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ขอ้มูลประกอบไอเดยี  

การอบรมเชิงปฏบิติัการสือ่ศกึษาน าร่อง ในพื้นท่ีปฏบิตัิการ  
ภายใตส้ือ่เป็นโรงเรยีนของสงัคมแห่งการเรยีนรู ้: นกัสือ่สารสรา้งสรรค ์ 



 สื่อชุมชน หมายถึง สื่อทุกประเภทที่ตั้งอยู่ในชุมชน ท าให้มีความใกล้ชิดและใช้งานได้อย่างสะดวก เช่น หอกระจายข่าว การ
ประชุมหมู่บ้าน ป้ายประกาศ วิทยุชุมชน เป็นต้น 

 

 ประเภทของสื่อที่สามารถน ามาใช้ได้ในชุมชน 
  สื่อบุคคล เป็นสื่อที่มีคุณประโยชน์มากที่สุดในงานเครือข่าย รวมทั้งงานพัฒนาทุกประเภท สื่อบุคคลนั้นสามารถท าหน้าที่แบบที่

วิทยุ โทรทัศน์ โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์สามารถท าได้ (แม้จะไม่เท่าเทียมทั้งหมด) และยังท าหน้าที่บางอย่างได้มากกว่าสื่ออื่นๆ ด้วย 
เพราะคุณสมบัติที่เป็น “มนุษย”์ เช่น การท าหน้าที่ปลอบขวัญให้ก าลังใจ พูดให้คิด ดัดแปลงข่าวสารจากต้นตอให้ง่ายขึ้น เป็นต้น  
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การท าสื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลง 

Media and Communication for Change 

 ความหมายและประเภทของสื่อชุมชน 



 สื่อพื้นบ้าน หมายถึง สื่อของแต่ละท้องถิ่น “สื่อพื้นบ้าน” เป็นสื่อที่ถือก าเนิดมายาวนานจนชาวบ้านมีความคุ้นเคย 
เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี เช่น ค่าวซอ โนรา หมอล า ลิเก ล าตัด ฯลฯ 

 สื่อวัตถุและสถานที่ หมายถึง วัตถุที่บรรจุสาระบางอย่างเอาไว้ภายใน หรือท าหน้าที่เป็นเครื่องผูกพันผู้คน เช่น หิ้งผี 
ศาลปู่ตา พระพุทธรูป ขอนไม้ศักดิ์สิทธ์ิของหมู่บ้าน ฯลฯ หรือสถานที่ที่ท าหน้าที่เป็น “สื่อ” เช่น วัด ลานชุมชน 
อนุสาวรีย์ ฯลฯ  

 สื่อเฉพาะ หมายถึง สื่อที่ใช้ในกิจการบางอย่าง เช่น เสื้อยืดงานรณรงค์ หรืออาจหมายรวมถึง “สื่อเฉพาะกลุ่ม” 
เช่น สื่ออินเทอร์เน็ต เป็น สื่อเฉพาะกลุ่มวัยรุ่น วัยท างานในส านักงาน เป็นต้น  

การท าสื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลง 
Media and Communication for Change 

 ความหมายและประเภทของสื่อชุมชน 



• สื่อเฉพาะกาล เช่น สื่อที่ผลิตขึ้นในช่วงการรณรงค์ “เทศกาลงดเหล้าเข้าพรรษา" แม้ว่า เมื่อกล่าวถึง “สื่อ
เฉพาะ” นั้น เรามักจะนึกถึงแต่ “สื่อเฉพาะแบบสมัยใหม”่ เช่น แผ่นพับ โปสเตอร์ ป้ายประกาศ แต่อันที่จริง “ส่ือ
เฉพาะ” นั้นมีมาต้ังแต่ครั้งอดีตแล้ว ที่เรียกว่า “สื่อประเพณ”ี เช่น งานเทศกาลต่างๆ งานวัด สื่อวัตถุที่ทาขึ้น
เฉพาะช่วงเวลา เช่น งานแห่ธงสงกรานต์ ผ้าห่มพระธาตุ เป็นต้น  
 
• สื่อกิจกรรม เป็นสื่อที่ใช้มากในงานสร้างเสริมสุขภาพ และงานพัฒนาต่างๆ เนื่องจากเป็นสื่อที่เปิดพื้นที่ให้ผู้รับ
สารเข้ามามีส่วนร่วมได้อย่างมาก เช่น สื่อค่ายนิทรรศการ กิจกรรมการปลูกป่า ตลาดนัดสุขภาพ ฯลฯ  

การท าสื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลง 
Media and Communication for Change 

 



การเลือกใช้สื่อ  
 กลุ่มเป้าหมาย  

กลุ่มเป้าหมายที่ลักษณะท่ีหลากหลายและแตกต่างกัน เช่น เพศ อายุ รายได้ การศึกษา ท าให้ต้องใช้
หลายสื่อประกอบกัน 

สื่อใดบ้างที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ สื่อใดบ้างที่เข้าถึงอยู่เป็นประจ า 
ความยากง่ายของเรื่องที่จะเผยแพร่ และความถ่ีในการเปลี่ยนแปลงข่าวสาร 
 วัตถุประสงค์ของโครงการ  
 วัตถุประสงค์ของการเลือกสื่อ  
 ระยะเวลา  
 งบประมาณ  
 ลักษณะของสื่อ  

การท าสื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลง 
Media and Communication for Change 

 



การสื่อสารเพื่อการพัฒนา/เปลี่ยนแปลงคืออะไร C4D 
 

 การใช้การสื่อสารเพื่อให้เกิดการส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลง  

(Use of communication in participatory processes for social change) 
 เกี่ยวข้องกับการสื่อสารทุกรูปแบบและทุกช่องทาง 

(Can involve different forms and combinations of media and community dialogue)  
 เน้นการสื่อสารในเรื่องที่มีความซับซ้อน 

(Focuses on complex issues such as poverty reduction, reducing discrimination, and disease 
prevention) 
 

การท าสื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลง 
Media and Communication for Change 

 



C4D จะส าเร็จได้ ต้อง 
 มีส่วนร่วม กินวงกว้าง ปรับเปล่ียนได้  (Participatory, inclusive, flexible)  

 มองเป้าหมายระยะยาว 

         (Long-term engagement in all evaluation stages)  

 เปิดเผย มีอิสระ และยืดหยุ่น ในการน าเข้าเครื่องมือต่าง ๆ 

            (Openness, freedom and flexibility in the selection & use of evaluation   approaches, methodologies and methods)  

 ให้ความส าคัญกับเรื่องความแตกต่าง กลุ่มเสี่ยง กลุ่มด้อยโอกาส 

            (Focus on gender & other differences, unequal power & voice)  

 โครงสร้างทุกส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันทุกช่วงวงจรของกิจกรรม 

             (Fully integrated into organisations & whole program cycle)  

 เรียนรู้จากข้อผิดพลาด   (Learns from ‘failures’)  

การท าสื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลง 
Media and Communication for Change 

 



19/10/61 8 

ตวัอยา่งการท าสือ่สรา้งสรรค ์

การท าสื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลง 
Media and Communication for Change 

 

ละครหุน่ สอนสุขภาพ 

 

เปิดโรงละครหุน่หมอล าเพ่ือชุมชน 

 

เร่ือง : Sa-ti ทีม : Art'Gallery_
รู้เท่าทนัส่ือออนไลน์ (คลิปสั้น) 
 

   เรือ่งปอเนาะ : ทมีฟ้าธารสตูดิโอ 

 

เรือ่งMiddle Shade of Gray 

 : ทมีกองนอ้ยสตดูโิอ 

 

เรือ่งsmallman : ทมีMatchstick 

Production 
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ประเด็นรองรบัผูสู้งวยั 

สังคมสูงวัย.. คลื่นลูกใหม่ที่ต้องเจอ 



 

“สังคมสูงวัย” (Ageing society) หมายถึง สังคมที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป มากกว่า
ร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมด (หรือประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 7) 

 
“สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ”์( Aged society or complete aged society) หมายถึง 
สังคมที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 20  ของประชากรทั้งหมด (หรือ
ประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 14) 

“สังคมสูงวัยระดับสุดยอด”(Super aged society or Hyper aged society) หมายถึง 
สังคมที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป ประมาณ ร้อยละ 30 ของประชากรทั้งหมด (หรือ
ประชากรอายุ 65 ปี ขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 20) 
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ความหมาย 
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กรอบแนวคิดการปฏิรูประบบรองรับสังคมสูงวัย 
ของ สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) 

พ.ศ. 2557-2558 

 



กรอบแนวคดิการปฏรูิประบบเพื่อสุขภาวะรองรับสังคมสูงวัย  

สปช. พ.ศ. 2558 
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 เห็นชอบเสนอพัฒนา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เอื้อให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ดูแลผู้สูงอายุ 

 เสนอ สนช. 

 การด าเนินงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศไทย(สปท.) พ.ศ. 2559 
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คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 
 ท าหน้าที่จัดท าแผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน ระยะเวลา 5ปี 
ตั้งแต่ 2561-2565  

แผนปฏิรูปด้านสังคม(โดย กรรมการปฏิรูปด้านสังคม) อาท ิ
•  การปฏิรูปการออมเพื่อสร้างหลักประกันทางรายได ้
•  พัฒนาเงินออมภาคบังคับ ปรับปรุงการจัดเก็บภาษีผ่าน VAT 
•  การปฏิรูประบบขนส่งสาธารณะ 
•    การสร้างเสริมศักยภาพผู้สงูอายใุนการท างาน ฯลฯ 

 
ครม.มีมติเห็นชอบตามที่ สศช. เสนอแล้ว เมื่อ13 มีนาคม 2561 



สถานการณ์ผู้สูงอายุระดับสากล 
 

2554 - 2653 
“ศตวรรษแห่งผู้สูงอาย”ุ   

มีผู้สูงอายุมากกว่า ร้อยละ 10 
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บริบทของสังคมสูงวัย 
 



อันดับ 1 สิงคโปร ์

 

อันดับ 2 ประเทศไทย 
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สถานการณ์ผู้สูงอายุในอาเซียน 



สถานการณ์ประเทศไทยกับสังคมผู้สูงวัย 
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ปิรามิดประชากรไทยปี พ.ศ. 2503 - พ.ศ. 2573 

ที่มา:  
Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat,  World Population Prospects: 
The 2012  



ในปี 2559 นี้ ในจ านวนประชากรไทย 65.9 ล้านคน มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป 11 ล้านคน  
หรือคิดเป็นร้อยละ 16.5 ของประชากรทั้งหมด 





เม่ือประเทศไทยกา้วเขา้สู่สงัคมสงูวยั (Aging Society)  

อัตราส่วนของประชากรอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป พ.ศ.2548 – 2578 19/10/61 21 

http://www.google.co.th/url?url=http://www.pabong-chiangmai.go.th/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E-2/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiyyNfYvO3NAhVJQY8KHV35BkUQwW4IITAG&sig2=mFV9Q7ouHckyvXAy-jF1tQ&usg=AFQjCNEKrG03olkFnuyd_mfsSBRiZpZX3Q
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จ านวนประชากรประเทศไทยจ าแนกตามกลุ่มอายุ 
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ประเด็นการปฏิรูประบบรองรับสังคมสูงวัย 
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ด้านเศรษฐกิจ 

ด้านสุขภาพ 

ด้านสิ่งแวดล้อม 

ด้านสังคม 
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ด้านเศรษฐกิจ  
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จ านวนประชากรในวัยแรงงาน  

 

ปี พ.ศ. 

จ านวน (หน่วยเป็นพัน) 
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สัดส่วนของประชากรไทย จ าแนกตามกลุ่มอายุ 3 กลุ่มใหญ่ๆ ปี พ.ศ.2493 – 2643 

 

จ านวนและสัดส่วนประชากรวัยแรงงานจะลดลงเป็นล าดับ  

ที่มา:  วิพรรณ ประจวบเหมาะ  2560. แปลงผลการวิจัย สู่การพัฒนางานด้านผู้สูงอายุ.  ค านวนจาก  Population Division of the Department 
of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat,  World Population Prospects: The 2017Revision. 
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ขาดหลักประกันทางเศรษฐกิจท่ีมั่นคง 

แหล่งรายไดห้ลกัของประชากรสงูอายุ 
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ประเด็นปฏิรูปด้านเศรษฐกิจ 
 
 
 

1. พัฒนาระบบบ านาญแห่งชาติเพื่อสร้างหลักประกันทาง
รายได้ส าหรับผู้สูงอายุและประชากรรุ่นใหม ่

2. ขยายอายุเกษียณและการท างานต่อเนื่องของประชากรวัย
ท างาน 
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ด้านสุขภาพ 
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สถานการณ์ด้านสุขภาพผู้สูงอายุไทย 
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ประเด็นปฏิรูปด้านสุขภาพ 
 
 

1. ปฏิรูประบบบริการสุขภาพในทุกระดับให้มีมาตรฐาน 
2. สร้างระบบดูแลสุขภาพชุมชนเมือง 
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ด้านสังคม 
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สัดส่วนของประชากรในวัยแรงงานที่จะมาดูแลเกื้อหนุนผู้สูงอายุ 
จะลดลงอย่างมาก 
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ประเด็นปฏิรูปด้านสังคม 

1. ส่งเสริมการวางแผนชีวิต(Life Planning) 
2. สื่อสาธารณะเพือ่ปลุกกระแสสังคมให้ตระหนักและ

เตรียมความพร้อมในยามสูงวัย 
3. เพิ่มศักยภาพครอบครัวไทยในบริบทของสังคมสูงวัย 
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ด้านสภาพแวดล้อม 



 ผู้สูงอายุส่วนใหญเ่คยหกล้ม คิดเป็น 29.72 % 

 อัตราการเสียชีวิตจากการพลัดตกหกล้ม ในผู้ที่มีอาย6ุ0 ปีขึ้นไป ต่อประชากรแสนคน ปีพ.ศ. 2551 – 2556 เพิ่มขึ้นจาก4.5 %  
เป็น 
9.22 % (กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 29 กันยายน 2557) 

 ส่วนใหญ่บาดเจ็บภายนอกบ้าน 55.17 % มากกว่าภายในบ้าน 44.83 % 

 ทางเดินนอกบ้าน 14.79 % และบริเวณห้องน้ า 12.32 % 
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บ้านไม่ปลอดภัย 
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ร้อยละของผู้สูงอายุที่อาศัยในบ้านที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม จ าแนกตามภาค             
  

ที่มา: วิพรรณ ประจวบเหมาะและคณะ  2551 และ 2556.   รายงานการศึกษาโครงการติดตามและประเมินผลแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2  ระยะที่ 1 และ 2 
       วิราภรณ์ โพธิศิริและคณธt 2560. รายงานการศึกษาโครงการติดตามและประเมินผลแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2  ระยะที่ 3  
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ประเด็นปฏิรูปด้านสภาพแวดล้อม 

• ส่งเสริมบ้านปลอดภัยส าหรับประชากรวัยเกษียณ 



1.โครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงไป สภาวะเด็กเกิดน้อย แรงงานน้อยลง ผู้สูงอายุมากขึ้น 

2.คนพร้อมไม่ท้อง คนท้องไม่พร้อม 

3.การก้าวสู่สังคมสูงวัย ในขณะที่ประเทศยังอยู่ระหว่างการพัฒนา “สังคมไทย แก่ก่อนรวย” 

4.คนไทยอายุยืนยาวขึ้น ภาวะทุพพลภาพเพิ่มขึ้น 

5.ผู้สูงอายใุนอนาคตจะมีบุตรน้อยลง การหวังบุตรเป็นหลักประกันความมั่นคงในยามสูงวัยน่าจะ
เป็นไปได้ยากยิ่งขึ้น 

6.คนรุ่นใหม่ยังขาดการเตรียมการเพื่อยามสูงอายุ 
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ประเด็นท้าทายจากสังคมสูงวัย 



 

6.ผู้สูงอายใุนชนบทอยู่กับครอบครัวและชุมชนเป็นแนวทางที่ชัดเจน แต่ในเมืองเป็นปัญหามาก 

7.ปัญหาด้านเศรษฐกิจเป็นปัญหาหนักหน่วงที่สุดใน 4 ด้าน 

8.นโยบายและยุทธศาสตร์การรับมือกับสังคมสูงวัยไม่ชัดเจน แยกส่วน กระจัดกระจาย 

9.การวางแผนปฏิรูป 4 ด้านเพื่อรองรับสังคมสูงวัยยังไม่คมชัด ไม่มีพลังเพียงพอรับมือ
สถานการณ์อนาคต 
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ประเด็นท้าทายจากสังคมสูงวัย(ต่อ) 
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ประเดน็กลุ่มอ่อนไหวและเปราะบาง 

 

 
กรณศีกึษา Beam Talks Magazine คอืความตัง้ใจสรา้งพ้ืนทีส่อ่งแสงศกัยภาพของบุคคลทีมี่ความตอ้งการพิเศษและ
ครอบครวั ผา่นการสือ่สารออนไลน ์ซึง่เป็นหน่ึงใน โครงการนกัสือ่สารสรา้งสรรคบ์นัดาลใจ : สือ่เป็นโรงเรยีนของสงัคมแหง่การ

เรยีนรู ้โดยไดร้บัทุนสนบัสนุนจากส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ (สสส.) ภายใตแ้ผนงาน สือ่ศิลปวฒันธรรมสรา้ง

เสรมิสุขภาพ 

Different but Spectacular !! 
“ในความแตกต่าง ทุกคนมีแสงสว่างของตวัเอง” คอืปรชัญาในการท างานสือ่สารกบักลุม่เป้าหมายทีมี่ความหลากหลาย ไมว่า่เราจะ
นิยามวา่เป็น กลุม่เปราะบาง กลุม่ทีมี่ความตอ้งการชว่ยเหลือดูแลเป็นพิเศษ หรอืกลุม่ผูพิ้การประเภทตา่งๆ ก็ตาม นัน่คอื เราเชื่อใน

ศกัยภาพของมนุษยทุ์กคนเป็นพื้นฐานส าคญั   

https://beamtalks.com/


 ดงันัน้ การออกแบบคอลมันเ์น้ือหาและการน าเสนอจึงใชโ้ทนสดใส เต็มเป่ียมดว้ยชีวติชีวา เรา

พูดถึงความเชื่อมัน่ ความหวงั การเรียนรูจ้ากอุปสรรคและไม่ย่อทอ้ ประสบการณ์ชีวิตและ

เรื่องราวระหวา่งทางที่อาจเป็นแสงสวา่งสาดสอ่งเสน้ทางใหค้รอบครวัและผูค้นที่เดินตามมา ได ้

น าไปปรบัใช ้บ่มเพาะ และสอ่งแสงของตนเองในเวลาอนัเหมาะสมตอ่ไปได ้ 
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ประเดน็กลุ่มอ่อนไหวและเปราะบาง 

1.ครอบครวั สถาบนัการศึกษา หน่วยงานตา่งๆ ทีมี่บุคคลทีมี่ความตอ้งการพิเศษในความดูแลเห็นตวัอยา่งเสน้ทางการบม่เพาะ

ดว้ยความเชือ่มัน่ในศกัยภาพของบุคคลทีมี่ความตอ้งการพิเศษ 
2.กลุม่บุคคลทีมี่ความตอ้งการพิเศษมีพ้ืนที่สือ่สารตอ่สาธารณะถึงความคดิ ความรูส้กึ การเรยีนรู ้และ ผลงานทีภ่าคภูมิใจ 
3.ผูท้ีส่นใจหรอืสาธารณชน มองเห็นศกัยภาพของบุคคลพิเศษ และเปิดรบัการสือ่สารทีใ่หเ้กียรตเิคารพศกัดิศ์รขีองมนุษยท์ีมี่

ความแตกตา่งหลากหลาย 
 

เราสือ่อะไรใหก้ลุ่มเป้าหมาย 
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 People+  
บทสมัภาษณห์รอืเรือ่งราวของบุคคลทีม่ีความตอ้งการพิเศษ ‘ตน้แบบ’ และบุคคลแวดลอ้ม ถ่ายทอดประสบการณ ์ความรูส้กึ การเผชญิอุปสรรค เพ่ือเป็นบทเรยีนและแรงบนัดาลใจแก่
ครอบครวัของบุคคลทีม่ีความตอ้งการพิเศษอืน่ๆ รวมทัง้บุคคลทีม่ีบทบาทดูแลชว่ยเหลือทัง้ใน โรงเรยีน ชุมชน สงัคม ใหม้ีความเชือ่ม ัน่ในศกัยภาพของคนทุกคน 
  
 Community 
ตวัอยา่งการท างานของกลุม่คน ชุมชนทีเ่ก้ือหนุน สรา้งความรว่มมอืเพ่ือพฒันาศกัยภาพบุคคลทีม่ีความตอ้งการพิเศษในรูปแบบตา่งๆ ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ  
+ ปัจจบุนัขยายสว่นของตา่งประเทศเป็นคอลมันใ์หม ่Midnight Beam และสว่นของในประเทศเกิด ชมรมมิตรสหายผูใ้หญ่พเิศษ Exorability Club Thailand ก่อตัง้
รว่มกบั ชุมชนเพ่ือพฒันะสุขเพ่ือบุคคลพิเศษ จ.สระบุร ี
  
 Learning Space 
เสาะหารวบรวมพ้ืนทีส่ าหรบั เรยีนรู ้คน้หา สง่เสรมิ และ บม่เพาะศกัยภาพของบุคคลทีม่ีความตอ้งการพิเศษอยา่งรอบดา้น เพ่ือเป็นตวัอยา่งและฐานขอ้มลูทางเลือกแกค่รอบครวั 
  
 Beaming Story 
ผลงานของบุคคลทีม่ีความตอ้งการพิเศษในรูปแบบตา่งๆ พรอ้มเบ้ืองหลงัของผลงานเพ่ือใหเ้ห็นพฒันาการ จากการมองเห็นศกัยภาพ สง่เสรมิความสามารถเฉพาะดา้น เผชญิความทา้ทายตา่งๆ 

จนกลายเป็นรายไดเ้ลี้ยงชพี หรอืชว่ยเสรมิการใชช้วีติทีม่ีสุขภาวะ + น าไปสูโ่ครงการตอ่เน่ือง Special Plaza online store รวบรวมรา้นคา้ ผลิตภณัฑ ์และ ผลงานของบุคคลทีม่ี
ความตอ้งการพิเศษและครอบครวั เปิดบรกิารซื้อขายออนไลนบ์นเวบ็ไซต ์beamtalks.com 
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Healthy Lifestyle Section : 
คอลมันเ์พือ่สขุภาวะของบคุคลท่ีมีความตอ้งการพเิศษ 
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ประเดน็กลุ่มอ่อนไหวและเปราะบาง 

ค าถามท่ีผูผ้ลติสือ่ควรหาค าตอบใหไ้ดก่้อนออกแบบเนื้อหาและกลุ่มเป้าหมาย 
๐ เราตอ้งการแกปั้ญหาอะไร  
๐ ใครคอืผูไ้ดร้บัผลกระทบ (ผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสีย) จากปัญหาน้ีบา้ง   
๐ สือ่ของคณุเลือกทีจ่ะพูดกบัใครเป็นหลกั (เลือกจากกลุม่ผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสีย)  
๐ กลุม่เป้าหมายหลกัของคณุเขาไดร้บัผลกระทบอยา่งไร และ อะไรคอืปัญหาทีแ่ทจ้รงิของเขา   
๐ ปลายทางคณุตอ้งการใหเ้กิด หรอืสรา้งการเปล่ียนแปลงอะไร 

         การตอบค าถามเหล่านี้ คอืข ัน้ตอนท่ีส าคญัก่อนลงมือออกแบบสือ่ น ัน่คอืการกลบัมาถามตวัเองว่าเรารูข้อ้มูลเกีย่วกบัเรือ่งท่ีจะท านี้ รูจ้รงิแลว้หรอื

ยงั การรูจ้กักลุ่มเป้าหมายควรรูใ้หล้กึถงึสิง่ท่ีเป็นปัญหาท่ีแทจ้รงิของเขา ซึง่ไม่อาจตอบจากการกูเกิ้ลหาขอ้มูลพื้นฐานเท่าน ัน้ ควรใชเ้วลาวิจยั เช่น พดูคุย

กึง่สมัภาษณก์บัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสยีในประเดน็น ัน้อย่างรอบดา้น การไปติดตามสงัเกตการณพ์วกเขาในชวิีตประจ าวนั หรอืในกจิกรรมต่างๆ ฯลฯ 
       หากเราตอบค าถามเหล่านี้ไดช้ดัเจนมากเท่าไหร่เท่ากบัเราเขา้ใจประเดน็นี้มากพออนัจะน าไปสู่การออกแบบไดเ้หมาะสม และยงัเสมือนมีเชค็ลสิต์ให ้

งานสือ่สารของเราทุกชิ้นว่ายงัอยู่ในเสน้ทางท่ีช่วยตอบโจทยแ์กปั้ญหาและมีคุณค่าแก่กลุ่มเป้าหมาย หรอืไม่  
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ประเดน็กลุ่มอ่อนไหวและเปราะบาง 

ค าถามท่ีผูผ้ลติสือ่ควรหาค าตอบใหไ้ดก่้อนเลอืกช่องทางสือ่สาร 
๐ มีใครสือ่สารประเด็นเหลา่น้ีอยูแ่ลว้บา้ง เขาท าอยา่งไร เลือกชอ่งทางสือ่สารแบบไหน 
๐ สือ่ทีค่ณุจะท า แตกตา่ง มีจดุเดน่ หรือดกีวา่สือ่ทีม่ีอยูแ่ลว้อยา่งไร 
๐ กลุม่เป้าหมายทีค่ณุเลือกมี ‘ไลฟ์สไตล’์การรบัสือ่อยา่งไร  
๐ คณุมีความถนดั (ท าไดด้ ีมีของมากพอ) ในการผลิตสือ่แบบไหน 
๐ ชอ่งทางสือ่สารทีค่ณุเลือกมีชอ่งทางการฟังเสยีงตอบรบั และเป็นสือ่ทีม่ีชวีติ (แกไ้ขปรบัเปล่ียนได)้ หรือไม ่ 

ในยุคท่ีขอ้มูลข่าวสารลน้ทะลกันี้  
๐ ผูผ้ลิตสือ่ควรรูจ้กัศกัยภาพของตวัเองวา่ ด ีเดน่ แตกตา่งจากคนอืน่อยา่งไร ในขณะเดยีวกนัก็ตอ้งรูจ้กัผูผ้ลิตสือ่ในประเด็นใกลเ้คยีงกบัเราทีม่ีอยูแ่ลว้ในตลาด หากเราท าไดน้อ้ยกวา่

ของทีม่ีอยูแ่ลว้ ควรทบทวนหาพ้ืนทีท่ีอ่าจเล็กลงมาแตย่งัไมม่ีใครท า หรือของทีม่ีอยูแ่ลว้ยงัไมโ่ดนเทา่ไหร ่เรามีเด็ดกวา่ เลือกเป็นสนามประลอง 
๐ ไลฟ์สไตลก์ารรบัสือ่ของกลุม่เป้าหมาย ควรเจาะลงลึกอยา่ตอบวา่ชอ่งทางออนไลน ์เพราะใครๆ ก็ตอบแคน้ี่ ยิ่งเรารูจ้กักลุม่เป้าหมายวา่รบัสือ่ชอ่งทางใด ชว่งเวลาใด ชืน่ชอบอะไร เขา

เชือ่ใคร มกัฟัง ตดิตามใครเป็นประจ า ฯลฯ ยิ่งท าใหเ้ราเห็นชอ่งทางการสือ่สารทีม่ีประสทิธิภาพ โดยไมต่อ้งโปรยหวา่นไปทัว่  
๐ การรบัฟังเสยีงตอบรบัและปรบัเปล่ียนใหส้ือ่ของเรามีชวีติ หมายถึงเราใหค้วามใสใ่จและประณีตในการผลิตเน้ือหา ซึง่จะท าใหง้านของเราอยูไ่ดน้านมากกวา่การผลิตงานตามกระแสที่

เนน้ความเร็วและตื้นเขิน ทีสุ่ดก็จมหายไปในทะเลขอ้มูล 
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๐ จะเป็นอยา่งไร ถา้… เราอยากเป็นสือ่ทีแ่ตกตา่ง 
๐ สือ่ท ัว่ไปน าเสนอประเด็นน้ีอยา่งไร  
 เรา้อารมณส์ุดขัว้  
+ เก่ง มหศัจรรย ์....  
- บา้ อนัตราย น่าสงสาร ... 

๐ เราจะน าเสนออยา่งไร ?  
หาแง่มุมทีแ่ตกตา่ง มีเสน่ห ์และ เคารพทุกคนเสมอกนั 
มีอยู่แลว้ ในทุกมิติความเป็นมนุษย ์ 
เคลด็ลบั #เลอืกแง่มุมท่ีหากเป็นเรือ่งของคุณเอง คุณรูส้กึยนิดท่ีีจะเผยแพร่  
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๐สร้างส่ือที่มมีาตรฐาน และรสนิยมที่ด ี(กนัเถิด) 
  - สร้างมาตรฐาน สร้างไวรัลแบบยัง่ยนื 
   -กูเกิล้เป็นเพยีงเคร่ืองมอื ข้อมูลทีน่่าเช่ือถือควรมาจากผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียตัวจริง 
   - ตั้งเป้าหมายให้งานทุกช้ิน ไม่ขอดังแค่ 15 นาท ีแต่ค้นกีท่กีม็งีานเราให้อ้างองิ 
   - ขออนุญาตต้นเร่ืองและผู้เกีย่วข้อทุกคร้ังก่อนทีจ่ะบันทกึภาพและเสียง  
   -  ควรให้เขามโีอกาสดูผลงานก่อนเผยแพร่ทุกคร้ัง 
   -  ถามตัวเองและกลุ่มเป้าหมายตัวอย่างว่า ได้ประโยชน์จากการเสพงานนีห้รือไม่ อย่างไร 

๐ ส่ือที่มรีสนิยม สร้างไวรัลน ้าด ี
    -งด X 
   -ชงดราม่า สงสาร เห็นใจ เหยยีด 
   -ตลก ข าข า ล้อเล่น คั้นน า้ตา บิดเบือน คดิเองสรุปเอง 
   - ก้าวร้าว เสียดสี เรียกร้อง 
ถามตัวเอง ? ถ้ามีความจ าเป็นต้องเบลอหรือเซ็นเซอร์ = เร่ืองนีค้วรเสนอไหม ? 
   - จงคัดสรร  
   -เสนอทุกมิติของ ความเป็นมนุษย์ ที่น่ารับรู้ 
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 ความส าคญัของการจดัการขยะมูลฝอย 

     ขยะมูลฝอยเป็นปัญหาที่ส าคญัของประเทศ เน่ืองจากปริมาณขยะมูลฝอยมีแนวโนม้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง ทัง้น้ีเกิดจากการเพ่ิมขึ้นของ

จ านวนประชากร การพฒันาเทคโนโลยี เศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและการบรโิภค และการบริโภค โดยในภาพรวมของประเทศในปี 2559 ประเทศ

มีปริมาณขยะมูลฝอย เกิดขึ้นประมาร 27.4 ลา้นตนัต่อปี หรือประมาณ 7.4 หม่ืนตนัต่อวนั โดยเป็นขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร 

ประมาณ4.2 ลา้นตนัตอ่ปี และเป็นขยะรวมในทุกจงัหวดัอีกประมาณ 22.84 ลา้นตนั ปัจจบุนัมีการก าจดัขยะมูลฝอยไดป้ระมาณ20.36 ลา้นตนั 

เหลือเป็นขยะตกคา้งที่รอการก าจดัอีกประมาณ 10.13 ลา้นตนั โดยขยะมูลฝอยตกคา้งในระดบัจงัหวดัที่มี 1 ลา้นตนั ไดแ้ก่จงัหวดั

นครศรธีรรมราช และจงัหวดัฉะเชงิเทรา สว่นจงัหวดัทีมี่ปรมิาณขยะมูลฝอยเกิน 5 แสนตนั ไดแ้ก่ จงัหวดักาญจนบุร ีชลบุร ีระยอง สุราษฏรธ์านี 

สงขลา เพชรบุร ีพงังา กระบ่ี สตลู ประจวบครีขีนัธ ์สมุทรปราการ เพชรบูรณ ์นครราชสมีา รอ้ยเอ็ด และสระแกว้ นอกจากน้ี ยงัมีแหล่งของเสีย

อนัตรายจากชุมชน กากอุตสาหกรรม และขยะมูลฝอยติดเชื้อโดยเฉพาะของเสียประเภทเครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส ์ประมาณ3.9 แสนตนั 

คดิเป็นรอ้ยละ 65 และของเสียอนัตรายที่เกิดขึ้น ในครวัเรือน ประมาณ 2.1 แสนตนั คิดเป็นรอ้ยละ 35  ซึง่เป็นสว่นใหญเ่ป็นจ าพวกแบตเตอรี ่

กระป๋องสเปรย ์และถ่านไฟฉาย 2) กากอุตสาหกรรม อนัตรายมีประมาณปี 5.5 หม่ืนตนั ซึ่งมีแหล่งก าเนินจากโรงพยาบาลของรฐัและเอกชน 

คลินิก สถานพยาบาล สถานพยาบาลสตัว ์หอ้งปฏิบตัิการเชื้ออนัตราย ซึ่งไดร้บัการจดัการอย่างถูกตอ้งโดยการเผาในเตาเผยมูลฝอยติดเชื้อ 

รอ้ยละ 75 
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          ตวัอย่างของประเดน็สิง่แวดลอ้มในชมุชน 



 ขยะมูลฝอยชุมชน ทีจ่  าแนกกนัทัว่ไปมี 4 ประเภท ไดแ้ก่ 

 1. ขยะอนิทรยี ์เป็นสิง่ทีย่อ่ยสลายไดง้่าย เชน่ เศษอาหาร ผกัผลไม ้หญา้ ใบไม ้ก่ิงไม ้ซากพืช ซากสตัว ์เป็นตน้  

 2.ขยะรไีซเคลิ เป็นสิง่ทีย่งัมีประโยชน ์สามารถน าไปแปรรุปกลบัมาใชใ้หม ่เชน่ กระดาษ พลาสตกิ แกว้ โลหะ กลอ่งเครือ่งดืม่ 

แบบ UHT กระป๋อง และแผน่ซดี ีเป็นตน้  

 3.ขยะอนัตราย เป็นสิง่ทีมี่องคป์ระกอบ หรอืปนเป้ือนสารอนัตราย วตัถุมีพิษ วตัถุกดักรอ่น วตัถุตดิเชื้อ วตัถุไวไฟ เชน่ 

ถ่านไฟฉาย แบตเตอรรี ่ 

 4.ขยะทัว่ไป หมายถึงขยะอืน่ๆนอกเหนือจากขา้งตน้ อาจน ามาใชใ้หมไ่ดแ้ตย่อ่ยสลายยาก ไมคุ่ม้คา่ในการแปรรูกลบัมาใชใ้หม ่

เชน่ เศษผา้  เศษหนงั ซองบะหม่ีก่ึงส าเร็จรูป พลาสตกิหอ่ขนม เป็นตน้  

      ขยะชุมชน เกิดจากกิจกรรมตา่งๆในชุมชน ซึง่ทุกคนในชุมชนลว้นมีสว่นรว่มท าใหเ้กิดขุยะขึ้นทุกวนั ดงันัน้ในการจดัการขยะ

ชุมชน นอกเหนือจากการลดการท าใหเ้กิดขยะโดยไมจ่ าเป็นแลว้ สิง่ทีส่  าคญัทีต่อ้งท าตัง้แตต่น้ทางคอืการคดัแยกขยะมูลฝอย

เหลา่นัน้  ซึง่บางสว่นสามารถน ากลบัมาใชป้ระโยชน ์โดยเฉพาะขยะอนิทรยี ์และขยะรไีซเคลิ สว่นขยะทีน่ ามาใชป้ระโยชนไ์มไ่ด ้จะตอ้ง

ก าจดัดว้ยวธีิทีถู่กตอ้ง เชน่ ขยะอนัตรายตอ้งก าจดัดว้ยวธีิเฉพาะ ขยะทัว่ไปบางสว่นก็สามารถรวบรวม น าไปท าเชื้อเพลิงใหค้วาม

รอ้น สว่นทีใ่ชไ่มไ่ดแ้ลว้ก็น าไปฝังกลบอยา่งถูกวธีิ เป็นตน้  
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      กลไกการจดัการขยะมูลฝอยชุมชน ปัจจบุนั สว่นใหญ ่เป็นหนา้ที่ขององคก์ารปกครองสว่นทอ้งถ่ิน โดยขยะมูลฝอยที่

เกิดขึ้น มีแหล่งก าเนิดมากจากการผลิตสินคา้และงานบริการในโรงงาน สถานประกอบการ และการอุปโภค บริโภคใน

ชุมชน และถูกจดัเก็บในถงัขยะหรือที่รองรบัที่เหมาะสมกบัลกัษณะที่เกิดการคดัแยกขยะมูลฝอย จะด าเนินการโดยการ

เตรียมถงัขยะตามประเภท เชน่ ขยะทัว่ไป ขยะน ากลบัมาใชใ้หม่ ขยะติดเชื้อและขยะอนัตราย จากนัน้ จะถูกรวบรวมโดยรถ

เก็บขนขยะเพ่ือน าไปคดัแยกอกีครัง้ ตามวธีิการของหน่วยงานทอ้งถ่ินนัน้ๆ และขยะ สว่นทีเ่หลือจะถูกสง่ไปก าจดั 

       ปัจจุบนัพบว่ากระบวนการจดัการขยะมูลฝอยของประเทศไทย ยงัประสอบปัญหาการจดัการที่ตน้ทางหรือ

แหล่งก าเนิด การลดปริมาณขยะมูลฝอย การคดัแยก การน ากลบัไปใชป้ระโยชน ์การก าจดัดว้ยวธีิการที่ไม่เหมาะสมและ

ขาดการมีสว่นรว่มของประชาชน สง่ผลใหเ้กิดปัญหาขยะมูลฝอยตกคา้ง นอกจากน้ี ในการจดัการขยะองคก์รปกครองสว่ย

ทอ่งถ่ินยงัมีปัญหาการจดัการ บุคลากร งบประมาร และขอ้จ ากดัดา้นกฎหมาย ซึ่งการจดัการขยะมูลฝอยที่ขาดระบบการ

บริหารจดัการที่ดี ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดลอ้ม ท าใหป้ริมาณขยะมูลฝอยเพ่ิมข้ึน จนเกิดการสะสม

ตกคา้งในชุมชน และเป็นแหล่งเพราะพนัธุ ์ของสตัวแ์ละแมลงพาหะน าโรค โดยเฉพาะน า้เน่าเสีย ที่เกิดจากขยะมูลฝอยจะมี

การปนเป้ือนของสารอนินทรีย ์โลหะหนกั เชื้อโรค และสารพิษอืน่ๆ ซึ่งสามารถปนเป้ือนลงสูแ่หล่งน า้ผิวดิน และแหล่งน า้

ใตด้ิน สง่ผลกระทบตอ่การอุปโภคบริโภค นอกจากน้ีมลพิษ ทางอากาศที่เกิดจากการเผาขยะมูลฝอย ยงัส่งผลกระทบต่อ

สุขภาพ น าไปสูก่ารเจ็บป่วยและโรคตา่งๆ 
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ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าววา่ การพฒันาศักยภาพและบทบาทของส่วนท้องถิ่น ให้เกิดระบบกลไก
การดูสุขภาพ ถือเป็นเป้าหมายหน่ึงของ สสส. ซ่ึงเช่ือว่าการเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนน้ัน จ าเป็นต้องสร้างกลไกเชิงสังคม นโยบาย 
ส่ิงแวดล้อมไปพร้อมกัน เพื่อลดการบริโภคยาสูบ และควันบุหร่ีมือสอง ปกป้องเด็กและเยาวชนไม่ให้ตกเป็นนักสูบหน้าใหม่  ซ่ึงการท่ี
ทอ้งถ่ินเขา้ใจงานดา้นการส่งเสริมสุขภาพ มีกลไกการท างานท่ีมีประสิทธิภาพจะช่วยลดพฤติกรรมเส่ียงประชาชนได ้โดยสถานการณ์การ
บริโภคยาสูบ และด่ืมแอลกอฮอลข์องประชาชนในปัจจุบนั ยงัพบวา่ประชากรท่ีอยูน่อกเขตเทศบาล มีการบริโภคยาสูบและด่ืมแอลกอฮอล์
สูงกว่าในเขตเทศบาล จึงจ าเป็นตอ้งสนับสนุนกลไก ดว้ยการพฒันาศกัยภาพกลไกกองทุนหลกัประกนัสุขภาพระดบัทอ้งถ่ินและกลไก
อาสาสมคัรเพื่อการควบคุมปัจจยัเส่ียงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ และยาเสพติด ให้เกิดภาคีเครือข่ายนักสร้างสุขภาวะท่ีจะช่วยกันลด
พฤติกรรมเส่ียงประชาชนอยา่งมีคุณภาพ 
         ทีม่า : ส านักข่าวสร้างสุข 
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สรปุสาระส าคญัของพระราชบญัญติัควบคมุ
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล ์          พ.ศ. 2551 



 เครือ่งด่ืมแอลกอฮอลไ์ด้ก่อให้เกิดปัญหาด้านสขุภาพ ครอบครวั อบุติัเหตุและ
อาชญากรรม ซ่ึงมีผลกระทบต่อสงัคมและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ สมควร
ก าหนดมาตรการต่างๆ ในการควบคมุเครือ่งด่ืมแอลกอฮอล ์รวมทัง้การบ าบดัรกัษา
หรือฟ้ืนฟูสภาพผู้ติดเครื่องด่ืมแอลกอฮอล ์เพ่ือช่วยลดปัญหาและผลกระทบทัง้ด้าน
สงัคมและเศรษฐกิจ ช่วยสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนโดยให้ตระหนักถึงพิษภยั
ของเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ ตลอดจนช่วยป้องกันเด็กและเยาวชน มิให้เข้าถึง
เครือ่งด่ืมแอลกอฮอลไ์ด้โดยง่าย จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบญัญติัน้ี 

เจตนารมณ์ 
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พระราชบญัญติัควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ 

พ.ศ. 2551 
 

ประกอบด้วย 45 มาตรา 7 หมวด       
โดยมีสาระส าคญั ดงัต่อไปน้ี 



“ เครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์”  
หมายความว่า สุรา ตามกฎหมายว่าด้วยสุรา  

ทั้งนี้ไม่รวมถึง ยา วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิต และประสาท ยาเสพติดให้โทษตาม
กฎหมายว่าด้วยการนั้น 
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สรุา ตามกฎหมายว่าด้วยสรุา  คือ ตามพระราชบญัญติัสรุา พ.ศ. 2493 
มาตรา 4  

“ สรุา ” หมายความรวมถึงวตัถทุัง้หลายหรือของผสมท่ีมีแอลกอฮอล ์ซ่ึง
สามารถด่ืมกินได้เช่นเดียวกบัน ้าสรุา / หรือซ่ึงด่ืมกินไม่ได้ แต่เม่ือได้ผสม
กบัน ้าหรือของเหลวอย่างอ่ืนแล้ว สามารถด่ืมกินได้เช่นเดียวกบัน ้าสรุา 

 



หมวด 4 

การควบคมุเครื่องด่ืมแอลกอฮอล ์



การควบคมุบรรจภุณัฑ ์ฉลาก 
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 มบีรรจุภณัฑข์นาดเลก็..เพือ่งา่ยต่อการเขา้ถงึของเยาวชน 

73 



สิง่ทีจ่ะตอ้งควบคมุ 

- ขนาดความจ ุ

- สสีนัของขวด 

- ภาพขอ้ความค าเตอืนและต าแหนง่ที่
แสดง 



มาตรา 26 ให้ผูผ้ลิตหรือน าเข้าเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

 (1) จดัให้มีบรรจุภณัฑ์ ฉลาก พร้อมทัง้ข้อความ     ค าเตือนส าหรบั
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลท่ี์ผลิตหรือน าเข้า ทัง้น้ีให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ 
และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการควบคมุประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการและประกาศในราชกิจจานุเบกษา   

 (2) การอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการควบคมุก าหนดโดยความเหน็ชอบของ
คณะกรรมการและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 



ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ 
เรื่อง สรุา  
ฉบบัท่ี 315  

(ประกาศวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2552) 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สุรา.pdf


ข้อ 6 (2) ก าหนดว่า ฉลากของสรุา ต้องแสดงข้อความค าเตือน 3 ข้อความ 
ดงัต่อไปน้ี คือ 
 1. ห้ามจ าหน่ายสรุาแก่บคุคลซ่ึงมีอายตุ า่กว่า 20  ปีบริบรูณ์ 
 2. การด่ืมสรุาท าให้ความสามารถในการขบัข่ียานพาหนะลดลง 
 3. บคุคลซ่ึงมีอายตุ า่กว่า 20 ปีบริบรูณ์ ไม่ควรด่ืม 
 



การควบคมุสถานท่ี 

* สถานท่ีห้ามขาย 

* สถานท่ีห้ามด่ืม 



มาตรา 27 มาตรา 31 
หา้มขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่

หรือบรเิวณ ดงัตอ่ไปน้ี 
หา้มมิใหผู้ใ้ดบริโภคเครื่องดืม่แอลกอฮอลใ์น

สถานทีห่รอืบรเิวณ ดงัตอ่ไปน้ี 
 

ฝ่าฝืนมีโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท 



หา้มขาย หา้มดืม่ 
(1) วดัหรือสถานที่ส าหรบัปฏิบตัิพิธีกรรม

ทางศาสนา 
(1) วดัหรือสถานที่ส าหรบัปฏิบตัิพิธีกรรม

ทางศาสนา เวน้แตเ่ป็นสว่นหน่ึงของพิธีกรรม

ทางศาสนา 
 



ตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒   
 “วดั” หมายถึง สถานท่ีทางศาสนา โดยปรกติมีโบสถ ์วิหาร ท่ีอยู่ของสงฆ ์หรือนักบวช เป็นต้น  
 (วดั จึงหมายถึง สถานท่ีทางศาสนาของทกุศาสนา) 

 “ศาสนา” หมายถึง ลทัธิความเช่ือถือของมนุษยอ์นัมีหลกั คือ แสดงก าเนิดและ
ความส้ินสุดของโลก เป็นต้น อนัเป็นไปในฝ่ายปรมตัถป์ระการหน่ึง แสดงหลกัธรรม
เก่ียวกบับุญบาปอนัเป็นไปในฝ่ายศีลธรรมประการหน่ึง พร้อมทัง้ลทัธิพิธีท่ีกระท า
ตามความเหน็หรือตามค าสัง่สอนในความเช่ือถือนัน้ๆ 



 “พิธีกรรม” หมายถึง การบูชา แบบอย่างหรือแบบแผนต่างๆ ท่ีปฏิบติัในทาง
ศาสนา 

 “สถานท่ีส าหรบัปฏิบติัพิธีกรรมทางศาสนา” จึงหมายถึง สถานท่ีท่ีใช้เป็นท่ี
ประกอบพิธีบชูาทางศาสนา ทัง้ท่ีเป็นพิธีกรรมเน่ืองด้วยงานมงคลและอวมงคล 



กรณีท่ีธรณีสงฆ(์พื้นท่ีวา่งเปล่า)ซ่ึงทางวดัใหเ้อกชนเช่าท าตลาด จะตอ้งหา้มขาย/ด่ืมหรือไม่  
ไม่ตอ้งหา้ม เพราะไม่ถือวา่เป็นวดัแต่ตลาดนั้นหา้มตั้งขายต่อเน่ืองติดกบัวดั 





 รา้นขายของช าทีต่ ัง้อยูใ่นวดั..หา้มขายเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์
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หา้มขาย หา้มดืม่ 
( 2 )  สถ านบริ ก า ร ส าธ า รณ สุ ข ข อ ง รัฐ  

สถานพยาบาลตามกฎหมายวา่ดว้ย 

สถานพยาบาล และรา้นขายยาตามกฎหมาย

วา่ดว้ยยา 

( 2 )  ส ถ านบริ ก า ร ส า ธ า รณ สุ ข ข อ ง รัฐ  

สถานพยาบาลตามกฎหมายวา่ดว้ย 

สถานพยาบาล และรา้นขายยาตามกฎหมาย

วา่ดว้ยยา 

ยกเวน้ทีพ่กัสว่นบุคคล 

 
 



 สถานบริการสาธารณสุขของรฐั คือ สถานบริการสาธารณสุข (ให้บริการส่งเสริมสุขภาพ 
ป้องกันควบคุมโรค รักษาพยาบาล หรือฟ้ืนฟูสภาพ) ท่ีอยู่ในความควบคุมดูแลของรฐั เช่น 
โรงพยาบาลหรือสถานีอนามยัของรฐั ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดั ส านักงานป้องกนัควบคมุโรค 
กรมหรือกองต่างๆ ในกระทรวงสาธารณสขุ เป็นต้น 



89 



 สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล (พรบ.สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 
มาตรา 4 )   
  “สถานพยาบาล” หมายความว่า สถานท่ีรวมตลอดถึงยานพาหนะซ่ึงจดัไว้เพ่ือการ
ประกอบโรคศิลปะตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ การประกอบวิชาชีพเวชกรรมตาม
กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรม การประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ตาม
กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ การประกอบวิชาชีพทนัตกรรมตาม
กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพทนัตกรรม การประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบดัตามกฎหมายว่าด้วย
วิชาชีพกายภาพบ าบดั หรือการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยต์ามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพ
เทคนิคการแพทย ์ทัง้น้ี โดยกระท าเป็นปกติธรุะไม่ว่าจะได้รบัประโยชน์  ตอบแทนหรือไม่ แต่ไม่
รวมถึงสถานท่ีขายยาตามกฎหมายว่าด้วยยา ซ่ึงประกอบธรุกิจการขายยาโดยเฉพาะ 
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ร้านขายยา ตามกฎหมายว่าด้วยยา (พระราชบญัญติัยา พ.ศ. ๒๕๑๐ ไม่ได้
มีนิยามไว้โดยเฉพาะ แต่มาตรา ๑๒ ห้ามมิให้ผูใ้ดผลิต ขาย หรือน าหรือสัง่เข้ามา
ในราชอาณาจกัรซ่ึงยาแผนปัจจบุนั เว้นแต่จะได้รบัใบอนุญาตจากผูอ้นุญาต การ
ขออนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง)  

ดงันัน้ ร้านขายยา จึงหมายถึง สถานท่ีขายยาซ่ึงกฎกระทรวงก าหนดไว้ว่า
ต้องขออนุญาต 
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ถา้ร้านขายยา อยูใ่นคูหาเดียวกนักบัร้านขายของช า จะตอ้งหา้มหรือไม่ 
ต้องดูการจดทะเบียนร้านขายยา บ้านเลขที่ สภาพแวดล้อม การมองเห็น การเข้าถึงของผู้บริโภค 



หา้มขาย หา้มดืม่ 
(3) สถานที่ราชการ ยกเวน้บริเวณที่จดัไวเ้ป็น

รา้นคา้หรือสโมสร 
(3) สถานที่ราชการ ยกเวน้บริเวณที่จดัไวเ้ป็น

ที่พกัส่วนบุคคล หรือสโมสร หรือการจดัเลี้ยง

ตามประเพณี 

 
 



 

 

95 สถานที่ราชการ...ห้ามขาย,ห้ามดืม่เคร่ืองดืม่แอลกอฮอล์ 
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ยกเวน้ใหข้ายไดเ้ฉพาะรา้นคา้หรือสโมสร 

 ร้านค้าประเภทชั่วคราวที่มาตั้งบูธ ซุ้ม ลานเบียร์ ช่วงเทศกาลต่างๆ จะสามารถขายได้หรือไม่ 

 

    ไม่ได้ เพราะต้องเป็นร้านค้าถาวรที่    ได้รับอนุญาตถูกต้อง 
และมี 

    ลักษณะประเภทเดียวกันกับสโมสร 



19/10/61 98 

ตวัอยา่งการท าสือ่สรา้งสรรค ์

ตัวอย่างการท าสื่อสร้างสรรค์โครงการ 

 

หลอก : jingle music 

เรือ่ง : Welcome HIV ยนิดท่ีีได ้
รูจ้กั : ทีม L.I.2T 

 

เรือ่งมวัเมา : ชาญ รุ่งเรอืงเดชวฒันา = หนงัส ัน้

ในโครงการ “อย่าปล่อยใหเ้หลา้มาลวงเรา” 
[สารคดี] 60Smokers 
 : ฟองนมภาพยนตร์ 
 



 คุยเรือ่ง  

 กนัไหม?  

ประเดน็ปัญหาปัจจยัเสีย่งในชมุชน 



ประเภทของการพนัน(GAMBLING) 

Lottery Betting 

การพนนัประเภท 

การทายผลเหตกุารณ์ 

ทายผลการแข่งขนัต่างๆ    เช่น  

การแข่งขนักฬีา   การแข่งขนัใน

ประเพณีการละเลน่ทอ้งถิ่นต่างๆ 

หรอืทายผลอืน่ๆ   เช่น ฝนตก  

เด็กที่จะคลอด 

Gaming 

การพนนัประเภทเกม        

เช่น  พนนัในบ่อน                 

(ไพ ่ไฮโล  รูลเลต็          

สลอ็ตแมชีน) 

หรอืเกมพนันคอมพวิเตอร ์

 

การพนนัประเภท 

การทายผลตวัเลข 

• สลากกนิแบ่ง 

• หวยต่างๆ 

การพนนัทางช่องทางกายภาพ การพนนัทางช่องทางออนไลน์ 



มีรางวัลล่อใจ 

(reward) 

มคีวามเส่ียง 

(risk taking) 

ต้องตัดสินใจ 

(consideration) 

ส่ิงท่ีเรียกว่า “พนัน” 

• ทายตัวเลข 
• ทายผลการแข่งขัน 
• ทายเหตุการณ์ 

• ช่องทางปกติ 

• ช่องทางออนไลน์ 



พนันอย่างเข้ม- พนันอย่างอ่อน 
พจิารณาจากลกัษณะ 

 “งา่ย” เขา้ถงึไดง้า่ย 

 “กระตุน้” มีรางวลัลอ่ใจมากๆ 

 “ลุน้ถี่”  ลุน้ไดบ้่อยๆ  รูผ้ลเรว็ๆ เลน่ไดถ้ี่ๆ 

 “มีเดิมพนัสูง” ลงเดิมพนัดว้ยเงนิ  ของที่มีค่ามากๆ 



พนันแค่ไหน…? 

ข ำๆ  

มปีญัหำ 

ตดิพนนั 

Social gambling 

Problem gambling 

Pathological gambling 
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ประเดน็ปัญหาปัจจยัเสีย่งในชมุชน 
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ประเดน็ปัญหาปัจจยัเสีย่งในชมุชน 
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ประเดน็ปัญหาปัจจยัเสีย่งในชมุชน 
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ประเดน็ปัญหาปัจจยัเสีย่งในชมุชน 
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ประเดน็ปัญหาปัจจยัเสีย่งในชมุชน 

ตวัอยา่งการท าสือ่สรา้งสรรค ์

เรื่องการพนนั(เด็ก)#feedDD #MASS 

 

เร่ืองการพนนั(เอเยน่ต)์#feedDD #MASS 

 

เรื่องกูรู (Guru)#feedDD #MASS 

 

https://www.youtube.com/results?search_query=
https://www.youtube.com/results?search_query=
https://www.youtube.com/results?search_query=
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