
 
ประกาศหลักเกณฑการสนับสนุนทุนรวมวิจัยเกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคแอลกอฮอล 

ศูนยวิจัยปญหาสุรา ประจําป พ .ศ. 2560   
 
1. ประกาศทุนวิจัยตามยุทธศาสตรท่ี 1 ของแผนยุทธศาสตรนโยบายแอลกอฮอลระดับชาติ 
 

ศวส. เปนหนวยงานวิชาการท่ีมุงเนนการสรางองคความรูเพ่ือสนับสนุนการจัดการปญหาสุราในประเทศไทย 
จึงกําหนดเปาหมายของการทํางานตามแผนยุทธศาสตรนโยบายแอลกอฮอลระดับชาติ พ.ศ. 2553 ซ่ึงมีเปาหมายเชิง
กลไกของนโยบาย 4 ประการคือ 1. ควบคุมและลดปริมาณการดื่มสุราในสังคม  2. ปองกันนักดื่มหนาใหมและควบคุม
ความชุกของการดื่มสุรา 3. ลดความเสี่ยงของการดื่มสุรา ท้ังในมิติของปริมาณและรูปแบบการดื่ม และพฤติกรรมหลัง
การดื่มสุรา และ 4. จํากัดและลดความรุนแรงของปญหาจากการดื่มสุรา โดยดําเนินการตามยุทธศาสตร 5 ขอหลัก
ไดแก การควบคุมการเขาถึงทางเศรษฐศาสตรและทางกายภาพ (Price and Availability) การปรับเปลี่ยนคานิยม
และแรงสนับสนุนในการดื่ม (Attitude) การลดอันตรายจากการบริโภค (Risk reduction) การจัดการปญหาแอลกอฮอล
ในระดับพ้ืนท่ี (Alcohol policy at every Settings) และการพัฒนากลไกการจัดการและสนับสนุนท่ีเขมแข็ง (Support) 
 

เพ่ือใหไดขอมูลทางวิชาการและองคความรูมาสนับสนุนการดําเนินงานตามยุทธศาสตรท่ี 1 การควบคุมการ
เขาถึงทางเศรษฐศาสตรและทางกายภาพ (Price and Availability) ศวส.จึงตองการสนับสนุนทุนงานวิจัยหรือจัดการ
ความรูในประเด็นตอไปนี้ 
• มาตรการกําหนดราคาขายปลีกข้ันต่ํา 

• การศึกษาเก่ียวกับมาตรการการกําหนดราคาขายปลีกข้ันต่ํา เชน กลไกการตั้งราคาขายปลีก และการตั้ง
ราคาโปรโมชั่น ในรานจําหนายสุราในประเทศไทย การทบทวนกระบวนการและประสิทธิผลของนโยบาย
นี้ในตางประเทศการศึกษาความเปนไปไดของการผลักดันนโยบายนี้ในประเทศไทย 

• มาตรการทางภาษี  
• การศึกษาผลหรือกลไกของการข้ึนภาษีตอราคาขายปลีก เชน การศึกษาวา เม่ือข้ึนภาษีสุราแลว จะมีผล

ไปถึงยังผูบริโภคหรือไม ถามีผลจริง จะมีมากนอยเพียงใด หากไมมีผลจะเกิดอะไรข้ึนบางหรือมีผล
แตกตางกันหรือไมตามชนิดของเครื่องดื่ม หรือกลุมเปาหมาย (tax-pass-through process) 

• สุรานอกระบบภาษี 
• การศึกษาเพ่ือประมาณปริมาณและมูลคาการผลิตการบริโภค ของสุรานอกระบบภาษี ซ่ึงรวมถึงสุรา

พ้ืนบานหรือสุรากลั่นชุมชน (ท้ังท่ีเสียภาษีและไมไดเสียภาษี) สัดสวนตอปริมาณสุราในระบบภาษีเสนทาง
การผลิต กระจาย และจําหนาย การลักลอบนําเขาสุราจากตางประเทศ สวนแบงการตลาดของสุรานอก
ระบบภาษี การเคลื่อนยายสุราเถ่ือนเขาประเทศผานทางกองทัพมด  

• แนวทางการจัดการปญหานี้ ไมวาจะเปนการปราบปราม หรือการหาทางออกใหผูผลิต/นําเขาสุราเถ่ือน 
ใหมีงานทําทดแทนหรือศึกษายุทธวิธีการแกไขปญหาแบบมีสวนรวมไดอยางไรบาง อาจจะเปน
กรณีศึกษาหรือพ้ืนท่ีนํารอง/ตนแบบ 

• มาตรการจํากัดการเขาถึงทางกายภาพ 

• มาตรการจํากัดการเขาถึงใหมๆ เชน สถานท่ีท่ีมีคนชุมนุมกัน สนามกีฬา ถนนคนเดิน ลานกิจกรรม และ
อ่ืนๆ ท่ีมีความเสี่ยงเปนตน โดยอาจจะเปนการทบทวนขอมูลจากตางประเทศ เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของ
มาตรการ และระบุสวนขาดหรือมาตรการท่ียังไมมีในประเทศไทย เม่ือเปรียบเทียบกับตางประเทศหรือ
การศึกษาสถานการณหรือขอมูลเชิงประจักษเก่ียวกับปญหาท่ีเกิดข้ึนในสถานท่ีหรือบริบทท่ียังเปนสวน



ขาดนั้นๆ เชน การศึกษาเอกสาร/ขาว การสํารวจสถานการณปญหา ความคิดเห็นและการสนับสนุนใหมี
มาตรการจัดการหรือปองกันปญหาเหลานั้น เปนตน 

• การศึกษาผลของการจํากัดการจําหนายสุราบางประเภทหรือตามระดับความเขมขนของแอลกอฮอลใน
พ้ืนท่ีจําหนายบางประเภท เชน ผลลัพธของมาตรการควบคุมใหจําหนายเหลาปนเฉพาะในสถานบันเทิง 
ความสัมพันธระหวางปริมาณการขายสุราประเภทตางๆ กับการเกิดผลกระทบทางสุขภาพ การบาดเจ็บ 
อุบัติเหตุจราจร การทะเลาะวิวาท เปนตน 

• การวิเคราะหระบบการดําเนินนโยบายหรือมาตรการควบคุมการเขาถึงทางกายภาพท่ีมีอยูแลวใน
ประเทศไทย(อาจจะวิเคราะหภาพรวมระดับประเทศ และศึกษายอยลงไประดับจังหวัด หรือพ้ืนท่ี
กรณีศึกษา) 

• การเปรียบเทียบระหวางผลกระทบดานสุขภาพและสังคมของการดื่มสุรา (เชน ความสูญเสียท่ีเกิดข้ึนจาก
การบาดเจ็บ การกระทํารุนแรง ปญหาครอบครัว และความวุนวายไมเปนระเบียบของสังคม เปนตน) กับ
ผลประโยชนจากการเก็บภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล หรือผลประโยชนตอระบบเศรษฐกิจทองถ่ิน ธุรกิจ
กลางคืนและธุรกิจการทองเท่ียว ในจังหวัด/พ้ืนท่ี  

• การพัฒนาระบบหรือแนวทางในการแกไข/จัดการปญหาเหลานี้ใหครอบคลุมและมีสวนรวม เชน การ
ดําเนินการระดับพ้ืนท่ีโดยใชมาตรการในชุมชนเพ่ือควบคุมการจําหนายและการเขาถึงท้ังในระบบตลาด
และทางสังคม เชน การจัดใหชุมชนมีสวนรวมในการควบคุมการออกใบอนุญาตจําหนายสุรา ความ
หนาแนนของจุดจําหนาย การจัดโซนนิ่งพ้ืนท่ีจําหนาย การโฆษณาและสงเสริมการขายสุราภายในชุมชน 
การตรวจสองการผลิตสุราพ้ืนบาน การหามขายสุราในวันพระ/วันสําคัญทางศาสนา การจัดสายตรวจ
งานเลี้ยง กลไกระดับชุมชนในการเฝาติดตามรานคาปลีกหรือสถานบันเทิงเพ่ือควบคุมการจําหนายสุรา
ใหกับผูมีอาการมึนเมา เด็กและเยาวชน เปนตน 

 
โดยลักษณะโครงการท่ีศวส.ตองการสนับสนุนเพ่ือตอบประเด็นเหลานี้ อาจจะเปน การวิจัยปฐมภูมิ 

(primary research) ท่ีเก็บขอมูลใหม หรือเปนการวิจัยเอกสารหรือวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิ หรือเปนการสรางโมเดล
แบบจําลองเพ่ือทํานายผลลัพธเชิงนโยบาย หากมีมาตรการท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหไดองคความรูพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของกับ
มาตรการหรือนโยบายนั้นๆ หรือองคความรูเพ่ือสนับสนุนการออกนโยบายใหม หรือหาแนวทางปรับปรุง/พัฒนาระบบ
เดิมใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 
2. เง่ือนไขเวลา 

 - สําหรับโครงการวิจัยปฐมภูมิ ระยะเวลาดําเนินการไมเกิน 18 เดือน  
 - สําหรับโครงการประเภทวิจัยเอกสารหรือวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิ ระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน  

 
3. งบประมาณ  

- สําหรับโครงการวิจัยปฐมภูมิ ไมเกิน 1,000,000.00 (หนึ่งลานบาท)  
 - สําหรับโครงการประเภทวิจัยเอกสารหรือวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิ 30,000 – 100,000 (สามหม่ืนถึงหนึ่ง

แสนบาท) (โดยจายคาตอบแทนหรือทุนสนับสนุนตามผลงานท่ีไดรับ) 
 
 
 
 
 



4. ข้ันตอนการดําเนินงาน 

 1) เขียนโครงรางการวิจัยฉบับสมบูรณ (Proposal) ซ่ึงประกอบดวย การทบทวนวรรณกรรมท่ีครอบคลุม
ครบถวน การออกแบบการวิจัยท่ีถูกตองเหมาะสมชัดเจน การสุมตัวอยาง(ถามี) เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูล (เชน 
แบบสัมภาษณ แบบสอบถาม) นําเสนอศูนยวิจัยปญหาสุรา ภายในวันท่ี 31 สิงหาคม 2559 
 2) ศูนยวิจัยปญหาสุรานําโครงการวิจัยฉบับสมบูรณเขาสูกระบวนการพิจารณาโดยผูทรงคุณวุฒิตามระเบียบ
ของศูนยวิจัยปญหาสุรา  
 3) ศูนยวิจัยปญหาสุราจะแจงผลการพิจารณาโดยผูทรงคุณวุฒิใหนักวิจัยทราบภายในวันท่ี 15 ตุลาคม 2559 
 4) กรณีท่ีผูวิจัยผานการคัดเลือกโดยผูทรงคุณวุฒิ ศูนยวิจัยปญหาสุราจะเชิญนักวิจัยทําสัญญาพรอมปรับแก
ไขตามท่ีผูทรงคุณวุฒิเสนอแนะ 
 5) นักวิจัยเริ่มดําเนินการวิจัยตามโครงรางการวิจัยท่ีนําเสนอ 
 6) นําเสนอความคืบหนาระหวางทําการศึกษา, รับฟงขอเสนอแนะ, ปรับแกตามความเหมาะสม 

7) นําเสนอรางรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ พรอมสงรายงาน, รับฟงขอเสนอแนะ, ปรับแกตามความ
เหมาะสม 

8) สงรายงานฉบับสมบูรณ รายงานฉบับลงวารสาร 10-15 หนา และเอกสารขอเท็จจริง (Factsheet) 3-4 
หนา 
 9) รวมแถลงขาวผลการศึกษาในเวทีท่ีศูนยวิจัยปญหาสุราจัดให 
  
5. ผลผลิต 

- รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ 
  -รายงานฉบับลงวารสาร 10-15 หนา 
  -เอกสารขอเท็จจริง (Factsheet) 3-4 หนา 

6. ผูสนใจติดตอและสงเอกสารขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย 

ศูนยวิจัยปญหาสุรา หลังอาคารคลังพัสดุ (ถนนสาธารณสุข 6) กระทรวงสาธารณสุข  
ถนนติวานนท  ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง  จังหวัดนนทบุร ี11000 

โทร .085-357-7170E-mail: center.cas05@gmail.com  www. cas.or.th 
 

ผูสนใจศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมและสามารถดาวนโหลด เอกสารและแบบฟอรมเพ่ือขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ไดท่ี 
http://www.cas.or.th 

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

     ประกาศ ณ วันท่ี  31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 

 

 

 
รศ.ดร.พญ. สาวิตรี อัษณางคกรชัย 
ผูอํานวยการศูนยวิจัยปญหาสุรา 
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