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ผูว่้างงานมีจ านวนเพิม่ขึน้อยา่งชดัเจน ผูป้ระกนัตนรบั

ประโยชนท์ดแทนกรณว่ีางงานเพิม่สงูขึน้ คา่จา้งแรงงาน

ภาคเอกชนลดลงเลก็นอ้ย 

การเจ็บป่วยด้วยโรคเฝ้าระวังลดลงในทุกโรคจาก
ชว่งเดยีวกนัของปทีีผ่า่นมา แตย่งัคงตอ้งเฝา้ระวังโรค
ไข้เลือดออกที่กลับมาระบาดในบางพื้นที่ รวมทั้ง
ยั งคงต้ อง เฝ้ า ระ วั ง โ รคที่ มากับฤดูฝน  และ
ผลกระทบต่อสุขภาพกายและใจจากสถานการณ์
โรค COVID-19 อย่างใกล้ชิด  

คดีอาญารวมลดลง แต่ยังคงต้องให้ความส าคัญกับ
การปอ้งกนัการลกัลอบค้ายาเสพติด การประทุษร้าย
ต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างเข้มงวด 

การเกิดอุบัติเหตุและผู้เสียชีวิตลดลง แต่ปัญหา 
การเกิดอุบัติ เหตุยังถือว่าอยู่ในระดับที่รุนแรง 
จากการที่ยังมีผู้บาดเจ็บ พิการ และเสียชี วิต
จ านวนมาก 

จ านวนนักศึกษาที่ ลดลงจาก
ปัจจัยโครงสร้างประชากรและ
ก า ร มี ที่ นั่ ง ใ น ม ห า วิ ท ย า ลั ย
มากกว่าความต้องการ ดังนั้น 

เพ่ือความอยู่รอด สถาบันอุดมศึกษาไทยจ าเป็นต้องปรับตัว 
โดยการดึงจุดแข็งของตนเองมาใช้เป็นจุดขายดึงดูดนักศึกษา 
ทบทวน/ปรับปรงุหลักสตูรให้สอดรับกับตลาดแรงงาน ร่วมกับ
การใช้นวัตกรรมการศึกษา ตลอดจนส่งเสริมการวิจัยที่สามารถ
ต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้ 

บทความเรื่อง 
“มหาวิทยาลัยร้าง : วิกฤตอุดมศึกษาไทย” 

สถานการณ์ทางสังคมที่ส าคัญ  
 การปรับตัวทางการศึกษาในภาวะการระบาดของ COVID-19 

นักเรียนต้องเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้อื่น แต่ยังคงมี
ข้อจ ากัดอย่างมากโดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนในครัวเรือนที่ยากจน  
ซึ่งมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาในอนาคต 

 ความท้าทายของการออกแบบระบบการคุ้มครองทางสังคม  
การระบาดของ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อแรงงานและประชาชน
ทั่วไป จนท าให้ภาครัฐต้องมีมาตรการช่วยเหลือระยะสั้นเพื่ออุด 
ช่องโหว่ของการคุ้มครองทางสังคม จึงเป็นโจทย์ที่ภาครัฐจะต้องหา 
แนวทางการพัฒนาระบบตาข่ ายคุ้ มครองทางสั งคมให้มี 
ความครอบคลุม สามารถคุ้มครองประชาชนทั้งในยามที่เกิดวิกฤติ
และในสภาวะปกติ 
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ความเคลื่อนไหวทางสังคม 

การจ้างงานลดลงทั้งภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร 
ยกเว้นสาขาการขนส่ง/เก็บสินค้าที่ยังมีการจ้างงาน
เพ่ิมขึ้นเล็กน้อย อัตราการว่างงานอยู่ที่ร้อยละ 1.95 
ค่าจ้างแรงงานภาคเอกชนลดลงเล็กน้อยร้อยละ 0.4 ในไตรมาสหนึ่ง ปี 2563 หนี้สินครัวเรือนมีมูลค่า 13.48 

ล้านล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 3.9 ชะลอตัวลงจาก 
ร้อยละ 5.1 ในไตรมาสก่อน และคิดเป็นสัดส่วนหนี้ต่อ 
GDP เท่ากับร้อยละ 80.1 สูงสุดในรอบ 4 ปี 

การเจ็บปุวยด้วยโรคเฝูาระวังลดลงในทุกโรค โดยเฉพาะ
ผู้ปุวยโรคไข้หวัดใหญ่ลดลงร้อยละ 92.2 มือ เท้า ปาก
ลดลงร้อยละ 91.5 โรคหัดลดลงร้อยละ 91.2 แต่ยังคง
ต้ อง เฝู า ระวั ง โ รค ไข้ เ ลื อดออกที่ ก ลั บมาระบาด 
ในบางพ้ืนที่ รวมทั้งเฝูาระวังโรคที่มากับฤดูฝน และ
ผลกระทบต่อสุขภาพกายและใจจากสถานการณ์โรค 
COVID-19 อย่างใกล้ชิด  

การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ลดลงร้อยละ 
9.7 แต่ยังต้องเฝูาระวังการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ทางออนไลน์ของเด็กและเยาวชนที่สามารถเข้าถึงได้
โดยง่าย 

 

 

การจ้างงานลดลง 1.9% 

หนี้ครัวเรือนเพิ่มขึ้น 
3.9%  

ผู้ป่วยโรคเฝ้าระวัง 
ลดลง 66.4%  

คดีอาญาลดลง 13.4% 

เครือ่งดืม่แอลกอฮอลแ์ละบหุรี ่
ลดลง 9.7% 

อุบัติเหตุจราจรลดลง 26.7% คดีอาญารวมลดลง ร้อยละ 13.4 โดยคดีชีวิตร่างกายและ
เพศลดลงร้อยละ 21.7 คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ลดลง 
ร้อยละ 5.7 และคดียาเสพติดลดลงร้อยละ 13.9 แต่ยังคง
ตอ้งให้ความส าคัญกับมาตรการปูองกัน เน้นการตรวจตรา 
และเฝูาระวังปูองกันการก่อเหตุร้าย 

การเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบกลดลงร้อยละ 26.7
ผู้เสียชีวิตลดลงร้อยละ 38.4 สาเหตุอันดับแรกจาก 
การขับรถตัดหน้ากระชั้นชิด การปูองกันหรือหยุด
อุบั ติ เหตุ ได้ ด้ ว ยความร่ ว มมื อจ ากผู้ ขั บขี่ รั กษา
กฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ค านึงถึงความปลอดภัยของ
ตนเองและผู้อ่ืน และให้ความส าคัญอย่างมากกับปัจจัย
ทางถนนและสภาพแวดล้อม  
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ความเคลื่อนไหวทางสังคมรายไตรมาส 

 สถานการณ์ด้านแรงงาน 

 

1. 

สถานการณก์ารจา้งงานในไตรมาสสอง ป ี2563 ปรบัตวัลดลง ผู้มีงานท าจ านวนทั้งสิ้น 37.1 ลา้นคน ลดลง
รอ้ยละ 1.9 เปน็การลดลงทัง้ผูม้งีานท าในภาคเกษตรกรรมทีล่ดลงรอ้ยละ 0.3 และนอกภาคเกษตรกรรมลดลงรอ้ยละ 2.5 
ส าหรบัสาขาทีม่กีารจา้งงานลดลงมาก ไดแ้ก ่สาขากอ่สรา้ง สาขาการผลติ สาขาโรงแรม/ภตัตาคาร ลดลงรอ้ยละ 6.3 4.4 
และ 2.8 ตามล าดบั จากการขอความรว่มมอืในการปดิสถานประกอบการ และจ ากัดการเดินทาง ส่วนสาขาการขายสง่/
ขายปลกี ลดลงเลก็นอ้ยเพียงรอ้ยละ 1.0 เนือ่งจากยงัสามารถเปดิด าเนนิการไดบ้างสว่น ขณะที่สาขาการขนส่ง/เก็บสินค้า 
ขยายตัวร้อยละ 0.1 เป็นผลจากมาตรการและการรณรงค์ให้อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพ่ือชาติเพ่ือควบคุมการแพร่ระบาดฯ 

ไตรมาสสอง ปี 2563 ผู้ว่างงานมีจ านวนเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน อัตราการว่างงานอยู่ที่ร้อยละ 1.95 จ านวนผู้ประกันตนรับ  

ประโยชนท์ดแทนกรณว่ีางงานเพิม่สงูขึน้ คา่จา้งแรงงานภาคเอกชนลดลงเลก็นอ้ย 

ตาราง 1 ผลส ารวจภาวะการท างานของประชากรไตรมาสสองปี 2563   

  
จ านวน (หน่วย: ล้านคน) การเปลี่ยนแปลง (%YOY) 
2562 2563  2562  2563 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 
ก าลังแรงงานรวม 38.4 38.4 38.0 38.0 38.2 38.2 0.6 -0.2 -2.0 -1.1 -0.4 -0.6 
1.  ผู้มีงานท า 37.7 37.8 37.5 37.5 37.4 37.1 0.9 -0.3 -2.1 -1.1 -0.7 -1.9 
1.1 ภาคเกษตร 11.2 11.5 12.6 12.0 10.8 11.5 -4.2 -4.0 -1.8 -1.6 -3.7 -0.3 
1.2 นอกภาคเกษตร 26.5 26.3 24.9 25.5 26.7 25.6 3.2 1.5 -2.3 -0.9 0.5 -2.5 

-  อุตสาหกรรมการผลิต 6.3 6.3 5.8 6.1 6.2 6.0 1.0 -0.5 -5.2 -3.9 -1.4 -4.4 
-  ก่อสร้าง 2.3 2.4 2.0 2.1 2.3 2.2 10.5 6.2 -2.2 0.2 -0.2 -6.3 
-  ค้าส่ง/ค้าปลีก 6.4 6.3 6.0 6.3 6.3 6.2 2.4 -0.4 -4.1 0.1 -1.1 -1.0 
-  โรงแรม ภัตตาคาร 2.8 2.9 2.9 2.8 2.9 2.8 -0.2 1.1 3.1 -0.7 3.7 -2.8 
-  การขนส่ง/เก็บสินค้า 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 5.1 7.2 1.0 0.1 -0.8 0.1 
-  การศึกษา 1.2 1.2 1.1 1.1 1.3 1.2 -0.5 3.1 -1.9 -3.1 10.2 1.0 
-  อื่นๆ 6.2 6.0 5.7 5.7 6.2 5.9 5.9 2.5 -0.6 -0.3 1.3 -1.9 

2.  จ านวนผู้ว่างงาน1 0.35 0.38 0.39 0.37 0.39 0.75 -25.9 -8.3 5.5 3.5 12.3 97.7 
     อัตราการว่างงาน (%) 0.92 0.98 1.04 1.04 1.03 1.95            
3.  แรงงานรอฤดูกาล 0.3 0.3 0.1 0.1 0.4 0.3 0.4 40.3 53.7 2.0 20.2 32.7 
    สัดส่วนต่อก าลังแรงงาน (%) 1.0 0.8 0.2 0.3 1.0 0.9             
4.  ชั่วโมงท างานเฉลี่ย/สัปดาห์ (เอกชน) 43.5 46.4 46.7 46.4 42.8 40.2 -2.6 0.1 0.4 -0.6 -1.6 -13.4 
5.  ชั่วโมงท างานเฉลี่ย/สัปดาห์ (รวม) 41.3 43.0 43.5 43.2 40.8 38.2 -1.5 -0.4 0.4 -0.8 -1.2 -11.2 
5.1 ผู้ท างานน้อยกว่า 10 ชม.4 0.9 0.6 0.3 0.4 0.9 2.8 6.7 -7.1 -29.3 12.5 11.0 388.5 

-  ต้องการท างานเพิ่ม 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.4 -30.6 -9.1 -16.6 45.1 6.5 647.1 
-  ไม่ต้องการท างานเพิ่ม 0.8 0.5 0.2 0.4 0.9 2.4 12.0 -6.9 -31.1 9.6 11.4 363.2 

5.2 ผู้ท างานน้อยกว่า 35 ชม.4 8.7 6.0 5.4 5.7 8.9 10.1 12.6 0.7 -12.1 2.3 1.7 68.0 
- ต้องการท างานเพิ่ม (การท างานต่ าระดับ) 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3 0.7 0.0 -15.3 -39.6 -0.9 -15.4 194.4 
- ไม่ต้องการท างานเพิ่ม 8.4 5.8 5.2 5.5 8.6 9.4 13.2 1.4 -10.6 2.5 2.4 62.8 

5.3 ผู้ท างาน 40 ชม. ข้ึนไป 24.8 27.4 27.4 27.1 24.4 22.6 -2.7 -0.6 -0.6 -2.1 -1.8 -17.6 
5.4 ผู้ท างาน 50 ชม. ข้ึนไป 6.5 7.0 7.0 6.6 5.9 4.5 -7.9 -6.3 -7.9 -10.8 -9.0 -35.4 
6.  จ านวนผู้ว่างงานแฝง2 0.4 0.3 0.12 0.16 0.45 0.73 -7.2 28.8 20.3 11.2 17.7 133.2 
     อัตราการว่างงานแฝง3 (%) 1.0 0.8 0.3 0.4 1.2 1.9             

หมายเหตุ:  1 ผู้ว่างงาน หมายถึง ผู้ท่ีไม่ได้ท างานและไม่มีงานประจ าแต่ได้หางาน สมัครงานหรือรอการบรรจุงาน และผู้ท่ีไม่ได้หางานท าแต่พร้อมจะท างานในระหว่าง 30 วันก่อนวันสัมภาษณ์  
 2 ผู้ว่างงานแฝง คือ ผู้ท่ีท างานน้อยกว่า 10 ชม./สัปดาห์ และต้องการท างานเพิ่ม และแรงงานรอฤดูกาล   
 3  อัตราการว่างงานแฝง = ผู้ว่างงานแฝง/ก าลังแรงงาน 

4  นับรวมผู้ท่ีท างาน 0 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์   
ที่มา:  การส ารวจภาวะการท างานของประชากร ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
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ในช่วงเวลาดังกล่าว ส่งผลให้การเดินทางเพ่ือซื้อสินค้าและบริการลดลง แต่การซื้อสินค้าในรูปแบบออนไลน์และ
รวมถึงการซื้ออาหารในรูปแบบบริการส่งระยะสั้นๆ ได้รับความนิยมสูงมาก  

ในไตรมาสสองปี 2563 รัฐบาลมีมาตรการชดเชย เยียวยาให้กับแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของ COVID-19 ประกอบด้วย (1) แรงงานผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ของ พ.ร.บ. ประกันสังคมที่ได้รับ
ผลกระทบจากมาตรการจ ากัดการแพร่ระบาดของรัฐที่ต้องขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงงานด้วยเหตุสุดวิสัย
จ านวนประมาณ 0.92 ล้านคน ซึ่งแรงงานกลุ่มนี้จะได้รับเงินเยียวยาจากรัฐคิดเป็นร้อยละ 62 ของค่าจ้างรายวัน   
ไม่เกิน 90 วัน ระหว่างเดือนมีนาคม–กรกฎาคม ปี 2563 (2) แรงงานผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ที่เป็นลูกจ้างของ
สถานประกอบการที่หยุดงานด้วยเหตุสุดวิสัย แต่ไม่สามารถขอรับเงินทดแทนจากกองทุนประกันสังคม เนื่องจาก
จ่ายเงนิสมทบเขา้กองทนุฯ ไมค่รบ 6 เดอืนตามเงือ่นไข จ านวนทัง้สิน้ 59,776 คน โดยจะไดร้บัเงนิเยียวยา 5,000 บาท 
เป็นเวลา 3 เดือน (มิถุนายน-สิงหาคม 2563) ซึ่งทั้งสองกลุ่มเป็นแรงงานในระบบที่ไม่ถือเป็นผู้ว่างงาน แต่ได้รับ
ผลกระทบจาก COVID-19 และมาตรการรัฐในการควบคุมการแพร่ระบาด และ (3) แรงงานนอกระบบที่เป็น 
กลุ่มแรงงานอิสระ 15.3 ล้านคน และเกษตรกร 7.75 ล้านคน ยังได้รับการเยียวยาในสถานการณ์การแพร่ระบาด  
COVID-19 ตาม พ.ร.ก. กู้เงินฯ โดยได้รับการเยียวยา 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ซึ่งท าให้แรงงานกลุ่มนี้มี  
สภาพคล่องมากขึ้น และบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากมาตรการจ ากัดการแพร่ระบาดได้ 
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นอกจากมาตรการเยียวยาและช่วยเหลือแรงงานในระบบและนอกระบบข้างต้นแล้ว รัฐบาลยังมีมาตรการ
ในด้านอ่ืนที่ช่วยลดต้นทุน และเพ่ิมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการ อาทิ มาตรการภาษี มาตรการลดเงินสมทบเข้า
กองทุนประกันสังคม มาตรการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ า ซึ่งมาตรการดังกล่าวส่วนหนึ่งจะช่วยลดภาระต้นทุนของ
ผู้ประกอบการและรักษาการจ้างงานได้ระดับหนึ่ง 

การจ ากัดการแพร่ระบาดของรัฐที่มีการปิดสถานที่ และผลกระทบของ  COVID-19 ที่ท าให้กิจกรรม 
ทางเศรษฐกิจลดลง ส่งผลให้ชั่วโมงการท างานของภาคเอกชนลดลงร้อยละ 13.4 จาก 46.4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  
ในไตรมาสสอง ปี 2562 เหลือ 40.2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในไตรมาสสอง ปี 2563 ขณะเดียวกันจ านวนผู้ท างานต่ ากว่า 
35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ซึ่งถือเป็นกลุ่มที่ท างานน้อยกว่าการท างานปกติ เพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 68.0 จากช่วงเวลาเดียวกัน
ของปีก่อน โดยเพ่ิมจาก 6.0 ล้านคน เป็น 10.1 ล้านคน และค่าจ้างแรงงานภาคเอกชนลดลงร้อยละ 0.4 อยู่ที่ 
12,807.6 บาท/เดือน 

สถานการณ์การว่างงาน พบผู้ว่างงานเพ่ิมขึ้นมากโดยมีจ านวนทั้งสิ้น 0.75 ล้านคน คิดเป็นอัตรา 
การว่างงานร้อยละ 1.95 เพ่ิมขึ้น 1 เท่าจากอัตราการว่างงานในช่วงปกติ และเป็นอัตราการว่างงานที่สูงสุดตั้งแต่  
ไตรมาสสองปี 2552 โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 64.2 เป็นผู้ว่างงานที่เคยท างานมาก่อน และ เมื่อพิจารณาเหตุผลในการ
ว่างงาน พบว่า ร้อยละ 58.7 มีสาเหตุมาจากสถานที่ท างานเลิก/หยุด/ปิดกิจการหรือหมดสัญญาจ้าง  

เมื่อพิจารณาผู้ว่างงานที่เคยท างานมาก่อนในช่วง 3 เดือน ซึ่งเป็นการว่างงานในช่วงการแพร่ระบาดของ 
COVID-19 มีจ านวนทั้งสิ้น 0.36 ล้านคน หรือประมาณครึ่งหนึ่งของผู้ว่างงานทั้งหมด โดยร้อยละ 55.4 เป็นแรงงาน 
ที่ถูกเลิกจ้างมาจากภาคบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาโรงแรมและภัตตาคารที่มีแรงงานถูกเลิกจ้างมากที่สุดที่  
ร้อยละ 18.3 และสาขาคา้ปลกีคา้ส่งร้อยละ 14.6 แรงงานที่ตกงานในช่วง 3 เดือนนี้ร้อยละ 33.8 มีอายุมากกว่า 40 ป ี
และร้อยละ 59.1 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและต่ ากว่า ซึ่งการตกงานในช่วงที่มีอายุมาก รวมทั้งการมี
ทกัษะต่ าท าใหโ้อกาสในการหางานใหมน่้อยลง เนือ่งจากอายงุานเหลอืนอ้ยและการเรยีนรูช้า้กวา่แรงงานที่อายนุ้อยกวา่ 

เมื่อพิจารณาสถานการณ์การว่างงานจากข้อมูลของส านักงานประกันสังคม พบว่า ผู้ประกันตนรับ
ประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน (รายใหม่) ในช่วงไตรมาสสอง เพิ่มขึ้นมาก โดยเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่เดือนเมษายน ปี 2563 
ซึ่งมีจ านวน 0.12 ล้านราย และสูงสุดในเดือนพฤษภาคม ปี 2563 เท่ากับ 0.17 ล้านราย และปรับตัวลดลงในเดือน
มิถุนายน ปี 2563 เหลือ 0.13 ล้านราย  

ทั้งนี้ ปัจจุบันรัฐบาลมีมาตรการฟ้ืนฟูทางเศรษฐกิจภายใต้ พ.ร.ก. กู้เงินฯ วงเงิน 4 แสนล้านบาท ณ วันที่ 
13 สิงหาคม 2563 ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีไปแล้วจ านวน 11 โครงการ รวมวงเงิน 42,964 ล้านบาท  
ซึ่งคาดว่าจะสามารถสร้างงานได้ 86,103 ต าแหน่ง โดยมีระยะเวลาการจ้างงาน 3 -12 เดือน ที่จะช่วยให้ 
ผู้ว่างงานสามารถมีงานท าและมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
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ประเด็นที่ต้องติดตามในระยะต่อไป  

ผลกระทบจาก COVID-19 เริ่มส่งผลต่อการว่างงานมากขึ้นในไตรมาสสอง ปี 2563 ซึ่งหลายหน่วยงาน
คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยในไตรมาสสอง ปี 2563 จะเป็นจุดต่ าสุด อย่างไรก็ตาม ผลกระทบต่อแรงงานมักจะ
เกิดข้ึนช้ากว่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ท าให้ในช่วงครึ่งหลังของปี 2563 ตลาดแรงงานจะยังได้รับผลกระทบที่ต่อเนื่อง
จากช่วงครึ่งแรกของปี โดยมีประเด็นที่ต้องติดตามในระยะต่อไป ดังนี้  

1. แนวโน้มเศรษฐกิจในช่วงครึ่งหลังของปี ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ท าให้
เศรษฐกิจหดตัวลงมากในช่วงไตรมาสสองของปี 2563 การจ้างงานลดลง การว่างงานเพ่ิมขึ้นประมาณเท่าตัว และ
เศรษฐกิจยังไม่มีแนวโน้มฟ้ืนตัวอย่างชัดเจนและอาจหดตัวอย่างยาวนาน จะส่งผลให้ธุรกิจซึ่งส่วนใหญ่มีสภาพคล่อง
ส ารองเพียงพอส าหรบัรองรบัวกิฤตไดไ้มเ่กนิ 6 เดอืนอาจเลกิจา้งงานและปดิกจิการมากขึน้ โดยเฉพาะสถานประกอบการ 
ที่ขอใช้มาตรา 751 ของ พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงานฯ ซึ่งเป็นกลุ่มที่ขอหยุดชั่วคราว แต่ยังต้องรับภาระในการจ่ายค่าจ้าง
ให้กับลูกจ้างอยู่ โดยในไตรมาสสอง ปี 2563 มีจ านวนถึง 0.79 ล้านคน อีกทั้งผู้จบการศึกษาใหม่ในปี 2563 จ านวน 
0.52 ล้านคน ซึ่งเริ่มทยอยเข้าสู่ตลาดแรงงานตั้งแต่ไตรมาสสอง มีแนวโน้มจะหางานท าได้ยากขึ้น หรืออาจต้องใช้
ระยะเวลาในการหางานนานกว่าปกติ อย่างไรก็ดี แรงงานกลุ่มนี้สามารถใช้ช่วงเวลานี้ในการพัฒนาทักษะตาม  
ความต้องการในปัจจุบันและอนาคตให้เพ่ิมขึ้นได้ โดยการอบรมหลักสูตรระยะสั้นหรือการเรียนต่อในสาขาที่เป็น  
ที่ต้องการของตลาดแรงงาน 

1 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 บัญญัติว่า “มาตรา 75 ในกรณีที่นายจ้างมีความจ าเป็นต้องหยุดกิจการทั้งหมดหรือบางส่วน 
เป็นการชั่วคราว ด้วยเหตุหนึ่งเหตุใดที่ส าคัญอันมีผลกระทบต่อการประกอบกิจการของนายจ้าง จนท าให้นายจ้างไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติ 
ซ่ึงมิใช่เหตุสุดวิสัย ให้นายจ้างจ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้า ของค่าจ้างในวันท างานที่ลูกจ้างได้รับก่อนนายจ้ างหยุดกิจการตลอด
ระยะเวลาที่นายจ้างไม่ได้ให้ลูกจ้าง ท างาน ณ สถานที่จ่ายเงินตามมาตรา 55 และภายในก าหนดเวลาการจ่ายเงินตามมาตรา 70 (1)”  
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2. ปัญหาภัยแล้งที่ต่อเนื่องและสถานการณ์น้ าท่วมฉับพลันและน้ าป่าไหลหลาก  จากปริมาณน้ า 
ในเขื่อนที่ยังอยู่ในระดับต่ าตั้งแต่กลางปี 2562 และผลกระทบจากพายุฤดูฝนที่ตกหนักในบางพื้นท่ี ท าให้ประเทศไทย
เกิดปัญหาภัยแล้งควบคู่กับการมีน้ าท่วมฉับพลันและน้ าปุาไหลหลาก จะส่งผลต่อการจ้างงานในภาคเกษตร และ
กระทบต่อรายได้แรงงาน อีกทั้งภาคเกษตรอาจจะสูญเสียความสามารถในการดูดซับแรงงานจากนอกภาคเกษตร  
ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ได้ และส่งผลให้ตลาดแรงงานยังคงจะมีผู้ที่ว่างงานอยู่ในปริมาณที่สูง  

3. ผลของมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจต่อการจ้างงาน จากที่มาตรการช่วยเหลือและเยียวยาแรงงาน 
จะสิ้นสุดลงทั้งหมดในช่วงไตรมาสสาม ปี 2563 และเข้าสู่ช่วงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจภายใต้พระราชก าหนดฯ วงเงิน  
4 แสนลา้นบาท ซึง่ตอ้งติดตามผลของการฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิดว่าสามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ โดยปัจจุบันแม้ว่าจะได้รับการอนุมัติโครงการไปแล้วจ านวนหนึ่ง แต่โครงการส่วนใหญ่จะ
เริ่มการจ้างงานภายในเดือนตุลาคม 2563 ซึ่งหากมีความล่าช้าอาจท าให้ไม่สามารถช่วยเหลือแรงงานที่ตกงานได้
อย่างเต็มที ่

ตาราง 2 โครงการที่ได้รับการอนุมัติภายใต้ พ.ร.ก. กู้เงินฯ แผนงานโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจ 

โครงการ 
วงเงินได้รับการอนุมัติ 

(ล้านบาท) 
การจ้างแรงงาน 

โครงการพัฒนาธุรกจิบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) 170  

โครงการพื้นที่ท่องเท่ียวปลอดภัยส าหรบันักท่องเที่ยว (Safety Zone) 15  

โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านสัตว์ปาุ 742 1,250 

โครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ 9,806 8,018 

โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยกุต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” 4,788 6,492 

โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 1,081 15,548 

โครงการพัฒนาต าบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) 2,702 14,510 

โครงการเฝูาระวังสร้างแนวกันไฟสร้างรายได้ชุมชน 247 9,137 

โครงการก าลังใจ 2,400  

โครงการเราเที่ยวด้วยกัน 20,000  

โครงการพัฒนาปุาไม้ สร้างงาน สร้างรายได้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน 1,015 31,148 

รวม 42,964 86,103 

ที่มา:  มติคณะรัฐมนตรี, สศช. 
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หนี้สินครัวเรือน 

 

2. 

หนี้สินครัวเรือนชะลอตัวต่อเนื่อง สัดส่วนหนี้สินต่อครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้น ขณะที่คุณภาพสินเชื่อด้อยลงในทุกประเภท เนื่องจาก
ผลกระทบจากการหดตัวทางเศรษฐกิจและการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อม่ันและระดับรายได้
ของภาคครวัเรอืน รวมถงึความสามารถในการช าระหนีข้องครวัเรอืนจ าเปน็ตอ้งเฝา้ระวังและตดิตามอยา่งใกลช้ดิ เพราะการผดินัด
ช าระหนี้มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น  

ห นี้ สิ น ค รั ว เ รื อ น ช ะ ล อ ตั ว ต่ อ เ นื่ อ ง  
ในไตรมาสหนึ่ง ปี 2563 หนี้สินครัวเรือนมีมูลค่า 
13.48 ลา้นลา้นบาท ขยายตวัรอ้ยละ 3.9 ชะลอตวัลงจาก
รอ้ยละ 5.1 ในไตรมาสกอ่น โดยเปน็ผลจากความเชือ่มัน่
ที่ลดลง ตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่มีความไม่
แน่นอนสูงและการแพรร่ะบาดของ COVID-19 ส่งผลให้
ความตอ้งการอุปโภคบรโิภคของภาคครวัเรอืนปรบัตวัลดลง 
รวมถึงความต้องการก่อหนี้ของภาคครัวเรือนใน 
เกอืบทกุประเภท ในดา้นสดัสว่นหนีส้นิครวัเรอืนตอ่ GDP 
อยูท่ีร่อ้ยละ 80.1 สงูสดุในรอบ 4 ป ีนบัตัง้แตไ่ตรมาสสอง 
ป ี2559 เปน็ตน้มา เนือ่งจากเศรษฐกจิไทยเผชญิภาวะหดตวั
จากปจัจยัลบทางดา้นมาตรการควบคมุการระบาดของโรค
และปัญหาภัยแล้งที่มีความรุนแรง ในขณะที่สินเชื่อ
ของภาคครัวเรือนยังคงขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง 

ตาราง 3 หนี้สินครัวเรือน (สินเชื่อจากสถาบันการเงิน) 

ณ สิ้นสุดระยะเวลา 
2561 2562 2563 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 
มลูค่าหนีส้นิครวัเรอืน (ลา้นลา้นบาท) 12.20 12.37 12.55 12.83 12.97 13.09 13.25 13.48 13.48 
%YoY 5.2 5.7 5.8 6.0 6.3 5.8 5.6 5.1 3.9 
- สถาบันรับฝากเงิน (%YoY) 5.1 5.5 5.6 5.6 5.7 5.0 4.7 4.1 3.3 
- สถาบันการเงินอื่น (%YoY) 6.0 7.3 7.8 8.6 10.9 11.6 12.0 12.0 8.3 
สัดส่วนต่อ GDP (%) 77.7 77.5 77.6 78.4 78.4 78.4 78.9 79.9 80.1 
ที่มา:  ธนาคารแห่งประเทศไทย 

เงินให้กู้ยืมแก่ภาคครัวเรือนปรับตัวชะลอลงในเกือบทุกประเภทสินเชื่อโดยเฉพาะสินเชื่อเพื่อ 
การอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล ยกเว้นเพียงสินเชื่อประเภทอ่ืนๆ โดยในไตรมาสหนึ่ง ปี 2563 พบว่า  

1.  สินเชื่อเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์ ขยายตัวร้อยละ 4.0 ชะลอลงจากร้อยละ 4.7 ในไตรมาสก่อน เป็นผล
จากการปรับตัวลดลงของความต้องการซื้อท่ีอยู่อาศัยสอดคล้องกับข้อมูลการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในไตรมาสหนึ่ง 
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ร้อยละ ร้อยละ

แผนภาพ 4 สัดส่วนหนี้สินครัวเรือนต่อ GDP (ไม่ปรับฤดูกาล)

ที่มา:  ธนาคารแห่งประเทศไทย และ สศช.
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ปี 2563 ที่หดตัวร้อยละ 6.5 เทียบกับการเพ่ิมขึ้นร้อยละ 9.2 ในไตรมาสที่ผ่านมา รวมทั้งตลาดอสังหาริมทรัพย์  
ที่ยังคงเผชิญความเสี่ยงจากความต้องการซื้อที่อยู่อาศัยทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ลดลงท าให้อุปทานคงค้าง  
มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน  

2.  สนิเชือ่เพือ่ยานยนต ์ขยายตวัรอ้ยละ 5.6 ชะลอตวัลงจากรอ้ยละ 7.5 ในไตรมาสกอ่น ตามการปรบัตวัลดลง
ของยอดจ าหน่ายรถยนต์นั่งส่วนบุคคลและรถจักรยานยนต์ในไตรมาสหนึ่ง ปี 2563 ที่หดตัวร้อยละ 74.9 และ 
รอ้ยละ 68.6 ตามล าดบั ประกอบกบัการเพ่ิมความเขม้งวดในการอนมุตัสินิเชือ่และเงือ่นไขหลกัประกนัของสถาบนัการเงนิ 

3.  สินเชื่อเพื่อประกอบธุรกิจ ขยายตัวร้อยละ 0.9 ชะลอลงจากร้อยละ 1.5 ในไตรมาสที่ผ่านมา โดยเป็น
ผลจากความเชื่อมั่นทางธุรกิจและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อภาวะเศรษฐกิจในระยะต่อไปที่ยังคงไม่มีแนวโน้มว่า  
จะฟ้ืนตัวมากนัก ประกอบกับสถาบันการเงินที่เพ่ิมความระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อแก่ธุรกิจขนาดใหญ่และธุรกิจ 
SMEs ในขณะที่ความต้องการสินเชื่อเพ่ือน าไปใช้เสริมสภาพคล่อง และ Refinance สินเชื่อเดิมเพ่ิมสูงขึ้นโดยเฉพาะ
จากการได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดและมาตรการควบคุมโรค 

4. สนิเชือ่เพือ่การอุปโภคบรโิภคสว่นบคุคล ขยายตวัรอ้ยละ 5.2 ชะลอตวัลงจากรอ้ยละ 8.1 ในไตรมาสกอ่น 
ตามการปรับตัวชะลอลงจากสินเชื่อส่วนบุคคลและสินเชื่อบัตรเครดิต โดยสินเชื่อส่วนบุคคล (Personal Loan) 
ขยายตัวร้อยละ 5.5 ชะลอลงจากร้อยละ 8.0 เช่นเดียวกับสินเชื่อบัตรเครดิตที่ขยายตัวร้อยละ 2.6 เทียบกับร้อยละ 
9.1 ในไตรมาสที่ผ่านมา ตามความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและความต้องการอุปโภคบริโภคที่ลดลงเนื่องจากผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 และด้านสินเชื่ออ่ืนๆ ขยายตัวร้อยละ 4.1 เทียบกับร้อยละ 1.5 ในไตรมาสก่อน 

คณุภาพสนิเชือ่ดอ้ยลงในทกุประเภท ตามความสามารถในการช าระหนีท้ีล่ดลงเนือ่งจากภาวะเศรษฐกจิหดตัว 
และเมื่อเผชิญกับความเปราะบางทางการเงินของครัวเรือนท าให้มีความเสี่ยงที่จะผิดนัดช าระหนี้สูง โดย ณ สิ้นสุด
ไตรมาสหนึ่ง ปี 2563 ยอดคงค้างหนี้เพื่อการอุปโภคบริโภคที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) มีมูลค่า 156,226 ล้านบาท 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 23.6 และมีสัดส่วนต่อสินเชื่อรวมอยู่ที่ร้อยละ 3.23 เพ่ิมขึ้นจากสัดส่วนร้อยละ 2.90 ในไตรมาสก่อน 
ด้านความสามารถในการช าระหนี้ในภาพรวมด้อยลงในทุกประเภทสินเชื่อ โดยเฉพาะสัดส่วน NPL ของสินเชื่อ

ตาราง 4 อัตราการขยายตัวหนี้สินครัวเรือน จ าแนกตามวตัถุประสงค์ (ร้อยละ) 

ณ สิ้นสุดระยะเวลา 
สัดส่วน(%) 
Q1/2563 

2561 2562 2563 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 

เงินให้กู้ยืมแกภ่าคครัวเรือน 100.0 5.2 5.7 5.8 6.0 6.3 5.8 5.6 5.1 3.9 

เพื่อซ้ืออสังหาริมทรัพย ์ 33.9 6.0 6.2 6.2 6.3 6.6 5.6 5.0 4.7 4.0 

เพื่อยานยนต ์ 12.9 7.2 9.2 10.4 12.0 12.0 11.1 10.1 7.5 5.6 

เพื่อการประกอบธุรกิจ1 18.4 3.4 3.3 3.3 3.2 3.2 2.0 1.8 1.5 0.9 

เพื่อการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล 27.1 5.6 6.2 6.2 6.2 7.8 8.2 8.1 8.1 5.2 

สินเชื่อส่วนบุคคล 24.2 5.3 5.8 6.0 6.2 7.8 8.2 8.0 8.0 5.5 

สินเชื่อบัตรเครดิต 2.9 7.8 9.1 8.2 6.4 7.9 8.3 9.2 9.1 2.6 

สินเชื่ออื่นๆ2
 7.7 2.6 2.8 2.6 2.3 -0.6 0.1 1.7 1.5 4.1 

หมายเหตุ: 1 สินเช่ือเพื่อการประกอบธุรกิจ ประกอบด้วยสินเช่ือเพื่อประกอบอาชีพและสินเช่ือเพื่อซื้อหลักทรัพย์ 
 2 สินเช่ืออื่นๆ ประกอบด้วย สินเช่ือเพื่อการศึกษา และสินเช่ืออื่นๆ ท่ีไม่สามารถจ าแนกวัตถุประสงค์ได้ 
ที่มา:  ธนาคารแห่งประเทศไทย 
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บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลอ่ืนๆ ต่อสินเชื่อรวม อยู่ที่ร้อยละ 3.50 และร้อยละ 2.61 เพ่ิมขึ้นจากสัดส่วนร้อยละ 
2.41 และร้อยละ 2.33 ตามล าดับ เช่นเดียวกับคุณภาพสินเชื่อประเภทที่ครัวเรือนใช้เสริมสภาพคล่องทางการเงินที่มี
แนวโน้มด้อยลง โดย (1) ยอดสินเชื่อคงค้างและยอดค้างช าระเกิน 3 เดือนขึ้นไปของสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ 
(ทีม่แีละไมม่ทีะเบยีนรถเปน็หลักประกัน) มีมูลคา่อยูท่ี ่572,604 ล้านบาท และ 19,053 ลา้นบาท ตามล าดบั คิดเปน็สดัสว่น
ยอดค้างช าระเกิน 3 เดือนต่อยอดสินเชื่อคงค้างที่ร้อยละ 3.33 เทียบกับร้อยละ 3.01 ในไตรมาสก่อน และ (2) ยอดสินเชื่อ
ผิดนัดช าระหนี้เกิน 3 เดือนขึ้นไปของสินเชื่อบัตรเครดิตมีมูลค่า 10,441 ล้านบาท โดยคิดเป็นสัดส่วนต่อยอดสินเชื่อ 
คงค้างบัตรเครดิตร้อยละ 2.64 เพ่ิมสูงขึ้นจากร้อยละ 1.93 ในไตรมาสที่ผ่านมา 

ตาราง 5 หนี้เพื่อการอุปโภคบริโภคที่ไม่ก่อให้เกดิรายได้ (NPL) 

ณ สิ้นสุดระยะเวลา 
2561 2562 2563 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 

NPL (พันล้านบาท) 115.9 115.8 118.8 120.5 126.4 127.4 133.3 140.6 156.2 

%YOY 5.5 10.3 7.8 9.1 9.0 10.0 12.2 16.7 23.6 

% ต่อสินเชื่อรวม 2.78 2.72 2.73 2.67 2.75 2.74 2.81 2.90 3.23 
ที่มา:  ธนาคารแห่งประเทศไทย 

แนวโนม้สนิเชือ่ครวัเรอืนในไตรมาสสอง ป ี2563 ยงัคงชะลอตวัลงอย่างต่อเนื่อง ตามความต้องการสินเชื่อ
ของภาคครัวเรือนและมาตรการให้สินเชื่อที่ปรับตัวลดลง ขณะที่สัดส่วนหนี้สินครัวเรือนต่อ GDP มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น
ตามระดับการหดตัวทางเศรษฐกิจที่จะรุนแรงมากขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ขณะที่ความต้องการสินเชื่อ  
ในภาพรวมมีแนวโน้มลดลงอย่างมีนัยส าคัญ แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศไทยจะดีขึ้น และมาตรการ
ควบคมุการแพรร่ะบาดทีเ่ริม่ผอ่นคลายลง อยา่งไรกต็าม ความเชือ่มัน่ตอ่ภาวะเศรษฐกจิ ปญัหาภยัแลง้ และการปรบัตวัลดลง 
ของรายได้ภาคครัวเรือน ท าให้ครัวเรือนชะลอการขอสินเชื่อใหม่และรักษาสภาพคล่องส าหรับค่าใช้จ่ายที่จ าเป็น 
รวมถึงคุณภาพสินเชื่อยังคงมีแนวโน้มด้อยลง โดยจากสัดส่วนสินเชื่อที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตอย่างมีนัยส าคัญต่อ

ตาราง 6 สินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้ก ากบั 

ณ สิ้นสุดระยะเวลา 
2561 2562 2563 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 
สินเชื่อบัตรเครดิต            

(1)  ยอดสินเชือ่คงค้าง (ล้านบาท) 358,291 366,310 370,586 418,747 386,642 396,082 404,185 457,090 395,182 
 %YoY 7.5 8.9 8.1 6.2 7.9 8.1 9.1 9.2 2.2 
(2)  ยอดค้างช าระเกนิ 3 เดือนขึ้นไป 8,099 7,018 7,200 7,583 7,809 7,322 8,204 8,804 10,441 
 %YoY -17.9 -15.8 -0.2 0.3 -3.6 4.3 13.9 16.1 33.7 
(2) / (1)  (ร้อยละ) 2.26 1.92 1.94 1.81 2.02 1.85 2.03 1.93 2.64 
สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้ก ากับ          

(1)  ยอดสินเชือ่คงค้าง (ล้านบาท)     508,710 538,746 562,370 579,911 572,604 
 %YoY     N.A. N.A. N.A. N.A. 12.6 
(2)  ยอดค้างช าระเกนิ 3 เดือนขึ้นไป     17,500 18,827 19,107 17,448 19,053 
 %YoY     N.A. N.A. N.A. N.A. 8.9 
(2) / (1)  (ร้อยละ)     3.44 3.49 3.40 3.01 3.33 
หมายเหตุ: ธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนวิธีการจัดเก็บข้อมูลสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้ก ากับต้ังแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี 2562 ท าให้ไม่สามารถค านวณอัตราการขยายตัวได้ 
ในป ี2561 
ที่มา:  ธนาคารแห่งประเทศไทย 
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สินเชื่อรวม (Stage 2)2 ในไตรมาสหนึ่ง ปี 2563 พบว่า 
มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ ท าให้ครัวเรือน 
มีโอกาสกลายเป็นหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้สูง (NPLs หรือ 
Stage 3) โดยเฉพาะในกลุ่มสินเชื่อบัตรเครดิตและ
สินเชื่อเพ่ือการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคลอ่ืน3 ซึ่งภาครัฐ
จ าเป็นต้องเฝูาระวังและติดตามความสามารถในการ
ช าระหนี้ของครัวเรือนอย่างใกล้ชิด และการด าเนิน
มาตรการทางการเงินของสถาบันการเงินต่างๆ ว่า 
จะสามารถบรรเทาความเดือดร้อนและลดความเสี่ยง 
การเกิด NPLs ได้มากน้อยเพียงใด เนื่องจากผลกระทบ

จากการระบาดของ COVID-19 ไดข้ยายตวัเปน็วงกวา้งและมคีวามไมแ่นน่อนเกีย่วกบัการระบาดซ้ า รวมถงึปญัหาภยัแล้ง 
ท าให้ภาคครัวเรือนเผชิญกับปัญหาการขาดสภาพคล่องและความเสี่ยงที่ต่อเนื่องมาจากโครงสร้างทางการเงิน  
ที่เปราะบางของครัวเรือน โดยในส่วนของผู้ได้รับผลกระทบสะท้อนจากจ านวนลูกหนี้รายย่อยที่ขอรับความช่วยเหลือ
ผา่นการปรบัโครงสรา้งหนีผ้า่นสถาบนัการเงนิ ทีม่จี านวนถงึ 11.6 ลา้นบญัช ีคดิเปน็มลูคา่หนีร้วมกวา่ 3.82 ลา้นลา้นบาท 
(ณ ข้อมูล วันที่ 30 มิถุนายน 2563)4 หรือคิดเป็น 1 ใน 3 ของเงินให้กู้ที่ให้แก่ภาคครัวเรือนโดยสถาบันการเงิน 
รวมทั้งกลุ่มครัวเรือนที่มีปัญหาสภาพคล่องและความสามารถในการรองรับผลกระทบดังกล่าวต่ านั้น ส่วนใหญ่เป็น
กลุ่มครัวเรือนที่มีรายได้ต่ ากว่า 15,000 บาทต่อเดือนและใช้รายได้เกือบทั้งหมดเพ่ือซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค ท าให้
เงินออมไม่เพียงพอหรือไม่สามารถรองรับความอ่อนไหวต่อปัจจัยลบทางเศรษฐกิจ (Income Shock) ที่รุนแรงได้และ
หากครัวเรือนกลุ่มนี้ขาดรายได้จะมีเงินออมส าหรับด ารงชีพได้ไม่เกิน 3 เดือน5 

ในการบรรเทาความเดือดร้อนของลูกหนี้โดยเฉพาะทางด้านภาระค่าใช้จ่ายและโอกาสการผิดช าระหนี้  
ของลูกหนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมกับหน่วยงานผู้ให้บริการทางการเงินออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อย
เพ่ิมเติมระยะที่ 2 เนื่องจากมาตรการในระยะแรกจะทยอยครบก าหนดในช่วงสิ้นเดือนมิถุนายน 2563 โดยมี
มาตรการที่ส าคัญ ได้แก่ (1) ปรับลดเพดานดอกเบี้ยเป็นการทั่วไป ร้อยละ 2-4 ต่อปี ส าหรับบัตรเครดิตและสินเชื่อ
สว่นบคุคลภายใตก้ ากบั มผีลตัง้แต ่1 สงิหาคม 2563 (2) เพิม่วงเงนิบตัรเครดติและสนิเชือ่สว่นบคุคลภายใตก้ารก ากับ
ประเภทวงเงินหมุนเวียนหรือที่ผ่อนช าระเป็นงวด จากเดิม 1.5 เท่า เป็น 2 เท่าของรายได้ ส าหรับลูกหนี้ที่มีประวัติ

2
 สินเชื่อที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ (Stage 2 หรือ Significant increase in credit risk) คือ สินเชื่อที่ส่งสัญญาณเตือนสถาบัน

การเงินว่าลูกหนี้มีความสามารถในการช าระหนี้ลดลงหรือมีความเสี่ยงที่จะกลายเป็น NPL ได้ (NPLs หรือ Stage 3) สินเชื่อ Stage 2 (ซ่ึงครอบคลุม
มากกวา่สนิเชือ่ SM) พจิารณาจาก (1) ระยะเวลาการค้างช าระ เชน่ กรณลีกูหนีผ้ดิช าระสนิเชือ่ประเภทอืน่ของสง. มาเกนิกว่า 30 วัน หรือลูกหนี้ปรับปรุง
โครงสรา้งหนีม้ากกวา่ 1 ครัง้ตอ่ป ีเเละ (2) ดา้นฐานะการเงินหรอืผลประกอบการของลกูหนี ้เชน่ อนัดบัความนา่เชือ่ถอืดา้นเครดติของลกูหนีท้ี่ลดลง  

3 รายงานผลการด าเนินงานของระบบธนาคารพาณิชย์ ไตรมาสหนึ่ง ปี 2563, ธนาคารแห่งประเทศไทย  
4 ธนาคารแห่งประเทศไทย, การให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ของสถาบันการเงิน ผ่านการปรับโครงสร้างหนี้, เข้าถึงได้จาก https://www.bot.or.th/

covid19/Pages/default.aspx (สืบค้นเมื่อ 17 กรกฎาคม 2563)  
5 ธนาคารแห่งประเทศไทย, รายงานนโยบายการเงิน เดือนมิถุนายน 2563, หน้า 24  

แผนภาพ 5 สัดส่วนสินเชื่อรายวัตถุประสงค์ต่อสินเชื่อรวม

ที่มา:  ธนาคารแห่งประเทศไทย
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ช าระหนี้ดีและมีความจ าเป็นต้องใช้วงเงินเพ่ิมเติม โดยลูกหนี้ต้องมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่า 30,000 บาท (มีผล
ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2563-31 ธันวาคม 2564) (3) มาตรการขั้นต่ าเพิ่มเติมเพื่อให้ความช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อย
ระยะที่ 2 เป็นการขยายขอบเขตและระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยที่ได้รับผลกระทบและไม่เป็น 
NPLs ให้ลูกหนี้มีทางเลือกที่หลากหลายตามแต่ประเภทสินเชื่อและมีข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจ เช่น 
เปรียบเทียบหนี้เดิมและหนี้ใหม่ ดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายเพิ่มจากการเลื่อนช าระหนี้ โดยโครงการเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วม
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม 2563 และ (4) การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ โดยค านึงถึงความสามารถ 
ในการช าระหนี้เพ่ือช่วยบรรเทาภาระให้ลูกหนี้ อาทิ การขยายระยะเวลาช าระหนี้ เลื่อนการช าระค่างวด และ
พิจารณาชะลอการยึดทรัพย์กรณีลูกหนี้ได้รับผลกระทบจนเป็น NPLs6  

อย่างไรก็ตาม ในการด าเนินมาตรการข้างต้นยังคงเป็นเพียงการแก้ไขปัญหาในระยะสั้นตามความเดือดร้อน
ที่เกิดขึ้นของลูกหนี้เท่านั้น แต่ในระยะยาวภาครัฐจ าเป็นต้องเร่งยกระดับรายได้ภาคครัวเรือนให้กลับสู่ภาวะปกติ
โดยเร็วและเสริมสร้างกันชนทางการเงินโดยเฉพาะเงินออมของภาคครัวเรือนให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นเพ่ือรองรับ
เหตุการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดข้ึนอย่างไม่คาดคิด และเสริมสร้างความม่ันคงให้กับระบบการเงินของประเทศไปพร้อมกัน  

6 ธนาคารแห่งประเทศไทย, ข่าว ธปท. ฉบับที่ 32/2563 เรื่อง มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ระยะที่ 2, เข้าถึงได้
จาก https://www.bot.or.th/Thai/PressandSpeeches/Press/2020/Pages/n3263.aspx (สืบค้นเมื่อ 23 กรกฎาคม 2563)  

https://www.bot.or.th/Thai/PressandSpeeches/Press/2020/Pages/n3263.aspx
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ไตรมาสสอง ปี 2563 การเจ็บปุวยด้วยโรคเฝูาระวังโดยรวมลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาอย่างมาก
ถงึรอ้ยละ 66.4 เปน็การลดลงในทกุโรค โดยเฉพาะผูป้วุยโรคไขห้วดัใหญล่ดลงรอ้ยละ 92.2 ผูป้วุยโรคมอื เทา้ ปาก ลดลง
ร้อยละ 91.5 ผู้ปุวยโรคหัดลดลงร้อยละ 91.16 ผู้ปุวยโรคไข้เลือดออกลดลงร้อยละ 44.4 และผู้ปุวยโรคปอดอักเสบ
ลดลงร้อยละ 43.3 สาเหตุเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ท าให้ประชาชนเฝูาระวังและดูแล
ตัวเองมากกว่าเดิม รวมถึงมาตรการกักตัวเองอยู่บ้าน และการเว้นระยะห่างทางสังคม ท าให้โอกาสในการสัมผัส  
เชื้อโรคจากสถานที่หรือจากบุคคลลดลง 

อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องเฝูาระวังโรคไข้เลือดออกท่ีแม้ในภาพรวมของประเทศจะมีผู้ปุวยลดลงร้อยละ 44.4 
จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยมีอัตราผู้ปุวยด้วยโรคไข้เลือดออกสะสมในปี 2563 เฉลี่ยทั้งประเทศอยู่ที่ 57.3  
ต่อประชากรแสนราย แต่มีบางพ้ืนที่ที่พบการระบาดอย่างรุนแรง อาทิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอัตราการปุวย 82.5 
ตอ่ประชากรแสนราย ภาคตะวนัออกมอัีตราการปวุย 60.8 ตอ่ประชากรแสนราย และภาคเหนอืบางจงัหวดั โดยจงัหวดัที่มี
อัตราการปุวยด้วยโรคไข้เลือดออกต่อประชากรแสนรายในระดับที่สูงมาก อาทิ จังหวัดแม่ฮ่องสอนพบอัตราปุวย  
ต่อประชากรแสนรายสูงถึง 286.7 รองลงมาคือ จังหวัดชัยภูมิ 190.8 ระยอง 156.7 นครราชสีมา 137.8 ขอนแก่น 
118.7 และเลย 112.7 ซึ่งเป็นผลมาจากการเข้าสู่ฤดูฝน หลายพ้ืนที่มีฝนตกท าให้เกิดน้ าท่วมขัง ซึ่งเป็นแหล่ง
เพาะพันธุ์ของยุงลายที่เป็นพาหนะของโรค และหากพิจารณาการเจ็บปุวยด้วยโรคไข้เลือดออกเป็นรายช่วงอาย ุ 

สุขภาพและการเจ็บป่วย 

 

3. 

สถานการณ์ผู้ป่วยด้วยโรคเฝ้าระวังรวมลดลงในทุกโรคจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก
ที่กลับมาระบาดในบางพื้นที่  รวมทั้งยังคงต้องเฝ้าระวังโรคที่มากับฤดูฝน และผลกระทบต่อสุขภาพกายและใจ  
จากสถานการณ์โรค COVID-19 อย่างใกล้ชิด  

ตาราง 7  จ านวนผู้ป่วยด้วยโรคเฝ้าระวัง (หน่วย : ราย) 

โรคเฝ้าระวัง 
2561 2562 2563 %YOY 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q2/2563 
ปอดอักเสบ 74,881 58,699 90,160 59,861 73,429 51,189 63,635 68,302 76,734 29,032 -43.3 
ไข้เลือดออก 6,830 24,029 35,564 20,499 16,150 31,978 54,989 28,040 9,218 17,797 -44.3 
มือ เท้า ปาก 10,079 14,626 32,718 12,585 9,260 12,954 35,839 9,302 5,429 1,107 -91.5 
ไข้หวัดใหญ่ 40,995 25,698 73,042 43,628 133,975 61,464 108,786 92,138 99,202 4,781 -92.2 
บิด 1,132 965 741 561 649 736 647 524 660 537 -27.0 
หัด 630 632 1,186 3,108 2,068 1,585 1,533 1,428 739 140 -91.2 
ฉ่ีหนู 402 637 932 569 463 493 722 492 266 330 -33.1 

ไข้สมองอักเสบ 182 231 200 132 258 207 211 218 277 191 -7.7 

อหิวาตกโรค 0 2 2 1 6 4 1 1 0 2 -50.0 

ไข้กาฬหลังแอ่น 1 9 3 7 6 6 6 7 5 3 -50.0 

พิษสุนัขบ้า 7 3 3 2 0 2 0 1 0 2 0.0 
รวม 135,139 125,531 234,551 140,953 235,171 160,282 266,024 196,518 192,530 53,922 -66.4 
อัตราต่อประชากรแสนคน 204.5 190.1 355.1 213.3 353.7 241.1 400.1 295.6 285.6 81.3   

หมายเหตุ:  ข้อมูลปี 2562 เป็นข้อมูล ณ วันท่ี 13 สิงหาคม 2563 

ที่มา:  รายงานโรคในระบบเฝูาระวัง 506 ส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  



ภาวะสังคมไทยไตรมาสสอง ปี 2563 

กองพฒันาขอ้มลูและตวัชีว้ดัสงัคม  14 

 จะพบว่า กลุ่มวัยเด็กและวัยเรียนเป็นกลุ่มที่มีการเจ็บปุวย
ด้วยโรคไข้เลือดออกที่สูง เนื่องจากการกักตัวอยู่บ้านและ
การขยายระยะเวลาการหยุดภาคเรียน (จนถึง 30 มิถุนายน 
2563) โดยพบผู้ปุวยอายุ 0-9 ปี จ านวน 8,224 ราย ผู้ปุวย
อายุ 10-24 ปี จ านวน 18,532 ราย โดยกลุ่มวัยเด็กและ 
วัยเรียน 2 กลุ่มนี้มีจ านวนผู้ปุวยรวมกันถึง 26,756 ราย 
จากผู้ปุวยทั้งหมด 38,004 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 70.4 
ของผู้ปุวยด้วยโรคไข้เลือดออกทั้งหมด ส าหรับแนวทาง 
การปูองกันโดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของ
โรค COVID-19 หากป่วยเป็นไข้เลือดออกร่วมด้วย จะท าให้

การรักษายุ่งยาก อาการรุนแรงมากข้ึน กรมควบคุมโรคได้ขอให้ประชาชน ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ ร่วมกันก าจัด
แหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลายอย่างต่อเนื่องเป็นประจ า รวมถึงเตรียมความพร้อมรับมือพายุฤดูร้อนและฝนตกตาม
มาตรการ “3 เกบ็ ปอูงกนั 3 โรค” คือ เก็บบ้านให้สะอาด ให้เป็นระเบียบ ให้โปร่ง ไม่มีมุมอับที่เกาะพักของยุง เก็บขยะ
บริเวณรอบบ้าน และเก็บน้ า โดยปิดฝาภาชนะที่ใส่น้ าให้มิดชิด หากบ้านไหนมีคนปุวยไข้เลือดออก หรือไข้ปวดข้อ
ยุงลาย ให้รีบแจ้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) หรือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)  
ในพ้ืนที่เพ่ือช่วยกันควบคุมโรค 

นอกจากนี้ ยังคงต้องเฝูาระวังโรคอ่ืนๆ ที่มากับฤดูฝน และการเฝูาระวังผลกระทบด้านสุขภาพจาก
สถานการณ ์COVID-19 อย่างใกล้ชิด ดังนี้  

 โรคระบบทางเดนิหายใจ 5 โรคทีม่ากบัฤดฝูน ไดแ้ก ่โรคหวดั โรคไขห้วดัใหญ ่โรคคออักเสบ โรคหลอดลม
อักเสบ และโรคปอดอักเสบ สาเหตเุกดิจากเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรีย ซึ่งสามารถติดต่อกันได้ง่ายจากการไอ จาม หรือมือ
ที่เปื้อนน้ ามูก น้ าลาย หรือเสมหะ การป้องกัน ควรใช้ผ้าปิดปากและจมูก (หรือสวมหน้ากากอนามัย) หลีกเลี่ยงการอยู่
ในที่ชุมชน และควรล้างมือให้สะอาดบ่อยๆ โดยกลุ่มที่ควรระมัดระวังเป็นพิเศษ ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ปุวยโรคเรื้อรังต่างๆ 
และเด็กเล็กอายุต่ ากว่า 5 ปี เนื่องจากหากปุวยด้วยโรคทางเดินหายใจ โดยเฉพาะโรคปอดบวมจะเป็นอันตรายมากถึง
เสียชีวิตได้ รวมถึงโรคติดเชื้อของระบบทางเดินอาหาร เช่น โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน ไข้ไทฟอยด์ อาหารเป็นพิษ  
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7. สมุทรสงคราม
8. พระนครศรีอยุธยา
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ท่ีมา: รายงานโรคในระบบเฝูาระวัง 506 ส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ประมวลผลโดยกองพัฒนาข้อมูลและตัวช้ีวัดสังคม

แผนภาพ 6 อัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกต่อประชากรแสนคน
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ท่ีมา: รายงานโรคในระบบเฝูาระวัง 506 ส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ประมวลผลโดยกองพัฒนาข้อมูลและตัวช้ีวัดสังคม

แผนภาพ 7 จ านวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกปี 2563 รายช่วงอายุ
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 ตับอักเสบไวรัสเอและบี สาเหตุเกิดจากการรับประทานอาหารหรือดื่มน้ าที่ปนเปื้อนเชื้อโรค รวมทั้งเกิดจากการรับประทาน
อาหารสุกๆ ดิบๆ การป้องกัน ได้แก่ การออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ สวมเสื้อผ้าเพ่ือรักษาร่างกายให้อบอุ่น ดื่มน้ าสะอาด 
และควรบริโภคอาหารที่ปรุงสุกใหม่และสะอาด   

 โรคเครียด และปัญหาทางจิต จากความกังวลต่อการแพร่ระบาด COVID-19 และผลกระทบต่อเนื่อง 
ขณะที่ผู้ป่วยเดิมมีแนวโน้มเครียดมากขึ้นจากช่วงกักตัวและไม่ได้พบแพทย์  กรมสุขภาพจิตได้ประเมินสุขภาพจิต
ประชาชนในช่วงการระบาด COVID-19 ช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมจ านวน 6 ครั้ง ในกลุ่มประชาชนและบุคลากร
ทางการแพทย์ โดยส ารวจใน 4 เรื่อง ได้แก่ ความเครียด ภาวะหมดไฟ ภาวะซึมเศร้า และความคิดท าร้ายตัวเอง โดยครั้งที่ 6 
ช่วงวันที่ 26-30 พฤษภาคม 2563 พบว่าบุคลากรทางการแพทย์มีระดับคะแนนสูงกว่าประชาชนทั่วไปในทุกด้าน และสูงขึ้น
จากการประเมนิครัง้ที ่5 ช่วงวันที่ 11-16 พฤษภาคม 2563 โดย (1) ความเครยีด พบว่า บุคลากรทางการแพทย์มคีวามเครยีด
ระดับมากเพ่ิมข้ึน โดยเมื่อเทียบกับการส ารวจครั้งก่อนซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 4.8 เป็นร้อยละ 7.9 เช่นเดียวกับกลุ่มประชาชนเครียด
ระดับมากเพ่ิมจากร้อยละ 2.7 เป็นร้อยละ 4.2 (2) ภาวะหมดไฟ พบว่า เพ่ิมมากขึ้นในทุกด้านทั้ง 2 กลุ่ม โดยในส่วนของ
บุคลากรทางการแพทย์ แม้ว่าการระบาดจะลดลง แต่ภาระงานยังเพ่ิมขึ้นจากผู้ปุวยโรคเรื้อรังและโรคอ่ืนๆ กลับเข้ามา
เหมือนเดิม ส่วนประชาชนทั่วไปจะมีภาวะหมดไฟเพ่ิมข้ึนเช่นกัน เพราะความพยายามในการต่อสู้กับความยากล าบากในช่วง 
COVID-19 ท าให้เกิดความเหนื่อยล้าหมดไฟได้ ด้านความเหนื่อยล้าทางอารมณ์ รู้สึกหมดพลัง หมดหวัง สูญเสียพลังงาน 
ทางจิตใจ บุคลากรทางการแพทย์เพ่ิมจากร้อยละ 5 เป็นร้อยละ 6.5 ส่วนประชาชนเพ่ิมจากร้อยละ 3.3 เป็นร้อยละ 3.6 
ด้านการมองความสามารถในการท างานลดลง ขาดความรู้สึกประสบความส าเร็จ กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์เพ่ิมจากร้อยละ 
3.1 เป็นร้อยละ 4.7 ประชาชนเพ่ิมจากร้อยละ 2.2 เป็นร้อยละ 3.2 และด้านการมองความสัมพันธ์ในที่ท างานในทางลบ 
ระแวงงา่ยขึน้ รูส้กึเหนิหา่งจากคนอ่ืน กลุม่บคุลากรทางการแพทย์เพ่ิมจากร้อยละ 4.1 เป็นร้อยละ 4.9 และประชาชนเพิ่มจาก
ร้อยละ 1.7 เป็นร้อยละ 2.6 (3) ภาวะซึมเศร้า บุคลากรทางการแพทย์เพ่ิมจากร้อยละ 1.4 เป็นร้อยละ 3 ประชาชนซึมเศร้า
เพ่ิมจากร้อยละ 0.9 เป็นร้อยละ 1.6 และ (4) ความคิดท าร้ายตัวเอง มีจ านวนเพ่ิมขึ้น โดยบุคลากรการแพทย์เพ่ิมจาก 
ร้อยละ 0.6 เป็นร้อยละ 1.3 ขณะที่ประชาชนเพ่ิมจากร้อยละ 0.7 เป็นร้อยละ 0.9 ทั้งนี้ แม้จะเพ่ิมขึ้นไม่มากแต่ต้องระวัง 
และประเมินสถานการณ์ต่อไป เพราะภาวะซึมเศร้าเสี่ยงที่จะท าร้ายตัวเอง  

ขณะทีผู่ป้วุยจติเวชเดมิมแีนวโนม้เครยีดมากขึน้ จากความยากล าบากในการปรบัตวัและความวติกกงัวลจากคนรอบขา้ง 
การไม่ได้ไปพบแพทย์หรือการขาดยาในช่วงกักตัวอยู่บ้านจากสถานการณ์ COVID-19 รวมทั้งมีการคาดการณ์ว่าหลังจาก 
เดือนมิถุนายนเป็นต้นไป อาจจะมีจ านวนคนใช้บริการรายใหม่เพ่ิมมากข้ึนกว่าเดิมจากหลายปัจจัยท าให้เกิดปัญหาสุขภาพจิต 
มากกว่าเดิม ซึ่งกรมสุขภาพจิตแนะน าว่าครอบครัวจะมีบทบาทส าคัญในการดูแลและให้ก าลังใจผู้ปุวยอย่างใกล้ชิดพูดคุย 
ท าความเข้าใจซึ่งกันและกัน ใช้เวลาร่วมกันในการแนะน าการดูแลตนเองทั้งด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต “ตระหนักแต่ไม่
ตระหนก” ลดการเสพขา่วทีม่าจากแหลง่ทีไ่มน่า่เชือ่ถอืซึง่อาจสรา้งความตืน่ตระหนก และใหผู้ป้วุยจติเวชทีอ่ยูใ่นระหวา่งการแยก
กักตนเองเพ่ือสังเกตอาการที่บ้าน ให้เตรียมยาประจ าตัวให้เพียงพอระหว่างช่วงแยกกักตนเองและรับประทานยารักษาอย่าง
ตอ่เนือ่ง ในกรณทีีผู่ป้วุยจติเวชมอีาการดา้นสขุภาพจติรนุแรงมากขึน้ขณะทีอ่ยูร่ะหวา่งชว่งการแยกกกัตนเองทีบ่า้นนัน้ ขอใหญ้าติ
รบีโทรแจง้ไปยงัสถานพยาบาลทีท่ าการรกัษาอยูเ่ดมิ เพ่ือประเมนิความเสีย่งและเปน็การเตรยีมความพรอ้มของเจา้หนา้ที ่หากมี
ความจ าเปน็ตอ้งเคลือ่นยา้ยผูป้วุยมายงัหอ้งฉกุเฉนิของโรงพยาบาลจติเวช หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค 
1422 ตลอด 24 ชัว่โมง หรอืหากเกดิความเครยีดหรอืวติกกงัวลอยา่งมาก สามารถโทรปรกึษาสายดว่นสขุภาพจติ 1323  
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การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ 

 

4. 

การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ลดลง และต้องเฝ้าระวังการซื้อขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทางออนไลน์ที่ท าให้เด็ก
และเยาวชนสามารถเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้โดยง่าย 

ไตรมาสสอง ป ี2563 การบรโิภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์
และบหุรีล่ดลงรอ้ยละ 9.7 โดยการบรโิภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์
ลดลงร้อยละ 17.1 ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการปิดสถานบันเทิง
ในเดือนเมษายน-ปลายมิถุนายน รวมถึงการประกาศห้าม 
ออกจากเคหะสถานในเดือนเมษายน–ปลายพฤษภาคม 
ขณะที่การบริโภคบุหรี่เ พ่ิมขึ้นร้อยละ 2.2 อย่างไรก็ตาม  
ยังต้องเฝูาระวังการซื้อขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทางออนไลน์
ที่ท าให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้โดยง่าย 

จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการเข้าสู ่
สงัคมดจิทิลั ท าใหผู้บ้รโิภคเริม่เปลีย่นพฤตกิรรมในการด าเนนิชวีติ
มาท ากิจกรรมต่างๆ7 ผ่านทางออนไลน์มากขึ้น รวมทั้งการซื้อ
สนิคา้และบรกิาร ประกอบกบัแรงผลกัจากสถานการณก์ารแพร่
ระบาดของ COVID-19 ที่ทั้ งภาครัฐและทุกภาคส่วนได้
ร่วมกันรณรงค์ให้ประชาชน อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพ่ือชาติ และ
เว้นระยะห่างทางสังคม เพ่ือปูองกันการรวมกลุ่มสังสรรค์และ
ลดความเสี่ยงการติดเชื้อ ยิ่งส่งผลให้ตลาด E-commerce 
และการท าธุรกรรมทางออนไลน์เติบโตอย่างก้าวกระโดด 
จนผู้ประกอบการต่างต้องปรับตัวให้สอดรับกับพฤติกรรม 
การบริโภคที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งธุรกิจเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ซึ่งได้รับผลกระทบจากมาตรการของภาครัฐ
ในช่วงที่ผ่านมาที่ได้มีการปิดสถานบันเทิง และห้ามจ าหน่าย
เครือ่งดืม่แอลกอฮอลท์กุชนดิ สง่ผลใหท้ัง้บรษิทัผูผ้ลติ หา้งคา้ปลกี
ขนาดใหญ่ ร้านค้าทั่วไปขนาดเล็กและผู้ค้ารายย่อยหันมาใช้
ช่องทางการจ าหน่ายผ่านทางออนไลน์มากขึ้น  

7 จากการส ารวจพฤตกิรรมผูใ้ชอ้นิเทอรเ์นต็ในประเทศไทย ป ี 2562 พบวา่ คนไทยมกีารใชอ้นิเทอรเ์นต็เฉลีย่ 10 ชัว่โมง 22 นาทตีอ่วนั เพิม่ขึน้จากเฉลีย่ 10 
ชัว่โมง 5 นาทีต่อวันในป ี2561 และเฉลีย่ 6 ชั่วโมง 35 นาทีต่อวันในป ี2560 โดยร้อยละ 91.2 ใช้ในกิจกรรม Social Media เช่น Facebook Twitter 
และ Instagram ร้อยละ 71.2 ดูหนัง/ฟังเพลง ร้อยละ 70.7 ค้นหาขอ้มูลออนไลน์ ร้อยละ 62.5 รับ-ส่งอีเมล์ ร้อยละ 60.6 ใช้ช าระเงินค่าสินค้าและ
บริการ ร้อยละ 57.1 อา่นหนังสือออนไลน์ ร้อยละ 57.0 ซ้ือสินค้าและบริการ ร้อยละ 50.0 ติดต่อสื่อสารออนไลน์  

แผนภาพ 9 การท ากิจกรรมต่างๆ ผ่านวิธีการออนไลน์และออฟไลน์

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ซื้อสินค้าและบริการ
ใช้บริการภาครัฐ
เรียกรถโดยสาร

รับ-ส่งสินค้า/พัสดุ/เอกสารออนไลน์
สั่งอาหาร

อ่านข่าวหรือบทความ/หนังสือ
ช าระเงินค่าสินค้าและบริการ

ดูหนัง/ฟังเพลง
จองหรือซื้อตั ว/บัตร

ติดต่อสื่อสาร
จองโรงแรม/ที่พัก

ออนไลน์ ออฟไลน์

ที่มา:  รายงานผลการส ารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2562 
 ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

แผนภาพ 8  การเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายการบริโภคของครัวเรือน
หมวดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ มูลค่าที่แท้จริง (%YoY)

ที่มา:  ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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โดยในส่วนของบริษัทผู้ผลิต และห้างค้าปลีกขนาดใหญ่จะใช้ช่องทางการจ าหน่ายสินค้าผ่านเว็บไซต์ 
ของตัวเอง ซึ่งมีการตรวจสอบข้อมูลผู้ซื้อก่อนท าการซื้อ โดยให้ยืนยันตนว่ามีอายุมากกว่า 20 ปี และมีการแจ้ง
เงื่อนไขการซื้อในประเด็นด้านเวลา อายุผู้ซื้อ และสถานที่ส่งสินค้า แต่ก็อาจมีการให้ข้อมูลเท็จได้ ส าหรับในส่วนของ
ร้านค้าทั่วไปขนาดเล็กและผู้ค้ารายย่อยส่วนใหญ่จะใช้ช่องทางการจ าหน่ายผ่านทางแพลทฟอร์มขายของออนไลน์
ขนาดใหญ่อย่าง Lazada และ Shopee และผ่านทางโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook Twitter และ Line ซึ่งพบว่า
ส่วนใหญ่ไม่มีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ซื้อ สามารถสั่งซื้อได้ทุกที่ตลอดเวลา รวมทั้งมีการจัดโปรโมชั่นส่งเสริม
การขาย การโฆษณาเชิญชวน และมีบริการจัดส่ง ซึ่งอาจกระตุ้นให้การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพ่ิมขึ้นได้ และ 
ที่ส าคัญจะท าให้เด็กและเยาวชนสามารถเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ โดยง่าย จนเกิดนักดื่มหน้าใหม่เพ่ิมขึ้นและ
อายุน้อยลง ทั้งนี้ แม้จะพบว่าการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ออนไลน์ในกลุ่มผู้ค้ารายย่อยส่วนใหญ่จะมีการกระท าผิด
ตาม พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ที่เกี่ยวกับข้อก าหนดเรื่องวัน เวลา สถานที่ห้ามจ าหน่าย อายุ
ขั้นต่ าของผู้ซื้อ และการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และการกระท าผิดตาม พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 เรื่อง
ใบอนุญาตขายสุรา แต่ในทางปฏิบัติยังไม่สามารถน าไปก ากับดูแลการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ออนไลน์ได้อย่าง
ชัดเจน เนื่องจากยังมีช่องว่างทางกฎหมายที่ยังไม่ครอบคลุมถึงการขายออนไลน์ ประกอบกับการขายออนไลน์
สามารถท าได้ทุกวัน ทุกเวลา และทุกสถานที่ ท าให้ยากต่อการตรวจสอบ และบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่  

(ร่าง)  
ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี 

เร่ือง ห้ามขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์โดยวิธีการหรือ 
ในลักษณะการขายทางอิเล็กทรอนิกส ์

เนือ่งจากในปัจจบัุนมวีวิฒันาการของการใชเ้ทคโนโลยีทีม่คีวามเปลีย่นแปลงอยู่
ตลอดเวลา ผู้ประกอบการและร้านค้าบางส่วนใช้ช่องทางในการซ้ือขาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์มากย่ิงขึ้น ท าให้ยากต่อ
การควบคุมเกี่ยวกับเรื่องวัน เวลา สถานที่ และบุคคลตามที่กฎหมายก าหนด 
ดังนั้น เพื่อปูองกันไม่ให้เยาวชนสามารถเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้โดยง่าย 
และลดผลกระทบอันเกิดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จึงมีความจ าเป็นในการ
ออกอนุบัญญัติดังกล่าว เพื่อก าหนดเป็นมาตรการทางกฎหมายในการควบคุม
การขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 4 และมาตรา 30 (6) แห่งพระราชบัญญัติ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 นายกรัฐมนตรีโดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ 
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ห้ามผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยวิธีการขายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์หรือบริการที่เกี่ยวข้องกับการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อผู้บริโภคโดยตรง หรือเป็นการด าเนินการใดๆ ในลักษณะ
การเชิญชวนให้ซ้ือ การเสนอขายหรือการขายสินค้าหรือบริการต่อผู้บริโภค
โดยตรงด้วยการตลาดหรือบริการการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในลักษณะของ
การสื่อสารข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ขายและผู้บริโภคซ้ือขายได้โดย 
ไม่ต้องพบกัน 

ข้อ 2 ประกาศนี้ไม่ใช้บังคับแก่กรณีการซ้ือขายและการช าระราคา
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนกิส์ ณ ร้านค้า ร้านอาหาร หรือ
สถานที่ที่ให้บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดเกา้สิบวันนบัแต่วันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป 

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 คณะกรรมการ 
นโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติมีมติเห็นชอบร่าง
ประกาศส านกันายกรฐัมนตร ีเรือ่งหา้มขายเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์
โดยวิธีการหรือในลักษณะการขายทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมี
สาระส าคัญคือ ห้ามผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยวิธีการ
ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือบริการที่เกี่ยวข้องกับการขาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อ
ผู้บริโภคโดยตรง หรือเป็นการด าเนินการใดๆ ในลักษณะ 
การเชิญชวนให้ซื้อ การเสนอขายหรือการขายสินค้าหรือ
บริการต่อผู้บริโภคโดยตรงด้วยการตลาดหรือบริการการขาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในลักษณะของการสื่อสารข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ขายและผู้บริโภคซื้อขายได้โดยไม่ต้อง
พบกัน ซึ่งคาดหวังว่าหลังมีผลบังคับใช้จะสามารถปูองกัน
ไม่ให้เยาวชนสามารถเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้โดยง่าย 
และลดผลกระทบอันเกิดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ 
อย่างไรก็ตาม มาตรการดังกล่าวอาจสามารถควบคุมได้
เฉพาะผู้ประกอบการและร้านค้าขนาดใหญ่ที่มีช่องทาง 
การจ าหน่ายที่ชัดเจน แต่ยังต้องเฝูาระวังในส่วนของร้านค้า
ทั่วไปขนาดเล็กและผู้ค้ารายย่อยซึ่งยังยากต่อการควบคุม
และอาจมีการลักลอบจ าหน่ายเช่นเดิม  
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ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 

5. 

คดีอาญาโดยรวมลดลง แต่การแพร่ระบาดของ COVID -19 มีผลกระทบต่อประชาชนบางกลุ่มที่ไม่มีงานท า ขาดรายได้  
จึงยังต้องให้ความส าคัญกับการป้องกันการก่ออาชญากรรมทั้งการลักลอบค้ายาเสพติด การประทุษร้ายต่อชีวิตและทรัพย์สิน
อย่างเข้มงวด 

ไตรมาสสองป ี2563 คดอีาญารวมมกีารรบัแจง้ 
95,079 คดี ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปี 2562 
ร้อยละ 13.4 เป็นการรับแจ้งคดียาเสพติด 81,083 คดี 
ลดลงรอ้ยละ 13.9 (สดัสว่นรอ้ยละ 85.3 ของคดอีาญารวม) 
คดีชีวิตร่างกายและเพศรับแจ้ง 3,520 คดี ลดลงร้อยละ 
21.7 คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์รับแจ้ง 10,476 คดี 
ลดลงร้อยละ 5.7 

การแพร่ระบาดของ COVID-19 ท าให้หลายสถานประกอบการไม่สามารถด าเนินกิจการต่อไปได้ ต้องหยุด
กิจการ ส่งผลให้เกิดการเลิกจ้าง ประชาชนไม่มีงานท า ขาดรายได้ น าไปสู่การก่ออาชญากรรมได้ อาทิ ลักลอบขน  
ยาเสพติด ประทุษร้ายต่อทรัพย์ โดยเฉพาะคดีฉ้อโกง เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปี 2562 ร้อยละ 8.1 แม้ว่าคดี
ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ประเภท ปล้น ชิง วิ่งราว กรรโชคทรัพย์ลดลงร้อยละ 12.6 แต่จะพบว่าคดีฐานความผิด
เกี่ยวกับทรัพย์ในเดือนมิถุนายน 2563 เพ่ิมขึ้นจากเดือนพฤษภาคม 2563 ร้อยละ 0.6 ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมี
มาตรการปูองกันและปราบปรามอาชญากรรมอย่างเข้มงวด เน้นการตรวจตราและเฝูาระวังความปลอดภัยต่อชีวิต
และทรัพย์สิน ควบคุมการมีอาวุธปืนและกระสุนปืน การลักลอบค้ายาเสพติด โดยมีคดีท่ีต้องเฝูาระวัง ได้แก่  

ตาราง 8 สถิติคดีอาญาประเภทประทุษร้ายต่อทรัพย์ ชีวติร่างกายและเพศ 
 และคดียาเสพตดิ 

ประเภทคดี 
ไตรมาส 

การ
เปลี่ยนแปลง% 

Q2/62 Q1/63 Q2/63 YoY QoQ 
ชวีติรา่งกายและเพศ (คด)ี 4,497 3,782 3,520 -21.7 -6.9 

ประทษุรา้ยตอ่ทรพัย์ (คด)ี 11,110 11,326 10,476 -5.7 -7.5 

ยาเสพติด (ราย) 94,196 91,847 81,063 -13.9 -11.7 

อาญารวม (คดี) 109,803 106,955 95,079 -13.4 -11.1 

ที่มา:  ระบบสารสนเทศสถานตี ารวจ ส านกังานต ารวจแห่งชาติ  
(ข้อมลู ณ วนัที ่16 กรกฎาคม 2563) 

แผนภาพ 10 จ านวนคดีอาญาประเภทประทุษร้ายต่อทรัพย์ ชีวิตร่างกาย
และเพศ และคดียาเสพติด รายไตรมาส ปี 2559–2563

ที่มา:  ระบบสารสนเทศสถานีต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
(ข้อมูล ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563)
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แผนภาพ  11 จ านวนคดีฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
จ าแนกเป็นรายเดือน ปี 2563 

ที่มา:  ระบบสารสนเทศสถานีต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
          (ข้อมูล ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563)
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1.   การป้องกันปราบปรามปัญหายาเสพติด 
จากการที่กลุ่มเครือข่ายนักค้ายาเสพติดข้ามชาติได้มี 
การล าเลียงยาเสพติดจากพ้ืนที่สามเหลี่ยมทองค าไปยัง
ประเทศที่สามและขยายตลาดทั้งในและนอกภูมิภาค 
ส่งผลให้ยาบ้าและไอซ์เล็ดลอดออกสู่ตลาดในไทยเป็น
จ านวนมาก ปัจจัยที่ท าให้การค้ายาเสพติดรายย่อยขยาย
วงกว้าง อาทิ ราคายาเสพติดท่ีมีแนวโน้มถูกลงในทุกพ้ืนที่ 
การขยายตัวของสื่อสังคมออนไลน์เพ่ือการค้ายาเสพติด 
การส่งสารเสพติดทางพัสดุไปรษณีย์ การจ่ายเงินผ่าน 
Mobile Application การพัฒนารูปแบบการน าวัตถุที่
ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทมาใช้เป็นสารเสพติดมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น เช่น การน าซูโดอีเฟดรีนในยาแอคติเฟดมาใช้  
ในการผลิตยาบ้า ส่งผลให้เกิดการกระตุ้นการใช้ในกลุ่มผู้เสพโดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชน และพฤติกรรมของกลุ่ม
ผู้เสพที่เพ่ิมปริมาณการเสพต่อครั้งมากข้ึน  

ดังนั้น ต้องให้ความส าคัญกับเฝูาระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะเด็กและ
เยาวชนทัง้ในและนอกสถานศึกษา ปอูงกันคนหนา้ใหมแ่ละกลุม่ผูเ้สพรายเกา่ไม่ให้มโีอกาสเขา้ไปเกี่ยวขอ้งกับยาเสพติด 
สกัดกั้นยาเสพติดชนิดใหม่ที่ถูกพัฒนาขึ้น สอดส่องการด าเนินธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดบนสื่อสังคมออนไลน์ 
รวมทั้งด าเนินการเชิงรุกโดยใช้ชุมชนเป็นฐานและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด  

2.  การก่ออาชญากรรมออนไลน์ จากความก้าวล้ าของเทคโนโลยีที่สามารถเชื่อมต่อทุกที่อย่างไม่จ ากัด 
ในหลายแพลตฟอร์มให้บริการ เช่น Facebook, YouTube รวมถึงธุรกิจ E-Commerce ที่เป็นช่องทางการสร้าง
รายได้เกิดธุรกิจใหม่ๆ เช่น ขายสินค้าออนไลน์ ท าให้เกิดกลุ่มมิจฉาชีพใช้ช่องทางออนไลน์เพ่ือฉ้อโกงหรือ  
ใช้ประโยชน์จากผู้ที่ตกเป็นเหยื่อเพ่ือผลประโยชน์ทางการเงิน อาทิ หลอกให้เหยื่อรักใคร่ หลอกเป็นลูกค้าซื้อของที่
โอนเงินเกินขอให้โอนส่วนต่างกลับคืน หลอกให้สมัครงานในต าแหน่งที่มีค่าตอบแทนเกินจริง แอบอ้างเป็นบุคคลอ่ืน
ในโซเชียล สร้างเว็บไซต์ช็อปปิ้งออนไลน์ปลอม E-mail หลอกลวงว่าได้รางวัล พบการกระท าในฐานความผิด พ.ร.บ.
ว่าด้วยการกระท าผิดทางคอมพิวเตอร์เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปี 2562 ร้อยละ 49 ฐานความผิดฉ้อโกง
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 8 โดยคนร้ายจะหาวิธีการที่ซับซ้อนมาใช้ เช่น การปลอม Line Official Account การแฮ็กเฟสบุ๊ค 
ปลอมไลน์เป็นเพ่ือน ญาติ หรือคนรู้จัก แล้วส่ง “คิวอาร์โค้ด” ให้ช่วยช าระเงินค่าสินค้า หากเหยื่อสแกนคิวอาร์โค้ด
จะเป็นการช าระเงินค่าสินค้านั้นทันที การให้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารหรือเข้ากระเป๋าตังค์ อิเล็กทรอนิกส์ การหลอก
ให้โหวตการประกวดโดยส่ง Link ที่ต้องใส่ username และ password ท าให้คนร้ายสามารถดึงข้อมูลส่วนตัวได้ 
การแอบอ้างเป็นหน่วยงานจากภาครัฐจัดตั้งเว็บไซต์ปลอม และ Phishing หรือเผยแพร่ข้อมูลปลอม (Fake News) 
ทั้งนี้ กลุ่มมิจฉาชีพจะเลือกรูปแบบของการหลอกลวงตามแต่ละกลุ่มเปูาหมาย เช่นการหลอกลวงให้ท ารายการผ่าน  
ตู้เอทีเอ็ม กลุ่มเปูาหมายมักเป็นชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในต่างจังหวัดหรืออยู่ตามล าพังในชุมชนเมือง การฉ้อโกงทาง
เฟสบุ๊ค กลุ่มเปูาหมายจะเป็นคนวัยท างานหรือคนที่ชอบเล่นเฟสบุค๊ แนวทางปอูงกันสามารถท าไดโ้ดยการแจง้เตอืน

แผนภาพ 12 จ านวนคดี และผู้ต้องหา จ าแนกตามรายตัวยาเสพติด 
5 อันดับแรกของไตรมาสสอง ปี 2563 

ที่มา:  ประมวลผลจากระบบ Data warehouse (NCR) ณ วันที่ 28  เมษายน 2563 , 
         ส านักงาน ป.ป.ส  
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สาธารณะบ่อยๆ ถี่ๆ เมื่อเข้าใช้งานออนไลน์ อาทิ ท าการตรวจสอบข้อมูลก่อน อย่าเพ่ิงหลงเชื่อ มองหาสัญลักษณ์  
โล่สีเขียว หรือโล่สีน้ าเงิน แสดงว่าเป็น Account จริง ควรมีการตั้งค่าความปลอดภัย การเข้ารหัสสองชั้น (2 FA : 
Two Factor Authentication หรือการยืนยันตัวตนสองชั้น) ไม่ควรเข้าไปดู Link ที่มีลักษณะผิดปกติ หรือต้องใส่ 
username /password ไม่ให้รายละเอียดข้อมูลส่วนตัวที่ส าคัญ ทั้งนี้ หากโดนโกงและมีหลักฐานการกระท า
ความผิดสามารถแจ้งได้ที่ https://contact-cc.line.me/ที่ส าคัญควรมีการ update และรักษารหัสส่วนตัวให้ดี  
หากใช้ Line ผ่านอุปกรณ์อ่ืนๆ อย่าลืมกด log out ทุกครั้งเพ่ือมิให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ  

3. ปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ สถิติรับแจ้งคดีข่มขืนกระท าช าเราของส านักงานต ารวจแห่งชาติ พบว่า
ไตรมาสสองของปี 2563 ลดลงร้อยละ 5.2 จากไตรมาสก่อน แต่จะพบว่าสถิติในเดือนมิถุนายน 2563 มีอัตราเพ่ิม  
สูงขี้นกว่าเดือนก่อนร้อยละ 14.4 ขณะที่ข้อมูลจากสมาคมนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ไทย พบว่าในทุกๆ วัน  
มีเหตุการณ์ความรุนแรงทางเพศเกิดขึ้นกับเด็กและสตรีไม่น้อยกว่า 7 คน/วัน ขณะที่ผลส ารวจความรุนแรงต่อผู้หญิง
โดยองค์การอนามัยโลก สถิติผู้หญิงที่แจ้งความร้องทุกข์เฉลี่ย 30,000 คนต่อปี ช่วงอายุของผู้ถูกกระท าอายุ 5 -20 ปี 
ร้อยละ 60.6 รองลงมาอายุ 41-60 ปี ร้อยละ 30.9 กลุ่มอาชีพที่ถูกกระท าอันดับแรกได้แก่ นักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 
60.9 รองลงมาลูกจ้างร้อยละ 21.6 ปัจจัยกระตุ้นความรุนแรงทางเพศ อันดับแรกเครื่องดื่มแอลกกอฮอล์ ร้อยละ 
31.1 รองลงมาอ้างวา่มอีารมณท์างเพศ รอ้ยละ 28 ขณะทีผ่ลกระทบของผูถ้กูกระท าอันดบัแรกเกดิความหวาดผวา กลัว 
ร้อยละ 26.1 รองลงมาคือ การถูกบังคับให้มีเพศสัมพันธ์หลายครั้งร้อยละ 12.8 ผู้กระท าอันดับแรกคือ คนรู้จัก
คุ้นเคยหรือบุคคลในครอบครัว ร้อยละ 53 จึงพบว่าภัยเกิดขึ้นในบ้านที่น่าจะเป็นสถานที่ปลอดภัยสูงสุด ท าให้เป็น
อาชญากรรมที่ยากต่อการปูองกันมากที่สุด ทั้งนี้ ปัจจุบันผู้เสียหายมีแนวโน้มเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมมากขึ้น  
แต่ก็ยังมีอีกจ านวนมากที่ไม่กล้าเปิดเผย อับอาย จึงต้องเฝูาระวังผลกระทบต่อการใช้ชีวิต สภาวะทางจิต โดยเฉพาะ
ในกลุม่เดก็จะมผีลตอ่พัฒนาการดา้นการเรยีนรู ้อารมณ ์และสงัคม หากไดร้บัการชว่ยเหลอืทีเ่หมาะสม เดก็ๆ ทีเ่ผชญิกับ
ความรุนแรงจะสามารถฟ้ืนตัวและกลับมาใช้ชีวติได้ตามปกติ ดงันั้น ทุกคนในครอบครวัและคนรอบขา้งเปน็บคุคลส าคญั 
ในการปูองกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว โดยต้องเฝูาระวัง สังเกต สอดส่องอยา่งใกล้ชิด ให้ความรู้กับเด็กในการระวัง
ตนเองและเอาตวัรอดจากการถกูลว่งละเมดิทางเพศ  

แผนภาพ 13 จ านวนคดีฐานความผิดข่มขืนกระท าช าเรา 
จ าแนกเป็นรายเดือน ปี 2562 -2563 

ที่มา:  ระบบสารสนเทศสถานีต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
          (ข้อมูล ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563)
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ความปลอดภัยในการสัญจรทางถนน 

 

6. 

การเกิดอุบัติเหตุทางบกและจ านวนผู้เสียชีวิตลดลง การหยุดอุบัติเหตุที่ส าคัญที่สุดคือ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ขับขี่  
ให้ค านึงถึงความปลอดภัยของตัวเอง และเพื่อนร่วมทาง ปฏิบัติตามก หมายอย่างเคร่งครัด  

ไตรมาสสองปี 2563 มีการรับแจ้งการเกิด
อุบัตเิหตจุราจรทางบกจ านวน 18,362 ราย ลดลงร้อยละ 
26.7 จากไตรมาสเดียวกันปีก่อน มีผู้เสียชีวิต 1,342 ราย 
ลดลงรอ้ยละ 38.4 สาเหตกุารเกดิอุบตัเิหตจุากบคุคลสงูสดุ
คอื ขับรถตดัหน้ากระชั้นชิด ร้อยละ 49.4 รองลงมาได้แก่ 
ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายก าหนด ร้อยละ 44.4 

 นับตั้งแต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID–19 ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน การบาดเจ็บ และ
เสียชีวิตลดลงอย่างเห็นได้ชัด แต่ยังถือได้ว่าอยู่ในระดับสูงที่จะต้องเฝูาระวัง เนื่องจากยังเกิดการสูญเสียการบาดเจ็บ 
พิการ และเสียชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้ใช้รถจักรยานยนต์ที่เป็นเด็กและเยาวชนอายุ 10 -24 ปี ที่จัดอยู่ใน
กลุ่มที่มีผลิตผลทางเศรษฐกิจสูง (most economically productive age group) จากการที่ประชาชนปรับรูปแบบ
การเดินทางหันมาใช้รถจักรยานยนต์และรถยนต์เพ่ิมมากขึ้นแทนการใช้รถประจ าทางที่มีมาตรการของการเว้น
ระยะห่าง ท าให้ในเดือนพฤษภาคม เกิดอุบัติเหตุทางถนนเพ่ิมขึ้นจากเดือนเมษายน ร้อยละ 20 และเมื่อมีการ
ประกาศยกเลิกเคอร์ฟิวในเดือนมิถุนายนที่ เริ่มเข้าสู่ฤดูฝน จะพบการเกิดอุบัติจราจรทางบกเพ่ิมขึ้นจาก  
เดือนพฤษภาคม ร้อยละ 4.4 โดยรถจักรยานยนต์เป็นกลุ่มหลักของการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บและเสียชีวิต 
สอดคล้องกับข้อมูลศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย (Thailand Accident Center) ชี้ชัดว่ารถจักรยานยนต์ 

แผนภาพ 14 สถิติการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบก จ านวนผู้เสียชีวิต 
รายไตรมาส ปี 2559-2563

ที่มา:   ระบบสารสนเทศสถานีต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
(ข้อมูล ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563)
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ตาราง 9 จ านวนการเกิดอุบัตเิหตุจราจรทางบก ผู้เสียชีวติ  
ผู้บาดเจบ็ ผู้ทพุพลภาพ ครึง่ปแีรกของป ี2560-2563 

กรณ ี
คร่ึงป ี การเปลี่ยนแปลง 

2562 2563 % YoY 

เกิดอุบัติเหต ุ 185,928 158,822 -14.6 

ผู้เสียชีวิต 5,605 4,087 -27.1 

ผู้บาดเจ็บ 212,890 180,667 -17.8 

ทุพพลภาพ 1,077 580 -46.1 

ที่มา:  ศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน (Thairsc)  
ข้อมูล ณ 20 กรกฎาคม 2563 

 

แผนภาพ 15 สถิติการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบก และจ านวนผู้เสียชีวิต 
ครึ่งปีแรกของปี 2560-2563

ที่มา:   ระบบสารสนเทศสถานีต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
(ข้อมูล ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563)
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เปน็พาหนะทีป่ระสบอุบตัเิหตุบนท้องถนนอนัดบัหนึง่ สว่นใหญ่มกัเสยีชวีติจากการชนกบัรถยนต์คนัอืน่ หรือชนกบัวตัถุ 
หรือสิ่งก่อสร้างข้างทาง รูปแบบการเกิดอุบัติเหตุพบมากสุด คือ การเลี้ยวตัดการจราจรทางตรงที่จุดตัดรูปแบบต่างๆ 
เช่น จุดกลับรถทางแยกหรือทางเข้าออกในซอย ขณะที่สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุอันดับแรกมาจากผู้ขับขี่ร้อยละ 
94 แบ่งเป็นสาเหตุความผิดพลาดจากผู้ขับขี่ ร้อยละ 54 และมาจากความผิดพลาดของรถคันอื่นร้อยละ 40 โดยผู้ขับขี่
รถจักรยานยนต์กลุ่มที่ประสบอุบัติเหตุนี้มีสภาพร่างกายปกติแม้ขับขี่ด้วยความเร็วปกติระหว่าง 30-60 กม./ชม แต่เมื่อ
ประสบอุบัติเหตุ การขาดทักษะในการคาดการณ์และแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า ท าให้ผลจากการประสบอุบัติเหตุ
รนุแรงกวา่ทีค่วรจะเปน็ ผู้ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เกือบร้อยละ 50 เกิดที่ศีรษะ โดยประมาณร้อยละ 
60 ของผู้เสียชีวิตไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่ สะท้อนให้เห็นว่าอุบัติเหตุทางถนนเป็นเรื่องที่มีความซับซ้อน  
ต้องอาศัยกลไกการจัดการให้สอดรับกับปัญหาโดยเฉพาะผู้ใช้รถจักรยานยนต์มักไม่ตระหนักถึงความเสี่ยงและ
อันตรายที่จะเกิดขึน้กบัตวัเองไมส่วมหมวกนริภยั ขาดการเรยีนรูท้กัษะการขบัขี่อยา่งปลอดภยั นอกจากนี ้ในชว่งฤดฝูน 
จะมีความเสี่ยงในเรื่องสภาพถนนและทัศนวิสัยในการขับขี่ มีความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุจากทัศนวิสัยที่ไม่ดี  
โดย 10 นาทีแรกที่ฝนเริ่มตก รถจะมีโอกาสลื่นไถลมากสุด ถนนทางโค้งที่มีน้ าขังอาจเกิดการเหินน้ าท าให้รถเสีย  
การควบคุม เพ่ือเป็นการเพ่ิมความปลอดภัยในการขับขี่ ควรตรวจสอบสภาพรถยนต์ให้พร้อมใช้งาน ปฏิบัติตาม  
กฎจราจรอย่างเคร่งครัด  

อุบัติเหตุทางถนนยังคงมีความรุนแรงมากอย่างต่อเนื่อง การชนกันบนถนนไม่ใช่ 'อุบัติเหตุ' แต่เป็นสิ่งที่
ปอูงกันหรือหยุดได้ หากผูข้ับข่ีรกัษากฎระเบียบและวินัยทางจราจรอย่างเครง่ครัด มีพฤติกรรมค านึงถงึความปลอดภัย 
ของตัวเองและเพ่ือนร่วมทาง ขณะที่ภาครัฐตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความส าคัญกับการส่งเสริมและสร้าง
แรงจงูใจในการลดปจัจยัเสีย่งของการเกดิอุบตัเิหตโุดยเฉพาะผูข้บัขีร่ถจกัรยานยนต ์ผลกัดนัเส้นทางปลอดภัย มีทางเท้า
และทางเฉพาะส าหรับจักรยานยนต์ สร้างและซ่อมถนนให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น ได้แก่ การออกแบบเส้นทางจุดตัด จุดร่วม 
ทางแยก ทางลอด สะพานลอย มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยร้อยเปอร์เซนต์  
การก าหนดความเร็วที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม เมาไม่ขับ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี ก าหนดมาตรฐาน
รถจักรยานยนต์ปลอดภัย 

มาตรการความปลอดภยัทางถนนลดอุบัติเหตุ 

หลายประเทศมีมาตรการความปลอดภยัทางถนนลดอุบัติเหตุ อาทิ  

 กลุ่มประเทศอาเซียน โดยเฉพาะเวียดนาม มีการจัดตั้ง National Traffic Safety Committee (NTSC) เป็นหน่วยงานกลางในการขับเคลื่อน
และบรรลเุปาูหมายในการลดอตัราผู้เสียชีวิต โดยในระยะ 10 ปี พบว่า ลดการบาดเจ็บทางสมองลงได้กว่า 5 แสนราย ปูองกันการเสียชีวิต 1.5 หมื่นคน 
ลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจลงได้มูลค่ามากกว่า 1 แสนล้านบาท หรือ 3,500 ล้าน USD ควบคู่ไปกับน าเทคโนโลยีมาใช้ เช่น การจัดท าฐานข้อมูลด้าน
การขับขี่เช่ือมโยงทั่วประเทศ เพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายและลงโทษผู้ฝุาฝืน  

 ประเทศสแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก มีแนวทางลดการบาดเจ็บตามเปูาหมาย SDGs โดยน ากลไกความปลอดภัยระดับชุมชนมา 
เป็นหลักในการชี้น า ลดเจ็บ ลดตาย บนถนน ให้คนในพื้นที่มีส่วนร่วมมากที่สุด และสร้างให้เกิดเป็นวินัย จากนั้นให้นโยบายของภาครัฐเข้ามาแก้ปัญหา 
โดยการใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด ทั้งนี้ แม้ถนนบางเส้นลักษณะทางกายภาพไม่ดี แต่คนใช้รถขับขี่อย่างระมัดระวัง ในแต่ละปีสามารถลดการสูญเสียได้
เป็นจ านวนมาก  

 องค์การอนามัยโลกได้ประเมินและให้ข้อแนะน าประเทศไทยว่า หากจะแก้ปัญหาการลดอุบัติเหตุและการสูญเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ จ าเป็น
ที่ต้องเร่งจัดตั้ง Lead Agency หรือองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน ที่มีบุคลากรมืออาชีพท างานเต็มเวลา มีงบประมาณและมีอิสระในการ
ด าเนินงาน เพื่อประสานการด าเนินการและการก ากับติดตามเพื่อความปลอดภัยทางถนนอย่างเป็นระบบ 

ที่มา:  การประชุมระดับโลกด้านการปูองกันการบาดเจ็บและการส่งเสริมความปลอดภัย ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2561 
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การคุ้มครองผู้บริโภค 

 

7. 

มาตรการรับมือกับโรค COVID-19 เร่งให้เกิดการซื้อ-ขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์มากขึ้น การก ากับดูแลและให้ความรู้แก่

ผู้บริโภค รวมทั้งมาตรการเชิงรุกที่ประยุกต์ผ่านการใช้เทคโนโลยี เพื่อป้องกันการหลอกลวงผ่านรูปแบบการซื้อ -ขาย ใหม่ๆ  
จึงมีความส าคัญท่ีต้องเร่งด าเนินการ  

การรบัรอ้งเรยีนสนิคา้และบรกิารในไตรมาสสอง 
ป ี2563 ของส านกังานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
(สคบ.) มจี านวน 4,919 ราย ลดลงจากชว่งเวลาเดยีวกนั
ในปีก่อนร้อยละ 15.8 โดยด้านที่ได้รับการร้องเรียน
มากท่ีสุดคอื ดา้นโฆษณา รองลงมาเปน็ดา้นขายตรงและ
ตลาดแบบตรง ด้านสัญญา และด้านฉลาก ตามล าดับ 
ทั้งนี้ สินค้าและบริการที่ได้รับการร้องเรียนมากที่สุด
คือ สินค้าและบริการทั่วไป 853 ราย ซึ่งส่วนใหญ่เกิด
จากการสั่งซื้อแล้วไม่ได้รับสินค้า รองลงมาเป็น จองตั ว
เครื่องบิน/สายการบิน 700 ราย จากการขอคืน 
ค่าโดยสารและไม่ได้รับเงินคืนตามก าหนด รองลงมา
เป็นอาคารชุด 357 ราย สินค้าบริโภค 189 ราย 
เครื่องใช้ไฟฟูา 185 ราย ตามล าดับ 

ตาราง 11 การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ให้ผู้บริโภค 

การด าเนินการ 
2562 2563 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 
เจรจาไกล่เกลี่ยได้ข้อยุต ิ 404 423 427 354 466 626 
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 281 197 278 289 322 293 

เสนอคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

5 5 13 31 11 11 

ส่งเรือ่งให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภค
ด าเนนิคด ี

58 106 80 82 222 455 

ศาลพิพากษาให้ช าระค่าเสียหาย 50 9 13 82 30 34 
ด าเนนิการบังคับตามค าพิพากษา 49 5 64 0 3 24  
ด าเนนิการตาม พ.ร.บ. ลม้ละลาย 3 0 0 0 1 0 
อื่นๆ (ยุติเรื่อง ถอนเรื่อง สิ้นสุดคดี) 8 13 13 11 8 135 

รวม 858 758 888 849 1,063 1,578 

ที่มา:  ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

ตาราง 10 การรับเรื่องร้องเรยีนจ าแนกตามประเด็น 

เร่ืองร้องเรียน 
2562 2563 การเปลี่ยนแปลง % 

Q2 Q1 Q2 YoY QoQ 

  ด้านโฆษณา 3,432 949 2,525 -26.4 166.1 

  ด้านสญัญา 1,050 528 776 -26.1 47.0 

  ด้านขายตรงและ  
  ตลาดแบบตรง 

651 534 1,189 82.6 122.7 

  ด้านฉลาก 706 547 429 -39.2 -21.6 

  รวม 5,839 2,558 4,919 -15.8 92.3 

ที่มา:  ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

แผนภาพ 16 สินค้าและบริการที่มีการร้องเรียนสูงสุด
ในไตรมาสสอง ปี 2563

ที่มา:  ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
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เฝา้ระวงัการหลอกลวงจากการซ้ือสนิคา้ออนไลน ์

          จากมาตรการปูองกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 
และมีการสั่งปิดสถานที่เสี่ยงในการแพร่เชื้อ ซึ่งรวมทั้งตลาดและ
ห้างสรรพสินค้า และการสนับสนุนให้คนอยู่บ้านเพ่ือลดการติดเชื้อ 
ท าให้ผู้คนหันมาจับจ่ายใช้สอยผ่านระบบออนไลน์มากขึ้น ทั้งบน
แพลตฟอร์มที่ออกแบบมาเ พ่ือการติดต่อสื่อสารทั่ ว ไปและ
แพลตฟอร์มที่ออกแบบมาเพ่ือการซื้อขายสินค้าโดยเฉพาะ  
ซึ่งพบว่าในช่วงเกิดการระบาด COVID-19 แพลตฟอร์มชอปปิง
ออนไลน์ อาทิ Shopee Lazada ได้มีการเติบโตเพ่ิมข้ึนกว่าเท่าตัว 

อยา่งไรกต็าม พบการรอ้งเรยีนออนไลนเ์พ่ิมขึน้ 
โดยจากข้อมูลการรับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ของ
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พบว่าในช่วง
เดอืนมกราคม-กรกฎาคม ประเดน็ทีม่ีปริมาณการติดต่อ
เข้ามามากที่สุด คือ ปัญหาจากการซื้อขายทางออนไลน์ 
โดยเฉพาะอุปกรณ์ไอทีและสินค้าแฟชั่น ซึ่งแบ่งเป็น 
การปรึกษาด้านการซื้อขายออนไลน์ (ความน่าเชื่อถือ
ของผู้ขาย) ร้อยละ 39 การสอบถามขั้นตอน/หลักฐาน
การแจ้งร้องเรียนร้อยละ 39 และการไม่ได้รับสินค้า/
ถูกหลอกลวงร้อยละ 18 และได้รับสินค้าไม่ตรง (ผิดสี 
ผิดขนาด) ร้อยละ 3 

478.6%

121.5%
ที่มา: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

การใช้งานแพลตฟอร์ม เดือน ม.ค.-ก.พ.

ปรึกษาความน่าเชื่อถือ
ของผู้ขาย 39%

ปัญหาจากการซื้อ-ขายออนไลน์ ช่วง ม.ค. – ก.ค. 2563

ที่มา:  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ถูกหลอกลวงทางออนไลน์
ไม่ได้รับสินค้า 18%

สอบถามขั้นตอนและ
หลักฐานการแจ้งร้องเรียน 39%

ได้รับสินค้าไม่ตรง
(ผิดสี ผิดขนาด) 3%

ขณะที่การร้องเรียนในกิจการโทรคมนาคม พบว่า กสทช. ได้รับการร้องเรียนทั้งสิ้น 445 เรื่อง เพ่ิมจาก
ช่วงเวลาเดยีวกนัในปกีอ่นรอ้ยละ 14.1 โดยเป็นการร้องเรียนเรื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่มากท่ีสุด ส่วนประเด็นรอ้งเรยีนนัน้ 
ส่วนใหญ่เป็นเรื่องมาตรฐานและคุณภาพการให้บริการ 145 ราย การคิดค่าบริการผิดพลาด 114 ราย การยกเลิก
บริการ 107 ราย และบรกิารเสรมิ 45 ราย เป็นต้น 

ตาราง 12 การรับเรื่องร้องเรยีนในกิจการโทรคมนาคม 

ประเภทบริการ 
2562 2563 การเปลี่ยนแปลง % 

Q2 Q1 Q2 YoY QoQ 

  โทรศัพทเ์คลื่อนที ่ 325 226 295 -9.2 30.5 

  อินเทอรเ์น็ต 58 70 147 153.4 110.0 

  สถานวีิทยุคมนาคม 0 0 0 - - 

  โทรศัพท์ประจ าที ่ 7 11 3 -57.1 -72.7 

  รวม 390 307 445 14.1 45.0 

ที่มา:  ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
 โทรคมนาคมแห่งชาติ 

แผนภาพ 17 ประเด็นร้องเรียนในกิจการโทรคมนาคมในไตรมาสสอง ปี 2563

ท่ีมา:  ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
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ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ได้มีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และเครอืขา่ยองคก์รผูบ้รโิภค อาท ิสคบ. อย. สมอ. กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ รวมถึง e-Marketplace ต่างๆ  
โดยประยุกต์ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยี เช่น AI และ Big Data เพ่ือด าเนินการคุ้มครองผู้บริโภคออนไลน์ในเชิงรุก  
อีกทั้งได้มีแนวทางในการรับมือเมื่อประสบปัญหาการซื้อขายออนไลน์ ดังนี้ (1) ถ่ายภาพความบกพร่องเสียหายของ
สินค้าและน าไปแจ้งความเพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐาน (2) น าหลักฐานติดต่อไปยังผู้ขายหรือคอลเซ็นเตอร์หรือหมายเลข
โทรศัพท์ที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ และ (3) หากมีปัญหาสามารถร้องเรียนไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่รับแจ้ง เช่น สคบ. 
(โทร. 1166) อย. (โทร. 1556) เพ่ือขอค าแนะน าและความชว่ยเหลอืตอ่ไป โดยควรเตรียมหลักฐาน อาทิ ใบสั่งซื้อสินค้า
หรอืค าสัง่ซือ้สนิคา้ ขอ้ความสนทนาการซื้อสินค้าระหว่างผู้ซื้อผู้ขาย ข้อมูลร้านค้า หลักฐานการช าระเงิน รูปถ่ายสินค้า
และสนิคา้ทีม่ปีญัหา ทัง้นี ้สามารถปรกึษาสายดว่นศนูยร์บัเรือ่งรอ้งเรยีนปญัหาออนไลน ์1212 ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 

แนวทางรองรับการขยายตัวของการค้าออนไลน์ ภาครัฐควรเร่งให้ความส าคัญกับการก ากับดูแลเรื่องนี้
อย่างจริงจังเพ่ือรองรับกิจกรรมซื้อขายออนไลน์ที่ขยายตัว อาทิ การจัดตั้งแพลตฟอร์มกลางที่น่าเชื่อถือ ซึ่งผู้ขาย
จะต้องท าการลงทะเบียนยืนยันตัวตน โดยมีรัฐท าหน้าที่เป็นตัวกลางในการตรวจสอบข้อมูลและตัวตนของผู้ขาย  
ซึ่งจะเป็นการช่วยผู้บริโภคคัดกรองผู้ขายที่มีประวัติหรือมีแนวโน้มที่จะฉ้อโกงในเบื้องต้น รวมถึงมีระบบการช าระเงิน
ที่ปลอดภัย มีกลไกกลางในการโอนเงินระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย เพ่ือให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าจะได้รับสินค้าโดยไม่เสีย  
เงินเปล่า และจะต้องได้รับสินค้าถูกต้องตามค าสั่งซื้อ มีคุณภาพตรงตามที่ประกาศขาย นอกจากนี้ รัฐจะต้องเร่งสร้าง
ความรู้ความเข้าใจโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้สูงอายุ ที่มักรู้ไม่เท่าทันเทคโนโลยีและกลโกงที่มีการพัฒนาไปอย่าง
รวดเร็ว อีกทั้งจะต้องส่งเสริมให้ผู้บริโภคตระหนักถึงความส าคัญของผลประโยชน์ตนเอง และส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชนในการร้องเรียน รีวิว ตรวจสอบ ทั้งตัวสินค้าและผู้ขาย โดยรัฐจะต้องมีกลไกตรวจสอบและแก้ไข
ปัญหาที่รวดเร็ว ไม่ซับซ้อน มารองรับเพื่อให้ผู้บริโภครู้สึกว่าการร้องเรียนไม่ได้เป็นเรื่องยากและเสียเวลา 
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การปรับตัวทางการศึกษาในภาวะการระบาดของ COVID-19 

เด็กนักเรียนได้รับผลกระทบอย่างมากจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้ต้องปิดภาคเรียนที่นานขึ้น  
การกลับไปเรียนในห้องเรียนปกติไม่สามารถท าได้ นักเรียนต้องเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้อ่ืน แต่ยังคงมีข้อจ ากัด
อย่างมาก โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนในครัวเรือนที่ยากจน ทั้งสภาพแวดล้อมในการเรียน อุปกรณ์และเทคโนโลยี คุณภาพ  
การสอนและการเรียนรู้ รวมถึงโอกาสในการได้รับอาหารและอาหารเสริมจากโรงเรียน ซึ่งมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง  
ในการเตรียมการเพื่อหามาตรการรองรับและต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว  
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาในอนาคต 

สถานการณแ์พรร่ะบาดของ COVID-19 กบัผลกระทบตอ่การศกึษา ในชว่งทีส่ถานการณก์ารแพรร่ะบาดของ 
COVID-19 รุนแรง ได้ส่งผลกระทบภาคการศึกษาและนักเรียนทั่วโลก โดยนักเรียนทั่วโลกจ านวนกว่า 1.6 พันล้านคน 
ใน 194 ประเทศ หรือคิดเป็นร้อยละ 91.3 ของผู้เรียนจากทั่วโลก8 ต้องหยุดการเรียนในระบบโรงเรียนและหันไปสู่
การศึกษาในรูปแบบนอกห้องเรียนแบบต่างๆ งานวิจัยในประเทศสหรัฐอเมริกา9 ชี้ให้เห็นผลกระทบของการที่ต้องปิด
โรงเรียน หรือเปิดเรียนล่าช้า โดยการปิดโรงเรียนในสหรัฐอเมริกา 1 เดือน จะส่งผลกระทบต่อ GDP ของประเทศ 
ในระยะยาวถึงร้อยละ 0.1-0.3 และการที่นักเรียนต้องอยู่บ้านเป็นระยะเวลานาน ท าให้ลืมสิ่งที่เคยเรียนมา  
ต้องทบทวนซ้ าอีกครั้ง หรือเรียกว่าปรากฏการณ์ความรู้ที่ถดถอยไปหลังจากปิดเทอมใหญ่ ( Summer Slide)  
และพบวา่การทีเ่ดก็ไมไ่ดไ้ปโรงเรียนประมาณ 6 สัปดาห ์อาจท าให้ความรู้หายไปถึงครึง่ปีการศึกษา ซึ่งจะสง่ผลกระทบ 
ที่ส าคัญอย่างมากต่อฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมในระยะยาวของกลุ่มเด็กดังกล่าว ขณะที่ประเทศไทยมีประชากร
วัยเรียนในทุกระดับชั้นได้รับผลกระทบประมาณ 14 ล้านคน 10 โดยกลุ่มนักเรียนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือ 
นักเรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานประมาณ 11.47 ล้านคน  

การด าเนินงานของภาครัฐในการแก้ปัญหาการศึกษาจากผลกระทบของ COVID-19 จากผลกระทบ
ดังกล่าว ระบบการศึกษาหลายแห่งในโลกหันไปใช้ระบบการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ  
เพ่ือแก้ปัญหาจากการปิดภาคเรียนเป็นการชั่วคราว อาทิ การใช้ระบบห้องเรียนเสมือน (Virtual Classroom) การใช้
ระบบการประชุมออนไลน์ การเรียนการสอนแบบผู้เรียนผู้สอนเข้ามาพร้อมๆ กัน การบนัทึกการสอนแบบลว่งหน้า  
การใช้ระบบ MOOC (Massive Open Online Courses) ซึ่งรวมถึงประเทศไทยในการจัดการเรียนการสอนในระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานแบบชั่วคราว โดยด าเนินการแก้ปัญหาผ่านแพลตฟอร์มการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  

8 ข้อมูลจาก UNESCO (https://en.unesco.org/covid19/educationresponse) 
9 Summer Learning Loss: What We Know and What We’re Learning : https://www.nwea.org/blog/2018/summer-learning-loss-what-

we-know-what-were-learning 
10 ประชากรวัยเรียนอายุระหว่าง 3–21 ปี ข้อมูลจากการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส านักงานสถิติแห่งชาติ 2562 ประมวลผลโดย  

กองพัฒนาข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม  

สถานการณ์ทางสังคมที่ส าคัญ 
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ซึ่งสามารถเรียนรู้ได้ผ่าน 3 ช่องทางคือ (1) โทรทัศน์ช่อง DLTV (2) ผ่านเว็บไซต์ DLTV และ (3) แอปพลิเคชัน DLTV  
เพ่ือแกป้ญัหาการเรยีนลา่ชา้และการหลุดออกนอกระบบห้องเรียนของเด็ก โดยแบ่งการด าเนินงานเป็น 4 ระยะคือ 
ระยะแรก การส ารวจและเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ของนักเรียน (7 เมษายน–17 พฤษภาคม 2563) ระยะที่ 2 
การทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกล (18 พฤษภาคม–30 มิถุนายน 2563) ระยะที่ 3 การจัดการเรียนการสอน  
(1 กรกฎาคม 2563–30 เมษายน 2564) ซึ่งได้วางแผนไว้ส าหรับ 2 สถานการณ์คือ สถานการณ์ที่ 1 กรณีที่
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังไม่คลี่คลาย จะจัดการเรียนการสอนระดับ
ปฐมวยัถงึระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ดว้ยระบบทางไกลผา่น DLTV และระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายด้วยวดีทิศันก์ารสอน
โดยครูต้นแบบ และระบบออนไลน์ด้วยเครื่องมือการเรียนรู้ตามความเหมาะสมและบริบทของสถานศึกษา และ
สถานการณ์ที่ 2 กรณีที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID–19 คลี่คลาย จะจัดการเรียนการสอนปกติ 
ในโรงเรียนโดยให้เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และระยะที่ 4 การทดสอบและการศึกษาต่อ  
(1 เมษายน–15 พฤษภาคม 2564) โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบและคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ 
(TCAS GAT PAT และ O-net) ซึง่ปจัจบุนัอยูใ่นระยะที ่3 สถานการณท์ีส่องคอื ไดม้กีารกลบัมาจดัการเรยีนการสอนตามปกตแิลว้  

         อย่างไรก็ตาม ในช่วงทดลองเรียนผ่านการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (DLTV) มีประเด็นที่มีการถกเถียงกันอย่างแพร่หลายในการ
ด าเนินนโยบายดังกล่าว  โดยการด าเนินนโยบายดังกล่าวถือเป็น 
การกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวและเป็นตัวเร่งให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้
ผ่านชอ่งทางอ่ืนๆ นอกเหนอืจากการเรยีนรูใ้นหอ้งเรยีนมากยิง่ขึน้ ซึง่จะเป็น
ผลดีต่อนักเรียนและประเทศในระยะยาวในการส่งเสริม การพัฒนาทักษะ
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต แต่ยังพบว่ามีข้อจ ากัด อาทิ เทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตยังเข้าไม่ถึงในทุกพ้ืนที่ ความเสถียรของสัญญาณ ความพร้อม

ของสื่อการเรียนการสอน รวมถึงคุณภาพของการเรียนรู้ โดยเฉพาะในผู้เรียนระดับประถมศึกษาที่ยังไม่สามารถโฟกัส
กับการเรียนได้เป็นเวลานาน หรือการเรียนรู้ที่ปราศจากผู้ช่วยในการเรียนรู้ได้ นอกจากนั้น นักเรียนที่ต้องการ
การศึกษาแบบพิเศษ นักเรียนผู้พิการ ผู้มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านต่างๆ ที่ต้องการการดูแลจากครูผู้สอน
อย่างใกล้ชิด ขณะที่ผู้ปกครองบางกลุ่มไม่สามารถดูแลอย่างใกล้ชิดได้ ส าหรับนักเรียนในครัวเรือนยากจนยังมี
ข้อจ ากัดในเรื่องอุปกรณ์ทีวี คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นประเด็นที่ต้องเร่งแก้ไขเพ่ือให้การเรียนการสอน
ออนไลน์เป็นทางเลือกในการเรียนรู้ทั้งในยามปกติและในภาวะวิกฤตที่เด็กไม่สามารถไปเรียนได้ โดยที่ผ่านมา  
มีสถานการณ์และผลกระทบที่ส าคัญจากการจัดการเรียนการสอนผ่านทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ดังนี้  

สภาพแวดลอ้มในการเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีน จากขอ้มลูการส ารวจของ OECD ป ี2018 พบวา่ ในประเทศไทย
นักเรียนอายุ 15 ปี มากกว่าร้อยละ 30 ไม่มีห้องส่วนตัวหรือพ้ืนที่เงียบๆ ในการเรียนหรือท าการบ้าน โดยเฉพาะ  
เด็กนักเรียนในกลุ่มเศรษฐฐานะยากจนที่สุด (ร้อยละ 20 ล่าง) มีเพียงร้อยละ 55 ที่มีพ้ืนที่ส่วนตัวในการท าการบ้าน 
อุปกรณ์ในการเรยีนรู้ โทรทศันใ์นการเรยีน ครัวเรอืนที่ยากจนมแีนวโน้มที่ตอ้งรับภาระจากการด าเนินนโยบายดังกลา่ว 
เนื่องจากในกลุ่มครัวเรือนที่ยากจนมีประชากรวัยเรียนอายุน้อยกว่า 15 ปีมากกว่ากลุ่มครัวเรือนที่ร่ ารวย โดยกลุ่ม
ครัวเรือนที่ยากจนที่สุดร้อยละ 10 ล่าง มีประชากรวัยเรียนอายุน้อยกว่า 15 ปี ประมาณ 1.12 คนต่อครัวเรือน  
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โดยมีครัวเรือนที่มีเด็ก 3 คนขึ้นไปมากถึง 182,904 ครัวเรือน และยิ่งมากขึ้นในครัวเรือนที่จนขึ้น อาทิ ครัวเรือนที่
ยากจนทีส่ดุรอ้ยละ 1 มปีระชากรวยัเรยีนอายนุอ้ยกวา่ 15 ป ีเฉลีย่ 1.47 คน และมคีรวัเรอืนที่มีเด็ก 3 คนขึ้นไปมากถึง 
26,205 ครัวเรือน ขณะที่ค่าเฉลี่ยทั้งประเทศมีเพียง 0.47 คนต่อครัวเรือน และกลุ่มครัวเรือนที่รวยที่สุดร้อยละ 10  
มีประชากรวัยเรียนอายุน้อยกว่า 15 ปี เฉลี่ย 0.13 คน และมีครัวเรือนที่มีเด็ก 3 คนขึ้นไปเพียง 6,384 ครัวเรือน 
หากพิจารณาเทียบสัดส่วนครัวเรือนที่มีเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี กับจ านวนโทรทัศน์ที่มีในบ้านจะยิ่งพบครัวเรือนยากจน
มีแนวโน้มรับภาระในการจัดหาอุปกรณ์ทีวีเพ่ือมาใช้ในการเรียนของเด็กเพ่ิมขึ้น รวมถึงปัญหาเรื่องคุณภาพสัญญาณ
โทรทัศน์ในเขตพ้ืนที่ห่างไกล โดยครัวเรือน 
ทั่วประเทศที่มีจ านวนเด็กมากกว่าจ านวน
โทรทัศน์มี ประมาณร้ อยละ  8 . 5  แต่ กลุ่ ม
ครัวเรือนที่จนที่สุดร้อยละ 10 จะมีสัดส่วนเด็ก
นักเรียนมากกว่าโทรทัศน์ถึงร้อยละ 34.1 และ
ยิ่งมากขึ้นในครัวเรือนที่จนขึ้น โดยครัวเรือนที่
จนที่สุดร้อยละ 1 ล่าง มีสัดส่วนถึงร้อยละ 50.8 
โดยสัดส่วนดังกล่าวจะลดลงในกลุ่มครัวเรือนที่
ร่ ารวย เนื่องจากมีก าลังซื้อโทรทัศน์ที่เพ่ิมขึ้น
และการมีบุตรที่น้อยกว่าครัวเรือนที่ยากจน  

คอมพิวเตอร ์มนีกัเรยีนไทยเพียงร้อยละ 59 มีเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับใช้ในบ้าน (สหรัฐอเมริกาและยุโรป
มีนักเรียนมากกว่าร้อยละ 85 มีคอมพิวเตอร์) ขณะที่เด็กนักเรียนในกลุ่มเศรษฐฐานะยากจนที่สุด (ร้อยละ 20 ล่าง )  
มีคอมพิวเตอร์เพียงร้อยละ 17 โทรศัพท์ สมาร์ทโฟน นักเรียนไทยมีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่เข้าถึงการเรียนได้ประมาณ
ร้อยละ 86 โดยกลุ่มเด็กนักเรียนในกลุ่มเศรษฐฐานะยากจนที่สุดมีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนร้อยละ 79 และการเข้าถึง
สัญญาณอินเทอร์เน็ตของครัวเรือนนักเรียนไทยมีประมาณร้อยละ 81.6 ที่สามารถเข้าถึงสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้โดย
นักเรียนในกลุ่มเศรษฐฐานะยากจนที่สุดมีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเพียงร้อยละ 57 อาจเป็นเพราะครัวเรือนจ านวนมาก
ไม่มีเงินส าหรับสมัครสมาชิกหรืออยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลกว่าที่จะมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเข้าถึง รวมถึงยังคงมีปัญหาเรื่อง
เสถียรภาพและความเร็วของอินเทอร์เน็ตในการเข้าการเรียนโดยเฉพาะในพ้ืนที่ห่างไกล 

ความพร้อมของนักเรียนและครูผู้สอน และคุณภาพในการเรียนรู้ผ่านการสอนการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (DLTV) การส ารวจของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) พบว่า นักเรียน ครู 
และผู้ปกครองกว่าร้อยละ 70 ไม่คุ้นเคยกับการเรียนออนไลน์ และนักเรียนร้อยละ 12  ขาดสมาธิในการเรียน 
โดยเฉพาะนักเรียนในระดับประถมศึกษายังไม่สามารถโฟกัสกับการเรียนผ่านระบบ DLTV ได้เป็นเวลานาน และ
นักเรียนบางกลุ่มยังมีสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีพอในการเรียนรู้ผ่านระบบ DLTV รวมถึงครูผู้สอนบางกลุ่มยังคงไม่มี 
ความพร้อมมากพอทั้งในรูปแบบการจัดการเรียนสอนและเนื้อหาในการเรียนการสอนผ่านระบบ DLTV  
ที่น่าสนใจส าหรับกลุ่มนักเรียน ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพและผลลัพธ์การเรียนของเด็กโดยตรง รวมถึงการพัฒนา
ทักษะด้านอ่ืนที่มีความจ าเป็นต่อเด็ก (Soft Skill) อาทิ การเรียนรู้ในลักษณะการเรียนรู้ร่วมกัน การมีปฏิสัมพันธ์
ร่วมกัน การท างานเป็นทีม ทักษะด้านอารมณ์ และทักษะด้านการสื่อสาร  

แผนภาพ 18 สัดส่วนครัวเรือนที่มีเด็กอายุต่ ากว่ า 15 ปี มากกว่าจ านวน TV

ที่มา:  ข้อมูลจากการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส านักงานสถิติแห่งชาติ 2562 
ประมวลผลโดย กองพัฒนาข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม

34.1%

20.0%
13.4% 11.2% 8.3% 5.4% 4.9% 2.4% 1.9% 1.1%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%



ภาวะสังคมไทยไตรมาสสอง ปี 2563 

กองพฒันาขอ้มลูและตวัชีว้ดัสงัคม  29 

 เดก็กลุม่เปราะบางไม่ไดร้บัการดแูลอยา่งเพยีงพอ ท าใหเ้กดิการไดร้บัสารอาหารทีเ่พียงพอจากการหยดุเรยีน
ชั่วคราว ข้อมูลจากการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส านักงานสถิติแห่งชาติ 2562 ชี้ให้เห็นว่ายังมี
เด็กนักเรียนจ านวนมากที่ต้องพ่ึงพาอาหารและอาหารเสริมจากโรงเรียน ในปี 2562 มีประชากรวัยเรียนอายุ 3–21 ปี 
ที่อยู่ในกลุ่มครัวเรือนยากจน (รายจ่ายเพ่ือการ
บริโภคต่ าสุดร้อยละ 20) สูงถึง 4 ล้านคน โดย
เป็นกลุ่มประชากรในช่วงปฐมวัยถึงระดับ
ประถมศึกษาที่จ าเป็น ต้องพ่ึงพิงอาหารและ
อาหารเสริมจากโรงเรียนถึง 2.22 ล้านคน 
นอกจากนัน้ ยงัมนีกัเรยีนทีต่อ้งการการดแูลอยา่ง
ใกลช้ิด อาท ินักเรียนกลุม่พิเศษ นกัเรียนผู้พกิาร 
ผู้มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านต่างๆ 
ขณะที่ผู้ปกครองบางส่วนไม่สามารถดูแลอย่าง
ใกล้ชิดได้หรือผู้ปกครองบางส่วนต้องขาด
รายได้จากการต้องมาดูแลกลุ่มเด็กดังกล่าว   

ข้อเสนอการปรับรูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต   
จากผลกระทบที่เกิดขึ้นมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการเตรียมแผนการเพ่ือหามาตรการรองรับและต้องอาศัย 
ความร่วมมือจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงานแก้ไขปัญหาดังกล่าว  เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ 
ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาในอนาคต ดังนี้  

  การเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม อาทิ การดึง
ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมการพัฒนาโครงข่ายสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้ทั่วถึงและเท่าเทียมในทุกพ้ืนที่ และ  
การสนับสนุนการจัดสรรอุปกรณ์ Wi-fi แบบพกพาให้กับนักเรียนในกลุ่มครัวเรือนยากจนที่ไม่สามารถเข้าถึงสัญญาณ
อินเทอร์เน็ตอย่างมีคุณภาพได้  

  การจดัสือ่การเรยีนการสอนทีจ่งูใจการเรยีนรู ้รปูแบบการสอนทีห่ลากหลายเหมาะสมกบัวัยและชว่งเวลา 
โดยพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายและจูงใจในการเรียนกับพัฒนาการของเด็กแต่ละช่วงวัย ประยุกต์ใช้
รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) อาทิ การจัดพ้ืนที่การเรียนรู้ในหมู่บ้านเพ่ิมเติมโดย
ให้ครูผู้สอนหรือผู้มีความรู้ความสามารถมาช่วยในการสอน เพ่ือเป็นการแก้ปัญหาเรื่องผลลัพธ์ที่ลดลงจากการเรียน
ด้วยตนเองเพียงอย่างเดียว รวมถึงได้พัฒนาทักษะด้านอื่นที่มีความจ าเป็นต่อเด็ก (Soft Skill) อาทิ ทักษะการท างาน
เป็นทีม ทักษะด้านอารมณ์ และทักษะด้านการสื่อสาร 

  การพัฒนาเทคนิควิธีการสอน กระบวนการจัดการเรียนการสอน และการเตรียมความพร้อม 
ของครูผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนผ่านเทคโนโลยี รวมทั้งการจัดท าฐานข้อมูลกลุ่มนักเรียนที่มีความต้องการ
พิเศษ นักเรียนผู้พิการ ผู้มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านต่างๆ เพ่ือสนับสนุนครูหรือบุคลากรในการช่วยสนับสนุน
ในการเรียนผ่านออนไลน์ 

632,865

1,585,925

756,926
510,003 469,343

0.00

500,000.00

1,000,000.00

1,500,000.00

2,000,000.00

แผนภาพ 19 ประชากรวัยเรียนในครัวเรือนที่ยากจน (รายจ่ายต่ าสุด 20 % ล่าง) 
จ าแนกตามระดับชั้น

ที่มา:  ข้อมูลจากการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส านักงานสถิติแห่งชาติ 2562 
ประมวลผลโดย กองพัฒนาข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม
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ความท้าทายของการออกแบบระบบการคุ้มครองทางสังคม 

จากการส ารวจภาวะการมีงานท าของประชากร ปี 2562 ของส านักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า ประเทศไทยมี
จ านวนผู้มีงานท าทั้งหมด 37.5 ล้านคน เป็นผู้มีหลักประกันทางสังคม 18.9 ล้านคน หรือร้อยละ 50.4 เป็นข้าราชการ
และพนกังานรฐัวสิาหกจิ 2.4 ลา้นคน อยูใ่นระบบประกนัสงัคม 16.5 ลา้นคน และเปน็ผูไ้มม่หีลกัประกนั 18.6 ลา้นคน 

ทั้งนี้ การเข้าถึงระบบประกันสังคมของแรงงานนอกระบบ ในปี 2562 พบว่า มีแรงงานนอกระบบสมัครเข้า
เป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 และ 40 เพียง 4.8 ล้านคน หรือเป็น 1 ใน 5 ของแรงงานนอกระบบทั้งหมด 20.3 ล้านคน 
ซึ่งเป็นสัดส่วนที่น้อย เเม้ว่านโยบายของภาครัฐที่ผ่านมาได้พยายามผลักดันเเละเพ่ิมโอกาสให้เเรงงานนอกระบบ
สามารถเข้าร่วมกองทุนประกันสังคมได้ แต่แรงงานนอกระบบที่เข้าร่วมกองทุนประกันสังคมยังคงเพ่ิมขึ้นเพียงช้าๆ 
ซึ่งส่วนหนึ่งเนื่องจากสิทธิประโยชน์หรือเงื่อนไขที่อาจไม่จูงใจ การมีข้อจ ากัดจากการอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล การมีรายได้
ไม่เพียงพอ รวมถึงการไม่ตระหนักถึงความส าคัญของการมีหลักประกัน อย่างไรก็ตาม ผลกระทบจากการแพร่ระบาด 
COVID–19 ได้สะท้อนว่าแม้แรงงานที่มีประกันสังคมตามมาตรา 39 และมาตรา 40 แต่การขาดสิทธิประโยชน์จาก
การว่างงานหรือการสูญเสียรายได้จากการท างาน ท าให้เมื่อได้รับผลกระทบรัฐจึงจ าเป็นต้องรับภาระในการดูแล 

สถานการณ์ทางสังคมที่ส าคัญ 

การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อผู้มีงานท าและประชาชนทั่วไป โดยในกลุ่มแรงงานในระบบประกันสังคม
มาตรา 33 มีผู้ประกันตนขอรับประโยชน์ทดแทนการว่างงานรายใหม่ ระหว่างเดือนมีนาคม -มิถุนายน 2563 และขอรับ
ประโยชน์ทดแทนการว่างงานด้วยเหตุสุดวิสัยกว่า 1 ล้านคน ส่วนผู้ประกอบอาชีพอิสระและเกษตรกรซึ่งเป็นแรงงาน  
นอกระบบ ภาครัฐได้มีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาตามโครงการเราไม่ทิ้งกัน และโครงการเยียวยาเกษตรกร (เงินเยียวยา 
5,000 บาท) รวมเป็นจ านวน 22.8 ล้านคน สะท้อนให้เห็นว่ายังมีประชาชนจ านวนหนึ่งที่หลุดรอดออกจากระบบ  
การคุ้มครองทางสังคมที่มีอยู่ โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานนอกระบบ ลูกจ้าง/ผู้ประกอบการอิสระที่ไม่ได้รับความคุ้มครองหรือ  
ไม่มีหลักประกันทางสังคม ดังนั้น ภาครัฐจะต้องหาแนวทางการพัฒนาระบบตาข่ายคุ้มครองทางสังคมให้มีความครอบคลุม
เพื่อรับมือหากเกิดสถานการณ์วิกฤตขึ้นอีกในอนาคต 

ตาราง 13 จ านวนผู้มีงานท าที่มีการคุ้มครองทางสังคม 
  จ านวน (ล้านคน) ร้อยละ 

ผู้มีงานท า 37.5   

ผู้มีหลักประกัน 18.9 50.4 

- ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ  2.4 6.4 
- ประกันสังคม 
 ม.33 

 
11.7 

 
31.2 

ม.39 
ม.40 

1.6 
3.2 

4.3 
8.5 

ผู้ไม่มีหลักประกัน 18.6 49.6 

หมายเหตุ: ข้าราชการและพนักงานรฐัวสิาหกจิไมร่วมลกูจา้ง และพนักงานของรฐั 
 (พลเรอืน 1.33 ลา้นคน รฐัวสิาหกจิ 2.5 แสนคน และทหาร 8 แสนคน) 

ไม่คุ้มครอง
การว่างงาน
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นอกจากนี้ ประเด็นส าคัญที่น่าเป็นห่วงส าหรับแรงงานที่ยังไม่มีหลักประกันใดเลย คือ การขาดหลักประกัน
ด้านรายได้รองรับในยามเกษียณ ท าให้รายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายและส่งผลกระทบต่อคุณภาพในการด ารงชีพ 
แมว้า่ภาครฐัจะมมีาตรการชว่ยเหลอืในโครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่จ่ายให้ 600-1,000 บาทต่อเดือนต่อราย 
ซึง่เงนิชว่ยเหลอืในสว่นนีจ้ะสง่ผลตอ่ความยัง่ยนืทางการคลงัในระยะยาว โดยเฉพาะเมือ่ประเทศไทยเผชญิกบัสงัคมสงูวัย 
ที่จะรุนแรงขึ้นในอนาคต ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID–19 จึงเป็นโอกาสที่จะสร้างความตระหนักแก่
ประชาชนถงึความส าคญัของการมหีลกัประกนัทางสงัคมและการออมเพ่ือเกษยีณอาย ุรวมทัง้เรง่สนบัสนนุ และมมีาตรการ
เพ่ืออุดชอ่งโหวค่วามคุม้ครองใหแ้กแ่รงงานทัง้ในดา้นการเจบ็ปวุย ทพุพลภาพ เสยีชวีติ รวมถงึชวีติหลงัวยัเกษยีณได้  

การพัฒนาระบบประกันสังคมถือเป็นความท้าทายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะต้องท าการศึกษาหา
สาเหตุที่ท าให้แรงงานนอกระบบที่เหลืออีกจ านวนมากไม่ตัดสินใจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และ
มาตรา 40 ที่เสนอทางเลือกให้เลือกได้ตามความเหมาะสมของรายได้และความสามารถในการจ่าย รวมไปถึงศึกษา
หาแนวทางในการพัฒนาและออกแบบระบบประกันสังคมให้สามารถจูงใจได้มากขึ้น ซึ่งอาจจะต้องพิจารณาใน
ประเด็นสิทธิประโยชน์ที่ได้จากการจ่ายเงินสมทบร่วมด้วยว่ามีความครอบคลุม เพียงพอ และแตกต่างจากสวัสดิการ
ขั้นพ้ืนฐานมากน้อยเพียงใด รวมถึงการลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนโดยความสมัครใจอาจไม่สามารถสร้าง  
ความคุ้มครองให้ประชาชนได้ทั้งหมด ดังนั้น ภาครัฐอาจต้องมีการศึกษาข้อดีและข้อเสียของทั้งระบบสมัครใจและ
ระบบบังคับว่าแต่ละระบบนั้นมีความเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยอย่างไร รวมถึงการศึกษาถึงแนวทาง  
การสง่เสรมิ การสรา้งความรูเ้กีย่วกบัการมหีลกัประกนัตนทัง้ในวัยแรงงานและวัยเกษียณ และการอ านวยความสะดวก
ที่จะท าให้ผู้ที่อยู่ห่างไกลสามารถเข้าถึงระบบได้ง่ายโดยการปรับปรุงกลไกการท างานระบบประกันสังคม  

ทัง้นี ้การพัฒนาระบบคุม้ครองทางสงัคมไมเ่พียงแตจ่ะพัฒนาระบบประกนัสงัคมเทา่นัน้ แตเ่ปน็การบรูณาการ
กลไกทุกด้านที่จะเข้ามาช่วยเสริมสร้างความคุ้มครองทางสังคมของไทยให้มีความเข้มแข็ง ทั้งการส่งเสริมการออม
เเละสร้างความตระหนักในการวางแผนทางการเงิน เพ่ือสร้างหลักประกันให้กับตนเองเเละครอบครัวที่จะรองรับ  
ในสถานการณว์กิฤต สนบัสนนุพลงัเครอืขา่ยทางสงัคมในองคก์รสว่นทอ้งถิน่ (Social Empowerment) เชน่ กลุม่สหกรณ์
ออมทรัพย์ในชุมชน กองทุนหมู่บ้าน อาสาสมัครชุมชน (Volunteer) ตลอดจนพัฒนาระบบฐานข้อมูลเเรงงาน 
เพ่ือให้ง่ายต่อการคัดกรองและออกแบบระบบประกันสังคมได้ตรงกลุ่มเปูาหมายเเละเหมาะสม ซึ่งหากไม่สามารถดึง
แรงงานนอกระบบให้เข้าสู่ระบบประกันสังคมได้ ก็จะเกิดเป็นอีกหนึ่งความท้าทายว่าจะมีระบบใดมาช่วยดูแล
คุ้มครองประชาชนทั้งในยามท่ีเกิดวิกฤติและในสภาวะปกติ  
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แนวโน้มจ านวนนักศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ส่งผลให้มีที่ว่างในมหาวิทยาลัย
เปน็จ านวนมาก รายได้ของมหาวิทยาลัยลดลง ท้าทายให้สถาบันอุดมศึกษาไทยต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอด ในบทความนี้
จะน าเสนอถึงสถานการณ์ที่มหาวิทยาลยัก าลงัเผชิญกบัภาวะสถานศึกษาลน้ การปรบัตัวของมหาวทิยาลัยเพื่อความอยู่รอด 
ตัวอย่างการปรับตัวของมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

สถานการณ์สถาบันอุดมศึกษาไทย  

  สถานศกึษา บคุลากรสายวิชาการ และหลกัสตูรระดบัอุดมศกึษามีการขยายตวัเพิม่ขึน้ ขณะทีจ่ านวน
นักศึกษาใหม่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ประเทศไทยมีสถาบันอุดมศึกษา 167 สถาบัน ซึ่งมีจ านวนไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก 
จากในอดีต แต่มีการเพ่ิมขึ้นของจ านวนสถานศึกษาจากการขยายวิทยาเขตของสถาบันที่มีชื่อเสียง โดยในปี 2562  
มีสถานศกึษารวมวทิยาเขตดว้ยจ านวน 221 แหง่ เพ่ิมขึน้จาก 196 แหง่ ในป ี2557 สว่นมหาวทิยาลยัเอกชนเพ่ิมขึน้จาก 
61 สถาบัน เปน็ 68 สถาบัน ในช่วงเวลาเดียวกัน ขณะเดียวกันในช่วงปี 2557–2561 จ านวนบุคลากรสายวิชาการ 
มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน โดยเพิ่มจาก 63,351 คน เป็น 74,921 คน โดยในปี 2562 บุคลากรเริ่มลดลงทั้งภาครัฐและเอกชน 
มีจ านวนรวม 68,596 คน  

นอกจากนี้ การเปิดหลักสูตรใหม่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเช่นกันจากความต้องการก าลังคนในสาขาวิชาใหม่  
ที่มีความหลากหลายตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจสังคม โดยในช่วงปี 2557 -2562 จ านวนหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีมีเพ่ิมขึ้นมากกว่า 2 เท่า ในทุกประเภทสถาบันอุดมศึกษา ยกเว้นมหาวิทยาลัยของรัฐไม่จ ากัดรับ  
โดยเพ่ิมข้ึนจากจ านวน 2,027 หลกัสตูร เมือ่ป ี2557 เปน็ 4,851 หลกัสตูร ในป ี2562 อย่างไรก็ตาม การเปดิหลกัสตูร
พบว่ายังมีความซ้ าซ้อนโดยเฉพาะด้านมนุษยศาสตร์หรือสังคมศาสตร์ที่มีการเปิดในแทบทุกสถาบันการศึกษา 

บทความ “มหาวิทยาลัยร้าง : วิกฤตอุดมศึกษาไทย 

ตาราง 14 จ านวนสถานศึกษา และบุคลากรสายวิชาการ แยกตามประเภทของสถาบันอุดมศึกษา ในช่วงปี 2557 - 2562 

ประเภท 
จ านวนสถานศกึษา (รวมวิทยาเขต) จ านวนบุคลากรสายวิชาการ 

2557 2558 2559 2560 2561 2562 2557 2558 2559 2560 2561 2562 
สถานศึกษาของรัฐ 135 124 126 132 146 153 53,730 50,439 53,524 54,435 60,976 57,274 
มหาวิทยาลัยรฐัจ ากัดรับ
(รวมในก ากับ) 

69 58 63 67 76 81 30,228 27,446 31,878 31,800 37,212 35,136 

มหาวิทยาลัยรฐัไม่จ ากดัรับ 2 2 2 2 2 2 1,359 1,422 1,345 1,396 1,418 1,561 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 39 37 36 38 38 38 14,796 15,109 15,364 14,940 15,374 13,588 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล 

25 27 25 25 30 32 7,347 6,462 4,937 6,299 6,972 6,989 

สถานศึกษาเอกชน 61 63 70 70 68 68 9,621 13,832 12,118 14,248 13,945 11,322 

รวม 196 187 196 202 214 221 63,351 64,271 65,642 68,683 74,921 68,596 
หมายเหตุ: เฉพาะท่ีรายงานในระบบสารสนเทศ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วจิัยและนวัตกรรม ไมร่วมสถานศึกษานอกสงักัด วิทยาลยัชุมชน และสถาบันการศึกษาท่ีเปิดสอนระดับปริญญาโทข้ึนไป 

และข้อมูลสถิติในแต่ละปีมีข้อมูลไม่ครบทุกมหาวิทยาลัย 

ที่มา:  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประมวลผลโดย กองพัฒนาข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม สศช. 
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 ขณะที่ปริมาณนักศึกษาใหม่ที่มีแนวโน้มลดลงทุกปี โดยในปี 2557 นักศึกษาใหม่ในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษามีจ านวน 508,037 คน ลดลงเหลือ 377,691 คน ในปี 2562 หรือลดลงร้อยละ 25.7  
โดยเป็นการลดลงในทกุประเภทสถาบันอุดมศึกษา เมื่อพิจารณารายสังกัดมหาวทิยาลัยของรฐัจ ากัดรบั (รวมในก ากับ) 
และมหาวิทยาลัยเอกชนมีการลดลงและกลับเพ่ิมขึ้นในปี 2561 ปี 2562 ขณะที่มหาวิทยาลัยรัฐไม่จ ากัดรับมีจ านวน
นกัศกึษาใหมล่ดลงมากทีส่ดุ รองลงมาคอื มหาวทิยาลยัราชภฏั โดยลดลงจากป ี2557 รอ้ยละ 48 และ 38 ตามล าดบั  

ตาราง 15 จ านวนหลักสูตรระดบัปรญิญาตรี จ าแนกตามประเภทสถานศึกษา ป ี2557 - 2562 

ประเภท 
จ านวนหลักสูตรระดบัปรญิญาตร ี

2557 2558 2559 2560 2561 2562 

สถานศึกษาของรัฐ 1,588 1,520 1,438 1,486 3,962 3,900 

มหาวิทยาลยัรัฐจ ากัดรับ (รวมในก ากับ) 841 809 798 831 1,740 1,698 

มหาวิทยาลยัรัฐไม่จ ากัดรับ 86 80 71 68 80 81 

มหาวิทยาลยัราชภฏั 446 427 389 384 1,695 1,668 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล 215 204 180 203 447 453 

สถานศึกษาเอกชน 439 384 410 399 937 951 

รวม 2,027 1,904 1,848 1,885 4,899 4,851 

หมายเหตุ: การเพิ่มข้ึนจ านวนมากในปี 2561 เน่ืองจากการออกนอกระบบของมหาวิทยาลัยของรัฐการปรับเพิ่มหลักสูตรสามารถอนุมัติโดยสภามหาวิทยาลัย
และระบบรายงานมีการปรับเปลี่ยนท าให้การรายงานมีความสมบูรณ์มากข้ึน 

ที่มา:  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประมวลผลโดยกองพัฒนาข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม สศช. 

ตาราง 16 นักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีในสังกดัส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ป ี2557 - 2562 

ประเภท 
จ านวนนักศึกษาใหม่ 

2557 2558 2559 2560 2561 2562 

สถานศึกษาของรัฐ 419,157 393,239 354,618 338,339 324,805 307,847 

มหาวิทยาลัยรฐัจ ากัดรับ (รวมในก ากับ) 151,127 143,279 145,490 138,358 140,537 145,493 

มหาวิทยาลัยรฐัไม่จ ากดัรับ 74,501 70,639 55,564 48,944 50,769 38,826 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 45,662 45,436 37,194 38,686 35,433 32,876 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 147,867 133,885 116,370 112,351 98,066 90,652 

สถานศึกษาเอกชน 88,880 79,849 77,153 63,209 67,428 69,844 

รวม 508,037 473,088 431,771 401,548 392,233 377,691 

ที่มา:  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประมวลผลโดย กองพัฒนาข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม สศช. 

แผนภาพ 20 กลุ่มสาขาวิชาที่มีการเปิดสอนเหมือนหรือคล้ายกัน
ของสถาบันการศึกษาทั้งรัฐและเอกชน

ที่มา:  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ประมวลผลโดย กองพัฒนาข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม สศช.
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วิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี 

ศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

เกษตรศาสตร/์ประมง 
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 การลดลงและกลับมาเพ่ิมขึ้นของนักศึกษาใหม่ในมหาวิทยาลัยของรัฐจ ากัดรับ ส่วนหนึ่งเป็นผลจาก  
การเปดิวทิยาเขตของมหาวทิยาลยั โดยปจัจบุนัมวีทิยาเขตจ านวน 54 แหง่ กระจายอยูใ่นทกุภมูภิาค ท าให้นักศึกษาใหม่
มีทางเลือกในการเข้าศึกษา ประกอบกับชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยที่จูงใจให้นักศึกษาเข้าเรียนเพ่ิมขึ้น ขณะเดียวกัน
การเพิ่มขึ้นของวิทยาเขตท าให้เกิดแข่งขันกับสถาบันในพ้ืนที่ ซึ่งจะเห็นจากจ านวนที่ลดลงมากของนักศึกษาใหม่ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เมื่อพิจารณาตามกลุ่มสาขาวิชาที่นักศึกษาเลือกเรียน ในช่วงปี 2558–2562 พบว่า จ านวน
นักศึกษาใหม่มีแนวโน้มลดลงในทุกกลุ่มสาขาวิชา โดยกลุ่มวิชาด้านเกษตร/ปุาไม้/ประมง และกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มีสัดส่วนนักศึกษาใหม่ลดลงมากที่สุด คือร้อยละ 26.0 และร้อยละ 24.8 ตามล าดับ 

 นอกจากนี้ จากสถิติจ านวนผู้สมัครและผู้ผ่านการคัดเลือกในระบบ TCAS (รอบที่ 4) สะท้อนให้เห็นถึง
อุปทานส่วนเกินของมหาวิทยาลัย โดยผู้สมัครและผู้ผ่านการคัดเลือกมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อปี 2558  
มีจ านวนที่นั่งที่เปิดรับ 151,838 ที่นั่ง  มีผู้สมัคร 124,648 คน (ร้อยละ 82.1 ของที่นั่งที่เปิดรับ) และมีผู้ผ่าน 
การคัดเลือก จ านวน 91,713 คน (ร้อยละ 60.4 ของที่นั่งที่เปิดรับ) ในขณะที่ปี 2562 มีจ านวนที่นั่งที่เปิดรับลดลง  
อยู่ที่ 122,523 ที่นั่ง ซึ่งจ านวนผู้สมัครก็ลดลงเช่นกัน อยู่ที่ 69,440 คน (ร้อยละ 56.7 ของที่นั่งที่เปิดรับ) และมีผู้ผ่าน 
การคดัเลอืกจ านวน 52,315 คน (รอ้ยละ 42.7 ของทีน่ัง่ทีเ่ปดิรบั) จะเหน็ไดว้า่ยงัมทีีน่ัง่เหลอืกวา่ 70,208 ทีน่ัง่ 

ตาราง 17 จ านวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี แยกตามกลุ่มสาขาวิชา ในช่วงป ี2558 - 2562 

กลุ่ม/สาขาวชิา 2558 2559 2560 2561 2562 

ศึกษาศาสตร์ 30,722  30,230  28,507  27,549  28,222  
มนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์ 307,875  276,485  249,823  245,026  231,440  
วิทยาศาสตร์เทคโนโลย ี 96,523  89,916  87,530  85,936  85,549  
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 24,854  24,121  24,204  23,707  22,745  
เกษตร/ปุาไม้/ประมง 13,114  11,019  11,484  10,015  9,705  

รวม 473,088  431,771  401,548  392,233  377,661  
ที่มา:  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประมวลผลโดย กองพัฒนาข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม สศช. 

แผนภาพ 21 แนวโน้มจ านวนรับ ผู้สมัคร และผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษา ในระบบ TCAS รอบที่ 4 
ปีการศึกษา 2558 – 2562 

         ที่มา:  Admission Premium, www.admissionpremium.com/content/4816
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จ านวนรับ ผู้สมัคร ผู้ผ่านการคัดเลอืก
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สาเหตุสถานศึกษาล้น 

จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยลดลงอย่างต่อเนื่อง มีเหตุปัจจัยที่เกี่ยวเนื่องกัน อาทิ ประชาชน
มีการวางแผนครอบครัวมากขึ้น จ านวนบุตรต่อครัวเรือนลดลงจากยุคก่อนเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ 
ขณะที่การกระจายโอกาสให้นักเรียนได้เข้าถึงการศึกษาระดับสูงได้สะดวก ไม่ต้องทิ้งถิ่นฐานไปไกล ท าให้เกิด
มหาวิทยาลัยใหม่ในต่างจังหวัดทั้งของภาครัฐและเอกชน รวมถึงการเกิดวิทยาเขตที่เป็นสาขาของมหาวิทยาลัย 
รวมทั้งการเปิดหลักสูตรที่หลากหลายเพื่อตอบสนองตลาดแรงงาน  

  โครงสร้างประชากรไทยที่มีอัตรา
การเกิดลดลง  จากข้อมูลจ านวนการเกิดของ
ประชากรในช่วงปี 2538–2544 ซึ่งเทียบเคียงกับ 
ผู้ที่มีอายุในช่วงการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ในช่วงปี  2556–2561 และจ านวนนักศึกษาใหม ่
ในระดับอุดมศึกษาในช่วงปี 2557–2562 พบว่า 
ในชว่งเวลาดงักลา่ว พบวา่ทศิทางของจ านวนการเกดิ
ของประชากร จ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
และนักศึกษาใหม่ในระดับอุดมศึกษามีแนวโน้ม
ลดลงไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งแสดงให้ เห็นว่ า
โครงสร้างประชากรที่มีอัตราการเกิดลดลง สง่ผลให้
จ านวนนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาลดลงด้วย 

  การขยายโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในระดับสูงท าให้มีการเปิดรับปริมาณนักศึกษามากขึ้น  
แม้ว่าจ านวนสถาบันอุดมศึกษาจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนักในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา แต่มีจ านวนสถานศึกษาเพ่ิมขึ้น
จากการเปิดวิทยาเขตของสถาบันที่มีชื่อเสียง นอกจากนี้ ยังมีการเติบโตของมหาวิทยาลัยบริษัทที่มุ่งผลิตเพ่ือ
ตอบสนองตอ่ความตอ้งการแรงงานของธุรกิจ อาทิ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันกันตนา 
และสถาบันวิทยสิริเมธี ตลอดจนการแข่งขันเพ่ือดึงดูดผู้ เรียนท าให้แต่ละสถาบันมีการเปิดหลักสูตรใหม่ๆ  
เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและตลาดแรงงาน ผลของการขยายวทิยาเขตและการเปดิหลกัสูตรจ านวนมาก
ท าใหป้รมิาณการรบันกัศกึษาเพ่ิมขึ้น 

การปรับตัวของสถาบันอุดมศึกษาไทย 

ท่ามกลางการลดลงของจ านวนผู้เรียน การแข่งขันในการดึงดูดผู้เรียนของสถาบันอุดมศึกษาที่สูง รวมถึง
การพัฒนาให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน เป็นความท้าทาย  
ที่น ามาซึ่งการปรับตัวของสถาบันการศึกษาเพ่ือให้สามารถอยู่รอดได้ ที่ผ่านมาสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่ง  
มีความพยายามในการปรับตัว ดังนี้ 

แผนภาพ 22 จ านวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี จ านวนนักเรียนชั้น ม.6/ปวช.3 
และจ านวนการเกิดของประชากรในช่วงเวลาที่เทียบเคียงกัน

ที่มา:  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
ประมวลผลโดย กองพัฒนาข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม สศช.
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1. การปรับหลักสูตรให้ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานและแต่ละช่วงวัย   

1.1 การปรับหลักสูตรให้สอดรับกับตลาดแรงงาน โดยเน้นเพ่ิมทักษะความสามารถในเชิงปฏิบัติ 
ทักษะความคิดสร้างสรรค์และทักษะการตัดสินใจ การส่งเสริมการเรียนแบบสหวิชาการ  โดยการบูรณาการความรู้ 
ที่หลากหลายและเชื่อมโยงองค์ความรู้เข้าด้วยกัน รวมทั้งมีการเรียนรู้ทักษะวิชาชีพจากการฝึกปฏิบัติจริง (Work-
based Education) เช่น การปรับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต การพัฒนาหลักสูตรรูปแบบใหม่ที่สร้าง
โอกาสให้นักศึกษาสามารถทดลองเรียนและหาแนวทางการศึกษาที่ตอบโจทย์ความต้องการของตนเอง 
(Personalized Education) โดยไม่ต้องยึดติดกับคณะหรือสาขาวิชาเฉพาะเพ่ือมุ่งสร้างสมรรถนะ ทักษะ ความรู้ 
และความสามารถให้ตรงกับความต้องการของนักศึกษา เช่น หลักสูตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

1.2 การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น เพ่ือตอบสนองต่อคนแต่ละวัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ปัจจุบันหลายสถาบันการศึกษาได้มีการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น เพ่ือช่วยพัฒนาทักษะของทุกวัย อาทิ การพัฒนา
ทักษะด้านต่างๆ ให้กับกลุ่มแรงงาน การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้แก่ผู้สูงอายุ หลักสูตรส าหรับบุคคลภายนอกให้
สามารถเพ่ิมทักษะวิชาชีพที่ตนปฏิบัติอยู่หรือวิชาชีพที่สนใจ โดยให้บุคคลภายนอกสามารถเรียนร่วมกับนักศึกษาปกติ 
หากผู้เรียนผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ สามารถโอนรายวิชาดังกล่าวเข้าสู่ระบบการศึกษาปกติของมหาวิทยาลัยได้ 
เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง แต่สถาบันการศึกษาหลายแห่งยังไม่ได้
พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับอัตลักษณ์หรือจุดแข็งของสถาบันตนเอง โดยมีความมุ่งหวังเพ่ือเพ่ิม
จ านวนนักศึกษา เพ่ิมรายได้ ให้มากขึ้นเท่านั้น ส่งผลต่อคุณภาพของบัณฑิตที่จบใหม่ในที่สุด อาทิ สถาบันที่มี  
ความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม แต่ขยายสาขาวิชาในแขนงอ่ืนๆ ในสายสังคม 

2. การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

2.1 การใช้นวัตกรรมการศึกษาในการจัดการเรียนการสอน เช่น โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย 
ซึ่งเป็นการเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิดส าหรับมหาชน ( Massive Open Online 
Courseware: MOOC) อาทิ การจัดตั้ง MOOC Chula ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรการประยุกต์ใช้ 
ไอโอทีส าหรับธุรกิจของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ หลักสูตรพ้ืนฐานนักออกแบบแฟชั่นเบื้องต้นส าหรับชุมชนของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

2.2 การเปิดหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นน าในต่างประเทศ (Dual-degree Programs) เช่น 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังร่วมมือกับมหาวิทยาลัยคาร์เนกี เมลลอน (Carnegie Mellon 
University) ประเทศสหรัฐอเมริกา เปิดสอนหลักสูตรร่วม (Dual-degree Programs) โดยผู้เรียนจะได้รับปริญญา
เหมือนกับเรียนที่สหรัฐอเมริกา รวมถึงการจัดท าโครงการวิจัยร่วม (Collaborative Research) โดยด าเนินการ
ร่วมกับอาจารย์หรือนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยชั้นน าระดับโลก และภาคเอกชน ตลอดจน แลกเปลี่ยนอาจารย์ และ
นักวิจัยเพื่อพัฒนาทักษะด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
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ทั้งนี้ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ควรมีการส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาท างานวิจัยและการท าหน้าที่
เป็นที่ปรึกษาเชิงวิชาการแก่สังคม ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ตลอดจนผลักดันให้มีการต่อยอดงานวิจัยให้มี
ความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์ สร้างรายได้ให้กับสถาบัน แต่เป็นที่น่าเสียดายว่า ที่ผ่านมางานวิจัยหลายชิ้นไม่ได้ถูก
น ามาต่อยอด ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลในเรื่องข้อจ ากัดของงบประมาณหรือข้อจ ากัดในเรื่องกฎระเบียบข้อบังคับ  
ขององค์กร โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาของรัฐ  

3. การขยายกลุม่เปา้หมาย โดยมกีารขยายกลุม่เปาูหมายการรบันกัศกึษาทีค่รอบคลมุไปถงึนกัศกึษาตา่งชาต ิ
เพ่ือมาทดแทนจ านวนนกัศกึษาไทยทีล่ดลง โดยในชว่งป ี2557–2562 มนีกัศกึษาตา่งชาตเิขา้มาศกึษาในระดบัอุดมศกึษา 
ในประเทศไทยเพ่ิมขึน้เกอืบ 2 เทา่ โดยเฉพาะในสถาบนัการศกึษาเอกชนมกีารรบันกัศกึษาตา่งชาตมิากทีสุ่ด  

แนวทางการปรับตัวมุ่งเน้นการปรับหลักสูตร การใช้นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน พัฒนา
คุณภาพการศึกษา ตลอดจนการขยายปริมาณความต้องการ อาทิ นักศึกษาต่างชาติ การจัดหลักสูตรระยะสั้นฯลฯ 
แม้จะช่วยยกระดับและดึงดูดนักศึกษา อย่างไรก็ตาม แนวทางดังกล่าวท าให้การแข่งขันที่เพ่ิมสูงขึ้นทั้งระหว่าง
สถาบันการศึกษาภายในประเทศ และสถาบันการศึกษาภายในประเทศกับต่างประเทศ การแข่งขันด้านการตลาด  
ที่รุนแรงอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษา และการคงอยู่ของสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงหรือคุณภาพน้อยกว่า 
ทั้งนี้ แนวทางการปรับตัวยังขาดการให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการและบูรณาการความร่วมมือระหว่าง
สถาบันการศึกษา เพ่ือยกระดับและสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันการศึกษาภายในประเทศ 

ตาราง 18 จ านวนนักศึกษาต่างชาติในประเทศไทย แยกตามประเภทสถาบันอุดมศึกษา ในช่วงปี 2557 - 2562 

ประเภท 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

สถาบันการศึกษาของรัฐ 7,497   7,961  8,543  9,916  9,620  10,370 

-  มหาวิทยาลยัของรัฐจ ากัดรับ 5,533 6,075 6,530 7,676 7,275 7,832 

-  มหาวิทยาลยัของรัฐไม่จ ากัดรับ 242 169 119 101 407 289 

-  มหาวิทยาลยัราชภฎั 1,484 1,380 1,477 1,704 1,359 1,444 

-  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล 238 337 417 435 579 805 

สถาบันการศึกษาเอกชน 6,113 8,693 10,180 11,510 13,717 14,666 

รวม 13,610 16,654 18,723 21,426 23,337 25,036 

ที่มา:  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประมวลผลโดย กองพัฒนาข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม สศช. 
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ขอ้เสนอแนะเชงินโยบาย  

จากปัจจัยที่ท าให้จ านวนผู้เข้าศึกษาต่อจากระดับมหาวิทยาลัยลดลง ตลอดจนแนวทางที่สถาบันการศึกษา
ปรบัตวัในชว่งทีผ่า่นมา สามารถน ามาสูข่อ้เสนอแนะเชงินโยบายไดด้งันี ้ 

  การก าหนดแนวทางการปรับตัวที่เป็นเอกภาพ โดยการบริหารจัดการและบูรณาการความร่วมมือ
ระหวา่งสถาบนัการศกึษา ทัง้ในดา้นบคุลากรและทรพัยากรตา่งๆ ตลอดจนฐานขอ้มลูดา้นการศกึษา เพ่ือใหเ้กดิการพัฒนา
ระบบการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นการยกระดับการผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพ การขยายงาน
วิชาการทั้งในด้านศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา การบริการสังคม ตลอดจนการวิจัยเพ่ือการพาณิชย์ที่จะช่วย
ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

  การน าแนวคิดดา้นการตลาดมาใชใ้นการพัฒนาสถาบนัอุดมศกึษา โดยดงึอัตลกัษณแ์ละความแขง็แกรง่ 
ทางวชิาการมาเป็นจุดขายในการขับเคลื่อนองค์กร โดยให้มีการจัดกลุ่มสถาบันการศึกษา เพ่ือพัฒนาสถาบันให้ตรงจุด
ที่ควรมุ่งเน้น เช่น มหาวิทยาลัยที่เน้นวิชาการ มหาวิทยาลัยที่เน้นการวิจัย หรือมหาวิทยาลัยที่เน้นตอบสนองชุมชน 
รวมถึงการบริหารต้นทุนของมหาวิทยาลัย อาทิ การลดต้นทุนในด้านที่มิใช่จุดแข็งของมหาวิทยาลัยโดยการยุบ/รวม
สาขาที่มิใช่ความเชี่ยวชาญ/ไม่สามารถแข่งขันได้ของมหาวิทยาลัย  

กรณีตัวอย่างการปรับตัวของมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 

มหาวิทยาลัย การปรับตัว 

Stanford University, USA. พัฒนาหลักสูตรแห่งอนาคตใน 4 รูปแบบ คือ (1) Open Loop University ที่อนุญาตให้ขยายเวลาเรียนปริญญาตรี
เป็น 6 ปี โดยจะเร่ิมเรียน ออกไปท างาน กลับมาเรียนและจบการศึกษาในช่วงไหนในชีวิตก็ได้ (2) Paced Education 
โดยปรับรูปแบบการศึกษาเป็น 3 ขั้น ได้แก่ ขั้นพื้นฐาน ขั้นยกระดับและขั้นปฏิบัติจริง จากเดิมที่ตามล าดับ แทน
รูปแบบการเรียนในปี 1 ถึงปี 4 (3) Axis Flip เป็นการศึกษาแบบพลิกแกน ที่เน้นการพัฒนาทักษะเป็นหลัก ควบคู่ 
ไปกับองค์ความรู้ (4) Purpose Learning ที่เน้นการเรียนรู้ผ่านโครงงานเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ทักษะในการออกไป
แก้ไขปัญหาสังคมตามเปูาหมายที่ตนเองต้องการ 

Harvard University, USA. มีหลักสูตรใน Harvard Extension School ที่มีความยืดหยุ่นส าหรับบุคคลทั่วไป โดยเป็นการเรียนผ่านระบบ
ออนไลน์หรือในห้องเรียน หรือเรียนผสมกันทั้ง 2 รูปแบบ ปัจจุบันมีผู้เข้าเรียนแบบรับใบปริญญาบัตรกว่า 2,000 คน
และมีนักศึกษาแบบรับประกาศนียบัตรกว่า 13,000 คน 

 Massachusetts Institute 
of Technology (MIT),. 

USA. 

ได้มีการพัฒนาระบบการเก็บเครดิต “MicroMasters” ที่ผู้เรียนสามารถเรียนวิชาออนไลน์ผ่านทาง edX.org  
เมื่อสอบผ่านจะได้ใบรับรอง MicroMasters จาก MIT และสามารถสมัครเรียนหลักสูตรมหาบัณฑิตเพื่อเก็บเครดิต 
ที่เหลือให้ครบตามที่หลักสูตรก าหนดไว้ 

Vellore Institute of Tech-
nology (VIT), India 

ได้พัฒนาระบบการเก็บเครดิตการเรียนแบบยืดหยุ่น (Fully Flexible Credit System) โดยนักศึกษาสามารถเลือก
ลงทะเบียนวิชาตามความสนใจและตามความก้าวหน้าทางวิชาการของตนเอง 

Case Western Reserve 
University, USA. 

ปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอน เช่น วิธีการเรียนแบบ Flipped Classroom หรือห้องเรียนกลับด้าน ที่ให้นักศึกษา
เรียนออนไลน์ล่วงหน้าแล้ว จึงมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในห้องเรียน 

ที่มา:  กรุงเทพธุรกิจ, www.bangkokbiznews.com/blog/detail/647859 
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  การทบทวน/ปรบัปรงุหลกัสตูรการเรยีนการสอน โดยค านงึถงึความตอ้งการของผูเ้รยีนและสอดคลอ้งกบั
ความต้องการของตลาดแรงงาน การจัดการเรียนการสอนที่เน้นภาคปฏิบัติ (Work-based Education) ให้บัณฑิต 
มีทกัษะพรอ้มท างานเมือ่จบการศกึษา การพัฒนาหลักสูตรเพ่ือดงึดดูนกัเรียนต่างชาตเิขา้มาชดเชยปริมาณนกัศึกษาไทย 
ที่ลดลง การเปิดกว้างส าหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น/หลักสูตรอาชีพ เพ่ือเพ่ิมทักษะ
ความรู้ต่างๆ (Re-skill) แก่คนท างาน ผู้ว่างงาน และผู้สูงอายุ ตลอดจนการศึกษาต่อเนื่องที่อาศัยโอกาสจากการที่มี 
ทีเ่รยีนวา่งในสถาบนัอุดมศกึษาใหบ้คุคลภายนอกสามารถเรยีนรว่มกบันกัศกึษาปกต ิหากผูเ้รยีนผา่นการทดสอบตามเกณฑ์ 
สามารถโอนรายวิชาดังกล่าวเข้าสู่ระบบการศึกษาปกติของมหาวิทยาลัยได้ โดยเป็นการพัฒนา/การปรับปรุงหลักสูตร
บนพ้ืนฐานความเชี่ยวชาญที่เป็นจุดเด่น (Core) ของแตล่ะมหาวทิยาลยั เพ่ือลดการซ้ าซ้อน หลักสตูรที่มคีณุภาพ และ
กลุม่เปาูหมายทีช่ดัเจน  

  การน านวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนมาใช้ในมหาวิทยาลัย อาทิ การจัดการศึกษารูปแบบใหม่ 
ที่ให้นักศึกษาสามารถจัดองค์ประกอบของวิชาเรียนได้ (Customizing Education) โดยไม่ยึดติดกับคณะหรือ 
การเรียนตามชั้นปี การพัฒนารายวิชาใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์บริบทการเปลี่ยนแปลง เช่น วิชาแห่งความล้มเหลว 
(Negative Knowledge) ที่ผู้เรียนจะเรียนรู้การเปิดโอกาสให้กับตนเองและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ไม่หวาดกลัวกับ
ความล้มเหลว ตลอดจนการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในระบบการเรียนการสอนมากข้ึน 

  การส่งเสริมการวิจัยที่มุ่งเน้นสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้  
โดยส่งเสริมการให้มีองค์ความรู้ควบคู่กับการท าวิจัยที่สามารถใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้ รวมทั้งทบทวน/ปรับปรุง
ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินกิจกรรมเชิงพาณิชย์ของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะ
สถาบันการศึกษาของรัฐ เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีความคล่องตัวในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ และ
สามารถเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจกับภาคเอกชนได้ 
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ตวัชีว้ดัภาวะสงัคม (รายไตรมาส) 

องค์ประกอบหลัก 
2560  2561  2562   2563  

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 
1. คณุภาพของคน                        

การมีงานท า1/                          

การมงีานท า (พนัคน) 37,443 37,538 37,647 37,205 37,361 37,884 38,301 37,911 37,703 37,782 37,486 37,483 37,424 37,081 

อตัราการวา่งงาน (รอ้ยละ) 1.21 1.22 1.19 1.12 1.24 1.07 0.96 0.93 0.92 0.98 1.04 0.98 1.03 1.95 

อตัราการวา่งงานตามระดับการศึกษา (รอ้ยละ)                       

   - รวม 1.21 1.24 1.19 1.12 1.24 1.07 0.96 0.93 0.92 0.98 1.04 0.98 1.05 1.95 

   - ประถมศึกษาและต่ ากวา่ 0.62 0.53 0.45 0.57 0.60 0.47 0.40 0.40 0.43 0.35 0.40 0.53 0.51 1.11 

   - มธัยมศึกษาตอนต้น 1.27 1.57 1.47 1.27 1.62 1.13 1.07 1.07 1.20 1.12 1.26 1.07 1.29 2.28 

   - มธัยมศึกษาตอนปลาย 1.64 1.41 1.21 1.22 1.53 1.22 1.09 1.15 0.95 1.21 1.09 1.13 1.22 2.12 

   - อาชีวศึกษา 2.25 2.51 1.61 1.45 2.03 1.90 1.15 1.31 1.34 2.05 2.05 1.48 1.22 2.93 

   - วิชาชีพช้ันสงู 2.34 2.63 2.47 1.89 2.18 2.42 1.42 1.41 1.71 1.89 1.31 1.40 1.52 3.16 

   - อดุมศึกษา 1.91 2.02 2.40 2.07 1.96 1.90 2.11 1.85 1.56 1.78 2.15 1.71 1.84 2.94 

การท างานต่ าระดับ (พนัคน) 335.6 350.1 271.4 256.0 335.7 282.5 319.0 232.8 335.8 239.2 192.7 230.6 284.2 704.3 

(ท างานน้อยกวา่ 35 ชม./สป.ท่ีพรอ้มจะท างานเพิม่)                       

สดัสว่นก าลงัแรงงานตามระดับการศึกษา (รอ้ยละ)                       

   - รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

   - ประถมศึกษาและต่ ากวา่ 45.80 45.49 45.36 45.06 45.68 45.01 44.96 44.81 44.24 43.96 43.94 43.92 42.84 42.33 

   - มธัยมศึกษาตอนต้น 16.39 16.38 16.85 16.88 16.56 16.69 16.89 16.73 17.06 16.65 17.30 17.39 16.54 16.74 

   - มธัยมศึกษาตอนปลาย 12.64 12.77 12.61 12.75 12.77 12.94 13.07 13.20 13.34 13.55 13.40 13.21 13.68 13.90 

   - อาชีวศึกษา 3.71 3.60 3.76 3.66 3.52 3.62 3.69 3.65 3.47 3.66 3.72 3.67 3.64 3.75 

   - วิชาชีพช้ันสงู 4.99 5.22 5.18 5.16 5.15 5.28 5.17 5.27 5.37 5.48 5.40 5.53 5.58 5.69 

   - อดุมศึกษา 16.46 16.54 16.25 16.49 16.32 16.46 16.23 16.34 16.52 16.70 16.24 16.27 17.72 17.59 

สขุภาพ                             

จ านวนผูป้วุยด้วยโรคท่ีต้องเฝาูระวงั (ราย)2/                       
   - ปอดอกัเสบ 65,600 53,992 79,748 68,401 74,881 58,699 90,160 59,861 73,429 51,189 63,635 68,302 76,734 29,032 
   - ไข้เลอืดออก 7,060 9,170 32,410 5,321 6,830 24,029 35,564 20,499 16,150 31,978 54,989 28,040 9,218 17,797 

   - มอื เท้า และปาก 15,746 18,248 28,213 7,982 10,079 14,626 32,718 12,585 9,260 12,954 35,839 9,302 5,429 1,107 

   - ไข้หวัดใหญ่ 20,192 18,930 102,122 50,567 40,995 25,698 73,042 43,628 133,975 61,464 108,786 92,138 99,202 4,781 

   - บดิ 1,416 1,501 1,146 784 1,132 965 741 561 649 736 647 524 660 537 

   - หดั 1,398 711 591 485 630 632 1,186 3,108 2,068 1,585 1,533 1,428 739 140 

   - ฉ่ีหนู 575 601 1,166 1,132 402 637 932 569 463 493 722 492 266 330 

   - ไข้สมองอกัเสบ 251 210 211 143 182 231 200 132 258 207 211 218 277 191 

   - อหวิาตกโรค 2 2 2 2 0 2 2 1 6 4 1 1 0 2 

   - ไข้กาฬหลงัแอน่ 5 9 8 6 1 9 3 7 6 6 6 7 5 3 

   - พษิสนัุขบา้ 1 4 2 4 7 3 3 2 0 2 0 1 0 2 

 2. ความม่ันคงทางสงัคม                              

 ความสงบสุขในสังคม (ต่อประชากรแสนคน)3/                             

   - สดัสว่นการบาดเจบ็และตายด้วยอบุัติเหตุ   22.75 20.26 19.30 25.44 26.17 25.80 22.92 27.58 27.78 25.99 23.17 25.99 25.82 18.04 

   - สดัสว่นคดีชีวติ รา่งกาย และเพศ 6.81 6.97 6.85 6.48 6.56 6.81 6.09 6.63 6.41 6.61 5.86 5.58 5.55 5.16 

   - สดัสว่นคดีประทุษรา้ยต่อทรพัยส์นิ 18.94 21.25 22.12 21.05 16.62 16.60 17.09 17.05 17.62 16.34 18.54 17.72 16.63 15.36 

   - สดัสว่นคดียาเสพติด 96.30 94.07 110.98 113.86 95.45 113.75 107.24 110.47 126.96 138.54 143.40 134.04 134.88 118.91 

   การคุ้มครองผู้บรโิภค5/                             

จ านวนเรือ่งร้องเรียน (ราย) 1,701 2,807 2,304 2,058 1,766 1,661 2,191 1,823 2,732 5,839 3,989 3,005 2,558 4,919 

   - กรณสีญัญา 548 1,380 928 851 660 795 1,072 664 1,170 1,050 1,018 779 528 776 

   - กรณฉีลาก 618 472 486 450 522 433 482 434 459 706 545 395 547 429 

   - กรณโีฆษณา 432 827 734 432 330 253 417 439 726 3,432 1,705 1,328 949 2,525 

   - กรณกีฎหมาย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   - กรณีขายตรงและตลาดแบบตรง 103 128 156 325 254 180 220 286 377 651 721 503 534 1,189 

การใหค้ าปรึกษาทางสายด่วน 1166 (ราย) 12,071 12,681 9,432 11,127 11,082 14,879 13,684 12,859 11,759 11,579 13,127 11,531 15,258 13,737 
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ตัวชี้วดัภาวะสังคม (รายปี) 

องค์ประกอบหลัก 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

1. คุณภาพของคน                    
    การมีงานท า                    

ผลิตภาพแรงงาน กรณีแรงงาน (บาท/คน/ปี)6/ 216,435 215,823 228,623 239,217 242,456 250,457 261,269 273,594 281,893 290,506 

อัตราการมีงานท า (ร้อยละ)7/ 98.43 98.83 98.81 98.81 98.70 98.62 98.50 98.32 98.52 98.52 

อัตราการว่างงาน (ร้อยละ)7/  1.04 0.68 0.66 0.72 0.84 0.88 0.99 1.18 1.05 0.99 

การท างานต่ าระดับ (พันคน)6/ 521 383 347 336 256 273 275 303 293 250 

(ท างานน้อยกว่า 35 ชม./สป.ท่ีพร้อมจะท างานเพิ่ม)            

     สุขภาพ8/                     

อัตราผู้ปุวยนอก (ต่อประชากรพันคน) 2,816 2,948 3,116 2,917 2,837 3,160 3,733 3,691 3,393  

อัตราการปุวยด้วยโรคไม่ติดต่อ (ต่อประชากรแสนคน)            

 -  มะเร็ง และเน้ืองอกทุกชนิด 784 821 862 902 829 1,026 1,083 1,117 1,181  

 -  หัวใจ 845 936 955 887 845 1,012 1,027 810 1,069  

 -  เบาหวาน 793 849 868 1,081 1,033 1,233 1,293 1,345 1,439  

 -  ความดันโลหิต 1,059 1,187 1,246 1,622 1,561 1,901 2,009 2,091 2,245  

ความผิดปกติทางจิต/จิตเภท/ความหลงผิด (ต่อประชากรแสนคน) 57 64 63 83 79 92 95 98 101  

ความผิดปกติทางอารมณ์ (ต่อประชากรแสนคน) 31 34 35 43 45 55 58 61 70  

ความผิดปกติจากโรคประสาท/ความเครียด (ต่อประชากรแสนคน) 56 60 54 46 39 44 42 42 41  

ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม (ต่อประชากรพันคน) 57 61 62 60 51 72 76 90 88  

     ประชากร                     

อัตราส่วนภาระพึ่งพิง (ร้อยละ)9/ 55.22 55.47 55.83 56.29 56.85 57.50 58.24 59.06 59.97 60.99 

สัดส่วนคนยากจน (ร้อยละ)10/ 16.37 13.22 12.64 10.94 10.53 7.21 8.61 7.87 9.85   

การศึกษา                     

อัตรานักเรียนต่อประชากรวัยเรียน11/            

 -  ประถมศึกษา 104.30 103.50 104.00 102.72 102.24 102.40 102.74 101.53 101.38   

 -  มัธยมศึกษาตอนต้น 98.01 98.43 97.65 96.75 97.13 98.71 96.77 96.48 87.70   

 -  มัธยมศึกษาตอนปลาย 71.68 72.18 73.18 75.07 77.29 78.45 78.57 78.72 79.53   

 -  อุดมศึกษา (ปริญญาตรีและต่ ากว่า) 46.21 47.18 51.85 46.48 46.22 48.17 47.72 49.13 49.46   

จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรกลุ่มอายุ 15 ปีข้ึนไป12/ 8.2 8.2 8.0 8.0 8.1 8.5 8.5 8.6 8.6 8.7 

จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรกลุ่มอายุ 15-59 ปี13/ 9.0 9.1 8.8 8.9 9.0 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6 

 -  ชาย 9.1 9.2 8.9 8.9 9.0 9.3 9.3 9.4 9.5 9.5 

 -  หญิง 9.0 9.1 8.8 8.9 9.0 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 

จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรกลุ่มอายุ 60 ปีข้ึนไป13/ 4.6 4.7 4.5 4.7 4.8 5.0 5.0 5.0 5.1 5.2 

 -  ชาย 5.3 5.4 5.1 5.3 5.4 5.6 5.7 5.7 5.7 5.8 

 -  หญิง 4.1 4.2 4.1 4.3 4.3 4.5 4.5 4.5 4.6 4.7 

2. ความม่ันคงทางสังคม                     

สถาบันครอบครัว                     

สัดส่วนครัวเรือนท่ีมีท่ีอยู่อาศัยถาวร (ร้อยละ)14/ 99.78 99.84 99.53 99.71 99.64 99.59 99.62 99.69 99.73 99.81 

ดัชนีครอบครัวอบอุ่น (ร้อยละ)15/ 63.08 65.17 68.31 65.58 65.53 65.34 67.98 - - - 

หลักประกันทางสังคม                     

ร้อยละของการมีหลักประกันสุขภาพ16/ 99.36 99.95 99.90 99.87 99.84 99.92 99.95 99.95 99.94 99.92 

 -  ประกันสังคม 15.60 15.91 15.99 16.54 16.83 17.18 17.67 17.95 18.47 18.91 

 -  สวัสดิการข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 7.75 7.77 7.69 7.80 7.62 7.37 7.21 7.48 7.63 7.74 

 -  ประกันสุขภาพถ้วนหน้า 75.20 75.28 75.27 74.61 73.48 73.71 73.44 72.84 72.16 71.39 

 -  สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถ่ิน - - - 0.15 0.87 0.93 0.93 0.92 0.94 0.94 

 -  สิทธิ์อื่นๆ 0.81 1.00 0.95 0.93 1.03 0.73 0.70 0.76 0.73 0.94 

 -  สิทธิ์ว่าง (ผู้ยังไม่ลงทะเบียนสิทธิ์) 0.64 0.05 0.10 0.13 0.16 0.08 0.05 0.05 0.06 0.08 

สัดส่วนผู้ประกันตนต่อก าลังแรงงาน17/ 25.11 27.07 29.70 31.56 35.32 35.77 36.69 38.44 41.62 43.42 

ความสงบสุขในสังคม (ต่อประชากรแสนคน)                     

อัตราการตายด้วยอุบัติเหตุการจราจรทางบก18/ n.a. 34.27 33.61 32.84 32.00 30.69 33.45 33.14 30.47 31.40 

สัดส่วนคดีชีวิต ร่างกาย และเพศ3/ 45.80 39.76 40.03 36.97 37.26 25.92 31.46 27.72 26.66 25.00 
สัดส่วนคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน3/ 88.90 78.88 79.72 77.40 72.70 75.80 96.57 85.24 68.81 71.75 

สัดส่วนคดียาเสพติด3/ 416.40 539.91 596.19 719.39 558.68 249.43 349.94 424.55 436.15 554.75 
ร้อยละของคดีเด็กและเยาวชนท่ีกระท าความผิดซ้ าต่อคดีท้ังหมด 

ท่ีถูกด าเนินคดีโดยสถานพินิจฯ ท่ัวประเทศ4/ 12.62 11.77 19.98 20.37 17.52 22.73 22.14 23.37 23.77   
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ตัวชี้วดัภาวะสังคม (รายปี) ต่อ 

องค์ประกอบหลัก 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

การคุ้มครองผู้บริโภค5/           

จ านวนเรื่องร้องเรียน  (ราย) -6,574  7,427  9,489  7,093  6,638  7,118  7,409  8,870  7,441  15,565  

 -  กรณีสัญญา -2,362  2,927  3,547  2,729  2,571  2,875  2,637  3,707  3,191  4,017  

 -  กรณีฉลาก -2,835  3,121  3,876  2,631  2,352  2,552  2,010  2,026  1,871  2,105  

 -  กรณีโฆษณา  -1,354  1,257  2,013  1,033  1,515  1,119  1,628  2,425  1,439  7,191  

 -  กรณีกฎหมาย 0  5  38  624  69  6  37  0  0  0  

 -  กรณีขายตรงและตลาดแบบตรง -23  117  15  76  131  566  1,097  712  940  2,252  

การให้ค าปรึกษาทางสายด่วน 1166 (ราย) -53,341  61,242  60,982  41,773  38,701  49,708  47,329  45,311  52,504  47,996  

3. ความเป็นอยู่และพฤติกรรมของคน                     

พฤติกรรมในการบริโภค                     

ค่าใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค (ร้อยละของค่าใช้จ่ายรวม)19/ 88.32  88.07  88.30  88.07  87.90  87.20  87.10  86.97  86.60  86.50  

ค่าใช้จ่ายท่ีไม่เกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค (ร้อยละของค่าใช้จ่ายรวม)19/ 11.68  11.93  11.70  11.93  12.12  12.89  12.90  13.03  13.40  13.50  

อัตราการบริโภคสุราของประชากรอายุ 15 ปีข้ึนไป (ร้อยละ)20/   - 31.53    - 32.22  32.29  34.00    - 28.40    
อัตราการบริโภคบุหร่ีของประชากรอายุ 15 ปีข้ึนไป (ร้อยละ)20/   - 21.36    - 19.94  20.72  19.90    - 19.10    

การใช้เวลาในชีวิตประจ าวัน                      
การใช้บริการจากสื่อต่างๆ (ชม./วัน)21/   -   -   -   -   - 3.19   -  -  -  
 -  การอ่านหนังสือ (รวมสิ่งพิมพ์/วารสารทางอินเทอร์เน็ต)   -   -   -   -   - 1.11   -  -  -  

 -  การดูโทรทัศน์    -   -   -   -   - 3.00   -  -  -  

 -  การดูวีดีโอ     -   -   -   -   - 2.07   -  -  -  

 -  การฟังรายการวิทยุ   -   -   -   -   - 1.64   -  -  -  

 -  การท่องอินเทอร์เน็ต   -   -   -   -   - 2.03   -  -  -  

 -  การฟังโสตสื่ออื่นๆ   -   -   -   -   - 1.26   -  -  -  

จ านวนประชากรอายุ 6 ปีข้ึนไปท่ีใช้ Internet (ล้านคน)22/ 13.80 14.80 16.60 18.30 21.70 24.59 29.80 33.40 36.00  

4. สิ่งแวดล้อม                     

สารอันตราย                     

ปริมาณการใช้สารเคมี (ล้านตัน)23/ 79.96 65.36 68.13 62.38 21.42 20.36 n.a. n.a. n.a. n.a. 

ขยะ                      

การผลิตขยะที่เกิดข้ึนท่ัวประเทศ (ล้านตัน)23/ 24.22 25.35 24.73 26.77 26.19 26.85 27.06 27.37 27.93 28.70 

การผลิตขยะที่เกิดข้ึนใน กทม. (ล้านตัน)23/ 3.20 3.37 4.01 4.13 3.94 4.19 4.21 4.88 4.85  

ความสามารถในการก าจัดขยะแบบถูกสุขลักษณะใน กทม. (ล้านตัน)23/ 3.20 3.37 4.01 4.13 3.94 3.70 3.73 3.88 3.93  

ปริมาณของเสียอันตรายท่ัวประเทศ (ล้านตัน)23/ 3.16 3.41 3.57 3.30 2.69 3.45 3.51 2.63 1.89  

มลพิษทางอากาศ                      
ค่าเฉลี่ยฝุุนขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน มคก./ลบ.ม.  

(บริเวณพื้นท่ีท่ัวไปใน กทม.)23/ 
37.80 38.10 38.20 41.00 41.30 38.20 38.38 35.43 46.29 43.14 

ท่ีมา: 1/7/ รายงานการส ารวจภาวะการท างานของประชากร ส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 2/ ส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
 3/ ข้อมูลสถิติคดีอาญา อาชญากรรม อุบัติเหตุจราจร จากระบบสารสนเทศสถานีต ารวจ (CRIMES)  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และข้อมูลประชากรจากการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ.  2543-2573  
  และ พ.ศ. 2553-2583 ประมวลโดยกองพฒันาข้อมูลและตัวช้ีวัดสงัคม ส านักงานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ  
 4/ กลุ่มงานข้อมูลและข้อสนเทศ ส านักพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ต้ังแต่ปี 2558-2561 เป็นร้อยละของเด็กท่ีกระท าผิดซ้ าจากการติดตามในรอบ 1 ปี  

ต่อจ านวนการปล่อยตัวท้ังหมด 
 5/ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ส านักนายกรัฐมนตรี (การให้ค าปรึกษาทางสวยด่วน 1166 สคบ. ให้บริษัทเอกชนด าเนินการต้ังแต่ไตรมาส 4 ปี พ.ศ. 2552) 
 6/ ข้อมูล GDP chain volume measures [reference year = 2002] (original) จากส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และข้อมูลการมีงานท าจากส านักงานสถิติแห่งชาติ  
  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หมายเหตุ ต้ังแต่ปี 2556 ข้อมูลการมีงานท ามีการปรับค่าถ่วงน้ าหนักโดยใช้ชุดข้อมูลค่าคาดประมาณประชากรของประเทศไทย ปี 2553-2583 
 8/ สถิติสาธารณสุข กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข 
 ต้ังแต่ปี 2550 ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการเก็บข้อมูลจาก 75 กลุ่มโรค เป็น 298 กลุ่มโรค 
 9/ การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2543-2573   ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 
 ต้ังแต่ปี 2553 การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2583  ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 10/ การส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ประมวลผลโดยกองพัฒนาฐานข้อมูลและตัวช้ีวัดสังคม สศช. 
 11/ สถิติการศึกษาฉบับย่อ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 12/13/ ข้อมูลปี 2545-2546 จากรายงานผลการประเมินโอกาสและคุณภาพการศึกษาของคนไทย ส านักประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
 ข้อมูลต้ังแต่ปี 2547 เป็นต้นไป จากปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรไทย กลุ่มพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศ ส านักวิจัยและพัฒนาการศึกษา ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
 14/ รายงานคุณภาพชีวิตของคนไทย จากข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)  กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 
 15/ มีการจัดท าข้อมูลปี 2559 เป็นปีสุดท้าย ส านักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนา ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
 16/ ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข 
 17/ ส านักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน และส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 18/ ระบบบูรณาการข้อมูลการตายจากอุบัติเหตุทางถนน  http://rti.ddc.moph.go.th/RTDDI/Modules/Report/Report11.aspx  และประชากรกลางปี กระทรวงสาธารณสุข 
 19/ รายงานการส ารวจภาวะเศรษฐกจิและสังคมของครัวเรือน ส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
 20/ การส ารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการด่ืมสุราของประชากร พ.ศ. 2547, 2550, 2554, 2557 และ 2560 ส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 การส ารวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2552, 2556 และ 2558 ส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี 2544-2548 เป็นการส ารวจของประชากรอายุ 11 ปีข้ึนไป) ท าการส ารวจทุก 2 ปี 
 21/ รายงานการส ารวจการใช้เวลาของประชากร ส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ท าการส ารวจทุก 5 ปี  
 22/ ข้อมูลปี 2545-2551 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และการส ารวจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ครัวเรือน) พ.ศ. 2552-2560 ส านักงานสถิติแห่งชาติ  
 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 23/ รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
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การเผยแพร่ที่จะมาถงึ 

 รายงานภาวะสงัคมไทยไตรมาสสาม 

ปี 2563 

 รายงานภาวะสงัคมไทยไตรมาสสี ่
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กองพัฒนาข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม (กขส.)  

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

962 ถนนกรุง เกษม เขตป้อมปราบศัต รูพ่าย ก รุง เทพฯ 10100  

ผู้ประสานงาน / Contact persons  

หากต้องการทราบรายละเอียดเพิม่เตมิ กรุณาสอบถามได้ที่  

E-mails :  Nipha@nesdc.go.th 

โทร. 0-2280-4085 ต่อ 3605 

 รายงานสถานการณ์ความ

ยากจนและความเหลื่อมล้ า 

ของประเทศไทย ป ี2562 


