°“»‡¬Áπ®—¥°—∫™à«ß∑’ËÕ“°“»Õÿàπ ‡ªìπ°“√
≈—∫°—π√–À«à“ß¬ÿ§πÈ”·¢Áß∑’ËÀπ“«‡ÀπÁ∫
°—∫¬ÿ§∑’ÕË “°“»√âÕπ®ππÈ”·¢Áß≈–≈“¬
∑à « ¡‚≈° ·µà Õÿ ≥ À¿Ÿ ¡‘ ‚ ≈°∑’Ë
‰µà Ÿß¢÷Èπ‡√◊ËÕ¬Ê π—∫·µà‡√‘¡Ë ¡’
°“√ªØ‘ «— µ‘ Õÿ µ “À°√√¡
‡ªì π µâ π ¡“®π∂÷ ß ∫— ¥ π’È
‰¡à „ ™à º ≈¢Õß«ß®√µ“¡
∏√√¡™“µ‘¢Õß‚≈°Õ’°µàÕ‰ª
À≈—°∞“π∑“ß«‘∑¬“»“ µ√å
™’È ™— ¥ «à “ π’Ë §◊ Õ πÈ ” ¡◊ Õ ¢Õß
¡πÿ…¬å≈â«πÊ
„π¿“«–‚≈°√â Õ π∑’Ë ‡ ªì π Õ¬Ÿà · ≈–∑’Ë®–
‡ªìπ‰ª„πÕπ“§µ Õÿ≥ À¿Ÿ¡‘‚≈°®–‡æ‘Ë¡¢÷Èπ
√–À«à “ ß 1.5-5.0 Õß»“‡´≈‡´’ ¬ ¿“¬„π»µ«√√…π’È
πÈ ” ∑–‡≈Õ“®®– Ÿ ß ¢÷È π ‰¥â ∂÷ ß 1 ‡¡µ√ À√◊ Õ Õ“®®–∂÷ ß
5-6 ‡¡µ√ ¥â«¬´È” ∂â“πÈ”·¢Áß∑’Ë°√’π·≈π¥å·≈–∑’Ë¢—È«‚≈°„µâ
≈–≈“¬‡√Á « ¢÷È π Õ¬à “ ß∑’Ë À «—Ë π ‡°√ß°— π Õ¬Ÿà º≈∑’Ë µ “¡¡“§◊ Õ
°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß≈¡øÑ“Õ“°“»∑’Ë®–§ÿ°§“¡¡πÿ… ¬å¡“°¢÷Èπ
‡™àπ ‡°‘¥æ“¬ÿ√ÿπ·√ß √–¥—∫πÈ”∑–‡≈ Ÿß¢÷Èπ∑à«¡æ◊Èπ∑’Ë™“¬Ωíòß
ΩπÀπ—°∑’Ë¡“æ√âÕ¡°—∫πÈ”∑à«¡©—∫æ≈—π·≈–πÈ”ªÉ“‰À≈À≈“°
√ÿπ·√ß §«“¡·Àâß·≈âß‡°‘π¢π“¥ §≈◊Ëπ§«“¡√âÕπ∑’Ë‚À¥√â“¬
·≈–‚√§¿—¬∑’Ë√–∫“¥°«â“ß¢«“ß ·¡â«à“ ‘Ëß‡À≈à“π’È®–‰¡à „™à
¿— ¬ æ‘ ∫— µ‘ „ À¡à ”À√— ∫ ¡πÿ … ¬å ·µà π— ° «‘ ∑ ¬“»“ µ√å ‡ ™◊Ë Õ «à “
§«“¡√ÿπ·√ß·≈–§«“¡∂’Ë¢Õß¿—¬æ‘∫—µ‘®“°°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß
≈¡øÑ“Õ“°“»‡À≈à“π’È®– Ÿß¢÷Èπ ¥—ßπ—Èπ ®÷ß§ÿ°§“¡µàÕ°“√
¥”√ß™’«‘µ¢Õß¡πÿ…¬å‚¥¬µ√ß

ß— §¡¡πÿ…¬å®ß÷ µâÕßª√—∫µ—«∑“ß‚§√ß √â“ß ‡æ◊ÕË §«“¡Õ¬Ÿ√à Õ¥
ª≈Õ¥¿—¬Õ¬à“ß¬—ßË ¬◊π π—πË §◊Õ „π¥â“πÀπ÷ßË ®”‡ªìπµâÕßª√—∫µ—«
∑“ßπ‚¬∫“¬ °ÆÀ¡“¬ ·≈–√–‡∫’ ¬ ∫ªØ‘ ∫— µ‘ ‡æ◊Ë Õ ‡ªì π
æ◊Èπ∞“π∑’Ë‡Õ◊ÈÕµàÕ‚§√ß°“√≈¥°“√ª≈àÕ¬°ä“´‡√◊Õπ°√–®°
Õ’°¥â“πÀπ÷Ëß®–µâÕß ¡’°“√ª√—∫µ—«∑“ß‡∑§‚π‚≈¬’ ∑—Èß∑’Ë
‡°’Ë¬«°—∫°“√º≈‘µ·≈–°“√∫√‘‚¿§ °√–∫«π°“√º≈‘µ·≈–
°“√∫√‘ ‚ ¿§∑’Ë ‘È π ‡ª≈◊ Õ ßæ≈— ß ß“π·≈–°à Õ „Àâ ‡ °‘ ¥ °ä “ ´
‡√◊ Õ π°√–®°ª√‘ ¡ “≥¡“°Ê ·¡â ® –√“§“∂Ÿ ° °Á § «√≈¥≈ß
·≈–‡æ‘Ë¡·√ß®Ÿß„®∑’Ë‡À¡“– ¡ ”À√—∫°“√
º≈‘ µ ·≈–°“√∫√‘ ‚ ¿§∑’Ë –Õ“¥
àß‡ √‘¡π«—µ°√√¡∑’Ëπ”‰ª Ÿà°“√
≈¥°ä “ ´‡√◊ Õ π°√–®° ·≈–
æ√âÕ¡°—ππ—πÈ °Á√à«¡¡◊Õ·≈–
„™âª√–‚¬™πå®“°‚Õ°“ ∑’Ë
‡ªî ¥ „Àâ „ π√–¥— ∫ “°≈
‡æ◊ËÕ°“√≈¥¿“«–‚≈°√âÕπ
∑ÿ°√Ÿª·∫∫
°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¿Ÿ¡‘Õ“°“»
‡π◊ËÕß®“°¿“«–‚≈°√âÕπ‡ªìπ¿—¬
§ÿ°§“¡µàÕ¡πÿ…¬å‚¥¬µ√ß ·µà∂“â ‡√“
¬—ß§ß∑”Õ–‰√Õ¬à“ß∑’Ë‡§¬∑”¡“„πÕ¥’µ ¿—¬
§ÿ°§“¡π’®È –¬‘Ëß√ÿπ·√ß¢÷ÈπÕ¬à“ß‰¡àµâÕß ß —¬ ‡√“®÷ß®”‡ªìπ
µâ Õ ß¡Õß¿“«–‚≈°√â Õ π¥â « ¬∑— » π–«à “ π’Ë ‡ ªì π ‚Õ°“
∑’Ë®–‰¥âª√—∫‡ª≈’Ë¬π°“√¥”‡π‘π™’«‘µ·≈– —ß§¡¢Õß‡√“„Àâ
‡ ’Ë ¬ ßπâ Õ ¬≈ß·≈–„Àâ ¡—Ë π §ß¡“°¢÷È π ‡√“§«√®–‡√‘Ë ¡ °“√
ª√— ∫ µ— « ‡æ◊Ë Õ Õ¬Ÿà Õ ¬à “ ß‡ªì π ¡‘ µ √°— ∫ ‘Ë ß ·«¥≈â Õ ¡ ∑’Ë π’Ë · ≈–
‡¥’Î¬«π’È ‡æ√“–À“°‡≈◊ËÕπ‡«≈“ÕÕ°‰ª °“√ª√—∫µ—«Õ“®
∑”‰¥â ¬ “°¢÷È π ·≈–√“§“∑’Ë ‡ √“®–µâ Õ ß®à “ ¬°Á Õ “®®–¡“°
‡°‘π°«à“∑’Ë®–√—∫‰¥â

∑—ßÈ À¡¥π’ÕÈ ¬Ÿ∑à µ’Ë «— ‡√“ ·≈–‡æ◊ÕË π√à«¡‚≈°¢Õß‡√“
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ภาคผนวก

∫√√≥“πÿ°√¡ : µ—«™’È«—¥‡¥Á°ª∞¡«—¬

°¡≈æ√√≥ ™’«æ—π∏ÿ»√’ ·≈–‚ ¿“ ‡°‘√°‰°√°ÿ≈. 2542. ¡Õß°—∫°“√‡√’¬π√Ÿâ. Àπ—ß ◊Õ√ÿàπæ‘‡»… ·®°ø√’ Ì“À√—∫§√Ÿ·≈–ª√–™“™π.
°√–∑√«ß°“√æ— ≤ π“ — ß §¡·≈–§«“¡¡—Ë π §ß¢Õß¡πÿ … ¬å . √“¬ß“π ∂“π°“√≥å § «“¡¡—Ë π §ß¢Õß¡πÿ … ¬å √ –¥— ∫ ª√–‡∑» ª√–®Ì “ ªï 2549. [ÕÕπ‰≈πå ] ‡¢â “ ∂÷ ß‰¥â ® “° :
http://www.m-society.go.th/edoc_detail.php?edocid=237
°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢. 2547. §Ÿà¡◊Õ«‘∑¬“°√‚√ß‡√’¬πæàÕ·¡à Ì“À√—∫‡®â“Àπâ“∑’Ë “∏“√≥ ÿ¢. °√¡Õπ“¡—¬ °√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢. °ÿ¡¿“æ—π∏å .
°Õß∑—πµ “∏“√≥ ÿ¢ °√¡Õπ“¡—¬. √“¬ß“πº≈°“√ Ì“√«®∑—πµ ÿ¢¿“æ·Ààß™“µ‘ æ.». 2532, 2537 ,2543-44 ·≈– 2550. (Õ—¥ Ì“‡π“)
°Õß‚¿™π“°“√ °√¡Õπ“¡—¬ °√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢. 2538. °“√ Ì “√«®¿“«–Õ“À“√·≈–‚¿™π“°“√¢Õß ª√–‡∑»‰∑¬ §√—È ß ∑’Ë 4 æ.». 2538. 2538. °√ÿß‡∑æœ.
‚√ßæ‘¡æåÕß§å°“√√—∫ àß ‘π§â“·≈–æ— ¥ÿ¿—≥±å (√ æ).
°Õß‚¿™π“°“√ °√¡Õπ“¡— ¬ °√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ ¢ . 2549 °“√ Ì “√«®¿“«–Õ“À“√·≈–‚¿™π“°“√¢Õßª√–‡∑»‰∑¬ §√—È ß ∑’Ë 5 æ.». 2546. 2549. °√ÿ ß ‡∑æœ.
‚√ßæ‘¡æåÕß§å°“√√—∫ àß ‘π§â“·≈–æ— ¥ÿ¿—≥±å (√ æ).
°“√ª√–™ÿ¡§≥–Õπÿ°√√¡°“√ª√– “πß“π°“√®—¥√–¥—∫§«“¡‡À¡“– ¡¢Õß√“¬°“√‚∑√∑—»πå °√¡ª√–™“ —¡æ—π∏å §√—Èß∑’Ë 4 „π«—π∑’Ë 28 æƒ»®‘°“¬π æ.». 2550.
°“√‡√’¬π√Ÿâ∑’Ë∂◊Õ ¡Õß‡ªìπæ◊Èπ∞“π (Brain-based Learning) Ì“À√—∫‡¥Á°ª∞¡«—¬. [¡.ª.ª.] [ÕÕπ‰≈πå] ‡¢â“∂÷ß‰¥â®“°
http://www.geocities.com/loungsop/article/BBL.htm.
§≥–°√√¡°“√®— ¥ ∑Ì “ ¢â Õ °Ì “ Àπ¥ “√Õ“À“√∑’Ë § «√‰¥â √— ∫ ª√–®Ì “ «— π Ì “ À√— ∫ §π‰∑¬ °Õß‚¿™π“°“√ °√¡Õπ“¡— ¬ °√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ ¢ . 2550. ª√‘ ¡ “≥ “√Õ“À“√
Õâ“ßÕ‘ß∑’Ë§«√‰¥â√—∫ª√–®Ì“«—π Ì“À√—∫§π‰∑¬ æ.». 2546. 2546. °√ÿß‡∑æœ. ‚√ßæ‘¡æåÕß§å°“√√—∫ àß ‘π§â“·≈–æ— ¥ÿ¿—≥±å (√ æ).
‡§√◊Õ¢à“¬¢—∫‡§≈◊ËÕπ —ß§¡‡æ◊ËÕª√–™“™π¡’ ÿ¢. 2550. ¢âÕ‡ πÕ®“°°“√‡¡◊Õß¿“§ª√–™“™π∂÷ßæ√√§°“√‡¡◊Õß. 12 π‚¬∫“¬¢—∫‡§≈◊ËÕπ —ß§¡‡æ◊ËÕª√–™“™π¡’ ÿ¢
®—π∑π“ Õ÷Èß™Ÿ»—°¥‘Ï ·≈–§≥–. 2550. √“¬ß“π‡∫◊ÈÕßµâπ°“√ª√–‡¡‘πº≈°√–∑∫µàÕ°“√∫√‘‚¿§πÈ”µ“≈ ¢Õß‡¥Á ° «— ¬ 0-3 ªï ¿“¬À≈— ß °“√·°â ‰ ¢ª√–°“»°√–∑√«ß
“∏“√≥ ÿ¢ ©∫—∫∑’Ë 156 ‡ªìπ 286 æ.». 2550. (Õ—¥ Ì“‡π“)
®—π∑π“ Õ÷Èß™Ÿ»—°¥‘Ï ·≈–§≥–. °“√ Ì“√«®æƒµ‘°√√¡°“√∫√‘‚¿§¢Õß‡¥Á°ª∞¡«—¬. „π √“¬ß“π°“√®—¥°‘®°√√¡√≥√ß§å ç«—π§√Õ∫§√—«ÕàÕπÀ«“πé „π à«π ¿Ÿ¡‘¿“§. °√¡
Õπ“¡—¬ °√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ Ì“π—°ß“πª≈—¥°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢. [¡.ª.ª.]
®—π∑√å‡æÁ≠ ™Ÿª√–¿“«√√≥. 2543. ÿ¢¿“æ§π‰∑¬ ªï æ.». 2543 : ∂“π– ÿ¢¿“æ§π‰∑¬. °√ÿß‡∑æœ : À¡Õ™“«∫â“π.
™◊Ë π ƒ∑— ¬ °“≠®π–®‘ µ √“ ·≈–§≥–. 2550. ·ºπ¬ÿ ∑ ∏»“ µ√å ° “√·°â ‰ ¢ªí ≠ À“‡¥Á ° ¬“°®π·≈–‡¥Á ° ¥â Õ ¬‚Õ°“ 3 ªï (æ.». 2550-2552). °√ÿ ß ‡∑æœ :
∫√‘…—∑∏√√¡¥“‡æ√ ®Ì“°—¥.
∑—°…‘≥ ™‘π«—µ√, ®—π∑√å‡æÁ≠ ™Ÿª√–¿“«√√≥, æ√æ‘ ‰≈ ‡≈‘»«‘™“. 2548. ‡¥Á°‰∑¬„§√«à“‚ßà : ‡ª≈’Ë¬π°“√‡√’¬π√Ÿâ¢Õß‡¥Á°‰∑¬„Àâ∑—π‚≈°. °√ÿß‡∑æœ : ∂“∫—π°“√‡√’¬π√Ÿâ.
π—¬æ‘π®‘ §™¿—°¥’. ∫√√¬“¬„π International Conference on Early Child Development: An Impact on the Future of Mankind. «—π∑’Ë 28 ∏—π«“§¡ 2550.
π‘™√“ ‡√◊Õß¥“√“°“ππ∑å. 2547. æ—≤π“°“√·≈–‡™“«πåªí≠≠“¢Õß‡¥Á°‰∑¬. ß¢≈“ : ‡Õ° “√À“¥„À≠à.
π‘ æ √√≥æ√ «√¡ß§≈. 2547. ∂“π°“√≥å ‡ ¥Á ° ·√°‡°‘ ¥ πÈ ” Àπ— ° µË ” °«à “ ‡°≥±å ·≈–°≈¬ÿ ∑ ∏å ° “√ à ß ‡ √‘ ¡ ÿ ¢ ¿“æ. ∂“π°“√≥å ÿ ¢ ¿“æ·≈– ‘Ë ß ·«¥≈â Õ ¡. 9,3.
[ÕÕπ‰≈πå] ‡¢â“∂÷ß‰¥â®“°: http://advisor.anamai.moph.go.th/factsheet/child/born.html
ªî ¬ «— ≤ πå ÿ √— µ‘ ‡ ®√‘ ≠ ÿ ¢ . 2548. ¢â Õ ‡ πÕß“π«‘ ®— ¬ ‡√◊Ë Õ ß ·π«∑“ß„π°“√®— ¥ µ—È ß °Õß∑ÿ π ◊Ë Õ √â “ ß √√§å Ì “ À√— ∫ ‡¥Á ° ‡¬“«™π·≈–§√Õ∫§√— « . ¡Ÿ ≈ π‘ ∏‘ »“ µ√“®“√¬å
§π÷ß ∆Â‰™¬. Ì“π—°ß“π°Õß∑ÿπ π—∫ πÿπ°“√ √â“ß‡ √‘¡ ÿ¢¿“æ.
¿— ° ¥’ ‚æ∏‘ »‘ √‘ . 2545. ¿“æªí ≠ À“°“√¢“¥ “√‰Õ‚Õ¥’ π ¢Õß§π‰∑¬·≈–°“√·°â ‰ ¢‚¥¬„™â «‘ ∑ ¬“»“ µ√å · ≈–‡∑§‚π‚≈¬’ . „π THAILAND JOURNAL OF HEALTH
PROMOTION AND ENVIRONMENTAL HEALTH. ‡¡…“¬π-¡‘∂ÿπ“¬π : 46-53.
¿—∑√“ ßà“. (∫√√≥“∏‘°“√). 2547. ∂“π¿“æ§√Õ∫§√—«»÷°…“. ß¢≈“ : ‡Õ° “√À“¥„À≠à.
¡“π–™— ¬ «— ≤ π“«ß»“√— µ πå . 2550. ¢â Õ ‡ πÕß“π«‘ ®— ¬ ‡√◊Ë Õ ß ·π«∑“ß„π°“√„™â ¡ “µ√°“√∑“ß¿“…’ ‡ æ◊Ë Õ à ß ‡ √‘ ¡ ◊Ë Õ √â “ ß √√§å Ì “ À√— ∫ ‡¥Á ° ‡¬“«™π·≈–§√Õ∫§√— « .
¡Ÿ≈π‘∏‘ »“ µ√“®“√¬å§π÷ß ∆Â‰™¬. Ì“π—°ß“π°Õß∑ÿπ π—∫ πÿπ°“√ √â“ß‡ √‘¡ ÿ¢¿“æ.
‡¬“«æ“ ‡¥™–§ÿªµå. 2542. °“√æ—≤π“ªí≠≠“À≈“¬¥â“π ‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π√Ÿâ Ì“À√—∫‡¥Á°ª∞¡«—¬. «“√ “√°“√»÷°…“ª∞¡«—¬, 3(1).
‡√◊ Õ ß»— ° ¥‘Ï ªîò π ª√–∑’ ª . 2547. √Ÿ ª ·∫∫°“√„Àâ § «“¡√Ÿâ æà Õ ·¡à „ π°“√‡≈’È ¬ ß¥Ÿ ‡ ¥Á ° ª∞¡«— ¬ ‚¥¬ºà “ π°√–∫«π°“√ à ß ‡ √‘ ¡ °“√Õà “ π. °√ÿ ß ‡∑æœ: Ì “ π— ° ß“π‡≈¢“∏‘ ° “√
¿“°“√»÷°…“.
≈—¥¥“ ‡À¡“– ÿ«√√≥ ·≈–§≥–. 2547. ‡§√◊ËÕß¡◊Õ àß‡ √‘¡æ—≤π“°“√·≈–Õ“√¡≥å¢Õß‡¥Á°ª∞¡«—¬. ß¢≈“ : ‡Õ° “√À“¥„À≠à.
≈— ¥ ¥“ ‡À¡“– ÿ « √√≥. (∫√√≥“∏‘ ° “√). 2547. æ— ≤ π“°“√¥â “ π°“¬¢Õß‡¥Á °‰∑¬ : °“√‡®√‘ ≠ ‡µ‘ ∫ ‚µ ¿“«–‚¿™π“°“√ ·≈– ¡√√∂¿“æ∑“ß°“¬. ß¢≈“ :
‡Õ° “√À“¥„À≠à.
≈—¥¥“ ‡À¡“– ÿ«√√≥. (∫√√≥“∏‘°“√). 2547. æ—≤π“°“√·∫∫Õß§å√«¡¢Õß‡¥Á°‰∑¬. ß¢≈“ : ‡Õ° “√À“¥„À≠à.
≈—¥¥“ ‡À¡“– ÿ«√√≥. (∫√√≥“∏‘°“√). 2547. ¿“«– ÿ¢¿“æ·≈– —ß§¡¢Õß‡¥Á°‰∑¬. ß¢≈“ : ‡Õ° “√À“¥„À≠à.
»√’ ¥ÿ “ ≈’≈–»‘∏√ ·≈–§≥–. 2549. √“¬ß“π°“√ “Ì √«® ∂“π°“√≥å°“√®—¥Õ“À“√«à“ß·≈–°“√·ª√ßøíπ„π»Ÿπ¬å‡¥Á°‡≈Á°·≈–‚√ß‡√’¬πÕπÿ∫“≈ ªï 2549. (Õ—¥ “Ì ‡π“)
»—π π’¬å ©—µ√§ÿªµå. ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·≈–°“√‡√’¬π√Ÿâ √â“ß ¡Õß‡¥Á°„Àâ©≈“¥‰¥âÕ¬à“ß‰√. °√ÿß‡∑æœ: Ì“π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘.
»‘ √ “¿√≥å «— ¥‘ « √ ·≈–§≥–. ¿“«–°“√„™â ¢ «¥π¡„π‡¥Á ° ∂â “ ·π–πÌ “ „Àâ ‡ ≈‘ ° ¥Ÿ ¥ π¡®“°¢«¥‡¡◊Ë Õ Õ“¬ÿ 1 ªï ®–‡ªì π ‰ª‰¥â ‰ À¡. „π °“√ª√–™ÿ ¡ «‘ ™ “°“√
°√¡°“√·æ∑¬å ª√–®Ì“ªï 2550.
»‘√‘°ÿ≈ Õ‘»√“πÿ√—°…å (∫√√≥“∏‘°“√). 2547. æ—≤π“°“√¥â“πÕ“√¡≥å-®‘µ„®- —ß§¡-®√‘¬∏√√¡¢Õß‡¥Á°‰∑¬. ß¢≈“ : ‡Õ° “√À“¥„À≠à.
»‘ √‘ °ÿ ≈ Õ‘ » √“πÿ √— ° …å ·≈–§≥–. 2550. ª√–‡¡‘ π °“√®— ¥ √–∫∫∫√‘ ° “√„π»Ÿ π ¬å æ— ≤ π“‡¥Á ° ‡≈Á ° ¢ÕßÕß§å ° √ª°§√Õß à « π∑â Õ ß∂‘Ë π . ∂“∫— π æ— ≤ π“°“√ “∏“√≥ ÿ ¢
Õ“‡´’¬π ¡À“«‘∑¬“≈—¬¡À‘¥≈.
Ì “ π— ° ß“πª≈— ¥ °√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ ¢ . √–∫∫¢â Õ ¡Ÿ ≈ µ— « ™’È «— ¥ Ì “ §— ≠ (Key Performance Indicators) ª√–®Ì “ ªï ß ∫ª√–¡“≥ 2550. [ÕÕπ‰≈πå ] ‡¢â “ ∂÷ ß‰¥â ® “° :
http://healthdata.moph.go.th/kpi/RegeionKpiResult.php
Ì “ π— ° ß“π‡≈¢“∏‘ ° “√ ¿“°“√»÷ ° …“ °√–∑√«ß»÷ ° …“∏‘ ° “√. (¡.ª.ª.). ∂‘ µ‘ ° “√»÷ ° …“√–¥— ∫ °“√»÷ ° …“¢—È π æ◊È π ∞“π ªï ° “√»÷ ° …“ 2536-2545. [ÕÕπ‰≈πå ] ‡¢â “ ∂÷ ß
‰¥â®“° : (http://db.onec.go.th/publication/get_sub_total.php?page=16&gry=)
“Ì π—°ß“π‡≈¢“∏‘°“√ ¿“°“√»÷°…“ °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√. 2547. ¬ÿ∑∏»“ µ√å°“√æ—≤π“‡¥Á°Õ“¬ÿ 3-5 ªï : °“√Õÿ¥Àπÿπ§à“„™â®“à ¬. °√ÿß‡∑æœ : À®°. ¿“ææ‘¡æå.
Ì“π—°ß“π ∂‘µ‘·Ààß™“µ‘. 2549. √“¬ß“π°“√ Ì“√«®Õπ“¡—¬°“√‡®√‘≠æ—π∏åÿ æ.». 2549. Ì“π—°ß“π ∂‘µ‘æ¬“°√≥å. Ì“π—°ß“π ∂‘µ‘·Ààß™“µ‘.

Ì“π—°ß“π ∂‘µ‘·Ààß™“µ‘. 2550. √“¬ß“πº≈∑—Ë«√“™Õ“≥“®—°√ °“√ Ì“√«® ∂“π°“√≥å‡¥Á°„πª√–‡∑»‰∑¬ ∏—π«“§¡ 2548-°ÿ¡¿“æ—π∏å 2549. Ì“π—°ß“π ∂‘µ‘·Ààß™“µ‘.
Ì“π—°π‚¬∫“¬·≈–·ºπ “∏“√≥ ÿ¢ °√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢. 2544. ∂‘µ‘ “∏“√≥ ÿ¢ æ.». 2544. Ì“π—°π‚¬∫“¬·≈–·ºπ “∏“√≥ ÿ¢ °√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢.
Ì“π—°π‚¬∫“¬·≈–¬ÿ∑∏»“ µ√å °√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢. 2550. ∂‘µ‘ “∏“√≥ ÿ¢ æ.». 2549. „π (http://203.157.19.191/index5.html) 1/9/2550.
Ì“π—°æ—≤π“ ÿ¢¿“æ®‘µ °√¡ ÿ¢¿“æ®‘µ °√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢. 2550. √“¬ß“πº≈°“√∫—π∑÷°·≈–«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈‚§√ß°“√ Ì“√«® ∂“π°“√≥å·≈–‡°≥±åª°µ‘
(Norms) §«“¡©≈“¥∑“ßÕ“√¡≥å¢Õß‡¥Á°Õ“¬ÿ 3-5 ªï ·≈– 6-11 ªï (©∫—∫·°â ‰¢). Õâ“ß∂÷ß„π ∂“∫—π√“™“πÿ°Ÿ≈ °√¡ ÿ¢¿“æ®‘µ. 2550. Ì“√«®§«“¡
©≈“¥∑“ßÕ“√¡≥å¢Õß‡¥Á°‰∑¬ „π ‚§√ß°“√æ—≤π“ µ‘ªí≠≠“‡¥Á°‰∑¬ [ÕÕπ‰≈πå] ‡¢â“∂÷ß‰¥â®“° : http://www.iqeqdekthai.com
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Ì“π—°√–∫“¥«‘∑¬“ °√¡§«∫§ÿ¡‚√§. 2541. √ÿª√“¬ß“π°“√‡ΩÑ“√–«—ß‚√§ 2540. Ì“π—°√–∫“¥«‘∑¬“ °√¡§«∫§ÿ¡‚√§.
2542. √ÿª√“¬ß“π°“√‡ΩÑ“√–«—ß‚√§ 2541. Ì“π—°√–∫“¥«‘∑¬“ °√¡§«∫§ÿ¡‚√§.
2543. √ÿª√“¬ß“π°“√‡ΩÑ“√–«—ß‚√§ 2542. Ì“π—°√–∫“¥«‘∑¬“ °√¡§«∫§ÿ¡‚√§.
2544. √ÿª√“¬ß“π°“√‡ΩÑ“√–«—ß‚√§ 2543. Ì“π—°√–∫“¥«‘∑¬“ °√¡§«∫§ÿ¡‚√§.
2545. √ÿª√“¬ß“π°“√‡ΩÑ“√–«—ß‚√§ 2544. Ì“π—°√–∫“¥«‘∑¬“ °√¡§«∫§ÿ¡‚√§.
2546. √ÿª√“¬ß“π°“√‡ΩÑ“√–«—ß‚√§ 2545. Ì“π—°√–∫“¥«‘∑¬“ °√¡§«∫§ÿ¡‚√§.
2547. √ÿª√“¬ß“π°“√‡ΩÑ“√–«—ß‚√§ 2546. Ì“π—°√–∫“¥«‘∑¬“ °√¡§«∫§ÿ¡‚√§.
2548. √ÿª√“¬ß“π°“√‡ΩÑ“√–«—ß‚√§ 2547. Ì“π—°√–∫“¥«‘∑¬“ °√¡§«∫§ÿ¡‚√§.
2549. √ÿª√“¬ß“π°“√‡ΩÑ“√–«—ß‚√§ 2548. Ì“π—°√–∫“¥«‘∑¬“ °√¡§«∫§ÿ¡‚√§.
2550. √ÿª√“¬ß“π°“√‡ΩÑ“√–«—ß‚√§ 2549. Ì“π—°√–∫“¥«‘∑¬“ °√¡§«∫§ÿ¡‚√§.
∏ÿ √√¡ π—π∑¡ß§≈™—¬. (∫√√≥“∏‘°“√). 2547. °“√Õ∫√¡‡≈’¬È ß¥Ÿ‡¥Á°¢Õß§√Õ∫§√—«‰∑¬ : ¢âÕ¡Ÿ≈®“°°“√«‘®¬— ‡™‘ß§ÿ≥¿“æ·≈–‡™‘ßª√‘¡“≥. ß¢≈“ : ‡Õ° “√À“¥„À≠à.
ÿπ∑√’ √—µπ™Ÿ‡Õ°. ¢«¥π¡ªí≠À“¢Õß‡¥Á°‚√§Õâ«π®√‘ßÀ√◊Õ?. [¡.ª.ª.]

√ÿ “ß§å ‡™…∞æƒπ∑å. √“¬ß“πº≈°“√ “Ì √«®∑—πµ ¢ÿ ¿“æ√“¬ªï ¢Õß‡¥Á°Õ“¬ÿ 3 ªï „π®—ßÀ«—¥µà“ßÊ ∑—«Ë ª√–‡∑» æ.». 2545-2550. °Õß∑—πµ “∏“√≥ ¢ÿ °√¡Õπ“¡—¬. (Õ—¥ “Ì ‡π“)

ÿ«‘∑¬å «‘∫ÿ≈º≈ª√–‡ √‘∞. (∫√√≥“∏‘°“√). 2548. °“√ “∏“√≥ ÿ¢‰∑¬ æ.». 2544-2547. °√ÿß‡∑æœ: ‚√ßæ‘¡æåÕß§å°“√√—∫ àß ‘π§â“·≈–æ— ¥ÿ¿—≥±å.
‡ ¡ æ√‘ßÈ æ«ß·°â«. °≈à“«„π International Conference on Early Child Development: An Impact on the Future of Mankind. «—π∑’Ë 28 ∏—π«“§¡ 2550.

¿“…“Õ—ß°ƒ…
Gordon Dryden and Jeannette Vos. The Learning Revolution. 1999. The Learning Web Ltd. Los Angeles, Auckland [online]. Available URL
http://www.learningweb.net
Jones G, Steketee R, Bhutta Z, Morris S. and the Bellagio Child Survival Study Group. 2003. How many child deaths can we prevent this year?.
THE LANCET. Vol 302. July 5.
The BRAINnet New Research Findings. Quoted in Department of Early Learning. Childhood Development. [Online]
Available:http://www.del.wa.gov/Education/ChildDevelopment.shtml

∫√√≥“πÿ°√¡ : 10 ∂“π°“√≥å ‡¥àπ∑“ß ÿ¢¿“æ

1. °“√·°â°ÆÀ¡“¬¢à¡¢◊π·≈–°ÆÀ¡“¬„À¡à§ÿâ¡§√ÕßºŸâ∂Ÿ°°√–∑Ì“√ÿπ·√ß : Õ’°Àπ÷Ëß§«“¡§◊∫Àπâ“¢Õßß“π¬ÿµ‘§«“¡√ÿπ·√ßµàÕºŸâÀ≠‘ß
1°ƒµ¬“

Õ“™«π‘®°ÿ≈ ·≈–°π°«√√≥ ∏√“«√√≥. 2545. ù¢∫«π°“√∑“ß —ß§¡∫π¡‘µ‘°“√‡¡◊Õß‡√◊ËÕß‡æ»·≈–√à“ß°“¬ºŸâÀ≠‘ßû. „π «‘∂’™’«‘µ «‘∏’ Ÿâ: ¢∫«π°“√ ª√–™“™π√à«¡ ¡—¬.
º“ ÿ° æß…å‰æ®‘µ√ ·≈–§≥–: Àπâ“ 34-129. ‡™’¬ß„À¡à: ´‘≈§å‡«Õ√å¡∫ÿä§.
2 §«“¡‡ÀÁ π ¢Õßπ“¬«‘ ™ “ ¡À“§ÿ ≥ µà Õ √“¬ß“π«‘ ®— ¬ ‡√◊Ë Õ ß ç°“√ª√–‡¡‘ π °√–∫«π¬ÿ µ‘ ∏ √√¡„π°“√§ÿâ ¡ §√Õß «— ¥‘ ¿ “æ∫ÿ § §≈∑’Ë ‰ ¥â √— ∫ §«“¡√ÿ π ·√ß„π§√Õ∫§√— « é
‚¥¬ «—™√‘π∑√å ªí®‡®°«‘≠êŸ °ÿ≈ ·≈–§≥– „π °ƒµ¬“ Õ“™«π‘®°ÿ≈. 2547. √“¬ß“π —ß‡§√“–Àå™ÿ¥‚§√ß°“√«‘®—¬‡√◊ËÕß °“√»÷°…“√–∫∫°“√®—¥°“√ªí≠À“§«“¡√ÿπ·√ßµàÕ
ºŸâÀ≠‘ß·≈–‡¥Á°‡æ◊ËÕæ—≤π“∞“π¢âÕ¡Ÿ≈ß“π«‘®—¬ »—°¬¿“æª√–™“§¡ «— ¥‘°“√ —ß§¡ °√–∫«π°“√¬ÿµ‘∏√√¡ ·≈– ◊ËÕ¡«≈™π. √“¬ß“π«‘®—¬‡ πÕµàÕ ∂“∫—π«‘®—¬√–∫∫
“∏“√≥ ÿ¢.
3ç™ß·°â °.¡. ‡Õ“º‘¥¢à¡¢◊π¿√√¬“-‡æ»∑’Ë 3é. ‡¥≈‘π‘« å. «—π∑’Ë 30 æƒ»®‘°“¬π 2549.
4 √ÿªº≈°“√ª√–™ÿ¡§≥–°√√¡“∏‘°“√°‘®°“√‡¥Á° ‡¬“«™π µ√’ ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ ºŸâæ‘°“√ ·≈–§«“¡¡—Ëπ§ß¢Õß¡πÿ…¬å ¿“π‘µ‘∫—≠≠—µ‘·Ààß™“µ‘ §√—Èß∑’Ë 9 «—πæƒÀ— ∫¥’∑’Ë 2 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2550.
5Õâ“ß∂÷ß‡Àµÿ°“√≥åπ’È „π ®¥À¡“¬®“°°Õß∑ÿπ°“√æ—≤π“‡æ◊ËÕ µ√’·Ààß Àª√–™“™“µ‘∂÷ßª√–∏“π ¿“π‘µ‘∫—≠≠—µ‘·Ààß™“µ‘ ‡√◊ËÕß √ÿª¢âÕ§‘¥‡ÀÁπ¢Õß§≥–°√√¡°“√¢®—¥°“√‡≈◊Õ°
ªØ‘∫—µ‘µàÕ µ√’µàÕ√“¬ß“π¢Õß√—∞∫“≈‰∑¬©∫—∫∑’Ë 4 ·≈– 5 ≈ß«—π∑’Ë 26 ¡’π“§¡ 2550.
6®¥À¡“¬∂÷ßª√–∏“π ¿“π‘µ‘∫—≠≠—µ‘·Ààß™“µ‘®“°‡§√◊Õ¢à“¬Õß§å°√æ—≤π“‡Õ°™π¥â“π ‘∑∏‘ µ√’·≈–Õß§å°√ ‘∑∏‘¡πÿ…¬™π
7ç‡°¬å®’È·°â °.¡. ¢à¡¢◊π‡Õ“º‘¥∂Ÿ°°¥¢’Ë≈à«ß≈È”ª√–µŸÀ≈—ßé §¡™—¥≈÷°. «—π∑’Ë 5 ‡¡…“¬π 2550.
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Volume 10, Number 4.
23°π°«√√≥ ∏√“«√√≥. 2545. ∫—π∑÷°ª√– ∫°“√≥å¢ÕßºŸâÀ≠‘ß∑’Ë∑âÕß‡¡◊ËÕ‰¡àæ√âÕ¡. °√ÿß‡∑æ: ¡Ÿ≈π‘∏‘ √â“ß§«“¡‡¢â“„®‡√◊ËÕß ÿ¢¿“æºŸâÀ≠‘ß.
24Nattaya Boonpakdee. 2006. Õâ“ß·≈â«.
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4. ‰¢â‡≈◊Õ¥ÕÕ°√–∫“¥Àπ—°®“°¿“«–‚≈°√âÕπ
1ç

∏. ‡µ◊Õπ¿—¬·≈âß √–«—ß‰¢â‡≈◊Õ¥ÕÕ° æ∫ºŸâªÉ«¬°«à“ 3 æ—π§π ™’È ‰¢à¬ÿß≈“¬∑π·≈âß‰¥â°«à“§√÷Ëßªïé. ¢à“«‡æ◊ËÕ ◊ËÕ¡«≈™π. Ì“π—°ß“π “√π‘‡∑»·≈–ª√–™“ —¡æ—π∏å°√–∑√«ß
“∏“√≥ ÿ¢ «—π∑’Ë 8 ‡¡…“¬π 2550.
2 Ì“π—°√–∫“¥‡µ◊Õπ ‰¢â‡≈◊Õ¥ÕÕ°√–∫“¥Àπ—°é. ΩÉ“¬«‘‡§√“–Àå·≈–ª√–¡«≈¢à“« “√ Ì“π—° “√π‘‡∑». °√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ «—π∑’Ë 21 æƒ…¿“§¡ 2550.
3çŒŸ‡µ◊Õπ‰¢â‡≈◊Õ°ÕÕ°Õ“‡´’¬π√–∫“¥Àπ—° ¥ÿ √Õ∫‡°◊Õ∫ 10 ªïé. ΩÉ“¬«‘‡§√“–Àå·≈–ª√–¡«≈¢à“« “√ “Ì π—° “√π‘‡∑». °√–∑√«ß “∏“√≥ ¢ÿ «—π∑’Ë 1 ß‘ À“§¡ 2550.
4ç°“√¥Ì “ ‡π‘ π ß“πªÑ Õ ß°— π ·≈–§«∫§ÿ ¡ ‚√§‰¢â ‡ ≈◊ Õ ¥ÕÕ°„π∫√‘ ‡ «≥™“¬·¥π‰∑¬-°— ¡ æŸ ™ “é. ΩÉ “ ¬«‘ ‡ §√“–Àå · ≈–ª√–¡«≈¢à “ « “√ Ì “ π— ° “√π‘ ‡ ∑». °√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ ¢
«—π∑’Ë 4 °√°Æ“§¡ 2550.
5ç§π‡¢¡√·Àà√°— …“‰¢â‡≈◊Õ¥ÕÕ°„π‰∑¬‡æ’¬∫ ∏. ‡º¬Õ“°“√√ÿπ·√ß°«à“§π‰∑¬é. ΩÉ“¬«‘‡§√“–Àå·≈–ª√–¡«≈¢à“« “√ “Ì π—° “√π‘‡∑». °√–∑√«ß “∏“√≥ ¢ÿ «—π∑’Ë 6 °√°Æ“§¡ 2550.
6ç‡¢¡√«‘°ƒµ‰¢â‡≈◊Õ¥ÕÕ°√Õ∫ 10 ªïé. ¡µ‘™π. «—π∑’Ë 5 ¡°√“§¡ 2551.
7ç‚≈°√–Õÿ∑Ì“‡™◊ÈÕ‚√§°≈“¬æ—π∏åÿ! ÕÀ‘«“µå-‰¢â‡≈◊Õ¥ÕÕ°¡“°—∫√âÕπé. ¡µ‘™π. «—π∑’Ë 12 ¡°√“§¡ 2550.
8ç¡À‘¥≈„™â¬ÿßª√“∫¬ÿß À«—Ëπ‚≈°√âÕπ∑Ì“‰¢â‡≈◊Õ¥ÕÕ°√–∫“¥Àπ—°é. «—π∑’Ë 8 æƒ»®‘°“¬π 2550.
9‡æ‘ËßÕâ“ß.
10ç¡–°—π‡®Õ‰¢â‡≈◊Õ¥ÕÕ°é. ¡µ‘™π. «—π∑’Ë 10 ¡°√“§¡ 2551.
11çÕ—πµ√“¬‰¢â‡≈◊Õ¥ÕÕ° “¬æ—π∏åÿ„À¡à™‘°ÿπ°ÿπ¬à“é. ¡µ‘™π. «—π∑’Ë 20 °—π¬“¬π 2550.
12ç ∏. °Ì“™—∫∑ÿ°®—ßÀ«—¥‡¢â¡√≥√ß§å ‰¢â‡≈◊Õ¥ÕÕ°™à«ß√–∫“¥Àπ—° 2 ‡¥◊Õππ’È ™’È‡™◊ËÕªïπ’È ‰¡à „™àæ—π∏åÿ¥ÿé. ΩÉ“¬¢à“«·≈– ◊ËÕ¡«≈™π —¡æ—π∏å °≈ÿà¡ “√π‘‡∑». °√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢
«—π∑’Ë 7 ¡‘∂ÿπ“¬π 2550.
13ç¡À‘¥≈∑Ì“«—§´’π‰¢â‡≈◊Õ¥ÕÕ°é. °√ÿß‡∑æ∏ÿ√°‘®. «—π∑’Ë 15 ¡°√“§¡ 2551.
14ç¡À‘¥≈‚™«å§«“¡ Ì“‡√Á®«—§´’πªÑÕß°—π‰¢â‡≈◊Õ¥ÕÕ° 4 “¬æ—π∏åÿé. ¡µ‘™π. «—π∑’Ë 15 ¡°√“§¡ 2551.
15çÕ—πµ√“¬‰¢â‡≈◊Õ¥ÕÕ° “¬æ—π∏åÿ„À¡à™‘°ÿπ°ÿπ¬à“é. ¡µ‘™π. «—π∑’Ë 20 °—π¬“¬π 2550.
16çÕπ“¡—¬‚≈°‡µ◊Õπ‰«√— ¬ÿß‡Õ‡™’¬√–∫“¥«ß°«â“ß∂÷ß¬ÿ‚√ª- À√—∞é. °√ÿß‡∑æ∏ÿ√°‘®. «—π∑’Ë 20 ¡°√“§¡ 2551.

5. æ.√.∫. §Õ¡æ‘«‡µÕ√å...ªî¥°—Èπ‡ √’‚≈°ÕÕπ‰≈πå?

1ç§«“¡√Ÿâ‡°’Ë¬«°—∫°ÆÀ¡“¬‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»„πª√–‡∑»‰∑¬é. ◊∫§âπ®“° [http://www.spu.ac.th/announcement/articles/law_it.html]
2çπ‚¬∫“¬‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»·Ààß™“µ‘·≈–°ÆÀ¡“¬∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕßé. ◊∫§âπ®“° [http://dusithost.dusit.ac.th/~librarian/myweb/Chapter9.html]
3ç≈ÿâπ π™. ∑Ì“§≈Õ¥ æ√∫. §Õ¡œ À≈—ß·ª√≠—µµ‘°«à“ 5 ‡¥◊Õπé. ‰∑¬√—∞ ©∫—∫«—π∑’Ë 9 æƒ…¿“§¡ 2550.
4ç√à“ß æ√∫. «à“¥â«¬°“√°√–∑Ì“§«“¡º‘¥‡°’Ë¬«°—∫§Õ¡æ‘«‡µÕ√å æ.». ....é. ◊∫§âπ®“° [http://wiki.nectec.or.th/nectecpedia/index.php]
5ç®¥À¡“¬‡ªî¥ºπ÷°®“° §ª . ·≈– FACT ∂÷ßæ≈‡¡◊Õß‰∑¬ «à“¥â«¬°“√∫—ß§—∫„™â æ.√.∫. §«“¡º‘¥∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫§Õ¡æ‘«‡µÕ√åé. 18 °√°Æ“§¡ 2550.
6ç·Œ°‡°Õ√åÀ¬“¡Àπâ“¢‘ß·°à ¬÷¥‡«Á∫‰´µå‰Õ´’∑’ µ–‡æ‘¥ §¡™é. ·π«Àπâ“ ©∫—∫«—π∑’Ë 20 °√°Æ“§¡ 2550
7çπ‘µ‘°√‰Õ´’∑’øÑÕß¡◊Õ·Œ° ®—∫¡◊ÕµÌ“√«®‰¢§¥’é. ºŸâ®—¥°“√ÕÕπ‰≈πå. «—π∑’Ë 20 °√°Æ“§¡ 2550.
8ç√“¬ß“π§«“¡§◊∫Àπâ“: ™–µ“°√√¡¢Õß§π∑’Ë«à“°—π«à“§◊Õ ùæ√–¬“æ‘™—¬û ·≈– ù∑àÕπ®—πû? „µâ æ.√.∫. §Õ¡æ‘«‡µÕ√åé. ª√–™“‰∑. «—π∑’Ë 16 °—π¬“¬π

2550. ◊∫§âπ®“°
[http://www.prachatai.com/05web/th/home/page2.php?mod=mod_ptcms&ID=9572&Key=HilightNews]
9ç√“¬ß“π§«“¡§◊∫Àπâ“: ™–µ“°√√¡¢Õß§π∑’Ë«à“°—π«à“§◊Õ ùæ√–¬“æ‘™—¬û ·≈– ù∑àÕπ®—πû? „µâ æ.√.∫. §Õ¡æ‘«‡µÕ√åé. ‡æ‘ËßÕâ“ß.
10çæ√–¬“æ‘™—¬-∑àÕπ®—π √“¬ß“πµ—«∑’Ë»“≈ §¥’‡ß’¬∫ Õ—¬°“√¬—ß‰¡à¬◊ËπøÑÕßé. ª√–™“‰∑ «—π∑’Ë 13 µÿ≈“§¡ 2550. ◊∫§âπ®“°
[http://www.prachatai.com/05web/th/home/page2.php?mod=mod_ptcms&ContentID=9899&SystemModuleKey=HilightNews&SystemLanguage=Thai]
11ç ÿ¢¿“æ§π‰∑¬é —¡¿“…≥å ®’√πÿ™ ‡ª√¡™—¬æ√. «—π∑’Ë 16 ¡°√“§¡ 2551.
12ç§ª -FACT ¬◊ËπÀπ—ß ◊Õπ“¬°œ ™’È·®ß°√≥’®—∫°ÿ¡™“«‡πÁµ¥â«¬ æ.√.∫. §Õ¡æ‘«‡µÕ√åé. ª√–™“‰∑ «—π∑’Ë 20 °—π¬“¬π 2550. ◊∫§âπ®“°
[http://www.prachatai.com/05web/th/home/page2.php?mod=mod_ptcms&ID=9624&Key=HilightNews]
13ç
14ç

ÿ¢¿“æ§π‰∑¬é ¡— ¿“…≥å ÿ¿‘≠≠“ °≈“ß≥√ß§å. «—π∑’Ë 16 ¡°√“§¡ 2551.
ÿ¢¿“æ§π‰∑¬é ¡— ¿“…≥å®’√πÿ™ ‡ª√¡™—¬æ√. «—π∑’Ë 16 ¡°√“§¡ 2551.

6. ¡“∫µ“æÿ¥...∑ÿ°¢å∑âπ ¡≈æ‘…∑à«¡
1 ‡°◊È Õ ‡¡∏“

ƒ°…å æ √æ‘ æ— ≤ πå ·≈– ÿ æ— µ √“ »√’ ªí ® ©‘ ¡ . ¡“∫µ“æÿ ¥ Ì “ ≈— ° ¡≈æ‘ … çÕÿ µ “À°√√¡Õ¬Ÿà ‰ ¥â ™ÿ ¡ ™πÕ¬Ÿà ‰ ¡à ‰ ¥â é . „π π‘ µ ¬ “√‚≈° ’ ‡ ¢’ ¬ «. ªï ∑’Ë 14 ©∫— ∫ ∑’Ë 6
(¡°√“§¡-°ÿ¡¿“æ—π∏å) 2549.
2‡°»“ π‘Ë¡√–Àß…å. ç¡“∫µ“æÿ¥ : ≈¡À“¬„®‡»√…∞°‘®-¡≈æ‘… ¢Õß™“«∫â“πé. „π ‡¡◊ËÕª≈“®–°‘π¥“«. 7 æƒ»®‘°“¬π 2550.
3‡¥™√—µ ÿ¢°Ì“‡π‘¥ »ÿ¿°‘® π—π∑–«√°“√ ·≈–«‘¿«“ ™◊Ëπ™‘µ. ¡≈æ‘….. ÿ¢¿“æ.. ·≈–Õÿµ “À°√√¡∑’Ë¡“∫µ“æÿ¥. ‡Õ° “√ª√–°Õ∫°“√ —¡¡π“ çªí≠À“¡≈æ‘…„πæ◊Èπ∑’Ëæ—≤π“
Õÿµ “À°√√¡¿“§µ–«—πÕÕ°é. «—π∑’Ë 10 ¡’π“§¡ 2550. »Ÿπ¬å√“™°“√®—ßÀ«—¥√–¬Õß √–¬Õß.
4‡¥™√—µ ÿ¢°Ì“‡π‘¥ »ÿ¿°‘® π—π∑–«√°“√ ·≈–«‘¿«“ ™◊Ëπ™‘µ. Õâ“ß·≈â«.
5ç∑àÕ°ä“´¡“∫µ“æÿ¥ 533 ®ÿ¥√—Ë« 6 √ß. ª≈àÕ¬ “√æ‘…‡°‘π 80 %é. °√ÿß‡∑æ∏ÿ√°‘® ©∫—∫«—π∑’Ë 30 ¡°√“§¡ 2550.
6 Ì“π—°π‚¬∫“¬·≈–·ºπ∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡. ∫∑ √ÿª Ì“À√—∫ºŸâ∫√‘À“√ ‚§√ß°“√»÷°…“»—°¬¿“æ°“√√Õß√—∫¡≈æ‘…∑“ßÕ“°“»∫√‘‡«≥æ◊Èπ∑’Ë¡“∫µ“æÿ¥. 2549.
7ç¡“∫µ“æÿ¥...¬‘Ëß°«à“ Ì“≈—°¡≈æ‘… (2)é. ¬“¡√—∞ —ª¥“Àå«‘®“√≥å. «—π∑’Ë 23-29 ¡’π“§¡ 2550.
8‡¥™√—µ ÿ¢°Ì“‡π‘¥ »ÿ¿°‘® π—π∑–«√°“√ ·≈–«‘¿«“ ™◊Ëπ™‘µ. Õâ“ß·≈â«.
9‡¥™√—µ ÿ¢°Ì“‡π‘¥ »ÿ¿°‘® π—π∑–«√°“√ ·≈–«‘¿«“ ™◊Ëπ™‘µ. Õâ“ß·≈â«.
10ç¡“∫µ“æÿ¥...¬‘Ëß°«à“ Ì“≈—°¡≈æ‘… (2)é. ¬“¡√—∞ —ª¥“Àå«‘®“√≥å. «—π∑’Ë 23-29 ¡’π“§¡ 2550.
11 ÿ°√“πµå ‚√®π‰æ√«ß»å. (∫√√≥“∏‘°“√) ç ¡ÿ¥ª°¢“« Õÿµ “À°√√¡·≈–°“√æ—≤π“∑’Ë¬—Ëß¬◊πé. ‘ßÀ“§¡ 2545.
12‡¥™√—µ ÿ¢°Ì“‡π‘¥ »ÿ¿°‘® π—π∑–«√°“√ ·≈–«‘¿«“ ™◊Ëπ™‘µ. Õâ“ß·≈â«.
13ç ®. √–¬Õß¬Õ¡√—∫ ÿ¢¿“æ§πß“π‚√ßß“π‡§¡’¡“∫µ“æÿ¥º‘¥ª°µ‘é. ¡µ‘™π√“¬«—π ©∫—∫«—π∑’Ë 30 ¡°√“§¡ 2550.
14ç§π√–¬Õß‡ªìπ¡–‡√Áß Ÿß°«à“®—ßÀ«—¥Õ◊Ëπ 1-2 ‡∑à“é. °√ÿß‡∑æ∏ÿ√°‘® ©∫—∫«—π∑’Ë 17 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2550.
15‡¥™√—µ ÿ¢°Ì“‡π‘¥ »ÿ¿°‘® π—π∑–«√°“√ ·≈–«‘¿«“ ™◊Ëπ™‘µ. Õâ“ß·≈â«.
16»Ÿπ¬å¢âÕ¡Ÿ≈√–∫“¥«‘∑¬“ Ì“π—°√–∫“¥«‘∑¬“ °√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢¡ 2549.
17ç¬âÕπ√Õ¬ 1 ªï ¡≈æ‘…¡“∫µ“æÿ¥ ÿ¢¿“æ- ‘Ëß·«¥≈âÕ¡‰¡à¡’§Ì“µÕ∫é. °√ÿß‡∑æ∏ÿ√°‘® ©∫—∫«—π∑’Ë 2 ¡°√“§¡ 2551.
18ç‡≈Áß§ÿ¡ 9 ‚√ßªî‚µ√œ ¡“∫µ“æÿ¥ À«—Ëπ ù¡≈æ‘…û °àÕ¡–‡√Áß‡æ‘Ë¡é. °√ÿß‡∑æ∏ÿ√°‘® ©∫—∫«—π∑’Ë 16 ¡°√“§¡ 2550.
19ç‚¶…‘µ —Ëß‡∫√° 10 ‚§√ß°“√„À¡àé. °√ÿß‡∑æ∏ÿ√°‘® ©∫—∫«—π∑’Ë 3 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2550.
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ภาคผนวก
20ª√–°“»§≥–°√√¡°“√

‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ ©∫—∫∑’Ë 30 (æ.». 2550) ‡√◊ËÕß °Ì“Àπ¥¡“µ√∞“π§à“ “√Õ‘π∑√’¬å√–‡À¬ßà“¬„π∫√√¬“°“»∑—Ë«‰ª‡ªìπ‡«≈“ 1 ªï.
[http://infofile.pcd.go.th/law/2_78_air.pdf].
21ç¬âÕπ√Õ¬ 1 ªï ¡≈æ‘…¡“∫µ“æÿ¥ ÿ¢¿“æ- ‘Ëß·«¥≈âÕ¡‰¡à¡’§Ì“µÕ∫é. °√ÿß‡∑æ∏ÿ√°‘® ©∫—∫«—π∑’Ë 2 ¡°√“§¡ 2551.
22çπ“¬°œ ¥÷ß≈ß∑ÿπ¡“∫µ“æÿ¥ ≈â¡ª√–°“»‡¢µ§ÿ¡¡≈æ‘…é. °√ÿß‡∑æ∏ÿ√°‘® ©∫—∫«—π∑’Ë 25 æƒ…¿“§¡ 2550.
23ç‚¶…‘µÕâ“ß¡“∫µ“æÿ¥æâπ«‘°ƒµ ‡¡‘πª√–°“»‡¢µ§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…é. ºŸâ®—¥°“√ ©∫—∫«—π∑’Ë 31 æƒ…¿“§¡ 2550.
24ç10 ¢à“« ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ªïû 50é. ¢à“« ¥ ©∫—∫«—π∑’Ë 2 ¡°√“§¡ 2551.
25ç¬âÕπ√Õ¬ 1 ªï ¡≈æ‘…¡“∫µ“æÿ¥ ÿ¢¿“æ- ‘Ëß·«¥≈âÕ¡‰¡à¡’§Ì“µÕ∫é. °√ÿß‡∑æ∏ÿ√°‘® ©∫—∫«—π∑’Ë 2 ¡°√“§¡ 2551.
26çç™“«¡“∫µ“æÿ¥é øÑÕß»“≈ª°§√Õßé. ¡µ‘™π√“¬«—π ©∫—∫«—π∑’Ë 2 µÿ≈“§¡ 2550.

7. Õ’°‡æ’¬ß 3 ªï ¢¬–®–≈âπ‡¡◊Õß‰∑¬

1¡µ‘™π. «—π∑’Ë 17 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2550.
2ç √ÿª ∂“π°“√≥å¡≈æ‘… ¢Õßª√–‡∑»‰∑¬ªï 2550é. ◊∫§âπ®“° [ http://www.pcd.go.th/Public/News/GetNewsThai.cfm?task=lt2003&id=15101].
3Õ—µ√“°“√‡°‘¥¢¬– (°°./§π/«—π) ®“°°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘… (2546) Õâ“ß„π À∑—¬√—µπå ‡ ’¬ß¥—ß·≈–™◊Ëπƒ∑—¬ °“≠®π–®‘µ√“. 2550. ù§«“¡‡ªìπ‡¡◊Õß·≈–¢¬–û

„π π§√“¿‘«—≤πå
·≈–«‘∂’™’«‘µ‡¡◊Õß. «√™—¬ ∑Õß‰∑¬ ·≈– ÿ√’¬åæ√ æ—πæ÷Ëß (∫√√≥“∏‘°“√): 138-155. π§√ª∞¡. Ì“π—°æ‘¡æåª√–™“°√·≈– —ß§¡.
4 Õ¥‘ »— ° ¥‘Ï ∑Õß‰¢à ¡ÿ ° ¥å . 2549. ¡“µ√°“√¢Õß¿“§√— ∞ „π°“√√— ∫ ¡◊ Õ EU Directive (WEEE/RoHS/EuP). ∂“∫— π ‰øøÑ “ ·≈–Õ‘ ‡ ≈Á § ∑√Õπ‘ ° å . ◊ ∫ §â π ®“°
[www.thaieei.com/eeidownload/thaigogreen/300849/EEI_WEEE_RoSH.ppt.]
5°√¡ àß‡ √‘¡§ÿ≥¿“æ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ 2548. çæ‘…¡◊Õ∂◊Õé «“√ “√‡ âπ∑“ß ’‡¢’¬«. 16(4):35›42.
6çπ“¬°œ ®’È®—¥°“√µà“ß™“µ‘· ∫ ·Õ∫∑‘Èß¢¬–æ‘…é. ¡µ‘™π. «—π∑’Ë 15 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2546.
7 °√¡§«∫§ÿ ¡ ¡≈æ‘ … 2550. √ÿ ª ∂“π°“√≥å ¡ ≈æ‘ … ¢Õßª√–‡∑»‰∑¬ 2549. ‰≈¥å ª √–°Õ∫§Ì “ ∫√√¬“¬ °√–∑√«ß∑√— æ ¬“°√∏√√¡™“µ‘ · ≈– ‘Ë ß ·«¥≈â Õ ¡.
http://infofile.pcd.go.th/mgt/pollution2549.pdf.
8ç§≈’π‘°-‚æ≈’§≈’π‘§°Ì“®—¥ ç¢¬–µ‘¥‡™◊ÈÕé ‡À≈« Õπ“¡—¬À«—Ëπ°àÕ¡≈æ‘… ·π–ª√—∫ª√ÿß√–∫∫é. ¡µ‘™π. «—π∑’Ë 21 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2550.
9ç «≈. ™ß §√¡. ®—¥√–‡∫’¬∫ªÑ“¬é. ¢à“« ¥. «—π∑’Ë 19 ¡°√“§¡ 2550.
10¢à“« ¥. «—π∑’Ë 5 °√°Æ“§¡ 2550.
11°√ÿß‡∑æ∏ÿ√°‘®. 24 °√°Æ“§¡ 2550.
12°√ÿß‡∑æ∏ÿ√°‘®. «—π∑’Ë 11 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2550.
13¡µ‘™π. «—π∑’Ë 3 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2550.
14Amin, A.T.M. Nurul. 2005. Changes in Waste Recycling and Composting Practices Associated with the Stages of Economic Development.
www.seauema.ait.ac.th/Download/ARL/ISWM_Conference/Overview%20on%20Regional%20Perspectives.pdf.
15çzero waste ‚√ß‡√’¬ππ’È‰¡à¡’¢¬–é. π‘µ¬ “√‚≈° ’‡¢’¬« ©∫—∫∑’Ë 91 ¡’π“§¡-‡¡…“¬π 2550.

8. ç‡√µµ‘Èß∑’«’é ¿“√°‘®¢ÕßºŸâ „À≠à‡æ◊ËÕºŸâ™¡µ—«πâÕ¬

1ç°“√®—¥‡√µµ‘Èß‚∑√∑—»πåé. ◊∫§âπ®“° [http://www.hiso.or.th/hiso/health_event/health_event10.php]
2ç —≠≈—°…≥å√Ÿª·∫∫√“¬°“√ 7 ª√–‡¿∑é. ◊∫§âπ®“° [http://www.hiso.or.th/hiso/health_event/health_event10_3.php]
3ç°√–∑√«ß«—≤π∏√√¡ºπ÷°°√¡ª√–™“ —¡æ—π∏å π—°«‘™“°“√ ®—¥‡√µµ‘Èß‡π◊ÈÕÀ“∑’«’é. ®¥À¡“¬¢à“«°√–∑√«ß«—≤π∏√√¡. ªï∑’Ë 1 ©∫—∫∑’Ë 19 «—π∑’Ë 16 ∏.§. 2549.
4ç§ÿ≥À≠‘ß∑‘æ“«¥’™ß §√¡. ®—¥√–‡∫’¬∫ ◊ËÕ∑’«’§√—Èß„À≠àé. ‰∑¬√—∞. «—π∑’Ë 29 æƒ…¿“§¡ 2550.
5ç¡µ‘§≥–√—∞¡πµ√’ «—π∑’Ë 5 ¡‘∂πÿ “¬π 2550 ‡√◊ÕË ß¢âÕ‡ πÕ√–∫∫°“√®—¥√–¥—∫§«“¡‡À¡“– ¡¢Õß Õ◊Ë ‚∑√∑—»πåé. ∫◊ §âπ®“° [http://www.cabinet.thaigov.go.th/]
6ç§πº≈‘µ≈–§√µâ“π ®—¥√–‡∫’¬∫∑’«’é. ‰∑¬√—∞. «—π∑’Ë 5 °√°Æ“§¡ 2550.
7ç∑’¡ºŸâ®—¥≈–§√∂°‡√µµ‘Èß∑’«’°—∫π—°«‘™“°“√ ¬—ß‰¡à¡’¢âÕ √ÿªé. ‰∑¬√—∞. «—π∑’Ë 27 °√°Æ“§¡ 2550.
8çº≈°“√ Ì“√«®‡√◊ËÕßæƒµ‘°√√¡·≈–§«“¡§‘¥‡ÀÁπ¢Õß‡¥Á° ‡¬“«™π ·≈–ºŸâª°§√ÕßµàÕ°“√®—¥‡√µµ‘Èß√“¬°“√∑’«’é. ◊∫§âπ®“°

[http://www.hiso.or.th/hiso/health_event/health_event10_2.php]

9çπ—°«‘™“°“√‚µâºŸâ®—¥∑’«’ ‡√µµ‘Èß‰¡à „™à‡º¥Á®°“√é. ‰∑¬‚æ µå. «—π∑’Ë 6 °√°Æ“§¡ 2550.
10§¡™—¥≈÷°. «—π∑’Ë 20 °√°Æ“§¡ 2550.
11ç∑’¡ºŸâ®—¥≈–§√∂°‡√µµ‘Èß∑’«’°—∫π—°«‘™“°“√ ¬—ß‰¡à¡’¢âÕ √ÿªé. ‰∑¬√—∞. «—π∑’Ë 27 °√°Æ“§¡ 2550.
12ç ‘∑∏‘‡¥Á°°—∫ ◊ËÕ 9 §Ì“∂“¡ °“√®—¥‡√µµ‘Èß√“¬°“√‚∑√∑—»πåé. ®ÿ≈ “√ßÕ°ß“¡. ©∫—∫‡¥◊Õπ¡°√“§¡-¡‘∂ÿπ“¬π 2550 Àπâ“ 3.
13Õ‘∑∏‘æ≈ ª√’µ‘ª√– ß§å. 2550. 15 ¢âÕ§«“¡√Ÿâ‡°’Ë¬«°—∫√–∫∫‡√µµ‘Èß√“¬°“√‚∑√∑—»πå. ‡Õ° “√ª√–°Õ∫°“√ª√–™ÿ¡‡√◊ËÕß

°“√®—¥√–¥—∫§«“¡‡À¡“– ¡¢Õß√“¬°“√‚∑√∑—»πå
≥ ‚√ß·√¡‡Õ‡´’¬ «—π∑’Ë 15 ¡‘∂ÿπ“¬π 2550.
14Õ‘∑∏‘æ≈ ª√’µ‘ª√– ß§å. √“¬ß“πº≈°“√»÷°…“ ‚§√ß°“√«‘®—¬·≈–æ—≤π“√–∫∫°“√®—¥√–¥—∫§«“¡‡À¡“– ¡¢Õß√“¬°“√‚∑√∑—»πåÀ≈—ßÕÕ°Õ“°“» ‡ πÕµàÕ°“√ª√–™ÿ¡
§≥–Õπÿ°√√¡°“√ª√– “π°“√®—¥√–¥—∫§«“¡‡À¡“– ¡¢Õß√“¬°“√‚∑√∑—»πå °√¡ª√–™“ —¡æ—π∏å «—π∑’Ë 19 ∏—π«“§¡ 2550
15Õ‘∑∏‘æ≈ ª√’µ‘ª√– ß§å. —¡¿“…≥å «—π∑’Ë 25 ¡°√“§¡ 2551.
16ç‡§√◊Õ¢à“¬ª√–™“™π¢Õ∫§ÿ≥°√¡ª√–™“œ ‡¢â¡®—¥‡√µµ‘Èßª°ªÑÕß‡¥Á°é. Ì“π—°¢à“«‰∑¬ «—π∑’Ë 25 ¡°√“§¡ 2551. ◊∫§âπ®“°
[http://www.msnth.com/msn/news/live/articles.aspx?id=186579&ch=gn2]
17ç°√¡ª√–™“œ≈ßπ“¡ 2 ©∫—∫ û®—¥‡√µµ‘Èß-§ÿ¡‚¶…≥“¢π¡û ¡’º≈ 19 °.æ.é. ◊∫§âπ®“°
[http://www.bangkokbiznews.com/2008/01/25/WW10_WW10_news.php?newsid=223782]

9. ∑Ì“Õ¬à“ß‰√ ß§√“¡ª√“∫¡–‡√Áßª“°¡¥≈Ÿ°®÷ß®–¡“∂Ÿ°∑“ß

1çHPV Vaccine °—∫°“√ªÑÕß°—π¡–‡√Áßª“°¡¥≈Ÿ°é. ◊∫§âπ®“°‡«Á∫‰´µå‚§√ß°“√ª√–‡¡‘π‡∑§‚π‚≈¬’·≈–π‚¬∫“¬¥â“π ÿ¢¿“æ. http://hitap.net/index.php.
2∏’√«ÿ≤‘ §ŸÀ–‡ª√¡– ·≈–§≥– (∫√√≥“∏‘°“√). 2549. °“√§—¥°√Õß¡–‡√Áßª“°¡¥≈Ÿ°‚¥¬«‘∏’ Pap smear. æ‘¡æå§√—Èß∑’Ë 2. ππ∑∫ÿ√’ : ∂“∫—π¡–‡√Áß·Ààß™“µ‘°√¡°“√·æ∑¬å

°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢.

3 Ì“π—°ß“π ∂‘µ‘·Ààß™“µ‘ °√–∑√«ß‡∑§‚π‚≈¬’·≈–°“√ ◊ËÕ “√. √“¬ß“π°“√ Ì“√«®Õπ“¡—¬°“√‡®√‘≠æ—π∏åÿ æ.». 2549.
4ç µ√’∑ÿ°§π§«√µ√«®¡–‡√Áß¡¥≈Ÿ°Õ¬à“ß ¡Ë”‡ ¡Õé. ◊∫§âπ®“° http://advisor.anamai.moph.go.th/healthteen/parents/care34.html
5ç·æ∑¬å·ºπ‰∑¬ ù‡√’¬∫ßà“¬·µà¬‘Ëß„À≠àû ùπÈ” â¡ “¬™Ÿû µ√«®À“ ù¡–‡√Áßª“°¡¥≈Ÿ°ûé. §¡™—¥≈÷°. 29 ∏—π«“§¡ 2549.
6Õ“√¬“ √“¡«ß»å. ‚§√ß°“√§—¥°√Õß¡–‡√Áßª“°¡¥≈Ÿ° 76 ®—ßÀ«—¥. ‡Õ° “√ª√–°Õ∫°“√ª√–™ÿ¡‡™‘ßªØ‘∫—µ‘°“√·π«∑“ß§—¥°√Õß¡–‡√Áßª“°¡¥≈Ÿ°ªï 2550

7 ‘ßÀ“§¡ 2550.

√ÿàπ∑’Ë 1 ®.√âÕ¬‡ÕÁ¥.
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∏. ‡º¬¡–‡√Áßª“°¡¥≈Ÿ°§√à“™’«‘µÀ≠‘ß‰∑¬«—¬·¡à∫â“π ŸßÕ—π¥—∫ 1 µ“¬«—π≈– 9 √“¬é. ◊∫§âπ®“°‡«Á∫‰´µå‡º¬·æ√à¢à“«°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢.
http://www.moph.go.th/show_hotnew.php?idHot_new=3696
8çÀ≠‘ß 7 æ—πµàÕªïªÉ«¬¡–‡√Áßª“°¡¥≈Ÿ° ‡º¬ ¡ÿ∑√ “§√‡ªìπ·™¡ªáÀ≠‘ß‡ ’¬™’«‘µé. ‰∑¬√—∞. 27 ‘ßÀ“§¡ 2549.
9çæ∫¡–‡√Áßª“°¡¥≈Ÿ°§√à“À≠‘ß«—¬·¡à∫â“π‡ ’¬™’«‘µ«—π≈– 9 √“¬é. ¡µ‘™π. 24 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2550.
10ç¡–‡√Áßª“°¡¥≈Ÿ°§√à“ “« 9 §πµàÕ«—πé. ‡¥≈‘π‘« å. 24 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2550.
11ç¡–‡√Áßª“°¡¥≈Ÿ° ‚√§√â“¬§√à“™’«‘µÀ≠‘ß‰∑¬é. ¡µ‘™π. 4 ¡°√“§¡ 2550.
12ç¡–‡√Áß¡¥≈Ÿ° Ÿßé µ‘ßÕ¬à“Õ“¬À¡Õé. ‰∑¬√—∞. 10 ‡¡…“¬π 2549.
13ç·æ∑¬åªŸ¥À≠‘ß‰∑¬À«“¥¢÷Èπ¢“À¬—Ëß‡¡‘πµ√«®¡–‡√Áß‡µ◊Õπ√–«—ß¡’ªí≠À“é. ‡¥≈‘π‘« å. 10 ‡¡…“¬π 2549.
14ç¡’ „™â·≈â« «—§´’πªÑÕß°—π¡–‡√Áßª“°¡¥≈Ÿ°é. ¡µ‘™π. 13 æƒ…¿“§¡ 2550.
15¡Ÿ≈π‘∏‘ √â“ß§«“¡‡¢â“„®‡√◊ËÕß ÿ¢¿“æºŸâÀ≠‘ß. ∑Ì“Õ¬à“ß‰√„ÀâÀà“ß‰°≈¡–‡√Áßª“°¡¥≈Ÿ°. Õâ“ß·≈â«.
16√“¬ß“π°“√ª√–™ÿ¡√–¥—∫™“µ‘°“√æ—≤π“π‚¬∫“¬·≈–°“√ π—∫ πÿπ‡æ◊ËÕª√—∫ª√ÿß°“√ªÑÕß°—π ¡–‡√Áßª“°¡¥≈Ÿ°„πª√–‡∑»‰∑¬. ®—¥‚¥¬ Family Health International.
≥ ‚√ß·√¡π“√“¬≥å °√ÿß‡∑æ¡À“π§√. «—π∑’Ë 21 °—π¬“¬π 2550.
17¡Ÿ≈π‘∏‘ √â“ß§«“¡‡¢â“„®‡√◊ËÕß ÿ¢¿“æºŸâÀ≠‘ß. ∑Ì“Õ¬à“ß‰√„ÀâÀà“ß‰°≈¡–‡√Áßª“°¡¥≈Ÿ°. æ‘¡æå§√—Èß∑’Ë 2. °—π¬“¬π 2550.
18‡«Á∫‰´µå ∂“∫—π‡æÕ√å‡ø§«Ÿ·¡π ‚√ßæ¬“∫“≈ªî¬–‡«∑ http://www.perfectwomaninstitute.com/cancer-woman.php.
19ç‡µ◊Õπ©’¥«—§´’π¡–‡√Áßª“°¡¥≈Ÿ° À«—Ëπ‡™◊ÈÕ°≈“¬æ—π∏åÿ‰¥â‰¡à§ÿâ¡‡ ’¬é. §¡™—¥≈÷°. 7 ‘ßÀ“§¡ 2550.
20ç‡µ◊Õπ √æ. Õ¬à“‚¶…≥“«—§´’π¡–‡√Áß‡«Õ√åé. ‚æ µå∑Ÿ‡¥¬å. 7 ‘ßÀ“§¡ 2550.
21ç«—§´’π¡–‡√Áß¡¥≈Ÿ°ªÑÕß°—π‰¥â 70% ·π–‡´ø‡´Á° å‡ªìπ«‘∏’‰¥âº≈¥’∑’Ë ÿ¥é. ‰∑¬√—∞. 28 °√°Æ“§¡ 2550.
22 √ÿª “√– Ì“§—≠°“√ª√–™ÿ¡À“√◊Õ‡°’Ë¬«°—∫°“√ªÑÕß°—π°“√µ‘¥‡™◊ÈÕ HPV ·≈–¡–‡√Áßª“°¡¥≈Ÿ°„πª√–‡∑»‰∑¬. ®—¥‚¥¬ Family Health International. ≥ ‚√ß·√¡π“√“¬≥å.
°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ «—π∑’Ë 14 æƒ…¿“§¡ 2550.
23ç‡ πÕº≈°“√»÷°…“°“√æ—≤π“¬ÿ∑∏»“ µ√å·≈–π‚¬∫“¬ Ì“À√—∫°“√ªÑÕß°—π·≈–§«∫§ÿ¡‚√§¡–‡√Áßª“°¡¥≈Ÿ°é. ◊∫§âπ®“°‡«Á∫‰´µå‚§√ß°“√ª√–‡¡‘π‡∑§‚π‚≈¬’·≈–π‚¬∫“¬
¥â“π ÿ¢¿“æ. http://hitap.net/index.php.
24¡Ÿ≈π‘∏‘ √â“ß§«“¡‡¢â“„®‡√◊ËÕß ÿ¢¿“æºŸâÀ≠‘ß. ∑Ì“Õ¬à“ß‰√„ÀâÀà“ß‰°≈¡–‡√Áßª“°¡¥≈Ÿ°. Õâ“ß·≈â«.
25¢âÕ¡Ÿ≈®“°ºŸâ‡¢â“ª√–™ÿ¡À“√◊Õ°“√∑Ì“ß“π„π™ÿ¡™π‡√◊ËÕß°“√ªÑÕß°—π¡–‡√Áßª“°¡¥≈Ÿ°·≈–°“√µ‘¥‡™◊ÈÕ HPV „πª√–‡∑»‰∑¬ «—π∑’Ë 16 °√°Æ“§¡ 2550 ∑’Ë‚√ß·√¡π“√“¬≥å.
16 °√°Æ“§¡ 2550.
26§«“¡‡ÀÁπ¢ÕßªÑ“§πÀπ÷Ëß∑’Ë‡¢â“√à«¡Õ∫√¡ ‘∑∏‘Õπ“¡—¬‡®√‘≠æ—π∏åÿ Õ∫√¡‚¥¬¡Ÿ≈π‘∏‘ √â“ß§«“¡‡¢â“„®‡√◊ËÕß ÿ¢¿“æºŸâÀ≠‘ß ( § .) ®—¥‚¥¬Õß§å°√¢«—≠™ÿ¡™π ®—ßÀ«—¥ ÿ√‘π∑√å.
«—π∑’Ë 16-17 æƒ»®‘°“¬π 2550.
27ç ∏. µ√«®§—¥°√Õß§«“¡‡ ’Ë¬ß¡–‡√Áßª“°¡¥≈Ÿ°ø√’∂«“¬·¡àé. ‡¥≈‘π‘« å. 7 ‘ßÀ“§¡ 2550.
28∏—≠≠“ „®¥’. ç ÿ¢¿“æºŸâÀ≠‘ß‰∑¬„π°√–· ·æ∑¬åæ“≥‘™¬åé. ∫∑§«“¡§Õ≈—¡πå‡ ’¬ß µ√’. ‚æ µå∑Ÿ‡¥¬å. 11 ‘ßÀ“§¡ 2550.

10. ‚Õπ ∂“π’Õπ“¡—¬„ÀâÕß§å°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπ §◊π ÿ¢¿“æ...„Àâª√–™“™π
1สํานักงานคณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี. การดําเนินงานถายโอนภารกิจ.
<http://203.170.239.216/dlocT/home/home.aspx>
2หนังสือที่ นร 0107/6272 เรื่อง “มติคณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นในคราวประชุมครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2540” 31 ตุลาคม 2550
3สืบคนจาก <http://www.moph.go.th/ngo/oddh/question.htm#ไขขอของใจกระจายอํานาจ>
4แนวทางการกระจายอําน“®¥â“π ÿ¢¿“æ. ‡Õ° “√πÌ“‡ πÕ„π°“√ª√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√°√–®“¬ÕÌ“π“®„Àâ·°àÕß§å°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπ «—π∑’Ë 27 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2549.
◊∫§âπ®“° <http://www.moph.go.th>
5°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢. 2550. ¢âÕ¡Ÿ≈§«“¡®√‘ß 10 ª√–‡¥Áπ Ì“§—≠ ‡°’Ë¬«°—∫°“√∂à“¬‚Õπ¿“√°‘® ∂“π’Õπ“¡—¬„Àâ·°àÕß§å°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπ (Õª∑.) ·≈–·π«∑“ß°“√
°√–®“¬ÕÌ“π“®¥â“π ÿ¢¿“æ. π.47.
6 ÿ«‘∑¬å «‘∫ÿ≈º≈ª√–‡ √‘∞. ‡Õ° “√ª√–°Õ∫°“√∫√√¬“¬ ç∑‘»∑“ß°“√¥Ì“‡π‘π°“√°√–®“¬ÕÌ“π“®¥â“π ÿ¢¿“æ¢Õß°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢. 9 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2550, π.3
7°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢. 2550. ¢âÕ¡Ÿ≈§«“¡®√‘ß 10 ª√–‡¥Áπ Ì“§—≠ ‡°’Ë¬«°—∫°“√∂à“¬‚Õπ¿“√°‘® ∂“π’Õπ“¡—¬„Àâ·°àÕß§å°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπ (Õª∑.) ·≈–·π«∑“ß°“√
°√–®“¬ÕÌ“π“®¥â“π ÿ¢¿“æ. π.11.
8°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢. 2550. ¢âÕ¡Ÿ≈§«“¡®√‘ß 10 ª√–‡¥Áπ Ì“§—≠ ‡°’Ë¬«°—∫°“√∂à“¬‚Õπ¿“√°‘® ∂“π’Õπ“¡—¬„Àâ·°àÕß§å°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπ (Õª∑.) ·≈–·π«∑“ß°“√
°√–®“¬ÕÌ“π“®¥â“π ÿ¢¿“æ. π.53.
9‡Õ° “√∫∑ √ÿª Ì“À√—∫ºŸâ∫√‘À“√ ‡√◊ËÕß ç°“√¥Ì“‡π‘πß“π°“√°√–®“¬ÕÌ“π“®¥â“π ÿ¢¿“æ¢Õß°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢é æƒ»®‘°“¬π 2550
10»Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»·≈–°“√ ◊ËÕ “√ Ì“π—°ß“πª≈—¥°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ °√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢. ç‚Õπ ∂“π’Õπ“¡—¬ 35 ·Ààß „Àâ Õ∫µ.é <www.moph.go.th>
11ç¢—πÀ¡“° Õ∫µ.é „π ‡¥≈‘π‘« å. «—π∑’Ë 19 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2551.
12‡Õ° “√∫—π∑÷°¢âÕ§«“¡ ‡√◊ËÕß ç°“√¥Ì“‡π‘π°“√‡°’Ë¬«°—∫°“√∂à“¬‚Õπ ∂“π’Õπ“¡—¬·°àÕß§å°“√∫√‘À“√ à«πµÌ“∫≈é ∑’Ë ∏. 0201.043.1/1634 , 22 æƒ»®‘°“¬π 2550
13°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢. 2550. ¢âÕ¡Ÿ≈§«“¡®√‘ß 10 ª√–‡¥Áπ Ì“§—≠ ‡°’Ë¬«°—∫°“√∂à“¬‚Õπ¿“√°‘® ∂“π’Õπ“¡—¬„Àâ·°àÕß§å°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπ (Õª∑.)·≈–·π«∑“ß°“√°√–®“¬
ÕÌ“π“®¥â“π ÿ¢¿“æ. π.29.

4 º≈ß“π¥’Ê ¢Õß§π‰∑¬ ‡æ◊ËÕ ÿ¢¿“æ§π‰∑¬ ªï 2551
1.π—°«‘®—¬‰∑¬√ÿàπ„À¡à§«â“√“ß«—≈ ç¬Ÿ‡π ‚°é ®“°°“√§‘¥§âπ·π«∑“ß√—∫¡◊Õæ◊™- —µ«å Ÿ≠æ—π∏åÿ

°“πµå¥“ ∫ÿ≠‡∂◊ËÕπ. çSave The Planet ªØ‘∫—µ‘°“√°Ÿâ‚≈°é. °√ÿß‡∑æ∏ÿ√°‘®. «—π∑’Ë 12 ‡¡…“¬π 2550.
çπ—°«‘®—¬‰∑¬§«â“ ù¬Ÿ‡π ‚°û§‘¥√—∫¡◊Õ —µ«å-æ◊™ Ÿ≠æ—π∏åÿé. §¡™—¥≈÷°. «—π∑’Ë æƒ»®‘°“¬π 2550.
¢Õ· ¥ß§«“¡¬‘π¥’°—∫ºŸâ™à«¬π—°«‘®—¬‰∫‚Õ‡∑§‰¥â√—∫√“ß«—≈ The 2007 UNESCO MAB Young Scientistûs Award
[ ◊∫§âπ®“° »Ÿπ¬åæ—π∏ÿ«‘»«°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’™’«¿“æ·Ààß™“µ‘ : www.biotec.or.th]

2.ºŸâªÉ«¬‰µ‰¡à∂Ÿ°∑Õ¥∑‘Èß ‰¥â ‘∑∏‘≈â“ß‰µ·≈–‡ª≈’Ë¬π‰µø√’ „π√–∫∫À≈—°ª√–°—π ÿ¢¿“æ

ç§√¡. ‡æ‘Ë¡ ‘∑∏‘ª√–‚¬™πå∫—µ√∑Õß ‡ª≈’Ë¬π-≈â“ß‰µø√’é ¡µ‘™π. «—π∑’Ë 30 µÿ≈“§¡ 2550.
Ì“π—°∫√‘À“√®—¥°“√‚√§‡©æ“– Ì“π—°ß“πÀ≈—°ª√–°—π ÿ¢¿“æ·Ààß™“µ‘. ∑‘»∑“ß°“√®—¥∫√‘°“√·≈–°“√ªÑÕß°—π‚√§‰µ«“¬‡√◊ÈÕ√—ß√–¬– ÿ¥∑â“¬ ·π«∑“ß
°“√¢¬“¬·≈–®—¥∫√‘°“√ √–∫∫°“√∫Ì“∫—¥∑¥·∑π‰µ¥â«¬°“√≈â“ßºà“π™àÕß∑âÕß. [ ◊∫§âπ®“° Ì“π—°ß“πÀ≈—°ª√–°—π ÿ¢¿“æ·Ààß™“µ‘ www.nhso.go.th.]
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ภาคผนวก

3.ç™ÿ¥∑¥ Õ∫æ“À–∏“≈— ´’‡¡’¬é §«“¡ Ì“‡√Á®§√—Èß·√°¢Õß‚≈°‚¥¬Ωï¡◊Õ§π‰∑¬
ç ù™ÿ¥∑¥ Õ∫æ“À–∏“≈— ´’‡¡’¬û Ωï¡◊Õ§π‰∑¬ §«“¡ Ì“‡√Á®§√—Èß·√°¢Õß‚≈°é. ºŸâ®—¥°“√ÕÕπ‰≈πå. «—π∑’Ë 29 ¡’π“§¡ 2550.
ç‚√§∏“≈— ‡´’¬‡¡’¬ ‰∑¬ 40% ‡ªìπæ“À– ç ‰∑¬√—∞. «—π∑’Ë 23 ¡‘∂ÿπ“¬π 2549.
°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢. ·ºπß“π∏“≈— ´’‡¡’¬·Ààß™“µ‘ æ.». 2550 › 2554. [ ◊∫§âπ®“°
http://www.moph.go.th/ops/iprg/iprg_new/include/admin_hotnew/show_hotnew.php?idHot_new=6042]
π¿“æ√√≥ «‘√‘¬–Õÿµ “À°ÿ≈. ‚√§‡≈◊Õ¥®“ß∏“≈— ´’‡¡’¬§◊ÕÕ–‰√. [ ◊∫§âπ®“° http://www.thaiclinic.com/thalassemia.html]
¡“§¡‚≈À‘µ«‘∑¬“·Ààßª√–‡∑»‰∑¬. ç‚√§‚≈À‘µ®“ß∏“≈— ´’‡¡’¬é. [ ◊∫§âπ®“° http://www.thaihemato.org.]
4.™ÿ¥µ√«®‰¢âÀ«—¥π° ç‰∫‚Õ‡´Áπ‡´Õ√åé ¢Õß§π‰∑¬ §«“¡ Ì“‡√Á®§√—Èß·√°¢Õß‚≈°
‰∑¬∑Ì“™ÿ¥µ√«®‰¢âÀ«—¥π° ç‰∫‚Õ‡´Áπ‡´Õ√åé §√—Èß·√°¢Õß‚≈°. ºŸâ®—¥°“√ÕÕπ‰≈πå. «—π∑’Ë 7 æƒ»®‘°“¬π 2550
·æ∑¬å»‘√‘√“™®—∫¡◊Õ‰∫‚Õ‡∑§ §‘¥™ÿ¥µ√«®‰¢âÀ«—¥π°15π“∑’. °√ÿß‡∑æ∏ÿ√°‘®. «—π∑’Ë 7 æƒ»®‘°“¬π 2550
¡“≈‘π’ Õ—»«¥‘…∞‡≈‘». Whatûs Biosensor?. [ ◊∫§âπ®“° http://www.ttc.most.go.th/online/callcenter/show_techtype.asp?techtype=46]

∫√√≥“πÿ°√¡ : ‚≈°√âÕπ ¿—¬§ÿ°§“¡®“°πÈ”¡◊Õ¡πÿ… ¬å

¿“…“‰∑¬
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— πå
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·ºπ∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡, http://www.onep.go.th/download/thai_bay_erosion.pdf. (15 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2551).
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‡°≥±å„π°“√®—¥∑Ì“√“¬ß“π ÿ¢¿“æ§π‰∑¬ 2551
¥—™π’™’È«—¥ ÿ¢¿“æ§π‰∑¬
«‘∏’°“√∑Ì“ß“π

1. ¡’§≥–ºŸâ‡™’Ë¬«™“≠À√◊Õ∫ÿ§§≈®“°Àπà«¬ß“πÀ√◊ÕÕß§å°√∑’Ë¡’™ÿ¥µ—«™’È«—¥ ÿ¢¿“æ∑’Ëπà“‡™◊ËÕ∂◊Õ ¬‘π¥’√à“ß‡π◊ÈÕÀ“ °Ì“Àπ¥µ—«™’È«—¥ ·≈–„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈‡°’Ë¬«°—∫ ‡√◊ËÕßπ—Èπ ‚¥¬·µà≈–
À¡«¥¡’¢âÕæ‘®“√≥“ª√–°Õ∫°“√®—¥∑Ì“ ¥—ßπ’È
- ◊ËÕ “√– Ì“§—≠¢Õß‡√◊ËÕßπ—ÈπµàÕ “∏“√≥™π
- ‡π◊ÈÕÀ“‡™◊ËÕ¡‚¬ßµ—«™’È«—¥∑’Ë§—¥‡≈◊Õ°„π·µà≈–À¡«¥
- ‡ªìπ¢âÕ¡Ÿ≈≈à“ ÿ¥∑’Ë‰¥â®“°·À≈àß¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë¡’§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ Ÿß
2. ‡¡◊ËÕ‰¥â√à“ß‡π◊ÈÕÀ“®“°§≥–∑Ì“ß“π·µà≈–‡√◊ËÕß·≈â« §≥–∑Ì“ß“π‚§√ß°“√®—¥∑Ì“√“¬ß“π ÿ¢¿“æ§π‰∑¬∑Ì“°“√ —ß‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‡æ◊ËÕª√—∫‡ª≈’Ë¬π√“¬≈–‡Õ’¬¥„Àâ
¡∫Ÿ√≥å·≈–¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕß¢Õß°“√πÌ“‡ πÕ¢âÕ¡Ÿ≈„πÀ¡«¥Õ◊ËπÊ ‚¥¬À“√◊Õ√à«¡°—∫ºŸâ‡™’Ë¬«™“≠‡√◊ËÕß°“√ª√—∫‡ª≈’Ë¬π¢âÕ¡Ÿ≈À√◊Õ‡π◊ÈÕÀ“ æ√âÕ¡πÌ“‡ πÕ∫∑ —ß‡§√“–Àå
¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë‰¥â®“°°“√ª√–¡«≈¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë‰¥â®“°µ—«™’È«—¥∑ÿ°À¡«¥
3. ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘Õà“π∑∫∑«π√à“ß‡π◊ÈÕÀ“·≈–µ—«™’È«—¥∑’Ë§—¥‡≈◊Õ°
4. §≥–∑Ì“ß“π‚§√ß°“√œ ·°â‰¢‡π◊ÈÕÀ“ ·≈–√à«¡«“ß·ºπ°—∫ Graphic designer πÌ“‡ πÕ¢âÕ¡Ÿ≈‡ªìπ·ºπ¿“æ∑’Ëßà“¬µàÕ°“√ ◊ËÕ “√µàÕ “∏“√≥™π

‡°≥±å°“√§—¥‡≈◊Õ°À¡«¥¥—™π’ª√–®Ì“ªï

°“√§—¥‡≈◊Õ°À¡«¥¥—™π’ ÿ¢¿“æª√–®Ì“ªï«à“®–¡’®Ì“π«π°’ËÀ¡«¥ª√–°Õ∫¥â«¬‡√◊ËÕß„¥∫â“ß®–‡ªìπ°“√„Àâ§«“¡‡ÀÁπ¢Õß§≥–∑Ì“ß“π™’È∑‘»∑“ßµàÕ√à“ßÀ¡«¥µ—«™’È«—¥ ÿ¢¿“æ∑’Ë
§≥–∑Ì“ß“π§—¥‡≈◊Õ° °“√§—¥‡≈◊Õ°À¡«¥µ—«™’È«—¥ ÿ¢¿“æ§π‰∑¬ ¡’¥—ßπ’È§Õ◊
- ‡ªìπµ—«™’È«—¥∑’Ë¡“®“°·À≈àß¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ëπà“‡™◊ËÕ∂◊Õ ·≈–‡ªìπ°“√‡°Á∫¢âÕ¡Ÿ≈√–¥—∫ª√–‡∑» ·≈–√–¥—∫¿“§
- ¢âÕ¡Ÿ≈®“°º≈°“√«‘®—¬ À√◊Õº≈°“√ Ì“√«®§«“¡§‘¥‡ÀÁπ ®–∂Ÿ°πÌ“¡“„™â„π°“√· ¥ß‡√◊ËÕß√“«¢Õß¥—™π’À¡«¥π—Èπ„Àâ¡’§«“¡‡™◊ËÕ¡‚¬ß°—π
- µ—«™’È«—¥∫“ß à«π®–¡“®“°§Ì“·π–πÌ“ ·≈–§«“¡§‘¥‡ÀÁπ®“°ºŸâ‡™’Ë¬«™“≠
- ‡ªìπ¢âÕ¡Ÿ≈≈à“ ÿ¥∑’ËπÌ“‡ πÕ

∂“π°“√≥å‡¥àπ 10 „π√Õ∫ªï ·≈–º≈ß“π¥’Ê ¢Õß§π‰∑¬ „π√Õ∫ªï
∂“π°“√≥å „π√Õ∫ªï ª√–°Õ∫¥â«¬ ∂“π°“√≥å‡¥àπ≈Ì“¥—∫ 1 ∂÷ß 10 ·≈–º≈ß“π¥’Ê ¢Õß§π‰∑¬ ‡æ◊ËÕ ÿ¢¿“æ¢Õß§π‰∑¬Õ’° 4 ∂“π°“√≥å ´÷Ëß‡√’¬°ß“π à«ππ’È«à“
ç ∂“π°“√≥å‡¥àπ 10+4é ‡°≥±å°“√‡≈◊Õ° ∂“π°“√≥å ·≈–‡°≥±å°“√®—¥≈Ì“¥—∫ ∂“π°“√≥å‡¥àπ ¡’¥—ßπ’È
-

‡°≥±å°“√‡≈◊Õ° ∂“π°“√≥å‡¥àπ

‡ªìπ ∂“π°“√≥å∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ„π™à«ßªï 2550
¡’º≈°√–∑∫Õ¬à“ß Ì“§—≠µàÕ ÿ¢¿“æ§π‰∑¬„π«ß°«â“ß ´÷Ëßº≈°√–∑∫À¡“¬√«¡∂÷ß§«“¡¡—Ëπ§ßª≈Õ¥¿—¬¥â«¬
‡ªìππ‚¬∫“¬∑’Ë àßº≈µàÕ ÿ¢¿“æ∑’Ë¡’º≈∫—ß§—∫„™âÀ√◊Õº≈∑“ßªØ‘∫—µ‘∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ„πªïπ’È™—¥‡®π
‡ªìπ‡√◊ËÕß„À¡à∑’Ë‰¡à‡§¬‡°‘¥¢÷Èπ¡“°àÕπ
‡ªìπ‡√◊ËÕß∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ∫àÕ¬§√—Èß¡“°„π√Õ∫ªï
Ì“À√—∫º≈ß“π¥’Ê ¢Õß§π‰∑¬∑“ß ÿ¢¿“æ ‡ªìπ‡√◊ËÕß¢Õß°“√ª√– ∫§«“¡ Ì“‡√Á®„π°“√ª√–¥‘…∞å§‘¥§âπ §«“¡°â“«Àπâ“∑“ß«‘∑¬“°“√¥â“π ÿ¢¿“æ °“√§âπæ∫·π«
∑“ß„À¡àÊ ∑’Ë‡ªìπº≈¥’°—∫ ÿ¢¿“æ —ß§¡ ·≈–§π‰∑¬‚¥¬√«¡

‡°≥±å°“√®—¥≈Ì“¥—∫ ∂“π°“√≥å‡¥àπ
- Ì“√«®§«“¡§‘¥‡ÀÁπ®“°ª√–™“™π∑—Ë«‰ª ‚¥¬„™â·∫∫ Ì“√«® ∂“π°“√≥å∑’Ë¡’ ∂“π°“√≥å Ì“§—≠„π —ß§¡‰∑¬∑—Èß∑’Ë‡ªìπ¢à“«·≈–‰¡à‡ªìπ¢à“« ‡°‘¥¢÷Èπµ—Èß·µàµâπªï 2550

®π∂÷ß ≥ ‡«≈“∑’Ë∑Ì“°“√ Ì“√«® ∂“π°“√≥å °“√‡√’¬ß≈Ì“¥—∫ ∂“π°“√≥å „π·∫∫ Ì“√«®®—¥‡√’¬ß‚¥¬°“√®—∫ ≈“° ´÷Ëß‰¡à „™à°“√®—¥≈”¥—∫§«“¡ Ì“§—≠ Ì“À√—∫µ—«‡≈◊Õ°
§«“¡§‘¥‡ÀÁπ¢Õßª√–™“™π ·µà≈– ∂“π°“√≥åπ—Èπ®–„Àâ§«“¡ Ì“§—≠ ‚¥¬„™â¡“µ√«—¥·∫∫ª√–¡“≥§à“ (Rating Scale) ¢Õß≈‘‡§Õ√å∑ (Likert Scale) ·∫àß√–¥—∫
§«“¡§‘¥‡ÀÁπ‡ªìπ 3 Õ—π¥—∫ §◊Õ ¡“° (§–·ππ =3 §–·ππ) ª“π°≈“ß (§–·ππ = 2 §–·ππ) ·≈–πâÕ¬ (§–·ππ = 1 §–·ππ)
- °“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈ ‚¥¬°“√„™â‚ª√·°√¡ ∂‘µ‘ (SPSS) ‡æ◊ËÕÀ“§à“‡©≈’Ë¬®“°¡“°‰ªπâÕ¬ ®“°π—ÈππÌ“¡“‡√’¬ß≈Ì“¥—∫§«“¡ Ì“§—≠
- °“√µ—¥ ‘π‡≈◊Õ° ∂“π°“√≥å‡¥àπª√–®Ì“ªï‰¥â√—∫§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫®“°§≥–°√√¡°“√™’È∑‘»∑“ß‚§√ß°“√ ÿ¢¿“æ§π‰∑¬

‡√◊ËÕßæ‘‡»…ª√–®Ì“©∫—∫
À—«¢âÕ‡√◊ËÕßæ‘‡»…ª√–®Ì“©∫—∫¡’ 2 ≈—°…≥– §◊Õ ‡ªìπ‡√◊ËÕß∑’Ë‡πâπ°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬ (target group oriented) °—∫‡√◊ËÕß‡©æ“–ª√–‡¥Áπ (issue oriented) ‚¥¬Õ“®¡’°“√‡≈◊Õ°
‡√◊ËÕß·µà≈–≈—°…≥– ≈—∫°—π‰ª„π·µà≈–ªï ∑’Ë¡“¢Õß‡√◊ËÕßÕ“®®–æ‘®“√≥“‡≈◊Õ°®“° 10 ∂“π°“√≥å‡¥àπ„π√Õ∫ªï∑’Ëºà“π¡“°Á‰¥â À≈—°‡°≥±å Ì“§—≠„π°“√‡≈◊Õ°ª√–®Ì“©∫—∫§◊Õ
- ‡ªìπ‡√◊ËÕß∑’Ë¡’§«“¡ Ì“§—≠‡™‘ßπ‚¬∫“¬
- ‡ªìπ‡√◊ËÕß∑’Ë¡’ª√–‚¬™πåµàÕª√–™“™π
- ‡ªìπ‡√◊ËÕß∑’Ë¡’ª√–‡¥Áπ·≈–¡ÿ¡¡Õß∑’ÀË ≈“°À≈“¬

«‘∏’°“√∑Ì“ß“π

1.
2.
3.
4.

§≥–°√√¡°“√™’È∑‘»∑“ßª√–™ÿ¡‡æ◊ËÕ‡≈◊Õ°À—«¢âÕ‡√◊ËÕßæ‘‡»…ª√–®Ì“©∫—∫„π·µà≈–ªï
∑’¡ß“π ÿ¢¿“æ§π‰∑¬°Ì“Àπ¥°√Õ∫‚§√ß√à“ß¢Õß√“¬ß“π
µ‘¥µàÕºŸâ‡™’Ë¬«™“≠„π·µà≈–ª√–‡¥Áπ ‡æ◊ËÕ√à“ß‡π◊ÈÕÀ“√“¬ß“π„π‡™‘ß«‘™“°“√ ‚¥¬∑Ì“ß“πÕ¬à“ß„°≈â™‘¥°—∫∑’¡ß“π ÿ¢¿“æ§π‰∑¬
∑’¡ß“π ÿ¢¿“æ§π‰∑¬ª√–¡«≈·≈–‡√’¬∫‡√’¬ß‡π◊ÈÕÀ“∑“ß«‘™“°“√„Àâ‡À¡“– ¡°—∫°“√ ◊ËÕ “√µàÕ “∏“√≥– ·≈–µ√«® Õ∫§«“¡∂Ÿ°µâÕß°—∫π—°«‘™“°“√·≈–

ผูเชี่ยวชาญในประเด็นนั้นๆ อีกครั้ง

5. ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘Õà“π∑∫∑«π√à“ß‡π◊ÈÕÀ“√“¬ß“π·≈–ª√—∫·°â‰¢
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√“¬™◊ËÕºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘ ªï 2551
™◊ËÕ

Àπà«¬ß“π

ºŸâ∑∫∑«π√“¬ß“π©∫—∫ ¡∫Ÿ√≥å

1. π“¬·æ∑¬å ÿ«‘∑¬å «‘∫ÿ≈º≈ª√–‡ √‘∞
2. π“¬·æ∑¬å«‘™—¬ ‚™§«‘«—≤π
3. §ÿ≥ª“√‘™“µ »‘«–√—°…å
4. ·æ∑¬åÀ≠‘ß®—π∑√å‡æÁ≠ ™Ÿª√–¿“«√√≥

Ì“π—°ß“πª≈—¥°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ °√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢
∂“∫—πæ—≤π“°“√§ÿâ¡§√Õß°“√«‘®—¬„π¡πÿ…¬å
π—°«‘®—¬Õ‘ √–
¡“§¡π—°«‘®—¬‰∑¬‡æ◊ËÕ°“√æ—≤π“‡¥Á°·≈–§√Õ∫§√—«

∑∫∑«π∑—Èß‡≈à¡
∑∫∑«π∑—Èß‡≈à¡
∑∫∑«π∑—Èß‡≈à¡
∑∫∑«πµ—«™’È«—¥‡¥Á°ª∞¡«—¬

ºŸâ‡™’Ë¬«™“≠µ—«™’È«—¥‡¥Á°ª∞¡«—¬
1. ·æ∑¬åÀ≠‘ß»‘√“¿√≥å «— ¥‘«√
2. ·æ∑¬åÀ≠‘ß ÿπ∑√’ √—µπ™Ÿ‡Õ°
3. ºŸâ™à«¬»“ µ√“®“√¬åÕÿ‰√æ√ ®‘µµå·®âß
4. ∑—πµ·æ∑¬åÀ≠‘ß®—π∑π“ Õ÷Èß™Ÿ»—°¥‘Ï
5. Õ“®“√¬åÕ‘∑∏‘æ≈ ª√’µ‘ª√– ß§å
6. §≥–∑Ì“ß“π ÿ¢¿“æ§π‰∑¬

»Ÿπ¬åπ¡·¡à·Ààßª√–‡∑»‰∑¬
∂“∫—π ÿ¢¿“æ‡¥Á°·Ààß™“µ‘¡À“√“™‘π’
∂“∫—π«‘®—¬‚¿™π“°“√ ¡À“«‘∑¬“≈—¬¡À‘¥≈
°Õß∑—πµ “∏“√≥ ÿ¢ °√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢
∂“∫—π·Ààß™“µ‘‡æ◊ËÕ°“√æ—≤π“‡¥Á°·≈–§√Õ∫§√—«
¡À“«‘∑¬“≈—¬¡À‘¥≈
∂“∫—π«‘®—¬ª√–™“°√·≈– —ß§¡ ¡À“«‘∑¬“≈—¬¡À‘¥≈

Õ‘Ë¡¥â«¬π¡
Õ‘Ë¡¥â«¬π¡
Õ“À“√‡ √‘¡·≈–∑ÿæ‚¿™π“°“√
ÿ¢¿“æøíπ
∂“π°“√≥å ◊ËÕ„πªí®®ÿ∫—π
°“√‡®√‘≠‡µ‘∫‚µ„π§√√¿å·≈–
°“√§≈Õ¥,‚√§¢Õß‡¥Á°ª∞¡«—¬,
°“√æ—≤π“Õ—®©√‘¬¿“æ¥â“πµà“ß Ê,
§«“¡©≈“¥∑“ßÕ“√¡≥å ‡¥Á°°Ì“æ√â“
/ ‡¥Á°µ‘¥‡™◊ÈÕ‡Õ™‰Õ«’ / ‡¥Á°æ‘°“√

√“¬™◊ËÕ§≥–°√√¡°“√™’È∑‘»∑“ß ªï 2551
™◊ËÕ

Àπà«¬ß“π

µ”·Àπàß

1. πæ. ÿ«‘∑¬å «‘∫ÿ≈º≈ª√–‡ √‘∞
2. πæ. «‘™—¬ ‚™§«‘«—≤π
3. πæ. ÕÌ“æ≈ ®‘π¥“«—≤π–
4. ∑æ. °ƒ…¥“ ‡√◊ÕßÕ“√’¬å√—™µå
5. πæ. æ‘π‘® øÑ“ÕÌ“π«¬º≈
6. πæ. ≥√ß§å °…‘µ‘ª√–¥‘…∞å
7. πæ. ™Ÿ™—¬ »ÿ¿«ß»å
8. √». Õ¿‘≠≠“ ‡«™¬™—¬
9. ¥√. ÿ∑∏‘≈—°…≥å ¡‘µ– ‘√‘
10. §ÿ≥¬ÿ«¥’ §“¥°“√≥å‰°≈
11. §ÿ≥ª“√‘™“µ »‘«–√—°…å
12. §ÿ≥®’√“«√√≥ ∫ÿ≠‡æ‘Ë¡
13. §ÿ≥«√—≠≠“ ‡µ’¬«°ÿ≈
14. Õ“®“√¬å æ‘¿æ ∏ß‰™¬
15. º». ¥√. «‘≈“ ‘π’ Õ¥ÿ≈¬“ππ∑å
16. Õ“®“√¬å ÿ√‘π∑√å °‘®π‘µ¬å™’«å
17. §ÿ≥‡∫≠®¡“¿√≥å ®—π∑√æ—≤πå
18. √».¥√. ™◊Ëπƒ∑—¬ °“≠®π–®‘µ√“
19. √».¥√. °ƒµ¬“ Õ“™«π‘®°ÿ≈
20. √».¥√. ™“¬ ‚æ∏‘ ‘µ“
21. Õ.¥√. Õÿ¡“¿√≥å ¿—∑√«“≥‘™¬å
22. §ÿ≥ ÿ¿√µå ®√— ‘∑∏‘Ï
23. §ÿ≥°ÿ≈«’≥å »‘√‘√—µπå¡ß§≈
24. §ÿ≥ª“≥©—µ√ ‡ ’¬ß¥—ß

Ì“π—°ß“πª≈—¥°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ °√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢
∂“∫—πæ—≤π“°“√§ÿâ¡§√Õß°“√«‘®—¬„π¡πÿ…¬å
Ì“π—°ß“π§≥–°√√¡°“√ ÿ¢¿“æ·Ààß™“µ‘
Ì“π—°ß“π°Õß∑ÿπ π—∫ πÿπ°“√ √â“ß‡ √‘¡ ÿ¢¿“æ
Ì“π—°ß“πæ—≤π“√–∫∫¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ ÿ¢¿“æ
Ì“π—°ß“πª≈—¥°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ °√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢
Ì“π—°ß“π§≥–°√√¡°“√ ‘∑∏‘¡πÿ…¬™π·Ààß™“µ‘
§≥– —ß§¡ ß‡§√“–Àå»“ µ√å ¡À“«‘∑¬“≈—¬∏√√¡»“ µ√å
∂“∫—π«‘®—¬‚¿™π“°“√ ¡À“«‘∑¬“≈—¬¡À‘¥≈
¡Ÿ≈π‘∏‘ “∏“√≥ ÿ¢·Ààß™“µ‘
π—°«‘®—¬Õ‘ √–
Ì“π—°ß“π ∂‘µ‘·Ààß™“µ‘
Ì“π—°ß“π§≥–°√√¡°“√æ—≤π“°“√‡»√…∞°‘®·≈– —ß§¡·Ààß™“µ‘
¡Ÿ≈π‘∏‘‡¥Á°
Ì“π—°ß“π°Õß∑ÿπ π—∫ πÿπ°“√ √â“ß‡ √‘¡ ÿ¢¿“æ
Õß§å°√™ÿ¡™π§≈Õß¢π¡®’πÕÌ“‡¿Õ‡ π“ ®. Õ¬ÿ∏¬“
Ì“π—°ß“π°Õß∑ÿπ π—∫ πÿπ°“√ √â“ß‡ √‘¡ ÿ¢¿“æ
∂“∫—π«‘®—¬ª√–™“°√·≈– —ß§¡ ¡À“«‘∑¬“≈—¬¡À‘¥≈
∂“∫—π«‘®—¬ª√–™“°√·≈– —ß§¡ ¡À“«‘∑¬“≈—¬¡À‘¥≈
∂“∫—π«‘®—¬ª√–™“°√·≈– —ß§¡ ¡À“«‘∑¬“≈—¬¡À‘¥≈
∂“∫—π«‘®—¬ª√–™“°√·≈– —ß§¡ ¡À“«‘∑¬“≈—¬¡À‘¥≈
∂“∫—π«‘®—¬ª√–™“°√·≈– —ß§¡ ¡À“«‘∑¬“≈—¬¡À‘¥≈
∂“∫—π«‘®—¬ª√–™“°√·≈– —ß§¡ ¡À“«‘∑¬“≈—¬¡À‘¥≈
∂“∫—π«‘®—¬ª√–™“°√·≈– —ß§¡ ¡À“«‘∑¬“≈—¬¡À‘¥≈

ª√–∏“π
°√√¡°“√
°√√¡°“√
°√√¡°“√
°√√¡°“√
°√√¡°“√
°√√¡°“√
°√√¡°“√
°√√¡°“√
°√√¡°“√
°√√¡°“√
°√√¡°“√
°√√¡°“√
°√√¡°“√
°√√¡°“√
°√√¡°“√
°√√¡°“√
°√√¡°“√·≈–‡≈¢“πÿ°“√
°√√¡°“√·≈–ºŸâ™à«¬‡≈¢“πÿ°“√
°√√¡°“√·≈–ºŸâ™à«¬‡≈¢“πÿ°“√
°√√¡°“√·≈–ºŸâ™à«¬‡≈¢“πÿ°“√
‡®â“Àπâ“∑’Ë‚§√ß°“√
‡®â“Àπâ“∑’Ë‚§√ß°“√
‡®â“Àπâ“∑’Ë‚§√ß°“√

∑’¡«‘™“°“√ ÿ¢¿“æ§π‰∑¬
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

√». ¥√. ™◊Ëπƒ∑—¬ °“≠®π–®‘µ√“
√». ¥√. ™“¬ ‚æ∏‘ ‘µ“
√». ¥√. °ƒµ¬“ Õ“™«π‘®°ÿ≈
Õ“®“√¬å ¥√. Õÿ¡“¿√≥å ¿—∑√«“≥‘™¬å
§ÿ≥ ÿ¿√µå ®√— ‘∑∏‘Ï
§ÿ≥°ÿ≈«’≥å »‘√‘√—µπå¡ß§≈
§ÿ≥ª“≥©—µ√ ‡ ’¬ß¥—ß

∫√√≥“∏‘°“√
‡√’¬∫‡√’¬ß·≈–ª√–¡«≈ ç‚≈°√âÕπ ¿—¬§ÿ°§“¡®“°πÈ”¡◊Õ¡πÿ…¬åé
‡√’¬∫‡√’¬ß·≈–ª√–¡«≈ ç ∂“π°“√≥å‡¥àπ∑“ß ÿ¢¿“æé
‡√’¬∫‡√’¬ß·≈–ª√–¡«≈ çµ—«™’È«—¥ ÿ¢¿“æé
‡√’¬∫‡√’¬ß·≈–√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈‡∫◊ÈÕßµâπ
‡√’¬∫‡√’¬ß·≈–√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈‡∫◊ÈÕßµâπ
‡√’¬∫‡√’¬ß·≈–√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈‡∫◊ÈÕßµâπ

128

51-03-013_120-128 new20_J.indd 128

3/20/08 4:48:56 PM

¢Õ∫§ÿ≥®“°„®
ÿ¢¿“æ§π‰∑¬‡≈à¡π’È Ì“‡√Á®Õ¬à“ß ¡∫Ÿ√≥å·≈– «¬ß“¡ ¥â«¬§«“¡™à«¬‡À≈◊Õ π—∫ πÿπ ·≈–°“√„Àâ§«“¡ Ì“§—≠
‡ªìπÕ¬à“ß¥’¬‘Ëß∑’Ë∑’¡ß“π®–µâÕß¢Õ¢Õ∫§ÿ≥®“°„® π“¬·æ∑¬å ÿ«‘∑¬å «‘∫ÿ≈º≈ª√–‡ √‘∞ ∑à“π‡ªìπºŸâ¡’ à«πº≈—°¥—π
≈–‡«≈“Õ—π¡’§à“ „π°“√Õà“π∑∫∑«π·≈–ª√—∫·°â ‰¢µâπ©∫—∫ ·≈–∑à“π¬—ß‡ªìπª√–∏“π°√√¡°“√ ™’È∑‘»∑“ß ∑’ËπÌ“
§≥–°√√¡°“√™’È∑‘»∑“ß√à«¡°—π™’È∑‘»∑“ß„ÀâÀπ—ß ◊Õ ÿ¢¿“æ§π‰∑¬∫√√≈ÿº≈µ≈Õ¥∑—Èßªï
π“¬·æ∑¬å«‘™—¬ ‚™§«‘«—≤π ·≈–§ÿ≥ª“√‘™“µ »‘«–√—°…å ‰¥â™à«¬°√ÿ≥“Õà“π·°â‰¢ ·≈–„Àâ¢âÕ‡ πÕ·π–µâπ©∫—∫
∑—ÈßÀ¡¥
·æ∑¬åÀ≠‘ß®—π ∑√å‡æÁ≠ ™Ÿª√–¿“«√√≥ ∑à“π‡ªìπºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘∑’Ë ‰¥â „Àâ¢âÕ§‘¥‡ÀÁπ·≈–¢âÕ‡ πÕ·π–„π‡√◊ËÕß
ù‡¥Á°ª∞¡«—¬û ·≈–ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘∑ÿ°∑à“π„π·µà≈–À¡«¥¢Õß¥—™π’ ∑’Ë ‰¥â√à“ßµâπ©∫—∫∑Ì“„Àâ¡’‡π◊ÈÕÀ“«‘™“°“√§√∫∂â«π
¡∫Ÿ√≥å
π—°‡¢’¬π®“° ◊ËÕ¡«≈™π ∑’Ë ‰¥â°√ÿ≥“‡¢’¬π∫∑§«“¡ 10 ∂“π°“√≥å‡¥àπ∑“ß ÿ¢¿“æ ∑Ì“„Àâ√“¬ß“π¡’§«“¡
πà“ π„® ∑—π ¡—¬ ·≈–§√∫∂â«π ¡∫Ÿ√≥å ∑’¡ß“π®÷ß¢Õ¢Õ∫§ÿ≥®“°„®∑ÿ°Ê ∑à“π‡ªìπÕ¬à“ß Ÿß
¢Õ¢Õ∫§ÿ≥§≥–°√√¡°“√™’È∑‘»∑“ß∑ÿ°∑à“π ·≈–ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘ ∑’Ë°√ÿ≥“„Àâ§«“¡§‘¥‡ÀÁπÕ—π∑√ß§ÿ≥§à“ ‡æ◊ËÕ„Àâ
√“¬ß“π©∫—∫π’È¡’§«“¡ ¡∫Ÿ√≥å ·≈–¢Õ¢Õ∫§ÿ≥°Ì“≈—ß Ì“§—≠¢Õß‚§√ß°“√ ∑’Ë™à«¬‡À≈◊Õ„Àâ∑’¡«‘™“°“√‰¥â∑Ì“ß“πÕ¬à“ß‰¥â
Õ¬à“ß≈◊Ëπ‰À≈·≈–¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ‡ªìπÕ¬à“ß¥’¬‘Ëß ¥â«¬§«“¡Õÿµ “À–∑—Èß “¡∑à“π §◊Õ §ÿ≥°ÿ≈«’≥å »‘√‘√—µπå¡ß§≈
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