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ความเคลื่อนไหวทางสังคม 

รายไตรมาส 
  การจ้างงานลดลงต่อเนื่อง การว่างงานยังคงอยู่ในระดับต่่า  

ค่าจ้างแรงงานเพิ่มขึ้นในอัตราที่ชะลอลง 

  การเจ็บป่วยด้วยโรคเฝ้าระวังเพ่ิมขึ้นโดยเฉพาะโรคไข้หวัดใหญ่ 
และโรคไข้เลือดออกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

 คดีอาญารวมเพ่ิมขึ้นจากคดียาเสพติดที่เพิ่มสูง และต้องเฝ้าระวังคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ 
ที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 

  การเกิดอุบัติเหตุและผู้เสยีชีวิตลดลงในไตรมาสสี่และช่วงเทศกาลปีใหม่ แตภ่าพรวมทั้งปีการเกิดอุบตัิเหตุ

ผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บพิการยังมีจ่านวนมาก 

สถานการณ์ทางสังคมที่ส าคัญ  
  การป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่ออุบัติใหม่จากต่างประเทศต้องมีการเตรียมความพร้อมตลอดเวลา 

  คุณภาพการศึกษาไทยยังคงต้องเร่งพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 ปญัหาฝุน่PM 2.5 ตอ้งการการจัดการอยา่งจรงิจังและตอ่เนือ่ง 

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100  
www.social.nesdc.go.th 

บทความเรื่อง  
“การพัฒนา Generation Y เพื่อรองรับการขับเคลื่อนประเทศ” 

ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมสูงวัยสมบูรณ์ในปี 2566 โดยที่ประชากรวัยเด็กและ
วัยแรงงานลดลง คนรุ่นใหม่ หรือคน Gen Y จะเป็นกลุ่มประชากรที่มีสัดส่วน
มากทีส่ดุ จงึถกูคาดหวงัใหร้บัภาระในการดแูลผูส้งูอายทุีเ่พิม่ขึน้ ดงันัน้ สงัคมไทย
จึงต้องเข้าใจพฤติกรรมและศักยภาพของคน Gen Y ในมิติต่างๆ เพื่อน าไปสู่ 
การพัฒนาคนรุ่นใหม่ให้มีความพร้อมที่จะเป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อน 
การพฒันาประเทศใหบ้รรลเุปาูหมายการเปน็ประเทศทีพ่ฒันาแลว้ตอ่ไป 

GENERATION
thinking
outside 
the box

living trendy

express feelings and
thoughts on social media

spenders
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  ความเคล่ือนไหวและสถานการณ์ทางสังคม 

 

จ้างงานลดลง 1.1% 
การจ้างงานลดลงร้อยละ 1.1 ตาม
การหดตัวของการจ้างงานภาคเกษตร
ร้อยละ 1.6 และนอกภาคเกษตรที่
ร้อยละ 0.9 อัตราการว่างงานเท่ากับ 
1.04 ค่าจ้างแรงงานภาคเอกชน
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.7 

จ านวนผู้ปุวยด้วยโรคเฝูาระวังโดยรวม
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 39.4 โดยผู้ปุวยโรค
ไข้หวัดใหญ่และโรคไข้เลือดออกเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 105.3 และ 35.1 ตามล าดับ 

ผู้ป่วยโรคเฝ้าระวังเพิ่มขึ้น 39.4% 

เครือ่งดืม่แอลกอฮอลแ์ละบหุรีเ่พิม่ขึน้ 2.4% 

การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่
ขยายตัวร้อยละ 2 .4 ยั งต้อง เฝู าระวั ง
อันตรายจากบุหรี่ ไฟฟูา และการเข้าถึง
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ในกลุ่มเด็ก
อายุต่ ากว่า 20 ปี 

คดี อาญาเ พ่ิมขึ้ นร้ อยละ 18 . 2  
เป็นการเพ่ิมขึ้นของคดียาเสพติด
ร้อยละ 22.5 คดีประทุษร้ายเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 4 ขณะที่คดีชีวิตร่างกาย
และเพศลดลงร้อยละ 15.7  

คดีอาญาเพิ่มขึ้น 18.2% 

การเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบกและ
ผู้เสียชีวิตลดลง ร้อยละ 5.2 และ 5.9 
การเกิดอุบัติเหตุและจ านวนผู้เสียชีวิต
ชว่งเทศกาลปีใหม่ 2563 ลดลงร้อยละ 
9.8 และ 10.1 ตามล าดบั  

อุบัติเหตุจราจรลดลง 5.2% 

คุณภาพการศึกษายังต้องเร่งพัฒนา 
ผลการวั ดคุณภาพการศึ กษาผ่ าน 
การประเมินระดับนานาชาติ IMD และ
การทดสอบ PISA สะท้อนให้เห็นความ
เหลื่ อมล้ าทางการศึ กษาส่ งผลต่ อ
คุณภาพการศึกษาของเด็กไทย ซึ่งควร
ให้ความส าคัญสร้างความเท่าเทียม 
ทางการศึกษาเพ่ือคุณภาพการศึกษา
ของเด็กไทย 

การป้องกันการแพร่ระบาด 
โรคติดต่ออุบัติใหม่จากต่างประเทศ 

การระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อ 
โควิด-19 โดยมีจุดเริ่มต้นจากประเทศจีน
และแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วทั้งภายในและ
ต่างประเทศ ท าให้ภาครัฐต้องเฝูาระวังและ
ปูองกนัการระบาดอยา่งใกลช้ดิ อย่างไรตาม 
ประชาชนควรมสีว่นรว่มในการปอูงกนัตนเอง 
โดยการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อร่างกาย
มภีมูติา้นทานโรค 

ไตรมาสสามปี 2562 หนี้สินครัวเรือน
เท่ากับ 13.24 ล้านล้านบาท ขยายตัว
ร้อยละ 5.5 ชะลอลงจากร้อยละ 5.8  
ในไตรมาสก่อน และคิดเป็นสัดส่วนต่อ 
GDP เท่ากับร้อยละ 79.1 

หนี้ครัวเรือนชะลอ 
การขยายตัวเหลือ 5.5%  
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ความเคลื่อนไหวทางสังคมรายไตรมาส 

 1.  สถานการณ์ด้านแรงงาน 

“ 
การจ้างงานไตรมาส 4  

ปี 2562 ลดลง และอัตรา

การว่างงานยังอยู่ในระดับต่่า “ 

การจ้างงานลดลงอย่างต่อเนื่อง ตามผลกระทบจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจและ
ปัญหาเชิงโครงสร้าง แต่อัตราการว่างงานยังอยู่ในระดับต่่า ค่าจ้างแรงงานเพิ่มขึ้น  
ในอัตราที่ลดลง ส่าหรับปี 2563 ตลาดแรงงานและการจ้างงานมีความเสี่ยงจาก
ผลกระทบจากภาวะภัยแล้ง การระบาดของโควิด -19 (COVID-19) การส่งออกที่
ลดลงและการผันผวนของค่าเงินบาท และงบประมาณที่ล่าช้า 

การจ้างงานลดลงต่อเนื่อง ในไตรมาส 4 ปี 2562 ก าลังแรงงานมีจ านวนทั้งสิ้น 
38.0 ล้านคน ลดลงร้อยละ 1.1 จากไตรมาสเดียวกันของปี 2561 แบ่งเป็นผู้มีงานท า
จ านวน 37.5 ล้านคน แรงงานรอฤดูกาล 1.1 แสนคน และ ผู้ว่างงาน 3.7 แสนคน ทั้งนี้ 
การจ้างงานในภาพรวมลดลงต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 3 ติดต่อกัน โดยไตรมาส 4 ปี 2562 
ผู้มีงานท าลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 1.1 ตามการลดลงของการจ้างงาน
ภาคเกษตร และนอกภาคเกษตรร้อยละ 1.6 และ 0.9 ตามล าดับ 

ชั่วโมงการท่างานลดลงตามภาวะเศรษฐกิจกิจที่ชะลอตัว ชั่วโมงการท างานเฉลี่ย
ในภาพรวมเท่ากับ 43.2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ลดลงร้อยละ 2.4 ขณะที่ชั่วโมงการท างาน
ภาคเอกชนเท่ากับ 46.7 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ลดลงร้อยละ 1.6 ขณะเดียวกันยังส่งผลให้
ผูป้ระกอบการปรบัลดการท างานลว่งเวลาลง โดยจ านวนแรงงานภาคเอกชนนอกภาคเกษตร
ที่ท างานมากกว่า 50 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ลดลงถึงร้อยละ 14.0 เป็นการลดลงอย่าง
ต่อเนื่องตลอดทั้งปี  
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ร้อยละ
 ภาคเกษตรกรรม  นอกภาคเกษตรกรรม

แผนภาพ 1   อัตราการเปลี่ยนแปลงของผู้มีงานท่า จ่าแนกตามสาขาภาพรวม (%YOY)

ที่มา:  ส านักงานสถิติแห่งชาติ
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อัตราการว่างงานยังอยู่ในระดับต่่า ผู้ว่างงานมีจ านวน 3.7 แสนคน คิดเป็นอัตรา
การว่างงานร้อยละ 1.04 ขณะที่จ านวนผู้ประกันตนที่ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณี
ว่างงานมีจ านวนทั้งสิ้น 1.70 แสนคน เพ่ิมขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 11.8  
ในจ านวนนี้เป็นผู้ที่ถูกเลิกจ้างจ านวน 0.29 แสนคน เพ่ิมขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน
ร้อยละ 11.0 อย่างไรก็ดี สัดส่วนผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานต่อผู้ประกันตน
คดิเปน็เพียงรอ้ยละ 1.45 เทา่นัน้ ซึ่งยงัคงอยู่ในระดับต่ า การว่างงานแฝงเพิ่มขึ้นต่อเนือ่ง 
โดยมีจ านวนทั้งสิ้น 1.6 แสนคน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 11.2 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 
หรือคิดเป็นอัตราการว่างงานแฝงที่ร้อยละ 0.4  

ตาราง 1   ผลสา่รวจภาวะการทา่งานของประชากรไตรมาสสีแ่ละภาพรวม ปี 2562  

 
จ่านวน (หน่วย: ล้านคน)  การเปลีย่นแปลง (%YOY)  

2561  2562  2562  2561   
Q4 ทั้งป ี Q3 Q4 ทั้งป ี Q4 ทั้งป ี Q3 Q4 ทั้งป ี

ก าลังแรงงานรวม 38.4 38.4 38.0 38.0 38.2 1.7 0.9 -2.0 -1.1 -0.7 
1.  ผู้มีงานท า 37.9 37.9 37.5 37.5 37.6 1.9 1.1 -2.1 -1.1 -0.7 
     (การท างานต่ าระดบั)* 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 -9.1 -3.6 -39.6 -0.9 -14.7 
1.1 ภาคเกษตร 12.2 12.2 12.6 12.0 11.8 2.4 3.3 -1.8 -1.6 -2.9 
1.2 นอกภาคเกษตร 25.7 25.7 24.9 25.5 25.8 1.7 0.1 -2.3 -0.9 0.4 

-  อุตสาหกรรมการผลิต 6.3 6.3 5.8 6.1 6.1 4.6 2.5 -5.2 -3.9 -2.1 
-  ก่อสร้าง 2.1 2.1 2.0 2.1 2.2 5.0 -2.2 -2.2 0.2 3.7 
-  ค้าส่ง/ค้าปลีก 6.3 6.3 6.0 6.3 6.2 1.5 -0.7 -4.1 0.1 -0.5 
-  โรงแรม ภัตตาคาร 2.9 2.8 2.9 2.8 2.9 0.0 1.8 3.1 -0.7 0.8 
-  การขนส่ง/เก็บสินค้า 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 2.6 2.2 1.0 0.1 3.3 
-  การศึกษา 1.1 1.2 1.1 1.1 1.2 -3.9 -1.7 -1.9 -3.1 -0.6 
-  อื่นๆ 5.8 5.9 5.7 5.7 5.9 -0.6 -1.6 -0.6 -0.3 1.9 

2.  จ านวนผู้ว่างงาน** 0.36 0.40 0.39 0.37 0.37 -14.9 -10.3 5.5 3.5 -7.6 
     อัตราการว่างงาน (%) 0.93 1.05 1.04 1.04 0.99       
3.  แรงงานรอฤดูกาล 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2 -8.3 -13.7 53.7 2.0 16.1 
    สัดส่วนต่อก าลังแรงงาน (%) 0.3 0.4 0.2 0.3 0.5       
4.  ชั่วโมงท างานเฉลีย่/สัปดาห ์ 46.7 46.1 46.7 46.4 45.8 0.4 0.2 0.4 -0.6 -0.7 
5.  ชั่วโมงท างานเฉลีย่/สัปดาห ์(รวม) 43.5 43.0 43.5 43.2 42.7 0.1 -0.2 0.4 -0.8 -0.6 
5.1 ผู้ท างานน้อยกว่า 10 ชม.*** 0.4 0.5 0.3 0.4 0.5 -42.8 -22.5 -29.3 12.5 -2.4 

-  ต้องการท างานเพิ่ม 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -55.3 -29.1 -16.6 45.1 -12.8 

-  ไม่ต้องการท างานเพิ่ม 0.3 0.5 0.2 0.4 0.5 -41.4 -21.6 -31.1 9.6 -1.1 

5.2 ผู้ท างานน้อยกว่า 35 ชม.*** 5.6 6.3 5.4 5.7 6.5 1.3 1.1 -12.1 2.3 1.6 

-  ต้องการท างานเพิ่ม 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 -9.1 -3.6 -39.6 -0.9 -14.7 

-  ไม่ต้องการท างานเพิ่ม 5.4 6.1 5.2 5.5 6.2 1.8 1.3 -10.6 2.5 2.4 

5.3 ผู้ท างาน 40 ชม. ขึ้นไป 27.8 27.1 27.4 27.1 26.7 1.4 0.7 -0.6 -2.1 -1.5 
5.4 ผู้ท างาน 50 ชม. ขึ้นไป 7.4 7.4 7.0 6.6 6.8 -3.4 -4.3 -7.9 -10.8 -8.2 
6.  จ านวนผู้ว่างงานแฝง 0.14 0.22 0.12 0.16 0.24 -25.2 -18.3 20.3 11.2 8.5 
     อัตราการว่างงานแฝง (%) 0.4 0.6 0.3 0.4 0.6       

หมายเหตุ:  * ท างานต่ ากว่า 35 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์และต้องการท างานเพิ่ม (นับรวมผู้ท่ีท างาน 0 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์) 

 ** (1) ผู้ว่างงาน หมายถึง ผู้ท่ีไม่ได้ท างานและไม่มีงานประจ าแต่ได้หางาน สมัครงานหรือรอการบรรจุงาน และผู้ท่ีไม่ได้หางานท าแต่พร้อม
จะท างานในระหว่าง 30 วันก่อนวันสัมภาษณ์ (2) ผู้ว่างงานแฝง คือ ผู้ท่ีท างานน้อยกว่า 10 ชม./สัปดาห์ และต้องการท างานเพิ่ม ผู้รอ
ฤดูกาล และ (3) อัตราการว่างงานแฝง = ผู้ว่างงานแฝง/ก าลังแรงงาน 

ท่ีมา:  ข้อมูลการส ารวจภาวะการท างานของประชากร ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
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ค่าจ้างแรงงานเพิ่มขึ้นในอัตราที่ชะลอลงจากไตรมาสก่อน โดยไตรมาส 4  

ปี 2562 ค่าจ้างแรงงานรวมเท่ากับ 14,238 บาทต่อคนต่อเดือน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.4 และ
ค่าจ้างแรงงานภาคเอกชนอยู่ที่ 12,714 บาทต่อเดือน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.7 ขณะที่เงินเฟูอ
ในไตรมาส 4 เท่ากับร้อยละ 0.4 ท าให้ค่าจ้างแรงงานภาคเอกชนเฉลี่ยที่แท้จริงเพ่ิมขึ้น
เพียงร้อยละ 1.4  

ผลิตภาพแรงงานยังคงเพิ่มขึ้น (GDP per person employed) โดยภาพรวม
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.7 จากการขยายตัวของผลิตภาพแรงงานในภาคบริการที่ร้อยละ 4.9  
และภาคการผลิตที่ขยายตัวร้อยละ 1.4 ขณะที่ผลิตภาพแรงงานในสาขาก่อสร้างลดลง
ร้อยละ 2.1 และภาคเกษตรไม่เปลี่ยนแปลง  
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แผนภาพ 2   จ่านวนและอัตราการว่างงาน 

ที่มา:  ส านักงานสถิติแห่งชาติ
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แผนภาพ 3   อัตราการเติบโตของผลิตภาพแรงงานตามสาขาอุตสาหกรรม (YoY) 

ที่มา:  ส านักงานสถิติแห่งชาติ
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ภาพรวมการจา้งงานป ี2562 ลดลงรอ้ยละ 0.7 ตามการชะลอตวัของภาวะเศรษฐกจิ 
การสง่ออกทีล่ดลงและคา่เงนิบาททีแ่ขง็คา่สง่ผลใหก้ารจา้งงานในภาคการผลติลดลงรอ้ยละ 2.1 
ด้านการจ้างงานภาคเกษตรลดลงร้อยละ 2.9 จากผลกระทบภัยแล้งตั้งแต่ต้นปี และ
ปัญหาอุทกภัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงเดือนกันยายน–ตุลาคม ส่วนการจ้างงาน 
ในภาคบรกิารยงัคงเพ่ิมขึน้ โดยเฉพาะการจา้งงานในสาขาโรงแรม/ภตัตาคาร เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 0.8 
ตามการเพ่ิมขึน้ของจ านวนนกัทอ่งเทีย่วตา่งชาตทิีเ่ขา้มาในประเทศไทย นอกจากนี ้การจา้งงาน 
ในสาขากอ่สรา้ง และการขนสง่ยงัคงเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 3.3 และ 3.7 ตามล าดบั จากการขยายตวั
ของการลงทนุของภาครฐั การคา้ออนไลนแ์ละการสัง่สนิคา้ผา่นแพลตฟอรม์ตา่งๆ ซึง่สนบัสนนุให้
การขนส่งมีการขยายตัว 

ชั่วโมงการท างานรวม และชั่วโมงการท างานของภาคเอกชนลดลงเล็กน้อย  
โดยชั่วโมงการท างานรวมเฉลี่ยอยู่ที่ 42.7 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ลดลงร้อยละ 0.6 ขณะที่
ชั่วโมงการท างานภาคเอกชนเฉลี่ยอยู่ท่ี 45.8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ลดลงร้อยละ 0.7  

อัตราการว่างงานยงัอยู่ในระดบัต่ าเทา่กับรอ้ยละ 1.0 คิดเปน็ผู้ว่างงาน 3.7 แสนคน 
ส าหรับการท างานต่ าระดับหรือผู้มีงานท าที่ท างานน้อยกว่า 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์และ
ต้องการท างานเพ่ิมมีจ านวน 2.5 แสนคน ลดลงร้อยละ 14.7 จากปีก่อน อย่างไรก็ตาม  
ผู้ว่างงานแฝงเพ่ิมขึ้นร้อยละ 8.5 หรือมีจ านวนทั้งสิ้น 2.4 แสนคน ตามการเพ่ิมขึ้นของ
แรงงานรอฤดูกาลที่เพ่ิมข้ึนร้อยละ 16.1 จากปีก่อน 

คา่จา้งแรงงานภาพรวม และคา่จา้งแรงงานภาคเอกชนเพ่ิมขึน้ร้อยละ 2.3 และ 3.3 
ตามล าดับ ขณะที่ผลิตภาพแรงงาน (GDP per person employed) เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.1  

แรงงานเข้าถึงสวัสดิการสังคมมากขึ้น โดยผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มีจ านวน 
11.7 ล้านคนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.75 ขณะที่แรงงานนอกระบบเข้าสู่ประกันสังคมมากขึ้น 
โดยมผีูอ้ยูใ่นระบบประกนัสงัคมมาตรา 39 และ 40 จ านวน 1.7 และ 3.2 ลา้นคน เพ่ิมขึน้จาก
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แผนภาพ 4   จ่านวนแรงงานนอกระบบ

ที่มา:  ส านักงานสถิติแห่งชาติ
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ปกีอ่นรอ้ยละ 5.6 และ 14.4 ตามล าดบั ท าใหแ้รงงานนอกระบบมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง
ในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา 

ป ี2562 ตลาดแรงงานไทยไดร้บัผลกระทบทัง้จากวัฏจกัรเศรษฐกจิและผลกระทบ
เชงิโครงสรา้งพรอ้มกัน โดยการชะลอตวัทางเศรษฐกจิ สง่ผลตอ่การจา้งงานผา่นการผลิต
และการส่งออกท่ีลดลง ท าให้ผู้ประกอบการต้องบริหารจัดการในรูปแบบต่างๆ กล่าวคือ  
(1) การลดชั่วโมงการท างานลง โดยเฉพาะแรงงานภาคเอกชนที่พบว่าผู้ท างานล่วงเวลา  
ที่ท างานมากกว่า 50 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ลดลงถึงร้อยละ 8.2 โดยลูกจ้างที่ได้รับค่าจ้างเป็น
รายชั่วโมง/รายวัน/รายสัปดาห์ มีการลดชั่วโมงการท างานมากกว่าลูกจ้างรายเดือน  
(2) การประกาศใช้มาตรา 75 ของ พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงานเพ่ิมขึ้น โดยนายจ้างหยุด
กิจการชั่วคราวแต่ยังคงจ่ายค่าจ้างให้กับแรงงานร้อยละ 70 ของค่าแรงที่เคยได้รับ ทั้งนี้ 
ในปี 2562 (ข้อมูล ณ 2 ธันวาคม 2562) มีสถานประกอบการที่หยุดกิจการชั่วคราว
จ านวน 260 แห่ง ครอบคลุมแรงงาน 150,385 คน (3) การปิดกิจการ โดยใน
ปีงบประมาณ 2562 จากข้อมูลของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมีสถาน
ประกอบการขอปิดกิจการจ านวน 1,107 แห่ง เพ่ิมขึ้นร้อยละ 67.55 กระทบลูกจ้าง 
7,703 คน หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 37.09  

ขณะที่ผลกระทบในเชิงโครงสร้าง (Structural Effect) ที่ส าคัญมาจาก  
(1) ปัญหาโครงสร้างตลาดแรงงาน ซึ่งแรงงานส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่มีอายุมากกว่า 40 ปี  
โดยประมาณร้อยละ 72.6 ของแรงงานกลุ่มนี้มีการศึกษาต่ ากว่ามัธยมต้น ท าให้เป็น
ข้อจ ากัดต่อการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดงานในปัจจุบัน และข้อจ ากัด
ต่อการเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน นอกจากนั้น แรงงานกลุ่มที่อายุต่ ากว่า 40 ปี ยังมี
คุณลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานที่มีความต้องการแรงงาน
ในสายช่างเทคนิค แต่แรงงานส่วนใหญ่จบการศึกษาในกลุ่มบริหารและพาณิชยกรรม  
(2) โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาของประชากรที่มีมากขึ้น ส่งผลให้กลุ่มคนอายุ 15-24 ปี 

ปี 2563 ปี 2583

วัยแรงงาน 3.6 คน 

ต่อ ผู้สูงอายุ 1 คน 

วัยแรงงาน 1.8 คน 

ต่อ ผู้สูงอายุ 1 คน 

แผนภาพ 5   อัตราส่วนพึ่งพิงของวัยแรงงานต่อผู้สูงอายุ 1 คน

ที่มา: สศช.
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ก าลังแรงงาน นอกก าลังแรงงาน

แผนภาพ 6  เปรียบเทียบจ่านวนก่าลังแรงงานและผู้ที่อยู่นอกก่าลังแรงงาน 
(อายุ 15 ปีขึ้นไป)

ที่มา:  ส านักงานสถิติแห่งชาติ
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เขา้สูต่ลาดแรงงานลดลง และไมส่ามารถเตมิเตม็การขาดแคลนแรงงานทีม่อียูใ่นปจัจบุนัไดท้นั 
ดงัจะเหน็ไดจ้ากสดัสว่นก าลงัแรงงานที่เปน็เยาวชนอายุระหวา่ง 15-24 ป ีมอัีตราการเขา้สู่
ตลาดแรงงานรอ้ยละ 41.19 ในป ี2562 เทยีบกบัรอ้ยละ 53.05 ในป ี2544 (3) การเปลีย่นแปลง
ของเทคโนโลยที าใหเ้กดิการเปลีย่นรปูแบบการผลติ การจา้งงาน และการท างานของคนไทย 
โดยสาขาท่ีได้รับผลกระทบต่อการจ้างงานอย่างชัดเจน ได้แก่ การเงินการธนาคาร สาขา
การผลิตภาพยนตร์ วีดีทัศน์ และรายการโทรทัศน์ และสาขาบริการสารสนเทศ ขณะที่
สาขาที่ได้รับประโยชน์ได้แก่ สาขาการขนส่งโดยเฉพาะในกิจกรรมไปรษณีย์และ 
การรับส่งพัสดุภัณฑ์ที่การจ้างงานเติบโตเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 30 ต่อปี 

แนวโน้มสถานการณ์ด้านแรงงานปี 2563 

ปี 2563 ตลาดแรงงานจะยังปรับตัวตามแนวโน้มเศรษฐกิจ โดยมีปัจจัยเสี่ยงที่มี
แนวโน้มจะกระทบต่อตลาดแรงงานและการจ้างงาน ได้แก่  

1. ภาวะภัยแล้งในปี 2563 จะส่งผลต่อการจ้างงานในภาคเกษตรและรายได้
ของเกษตรกร โดยกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าภัยแล้งในปี 2563 มีความรุนแรงที่สุดในรอบ 
60 ปี และจากข้อมูลปริมาณน้ าใช้ได้จริงในเขื่อนและอ่างเก็บน้ ารวมทั้งประเทศ ณ  
สิ้นเดือนมกราคม อยู่ที่ 18,359 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.9 ของ
ความจุระดับน้ าเก็บกักรวม นับเป็นระดับต่ าสุดในรอบ 4 ปี ซึ่งจะมีผลกระทบ คือ 

(1) การจ้างงานในภาคเกษตรลดลง และแรงงานรอฤดูกาลเพ่ิมขึ้น ส่งผล
กระทบต่อรายได้ของเกษตรกรที่จะมีรายได้ลดลงหรือขาดรายได้ และอาจส่งผลกระทบ
ต่อเนื่องถึงความยากจนของประเทศ เนื่องจากเกษตรกรเป็นกลุ่มแรงงานที่เดิม 
มีปัญหาความยากจนมากที่สุด ทั้งนี้ จากข้อมูลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ
ครัวเรือนในปี 2561 พบว่า ผู้มีงานท าที่ยากจนร้อยละ 63.4 เป็นเกษตรกร ขณะที่มี
เกษตรกรอีกกว่า 1.64 ล้านคนเป็นคนเกือบจน ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความอ่อนไหวต่อปัจจัย
ที่มากระทบและเสี่ยงต่อการตกเป็นคนยากจน ดังนั้น การเกิดภัยแล้งที่รุนแรงจะท าให้
เกษตรกรยากจน กลายเป็นยากจนเรื้อรัง (Chronic Poor) และเกษตรกรที่เกือบจน 
จะกลายเป็นคนยากจน 

(2) ราคาสินค้าในหมวดที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรมีแนวโน้มปรับตัวเพ่ิมขึ้น 
เมื่อพิจารณาภาพรวมอัตราเงินเฟูอในปี 2562 เท่ากับ 0.7 ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับต่ า  
หากพิจารณาการเพ่ิมข้ึนของราคาตามหมวดสนิคา้ที่เกีย่วขอ้งกบัการเกษตรจะพบวา่ ราคา
อาหารทีป่รงุทีบ่า้นเพ่ิมขึน้ถงึรอ้ยละ 3.6 ขณะทีอ่าหารสดเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 4.2 ซึง่ทัง้สองหมวด
เป็นหมวดที่จ าเป็นกับการด ารงชีพ และราคาเพ่ิมขึ้นในอัตราที่สูงกว่าค่าจ้างแรงงาน  
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ที่ปรับตัวเพ่ิมข้ึนเพียงร้อยละ 2.3 เท่านั้น ซึ่งจะกดดันต่อภาวะค่าครองชีพของประชาชน
โดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อย 

2. ผลกระทบจากการระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชือ้โควิด-19 (COVID-19) 
ตอ่การจา้งงานในภาคบรกิารและภาคอุตสาหกรรม จากการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 
ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2562 จะส่งผลต่อภาคการท่องเที่ยวของไทยโดยตรง เนื่องจาก
ประมาณ 1 ใน 4 ของรายรับท่องเที่ยวมาจากนักท่องเที่ยวจีน ซึง่ปจัจบุนัจากขอ้มลูของ
ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองในเดือนมกราคม 2563 พบว่า นักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางมา
ประเทศไทยลดลงร้อยละ 10 ขณะที่จ านวนนักท่องเที่ยวชาติอ่ืนลดลงร้อยละ 0.57  
เมือ่เทยีบกบัชว่งเวลาเดยีวกนักบัปทีีผ่า่นมา ทัง้นี ้หากยงัไมส่ามารถควบคมุการแพรร่ะบาดได ้
จะสง่ผลกระทบตอ่การจา้งงานในสาขาบรกิารหลกั 3 สาขา คอื สาขาการคา้สง่และค้าปลีก 
สาขาการขนส่ง และสาขาโรงแรมภัตตาคาร และอาจจะเกี่ยวเนื่องไปถึงการจ้างงานใน
ภาคอุตสาหกรรม 

3. แนวโน้มการส่งออกและการผันผวนของค่าเงินบาท จากประมาณการของ 
สศช. การสง่ออกในป ี2563 จะขยายตวัไดร้อ้ยละ 1.4 และคา่เงนิบาททีย่งัมแีนวโนม้ผนัผวน 
จะสง่ผลกระทบตอ่การจา้งงานในอุตสาหกรรมส่งออก อย่างไรก็ดี การแข็งค่าของเงินบาท
ยังมีข้อดีคือ ท าให้ต้นทุนการน าเข้าเทคโนโลยีการผลิตของผู้ประกอบการถูกลง ซึ่งหากมี
การน าเข้าเทคโนโลยีการผลิตในช่วงนี้ผู้ประกอบการยังจะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ
ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 โดยบริษัทสามารถน าค่าใช้จ่ายเพ่ือการลงทุน
ในเครื่องจักรมาหักภาษีได้ 2 เท่า และได้รับการยกเว้นภาษีอากรขาเข้าเครื่องจักร 
รวมทั้งการจัดหาสนิเชื่อส าหรับผูป้ระกอบการทีต่้องการปรับปรุงเครือ่งจักรใหม่หรอืหาซื้อ
เครื่องจักรใหม่ อย่างไรก็ตาม ในการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีข้างต้นควรค านึงถึงการพัฒนา
ทกัษะแรงงานใหส้อดคลอ้งกบัเทคโนโลยทีีจ่ะน ามาใชร้ว่มกับเทคโนโลยดีงักลา่วดว้ย 

4. ความล่าช้าของงบประมาณ ปี 2563 และการเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณในช่วงเวลาที่เหลือ โดยในช่วง 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2563 
(ตุลาคม 2562–มกราคม 2563) มีการเบิกจ่ายงบลงทุนเพียง 31,764 ล้านบาท  
จากวงเงินลงทุนทั้งสิ้น 507,629 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.3 เท่านั้น ซึ่งความล่าช้า
ของการเบิกจ่ายงบประมาณโดยเฉพาะงบลงทุนในโครงการใหม่ จะส่งผลให้ภาพรวม
เศรษฐกิจปี 2563 ขยายตัวต่ ากว่าที่คาดการณ์ และจะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยัง 
การจ้างงานโดยเฉพาะในสาขาการก่อสร้าง  
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หนีส้นิครวัเรอืนในไตรมาสสาม ป ี2562 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 5.5 ชะลอตวัลงจากรอ้ยละ 5.8 

จากไตรมาสก่อน อย่างไรก็ตาม คุณภาพสินเชื่อโดยเฉพาะสินเชื่อที่อยู่อาศัย และ

สินเชื่อรถยนต์ ยังต้องมีการติดตามและเฝ้าระวัง ทั้งนี้ แนวโน้มหนี้สินครัวเรือน 

ในไตรมาสสุดท้ายของปี 2562 จะยังคงชะลอตัวลงจากไตรมาสก่อน แต่สัดส่วน 

หนี้ครัวเรือนต่อ GDP มีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มข้ึน 

หนี้สินครัวเรือนชะลอตัว จากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทยในไตรมาสสาม  
ปี 2562 พบว่า หนี้สินครัวเรือนมีมูลค่า 13.24 ล้านล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 5.5 
ชะลอลงจากรอ้ยละ 5.8 ในไตรมาสกอ่น โดยเปน็ผลจากการชะลอตัวของสินเชื่อเพ่ือที่อยู่
อาศัยและยานยนต์เป็นหลัก ขณะที่สัดส่วนหนี้สินครัวเรือนต่อ GDP อยู่ที่ร้อยละ 79.1 
สูงสุดในรอบ 11 ไตรมาส เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจไทยชะลอตัวเร็วกว่าหนี้สินครัวเรือน 
โดยหนี้ครัวเรือนที่มาจากผู้ปล่อยสินเชื่อในกลุ่มสถาบันรับฝากเงินปรับตัวชะลอลงจาก 
ไตรมาสกอ่น ตามกลุม่สถาบนัการเงนิเฉพาะกจิ (SFIs) ธนาคารพาณชิย ์และสหกรณ ์ตามล าดบั  

 2.  หนี้สินครัวเรือน 

ตาราง 2 หนี้สินครัวเรือน (สินเชื่อจากสถาบันการเงิน) 

ณ สิ้นระยะเวลา 
2561  2562  

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 
หนี้สินครัวเรือน  

(ล้านล้านบาท) 
12.20 12.37 12.55 12.83 12.97 13.08 13.24 

 %YOY 5.2 5.7 5.8 6.0 6.3 5.8 5.5 

- สถาบันรับฝากเงิน (%YOY) 5.1 5.5 5.6 5.6 5.7 5.0 4.7 

- สถาบันการเงินอื่น (%YOY) 6.0 7.3 7.8 8.5 10.8 11.2 11.3 

สัดส่วนต่อ GDP (%) 77.8 77.7 77.9 78.6 78.7 78.7 79.1 

ที่มา:  ธนาคารแห่งประเทศไทย 

แผนภาพ 7  สัดส่วนหนี้สินครัวเรือนต่อ GDP (Non SA)

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย และ สศช.
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สินเชื่อเพื่ออสังหาริมทรัพย์ เพื่อยานยนต์ และเพื่อประกอบธุรกิจชะลอตัวลง
ขณะที่สินเชื่อเพื่ออุปโภคบริโภคส่วนบุคคลเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ผ่านมา โดยใน 
ไตรมาสที่ 3 ปี 2562 พบว่า 

1. สนิเชือ่เพ่ืออสงัหารมิทรพัยม์สีดัสว่นรอ้ยละ 33.7 ของหนีส้นิครวัเรอืนทัง้หมด 
ขยายตวัรอ้ยละ 5.0 ชะลอลงจากรอ้ยละ 5.6 สว่นหนึง่เปน็ผลจากภาวะตลาดอสงัหารมิทรพัย์ 
ที่ยังคงอยู่ในระดับทรงตัว สะท้อนจากอุปทานคงค้างในระดับสูงโดยเฉพาะอาคารชุด 
รวมทั้งการปรับปรุงหลักเกณฑ์การก ากบัดูแลสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยใหม ่(มาตรการ LTV)  
ที่มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ท าให้ลูกค้าชะลอการตัดสินใจ
ซื้อที่อยู่อาศัยในช่วงครึ่งหลังของปี 2562 

2. สนิเชือ่เพ่ือยานยนตม์สีดัสว่นรอ้ยละ 12.9 ขยายตวัรอ้ยละ 10.1 ชะลอลงจาก
รอ้ยละ 11.1 ในไตรมาสที่ผ่านมา สอดคล้องกับการลดลงร้อยละ 6.5 ของยอดจ าหน่าย
รถยนตน์ัง่สว่นบคุคลในไตรมาสที ่3 ป ี2562 จากการขยายตวัรอ้ยละ 1.7 ในไตรมาสก่อน 

แผนภาพ 8  อัตราการขยายตัวหนี้สินครัวเรือน จ่าแนกตามวัตถุประสงค์ (ร้อยละ)

ที่มา:  ธนาคารแห่งประเทศไทย
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เพื่อการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล เพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์
เพื่อซื้อ/เช่าซื้อยานยนต์ เพื่อการประกอบธุรกิจ
อื่นๆ

แผนภาพ 9  โครงสร้างหน้ีสินครัวเรือนของไทย ไตรมาสที่ 3 ปี 2562 (ร้อยละ)

ที่มา:  ธนาคารแห่งประเทศไทย

เพ่ือการอุปโภค
บริโภคส่วนบุคคล  

31.7

เพ่ือซื้อ
อสังหาริมทรัพย์  

33.7

เพ่ือซื้อ เช่าซื้อ
ยานยนต ์ 12.9

เพ่ือการประกอบ
ธุรกิจ  18.1

อื่น   3.5
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3. ดา้นสนิเชือ่เพ่ือประกอบธรุกจิมสีดัสว่นรอ้ยละ 18.1 ขยายตวัรอ้ยละ 2.0 ชะลอลง
จากร้อยละ 2.3 ในไตรมาสก่อน โดยจากรายงานนโยบายการเงินเดือนธันวาคม 2562 
ของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ได้ศึกษาโครงสร้างหนี้ครัวเรือนไทยและนัยต่อฐานะ
การเงินภาคครัวเรือน พบว่า “เกือบครึ่งหนึ่งของหนี้สินดังกล่าวเป็นการให้สินเชื่อ 
โดยสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs) เพ่ือประกอบธุรกิจการเกษตรเป็นหลัก” สะท้อนให้
เห็นว่า สินเชื่อดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับการผลิตภาคเกษตรกรรมอย่างชัดเจน 
เนื่องจากสินเชื่อเพ่ือธุรกิจมีส่วนช่วยชดเชยผลกระทบจากการชะลอตัวของการผลิต  
ภาคเกษตรกรรมได้1 กล่าวคือ ในช่วงที่การผลิตภาคเกษตรกรรมสามารถขยายตัวได้ดี 
สนิเชือ่เพ่ือธรุกจิมแีนวโนม้ชะลอตวัลงเนือ่งจากรายไดข้องเกษตรกรเพ่ิมสงูขึน้ ในทางตรงขา้ม 
สินเชื่อเพ่ือธุรกิจขยายตัวเพ่ิมขึ้นเมื่อการผลิตเกษตรกรรมชะลอตัว ทั้งนี้ เพ่ือชดเชยกับ
รายได้ของเกษตรกรที่ชะลอตัวลง 

4. สินเชื่อเพ่ืออุปโภคบริโภคส่วนบุคคลมีสัดส่วนร้อยละ 31.7 ขยายตัวร้อยละ 
7.2 เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 7.0 ในไตรมาสก่อน ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับตัวเพ่ิมขึ้นของ
สนิเชือ่สว่นบคุคลภายใตก้ารก ากบัของ ธปท. สนิเชือ่อ่ืนๆ (ไมส่ามารถระบวุตัถปุระสงคไ์ด)้ 
และสินเชื่อบัตรเครดิต ตามล าดับ โดยส่วนหนึ่งเป็นผลจากการส่งเสริมการขายและ 
การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ของสถาบันการเงินบางแห่ง 

1 ค่าสหสมัพันธ ์(Correlation) ระหว่างสินเชื่อเพือ่การประกอบธุรกิจของครัวเรือนกับผลติภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ภาคเกษตรกรรม ณ ราคาประจ าปี (Nominal) 
เทา่กบั -0.7491 หมายความวา่ สนิเชือ่เพือ่ประกอบธรุกจิมคีวามสมัพนัธก์บัอตัราการขยายตวัของการผลติภาคเกษตรกรรมในทศิทางตรงขา้มกนัประมาณรอ้ยละ 74.91  

แผนภาพ 10  ความสัมพันธ์ระหว่างหน้ีครัวเรือนเพื่อธุรกิจและ GDP ภาคเกษตรกรรม

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย
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คุณภาพสินเชื่อยังคงอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด โดยยอดคงค้างหนี้ที่ไม่
ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) เพ่ือการอุปโภคบริโภคของธนาคารพาณิชย์ในไตรมาสสี่ ปี 2562  
มีมูลค่า 140,573 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.7 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และคิดเป็น
สดัสว่นรอ้ยละ 2.90 ตอ่สนิเชือ่รวม ปรบัตวัเพ่ิมขึน้จากรอ้ยละ 2.81 ในไตรมาสกอ่น  

ความสามารถในการช่าระหนีส้นิเชื่อท่ีอยู่อาศัย และสินเชื่อรถยนต์อยู่ในระดับท่ี
ต้องติดตาม ขณะท่ีคุณภาพสินเชื่อบัตรเครดิตและส่วนบุคคลอ่ืน  ผ่อนคลายมากขึ้น 
โดยสัดส่วน NPL ของสินเชื่อที่อยู่อาศัยในไตรมาสสี่ ปี 2562 อยู่ที่ร้อยละ 3.71 เพ่ิมขึ้น
จากร้อยละ 3.49 ในไตรมาสก่อน และสัดส่วน NPL ของสินเชื่อรถยนต์อยู่ที่ร้อยละ 1.86 
ขณะที่สินเชื่อบัตรเครดิตสัดส่วน NPL อยู่ที่ร้อยละ 2.41 ปรับตัวลดลงจากร้อยละ 2.65 
ในไตรมาสก่อน ด้าน NPL ของสินเชื่อเพ่ืออุปโภคบริโภคส่วนบุคคลอ่ืนๆ สัดส่วนอยู่ที่
ร้อยละ 2.33 ปรับลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ 2.36 

คุณภาพสินเชื่อประเภทที่ครัวเรือนใช้เสริมสร้างสภาพคล่องทางการเงิน 
มีแนวโน้มทรงตัว โดย (1) ยอดสินเชื่อคงค้างและยอดค้างช าระเกิน 3 เดือนขึ้นไปของ
สินเชือ่สว่นบคุคลภายใตก้ารก ากับ (ที่มีและไม่มีทะเบียนรถเป็นหลักประกัน) มีมูลค่าอยู่ที่ 
579,788 ล้านบาท และ 17,447 ล้านบาท ตามล าดับ คิดเป็นสัดส่วนยอดค้างช าระเกิน 
3 เดือนต่อยอดสินเชื่อคงค้างที่ร้อยละ 3.01 เทียบกับร้อยละ 3.40 ในไตรมาสก่อน และ 
(2) ยอดสนิเชือ่ผดินดัช าระหนีเ้กนิ 3 เดอืนขึน้ไปของสนิเชือ่บตัรเครดติมมีลูคา่ 8,804 ลา้นบาท 
โดยคิดเป็นสัดส่วนต่อยอดสินเชื่อคงค้างบัตรเครดิตร้อยละ 1.9 ลดลงจากร้อยละ 2.0  
ในไตรมาสที่ผ่านมา  

ตาราง 3   หนี้เพื่อการอุปโภคบริโภคทีไ่ม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL)  
 

 

2560 2561  2562  

ทั้งป ี Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

NPL (แสนล้านบาท) 110.3 115.9 115.8 118.8 120.5 126.4 127.4 133.3 140.6 

% YOY 4.8 5.5 10.3 7.8 9.1 9.0 10.0 12.2 16.7 

สัดส่วนต่อสินเชื่อรวม 2.68 2.78 2.72 2.73 2.67 2.75 2.74 2.81 2.90 

ที่มา:  ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ตาราง 4  สดัส่วนหนี้เพื่อการอุปโภคบริโภคที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ต่อสนิเชื่อรวมของแต่ละประเภท   

ณ สิ้นระยะเวลา  2560 2561  2562  
ทั้งป ี Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

สัดส่วนต่อสินเชื่อรวม 2.68 2.78 2.72 2.73 2.67 2.75 2.74 2.81 2.90 
- ที่อยู่อาศัย 3.23 3.38 3.39 3.37 3.25 3.35 3.34 3.49 3.71 
- รถยนต ์ 1.60 1.53 1.52 1.57 1.66 1.71 1.82 1.86 1.86 
- บัตรเครดิต 2.61 3.15 2.42 2.54 2.34 2.67 2.48 2.65 2.41 
- ส่วนบุคคลอื่นๆ 2.53 2.65 2.54 2.55 2.53 2.56 2.42 2.36 2.33 
ที่มา:  ธนาคารแห่งประเทศไทย 
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แนวโน้มหนี้สินครัวเรือนในไตรมาสสุดท้ายของปี 2562 คาดว่าจะชะลอตัวลง
จากไตรมาสก่อน ขณะที่สัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
มีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยหนี้สินครัวเรือนมีแนวโน้มชะลอตัวลงตามการชะลอตัว
ของสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศยั และสนิเชือ่เชา่ซือ้รถยนต ์ขณะทีส่นิเชือ่เพ่ืออุปโภคบรโิภคสว่นบคุคล
มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นตามแนวโน้มการบริโภคในช่วงปลายปีและกลยุทธ์ของตลาดสินเชื่อ  
บัตรเครดิตของสถาบันการเงินบางแห่ง  

ในช่วงที่ผ่านมาภาครัฐได้ให้ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือนทั้งช่วง
ก่อนเป็นหนี้ ขณะเป็นหนี้ และหลังเป็นหนี้อย่างต่อเนื่อง ทั้งในมิติการก ากับดูแลให้
สถาบันการเงินปล่อยกู้โดยค านึงถึงความสามารถของผู้กู้ในการผ่อนช าระหนี้โดยไม่
กระทบชีวิตความเป็นอยู่ (Affordability) มิติการเสริมสร้างความรู้และวินัยทางการเงิน
เพ่ือให้ครัวเรือนสามารถก่อหนี้ได้อย่างเหมาะสม และ มิติการช่วยเหลือบรรเทา 
ความเดือดร้อนของผู้กู้  โดยมาตรการต่างๆ ที่ได้ด าเนินการในช่วงที่ผ่านมา อาทิ  
(1) สินเชื่อบัตรเครดิต (ปี 2560) โดยก าหนดรายได้ขั้นต่ าและวงเงินสินเชื่อตามระดับ
รายได้ของผู้กู้ (2) สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ (ปี 2560) โดยก าหนดวงเงินตาม
ระดับรายได้ของผู้กู้ในทุกระดับรายได้และจ ากัดจ านวนผู้ให้บริการส าหรับผู้กู้ที่มีรายได้
ต่อเดือนต่ ากว่า 30,000 บาท (3) สินเชื่อจ าน าทะเบียนรถ (ปี 2562) ถูกน าเข้ามาอยู่
ภายใต้การก ากับดูแลของ ธปท. เพ่ือยกระดับมาตรฐานการให้บริการ และคุ้มครองผู้กู้ให้
เข้าถึงสินเชื่อในราคาที่เหมาะสม (4) สินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัย โดยก าหนดเพดานอัตราส่วน
เงินให้สินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกัน (Loan to Value : LTV ratio) เพ่ือชะลอการขยายตัว 
อย่างรวดเร็วของตลาดอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงการผ่อนปรนหลักเกณฑ์มาตรการ LTV 
กลุ่มที่ 1 สัญญาแรกราคาไม่เกิน 10 ล้านบาท กลุ่มที ่2 สัญญาแรกราคาเกนิ 10 ล้านบาท 
และกลุ่มที่ 3 สัญญาสองราคาไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 
มกราคม 2563 เป็นต้นไป และ (5) โครงการคลินิกแก้หนี้ ระยะที่ 3 (ปี 2563) โดยขยาย
ขอบเขตให้ครอบคลุมถึงหนี้บัตรเครดิตที่มี เจ้าหนี้รายเดียว และหนี้บัตรที่อยู่ ใน
กระบวนการศาล รวมทั้งคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ ในปัจจุบัน ธปท. อยู่ระหว่าง
ก าหนดมาตรการผลักดันเพ่ือดูแลปัญหาหนี้สินครัวเรือนของไทย อาทิ การก าหนด
มาตรฐานวิธีการค านวณสัดส่วนภาระหนี้ที่ผู้กู้มีทั้งหมดต่อรายได้ หรือ Debt Service 
Ratio (มาตรฐานกลาง DSR) และการผลักดันให้สถาบันการเงินให้สินเชื่อรายย่อยอย่าง
เหมาะสม เพ่ือดูแลปัญหาหนี้เกินตัวของภาคครัวเรือน2 

2 ปิยาณี ประสงค์วรรณะ, “รู้จักและเข้าใจมาตรการดูแลหนี้ครัวเรือน”, ธนาคารแห่งประเทศไทย, 27 มกราคม 2563  
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อยา่งไรกต็าม มาตรการสว่นใหญย่ังคงเป็นมาตรการในระยะสั้น ขณะทีใ่นระยะยาว 
การเปน็สงัคมสงูวยั และความไมแ่นน่อนดา้นรายไดจ้ากภาวะเศรษฐกจิทีม่แีนวโนม้ขยายตัว
ต่ ากวา่ศักยภาพ อาจส่งผลต่อรายได้ของครัวเรือน และอาจน าไปสู่ปัญหาหนี้สินครัวเรือน
ในท้ายที่สุด ซึ่งควรมีแนวทางรองรับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในระยะยาวด้วยเช่นกั น 
นอกจากนั้น ยังต้องให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนแบบเฉพาะ
กลุ่มเปูาหมายมากขึ้น เช่น กลุ่มอาชีพครู และเพ่ิมความเข้มงวดในการก ากับดูแล 
การบริหารจัดการของกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ รวมถึงการปลูกฝังแนวคิดหรือค่านิยม  
การสร้างรายได้ที่มาจากการลงทุนและเก็บออมทางการเงิน ควบคู่ไปกับการเสริมสร้าง
ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) เพ่ือส่งเสริมให้ครัวเรือนสามารถสร้างรายได้
หรือยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือนที่น าไปสู่การช่วยเสริมสภาพคล่องให้แก่
ครัวเรือนต่างๆ  
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การเจ็บป่วยด้วยโรคเฝ้าระวังโดยรวมเพิ่มข้ึน โดยในป ี2562 พบการแพรร่ะบาดของ
โรคไขห้วัดใหญแ่ละโรคไขเ้ลอืดออกเพิม่ขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง รวมทั้งการกลับมาของโรค
ซิฟิลิสที่พบอัตราป่วยเพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอายุ 15-24 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มวัยรุ่น 
วัยเรียน วัยเจริญพันธุ์ และโรคหัด พบผู้ป่วยโรคหัดเพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่เป็นเด็กเล็ก
อายุ 1-6 ปี นอกจากนี้ ยังต้องเฝ้าระวังการเจ็บป่วยจากพฤติกรรม และโรคที่อาจ
กลับมาแพร่ระบาดอีก เช่น การเจ็บป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคไม่ติดต่อ (NCDs) 
อาการคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรม โรคติดต่ออุบัติใหม่จากต่างประเทศ  

ไตรมาสที่สี่ปี 2562 มผีูป้วุยดว้ยโรคเฝาูระวงัรวม 196,518 ราย เพ่ิมขึ้นจากช่วง
เดียวกันของปี 2561 ร้อยละ 39.4 โดยมีจ านวนผู้ปุวยสูงสุด 3 ล าดับแรกจาก 
โรคไข้หวัดใหญ่ โรคปอดอักเสบ และไข้เลือดออก จ านวน 89,575 67,472 และ 
27,686 ราย ตามล าดับ อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีที่แล้ว พบผู้ปุวยโรค
ไขห้วดัใหญเ่พ่ิมขึน้ร้อยละ 105.3 เนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลง ส่วนใหญ่จะพบ
ในกลุ่มเด็กเล็กและเด็กวัยเรียน และพบผู้ปุวยสูงสุดในพ้ืนที่ภาคกลาง รองลงมาเป็น
ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรคไข้เลือดออกและโรคปอดอักเสบเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 35.1 และ 12.7 ตามล าดับ 

 3.  สุขภาพและการเจ็บป่วย 

“ การเจ็บป่วยด้วยโรคเฝ้าระวัง
โดยรวมเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ
โรคไข้หวัดใหญ่ และโรค

ไข้เลือดออกเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 

” 
ตาราง 5   จา่นวนผู้ป่วยด้วยโรคเฝ้าระวัง (หน่วย: ราย) 

โรค 

เฝ้าระวัง 

2561 2562 
Q4 ทั้งป ี Q1 Q2 Q3 Q4 ทั้งป ี

ปอดอักเสบ 59,861 283,601 73,553 51,353 63,816 67,472 256,194 
ไข้เลือดออก 20,499 86,922 15,548 31,766 54,906 27,686 129,906 
มือ เท้า ปาก 12,585 70,008 9,254 12,916 35,866 9,167 67,203 
ไข้หวัดใหญ ่ 43,628 183,363 133,369 61,229 108,345 89,575 392,518 
บิด 561 3,399 646 731 642 499 2,518 
หัด 3,108 5,556 2,065 1,582 1,520 1,395 6,562 
ฉี่หน ู 569 2,540 466 495 710 494 2,165 
ไข้สมองอักเสบ 132 745 258 199 212 222 891 
อหิวาตกโรค 1 5 6 4 1 1 12 
ไข้กาฬหลังแอ่น 7 20 6 5 6 6 22 
พิษสุนัขบ้า 2 15 0 2 0 1 3 
รวม 140 953 636 174 235,171 160 282 266 024 196 518 857 994 

อัตราต่อ 

ประชากรแสนคน 
213.3 963.1 354.7 241.7 401.2 296.4 1,294.1 

หมายเหตุ:  ข้อมูลปี 2562 เป็นข้อมูล ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 
ที่มา:  รายงานโรคในระบบเฝูาระวัง 506 ส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
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ส าหรับภาพรวมในปี 2562 พบผู้ปุวยด้วยโรคเฝูาระวังรวม 857 ,994 ราย
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 34.8 และคิดเป็นอัตรา 1,294.1 รายต่อประชากรแสนคน เป็นผู้ปุวย
โรคไข้หวัดใหญ่ 392,518 ราย เพ่ิมขึ้นร้อยละ 114.1 ผู้ปุวยโรคไข้เลือดออกจ านวน 
129,906 ราย เพ่ิมขึ้นร้อยละ 49.4 ขณะที่โรคปอดอักเสบมีจ านวน 256,194 ราย
ลดลงร้อยละ 9.6 นอกจากนั้น ยังพบโรคที่กลับมาแพร่ระบาดอีก ได้แก่ โรคซิฟิลิส 
พบวา่อัตราปวุยเพ่ิมขึน้จาก 11.49 รายตอ่ประชากรแสนคน ในป ี2561 เปน็ 13.02 ราย
ต่อประชากรแสนคนในปี 2562 ผู้ปุวยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอายุ 15 -24 ปี ซึ่งเป็นกลุ่ม
วัยรุ่น วัยเรียน วัยเจริญพันธุ์ และโรคหัด พบผู้ปุวยโรคหัด 6,236 ราย เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
17.4 เสียชีวิต 21 ราย ผู้ปุวยส่วนใหญ่เป็นเด็กเล็กอายุ 1-6 ปี และรองลงมาพบใน
กลุ่มอายุ 15-24 ปี  

การเฝูาระวังด้านสุขภาพในปี 2563 มีประเด็นที่ควรให้ความส าคัญ ดังนี้ 

1. การเจ็บป่วยด้วยโรคเฝ้าระวังที่ต่อเนื่องจากปี 2562 ได้แก่ (1) โรคที่เกิด
จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและร่างกายปรับตัวไม่ทัน ได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่ 
โรคปอดอักเสบ ซึ่งในปี 2562 ที่ผ่านมามีผู้ปุวยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่เพ่ิมขึ้นสูงกว่า
คา่มัธยฐาน 5 ปยีอ้นหลัง และสงูกวา่ปี 2561 ประมาณ 2 เทา่ และจากข้อมลูของส านัก
ระบาดวทิยาตัง้แตว่นัที ่1-31 มกราคม 2563 พบผูป้วุย 46,550 ราย เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 42.3 
เสียชีวิตแล้ว 1 ราย และ (2) โรคที่มียุงเป็นพาหะน าโรค ได้แก่ โรคไข้เลือดออก และ 
โรคชิกุนคุนยา กรมควบคุมโรคคาดว่าในปี 2563 จะมีผู้ปุวยโรคไข้เลือดออกประมาณ 
140,000 ราย ใกลเ้คยีงกบัการแพรร่ะบาดในปี 2558 ส าหรับโรคชิกุนคุนยาพบว่ามีการ
แพรร่ะบาดมากในป ี2562 โดยมจี านวนผูป้วุย 11,046 ราย สงูขึน้ 4 เทา่จากป ี2561 

2. การแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้่า ซึ่งปัจจุบันมีการแพร่ระบาด
ของโรคอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ซึ่งในอดีตเคยเกิดขึ้นแล้ว เช่น โรคทางเดินหายใจ
เฉยีบพลนัรนุแรง (SARS : Severe Acute Respiratory Syndrome) (ป ี2546) ไขห้วดันก 
(H5N1) (ปี 2547) โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 (2009 Flu Pandemic H1N1) 
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แผนภาพ 11 จ่านวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ ปี 2553-2562

ที่มา:  รายงานโรคในระบบเฝูาระวัง 506 ส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข
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และโรคปอดอักเสบจากเชื้อโควิด-19 (COVID-19: Corona Virus Disease 2019)  
ที่เริ่มระบาดในปลายเดือนธันวาคม 2562 จนถึงปัจจุบัน (วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563) 
มีผู้ปุวยจาก 35 ประเทศ และ 2 เขตบริหารพิเศษ จ านวนทั้งสิ้น 80,289 ราย เสียชีวิต 
2,704 ราย โดยประมาณรอ้ยละ 97 เปน็ผูป้วุยจากประเทศจนี ซึง่เปน็ประเดน็ทีต่อ้งมกีาร
เฝาูระวงัอย่างต่อเนื่อง และเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขทั้งในด้านการปูองกัน
การจัดการเมื่อเกิดการระบาดของโรค และการสร้างความร่วมมือกับนานาชาติในการ
แบ่งปันข้อมูลของโรค รวมทั้งการเผยแพร่แนวทางปฏิบัติส าหรับประชาชนเพ่ือปูองกัน
ตนเองจากการแพร่ระบาดของโรค  

3. โรคที่เกิดจากพฤติกรรม โดยเฉพาะโรคไม่ติดต่อ (NCDs) ซึ่งมีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้นต่อเนื่องจากข้อมูลของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสขุป ี2561 พบวา่ จ านวนผูป้วุยดว้ยโรคไมต่ดิตอ่ทีส่ าคญั ไดแ้ก ่ความดนัโลหติสูง 
เบาหวาน หลอดเลือดสมอง หัวใจขาดเลือด มะเร็งและเนื้องอกทุกชนิด ยังเพ่ิมขึ้น
ต่อเนื่องทุกโรค โดยเฉพาะโรคความดันโลหิตสูงเ พ่ิมขึ้นมากที่สุดจากจ านวน 
1,363,616 ราย ในปี 2560 เป็น 1,468,433 รายในปี 2561 และมีจ านวนผู้เสียชีวิต
เพ่ิมข้ึนจากโรคไม่ติดต่อถึงร้อยละ 76 หรือประมาณ 400,000 คนต่อปี โดยโรคมะเร็ง
และเนื้องอกทุกชนิดยังคงเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 มีอัตราการเสียชีวิตต่อ
ประชากรแสนคนที่อัตรา 123.3 รองลงมาเป็นโรคหลอดเลือด และโรคหัวใจขาดเลือด 
ปจัจบุนักลุม่ประชากรวยัท างานมแีนวโนม้ปวุยดว้ยโรคไมต่ดิตอ่มากขึน้ ท าใหป้ระเทศไทย
มีมูลค่าการสูญเสียทางเศรษฐกิจไม่ต่ ากว่า 200,000 ล้านบาทต่อปี3 

ตาราง 6   จา่นวนผู้ป่วยในด้วยโรคไม่ติดต่อที่ส่าคัญ 
โรค 2556 2557 2558 2559 2560 2561 

ความดันโลหิตสูง 1,047,979 1,111,311 1,236,210 1,306,070 1,363,616 1,468,433 

หัวใจขาดเลอืด 279,109 264,820 325,873 327,453 326,946 337,441 

หลอดเลอืดสมอง 237,039 228,836 279,524 293,463 304,807 331,086 

เบาหวาน 698,720 670,664 802,087 840,489 876,970 941,226 
มะเรง็และเนือ้งอก
ทกุชนดิ 

582,844 538,545 667,247 704,067 728,328 772,575 

ที่มา:  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตาราง 7   จา่นวนผู้เสียชีวติด้วยโรคไม่ติดต่อที่ส่าคัญ 
โรค 2556 2557 2558 2559 2560 2561 

ความดันโลหิตสูง 5,186 7,115 7,886 7,930 8,525 8,590 
หัวใจขาดเลอืด 17,394 18,079 19,417 21,008 20,746 20,786 
หลอดเลอืดสมอง 13,222 25,114 28,146 31,685 31,172 30,837 
เบาหวาน 9,703 11,389 12,621 14,487 14,322 14,305 
มะเรง็และเนือ้งอก
ทุกชนิด 

67,692 70,075 73,938 77,566 78,540   80,665 

ที่มา:  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

3 ทีม่า: การแถลงขา่ว “วนัเบาหวานโลก 2562 World Diabetes Day Thailand 2019 Together Fight Diabetes” ทีส่ านกังานกองทนุสนบัสนนุการสรา้งเสรมิสขุภาพ 



ภาวะสังคมไทยไตรมาสสีแ่ละภาพรวม ปี 2562 

กองพัฒนาข้อมูลและตัวชี้วัดสงัคม 19 

เดือนกุมภาพันธ์ 2563 

อยา่งไรกด็ ีประเทศไทยมกีารด าเนนิงานทีส่ าคญัเพ่ือปอูงกนัโรคไมต่ดิตอ่ อาท ิการสง่เสรมิ
การออกก าลงักาย และมกีจิกรรมทางกายทีเ่พียงพอ การมมีาตรการลดการบรโิภคบหุรี่ และ
แอลกอฮอล์ ฯลฯ เพ่ือสุขภาพที่ดีของประชาชน และลดอัตราการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร
จากโรคไม่ติดต่อให้ลดลงหนึง่ในสามภายในปี พ.ศ. 2573 ตามเปูาหมายการพัฒนาทีย่ั่งยืน 
(SDGs) ส าหรับในปี 2563 กระทรวงสาธารณสุขประกาศให้เป็นปีแห่งการออกก าลังกาย 
ไดจ้ดักจิกรรม “เดนิ–วิง่ กา้วทา้ใจ” เพ่ือกระตุน้ใหป้ระชาชนออกก าลงักาย โดยบนัทกึสะสม
การออกก าลังกาย ผ่านแอปพลิเคชัน Line จะเริ่มที่บุคลากรสาธารณสุข 400,000 คน 
และ อสม.ประจ าหมูบ่า้น 1.05 ลา้นคน เพ่ือใหเ้ปน็ตน้แบบดา้นสง่เสรมิสขุภาพ และเชญิชวน
ประชาชนทุกกลุ่มวัยเข้าร่วมกิจกรรม โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนฟรีผ่านแอปพลิเคชัน Line 
เพ่ือเป็นต้นแบบให้บุคลากรสาธารณสุข อสม. และประชาชน ออกก าลังกายอย่างต่อเนื่อง 
สม่ าเสมอ ซึ่งจะช่วยสร้างความแข็งแรงระบบการไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ กล้ามเนื้อ
และกระดกู ความยดืหยุน่ของรา่งกาย ลดการปวุยโรคไมต่ดิตอ่เรือ้รงั เกดิความกระตอืรอืร้น 
ลดความเครยีดและภาวะซมึเศรา้ และลดภาระคา่ใชจ้า่ยจากการรกัษาพยาบาล โดยมเีปาูหมาย
อัตราการออกก าลงักายเปน็รอ้ยละ 29 ในป ี2563 และเพ่ิมเปน็รอ้ยละ 32 ในป ี2564 

นอกจากนี้ ยังมีโรคที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่ต้องให้ความส าคัญมากขึ้นคือ โรคคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรม 
(Computer Vision Syndrome : CVS) จากการส ารวจพฤติกรรมผู้ใช้ อินเทอร์เน็ต 
ในประเทศไทย ปี 2561 ของส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การ
มหาชน) พบว่า คนไทยใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เฉลี่ย 10 ชั่วโมงต่อวัน หากใช้ติดต่อกัน
เกิน 2 ชั่วโมงจะมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรม โดยจะมีอาการ
แสบตา ปวดตา ตาแห้ง ตามัว มองเห็นภาพซ้อน ปวดหัว ปวดคอ ปวดไหล่หรือปวดหลัง 
ระดับความรุนแรงของอาการจะเพ่ิมมากขึ้นตามระยะเวลาที่ใช้สายตาอยู่หน้าจอ  

ตาราง 8   อัตราผู้ป่วยในด้วยโรคไมต่ดิต่อที่ส่าคญัจ่าแนกตามกลุม่อายุ 

(ต่อประชากร 100 000 คน) 

โรค 
กลุ่มอายุ 15-59 ป ี กลุ่มอายุ 60 ปีขึน้ไป 

2560 2561 2560 2561 
ความดันโลหิตสูง 817.51 874.08 9,693.10 10,044.16 
หัวใจขาดเลอืด 681.14 684.31 1,803.86   1,875.90 
เบาหวาน 674.64 716.43 5,659.85   5,859.99 

ทางเดนิหายใจอดุกัน้เรือ้รงั 257.49 258.75 1,803.86   1,991.30 

ที่มา:  สรุปรายการปุวย ปี 2561 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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ทั้งนี้ การรักษาที่ดีที่สุดคือ การปูองกันปัจจัยเสี่ยงด้านต่างๆ และที่ส าคัญคือ 
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่ดี และการถนอมสายตาในขณะท างาน โดยมีค าแนะน า 
ดงันี ้(1) วางหนา้จอคอมพิวเตอรใ์หห้า่งจากดวงตาประมาณ 20-28 นิว้ (2) ปรบัแสงสวา่งหนา้จอ 
ให้พอเหมาะและไม่สว่างเกินไป (3) ควรพักการใช้สายตาเป็นระยะๆ โดยใช้ “สูตรการพัก
สายตา 20-20-20” คือ ละสายตาจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ทุกๆ 20 นาที แล้วมองไปที่
วัตถทุีอ่ยูไ่กลอยา่งนอ้ย 20 ฟุต นานประมาณ 20 วินาที และ (4) ท่านั่งที่ถูกต้อง ควรปรับ
พนกัพิงหลงัใหเ้อนไปดา้นหลงัประมาณ 100-110 องศา และใหเ้ทา้แนบราบไปกับพ้ืน 

 

คอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรม
ภัยสุขภาพจากสังคมดิจิตอล

หรือมีอาการเหล่านี้ร่วมด้วย
ปวดศีรษะ
ปวดเมื่อยบ่า
ไหล่ คอ
หรือปวดหลัง

หากมีอาการเหล่านี้
ตาเมื่อยล้า

ตาแห้ง
แสบตา

ตาสู้แสงไม่ได้
ตาพร่ามัว

ปวดตา
น้่าตาไหล

คุณอาจกา่ลังเป็น “คอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรม”
จากการใช้สายตาท่างานผ่านหน้าจอนานเกินไป

ที่มา:  ส านักสารนิเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ปรับพฤติกรรมด่วน
วางหน้าจอคอมพิวเตอร์ให้ห่างจากดวงตา
ประมาณ 20-28 นิ้ว

ปรับแสงสว่างหน้าจอให้พอเหมาะ

พักสายตาเป็นระยะ ทุก 20 นาที

กะพริบตาให้บ่อยขึ้นขณะท างานหน้าจอ

หากมีสายตาผิดปกติ ส้ัน ยาว หรือเอียง
ควรใส่แว่นตาหรือคอนแทคเลนส์
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การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่เพิ่มขึ้น และยังต้องเฝ้าระวังอันตรายจาก
บุหรี่ไฟฟ้า และการเข้าถึงบุหรี่ของเด็ก เนื่องจากพบว่าเยาวชนไทยยังมีความสับสน
ในข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า และร้านค้าส่วนใหญ่ไม่ตรวจสอบอายุของลูกค้า
ก่อนขายบุหรี่ท่าให้เด็กอายุต่่ากว่า 20 ปี ยังสามารถเข้าถึงบุหรี่ได้ง่าย 

ไตรมาสสี่ปี 2562 การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ขยายตัวร้อยละ 2.4 
ชะลอลงจากร้อยละ 3.1 ในไตรมาสที่ผ่านมา เป็นผลจากปริมาณการบริโภคบุหรี่ลดลง
ร้อยละ 1.2 ขณะที่การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยังขยายตัวร้อยละ 4.6 

ตลอดปี 2562 การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ขยายตัวร้อยละ 3.3 
เป็นผลจากปริมาณการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขยายตัวร้อยละ 4.5 ขณะที่ 
การบริโภคบุหรี่ขยายตัวร้อยละ 1.5 

สถานการณ์ความเคลื่อนไหวทั้งปี มีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้ 

1. บุหรี่ไฟฟ้า สินค้าห้ามน่าเข้าและจ่าหน่าย แต่พบการสูบอย่างแพร่หลาย 
ประเทศไทยหา้มน าเขา้และจ าหนา่ยบหุรีไ่ฟฟูาตัง้แตป่ลายป ี2557 แตย่งัปรากฏมกีารลกัลอบ
จ าหน่ายจ านวนมาก และมีการดดัแปลงผลิตภัณฑ์เพ่ือหลบเลี่ยงการจบักุมของเจา้หน้าที่ 
ทั้งนี้ ในช่วงปลายปี 2562 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ประกาศเตือนให้ประชาชนหยุดสูบ
บุหรี่ไฟฟูาหลังจากมีการเสียชีวิตต่อเนื่อง และมีรายงานการปุวยและตายในอีกหลาย
ประเทศ ส าหรับประเทศไทยพบผู้ปุวยรายแรกจากบุหรี่ไฟฟูาเมื่อเดือนธันวาคม 2562 
มีอาการปอดอักเสบเฉียบพลันและระบบหายใจล้มเหลว ทั้งนี้ เพ่ือติดตามและเฝูาระวัง
การเจ็บปุวยจากบุหรี่ไฟฟูา ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดีร่วมกับศูนย์วิจัยเพ่ือจัดการความรู้
เพ่ือควบคุมยาสูบ (ศจย.) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เตรียมสร้างระบบ

 4.  การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ 

“ 
การบริโภคเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์และบุหรี่เพ่ิมขึ้น 

 “ 

แผนภาพ 12 การเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายการบริโภคของครัวเรือน
หมวดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ มูลค่าที่แท้จริง (%YoY)

ที่มา:  ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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ร้อยละ เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ บุหรี่
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เฝูาระวังการเจ็บปุวยจากบุหรี่ ไฟฟูาแห่งแรกของประเทศ เพ่ือจัดเก็บข้อมูลผู้ปุวย 
ทัว่ประเทศ โดยเบือ้งตน้ไดท้ าการรวบรวมข้อมูลเพ่ือให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการบาดเจ็บ
จากบุหรี่ไฟฟูา รวมถึงการวินิจฉัยและดูแลรักษา นอกจากนี้ โรงพยาบาลรามาธิบดีได้
เตรียมการสร้างระบบเครือข่ายเชื่อมโยงในการดูแลผู้บาดเจ็บจากบุหรี่ไฟฟูา โดยจะท า
ระบบรับแจ้งเหตุจากบุหรี่ไฟฟูาจากศูนย์รับแจ้งเหตุห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินทั่วประเทศ
เพ่ือให้มีการดูแลที่มีประสิทธิภาพและมีฐานข้อมูลเพ่ือติดตามสถานการณ์การบาดเจ็บ
จากบุหรี่ไฟฟูา 

2. โฆษณาท่ีแฝงมากบัเบียร์ไรแ้อลกอฮอล์ เขา้มาท าการตลาดในประเทศไทย
ในช่วงประมาณ 6 ปีที่ผ่านมา โดยบริษัทในกลุ่มธุรกิจแอลกอฮอล์ แม้ท่ีผ่านมาการรับรู้
ของประชาชนจะยังไม่มาก แต่ด้วยการท าการตลาดอย่างจริงจังในปี 2562 คาดว่า  
จะส่งผลให้ธุรกิจมีการเติบโตต่อเนื่อง เนื่องจากมีการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดโดยอาศัย
ช่องโหว่ทางกฎหมายในการโฆษณา โดยใช้สัญลักษณ์ แพ็กเกจ ที่เหมือนหรือคล้ายกับ
เบียร์ที่มีแอลกอฮอล์ที่ผลิตโดยบริษัทในเครือเดียวกัน และเนื่องจากมีปริมาณ
แอลกอฮอล์ที่ต่ ากว่า 0.5 ดีกรี จึงไม่เข้าข่ายการเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตาม พ.ร.บ.
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ท าให้ไม่ถูกก าหนดเวลาจ าหน่ายและไม่มี
การก าหนดอายุขั้นต่ าของผู้ซื้อ ซึ่งเป็นที่น่ากังวลว่าจะเป็นการปลูกฝังให้เด็กและ
เยาวชนเคยชินกับเบียร์ และน าไปสู่การเป็นนักดื่มหน้าใหม่ได้ง่ายขึ้น  

การด่าเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ที่ส่าคัญ ได้แก่ 

1. การบงัคบัใชซ้องบหุรีแ่บบเรยีบ ซึง่มผีลบงัคบัใชต้ัง้แตว่นัที ่10 กนัยายน 2562 
และตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2562 ห้ามผู้ใดขายบุหรี่ที่เป็นซองแบบเก่า หากฝุาฝืนจะมี
ความผิดฐานขายผลิตภัณฑ์ยาสูบที่มิได้จัดใหม้ีหีบห่อตามที่กฎหมายก าหนด ต้องระวาง
โทษปรับไม่เกิน 40,000 บาท ตามมาตรา 38 ของพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์
ยาสูบ พ.ศ. 2560 

2. การก าหนดสถานที่สาธารณะปลอดบุหรี่ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรือ่งก าหนดประเภทหรอืชือ่ของสถานทีส่าธารณะ สถานทีท่ างาน และยานพาหนะ ใหส้ว่นหนึง่
ส่วนใดหรือทั้งหมดเป็นเขตปลอดบุหรี่ หรือเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ. 2561 
เพ่ือคุม้ครองสขุภาพผูไ้มส่บูบหุรี ่ซึง่มผีลบงัคบัใชต้ัง้แตว่นัที ่3 กมุภาพันธ ์2562 หากฝาุฝนื
มโีทษปรบัตามกฎหมาย 5,000 บาท 

3. การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกับสถานประกอบการที่ฝุาฝืน พ.ร.บ.
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ทั้งการขายโดยวิธีการลดราคาเพ่ือประโยชน์
ในการส่งเสริมการขาย การขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอกเวลาที่กฎหมายก าหนด 
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การขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับบุคคลที่อายุต่ ากว่า 20 ปี และการโฆษณาเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ รวมทั้งลงพ้ืนที่ตรวจสอบและจับกุมสถานประกอบการที่จ าหน่ายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์โดยวิธี ลด แลก แจกแถม ตามมาตรการ “จัดโปร จับโชว์” เพ่ือลดการเข้าถึง 
ของเด็กและเยาวชน ทั้งนี้ หากพบการกระท าผิดกฎหมายสามารถร้องเรียนได้ที่
โปรแกรม TAS โดยสามารถเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ http://tas.go.th หรือ โทร.  
0 2590 3342 และสอบถามข้อมูลได้ท่ีสายด่วน 1422  

ประเด็นการติดตาม และเฝูาระวังในระยะต่อไป ได้แก่ 

1. ความรูแ้ละทศันคตขิองเยาวชนเกีย่วกบับหุรีไ่ฟฟา้ เยาวชนไทยยงัมคีวามสบัสน 
ในข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบุหรี่ ไฟฟูา จากการส ารวจความคิดเห็นของกลุ่มนักศึกษา
มหาวิทยาลัยรัฐและเอกชนในกรุงเทพฯ ที่มีต่อบุหรี่ไฟฟูา ของศูนย์วิจัยและจัดการ
ความรู้เพ่ือการควบคุมยาสูบฯ (ศจย.) พบว่า นักศึกษาเกือบร้อยละ 100 รู้จักบุหรี่ไฟฟูา 
โดย 1 ใน 3 อยากลองสบูบุหรี่ไฟฟูา และเกอืบครึ่งมีทศันคติทีด่ีตอ่บุหรี่ไฟฟูาเมือ่เทียบกับ
บหุรีธ่รรมดา คอื เปน็อันตรายนอ้ยกวา่ ลดความเสีย่งมะเรง็ปอด ชว่ยใหเ้ลกิสบูบหุรีธ่รรมดาได้ 
และเชื่อว่าไม่ท าให้ติดเพราะไม่มีนิโคติน ทั้งนี้ แม้จะมีข่าวดังทั่วโลกว่ามีคนเสียชีวิตจาก
บุหรี่ไฟฟูาแล้วในประเทศสหรัฐอเมริกา แต่มีนักศึกษาประมาณครึ่งหนึ่งเท่านั้นที่รู้ข่าวนี้ 
และจ านวน 1 ใน 6 ยังเชื่อว่าบุหรี่ไฟฟูาไม่มีอันตรายเลย สะท้อนให้เห็นว่าเยาวชนยังมี
ความสับสนเรื่องข้อมูลของบุหรี่ไฟฟูาซึ่งเป็นสัญญาณอันตรายที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
จะต้องเร่งแก้ไข และเพ่ิมการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับพิษภัยของ
บุหรี่ไฟฟูาในกลุ่มเด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไป 

2. การเข้าถึงบุหรี่ของเด็กได้ง่าย แม้กฎหมายจะห้ามมิให้ขายแก่บุคคลที่มีอายุ
ต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ แต่เด็กอายุต่ ากว่า 20 ปี ยังสามารถเข้าถึงบุหรี่ได้ง่าย จากผลวิจัย
เรื่องการพัฒนามาตรการเฝูาระวังและจ ากัดการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ยาสูบในเด็กและ
เยาวชนไทย ปี 25624 ของศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพ่ือการควบคุมยาสูบฯ (ศจย.) 
พบว่า เด็กไทย 1 ใน 5 สูบบุหรี่ อายุเฉลี่ย 14 ปี ขณะที่ผู้ประกอบการร้านค้าร้อยละ 85 
ไม่ตรวจสอบอายุของลูกค้าก่อนขายบุหรี่ โดยประมาณ 2 ใน 3 เคยขายบุหรี่ให้บุคคล
อายุต่ ากว่า 20 ปี เกือบครึ่งแบ่งขายบุหรี่แบบแยกมวนให้กับลูกค้า และร้อยละ 40 
โฆษณาวางโชว์บุหรี่ ณ จุดขาย ดังนั้น ต้องมีการบังคับใช้กฎหมายกับร้านค้าที่กระท าผิด
อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยบุหรี่และแอลกอฮอล์แก่เด็กเยาวชน
อย่างต่อเนื่อง 

4 ส ารวจในพื้นที ่ 12 จังหวัด ใน 4 ภูมิภาคของประเทศไทย กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่ 2 จ านวน 3,982 คน และผู้ประกอบการร้านค้า 

(ร้านขายของช าและรา้นสะดวกซ้ือ) จ านวน 1,039 คน  

http://tas.go.th
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 5.  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

คดอีาญารวมยงัคงเพิม่ขึน้ในขณะทีมี่การปราบปรามยาเสพตดิอยา่งเขม้ขน้ อีกทัง้คดี
ประทษุรา้ยตอ่ทรพัยเ์พิม่ขึน้ ภาครฐัจงึให้ความส่าคญัต่อการปอ้งกนัและปราบปราม
อาชญากรรมในทกุมิต ิรวมทัง้สง่เสรมิระบบกระบวนการยตุธิรรมทางเลอืก 

ไตรมาสสี่ปี 2562 คดีอาญารวมมีการรับแจ้ง 107,705 คดี เพ่ิมขึ้นจาก 
ไตรมาสเดียวกันของปี 2561 ร้อยละ 18.2 เป็นการรับแจ้งคดียาเสพติด 91,868 คดี 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 22.5 คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์รับแจ้ง 12,040 คดี เพ่ิมขึ้นร้อยละ 4
ขณะที่คดีชีวิตร่างกายและเพศรับแจ้ง 3,797 คดี ลดลงร้อยละ 15.7  

ภาพรวมป ี2562 คดอีาญารวมมกีารรบัแจง้ 434,251 คด ีเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 23 เปน็
การรบัแจง้คดยีาเสพตดิ 369,948 คด ีเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 27.7 ซึง่คดิเปน็สดัสว่นรอ้ยละ 85.2 
ของคดีอาญารวม คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์รับแจ้ง 47,678 คดี เพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.3 
ขณะที่คดีชีวิตร่างกายและเพศรับแจ้ง 16,625 คดี ลดลงร้อยละ 6.1  

“ 
ภาพรวมในปี 2562 

คดีอาญา และการ

ประทุษร้ายต่อทรัพย์ 

ยังคงเพิ่มขึ้น ในขณะที่

ภาครัฐมุ่งปราบปราม แก้ไข

ปัญหาในทุกมิต ิ “ 

แผนภาพ 13 จ่านวนคดีอาญาประเภทประทุษร้ายต่อทรัพย์ ชีวิต ร่างกาย และเพศ   
และคดียาเสพติด รายไตรมาสปี 2558 – 2562

ที่มา:  ระบบสารสนเทศสถานีต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ข้อมูล ณ วันที่ 16 มกราคม 2563)
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แผนภาพ 14  จ่านวนคดีอาญาโดยรวม คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ ชีวิตร่างกายและเพศ 
และคดียาเสพติด รายปี 2558 - 2562

ที่มา:  ระบบสารสนเทศสถานีต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ข้อมูล ณ วันที่ 16 มกราคม 2563)
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ภาครัฐให้ความส าคัญต่อการปูองกันปราบปรามอาชญากรรมในทุกกรณี มุ่งเน้น
จบักมุคดอีาญาในระดบัพ้ืนทีท่ีเ่ปน็ตน้เหต ุยาเสพตดิ การพนนั การคา้ประเวณ ีสถานบรกิาร 
บคุคลตามหมายจบั ป ี2562 ไดข้บัเคลือ่นงานปอูงกนัปราบปรามอาชญากรรมทีส่ าคญั อาท ิ

1. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเข้มข้น ด าเนินงานบูรณาการ 
ประสานสอดคล้องทุกหน่วยงานได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงยุติธรรม 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวง
แรงงาน กระทรวงสาธารณสขุ ในแผนงานมาตรการต่างๆ อาท ิมาตรการสร้างภูมิคุ้มกัน
และปูองกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา มาตรการสร้างภูมิคุ้มกัน 
ยาเสพติดกลุ่มผู้ใช้แรงงานและผู้ประกอบการ มาตรการปูองกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไป
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เพ่ือลดอุปสงค์ในประเทศพร้อมๆ ไปกับการขจัดอุปทานจาก
นอกประเทศ ทั้งการสกัดกั้นสารตั้งต้นและการท าลายแหล่งผลิตขยายผลเครือข่าย
อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ยังคงมีการลักลอบล าเลียงน าเข้าประเทศโดยเฉพาะยาบ้า 
เฮโรอีน และไอซ์ ข้อมูลจากส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด 
ในปี 2562 จับกุมผู้ต้องหา 172,476 ราย ลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 37.3 โดยเป็น
ข้อหาเสพมากสุดคิดเป็นร้อยละ 41.5 รองลงมาเป็นข้อหาครอบครองร้อยละ 29.3 
ของผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมทั้งหมด ด้านการบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด น าผู้เสพเข้ารับ 
การบ าบัดรักษา 215,913 คน เป็นช่วงอายุ 20-24 ปีมากสุด 51,397 คนหรือคิดเป็น
ร้อยละ 23.8 ของจ านวนผู้เข้ารับการบ าบัดทั้งหมด และมีเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปีเข้ารับ
การบ าบัด 1,908 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 0.9  

ทัง้นี ้การแก้ไขปญัหายาเสพตดิต้องให้ความส าคัญกับการสรา้งความเข้มแข็ง
ให้กับหมู่บ้านชุมชนและพัฒนาต่อยอดให้ปลอดจากยาเสพติด ลดผู้เสพรายเก่า ปูองกัน
การเกดิผูเ้สพรายใหม ่เฝาูระวงัผูเ้สพพัฒนาเปน็ผูข้าย สรา้งพ้ืนทีป่ลอดภยั สรา้งเครือข่าย

ตาราง 9   จา่นวนผู้รับการบา่บดัรักษายาเสพติด จ่าแนกตามช่วงอายุ ป ี2561–2562 

จ่าแนกตามช่วงอาย ุ
ป ี การเปลีย่นแปลง 

2561 2562 เพิ่ม ลด ร้อยละ 

< 15 ป ี 2,696 1,908 -788 -29.2 

15 - 19 ป ี 37,376 27,149 -10,227 -27.4 

20 – 24 ป ี 59,455 51,397 -8,058 -13.6 

25 – 29 ป ี 42,659 38,945 -3,714 -8.7 

30 – 34 ป ี 34,251 31,145 -3,106 -9.1 

35 – 39 ป ี 29,222 27,250 -1,972 -6.7 

> 39 ป ี 36,964 38,119 1,115 3.1 

รวม 242,623 215,913 -26,710 -11.0 

ที่มา:  ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด  (ประมวลผลจากระบบ NCR ณ 14 มกราคม 2563) 
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ปูองกันยาเสพติดภายในชุมชน ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนทั้งภาคเอกชนภาคประชาชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมกับหน่วยงานของรัฐในการปูองกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดอย่างยั่งยืน ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ร่วมแก้ปัญหาอย่างเป็น
องค์รวมให้เกิดเป็นพลังทางสังคม มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลและการท างานที่
ถกูตอ้งใหก้บัประชาชนไดร้บัทราบอยา่งสม่ าเสมอ โดยรปูแบบทีด่ใีนการแกป้ญัหายาเสพติด 
อาท ิ“กองทนุแมข่องแผน่ดนิ” ซึง่เปน็การสรา้งความรว่มมอืของทกุภาคสว่นรว่มตา้นยาเสพตดิ 
ประมาณ 20,000 หมูบ่้าน หากขยายออกไปใหค้รบทกุหมู่บ้านทัว่ประเทศจะสามารถเป็น
พลงัทางสงัคมในการตอ่สูก้บัภยัยาเสพตดิทีม่ปีระสทิธภิาพ การเปดิปฏบิตักิาร 1511 ปอูงกนั
และปราบปรามยาเสพตดิตามนโยบายเรง่ดว่นของรฐับาล ใหค้วามส าคญักบัการสบืสวนใน 
Social Medea ใชเ้ทคโนโลยสีนบัสนนุการปอูงกนั 15 จงัหวดั 15 อ าเภอ  

2. การส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมทางเลือก เมื่อมีข้อพิพาททางแพ่งหรือ
ทางอาญา ก่อนที่คดีจะเข้าสู่กระบวนพิจารณาของศาลหรือก่อนมีค าพิพากษาจะมี
กระบวนการไกลเ่กลีย่ระงบัขอ้พิพาทเพ่ือใหคู้ก่รณตีกลงระงบัขอ้พิพาท รว่มกนัหาแนวทาง
ระงับข้อพิพาท แก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่พึงพอใจทั้งสองฝุายกันเอง ช่วยลดระยะเวลา
และค่าใช้จ่ายอันจะเป็นประโยชน์ทั้งแก่คู่กรณีและต่อทางราชการ ส าหรับการไกล่เกลี่ย
และประนอมข้อพิพาทในปีงบประมาณ 2562 มีคดีฟูองร้องต่อศาลทั่วประเทศ 
947,013 คดี เข้าสู่การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาล 435,316 คดี คิดเป็นร้อยละ 46  
โดยในจ านวนนี้ไกล่เกลี่ยส าเร็จ 418,040 คดี คิดเป็นร้อยละ 96 และเข้าสู่การพิจารณา
พิพากษาของศาล 511,697 คดี คิดเป็นร้อยละ 54 ในส่วนของโครงการไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาทชั้ นบั งคับคดี  มีผลการไกล่ เกลี่ ยข้อพิพาทชั้ นบั งคับคดีทั่ วประเทศ 
ในปีงบประมาณ 2562 จ านวน 33,473 เรื่อง ไกล่เกลี่ยเป็นผลส าเร็จ 30,466 เรื่อง  
คิดเป็นร้อยละ 91.02 ของเรื่องที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย 

ตาราง 10   สถิติจ่านวนคด ีผู้ต้องหา ปริมาณของกลาง ป ี2561-2562 

ของกลาง 
ปี 2561 ปี 2562 

จ่านวนคดี ผู้ต้องหา ของกลาง จ่านวนคดี ผู้ต้องหา ของกลาง 
เฮโรอีน 1,188 1,337 1,190 กก. 798 882 666 กก. 
เอ็คตาซี 268 331 220,789 เม็ด 159 181 254,523 เม็ด 
คีตามีน 863 912 1,133 กก. 440 433 1,175 กก. 
ไอซ์ 25,634 28,267 18,887 กก. 16,447 18,101 17,065 กก. 

ยาบ้า 170,255 178,865 542,240,289 เม็ด 103,050 107,667 379,547,113 เม็ด 
โคคาอีน 83 98 54 กก. 48 52 41 กก. 
กัญชาแห้ง 9,951 10,717 44}530 กก. 5,248 5,569 25,142 กก. 

กัญชาสด 1,002 1,039 1,667 กก. 1,120 1,137 5,960 กก. 
สารระเหย 691 693 24 กก. 358 357 14 กก. 
น้ ากระทอ่ม 15,550 17,763 35,366 กก. 11,275 12,630 27,616 กก. 

ฝิ่นดิบ 542 595 436 กก. 232 253 71 กก. 
พืชกระทอ่ม 18,911 20,954 77,060 กก. 11,616 12,743 80,796 กก. 

ที่มา:  ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด (ประมวลผลจากระบบ NCR ณ 14 มกราคม 2563) 
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ทั้งนี้ มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ว่าด้วย
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และ เงือ่นไขการยืน่ค ารอ้งขอไกลเ่กลีย่ขอ้พิพาททางอาญา การพิจารณา
และระยะเวลาการสั่งค าร้อง และกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา เริ่มใช้ 19 
พฤศจกิายน 2562 โดยกฎหมายดงักลา่วถอืเปน็กฎหมายกลางทีใ่หห้นว่ยงานของรฐัหรอืศนูย์
ไกลเ่กลีย่ขอ้พิพาทภาคประชาชน ใชเ้ปน็เครือ่งมือในการยตุริะงบัขอ้พิพาททางแพ่ง รวมทั้ง
ขอ้พิพาททางอาญาบางประเภท โดยค านงึถึงความยินยอมของคู่กรณเีป็นส าคัญ เพือ่ท าให้
ปรมิาณคดขีึน้สูศ่าลใหน้อ้ยลง ลดปญัหาความขดัแยง้ เกดิความสมานฉนัทข์ึน้ในสงัคม 

3. การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมด้านความม่ันคงโดยเฉพาะปัญหา
การค้ามนุษย์ มีการบูรณาการทุกภาคส่วนในการปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
จนมพัีฒนาการส าคญัอยา่งตอ่เนือ่งในการด าเนนิงานปอูงกนัการคา้มนษุย ์ทัง้การก าหนดให้
การแก้ปัญหาการค้ามนุษย์เป็นวาระแห่งชาติ การบังคับใช้กฎหมายและการด าเนินคดีกับ
ผูก้ระท าผดิ พัฒนากรอบกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ด าเนนิการเชงิรกุและใชม้าตรการทางกฎหมาย
ที่เข้มข้นรุนแรงต่อเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ คุ้มครองดูแล
ผูเ้สยีหาย เพ่ิมพูนประสทิธภิาพการท างานของทกุสว่นราชการทีร่บัผดิชอบ สง่ผลใหก้ารรายงาน
สถานการณก์ารคา้มนษุยป์ระจ าป ี2562 กระทรวงการตา่งประเทศสหรฐัอเมรกิาจดัอันดบัให้
ประเทศไทยในระดบั Tier 2 ตดิตอ่กนั 2 ปนีบัตัง้แตป่ ี2561 พรอ้มขอ้เสนอแนะดา้นการปอูงกนั
การค้ามนุษย์ท่ีไทยใช้เป็นกรอบในการจัดท ารายงานของประเทศไทย  

ประเทศไทยได้น าข้อเสนอแนะที่ส าคัญใช้ในการบูรณาการความร่วมมือกับ
ทุกภาคส่วน อาทิ ด้านการด าเนินคดีและบังคับใช้กฎหมาย จัดให้มีมาตรการสืบสวน 
จับกุม ด าเนินคดีอย่างจริงจังกับขบวนการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวไปแสวงหา
ประโยชน์ในประเทศที่สาม ส่งผลให้มีการด าเนินคดีการกระท าความผิดฐานการค้ามนุษย์
ในรูปแบบการแสวงหาประโยชน์จากการบังคับใช้แรงงานเป็นทาสและการขูดรีดเพ่ิมขึ้น
จาก 32 คดีในปี 2561 เป็น 89 คดีในปี 2562 หรือการน ารูปแบบการท างานแบบ Inter-
Agency Taskforce มาปรับใช้อย่างจริงจัง การสืบสวน สอบสวน การใช้มาตรการ
ลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยมาตรการทางการบริหารในการปูองกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้
เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2558 ส่งผลให้มีเจ้าหน้าที่กระท าความผิดลดลงอย่าง
ชัดเจน ด้านการคุ้มครองช่วยเหลือ น าแนวคิดการน าผู้เสียหายเป็นศูนย์กลาง (Victim 
Centric Approach) มาปรับใช้ในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรม ด้านการปูองกัน 
การสกดักั้นคนตา่งชาตทิีเ่ขา้เมอืงโดยผิดกฎหมายในพ้ืนทีต่ลอดแนวชายแดนและอาณาเขต
ทางทะเล การแนะน าให้ความรู้คนต่างด้าวที่เป็นกลุ่มเสี่ยงให้เข้าเมืองโดยถูกกฎหมาย  
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การเกิดอุบัติเหตุและจ่านวนผู้เสียชีวิตลดลงในช่วงไตรมาสสี่ของปี 2562 และ 
ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ทั้งนี้ การลดการเกิดอุบัติเหตุที่มีการเสียชีวิตจ่านวนมาก
ต้องด่าเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่องตลอดทั้งปี 

ไตรมาสสีป่ ี2562 มกีารรบัแจง้การเกดิอุบตัเิหตจุราจรทางบกจ านวน 24,888 ราย 
ลดลงร้อยละ 5.2 จากไตรมาสเดียวกันปีก่อน มีผู้เสียชวีิต 2,117 ราย ลดลงร้อยละ 5.9 
ขณะทีม่ลูคา่ทรพัยส์นิเสยีหายเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 64 สาเหตกุารเกดิอุบตัเิหตสุงูสดุคอื ขบัรถเรว็
เกินกว่าที่กฎหมายก าหนด 

 6.  ความปลอดภัยในการสัญจรทางถนน 

“ ภาพรวมปี 2562 การเกิด

อุบัติเหตุจราจรทางบกลดลง 

แต่จ่านวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 2.7 จึงต้องเร่ง

ด่าเนินการลดปัจจัยเสี่ยง

อุบัติเหตุทางถนนในทกุมติิ

อย่างจริงจังและต่อเนื่อง “ 

แผนภาพ 15 สถิติการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบก ตาย และมูลค่าทรัพย์สินเสียหาย 
รายไตรมาส ปี 2558 – 2562

ที่มา:  ระบบสารสนเทศสถานีต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ข้อมูล ณ วันที่ 17  มกราคม 2563)
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รายราย, ล้านบาท

ผู้เสียชีวิต (แกนซ้าย) ความเสียหาย (แกนซ้าย) จ านวนคดี (แกนขวา)

แผนภาพ 16 สถิติการเกิดอุบัติเหตุ จ่านวนผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจบ็จากอุบัติเหตุ
จราจรทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556 - 2563

ที่มา:  ศูนย์อ านวยการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล 2563  กระทรวงมหาดไทย
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การปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ประสบ
ความส าเรจ็ในระดบัหนึ่ง สามารถควบคุมการเสยีชวีิตใหต้่ ากวา่ 400 ราย โดยรฐับาลได้
ระดมสรรพก าลังด าเนินการตามแผนบูรณาการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปใีหม ่พ.ศ. 2563 “ขบัรถมนี้ าใจ รกัษาวนิยัจราจร” มุง่เนน้การบรูณาการทอ้งถิน่
ดแูลในพ้ืนทีเ่ปน็หลกั เพ่ิมความควบคมุเขม้ขน้โดยเนน้การบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งเครง่ครดั 
จรงิจงัตอ่เนือ่ง ไมเ่ลอืกปฏบิตั ิมบีทลงโทษทีห่นกั จดัเตรยีมความพรอ้มดา้นการตอบสนอง
หลังการเกิดอุบัติเหตุ ส่งผลให้การเกิดอุบัติเหตุ 3,421 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 3,499 คน 
และมีผู้เสียชีวิต 373 ราย (เฉลี่ยชั่วโมงละ 2.2 คน) ลดลงจากช่วงเดียวกันของเทศกาล
ปี 2562 ร้อยละ 9.8 10.1 และ 19.4 ตามล าดับ สาเหตุที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดจาก
พฤติกรรมการขับขี่ ดื่มแล้วขับร้อยละ 32.7 รองลงมาขับรถเร็วร้อยละ 29 และ
ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่ รถจักรยานยนต์ร้อยละ 80 เกิดอุบัติเหตุบน
เส้นทางตรงร้อยละ 61.3 ทั้งนี้ การปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
สามารถควบคุมการเกิดอุบัติเหตุและผู้เสียชีวิตได้ ดังจะเห็นได้จากผู้เสียชีวิตสูงสุด
เฉลี่ยวันละ 68 คนในปี 2560 ได้ลดลงเหลือเฉลี่ยวันละ 53 คนในปี 2563 จึงได้มี  
การถอดบทเรียน วิเคราะห์หาสาเหตุหลัก และปัจจัยเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุ 
ทางถนนในภาพรวม เพ่ือน าไปสู่การขับเคลื่อนความปลอดภัยอย่างยั่งยืน การบริหาร
จัดการลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุในทุกมิติทั้งรูปแบบการเดินทางของประชาชน  
ที่ต้องสัญจรบนท้องถนนเป็นจ านวนมาก  

ขณะทีก่ารตายและบาดเจบ็พิการดว้ยอุบตัเิหตทุางถนนในแตล่ะปมีจี านวนมากขึน้ 
โดยรายงานจาก 3 แหล่งข้อมูล ได้แก่ (1) ข้อมูลจากส านักงานต ารวจแห่งชาติ ปี 2562 
การรับแจ้งการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบกมีจ านวน 98,306 ราย ลดลงร้อยละ 5  
มผีูเ้สยีชวีติ 8,588 ราย เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 2.7 มผีูบ้าดเจบ็รวม 60,848 ราย ลดลงรอ้ยละ 0.6 
(2) ขอ้มลูจากระบบบรูณาการขอ้มลูการตายจากอุบตัเิหตทุางถนนของส านกัโรคไมต่ดิต่อ 
กระทรวงสาธารณสุข มีผู้เสียชีวิตในปี 2557-2561 เฉลี่ยปีละ 20,807 คน หรือเฉลี่ย
วันละ 57 คน และในปี 2562 (มกราคม-ตุลาคม) มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 
16,110 ราย (ทุกๆ วันจะมี 53 ครอบครัวที่ต้องสูญเสียสมาชิก) ช่วงอายุ 20 -24 ปี

แผนภาพ 17 สถิติอุบัติเหตุจราจรในช่วงเทศกาลของไทยปี 2562 - 2563

ที่มา:  ศูนย์อ านวยการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล ปี 2562 – 2563  กระทรวงมหาดไทย
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เสียชีวิตสูงสุด (ข้อมูล ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563) ขณะที่ข้อมูลสมาคมแพทย์อุบัติเหตุ
แห่งประเทศไทยให้ข้อมูลในปี 2561 ว่า แต่ละปีจะมีผู้พิการรายใหม่จากการประสบ
อุบัติเหตุประมาณ 5,000 ราย หรือทุกๆ วันจะมี 15 ครอบครัวที่ต้องรับภาระเลี้ยงดู  
ผู้พิการ และ (3) ศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุเพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน 
(ThaiRSC) ข้อมูลการใช้สิทธิ พ.ร.บ. ปี 2562 มีผู้ เสียชีวิต 10,604 ราย บาดเจ็บ 
418,950 ราย ผูท้พุพลภาพ 1,705 ราย ทัง้นี ้มสีาเหตจุากการบงัคบัใชก้ฎหมายยงัไมจ่รงิจัง 
มีการกระท าผิดกฎจราจรทั้งการขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายก าหนด การดื่มแล้วขับ
อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุที่รุนแรงมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจ านวนมาก  
ท าให้ภาครัฐเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจสูงถึงหลายแสนล้านบาทต่อปี สูญเสีย
ทรัพยากรบุคคลวัยหนุ่มสาวที่เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ  

การปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปีจึงยังต้องเร่งด าเนินการลดปัจจัย
เสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนในทุกมิติอย่างจรงิจงัและต่อเนื่อง ตั้งเปูาหมายลดพฤติกรรมเสี่ยง 
ลดการตาย เพ่ิมประสิทธิภาพการปูองปราม ได้แก่ (1) ลดปัจจัยเสี่ยงด้านคน บังคับใช้
กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวดจริงจังต่อเนื่อง รณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตส านึก 
ความปลอดภัยทางถนน (2) ลดปจัจยัเสีย่งดา้นถนนและสภาพแวดลอ้ม “1 ท้องถิ่น 1 ถนน
ปลอดภัย” ส ารวจลักษณะกายภาพของถนน จุดเสี่ยง จุดอันตราย ปรับปรุงซ่อมแซม 
ตรวจสอบสิ่งอันตรายข้างทาง แก้ไขปัญหาบริเวณจุดตัดทางรถไฟ ตดิตัง้เครือ่งหมายและ
ปูายเตือน (3) ลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ ก ากับ ควบคุม เข้มงวด กวดขัน ดูแล 
รถโดยสารสาธารณะ รถยนต์ตู้ส่วนบุคคลหรือรถเช่า ให้มีมาตรฐานความปลอดภัยตาม
กฎหมาย (4) การช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ เตรียมความพร้อมของโรงพยาบาล แพทย ์
พยาบาล หน่วยบริการการแพทย์ หน่วยกู้ชีพ กู้ภัย (5) ดูแลความปลอดภัยทางน้ า จัดตั้ง
ศูนย์อ านวยความสะดวกและความปลอดภัยทางน้ า ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  
(6) ดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว ตั้งแต่สถานีขนส่ง สถานีรถไฟ สนามบิน และ
เส้นทางที่เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว ทั้งนี้ ให้ความส าคัญในการสร้างความปลอดภัยทางถนน
จากทุกภาคส่วนแบบองค์รวม ใช้กลไกระดับพ้ืนที่ในลักษณะยึดพ้ืนที่เป็นตัวตั้ง (Area 
Approach) เสริม “จุดจัดการพื้นที”่  
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 7.  การคุ้มครองผู้บริโภค 

การรอ้งเรยีนผา่น สคบ. และ กสทช. ในไตรมาสสีล่ดลงจากไตรมาสทีแ่ลว้ ตลอดทัง้ป ี2562  
มีประเดน็การรอ้งเรยีนจ่านวนมากในเรือ่งดา้นโฆษณาเกนิจรงิ นอกจากนี ้รัฐไดเ้ขา้มา
ดแูลผูบ้ริโภคในประเดน็ค่าบริการในโรงพยาบาลเอกชน โดยมีการก่าหนดเพดานก่าไร
ของยาแตล่ะกลุม่ จดัตั้งศนูยร์อ้งเรยีนโรงพยาบาลเอกชน จดัท่าเว็บไซต ์แอปพลเิคชัน 
และควิอารโ์คด้ คน้หาและเปรยีบเทยีบราคายาในโรงพยาบาลเอกชน เพือ่เปน็ประโยชน์
ต่อการตัดสินใจเข้ารับบริการของผู้บริโภค 

การรับร้องเรียนสินค้าและบริการในไตรมาสสี่  ปี  2562 ของส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) มีจ านวน 3,005 ราย โดยมีการร้องเรียนด้าน
โฆษณามากที่สุด รองลงมาคือ ด้านสัญญา ด้านขายตรงและตลาดแบบตรง และด้าน
ฉลาก ตามล าดับ ทั้งนี้ สินค้าและบริการที่ได้รับการร้องเรียนมากที่สุดคือ สินค้าและ
บริการทั่วไป 690 ราย รองลงมาเป็น อาคารชุด 367 ราย เครื่องมือสื่อสาร 159 ราย 
รถยนต์ 156 ราย เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม 147 ราย เป็นต้น ขณะที่การร้องเรียนในกิจการ
โทรคมนาคม พบว่า ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้รับการร้องเรียนทั้งสิ้น 335 เรื่อง โดยเป็นการ

ตาราง 11   การรบัเรื่องร้องเรียนจ่าแนกตามประเด็น  

เร่ืองร้องเรียน 
2561 2562 

Q4 รวม Q1 Q2 Q3 Q4 รวม 
ด้านโฆษณา 439 1,439 726 3,432 1,705 1,328  7,191 
ด้านสัญญา 664 3,191 1,170 1,050 1018  779 4,017 

ด้านขายตรงและตลาด
แบบตรง 

286 940 377 651 721 
503  2,252 

ด้านฉลาก 434 1,871 459 706 545  395 2,105 

รวม 1 823 7 441 2 732 5 839 3 989  3 005 15 565 

ที่มา:  ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

“ 
ไตรมาสสี่ ยังมกีารร้องเรียน

ด้านโฆษณาสูง ขณะที่
ภาพรวมปี 2562 มีการ

ร้องเรียนผ่าน สคบ.  
เพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 109.18 

“ 

แผนภาพ 18   สินค้าและบริการที่มีการร้องเรียนสูงสุดในไตรมาสสี่ ปี 2562

ที่มา:  ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
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ร้องเรียนเรื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่มากที่สุด ส่วนประเด็นร้องเรียนนั้นส่วนใหญ่เป็นเรื่อง
มาตรฐานและคุณภาพการให้บริการ 396 ราย การคิดค่าบริการผิดพลาด 227 ราย 
บริการเสริม 226 ราย และการยกเลิกบริการ 119 ราย เป็นต้น 

ตาราง 12 การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ให้ผู้บริโภค  

การด่าเนินการ 
2561 2562 

Q4 รวม Q1 Q2 Q3 Q4 รวม 
เจรจาไกล่เกลี่ยได้ข้อยุต ิ 293 1,058 404 423 427 354  1,608 
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 282 1,587 281 197 278  289 1,045 
เสนอคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 10 73 5 5 13  31 54 
ส่งเรือ่งให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคด าเนนิคดี 175 404 58 106 80  82 326 
ศาลพิพากษาให้ช าระค่าเสียหาย 20 159 50 9 13  82 154 
ด าเนนิการบังคับตามค าพิพากษา 32 108 49 5 64  0 118 
ด าเนนิการตามพรบ. ล้มละลาย 0 24 3 0 0  0 3 
อื่นๆ (ยุติเรื่อง, ถอนเรือ่ง ,สิน้สุดคดี) 24 260 8 13 13  11 45 
รวม 836 3 673 858 758 888 849 3 353 
ที่มา:   ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

ตาราง 13   การรบัเรื่องร้องเรียนในกิจการโทรคมนาคม  

ประเภทบริการ  
2561 2562 

Q4 รวม Q1 Q2 Q3 Q4 รวม 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 406 2,065 371 325 359 240 1,295 
อินเทอร์เน็ต 72 321 71 58 79 86 294 
สถานีวิทยุคมนาคม 54 180 28 0 59 0 28 
โทรศัพท์พื้นฐาน 27 126 14 7 11 9 41 
รวม 559 2 692 484 390 449 335 1 658 
ที่มา:  ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

แผนภาพ 19  ประเด็นร้องเรียนในกิจการโทรคมนาคม

ที่มา:  ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
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ส าหรับภาพรวมในปี 2562 พบว่า การร้องเรียนผ่าน สคบ. เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา 
ถึงร้อยละ 109.18 เนื่องจากมีประเด็นการร้องเรียน อาทิ อาคารชุด บ้านจัดสรร เกมโชว์
แจกเงินรางวัล ร้านอาหารบุฟเฟต์ บริการอินเทอร์เน็ต ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว 
เพ่ิมข้ึนอย่างมาก ขณะที่การรับเรื่องร้องเรียนของ กสทช. ลดลงร้อยละ 38.4 โดยเฉพาะ
ในประเด็นการร้องเรียนโทรศัพท์เคลื่อนที่ 

การดูแลผู้บริโภคในประเด็นค่าบริการในโรงพยาบาลเอกชน 

โรงพยาบาลเอกชนถอืเปน็อีกหนึง่ทางเลอืกใหผู้บ้รโิภคเขา้รบับรกิารทีม่คีวามสะดวก 
สบาย และรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม มีการร้องเรียนเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเข้ารับบริการ
ในโรงพยาบาลเอกชนที่มักจะมีอัตราที่สูงมาก โดยเฉพาะประเด็นการคิดค่าบริการทาง
การแพทย์และราคายาที่แพงเกินความเหมาะสม และประเด็นการตรวจรักษาที่ไม่จ าเป็น 
ท าให้มีการร้องเรียนต่อกรมการค้าภายในมาโดยตลอด 

ทัง้นี ้เพ่ือใหผู้บ้รโิภคสามารถเขา้ถงึบรกิารโรงพยาบาลเอกชนได ้ดว้ยราคาคา่บรกิาร
ทางการแพทย์และราคายามีความโปร่งใส เป็นธรรม ขณะเดียวกันโรงพยาบาลก็สามารถ
ด าเนนิธรุกจิได ้กรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณชิย ์จงึไดร้ว่มมอืกบัคณะพาณชิยศาสตรแ์ละ
การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาโครงสร้างต้นทุนยา เวชภัณฑ์ บริการพยาบาล 
บรกิารทางการแพทยข์องโรงพยาบาลเอกชน และไดเ้ปดิเผยผลการศกึษาเบือ้งตน้ในป ี2562 
ซึ่งเป็นการศึกษาในรายการยา 6 ชนิดที่มีการใช้อย่างแพร่หลาย ได้แก่ ยาแก้ปวดลดไข้ 
(Tylenol) ยาลดความดัน (Anapril) ยาลดไขมัน (Bestatin) ยารักษาอาการลมชัก 
(Depakine) ยาฆ่าเชื้อ (Ciprobay) และยามะเร็ง (Herceptin) ผลการศึกษาพบว่า  
ยาลดไขมันที่มีการบวกเพ่ิมก าไรสูงที่สุด มีก าไรถึง 11,965.21% โดยการก าหนดราคายา
ของโรงพยาบาลเอกชนมีความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจ ประเภทธุรกิจ และแหล่งที่ตั้ง 
ขณะที่ไม่สัมพันธ์กับต้นทุนการซื้อยา และการด าเนินการตามมาตรฐาน JCI5 (Joint 
Commission International) โดยโรงพยาบาลที่มีราคายาสูงสุดและต่ าสุด 10 อันดับแรก
ตา่งไมไ่ดม้าตรฐาน JCI ซึง่หาก JCI มผีลตอ่การก าหนดราคา โรงพยาบาลทีก่ าหนดราคาขายสงู
ควรจะแสดงผลว่าเป็นโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน JCI  

จากผลการศกึษาฯ กรมการคา้ภายในไดจ้ดัท าระบบคน้หาและเปรียบเทียบราคายา
ในโรงพยาบาลเอกชน 351 แห่ง ผ่านเว็บไซต์กรมการค้าภายใน (www.dit.go.th)  
QR Code และแอปพลิเคชัน “ตรวจสอบราคายา” เพ่ือเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือก
โรงพยาบาลเพื่อเข้ารับการรักษา และยังได้ด าเนินการมอบเกียรติบัตรให้แก่โรงพยาบาล

5 มาตรฐาน JCI (Joint Commission International) เป็นมาตรฐานที่ครอบคลุมทั้งการบริหารจัดการองค์กร ทิศทางและภาวะผู้น า ระบบโครงสร้างความปลอดภัยทาง
กายภาพ ระบบการรองรับภาวะฉุกเฉิน ระบบการปูองกันและควบคุมการติดเชื้อ ระบบการสื่อสารและสารสนเทศ ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล  ระบบ
คุณภาพและความปลอดภัยผู้ปุวย รวมไปถึงการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการดูแลรักษา  
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คุณธรรม เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงโรงพยาบาลที่คิดราคายาและ
ค่าบริการอย่างเป็นธรรม โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาลคุณธรรมได้ที่เว็บไซต์
กรมการค้าภายใน 

นอกจากนี้ กรมการคา้ภายในไดร้่วมกบัหนว่ยงานทีเ่กี่ยวขอ้งด าเนินการแบง่กลุ่มยา
ออกเป็น 12 กลุ่ม ตามราคาต้นทาง (บาท/เม็ด) ได้แก่ กลุ่มที่ 1 0-0.20 บาท กลุ่มที่ 2 
ราคา 0.20-0.50 บาท กลุ่มที่ 3 ราคา 0.50-1 บาท กลุ่มที่ 4 ราคา 1-5 บาท กลุ่มที่ 5 
ราคา 5-10 บาท กลุ่มที่ 6 ราคา 10-50 บาท กลุ่มที่ 7 ราคา 50-100 บาท กลุ่มที่ 8 
ราคา 100-500 บาท กลุม่ที ่9 ราคา 500-1,000 บาท กลุม่ที่ 10 ราคา 1,000-5,000 บาท 
กลุ่มที่ 11 ราคา 5,000-10,000 บาท และกลุ่มที่ 12 ราคา 10,000 บาทขึ้นไป และ
ศึกษาเพดานก าไรที่เหมาะสมของยาแต่ละกลุ่ม เพ่ือน ามาใช้เป็นเกณฑ์ในการก าหนด
ราคายาของโรงพยาบาลเอกชนว่า ยาในแต่ละกลุ่มมีก าไรได้ไม่เกินกี่เปอร์เซ็นต์ของราคา
ต้นทุน เพื่อปูองกันไม่ให้โรงพยาบาลเอกชนตั้งราคายาสูงเกินไป  

ปัจจุบันกรมการค้าภายในอยู่ในขั้นตอนการเตรียมการประกาศค่าบริการ 
ทางการแพทย์เบื้องต้น 300 รายการ ขึ้นเว็บไซต์ของกรมการค้าภายใน ซึ่งจะด าเนินการ
เสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 อีกทั้งยังอยู่ในระหว่างการหาแนวทางส่งเสริมและ
ประชาสัมพันธ์ให้แก่โรงพยาบาลคุณธรรม เพ่ือให้ประชาชนเข้ามาใช้บริการมากขึ้น 

ทัง้นี ้ผูบ้รโิภคสามารถคน้หาและเปรยีบเทยีบราคายาในโรงพยาบาลเอกชน 351 แหง่ 
ผ่ านเว็บไซต์กรมการค้ าภายใน (www.dit.go.th) QR Code และแอปพลิ เคชัน 
“ตรวจสอบราคายา” เพ่ือเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกโรงพยาบาลเพื่อเข้ารับการรักษา 
และสามารถรอ้งเรียนโรงพยาบาลเอกชนได้ท่ีสายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 และศูนย์
รับเรื่องร้องเรียน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ผ่านทางอีเมล :  
crmhss.moph@gmail.com หรือ โทร 02-193-7000 

ตาราง 14   ผลการบวกเพิ่มจากต้นทนุและอัตราก่าไรส่วนเกินของรายการยา 
ตัวอย่างยา ช่วงราคาขาย (บาท) Mark up (%) CM Ratio (%) 

ยาแก้ปวดลดไข้ (Tylenol) 1-22 26.58-4,483.34 21.00-97.82 
ยาลดความดัน (Anapril) 2-56 150-9,100 60.00-98.91 
ยาลดไขมัน (Bestatin) 2-61 185.71-11,965.21 65.00-99.17 
ยารักษาอาการลมชัก (Depakine) 300-1,354 26.12-470.01 20.71-82.46 
ยาฆ่าเช้ือ (Ciprobay) 1,723-3,654.88 64.42-255.81 39.18-71.90 
ยามะเร็ง (Herceptin) 86,500-234,767 9.98-188.80 9.07-63.37 
ที่มา:  กรมการค้าภายใน 
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สถานการณ์ทางสังคมที่ส าคัญ 

การป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่ออุบัติใหม่จากต่างประเทศ 

การแพรร่ะบาดของโรคตดิตอ่อุบตัใิหม่อยา่งรวดเรว็และเปน็วงกว้าง ท่าใหแ้ตล่ะประเทศตอ้ง
เตรยีมความพรอ้มดา้นสาธารณสขุตลอดเวลา เพือ่คดักรองและปอ้งกนัการแพรร่ะบาด 
อยา่งไรกด็ ีประชาชนควรมีสว่นรว่มในการปอ้งกนัตนเอง โดยการปฏบิตัติามค่าแนะน่า
ของกระทรวงสาธารณสขุ และการดแูลสขุภาพใหแ้ขง็แรงมีภมิูตา้นทานโรค 

การเชื่อมโยงระหว่างประเทศที่มากขึ้นจากการขนส่งสินค้าและการเดินทาง
ระหวา่งประเทศ ท าใหเ้มือ่เกดิการระบาดของโรคในประเทศหนึง่สามารถแพรก่ระจายไปยงั
ประเทศอ่ืนได้อย่างรวดเร็วและเป็นวงกว้าง หากไม่มีการปูองกันและการเตรียมพร้อม 
ด้านสาธารณสุขที่เพียงพอ ทั้งนี้ ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมาประเทศไทยได้ประสบปัญหา
การแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่จากต่างประเทศมาเป็นระยะๆ อาทิ โรคทางเดิน
หายใจเฉยีบพลนัรุนแรง (ซาร์ส) โรคไข้หวัดนก โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 และ
โรคเมอร์ส โดยล่าสุดในช่วงปลายปี 2562 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 (COVID-19: Corona 
Virus Disease 2019) ที่เริม่แพรร่ะบาดตั้งแตว่ันที่ 30 ธันวาคม 2562 และจนถงึปจัจบุัน 
(วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563) มีผู้ปุวยจาก 35 ประเทศ และ 2 เขตบริหารพิเศษ จ านวน
ทั้งสิ้น 80,289 ราย เสียชีวิต 2,704 ราย โดยประมาณร้อยละ 97 เป็นผู้ปุวยจาก
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ขณะที่ในประเทศไทยพบผู้ปุวย 37 ราย รักษาหาย 
22 ราย แต่ยังไม่พบผู้เสียชีวิต ซึ่งสาเหตุที่ผู้ปุวยในประเทศไทยติดเชื้อไวรัส คือ  
การเดินทางไปในกลุ่มพ้ืนที่เสี่ยง  

ส าหรับอาการของผู้ติดเชื้อโควิด-19 (COVID-19) ประกอบด้วย การมีไข้ ไอ  
ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ อ่อนเพลีย และหายใจเหนื่อยหอบ บางรายอาจไตวายจนถึง
ขัน้เสยีชวีติ ขณะทีใ่นปจัจบุนัยงัอยูร่ะหวา่งการคดิคน้ยาเพ่ือรกัษาและคาดวา่จะตอ้งใชเ้วลา
ระยะหนึง่ ท าใหแ้ตล่ะประเทศจ าเปน็ตอ้งมรีะบบคดักรองผูป้วุย โดยในกรณขีองประเทศไทย 
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ที่ได้รับการจัดอันดับในด้านการเฝูาระวัง และ
การปูองกันการแพร่ระบาดของโรคอยู่ในล าดับที่ 6 จาก 195 ประเทศ ได้ก าหนด
มาตรการเพื่อรับมือกับโรคปอดอักเสบจากเชื้อโควิด-19 โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้  

ระยะที่ 1 : มาตรการรองรับเมื่อพบผู้ป่วยจากประเทศอ่ืนแต่ไม่พบในไทย โดย 
(1) คดักรองผูป้วุยทีส่นามบนิ โรงพยาบาล และในชมุชน (2) จดัระบบการดแูล/ตรวจวนิจิฉยั
ผู้ปุวย (3) จัดระบบติดตามผู้สัมผัสและเฝูาสังเกตอาการ (4) จัดระบบการประสานงาน

“ 
ประเทศไทยตืน่ตวัและมี

มาตรการรบัมอืโรคอบุตัใิหมใ่น

ระดบัมาตรฐาน  “ 
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เชือ่มโยงและวิเคราะหข์อ้มลูจากหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง และ (5) จดักลไกสื่อสารความเสีย่ง 
ที่มีประสิทธิภาพ  

ระยะท่ี 2 : มาตรการรองรับการระบาดในวงจ ากัดในประเทศไทย (1) ดูแลรักษา
ผู้ปุวยโดยเตรียมพ้ืนที่รองรับผู้ปุวยในสถานพยาบาล (ห้องแยกโรค หอผู้ปุวยแยก) จัดหา
เวชภัณฑ์ยาต้านไวรัส (2) ปูองกันการแพร่เชื้อโดยจัดระบบปูองกันในสถานพยาบาล/
จัดระบบการจัดการศพ (3) ควบคุมการระบาดในชุมชน อาทิ ปิดสถานที่เกิดการระบาด 
งดการจัดกิจกรรมชุมนุมในพ้ืนที่เสี่ยง คัดกรองกลุ่มเสี่ยงสูง/ดูแลอย่างเหมาะสม ชดเชย
การปุวยให้ผู้ปุวยที่ต้องถูกแยกโรคไม่ถือเป็นการลา และ (4) สื่อสารความเสี่ยงโดย
ติดตามสถานการณ์ทั้งใน/นอกประเทศ และประเมินความเสี่ยง จัดท าสื่อที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ ให้ค าแนะน าส าหรับประชาชน/กลุ่มเปูาหมายเฉพาะ 

นอกกจากนี้ ล่าสุด ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 กรมควบคุมโรคได้ประกาศให้
โรคโควิด-19 เป็นโรคติดต่ออันตราย ซึ่งจะช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถด าเนินการปูองกัน
และควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อาทิ มีอ านาจสั่งให้ผู้ปุวยหรือผู้ต้องสงสัยให้
เข้ารับการรักษาได้จนกว่าจะพ้นระยะติดต่อโรค และสามารถน าเข้ายาจากต่างประเทศ
แม้ไม่ได้รับการขึ้นทะเบียน/อนุญาตจาก อย. ได้ โดยการประกาศดังกล่าวจะช่วย
ควบคุมการติดต่อให้อยู่ในระยะที่สองให้ได้นานที่สุด (ระยะที่สองคือระยะที่ระบาด 
ในประเทศในวงจ ากัด)  

ตาราง 15   โรคตดิตอ่ทีแ่พรร่ะบาดทีส่่าคญั ตัง้แตอ่ดตี - ปจัจบุนั 

รายละเอียด 

โรคระบบทางเดนิ
หายใจเฉียบพลนั
รุนแรง หรอืโรค
ซาร์ส (SARS) 

โรคไข้หวัดนก 

(Avian Inflenza 
H5N1) 

โรคไข้หวัดใหญ ่

สายพันธุ์ใหม่ 
2009 

โรคระบบทางเดนิหายใจ
ตะวันออกกลาง หรือ 
โรคเมอร์ส (MERS) 

โรคปอดอกัเสบจาก 
เชื้อไวรัสโควิด-19 

การแพร่ระบาดครั้งแรก ปี 2545-2546 

(ปัจจุบันไม่พบ 
การระบาดแล้ว) 

ปี 2547 

(ปจัจบุนัยงัพบ 
การระบาดอยู)่ 

ปี 2552-2553 

(ปัจจุบัน
กลายเป็น

ไข้หวัดใหญ่ 
ดามฤดูกาล) 

ปี 2555-ปัจจุบัน 

(ยังพบผู้ติดเช้ือได้อยู่) 

ปี 2562 

(30 ธันวาคม 2562) 

จ านวนผู้ติดเช้ือ 8,098 ราย 859 ราย 622,482 ราย 2,494 ราย 80,289 ราย 
(ณ วันท่ี 25 ก.พ. 63) 

จ านวนผู้เสียชีวิต 774 ราย 453 ราย 14,142 ราย 858 ราย 2,704 ราย 
(ณ วันท่ี 25 ก.พ. 63) 

อัตราการเสียชีวิต 10% 60% 0.1% 30% 3% 

อาการของโรค มีไข้สูง ติดเช้ือท่ี
ปอดและทางเดิน

หายใจ 

มีไข้สูง ปวด
กล้ามเน้ือ  

ปวดศีรษะ และมักมี
อาการหายใจติดขัด 

มีไข้ ปวดศีรษะ 
ปวดกล้ามเน้ือ 
ไอ จาม เจ็บคอ 
คลื่นไส้อาเจียน 
และบางราย
อาจมีอาการ

ท้องร่วง 

มีไข้สูง ติดเช้ือท่ีปอดและ
ทางเดินหายใจ ปวด
กล้ามเน้ือ อาเจียน 

ท้องเสีย 

มีไข้ ไอ เจ็บคอ  
มีน้ ามูก  

หายใจเหน่ือยหอบ 

พื้นท่ีแพร่ระบาด ประเทศจีน ฮ่องกง 
ไต้หวัน และในอีก

หลายประเทศ 

ประเทศเวียดนาม 
จีน ฮ่องกง 

ประเทศเม็กซิโก แถบประเทศตะวันออก
กลาง (ซาอุดิอาระเบีย) 

ประเทศจีน  
และในต่างประเทศ 

สัตว์พาหะน าโรค ค้างคาว-สู่ชะมด- 
สู่คน 

ติดต่อจากสัตว์ (นก
น้ าปุา) สู่คน 

สกุร-สูค่น อูฐ-สู่คน ค้างคาว-งู-สูค่น 

ที่มา:  กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
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อย่างไรก็ตาม มาตรการข้างต้นเป็นมาตรการที่ตั้งขึ้นเพ่ือรับมือกับการระบาดของ
เชื้อไวรัส ซึ่งนอกจากมาตรการของรัฐแล้ว ประชาชนควรมีส่วนร่วมในการปูองกันตนเอง 
โดยดูแลสุขภาพให้แข็งแรง เพ่ือสร้างระบบภูมิต้านทานโรค รวมทั้งปฏิบัติตามค าแนะน า
ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ดังนี้ (1) หลีกเลี่ยงการเดินทางไปพ้ืนที่ 
มีการระบาดของโรค (2) หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด (3) ไม่คลุกคลีกับผู้ปุวย (4) สวม
หน้ากากอนามัย (5) ไม่สัมผัสหรืออยู่ใกล้ชิดกับสัตว์ โดยเฉพาะสัตว์ที่ปุวยหรือตาย  
(6) หมั่นล้างมือด้วยน้ าและสบู่หรือล้างด้วยแอลกอฮอล์ล้างมือ (7) ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัว
ร่วมกับผู้อ่ืน เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ า ผ้าเช็ดตัว (8) รักษาร่างกายให้อบอุ่น (9) นอนหลับ
พักผ่อนให้เพียงพอ (10) หากมีข้อสงสัย สอบถามสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 
นอกจากนี ้ควรรบัประทานอาหารทีส่ะอาด ปรงุสกุใหม ่ถกูสขุลกัษณะ มปีระโยชนต์อ่รา่งกาย 
หลกีเลีย่งอาหารดบิ หรอืสกุๆ ดบิๆ ดืม่น้ าทีส่ะอาดเพียงพอตอ่รา่งกาย ออกก าลงักายเปน็ประจ า
ตามความเหมาะสมของร่างกาย และติดตามสถานการณ์และเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อ 
การติดโรคต่างๆ จากหน่วยงานภาครัฐ 

ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค
Emergency Operations Center : ( DDC’s EOC )

สายด่วน
กรมควบคุมโรค

1422

• หลีกเลี่ยงการเดินทางไปพื้นที่
ที่มีการระบาดของโรค

• หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด

• ไม่คลุกคลีกับผู้ปวุย
• สวมใส่หน้ากากอนามัย

• ไม่สัมผัสหรืออยู่ใกลชิ้ดกับ
สัตว์โดยเฉพาะที่ปุวยหรือตาย

• หมั่นล้างมือด้วยน้ าและสบูห่รือ
ล้างด้วยแอลกอฮอล์ลา้งมือ

• ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น
(เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ า ผ้าเช็ดตัว)

• รักษาร่างกายให้อบอุ่น
• นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ

• หากมีข้อสงสัย สอบถาม
สายด่วนกรมควบคุมโรค 
1422

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
o โรคติดต่อทางเดินหายใจ 

ส่งผลให้เกิดโรคปอดอักเสบ

ระบาดคร้ังแรก
ตลาด South China Seafood 

เมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเปุย์ ประเทศจีน 
จากน้ันแพร่ระบาดไปหลายๆ พื้นท่ี

ในประทศจีนและประเทศอื่นๆ

การแจ้งเตือนในไทย

ระดับ 3 หลีกเลี่ยงการเดินทางที่ไม่จ าเป็น

อาการส่าคัญ

มีไข้ ไอ หายใจเหน่ือยหอบ

ที่มา:  กรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข
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ผลการวัดความสามารถในการแข่งขันของแต่ละประเทศต่าง  ของ IMD และผล
การประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) สะท้อนให้เห็นว่าการศึกษา
ของไทยยังมีปัญหาด้านคุณภาพ โดยมีปัจจัยส่าคัญมาจากความเหลื่อมล้่าของ
ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้ หากสามารถขยายระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ
ให้มีความเท่าเทียมและทั่วถึง คุณภาพการศึกษาของไทยก็จะสามารถพัฒนาไป 
ในระดับสูงข้ึนได้ 

คุณภาพการศึกษาถือเป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ 
การพัฒนาประเทศ โดยจากการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับนานาชาติที่ส าคัญ 
อาท ิWorld Competitiveness Center (IMD) ทีม่กีารวดัความสามารถในการแขง่ขนัของ
แต่ละประเทศต่างๆ ทุกปี ซึ่งปัจจัยด้านคุณภาพการศึกษาเป็นหนึ่งในการประเมิน
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยในปี 2562 เป็นการวัดคุณภาพการศึกษา
ในทุกระดับชั้นผ่านตัวชี้วัดที่ครอบคลุมทั้งด้านการลงทุนเพ่ือการศึกษา การกระจาย
ทรัพยากร และคุณภาพการศึกษา พบว่า 3 ประเทศอันดับแรก ได้แก่ เดนมาร์ก 
สิงคโปร์ และฟินแลนด์ ขณะที่ไทยอยู่ในอันดับที่ 56 จาก 63 ประเทศ นอกจากนี้  
หากพิจารณาจากโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (Programme 
for International Student Assessment หรือ PISA) โดยองค์การเพ่ือความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation and 
Development หรอื OECD) ทีม่วีัตถุประสงค์เพ่ือประเมินคุณภาพของระบบการศึกษา
ในการเตรียมความพร้อมให้เยาวชนมีศักยภาพหรือความสามารถพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อ 

คุณภาพการศึกษาไทยยังต้องเร่งพัฒนาอย่างต่อเนื่อง    

“ 
การประเมินคุณภาพ

การศึกษาในระดับนานาชาติ 
ของ IMD ไทยอยู่ในอันดับที่ 

56 จาก 63 ประเทศ  
ของ PISA ไทยอยู่ล่าดับที่ 

66 จาก 79 ประเทศ “ 
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แผนภาพ 20 IMD Index on Educational Competitiveness (ASEAN)

ที่มา:   IMD WORLD COMPETITIVENESS YEARBOOK 2013-2019
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การด ารงชีวิตในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยประเมินนักเรียนอายุ 15 ปี ซึ่งเป็นวัยที่
ส าเร็จการศึกษาภาคบังคับ โดยด าเนินการอย่างต่อเนื่องทุก 3 ปี ใน 3 ด้านหลัก คือ 
ดา้นการรู้เรื่องการอา่น (Reading Literacy) ดา้นการรูเ้รือ่งคณิตศาสตร์ (Mathematical 
Literacy) และดา้นการรูเ้รือ่งวทิยาศาสตร ์(Scientific Literacy) ซึง่ผลการประเมิน PISA 
ในป ี2561 ที่ผา่นมา (ประกาศผลคะแนน ณ เดอืนธันวาคม 2562) ประเทศจีนสี่มณฑล 
(ปักกิ่ง เซีย่งไฮ้ เจยีงซ ูและเจอ้เจยีง) มคีะแนนเฉลีย่อยูอั่นดับที ่1 รองลงมาคอื ประเทศ
สงิคโปร ์มาเกา๊ และฮ่องกง ตามล าดบั ขณะทีป่ระเทศไทยอยูล่ าดบัที ่66 จาก 79 ประเทศ 
(เรียงอันดับตามคะแนนการอ่าน)  

สถานการณด์า้นคณุภาพการศกึษาของไทยดงักลา่วสะทอ้นใหเ้หน็วา่ คณุภาพการศกึษา
ยังคงเป็นจุดอ่อนที่ส าคัญต่อการพัฒนาของประเทศ ซึ่งผลประเมินคุณภาพการศึกษา
ของ IMD ประเทศไทยปี 2562 ยังคงอยู่อันดับที่ 56 เท่ากับปี 2561 และลดลงจาก
อันดับ 54 ในปี 2560 โดยอยู่อันดับรองสุดท้ายของประเทศในอาเซียน ซึ่งตัวชี้วัดที่
เป็นจุดอ่อนอย่างต่อเนื่อง อาทิ อัตราครูต่อนักเรียนในระดับมัธยม อัตราการรู้หนังสือ
ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป และทักษะด้านภาษาของคนไทยไม่ตอบโจทย์ 
การประกอบอาชีพ ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับผลการทดสอบ PISA ของไทยที่มี
แนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2561 อยู่อันดับที่ 61 ลดลงจากอันดับ 55  

“ 
คุณภาพการศึกษาไทยยังคง

เป็นจุดอ่อนที่ส่าคัญต่อการ

พัฒนาของประเทศ “ 
จีนสี่มณฑล (555) จีนสี่มณฑล (591) จีนสี่มณฑล (590)

สิงคโปร์ (549) สิงคโปร์ (569) สิงคโปร์ (551)

OECD (487) OECD (489) OECD (489)

มาเลเซีย (415)
มาเลเซีย (440) มาเลเซีย (438)

บรูไนดารุสซาลาม (408)
บรูไนดารุสซาลาม (430) บรูไนดารุสซาลาม (431)

ไทย (393)
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อินโดนีเซีย (371) อินโดนีเซีย (379) อินโดนีเซีย (396)
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แผนภาพ 21   ผลคะแนน PISA 2018 

คะแนนเฉลี่ย
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432

417 417 419
427

415
419

436
429

421
425

444

421
426

432

420 417
421

441

409

393

380

400

420

440

460

2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018

แนวโน้มผลคะแนน PISA ของไทย
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ด้านการอ่าน

ที่มา:  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ, OECD PISA Result
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ในปี 2558 และอันดับ 50 ในปี 2555 ซึ่งอยู่ในระดับที่ต่ ากว่าหลายประเทศที่มีระดับ
การพัฒนาใกล้เคียงกัน และมากกว่าประเทศในอาเซียนเพียง 2 ประเทศ คือ 
อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ โดยเป็นผลมาจากคะแนนเฉลี่ยด้านการรู้เรื่องการอ่าน 
(Reading Literacy) มีคะแนนลดลงจากผลการประเมินรอบที่ผ่านมา  

ข้อค้นพบที่ส าคัญจากผลการประเมิน PISA คือ ความเหลื่อมล้่าของฐานะ 
ทางเศรษฐกิจและสังคมมีผลต่อโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา ท่าให้เด็กที่มีฐานะ
ทางเศรษฐกิจและสังคมต่่าไม่สามารถเข้าถึงโรงเรียนที่มีคุณภาพได้ ส่งผลให้
คุณภาพการเรียนรู้ของเด็กต่่า จากผลการประเมินของ PISA ในเชิงโครงสร้าง
ประกอบด้วยความเหลื่อมล้ าของฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม และการกระจาย
ทรัพยากรทางการศึกษา สะท้อนจากผลคะแนน PISA ที่ชี้ให้เห็นว่าปัจจัยดังกล่าว
ส่งผลในทางบวกต่อผลคะแนน โดยกลุ่มนักเรียนที่มีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่ดี 
และอยูใ่นโรงเรยีนทีม่กีารจดัสรรทรพัยากรทางการศกึษาทีเ่พียงพอ จะมผีลคะแนนมากกวา่
กลุ่มนักเรียนที่ด้อยกว่าอย่างมาก อาทิ นักเรียนในกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์และ
โรงเรียนสาธิตมีระดับคะแนนที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มประเทศ OECD  

จากขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการตอบแบบสอบถามออนไลนข์องผูบ้รหิารโรงเรยีนทัว่ประเทศ 
พบวา่ โรงเรยีนทีด่อ้ยกวา่มปีญัหาทีส่ าคญัคอื การขาดแคลนคร ูโดยเฉพาะระดบัมธัยมต้น
ขาดแคลนบุคลากรทางการศึกษาถึงร้อยละ 31 (ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก/
โรงเรยีนขยายโอกาส) ขณะทีก่ลุม่ประเทศ OECD ขาดแคลนเพียงรอ้ยละ 9 และเครือ่งมอื
ส าหรบัการเรยีนการสอนขาดแคลนถงึรอ้ยละ 44 ขณะที ่OECD ไมข่าดแคลนเลย ซึ่งกลุ่ม
ตัวอย่างนักเรียนไทยที่ท าการทดสอบ PISA 2018 กว่าร้อยละ 43 ศึกษาอยู่ใน
โรงเรียนที่ด้อยกว่า สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศสมาชิก OECD ที่มีนักเรียนร้อยละ 34 
เรยีนอยูใ่นโรงเรยีนที่ดอ้ยกวา่ อยา่งไรกต็าม ยังคงมีนกัเรียนในกลุม่ที่ดอ้ยกว่าของไทย
สามารถท่าคะแนนการอ่านอยูใ่นกลุม่เปอรเ์ซน็ไทลท์ี ่75 ขึน้ไปมีจ่านวนถงึรอ้ยละ 13 
(มากกว่ากลุ่มประเทศ OECD ที่มีจ่านวนร้อยละ 11) ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัย
สนับสนุนที่ส าคัญคือ การสนับสนุนจากผู้ปกครอง บรรยากาศเชิงบวกในโรงเรียน และ
กรอบความคิดแบบเติบโตของนักเรียน (growth mindset) ถึงกระนั้นคะแนนเฉลี่ย
โดยรวมของไทยก็ยังน้อยกว่าค่าเฉลี่ยประเทศ OECD อยู่มาก สะท้อนให้เห็นถึง
คุณภาพที่มีความเหลื่อมล้ ากันมากระหว่างกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์และโรงเรียน
สาธิตกับกลุ่มโรงเรียนอ่ืนๆ รวมถึงความเหลื่อมล้ าภายในกลุ่มโรงเรียนเดียวกันเอง 

“ ความเหลื่อมล้่าของฐานะทาง

เศรษฐกิจและสังคม 

มีผลต่อโอกาสของเด็กในการ

เข้าถึงโรงเรียนที่มีคุณภาพ 

แต่ยังมีนักเรียนที่อยู่ใน

โรงเรียนที่ด้อยกว่า 

ท่าคะแนนได้ในระดับสูงถึง 

ร้อยละ 13  

“ 
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แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จากผลการวัดคุณภาพการศึกษาทั้ง 
IMD และการทดสอบ PISA จะเห็นได้ว่า ระบบการศึกษาส่วนหนึ่งของไทยมีคุณภาพ
และสามารถพัฒนาไปในระดับที่สูงได้ หากมีนโยบายที่สร้างความเท่าเทียมกัน 
ทางการศกึษา โดยขยายระบบการศกึษาทีม่คีณุภาพไปใหท้ัว่ถงึ ประเทศไทยกจ็ะสามารถ
ยกระดบัคณุภาพการเรยีนรูข้องนกัเรยีนใหท้ดัเทยีมกบันานาชาตไิด ้และควรมีการพัฒนา
ระบบการกระจายทรัพยากรทางการศึกษาในเรื่องการจัดสรรครูและการผลิตครูให้ไป
สอนในทอ้งถิน่ และการสนบัสนนุเครือ่งมอืการเรยีนการสอนทีส่อดคลอ้งกบัความจ าเป็น
ในแต่ละพ้ืนที่รวมถึงเร่งพัฒนาทักษะด้านการอ่านที่เป็นจุดอ่อนที่ส าคัญ ซึ่ง PISA 2018 
เปน็การประเมินการอ่านเนือ้หาสาระที่มาจากทั้งแหล่งขอ้มลูเดียวและหลายแหลง่ขอ้มูล 
โดยสื่อทีน่กัเรยีนไดอ่้านส่วนใหญอ่ยู่ในรปูแบบดจิทิลัซึง่สะทอ้นถงึธรรมชาตขิองการอ่าน 
ที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ของโลกและสอดคล้องกับการใช้ข้อมูลในชีวิตจริง
ของผู้คนทั่วโลก ควรเร่งส่งเสริมการอ่านผ่านการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าไปใน
การเรียนการสอนเพ่ือสร้างความคุ้นเคย ยกระดับความสามารถด้านการอ่าน และ
สามารถต่อยอดการเรียนรู้ได้มากขึ้นในโลกยุคดิจิทัล  
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ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) มีสาเหตุหลักมาจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง
ฟอสซิลจากรถยนต์ และการเผาซากวัสดุทางการเกษตร แม้ว่าการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวจะถูกก่าหนดเป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งเน้นมาตรการทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
แตค่นไทยยงัตอ้งเผชญิกบัปญัหาฝุน่ PM2.5 เหมือนปทีีผ่า่นมา  ดงันัน้ การรบัรูป้ญัหา
อย่างตรงจุด การสื่อสารและให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ตลอดจนการจัดการอย่างจริงจังและ
ตอ่เนือ่ง ถอืเปน็ปจัจยัแหง่ความส่าเรจ็ในการจดัการปญัหาฝุน่ PM 2.5 ทีย่ัง่ยนื  

ปัญหาฝุุนละอองขนาดเล็กเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) 
สามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของคนได้ จากรายงานผลการศึกษา
ขององคก์ารอนามยัโลก (WHO) พบวา่ ฝุน่ PM2.5 เพิม่ความเสีย่งตอ่การเปน็โรคซมึเศรา้
และฆ่าตัวตายสูงข้ึน หากลดระดับฝุุน PM2.5 ที่ระดับ 10 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
จะช่วยลดอัตราซึมเศร้าได้ถึงร้อยละ 2.5 อีกทั้งส่งผลเกี่ยวข้องกับการอักเสบของสมอง 
ท าลายเยือ่ประสาท และการเปลีย่นแปลงฮอรโ์มน โดยทีเ่ดก็ คนสงูวยั และกลุม่ประชากร
ที่เสี่ยงในสังคมมีโอกาสได้รับผลกระทบมากที่สุด รวมทั้งข้อมูลงานวิจัยทางการแพทย์
ของจีนเกี่ยวกับการติดเชื้อโควิด-19 ชี้ว่าฝุุน PM2.5 กับไวรัสเป็นปัจจัยเกื้อหนุนกัน 
เนื่องจากฝุุน PM2.5 ท าให้เกิดอาการระคายเคือง เยื่อบุตา ปาก ทางเดินหายใจ  
เมื่อเกิดการอักเสบแล้ว ไวรัสจะสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ง่าย หลายประเทศที่เผชิญ
วิกฤตฝุุน PM2.5 อย่างหนักได้ด าเนินมาตรการลดฝุุนละอองอย่างจริงจังและได้ผลดี 
อาทิ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนสามารถลดปริมาณฝุุน PM2.5 ในปี 2018 ได้
ร้อยละ 9.3 เหลือ 39 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร โดยใช้มาตรการหลักในการเพ่ิม
คุณภาพน้ ามันดีเซลให้ปล่อยซัลเฟอร์ได้ไม่เกิน 10 ppm จากเดิม 50 ppm ประเทศ
เกาหลีใต้ผ่านร่างกฎหมายการจัดการมลพิษทางอากาศ และปัญหาฝุุน PM2.5 เป็น
วาระแห่งชาติที่ทุกฝุายรวมถึงภาคประชาชนจะต้องร่วมมือกันหยุดยั้งให้ได้ 

ส าหรบัประเทศไทย คณุภาพอากาศในช่วงฤดูหนาวตั้งแต่เดือนธันวาคมของทุกปี
จะเกิดมลพิษทางอากาศหรือฝุุนละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เกินค่า
มาตรฐานหลายพ้ืนที่ ข้อมูลสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2562 ค่าเฉลี่ย 24 
ชั่วโมงสูงสุดในแต่ละจุดตรวจวัด อยู่ในช่วง 15-357 มคก./ลบ.ม. เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
เทา่กบั 103 มคก./ลบ.ม. (คา่มาตรฐาน 50 มคก./ลบ.ม.) ส าหรับคา่เฉลีย่รายปอียูใ่นชว่ง 
10-41 มคก./ลบ.ม. เฉลี่ยเท่ากับ 25 มคก./ลบ.ม. (ค่ามาตรฐาน 25 มคก./ลบ.ม.)  
มีแนวโน้มลดลงตั้งแต่ปี 2558 แต่ในปี 2562 จ านวนวันที่เกินค่ามาตรฐานและค่าเฉลี่ย
รายปีเพิ่มข้ึนจากปีก่อน 

ปญัหาฝุน่ PM2.5 ตอ้งการการจดัการอยา่งจรงิจงัและตอ่เนือ่ง 

“ 
ฝุ่น PM2.5 เพ่ิมความเสี่ยงต่อ

การเป็นโรคซึมเศร้า และฆา่

ตวัตายสงูขึน้  “ 



ภาวะสังคมไทยไตรมาสสีแ่ละภาพรวม ปี 2562 

กองพัฒนาข้อมูลและตัวชี้วัดสงัคม 43 

เดือนกุมภาพันธ์ 2563 

ในช่วงต้นปี 2563 สถานการณ์ฝุุน PM2.5 กลับมามีความรุนแรงอีกครั้งในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ข้อมูลดัชนีคุณภาพอากาศของ AQICN.ORG พบ
ค่าเฉลี่ยเกิน 100 มคก./ลบ.ม. เป็นระยะเวลาติดต่อกันตั้งแต่ต้นปี โดยในวันที่ 11 
มกราคม 2563 ค่าเฉลี่ยฝุุนละอองสูงถึง 180 มคก./ลบ.ม. นอกจากนี้ ในพ้ืนที่ภาคกลาง 
และภาคเหนือตอนบนเริ่มมีปัญหาฝุุนละอองเกินมาตรฐานในหลายพ้ืนที่ สาเหตุการเกิด
ฝุุน PM2.5 ที่ส าคัญคือ การเผาซากวัสดุทางการเกษตรของอุตสาหกรรมการเกษตร  
การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงฟอสซิลของรถยนต์ การเผาซากวัสดุทางการเกษตรในที่โล่งแจ้ง
ของประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั้งสภาพภูมิอากาศตามฤดูกาลที่กดทับฝุุนควันให้สะสมอยู่ใน
พ้ืนที่และพัดฝุุนควันให้กระจายไปอีกพื้นที่หนึ่ง  

แผนภาพ 22 ปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 เฉลี่ยรายปี 2554 - 2562

หมายเหตุ: ข้อมูลปี 2562 เป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่าน้ัน โดยใช้ข้อมูลในช่วง 1 ม.ค. – 30 พ.ย. 62
ที่มา:  กรมควบคุมมลพิษ
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ทั้งประเทศ กทม.+ปริมณฑล สระบุรี (หน้าพระลาน)

ภาคเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ค่ามาตรฐาน

ตัวอย่างประเทศต่าง  ที่ได้ด่าเนินมาตรการลดฝุ่น PM 2.5 PM 2.5

             สาธารณรัฐเกาหลีใต้       อินเดีย   สาธารณรัฐประชาชนจีน

จ่ากัดการใช้รถยนต์ที่ใช้น้ ามันเป็นเช้ือเพลิง

ก่าหนดพื้นที่และเวลาที่ห้ามรถยนต์ส่วนตัววิ่งเข้า
เมืองส าหรับบางพื้นที่และบางเวลา

เปลี่ยนการใช้น่้ามันเชื้อเพลิงมาเป็นใช้ไฟฟ้าและ
ก าหนดค่ามาตรฐานของน้ ามันให้สูงขึ้น 

ออกค าสั่งย้ายโรงงานอุตสาหกรรมที่ก่อมลพิษสูง
ออกไปจากเมืองใหญ่ให้ไปอยู่ในพื้นที่ห่างไกล

เปลี่ยนรถประจ่าทางเป็นรถขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า 

ควบคุมราคาสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันฝุ่น 
เช่น หน้ากากอนามัย

ปิดโรงงานไฟฟ้าถ่านหินชั่วคราว

มาตรการการฉีดพ่นน่้า โดยใช้น้ าแบบพิเศษที่มี
คุณสมบัติไฟฟูาสถิต เพื่อให้มีฝุุนเกาะดีขึ้น 

ลดการก่อสร้างและการร้ือถอนที่ท าให้เกิดฝุุนทันที 

มาตรการจ่ากัดการใช้รถยนต์ เช่น เพิ่มอัตราค่า
จอดรถในพื้นที่สาธารณะให้สูงขึ้น 

ห้ามใช้รถยนต์เครื่องยนต์ดีเซลขนาดใหญ่ เพราะเป็น
ปัญหาของมลพิษ

ยกเลิกใช้แท็กซี่เครื่องยนต์ดีเซล การเพิ่มสายรถ
ประจ าทาง และขบวนตู้รถไฟฟูาใต้ดิน

ส่ง SMS แจ้งเตือนประชาชนทันที่ที่ค่าฝุุนอยู่ในระดับ
อันตราย

�สั่งการให้โรงงานกว่า 100 แห่งลดชั่วโมงการผลิตลง

�จ่ากัดการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟูาพลังงานความร้อน
อยู่ที่ 80% 

สั่งปิดโรงไฟฟ้าถ่านหินเก่า 6 แห่ง ให้แล้วเสร็จ
ภายในปี 2021 

กระตุ้นประชาชนใช้ขนส่งสาธารณะ 

ปิดพื้นที่จอดรถในหน่วยงานของรัฐกว่า 400 แห่ง 

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ



ภาวะสังคมไทยไตรมาสสีแ่ละภาพรวม ปี 2562 

กองพัฒนาข้อมูลและตัวชี้วัดสงัคม 44 

เดือนกุมภาพันธ์ 2563 

ภาครัฐได้ให้ความส าคัญกับการปูองกันปัญหาฝุุนละออง โดยด าเนินการตาม
มาตรการเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาฝุุนละอองขนาดเล็ก PM2.5 และมาตรการปูองกัน
ผลกระทบต่อสุขภาพ โดยการเฝูาติดตามตรวจสอบ เฝูาระวังและแจ้งเตือนสถานการณ์
ผ่านช่องทางต่างๆ การให้ความรู้ สร้างความเข้าใจกับสื่อมวลชนและประชาชน ควบคุม
และลดมลพิษจากยานพาหนะ โดยเพ่ิมจุดตรวจจับรถควันด าและบังคับใช้กฎหมาย ฯลฯ 
ทัง้นี ้การแกไ้ขปญัหาฝุน่ละอองขนาดเลก็ PM2.5 รฐับาลไดก้่าหนดใหเ้ปน็ "วาระแหง่ชาต”ิ 
โดยมติ ครม. เม่ือวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562  เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาฝุุนละอองในภาพรวมของประเทศและในพื้นที่วิกฤตโดยบูรณาการ
ท างานร่วมกันทุกภาคส่วนทั้งระยะสั้นและระยะยาวใน 3 มาตรการ ได้แก่ (1) การเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเชิงพ้ืนที่ (2) การปูองกันและลดการเกิดมลพิษท่ีต้นทาง 
(แหล่งก าเนิด) และ (3) การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการมลพิษ อีกทั้งจาก
สถานการณฝ์ุนุละอองเกนิคา่มาตรฐานทีม่คีวามรนุแรงขึน้ ท าใหเ้มือ่วนัที ่21 มกราคม 2563 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบใน 12 มาตรการในการปูองกันและแก้ไขปัญหามลพิษจาก
ฝุุนละอองในช่วงสถานการณ์วิกฤติ โดยการจ ากัดจ านวนและลดการระบายมลพิษจาก
แหล่งก าเนิดในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมาจากยานพาหนะโดยเฉพาะที่ใช้
เครื่องยนต์ดีเซล โรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งการเผาในที่โล่ง  

ความส าเร็จของการแก้ปัญหาฝุุนควันจะเกิดผลได้ขึ้นอยู่กับ (1) การรับรู้ปัญหา
อย่างตรงจุดด้วย Big Data เพ่ือให้การวางแผนและสร้างมาตรการแก้ไขปัญหาฝุุนควันได้
อย่างแม่นย า เช่น ปัญหาฝุุนควันของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลส่วนใหญ่เป็นผลจาก
การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงฟอสซิลหรือจากการเผาซากวัสดุทางการเกษตรของ
อุตสาหกรรมการเกษตรรอบนอก เพ่ือการตัดสินใจและการวางแผนการใช้ทรัพยากร 
ในการแก้ปัญหาได้มีประสิทธิภาพ (2) การสื่อสารให้ประชาชนรับรู้ถึงผลได้และผลเสีย
จากปัญหาฝุุนควัน เพ่ือสร้างความกดดันทางสังคมให้คนที่สร้างปัญหาและได้ประโยชน์
จากปัญหาฝุุนควันให้เกิดส านึกความรับผิดชอบต่อส่วนรวม และ (3) การร่วมกันของ
หน่วยงานที่รับผิดชอบบูรณาการการแก้ปัญหาฝุุนควันทั้งระบบอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

 

“ 
การรบัรูป้ญัหาอยา่งตรงจุด  

การสือ่สารและใหข้อ้มลูทีถ่กูตอ้ง 

การจัดการทั้งระบบอย่าง

จริงจังและต่อเนื่อง เป็นปัจจัย

แห่งความส่าเร็จในการจัดการ

ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ที่ยั่งยนื  “ 
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แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ การแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 
การด าเนินการแก้ไขปัญหาฝุุนละอองในภาพรวมของประเทศและในพื้นที่วิกฤต โดยบูรณาการท างานร่วมกันทุกภาคส่วน มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน 3 มาตรการ ได้แก่ 
 1. การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ในช่วงระหว่างเกิดสถานการณ์วิกฤต (ธันวาคม-เมษายน) เป็นขั้นปฏิบัติการช่วงปริมาณ PM2.5 เกิน

มาตรฐานเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ านาจหน้าที่สามารถปฏิบัติได้ทันทีตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ฝุุนละออง 

 2. การป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่ต้นทาง มุ่งให้ความส าคัญควบคุมและลดการระบายมลพิษทางอากาศจากแหล่งก าเนิด รวมถึงลดจ านวนแหล่งก าเนิดมลพิษ  
มีทั้งมาตรการระยะสั้น (พ.ศ. 2562-2564) และมาตรการระยะยาว (พ.ศ. 2565-2567) 
(1) การควบคุมและลดมลพิษจากยานพาหนะ  มาตรการระยะสั้น เช่น ส่งเสริมให้มีการน าน้ ามันเชื้อเพลิงมีก ามะถันไม่เกิน 10 ppm มาจ าหน่ายก่อนกฎหมาย 

มีผลบังคับใช้ บังคับใช้มาตรฐานการระบายมลพิษทางอากาศจากรถยนต์ใหม่ Euro 5 ภายในปี 2564 ให้เร่งรัดให้มีการเชื่อมโยงโครงข่ายระบบคมนาคมขนส่ง
สาธารณะ  มาตรการระยะยาว เช่น ปรับปรุงคุณภาพน้ ามันเชื้อเพลิงที่มีก ามะถันไม่เกิน 10 ppm ให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2566 และบังคับใช้น้ ามัน
เชื้อเพลิงที่มีก ามะถันไม่เกิน 10 ppm ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป บังคับใช้มาตรฐานการระบายมลพิษทางอากาศจากรถยนต์ใหม่ Euro 6 ภายใน
ปี 2565 สนับสนุนส่งเสริมการผลิตและการใช้รถยนต์ไฟฟูา 

(2) การควบคมุและลดมลพษิจากการเผาในทีโ่ลง่ ภาคการเกษตร  มาตรการระยะสัน้ เชน่ สง่เสรมิใหม้กีารจดัการเศษวสัดทุางการท าเกษตร โดยการน ามาใชป้ระโยชน์
อยา่งมปีระสทิธภิาพ หา้มไมใ่หม้กีารเผาในพืน้ทีช่มุชน รมิทาง และเผาขยะโดยเดด็ขาด  มาตรการระยะยาว เชน่ ใหม้กีารก าหนดระเบยีบหรอืแนวปฏบิตัใินการจดัการ
เศษวสัดจุากการท าเกษตรประเภทตา่งๆ พจิารณาการพฒันาระบบหรอืยกระดบัโดยผนวกมติดิา้นสิง่แวดลอ้มเขา้ไปในกระบวนการก าหนดมาตรฐานสนิค้าเกษตร 

(3) การควบคุมและลดมลพิษจากการก่อสร้างและผังเมือง  มาตรการระยะสั้น เช่น ก าหนดกฎระเบียบมาตรการและเกณฑ์ปฏิบัติที่ดีในการควบคุมฝุุนละออง
จากการก่อสร้างประเภทต่างๆ  มาตรการระยะยาว เช่น ส่งเสริมการก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองให้ได้ตามมาตรฐานสากล 

(4) การควบคุมและลดมลพิษจากอุตสาหกรรม  มาตรการระยะสั้น เช่น ก าหนดมาตรฐานการระบายมลพิษทางอากาศในรูป Loading ในพื้นที่ที่มีปัญหาฝุุน
ละออง มาตรการระยะยาว เช่น ทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานการระบายมลพิษทางอากาศจากโรงงานอุตสาหกรรมให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล 

(5) การควบคุมและลดมลพิษจากภาคครัวเรือน โดยเป็นการด าเนินงานต่อเนื่องในการสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดในครัวเรือน 
 3. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการมลพิษ เป็นการพัฒนาระบบ เครื่องมือ กลไกในการบริหารจัดการ รวมถึงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านต่างๆ 

เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ และก าหนดแนวทางมาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาในอนาคต 
ที่มา:  กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

        12 มาตรการ แก้ปัญหา ฝุ่น PM 2.5

ที่มา:  มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 21 มกราคม 2563

ขยายเขตพื้นที่ 
จ ากัดรถบรรทุกเข้ากรุงเทพฯ

ห้ามรถบรรทุกเข้าพื้นที่ชั้นใน
ข อ ง ก รุ ง เ ท พ ฯ  ใ น วั น ค่ี 
ระหว่างเดือน ม.ค.-ก.พ. 63

ตรวจสอบ ตรวจจับ รถควันด า 
เพื่อออกค าสั่งห้ามใชร้ถ

ไม่ใหม้ีการเผาที่โล่งในพื้นที่
กรุงเทพฯ และปริมณฑล

ลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว
มาท างาน

ส นั บ ส นุ น โ ค ร ง ก า ร
เปลี่ยนถ่ายน่้ามันเครื่อง
รถที่มีอายุเกิน 5 ปี

ลดราคาน่้ามันเชื้อเพลิงที่
มีปริมาณก ามะถันไม่เกิน 
10 PPM

สร้างการรับรู้และเข้าใจ
แก่ประชาชนเรื่องฝุ่น

ตรวจสอบโรงงานพร้อม
สั่งปรับปรุงแก้ไขหรือสั่ง
หยุดการประกอบกิจการ

ก่ากับให้การก่อสร้างรถไฟฟูา
และก่อสร้างอื่นๆ ไม่ท าให้เกิด
ฝุุนและปัญหาการจราจร

ตรวจสอบควันด่า เพื่อเพิ่มชุด
ตรวจเป็น 50 ชุด ครบทุกเขต
ของกรุงเทพฯ 

จังหวัดและองค์กรปกครอง
ส่ วนท้ อ งถิ่ น เ ข้ ม ง วด ก า ร
ควบคุมยานพาหนะ
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บทความเรือ่ง “การพฒันา Generation Y เพือ่รองรบัการขบัเคลือ่นประเทศ” 

การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากรที่เป็นสังคมสูงวัยเป็นปรากฏการณ์
ทางประชากรที่หลายประเทศได้เผชิญมาแล้ว ส าหรับประเทศไทย ภาวะเจริญพันธุ์  
ที่ลดลงจนต่ ากว่าระดับทดแทน และการมีอายุยืนยาวขึ้น ได้น าไปสู่การเปลี่ยนแปลง  
ที่รวดเร็วทางโครงสร้างอายุประชากรที่ประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานมีจ านวนและ
สัดส่วนลดลง ขณะที่วัยสูงอายุกลับเพ่ิมสูงขึ้นอย่างมาก ซึ่งประเทศไทยมีระยะเวลา
ของการเปลี่ยนผ่านจากสังคมสูงวัยไปสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ค่อนข้างเร็ว 
เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้ว ขณะที่ประชากรไทยยังมีการเตรียมพร้อม
รับมือค่อนข้างน้อย ซึ่งจะส่งผลกระทบทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม อาทิ การชะลอตัว
ของการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ จากขนาดประชากรวยัแรงงานทีล่ดลง และความเสีย่ง
ทางการคลังจากการจัดสวัสดิการให้กับวัยสูงอายุที่มีมากขึ้น  

จากผลกระทบดงักลา่ว สง่ผลใหป้ระชากรเจนเนอเรชนัวาย (Gen Y) ซึง่เปน็กลุม่ที่
ใหญท่ีส่ดุ และก าลงัเขา้สูต่ลาดแรงงานมคีวามส าคญัอยา่งมากตอ่การขบัเคลือ่นการพัฒนา
ประเทศ อย่างไรก็ดี เนื่องจากประชากร Gen Y เติบโตมาพร้อมกับบริบททางสังคม 
เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปจากประชากรรุ่นก่อน จึงท าให้มี
พฤตกิรรม รปูแบบการใชช้วีติ และการใหค้ณุคา่ดา้นตา่ง ๆ ทีต่า่งกนัออกไปจากอดตี 

10 ลักษณะคน Gen Y  

1. คน Gen Y จะเป็นแรงงานกลุ่มใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยในปี 2560  
กลุม่ Gen Y ทีอ่ยูใ่นวยัแรงงานมสีดัสว่นประมาณรอ้ยละ 43.6 และในอีก 20 ป ีขา้งหน้า
จะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นร้อยละ 56.4 การเป็นวัยแรงงานกลุ่มใหญ่ของคน Gen Y พร้อมกับ
การเข้าสู่สังคมสูงวัยเต็มรูปแบบ ท าให้คน Gen Y มีบทบาทส าคัญในการดูแลผู้สูงอายุ
เพ่ิมขึ้นในอนาคต โดยคาดว่าอัตราการพ่ึงพิงผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปี ขึ้นไป) ต่อผู้ที่อยู่ใน
วัยแรงงาน (อายุ 15-59 ปี) คิดเป็นร้อยละ 24.6 ในปี 2560 และมีแนวโน้มจะเพ่ิมสูง
ถึงร้อยละ 52.6 ในปี 2580  

ประเทศไทยเข้าสู่สั งคมสูงวัยตั้ งแต่ปี  2548 และจะเป็นสังคมผู้สู งวัยอย่างสมบูรณ์ในปี  2566 โดยจะมีผู้ที่มีอาย ุ 
60 ปขีึน้ไป เกนิรอ้ยละ 20 ขณะทีป่ระชากรวยัเดก็และวยัแรงงานลดลง โดยทีค่นรุน่ใหม ่หรอืคน Gen Y ซึง่หมายถงึกลุม่คนทีป่จัจบุนั
อายปุระมาณ 20-40 ป ีจะมสีดัสว่นในวยัแรงงานมากทีส่ดุ จงึเปน็กลุม่ทีถ่กูคาดหวงัใหเ้ปน็ก าลงัขบัเคลือ่นการพัฒนาประเทศ และดแูล
ผูส้งูอายทุีเ่พ่ิมขึน้ในอนาคต บทความนีจ้งึน าเสนอขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัคน Gen Y ทีจ่ะมสีว่นส าคญัในการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิและสงัคม 
เพ่ือน าไปสูข่อ้เสนอแนวทางการพัฒนาคน Gen Y ในการเปน็ก าลงัส าคญัเพ่ือรองรบัการขบัเคลือ่นประเทศในอนาคตตอ่ไป   

“ 
คน Gen Y จะเปน็แรงงาน

กลุม่ทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศ  “ 
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2. คน Gen Y ได้รับการศึกษาสูงขึ้นมากกว่าคน Gen อ่ืน โดยคน Gen Y 

เกิดและเติบโตมาในครอบครัวของคน Gen X ซึ่งให้ความส าคัญกับการศึกษา ท าให้คน 
Gen Y มีโอกาสได้รับการศึกษาสูงกว่าคนกลุ่มอ่ืนในอดีต ดังจะเห็นได้จากจ านวน 
ปีการศึกษาเฉลี่ยของคนอายุ 15-39 ปี ที่เพ่ิมขึ้นจาก 9.3 ปี ในปี 2545 เป็น 10.1 ปี 
และ 10.8 ปี ในปี 2550 และ 2560 ตามล าดับ 

3. คน Gen Y มีทักษะสูงเม่ือเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยประมาณร้อยละ 19 
ของแรงงานในกลุ่ม Gen Y มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และร้อยละ 35 จบการศึกษา
ระดับ ปวช. และ ปวส. ซึ่งสูงกว่าคนกลุ่มอายุเดียวกันในปี 2547 ซึ่งมีสัดส่วนเพียง 
รอ้ยละ 9 และ 26 ตามล าดบั ซึง่จะเปน็ก าลงัแรงงานหลกัทีร่องรบัการท างานทีใ่ชท้กัษะสูง 
อยา่งไรกต็าม แมค้น Gen Y จะมกีารศกึษาทีส่งูขึน้ แตย่งัไมส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ตลาดแรงงานมากนัก โดยปัจจุบันตลาดแรงงานมีความต้องการแรงงานสายวิทยาศาสตร์ 
วศิวกรรมศาสตรส์าขาตา่ง ๆ รวมถงึการจดัการและวิเคราะหข์้อมูล แตก่ลบัพบว่า Gen Y 
ประมาณร้อยละ 49.78 จบการศึกษาในด้านสังคมศาสตร์ อาทิ คณะบริหารจัดการ 
คณะรัฐศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ 

แผนภาพ 23 สัดส่วนประชากรช่วงอายุ 18-39 ปี ตามระดับการศึกษาสูงสุด ในปี 2547 และ 2562

ที่มา:   การส ารวจภาวะการท างานของประชากรไทย ปี 2547 และ 2562  ส านักงานสถิติแห่งชาติ
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ตาราง 19   อัตราส่วนพ่ึงพิงของวัยเด็และผู้สูงอายุต่อวัยแรงงาน 

  2560 2565 2570 2575 2580 

วัยแรงงาน 43,627,182 42,835,724 41,224,714 39,393,970 37,589,125 

วัยเด็ก 11,640,775 10,974,037 10,354,072 9,612,719 8,835,561 

วัยสูงอายุ 10,744,087 12,999,187 15,597,693 17,989,346 19,756,719 

อัตราส่วนแรงงานต่อผู้สูงอาย*ุ 24.6 30.3 37.8 45.7 52.6 

อัตราส่วนแรงงานต่อเด็กและผู้สูงอาย*ุ 51.31 55.97 62.95 70.07 76.07 

หมายเหตุ:  * อัตราส่วนพึ่งพิงของวัยเด็กและผู้สูงอายุต่อวัยแรงงาน เท่ากับ จ านวนผู้สูงอายุต่อคนวัยแรงงาน 100 คน 
ที่มา:  ประมวลจากรายงานการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2583 (ฉบับปรับปรุง) 

“ คน Gen Y ได้รับ 

การศึกษาสูงขึ้น  

และมีทักษะสูงเมื่อเข้าสู่

ตลาดแรงงาน 

“ 
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4. คน Gen Y มีความคุ้นเคยกับเทคโนโลยี เนื่องจากเป็นกลุ่มคนที่เกิดในยุคที่
เทคโนโลยีมคีวามกา้วหนา้ และครัวเรือนสามารถเข้าถงึเทคโนโลยีได้ เช่น โทรศัพท์มือถือ 
คอมพิวเตอร์ ท าให้คน Gen Y สามารถปรับตัวได้ง่ายต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
และใช้เวลาส่วนใหญ่กับอินเทอร์เน็ต โดยจากข้อมูลการใช้อินเทอร์เน็ตของประเทศไทย 
ปี 2561 พบว่า คน Gen Y ใช้เวลากับอินเทอร์เน็ต 10.22 ชั่วโมง/วัน ในช่วงวันท างาน 
และ 11.52 ชั่วโมง/วัน ในช่วงวันหยุด ซึ่งท าให้คนกลุ่มนี้เข้าถึงความรู้ที่หลากหลาย และ
สามารถท ากิจกรรมต่าง ๆ ได้ในเวลาเดียวกัน  

5. คน Gen Y มีพฤตกิรรมการท่างานที่เน้นความเป็นอิสระในการท่างาน และ
สามารถจดัระบบการท่างานเองได ้สว่นหนึง่เกดิจากไดร้บัการสง่เสรมิดา้นการศกึษาเรยีนรู้
จากครอบครวั และปัจจยัแวดลอ้มทีท่ าใหค้น Gen Y มทีกัษะในหลาย ๆ ดา้น จึงท าให้คน 
Gen Y ชอบที่จะท างานอิสระ ซึ่งนอกจากจะท าให้มีรายได้เพ่ิมแล้ว ยังสามารถบริหาร
จัดการเวลาการท างานกับชีวิตส่วนตัวให้เกิดความสมดุล ทั้งนี้ จากการส ารวจข้อมูล  
การท างานแบบ NextGen Work ของ สศช. เมื่อปี 2562 พบว่า 1 ใน 3 ของกลุ่มคน 
Gen Y มีแนวโน้มการท างานแบบคนรุ่นใหม่ สูงกว่าคนใน Gen อ่ืน ๆ โดยอาชีพที่นิยม
จ้างบุคคลในลักษณะการท างานแบบคนรุ่นใหม่ในประเทศไทย อาทิ กราฟิกดีไซน์ 
การตลาดออนไลน์/โฆษณา งานสร้างเว็บ/โปรแกรมมิ่ง และงานเขียน/แปลภาษา 
นักพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือ นักออกแบบการท่องเที่ยว นักแคสต์เกม/รีวิวเกม 

6. คน Gen Y มีการใช้จ่ายสินค้าที่ไม่จ่าเป็นเพิ่มขึ้น จากการศึกษาที่สูงขึ้น 
ท าให้คน Gen Y สามารถท างานท่ีมีทักษะสูง และสามารถท างานหลายอย่างได้พร้อมกัน 
น ามาซึ่งรายได้ที่สูงกว่าคนช่วงอายุเดียวกันในอดีต จากข้อมูลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจ
และสังคมของครัวเรือน (SES) ของส านักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า ในปี 2560 คนช่วงอายุ 
18-39 ปี มีรายได้ 9,616 บาท/เดือน ที่เพ่ิมขึ้นมากเมื่อเทียบกับรายได้ 993 บาท/เดือน 
ของคนในช่วงอายุเดียวกันในปี 2531 ขณะเดียวกันรายจ่ายของคนช่วงอายุ 18 -39 ปี  

แผนภาพ 24 รายได้และรายจ่ายเฉลี่ยของคน Gen Y (บาท เดือน)

ที่มา:   การส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน  ส านักงานสถิติแห่งชาติ  ประมวลผลโดย กขส.
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“ 
คน Gen Y มีความคุ้นเคยกับ

เทคโนโลยี มีความเปน็อสิระ

ในการท่างาน  “ 
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ก็เพ่ิมขึ้นด้วยเช่นกัน โดยเมื่อปี 2531 มีรายจ่ายเฉลี่ย 924 บาท/เดือน เพ่ิมขึ้นเป็น 
6,899 บาท/เดือน ในปี 2560 โดยค่าใช้จ่ายที่มีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นมากเป็นการใช้จ่ายเพ่ือ
การเดินทาง และการสื่อสาร โดยมีสัดส่วนร้อยละ 26.4 ในปี 2560 เทียบกับร้อยละ 
16.5 ในปี 2541 ขณะที่มีการค่าใช้จ่ายด้านอาหารและเครื่องดื่มลดลงจากร้อยละ 45.2 
ในปี 2541 เหลือเพียงร้อยละ 40.4 ในปี 2560 

7. คน Gen Y มีแนวโน้มการก่อหนี้เพิ่มขึ้น จากข้อมูลของบริษัทข้อมูล
เครดิตแห่งชาติ จ ากัด หรือ เครดิตบูโร พบว่า ในภาพรวม การขอสินเชื่อรายใหม่ของ
กลุ่มคน Gen Y เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 29.3 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 32.9 ในปี 2562 โดย
สัดส่วนการขอสินเชื่อรายใหม่ของคน Gen Y เพ่ิมขึ้นเกือบทุกประเภท อาทิ สินเชื่อ
บัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่ออ่ืน ๆ ยกเว้น สินเชื่อรถยนต์ 
และเงินกู้เบิกเกินบัญชีที่มีสัดส่วนลดลง  

8. คน Gen Y ยงัขาดการตระหนกัในเรือ่งการวางแผนด้านการเงนิในอนาคต 
จากข้อมูลการส ารวจของ สศช. ปี 2562 ในกลุ่มตัวอย่างอายุระหว่าง 18-39 ปี จ านวน 
6,255 คน พบว่า มีเพียงร้อยละ 28 ของกลุ่มตัวอย่างที่มีการวางแผนด้านการเงิน 
ในอนาคต โดยให้ความส าคัญกับ 2 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านการเงินและด้านสุขภาพ 
ขณะที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 72 ยังขาดความตระหนักในเรื่องการวางแผนด้าน
การเงินในอนาคต ส าหรับการใช้ชีวิตในยามเกษียณ  

9. คน Gen Y แต่งงานช้าและให้ความส่าคัญกับการมีบุตรน้อยลง  
จากการศึกษาที่สู งขึ้นและพฤติกรรมของคน Gen Y ที่รักอิสระ รวมถึงการให้
ความส าคญักบัการท างานเพื่อประสบความส าเร็จ และการมีสังคมกับเพ่ือนฝูง ท าให้คน 
Gen Y มีแนวโน้มแต่งงานช้าลงและให้ความส าคัญกับการมีบุตรน้อยลง จากข้อมูลของ
วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่า ในปี 2560 กลุ่มผู้หญิง 

แผนภาพ 25 สัดส่วนการขอสินเชื่อของกลุ่มคนอายุ 12-35 ปี ในปี 2562 และ 2555

บัตรเครดิต ส่วนบุคคล รถยนต์ ที่อยู่อาศัย
เงินกู้เบิกเกิน

บัญชี
อื่นๆ รวม

2555 37.8 18.7 40.2 38.1 26.2 12.9 29.3

2562 43.5 25.0 39.0 46.9 23.1 15.0 32.9
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ที่มา:   บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ ากัด (เครดิตบูโร)

“ คน Gen Y มีแนวโน้ม 

การก่อหนี้เพิ่มขึ้น  

ขาดการตระหนกัการวางแผน

ดา้นการเงนิ  “ 
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Gen Y มีอายุเฉลี่ยในการสมรส 23.6 ปี เพ่ิมขึ้นจากปี 2544 ที่อายุเฉลี่ยอยู่ที่ 22.7 ปี 
และจากข้อมูลการส ารวจทัศนคติและปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลต่อการมีบุตร
ในกลุ่มประชากร Gen Y ของ สศช. เมื่อปี 2561 ชี้ให้เห็นว่าร้อยละ 20 ของกลุ่มคน 
Gen Y ไมต่อ้งการมบีตุร โดยมเีหตผุลหลกั คอื ตอ้งการความอิสระในการใชช้วีติ และไมต่อ้งการ 
มีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึน 

10. คน Gen Y ดูแลสุขภาพน้อยลง จากข้อมูลการส ารวจการใช้เวลาของ
ประชากร พ.ศ. 2558 พบว่า คน Gen Y มีการจัดสรรเวลาในการออกก าลังกายเพียง 
1.53 ชัว่โมงตอ่วนั ขณะทีม่ีการใช้เวลาส าหรับใช้ชีวิตส่วนตัวเฉลี่ยมากถึง 12 ชั่วโมงต่อวัน 
อีกท้ังยังนิยมรับประทานอาหารนอกบ้านหรือซื้ออาหารส าเร็จ ซึ่งส่งผลให้กว่าร้อยละ 70 
มีน้ าหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน นอกจากนี้ ยังมีการตายก่อนวัยอันควรจากการฆ่าตัวตาย
และการเกิดอุบัติเหตุบนถนน จากข้อมูลจากกรมสุขภาพจิต ปี 2561 กลุ่มคน Gen Y  
ที่ฆ่าตัวตายส าเร็จมีจ านวนสูงถึง 1,532 ราย หรือประมาณร้อยละ 37 ของผู้ฆ่าตัวตาย
ทั้งหมด และจากข้อมูลของ สสส. พบว่า กลุ่มวัยรุ่นมีแนวโน้มใส่หมวกกันน็อกลดลงจาก
ร้อยละ 32 ในปี 2553 เหลือเพียงร้อยละ 22 ในปี 2561 และการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
ของคนอายุ 20-39 ปี เพ่ิมขึ้นจากสัดส่วนร้อยละ 34.5 ในปี 2557 เป็นร้อยละ 39.6  
ในปี 2562  

คนเจนวายกับการขับเคลื่อนประเทศ 

จากลกัษณะของคน Gen Y ขา้งตน้ จะสง่ผลตอ่การขบัเคลือ่นประเทศในอนาคต ดงันี้  

1. การครองโสดมากขึ้นและไม่นิยมมีบุตรของคนเจนวายเนื่องจากรักอิสระ 
ต้องการท่างานเพื่อประสบความส่าเร็จ และการมีสังคมกับเพื่อนฝูง ส่งผลให้
ประชากรไทยมีแนวโน้มลดลง และอัตราส่วนการพ่ึงพิง (Dependency Ratio) ของ
ประชากรที่ไม่ได้ท างานต่อประชากรที่ท างานสูงขึ้น ส่งผลต่อการขาดแคลนแรงงาน และ
การมีภาระทางการเงินการคลังเพ่ิมข้ึนจากการมีจ านวนผู้สูงวัยเพ่ิมขึ้น  

แผนภาพ 26 อายุเฉลี่ยกลุ่มผู้หญิงเจนวายในการสมรส ในปี 2544 และ 2560

ที่มา:   วิทยาลัยประชากรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

22.7 ปี

23.6 ปี

ปี 2544 ปี 2560 

“ 
คน Gen Y ให้ความส่าคัญ

กับการมีบุตร  

และดูแลสุขภาพน้อยลง  “ 
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2. จ่านวนแรงงานที่ลดลงส่งผลต่อความต้องการแรงงานที่มีคุณภาพ และ
ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน โดยจ านวนคน Gen Y จะไม่สามารถทดแทน
ประชากรสูงอายุที่ออกจากตลาดแรงงานได้ ท าให้ต้องเพ่ิมผลิตภาพให้สูงขึ้น ซึ่งจะมาจาก 
การมีทักษะแรงงานที่สูงขึ้น หรือการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการผลิต และการที่ระดับ
การศึกษาและความคุ้นเคยกับเทคโนโลยีของคน Gen Y ที่สูงขึ้นจะเป็นพ้ืนฐานส าคัญ 
ที่จะรองรับการพัฒนาทักษะ และเอ้ือประโยชน์ต่อการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตไปสู่
การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมากขึ้น ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
และยกระดับรายได้ของไทยไปสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูง  

3. รูปแบบการท่างานที่เป็นอิสระ ต้องการสร้างสมดุลการท่างานกับชีวิต
ส่วนตัวของคนเจนวาย ท่าให้คนเจนวายมีรายได้ไม่แน่นอน และขาดหลักประกัน 
ในการท่างาน ส่งผลต่อความมั่นคงทางการเงินของบุคคลและครัวเรือนโดยเฉพาะความ
มัน่คงทางการเงนิในวยัเกษยีณทีต่อ้งมกีารเตรยีมพรอ้มตัง้แตใ่นชว่งวยัท างาน และความยัง่ยืน
ของระบบสวัสดิการสังคมของประเทศ  

4. พฤตกิรรมการบรโิภค และการใชช้วิีต มีความเสีย่งดา้นสขุภาพ ท าใหส้ญูเสยี
ก าลังคนในการพัฒนาประเทศ หรือมีค่าใช้จ่ายที่ต้องดูแลกลุ่มผู้พิการเพิ่มขึ้น 

ข้อเสนอแนะการยกระดับศักยภาพคน Gen Y สู่การขับเคลื่อนประเทศ 

จากผลกระทบที่เกิดขึ้นน าไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของคน Gen Y เพ่ือให้
สามารถเปน็ก าลงัส าคัญท่ีมีศักยภาพมากข้ึนในการขับเคลื่อนประเทศ ดังนี้ 

1. การพัฒนาระบบสนับสนุนและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือให้คน Gen Y  
ใหส้ามารถดแูลบตุรและผูส้งูอายไุดด้ขีึน้ ขณะทีย่งัคงท่างานไดอ้ยา่งมีประสทิธภิาพ อาท ิ
(1) การก าหนดนโยบายเพื่อสร้างความเท่าเทียมทางเพศ โดยเพิ่มบทบาทของผู้ชายในการ
เลีย้งดบูตุรและรบัผดิชอบครอบครวัใหม้ากขึน้ ผา่นนโยบายขยายวนัลาส าหรบัผูช้ายในการ
ดแูลบตุรและภรรยาหลงัคลอด (2) การสรา้งสภาพแวดลอ้มใหผู้ห้ญงิตดัสนิใจมบีตุรโดยทีย่งัมี
ความก้าวหน้าทางอาชีพได้ (3) การมีสถานรับเลี้ยงเด็กและสถานดูแลผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน และมรีาคาที่สมเหตุสมผล (4) การสนับสนุนภาคเอกชนในการสร้างความสมดุล
ระหว่างการท างานและครอบครัว โดยจัดให้มีสถานรับเลี้ยงเด็กที่ไว้วางใจได้ในที่ท างาน 
ตลอดจนสนับสนนุให้มีสวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุให้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ โดยไม่เป็น
ภาระใหก้บัลกูหลานมากนกั 

“ การยกระดบัคุณภาพชวีติ 

คน Gen Y ใหเ้ปน็ก่าลงั

ส่าคัญที่มีศักยภาพมากขึ้นใน

การขับเคลื่อนประเทศ  “ 
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2. การปรับหลักสูตร การส่งเสริมการยกระดับทักษะ (Up-skill) และ 
การปรบัเปลีย่นทกัษะ (Re-skill) รวมถึงทักษะอ่ืนที่เกี่ยวเนื่องกับการท่างานที่สอดรับ
กับการพัฒนาประเทศ และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยเฉพาะทักษะด้าน
การสื่อสารและปฏิสัมพันธ์กับผู้ อ่ืน ทักษะความคิดสร้างสรรค์ และทักษะด้านการคิด
วเิคราะหแ์ละการแก้ปญัหา เพ่ือใหส้ามารถปฏิบตังิานทีเ่ทคโนโลยีไมส่ามารถเรยีนรูไ้ด ้และ
เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจเข้ามากระทบทั้งการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน  
การเปลีย่นหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ หรอืแมก้ระทัง่การเปลีย่นอาชพี และการโยกยา้ยขา้มกลุม่
อุตสาหกรรม ขณะเดยีวกนัตอ้งพัฒนาหลกัสตูรการศกึษา และการฝกึอบรมทีม่คีณุภาพและ
ตอบสนองตอ่ทศิทางการพัฒนาประเทศ 

3.  การสรา้งความม่ันคงในชวิีต โดยมรีะบบหลกัประกนัการท างานทีค่รอบคลมุและ
ตอบสนองตอ่รปูแบบการท างานทีเ่ปลี่ยนแปลงไปของคน Gen Y การสร้างระบบการออม 
เพ่ือความมั่นคงทางการเงินในชีวิตยามเกษียณ อาทิ การส่งเสริมการออมภาคบังคับ 
รวมถึงจะต้องสร้างทักษะทางด้านการเงิน  

4. การสง่เสริมใหมี้สขุภาวะทีด่ี โดยสง่เสริมและเผยแพร่องคค์วามรูด้้านสุขภาวะ 
ทีถู่กต้องเหมาะสมครอบคลุมกิจกรรมทัง้การให้ความรูแ้ละการพฒันาพฤตกิรรม โดยอาศัย
การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการติดตามและชักจูงให้ประชาชนมีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมไปสู่การมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม รวมถึงการลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิด
อุบตัเิหตทุางถนน ทัง้การแกไ้ขปญัหาทางกายภาพของถนน และยานพาหนะให้มีมาตรฐาน
ความปลอดภัย  



• โครงการ SkillsFuture เพื่อพัฒนาทักษะแรงงานเฉพาะกลุ่มเปูาหมายที่ส าคัญ 

• โครงการ SkillsFuture Earn and Learn Programmes

• โครงการ SkillsFuture Credit เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะตามความสนใจในการอบรม เพื่อพัฒนาทักษะตนเอง

โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้
ท างานกับสถานประกอบการที่
ตรงกับสาขาที่ตนเองจบมา

         

        

            

นโยบายการเพิ่มศักยภาพแรงงานในต่างประเทศ

ที่มา:  การส ารวจทัศนคติและปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลต่อการมีบุตรในกลุ่มประชากรเจเนอเรชั่นวาย โดย สศช. ร่วมกับ บริษัท ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ จ ากัด 

• ปรับกฎหมายเพื่อยกเว้นการจ่ายเบ้ียประกันสังคมแก่หญิง
ที่ลาคลอดบุตร

• อนุญาตให้พนักงานลางานได้ก่อนและหลังคลอด 6 เดือน

• ให้เงินค่าเลี้ยงดูบุตรแรกเกิดจนถึง 15 ปี ในกรณีที่มีรายได้น้อย

• สร้างศูนย์ดูแลเด็กเล็กให้เพียงพอ

• เพิ่มบทบาทรัฐบาลท้องถิ่นและบริษัทเอกชนในการสนับสนุนให้
ประชากรมีบุตรและให้ความช่วยเหลือในการเลี้ยงบุตร

• ห้ามเลิกจ้างลูกจ้างที่ตั้งครรภ์หรือคลอดบุตร ให้ผู้มีบุตรมีสิทธิ 
เลือกท างานบางเวลาได้

• ผู้มีบุตรสามารถลางานได้ 480 วัน รวมทั้งได้รับค่าจ้างจากรัฐ
จนกระทั่งบุตรอายุ 4 ปีบริบูรณ์ และมีวันลาต่อไปได้ในอัตราที่
ลดลงจนกระทั่งบุตรมีอายุครอบ 8 ปีบริบูรณ์

• รัฐให้เงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตร

• สนับสนุนการตั้ง Day Care Centers เพิ่มเงินอุดหนุนครอบครัว 
เพิ่มการอบรมทักษะจ านวนผู้ดูแลเด็ก สนับสนุนการบริบาลและ
พัฒนาเด็กเพื่อลดค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง

• ลดจ านวนชั่วโมงท างาน ลดหย่อนภาษี ส าหรับค่าใช้จ่ายในการ
เลี้ยงบุตร ควบคุมชั่วโมงการท างาน (Paternity Leave)

• ส่งเสริมให้ผู้มีบุตรกลับสู่การท างานผ่านศูนย์จัดหางานและ
ศูนย์ฝึกอบรมทักษะ ลาคลอดได้ 4 สัปดาห์ โดยได้ค่าตอบแทนปกติ 
ลาโดยไม่ได้รับผลตอบแทนตอนบุตรอายุ 1-5 ปี

• จัดตั้งศูนย์บริการเด็กระหว่างวันทั้งในที่ท างานและร่วมกัน
ระหว่างหลายบริษัท

      

                

        

นโยบายการส่งเสริมการมีบุตรในต่างประเทศ

ท่ีมา:  การส ารวจทัศนคติและปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมท่ีมีผลต่อการมีบุตร ในกลุ่มประชากรเจเนอเรช่ันวาย โดย สศช. ร่วมกับบริษัทศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ จ ากัด 

• ให้สิทธิด้านที่อยู่อาศัยแก่คู่สมรสที่เพิ่งแต่งงานก่อนกลุ่มอื่น

• สนับสนุนค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ที่เกี่ยวกับการคลอดบุตร

• สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตร

• ให้พ่อแม่ที่มีบุตรอายุ 7-12 ปี ลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรโดยได้รับเงิน
จากรัฐบาลเป็นเวลา 2 วันต่อปี ส าหรับผู้ที่มีบุตรอายุน้อยกว่า 
7 ปี สามารถลาต่อเนื่องได้ 6 วันต่อปี

• สนับสนุนบทบาทบิดาในการลาเลี้ยงดูบุตรโดยรับค่าตอบแทน 
1 สัปดาห์ และสามารถแบ่งปันวันลากับมารดาได้
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ตวัชีว้ดัภาวะสงัคม (รายไตรมาส) 

องคป์ระกอบหลกั 
2560  2561  2562  

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

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 

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 

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 

   - 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 

   - 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 

   - 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 

   - 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 

   - 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 

   - 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 

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 

(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 

   - 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 

   - 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 

   - 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 

   - 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 

   - 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 

   - 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 

สขุภาพ                         

จ านวนผูป้วุยด้วยโรคท่ีต้องเฝาูระวงั (ราย)2/                   

   - ปอดอกัเสบ 65,600 53,992 79,748 68,401 74,881 58,699 90,160 59,861 73,553 51,353 63,816 67,472 

   - ไข้เลอืดออก 7,060 9,170 32,410 5,321 6,830 24,029 35,564 20,499 15,548 31,766 54,906 27,686 

   - มอื เท้า และปาก 15,746 18,248 28,213 7,982 10,079 14,626 32,718 12,585 9,254 12,916 35,866 9,167 

   - ไข้หวัดใหญ่ 20,192 18,930 102,122 50,567 40,995 25,698 73,042 43,628 133,369 61,229 108,345 89,575 

   - บดิ 1,416 1,501 1,146 784 1,132 965 741 561 646 731 642 499 

   - หดั 1,398 711 591 485 630 632 1,186 3,108 2,065 1,582 1,520 1,395 

   - ฉ่ีหนู 575 601 1,166 1,132 402 637 932 569 466 495 710 494 

   - ไข้สมองอกัเสบ 251 210 211 143 182 231 200 132 258 199 212 222 

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

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

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

 2. ความม่ันคงทางสงัคม                          

 ความสงบสุขในสังคม (ต่อประชากรแสนคน)3/                         

   - สดัสว่นการบาดเจบ็และตายด้วยอบุัติเหตุ   22.75 20.26 19.30 25.44 26.17 25.80 22.92 27.58 27.67 25.91 22.92 25.60 

   - สดัสว่นคดีชีวติ รา่งกาย และเพศ 6.81 6.97 6.85 6.48 6.56 6.81 6.09 6.63 6.40 6.61 5.86 5.58 

   - สดัสว่นคดีประทุษรา้ยต่อทรพัยส์นิ 18.94 21.25 22.12 21.05 16.62 16.60 17.09 17.05 17.59 16.32 18.50 17.69 

   - สดัสว่นคดียาเสพติด 96.30 94.07 110.98 113.86 95.45 113.75 107.24 110.47 127.01 138.56 143.44 134.98 

   การคุ้มครองผู้บรโิภค5/                         

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

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

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

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

   - กรณกีฎหมาย 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 

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 
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ตัวช้ีวัดภาวะสังคม (รายปี) 

องคป์ระกอบหลัก 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

1. คุณภาพของคน                      

    การมีงานท า                      
ผลิตภาพแรงงาน กรณีแรงงาน (บาท/คน/ปี)6/ 203,072 216,435 215,823 228,623 239,217 242,456 250,457 261,269 273,594 281,893 290,506 

อัตราการมีงานท า (ร้อยละ)7/ 98.13 98.43 98.83 98.81 98.81 98.70 98.62 98.50 98.32 98.52 98.52 

อัตราการว่างงาน (ร้อยละ)7/  1.49 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/ 605 521 383 347 336 256 273 275 303 293 250 

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

     สุขภาพ8/                       

อัตราผู้ปุวยนอก (ต่อประชากรพันคน) 2,639 2,816 2,948 3,116 2,917 2,837 3,160 3,733 3,691 3,393   

อัตราการปุวยด้วยโรคไม่ติดต่อ (ต่อประชากรแสนคน)             

 -  มะเร็ง และเน้ืองอกทุกชนิด 613 784 821 862 902 829 1,026 1,083 1,117 1,181   

 -  หัวใจ 793 845 936 955 887 845 1,012 1,027 810 1,069   

 -  เบาหวาน 736 793 849 868 1,081 1,033 1,233 1,293 1,345 1,439   

 -  ความดันโลหิต 981 1,059 1,187 1,246 1,622 1,561 1,901 2,009 2,091 2,245   

ความผิดปกติทางจิต/จิตเภท/ความหลงผิด (ต่อประชากรแสนคน) 50 57 64 63 83 79 92 95 98 101   

ความผิดปกติทางอารมณ์ (ต่อประชากรแสนคน) 26 31 34 35 43 45 55 58 61 70   

ความผิดปกติจากโรคประสาท/ความเครียด (ต่อประชากรแสนคน) 61 56 60 54 46 39 44 42 42 41   

ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม (ต่อประชากรพันคน) 49 57 61 62 60 51 72 76 90 88   

     ประชากร                       

อัตราส่วนภาระพึ่งพิง (ร้อยละ)9/ 48.11 55.22 55.47 55.83 56.29 56.85 57.50 58.24 59.06 59.97   

สัดส่วนคนยากจน (ร้อยละ)10/ 17.88 16.37 13.22 12.64 10.94 10.53 7.21 8.61 7.87 9.85   

การศึกษา                       

อัตรานักเรียนต่อประชากรวัยเรียน11/             

 -  ประถมศึกษา 104.00 104.30 103.50 104.00 102.72 102.24 102.40 102.74 101.54    

 -  มัธยมศึกษาตอนต้น 94.87 98.01 98.43 97.65 96.75 97.13 98.71 96.77 96.40    

 -  มัธยมศึกษาตอนปลาย 69.57 71.68 72.18 73.18 75.07 77.29 78.45 78.57 78.73    

 -  อุดมศึกษา (ปริญญาตรีและต่ ากว่า) 56.21 46.21 47.18 51.85 46.48 46.22 48.17 47.72 49.13    

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

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

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

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

จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรกลุ่มอายุ 60 ปีข้ึนไป13/ 4.4 4.6 4.7 4.5 4.7 4.8 5.0 5.0 5.0 5.1   

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

 -  หญิง 3.9 4.1 4.2 4.1 4.3 4.3 4.5 4.5 4.5 4.6   

2. ความม่ันคงทางสังคม                       

สถาบันครอบครัว                       

สัดส่วนครัวเรือนท่ีมีท่ีอยู่อาศัยถาวร (ร้อยละ)14/ 99.70 99.78 99.84 99.53 99.71 99.64 99.59 99.62 99.69 99.73 99.81 

ดัชนีครอบครัวอบอุ่น (ร้อยละ)15/ 63.18 63.08 65.17 68.31 65.58 65.53 65.34 67.98 - - - 

หลักประกันทางสังคม                       

ร้อยละของการมีหลักประกันสุขภาพ16/ 99.47 99.36 99.95 99.90 99.87 99.84 99.92 99.95 99.95 99.94   

 -  ประกันสังคม 15.34 15.60 15.91 15.99 16.54 16.83 17.18 17.67 17.95 18.47   

 -  สวัสดิการข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 7.90 7.75 7.77 7.69 7.80 7.62 7.37 7.21 7.48 7.63   

 -  ประกันสุขภาพถ้วนหน้า 75.86 75.20 75.28 75.27 74.61 73.48 73.71 73.44 72.84 72.16   

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

 -  สิทธิ อื่นๆ 0.37 0.81 1.00 0.95 0.93 1.03 0.73 0.70 0.76 0.73   

 -  สิทธิ ว่าง (ผู้ยังไม่ลงทะเบียนสิทธิ ) 0.53 0.64 0.05 0.10 0.13 0.16 0.08 0.05 0.05 0.06   

สัดส่วนผู้ประกันตนต่อก าลังแรงงาน17/ 24.53 25.11 27.07 29.70 31.56 35.32 35.77 36.69 38.44 41.62 43.42 

ความสงบสุขในสังคม (ต่อประชากรแสนคน)                       

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

สัดส่วนคดีชีวิต ร่างกาย และเพศ18/ 51.40 45.80 39.76 40.03 36.97 37.26 25.92 31.46 27.72 26.66 24.98 
สัดส่วนคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน18/ 93.70 88.90 78.88 79.72 77.40 72.70 75.80 96.57 85.24 68.81 71.63 

สัดส่วนคดียาเสพติด18/ 371.60 416.40 539.91 596.19 719.39 558.68 249.43 349.94 424.55 436.15 555.82 
ร้อยละของคดีเด็กและเยาวชนท่ีกระท าความผิดซ้ าต่อคดีท้ังหมด 

ท่ีถูกด าเนินคดีโดยสถานพินิจฯ ท่ัวประเทศ4/ 13.57 12.62 11.77 19.98 20.37 17.52 19.03 20.02 23.37 23.77   
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การคุ้มครองผู้บริโภค5/            

จ านวนเรื่องร้องเรียน  (ราย) 6,818  6,574  7,427  9,489  7,093  6,638  7,118  7,409  8,870  11,236  15,565  

 -  กรณีสัญญา 2,794  2,362  2,927  3,547  2,729  2,571  2,875  2,637  3,707  3,191  4,017  

 -  กรณีฉลาก 2,827  2,835  3,121  3,876  2,631  2,352  2,552  2,010  2,026  1,871  2,105  

 -  กรณีโฆษณา  1,072  1,354  1,257  2,013  1,033  1,515  1,119  1,628  2,425  1,439  7,191  

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

 -  กรณีขายตรงและตลาดแบบตรง 125  23  117  15  76  131  566  1,097  712  940  2,252  

การให้ค าปรึกษาทางสายด่วน 1166 (ราย) 34,804  53,341  61,242  60,982  41,773  38,701  49,708  47,329  45,311  52,504  47,996  

3. ความเป็นอยู่และพฤติกรรมของคน                       

พฤติกรรมในการบริโภค                       

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

ค่าใช้จ่ายท่ีไม่เกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค (ร้อยละของค่าใช้จ่ายรวม)19/ 12.10  11.68  11.93  11.70  11.93  12.12  12.89  12.90  13.03  13.40   

อัตราการบริโภคสุราของประชากรอายุ 15 ปีข้ึนไป (ร้อยละ)20/ 32.04    - 31.53    - 32.22  32.29  34.00    - 28.40    
อัตราการบริโภคบุหร่ีของประชากรอายุ 15 ปีข้ึนไป (ร้อยละ)20/ 20.70    - 21.36    - 19.94  20.72  19.90    - 19.10    

การใช้เวลาในชีวิตประจ าวัน                        

การใช้บริการจากสื่อต่างๆ (ชม./วัน)21/ 2.90   -   -   -   -   - 3.19   -  -  -  

 -  การอ่านหนังสือ (รวมสิ่งพิมพ์/วารสารทางอินเทอร์เน็ต) 1.00   -   -   -   -   - 1.11   -  -  -  

 -  การดูโทรทัศน์  2.70   -   -   -   -   - 3.00   -  -  -  

 -  การดูวีดีโอ   2.50   -   -   -   -   - 2.07   -  -  -  

 -  การฟังรายการวิทยุ 1.60   -   -   -   -   - 1.64   -  -  -  

 -  การท่องอินเทอร์เน็ต 1.90   -   -   -   -   - 2.03   -  -  -  

 -  การฟังโสตสื่ออื่นๆ   -   -   -   -   -   - 1.26   -  -  -  

จ านวนประชากรอายุ 6 ปีข้ึนไปท่ีใช้ Internet (ล้านคน)22/ 12.33 13.80 14.80 16.60 18.30 21.70 24.59 29.80 33.40 36.00  

4. สิ่งแวดล้อม                       

สารอันตราย                       

ปริมาณการใช้สารเคมี (ล้านตัน)23/ 39.64 79.96 65.36 68.13 62.38 21.42 20.36 n.a. n.a. n.a.  

ขยะ                        

การผลิตขยะที่เกิดข้ึนท่ัวประเทศ (ล้านตัน)23/ 24.11 24.22 25.35 24.73 26.77 26.19 26.85 27.06 27.37 27.93  

การผลิตขยะที่เกิดข้ึนใน กทม. (ล้านตัน)23/ 3.22 3.20 3.37 4.01 4.13 3.94 4.19 4.21 4.88 4.85  

ความสามารถในการก าจัดขยะแบบถูกสุขลักษณะใน กทม. (ล้านตัน)23/ 3.22 3.20 3.37 4.01 4.13 3.94 3.70 3.73 3.88 3.93  

ปริมาณของเสียอันตรายท่ัวประเทศ (ล้านตัน)23/ 3.07 3.16 3.41 3.57 3.30 2.69 3.45 3.51 2.63 1.89  

มลพิษทางอากาศ                        

ค่าเฉลี่ยฝุุนขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน มคก./ลบ.ม.  

(บริเวณพื้นท่ีท่ัวไปใน กทม.)23/ 
42.50 37.80 38.10 38.20 41.00 41.30 38.20 38.38 35.43 46.29  

ท่ีมา: 1/7/ รายงานการส ารวจภาวะการท างานของประชากร ส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 2/ ส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
 3/ ข้อมูลสถิติคดีอาญา อาชญากรรม อุบัติเหตุจราจร จากระบบสารสนเทศสถานีต ารวจ (CRIMES)  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และข้อมูลประชากรจากการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ.  2543-2573  
  และ พ.ศ. 2553-2583 ประมวลโดยกองพฒันาข้อมูลและตัวช้ีวัดสงัคม ส านักงานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ  
 4/ กลุ่มงานข้อมูลและข้อสนเทศ ส านักพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน   
 5/ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ส านักนายกรัฐมนตรี (การให้ค าปรึกษาทางสวยด่วน 1166 สคบ. ให้บริษัทเอกชนด าเนินการต้ังแต่ไตรมาส 4 ปี พ.ศ. 2552) 
 6/ ข้อมูล GDP chain volume measures [reference year = 2002] (original) จากส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และข้อมูลการมีงานท าจากส านักงานสถิติแห่งชาติ  
  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หมายเหตุ ต้ังแต่ปี 2556 ข้อมูลการมีงานท ามีการปรับค่าถ่วงน้ าหนักโดยใช้ชุดข้อมูลค่าคาดประมาณประชากรของประเทศไทย ปี 2553-2583 
 8/ สถิติสาธารณสุข กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข 
 ต้ังแต่ปี 2550 ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการเก็บข้อมูลจาก 75 กลุ่มโรค เป็น 298 กลุ่มโรค 
 9/ การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2543-2573   ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 
 ต้ังแต่ปี 2553 การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2583  ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 10/ การส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ประมวลผลโดยกองพัฒนาฐานข้อมูลและตัวช้ีวัดสังคม สศช. 
 11/ สถิติการศึกษาฉบับย่อ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 12/13/ ข้อมูลปี 2545-2546 จากรายงานผลการประเมินโอกาสและคุณภาพการศึกษาของคนไทย ส านักประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
 ข้อมูลต้ังแต่ปี 2547 เป็นต้นไป จากปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรไทย กลุ่มพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศ ส านักวิจัยและพัฒนาการศึกษา ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
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