
เรื่อง ภาวะสังคมไทยไตรมาสแรก ปี 2559 

ส านังาานณณะงรรมงารพัฒนางารศรรฐฐงจแลละสัาณมล่งาาาตจอ รายาานภาวะสัาณมไทยไตรมาส
ลรงปี 2559 ซึ่ามีณวามศณลื่ นไ่วทาาสัาณมที่ส าณัญในศาจาบวงทั้าในด้านงารแ้าาาานโดยรวม รายได้ลละ  
ผลจตภาพลราาานศฉลี่ยศพจ่มอึ้น ณวามปล ดภัยในาีวจตลละทรัพย์สจนดีอึ้น ณวามรงวมมื ประาารัฐศป็นลนวทาา 
ในงารลง้ไอปัญ่ามลพจฐ่ม งณวันได้ ยงาายั่ายืน  ยงาาไรง็ดี ยัามีณวามศณลื่ นไ่วทาาสัาณมที่ต้ าตจดตาม  
ศฝ้าระวัาศพ่ื บรรศทาผลงระทบอ าปัญ่าที่ าแแะศงจดอึ้นทั้างารแ้าาาานภาณศงฐตรงรรมที่ลดลา ศนื่ าแาง
ผลงระทบแางภาวะภัยลล้า แ านวนผู้ป่วยโรณไอ้ศลื ด  งลละไอ้่วัดใ่ญงที่ศพจ่มอึ้น งารศงจด ุบัตจศ่ตุแราแร
ทาาบงที่ศพจ่มอึ้นโดยศฉพาะในางวาศทรงาล งารง างับดูลลงารโฆฐณาอ ารายงารโทรทัรน์ส า่รับศด็ง 
ใ่้ศ่มาะสม รวมทั้างารศรงาลง้ไอปัญ่าลละแัดงารผลงระทบแางภัยลล้าใ่้งับศงฐตรงรลละภาณงารศงฐตร 
โดยมีสาระส าณัญ ดัานี้ 

การจ้างงานและรายได้เพิ่มข้ึนเล็กน้อย อัตราการว่างงานอยู่ในระดับต่่า  

ในไตรมาสลรงปี 2559 ผู้มีาานท ามีแ านวน 37,684,243 ณน ศพจ่มอึ้นร้ ยละ 0.2 แางางวาศดียวงัน 
อ าปีที่ลล้ว โดยงารแ้าาาานภาณศงฐตรลดลาร้ ยละ 2.7 ศนื่ าแางได้รับผลงระทบแางภาวะภัยลล้าในางวา 
ที่ผงานมา สงวนงารแ้าาาานภาณน งศงฐตรศพจ่มอึ้นร้ ยละ 1.5 ตามงารอยายตัวอ าศรรฐฐงจแโดยศฉพาะสาอา
งารผลจต ุตสา่งรรม งง สร้าา อนสงา ลละบรจงารทง าศที่ยว โดยผู้วงาาาานมีแ านวน 369,893 ณน  ัตรา 
งารวงาาาานศทงางับร้ ยละ 0.97 ศพจ่มอึ้นศล็งน้ ยแาง 0.94 ศมื่ ไตรมาสลรงปี 2558 ณงาแ้าาลราาานที่ไมงรวม
ผลต บลทน ่ืนๆ ลละณงาลงวาศวลาศพจ่มอึ้นร้ ยละ 1.14 ณงาแ้าาลราาานภาณศ งานลท้แรจาที่ไมงรวมผลต บลทน
 ่ืนๆ ลละณงาลงวาศวลาศพจ่มอึ้นร้ ยละ 1.64 ผลจตภาพลราาานศฉลี่ยศพจ่มอึ้นร้ ยละ 3 โดยผลจตภาพลราาานภาณ
ศงฐตรศพจ่มอ้ึนร้ ยละ 1.2 ลละผลจตภาพลราาานภาณน งศงฐตรศพจ่มอ้ึนร้ ยละ 2.2 

ส า่รับประศด็นศฝ้าระวัาที่มีผลงระทบ
ตง งารแ้าาาานลละรายได้อ าลราาาน ได้ลงง 
(1) ผลงระทบแางสถานงารณ์ภัยลล้าที่รุนลรา
ในางวาที่ผงานมายัาณาต้ าตจดตามมาตรงารลละ
งารางวยศ่ลื  ยงาาตง ศนื่ าลม้วงาแะได้มีงาร
ณาดงารณ์วงาปรางฎงารณ์ศ ลนีโญแะลดระดับ
ณวามรุนลราลละศอ้าสูงภาวะปงตจภายในางวา
ศดื นพฤฐภาณมถึางรงฎาณมรงนี้ (2) งารฟ้ืน
ตัวอ าศรรฐฐงจแโลงลบบา้าๆ ลละงาราะล 
งารศตจบโตอ าศรรฐฐงจแประศทรศพ่ื นบ้าน
ลละประศทรแีนที่ศป็นตลาดสงา  งที่ส าณัญ 
อ าประศทรไทย โดยศฉพาะงารสงา  งสจนณ้า 

ผลส่ารวจภาวะการท่างานของประชากรไตรมาสแรกปี 2559 

 
2558 2558 2559 
ทั้งป ี Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 

ง าลัาลราาานรวม (ล้านณน) 38.5 38.3 38.4 38.7 38.7 38.3 
1. ผู้มีาานท า (ล้านณน) 38.0 37.6 37.8 38.3 38.4 37.7 

(%YoY) -0.2 -0.5 -0.2 -0.2 0.3 0.2 
1.1 ภาณศงฐตร (%YoY) -3.6 -4.4 -5.8 -3.8 -0.7 -2.7 
1.2 น งภาณศงฐตร 

(%YoY) 
1.6 1.3 2.6 1.7 0.8 1.5 

2. แ านวนผู้วงาาาาน (ล้านณน) 0.3 0.4 0.3 0.4 0.3 0.4 
 ัตรางารวงาาาาน (%) 0.88 0.94 0.88 0.92 0.8 0.97 

3. ลราาานร ฤดูงาล (ล้านณน) 0.2 0.3 0.3 0.1 0.1 0.3 
สัดสงวนตง ง าลัาลราาาน (%) 0.5 0.8 0.8 0.2 0.2 0.7 
ที่มา:  ส านงัาานสถจตจล ง่าาาตจ 
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ที่ใา้ลราาานศอ้มอ้น ศางน ผลจตภัณฑ์มันส าปะ่ลัา ยาาพารา ศณรื่ านุงา่งม ที่ าแแะสงาผลตง งารปรับศปลี่ยน  
งารแ้าาาานโดยงารลดาั่วโมางารท าาานลา่รื งารอ ใา้มาตรา 75 ภายใต้พระราาบัญญัตจณุ้มณร าลราาาน 
(3) ปัญ่างารงีดงันทาางารณ้าแางงารท าประมาผจดงฎ่มายลละปัญ่าลราาานบัาณับที่สงาผลตง งารสงา  ง
อ าธุรงจแประมาลละธุรงจแลปรรูปสัตว์น้ า ลม้แะยัาไมงพบณวามรุนลราในงารศลจงแ้าาลราาานในสาอาประมา
ลละ ุตสา่งรรมที่ศงี่ยวอ้ า ลตงศ่็นณวรใ่้่นงวยาานที่ศงี่ยวอ้ าศรงาด าศนจนงาร ยงาาศต็มที่ในงารอแัดงารท า
ประมาผจดงฎ่มายลละงารลง้ไอปัญ่าลราาานบัาณับในภาณประมาตามมาตรฐานสางล โดยงารบัาณับใา้
งฎ่มาย ยงาาศณรงาณรัด ศพ่ื บรรลุศป้า่มายงารสงาศสรจมงารท าประมาที่ยั่ายืนอ าส่ภาพยุโรปตง ไป ลละ  
(4) แางงารที่ณณะรัฐมนตรีศ่็นา บงารศพจ่ม ัตราณงาแ้าาตามมาตรฐานฝีมื ลราาาน 5 งลุงม ุตสา่งรรม 20 
สาอา ณวรตจดตามงารบัาณับใา้ณงาแ้าามาตรฐานฝีมื งับสถานประง บงาร ยงาาศอ้มาวด ลละสนับสนุน   านวย
ณวามสะดวงใ่้ลงงลราาานในงารศอ้ารับงารทดส บฝืมื ลราาาน รวมถึางารประาาสัมพันธ์ ยงาาทั่วถึา ศพ่ื ที่
ลราาานแะได้มีณวามตื่นตัวในงารพัฒนาฝืมื ลราาานใ่้ได้รับณงาแ้าาลราาานที่สูาอึ้นลละแะสงาผลตง  
งารยงระดับผลจตภาพงารผลจตอ าประศทร 

สภาพแวดล้อมในการท่างานเป็นปัจจัยเสี่ยงส่าคัญท่ีกระทบต่อสุขภาพแรงงาน ในปี 2558 ลราาาน
ไทยได้รับบาดศแ็บลละประสบ ุบัตจศ่ตุแางงารท าาานร้ ยละ 13 อ าผู้มีาานท า ลดลาศล็งน้ ยแางร้ ยละ 
13.9 ในปี 2557 โดยลราาานน งระบบมีปัญ่าสุอภาพทั้าได้รับบาดศแ็บลละมีณวามไมงปล ดภัยในงารท าาาน
สูางวงาลราาานในระบบ ประาางรวัยลราาานมีปัญ่าศรื่ างระดูงลละงล้ามศนื้ มีลนวโน้มศพจ่มอึ้นศป็น 62.94 
ตง ประาางรลสนณนในปี 2557 แาง 28.5 ตง ประาางรลสนณนในปี 2553 ลละมีลนวโน้มป่วยศป็นโรณ ้วน 
โรณไมงตจดตง ศรื้ รัาศพจ่มอึ้น ซึ่าศป็นผลแางงารบาดศแ็บแางงารท าาานแางงาร ยูงใน จรจยาบถไมงศ่มาะสม 
ศป็นศวลานาน มีงจแงรรมทาางายน้ ย รวมถึายัาพบปัญ่าสุอภาพแจตซึ่ามี ัตราศสี่ยาตง งารฆงาตัวตายสูา ทั้านี้ 
สภาพลวดล้ มงารท าาานศป็นสงวน่นึ่าอ าปัแแัยศสี่ยาทาาสัาณมที่ศป็นตัวง า่นดสุอภาพอ าลราาานไทย 
ดัานั้น ่นงวยาานภาณรัฐลละ่นงวยาาน ื่นๆ ที่ศง่ียวอ้ าแึาได้รงวมป้ างันลละลง้ไอปัญ่าสุอภาพอ าลราาาน 

ผู้ป่วยด้วยโรคเฝ้าระวังเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะไข้หวัดใหญ่ และโรคไข้เลือดออกยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 
ในไตรมาสลรงปี 2559 แ านวนผู้ป่วยด้วยโรณศฝ้าระวัาโดยรวมศพจ่มอ้ึนแางไตรมาสศดียวงันอ าปี 2558 ร้ ยละ 
17.6 โดยผู้ป่วยโรณไอ้่วัดใ่ญงศพจ่มอึ้นร้ ยละ 43.8 ผู้ป่วยโรณไอ้ศลื ด  งศพจ่มอึ้นร้ ยละ 97.4  ีงทั้ายัาต้ า
ศฝ้าระวัางารระบาดอ าโรณตจดตง ทาา า่ารลละน้ า ลละสถานงารณ์ศด็งแมน้ าางวาปิดศท ม รวมทั้าต้ าศฝ้า
ระวัางารศแ็บป่วยลละศสียาีวจตแางโรณลมลดดในางวา างารร้ นแัดศดื นมีนาณม-ศมฐายนอ าทุงปี  

ค่าใช้จ่ายในการบริโภคบุหรี่ลดลง แต่ยังเฝ้าระวังในกลุ่มคนรุ่นใหม่สูบบุหรี่มากขึ้น ในไตรมาสลรง
ปี 2559 ณงาใา้แงายในงารบรจโภณศณรื่ าดื่มล ลง ฮ ล์มีมูลณงา 39,854 ล้านบาท ศพจ่มอึ้นแางไตรมาสศดียวงัน
อ าปี 2558 ร้ ยละ 1.8 อณะที่ณงาใา้แงายในงารบรจโภณบุ่รี่มีมูลณงา 15,706 ล้านบาท ลดลาแางไตรมาส
ศดียวงันอ าปี 2558 ร้ ยละ 2.5 ลตงต้ าศฝ้าระวัางลุงมศยาวานที่มีงารดื่มล ลง ฮ ล์ลละสูบบุ่รี่ศพจ่มอึ้น ลละ
 ายุศฉลี่ยที่ศรจ่มสูบบุ่รี่ณรั้าลรงอ างลุงมศยาวานที่สูบบุ่รี่ศป็นประแ าลดลา ยงาาตง ศนื่ า 

ประชากรไทยอ่านหนังสือและใช้เวลาอ่านหนังสือมากขึ้น ผลส ารวแงาร งาน่นัาสื อ าประาางร
อ าส านังาานสถจตจล่งาาาตจ พบวงาประาางรไทย งาน่นัาสื ศพจ่มอ้ึนตั้าลตงปี 2546-2558 ลม้วงาประาางร ายุ 6 
ปีอึ้นไป  งาน่นัาสื ลดลาศมื่ ศทียบงับในปี 2556 โดยมี ัตรางาร งาน่นัาสื ลดลาแางร้ ยละ 81.8 ในปี 
2556 ศป็นร้ ยละ 77.7 ในปี 2558 ลตงศวลาศฉลี่ยที่ใา้ งาน่นัาสื ศพจ่มอึ้นแาง 37 นาทีตง วันในปี 2556 ศป็น 
66 นาทีตง วันในปี 2558 โดยงลุงมศด็งวัย 6-14 ปีลละงลุงมศยาวานวัย 15-24 ปี มี ัตรางาร งาน่นัาสื สูาถึา
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ร้ ยละ 90.7 ลละ 89.6 ตามล าดับ ทั้านี้ ศนื่ าแางมีงารรณราณ์สงาศสรจมงาร งานรงวมงันใน่ลายภาณสงวนใน
โ งาสที่งรุาศทพม่านณรได้รับศลื งศป็นศมื า่นัาสื โลงในปี 2556 อณะที่ศด็งศล็ง ายุต่ างวงา 6 ปี  งาน
่นัาสื ศ า่รื มีผู้ใ่ญง งานใ่้ฟัามี ัตรางาร งานศพจ่มอึ้น ยงาาตง ศนื่ าแางร้ ยละ 58.9 ในปี 2556 ศป็นร้ ยละ 
60.2 ในปี 2558 ลละศวลาศฉลี่ยที่ใา้ งาน่นัาสื น งศวลาศรียนศพจ่มอึ้นแาง 27 นาทีตง วันในปี 2556 ศป็น 34 
นาทีตง วันในปี 2558 

การพัฒนาคนไทยให้มีทักษะด้านวิทยาศาสตร์และการวิจัยศป็นสจ่าแ าศป็นศพ่ื ศพจ่มรังยภาพในงาร
ลองาอัน รัฐบาลใ่้ณวามส าณัญตง งารศรียนรู้ลบบสะศต็ม  (STEM) ซึ่าศป็นงารบูรณางาร าณ์ณวามรู้ 
ทาาวจทยาราสตร์ (S) ศทณโนโลยี (T) วจรวงรรมราสตร์ (E) ลละณณจตราสตร์ (M) ศอ้าด้วยงัน ตั้าลตงระดับ
งารรึงฐาอั้นพ้ืนฐาน  าาีวรึงฐา  ุดมรึงฐา รวมทั้างารรึงฐาตล ดาีวจต ศน้นประยุงต์ใา้ในงารท าาาน  
ศพ่ื ศพจ่มทังฐะพ้ืนฐานใ่้ณนไทยสามารถ ยูงไดใ้นโลงทีม่ีงารศปลี่ยนลปลา ศป็นลนวทาาอ างารสร้าาลราาานที่มี
รังยภาพใน นาณต ลละงารผลจตง าลัาณนทาาด้านวจทยาราสตร์ ณณจตราสตร์ ลละศทณโนโลยีใ่้สามารถลองาอัน
ได้ในระดับนานาาาตจ 

คดีอาญาโดยรวมลดลง สถานการณ์ยาเสพติดมีแนวโน้มดีขึ้น ณดี าญาโดยรวมไตรมาสลรงปี 
2559 ลดลาแางไตรมาสศดียวงันอ าปี 2558 ร้ ยละ 20.5 โดยณดีาีวจตรงาางาย ศพร ณดีประทุฐร้ายตง ทรัพย์
ลดลาร้ ยละ 8.9 ลละ 8.7 ตามล าดับ ลละณดียาศสพตจดยัาณามีสัดสงวนมางที่สุดร้ ยละ 80.3 อ าณดี าญารวม 
ลดลาร้ ยละ 22.9 ศป็นผลแางงารด าศนจนงารป้ างันลละปราบปรามที่มีประสจทธจภาพมางอึ้น ลตงยัาณาต้ ามี
มาตรงารป้ างันลละปราบปรามยาศสพตจดลละ าาญางรรม ยงาาตง ศนื่ า 

การเร่งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการสร้างวินัยการใช้รถใช้ถนนอย่างจริงจังและต่อเนื่องทั้งปี  
งารศงจด ุบัตจศ่ตุแราแรทาาบงลละมีผู้ศสียาีวจตในไตรมาสลรงปี 2559 ศพจ่มอึ้นแางไตรมาสศดียวงันอ าปี 2558 
ร้ ยละ 11.9 ลละ 14.9 ในางวาศทรงาลสางรานต์ 2559 พบงารศงจด ุบัตจศ่ตุลละมีผู้ศสียาีวจตศพจ่มอึ้นแางางวา
ศทรงาลสางรานต์ปี 2558 ร้ ยละ 2.2 ลละ 21.4 โดยมีผู้ศสียาีวจตศพจ่มสูาสุดในร บ 10 ปี ลม้วงาได้มีงาร
ง า่นดมาตรงารที่ศอ้มอ้นทั้าในด้านงารศฝ้าระวัา งารป้ างัน ลละงารประาาสัมพันธ์ศพ่ื ลดงารศงจด ุบัตจศ่ตุ
ทาาถนน แึาต้ าใ่้ณวามส าณัญงับงารลง้ไอปัญ่าที่ต้นทาาโดยใ่้าุมานรงวมณจด ลง้ไอ ศรงาปรับศปลี่ยน
พฤตจงรรมลละสร้าาแจตส านึงอ าผู้อับอี่ใ่้มีณวามรับผจดา บตง าีวจตตนศ าลละผู้ ่ืน งารมีวจนัยแราแรลละ
ศณารพงฏ่มายตั้าลตงระดับบุณณลโดยศรจ่มตั้าลตงศด็งลละศยาวานสูงระดับณร บณรัว สถาบันงารรึงฐา อยายไป
แนถึาศณรื องายทาาสัาณม 

การร้องเรียนสินค้าและบริการที่เพิ่มขึ้น และความจ่าเป็นของการก่ากับดูแลการโฆษณา 
ของรายการโทรทัศน์ส่าหรับเด็ก ผู้บรจโภณร้ าศรียนผงานส านังาานณุ้มณร าผู้บรจโภณศพจ่มอึ้นร้ ยละ 7.1 ลละ
ร้ าศรียนบรจงารงจแงารโทรณมนาณมผงานส านังาานณณะงรรมงารงจแงารงระแายศสียา งจแงารโทรทัรน์ ลละ
งจแงารโทรณมนาณมล่งาาาตจศพจ่มอึ้นร้ ยละ 80.9 แางงารศปลี่ยนผงานระบบ 2G ศป็น 3G อณะที่งารโฆฐณา
 า่ารลละศณรื่ าดื่มในางวารายงารโทรทัรน์ส า่รับศด็งยัามีศนื้ ่าไมงศ่มาะสมที่ าแสงาผลตง พฤตจงรรม  
งารบรจโภณท่ีงง ใ่้ศงจดปัญ่าด้านโภานางารลละสุอภาพศด็ง  

ความร่วมมือประชารัฐเป็นแนวทางแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันได้อย่างยั่งยืน งารป้ างันลละ
ลง้ไอปัญ่า่ม งณวันในพ้ืนที่ภาณศ่นื ต นบนซ่ึาศงจดอึ้นทุงปี มีสาศ่ตุ่ลังมาแางงารศผาในที่โลงาในพ้ืนที่
ศงฐตรลละพ้ืนที่ป่า แางสถจตจงารศงจดลละงารดับไฟป่าในภาณศ่นื ในปี 2558 มีแ านวนณรั้าลละอนาดพ้ืนที่ 
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ที่ศสีย่ายศพจ่มอึ้นแางปีงง น่น้า ลละพบวงามีปรจมาณฝุ่นละ  าอนาดศล็งงวงา 10 ไมณร น (PM10) สูาศงจน
ศงณฑ์มาตรฐาน 120 ไมโณรงรัมตง ลูงบารง์ศมตร ในางวาศดื นมงราณมถึาศมฐายนอ าทุงปี แึาได้มีงาร 
บูรณางารทุงภาณสงวนรงวมมื ลละสนับสนุนงารป้ างันลละลง้ไอปัญ่า่ม งณวันในปี 2559 ในมจตจศาจาพ้ืนที่
ศน้นใา้งลไงศาจาป้ างันณวบณุม สร้าางารมีสงวนรงวมอ าประาาานลละบัาณับใา้งฎ่มายศอ้มอ้น รวมทั้า 
งารท าาานลบบประาารัฐรงวมระ่วงาาภาณรัฐ ศ งาน สถาบันงารรึงฐา ประาาสัาณมลละาาวบ้านในพ้ืนที่ผนึง
พลัารงวมในงารลง้ไอปัญ่ามลพจฐ่ม งณวันได้ ยงาายั่ายืน 

แรงงานเกษตร: การปรับตัวของเกษตรกรจากภาวะภัยแล้ง 

ภัยลล้าศป็นภัยพจบัตจทาาธรรมาาตจ ที่นับวันแะทวีณวามรุนลราลละศงจดอึ้นบง ยณรั้าใน่ลายพ้ืนที่  
อ าประศทร ได้สงาผลใ่้ภาณงารศงฐตรอ าไทยที่มีประาางรประมาณ 1 ใน 3 อ าประศทร ลละสงวนใ่ญง 
ศป็นงลุงมที่มีณวามศปราะบาาโดยมีสัดสงวนณนแนมางที่สุด ลราาานศงฐตรร้ ยละ 69 มี ายุ 40 ปีอึ้นไป ลละ
งวงาร้ ยละ 70 มีงารรึงฐาระดับประถมลละต่ างวงา ท าใ่้มีอ้ แ างัดในงารรับมื งับผลงระทบแางภัยลล้า 
ที่ศงจดอึ้น ซึ่าแะซ้ าศตจมตง ปัญ่าณวามยางแนลละณุณภาพาีวจต  

ภาวะภัยลล้าสงาผลใ่้ผลจตภัณฑ์มวลรวมในประศทรภาณงารศงฐตร ในปี 2558 ่ดตัวร้ ยละ 3.8 ดัานี
ผลผลจตสจนณ้าศงฐตรที่ลดลา ยงาาตง ศนื่ าศป็น 113.65 ในศดื นมีนาณม 2559 แาง 119.9 ในศดื นศดียวงัน 
อ าปี 2557 ลละดัานีราณาสจนณ้าศงฐตรที่ศงฐตรงรอายได้ ณ ไรงนา ลดลาแาง 147.96 ศป็น 134.07 ในางวา
ศวลาศดียวงัน สงาผลใ่้งารแ้าาาานภาณศงฐตรลดลางวงา 460,000 ณน ลดลา ร้ ยละ 3.6 อณะที่ผลงารส ารวแ
ภาวะศรรฐฐงจแลละสัาณมอ าณรัวศรื นปี 2558 พบวงารายได้อ าณรัวศรื นด้านศงฐตร (ผู้ถื ณร า 
ทาางารศงฐตรทั้าศแ้าอ าลละผู้ศางา ผู้ท าประมา ป่าไม้ฯ ลละณนาานศงฐตร) ศปลี่ยนลปลาศพียาศล็งน้ ยโดยมี
รายได้ที่ลดลา่รื ศพจ่มอึ้นไมงถึาร้ ยละ 1 อณะที่มีรายแงายลละ่นี้สจนศพจ่มอึ้นมางศมื่ ศทียบงับปี 2556 
โดยศฉพาะณนาานศงฐตรมี่นี้สจนศพจ่มอึ้นร้ ยละ 40.3 

มาตรงารลง้ไอปัญ่าลละแัดงารผลงระทบแางภัยลล้า รัฐมีมาตรงารทั้าในด้าน  (1) การป้องกัน 
ความเสี่ยงก่อนจะเกิดขึ้น  าทจ งารใ่้อ้ มูลณวามรู้สถานงารณ์น้ า งารลดงารปลูงอ้าวนาปรัา งารแัดศตรียม
ล่ลงาน้ างังศง็บน้ า โณรางารประงันภัยอ้าวนาปี (2) การช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบ  าทจ งารลแงแงายน้ า 
งารใ่้ศาจนาดศายรายได้ งารลดณงาใา้แงายทั้าในด้านต้นทุนงารผลจตลละณงาณร าาีพ งารดูลลสุอภาพลละณวาม
ปล ดภัยที่ศป็นผลงระทบแางภัยลล้า ลละ (3) การสนับสนุนให้เกิดการแก้ไขปัญหา  าทจ งาร บรมลละ
สนับสนุนปัแแัยงารผลจตศพ่ื ปรับศปลี่ยน าาีพ ่ืน งารแ้าาาานลราาานศงฐตร งารใ่้สจนศาื่ ศพ่ื ปรับงารผลจต
ลละงารพัฒนาที่ศ่มาะสม งารพัฒนาระบบสารสนศทรศพ่ื ศป็นฐานอ้ มูลในงารลง้ไอปัญ่า ทั้านี้ ในปี 
2558/59 รัฐมีลนวทาาในงารสนับสนุนงารลง้ไอปัญ่าระยะยาวมางอึ้น โดยศน้นสงาศสรจมงารปรับปรุาศทณนจณ
งารผลจตด้านงารศงฐตรศพ่ื ใ่้ศงฐตรงรปรับตัวลละรับมื งับณวามศปลี่ยนลปลาภูมจ างารในระยะยาว  

ลม้ภาวะภัยลล้าแะงง ใ่้ศงจดผลงระทบทาาลบลตงในด้านบวงงง ใ่้ศงจดงารปรับตัวลละงารพัฒนา  
ซึ่าณร บณลุมไปถึางารยงระดับรังยภาพในงารผลจตศพ่ื ใ่้สามารถด าราาีวจตได้ ยงาายั่ายืน โดยาุมานลละ
ศงฐตรงรได้มีงารปรับตัวที่ส าณัญ ได้ลงง (1) งารบรจ่ารแัดงารน้ าในพ้ืนที่ใ่้ส ดณล้ างับาุมาน/ท้ าถจ่น  
(2) งารศลื่ นศวลางารศพาะปลูง ลละปรับศปลี่ยนไปปลูงพืาใา้น้ าน้ ย ตล ดแนงารปรับศปลี่ยนศทณนจณ่รื 
วจธีงารผลจต (3) งารลปรรูปผลผลจตศพื่ สร้าารายได้ศสรจม ลละ (4) งารปรับปรุาดจน  นุรังฐ์ป่า ลละสจ่าลวดล้ ม
ศพ่ื ลดผลงระทบแางภัยพจบัตจลละใา้ประโยาน์แางทรัพยางรธรรมาาตจ ลม้แะมีศงฐตรงรแ านวน่นึ่าที่สามารถ
ปรับตัวได้ ลตงยัามีศงฐตรงร ีงแ านวนมางที่ยัาต้ างารงารสงาศสรจมลละสนับสนุนแาง่นงวยาานที่ศงี่ยวอ้ า  
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โดยมาตรงารที่ศงฐตรงรต้ างารใ่้่นงวยาานที่ศงี่ยวอ้ าางวยศ่ลื มางที่สุด 3 ล าดับลรง ได้ลงง งารรวมงลุงม
สร้าา าาีพศสรจมในาุมาน งารสนับสนุนด้านงารตลาดร ารับงารท า าาีพศสรจม ลละงารใ่้ณวามรู้งารผลจตลละ
งารลปรรูปสจนณ้าศพ่ื สร้าารายได้ 

การด่าเนินงานที่ส่าคัญในระยะต่อไป มีดัานี ้

1. แนวทางการเตรียมความพร้อมและเพิ่มศักยภาพของเกษตรกร  ณวรณร บณลุมในประศด็น
ส าณัญดัานี้ ระยะสั้น (1) งารลง้ไอปัญ่าศฉพาะ่น้า โดยงารง า่นดโณรางารใ่้ณวามางวยศ่ลื งศงฐตรงรที่มี
ลังฐณะยืด่ยุงน ส ดณล้ างับางวาศวลา พ้ืนที่ งารศอ้าถึาอ างลุงมศป้า่มายศพ่ื ใ่้ได้รับประโยาน์ ยงาาศต็มที่ 
งารใ่้ณวามรู้ณวามศอ้าใแลงงศงฐตรงรลละสนับสนุนงารวาาลผนงารปรับตัวณวบณูงงับล่ลงาศาจนทุนศพ่ื ลด
โ งาสงารอาดทุน (2) งารสงาศสรจมงารมีสงวนรงวมทุงภาณสงวน ยงาาศป็นระบบในงารบรจ่ารแัดงารน้ า  โดยงาร
สร้าาณวามตระ่นังรู้ถึาผลงระทบแางภาวะภัยลล้า่รื ภัยพจบัตจที่แะศงจดอึ้น  สนับสนุนใ่้ภาณศ งานมีงารใา้
น้ าโดยยึด่ลัง 3 R (Reduce, Reuse, Recycle) สร้าาลราแูาใแใ่้ภาณธุรงจแรงวมลง้ไอปัญ่าลละใา้น้ า ยงาามี
ณุณภาพ ตล ดแนสงาศสรจม นุรังฐ์ลละพัฒนาสจ่าลวดล้ ม  

ระยะงลาา/ยาว (1) งารพัฒนารังยภาพศงฐตรงรศพ่ื ใ่้สามารถปรับตัวลละรับมื งับ 
ณวามศปลี่ยนลปลาทาาสภาพ างารในระยะยาว โดยสนับสนุนงารลลงศปลี่ยน าณ์ณวามรู้ด้านศทณนจณวจธีงารผลจต
ใ่มงระ่วงาางลุงมศงฐตรงร ศพจ่มงารลาทุนศพ่ื งารวจแัยลละพัฒนาศทณโนโลยีงารผลจตในภาณศงฐตรส า่รับพื้นที่
ประสบภัยลล้าซ้ าซาง ปรับโณราสร้าางารผลจตภาณศงฐตรใ่้มีรังยภาพศพียาพ ศพ่ื ร ารับปัแแัยศสี่ยา สนับสนุน
ศงฐตรงรง้าว่น้า (smart farmer) ศพ่ื ศป็นต้นลบบลละสร้าาณวามศาื่ มโยางารผลจตงับศงฐตรงรรายยง ย 
ใ่้ศงจดงารแ้าาาานในาุมานลละมีณวามสามารถในงารลองาอัน ลละ (2) งารบรจ่ารแัดงารน้ า ยงาายั่ ายืน  
โดยบูรณางารลละมีงลไงในงารบรจ่ารแัดงารศพ่ื ป้ างันงารศงจดภัยลล้า วาาลผนรับมื ตง งารศปลี่ยนลปลา
สภาวะลวดล้ ม ยงาาศป็นระบบโดยสร้าาโณราสร้าาสาธารณูปโภณพ้ืนฐาน งารปรับวจถีาีวจตลละรูปลบบ/ศทณนจณ
ในงารประง บ าาีพ ศพ่ื ณวามศปราะบาาตง ณวามศสี่ยาที่แะศงจดอึ้นแางงารศปลี่ยนลปลาภูมจ างาร 

2. การเร่งด่าเนินการพัฒนาและสนับสนุนการศึกษาด้านสะเต็ม (STEM) ตามนโยบาย 
ของรัฐบาล ซึ่าได้ง า่นดใ่้มีงารด าศนจนาานทั้าในระบบงารรึงฐาลละน งระบบงารรึงฐา  าทจ (1) แัดตั้า
รูนย์สะศต็มรึงฐาล่งาาาตจ ลละรูนย์ในระดับภาณแ านวน 13 รูนย์ (2) ง า่นดศป้าแัดงารศรียนงารส นสะศต็ม
รึงฐาปีงารรึงฐา 2559 ในโราศรียนระดับประถมรึงฐาลละมัธยมรึงฐา รวม 2,250 โราศรียน ลละงลุงมณรู
วจทยาราสตร์ ณณจตราสตร์ ลละศทณโนโลยีในโราศรียนศป้า่มาย 17,220 ณน (3) ใ่้ณ าลนะน าลงงณรูผู้ส น 
ในงารสร้าาณวามศาื่ มโยา าณ์ณวามรู้ลละทังฐะงารณจดวจศณราะ่์ใ่้ลงงนังศรียน พัฒนาณรูลละบุณลางรทาางาร
รึงฐาด้านวจทยาราสตร์ ณณจตราสตร์ลละศทณโนโลยี ตามลนวทาาสะศต็มรึงฐา  4,000 ณน ลละ (4) ด าศนจน
โณรางาร าาีวรึงฐาฐานวจทยาราสตร์น ารง าใน 5 วจทยาลัย าาีวรึงฐา ลละปรับปรุา่ลังสูตรงารส นลละงาร
ประศมจนอ า าาีวรึงฐาปงตจใ่้ศ ้ื งับสะศต็มรึงฐามางอึ้น ลละในสงวนอ าน งระบบงารรึงฐา ง า่นดใ่้น า 
“สะศต็ม” ไปใา้งับประาางรที่ง าลัาศอ้าสูงตลาดลราาานลละที่ ยูงในตลาดลราาาน ลละผลจตง าลัาณนที่มีทังฐะ
ด้านสะศต็มลละ าาีพตัว ยงาา 10 สาอาล่งา นาณตโดยแะน าศรื่ า 10  าาีพตัว ยงาามาใ่้ณวามรู้ลละสร้าาลรา
บันดาลใแ รวมทั้างารยงระดับงารลาทุนด้านงารวจแัยศพื่ พัฒนาระบบงารผลจตง าลัาณนด้านสะศต็มรึงฐา  

3. การลดการดื่มแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่ในกลุ่มคนรุ่นใหม่ โดยงารบัาณับใา้งฎ่มายณวบณุม
ศณรื่ าดื่มล ลง ฮ ล์ลละผลจตภัณฑ์ยาสูบลละงฏ่มายที่ศงี่ยวอ้ า ยงาาแรจาแัา งารรณราณ์ใ่้ประาาาน
ตระ่นังถึาพจฐภัยอ าศณรื่ าดื่มล ลง ฮ ล์ลละบุ่รี่ ยงาาตง ศนื่ าศพ่ื ลดนังสูบลละนังดื่ม่น้าใ่มงลละ
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ผลงระทบที่แะศงจดอึ้น  าแศสรจมด้วยมาตรงาร ่ืนๆ ศางน งารรณราณ์ผงานสื่ มวลานใ่้ส ดณล้ างับงาร
อับศณลื่ นในระดับพ้ืนที่ที่ณ านึาถึาบรจบทลละภูมจสัาณมศป็นส าณัญ โดยมีศนื้ ่างารรณราณ์ที่ณร บณลุมทั้าด้าน
พจฐภัยอ ายาสูบลละงารบัาณับใา้งฎ่มาย งารใ่้ณวามส าณัญงับบุ่รี่มวนศ า โดยใา้มาตรงารที่ไมงลตงตงาา
แางบุ่รี่โราาานทั้าด้านภาฐี อนาดภาพณ าศตื น งารศฝ้าระวัาในงารบรจโภณบุ่รี่ลังล บศอ้ามา่รื ผลจตภัณฑ์ 
ที่มีสารนจโณตจนศป็นสงวนประง บ ่รื งารพจแารณางาร  งงฎ่มายซ าบุ่รี่ลบบศรียบศพ่ื ใ่้ณ าศตื นบนซ า
บุ่รี่สามารถม าศ่็นได้ ยงาาศดงนาัดอึ้น 

4. การก่ากับดูแลการโฆษณาของรายการโทรทัศน์ส่าหรับเด็กให้มีความเหมาะสม โดย่นงวยาาน 
ที่ศงี่ยวอ้ าณวรต้ ามีงารศฝ้าระวัาลละรงวมงันพจแารณาศพ่ื ง า่นด่ลังศงณฑ์ส า่รับงารโฆฐณาในรายงาร
โทรทัรน์ส า่รับศด็งลละศยาวานใ่้มีณวามศ่มาะสม ซึ่าแะมีสงวนส าณัญในงารลง้ไอปัญ่าภาวะโภานางารศงจน
ลละงารศแ็บป่วยศรื้ รัาแาง า่ารไอมันสูาอ าศด็งที่มีลนวโน้มศพจ่มอึ้นในปัแแุบัน น งแางนี้ ณวรสงาศสรจมผู้ผลจตใ่้
ศ่็นณวามส าณัญอ างารพัฒนาศด็งลละมีสงวนรงวมในงารผลจต า่ารลละศณรื่ าดื่มที่ดีตง สุอภาพศด็งลละผู้บรจโภณ 

5. การปลูกฝังให้รักการอ่านเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการในเด็กปฐมวัย โดยงารสงาศสรจมงาร งาน 
ในณร บณรัว งารใ่้ผู้ใ่ญงตระ่นังถึาณวามส าณัญในงาร งานใ่้ศด็งศล็งฟัาตั้าลตง ยูงในณรรภ์่รื ลรงณล ด่รื 
ใ่้ศด็ง งาน่นัาสื ศ า ยงาาน้ ยวันละ 15-30 นาที โดยใ่้ณวามส าณัญงับงารศลื ง่นัาสื ที่ศ่มาะงับางวาวัย
อ าศด็ง รวมทั้างารแัดงารปัแแัยลวดล้ มในณร บณรัว าุมานที่ศ ้ื ตง งาร งานอ าศด็งโดยศฉพาะศด็งศล็ง 
วัย 0-3 ปี ศพ่ื ศสรจมสร้าาสมรรถนะลละงารพัฒนางารที่ดีศป็นพ้ืนฐานส า่รับงารศรียน งารท าาานลละงารใา้
าีวจตในางวาวัยตง ไป 

ส านังาานณณะงรรมงารพัฒนางารศรรฐฐงจแลละสัาณมล่งาาาตจ 

30 พฤฐภาณม 2559  
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ตัวชี้วัดภาวะสังคม 

องค์ประกอบหลัก 
57 58 2557 2558 2559 

ทั้งป ี ทั้งป ี Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 
1.  การมีงานท่า1/ 

ง าลัาลราาาน (พันณน) 38,576 38,548 38,454 38,442 38,811 38,598 38,279 38,404 38,767 38,744 38,312 
%YOY -0.2 - 0.07 -0.12 -0.89 0.35 -0.20 -0.45 -0.10 -0.1 0.4 0.1 
งารมีาานท า (พันณน) 38,077 38,016 37,812 37,815 38,421 38,262 37,612 37,752 38,330 38,371 37,684 
%YOY -0.4 -0.16 -0.40 -1.18 0.27 -0.14 -0.53 -0.17 -0.2 0.3 0.2 
ผู้วงาาาาน (พันณน) 322.7 340.6 341.1 385.7 326.6 237.3 361.3 336.1 356.0 308.8 369.9 
 ัตรางารวงาาาาน (ร้ ยละ) 0.80 0.88 0.89 1.00 0.84 0.61 0.94 0.88 0.92 0.8 0.97 
งารท าาานต่ าระดับ (พันณน) 256.3  272.5 277.9 258.1 245.1 244.1 281.2 277.2 250.9 280.8 292.9 

2. สุขภาพและการเจ็บป่วย 
 จ่านวนผู้ป่วยด้วยโรคท่ีต้องเฝ้าระวัง (ราย)2/ 
- ่ัด 1,184 (-55.3) 1,015 (-14.3) 340 321 313 210 224 236 276 279 316 

- ไอ้งาฬ่ลัาล งน 14 - 25 (78.6) 4 3 2 5 4 6 9 6 5 

- ไอ้สม า ังศสบ 594 (-17.8) 632 (6.4) 140 143 153 158 164 144 178 146 182 

-  จ่วาตงโรณ 12 (50.0) 108 (800.0) 2 2 6 2 2 2 4 100 41 

- มื  ศท้า ลละปาง 65,835 (42.7) 41,392 (-37.1) 9,662 19,732 27,792 8,649 9,217 7,771 14,594 9,810 8,906 

- บจด 8,106 (-15.4) 7,042 -13.1 2,326 2,261 2,050 1,469 1,804 1,956 1,774 1,508 1,694 

- ป ด ังศสบ 200,710 (8.2) 216,959 (8.0) 60,599 38,215 56,775 45,121 56,556 42,176 57,754 60,473 56,376 

- ฉ่ี่นู 2,263 (-27.1) 2,151 (-49.4) 393 462 774 634 283 393 723 752 391 

- ไอ้ศลื ด  ง 40,999 (-73.5) 144,952 (53.6) 4,953 8,222 16,554 11,270 7,538 24,409 60,768 52,237 14,885 

- ไอ้่วัดใ่ญง 74,065 (68.6) 77,926 (52.1) 30,899 11,178 16,146 15,842 24,206 10,840 18,397 24,483 34,817 

- พจฐสุนัอบ้า 6 (20.0) 5 (-16.6) 2 1 2 1 1 1 2 1 3 
อัตราตายด้วยโรคไม่ติดต่อเร้ือรังท่ีส่าคัญ ต่อประชากร 100,000 คน 
- ณวามดันโล จ่ตสูา 11.0 (37.5) n.a.  

ไมงมีงารแัดศง็บอ้ มูลศป็นรายไตรมาส 

- ่ัวใแอาดศลื ด 27.8 (3.3) n.a.  

- ่ล ดศลื ดสม า 38.7 (7.2) n.a.  

- ศบา่วาน 17.5 (17.4) n.a.  

- มะศร็าลละศนื้ า ง
ทุงานจด 

107.9 (3.0) n.a.  

3.  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
- ผู้ศสียาีวจตด้วย

 ุบัตจศ่ ตุทาาบง (ราย) 
5,998 6,271 1,884 1,577 1,285 1,625 1,623 1,533 1,322 1,793 1,871 

- ณดีาจวจต รงาางาย 
ลละศพร (ณดี) 

23,916 25,602 5,884 6,024 5,904 6,313 6,210 6,724 5,947 6,721 5,659 

- ณดีประทุฐร้ายตง 
ทรัพย์สจน (ณดี) 

46,722 48,770 11,706 11,853 11,845 11,690 11,214 12,850 12,926 11,780 10,236 

- ณดียาศสพตจด (ราย) 384,644 279,266 95,095 102,728 98,838 91,711 83,963 67,015 64,375 63,913 64,753 
4. การคุ้มครองผู้บริโภค3/ 
4.1 จ่านวนเร่ืองร้องเรียน (ราย) 

- งรณีสัญญา/
 สัา่ารจมทรัพย์ 

2,571  2,875 287 843 805 636  632  753  742 748 727 

- งรณีสจนณ้าลละ
บรจงารทั่วไป 

2,352  2,552 254 682  752  664  572  726  614 640 704 

- งรณีโฆฐณา 1,515  2,552 131 621 519 244  260  272  253 334 457 
- งรณีงฎ่มาย 69  6 10 15 39 5   4  1  1 0 25 
- งรณีอายตราลละ

ตลาดลบบตรา 
131  566 0 0 0 131  54  159  177 176 120 

4.2  การให้ค่าปรึกษาทาง 
สายด่วน 1166 (ราย) 

38,701 49,708 3,410 10,804 12,703 11,784 12,293 12,300 12,865 12,250 11,666 

ที่มา:  1/ รายาานผลงารส ารวแภาวะงารท าาานอ าประาางร ส านังาานสถจตจล ง่าาาตจ งระทรวาศทณโนโลยีสารสนศทรลละงารสื่ สาร 
 2/ ส านังระบาดวจทยา งรมณวบณุมโรณ งระทรวาสาธารณสุอ 
 3/ ส านังาานณณะงรรมงารณุ้มณร าผู้บรจโภณ ส านังนายงรัฐมนตรี 


