เอกองค์พระภูมินทร์  
แซ่ซ้องสิลือเลื่อง
พระผู้สถิตใน     
วัฒนาประชาไทย

พระสยามพิมานเมือง
ภูมิพลวิมุตไชย
ปิติชัยพสกไทย
อัครราช ธ ทรงธรรม

กระบวนการยุติธรรมเป็นคำที่สำคัญและมีความหมายมาก แต่คนส่วนใหญ่ยังมีความรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ห่างไกลจาก
การดำเนินชีวิตตามปกติของผู้คนโดยทั่วไป จึงไม่ใคร่ให้ความสำคัญและไม่ใคร่ให้ความสนใจ ที่จริงคำว่ากระบวนการ
ยุตธิ รรมเป็นคำที่มีความหมายลึกซึ้งและเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของคนไทยทุกคน
กระบวนการยุติธรรมหมายถึง การอำนวยความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมที่พวกเราทุกคนอยู่ร่วมกันในทุกภาค
ส่วน ปัญหาของสังคมเกือบทุกด้านมีที่มาจากปัญหาความไม่สามารถในการอำนวยความยุติธรรมให้เกิดขึ้นอย่าง
ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน
การแก้ไขปัญหาเหล่านี้ จึงเป็นภาระของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จะต้องร่วมกันแสวงหาแนวทาง ความคิด ในการแก้ไข
ปัญหาอย่างรอบด้าน และเป็นองค์รวม เพื่อให้ทุกส่วนตระหนักและเข้าใจ
ตราบใดที่กระบวนการยุติธรรมไม่สามารถดำรงความยุติธรรมไว้ได้ ตราบนั้นผลกระทบจะยังเกิดขึ้นกับประชาชน
จะไม่มีวันลดน้อยลงได้
จึงเห็นได้ว่า กระบวนการยุติธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัว แต่เป็นเรื่องที่ทุกคนพึงทราบ และมีความเข้าใจว่ากระบวนการ
ยุติธรรมเป็นกระบวนการที่จะนำไปสู่การสร้างความเป็นธรรมในสังคมได้อย่างแท้จริง
ศูนย์ศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย แม้จะเป็นองค์กรอิสระที่จัดตั้งขึ้นได้ไม่นานนัก แต่มีความ
มุง่ มัน่ และตัง้ ใจจริงทีจ่ ะเข้ามามีสว่ นในการเสริมสร้างกลไกกระบวนการยุตธิ รรมในลักษณะคูข่ นานไปกับสังคม นับ
ว่าเป็นจุดริเริม่ ทีจ่ ะเกิดประโยชน์อย่างยิง่ หากในอนาคตองค์กรทีม่ ผี ทู้ รงคุณวุฒหิ ลายสาขาอาชีพได้สมัครใจร่วมกัน
ดำเนินงานนี้ ก็จะสามารถพัฒนาด้านศักยภาพในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เจริญก้าวหน้า และตอบสนองต่อการ
ร่วมมือร่วมใจ ช่วยกันแก้ปญ
ั หาความไม่เป็นธรรมในสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม
ที่สำคัญมากๆ คือ ศูนย์ฯ นี้จะต้องมุ่งมั่นและแน่วแน่ในวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างมั่นคง เพื่อก่อให้เกิดศรัทธา
เชื่อถือ เป็นที่สนใจและยอมรับของคนไทยทั้งมวล
กระบวนการยุติธรรมมีหลายส่วนของรัฐรวมกันเข้าเป็นกระบวน แต่ละส่วนตั้งแต่ต้นจนสุดท้าย จะต้องดำรงความ
เป็นธรรมและความยุติธรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ไม่เช่นนั้นทั้งกระบวนก็จะไม่ยุติธรรม
มีนักกฎหมายจำนวนไม่น้อยพูดว่า ในบางเรื่องกระบวนการยุติธรรมไม่สามารถจะดำรงความยุติธรรมไว้ได้ เพราะ
กฎหมายไม่เป็นธรรม ผมจำได้ว่า ผมเคยได้ยินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชกระแสรับสั่งว่า กฎหมาย
บางฉบับของเราไม่เป็นธรรม ศูนย์ฯ นี้น่าจะให้ความสนใจในเรื่องนี้ด้วย
ณ โอกาสนี้ผมใคร่ขออำนวยพรให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของศูนย์ศึกษาฯ ประสบผลสำเร็จในด้านการจัดงานเปิดตัวใน
ครั้งนี้ และมีความเจริญก้าวหน้าในการดำเนินงานยิ่งๆ ขึ้นไปในอนาคต
* ถอดเทปคำกล่าวอำนวยพรโดย ดร. อมร วาณิชวิวัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการ ศูนย์ศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย
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องคมนตรี
องคมนตรี
รองราชเลขาธิการ
เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา

คุณเกียรติชัย พงษ์พาณิชย์ อดีตที่ปรึกษาหนังสือพิมพ์ข่าวสด “ในเครือมติชน“
รศ.ดร.งามพิศ สัตย์สงวน    อดีตหัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์
			         จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณจริยา อัศวรักษ์   อดีตผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ดร. ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (ดีดี) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
รศ.ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ   อดีตคณบดีคณะอักษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ.ดร.ปาริชาติ สถาปิตานนท์ อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์   สมาชิกสภานิตบิ ญั ญัตแิ ห่งชาติ และอดีตประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
			       บริษทั ปตท. จำกัด (มหาชน)
คุณปรีชา วัชราภัย   อดีตเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
คุณพงศ์โพยม วาศภูติ   อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย และอดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
พล.อ.พิศณุ อุไรเลิศ   อดีตเจ้ากรมเสมียนตรา กองทัพบก
คุณมาริสา รัฐปัตย์   ผู้พิพากษาศาลรองหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ
คุณรัศมี วิศทเวทย์   อดีตเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
พล.ต.อ.ดร.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช)
คุณวัชรี ไพศาลเจริญ ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์การเงินและระบบบัญชี
พล.ท.นายแพทย์ สหชาติ พิพิธกุล อดีตผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า
ร้อยเอกอภิเษก มณเฑียรวิเชียรฉาย  อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร)
Professor Anthony Heath  อดีตคณบดีคณะสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด
Mr. Kevin Dempsey  อดีตอาจารย์ประจำสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
* เรียงรายชื่อตามลำดับอักษรและภาษาไทยอังกฤษ โดยผู้ทรงคุณวุฒิจะมีบทบาทสำคัญในการให้คำปรึกษาแนะนำในเรื่องที่ทางกรรมการ
ของศูนย์ศึกษาฯ เรียนหารือเพื่อเป็นวิทยาทาน รวมทั้งให้ความช่วยเหลือทางวิชาการในลักษณะ  peer review ช่วยประเมินคุณค่าเกี่ยวกับ
บทความ ข้อเขียนของ ผู้ให้ความสนใจที่ประสงค์จะนำข้อเขียนลงตีพิมพ์ในวารสาร  “ยุติธรรมคู่ขนาน“  ในกรณีที่ข้อเขียนนั้นๆ สอดคล้องกับ
ความรู้ความ   ชำนาญโดยตรงของผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละท่าน   หากไม่ตรงหรือไม่เกี่ยวข้องทางศูนย์ศึกษาฯ   จึงจะติดต่อประสานงานกับ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่เกี่ยวข้องเป็นลำดับถัดไป

ดร. อมร วาณิชวิวัฒน์

ปริญญาเอกสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด, D.Phil. (Oxon)
ร.บ. (จุฬาฯ), ร.ม. (ธรรมศาสตร์),M.S. (Criminology & Criminal Justice) FSU,
Cert. in Building a Business, SAïD Business School (Oxford)

ผศ.นายแพทย์ ตุลย์ สิทธิสมวงศ์
แพทยศาสตร์บัญฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ดร. จิรวรรณ เดชานิพนธ์

ร.บ. (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Diplome d Etudes approfondies University
d Aix-Marseille III, France,
Docteur de Troisime Cycle University de
Droit, d Economie et des Sciences
d Aix-Marseille, France.

รศ.ดร. พิษณุ เสงี่ยมพงษ์

B.A. (International Studies),
The American University
MPA (Public Policy and Management),
The Ohio State University
Ph.D. (Public Policy Analysis and
Administration), Saint Louis University

ศ.ดร. ธวัชชัย ตันฑุลานิ

Ph.D. (Chemistry),
Texas A&M University
B.Eng. (Mining Engineering),
Chiang Mai University

อาจารย์ ดร. นพพล วิทย์วรพงษ์

P.P.E. (University of Oxford)
M. Phil. (Economic Development)
University of Bath
Ph.D. in Economics
(University of North Carolina, Chapel Hill)

ผศ.ดร. ปารีณา ศรีวนิชย์ (ศุภจริยาวัตร)
น.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จุฬา)
LL.m. (Pennsylvania)
LL.M. (Harvard)
S.J.D. (Wisconsin)

คุณเขตขัณฑ์ ดำรงไทย “ถึงแก่กรรม”
พณ.บ. (จุฬาฯ), M.S. (CIS) ABAC,
M.B.A. (Griffith University, Brisbane)

กิจกรรมต่าง ๆ

ของ ศูนย์ศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย

“กรรมการผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาวิจัยฯ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ
ในฐานะโฆษกและกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ให้กับกระทรวงแรงงาน”

“กรรมการผู้อำนวยการฯ ในฐานะโฆษกและกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ) บรรยายให้ความรู้
ร่างรัฐธรรมนูญให้กับผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถินและหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดฉะเชิงเทรา”

“กรรมการผู้อำนวยการฯ เยี่ยมชมกิจการชองชมรมส่งเสริมประชาธิปไตย
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่”

“กรรมการผู้อำนวยการฯ ในฐานะโฆษกและกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ บรรยายให้ความรู้ร่างรัฐธรรมนูญ
ให้กับผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดนครนายก”

ถ่ายภาพร่วมกับสมาชิกสภานิิติบัญญัติแห่งชาติ (นายแพทย์เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ)
และผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์

“อุปทูตประเทศสหรัฐอเมริกา เข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อกฎหมายกับกรรมการ
ผู้อำนวยการฯ ในฐานะโฆษกและกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ณ รัฐสภา”

“ศาสตราจารย์ ดร วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานและองค์ปาฐกสำคัญ
(keynote speaker) ในงานเปิดตัวหนังสือทรงคุณค่า เรื่อง พระราชดำรัส
ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงแถลงพระบรมราชาธิบายแก้ไขการปกครองแผ่นดิน
ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”

“กรรมการผู้อำนวยการฯ เข้าร่วมงานเสวนา หัวข้อ “นานาทัศนะเกี่ยวกับการบริหาร
บ้านเมืองของประเทศไทย” ในงานเปิดตัวหนังสือทรงคุณค่า ว่าด้วย พระราชดำรัสในพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงแถลงพระบรมราชาธิบายแก้ไขการปกครองแผ่นดิน
ณ อาคาร มหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

“ภาพบรรยากาศงานเปิดตัวหนังสือทรงคุณค่า ว่าด้วย พระราชดำรัสในพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงแถลงพระบรมราชาธิบายแก้ไขการปกครองแผ่นดิน
ณ อาคาร มหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

“กิจกรรมเปิดตัวหนังสือทรงคุณค่า ว่าด้วย พระราชดำรัส
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องค์กรสถาบันเหล่านัน้ แต่อย่างใด
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“ประชาธิปไตย” แม้จะเป็นรูปแบบการปกครองที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็น
ลักษณะของการปกครองที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและยึดถือ
หลักเสียงข้างมากด้วยความเคารพต่อเสียงส่วนน้อยของสังคม แต่ดูเหมือนว่าความเข้าใจในเรื่องดัง
กล่าวกระทั่งในหมู่นักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหลายยังคงมีความเห็นต่างกันในรายละเอียดปลีกย่อย
มากมายหลายประการ หลายครั้งมุมมองของความเป็นประชาธิปไตยเมื่อหาจุดร่วมมิได้ก็อาจมีการ
เหมารวมว่ารูปแบบประชาธิปไตยที่เหมาะสมน่าจะยอมรับได้คือสิ่งที่เรียกกันว่า “ประชาธิปไตยแบบ
ไทยๆ” ซึ่งเป็นการพูดเชิงประชดประชันเสียดสีมากกว่าจะได้ประโยชน์ในการทำความเข้าใจสาระ
สำคัญของคำว่า “ประชาธิปไตย” ได้อย่างถ่องแท้
ด้วยเหตุดังกล่าวการเรียนรู้ถึงความหมายและคุณประโยชน์ของระบอบการปกครองแบบที่
เรียกว่าเป็น “ประชาธิปไตย (democratic rule)” สำหรับประชาชนทั่วไป จึงมีความสำคัญอย่าง
ยิ่งยวดต่อแนวทางการพัฒนาประเทศให้ก้าวเข้าสู่ความสำเร็จของการส่งเสริมให้คนในชาติเคารพและ
หวงแหนสิทธิเสรีภาพตามหลักการของทฤษฎีสัญญาประชาคม (social contract theory) ซึ่งรัฐหรือ
ผู้ปกครองที่ประชาชนเลือกสรรเข้ามาในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยทางอ้อมดังเช่นทุกวันนี้
เป็นเพียงการมอบหมายอำนาจให้เพียงเพื่อทำหน้าที่ให้สมดังเจตนารมณ์และความคาดหวังของคนส่วน
ใหญ่ หากเมื่อใดก็ตามพฤติกรรมการบริหารการปกครองและพฤติกรรมส่วนตัวก็ดีรวมไปถึงการดำเนิน
การใดๆ ที่ส่อไปในทางสร้างความเสียหายหรือกระทบกระเทือนต่อผลประโยชน์ของชาติหรือคนส่วน
ใหญ่ของสังคม ย่อมเป็นสิทธิอันชอบธรรมของประชาชนที่จะสามารถดำเนินการถอดถอนหรือกระทำ
การอย่างหนึ่งอย่างใดในการเปลี่ยนแปลงคณะผู้บริหารประเทศเพื่อให้ได้บุคคลหรือคณะบุคคลที่จะเข้า
มาทำหน้าที่ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ความต้องการของคนส่วนใหญ่ในสังคมอย่างแท้จริง
อย่างไรก็ตาม ความรู้ความเข้าใจดังกล่าวยังคงถูกตีความและได้รับการนำไปปฎิบัติอย่าง
ไม่เสมอเหมือนกันบนความรู้พื้นฐานที่ยังไม่เป็นระบบระเบียบ ต่างคนต่างเผยแพร่ให้ความรู้ไปตาม
ความเชื่อแนวนโยบายหรือบนหลักความเชื่อส่วนบุคคลหรือคณะบุคคลที่เป็นผู้บริหารหรือผู้ดำเนินการ
1

ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2559

เผยแพร่ขององค์กรหรือสถาบันนั้นๆ อย่างขาดความเป็นเอกภาพในการบ่มเพาะความรู้ความเข้าใจ
ที่ถูกต้อง แม้จะต้องการให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยที่สอดคล้องเหมาะสมกับวัฒนธรรมการเมือง
การปกครองและสังคมของไทยก็ตามที ทำให้คณะผู้วิจัยเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาหลักสูตร
การเรียนรู้ด้านประชาธิปไตยให้เกิดผลในทางปฎิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมตามวิถีทางประชาธิปไตย เพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมทาง
การเมือง (Democratic value) และการมีส่วนร่วมทางการเมือง (Political participation) แก่
ประชาชนนั้นเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง เนื่องจากประชาชนเป็นองค์ประกอบที่มีความสำคัญต่อการพัฒนา
ทางการเมื อ งที่ สุดเพราะประชาชนหรือพลเมือ งของแต่ ล ะสั ง คมจะเป็ น กลไกหลั ก ที่ ท ำให้ เ กิ ด การ
เปลี่ ย นแปลงทางการเมือง การพัฒนาทางการเมื อ งจึ ง ต้ อ งให้ ค วามสำคั ญ ต่ อ การสร้ า งวั ฒ นธรรม
การเมือง (political culture) ซึ่งต้องผ่านกระบวนการเรียนรู้ทางสังคม (socialization) เพื่อสร้าง
วัฒนธรรมการเมืองที่ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย การสร้างวัฒนธรรมทางการเมือง
จึงเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการเป็นอันดับแรก
ในกระบวนการหรือความพยายามสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองผ่านกระบวนการเรียนรู้ทาง
สังคมนั้น ส่วนหนึ่งที่สามารถศึกษาได้ก็คือ สังคมนั้นๆ ได้จัดให้มีการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยไว้
หรือไม่ อย่างไรบ้าง ทั้งจัดการเรียนการสอนในระบบการศึกษาปกติและการเรียนรู้ทางอื่นๆ นอกระบบ
การศึกษา ดังความคิดเห็นที่ รศ.ดร. พิษณุ เสงี่ยมพงษ์ อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งให้สัมภาษณ์ได้กล่าวไว้ว่า ไม่ต้องการเห็นการผูกขาด
ตัดตอนการจัดหลักสูตรการเรียนรู้ประชาธิปไตยโดยกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือระบบใดระบบหนึ่งเท่านั้น แต่
ต้องการให้เกิดเครือข่ายเชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆ ในสังคมเข้าไว้ด้วยกันเพื่อไม่ให้มีฝ่ายใดเป็นผู้กำหนด
ทิศทางหรือครอบงำความคิดเห็นทางการเมืองและองค์ความรู้ในความเป็นประชาธิปไตยในจุดที่กลุ่มใด
กลุ่มหนึ่งเชื่อถือหรือเห็นชอบเท่านั้น
จากการทบทวนวรรณกรรมและสำรวจข้อมูลของสถาบันการศึกษา และองค์กรต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องซึ่งถือเป็นการจัดการการศึกษาในระบบที่เป็นทางการ (formal education) พบว่า สถาบัน
อุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครที่มีการเรียนการสอนหลักสูตรที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับอุดมการณ์การ
ปกครองแบบประชาธิปไตยในระดับปริญญาตรี มีอาทิ คณะรัฐศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชา
รัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์
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มหาวิทยาลัยเกริก ซึ่งในการศึกษาเปรียบเทียบครั้งนี้ ได้ศึกษาตัวอย่างหลักสูตรของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นอกจากนั้น ยังมีสถาบันหรือองค์กรบางประเภท ซึ่งแม้ว่าจะมิได้มีลักษณะเป็นสถานศึกษา
ที่จัดหลักสูตรให้กลุ่มผู้รับที่เป็นนิสิตนักศึกษาในลักษณะดังกล่าวแล้ว แต่ก็ได้จัดกิจกรรมของตนเอง
ในการอบรมเกี่ยวกับประชาธิปไตยด้วย กล่าวคือ เป็นสถาบันหรือองค์กรที่มีกิจกรรมที่มุ่งเสริมสร้าง
และพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้แก่กลุ่มผู้รับที่กล่าวได้ว่าเป็น
ผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการเมืองเชิงปฏิบัติจริง คือ สมาชิกรัฐสภา (ทั้ง สส. และ สว.) ผู้ดำรงตำแหน่งใน
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ บุคลากรในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน พรรคการเมือง ตลอดจนประชาชนทั่วไป ตัวอย่างหลักสูตรของสถาบันในลักษณะนี้
คือ หลั ก สู ต รการอบรมการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตยสำหรั บ นั ก บริ ห ารระดั บ สู ง
สถาบันพระปกเกล้าและหลักสูตรอบรมการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง (พตส. ๑) ของ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)
ดังปรากฎรายละเอียดอยู่ในภาคผนวก
สิ่ ง ที่ น่ า สนใจและถื อ เป็ น แนวโน้ ม ใหม่ ใ นการเรี ย นรู้ ด้ า นประชาธิ ป ไตย คื อ บทบาทของ
สื่อมวลชนแขนงต่างๆ ในทุกวันนี้ทวีความสำคัญและเป็นกลไกในการขับเคลื่อนทางด้านการเมืองและ
ระบอบประชาธิปไตยที่สำคัญอย่างยิ่ง
ไม่ว่าจะเป็นวิทยุ โทรทัศน์ หรือสื่อแขนงใหม่ อาทิ ระบบอินเตอร์เนต ได้เข้ามาแทนที่รูปแบบ
การจั ด การความรู้ แ บบเดิ ม ที่ มี ค วามเป็ น ทางการและมี ข้ อ จำกั ด ในการเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล สิ่ ง เหล่ า นี้ คื อ
แนวโน้มใหม่ตามความเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกดังข้อคิดเห็นของนักวิชาการหลายท่านที่ได้หยิบยก
มากล่าวถึงในส่วนของบทนำ ซึ่งเป็นภารกิจหรือสิ่งที่นักจัดการศึกษาหรือผู้เกี่ยวข้องในการวางแผน
จัดการหลักสูตรการเรียนรู้ด้านประชาธิปไตยจะต้องตระหนักรู้และปรับตัวให้ทันกับแนวโน้มความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๑. ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์
- ศึกษาถึงทฤษฎีต่าง ๆ ทางรัฐศาสตร์และหลักการต่าง ๆ
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับพลเมือง
๒. ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น
- ศึกษาแนวความคิดและปรัชญาการเมืองของนักปรัชญา
ตะวันตกและตะวันออก
๓. ทฤษฎีการเมืองว่าด้วยเสรีประชาธิปไตย
- ศึ ก ษาอย่ า งลึ ก ซึ้ ง ถึ ง ทฤษฎี ก ารเมื อ งของนั ก ปรั ช ญา
ทางการเมือง วิเคราะห์การนำความคิดเหล่านี้มาใช้กับ
รูปการปกครองโครงสร้างและหน้าทีข่ องรัฐในปัจจุบนั เช่น
ในสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ การปกครองภายใต้กฎหมาย
อุ ด มการณ์ ป ระชาธิ ป ไตย การรั บ ผิ ด ชอบของรั ฐ ต่ อ
ประชาชน ประโยชน์นยิ ม การถ่วงดุลอำนาจ สิทธิประชากร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๑. ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์
- ศึกษาถึงความคิดทางการเมือง ระบบการเมือง ลัทธิและ
อุดมการณ์ทางการเมือง

๒. ปรัชญาการเมือง
- ศึกษาแนวความคิดของนักคิดการเมืองในเชิงปรัชญา
และประวัติศาสตร์ โดยเน้นที่นักคิดและแนวความคิดทาง
การเมืองในประวัติศาสตร์ ความคิดทางการเมืองตะวันตก

๓. ระบอบประชาธิปไตยเปรียบเทียบ
- ศึกษาและเปรียบเทียบระบอบประชาธิปไตยของประเทศ
ประชาธิปไตยที่สำคัญ โดยเน้นกระบวนการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างของสถาบันและกระบวนการ

ประเภทของหลักสูตร

๑. หลักสูตรการเสริมสร้าง
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
ประชาธิปไตย

ในที่นี้ ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาเปรียบเทียบหลักสูตรที่มีเนื้อหาส่งเสริมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประชาธิปไตยในสองมหาวิทยาลัยหลักที่มีการ
จัดการเรียนการสอนทางด้านรัฐศาสตร์ หรือการเมืองการปกครอง คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยได้แสดงตาราง
วิชาโดยสังเขปที่คณะรัฐศาสตร์ของทั้งสองมหาวิทยาลัยดังกล่าวสอนหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับความรู้และอุดมการณ์ประชาธิปไตย

การเปรียบเทียบหลักสูตรในสถาบันอุดมศึกษา
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ประเภทของหลักสูตร

๕. พฤติกรรมทางการเมือง
ความเป็ น มาของการศึ ก ษาแบบพฤติ ก รรม
ในทางรัฐศาสตร์ และความแตกต่างระหว่างการศึกษา

๔. รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
- พัฒนาการ ขบวนการและแนวคิดเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐธรรมนูญกับสถาบันการเมือง รูป
แบบของรัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมืองในประเทศ
ตะวันตก ปัญหาเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
ในประเทศกำลังพัฒนา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๔. สถาบันการเมืองและรัฐธรรมนูญ
- ศึกษาวัตถุประสงค์ของกฎหมาย รธน. ชนิดต่าง ๆ ของ
รธน. กำเนิดหรือการสถาปนา รธน. อำนาจอธิปไตยและ
การปกครองแบบประชาธิปไตย การมีสภานิติบัญญัติ
สภาเดียวหรือสองสภา การแบ่งอำนาจและรูปของรัฐบาล
ต่าง ๆ ทีส่ บื เนือ่ งมาจากการแบ่งอำนาจ ความเป็นกฎหมาย
สูงสุดของ รธน. สิทธิและเสรีภาพของบุคคล นอกจากนั้น
ยังจะศึกษาถึงการปกครองก่อนมี รธน. ในประเทศไทย
โดยย่อ ลักษณะทั่วไป และองค์การปกครองตาม รธน.
ของประเทศไทยที่มีมาแล้ว ลักษณะทั่วไปและหลักการ
สำคั ญ ของกฎหมายการเลื อ กตั้ ง แห่ ง ประเทศไทย
พระมหากษัตริย์ ครม. รัฐสภา การดำเนินและวิธีปฏิบัติ
ของรัฐสภา การบัญญัตกิ ฎหมาย ความเกีย่ วพันระหว่าง ครม.
กับรัฐสภา ศาลและตุลาการ รธน. ศาลพิเศษและองค์การ
อื่น ๆ และการปกครองท้องถิ่น

เสรีภาพ และศีลธรรม เป็นต้น ตลอดจนพิจารณาข้อดีแล
ะข้อจำกัดของทฤษฎีดังกล่าวด้วย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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๒. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ตามวิถีทางประชาธิปไตย

ประเภทของหลักสูตร

๑. การเมืองการปกครองท้องถิ่นและภูมิภาค
- การศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บโครงสร้ า งทางการเมื อ งการ
ปกครองในระดั บ ท้ อ งถิ่ น และภู มิ ภ าค กระบวนการท
างการปกครองของไทยจากแง่ มุ ม ของกฎหมายและ
สถาบั น ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งรั ฐ บาลกลางกั บ รั ฐ บาล
ท้องถิ่น กระบวนการพัฒนาในระดับภูมิภาค ข้อถกเถียง
ในเรื่องการรวมอำนาจและการกระจายอำนาจ

รู ป แบบธรรมดา หรื อ แบบปรั ช ญาการเมื อ งกั บ แบบ
พฤติ ก รรม ปั จ จั ย ทางสั ง คมและวั ฒ นธรรมที่ มี ต่ อ กิ จ
กรรมทางการเมือง ความเกี่ยวข้องระหว่างการอบรม
และการเรียนรู้ทางการเมือง บุคลิกภาพและวัฒนธรรม
ทางการเมื อ งกั บ พฤติ ก รรมทางการเมื อ ง โดยจะเน้ น
เปรี ย บเที ย บระหว่ า งพฤติ ก รรมในระบบประเพณี
ประชาธิปไตยตะวันตกกับประเทศไทยเป็นสำคัญ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๑. การเมืองการปกครองท้องถิ่น
- ศึกษาถึงบริบททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น อันนำไปสู่รูปแบบการ
ปกครองท้ อ งถิ่ น ที่ เ ป็ น อยู่ โดยศึ ก ษาให้ เข้ า ใจถึ ง ความ
สัมพันธ์ระหว่าง ๑) กระบวนการขยายอำนาจของรัฐไทย
เข้าไปในสังคม “ชนบท” ผ่านการขยายตัวของระบบราชการ
ระบบเศรษฐกิจแบบตลาด ระบบอุดมการณ์ของรัฐ และ
โครงการพัฒนาต่างๆ ๒) กระบวนการดูดซับหรือต้านทาน
การขยายอำนาจจากส่วนกลางของ สังคม “ชนบท” และ
๓) การตกผลึกของความสัมพันธ์ระหว่างสองกระบวนกา
รดังกล่าวในเชิงรูปธรรม ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการเมืองการ
ปกครองที่เป็นอยู่ในขณะนั้น หรือการเปลี่ยนแปลงทาง
ด้านเศรษฐกิจสังคม รวมตลอดถึงการคงอยู่หรือการเกิด

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

7

ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2559

ประเภทของหลักสูตร

๒. ขบวนการทางการเมืองและสังคม
- การรวมตัวและสร้างพลังทางการเมืองของประชาชน
กลุ่มผลประโยชน์ และกลุ่มผลักดันกระบวนการนโยบาย
สาธารณะ ขบวนการทางสังคมและการเมือง และประชา
สังคมในการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเมือง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๒. การเมืองภาคประชาชน
- ศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี แ ละพั ฒ นาการของขบวนการ
ภาคประชาชนและขบวนการเคลื่ อ นไหวทางสั ง คมที่
เกิ ด ขึ้ น ตั้ ง แต่ อ ดี ต จนถึ ง ปั จ จุ บั น เช่ น ขบวนการสตรี
ขบวนการอนุ รั ก ษ์ ธ รรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ขบวนการ
ของคนพื้นเมืองดั้งเดิม ขบวนการสันติภาพ ขบวนการ
ประชาชนชายขอบ ขบวนการของกลุ่มคนที่ถูกเก็บกด
ปิดกั้นอัตลักษณ์ ขบวนการเรียกร้องสิทธิประเภทต่าง ๆ
ตลอดจนถึ ง ขบวนการต่ อ ต้ า นกระแสโลกาภิ วั ฒ น์ ใ น
ปัจจุบันฯลฯ เพื่อให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่
ขบวนการเหล่ า นี้ ส่ ง ผลกระทบถึ ง ระบอบการเมื อ ง
กระบวนการทางการเมือง และความสัมพันธ์ทางอำนาจใน
สั ง คม โดยนำขอบเขตและลั ก ษณะของการศึ ก ษาดั ง
กล่าวของต่างประเทศมาประยุกต์ในเชิงเปรียบเทียบกับ
การเมืองไทยด้วย

ขึ้นใหม่ของความสัมพันธ์เชิงอำนาจในท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จากการศึกษาเปรียบเทียบหลักสูตรที่เกี่ยวข้องการการปกครองแบบประชาธิปไตย ของ
สถาบั น การศึ ก ษาต่ า ง ๆ เหล่ า นี้ พบว่ า เนื้ อ หาของหลั ก สู ต รของคณะรั ฐ ศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เริ่มจากการให้ความรู้เบื้องต้นถึงความ
สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งรั ฐ กั บ ประชาชน ความหมาย วิ วั ฒ นาการของแนวคิ ด หลั ก การ อุ ด มการณ์
องค์ประกอบของระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย สิทธิ เสรีภาพ คุณธรรม และกลไกหรือ
เครื่ อ งมื อ ของรั ฐ ซึ่ ง เป็ น องค์ ป ระกอบที่ ส ำคั ญ ของการเมื อ งการปกครอง เช่ น รั ฐ ธรรมนู ญ ระบบ
พรรคการเมือง ระบบการเลือกตั้ง กระบวนการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร รัฐสภา
รัฐบาล ศาลยุติธรรม และพรรคการเมือง อำนาจอธิปไตย การปกครองของกฎหมาย กฎของเสียงข้าง
มาก สถาบันการเมือง หลักการปกครองโดยนิติรัฐ รวมไปถึงการศึกษาพัฒนาการทางการเมืองการ
ปกครองของไทย การสร้างระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทย สภาพการณ์ในปัจจุบันของการเมือง
ไทยและการวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ และแนวทางแก้ไขปัญหา การศึกษาเปรียบเทียบ
ระบอบประชาธิปไตยของประเทศต่าง ๆ ศึกษาการเมืองการปกครองในระดับท้องถิ่น การศึกษา
วิเคราะห์พฤติกรรมทางการเมือง ซึ่งเนื้อหาวิชาเหล่านี้เป็นการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบอบ
ประชาธิปไตย
ส่วนหลักสูตรที่จำแนกได้เป็นการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมตามวิถีทางประชาธิปไตยนั้น ได้แก่
การมุ่งเน้นให้พลเมืองเห็นความสำคัญและตระหนักถึงสิทธิ เสรีภาพของตนตามระบอบประชาธิปไตย
และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในรูปแบบต่างๆ ทั้งโดยการผ่านกลไกการมีส่วนร่วม
ในระดับชาติในระบบรัฐสภา (โดยเฉพาะการใช้สิทธิเลือกตั้ง) การมีส่วนร่วมผ่านกลไกการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และการเมืองภาคประชาชนและการรวมกลุ่มเพื่อเรียกร้องและผลักดันประเด็นเฉพาะ
ต่างๆ เป็นต้น
กล่าวได้ว่าเนื้อหาของหลักสูตรของทั้งสองมหาวิทยาลัยมีความคล้ายคลึงกัน แต่สังเกตได้ว่า
(๑) ในส่ ว นของทฤษฎี ก ารเมื อ ง มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ร ะบุ อ ย่ า งชั ด เจนว่ า จะให้ นั ก ศึ ก ษาได้
เรียนรู้ปรัชญาการเมือง “ตะวันออก” ด้วย ขณะที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเน้นแนวความคิดของ
ปรัชญาเมธีตะวันตก (๒) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ความสนใจเป็นการเฉพาะต่อการศึกษาพฤติกรรม
การเมือง โดยมีการระบุออกมาเป็นหัวข้อต่างหาก ขณะที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศึกษาเรื่องนี้
โดยกลมกลืนไปกับส่วนอื่นๆ ของหลักสูตร (๓) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีความสนใจในการศึกษา
เรื่อง “การเมืองภาคประชาชน” เป็นพิเศษและมีการแยกหัวข้อออกมาเป็นการเฉพาะ ขณะที่หลักสูตร
ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศึกษาเรื่องนี้ภายใต้หัวข้อขบวนการทางการเมืองและสังคม
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การเปรียบเทียบหลักสูตรของสถาบันหรือองค์การที่มิใช่สถาบันอุดมศึกษา
หลักสูตรวิชารัฐศาสตร์ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งได้
ยกมาเป็นตัวอย่างแล้วนั้น มุ่งให้การศึกษาต่อนักศึกษาที่มีภูมิรู้ระดับปริญญาตรี และมีลักษณะส่วนหนึ่ง
เป็นการให้ความรู้พื้นฐานเชิงวิชาการหรือเชิงทฤษฎีแก่ผู้รับ ในขณะที่หลักสูตรการอบรมของสถาบัน
พระปกเกล้าและคณะกรรมการการเลือกตั้งนั้น มีวัตถุประสงค์และธรรมชาติของการจัดหลักสูตร
แตกต่างจากการจัดของมหาวิทยาลัยอยู่บ้าง คือ เป็นการจัดการอบรมสำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีไปแล้วเป็นอย่างน้อย มีประสบการณ์ รวมทั้งกำลังทำงานเกี่ยวข้องกับประชาธิปไตยและ
การเมืองการปกครองในทางปฏิบัติอยู่จริงๆ ทั้งในรัฐสภา องค์การอิสระตามรัฐธรรมนูญ กลไกการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น พรรคการเมือง ฯลฯ นอกจากนั้น หลักสูตรได้ตั้งเป้าประสงค์ที่จะให้ผู้รับการ
อบรมสามารถนำความรู้ดังกล่าวไปใช้ในโลกแห่งความเป็นจริงได้ และยังตั้งความหวังที่จะสร้างผู้นำ
ทางการเมืองรุ่นใหม่ในระบอบประชาธิปไตย ที่มีความสามารถในการวิเคราะห์และเข้าใจสถานการณ์
การเมืองไทยที่เป็นอยู่จริง มีคุณธรรม ยอมรับและยึดถือในวัฒนธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตย
ขึ้นมาให้แก่สังคมไทยด้วย
เนื้อหาหลักสูตรของสถาบันพระปกเกล้าและคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีความคล้ายคลึงกัน
คือ กล่าวถึงปรัชญา แนวคิด ค่านิยม หลักการและกลไกของการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองไทยรวมทั้งพัฒนาการของระบอบรัฐธรรมนูญ การวิเคราะห์สภาพ
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในปัจจุบัน การศึกษาถึงการทำงานของกลไกและเครื่องมือต่าง ๆ ใน
ระบอบประชาธิปไตย ได้แก่ พรรคการเมือง ระบบการเลือกตั้ง รัฐธรรมนูญ หลักจริยธรรมทางการ
เมืองและจิตสำนึกสาธารณะ หลักของกระบวนการตรวจสอบและถ่วงดุล โดยเฉพาะการตรวจสอบการ
ใช้อำนาจรัฐ ตัวแสดงต่างๆ ในระบบการเมืองและระบบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแสดงฝ่ายต่างๆ รวมถึง
ปัญหาในการทำงานของกลไกเหล่านี้ โดยเน้นให้เห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาและการเสริมสร้าง
ให้ระบบทำงานได้อย่างที่ควรจะเป็น
ประการสำคั ญ หลั ก สู ต รทั้ ง สองยั ง มุ่ ง ที่ จ ะสร้ า งภาวะผู้ น ำและเน้ น ให้ ผู้ เข้ า รั บ การอบรม
ตระหนักว่า ตนเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับนโยบาย
และการลงมือปฏิบัติ เพื่อสร้างจิตสำนึกและวัฒนธรรมการเมืองการปกครองที่เป็นประชาธิปไตย อันจะ
นำไปสู่การพัฒนาทางการเมืองเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยที่ยั่งยืนและเข้มแข็ง มีธรรมาภิบาล
และมีพื้นฐานจากการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างแข็งขันของประชาชนต่อไป
9
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ข้ อ แตกต่ า งที่ อ าจมี บ้ า งระหว่ า งหลั ก สู ต รทั้ ง สอง บางส่ ว นก็ เ ป็ น ไปตามธรรมชาติ แ ละ
วัตถุประสงค์ขององค์กรเอง เช่น หลักสูตรของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ก็จะเน้นไปในเรื่องระบบ
พรรคการเมือง การพัฒนาพรรคการเมือง ความสำคัญของระบบการเลือกตั้ง ปัญหาการเลือกตั้ง และ
การพัฒนาระบบการเลือกตั้ง ในขณะที่สถาบันพระปกเกล้าเน้นความสนใจในเรื่องการสร้างและพัฒนา
ภาวะผู้นำในระบอบประชาธิปไตย การสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองที่ส่งเสริมประชาธิปไตย
ข้อที่น่าสนใจอีกข้อหนึ่ง คือ ขณะที่หลักสูตรการเรียนการสอนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษา ได้เน้นไปที่การให้ความรู้เกี่ยวกับ
หลั ก การและทฤษฎี ข องระบอบประชาธิ ป ไตย ซึ่ ง อาจกล่ า วได้ ว่ า เป็ น การให้ ค วามสำคั ญ กั บ
“ประชาธิปไตยที่มีในตำรา” หลักสูตรการอบรมของสถาบันพระปกเกล้าและคณะกรรมการการ
เลือกตั้งมีความน่าสนใจและให้ความสำคัญต่อการประยุกต์นำไปปฏิบัติจริง โดยผู้ที่มีส่วนมีบทบาท
อยู่ในระบบการเมืองการปกครอง จึงอาจกล่าวได้ว่า หลักสูตรของสถาบันพระปกเกล้าและคณะ
กรรมการการเลือกตั้ง เน้นไปที่ “ประชาธิปไตยที่มีชีวิต” หรือมีความเป็นรูปธรรมที่สัมผัสได้ง่ายกว่า
	

การศึกษาประชาธิปไตยนอกห้องเรียน

ต้องยอมรับว่าการศึกษาประชาธิปไตยไม่อาจจำกัดอยู่ภายในห้องเรียนตามลำพังได้ นอกจากนี้
คณะผู้ศึกษาวิจัยยังมีความเชื่อจากประสบการณ์ตรงและผลแห่งการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่ม
ประชากรที่ได้รับข้อมูลมาว่า การศึกษาประชาธิปไตยภายนอกห้องเรียนจากประสบการณ์ตรงและการ
มีส่วนร่วมโดยตรงกับกระบวนการกรรมวิธีในการปกครองระบอบประชาธิปไตยจะเป็นการเรียนรู้
ประชาธิปไตยที่ได้ผลและยั่งยืนมากกว่าการท่องจำหรือเรียนรู้แนวคิดทฤษฎีต่างๆ อย่างมากมาย
แต่อาจไม่สามารถประยุกต์ใช้ได้จริงกับการดำเนินชีวิตตามปกติทั่วไป
ในเรื่องเดียวกันนี้ ปริญญา เทวานฤมิตรกุล1 ได้อ้างถึงแนวทางการให้การศึกษานอกห้อง
เรียนของนักเรียนนักศึกษาในยุโรปและสหรัฐอเมริกาไว้อย่างน่าสนใจดังต่อไปนี้
1

ปริญญา เทวานฤมิตรกุล. การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง (Civic Education): พัฒนาการเมืองไทยโดยสร้างประชาธิปไตยที่
“คน” (บทความ). คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. (ออนไลน์) แหล่งที่มา http://www.fnfthailand.org/node/84
(สืบค้นเมื่อ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓)
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“เครื่องมือ หรือ วิธีการ ที่โรงเรียนในอเมริกาและในยุโรปใช้ในการสร้างจิตสำนึกของความเป็น
พลเมืองให้กับเด็กนักเรียนคือ การให้นักเรียนได้ออกไป สัมผัสกับปัญหาต่างๆ ของชุมชน ที่อยู่รอบๆ
โรงเรียน และให้ตั้งคำถามว่าได้พบเห็นปัญหาอะไรบ้าง จากนั้นจะใช้ กระบวนการกลุ่ม ในการทำให้
เกิดการถกเถียงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์ปัญหา หาสาเหตุ และเสนอ โครงงาน ของกลุ่ม
ในการลงมือแก้ปัญหา โดยครูจะดูแล แนะนำ และให้คำปรึกษาในการทำโครงงานให้เหมาะสมกับระดับ
อายุและชั้นเรียน วิธีการนี้จะทำให้เด็กนักเรียนได้เริ่มมองออกไปจากตนเองไปสู่คนอื่น ได้สัมผัสความ
เป็นจริงที่อยู่รอบๆ ตัว เห็นตนเองเป็นส่วนหนึ่งของปัญหา และเชื่อมโยงตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคม
โดยกระบวนการกลุ่มจะทำให้เกิดการเรียนรู้ที่จะยอมรับความแตกต่าง เคารพสิทธิ และรู้จักที่จะทำงาน
ร่วมกับผู้อื่น สำหรับการลงมือปฏิบัติจะทำให้เกิดจิตสำนึกที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสังคม และพัฒนาไปสู่
การเป็น “พลเมือง” ที่ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม กระบวนการนี้ในอเมริกาและหลายๆ ประเทศ
ในยุโรปเริ่มต้นตั้งแต่ ชั้นประถมตอนปลาย และเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่สุดในการสร้างประชาชนของ
เขาให้เป็น “พลเมือง”
“ปริ ญ ญา เทวานฤมิ ต รกุ ล ยั ง แสดงความเห็ น ต่ อ นิ ย ามหรื อ ความหมายของคำว่ า
“ประชาธิปไตย” คือการปกครองโดย “กติกา” ที่มาจากประชาชน และได้อธิบายถึงการเรียนรู้
ประชาธิปไตยว่าจะต้องดำเนินการโดยสร้างสิ่งที่เรียกว่า “ความเป็นพลเมือง” ให้เกิดขึ้นดังรายละเอียด
ในบทความเรื่องเดียวกันนี้
ระบอบประชาธิปไตยจึงเป็นการปกครองโดยกติกา หรือ การปกครองโดยกฎหมาย (The
Rule of Law) หรือที่เรียกว่า “นิติรัฐ” ซึ่งหมายถึงรัฐที่ปกครองโดยกติกา มิใช่ปกครองโดย อำเภอใจ
หรือ ใช้กำลัง โดยทุกคนจะต้องอยู่ภายใต้กติกาหรือกฎหมายอย่างเสมอกัน รัฐบาลก็จะต้องอยู่ภายใต้
กฎหมาย และจะมี อ ำนาจกระทำการใดที่ ก ระทบต่ อ สิ ท ธิ เ สรี ภ าพประชาชนได้ ต่ อ เมื่ อ มี ก ฎหมาย
ให้อำนาจไว้เท่านั้น และเนื่องจากประชาธิปไตยคือการปกครองโดยประชาชน กฎหมายที่ใช้ในการ
ปกครองจึงต้องมาจากประชาชน และนี่เองคืออำนาจหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎร “สภา” ของ
“ผู้แทนราษฎร” ที่ “ราษฎร” ได้เลือกเข้าไปทำหน้าที่ออกกฎหมายแทนตนเอง
ในระบอบประชาธิปไตย อำนาจของรัฐบาลหรือ ฝ่ายบริหาร จึงมาจากกฎหมายที่ตราขึ้นมา
โดย ฝ่ายนิติบัญญัติ ที่มาจากประชาชน ถ้าหากรัฐบาลละเมิดกฎหมาย หรือใช้อำนาจโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมาย ฝ่ายตุลาการ หรือศาลจะเป็นผู้ใช้อำนาจตีความกฎหมายในการตัดสิน เพื่อควบคุมการ
ใช้อำนาจให้เป็นไปตามกฎหมายที่มาจากประชาชน และนี่คือ หลักการแบ่งแยกอำนาจ ของระบอบ
11
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ประชาธิปไตย ที่ต้องมีการแบ่งแยกอำนาจออกเป็น อำนาจนิติบัญญัติ (ตรากฎหมาย) อำนาจบริหาร
(ใช้กฎหมาย) และ อำนาจตุลาการ (ตีความกฎหมาย) เพื่อให้เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจ
(checks & balances) มิให้ผู้มีอำนาจใช้อำนาจได้ตามอำเภอใจ หากต้องใช้ภายใต้กฎหมายหรือ
กติกาที่มาจากประชาชน
ประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยจะต้องนำหลักการทั้งหลายเหล่านี้มาบัญญัติไว้
ในรัฐธรรมนูญ ในระบอบประชาธิปไตยรัฐธรรมนูญจึงเป็น กฎหมายสูงสุด เป็น กฎหมายของกฎหมาย
ที่กำหนดว่า กฎหมายหรือกติกาที่ใช้ในการปกครองจะบัญญัติออกมาโดยกระบวนการอย่างไร ทั้งจะ
ต้ อ งมี ก ารกำหนดระบบและรู ป แบบที่ ใช้ ใ นการปกครอง พร้ อ มกั บ มี ก ารประกั น สิ ท ธิ เ สรี ภ าพของ
ประชาชน
รัฐธรรมนูญในระบอบประชาธิปไตยจึงมีฐานะเป็น สัญญาประชาคม ของคนในชาติที่ตกลงกัน
ว่าจะปกครองกันด้วยระบอบประชาธิปไตย โดยใช้กติกาตามที่ตกลงกันไว้ในรัฐธรรมนูญ และนี่คือ
ความหมายของ รัฐธรรมนูญ ในระบอบประชาธิปไตย

ประชาธิปไตยจะประสบความสำเร็จได้ ประชาชนจะต้องเป็น “พลเมือง”
การปกครองในระบอบ “ประชาธิปไตย” ไม่เพียงแต่จะต้องมีกติกา หรือรัฐธรรมนูญที่จะ
กำหนด ระบบ ที่ใช้ในการปกครองประเทศภายใต้หลักการดังที่ได้กล่าวมาเท่านั้น สิ่งที่สำคัญไม่น้อย
ไปกว่าก็คือ คน หรือประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของประเทศ ที่มีความแตกต่างหลากหลายภายใต้หลักสิทธิ
เสรีภาพและหลักความเสมอภาค จะต้องมีความเป็น “พลเมือง” ระบอบประชาธิปไตยที่เป็นการ
ปกครอง โดยประชาชน หรือการปกครองที่ ประชาชนปกครองตนเอง จึงจะประสบความสำเร็จได้
“พลเมือง” ของระบอบประชาธิปไตย ประกอบไปด้วยลักษณะหกประการดังต่อไปนี้คือ หนึ่ง
มีอิสรภาพและพึ่งตนเองได้ สอง เห็นคนเท่าเทียมกัน สาม ยอมรับความแตกต่าง สี่ เคารพสิทธิผู้อื่น
ห้า รับผิดชอบต่อสังคม และ หก เข้าใจระบอบประชาธิปไตยและมีส่วนร่วม ซึ่งจะได้กล่าวเป็นลำดับไป
ดังนี้
1. มีอิสรภาพและพึ่งตนเองได้ – ระบอบประชาธิปไตยคือระบอบการปกครองที่ประชาชน
		 เป็นเจ้าของอำนาจสูงสุดในประเทศ ประชาชนในประเทศจึงมีฐานะเป็นเจ้าของประเทศ 	
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เมื่อประชาชนเป็นเจ้าของประเทศ ประชาชนจึงเป็นเจ้าของชีวิต และมีสิทธิเสรีภาพใน
ประเทศของตนเอง ทำนองเดียวกับเจ้าของบ้านมีสิทธิเสรีภาพในบ้านของตน ระบอบ
ประชาธิปไตยจึงทำให้เกิด หลักสิทธิเสรีภาพ และทำให้ประชาชนมี อิสรภาพ คือเป็น
เจ้าของชีวิตตนเอง “พลเมือง” ในระบอบประชาธิปไตยจึงเป็น ไท คือเป็น อิสระชน ที่พึ่ง
ตนเองและสามารถรับผิดชอบตนเองได้ และไม่ยอมตนอยู่ภายใต้อิทธิพลอำนาจ หรือ
ภายใต้ “ระบบอุปถัมภ์” ของผู้ใด เด็กจะเป็น “ผู้ใหญ่” และเป็น “พลเมือง” หรือสมาชิก
คนหนึ่งของสังคมได้อย่างแท้จริง เมื่อสามารถรับผิดชอบตนเองได้
เห็นคนเท่าเทียมกัน – ประชาธิปไตยคือระบอบการปกครองที่อำนาจสูงสุดในประเทศ
เป็นของประชาชน ดังนั้น ในระบอบประชาธิปไตยไม่ว่าประชาชนจะ แตกต่าง หรือ สูงต่ำ
กันอย่างไร ไม่ว่าจะร่ำรวยหรือยากจน ไม่ว่าจะจบดอกเตอร์หรือจบ ป. ๔ ไม่ว่าจะมีอาชีพ
อะไร ไม่ว่าจะเป็นเจ้านายหรือเป็นลูกน้อง ทุกคนล้วนแต่ เท่าเทียมกัน ในฐานะที่เป็น
เจ้าของประเทศ “พลเมือง” จึงต้อง เคารพหลักความเสมอภาค และจะต้อง เห็นคน
เท่าเทียมกัน คือเห็นคนเป็น แนวระนาบ (horizontal) เห็นตนเท่าเทียมกับคนอื่น และ
เห็นคนอื่นเท่าเทียมกับตน ไม่ว่าจะยากดีมีจน ทุกคนล้วนมี ศักดิ์ศรีของความเป็นเจ้าของ
ประเทศ อย่างเสมอกัน ถึงแม้จะมีการพึ่งพาอาศัยแต่จะเป็นไปอย่าง เท่าเทียม ซึ่งจะ
แตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากสังคมแบบ อำนาจนิยม ในระบอบเผด็จการ หรือสังคม ระบบ
อุ ป ถัมภ์ ซึ่งโครงสร้างสังคมจะเป็น แนวดิ่ ง (vertical) ที่ ป ระชาชนไม่ เ สมอภาค ไม่
เท่าเทียม ไม่ใช่อิสระชน และมองเห็นคนเป็นแนวดิ่ง มีคนที่อยู่สูงกว่า และมีคนที่อยู่ต่ำกว่า
โดยจะ ยอม คนที่อยู่สูงกว่า แต่จะ เหยียด คนที่อยู่ต่ำกว่า ซึ่งมิใช่ลักษณะของ “พลเมือง”
ในระบอบประชาธิปไตย
ยอมรับความแตกต่าง – ประชาธิปไตยคือระบอบการปกครองที่ประชาชนเป็นเจ้าของ
ประเทศ เมื่อประชาชนเป็นเจ้าของประเทศ ประชาชนจึงมี เสรีภาพ ระบอบประชาธิปไตย
จึงให้เสรีภาพ และยอมรับความหลากหลายของประชาชน ประชาชนจึงแตกต่างกันได้
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเลือกอาชีพ วิถีชีวิต ความเชื่อทางศาสนา หรือความคิดเห็นทาง
การเมือง ดังนั้น เพื่อมิให้ ความแตกต่าง นำมาซึ่ง ความแตกแยก ในสังคม “พลเมือง” ใน
ระบอบประชาธิปไตยจึงต้อง ยอมรับ และ เคารพ ความแตกต่างของกันและกัน เพื่อให้
สามารถ อยู่ร่วมกันได้ ถึงแม้จะแตกต่างกัน และจะต้องไม่มีการใช้ความรุนแรงต่อผู้ที่เห็น
แตกต่างไปจากตนเอง ถึงแม้จะไม่เห็นด้วย แต่จะต้องยอมรับว่า คนอื่นมีสิทธิที่จะแตกต่าง
หรือมีความคิดเห็นที่แตกต่างไปจากเราได้ และต้องยอมรับ โดยไม่จำเป็นที่จะต้อง เข้าใจ
ว่าทำไมเขาถึงเชื่อหรือเห็นแตกต่างไปจากเรา “พลเมือง” จึงคุยเรื่องการเมืองกันในบ้านได้
13

ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2559

		
4.
		
		
		
		
		
		
		
		
5.
		
		
		
		
		
		
		
		
		

ถึงแม้จะเลือกพรรคการเมืองคนละพรรค หรือมีความคิดเห็นทางการเมืองคนละข้างกัน
เคารพสิทธิผู้อื่น – ในระบอบประชาธิปไตย ทุกคนเป็นเจ้าของประเทศ ทุกคนจึงมี สิทธิ
แต่ถ้าทุกคนใช้สิทธิโดยคำนึงถึงแต่ประโยชน์ของตนเอง หรือเอาแต่ความคิดของตนเองเป็น
ที่ตั้ง โดยไม่คำนึงถึงสิทธิผู้อื่น หรือไม่สนใจว่าจะเกิดความเดือดร้อนแก่ผู้ใด ย่อมจะทำให้
เกิดการใช้สิทธิที่กระทบกระทั่งกันจนกระทั่งไม่อาจที่จะอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกต่อไปได้
ประชาธิปไตย ก็จะกลายเป็น อนาธิปไตย เพราะทุกคนเอาแต่สิทธิของตนเองเป็นใหญ่
สุ ด ท้ า ยประเทศชาติ ย่ อ มจะไปไม่ ร อด สิ ท ธิ ใ นระบอบประชาธิ ป ไตยจึ ง จำเป็ น ต้ อ งมี
ขอบเขต คื อ มี สิ ท ธิ แ ละใช้ สิ ท ธิ ไ ด้ เ ท่ า ที่ ไ ม่ ล ะเมิ ด สิ ท ธิ ผู้ อื่ น “พลเมื อ ง” ในระบอบ
ประชาธิปไตยจึงต้อง เคารพ สิทธิผู้อื่น และจะต้องไม่ใช้สิทธิเสรีภาพของตนไป ละเมิด
สิทธิของผู้อื่น
รับผิดชอบต่อสังคม – ประชาธิปไตยมิใช่ระบอบการปกครอง ตามอำเภอใจ หรือใคร
อยากจะทำอะไรก็ทำ โดยไม่คำนึงถึงส่วนรวม ดังนั้น นอกจากจะต้องเคารพสิทธิเสรีภาพ
ของผู้อื่น และรับผิดชอบต่อผู้อื่นแล้ว “พลเมือง” ในระบอบประชาธิปไตยยังจะต้องใช้สิทธิ
เสรีภาพของตนโดย รับผิดชอบ ต่อสังคมด้วย โดยเหตุที่สังคมหรือประเทศชาติมิได้ ดีขึ้น
หรือ แย่ลง โดยตัวเอง หากสังคมจะดีขึ้นได้ ก็ด้วย การกระทำ ของคนในสังคม และที่
สังคมแย่ลงไป ก็เป็นเพราะ การกระทำ ของคนในสังคม “พลเมือง” นั้นก็คือผู้ที่มีสำนึก
ของความเป็นเจ้าของประเทศ และเป็นเจ้าของสังคม “พลเมือง” จึงไม่ใช่คนที่ใช้สิทธิ
เสรี ภ าพตามอำเภอใจ แล้ ว ทำให้ สั ง คม เสื่ อ ม ลงไป หากเป็ น ผู้ ที่ ใช้ สิ ท ธิ เ สรี ภ าพโดย
รับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม โดยมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและช่วยกันทำให้สังคม
ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา
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เข้ า ใจระบอบประชาธิ ป ไตยและมี ส่ ว นร่ ว ม – ประชาธิ ป ไตยคื อ การปกครอง โดย
ประชาชน โดยใช้ กติกา หรือ กฎหมาย ที่มาจากประชาชนหรือผู้แทนประชาชน ระบอบ
ประชาธิปไตยจะประสบความสำเร็จได้ ต่อเมื่อมี “พลเมือง” ที่เข้าใจหลักการพื้นฐานของ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามสมควร ทั้งในเรื่อง หลักประชาธิปไตย หรือ การ
ปกครองโดยประชาชน และ หลักนิติรัฐ หรือ การปกครองโดยกฎหมาย เข้าใจเรื่องการ
เลือกตั้ง และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของพลเมือง ทั้งติดตามความเป็นไป และมี
ส่วนร่วมในเรื่องการบ้านการเมืองทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการไป
เลือกตั้ง และการมีส่วนร่วมในเรื่องอื่นๆ ตามสมควร ถ้ามีความขัดแย้งก็เคารพกติกา และ
ใช้วิถีทางประชาธิปไตยในการแก้ปัญหา โดยไม่ใช้กำลังหรือความรุนแรง

ทั้งนี้ความเห็นของปริญญา เทวานฤมิตรกุล มีความสอดคล้องกับความคิดและทัศนะ
ของ อาจารย์ ชลธิศ ธีระฐิติ อาจารย์ประจำภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ที่ได้ให้ความเห็นผ่านการให้สัมภาษณ์ในเรื่องของการเรียนรู้ประชาธิปไตยในสังคม
ไทยว่า ที่ผ่านมาเกิดจากความผิดพลาดของนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิที่เน้นการศึกษาด้านต่างๆ
ตามกระแส และนักวิชาการหรือผู้ทรงคุณวุฒิในมหาวิทยาลัยชั้นนำของรัฐ จัดได้ว่าเป็น “ผู้นำการ
เปลี่ยนแปลง (change agent)” ที่สังคมทั่วไปยอมรับและให้ความเชื่อถือ ทำให้เมื่อมีการแสดง
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ความคิดเห็นเช่นใดออกไปมักได้รับการดำเนินรอยตามของผู้คนในสังคม
ชลธิศ ธีระฐิติ เห็นว่า กระแสสังคมของโลกในยุคที่ผ่านมาซึ่งมุ่งเน้นในเรื่องต่างๆ นับแต่ยุค
การสร้างความเป็นสังคมสมัยใหม่ (Modernism) ยุคที่สนใจพรรคการเมือง มาถึงยุคที่ให้ความ
สำคัญกับรัฐธรรมนูญและเมื่อต่างประเทศเน้นหนักให้ความสำคัญกับเรื่องของประชาสังคม (Civil
Society) แนวความคิดเหล่านี้ได้ถูกถ่ายทอดออกไปในสังคมและทำให้สังคมหรือประชาชนเชื่อ
ตามๆ กันว่าสิ่งที่ผ่านกระบวนการคิดและนำเสนอโดยนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหลายนั้นคือสิ่งที่มี
คุณค่าและสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้จริง ทำให้เกิดภาวะหลงกระแสไปในทิศทางเดียวกัน
ส่วนในปัจจุบันจะว่าเป็น “กระแสใหม่” ก็คงไม่ผิดนัก เพราะนักวิชาการทางด้านรัฐศาสตร์
ในยุโรปและสหรัฐอเมริกาได้หันมาให้ความสนใจกับสิ่งที่ ชลธิศฯ เรียกว่า เป็นการให้ความสำคัญ
กับสิ่งที่เรียกว่า “ความเป็นพลเมือง (Citizenship)” ซึ่งหากจะให้การศึกษาประชาธิปไตยหรือ
ส่งเสริมการเรียนรู้ความเป็นประชาธิปไตยให้ได้ผลสำเร็จจะต้องเข้าใจถึงลักษณะจำเพาะของความ
เป็นพลเมืองที่ ชลธิศฯ เห็นว่าจะต้องมุ่งเน้นใน ๓ ด้านหลัก
ประการแรก จะต้องทำให้ประชาชนอ่านออกเขียนได้ทางการเมือง (Political Literacy)
ในประเด็นนี้ ชลธิศฯ เห็นว่าความหมายที่แท้จริง คือ การส่งเสริมให้ประชาชนหรือ “พลเมือง”
สามารถรู้เท่าทันนักการเมือง และสามารถเข้าใจกลเม็ดเด็ดพรายรวมทั้งกระบวนการทางการเมือง
ที่เป็นอยู่จริง ซึ่งการดำเนินการเช่นว่านี้จะมีส่วนสำคัญทำให้ประชาชนไม่ตกเป็นเหยื่อหรือถูก
ตีราคาในเชิงการเมืองที่ด้อยค่า หรืออีกนัยหนึ่ง คือ เป็นเครื่องมือทางการเมืองของนักการเมืองที่
ไม่สุจริตเช่นที่ผ่านมา
ประการที่สอง ประชาชน หรือ “พลเมือง” จะต้องรับทราบถึงบทบาท สิทธิ หน้าที่และ
ขอบเขตแห่งเสรีภาพที่ตนเองพึงมีพึงได้ และดำเนินการให้เป็นไปตามสิ่งที่ตนเองได้รับนั้นอย่างถูก
ต้องและเป็นธรรม
ประการที่สาม ประชาชน หรือ “พลเมือง” จะต้องสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ทางการเมืองได้อย่างอิสระตามที่กฎหมายกำหนดและเป็นไปตามบทบาท สิทธิหน้าที่ของความ
เป็นพลเมืองแห่งรัฐนั้นๆ
ทำให้เห็นได้ชัดเจนว่า หากจะมีการกำหนด “หลักสูตรการเรียนรู้ประชาธิปไตยสำหรับ
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ประชาชน” ขึ้นมาให้บรรลุเป้าหมายได้นั้น ผู้วางหลักสูตรหรือทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจำเป็นจะต้อง
มีความเข้าใจและเห็นความสำคัญของ “ความเป็นพลเมือง” ให้ได้เป็นสิ่งแรก เพราะเมื่อสามารถ
เข้าใจถึงความเป็นพลเมือง ซึ่งจะทำให้รับรู้ถึงสิทธิหน้าที่เสรีภาพรวมทั้งขอบเขตอันเหมาะสมของ
สิ่งเหล่านี้ได้ครบถ้วน ก็จะส่งผลให้การวางหลักสูตรการเรียนรู้ประชาธิปไตยสำหรับประชาชนเป็น
ไปอย่างถูกต้องไม่หลงทิศหรือเบี่ยงเบนไปตามกระแสความนิยมเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ
อย่างไรก็ดี พัฒนาการทางการเมืองและระบอบประชาธิปไตยของประเทศมีความลุ่มๆ
ดอนๆ อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนอกรูปแบบกติกาที่เป็นสากล โดยเฉพาะการ
เกิดรัฐประหารบ่อยครั้งในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็น
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา จึงน่าทบทวน
และพิจารณาถึงกรณีการรัฐประหารที่มีผลกระทบและอาจนำไปสู่การพัฒนาประชาธิปไตยใน
ด้านใดด้านหนึ่งดังปรากฎในเนื้อหาของข้อคิดเห็นดังต่อไปนี้

รัฐประหาร 19 กันยา กับ พัฒนาการประชาธิปไตยไทย
การรัฐประหารครั้งล่าสุดเมื่อ 19 กันยาน 2549 ปรากฎข้อวิพากษ์วิจารณ์ต่อเหตุการณ์ดัง
กล่าวอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศไทยเองและนานาชาติ1 วัตถุประสงค์ในการนำเสนอบทความว่าด้วย
“รัฐประหาร 19 กันยา กับ พัฒนาการประชาธิปไตยไทย” มีหลักการและเหตุผลสำคัญเพื่อศึกษา
วิเคราะห์ถึงผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้น (consequences) ภายหลังการรัฐประหารตามหลักวิชาการโดย
มิได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อชี้นำหรือตำหนิฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด อย่างไรก็ดีเพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจภูมิหลังความเป็น
มาของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทบทวนให้เห็นถึงปัญหาที่เป็นสาเหตุหรือมีส่วน
เหนี่ยวนำไปสู่การเกิดการรัฐประหารอันเป็นหน้าประวัติศาสตร์การเมืองที่เชื่อว่าคนส่วนใหญ่ไม่ต้องการ
ให้เกิดขึ้น

ภูมิหลังความเป็นมาต่อเหตุการณ์รัฐประหาร 19 กันยายน 2549
ประเทศไทยกับปรากฎการณ์ที่เรียกว่าเป็นวงจรอุบาทว์ (Vicious cycle) กล่าวคือ นับเนื่อง
ตั้งแต่ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองมาสู่ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็น
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ประมุขในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2475 ช่วงเวลาของการเป็นประชาธิปไตยที่มีพลเรือนเป็นผู้นำรัฐบาล
(civilian government) มีอยู่เพียงระยะเวลาอันสั้นและมีโอกาสเข้ามาบริหารราชการแผ่นดินน้อยครั้ง
มาก2 สิ่งที่พบเห็นเกือบเป็นเรื่องปกติ คือการเข้าสู่อำนาจของคณะรัฐบาลทหาร (military junta) ซึ่งมี
ที่มาจากการยึดอำนาจหรือการทำรัฐประหาร (coup d’etat) อันถือเป็นปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นครั้ง
แล้วครั้งเล่ากระทั่งภายหลังเหตุการณ์ความไม่สงบมีการเสียเลือดเนื้อของประชาชนเมื่อวันที่ 17-19
พฤษภาคม 2535 ดังที่รู้จักกันดีในชื่อของเหตุการณ์ “พฤษภาทมิฬ” ได้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างมี
นัยสำคัญเมื่อประชาชนคนชั้นกลางในสังคมจำนวนมากได้มีส่วนร่วมผลักดันการเคลื่อนไหวกดดันขับไล่
รั ฐ บาลของคณะรั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ยแห่ ง ชาติ (รสช.) ซึ่ ง มี พ ลเอกสุ จิ น ดา คราประยู ร เป็ น
นายกรัฐมนตรี3 ให้พ้นจากอำนาจไป แม้ว่าในอดีตที่ผ่านมาเหตุการณ์ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2516 หรือ
วันมหาวิปโยค ซึ่งเกิดการปะทะถึงขั้นแตกหักในวันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2516 จะเคยมีประชาชน
จำนวนมากออกมาบนท้องถนนร่วมกันขับไล่รัฐบาลเผด็จการทหารในเวลานั้นออกไปในลักษณะคล้ายๆ
กัน แต่กำลังหลักสำคัญส่วนใหญ่ในเวลานั้นได้แก่บรรดา นิสิต นักศึกษา ในมหาวิทยาลัยเป็นแกนนำ
เมื่ อ ภาคประชาชนได้ เข้ า มามี ส่ ว นในการผลั ก ดั น ความเปลี่ ย นแปลงในเหตุ ก ารณ์ เ ดื อ น
พฤษภาคม 2535 ได้เป็นผลสำเร็จ จึงนำไปสู่การร่างรัฐธรรมนูญโดยสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการ
เลือกสรรบุคคลจากจังหวัดต่างๆ รวมทั้งนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิกระทั่งได้รัฐธรรมนูญฉบับ “ประชาชน”
ดังที่มีการเรียกขานกัน เนื่องจากมองว่ามีที่มาจากการเรียกร้องต่อสู้ของภาคประชาชน ซึ่งรัฐธรรมนูญ
ฉบับปี 2540 นั้นเป็นรัฐธรรมนูญที่ได้ชื่อว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่มีความยาวมากน่าจะที่สุดในโลก4 และมี
บทบัญญัติที่ครอบคลุมเรื่องต่างๆ มากมาย จำนวนมากถึง 336 มาตรา5
สาระสำคัญของรัฐธรรมนูญฉบับปี 2540 ได้ส่งผลให้เกิดองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ได้แก่
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)6 ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา7 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ง
ชาติ8 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.)9 ยิ่งกว่านั้นบทบัญญัติในหลาย
มาตราของรัฐธรรมนูญ ยังมีผลให้เกิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ไม่ว่าจะ
เป็นสิทธิในการชุมนุม10 สิทธิในการต่อต้านการรัฐประหารหรือการได้มาซึ่งอำนาจอันไม่ชอบธรรม11
และโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารรวมทั้งการเรียกร้องสิทธิอันพึงมีพึงได้ต่างๆ12
นั่นคือที่มาของความรู้สึกหรือสามัญสำนึกของประชาชนจำนวนไม่น้อยที่เชื่อว่า นับแต่การที่
รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนมีผลบังคับใช้ “วงจรอุบาทว์” ดังกล่าวที่เกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าในสังคมไทย
ตลอดระยะเวลากว่า 76 ปี ของพัฒนาการแห่งความเป็นประชาธิปไตยนั้น “จะไม่เกิดขึ้นอีก” แต่ความ
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เชื่อดังกล่าวได้ถูกทำลายจากการรัฐประหารเมื่อ 19 กันยายน 2549 ภายหลังที่รัฐธรรมนูญฉบับ
ประชาชนได้มีผลใช้บังคับมายาวนานเกือบสิบปี
การรัฐประหารที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ทำให้หลายคนตกตะลึง (shocked) และไม่อาจคาดคะเน
ต่ อ ไปได้ ว่ า อะไรจะเกิ ด ขึ้ น กั บ ประเทศไทยและสั ง คมไทยในอนาคต ภายหลั ง การรั ฐ ประหาร 19
กันยายน 2549 นอกจากการแบ่งแยกกลุ่มของประชาชนทั้งที่เห็นด้วยกับการรัฐประหารและกลุ่ม
ที่คัดค้าน ยังปรากฎว่ามีแรงกดดันจากภายนอกต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่เกิดขึ้น ดังเช่น
การเข้าพบผู้นำทหารที่มีส่วนในการรัฐประหารหลายครั้งของทูตานุทูตต่างประเทศ เฉพาะอย่างยิ่งการ
เข้าพบของทูตานุทูตจากประเทศที่มีอิทธิพลอย่างสูงในภูมิภาคอาเซียนและของโลก ไม่ว่าจะเป็น
สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา13
การเข้าพบหารือแต่ละครั้งปรากฎทางสื่อมวลชนหลายแขนงว่าเนื้อหาส่วนหนึ่งจะเป็นข้อหารือ
เกี่ยวกับกรอบเวลาในการคืนอำนาจให้ประชาชนและการเร่งฟื้นฟูระบอบการปกครองประชาธิปไตยอัน
มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขให้กลับคืนสู่สภาวะปกติดังเดิม14 เนื่องด้วยเหตุผลหนึ่งซึ่งถือเป็นหลักหรือ
แนวนโยบายสำคัญของประเทศเหล่านั้นรวมทั้งของประชาคมโลกมีการตื่นตัวไม่ปรารถนาจะคบค้าหรือ
มีความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการกับประเทศหรือรัฐที่ขาดความเป็นประชาธิปไตยอันชอบธรรม15 ซึ่งถือ
เป็นแรงกดดันต่อประเทศไทยอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้16
ผลแห่งแรงกดดันของหลายฝ่ายที่มี่ต่อรัฐบาลสุรยุทธ์ จุลานนท์ ได้เป็น “ตัวเร่ง (catalyst)”
ให้รัฐบาลต้องคืนอำนาจให้กับประชาชนเร็วขึ้น ซึ่งมีข้อน่าสังเกตว่าในรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว ปี พ.ศ.
2549 ได้กำหนดให้ความคุ้มครองบรรดาการกระทำทั้งหลายซึ่งได้กระทำเนื่องในการยึดและควบคุม
อำนาจการปกครองแผ่นดิน เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ ของหัวหน้าและคณะปฏิรูป
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมตลอดทั้งการกระทำ
ของบุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำดังกล่าวหรือของผู้ซึ่งได้รับมอบหมายหรือได้รับคำสั่ง17 ดังทราบ
กันดีว่าทาง คมช. และรัฐบาลในขณะนั้นได้มีความพยายามในการดำเนินคดีกับคณะรัฐบาลชุดก่อน
หน้าในข้อกล่าวหาต่างๆ เฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการฉ้อราษฎร์บังหลวง
แต่นักวิเคราะห์และนักวิชาการจำนวนไม่น้อยแม้แต่ฝ่ายพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
เองได้มีการวิพากษ์วิจารณ์ผลการดำเนินงานของรัฐบาลสุรยุทธ์ฯ อย่างค่อนข้างรุนแรง ไม่ว่าจะเป็น
ประเด็นการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและประเด็นที่รุนแรงมากที่สุดคือการดำเนินการที่ล่าช้าไม่ทันท่วงที
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ต่อการดำเนินคดีต่างๆ กับบุคคลในคณะรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณฯ รวมทั้งอดีตนายกรัฐมนตรีและสมาชิก
บางคนในครอบครัว
แม้ว่าสิ่งที่รัฐบาลสุรยุทธ์ฯ ร่วมกับทางคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ จะมีความพยายาม
อย่างสูงในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อรัฐ (คตส.)18 โดยมีนายนาม ยิ้มแย้ม เป็นประธานคณะกรรมการ ในช่วงแรกการดำเนินการ
เป็นไปอย่างล่าช้า ด้วยมีข้ออ้างถึงการไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการบางหน่วย กระทั่ง
ต้องมีการต่ออายุของ คตส. ออกไปหลายครั้ง และในหลายกรณีทาง คตส. ต้องดำเนินการเรียกร้อง
เรื่องต่างๆ ผ่านสื่อมวลชนเพื่อเป็นการกดดันหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการสนองนโยบายของ
การตรวจสอบทรัพยสินและดำเนินการต่อผู้กระทำความผิดตามที่ คตส. ค้นพบ19
ยิ่งกว่านั้นพันธะสัญญาประการหนึ่งของรัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์
ได้ให้ไว้ต่อประชาชนคือ การร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวร แม้ว่ากระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกสภาร่าง
รัฐธรรมนูญ (สสร.) จะเกิดเหตุการณ์อื้อฉาวจากข้อกล่าวหาถึงความไม่โปร่งใสในกระบวนการที่ให้
“สมาชิกสมัชชาแห่งชาติ” จำนวนประมาณ 2,000 คนเลือกตั้งกันเอง แต่เมื่อทางคณะมนตรีความ
มั่นคงแห่งชาติ (คมช.) โดย พลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน และ นายมีชัย ฤชุพันธ์ ประธานสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ ยืนยันให้กระบวนการต่างๆ เดินหน้าต่อไป การคัดค้านใดๆ จึงไม่เป็นผล ทำให้ได้สมาชิก
สภาร่างรัฐธรรมนูญจำนวน 100 คน มาจากการสรรหาในส่วนของสมัชชาแห่งชาติ ร่วมกับการกำหนด
ตัวบุคคลเป็นคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญอีกจำนวน 35 คน 20 โดย 10 คนในจำนวนนั้นเป็นผู้
ทรงคุณวุฒิที่ทางประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติให้ความเห็นชอบ โดยมี น.ต.ประสงค์ สุ่นสิริ
ดำรงตำแหน่งประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ
การร่ า งรัฐธรรมนูญใช้เวลาประมาณ 6 เดื อ น 21 จึ ง ได้ จั ด ให้ มี ก ารออกเสี ย งประชามติ ต่ อ
รัฐธรรมนูญดังกล่าวเป็นครั้งแรก22 ผลการลงมติประชาชนส่วนใหญ่ให้ความเห็นชอบ แม้จะมีการ
รณรงค์ให้ประชาชนที่ไม่เห็นด้วยลงมติไม่รับร่าง ซึ่งผลที่ออกมายังคงมีการถกเถียงกันถึงจำนวนร้อยละ
ของการเห็นชอบและไม่เห็นชอบ อีกทั้งประเด็นบัตรเสียและเรื่องปลีกย่อยอื่นๆ แต่รัฐธรรมนูญฉบับปี
พ.ศ. 2550 อันเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันของประเทศไทยก็ได้ผ่านกระบวนการขั้นตอนต่างๆ กระทั่ง
มีผลบังคับใช้
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ผลพวงของรัฐธรรมนูญ 2550 ต่อ ความเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยภายหลังการรัฐประหาร
ต้องยอมรับว่าการได้มาซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน มีผล
ให้เกิดรัฐบาลผสมโดยการนำของพรรคพลังประชาชน (พปช.) ซึ่งถูกมองว่าเป็นตัวแทนของกลุ่มอำนาจ
ในรัฐบาลเดิม ซึ่งเมื่อรัฐบาลของนายสมัคร สุนทรเวช เข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการในเดือน
กุมภาพันธ์ 2551 ประเด็นร้อนแรงว่าด้วย “การแก้ไขรัฐธรรมนูญ ปี พ.ศ. 2550” ที่ร่างโดยสมาชิกสภา
ร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) ภายใต้การกำกับดูแลของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ (คมช.) ได้ถูกหยิบยก
ขึ้นมาเป็นประเด็นหลักในนโยบายของรัฐบาลแทนที่นโยบายและมาตราการเร่งด่วนที่มีการแถลงต่อ
รัฐสภาเมื่อแรกเข้ารับตำแหน่งจำนวน 19 ข้อ23 ซึ่งอ้างว่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากการบริหารราชการ
แผ่นดินของรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหาร
ประเด็ น การแก้ ไขรั ฐ ธรรมนู ญ ได้ ส ร้ า งความไม่ พึ ง พอใจกั บ กลุ่ ม พั น ธมิ ต รประชาชนเพื่ อ
ประชาธิปไตย (พธม.) โดยเฉพาะนายสนธิ ลิ้มทองกุล ซึ่งเป็นแกนนำของกลุ่มพันธมิตรฯ กระทั่งมีการ
ประกาศการต่อสู้เพื่อให้ได้ชัยชนะของประชาชนอย่างแท้จริง และเน้นย้ำการขับไล่รัฐบาลของนาย
สมั ค ร สุ น ทรเวช ออกจากกตำแหน่ ง ด้ ว ยความเชื่ อ ว่ า นายสมั ค รฯ มี ส ถานะเป็ น เพี ย งตั ว แทน
(nominee) ของอดีตนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ในการเข้ามาทำหน้าที่ขับเคลื่อนกลไกต่างๆ
ให้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะการแก้ไขรัฐธรรมนูญในประเด็นการยกเลิกมาตรา 30924 ของ
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ที่จะทำให้การดำเนินการใดๆ ตามข้อหาหรือความผิดต่างๆ ต่อบุคคลในรัฐบาล
ชุดที่แล้ว ซึ่งมีการเริ่มต้นมาในช่วงที่ คมช. และรัฐบาลจากการรัฐประหารนั้นตกไป
สิ่งที่เกิดขึ้นทำให้เกิดความเคลื่อนไหวคัดค้านในหมู่ประชาชนทุกสาขาอาชีพอย่างกว้างขวาง
กระทั่งนำไปสู่การชุมนุมยึดถนนราชดำเนินนอก บริเวณสะพานมัฆวาณรังสรรค์ นานกว่า 5 เดือนเต็ม
และมีการบุกเข้ายึดทำเนียบรัฐบาลโดยกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเมื่อปลายเดือน
สิงหาคม ซึ่งในขณะที่กำลังเขียนบทความนี้ การชุมนุมเรียกร้องและการยึดทำเนียบของกลุ่มดังกล่าว
ก็ยังไม่มีที่ท่าที่จะยุติลงได้
ในขณะที่ประชาชนบางฝ่ายเห็นว่ารัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 2550 เป็นเครื่องมือและผลผลิตของ
คณะรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารและกลุ่มอำนาจที่สนับสนุนการรัฐประหาร จึงเกิดกลุ่มต่อต้านการ
รัฐประหารที่เชื่อกันว่าอาจได้รับการสนับสนุนจากบุคคลผู้เสียผลประโยชน์ในสังกัดของรัฐบาลที่ถูกโค่น
ล้มอำนาจไป มีการเรียกชื่อกลุ่มดังกล่าวว่า “นปก. (แนวร่วมประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการ) ซึ่งเวลา
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ต่อมามีการเปลี่ยนชื่อเป็น นปช. (แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ)” มีแกนนำคน
สำคัญ ประกอบด้วย นายวีระ มุสิกพงษ์ นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ นายจตุพร พรหมพันธ์ และ นายจักรภพ
เพ็ญแข โดยที่บุคคลเหล่านี้เคยถูกจับกุมในข้อหาร่วมกันก่อความไม่สงบและยังมีคดีความต่างๆ อยู่
ระหว่างการพิจารณาของศาลยุติธรรม
การต่อสู้และความเห็นขัดแย้งเชิงอุดมการณ์ความคิดระหว่างฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับ
การรัฐประหารไม่ว่าจะมีปัจจัยเคลือบแฝงซ่อนเร้น (hidden agenda) อยู่เบื้องหลังประการใดก็ตาม
ต้องยอมรับว่า ผลแห่งการรัฐประหารในปี พ.ศ. 2549 ได้มีส่วนสร้างรอยปริแยกทางสังคมระหว่างกลุ่ม
คนที่เห็นต่างกันอย่างน้อย 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายที่ต้านการปฎิวัติรัฐประหาร กับ ฝ่ายที่ต้านสิ่งที่เรียกว่า
ระบอบทุนนิยมแบบทักษิณ (Thaksinocracy or Thanksinomics)25 หรืออาจนับรวมฝ่ายที่เป็น
“กลุ่มพลังเงียบ (silent majority) ซึ่งมิได้ผสมผสานไปกับกระแสความเชื่อของบุคคลในสองกลุ่มแรก
เข้าไปอีกกลุ่มหนึ่ง
ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนี้ ได้นำไปสู่ความรุนแรงถึงขีดสุดในกลางดึกของวันที่ 2 กันยายน 2551
เป็นเหตุให้นายณรงค์ศักดิ์ กอบไธสงค์ ซึ่งเป็นฝ่ายของ นปช. ถูกทำร้ายถึงแก่ความตาย และนำไปสู่การ
ประกาศภาวะฉุกเฉินที่แทบไม่มีผลบังคับใดๆ ได้เลย เมื่อในเวลาต่อมา “กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตย (พธม)” ได้ตัดสินใจบุกเข้ายึดทำเนียบรัฐบาลและถนนราชดำเนินนอกเป็นการตอบโต้
ทำให้ในที่สุดรัฐบาลรักษาการณ์ภายใต้การนำของ นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ ซึ่งมีศักดิ์เป็นน้องเขยของ
อดีตนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ต้องตัดสินใจยกเลิกประกาศภาวะฉุกเฉินใน 12 วันถัดมา26
ภายหลังที่นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรีจากการเลือกตั้งเมื่อ 23 ธันวาคม 2550 ต้องพ้นจาก
ตำแหน่งตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในกรณีการจัดรายการโทรทัศน์ “ชิมไป บ่นไป” ซึ่งเข้าข่าย
การกระทำที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ27
หากพิจารณาในด้านบวกต่อการรัฐประหารที่ผ่านมา มีความพยายามจะทำการจัดระบบสังคม
และการเมืองในแนวทางที่ต้องการยับยั้งรูปแบบการเข้าสู่การเมืองของนายทุนผู้มีอิทธิพลท้องถิ่นต่างฯ ที่มี
เครือข่ายและเครือญาติสืบทอดอำนาจกันต่อๆ มา สิ่งที่เป็นผลพวงสำคัญประการหนึ่งซึ่งได้มาจาก
รัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 2550 คือ การตรวจสอบถ่วงดุลอำนาจรัฐในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งสิทธิในการชุมนุม
เรียกร้องความต้องการตามระบอบประชาธิปไตยปรากฏอยู่ในมาตรา 6328 ที่อนุญาตให้ประชาชนสามารถ
ดำเนินการเรียกร้องสิทธิต่างๆ ได้ในขอบเขตของกฎหมาย แม้จะมีหลายประเด็นเป็นสิ่งที่ยังคงถกเถียงถึง
ความหมายของคำว่า “ขอบเขต” ในหลักปฎิบัตินั้นพึงมีอยู่ในระดับปริมาณเท่าใดจึงจะเหมาะสม
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ความตื่นตัวเกี่ยวกับประชาธิปไตยของประชาชนภายหลังการรัฐประหาร 2549 เป็นสิ่งที่น่า
ยินดี การรับรู้และเรียนรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยผ่านเครือข่ายและสื่อต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย ดังจะเห็นได้
จากยอดขององค์กรคณะบุคคลต่างๆ ที่จดแจ้งขึ้นทะเบียนผ่านสำนักงานสภาพัฒนาการเมือง ในความ
ดูแลของสถาบันพระปกเกล้า ประกอบด้วยองค์กรต่างๆ รวมแล้วมากเกือบ 1,000 องค์กร29
สิ่งที่เกิดขึ้นนี้ย่อมมีส่วนไม่มากก็น้อยต่อพัฒนาการประชาธิปไตยในส่วนของภาคประชาชนที่
สามารถเข้ามามีส่วนในการขับเคลื่อนกลไกการเมืองภาคประชาสังคม (civil society) ซึ่งถือเป็นหัวใจ
สำคัญประการหนึ่งของระบอบการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่ทั่วโลกยอมรับ
ประการสำคัญภาคราชการรวมตลอดถึงนักการเมืองเริ่มตระหนักและรับรู้ถึงความจำเป็นแห่ง
การบริหารจัดการที่ดี (good governance) ว่าเป็นสิ่งที่พวกตนสามารถถูกตรวจสอบและซักถามใน
วาระโอกาสต่างๆ ได้ตลอดเวลา อันเป็นผลของการมีองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญเข้ามาทำหน้าที่
โดยตรงทั้งในส่วนของ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และ คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) กระทั่งทำให้ฉายาที่เคยมีการเรียกขานในอดีตต่อ สำนักงานคณะกรรมการ
ป้องการและปราบปรามการทุจริตในแวดวงราชการ หรือ ปปป. ว่า “เป็นเสือกระดาษ” ได้กลายเป็นสิ่ง
ที่นักการเมืองและข้าราชการที่ฉ้อราษฎร์บังหลวงพากันเกรงกลัว ดังจะเห็นได้จากหลายคดีที่ทาง ปปช.
สามารถดำเนินการกระทั่งศาลมีคำสั่งลงโทษได้อย่างเฉียบขาด30
ในแง่ความเคลื่อนไหวของกองทัพภายหลังการรัฐประหาร จาการได้มีโอกาสสอบถามพูดคุย
อย่างไม่เป็นทางการกับนายทหารระดับสูงที่ผู้เขียนได้มีโอกาสพบปะทั้งในการบรรยายในสถาบันการ
ศึกษาชั้นสูงของกองทัพและในการร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการทหารสภาผู้แทนราษฎร พบว่าทาง
กองทัพมีแนวโน้มในทางที่ไม่เห็นด้วยและไม่ประสงค์จะเห็นการกระทำรัฐประหารดังที่แล้วๆ มาอีก
ด้วยเหตุผลของความต้องการเป็น “ทหารอาชีพ (professionalism)” ที่ไม่ต้องการเข้าไปเกี่ยวข้องกับ
สิ่งที่ตนเองเห็นว่ามิใช่ความชำนาญเชี่ยวชาญเฉพาะ และสุ่มเสี่ยงต่อการถูกวิพากษ์วิจารณ์ในทางอันไม่
เป็นที่ยอมรับของสังคมรอบข้างทั้งในและต่างประเทศเช่นที่แล้วๆ มา
นอกจากนั้นภายหลังที่รัฐธรรมนูญฉบับถาวรปี พ.ศ. 2550 มีผลบังคับใช้ บรรดานายทหาร
ของกองทั พ ที่ มี บ ทบาทนำในการทำรั ฐ ประหารหลายคนพยายามไม่ ป รากฏตั ว ต่ อ สาธารณะ ทั้ ง
พลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน และพลเอกสะพรั่ง กัลยาณมิตร มีเพียงแกนนำของคณะมนตรีความมั่นคง
แห่งชาติ (คมช.) บางคน เช่น พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข ที่ค่อนข้างมีความชัดเจนในจุดยืนต่อการ
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กระทำที่ผ่านมาและได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนบ่อยครั้งเมื่อมีสถานการณ์เผชิญหน้าระหว่างฝ่ายที่มี
ความเห็นแตกต่างกันระหว่างกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (พธม.) และกลุ่มแนวร่วมเพื่อ
ประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) โดยเฉพาะในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญและการ
แต่งตั้งโยกย้ายนายทหารในช่วงเวลาที่ผ่านมา
เป็นที่น่าสังเกตว่า นายทหารที่ถูกจับตามองและถูกวิพากษ์วิจารณ์จากสื่อมวลชนและทาง
กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยค่อนข้างมากอีกท่านหนึ่งคือ พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
ผู้บัญชาการทหารบกคนปัจจุบัน ด้วยมีการตั้งข้อสังเกตถึงการเดินทางไปต่างประเทศร่วมกับคณะของ
อดีตนายกรัฐมนตรีสมัคร สุนทรเวช บ่อยครั้งในระหว่างการดำรงตำแหน่ง และยังมีท่าทียึดถือ “ความ
เป็นกลาง” ในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงจากการปะทะกันของกลุ่มประชาชนที่มีความเห็นขัดแย้ง
ทางการเมืองระหว่างกลุ่ม นปช. และกลุ่มพันธมิตรฯ โดยเฉพาะความรุนแรงครั้งล่าสุดอันเกิดจากการ
สลายการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรฯ บริเวณหน้ารัฐสภากระทั่งมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุการณ์
ดังกล่าวเป็นจำนวนมาก
สิ่งที่เกิดขึ้นนี้ทำให้มีการคาดการณ์ถึงความไม่เป็นเอกภาพในกองทัพ ซึ่งมักเป็นปัญหาทุกครั้ง
ในการโยกย้ายแต่งตั้งนายทหารระดับสูง แม้แต่การโยกย้ายนายทหารก่อนสิ้นปีงบประมาณ 2551 ก็ยัง
คงมีข้อกล่าวหาเชื่อมโยงไปถึงอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการขอลี้ภัย
ทางการเมืองอยู่ที่ประเทศอังกฤษในขณะนี้ว่า มีส่วนสำคัญต่อการโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการและ
กำหนดทิศทางการบริหารราชการแผ่นดินในด้านต่างๆ ของรัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช ตลอดทั้ง
รัฐบาลชุดปัจจุบันที่มีนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ เป็นนายกรัฐมนตรี
ทั้งนี้สื่อมวลชนได้เปิดเผยรายชื่อนายทหารที่เป็นเพื่อนร่วมชั้นโรงเรียนเตรียมทหารในรุ่น
เดียวกับ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร (เตรียมทหารรุ่น 10) ซึ่งได้รับการสนับสนุนให้ได้เป็นผู้นำเหล่าทัพและ
มีความก้าวหน้าในการโยกย้ายแต่งตั้งหลายนาย31
สิ่งเหล่านี้จัดได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ข้าราชการในทุกองคาพยพต่างไม่มั่นใจต่อการตัดสินใจ
เข้าผสมกลมกลืนกับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอย่างชัดเจน ในด้านหนึ่งแม้จะมองว่ากองทัพได้ถอนตัวออกไปจาก
การปกครองไปแล้วเมื่อส่งคืนอำนาจกลับคืนสู่ประชาชน แต่บทบาทของกองทัพที่ค่อนข้างสงบและ
ยืนยันในการไม่ปฎิวัติรัฐประหารจากผู้บัญชาการทหารบกแทบทุกครั้งที่มีการถูกตั้งคำถามก็ยังไม่ได้รับ
ความเชื่อถือของประชาชน ทั้งนี้อาจเกิดจากประสบการณ์ในอดีต รวมไปถึงความเคลื่อนไหวของ
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นายทหารทั้งในและนอกราชการที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนขึ้นวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลอย่าง
ต่อเนื่อง ทำให้หลายคนไม่มั่นใจว่ากองทัพ หรือเหล่าทหารได้ถอยออกไปจากระบบการเมืองจริงหรือไม่32

รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันอันเป็นผลพวงของการรัฐประหารกับประเด็นข้อถกเถียง
เมื่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มีผลบังคับใช้ ได้เริ่มมีข้อวิพากษ์วิจารณ์
หลายประการ โดยเฉพาะความพยายามของฝ่ายรัฐบาลในแก้ไขรัฐธรรมนูญในหลายมาตราที่เป็นชนวน
นำไปสู่ความขัดแย้งในทุกวันนี้ระหว่างฝ่ายพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยกับฝ่ายแนวร่วม
ประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ซึ่งมีการมองกันว่าเป็นความพยายามในการแก้ไขเพื่อ
ช่วยเหลืออดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร กับพวก ตามข้อกล่าวหาของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตย อย่างไรก็ดียังคงมีประเด็นอื่นที่ควรพิจารณาโดยเฉพาะกรรมวิธีการได้มาซึ่งสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎร (สส.) และสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ซึ่งยังคงมีข้อโต้แย้งกันอยู่หลายประการ
การย้อนกลับไปสู่ระบบการเลือกตั้งแบบ “ผู้มีสิทธิเลือกตั้งหนึ่งคนสามารถเลือกผู้สมัครได้
หลายคน” ซึ่งถูกวิจารณ์ว่าเป็นการสร้างกลไกให้เกิดระบบการเมืองแบบหลายพรรค (multi-party
system) เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความกังวลในหมู่นักการเมืองและนักวิชาการจำนวนไม่น้อยว่า ระบบ
การเมืองที่ถูกออกแบบด้วยข้อกำหนดในรัฐธรรมนูญเช่นนี้ อาจนำประเทศกลับไปสู่ระบบการปกครอง
ในวิถีทางที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีตเมื่อหลายสิบปีก่อน ที่มีการต่อรองผลประโยชน์ทางการเมืองโดย
ไม่คำนึงถึงประเทศชาติของบุคคลทางการเมืองในการซื้อขายตำแหน่ง และเป็นการสร้างความอ่อนแอ
ต่อการเจริญเติบโตของระบบพรรคการเมือง
นอกจากนั้นการกำหนดขนาดพื้นที่ของเขตเลือกตั้งซึ่งมีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิมและการกำหนด
จำนวนผู้ แ ทนราษฎรและวุ ฒิ ส มาชิ ก อย่ า งคงที่ ไว้ ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ อาจเป็ น สิ่ ง ที่ ไ ม่ ส อดคล้ อ งกั บ
สถานการณ์ ปั จ จุ บั น และศั ก ยภาพในการดู แ ลปั ญ หาต่ า งๆ ของประชาชนในพื้ น ที่ ซึ่ ง ในส่ ว นของ
วุฒิสมาชิกอาจเป็นที่ยอมรับได้ เนื่องจากบทบาทหน้าที่ของวุฒิสมาชิกมิใช่การนำงบประมาณที่ได้จาก
การแปรญัตติไปใช้จ่ายในพื้นที่เขตเลือกตั้งเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตเลือกตั้ง
ดังเช่นวิธีการที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรดำเนินการ
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การเลือกตั้งในระบบใหม่มีข้อวิจารณ์ถึงผู้เกี่ยวข้องในการร่างรัฐธรรมนูญว่า เป็นไปโดยพื้นฐาน
ของความไม่เชื่อมั่นในระบบการเลือกตั้งแบบเดิมที่ทำให้เกิดระบบพรรคการเมืองที่เข้มแข็งมากเกินไป
โดยเฉพาะพรรคการเมืองที่มีฐานสนับสนุนทางการเงินที่เข้มแข็ง นอกจากนี้การได้มาซึ่ง สส. ในระบบ
สัดส่วน และ สว. ในระบบการสรรหา ปรากฎภาพสะท้อนของการแบ่งแยกขั้วของสองฝักฝ่ายอย่าง
เห็นได้ชัดในการประชุมรัฐสภาหลายครั้งนับแต่ได้จำนวน สส และ สว ครบถ้วนตามข้อกำหนดของ
รัฐธรรมนูญ
ยิ่งไปกว่านั้นประเด็นเกี่ยวกับการยุบพรรคการเมืองที่อดีตพรรคไทยรักไทย (ทรท.) ต้องพบ
กับจุดจบและทำให้กรรมการบริหารพรรคจำนวน 111 คน มีการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหน้า
พรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองเป็นเวลานาน 5 ปี33 เป็นอีกหนึ่งในข้อวิจารณ์เกี่ยว
กับข้อกำหนดที่ถูกตั้งคำถามค่อนข้างมากทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยและเห็นขัดแย้งออกไป ซึ่งในส่วนของฝ่าย
สนับสนุนนั้นมองว่าการยุบพรรคการเมืองพร้อมด้วยการสั่งห้ามกรรมการบริหารพรรคเกี่ยวข้องกับ
การเมืองเช่นนี้ คือ วิธีการที่เฉียบขาดรวดเร็วและได้ผลอย่างยิ่งที่จะสามารถสร้างสรรค์การเมืองให้เกิด
ความโปร่งใสได้แบบ “ก้าวกระโดด” บนสมมติฐานที่เชื่อว่า ตำแหน่งทางการเมืองเท่าที่ผ่านมายังคง
วนเวียนอยู่เพียงญาติพี่น้องคนใกล้ชิดของนักการเมือง ไม่ต่างกับการดำเนินธุรกิจแบบครอบครัวของคน
ไม่กี่ตระกูล34
ซึ่งผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2550 เป็นบทพิสูจน์หนึ่งว่า การออกแบบระบบที่ดี
เลิศเพียงใด แต่ในที่สุดแล้วนักการเมืองยังคงอาศัยช่องว่างของกฎหมายที่ไม่ว่าจะมีความพยายาม
อุดช่องโหว่อย่างไร นักการเมืองและนักกฎหมายที่ช่ำชองก็ยังคงสามารถเล็ดรอดหรือสามารถแหวกหา
จุดอ่อนที่ทำให้ตนเองงและพวกพ้องได้ประโยชน์อยู่เสมอ โดยการเลือกตั้งทั่วไปครั้งล่าสุดยังคงพบว่า
มีตัวแทนของนักการเมืองที่เข้าสู่ตำแหน่งทางการเมืองทดแทนบุคคลที่ต้องห้ามทางการเมืองอยู่เป็น
จำนวนมาก มีทั้งภรรยา บุตร หรือเครือญาติ35
ด้วยเหตุดังกล่าวกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยจึงมีความพยายามในการนำเสนอ
แนวคิดว่าด้วย “การเมืองใหม่” ซึ่งถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะในประเด็นเกี่ยวกับ
อัตราส่วนของ สส. ที่มาจากการแต่งตั้งในปริมาณที่มากกว่า สส. จากการเลือกตั้งถึงกว่า 2 เท่าตัว ดังที่
เรียกกันว่า ระบบ 70/30 กระทั่งทางแกนนำพันธมิตรต้องใช้เวทีปราศรัยในการระดมสมองและ
เชิ ญ ชวนผู้ ร่ ว มชุ ม นุ ม ตลอดทั้ ง นั ก วิ ช าการผู้ เชี่ ย วชาญต่ า งๆ ร่ ว มให้ ข้ อ มู ล หรื อ ปรั บ แก้ ใ ห้ แ นวคิ ด
“การเมืองใหม่” สอดคล้องกับความเป็นจริงมากยิ่งขึ้น
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ถือได้ว่าผลพลอยได้ในทางบวกจากการรัฐประหารอีกประการหนึ่งคือ ความตื่นตัวทางการ
เมืองของประชาชนต่อการเข้ามามีส่วนร่วมในการเคลื่อนไหวทางการเมืองภาคประชาชนอย่างไม่เคย
มีมาก่อน แต่ภายใต้ความตื่นตัวเช่นนี้ ย่อมมีทั้งผู้เห็นด้วยและผู้ที่อาจมองได้ถึงการข้ามขั้นตอนในการ
ก้ า วเดิ น ที่ ไ กลเกิ น จุ ด แห่ ง ความสมดุ ล ที่ ค วรจะเป็ น หรื อ ไม่ อาทิ กรณี ก ลุ่ ม พั น ธมิ ต รประชาชน
เพื่อประชาธิปไตยเดินขบวนประท้วงและบุกรุกเข้าไปยังสถานีโทรทัศน์เอ็นบีที ทำเนียบรัฐบาล ตลอด
ทั้งการเข้าไปในพื้นที่สนามบินของท่าอากาศยานหลายแห่ง ได้ทำให้ภาพลักษณ์แห่งการเคลื่อนไหว
ชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธของพันธมิตรฯ ถูกตำหนิและมีกลุ่มประชาชนจำนวนไม่น้อยแสดงความ
ไม่เห็นด้วยผ่านสื่อมวลชนและในกระดานสนทนาตามเว้ปไซต์ต่างๆ อยู่พอสมควร
นอกจากนั้นแล้ว การวิพากษ์วิจารณ์ถึงบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญต่อกรณีการขาดคุณสมบัติ
ความเป็นรัฐมนตรีของนายสมัคร สุนทรเวช ดังคำตัดสินวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ36 เป็นอีกข้อ
ถกเถียงที่ได้ถูกหยิบยกมากล่าวถึงอย่างกว้างขวางไม่น้อยไปกว่ากัน เนื่องจากคำวินิจฉัยชี้ขาดของศาล
รัฐธรรมนูญย่อมผูกพันทุกองค์กร37 อย่างไรก็ตามภายหลังที่รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2550 มีผล
บังคับใช้ และได้มาซึ่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญชุดใหม่ครบองค์คณะ ก็อาจกล่าวได้ว่าการพิพากษาคดี
ที่ส่งผลให้นายสมัคร สุนทรเวช อดีตนายกรัฐมนตรีขาดคุณสมบัติกระทั่งต้องพ้นจากตำแหน่งไป เป็นสิ่ง
ที่ทำให้สังคมเพิ่มความสนใจต่อบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญมากยิ่งขึ้น และ ณ ปัจจุบันยังคงมีคดีเกี่ยว
กับการวินิจฉัยยุบพรรคการเมืองที่ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งส่งเรื่องมาให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
ซึ่งหลายฝ่ายเชื่อกันว่า พรรคพลังประชาชน (พปช.) ที่ถูกมองเป็นพรรคสาขาหรือเป็นตัวแทนของพรรค
ไทยรักไทยดั้งเดิมนั้น มีแนวโน้มค่อนข้างสูงที่จะถูกตัดสินให้ยุบพรรค หากยึดมาตรฐานในการพิจารณา
ยุบพรรคไทยรักไทยที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้

ระบบตรวจสอบทางการเมืองที่เข้มแข็ง
แน่นอนว่าในทรรศนะของผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรืออยู่ในสถานะที่ต้องถูกตรวจสอบโดยองค์กรอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญในมาตรา 229-25438 เฉพาะอย่างยิ่ง คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และคณะ
กรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ (ปปช.) มี ผ ลให้ นั ก การเมื อ งจำนวนไม่ น้ อ ย
เกิดความระมัดระวังในการประพฤติปฎิบัติและให้ความเคารพยำเกรงต่อกฎหมายมากขึ้นอย่างเห็น
ได้ชัด เนื่องด้วยนักการเมืองจำนวนไม่น้อยต้องพ้นตำแหน่งหรือถูกเพิกถอนสิทธิทางการเมือง ซึ่งเป็น
ผลจากการกระทำความผิดที่บัญญัติไว้ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งก็ดี รวมทั้ง
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การกระทำผิดต่อการแสดงทรัพย์สินและหนี้สินต่างๆ ในกฎหมายของ ป.ป.ช. ได้ปรากฎเป็นที่ประจักษ์
หลายต่อหลายรายด้วยกัน
ทั้งนี้การตรวจสอบทางการเมืองที่เข้มแข็งอย่างเป็นทางการ อาทิ หน่วยงานองค์กรต่างๆ ที่
กล่าวถึงข้างต้นจะไม่สามารถสัมฤทธิผลได้หากปราศจากความร่วมมือหรือได้รับความไว้วางใจจาก
ประชาชนทุกภาคส่วน ความสำเร็จในวันนี้ของหน่วยงานไม่ว่าจะเป็น กกต. หรือ ป.ป.ช. ก็ดี พบว่า
ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนในการช่วยขับเคลื่อนและเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่บ้านเมืองอีกแรง
หนึ่ง ดังเช่นในกรณีของ ป.ป.ช. นอกจากการมี ป.ป.ท. หรือ คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตภาครัฐ เข้ามาเสริมงานปราบปรามการทุจริตของ ป.ป.ช. อยู่ในสังกัดกระทรวงยุติธรรมแล้ว
ยังมีองค์กรภาคประชาสังคมที่เรียกตนเองว่า ป.ป.ช. ภาคประชาชนเกิดขึ้น เป็นส่วนเสริมที่ทำให้
ศักยภาพในการตรวจสอบการประพฤติมิชอบของทั้งนักการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความเข้มข้น
และน่าจะมีผลในทางเพิ่มพูนศักยภาพต่อกลไกป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้อย่างเด่นชัด

บทส่งท้าย
จะเห็นได้ว่าความเปลี่ยนแปลงที่เป็นพัฒนาการภายหลังการรัฐประหาร 19 กันยายน มีส่วนใน
การสร้างเสริมความสามารถในการตรวจสอบทางการเมืองและทำให้การเมืองภาคประชาชนมีความ
เข้มแข็งอย่างยิ่ง ซึ่งเป็นสิ่งที่หลายฝ่ายให้การสนับสนุนและมุ่งหวังที่จะได้เห็นการเมืองสามารถดำเนินได้
หลากหลายนอกเหนือจากการถูกจำกัดวงแคบอยู่เพียงบุคคลที่ได้ชื่อว่าเป็นนักการเมืองในรัฐสภา
เท่านั้น
อย่างไรก็ตามการรัฐประหาร เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 ในภาพรวมต้องยอมรับว่าได้สร้าง
ผลกระทบต่อภาพลักษณ์ความต่อเนื่องของบรรยากาศความเป็นประชาธิปไตยและความเชื่อมั่นต่อ
การเมืองการปกครองของประเทศไทยในสายตาชาวโลกเป็นอย่างยิ่ง ความเสียหายในเชิงเศรษฐกิจเป็น
เพียงส่วนหนึ่งที่สามารถวัดเป็นมูลค่าได้ แต่ความเสียหายอันเปรียบเสมือนต้นทุนในการล้มล้างระบอบ
ความเชื่อที่เรียกกันว่า “ระบอบทักษิณ (Thaksinocracy)” ยังคงมีการถกเถียงกันอย่างกว้างขวางแม้ใน
ทุกวันนี้ว่า มีผลคุ้มค่าต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นในเวลาต่อๆ มาหรือไม่ ซึ่งแน่นอนว่าผู้ให้การสนับสนุน
ความคิดดังกล่าวย่อมเชื่อมั่นว่า หากปล่อยให้การบริหารภายใต้อดีตนายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร
ดำเนินต่อไป มูลค่าความเสียหายที่อาจไม่สามารถประเมินค่าได้อาจมีมากกว่านี้หลายเท่า ในขณะ
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เดียวกัน กลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วยกับวิธีการดังกล่าวนี้ ย่อมให้เหตุผลที่รับฟังได้ในอีกด้านหนึ่งว่า การ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองในความเชื่อที่วาดฝันถึงอัศวินม้าขาว (man on horse back) ในการเข้ามา
แก้ไขปัญหาได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ได้เคยสอนบทเรียนให้กับประเทศไทยและชาวไทยมาครั้งแล้ว
ครั้งเล่า ซึ่งหากภาคประชาชนในช่วงเวลาที่ผ่านมาไม่มีความเข้มแข็งและขาดศักยภาพในการเข้ามา
ทัดทานอำนาจของฝ่ายการเมืองและผู้นำทหารในอดีต ความเป็นประชาธิปไตยเช่นทุกวันนี้คงไม่อาจ
เกิดขึ้นได้โดยง่าย
ยิ่งกว่านั้นการรัฐประหารไม่มีหลักประกันใดๆ ว่า ในที่สุดผู้มีอำนาจจะมีความจริงใจหรือพร้อม
จะคืนอำนาจให้กับประชาชนได้เมื่อใด การตรวจสอบอำนาจรัฐในช่วงเวลารัฐประหารก็ไม่สามารถ
กระทำได้ เพราะสื่อมวลชนและการเคลื่อนไหวทางการเมืองใดๆ ย่อมจะถูกสั่งห้ามและถูกยับยั้ง
ด้วยมาตรการทางกฎหมายที่กำหนดโดยผู้มีอำนาจในขณะนั้น จึงจำเป็นที่ผู้อ่านจะต้องพิจารณาและ
วินิจฉัยด้วยตนเองว่า ผลพวงในทางบวกของการรัฐประหารกับมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการ
รัฐประหาร สิ่งใดจะให้ประโยชน์สูงสุดต่อประเทศและสังคมไทยมากกว่ากัน
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เป็นคดีแรก สั่งลงโทษจำคุกเฉพาะ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีเป็นเวลา 2 ปี เพราะ
ผิดกฎหมาย ป.ป.ช. ส่วนการซื้อที่ดินของคุณหญิงพจมาน ชินวัตร ถือว่าไม่ขัดกฎหมาย ไม่ต้องยึด
ค่าที่ดินกว่า 700 ล้านบาท. ที่มา: สำนักข่าวไทย 21 ตุลาคม 2551
20. เป็ น ไปตามบทบั ญ ญั ติ ม าตรา 20-25 ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย ฉบั บ ชั่ ว คราว
พุทธศักราช 2549
21. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราว พุทธศักราช 2549 ในมาตรา 29 วรรคหนึ่ง
กำหนดให้สภาร่างรัฐธรรมนูญจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ และพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อย
แปดสิบวันนับแต่วันเปิดประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ
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22. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราว พุทธศักราช 2549 ในมาตรา 29 วรรคสอง
23. นายกรัฐมนตรี สมัคร สุนทรเวช แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2551
24. มาตรา 309 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 บัญญัติไว้ว่า “บรรดาการใด
ที่ได้รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549 ว่าเป็นการ
ชอบด้วยกฎหมายและรัฐธรรมนูญ รวมทั้งการกระทำที่เกี่ยวเนื่องกับกรณีดังกล่าวไม่ว่าก่อนหรือ
หลังวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ให้ถือว่าการนั้นและการกระทำนั้นชอบด้วยรัฐธรรมนูญนี้”
25. ที่มา: เอกสารเรื่อง “ระบอบทักษิณ” โดย แก้วสรร อติโพธิ และคณะ
26. รัฐบาลประกาศยกเลิกภาวะฉุกเฉินในวันที่ 14 กันยายน 2551 ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน
ฉบับวันที่ 15 กันยายน 2551
27. ปรากฏอยู่ในมาตรา 265-269 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 โดย
เฉพาะในมาตรา 267 ที่ว่า “... จะดำรงตำแหน่งใดในห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือองค์การที่ดำเนิน
ธุรกิจโดยมุ่งหาผลกำไรหรือรายได้มาแบ่งกัน หรือเป็นลูกจ้างของบุคคลใดก็มิได้ด้วย”
28. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 63 “บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการ
ชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ การจำกัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทำมิได้ เว้นแต่โดย
อาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะในกรณีการชุมนุมสาธารณะ และเพื่อคุ้มครอง
ความสะดวกของประชาชนที่จะใช้ที่สาธารณะ หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในระหว่างเวลาที่
ประเทศอยู่ในภาวะสงคราม หรือในระหว่างเวลาที่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือประกาศใช้
กฎอัยการศึก”
29. ที่มา: เว้ปไซต์สภาพัฒนาการเมือง www.pdc.go.th
30. นับแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2549 – 6 ตุลาคม 2551 คณะกรรมการ ปปช. ได้มีการดำเนินการเรื่อง
การกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทุจริตต่อหน้าที่ กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ รวมทั่ง
ได้มีมติชี้มูลความผิดทางวินัย ทางอาญา และร่ำรวยผิดปกติจำนวน 131 เรื่อง อาทิ กรณีการ
กล่าวหานายวัฒนา อัศวเหม กับพวกใช้อำนาจหน้าที่ในขณะเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
มหาดไทย บังคับ ข่มขืนใจหรือจูงใจให้ราษฎรขายที่ดิน ตำบล คลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัด
สมุทรปราการ ให้โดยมิชอบ (ที่มา: เอกสารผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในรอบ 2 ปี
(6 ตุลาคม 2549 – 6 ตุลาคม 2551) สำนักงาน ป.ป.ช.ตุลาคม 2551
31. ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสด วันที่ 1 กันยายน 2551
32. เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2551 ตัวแทนกองทัพทุกเหล่าทัพและผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ประกอบด้วย พล.อ..ทรงกิตติ จักกาบาตร์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พลเรือเอก กำธร พุ่มหิรัญ
ผู้บัญชาการทหารเรือ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา ผู้บัญชาการทหารบก พล.อ.อ.อิทธพร ศุภวงศ์
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33.
34.

35.
36.

37.

38.

ผู้บัญชาการทหารอากาศ และ พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้ร่วม
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีช่อง 3 ก่อให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ถึงท่าทีของกองทัพในการ
เข้ า มากดดั น ให้ รั ฐ บาลนายสมชาย วงศ์ ส วั ส ดื รั บ ผิ ด ชอบต่ อ เหตุ ก ารณ์ ค วามรุ น แรงเมื่ อ วั น ที่
7 ตุลาคม 2551 บริเวณหน้ารัฐสภา
เป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา 237 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร พุทธศักราช 2550
เห็นได้ชัดเจนว่าในการร่วมกันสรรหานายกรัฐมนตรีคนใหม่แทนที่นายสมัคร สุนทรเวช ซึ่งพ้นจาก
ตำแหน่งไปนั้น ทั้งพรรคร่วมรัฐบาลและแกนนำพรรคร่วมรัฐบาล คือ พรรคพลังประชาชน ได้
สนับสนุนให้ นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ ซึ่งมีศักดิ์เป็นน้องเขยของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร เข้ามาดำรง
ตำแหน่ง นอกจากนั้นรายชื่อรัฐมนตรีร่วมคณะก็ชัดเจนว่ายังเป็นการจัดสรรตามสัดส่วนจำนวน สส.
ในพรรคแต่ละพรรค ที่เรียกกันว่า “ระบบโควตา” มากกว่าการพิจารณาถึงความรู้ความสามารถ
ของแต่ละบุคคลเป็นสำคัญ
คอลัมน์ “กล้าได้กล้าเสีย” หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 11 มีนาคม 2551
คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญลงมติเอกฉันท์ว่า นายสมัคร มีความผิดตาม มาตรา 267 และ
มาตรา 182 วรรคหนึ่ง (7) จึงวินิจฉัยว่าผู้ถูกร้องสิ้นสุดความเป็นรัฐมนตรีของนายกฯ เฉพาะตัว
และเมื่อความเป็นรัฐมนตรีของนายกฯ สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 182 จึงเป็นเหตุให้
รัฐมนตรีทั้งคณะพ้นจากตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญมาตรา 180 วรรค 1 (1) แต่ด้วยความเป็น
รัฐมนตรีของนายกฯ เป็นการสิ้นสุดลงเฉพาะตัวทำให้รัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีที่เหลือยังอยู่ใน
ตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ารัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญมาตรา
181 ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 10 กันยายน 2551
ในมาตรา 216 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ความตอนหนึ่งว่า “ ... คำ
วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นเด็ดขาด มีผลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และองค์กรอื่น
ของรัฐ”
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2550 ประกอบด้วย คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจ
การแผ่นดิน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และ คณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน ปรากฎในหมวด 11 องค์กรตามรัฐธรรมนูญ ส่วนที่ 1 องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
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“รายงานสถานการณ์
การปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดในประเทศไทย”
โดย ศูนย์พัฒนาข้อมูลกระบวนการยุติธรรม
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“รายงานสถานการณ์
การปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดในประเทศไทย”
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โดย ศูนย์พัฒนาข้อมูลกระบวนการยุติธรรม
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îĆÖēìþúšîđøČĂîÝĞćĀøČĂìĆèæÿëćîǰýĎî÷ŤóĆçîć×šĂöĎúÖøąïüîÖćø÷čêĉíøøöĕéšđĀĘîÙüćöÿĞćÙĆâ×ĂÜÖćøøüïøüö
×šĂöĎúđóČęĂüĉđÙøćąĀŤĔĀšđĀĘîëċÜÿõćóðŦâĀćÖćøðäĉïĆêĉêŠĂñĎšÖøąìĞćÙüćöñĉéĔîðŦÝÝčïĆîǰÝċÜĕéšÝĆéìĞć×šĂöĎúøć÷Üćî
ÿëćîÖćøèŤÖćøðäĉïĆêĉêŠĂñĎšÖøąìĞćñĉéĔîðøąđìýĕì÷×ċĚîēé÷ĕéšìĞćÖćøüĉđÙøćąĀŤÿëĉêĉÙéĊ×šĂöĎúÖćøÖĞćĀîéēìþ×ĂÜ
ñĎšÖøąìĞćÙüćöñĉéđóČęĂìøćïëċÜðøĉöćèñĎšêšĂÜ×ĆÜìĊęđ×šćÿĎŠÿëćîÙčö×ĆÜǰĒúą×šĂöĎúÿëĉêĉÿĞćÙĆâ×ĂÜĀîŠü÷ÜćîìĊęöĊĀîšćìĊęǰǰǰ
ĔîÖćøïĞćïĆéôŚŪîôĎĒúąðäĉïĆêĉêŠĂñĎšÖøąìĞćñĉéǰĂĆîĕéšĒÖŠǰÖøöóĉîĉÝĒúąÙčšöÙøĂÜđéĘÖĒúąđ÷ćßîǰÖøöøćßìĆèæŤǰĒúą
ÖøöÙčöðøąóùêĉǰđóČęĂìøćïëċÜÿëćîÖćøèŤÿĞćÙĆâĔîÖćøðäĉïĆêĉêŠĂñĎšÖøąìĞćñĉéìĊęÙüøĔĀšÙüćöÿîĔÝǰ
ǰ
ĔîÖćøüĉđÙøćąĀŤÿëćîÖćøèŤÖćøðäĉïĆêĉêŠĂñĎšÖøąìĞćñĉéĔîðøąđìýĕì÷ĕéšöĊÖćøüĉđÙøćąĀŤÿëĉêĉ×šĂöĎúĒúą
ÜćîüĉÝĆ÷ìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜÖĆïÖćøðäĉïĆêĉêŠĂñĎšÖøąìĞćñĉéĔîßŠüÜìĊęñŠćîöćǰÝćÖÖćøøüïøüöĒúąüĉđÙøćąĀŤ×šĂöĎúđÖĊę÷üÖĆï
ñĎšÖøąìĞćñĉéĔîÖøąïüîÖćø÷čêĉíøøöĕì÷éĆÜÖúŠćüǰðøćÖäñúéĆÜîĊĚǰ
ǰ
37
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õćóøüöñĎšÖøąìĞćÙüćöñĉéìĊęđ×šćÿĎŠÖøąïüîÖćø÷čêĉíøøö
ǰ
ýĎî÷ŤóĆçîć×šĂöĎúÖøąïüîÖćø÷čêĉíøøöĕéšìĞćÖćøøüïøüöĒúąüĉđÙøćąĀŤÿëĉêĉÙéĊìĊęđ×šćÿĎŠÖćøóĉÝćøèćÙéĊǰǰ
×ĂÜýćúúŠćÿčéĔîßŠüÜǰǰðŘìĊęñŠćîöćǰøąĀüŠćÜðŘǰóý-ǰÝćÖøć÷ÜćîÿëĉêĉÙéĊýćú÷čêĉíøøöìĆęüøćßĂćèćÝĆÖø
×ĂÜÿĞćîĆÖÜćîýćú÷čêĉíøøöǰóïüŠćÙéĊìĊę×ċĚîÿĎŠýćúìĆĚÜĀöéĔîßŠüÜÿćöðŘìĊęñŠćîöćöĊÖćøêĆéÿĉîúÜēìþñĎšÖøąìĞćñĉéđÞúĊę÷ǰ
 ǰÙîêŠĂðŘǰēé÷öĊĒîüēîšöìĊęÝąöĊñĎšÖøąìĞćñĉéìĊęëĎÖýćúêĆéÿĉîúÜēìþöćÖ×ċĚîìčÖðŘǰēé÷đÞóćąĂ÷ŠćÜ÷ĉęÜēìþÝĞćÙčÖ
ĒúąøĂÖćøúÜēìþǰǰ
ĔîðŘǰ óýǰöĊÿëĉêĉÝĞćđú÷ìĊęýćúóĉóćÖþćêĆéÿĉîúÜēìþđóĉęö×ċĚîđðŨîǰ ǰÙîǰđóĉęö×ċĚîÝćÖđéĉöǰǰǰǰǰǰ
ĔîðŘǰóýǰàċęÜöĊÝĞćîüîđóĊ÷Üǰ ǰÙîǰēé÷đðŨîÝĞćîüîìĊęđóĉęö×ċĚîöćÖëċÜǰ ǰÙîǰĀøČĂÖúŠćüĕéšüŠćĔîßŠüÜ
øą÷ąđüúćđóĊ÷ÜĒÙŠÿĂÜðŘöĊÝĞćđú÷ìĊęýćúóĉóćÖþćêĆéÿĉîúÜēìþđóĉęö×ċĚîëċÜøšĂ÷úąǰǰǰ
ÿŠüîĔĀâŠĒúšüðøąđõìÖćøÖĞćĀîéēìþìĊęđóĉęöÿĎÜ×ċĚîđðŨîēìþÝĞćÙčÖĒúąøĂÖćøúÜēìþǰēé÷ĔîðŘǰóýǰǰǰǰ
öĊÿëĉêĉÝĞćđú÷ìĊęýćúóĉóćÖþćêĆéÿĉîúÜēìþÝĞćÙčÖđóĉęö×ċĚîđðŨîǰ ǰÙîǰđóĉęö×ċĚîÝćÖđéĉöĔîðŘǰóýǰàċęÜöĊ
ÝĞćîüîđóĊ÷Üǰ ǰÙîǰēé÷đðŨîÝĞćîüîđóĉęö×ċĚîìĊęöćÖëċÜǰ ǰÙîǰĀøČĂđóĊ÷ÜĔîßŠüÜđüúćđóĊ÷ÜÿĂÜðŘöĊÝĞćđú÷ìĊę
ëĎÖóĉóćÖþćúÜēìþÝĞćÙčÖđóĉęööćÖ×ċĚîøšĂ÷úąǰǰĔîÿŠü î×ĂÜÙéĊìĊęýćúóĉó ćÖþćêĆéÿĉîøĂÖćøúÜēìþǰĔîðŘǰǰǰǰǰ
óýǰöĊ ÿ ëĉ êĉ ÝĞ ćđú÷ìĊę ý ćúóĉ ó ćÖþćêĆé ÿĉ î øĂÖćøúÜēìþđóĉę ö ×ċĚ îđðŨ î ǰ ǰÙîǰđóĉę ö×ċĚ î ÝćÖđéĉö ĔîðŘǰǰǰǰǰǰǰ
óýǰàċęÜöĊÝĞćîüîđóĊ÷Üǰ ǰÙîǰēé÷đðŨîÝĞćîüîđóĉęö×ċĚîìĊęöćÖëċÜǰ ǰÙîǰĀøČĂĔîßŠüÜđüúćđóĊ÷ÜÿĂÜðŘ
öĊÝĞćđú÷ìĊęëĎÖóĉóćÖþćøĂÖćøúÜēìþđóĉęööćÖ×ċĚîøšĂ÷úąǰǰ×šĂöĎúéĆÜÖúŠćüĕéšĒÿéÜĔĀšđĀĘî Ă÷ŠćÜßĆéđÝîüŠć
ñĎšÖøąìĞćñĉéìĊęđ×šćÿĎŠÖøąïüîÖćøóĆçîćóùêĉîĉÿĆ÷ĒÖšĕ×ïĞćïĆéôŚŪîôĎÖćøÖøąìĞćñĉéĔîđøČĂîÝĞćĔîÙüćöøĆïñĉéßĂï×ĂÜ
ÖøöøćßìĆèæŤĒúąñĎšëĎÖÙčöÙüćöðøąóùêĉĔîÙüćöøĆïñĉéßĂï×ĂÜÖøöÙčöðøąóùêĉÖĞćúĆÜđóĉęöÿĎÜ×ċĚîöćÖĂ÷ŠćÜøüéđøĘüǰ
ÖĞćúĆÜđðŨîðŦâĀćìĊęđðŨî×šĂüĉêÖÖĆÜüú×ĂÜÿĂÜĀîŠü÷ÜćîéšćîÖćøóĆçîćóùêĉîĉÿĆ÷đÖĊę÷üÖĆïõćøąÜćîìĊęđóĉęöÿĎÜđÖĉîÖĞćúĆÜ
ìĊęĂćÝđÖĉî×ĊéÙüćöÿćöćøëĔîÖćøøĂÜøĆï×ĂÜĀîŠü÷ÜćîĔîĂîćÙêĂĆîĔÖúšǰ (øć÷úąđĂĊ÷éðøćÖäêćöêćøćÜìĊęǰ  ǰǰ
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êćøćÜìĊęǰ:ǰÿëĉêĉÝĞćîüîÝĞćđú÷ìĊęýćúßĆĚîêšîìĆęüøćßĂćèćÝĆÖøêĆéÿĉîúÜēìþǰÝĞćĒîÖêćöÖćøÖĞćĀîéēìþ
ðŘǰóý
øüö
2555
2556
ðøąĀćøßĊüĉê
ǰ
ǰ
ǰ
ǰ
ÝĞćÙčÖ
 ǰ
 ǰ
 ǰ  ǰ
ðøĆï
 ǰ
 ǰ
 ǰ  ǰ
ÖĆÖ×ĆÜ
 ǰ
 ǰ
 ǰ
 ǰ
øĉïìøĆó÷Ť
ǰ
ǰ
ǰ
 ǰ
øĂÖćøúÜēìþ
 ǰ
 ǰ
 ǰ  ǰ
ĂČęîė
 ǰ
 ǰ
 ǰ
 ǰ
øüö
 ǰ
 ǰ
 ǰ   ǰ
ìĊęöćǰǰøć÷ÜćîÿëĉêĉÙéĊýćú÷čêĉíøøöìĆęüøćßĂćèćÝĆÖøǰðøąÝĞćðŘǰóýǰ–ǰóýǰ
ðøąđõì×ĂÜÖćøÖĞćĀîéēìþ

2554

đÞúĊę÷
ǰ
 ǰ
 ǰ
 ǰ
ǰ
 ǰ
 ǰ
 ǰ

øšĂ÷úą
ǰ
ǰ
ǰ
ǰ
ǰ
ǰ
ǰ
ǰ

øć÷ÜćîÞïĆïîĊĚ÷ĆÜĕéšöĊÖćøüĉđÙøćąĀŤÿëĉêĉÝĞćđú÷ìĊęđðŨîđéĘÖĒúąđ÷ćüßîìĊęëĎÖýćúóĉÝćøèćóĉóćÖþćúÜēìþǰǰǰ
ĔîìĞćîĂÜđéĊ÷üÖĆïñĎšÖøąìĞćñĉéìĊęđðŨîñĎšĔĀâŠǰÝćÖÿëĉêĉÙéĊ×ĂÜýćúđ÷ćüßîĒúąÙøĂïÙøĆüìĆęüøćßĂćèćÝĆÖøĔîßŠüÜǰǰðŘǰǰǰǰ
ìĊęñŠćîöćøąĀüŠćÜǰóý-ǰóïüŠćēé÷đÞúĊę÷ĒúšüÝąöĊÝĞćđú÷ìĊęđðŨîđéĘÖĒúąđ÷ćüßîëĎÖóĉóćÖþćêĆéÿĉîúÜēìþǰ
 ǰÙîêŠĂðŘàċęÜÿćöćøëĒ÷ÖÝĞćîüîÝĞćđú÷êćöðøąđõìÖćøÖĞćĀîéēìþǰĕéšéĆÜîĊĚǰ
ǰ
êćøćÜìĊęǰ2:ǰÝĞćîüîÝĞćđú÷ìĊęýćúđ÷ćüßîĒúąÙøĂïÙøĆüêĆéÿĉîúÜēìþĔîÙéĊĂćâćǰÝĞćĒîÖêćöðøąđõìÖćøÖĞćĀîéēìþǰ
ǰÝĞćÙčÖ

2554
356

ÝĞćîüîÝĞćđú÷
2555
572

2556
473

ǰðøĆïǰ

2,

 

 

x ðøĆïĂ÷ŠćÜđéĊ÷üǰ

 ǰ

 ǰ

 ǰ

x ÿŠÜêĆüĕðÙüïÙčöđóČęĂòřÖĂïøöĒìîÙŠćðøĆïǰ

ǰ

ǰ

ǰ

x ìĞćÜćîïøĉÖćøÿĆÜÙöĒìîÙŠćðøĆïǰ

ǰ

ǰ

ǰ

ǰìĆĚÜÝĞćìĆĚÜðøĆï

,950

 

 

ǰøĉïìøĆó÷Ťÿĉî

74

27

22

,

 

 

ðøąđõìÖćøÖĞćĀîéēìþ

ǰøĂÖćøÖĞćĀîéēìþĀøČĂøĂÖćøúÜēìþ
ĒúąÖĞćĀîéđÜČęĂîĕ×ǰÙčöðøąóùêĉǰ ðĂö56)

39

đÞúĊę÷
467
øšĂ÷úąǰ)
2,263
øšĂ÷úąǰ
 ǰ
øšĂ÷úąǰ ǰ
ǰ
øšĂ÷úąǰ ǰ
ǰ
øšĂ÷úąǰ ǰ
 
øšĂ÷úąǰ

øšĂ÷úąǰ
 
øšĂ÷úąǰ
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2554
6,025

ÝĞćîüîÝĞćđú÷
2555
4,660

2556
 

796

695

752

43



70

6,409

4,653

 

x üŠćÖúŠćüêĆÖđêČĂîǰ

 ǰ

ǰ

 ǰ

x üćÜ×šĂÖĞćĀîéïĉéćöćøéćǰ

 ǰ

ǰ

ǰ

x öĂïđéĘÖĔĀšĒÖŠïĉéćöćøéćñĎšðÖÙøĂÜǰēé÷öĊ
đÜČęĂîĕ×Ùčöðøąóùêĉǰ
x öĂïđéĘÖĔĀšĒÖŠïčÙÙúĀøČĂĂÜÙŤÖøǰ

 ǰ

 ǰ

 ǰ

ǰ

ǰ

ǰ

x ÿŠÜđéĘÖĕð÷ĆÜēøÜđøĊ÷îÿëćîòřÖĒúąĂïøöǰ

ǰ

ǰ

ǰ

,926

 

 

,905

 

32,567

ðøąđõìÖćøÖĞćĀîéēìþ
ǰđðúĊę÷îēìþÝĞćÙčÖĀøČĂüĉíĊÖćøđóČęĂÙüćöðúĂéõĆ÷
đðŨîÖćøÿŠÜêĆüđéĘÖ
ĀøČĂđ÷ćüßîĕðÙüïÙčöđóČęĂòřÖĂïøöǰ ö 
ǰđðúĊę÷îēìþðøĆïđðŨîÖćøÙčöðøąóùêĉēé÷ÖĞćĀîé
đÜČęĂîĕ× (ö 
ǰĔĀšÿŠÜêĆüĕðđøČĂîÝĞćĀúĆÜÝćÖĂć÷čÙøïǰ24 ðŘǰ
ïøĉïĎøèŤǰêćöǰö üøøÙÿĂÜ
ǰüĉíĊÖćøÿĞćĀøĆïđéĘÖêćöǰðĂö74

ǰĂČęîė
øüö
ǰ

đÞúĊę÷
5,595
øšĂ÷úąǰ

øšĂ÷úąǰ
79
øšĂ÷úąǰ
 
øšĂ÷úąǰ
 ǰ
øšĂ÷úąǰ ǰ
ǰ
øšĂ÷úąǰ ǰ
 ǰ
øšĂ÷úąǰ ǰ
ǰ
øšĂ÷úąǰ ǰ
ǰ
øšĂ÷úąǰ ǰ
 
øšĂ÷úąǰ
 
(øšĂ÷úąǰ)

ìĊęöćǰǰøć÷ÜćîÿëĉêÙĉ éĊýćú÷čêĉíøøöǰðøąÝĞćðŘǰóýǰ–ǰóýǰ

ǰ
ÝćÖÿëĉêĉÙéĊĒÿéÜÝĞćîüîÝĞćđú÷ìĊęýćúßĆĚîêšîêĆéÿĉîúÜēìþìĆęüøćßĂćèćÝĆÖøðøąÝĞćðŘǰóý–ǰ
óïüŠćñĎšÖøąìĞćñĉéìĊęđðŨîđéĘÖĒúąđ÷ćüßîÿŠü îĔĀâŠĒúšü ÝąĕéšøĆïÖćøóĉóćÖþćúÜēìþĔîúĆÖþèą×ĂÜÖćøðäĉïĆêĉǰǰǰǰǰǰǰ
êŠĂñĎšÖøąìĞćñĉéēé÷ĕöŠĔßšÿëćîìĊęÙčö×ĆÜǰ(Non-DVTUPEJBMǰTFOUFODF ǰǰ
ÝćÖ×šĂöĎúēé÷đÞúĊę÷ǰǰðŘǰ÷šĂîĀúĆÜóïüŠćöĊñĎšÖøąìĞćñĉéìĊęđðŨîđéĘÖĒúąđ÷ćüßîìĊęëĎÖóĉóćÖþćĔĀšúÜēìþÝĞćÙčÖ
đÞúĊę÷ǰǰÙîêŠĂðŘǰ ÙĉéđðŨîøšĂ÷úąǰǰ×ĂÜđéĘÖĒúąđ÷ćüßîìĊęëĎÖóĉóćÖþćüŠćöĊÙüćöñĉéìĆĚÜĀöé ǰëĎÖóĉóćÖþćĔĀš
úÜēìþìĆĚÜÝĞćÙčÖĒúąđÿĊ÷ÙŠćðøĆïǰ ìĆĚÜÝĞćìĆĚÜðøĆï ǰđÞúĊę÷ǰǰÙîêŠĂðŘǰ ÙĉéđðŨîøšĂ÷úąǰǰ×ĂÜđéĘÖĒúąđ÷ćüßîìĊęëĎÖ
óĉóćÖþćüŠćöĊÙüćöñĉéìĆĚÜĀöé ǰëĎÖÿŠÜêĆüđ×šćĕðøĆïÖćøĂïøöĔîýĎî÷ŤòřÖĂïøöđéĘÖĒúąđ÷ćüßîìĊęđðŨîÿëćîìĊęÙüïÙčöǰ
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×ĂÜøĆåđÞúĊę÷ǰ ǰÙîêŠĂðŘǰ ÙĉéđðŨîøšĂ÷úąǰǰ×ĂÜđéĘÖĒúąđ÷ćüßîìĊęëĎÖóĉóćÖþćüŠćöĊÙüćöñĉéìĆĚÜĀöé ǰëĎÖÿŠÜ
êĆüĕðøĆïÖćøĂïøö÷ĆÜēøÜđøĊ÷îĒúąÿëćîòřÖĂïøöêćöüĉíĊÖćøÿĞćĀøĆïđéĘÖêćöðøąöüúÖãĀöć÷Ăćâćöćêøćǰǰ
đÞúĊę÷ǰǰÙîêŠĂðŘǰ ÙĉéđðŨîøšĂ÷úąǰǰ×ĂÜđéĘÖĒúąđ÷ćüßîìĊęëĎÖóĉóćÖþćüŠćöĊÙüćöñĉéìĆĚÜĀöé ǰëĎÖÿŠÜêĆüĔĀšǰǰǰ
đ×šćøĆïÖćøòřÖĂïøöĒìîÙŠćðøĆïǰ đðŨîÖøèĊĕöŠöĊđÜĉîßĞćøąÙŠćðøĆï ǰđÞúĊę÷ǰǰÙîêŠĂðŘǰ ÙĉéđðŨîøšĂ÷úąǰǰ×ĂÜđéĘÖ
Ēúąđ÷ćüßîìĊęëĎÖóĉóćÖþćüŠćöĊÙüćöñĉéìĆĚÜĀöé ǰøüöĒúšüđðŨîÖøèĊìĊęÖćøðäĉïĆêĉêŠĂñĎšÖøąìĞćñĉéēé÷ĔßšÿëćîìĊęÙčö×ĆÜǰ
($VTUPEJBMǰTFOUFODF ǰđÞúĊę÷ǰ ǰÙîêŠĂðŘǰĀøČĂđóĊ÷ÜðøąöćèǰǰĔîǰǰ×ĂÜñĎšÖøąìĞćñĉéìĊęđðŨîđéĘÖĒúąđ÷ćüßîìĊę
ëĎÖêĆ éÿĉî üŠć öĊÙüćöñĉéìĆĚ ÜĀöéǰ øš Ă÷úąǰ ǰîĂÖđĀîČ ĂÝćÖîĊĚ đðŨî ñĎšÖøąìĞ ćñĉé ìĊęý ćúóĉ óćÖþćêĆé ÿĉî ĔĀšĔ ßš
öćêøÖćøóĉđýþÿĞćĀøĆïđéĘÖĒúąđ÷ćüßîĀøČĂÖćøðäĉïĆêĉêŠĂñĎšÖøąìĞćñĉéēé÷ĕöŠĔßšÿëćîìĊę Ùčö×ĆÜǰ Non-DVTUPEJBMǰ
TFOUFODF ǰēé÷ÿŠüîĔĀâŠĒúšüđðŨîÖćøÖĞćĀîéēìþøĂÖćøúÜēìþĀøČĂÙčöðøąóùêĉàċęÜöĊÝĞćîüîđÞúĊę÷ǰǰðŘǰ ǰÙî
êŠĂðŘǰĀøČĂÙĉéđðŨîøšĂ÷úąǰǰ×ĂÜđéĘÖĒúąđ÷ćüßîìĊęëĎÖóĉóćÖþćüŠćöĊÙüćöñĉéìĆĚÜĀöéǰ
ĒñîõĎöĉìĊęǰ: ÝĞćîüîÝĞćđú÷ìĊęýćúđ÷ćüßîĒúąÙøĂïÙøĆüêĆéÿĉîúÜēìþĔîÙéĊĂćâćǰÝĞćĒîÖøć÷ðŘǰêĆĚÜĒêŠǰǰ
óý-óýǰ
ǰ
ǰ
ǰ
ǰ
ǰ

2 ǰ

 ǰ

 ǰ
ǰ
ǰ
 ǰ

ǰ

 ǰ

 ǰ

üĉíĊÖćøÿĞćĀøĆïđéĘÖǰêćöǰðĂöǰ

 ǰ

ǰ
ǰ

ĔĀšÿŠÜêĆüĕðđøČĂîÝĞćĀúĆÜÝćÖĂć÷čÙøïǰǰðŘǰïøĉïĎøèŤǰ
êćöǰöǰüøøÙÿĂÜǰ
đðúĊę÷îēìþðøĆïđðŨîÖćøÙčöðøąóùêĉēé÷ÖĞćĀîé
đÜČęĂîĕ×ǰ(ö(2 ǰ
ĀøČĂđ÷ćüßîĕðÙüïÙčöđóČęĂòřÖĂïøöǰ(ö( ǰ

ǰ
ǰ

 ǰ

 ǰ

đðúĊę÷îēìþÝĞćÙčÖĀøČĂüĉíÖĊ ćøđóČęĂÙüćöðúĂéõĆ÷đðŨî
ÖćøÿŠÜêĆüđéĘÖǰ
ĒúąÖĞćĀîéđÜČęĂîĕ×ǰÙčöðøąóùêĉǰ(ðĂö ǰ

ǰ
ǰ

 ǰ

 ǰ

 ǰ

øĂÖćøÖĞćĀîéēìþĀøČĂøĂÖćøúÜēìþǰ
øĉïìøĆó÷Ťÿĉîǰ

ǰ
ǰ

ǰ
 ǰ

ǰ

2 ǰ
ǰ


ǰ

ĂČęîėǰ

22ǰ
 ǰ

ǰ
 ǰ
 ǰ
ǰ


2 ǰ
ǰ


ìĆĚÜÝĞćìĆĚÜðøĆïǰ
ðøĆïǰ
ÝĞćÙčÖǰ

ìĊęöćǰǰøć÷ÜćîÿëĉêÙĉ éĊýćú÷čêĉíøøöǰðøąÝĞćðŘǰóýǰ–ǰóýǰ
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ǰ
đðŨîìĊęîŠćÿĆÜđÖêüŠćÝćÖ×šĂöĎúñĎšÖøąìĞćñĉéìĊęđðŨîđéĘÖĒúąđ÷ćßîìĊęëĎÖýćúêĆéÿĉîüŠćöĊÙüćöñĉéìĆĚÜĀöéĔîðŘǰǰǰ
óýǰöĊÝĞćîüîîšĂ÷úÜÖüŠćðŘĂČęîėǰĂ÷ŠćÜđĀĘîĕéšßĆéǰàċęÜĂćÝđðŨîñúÿČïđîČęĂÜöćÝćÖÖćøðøąÖćýĔßšóøąøćßïĆââĆêĉ
ýćúđ÷ćüßîĒúąÙøĂïÙøĆüĒúąüĉíĊóĉÝćøèćÙéĊđ÷ćüßîĒúąÙøĂïÙøĆüǰóýǰàċęÜđøĉęööĊñúïĆÜÙĆïĔßšêĆĚÜĒêŠüĆîìĊęǰǰǰ
ǰóùþõćÙöǰǰđðŨîêšîöćǰēé÷ÖãĀöć÷éĆÜÖúŠćüöĊÖćøÖĞćĀîéöćêøÖćøêŠćÜėǰđóČęĂÙčšöÙøĂÜđéĘÖĒúąđ÷ćüßîǰ
ìĊęêÖđðŨîñĎšđÿĊ÷Āć÷ĀøČĂêÖđðŨîñĎšêšĂÜĀćüŠćÖøąìĞćñĉéìćÜĂćâćǰēé÷öĊ×šĂÖĞćĀîéĔĀšÙüćöÙčšöÙøĂÜđéĘÖĒúąđ÷ćüßî
ĕöŠĔĀšĕéšøĆïÖćøðäĉïĆêĉéšü÷ÙüćöøčîĒøÜĒúąÖćøðäĉïĆêĉĂĆîĕöŠđðŨîíøøöĔîøąĀüŠćÜëĎÖéĞćđîĉîÙéĊĔîÖøąïüîÖćø
÷čêĉíøøöđóĉęö×ċĚîÝćÖđéĉöĀúć÷ðøąÖćøĕöŠüŠćÝąđðŨîÖćøĀšćööĉĔĀšĔßšđÙøČęĂÜóĆîíîćÖćøĒÖŠđéĘÖǰĀšćööĉĔĀšëćöÙĞćĔĀšÖćøǰ
ñĎšëĎÖÝĆïàċęÜđðŨîđéĘÖĒúąđ÷ćüßîǰĒúąĔĀšóîĆÖÜćîÿĂïÿüîîĞćêĆüđéĘÖĀøČĂđ÷ćüßîĕðýćúđóČęĂêøüÝÿĂïÖćøÝĆïÖčö
ìĆîìĊõć÷Ĕîđüúć÷ĊęÿĉïÿĊęßĆęüēöÜǰđðŨîêšîǰàċęÜ×šĂÖĞćĀîééĆÜÖúŠćüĂćÝÿŠÜñúĔĀšđÖĉéÙüćöĕöŠöĆęîĔÝĔîÖćøðäĉïĆêĉ×ĂÜ
óîĆÖÜćîđÝšćĀîšćìĊęÝîìĞćĔĀšñúÖćøÝĆïÖčöÖćøÖøąìĞćñĉéìĊęñĎšÖøąìĞćñĉéđðŨîđéĘÖĒúąđ÷ćüßîúéÝĞćîüîúÜĂ÷ŠćÜđĀĘîǰǰ
ĕéšßĆéĔîøą÷ąĒøÖìĊęÖãĀöć÷éĆÜÖúŠćüöĊñúïĆÜÙĆïĔßšǰĂ÷ŠćÜĕøÖĘéĊÿëĉêĉÙĞćóĉóćÖþćÙéĊđéĘÖĒúąđ÷ćüßîĔîðŘǰóýǰ
ĕéšĒÿéÜĔĀšđĀĘîüŠćÝĞćîüîñĎšÖøąìĞćñĉéìĊęđðŨîđéĘÖĒúąđ÷ćüßîìĊęëĎÖêĆéÿĉîüŠćöĊÙüćöñĉéÖúĆïđóĉęö×ċĚîöćĔîøąéĆïĔÖúšđÙĊ÷Ü
×ĂÜđéĉöǰ
ǰ
ÝĞćîüîñĎšÖøąìĞćñĉéìĊęđðŨîđéĘÖĒúąđ÷ćüßîìĊęđ×šćÿĎŠøąïïÜćîóĆçîćóùêĉîĉÿĆ÷ĕöŠĕéšđóĉęöÝĞćîüîÿĎÜ×ċĚîöćÖîĆÖǰ
àċęÜĒêÖêŠćÜÖĆïÝĞćîüîñĎšÖøąìĞćñĉéìĊęëĎÖêĆéÿĉîúÜēìþÝĞćÙčÖđ×šćÿĎŠđøČĂîÝĞćǰĒúąñĎšÖøąìĞćñĉéìĊęëĎÖêĆéÿĉîĔĀšÙčöðøąóùêĉǰǰ
ìĊęÖĞćúĆÜđóĉęöÿĎÜ×ċĚîöćÖĂ÷ŠćÜøüéđøĘüÝîÖĞćúĆÜđðŨîìĊęüĉêÖÖĆÜüú×ĂÜĀîŠü÷ÜćîóĆçîćóùêĉîĉÿĆ÷ëċÜüĉÖùêĉõćøąÜćîǰ
ǰ
øć÷ÜćîÞïĆ ï îĊĚ ĕ éš ó ÷ć÷ćöĒ÷ÖìĞ ć Öćøüĉ đ ÙøćąĀŤ úĆ Ö þèąðøąđõìÖćøÖĞ ć ĀîéēìþĒ÷ÖđðŨ î úĆ Ö þèąǰǰǰǰǰǰǰ
åćîÙüćöñĉéđóČęĂìøćïëċÜĒîüēîšöÖćøóĉóćÖþćúÜēìþĔîÙüćöñĉéĒêŠúąðøąđõìǰĂ÷ŠćÜĕøÖĘéĊĔîðŦÝÝčïĆîøąïïÖćø
øć÷ÜćîñúÙĞćóĉóćÖþćöĊÖćøøüïøüöÿëĉêĉðøąđõìÖćøÖĞćĀîéēìþ×ĂÜñĎšÖøąìĞćñĉéĔîõćóøüöđìŠćîĆĚîĕöŠöĊÖćøǰǰǰ
Ē÷ÖðøąđõìÖćøÖĞćĀîéēìþđðŨîøć÷×šĂĀćĀøČĂúĆÖþèąåćîÙüćöñĉéĒêŠĂ÷ŠćÜĔéǰ
îĂÖÝćÖîĊĚìćÜýĎî÷ŤóĆçîć×šĂöĎúÖøąïüîÖćø÷čêĉíøøö÷ĆÜĕéšøüïøüöÿëĉêĉñĎšÖøąìĞćñĉéàċęÜĂ÷ĎŠĔîøąïïÖćø
óĆçîćóùêĉîĉÿĆ÷ÝćÖÿćöĀîŠü÷ÜćîǰĂĆîĕéšĒÖŠǰÖøöøćßìĆèæŤàċęÜøĆïñĉéßĂïÖćøéĎĒúñĎšêšĂÜ×ĆÜìĊęđðŨîñĎšĔĀâŠǰÖøöóĉîĉÝ
ĒúąÙčšöÙøĂÜđéĘÖĒúąđ÷ćüßîǰàċęÜøĆïñĉéßĂïÖćøòřÖĂïøöđéĘÖĒúąđ÷ćüßîÖøąìĞćñĉéĔîýĎî÷ŤòřÖĂïøöđéĘÖĒúą
đ÷ćüßîêćöÙĞćÿĆęÜýćúĒúąǰÖøöÙčöðøąóùêĉǰàċęÜøĆïñĉéßĂïñĎšëĎÖÙčöðøąóùêĉìĆĚÜÖøèĊñĎšëĎÖÙčöðøąóùêĉđðŨîñĎšĔĀâŠĒúą
ñĎšëĎÖÙčöðøąóùêĉ ìĊęđðŨîđéĘÖĒúąđ÷ćüßîǰđóČęĂìøćïëċÜðøĉöćèñĎšÖøąìĞćÙüćöñĉéĔîÙüćöøĆïñĉéßĂï×ĂÜìĆĚÜÿćö
ĀîŠü÷ÜćîǰÝćÖ×šĂöĎúñĎšëĎÖÙčö×ĆÜ×ĂÜÖøöøćßìĆèæŤǰÿĞćøüÝđöČęĂðŘÜïðøąöćèǰǰ óïüŠćöĊñĎšêšĂÜ×ĆÜĔîđøČĂîÝĞćǰǰǰǰǰ
ìĆęüðøąđìýǰ ǰÙîǰàċęÜĒïŠÜđðŨîîĆÖēìþđéĘé×ćéǰ ǰÙîǰñĎšêšĂÜ×ĆÜøąĀüŠćÜĂčìíøèŤǰ–ǰãĊÖćǰ ǰÙîǰ
ñĎšêšĂÜ×ĆÜìĊęĂ÷ĎŠøąĀüŠćÜÖćøĕêŠÿüîĀøČĂóĉÝćøèćÙéĊǰ ǰÙîñĎšêšĂÜ×ĆÜìĊęĂ÷ĎŠøąĀüŠćÜÿĂïÿüîǰ ǰÙîǰđ÷ćüßîìĊę
ëĎÖòćÖ×ĆÜǰÝĞćîüîǰÙîñĎšëĎÖÖĆÖÖĆîǰÝĞćîüîǰǰÙîǰñĎšëĎÖÖĆÖ×ĆÜǰÝĞćîüîǰ ǰÙîǰĔîÿŠüîÖøöóĉîĉÝĒúąÙčšöÙøĂÜ
đéĘÖóïüŠćöĊđéĘÖĒúąđ÷ćüßîĔîÙüćöéĎĒú×ĂÜýĎî÷ŤòřÖĂïøöđéĘÖĒúąđ÷ćüßîǰ(ÿĞćøüÝđöČęĂðŘÜïðøąöćèǰ ǰǰǰǰǰǰǰ
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öĊÝĞćîüîǰ ǰÙîĒúą×šĂöĎúÝćÖÖøöÙčöðøąóùêĉøć÷ÜćîüŠćĔîðŘÜïðøąöćèǰöĊÝĞćîüîñĎšëĎÖÙčöÙüćö
ðøąóùêĉìĆęüðøąđìýǰÝĞćîüîǰ ǰÙîĒ÷ÖđðŨîñĎšëĎÖÙčöðøąóùêĉìĊęđðŨîñĎšĔĀâŠǰÝĞćîüîǰ ǰÙîĒúąñĎšëĎÖÙčö
ðøąóùêĉìĊęđðŨîđéĘÖĒúąđ÷ćüßîÝĞćîüîǰ ǰÙîǰ

øć÷ÜćîÿëćîÖćøèŤÿĞćÙĆâìĊęđÖĊę÷üÖĆïÖćøðäĉïĆêĉêŠĂñĎšÖøąìĞćñĉéĔîÖøąïüîÖćø÷čêĉíøøöĕì÷
ÝćÖÖćøøüïøüöÿëĉ êĉ Ö ćøðäĉ ïĆ êĉ êŠ Ă ñĎš Ö øąìĞ ć ñĉ é ĔîÖøąïüîÖćø÷č êĉ í øøöéĆ Ü ÖúŠ ć üðøćÖä×š Ă Ùš î óïǰǰǰǰǰǰǰǰ
ĒúąÿëćîÖćøèŤÖøąïüîÖćø÷čêĉíøøöìĊęÿĞćÙĆâĀúć÷ðøąÖćøìĊęÙüøîĞćöćóĉÝćøèćĔîÖćøÖĞćĀîéîē÷ïć÷óĆçîćÖćø
ðäĉïĆêĉêŠĂñĎšÖøąìĞćñĉéĀúć÷ðøąÖćøǰàċęÜĔîøć÷ÜćîÞïĆïîĊĚĕéšîĞćðøąđéĘîÿĞćÙĆâöćóĉÝćøèćĒúąÝĆéìĞć×šĂÿøčðĔîĒêŠúą
ðøąđéĘîéĆÜîĊĚǰ
ǰÙüćöĒĂĂĆé×ĂÜđøČĂîÝĞćÖĞćúĆÜđðŨîüĉÖùêĉĔîÖøąïüîÖćø÷čêĉíøøö
ÝćÖÿëĉêĉ×ĂÜÖøöøćßìĆèæŤ ĔîðŘǰ óýöĊÝĞćîüîñĎšêšĂÜ×ĆÜìĊęĂ÷ĎŠĔîÙüćöÙüïÙčö×ĂÜÖøöøćßìĆèæŤǰǰǰǰǰ
ìĆęüðøąđìýöĊÝĞćîüîǰ ǰÙîǰēé÷ĒîüēîšöðøćÖäĒÿéÜĔĀšđĀĘîĂ÷ŠćÜßĆéđÝîüŠćÝĞćîüîñĎšêšĂÜ×ĆÜĔîđøČĂîÝĞćǰǰǰǰǰǰ
öĊÝĞćîüîđóĉęöÿĎÜöćÖ×ċĚîđøČęĂ÷ėǰĂ÷ŠćÜøüéđøĘüǰ ìĊęöćǰǰÿëĉêĉÝĞćîüîñĎšêšĂÜ×ĆÜÝćÖÖøöøćßìĆèæŤǰøąĀüŠćÜðŘǰóý-ǰ
 ǰ
ĒñîõĎöĉìĊęǰ2: ĒîüēîšöðøĉöćèñĎšĂ÷ĎŠĔîÖćøÙüïÙčö×ĂÜÖøöøćßìĆèæŤ
 ǰ
 ǰ



 ǰ



 ǰ

 ǰ





 ǰ





ǰ

ìĊęöćǰǰ×šĂöĎúÝćÖÖøöøćßìĆèæŤðøąÝĞćðŘÜïðøąöćèǰǰ

ǰ
đöČęĂóĉÝćøèćÝćÖÝĞćîüîñĎšĂ÷ĎŠĔîÙüćöÙüïÙčö×ĂÜÖøöøćßìĆèæŤìĞćĔĀšđĀĘîĕéšßĆéđÝîüŠćÝĞćîüîñĎšĂ÷ĎŠĔîÙüćö
ÙüïÙčö×ĂÜÖøöøćßìĆèæŤĔîðŘǰǰîĆĚîǰöĊðøĉöćèÿĎÜ×ċĚîöćÖđöČęĂđìĊ÷ïÖĆïßŠüÜðŘÖŠĂîĀîšćĂ÷ŠćÜßĆéđÝîǰēé÷đöČęĂ
óĉÝćøèćëċÜÙüćöÝč×ĂÜđøČĂîÝĞćĔîðŦÝÝčïĆîöĊđøČĂîÝĞćìĆęüðøąđìýǰǰĒĀŠÜǰöĊìĆèæÿëćîǰǰĒĀŠÜǰöĊÿëćîÖĆÖ×ĆÜǰǰ
ĒĀŠÜǰĒúąöĊÿëćîÖĆÖÖĆîǰǰĒĀŠÜǰøüöĀîŠü÷ÜćîĔîøąéĆïðäĉïĆêĉ×ĂÜÖøöøćßìĆèæŤǰÝĞćîüîǰǰĒĀŠÜǰàċęÜöĊóČĚîìĊęđøČĂî
îĂîßć÷ìĆĚÜĀöéǰ ǰêćøćÜđöêøǰĒúąóČĚîìĊęđøČĂîîĂîĀâĉÜìĆĚÜĀöéǰ ǰêćøćÜđöêøǰÙĉéđðŨîÙüćöÝč
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öćêøåćîǰǰêćøćÜđöêøêŠĂǰǰÙîǰàċęÜĀöć÷ÙüćöüŠćǰÖøöøćßìĆèæŤÿćöćøëøĆïñĎšêšĂÜ×ĆÜêćööćêøåćîĕéšđóĊ÷Üǰ
 ǰÙîđìŠćîĆĚîǰēé÷ßć÷Ýčĕéšǰ ǰÙîǰĒúąĀâĉÜÝčĕéšǰ ǰÙîǰĒêŠĔîðŦÝÝčïĆîÖøöøćßìĆèæŤöĊñĎšêšĂÜ×ĆÜǰǰǰ
ìĊęĂ÷ĎŠĔîÙüćöéĎĒúìĆĚÜÿĉĚîǰ ÙîǰđÖĉîÙüćöÝčöćêøåćîìĊęöĊĂ÷ĎŠëċÜǰ ǰÙîđÞúĊę÷ñĎšêšĂÜ×ĆÜǰǰÙîöĊóČĚîìĊęîĂî
đóĊ ÷ ÜǰǰêćøćÜđöêøǰàċę Ü êęĞ ć ÖüŠ ć öćêøåćîëċ Ü ǰǰđìŠ ć ×ĂÜÙüćöÝč ö ćêøåćîǰàċę Ü ÝćÖÖćøðøąöćèÖćø×ĂÜǰǰǰǰǰǰǰǰǰ
ÖøöøćßìĆèæŤÝąöĊñĎšñĎšêšĂÜ×ĆÜđ×šćöćĂ÷ĎŠĔîđøČĂîÝĞćđÞúĊę÷đéČĂîúąǰǰÙîǰĔî×èąìĊęöĊñĎšóšîēìþĀøČĂĕéšøĆïÖćøðúŠĂ÷
êĆüĂĂÖÝćÖđøČĂîÝĞćĕðđÞúĊę÷đéČĂîúąǰǰÙîǰÿŠÜñúĔĀšöĊñĎš×ĆÜđóĉęö×ċĚîîÿąÿöđéČĂîúąǰǰÙîǰĒúąöĊĒîüēîšöđóĉęö
ÿĎÜöćÖ×ċĚîđøČęĂ÷ė ǰÝćÖ×šĂöĎúéĆÜÖúŠćüĕéšĒÿéÜĔĀšđĀĘîüŠćÝĞćîüîñĎšêšĂÜ×ĆÜĔîđøČĂîÝĞćĔîðŦÝÝčïĆîđÖĉîÖüŠćÙüćöÝčđêĘöìĊę
×ĂÜđøČĂîÝĞćĕðĒúšüÝĞćîüîöćÖĒúąðŦâĀćéĆÜÖúŠćüöĊĒîüēîšöìĊęÝąìüĊÙüćöøčîĒøÜöćÖ×ċĚîđøČęĂ÷ėǰÝîÖĞćúĆÜđðŨîüĉÖùêĉ
×ĂÜÖøöøćßìĆèæŤǰàċęÜ×èąîĊĚ÷ĆÜĕöŠöĊöćêøÖćøéĞćđîĉîÖćøĔĀöŠĔîÖćøúéÝĞćîüîñĎšêšĂÜ×ĆÜĀøČĂÖćøðäĉïĆêĉêŠĂñĎšÖøąìĞćñĉé
ìćÜđúČĂÖĂČęîĒìîđøČĂîÝĞćìĊęĕéšñúĒêŠĂ÷ŠćÜĔéǰ ìĊęöćǰ×šĂöĎúÿëĉêĉÖøöøćßìĆèæŤðøąÝĞćðŘÜïðøąöćèǰ ǰǰ
ĒñîõĎöĉìĊęǰ: ðøĉöćèÙüćöÝč×ĂÜñĎšêšĂÜ×ĆÜĔîđøČĂîÝĞćǰ
287,295

215,391

ǰÙüćöÝčöćêøåćîǰ
ǰÙüćöÝčđÖúĊę÷÷šć÷ǰ
ǰÙüćöÝčđêĘöìĊęǰ
ǰÝĞćîüîñĎšêšĂÜ×ĆÜǰ

222,651

113,385

ǰ
ìĊęöćǰǰ×šĂöĎúÝćÖÖøöøćßìĆèæŤðøąÝĞćðŘÜïðøąöćèǰǰ

ǰ

1

¦¤¦µ´r, ´Ã¬¨o »£µ¦·Îµ´ °¦¤¦µ´r , ªµ¤ª·µµ¦, ŚŝŝşÁªÈÅr¦¤¦µ´r
http://www.correct.go.th/over_p.htm
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ǰ
îĂÖÝćÖðŦâĀćÙüćöĒĂĂĆéĒúšü÷ĆÜóïüŠćđøČĂîÝĞćìĊęöĊĂ÷ĎŠĔîðŦÝÝčïĆîöĊÿõćóđÖŠćĒúąßĞćøčéìøčéēìøöǰÝćÖ
×šĂöĎú ×ĂÜÖøöøćßìĆèæŤóïüŠćðŦÝÝčïĆîìĊđøČĂîÝĞćìĊęöĊĂć÷čđÖĉîÖüŠćǰǰðŘǰ ìĊęĕöŠöĊÖćøóĆç îćÖŠĂÿøšćÜĂćÙćøĔĀöŠ
ìéĒìîǰÝĞćîüîǰǰĒĀŠÜǰĂć÷čêĆĚÜĒêŠǰǰðŘ×ċĚîĕðĒêŠĕöŠđÖĉîǰǰðŘǰÝĞćîüîǰǰĒĀŠÜǰēé÷ÙĉéĂć÷čđÞúĊę÷×ĂÜđøČĂîÝĞćǰ
ìĆęü ðøąđìýðøąöćèǰǰðŘǰ éšü ÷đĀêčîĊĚđøČĂîÝĞćìĊęöĊĂ÷ĎŠ ē é÷ìĆęü ĕðÝċÜöĊÿ õćóđÖŠćǰĒúąĂćÝđðŨîÿćđĀêč×ĂÜðŦâĀć
öúõćüąǰĒúąðŦâĀćñúÖøąìïêŠĂÿč×õćóĂîćöĆ÷×ĂÜñĎšêšĂÜ×ĆÜĔîđøČĂîÝĞćǰðøąÖĂïÖĆïĔîðŦÝÝčïĆîóČĚîìĊęøĂïđøČĂîÝĞć
Āúć÷ĒĀŠÜöĊÖćø×÷ć÷êĆü×ĂÜßčößîđöČĂÜĒúąÖćøđêĉïēêìćÜđýøþåÖĉÝÝîìĞćĔĀšóČĚîìĊęøĂïđøČĂîÝĞćÖúć÷đðŨîßčößî
ÿĞćÙĆâìćÜđýøþåÖĉÝĕöŠđĀöćąÿöêŠĂÖćøêĆĚÜđøČĂîÝĞćǰĒúąÖćøêŠĂêšćî×ĂÜßčößîìĊęĕöŠêšĂÜÖćøĔĀšđøČĂîÝĞćöćĂ÷ĎŠĔî
ïøĉđüèĔÖúšìĊęóĆÖĂćýĆ÷×ĂÜêîǰ
ðŦâĀćÿĞćÙĆâìĊęìĞćĔĀšđÖĉéõćüąîĆÖēìþúšîđøČĂîÝĞćöĊÿćđĀêčöćÝćÖÙéĊ÷ćđÿóêĉéǰàċęÜÝćÖðøĉöćèÙéĊìĊę×ċĚîÿĎŠýćú
ĔîøĂïǰǰðŘìĊęñŠćîöć óý- ǰöĊÙéĊ÷ćđÿóêĉé×ċĚîÿĎŠýćú×ċĚîÿĎŠýćúöćÖìĊęÿčéöćēé÷êúĂéǰēé÷ĔîÿćöðŘìǰĊę ǰ
ñŠćîöćöĊÙéĊ÷ćđÿóêĉé×ċĚîÿĎŠÖćøóĉÝćøèćÙéĊĔîýćúßĆĚîêšîǰđÞúĊę÷ǰ ǰÙéĊêŠĂðŘÝćÖÙéĊìĊę×ċĚîÿĎŠÖćøóĉÝćøèćĔîýćú
ßĆĚîêšîìĆĚÜĀöéǰ ǰÙéĊêŠĂðŘǰĀøČĂÙĉéđðŨîøšĂ÷úąǰǰ×ĂÜÙéĊìĊę×ċĚîÿĎŠÖćøóĉÝćøèć×ĂÜýćúìĆĚÜĀöéǰĒöšÝąĕöŠöĊ
êĆüđú×ĒîŠßĆéëċÜÝĞćîüîîĆÖēìþìĊęëĎÖóĉóćÖþćĔĀšúÜēìþÝĞćÙčÖĔîÙéĊ÷ćđÿóêĉéĔîĒêŠúąðŘüŠćöĊÝĞćîüîñĎšÖøąìĞćñĉéđ×šćÿĎŠ
đøČĂîÝĞćđìŠćĔéǰĒêŠÝćÖÖćøøüïøüöÿëĉêĉîĆÖēìþđéĘé×ćéĔîđøČĂîÝĞć×ĂÜÖøöøćßìĆèæŤǰ ÿĞćøüÝđöČęĂǰǰđöþć÷îǰ ǰ
öĊîĆÖēìþđéĘé×ćéĔîÙéĊ÷ćđÿóêĉéÿćøøąđĀ÷ǰ ǰÙîǰÝćÖÝĞćîüîîĆÖēìþđéĘé×ćéǰ ǰÙîǰĀøČĂÙĉéđðŨî
øšĂ÷úąǰǰ×ĂÜîĆÖēìþđéĘé×ćéĔîđøČĂîÝĞćìĆęüðøąđìýìĆĚÜĀöéǰàċęÜĒÿéÜĔĀšđĀĘîëċÜñúÖøąìï×ĂÜðŦâĀć÷ćđÿóêĉé
Ēúąîē÷ïć÷Öćøðøćïðøćö÷ćđÿóêĉéĂ÷ŠćÜđéĘé×ćéêŠĂÝĞćîüîñĎšêšĂÜ×ĆÜĔîđøČĂîÝĞćĂ÷ŠćÜßĆéđÝîǰ
êćøćÜìĊęǰ3:ÿëĉêĉîĆÖēìþđéĘé×ćéǰĒ÷ÖêćöúĆÖþèąÙüćöñĉéǰ
Ē÷ÖêćöúĆÖþèąÙüćöñĉé
ÙüćöñĉéđÖĊę÷üÖĆïìøĆó÷Ťǰ
óøï÷ćđÿóêĉéÿćøđĀ÷ǰ
ÙüćöñĉéêŠĂßĊüĉêǰ
ÙüćöñĉéêŠĂøŠćÜÖć÷ǰ
ÙüćöñĉéđÖĊę÷üÖĆïđóýǰ
õ÷Ćîêøć÷êŠĂðøąßćßîǰ
ĂČęîėǰ Āúć÷ðøąđõìđßŠîǰóøïðśćĕöš ǰÖćø
óîĆî ĂćüčíðŚî Ùîđ×šćđöČĂÜ úĀčēìþĄǰ
øüöìĆĚÜÿĉĚî

ÿĞćøüÝǰèǰüĆîìĊęǰǰđöþć÷îǰǰǰ

ßć÷

ĀâĉÜ

øüö

øšĂ÷úą

 ǰ
 ǰ
 ǰ
 ǰ
 ǰ
 ǰ
ǰ

 ǰ
 ǰ
ǰ
 ǰ
ǰ
ǰ
ǰ

 ǰ
 ǰ
 ǰ
 ǰ
 ǰ
 ǰ
ǰ

ǰ
ǰ
ǰ
ǰ
ǰ
ǰ
ǰ

 

32,096

222,544



ĕéšöĊÖćøüĉđÙøćąĀŤÝćÖÖøöøćßìĆèæŤüŠćĔîßŠüÜðŘǰóýǰĕéšöĊÖćøðøąÖćýĔßšøąïïôŚŪîôĎÿöøøëõćóñĎšêĉé
÷ćđÿóêĉéöćĔßšÖĆïñĎšđÿóĒúąìĞćĔĀšÝĞćîüîñĎšêšĂÜ×ĆÜĔîđøČĂîÝĞćúéÝĞćîüîúÜđĀúČĂĒêŠđóĊ÷Üðøąöćèǰ ǰÙîǰ
ÝćÖđéĉöìĊęöĊÝĞćîüîđÖĉîÖüŠćǰ ǰÙîǰĒêŠĔîßŠüÜĕöŠÖĊęðŘìĊęñŠćîöćñĎšêšĂÜ×ĆÜĔîđøČĂîÝĞćÖúĆïđóĉęöÿĎÜ×ċĚîĂ÷ŠćÜêŠĂđîČęĂÜ
45

ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2559

--ǰ

Ă÷Š ć ÜøüéđøĘ ü ÝîÿĎ Ü ÖüŠ ć ÝĞ ć îüîñĎš êš Ă Ü×Ć Ü ÖŠ Ă îÖćøðøąÖćýĔßš ø ąïïôŚŪ î ôĎ ÿ öøøëõćóñĎš êĉ é ÷ćđÿóêĉ é ÖĆ ï ñĎš đ ÿóǰǰǰǰǰǰǰǰǰ
ēé÷Öćøđóĉęö×ċĚî×ĂÜñĎšêšĂÜ×ĆÜĔîðŦÝÝčïĆîÖúĆïĕöŠĕéšđðŨîÖúčŠöñĎšđÿóĀćÖĒêŠđðŨîÖúčŠöñĎšÙšćǰñĎšÝĞćĀîŠć÷ǰñĎšñúĉêǰìĊęöĊĂĉìíĉóú
ĀøČĂđðŨîĂÜÙŤÖøĂćßâćÖøøöìĞćĔĀšÖćøÙüïÙčöĒúąïĞćïĆéôŚŪîôĎñĎšÖøąìĞćñĉéöĊÙüćö÷ćÖúĞćïćÖÖüŠćđéĉö 2ǰ
ĔîÿŠü îÿëćîìĊęÙčö×ĆÜñĎšÖøąìĞćñĉéĔîÙéĊìĊęñĎšÖøąìĞćñĉéđðŨîđéĘÖĒúąđ÷ćüßî÷ĆÜĕöŠöĊõ ćüąĒĂĂĆéëċÜ×îćé
đøČĂîÝĞćÝćÖÿëĉêĉ×ĂÜÖøöóĉîĉÝĒúąÙčšöÙøĂÜđéĘÖĒúąđ÷ćüßîǰóïüŠćÝĞćîüîÙéĊđéĘÖĒúąđ÷ćüßîàċęÜëĎÖéĞćđîĉîÙéĊǰǰǰǰ
ēé÷ÿëćîóĉîĉÝĄìĆęüðøąđìýǰöĊÝĞćîüîìĆĚÜĀöéǰ ǰÙéĊǰ ìĊęöćǰ:ǰøć÷ÜÜćîÿëĉêĉÙéĊÖøöóĉîĉÝĒúąÙčšöÙøĂÜđéĘÖĒúą
đ÷ćüßîðøąÝĞćðŘǰ ǰàċęÜĀćÖđðøĊ÷ïđìĊ÷ïðøĉöćèÙéĊđéĘÖĒúąđ÷ćüßîìĊęëĎÖéĞćđîĉîÙéĊēé÷ÿëćîóĉîĉÝìĆęüðøąđìýǰ
ðøąÝĞćðŘÜïðøąöćèǰǰëċÜǰǰóïüŠćǰðøĉöćèÙéĊđéĘÖĒúąđ÷ćüßîìĊęëĎÖéĞćđîĉîÙéĊēé÷ÿëćîóĉîĉÝìĆęüðøąđìýǰǰ
öĊĒîüēîšöúéúÜĂ÷ŠćÜêŠĂđîČęĂÜǰ Āöć÷đĀêč:ǰ×šĂöĎúðŘǰǰđðŨî×šĂöĎúúŠćÿčéǰđîČęĂÜÝćÖ×šĂöĎúĔîðŘǰǰĂ÷ĎŠøąĀüŠćÜ
Öćø÷Čî÷ĆîÙüćöÙøïëšüî×ĂÜ×šĂöĎúĔîøąïïåćî×šĂöĎú×ĂÜÖøöóĉîĉÝĒúąÙčšöÙøĂÜđéĘÖĒúąđ÷ćüßî ǰ
ĒñîõĎöĉìĊęǰ:ĒîüēîšöÙéĊđéĘÖĒúąđ÷ćüßîìĊęëĎÖéĞćđîĉîÙéĊēé÷ÿëćîóĉîĉÝìĆęüðøąđìýǰ
 ǰ



 ǰ



 ǰ



ìĊęöćǰ:ǰøć÷ÜÜćîÿëĉêĉÙéĊÖøöóĉîĉÝĒúąÙčšöÙøĂÜđéĘÖĒúąđ÷ćüßîǰ

 ǰ



 ǰ



ǰ

ǰ

đöČęĂóĉÝćøèćëċÜÿõćóÙüćöÝč×ĂÜÿëćîìĊęÙčö×ĆÜñĎšÖøąìĞćñĉéìĊęđðŨîđéĘÖĒúąđ÷ćüßîǰðŦÝÝčïĆîöĊÿëćîóĉîĉÝĒúą
ÙčšöÙøĂÜđéĘÖĒúąđ÷ćßîǰÝĞćîüîǰǰĒĀŠÜìĆęüðøąđìýǰöĊĀîšćìĊęéĞćđîĉîÖćøÿČïđÿćąðøąöüú×šĂđìĘÝÝøĉÜđÖĊę÷üÖĆïðøąüĆêĉ
ĒúąõĎöĉĀúĆÜ×ĂÜđéĘÖĀøČĂđ÷ćüßîđóČęĂðøąÖĂïÖćøóĉÝćøèć×ĂÜýćúǰöĊÿëćîĒøÖøĆïđéĘÖĒúąđ÷ćüßîìĆęüðøąđìý
ÝĞćîüîǰǰĒĀŠÜǰàċęÜøĆïñĉéßĂïĔîÖćøÙüïÙčöđéĘ ÖĒúąđ÷ćüßîìĊęĂ÷ĎŠøąĀüŠćÜÖćøóĉÝćøèćÙéĊĔîÖøèĊìĊęđéĘÖĒúą
đ÷ćüßîìĊęĕöŠĕéšøĆïÖćøðúŠĂ÷êĆü ßĆęüÙøćüǰēé÷ĀćÖýćúöĊÙĞćóĉóćÖþćüŠćđéĘÖĀøČĂđ÷ćüßîöĊÙüćöñĉéÝøĉÜēé÷đðŨî
Ùüćöñĉ éìĊęöĊ úĆÖ þèąøšć ÷ĒøÜǰýćúĂćÝöĊ ÙĞć ÿĆęÜĔĀšđ éĘÖ ĀøČĂ đ÷ćüßîđ×šć øĆïÖćøòřÖ ĂïøöĔîÿëćîìĊęÙč ö×ĆÜ ×ĂÜøĆ åǰ
($VTUPEJBMǰ 4FOUFODF ǰ ĒúąÿŠÜêĆüđéĘÖĀøČĂđ÷ćüßîĕð÷ĆÜýĎî÷ŤòřÖĒúąĂïøöđéĘÖĒúąđ÷ćüßîǰàċęÜöĊÝĞćîüîǰǰĒĀŠÜ
ìĆęüðøąđìýǰđóČęĂìĞćÖćøòřÖĂïøöôŚŪîôĎóĆçîćóùêĉîĉÿĆ÷ĔĀšÖúĆïÙČîđðŨîÙîéĊêŠĂÿĆÜÙöêŠĂĕðǰ
2

ĂšćÜëċÜĒúšüĔîǰǰ

ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2559

46

--ǰ

êćööćêøåćîÖćøéĞćđîĉîÜćîĒúąÖćøðäĉïĆêĉêŠĂđéĘÖĒúąđ÷ćüßîĔîýĎî÷ŤòřÖĒúąĂïøöđéĘÖĒúąđ÷ćüßî
ÖĞćĀîéĔĀšöĊĀĂîĂîđéĘÖĒúąđ÷ćüßîöĊ×îćéÙüćöÝčēé÷ìĆęüĕðǰĀĂúąǰǰ–ǰǰÙîǰĀøČĂêćöúĆÖþèąĀøČĂðøąđõì
×ĂÜĀĂîĂî×ĂÜýĎî÷ŤòřÖĒúąĂïøöđéĘÖĒúąđ÷ćüßîúĆÖþèąóĉđýþĀøČĂúĆÖþèąđÞóćąǰóČĚîìĊęĀšĂÜêŠĂđéĘÖĀøČĂđ÷ćüßî
ÙČĂǰǰêćøćÜđöêøêŠĂǰǰÙîǰ×îćéóČĚîìĊęĀĂîĂîöĊóČĚîìĊęìĆĚÜÿĉĚîǰǰ–ǰǰêćøćÜđöêøǰøüöìĆĚÜÖćøÝĞćĒîÖĀĂđéĘÖĄǰ
đ×šćĔĀöŠǰĀĂđéĘÖðśü÷ǰĀĂđéĘÖđúĘÖǰĀĂđéĘÖÖøąìĞćñĉéàĚĞćǰĀĂđéĘÖìĊęöĊðŦâĀćđúĘÖėǰîšĂ÷ėǰĀĂđéĘÖìĊęöĊðŦâĀćøšć÷ĒøÜǰĀĂ
đéĘ Ö ìĊę êĉ é ÷ćđÿóêĉ é ǰĀĂđéĘ Ö ìĊę Ý ąÙøïÖĞ ć ĀîéðúéðúŠ Ă ÷ǰĀøČ Ă ÿŠ Ü êĆ ü ĕðøĆ ï ÖćøÿÜđÙøćąĀŤ ǰ ĀøČ Ă đðŨ î ĕðêćöǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ
ñúÖćøÝĞ ć ĒîÖðøąđõìĀĂîĂîđéĘ Ö Ēúąđ÷ćüßîöĊ óČĚ î ìĊę đ óĊ ÷ ÜóĂĔîÖćøÝĆ é óĉ íĊ Ö øøöìćÜýćÿîćǰîĆ î ìîćÖćøǰǰǰǰǰǰǰǰ
ĀøČĂÿĆîìîćÖćøǰÖćøýċÖþćēé÷öĊđÙøČęĂÜĂĞćîü÷ÙüćöÿąéüÖêćöÙüćöđĀöćąÿöǰàċęÜĀöć÷ÙüćöüŠćđéĘÖìĊęđ×šćýĎî÷ŤòřÖĄ
ÝĞćîüîǰ ǰÙîêšĂÜöĊóČĚîìĊęĀĂîĂîêćööćêøåćîìĆĚÜÿĉĚîǰ ǰêćøćÜđöêøǰēé÷đÞúĊę÷ÙüćöÝčêŠĂĀĂĒúšüđìŠćÖĆï
ĀĂúąǰǰÙîǰàċęÜĔîðŦÝÝčïĆîđöČęĂóĉÝćøèćÝćÖÝĞćîüîđéĘÖĒúąđ÷ćüßîĔîÙüćöéĎĒú×ĂÜýĎî÷ŤòřÖĂïøöđéĘÖĒúą
đ÷ćüßîÖĘ÷ĆÜĂ÷ĎŠĔîđÖèæŤöćêøåćîÖćøéĞćđîĉîÜćî×ĂÜýĎî÷ŤòřÖĒúąĂïøöđéĘÖĒúąđ÷ćüßîìĊęÖĞćĀîéĕüšǰ
ÝćÖÿõćóðŦâĀćÙüćöÙüćöÝčĒúąÙüćöĒĂĂĆé×ĂÜñĎšëĎÖÙčö×ĆÜĔîÖøöøćßìĆèæŤĒúąĀîŠü÷ÜćîĔîÿĆÜÖĆéÖøö
óĉîĉÝĒúÙčšöÙøĂÜđéĘÖĒúąđ÷ćüßîîĆĚîðøćÖäüŠćǰĀîŠü÷ÜćîĔîÿĆÜÖĆéÖøöóĉîĉÝĒúąÙčšöÙøĂÜđéĘÖĒúąđ÷ćüßîîĆĚîöĊ
ðŦâĀćđÖĊę÷üÖĆïÙüćöĒĂĂĆéĔîÿëćîìĊęÙüïÙčöêĆüîšĂ÷ÖüŠćđøČĂîÝĞć×ĂÜÖøöøćßìĆèæŤǰĂ÷ŠćÜĕøÖĘéĊõć÷ĀúĆÜÝćÖìĊęöĊÖćø
ðøąÖćýĔßšóøąøćßïĆââĆêĉýćúđ÷ćüßîĒúąÙøĂïÙøĆü ĒúąüĉíĊóĉÝćøèćÙéĊ đ÷ćüßîĒúąÙøĂïÙøĆü ǰóýǰǰǰǰǰǰǰ
öćøą÷ąđüúćĀîċęÜÖúĆïóïüŠćÖćøÝĆïÖčöđéĘÖĒúąđ÷ćüßîÖøąìĞćñĉéìĊęëĎÖýćúóĉóćÖþćúÜēìþÖĞćúĆÜÖúĆïöćöĊĒîüēîšö
đóĉęöÿĎÜ×ċĚîĔîìĞćîĂÜđéĊ÷üÖĆïñĎšÖøąìĞćñĉéìĊęđðŨîñĎšĔĀâŠǰ
2 ðŦâĀćñĎšêšĂÜ×ĆÜøąĀüŠćÜóĉÝćøèćÙéĊ
ÖćøđðøĊ÷ïđìĊ÷ïÿëĉêĉÝĞćîüîîĆÖēìþđéĘé×ćéĔîđøČĂîÝĞćÖĆïñĎšêšĂÜ×ĆÜøąĀüŠćÜÖćøóĉÝćøèćÙéĊìĊęëĎÖÙüïÙčöêĆü
ĔîđøČĂîÝĞćĒÿéÜĔĀšđĀĘîüŠćĔîðøąđìýĕì÷öĊÿĆéÿŠüîñĎšêšĂÜ×ĆÜøąĀüŠćÜÖćøóĉÝćøèćÙéĊĔîĂĆêøćìĊęÿĎÜöćÖǰÝćÖ×šĂöĎúÿëĉêĉ
ñĎšêšĂÜ×ĆÜĔîđøČĂîÝĞć×ĂÜÖøöøćßìĆèæŤóïüŠćǰöĊÝĞćîüîñĎšêšĂÜ×ĆÜìĆĚÜÿĉĚîǰ ǰÙîǰēé÷ĔîÝĞćîüîîĊĚđðŨîñĎšêšĂÜ×ĆÜǰǰǰ
øąüŠćÜóĉÝćøèćÙéĊÝĞćîüîǰ ǰǰÙîàċęÜÙĉéđðŨîøšĂ÷úąǰǰ×ĂÜÝĞćîüîîĆÖēìþìĆĚÜĀöéǰ ìĊęöć:×šĂöĎúÖøö
øćßìĆèæŤðøąÝĞćðŘÜïðøąöćèǰ ǰēé÷ĔîßŠüÜìĊęñŠćîöćÿëĉêĉÝĞćîüîñĎšêšĂÜ×ĆÜøąĀüŠćÜÖćøóĉÝćøèćöĊÝĞćîüîǰǰǰǰǰ
ĕöŠîšĂ÷ÖüŠćøšĂ÷úąǰǰĀøČĂǰǰĔîǰǰ×ĂÜñĎšêšĂÜ×ĆÜĔîđøČĂîÝĞćìĆĚÜĀöéöćēé÷êúĂéàċęÜëČĂđðŨîÝĞćîüîìĊęÿĎÜöćÖĒúą
îŠćÝąĂ÷ĎŠĔîüĉÿĆ÷ìĊęÝąúéÝĞćîüîúÜĕéšöćÖÖüŠćîĊĚǰǰ
ðøĉ ö ćèñĎš êš Ă Ü×Ć Ü øąĀüŠ ć ÜÖćøóĉ Ý ćøèćÙéĊ éĆ Ü ÖúŠ ć üîĂÖÝćÖÝąìĞ ć ĔĀš đ Öĉ é ðŦ â ĀćÙüćöĒĂĂĆ é ÷Ć é đ÷Ċ ÷ éǰǰǰǰǰǰǰ
×ĂÜđøČĂîÝĞćǰÖćøÙüïÙčöêĆüñĎšëĎÖÙčö×ĆÜéĆÜÖúŠćüÝąöĊñúÖøąìïêŠĂÿĆÜÙöĒúąêĆüñĎšêšĂÜ×ĆÜđĂÜìĞćĔĀšÿĎâđÿĊ÷Ăĉÿøõćóǰ
üŠćÜÜćîǰ×ćéøć÷ĕéšǰÿĎâđÿĊ÷ēĂÖćÿêŠćÜėǰìćÜÿĆÜÙöÙøĂïÙøĆüǰđÖĉéÙüćöđéČĂéøšĂîǰĒúąëċÜìĊęÿčéĀćÖÙéĊ÷ÖôŜĂÜǰǰǰǰǰǰǰ
ÖĘđìŠćÖĆïüŠćĕöŠĕéšøĆïÙüćöđðŨîíøøöÖĆïÿĉęÜìĊęđÿĊ÷ĕðǰ
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ĒñîõĎöĉìĊęǰ5 ÿĆéÿŠüîîĆÖēìþđéĘé×ćéÖĆïñĎšêšĂÜ×ĆÜøąĀüŠćÜóĉÝćøèć
îĆÖēìþđéĘé×ćéǰ

ñĎšêšĂÜ×ĆÜøąĀüŠćÜóĉÝćøèøćǰ
 ǰ
 ǰ

 ǰ

 ǰ

 ǰ

 ǰ

 ǰ

 ǰ

 ǰ

 ǰ

2552

2553

2554

2555

2556

ǰ

àċęÜðŦâĀćéĆÜÖúŠćüÖøöøćßìĆèæŤĕéšđÙ÷öĊÖćøýċÖþćüĉÝĆ÷“øą÷ąđüúćĔîÖćøëĎÖÙčö×ĆÜ×ĂÜñĎšêšĂÜ×ĆÜøąĀüŠćÜ
óĉÝćøèćÙéĊ”ǰĔîðŘǰóý ǰđóČęĂýċÖþćøą÷ąđüúćđÞúĊę÷ĔîÖćøëĎÖÙčö×ĆÜĒúąñúÖøąìï×ĂÜøą÷ąđüúćĔîÖćøëĎÖǰ
Ùčö×ĆÜ×ĂÜñĎšêšĂÜ×ĆÜøąĀüŠćÜóĉÝćøèćÙéĊēé÷ÖćøđÖĘïøüïøüö×šĂöĎúÝćÖìąđïĊ÷îðøąüĆêĉñĎšêšĂÜ×ĆÜ×ĂÜîĆÖēìþđéĘé×ćé
ÝĞćîüîǰ ǰÙîđóČęĂĀćøą÷ąđüúćđÞúĊę÷ĔîÖćøëĎÖÙčö×ĆÜ×ĂÜñĎšêšĂÜ×ĆÜøąĀüŠćÜóĉÝćøèćÙéĊǰĒúąÖćøĔßšĒïïÿĂïëćö
ÿĆöõćþèŤñĎšêšĂÜ×ĆÜøąĀüŠćÜóĉÝćøèćÙéĊǰÝĞćîüîǰǰ ÙîđóČęĂìøćïñúÖøąìïøąĀüŠćÜëĎÖÙčö×ĆÜàċęÜđÖĘï×šĂöĎúÝćÖ
đøČĂîÝĞćìĆèæÿëćîìĊęöĊÝĞćîüîñĎšêšĂÜ×ĆÜøąĀüŠćÜóĉÝćøèćÙéĊÿĎÜÿčéĔîóČĚîìĊęĒêŠúąõćÙÝĞćîüîǰǰĒĀŠÜǰĕéšĒÖŠǰđøČĂîÝĞć
óĉđýþÖøčÜđìóöĀćîÙøǰìĆèæÿëćîĀâĉÜÖúćÜǰđøČĂîÝĞćÖúćÜđßĊ÷Üøć÷ǰđøČĂîÝĞćÖúćÜÿčøćþãøŤíćîĊǰĒúąđøČĂîÝĞćÖúćÜ
îÙøøćßÿĊöćǰ
ñúÖćøýċÖþćéĆÜÖúŠćüðøćÖäñúüŠćøą÷ąđüúćĔîÖćøëĎÖÙčö×ĆÜ×ĂÜñĎšêšĂÜ×ĆÜøąĀüŠćÜóĉÝćøèćÙéĊĔîÙüïÙčöêĆü
đÞúĊę÷đìŠćÖĆïǰǰðŘǰǰđéČĂîǰàċęÜÿŠüîĔĀâŠøą÷ąđüúćĔîÖćøóĉÝćøèć÷ćüîćîìĊęÿčéĔîÙéĊÙüćöñĉéđÖĊę÷üÖĆï÷ćđÿóêĉéǰǰǰ
àċęÜîŠćÝąđðŨîÙéĊìĊęĕöŠöĊÙüćö÷čŠÜ÷ćÖĒúąĕöŠöĊðŦâĀćĔîÖćøêĉéêćöó÷ćîǰĒêŠđðŨîñúÿČïđîČęĂÜöćÝćÖêĆüñĎšÖøąìĞćñĉéìĊę
đðŨîÖúčŠöđÙøČĂ×Šć÷îĆÖÙšć÷ćđÿóêĉéĀøČĂñĎšöĊĂĉìíĉóúìĊęđîšîÖćøêŠĂÿĎšÙéĊÝîëċÜìĊęÿčéǰ



đóúĉîĔÝǰĒêšđÖþöǰĒúąÙèą ǰøą÷ąđüúćĔîÖćøëĎÖÙčö×ĆÜ×ĂÜñĎšêšĂÜ×ĆÜøąĀüŠćÜÖćøóĉÝćøèćÙéĊ ǰøć÷ÜćîüĉÝĆ÷ ǰÖøöøćßìĆèæŤ ǰǰ
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êćøćÜìĊęǰ4:ǰøą÷ąđüúćđÞúĊę÷ĔîÖćøÙčö×ĆÜøąĀüŠćÜÖćøóĉÝćøèćÙéĊ
øą÷ąđüúćđÞúĊę÷ĔîÖćøÙčö×ĆÜ
øąĀüŠćÜÖćøóĉÝćøèć (øüö)

đóý
ÙéĊ
ÙéĊ÷ćđÿóêĉéǰ
ÙéĊđÖĊę÷üÖĆïìøĆó÷Ťǰ
ÙéĊđÖĊę÷üÖĆïßĊüĉê
ĒúąøŠćÜÖć÷ǰ
ÙéĊđÖĊę÷üÖĆïđóýǰ
ÙéĊĂČęîėǰ óøïÙî
đ×šćđöČĂÜ ǰĂćüčíðŚîǰ
đðŨîêšî ǰ
đÞúĊę÷øüö

øą÷ąđüúćēé÷øüö

ßć÷
Ùî
2 ǰ
2 ǰ
ǰ

ĀâĉÜ
Ùî
 ǰ
ǰ
ǰ

ǰ
ǰ

ǰ
ǰ

ǰđéČĂîǰǰüĆîǰ
ǰđéČĂîǰǰüĆîǰ

ǰðŘǰǰđéČĂîǰǰüĆîǰ
ǰðŘǰǰđéČĂîǰǰüĆîǰ

ǰđéČĂîǰǰüĆîǰ
ǰđéČĂîǰǰüĆîǰ

5 

 

ǰđéČĂîǰǰüĆî

ǰðŘǰǰđéČĂîǰǰüĆî

ǰðŘǰǰđéČĂî

ßć÷

ĀâĉÜ

ǰðŘǰǰđéČĂîǰǰüĆîǰ ǰðŘǰǰđéČĂîǰǰüĆîǰ ǰðŘǰǰđéČĂîǰǰüĆîǰ
ǰđéČĂîǰǰüĆîǰ
ǰðŘǰǰüĆîǰ
ǰđéČĂîǰǰüĆîǰ
ǰðŘǰǰüĆîǰ
ǰðŘǰǰđéČĂîǰǰüĆîǰ ǰðŘǰǰđéČĂîǰǰüĆîǰ

ĒĀúŠÜ×šĂöĎú: øć÷ÜćîýċÖþćøą÷ąđüúćĔîÖćøëĎÖÙčö×ĆÜ×ĂÜñĎšêšĂÜ×ĆÜøąĀüŠćÜóĉÝćøèćÙéĊÖøöøćßìĆèæŤǰóýǰ

Ĕî×èąìĊęÖćøýċÖþćđøČęĂÜÖćøêŠĂÿĎšÙéĊĒúąÖćøðøąÖĆîóïüŠćñĎšêšĂÜ×ĆÜøąĀüŠćÜÖćøóĉÝćøèćÝĞćîüîöćÖǰǰǰǰǰǰ
ëċÜǰøšĂ÷úąǰǰĕöŠĕéšêŠĂÿĎšÙéĊđîČęĂÜÝćÖøĆïÿćøõćóǰÿŠüîĔîđøČęĂÜ×ĂÜÖćøðúŠĂ÷êĆüßĆęüÙøćüöĎúđĀêčìĊęêšĂÜëĎÖÙčö×ĆÜëċÜǰǰ
øšĂ÷úąǰǰđîČęĂÜöćÝćÖüŠćñĎšêšĂÜ×ĆÜĕöŠöĊĀúĆÖìøĆó÷ŤĔîÖćøðøąÖĆîǰøšĂ÷úąǰǰøĆïÿćøõćóǰĕöŠìøćïđøČęĂÜÖćø
ðøąÖĆîøšĂ÷úąǰǰēé÷đðŨîÖøèĊìĊęýćúĕöŠĂîčâćêĔĀšðøąÖĆîđóĊ÷ÜøšĂ÷úąǰǰđìŠćîĆĚîǰ
ēé÷ĔîÿŠü îñúÖøąìïêŠĂêĆü ñĎšêšĂÜ×ĆÜóïüŠćñĎšêšĂÜ×ĆÜøąĀüŠćÜÖćøóĉÝćøèćÙéĊÿŠü îĔĀâŠĒúšü øšĂ÷úąǰǰǰǰǰǰǰǰ
öĊðŦâĀćõćøąĀîĊĚÿĉîǰĒúąĔîÝĞćîüîîĊĚøšĂ÷úąǰǰöĊõ ćøąøĆïñĉéßĂïĔîÙøĂïÙøĆüǰàċęÜĒÿéÜĔĀšđĀĘîüŠćñĎšêšĂÜ×ĆÜ
øąĀüŠćÜÖćøóĉÝćøèćÙéĊÿŠüîĔĀâŠðøąÿïðŦâĀćìćÜÖćøđÜĉîǰǰĒúąÖćøÙüïÙčöêĆüñĎšëĎÖÙčö×ĆÜéĆÜÖúŠćüÝąöĊñúÖøąìï
ìćÜÿĆÜÙöêŠĂÙøĂïÙøĆü×ĂÜñĎšêšĂÜ×ĆÜéšü÷ǰ
ǰ
×šĂöĎú×šćÜêšîĕéšĒÿéÜĔĀšđĀĘîüŠćîĂÖÝćÖðŦâĀćñĎšêšĂÜ×ĆÜøąĀüŠćÜÖćøóĉÝćøèćÙéĊÝąìĞćĔĀšđÖĉéÙüćöĒĂĂĆéǰ
÷Ćéđ÷Ċ÷éĔîđøČĂîÝĞćĒúąÿŠÜñúÖøąìïìćÜÿĆÜÙöêŠĂÙøĂïÙøĆü×ĂÜñĎšêšĂÜ×ĆÜǰöĎúđĀêčìĊęÿĞćÙĆâìĊęìĞćĔĀšöĊñĎšêšĂÜ×ĆÜĕöŠĕéšøĆï
ÖćøðúŠĂ÷êĆüßĆęüÙøćüÖúĆïđðŨîéšü÷đĀêčìĊęñĎšêšĂÜ×ĆÜ÷ćÖĕøšĕöŠöĊđÜĉîðøąÖĆîêĆüĒúąĕöŠìøćïÿĉìíĉǰ ǰ
ǰ
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ðŦâĀćÖćøÖøąìĞćñĉéàĚĞć
îĂÖđĀîČĂÝćÖüĉđÙøćąĀŤĔĀšđĀĘîëċÜÿõćóðŦâĀćÙüćöĒĂĂĆéĒúąñĎšêšĂÜ×ĆÜøąĀüŠćÜÖćøóĉÝćøèćÙéĊĒúšüǰǰǰǰǰǰ
Ĕîøć÷ÜćîÞïĆïîĊĚ÷ĆÜĕéšìĞćÖćøüĉđÙøćąĀŤ×šĂöĎúÖćøÖøąìĞćñĉéàĚĞć×ĂÜñĎšÖøąìĞćñĉéđóČęĂĒÿéÜĔĀšđĀĘîëċÜñú×ĂÜÖćøðäĉïĆêĉ
êŠĂñĎšÖøąìĞćñĉéĔîéšćîÖćøïĞćïĆéôŚŪîôĎĒÖšĕ×óùêĉÖøøö×ĂÜñĎšÖøąìĞćñĉé×ĂÜĀîŠü÷ÜćîéšćîóĆçîćóùêĉîĉÿĆ÷ĂĆîĕéšĒÖŠǰ
ÖøöøćßìĆèæŤǰÖøöóĉîĉÝĒúąÙčšöÙøĂÜđéĘÖĒúąđ÷ćüßîǰĒúąÖøöÙčöðøąóùêĉǰ
×š Ă öĎ ú ÖćøÖøąìĞ ć ñĉ é àĚĞ ć ëČ Ă đðŨ î ×š Ă öĎ ú ìĊę ÿĞ ć ÙĆ â ĔîÖćøÖĞ ć Āîéîē÷ïć÷éš ć îÖćøïøĉ Ā ćøÜćî÷č êĉ í øøöǰ
ēé÷đÞóćąĂ÷ŠćÜ÷ĉęÜĔîÿŠüî×ĂÜÖćøúÜēìþĒúąïĞćïĆéôŚŪîôĎñĎšÖøąìĞćñĉéǰ ðŦÝÝčïĆîĀîŠü÷ÜćîĔîÖøąïüîÖćø÷čêĉíøøöǰǰǰ
ìĊęöĊõćøÖĉÝđÖĊę÷üÖĆïÖćøóĆçîćðøĆïðøčÜóùêĉîĉÿĆ÷ñĎšÖøąìĞćñĉéĕéšöĊÙüćöó÷ć÷ćöĔîÖćøøüïøüöĒúąÝĆéđÖĘï×šĂöĎú
øć÷úąđĂĊ÷éÖćøÖøąìĞćñĉéàĚĞćđóČęĂĔßšðøąē÷ßîŤĔîÖćøðøąđöĉîÿĆöùìíĉĝñú×ĂÜöćêøÖćøóĆçîćðøĆïðøčÜóùêĉîĉÿĆ÷
ñĎšÖøąìĞćñĉéǰ Ă÷ŠćÜĕøÖĘéĊ×šĂöĎúéĆÜÖúŠćüđÖĊę÷ü×šĂÜÖĆïĀîŠü÷ÜćîĔîÖøąïüîÖćø÷čêĉíøøöĀúć÷ĀîŠü÷Üćîǰ Ēúąǰǰǰǰǰǰǰǰǰ
ĒêŠ ú ąĀîŠ ü ÷ÜćîöĊ ö ćêøåćîĔîÖćøÝĆ é đÖĘ ï ×š Ă öĎ ú ìĊę Ē êÖêŠ ć ÜÖĆ î ĒúąöĊ Ö ćøîĞ ć đÿîĂ×š Ă öĎ ú ÖćøÖøąìĞ ć ñĉ é àĚĞ ć ìĊęǰǰǰǰ
ĒêÖêŠćÜÖĆîéĆÜîĊĚǰ
ÖøöøćßìĆèæŤöĊÖćøÝĆéđÖĘï×šĂöĎúñĎšÖøąìĞćñĉéìĊęÖúĆïđ×šćöćÿĎŠđøČĂîÝĞćöćÖÖüŠćĀîċęÜÙøĆĚÜǰ ēé÷ÖćøÿĂïëćö
×šĂöĎúðøąüĆêĉõĎöĉĀúĆÜĒúąđìĊ÷ïđÙĊ÷ÜÝćÖ×šĂöĎúìąđïĊ÷îñĎšêšĂÜēìþ×ĂÜđøČĂîÝĞć×ĂÜñĎšÖøąìĞćñĉéìĊęđðŨîîĆÖēìþđéĘé×ćé
ìĊęĂ÷ĎŠĔîđøČĂîÝĞćĔî×èąîĆĚîǰàċęÜÝćÖ×šĂöĎúÖćøÿĞćøüÝ×šĂöĎúÖćøêšĂÜēìþ×ĂÜîĆÖēìþĔîđøČĂîÝĞćóïüŠćĔîßŠüÜÿćöðŘ
÷šĂîĀúĆÜǰ ðŘÜïðøąöćèǰ- ǰöĊ÷ĂéîĆÖēìþđéĘé×ćéìĊęêšĂÜēìþđéĘé×ćéĔîđøČĂîÝĞćìĊęöĊðøąüĆêĉêšĂÜēìþÝĞćÙčÖ
öćÖÖüŠćǰǰ ÙøĆĚÜ×ċĚîĕðǰđÞúĊę÷ǰ ǰ ÙîǰÝćÖÝĞćîüîîĆÖēìþđéĘé×ćéìĆĚÜĀöéđÞúĊę÷ǰ ǰ ÙîǰĀøČĂÙĉéđðŨî
îĆÖēìþđéĘé×ćéìĊęöĊðøąüĆêĉÖøąìĞćñĉéàĚĞćøšĂ÷úąǰǰ àċęÜÝćÖ×šĂöĎúĔîĒêŠúąðŘÝąöĊîĆÖēìþđéĘé×ćéìĊęêšĂÜēìþàĚĞć
ðøąöćèǰǰ Ĕîǰǰ ×ĂÜîĆÖēìþđéĘé×ćéìĊęëĎÖÙčö×ĆÜĔîđøČĂîÝĞćìĆĚÜĀöéǰ ðøąöćèøšĂ÷úąǰ ǰ đüšîĒêŠĔîðŘúŠćÿčéÙČĂðŘǰ
ǰìĊęêĆüđú×îĆÖēìþđéĘé×ćéìĊęêšĂÜēìþàĚĞćóčŠÜÿĎÜ×ċĚîëċÜøšĂ÷úąǰǰ×ĂÜÝĞćîüîîĆÖēìþđéĘé×ćéìĆĚÜĀöéǰàċęÜÖĞćúĆÜ
ĒÿéÜĔĀšđĀĘîüŠćñĎšÖøąìĞćñĉéìĊęđ×šćÿĎŠđøČĂîÝĞćöĊĒîüēîšöÝąđðŨîïčÙÙúìĊęđÙ÷êšĂÜēìþöćÖŠĂîđóĉęöÿĎÜ×ċĚîĂ÷ŠćÜÖšćüÖøąēéé
ĒúąîŠćÝąöĊĒîüēîšöđóĉęöÿĎÜöćÖ×ċĚîđøČęĂ÷ėǰĔîĂîćÙêǰǰ
êćøćÜìĊęǰ5: ÝĞćîüîîĆÖēìþđéĘé×ćéĒ÷ÖêćöÝĞćîüîÙøĆĚÜìĊęêšĂÜēìþ
ÝĞćîüîÙøĆĚÜìĊęêšĂÜēìþ
êšĂÜēìþÙøĆĚÜìĊę 
êšĂÜēìþöćÖÖüŠć ǰÙøĆĚÜ
- êšĂÜēìþÙøĆĚÜìĊęǰ2
- êšĂÜēìþÙøĆĚÜìĊęǰ3
- êšĂÜēìþÙøĆĚÜìĊęǰ4
- êšĂÜēìþǰ5 ÙøĆĚÜ×ċĚîĕð
øüöîĆÖēìþÖøąìĞćñĉéàĚĞć

2549
2550

 ǰ  ǰ  ǰ
 ǰ  ǰ  ǰ
 ǰ  ǰ  ǰ
 ǰ  ǰ  ǰ
 ǰ  ǰ  ǰ
ǰ
ǰ
ǰ
30,336 34,666  
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ðŘÜïðøąöćè
2552
2553
2554
2555
2556
 ǰ  ǰ  ǰ  ǰ  ǰ
 ǰ  ǰ  ǰ  ǰ  ǰ
 ǰ  ǰ  ǰ  ǰ  ǰ
 ǰ  ǰ  ǰ  ǰ  ǰ
 ǰ
ǰ  ǰ  ǰ  ǰ
ǰ
ǰ
ǰ
ǰ  ǰ
44,060     50,422 90,624

--ǰ

ÝĞćîüîÙøĆĚÜìĊęêšĂÜēìþ
îĆÖēìþđéĘé×ćéìĆĚÜĀöé
øšĂ÷úą×ĂÜîĆÖēìþìĊę
ÖøąìĞćñĉéàĚĞć

ðŘÜïðøąöćè
2549
2550

2552
2553
2554
2555
2556
              254,959
       

ìĊęöćǰ:ǰøć÷Üćî×šĂöĎúÿëĉêĉÖøöøćßìĆèæŤǰðŘǰ

ðŦâĀćìĊę óïÝćÖÖćøÝĆ éđÖĘï ×šĂöĎú ÙČ ĂđðŨî ÖćøđÖĘ ï×šĂöĎ ú đÞóćąñĎšÖøąìĞćñĉé ìĊęÖúĆï đ×šćöćÝĞćÙčÖ đìŠćîĆĚ îǰǰǰǰǰǰǰ
àċęÜ×šĂöĎúÖćøÖøąìĞćñĉé÷ĆÜĕöŠÙøïëšüîđîČęĂÜÝćÖ÷ĆÜ×ćéøąïïÖćøđßČęĂöē÷Ü×šĂöĎúîĆÖēìþĔîêŠćÜđøČĂîÝĞćǰĒúąđðŨîÖćø
ÿĂïëćöÝćÖêĆü ñĎšÖøąìĞćñĉé đìŠć îĆĚîĕöŠÿ ćöćøëêøüÝÿĂïðøąüĆêĉ ĂćßâćÖø÷š ĂîĀúĆÜĕéš Ă÷ŠćÜÙøïëšü îëĎÖêšĂ Üǰ
ðøąÖĂïÖĆï÷ĆÜĕöŠöĊÖćøÝĞćĒîÖðøąđõìĒúąåćîÙüćöñĉéǰøüöìĆĚÜĕöŠöĊ×šĂöĎúÙøĂïÙúčöëċÜñĎšÖøąìĞćñĉéàĚĞćìĊęĕöŠĕéšëĎÖÿŠÜ
êĆüđ×šćđøČĂîÝĞćǰǰ
ÖøöóĉîĉÝĒúąÙčšöÙøĂÜđéĘÖĒúąđ÷ćüßîöĊ×šĂöĎúðøąüĆêĉõĎöĉĀúĆÜ×ĂÜđéĘÖĒúąđ÷ćüßîìĊęëĎÖéĞćđîĉîÙéĊĔîÿëćî
óĉîĉÝĒúąÙčšöÙøĂÜđéĘÖĒúąđ÷ćüßîêćöĒïïøć÷ÖćøðøąüĆêĉïčÙÙúǰĒúąĔßšÖćøêøüÝÿĂï×šĂöĎúÖćøÖøąìĞćñĉéàĚĞćēé÷
üĉíĊÖćøÿĂïëćö×šĂöĎú ðøąüĆêĉõĎöĉĀúĆÜĒúąđìĊ÷ïđÙĊ÷ÜÝćÖ×šĂöĎúìąđïĊ÷îðøąüĆêĉ×ĂÜđéĘÖĒúąđ÷ćüßîĔîìĞćîĂÜ
đéĊ÷üÖĆïÖøöøćßìĆèæŤǰĀćÖĒêŠđðŨîÖćøêøüÝÿĂï×šĂöĎúđéĘÖĒúąđ÷ćüßîìĊęđ×šćÿĎŠÿëćîóĉîĉÝàĚĞćàċęÜĒÿéÜëċÜÖćøëĎÖ
ÝĆïÖčöéĞćđîĉîÙéĊàĚĞćĕöŠĕéšđðŨî×šĂöĎúñĎšëĎÖêĆéÿĉîúÜēìþàĚĞćǰàċęÜÝćÖÖćøøüïøüö×šĂöĎúđéĘÖĒúąđ÷ćüßîñĎšÖøąìĞćñĉéàĚĞć
×ĂÜÖøöóĉîĉÝĒúąÙčšöÙøĂÜđéĘÖĒúąđ÷ćüßîëċÜðŘǰǰàċęÜđðŨî×šĂöĎúúŠćÿčéǰ ×šĂöĎúðŘǰǰĂ÷ĎŠøąĀüŠćÜÖćøēĂîëŠć÷
×šĂöĎúÝćÖøąïïøć÷ÜćîÖøąéćþđðŨîåćî×šĂöĎúÙĂöóĉüđêĂøŤ ǰĒÿéÜĔĀšđĀĘîüŠćĔîßŠüÜðŘĀúĆÜÿčéöĊđéĘÖĒúąđ÷ćüßîǰǰǰǰ
ìĊęÖøąìĞćñĉéàĚĞćÿĎÜÖüŠćðŘÖŠĂîĀîšćĂ÷ŠćÜđĀĘîĕéšßĆéǰöĊĒîüēîšöüŠćñĎšÖøąìĞćñĉéìĊęđðŨîđéĘÖĒúąđ÷ćüßîÝąđðŨîñĎšìĊęđÙ÷ǰǰǰ
ÖøąìĞćñĉéöćÖŠĂîđóĉęöÿĎÜöćÖ×ċĚîĒúąîŠćÝąđóĉęöÿĎÜ×ċĚîöćÖđøČęĂ÷ėǰĔîĂîćÙêđßŠîđéĊ÷üÖĆïñĎšÖøąìĞćñĉéàĚĞćĔîđøČĂîÝĞćǰ
êćøćÜìĊęǰ6: ÝĞćîüîøšĂ÷úą×ĂÜÙéĊìĊęđðŨîÖćøÖøąìĞćñĉéàĚĞć×ĂÜÖøöóĉîĉÝĒúąÙčšöÙøĂÜđéĘÖĒúąđ÷ćüßîǰ
ÙéĊ
ÙéĊìĊęđðŨîÖćø
ÖøąìĞćñĉéàĚĞćǰ
øšĂ÷úą×ĂÜÖćø
ÖøąìĞćñĉéàĚĞćǰ

2549

2550

ÝĞćîüîÙéĊĔîĒêŠúąðŘ

2552
2553

2554

2555

 ǰ

 ǰ

 ǰ

 ǰ

 ǰ

 ǰ

 ǰ

ǰ

ǰ

ǰ

ǰ

ǰ

ǰ

ǰ

ìĊęöćǰÖøöóĉîĉÝĒúąÙčšöÙøĂÜđéĘÖĒúąđ÷ćüßîǰ

ðŦâĀćìĊęóïÖĘöĊúĆÖþèąđéĊ÷üÖĆîÙČĂđðŨî×šĂöĎúÖćøÖøąìĞćñĉéàĚĞćĕöŠÙøïëšüîđîČęĂÜÝćÖđðŨîÖćøÿĂïëćöÝćÖ
đéĘÖĒúąđ÷ćüßîēé÷ĕöŠĕéšìĞćÖćøêøüÝÿĂïðøąüĆêĉĂćßâćÖø÷šĂîĀúĆÜǰ ĕöŠöĊÖćøÝĞćĒîÖðøąđõìĒúąåćîÙüćöñĉéǰ
Ēúą×šĂöĎúǰ ĕöŠÙøĂïÙúčöëċÜñĎšÖøąìĞćñĉéàĚĞćìĊęĕöŠĕéšëĎÖéĞćđîĉîÙéĊĔîÿëćîóĉîĉÝǰ đßŠîǰ đ÷ćüßîìĊęëĎÖÿŠÜêĆüđ×šćđøČĂîÝĞćǰǰǰǰǰ
ñĎšêĉé÷ćđÿóêĉéǰìĊęđ×šćøĆïÖćøïĞćïĆéêćöǰóøïôŚŪîôĎÿöøøëõćóñĎšêĉé÷ćđÿóêĉéǰ
51
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ĔîÿŠüî×ĂÜÖøöÙčöðøąóùêĉÖøöÙčöðøąóùêĉöĊ×šĂöĎúðøąüĆêĉõĎöĉĀúĆÜ×ĂÜñĎšÖøąìĞćñĉéêćöĒïïøć÷Öćø
ðøąüĆêĉïčÙÙúǰ ĒúąÝĞćîüîøšĂ÷úąñĎšëĎÖÙčöðøąóùêĉìĊęÖøąìĞćñĉéàĚĞćĔîøą÷ąđüúćǰ ǰ ðŘǰ îĆïĒêŠóšîÖćøÙčöðøąóùêĉǰǰǰ
(àċęÜøüöëċÜñĎšëĎÖÙčöðøąóùêĉêćööćêøćǰ ǰ ðøąöüúÖãĀöć÷Ăćâćǰ ñĎšëĎÖÙčöðøąóùêĉìĊęđðŨîđéĘÖĒúąđ÷ćüßîǰǰǰǰǰǰ
ĒúąǰñĎšëĎÖÙčöðøąóùêĉÖøèĊóĆÖÖćøúÜēìþĀøČĂúéüĆîêšĂÜēìþ ǰ ēé÷ÖćøêøüÝÿĂïðøąüĆêĉñĎšÖøąìĞćñĉéÝćÖÖúčŠö
êĆ ü Ă÷Š ć ÜñĎš óš î ÖćøÙč ö ðøąóùêĉ ö ć÷Ć Ü ÖĂÜìąđïĊ ÷ îðøąüĆ êĉ Ă ćßâćÖøøöñŠ ć îøąïïåćî×š Ă öĎ ú ñĎš Ö øąìĞ ć ñĉ é ×ĂÜǰǰǰǰǰǰǰǰ
ÖĂÜìąđïĊ÷îðøąüĆêĉĂćßâćÖøøöǰ $SJNJOBMǰ %BUBCBTFǰ 4ZTUFNǰ $%4 ×ĂÜÿĞćîĆÖÜćîêĞćøüÝĒĀŠÜßćêĉđóČęĂǰǰǰ
ìøćïüŠćñĎšóšîÖćøÙčöðøąóùêĉöĊðøąüĆêĉÖćøëĎÖÝĆïÖčöàĚĞćĀøČĂĕöŠēé÷ÝĆéìĞćĂĆêøćÖøąìĞćñĉéàĚĞćđðŨîõćóøüöĔîúĆÖþèą
×ĂÜÖćøüĉđÙøćąĀŤÖćøëĎÖÝĆïÖčöàĚĞćìčÖ×šĂĀćĕöŠđÞóćąñĎšìĊęëĎÖÙčöðøąóùêĉàĚĞćđìŠćîĆĚîǰàċęÜÖĘóïĒîüēîšöúĆÖþèąđéĊ÷üÖĆî
üŠćêĆĚÜĒêŠðŘÜïðøąöćèǰǰ đðŨîêšîöćĂĆêøćÖćøÖøąìĞćñĉéàĚĞć×ĂÜñĎšóšîÙčöðøąóùêĉđóĉęöÿĎÜ×ċĚîöćÖĒúąöĊĒîüēîšö
ÝąđóĉęöÿĎÜ×ċĚîđøČęĂ÷ėǰĔîĂîćÙêđßŠîđéĊ÷üÖĆîǰ
êćøćÜìĊęǰ7: ĂĆêøćÖćøÖøąìĞćñĉéàĚĞć×ĂÜñĎšóšîÖćøÙčöðøąóùêĉǰ ðøąÝĞćðŘÜïðøąöćèǰ-
ðŘÜïðøąöćèǰ ñĎšóšîÖćøÙčöðøąóùêĉ øšĂ÷úą ǰ
ǰ
ǰ
ǰ
ǰ
ǰ
ǰ
ǰ

ǰ
ǰ
ǰ
ǰ
ǰ
ǰ
ǰ
ìĊęöćǰ:ǰøć÷ÜćîÖćøüĉÝĆ÷ÖøöÙčöðøąóùêĉǰ  ǰǰ

ǰ
ĒîüìćÜÖćøêøüÝÿĂïÖćø×šĂöĎúÖøąìĞćñĉéàĚĞćÝćÖÖúčŠöêĆüĂ÷ŠćÜ×ĂÜÖøöÙčöðøąóùêĉéĆÜÖúŠćüđðŨîÖćø
êøüÝÿĂïðøąüĆêĉÖćøÖøąìĞćñĉéàĚĞćìĊęÙøïëšüîĒöŠî÷ĞćìĊęÿčéĔîðŦÝÝčïĆîǰđîČęĂÜÝćÖđðŨîÖćøđìĊ÷ïđÙĊ÷ÜÝćÖðøąüĆêĉ×šĂöĎú
ÖćøÖøąìĞćñĉéìĊęöćÝćÖĒïïóĉöóŤúć÷îĉĚüöČĂ×ĂÜñĎšêšĂÜĀćìĊęëĎÖÝĆïÖčöĔîĒêŠúąÿëćîĊêĞćøüÝìĊęÿŠÜöćêøüÝÿĂïðøąüĆêĉ
ÖćøÖøąìĞ ć ñĉ é ĒúąïĆ î ìċ Ö ×š Ă öĎ ú Ĕîåćî×š Ă öĎ ú ñĎš Ö øąìĞ ć ñĉ é ×ĂÜÖĂÜìąđïĊ ÷ îðøąüĆ êĉ Ă ćßâćÖøøö $SJNJOBMǰ
%BUBCBTFǰ 4ZTUFN$%4 àċęÜđðŨî×šĂöĎú ĒÿéÜðøąüĆêĉÖćøÖøąìĞćñĉéïčÙÙúìĊęöĊÙüćöÙøïëšüîĒúąÙøĂïÙúčöǰǰǰǰǰ
öćÖìĊęÿčéĔîðŦÝÝčïĆîǰàċęÜüĉíĊÖćøêøüÝÿĂïÖćøÖøąìĞćñĉéàĚĞćéĆÜÖúŠćüÿćöćøëĒÿéÜĔĀšđĀĘîëċÜĂĆêøćÖćøÖøąìĞćñĉéàĚĞć
ĀúĆÜÝćÖñĎšÖøąìĞćñĉéñŠćîöćêøÖćøêŠćÜėǰĔîÖćøóĆçîćóùêĉîĉÿĆ÷ĒúąïĞćïĆéôŚŪîôĎñĎšÖøąìĞćñĉéĕðĒúŠüǰĕöŠĕéšđðŨîÖćø
ðøąöćèÝĞćîüîñĎšÖøąìĞćñĉéàĚĞćÝćÖñĎšÖøąìĞćñĉéìĊęÖĞćúĆÜĂ÷ĎŠøąĀüŠćÜÖćøéĞćđîĉîöćêøÖćøóĆçîćóùêĉîĉÿĆ÷àċęÜĕöŠĂćÝ
îĞćöćĒÿéÜëċÜÿĆöùìíĉĝñú×ĂÜÖćøóĆçîćóùêĉîĉÿĆ÷ĕéšßĆéđÝîîĆÖǰĂ÷ŠćÜĕøÖĘéĊ×šĂöĎúéĆÜÖúŠćüđðŨîúĆÖþèą×ĂÜÖćøÿčŠö
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êĆüĂ÷ŠćÜđìŠćîĆĚî÷ĆÜĕöŠÿćöćøëđßČęĂöē÷Üøąïïåćî×šĂöĎúđóČęĂêøüÝÿĂïðøąüĆêĉñĎšÖøąìĞćñĉéìĆĚÜĀöéĕéšǰĒúą÷ĆÜöĊÖćø
éĞćđîĉîÖćøĔîĀîŠü÷ÜćîÖøöÙčöðøąóùêĉđóĊ÷ÜĀîŠü÷ÜćîđéĊ÷ü÷ĆÜĕöŠÙøĂïÙúčöëċÜĀîŠü÷ÜćîóĆçîćóùêĉîĉÿĆ÷ĂČęîǰ
ĔîðŘÜïðøąöćèǰǰýĎî÷ŤóĆçîć×šĂöĎúÖøąïüîÖćø÷čêĉí øøöĕéšđĀĘîÙüćöÿĞćÙĆâ×ĂÜ×šĂöĎú ðøąđéĘî
éĆÜÖúŠćüÝċÜĕéšøĉđøĉęöìĊęÝąéĞćđîĉîÖćøüĉđÙøćąĀŤ×šĂöĎúÖćøÖøąìĞćñĉéàĚĞć×ĂÜñĎšÖøąìĞćñĉéÝćÖåćî×šĂöĎúìąđïĊ÷îðøąüĆêĉ
ñĎšêšĂÜĀć×ĂÜÖĂÜìąđïĊ÷îðøąüĆêĉĂćßâćÖøÿĞćîĆÖÜćîêĞćøüÝĒĀŠÜßćêĉĔîúĆÖþèąđéĊ÷üÖĆïÖøöÙčöðøąóùêĉǰēé÷ĕéš
øŠüöÖĆïēøÜđøĊ÷îîć÷øšĂ÷êĞćøüÝéĞćđîĉîēÙøÜÖćøÿĞćøüÝ×šĂöĎúÖćøÖøąìĞćñĉéàĚĞć×ĂÜñĎšìĊęđÙ÷êÖđðŨîñĎšêšĂÜĀćÙéĊĂćâć 
ìĞćÖćøýċÖþćÖúčŠöêĆüĂ÷ŠćÜïčÙÙúìĊęđÙ÷êšĂÜĀćÙéĊĂćâćĒúąóšîēìþĀøČĂñŠćîÖćøéĞćđîĉîöćêøÖćøĔîÖćøóĆçîć
ðøĆïðøčÜóùêĉîĉÿĆ÷ÝćÖđøČĂîÝĞć ÖøèĊñĎšÖøąìĞćñĉéđðŨîñĎšĔĀâŠ ĒúąÿëćîòřÖĂïøöđéĘÖĒúąđ÷ćüßî ÖøèĊñĎšÖøąìĞćñĉé
đðŨîđéĘÖĒúąđ÷ćüßî ǰĔîøąĀüŠćÜðŘǰóýǰ-ǰēé÷ìĞćÖćøýċÖþćëċÜĂĆêøćÖćøÖøąìĞćñĉéàĚĞćǰðøąđõìÙüćöñĉé
Ēúąøą÷ąđüúćĔîÖćøÖøąìĞćñĉéàĚĞćõć÷ĀúĆÜóšîēìþĀøČĂĀúĆÜñŠćîÖøąïüîÖćøÖćøóĆçîćðøĆïðøčÜóùêĉîĉÿĆ÷ǰĔîÖúčŠö
åćîÙüćöñĉéĀúĆÖǰĂĆîĕéšĒÖŠǰñĎšêšĂÜĀćÙéĊðøąìčþøšć÷êŠĂßĊüĉêøŠćÜÖć÷ǰñĎšêšĂÜĀćÙéĊðøąìčþøšć÷êŠĂìøĆó÷ŤǰĒúąñĎšêšĂÜĀć
ÙéĊ÷ćđÿóêĉéǰ đóČęĂĔĀšìøćïëċÜĂĆêøćÖćøÖøąìĞćñĉéàĚĞćõć÷ĀúĆÜóšîēìþĒúą×šĂöĎúÖćøÖøąìĞćñĉéđóČęĂĔßšđðŨî×šĂöĎú
ĂšćÜĂĉÜÖúćÜìĊęîŠćđßČęĂëČĂêŠĂĕðǰēé÷ēÙøÜÖćøéĆÜÖúŠćüĕéšéĞćđîĉîÖćøÿĞćđøĘÝđÿøĘÝÿĉĚîđðŨîìĊęđøĊ÷ïøšĂ÷ĔîðŘÜïðøąöćèǰ
ǰñúÖćøýċÖþćðøćÖäéĆÜîĊĚǰ
êćøćÜìǰĊę  ñúÖćøÖøąìǰĞćñǰĉéàĚĞć×ĂÜÖúčŠöêǰĆüĂ÷ŠćÜÝćÖÖøöøćßìǰĆèæŤǰ
ǰ

ǰ

åćîÙüćöñĉéìǰĊęÖøąìǰĞćñǰĉéǰ
ÙøĆÜĚ ĒøÖǰ

ÝǰĞćîüîǰ
ÖúčŠöǰ
êĆüĂ÷ŠćÜǰ

óïÖøąìǰĞćñǰĉéàĚĞćǰ óïÖøąìǰĞćñǰĉéàĚĞćǰ ĕöŠóï×šĂöĎúÖćøǰ
ÖøąìǰĞćñĉéàĚĞćǰ
õć÷Ĕîøą÷ąđüúćǰ
đÖĉîÖüŠćǰ
3 ðŘǰ
øą÷ąđüúć 3 ðŘǰ
ÝǰĞćîüîǰ øšĂ÷úąǰ ÝǰĞćîüîǰ øšĂ÷úąǰ ÝǰĞćîüîǰ øšĂ÷úąǰ

ǰÙéǰĊ÷ćđÿóêǰĉéǰ
ǰÙéǰĊðøąìčþøšć÷êŠĂìøǰĆó÷Ťǰ
ǰÙéǰĊðøąìčþøšć÷êŠĂßĊüǰĉêǰ
ĒúąøćÜÖć÷ǰ

ǰ
ǰ
ǰ

ǰ
ǰ
ǰ

ǰ
ǰ
ǰ

ǰ
2ǰ
ǰ

ǰ
ǰ
ǰ

ǰ
ǰ
ǰ

ǰ
ǰ
ǰ

ǰÙéǰĊĂǰČęîėǰ

ǰ
ǰ

ǰ
ǰ

ǰ
ǰ

2ǰ
ǰ

ǰ
ǰ

ǰ
ǰ

ǰ
ǰ

øüöǰ

4

óÜýŤÖčúíøǰēøÝîŤüĉøčāǰĒúąÙèą ǰøć÷ÜćîüĉÝĆ÷ēÙøÜÖćøÿĞćøüÝ×šĂöĎúÖćøÖøąìĞćñĉéàĚĞć×ĂÜñĎšìĊęđÙ÷êÖđðŨîñĎšêšĂÜĀćÙéĊĂćâć ǰøć÷ÜćîüĉÝĆ÷ ǰÿĞćîĆÖÜćî
ÖĉÝÖćø÷čêĉíøøö ǰǰ
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êćøćÜìĊǰŠ 9: ñúÖćøÖøąìǰĞćñǰĉéàĚĞć×ĂÜđéĘÖĒúąđ÷ćüßîìǰĊęóšîēìþÝćÖýǰĎî÷ŤòřÖĂïøöđéĘÖĒúąđ÷ćüßîǰ
ǰ
ǰ
óïÖøąìǰĞćñǰĉéàĚĞćǰ óïÖøąìǰĞćñǰĉéàĚĞćǰ ĕöŠóï×šĂöĎúÖćøǰ
ǰ
ÝǰĞćîüî
đÖĉîÖüŠć
ÖøąìǰĞćñĉéàĚĞćǰ
åćîÙüćöñĉéìǰĊęÖøąìǰĞćñǰĉé
ÖúčŠöêĆüĂ÷ŠćÜǰ õć÷Ĕîøą÷ąđüúć
3 ðŘǰ
øą÷ąđüúć 3 ðŘǰ
ÙøĆǰšÜĒøÖ
ǰǰÙéǰĊ÷ćđÿóêǰĉéǰ
ǰ ÙéǰĊðøąìčþøšć÷êŠĂìøǰĆó÷Ťǰ
ǰ ÙéǰĊð øąìǰčþ øš ć ÷êŠ Ă ßǰĊüǰĉêǰ
ĒúąøćÜÖć÷ǰ

ǰ
ǰ
ǰ

ÝǰĞćîüîǰ
ǰ
ǰ
ǰ

ǰǰÙéǰĊĂǰČęîėǰ
øüöǰ

ǰ
335ǰ

ǰ
ǰ

øšĂ÷úąǰ ÝǰĞćîüîǰ øšĂ÷úąǰ
ǰ
2ǰ
ǰ
ǰ
ǰ
ǰ
ǰ
ǰ
ǰ
ǰ
ǰ

ǰ
ǰ

ǰ
ǰ

ÝǰĞćîüîǰ
ǰ
ǰ
ǰ

øšĂ÷úąǰ
ǰ
ǰ
ǰ

ǰ
ǰ

ǰ
ǰ

ǰ
ÝćÖÖćøÿĞ ćøüÝ×š ĂöĎ ú ñĎšÖ øąìĞ ćñĉ é àĚĞć éĆÜ ÖúŠć üóïüŠć ñĎš ÖøąìĞ ć ñĉé àĚĞć ĔîÖúčŠö ÙéĊ÷ ćđÿóêĉ é ÝąöĊĒ îüēîš öǰǰǰǰǰ
ÖøąìĞ ć ñĉé àĚĞ ćöćÖÖüŠ ćÖúčŠö åćîÙüćöñĉé ĂČę î ǰēé÷ñĎšóš î ēìþÝćÖđøČ ĂîÝĞ ćìĊę Ö øąìĞ ćñĉ é àĚĞć ĔîÙéĊ÷ ćđÿóêĉé ĔĀšē ìþǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ
öĊĂĆêøćÖćøÖøąìĞćñĉéàĚĞćĀúĆÜóšîēìþÿćöðŘøšĂ÷úąǰ(Ĕî×èąìĊęĂĆêøćÖćøÖøąìĞćñĉéàĚĞćēé÷đÞúĊę÷ìĆęüĕðøšĂ÷úąǰ
 ǰ ĒúąđéĘÖĒúąđ÷ćüßîñĎšÖøąìĞćñĉéìĊęëĎÖðúŠĂ÷êĆüÝćÖÿëćîòřÖĂïøöđéĘÖĒúąđ÷ćüßîĔîÙéĊ÷ćđÿóêĉéĔĀšēìþǰǰǰǰ
öĊĂĆêøćÖćøÖøąìĞćñĉéàĚĞćĀúĆÜóšîēìþÿćöðŘøšĂ÷úąǰ(Ĕî×èąìĊęĂĆêøćÖćøÖøąìĞćñĉéàĚĞćēé÷đÞúĊę÷ìĆęüĕðøšĂ÷úąǰ
 ǰ ĂĊÖìĆĚÜ÷ĆÜóïĒîüēîšöüŠćñĎšÖøąìĞćñĉéĔîÙéĊĂČęîėǰÝąöĊĒîüēîšöìĊęÝąÖúĆïöćÖøąìĞćñĉéàĚĞćĔîÙéĊ÷ćđÿóêĉéđðŨî
ÝĞćîüîöćÖĂĊÖéšü÷ǰîĂÖÝćÖîĊĚÖćøÿĞćøüÝĂĆêøćÖćøÖøąìĞćñĉéàĚĞćéĆÜÖúŠćüǰĒÿéÜĔĀšđĀĘîëċÜĂĆêøćÖćøÖøąìĞćñĉéìĊęÿĎÜ
ÖüŠćÖćøðøąöćèÖćøñĎšÖøąìĞćñĉéàĚĞćÝćÖîĆÖēìþĔîđøČĂîÝĞćĒúąđéĘÖĒúąđ÷ćüßîìĊęëĎÖÿŠ ÜêĆüđ×šćÿëćîóĉîĉÝĒúą
ÙčšöÙøĂÜđéĘÖĒúąđ÷ćüßîöćÖǰ
ǰǰ
Ă÷ŠćÜĕøÖĘéĊ×šĂöĎúÖćøÖøąìĞćñĉéàĚĞćéĆÜÖúŠćüđðŨîđóĊ÷ÜēÙøÜÖćøîĞćøŠĂÜàċęÜĒÿéÜĔĀšđĀĘîëċÜðøąöćèÖćøĂĆêøć
ÖćøÖøąìĞ ćñĉ é ìĊę ĕéš Ý ćÖÖúčŠ ö êĆü Ă÷Š ćÜđìŠć îĆĚ î ǰĔîðŦ ÝÝč ïĆ î øąïïÿćøÿîđìýÖøąïüîÖćø÷č êĉ í øøö÷ĆÜ ĕöŠ öĊø ąïï
åćî×šĂöĎúÖúćÜĀøČĂÖćøÖĞćĀîéöćêøåćîÖćøĒúÖđðúĊę÷îêøüÝÿĂï×šĂöĎúÖćøÖøąìĞćñĉéàĚĞćøąĀüŠćÜêŠćÜĀîŠü÷Üćîǰ
ìĞćĔĀšĀîŠü÷ÜćîĔîÖøąïüîÖćø÷čêĉíøøö÷ĆÜĕöŠöĊÖćøđßČęĂöē÷Üðøąđöĉî×šĂöĎúÖćøÖøąìĞćñĉéàĚĞćÝćÖ×šĂöĎúñĎšÖøąìĞćñĉéìĊę
Ă÷ĎŠĔîøąïïìĆĚÜĀöéĕéšǰ
4 ðŦâĀćÖćøÿÜđÙøćąĀŤñĎšÖøąìĞćñĉéĀúĆÜðúŠĂ÷ (Aftercare Service)
ÖćøÿÜđÙøćąĀŤñĎšÖøąìĞćñĉéĀúĆÜðúŠĂ÷ǰ "GUFSDBSFǰ4FSWJDF ǰđðŨî×ĆĚîêĂîĀîċęÜĔîÖćøðäĉïĆêĉêŠĂñĎšÖøąìĞćñĉé
õć÷ĀúĆÜÝćÖóšîēìþĀøČĂĕéšøĆïÖćøðúŠĂ÷êĆüÝćÖđøČĂîÝĞćǰđóČęĂßŠü ÷đĀúČĂñĎšÖøąìĞćñĉéĔĀšÿ ćöćøëÖúĆïĕðĔßšßĊüĉêǰǰǰǰǰǰǰ
ĔîÿĆÜÙöĕéšĂ÷ŠćÜðÖêĉĕöŠÖúĆïĕðÖøąìĞćñĉéàĚĞćĀøČĂÖŠĂĔĀšđÖĉéĂĆîêøć÷ĔéėǰÖĆïßčößîĂĊÖǰēé÷ÖćøĔĀšÙüćößŠü÷đĀúČĂǰǰǰ
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ĔîéšćîêŠćÜėǰìĊęÝĞćđðŨîǰđßŠîǰìĊęóĆÖĂćýĆ÷ßĆęüÙøćüǰĂćĀćøđÿČĚĂñšćđÙøČęĂÜîčŠÜĀŠöǰÖćøÝĆéĀćÜćîǰđðŨîêšîǰÖćøÿÜđÙøćąĀŤ
ßŠü÷đĀúČĂñĎšÖøąìĞćñĉéĀúĆÜðúŠĂ÷đðŨî×ĆĚîêĂîìĊęöĊÙüćöÿĞćÙĆâđîČęĂÜÝćÖǰ"ñĎšóšîēìþǰĀøČĂïčÙÙúìĊęóšîÝćÖÿõćóÖćø
đðŨîñĎšêšĂÜ×ĆÜǰñĎšêšĂÜÖĆÖ×ĆÜđéĘÖĀøČĂđ÷ćüßîìĊęóšîÝćÖÖćøÙüïÙčö×ĂÜýĎî÷ŤòřÖĂïøöđéĘÖĒúąđ÷ćüßîêšĂÜëĎÖĒ÷ÖĂĂÖ
ÝćÖÿĆÜÙöĕðĂ÷ĎŠĔîÿëćîìĊęÙčö×ĆÜĀøČĂÿëćîìĊęÙüïÙčö×ćéÖćøêĉéêŠĂÖĆïÿĆÜÙöõć÷îĂÖĔîøą÷ąđüúćĀîċęÜǰàċęÜĂćÝĕéšøĆï
ñúÖøąìïĔîÖćøðøĆï ÿõćóßĊ üĉê ÙüćöđðŨî Ă÷ĎŠ ǰ øüöëċ Ü ÖćøëĎ ÖöĂÜüŠć đðŨî ÙîéšĂ ÷ÙŠć ĕöŠ ĕéš øĆ ïÖćø÷ĂöøĆï Ēúąǰǰǰǰǰǰǰǰ
đðŨîìĊęøĆÜđÖĊ÷Ý×ĂÜÿĆÜÙöõć÷îĂÖǰǰǰ
øąïïÜćîéšćîÿÜđÙøćąĀŤñĎšÖøąìĞćñĉéĀúĆÜðúŠĂ÷×ĂÜðøąđìýĕì÷ǰđøĉęöéĞćđîĉîÖćøêĆĚÜĒêŠðŘǰóýǰÝćÖ
đÜĉ î ïøĉ Ý ćÙ×ĂÜǰÝĂöóúǰĒðúÖǰóĉ ïĎ ú ÿÜÙøćöǰđöČę Ă ÙøĆĚ Ü éĞ ć øÜêĞ ć ĒĀîŠ Ü øĆ å öîêøĊ üŠ ć ÖćøÖøąìøüÜöĀćéĕì÷ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ
àċęÜøĆïñĉéßĂïéĎĒúÖøöøćßìĆèæŤĔî×èąîĆĚî ǰēé÷ÖøöøćßìĆèæŤĕéšĔßšđÜĉîìčîéĆÜÖúŠćüđðŨîÖĂÜìčîêĆĚÜêšîÝĆéêĆĚÜöĎúîĉíĉ
óĉïĎú÷ŤÿÜđÙøćąĀŤđóČęĂéĞćđîĉîÖćøéšćîÖćøÿÜđÙøćąĀŤßŠü÷đĀúČĂïčÙÙúóšîēìþÝćÖđøČĂîÝĞćĔîÿŠüîìĊęĕöŠÿćöćøëđïĉÖÝŠć÷
ÝćÖÜïðøąöćèĒñŠîéĉîĕéšǰêŠĂöćÖøöøćßìĆèæøŠüöÖĆïöĎúîĉíĉóĉïĎú ÷ŤÿÜđÙøćąĀŤÝĆéêĆĚÜïšćîÿüĆÿéĊ×ċĚîĔîđ×êóČĚîìĊǰę ǰǰǰ
×ĂÜđøČĂîÝĞćóĉđýþÖøčÜđìóöĀćîÙøđóČęĂđðŨîïšćîÖċęÜüĉëĊǰ )BMGXBZǰ)PVTF ǰđóČęĂĔĀšÖćøÿÜđÙøćąĀŤÿëćîìĊęóĆÖßĆęüÙøćü
ĒúąéĎĒúïčÙÙúóšîēìþĔîđ×êóČĚîìĊęÖøčÜđìóöĀćîÙøǰēé÷öĊÖćø×÷ć÷ÖćøéĞćđîĉîÖćøĕðÝĆéêĆĚÜïšćîÖċęÜüĉëĊĔîóČĚîìĊęĂČęîėǰ
õć÷ĔîđøČĂîÝĞćĔîêŠćÜÝĆÜĀüĆéǰĀøČĂøŠüöÖĆïßčößîĒúąüĆéĔîđ×êóČĚîìĊęđóČęĂĔĀšïøĉÖćøÿÜđÙøćąĀŤñĎšÖøąìĞćñĉéĀúĆÜðúŠĂ÷
ĔîßŠüÜĀîċęÜǰĂ÷ŠćÜĕøÖĘéĊĔîðŘǰóýǰĕéšöĊÖćøðøĆïðøčÜēÙøÜÿøšćÜÖćøĒïŠÜÿŠüîøćßÖćøĔĀöŠĒúąĕéšöĊÖćøÖĞćĀîé
õćøÖĉÝÜćîéšćîÖćøéĎĒúñĎšÖøąìĞćñĉéĀúĆÜðúŠĂ÷ǰìĆĚÜĔîÿŠüîïčÙÙúóšîēìþÝćÖđøČĂîÝĞćĒúąđéĘÖĒúąđ÷ćüßîñĎšÖøąìĞć
ñĉéìĊęñŠćîýĎî÷ŤòřÖĂïøöđéĘÖĒúąđ÷ćüßîĔĀšĂ÷ĎŠĔîÙüćöøĆïñĉéßĂï×ĂÜÖøöÙčöðøąóùêĉǰ ǰ
ĔîÖćøéĞćđîĉîÜćîïšćîëċęÜüĉëĊ×ĂÜÖøöÙčöðøąóùêĉîĆĚîöĊÖćøéĞćđîĉîÜćîĔîïćÜÝĆÜĀüĆéàċęÜÿŠüîĔĀâŠĒúšüđðŨî
ÙüćöøŠüööČĂøąĀüŠćÜüĆéĀøČĂñĎšîĞćßčößîǰĔîÖćøÝĆéÿëćîìĊęđðŨîìĊęóĆÖĂćýĆ÷ßĆęüÙøćüĒúąđðŨîìĊęÝĆéÖĉÝÖøøöđêøĊ÷öÙüćö
óøš Ă öĔĀš ÖĆ ï ñĎš óš î ēìþǰøüöëċ Ü ĔĀš ÿ üĆ ÿ éĉ Ö ćøĒúąÙüćößŠ ü ÷đĀúČ Ă êŠ ć ÜėǰìĊę ÝĞ ć đðŨ î êŠ Ă ÖćøÖúĆ ï đ×š ć ÿĎŠ ÿĆ Ü ÙöǰđßŠ îǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ
ÖćøòřÖĂćßĊóǰÖćøÝĆéĀćÜćîǰÖćøĔĀšÖćøÿîĆïÿîčîđÿČĚĂñšćđÙøČęĂÜîčŠÜĀŠöǰĒúąÖćøøĆÖþćó÷ćïćúǰđðŨîêšîǰĂ÷ŠćÜĕøÖĘéĊ
ÝćÖÖćøøüïøüö×šĂöĎ ú ÿëĉêĉÖćøĔĀšÖćøÿÜđÙøćąĀŤñĎšÖøąìĞćñĉéĀúĆ ÜðúŠĂ÷ĔîðŦÝÝčïĆî óïüŠ ć÷ĆÜĕöŠöĊÖćøøüïøüöǰǰǰǰǰ
ÿëĉêĉêĆüđú×ÝĞćîüîÿëćîÿÜđÙøćąĀŤĒúąñĎšøĆïïøĉÖćøìĊęĒîŠßĆéǰ
øąïïÖćøĔĀšÖćøÿÜđÙøćąĀŤñĎšÖøąìĞćñĉéĀúĆÜðúŠĂ÷öĊìĆĚÜøąïïÿöĆÙøĔÝĒúąøąïïïĆÜÙĆïǰēé÷øąïïÿöĆÙøĔÝ
ÝąđðŨîÖćøÝĆéÿëćîìĊęĔĀšïøĉÖćøÙüćößŠü÷đĀúČĂìĊęÝĞćđðŨîĔĀšĒÖŠñĎšóšîēìþǰēé÷üĉíĊÖćøĔĀšñĎš×ĂøĆïÖćøßŠü÷đĀúČĂÿöĆÙøĔÝ
đ×šćöć×ĂøĆïÖćøïøĉÖćøéšü÷êĆüđĂÜ÷ĆÜÿëćîìĊęĔĀšïøĉÖćøǰÿŠüîøąïïïĆÜÙĆïÝąđðŨîÖćøïĆÜÙĆïÖĞćĀîéđÜČęĂîĕ×îĆÖēìþìĊę
ĔÖúšÝąóšîēìþĔĀšđ×šćĕðĂ÷ĎŠĔîïšćîóĆÖĀøČĂïšćîÖċęÜüĉëĊìĊęÝĆéĔĀšĕüšĔĀšđóČęĂđòŜćéĎóùêĉÖøøöĒúąÝĆéÙüćößŠü÷đĀúČĂĔĀšĔî
øą÷ąĀîċęÜ ÖŠĂîìĊęÝ ąðúŠĂ ÷êĆü đðŨ îĂĉ ÿ øąđ×š ćÿĎŠ ÿĆÜ ÙöǰàċęÜ ĔîðŦÝÝč ïĆî øąïïÖćøÿÜđÙøćąĀŤñĎš ÖøąìĞ ćñĉé ĀúĆ ÜðúŠĂ ÷ǰǰǰǰǰǰǰ
×ĂÜðøąđìýĕì÷đðŨîøąïïÿöĆÙøĔÝđìŠćîĆĚîǰ
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Ă÷ŠćÜĕøÖĘéĊĔîÿŠüî×ĂÜîĆÖēìþìĊęóšîēìþÝćÖđøČĂîÝĞćÖĘöĊĒîüìćÜÖćøóĆÖüĆîêšĂÜēìþǰĒúąúéüĆîêšĂÜēìþ
đóČęĂĔĀšēĂÖćÿîĆÖēìþÿŠüîĀîċęÜĕéšøĆïÖćøðúŠĂ÷êĆüÖŠĂîÙøïÖĞćĀîéēìþǰēé÷ÝąêšĂÜĂ÷ĎŠĔîÙüćöéĎĒúĒúąêšĂÜøć÷Üćî
êĆüÖĆïĀîŠü÷ÜćîÙčöðøąóùêĉ×ĂÜÖøöÙčöðøąóùêĉĔîßŠüÜøą÷ąĀîċęÜǰđóČęĂêĉéêćöóùêĉÖøøöÖŠĂîÙøïÖĞćĀîéēìþǰǰ
ÝćÖ×šĂöĎúÖćøóĆÖüĆîêšĂÜēìþĀøČĂúéüĆîêšĂÜēìþǰúŠćÿčéöĊêĆüđú×ìĊęîŠćÿîĔÝüŠćĔîðŘÜïðøąöćèǰǰöĊñĎšĕéšøĆïÖćø
óĆÖüĆîêšĂÜēìþĀøČĂúéüĆîêšĂÜēìþÿĎÜÖüŠćðŘĂČęîėǰëċÜđÖČĂïÿĂÜđìŠćǰàċęÜðøĉöćèÖćøðúŠĂ÷êĆüîĆÖēìþÖŠĂîÖĞćĀîé
éĆÜÖúŠćüÿĂéÙúšĂÜÖĆï×šĂöĎúÙüćöĒĂĂĆé÷Ćéđ÷Ċ÷é×ĂÜđøČĂîÝĞćìĊęìüĊÙüćöøčîĒøÜđóĉęö×ċĚîöćÖìĞćĔĀšđÖĉéÙüćöÝĞćđðŨîĔî
Öćøøąïć÷îĆÖēìþĂĂÖÝćÖđøČĂîÝĞćǰēé÷ÖćøĔßšöćêøÖćøóĆÖÖćøúÜēìþĀøČĂúéüĆîêšĂÜēìþéĆÜÖúŠćüĂćÝÝąđðŨîÖćø
đîšîìĊęÖćøøąïć÷ñĎšêšĂÜ×ĆÜĂĂÖÝćÖđøČĂîÝĞćđìŠćîĆĚîǰàċęÜĂćÝđðŨîðŦâĀćüŠćñĎšìĊęĕéšøĆïÖćøðúŠĂ÷êĆüĕöŠĕéšøĆïÖćøÙĆéÖøĂÜ
Ă÷ŠćÜđĀöćąÿöǰĒúąĕöŠĕéšöĊöćêøÖćøìĊęđĀöćąÿöĔîÖćøðŜĂÜÖĆîĕöŠĔĀšñĎšìĊęĕéšøĆïÖćøðúŠĂ÷êĆüđĀúŠćîĊĚĕöŠĔĀšÖúĆïöćǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ
ÖŠĂĂćßâćÖøøöĒúąđðŨîõĆ÷êŠĂÿĆÜÙöǰ
êćøćÜìĊęǰ:ǰÝĞćîüîñĎšêšĂÜ×ĆÜìĊęĕéšøĆïÖćøóĆÖÖćøúÜēìþĒúąúéüĆîêšĂÜēìþǰ
ðŘÜïðøąöćè
ǰ
ǰ
ǰ
ǰ
ǰ

ÝĞćîüîñĎšêšĂÜ×ĆÜìĊęĕéšøĆïÖćøóĆÖÖćøúÜēìþ ÝĞćîüîñĎšêšĂÜ×ĆÜìĊęĕéšúéüĆîêšĂÜēìþ Ùî
Ùî
 ǰ
 ǰ
 ǰ
 ǰ
 ǰ
 ǰ
 ǰ
 ǰ
 ǰ
 ǰ

ìĊęöćǰǰÿëĉêĉÖøöøćßìĆèæŤǰ

ëċÜĒöšüŠćÝąöĊÖćøēĂîÜćîéšćîÖćøÿÜđÙøćąĀŤñĎšÖøąìĞćñĉéĀúĆÜðúŠĂ÷ĕðĔĀšÖĆïÖøöÙčöðøąóùêĉêĆĚÜĒêŠðŘǰǰǰǰ
óýǰĒúšüǰÖøöøćßìĆèæŤÖĘ÷ĆÜöĊÖćøéĞćđîĉîÖĉÝÖćø×ĂÜöĎúîĉíĉóĉïĎú÷ŤÿÜđÙøćąĀŤĒúąïšćîÿüĆÿéĊĂ÷ĎŠǰēé÷ïšćîÿüĆÿéĊ
öĊÖćøĔĀšïøĉÖćøđðŨîïšćîÖċęÜüĉëĊđðŨîÿëćîìĊęóĆÖĂćýĆ÷ßĆęüÙøćüǰĒúąĔĀšÖćøÿÜđÙøćąĀŤĒÖŠñĎšóšîēìþēé÷öĊÖćøĔĀšÖćø
ÿÜđÙøćąĀŤǰéĆÜîĊĚǰ
ǰĔĀšìĊęóĆÖĂćýĆ÷ßĆęüÙøćüĒÖŠñĎšóšîēìþǰ
ǰÝĆéÙŠćđïĊĚ÷đúĊĚ÷Üǰ ÙŠćĂćĀćø ǰĒÖŠñĎšóšîēìþ×èąìĊęóĆÖĂćýĆ÷ǰ
ǰĔĀšÖćøÿÜđÙøćąĀŤÙŠćóćĀîąĒúąÙŠćđïĊĚ÷đúĊĚ÷ÜÖúĆïõĎöĉúĞćđîćǰ
ǰĔĀšÖćøÿÜđÙøćąĀŤìčîðøąÖĂïĂćßĊóǰ
ǰĔĀšÙĞćðøċÖþćĒîąîĞćĒúąÿŠÜêĆüĕðøĆÖþćó÷ćïćúǰ
ǰĔĀšÙĞćðøċÖþćĒîąîĞćĒúąĒÖšĕ×ðŦâĀćÙüćöđéČĂéøšĂîêŠćÜėǰ
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ǰêĉéêŠĂǰÝĆéĀćÜćîĔĀšìĞćǰ
ǰÝĆéĂïøöĂćßĊóǰēé÷ýĎî÷ŤòřÖĂćßĊóïšćîÿüĆÿéĊǰ
êćøćÜìĊęǰ: ÿëĉêĉñĎšóšîēìþìĊęöć×ĂøĆïÙüćößŠü÷đĀúČĂìĊęïšćîÿüĆÿéĊēé÷ÖøöøćßìĆèæŤ
ðŘóý
ǰ
ǰ
ǰ
ǰ
ǰ
øüö

ìčîðøąÖĂïĂćßĊó
ÝĞćîüî ìčî
ÝĞćîüî ïćì
ǰ
 ǰ
ǰ
 ǰ
ǰ
 ǰ
ǰ
 ǰ
ǰ
 ǰ
ǰ
 ǰ

ÙŠćóćĀîą ÙŠćđïĊĚ÷đúĊĚ÷Ü
ÝĞćîüî Ùî) ÝĞćîüî ïćì)
ǰ
 ǰ
ǰ
 ǰ
ǰ
 ǰ
ǰ
 ǰ
ǰ
 ǰ
 ǰ
 ǰ

ñĎšóĆÖĂćýĆ÷
ÝĞćîüî Ùî
ǰ
ǰ
22ǰ
ǰ
ǰ
ǰ

ìĊęöćǰǰÖĂÜÿĆÜÙöÿÜđÙøćąĀŤÖøöøćßìĆèæŤǰ

Ă÷Š ć ÜĕøÖĘ éĊ Ö ćøÝĆ é đÖĘ ï ×š Ă öĎ ú ÿëĉ êĉ ñĎš đ ×š ć öć×ĂøĆ ï ÙüćößŠ ü ÷đĀúČ Ă ēé÷ĕéš öĊ Ö ćøđñ÷ĒóøŠ ÿĎŠ ÿ ćíćøèßîǰǰǰǰǰǰǰ
đóĊ÷Ü×šĂöĎúëċÜðŘǰóýǰđìŠćîĆĚîǰĔîÿŠüî×ĂÜ×šĂöĎúĀúĆÜÝćÖðŘǰǰđðŨîêšîĕðǰöĊÖćøÝĆéđÖĘï×šĂöĎúđðŨîđĂÖÿćøĔî
ïš ć îÿüĆ ÿ éĊ Ē úąĕöŠ ĕ éš đ ñ÷ĒóøŠ Ē ÖŠ Ĕ Āš Ē ÖŠ ÿ ćíćøèßîìĆę ü ĕðǰĂ÷Š ć ÜĕøÖĘ éĊ ÿ ëĉ êĉ êĆ ü đú×éĆ Ü ÖúŠ ć üĕéš Ē ÿéÜĔĀš đ ĀĘ î üŠ ć öĊ
ñĎšĔßšïøĉÖćøïšćîÿüĆÿéĊĔîÝĞćîüîĕöŠöćÖîĆÖǰēé÷đÞóćąĂ÷ŠćÜ÷ĉęÜđöČęĂóĉÝćøèćÝćÖÝĞćîüîîĆÖēìþìĊęĕéšøĆïÖćøðúŠĂ÷êĆü
ÝćÖđøČĂîÝĞćìĆĚÜĀöéǰ
ÖćøÿÜđÙøćąĀŤñĎšÖøąìĞćñĉéĀúĆÜðúŠĂ÷÷ĆÜöĊĔîÿŠüî×ĂÜÖćøéĞćđîĉîēÙøÜÖćøÙČîÙîéĊÿĎŠÿĆÜÙö×ĂÜÿĞćîĆÖÜćî
ÖĉÝÖćø÷čêĉíøøöǰēé÷đøĉęöéĞćđîĉîÖćøêĆĚÜĒêŠðŘǰóýǰàċęÜđðŨîēÙøÜÖćøÿîĆïÿîčîÖćøÝšćÜÜćîĔĀšÖĆïïčÙÙúóšîēìþìĆĚÜ
ĔîÿŠüî×ĂÜîĆÖēìþìĊęóšîēìþÝćÖđøČĂîÝĞćǰñĎšëĎÖÙčöðøąóùêĉǰĒúąđéĘÖĒúąđ÷ćüßîñĎšÖøąìĞćñĉéìĊęóšîÙéĊÝćÖÿëćîóĉîĉÝ
ĒúąÙčšöÙøĂÜđéĘÖĀøČĂĕéšøĆïÖćøðúŠĂ÷êĆüÝćÖýĎî÷ŤòřÖĂïøöđéĘÖĒúąđ÷ćüßîǰēé÷ÝćÖ×šĂöĎúúŠćÿčéĔîðŘÜïðøąöćèǰ
ǰöĊđðŜćĀöć÷ÿîĆïÿîčîÖćøÝšćÜÜćîïčÙÙúóšîēìþǰÝĞćîüîǰǰÙîǰöĊõćÙíčøÖĉÝìĊęöĊÙüćöêšĂÜÖćøĒøÜÜćî
ÝĞćîüîöćÖǰēé÷öĊïøĉþĆìđĂÖßîìĊęÿöĆÙøđ×šćøŠüöđðŨîđÙøČĂ×Šć÷ĔĀšÙüćöøŠüööČĂĒúąßŠü÷đĀúČĂÖćøÝšćÜÜćîñĎšóšîēìþëċÜ
ÝĞćîüîǰǰïøĉþĆìǰǰ
ǰ
ǰ
ǰ
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êćøćÜìĊęǰ:ǰÖćøÝšćÜÜćîĔîēÙøÜÖćøÙČîÙîéĊÿĎŠÿĆÜÙöǰðøąÝĞćðŘÜïðøąöćèǰ-ǰ
ǰ

ĀîŠü÷ÜćîðŘǰ

ǰ

ǰ

ǰ

ǰ

(×šĂöĎúǰèǰüĆîìĊęǰ
ǰÖÙǰ ǰ

ÖøöøćßìĆèæŤǰ

ǰ

ǰ

ǰ

ǰ

ǰ

ÖøöÙčöðøąóùêĉǰ
ÖøöóĉîĉÝĒúąÙčšöÙøĂÜ
đéĘÖĒúąđ÷ćüßîǰ

ǰ

ǰ

ǰ

ǰ

ǰ

ǰ

ǰ

ǰ

ǰ

ǰ

ìĊęöćǰøć÷ÜćîñúēÙøÜÖćøÙČîÙîéĊÿĎŠÿĆÜÙöǰ
ǰ
ÝćÖÖćøøüïøüö×šĂöĎúéšćîÖćøÿÜđÙøćąĀŤñĎšÖøąìĞćñĉéĀúĆÜðúŠĂ÷óïüŠćøąïïÖćøóĆçîćóùêĉîĉÿĆ÷×ĂÜ
ðøąđìýĕì÷÷ĆÜ×ćéøąïïÖćøÿŠÜêŠĂñĎšÖøąìĞćñĉéĔîßŠüÜøĂ÷êŠĂÖćøÖúĆïÙČîÿĎŠÿĆÜÙöÝćÖĀîŠü÷ÜćîóĆçîćóùêĉîĉÿĆ÷ǰ
(USBOTJUJPOǰQFSJPE ǰĀøČĂĀćÖÝąöĊĀîŠü÷ÜćîĒúąēÙøÜÖćøĔĀšÖćøÿÜđÙøćąĀŤßŠü÷đĀúČĂñĎšÖøąìĞćñĉéĀúĆÜðúŠĂ÷ÖĘöĊÖćø
ĔĀšÙüćößŠü÷đĀúČĂđóĊ÷ÜÝĞćîüîđúĘÖîšĂ÷đöČęĂđìĊ÷ïÖĆïñĎšìĊęĕéšøĆïÖćøðúŠĂ÷êĆüìĆĚÜĀöéðøąÖĂïÖĆïĀîŠü÷ÜćîìĊęĔĀšïøĉÖćø
ÖĘĕöŠìĆęüëċÜĒúąÝĞćÖĆéĂ÷ĎŠđóĊ÷ÜĔîïćÜóČĚîìĊęđìŠćîĆĚîǰìĆĚÜìĊę×ĆĚîêĂîÖćøéĎĒúßŠü÷đĀúČĂñĎšÖøąìĞćñĉéĔîßŠüÜøĂ÷êŠĂîĆĚîöĊ
ÙüćöÿĞćÙĆâĒúąđðŨîßŠüÜđüúćìĊęñĎšóšîēìþöĊÙüćöđÿĊę÷ÜöćÖìĊęÿčéìĊęÝąÖúĆïöćÖøąìĞćñĉéàĚĞćĀøČĂÖŠĂõĆ÷ÖĆïÿĆÜÙöǰ

üĉđÙøćąĀŤĒîüēîšöÿëćîÖćøèŤÿĞćÙĆâĒúą×šĂđÿîĂđßĉÜîē÷ïć÷ǰ
ÝćÖÖćøüĉđÙøćąĀŤÿëćîÖćøèŤñĎšÖøąìĞćñĉéĔîÖøąïüîÖćø÷čêĉíøøöĕéšÙšîóï×šĂöĎúÿĞćÙĆâĀúć÷ðøąÖćøǰǰǰǰǰ
ìĊęĒÿéÜĔĀšđĀĘîëċÜðøćÖäÖćøèŤÿĞćÙĆâìĊęÙüøîĞćöćóĉÝćøèćĔîÖćøÖĞćĀîéîē÷ïć÷ÖøąïüîÖćø÷čêĉíøøö×ĂÜðøąđìý
ĕì÷ǰàċęÜĔîøć÷ÜćîÞïĆïîĊĚĕéšîĞćðøąđéĘîÿĞćÙĆâöćóĉÝćøèćǰĒúąÝĆéìĞć×šĂÿøčðîĞćđÿîĂĔîĒêŠúąðøąđéĘîéĆÜîĊĚǰ
ǰÖćøúéÝĞćîüîñĎšêšĂÜ×ĆÜĔîđøČĂîÝĞć
ǰ
ÿëĉêĉñĎšêšĂÜ×ĆÜĔîđøČĂîÝĞćĕéšĒÿéÜĔĀšđĀĘîĂ÷ŠćÜßĆéđÝîüŠćðøĉöćèñĎšêšĂÜ×ĆÜúšîđøČĂîÝĞćÖĞćúĆÜđðŨîüĉÖùê×ĂÜÖøö
øćßìĆ è æŤ ǰ àċę Ü đðŨ î ðŦ â ĀćìĊę öĊ ö ćîćîêŠ Ă đîČę Ă ÜĒúąöĊ Ē îüēîš ö ìĊę Ý ąìüĊ Ù üćöøč î ĒøÜöćÖ÷ĉę Ü ×ċĚ î ĔîĂîćÙêĂĆ î ĔÖúšǰǰǰǰǰǰǰǰǰ
đöČęĂóĉÝćøèćÝćÖĒîüìćÜÖćøúéÝĞćîüîñĎšêšĂÜ×ĆÜ×ĂÜÖøöøćßìĆèæŤÖĘ÷ĆÜĕöŠöĊöćêøÖćøĔĀöŠėǰìĊęßŠü÷úéÝĞćîüî
ñĎšêšĂÜ×ĆÜđøČĂîÝĞćìĊęßĆéđÝîǰēé÷ÝćÖÿëĉêĉÿëćîÖćøèŤñĎšÖøąìĞćñĉéĔîÖøąïüîÖćø÷čêĉíøøöĒÿéÜĔĀšđĀĘîüŠćöćêøÖćøúé
üĆîêšĂÜēìþđðŨîöćêøÖćøĀúĆÖìĊęĔßšĔîÖćøøąïć÷ñĎšêšĂÜ×ĆÜĂĂÖÝćÖđøČĂîÝĞćàċęÜìĞćĔĀšđÖĉé×šĂÖĆÜüúüŠćÖćøđîšîĕðìĊę
öćêøÖćøúéüĆîêšĂÜēìþĒêŠđóĊ÷ÜĂ÷ŠćÜđéĊ÷üĂćÝÿŠÜñúĔĀšöĊñĎšêšĂÜ×ĆÜìĊę÷ĆÜ×ćéÙüćöóøšĂöĀøČĂ÷ĆÜöĊĒîüēîšöìĊęÝ ąǰǰ
ÖøąìĞćñĉéàĚĞćëĎÖðúŠĂ÷êĆüđ×šćÿĎŠÿĆÜÙöÝĞćîüîöćÖĔî×èąìĊę÷ĆÜĕöŠöĊöćêøÖćøéĎĒúñĎšÖøąìĞćñĉéĀúĆÜðúŠĂ÷ìĊęđóĊ÷ÜóĂǰ
ĒúąĂćÝìĞćĔĀšëĎÖöĂÜüŠćēìþìĊęĕéšøĆïÝøĉÜöĊđóĊ÷ÜđúĘÖîšĂ÷ĕöŠĂćÝĔßš×Šö×ĎŠ÷Ćï÷ĆĚÜÖćøÖøąìĞćñĉéĕéšǰĔîøć÷ÜćîÞïĆïîĊĚĕéš
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ó÷ć÷ćöìĊęÝąüĉđÙøćąĀŤëċÜÿëćîÖćøèŤìĊęđÖĉé×ċĚîĒúąîĞćđÿîĂĒîüìćÜÖćøúéÝĞćîüîñĎšêšĂÜ×ĆÜìĊęöĊÙüćöđðŨîĕðĕéšĔîÖćø
éĞćđîĉîÖćøĔĀšđÖĉéñúđðŨîøĎðíøøöĂ÷ŠćÜßĆéđÝîǰéĆÜîĊĚǰ
ǰ
 ǰÖćøúéÝĞćîüîñĎšêšĂÜ×ĆÜøąĀüŠćÜÖćøóĉÝćøèćǰ
ǰ
ÝćÖ×šĂöĎúÿëćîÖćøèŤñĎšÖøąìĞćñĉéĔîÖøąïüîÖćø÷čêĉíøøöĕéšĒÿéÜĔĀšđĀĘîüŠćñĎšêšĂÜ×ĆÜìĊęĂ÷ĎŠĔîđøČĂîÝĞćîĆĚîǰǰǰ
öĊÝĞćîüîëċÜðøąöćèǰǰĔîǰǰìĊęđðŨîñĎšêšĂÜ×ĆÜøąĀüŠćÜÖćøóĉÝćøèćǰàċęÜÖüŠćÙøċęÜ×ĂÜñĎšêšĂÜ×ĆÜøąĀüŠćÜÖćøóĉÝćøèćÖúĆï
đðŨîÙî÷ćÖÝîìĊęĕöŠöĊĀúĆÖìøĆó÷ŤĔîÖćøðøąÖĆîêĆüĀøČĂĕöŠìøćïđÖĊę÷üÖĆïđøČęĂÜÖćøðøąÖĆîêĆüǰĕöŠĕéšđðŨîïčÙÙúĂĆîêøć÷
ìĊęýćúĕöŠĂîčâćêĔĀšðøąÖĆîêĆüĒêŠĂ÷ŠćÜĔéǰÖøèĊñĎšêšĂÜ×ĆÜøąĀüŠćÜÖćøóĉÝćøèćìĊę÷ćÖĕøšĕöŠöĊĀúĆÖìøĆó÷ŤðøąÖĆîêĆü
éĆÜÖúŠćüðŦÝÝčïĆîÖøąìøüÜ÷čêĉíøøöēé÷ÖøöÙčšöÙøĂÜÿĉìíĉđÿøĊõćóǰĕéšöĊÖćøÝĆéêĆĚÜÖĂÜìčî÷čêĉíøøöìĊęöĊ×Ăïđ×êÙüćö
ßŠü÷đĀúČĂĔîÖćøðøąÖĆîêĆüñĎšêšĂÜĀćìĊę÷ćÖĕøšĔîøąĀüŠćÜêŠĂÿĎšÙéĊǰĀćÖĒêŠÿŠüîĔĀâŠĒúšüñĎšêšĂÜĀćñĎš÷ćÖĕøšÿŠüîĔĀâŠ÷ĆÜĕöŠ
ìøćïëċÜÖćøĔĀšÙüćößŠü ÷đĀúČĂìćÜÙéĊĂćâćéĆÜÖúŠćüǰĒúąĔîÝĞćîüîîĊĚÖĘöĊñĎšêšĂÜ×ĆÜÝĞćîüîöćÖìĊęõ ć÷ĀúĆÜýćú
óĉóćÖþćÝĞćÙčÖđóĊ÷ÜđúĘÖîšĂ÷ĀøČĂøĂÖćøúÜĂćâćǰàċęÜĀćÖöĊÖćøĔĀšÖćøðøąßćÿĆöóĆîíŤëċÜÖĂÜìčîéĆÜÖúŠćüĂ÷ŠćÜìĆęüëċÜ
ēé÷ðøąÖĂïđðŨîÿŠüîĀîċęÜ×ĂÜÖćøĒÝšÜÿĉìíĉñĎšêšĂÜĀćĀøČĂÖĞćĀîéđðŨîöćêøåćîÖćøðäĉïĆêĉÿĞćĀøĆïđøČĂîÝĞćìĊęÝąêšĂÜ
ĒÝšÜÿĉìíĉÖćø×ĂøĆïÙüćößŠü÷đĀúČĂÝćÖÖĂÜìčîĔĀšÖĆïñĎšêšĂÜ×ĆÜìĊęĂ÷ĎŠøąĀüŠćÜÖćøóĉÝćøèćÙéĊĔîÖúčŠöðøąđõìÙéĊìĊęĕöŠ
đðŨîõĆ÷øšć÷ĒøÜǰĒúąýćúĕöŠÙĆéÙšćîÖćøðøąÖĆîêĆüÖĘîŠćÝąÿćöćøëßŠü÷úéÝĞćîüîÖćøÙčö×ĆÜñĎšêšĂÜ×ĆÜēé÷ĕöŠÝĞćđðŨîúÜ
ĕéšÝĞćîüîöćÖǰàċęÜÝćÖêĆüđú×ÙćéÖćøèŤìćÜÿëĉêĉĒúšüĂćÝÿćöćøëúéÝĞćîüîñĎšêšĂÜ×ĆÜĕéšëċÜøšĂ÷úąǰǰđú÷ìĊđéĊ÷üǰ
 ǰóĉÝćøèćÖćøĔßšÿëćîìĊęÙčö×ĆÜĂČęîìĊęĕöŠĔßŠđøČĂîÝĞćǰ
óøąøćßïĆââĆêĉĒÖšĕ×đóĉęöđêĉöðøąöüúÖãĀöć÷üĉíĊóĉÝćøèćÙüćöĂćâćǰ ÞïĆïìĊęǰ ǰóýǰöĊÖćøĒÖšĕ×
đóĉęöđêĉöÖãĀöć÷üĉíĊóĉÝćøèćÙüćöĂćâćđóČęĂðøĆïðøčÜüĉíĊÖćø×ĆÜĒúąÝĞćÙčÖǰēé÷ÖĞćĀîéüĉíĊÖćøĀøČĂÿëćîìĊęĔîÖćø×ĆÜ
ĀøČĂÝĞćÙčÖîĂÖđøČĂîÝĞćĔĀšđĀöćąÿöÖĆïÿõćó×ĂÜñĎšêšĂÜ×ĆÜǰàċęÜĀöć÷øüöëċÜǰ
x ÖćøÖĞćĀîéÿëćîìĊęÙüïÙčöìćÜđúČĂÖǰēé÷ĔîöćêøćǰǰđðŨîÖøèĊ×ĂÜñĎšêšĂÜĀćÝĞćđú÷ìĊęĂ÷ĎŠøąĀüŠćÜ
ÖćøÿĂïÿüîĀøČĂÖćøóĉÝćøèćǰýćúĂćÝÿĆęÜĔĀšÙüïÙčöñĎšêšĂÜ×ĆÜĔîÿëćîìĊęĂČęîîĂÖđøČĂîÝĞćĕéšǰĒêŠêšĂÜĂ÷ĎŠ
ĔîÙüćöÙüïÙčöǰǰ
x ÖćøðøĆïðøčÜÖćøìčđúćÖćøïĆÜÙĆïēìþÝĞćÙčÖǰēé÷ĔîöćêøćǰǰđðŨîÖøèĊñĎšëĎÖÝĞćÙčÖêćöÙĞćóĉóćÖþć
ĒúąøĆïēìþĕðĒúšüǰǰĔîǰǰ ĀøČĂǰǰðŘǰĔîÖøèĊêšĂÜēìþêĆĚÜĒêŠǰǰðŘǰ×ċĚîĕð ǰýćúĂćÝÿĆęÜĔĀšÝĞćÙčÖĔî
ÿëćîìĊęĂČęîĕéšǰĀøČĂĔĀšÝĞćÙčÖđÞóćąüĆîìĊęÖĞćĀîéǰĀøČĂÖĞćĀîéüĉíĊÖćøĂČęîìĊęÿćöćøëÝĞćÖĆéÖćøđéĉîìćÜǰ
ĒúąĂćèćđ×ê×ĂÜñĎšêšĂÜÝĞćÙčÖĕéšǰ
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x öćêøÖćøìčđúćÖćøïĆÜÙĆïÝĞćÙčÖÖøèĊöĊđĀêčÝĞćđðŨîêćööćêøćǰǰđßŠîǰđöČęĂÝĞćđú÷üĉÖúÝøĉêǰđöČęĂđÖøÜüŠć
ÝĞćđú÷ÝąëċÜĂĆîêøć÷ĒÖŠßĊüĉêëšćêšĂÜÝĞćÙčÖǰđöČęĂÝĞćđú÷öĊÙøøõŤǰĀøČĂđöČęĂÝĞćđú÷ÙúĂéïčêøĒúšü÷ĆÜĕöŠëċÜ
ÿćöðŘĒúąÝĞćđú÷êšĂÜđúĊĚ÷ÜéĎïčêøîĆĚîǰǰ
ÖãĀöć÷ÿëćîìĊęÙčö×ĆÜĂČęîđðŨîÖćøÖĞćĀîéÿëćîìĊęìćÜđúČĂÖĔîÖćøÙüïÙčöñĎšêšĂÜ×ĆÜĔîÖøèĊêŠćÜėǰêĆĚÜĒêŠǰǰ
ÖćøÖĞćĀîéÿëćîìĊęìćÜđúČĂÖĔîÖćøÙüïÙčöñĎšêšĂÜĀćÝĞćđú÷ìĊęĂ÷ĎŠøąĀüŠćÜÖćøóĉÝćøèćéĞćđîĉîÙéĊêćöðøąöüú
ÖãĀöć÷üĉíĊóĉÝćøèćÙüćöĂćâćöćêøćǰǰĒúąÖćøÙčö×ĆÜîĆÖēìþđéĘé×ćéïćÜÖúčŠöìĊęĂćÝóĉÝćøèćĔĀšÿćöćøëǰǰ
ëĎÖ Ùč ö ×Ć Ü îĂÖđøČ ĂîÝĞ ć ĕéš đ óČę Ă ðøąē÷ßîŤ Ē ÖŠ Ö ćøïĞ ć ïĆ éôŚŪ î ôĎ ê ćöðøąöüúÖãÖãĀöć÷üĉ íĊ óĉ ÝćøèćÙüćöĂćâćǰǰǰǰ
öćêøćǰǰ îĂÖÝćÖîĊĚĔîÖøèĊìĊęöĊđĀêčÝĞćđðŨîĕöŠÿćöćøëÖĆÖ×ĆÜñĎšêšĂÜ×ĆÜĔîđøČĂîÝĞćǰĀøČĂÖćøÖĆÖ×ĆÜñĎšêšĂÜ×ĆÜĔî
đøČĂîÝĞćĕöŠđĀöćąÿöÿĂéÙúšĂÜÖĆïÿõćó×ĂÜñĎšêšĂÜ×ĆÜǰđßŠîǰÖøèĊñĎšêšĂÜ×ĆÜđðŨîñĎšðśü ÷ĀøČĂđðŨîēøÙøšć÷ĒøÜǰÖøèĊ
ñĎšêšĂÜ×ĆÜìĊęöĊÙüćöñĉéðÖêĉǰ(đßŠîǰêĉé÷ćđÿóêĉéĀøČĂüĉÖúÝøĉê ǰÖøèĊñĎšêšĂÜ×ĆÜđðŨîÙîêŠćÜéšćüǰĀøČĂÖøèĊđĀêčÝĞćđðŨîĂČęîìĊę
øąïčĕüšĔîðøąöüúÖãĀöć÷üĉíĊóĉÝćøèćÙüćöĂćâćöćêøćǰǰđðŨîêšîǰàċęÜÿĞćîĆÖÜćîÖĉÝÖćø÷čêĉí øøöĕéšđÙ÷öĊ
ÖćøýċÖþćđøČęĂÜÿëćîìĊęÙüïÙčöñĎšêšĂÜ×ĆÜìćÜđúČĂÖēé÷đðøĊ÷ïđìĊ÷ïĒîüÙĉéÖćøĔßšÿëćîìĊęÙčö×ĆÜĂČęîĒìîÖćøúÜēìþ
ÝĞćÙčÖĔîđøČĂîÝĞćìĆĚÜĔîĒúąêŠćÜðøąđìýÿćöćøëÿøčðĒîüÙĉéĒúąøĎðĒïïĀúĆÖÝćÖÖøèĊýċÖþćĕéšéĆÜîĊĚ ǰ
 ǰÿëćîìĊęìćÜđúČĂÖĔîÖćøÙčö×ĆÜñĎšêšĂÜĀćĀøČĂÝĞćđú÷àċęÜ÷ĆÜĕöŠêšĂÜÙĞćóĉóćÖþćëċÜìĊęÿčéǰđðŨîĒîüìćÜ
ðäĉïĆêĉêćöðøąöüúÖãĀöć÷üĉíĊóĉÝćøèćÙüćöĂćâćöćêøćǰǰàċęÜÝćÖÖćøýċÖþćĒîüÙĉéĔîêŠćÜðøąđìýöĊĒîü
ðäĉïĆêĉĔîÿĂÜúĆÖþèąǰÖúŠćüÙČĂǰ
x ÖćøÝĆéÿëćîìĊęĔĀšñĎšêšĂÜĀćĀøČĂÝĞćđú÷ÿćöćøëĔßšßĊüĉêêćöðÖêĉĕéšĔÖúšđÙĊ÷ÜÖĆïÖćøßĊüĉêǰǰǰ
Ĕîßčößîēé÷ÙĞćîċÜëċÜĀúĆÖìĊęÝąĕöŠðäĉïĆêĉêŠĂñĎšêšĂÜĀćĀøČĂÝĞćđú÷đ÷Ċę÷ÜïčÙÙúêšĂÜēìþǰ
x ÖćøÝĆéÿëćîìĊęÙüïÙčöóĉđýþđóČęĂÖćøïøĉĀćø×ĂÜøĆåǰđßŠîǰÿëćîìĊęÙüïÙčöĔîÿëćîÞčÖđÞĉî
ĀøČĂêćöÖãĀöć÷óĉđýþǰ
 ǰÿëćîìĊęìćÜđúČĂÖđóČęĂĔßšðäĉïĆêĉĔîöćêøÖćøúÜēìþøąéĆïÖúćÜǰĀøČĂöćêøÖćøđúĊę÷ÜēìþÝĞćÙčÖǰǰǰ
đðŨîĒîüìćÜðäĉïĆêĉêćöðøąöüúÖãĀöć÷üĉíĊóĉÝćøèćÙüćöĂćâćöćêøćǰǰàċęÜêćöïøĉïì×ĂÜÖãĀöć÷ǰǰ
ÿëćîìĊęÙčö×ĆÜĂČęîîĆĚîÝąđðŨîöćêøÖćøéĞćđîĉîÖćøĔî×ĆĚîêĂîÖŠĂîóšîēìþǰēé÷ñĎšÖøąìĞćñĉéìĊęÝąđ×šćøĆïöćêøÖćø
éĆÜÖúŠćüÝąêšĂÜĕéšøĆïÖćøúÜēìþöćĒúšüĔîøą÷ąđüúćĀîċęÜǰ êćöÖãĀöć÷ÖĞćĀîéĕöŠîšĂ÷ÖüŠćĀîċęÜĔîÿćöĀøČĂÿĉïðŘ
ÖøèĊêšĂÜēìþÿćöÿĉïðŘ×ċĚîĕð ǰđöČęĂóĉÝćøèćĒîüÙĉéĒúąÖćøðäĉïĆêĉìĆĚÜĔîĒúąêŠćÜðøąđìýöĊĒîüÙĉéĒúąÖøèĊýċÖþć
ĔîĀúćÖĀúć÷øĎðĒïïǰìĊęÿĞćÙĆâÙČĂǰ
x ÖćøÖĆÖ×ĆÜìĊęïšćîǰ()PNFǰ%FUFOUJPO ǰ

5

ßüîĆÿëŤǰđÝîÖćø ǰøć÷ÜćîÖćøýċÖþćĒîüìćÜÖćøĔîÖćøÖĞćĀîéÿëćîìĊęĂČęîìĊęĔßšĔîÖćø×ĆÜǰÝĞćÙčÖǰĀøČĂÙüïÙčöñĎšêšĂÜĀćǰÝĞćđú÷ǰĀøČĂñĎšàċęÜêšĂÜÝĞćÙčÖ
êćöÙĞćóĉóćÖþćëċÜìĊęÿčé ǰøć÷ÜćîýċÖþć ǰÿĞćîĆÖÜćîÖĉÝÖćø÷čêĉíøøö ǰǰ
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x ýĎî÷ŤđúĊę÷ÜēìþÝĞćÙčÖĔîúĆÖþèą×ĂÜĀîŠü÷éĞćđîĉîÖćøðøĆïóùêĉîĉÿĆ÷ǰđßŠîǰýĎî÷ŤđúĊę÷Üēìþ
ÝĞ ć Ùč Ö ǰ 1SPCBUJPO%JWFSTJPO$FOUSF ýĎ î ÷Ť ÖĆ Ö ×Ć Ü ñĎš ëĎ Ö Ùč ö ðøąóùêĉ  (1SPCBUJPOǰ
%FUFOUJPOǰ$FOUSF ǰĀøČĂÿëćïĆîðøĆïðøčÜóùêĉîĉÿĆ÷ǰ $PSSFDUJPOBMǰ$PNQMFY ǰàċęÜĂćÝ
öĊøć÷úąđĂĊ÷éÖćøéĞćđîĉîÖćøìĊęĒêÖêŠćÜÖĆîǰĒêŠēé÷ĀúĆÖÖćøÝąđðŨîÿëćîìĊęÙüïÙčöìĊęđîšî
éšćîÖćøðøĆïðøčÜóùêĉîĉÿĆ÷đðŨîĀúĆÖǰēé÷õćøąÖĉÝéšćîÖćøÙüïÙčöêĆüÝąđðŨîõćøÖĉÝøĂÜǰ
x ÿëćîìĊęÖĆÖ×ĆÜĀøČĂÝĞćÙčÖïćÜßŠüÜđüúćǰ 1FSJPEJDǰ%FUFOUJPOǰ$FOUSF ǰ
x ïšćîÖċęÜüĉëĊÖŠĂîðúŠĂ÷ǰ )BMGXBZǰ)PVTF ǰ
x ýĎî÷ŤòřÖĂïøöĒïïÙŠć÷ìĀćøǰ $PSSFDUJPOBMǰ#PPUǰ$BNQ ǰ
 ǰÿëćîìĊęóĉđýþÿĞćĀøĆïÖøèĊìĊęöĊđĀêčÝĞćđðŨîĕöŠÿćöćøëÖĆÖ×ĆÜñĎšêšĂÜ×ĆÜĔîđøČĂîÝĞćǰĀøČĂÖćøÖĆÖ×ĆÜ
ñĎšêšĂÜ×ĆÜĔîđøČĂîÝĞćĕöŠđĀöćąÿöÿĂéÙúšĂÜÖĆïÿõćó×ĂÜñĎšêšĂÜ×ĆÜǰđðŨîĒîüìćÜðäĉïĆêĉêćöðøąöüúÖãĀöć÷üĉíĊ
óĉÝćøèćÙüćöĂćâćöćêøćǰǰđßŠîǰÿëćîó÷ćïćúñĎšðśü÷øšć÷ĒøÜǰÿëćîó÷ćïćúóĉđýþÿĞćĀøĆïñĎšðśü÷ÝĉêđüßìĊę
ÖøąìĞćñĉéĂćâćǰđøČĂîÝĞćÿĞćĀøĆïñĎšêšĂÜ×ĆÜĀâĉÜêĆĚÜÙøøõŤĒøÖÙúĂéǰ
đöČę Ă ĕéš ýċ Ö þćĒîüÙĉ é ǰøĎ ð ĒïïÖćøðäĉ ïĆ êĉ ǰ Ēúą×š Ă éĊ -×š Ă đÿĊ ÷ ǰ×ĂÜÖćøéĞ ć đîĉ î ÖćøĔîøĎ ð ĒïïêŠ ć Üėǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ
ēé÷ìĞćÖćøýċÖþćđðøĊ÷ïđìĊ÷ïìĆĚÜĔîĒúąêŠćÜðøąđìýǰĒúšüîĞćöćóĉÝćøèćëċÜĒîüìćÜìĊęđĀöćąÿöÖĆïðøąđìýĕì÷öĊ
×šĂđÿîĂĒîąđóČęĂðøąÖĂïÖćøóĉÝćøèćÝĆéêĆĚÜÿëćîìĊęÙčö×ĆÜĂČęîéĆÜîĊĚǰ
x ÙüøöĊÖćøóĉ ÝćøèćðøąÖćýÿëćîìĊęÙčö ×ĆÜ ĂČęîêćöõćøÖĉÝìĊę öĊĂ ÷ĎŠđéĉ öǰđßŠî ǰēøÜđøĊ÷ îüĉüĆ ç îŤ óúđöČĂ Üǰ
ēøÜó÷ćïćúîĉ êĉ Ýĉ ê đüßǰđðŨ î ÿëćîìĊę ×Ć Ü ĂČę î êćöÖãÖøąìøüÜǰàċę Ü Ýąêš Ă ÜöĊ Ö ćøóĉ Ý ćøèćÿîĆ ï ÿîč î
ÜïðøąöćèǰÿëćîìĊęĒúąüĆÿéčĂčðÖøèŤĔîÖćøÙüïÙčöǰĒúąđÝšćĀîšćìĊęñĎšðäĉïĆêĉÜćîéšćîÖćøÙüïÙčöĔĀšÖĆï
ÿëćîìĊęêŠćÜėǰéĆÜÖúŠćüǰđóČęĂĔĀšđÖĉéÙüćöóøšĂöÿćöćøëðäĉïĆêĉêćööćêøÖćøðŜĂÜÖĆîÖćøĀúïĀîĊĒúą
ÙüćöđÿĊ÷Āć÷ìĊęĂćÝđÖĉé×ċĚîêćöÖãÖøąìøüÜĄǰ
x ÙüøöĊÖćøóĉÝćøèćÖŠĂÿøšćÜÿëćîìĊę×ĆÜĔĀöŠđóČęĂéĞćđîĉîöćêøÖćøìćÜđúČĂÖĔîÖćøðäĉïĆêĉêŠĂñĎšêšĂÜ×ĆÜǰǰǰǰ
ēé÷ĕöŠĔßšđøČĂîÝĞćǰđßŠîǰÿëćîìĊęÙüïÙčöñĎšêšĂÜĀćÝĞćđú÷ǰøąĀüŠćÜÖćøóĉÝćøèćÙéĊ ǰÿëćîìĊęÙčö×ĆÜóĉđýþĔî
ÙéĊÙüćööĆęîÙÜĔîÿćöÝĆÜĀüĆéßć÷ĒéîõćÙĔêš ǰÿëćîó÷ćïćúÿĞćĀøĆïîĆÖēìþàċęÜđðŨîñĎšðśü÷øšć÷ĒøÜ ǰ
ÿëćîó÷ćïćúÿĞćĀøĆïñĎšðśü÷Ýĉêđüß ǰ ÿëćîéĎĒúĀâĉÜöĊÙøøõŤĒøÖÙúĂéǰđðŨîêšîǰĂ÷ŠćÜĕøÖĘéĊĔîÖćø
óĉÝćøèćúÜìčîÖŠĂÿøšćÜÿëćîìĊęéĆÜÖúŠćüÝĞćđðŨîÝąêšĂÜöĊÖćøóĉÝćøèćëċÜĀîŠü÷ÜćîøĆïñĉéßĂïǰĒúąÙüćö
ÙčšöÙŠ ćĔîÖćøúÜìč îǰàċę ÜĔîïćÜÖøèĊ ĂćÝĕöŠÙčš öÙŠć êŠĂÖćøúÜìčî ÖŠĂćÿøšć ÜÿëćîìĊę ĔĀöŠ ǰ ĂćÝóĉÝ ćøèćǰǰǰǰǰǰǰ
ĔßšÿëćîìĊę×ĂÜìćÜøćßÖćøìĊęöĊĂ÷ĎŠđéĉöĒìîǰ
x ÖćøÝĆéêĆĚÜÿëćîÙčö×ĆÜĔĀöŠđóČęĂÖćøéĞćđîĉîöćêøÖćøìčđúćÖćøïĆÜÙĆïēìþÝĞćÙčÖêćöðøąöüúÖãĀöć÷üĉíĊ
óĉÝćøèćÙüćöĂćâćǰöćêøćǰǰđöČęĂÝĞćđú÷üĉÖúÝøĉêǰđöČęĂđÖøÜüŠćÝĞćđú÷ÝąđðŨîĂĆîêøć÷ëċÜĒÖŠßĊüĉêǰǰǰ
ëšćêšĂÜÝĞćÙčÖǰĀøČĂÝĞćđú÷đðŨîĀâĉÜöĊÙøøõŤĒøÖÙúĂéǰđðŨîÖćøđÞóćąîĆĚîǰĂćÝĕöŠÙčšöÙŠćêŠĂÖćøúÜìčîǰǰ
đöČęĂóĉÝćøèćëċÜÝĞćîüîñĎšøĆïïøĉÖćøǰĒúąÙüćöÝĞćđðŨîìĊęÝąêšĂÜöĊïčÙúćÖøìĊęöĊÙüćöđßĊę÷üßćâđÞóćą

61

ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2559

--ǰ

ðäĉïĆêĉÜćîĔîÿëćîìĊęéĆÜÖúŠćüǰàċęÜĂćÝóĉÝćøèćĔßšÿëćîìĊęìĊęöĊĂ÷ĎŠđéĉöēé÷ĒÖšĕ×đóĉęöđêĉöÖãÖøąìøüÜĄǰ
ÖĞćĀîéúĆÖþèąÿëćîìĊęĒúąöćêøÖćøðäĉïĆêĉĔĀšÿĂéÙúšĂÜÖĆïÿõćóÖćøðäĉïĆêĉÜćî×ĂÜÿëćîìĊęéĆÜÖúŠćüǰǰ
x ÙüøöĊÖćøóĉÝćøèćëċÜÖćøĔßšÖćøÖĆÖ×ĆÜìĊęïšćîǰđóČęĂéĞćđîĉîöćêøÖćøÖĆÖ×ĆÜìĊęïšćîǰ )PNFǰ %FUFOUJPO ǰ
àċęÜđðŨîöćêøÖćøìćÜđúČĂÖĔîÖćøđúĊę÷ÜēìþÝĞćÙčÖǰĀøČĂĔßšÖĆïÖćøðäĉïĆêĉĔîÖćøìčđúćÖćøïĆÜÙĆïēìþĔĀšÖĆï
ĀâĉÜöĊÙøøõŤĒøÖÙúĂéêćöðøąöüúÖãĀöć÷üĉíĊóĉÝćøèćĂćâćǰöćêøćǰǰàċęÜÝąêšĂÜöĊÖćøđóĉęöđêĉö
ĒÖšĕ×ÖãÖøąìøüÜĄǰĔĀšÿćöćøëĂĂÖÙĞćÿĆęÜĔĀšïšćî×ĂÜñĎšêšĂÜ×ĆÜđðŨîÿëćîìĊę×ĆÜĂČęîêćöîĆ÷×ĂÜÖãĀöć÷ĕéšǰ
x ĔîÖćøóĉÝćøèćðøąÖćýÿëćîìĊę×ĆÜĂČęîđóČęĂéĞćđîĉîöćêøÖćøúÜēìþøąéĆïÖúćÜĒúąöćêøÖćøđúĊę÷Üēìþ
ÝĞ ć Ùč Ö ÷Ć Ü ĕöŠ ÿ ćöćøëìĞ ć ĕéš ǰ đîČę Ă ÜÝćÖÿõćó×ĂÜÿëćîìĊę éĞ ć đîĉ î öćêøÖćøéĆ Ü ÖúŠ ć üĕöŠ ĕ éš öĊ úĆ Ö þèąǰǰǰǰǰǰǰǰ
đðŨîÿëćîìĊęÙüïÙčöǰĕöŠđĂČĚĂĂĞćîü÷êŠĂÖćøéĞćđîĉîÖćøêćööćêøÖćøĔîÖćøðŜĂÜÖĆîÖćøĀúïĀîĊĀøČĂÙüćö
đÿĊ÷Āć÷ìĊęĂćÝđÖĉé×ċĚîìĊęđîšîÖćøÙüïÙčöĔîìĞćîĂÜđéĊ÷üÖĆïđøČĂîÝĞćĀøČĂÿëćîìĊęÙüïÙčöìĊęÖĞćĀîéĕüšĔîǰǰǰ
ÖãÖøąìøüÜĄǰàċęÜĀćÖÝąöĊÖćøðøąÖćýĔĀšÿëćîìĊęéĞćđîĉîöćêøÖćøúÜēìþøąéĆïÖúćÜĒúąöćêøÖćø
đúĊę÷ÜēìþÝĞćÙčÖđðŨîÿëćîìĊęđóČęĂéĞćđîĉîÖćøêćöðøąöüúÖãĀöć÷üĉíĊóĉÝćøèćÙüćöĂćâćǰöćêøćǰǰǰǰǰǰǰ
ÖĘÝĞćđðŨîÝąêšĂÜöĊÖćøĒÖšĕ×đóĉęöđêĉöÖãÖøąìøüÜĔĀšÿĂéÙúšĂÜÖĆîǰ
x ÖćøéĞćđîĉîöćêøÖćøúÜēìþøąéĆïÖúćÜĒúąöćêøÖćøđúĊę÷ÜēìþÝĞćÙčÖĂćÝĕöŠÝĞćđðŨîÝąêšĂÜúÜìčîÝĆéÿøšćÜ
ÿëćîìĊęĀøČĂÝĆéêĆĚÜĀîŠü÷Üćî×ĂÜìćÜøćßÖćøĔĀöŠđóČęĂéĞćđîĉîÖćøǰàċęÜøĆåïćúĂćÝóĉÝćøèćĔßšÜïðøąöćè
ĔîÖćøéĞćđîĉîÖćøēé÷ĔßšÿëćîìĊęđéĉö×ĂÜđĂÖßîǰĂÜÙŤÖøýćÿîćǰĂÜÙŤÖøÖćøÖčýúǰĀøČĂĂÜÙŤÖøóĆçîć
õćÙđĂÖßîǰ(/(0T ēé÷ÝąêšĂÜöĊÖćøÖĞćĀîéÜïðøąöćèéĞćđîĉîÖćøǰÖøĂïõćøÖĉÝĒúąøąïïÖćø
ðøąđöĉîñúìĊęßĆéđÝîǰ
àċęÜĀćÖöĊÖćøñúĆÖéĆîĒîüÙĉéÖćøÝĆéêĆĚÜÿëćîìĊęÙčö×ĆÜĂČęîĒìîÖćøĔßšđøČĂîÝĞćĔĀšđÖĉéñúĂ÷ŠćÜđðŨîøĎðíøøöÖĘ
îŠćÝąßŠü÷ĔĀšđÖĉéÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøñĎšÖøąìĞćñĉéĔîøąïïÖćøóĆçîćóùêĉîĉÿĆ÷đìĊęöĊðøąÿĉìíĉõćóöćÖ×ċĚîǰÿćöćøë
øąïć÷ñĎšêšĂÜ×ĆÜĒúąîĆÖēìþĕðÿĎŠøąïïÖćøóĆçîćóùêĉîĉÿĆ÷ĂČęîìĊęöĊÙüćöđĀöćąÿöÖĆïñĎšÖøąìĞćñĉéĒúąöĊðøąÿĉìíĉõćó
öćÖ×ċĚîǰßŠü÷úéÙüćöĒĂĂĆé×ĂÜđøČĂîÝĞćĂ÷ŠćÜđðŨîøĎðíøøöēé÷ĕöŠÿŠÜñúđÿĊ÷êŠĂÿĆÜÙöđĀöČĂîÖćøöčŠÜđîšîÖćøðúŠĂ÷êĆü
ñĎšêšĂÜ×ĆÜĂĂÖÝćÖđøČĂîÝĞćēé÷ÖćøúéüĆîêšĂÜēìþēé÷ĕöŠĕéšÙĞćîċÜëċÜÙüćöóøšĂöĒúąÙüćöđÿĊę÷ÜõĆ÷×ĂÜïčÙÙúóšîēìþǰ
ìĊęëĎÖðúŠĂ÷êĆüĂĂÖöćǰ
2 óĆçîćøąïïÖćøéĎĒúñĎšÖøąìĞćñĉéĀúĆÜðúŠĂ÷ǰ
ǰ
ÝćÖÖćøüĉđÙøćąĀŤ×šĂöĎúÖćøéĎĒúĒúąđêøĊ÷öÙüćöóøšĂöñĎšÖøąìĞćñĉéÖŠĂîÖćøðúŠĂ÷êĆüÖúĆïđ×šćÿĎŠÿĆÜÙöĒÿéÜ
ĔĀšđĀĘîĂ÷ŠćÜßĆéđÝîüŠćðøąđìýĕì÷÷ĆÜ×ćéÖćøøąïïéĎĒúñĎšÖøąìĞćñĉéÖŠĂîÖćøðúŠĂ÷êĆüìĊęéĊǰîĆÖēìþÿŠüîĔĀâŠÝąëĎÖ
ðúŠĂ÷êĆüđ×šćÿĎŠÿĆÜÙöĔîìĆîìĊìĊęóšîēìþǰ ĒöšÝąöĊøąïïÖćøóĆÖÖćøúÜēìþǰ 1BSPMF ǰ ēé÷ĔĀšöĊÙčöðøąóùêĉñĎšÖøąìĞćñĉé
ĀúĆÜðúŠĂ÷ēé÷üĉíĊÖćøóĆÖÖćøúÜēìþĀøČĂúéüĆîêšĂÜēìþǰĒêŠÝćÖđÜČęĂîĕ×ÖćøĔĀšóĆÖÖćøúÜēìþĀøČĂúéüĆîêšĂÜēìþîĆĚî
öćêøÖćøéĆÜÖúŠćüÝąĔßšÖĆïîĆÖēìþìĊęöĊÙüćöðøąóùêĉéĊǰöĊìĊęĂ÷ĎŠđðŨîĀúĆÖĒĀúŠÜǰĀøČĂöĊâćêĉĔĀšÖćøøĆïøĂÜÖćøéĎĒúñĎšóšî
ēìþĀúĆÜÝćÖìĊęĕéšøĆïÖćøðúŠĂ÷êĆüǰàċęÜÖúĆïÖúć÷đðŨîüŠćñĎšÖĞćúĆÜÝąóšîēìþàċęÜöĊÙüćöđÿĊę÷ÜêęĞćÖúĆïđ×šćöćĂ÷ĎŠĔîÙüćö
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éĎĒúÿĂéÿŠĂÜóùêĉÖøøöǰĔî×èąìĊęÖúčŠöîĆÖēìþìĊęöĊÙüćöđÿĊę÷ÜÿĎÜÖúĆïëĎÖðúŠĂ÷êĆüóšîÝćÖøąïïđ×šćÿĎŠÿĆÜÙöìĆîìĊǰǰǰ
đöČęĂóšîēìþēé÷×ćéÖćøéĎĒúĒúąðøąđöĉîÙüćöđÿĊę÷Ü×ĂÜñĎšóšîēìþǰ
ǰ
ÖćøéĎĒúñĎšÖøąìĞćñĉéĀúĆÜðúŠĂ÷éšü÷øąïïïšćîóĆÖÖċęÜüĉëĊǰ(HBMGXBZǰ )PVTF ǰ ÖĘÖĞćúĆÜđðŨîðŦâĀćǰëċÜĒöšüŠćǰǰǰ
ÝąöĊïšćîÿüĆÿéĊàċęÜđðŨîĀîŠü÷ÜćîëċęÜĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåĔĀšïøĉÖćøïšćîóĆÖÖċęÜüĉëĊÿĞćĀøĆïñĎšóšîēìþìĊęéĞćđîĉîÖćøöćđÖČĂïǰǰ
ÿĊęÿĉïðŘǰĂ÷ŠćÜĕøÖĘéĊêĆüđú×ñĎš×ĂøĆïïøĉÖćøĔßšïšćîÖċęÜüĉëĊđðŨîÿëćîìĊęóĆÖßĆęüÙøćüēé÷đÞúĊę÷ÖúĆïöĊĒÙŠǰ-ǰÙîêŠĂðŘǰ
đìŠćîĆĚ îǰàċę ÜĒÿéÜĔĀšđĀĘ îüŠć ñĎšóšîēìþĕöŠĕéš ĔĀšÙ üćöÿîĔÝĔîÖćøđ×šćøĆ ïïøĉ ÖćøïšćîÖċęÜüĉëĊ ǰ ĒúąđðŨ îðøąđéĘ îìćÜ
ÜïðøąöćèüŠćÖćøÝĆéêĆĚÜĀîŠü÷ÜćîïšćîëċęÜüĉëĊ×ĂÜøĆåĂćÝĕöŠÙčšöÙŠćêŠĂÖćøúÜìčîǰĔîÿŠüî×ĂÜÖøöÙčöðøąóùêĉĒöšÝąöĊ
Ùüćöó÷ć÷ćöĔîÖćøÝĆéĀćÿëćîìĊęđðŨîïšćîÖċęÜüĉëĊđóČęĂÖćøéĎĒúñĎšÖøąìĞćñĉéĀúĆÜðúŠĂ÷ǰÖĘöĊÖćøĔĀšïøĉÖćøđóĊ÷ÜïćÜ
ÝĆÜĀüĆéêćöÙüćöÿîĔÝ×ĂÜÿĞćîĆÖÜćîÙčöðøąóùêĉĒêŠúąĒĀŠÜđìŠćîĆĚîǰĕöŠĕéšöĊïøĉÖćøÙøĂïÙúčöĔîìčÖóČĚîìĊęĒêŠĂ÷ŠćÜĔéǰ
ǰ
ĔîÖćøéĎ Ē úñĎš ÖøąìĞ ć ñĉé ĀúĆ Ü ðúŠ Ă÷îĆĚî ĕöŠÿ ćöćøëìĊęÝ ąĔßš øąïïÿöĆ Ù øĔÝĕéšđ óĊ ÷ÜĂ÷Š ć ÜđéĊ÷ üǰđîČęĂ ÜÝćÖǰǰǰǰǰǰǰǰǰ
ñĎš ìĊę đ ×š ć øĆ ï ïøĉ Ö ćøÿŠ ü îĔĀâŠ Ý ąđðŨ î ñĎš ìĊę öĊ Ù üćöêĆĚ Ü ĔÝÝąÖúĆ ï êĆ ü àċę Ü öĊ Ù üćöđÿĊę ÷ ÜêęĞ ć ǰĔî×èąìĊę Ö účŠ ö ñĎš ìĊę ĕ öŠ ÿ îĔÝǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ
Ýąđ×š ć øĆ ï ïøĉ Ö ćøàċę Ü öĊ Ē îüēîš ö ÖøąìĞ ć ñĉ é ÿĎ Ü ÖüŠ ć ÝąĕöŠ Ĕ Āš Ù üćöÿîĔÝìĊę Ý ąđ×š ć øĆ ï ïøĉ Ö ćøĒúąĂ÷ĎŠ Ĕ îÙüćöéĎ Ē úǰǰǰǰǰǰǰǰǰ
ÝćÖĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåǰàċęÜĔîðŦÝÝčïĆîðøąöüúÖãĀöć÷üĉíĊóĉÝćøèćÙüćöĂćâćöćêøćǰǰĕéšđðŗéēĂÖćÿĔĀšöĊǰǰǰǰ
ÖćøéĞćđîĉîÖćøöćêøÖćøêŠĂñĎšêšĂÜ×ĆÜĔî×ĆĚîêĂîÖŠĂîóšîēìþǰēé÷ñĎšÖøąìĞćñĉéìĊęÝąđ×šćøĆïöćêøÖćøéĆÜÖúŠćüÝąêšĂÜ
ĕéšøĆïÖćøúÜēìþöćĒúšüĔîøą÷ąđüúćĀîċęÜǰ êćöÖãĀöć÷ÖĞćĀîéĕöŠîšĂ÷ÖüŠćĀîċęÜĔîÿćöǰĀøČĂÿĉïðŘÖøèĊêšĂÜēìþ
ÿćöÿĉ ï ðŘ ×ċĚ î ĕð ǰàċę Ü ÿćöćøëĔßš ø ąïïïš ć îÖċę Ü üĉ ëĊ ÖŠ Ă îðúŠ Ă ÷öćĔßš ǰ đóČę Ă đêøĊ ÷ öÙüćöóøš Ă ö×ĂÜñĎš Ý ąóš î ēìþĔîǰǰǰǰǰǰǰǰ
ÖćøðøĆ ï êĆ ü đ×š ć ÿĎŠ ÿĆ Ü ÙöǰĒúą÷Ć Ü ßŠ ü ÷ĔĀš öĊ Ö ćøêĉ é êćöðøąđöĉ î óùêĉ Ö øøöìĊę Ă ćÝđðŨ î ÙüćöđÿĊę ÷ ÜõĆ ÷ êŠ Ă ÿĆ Ü Ùöǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ
àċęÜĀćÖ÷ĆÜöĊÙüćöđÿĊę÷ÜĂ÷ĎŠÖĘÿćöćøëîĞćêĆüñĎšÖøąìĞćñĉéÖúĆïĕðøĆïēìþêŠĂĕðĕéšǰ
ǰ
ÖćøéĞćđîĉîÖćøÝĆéĀćÿëćîìĊęéĎĒúñĎšÖøąìĞćñĉéÖŠĂîðúŠĂ÷êĆüǰēé÷ĕöŠĔßšđøČĂîÝĞćîĆĚîøĆåĂćÝĕöŠÝĞćđðŨîÝąêšĂÜ
úÜìč î ÝĆ é ÿøš ć ÜÿëćîìĊę Ā øČ Ă ÝĆ é êĆĚ Ü ĀîŠ ü ÷Üćî×ĂÜìćÜøćßÖćøĔĀöŠ đ óČę Ă éĞ ć đîĉ î Öćøǰàċę Ü øĆ å ïćúĂćÝóĉ Ý ćøèćĔßš
ÜïðøąöćèĔîÖćøéĞćđîĉîÖćøēé÷ĔßšÿëćîìĊęđéĉö×ĂÜđĂÖßîǰĂÜÙŤÖøýćÿîćǰĂÜÙŤÖøÖćøÖčýúǰĀøČĂĂÜÙŤÖøóĆçîć
õćÙđĂÖßîǰ(/(0T ǰđðŨîñĎšéĞćđîĉîÖćøǰàċęÜĀćÖöĊøąïïïĆÜÙĆïÖĞćĀîéđÜČęĂîĕ×ĒÖŠîĆÖēìþìĊęĔÖúšÝąóšîēìþĔĀšđ×šćĕðĂ÷ĎŠ
ĔîïšćîóĆÖĀøČĂïšćîÖċęÜüĉëĊÖĘ÷ŠĂöÝąöĊðøĉöćèîĆÖēìþìĊęĔßšïøĉÖćøïšćîÖċęÜüĉëĊđóĉęöÿĎÜ×ċĚîöćÖǰÝąêšĂÜöĊÖćøüćÜĒñîĒúą
ÝĆéđêøĊ÷öÿëćîìĊęĔĀšïøĉÖćøĔĀšÙøĂïÙúčöđóĊ÷ÜóĂǰēé÷ÖćøÝĆéÿëćîìĊę×ĂÜĂÜÙŤÖøõćÙđĂÖßîđðŨîÿëćîìĊęéĎĒú
ñĎšÖøąìĞćñĉéÖŠĂîðúŠĂ÷ĔîøąïïïĆÜÙĆïÖĘîŠćÝąđðŨîìćÜđúČĂÖìĊęöĊÙüćöđĀöćąÿöǰĒúąĔßšÜïðøąöćèõćÙøĆåĕöŠÿĎÜ
đÖĉîĕðǰ
3ǰÖćøúéìĂîêĆéÖĞćúĆÜđÙøČĂ×Šć÷îĆÖÙšć÷ćđÿóêĉéĔîđøČĂîÝĞć
õć÷ĀúĆÜÝćÖÖćøìĞ ćÿÜÙøćöÖĆï÷ćđÿóêĉéĔîðŘ ǰ óýǰĒúąöĊÖćøĔĀš ē ĂÖćÿñĎšđ ÿóñĎšêĉé ÷ćđÿóêĉ éǰǰǰǰǰǰǰ
ĔĀšđ×šćøĆïÖćøïĞćïĆéøĆÖþćêćööćêøÖćøôŚŪîôĎÿöøøëõćóñĎšêĉé÷ćđÿóêĉéîĆĚîǰëċÜĒöšüŠćîĆÖēìþĔîđøČĂîÝĞćÝąöĊÿĆéÿŠüî
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×ĂÜðøĉöćèñĎšêšĂÜ×ĆÜÙéĊ÷ćđÿóêĉéÿĎÜĂ÷ĎŠđßŠîđéĉöǰĒêŠúĆÖþèą×ĂÜñĎšêšĂÜ×ĆÜÙéĊ÷ćđÿóêĉéĔîđøČĂîÝĞćöĊÖćøđðúĊę÷îĒðúÜ
ÝćÖÖúčŠöñĎšđÿóìĆęüĕðđðŨîÖúčŠöñĎšđÿóđøČĚĂøĆÜìĊęĕöŠÿćöćøëøĆïÖćøïĞćïĆéøĆÖþćĕéšÿĞćđøĘÝǰìĊęÿĞćÙĆâÙČĂÖćøìĊęÖúčŠöñĎšÙšćëĎÖ
ÝĆïÖčöêĆüđ×šćÿĎŠđøČĂîÝĞćĕéšìĞćĔĀšđÖĉéđÙøČĂ×Šć÷ñĎšÙšć÷ćđÿóêĉéĔîđøČĂîÝĞćǰÖúĆïöĊñĎšÙšćøć÷ĔĀöŠĒúąñĎšÖøąìĞćñĉéđÖĊę÷üÖĆï
ÖćøÙšć÷ćđÿóêĉéđ×šćÿĎŠđøČĂîÝĞćđóĉęöÿĎÜ×ċĚîöćÖĂ÷ŠćÜÖšćüÖøąēééĔîßŠüÜÿĂÜÿćöðŘìĊęñŠćîöćǰ
ǰ
ÝćÖ×šĂöĎúÖćøÿĞćøüÝÿëćîõćó×ĂÜîĆÖēìþĔîđøČĂîÝĞćđöČęĂǰǰđöþć÷îǰǰóïüŠćÝćÖÝĞćîüîîĆÖēìþ
đéĘé×ćéìĆĚÜĀöéǰ ǰÙîđðŨîîĆÖēìþĔîÙéĊ÷ćđÿóêĉéÿćøøąđĀ÷ëċÜ ǰÙîĀøČĂÙĉéđðŨîøšĂ÷úąǰǰ
ĔîÝĞ ć îüîîĊĚ Ö úĆ ï óïÿĆ é ÿŠ ü îîĆ Ö ēìþĔîåćîÙüćöñĉ é ÙøĂïÙøĂÜđóČę Ă ÝĞ ć ĀîŠ ć ÷ÝĞ ć ĀîŠ ć ÷ĀøČ Ă ñúĉ ê ÷ćđÿóêĉ éǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ
ĔîĂĆêøćÿŠüîìĊęÿĎÜöćÖëċÜǰ ǰÙîǰ øšĂ÷úąǰ ǰĀøČĂÖúŠćüĕéšüŠćðŦÝÝčïĆîîĆÖēìþĔîđøČĂîÝĞćÖüŠćÙøċęÜĀîċęÜđðŨî
ÖúčŠöñĎšÙšć÷ćđÿóêĉéǰ
ǰ
×šĂöĎú ÖćøÿĞćøüÝÖøąìĞćñĉéàĚĞćÖĘĒÿéÜĔĀšđĀĘîëċÜĒîüēîšöìĊęÿĞćÙĆâđßŠîđéĊ÷üÖĆîüŠćñĎšÖøąìĞćñĉéĔîÖúčŠöÙéĊ
ðøąìčþøšć÷ßĊüĉêêŠĂøŠćÜÖć÷ĒúąÖúčŠöÙéĊðøąìčþøšć÷êŠĂìøĆó÷ŤĒöšÝąĕöŠĕéšëĎÖÿŠÜêĆüđ×šćÿĎŠđøČĂîÝĞćĔîÙéĊ÷ćđÿóêĉéǰǰǰǰǰ
ĒêŠÖúĆïöĊĒîüēîšöìĊęÝąÖøąìĞćñĉéàĚĞćĔîÙéĊ÷ćđÿóêĉéĔîĂĆêøćìĊęÿĎÜöćÖǰàċęÜĒÿéÜĔĀšđĀĘîüŠćðŦâĀćîĆÖēìþÙéĊ÷ćđÿóêĉé
ĔîđøČĂîÝĞćöĊĂĉìíĉóúìĊęÝąßĆÖÝĎÜĔĀšîĆÖēìþÙéĊĂČęîėǰđ×šćöćđðŨîđÙøČĂ×Šć÷ĒúąöĊÿŠüîøŠüöĔîÖøąïüîÖćøÖćøÖøąìĞćñĉé
đÖĊę÷üÖĆï÷ćđÿóêĉéǰ
ǰ
ðŦâĀćđÙøČĂ×Šć÷ñĎšÙšć÷ćđÿóêĉéĔîđøČĂîÝĞćÖĞćúĆÜđðŨîðŦâĀćìĊęìüĊÙüćöøčîĒøÜöćÖ×ċĚîđøČęĂ÷ėǰàċęÜÖĞćúĆÜđðŨî
ðŦâĀćìĊęÿĞćÙĆâöćÖìĊęÿčéðŦâĀćĀîċęÜĔîøąïïÖćøóĆçîćóùêĉîĉÿĆ÷ǰàċęÜÙüøöĊÙüćöÝĞćđðŨîĂ÷ŠćÜđøŠÜéŠüîĔîÖćøóĉÝćøèć
ÖĞćĀîéöćêøÖćøêĆéÖĞćúĆÜĒúąúéìĂîđÙøČĂ×Šć÷îĆÖÙšć÷ćđÿóêĉéĔîđøČĂîÝĞćǰĕöŠüŠć ÝąđðŨîÖćøĒ÷Ö×ĆÜÖúčŠöîĆÖÙšćǰǰǰǰǰǰ
÷ćđÿóêĉéĔîÿëćîìĊęÙčö×ĆÜóĉđýþĔîóČĚîìĊęĀŠćÜĕÖúǰÖćøĒ÷ÖÖúčŠöñĎšÙšć÷ćđÿóêĉéĂĂÖÝćÖÖúčŠöñĎšëĎÖÙčö×ĆÜĔîÙéĊĂČęîǰǰǰǰ
ĀøČĂÖćø÷ÖđüšîÿĉìíĉĔîÖćøĕéšøĆïÖćøóĆÖēìþúéēìþĒÖŠîĆÖēìþĔîÙéĊ÷ćđÿóêĉéǰđðŨîêšîǰǰǰ
4ǰóĆçîćøąïïÖćøêĉéêćö×šĂöĎúÖćøÖøąìĞćñĉéàĚĞćđóČęĂßĊĚüĆéðøąđöĉîÿĆìöùìíĉñú×ĂÜĀîŠü÷ÜćîóĆçîćóùêĉîĉÿĆ÷
ÝćÖÖćøðøąđöĉî×šĂöĎúÖćøÖøąìĞćñĉéàĚĞć×ĂÜÖøöøćßìĆèæŤĒúąÖøöóĉîĉÝĒúąÙčšöÙøĂÜđéĘÖĒúąđ÷ćüßîǰǰǰǰ
ĕéšĒÿéÜĔĀšđĀĘîëċÜ×šĂÝĞćÖĆéìĊęÿĞćÙĆâìĊęìĞćĔĀš×šĂöĎúÖøąìĞćñĉéàĚĞćǰĕöŠÿćöćøëîĞćöćĒÿéÜëċÜÿĆöùìíĉĝñú×ĂÜÖćøóĆçîć
óùêĉîĉÿĆ÷êćöüĆêëčðøąÿÜÙŤǰđîČęĂÜÝćÖÖćøøüïøüö×šĂöĎúÖøąìĞćñĉéàĚĞć×ĂÜĀîŠü÷ÜćîóĆçîćóùêĉîĉÿĆ÷ĕéšøüïøüö
×š Ă öĎ ú ÿëćîõćóÖćøÖøąìĞ ć ñĉ é àĚĞ ć ēé÷üĆ é ÝćÖÝĞ ć îüîñĎš öĊ ð øąüĆ êĉ Ö øąìĞ ć ñĉ é àĚĞ ć đìĊ ÷ ïÖĆ ï ñĎš ìĊę Ă ÷ĎŠ Ĕ îÿëćîìĊę éĎ Ē úǰǰǰǰǰ
ñĎšÖøąìĞćñĉéĔî×èąîĆĚîìĆĚÜĀöéǰ đøČĂîÝĞćǰĀøČĂÿëćîóĉîĉÝĒúąÙčšöÙøĂÜđéĘÖĒúąđ÷ćüßî ǰàċęÜÖćøðøąđöĉîéĆÜÖúŠćüǰǰǰ
đðŨîđóĊ÷ÜÖćøĒÿéÜ×šĂöĎúñĎšÖøąìĞćñĉéàĚĞćìĊęÖúĆïđ×šćöćÿĎŠđøČĂîÝĞćĀøČĂÿëćîóĉîĉÝĒúąÙčšöÙøĂÜđéĘÖĒúąđ÷ćüßîàċęÜǰǰǰǰǰ
ëĎÖÝĆïÖčöéĞćđîĉîÙéĊÝćÖÖøąïüîÖćøïĆÜÙĆïĔßšÖãĀöć÷ǰĕöŠĕéšĒÿéÜëċÜĂĆêøćÙüćöđÿĊę÷ÜĔîÖćøÖúĆïöćÖŠĂĂćßâćÖøøö
×ĂÜñĎšÖøąìĞćñĉéĀúĆÜÝćÖñŠćîóšîöćêøÖćøóĆçîćóùêĉîĉÿĆ÷ǰ
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ĔîÿŠüî×ĂÜÖøöÙčöðøąóùêĉĒöšÝąĕéšöĊÖćøðøąđöĉîñú×ĂÜÖćøÖøąìĞćñĉéàĚĞć×ĂÜñĎšëĎÖÙčöðøąóùêĉĀúĆÜñŠćî
ÖćøÙčöðøąóùêĉēé÷ÖćøêøüÝÿĂïðøąüĆêĉÖćøëĎÖÝĆïÖčöàĚĞćÝćÖÖĂÜìąđïĊ÷îðøąüĆêĉĂćßâćÖøêĞćøüÝǰëċÜĒöšÝą
ÿćöćøëĒÿéÜëċÜĂĆêøćÙüćöđÿĊę÷ÜĔîÖćøÖúĆïöćÖŠĂĂćßâćÖøøöĕéšĒêŠÖĘđðŨîđóĊ÷ÜÖćøðøąđöĉîÝćÖÖúčŠöêĆüĂ÷ŠćÜǰǰǰǰǰ
ĔîÝĞćîüîĕöŠöćÖîĆÖàċęÜĒÿéÜĔĀšđĀĘîëċÜ×šĂöĎúĔîõćóøüöđìŠćîĆĚîǰǰ
ÝćÖÖćøìĊęÿĞćîĆÖÜćîÖĉÝÖćø÷čêĉíøøöǰĕéšøĉđøĉęöéĞćđîĉîēÙøÜÖćøÿĞćøüÝÖćøÖøąìĞćñĉéàĚĞć×ĂÜñĎšìĊęđÙ÷êÖđðŨî
ñĎšêšĂÜĀćÙéĊĂćâćĕéšĒÿéÜĔĀšđĀĘîëċÜēĂÖćÿĔîÖćøóĆçîć×šĂöĎúÖćøÖøąìĞćñĉéàĚĞć×ĂÜĀîŠü÷ÜćîóĆçîćóùêĉîĉÿĆ÷ǰ
đîČęĂÜÝćÖĀîŠü÷ÜćîéšćîÖćøóĆçîćóùêĉîĉÿĆ÷ìčÖĀîŠü÷ÜćîĕöŠüŠćÝąđðŨîǰÖøöøćßìĆèæŤǰÖøöÙčöðøąóùêĉǰÖøöóĉîĉÝ
ĒúąÙčšöÙøĂÜđéĘÖĒúąđ÷ćüßîǰêŠćÜÖĘöĊøąïïåćî×šĂöĎúñĎšÖøąìĞćñĉé×ĂÜêîđĂÜìĆĚÜÿĉĚîǰĀćÖöĊÖćøóĆçîćøąïïÖćø
ĒúÖđðúĊę÷î×šĂöĎúøąĀüŠćÜĀîŠü÷ÜćîóĆçîćóùêĉîĉÿĆ÷éĆÜÖúŠćüÖĆïøąïïøąïïåćî×šĂöĎúðøąüĆêĉĂćßâćÖø×ĂÜÖĂÜ
ìąđïĊ÷îðøąüĆêĉĂćßâćÖøǰ $SJNJOBMǰ%BUBCBTFǰ4ZTUFNǰǰ$%4 ǰÿĞćîĆÖÜćîêĞćøüÝĒĀŠÜßćêĉǰêćööćêøåćîÖćø
ÝĆéđÖĘï×šĂöĎúĔîìĞćîĂÜđéĊ÷üÖĆïÖćøÿĞćøüÝ×šĂöĎúÖøąìĞćñĉéàĚĞćÝćÖÖúčŠöêĆüĂ÷ŠćÜĔîÜćîüĉÝĆ÷éĆÜÖúŠćüÖĘÝąÿćöćøëúÜ
øć÷úąđĂĊ÷éñúÖćøðøąđöĉîĕéšëċÜĀîŠü÷ÜćîðäĉïĆêĉĂĆîĕéšĒÖŠǰđøČĂîÝĞćǰÿĞćîĆÖÜćîÙčöðøąóùêĉǰĒúąýĎî÷ŤòřÖĂïøöđéĘÖ
Ēúąđ÷ćüßîǰîĂÖÝćÖîĊĚ÷ĆÜÿćöćøëúÜøć÷úąđĂĊ÷éĕéšÙøïëšüîìčÖåćîÙüćöñĉéĂĊÖéšü÷ǰàċęÜÖćøóĆçîćøąïï×šĂöĎú
éĆÜÖúŠćüÝąìĞćĔĀšÿćöćøëìøćïëċÜÿëćîÖćøèŤÖćøÖøąìĞćñĉé×ĂÜĂćßâćÖøìĊęéĊ÷ĉęÜ×ċĚîǰĒúąÿćöćøëĔßšđðŨî×šĂöĎúǰǰǰǰǰ
ĔîÖćøÖøąêčš î ĔĀš đ Öĉ é ÖćøóĆ ç îćđóĉę ö ðøąÿĉ ì íĉ õ ćóÖćøéĞ ć đîĉ î öćêøćøóĆ ç îćóùêĉ îĉ ÿĆ ÷ ñĎš Ö øąìĞ ć ñĉ é ×ĂÜǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ
ĒêŠúąĀîŠü÷ÜćîĕéšéĊ÷ĉęÜ×ċĚîǰ

ïìÿøčð

øć÷ÜćîÿëćîÖćøèŤÖćøðäĉïĆêĉêŠĂñĎšÖøąìĞćñĉéĔîðøąđìýĕì÷ÞïĆïîĊĚđðŨîÖćøøüïøüö×šĂöĎúĒúąüĉđÙøćąĀŤ
ÿëćîÖćøèŤ×ĂÜñĎšÖøąìĞćñĉéĔîÖøąïüîÖćø÷čêĉíøøö×ĂÜðøąđìýĕì÷ÝćÖ×šĂöĎúÿëĉêĉ×ĂÜĀîŠü÷ÜćîéšćîÖćøóĆçîć
óùêĉ îĉ ÿĆ ÷ ñĎš Ö øąìĞ ć ñĉ é ĂĆ î ĕéš Ē ÖŠ ǰ ×š Ă öĎ ú ñúÙĞ ć óĉ ó ćÖþćúÜēìþñĎš Ö øąìĞ ć ñĉ é ÝćÖýćú÷č êĉ í øøöđóČę Ă ĒÿéÜðøĉ ö ćèǰǰǰ
ñĎšÖøąìĞćñĉéìĊęđ×šćÿĎŠøąïïÖćøóĆçîćóùêĉîĉÿĆ÷ǰ×šĂöĎúñĎšêšĂÜ×ĆÜĔîđøČĂîÝĞćÝćÖÖøöøćßìĆèæŤǰ×šĂöĎúñĎšëĎÖÙčöðøąóùêĉ
ÝćÖÖøöÙč ö ðøąóùêĉ ǰ Ēúą×š Ă öĎ ú đéĘ Ö Ēúąđ÷ćüßîñĎš Ö øąìĞ ć ñĉ é ÝćÖÖøöóĉ îĉ Ý ĒúąÙčš ö ÙøĂÜđéĘ Ö Ēúąđ÷ćüßîǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ
ēé÷öĊÖćøĒÿéÜĔĀšđĀĘîëċÜõćóøüö×ĂÜðøĉöćèñĎšÖøąìĞćñĉéĔîÖøąïüîÖćø÷čêĉíøøöĒúąõćøąÜćî×ĂÜĀîŠü÷Üćîǰǰǰ
éšćîóĆçîćóùêĉîĉÿĆ÷ǰĒúąĒÿéÜĔĀšđĀĘîëċÜüĉÖùêĉÙüćöĒĂĂĆé÷Ćéđ÷Ċ÷é×ĂÜñĎšêšĂÜ×ĆÜĔîđøČĂîÝĞćàċęÜÖĞćúĆÜđðŨîðŦâĀć
ÿĞćÙĆâ×ĂÜÖøąïüîÖćø÷čêĉíøøöĕì÷ĔîðŦÝÝčïĆîǰ
îĂÖÝćÖîĊĚĔîøć÷ÜćîÞïĆïîĊĚ÷ĆÜĒÿéÜĔĀšđĀĘîëċÜÿëćîÖćøèŤÿĞćÙĆâđÖĊę÷üÖĆïÖćøðäĉïĆêĉêŠĂñĎšÖøąìĞćñĉéĀúć÷
ðøąÖćøǰĂćìĉ ǰ đßŠ î ǰÿëćîÖćøèŤ Ù üćöĒĂĂĆ é ÷Ć é đ÷Ċ ÷ é×ĂÜđøČ Ă îÝĞ ć ǰðŦ â ĀćñĎš êš Ă Ü×Ć Ü øąĀüŠ ć ÜÖćøóĉ Ý ćøèćÙéĊǰǰǰǰǰǰǰ
ðŦâĀćÖćøÖøąìĞćñĉéàĚĞćìĊęÖĞćúĆÜöĊĒîüēîšöđóĉęöÿĎÜ×ċĚîǰ×šĂÝĞćÖĆé×ĂÜøąïï×šĂöĎúñĎšÖøąìĞćñĉéǰĒúąðŦâĀćÖćøéĎĒúǰǰǰǰǰǰ
ñĎšÖøąìĞćñĉéĀúĆÜðúŠĂ÷ǰÝćÖÖćøüĉđÙøćąĀŤÿëćîÖćøèŤñĎšÖøąìĞćñĉéĔîÖøąïüîÖćø÷čêĉíøøöéĆÜÖúŠćüĕéšöĊÖćøđÿîĂ
ĒîüìćÜĔîÖćøóĆçîćđóĉęöðøąÿĉìíĉõćóÖøąïüîÖćø÷čêĉíøøöĀúć÷ðøąÖćøéĆÜîĊĚǰ
ðøąÖćøĒøÖǰóĉ ÝćøèćĒîüìćÜìĊę đðŨ îĕðĕéšĔ îÖćøúéÝĞ ć îüîñĎš êšĂ Ü×ĆÜ ĔîđøČ ĂîÝĞ ćǰēé÷ÖćøúéÝĞ ćîüîǰǰ
ñĎšêšĂÜ×ĆÜøąĀüŠćÜÖćøóĉÝćøèćÙéĊēé÷ÖćøÿîĆïÿîčîìčîðøąÖĆîêĆüĒÖŠñĎšêšĂÜ×ĆÜìĊę÷ćÖĕøšĒúąĕöŠđðŨîõĆ÷ǰóĉÝćøèćëċÜǰǰ
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ÖćøñúĆÖéĆîĔĀšđÖĉéÿëćîìĊęÙčö×ĆÜĂČęîìĊęĕöŠĔßŠđøČĂîÝĞćǰàċęÜĂćÝđðŨîÖćøÖĞćĀîéÿëćîìĊęÙčö×ĆÜøąĀüŠćÜÖćøóĉÝćøèćÙéĊ
ìćÜđúČĂÖǰÖćøîĞćÿëćîìĊęÙčö×ĆÜìćÜđúČĂÖöćĔßšÖĆïöćêøÖćøúÜēìþøąéĆïÖúćÜĒìîÖćøúÜēìþÝĞćÙčÖǰđßŠîǰÖćøÖĆÖ×ĆÜǰ
ìĊęïšćîǰýĎî÷ŤđúĊę÷ÜēìþÝĞćÙčÖǰÿëćîìĊęÖĆÖ×ĆÜđðŨîïćÜßŠüÜđüúćǰïšćîÖċęÜüĉëĊÖŠĂîðúŠĂ÷ǰýĎî÷ŤòřÖĂïøöĒïïÙŠć÷ìĀćøǰ
ÿëćîìĊęóĉđýþĔîÖćøÙüïÙčöñĎšêšĂÜ×ĆÜìĊęđÝĘïðśü÷ǰêĆĚÜÙøøõŤǰĒøÖÙúĂéǰđðŨîêšîǰ
ðøąÖćøìĊę ÿ ĂÜǰóĉÝćøèćëċÜÖćøóĆç îćøĎ ðĒïïĒúąĒîüìćÜÖćøéĎĒúñĎš ÖøąìĞćñĉé ĀúĆÜðúŠĂ÷ǰđóČęĂßŠü ÷ǰǰǰǰǰǰǰ
ĔîÖćøðøĆïêĆüđêøĊ÷öÙüćöóøšĂöĔîÖćøÖúĆïđ×šćÿĎŠÿĆÜÙö×ĂÜñĎšóšîēìþǰĒúąÖćøðøąđöĉîÙüćöđÿĊę÷ÜõĆ÷×ĂÜñĎšÖøąìĞć
ñĉéĔîÖćøÖúĆïĕðÖŠĂĂćßâćÖøøöĔîßŠü ÜÖŠĂîóšîēìþǰàċęÜĂćÝóĉÝćøèćĔßšøąïïïšćîÖċęÜüĉëĊǰ ÖćøîĞćøąïïđêøĊ÷öǰǰǰ
Ùüćöóøš Ă öÖŠ Ă îðúŠ Ă ÷ĔîøąïïïĆ Ü ÙĆ ï ǰĒúąÖćøóĉ Ý ćøèćĔßš đ ÙøČ Ă ×Š ć ÷ĂÜÙŤ Ö øõćÙđĂÖßîöćßŠ ü ÷ĔîÖćøéĎ Ē úǰǰǰǰ
ñĎšÖøąìĞćñĉéĀúĆÜðúŠĂ÷ǰ
ðøąÖćøìĊęÿćöǰóĉÝćøèćÖĞćĀîéöćêøÖćøĔîÖćøêĆéÖĞćúĆÜĒúąúéìĂîđÙøČĂ×Šć÷îĆÖÙšć÷ćđÿóêĉéĔîđøČĂîÝĞć
đóČęĂĒÖšĕ×ðŦâĀćîĆÖÙšć÷ćđÿóêĉéĔîđøČĂîÝĞćàċęÜÖĞćúĆÜđðŨîðŦâĀćìĊęÿĞćÙĆâìĊęÿŠ ÜñúÖøąìïêŠĂÖćøéĎĒúñĎšÖøąìĞćñĉéǰǰǰǰǰǰǰ
ĔîđøČĂîÝĞćĂ÷ŠćÜøčîĒøÜǰ
ðøąÖćøìĊęÿĊęóĆç îćøąïïđßČęĂöē÷ÜĒúąĒúÖđðúĊę÷î×šĂöĎúñĎšÖøąìĞćñĉéĔîÖøąïüîÖćø÷čêĉí øøöøąĀüŠćÜ
ĀîŠ ü ÷Üćîéš ć îÖćøóĆ ç îćóùêĉ îĉ ÿĆ ÷ ñĎš Ö øąìĞ ć ñĉ é ÖĆ ï ÖĂÜìąđïĊ ÷ îðøąüĆ êĉ Ă ćßâćÖøêĞ ć øüÝđóČę Ă óĆ ç îćøąïïǰǰǰǰǰǰǰǰǰ
Öćøêĉéêćö×šĂöĎúÖćøÖøąìĞćñĉéàĚĞćĒúąÖćøßĊĚüĆéðøąđöĉîÿĆöùìíĉĝñú×ĂÜĀîŠü÷ÜćîéšćîÖćøóĆçîćóùêĉîĉÿĆ÷ñĎšÖøąìĞć
ñĉéìĊęöĊðøąÿĉìíĉõćóöćÖ×ċĚîǰ
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“สถิติคดีในวงจรกระบวนการยุติธรรมทางอาญา”
ÿëĉêĉÙéĊĔîüÜÝøÖøąïüîÖćø÷čêĉíøøöìćÜĂćâć

โดย ศูนย์พัฒนาข้อมูลกระบวนการยุติธรรม

ēé÷ǰýĎî÷ŤóĆçîć×šĂöĎúÖøąïüîÖćø÷čêĉíøøö
ÖøąïüîÖćø÷čêĉíøøöđðŨîøąïï×îćéĔĀâŠĒúąöĊĀîŠü÷ÜćîìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜÝĞćîüîöćÖǰđøĉęöêĆĚÜĒêŠĀîŠü÷ÜćîìĊęöĊ
ĀîšćìĊęĔîÖćøïĆÜÙĆïĔßšÖãĀöć÷ǰĀîŠü÷ÜćîìĊęöĊĀîšćìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜĔîÖćøóĉÝćøèćĂøøëÙéĊǰĒúąĀîŠü÷ÜćîìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜÖĆï
ÖćøúÜēìþĒúąïĞćïĆéôŚŪîôĎĒÖšĕ×óùêĉÖćøèŤÖćøÖøąìĞćñĉéǰĔîøąïïÖøąïüîÖćø÷čêĉíøøö×îćéĔĀâŠÖúĆïöĊ×šĂÝĞćÖĆé
ĔîÖćøøĂÜøĆïÖćøéĞćđîĉîÙéĊÙüćöĒúąñĎšÖøąìĞćñĉéìĆĚÜĀöéĕéšǰÝîìĞćĔĀšđÖĉéðŦâĀćÙéĊúšîýćúĒúąñĎšêšĂÜ×ĆÜúšîđøČĂîÝĞćǰ
àċęÜÝćÖðŦ âĀćðøĉöćèÙéĊúšî ýćúĒúąñĎšêš ĂÜ×ĆÜìĊęúšîđøČĂîÝĞćéĆÜÖúŠćüĕéšÿŠÜñúêŠĂõćøąÜćîìĊęđóĉęö×ċĚîǰõćÙøĆåêšĂÜ
ÿĉĚîđðúČĂÜÜïðøąöćèĔîÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøÿĎÜ×ċĚîǰĔî×èąìĊęĀîŠü÷ÜćîìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜöĊ×šĂÝĞćÖĆéĔîđøČęĂÜ×ĂÜÖĞćúĆÜÙîǰ
ÜïðøąöćèĒúąÿëćîìĊęĕöŠÿćöćøë×÷ć÷ĀîŠü÷ÜćîĒúąÖĞćúĆÜïčÙúćÖøĔĀšìĆîÖĆïÙéĊìĊęđóĉęöÿĎÜ×ċĚîàċęÜđðŨîÿćđĀêčÿĞćÙĆâìĊę
ìĞćĔĀšðøąÿĉìíĉõćóĔîÖćøĂĞćîü÷Ùüćö÷čêĉíøøöĔĀšÖĆïðøąßćßîúéúÜǰǰ
ÿõćüąÙéĊúšîýćúĒúąîĆÖēìþúšîđøČĂîÝĞćđðŨîðŦâĀćìĊęđÖĉé×ċĚîĂ÷ŠćÜêŠĂđîČęĂÜđðŨîđüúćîćîǰàċęÜĀîŠü÷Üćî
êŠćÜėĔîÖøąïüîÖćø÷čêĉíøøöĕéšöĊÙüćöó÷ć÷ćöĔîÖćøĒÖšðŦâĀćéĆÜÖúŠćüēé÷êúĂéǰÝċÜìĞćĔĀšđÖĉéĒîüÙĉéĔîÖćøĀĆî
đĀÙéĊ ìĊę×ċĚî ÿĎŠ ýćúéšü ÷üĉíĊÖćøêŠćÜėêúĂéÝîÙüćöó÷ć÷ćöĔîÖćøĔßšöćêøÖćøóĉđýþìćÜđúČĂÖĔîÖćøúéÝĞćîüî
ñĎšêšĂÜ×ĆÜÿĎŠđøČĂîÝĞćǰĂ÷ŠćÜĕøÖĘéĊÖćøúéðøĉöćèÙéĊÿĎŠýćúĒúąÖćøðäĉïĆêĉêŠĂñĎšÖøąìĞćñĉéîĆĚîđÖĊę÷ü×šĂÜÖĆïĀîŠü÷ÜćîĔî
ÖøąïüîÖćø÷čêĉíøøöĀúć÷ĀîŠü÷Üćîǰēé÷ĒêŠúąĀîŠü÷ÜćîöĊ×Ăï×Šć÷õćøÖĉÝÙüćöøĆïñĉéßĂïìĊęêŠćÜÖĆîǰĒúąöĊüĉíĊÖćø
ðäĉïĆêĉìĊęĀúćÖĀúć÷ĒêŠ÷ĆÜ×ćéÖćøøüïøüö×šĂöĎúÿëĉêĉĔîüÜÝøÖøąïüî÷čêĉíøøöĂ÷ŠćÜđðŨîøąïïǰÝċÜ×ćé×šĂöĎúÿĞćÙĆâ
ĔîÖćøüĉđÙøćąĀŤÿëćîÖćøèŤĒúąÿõćóðŦâĀćêŠćÜėǰđóČęĂĔßšĔîÖćøÖĞćĀîéîē÷ïć÷ĔîÖćøĒÖšðŦâĀćĕéšĂ÷ŠćÜëĎÖêšĂÜ
đĀöćąÿöĒúąöĊðøąÿĉìíĉõćóǰ
ýĎî÷ŤóĆçîć×šĂöĎúÖøąïüîÖćø÷čêĉíøøöǰÿĞćîĆÖÜćîÖĉÝÖćø÷čêĉíøøöĕéšđĀĘîÙüćöÿĞćÙĆâ×ĂÜÖćøøüïøüö
×šĂöĎúÿëĉêĉÙéĊĔîüÜÝøÖøąïüîÖćø÷čêĉíøøöĂ÷ŠćÜđðŨîøąïïìĊęÿćöćøëĒÿéÜĔĀšđĀĘîëċÜÿëćîÖćøèŤÙéĊĒúąñĎšÖøąìĞćñĉé
ìĊęđ ×š ć ÿĎŠ ÖøąïüîÖćø÷čêĉí øøöìĊęëĎÖêš ĂÜĒúąđðŨî ðŦ Ý ÝčïĆî ǰÝċÜĕéš öĊÙüćöó÷ć÷ćöĔîÖćøøüöøüö×š ĂöĎú ÙéĊ ìĊęđ×šć ÿĎŠ
ÖøąïüîÖćø÷čêĉí øøöĒ÷Öøć÷ðøąđõìēé÷úąđĂĊ ÷ éìĆĚÜĔîÿŠü î×ĂÜÙüćöñĉ éêćöðøąöüúÖãĀöć÷ĂćâćǰĒúą
ÙüćöñĉéêćöóøąøćßïĆââĆêĉìĊęöĊēìþìćÜĂćâćēé÷ĂšćÜĂĉÜÝćÖÙéĊĔîøąïïåćî×šĂöĎúÙéĊĂćâć×ĂÜÿĞćîĆÖÜćîêĞćøüÝ
ĒĀŠ Ü ßćêĉ ǰ Ēúąÿëĉ êĉ Ù éĊ ìĊę đ ×š ć ÿĎŠ Ö ćøóĉ Ý ćøèćĒúąÙéĊ ìĊę óĉ Ý ćøèćđÿøĘ Ý ĕð×ĂÜýćúßĆĚ î êš î ìĆę ü øćßĂćèćÝĆ Ö øĔî
ðŘÜïðøąöćèǰǰ–ǰǰàċęÜđðŨî×šĂöĎúìĊęöĊÙüćöÙøïëšüîĒúąđðŨîðŦÝÝčïĆîìĊęÿčéǰđóČęĂĔĀšđĀĘîõćóðøĉöćèÙéĊĒúą
ðøąđõìÙüćöñĉéêŠćÜėǰìĊęÝąîĞćĕðóĉÝćøèćÖĞćĀîéîē÷ïć÷ĔîÖćøđóĉęöðøąÿĉìíĉõćóÖćøéĞćđîĉîÙéĊĂćâćǰÖćøúé
×ĆĚîêĂîÖćøìĞćÜćî×ĂÜđÝšćĀîšćìĊęĒêŠúąĀîŠü÷ÜćîìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜêúĂéÝîÿćöćøëîĞć×šĂöĎúìĊęĕéšîĆĚîĕððøąÖĂïÖćø
óĉÝ ćøèćĔîÖćøñúĆÖéĆîîē÷ïć÷ĔîÖćøúéðøĉöćèÙéĊÿĎŠýćúĒúąñĎšêšĂÜ×ĆÜĔîđøČĂîÝĞćđóČęĂđóĉęöðøąÿĉìíĉõ ćó×ĂÜ
ÖøąïüîÖćø÷čêĉíøøöēé÷ĕöŠđÖĉéñúÖøąìïìćÜúïêŠĂÿĆÜÙöǰ

õćóøüö×ĂÜÿëćîÖćøèŤÙéĊĔîüÜÝøÖøąïüîÖćø÷čêĉíøøöĂćâć

ǰ ǰ ýĎî÷ŤóĆçîć×šĂöĎúÖøąïüîÖćø÷čêĉíøøöĕéšìĞćÖćøøüïøüö×šĂöĎúÿëćîÖćøèŤĂćßâćÖøøöĒúąÖøąïüîÖćø
÷čêĉ íøøöÝćÖ×šĂöĎú ÖøąïüîÖćø÷čêĉí øøöìĊęÖøąÝĆéÖøąÝć÷Ă÷ĎŠĔîĀúć÷ĀîŠü ÷ÜćîđóČęĂĒÿéÜĔĀšđĀĘî ðøĉöćèÖćø
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-2ĕĀúđüĊ÷îÙéĊĔîüÜÝøÖøąïüîÖćø÷čêĉíøøöĔĀšđĀĘîĔîõćóøüöǰēé÷ÖćøÝĆéìĞćĒúąøüïøüöðøĉöćèÙéĊđ×šć,ĂĂÖǰ Inputǰ
-ǰoutput)ǰ×ĂÜĀîŠü÷ÜćîêŠćÜėĔîÖøąïüîÖćø÷čêĉíøøöǰðøąÝĞćðŘÜïðøąöćèǰ2556ǰàċęÜđðŨî×šĂöĎúìĊęÿëĉêĉìĊęÙøïëšüî
đðŨîðŦÝÝčïĆîöćÖìĊęÿčéǰ×šĂöĎúÖćøÿëĉêĉÖćøĕĀúđüĊ÷îÙéĊĔîÖøąïüîÖćø÷čêĉíøøöðøćÖäøć÷úąđĂĊ÷ééĆÜĒñîõĎöĉìĊęǰ ǰǰ
ǰ
ĒñîõĎöĉìĊęǰ1ǰĒñîõĎöĉĒÿéÜÖćøĕĀúđüĊ÷îÙéĊđ×šć-ĂĂÖǰ×ĂÜĀîŠü÷ÜćîêŠćÜėǰĔîÖøąïüîÖćø÷čêĉíøøöĕì÷ǰ

ìĊęöćǰÿëĉêĉÖøąïüîÖćø÷čêĉíøøöÝćÖĀîŠü÷ÜćîêŠćÜėǰĔîÖøąïüîÖćø÷čêĉíøøöðøąÝĞćðŘÜïðøąöćèǰ2556ǰ

ǰ

ǰ
ǰ ǰ ĔîÖćøøüïøüö×šĂöĎúÖøąïüîÖćø÷čêĉíøøöéĆÜÖúŠćüĕéšđøĉęöÝćÖ×šĂöĎúðøąöćèÖćøÿëĉêĉÙéĊĂćâćìĊęĕöŠĕéšöĊ
ÖćøĒÝšÜÙüćöÖĆïđÝšćĀîšćìĊęêĞćøüÝǰÝćÖ×šĂöĎúÖćøÿĞćøüÝÙéĊĂćßâćÖøøöõćÙðøąßćßîàċęÜìćÜÿĞćîĆÖÜćîÖĉÝÖćø
÷č êĉ í øøöēé÷ýĎ î ÷Ť óĆ ç îć×š Ă öĎ ú ÖøąïüîÖćø÷č êĉ í øøöøŠ ü öÖĆ ï ÿĞ ć îĆ Ö Üćîÿëĉ êĉ Ē ĀŠ Ü ßćêĉ ĕ éš ìĞ ć Öćøýċ Ö þć×š Ă öĎ ú
ĂćßâćÖøøöēé÷ÖćøÿĞćøüÝ×šĂöĎúÖćøêÖđðŨîđĀ÷ČęĂĂćßâćÖøøöǰ $SJNFǰ7JDUJNJ[ationǰSurvey ǰÝćÖðøąßćßî
ìĆęüĕðēé÷êøÜđóČęĂìøćïëċÜÿëćîÖćøèŤĂćßâćÖøøöĒúą×šĂöĎúĂćßâćÖøøöìĊęĕöŠĕéšöĊÖćøĒÝšÜÙüćöêŠĂđÝšćĀîšćìĊę
êĞćøüÝǰēé÷ñúÖćøÿĞćøüÝǰ×šĂöĎúÖćøÿĞćøüÝĂćßâćÖøøöõćÙðøąßćßî $SJNFǰ 7JDUJNJ[BUJPOǰ Survey)ǰìĆęü
ðøąđìýúŠćÿčéĔîðŘǰóý 1ǰóïüŠćÝćÖÖćøÿĞćøüÝđĀ÷ČęĂĂćßâćÖøøöñĎšöĊĂć÷čǰǰ ðŘ×ċĚî ĕðìĆęüðøąđìýǰĕéšǰǰ
ðøąöćèÖćøüŠćìĆęüðøąđìýĕì÷öĊñĎšðøąÿïđĀêčĂćßâćÖøøöĔîøĂïðŘǰÝĞćîüîǰ ǰ øć÷ǰēé÷Ē÷Öðøąđõì
ĂćßâćÖøøöĂĂÖđðŨîǰ4ǰðøąđõìéĆÜîĊĚǰđĀ÷ČęĂĂćßâćÖøøöðøąìčþøšć÷êŠĂìøĆó÷ŤÿĉîǰÝĞćîüîǰ ǰ øć÷ǰđĀ÷ČęĂ
ĂćßâćÖøøöðøąìčþøšć÷êŠĂßĊüĉêĒúąøŠćÜÖć÷ǰÝĞćîüîǰ7,879ǰøć÷ǰđĀ÷ČęĂĂćßâćÖøøöìćÜđóýǰÝĞćîüîǰ349ǰøć÷ǰ
ĒúąđĀ÷ČęĂĂćßâćÖøøöÖøèĊĒĂïĂšćÜĔßš×šĂöĎúÿŠüîêĆüǰÝĞćîüîǰ3,091ǰøć÷ǰǰ
ǰ
ÝćÖÖćøøüïøüöÿëĉêĉÖćøÖćøøĆïĒÝšÜÙéĊĂćâć×ĂÜÿĞćîĆÖÜćîêĞćøüÝĒĀŠÜßćêĉǰĔîðŘÜïðøąöćèǰ255ǰìĊę
ïĆîìċÖĕüšĔîøąïïåćî×šĂöĎúÙéĊĂćâć×ĂÜÿĞćîĆÖÜćîêĞćøüÝĒĀŠÜßćêĉǰ 10-*4 ǰóïüŠćóîĆÖÜćîÿĂïÿüîìĆęüðøąđìýöĊ
ÖćøøĆï ĒÝšÜÙéĊĂćâćĔîÿćøïïÙéĊĂćâćÝĞćîüîìĆĚÜÿĉĚî ǰ905,775ÙéĊǰ ēé÷ĒïŠÜĂĂÖđðŨî ǰǰðøąđõìÙéĊǰ éĆÜîĊĚÙéĊ
1

ĂćõćýĉøĉǰÿčüøøèćîîìŤǰĒúąÙèą ǰøć÷ÜćîüĉÝĆ÷üĉđÙøćąĀŤĒúąÝĆéìĞćøć÷Üćî×šĂöĎúÿëĉêĉĂćßâćÖøøöõćÙðøąßćßîìĆęüðøąđìýǰ
õć÷ĔêšēÙøÜÖćøÿĞćøüÝ×šĂöĎúÿëĉêĂĉ ćßâćÖøøöõćÙðøąßćßîðŘǰóý2555 ǰøć÷ÜćîüĉÝĆ÷ ǰǰ
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-3ÙüćöñĉéêćöðøąöüúÖãĀöć÷ĂćâćǰÝĞćîüîǰ115,603ÙéĊǰĒúąǰÙéĊÙüćöñĉéêćöóøąøćßïĆââĆêĉìĊęöĊēìþìćÜĂćâć
êŠćÜėǰÝĞćîüîǰ790,172ÙéĊǰ
ǰ
ÝćÖÙéĊìĊęöĊÖćøøĆïĒÝšÜìĆęüðøąđìýǰ905,775ÙéĊéĆÜÖúŠ ćüǰöĊÖćøÝĆ ïÖč öñĎš êšĂÜĀćĕéšǰ 748,722ǰÙéĊ ÙĉéđðŨîǰǰǰǰ
øšĂ÷úąǰ8266ēé÷ĒïŠÜĂĂÖđðŨîǰǰðøąđõìÙéĊǰéĆÜîĊĚǰÙéĊÙüćöñĉéêćöðøąöüúÖãĀöć÷ĂćâćÝĆïÖčöĕéšǰ57,567ÙéĊǰ
ĀøČ Ă Ùĉ é đðŨ î øš Ă ÷úąǰ×ĂÜÙéĊ ìĊę øĆ ï ĒÝš Ü êćöðøąöüúÖãĀöć÷ĂćâćìĆĚ Ü ĀöéǰĒúąđðŨ î ÙéĊ Ù üćöñĉ é êćö
óøąøćßïĆ â âĆ êĉ ìĊę öĊ ē ìþìćÜĂćâćǰÝĞ ć îüîǰ691,155ÙéĊ ǰ ĀøČ Ă Ùĉ é đðŨ î øš Ă ÷úąǰ877×ĂÜÙéĊ Ù üćöñĉ é êćö
óøąøćßïĆââĆêĉìĊęöĊēìþìćÜĂćâćìĊęöĊēìþìćÜĂćâćìĆĚÜĀöéǰ
ǰ
ÝćÖ×šĂöĎúÖćøÝĆïÖčöñĎšêšĂÜĀćìĆęüðøąđìýóïüŠćñĎšêšĂÜĀćìĊęëĎÖÝĆïÖčöĔîÖøąïüîÖćø÷čêĉíøøö×ĂÜðøąđìý
ĕì÷öĊÝĞćîüîǰ ǰÙîǰÿŠüîĔĀâŠĒúšüđðŨîñĎšêšĂÜĀćìĊęđðŨîñĎšĔĀâŠàċęÜöĊÝĞćîüîìĆĚÜÿĉĚîǰ ǰÙîǰĀøČĂÙĉéđðŨîǰ
øšĂ÷úąǰ9154ǰēé÷öĊñĎšêšĂÜĀćìĊęđðŨîđéĘÖĒúąđ÷ćüßîđóĊ÷Ü ǰÙîǰĀøČĂÙĉéđðŨîøšĂ÷úąǰ845ǰàċęÜĔîÿŠüîîĊĚÿĆéÿŠüî
×ĂÜñĎšêšĂ ÜĀćìĊęđ ðŨî đéĘ Ö Ēúąđ÷ćüßîĔîÙéĊ Ùüćöñĉ é êćöðøąöüúÖãĀöć÷ĂćâćÝąÿĎ Ü ÖüŠ ć ĔîÙéĊ Ù üćöñĉ é êćö
óøąøćßïĆââĆêĉìĊęöĊēìþìćÜĂćâćìĊęöĊēìþìćÜĂćâćǰēé÷ÙéĊ Ùüćöñĉé êćöðøąöüúÖãĀöć÷ĂćâćöĊ ÖćøÝĆ ïÖč ö
ñĎšêšĂÜĀćÝĞćîüîǰǰ ǰÙîǰēé÷öĊñĎšêšĂÜĀćìĊęđðŨîñĎšĔĀâŠÝĞćîüîǰ56,754Ùîǰ øšĂ÷úąǰ×ĂÜñĎšêšĂÜĀćĔîÙéĊ
ÙüćöñĉéêćöðøąöüúÖãĀöć÷ĂćâćìĆĚÜĀöé ǰ ĒúąñĎšêšĂÜĀćìĊęđðŨîđéĘÖĒúąđ÷ćüßîǰÝĞćîüî10,877Ùîǰ øšĂ÷úąǰ
ǰ×ĂÜñĎšêšĂÜĀćĔîÙéĊÙüćöñĉéêćöðøąöüúÖãĀöć÷ĂćâćìĆĚÜĀöé ǰĒúąĔîÙéĊÙüćöñĉéêćöóøąøćßïĆââĆêĉìĊęöĊ
ēìþìćÜĂćâćöĊÖćøÝĆïÖčöñĎšêšĂÜĀćìĆĚÜĀöéǰ ǰÙîǰöĊ ñĎšêšĂÜĀćìĊęđðŨîñĎšĔĀâŠ ÝĞćîüîǰ714,868Ùîǰ øšĂ÷úąǰ
21×ĂÜñĎšêšĂÜĀćĔîÙéĊÙüćöñĉéêćöóøąøćßïĆââĆêĉìĊęöĊēìþìćÜĂćâćìĆĚÜĀöé ǰ ĒúąñĎšêšĂÜĀćìĊęđðŨîđéĘÖĒúą
đ÷ćüßîđóĊ÷Üǰ60,382Ùîǰ øšĂ÷úąǰ×ĂÜñĎšêšĂÜĀćĔîÙéĊÙüćöñĉéêćöóøąøćßïĆââĆêĉìĊęöĊēìþìćÜĂćâćìĆĚÜĀöé)ǰ
àċęÜÿŠüîĔĀâŠĒúšüđéĘÖĒúąđ÷ćüßîìĊęëĎÖÝĆïÖčöĔîÙéĊÙüćöñĉéêćöóøąøćßïĆââĆêĉìĊęöĊēìþìćÜĂćâćđðŨîÖćøÝĆïÖčöĔî
ÙéĊ÷ćđÿóêĉéǰēé÷öĊÝĞćîüîëċÜǰ ǰÙîǰĀøČĂÙĉéđðŨîøšĂ÷úąǰǰ×ĂÜđéĘÖĒúąđ÷ćüßîìĊęëĎÖÝĆïÖčöĔîÙüćöñĉé
êćöóøąøćßïĆââĆêĉìĊęöĊēìþìćÜĂćâćìĆĚÜĀöéǰ
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-4ĒñîõĎöĉìĊęǰ2ǰÿĆéÿŠüîÖćøÝĆïÖčöñĎšêšĂÜĀćøąĀüŠćÜñĎšêšĂÜĀćìĊęđðŨîñĎšĔĀâŠĒúąñĎšêšĂÜĀćìĊęđðŨîđéĘÖĒúąđ÷ćüßîðøąÝĞćðŘ
Üïðøąöćèǰ
771,622Ùîǰ

ÁÈ
8.45%

¼oÄ®n
91.55%

71,ǰÙîǰ
ÁÈ
¼oÄ®n

ǰ
ìĊęöćǰÿëĉêĉÖćøÝĆïÖčöñĎšêšĂÜĀćĔîåćî×šĂöĎúÙéĊĂćâćêĞćøüÝǰÿĞćîĆÖÜćîêĞćøüÝĒĀŠÜßćêĉǰ

đöČęĂóĉÝćøèćëċÜÖćøéĞćđîĉîÖćøôŜĂÜÙéĊ×ĂÜóîĆÖÜćîĂĆ÷ÖćøóïüŠć×šĂöĎúÙéĊìĊęđ×šćÿĎŠÖćøóĉÝćøèćôŜĂÜÙéĊĔî
ßĆĚîóîĆÖÜćîĂĆ÷ÖćøĂšćÜĂĉÜÝćÖøć÷Üćî×šĂöĎúÖćøôŜĂÜÙéĊìĊęøüïøüöēé÷ýĎî÷ŤđìÙēîēú÷ĊÿćøÿîđìýĒúąÖćøÿČęĂÿćø
ÿĞćîĆÖÜćîĂĆ÷ÖćøÿĎÜÿčéǰóïüŠćǰöĊÿĞćîüîÙüćöĂćâćĕöŠðøćÖäñĎšêšĂÜĀćìĊęÿŠÜêĆüöćǰ đÞóćąÙéĊđðøĊ÷ïđìĊ÷ï ǰÝĞćîüîǰ
  ǰđøČęĂÜǰ đðŨîÖøèĊóîĆÖÜćîÿĂïÿüîéĞćđîĉîÙéĊđðøĊ÷ïđìĊ÷ïðøĆïĔîßĆĚîêĞćøüÝ ǰöĊÿĞćîüîÙüćöĂćâćðøćÖä
ñĎšêšĂÜĀćìĊęÿŠÜêĆüöćǰ ǰ đøČęĂÜǰ đðŨîÖøèĊìĊęóîĆÖÜćîÿĂïÿüîéĞćđîĉîÙéĊĂćâćēé÷ÿćöćøëÝĆïÖčöêĆüĒúąîĞć
ñĎšêšĂÜĀćöćÿŠÜêĆüĔĀšóîĆÖÜćîĂĆ÷ÖćøóĉÝćøèćöĊÙüćöđĀĘîìćÜÙéĊ öĊÿĞćîüîÙüćöĂćâćĕöŠðøćÖäñĎšêšĂÜĀćìĊęÿŠÜêĆüöćǰ
đüšîĒêŠÙéĊđðøĊ÷ïđìĊ÷ï ÝĞćîüîǰ ǰđøČęĂÜǰ đðŨîÖøèĊìĊęóîĆÖÜćîÿĂïÿüîÿŠÜÿĞćîüîöćēé÷ìĊęĕöŠøĎšêĆüñĎšÖøąìĞćñĉé
ĀøČĂ÷ĆÜĕöŠÿćöćøëÝĆïÖčöêĆüñĎšêšĂÜĀćĕéš ēé÷öĊÝĞćîüîÙéĊìĊęóîĆÖÜćîĂĆ÷ÖćøóĉÝćøèćÙéĊĒúšüöĊÙüćöđĀĘîÿĆęÜôŜĂÜîĞćÙéĊ
×ċĚîÿĎŠýćúìĆęüðøąđìýĔîðŘÜïðøąöćèǰǰÝĞćîüîǰ581,254đøČęĂÜǰ
ǰ
ÝćÖøć÷ÜćîÿëĉêĉÙéĊýćú÷čêĉíøøöðøąÝĞćðŘǰóýǰ6ǰĒÿéÜÝĞćîüîÙéĊĂćâćìĊęđ×šćÿĎŠÖćøóĉÝćøèćÙéĊ×ĂÜ
ýćúßĆĚîêšîìĆęüøćßĂćèćÝĆÖøöĊðøĉöćèÙéĊøĆïĔĀöŠǰÝĞćîüîǰ637,696ÙéĊǰàċęÜöćÖÖüŠćÙéĊìĊęóîĆÖÜćîĂĆ÷ÖćøöĊÙüćöđĀĘî
ÿĆęÜôŜĂÜǰđĀêčìĊęÝĞćîüîÙéĊ×ċĚîÿĎŠýćúöćÖÖüŠćÝĞćîüîÙéĊìĊęóîĆÖÜćîĂĆ÷ÖćøöĊÙüćöđĀĘîÿĆęÜôŜĂÜîĆĚîîŠćÝąöćÝćÖÖćøîĆï
øüöÙéĊ×ċĚîÿĎŠýćúĔîÖøèĊìĊęñĎšđÿĊ÷Āć÷đðŨîēÝì÷Ť÷ČęîôŜĂÜÙéĊêŠĂýćúéšü÷êîđĂÜēé÷ĕöŠñŠćîÖćøĒÝšÜÙüćöÖĆïêĞćøüÝĒúą
ÖćøóĉÝćøèćÙéĊĔîßĆĚîĂĆ÷ÖćøđßŠîǰĔîÙéĊđßĘÙǰĀøČĂÙéĊóîĆÖÜćîïøĉþĆì÷ĆÖ÷ĂÖìøĆó÷ŤǰàċęÜÙéĊìĊęñĎšđÿĊ÷Āć÷đðŨîēÝì÷ŤôŜĂÜ
ÙéĊđĂÜéĆÜÖúŠćüîĆĚîìćÜýćú÷čêĉíøøö÷ĆÜĕöŠöĊÖćøøüïøüöÿëĉêĉĕüšǰÝċÜ÷ĆÜĕöŠÿćöćøëĒ÷ÖĕéšüŠćöĊÙéĊìĊęóîĆÖÜćîĂĆ÷ÖćøđðŨî
ēÝì÷ŤôŜĂÜÙéĊÖĆïñĎšđÿĊ÷Āć÷đðŨîēÝì÷ŤôŜĂÜÙéĊđĂÜđðŨîÝĞćîüîđìŠćĔéĒîŠǰĔîðŘóý2556öĊÙéĊ×ċĚîÿĎŠýćúàċęÜÙšćÜöćÝćÖðŘ
ÖŠĂîĀîšćÝĞćîüîǰ47,114ÙéĊǰöĊðøĉöćèÙéĊìĊęóĉÝćøèćđÿøĘÝĕðǰÝĞćîüîǰ635,858ÙéĊǰÙÜđĀúČĂÙéĊÙšćÜóĉÝćøèćÝĞćîüîǰ
48,952ÙéĊǰ
ǰ
ĔîÿŠüîñú×ĂÜÙĞćóĉóćÖþćàċęÜĒÿéÜĔĀšđĀĘîðøąöćèÖćøðøĉöćèñĎšÖøąìĞćñĉéìĊęđ×šćÿĎŠøąïïÖćøúÜēìþĒúą
øąïïÖćøóĆçîćóùêĉîĉÿĆ÷ñĎšÖøąìĞćñĉéǰóïüŠćĔîðŘǰóý255ǰöĊÝĞćîüîñĎšìĊęëĎÖýćúßĆĚîêšîìĆęüðøąđìýóĉóćÖþćêĆéÿĉî
úÜēìþÝĞćîüîìĆĚÜÿĉĚîǰ719,746Ùîǰēé÷ĒïŠÜĂĂÖđðŨîǰēìþðøąĀćøßĊüĉêǰÝĞćîüîǰ294ÙîǰēìþÝĞćÙčÖǰÝĞćîüîǰ111,515
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-5ÙîǰēìþðøĆï ÝĞ ćîüîǰ249,969ǰÙîǰēìþÖĆ Ö×ĆÜ ǰÝĞć îüîǰ3,269ǰÙîǰēìþøĉ ïìøĆó ÷Ťǰ 280ǰÙîǰĒúąøĂÖćøúÜēìþǰ
342,819ǰÙîǰǰ
ǰ
ĔîÝĞć îüîîĊĚ Ē÷ÖđðŨî ÖćøêĆéÿĉ î ÙéĊđ éĘÖĒúąđ÷ćüßîĔîýćúđ÷ćüßîĒúąÙøĂïÙøĆü ìĆęü ðøąđìýÝĞćîüîǰ
32,567Ùîǰēé÷ĒïŠÜĂĂÖđðŨîóĉóćÖþćÝĞćÙčÖĔîđøČĂîÝĞćÿĞćĀøĆïñĎšĔĀâŠǰ473ǰÙîǰÿŠÜêĆüđ×šćøĆïÖćøòřÖĂïøö÷ĆÜýĎî÷Ť
òřÖĂïøöđéĘÖĒúąđ÷ćüßîĔîÙüćöøĆïñĉéßĂï×ĂÜÖøöóĉîĉÝĒúąÙčšöÙøĂÜđéĘÖĒúąđ÷ćüßîǰÝĞćîüîǰ6,101ǰÙîǰĒúą
đðŨîÖøèĊÙčöðøąóùêĉàċęÜĂ÷ĎŠĔîÙüćöøĆïñĉéßĂï×ĂÜÖøöÙčöðøąóùêĉǰ ÝĞćîüîǰ13,052ǰÙîǰ
îĂÖÝćÖîĊĚìćÜýĎî÷ŤóĆçîć×šĂöĎúÖøąïüîÖćø÷čêĉíøøö÷ĆÜĕéšøüïøüöÿëĉêĉñĎšÖøąìĞćñĉéàċęÜĂ÷ĎŠĔîøąïïÖćø
óĆçîćóùêĉîĉÿĆ÷ÝćÖÿćöĀîŠü÷ÜćîĂĆîĕéšĒÖŠÖøöøćßìĆèæŤàċęÜøĆïñĉéßĂïÖćøéĎĒúñĎšêšĂÜ×ĆÜìĊęđðŨîñĎšĔĀâŠÖøöóĉîĉÝĒúą
ÙčšöÙøĂÜđéĘÖĒúąđ÷ćüßîàċęÜøĆïñĉéßĂïÖćøòřÖĂïøöđéĘÖĒúąđ÷ćüßîÖøąìĞćñĉéĔîýĎî÷ŤòřÖĂïøöđéĘÖĒúąđ÷ćüßîêćö
ÙĞćÿĆęÜýćúĒúąÖøöÙčöðøąóùêĉàċęÜøĆï ñĉéßĂïñĎšëĎÖÙčöðøąóùêĉìĆĚÜÖøèĊñĎšëĎÖÙčöðøąóùêĉđðŨîñĎšĔĀâŠĒúąñĎšëĎÖÙčö
ðøąóùêĉìĊęđðŨîđéĘÖĒúąđ÷ćüßîÝćÖ×šĂöĎúñĎšëĎÖÙčö×ĆÜ×ĂÜÖøöøćßìĆèæŤÿĞćøüÝđöČęĂðŘÜïðøąöćèǰǰ óïüŠćöĊ
ñĎšêšĂÜ×ĆÜĔîđøČĂîÝĞćìĆęüðøąđìýǰ ǰ ÙîàċęÜĒïŠÜđðŨîîĆÖēìþđéĘé×ćéǰ ǰ ÙîǰñĎšêšĂÜ×ĆÜøąĀüŠćÜĂčìíøèŤ–ǰ
ãĊÖćǰ  ǰ ÙîǰñĎšêšĂÜ×ĆÜìĊęĂ÷ĎŠøąĀüŠćÜÖćøĕêŠÿüîĀøČĂóĉÝćøèćÙéĊǰ ǰ ÙîñĎšêšĂÜ×ĆÜìĊęĂ÷ĎŠøąĀüŠćÜÿĂïÿüîǰ
 ǰÙîǰđ÷ćüßîìĊęëĎÖòćÖ×ĆÜǰÝĞćîüîǰ187ǰÙîñĎšëĎÖÖĆÖÖĆîǰÝĞćîüîǰǰÙîǰñĎšëĎÖÖĆÖ×ĆÜǰÝĞćîüîǰ2,225ǰÙîǰĔîÿŠüî
ÖøöóĉîĉÝĒúąÙčšöÙøĂÜđéĘÖóïüŠćöĊđéĘÖĒúąđ÷ćüßîĔîÙüćöéĎĒú×ĂÜýĎî÷ŤòřÖĂïøöđéĘÖĒúąđ÷ćüßîǰ ÿĞćøüÝđöČęĂ
ðŘÜïðøąöćèǰ2556)ǰ öĊÝĞćîüîǰ7,292ǰ Ùîǰ Ēúą×šĂöĎúÝćÖÖøöÙčöðøąóùêĉøć÷ÜćîüŠćĔîðŘÜïðøąöćèǰǰ öĊ
ÝĞćîüîñĎšëĎÖÙčöÙüćöðøąóùêĉìĆęüðøąđìýǰÝĞćîüîǰ ǰ ÙîĒ÷ÖđðŨîñĎšëĎÖÙčöðøąóùêĉìĊęđðŨîñĎšĔĀâŠǰÝĞćîüîǰ
181,604ǰÙîǰĒúąñĎšëĎÖÙčöðøąóùêĉìĊęđðŨîđéĘÖĒúąđ÷ćüßîÝĞćîüîǰ20,436ǰÙîǰ
ÙéĊĔîÖøąïüîÖćø÷čêĉíøøöĔîåćîÙüćöñĉéêćöðøąöüúÖãĀöć÷Ăćâć
îĂÖÝćÖÖćøøüïøüö×šĂöĎúðøĉöćèÙéĊìĊęĕĀúđüĊ÷îĔîÖøąïüîÖćø÷čêĉíøøöđóČęĂĒÿéÜĔĀšđĀĘîëċÜðøąöćèÖćø
ÙéĊđ×šć,ǰĂĂÖǰ *OQVU ǰ 0VUQVU ǰ ĔîÖøąïüîÖćø÷čêĉíøøöĔîĒêŠúą×ĆĚîêĂîǰìćÜýĎî÷ŤóĆçîć×šĂöĎúÖøąïüîÖćø
÷čêĉíøøö÷ĆÜĕéšìĞćÖćøüĉđÙøćąĀŤ×šĂöĎúÙéĊĔîĒêŠúąðøąđõìÙéĊēé÷Ĕßš×šĂöĎúÖćøøĆïĒÝšÜ-ÝĆïÖčöÙéĊ×ĂÜÿĞćîĆÖÜćîêĞćøüÝ
ĒĀŠÜßćêĉĒ÷Öøć÷×šĂĀćàċęÜđðŨî×šĂöĎúÙéĊìĊęúąđĂĊ÷éìĊęÿčéđìŠćìĊęÿćöćøëÙšîĕéšÝćÖÿćøïïÙéĊĂćâć×ĂÜðøąđìýĕì÷öć
đðøĊ÷ ïđìĊ÷ ïÖĆï ×šĂöĎú ÙéĊìĊę×ċĚî ÿĎŠýćú×ĂÜÿĞćîĆÖÜćîýćú÷čêĉí øøöìĊęÖćøĒ÷Öøć÷úąđĂĊ÷ éøć÷×šĂĀćĔîúĆÖþèąìĊę
ĔÖúšđÙĊ÷ÜÖĆîàċęÜĒÿéÜĔĀšđĀĘîðøĉöćèÙéĊìĊę×ċĚîÿĎŠýćúĔîĒêŠúąðøąđõìǰĂ÷ŠćÜĕøÖĘéĊĔîÿŠüî×ĂÜÙĞćóĉóćÖþćöĊÖćøøüïøüö
ÿëĉêĉĕüšĔîõćóøüöđìŠćîĆĚîǰ÷ĆÜĕöŠöĊÖćøøüïøüö×šĂöĎúñúÙĞćóĉóćÖþćĒ÷Öøć÷×šĂĀćǰÝċÜìĞćÖćøđðøĊ÷ïđìĊ÷ïĕéšđÞóćą
ĔîÿŠüî×ĂÜÖćøøĆïĒÝšÜǰÝĆïÖčöǰĒúąÙéĊìĊę×ċĚîÿĎŠýćúđìŠćîĆĚîǰ
ǰ ǰ đöČęĂóĉÝćøèć×šĂöĎúðøĉöćèÙéĊìĊęđ×šćÿĎŠÖøąïüîÖćø÷čêĉíøøöøąĀüŠćÜðŘǰóý-ǰĔîÿŠüî×ĂÜÙéĊ
ÙüćöñĉéêćöðøąöüúÖãĀöć÷ĂćâćðøćÖäéĆÜîĊĚǰ
ǰ
ǰ
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-6ĒñîõĎöĉǰ3:ÿĆéÿŠüî×ĂÜÙéĊêćöðøąöüúÖãĀöć÷ĂćâćðøąđõìêŠćÜėǰĒ÷ÖêćöÙéĊìĊęøĆïĒÝšÜǰ
úĞćéĆïǰ
1ǰ
2ǰ
3ǰ
4ǰ
5ǰ
6ǰ

ÙéĊĂćâćìĊęøĆïĒÝšÜǰ
ÙüćöñĉéđÖĊę÷üÖĆïìøĆó÷Ťǰ
ÙüćöñĉéđÖĊę÷üÖĆïßĊüĉêĒúąøŠćÜÖć÷ǰ
ÙüćöñĉéđÖĊę÷üÖĆïđóýǰ
ÙüćöñĉéđÖĊę÷üÖĆïđÿøĊõćóĒúąßČęĂđÿĊ÷Üǰ
ÙüćöñĉéúĀčēìþǰ
ĂČęîėǰ
øüöǰ

ÙéĊìĊęøĆïĒÝšÜǰđÞúĊę÷ǰ3 ðŘ

ðŘǰóý54ǰ ðŘǰóý55ǰ ðŘǰóý56ǰ
74,647ǰ
76,008ǰ
74,548ǰ
21,462ǰ
21,875ǰ
20,098ǰ
5,814ǰ
5,179ǰ
4,757ǰ
4,938ǰ
4,947ǰ
4,560ǰ
3,390ǰ
4,201ǰ
4,694ǰ
7,229ǰ
6,812ǰ
6,946ǰ
117,480ǰ
119,022ǰ
115,603ǰ

ÙŠćđÞúĊę÷ðŘǰ
75,ǰ
21,ǰ
5,ǰ
4,ǰ
4,ǰ
6,ǰ
117,33ǰ

5.96%
4.10%3.49%
4.47%
18.02%

63.96%

ªµ¤·Á¸É¥ª´¦´¡¥r

ªµ¤·Á¸É¥ª´¸ª·Â¨³¦nµµ¥

ªµ¤·Á¸É¥ª´Á¡«

ªµ¤·Á¸É¥ª´ºÉ°Á¸¥Â¨³Á¦¸ £µ¡

ªµ¤·¨®»Ã¬

ªµ¤·°ºÉÇ

ǰ
ìĊęöćǰÿëĉêĉÙéĊĂćâćĔîøąïïåćî×šĂöĎúÙéĊĂćâćêĞćøüÝǰÿĞćîĆÖÜćîêĞćøüÝĒĀŠÜßćêĉǰ

ǰ ǰ ÝćÖ×šĂöĎúÿëĉêĉÖćøøĆïĒÝšÜÙéĊđÞúĊę÷ǰǰðŘǰøąĀüŠćÜǰóý-ǰĔîĒñîõĎöĉóïüŠćÿŠü îĔĀâŠĒúšüÙéĊ
ÙüćöñĉéêćöðøąöüúÖãĀöć÷ĂćâćđðŨîÙüćöñĉéđÖĊę÷üÖĆïìøĆó÷ŤǰàċęÜöĊÖćøøĆïĒÝšÜÙüćöìĆęüðøąđìýöćÖìĊęÿčéëċÜǰ
75,067ǰÙéĊǰàċęÜÙĉéđðŨîøšĂ÷úąǰ6ǰ×ĂÜÙéĊÙüćöñĉéêćöðøąöüúÖãĀöć÷ĂćâćìĊęøĆïĒÝšÜÙüćöìĆĚÜĀöéēé÷öĊÖćø
øĆïĒÝšÜÙéĊÙüćöñĉéđÖĊę÷üÖĆïßĊüĉêĒúąøŠćÜÖć÷úĞćéĆïøĂÜúÜöćÙČĂöĊÖćøøĆïĒÝšÜÙüćöìĆĚÜÿĉĚîǰ21,145ǰÙéĊǰĀøČĂÙĉéđðŨîǰǰǰ
øšĂ÷úąǰêćöéšü÷ÙéĊÙüćöñĉéđÖĊę÷üÖĆïđóýǰöĊÝĞćîüîǰ5,250ǰÙéĊǰĀøČĂÙĉéđðŨîøšĂ÷úąǰ4ǰÙéĊÙüćöñĉéđÖĊę÷üÖĆï
ßČęĂđÿĊ÷ÜĒúąđÿøĊõćóǰöĊÝĞćîüîǰ4,815ǰÙéĊǰĀøČĂÙĉéđðŨîøšĂ÷úą4ǰĒúąÙéĊÙüćöñĉéúĀčēìþöĊÝĞćîüîǰ4,095ÙéĊǰĀøČĂ
ÙĉéđðŨîøšĂ÷úąǰîĂÖđĀîČĂÝćÖîĆĚîđðŨîÙüćöñĉéĔîÿŠüîÙéĊĂČęîėöĊÖćøøĆïĒÝšÜÙüćöøüöìĆĚÜÿĉĚîǰ6,995ǰÙéĊǰĀøČĂÙĉé
đðŨîøšĂ÷úąǰǰ×ĂÜÙéĊÙüćöñĉéêćöðøąöüúÖãĀöć÷ĂćâćìĊęøĆïĒÝšÜÙüćöìĆĚÜĀöéǰ
ǰ
ǰ
ǰ
ǰ
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-7ĒñîõĎöĉǰ4:ÿĆéÿŠüî×ĂÜÙéĊêćöðøąöüúÖãĀöć÷ĂćâćðøąđõìêŠćÜėǰĒ÷ÖêćöÙéĊìĊęÝĆïĕéšǰ
úĞćéĆïǰ
1ǰ
2ǰ
3ǰ
4ǰ
5ǰ
6ǰ

ÙéĊĂćâćìĊęÝĆïĕéšǰ
ÙüćöñĉéđÖĊę÷üÖĆïìøĆó÷Ťǰ
ÙüćöñĉéđÖĊę÷üÖĆïßĊüĉêĒúąøŠćÜÖć÷ǰ
ÙüćöñĉéđÖĊę÷üÖĆïđóýǰ
ÙüćöñĉéđÖĊę÷üÖĆïđÿøĊõćóĒúąßČęĂđÿĊ÷Üǰ
ÙüćöñĉéúĀčēìþǰ
ĂČęîėǰ
øüöǰ

ðŘǰóý2554ǰ ðŘǰóý2555ǰ ðŘǰóý2556ǰ ÙŠćđÞúĊę÷ðŘǰ
39,028ǰ
38,388ǰ
32,886ǰ 36,ǰ
14,807ǰ
14,651ǰ
12,241ǰ 13,ǰ
4,116ǰ
3,544ǰ
3,022ǰ
3,ǰ
2,833ǰ
2,730ǰ
2,015ǰ
2,526ǰ
2,607ǰ
3,306ǰ
4,694ǰ
3,ǰ
4,318ǰ
3,828ǰ
2,709ǰ
3,6ǰ
67,709ǰ
66,447ǰ
57,567ǰ 63,ǰ
ǰ

ÙéĊìĊęÝĆïĕéšǰđÞúĊę÷ǰ3 ðŘ
21.75%
57.53%
5.66%

ªµ¤·Á¸É¥ª´¦´¡¥r
ªµ¤·Á¸É¥ª´Á¡«
ªµ¤·¨®»Ã¬

5.57%
3.95%
5.53%

ªµ¤·Á¸É¥ª´¸ª·Â¨³¦nµµ¥
ªµ¤·Á¸É¥ª´ºÉ°Á¸¥Â¨³Á¦¸ £µ¡
ªµ¤·°ºÉÇ

ǰ

ìĊęöćǰÿëĉêĉÙéĊĂćâćĔîøąïïåćî×šĂöĎúÙéĊĂćâćêĞćøüÝǰÿĞćîĆÖÜćîêĞćøüÝĒĀŠÜßćêĉǰ

ǰ ǰ đöČęĂóĉÝćøèćÝćÖñúÖćøÝĆïÖčöñĎšêšĂÜĀćóïüŠćÙéĊÙüćöñĉéđÖĊę÷üÖĆïìøĆó÷ŤöĊÖćøÝĆïÖčöñĎšêšĂÜĀćĕéšǰ36,767ǰ
ÙéĊĀ øČĂÙĉ éđðŨî øšĂ ÷úąǰ57ǰ×ĂÜÙéĊÙüćöñĉéêćöðøąöüúÖãĀöć÷ĂćâćìĊęöĊÖćøÝĆï ÖčöñĎš êšĂÜĀćĕéšìĆĚÜĀöéǰ
øĂÜúÜöćÙČĂÙüćöñĉéđÖĊę÷üÖĆïßĊüĉêĒúąøŠćÜÖć÷öĊÖćøÝĆïÖčöǰ13,899ǰÙéĊǰĀøČĂÙĉéđðŨîøšĂ÷úą2ǰÿŠüîÙéĊÙüćöñĉé
đÖĊę÷üÖĆïđóýöĊÖćøÝĆïÖčöñĎšêšĂÜĀćĕéšǰ3,560ǰÙéĊǰĀøČĂÙĉéđðŨîøšĂ÷úąǰǰÙéĊÙüćöñĉéđÖĊę÷üÖĆïßČęĂđÿĊ÷ÜĒúąđÿøĊõćóöĊ
ÖćøÝĆïÖčöǰ2,526ǰÙéĊǰĀøČĂÙĉéđðŨîøšĂ÷úąǰÙéĊÙüćöñĉéúĀčēìþǰ3,535ǰÙéĊǰĀøČĂÙĉéđðŨîøšĂ÷úąǰǰîĂÖÝćÖîĊĚ
đðŨîÙüćöñĉéĔî×šĂĀćĂČęîėÝĞćîüîǰ3,618ǰÙéĊǰĀøČĂÙĉéđðŨîøšĂ÷úąǰǰ ×ĂÜÙéĊÙüćöñĉéêćöðøąöüúÖãĀöć÷
ĂćâćìĊęöĊÖćøÝĆïÖčöñĎšêšĂÜĀćĕéšìĆĚÜĀöéǰ
ǰ ǰ ĒÿéÜĔĀšđĀĘîüŠćÿŠüîĔĀâŠĒúšüÙéĊÙüćöñĉéêćöðøąöüúÖãĀöć÷ĂćâćìĊęđ×šćÿĎŠÖøąïüîÖćø÷čêĉíøøöđðŨîÖúčŠö
ÙéĊÙüćöñĉéđÖĊę÷üÖĆïÖćøðøąìčþøšć÷êŠĂìøĆó÷ŤǰĒúąÙüćöñĉéđÖĊę÷üÖĆïÖćøðøąìčþøšć÷êŠĂßĊüĉêøŠćÜÖć÷ǰìĆĚÜĔîÿŠüî×ĂÜ
ÙéĊìĊęöĊÖćøøĆïĒÝšÜÙüćöĒúąÙéĊìĊęÿćöćøëÝĆïÖčöêĆüñĎšêšĂÜĀćĕéšǰ
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-8ǰ ǰ Ă÷ŠćÜĕøÖĘéĊđöČęĂóĉÝćøèćëċÜÙéĊìĊęđ×šćÿĎŠÖćøóĉÝćøèćÙéĊĔîßĆĚî ýćúÿĆéÿŠü î×ĂÜÙéĊð øąìčþøšć÷êŠĂìøĆó÷ŤöĊ
ĒîüēîšöúéúÜĀćÖĒêŠ÷ĆÜÙÜđðŨîÙéĊÙüćöñĉéêćöðøąöüúÖãĀöć÷ĂćâćìĊę×ċĚîÿĎŠÖćøóĉÝćøèćÙéĊĔîßĆĚîýćúöćÖìĊęÿčéǰ
ÝćÖ×šĂöĎúÿëĉêĉÙéĊìĊę×ċĚîÿĎŠÖćøóĉÝćøèćÙéĊ×ĂÜýćúđÞúĊę÷ǰǰðŘǰøąĀüŠćÜǰóý-2556ǰ×ĂÜÿĞćîĆÖÜćîýćú÷čêĉíøøöǰ
øć÷Üćî×š Ă öĎ ú đÖĊę ÷ üÖĆ ï ÙéĊ Ù üćöñĉ é êćöðøąöüúÖãĀöć÷ĂćâćìĊę đ ×š ć ÿĎŠ Ö ćøóĉ Ý ćøèćÙéĊ × ĂÜýćúßĆĚ î êš î ìĆę ü
øćßĂćèćÝĆÖøǰöĊÙüćöÿĂéÙúšĂÜÖĆï×šĂöĎúÙéĊìĊęöĊÖćøøĆïĒÝšÜĒúąÙéĊìĊęÿćöćøëÝĆïÖčöñĎšÖøąìĞćÙüćöñĉéêćöðøąöüú
ÖãĀöć÷Ăćâć×ĂÜÿĞćîĆÖÜćîêĞćøüÝĒĀŠÜßćêĉǰàċęÜÝćÖ×šĂöĎúĒÿéÜĔĀšđĀĘîüŠćǰÙéĊÙüćöñĉéđÖĊę÷üÖĆïìøĆó÷ŤîĆĚîÙÜöĊ
ðøĉöćèÙéĊìĊęđ×šćÿĎŠÖćøóĉÝćøèć×ĂÜýćúßĆĚîêšîìĆęüøćßĂćèćÝĆÖøǰöćÖđðŨîĂĆîéĆïǰ1ǰÙČĂǰ70,123ǰÙéĊǰĀøČĂøšĂ÷úąǰ
ǰ×ĂÜÙéĊìĆĚÜĀöéìĊęđ×šćÿĎŠÖćøóĉÝćøèć×ĂÜýćúßĆĚîêšîìĆęüøćßĂćèćÝĆÖøǰêćöéšü÷ÙéĊÙüćöñĉéđÖĊę÷üÖĆïßĊüĉêĒúą
øŠćÜÖć÷ǰöĊðøĉöćèÙéĊöćÖđðŨîĂĆîéĆïǰ2ǰÙČĂǰ30,851ÙéĊǰĀøČĂÙĉéøšĂ÷úąǰǰÿŠüîĂĆîéĆïìĊęǰ3ǰîĆĚîđðŨîÙéĊÙüćöñĉé
úĀčēìþìĊęÝĞćîüî22,864ÙéĊǰĀøČĂøšĂ÷úąǰǰÿŠüîÙüćöñĉéđÖĊę÷üÖĆïđóýöĊęÝĞćîüîǰ8,980ǰÙéĊǰĀøČĂøšĂ÷úąǰǰ
ĒúąÙüćöñĉéđÖĊę÷üÖĆïßČęĂđÿĊ÷ÜĒúąđÿøĊõćóǰÝĞćîüîǰ7,673ǰÙéĊǰĀøČĂÙĉéđðŨîøšĂ÷úąîĂÖÝćÖîĆĚîđðŨîÙüćöñĉé
ĂČęîėǰÝĞćîüîǰ13,723ÙéĊǰĀøČĂÙĉéđðŨîøšĂ÷úąǰǰ
ĒñîõĎöĉǰ5:ÿĆéÿŠüî×ĂÜÙéĊêćöðøąöüúÖãĀöć÷ĂćâćǰĒ÷ÖêćöÙéĊìĊę×ċĚîÿĎŠÖćøóĉÝćøèćÙéĊĔîýćúßĆĚîêšîǰ
úĞćéĆïǰ

ÙéĊĂćâćìĊęđ×šćÿĎŠÖćøóĉÝćøèć×ĂÜýćúßĆĚîêšîǰ

ðŘóý2554ǰ

ðŘóý2555ǰ

ðŘóý2556ǰ

ÙŠćđÞúĊę÷ǰǰðŘǰ

1ǰ

ÙüćöñĉéđÖĊę÷üÖĆïìøĆó÷Ťǰ

74,600ǰ

65,094ǰ

70,676ǰ

 ǰ

2ǰ

ÙüćöñĉéđÖĊę÷üÖĆïßĊüĉêĒúąøŠćÜÖć÷ǰ

30,895ǰ

29,841ǰ

31,818ǰ

 ǰ

3ǰ

ÙüćöñĉéúĀčēìþǰ

 ǰǰǰǰǰǰ

20,936ǰ

29,446ǰ

 ǰ

4ǰ

ÙüćöñĉéđÖĊę÷üÖĆïđóýǰ

9,481ǰ

8,340ǰ

9,120ǰ

 ǰ

5ǰ

ÙüćöñĉéđÖĊę÷üÖĆïßČęĂđÿĊ÷ÜĒúąđÿøĊõćóǰ

7,447ǰ

7,221ǰ

8,351ǰ

 ǰ

6ǰ

ÙüćöñĉéĂČęîėǰ

6,980ǰ

15,872ǰ

18,317ǰ

 ǰ

147,614ǰ

147,304ǰ

167,728ǰ

 ǰ

øüöǰ
đ×šćÿĎŠÖćøóĉÝćøèć

8.90%
14.83%

45.47%

4.98%
5.82%
20.01%

ªµ¤·Á¸É¥ª´¦´¡¥r

ªµ¤·Á¸É¥ª´¸ª·Â¨³¦nµµ¥

ªµ¤·Á¸É¥ª´Á¡«

ªµ¤·Á¸É¥ª´ºÉ°Á¸¥Â¨³Á¦¸ £µ¡

ªµ¤·¨®»Ã¬

ªµ¤·°ºÉÇ

ìĊęöćǰ×šĂöĎúøć÷ÜćîðøąÝĞćðŘÜïðøąöćèǰ2554-2556ǰ×ĂÜÿĞćîĆÖÜćîýćú÷čêĉíøøöǰǰ
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ǰ

ǰ

-9ǰ
ÙéĊĔîÖøąïüîÖćø÷čêĉíøøöĔîåćîÙüćöñĉéêćöóøąøćßïĆââĆêĉìĊęöĊēìþìćÜĂćâć
Ĕîøć÷ÜćîÿëĉêĉÙéĊĔîüÜÝøÖøąïüîÖćø÷čêĉíøøöìćÜĂćâćÞïĆïîĊĚĕéšìĞćÖćøüĉđÙøćąĀŤðøĉöćèÙéĊìĊęđ×šćÿĎŠ
ÖøąïüîÖćø÷č êĉí øøöĔîÿŠ ü î×ĂÜÙüćöñĉ é êćöóøąøćßïĆ â âĆêĉ ìĊę öĊē ìþìćÜĂćâćĔîßŠ ü ÜđüúćǰǰðŘ ǰ ìĊę ñŠć îöćǰǰǰǰǰǰǰ
óý2554- ǰĔîìĞćîĂÜđéĊ÷üÖĆïÙéĊêćöðøąöüúÖãĀöć÷ĂćâćóïüŠćÿŠüîĔĀâŠĒúšüÙéĊìĊę×ċĚîÿĎŠÖćøóĉÝćøèćÙéĊ
ĔîßĆĚîýćúĕéšĒÖŠǰÙéĊ÷ćđÿóêĉéĔĀšēìþǰÙéĊÝøćÝøǰÙéĊÖćøóîĆîǰÙéĊĂćüčíðŚîǰĒúąÙéĊêćöÖãĀöć÷ÙîêŠćÜéšćüǰđðŨî
ĀúĆÖǰ
ĒñîõĎöĉǰ6:ǰÿĆéÿŠüî×ĂÜÙéĊÙüćöñĉéêćöóøąøćßïĆââĆêĉĂČęîìĊęöĊēìþìćÜĂćâćðøąđõìêŠćÜėǰĒ÷ÖêćöÙéĊìĊęöĊÖćø
ÝĆïÖčöĕéšǰ
úĞćéĆïǰ
1ǰ
2ǰ
3ǰ
4ǰ
5ǰ
6ǰ

ÙéĊêćöóøąøćßïĆââĆêĉĂČęîìĊęÝĆïĕéšǰ

ðŘǰóý54ǰ

óøï÷ćđÿóêĉéǰ
óøïÝøćÝøìćÜïÖǰ
óøïÖćøóîĆîǰ
óøïĂćüčíðŚîǰ
óøïÙîđ×šćđöČĂÜǰ
óøïĂČęîėǰ
øüöǰ

344,550ǰ
52,995ǰ
46,954ǰ
21,407ǰ
23,811ǰ
82,889ǰ
572,606ǰ

ðŘǰóý55ǰ

ðŘǰóý56ǰ

365,737ǰ
68,531ǰ
50,801ǰ
25,412ǰ
23,932ǰ
89,084ǰ
623,497ǰ

ÙŠćđÞúĊę÷ðŘǰ

414,697ǰ
81,727ǰ
50,683ǰ
30514ǰ
20,552ǰ
92,982ǰ
691,155ǰ

374,ǰ
67,ǰ
49,ǰ
25,ǰ
22,ǰ
88,ǰ
629,ǰ

õćóøüöÙüćöñĉéêćöóøąøćßïĆââĆêĉìĊęöĊēìþìćÜĂćâćìĊęÝĆïĕéšǰ
3.62%
4.10%
7.87%

14.04%
59.61%

10.77%
¡.¦..¥µÁ¡·
¡.¦..¦µ¦µ
¡.¦..µ¦¡´
¡.¦..°µª»º 
¡.¦..Á o µÁ¤º°
¡.¦..°ºÉÇ

ǰ

ìĊęöćǰÿëĉêĉÙéĊĂćâćĔîøąïïåćî×šĂöĎúÙéĊĂćâćêĞćøüÝǰÿĞćîĆÖÜćîêĞćøüÝĒĀŠÜßćêĉǰ
ǰ
ǰ ǰ ÝćÖĒñîõĎöĉ×šćÜêšîĒÿéÜĔĀšđĀĘîëċÜðøĉöćèÖćøÝĆïÖčöÙéĊÙüćöñĉéêćöóøąøćßïĆââĆêĉìĊęöĊēìþìćÜĂćâć

đÞúĊę÷ĔîøĂïǰǰðŘǰìĊęñŠćîöćǰ óý- ǰóïüŠćÙéĊÙüćöñĉéìĊęöĊÖćøÝĆïÖčöñĎšÖøąìĞćÙüćöñĉéĕéšđðŨîĂĆîéĆïìĊęǰǰ
ÙČĂǰÙéĊÙüćöñĉéêćöóøąøćßïĆââĆêĉ÷ćđÿóêĉéĔĀšēìþĄöĊÝĞćîüîöćÖëċÜǰ374,994ÙéĊǰĀøČĂÙĉéđðŨîøšĂ÷úą5
úĞćéĆïøĂÜúÜöćĕéšĒÖŠÙéĊÙüćöñĉéđÖĊę÷üÖĆïêćöóøąøćßïĆââĆêĉÝøćÝøìćÜïÖĄǰÝĞćîüîǰ 67,751ǰ ÙéĊǰ ĀøČĂÙĉéđðŨîǰǰǰ
77
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-10øšĂ÷úą1077ǰÙéĊêćöóøąøćßïĆââĆêĉÖćøóîĆîöĊÝĞćîüîǰ49,479ǰÙéĊǰĀøČĂÙĉéđðŨîøšĂ÷úą787ǰÙéĊÙüćöñĉéđÖĊę÷üêćö
óøąøćßïĆââĆêĉĂćüčíðŚîÝĞćîüîǰ25,777ǰ ÙéĊǰ ĀøČĂÙĉéđðŨîøšĂ÷úą4ÙüćöñĉéêćöóøąøćßïĆââĆêĉÙîđ×šćđöČĂÜ
ÝĞćîüîǰ22,765ÙéĊǰĀøČĂÙĉéđðŨîøšĂ÷úąǰîĂÖÝćÖîĊĚđðŨîÙüćöñĉéêćöóøąøćßïĆââĆêĉĂČęîėÝĞćîüîǰ88,318ÙéĊ
ĀøČĂÙĉéđðŨîøšĂ÷úąǰ×ĂÜðøĉöćèÙéĊÙüćöñĉéêćöóøąøćßïĆââĆêĉìĆĚÜĀöéǰ
ĒñîõĎöĉǰ6:ÿĆéÿŠüî×ĂÜÙéĊÙüćöñĉéêćöóøąøćßïĆââĆêĉìĊęöĊēìþìćÜĂćâćðøąđõìêŠćÜėǰĒ÷ÖêćöÙéĊìĊęđ×šćÿĎŠÖćø
óĉÝćøèćÙéĊĔîýćúßĆĚîêšîǰ
úĞćéĆïǰ

ÙéĊÙüćöñĉéêćöóøąøćßïĆââĆêĉìöĊę ĊēìþìćÜĂćâćǰ

ðŘóý2554ǰ

ðŘóý2555ǰ

ðŘóý2556ǰ ÙŠćđÞúĊę÷ǰǰðŘǰ

1ǰ

óøï÷ćđÿóêĉéǰ

239,002ǰ

282,490ǰ

347,285ǰ 289,ǰ

2ǰ

óøïÝøćÝøìćÜïÖǰ

143,544ǰ

169,806ǰ

197,338ǰ 170,ǰ

3ǰ

óøïÖćøóîĆîǰ

51,982ǰ

52,276ǰ

54,947ǰ

53,ǰ

4ǰ

óøïĂćüčíðŚîǰ

31,153ǰ

33,625ǰ

42,260ǰ

35,ǰ

5ǰ

óøïÙîđ×šćđöČĂÜǰ

33,545ǰ

28,935ǰ

28,708ǰ

30,ǰ

6ǰ

ĂČęîėǰ

66,535ǰ

69,989ǰ

76,728ǰ

71,ǰ

565,761ǰ

637,121ǰ

øüöǰ

747,266ǰ 650,ǰ

ǰ
ðøĉöćèÙéĊÙüćöñĉéêćöóøąøćßïĆââĆêĉìĊęöĊēìþìćÜĂćâćìĊęđ×šćÿĎŠ
ÖćøóĉÝćøèćĔîýćúßĆĚîêšî
%ǰ
%ǰ
%ǰ
%ǰ

%ǰ

%ǰ

óøï÷ćđÿóêĉéǰ
óøïÝøćÝøìćÜïÖǰ
óøïÖćøóîĆîǰ
óøïĂćüčíðŚîǰ
óøïÙîđ×šćđöČĂÜǰ
óøïĂČęîėǰ

ìĊęöćǰøć÷ÜćîðøąÝĞćðŘǰ2554-ǰ×ĂÜÿĞćîĆÖÜćîýćú÷čêĉíøøöǰ

ǰ
ǰ

ǰ

ǰ ÝćÖ×šĂöĎúøć÷ÜćîÿëĉêĉÙéĊýćú÷čêĉíøøöìĆęüøćßĂćèćÝĆÖøǰĒÿéÜðøĉöćèÙéĊìĊęđ×šćÿĎŠÖćøóĉÝćøèć×ĂÜýćúßĆĚîêšî
ìĆęüøćßĂćøćÝĆÖøǰóïüŠćĔîõćóøüöĒúšüÙéĊðøąđõìêŠćÜėǰìĊęđ×šćÿĎŠÖćøóĉÝćøèćĔîßĆĚîýćúöĊÿĆéÿŠüîĔÖúšđÙĊ÷ÜÖĆîÖĆï
ÖćøÝĆï ÖčöÙéĊǰēé÷ÙéĊÙüćöñĉéêćöóøąøćßïĆââĆêĉ÷ćđÿóêĉéĔĀšēìþĄǰöĊð øĉöćèöćÖđðŨîĂĆî éĆïǰǰàċęÜöĊÝĞćîüî
289,592ÙéĊĀøČĂÙĉéđðŨîøšĂ÷úąǰ4ǰ×ĂÜÝĞćîüîÙéĊÙüćöñĉéêćöóøąøćßïĆââĆêĉìĊęöĊēìþìćÜĂćâćìĊę×ċĚîÿĎŠýćú
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-11ìĆĚÜĀöéǰúĞćéĆïøĂÜúÜöćÙČĂÙéĊÙüćöñĉéêćöóøąøćßïĆââĆêĉÝøćÝøìćÜïÖĄǰöĊÝĞćîüîǰ170,229ÙéĊĀøČĂÙĉéđðŨîøšĂ÷
úąǰ26ǰĒúąÙéĊǰóøïÖćøóîĆîĄǰöĊöćÖđðŨîĂĆîéĆïǰǰöĊÝĞćîüîǰ35,679ÙéĊĀøČĂøšĂ÷úąǰǰ×ĂÜÝĞćîüîÙéĊ
ÙüćöñĉéêćöóøąøćßïĆââĆêĉìĊęöĊēìþìćÜĂćâćìĊę×ċĚîÿĎŠýćúìĆĚÜĀöéǰêćööćéšü÷ÙéĊÙüćöñĉéđÖĊę÷üÖĆïǰóøïĂćüčíðŚîĄǰ
öĊÝĞćîüîǰ35,679ÙéĊĀøČĂÙĉéđðŨîøšĂ÷úąǰ5ǰÙéĊÙüćöñĉéêćöǰóøïÙîđ×šćđöČĂÜĄǰöĊÝĞćîüîǰ30,396ÙéĊǰĀøČĂÙĉé
đðŨîøšĂ÷úąǰǰîĂÖÝćÖîĊĚđðŨîÙéĊÙüćöñĉéêćöóøąøćßïĆââĆêĉĂČęîėǰ71,084ÙéĊǰĀøČĂÙĉéđðŨîøšĂ÷úąǰ1ǰ×ĂÜ
ðøĉöćèÙéĊÙüćöñĉéêćöóøąøćßïĆââĆêĉìĆĚÜĀöéǰ
ǰ

ÿëćîÖćøèŤÿĞćÙĆâđÖĊę÷üÖĆïðøĉöćèÙéĊìĊęđ×šćÿĎŠÖøąïüîÖćø÷čêĉíøøö
1)ǰÙéĊ÷ćđÿóêĉéĔĀšēìþđðŨîÙéĊìĊęđ×šćÿĎŠÖøąïüîÖćø÷čêĉíøøööćÖìĊęÿčéǰ
ǰ
ÝćÖÖćøüĉđÙøćąĀŤ×šĂöĎúÖćøÝĆïÖčöÙéĊĒúąÙéĊìĊę×ċĚîÿĎŠýćúǰǰðŘ÷šĂîĀúĆÜøąĀüŠćÜðŘǰ2554-2556óïüŠćðøąđõì
ÙéĊìĊęđ×šćÿĎŠÖøąïüîÖćø÷čêĉíøøööćÖìĊęÿčéÙČĂÙéĊ÷ćđÿóêĉéĔĀšēìþĒúąđðŨîÙéĊìĊęöćÖÿĎÜÿčéĂ÷ŠćÜêŠĂđîČęĂÜìčÖðŘēé÷ÿëĉêĉ
ÙéĊ đÞúĊę ÷ ǰǰðŘ ǰ ÷šĂ îĀúĆ Ü ǰöĊ Ö ćøÝĆ ï Öč ö ÙéĊ ÷ ćđÿóêĉ é ìĆĚÜ ÿĉĚ î ÝĞ ć îüîǰ ǰÙéĊ ǰ ÝćÖÙéĊ ìĊę öĊÖ ćøÝĆ ï Öčö ìĆĚ ÜĀöéǰ
 ǰÙéĊǰĀøČĂÙĉéđðŨîøšĂ÷úąǰ×ĂÜÙéĊìĊęöĊÖćøÝĆïÖčöìĆĚÜĀöéǰĀøČĂÖúŠćüĕéšüŠćÙéĊ÷ćđÿóêĉéĔĀšēìþĔîßŠüÜǰǰ
ðŘǰìĊęñŠćîöćöĊðøĉöćèöćÖÖüŠćÖċęÜĀîċęÜ×ĂÜÙéĊìĊęöĊÖćøÝĆïÖčöñĎšêšĂÜĀćìĆĚÜĀöéđú÷ìĊđéĊ÷üǰ
đöČęĂóĉÝćøèćÝćÖÙéĊìĊęđ×šćÿĎŠÖćøóĉÝćøèćÙéĊ×ĂÜýćúßĆĚîêšîǰÙéĊ÷ćđÿóêĉéĔĀšēìþÖĘ÷ĆÜđðŨîÙéĊìĊęđ×šćÿĎŠÖćø
óĉÝćøèćÙéĊ×ĂÜýćúÿĎÜìĊęÿčéĂ÷ŠćÜêŠĂđîČęĂÜǰēé÷öĊĒîüēîšöìĊęÝąöĊÙéĊ÷ćđÿóêĉéđ×šćÿĎŠýćúđóĉęöÿĎÜ×ċĚîöćÖ×ċĚîđøČęĂ÷ėǰìčÖðŘǰǰ
ēé÷ĔîøąĀüŠćÜðŘǰ óý2554-ìĊęñŠćîöćöĊÙéĊ÷ ćđÿóêĉé×ċĚî ÿĎŠÖćøóĉÝ ćøèć×ĂÜýćúđÞúĊę÷ Ēúšü ðøąöćèðŘú ą
289,592ÙéĊǰÝćÖÙéĊìĊę×ċĚîÿĎŠÖćøóĉÝćøèćÙéĊ×ĂÜýćúìĆĚÜĀöéǰ804,265ÙéĊǰĀøČĂÙĉéđðŨîøšĂ÷úąǰ0àċęÜÝćÖ×šĂöĎúÝą
đĀĘîĕéšüŠćđÖĉîÖüŠćǰǰĔîǰǰ×ĂÜÙéĊìĊęđ×šćÿĎŠÖøąïüîÖćø÷čêĉíøøöđðŨîÙéĊ÷ćđÿóêĉéĔĀšēìþǰĒöšÝąĕéšöĊÙüćöó÷ć÷ćöĔî
ÖćøéĞćđîĉîöćêøÖćøïĞćïĆéôŚŪîôĎÿöøøëõćóñĎšêĉé÷ćđÿóêĉéàċęÜđðŨîÖćøîĞćñĎšêĉé÷ćđÿóêĉéĕðïĞćïĆéøĆÖþćēé÷ĕöŠêšĂÜ
îĞćđ×šćÿĎŠÖøąïüîÖćøóĉÝćøèćĒúąúÜēìþêćöÖøąïüîÖćø÷čêĉíøøöðÖêĉǰÖĘ÷ĆÜðøćÖä×šĂđìĘÝÝøĉÜüŠćÙéĊ÷ćđÿóêĉé
÷ĆÜÙÜđðŨîÙéĊìĊęđ×šćÿĎŠÖøąïüîÖćø÷čêĉíøøööćÖìĊęÿčéĂ÷ŠćÜêŠĂđîČęĂÜǰ
ǰ
ĒñîõĎöĉǰ7:ðøĉöćèÙéĊ÷ćđÿóêĉéìĊęđ×šćÿĎŠĒêŠúą×ĆĚîêĂî×ĂÜÖøąïüîÖćø÷čêĉíøøöǰ
ǰ
¸ ¡.«.2556
¸ ¡.«.2555

414,697
347,285
365,737

344,550

¸ ¡.«.2554
322,096

282,490

258,747

239,002

222,065

ìĊęöćǰÿëĉêĉÖćøÝĆïÖčöÙéĊ×ĂÜđÝšćĀîšćìĊęêĞćøüÝĒúąÿëĉêĉÙéĊìĊęđ×šćÿĎŠÖćøóĉÝćøèćĔîßĆĚîýćúǰ ǰ
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-12ÝćÖĒñîõĎöĉìĊęǰǰ ĒÿéÜĔĀšđĀĘîĂ÷ŠćÜßĆéđÝîüŠćÙéĊ÷ćđÿóêĉéđðŨîÙéĊìĊęđ×šćÿĎŠÖøąïüîÖćø÷čêĉíøøööćÖìĊęÿčé
Ă÷ŠćÜêŠĂđîČęĂÜǰēé÷öĊðøĉöćèÙéĊđóĉęöÿĎÜ×ċĚîĂ÷ŠćÜøüéđøĘüĔîìčÖ×ĆĚîêĂîêĆĚÜĒêŠßĆĚîÝĆïÖčöǰÖćøóĉÝćøèćÙéĊǰĒúąÙéĊìĊę
óĉÝćøèćđÿøĘÝÿĉĚîĕðĔîßĆĚîýćúǰ
ǰ
2)ǰÙéĊìĊę×ċĚîÿĎŠýćúÿŠüîĔĀâŠĒúšüđðŨîÙéĊêćöóøąøćßïĆââĆêĉìĊęöĊēìþìćÜĂćâćöćÖÖüŠćÙéĊêćöðøąöüúÖãĀöć÷Ăćâćǰ
ǰ
ÝćÖÖćøÝĆéĂĆîéĆïðøąđõìÙéĊìĊę×ċĚîÿĎŠÖćøóĉÝćøèćÙéĊ×ĂÜýćúöĊðøĉöćèöćÖìĊęÿčéǰēé÷óĉÝćøèćÝćÖÙéĊìĊę×ċĚî
ÿĎŠÖćøóĉÝćøèć×ĂÜýćúßĆĚîêšîìĆęüøćßĂćèćÝĆÖøǰ ýćúßĆĚîêšîĀöć÷ëċÜÖúčŠöýćúĂćâćǰÖúčŠöýćúÝĆÜĀüĆéǰÖúčŠöýćúĒ×üÜǰ
ĒúąÖúčŠöýćúđ÷ćüßîĒúąÙøĂïÙøĆü ǰàċęÜìćÜÿĞćîĆÖÜćîýćú÷čêĉíøøöĕéšÝĆéĂĆîéĆïĕüšǰǰĂĆîéĆïĒøÖǰēé÷ÿŠüîĔĀâŠĒúšü
ÙéĊìĊęêĉéÖúčŠö×ċĚîÿĎŠÖćøóĉÝćøèćÙéĊ×ĂÜýćúöćÖìĊęÿčéǰǰĂĆîéĆïĒøÖǰđðŨîÙéĊêćöóøąøćßïĆââĆêĉ÷ćđÿóêĉéĔĀšēìþĄ,ǰ
ÙéĊóøąøćßïĆââĆêĉÝøćÝøìćÜïÖĄǰÙéĊêćöóøąøćßïĆââĆêĉÖćøóîĆîĄ,ǰÙéĊêćöóøąøćßïĆââĆêĉĂćüčíðŚîĄǰĒúąÙéĊ
êćöóøąøćßïĆââĆêĉÙîđ×šćđöČĂÜĄǰǰÿŠüîÙéĊÙüćöñĉéêćöðøąöüúÖãĀöć÷ĂćâćöĊđóĊ÷ÜÙüćöñĉéđÖĊę÷üÖĆïìøĆó÷Ť0
ĒúąÙüćöñĉéúĀčēìþìĊęêĉéÖúčŠöÙéĊìĊę×ċĚîÿĎŠÖćøóĉÝćøèć×ĂÜýćúÿĎÜÿčéǰǰĂĆîéĆïĒøÖĔîïćÜðŘǰ×šĂöĎúéĆÜÖúŠćüĒÿéÜĔĀš
đĀĘîüŠćÿŠüîĔĀâŠĒúšüÙéĊìĊę×ċĚîÿĎŠÖćøóĉÝćøèćÙéĊ×ĂÜýćúöćÖìĊęÿčéđðŨîÙüćöñĉéêćöóøąøćßïĆââĆêĉìĊęöĊēìþìćÜĂćâć
àċęÜÙéĊêćöóøąøćßïĆââĆêĉìĊęöĊēìþìćÜĂćâćÿŠüîĔĀâŠĒúšüđðŨîÙéĊìĊęøĆåđðŨîñĎšđÿĊ÷Āć÷àċęÜđÖĉéÝćÖÖćøìĊęđÝšćĀîšćìĊę×ĂÜ
øĆåđðŨîñĎšéĞćđîĉîÖćøðøćïðøćöÝĆïÖčöïĆÜÙĆïĔßšÖãĀöć÷ǰ
êćøćÜìĊęǰ1:ÙéĊìĊę×ċĚîÿĎŠÖćøóĉÝćøèć×ĂÜýćúßĆĚîêšîìĆęüøćßĂćèćÝĆÖøÿĎÜÿčéǰ ǰĂĆîéĆïĒøÖ)ǰ
ÙéĊĂćâćìĊęđ×šćÿĎŠÖćøóĉÝćøèćĔîýćúßĆĚîêšîìĆęüøćßĂćèćÝĆÖø
đøČęĂÜ

ðŘ

ðŘ

ðŘ

ĂĆîéĆï

ÝĞćîüî

ĂĆîéĆï

ÝĞćîüî

ĂĆîéĆï

óøï÷ćđÿóêĉéĔĀšēìþǰóý2522ǰ

1ǰ

239,002ǰ

1ǰ

282,490ǰ

1ǰ

óøïÝøćÝøìćÜïÖǰóý2522ǰ

2ǰ

120,309ǰ

2ǰ

144,962ǰ

óøïǰÖćøóîĆîǰóý2478ǰ
óøïĂćüčíðŚîđÙøČęĂÜÖøąÿčîðŚîĄ
óýǰ2490ǰ
óøïÙîđ×šćđöČĂÜǰóý2522ǰ

3ǰ

51,982ǰ
31,153ǰ

3ǰ
4ǰ

4ǰ

33,545ǰ

ÙüćöñĉéåćîúĆÖìøĆó÷Ťǰö334-ö335ǰ

6ǰ

ÙüćöñĉéúĀčēìþǰö-öǰ

7ǰ

ÙéĊĂČęîėǰ
øüö

5ǰ

ĂĆîéĆï

ÝĞćîüî

347,285ǰ

1ǰ

289,592ǰ

2ǰ

170,363ǰ

2ǰ

145,211ǰ

52,276ǰ
33,625ǰ

3ǰ
4ǰ

54,947ǰ
42,260ǰ

3ǰ
4ǰ

53,068ǰ
35,679ǰ

5ǰ

28,935ǰ

7ǰ

28,708ǰ

5ǰ

30,396ǰ

30,228ǰ

6ǰ

28,328ǰ

6ǰ

28,953ǰ

6ǰ

29,170ǰ

18,211ǰ

7ǰ

20,936ǰ

5ǰ

29,446ǰ

7ǰ

22,864ǰ

ÝĞćîüî

188,945ǰ

192,873ǰ

213,032ǰ

198,283ǰ

713,375ǰ

784,425ǰ

914,994ǰ

804,265ǰ

ǰ
ǰ
ǰ
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ÙŠćđÞúĊę÷ ǰðŘ
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-13 ǰĒîüēîšö×šĂĀćìĊęöĊÙéĊ×ċĚîÿĎŠÖćøóĉÝćøèćÙéĊÝĞćîüîöćÖǰ
ǰ
ÝćÖÖćøüĉđÙøćąĀŤÿëĉêĉÙéĊĂćâćìĊę×ċĚîÿĎŠÖćøóĉÝćøèćÙéĊ×ĂÜýćúǰēé÷óĉÝćøèćÝćÖÙéĊìĊęđ×šćÿĎŠÖćøóĉÝćøèć
ÙéĊĔîýćúßĆĚîêšîìĊęöĊÝĞćîüîÙéĊēé÷ðøąöćèđÖĉîÖüŠćǰ ǰÙéĊǰàċęÜîŠćÝąđðŨîđðŜćĀöć÷ĔîÖćøÖĞćĀîéöćêøÖćøúé
ðøĉöćèÙéĊÿĎŠýćúĕéšǰóïüŠćÙéĊìĊę×ċĚîÿĎŠýćúÝĞćîüîöćÖÿŠüîĔĀâŠĒúšüđðŨîÙüćöñĉéêćöóøąøćßïĆââĆêĉìĊęöĊēìþìćÜ
ĂćâćǰĀøČĂÖúŠćüĕéšüŠćđðŨîÙéĊìĊęøĆåđðŨîñĎšđÿĊ÷Āć÷àċęÜÙéĊìĊęđÖĉé×ċĚîÿŠüîĔĀâŠĒúšüđÖĉéÝćÖÖćøÝĆïÖčöðøćïðøćöïĆÜÙĆïĔßš
ÖãĀöć÷ēé÷đÝšćĀîšćìĊęǰǰ
×šĂöĎúÿëĉêĉìĊę×ċĚîÿĎŠýćúĕéšĒÿéÜĔĀšđĀĘîĂ÷ŠćÜßĆéđÝîüŠćÙéĊêćöóøąøćßïĆââĆêĉ÷ćđÿóêĉéĔĀšēìþđðŨîÙéĊìĊę×ċĚîÿĎŠ
ýćúöćÖìĊęÿčéēé÷êúĂéĂ÷ŠćÜêŠĂđîČęĂÜĒúąöĊĒîüēîšöđóĉęöÿĎÜ×ċĚîĂ÷ŠćÜøüéđøĘüìčÖðŘǰĒêŠđðŨîìĊęîŠćÿîĔÝüŠćĀćÖøüö
ÙüćöñĉéđÖĊę÷üÖĆïÝøćÝøǰøë÷îêŤĒúą×îÿŠÜǰĀøČĂÙéĊìĊęđÖĊę÷üÖĆï÷ćîóćĀîąĒúąÖćøÝøćÝøìčÖðøąđõìđ×šćéšü÷ÖĆîĒúšüǰ
ÙéĊðøąđõìéĆÜÖúŠćüĕéšđ×šćÿĎŠÖćøóĉÝćøèćÙéĊ×ĂÜýćúĔîðøĉöćèìĊęĔÖúšđÙĊ÷ÜÖĆïÙéĊ÷ćđÿóêĉéđú÷ìĊęđéĊ÷üǰēé÷đÞúĊę÷ÿćö
ðŘúŠćÿčéǰ óý-2556)ǰöĊÙéĊðøąđõìéĆÜÖúŠćüđ×šćÿĎŠÖćøóĉÝćøèćÙéĊýćúđÞúĊę÷ðøąöćèǰ170,229ǰÙéĊêŠĂðŘǰ øüö
ÙéĊÙüćöñĉéêćöǰóøïÖćø×îÿŠÜìćÜïÖĄ ǰÙéĊǰóøïÝøćÝøìćÜïÖ ǰóøïìćÜĀúüÜĄĒúąǰóøïøë÷îêŤĄ)ǰ
ǰ
ĔîÿŠüîÙéĊêćöðøąöüúÖãĀöć÷ĂćâćÿŠüîĔĀâŠĒúšüÙéĊìĊę×ċĚîÿĎŠÖćøóĉÝćøèćÙéĊ×ĂÜýćúÝĞćîüîöćÖĕéšĒÖŠ
ÙüćöñĉéđÖĊę÷üÖĆïßĊüĉêøŠćÜÖć÷ĒúąÙéĊÙüćöñĉéđÖĊę÷üÖĆïìøĆó÷Ťǰ ÙüćöñĉéêŠĂßĊüĉêđÞúĊę÷ÿćöðŘ7,782ÙéĊêŠĂðŘ ǰÙüćöñĉé
êŠĂßĊüĉêÖøèĊðøąöćìđðŨîđĀêčĔĀšñĎšĂČęîëċÜĒÖŠÙüćöêć÷đÞúĊę÷6,502ÙéĊêŠĂðŘ ǰÙüćöñĉéêŠĂøŠćÜÖć÷đÞúĊę÷12,063ÙéĊêŠĂðŘǰ
ĒúąÙüćöñĉéåćîúĆÖìøĆó÷ŤđÞúĊę÷29,170ÙéĊêŠĂðŘ ǰǰ
ĔîÿŠüî×ĂÜÙéĊÙüćöñĉéêćöÖãĀöć÷ĂćâćđðŨîìĊęîŠćÿîĔÝüŠćÙéĊÙüćöñĉéìĊęöĊöĎúđÖĊę÷üÖĆïđøČęĂÜÿŠüîêĆüàċęÜđðŨî
ÙéĊ÷ĂöÙüćöĕéšÖĘđðŨîÖúčŠöÙéĊìĊęîŠćÿîĔÝàċęÜöĊðøĉöćèÙéĊìĊęđ×šćÿĎŠÖćøóĉÝćøèćÙéĊ×ĂÜýćúÝĞćîüîöćÖǰĕöŠüŠćÝąđðŨî
ÙüćöñĉéåćîÞšĂēÖÜđÞúĊę÷ǰ 5,032ǰ ÙéĊêŠĂðŘ ǰ Ùüćöñĉéåćî÷ĆÖ÷ĂÖđÞúĊę÷ǰ 6,539ǰ ÙéĊêŠĂðŘ ǰ ÙüćöñĉéåćîïčÖøčÖđÞúĊę÷
7,821ǰÙéĊêŠĂðŘǰ
ǰ
đðŨîìĊęîŠćÿĆÜđÖêüŠćÙüćöñĉéêŠĂđÝšćóîĆÖÜćî÷čêĉíøøöđðŨîĂĊÖðøąđõìÙüćöñĉéìĊę×ċĚîÿĎŠÖćøóĉÝćøèćÙéĊ×ĂÜýćú
ÝĞćîüîöćÖđÞúĊę÷ǰ5,856ǰÙéĊêŠĂðŘǰàċęÜÿŠüîĔĀâŠđðŨîÙüćöñĉéđÖĊę÷üÖĆïÖćøĒÝšÜÙüćöđìĘÝǰđöČęĂóĉÝćøèćĒúšüîŠćÝąöĊ
öĎúđĀêčđÖĊę÷üđîČęĂÜÖĆïÖøèĊóĉóćìøąĀüŠćÜïčÙÙúǰàċęÜöĊúĆÖþèąĔÖúšđÙĊ÷ÜÖĆïÙéĊÙüćöñĉéđÖĊę÷üÖĆïđĂÖÿćøìĊę×ċĚîÿĎŠÖćø
óĉÝćøèćÙéĊ×ĂÜýćúđÞúĊę÷ǰ4,294ǰÙéĊêŠĂðŘǰ
ǰ
îĂÖÝćÖîĊĚĔîÿŠüîÙüćöñĉéúĀčēìþàċęÜđðŨîÙéĊìĊęöĊĂĆêøćēìþđúĘÖîšĂ÷ĒúąÿćöćøëđðøĊ÷ïđìĊ÷ïðøĆïĕéšĔîßĆĚî
óîĆÖÿĂïÿüîÖúĆïđðŨîìĊęîŠćðøąĀúćéĔÝǰēé÷đðŨîÖúčŠöðøąđõìÙéĊìĊęöĊÙéĊìĊę×ċĚîÿĎŠýćúÝĞćîüîöćÖēé÷đÞúĊę÷ëċÜǰ ǰ
ÙéĊêŠĂðŘǰ
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-14êćøćÜìĊęǰ:ÝĞćîüîÙéĊìĊę×ċĚîÿĎŠÖćøóĉÝćøèćĔîýćúßĆĚîêšîǰ đÞóćąÙéĊìĊę×ċĚîÿĎŠýćúÝĞćîüîöćÖ ǰǰ
ÝĞćîüîÙéĊìĊęđ×šćÿĎÖŠ ćøóĉÝćøèć

ÙüćöñĉéêćöðøąöüúĂćâć

ðŘ54

ðŘ55

ðŘ56ǰ

ÙŠćđÞúĊę÷ǰ

ǰÙüćöñĉéêŠĂđÝšćóîĆÖÜćîĔîÖćø÷čêĉíøøöǰö167-ö199ǰ

4,557ǰ

5,764ǰ

7,248ǰ

5,856ǰ

ǰÙüćöñĉéđÖĊ÷ę üÖĆïđĂÖÿćøǰö264-ö269ǰ

3,854ǰ

4,325ǰ

4,702ǰ

4,294ǰ

ǰÙüćöñĉéêŠĂßĊüĉêǰö288-ö290,ö292-ö294ǰ

7,479ǰ

7,470ǰ

8,397ǰ

7,782ǰ

ǰÙüćöñĉéêŠĂßĊüĉêǰ ðøąöćì ǰö291ǰ

6,424ǰ

6,446ǰ

6,637ǰ

6,502ǰ

ǰÙüćöñĉéêŠĂøŠćÜÖć÷ǰö295-ö299ǰ

12,489ǰ

11,647ǰ

12,054ǰ

12,063ǰ

ǰÙüćöñĉéêŠĂđÿøĊõćóǰö309-ö321ǰ

5,166ǰ

4,916ǰ

5,868ǰ

5,317ǰ

ǰÙüćöñĉéåćîúĆÖìøĆó÷Ťǰö334-ö335ǰ

30,228ǰ

28,328ǰ

28,953ǰ

29,170ǰ

ǰÙüćöñĉéåćîÞšĂēÖÜǰö341-ö348ǰ

4,309ǰ

4,862ǰ

5,924ǰ

5,032ǰ

Ùüćöñĉéåćî÷ĆÖ÷ĂÖǰö352-ö356ǰ

5,940ǰ

6,137ǰ

7,541ǰ

6,539ǰ

ÙüćöñĉéåćîøĆï×ĂÜēÝøǰö357ǰ

7,570ǰ

6,822ǰ

6,827ǰ

7,073ǰ

ÙüćöñĉéåćîïčÖøčÖǰö362-ö366ǰ

7,463ǰ

7,222ǰ

8,779ǰ

7,821ǰ

 ǰǰ

ǰ ǰǰ

29,446ǰ

 ǰǰ

ÙüćöñĉéúĀčēìþǰö367-ö398ǰ

ÝĞćîüîÙéĊìĊęđ×šćÿĎÖŠ ćøóĉÝćøèć

ÙüćöñĉéêćöóøąøćßïĆââĆêĉĂČęî

ðŘ54

ðŘ55

ðŘ56ǰ

ÙŠćđÞúĊę÷ǰ

54,947ǰ

ǰǰǰ ǰǰ

ǰóøïǰÖćøóîĆîǰóý2478ǰ

ǰ ǰǰ ǰǰǰǰǰǰǰ ǰǰ

ǰóøïǰøĆïøćßÖćøìĀćøǰ

ǰǰǰ ǰǰ

ǰ ǰǰ

8,665ǰ

 ǰǰ

ǰóøïĂćüčíðŚîđÙøČęĂÜÖøąÿčîðŚîǰĄúĄóýǰ2490ǰ

 ǰǰ

ǰ ǰǰ

42,260ǰ

ǰǰǰ ǰǰ

ǰóøï÷ćđÿóêĉéĔĀšēìþǰóý2522ǰ

 ǰǰ

 ǰǰ

347,285ǰ

 ǰǰ

ǰóøïÙîđ×šćđöČĂÜǰóý2522ǰ

ǰ ǰǰ

ǰ ǰǰ

28,708ǰ

 ǰǰ

ǰ ǰǰ

ǰǰ ǰǰ

9,530ǰ

ǰǰǰ ǰǰ

ǰóøïÖćøìĞćÜćî×ĂÜÙîêŠćÜéšćüǰóý2551ǰ

ǰǰ ǰǰ

 ǰǰ

ǰóøïðśćĕöšǰóýǰĒúąǰóøïðśćÿÜüîĒĀŠÜßćêĉǰóý2507ǰ

ǰǰǰǰǰ ǰǰ

ǰǰǰ ǰǰ

ǰóøïüŠćéšü÷ÙüćöñĉéĂĆîđÖĉéÝćÖÖćøĔßšđßĘÙǰóý2534ǰ

15,341ǰ ǰǰǰǰǰ ǰǰ
5,087ǰ

ǰǰǰǰǰ ǰǰ

ǰóøïÖćø×îÿŠÜìćÜïÖǰóý2522ǰ

ǰǰǰǰǰǰǰ ǰǰ ǰǰǰǰǰǰǰ ǰǰ

5,946ǰ ǰǰǰǰǰǰǰ ǰǰ

ǰóøïÝøćÝøìćÜïÖǰóý2522ǰ

ǰǰ ǰǰ ǰǰǰ ǰǰ

170,363ǰ ǰǰǰ ǰǰ

ǰóøïøë÷îêŤǰóý2522ǰ
ǰóøïĂČęîǰėǰ
ǰ
ǰ
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17,606ǰ
23,350ǰ

ǰǰǰ ǰǰ
ǰ ǰǰ

-15ìĊęđ×šćÿĎŠÖćøóĉÝćøèć

ÙüćöñĉéđÖĊę÷üÖĆïÝøćÝøøë÷îêŤǰ×îÿŠÜ

ðŘ54

ðŘ55

ðŘ56ǰ

óøïÖćø×îÿŠÜìćÜïÖóý2522ǰ

ǰǰǰǰǰ ǰǰ

óøïÝøćÝøìćÜïÖǰóý2522ǰ

ǰǰǰ ǰǰ ǰǰǰ ǰǰ

170,363ǰ ǰǰǰ ǰǰ

óøïìćÜĀúüÜóý2535ǰ

ǰǰǰǰǰǰǰ ǰǰ ǰǰǰǰǰǰǰ ǰǰ

3,423ǰ ǰǰǰǰǰǰ ǰǰ

óøïøë÷îêŤóý2522ǰ

ǰǰǰǰǰ ǰǰ

øüöÙüćöñĉéÝøćÝø
ìĊęöćǰøć÷ÜćîÿëĉêĉÙéĊýćú÷čêĉíøøöìĆęüøćßĂćèćÝĆÖøǰǰ

ǰǰǰǰ ǰǰ

ÙŠćđÞúĊę÷ǰ

5,946ǰ

ǰǰǰǰ ǰǰ

ǰ ǰǰ

17,606ǰ

ǰǰǰǰ ǰǰ

ǰǰ ǰǰ

ǰ ǰǰ ǰǰǰ ǰǰ ǰǰ ǰǰ

 ǰÙéĊöĊêĆüñĎšêšĂÜĀćđóĉęö×ċĚîǰĔî×èąìĊęÙéĊĕöŠöĊêĆüñĎšêšĂÜĀćúéîšĂ÷úÜǰ
ÝćÖÖćøüĉđÙøćąĀŤÿ ëĉêĉÝĞćîüîÙéĊìĊęóîĆÖÜćîĂĆ÷ ÖćøøĆï öćéĞćđîĉîÖćøđðŨî ìĊęîŠćÿîĔÝüŠćĔîßŠü ÜìĊęñŠćîöć
ðøćÖäüŠćĒîüēîšöÿĞćîüîìĊęðøćÖäêĆüñĎšêšĂÜĀćÿŠÜêĆüöćĀøČĂÙéĊìĊęöĊêĆüñĎšêšĂÜĀćöćôŜĂÜÙéĊÿĎŠýćúǰ ÿĞćîüîÙüćöĂćâć
ðøćÖäñĎšêšĂÜĀćìĊęÿŠÜêĆüöć ǰöĊĒîüēîšöđóĉęöÿĎÜ×ċĚîǰĔî×èąìĊęÙéĊìĊęĕöŠøĎšêĆüñĎšÖøąìĞćñĉéǰ ÿĞćîüîÙüćöĂćâćĕöŠðøćÖäêĆü
ñĎšÖøąìĞćñĉé ǰĀøČĂÙéĊìĊęñĎšÖøąìĞćñĉé÷ĆÜÝĆïÖčöêĆüĕöŠĕéšĀøČĂĀúïĀîĊǰ ÿĞćîüîÙüćöĂćâćĕöŠðøćÖäñĎšêšĂÜĀćìĊęÿŠÜêĆüöć
đüšîÙéĊđðøĊ÷ïđìĊ÷ï ǰÖúĆïöĊĒîüēîšöúéúÜđøČęĂ÷ėǰǰ
×šĂöĎ ú ÙéĊìĊę óîĆ ÖÜćîĂĆ÷ ÖćøøĆ ï öćéĞ ćđîĉî éĆÜ ÖúŠ ćüĕéš ĒÿéÜĔĀš đĀĘ î üŠ ćĔîõćóøüöĒúšü ÙéĊ ìĊęöĊ ÖćøÝĆ ï Öč ö
ñĎšêšĂÜĀćĕéšöĊĒîüēîšöđóĉęöÿĎÜ×ċĚîĂ÷ŠćÜđĀĘîĕéšßĆéǰĔî×èąìĊęÙéĊìĊęñĎšêšĂÜĀćĀúïĀîĊĀøČĂĕöŠøĎšêĆüñĎšÖøąìĞćñĉéÖúĆïöĊðøĉöćè
ÙéĊúéúÜđøČęĂ÷ėǰĂ÷ŠćÜêŠĂđîČęĂÜǰàċęÜĂćÝđðŨî×šĂöĎúðøąÖĂïìĊęĒÿéÜĔĀšđĀĘîëċÜñúÖøąìï×ĂÜîē÷ïć÷ĔîÖćøĔßšÿëĉêĉÖćø
øĆïĒÝšÜÙéĊĒúąñúÖćøÝĆïÖčöđðŨîêĆüßĊĚüĆéĔîÖćøðøąđöĉîñúÖćøðäĉïĆêĉøćßÖćøìĊęĂćÝÿŠÜñúĔĀšðøĉöćèÖćøøĆïĒÝšÜÙéĊúé
êęĞćúÜǰĒúąđîšîÖćøÝĆïÖčöÙéĊĔĀšöćÖ×ċĚîđóČęĂßĊĚüĆéĔĀšđĀĘîëċÜðøąÿĉìíĉÖćøðøćïðøćöǰ
êćøćÜìĊęǰ: ÝĞćîüîÙéĊĂćâćìĊęóîĆÖÜćîĂĆ÷ÖćøøĆïöćéĞćđîĉîÖćøǰĒ÷ÖêćöðøąđõìÿĞćîüîǰ
ðøąđõìÙéĊ
ÿĞćîüîÙüćöĂćâćĕöŠðøćÖäñĎšêšĂÜĀćìĊęÿŠÜêĆüöćǰ
đÞóćąÙéĊđðøĊ÷ïđìĊ÷ï ǰ
ÿĞćîüîÙüćöĂćâćðøćÖäñĎêš šĂÜĀćìĊęÿŠÜêĆüöćǰ
ÿĞćîüîÙüćöĂćâćĕöŠðøćÖäñĎšêšĂÜĀćìĊęÿŠÜêĆüöćǰ
đüšîĒêŠÙéĊđðøĊ÷ïđìĊ÷ï ǰ
ÿĞćîüîÙüćöĂćâćĕöŠðøćÖäñĎšÖøąìĞćñĉéǰ
ßĆîÿĎêøóúĉÖýóǰ
ÿĞćîüîÙüćöĂćâćìĊęĒÖšêŠćÜǰ

2550

2551

2552

ðŘǰóý

2553

2554

2555

2,517,204ǰ 2,896,006ǰ 3,057,985ǰ 2,552,951ǰ 2,285,252ǰ 1,661,314ǰ
399,329ǰ

502,947ǰ

533,264ǰ

506,655ǰ

513,027ǰ

583,891ǰ

67,810ǰ

72,185ǰ

64,396ǰ

50,210ǰ

46,044ǰ

47,447ǰ

46,504ǰ
-ǰ
1,979ǰ

39,589ǰ
775ǰ
577ǰ

37,553ǰ
608ǰ
409ǰ

33,066ǰ
513ǰ
291ǰ

24,572ǰ
592ǰ
467ǰ

23,259ǰ
392ǰ
442ǰ

ìĊęöćǰýĎî÷ŤđìÙēîēú÷ĊÿćøÿîđìýÿĞćîĆÖÜćîĂĆ÷ÖćøÿĎÜÿčéǰ
ǰ
ǰ
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700,000
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500,000
400,000

583,891ǰ
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(Áªo Ân¸Á¦¸ ¥Á¸¥)

300,000

Îµªªµ¤°µµÅ¤n¦µ¼o¦³Îµ·
200,000
100,000
0

67,810ǰ

72,185ǰ

46,504ǰ

39,589ǰ

2550

2551

64,396ǰ
37,553ǰ

2552

50,210ǰ
33,066ǰ
2553

46,044ǰ
24,572ǰ
2554

47,447ǰ
23,259ǰ
2555

ìĊęöćǰýĎî÷ŤđìÙēîēú÷ĊÿćøÿîđìýÿĞćîĆÖÜćîĂĆ÷ÖćøÿĎÜÿčéǰ

øą÷ąđüúćÖćøóĉÝćøèćÙéĊ

ǰ
ÖøąïüîÖćø÷čêĉíøøöìćÜĂćâćöĊ×ĆĚî êĂîÖćøðäĉïĆêĉìĊęÙŠĂî×šćÜàĆï àšĂîǰöĊĀ îŠü ÷ÜćîìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜĀúć÷
ĀîŠü÷ÜćîǰàċęÜïčÙúćÖøĔîĒêŠúąĀîŠü÷ÜćîöĊĀîšćìĊęìĊęêšĂÜðäĉïĆêĉêćöúĞćéĆï×ĆĚîêĂîìĊęÖãĀöć÷ÖĞćĀîéǰĒúąÖćøðäĉïĆêĉ
îĆĚîêšĂÜÙĞćîċÜëċÜǰ“ÙüćöëĎÖêšĂÜǰøüéđøĘüǰĒúąđðŨîíøøöķǰĂĆîđðŨîÿĉìíĉìĊęïčÙÙúÝĆÖêšĂÜĕéšøĆïÝćÖÖøąïüîÖćø÷čêĉíøøö
ìćÜĂćâćǰĒêŠĔîìćÜðäĉïĆêĉÖúĆïóïüŠćǰ÷ĆÜÙÜöĊÙüćöúŠćßšćǰĔßšø ą÷ąđüúćĔîÖćøéĞćđîĉîÙéĊÙŠĂî×šćÜîćîÖüŠćÙéĊ
ÙüćöñĉéÝąÿĉĚîÿčéǰÿŠÜñúÿĞćÙĆâêŠĂðøąßćßîêćöÿĉìíĉìĊęóċÜÝąĕéšøĆïǰÖøąìïêŠĂÙüćöóċÜóĂĔÝǰĒúąÙüćöđßČęĂöĆęî×ĂÜ
ðøąßćßîǰìĆĚÜ÷ĆÜÖøąìïêŠĂÖćøĂĞćîü÷Ùüćö÷čêĉíøøöĔĀšđÖĉéñúÿĆöùìíĉĝĔîÿĆÜÙöǰǰ
ǰ
ýĎî÷ŤóĆçîć×šĂöĎúÖøąïüîÖćø÷čêĉíøøöøŠüöÖĆïÿëćïĆîïĆèæĉêóĆçîïøĉĀćøýćÿêøŤǰÝċÜĕéšöĊÖćøýċÖþć×šĂöĎú
éšćîøą÷ąđüúćÖćøĔĀšïøĉÖćøéĞćđîĉîÙéĊĂćâćÝćÖĀîŠü÷ÜćîêŠćÜėǰĔîÖøąïüîÖćø÷čêĉíøøöǰìĆĚÜĔîßĆĚîÿĂïÿüîǰÖćø
óĉÝćøèćÙéĊßĆĚîĂĆ÷ÖćøǰĒúąÖćøóĉÝćøèćóĉóćÖþćßĆĚîýćúĔîýćúßĆĚîêšî 2ǰđóČęĂĔßšđðŨî×šĂöĎúðøąÖĂïÖćøéĞćđîĉî
öćêøÖćøúé×ĆĚîêĂîĒúąøą÷ąđüúćÖćøéĞćđîĉîÙéĊǰēé÷ÖĞćĀîé×Ăïđ×êÖćøýċÖþćêćöðøąđõìÙéĊǰǰðøąđõìǰ
ðøąÖĂïéšü÷ǰǰ
 ǰÙéĊÛŠćñĎšĂČęîÙéĊó÷ć÷ćöÛŠćÙéĊìĞćøšć÷øŠćÜÖć÷ñĎšĂČęîđðŨîđĀêčĔĀšñĎšĂČęîëċÜĒÖŠÙüćöêć÷ǰ
 ǰÙéĊìĞćøšć÷øŠćÜÖć÷ǰ đÞóćą×šĂĀćìĞćøšć÷øŠćÜÖć÷đðŨîđĀêčĔĀšñĎšĂČęîĕéšøĆïĂĆîêøć÷ÿćĀĆÿ ǰǰǰ
 ǰÙéĊóøćÖñĎšđ÷ćüŤĒúą×Šö×ČîÖøąìĞćßĞćđøćǰ øüöǰǰ×šĂĀćǰöĊĂĆêøćēìþøüöêĆĚÜĒêŠǰǰðŘ×ċĚîĕð ǰǰǰ
 ǰÙéĊðúšîìøĆó÷ŤßĉÜìøĆó÷Ťǰǰ
2

ñýóêìéøđÖþöýćîêŤǰēßêĉßćÙøóĆîíčŤǰĒúąÙèą ǰēÙøÜÖćøÿĞćøüÝøą÷ąđüúćÖćøéĞćđîĉîÙéĊĂćâć×ĂÜðøąđìýĕì÷,ǰøć÷ÜćîüĉÝĆ÷ ǰ
2556ǰ
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-17 ǰÙéĊúĆÖìøĆó÷ŤĔîđÙĀÿëćîÙéĊúĆÖìøĆó÷Ťøë÷îêŤĀøČĂøëÝĆÖø÷ćî÷îêŤÙéĊúĆÖìøĆó÷ŤđÙøČęĂÜöČĂÖćøđÖþêø
ÙéĊüĉęÜøćüìøĆó÷Ť ĂĆêøćēìþÝĞćÙčÖĕöŠđÖĉîǰǰðŘ ǰǰǰ
 ǰÙéĊúĆÖìøĆó÷ŤĔîđÙĀÿëćîÙéĊúĆÖìøĆó÷Ťøë÷îêŤĀøČĂøëÝĆÖø÷ćî÷îêŤÙéĊúĆÖìøĆó÷ŤđÙøČęĂÜöČĂÖćøđÖþêø
ÙéĊüĉęÜøćüìøĆó÷Ť ĂĆêøćēìþÝĞćÙčÖǰǰðŘ×ċĚîĕð ǰǰĒúąǰǰ
 ǰÙéĊÙøĂïÙøĂÜ÷ćđÿóêĉéÙéĊÙøĂïÙøĂÜ÷ćđÿóêĉéđóČęĂÝĞćĀîŠć÷ÙéĊÝĞćĀîŠć÷÷ćđÿóêĉéǰ
ÝćÖñúÖćøýċÖþć×šĂöĎúđßĉÜðøĉöćèđøČęĂÜøą÷ąđüúćĔîÖćøéĞćđîĉîÙéĊĂćâćĔîßĆĚîÿĂïÿüîǰÖćøóĉÝćøèćÙéĊ
ßĆĚîĂĆ÷ÖćøǰĒúąÖćøóĉÝćøèćóĉóćÖþćßĆĚîýćúĔîýćúßĆĚîêšîǰìĆĚÜǰǰÖúčŠöðøąđõìÙéĊéĆÜÖúŠćüǰðøćÖä×šĂÙšîóïìĊę
îŠćÿîĔÝüŠćðøąđõìÙéĊĂćâćìĊęĒêÖêŠćÜÖĆ î îĆĚî ĕöŠöĊñ úêŠ Ăøą÷ąđüúćÖćøéĞćđîĉî ÙéĊ Ā øČĂöĊñ úêŠĂøą÷ąđüúćÖćø
éĞćđîĉîÙéĊđóĊ÷ÜđúĘÖîšĂ÷ǰìĆĚÜĔîßĆĚîÿĂïÿüî×ĂÜóîĆÖÜćîÿĂïÿüîǰßĆĚîóĉÝćøèćÿĆęÜÙéĊ×ĂÜóîĆÖÜćîĂĆ÷ÖćøǰĀøČĂĒöšĒêŠ
ĔîßĆĚîóĉÝćøèćÙéĊ×ĂÜýćú÷čêĉíøøöǰǰ
ĀćÖĒêŠúĆÖþèą×ĂÜÙéĊìĊęìĞćĔĀšÙéĊßšćđøĘüêŠćÜÖĆîÖúĆïđðŨîúĆÖþèąÖćøÝĞćĒîÖÙéĊĔîÖúčŠöìĊęöĊêĆüñĎšÖøąìĞćñĉé
ĕöŠöĊêĆüñĎšÖøąìĞćñĉéÖĆïÖøèĊìĊęñĎšêšĂÜĀćĀøČĂÝĞćđú÷ĔĀšÖćøøĆïÿćøõćóĀøČĂðäĉđÿíǰÖúŠćüÙČĂÖćøéĞćđîĉîÙéĊĂćâćĔîßĆĚî
óîĆÖÜćîÿĂïÿüîĒúąĂĆ÷ÖćøĔîÖøèĊìĊęöĊêĆüñĎšêšĂÜĀćÝąĔßšđüúćÿĆĚîÖüŠćÖøèĊìĊęĕöŠöĊêĆüñĎšêšĂÜĀćöćÖǰÿŠüîĔîýćúÙéĊìĊę
ÝĞćđú÷ĔĀšÖćøøĆïÿćøõćóēé÷ĕöŠêšĂÜÿČïó÷ćîĀúĆÖåćîðøąÖĂïÝąĔßšđüúćÿĆĚîìĊęÿčéǰÙéĊìĊęÝĞćđú÷øĆïÿćøõćóĒêŠđðŨîÙéĊ
ìĊęöĊēìþÿĎÜđÖĉîÖüŠćǰǰðŘǰàċęÜêšĂÜöĊÖćøÿČïó÷ćîĀúĆÖåćîðøąÖĂïÝąĔßšđüúćøĂÜúÜöćǰĒêŠĀćÖđðŨîÙéĊìĊęÝĞćđú÷ðäĉđÿí
ĒúšüÝąĔßšøą÷ąđüúćîćîìĊęÿčéǰ
ĔîÜćîüĉÝĆ÷ßĉĚîîĊĚ÷ĆÜĕéšöĊÖćøýċÖþćđßĉÜÙčèõćóđóČęĂìøćïëċÜđĀêčðŦÝÝĆ÷ìĊęöĊñúêŠĂøą÷ąđüúćÖćøéĞćđîĉîÙéĊđóČęĂ
ĔßšđðŨî×šĂöĎúĔîÖćøÖĞćĀîéîē÷ïć÷ĔîÖćøúé×ĆĚîêĂîĒúąøą÷ąđüúćÖćøéĞćđîĉîÙéĊĂćâćǰóïüŠćÿćđĀêčĀúĆÖìĊęìĞćĔĀš
đÖĉéðŦâĀćÙüćöúŠćßšćĔîÖćøéĞćđîĉî ÙéĊÙČĂđøČęĂÜðŦâĀćÖćø×ćéĒÙúîïčÙúćÖøìĆĚÜĔîÿŠüî×ĂÜóîĆÖÜćîÿĂïÿüîǰ
ĂĆ÷ÖćøǰĒúąñĎšóĉóćÖþćàċęÜĕöŠĕéšÿĆéÿŠüîÖĆïõćøąÜćîǰ XPSLMPBE ǰĒúąÙčèõćó×ĂÜÿĞćîüîÿĂïÿüîǰàċęÜöĊÿćđĀêčÝćÖǰ
1) ÙüćöÿîĔÝĔîÖćøêĉéêćöÙéĊ×ĂÜñĎšïĆÜÙĆïïĆâßćĀøČĂÿČęĂöüúßîǰëšćđðŨî ÙéĊìĊęĂ÷ĎŠĔîÙüćöÿîĔÝÖĘÝ ą
ÿćöćøëéĞćđîĉîÙéĊĔĀšđÿøĘÝÿĉĚîĕéšēé÷đøĘüǰÿŠüîÙéĊìĊęĕöŠĕéšøĆïÙüćöÿîĔÝÖĘÝąëĎÖðúŠĂ÷ìĉĚÜĕüšĔĀšúŠćßšćǰ
2) đĂÖÿćøðøąÖĂïÿĞćîüîÖćøÿĂïÿüîöĊÝĞćîüîöćÖđÖĉîÙüćöÝĞćđðŨîǰĒúąöĊ×ĆĚîêĂîìćÜíčøÖćøìĊęĕöŠ
ÝĞćđðŨîĀúć÷ðøąÖćøĔîÖćøéĞćđîĉîÖćøìĞćÿĞćîüîĔĀšđÿøĘÝÿĉĚîǰ
3) Ùčèõćó×ĂÜÿĞćîüîÖćøÿĂïÿüîĔîðŦÝÝčïĆîöĊÙčèõćóúéúÜǰ×ćéÙüćöÙøïëšüîǰìĞćĔĀšđðŨîõćøąÜćî
×ĂÜóîĆÖÜćîĂĆ÷ÖćøìĊęêšĂÜÿĆęÜĔĀšÿĂïÿüîđóĉęöđêĉöǰÖøąìïêŠĂøą÷ąđüúćÖćøéĞćđîĉîÙéĊĔîõćóøüöǰ
4) ðŦâĀćÜćîðøĉöćèÜćîđÖĉîõćøąǰ XPSLMPBE ǰ đîČęĂÜÝćÖÜćîÿĂïÿüîđðŨîÿć÷ÜćîìĊęñĎšïĆÜÙĆïïĆâßć
ĕöŠĕéšĔĀšÙüćöÿĞćÙĆâǰĒúąöĊõćøąÜćîöćÖÖüŠćÿć÷ÜćîĂČęîǰóîĆÖÜćîÿĂïÿüîöĊÙüćöñĎÖóĆîêŠĂüĉßćßĊóÿĂïÿüîîšĂ÷ǰ
ìĞćĔĀšóîĆÖÜćîÿĂïÿüîöčŠÜēĂî÷šć÷ĕðìĞćĀîšćìĊęĔîÿć÷ÜćîĂČęîǰÿŠÜñúĔĀšïčÙúćÖøĔîÿć÷ÜćîÿĂïÿüîđÖĉéÙüćö×ćé
ĒÙúîöĊðøĉöćèÜćîđÖĉîõćøąàċęÜÿŠÜñúÖøąìïêŠĂÙčèõćóÿĞćîüîÖćøÿĂïÿüîǰ
5) óîĆÖÜćîÿĂïÿüîêšĂÜìĞćÜćîøĆïñĉéßĂïÙéĊēé÷úĞćóĆÜǰ×ćéĒÙúîñĎšÿîĆïÿîčîÖćøðäĉïĆêĉÜćîĒúąñĎšßŠü÷
đĀúČĂĒïŠÜđïćõćøąÜćî×ĂÜóîĆÖÜćîÿĂïÿüîǰ
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-186) îē÷ïć÷ÖćøðøąđöĉîñúÖćøðäĉïĆêĉøćßÖćøìĊęĔßšðøĉöćèÙéĊöćÙüïÙčöðøąÿĉìíĉõćóĔîÖćøðŜĂÜÖĆî
ĂćßâćÖøøö×ĂÜêĞćøüÝǰìĞćĔĀšđÖĉéÖćøÙüïÙčöðøĉöćèēé÷ĕöŠøĆïĒÝšÜĔĀšĂ÷ĎŠĔîÖøĂïêĆüßĊĚüĆéǰàċęÜìĞćĔĀšêĆüđú×ÙéĊĕöŠ
ÿąìšĂîÙüćöđðŨîÝøĉÜÿŠÜñúÖøąìïêŠĂÖćøÖĞćĀîéĂĆêøćóîĆÖÜćîÿĂïÿüîîšĂ÷ÖüŠćìĊęÙüøǰ
ǰ
đðŨîìĊęîŠćÿîĔÝĔîÜćîüĉÝĆ÷ßĉĚîîĊĚðŦâĀćđøČęĂÜÙŠćêĂïĒìîĒúąÖćø×ćéĒÙúîüĆÿéčĂčðÖøèŤĔîÖćøðäĉïĆêĉÜćî
ÖúĆïĕöŠĕéšöĊÖćøóĎéëċÜöćÖîĆÖđöČęĂđðøĊ÷ïđìĊ÷ïÖĆïðŦÝÝĆ÷ĂČęîǰàċęÜĒêÖêŠćÜÝćÖĔîĂéĊêìĊęóîĆÖÜćîÿĂïÿüîöĆÖÝąĒÿéÜ
ÙüćöÙĉéđĀĘîüŠćöĊðŦâĀćđøČęĂÜÙŠćêĂïĒìîĒúąüĆÿéčĂčðÖøèŤÖćøìĞćÜćîìĞćĔĀšÜćîĕöŠöĊðøąÿĉìíĉõćóĒúą×ćéĒøÜÝĎÜĔÝ
ĔîÖćøìĞćĀîšćìĊęǰÿČïđîČęĂÜÝćÖĔîðŦÝÝčïĆîÿĞćîĆÖÜćîêĞćøüÝĒĀŠÜßćêĉĕéšöĊÖćøðøĆïðøčÜĔĀšóîĆÖÜćîÿĂïÿüîĕéšøĆïđÜĉî
đóĉęöÖøèĊóĉđýþÿĞćĀøĆïêĞćĒĀîŠÜóîĆÖÜćîÿĂïÿüîĒúąĕéšøĆïÙŠćĔßšÝŠć÷ÿîĆïÿîčîĔîÖćøìĞćÿĞćîüîÙéĊĂćâćǰìĞćĔĀš
óîĆÖÜćîÿĂïÿüîĕéšøĆïÙŠćêĂïĒìîöćÖÖüŠćĔîĂéĊêĒêŠÖĘ÷ĆÜĕöŠÿćöćøëÝĎÜĔÝĔĀšóîĆÖÜćîÿĂïÿüîðäĉïĆêĉÜćîĔîÿć÷
ÜćîÿĂïÿüîêŠĂĕðĕéšǰ
ÜćîüĉÝĆ÷ĕéšđÿîĂöćêøÖćøĔîÖćøúé×ĆĚîêĂîĒúąøą÷ąđüúćĔîÖćøéĞćđîĉîÙéĊēé÷öčŠÜđîšîĔîÖćøĒÖšĕ×đĂÖÿćø
Ēúą×ĆĚîêĂîìĊęĕöŠÝĞćđðŨîĔĀšÖøąßĆïøüéđøĘüöćÖ×ċĚîǰýċÖþćëċÜÙüćöđðŨîĕðĕéšĔîÖćøĒ÷Öÿć÷ÜćîÿĂïÿüîĂĂÖÝćÖÖćø
ïĆÜÙĆïïĆâßć×ĂÜÿëćîĊêĞćøüÝÝĆéóîĆÖÜćîøćßÖćøĔîêĞćĒĀîŠÜîĉêĉÖøöćßŠü÷đĀúČĂÜćîÿĂïÿüîǰĔĀšóîĆÖÜćîĂĆ÷Öćø
đ×šćöćöĊÿŠü îøŠü öĔîßĆĚîÿĂïÿüîêĆĚÜĒêŠêšîĒìîÖćøÿĆęÜÿĂïÿüîđóĉęöđêĉöĔîúĆÖþèąÜćîíčøÖćøìćÜđĂÖÿćøǰĒúą
ñúĆÖéĆîÖãĀöć÷ĔĀšĂĞćîćÝĕÖúŠđÖúĊę÷ÙéĊĔîßĆĚîÿĂïÿüîĒúąóîĆÖÜćîĂĆ÷Öćø

üĉđÙøćąĀŤĒîüēîšöÿëćîÖćøèŤÿĞćÙĆâĒúą×šĂđÿîĂđßĉÜîē÷ïć÷ǰ

ÝćÖÖćøüĉđÙøćąĀŤ×šĂöĎúÿëĉêĉÙéĊìĊęđ×šćÿĎŠÖøąïüîÖćø÷čêĉíøøöĕéšÙšîóï×šĂöĎúÿĞćÙĆâĀúć÷ðøąÖćøìĊęĒÿéÜĔĀš
đĀĘîëċÜðøćÖäÖćøèŤÿĞćÙĆâĀúć÷ðøąÖćøìĊęÙüøîĞćöćóĉÝćøèćĔîÖćøÖĞćĀîéîē÷ïć÷ÖøąïüîÖćø÷čêĉíøøö×ĂÜ
ðøąđìýĕì÷ǰàċęÜĔîøć÷ÜćîÞïĆïîĊĚĕéšîĞćðøąđéĘîÿĞćÙĆâöćóĉÝćøèćǰĒúąÝĆéìĞć×šĂÿøčðîĞćđÿîĂĔîĒêŠúąðøąđéĘîéĆÜîĊĚǰ
ǰóĉÝćøèćëċÜöćêøÖćøĒÖšĕ×ðŦâĀćĂćßâćÖøøöđÞóćąðøąđõììĊęđĀöćąÿöĒìîÖćøÝĆïÖčöïĆÜÙĆïĔßšÖãĀöć÷
ÝćÖ×šĂöĎúÿëĉêĉÙéĊìĊęđ×šćÿĎŠÖøąïüîÖćø÷čêĉíøøöÿŠüîĔĀâŠĒúšüđðŨîÙéĊĔîÖúčŠöøĆåđðŨîñĎšđÿĊ÷Āć÷ǰàċęÜÙéĊĔîĀúć÷
ðøąđõìÙéĊîĆĚîÖćøðŜĂÜÖĆîðøćïðøćöÝĆïÖčöÖćøÖøąìĞćñĉéĒêŠĂ÷ŠćÜđéĊ÷üÿŠÜñúđóĊ÷ÜđúĘÖîšĂ÷êŠĂÖćøÙüïÙčöðŜĂÜÖĆî
ĂćßâćÖøøöĀøČĂĔîïćÜÖúčŠöðøąđõìÙéĊÖĘÿ ćöćøëÙüïÙčöðŜĂÜÖĆîĕéšéšü ÷öćêøÖćøõćÙøĆå ìĊęđĀöćąÿöēé÷ĕöŠ
ÝĞćđðŨîêšĂÜĔßšÖćøÝĆïÖčöïĆÜÙĆïÖãĀöć÷ĔĀšđÖĉéõćøąÖĆïÖøąïüîÖćø÷čêĉíøøöēé÷đðúŠćðøąē÷ßîŤĒêŠĂ÷ŠćÜĔé÷ĉęÜĕðÖüŠć
îĆĚîÖćøéĞćđîĉîÙéĊÖĆïñĎšÖøąìĞćñĉéĔîÖúčŠöÙéĊøĆåđðŨîñĎšđÿĊ÷Āć÷îĆĚîÿŠüîĔĀâŠĒúšüñĎšÖøąìĞćñĉéöĆÖĕéšøĆïÖćøúÜēìþđóĊ÷Ü
đúĘÖîšĂ÷ĕöŠĕéšÿŠÜñúêŠĂÖćø×Šö×ĎŠ÷Ćï÷ĆĚÜÖćøÖøąìĞćñĉéĔîõćóøüöĒêŠðøąÖćøĔéǰ
ǰ
ÝćÖ×šĂöĎúÙéĊìĊę×ċĚîÿĎŠÖćøóĉÝćøèć×ĂÜýćúÝĞćîüîöćÖóïüŠćîĂÖÝćÖÙéĊ÷ćđÿóêĉéĔĀšēìþĒúšüǰÙéĊøĆåđðŨî
ñĎšđÿĊ÷Āć÷ìĊęöĊĒîüēîšö×ċĚîÿĎŠÖćøóĉÝćøèćÙéĊ×ĂÜýćúÝĞćîüîöćÖÝąđðŨîÙüćöñĉéĔîÙéĊÖćøóîĆîǰÙéĊøĆïøćßÖćøìĀćøǰ
ÙéĊĂćüčíðŚîĒúąđÙøČęĂÜÖøąÿčîðŚîǰÙéĊÙîđ×šćđöČĂÜǰÙéĊÖćøÖøąìĞćñĉéđÖĊę÷üÖĆïÖćøìĞćÜćî×ĂÜÙîêŠćÜéšćüǰÙéĊðśćĕöš
ìøĆó÷ćÖøíøøößćêĉĒúąÿĉęÜĒüéúšĂöǰĒúąÙéĊđÖĊę÷üÖĆïøë÷îêŤÝøćÝøĒúą×îÿŠÜǰ
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-19ǰ
đðŨîìĊęîŠćÿîĔÝüŠćĔîðøąđìýĕì÷öĆÖÝąĔßšĒîüÙĉéÖćøÖĞćĀîéēìþìćÜĂćâćöćĔßšÙüïÙčöïĆÜÙĆïĔĀšðøąßćßî
ðäĉïĆêĉêćöîē÷ïć÷õćÙøĆåēé÷ìĊęÙüćöñĉééĆÜÖúŠćüĕöŠĕéšđðŨîĂćßâćÖøøöìĊęđÖĉéÝćÖđÝêîćøšć÷×ĂÜñĎšÖøąìĞćñĉéǰ .BMBǰ
JOǰ TF ĀćÖĒêŠđðŨîÖćøúąđöĉéêŠĂĀîšćìĊęĂĆîéĊ×ĂÜóúđöČĂÜĀøČĂĔîÙüćöñĉéìĊęöĊúĆÖþèą×ĆéêŠĂÙüćöÿÜïđøĊ÷ïøšĂ÷×ĂÜ
ÿĆÜÙöǰ .BMBǰ 1SPIJCJUa ǰ àċęÜĒîüÙĉéÖćøÖĞćĀîéÙüćöñĉéĂćâćöćÙüïÙčöÖćøðäĉïĆêĉêćöîē÷ïć÷õćÙøĆåéĆÜÖúŠćü
ÿŠÜñúĔĀšðøąđìýĕì÷öĊÖćøĂĂÖÖãĀöć÷ĒúąïìïĆÜÙĆïēé÷ēìþìćÜĂćâćÝĞćîüîöćÖ×ċĚîđøČęĂ÷ėǰĔîúĆÖþèąìĊęøĆåÝą
ÖĞćĀîéöćêøÖćøĀøČĂîē÷ïć÷ìćÜÿĆÜÙöĔéìĊęÝąĔßšïĆÜÙĆïÖĆïðøąßćßîĒúšüÖĘöĆÖÝąĂĂÖóøąøćßïĆââĆêĉìĊęöĊēìþìćÜ
ĂćâćÖĞćĀîéÙüćöñĉéìćÜĂćâćåćîĕöŠðäĉïĆêĉêćöîē÷ïć÷×ĂÜøĆåÙüïÙĎŠÖĆîĕðéšü÷ǰàċęÜĒîüÙĉéÖćøÖĞćĀîéÙüćöñĉé
ìćÜĂćâćđóČęĂïĆÜÙĆïÖćøðäĉïĆêĉêćöîē÷ïć÷đðŨîÿćđĀêčÿĞćÙĆâìĊęìĞćĔĀšđÖĉéõćüąìĊęÖãĀöć÷đ÷ĂąĒêŠïĆÜÙĆïĕöŠĕéšñú
đîČę Ă ÜÝćÖÖãĀöć÷öĊ ÝĞ ć îüîöćÖđÖĉ î ÖüŠ ć ÖĞ ć úĆ Ü đÝš ć Āîš ć ìĊę Ý ąĕúŠ êĉ é êćöïĆ Ü ÙĆ ï Ĕßš Ö ãĀöć÷ìĊę öĊ ìč Ö ÞïĆ ï ĕéš Ă ÷Š ć Ü
ÙøĂïÙúčöĒúąöĊðøąÿĉìíĉõćóǰðøąÖĂïÖĆïúĆÖþèąÙüćöñĉéĔîúĆÖþèąéĆÜÖúŠćüöĆÖÝąöĊïìúÜēìþìĊęĕöŠøčîĒøÜĕöŠ
ÿćöćøë×Šö×ĎŠ÷Ćï÷ĆĚÜñĎšÖøąìĞćñĉéĔîìćÜðäĉïĆêĉĂ÷ŠćÜĕéšñúǰàċęÜĔîÙüćöñĉéĀúć÷ðøąđõìîĆĚî îŠćÝąÿćöćøëđðúĊę÷ î
ĒîüÙüćöÙĉéĕðĔßšöćêøÖćøìćÜđúČĂÖĂČęîėǰĒìîÖćøïĆÜÙĆïĔßšÖãĀöć÷ĕéšǰ
ǰ
ÙéĊøĆïøćßÖćøìĀćøëČĂđðŨîêĆüĂ÷ŠćÜ×ĂÜÖćøÖĞćĀîéēìþìćÜĂćâćđóČęĂĔßšïĆÜÙĆïÖćøðäĉïĆêĉêćöîē÷ïć÷×ĂÜ
øĆåǰàċęÜĔîÙüćöđðŨîÝøĉÜĒúšüÖøèĊñĎšúąđöĉéĕöŠĕðøć÷ÜćîêĆüđóČęĂđ×šćøĆïêøüÝđøĊ÷ÖđóČęĂøćßÖćøìĀćøîĆĚî ĀćÖøĆåĔßš
ĒîüÙĉéĔĀöŠĔîÖćøêøüÝđøĊ÷ÖïčÙÙúđ×šćøĆïøćßÖćøìĀćøĀøČĂöĊöćêøÖćøĔîÖćøÙüïÙčöðŜĂÜÖĆîĂČęîìĊęđĀöćąÿöÖĘ
ĂćÝÝąĕöŠÝĞćđðŨîêšĂÜïĆÜÙĆïĔßšÖãĀöć÷éĞćđîĉîÙéĊĒÖŠñĎšÖøąìĞćñĉéĒêŠðøąÖćøĔéǰĔîÿŠüî×ĂÜÖćøÙüïÙčöðŜĂÜÖĆîÖĘĂćÝ
ÿćöćøëĔßšöćêøÖćøìćÜðÖÙøĂÜĂČęîÖĆïñĎšĕöŠĕðøć÷ÜćîêĆüđ×šćøĆïÖćøêøüÝđøĊ÷ÖêćöÖĞćĀîéǰđßŠîǰÖćøøąÜĆïĕöŠĔĀš
đ×šćëċÜÿüĆÿéĉÖćøõćÙøĆåêŠćÜėǰÝîÖüŠćÝąđ×šćøĆïÖćøêøüÝđøĊ÷ÖĀøČĂøć÷ÜćîêĆüǰĀøČĂÖćøêøüÝÿĂïÿëćîõćóÖćøÝšćÜ
Üćî×ĂÜñĎšĕöŠĕðøć÷ÜćîêĆüĒúąĒÝšÜîć÷ÝšćÜÿŠÜêĆüúĎÖÝšćÜđ×šćøĆïÖćøêøüÝđøĊ÷ÖǰǰđðŨîêšîǰàċęÜîŠćÝąßŠü÷ĔĀšöĊÖćøøć÷Üćî
êĆüêćöĀöć÷đøĊ÷ÖđÖèæŤìĀćøìĊęöĊðøąÿĉìíĉõćóöćÖÖüŠćÖćøĕúŠêĉéêćöÝĆïÖčöñĎšÖøąìĞćñĉéĒúą÷ĆÜßŠü÷úéõćøąĔîÖćø
îĞćêĆüñĎšÖøąìĞćñĉéđ×šćÿĎŠÖøąïüîÖćø÷čêĉíøøöēé÷ĕöŠÝĞćđðŨîĕéšĂĊÖöćÖîĂÖÝćÖîĊĚ÷ÖêĆüĂ÷ŠćÜĔîðøąđìýìĊęđÝøĉâĒúšü
Āúć÷ðøąđìýǰ đßŠîǰÿĀøĆåĂđöøĉÖćǰĒÙîćéćǰðøąđìýÿŠüîĔĀâŠĔî÷čēøðǰÝĊîǰâĊęðčśîǰđðŨîêšî ǰĔßšøąïïÖćøÙĆéđúČĂÖ
ïčÙÙúđ×šćøĆïøćßÖćøìĀćøēé÷ÿöĆÙøĔÝēé÷ĂćÝöĊÖćøĔĀšÿüĆÿéĉÖćøóĉđýþđðŨîöćêøÖćøÝĎÜĔÝĔĀšÙîđ×šćøĆïøćßÖćø
ìĀćøĀøČĂöĊÖćøÿøšćÜõćóúĆÖþèŤìĊęéĊĒÖŠïčÙÙúìĊęđÿĊ÷ÿúąđ×šćđðŨîìĀćøàċęÜîĂÖÝćÖÝąìĞćĔĀšĕéšñĎšÿöĆÙøđ×šćøĆïøćßÖćø
ìĀćøđÖĉîÝĞćîüîìĊęêšĂÜÖćøĒúšü÷ĆÜÝąĕéšïčÙÙúìĊęöĊÙüćöêĆĚÜĔÝÝøĉÜđ×šćđðŨîìĀćøĂĊÖéšü÷ǰđöČęĂóĉÝćøèćÝćÖÿõćóÖćøèŤ
×ĂÜðøąđìýĕì÷ĔîðŦÝÝčïĆîóïüŠćĔîĀúć÷đ×êóČĚîìĊęöĊñĎšÿöĆÙøĔÝđ×šćđðŨîìĀćøđÖĉîÖüŠćÝĞćîüîìĊęêšĂÜÖćøøĆï×ċĚîïĆâßĊàċęÜ
ĒÿéÜëċÜÙüćöđðŨîĕðĕéšìĊęÝąĔßšøąïïÿöĆÙøĔÝĒìîøąïïÖćøđÖèæŤìĀćøǰĀøČĂĂćÝöĊÙüćöÝĞćđðŨîêšĂÜĔßšÖĞćúĆÜìĀćø
ìĊęöćÝćÖøąïïđÖèæŤĔîÝĞćîüîđóĊ÷ÜđúĘÖîšĂ÷đìŠćîĆĚîǰǰ
ǰ
ÙéĊÙîđ×šćđöČĂÜĒúąÖćøìĞćÜćî×ĂÜÙîêŠćÜéšćüÖĘđðŨîĂĊÖðøąđõìÙéĊìĊęĒÿéÜĔĀšëċÜ×šĂÝĞćÖĆé×ĂÜÖćøĔßšēìþ
ìćÜĂćâćđðŨ î đÙøČę Ă ÜöČ Ă ĔîÖćøïĆ Ü ÙĆ ï ðøąßćßîĔĀš ð äĉ ïĆ êĉ ê ćöîē÷ïć÷õćÙøĆ å ǰÖøèĊ Ù üćöñĉ é êćöÖãĀöć÷ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ
Ùîđ×šćđöČĂÜĔîðøąđìýĕì÷ÿŠüîĔĀâŠĒúšüÝąđÖĊę÷ü×šĂÜÖĆïðŦâĀćĒøÜÜćîêŠćÜéšćüĀúïĀîĊđ×šćđöČĂÜàċęÜĔîßŠüÜĀúć÷ðŘìĊę
ñŠćîöćđðŨîìĊęìøćïÖĆîéĊÖüŠćÖćøéĞćđîĉîÙüïÙčöðŜĂÜÖĆîÙîêŠćÜéšćüĀúïĀîĊđ×šćđöČĂÜĕöŠðøąÿïñúÿĞćđøĘÝǰàċęÜĒîüÙĉé
87
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-20ÖćøÙüïÙčöÙîêŠćÜéšćüĔîðøąđìýĕì÷ÝąöčŠÜđîšîĕðìĊęÖćøðøćïðøćöÝĆïÖčöìĊęêĆüĒøÜÜćîêŠćÜéšćüĀøČĂÖúčŠöïčÙÙú
×ïüîÖćøìĊęîĞćóćĒøÜÜćîêŠćÜéšćüđ×šćðøąđìýēé÷ñĉéÖãĀöć÷ǰàċęÜĒêÖêŠćÜÖĆïêŠćÜðøąđìýìĊęÝąöčŠÜđîšîÖćøüćÜøąïï
ÖćøìĞćÜćî×ĂÜÙîêŠćÜéšćüĔĀšëĎÖêšĂÜÖãĀöć÷ǰēé÷đîšîÖćøĔßšöćêøÖćøìćÜîē÷ïć÷øąĀüŠćÜðøąđìýĔîÖćøÖĞćĀîé
ÙčèÿöïĆêĉóČĚîåćî×ĂÜïčÙÙúìĊęÝąĕéšøĆïĂîčâćêđéĉîìćÜđ×šćðøąđìýǰ WJTBǰDPOUSPM ǰĀøČĂÖćøÖĞćĀîéÝĞćîüîēÙüêć
đóČęĂÙüïÙčöÝĞćîüîÙîêŠćÜéšćüĕöŠĔĀšöĊÝĞćîüîÿĎÜöćÖđÖĉîĕðǰĀøČĂđîšîìĊęü ćÜøąïïÙüïÙčöĒúąÖĞćĀîéöćêøåćî
éĞćđîĉîÖćøĔîđøČęĂÜÖćøìĞćÜćî×ĂÜÙîêŠćÜéšćüēé÷đîšîÖćøÙüïÙčöĕðìĊęÖćøðøąÖĂïíčøÖĉÝ×ĂÜîć÷ÝšćÜÝîìĞćĔĀš
ĒøÜÜćîêŠćÜéšćüñĉéÖãĀöć÷ĕöŠđðŨîìĊęêšĂÜÖćøđöČęĂóĉÝ ćøèćÝćÖðŦâĀćĒøÜÜćîêŠćÜéšćüĀúïĀîĊđ×šćðøąđìýĔî
ðøąđìýĕì÷öĊÿćđĀêčóČĚîåćîöćÝćÖÖćøđÝøĉâđêĉïēêìćÜđýøþåÖĉÝĔîðøąđìýĕì÷ìĊęéĊÖüŠćðøąđìýđóČęĂîïšćîĒúą
ðŦâĀćÖćø×ćéĒÙúîĒøÜÜćîõć÷ĔîðøąđìýǰàċęÜÝćÖÿëĉêĉÖćøðøćïðøćöÝĆïÖčöìĊęñŠćîöćĒÿéÜĔĀšđĀĘîüŠćÖćøÝĆïÖčö
éĞćđîĉîÙéĊöĊđóĊ÷ÜÝĞćîüîđúĘÖîšĂ÷đöČęĂđìĊ÷ïÖĆïÝĞćîüîĒøÜÜćîêŠćÜéšćüìĊęđ×šćÿĎŠøąïïìĆĚÜĀöéǰĀøČĂĂćÝÖúŠćüĕéšüŠćÖćø
ðøćïðøćöÝĆï ÖčöĒìïÝąĕöŠÿŠÜ ñúêŠĂÖćøðŜĂÜðøćö×Šö×ĎŠ÷Ćï÷ĆĚÜÖćøÖøąìĞćñĉéǰîĂÖÝćÖîĊĚðŦâĀćÖćø×ćéĒÙúî
ĒøÜÜćîĔîðøąđìý÷ĆÜđðŨî×šĂÝĞćÖĆéìĊęìĞćĔĀšõćÙøĆåĕöŠÿćöćøëéĞćđîĉîöćêøÖćøđéĘé×ćéÖĆïÖúčŠöñĎšðøąÖĂïÖćøēé÷đðŨî
ìĊęìøćïéĊüŠćĒøÜÜćîêŠćÜéšćüöĊÙüćöÝĞćđðŨîêŠĂøąïïđýøþåÖĉÝ×ĂÜðøąđìýđîČęĂÜÝćÖĒøÜÜćîõć÷ĔîðøąđìýöĊĕöŠ
đóĊ÷ÜóĂǰĔî×èąìĊęõćÙøĆå÷ĆÜĕöŠÿćöćøëüćÜøąïïïøĉĀćøÝĆéÖćøĒøÜÜćîêŠćÜéšćüĔĀšÿćöćøëÿŠÜĒøÜÜćîêŠćÜéšćüëĎÖ
ÖãĀöć÷đ×šćÿĎŠøąïïĕéšĂ÷ŠćÜđóĊ÷ÜóĂÝċÜđðŨî×šĂĂšćÜ×ĂÜñĎšðøąÖĂïÖćøëċÜÙüćöÝĞćđðŨîĔîÖćøĔßšĒøÜÜćîêŠćÜéšćüñĉé
ÖãĀöć÷ǰðøąÖĂïÖĆïÙŠćÝšćÜĒøÜÜćîêŠćÜéšćüēé÷ìĆęüĕðöĆÖÝąöĊøćÙćëĎÖÖüŠćĒøÜÜćîĕì÷ìĞćĔĀšñĎšðøąÖĂïÖćøìĊęĔßš
ĒøÜÜćîêŠćÜéšćüÿćöćøëúéÙŠćĔßšÝŠć÷ĕéšÝĞćîüîöćÖǰĔî×èąìĊęēìþðøĆïêćöÖãĀöć÷đðŨîÝĞćîüîđÜĉîđóĊ÷ÜđúĘÖîšĂ÷
đöČęĂđìĊ÷ïÖĆïñúðøąē÷ßîŤìćÜíčøÖĉÝàċęÜĕéšÝćÖÖćøĀúĊÖđúĊę÷ÜĔßšĒøÜÜćîêŠćÜéšćüñĉéÖãĀöć÷éĆÜîĆĚîÖćøÙüïÙčöÙîêŠćÜ
éšćüìĊęĕéšñúÝċÜÙüøđîšîìĊęÖćøüćÜøąïïĒúąöćêøåćîĔîđøČęĂÜÖćøìĞćÜćî×ĂÜÙîêŠćÜéšćüĔĀšëĎÖêšĂÜêćöÖãĀöć÷ǰĒúą
ĔßšöćêøÖćøÙüïÙč öĒúąÝĞćÖĆéÝĞćîüîÙîêŠćÜéšćüĒìîÖćøïĆÜÙĆïēìþìćÜÖãĀöć÷ǰđßŠîǰÖćøÖĞćĀîéÙčèÿöïĆêĉ
óČĚîåćî×ĂÜïčÙÙúìĊęÝąĕéšøĆïĂîčâćêđéĉîìćÜđ×šćðøąđìýǰ WJTBǰDPOUSPM ÖćøĔĀšÙüćößŠü÷đĀúČĂóĆçîćđýøþåÖĉÝ×ĂÜ
ðøąđìýêšîìćÜǰĀøČĂÖćøĔßšîē÷ïć÷êŠćÜðøąđìýĔîÖćøĒìøÖĒàÜÖééĆîðøąđìýêšîìćÜđóČęĂĔĀšÙüćöøŠüööČĂĔîÖćø
ðŜĂÜÖĆîÙîêŠćÜéšćüǰøüöëċÜÖćøĔßšöćêøÖćøìćÜðÖÙøĂÜÖĆïñĎšðøąÖĂïÖćøĔîÖøèĊöĊÖćøòśćòŚîĔĀšöĊñúêŠĂíčøÖĉÝĒìî
ÖćøĔßšēìþðøĆïàċęÜđðŨîÝĞćîüîđÜĉîđúĘÖîšĂ÷ĕöŠöĊñúêŠĂíčøÖĉÝĀøČĂìĞćĔĀšñĎšðøąÖĂïÖćøđÖøÜÖúĆüǰ
ǰ
ĔîÙüćöñĉéïćÜðøąđõìîĆĚîĔîĀúć÷ðøąđìýÖúĆïĔßšĒîüÙĉéđðúĊę÷îĂćßâćÖøøöĔêšéĉîĔĀšëĎÖÖãĀöć÷ǰĀøČĂ
úéìĂîÙüćöđðŨîĂćßâćÖøøöǰ %FDSJNJOBMJ[BUJPO ǰ ĔîÙüćöñĉéïćÜðøąđõììĊęöĊúĆÖþèąĕöŠøšć÷ĒøÜĀøČĂēé÷
íøøößćêĉ×ĂÜĂćßâćÖøøöîĆĚî öĆÖÝąĕöŠÿ ćöćøëĔßšÖćøðøćïðøćöÝĆïÖčöïĆÜÙĆï ĔßšÖãĀöć÷ĔîÖćøÙüïÙčöÖćøǰǰ
ÖøąìĞćñĉéĔĀšĕéšñúǰàċęÜÖćøðøĆïđðúĊę÷îĂćßâćÖøøöïćÜðøąđõìĔĀšëĎÖÖãĀöć÷îĆĚîÝąßŠü÷ĔĀšÿćöćøëüćÜøąïïÖćø
ðŜĂÜÖĆîÙüïÙčöĕéšĂ÷ŠćÜöĊðøąÿĉìíĉõćóöćÖ×ċĚîǰēé÷ĀćÖóĉÝćøèćÝćÖÿëćîõćóÙéĊìĊę×ċĚîÿĎŠÖćøóĉÝćøèć×ĂÜýćúĔî
ðøąđìýĕì÷ĂćÝöĊÙüćöñĉéĀúć÷ðøąđõììĊęöĊÙéĊ×ċĚîÿĎŠýćúÝĞćîüîöćÖìĊęĂćÝÿćöćøëðøĆï đðúĊę÷îĕðĔßšî ē÷ïć÷
úéìĂîÙüćöđðŨîĂćßâćÖøøöǰ %FDSJNJOBMJ[BUJPO ǰ ĒìîÖćøđîšî ìĊęÖćøðøćïðøćöÝĆï Öčöǰ÷ÖêĆüĂ÷ŠćÜđßŠîǰ
ÙüćöñĉéđÖĊę÷üÖĆïÖćøóîĆîǰēÿđõèĊǰĒêŠĂ÷ŠćÜĕøÖĘéĊĔîÖćøìĞćĔĀšÙüćöñĉéđĀúŠćîĊĚđðŨîđøČęĂÜëĎÖÖãĀöć÷ÙüøÝąêšĂÜöĊüćÜ
øąïïÖćøÙüïÙčöðŜĂÜÖĆîìĊęéĊđóČęĂÙüïÙčöĒúąÝĞćÖĆéÝĞćîüîĕöŠĔĀšÙîđ×šćöćđúŠîÖćøóîĆîĀøČĂÖúć÷öćđðŨîēÿđõèĊĕéš
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-21ēé÷ÜŠć÷ǰĀøČĂÙüćöñĉéđÖĊę÷üÖĆïÖćøĔßšđßĘÙìĊęðøąđìýìĊęđÝøĉâĒúšüÿŠüîĔĀâŠĕöŠĕéšđðŨîÙüćöñĉéìćÜĂćâćǰĀćÖĒêŠĔî
ðøąđìýđĀúŠćîĆĚîöĊøąïïíîćÙćøĒúąøąïï×šĂöĎúĀîĊĚìĊęéĊìĊęßŠü÷ÙüïÙčöÖćøĔßšÝŠć÷đÜĉîđÖĉîïĆâßĊìĊęöĊðøąÿĉìíĉõćóĂ÷ĎŠ
ĒúšüÝċÜĕöŠÝĞćđðŨîêšĂÜïĆÜÙĆïĔĀšÙüćöñĉéĔîÖćøĔßšđßĘÙđðŨîÙüćöñĉéìćÜĂćâćǰøüöëċÜĔîÙüćöñĉéïćÜðøąđõììĊęöĊ
ñúðøąē÷ßîŤÝćÖÖćøúĆÖúĂïÙšćÿĉęÜñĉéÖãĀöć÷ǰàċęÜÖćøðøćïðøćöÝĆïÖčöéĞćđîĉîÙéĊđóĊ÷ÜĂ÷ŠćÜđéĊ÷üöĆÖÝąĕöŠÿćöćøë
×Šö×ĎŠ÷Ćï÷ĆĚÜÖćøÖøąìĞćñĉéĂ÷ŠćÜĕéšñúđîČęĂÜÝćÖñúðøąē÷ßîŤÝćÖíčøÖĉÝñĉéÖãĀöć÷öćÖÖÖüŠćēìþìćÜĂćâćìĊęĕéšøĆï
öćÖǰđßŠîǰÙüćöñĉéđÖĊę÷üÖĆïìøĆó÷ćÖøĒúąÿĉęÜĒüéúšĂöÖĘĂćÝóĉÝćøèćðøĆïĔĀšöĊÖćøñúĉêóĆîíŤóČßĒúąÿĆêüŤðśćïćÜĂ÷ŠćÜ
ĕéšēé÷ëĎÖÖãĀöć÷ǰēé÷üćÜøąïïÖćøðŜĂÜÖĆîÙüïÙčöĒúąüĉíĊÖćøßéđß÷ĔĀšÖĆïÿĉęÜĒüéúšĂöĒìîĕéšǰ
2ǰóĉÝćøèćëċÜöćêøÖćøúé×ĆĚîêĂîĒúąøą÷ąđüúćÖćøéĞćđîĉîÙéĊĒúąöćêøÖćøĒìîÖćøôŜĂÜÙéĊöćĔßšÙüïÙĎŠÖĆï
îē÷ïć÷úéðøĉöćèÙéĊÿĎŠýćú
ÝćÖ×šĂöĎúÙéĊìĊę×ċĚîÿĎŠÖćøóĉÝćøèć×ĂÜýćúóïüŠćĔîÙüćöñĉé÷ćđÿóêĉéĔĀšēìþĒúąÙüćöñĉéđÖĊę÷üÖĆïøë÷îêŤǰ
ÝøćÝøǰĒúą×îÿŠÜǰđðŨîÿĂÜÖúčŠöÙéĊìĊęöĊÙéĊ×ċĚîÿĎŠÖćøóĉÝćøèćÙéĊ×ĂÜýćúöćÖìĊęÿčéĂ÷ŠćÜêŠĂđîČęĂÜǰéĆÜîĆĚîÖćøóĉÝćøèć
đóĉęöðøąÿĉìíĉõćó×ĂÜÖøąïüîÖćø÷čêĉíøøöÝċÜÙüøĔĀšÙüćöÿîĔÝÖĆïÖćøéĞćđîĉîÙéĊĒúąÖøąïüîÖćøóĉÝćøèćÙéĊ×ĂÜ
ÙéĊÿĂÜðøąđõìéĆÜÖúŠćüǰ
đðŨîìĊęîŠćÿĆÜđÖêüŠćĔîÖúčŠöåćîÙüćöñĉéđÖĊę÷üÖĆï÷ćđÿóêĉéĒúąÙüćöñĉéđÖĊę÷üÖĆïøë÷îêŤǰÝøćÝøǰĒúą×îÿŠÜ
éĆÜÖúŠćüēé÷ÿŠüîĔĀâŠĒúšüöĆÖÝąđðŨîÖćøéĞćđîĉîÙéĊÖĆïúĆÖþèąÙüćöñĉéìĊęàĚĞćėǰĒïïđéĉöǰđßŠîǰÖøèĊñĎšÙšć÷ćđÿóêĉéĀøČĂ
ñĎšđÿó÷ćđÿóêĉéìĊęöĊúĆÖþèąđðŨî ñĎšđÿóđøČĚĂøĆÜìĊęĕöŠñŠćîÖćøïĞćïĆéǰÖøèĊđöćĒúšü ×Ćï ǰĒ×ŠÜøëĔîìćÜǰĀøČĂÙüćöñĉé
đÖĊę÷üÖĆïĔïĂîčâćê×Ćï×Ċęøë÷îêŤĀøČĂøë×îÿŠÜǰàċęÜÖøèĊéĆÜÖúŠćüĀćÖĕöŠĔßŠÙüćöñĉéøšć÷ĒøÜÖĘöĆÖÝąöĊĒîüÙĞćóĉóćÖþć
đðŨîĕðĔîìćÜđéĊ÷üÖĆîÙČĂđðŨîúĆÖþèą×ĂÜÖćøúÜēìþÿëćîđïćìĊęĕöŠëċÜÖĆïúÜēìþÝĞćÙčÖǰĔîúĆÖþèąÙüćöñĉéđßŠîîĊĚĔî
ïćÜðøąđìý÷ÖêĆüĂ÷ŠćÜĀúć÷öúøĆåĔîÿĀøĆåĂđöøĉÖćÖĘîĉ÷öĔßšöćêøÖćøĒìîÖćøôŜĂÜÙéĊöć÷čêĉÙéĊêĆĚÜĒêŠßĆĚîóîĆÖÜćî
ĂĆ÷ÖćøÖĆïÖúčŠöðøąđõìÙüćöñĉéìĊęöĊÙéĊ×ċĚîÿĎŠýćúÝĞćîüîöćÖĒúąýćúöĆÖÝąÖĞćĀîéēìþĔîúĆÖþèąàĚĞćĒïïđéĉöǰđßŠîǰ
đÿó÷ćđÿóêĉéǰđöćĒúšü×ĆïǰÖćøÖøąìĞćñĉé×ĂÜÖúčŠöĒÖĘÜÙŤđ÷ćüßîǰÖćøìąđúćąüĉüćìǰđðŨîêšîǰēé÷ĂîčâćêĔĀšóîĆÖÜćî
ĂĆ÷ÖćøîĞćÙéĊđ×šćÿĎŠÖøąïüîÖćøúÜēìþēé÷öćêøÖćøúÜēìþøąéĆïÖúćÜēé÷êøÜēé÷ĕöŠêšĂÜîĞćÙéĊ×ċĚîÿĎŠýćúǰàċęÜĔî
ðøąđìýĕì÷ÖĘîŠćìĊęÝąÿćöćøëîĞćĒîüÙĉééĆÜÖúŠćüöćĔßšÙüïÙĎŠÖĆïöćêøÖćøúÜēìþøąéĆïÖúćÜĔîÖćøïĆÜÙĆïēìþÖĆï
ñĎšÖøąìĞćñĉéìĊęøĆïÿćøõćóǰđßŠîǰÖøèĊđöćĒúšü×ĆïàċęÜöĆÖÝąöĊĒîüÙĞćóĉóćÖþćúÜēìþĔĀšìĞćÜćîïøĉÖćøÿĆÜÙöÙüïÙĎŠÖĆï
ÖćøÙčöðøąóùêĉǰĀøČĂÖøèĊĒ×ŠÜøëĔîìćÜàċęÜĂćÝÿćöćøëĔßšÖćøÙčöðøąóùêĉđéĘé×ćéǰ *OUFOTJWFǰ 1SPCBUJPO ǰ ĀøČĂ
ÖćøòřÖĒïïÙŠć÷ìĀćøǰ #PPUǰ $BNQ ǰ àċęÜêćöðÖêĉĒúšüýćúÖĘöĆÖÝąÖĞćĀîéēìþÙčöðøąóùêĉĔĀšÖøöÙčöðøąóùêĉøĆï
êĆüĕðéĞćđîĉîÖćøĂ÷ĎŠĒúšüǰàċęÜĀćÖöĊÖćøÖĞćĀîéĀúĆÖđÖèæŤĒúąĂîčâćêĔĀšöĊÖćøîĞćêĆüñĎšÖøąìĞćñĉéĕðđ×šćÿĎŠöćêøÖćø
ÖćøúÜēìþøąéĆïÖúćÜĕéšēé÷êøÜÖĘîŠćÝąđðŨîÖćøúé×ĆĚîêĂîĒúąúéðøĉöćèÙéĊ×ċĚîÿĎŠýćúĕéšÝĞćîüîöćÖǰ
øą÷ąđüúćÖćøéĞćđîĉîÙéĊ÷ćđÿóêĉéÖĘđðŨîðøąđéĘîìĊęîŠćÿîĔÝĔîÖøąïüîÖćø÷čêĉíøøöǰÝćÖÖćøøüïøüö×šĂöĎú
ÙéĊ÷ćđÿóêĉéóïüŠćÙéĊ÷ćđÿóêĉéĔĀšēìþîĂÖÝćÖÝąđðŨîÖúčŠöÙéĊìĊę×ċĚîÿĎŠÖćøóĉÝćøèćÙéĊ×ĂÜýćúöćÖìĊęÿčéĒúšü÷ĆÜđðŨî
ÙéĊìĊęĔßšøą÷ąđüúćĔîÖćøóĉÝćøèćöćÖìĊęÿčéðøąđõìĀîċęÜĂĊÖéšü÷ǰēé÷öĊ×šĂöĎúìĊęÿĂéÙúšĂÜÖĆîÝćÖÜćîüĉÝĆ÷đÖĊę÷üÖĆï
øą÷ąđüúćÖćøÙčö×ĆÜøąĀüŠćÜÖćøóĉÝćøèć 3ĒúąÖćøÿĞćøüÝøą÷ąđüúćÖćøéĞćđîĉîÙéĊĂćâć×ĂÜðøąđìýĕì÷ 4ǰðøćÖä
3

đóúĉîĔÝǰĒêšđÖþöǰĒúąÙèą ǰøą÷ąđüúćĔîÖćøëĎÖÙčö×ĆÜ×ĂÜñĎšêšĂÜ×ĆÜøąĀüŠćÜÖćøóĉÝćøèćÙéĊ ǰøć÷ÜćîüĉÝĆ÷ ǰÖøöøćßìĆèæŤ ǰǰ
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-22×šĂÿøčðêøÜÖĆîüŠćÙéĊ÷ćđÿóêĉéĔĀšēìþđðŨîÙéĊìĊęöĊøą÷ąđüúćÖćøóĉÝćøèćÙéĊ÷ćüîćîöćÖìĆĚÜìĊęđðŨîÙéĊìĊęĕöŠöĊÙüćö
÷čŠÜ÷ćÖàĆïàšĂîǰǰēé÷ÖćøýċÖþćüĉÝĆ÷øą÷ąđüúćÖćøÙčö×ĆÜñĎšêšĂÜ×ĆÜøąĀüŠćÜÖćøóĉÝćøèćÙéĊđöČęĂðŘǰóýǰóïüŠćÙéĊ
÷ćđÿóêĉéĔĀšēìþđðŨîÖúčŠöðøąđõìÙéĊìĊęöĊøą÷ąđüúćÖćøÙčö×ĆÜøąĀüŠćÜÖćøóĉÝćøèćÙéĊöćÖìĊęÿčéÙČĂǰǰðŘǰǰđéČĂîǰǰ
üĆîǰ đðøĊ÷ïđìĊ÷ïÖĆïøą÷ąđüúćÖćøÙčö×ĆÜøąĀüŠćÜÖćøóĉÝćøèćđÞúĊę÷ǰǰðŘǰǰđéČĂî ǰĀøČĂñúÖćøÿĞćøüÝøą÷ąđüúćÖćø
óĉÝćøèćÙéĊĔîßĆĚîýćúđÞúĊę÷ĔîÖøèĊìĊęÝĞćđú÷ðäĉđÿíÿĎšÙéĊÖĘóïüŠćÙéĊ÷ćđÿóêĉéĔĀšēìþöĊøą÷ąđüúćÖćøóĉÝćøèćÙéĊĔî
ßĆĚîýćúđÞúĊę÷ǰǰüĆîǰđðŨîÖúčŠöÙéĊìĊęöĊøą÷ąđüúćÖćøóĉÝćøèćÙéĊđÞúĊę÷ĂĆîéĆïÿĂÜøĂÜÝćÖÙéĊóøćÖñĎšđ÷ćüŤĒúą
×Šö×ČîÖøąìĞćßĞćđøćǰ ǰüĆî ǰđìŠćîĆĚîǰēé÷öĊøą÷ąđüúćÖćøóĉÝćøèćÙéĊîćîÖüŠćÙéĊÛŠćñĎšĂČęîǰ ǰüĆî ǰĀøČĂ
ÙéĊÙüćöñĉéđÖĊę÷üÖĆïìøĆó÷Ťǰ úĆÖìøĆó÷ŤĂĆêøćēìþĕöŠđÖĉîǰǰðŘǰǰüĆîǰĒúąúĆÖìøĆó÷ŤĂĆêøćēìþǰǰðŘǰ×ċĚîĕðǰǰ
üĆî ×šĂöĎúéĆÜÖúŠćüđðŨîìĊęîŠćÿîĔÝüŠćđöČęĂóĉÝćøèćÝćÖúĆÖþèą×ĂÜÙéĊàċęÜđðŨîÖćøÝĆïÖčöēé÷đÝšćĀîšćìĊę×ĂÜøĆåĒúąÿŠüî
ĔĀâŠÝĞćđú÷ÖĘöĆÖÝąëĎÖÙčö×ĆÜÝċÜîŠćÝąđðŨîÙéĊìĊęĕöŠöĊÙüćö÷čŠÜ÷ćÖàĆïàšĂîĒúąĕöŠöĊðŦâĀćĔîÖćøêĉéêćöó÷ćîǰĒêŠÖúĆïöĊ
øą÷ąđüúćÖćøóĉÝćøèćÙéĊîćîÖüŠćÙéĊÛŠćñĎšĂČęîàċęÜîŠćöĊÙüćö÷čŠÜ÷ćÖöćÖÖüŠćǰàċęÜîŠćÝąöĊÿćđĀêčöćÝćÖÙüćöó÷ć÷ćöǰ
ÿĎšÙéĊ×ĂÜÖúčŠöñĎšÙšć÷ćđÿóêĉéìĊęëĎÖÝĆïÖčöǰÙéĊÙšć÷ćđÿóêĉéĔĀšēìþđðŨîÙéĊøšć÷ĒøÜìĊęöĊñúÖøąìïêŠĂÿĆÜÙöàċęÜĔîìćÜ
ðäĉïĆêĉÝąĕöŠöĊÖćøîĞćöćêøÖćøđúĊę÷ÜēìþÝĞćÙčÖöćĔßšǰĂ÷ŠćÜĕøÖĘéĊĔîïćÜðøąđìýîĉ÷öĔßšÖúĕÖ×ĂÜóîĆÖÜćîĂĆ÷ÖćøĔî
ÖćøêŠĂøĂÜÙĞćøĆïÿćøõćóǰ 1MFBǰCBSHBJOJOH ǰöćĔßšĔîÖćøïøĉĀćøÙéĊđóČęĂúéðøĉöćèÙéĊÿĎŠýćúǰēé÷ðøąđìýéĆÜÖúŠćü
ÝąĔĀšĂĞćîćÝóîĆÖÜćîĂĆ÷ÖćøìĞćÖćøêŠĂøĂÜÖøąìĞćñĉéÖĆïñĎšÖøąìĞćñĉéĔĀšøĆïēìþîšĂ÷úÜĀćÖøĆïÿćøõćóǰĀøČĂĂćÝöĊ
ÖćøđóĉęöēìþĒïï×ĆĚîïĆîĕéĔîÖúčŠöñĎšÖøąìĞćñĉéàĚĞćàćÖǰñĎšÖøąìĞćñĉéđðŨîĂćßĊóǰĀøČĂöĊðøąüĆêĉÖćøêŠĂÿĎšÙéĊǰĔîÖøèĊìĊęÿĎš
ÙéĊĒúšü ýćúêĆéÿĉîüŠćöĊÙüćöñĉéǰēé÷öĊêĆü Ă÷ŠćÜÖćøĔĀšĂĆ÷ ÖćøöĊĂĞćîćÝêŠĂøĂÜÖćøøĆïÿćøõćóĔîĀúć÷öúøĆå Ĕî
ÿĀøĆåĂđöøĉÖćìĊęÿćöćøëúéðøĉöćèÙéĊÿĎŠýćúĒúąúéÙüćö÷čŠÜ÷ćÖĔîÖćøéĞćđîĉîÙéĊēé÷đÞóćąĔîÖúčŠöÙéĊ÷ćđÿóêĉéĔĀš
ēìþĕéšÝøĉÜĂ÷ŠćÜđðŨîøĎðíøøößĆéđÝîǰ
úĆÖþèą×ĂÜøĎðĒïïÙéĊ÷ćđÿóêĉéĒúąÙéĊÝøćÝøìĊęđðŨîÿĆéÿŠüîĔĀâŠĔîÙéĊìĊęđ×šćÿĎŠÖøąïüîÖćø÷čêĉíøøöîĆĚî
đðŨîúĆÖþèąìĊęđÖĉé×ċĚîĔîĀúć÷ðøąđìýǰǰĔîïćÜðøąđìýÖĘöĊĒîüÙĉéĔîÖćøÝĆéêĆĚÜÖúčŠöÜćîóĉđýþđóČęĂĔßšéĞćđîĉîÖćøìćÜ
ÙéĊÖĆïÖúčŠöðøąđõìÙüćöñĉéïćÜðøąđõìđðŨîÖćøđÞóćąǰ÷ÖêĆüĂ÷ŠćÜđßŠîĔîðøąđìýÿĀøĆåĂđöøĉÖćĔîßŠüÜìĊęöĊîē÷ïć÷
ÿÜÙøćö÷ćđÿóêĉéìĊęđîšîÖćøðøćïðøćöÝĆïÖčöÖćøúĆÖúĂïÝĞćĀîŠć÷ēÙđÙîĔîßŠüÜðŘǰǰ ÙøĉÿêŤýĆÖøćßǰ- ǰ
àċęÜìĞćĔĀšöĊÙéĊ ÷ ćđÿóêĉéđóĉęöÿĎÜ×ċĚî öćÖÖĘóïüŠćĀîŠ ü ÷ÜćîĔîÖøąïüîÖćø÷čêĉí øøöÿŠü îĔĀâŠÖĘöĊÖćøÝĆéêĆĚÜòść÷ìĊę
éĞćđîĉîÖćøđÖĊę÷üÖĆïÙéĊ÷ćđÿóêĉéđðŨîÖćøđÞóćąàċęÜöĊÿŠüîßŠü÷ĔîđøČęĂÜ×ĂÜÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøÙéĊǰðøąđöĉîÿëćîąÙĆé
ÖøĂÜñĎšÖøąìĞćñĉéǰĒúąÖćøÝĆéÖćøêĉéêćöó÷ćîĔĀšÖćøéĞćđîĉîÙéĊ÷ćđÿóêĉéđðŨîĕðēé÷ÿąéüÖøüéđøĘüöćÖ×ċĚîǰǰĀøČĂ
ĔîÿĀøĆåĂđöøĉÖćĒúąĂĆÜÖùþìĊęöĊøąïïÖćøéĞćđîĉîÙéĊđÖĊę÷üÖĆïÙéĊÝøćÝøđðŨîÖćøđÞóćąđóČęĂìĞćĀîšćìĊęêĉéêćöñĎšòśćòŚî
ÖãĀöć÷ĒúąÖćøéĞćđîĉîÙéĊĔĀšöĊÙüćöøüéđøĘüöćÖ×ċĚîǰ
ǰöćêøÖćøĕÖúŠđÖúĊę÷ÙéĊÖĆïÙéĊìĊęöĊöĎúÙüćöñĉéÿŠüîêĆü
ÝćÖ×šĂöĎúÿëćîÖćøèŤÖćøéĞćđîĉîÙéĊĔîÖøąïüîÖćø÷čêĉíøøöĕì÷×šćÜêšîĒÿéÜĔĀšđĀĘîüŠćöĊÙéĊÙüćöñĉéìćÜ
ĂćâćÝĞćîüîöćÖìĊęđÖĉé×ċĚîÝćÖöĎúÖøèĊóĉóćìĔîđøČęĂÜÿŠüîêĆüĕöŠüŠćÝąđðŨîÞšĂēÖÜǰ÷ĆÖ÷ĂÖìøĆó÷ŤǰðúĂöĒðúÜđĂÖÿćøǰ
ĒÝšÜÙüćöđìĘÝǰĄúĄǰĀøČĂÙéĊìĊęöĊöĎúĂćâćĒêŠñĎšđÿĊ÷Āć÷ÝĞćîüîöćÖĒÝšÜÙüćöÙéĊēé÷öĊđÝêîćđøĊ÷ÖøšĂÜÙŠćđÿĊ÷Āć÷
ßéđß÷ǰđßŠî ǰÙéĊó øćÖñĎš đ ÷ćüŤ Ē úąÙéĊ ×Šö ×Č î ÖøąìĞ ćßĞ ć đøćǰøüöĕðëċ Ü ÙéĊìĊę Ù üøÝąÿćöćøëĕÖúŠđ ÖúĊę ÷ đÝøÝćĒúą
4
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-23éĞćđîĉîÖćøđðøĊ÷ïđìĊ÷ïðøĆïĔîßĆĚîÿĂïÿüîĕéšǰđßŠîǰÙéĊúĀčēìþǰàċęÜđðŨîÙéĊìĊęöĊÿĆéÿŠüîÝĞćîüîöćÖĔîÖøąïüîÖćø
÷čêĉíøøöǰàċęÜÙéĊĔîúĆÖþèąéĆÜÖúŠćüîŠćìĊęÝąÿćöćøëîĞćöćêøÖćøĕÖúŠđÖúĊę÷öćĔßšĕéšǰǰēé÷ĔîÙüćöñĉéïćÜÖúčŠöîĆĚî
ÖãĀöć÷ĕöŠ ĕ éš ÖĞ ćĀîéĔĀšđ ðŨ î Ùüćöñĉ é ĂĆ î ÷ĂöÙüćöÝċ Ü öĊ ÙüćöÝĞ ć đðŨ î êš Ă ÜîĞ ć ÙéĊ ×ċĚ î ÿĎŠ ý ćúìĆĚÜ ìĊę ñĎš đ ÿĊ ÷ Āć÷Ēúąǰǰǰ
ñĎšÖøąìĞćñĉéÿćöćøëêÖúÜÖĆîĕéšǰàċęÜĀćÖöĊÖćøîĞćöćêøÖćøêŠĂøĂÜÙĞćøĆïÿćøõćóĀøČĂöćêøÖćøßąúĂôŜĂÜöćĔßšÙüïÙĎŠ
ÖĘîŠćÝąÿćöćøëúéÝĞćîüîÙéĊìĊęÿćöćøëĕÖúŠđÖúĊę÷ĕéšĕöŠĔĀšđ×šćÿĎŠÖćøóĉÝćøèćÙéĊ×ĂÜýćúēé÷ĕöŠÝĞćđðŨîǰǰ

ïìÿøčð

ǰ
øć÷ÜćîÿëĉêĉĔîüÜÝøÖøąïüîÖćø÷čêĉíøøöÞïĆïîĊĚđðŨîÖćøøüïøüö×šĂöĎúÙéĊìĊęđ×šćÿĎŠÖøąïüîÖćø÷čêĉíøøöđóČęĂ
ĒÿéÜÿëćîÖćøèŤÙéĊĒúąñĎšÖøąìĞćñĉéìĊęđ×šćÿĎŠÖćøéĞćđîĉîÙéĊĔîÖøąïüîÖćø÷čêĉíøøöêĆĚÜĒêŠßĆĚîêĞćøüÝǰóîĆÖÜćîĂĆ÷Öćøǰ
Ēúąýćúǰēé÷öĊÙüćöó÷ć÷ćöøüïøüö×šĂöĎúìĆĚÜĔîÿŠüî×ĂÜ×šĂöĎúĔîõćóøüöđóČęĂĒÿéÜðøĉöćèÙéĊđ×šć-ĂĂÖǰ inputPVUQVU ǰ ĔîÖøąïüîÖćø÷čêĉíøøöǰĒúąĔîÿŠüî×ĂÜ×šĂöĎúÙéĊìĊęĒ÷Öðøąđõìøć÷×šĂĀćēé÷ĔĀšöĊøć÷úąđĂĊ÷é×ĂÜÙéĊ
öćÖìĊęÿčéđìŠćìĊęøąïïÖćøÝĆéđÖĘï×šĂöĎúĔîðŦÝÝčïĆîÝąđĂČĚĂĂĞćîü÷ĕéšǰđóČęĂìøćïëċÜÿëćîÖćøèŤĒúąĒîüēîšöÙéĊìĊęđ×šćÿĎŠ
ÖøąïüîÖćø÷čêĉí øøöĔĀšđĀĘî õćó×ĂÜðøĉöćèÙéĊĒúąÙüćöñĉéðøąđõìêŠć ÜėǰìĊę Ý ąîĞć ĕðÖĞć Āîéîē÷ïć÷đóĉę ö
ðøąÿĉ ì íĉ õ ćóÖćøéĞ ć đîĉ î ÙéĊ Ă ćâćǰĒúąÖćøúé×ĆĚ î êĂîÖćøìĞ ć Üćî×ĂÜđÝš ć Āîš ć ìĊę Ĕ îĒêŠ ú ąĀîŠ ü ÷ÜćîĔĀš öĊ
ðøąÿĉìíĉõćóöćÖ÷ĉęÜ×ċĚîǰÝćÖÖćøøüïøüö×šĂöĎúðøĉöćèÙéĊìĊęđ×šćÿĎŠÖøąïüîÖćø÷čêĉíøøöóïüŠćÙéĊÿŠüîĔĀâŠìĊęđ×šćÿĎŠ
ÖøąïüîÖćø÷č êĉí øøöđðŨî Ùüćöñĉ é ĔîúĆ Öþèą×ĂÜÙéĊøĆ å đðŨ î ñĎš đ ÿĊ÷ Āć÷àċęÜ đÖĉé ÝćÖÖćøðøćïðøćöÝĆï Öč öÖćøǰǰǰǰ
ÖøąìĞćñĉé×ĂÜđÝšćĀîšćìĊęēé÷đÞóćąĂ÷ŠćÜ÷ĉęÜÙüćöñĉéđÖĊę÷üÖĆï÷ćđÿóêĉéĔĀšēìþĒúąÙüćöñĉéđÖĊę÷üÖĆïÖćøÝøćÝøǰ
øë÷îêŤǰĒúą×îÿŠÜǰîĂÖÝćÖîĊĚĔîøć÷ÜćîÞïĆïîĊĚ÷ĆÜĕéšîĞćđÿîĂ×šĂöĎúñúÖćøÿĞćøüÝøą÷ąđüúćÖćøéĞćđîĉîÙéĊĂćâćàċęÜ
ÙšîóïüŠćðŦâĀćÙüćöúŠćßšćĔîÖćøéĞćđîĉîÙéĊĂćâćđÖĉéÝćÖðŦâĀćÜćîđÖĉîõćøąǰ $BTFMPBE ǰĒúą×ĆĚîêĂîÖćøðäĉïĆêĉ
ìćÜÙéĊìĊęöĊÙüćö÷čŠÜ÷ćÖàĆï àšĂîǰÝćÖÖćøüĉđÙøćąĀŤð øąöüú×šĂöĎú ÿëćîÖćøèŤÙéĊìĊęđ×šćÿĎŠÖøąïüîÖćø÷čêĉí øøö
éĆÜÖúŠćüĕéšöĊÖćøđÿîĂĒîüìćÜĔîÖćøđóĉęöðøąÿĉìíĉõćóÖøąïüîÖćø÷čêĉíøøöĀúć÷ðøąÖćøéĆÜîĊĚǰ
ðøąÖćøĒøÖÖćøđóĉęöðøąÿĉìíĉõćóÜćîÿĂïÿüîđóČęĂúé×ĆĚîêĂîĒúąøą÷ąđüúćÖćøéĞćđîĉîÙéĊĂćâćēé÷ēé÷
öčŠÜđîšîĔîÖćøĒÖšĕ×đĂÖÿćøĒúą×ĆĚîêĂîìĊęĕöŠÝĞćđðŨîĔĀšÖøąßĆïøüéđøĘüöćÖ×ċĚîǰýċÖþćëċÜÙüćöđðŨîĕðĕéšĔîÖćøĒ÷Öÿć÷
ÜćîÿĂïÿüîĂĂÖÝćÖÖćøïĆÜÙĆïïĆâßć×ĂÜÿëćîĊêĞćøüÝÝĆéóîĆÖÜćîøćßÖćøĔîêĞćĒĀîŠÜîĉêĉÖøöćßŠü÷đĀúČĂÜćî
ÿĂïÿüîǰĔĀšóîĆÖÜćîĂĆ÷Öćøđ×šćöćöĊÿŠüîøŠüöĔîßĆĚîÿĂïÿüîêĆĚÜĒêŠêšîĒìîÖćøÿĆęÜÿĂïÿüîđóĉęöđêĉöĔîúĆÖþèąÜćî
íčøÖćøìćÜđĂÖÿćøǰĒúąñúĆÖéĆîÖãĀöć÷ĔĀšĂĞćîćÝĕÖúŠđÖúĊę÷ÙéĊĔîßĆĚîÿĂïÿüîĒúąóîĆÖÜćîĂĆ÷Öćøǰ
ðøąÖćøìĊęÿĂÜóĉÝćøèćĀćĒîüìćÜúéðøĉöćèÙéĊĔîÖúčŠöøĆåđðŨîñĎšđÿĊ÷Āć÷ìĊęĔßšïĆÜÙĆïĔĀšðøąßćßîðäĉïĆêĉ
êćöîē÷ïć÷õćÙøĆåēé÷ÖćøÖĞćĀîéîē÷ïć÷ĒÖšðŦâĀćõćÙøĆåìĊęöĊðøąÿĉìíĉõćóĒìîÖćøïĆÜÙĆïēìþìćÜĂćâćĒÖŠ
ñĎšòśćòŚîĔîúĆÖþèąìĊęÖãĀöć÷öĊÝĞćîüîöćÖĒêŠ×ćéÿõćóïĆÜÙĆï
ðøąÖćøìĊęÿ ćöóĉÝ ćøèćÖćøîĞćöćêøÖćøĒìîÖćøôŜĂÜÙéĊĂćâćĕöŠüŠćÝąđðŨî öćêøÖćøßąúĂôŜĂÜǰÖćø
êŠĂøĂÜÙĞćøĆïÿćøõćóǰ 1MFBǰ #BSHBJOJOH ǰ ĒúąöćêøÖćøÖćøúÜēìþøąéĆïÖúćÜǰöćðøĆïĔßšǰēé÷óĉÝćøèćÝćÖÖúčŠö
ÙéĊìĊęÙüćöđĀöćąÿöĔîÖćøîĞćöćêøÖćøöćĔßšĕöŠüŠćÝąđðŨîÖúčŠöÙéĊìĊęöĊĒîüÖćøúÜēìþÙŠĂî×šćÜđðŨîöćêøåćîêć÷êĆüǰ
ÖćøêŠĂøĂÜÙĞćøĆïÿćøõćóÙüïÙĎŠĕðÖĆïÖćøđóĉęöēìþđóČęĂúéÖćøÿĎšðøąüĉÜđüúćÖćøéĞćđîĉîÙéĊǰĒúąóĉÝćøèćëċÜöćêøÖćø
ĕÖúŠđÖúĊę÷ÙéĊìĊęöĎúÙüćöñĉéđÖĊę÷üÖĆïÖøèĊóĉóćìđøČęĂÜÿŠüîêĆüǰđðŨîêšî ǰ
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“รายงานสถานการณ์
ยาเสพติดต่อกระบวนการยุติธรรมไทย”
โดย ศูนย์พัฒนาข้อมูลกระบวนการยุติธรรม
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1

“รายงานสถานการณ์
ยาเสพติ
อกระบวนการยุ
øć÷ÜćîÿëćîÖćøèŤ
÷ćđÿóêĉด
éêŠต่ĂÖøąïüîÖćø÷č
êĉíøøöĕì÷ติธรรมไทย”
ย์พัฒĂนาข้
อมูลกระบวนการยุ
ติธรรม
ýĎโดย
î÷ŤóศูĆçนîć×š
öĎúÖøąïüîÖćø÷č
êĉíøøö

ðŦâĀć÷ćđÿóêĉéĔĀšēìþđðŨîðŦâĀćĂćßâćÖøøöÿĞćÙĆâìĊęÖĞćúĆÜìšćìšć÷ÖøąïüîÖćø÷čêĉíøøöĕì÷đðŨîĂ÷ŠćÜ÷ĉęÜ
ēé÷ðŦâĀć÷ćđÿóêĉéđðŨî õĆ÷øšć÷ĒøÜìĊęÿŠÜñúÖøąìïêŠĂÿĆÜÙöìĆĚÜĔîøąéĆï ÙøĂïÙøĆüĒúąßčößî àċęÜÖøąïüîÖćø
÷čêĉíøøöđðŨîÖúĕÖìĊęöĊïìïćìÿĞćÙĆâìĆĚÜĔîéšćîÖćøðŜĂÜÖĆîðøćïðøćöǰÖćøéĞćđîĉîÖćøìćÜÖãĀöć÷ǰÖćøßŠü÷đĀúČĂ
ïĞćïĆéôŚŪîôĎñĎšêĉé÷ćđÿóêĉé ĒúąÖćøóĆçîćóùêĉîĉÿĆ÷ìĆĚÜñĎšđÿóñĎšÙšćĕöŠĔĀšÖúĆïĕð×šĂÜđÖĊę÷üÖĆï÷ćđÿóêĉé îĂÖÝćÖîĊĚõĆ÷
÷ćđÿóêĉé÷ĆÜđðŨîĂćßâćÖøøöóĉđýþìĊęñĎšÖøąìĞćñĉéöĊÖćøóĆçîćøĎðĒïïüĉíĊÖćøÖøąìĞćñĉéÖĆîĂ÷ŠćÜêŠĂđîČęĂÜǰöĊÖćø
óĆç îćøąïïđÙøČĂ×Šć÷ĂÜÙŤÖøĂćßâćÖøøöìĆĚÜĔîøąéĆï ðøąđìýĒúąđðŨî ĂÜÙŤÖøĂćßâćÖøøö×šćößćêĉ ø ąĀüŠćÜ
ðøąđìý ìĞćĔĀšÖøąïüîÖćø÷čêĉíøøöĕì÷ÖĞćúĆÜđñßĉâĀîšćÖĆïÙüćö÷ćÖúĞćïćÖĔîÖćøðŜĂÜÖĆîðøćïðøćö÷ćđÿóêĉé
öćÖ×ċĚîđøČęĂ÷ėǰîĂÖÝćÖîĊĚ÷ĆÜöĊðŦâĀćðøĉöćèÙéĊđÖĊę÷üÖĆï÷ćđÿóêĉéĔîÖøąïüîÖćø÷čêĉíøøöìĊęÖĞćúĆÜđóĉęöÿĎÜ×ċĚîöćÖ
Ă÷ŠćÜøüéđøĘüàċęÜÿŠÜñúÖøąìïēé÷êøÜêŠĂðøąÿĉìíĉõćóÖøąïüîÖćø÷čêĉíøøö
ðŦâĀćñúÖøąìï×ĂÜ÷ćđÿóêĉéêŠĂ ÖøąïüîÖćø÷čêĉ í øøöÝċÜĕöŠĕéšÝĞ ćÖĆéĂ÷ĎŠìĊęï ìïćì×ĂÜÖøąïüîÖćø
÷čêĉí øøöĔîÖćøðŜĂ ÜÖĆî ðøćïðøćö÷ćđÿóêĉé ĔĀš ē ìþđìŠ ćîĆĚî ǰðŦ âĀćñúÖøąìïđßĉÜ úï×ĂÜðøĉ öćè÷ćđÿóêĉé ìĊę
đóĉęöÿĎÜ×ċĚîĂ÷ŠćÜøüéđøĘü÷ĆÜÖŠĂĔĀšđÖĉéõćøąÜćîĔîÖøąïüîÖćø÷čêĉíøøöìĊęđóĉęöÿĎÜ×ċĚîàċęÜ÷ĆÜÿŠÜñúÖøąìïēé÷êøÜêŠĂ
ðøąÿĉìíĉõćóÖøąïüîÖćø÷čêĉíøøöĔîõćóøüöǰìćÜýĎî÷ŤóĆçîć×šĂöĎúÖøąïüîÖćø÷čêĉíøøöÝċÜĕéšÝĆéìĞćøć÷Üćî
ÖćøýċÖþć×šĂöĎúÿëćîÖćøèŤĒúąÿëĉêĉđÖĊę÷üÖĆïðŦâĀć÷ćđÿóêĉéĔĀšēìþĔîðøąđìýĕì÷đóČęĂîĞćđÿîĂ×šĂöĎúÿëćîÖćøèŤ
ĒúąñúÖøąìï×ĂÜðŦâĀć÷ćđÿóêĉéêŠĂÖøąïüîÖćø÷čêĉíøøöđóČęĂîĞćöćĔßšĔîÖćøÖĞćĀîé÷čìíýćÿêøŤĒúąîē÷ïć÷Ĕî
ÖćøĒÖšðŦâĀćìĊęöĊðøąÿĉìíĉõćóêŠĂĕðǰ
øć÷ÜćîÿëćîÖćøèŤ÷ćđÿóêĉéêŠĂÖøąïüîÖćø÷čêĉíøøöĕì÷ÞïĆïîĊĚĕéšìĞćÖćøýċÖþćÿëćîÖćøèŤ÷ćđÿóêĉé×ĂÜ
ðøąđìýĕì÷ĔîðŦÝÝčïĆîēé÷ÙüćöøŠüööČĂÖĆïÿŠüî×šĂöĎúđòŜćøąüĆÜðŦâĀć÷ćđÿóêĉéǰÿĞćîĆÖÜćî÷čìíýćÿêøŤǰÿĞćîĆÖÜćî
ÙèąÖøøöÖćøðŜĂÜÖĆîĒúąðøćïðøćö÷ćđÿóêĉéǰĒúąĕéšìĞćÖćøýċÖþć×šĂöĎúĒîüēîšöĒúąÿëćîÖćøèŤ÷ćđÿóêĉéÝćÖ
×š Ă öĎ ú ×ĂÜĀîŠ ü ÷ÜćîêŠ ć ÜėǰĔîÖøąïüîÖćø÷č êĉ í øøöìĆĚ Ü ĔîÿŠ ü î×ĂÜ×š Ă öĎ ú ÖćøðŜ Ă ÜÖĆ î ðøćïðøćöǰ×š Ă öĎ ú Öćø
éĞćđîĉîÙéĊĂćâćñĎšÖøąìĞćñĉéǰ×šĂöĎúđÖĊę÷üÖĆïÖćøïĞćïĆéôŚŪîôĎñĎšđÿó÷ćđÿóêĉéǰĒúą×šĂöĎúđÖĊę÷üÖĆïÖćøéĞćđîĉîÖćøóĆçîć
óùêĉ îĉÿĆ ÷ ñĎš ÖøąìĞć ñĉ é ×ĂÜĀîŠ ü ÷ÜćîêŠć ÜėǰĔîÖøąïüîÖćø÷č êĉ í øøö àċę Ü ÝćÖÖćøøüïøüöĒúąüĉ đ ÙøćąĀŤ×š Ă öĎ ú
ðøćÖäñúéĆÜîĊĚ

1. ÿëćîÖćøèŤÖćøñúĉê÷ćđÿóêĉéĔîðøąđìýĕì÷

ÝćÖ×šĂöĎúøć÷ÜćîÿëćîÖćøèŤ÷ćđÿóêĉé×ĂÜðøąđìýĕì÷ĒúąĒîüēîšö×ĂÜðŦâĀć×ĂÜÿŠüî×šĂöĎúđòŜćøąüĆÜ
ðŦâĀć÷ćđÿóêĉéǰÿĞćîĆÖÜćî÷čìíýćÿêøŤǰÿĞćîĆÖÜćîÙèąÖøøöÖćøðŜĂÜÖĆîĒúąðøćïðøćö÷ćđÿóêĉǰĔîðŘÜïðøąöćèǰ
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2556 ïŠÜßĊĚüŠćĒĀúŠÜñúĉê÷ćđÿóêĉéÿŠüîĔĀâŠìĆĚÜ÷ćïšćǰĕĂàŤǰĒúąđăēøĂĊîǰĂ÷ĎŠĔîóČĚîìĊęĂĉìíĉóú×ĂÜßîÖúčŠöîšĂ÷ìĊęĂćýĆ÷Ă÷ĎŠ
ìćÜêĂîđĀîČĂ×ĂÜðøąđìýđóČęĂîïšćîàċęÜöĊýĆÖ÷õćóĔîÖćøñúĉê÷ćđÿóêĉéĕéšĂ÷ŠćÜĕöŠÝĞćÖĆéēé÷ìĊęđÝšćĀîšćìĊęõćÙøĆåìĆĚÜ
×ĂÜðøąđìýĕì÷ĒúąðøąđìýđÝšćïšćîĕöŠÿćöćøëđ×šćĕððŜĂÜÖĆîðøćïðøćöĕéšĂ÷ŠćÜöĊðøąÿĉìíĉõćóǰĔî×èąìĊęĒĀúŠÜ
Öćøñúĉêõć÷Ĕîðøąđìý÷ĆÜöĊÝĞćîüîîšĂ÷ àċęÜÿćöćøëÿøčðÿëćîÖćøèŤÖćøñúĉê÷ćđÿóêĉéĔîõćóøüöĕéšéĆÜîĊĚ
1) ÖćøñúĉêòŗũîÖĆâßć ĒúąóČßÖøąìŠĂö
ÝćÖ×šĂöĎúÖćøÿĞćøüÝÖćøðúĎÖòŗũîĔîĀšüÜðŘǰ-ǰ đéČĂîÿĉÜĀćÙöǰǰ– ÖøÖãćÙöǰ ǰóïÖćø
úĆÖúĂïðúĎÖòŗũîĔîóČĚîìĊęõćÙđĀîČĂøüöǰǰÝĆÜĀüĆéǰĕéšĒÖŠǰđßĊ÷ÜĔĀöŠǰêćÖǰĒöŠăŠĂÜÿĂîǰđßĊ÷Üøć÷ǰÖĞćĒóÜđóßøǰĒúąîŠćîǰ
ĒúąđöČęĂđðøĊ÷ïđìĊ÷ïÖĆïùéĎÖćúðúĎÖòŗũîĔîĀšüÜðŘǰ -ǰìĊęñŠćîöćǰóïüŠćóČĚîìĊęðúĎÖòŗũîúéúÜøšĂ÷úąǰǰ
ðŦÝÝĆ÷ÿĞćÙĆâìĊęìĞćĔĀš÷ĆÜÙÜöĊÖćøúĆÖúĂïðúĎÖòŗũî đîČęĂÜÝćÖĒøÜÝĎÜĔÝéšćîøćÙćòŗũîéĉïàċęÜöĊøćÙćÙŠĂî×šćÜÿĎÜǰ
÷ĆÜÙÜöĊñĎšđÿóĀúÜđĀúČĂĂ÷ĎŠǰøüöëċÜÖćø×ćéĒÙúîòŗũîđîČęĂÜÝćÖðøąÿĉìíĉõćó×ĂÜÖćøêĆéìĞćúć÷ĕøŠòŗũî×ĂÜđÝšćĀîšćìĊęǰ
ĂĊÖìĆĚÜ÷ĆÜöĊÖúčŠöïčÙÙúìĊęĂćýĆ÷ðøąē÷ßîŤÝćÖòŗũîđóČęĂđðŨîøć÷ĕéšĒúąÙŠćÝšćÜĒøÜÜćîǰĒêŠéšü ÷öćêøÖćøìĆĚÜéšćîÖćø
êĆéìĞćúć÷ĕøŠòŗũîĒúąÖćøúćéêøąđüîðŜĂÜðøćöÖćøðúĎÖòŗũîǰàċęÜéĞćđîĉîÖćøÙüïÙĎŠĕðÖĆïÖćøóĆç îćìćÜđúČĂÖēé÷
ēÙøÜÖćø×÷ć÷ñúēÙøÜÖćøĀúüÜđóČęĂĒÖšĕ×ðŦâĀćÖćøðúĎÖòŗũîĂ÷ŠćÜ÷ĆęÜ÷ČîǰìĊęéĞćđîĉîÖćøøŠüöÖĆïĂÜÙŤÖøìčÖøąéĆïÝą
ÿŠÜñúĔĀšĒîüēîšöÖćøðúĎÖòŗũîĔîĂîćÙêúéúÜ ĒúąđöČęĂóĉÝćøèćÿëĉêĉÖćøÝĆïÖčöñĎšêšĂÜĀćǰ×šĂĀćñúĉêòŗũîǰóïüŠćöĊ
ĒîüēîšöúéúÜĂ÷ŠćÜêŠĂđîČęĂÜêĆĚÜĒêŠðŘǰ ǰàċęÜÝĆïÖčöñĎšêšĂÜĀćǰǰÙîǰúéúÜđĀúČĂǰǰÙîǰĔîðŘǰǰ ìĊęöć:
ÿŠüî×šĂöĎúđòŜćøąüĆÜðŦâĀć÷ćđÿóêĉéǰÿĞćîĆÖ÷čìíýćÿêøŤǰÿĞćîĆÖÜćîðŜĂÜÖĆîĒúąðøćïðøćö÷ćđÿóêĉé êčúćÙöǰ
ëċÜĒöš×šĂöĎúÖćøÝĆïÖčöĒúąĒĀúŠÜñúĉêòŗũîĔîðøąđìýĕì÷úéîšĂ÷úÜǰĒêŠÖúĆïóïüŠćĒĀúŠÜñúĉêòŗũîĔîðøąđìý
đóČęĂîïšćîÖúĆïöćĒîüēîšöđóĉęöÿĎÜ×ċĚîǰÝćÖøć÷Üćî×ĂÜǰUnited Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
ðøąÝĞćðŘ 2555 óïüŠćÖćøðúĎÖòŗũîĔîõĎöĉõćÙđĂđßĊ÷êąüĆîĂĂÖđÞĊ÷ÜĔêšÿĎÜ×ċĚîêŠĂđîČęĂÜđðŨîðŘìĊęǰǰîĆïÝćÖÖćøÿĞćøüÝÙøĆĚÜ
ÖŠĂîĀîšćĔîðŘǰǰēé÷đöĊ÷îöćøŤđðŨîðøąđìýðúĎÖòŗũîÿĞćÙĆâöćÖđðŨîĂĆîéĆïǰǰ×ĂÜēúÖǰ øĂÜÝćÖĂĆôÖćîĉÿëćî ǰ
ēé÷öĊóČĚîìĊęðúĎÖòŚũîđóĉęö×ċĚîøšĂ÷úąǰǰÙĉéđðŨîøšĂ÷úąǰǰ×ĂÜòŗũîìĊęĒóøŠÖøąÝć÷ìĆęüēúÖǰ×èąìĊęúćüđðŨîĒĀúŠÜðúĎÖòŗũî
öćÖđðŨîĂĆîéĆïǰǰĔîõĎöĉõćÙøĂÜÝćÖđöĊ÷îöćøŤǰēé÷ĔîðŘǰǰúćüöĊóČĚîìĊęðúĎÖòŗũîđóĉęö×ċĚîøšĂ÷úąǰǰĒúąöĊñúñúĉê
òŗũîđóĉęö×ċĚîøšĂ÷úąǰǰǰ
ÝćÖÖćøÿĞćøüÝóČĚîìĊęðúĎÖÖĆâßćðŘǰǰóïüŠćǰóČĚîìĊęõćÙđĀîČĂ×ĂÜðøąđìýĕì÷öĊóČĚîìĊęìĊęđðŨîðśćđ×ćøÖìċïǰöĊ
õĎđ×ćÿĎÜßĆîÿúĆïàĆïàšĂîǰìĞćĔĀš÷ćÖêŠĂÖćøÿĞćøüÝĒúąÖćøêĆéìĞćúć÷×ĂÜđÝšćĀîšćìĊęǰàċęÜïøĉđüèéĆÜÖúŠćüÝąđðŨîĒĀúŠÜ
ìŠĂÜđìĊę÷üìĊęöĊßćüêŠćÜßćêĉđ×šćöćìŠĂÜđìĊę÷üìĆüøŤðśćǰßćüđ×ćïøĉđüèéĆÜÖúŠćüÝąðúĎÖđóČęĂ×ć÷ĔĀšîĆÖìŠĂÜđìĊę÷üǰēé÷Ýą
ðúĎ Ö ðîĔîĒðúÜòŗũ î ǰàċę Ü Ýąĕéš ñ úñúĉ ê ìĆĚ Ü òŗũ î ĒúąÖĆ â ßćĔîĒðúÜđéĊ ÷ üÖĆ î ǰñúÖćøÝĆ ï Öč ö ĒĀúŠ Ü ñúĉ ê ÖĆ â ßćĔîðŘǰ
Üïðøąöćèǰ5 óïÖćøÖøąìĞćñĉé ĔîóČĚîìĊęÝĆÜĀüĆ éđßĊ ÷ÜĔĀöŠ ǰ đßĊ÷Üøć÷ǰÿÖúîÙøǰÖćāÿĉîíčŤ öčÖ éćĀćøǰĒúą
ĒÖŠÜÖøąÝćî ÝđóßøïčøĊ
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ÖĆâßćÿéǰ(ÖÖ

ìĊęöćǰ: ÿëćîÖćøèŤ÷ćđÿóêĉéǰÿĞćîĆÖÜćîÙèąÖøøöÖćøðŜĂÜÖĆîĒúąðøćïðøćö÷ćđÿóêĉé

ÖćøÿĞćøüÝóČĚîìĊęðúĎÖÖøąìŠĂöĔîðøąđìýĕì÷đøĉęööĊÖćøÿĞćøüÝÙøĆĚÜĒøÖĔîðŘǰǰ óïüŠćóČĚîìĊęðúĎÖ
ÖøąìŠĂöĔîõćÙĔêšöĊÖćøðúĎÖìčÖÝĆÜĀüĆéǰĒêŠđðŨîÖćøðúĎÖÖøąÝć÷êćöïšćîĔîßčößîđÖČĂïìčÖßčößîǰĕöŠÿćöćøëøąïč
ðøĉöćèóČĚîìĊęđóćąðúĎÖìĊęĒîŠßĆéĕéš Ă÷ŠćÜĕøÖĘéĊóïóČĚîìĊęÖćøđóćąðúĎÖđðŨîĒðúÜ×îćéĔĀâŠĔîđ×êðśćÿÜüîÿŠüîĔĀâŠóï
öćÖĔîÝĆÜĀüĆéÿêĎúĒúąìĊęđĀúČĂïćÜÿŠüîĔîÝĆÜĀüĆéÿčøćþãøŤíćîĊ
2) ÖćøÝĆïÖčöĒĀúŠÜñúĉê÷ćđÿóêĉé÷ćïšćǰ÷ćĕĂàŤǰĒúą÷ćĂĊĔîðøąđìýĕì÷
Öćøñúĉê÷ćđÿóêĉé÷ćïšćǰ÷ćĕĂàŤǰ ÷ćĂĊĔîðøąđìýĕì÷÷ĆÜöĊÝĞćîüîîšĂ÷đöČęĂđðøĊ÷ïđìĊ÷ïÖĆï÷ćđÿóêĉéìĊę
úĆÖúĂïöćÝćÖêŠćÜðøąđìýǰēé÷ĔîðŘóýǰ2556 öĊÖćøÝĆïÖčöĒĀúŠÜñúĉêĕéšǰ6 ÙéĊǰđðŨîĒĀúŠÜĂĆéđöĘé÷ćïšćǰǰ ĒĀúŠÜǰ
ñúĉê÷ćĕĂàŤ1 ĒĀúŠÜǰĒúąĒĀúŠÜñúĉê÷ćĂĊĒúąđÙêćöĊîǰ1 ĒĀúŠÜ
ēé÷ĒĀúŠÜñúĉêĂĆéđöĘé÷ćïšćÿŠüîĔĀâŠîĆĚîñĎšñúĉêđÙ÷đðŨîîĆÖēìþìĊęêšĂÜ×ĆÜĔîđøČĂîÝĞćǰēé÷ĕéšýċÖþćÙüćöøĎšÝćÖ
đóČęĂîîĆÖēìþéšü÷ÖĆîǰĒúąóĆçîćêĆüđðŨîñĎšñúĉêĂĆéđöĘé÷ćïšć ïćÜøć÷ĔßšĂčðÖøèŤĒúąüĆêëčéĉïõć÷ĔîìĊęóĆÖǰēé÷úĂÜñúĉê
÷ćïšćÝćÖÖćøđøĊ÷îøĎšüĉíĊñúĉêÝćÖĂĉîđêĂøŤđîĘê ĒúąĕéšöĊÖćøúĞćđúĊ÷ÜÿćøêĆĚÜêšîñúĉê÷ćïšćđ×šćöćĔîÿëćîìĊęéĆÜÖúŠćü
ĒĀúŠÜñúĉê÷ćĕĂàŤđðŨîĒĀúŠÜñúĉêĔîúĆÖþèąǰKitchen Lab ēé÷îĞćñúċÖđöêĒĂöđôêćöĊîìĊęúąúć÷îĚĞćöćêÖ
ñúċÖĔĀöŠǰîĂÖÝćÖîĆĚî÷ĆÜóïüŠćÖúčŠöîĆÖÙšćßćüĒĂôøĉÖĆîêąüĆîêÖǰđøĉęööĊóùêĉÖćøèŤìĊęÝąúĆÖúĂïñúĉêĕĂàŤĔîóČĚîìĊę
ÖøčÜđìóöĀćîÙø
ĒĀúŠÜñúĉêĂĆéđöĘé÷ćĂĊĒúąđÙêćöĊîñĎšêšĂÜĀćÿŠüîĔĀâŠđðŨîßćüêŠćÜßćêĉēé÷ýċÖþćüĉíĊÖćøñúĉêĂĆéđöĘé÷ćĂĊìćÜ
ĂĉîđêĂøŤđîĘêǰĒúąĀćàČĚĂđÙøČęĂÜêĂÖĂĆéđöĘé÷ćĂĊĒïïǰSingle-punch ÝćÖïøĉđüèêúćéÙúĂÜëöǰĒúšüĂĆéđöĘéóøšĂöìĞć
êøć÷ĊęĀšĂđĂÜđóČęĂÝĞćĀîŠć÷êćöÿëćîïĆîđìĉÜ
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ǰÿëćîÖćøèŤÖćøîĞćđ×šćĒúąÿŠÜĂĂÖ÷ćđÿóêĉé
ĔîßŠüÜðŘǰǰðøćÖä×ŠćüÿćøÖćøúĆÖúĂïúĞćđúĊ÷Ü÷ćïšćĒúąĕĂàŤìćÜßć÷Ēéîĕì÷đ×šćöćóČĚîìĊęêĂîĔîēé÷
ÖúčŠöïčÙÙúǰǰÿĆâßćêĉǰĒúąÖúčŠößîđñŠćóČĚîìĊęÿĎÜǰĕéšĒÖŠǰÖúčŠöüšćǰßćüöšÜǰöĎđàĂǰÝĊîăŠĂǰĂć×ŠćǰĒúąúĊàĂǰîĂÖÝćÖîĊĚǰ÷ĆÜ
óïÖćøúĆÖúĂïÿŠÜ÷ćđÿóêĉéñŠćîìćÜóĆÿéčĕðøþèĊ÷ŤǰïøĉþĆì×îÿŠÜêŠćÜėǰøëðøąÝĞćìćÜǰøëĕôǰĀøČĂàŠĂîóøćÜöćÖĆïüĆÿéč
êŠćÜėǰđßŠîǰÖćøóøćÜöćÖĆïÿĉîÙšćđÖþêøǰđðŨîêšî
ÝćÖÖćøüĉđÙøćąĀŤ×šĂöĎúÖćøÝĆïÖčöÙéĊ÷ćđÿóêĉé×ĂÜÿĞćîĆÖÜćîêĞćøüÝĒĀŠÜßćêĉĔîøąĀüŠćÜðŘǰóý-2555
óïüŠćöĊÿŠüîĔĀâŠĒúšüÖćøÝĆïÖčöÖćøîĞćđ×šć÷ćđÿóêĉéÝąđðŨîÖćøúĆÖúĂïîĞćđ×šćÝćÖðøąđìýđóČęĂîïšćîÝćÖðøąđìý
óöŠćǰúćüǰĒúąÖĆöóĎßćǰàċęÜĔîđ×êÝĆÜĀüĆéßć÷ĒéîêĉéêŠĂÖĆïðøąđìýéĆÜÖúŠćüÝąöĊÖćøÝĆïÖčöÙéĊÖćøúĆÖúĂïîĞćđ×šć
÷ćđÿóêĉéĔîĒìïìčÖÝĆÜĀüĆéēé÷ĔîõćÙđĀîČĂÿŠüîĔĀâŠĒúšüÝąÝĆïÖčöĕéšĔîÝĆÜĀüĆéđßĊ÷Üøć÷ǰàċęÜĔîøą÷ąĀúĆÜóïüŠćÖćø
úĆÖúĂïîĞćđ×šć÷ćđÿóêĉéđøĉęööĊöćÖ×ċĚîìćÜõćÙêąüĆîĂĂÖđÞĊ÷ÜđĀîČĂēé÷đÞóćąÝĆÜĀüĆéßć÷ĒéîìĊęöĊđÿšîìćÜđßČęĂöêŠĂ
ÖĆïðøąđìýúćüđßŠîǰĀîĂÜÙć÷ǰîÙøóîöǰöčÖéćĀćøǰĂĞćîćÝđÝøĉâǰĂčïúøćßíćîĊǰĔîÿŠüîóČĚîìĊęêŠĂđîČęĂÜÖĆïðøąđìý
ÖĆöóĎßćöĊÖćøÝĆïÖčöÖćøúĆÖúĂï÷ćđÿóêĉéĕéšöćÖĔîóČĚîìĊęÝĆÜĀüĆéÿčøĉîìøŤĒúąÿøąĒÖšüǰ
đðŨ î ìĊę îŠ ć ÿîĔÝüŠ ć öĊ Ö ćøÝĆ ï Öč ö ÖćøúĆ Ö úĂïîĞ ć đ×š ć ÷ćđÿóêĉ é ĔîÝĆ Ü ĀüĆ é ßć÷ĒéîõćÙĔêš Ĕ îðøĉ ö ćèÿĎ Ü
đßŠîđéĊ÷üÖĆîǰÝćÖÖćøêøüÝÿĂïÿćøñúĉêõĆèæŤóïüŠć÷ćđÿóêĉéÿŠüîĔĀâŠìĊęúĆÖúĂïđ×šćìćÜÝĆÜĀüĆéßć÷ĒéîõćÙĔêšöĊ
ÙüćöđßČęĂöē÷ÜÖĆïĒĀúŠÜñúĉ êÝćÖðøąđìýóöŠćàċę ÜĒÿéÜĔĀš đĀĘîëċ ÜÙüćöđÙúČęĂîĕĀüĔîÖćø÷šć÷đÿšîìćÜúĞć đúĊ÷ Ü
÷ćđÿóêĉéÝćÖêĂîđĀîČĂ×ĂÜðøąđìýĕð÷ĆÜóČĚîìĊęĂČęîėǰđóČęĂĀúĊÖđúĊę÷ÜÖćøêøüÝêøćÝĆïÖčö×ĂÜđÝšćĀîšćìĊę
×šĂöĎúøć÷ÜćîÖćøđòŜćøąüĆÜ÷ćđÿóêĉé×ĂÜÿĞćîĆÖÜćîðŜĂÜÖĆîĒúąðøćïðøćö÷ćđÿóêĉéǰÜïðøąöćèǰ
øć÷ÜćîüŠćÿëćîÖćøèŤÖćøîĞćđ×šć÷ćđÿóêĉé÷ĆÜÙÜóïÖćøîĞćđ×šć÷ćđÿóêĉéđ×šćÿĎŠðøąđìýĕì÷Ă÷ŠćÜêŠĂđîČęĂÜǰÿŠüîĔĀâŠ
öćÝćÖĒĀúŠÜñúĉêĔîðøąđìýđóČęĂîïšćîóČĚîìĊęúĆÖúĂïîĞćđ×šć÷ćđÿóêĉéđöČęĂđðøĊ÷ïÖĆïÝćÖÖćøÝĆïÖčöÙéĊøć÷ÿĞćÙĆâĒúą
ðøĉöćèÿćøđÿóêĉéìĊęÝĆïÖčöĕéšóïüŠćõćÙđĀîČĂđðŨîóČĚîìĊęìĊęöĊÖćøîĞćđ×šćÿĎÜÿčéǰøĂÜúÜöćđðŨîõćÙêąüĆîĂĂÖđÞĊ÷ÜđĀîČĂǰ
õćÙÖúćÜǰĒúąõćÙĔêš
đöČęĂóĉÝćøèćÖćøúĆÖúĂïîĞćđ×šć÷ćđÿóêĉéđðŨîøć÷êĆü÷ćóïüŠćĔîøąĀüŠćÜðŘǰóý2551-2556 ÷ćïšćÿŠüîĔĀâŠ
úĆÖúĂïđ×šćìćÜìćÜßć÷ĒéîõćÙđĀîČĂǰÿŠüî÷ćĕĂàŤöĊÖćøúĆÖúĂïöćÖÿčéìćÜßć÷ĒéîõćÙđĀîČĂĒúąïćÜÿŠüîìćÜ
õćÙêąüĆîĂĂÖđÞĊ÷ÜđĀîČĂĒúąìŠćĂćÖćý÷ćîÿčüøøèõĎöĉǰìŠćĂćÖćý÷ćîîćîćßćêĉÿöč÷ ÝĆÜĀüĆéÿčøćþãøŤíćîĊǰĒúą
ìŠćĂćÖćý÷ćîîćîćßćêĉõĎđÖĘêǰđăēøĂĊîÿŠüîĔĀâŠđðŨîÖćøúĆÖúĂïîĞćđ×šćÝćÖßć÷ĒéîõćÙđĀîČĂĒúšüÿŠÜêŠĂĕðõćÙĔêš
ĀøČĂÿŠÜĂĂÖĕðêŠćÜðøąđìýìćÜĂćÖćý÷ćîǰÿŠüîÖĆâßć ĒĀúŠÜñúĉêìĊęÿĞćÙĆâĂ÷ĎŠĔîúćüàċęÜēé÷ÿŠüîĔĀâŠúĆÖúĂïîĞćđ×šć
ìćÜõćÙêąüĆîĂĂÖđÞĊ÷ÜđĀîČĂǰñŠćîìćÜÝĆÜĀüĆéîÙøóîöǰĀîĂÜÙć÷ǰöčÖéćĀćøǰĒúąĂčïúøćßíćîĊ ēÙđÙîÿŠüîĔĀâŠ
úĆÖúĂïîĞćđ×šćìćÜĂćÖćý÷ćîñŠćîìŠćĂćÖćý÷ćîÿčüøøèõĎöĉǰìŠćĂćÖćý÷ćîîćîćßćêĉÿöč÷ǰÝĆÜĀüĆéÿčøćþãøŤíćîĊǰĒúą
ìŠćĂćÖćý÷ćîîćîćßćêĉõĎđÖĘêǰõć÷ĀúĆÜÝćÖÖćøðøćïðøćöêĆéôŦîóČßÖøąìŠĂöĂ÷ŠćÜÝøĉÜÝĆÜĔîðŘǰóý2555 óïüŠć
đÖĉéÿëćîÖćøèŤóČßÖøąìŠĂö×ćéĒÙúîĒúąđøĉęöóïÖćøúĆÖúĂïîĞćđ×šćóČßÖøąìŠĂöÝćÖöćđúđàĊ÷
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ÖćøúĞćđúĊ÷Ü÷ćđÿóêĉéÝćÖóČĚîìĊęßć÷Ēéîđ×šćöć÷ĆÜóČĚîìĊęêĂîĔîǰÖúčŠöîĆÖÙšćöĆÖĂćýĆ÷ĔîóČĚîìĊęÝćÖðøąđìý
đóČęĂîïšćîǰ đöĊ÷îöćøŤ úćüǰĒúąÖĆöóĎßć ǰøüöìĆĚÜßîÖúčŠöîšĂ÷êćöĒîüßć÷ĒéîǰìĊęðøćÖä×ŠćüÿćøÖćøÝĆïÖčöǰĕéšĒÖŠǰ
öĎđàĂøŤöšÜ úĊàĂǰĂć×Šćǰĕì÷ĔĀâŠǰàċęÜßîÖúčŠöîšĂ÷éĆÜÖúŠćüÝąöĊÙüćöÙčšîđÙ÷ÖĆïóČĚîìĊęĒúąöĊÙüćößĞćîćâđÿšîìćÜĔîóČĚîìĊęǰ
ÿćöćøëĀćđÿšîìćÜìĊęÝąĀúïđúĊę÷ÜéŠćîêøüÝ×ĂÜđÝšćĀîšćìĊęĕéšǰēé÷ĔîßŠüÜðŘǰÜïðøąöćèǰ óïÿëćîÖćøèŤÿĞćÙĆâ
đÖĊę÷üÖĆïÖćøðøćïðøćöÖćøúĆÖúĂïîĞćđ×šć÷ćđÿóêĉééĆÜîĊĚ
1) ÖćøÝĆïÖčö÷ćđÿóêĉéìĊęéŠćîÝčéêøüÝǰúéúÜ
ÿćđĀêčìĊęÖćøÝĆïÖčö÷ćđÿóêĉéìĊęéŠćîÝčéêøüÝúéúÜǰđóøćąÖúčŠöîĆÖÙšćĔßšüĉíĊÖćøĀúïđúĊę÷ÜéŠćîêøüÝ×ĂÜ
đÝšćĀîšćìĊęǰēé÷ÖúčŠöîĆÖÙšćÝąĔßšìĊöúĞćđúĊ÷ÜÙøĆĚÜúąǰ-ǰÙîǰĒïÖÖøąÿĂï÷ćïšćđéĉîđìšćÝćÖßć÷Ēéîđ×šćöćÝîëċÜ
ëîîéĉîéĞćĔîĀöĎŠïšćîǰĒúšü×ċĚ îøë÷îêŤìĊęöĊÖøąïąĀúĆÜǰđöČęĂóïéŠćîÝčéêøüÝǰÖĘÝąđéĉîđìšćêŠĂđóČęĂĂšĂöéŠćîǰÿŠü î
øë÷îêŤÝąüĉęÜĕðøĂøĆï×šćÜĀîšćøćüǰ-ǰÖö
2) ÖćøúĆÖúĂïîĞćđ×šćìćÜÿîćöïĉîÿčüøøèõĎöĉöĊĒîüēîšöúéúÜ
ÖćøúĆÖúĂïîĞćđ×šć÷ćđÿóêĉéìĊęÿ îćöïĉîÿčü øøèõĎöĉöĊĒîüēîšöúéúÜĂ÷ŠćÜêŠĂđîČęĂÜǰÝćÖđéĉöĔîðŘǰ ǰ
ÝĞćîüîǰǰÙéĊđĀúČĂđóĊ÷ÜǰǰÙéĊĔîðŘǰǰÖúčŠöñĎšêšĂÜĀć÷ĆÜÙÜđðŨîÖúčŠöđéĉöėìĊęđÙ÷öĊÖćøúĆÖúĂïîĞćđ×šćöćÖŠĂîĀîšć
îĊĚǰĕéšĒÖŠǰđîðćúǰĕîÝĊđøĊ÷ǰÖćîŠćǰĂĉîđéĊ÷ǰĂĉĀøŠćîǰĂĉîēéîĊđàĊ÷ǰÙĂÜēÖǰđÙî÷ŠćǰđàĊ÷øŤøćúĊēĂîǰõĎäćîǰēé÷ÖúčŠöđîðćúĒúą
ĂĉîđéĊ÷ǰÝąúĆÖúĂïîĞćđ×šć÷ćÜÖĆâßćǰÖúčŠöĒĂôøĉÖĆîǰÝąîĞćđ×šćĕĂàŤĒúąēÙđÙîǰÖúčŠöĂĉĀøŠćîǰÝąîĞćđ×šćĕĂàŤ
ĒñîõĎöĉìĊęǰ ÿëĉêĉÖćøîĞćđ×šć÷ćđÿóêĉéǰìĊęìŠćĂćÖćý÷ćîÿčüøøèõĎöĉǰøąĀüŠćÜðŘǰ–
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ǰÿëćîÖćøèŤÖćøÙšć÷ćđÿóêĉé
øć÷ÜćîÿëćîÖćøèŤ÷ćđÿóêĉéêŠĂÖøąïüîÖćø÷čêĉíøøöÞïĆïîĊĚĕéšìĞćÖćøüĉđÙøćąĀŤÿëćîÖćøèŤ÷ćđÿóêĉé
ēé÷ìĞćÖćøđðøĊ÷ïđìĊ÷ïÖćøÝĆïÖčöîĆÖÙšć÷ćđÿóêĉéĔîÖúčŠöåćîÙüćöñĉéìĊęđÖĊę÷üÖĆïÖćøÙšćǰñúĉêǰÝĞćĀîŠć÷ îĞćđ×šćĒúą
ÿŠÜĂĂÖ÷ćđÿóêĉéēé÷ĂšćÜĂĉÜÝćÖ×šĂöĎúìĊęïĆîìċÖĔîøąïïåćî×šĂöĎúÙéĊĂćâć×ĂÜÿĞćîĆÖÜćîêĞćøüÝĒĀŠÜßćêĉĔîßŠüÜǰǰðŘ
ìĊęñŠćîöćøąĀüŠćÜðŘǰóý-2555 àċęÜÖćøüĉđÙøćąĀŤ×šĂöĎúÿëćîÖćøèŤÖćøÙšć÷ćđÿóêĉéĔîÙøĆĚÜîĊĚĕéšìĞćÖćøüĉđÙøćąĀŤ
đÝćąúċÖúÜëċÜøąéĆïøć÷ÝĆÜĀüĆéĒúąĕéšìĞćÖćøüĉđÙøćąĀŤ×šĂöĎúÿëĉêĉÖćøÝĆïÖčöîĆÖÙšć÷ćđÿóêĉéđðŨîǰǰøąéĆïêćößŠüÜßĆĚî
×ĂÜðøĉöćèÙéĊĕéšĒÖŠǰÖćøÝĆïÖčöîĆÖÙšć÷ćđÿóêĉéÿĎÜǰÖćøÝĆïÖčöîĆÖÙšć÷ćđÿóêĉéÙŠĂî×šćÜÿĎÜǰÖćøÝĆïÖčöîĆÖÙšć÷ćđÿóêĉé
ÙŠĂî×šćÜêęĞćǰĒúąÖćøÝĆïÖčöîĆÖÙšć÷ćđÿóêĉéêęĞćǰÝćÖÖćøøüïøüöĒúąüĉđÙøćąĀŤ×šĂöĎúðøćÖäñúéĆÜîĊĚ
ÝćÖÖćøüĉđÙøćąĀŤ×šĂöĎúĔîøąéĆïóČĚîìĊęǰóïüŠćǰĔîóČĚîìĊęõćÙÖúćÜÝąöĊÿëćîÖćøèŤÖćøÝĆïÖčöñĎšÙšć÷ćđÿóêĉé
öćÖìĊęÿčéēé÷đÞóćąĂ÷ŠćÜ÷ĉęÜĔîđ×êđöČĂÜĔĀâŠĒúąóČĚîìĊęĂčêÿćĀÖøøö óČĚîìĊęõćÙđĀîČĂĒúąõćÙêąüĆîĂĂÖđÞĊ÷ÜđĀîČĂ
ēé÷ìĆęüĕðöĊÿëćîÖćøèŤÖćøÝĆïÖčöîĆÖÙšć÷ćđÿóêĉéÙŠĂî×šćÜêęĞćđöČęĂđìĊ÷ïÖĆïõĎöĉõ ćÙĂČęîė÷ÖđüšîÝĆÜĀüĆéđßĊ÷ÜĔĀöŠ
đßĊ ÷ Üøć÷Ēúąóĉ þ èč ē úÖàċę Ü đðŨ î đÿš î ìćÜúĞ ć đúĊ ÷ Ü÷ćđÿóêĉ é ÿĞ ć ÙĆ â ĒúąđðŨ î ìĊę îŠ ć ÿĆ Ü đÖêüŠ ć ÝĆ Ü ĀüĆ é ìćÜõćÙ
êąüĆîĂĂÖđÞĊ÷ÜđĀîČĂđøĉęööĊÿëćîÖćøèŤÖćøÝĆïÖčöÙéĊ÷ćđÿóêĉéđóĉęöÿĎÜ×ċĚîǰîĂÖÝćÖîĊĚ÷ĆÜóïüŠćÝĆÜĀüĆéìĊęđðŨîđöČĂÜĔĀâŠ
ĒúąĒĀúŠÜìŠĂÜđìĊę÷üÿĞćÙĆâǰđðŨîÖúčŠöÝĆÜĀüĆéìĊęöĊÖćøÝĆïÖčöÙéĊ÷ćđÿóêĉéÿĎÜÿčéǰ
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ĒñîõĎìĊęǰÿëćîÖćøèŤÖćøÙšćÝĆïÖčöîĆÖÙšć÷ćđÿóêĉéĒ÷Öêćöøć÷óČĚîìĊę
Hot Spot ÙéĊÖćøÝĆïÖčöñĎšÙšć÷ćđÿóêĉéìĆęüðøąđìý
óýǰ– óý





ìĊęöćǰ: ÿëĉêĉÙéĊĂćâćǰǰÖúčŠöǰÝćÖÿĞćîĆÖÜćîêĞćøüÝĒĀŠÜßćêĉ
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øąéĆïÙüćöøčîĒøÜÿĎÜ
øąéĆïÙüćöøčîĒøÜÙŠĂî×šćÜÿĎÜ
øąéĆïÙüćöøčîĒøÜÙŠĂî×šćÜêęĞć
øąéĆïÙüćöøčîĒøÜêęĞć



ÝćÖÖćøüĉđÙøćąĀŤĒîüēîšöÿëćîÖćøèŤÖćøÙšć÷ćđÿóêĉéêĆĚÜĒêŠðŘǰ-ǰóïüŠćöĊĒîüēîšöđóĉęö×ċĚîĂ÷ŠćÜ
êŠĂđîČęĂÜǰēé÷ĔîðŘǰǰÿćöćøëÝĆïÖčöĕéšǰ ǰÙîǰđóĉęö×ċĚîđðŨîǰ ǰÙîǰĔîðŘǰ
ĒñîõĎöĉìĊę 6 ÿëĉêĉÖćøÝĆïÖčöñĎšêšĂÜĀćÙéĊÙšć÷ćđÿóêĉé ðŘÜïðøąöćèǰóýǰ- óý
 
 

,

,511

 
 

,522

56,

,

 
 
 
 


2551

2552





2555

ìĊęöćǰ: ÿëćîÖćøèŤ÷ćđÿóêĉéǰÿĞćîĆÖÜćîÙèąÖøøöÖćøðŜĂÜÖĆîĒúąðøćïðøćö÷ćđÿóêĉé

ÝćÖÿëĉêĉÖćøÝĆïÖčöñĎšêšĂÜĀćÙéĊÙšć÷ćđÿóêĉéìĊęđóĉęö×ċĚîĂ÷ŠćÜêŠĂđîČęĂÜîĆĚîǰóïüŠćǰÿĆéÿŠüî×ĂÜñĎšêšĂÜĀćĔîÙéĊÙšć
÷ćđÿóêĉéøć÷ĔĀöŠ-øć÷đÖŠćǰöĊĒîüēîšöĕöŠĒêÖêŠćÜÝćÖßŠüÜìĊęñŠćîöćöćÖîĆÖǰñĎšêšĂÜĀćÙéĊÙšć÷ćđÿóêĉéøć÷ĔĀöŠĔîðŘǰ
ǰöĊÿĆéÿŠüîĂ÷ĎŠìĊęøšĂ÷úąǰǰ ÝćÖđéĉöøšĂ÷úąǰ ǰ
ĒñîõĎöĉìĊę ÿĆéÿŠüîñĎšêšĂÜĀćÙéĊÙšć÷ćđÿóêĉé ðŘÜïðøąöćèǰóýǰ- óý




























2551

2552


ñĎšÙšćøć÷đÖŠć



2555

ñĎšÙšćøć÷ĔĀöŠ

ìĊęöćǰ: ÿëćîÖćøèŤ÷ćđÿóêĉéǰÿĞćîĆÖÜćîÙèąÖøøöÖćøðŜĂÜÖĆîĒúąðøćïðøćö÷ćđÿóêĉé
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ÝćÖÖćøüĉđÙøćąĀŤ×šĂöĎúÖćøđòŜćøąüĆÜðŦâĀć÷ćđÿóêĉéĔîðŘǰÜïðøąöćèǰ àċęÜøć÷Üćîēé÷ÿŠüî×šĂöĎúÖćø
đòŜćøąüĆÜðŦâĀć÷ćđÿóêĉéǰÿĞćîĆÖ÷čìíýćÿêøŤǰÿĞćîĆÖÜćîÙèąÖøøöÖćøðŜĂÜÖĆîĒúąðøćïðøćö÷ćđÿóêĉéǰðøćÖä
×šĂöĎúÿëćîÖćøèŤÿĞćÙĆâđÖĊę÷üÖĆïÖćøÙšć÷ćđÿóêĉééĆÜîĊĚ
1) ÖúčŠöîĆÖÙšćøć÷ĔĀâŠĒúąøć÷ÖúćÜ÷ĆÜÙÜöĊïìïćìĔîÖćøÙšć÷ćđÿóêĉé
×šĂöĎúÖćøÝĆïÖčö÷ćđÿóêĉéøć÷ÿĞćÙĆâïŠÜßĊĚüŠćÖúčŠöîĆÖÙšćøć÷ĔĀâŠĒúąøć÷ÖúćÜ÷ĆÜÙÜöĊïìïćìĔîÖćøÙšć÷ć
đÿóêĉéēé÷ðŦÝÝĆ÷ÿĞćÙĆâĂĊÖðøąÖćøĀîċęÜìĊęïŠÜßĊĚüŠćÿëćîÖćøèŤÖćøÙšć÷ćđÿóêĉé÷ĆÜÙÜÙüćöøčîĒøÜĂ÷ĎŠǰÙČĂǰÖćøÝĆïÖčö
îĆÖÙšćøć÷ĔĀâŠĒúąøć÷ÖúćÜĕéšĂ÷ŠćÜêŠĂđîČęĂÜǰÝćÖÖćøÝĆïÖčöÙéĊøć÷ÿĞćÙĆâǰóïüŠćǰÖćøÝĆïÖčöÙéĊ÷ćïšćìĊę÷ċé×ĂÜÖúćÜ
êĆĚÜĒêŠǰǰúšćîđöĘé×ċĚîĕðǰöĊĒîüēîšöđóĉęöÿĎÜ×ċĚîĔîðŘǰǰÿćöćøëÝĆïÖčöĕéšǰǰÙéĊǰđóĉęö×ċĚîöćðøąöćèǰǰđìŠćÝćÖðŘ
ÖŠĂîǰàċęÜĀćÖóĉÝćøèćÝćÖÙéĊìĆĚÜĀöéÝąóïüŠćǰđðŨîÖćøîĞćđ×šćöćÝćÖßć÷ĒéîõćÙđĀîČĂǰēé÷ĔßšóČĚîìĊęÖøčÜđìóĄĒúą
ðøĉöèæúđðŨîìĊęóĆÖ÷ćǰ×èąìĊęÖćøÝĆïÖčö÷ćïšćìĊęöĊ×ĂÜÖúćÜøąéĆïǰǰĒÿîđöĘé×ċĚîĕðǰÖĘöĊĒîüēîšöđóĉęöÿĎÜ×ċĚîđßŠîÖĆîĔîðŘǰ
ǰÝĆïÖčöĕéšǰǰÙéĊǰđóĉęö×ċĚîđðŨîǰǰÙéĊǰĔîðŘǰ
2) ĒĀúŠÜđÖĘïóĆÖ÷ćìĊęÿĞćÙĆâ÷ĆÜĂ÷ĎŠĔîóČĚîìĊęÖøčÜđìóöĀćîÙøĒúąðøĉöèæú
îĂÖÝćÖîĊĚ÷ĆÜóïüŠćĒĀúŠÜđÖĘïóĆÖ÷ćđÿóêĉéìĊęÿĞćÙĆâ÷ĆÜÙÜĂ÷ĎŠĔîóČĚîìĊęÖøčÜđìóĄĒúąðøĉöèæú ÿŠüîĔĀâŠĒúšü
ÖćøÝĆïÖčöÖćøîĞćđ×šć÷ćđÿóêĉéÝĞćîüîöćÖöĆÖÝąöĊúĆÖþèąđðŨîÖćøđ×šćöćóĆÖøĂúĎÖÙšćĔîóČĚîìĊęêĂîĔîǰĒĀúŠÜđÖĘïóĆÖ
÷ćđÿóêĉéǰ ÷ćïšćĒúąĕĂàŤ ǰÿŠüîĔĀâŠ÷ĆÜÙÜĂ÷ĎŠĔÝÖúćÜðøąđìýĒúąđðŨîóČĚîìĊęđéĉöėǰēé÷đÞóćąĔîóČĚîìĊęÖøčÜđìóĄĒúą
ðøĉöèæúǰēé÷ÝąđÖĘïóĆÖĕüšêćöÙĂîēéǰĀšĂÜßčéǰĂóćøŤìđöšîìŤǰĀøČĂïšćîÝĆéÿøøǰàċęÜóøšĂöÝąÿŠÜĔĀšúĎÖÙšćĕéšêúĂéđüúć
 ǰîĆÖēìþĔîđøČĂîÝĞć÷ĆÜÙÜöĊïìïćìÿĞćÙĆâĔîÖćøÿĆęÜÖćøÙšć÷ćđÿóêĉé
đðŨîìĊęîŠćÿîĔÝüŠćÖćøÿĆęÜÖćøĒúąàČĚĂ×ć÷÷ćđÿóêĉéÝćÖđÙøČĂ×Šć÷îĆÖēìþĔîđøČĂîÝĞć÷ĆÜðøćÖäĔĀšđĀĘîĂ÷ŠćÜ
êŠĂđîČęĂÜǰēé÷ĔîßŠüÜðŘǰ2556 ìĊęñŠćîöćóïüŠćöĊÖćøÝĆïÖčöÙéĊÝĞćĀîŠć÷÷ćđÿóêĉéìĊęëĎÖàĆéìĂéüŠćđÖĊę÷ü×šĂÜÖĆïđøČĂîÝĞćǰ
266 ÙéĊǰÿćöćøëđßČęĂöē÷ÜÖĆïñĎšêšĂÜ×ĆÜĔîđøČĂîÝĞćĕéšÝĞćîüîǰǰđøČĂîÝĞć
 ǰ÷ĆÜÙÜöĊđÝšćĀîšćìĊę×ĂÜøĆåđ×šćĕðđÖĊę÷ü×šĂÜÖĆïÖćøÙšć÷ćđÿóêĉé
ÖćøÝĆïÖčöđÝšćĀîšćìĊęøĆåìĊęđ×šćĕðđÖĊę÷ü×šĂÜÖĆï÷ćđÿóêĉéöĊĒîüēîšöđóĉęöÿĎÜ×ċĚîǰÝćÖ×šĂöĎúÝĆïÖčöđÝšćĀîšćìĊę×ĂÜøĆå
ìĊęđ×šćĕð×šĂÜđÖĊę÷üÖĆïÖćøÙšć÷ćđÿóêĉéøąĀüŠćÜðŘǰ2551-2556 đóĉęöÿĎÜ×ċĚîÝćÖĔîðŘǰ2551 ÝĞćîüîǰǰ ÙéĊǰđðŨîǰǰ
ÙéĊ ĔîðŘǰ2556 đðŨîóúìĀćøǰǰÙîǰìĀćøǰǰÙîǰêĞćøüÝǰǰÙîǰðÖÙøĂÜìšĂÜëĉęîǰ5 Ùîǰ×šćøćßÖćøóúđøČĂîǰǰ
ÙîǰÙøĎǰǰ ÙîǰúĎÖÝšćÜĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåǰǰ ÙîǰÿŠüîìšĂÜëĉęîǰ2 ÙîǰøćßìĆèæŤǰ2 ÙîǰóîĆÖÜćîøćßÖćøǰ2 ÙîǰĒúą
óîĆÖÜćîøĆåüĉÿćĀÖĉÝǰ1 ÙîǰàċęÜÝćÖ×šĂöĎúìĊęñŠćîöćóïüŠć×šćøćßÖćøðÖÙøĂÜìšĂÜëĉęîǰêĞćøüÝǰĒúąìĀćøǰđðŨîÖúčŠöĀúĆÖ
ìĊęđ×šćöćđÖĊę÷ü×šĂÜÖĆï÷ćđÿóêĉéàċęÜđðŨîðŦÝÝĆ÷ĀîċęÜìĊęìĞćĔĀšÖćøĒÖšĕ×ðŦâĀćúĞćïćÖ×ċĚî
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5) ÷ćïšć÷ĆÜÙÜđðŨîêĆü÷ćĀúĆÖǰ×èąìĊę÷ćĕĂàŤöĊĒîüēîšöđóĉęöÿĎÜ×ċĚî
÷ćđÿóêĉéìĊęöĊÖćøÙšćĔîðŦÝÝčïĆî÷ĆÜóïüŠć÷ćïšćđðŨîêĆü÷ćĀúĆÖìĊęöĊÖćøÝĆïÖčöÖćøÙšćĕéšöćÖìĊęÿčéǰēé÷ĔîðŘǰ
Üïðøąöćèǰ öĊÿĆéÿŠüîÖćøÝĆïÖčöĂ÷ĎŠìĊęøšĂ÷úąǰǰ ēé÷óïüŠćđðŨîêĆü÷ćìĊęöĊÖćøÙšćöćÖìĊęÿčéĔîìčÖõĎöĉõćÙìĆęü
ðøąđìýǰøĂÜúÜöćÙČĂ÷ćĕĂàŤöĊÿĆéÿŠüîÖćøÝĆïÖčöĂ÷ĎŠìĊęøšĂ÷úąǰǰàċęÜöĊĒîüēîšöđóĉęöÿĎÜ×ċĚîĂ÷ŠćÜêŠĂđîČęĂÜ
6) îĆÖÙšć÷ćđÿóêĉéêŠćÜßćêĉ÷ĆÜĔßšðøąđìýĕì÷ĔîÖćøđÙúČęĂîĕĀüÖćøÙšć
ÖćøÝĆïÖčöîĆÖÙšćßćüêŠćÜßćêĉìĊęđ×šćöćđÙúČęĂîĕĀüÙšć÷ćđÿóêĉéĔîðøąđìýĕì÷÷ĆÜðøćÖäöćēé÷êúĂéǰàċęÜ
óïüŠćîĆÖÙšćßćüêŠćÜßćêĉìĊęđ×šćöćöĊìĆĚÜåćîą×ĂÜîĆÖÙšćđĂÜĒúąñĎšøĆïÝšćÜúĞćđúĊ÷Ü÷ćǰĔîðŘǰÜïðøąöćèǰ ÿćöćøë
ÝĆïÖčöîĆÖÙšć÷ćđÿóêĉéêŠćÜßćêĉĕéšÝĞćîüîǰ ǰÙîǰđðŨîÙîêŠćÜßćêĉǰǰÿĆâßćêĉǰÿŠüîĔĀâŠĒúšüđðŨîîĆÖÙšć÷ćđÿóêĉé
ÝĞćóüÖ÷ćïšćÝćÖðøąđìýđóČęĂîïšćîĂĆîĕéšĒÖŠǰ đöĊ÷îöćøŤǰúćüǰÖĆöóĎßćǰĒúąöćđúđàĊ÷
ĒñîõĎöĉìĊę8 ÿĆéÿŠüîñĎšêšĂÜĀćÿĆâßćêĉêŠćÜĔîÙéĊÙšć÷ćđÿóêĉé ðŘÜïðøąöćèǰ
ĒĂôøĉÖĆî
ĂĉĀøŠćî %
öćđúđàĊ÷ %
ĂČęîė
5%
5%
ÖĆöóĎßć
%
úćü
%

đöĊ÷îöćøŤ
%

ìĊęöćǰ: ÿëćîÖćøèŤ÷ćđÿóêĉéǰÿĞćîĆÖÜćîÙèąÖøøöÖćøðŜĂÜÖĆîĒúąðøćïðøćö÷ćđÿóêĉé

÷ćđÿóêĉéìĊęñĎšÙšćßćüêŠćÜßćêĉîĞćöćÝĞćĀîŠć÷öĊĀúćÖĀúć÷ßîĉéǰìĊęÿĞćÙĆâ÷ćïšćÖúčŠöîĆÖÙšćðøąđìýđöĊ÷îöćøŤǰ
úćüǰĒúąÖĆöóĎßćǰđăēøĂĊîÖúčŠöîĆÖÙšćÿĞćÙĆâÙČĂöćđúđàĊ÷ǰĕĂàŤÖúčŠöîĆÖÙšćĕéšĒÖŠđöĊ÷îöćøŤǰúćüǰöćđúđàĊ÷ǰĕîÝĊđøĊ÷ǰĒúą
ĂĉîđéĊ÷ǰÖĆâßćĒĀšÜÖúčŠöîĆÖÙšćĕéšĒÖŠúćüǰöćđúđàĊ÷ǰ÷ćÜÖĆâßćÖúčŠöîĆÖÙšćĕéšĒÖŠĂĉîđéĊ÷ĒúąđîðćúǰēÙđÙîÖúčŠöîĆÖÙšćǰ
ĕéšĒÖŠĕîÝĊđøĊ÷ǰĒúąÖúčŠöĒĂôøĉÖĆîǰđÙêćöĊîĒúąđĂĘÙàŤêćàĊÖúčŠöîĆÖÙšćĕéšĒÖŠöćđúđàĊ÷
üĉđÙøćąĀŤÝćÖñĎšÙšćßćüêŠćÜßćêĉìĊęëĎÖÝĆïÖčöÖúčŠöîĆÖÙšćßćüêŠćÜßćêĉìĊęđðŨîìĊęđóŠÜđúĘÜ×ĂÜđÝšćĀîšćìĊęēé÷đÞóćą
ÖúčŠöĒĂôøĉÖĆîǰĕéšđðúĊę÷îïìïćìÝćÖÖćøúĆÖúĂïîĞćđ×šćéšü÷êîđĂÜđðŨîñĎšïÜÖćøĂ÷ĎŠđïČĚĂÜĀúĆÜēé÷ĔßšĀâĉÜßćüĕì÷Ēúą
ñĎšĀâĉÜđĂđßĊ÷đðŨîñĎšúĆÖúĂïîĞćđ×šćĒìîđóČęĂĀúĊÖđúĊę÷ÜÖćøÝĆïÖčö
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 ǰøćÙć÷ćđÿóêĉéĔîðŘǰ2556 ÷ĆÜĕöŠđðúĊę÷îĒðúÜ
ÝćÖÖćøüĉđÙøćąĀŤĒúąÿĞćøüÝøćÙć÷ćđÿóêĉéĔîðŘÜïðøąöćèǰ2556 ĕöŠóïüŠćöĊÖćøđðúĊę÷îĒðúÜøćÙćìĊę
ßĆéđÝîĔî÷ćđÿóêĉéìčÖðøąđõìǰĕöŠüŠćÝąđðŨîøćÙćĀîšćēøÜÜćîǰøćÙćìĊęöĊÖćøàČĚĂ×ć÷êćöĒîüßć÷ĒéîǰĒúąøćÙć×ć÷
ðúĊÖǰĕöŠöĊÿĆââćèïŠÜßĊĚüŠć÷ćđÿóêĉéÝą×ćéêúćéĒöšÝąĕéšöĊÖćøÝĆïÖčöðøćïðøćöĂ÷ŠćÜêŠĂđîČęĂÜǰ

ǰÿëćîÖćøèŤÖćøĒóøŠøąïćé×ĂÜ÷ćđÿóêĉé
øć÷Üćøć÷ÜćîÿëćîÖćøèŤ÷ćđÿóêĉéêŠĂÖøąïüîÖćø÷čêĉíøøöÞïĆïîĊĚĕéšìĞćÖćøüĉđÙøćąĀŤÿëćîÖćøèŤÖćøĒóøŠ
øąïćé×ĂÜ÷ćđÿóêĉéēé÷ìĞćÖćøđðøĊ÷ïđìĊ÷ïÖćøÝĆïÖčöñĎšđÿó÷ćđÿóêĉéĔîÖúčŠöåćîÙüćöñĉéđÿó÷ćđÿóêĉéĒúąǰ
ÙøĂïÙøĂÜ÷ćđÿóêĉéđóČęĂđÿóēé÷ĂšćÜĂĉÜÝćÖ×šĂöĎú ìĊęïĆîìċÖĔîøąïïåćî×šĂöĎú ÙéĊĂćâć×ĂÜÿĞćîĆÖÜćîêĞćøüÝ
ĒĀŠÜßćêĉĔîßŠüÜǰǰðŘìĊęñŠćîöćøąĀüŠćÜðŘÜïðøąöćèǰ-2555 àċęÜÖćøüĉđÙøćąĀŤ×šĂöĎúÿëćîÖćøèŤÖćøĒóøŠøąïćé
÷ćđÿóêĉéĔîÙøĆĚÜîĊĚĕéšìĞćÖćøüĉđÙøćąĀŤđÝćąúċÖúÜëċÜøąéĆïøć÷ÝĆÜĀüĆéĒúąĕéšìĞćÖćøüĉđÙøćąĀŤ×šĂöĎúÿëĉêĉÖćøÝĆïÖčöǰǰǰǰ
ñĎšđÿó÷ćđÿóêĉéđðŨîǰǰ øąéĆïêćößŠüÜßĆĚî×ĂÜðøĉöćèÙéĊĕéšĒÖŠǰÖćøÝĆïÖčöñĎšđÿó÷ćđÿóêĉéÿĎÜǰÖćøÝĆïÖčöñĎš÷ćđÿóêĉé
ÙŠĂî×šćÜÿĎÜǰÖćøÝĆïÖčöñĎšđÿó÷ćđÿóêĉéÙŠĂî×šćÜêęĞćǰĒúąÖćøÝĆïÖčöñĎšđÿó÷ćđÿóêĉéêęĞćǰÝćÖÖćøøüïøüöĒúąüĉđÙøćąĀŤ
×šĂöĎúðøćÖäñúéĆÜîĊĚ
ÝćÖÖćøđðøĊ÷ïđìĊ÷ïðøĉöćèÙéĊĔîÝĆÜĀüĆéêŠćÜėǰóïüŠćöĊÖćøÝĆïÖčöñĎšêšĂÜĀćìĊęđðŨîñĎšđÿó÷ćđÿóêĉéÿĎÜìĊęÿčéĔî
đ×êóČĚîìĊęõćÙÖúćÜēé÷đÞóćąĔîđ×êÖøčÜđìóöĀćîÙøǰÿöčìøðøćÖćøǰîÙøðåöǰÖćâÝîïčøĊǰÿčóøøèïčøĊǰðìčöíćîĊǰ
óøąîÙøýøĊĂ÷čí÷ćǰÿöčìøÿćÙøǰĒúąîîìïčøĊ óČĚîìĊęêąüĆîĂĂÖđÞĊ÷ÜđĀîČĂǰĕéšĒÖŠǰĂčïúøćßíćîĊǰĒúąîÙøøćßÿĊöćǰĒúą
óČĚîìĊęõćÙĔêšĔîđ×êÝĆÜĀüĆéîÙøýøĊíøøöøćßǰÿčøćþãøŤíćîĊĒúąÿÜ×úćĔî×èąìĊęõćÙõćÙđĀîČĂÿŠüîĔĀâŠđðŨîđ×êóČĚîìĊęìĊę
öĊĂĆêøćÙéĊêęĞćÿčé
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ĒñîõĎöĉìĊęǰ9ÿëćîÖćøèŤÖćøÝĆïÖčöñĎšđÿó÷ćđÿóêĉéĒ÷Öêćöøć÷óČĚîìĊę
Hot Spot ÙéĊÖćøÝĆïÖčöñĎšđÿó÷ćđÿóêĉéìĆęüðøąđìý
óýǰ– óý






øąéĆïÙüćöøčîĒøÜÿĎÜ
øąéĆïÙüćöøčîĒøÜÙŠĂî×šćÜÿĎÜ
øąéĆïÙüćöøčîĒøÜÙŠĂî×šćÜêęĞć
øąéĆïÙüćöøčîĒøÜêęĞć

ìĊęöćǰ: ÿëĉêĉÙéĊĂćâćǰǰÖúčŠöǰÝćÖÿĞćîĆÖÜćîêĞćøüÝĒĀŠÜßćêĉ
107

ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2559



×š Ă öĎ ú ÖćøđòŜ ć øąüĆ Ü ÷ćđÿóêĉ é ÝćÖÿŠ ü î×š Ă öĎ ú ÖćøđòŜ ć øąüĆ Ü ÷ćđÿóêĉ é ǰÿĞ ć îĆ Ö ÷č ì íýćÿêøŤ ǰ ÿĞ ć îĆ Ö Üćî
ÙèąÖøøöÖćøðŜĂÜÖĆîĒúąðøćïðøćö÷ćđÿóêĉéĕéšìĞćÖćøüĉđÙøćąĀŤÿëćîÖćøèŤÖćøĒóøŠøąïćé÷ćđÿóêĉéìĊęÿĞćÙĆâ
ÝćÖ×šĂöĎú øąïïøć÷ÜćîøąïïêĉéêćöĒúąđòŜćøąüĆÜðŦâĀć÷ćđÿóêĉé (ïÿê) àċęÜïĆîìċÖ×šĂöĎúñĎšđ×šćøĆïÖćøïĞćïĆéôŚŪîôĎ
ÿöøøëõćóñĎšêĉé÷ćđÿóêĉéĔîøąïï×ĂÜøĆåìĆĚÜĀöéìĆĚÜĔîøąïïÿöĆÙøĔÝđ×šćøĆïÖćøïĞćïĆééšü÷êîđĂÜǰĒúąïĆÜÙĆïïĞćïĆé
đîČęĂÜöćÝćÖëĎÖÝĆïÖčöĔîÙüćöñĉéđÿóĀøČĂÙøĂïÙøĂÜ÷ćđÿóêĉéđóČęĂđÿóàċęÜÝćÖ×šĂöĎúñĎšđ×šćøĆïÖćøïĞćïĆé÷ćđÿóêĉéĔî
øąïï×ĂÜøĆåóïüŠćĔîßŠüÜðŘǰ2555-2556 öĊñĎšđ×šćøĆïÖćøïĞćïĆé÷ćđÿóêĉéđóĉęöÿĎÜ×ċĚîöćÖÝćÖǰ ǰÙîǰĔîðŘǰ
đóĉęö×ċĚîđðŨîǰ ǰÙîĔîðŘǰ2555 Ēúąǰ ǰ ÙîĔîðŘǰ2556 ĂĆîđðŨîñúÿČïđîČęĂÜöćÝćÖÖćøđóĉęöÖĞćĀîé
đðŜćĀöć÷ÖćøîĞćñĎšêĉé÷ćöćđ×šćøĆïÖćøïĞćïĆéēé÷ÿöĆÙøĔÝàċęÜĔîðŘǰ2556 ñĎšđ×šćøĆïÖćøïĞćïĆéĔîøąïïÿöĆÙøĔÝđóĉęöÿĎÜ×ċĚî
ëċÜøšĂ÷úąǰǰ×ĂÜñĎšđ×šćøĆïÖćøïĞćïĆéĔîøąïïìĆĚÜĀöé
38

38

ĒñîõĎöĉìĊęǰ10 ÝĞćîüîñĎšđ×šćøĆïÖćøïĞćïĆé÷ćđÿóêĉéĔîøąïï×ĂÜøĆå
 

561,

 

,

 
 
 
 

,
,



2552

,





2555

ĒĀúŠÜìĊęöć:×šĂöĎú øąïïøć÷ÜćîøąïïêĉéêćöĒúąđòŜćøąüĆÜðŦâĀć÷ćđÿóêĉé (ïÿê)
38
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ĒñîõĎöĉìĊęǰ11 ÿĆéÿŠüîøšĂ÷úąñĎšđ×šćøĆïÖćøïĞćïĆéǰĒ÷ÖêćöøąïïìĊęđ×šćøĆïÖćøïĞćïĆé









ÿöĆÙøĔÝ





ïĆÜÙĆïïĞćïĆé



êšĂÜēìþ






2552













2555

2556

ĒĀúŠÜìĊęöć:×šĂöĎú øąïïøć÷ÜćîøąïïêĉéêćöĒúąđòŜćøąüĆÜðŦâĀć÷ćđÿóêĉé (ïÿê)
38

38

ÝćÖ×šĂöĎúúŠćÿčéĔîðŘǰ2556 óïüŠćöĊñĎšđ×šćøĆïÖćøïĞćïĆéÖćøêĉé÷ćđÿóêĉéĔîøąïï×ĂÜøĆåǰǰ ÙîǰêŠĂ
ðøąßćÖøǰ ǰÙîǰàċęÜĂ÷ĎŠĔîđÖèæŤÿĎÜǰēé÷ðøćÖä×šĂöĎúÿĞćÙĆâéĆÜîĊĚ
1) ÖúčŠöüĆ÷øčŠîđðŨîÖúčŠöìĊęöĊÙüćöđÿĊę÷ÜõĆ÷öćÖìĊęÿčéēé÷đÞóćąüĆ÷øčŠîìĊęĂĂÖÝćÖēøÜđøĊ÷î
ÝćÖÖćøüĉđÙøćąĀŤ×šĂöĎúÖćøđ×šćøĆïÖćøïĞćïĆéøĆÖþćÖćøêĉé÷ćđÿóêĉéĔîßŠüÜǰ5 ðŘǰøąĀüŠćÜðŘÜïðøąöćèǰ
2551-2555 óïüŠćÖúčŠöüĆ÷øčŠîđðŨîÖúčŠöìĊęđ×šćøĆïÖćøïĞćïĆéöćÖìĊęÿčéǰēé÷ÖúčŠößŠüÜüĆ÷ìĊęđ×šćøĆïÖćøïĞćïĆé÷ćđÿóêĉéöćÖ
ìĊęÿčéÙČĂĂć÷čøąĀüŠćÜǰ15-ǰ ðŘǰĒúąǰ-ǰ ðŘǰàċęÜÙĉéđðŨîÝĞćîüîÖüŠćÙøċęÜ×ĂÜñĎšđ×šćøĆïÖćøïĞćïĆéìĆĚÜĀöéǰēé÷ĔîðŘǰ
2556 óïüŠćöĊÖúčŠöüĆ÷øčŠîĂć÷čøąĀüŠćÜǰ15-ǰðŘǰđ×šćøĆïÖćøïĞćïĆé÷ćđÿóêĉéøšĂ÷úąǰǰĒúąÖúčŠöüĆ÷øčŠîĂć÷čøąĀüŠćÜǰ
-ǰðŘǰđ×šćøĆïÖćøïĞćïĆé÷ćđÿóêĉéøšĂ÷úąǰǰ×ĂÜñĎšđ×šćøĆïÖćøïĞćïĆé÷ćđÿóêĉéĔîøąïï×ĂÜøĆåìĆĚÜĀöé
ÿĞćĀøĆïĂćßĊóìĊęöĊÖćøđ×šćøĆïÖćøïĞćïĆé÷ćđÿóêĉéÿĎÜÿčéĕéšĒÖŠĂćßĊóøĆïÝšćÜüŠćÜÜćî ēé÷ĔîðŘǰ2556 ÖúčŠöñĎšöĊ
ĂćßĊóøĆïÝšćÜđ×šćøĆïÖćøïĞćïĆéÿĎÜëċÜøšĂ÷úąǰǰĒúąÖúčŠöñĎšüŠćÜÜćîđ×šćøĆïÖćøïĞćïĆéĔîøąïï×ĂÜøĆåëċÜøšĂ÷úąǰǰ
×ĂÜñĎšđ×šćøĆïÖćøïĞćïĆé÷ćđÿóêĉéĔîøąïï×ĂÜøĆåìĆĚÜĀöé àċęÜđöČęĂóĉÝćøèćÝćÖÖúčŠöĂć÷čñĎšđ×šćøĆïÖćøïĞćïĆéĒúšüóï
ĒîüēîšöüŠćÖúčŠöüĆ÷øčŠîìĊęĂĂÖÝćÖēøÜđøĊ÷îĕððøąÖĂïĂćßĊóĒøÜÜćîøĆïÝšćÜĀøČĂĕöŠöĊĂćßĊóđðŨîÖúčŠöìĊęöĊÙüćöđÿĊę÷ÜõĆ÷
÷ćđÿóêĉéÿĎÜ
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2) ĒîüēîšöÖćøêĉé÷ćĔîĀöĎŠđÖþêøÖøđóĉęöÿĎÜ×ċĚî
×šĂöĎúÖćøđòŜćøąüĆÜ÷ćđÿóêĉéĔîøą÷ąĔîßŠüÜǰ2-ǰ ðŘìĊęñŠćîöćĒÿéÜĔĀšđĀĘîüŠćÿĆéÿŠüîñĎšêĉé÷ćđÿóêĉéìĊę
ðøąÖĂïĂćßĊóđÖþêøÖøöĊĒîüēîšöÿĆéÿŠüîđóĉęöÿĎÜ×ċĚîÝćÖðøąöćèøšĂ÷úąǰǰĔîøąĀüŠćÜðŘǰ2552-ǰđóĉęöÿĎÜ×ċĚî
Ă÷ŠćÜđĀĘîĕéšßĆéđðŨîøšĂ÷úąǰǰĔîðŘǰ2555 ĒúąøšĂ÷úąǰǰĔîðŘǰ2556 êćöúĞćéĆï
 ǰĔîÖúčŠöîĆÖđøĊ÷îîĆÖýċÖþćÖúčŠöîĆÖđøĊ÷îöĆí÷öýċÖþćêĂîêšîöĊÙüćöđÿĊę÷ÜõĆ÷ÿĎÜÿčé
×šĂöĎúÖćøđòŜćøąüĆÜ÷ćđÿóêĉéĔîßŠüÜǰ5 ðŘìĊęñŠćîöćøąĀüŠćÜðŘǰ2552-2556 ĒÿéÜĔĀšđĀĘîüŠćĔîÖúčŠöîĆÖđøĊ÷î
îĆÖýċÖþćîĆĚîÖúčŠöîĆÖđøĊ÷îöĆí÷öýċÖþćêĂîêšîđðŨîÖúčŠöìĊęđ×šćøĆïÖćøïĞćïĆé÷ćđÿóêĉéĔîøąïï×ĂÜøĆåöćÖìĊęÿčéöćēé÷
êúĂééšü ÷ÿĆéÿŠüîðøąöćèøšĂ÷úąǰǰ ×ĂÜîĆÖđøĊ÷îîĆÖýċÖþćìĊęđ×šćøĆïÖćøïĞćïĆé÷ćđÿóêĉéĔîøąïïìĆĚÜĀöé
ēé÷đÞóćąĂ÷ŠćÜ÷ĉęÜĔîðŘǰ2556 ÿĆéÿŠüîđéĘÖîĆÖđøĊ÷îöĆí÷öýċÖþćêĂîêšîđ×šćøĆïÖćøïĞćïĆé÷ćđÿóêĉéđóĉęöÿĎÜ×ċĚîëċÜǰǰǰǰ
øšĂ÷úąǰǰ×ĂÜñĎšđ×šćøĆïÖćøïĞćïĆéĔîøąïï×ĂÜøĆåìĆĚÜĀöé
 ǰñĎšđ×šćøĆïÖćøïĞćïĆéøć÷ĔĀöŠ÷ĆÜĂ÷ĎŠĔîđÖèæŤÿĎÜ
×šĂöĎúÖćøđòŜćøąüĆÜ÷ćđÿóêĉéĔîßŠüÜǰ5 ðŘìĊęñŠćîöćøąĀüŠćÜðŘǰ2552-2556 ĒÿéÜĔĀšđĀĘîüŠćñĎšđ×šćøĆïÖćøïĞćïĆé
đÖĉîÖüŠćøšĂ÷úąǰǰđðŨîñĎšđ×šćøĆïÖćøïĞćïĆéøć÷ĔĀöŠǰàċęÜĒÿéÜĔĀšđĀĘîüŠć÷ĆÜöĊñĎšêĉé÷ćøć÷ĔĀöŠđ×šćÿĎŠüÜÝøÖćøĒóøŠøąïćé
÷ćđÿóêĉéĂ÷ŠćÜêŠĂđîČęĂÜ
ĒñîõĎöĉìĊęǰ1ÿĆéÿŠüîñĎšđ×šćøĆïÖćøïĞćïĆéǰĒ÷Öêćöøć÷đÖŠć-øć÷ĔĀöŠ











øć÷ĔĀöŠ
øć÷đÖŠć


2552










2555

2556

ĒĀúŠÜìĊęöć:×šĂöĎú øąïïøć÷ÜćîøąïïêĉéêćöĒúąđòŜćøąüĆÜðŦâĀć÷ćđÿóêĉé (ïÿê)
38
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5) ÷ćïšć÷ĆÜđðŨî÷ćĀúĆÖǰēé÷ĕĂàŤđðŨîêĆü÷ćìĊęöĊñĎšđ×šćøĆïÖćøïĞćïĆéĂ÷ŠćÜÖšćüÖøąēéé
Ĕîõćóøüö÷ćđÿóêĉéìĊęöĊñĎšđ×šćøĆïÖćøïĞćïĆéöćÖìĊęÿčéÙČĂ÷ćïšćǰàċęÜöĊñĎšđ×šćøĆïÖćøïĞćïĆéĔîøąïïïĞćïĆé×ĂÜøĆå
öćÖÖüŠćøšĂ÷úąǰǰĂ÷ŠćÜêŠĂđîČęĂÜǰĂ÷ŠćÜĕøÖĘéĊǰđðŨîìĊęîŠćÿĆÜđÖêüŠćĕĂàŤđðŨîêĆü÷ćìĊęöĊñĎšđÿóÿĎÜ×ċĚîöćÖëċÜÖüŠćǰǰđìŠćêĆü
ĔîßŠüÜǰ5 ðŘìĊęñŠćîöćēé÷đóĉęöÿĎÜ×ċĚîĒïïÖšćüÖøąēééǰðŦÝÝĆ÷ìĊęìĞćĔĀšöĊñĎšđÿóĕĂàŤđóĉęöÿĎÜ×ċĚîÿČïđîČęĂÜöćÝćÖðøĉöćèǰǰǰǰ
÷ćđÿóêĉéìĊęđ×šćÿĎŠêúćéđóĉęöÿĎÜ×ċĚîǰĒúąÖćøìĊęñĎšÙšć÷ĂöúéøćÙćĔĀšđéĘÖĒúąđ÷ćüßîđ×šćëċÜÜŠć÷×ċĚîǰēé÷ÝĆÜĀüĆéìĊęöĊñĎšđÿó
ĕĂàŤđ×šćøĆïÖćøïĞćïĆéÿĎÜÿčéĕéšĒÖŠǰÖøčÜđìóöĀćîÙøǰÿÜ×úćǰÿčøćþãøŤíćîĊǰîÙøýøĊíøøöøćßǰßúïčøĊǰõĎđÖĘêǰÝĆîìïčøĊǰ
îÙøðåöǰîîìïčøĊǰðìčöíćîĊ
ĒñîõĎöĉìĊęǰǰÿĆéÿŠüîñĎšđ×šćøĆïÖćøïĞćïĆéǰĒ÷Öêćößîĉé÷ćìĊęđÿó




















ĂČęî
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ÖøąìŠĂö
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÷ćïšć
îĚĞćÖøąìŠĂö
ÖĆâßć
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2555

2556

ĒĀúŠÜìĊęöć:×šĂöĎú øąïïøć÷ÜćîøąïïêĉéêćöĒúąđòŜćøąüĆÜðŦâĀć÷ćđÿóêĉé (ïÿê)
38

38

ǰñúÖøąìï÷ćđÿóêĉéêŠĂÖøąïüîÖćø÷čêĉíøøö
ðŦâĀćñúÖøąìï×ĂÜ÷ćđÿóêĉéêŠĂ ÖøąïüîÖćø÷čêĉ í øøöÝċÜĕöŠĕéšÝĞ ćÖĆéĂ÷ĎŠìĊęï ìïćì×ĂÜÖøąïüîÖćø
÷čêĉí øøöĔîÖćøĒÖšðŦâĀć÷ćđÿóêĉéĔĀšēìþđìŠćîĆĚîđðŨî ìĊęìøćïéĊüŠćÙéĊ÷ćđÿóêĉéĔĀšē ìþđðŨî ÙéĊð øąđõìĀîċęÜìĊęöĊ
ðøĉöćèÿĎÜìĊęÿčéĔîÖøąïüîÖćø÷čêĉíøøöìĆĚÜĔîÿŠüîÙéĊĔîßĆĚîóîĆÖÜćîÿĂïÿüîǰóîĆÖÜćîĂĆ÷ÖćøǰýćúǰìĆĚÜîĊĚøüöëċÜ
îĆÖēìþĔîÙéĊ÷ćđÿóêĉéĒúąđéĘÖĒúąđ÷ćüßîìĊęÖĞćúĆÜñĉéđÖĊę÷üÖĆï÷ćđÿóêĉé
ÝćÖÖćøüĉđÙøćąĀŤ×šĂöĎúÿëĉêĉÙéĊ×ĂÜĀîŠü÷ÜćîĔîÖøąïüîÖćø÷čêĉíøøöÖĘĒÿéÜĔĀšđĀĘîüŠćðøĉöćèÙéĊ÷ćđÿó
êĉéĔĀšēìþîĆĚîĕéšÿŠÜñúÖøąìïêŠĂõćóøüö×ĂÜÙéĊ×ĂÜìčÖĀîŠü÷ÜćîĔîÖøąïüîÖćø÷čêĉíøøöēé÷đÞóćąĂ÷ŠćÜ÷ĉęÜĔîßŠüÜ
ĀúĆÜìĊęöĊîē÷ïć÷đîšîĀîĆÖĔîéšćîÖćøðŜĂÜÖĆîðøćïðøćö÷ćđÿóêĉéìĞćĔĀšöĊÖćøÝĆïÖčöñĎšêšĂÜĀćĔîÙüćöñĉéđÖĊę÷üÖĆï÷ć
đÿóêĉéĔĀšēìþđóĉęöÿĎÜ×ċĚîöćÖĂ÷ŠćÜÖšćüÖøąēééǰēé÷×šĂöĎúúŠćÿčéĔîðŘǰ2556 ñúÖćøÝĆïÖčöÙéĊ÷ćđÿóêĉéđóĉęöÿĎÜ×ċĚîëċÜǰ
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 ǰÙéĊǰÙĉéđðŨîǰǰđìŠćêĆüđöČęĂđìĊ÷ïÖĆïðŘǰǰēé÷ëČĂđðŨîÙéĊìĊęöĊÖćøÝĆïÖčöÿĎÜìĊęÿčéĔîÖúčŠöÙéĊøĆåđðŨîñĎšđÿĊ÷Āć÷
ÙĉéđðŨîøšĂ÷úąǰǰ×ĂÜÙéĊøĆåđðŨîñĎšđÿĊ÷Āć÷ìĊęÝĆïÖčöĕéšìĆĚÜĀöéǰ
ĒñîõĎöĉìĊęǰǰñúÖćøÝĆïÖčöÙéĊøĆåđðŨîñĎšđÿĊ÷Āć÷×ĂÜđÝšćĀîšćìĊęêĞćøüÝ
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2555

2556

ĒĀúŠÜìĊęöć:ÿëĉêĉÙéĊĂćâć×ĂÜÿĞćîĆÖÜćîêĞćøüÝĒĀŠÜßćêĉ

ÝćÖñú×ĂÜÖćøÝĆïÖčöÙéĊ÷ćđÿóêĉé×ĂÜđÝšćĀîšćìĊęêĞćøüÝìĊęđóĉęöÿĎÜ×ċĚîĂ÷ŠćÜøüéđøĘü÷ŠĂöÿŠÜñúêŠĂÖćøđóĉęö×ċĚî
ðøĉöćèÙéĊìĊę×ċĚîÿĎŠýćúđßŠîđéĊ÷üÖĆîǰÝćÖ×šĂöĎúøć÷Üćîÿëĉêĉýćú÷čêĉíøøöìĆęüøćßĂćèćÝĆÖøóïüŠćÙéĊ÷ćđÿóêĉéĔĀšēìþ
đðŨîÙéĊìĊę×ċĚîÿĎŠýćúöćÖìĊęÿčéĂ÷ŠćÜêŠĂđîČęĂÜǰēé÷×šĂöĎúúŠćÿčéĔîðŘǰ2555 óïüŠćÙéĊ÷ćđÿóêĉé×ċĚîÿĎŠýćúìĆĚÜÿĉĚîǰ ǰ
ÙéĊǰÙĉéđðŨîøšĂ÷úąǰǰ×ĂÜÙéĊìĊę×ċĚîÿĎŠýćúßĆĚîêšîìĆĚÜĀöé
ĒñîõĎöĉìĊęǰ1ðøĉöćèÙéĊ×ċĚîÿĎŠýćúßĆĚîêšîìĆęüøćßĂćèćÝĆÖø

óøï÷ćđÿóêĉéĄ
,

óøïĂćüčíðŚî

,

óøïÖćøóîĆî
óøïÝøćÝøìćÜïÖ
óøïÙîđ×šćđöČĂÜ

,
,

,625
52,

ĂČęîė
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ðøĉöćèîĆÖēìþ÷ćđÿóêĉéĔîđøČĂîÝĞćÖĘÖĞćúĆÜđðŨîðŦâĀćđßŠîđéĊ÷üÖĆîǰÝćÖ×šĂöĎúÖćøøć÷ÜćîðøĉöćèñĎšêšĂÜ×ĆÜ
ĔîđøČĂîÝĞćóïüŠćÖĞćúĆÜđðŨîðŦâĀćüĉÖùêđßŠîđéĊ÷üÖĆîǰÝćÖ×šĂöĎú×ĂÜÖøöøćßìĆèæŤóïüŠćðøĉöćèÙüćöÝč×ĂÜđøČĂîÝĞć
ìĆęüðøąđìýîĆĚîöĊđóĊ÷Üǰ ǰÙîǰĒêŠĔîðŦÝÝčïĆîÝĞćîüîñĎšêšĂÜ×ĆÜđóĉęöÿĎÜ×ċĚîĂ÷ŠćÜøüéđøĘüëċÜǰ ǰÙîǰ øć÷Üćî
đöČęĂöÖøćÙöǰ) àċęÜđÖĉîÖüŠć×îćéÙüćöÝčđøČĂîÝĞćĕðöćÖǰĔîÝĞćîüîîĊĚđöČęĂóĉÝćøèćÝćÖÿĆéÿŠüîîĆÖēìþđéĘé×ćé
ĒúšüĔîđøČĂîÝĞćÝąöĊîĆÖēìþĔîÙéĊ÷ćđÿóêĉéëċÜÖüŠćøšĂ÷úąǰǰ ĂšćÜĂĉÜÝćÖøć÷Üćîǰøìǰ àċęÜöĊÖćøÝĆéìĞćúŠćÿčéëċÜ
ÖĆî÷ć÷îǰ2555 ĒÿéÜÝĞćîüîîĆÖēìþđéĘé×ćéĔîÙéĊ÷ćđÿóêĉéöĊÝĞćîüîøšĂ÷úąǰǰ×ĂÜîĆÖēìþĔîđøČĂîÝĞćìĆĚÜĀöé ǰ
ĒöšÝąöĊÙüćöó÷ć÷ćöúéÝĞć îüîñĎšÖøąìĞćñĉéđÖĊę÷üÖĆï÷ćđÿóêĉéĔîđøČĂîÝĞ ćöćēé÷êúĂéĒêŠ ÖĘđðŨîĕðéšü ÷Ùüćö
÷ćÖúĞćïćÖǰđîČęĂÜÝćÖîĆÖēìþĔîÙéĊ÷ćđÿóêĉéÿŠüîĔĀâŠĒúšüđðŨîñĎšÝĞćĀîŠć÷ëċÜÖüŠćǰǰ Ĕî ǰ ĂšćÜĂĉÜÝćÖøć÷Üćîǰ
øìǰàċęÜöĊÖćøÝĆéìĞćúŠćÿčéëċÜÖĆî÷ć÷îǰ2555 ĒÿéÜÝĞćîüîîĆÖēìþđéĘé×ćéĔîÙéĊ÷ćđÿóêĉéǰđðŨîñĎšÖøąìĞćñĉé×šĂĀć
ÝĞćĀîŠć÷øšĂ÷úąǰǰ đðŨî×šĂĀćđÿóĒúąÙøĂïÙøĂÜđóČęĂđÿóđóĊ÷ÜøšĂ÷úąǰ àċęÜĔîÿŠüî×ĂÜîĆÖēìþàċęÜđðŨîñĎš
đÿóîĆĚîÿŠüîĔĀâŠđðŨîñĎšđÿóìĊęñĉéđÜČęĂîĕ×ÖćøïĞćïĆéôŚŪîôĎĀøČĂÖøąìĞćñĉéàĚĞćàćÖĂ÷ĎŠĒúšüǰǰĔî×èąìĊęõć÷ĔîđøČĂîÝĞć÷ĆÜêšĂÜ
øĆïõćøąÖćøéĎĒúÙüïÙčöêĆüñĎšđÿóĔîøąĀüŠćÜøĂÖćøêøüÝóĉÿĎÝîŤÿćøđÿóêĉéǰĒúąÝĆéēðøĒÖøöïĆÜÙĆïïĞćïĆé÷ćđÿóêĉé
ĔîđøČĂîÝĞćàċęÜĒÿéÜĔĀšđĀĘîñĎšëĎÖÙüïÙčöĔîđøČĂîÝĞćìĊęĒìšÝøĉÜ÷ĆÜöĊðøĉöćèÿĎÜÖüŠćîĊĚöćÖǰàċęÜ÷ŠĂöÝąÿŠÜñúêŠĂðøąÿĉìíĉõćó
ÖćøĔĀšÖćøéĎĒúĒúąóĆçîćóùêĉîĉÿĆ÷ñĎšÖøąìĞćñĉéĔîõćóøüöǰ

ïìÿøčð
øć÷ÜćîÿëćîÖćøèŤ÷ćđÿóêĉéêŠĂÖøąïüîÖćø÷čêĉíøøöÞïĆïîĊĚđðŨîÖćøøüïøüö×šĂöĎúÿëćîÖćøèŤÖćøÝĆïÖčö
×ĂÜđÝšćĀîšćìĊęêĞćøüÝĒ÷ÖđðŨîøć÷óČĚîìĊęĔîøąéĆïÝĆÜĀüĆéǰöćðøąöüúđ×šćÖĆï×šĂöĎúÿëćîÖćøèŤÖćøÖøąìĞćñĉéđÖĊę÷üÖĆï
÷ćđÿóêĉé×ĂÜÿĞćîĆÖÜćîðŜĂÜÖĆîðøćïðøćö÷ćđÿóêĉéǰîĂÖÝćÖîĊĚ÷ĆÜĕéšöĊÖćøðøąđöĉîñúÖøąìï×ĂÜ÷ćđÿóêĉéêŠĂ
ÖøąïüîÖćø÷čêĉí øøöÝćÖ×šĂöĎú ÿëĉêĉ×ĂÜĀîŠü ÷ÜćîêŠćÜėǰĔîÖøąïüîÖćø÷čêĉí øøöàċęÜĒÿéÜĔĀšđĀĘîõćóðŦâĀćǰǰǰǰǰǰǰ
÷ćđÿóêĉéĔîðøąđìýĕì÷ìĊęöĊúĆÖþèąđðŨîýĎî÷ŤÖúćÜÖćøúĞćđúĊ÷Ü÷ćđÿóêĉéõć÷ĕð÷ĆÜðøąđìýĂČęîǰĒúąđðŨîĒĀúŠÜÖćøÙšć
÷ćđÿóêĉéÿĞćÙĆâ×ĂÜñĎšÙšć÷ćđÿóêĉéÝćÖðøąđìýđóČęĂîïšćîĒúąðøąđìýĂČęîėǰøć÷ÜćîÞïĆïîĊĚ÷ĆÜĕéšĒÿéÜĔĀšđĀĘîëċÜ
ÿëćîÖćøèŤÖćøđðúĊę÷î×ĂÜ÷ćđÿóêĉéìĊęÖĞćúĆÜđðúĊę÷îĒðúÜĕðǰđßŠîóČĚîìĊęÖćøĒóøŠøąïćéǰøĎðĒïïĒúąðøąđõìêĆüǰǰǰǰǰ
÷ćđÿóêĉéìĊęÖĞćúĆÜöĊðŦâĀćÖćøĒóøŠøąïćéđóĉęöÿĎÜ×ċĚîǰîĂÖÝćÖîĊĚÝćÖÖćøüĉđÙøćąĀŤñúÖøąìï×ĂÜÙéĊ÷ćđÿóêĉéêŠĂ
ÖøąïüîÖćø÷čêĉíøøöÖĘóïüŠćîē÷ïć÷ÖćøðøćïðøćöĂ÷ŠćÜÝøĉÜÝĆÜÖĘÿŠÜñúÖøąìïêŠĂÖøąïüîÖćø÷čêĉíøøöìĊęĕöŠĂćÝ
×÷ć÷êĆüêćöðøĉöćèñĎšÖøąìĞćñĉéđÖĊę÷üÖĆï÷ćđÿóêĉéìĊęđóĉęöÿĎÜ×ċĚîöćÖĂ÷ŠćÜÖšćüÖøąēééàċęÜÿŠÜñúêŠĂðøąÿĉìíĉõćóÖćø
ðäĉïĆêĉêŠĂñĎšÖøąìĞćñĉé×ĂÜÖøąïüîÖćø÷čêĉí øøöĔîõćóøüöđðŨîĂ÷ŠćÜöćÖǰàċęÜđðŨîðøąđéĘîÿĞćÙĆâìĊęñĎšïøĉĀ ćøÜćî
÷čêĉíøøöÙüøĔĀšÙüćöÿĞćÙĆâêŠĂĕð
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