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อัตราการว่างงานปรับตัวลดลงจากไตรมาสก่อน
เล็กน้อย แต่ยังอยู่ในระดับสูง และช่ัวโมงการท างาน 
ยังลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะกระทบต่อรายได้ และ
ปญัหาความเปน็อยูข่องครวัเรอืนในดา้นตา่งๆ 

การเจ็บป่วยด้วยโรคเฝ้าระวังลดลงในทุกโรค 
แต่ยังคงเฝ้าระวังโรคระบาดต่างๆ ในช่วงการเข้าสู่
ฤดูหนาว รวมทั้งการเฝ้าระวังการเจ็บป่วยด้วย 
วัณโรคซึ่งเป็นภัยร้ายใกล้ตัว  

คดีอาญาโดยรวมลดลง แต่ยังคงต้องเฝ้าระวัง
ประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนเข้าสู่วงจร 
การพนัน และอันดับการค้ามนุษย์คงที่ แต่ยังต้อง
แก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง 

การเกิดอุบัติเหตุทางบกและจ านวนเสียชีวิตลดลง 
แต่ยั งต้องให้ความส าคัญกับการปฏิบัติตาม
กฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด  

COVID-19 อาจส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจรุนแรงมากกว่าวิกฤต
ในอดตี ท าใหค้รวัเรอืนมีความเสีย่ง
ต่อการตกเป็นคนจนได้จาก 
การว่างงาน และการมีรายไดล้ดลง 

แม้รัฐบาลจะมีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาในเบื้องต้น แต่ยัง
ต้องเพิ่มมาตรการทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเพื่อแก้ปัญหา
อย่างย่ังยืน  

บทความเรื่อง 
“ผลกระทบของ COVID-19 ต่อความยากจน” 

สถานการณ์ทางสังคมที่ส าคัญ  
 ประเทศไทยมีมาตรการก ากับดูแล และทรัพยากร

เพียงพอต่อการเปิดรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ  
แต่ต้องมีการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดทุกขั้นตอนและเน้น
การท า TTI (Testing-Tracing-Isolation) 

 สถานการณ์เด็กและสตรีมีการพัฒนาที่ดีขึ้น แต่ยังต้องให้
ความส าคัญกับปัญหาแม่วัยรุ่น ที่ส่งผลกระทบเศรษฐกิจ
และสังคมอย่างรุนแรง 
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ความเคลื่อนไหวทางสังคม 

อัตราการว่างงานลดลงจากไตรมาสก่อนเล็กน้อยอยู่ที่

ร้อยละ 1.90 โดยระดับอุดมศึกษามีอัตราการว่างงาน

สูงสุดร้อยละ 3.15 ชั่วโมงการท างานลดลงต่อเนื่องจาก 

43.5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เหลือ 41.6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  
ไตรมาสสองปี 2563 หนี้สินครัวเรือนมีมูลค่า 13.59 

ล้านล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 3.8 ชะลอตัวลงจาก 

ร้อยละ 4.1 ในไตรมาสก่อน และคิดเป็นสัดส่วนหนี้ต่อ 

GDP เท่ากับร้อยละ 83.8  

การเจ็บป่วยด้วยโรคเฝ้าระวังลดลงในทุกโรค โดยเฉพาะ

โรคเฝ้าระวังในช่วงฤดูฝน อาทิ โรคไข้หวัดใหญ่ลดลง 

ร้อยละ 93.4 โรคปอดอักเสบลดลงร้อยละ 44.9 และ

โรคไข้เลือดออก ลดลงร้อยละ 34.4 แต่ยังต้องเฝ้าระวัง

โรคระบาดต่างๆ ในช่วงการเข้าสู่ฤดูหนาว  

การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ลดลงร้อยละ  

5.5 และควรใช้กลไกการจัดการปัญหาระดับชุมชน

ท้องถิ่นมากขึ้น เนื่องจากมีความใกล้ชิดกับประชาชน

และผู้บริโภค และทราบบริบทของพ้ืนที่ซึ่งจะช่วยให้

การด าเนินงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 

 

อัตราการว่างงาน 1.9% 

หนี้ครัวเรือนเพิ่มขึ้น 
3.8%  

ผู้ป่วยโรคเฝ้าระวัง 
ลดลง 68.1%  

คดีอาญาลดลง 25.3% 

เครือ่งดืม่แอลกอฮอลแ์ละบหุรี ่
ลดลง 5.5% 

อุบัติเหตุจราจรลดลง 2.7% คดีอาญารวมลดลง ร้อยละ 25.3 โดยคดีชีวิตร่างกายและ

เพศลดลงร้อยละ 10.1 คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ลดลง 

ร้อยละ 13.6 และคดียาเสพติดลดลงร้อยละ 27.4  

แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังเด็กและเยาวชนเข้าสู่วงจรการพนัน

ได้ง่ายจากการโฆษณาผ่านช่องทางต่างๆ  

การเกิดอุบัติ เหตุจราจรทางบกลดลงร้อยละ 2.7

ผู้เสียชีวิตลดลงร้อยละ 12.4 สาเหตุจากพฤติกรรม 

ตัวบุคคลผู้ขับขี่ การหยุดอุบัติเหตุลงได้ด้วยการให้

ความส าคัญกับการปฏิบัติ ตามกฎหมายจราจร 

อย่างเคร่งครัด  
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ความเคลื่อนไหวทางสังคมรายไตรมาส 

 สถานการณ์ด้านแรงงาน 

 

1. 

อัตราการว่างงานปรบัตวัลดลงจากไตรมาสกอ่นเลก็นอ้ย แต่ยังอยู่ในระดับสูง แม้จ านวนผู้มีงานท าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ
ก่อนเกิด COVID-19 แต่ชั่วโมงการท างานยังลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะกระทบต่อรายได้ และความเป็นอยู่ของครัวเรือน
ในด้านต่างๆ อีกทั้งแรงงานจบใหม่ แรงงานอายุน้อย และมีการศึกษาสูงยังมีปัญหาการว่างงานเป็นจ านวนมาก 

การจ้างงานจากข้อมูลการส ารวจภาวะการท างานของประชากร ส านักงานสถิติแห่งชาติ ในไตรมาสสาม 
ปี 2563 มีจ านวนทั้งสิ้น 37.9 ล้านคน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.2 จากการเพ่ิมขึ้นของการจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรมที่ 
ร้อยละ 1.8 ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีการเปิดเป็นปกติมากขึ้น ประกอบกับฐานการจ้างงานนอกภาคเกษตรในช่วง
เดียวกันปีที่แล้วลดต่ าลงมากจากผลกระทบการส่งออกที่หดตัวและมีการใช้ก าลังการผลิตลดลง ทั้งนี้ สาขาที่มี  

ตาราง 1 ผลส ารวจภาวะการท างานของประชากรไตรมาสสาม ปี 2563   

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

2562 2563 2562 2563   
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3   

ก าลังแรงงานรวม 38.4 38.4 38.0 38.0 38.2 38.2 38.7 0.6 -0.2 -2.0 -1.1 -0.4 -0.6 2.0   
1.  ผู้มีงานท า 38.7 37.8 37.5 37.5 37.4 37.1 37.9 0.9 -0.3 -2.1 -1.1 -0.7 -1.9 1.2   
1.1 ภาคเกษตร 11.2 11.5 12.6 12.0 10.8 11.5 12.6 -4.2 -4.0 -1.8 -1.6 -3.7 -0.3 -0.1   
1.2 นอกภาคเกษตร 26.5 26.3 24.9 25.5 26.7 25.6 25.4 3.2 1.5 -2.3 -0.9 0.5 -2.5 1.8   

-  อุตสาหกรรมการผลิต 6.3 6.3 5.8 6.1 6.2 6.0 5.8 1.0 -0.5 -5.2 -3.9 -1.4 -4.4 -1.4   
-  ก่อสร้าง 2.3 2.4 2.0 2.1 2.3 2.2 2.2 10.5 6.2 -2.2 0.2 -0.2 -6.3 6.6   
-  ค้าส่ง/ค้าปลีก 6.4 6.3 6.0 6.3 6.3 6.2 6.3 2.4 -0.4 -4.1 0.1 -1.1 -1.0 4.6   
-  โรงแรม ภัตตาคาร 2.8 2.9 2.9 2.8 2.9 2.8 2.9 -0.2 1.1 3.1 -0.7 3.7 -2.8 -0.4   
-  การขนส่ง/เก็บสินค้า 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.4 5.1 7.2 1.0 0.1 -0.8 0.1 3.3   
-  การศึกษา 1.2 1.2 1.1 1.1 1.3 1.2 1.2 -0.5 3.1 -1.9 -3.1 10.2 1.0 1.6   
-  อื่นๆ 6.2 6.0 5.7 5.7 6.2 5.9 5.8 5.9 2.5 -0.6 -0.3 1.3 -1.9 1.3   

2.  จ านวนผู้ว่างงาน* 0.35 0.38 0.39 0.37 0.39 0.75 0.74 -25.9 -8.3 5.5 3.5 12.3 97.7 87.2   
     อัตราการว่างงาน (%) 0.92 0.98 1.04 1.04 1.03 1.95 1.90                
3.  ก าลังแรงงานรอฤดูกาล 0.3 0.3 0.1 0.1 0.4 0.3 0.1 0.4 40.3 53.7 2.0 20.2 32.7 -22.0   
    สัดส่วนต่อก าลังแรงงาน (%) 1.0 0.8 0.2 0.3 1.0 0.9 0.2                 
4.  ชั่วโมงท างานเฉลี่ย/สัปดาห์ 

(เอกชน) 43.5 46.4 46.7 46.4 42.8 40.2 44.2 -2.6 0.1 0.4 -0.6 -1.6 -13.4 -5.5   

5.  ชั่วโมงท างานเฉลี่ย/สัปดาห์ (รวม) 41.3 43.0 43.5 43.2 40.8 38.2 41.6 -1.5 -0.4 0.4 -0.8 -1.2 -11.2 -4.3   
5.1 ผู้ท างานน้อยกว่า 10 ชม.*** 0.9 0.6 0.3 0.4 0.9 2.8 0.6 6.7 -7.1 -29.3 12.5 11.0 388.5 143.9   

-  ต้องการท างานเพิ่ม 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.4 0.1 -30.6 -9.1 -16.6 45.1 6.5 647.1 281.4   
-  ไม่ต้องการท างานเพิ่ม 0.8 0.5 0.2 0.4 0.9 2.4 0.5 12.0 -6.9 -31.1 9.6 11.4 363.2 119.9   

5.2 ผู้ท างานน้อยกว่า 35 ชม.*** 8.7 6.0 5.4 5.7 8.9 10.1 7.5 12.6 0.7 -12.1 2.3 1.7 68.0 39.6   
-  ต้องการท างานเพิ่ม               

(การท างานต่ าระดับ**)  
0.3 0.2 0.2 0.2 0.3 0.7 0.4 0.0 -15.3 -39.6 -0.9 -15.4 194.4 129.5   

- ไม่ต้องการท างานเพิ่ม 8.4 5.8 5.2 5.5 8.6 9.4 7.1 13.2 1.4 -10.6 2.5 2.4 62.8 36.3   
5.3 ผู้ท างาน 40 ชม. ข้ึนไป 24.8 27.4 27.4 27.1 24.4 22.6 25.8 -2.7 -0.6 -0.6 -2.1 -1.8 -17.6 -6.1   
5.4 ผู้ท างาน 50 ชม. ข้ึนไป 6.5 7.0 7.0 6.6 5.9 4.5 5.6 -7.9 -6.3 -7.9 -10.8 -9.0 -35.4 -19.7   
6.  จ านวนผู้ว่างงานแฝง**** 0.4 0.3 0.12 0.16 0.45 0.73 0.21 -7.2 28.8 20.3 11.2 17.7 133.2 77.8   
     อัตราการว่างงานแฝง (%) 1.0 0.8 0.3 0.4 1.2 1.9 0.5                  
หมายเหตุ: *     ผู้ท่ีไม่ได้ท างานและไม่มีงานประจ าแต่ได้หางาน สมัครงานหรือรอการบรรจุงาน และผู้ท่ีไม่ได้หางานท าแต่พร้อมจะท างานในระหว่าง 30 วัน ก่อนวันสัมภาษณ์ 

      **    ท างานต่ ากว่า 35 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์และต้องการท างานเพิ่ม (นับรวมผู้ท่ีท างาน 0 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์) 
      ***  นับรวมผู้ท่ีท างาน 0 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 
      ****  ผู้ว่างงานแฝง คือ ผู้ท่ีท างานน้อยกว่า 10 ชม./สัปดาห์ และต้องการท างานเพิ่ม และผู้รอฤดูกาล 

ที่มา:  การส ารวจภาวะการท างานของประชากร  ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
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การจ้างงานเพ่ิมขึ้นได้แก่ สาขาก่อสร้าง การขายส่งและขายปลีก การขนส่ง/เก็บสินค้า ที่เพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.6  
4.6 และ 3.3 ตามล าดับ แต่สาขาการผลิตยังคงหดตัวร้อยละ 1.4 ต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 6 โดยเฉพาะอุตสาหกรรม
การพิมพ์โฆษณา การฟอกและตกแต่งหนงัฟอก ไม้และผลิตภณัฑ์จากไม้ยกเว้นเฟอร์นิเจอร์ ผลติภัณฑ์จากแรอ่โลหะ 
เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเป็นหลัก ซึ่งนอกจากค าสั่งซื้อที่ลดลงแล้วอุตสาหกรรมเหล่านี้  
ยังได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และการแข่งขันกับต่างประเทศ ส าหรับภาคเกษตรกรรม
แมว้่าจะอยูใ่นชว่งเวลาที่เหมาะสมกบัการเพาะปลูกแต่เนือ่งจากในหลายพ้ืนทีข่องประเทศยงัคงประสบปญัหาภัยแล้ง 
เช่น มหาสารคาม บุรีรัมย์ ชัยภูมิ อุทัยธานี ท าให้การจ้างงานภาคเกษตรกรรมลดลงร้อยละ 0.1 จากช่วงเวลา
เดียวกันของปีก่อน  

ชั่วโมงการท างานลดลงอย่างต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 4 ติดต่อกัน  แม้ว่าการจ้างงานจะเพ่ิมขึ้นแต่เมื่อ
พิจารณาชั่วโมงการท างาน พบว่า ชั่วโมงการท างานเฉลี่ยลดลงจากช่วงเดียวกันปีที่แล้วจาก 43.5 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
เปน็ 41.6 ชั่วโมง/สัปดาห์ ซึ่งเป็นการลดของชั่วโมงการท างานในทุกสาขา โดยผู้ที่ท างานต่ ากว่า 10 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
มจี านวน 6.3 แสนคน เพ่ิมขึน้มากกวา่ 1 เทา่ตวั และจ านวนผูท้ีท่ างานลว่งเวลาหรอืผูท้ีท่ างานมากกวา่ 50 ชัว่โมง/สปัดาห ์
ลดลงร้อยละ 19.7 ชี้ให้เห็นว่าแม้แรงงานจะมีงานท าแต่ไม่ได้มีการท างานอย่างเต็มที่ ซึ่งจะส่งผลต่อปริมาณผลผลิต
และรายไดข้องแรงงานทีอ่าจจะลดลงตามชัว่โมงการท างานทีล่ดลง ซึง่จะกระทบตอ่เนือ่งไปถึงก าลงัซื้อของครวัเรอืน  

อัตราการว่างงาน ไตรมาสสาม มผีูว้า่งงานทัง้สิน้ 7.4 แสนคน คดิเปน็อัตราการวา่งงานเทา่กบั 1.9 ใกลเ้คยีงกับ
ร้อยละ 1.95 จากไตรมาสที่แล้วซึ่งเป็นช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 รุนแรง ทั้งนี้ ผู้ว่างงานจ านวน 
4.8 แสนคนหรือร้อยละ 64.6 เป็นผู้ว่างงานที่เคยท างานมาก่อน ส าหรับผู้ว่างงานที่ไม่เคยท างานมาก่อนมีจ านวน 
2.6 แสนคน หรือคิดเป็นร้อยละ 35.4 โดยในกลุ่มนี้มากกว่าร้อยละ 50 จบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา  

แรงงานอายุน้อยและการศึกษาสูงมีปัญหาการว่างงานมากกว่าคนกลุ่มอ่ืน  เมื่อพิจารณาอัตรา 
การว่างงานตามระดับการศึกษา พบว่าผู้จบการศึกษาในระดับอุดมศึกษามีอัตราการว่างงานสูงสุดร้อยละ 3.15 
สูงสุดตั้งแต่ปี 2554 รองลงมาเป็นระดับ ปวช. และ ปวส. ร้อยละ 2.79 และ 2.73 ตามล าดับ ขณะเดียวกัน
แรงงานที่มีอายุระหว่าง 15-19 ปี และ 20-24 ปี มีอัตราการว่างงานสูงขึ้นในไตรมาสนี้เช่นกันที่ร้อยละ 9.4 และ 
7.9 ตามล าดับ ชี้ว่าแรงงานที่มีการศึกษาสูงและอายุน้อยเป็นกลุ่มท่ีต้องได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง  

แผนภาพ 1 อัตราการว่างงานรายอายุ
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ที่มา:  การส ารวจภาวะการมีงานท าของประชากร ส านักงานสถิติแห่งชาติ
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แรงงานในระบบมีการว่างงานเพิ่มขึ้น  จากข้อมูลของส านักงานประกันสังคม พบว่า ผู้รับสิทธิ
ประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานมีจ านวน 4.88 แสนคน คิดเป็นอัตราผู้รับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานต่อ
ผู้ประกันตนภาคบังคับที่ร้อยละ 4.4 เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสก่อนที่ร้อยละ 3.5 ทั้งนี้ การว่างงานในระบบที่ยังเพ่ิมขึ้น
ต่อเนื่องจากไตรมาสที่แล้ว ขณะที่การว่างงานในภาพรวมค่อนข้างทรงตัว ชี้ให้เห็นว่าแรงงานในระบบเมื่อตกงาน
จะเคลือ่นยา้ยไปท างานนอกระบบเพ่ิมขึน้ อาท ิประกอบอาชพีอิสระ หรอืท าเกษตรกรรม ซึง่จะมผีลตอ่ผลติภาพแรงงาน 
รายได้ และการมีสวัสดิการรองรับที่เหมาะสม 

การว่างงานชั่วคราวปรับตัวลดลง ขณะที่ข้อมูลจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมีสถาน
ประกอบการขอใช้มาตรา 75 จ านวน 1,387 แห่ง ครอบคลุมแรงงาน 3.3 แสนคน ลดลงจากไตรมาสก่อนที่มี
จ านวน 7.9 แสนคน อีกทั้งการว่างงานแฝง (ผู้ที่ท างานน้อยกว่า 10 ชั่วโมง/สัปดาห์ และต้องการท างานเพ่ิม และ
แรงงานรอฤดูกาล) มีจ านวน 2.1 แสนคน แม้จะลดลงจากไตรมาสก่อนแต่เพ่ิมขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน
ถึงร้อยละ 77.8 

ประเด็นที่ต้องติดตามด้านแรงงาน 

จากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ที่กระทบต่อตลาดแรงงานอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ไตรมาสก่อน 
แม้จะมีสัญญาณการปรับตัวในทิศทางท่ีดีขึ้นในไตรมาสที่สามนี้ แต่ยังมีประเด็นที่ต้องติดตามในระยะต่อไป ดังนี้ 

1. ความสามารถในการควบคุมการแพร่ระบาดระลอกที่สอง ปัจจุบันรัฐบาลได้ด าเนินมาตรการฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจ และเริ่มเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติให้สามารถเดินทางมายังประเทศไทยได้ ภายใต้ข้อก าหนดทาง
สาธารณสุข แม้มาตรการดังกล่าวจะมีข้อดีต่อการฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจ แต่ต้องมีการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด  
ทุกขั้นตอนในการคัดกรองนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามา เพ่ือมิให้เกิดการแพร่ระบาดรอบสองซึ่งจะ
ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และการจ้างงานที่รุนแรงยิ่งขึ้น 

ที่มา:  ส านักงานประกันสังคม

แผนภาพ 3 จ านวนผู้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน และ 
อัตราผู้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานต่อจ านวน
ผู้ประกันตนมาตรา 33

แผนภาพ 4 จ านวนผู้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเหตุสุดวิสัย
และจ านวนแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากการขอใช้มาตรา 75 
ของ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน 

ที่มา: ส านักงานประกันสังคมและกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
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ร้อยละคน จ านวนผู้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน

อัตราผู้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานต่อ
จ านวนผู้ประกันตนมาตรา 33 (แกนขวา)
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2. การเขา้ร่วมมาตรการจ้างงานของรฐั ปจัจบุนัรฐับาลมมีาตรการทีส่ง่เสรมิการจา้งงานกับกลุ่มผูต้กงาน
และกลับต่างจังหวัด และกลุ่มเด็กจบใหม่ที่มีปัญหาการว่างงานสูง อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการและแรงงานยังเข้า
ใช้มาตรการดังกล่าวน้อย โดยเฉพาะโครงการให้เงินอุดหนุนกับผู้ประกอบการที่มีการจ้างงานเด็กจบใหม่  
มีสถานประกอบการแจง้ความจ านงใชม้าตรการนีแ้ลว้ 88,564 ต าแหนง่ แตม่แีรงงานลงทะเบียนจ านวน 57,096 คน 
ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดท าข้อตกลงโครงการฯ ทั้งสิ้น 4,114 ฉบับ (ข้อมูล ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563)  

3. ผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติต่อการจ้างงานภาคเกษตรกรรม โดยปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 
2 พฤศจิกายน 2563) สถานการณ์อุทกภัยได้สร้างความเสียหายต่อครัวเรือนและพ้ืนที่ทางการเกษตรอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่ช่วงต้นไตรมาสสี่  ปัจจุบันมี 35 จังหวัดที่ ได้รับผลกระทบจากน้ าท่วม โดยเฉพาะภาคใต้และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือโดยมีพ้ืนที่การเกษตรเสียหายแล้วกว่า 1.99 แสนไร่  

4. คุณภาพชีวิตของแรงงาน จากการว่างงานและการลดชั่วโมงการท างานอย่างต่อเนื่อง ท าให้แรงงาน
ได้รับรายได้ลดลง และอาจส่งผลกระทบต่อเนื่องไปถึงคุณภาพชีวิตของแรงงาน ความสามารถในการช าระหนี้ และ
ปัญหาความยากจน  

ทั้งนี้ จากสถานการณ์และประเด็นข้างต้น การส่งเสริมให้ตลาดแรงงานมีความยืดหยุ่นมากขึ้น อาจช่วย
บรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น และช่วยให้แรงงานปรับตัวได้มากขึ้น ซึ่งสามารถด าเนินมาตรการเพ่ิมเติมเพ่ือบรรเทา
ผลกระทบได้ ดังนี้ 

1. การส่งเสริมให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระมีเงินทุนและมีสถานที่ค้าขาย อาทิ การส่งเสริมให้มีตลาดนัด 
หรือ Street Food ในแต่ละพ้ืนที่และชุมชน ซึ่งจะช่วยเพ่ิมช่องทางในการท าอาชีพ และสร้างรายได้ให้แรงงาน
โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานนอกระบบได้มากข้ึน 

2. การเร่งรัดการด าเนินงานโครงการภายใต้ พ.ร.ก. เงินกู้  ที่ได้รับอนุมัติไปแล้วจ านวน 202 โครงการ 
เพ่ือให้เกิดการสร้างงาน จ้างงาน และสร้างรายได้ ตามแนวทางที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งจะช่วยให้เกิดการจ้างงาน  
เป็นระยะเวลา 3-12 เดือน จ านวน 3.4 แสนต าแหน่ง 

3. การส่งเสริมการพัฒนาทักษะทั้งผู้จบการศึกษาใหม่เพื่อให้พร้อมที่จะท างาน และผู้ที่เคยท างาน
มาแล้วหรือมีงานท า ให้มีทักษะเพิ่มขึ้นหรือมีทักษะใหม่ที่จะท าให้สามารถปรับเปลี่ยนงานได้ ทั้งนี้ กลุ่มผู้จบ
การศึกษาใหม่ที่เข้าสู่ตลาดแรงงานแต่ยังไม่สามารถหางานได้ ควรได้รับการพัฒนาให้มีทักษะที่จ าเป็นในการท างาน 
อาทิ ทักษะด้านภาษา ทักษะด้านเทคโนโลยี ทักษะการเจรจาต่อรอง ส าหรับผู้ที่เคยท างานมาแล้วหรือท างานอยู่ 
ต้องพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง โดยการประชุมเวทีเศรษฐกิจโลกปี 2020 (World Economic Forum 2020) ระบุ
ทักษะที่จ าเป็นต่อการท างาน อาทิ ทักษะการใช้เทคโนโลยีใน การคิดวิเคราะห์และนวัตกรรม ทักษะใน  
การแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ทักษะในการให้บริการหรือการมีจิตใจในการให้บริการที่ดี ทักษะการบริหารจัดการทาง
การเงินและทรัพยากร ทักษะความเป็นผู้น าและการมีอิทธิพลทางสังคม เป็นต้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน
รองรับการกลับมาท างานได้ตามปกติ   
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ภูเก็ตในวันที่มีแต่นักท่องเที่ยวชาวไทย 

 ปี 2562 ภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีรายได้สูงจากนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีจ านวนมากกว่า 10.6 ล้านคน ห รือร้อยละ 20  
ของจ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมดที่เดินทางเข้ามายังประเทศไทย และรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ไปจับจ่ายใช้สอยที่ภูเก็ตมีมูลค่าสูงถึง 4.19 
แสนล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22 ของรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติในประเทศไทย โดยแรงงานในภูเก็ตมากกว่าร้อยละ 70 อยู่ในสาขาการบริกา ร 
ที่เกีย่วขอ้งกบัการทอ่งเท่ียว แต่เมื่อเกิดการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วงต้นปี 2563 นั้น ท าให้การเดินทางระหว่างประเทศไม่สามารถท าได ้
ส่งผลต่อการท่องเท่ียวจากต่างประเทศอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ และแม้ว่าปัจจุบันการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศสามารถท าได้แล้ว แต่ไม่สามารถชดเชย
รายได้จากนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่หายไป จากข้อมูลภาคธุรกิจโรงแรมมีทั้งหมด 1,849 แห่ง จ านวนห้องพักมากกว่า 1 แสนห้อง ในช่วงเดื อนกันยายน 
2563 เปิดบริการเพียง 120 แห่ง ห้องพัก 7,947 ห้อง คิดเป็นร้อยละ 6.13 เท่านั้น โดยในช่วงเดือนมกราคม–กรกฎาคม 2563 ภูเก็ตมีจ านวนนักท่องเที่ยว
และรายได้ลดลงมากกว่าร้อยละ 60 จากปีก่อน ทั้งนี้ จากการลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการและแรงงาน ได้แก่ สมาคมธุรกิจโร งแรมไทย
ภาคใต้ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต สมาคมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต สมาคมมัคคุเทศก์ภาคใต้ สมาคมมัคคุเทศก์ภูเก็ ต สมาคม
มัคคุเทศก์อันดามัน และแรงงาน ผู้ประกอบอาชีพอิสระ 50 คน พบประเด็นส าคัญ ดังนี้ 

1.  การปรับตัวของผู้ประกอบการและแรงงานในพื้นที่ ภายหลังการผ่อนคลายมาตรการควบคุม และเปิดให้เดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศได้  
ในระยะแรก การเดินทางไปเที่ยวภูเก็ตของคนในประเทศมีน้อย เนื่องจากอยู่ไกลต้องใช้เวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางสูง ท าให้ผู้ประกอบก าร 
ต้องปรับตัวด้วยการปิดกิจการชั่วคราว ปิดบางส่วน รวมถึงการลดจ านวนพนักงานเพื่อลดต้นทุน และลดราคาห้องพักเพื่อจูงใจนักท่องเที่ยวเพื่ อหา
รายได้มาชดเชยต้นทุนคงที่ให้มีการขาดทุนน้อยที่สุด และรักษาการจ้างงานไว้ได้ ส าหรับแรงงานที่ถูกลดเวลาการท างานหรือถูกให้ออกจากงานมีการ
ปรับตัวโดยการเดินทางกลับภูมิล าเนาเดิมเนื่องจากภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีค่าครองชีพสูง เมื่อมีรายได้ลดลงหรือขาดรายได้ท าให้การด ารงชี วิตในภูเก็ต 
จึงมีความยากล าบากมากกว่าการกลับภูมิล าเนา ขณะที่แรงงานบางส่วนได้เปลี่ยนไปประกอบอาชีพอื่น เช่น การค้าขาย บริการส่งอาหาร  
กลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระบางกลุ่ม เช่น มัคคุเทศก์ มีการปรับตัวด้วยการท าอาหารขายเพื่อเป็นอาชีพเสริมการรับจ้างจัดอบรม/สอน
ภาษาต่างประเทศให้กับโรงเรียนในพื้นที่  

2.  การได้รับความช่วยเหลือจากมาตรการของรัฐ ผู้ประกอบการ
ได้รับความช่วยเหลือบ้าง แต่ด้วยผลกระทบที่รุนแรง และยังไม่มี
แนวโน้มว่าจะฟื้นตัว ผู้ประกอบการจ านวนมากจึงไม่ขอรับ 
ความช่วยเหลือ โดยเฉพาะการขอใช้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ า เพราะหาก
มีการกู้จะเกิดต้นทุนเพิ่มขึ้น ขณะที่ประชาชนและแรงงาน 
ส่วนใหญ่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาจากรัฐ ตามโครงการ
ช่วยเหลือเยียวยา 5,000 บาท แต่ส่วนใหญ่ระบุว่าการช่วยเหลือ
ไม่เพียงพอกับรายได้ที่หายไป และไม่เพียงพอต่อการยังชีพ 

3.  ความเห็นต่อการเปิดประเทศเพื่อรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ 
ผู้ประกอบการมีความเห็นว่า ควรต้องเริ่มเปิดให้นักท่องเที่ยว
ต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวได้บ้าง โดยผู้ประกอบการยืนยันว่าจะด าเนินการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างใกล้ชิด และท างานร่วมกับภาครัฐอย่าง เต็มที่  
อย่างไรก็ดี ประชาชนในพื้นที่มีความกังวล และกลัวการระบาดรอบที่สอง จึงยังไม่อยากให้มีการเปิดประเทศ นอกจากนั้น ทั้งผู้ประกอบการแ ละ
ประชาชนในพื้นที่ มีความกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดเพิ่มเติมจากการลักลอบเข้ามาท างานของแรงงานต่างชาติ โดยเฉพาะแรงงานต่างชาติ  
จากประเทศเมียนมาที่เข้ามาทางด้านชายแดนธรรมชาติจังหวัดระนอง ซ่ึงแรงงานกลุ่มนี้ไม่มีการควบคุมและตรวจสอบโรค  

4.  ความต้องการการช่วยเหลือจากรัฐ แรงงานผู้ประกอบอาชีพอิสระ ต้องการความช่วยเหลือในการพักช าระหนี้เพิ่มเติม และการปรับหลักเกณฑ์
ส าหรับ Soft loan เพื่อให้เข้าถึงสินเชื่อต้นทุนถูกได้ง่ายขึ้น ภาคธุรกิจโรงแรมต้องการให้มีการประกาศวันหยุดยาวเพิ่มเติม และต่อเนื่องเพื่อกระตุ้น
การท่องเท่ียว โดยเฉพาะภูเก็ตที่ต้องใช้เวลาเดินทางมากกว่าที่อื่น หากมีวันหยุดสั้นจะท าให้ภูเก็ตไม่ถูกเลือกในการท่องเที่ยว และโร งแรมขนาดเล็ก
ต้องการมาตรการเฉพาะกลุ่ม เนื่องจากมาตรการกระตุ้นเราเที่ยวด้วยกันผู้ได้รับประโยชน์จะเป็นโรงแรมขนาดใหญ่  

จะเห็นได้ว่า ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการและแรงงานในจังหวัดภูเก็ตค่อนข้างรุนแรง อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการและแรงงานได้มีการปรับตัวเพื่อให้
อยู่รอด และหวังว่าสถานการณ์จะกลับเป็นปกติโดยเร็ว ซ่ึงหากการแพร่ระบาดของโรคยังคงยืดเยื้อ หรือมีการระบาดรอบที่สองจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
ของภูเก็ตที่ยาวนานออกไป และหากผู้ประกอบการไม่สามารถแบกรับภาระต้นทุนต่อไปได้ก็จะส่งผลให้เกิดการปิดกิจการ ขายกิจการ หรือเลิกจ้า ง ขณะที่
ประชาชนและแรงงานจะมีคุณภาพชีวิตที่ลดลงอีกมาก ทั้งนี้ ประเด็นหนึ่งที่รัฐควรต้องด าเนินการอย่างเร่งด่วนคือ การสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่ามี
ศักยภาพ และมาตรการเพียงพอที่จะรับมือกับการระบาด หรือการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติได้ เพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการมีความเชื่อมั่น ซ่ึงจะ
ช่วยให้มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น  

ที่มา:  การส ารวจสถานการณ์ด้านสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา-2519 ระหว่างวันที่ 13—15 กันยายน พ.ศ. 2563,  
กองพัฒนาข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม, สศช. 
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หนี้สินครัวเรือน 

 

2. 

ในไตรมาสสอง ปี 2563 หนี้สินครัวเรือนขยายตัวร้อยละ 3.8 ชะลอลงจากร้อยละ 4.1 ในไตรมาสก่อน หรือคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 83.8 ต่อ GDP เป็นการปรับเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตามการหดตัวของเศรษฐกิจที่รุนแรง ขณะที่
ความสามารถในการช าระหนีข้องครวัเรอืนปรบัตวัดขีึน้แต่ยังต้องติดตามและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด  

สถานการณ์หนี้สินครัวเรือนชะลอตัวลงเล็กน้อย จากข้อมูลเงินให้กู้ยืมแก่ภาคครัวเรือนของธนาคาร 
แห่งประเทศไทย พบว่า ในไตรมาสสอง ปี 2563 หนี้สินครัวเรือนมีมูลค่า 13.59 ล้านล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.8 
ชะลอตัวลงเทียบกับร้อยละ 4.1 ในไตรมาสก่อน ขณะที่สัดส่วนหนี้สินครัวเรือนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
อยูท่ีร่อ้ยละ 83.8 เพ่ิมขึน้อยา่งตอ่เนือ่งจากไตรมาสทีผ่า่นมา โดยมสีาเหตหุลกัมาจากการหดตวัทางเศรษฐกจิอยา่งรนุแรง 
ขณะที่มูลค่าหนี้ครัวเรือนยังคงเพ่ิมสูงขึ้น สะท้อนให้เห็นถึงความเปราะบางทางการเงินของครัวเรือนที่เพ่ิมขึ้น 
โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบหรือมีความเสี่ยงทางรายได้และการท างาน ในช่วงวิกฤตทางเศรษฐกิจและการแพร่
ระบาดของ COVID-19 ที่เกิดขึ้น 

สินเชื่อเพื่อยานยนต์และสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคลชะลอตัวลง ขณะที่สินเชื่อเพื่อซื้อ
อสังหาริมทรัพย์และสินเชื่อเพื่อประกอบธุรกิจขยายตัวมากขึ้น สินเชื่อเพ่ือยานยนต์ (สัดส่วนร้อยละ 12.9) 
ขยายตัวร้อยละ 4.4 ชะลอลงจากร้อยละ 6.2 ในไตรมาสก่อน สอดคล้องกับยอดจ าหน่ายรถยนต์นั่งส่วนบุคคลและ
รถจักรยานยนต์ที่หดตัวอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ไตรมาสสี่ ปี 2562 ตามการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ เช่นเดียวกับสินเชื่อ
เพ่ือการอุปโภคบรโิภคสว่นบคุคล (สดัสว่นรอ้ยละ 27.4) ทีข่ยายตวัรอ้ยละ 5.4 ชะลอตวัลงจากรอ้ยละ 6.0 ในไตรมาสกอ่น
ตามการหดตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการชะลอการก่อหนี้ใหม่ของครัวเรือน ขณะที่ สินเชื่อเพ่ือซื้อ
อสังหาริมทรัพย์ (สัดส่วนร้อยละ 34) ขยายตัวร้อยละ 4.6 เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 3.7 ในไตรมาสก่อน เป็นผลจาก  
การออกมาตรการสนับสนุนการขายของผู้ประกอบการ (Promotion) เพ่ือเร่งระบายอุปทานส่วนเกิน (Over Supply) 
ประกอบกับตลาดยังมีความต้องการซื้อที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะในกลุ่มครัวเรือนที่ยังคงมีก าลังซื้อ และสินเชื่อเพ่ือ
ประกอบธุรกิจ (สัดส่วนร้อยละ 18.3) ขยายตัวร้อยละ 1.8 เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 1.1 ในไตรมาสก่อน จากมาตรการ
สนับสนุนสินเชื่อของภาครัฐและสถาบันการเงิน  

ตาราง 2 หนี้สินครัวเรือน (สินเชื่อจากสถาบันการเงิน) 

ณ สิ้นสุดระยะเวลา 
2561 2562 2563 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 

มลูค่าหนีส้นิครวัเรอืน (ลา้นลา้นบาท) 12.20 12.37 12.55 12.83 12.97 13.09 13.25 13.48 13.50 13.59 

%YoY 5.2 5.7 5.8 6.0 6.3 5.8 5.6 5.1 4.1 3.8 

- สถาบันรับฝากเงิน (%YoY) 5.1 5.5 5.6 5.6 5.7 5.0 4.7 4.1 3.3 3.4 

- สถาบันการเงินอื่น (%YoY) 6.0 7.3 7.8 8.6 10.9 11.6 12.0 12.0 9.3 7.0 

สัดส่วนต่อ GDP (%) 77.7 77.5 77.6 78.4 78.4 78.4 78.9 79.9 80.2 83.8 
ที่มา:  ธนาคารแห่งประเทศไทย 
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ความสามารถในการช าระหนี้ของครัวเรือนยังมีความเสี่ยงและต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด จากข้อมูล 
หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ของธนาคารพาณิชย์ ณ สิ้นไตรมาสสองปี 2563 มีมูลค่า 152,501 ล้านบาท 
ขยายตัวร้อยละ 19.7 และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.12 ต่อสินเชื่อรวม ลดลงจากสัดส่วนร้อยละ 3.23 ในไตรมาสก่อน 
โดยเป็นผลจากมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้และการผ่อนปรนเกณฑ์การจัดชั้นลูกหนี้ที่ท าให้ภาพรวมคุณภาพหนี้  
มีสถานการณ์ดีข้ึน โดยเฉพาะกลุ่มสินเชื่อรถยนต์และสินเชื่อบัตรเครดิตซึ่งมีสัดส่วน NPLs ของสินเชื่อต่อสินเชื่อรวม 
อยู่ที่ร้อยละ 1.88 และร้อยละ 3.00 ปรับลดจากสัดส่วนร้อยละ 2.09 และร้อยละ 3.50 ตามล าดับ ในขณะที่คุณภาพ
สินเชื่อที่อยู่อาศัยยังคงทรงตัว  

ตาราง 3  อัตราการขยายตัวหนี้สินครัวเรือน จ าแนกตามวตัถุประสงค์ (ร้อยละ) 

ณ สิ้นสุดระยะเวลา 
2561 2562 2563 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 

เงินให้กู้ยืมแกภ่าคครัวเรือน 5.2 5.7 5.8 6.0 6.3 5.8 5.6 5.1 4.1 3.8 

เพื่อซ้ืออสังหาริมทรัพย ์ 6.0 6.2 6.2 6.3 6.6 5.6 5.0 4.7 3.7 4.6 

เพื่อยานยนต ์ 7.2 9.2 10.4 12.0 12.0 11.1 10.1 7.5 6.2 4.4 

เพื่อการประกอบธุรกิจ1
 3.4 3.3 3.3 3.2 3.2 2.0 1.8 1.5 1.1 1.8 

เพื่อการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล 5.6 6.2 6.2 6.2 7.8 8.2 8.1 8.3 6.0 5.4 

     - สินเชื่อส่วนบุคคล 5.3 5.8 6.0 6.2 7.8 8.2 8.0 8.2 6.4 6.1 

     - สินเชื่อบัตรเครดิต 7.8 9.1 8.2 6.4 7.9 8.3 9.2 9.1 2.6 -0.2 

สินเชื่ออื่นๆ2
 2.6 2.8 2.6 2.3 -0.6 0.1 1.7 1.1 2.5 -0.8 

หมายเหตุ :  1  สินเช่ือเพื่อการประกอบธุรกิจ ประกอบด้วย สินเช่ือเพื่อประกอบอาชีพ และสินเช่ือเพื่อซื้อหลักทรัพย์ 
                         2  สินเช่ืออื่นๆ ประกอบด้วย สินเช่ือเพื่อการศึกษา และสินเช่ืออื่นๆ ท่ีไม่สามารถจ าแนกวัตถุประสงค์ได้ 
ที่มา:  ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ตาราง 4 หนี้เพื่อการอุปโภคบริโภคที่ไม่ก่อให้เกดิรายได้ (NPLs) 

ณ สิ้นสุดระยะเวลา 2561 2562 2563 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 

NPL (พันล้านบาท) 115.9 115.8 118.8 120.5 126.4 127.4 133.3 140.6 156.2 152.5 

%YOY 5.5 10.3 7.8 9.1 9.0 10.0 12.2 16.7 23.6 19.7 

% ต่อสินเชื่อรวม 2.78 2.72 2.73 2.67 2.75 2.74 2.81 2.90 3.23 3.12 

ที่มา:  ธนาคารแห่งประเทศไทย 
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การอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล ที่อยู่อาศัย
รถยนต์ บัตรเครดิต
ส่วนบุคคลอื่น ๆ

แผนภาพ 5 สัดส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้รายวัตถุประสงค์ต่อสินเชื่อรวม

ที่มา:  ธนาคารแห่งประเทศไทย
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นอกจากนี้ หากพิจารณาสินเชื่อประเภทที่ครัวเรือนใช้เสริมสภาพคล่องทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ 
และบริษัทท่ีให้สินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน1 พบว่า คุณภาพสินเชื่อยังทรงตัว โดยยอดสินเชื่อผิดนัดช าระหนี้
เกนิ 3 เดอืนขึน้ไปของสนิเชือ่บตัรเครดติมมีลูคา่ 9,961 ลา้นบาท หรอืคดิเปน็สดัสว่นตอ่ยอดสนิเชือ่คงคา้งบัตรเครดิตร้อยละ 
2.5 เทียบกับร้อยละ 2.6 ในไตรมาสที่ผ่านมา และ ยอดค้างช าระเกิน 3 เดือนขึ้นไปของสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ 
(ที่มีและไม่มีทะเบียนรถเป็นหลักประกัน) มีมูลค่า 17,179 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อยอดสินเชื่อคงค้างที่ร้อยละ 3.04 
ลดลงจากร้อยละ 3.33 ในไตรมาสก่อน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากมาตรการการเลื่อนการช าระหนี้  

แนวโน้มหนี้สินครัวเรือนในไตรมาสสาม ปี 2563 คาดว่า ความต้องการสินเชื่อมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นตาม 
การผ่อนปรนมาตรการควบคุมการระบาดและความเชื่อม่ันของผู้บริโภคที่ปรับดีขึ้น ท าให้ความต้องการสินเชื่อบัตรเครดิต 
และสินเชื่อส่วนบุคคลมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น เช่นเดียวกับสินเชื่อเพ่ือยานยนต์ที่ขยายตัวจากกลุ่มครัวเรือนที่มีก าลังซื้อ 
อย่างไรก็ตาม สัดส่วนหนี้สินครัวเรือนต่อ GDP รวมถึงยอดคงค้างสินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPLs) อาจมีแนวโน้มปรับสูงขึ้นได้ 
ตามภาวะเศรษฐกิจที่หดตัวและสัญญาณการฟ้ืนตัวที่ยังไม่ชัดเจน  

ทัง้นี้ ผลกระทบของการแพร่ระบาดของ COVID-19 ต่อหนี้ครัวเรือนไทย ถือเป็นวิกฤตที่สะท้อนและตอกย้ าถึง
ความเปราะบางทางการเงินและปัญหาเชิงโครงสร้างของครัวเรอืนไทย จากการขาดหลักประกันและภูมคิุ้มกันในการรองรับ
ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ ซึ่งที่ผ่านมาภาครัฐและสถาบันทางการเงินได้มีมาตรการในการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับ
ผลกระทบทั้งในกลุ่มลูกหนี้รายย่อยและกลุ่มธุรกิจ แต่จากผลการศึกษาของธนาคารแห่งประเทศไทยที่มีการวิเคราะห์
ลักษณะของบัญชีและลูกหนี้ที่เข้ารับมาตรการช่วยเหลือ2 (จ านวน 8.1 ล้านบัญชี คิดเป็นมูลหนี้รวม 2.2 ล้านล้านบาท) 

ตาราง 5 สินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้ก ากับ 

ณ สิ้นสุดระยะเวลา 2561 2562 2563 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 

สินเช่ือบัตรเครดิต   
(1) ยอดสินเชื่อคงค้าง (ล้านบาท) 358,291 366,310 370,586 418,747 386,642 396,082 404,185 457,090 395,182 393,506 
%YoY 7.5 8.9 8.1 6.2 7.9 8.1 9.1 9.2 2.2 -0.7 
(2) ยอดค้างช าระเกิน 3 เดือนข้ึนไป 8,099 7,018 7,200 7,583 7,809 7,322 8,204 8,804 10,441 9,961 
%YoY -17.9 -15.8 -0.2 0.3 -3.6 4.3 13.9 16.1 33.7 36.0 
(2) / (1)  (ร้อยละ) 2.3 1.9 1.9 1.8 2.0 1.8 2.0 1.9 2.6 2.5 

สินเช่ือส่วนบุคคลภายใต้ก ากับ  
(1) ยอดสินเชื่อคงค้าง (ล้านบาท) 508,710 538,746 562,370 579,911 572,604 564,455  

%YoY N.A. N.A. N.A. N.A. 12.6 4.8 
(2) ยอดค้างช าระเกิน 3 เดือนข้ึนไป 17,500 18,827 19,107 17,448 19,053 17,179 
%YoY N.A. N.A. N.A. N.A. 8.9 -8.8 
(2) / (1)  (ร้อยละ) 3.44 3.49 3.40 3.01 3.33 3.04 

หมายเหตุ:  ธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนวิธีการจัดเก็บข้อมูลสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้ก ากับต้ังแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี 2562 ท าให้ไม่สามารถค านวณอัตราการขยายตัวได้
ในป ี2561 

ที่มา:  ธนาคารแห่งประเทศไทย 

1 ผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (Non-Bank) แบ่งเป็น (1) ธุรกิจบัตรเครดิต เช่น บริษัท บัตรกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) บริษัท อเมริกันเอ็กซ์เพรส (ไทย)
จ ากัด หรือ บริษัท อิออนธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จ ากัด และ (2) สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ เช่น บริษัท เงินติดล้อ จ ากัด บริษัท ควิกลิสซ่ิง จ ากัด 
บริษัท เงินด่วนกันเอง จ ากัด 

2 บทความเรื่อง “เจาะความท้าทายใหม่ของหนี้ครัวเรือนไทยในวิกฤตโควิด -19 ของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์  
ธนาคารแห่งประเทศไทย และบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ ากัด, 28 กันยายน 2563  
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การฟื้นตัวของตลาดอสังหาริมทรัพย์ทา่มกลางวิกฤต COVID-19 

ในช่วงปี 2562 ที่ผ่านมา สถานการณ์หนี้สินครัวเรือนในภาพรวมมี
แนวโน้มชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาด
ของ COVID-19 ทีห่นี้สินครัวเรือนขยายตัวต่ าสดุในรอบ 3 ป ีแต่การก่อหนี้
เพือ่ซ้ืออสงัหารมิทรัพยก์ลับขยายตวัเพิ่มขึน้อยา่งชดัเจน โดยในไตรมาสสอง 
ปี 2563 เพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 4.6 ในแง่หนึ่งแสดงให้เห็นว่าการเกิดวิกฤต
ดังกล่าวอาจไม่ได้ส่งผลกระทบทางลบต่อครัวเรือนเสมอไป แต่อาจมี
ครวัเรอืนบางกลุม่ทีม่กี าลงัซ้ือหรอืมรีายไดส้งูทีย่งัคงสามารถกอ่หนีใ้นการซ้ือ 
ทีอ่ยูอ่าศัยได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้มลูสถติสินิเชือ่บคุคลประเภทสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศัย 
จ าแนกตามขนาดวงเงินสินเชื่อของบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจ ากัด 
(National Credit Bureau: NCB) พบว่า (1) ยอดสินเชื่อที่อยู่อาศัยคงค้าง
ขยายตัวในเกือบทุกขนาดวงเงินสินเชื่อ ยกเว้นเพียงกลุ่มวงเงินสินเชื่อที่
มีมูลค่าไม่เกิน 1 ล้านบาท และ (2) สินเชื่อที่อยู่อาศัยใหม่ในกลุ่มผู้มี

รายได้สูงหรือผู้มีก าลังซื้อสูงก าลังปรับตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มสินเชื่อวงเงินตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไปที่มีการเร่งขยายตัวสูง สะท้อนให้เห็นว่า กลุ่มคนที่
มีรายได้ค่อนข้างสูงยังคงสามารถก่อหนี้ที่อยู่อาศัยได้ท่ามกลางวิกฤตที่ก าลังเกิดขึ้น และสะท้อนว่าอาจไม่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตทางลบมากนัก 
ซ่ึงส่วนหนึ่งอาจเป็นผลจากการตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์เพราะความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ หรือได้รับปัจจัยสนับสนุนจากมาตรการของภาครัฐ 
สถาบันการเงิน รวมถึงมาตรการสนับสนุนการขายของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ (Promotion) ที่ท าให้ตัดสินใจซ้ือที่อยู่อาศัยได้ง่ายขึ้น อาทิ  
การปรบัลดคา่ธรรมเนียมการโอน จากรอ้ยละ 2.0 เปน็รอ้ยละ 0.01 และลดค่าจดทะเบยีนการจ านองจากรอ้ยละ 1.0 เปน็รอ้ยละ 0.01 ส าหรบัการซ้ือขายที่ดิน
พร้อมอาคารหรือห้องชุดใหม่ที่มีมูลค่าไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อหน่วย การปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย จากร้อยละ 0.75 อยู่ที่ร้อยละ 0.50 ต่อปี* ส่งผล
ให้ธนาคารพาณิชย์หลายแหง่ปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้ และการปรับมาตรการก ากับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (Loan to Value Ratio : LTV)** โดยปรับ
เพดานกู้ได้เต็มมูลค่าและกู้เพิ่มเติมร้อยละ 10 ของราคาบ้านส าหรับบ้านหลังแรกที่มีราคาต่ ากว่า 10 ล้านบาท ส่วนบ้านหลังแรกที่มีราค ามากกว่า  
10 ล้านบาทขึ้นไป ปรับลดจ านวนเงินดาวน์เป็นร้อยละ 10 จากร้อยละ 20 ของราคาบ้าน นอกจากนี้ กรณีกู้ซ้ือบ้านหลังที่ 2 ปรับลดเง่ือนไข การผ่อน
ช าระบ้านหลังแรกเป็น 2 ปี จากเดิมที่ต้องผ่อนช าระหลังแรกมาแล้ว 3 ปี จึงจะสามารถวางเงินดาวน์ได้น้อยลงเหลือร้อยละ 10 ของราคาบ้าน 

ข้อสงวน: บทความ บทวิเคราะห์ หรือบทวิจัยนี้ จัดท าข้ึนโดยส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ ากั ด เพื่อประโยชน์ใน 
การเผยแพร่ต่อสาธารณะ ข้อมูลที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้จัดท าโดยอาศัยข้อมูลเชิงสถิติข้อมูลเศรษฐกิจการเงินจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือไ ด้ อย่างไรก็ตาม ส านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ ากัด ไม่ยืนยันและไม่รับรองถึงความครบถ้วนสมบูรณ์หรือถูกต้องของข้อมูล จึ งไม่รับผิดชอบต่อการน าเอาข้อมูล 
ข้อความ ความเห็น หรือบทสรุปที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ไปใช้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ ากัด มีสิทธิแต่
เพียงผู้เดียวในทรัพย์สินทางปัญญาของรายงานฉบับนี้ และขอสงวนลิขสิทธิ์ในข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้ ห้ามมิให้ผู้ใดใช้ประโยชน์ ท าซ้ า  ดัดแปลง น าออกแสดง ท าให้ปรากฏหรือ
เผยแพร่ต่อสาธารณชนไม่ว่าด้วยประการใดๆ ซึ่งข้อมูลในเอกสารนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนในเชิงพาณิชย์ เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ ากัด เป็นการล่วงหน้า นอกจากนี้ การกล่าว คัด หรืออ้างอิงข้อมูลบางส่วน ตามสมควรในร ายงานฉบับนี้ ไม่ว่าในบทความ  
บทวิเคราะห์ บทวิจัย ในเอกสารหรือการสื่อสารอื่นใด จะต้องกระท าโดยถูกต้องและไม่เป็นการก่อให้เกิดการเข้าใจผิด หรือความเสียหายแก่ส า นักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ ากัด รวมทั้งต้องรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในข้อมูลของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ บริษัทข้อมูล
เครดิตแห่งชาติ จ ากัด และต้องอ้างอิงถึงฉบับที่และวันที่ในเอกสารฉบับนี้ของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ ากัด โดยชัดแจ้ง 

* ข่าว ธปท. ฉบับท่ี 27/2563 เร่ือง ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน ครั้งท่ี 3/2563, ธนาคารแห่งประเทศไทย 
** บทความ “ปลดล็อก 'แอลทีวี 'รอบสองช่วยเข้าถึงสินเช่ืออย่างมีวินัย”, ธนาคารแห่งประเทศไทย  

พบว่า ผลกระทบของ COVID-19 ส่งผลต่อสภาพคล่องของครัวเรือนเป็นจ านวนมาก อีกทั้งปัญหาหนี้ยังมี 
ความแตกต่างในแต่ละพ้ืนที่และประเภทสินเชื่อ ซึ่งในระยะต่อไปหากระยะเวลาของมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐ
สิ้นสุดลง และสถานการณ์ทางเศรษฐกิจไม่ดีขึ้นจะมีหนี้เสียเป็นจ านวนมาก และครัวเรือนอาจมีการก่อหนี้นอกระบบ
มากขึ้น โดยเฉพาะหนี้สินเพ่ือการอุปโภคบริโภค ดังนั้น จึงเป็นความท้าทายของทั้งภาครัฐและสถาบันการเงิน  
ในการออกแบบนโยบายการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนในสภาวะของความไม่แน่นอนที่สูงขึ้น  
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ร้อยละ รวม น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 ลบ.
2.01-3 ลบ. 3.01-5 ลบ.
5.1-10 ลบ. มากกว่า 10 ลบ.

แผนภาพ 6  อัตราการขยายตัวของมูลค่าการขอสินเชื่อใหม่ ประเภทสินเชื่อที่อยู่อาศัย 
จ าแนกตามวงเงินสินเชื่อ (% YoY)

ที่มา: บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ ากัด (National Credit Bureau)
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ไตรมาสสามปี 2563 จ านวนผู้ป่วยด้วยโรคเฝ้าระวังโดยรวมลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา  
ร้อยละ 68.1 เป็นการลดลงในเกือบทุกโรค โดยโรคเฝ้าระวังในช่วงฤดูฝน อาทิ ผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ลดลง  
ร้อยละ 93.4 ผู้ป่วยโรคปอดอักเสบลดลงร้อยละ 44.9 และผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลงร้อยละ 34.4  
สาเหตุเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ท าให้ประชาชนเฝ้าระวังและดูแลตัวเองได้ดี  
รวมทั้งการกักตัวเองอยู่บ้าน และการเว้นระยะห่างทางสังคม  

อย่างไรก็ตาม ในไตรมาสสี่ ปี 2563 ยังต้อง
เฝ้าระวังภัยสุขภาพและโรคที่มีแนวโน้มจะพบผู้ป่วย
เพิ่มมากขึ้นในการเข้าสู่ช่วงฤดูหนาว ซึ่งแบ่งออกเป็น  
2 กลุ่ม คือ โรคติดต่อ ได้แก่ (1) โรคหัด (2) โรคปอด
อักเสบ (3) โรคไข้หวัดใหญ่ และ (4) โรคอุจจาระร่วง
เฉียบพลัน และภัยสุขภาพ ได้แก่ (1) การเสียชีวิตที่
เกี่ยวเนื่องจากภาวะอากาศหนาว (2) การสูดดมก๊าซพิษ
และขาดอากาศหายใจจากเครื่องท าน้ าอุ่นระบบแก๊ส 
และ (3) การเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงอากาศหนาวและหมอกจัด รวมถึงปัญหาสุขภาพจากฝุ่น PM 2.5 รวมทั้ง 
การเฝ้าระวังการเจ็บป่วยด้วยโรค RSV และวัณโรคซึ่งเป็นภัยร้ายใกล้ตัว ดังนี้ 

สุขภาพและการเจ็บป่วย 

 

3. 

สถานการณผ์ูป้ว่ยดว้ยโรคเฝา้ระวังโดยรวมลดลงในทกุโรคจากชว่งเดยีวกนัของปทีีผ่า่นมา แตย่งัคงเฝา้ระวังโรคระบาดตา่งๆ 
ในช่วงการเข้าสู่ฤดูหนาว รวมทั้งการเฝ้าระวังการเจ็บป่วยด้วยวัณโรคซึ่งเป็นภัยร้ายใกล้ตัว 

ตาราง 6 จ านวนผู้ป่วยด้วยโรคเฝ้าระวงั (หน่วย : ราย) 

  
2561 2562 2563 %YOY 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q3/2563 
ปอดอักเสบ 74,881 58,699 90,160 59,861 73,429 51,189 63,635 68,302 76,734 29,032 35,094 -44.9 
ไข้เลือดออก 6,830 24,029 35,564 20,499 16,150 31,978 54,989 28,040 9,218 17,797 36,063 -34.4 
มือ เท้า ปาก 10,079 14,626 32,718 12,585 9,260 12,954 35,839 9,302 5,429 1,107 4,946 -86.2 
ไข้หวัดใหญ่ 40,995 25,698 73,042 43,628 133,975 61,464 108,786 92,138 99,202 4,781 7,196 -93.4 
บิด 1,132 965 741 561 649 736 647 524 660 537 589 -9.0 
หัด 630 632 1,186 3,108 2,068 1,585 1,533 1,428 739 140 191 -87.5 
ฉ่ีหนู 402 637 932 569 463 493 722 492 266 330 516 -28.5 
ไข้สมองอักเสบ 182 231 200 132 258 207 211 218 277 191 251 19.0 
อหิวาตกโรค 0 2 2 1 6 4 1 1 0 2 2 100.0 
ไข้กาฬหลังแอ่น 1 9 3 7 6 6 6 7 5 3 2 -66.7 
พิษสุนัขบ้า 7 3 3 2 0 2 0 1 0 2 1 0.0 
รวม 135,139 125,531 234,551 140,953 236,264 160,618 266,369 200,453 192,530 53,922 84,851 -68.1 
อัตราต่อประชากร

แสนคน 
204.5 190.1 355.1 213.3 353.7 241.1 400.1 295.6 285.6 82.5 128.0   

หมายเหตุ:  ข้อมูลปี 2563 เป็นข้อมูล ณ วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2563 
ที่มา:  รายงานโรคในระบบเฝ้าระวัง 506 ส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
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ร้อยละร้อยละ

ปอดอักเสบ ไข้เลือดออก มือ เท้า ปาก
ไข้หวัดใหญ่ รวม (แกนขวา)

ที่มา:  กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

      แผนภาพ 7 การเจ็บป่วยด้วยโรคเฝ้าระวังลดลง
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   โรค RSV จากการแพร่ระบาดของไวรัส RSV (Respiratory Syncytial Virus) ที่มีผู้ป่วยเพ่ิมขึ้นอย่างมาก
ในชว่งปลายฝนตน้หนาว โดยไวรัส RSV เป็นเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคในระบบทางเดินหายใจได้ทั้งส่วนบนและส่วนล่าง 
ท าให้ร่างกายผลิตเสมหะออกมาจ านวนมาก เป็นเชื้อไวรัสที่มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมภายนอกร่างกาย  
มักตดิตอ่ผา่นทางการไอ จาม รวมถึงการสัมผัสโดยตรงจากสารคัดหลั่ง ไม่ว่าจะเป็นน้ ามูก น้ าลาย เสมหะ ท าให้ทั้งเด็ก
และผูใ้หญ่สามารถติดเชื้อไวรัสชนิดนี้ได้ ทั้งนี้ หากเกิดในผู้ใหญ่หรือเด็กโตที่มีสุขภาพแข็งแรง อาการป่วยจะหายได้เอง 
หากเกิดในเด็กเล็กที่ภูมิคุ้มกันยังต่ า อาจท าให้มีอาการรุนแรง โดยเฉพาะเด็กเล็กที่อายุต่ ากว่า 5 ขวบ ขณะเดียวกัน
ผู้ใหญ่ที่เป็นโรคปอด โรคหัวใจ ถือเป็นกลุ่มเสี่ยงเช่นเดียวกัน ส าหรับ วิธีการป้องกัน ผู้ปกครองสามารถป้องกัน 
การติดเชื้อไวรัส RSV ในบุตรหลานได้โดยการพยายามให้เด็กๆ ล้างมือให้สะอาด เพ่ือป้องกันการติดต่อ
ทางการสัมผัส ใส่หน้ากากอนามัยในสถานที่มีคนหนาแน่น ล้างจมูกด้วยน้ าเกลือเป็นประจ า ให้เด็กดื่มน้ า  
อย่างเพียงพอเพ่ือลดภาวะขาดน้ าและช่วยขับเสมหะออกจากร่างกาย  

 วัณโรค3 ภัยเงียบใกล้ตัว จากรายงาน Global Tuberculosis Report 2019 ขององค์กรอนามัยโลก 
(World Health Organization : WHO) พบประมาณอุบัติการณ์ผู้ป่วยวัณโรคของโลกสูงถึง 10.4 ล้านคน โดยมี
จ านวนผู้ป่วยวัณโรคเสียชีวิต 1.7 ล้านคน ขณะที่ประเทศไทยถูกจัดให้เป็น 1 ใน 20 ประเทศที่มีปัญหาวัณโรคสูง  
ทัง้วณัโรคทีม่กีารตดิเชือ้เอชไอวรีว่มดว้ย และวณัโรคดือ้ยา โดยมจี านวนผูต้ดิเชือ้วณัโรคสงูถงึ 106,000 ราย หรอืคดิเป็น 
ผูต้ดิเชือ้ 153 คนตอ่ประชากรแสนราย โดยมีผูเ้สียชวีติจากวณัโรคปลีะกวา่ 12,000 คน นอกจากนี้ คนไทย 20 ล้านคน 
หรือ 1 ใน 3 ของคนไทย มีเชื้อวัณโรคแฝงที่ไม่แพร่กระจาย การแพร่กระจายของเชื้อวัณโรคปอด เชื้อวัณโรคจะแพร่ 
กระจายจากปอด หลอดลม หรือกล่องเสียงของผู้ป่วยวัณโรค เมื่อผู้ป่วยไอจามพูดดังๆ ตะโกน หัวเราะ หรือร้องเพลง 
เชื้อเหล่านี้จะอยู่ในละอองฝอยของเสมหะท่ีออกมาสู่อากาศ อนุภาคของละอองฝอยขนาดใหญ่มักตกลงพ้ืนและแห้งไป 
เหลือส่วนที่เล็กที่สุดที่มีเชื้อวัณโรคจะลอยอยู่ในอากาศได้หลายชั่วโมง และถูกท าลายโดยแสงแดด เมื่อคนสูดหายใจ

เอาละอองฝอยทีม่เีชือ้วณัโรคเขา้สูร่า่งกาย เชือ้วณัโรคทีม่ขีนาดใหญ่
จะติดอยู่ที่จมูกหรือล าคอ ซึ่งมักไม่ก่อให้เกิดโรค แต่ส่วนที่มี
ขนาดเล็กๆ จะเข้าไปสู่ที่ปอด เชื้อจะถูกท าลายด้วยระบบ
ภูมิคุ้มกันของร่างกาย หากมีเชื้อที่ถูกท าลายไม่หมดจะแบ่งตัว 
ท าให้เกิดการติดเชื้อ ถ้าระบบภูมิคุ้มกันแข็งแรงจะสามารถยับยั้ง
การแบ่งตัวของเชื้อวัณโรค การป้องกันโรค ดูแลสุขภาพ 
ออกก าลังกายให้แข็งแรง รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่  
ตรวจการท างานของปอด ตรวจสขุภาพประจ าปี เพ่ือคัดกรองโรค 
โดยเฉพาะผู้สัมผัสผู้ป่วยใกล้ชิด บุคลากรทางการแพทย์  
เลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดผู้ป่วยวัณโรค หากมีอาการน่าสงสัยว่า 
จะเป็นวัณโรค ควรรีบไปพบแพทย์  

3 วัณโรคเป็นโรคติดต่อเรื้อรังที่เกิดจากเช้ือแบคทีเรีย ชื่อ มัยโคแบคทีเรียมทูเบอร์คุโลซิส (Mycobacterium Tuberculosis) เป็นได้กับอวัยวะทุกส่วนของ
ร่างกายแต่ที่พบและเป็นปัญหามากในปัจจุบันคือ “วัณโรคปอด” (ร้อยละ 80) เพราะเชื้อวัณโรคปอดสามารถแพร่กระจายและติดต่อได้ง่าย โดยระบบ
ทางเดินหายใจ หากไม่ได้รับรักษาอย่างถูกต้อง ร่างกายจะทรุดโทรมลงอย่างรวดเร็วและมีอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ ส่วนวัณโรคนอกปอดเป็นผลมา จาก 
การแพร่กระจายของการติดเช้ือไปยังอวัยวะอื่นๆ อาทิ เยื้อหุ้มปอด ต่อมน้ าเหลือง กระดูกสันหลัง ข้อต่อ ช่องท้อง ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบสืบพันธุ์ 
ระบบประสาท (แนวทางการป้องกันควบคุมวัณโรคและโรคติดต่อที่พบบ่อยในสถานศึกษา 2561, กรมควบคุมโรค)  

แผนภาพ 8 การติดเชื้อและการป่วยเป็นวัณโรค

ที่มา:  กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

http://www.saintlouis.or.th/promotion/show/_17-2-2017-11:11
http://www.saintlouis.or.th/promotion/show/2560_28-11-2016-9:10
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การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่  

 

4. 

การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ลดลง และควรใช้กลไกการจัดการปัญหาระดับชุมชนท้องถิ่นมากขึ้น เนื่องจาก
มีความใกล้ชิดกับประชาชนและผู้บริโภค และทราบบริบทของพื้นที่ซึ่งจะช่วยให้การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และ
บุหรี่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่  
ไตรมาสสาม ปี 2563 การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
และบุหรี่ลดลงร้อยละ 5.5 โดยการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ลดลงร้อยละ 7.5 และการบริโภคบุหรี่ลดลง
ร้อยละ 2.5 

จากการด าเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์  
ให้ความรู้ การจ ากัดการเข้าถึง การควบคุมการตลาด และมาตรการด้านภาษีและราคา ส่งผลให้อัตราการดื่มสุราและ
การสูบบุหรี่มีแนวโน้มที่ลดลงแม้จะเพียงเล็กน้อยก็ตาม ส่วนหนึ่งอาจเนื่องมาจากการออกนโยบายหรือมาตรการต่างๆ 
ส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นในระดับประเทศยังขาดการให้ความส าคัญกับการพัฒนากลไกการจัดการปัญหาระดับชุมชน
ท้องถิ่น ซึ่งอาจสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้โดยตรง เนื่องจากมีความใกล้ชิดกับประชาชนและผู้บริโภค  
เข้าใจบริบททางด้านสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของพ้ืนที่ โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ 
เอกชน ประชาสังคม อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) และชุมชนท้องถิ่น ร่วมกันเรียนรู้เพ่ือแก้ไขปัญหา
ของพ้ืนที่อย่างจริงจังจนเกิดเป็นข้อตกลงร่วมของคนในชุมชน ซึ่งจะช่วยให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ทั้งนี้ ที่ผ่านมามีหลายโครงการที่ประสบความส าเร็จจากการด าเนินงานของพ้ืนที่ และมีการขยายผลไปใน
พ้ืนที่อ่ืนๆ ทั่วประเทศ อาทิ การจัดงานปลอดเหล้าในชุมชน ที่พยายามปรับเปลี่ยนค่านิยมของสังคมที่ต้องมีการเลี้ยง
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงาน กิจกรรม หรือพิธีกรรมต่างๆ ในวิถีชีวิตของชุมชนไทย เช่น งานศพ งานแต่งงาน งานบวช 
ให้เป็นงานที่ปราศจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และท าให้เห็นผลประโยชน์ด้านต่างๆ ในการจัดงานปลอดเหล้า ตลอดจน
สร้างความตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบที่จะเกิดข้ึนต่อชุมชน นอกจากนี้ ยังมีโครงการชุมชนคนสู้เหล้า ซึ่งมีชุมชน
เข้าร่วมกว่า 430 แห่งทั่วประเทศ โครงการนายอ าเภอนักรณรงค์ ซึ่งเป็นการรณรงค์ให้ผู้น าท้องถิ่นหรือผู้น าชุมชนเป็น
ต้นแบบในการเลิกเหล้าหรือเป็นตัวอย่างในการไม่สูบบุหรี่ดื่มสุรา ปัจจุบันมีอ าเภอทั่วประเทศเข้าร่วมกว่า 157 อ าเภอ 
ใน 69 จังหวัด และโครงการมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ ซึ่งปัจจุบันสามารถขยายผลโครงการไปยังสถาบันอุดมศึกษา
ทั้งสิ้น 164 แห่งทั่วประเทศ โดยโครงการส่วนใหญ่ได้รับการสนับสนุนจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้อง 

แผนภาพ 9  การเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายการบริโภคของครัวเรือน
หมวดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ มูลค่าที่แท้จริง (%YoY)

ที่มา:  ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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ร้อยละ เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ บุหรี่
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ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นได้มีการขับเคลื่อนงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพอย่างจริงจังและมีต้นแบบ
ของเมืองสุขภาวะที่ท างานแบบบูรณาการร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ในพ้ืนที่ มีกลไกการด าเนินงานควบคุมยาสูบและ
เครือ่งดืม่แอลกอฮอลร์ะดบัจงัหวดั มบีรกิารชว่ยเลกิบหุรีแ่ละแอลกอฮอล ์สนบัสนนุสถานศกึษาปลอดบหุรีแ่ละแอลกอฮอล์ 
รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาและสร้างพ้ืนที่ต้นแบบปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล์ โดยในกรณีตัวอย่างจังหวัดราชบุรี  
มีพ้ืนทีต่้นแบบที่ประสบความส าเร็จในการลดการสูบบุหรี่และการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้แก่ 

1. ต าบลดอนทราย อ าเภอโพธาราม เป็นตัวอย่างของต าบลสุขภาวะที่ประสบความส าเร็จในด้านลด
จ านวนผู้สูบบุหรี่ได้อย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่ปี 2559 โดยการชวนคนในชุมชนเลิกบุหรี่ตามโครงการ 3 ล้าน 3 ปี  
เลกิบหุรีท่ัว่ไทยเทดิไทอ้งคร์าชนั ซึง่มปีระชาชนเขา้รว่มถงึ 2,738 คน ในจ านวนนีส้ามารถเลกิสบูบหุรีถ่าวรกวา่ 200 คน 
โดยปัจจัยความส าเร็จคือ ความเข้มแข็งของบุคลากรด้านสาธารณสุข และ อสม. ที่ให้ความส าคัญในการจัดการ
ปญัหาอยา่งตอ่เนือ่ง ประกอบกบัการเปดิคลนิกิเลกิบหุรีใ่นชมุชนของ รพ.สต. ดอนทราย ทีม่กีารใชศ้าสตรแ์พทยแ์ผนจีน
ในการนวดกดจุดฝ่าเท้าในการช่วยคนที่อยากเลิกสูบบุหรี่ ซึ่งถือเป็นจุดเด่นและเป็นต้นแบบในระดับภูมิภาค  
ที่ประสบความส าเร็จแบบวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม ผู้ที่เข้ารับบริการนวดกดจุดไปแล้วจะรู้สึกว่ารสชาติของบุหรี่
เปลี่ยนไปท าให้สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ ซึ่งนอกจากการให้บริการภายในโรงพยาบาลแล้วยังมีการด าเนินงาน  
ในรูปแบบผสมผสานทั้งเชิงรุกและเชิงรับ โดยใช้กลไก อสม. ในพ้ืนที่ออกไปตามหมู่บ้าน ชุมชน วัด โรงเรียน และ
หน่วยงานราชการภายในต าบล เพ่ือค้นหากลุ่มเป้าหมายที่สูบบุหรี่ เพ่ือน ามาอบรมให้ความรู้ถึงพิษภัยของบุหรี่ 
รวมทั้งอันตรายของผู้ที่ได้รับควันบุหรี่มือสอง จากนั้นก็ชักชวนให้เข้าสู่กระบวนการเลิกบุหรี่ด้วยการนวดกดจุด  
เลกิบหุรี่ทีเ่ทา้เปน็เวลา 10 วนั รวมทั้งให้สมนุไพรตวัชว่ยตา่งๆ เมื่อครบตามก าหนดก็จะท าการวดัค่าปอดเพ่ือยนืยันว่า
สามารถเลิกได้จริง ทั้งนี้ อสม. จะมีการประชุมทุกต้นเดือน เพ่ือติดตามความคืบหน้าและสะท้อนปัญหาที่พบ  
เพ่ือน ามาหารือแนวทางแก้ไข  

2. ต าบลทุง่หลวง อ าเภอปากทอ่ เปน็ตวัอยา่งต าบลทีป่ระสบความส าเรจ็ในการจดัการปญัหาเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ 
มีการรณรงค์ลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2549 และในปี 2563 เป็นพ้ืนที่ต้นแบบ
ปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล์ โดยปัจจัยความส าเร็จคือ มีแกนน า อสม. เป็นผู้ถ่ายทอดกระบวนการเรียนรู้และพิษภัย
ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงเรื่องกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นตัวขับเคลื่อนในการท างาน และมี
การสร้างกระบวนการเรียนการสอนในโรงเรียน ท าให้มีแกนน าที่เป็นนักเรียนที่สามารถถ่ายทอดเรื่องราว  
พิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปยังกลุ่มเพ่ือนๆ ได้ รวมทั้งสามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติและความเชื่อของกลุ่ม
เยาวชนนอกระบบการศึกษาที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ในพ้ืนที่ ซึ่งมีประเพณีและความเชื่อที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามา
เกี่ยวข้องได้ โดยอาศัยชุมชนเข้าช่วย นอกจากนี้ ยังมีการให้ความรู้ในกลุ่มเด็กเล็กโดยการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม  
ร้องเพลง ทั้งนี้ ปัจจัยความส าเร็จที่ส าคัญเกิดจากทุกภาคส่วนมีการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาของพ้ืนที่อย่างจริงจัง 
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ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 

5. 

คดีอาญาโดยรวมลดลง แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังกลุ่มเด็กและเยาวชนเข้าสู่วงจรการพนันได้ง่ายจากการโฆษณาผ่าน
ช่องทางต่างๆ ขณะที่สถานการณ์การค้ามนุษย์ของประเทศไทยยังคงอยู่ในระดับ “Tier 2” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3  

ไตรมาสสามปี 2563 การรับแจ้งคดีอาญารวม 
มีจ านวน 85,040 คดี ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของ 
ปี 2562 ร้อยละ 25.3 เป็นการรับแจ้งคดียาเสพติด 
70,791 คดี ลดลงร้อยละ 27.4 (สัดส่วนร้อยละ 83.2 
ของคดีอาญารวม) คดีชีวิตร่างกายและเพศรับแจ้ง 
3,586 คดี ลดลงร้อยละ 10.1 คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์
รับแจ้ง 10,663 คดี ลดลงร้อยละ 13.6  

ทั้งนี้  ในไตรมาสสามพบเหตุการณ์ก่อคดี
อาชญากรรมฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกายและ
เพศ ลดลงเล็กน้อยร้อยละ 0.1 จากไตรมาสก่อน 
ขณะที่คดีฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
3.2 โดยเป็นคดีลักทรัพย์เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.7  

ส าหรับประเด็นทางสังคมที่ต้องเฝ้าระวัง ดังนี้ 

1. ปัญหาการพนันออนไลน์ที่มีความรุนแรง
กว่าพนันชนิด อ่ืนถึงสามเท่า ปัจจุบันมีหลายเว็บ 
การพนันออนไลน์ เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่ ว โมง 
สามารถเล่นการพนันต่างๆ ได้โดยเข้าใช้งานผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต เล่นผ่านสมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์  
มีอัตราจ่ายสูงท าให้คนหันมาเล่นพนันออนไลน์เสี่ยงโชค
หวังเพ่ิมรายได ้

สถาบันยุ วทัศน์แห่ งประเทศไทยและ
เครือข่ายได้มีการส ารวจจ านวนเว็บไซต์พนันออนไลน์ 
พบว่าในช่วงก่อนเกิดการแพร่ระบาดของ COVID-19 พบ
เว็บไซต์พนันออนไลน์ 240 เว็บไซต์ แต่เมื่อช่วงระยะ 
การแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสั มเีวบ็ไซตพ์นนัออนไลนเ์พ่ิมเป็น 

ตาราง 7 สถติคิดอีาญาประเภทประทษุรา้ยตอ่ทรพัย ์ชวีติรา่งกายและเพศ 
 และคดียาเสพตดิ 

ประเภทคด ี

ไตรมาส 
การ

เปลีย่นแปลง % 

Q3/62 Q2/63 Q3/63 YoY QoQ 

ชวีติรา่งกายและเพศ (คด)ี 3,989 3,588 3,586 -10.1 -0.1 

ประทษุรา้ยตอ่ทรพัย์ (คด)ี 12,341 10,335 10,663 -13.6 3.2 

ยาเสพติด (ราย) 97,520 81,430 70,791 -27.4 -13.1 

อาญารวม (คดี) 113,850 95,353 85,040 -25.3 -10.8 

ที่มา: ระบบสารสนเทศสถานตี ารวจ ส านกังานต ารวจแห่งชาติ (ข้อมลู ณ วนัที ่20 ตุลาคม 2563) 

แผนภาพ 10 จ านวนคดีอาญาประเภทประทุษร้ายต่อทรัพย์ ชีวิตร่างกายและ
เพศ และคดียาเสพติด รายไตรมาส ปี 2559–2563

ที่มา:  ระบบสารสนเทศสถานีต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
(ข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2563)
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แผนภาพ 11 จ านวนคดี และผู้ต้องหา จ าแนกตามรายตัวยาเสพติด 
5 อันดับแรกของไตรมาสสาม ปี 2563 

ที่มา: ประมวลผลจากระบบ Data warehouse (NCR) ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2563, 
ส านักงาน ป.ป.ส.  
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440 เว็บไซต์ และช่วงคลายมาตรการเมื่อ 1 กรกฎาคม 2563 มีเว็บไซต์การพนันเพ่ิมขึ้นเป็น 558 เว็บไซต์ สะท้อนให้
เห็นว่าคนเข้าถึงการพนันได้มากขึ้น และคนมีความต้องการจะเล่นพนันสูงขึ้นโดยมองว่าเล่นพนันเสี่ยงโชคจะช่วยเพ่ิม
รายได้ กลุ่มวัยรุ่นเป็นกลุ่มที่เข้าสู่วงจรการพนันสูงที่สุดจากการพบเห็นโฆษณาที่มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เชิญชวน  
ซึ่งช่วงอายุที่พบเห็นโฆษณามากท่ีสุดคือ 15-19 ปีจากช่องทาง Facebook ร้อยละ 76.5 Website ร้อยละ 70.6 Line 
ร้อยละ 32.5 Instagram ร้อยละ 25.6 Twitter ร้อยละ 15.3 และ E-mail ร้อยละ 7.9 ดังนั้น ทุกภาคส่วนต้องร่วม
สร้างภูมิคุ้มกันแก่ประชาชนทั้งความรู้ด้านการจัดการการเงิน รู้เท่าทันการพนัน สถาบันการศึกษาควรหยิบยกมาเป็น
บทเรยีน กระทรวงดจิทิลัเพ่ือเศรษฐกจิและสงัคมควรสอดส่องและปิดเว็บไซต์การพนันออนไลน์ทั้งหมด ฝ่ายปราบปราม
ควรเข้มงวดกับการบังคับใช้กฎหมาย พ.ร.บ. การพนัน ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศได้มี
การสบืสวนขยายผลจบักมุแหลง่พนนัออนไลน ์รวมทัง้นายทนุผูอ้ยูเ่บือ้งหลงั สามารถจบักมุไดก้วา่ 20 รายใหญท่ัว่ประเทศ 
วงเงินหมุนเวียนกว่า 1,000 ล้านบาท หรือเพียงร้อยละ 10 ของเงินหมุนเวียนในระบบจากเว็บไซต์การพนัน ทั้งนี้  
การพนันมีหลายรูปแบบและยังไม่มีหน่วยงานใดสามารถเก็บข้อมูลได้ จึงต้องขอความร่วมมือจากประชาชนร่วมปราบ
การพนันออนไลน์ หากพบเห็นสื่อโฆษณาหรือโพสต์ชักชวนให้เล่นการพนันออนไลน์ แคปหน้าจอ แจ้ง link หรือ 
URLs เว็บนั้นๆ ส่งไปยังเพจ “อาสา จับตา ออนไลน์” ทาง inbox คลิก m.me/DESMonitor รับเรื่องตลอด 24 ชม. 

การส ารวจพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนกับสื่อออนไลน์และภัยจากพนันออนไลน์ในช่วง “อยู่บ้าน หยดุเชื้อ เพื่อชาติ”  
สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทยและภาคีเครือข่าย ส ารวจเยาวชนอายุต่ ากว่า 15-25 ปีจากทั่วประเทศ จ านวน 1,089 คน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม-

31 พฤษภาคม 2563 เป็นชายร้อยละ 24.8 หญิงร้อยละ 70.6 กลุ่มเพศทางเลือกร้อยละ 2.7 และไม่ระบุเพศร้อยละ 1.9 ส่วนใหญ่เป็นเด็กมัธยมศึกษาตอน
ปลายและปริญญาตรี พักอาศัยอยู่กับพ่อแม่ ญาติผู้ใหญ่และอยู่คนเดียว พบว่า เด็กสนใจเข้าไปเล่นการพนันร้อยละ 13.2 โดย 5 อันดับประเภทการพนันที่
เด็กและเยาวชนเล่นมากที่สุด ได้แก่ ยิงปลาร้อยละ 31.7 แทงหวยร้อยละ 19.8 เกมสล๊อตร้อยละ 17.8 บาคาร่าร้อยละ 15.8 และทายผลกีฬาร้อยละ 14.8 
โดยเกมยิงปลาเป็นเกมที่เด็กและเยาวชนเล่นมากที่สุด เนื่องจากมีลักษณะที่ไม่เหมือนกับการพนันแต่เป็นการเล่นที่มีโอกาสได้เงิน ทั้งนี้ เครื่องมือสื่อสารใน
การเล่น ได้แก่ สมาร์ทโฟนร้อยละ 96.7 โน๊ตบุ๊คร้อยละ 21.8 คอมพิวเตอร์ร้อยละ 9.1 และแท็ปเล็ตร้อยละ 5.5 ส าหรับปริมาณเครื่องมือสื่ อสารเฉลี่ยต่อ
ชั่วโมง ก่อน COVID-19 พบว่า มีเด็กและเยาวชนร้อยละ 32.1 เล่น 6 ชั่วโมงขึ้นไป แต่หลัง COVID-19 มีเด็กและเยาวชนร้อยละ 48.2 เล่น 6 ชั่วโมงขึ้นไป 

ที่มา:  สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทยและภาคีเครือข่าย, 2563  

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

การจัดอันดับการค้ามนุษย์ของไทย
1

2

2WL

3

แผนภาพ 12 การจัดอันดับการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ตามรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ ประจ าปี 2020

การจัดล าดับ 4 อันดับ ได้แก่
Tier 1 ด าเนินการป้องกันการบังคับใช้กฎหมายต่อต้านการค้ามนุษย์และคุ้มครองเหยื่อการค้ามนุษย์ ตามมาตรฐานข้ันต่ าตาม

กฎหมายคุ้มครองเหยื่อการค้ามนุษย์ (TVPA Minimum Standards) โดยสมบูรณ์
Tier 2 ประเทศนั้นด าเนินการไม่ได้ตามมาตรฐานข้ันต่ าโดยสมบูรณ์ตามกฎหมายคุ้มครองเหยื่อการค้ามนุษย์ แต่มีความพยายาม

อย่างยิ่งที่จะปรับปรุงแก้ไขให้ได้ตามมาตรฐานข้ันต่ าดังกล่าว
Tier 2 Watch List  รัฐบาลของประเทศนั้นด าเนินการไม่ได้ตามมาตรฐานข้ันต่ าโดยสมบูรณ์ตามกฎหมายคุ้มครองเหยื่อการค้ามนุษย์

และมีเหยื่อการค้ามนุษย์เพิ่มข้ึน หรือไม่มีหลักฐานชัดเจนว่ารัฐบาลเพิ่มความพยายามด าเนินการต่อต้านการค้ามนุษย์
Tier 3 รัฐบาลของประเทศนั้นด าเนินการไม่ได้ตามมาตรฐานข้ันต่ าโดยสมบูรณ์ตามกฎหมายคุ้มครองเหยื่อการค้า มนุษย์ และไม่มี

ความพยายามอย่างมีนัยส าคัญที่จะด าเนินการตามมาตรฐานข้ันต่ าดังกล่าว

ที่มา:   รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ (Trafficking In Persons Report 2020) กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2563
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2. สถานการณ์การค้ามนุษย์ของประเทศไทยประจ าปี 2563 จากรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ (TIP 
Report) ปี 2020 ของประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดอันดับสถานการณ์การค้ามนุษย์ของแต่ละประเทศทั่วโลก  
187 ประเทศ โดยประเทศไทยยังคงอยู่ในกลุ่ม “Tier 2” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ซึ่งประเทศสหรัฐอเมริกาให้เหตุผลว่า
ประเทศไทยยังคงเพ่ิมความพยายามอย่างส าคัญในการป้องกันแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์โดยรวมต่อเนื่อง พร้อมทั้งให้
ข้อเสนอแนะที่ส าคัญต่อการด าเนินงานของประเทศไทย ดังนี้  

 

ตลอดทั้งปี 2563 รัฐบาลไทยและทุกภาคส่วนร่วมกันด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  
ตามมาตรการ 3P ให้เกิดผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม มีผลการด าเนินงานที่ส าคัญ อาทิ  

ด้านการด าเนินคดี (Prosecution) ด้านการคุ้มครอง (Protection) ด้านการป้องกัน (Prevention) 

 การพัฒนาศักยภาพของผู้บังคับใช้กฎหมาย
เพื่อด าเนินการเชิงรุกในการด าเนินคดีและ
ตัดสินลงโทษผู้ค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และ
การคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 

 การสอบสวนและด าเนินคดีในเชิงรุกกับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ เกี่ยวข้องกับการค้า
มนุษย์ ตัดสินและลงโทษผู้กระท าผิดด้วย
บทลงโทษที่เหมาะสม 

 การขยายระยะเวลาส าหรับเจ้ าหน้าที่
ผู้ด าเนินการคัดแยกบุคคลที่อาจจะเป็น
ผู้ เ สี ย หายจ ากกา ร ค้ ามนุษย์  เพื่ อ ให้
ผู้เสียหายได้รับบริการจากภาครัฐและให้
ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ 

 การไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้เสียหายและ 
การเข้ารับบริการเป็นไปตามความสมัครใจ
ของผู้ เสียหายที่ จะให้ความร่วมมือใน 
การสอบสวน 

 การสนับสนุนให้ผู้พิพากษาค้ามนุษย์ใช้
แนวทางที่ยึดผู้เสียหายเป็นศูนย์กลางและ
ค านงึถงึแผลทางจติใจอยา่งตอ่เนือ่ง 

 การเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่ เอื้อต่อ 
การรายงานอาชญากรรมการค้ามนุษย์ 

 การสร้างความเชื่อมั่นว่าสถานคุ้มครองของ
รั ฐ และอ ง ค์ก รพัฒนา เอกชนจะดู แ ล
ผู้เสียหาย ให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย 
เยียวยาสภาพจิตใจ เพิ่มจ านวนล่ามและ
นักจิตวิทยาที่ปฏิบัติงานประจ าในสถาน
คุ้มครอง 

 การเพิ่มความสามารถของผู้เสียหายที่จะ
เดินทางเข้าออกสถานคุ้มครองและเข้าถึง
เครื่องมือสื่อสารได้โดยอิสระ และทบทวน
ระยะเวลาที่อยู่ในสถานคุ้มครองไม่นานเกิน
ความจ าเป็น 

 การสร้างความเชื่อมั่นว่าผู้เสียหายจะได้รับ
สิทธิและเข้าถึงบริการ 

 การเพิ่มการประสานความร่วมมือระหว่าง
ภาคประชาสังคมท้องถิ่นในศูนย์ช่วยเหลือ
แรงงานต่างด้าว ศูนย์แรกรับ และสถาน
คุ้มครองของรัฐ รวมถึงการจัดการบริหาร
ให้กับผู้เสียหาย 

 การให้การสนับสนุนทางการเ งินและ
วิชาการแก่สถานคุ้มครองเอกชนให้สามารถ
ช่วยเหลือผู้เสียหายได้มากขึ้น 

 การพัฒนาการฝึกอบรมให้แก่แรงงาน 
ต ารวจภูธรและต ารวจท้องที่ เจ้าหน้าที่
ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่สวัสดิการ
สังคม 

 การเพิ่มความพยายามให้นายจ้างจัดหา
ส าเนาเอกสารสัญญาจ้างแก่ลูกจ้างในภาษา
ที่ลูกจ้างเข้าใจ 

 การเพิ่มความร่วมมือของภาครัฐเพื่อสร้าง
ความมั่นใจว่าการละเมิดแรงงานและ 
การร้องเรียนของแรงงานต่างด้าว รวมถึง
ข้อบ่งชี้ของแรงงานบังคับจะได้รับการ
สอบสวนในคดีค้ามนุษย์ 

 การบังคับให้มีการจ่ายค่าจ้างแรงงาน
ตามปกติ มีข้อก าหนดให้นายจ้างต้องจ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดหางานให้กับแรงงาน
ต่างด้าว และให้สิทธิแก่ลูกจ้ างในการ
ครอบครองเอกสารประจ าตัวและเอกสาร
ทางการเงินของตนเอง 
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นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้จัดท าแผนการด าเนินการตามข้อเสนอแนะใน TIP Report 2020 ขับเคลื่อน
โครงการ Quick Win เพ่ือยกระดับสู่ Tier 1 ในปี 2564 อาทิ ด้านการด าเนินคดี โครงการสร้างเครือข่ายภาค
ประชาชนเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน การประชุมร่วมกับหน่วยงานด้านป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การประชุมโต๊ะกลมระหว่างผู้พิพากษา อัยการ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม ด้านการคุ้มครอง โครงการน าร่องการคุ้มครองผู้เสียหายตามแนวทาง 
Reflection Period ด้านการป้องกัน โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 
โครงการบูรณาการฝึกอบรมเพ่ิมศักยภาพเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานในการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และ
บงัคบัใชแ้รงงาน และการลว่งละเมดิทางเพศตอ่เดก็ทางอินเทอรเ์นต็ การเพ่ิมประสทิธภิาพระบบการคุม้ครองสวสัดภิาพ
โดยยึดผู้เสียหายเป็นศูนย์กลาง รวมทั้งการพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม  

แม้ประเทศไทยจะประสบความส าเร็จในการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ สามารถผลักดันการแก้ไขปัญหา
การค้ามนุษย์ผ่านกลไกที่หลากหลาย แต่เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ รัฐบาลควรส่งเสริมให้
การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์เป็น “วาระหลัก” ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามวาระของรัฐบาล ผ่านการจัดตั้งกลไกเพ่ือ 
การแก้ไขปัญหาที่มีลักษณะถาวรและสอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต่ าตามกฎหมายคุ้มครองเหยื่อการค้ามนุษย์ 
(Trafficking Victims Protection Act : TVPA) ขณะเดียวกันยังเป็นการป้องกันการตอบโต้จากประเทศสหรัฐอเมริกา 
โดยการคว่ าบาตรทางการค้า ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการส่งออกโดยเฉพาะสินค้าประเภทประมง และสิ่งทอ ซึ่งมีมูลค่า
การส่งออกประมาณ 4.5 หมื่นล้านบาทในปี 2562  

 

ด้านการด าเนินคดี (Prosecution) ด้านการคุ้มครอง (Protection) ด้านการป้องกัน (Prevention) 

 การออก พ.ร.ก. แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. 
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 
2551 พ.ศ. 2562 เพื่อก าหนดลักษณะ
ความผิดและอัตราโทษฐานบังคับใช้แรงงาน
หรือบริการ 

 การประชุมทวิภาคีเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล/
รวบรวมพยานหลักฐานในคดีค้ามนุษย์ 

 การยอมรับค าให้การล่วงหน้าและค าให้การ
ทางวีดิทัศน์ เพื่อใช้ เป็นหลักฐานในการ
พิจารณาคดีของศาล 

 การท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานบังคับ
ใช้กฎหมายของรัฐ NGOs และองค์กรภาค
ประชาสังคม 

 การพัฒนาแบบคัดแยกส าหรับผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์และผู้เสียหายจากการบังคับใช้
แรงงานหรือบริการ 

 การเปิดศูนย์คุ้มครองเด็กเพิ่มรวม 7 แห่ง 
เพือ่การจดับรกิารทีเ่ปน็มติรส าหรบัเยยีวยาเดก็ 

 ผู้เสียหายจากเงินกองทุนฯ จ านวน 11.88 
ล้านบาท และผู้ เสียหายได้รับค่าสินไหม
ทดแทน ตามการพิพากษาของศาล จ านวน 
3.33 ล้านบาท 

 การพัฒนา Mobile Application “Protect
-U” ส าหรับผู้เสียหายและพยาน เพื่อขอรับ
การช่วยเหลือคุ้มครอง 

 รัฐบาลจัดสรรงบประมาณเพื่อการป้องกัน
และปราบปรามฯ 3,800 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 4.4 จากปี 2562 

 การจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ให้กับ
นั ก เ รี ย น / ค รู / ผู้ น า ชุ ม ช น  จั ด ท า สื่ อ
ประชาสัมพันธ์ ข้อบ่งชี้ช่องทางแจ้งเบาะแส 
เผยแพร่ทางส่ือออนไลน์บนเครื่องบิน 

 การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นระหว่าง
ภาครัฐ NGOs และองค์การระหว่างประเทศ 
เพื่ อสร้ า งความร่ วมมือ ในการป้ องกั น
ปราบปรามการค้ามนุษย์ 

 การเปิดศูนย์แรกรับเข้าท างานและสิ้นสุด
การจ้าง 5 แห่ง ให้กับแรงงานต่างด้าวที่เข้า
มาท างานระบบ MOU มีความรู้ เกี่ยวกับ
การค้ามนุษย์ สิทธิ วัฒนธรรม 

 การจัดท าสัญญาจ้างงาน และกลไกการร้อง
ทุ ก ข์ ร้ อ ง เ รี ย น  แ ล ะ ร่ ว ม กั บ รั ฐ บ า ล
ต่างประเทศป้องกันไม่ให้ผู้มีประวัติการล่วง
ละเมิดทางเพศกับเด็กเข้ามาในประเทศ 
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ความปลอดภัยในการสัญจรทางถนน 

 

6. 

การเกดิอุบตัเิหตทุางบกและจ านวนผู้เสียชีวิตลดลง สาเหตุจากพฤติกรรมตัวบุคคลผู้ขับขี่ ซ่ึงสามารถหยุดอุบัติเหตุลงได้
ด้วยการให้ความส าคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด 

ไตรมาสสาม ปี 2563 มีการรับแจ้งการเกิด
อุบตัเิหตจุราจรทางบก 22,395 ราย ลดลงรอ้ยละ 2.7 
จากไตรมาสเดียวกันปีก่อน มีผู้เสียชีวิต 1,669 ราย 
ลดลงร้อยละ 12.4 ผู้บาดเจ็บรวม 13,346 รายลดลง
รอ้ยละ 4.4 สาเหตกุารเกดิอุบตัเิหตจุากบคุคลสงูสดุคอื 
ขับรถตัดหน้ากระชั้นชิดร้อยละ 36 รองลงมาได้แก ่ 
ขบัรถเรว็เกนิกวา่ทีก่ฎหมายก าหนดรอ้ยละ 35.6 

ภายหลังการยกเลิกมาตรการ Lockdown 
สภาพการจราจรกลับสู่สภาวะปกติ การเกิดอุบัติเหตุ
มีมากขึ้นเมื่อเทียบกับช่วง Lockdown ซึ่งผู้ใช้รถ 
ใช้ถนนควรขับรถด้วยความไม่ประมาทและปฏิบัติ
ตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เพ่ือเลี่ยงการเกิด
อุบัติเหตุ ซึ่งจะท าให้เสียเวลา เสียทรัพย์ และอาจจะ
ถึงกับเสียชีวิต 

สถิติการเกิดอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์
ยังสูงเป็นล าดับแรก และแม้จะลดจากช่วงเดียวกัน 
ในปี 2562 ทั้งนี้ สาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุ
รถจักรยานยนต์มาจากการขับรถเร็วเกินอัตรา 

ที่กฎหมายก าหนด โดยเฉพาะรถที่มีก าลังขับสูง เช่น บิ๊กไบค์ ซึ่งที่ผ่านมา พบมีผู้ขับขี่รถบิ๊กไบค์อายุน้อยสุด 13 ปี
ประสบอุบตัเิหตบุาดเจบ็สาหสั ขณะทีผู่ข้บัขีเ่สยีชวีติอายนุอ้ยสดุ 16 ป ีปจัจบุนัมรีถจกัรยานยนตบ์ิก๊ไบคจ์ดทะเบยีนทัง้สิ้น 
216,547 คัน หรือประมาณร้อยละ 1 จากจ านวนรถจักรยานยนต์ทั้งหมด 21,284,775 คัน แม้รถจักรยานยนต์
บิ๊กไบค์จะมีปริมาณการใช้น้อยกว่ารถจักรยานยนต์ทั่วไป แต่กระแสความนิยมรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ก าลังเพ่ิมขึ้น 
ด้วยเป็นพาหนะที่มีเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ มีสมรรถนะความเร็วและความแรงสูง มีระบบความปลอดภัยมากกว่า
รถจกัรยานยนตท์ัว่ไป เชน่ ระบบเบรก ABS แตเ่ปน็รถทีม่นี้ าหนกัคอ่นขา้งมาก ตอ้งใชพ้ื้นทีใ่นการทรงตวั เมือ่เกดิอุบตัเิหตุ
จึงมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตและการบาดเจ็บรุนแรงไม่น้อยกว่ารถประเภทอ่ืน ผู้ขับขี่จึงต้องมีทักษะความช านาญสูง
ทั้งการทรงตัว การใช้เบรคที่ถูกต้อง ยิ่งเมื่อขับขี่ทางไกลในเส้นทางต่างจังหวัด ผู้ขับขี่ยิ่งต้องมีทักษะความช านาญใน

แผนภาพ 13 สถิติการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบก จ านวนผู้เสียชีวิต 
รายไตรมาส ปี 2560-2563

ที่มา:   ระบบสารสนเทศสถานีต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
(ข้อมูล ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2563)
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แผนภาพ 14 สถิติจ านวนคดีอุบัติเหตุจราจรทางบก จ าแนกตามประเภท 
ช่วง 9 เดือนแรก ปี 2562-2563

ที่มา:   ระบบสารสนเทศสถานีต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
(ข้อมูล ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2563)
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การขับขี่อย่างปลอดภัย แต่จากสภาพแวดล้อมทางกายภาพในถนนสองข้างทางมีสิ่งกีดขวาง ถนนไม่เรียบมีหลุม  
เป็นบ่อ ถนนที่มีขอบทาง ถนนในเมืองที่มีอุโมงค์ สะพาน ทางโค้ง จุดตัดเสมอระดับทางรถไฟและรถยนต์ที่ล้วนเป็น
ความเสี่ยงอันตรายท าให้เกิดอุบัติเหตุที่รุนแรงจนถึงแก่ชีวิตได้  

ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เห็นความส าคัญกับการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุของรถจักรยานยนต์ประเภท
บิ๊กไบค์ โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 เห็นชอบร่างกฎกระทรวงการขอและการออกใบอนุญาต
ขับรถและการต่ออายุใบอนุญาตขับรถ พ.ศ. .... ซึ่งได้เพ่ิมเติมข้อก าหนดให้ผู้ขับรถจักรยานยนต์ที่มีก าลังสูง ( Big 
Bike) หรือรถจักรยานยนต์ที่มีเครื่องยนต์มากกว่า 400 cc ขึ้นไป ต้องผ่านการอบรมและทดสอบการขับรถเพ่ิมเติม 
ซึ่งคาดว่าจะประกาศในราชกิจจานุเบกษาในเร็วนี้ และจะมีผลใช้บังคับหลังวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 120 วัน 
หรือประมาณต้นปี 2564 

กฎใหม่ ขับ "บิ๊กไบค์ (Big Bike)" ต้องสอบใบขบัขีเ่ฉพาะ ป้องกันอุบัติเหตบุนท้องถนน  

คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวง การขอและการออกใบอนุญาตขับรถและการต่อใบอนุญาตขับรถ พ.ศ. .... เกี่ยวกับการแก้ไข
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการขอและการออกใบอนุญาตขับรถ การขอต่ออายุและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตขับรถ เพื่อให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งนี้ จะมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนด 120 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยมีสาระส าคัญ เช่น ก าหนดให้ใ บรับรอง
แพทย์ที่จะน ามาใช้ประกอบการขอรับหรือขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล ต้องแสดงให้เห็นว่าผู้นั้นไม่มีโรคประจ าตัวหรือสภาวะของโรคที่  
ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเห็นว่าอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ ผู้ที่ประสงค์จะขับรถจักรยานยนต์ที่มีก าลังสูง (Big Bike) หรือรถจักรยานยนต์ที่มีขนาด
เครื่องยนต์ 400 cc ขึ้นไป ต้องผ่านการอบรมและทดสอบการขับขี่ตามที่กฎหมายก าหนดเพิ่มเติม นอกจากนี้ ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ จะต้องใช้
ใบรับรองแพทย์ประกอบการขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถทุกชนิด คาดว่าเมื่อมีผลบังคับใช้แล้ว ท าให้ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน สร้างมาตรฐานส าหรับ  
ความปลอดภยัใหผู้ข้บัขี่ รวมถึงลดความเส่ียงไม่ให้เกิดการบาดเจ็บหรือสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน  

ที่มา:  ไทยคู่ฟ้า 6 กันยายน 2563  
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การคุ้มครองผู้บริโภค 

 

7. 

การร้องเรียนผ่านส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) และส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทศัน ์และกจิการโทรคมนาคมแหง่ชาต ิ(กสทช.) ในไตรมาสสาม ปี 2563 เพิ่มข้ึน ดังนั้น ควรให้ความส าคัญกับ
การซือ้ขายออนไลนใ์นประเทศทีเ่พิม่มากขึน้ รวมถงึการเฝา้ระวังการน าเขา้สนิคา้จากตา่งประเทศผา่น E-Marketplace ตา่งๆ 

และควรมีมาตรการก ากับดูแลเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค 

การรบัรอ้งเรยีนสนิคา้และบรกิารในไตรมาสสาม 
ปี 2563 ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
(สคบ.) มจี านวน 4,289 ราย เพ่ิมขึน้จากชว่งเวลาเดยีวกนั
ในปกีอ่นรอ้ยละ 7.5 โดยดา้นทีไ่ดร้บัการรอ้งเรยีนมากทีส่ดุ 
คือ ด้านโฆษณา รองลงมาเป็นด้านขายตรงและตลาด
แบบตรงซึง่เพ่ิมขึ้นถงึรอ้ยละ 35.2 เนือ่งจากมีการรวมตัว
ร้องเรียนบริษัทธุรกิจขายตรงที่ฉวยโอกาสจากวิกฤต 
COVID-19 หลอกให้ร่วมลงทุน ทั้งนี้ สินค้าและบริการ 
ทีไ่ดร้ับการรอ้งเรยีนมากที่สดุ คอื สินคา้และบรกิารทัว่ไป 
791 ราย ซึ่งสว่นใหญม่สีาเหตมุาจากการสัง่ซือ้สนิคา้แล้ว
ไมไ่ดร้บัสนิคา้ รองลงมาเปน็ จองตัว๋เครือ่งบนิ/สายการบนิ 
524 ราย จากการไม่ได้รับค่าโดยสารคืนตามก าหนด 
รองลงมาเป็น อาคารชุด/คอนโดมิเนียม 405 ราย  
จากการยกเลกิสญัญาและขอเงนิคนื เปน็ตน้ 

ตาราง 8 การรับเรื่องร้องเรยีนจ าแนกตามประเด็น (หน่วย : ราย) 

เร่ืองร้องเรียน 
2562 2563 การเปลี่ยนแปลง % 
Q3 Q2 Q3 YoY QoQ 

ด้านโฆษณา 1,705 2,525 1,758 3.1 -30.4 
ด้านสัญญา 1,018 776 1,019 0.1 31.3 
ด้านขายตรงและ 
ตลาดแบบตรง 

721 1,189 975 35.2 -18.0 

ด้านฉลาก 545 429 537 -1.5 25.2 
รวม 3,989 4,919 4,289 7.5 -12.8 

ที่มา:  ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

ตาราง 9 การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ให้ผู้บริโภค  

การด าเนินการ 
2562 2563 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 
เจรจาไกล่เกลี่ยได้ข้อยุติ 404 423 427 354 466 626 486 
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 281 197 278 289 322 293 236 
เสนอคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 5 5 13 31 11 11 22 
ส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคด าเนินคดี 58 106 80 82 222 455 154 
ศาลพิพากษาให้ช าระค่าเสียหาย 50 9 13 82 30 34 11 
ด าเนินการบังคับตามค าพิพากษา 49 5 64 0 3 24 5 
ด าเนินการตามพรบ. ล้มละลาย 3 0 0 0 1 0 0 
อื่นๆ (ยุติเรื่อง, ถอนเรื่อง, สิ้นสุดคดี) 8 13 13 11 8 135 15 
รวม 858 758 888 849 1,063 1,578 929 
ที่มา:  ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

แผนภาพ 15 สินค้าและบริการที่มีการร้องเรียนสูงสุด
ในไตรมาสสาม ปี 2563 (ราย)

ที่มา:  ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
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ขณะที่การร้องเรียนในกิจการโทรคมนาคม พบว่า กสทช. ได้รับการร้องเรียนทั้งสิ้น 463 เรื่อง เพ่ิมข้ึนจาก
ช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนร้อยละ 3.1 โดยเป็นการร้องเรียนเรื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่มากที่สุด ส่วนประเด็นร้องเรียน  
สว่นใหญ่เปน็เรื่องมาตรฐานและคณุภาพการให้บรกิาร 145 ราย การคดิคา่บรกิารผิดพลาด 132 ราย การยกเลิกบรกิาร 
118 ราย และบรกิารเสรมิ 34 ราย เปน็ตน้ 

การคุม้ครองผูบ้รโิภคจาก Cross-Border E-Commerce  

การพัฒนาของนวตักรรม อาท ิระบบอินเทอร์เน็ต อุปกรณ์ไอที นวัตกรรมด้านธุรกรรมทางการเงินออนไลน ์
(E-payment) การขนส่งที่รวดเร็วมากข้ึน รวมถึงเว็บไซต์และแพลตฟอร์มการซื้อขาย ทั้งที่เป็นของต่างประเทศ และ
แพลตฟอร์มในประเทศท่ีมีการรุกเข้ามาของผู้ขายต่างชาติ เอื้อให้ผู้บริโภคสามารถสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศได้ง่าย
มากขึ้น ส่งผลให้ตลาดการซื้อขายออนไลน์ข้ามประเทศ (Cross-Border E-Commerce : CBEC) ของประเทศไทย
เตบิโตขึน้อยา่งตอ่เนื่อง   

           ข้อมูลจากงานวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภคใน 32 
ประเทศ (รวมประเทศไทย) ของ PayPal ร่วมกับบริษัท  
อิปซอสส ์พบวา่ การชอปปงิออนไลนข์า้มประเทศของคนไทย
ก าลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆ โดยในปี 2560 มูลค่าการใช้จ่าย
ออนไลน์เพ่ิมขึ้นร้อยละ 16 จากปี 2559 หรือคิดเป็น 
376,753 ล้านบาท และเมื่อประเมินจ านวนผู้ใช้งาน  
E-Commerce ในไทยที่มีจ านวนประมาณ 7.9 ล้านคน 
พบวา่ ม ี2 ลา้นคน เคยซือ้สนิคา้ออนไลนจ์ากตา่งประเทศ 
ซึ่งรวมแล้วคิดเป็นมูลค่ากว่า 6.03 หมื่นล้านบาท และ
คาดวา่จะซือ้เพ่ิมขึ้นในปีถดัไป  

ตาราง 10 การรับเรื่องร้องเรยีนในกิจการโทรคมนาคม 
(หน่วย : ราย)  

ประเภทบริการ 
2562  2563 

การเปลี่ยนแปลง 

% 
Q3 Q2 Q3 YoY QoQ 

โทรศัพท์เคลื่อนที ่ 359 295 340 -5.3 15.3 

อินเทอร์เน็ต 79 147 116 46.8 -21.1 

สถานีวิทยุคมนาคม 0 0 0 - - 

โทรศัพท์ประจ าที่ 11 3 7 -36.4 133.3 

รวม 449 445 463 3.1 4.0 

ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

แผนภาพ 16 ประเด็นร้องเรียนในกิจการโทรคมนาคม
ในไตรมาสสาม ปี 2563 (ราย)

ท่ีมา:  ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

3

15

13

34

118

132

145

0 20 40 60 80 100 120 140 160

การให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง

ข้อมูลสิทธิส่วนบุคคล

ถูกก าหนดระยะเวลาการใช้บริการ

บริการเสริม

การยกเลิกบริการ

การคิดค่าบริการผิดพลาด

มาตรฐานและคุณภาพการให้บริการ

แผนภาพ 17 ห่วงโซ่อุปทานรูปแบบ Networking

ที่มา:  ธนาคารแห่งประเทศไทย
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การพัฒนานวตักรรมการคา้ขายออนไลนซ์ึง่ท าใหห้ว่งโซก่ารคา้มคีวามซบัซอ้นมากขึน้ ลกูคา้สามารถสัง่ซือ้สนิคา้ได้
โดยไมจ่ าเปน็ตอ้งกระท าผา่นพ่อคา้คนกลาง และท าใหก้ารซือ้ขายออนไลน์ข้ามประเทศ (CBEC) ขยายตัวขึ้นเรื่อยๆ นั้น 
ท าใหป้ระเดน็การคุม้ครองผูบ้รโิภคยิง่ทวคีวามส าคญั เนื่องจากสินค้าที่น าเข้ามาในช่องทาง CBEC นั้นอาจมีปัญหาด้าน
คุณภาพ เพราะไม่ได้ผ่านการขออนุญาตจาก อย. หรือผ่านการตรวจสอบคุณภาพจาก มอก. ท าให้อาจมกีารผลติสนิคา้
ปลอม/เลียนแบบ สินค้าไม่ไดม้าตรฐาน/ใช้งานไม่ไดจ้ริง โดยอาศัยการท าการตลาดดา้นราคาเพ่ือดึงดดูความสนใจจาก
ผูบ้รโิภค รวมถงึปญัหาการหลอกลวงลกูคา้ และความนา่เชือ่ถอืของผูค้า้ ดังจะเห็นได้จากปัญหาต่างๆ ที่ผู้บริโภคพบเจอ
อยา่งตอ่เนือ่ง อาท ิผูข้ายไมจ่ดัสง่สนิคา้ ผูซ้ือ้ไดร้บัสนิคา้ไมค่รบถว้นหรอืสนิคา้สญูหายระหวา่งทาง ไดร้บัสนิคา้ไมต่รงกบั
ค าสั่งซื้อ หรือไม่มีคุณภาพ โดยเฉพาะหากมีการสั่งซื้อสินค้าในปริมาณมากเพ่ือน ามากระจายต่อ ท าให้ลูกค้าได้รับ  
ความเสยีหายทัง้ทรพัยส์นิ เวลา และความนา่เชือ่ถอื หากเปน็การสัง่ซือ้เพ่ือมาขายตอ่ อีกทัง้เมือ่เกดิปญัหาเหลา่นีข้ึน้แล้ว 
การด าเนินการจะมีความยากล าบากมากกว่าการสั่งซื้อสินค้าจากผู้ขายในประเทศ เนื่องจากมีอุปสรรคทางด้านภาษา 
ระยะทาง หรอืขอ้จ ากดัอ่ืนๆ 

ทั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ซึ่งมีหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคโดยตรง มีอ านาจ  
ในการก ากับดูแลเฉพาะเรื่องที่เกิดในราชอาณาจักร หรือแพลตฟอร์มที่มีการจดทะเบียนในประเทศไทยเท่านั้น ท าให้
ปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานใดที่เข้ามาดูแลผู้บริโภคจากปัญหาการซื้อขายออนไลน์ข้ามประเทศ (CBEC) ผู้บริโภคจะต้อง
ด าเนินการประสานงานกับทางผู้ประกอบการด้วยตนเอง ดังนั้น ผู้บริโภคจะต้องระมัดระวังเพ่ือลดความเสี่ยงที่จะเกิด

ปัญหาภายหลัง อาทิ หากเป็นการสั่งซื้อผ่าน
แพลตฟอร์ม E-Marketplace ก็ต้องพิจารณา
ความน่าเชื่อถือของร้าน จากการให้คะแนน
ร้านค้า การรีวิวจากลูกค้าที่เคยสั่งซื้อ การตอบ
ค าถามของร้านค้าในกระทู้ที่ลูกค้าสอบถาม  
การรับประกันสินค้า รวมถึงเลือกสั่งซื้อจาก
ร้านค้าที่มีอายุการขาย 1 ปีขึ้นไป สินค้ามีราคา
สมเหตุสมผล ไม่ถูกจนเกินไป เลือกใช้บริการ
เก็บเงินปลายทาง (หากมีบริการรองรับ) และ
เลือกวิธีการช าระเงินผ่านตัวกลางที่น่าเชื่อถือ 
อีกทั้งการเลือกตัวแทนขนส่งก็เป็นสิ่งที่ส าคัญ
เชน่กนั  

อย่างไรก็ตาม ภาครัฐควรต้องเร่งหาแนวทางในการคุ้มครองผู้บริโภคจากการซื้อขายออนไลน์ข้ามประเทศ  
ที่ก าลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจจะต้องมีการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยปัจจุบันส านักงานนโยบาย
และยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้มีการศึกษาหาแนวทางในการวัดมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
ข้ามพรมแดน ซึ่งหากสามารถจัดเก็บข้อมูลได้จริงก็อาจน าข้อมูลงกล่าวมาประกอบการวิเคราะห์เพ่ือการวางแผนและ
ก าหนดนโยบายทางดา้นเศรษฐกจิ และหาแนวทางในการคุ้มครองผูบ้รโิภคไดต้่อไป  

การซื้อขายออนไลน์ข้ามประเทศ
(Cross Border E-Commerce : CBEC) 

ผ่านแพลตฟอร์ม
ตลาดกลาง

จดทะเบียน
ในประเทศไทย

ไม่จดทะเบียน
ในประเทศไทย

เมื่ อ เ กิ ดปัญหา  และผู้ ป ระกอบการ
ไม่รับผิดชอบหรือด าเนินการใดๆ สามารถ
ยื่นค าขอคืนเงิน/คืนสินค้า หรือขอความ
ช่วยเหลือจากผู้ให้บริการแพลตฟอร์มได้

ผู้ซื้อต้องระมัดระวังตนเอง เลือกซื้อสินค้า
จากผู้ประกอบการที่น่าเชื่อถือ โดยสังเกต
จากการรีวิวสินค้า การตอบค าถามของ
ผู้ขาย ร้านค้า/เว็บไซต์มีอายุการขายอย่าง
น้อย 1 ปี และมีที่อยู่ชัดเจนเป็นหลักแหล่ง

ผู้ประกอบการ
ในประเทศไทย

ผู้ประกอบการ
ต่างประเทศ

ไม่ผ่านแพลตฟอร์ม
ตลาดกลาง

อยู่ในการดูแลของหน่วยงาน อาทิ
สคบ. อย. กรมการค้าภายใน

ยังไม่มีหน่วยงาน ด
เข้ามาดูแลโดยตรง

แผนภาพ 18  การคุ้มครองคุ้มครองผู้บริโภคจากการซื้อขายออนไลน์ข้ามประเทศ

ที่มา: บริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จ ากัด และส านักงานคณะกรมมการคุ้มครองผู้บริโภค 
ประมวลโดยกองพัฒนาข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม สศช.
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ความพร้อมของระบบสาธารณสุขไทยกับการรับมือการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ  COVID-19 ท าให้ภาครัฐต้องออกมาตรการด้านสาธารณสุข 
เพ่ือควบคุมการแพร่ระบาด อาทิ การประกาศใช้ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ในการควบคุมการเดินทางเข้าราชอาณาจักร  
ห้ามบุคคลออกนอกเคหะสถาน (เคอร์ฟิว) และมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม ซึ่งส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
เกือบทั้งหมดหยุดชะงักและมีผลกระทบในวงกว้าง ทั้งต่อการจ้างงานและรายได้ของครัวเรือน โดยการปิดการเดินทาง
ระหว่างประเทศส่งผลอย่างมากต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่พ่ึงพิงชาวต่างชาติเป็นหลัก โดยเฉพาะประเทศไทย  
ที่มีรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติคิดเป็นร้อยละ 11.4 ของ GDP ปี 2562 ซึ่งการหายไปของนักท่องเที่ยวต่างชาติมี
ผลกระทบอย่างมากต่อพ้ืนที่ที่มีสัดส่วนรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติสูง เนื่องจากค่าใช้จ่ายต่อหัวของผู้เยี่ยมเยือน4 

ชาวต่างชาติมากกว่าของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยถึง 4.6 เท่า 5 ขณะที่มาตรการของภาครัฐที่ออกมาเพ่ือกระตุ้น 
การท่องเที่ยวภายในประเทศยังไม่สามารถชดเชยรายได้ที่ลดลงได้ สะท้อนจากโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน”  
ที่มีจ านวนการใช้สิทธิค่าที่พักแล้ว 2,327,559 สิทธิ จาก 5,000,000 สิทธิ หรือคิดเป็นเพียงร้อยละ 46.5 ของจ านวน
สิทธิทั้งหมดเท่านั้น (ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2563) อีกทั้งการใช้สิทธิยังมี ลักษณะกระจุกตัวเชิงพ้ืนที่ในจังหวัด
รอบๆ กรุงเทพมหานคร 

จากความส าคัญของภาคการท่องเที่ยวดังกล่าว ท าให้ภาครัฐมีมาตรการเปิดรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ 
หรือ STV ซึ่งเป็นหนึ่งในความพยายามที่จะฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ โดยเป็นการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติจากประเทศ  
ที่มคีวามเสีย่งต่ าจากการแพรร่ะบาดของ COVID-19 ตามทีก่ระทรวงสาธารณสุขก าหนด และมีความประสงค์จะเข้าพัก
ระยะยาว ซึ่งนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จะมีการใช้จ่ายในประเทศสูง หรือค่าใช้จ่ายต่อวันสูงกว่า 14,000 บาทต่อคน  
จากข้อมูล ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2563 มีนักท่องเที่ยวแจ้งความประสงค์เดินทางเข้ามาพ านักในประเทศไทยภายใต้ STV 
จากภูมิภาคต่างๆ แล้ว จ านวน 1,615 ราย  

สถานการณ์ทางสังคมที่ส าคัญ 

4 ผู้เยี่ยมเยือน หมายถึง ผู้ที่เดินทางเพื่อการท่องเท่ียว และอื่นๆ เช่น การเยี่ยมเพื่อน/ญาติ ทั้งที่พักค้างคืน และไม่พักค้างคืน โดยเป็นการพักค้างในสถาน
พักแรม บ้านญาติ/บ้านเพื่อน และอื่นๆ  

5 ค านวณจากข้อมูลสรุปสถานการณ์พักแรม จ านวนผู้เยี่ยมเยือน และรายได้จากผู้เยี่ยมเยือน ปี 2562 กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวง 
การท่องเท่ียวและกีฬา  

การเปิดรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ หรือ STV (Special Tourist Visa) เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ เป็นมาตรการล่าสุด
ที่รัฐบาลด าเนินการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในภาคการท่องเที่ยว ซึ่งปัจจุบันมีการวางมาตรการและแนวทางด้าน
สาธารณสุขส าหรับชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาอย่างเคร่งครัด รวมถึงมีการเตรียมความพร้อมทางด้าน
ทรัพยากรทางการแพทย์เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดที่อาจเกิดขึ้นได้ระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ยังต้องให้
ความส าคัญกับการดูแลป้องกันตนเอง และการเน้นย้ าแนวทางปฏิบัติในการควบคุมโรคต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งการเพิ่มขีดความสามารถระบบ TTI (Testing-Tracing-Isolation) เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาด และสร้าง
ความเชื่อม่ันให้กับประชาชน 

https://www.mots.go.th/News-link.php?nid=13002
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ส าหรับผู้เดินทางชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข  
ด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยเริ่มตั้งแต่ประเทศต้นทางที่จะต้องมีการตรวจสอบประวัติ ติดต่อสถานทูตเพ่ือขอ
หนงัสอืรบัรองการเดนิทาง มใีบรบัรองแพทย ์และยงัต้องท าประกนัสขุภาพทีค่รอบคลมุ COVID-19 และหลงัจากเดนิทาง 
เข้ามาในประเทศยังต้องคัดกรองอาการ เข้ารับการกักตัว ตรวจหาเชื้อ และแสดงหลักฐานที่พ านักหรือที่พักอาศัย
ประจ าประเทศไทยต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ รวมถึงบางกรณีจะมีทีมติดตามด้านการแพทย์และสาธารณสุข
ในการคุมตลอดการเดินทางในประเทศไทยส าหรับคณะชาวต่างชาติ ตั้งแต่วันแรกที่เดินทางมาจนกระทั่งเดนิทางกลบั 
และติดตามภายหลังเดินทางกลับแล้วระยะ 14 วัน โดยมาตรการสาธารณสุขส าหรับชาวต่างชาติที่จะเข้าม า  
มีรายละเอียดดังภาพต่อไปนี้  

ที่มา:  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

แผนภาพ 19 เงื่อนไขนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ Special Tourist Visa (STV)

ต้องยอมรับการปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขที่ประกาศใช้ภายในประเทศไทย และตกลง

ยินยอมกักตัวในห้องพักจ านวน 14 วัน (Alternative Local State Quarantine : ALSQ)

มีหลักฐานสถานที่พักอาศัยระยะยาวในประเทศไทย

ตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยวพิเศษ Special Tourist Visa (STV)
(เสียค่าธรรมเนียมครั้งละ 2,000 บาท)

อนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรคร้ังละ 90 วัน เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองมีอ านาจอนุญาตให้อยู่ต่อไป
ได้อีก 2 ครั้ง ครั้งละ 90 วัน รวม 270 วัน

เงื่อนไขนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ Special Tourist Visa (STV)

แผนภาพ 20 มาตรการตรวจคัดกรอง แยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกต เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคจากผู้เดินทางซึ่งมาจากท้องที่
หรือเมืองท่านอกราชอาณาจักร กรณี COVID-19

ที่มา: กรมควบคุมโรค 

- ตรวจสอบว่าเป็นบุคคลตามข้อยกเว้น 11 ประเภทของค าสั่ง ศบค.
- เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตามเง่ือนไขบุคคลแต่ละประเภท
- ติดต่อสถานทูตไทยและกงสุลไทยที่ประจ าประเทศต้นทาง เพื่อขอหนังสือรับรอง Certificate 

of Entry (COE)
- ตรวจสอบประวัติไม่น้อยกว่า 14 วัน ว่ามีเดินทางไปพื้นที่เสี่ยงเขตติดโรคติดต่ออันตราย

หรือไม่
- ผ่านการคัดกรองจากประเทศต้นทาง (Exit Screening)

แนวทางเตรียมตัวก่อนเดินทาง 

- เอกสารแสดงตัวตน (Passport)
- หนังสือรับรอง Certificate of Entry (COE)
- ใบรับรองแพทย์ Fit to Fly (กรณีคนไทย)
- ใบรับรองแพทย์ยืนยันการตรวจไม่ติดโควิด-19 ไมเ่กิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง (กรณี

ชาวต่างชาติ)
- กรมธรรม์ประกันสุขภาพครอบคลุมโรคโควิด-19 วงเงินไม่น้อยกวา่ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ 

(กรณีชาวต่างชาติ)

เอกสารและหลักฐานที่จ าเป็น

- ตรวจคัดกรองอาการ (Entry Screening) ณ ช่องทางเข้าออกระหวา่งประเทศ หากมีอาการ
อาการเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (Patient under Investigation : PUI) จะถูกส่งตัวไปยัง
สถานพยาบาลที่ก าหนด 

- ยื่นเอกสารต่อเจ้าพนกังานควบคุมโรคติดต่อประจ าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ
- เข้ารับการกักตัว 14 วัน
- ตรวจหาเช้ือโควิด-19 จ านวน 2 ครั้ง
- ใช้ระบบติดตามอาการและการเดินทาง ตามที่ก าหนด 

มาตรการเมื่อเดินทางถึง/ระหว่างอยู่ในราชอาณาจักร
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นอกจากมาตรการดงักลา่ว เมือ่พิจารณาระบบสาธารณสขุของไทยในปจัจบุนั พบวา่ มกีารเตรยีมความพรอ้ม
ทางด้านทรัพยากรทางการแพทย์ในด้านต่างๆ เพ่ือรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาด ประกอบด้วย 

 สถานทีก่กักนัแหง่รฐั ปจัจบุนัมจี านวนทัง้หมด 1,049 แห่ง แบ่งเป็น State Quarantine (SQ)6 27 แห่ง 
Alternative State Quarantine (ASQ)7 77 แห่ง Local Quarantine (LQ)8 942 แห่ง และ Organization Quarantine9  
3 แห่ง ซึ่งกระจายอยู่ในทุกจังหวัดทั่วประเทศและสามารถรองรับจ านวนผู้เข้าพักได้มากกว่า 46,733 คน (ข้อมูล  
ณ วนัที ่5 ตุลาคม 2563) 

 การส ารองเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ องค์การเภสัชกรรมได้มีการส ารองยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) 
ซึ่งเป็นยาส าคัญตัวหนึ่งที่ใช้ในการรักษา จ านวน 560,200 เม็ด หน้ากาก N95 จ านวน 2,142,010 ชิ้น ชุด PPE 
แบบ COVERALL จ านวน 707,546 ชุด และแบบ Isolation Gown จ านวน 287,759 ชุด (ข้อมูล PHOC’s Stocks 
ณ 6 ตุลาคม 2563) โดยส ารองไว้ทั้งในส่วนกลางที่องค์การเภสัชกรรมและส่วนภูมิภาคในโรงพยาบาลทั่วประเทศ 

 การเตรียมทีมสอบสวนควบคุมโรค โดยมีแผนงาน อาทิ (1) จัดอบรมทีมสอบสวนโรคติดต่ออันตราย
เพ่ิมเติมเขตละ 1-2 จังหวัด รวมจังหวัดที่พบผู้ป่วยจ านวนมาก (2) จังหวัดจัดอบรมการสอบสวนโรคเพ่ิมเติมส าหรับ
ทีมระดับต าบล (3) จัดท าแนวทางการสอบสวนโรคเฉพาะกลุ่มเป้าหมายของ COVID-19 (ด าเนินการแล้ว) และ  
(4) จัดอบรมแนวทางการสอบสวนผ่าน E-Learning (ด าเนินการไปแล้วบางส่วน) 

จากข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุขข้างต้นจะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีความพร้อมในการเปิดรับนักท่องเที่ยว
ตา่งชาตทิีจ่ะเขา้มาทอ่งเทีย่ว ซึง่นอกจากการเตรยีมการขา้งตน้แลว้ หากพบผูต้ดิเชือ้หรอืมกีารแพรร่ะบาด ประเทศไทย
ยงัมเีตยีงจากหอ้ง Isolation Room และหอ้ง AIIR-CU ซึ่งเป็นห้องที่สามารถรองรับผู้ป่วย COVID-19 ได้ถึง 6,707 เตียง 
(ข้อมูล ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2563) อย่างไรก็ตาม แม้ไทยจะมีความพร้อมของทรัพยากรสาธารณสุขในด้านต่างๆ 
แต่การรณรงค์ให้คนไทยดูแลป้องกันตนเองก็เป็นสิ่งที่ส าคัญ และควรด าเนินการต่อเนื่อง ทั้งการสวมหน้ากากอนามัย 
ล้างมือเป็นประจ าด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่างกับผู้อ่ืน หลีกเลี่ยงพ้ืนที่แออัด และการเน้นย้ าแนวทาง
ปฏิบัติในการควบคุมโรคต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาชน  
เพ่ือไม่ให้เกิดการตื่นตระหนกไม่ยึดติดกับการปลอดผู้ติดเชื้อในประเทศ   

6 สถานที่กักกันที่รัฐก าหนดให้ โดยรัฐเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย  
7 สถานที่กักกันทางเลือกของรัฐ โดยผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรจะต้องยินยอมช าระค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดโดยสมัครใจ  
8 สถานที่กักกันที่รัฐก าหนดให้ ส าหรับผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่ปกครองระดับจังหวัด โดยรัฐเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 
9 สถานกักกันที่ด าเนินการโดยองค์กร/หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยใช้สถานประกอบการธุรกิจโรงแรม หรือสถานที่ที่รัฐก าหนด โดยองค์กร/

หน่วยงานนั้นเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการและค่าใช้จ่ายทั้งหมด  
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นอกจากนี ้การใหค้วามส าคญักบัการยกระดบัมาตรการตรวจคดักรอง แยกกกั กักกัน หรือคุมไว้สังเกต TTI 
กเ็ป็นสิ่งจ าเปน็เรง่ด่วน และเป็นจดุคานงัดส าคญัในการรบัมือและควบคุมเมื่อเกิดกรณีมีการแพร่ระบาด COVID-19  
โดยกลไกของ TTI ประกอบด้วย การทดสอบ (Test) การแกะรอย (Trace) และการแยกตัว (Isolate) ทั้งในส่วนของ 
(1) ทดสอบ ให้รู้ว่าใครเป็น “ผู้ติดเชื้อ” ประเภทแรกคือ Diagnostic Test เพ่ือให้รู้ว่าก าลังติดเชื้อและเป็นโรค 
ในขณะนั้นหรือไม่ เช่น เทคนิค RT-PCR ซึ่งองค์การอนามัยโลกแนะน าและไทยใชเ้ปน็หลกัในปจัจบุนั อีกประเภทคอื 
Serology Test เป็นการทดสอบว่าคนๆ นั้นมีสารภูมิต้านทานที่เคยสู้กับเชื้อ COVID-19 หรือไม่ ถ้ามีแสดงว่า 
เคยติดเชื้อมาแล้ว แต่อาจไม่มีอาการ จึงไม่รู้ตัวและไม่รู้ว่าแพร่เชื้อให้ใครแล้วบ้าง ซึ่งมาตรการ STV มกีารก าหนด
เงื่อนไขการตรวจที่ชัดเจน (2) แกะรอย ให้รู้ว่าใครเป็น “ผู้ติดต่อ” ที่มีโอกาสแพร่เชื้อ หัวใจส าคัญคือ  
ต้องหาให้ได้เร็วและครบทุกคนเพ่ือน ามาทดสอบเชื้อ และ (3) แยกตัว “ผู้ติดเชื้อ” มารักษา และกักตัว “ผู้ติดต่อ” 
ไม่ให้แพร่เชื้อ โดยนักท่องเที่ยวแบบพิเศษ (STV) ต้องยอมรับการปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขที่ประกาศใช้
ภายในประเทศไทย และตกลงยินยอมกักตัวในห้องพักจ านวน 14 วัน (ALSQ) ซึ่งการพัฒนาขีดความสามารถของ
ระบบดังกล่าว จะเป็นปัจจัยหลักที่ช่วยออกแบบและปรับมาตรการควบคุมทางด้านสาธารณสุขให้สมดุลกับ
มาตรการเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น ทั้งในแง่ของการลดระยะเวลากักตัว (Quarantine Duration) และการลดความเสี่ยง
การเกิด Super Spreader  
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สถานการณ์ปัญหาแม่วัยรุ่นในประเทศไทย  

สถานการณเ์ดก็และสตรขีองประเทศไทยป ี2562 มีการพฒันาทีด่ขีึน้ในหลายดา้น แตย่งัคงพบปญัหาทีส่ าคญัตอ้งเรง่พฒันา 
โดยเฉพาะปัญหาแม่วัยรุ่นซึ่งส่งผลกระทบต่อปัญหาสังคมอ่ืนๆ ตามมา อาทิ ผลกระทบด้านสุขภาพ ผลกระทบด้าน
เศรษฐกิจและสังคม  

จากข้อมูลการส ารวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย (Multiple Indicators Cluster Survey : 
MICS) ในปี 256210 ซึ่งจัดท าโดยส านักงานสถิติแห่งชาติร่วมกับองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ได้ท าการส ารวจใน
สถานการณ์เด็กและสตรี โดยผลการส ารวจครั้งล่าสุดนี้ชี้ให้เห็นถึงสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทยได้มี  
การพฒันาทีด่ีขึน้มากในหลายด้าน อาท ิอัตราของเดก็อายุ 1-14 ปทีีเ่คยถูกลงโทษดว้ยวธิีรนุแรงที่บา้นลดลงจากรอ้ยละ 
75.0 ในป ี2558 เหลือรอ้ยละ 58.0 ในป ี2562 อัตราการเข้าเรียนหลกัสตูรปฐมวยัเพ่ิมข้ึนจากรอ้ยละ 84.7 เปน็ร้อยละ 
86.0 และอัตราการมบีตุรของวยัรุน่ (อาย ุ15–19 ป)ี ลดลงเหลอื 23 คนตอ่ประชากร 1,000 คนในป ี2562 อยา่งไรกต็าม 
ปัญหาการมีบุตรในวัยรุ่นยังเป็นปัญหาที่ส าคัญและส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างรุนแรง กล่าวคือ  

 อัตราการมีบุตรของวัยรุ่นยังพบมากในภาคเหนือและภาคใต้ แม้ว่าภาพรวมอัตราการมีบุตรของวัยรุ่น
จะลดลง แต่ยังเป็นปัญหาในบางพ้ืนที่ โดยพบว่าภาคเหนือมีอัตราการเกิดมีบุตรของแม่วัยรุ่นต่อประชากร 1,000 คน
มากทีส่ดุคอื 42 คน รองลงมาคอื ภาคใต ้35 คน ซึง่สงูกวา่คา่เฉลีย่ของประเทศ (23 คน) คอ่นขา้งมาก ขณะทีภ่าคกลาง 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกรุงเทพมหานครมีอัตราการเกิดมีบุตรของแม่วัยรุ่นต่อประชากร 1,000 คน คือ 21 คน  
20 คน และ 5 คน ตามล าดบั หากพิจารณาการมีบตุรในกลุ่มเด็กท่ีอายุน้อยกว่า 15 ปี ซึ่งถือเปน็กลุ่มที่มีความเสีย่งต่อ
สขุภาพเดก็มากทีส่ดุ พบวา่ คา่เฉลีย่ทัว่ประเทศคอืรอ้ยละ 0.4 โดยการมบีตุรมากทีส่ดุในภาคใตร้อ้ยละ 0.8 รองลงมาคือ 
ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือร้อยละ 0.4 และน้อยสุดคือ ภาคเหนือและกรุงเทพมหานครร้อยละ 0.2 

 แม่วัยรุ่นมีการศึกษาน้อย เมื่อจ าแนกแม่วัยรุ่นตามระดับการศึกษา พบว่าแม่วัยรุ่น (15–19 ปี)  
จบการศึกษาระดับประถมศึกษามากที่สุดมีบุตร 130 คนต่อประชากร 1,000 คน ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยมาก (23 คนต่อ
ประชากร 1,000 คน) และจะลดลงเรื่อยๆ ตามระดับการศึกษาของผู้หญิงที่เพ่ิมขึ้น โดยกลุ่มวัยรุ่นที่มีการศกึษาระดบั
มัธยมต้นมีบุตร 54 คนต่อประชากร 1,000 คน ระดับมัธยมปลายมีบุตร 12 คนต่อประชากร 1,000 คน และสูงกว่า
มัธยมจะมีบุตรเหลือเพียง 4 คนต่อประชากร 1,000 คน สะท้อนให้เห็นว่าการรักษาการคงอยู่ในระบบการศึกษาของ
วัยรุ่นจะมีส่วนส าคัญในการช่วยลดปัญหาดังกล่าว 

สถานการณ์ทางสังคมที่ส าคัญ 

10 การส ารวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย (Multiple Indicators Cluster Survey : MICS) จัดท าขึ้นทุก 3 ปี โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 6 ในระดับ
นานาชาติ (MICS 6) และนับเป็นครั้งที่ 4 ของประเทศไทย มีการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับเด็กและสตรีในด้านต่างๆ เช่น สุขภาพ พัฒนาการ การศึกษา 
และการคุ้มครองเด็ก จากครัวเรือน 40,660 ครัวเรือนทั่วประเทศ ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงพฤศจิกายน 2562 และถือเป็นการส ารวจระดับประเทศที่
ครอบคลุมกลุ่มตัวอย่างประชากรเด็กและสตรีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย  
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 ครวัเรอืนยากจนมีปญัหาแม่วัยรุน่สงูกว่าครวัเรอืนรายไดส้งู หากจ าแนกตามฐานะของครัวเรือน พบว่า
ครัวเรือนยากจนมากมีวัยรุ่นที่มีบุตร 49 คนต่อประชากร 1,000 คน ครัวเรือนยากจนที่มีบุตร 23 คนต่อประชากร 
1,000 คน ครัวเรือนฐานะปานกลางที่มีบุตร 32 คนต่อประชากร 1,000 คน ครัวเรือนร่ ารวยที่มีบุตร 15 คนต่อ
ประชากร 1,000 คน และครวัเรอืนร่ ารวยมากทีม่ีบตุรเพียง 4 คนตอ่ประชากร 1,000 คน   

ส าหรับผลกระทบของแม่วัยรุ่น และการมีบุตรในวัยรุ่น ประกอบด้วย11  

 ผลกระทบด้านสุขภาพ เกิดข้ึนโดยตรงต่อตัวมารดาวัยรุ่นและทารก ส าหรับผลกระทบต่อมารดาวัยรุ่น

โดยเฉพาะกลุ่มที่มีอายุน้อยเป็นช่วงต้นของวัยเจริญพันธุ์ ที่ยังต้องอาศัยการพัฒนาระบบต่างๆ ของร่างกายเพ่ือให้

พร้อมที่จะตั้งครรภ์ การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจึงน ามาซึ่งปัญหาด้านสุขภาพมากกว่าผู้หญิงที่ตัง้ครรภ์ในวัยอื่นๆ ทั้งระหว่าง

ตั้งครรภ์ ระหว่างคลอด และหลังตั้งครรภ์ อาทิ ภาวะเลือดจางในหญิงตั้งครรภ์ ภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ 

การเพิ่มโอกาสของการผ่าตัดคลอดบุตร หรือการคลอดท่ีต้องอาศัยหัตถการต่างๆ เข้าช่วยเหลือ รวมถึงภาวะซึมเศร้า

หลังการคลอดบุตร ผลกระทบต่อเด็ก จากการคลอดของแม่วัยรุ่นอาจท าให้เกิดการคลอดทารกก่อนก าหนด (ก่อน 

37 สัปดาห์) ส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากภาวะครรภ์เป็นพิษ เพ่ิมโอกาสการเสียชีวิตของทารกในครรภ์ 

หรือทารกมีน้ าหนักน้อย (น้อยกว่า 2,500 กรัม) นอกจากนี้ จากความไม่พร้อมและพฤติกรรมการดูแลครรภ์และเลี้ยง

ทารกที่ไม่เหมาะสมของแม่วัยรุ่นบางราย อาทิ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่ การเลี้ยงดูทารกด้วยอาหาร

ที่ไม่เหมาะสมส่งผลต่อภาวะทุพโภชนาการ รวมทั้งการที่แม่วัยรุ่นไม่เอาใจใส่ดูแลและไม่กระตุ้นพัฒนาการตามวัย  

อาจส่งผลเสียต่อการเจริญเติบโตของร่างกายและสติปัญญาของทารก  

 ผลกระทบดา้นเศรษฐกจิและสงัคม ไมเ่พียงแตเ่กดิในครอบครวัของวยัรุน่ทีต่ัง้ครรภแ์ละมารดาวยัรุน่เทา่นัน้ 
แต่ยังมีผลทางเศรษฐกิจในระดับชาติด้วย จากต้นทุนการเสียโอกาสทางเศรษฐกิจ การตั้งครรภ์ในคนกลุ่มนี้จึงท าให้ 
มีผลกระทบด้านสังคมตามมา ส่วนหนึ่งเกิดจากการที่แม่วัยรุ่นจ านวนมากหยุดเรียนหรือเลิกเรียนกลางคัน  
แม้กระทรวงศึกษาธิการจะพยายามให้แม่วัยรุ่นทุกคนอยู่ในระบบการศึกษาต่อได้ แต่ยังมีแม่วัยรุ่นจ านวนมากต้อง
ออกจากโรงเรียน เนื่องจากไม่ได้รับการยอมรับจากเพ่ือน ถูกผู้ปกครองห้ามไปโรงเรียนเนื่องจากเห็นว่าเป็น  

11 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HiTAP): ผลกระทบการตั้งครรภ์ของแม่วัยรุ่น 

ที่มา: การส ารวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562, ส านักงานสถิติแห่งชาติ

แผนภาพ 21 อัตราการมีบุตรของวัยรุ่น
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ความเสื่อมเสียของครอบครัว หรือมีความจ าเป็นต้องออกจากโรงเรียนเพ่ือหาเลี้ยงครอบครัว โดยการได้รับการศึกษา
ที่น้อยส่งผลโดยตรงต่อรายได้ไม่พอจ่ายและไม่สามารถให้การเลี้ยงดูที่เหมาะสมกับบุตรได้ จนก่อให้เกิดปัญหาอ่ืนๆ 
ตามมา อาทิ ความเครียดอาจน าไปสู่การใช้ความรุนแรงในครอบครัว ส่งผลสืบเนื่องไปยังปัญหาสังคมด้านอ่ืนๆ และ
ปัญหาการส่งต่อโอกาสในการได้เรียนต่อในระดับสูงของบุตรที่น้อยลงตามไปด้วย จนอาจก่อให้เกิดผลกระทบด้าน
รายได้และความยากจนของบุตรในระยะยาวตามมา  

จากสถานการณเ์ด็กและสตรใีนประเทศไทยในป ี2562 สะทอ้นใหเ้หน็ว่ายงัคงมีปญัหาทีส่ าคญัที่ตอ้งเรง่แกไ้ข 
โดยเฉพาะปัญหาการมีบุตรของแม่วัยรุ่นในกลุ่มครัวเรือนที่ยากจน ซึ่งเป็นปัญหาส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของ
แม่วัยรุ่นและเด็ก รวมทั้งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนั้น แนวทางการแก้ปัญหาแม่วัยรุ่นที่ส าคัญ จึงควรมี
มาตรการในการเฝ้าระวังและติดตามเด็กและเยาวชนในกลุ่มครัวเรือนที่มีความเปราะบาง กลุ่มเด็กที่มีพฤติกรรมเสี่ยง 
โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างครอบครัวและโรงเรียน สร้างค่านิยมเรื่องเพศสัมพันธ์ที่มีสุขภาวะและการป้องกัน  
การท้องไม่พร้อม การสอดแทรกการสอนเรื่องทักษะชีวิตและผลที่ตามมาของการท้องไม่พร้อมให้เด็กได้รับรู้ รวมทั้ง
การพยายามรักษาการคงอยู่ในระบบการศึกษาของวัยรุ่นซึ่งจะมีส่วนส าคัญในการช่วยลดปัญหาดังกล่าว  
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การระบาดของ COVID-19 อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจรุนแรงมากกว่าวิกฤตในอดีต เนื่องจากความไม่แน่นอน 
ของการแพร่ระบาด อาจจะท าให้ครัวเรือนมีความเสี่ยงต่อการตกเป็นคนจนได้ จากการว่างงานและการมีรายได้ลดลง 
ซึ่งรัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาในเบื้องต้น แต่ยังต้องเพิ่มมาตรการทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเพื่อแก้ปัญหา
อย่างย่ังยืน  

การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ท าให้เศรษฐกิจหดตัวอย่างรุนแรง และการว่างงานมากขึ้นนั้น  
ถือเป็นปัจจัยเสี่ยงส าคัญที่จะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชากรจากการมีรายได้ลดลง ซึ่งจะกระทบต่อสถานะ
ความเป็นอยู่ รวมถึงความยากจน โดยบทความนี้จะน าเสนอถึงผลกระทบของ COVID-19 ต่อความยากจน  
และพยายามชี้ ให้ เห็นถึงความรุนแรงของผลกระทบ กลุ่มครัวเรือนเสี่ยง มาตรการที่รัฐด าเนินการอยู่  
และข้อเสนอแนะเพ่ือบรรเทาและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน  

สถานการณ์ความยากจนก่อนผลกระทบของ COVID-19 

สถานการณ์ความยากจนตั้งแต่ปี 2531 ถึง 2562 สัดส่วนคนยากจนมีแนวโน้มลดลงมาก จากร้อยละ 
65.17 เมื่อปี 2531 เหลือร้อยละ 6.24 ในปี 2562 คิดเป็นจ านวน 4.3 ล้านคน หากพิจารณาเป็นระดับครัวเรือน  
ในปี 2562 มีครัวเรือนยากจนทั้งสิ้น 1.31 ล้านครัวเรือน หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.04 ของครัวเรือนทั้งหมด 
ลดลงเมื่อเทียบกับ 1.85 ล้านครัวเรือน หรือร้อยละ 7.64 ในปี 2561 อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาลักษณะทาง
ประชากรและทางเศรษฐกิจของคนยากจน พบว่า (1) คนจนมีอัตราการพ่ึงพิง (จ านวนเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี และ
ผูส้งูอายตุอ่วยัแรงงาน) สงูกวา่ครวัเรอืนไมย่ากจนอยา่งชดัเจน กลา่วคอื ป ี2562 วยัแรงงาน 1 คนในครวัเรอืนยากจน
ต้องรับผิดชอบในการดูแลเด็กและผู้สูงอายุ 1 คนเท่ากัน ขณะที่ในครัวเรือนไม่จน วัยแรงงาน 2 คน ดูแลผู้สูงอายุ
และเด็ก 1 คน (2) เด็กและเยาวชนมีปัญหาความยากจนมากกว่ากลุ่มผู้สูงอายุและวัยแรงงาน โดยในปี 2562  

บทความ “ผลกระทบของ COVID-19 ต่อความยากจน” 
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แผนภาพ 22 เส้นความยากจน สัดส่วนคนจน และจ านวนคนจน ปี 2531–2562

ที่มา: การส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส านักงานสถิติแห่งชาติ ประมวลผลโดยกองพัฒนาข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม สศช.
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เด็กอายุ 0-5 ปี มีสัดส่วนคนจนที่ร้อยละ 8.54 และเด็กอายุ 6 -14 ปี มีสัดส่วนคนจนที่ร้อยละ 9.83 ในขณะที่ 
วัยแรงงาน (อายุ 18-59 ปี) มีสัดส่วนคนจนที่ร้อยละ 4.95 และ (3) ประเภทครัวเรือนที่มีปัญหาความยากจนมาก 
ได้แก่ ครัวเรือนขนาดใหญ่ที่มีสมาชิกในครัวเรือนตั้งแต่ 7 คนขึ้นไป มีสัดส่วนคนจนมากที่สุดที่ร้อยละ 12.13 
ในขณะที่ครวัเรอืนเดีย่วมสีดัสว่นคนจนอยูท่ีร่อ้ยละ 2.53 นอกจากนี ้ยงัรวมไปถงึครวัเรอืนแหวง่กลาง (ผูส้งูอายอุาศยัอยู่
กับเด็ก) ครัวเรือนไม่มีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจ ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับด้านการเกษตร และครัวเรือน  
ที่หัวหน้าครัวเรือนมีการศึกษาน้อย  

ผลกระทบของ COVID-19  

จากข้อมูลการส ารวจผลกระทบด้านจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ด้านเศรษฐกิจ 
ของส านักงานสถิติแห่งชาติร่วมกับสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) และองค์การทุนเพ่ือเด็ก 
แหง่สหประชาชาต ิ(UNICEF) ไดท้ าการส ารวจระหวา่งวนัที ่23 เมษายน-17 พฤษภาคม 2563 จ านวน 27,429 ตวัอยา่ง 
พบว่า ในช่วงการระบาดของ COVID-19 กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 54 มีรายได้ลดลง และร้อยละ 33 มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น 
ขณะเดียวกันยังพบด้วยว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละ 14 มีการก่อหนี้ในระบบเพิ่มขึ้น และร้อยละ 9 ก่อหนี้นอกระบบ  

ส าหรับสาเหตุที่ครัวเรือนมีรายได้ลดลงเกิดจากผลกระทบของ COVID-19 ท าให้สถานประกอบการ 
ปิดกิจการ และเลิกจ้างแรงงานเพิ่มขึ้น โดยในช่วงไตรมาสสองและสามของปี 2563 พบว่า อัตราการว่างงานปรับตัว
เพ่ิมขึ้นมากจากที่ประเทศไทยมีอัตราการว่างงานเฉลี่ยร้อยละ 1.0 เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 1.95 ในไตรมาสสอง และ  
ร้อยละ 1.9 ในไตรมาสสามปี 2563 ขณะเดียวกันแรงงานที่ถูกเลิกจ้างบางส่วนย้ายไปท างานในภาคเกษตรหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ เช่น รับจ้างทั่วไป ค้าขาย ฯลฯ ซึ่งเป็นอาชีพที่มีรายได้น้อยและไม่แน่นอน ขณะเดียวกัน  
สถานประกอบการที่ยังเปิดด าเนินการมีการปรับลดชั่วโมงการท างานลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้แรงงานได้รับ
รายได้ลดลง  

รายได้ 

ลดลง 54%

ค่าใช้จ่าย

เพ่ิมขึ้น
33%

หนี้สิน

9%

เพ่ิมขึ้น

14%
ในระบบ นอกระบบ

แผนภาพ 23 ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ด้านเศรษฐกิจ

ที่มา: ส านักงานสถิติแห่งชาติ
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ผลกระทบต่อคนยากจน และกลุ่มเสี่ยงที่จะกลายเป็นคนจน  

หากพิจารณาผลกระทบต่อความยากจนจากวิกฤตเศรษฐกิจที่ผ่านมา พบว่า ทุกครั้งที่มีวิกฤตเกิดขึ้น
มกัจะมคีรวัเรอืนทีต่กเปน็คนยากจนเพ่ิมขึน้ เชน่ ในชว่งวกิฤตตม้ย ากุง้ ซึง่เปน็วกิฤตเศรษฐกจิทีเ่กดิจากการโจมตคีา่เงนิ 
และส่งผลกระทบต่อภาคการเงินและภาคธุรกิจ ช่วงดังกล่าว จ านวนคนจนเพ่ิมขึ้นจาก 20.3 ล้านคนในปี 2539 
เป็น 22.7 ล้านคนในปี 2541 และ 25.8 ล้านคนในปี 2543 ขณะที่วิกฤตซับไพรม์ซึ่งเป็นวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น  
ในประเทศสหรัฐอเมริกา และกระทบต่อเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย ท าให้คนยากจนเพ่ิมขึ้นจาก 12.7 ล้านคน 
ในปี 2551 เป็น 13.1 ล้านคน ในปี 2552 ส าหรับการแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์
ความยากจนในปี 2563 ผ่านกลุ่มครัวเรือนต่างๆ ดังนี้  

1. กลุ่มครัวเรือนยากจนจะได้รับผลกระทบรุนแรงขึ้น โดยเฉพาะคนยากจนเมือง เมื่อพิจารณารายได้
ของคนยากจน พบว่า รายได้ส่วนใหญ่ (ประมาณร้อยละ 50) มาจากค่าจ้าง และรายได้จากการประกอบธุรกิจ 
(ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ) ซึ่งเศรษฐกิจที่หดตัว การท างานได้น้อยลง และการถูกเลิกจ้าง จึงกระทบต่อ
รายได้ของคนกลุ่มนี้ค่อนข้างมาก โดยเฉพาะในกลุ่มคนจนเมืองที่นอกจากรายได้จะลดลงแล้ว การอาศัยอยู่ในเมือง
ยงัมภีาระคา่ครองชพีทีส่งู และยงัมภีาระคา่ใชจ้า่ยการดแูลตนเองเพ่ือไมใ่หต้ดิ COVID-19 จากการหาซือ้หนา้กากอนามยั
หรือเจลแอลกอฮอล์ซึ่งมีราคาแพง รวมถึงที่อยู่อาศัยที่ไม่เอ้ือต่อการกักตัว หากมีสมาชิกในครอบครัวมีความเสี่ยง
ต่อการติดเชื้อมากกว่าครัวเรือนในชนบท ทั้งนี้ จากการส ารวจคนจนเมืองในภาวะวิกฤต COVID-19 ของส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) พบว่า ร้อยละ 60.24 รายได้ลดลงเกือบทั้งหมด  
ร้อยละ 31.21 รายได้ลดลงครึ่งหนึ่ง ซึ่งคนจนเมืองต้องพ่ึงความช่วยเหลือจากภาครัฐและภาคเอกชนที่แจกจ่าย
อาหารและของอุปโภค ทั้งนี้ คนจนเมืองจ านวนมากยังต้องกู้หนี้ยืมสินหรือน าของใช้ในบ้านไปจ าน าเพ่ือหาเงินมา
ประทังชีวิต 

แผนภาพ 24 สรุปผลการส ารวจคนจนเมืองในภาวะวิกฤตโควิด-19 และข้อเสนอแนะต่อรัฐบาล

ที่มา: การส ารวจคนจนเมืองในภาวะวิกฤตโควิด-19 และข้อเสนอแนะต่อรัฐบาล ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.), 2563

อาชีพสามารถปรับตัวมาท างานท่ีบ้านได้หรือไม่

ไม่สามารถท างานท่ีบ้านได้ 78.97%

สามารถท างานท่ีบ้านไดบ้างส่วน 16.70%
สามารถท าไดโ้ดยแทบไม่มีผลกระทบ 4.33%

ผลกระทบด้านการท างานจากวกิฤตโควิด-19

18.87% นายจ้างให้หยุดงานหรือเลิกจ้าง
18.44% อาชีพอิสระและไม่มีผู้ว่าจ้าง

   หรือมีลูกค้าใช้บริการน้อยลง

18.22% สถานท่ีขายถูกปิด หรือถูกห้ามค้าขาย

18.00% นายจ้างให้ลดเวลาท างาน

8.24% ผลกระทบอื่นๆ

18.22% อาชีพค้าขาย และค้าขายได้น้อยลง

ผลของรายได้ที่ลดลง เดือดร้อนอย่างไรบ้าง

ไม่มีเงินส่งหนี้สิน หนี้รถยนต์ หนี้ผ่อนบ้าน 54.41%

ต้องการกู้หนี้ยืมสิน 33.82%
ต้องน าเงินท่ีออมไว้มาใช้ 32.14%

แทบไม่มีเงินซื้ออาหารประจ าวัน 29.83%

ไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าท่ีอยู่อาศัย 26.02%

ไม่มีเงินส าหรับรายจ่ายท่ีจ าเป็น 20.80%

ต้องน าข้าวของไปจ าน า 20.80%

60.24% รายได้ลดลงเกือบท้ังหมด

31.21% รายได้ลดลงกึ่งหนึ่ง

8.55% รายได้เท่าเดิม

ผลกระทบด้านการท างานจากวิกฤตโควิด-19



ภาวะสังคมไทยไตรมาสสามป ี2563 

กองพฒันาขอ้มลูและตวัชีว้ดัสงัคม  35 

2. กลุ่มครัวเรือนเปราะบาง ซึ่งเสี่ยงต่อการตกเป็นครัวเรือนยากจนจากผลกระทบของ COVID-19 โดยมี
จ านวนครัวเรือนประมาณ 1.14 ล้านครัวเรือน ซึ่งครัวเรือนเปราะบางนี้เป็นครัวเรือนที่ไม่ใช่ครัวเรือนยากจน  
แต่มีสถานะความเป็นอยู่ใกล้เคียงกับครัวเรือนยากจนมาก ได้แก่  

1) กลุม่ครวัเรอืนทีพ่ึง่พงิรายไดจ้ากเงนิชว่ยเหลอืจากบคุคลอ่ืนภายนอกครัวเรือน ครัวเรือนในกลุ่มนี้
ประกอบด้วย ครัวเรือนไม่มีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจ ครัวเรือนสูงอายุ และครัวเรือนแหว่งกลาง หรืออาจเรียกได้ว่า
เป็นครัวเรือนกลุ่มเปราะบาง ซึ่งครัวเรือนกลุ่มนี้รายได้หลักไม่ได้เกิดจากการท างาน แต่เป็นรายได้จากเงินช่วยเหลือ
ของรัฐ หรือเงินช่วยเหลือที่ได้รับจากบุคคลอ่ืนนอกครัวเรือน โดยในปี 2562 มีจ านวนทั้งสิ้นประมาณ 6.37 แสน
ครัวเรือน แบ่งเป็นครัวเรือนไม่มีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจ 2.74 แสนครัวเรือน ครัวเรือนสูงอายุ 3.04 แสนครัวเรือน 
และครัวเรือนแหว่งกลาง 0.59 แสนครัว เรือน โดยเงินช่วยเหลือที่ ได้รับจากบุคคลอ่ืนนอกครัวเรือน  
คดิเปน็สดัสว่นถงึรอ้ยละ 45.2 ของรายไดท้ั้งหมด ขณะทีร่อ้ยละ 23.3 เป็นเงนิชว่ยเหลอืจากรฐั ดังนัน้ เมือ่ COVID-19 
ส่งผลกระทบต่อรายได้แรงงาน โดยเฉพาะแรงงานในเมืองหรือแหล่งอุตสาหกรรม จะท าให้โอกาสที่แรงงานเหล่านั้น
จะส่งเงินกลับไปช่วยเหลือจุนเจือครอบครัวในต่างจังหวัดลดลง  

2) กลุ่มครัวเรือนที่มีรายได้จากการท างานลดลงมาก ส าหรับครัวเรือนในกลุ่มนี้ แบ่งได้เป็น 
ครัวเรือนที่สมาชิกครัวเรือนท างานในสาขาที่เสี่ยงต่อการตกงาน เช่น ท างานในภาคการท่องเที่ยว และครัวเรือนที่
ประกอบอาชพีอิสระ มอียูป่ระมาณ 4.67 แสนครวัเรอืน ซึง่รายไดส้ว่นใหญม่าจากการท างาน และประกอบอาชพีอิสระ 
(รอ้ยละ 61.3) เมื่อนกัท่องเทีย่วตา่งชาตไิมส่ามารถเข้ามาทอ่งเทีย่วได้ และกิจกรรมทางเศรษฐกจิหดตัวลงอยา่งรนุแรง  
ท าให้รายได้ของครัวเรือนกลุ่มนี้ปรับตัวลดลงมาก 

3) กลุ่มครัวเรือนเกษตรที่ไม่มีที่ดินท ากินหรือมีที่ดินท ากินน้อยประมาณ 0.49 แสนครัวเรือน  
ซึ่งครัวเรือนกลุ่มนี้แม้จะไม่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 โดยตรง แต่มีความไม่แน่นอนของรายได้อยู่เดิมแล้ว 
จากปัญหาการไม่มีที่ดินท ากินหรือมีที่ดินท ากินน้อย และมักจะอ่อนไหวต่อปัจจัยต่างๆ ที่เข้ามากระทบและท าให้  
มีโอกาสตกเป็นคนจนได้ง่าย ซึ่งมีปัจจัยกระทบกับกลุ่มนี้ทั้งปัญหาภัยแล้งตั้งแต่ปลายปี 2562 ถึงกลางปี 2563 และ
ประสบอุทกภัยตั้งแต่ไตรมาสสามปี 2563 เป็นต้นมา 
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ครัวเรือนเกษตรที่ไม่มีที่ดินท ากิน

ครัวเรือนที่มีรายได้จากการท างานลดลงมาก

ครัวเรือนแหว่งกลาง

ครัวเรือนไม่มีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจ

ครัวเรือนสูงอายุ

ครัวเรือนเกือบจน

ครัวเรือนยากจน

ล้านครัวเรือน

กลุ่มที่จะได้รับผลกระทบ

แผนภาพ 25 จ านวนครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19

ที่มา:  การส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส านักงานสถิติแห่งชาติ ประมวลผลโดยกองพัฒนาข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม สศช.
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มาตรการช่วยเหลือจากผลกระทบของ COVID-19  

ปัจจุบันรัฐบาลตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว และมีมาตรการช่วยเหลือ เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ ดังนี้  

ระยะสั้น ได้แก่ การให้เงินช่วยเหลือชดเชยการขาดรายได้ของแรงงานอิสระและเกษตรกรจ านวน  
5,000 บาท ระยะเวลา 3 เดือน รวมทั้งการช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเปราะบาง 1,000 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 3 เดือน 
นอกจากนี้ ยังมีมาตรการชว่ยเหลอืดา้นสาธารณปูโภค โดยการลดคา่ไฟฟ้าและคา่ประปา การคนืเงนิคา่ประกนัการใชไ้ฟฟ้า 
ตลอดจนการลดราคาสินค้าท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีพ 

ระยะปานกลาง เพ่ือเป็นการเตรียมรับมือกับผลกระทบและให้ความช่วยเหลือประชาชนในระยะต่อไป 
รฐับาลจงึไดจ้ดัท าพระราชก าหนดใหอ้ านาจกระทรวงการคลงักูเ้งนิเพ่ือแกไ้ขปญัหา เยยีวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกจิและสงัคม 
ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 (กรอบวงเงิน 1 ล้านล้านบาท)  
โดยมีแผนงานรองรับเพ่ือให้เกิดการจ้างงานและสร้างรายได้ ซึ่งจะท าให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบไม่ตกเป็นคนจน โดยเน้น
กิจกรรมที่ก่อให้เกิดการสร้างงานและสร้างอาชีพสามารถรองรับแรงงานส่วนเกินที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชน 
ตลอดจนสร้างระบบการเรียนรู้ส าหรับประชาชนในการพัฒนา/ปรับเปลี่ยนทักษะให้สอดรับกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานในอนาคต โดยปัจจุบันรัฐบาลอนุมัติ โครงการแล้วจ านวน 202 โครงการ เพ่ือให้เกิดการสร้างงาน  
จ้างงาน และสร้างรายได้ 3.4 แสนต าแหน่ง 

ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาความยากจน 

แม้ว่ารัฐจะมีมาตรการช่วยเหลือแก่ครัวเรือนทั้งการช่วยเหลือในภาพรวมและเจาะจงกลุ่มคนจน (โครงการ
เพ่ิมก าลังซื้อผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) แต่ด้วยความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาดที่อาจส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจได้อีกระลอก จึงต้องมีมาตรการรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดข้ึน และเร่งรัดในการแก้ไขปัญหาดังนี้ 

1.  การใชก้ลไกทอ้งถิน่ในการเขา้ไปค้นหากลุ่มเป้าหมาย/ดูแลกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต 
COVID-19 เพ่ือให้กลุ่มคนจนสามารถเข้าถึงมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐอย่างรวดเร็ว และตรงกลุ่มเป้าหมาย 
นอกจากการใช้กลไกของรัฐคือ กระทรวง จังหวัด อ าเภอ ในการจัดการเรื่องดังกล่าวแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทั้งองค์การบรหิารส่วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล และ องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ซึ่งท างานใกล้ชิดกับประชาชน 
ในพ้ืนที่ควรเข้ามามีส่วนร่วมในการส ารวจตรวจสอบกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือให้ข้อมูลการช่วยเหลือ/เยียวยากลุ่มคนจน  
ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 มีความท่ัวถึงและทันท่วงที 

2. การเร่งรัดการด าเนินการตามแผนงาน/โครงการเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจาก 
การระบาดของ COVID-19 เพ่ือให้เกิดการจ้างงานโดยเร็ว ซึ่งจะท าให้ครัวเรือนมีรายได้และสามารถรักษาระดับ  
การบริโภค และคุณภาพชีวิตไว้ได้ 

3. การอ านวยความสะดวกในการการสร้างงาน/สร้างอาชีพ โดยการหาต าแหน่งงานว่าง การฝึกอาชีพ  
และการให้ผู้มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงแหล่งทุน/สินเชื่อที่เหมาะสม รวมทั้งการตลาดและสถานที่ค้าขาย  
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ขณะเดียวกันต้องให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงโครงสร้าง เพ่ือให้เกิดการแก้ปัญหา  
ทีย่ัง่ยนื อาท ิ

1. การแก้ปัญหาด้านการเกษตรทั้งระบบ สาเหตุจากคนยากจนจ านวนมากเป็นเกษตรกร หรือพ่ึงพิง
รายได้จากการเกษตร แต่ไม่มีที่ดินท ากิน และแม้มีที่ดินท ากินหรือได้รับการจัดสรรที่ดินท ากินจากภาครัฐ  
ก็ไม่สามารถเพาะปลูกได้ เนื่องจากขาดแคลนเงินทุน องค์ความรู้ด้านการตลาด และแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรและ 
การบริโภค ท าให้เกษตรกรยังเป็นกลุ่มท่ีมีปัญหาอย่างต่อเนื่อง และเป็นกลุ่มที่มีปัญหาความยากจนเรื้อรัง  

2. การวางแนวทางแกป้ัญหาความยากจนในระยะยาวโดยการสร้างหลักประกันสงัคม อาท ิการเร่งขยาย
ความคุ้มครองของการประกันตนตามมาตรา 40 การส่งเสริมการออม เพ่ือให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองและพัฒนา
จนสามารถพ่ึงตนเองได้ในยามวิกฤต รวมทั้งมีกลไก/ระบบที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง  
ที่อาจเกิดขึ้นอย่างคาดไม่ถึง ตลอดจนการมีระบบข้อมูลเพ่ือค้นหากลุ่มเป้าหมายที่เน้นการพัฒนาข้อมูลที่ครอบคลุม
ประชากรทั้งประเทศ โดยเฉพาะประชากรที่ยากจน กลุ่มเปราะบางต่างๆ โดยต้องมีความถูกต้อง แม่นย า และ  
ทันต่อสถานการณ ์
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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 Q3 
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 37,927 

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 1.90 

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 1.90 

   - 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 0.93 

   - 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 2.24 

   - 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 2.39 

   - 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 2.79 

   - 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 2.73 

   - 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 3.15 

การท างานต่ าระดับ (พนัคน) 335.6 350.1 271.4 256.0 335.7 282.5 319.0 232.8 335.8 239.2 192.7 230.6 284.2 704.3 442.2 

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

สดัสว่นก าลงัแรงงานตามระดับการศึกษา (รอ้ยละ)                         

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

   - 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 42.63 

   - 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 17.16 

   - 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 13.61 

   - 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 3.87 

   - 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 5.67 

   - 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 17.06 

สขุภาพ                               

จ านวนผูป้ว่ยด้วยโรคท่ีต้องเฝา้ระวงั (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 35,094 
   - 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 36,063 

   - 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 4,946 

   - 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 7,196 

   - บดิ 1,416 1,501 1,146 784 1,132 965 741 561 649 736 647 524 660 537 589 

   - หดั 1,398 711 591 485 630 632 1,186 3,108 2,068 1,585 1,533 1,428 739 140 191 

   - ฉ่ีหนู 575 601 1,166 1,132 402 637 932 569 463 493 722 492 266 330 516 

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

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

   - ไข้กาฬหลงัแอน่ 5 9 8 6 1 9 3 7 6 6 6 7 5 3 2 

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

 2. ความม่ันคงทางสงัคม                                

 ความสงบสุข นสังคม (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 22.03 

   - 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 5.26 

   - 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 15.64 

   - สดัสว่นคดียาเสพติด 96.30 94.07 110.98 113.86 95.45 113.75 107.24 110.47 126.96 138.54 143.40 134.04 134.88 118.91 103.86 

   การคุม้ครองผู้บรโิภค5/                               

จ านวนเร่ืองร้องเรียน (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 4,289 

   - กรณสีญัญา 548 1,380 928 851 660 795 1,072 664 1,170 1,050 1,018 779 528 776 1,019 

   - กรณฉีลาก 618 472 486 450 522 433 482 434 459 706 545 395 547 429 537 

   - กรณโีฆษณา 432 827 734 432 330 253 417 439 726 3,432 1,705 1,328 949 2,525 1,758 

   - กรณกีฎหมาย 0 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 1,189 975 

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 13,278 
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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/                     

อัตราผู้ป่วยนอก (ต่อประชากรพันคน) 2,816 2,948 3,116 2,917 2,837 3,160 3,733 3,691 3,393 4,031 

อัตราการป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อ (ต่อประชากรแสนคน)           

 -  มะเร็ง และเน้ืองอกทุกชนิด 784 821 862 902 829 1,026 1,083 1,117 1,181 1,228 

 -  หัวใจ 845 936 955 887 845 1,012 1,027 810 1,069 1,099 

 -  เบาหวาน 793 849 868 1,081 1,033 1,233 1,293 1,345 1,439 1,529 

 -  ความดันโลหิต 1,059 1,187 1,246 1,622 1,561 1,901 2,009 2,091 2,245 2,388 

ความผิดปกติทางจิต/จิตเภท/ความหลงผิด (ต่อประชากรแสนคน) 57 64 63 83 79 92 95 98 101 106 

ความผิดปกติทางอารมณ์ (ต่อประชากรแสนคน) 31 34 35 43 45 55 58 61 70 78 

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

ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม (ต่อประชากรพันคน) 57 61 62 60 51 72 76 90 88 94 

     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 6.24 

การศึกษา                     

อัตรานักเรียนต่อประชากรวัยเรียน11/            

 -  ประถมศึกษา 104.30 103.50 104.00 102.72 102.24 102.40 102.74 101.53 101.38 102.42 

 -  มัธยมศึกษาตอนต้น 98.01 98.43 97.65 96.75 97.13 98.71 96.77 96.48 87.70 95.97 

 -  มัธยมศึกษาตอนปลาย 71.68 72.18 73.18 75.07 77.29 78.45 78.57 78.72 79.53 78.50 

 -  อุดมศึกษา (ปริญญาตรีและต่ ากว่า) 46.21 47.18 51.85 46.48 46.22 48.17 47.72 49.13 49.46 49.02 

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 

ความสงบสุข นสังคม (ต่อประชากรแสนคน)                     

อัตราการตายด้วยอุบัติเหตุการจราจรทางบก18/ n.a. 34.27 33.61 32.84 32.00 30.69 33.45 33.14 30.47 30.36 

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 69.94 

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 านวนเร่ืองร้องเรียน  (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                     

พฤติกรรม นการบริโภค                     

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    

การ ช้เวลา นชีวิตประจ 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 42.42 

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         28.71  

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 2.04 

มลพิษทางอากาศ                      
ค่าเฉลี่ยฝุ่นขนาดเล็กกว่า 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 านักยุทธศาสตร์ต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และข้อมูลประชากรจากการคาดประมาณประชากร 

ของประเทศไทย 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/ สรุปรายงานการป่วย 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  https://public.tableau.com/profile/datacenter#!/vizhome/RTDDC1_ServerWorkshopEP1/DB_ 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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และภาพรวม ปี 2563 

 รายงานภาวะสงัคมไทยไตรมาสหน่ึง 

ปี 2564 

 รายงานภาวะสงัคมไทยไตรมาสสอง 

ปี 2564 

 รายงานภาวะสงัคมไทยไตรมาสสาม 

ปี 2564 

http://social.nesdc.go.th/ 

กองพัฒนาข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม (กขส.)  

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

962 ถนนกรุง เกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  กรุ ง เทพฯ 10100  

ผู้ประสานงาน / Contact persons  

หากต้องการทราบรายละเอียดเพิม่เตมิ กรุณาสอบถามได้ที่  

E-mails :  Nipha@nesdc.go.th 

โทร. 0-2280-4085 ต่อ 3605 

 รายงานสถานการณ์ความ
ยากจนและความเหลื่อมล้ า 
ของประเทศไทย ป ี2563 

 ดัชนีความกา้วหน้าของคน 
ประจ าปี 2564 


