
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 

ส านักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม

http://social.nesdb.go.th 

 

ประเด็นหลัก 

 การจ้างงานในไตรมาสแรกปี 2559 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2 เป็นการเพิ่มในภาคนอกเกษตรร้อยละ 1.5 สอดคล้องกับผลจากการ
กระตุ้นเศรษฐกิจและลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาล แต่การจ้างงานภาคเกษตร ในไตรมาสแรกยังลดลงต่อเนื่องจาก
สถานการณ์ภัยแล้งรุนแรงในช่วงท่ีผ่านมา โดยลดลงร้อยละ 2.7 อัตราการว่างงานเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 0.97 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก
การว่างงานร้อยละ 0.94 ในไตรมาสเดียวกันของปี 2558  

 ผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.0 แตก่ารพัฒนาคนไทยให้มีทักษะด้านวิทยาศาสตร์และการวิจัยเป็นสิ่งจ าเป็นเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการแข่งขัน รัฐบาลให้ความส าคัญต่อการเรียนรู้แบบสะเต็ม (STEM) ซึ่งเป็นการบูรณาการองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (S) 
เทคโนโลยี (T) วิศวกรรมศาสตร์ (E) และคณิตศาสตร์ (M) เข้าด้วยกัน เน้นประยุกต์ใช้ในการท างาน เพื่อเพิ่มทักษะพื้นฐานให้ 
คนไทยอยู่ได้ในโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลง เป็นแนวทางของการสร้างแรงงานท่ีมีศักยภาพในอนาคต และการผลิตก าลังคนทางด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ 

 การเจ็บป่วยด้วยโรคลมแดดอันเกิดจากอากาศท่ีร้อนจัด ในไตรมาสแรกปี 2559 พบมีผู้เสียชีวิต 34 คน ขณะท่ียังต้องเฝ้าระวัง 
การเจ็บป่วยด้วยโรคเฝ้าระวังโดยรวมเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีท่ีแล้ว โดยเฉพาะไข้หวัดใหญ่และไข้เลือดออกยังเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสุขภาพของแรงงานไทยท่ีเจ็บป่วย 

 อุบัติเหตุจราจรทางบกและผู้เสียชีวิตในไตรมาสแรก ปี 2559 เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.9 และ 14.9 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559  
พบการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นจากช่วงปี 2558 และผู้เสียชีวิตเพิ่มสูงสุดในรอบ 10 ปี แม้ว่าได้มีการก าหนดมาตรการท้ังในด้านการ
เฝ้าระวัง การป้องกัน และการประชาสัมพันธ์เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน จึงต้องให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหา 
ท่ีต้นทางโดยให้ชุมชนร่วมคิด แก้ไข เร่งปรับเปล่ียนพฤติกรรมและสร้างจิตสานึกของผู้ขับขี่ให้มีความรับผิดชอบต่อชีวิตตนเองและ
ผู้อื่น การมีวินัยจราจรและเคารพกฎหมาย ต้ังแต่ระดับบุคคลโดยเริ่มต้ังแต่เด็กและเยาวชนสู่ระดับครอบครัว สถาบันการศึกษา 
ขยายไปจนถึงเครือข่ายทางสังคม 

 ผู้บริโภคร้องเรียนผ่านส านักงานคุ้มครองผู้บริโภคเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.1  และร้องเรียนบริการกิจการโทรคมนาคมผ่านส านักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เพิ่มขึ้นร้อยละ 80.9 จากการเปลี่ยนผ่าน
ระบบ 2G เป็น 3G ขณะท่ีการโฆษณาอาหารและเครื่องดื่มในช่วงรายการโทรทัศน์ส าหรับเด็กยังมีเนื้อหาท่ีอาจส่งผลต่อพฤติกรรม
การบริโภคท่ีก่อให้เกิดปัญหาด้านโภชนาการและสุขภาพเด็ก ซึ่งควรต้องมีการก าหนดหลักเกณฑ์การโฆษณาเป็นการเฉพาะ 

บทความเรื่อง “แรงงานเกษตร: การปรับตัวของเกษตรกรจากภาวะภัยแล้ง” 

ในช่วงหลังปี 2556 ปรากฏการณ์เอลนีโญส่งผลต่อภาวะภัยแล้งอย่างต่อเนื่องและกระทบต่อภาคเกษตรของไทยท่ีมีประชากรประมาณ 1 ใน 3 
ของประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนจนและผู้มีรายได้น้อย อย่างไรก็ดี แม้ว่าภาวะภัยแล้งจะก่อให้เกิดผลกระทบทางลบ แต่ในด้านบวกก่อให้เกิด
การปรับตัวและการพัฒนาซึ่งครอบคลุมถึงการยกระดับศักยภาพการผลิตของเกษตรกร โดยแนวทางการปรับตัวของภาคเกษตรและเกษตรกร
ท่ีส าคัญ อาทิ การปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อรองรับปัจจัยเสี่ยงผ่านการเสริมสร้างความรู้ด้านการปรับเปลี่ยนเทคนิค/วิธีการผลิต
เพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้มีโอกาสและทางเลือกเพิ่มเติมจากการท าการเกษตรแบบด้ังเดิม และการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม 
ของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการน้ าท้ังระบบอย่างยั่งยืนเพื่อรองรับและบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
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ตาราง 1 ผลส ารวจภาวะการท างานของประชากรไตรมาสแรก ปี 2559  

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

2558 2559 2558 2559 

Q1 Q2 Q3 Q4 ทั้งป ี Q1 Q1 Q2 Q3 Q4 ทั้งป ี Q1 
ก าลังแรงงานรวม 38.3 38.4 38.8 38.7 38.5 38.3 -0.5 -01 -0.1 0.4 -0.1 0.1 
1. ผู้มีงานท า 37.6 37.8 38.3 38.4 38.0 37.7 -0.5 -0.2 -0.2 0.3 -0.2 0.19 
   (การท างานต่ าระดับ)* 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 1.2 7.4 2.4 15.0 6.33 4 

1.1 ภาคเกษตร 11.5 11.7 13.0 12.9 12.3 11.2 -4.4 -5.8 -3.8 -0.7 -3.6 -2.7 
1.2 นอกภาคเกษตร 26.1 26.1 25.3 25.4 25.7 26.5 1.3 2.6 1.7 0.8 1.6 1.5 

-  อุตสาหกรรมการผลิต 6.5 6.5 6.4 6.4 6.5 6.4 1.2 3.0 0.6 -1.0 0.9 -2.2 
-  ก่อสร้าง 2.5 2.4 2.2 2.0 2.3 2.6 1.9 2.5 2.4 -4.9 0.6 5.8 
- ค้าส่ง/ค้าปลีก 6.2 6.3 6.1 6.1 6.2 6.4 -2.6 2.0 -0.2 0.3 -0.1 2.9 
-  โรงแรม ภัตตาคาร 2.7 2.7 2.6 2.7 2.6 2.7 2.3 3.6 1.9 4.0 3.0 2.9 
-  การขนส่ง/เกบ็สินค้า 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.3 0.2 2.5 5.6 -0.2 2.0 3.9 
-  การศึกษา 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 3.5 0.3 3.9 2.5 2.5 3.2 
-  อื่นๆ 5.9 5.8 5.7 5.8 5.8 5.9 4.6 2.8 3.4 4.1 3.7 0.7 

2. จ านวนผู้ว่างงาน 0.4 0.3 0.4 0.3 0.3 0.4 5.9 -12.9 9.0 30.2 5.5 2.4 
อัตราการว่างงาน (%) 0.94 0.88 0.92 0.80 0.88 0.97       

3. แรงงานรอฤดูกาล 0.3 0.3 0.1 0.1 0.2 0.3 1.8 30.7 26.1 -35.2 8. -15.8 
สัดส่วนต่อก าลังแรงงาน (%) 0.8 0.8 0.2 0.2 0.5 0.7       

4. ช่ัวโมงท างานเฉลี่ย/สปัดาห์
(เอกชน) 43.6 46.8 46.8 47.1 46.1 44.0 -2.5 -1.6 -2.1 -0.9 -1.7 0.8 

5. ช่ัวโมงท างานเฉลี่ย/สปัดาห์ 
(ทุกสถานภาพ) 41.7 43.6 43.6 43.9 43.2 41.8 -2.2 -1.5 -3.0 -1.4 -2.0 0.0 

5.1 ผู้ท างานน้อยกว่า 10ชม.** 1.1 0.8 0.4 0.5 0.7 1.0 23.2 22.3 -0.8 21.8 18.7 -12.2 
-   ต้องการท างานเพิ่ม 0.1 0.1 0.05 0.08 0.08 0.08 41.5 23.0 14.1 66.9 36.7 -18.9 
-  ไม่ต้องการท างานเพิ่ม 1.0 0.7 0.3 0.4 0.6 0.9 21.7 22.2 -2.5 16.0 16.8 -11.6 

5.2ผู้ท างานน้อยกว่า 35ชม.** 8.7 6.5 6.3 5.9 6.8 8.5 10.3 13.0 22.2 5.5 12.4 -2.0 
- ต้องการท างานเพิ่ม 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 1.2 7.4 2.4 15.0 6.3 4.2 
- ไม่ต้องการท างานเพิ่ม 8.7 6.2 6.1 5.6 6.6 8.2 10.7 13.2 23.1 5.1 12.6 -2.2 

5.3ผู้ท างาน 40 ชม. ข้ึนไป 25.0 27.5 27.7 28.3 27.1 25.1 -3.5 -2.3 -4.4 -0.9 -2.8 0.2 
5.4ผู้ท างาน 50 ชม. ข้ึนไป 8.3 8.9 8.5 8.8 8.6 7.5 -8.0 -8.2 -17.3 -9.9 -11.0 -10.6 

6. จ านวนผู้ว่างงานแฝง 0.4 0.4 0.1 0.1 0.3 0.3 9.0 29.0 21.5 -0.9 15.5 -16.5 
อัตราการว่างงานแฝง (%) 1.0 1.0 0. 0.4 0.7 0.9       

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

 อัตราการว่างงานแฝง = ผู้ว่างงานแฝง/ก าลังแรงงาน 
** นับรวมผู้ท่ีท างาน 0 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 

ที่มา: ข้อมูลการส ารวจภาวะการท างานของประชากร ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
ตาราง 2 ผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน 

ผู้รบั
ประโยชน์
ทดแทน 

2557 2558 2559 

ทั้งป ี Q1 Q2 Q3 Q4 ทั้งป ี Q1 

รวม (คน) 575,019 158,789 140,429 136,071 149,677 584,966 172,777 
ลาออก 507,990 142,434 123,340 117,478 125,892 509144 147,656 
เลิกจ้าง 67,029 19,198 18,516 22,774 23,785 84,273 25,121 

รวม (%) 9.4 16.8 -15.2 -6.1 16.4 1.7 8.8 
ลาออก 12.3 20.3 -16.8 -8.9 12.0 0.2 3.7 
เลิกจ้าง -8.5 9.7 6.7 42.6 46.7 25.7 30.9 

ที่มา:  กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน 
 

 

 

 

 

การจ้างงานและรายได้เพิ่มขึ้นเล็กน้อย อัตราการว่างงาน
อยู่ในระดับต่ า  

ไตรมาสแรกปี 2559 การจ้างงานมีจ านวน 37,684,243 
คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2 จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว เป็นการ
เพิ่มขึ้นของการจ้างงานภาคนอกเกษตรร้อยละ 1.5 ตามการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจสาขาก่อสร้าง การขนส่ง โรงแรมและ
ภัตตาคาร และการค้าปลีก ท าให้มีการจ้างงานในสาขาดังกล่าว
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.8 3.9 2.9 และ 2.9 ตามล าดับ แต่การจ้างงาน
ภาคเกษตรลดลงจากช่วงเดียวกันในปี 2558 ร้อยละ 2.7  
จากสถานการณ์ภัยแล้งที่รุนแรงต่อเนื่องจากปีที่แล้ว ท าให้การ
จ้างงานภาคเกษตรลดลงต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 8 นับตั้งแต่การ
ลดลงในไตรมาสที่ 2 ของปี 2557 เป็นต้นมา ขณะที่การจ้างงาน
สาขาอุตสาหกรรมการผลิตลดลงร้อยละ 2.2 สอดคล้องกับการใช้
ก าลังการผลิตและผลผลิตอุตสาหกรรมที่ลดลง 

การว่างงานยังอยู่ในระดับต่ า โดยมีจ านวนผู้ว่างงาน 
369,893 คน คิดเป็นอัตราการว่างงานร้อยละ 0.97 เพิ่มขึ้น
เล็กน้อยจากการว่างงานร้อยละ 0.94 ในไตรมาสเดียวกันของปี 
2558 โดยผู้ที่ว่างงานเป็นผู้ที่เคยท างานมาก่อนเพิ่มขึ้นร้อยละ 
4.7 สอดคล้องกับข้อมูลผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนขอรับ
ประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานที่มีจ านวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.8  
ซึ่งเป็นการว่างงานจากกรณีเลิกจ้างเพิ่มขึ้นร้อยละ 30.7 และ
จากกรณีลาออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.7 ขณะที่ผู้ว่างงานที่ไม่เคย
ท างานมาก่อนลดลงร้อยละ 0.4  

ในส่วนรายได้ของแรงงานเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ค่าจ้าง
แรงงานและเงินเดือนภาคเอกชนที่ยังไม่รวมค่าล่วงเวลาและ
ผลประโยชน์ ตอบแทนอื่นในช่วงไตรมาสแรกปี 2559 เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 1.14 จากช่วงเดียวกันปีก่อน โดยเงินเฟ้อที่ติดลบเฉลี่ย
ร้อยละ 0.5 ท าให้ค่าจ้างแรงงานและเงินเดือน ภาคเอกชนที่หัก
เงินเฟ้อแล้วเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6 

ผลิตภาพแรงงานปรับตัวดีขึ้นร้อยละ 3 จากช่วงเวลา
เดียวกันของปีก่อนหน้า พบว่าภาคเกษตร เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.2 
และนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 โดยสาขาก่อสร้าง 
ขนส่ง โรงแรมและภัตตาคาร และค้าปลีกค้าส่ง เพิ่มขึ้นร้อยละ 
5.1 1.7 12.6 และ 2.2 ตามล าดับ 

ส าหรับประเด็นเฝ้าระวังที่มีผลกระทบต่อการจ้างงาน
และรายได้ของแรงงาน ได้แก่ 
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แผนภาพ 1 สถานการณ์ตลาดแรงงาน 

 

ที่มา:  กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน 

 
 
 
แผนภาพ 2 การเปลี่ยนแปลงค่าจา้ง และเงินเฟ้อ 

 
 
ที่มา: กระทรวงพาณิชย์, ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 
 
 
 
แผนภาพ 3 ดัชนีค่าจ้างเฉลี่ย และดัชนีราคาผู้บริโภค

 
ที่มา: กระทรวงพาณิชย์, สศช., ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
 

 การติดตามมาตรการให้ความช่วยเหลือแก่ภาค
เกษตรและเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบรวมทั้งการฟื้นตัวจาก
สถานการณ์ภัยแล้งในช่วงที่ผ่านมาแม้ว่าสถานการณ์ภัยแล้งได้
เริ่มผ่อนคลายลงและกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์ว่ า
ปรากฏการณ์เอลนีโญจะลดระดับความรุนแรงลงและเข้าสู่ภาวะ
ปกติภายในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฏาคมนี้ แต่สถานการณ์
ภัยแล้งในช่วงที่ผ่านมามีความรุนแรงมากและยังคงมีผลกระทบ
ต่อภาคเกษตรและเกษตรกร ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการฟื้นฟู
และเยียวยาผลกระทบดังกล่าว โดยส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรได้ประเมินว่ามีพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายประมาณ 
2.87 ล้านไร่ เกษตรกรได้รับผลกระทบมากกว่า 0.27 ล้านราย 
และระดับน้ าในเขื่อนขนาดใหญ่ที่ยังอยู่ในระดับต่ ามาก โดย ณ 
วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 มีปริมาณน้ าใช้ได้จริงเพียงร้อยละ 
11 จากระดับเก็บกักของอ่างเก็บน้ า ซึ่งเพียงพอต่อการอุปโภค
บริโภคและการรักษาระบบนิเวศเท่านั้น และ กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) จ านวน 35 จังหวัด  
โดยการเพาะปลูกของชาวนาได้รับผลกระทบโดยตรงจาก
สถานการณ์ดังกล่าว ดังจะเห็นได้จากการจ้างงานภาคเกษตร 
ที่ลดลงต่อเนื่องถึง 8 ไตรมาส ทั้งนี้  รัฐบาลได้มีนโยบาย
ช่วยเหลือเกษตรกรอย่างต่อเนื่องทั้งการจ้างงาน การพักช าระ
หนี้เกษตรกร และมาตรการอื่นๆ ซึ่งต้องเฝ้าระวังและติดตาม
ผลกระทบ รวมถึงการติดตามการให้ความช่วยเหลือต่อไป แม้
ปัญหาภัยแล้งได้ผ่อนคลายลงบ้างแล้วก็ตาม 

 การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกแบบช้าๆ และ 
การชะลอการเติบโตของเศรษฐกิจประเทศเพื่อนบ้านและ
ประเทศจีน ซึ่งเป็นตลาดส่งออกที่ส าคัญของไทย จะส่งผลต่อ
การจ้างงานในภาคการผลิตเพื่อส่งออก ซึ่งในปี 2558 ที่ผ่านมา
การส่งออกของไทยลดลงร้อยละ 5.6 และไตรมาสแรกปี 2559 
ยังลดลงต่อเนื่องร้อยละ 1.4 โดยเฉพาะการส่งออกสินค้า 
ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง ยางพารา เครื่องนุ่งห่ม ซึ่งมีการใช้
แรงงานเข้มข้นยังลดลงต่อเนื่อง ทั้งนี้ ผู้ประกอบการได้รักษา
พนักงานไว้โดยการปรับลดชั่วโมงการท างานลง และ/หรือ 
การขอใช้มาตรา 75 ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  

 การกีดกันทางการค้าจากการท าประมงผิด
กฎหมายและปัญหาแรงงานบังคับส่งผลต่อการส่งออกของธุรกิจ
ประมงและธุรกิจแปรรูปสัตว์น้ าที่เกี่ยวข้อง ในไตรมาสแรก 
ปี 2559 มูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรมการแปรรูปสัตว์น้ า 
มีมูลค่าลดลง แต่ในขณะเดียวกันสถานการณ์การเลิกจ้างงาน 
ยังไม่พบความรุนแรงอาจจะเป็นเพราะตลาดแรงงานในธุรกิจ
ประมงและแปรรูปสัตว์น้ ายังมีความยืดหยุ่นเพียงพอที่สามารถ
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ตาราง 3 รายได้ รายจ่าย และหนี้สินครัวเรือน (บาท/เดือน/ครัวเรือน) 
 มูลค่า การเปลี่ยนแปลง (% ต่อปี) 
 2554 2556 2558 2554 2556 2558 

รายได้ (บาท/เดือน) 23,236 25,194 26,915 5.4 4.1 3.4 
รายจ่าย (บาท/เดือน)* 17,403 19,061 21,157 3.6 4.7 5.4 
รายได้เหลือจ่าย 
(รายได้ - รายจ่าย) 

5,833 6,133 5,758 11.4 2.5 -3.1 

สัดส่วนค่าใช้จ่ายต่อ
รายได้ (%) 

74.9 75.7 78.6  

หนี้สินเฉลี่ยต่อ
ครัวเรือนทั้งประเทศ  
(บาท/ครัวเรือน) 

134,900 163,087 156,770 0.1 9.9 -1.96 

- หนี้ในระบบ 130,930 159,816 153,425 1.3 10.5 -2.0 
- หนี้นอกระบบ 3,970 3,271 3,346 -24.6 -9.2 1.1 
สัดส่วนครัวเรือนที่เป็น
หนี้ (ร้อยละ) 

55.8 53.8 49.1  

หนี้สินต่อรายได้ (เท่า) 5.8 6.3 5.82  
หนี้สินต่อรายได้
คงเหลือ (เท่า) 

23.1 26.6 27.3  

หมายเหตุ:  * ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน ไม่รวมการใช้จ่ายเพื่อช าระหน้ี 
ที่มา:  ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 
ตาราง 4 หนี้สินครัวเรือน (สินเชื่อจากสถาบันการเงิน) 

ณ สิ้นระยะเวลา 2553 2554 2555 2556 2557 2558 
หนี้สินครวัเรือน (ล้านล้านบาท) 6.40 7.48 8.83 9.84 10.49 11.04 

(%YOY) 14.5 16.8 18.0 11.5 6.6 5.2 
  - สถาบันรับฝากเงิน 16.3 16.9 16.9 10.4 6.6 6.1 
  - สถาบันการเงนิอืน่  3.0 16.3 26.6 19.0 6.4 -0.7 
สัดส่วนตอ่ GDP  59.3 66.2 71.5 76.3 79.9 81.5 

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย 
 
 
ตาราง 5  หนี้ครัวเรือนจ าแนกตามเศรษฐสังคม 

สถานะทางเศรษฐสังคม 
อัตราเพิ่มหนี้สนิ

ต่อปี 

สัดส่วนหนีต้่อ
รายได้ต่อเดอืน 

(เท่า) 

สัดส่วนหนีต้่อเงิน
ที่เหลือต่อเดือน 

(เท่า) 

2556 2558 2556 2558 2556 2558 
ครัวเรือนทั้งสิน้ 9.95 -1.96 6.47 5.82 26.59 27.23 
ผู้ถือครองท าการเกษตร 

       - ส่วนใหญ่เป็นเจ้าของทีด่ิน 6.35 7.33 5.53 6.45 19.78 30.14 
 - ส่วนใหญ่เช่าที่ดิน/ท าฟร ี 10.59 13.40 6.80 8.66 20.62 34.20 
ประมง ป่าไม้ ล่าสัตว์ หาของ
ป่า และบรกิารทางการเกษตร  

 
3.23 4.24 4.78 16.12 24.86 

ผู้ด าเนนิธุรกิจของตนเองที่ไม่ใช่
การเกษตร 15.35 -4.55 7.07 6.34 22.06 22.31 
ลูกจ้าง 

       - ผู้ปฏิบัติงานวิชาชีพ 
นักวชิาการ และนกับริหาร 9.90 -12.07 9.75 7.46 32.01 26.38 
 - คนงานเกษตร 0.16 18.44 3.06 4.29 27.83 65.55 
 - คนงานทัว่ไป 49.29 19.75 3.86 2.42 26.30 16.46 
 - เสมียน พนกังาน พนกังาน
ขาย และให้บรกิาร 2.24 4.24 5.68 5.37 35.31 34.25 
 - ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการ
ผลิต 25.89 -2.91 4.51 4.29 25.66 29.00 
 ผู้ไม่ได้ปฏิบัติงานเชิงเศรษฐกิจ 0.97 4.80 4.13 3.90 38.19 31.51 

ที่มา:  ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

รองรับการโยกย้ายของแรงงานระหว่างกิจการได้เป็นอย่างดี  
แต่สิ่ งที่ ยั งคงต้องด า เนินการต่อไปคือ การแก้ ไขปัญหา 
อย่างต่อเนื่องที่จะส่งผลต่อการพิจารณาเกี่ยวกับการป้องกัน
และการขจัดปัญหาการท าประมงที่ผิดกฎหมายของสหภาพ
ยุโรปในรอบต่อไป 

 จากการที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการเพิ่มอัตรา
ค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 5 กลุ่มอุตสาหกรรม 20 สาขา (เมื่อ
วันที่ 29 มีนาคม 2559) ประกอบด้วย กลุ่มไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ 4 สาขา กลุ่มชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ 
จ านวน 4 สาขา กลุ่มยานยนต์ จ านวน 4 สาขา กลุ่มโลจิสติกส์ 
จ านวน 4 สาขา และกลุ่มอุตสาหกรรม อัญมณี 4 สาขา โดยมี
การประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้มีผลบังคับใช้ใน 90 
วัน เป็นประเด็นที่ควรติดตามเพราะการก าหนดอัตราค่าจ้าง
ตามมาตรฐานฝีมือแรงงานที่เหมาะสมจะส่งผลให้แรงงานมีการ
ตื่นตัวในการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อค่าจ้างแรงงานที่สูงขึ้นและ
จะส่งผลต่อผลิตภาพการผลิตของประเทศ นอกจากนั้น ควรมี
การประชาสัมพันธ์ให้แรงงานได้รับรู้อย่างกว้างขวาง รวมถึงการ
สนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการเข้ารับการทดสอบ 
และติดตามการบังคับใช้ค่าจ้างมาตรฐานฝีมือกับสถาน
ประกอบการอย่างเข้มงวด 

ครัวเรือนมีหนี้ลดลง แต่ยังต้องเฝ้าระวังครัวเรือนเกษตร 

การส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน 
ปี 2558 พบว่า ครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยเท่ากับ 26,915 บาท 
ต่อเดือนต่อครัวเรือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.4 ต่อปี มีรายจ่ายเฉลี่ย
เท่ากับ 21,157 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.4 
ต่อปี รายจ่ายของครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นมากกว่ารายได้ท าให้
ครัวเรือนมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้เฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 78.6 
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 75.7 ในปี 2556 และรายได้เหลือจ่ายต่อ
เดือนเท่ากับ 5 ,758 บาทต่อเดือน ลดลงร้อยละ 3.1 ต่อปี  
ส่วนครัวเรือนที่เป็นหนี้มีสัดส่วนร้อยละ 49.1 ลดลงจากร้อยละ 
53.8 ในช่วงปี 2556 ขณะที่มูลค่าหนี้เฉลี่ยต่อครัวเรือนเท่ากับ 
156,770 บาทต่อครัวเรือน ลดลงร้อยละ 2.0 ต่อปี เทียบกับ 
ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.0 ต่อปี ในปี 2556 เนื่องจากมาตรการแก้ไข
ปัญหาหนี้สินและการเข้มงวดการให้สินเชื่อของสถาบันการเงิน 
สอดคล้องกับข้อมูลการกู้ยืมของครัวเรือนผ่านสถาบันการเงิน
โดยธนาคารแห่งประเทศไทยที่ชี้ว่าหนี้สินครัวเรือนชะลอตัวลง 
โดย ณ สิ้นปี 2558 หนี้สินครัวเรือนกู้ยืมผ่านสถาบันการเงิน 
มีมูลค่าเท่ากับ 11,038,743 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 81.5 
ของ GDP หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.2 ชะลอตัวลงต่อเนื่องจาก 
ร้อยละ 11.5 และ 6.6 ในปี 2556 และ 2557 ตามล าดับ 
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ตาราง 6   การเปลี่ยนแปลงยอดคงค้างสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคลของ
ธนาคารพาณิชย์ 

ณ สิ้นระยะเวลา สัดส่วน(%)* 2556 2557 2558 
2559 

Q1 
สินเชือ่อุปโภคบรโิภคส่วนบุคคล 100.0 11.5 7.4 6.3 5.7 
- ซ้ือที่ดนิ 1.0 10.0 3.9 2.3 -2.0 
- เพื่อที่อยู่อาศัย 47.4 1.6 12.3 9.5 9.6 
- อสงัหารมิทรัพย์เพือ่การอืน่  ๆ 0.1 50.4 11.2 38.4 25.3 
- ซ้ือรถยนต ์ 24.6 8.4 -3.4 1.0 1.7 
- การศึกษา 0.0 47.3 8.2 0.7 5.0 
- เดินทางไปต่างประเทศ 0.0 -8.4 12.6 4.5 3.4 
- บริโภคอืน่ ๆ 26.1 13.1 10.5 5.4 2.7 

หมายเหตุ:  * สัดส่วน Q1/2559 
ที่มา:  ธนาคารแห่งประเทศไทย 
 

 
 
 
 
ตาราง 7  หนี้เพื่อการอปุโภคบริโภคที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 

ณ สิ้นระยะเวลา 2556 2557 2558 
2559 
Q1 

หนี้เพื่อการอุปโภคบรโิภคที่ไม่
ก่อให้เกิดรายได้ (ล้านบาท) 

71,612 83,451 95,082 96,203 

(%YOY) 26.6 16.5 13.9 4.1 
สัดส่วนตอ่ NPLs รวม 26.9 30.1 28.2 26.9 
สัดส่วนตอ่สินเชื่อรวม 2.2 2.4 2.6 2.6 

ที่มา:  ธนาคารแห่งประเทศไทย 
 
 
 
 
 
ตาราง 8  สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับและบัตรเครดิต 

ณ สิ้นระยะเวลา 2556 2557 2558 
2559 
Q1 

สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ 
(1) ยอดสินเชื่อคงค้าง (ล้านบาท)    299,142  312,851 324,667 321,722 
         %YOY  18.9  4.6  3.8  2.8 
(2) สินเชื่อผิดนัดช าระหนี้ 

เกิน 3 เดือนขึ้นไป 
 10,920  14,238 16,792 11,295 

          %YOY  45.8  30.4  17.9  -27.0 
 (2) / (1) (ร้อยละ)  3.7  4.6  5.2  3.5 

สินเชื่อบัตรเครดิต 
(1) ยอดคงค้างสินเชื่อบัตรเครดิต 

(ล้านบาท) 
290,425 318,141 336,641 308,863 

         %YOY 11.0 9.5 5.8 5.6 
(2) ยอดค้างช าระเกิน 3 เดือน

ขึ้นไป 
 6,638   8,316   10,452  10,965 

         %YOY 31.3 25.3 25.7 22.7 
 (2) / (1) (ร้อยละ)  2.3   2.6   3.1  3.6 

ที่มา:  ธนาคารแห่งประเทศไทย 

 

อย่างไรก็ตาม กลุ่มที่มีรายได้ไม่แน่นอนมีสัดส่วนหนี้สิน
ต่อรายได้ และหนี้สินต่อเงินเหลือจ่ายเพิ่มขึ้น จากหนี้สิน 
ที่เพิ่มขึ้น โดยผู้ท าการเกษตรที่เป็นเจ้าของที่ดิน ผู้เช่าที่ดิน/ 
ท าฟรี และคนงานเกษตร ที่มีสัดส่วนหนี้สินต่อรายได้เพิ่มขึ้นจาก 
5.5 6.8 และ 3.1 เท่าตามล าดับในปี 2556 เพิ่มขึ้นเป็น 6.5 8.7 
และ 4.3 เท่าตามล าดับในปี 2558 และสัดส่วนหนี้ต่อเงินเหลือ
จ่ายเพิ่มขึ้นมากเช่นกันจาก 19.8 20.6 และ 27.8 เท่าในปี 2556 
เป็น 30.1 34.2 และ 65.5 เท่าในปี 2558 ตามล าดับ โดยเฉพาะ
ในกลุ่มผู้ท าการเกษตรซึ่งเป็นผลกระทบจากราคาสินค้าเกษตร
ตกต่ าและภัยแล้ง ท าให้รัฐมีมาตรการให้สินเชื่อแก่เกษตรกร
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาผลกระทบและเป็นแหล่งเงินทุน
ในการปรับเปลี่ยนพืช ทั้งนี้  ยังมีความจ าเป็นในการพัฒนา 
การผลิตเพื่อให้เกิดผลิตภาพ และให้ได้ประโยชน์จากการลงทุน
เพื่อลดปัญหาหนี้ในระยะยาว 

แม้ว่าหนี้สินครัวเรือนในภาพรวมจะลดลง แต่ครัวเรือน
จ านวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายเพื่อการอุปโภค
บริโภค และรายจ่ายเพื่อการช าระหนี้ โดยในปี 2558 พบว่า  
มีครัวเรือนถึง 8.96 ล้านครัวเรือนที่มีรายได้ต่ ากว่ารายจ่ายและ
หนี้ สิ น  หรือคิด เป็นสัดส่ วนร้อยละ 42.0 ของครั ว เรือน 
ทั้งประเทศ ขณะที่อีก 7.79 ล้านครัวเรือน (ร้อยละ 35.1) มีเงิน
เหลือจากการใช้จ่ายไม่ถึง 5,000 บาท  

ส าหรับแนวโน้มในปี 2559 หนี้สินครัวเรือนยังมี
แนวโน้มชะลอตัวลงต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากข้อมูลยอดคงค้าง
การให้สินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคของธนาคารพาณิชย์ 
ในไตรมาสแรกปี 2559 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.7 ชะลอตัวลงต่อเนื่อง 
เนื่องจากการเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อ ทั้งนี้ ยอดคงค้าง
สินเชื่อที่ชะลอตัวลงได้แก่ สินเชื่อเพื่ออสังหาริมทรัพย์ สินเชื่อ
เพื่อการบริโภคอื่นๆ ขณะที่สินเชื่อเพื่อซ้ือที่ดินลดลงร้อยละ 2.0 
ส าหรับสินเชื่อรถยนต์เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.7 เป็นการเพิ่มขึ้นปกติ
หลังจากที่หดตัวมากในปี 2557 

การผิดนัดช าระหนี้เพื่ออุปโภคบริโภคชะลอตัวลง  
ในไตรมาสแรกปี 2559 โดยมีมูลค่าเท่ากับ 96 ,203 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.1 และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 26.9 ต่อ NPLs 
รวม โดยการผิดนัดช าระหนี้เกิน 3 เดือนขึ้นไปของสินเชื่อบุคคล
ภายใต้การก ากับมีมูลค่า 11,295 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 27.0 
และคิดเป็นสัดส่วน 3.5 ของยอดสินเชื่อคงค้าง อย่างไรก็ตาม  
แม้การผิดนัดช าระหนี้ของสินเชื่อภายใต้การก ากับจะลดลงมาก 
ซึ่งเป็นผลจากการเข้มงวดในการให้สินเชื่อประกอบกับมีการตัด
หนี้สูญและการจ าหน่ายหนี้ให้กับบริษัทบริหารจัดการหนี้เพื่อให้
ง่ายและสะดวกต่อการติดตามทวงถามหนี้ แต่ลูกหนี้ยังมีภาระที่
ต้องช าระหนี้อยู่เช่นเดิม ส าหรับการผิดนัดช าระหนี้เกิน 3 เดือน
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แผนภาพ 4 ระดับการศึกษาของแรงงานไทย 

 
 
ที่มา: ข้อมูลการส ารวจภาวะการท างานของประชากร ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพ 5 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556-2558 

 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ของสินเชื่อบัตรเครดิตมีมูลค่า 10,965 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 
22.7 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.6 ของยอดสินเชื่อคงค้าง  

การพัฒนาศักยภาพคนไทยสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 

แรงงานส่วนใหญ่ยังมีการศึกษาต่ าประมาณร้อยละ 60 
ของก าลังแรงงานมีระดับการศึกษาต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น 
การที่แรงงานมีการศึกษาต่ าท าให้ผลิตภาพแรงงานต่ า และ
ประสบปัญหาความมั่นคงทางรายได้  ขณะที่ ผลสัมฤทธิ์
การศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยรวมแล้วอยู่ในเกณฑ์
ต่ าโดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 
ส่งผลให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ไม่ เพี ย งพอที่ จะต่ อยอดไปศึกษาในสาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับสูงขึ้น อาจเป็นสาเหตุหนึ่ง
ที่ท าให้นักเรียนเลือกเรียนและส าเร็จการศึกษาในสาขา
สังคมศาสตร์ในสัดส่วนที่มากข้ึน  

ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพคนทุกกลุ่มให้มีทักษะและ
ความรู้ความสามารถโดยเฉพาะมีทักษะพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ 
เ ทค โน โ ลยี  วิ ศ ว ก ร ร มศาสต ร์  คณิ ต ศ า สตร์  ร วมทั้ ง
ภาษาต่างประเทศ จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาทักษะในการ
ด ารงชีวิต เพื่อให้คนไทยก้าวสู่การแข่งขันกับประชากรโลกได้
ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 
2560-2564) รัฐบาลให้ความส าคัญกับการใช้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเป็นฐานในการพัฒนาประเทศ โดยได้จัดการเรียนรู้
แบบสะเต็ม (Science Technology Engineering and 
Mathematics Education: STEM Education) เป็นวิธีการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์แนวใหม่ เพื่อจูงใจให้เรียนสนุก บูรณา
การองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (S) เทคโนโลยี (T) 
วิศวกรรมศาสตร์ (E) และคณิตศาสตร์ (M) เข้าด้วยกันตั้งแต่
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา อุดมศึกษา รวมทั้ง
การศึกษาตลอดชีวิต เน้นประยุกต์ใช้ในการท างาน เพื่อเพิ่ม
ทักษะพื้นฐานใหค้นไทยสามารถอยู่ได้ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง 
เป็นแนวทางของการสร้างแรงงานที่มีศักยภาพในอนาคต และ
การผลิตก าลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยีให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ  

รัฐบาลได้พัฒนาและสนับสนุนการศึกษาด้านสะเต็ม 
(STEM) มาอย่างต่อเนื่อง มีการจัดตั้งศูนย์สะเต็มศึกษาแห่งชาติ 
และศูนย์ในระดับภาคจ านวน 13 ศูนย์ เป็นการท างานร่วมกัน
กับมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง 13 แห่ง และมหาวิทยาลัยเครือข่าย 
สะเต็มศึกษา 25 แห่ง ตั้งเป้าจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา 
ปีการศึกษา  2559 ในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาละ 10 โรงเรียน รวม 2,250 
โรงเรียน และกลุ่มครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
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สะเต็มศกึษา 

ค าว่า “สะเต็ม” หรือ “STEM” เป็นค าย่อจากภาษาอังกฤษของศาสตร์ 4 สาขาวิชา ไดแ้ก่ 
วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์(Engineering) และ
คณิตศาสตร์ (Mathematics) หมายถึงองคค์วามรู้ วิชาการของศาสตร์ทั้งสีท่ี่มีความ
เชื่อมโยงกันในโลกของความเป็นจริงทีต่้องอาศัยองค์ความรู้ต่างๆ มาบูรณาการเข้าด้วยกันใน
การด าเนนิชีวิตและการท างาน  

ค าว่า STEM ถูกใช้ครั้งแรกโดยสถาบันวทิยาศาสตร์แห่งประเทศสหรฐัอเมรกิา (the 
National Science Foundation: NSF) ซ่ึงใช้ค านี้เพื่ออ้างถึงโครงการหรือโปรแกรมที่
เกี่ยวขอ้งกับวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ อย่างไรก็ตาม 
สถาบันวทิยาศาสตร์แห่งประเทศสหรฐัอเมริกาไม่ได้ให้นิยามที่ชัดเจนของค าว่า STEM มีผล
ให้มีการใชแ้ละให้ความหมายของค านีแ้ตกต่างกันไป เช่น  
มีการใช้ค าว่า STEM ในการอ้างอิงถึงกลุม่อาชีพที่มีความเกี่ยวขอ้งกับวทิยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 

สะเต็มศกึษา คือ แนวทางการจัดการศกึษาที่บูรณาการความรู้ใน 4 สหวิทยาการ ได้แก่ 
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณติศาสตร์ โดยเน้นการน าความรู้ไปใช้แก้ปัญหาใน
ชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรอืผลผลิตใหม่ ที่เป็นประโยชนต์่อการด าเนนิชีวิต 
และการท างาน ชว่ยนักเรียนสร้างความเชือ่มโยงระหว่าง 4 สหวิทยาการ กับชีวิตจริงและ
การท างาน  

การจดัการเรียนรูแ้บบสะเต็มศกึษาเปน็การจัดการเรียนรูท้ี่ไม่เน้นเพียงการท่องจ าทฤษฎีหรือ
กฏทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ แตเ่ป็นการสร้างความเข้าใจทฤษฎีหรือกฏเหล่านั้น
ผ่านการปฏิบัติให้เห็นจริงควบคู่กับการพฒันาทกัษะการคิด  
ตั้งค าถาม แก้ปัญหาและการหาขอ้มูลและวเิคราะห์ขอ้ค้นพบใหม่ๆ  พรอ้มทั้งสามารถน าข้อ
ค้นพบนั้นไปใช้หรือบูรณาการกับชีวิตประจ าวันได ้

การจดัการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็ม 5 ประการ ได้แก ่(1) เป็นการสอนทีเ่นน้การบูรณา
การ (2) ช่วยนักเรียนสร้างความเชื่อมโยงระหว่างเนือ้หาวิชาทั้ง 4  
กับชีวิตประจ าวนัและการท าอาชีพ (3) เนน้การพัฒนาทกัษะในศตวรรษที ่21 (4) ท้าทาย
ความคิดของนกัเรียน และ (5) เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น และความเข้าใจที่
สอดคล้องกับเนื้อหาทั้ง 4 วิชา  

จุดประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศกึษา คือ ส่งเสริมให้ผู้เรียนรกัและเห็น
คุณค่าของการเรียนวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ และเห็นว่า
วิชาเหล่านัน้เป็นเรือ่งใกลต้ัวทีส่ามารถน ามาใช้ได้ทุกวนั 

ที่มา: ศูนย์สะเตม็ศึกษาแห่งชาติ สสวท., http://www.stemedthailand.org 

 
 
 
 

โครงการ "Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพ่ืออนาคต 

เป็นตัวอย่างโครงการประชารัฐทีภ่าคเอกชนอย่างบริษัทเชฟรอนประเทศไทยส ารวจและผลติ
จ ากัด ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ การศึกษา สังคม และเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับการ
เรียนการสอนในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ หรือ STEM ทั้ง
ในระบบการศึกษาสายสามัญและสายอาชีพหรืออาชีวศึกษา มีระยเวลา 5 ปี 

ตัวอย่างกิจกรรม/การด าเนินงาน 

• จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ STEM for TVET Camp ให้กับเด็กๆ ในภาคเหนือ ในช่วง
กุมภาพันธ์ 2559 ณ สถาบันการศึกษา 4 แห่ง ได้แก่ รร.เชียงดาววิทยาคม รร.แม่อาย
วิทยาคม จ.เชียงใหม่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย จ.เชียงราย และวิทยาลัยเทคนิคแพร่ จ.
แพร่ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้พร้อมประยุกต์ใช้ทักษะด้าน STEM ในอนาคต มีนักเรียน
เข้าร่วม 883 คน 

• จัดตั้งศูนย์พัฒนาทักษะอาชีพในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์หรือ TVET Hub: 
Automotive ในจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นการพัฒนา
และน าหลักสูตรสะเต็มในโรงเรยีนอาชวีศึกษาไปประยุกต์ใช้จรงิ เพื่อพัฒนาทักษะแรงงาน
วิชาชีพด้านยานยนต์ให้เพียงพอและตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรมยานยนต์ 

• เปิดตัวโครงการ Enjoy Science Careers: สนุกกับอาชีพวิทย์ ร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ (อพวช.)  เพื่อแนะน า 10 อาชีพด้านสะเต็มที่น่าสนใจและเป็นที่ต้องการใน
ตลาดแต่ยังไม่เป็นที่รู้จักมากนัก อาทิ นักธรณีวิทยาปิโตรเลียม นักปรับปรุงยา วิศวกรชีว
การแพทย์ นักปรับปรุงพันธุ์พืช ในกรุงเทพมหานคร และไปจัดแสดงในกิจกรรมคาราวาน
วิทยาศาสตร์ประจ าปี อพวช. ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2559 เป็นต้นไป ใน 20 จังหวัดทั่ว
ประเทศ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนในการศึกษาและประกอบอาชีพด้านสะเต็ม
ในอนาคต 

ที่มา: The Chevron Enjoy Science Newsletter, April 2016 

 

ในโรงเรียนเป้าหมาย 17,220 คน รวมทั้งร่วมมือกับองค์กร
ภาครัฐและเอกชน สถาบันอุดมศึกษา เพื่อบริหารจัดการบริการ
วิชาการและติดตามการท างานของโรงเรียนเครือข่ายทั้งใน
ระดับประถมและมัธยมศึกษา 78 โรงเรียนทั่วประเทศ มีการ
รวบรวมผู้เชี่ยวชาญในสายอาชีพสะเต็ม เช่น แพทย์ เภสัชกร 
สถาปนิก นักวิทยาศาสตร์ วิศวกรฯลฯ ในฐานะทูตสะเต็มเข้ามา
เป็นจิตอาสาให้ค าแนะน า สร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชนในการ
เรียนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี คณิตศาสตร์ รวมถึงให้ค าแนะน า
แก่ครูผู้สอนในการสร้างความเชื่อมโยงองค์ความรู้และทักษะ
การคิดวิเคราะห์ให้แก่นักเรียน พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามแนวทาง
สะเต็มศึกษา 4,000 คน  

ในระดับอาชีวศึกษา ด าเนินโครงการอาชีวศึกษาฐาน
วิทยาศาสตร์ ใน 5 วิทยาลัยคือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยี
ฐานวิทยาศาสตร์ชลบุรี วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีล าพูน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี  และ
วิทยาลัยเทคนิคพังงา พร้อมทั้งปรับปรุงหลักสูตรการสอนและ
การประเมินของอาชีวศึกษาปกติให้เอื้อกับสะเต็มศึกษามากข้ึน 

ใ น ส่ ว น ข อ ง  “น อ ก ร ะ บ บ ก า ร ศึ ก ษ า ” 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะน า “สะเต็ม” ไปใช้กับ
ประชากรที่ก าลังเข้าสู่ตลาดแรงงานและระหว่างที่อยู่ ใน
ตลาดแรงงาน และจะร่วมกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง อาทิ 
กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงแรงงาน ผลิตก าลังคนที่มี
ทักษะด้านสะเต็มและอาชีพตัวอย่าง 10 สาขาแห่งอนาคต  
โดยจะน าเรื่อง 10 อาชีพตัวอย่างมาให้ความรู้และสร้างแรง
บันดาลใจ รวมทั้งการยกระดับการลงทุนด้านการวิจัยเพื่อ
พัฒนาระบบการผลิตก าลังคนด้านสะเต็มศึกษา 

การเจ็บป่วยด้วยโรคเฝ้าระวังเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะไข้หวัด
ใหญ่ และโรคไข้เลือดออกยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ในไตรมาสแรกของปี 2559 มีผู้ป่วยด้วยโรคเฝ้าระวัง
รวม 117,616 ราย เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปี 2558 
ร้อยละ 17.6 โดยผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้นร้อยละ 43.8 
และผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 97.4 จาก 7,538 ราย
ในไตรมาสแรกของปี 2558 เป็น 14 ,885 รายในไตรมาสนี้ 
เนื่องจากสภาพอากาศที่อุณหภูมิสูงขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้ยุงลาย
เกิดการเจริญเติบโตและเพาะพันธุ์อย่างรวดเร็ว การควบคุม
ป้องกันโรคไข้เลือดออกให้ได้ผลยิ่งขึ้นยังจ าเป็นต้องการความ
ร่วมมือของทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ประชาชนในพื้นที่ โดยเน้นให้ระดับพื้นที่ทุกครัวเรือนช่วยกัน
ก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลายทุกสัปดาห์อย่างต่อเนื่อง  
ด้วยมาตรการ 3 เก็บ คือ (1) เก็บบ้านให้ปลอดโปร่ง เพื่อไม่ให้



 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   7 

 

 ภาวะสังคมไทยไตรมาสแรก ปี 2559 |  30 พฤษภาคม 2559  

 

                                                           
1 อ้างจาก นพ. อ านวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค ในการแถลงข่าวรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ า “ปิดล็อค เด็กจมน้ าตายต้องเท่ากับศูนย์” ณ กรมควบคุมโรค กระทรวง

สาธารณสุข เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559 

 
 
ตาราง 9 จ านวนผู้ป่วยด้วยโรคเฝ้าระวัง 

(หน่วย : ราย) 

โรค 
เฝ้าระวัง 

2558 2559 %YOY 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q1/58 

ปอดอักเสบ 56,556 42,176 57,754 60,473 56,376 -0.3 
ไข้เลือดออก 7,538 24,409 60,768 52,537 14,885 97.4 
มือ เท้า ปาก 9,217 7,771 14,594 9,810 8,906 -8.1 
ไข้หวัดใหญ่ 24,206 10,840 18,397 24,483 34,817 43.8 
บิด 1,804 1,956 1,774 1,508 1,694 -6.1 
หัด 224 236 276 279 316 41.1 
ฉี่หน ู 283 393 723 752 391 38.1 
ไข้สมองอกัเสบ 164 144 178 146 182 10.9 
อหิวาตกโรค 2 2 4 100 41 - 
ไข้กาฬหลังแอ่น 4 6 9 6 5 - 
พิษสุนัขบ้า 1 1 2 1 3 - 
รวม 99,999 87,934 154,479 149,795 117,616 17.6 
 อัตราต่อ 
 ประชากรแสนคน 

153.5 135.1 237.2 230.1 180.6  

หมายเหตุ: ข้อมูลปี 2559 เป็นข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 
ที่มา:  ส านักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข 
 
 
แผนภาพ 6 จ านวนผู้ปว่ยโรคไข้เลือดออกรายไตรมาสปี 2555-2559 

 

ที่มา:  ส านักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข 

 
 
ตาราง 10 จ านวนผู้ปว่ยดว้ยโรคติดต่อทางอาหารและน้ า 

โรค 
2558 2559 %YOY 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q1/58 
อุจจาระร่วง 290,289 289,636 277,978 239,848 317,264 9.3 
อาหารเป็นพิษ 35,137 34,438 33,030 27,033 33,983 -3.2 
บิด 1,804 1,956 1,774 1,508 1,694 -6.9 
ไทฟอยด ์ 333 321 475 456 486 45.8 
อหิวาตกโรค 2 2 4 100 41 - 
ไวรัสตับอกัเสบเอ 126 114 83 75 83 -34.1 
รวม 327,691 326,467 313,344 269,020 353,551 7.8 

หมายเหตุ: ข้อมูลปี 2559 เป็นข้อมูลเบื้องต้น ณ วันท่ี 18 พฤษภาคม 2559 
ที่มา:  ส านักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข 
 

ยุงลายเกาะพัก (2) เก็บขยะ เศษอาหารไม่ให้เป็นแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลาย และ (3) เก็บน้ าปิดฝาภาชนะให้มิดชิดไม่ให้
ยุงลายวางไข่ เพื่อตัดวงจรการระบาด สามารถป้องกันโรคที่มา
จากยุงลายได้ 3 โรค คือ โรคไข้เลือดออก โรคไข้ซิก้า และโรคไข้
ปวดข้อยุงลาย ขณะที่การป้องกันตัวเองไม่ให้ถูกยุงลายกัดถือว่า
เป็นการป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออกที่ได้ผลดีที่สุด 

นอกจากนี้ ยังมีประเด็นที่ต้องเฝ้าระวัง ดังนี้ 

(1) การระบาดของโรคติดต่อทางอาหารและน้ า
ได้แก่ โรคอุจจาระร่วง อาหารเป็นพิษ บิด ไทฟอยด์ ไวรัสตับ
อักเสบเอ และอหิวาตกโรค จากข้อมูลของส านักระบาดวิทยา 
พบว่าในช่วงไตรมาสแรกของปี 2559 มีผู้ป่วยโรคติดต่อ 
ทางอาหารและน้ ารวม 353,551 ราย เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกัน
ของปี 2558 ร้อยละ 7.8 โดยโรคที่พบมากที่สุดคือ โรคอุจจาระ
ร่วง รองลงมาคือ อาหารเป็นพิษ ทั้งนี้  ข้อมูล ณ วั นที่  23 
พฤษภาคม 2559 พบผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วง 441,410 ราย  
มีผู้เสียชีวิต 2 ราย การป้องกันโรคท าได้โดยการปฏิบัติตนที่ถูก
สุขลักษณะ ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนปรุงหรือรับประทาน
อาหารและภายหลังการขับถ่าย เลือกรับประทานอาหาร 
ที่สะอาด ปรุงสุกใหม่ๆ ใช้ช้อนกลาง และดื่มน้ าที่สะอาด 
เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนเหมาะกับการเจริญเติบโตของเชื้อ
โรคที่ปนเปื้อนในอาหารและน้ า  

(2) สถานการณ์เด็กจมน้ าช่วงปิดเทอม การจมน้ า 
เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของเด็กไทยอายุต่ ากว่า 15 ปี
ซึ่งมีจ านวนสูงถึง 14 เท่า1 ของโรคติดต่อน าโดยแมลงและโรค
ไข้เลือดออก ซึ่งในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2549-2558 มีเด็ก
อายุต่ ากว่า 15 ปี เสียชีวิตจากการจมน้ า 10,928 คน เฉลี่ยปีละ
เกือบ 1,100 คน นอกจากนี้ ส านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 
ได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยงของการเสียชีวิตจากการ
จมน้ า พบว่าในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ปี 2554-2558 กลุ่มเด็กอายุ 
ต่ ากว่า 3 ปี ถือเป็นกลุ่มที่จมน้ าเสียชีวิตสูงเฉลี่ยปีละ 192 คน 
หรือคิดเป็นร้อยละ 21 ของกลุ่มเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปีทั้งหมด 
ส าหรับในปี 2559 จากข้อมูลของกรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 1 
มกราคม–21 เมษายน 2559 พบเด็กจมน้ าเสียชีวิต 61 คน 
โดยเฉพาะช่วงปิดเทอมตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม-21 เมษายน 2559 
มีเด็กจมน้ าเสียชีวิต 27 คน ทั้งหมดเป็นเด็กช่วงอายุ 5-13 ปี 
ดังนั้น การป้องกันและช่วยเหลือเด็กจมน้ าสามารถท าได้ เน้น 
ใน 2 กลุ่มส าคัญ เพื่อบรรลุเป้าหมายที่กระทรวงสาธารณสุขได้
ก าหนดให้เด็กจมน้ าเสียชีวิตต้องเท่ากับศูนย์ภายในปี  2565 
ได้แก่ 1) มาตรการป้องกันการจมน้ าในเด็กเล็กอายุต่ ากว่า 2 ปี 
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แผนภาพ 7 จ านวนและอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ าของเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี 

 
ที่มา:  ส านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

 

 

 

 

 

ตาราง 11 จ านวนผู้เสียชวีิตจากโรคลมแดด ปี 2556-2559 

ปี ผู้เสียชีวิต (คน) 

2556 25 
2557 28 
2558 41 
2559 34 

ที่มา:  ส านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 
 

 

 

 

 

แผนภาพ 8  ร้อยละของแรงงานที่มีปัญหาการบาดเจบ็ สภาพแวดลอ้มในการท างาน 
และความไม่ปลอดภยัในการท างาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ที่มา:  การส ารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2557-58 ส านักงานสถิติแห่งชาติ  
 

เด็กต้องอยู่ในสายตาผู้ใหญ่ตลอดเวลา หรือควรจ ากัดให้เด็ก 
อยู่ในพื้นที่ปลอดภัย เช่น คอกก้ันส าหรับเด็ก และ 2) มาตรการ
ป้องกันการจมน้ าในเด็กโตอายุมากกว่า 5 ปี โดยการจัดให้เด็กได้
เรียนรู้วิธีการว่ายน้ าเพื่อเอาชีวิตรอด พร้อมทั้งวิธีการช่วยเหลือ
ตนเองและผู้ อื่นที่ ถู กต้อง การสอนให้ เด็กเอาใจใส่ เรื่ อง 
ความปลอดภัยในการโดยสารทางเรือ รวมทั้งการจัดการ
สภาพแวดล้อมทั้งในบ้านและรอบบ้าน โดยเก็บอุปกรณ์อ่างน้ า 
ถังน้ าให้พ้นมือเด็กเล็ก หรือเก็บไม่ให้มีน้ าค้าง ในกรณีมีตุ่มน้ า
หรือที่กักน้ า ให้ระมัดระวังอันตรายจากการที่เด็กเล็กก้มลงไป
เล่นน้ าแล้วช่วยเหลือตัวเองขึ้นมาไม่ได ้

(3) การเฝ้าระวังผู้เสียชีวิตจากโรคลมแดดหรือฮีท 
สโตรก (Heat Stroke) ในช่วงอากาศร้อนเดือนมีนาคม-
เมษายนของทุกปี โรคลมแดดหรือฮีทสโตรก (Heat Stroke)
เป็นโรคเกิดจากอากาศร้อนและเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ 
เมื่อท างานหรือออกก าลังกายในที่อากาศร้อนจัดเป็นเวลานาน
จนร่างกายไม่สามารถปรับตัวหรือควบคุมระดับความร้อน 
ในร่างกายได้ ท าให้เกิดอาการปวดศีรษะ หน้ามืด ชัก ไม่รู้สึกตัว 
หายใจเร็ว หัวใจเต้นผิดจังหวะ ช็อก หากไม่ได้รับการรักษา
อย่างทันท่วงที อาจท าให้เสียชีวิตได้ จากข้อมูลส านักโรค 
ไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค ในช่วง 12 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2546-
2558 มีผู้เสียชีวิตจากโรคลมแดดรวม 265 คน ส่วนในปี 2559 
ตั้งแต่เดือนมีนาคม-เมษายน ซึ่งเป็นช่วงสภาพอากาศร้อนจัด  
มีผู้เสียชีวิตจากโรคลมแดด 34 คน โดยผู้ที่มีความเสี่ยงเกิดโรค
ลมแดด ได้แก่ 1) ผู้ที่ท างานหรือกิจกรรมกลางแดด เช่น 
กรรมกรก่อสร้าง เกษตรกร ทหาร นักกีฬา 2) เด็กเล็กอายุต่ า
กว่า 5 ปีและผู้สูงอายุ 3) ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น โรคหัวใจ โรค
ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง 4) คนอ้วน 5) ผู้ที่
พักผ่อนไม่เพียงพอ และ 6) ผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จัด  
การป้องกันโรคลมแดดท าได้โดยพยายามหลีกเลี่ยงการอยู่กลาง
แดดจัด ไม่ออกก าลังกายหรือท างานกลางแดดเป็นเวลานาน 
ควรอยู่ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก สวมเสื้อผ้าที่โปร่งสบาย 
สีอ่อน ควรดื่มน้ าให้มากกว่าปกติ เพื่อชดเชยการเสียน้ า 
ในร่างกายจากเหงื่อออก หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ทุกชนิด และอย่าทิ้งเด็ก ผู้สูงอายุไว้ในรถที่จอดอยู่กลางแจ้ง 

สภาพแวดล้อมในการท างานเป็นปัจจัยเสี่ยงส าคัญ 
ที่กระทบต่อสุขภาพแรงงาน 

รายงานการส ารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2558 โดย
ส านักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า ประเทศไทยมีผู้มีงานท า 38.3 
ล้านคน มีแรงงานได้รับบาดเจ็บ/อุบัติเหตุจากการท างาน 4.99 
ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 13.0 ของผู้มีงานท า ลดลงจากร้อยละ 
13.9 ในปี 2557 โดยเป็นแรงงานในระบบ 1.45 ล้านคน หรือ
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2 ข้อมูลการน าเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตรปี 2557 ของส านักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร พบว่า มีปริมาณการน าเข้ารวม 147,269.93 ตัน มูลค่า

รวม 22,789.23 ล้านบาท โดยมีปริมาณของสารก าจัดวัชพืชสูงสุด 117,645.36 ตัน รองลงมา ได้แก่ สารก าจัดแมลง 13,910.54 ตัน และสารป้องกันและก าจัดโรคพืช 
10,988.22 ตัน ตามล าดับ 

 

ตาราง 12 ร้อยละของแรงงานในระบบและนอกระบบ จ าแนกตามปัญหาที่เกิดจาก 
การท างาน ปี 2558 

ประเภท 
แรงงานในระบบ 

(ร้อยละ) 
แรงงานนอกระบบ 

(ร้อยละ) 
การได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ   
- ถูกของมีคมบาด/ทิ่ม/แทง 14.4 63.4 
- พลัดตกหกล้ม 59.4 17.4 
- การชนและกระแทกโดยวัสดุ 1.0 6.5 
- ถูกไฟ/น้ าร้อนลวก 5.4 5.9 
ปัญหาสภาพแวดล้อม    
- ฝุ่นละออง ควนั กลิ่น 32.6 25.1 
- อิริยาบทในการท างาน 
- แสงสว่างไม่เพียงพอ 

17.2 
21.8 

39.4 
16.4 

- เสียงดัง 8.1 2.1 
ปัญหาความไม่ปลอดภัย   

 
- ได้รับสารเคมเีป็นพิษ 20.7 62.3 
- เครื่องจักร เครื่องมือที่เป็นอนัตราย 
- ได้รับอันตรายต่อระบบหู/ระบบตา 

40.3 
9.9 

19.1 
5.9 

- ท างานในที่สูง/ใตน้้ า/ใต้ดนิ 6.2               5.7 
ที่มา:  การส ารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2558 ส านักงานสถิติแห่งชาติ  
 

 

 

ตาราง 13   อัตราผู้ป่วยนอกวัยแรงงาน (15-59 ปี) โรคกระดูกและกล้ามเนื้อและโรค
จากพษิสารเคมีก าจัดศัตรูพืช ป ี2553-2557 

                                                               (หน่วย : ต่อประชากรแสนคน) 

ปี โรคกระดูกและกล้ามเนื้อ โรคจากพิษสารเคมีก าจัดศัตรูพืช 
2553 28.5 3.67 
2554 36.81 5.94 
2555 46.15 11.88 
2556 53.62 12.01 
2557 62.94 13.97 

ที่มา:  ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข 
 
 
 
 

ตาราง 14  อัตราตายวัยแรงงาน (15-59 ปี) จากอบุัติเหตุ ปี 2553-2557 

ปี 
อัตราตายจากอุบัติเหต ุ
(ต่อประชากรแสนคน) 

อัตราการฆ่าตัวตาย     
(ต่อประชากรแสนคน) 

2553 70.3 7.2 
2554 69.9 7.2 
2555 68.8 7.4 
2556 67.2 7.3 
2557 64.8 7.2 

ที่มา:  ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข 
 

ร้อยละ 8.6 ของแรงงานในระบบ ขณะที่รายงานกองทุนเงิน
ทดแทนที่อัตราผู้ประสบอันตรายจากการท างานลดลงจาก 
12.57 รายต่อลูกจ้างพันคน ในปี 2556 ลดเหลือ 10.98 ในปี 
2557 (ส านักงานประกันสังคม, 2558) ส่วนการบาดเจ็บของ
แรงงานนอกระบบมีจ านวน 3.54 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 16.8 
ของแรงงานนอกระบบ โดยส่วนใหญ่ได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ
มาจากถูกของมีคมบาด/ทิ่ม/แทงร้อยละ 63.4 ขณะที่แรงงาน
ในระบบส่วนใหญ่พลัดตกหกล้มร้อยละ 59.4  

ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน แรงงานในระบบมี
ปัญหาสภาพแวดล้อมในการท างานในเร่ืองฝุ่นละออง ควัน กลิ่น 
มากที่สุดร้อยละ 32.6 ขณะที่แรงงานนอกระบบมีปัญหาในเรื่อง
อิริยาบทในการท างานมากสุดร้อยละ 39.4 ส าหรับปัญหาความ
ไม่ปลอดภัยในการท างานของแรงงานในระบบส่วนใหญ่มีปัญหา
เกี่ยวกับเครื่องจักร เครื่องมือที่เป็นอันตรายมากที่สุดร้อยละ 
40.3 ขณะที่แรงงานนอกระบบได้รับสารเคมีเป็นพิษมากที่สุด
ร้อยละ 62.3 เนื่องจากส่วนใหญ่ท างานอยู่ในภาคเกษตรกรรม 
ซึ่ งสอดคล้องกับข้อมูลปริมาณการน า เข้าวั ตถุอันตราย 
ทางการเกษตร2 ถึง 1.47 แสนตัน และข้อมูลผู้ป่วยนอก ส านัก
นโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ปี 2557  
พบผู้ป่วยด้วยโรคพิษจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืช 13.97 ต่อแสน
ประชากร มีจ านวนเพิ่มขึ้นจาก 5,589 รายในปี 2556 เป็น 
6,480 รายในปี 2557 หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 15.9 

นอกจากนี้ จากการส ารวจข้อมูลโรคจากการประกอบ
อาชีพของกระทรวงสาธารณสุข พบว่าประชากรวัยแรงงาน 
มีปัญหาเรื่องกระดูกและกล้ามเนื้อมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็น 62.94 
ในปี 2557 เพิ่มจาก 28.5 ในปี 2553 ต่อแสนประชากร และมี
แนวโน้มป่วยเป็นโรคอ้วน โรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผล
จากการบาดเจ็บจากการท างาน อยู่ในอิริยาบถไม่เหมาะสม 
เป็นเวลานาน มีกิจกรรมทางกายน้อย ตลอดจนปัญหา 
การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ รวมถึงยังพบปัญหาสุขภาพจิตซึ่งมี
อัตราเสี่ยงการฆ่าตัวตายสูง ส่วนใหญ่มีภาวะเครียด วิตกกังวล 
นอนไม่หลับ โรคทางจิตเวช ปัญหาครอบครัวความรักและ
สัมพันธภาพในที่ท างาน เป็นต้น 

สภาพแวดล้อมการท างานเป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยเสี่ยง
ทางสังคมที่ก าหนดสุขภาพ ซึ่งเป็นตัวก าหนดส าคัญต่อสุขภาพ
ของแรงงานไทยทั้งการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุและการป่วย 
ด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆ  
ที่เก่ียวข้องจึงได้ร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพของแรงงาน 
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ค าว่า "กิจกรรมทางกาย" (Physical Activity: PA) หมายถึงการเคลื่อนไหวร่างกาย
อย่างสม่ าเสมอ ไม่น่ังน่ิงเฉย และเช่ือหรือไม่ว่าหากกิจกรรมดังกล่าวไม่เพียงพอใน
ชีวิตประจ าวันอาจน ามาซึ่งปัญหาต่างๆ มากมาย น ามาซึ่งโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่เป็น
ปัญหาสาธารณสุขระดับโลก อาทิ การเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคความดันโลหิต
สูง อัมพฤกษ์ อัมพาตโรคมะเร็ง เบาหวาน เป็นต้น ซึ่งในปี 2557 จากการส ารวจ
กิจกรรมทางกาย พบว่า ในปี 2557 อัตราการมีกิจกรรมทางกายของวัยท างาน (25-59 
ปี) เท่ากับ ร้อยล 70.4 และยังคงมีปัญหาพฤติกรรมเนืยน่ิงต่อเน่ืองเกิน 1 ช่ัวโมง จาก
ทั้งการนั่งประชุมและการนั่งท างาน 

ที่มา: ส านักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

 
 
 
 
แผนภาพ 9 การเปลี่ยนแปลงของค่าใช้จา่ยการบริโภคของครัวเรือน 

หมวดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี ่(ณ ราคาปี 2002) 
 

 
 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 

 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2: ป้องกันมิให้เกิดผู้เสพยาสูบรายใหม่และเฝ้าระวังธุรกิจยาสูบที่มุ่ง
เด็ก เยาวชน และนักสูบหน้าใหม่ 

ยุทธวิธี 

1. สร้างความตระหนัก จิตส านึกในพิษภัยยาสูบ ค่านิยมการไม่สูบบุหรี่ให้กับ
เยาวชนและประชาชนทั่วไปและพัฒนาสื่อ การส่ือสารที่เข้าถึงใจผู้บริโภค 

2. สร้างสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและสังคมเพื่อเอื้อต่อการไม่สูบบุหรี่ของเยาวชน 

3. พัฒนาศักยภาพแกนน าและเครือข่ายเพื่อป้องกันนักสูบใหม่ 

4. เฝ้าระวัง ควบคุม และบังคับใช้กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจยาสูบในสถานศึกษา
และกลุ่มเยาวชน 

ที่มา: แผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาตฉิบับที่ 2 กระทรวงสาธารณสุข 
(พ.ศ.2559-2562) 

ในส่วนของแรงงานในระบบประกันสังคม ได้มีการจัดโครงการ
สถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ซึ่งมี
สถานประกอบการเข้าร่วม 1,800 แห่ง ผ่านเกณฑ์การประเมิน
กว่า 300 แห่ง การเปิดคลินิกโรคจากการท างานในโรงพยาบาล
ศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป 97 แห่ง คัดกรองโรคก่อนส่งรักษา 
ตามสิทธิ ทั้งนี้ อาจจะขยายสถานประกอบการร่วมในโครงการ
มากขึ้น และมีมาตรการเพิ่มเติมเพื่อลดความเสี่ยงต่อโรคต ิดต่อ
เร้ือรังส าหรับบุคลากรภายในหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  

ส่วนแรงงานนอกระบบได้มีการจัดตั้งคลินิกอาชีว 
อนามัยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) เพื่อคัด
กรองปัญหาสุขภาพ  หากพบผิดปกติจะส่ งต่อไปรักษา 
ในโรงพยาบาลตามสิทธิต่อ ไป  ขณะเดียวกันกระทรวง
สาธารณสุขร่วมกับเครือข่าย 14 องค์กรได้ร่วมลงนามข้อตกลง
ความร่วมมือ (MOU) “ในการส่งเสริมป้องกันโรคจากการ
ประกอบอาชีพ ส าหรับกลุ่มแรงงานนอกระบบ” ซึ่งเป็น
โครงการน าร่องเพื่อพัฒนาระบบและองค์ความรู้การดูแล
สุขภาพจากการประกอบอาชีพของแรงงานนอกระบบ 
อย่างต่อเนื่อง และเชื่อมโยงการจัดบริการอาชีวอนามัยในระดับ
นโยบายสู่การปฎิบัติในพื้นที่ ให้ได้มาตรฐานที่ก าหนด ตลอดจน
การขยายระบบการจัดบริการอาชีวอนามัยให้ครอบคลุม 
ทั่วประเทศ ในระยะแรกจะเริ่มด าเนินการใน 5 กลุ่มเสี่ยง 
จ านวน 6.2 แสนราย ระยะที่ 2 จะขยายให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม
เสี่ยง 10.5 ล้านคน ภายในปี 2563 และระยะที่ 3 จะขยาย 
การเข้าถึงบริการสาธารณสุขและบริการอาชีวอนามัยที่มี
คุณภาพในแรงงานนอกระบบ 22.1 ล้านคน ภายในปี 2564 
ครอบคลุมทุกกลุ่มอาชีพและทุกเชื้อชาติ 

ค่าใช้จ่ายในการบริโภคบุหรี่ลดลง แต่ยังเฝ้าระวังในกลุ่ม
คนรุ่นใหม่สูบบุหรี่มากขึ้น 

ค่าใช้จ่ายในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพิ่มขึ้น
จาก 39,142 ล้านบาทในไตรมาสแรกปี 2558 เป็น 39,854 
ล้านบาทในไตรมาสเดียวกันของปีนี้ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.8 
ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการบริโภคบุหรี่ลดลงจาก 15,706 ล้านบาท 
ในไตรมาสแรกปี 2558 เป็น 15,316 ล้านบาทในไตรมาสนี้ 
หรือลดลงร้อยละ 2.5 ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์และบุหรี่คิดเป็นร้อยละ 4.55 ของค่าใช้จ่าย
ครัวเรือน 

ทั้งนี้ จากข้อมูลการส ารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และ
การดื่มสุราของประชากรของส านักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า 
เยาวชนวัย 15-24 ปียังเป็นกลุ่มที่มีอัตราการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์และสูบบุหรี่เพิ่มขึ้น โดยอัตราการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 25.2 ในปี 2557 เป็นร้อยละ 
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เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ บุหรี่ 
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3 แผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558-2562 ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1: สร้างเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาขจัด

ความสามารถในการควบคุมยาสูบของประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 2: ป้องกันมิให้เกิดผูเ้สพยาสูบรายใหม่และเฝ้าระวังควบคุมอุตสาหกรรมยาสูบ ยุทธศาสตร์ที่ 3: ช่วยผู้เสพให้
เลิกใช้ยาสูบ ยุทธศาสตร์ที่ 4: ควบคุมและเปิดเผยส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ยาสูบ ยุทธศาสตร์ที่ 5: ท าสิ่งแวดล้อมให้ปลอดควันบุหรี่ ยุทธศาสตร์ที่ 6: ใช้มาตรการภาษีและ
ปราบปรามเพื่อควบคุมยาสูบ 

 

 

 

 

 

 

มาตรการในการควบคุมการสูบบุหรี่ในต่างประเทศ 

ประเทศสิงคโปร์ รัฐสภาสิงคโปร์ได้เห็นชอบข้อเสนอให้มีการห้ามโฆษณาบุหรี่ในทุก
รูปแบบและทุกช่องทางสื่อ รวมถึงสื่อออนไลน์และสื่อสมัยใหม่ การแสดงบุหรี่ ณ จุด
ขายด้วย 

ประเทศอินโดนีเซีย มีความเคลื่อนไหวในการต่อต้านการสูบบุหรี่ในหมู่บ้านขนาด
เล็กประมาณ 10 แห่ง ที่เริ่มใช้มาตรการปกครองท้องถิ่นมาเป็นกลไกส าคัญในการ
ปรับเปลี่ยนเป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ 100% คือห้ามขาย ห้ามสูบเต็มพื้นที่ 

ประเทศซาอุดิอารเบีย การขึ้นราคาบุหรี่ร้อยละ 20 ด้วยหวังว่าจะช่วยท าให้อัตรา
การสูบบุหรี่ลดลงอย่างมีนัยส าคัญและลดงบประมาณของรัฐในการรักษาโรคที่
เกี่ยวเนื่องจากการสูบบุหรี่ 

ประเทศอังกฤษ ได้มีการทดลองน าร่องชายหาดปลอดบุหรี่ที่ชื่อว่า ลิตเติ้ล เฮพเว่น 
อยู่ในเทศมณฑลเพมโบรกเชอร์ แคว้นเวลล์ มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ปกป้อง
เยาวชนจากควันบุหรี่และการเห็นแบบอย่างที่ไม่ดีจากผู้ใหญ่ที่สูบบุหรี่เวลาไปเที่ยว
พักผ่อนเป็นครอบครัว แม้อังกฤษจะยังไม่มีบทลงโทษทางกฏหมายออกมาเป็น
ทางการ หากใครฝ่าฝืนในบริเวณชายหาดแห่งนี้ที่เป็นพื้นที่ห้ามสูบบุหรี่ ก็ให้เป็นเร่ือง
การลงโทษกันทางสังคมไปพลางๆ ก่อนที่อาจจะมีมาตรการทางกฏหมายจริงจัง
ตามมาในอนาคต 

ประเทศออสเตรเลีย เมื่อเดือนธันวาคม 2555 ออกกฏหมายซองบุหรี่แบบเรียบเป็น
ประเทศแรก มีการส ารวจเด็กอายุ 12-17 ปี ภายหลังการใช้กฏหมายซองบุหรี่แบบ
เรียบหกเดือน พบว่า เด็กๆ เห็นว่าซองบุหรี่แบบเรียบมีความดึงดูดน้อยกว่าซองบุหรี่
แบบเดิมโดยเฉพาะวัยรุ่นที่สูบบุหรี่ ขณะที่การส ารวจผู้ใหญ่ที่สูบบุหรี่ภายหลังการใช้
กฏหมายซองบุหรี่แบบเรียบหนึ่งปี พบผู้สูบบุหรี่ส่วนมากไม่ชอบซองบุหรี่แบบเรียบ 
เหตุผลคือ รู้สึกว่าความดึงดูดของซองบุหรี่ลดลง คุณภาพของบุหรี่ลดลง คุณค่าของ
บุหรี่ลดลง มีความพึงพอใจต่อการสูบบุหรี่ลดลง มีความอยากที่จะเลิกบุหรี่เพิ่มขึ้น 
ลงมือเลิกสูบบุหรี่เพิ่มขึ้น และสังเกตเห็นภาพค าเตือนชัดขึ้น 

ที่มา: 1. จดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพฉบับสร้างสุข ปีที่ 12 ฉบับที่ 174 เมษายน 2559 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

2. มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่, http://www.ashthailand.or.th 

 

 

 

 

 

29.5 ในปี 2558 และมีอัตราการสูบบุหรี่เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 
14.7 ในปี 2557 เป็นร้อยละ 15.2 ในปี 2558 อายุเฉลี่ยที่เริ่ม
สูบบุหรี่ครั้งแรกของกลุ่มเยาวชนที่สูบบุหรี่เป็นประจ าลดลง
อย่างต่อเนื่องเป็น 15.6 ปีในปี 2557 สาเหตุการสูบบุหรี่มาจาก
ความอยากลองและตามเพื่อน ดังนั้น หากสามารถป้องกันเด็ก
รุ่นใหม่ไม่ให้เริ่มสูบบุหรี่ซึ่งเป็นเป้าหมายส าคัญของบริษัท 
ผู้จ าหน่ายบุหร่ีที่ต้องการลูกค้าใหม่มาทดแทนผู้ใหญ่ที่ป่วย ตาย
หรือเลิกสูบ ก็จะเป็นการหยุดการเติมนักสูบบุหรี่หน้าใหม่เข้าสู่
วงจรการสูบ การป่วย และการตายจากการสูบบุหร่ี  

ดังนั้น รัฐบาลได้มีความพยายามป้องกันเยาวชนไม่ให้
เข้าถึงการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่มากขึ้น 
โดยมีคณะกรรมการศูนย์อ านวยการประสานก ากับติดตามผล
การด าเนินงานเเก้ปัญหาเด็กเเว้นเเละการควบคุมสถานบริการ 
ที่เปิดบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาก าลังด าเนินการก าหนดพื้นที่
การเปิดสถานบริการหรือร้านขายสุราใกล้เคียงสถานศึกษา  
เพื่อป้องกันและปราบปรามการจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ให้กับเด็กและเยาวชนอย่างเคร่งครัด รวมทั้งการปรับอัตราภาษี
บุหรี่ซิกาแรตเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ท าให้ราคาขาย
ปลีกของบุหรี่ซิกาแรตเพิ่มขึ้น 5-10 บาทต่อซอง เพื่อต้องการ
ลดการบริโภคของประชาชนลง การก าหนดแผนยุทธศาสตร์ 
การควบคุมยาสูบแห่งชาติฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2559-2562)  
ที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 ป้องกัน 
มิให้เกิดผู้เสพยาสูบรายใหม่และเฝ้าระวังธุรกิจยาสูบที่มุ่งเป้าไป
ยังเด็ก เยาวชนและนักสูบหน้าใหม่ อาทิ ความชุกของการสูบ
บุหรี่ในเยาวชนอายุ 15-18 ปีไม่เกินร้อยละ 9 มีระบบเฝ้าระวัง
กลยุทธ์ของธุรกิจยาสูบในสถานศึกษาและกลุ่มเยาวชน และ
ร้อยละ 90 ของเด็ก เยาวชนและประชาชนมีความรู้  
ความตระหนักในเรื่องพิษภัยยาสูบ 

ขณะที่ การบังคับ ใช้กฎหมายควบคุม เครื่ องดื่ ม
แอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบและกฏหมายที่ เกี่ยวข้อง 
ต้องจริงจัง และการรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงพิษภัย 
ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่อย่างต่อเนื่องเพื่อลดนักสูบ
และนักดื่มหน้าใหม่และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น อาจเสริมด้วย
มาตรการอื่นๆ เช่น การรณรงค์ผ่านสื่อมวลชนให้สอดคล้องกับ
การขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ที่ค านึงถึงบริบทและภูมิสังคม 
เป็นส าคัญ โดยมีเนื้อหาการรณรงค์ที่ครอบคลุมทั้งด้านพิษภัย
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4  บุหรี่ซองเรียบ คือ การก าหนดมาตรฐานซองบุหรี่ให้เป็นแบบเดียวกัน เช่น สีของซองบุหรี่ ขนาดตัวอักษรของยี่ห้อบุหรี่ รูปภาพหรือข้อความ ค าเตือนถึงภยันตรายของบุหรี่

เป็นแบบเดียวกัน 
5  การอ่านหนังสือ หมายถึง การอ่านหนังสือหรือบทความทุกประเภทนอกเวลาเรียน/นอกเวลาท างาน /ช่วงเวลาพัก ทั้งที่เป็นรูปเล่ม/เอกสาร หรือการอ่านทางสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการอ่านผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ ยกเว้นการอ่านข้อความที่เป็นการสนทนา/ติดต่อสื่อสารส่วนบุคคลหรือหน้าที่การงาน 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพ 10 อัตราการอ่านของเด็กเล็กนอกเวลาเรียน พ.ศ. 2551-2558 

 
ที่มา: ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพ 11 ความถี่ของการอ่านนอกเวลาเรียนของเด็กเล็ก พ.ศ. 2551-2558 

 

ที่มา: ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 

 

 

 

ของยาสูบและการบังคับใช้กฎหมาย การให้ความส าคัญกับบุหรี่
มวนเอง โดยใช้มาตรการที่ไม่แตกต่างจากบุหรี่โรงงานทั้งด้าน
ภาษี ขนาดภาพค าเตือน การเฝ้าระวังในการบริโภคบุหร่ีลักลอบ
เข้ามาหรือผลิตภัณฑ์ที่มีสารนิโคตินเป็นส่วนประกอบ หรือการ
พิจารณาการออกกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบ4 เพื่อให้ค าเตือน
บนซองบุหรี่สามารถมองเห็นได้ เด่นชัดขึ้น โดยมีงานวิจัย
มากกว่า 75 รายงานสรุปว่าซองบุหร่ีแบบเรียบลดความเย้ายวน
ของซองบุหรี่ โดยเฉพาะต่อเด็ก ท าให้ลดความอยากที่จะสูบ
บุหรี่ (มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่, 2559) ตามค าขวัญวัน
งดสูบบุหรี่โลก ปี 2559 ที่กระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนดไว้ว่า 
"ซองบุหรี่แบบเรียบ ลดภัยเงียบ ลดโรค" โดยร่วมการสร้าง
กระแสป้องกันเยาวชนจากการสูบบุหรี่ ในประเด็น Gen Z 
Gen Strong: ไม่สูบ เพื่อป้องกันลูกหลาน ปลอดพ้นจากการ
เป็นผู้สูบบุหรี่ในอนาคต นอกจากนี้ ต้องป้องกันใช้ช่องทาง 
ให้ถูกต้องเหมาะสมกับวัยของเด็ก อาทิ การใช้ Social Media 
เป็นสื่อในการรณรงค์และป้องกันการสูบบุหรี่ เนื่องจากเยาวชน 
Gen Z ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่เกิดในช่วงปี 2538-2552 เป็นวัยที่ใช้
เทคโนโลยีและ Social Media อยู่เสมอ ครอบครัวก็ต้อง
ช่วยกันท าให้บ้านปลอดบุหรี่ ไม่สูบบุหรี่ให้เด็กๆ เห็น พร้อมทั้ง
ปกป้องและส่งเสริมให้ลูกหลานเป็นคนรุ่นใหม่ไม่สูบบุหร่ี ขณะที่
ในส่วนของโรงเรียนที่เยาวชนใช้เวลามากอยู่ ครูต้องมีส่วน
ส าคัญในการให้ความรู้เกี่ยวกับบุหรี่ รวมทั้งรณรงค์และป้องกัน
การสูบบุหร่ีในโรงเรียน  

การปลูกฝงัรักการอ่านเพื่อสร้างพัฒนาการในเด็กปฐมวัย 

จากผลส ารวจการอ่านหนังสือ5 ของประชากรของ
ส านักงานสถิติแห่งชาติ พบว่าประชากรไทยอ่านหนังสือเพิ่มขึ้น
ตั้งแต่ปี 2546-2558 แม้ว่าในปี 2558 ประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป 
อ่านหนังสือลดลงเมื่อเทียบกับในปี 2556 ทั้งนี้ อาจเนื่องจากมี
การรณรงค์ส่งเสริมการอ่านร่วมกันในหลายภาคส่วน ในโอกาส
ที่กรุงเทพมหานครได้รับเลือกเป็นเมืองหนังสือโลกในปี 2556  

ในปี 2558 กลุ่มเด็กเล็กอายุต่ ากว่า 6 ปี ที่อ่านหนังสือ
เองหรือมีผู้ใหญ่อ่านให้ฟังมีอัตราการอ่านเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
จากร้อยละ 58.9 ในปี 2556 เป็นร้อยละ 60.2 ในปี 2558  
โดยเกือบทั้งหมดมีผู้ใหญ่อ่านให้ฟัง มีเพียงร้อยละ 2.8 ที่เด็ก
อ่านด้วยตนเอง ทั้งนี้ ผู้ใหญ่ส่วนใหญ่อ่านให้ฟังเพราะต้องการ
เพิ่มพูนความฉลาดหรือความรู้ให้กับเด็ก ท าให้เด็กเพลิดเพลิน
หรืออารมณ์ดี  ส่ง เสริมให้ เด็กรักการอ่ าน และท าให้เกิด 
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แผนภาพ 12 อัตราการอ่านหนังสือนอกเวลาเรียน/นอกเวลาท างาน ของประชากร
อายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป จ าแนกตามกลุ่มวัย พ.ศ. 2546-2558 

 

ที่มา: ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพ 13 เวลาที่ใช้อ่านหนังสือนอกเวลาเรียน/นอกเวลาท างานเฉลี่ยต่อวัน

ของประชากรอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปที่อ่านหนังสือ 
 

 
ที่มา: ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 

 

 

 

ความอบอุ่นในครอบครัว ส าหรับเด็กเล็กที่ไม่อ่านหนังสือ 
ด้วยตนเองและไม่มีผู้ใหญ่อ่านให้ฟัง ส่วนใหญ่เป็นเพราะผู้ใหญ่
เห็นว่ายังเด็กเกินไป และไม่มีเวลาอ่านให้ฟัง เวลาเฉลี่ยที่ใช้อ่าน
หนังสือนอกเวลาเรียนเพิ่มขึ้นจาก 27 นาทีต่อวันในปี 2556 
เป็น 34 นาทีต่อวันในปี 2558 แต่มีความถี่ในการอ่านลดลงจาก
ปี 2556 ทั้งในการอ่านทุกวันลดลงเหลือร้อยละ 17.9 และอ่าน
สัปดาห์ละ 4-6 วันลดลงเหลือร้อยละ 19.1 ในปี 2558 อัตรา
การอ่านหนังสือของเด็กเล็กมีความแตกต่างกันระหว่างเขต 
การปกครองและภาค โดยในเขตเทศบาลมีอัตราการอ่าน
หนังสือสูงกว่านอกเขตเทศบาล เด็กเล็กในกรุงเทพมหานคร 
มีอัตราการอ่านหนังสือสูงสุด ขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
มีอัตราการอ่านหนังสือต่ าสุด  

ส าหรับประชากรไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป ตั้งแต่ปี 
2546-2558 มีแนวโน้มอ่านหนังสือมากขึ้น แม้ว่าในปี 2558  
มีผู้อ่านจ านวน 48.4 ล้านคน คิดเป็นอัตราการอ่านหนังสือ 
ร้อยละ 77.7 ลดลงจากจ านวน 50.8 ล้านคน หรือคิดเป็นอัตรา
การอ่านหนังสือร้อยละ 81.8 ในปี 2556 แต่เวลาเฉลี่ยที่ใช้อ่าน
หนังสือนอกเวลาเรียน/นอกเวลาท างานเพิ่มขึ้นจาก 37 นาที 
ต่อวันในปี 2556 เป็น 66 นาทีต่อวันในปี 2558 กลุ่มเด็ก 6-14 
ปีและกลุ่มเยาวชน 15 -24 ปี มีอัตราการอ่านหนังสือสูง
ใกล้เคียงกันคือ ร้อยละ 90.7 และ 89.6 รองลงมาคือ กลุ่มวัย
ท างาน 25-59 ปี ร้อยละ 79.1 และกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 
ร้อยละ 52.8 เมื่อพิจารณาประเภทสื่อที่อ่านและประเภท
เนื้อหาสาระของหนังสือ พบว่าคนส่วนใหญ่นิยมอ่านจากรูปเล่ม
หนังสือหรือเอกสารลดลง แต่ก็มีแนวโน้มของผู้อ่านจากสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ทางอินเทอร์เน็ต และสื่อสังคมออนไลน์เพิ่มขึ้น 
โดยประเภทของเนื้อหาสาระของหนังสือที่มีผู้อ่านมากที่สุดคือ 
ข่าวและสารคดีหรือความรู้ทั่วไป รองลงมาคือ บันเทิง ความรู้
วิชาการ และค าสอนทางศาสนาหรือบทสวดมนต์  

ทั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ได้ด าเนินงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด
โรงเรียนมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีการยกระดับความสามารถ
ด้านการอ่าน การเขียน และการรู้สารสนเทศของนัก เรียน 
ตลอดจนการบูรณาการการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านกับการ
จัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ และได้มีการ
จัดตั้งบ้านหนังสืออัจฉริยะ (บ้านหนังสือชุมชน) เพื่อให้เป็น
ห้องสมุดประจ าหมู่บ้านส าหรับประชาชนทั่วไป จ านวน 41,800 
แห่งทั่วประเทศ โดยดึงทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นบ้าน
หนังสือชุมชน ด้วยการขอรับบริจาคหนังสือพิมพ์ที่ชาวบ้านอ่าน
แล้วมาไว้ที่บ้านหนังสือชุมชน เพิ่มเติมจากการจัดที่อ่านหนังสือ
ประจ าหมู่บ้านที่เป็นสถานที่ท ากิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้แก่
ชุมชนในอีกรูปแบบหนึ่ง  
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6  รศ.ดร.นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยา สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า ทักษะ EF คือ กระบวนการทางความคิดใน 

"สมองส่วนหน้า" ที่เกี่ยวข้องกับความคิด ความรู้สึก การกระท า เป็นความสามารถของสมองที่ใช้บริหารจัดการชีวิตในเรื่องต่างๆ  ซ่ึงจะช่วยให้สามารถตั้งเป้าหมายในชีวิต 
รู้จักการวางแผน มีความมุ่งมั่น จดจ าสิ่งต่างๆ เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ได้ สามารถยั้งคิด ไตร่ตรอง ควบคุมอารมณ์ได้ ยืดหยุ่นความคิดเป็น สามารถจัดล าดับความส าคัญใน
ชีวิต รวมทั้งรู้จักริเริ่มและลงมือท าสิ่งต่างๆ อย่างเป็นขั้นเป็นตอน มีงานวิจัยมากมายระบุว่าเด็กที่มี EF ดี จะมีความพร้อมทางการเรียนมากกว่าเด็กที่ EF ไม่ดี และประสบ
ความส าเร็จได้ในการเรียนทุกระดับ กลุ่มทักษะ EF ที่ส าคัญมีทั้งหมด 9 ด้าน 1. ทักษะความจ าที่น ามาใช้งาน 2. ทักษะการยับยั้งชั่งใจ-คิดไตร่ตรอง 3. ทักษะการยืดหยุ่น
ความคิด 4. ทักษะการใส่ใจจดจ่อ 5. การควบคุมอารมณ์ 6. การประเมินตัวเอง 7. การริเร่ิมและลงมือท า 8. การวางแผนและการจัดระบบด าเนินการ 9. การมุ่งเป้าหมาย 

 

 

 

แผนภาพ 14 จ านวนคดีอาญาประเภทประทุษร้ายต่อทรัพย์ ชีวิตร่างกาย และเพศ
 และคดียาเสพติด รายไตรมาสปี 2555–2559 

 
ที่มา: ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ข้อมูล ณ วันที่ 25 เมษายน 2559) 

 

 

 

 

 

 

 

การแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ส าคัญ โดยส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
(ป.ป.ส.) ได้รายงานความคืบหน้าการด าเนินการตามยุทธศาสตร์และมาตรการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด พบว่า ยังพบปัญหาในด้านการด าเนินการของเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับยาเสพติดซ่ึงมีสถิติการจับกุมและจ านวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มของสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพบว่าผู้สูงอายุ
มีแนวโน้มเป็นผู้เสพยามากขึ้นด้วย การด าเนินการภายใต้ความร่วมมือกับประเทศใน
ภูมิภาค 4 ประเทศ คือ จีน ลาว เมียนมา และไทย ซ่ีงจะขยายผลความร่วมมือสู่
แผนปฏิบัติการ 6 ประเทศ ในระยะ 3 ปี (2559-2561) การด าเนินงานกองทุนแม่
ของแผ่นดิน โดยจากการส ารวจหมู่บ้าน/ชุมชนตามสภาพปัญหายาเสพติด (การ
ประเมินปี 2557 และ 2558) พบว่ามีแนวโน้มการแพร่ระบาดลดลง รวมทั้งการ
มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งติดตามเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์ที่เกี่ยวกับ
ยาเสพติดจากประชาชน 

ที่มา: ส านักงานปอ้งกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) 

 

 

 

อย่างไรก็ตาม การส่งเสริมการอ่านในครอบครัว การให้
ผู้ใหญ่ตระหนักถึงความส าคัญในการอ่านให้เด็กเล็กฟังตั้งแต่อยู่
ในครรภ์หรือแรกคลอดหรือให้เด็กอ่านหนังสือเองอย่างน้อย 
วันละ 15- 30 นาที โดยให้ความส าคัญกับการเลือกหนังสือ 
ที่เหมาะกับช่วงวัยของเด็ก รวมทั้งการจัดการปัจจัยแวดล้อม 
ในครอบครัว ชุมชนที่เอ้ือต่อการอ่านของเด็กโดยเฉพาะเด็กเล็ก
วัย 0-3 ปี ยังเป็นสิ่งส าคัญต่อสมรรถนะของเด็กตั้งแต่ปฐมวัย 
ช่วยให้เด็กเติบโตอย่างรวดเร็ว มีพัฒนาการที่ดีให้มีทักษะ 
Executive Functions- EF6 ในการบริหารจัดการชีวิตในเรื่อง
ต่างๆ และมีผลต่อความส าเร็จในชีวิต ทั้งการงาน การเรียน 
และการใช้ชีวิต ที่ต้องการมากกว่าการพัฒนาการเฉพาะความ
ฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Quotient- EQ) และความ
ฉลาดทางสติปัญญา (Intelligence Quotient- IQ) เท่านั้น 
ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมให้พ่อ
แม่อ่านหนังสือให้ลูกฟังตั้งแต่อยู่ในครรภ์ตั้งแต่ 6-7 เดือนจนถึง
ปฐมวัย ซึ่งจะมีนิสัยรักการอ่านเมื่อโตขึ้น ขณะเดียวกันก็ให้เร่ง
ส่งเสริมให้ผู้ที่ขาดโอกาสได้รู้หนังสือ อ่านออกเขียนได้ และควร
เพิ่มพื้นที่สาระดีทางโทรทัศน์ให้แก่ประชาชนมากข้ึน 

สถานการณ์ยาเสพติดยังมีความรุนแรง แต่มีแนวโน้มดีขึ้น  

ไตรมาสแรกปี 2559 คดีอาญารวมมีการรับแจ้ง 
80,648 คดี ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปี 2558 และจาก
ไตรมาสก่อนหน้าร้อยละ 20.5 และ 3.1 ตามล าดับ คดียา 
เสพติดมีการรับแจ้ง 64,753 คดี ลดลงจากไตรมาสเดียวกัน 
ของปี 2558 และจากไตรมาสก่อนหน้าร้อยละ 22.9 และ 0.1 
ตามล าดับ คดียาเสพติดยังคงมีสัดส่วนมากที่สุดร้อยละ 80.3 
ของคดีอาญารวม ขณะที่คดีชีวิตร่างกายและเพศ รับแจ้ง 5,659 
คดี ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปี 2558 และจากไตรมาส
ก่อนหน้าร้อยละ 8.9 และ15.3 ตามล าดับ คดีประทุษร้าย 
ต่อทรัพย์ รับแจ้ง 10,236 คดี ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปี 
2558 และจากไตรมาสก่อนหน้าร้อยละ 8.7 และ 13.1  

สถานการณ์การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดยังคง
รุนแรงแต่มีแนวโน้มดีขึ้น จากการที่ ได้มีการด าเนินการ
ปราบปรามอย่างต่อเนื่องและจริงจัง สามารถจับกุมผู้ค้ายา 
เสพติดรายส าคัญได้มากขึ้นจากร้อยละ 19.46 ในปี 2557 เพิ่ม
เป็นร้อยละ 24.45 ในปี 2558 และร้อยละ 29.82 ในปี 2559 
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ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ......... 

กระทรวงยุติธรรมมอบหมายให้ส านักงาน ป.ป.ส. ด าเนินการปรับปรุงกฏหมาย
เกี่ยวกับยาเสพติด โดยการศึกษาและพิจารณาจัดท าเป็นประมวลกฎหมายยา 
เสพติด ที่จะต้องปรับปรุงและยกเลิกพระราชบัญญัติ 7 ฉบับคือ (1) พระราชบัญญัติ
วัตถุที่ออกฤกธิ์ต่อจิตประสาท พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (2) พระราชบัญญัติ
ป้ อ งกั น แล ะ ปร าบ ป รา ม ย า เสพ ติ ด  พ . ศ . 2 51 9  แ ล ะที่ แ ก้ ไ ข เ พิ่ ม เ ติ ม  
(3) พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมเพิ่มเติม  
(4) พระราชก าหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ.2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
(5) พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.
2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (6) พระราชบัญญัติวิธีพิจารณายาเสพติดให้โทษ พ.ศ.
2550 และ (7) พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถนะผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545 ขณะนี้
กระทรวงยุติธรรมได้น าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง
พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ... 

ที่มา: กระทรวงยุติธรรม 

 

 

 

 

 

แผนภาพ 15 สถิติการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบก ตาย และมูลค่าความเสียหาย 
รายไตรมาส ป ี2555–2559 

 
ที่มา: ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ข้อมูล ณ วันที่ 25 เมษายน  2559) 

 

 

แผนภาพ 16 สถิตจิ านวนการเกิดอุบัติเหตุ ผู้เสียชวีิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร
ทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2555-2559 

 

 

ที่มา:  ศูนย์อ านวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล 

 

ด้านจ านวนยาเสพติด (ยาบ้า) พบค่าเฉลี่ยต่อเดือนลดลงจาก
จ านวน 8 ล้านเม็ด ในปี 2557 เหลือเพียง 6.4 ล้านเม็ด ในปี 
2559 ทั้งนี้  เป็นผลมาจากการปฏิบัติด้านการป้องกันที่มี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นของรัฐบาล และการด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการสกัดกั้น
การล าเลียงยาเสพติดจากภายนอกประเทศ  

ขณะที่ สถานการณ์และปัญหายา เสพติดมี การ
เปลี่ยนแปลงตามรูปแบบหรือลักษณะการกระท าผิดเสมอ  
ความซับซ้อนขึ้นอยู่ กับปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม  และ
เทคโนโลยี อาทิ จากการสืบสวนขยายผลของส านักงาน ปปส. 
พบว่าลักษณะของอาชญากรรมยาเสพติด ผู้เกี่ยวข้องกับการ
กระท าผิดเป็นเครือข่ายหรือองค์กร หรือมีลักษณะข้ามชาติ  
มีนายทุนใหญ่หรือนักค้ารายใหญ่เป็นผู้บงการ จ้างบุคคลอื่น 
เข้าสู่วงจรยาเสพติดในลักษณะเป็นมือขนยาหรือเริ่มต้นจากเป็น
ผู้ใช้ยาเสพติดและชักชวนให้เป็นผู้ขายรายย่อย ซึ่งเป็นคนกลุ่ม
ใหญ่ที่ถูกจับกุมตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา กฏหมาย
เก่ียวกับยาเสพติด ผู้มีพฤติกรรมรับจ้างขนกับผู้มีพฤติกรรมเป็น
นักค้ารายส าคัญต้องรับผิดในความผิดและบทก าหนดโทษที่ไม่
แตกต่างกัน จึงได้มีการพัฒนามาตรการทางเลือกแทนการ
ลงโทษ หรือกระบวนการยุติธรรมทางเลือกที่ก าหนดให้ผู้กระท า
ความผิดข้อหายาเสพติดที่ไม่รุนแรงเข้าสู่การบ าบัดรักษาตาม
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ โดยได้มีการด าเนินการ
ปรับปรุงกฎหมาย ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฏหมายยา
เสพติด พ.ศ..... เพื่อรวบรวมบทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับยา
เสพติดจ านวน 7 ฉบับให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของปัญหายา
เสพติดและเพื่อให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรมและสังคม 
มีความปลอดภัย ขณะนี้ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวล
กฎหมายยาเสพติด พ.ศ.... และร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด
อยู่ระหว่างการน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

การเร่งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการสร้างวินัยการใช้รถ
ใช้ถนนอย่างจริงจังและต่อเนื่องท้ังปี 

สถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบกในไตรมาส
แรกปี 2559 มีการรับแจ้ง 19,440 ราย เพิ่มขึ้นจากไตรมาส
เดียวกันของปี 2558 และจากไตรมาสก่อนหน้าร้อยละ 11.9 
และ 4.1 ตามล าดับ มีผู้ เสียชีวิต 1,871 ราย เพิ่มขึ้นจาก 
ไตรมาสเดียวกันของปี 2558 และจากไตรมาสก่อนหน้าร้อยละ
14.9 และ 1.1 ตามล าดับ ขณะที่มูลค่าความเสียหายลดลงจาก
ไตรมาสเดียวกันของปี 2558 และไตรมาสก่อนหน้าร้อยละ 
41.3 และ 14.5 

ส าหรับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559 ตั้งแต่วันที่ 11-
17 เมษายน 2559 พบการเกิดอุบัติเหตุ 3,447 ครั้ง เพิ่มจาก
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7 การใช้ความเร็วในนอกเขตเมือง ขับความเร็วที่ 90 กม./ชม. กับ 120 กม./ชม.ในระยะทาง 30 กม.เท่ากัน จะถึงที่หมายต่างกันเพียง 5 นาทีเท่านั้น แต่มีโอกาสรอดชีวิตสูง 

3-4 เท่าของการเกิดอุบัติเหต ุนอกเขตเมือง การขับรถด้วยความเร็วที่ 90 กม./ชม. หากเกิดอุบัติเหตุจะสามารถช่วยลดการบาดเจ็บ ตาย และพิการได้เกินครึ่ง 
8 เช่น มาตรการ “ดื่มไม่ขับ จับยึดรถ” การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น การน าแนวทางประชารัฐเป็นกลไกในการควบคุมปัจจัยเสี่ยงและเฝ้าระวัง ก ากับ ป้องกันผู้ที่มี

พฤติกรรมเส่ียงในพื้นที่ โดยจัดตั้ง “1 ชุมชน 1 ด่านชุมชน” เพื่อสกัดกลุ่มเสี่ยง ลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆ จัดตั้งทีมสืบสวนอุบัติเหตุกรณีเกิดอุบัติเหตุกับเด็กที่เมาสุราแล้วขับขี่
ยานพาหนะ ประกาศส านักนายกรัฐมนตรีเรื่องก าหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทาง (ถนน ไหล่ทาง และทางเท้า) หากฝ่าฝืนมีโทษจ าคุกไม่เกิน 6 
เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท รวมทั้งกฎหมายการปฏิเสธการเป่า เท่ากับเมาแล้วขับ มีโทษปรับ 10,000-20,000 บาท และจ าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือทั้งจ าทั้งปรับ  

แผนภาพ 17 สถิตอิุบัติเหตุจราจรในช่วงเทศกาลของไทยปี 2559  

 
ที่มา:  ศูนย์อ านวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล 2559 

แผนภาพ 18    ร้อยละของประเภทยานพาหนะที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 2559 

 
 

ที่มา: ศูนย์อ านวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559 
 
 
 
แผนภาพ 19  สถิติการเกิดอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะ รายไตรมาสปี 2558-2559 
 

 
ที่มา:  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ข้อมูล ณ วันที่ 25 เมษายน 2559 ) 
 

ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2558 ร้อยละ 2.2 เสียชีวิต 442 ราย 
และเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.4 บาดเจ็บ 3,656 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 
2.7 ส าหรับสาเหตุที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ เมาสุรา 
ร้อยละ 34.1 ขับรถเร็วเกินก าหนด7 ร้อยละ 32.9 ยานพาหนะ
ที่ เกิดอุบัติ เหตุสูงสุดได้แก่ รถจักรยานยนต์ร้อยละ 80.7 
พฤติกรรมเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการเกิดอุบัติเหตุที่ท าให้มี
ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเพิ่มขึ้นจากการไม่สวมหมวกนิรภัยและ
เมาสุรา ช่วงอายุผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุดอายุ 50 ปีขึ้นไป 
ร้อยละ 21.7 รองลงมาเป็นช่วงอายุ 15-19 ปี ร้อยละ 15.9 
ถนนที่เกิดอุบัติเหตุสุงสุดได้แก่ ถนนกรมทางหลวง ถึงแม้ว่าจะมี
การก าหนดมาตรการที่ เข้มข้นทั้ ง ในด้ านการเฝ้ าระวั ง  
การป้องกัน และการประชาสัมพันธ์เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ 
ทางถนนโดยเฉพาะช่วงเทศกาลตามโครงการ  “สงกรานต์
ปลอดภัย ส่งเสริมวัฒนธรรม สร้างวินัยจราจร”8 แต่ยังมี
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ 10 ปี และเกิดอุบัติเหตุมากกว่า
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2558 อาจจะต้องให้ความส าคัญกับ
การแก้ปัญหาที่ต้นทางให้ชุมชนร่วมกันคิด แก้ไข สร้างจิตส านึก
และความรับผิดชอบในการใช้รถใช้ถนน รวมทั้งการร่วมผลักดัน
และส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมรณรงค์ลดการดื่มและลดปัญหาการ
ดื่มสุราระดับชาติ เช่น กิจกรรมขับขี่ปลอดภัยไม่ดื่มแอลกอฮอล์ 
โดยเร่ิมที่ตนเอง “ดื่ม 1 แก้วจะไม่ขับรถ” เป็นต้น 

นอกจากนี้ อุบัติเหตุที่เกิดกับรถโดยสารสาธารณะ
ประเภทต่างๆ เป็นอุบัติเหตุทางถนนที่ควรให้ความส าคัญยิ่งจาก
การเกิดอุบัติเหตุที่ส่งผลต่อจ านวนผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต
มากกว่าการเกิดอุบัติเหตุจากยานพาหนะอื่น ข้อมูลจากศูนย์
วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน สรุปรายงานสถานการณ์
อุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะขนาดใหญ่ในรอบปี 2558 พบการ
เกิดอุบัติเหตุรวม 104 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 82 ราย บาดเจ็บรวม 
1,528 ราย ขณะที่การเกิดอุบัติเหตุจากรถตู้ทุกประเภทรวม 
196 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 205 ราย บาดเจ็บ 1,694 ราย ส าหรับ 
ในไตรมาสแรกปี 2559 เกิดอุบัติเหตุ 1,835 ครั้ง เพิ่มขึ้นจากปี 
2558 ร้ อยละ 19 .5 สา เหตุที่ เกิ ดอุบั ติ เหตุอั นดับแรก 
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9 ยิ่งผู้ขับขี่ใช้ความเร็วยิ่งอันตราย ความเร็วเกิน 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ถ้าชนคนจะมีอัตราตายเกินร้อยละ 80 เมื่อความเร็วเพิ่มขึ้น 2 เท่า แรงปะทะจะเพิ่มขึ้น 4 เท่า และเมื่อ

ความเร็ว 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จะเท่ากับตกตึก 5 ชั้น ความเร็ว 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จะเท่ากับตกตึก 8 ชั้น ซ่ึงพบว่าความเร็วยิ่งเพิ่มมากขึ้น ยังท าให้เพิ่มระยะการหยุดออกไป 
โดยหากใช้ความเร็ว 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะใช้ระยะหยุด 27 เมตร หากใช้ความเร็ว 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จะใช้ระยะหยุดที่ 57 เมตร และจะเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 15-20 ถ้าสภาพ
ถนนลื่น นอกจากนี้ พบว่าเมื่อผู้ขับยิ่งใช้ความเร็วเพิ่มขึ้น มุมในการมองเห็นของผู้ขับขี่จะยิ่งแคบลง จากปกติที่คนเราจะสามารถมองได้ 180 องศา ซ่ึงเป็นผลให้ผู้ขับขี่มองไม่เห็นคน
เดินถนน คนปั่นรถจักรยาน หรือรถจักรยานยนต์ http://www.roadsafetythai.org/plan-detail.php?id=41&subid=142&cid=447#sthash.CD3a4W4k.dpuf 

 

 

แผนภาพ 20 สถิติการเกิดอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะ (รถทัวร์/รถตู้) รอบป ี2558  

 

 

 

 

มาตรการเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท 

กรมการขนส่งทางบกเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการตรวจสภาพรถก่อนการใช้
งานจริงบนถนน ใช้ระบบการจดทะเบียนและการเก็บภาษีรถและการเก็บภาษีรถ
ประจ าปีเป็นกลไกส าคัญในการก ากับและควบคุมสภาพการใช้งานและมาตรฐานของ
ยานพาหนะ  

มาตรการลงโทษทั้งในส่วนของพนักงานขับรถ และผู้ประกอบการต้นสังกัด จัด
เจ้าหน้าที่ตรวจสภาพความพร้อมของรถโดยสารและพนักงานขับรถทุกคนก่อนออก
เดินทาง รถโดยสารสาธารณะทุกคันต้องมีความปลอดภัย มั่นคง แข็งแรงและ มี
อุปกรณ์ส่วนควบคุมครบถ้วน พนักงานขับรถทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ต้องไม่
ใช้ความเร็วหรือมีชั่วโมงการท างานเกินกว่าที่กฎหมายก าหนด ต้องพักผ่อนเพียงพอ 
ไม่ใช้สารเสพติดและแอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์หากตรวจพบขณะปฏิบัติหน้าที่ มี
ความผิดต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 2 ,000-10,000 บาท 
หรือทั้งจ าทั้งปรับ ส่วนผู้ประกอบการขนส่งมีโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท พร้อม
ติดตามตรวจสอบการเดินรถโดยสารสาธารณะด้วยระบบ GPS ตลอดเส้นทาง 

ที่มา: กรมการขนส่งทางบก 

 
 
 
 
 
 
 
 

จากพฤติกรรมของพนักงานขับรถ อาทิ  ความไม่พร้อม 
ของร่างกาย/การไม่ช านาญทาง/การใช้ความเร็วเกินกว่า 
ที่กฎหมายก าหนด9 รองลงมาจากยานพาหนะที่ไม่ได้มาตรฐาน 
ขาดความพร้อมด้านอุปกรณ์ มีการปรับแต่งสภาพยานพาหนะ 
และด้านกายภาพของถนน มีสภาพช ารุด สภาพการจราจร
หนาแน่น ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ไฟฟ้าสว่างไม่เพียงพอ วัตถุ
อันตรายข้างทาง สิ่งกีดขวางทัศนวิสัย  

ดังนั้น รัฐบาลได้ด าเนินมาตรการต่างๆ เพื่อลดความ
เสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุได้ อาทิ การมีมาตรการลงโทษทั้งใน
ส่วนของพนักงานขับรถ และผู้ประกอบการต้นสังกัด จัด
เจ้าหน้าที่ตรวจสภาพความพร้อมของรถโดยสารและพนักงาน
ขับรถทุกคนก่อนออกเดินทาง รถโดยสารสาธารณะทุกคันต้องมี
ความปลอดภัย มั่นคง แข็งแรงและ มีอุปกรณ์ส่วนควบคุม
ครบถ้วน พนักงานขับรถทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ต้องไม่
ใช้ความเร็วหรือมีชั่วโมงการท างานเกินกว่าที่กฏหมายก าหนด 
ต้องพักผ่อนเพียงพอ ไม่ใช้สารเสพติดและแอลกอฮอล์ต้องเป็น
ศูนย์ หากตรวจพบขณะปฏิบัติหน้าที่ มีความผิดต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 2,000-10,000 บาท หรือ
ทั้งจ าทั้ งปรับ ส่วนผู้ประกอบการขนส่งมีโทษปรับไม่เกิน 
50,000 บาท พร้อมติดตามตรวจสอบการเดินรถโดยสาร
สาธารณะด้วยระบบ GPS ตลอดเส้นทาง 

การป้องกันและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน
ต้องด าเนินการอย่างเข้มข้นตลอดทั้งปีและยั่งยืนด้วยการจัดท า
ระบบจราจรทั้งหมดให้ปลอดภัย ตั้งแต่การให้ความส าคัญกับ
การเร่งสร้างคนขับที่มีคุณสมบัติ เหมาะสมเป็นล าดับแรก  
ด้วยการปลูกฝังความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฏจราจรที่ถูกต้อง 
ความมีน้ าใจและความรับผิดชอบบนท้องถนน ตั้งแต่ระดับ
บุคคลโดยเริ่ม ต้ังแต่ เด็กและเยาวชน สู่ ระดับครอบครัว 
สถาบันการศึกษา ขยายไปจนถึงเครือข่ายทางสังคม มุ่งสู่
เป้าหมายการเป็นสังคมแห่งความปลอดภัย การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมและจิตสานึกให้มีความรับผิดชอบต่อชีวิตตนเอง 
และผู้อื่น การมีวินัยจราจรและเคารพกฎหมายด้วยการให้มี 
ส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลและร่วมกันป้องกันและแก้ปัญหา 
การเกิดอุบัติเหตุทางจราจรในพื้นที่ของตนเอง การรณรงค์
ประชาสัมพันธ์สร้างจิตส านึกเรื่องความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในวิถี
ชีวิตของประชาชน การเข้มงวดในการออกใบอนุญาตขับขี่รถ  

ที่มา:  ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน ปี 2559 



 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   18 

 

 ภาวะสังคมไทยไตรมาสแรก ปี 2559 |  30 พฤษภาคม 2559  

 

 
ตาราง 15 การรับเรื่องร้องเรียน 

                                                                                 หน่วย : ราย 

เรื่องร้องเรียน Q1/2558 Q2/2558 Q3/2558 Q4/2558 Q1/2559 

ด้านโฆษณา 260 272 253 334 457 

ด้านฉลาก 572 726 614 640 704 

ด้านสัญญา 632 753 742 748 727 

ด้านกฎหมาย 4 1 1 0 25 

ด้านขายตรงและ
ตลาดแบบตรง 

54 159 177 176 120 

รวม 1,522 1,911 1,787 1,898 2,033 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
 
 
 
แผนภาพ 21 ประเภทสินค้าหลักที่มีการร้องเรียน 

 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
 

 

แผนภาพ 22 การรับเรื่องร้องเรียนในกิจการโทรคมนาคม 

 

ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

ขณะเดียวกันก็ยังให้ความส าคัญกับมาตรการอื่นๆ 
ควบคู่กันไป ตั้ งแต่การเสริมระบบถนนที่ปลอดภัย และ
ยานพาหนะเหมาะสมกับการวิ่งบนถนน การเร่งพัฒนาระบบ
รางและรถเมล์อัจฉริยะเพื่อการให้บริการสาธารณะอย่างครบ
ว ง จ ร  ก า ร ติ ด ตั้ ง ก ล้ อ ง ต ร ว จ จั บ ก า ร ก ร ะ ท า ผิ ด ต า ม
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พร้อมทั้งการเข้มงวดกับการ
บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดอย่างต่อเนื่อง ไม่เลือกปฏิบัติ 
การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย โดยเฉพาะการก าหนดอัตราโทษ 
ที่รุนแรงส าหรับการฝ่าฝืนกฎจราจร เพื่อเป็นการป้องปราม 
การกระท าผิดกฎหมายจราจรและการขับขี่ยานพาหนะที่เสี่ยง
อันตรายบนถนน 

ผู้บริโภคมีการร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการเพิ่มข้ึน 

การรับเรื่องร้องเรียนสินค้าและบริการในไตรมาสแรกปี 
2559 ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีจ านวน 
2,033 ราย เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าร้อยละ 7.1 โดยมีการ
ร้องเรียนเกี่ยวกับสัญญามากที่สุด 727 ราย รองลงมาเป็นด้าน
ฉลาก 704 ราย และโฆษณา 457 ราย โดยการโฆษณามีการ
ร้องเรียนเพิ่มขึ้นมากที่สุดร้อยละ 36.8 ส าหรับประเภทสินค้า 
ที่มีการร้องเรียนสูงสุด ได้แก่ การบริการ คิดเป็นร้อยละ 37.1 
รองลงมาคือ สินค้าอุปโภคบริโภคร้อยละ 35.3 อสังหาริมทรัพย์
และที่อยู่อาศัยร้อยละ 27.6  

ส าหรับบริการกิจการโทรคมนาคม พบว่า ส านักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้รับเรื่องร้องเรียนทั้งสิ้น 
1,181 เรื่อง เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าร้อยละ 80.9  
โดยโทรศัพท์เคลื่อนที่มีการร้องเรียนเพิ่มขึ้นมากเนื่องจากอยู่
ในช่วงเปลี่ยนผ่านจากระบบ 2G เป็น 3G และสัญญาที่มีการ
สิ้นสุดลง โดยประเด็นร้องเรียนมากที่สุดได้แก่ มาตรฐานและ
คุณภาพการให้บริการมีสัดส่วนถึงร้อยละ 55 รองลงมาเป็นการ
ยกเลิกบริการร้อยละ 21 

การโฆษณาของรายการโทรทัศน์ส าหรับเด็กยังต้องเฝ้า
ระวังและก ากับดูแล 

การประชุมขององค์การอนามัยโลกเรื่องการตลาด
อาหารและสุขภาพเด็ก ที่ประชุมมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับ 
การโฆษณาและส่งเสริมการขายอาหารเด็ก เนื่องจากอาหาร 
มีความส าคัญต่อการเติบโตของเด็กและเยาวชน รวมถึงปัญหา
ภาวะโภชนาการเกินและการเจ็บป่วยเรื้อรังจากอาหารไขมันสูง
ของเด็กที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการโฆษณาสินค้า
อาหาร/เครื่องดื่มในช่วง เวลาที่ เด็กดู โทรทัศน์จะส่ งผล 
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โทรศัพท์เคลื่อนที ่ อินเทอร์เน็ต สถานีวิทยุคมนาคม 
โทรศัพท์พื้นฐาน บริการอื่นๆ รวม 

หน่วย : ราย 



 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   19 

 

 ภาวะสังคมไทยไตรมาสแรก ปี 2559 |  30 พฤษภาคม 2559  

 

 
 
 
 
แผนภาพ 23 ประเด็นเร่ืองร้องเรียน 

ที่มา:   ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรณีศึกษาการก ากับการโฆษณาอาหารและเครื่องดื่มในต่างประเทศ 

ปัจจุบันหลายประเทศได้ออกมาตรการในการควบคุมสื่อโฆษณาทาง
โทรทัศน์ เพื่อปกป้องเด็กจากการตลาดอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีประโยชน์และมี
ผลกระทบต่อสุขภาพเด็ก เช่น  

ประเทศออสเตรเลีย ออกกฎข้อบังคับว่าด้วยการโฆษณาทางโทรทัศน์แก่
เด็ก เป็นระบบการออกกฎร่วมกันของ Children’s Television Standards (CTS) 
และ Australian Broadcasting Associations (ABA) เป็นกฎข้อบังคับของรัฐที่จะ
ควบคุมดูแลโฆษณาต่างๆ ในระหว่างกลุ่มรายการประเภท C ซ่ึงด าเนินการตาม
ระบบการออกกฎข้อบังคับด้วยตนเองโดยอาศัยพื้นฐานจาก The Commercial 
Television Industry Code of Practice (Code) ซ่ึงเกิดจากความสมัครใจ และมี
ผลบังคับใช้กับการออกอากาศทางโทรทัศน์ทั้งหมด รวมทั้งมีมาตรการที่เกี่ยวข้องกับ
รายการเด็ก ตลอดจนข้อความที่ใช้ในการโฆษณา 

ประเทศแคนาดา ที่รัฐควิเบก มีข้อมูลเชิงประจักษ์ชี้ว่า เด็กที่นี่มีสุขภาพ
ดีกว่ารัฐอื่นๆ โดยที่รัฐนี้จ ากัดการโฆษณาของเด็กเล่น ตลอดจนขนมหวานหรือ
อาหารบางอย่างแก่เด็กที่อายุต่ ากว่า 13 ปี โดยกวดขันลักษณะและการใช้งานของ
สินค้าที่โฆษณาว่าเป็นผลิตภัณฑ์/บริการที่ดึงดูดใจเด็กและพวกเขาแทบจะต้อง
บริโภคผลิตภัณฑ์นั้นเพียงอย่างเดียวใช่หรือไม่? ท่าทางการน าเสนอข้อความว่าใช้
ความมหัศจรรย์ มายากล ตัวการ์ตูน นายแบบ นางแบบที่มีอิทธิพลต่อเด็ก 
ความสัมพันธ์กับพ่อแม่มาใช้ในการน าเสนอหรือไม่ สถานที่และเวลาน าเสนอ
ข้อความ โดยห้ามออกอากาศโฆษณาที่ดึงดูดใจเด็ก (+/- ผู้ใหญ่) ในสถานที่ที่มีเด็ก
อายุตั้งแต่ 2-11 ปีอยู่ มากกว่าร้อยละ 15 ของจ านวนผู้ชมทั้งหมด  

ที่มา: ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสรา้งเสริมสุขภาพ (สสส.) 

 
 
 
 

ต่อพฤติกรรมการบริโภค การศึกษาทั้งในและต่างประเทศพบว่า 
ความถี่ของการโฆษณาทางโทรทัศน์มีความสัมพันธ์กับการมี
ภาวะน้ าหนักเกินในสังคม เนื่องจากเด็กยังขาดวุฒิภาวะท าให้
ส่งผลต่อความเชื่อ ทัศนคติและพฤติกรรมบริโภคของเด็กไป 
จนโต ทั้งนี้ เนื้อหาการโฆษณาที่ไม่เหมาะสมส าหรับเด็ก ได้แก่ 
การใช้ตัวละคร ตัวการ์ตูนหรือบุคคลรับรองในโฆษณาที่เด็กรู้จัก
เป็นอย่างดี ใช้แมสคอตของสินค้ามีบทพูดเกี่ยวกับสินค้า กดดัน
ให้เด็กซื้อ ไม่แจ้งเงื่อนไขที่ชัดเจนที่จะได้รับ เป็นต้น (กัลยกร  
วรกุลลัฎฐานีย์, 2552) 

เด็กไทยมีการใช้เวลาเฉลี่ยประมาณ 3 ชั่วโมงต่อวัน 
ในการดูโทรทัศน์ ขณะที่การติดตามสถานการณ์การโฆษณา
อาหารและเครื่องดื่มในรายการส าหรับเด็กของแผนงานวิจัย
นโยบายอาหารและโภชนาการเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ
ระหว่าง 24 มีนาคม–7 เมษายน 2557 พบว่า ร้อยละ 94  
ของโฆษณาตรงเป็นโฆษณาอาหารที่ไม่เหมาะสมต่อสุขภาพเด็ก 
โดยสินค้า  5 อันดับแรก ได้แก่  กลุ่ม เครื่องดื่มพร้อมดื่ม 
รองลงมาคือ กลุ่มนมและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับนม กลุ่มขนม 
ขบเคี้ยว กลุ่มอาหารส าเร็จรูป และกลุ่มขนมหวาน โดยเทคนิค
การโฆษณาส าคัญ ได้แก่ ใช้ตัวแสดงคนดังหรือการ์ตูน ท าภาพ
สินค้าใหญ่เกินจริง อ้างถึงประโยชน์ ใช้สีสัน และเนื้อเรื่อง 
เกินความจริง รวมทั้งส่งเสริมการขยายโดยวิธีลดแลกแจกแถม 
ชิงโชคและก าหนดเงื่อนไขให้ซื้อสินค้าเพื่อร่วมกิจกรรม  

แม้ว่า กสทช. ได้ออกประกาศเรื่องการกระท าที่เป็น
การเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ พ.ศ. 2556 ซึ่งก าหนดให้การโฆษณาผลิตภัณฑ์สขุภาพ
ที่หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่พิจารณาแล้วว่าเป็นการกระท าผิด
กฎหมายว่าด้วยอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ถือว่าเป็น
การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคด้วย อย่างไรก็ตาม  
ยังไม่มีข้อก าหนดด้านการควบคุมโฆษณาอาหารและเครื่องดื่ม
ในรายการโทรทัศน์ส าหรับเด็กและเยาวชนเป็นการเฉพาะ เช่น 
ไม่ครอบคลุมรูปแบบและเนื้อหาที่มีอยู่ ในชิ้นงานโฆษณา 
ที่ปรากฎในรายการส าหรับเด็กและเยาวชน หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องอาจจ าเป็นต้องมีการเฝ้าระวังและร่วมกันก าหนด
หลักเกณฑ์ส าหรับการโฆษณา รวมทั้งส่งเสริมผู้ผลิตให้เห็น
ความส าคัญของการพัฒนาเด็กและมีส่วนร่วมในการผลิตอาหาร
และเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพเด็กและผู้บริโภค 

มลพิษหมอกควันที่ต้องการความร่วมมือประชารัฐแก้ไข
ปัญหาอย่างย่ังยืน 

ปัญหามลพิษหมอกควันยั งคง เป็นปัญหาส าคัญ 
ของจังหวัดในภาคเหนือตอนบนซึ่งเกิดขึ้นทุกปีนั้นมีผลกระทบ
ต่อสุขภาพประชาชนในพื้นที่โดยทั่วไปจะท าให้รู้สึกระคายเคือง

มาตรฐานและ
คุณภาพการ
ให้บริการ 

55% 

ยกเลิกบริการ 
21% 

คิดค่าบริการ
ผิดพลาด 

8% 

บริการเสริม 
3% 

การถูกก าหนด
ระยะเวลาการใช้

บริการ 
3% 

อื่นๆ 
10% 
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ตาราง 16 สถิติการเกิดไฟไหม้ป่าทั่วประเทศ 

สถิติการเกิดไฟไหม้ป่า
ท่ัวประเทศ 

2556 2557 2558 
ดับไฟ
ป่า

(คร้ัง) 

พ้ืนที่ถูก
ไฟไหม้
(ไร่) 

ดับไฟ
ป่า

(คร้ัง) 

พ้ืนที่ถูก
ไฟไหม้
(ไร่) 

ดับไฟ
ป่า

(คร้ัง) 

พ้ืนที่ถูก
ไฟไหม้
(ไร่) 

ภาคเหนือ  3,274 31,641 2,793 25,661 3,444 35,862 

ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนอื  

1,574 19,622 772 10,984 1,079 14,853 

ภาคกลาง  355 4,078 438 5,206 39 7,137 

ภาคใต้  54 3,177 204 8,872 67 2,601 

ทั้งประเทศ  5,257 58,517 4,207 50,723 4,982 60,453 
ที่มา: ส านักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพ 24 สถิติมลพิษอากาศสค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10) จ านวนวันที่เกิน

มาตรฐาน (120 ppm) ติดต่อกันในเดือน ม.ค.-เม.ย. ใน 9 จังหวัด
ภาคเหนือตอนบน  

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ 

 

 

 

หรือแสบตา มีภาวะการหายใจไม่สะดวกและมีงานวิจัยได้พบว่า
สารมลพิษทางอากาศในอนุภาคฝุ่นขนาดเล็กนั้นเป็นทั้งสาร
โลหะหนักและสารอนินทรีย์ประเภทพีเอเอชหรือพาห์ ซึ่งเป็น
สารก่อมะเร็งหลายชนิด นอกจากผลกระทบทางด้านสุขภาพ
แล้ว ยังมีผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจส่งผลให้รายได้ภาคธุรกิจ
ท่องเที่ยวลดลง อีกทั้งประชาชนในพื้นที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาลหรือขาดรายได้จากการหยุดงาน  รวมทั้ ง
ผลกระทบด้านนิเวศสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสภาวะอากาศโลก น้ า 
ดิน ธรรมชาติและป่าไม้  

สา เหตุหลักของการเกิดหมอกควันและมลพิษ 
ทางอากาศมาจากการเผาในที่โล่งในพื้นที่เกษตรและพื้นที่ป่า 
จากสถิติการเกิดและการดับไฟป่าในภาคเหนือในปี 2558  
มีจ านวนครั้งและขนาดพื้นที่ที่เสียหายเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า  
ซึ่งพบการเกิดการดับไฟป่าถึง 3,444 คร้ัง พื้นที่ความเสียหายสูง
ถึง 35,862 ไร่ และจากการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก
กว่า 10 ไมครอน (PM10) ของกรมควบคุมมลพิษในปี 2555-
2559 พบใน 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน มีปริมาณฝุ่นละออง
ขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) สูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน 
120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ในช่วงเดือนมกราคมถึง
เมษายนของทุกปี 

การแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันและไฟป่าได้มีการ 
บูรณาการทุกภาคส่วนร่วมมือและสนับสนุนการป้องกันและ
แก้ไขปัญหา เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559 รัฐบาลได้มีการ
ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการแก้ไขปัญหาหมอก
ควันในปี 2559 ในมิติเชิงพื้นที่เน้นใช้กลไกเชิงป้องกัน ควบคุม 
สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและบังคับใช้กฎหมายเข้มข้น 
โดยได้วางมาตรการส าคัญ 3 ส่วนได้แก่  (1) มาตรการ
เตรียมการป้องกันก่อนเกิดเหตุ เช่น การจัดท าแผนปฏิบัติการ 
การตรวจสอบข้อมูลพื้นที่เสี่ยง การก าหนดมาตรการต่างๆ  
การส ารวจ ตรวจสอบและการเตรียมพร้อมในเครื่องมือและ
อุปกรณ์ รวมทั้งการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือ 
ในการป้องกัน (2) มาตรการในการปฏิบัติขณะเกิดเหตุ เช่น 
การจัดชุดเคลื่อนที่เร็ว และ (3) การให้ความช่วยเหลือและ
เยียวยาเมื่ อ เกิด เหตุการณ์  พร้อมทั้ ง ได้ เน้นย้ า ให้มีก าร
ประสานงานกันทั้งในระดับพื้นที่ และส่วนกลาง โดยการจัด
ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบถึงแผนงานและ
แนวทางปฏิบัติ งานร่ วมกัน  มีการก าหนดช่องทางการ
ติดต่อสื่อสารที่ชัดเจน รวมทั้งให้จังหวัด และอ าเภอ ประสาน
และบูรณาการความร่วมมือกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่าย
พลเรือน หน่วยทหารในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ภาคเอกชน และภาคประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนอาสาสมัคร
ต่างๆ เพื่อให้เกิดการท างานในรูปแบบ “ประชารัฐ” และ
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ตัวอย่างการพัฒนาแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน “แม่แจ่มโมเดล” 

“แม่แจ่มโมเดล” เป็นส่วนหนึ่งของแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า 
มีการท างานร่วมกันแบบประชารัฐ ระหว่างภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา ประชา
สังคมและชาวบ้านในพื้นที่ ผนึกพลังร่วมในการท างาน โดยมีมาตรการทั้งการ 
“ป้องกัน” “รับมือ” และ “สร้างความยั่งยืน” ด าเนินการตั้งแต่ปลายปี 2558 โดย
ตั้งศูนย์เฉพาะกิจเพื่อแก้ปัญหาหมอกควันทั้งในระดับอ าเภอ ต าบล และหมู่บ้าน 
และปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีท า วิธีจัดการปัญหาใหม่ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ -ปัจจุบัน 
สามารถลดจุดความร้อนที่เกิดจากการเผาไหม้ลงได้กว่า 90% จากที่เคยเกิดราว 240 
จุด เหลือเพียง 9 จุด (ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2559) โดยมีแนวทางด าเนินงานที่
ส าคัญ เช่น 

 การใช้ข้อเท็จจริงของข้อมูลการใช้พื้นที่มาบริหารจัดการ ก าหนดพื้นที่ความ
รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานมีความชัดเจนและทั่วถึงมากขึ้น 

 การใช้ข้อมูลวิเคราะห์ปัญหาและมอนิเตอร์จุดเสี่ยง  จากข้อมูลฮอตสปอต
ย้อนหลัง 4 ปี ท าให้เห็นชุดข้อมูลในจุดเสี่ยงและจุดเฝ้าระวัง มี 52 หมู่บ้านที่มี
ปัญหาไฟป่าเกิดขึ้นทุกปี มี 40 หมู่บ้านที่มีปัญหาไฟป่าแต่ไม่เกิดขึ้นทุกปี และมี 
12 หมู่บ้านที่ไม่มีปัญหาไฟป่าเลย 

 มาตรการการลดเชื้อเพลิง จากข้อมูลวิจัยพบว่า ในการท าข้าวโพดประมาณ 
110,000 ไร่ จะมีเศษวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร 96,000 ตัน การลดเศษวัสดุ
เหลือใช้จึงเท่ากับเป็นการลดเชื้อเพลิงที่จะน าไปเผา จึงมีมาตรการหลายอย่างใน
การบริหารเชื้อเพลิง แบ่งเป็นการจัดการเศษวัสดุจากไร่ข้าวโพด 60,000 ตัน ผ่าน
โครงการหยุดเผาพื้นที่การเกษตร ส่งเสริมการไถกลบตอซังท าปุ๋ยหมักในพื้นที่ราบ 
เป้าหมาย 11,000 ไร่ จัดระเบียบพื้นที่ที่เหลือ 90,000 ไร่  ซ่ึงเป็นพื้นที่เชิงเขา 
และการบริหารเชื้อเพลิงในจุดโม่อีก 35,000 ตัน โดยการรณรงค์ให้ท าอาหารโค 
กระบือ ปุ๋ยหมักอินทรีย์ การต้ังโรงงานเช้ือเพลิงอัดแท่ง อัดฟ่อนจ าหน่าย ให้กลุ่ม
พลังงานชีวมวลฯลฯ 

 มาตรการรับมือในแบบ Area-based Approach & Incident Command 
System: ICS จังหวัดก าหนดให้นายอ าเภอเป็นผู้บังคับบัญชาทุกหน่วยงานใน
พื้นที่ช่วงเหตุการณ์ไฟป่าหมอกควัน สามารถสั่งก าลังพลในพื้นที่และประสานงาน
ก าลังพลนอกพื้นที่ โดยบูรณาการทุกหน่วยงานในพื้นที่ให้ลาดตระเวนและดับไฟ
ป่าได้เร็วที่สุด โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบพื้นที่ที่มีเอกสาร
สิทธิ์ ในพื้นที่ใช้ประโยชน์มีก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รับผิดชอบ ในส่วนป่าธรรมชาติให้อยู่ในความรับผิดชอบของอุทยานฯ และ
หน่วยงานของกรมป่าไม้ 

 บทเรียนของแม่แจ่มคือ การเปลี่ยนวธิคิีด วิธีจัดการ และการท างานเชิงรุกใน
หลายๆ เร่ือง โดยวิเคราะห์จากปัญหาทีแ่ท้จริงของการเกิดไฟป่าในพื้นทีจ่ากการเผา
วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรจากการท าไร่ข้าวโพด และการเผาในวิถีชวีิตของคนใน
พื้นที่ ในการเข้าป่า ลา่สัตว์ และบุกรกุปา่เพิ่มเติม 

ที่มา: ไทยพับลิก้า และ รายการเดินหน้าประเทศไทยประจ าวันที่ 28 เมษายน 2559 
 

ติดตามสถานการณ์ แนวโน้มการคาดการณ์และแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือจากผู้แทน
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง และจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ  

ขณะนี้ได้มีการจัดท าแผนงานและแผนปฏิบัติการ 
รวมทั้งมาตรการและแนวทางในการแก้ไขปญัหา ตลอดจนมีการ
เตรียมความพร้อมในการด าเนินการทั้งด้านเครื่องมืออุปกรณ์ 
ก าลังคน และงบประมาณ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นระบบ และเกิดการบูรณาการร่วมกัน 
สามารถให้ความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ 
รวมถึงการน าระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่มาร่วมใช้ในการติดตาม
สถานการณ์ไฟป่า เช่น ภาพถ่ายจากดาวเทียม ของส านักงาน
พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) เป็นต้น 
พร้อมทั้งน้อมน าพระราชด าริ “ป่าเป ียกกันไฟ” มาใช้ในการ
ป้องกันการเกิดไฟป่าและการพัฒนาทรัพยากรน้ า จะเห็นได้ว่า
ปัญหาหมอกควันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาอย่างยาวนานและส่งผล
กระทบกับประชาชนในวงกว้างต้องการการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนและผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ร่วมขจัดปัญหาอย่างยั่งยืน 
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ภัยแล้งเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติ ที่นับวันจะทวีความรุนแรงและเกิดขึ้นบ่อยครั้งในหลายพื้นที่ของประเทศ สร้างความสูญเสีย  
ทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนระบนิเวศทางธรรมชาติในหลายมิติ อาทิ ผลผลิตทางการเกษตรและการค้าได้รับความเสียหาย การจ้าง
งาน ปัญหาหนี้สินและอาชญากรรม ตลอดจน ปัญหาสุขภาพจากการขาดแคลนน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค และโรคระบาด รวมถึง  
ความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่เกิดการเปลี่ยนแปลง โดยพบว่า ในช่วงหลังของปี 2556 ปรากฏการณ์เอลนีโญ ได้ส่งผลให้ภาค
การเกษตรของไทยที่มีประชากรประมาณ 1 ใน 3 ของประเทศ และส่วนใหญ่เป็นคนจนที่มีรายได้น้อย ประสบกับปัญหาภัยแล้งที่ทวี  
ความรุนแรงมากข้ึน การวางระบบเพื่อป้องกัน บรรเทาปัญหาและผลกระทบที่ซ้ าเติมต่อปัญหาความยากจนและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
อันสืบเนื่องมาจากภัยแล้งอย่างยั่งยืน จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการให้ความช่วยเหลือ และสร้างกลไกบูรณาการความร่วมมือจากภาคีการพัฒนา
ทุกภาคส่วน ทั้งจากชุมชน ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้กับประชาชนในการแก้ไขและ
ปรับตัวรองรับปัญหาภัยแล้งอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

ครัวเรือนเกษตร: กลุ่มที่ยังมีความเปราะบาง 

ปัจจุบันผลผลิตภาคเกษตรมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 
8.32 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ อย่างไรก็ตาม ภาค
เกษตรยังเป็นภาคที่รองรับประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ โดยใน
ปี 2557 มีประชากรภาคเกษตร 22.5 ล้านคน หรือร้อยละ 34.5 
ของประชากรทั้งหมด (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2558) ขณะที่
ภาคเกษตรยังมีความเปราะบาง โดย 

 คนจนส่ วนใหญ่อยู่ ในภาคเกษตร รายงาน 
การวิ เคราะห์สถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล้ า 
ในประเทศไทย ปี 2556 พบว่า คนจนมีสัดส่วนร้อยละ 10.94  
ผู้อยู่ภาคเกษตรมีสัดส่วนคนจนสูงกว่าสถานภาพเศรษฐกิจและ
สังคมของครัวเรือนอื่น โดยผู้ท าประมง ป่าไม้ฯ มีสัดส่วนคนจน
มากที่สุดร้อยละ 35.3 รองลงมาเป็นคนงานเกษตรร้อยละ 26.7 
และผู้ถือครองท าการเกษตรร้อยละ 19.8  

 แรงงานมีอายุเฉลี่ยสูงและส่วนใหญ่มีการศึกษา
ระดับประถมศึกษา ปี 2558 มีแรงงานภาคเกษตร 12.3 ล้านคน 
คิดเป็นร้อยละ 32.3 ของผู้มีงานท า มีค่าจ้างเฉลี่ย 5 ,582 บาท 
ต่อเดือนต่ ากว่ าสาขาอื่นๆ โดยมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 40  
ของค่าจ้างเฉลี่ยทุกสาขา เป็นชายร้อยละ 58 มีอายุเฉลี่ย 46 ปี 
โดยมีอายุ 40 ปีขึ้นไปถึงร้อยละ 69 อยู่ในช่วง 40-59 ปี ร้อยละ 
51 และ 60 ปีขึ้นไปถึงร้อยละ 18 ด้านการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่
มีการศึกษาระดับประถมและต่ ากว่าร้อยละ 72.5 มัธยมต้นร้อยละ 
13.6 และมัธยมปลายร้อยละ 10.1 ท าให้มีข้อจ ากัดในการพัฒนา
และรับมือกับความเปลี่ยนแปลง รวมถึงผลกระทบจากภัยพิบัติ 
ที่เกิดขึ้น ซึ่งจะซ้ าเติมต่อปัญหาความยากจนและคุณภาพชีวิต  

ภัยแล้ง: ผลกระทบต่อภาคเกษตร 

ภาวะภัยแล้งที่ต่อเนื่องตั้งแต่หลังปี 2556 ถึงปัจจุบัน 
ได้ส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรโดยน้ าต้นทุนส าหรับฤดูแล้ง 

รายได้ประจ าเฉลี่ยต่อคนต่อเดือนของประชากร และสัดส่วนคนจน จ าแนกตาม
สถานภาพเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน ปี 2556 

สถานภาพเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรอืน 
รายได้ประจ า 

(บาท/คน/เดือน) 
สัดส่วนคนจน 

(%) 
ผู้ถือครองท าการเกษตร 

- เป็นเจ้าของที่ดนิ 
- เช่าที่ดนิ 

6,401 
6,427 
6,274 

19.82 
19.73 
20.22 

ผู้ท าประมง ป่าไม้ ล่าสัตว์ เก็บชองป่า บริการ
เกษตร 

4,546 
35.26 

ผู้ประกอบธุรกิจ การค้า อุตสาหกรรมและบริการ 10,851 4.97 
ผู้ปฏิบัติงานวิชากชีพ วิชาการและบริการ 19,062 0.91 
คนงานเกษตร 4,219 26.67 
คนงานทั่วไป 5,289 17.64 
เสมียน พนักงาน พนักงานขายและให้บริการ 7,790 7.78 
ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการผลิตและก่อสร้าง 8,098 8.66 
ผู้ไม่ปฏิบัติงานเชิงเศรษฐกิจ 6,741 13.53 

รวม 9,061 10.94 
ที่มา:  รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล้ าในประเทศไทย ปี 2556, สศช 

 

โครงสร้างแรงงานเกษตร จ าแนกตามอายุ การศกึษา และค่าจ้าง ปี 2558 
 2558 
จ านวนแรงงานภาคเกษตร (ล้านคน) 12.3 
สัดส่วนอายุ (ร้อยละ) 

  15-29 ป ี
 

14.8 
     30-39 ป ี 16.2 
     40-49 ปี 25.8 
     50-59 ป ี 25.5 
     60 ปีขึ้นไป 17.7 
สัดส่วนการศกึษา (ร้อยละ) 
    ประถมศกึษาและต่ ากว่า 

 
72.5 

    มัธยมศกึษาตอนตน้ 13.6 
    มัธยมศกึษาตอนปลาย 10.1 
    สูงกว่ามัธยมปลาย 3.5 
ค่าจ้างแรงงานเฉลี่ย Q4 (บาท/เดือน) 13,774 
    ภาคเกษตร 5,582 
    การผลิต 12,561 
    กอ่สรา้ง 9,888 
    บรกิารและอืน่ๆ  16,423 

     ที่มา:  รายงานผลการส ารวจภาวการณ์ท างานของประชากร ส านักงานสถิติแห่งชาติประมวลผล
โดย ส านักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม สศช. 

ส่วนที่สอง: บทความเรื่อง “แรงงานเกษตร: การปรับตัวของเกษตรกรจากภาวะภัยแล้ง” 
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ล้านไร่ 

มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเข้าสู่ฤดูแล้งมีน้ าไหลเข้ามา
เติมในเขื่อนน้อยมาก ท าให้สถานการณ์น้ าอยู่ในภาวะวิกฤต 
ตลอดฤดูกาล กรมชลประทานจึงขอความร่วมมือจากเกษตรกรให้
งดท านาปรังในช่วงฤดูแล้ง และชะลอการเพาะปลูกข้าวนาปี  
เพื่อส ารองน้ าไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภค รักษาระบบนิเวศ รวมทั้ง
ส ารองไว้ใช้ในกรณีเกิดสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงในฤดูฝนถัดไป ส่งผล
ต่อพื้นที่การเพาะปลูกข้าวรวม ปี 2557/58 และปี 2558/59  
มีแนวโน้มลดลง ทั้งนี้ ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาวิกฤต
ภัยแล้งปี 2559 ระดับชาติ (9 พ.ค. 2559) รายงานว่าตั้งแต่เดือน
มกราคม 2558 ถึงปัจจุบัน พื้นที่การเกษตรเสียหายรวม 2.87 
ล้านไร่ คิดเป็นปริมาณผลผลิต 6,101,050.38 ตัน มีมูลค่าความ
เสียหายประมาณ 15,514.65 ล้านบาท  

เมื่ อพิ จารณาผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศภาค
การเกษตร ในปี 2558 หดตัวร้อยละ 3.8 เมื่อเทียบกับปี 2557 
(สศช., 2559) ขณะที่ ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร พบว่า ลดลง 
อย่างต่อเนื่องเป็น 113.65 ในเดือนมีนาคม 2559 จาก 117.8 
และ 119.9 ในเดือนเดียวกันของปี 2558 และปี 2557 ขณะที่
ดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา ลดลงจาก 
147.96 ในปี 2557เป็น 136.33 และ 134.07 ในปี 2558-2559 
ตามล าดับ 

การจ้างงานในภาคเกษตรลดลง การลดลงของเนื้อที่
เพาะปลูกอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อการจ้างงานและรายได้ของภาค
เกษตร การจ้างงานลดลง 460,000 คน เหลือเพียง 12.27 ล้านคน 
เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มี 12.73 ล้านคน ท าให้เกษตรกรส่วนหนึ่ง
ต้องปรับตัวโดยเคลื่อนย้ายไปนอกภาคเกษตร โดยการจ้างงาน
ภาคเกษตรลดลงร้อยละ 3.6 ส่วนการจ้างงานนอกภาคเกษตร
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6 อย่างไรก็ตาม การจ้างงานที่เพิ่มขึ้นยังไม่
สามารถรองรับแรงงานภาคเกษตรได้ทั้ งหมด ทั้ งนี้  กลุ่มที่
เคลื่อนย้ายออกไปจะมีอายุระหว่าง 15-39 ปี เนื่องจากมีความ
ยืดหยุ่นต่อการปรับตัวมากกว่ากลุ่มสูงวัย  

เกษตรกรมรีายได้ลดและหนี้เพิ่ม การลดลงของพื้นที่และ
ผลผลิต และการจ้างงานภาคเกษตรอย่างต่อเนื่องส่งผลต่อรายได้ 
หนี้สินและความเป็นอยู่ของเกษตรกร ผลการส ารวจภาวะ
เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนปี 2558 พบว่ารายได้ครัวเรือน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.83 จากปี 2556 ขณะที่รายจ่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ 
11 และหนี้สินลดลงร้อยละ 3.87 อย่างไรก็ตาม ครัวเรือน 
ด้านเกษตร ได้แก่ ผู้ถือครองทางการเกษตรทั้งเจ้าของและผู้เช่า 
ผู้ท าประมง ป่าไม้ฯ และคนงานเกษตรมีรายได้ลดลงหรือเพิ่มขึ้น
ไม่ถึงร้อยละ 1 แต่มีรายจ่ายและหนี้สินเพิ่มขึ้นมาก โดยเฉพาะ 
ผู้ถือครองทางการเกษตรที่เป็นผู้เช่ามีรายจ่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ 
12.46 และมีหนี้สินเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.58 ขณะที่คนงานเกษตร 

เปรียบเทียบสภาพน้ าในอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ทั่วประเทศ ณ 1 พ.ย. ปี 2555-2559 

                                                                                            หน่วย : ล้าน ลบ.ม. 

 2555 2556 2557 2558 25591 

ปริมาณน้ าในอ่าง 
(% ต่อความจุ) 

52,148 
(74%) 

53,078 
(75%) 

45,155 
(64%) 

41,105 
(58%) 

32,476 
(46%) 

น้ าใช้การได้จริง 
(% ต่อความจุ) 

28,649 
(41%) 

29,575 
(42%) 

21,652 
(31%) 

17,602 
(25%) 

8,973 
(13%) 

ปริมาณน้ าไหลเข้าสะสม 36,960 38,819 27,191 21,602 1,543 

ปริมาณน้ าระบายสะสม 42,551 30,709 30,485 21,948 7,199 

หมายเหตุ: 
1
 ข้อมูล ณ 1 ม.ค.-30 เมษายน 2559 

ท่ีมา:  สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร (องค์การมหาชน)  

 

พื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปีและข้าวนาปรัง ปี 2556-2559 

 
 ที่มา:  ส านักเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปี 2559 ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจ

แก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งปี 2558/59 

 

ดัชนี้ผลผลิตสินค้าเกษตร ม.ค.57-มี.ค.59 

 

 

ดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา ม.ค.57-มี.ค.59 

 
           ที่มา:   ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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มีหนี้สินเพิ่มถึงร้อยละ 40.28 ในช่วงปี 2555-2557 รายได้ที่มา
จากการท าการเกษตรมีอัตราการขยายตัวที่เป็นลบอย่างต่อเนื่อง
เป็นผลมาจากแรงกดดันด้านราคา และภาวะภัยแล้งที่รุนแรงได้
สร้างความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตร  

มาตรการแก้ไขปัญหาและจัดการผลกระทบจากภัยแล้ง 

การแก้ไขปัญหาผลกระทบจากภาวะภัยแล้ง ในช่วงปี 
2557-2559 รัฐมีแนวทางและมาตรการหลักดังนี้ 

(1) การป้องกันความเสี่ยงก่อนจะเกิดขึ้น ได้แก่ การให้
ข้อมูลความรู้สถานการณ์น้ าที่เพื่อให้เกษตรกรเข้าใจและเตรียมตัว
โดยลดการปลูกข้าวนาปรังและชะลอการปลูกข้าวนาปีเพื่อลด
ความเสียหาย รวมทั้งผู้ ใช้น้ าทุกภาคส่วนใช้อย่างประหยัด  
การจัดเตรียมแหล่งน้ ากักเก็บน้ าโดยการขุดลอกแหล่งน้ า ขุดสระ
น้ าในไร่นา และการพัฒนาแหล่งน้ าบาดาลโครงการประกันภัยข้าว 
นาปี และการบริหารจัดการน้ า เป็นต้น 

(2) การช่วยเหลือเพื่อบรรเทาผลกระทบ ได้แก่ การ
แจกจ่ายน้ า จัดหาเครื่องสูบน้ า การให้เงินชดเชยรายได้แก่
เกษตรกรที่ได้ผลกระทบไร่ละ 1,000 บาท ลดค่าใช้จ่ายทั้งในด้าน
ต้นทุนการผลิตและค่าครองชีพ อาทิ ยกเว้นการเก็บค่าเช่าที่ดิน ลด
ดอกเบี้ยค่าเช่าซื้อที่ดิน ผ่อนผันหรือขยายระยะเวลาการช าระหนี้ 
และลดค่าครองชีพภายใต้โครงการ “ธงฟ้า ช่วยภัยแล้ง” การให้
สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินจ าเป็น การเสริมสร้างสุขภาพและ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินที่เป็นผลกระทบจากภัยแล้ง 
การจ้างงานเพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร 

(3) การสนับสนุน ให้ เกิ ดการแก้ ไขปัญหา  ได้ แก่  
การอบรมและสนับสนุนปจัจัยการผลิตเพื่อปรับเปลีย่นอาชพีอื่นทัง้
ด้านเกษตรและนอกเกษตร การจ้างงานแรงงานเกษตร การให้
สินเชื่อเพื่อการผลิตและการพัฒนาการผลิตที่เหมาะสม อาทิ  
การให้สินเชื่อเพื่อการปรับปรุงระบบส่งน้ า การท าระบบน้ าหยด 
การซื้อแม่พันธ์โคกระบือ การขุดบ่อปลา เป็นต้น โครงการสินเชื่อ 
1 ต าบล 1 SME เกษตร โครงการชุมชนปรับเปลี่ยนการผลิต 
สู้วิกฤตภัยแล้ง การอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิต การพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการแก้ไขปัญหา 

การปรับตัวของภาคเกษตรและชุมชนและแนวทางพลิก
วิกฤตเป็นโอกาส  

แม้ภาวะภัยแล้งจะก่อให้เกิดผลกระทบทางลบแต่ในด้าน
บวกก่อให้เกิดการปรับตัวและการพัฒนาซึ่งครอบคลุมไปถึง 
การยกระดับศักยภาพในการผลิตเพื่อให้สามารถด ารงชีวิตได้ 
อย่างยั่งยืน โดยชุมชนได้มีแนวทางในการด าเนินงานแก้ไขที่ส าคัญ 
ได้แก่ (1) การบริหารจัดการน้ าในพื้นที่ให้สอดคล้องกับชุมชน/

อัตราการจา้งงานภาคเกษตรในช่วง ป ี2556-2558 

 
ที่มา:  รายงานผลการส ารวจภาวการณ์ท างานของประชากร ส านักงานสถิติแห่งชาติประมวลผลโดย 

ส านักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม สศช. 

 

 

 

 

เปรียบเทียบรายได้ รายจ่าย หนี้สินครัวเรือน จ าแนกตามสถานภาพเศรษฐกิจและ
สังคมของครัวเรือน ปี 2556 และปี 2558 

สถานภาพเศรษฐกิจ
และสังคมของ

ครัวเรือน 

ปี 2556 ปี 2558 
 รายได้ รายจ่าย หนี้สิน รายได้ รายจ่าย หนี้สิน % เปลี่ยนแปลง 

รวม 25,194 19,061 163,087 26,915 21,157 156,770 6.83 11.00 -3.87 
ผู้ถือครองทาง
การเกษตร(เจ้าของ) 

21,449 15,458 118,512 21,179 16,649 136,534 -1.26 7.70 15.21 

ผู้ถือครองทาง
การเกษตร(เช่า/ท าฟรี) 

21,697 14,545 147,498 21,903 16,357 189,660 0.95 12.46 28.58 

ผู้ท าประมง ป่าไม้ ล่า
สัตว์ เก็บของป่า 
บริการเกษตร 

14,210 10,474 60,207 13,410 10,829 64,165 -5.63 3.39 6.57 

ผู้ประกอบธุรกิจ 
การค้า  อุตสาหกรรม
และบริการ 

33,882 23,019 239,659 34,438 24,652 218,340 1.64 7.09 -8.90 

ผู้ปฏิบัติงานวิชาชีพ 
วิชาการและนักบริหาร 

56,037 38,972 546,174 56,633 40,624 422,243 1.06 4.24 -22.69 

คนงานเกษตร 13,915 12,384 42,613 13,921 13,009 59,778 0.04 5.05 40.28 

คนงานทั่วไป 16,265 13,897 62,746 16,701 14,246 40,406 2.68 2.51 -35.60 
เสมียน พนักงาน 
พนักงานขายและ
ให้บริการ 

22,345 18,753 126,833 25,661 21,637 137,812 14.84 15.38 8.66 

ผู้ปฏิบัติงนในกระบวน
การผลิตและก่อสร้าง 

22,513 18,554 101,575 22,334 19,032 95,755 -0.80 2.58 -5.73 

ผู้ไม่ปฏิบัติงานเชิง
เศรษฐกิจ 

14,971 13,353 61,788 17,413 15,259 67,868 16.31 14.27 9.84 

ที่มา:   รายงานการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน  ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
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ท้องถิ่น โดยวางระบบน้ าที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มปริมาณน้ า วิธีรักษา
และกักเก็บน้ า การปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ าและระบบส่งจ่าย เช่น 
การสร้างแหล่งน้ าในไร่นา การสร้างฝายชะลอน้ าฯลฯ รวมทั้งแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้ง (2) การเลื่อนเวลาการเพาะปลูก และให้ไป
ปลูกพืชใช้น้ าน้อย ตลอดจนการปรับเปลี่ยนเทคนิคหรือวิธีการ
ผลิต เช่น การปลูกพืชไร้ดิน การปลูกพืชน้ าหยด การปรับเปลี่ยน
พันธุ์ข้าวที่ใช้น้ าน้อยฯลฯ (3) การแปรรูปผลผลิตเพื่อสร้างรายได้
เสริม และ (4) การปรับปรุงดิน อนุรักษ์ป่า และสิ่งแวดล้อมเพื่อลด
ผลกระทบจากภัยพิบัติและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ  

แม้จะมีเกษตรกรจ านวนหนึ่งที่สามารถปรับตัวได้ แต่ยังมี
เกษตรกรอีกจ านวนมากที่ยังต้องการการส่งเสริมและสนับสนุน
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การต้องการความช่วยเหลือ 
ที่ส าคัญ ได้แก่ ด้านรายได้เสริม ผลส ารวจของธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์ (2559) พบว่ามาตรการที่เกษตรกร
ต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือมากที่สุด 3 ล าดับแรก 
ได้แก่ การรวมกลุ่มสร้างอาชีพเสริมในชุมชน การสนับสนุนด้าน
การตลาดรองรับการท าอาชีพเสริม และการให้ความรู้การผลิต
และการแปรรูปสินค้าเพื่อสร้างรายได้เสริม  

แนวทางการแก้ไขปัญหาภาวะภัยแล้งจึงควรครอบคลุม
ทั้งการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า พัฒนาศักยภาพภาคเกษตรและ
การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 

ระยะสั้น  

 การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า  โดยการก าหนด
โครงการให้ความช่วยเหลือกเกษตรกรที่มีลักษณะยืดหยุ่น เน้นให้
สามารถปรับโครงการให้สอดคล้องกับช่วงเวลา พื้นที่ การเข้าถึง
ของกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ การให้ความรู้
ความเข้าใจแก่เกษตรกรถึงความเสี่ยงในการลงทุนการผลิตเพื่อลด
โอกาสการขาดทุน ตลอดจนสนับสนุนพื้นที่ ในการวางแผน 
การปรับตัวควบคู่กับการสนับสนุนแหล่งเงินทุนเพื่อลดความเสี่ยง
จากการขาดทุนและปัญหาหนี้ของเกษตรกร 

  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนอย่างเป็น
ระบบในการบริหารจัดการน้ า โดยการสร้างความตระหนักรู้ถึง
ผลกระทบจากภาวะภัยแล้งหรือภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้น การสร้าง
ความร่วมมือและสนับสนุนให้ภาคเอกชนมีการใช้น้ าโดยยึดหลัก 3 
R (Reduce, Reuse, Recycle) การผลักดันแนวทางการใช้น้ า
ภาคอุตสาหกรรมอย่างมีคุณภาพ อาทิ ท า Water Footprint  
การน าน้ าทิ้งมาบ าบัด โดยการออกกฎระเบียบเพื่อสร้างแรงจูงใจให้
ภาคธุรกิจร่วมแก้ไขปัญหา อาทิ หาแหล่งทุน หรือสนับสนุนด้าน
วิชาการ ตลอดจนร่วมส่งเสริมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่จะ
เป็นการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศอย่างยั่งยืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรการแก้ไขปัญหาภยัแลง้ ปี 2557/58 

- มาตรการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากภัยแล้ง (จ้างงานและพัฒนาแหล่งน้ า 
วงเงิน 1,606.62 ล้านบาท) 

- โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง 
(ต าบลละ 1 ล้านบาท) วงเงิน 3,051 ล้านบาท 

- มาตรการช่วยเหลือผลกระทบภัยแล้ง วงเงิน 1,583.41 ล้านบาท 

นอกจากนี้ ยังมีมาตรการทางอ้อมที่ช่วยลดผลกระทบ ได้แก่ โครงการ
ประกันภัยข้าวนาปี ลดดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อการผลิตแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี 
ชดเชยรายได้ เกษตรกรผลิตข้าวไร่ละ 1,000 บาท ชดเชยดอกเบี้ยให้
ผู้ประกอบการเก็บสต็อกข้าว สินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดย
สถาบันเกษตรกร สินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี 

มาตรการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2558/59 (8 มาตรการหลัก งบประมาณ 
15,458.31 ล้านบาท) 

• มาตรการส่งเสริมความรู้และการสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อลดรายจ่ายใน
ครัวเรือน ได้แก่ การสร้างรายได้จากการส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้ง ปศุสัตว์ 
ประมง และลดค่าครองชีพ เป็นต้น 

• มาตรการชะลอหรือขยายระยะเวลาช าระหน้ีที่เกษตรกรมีภาระหน้ีกับ
สถาบันการเงิน ได้แก่ ลดหรือยกเว้นการเก็บค่าเช่า สินเชื่อเพื่อปรับปรุงระบบ
การผลิต สินเชื่อเพื่อสร้างงานในชุมชน ชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ แทนสมาชิก
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ฯลฯ 

• มาตรการจ้างงานเพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร  
• มาตรการเสนอโครงการพัฒนาอาชีพตามความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน

เพื่อบรรเทาผลกระทบภัยแล้ง 
• มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ า อาทิ ส่งเสริมการปลูกข้าวโดยวิธีเปียก

สลับแห้ง 
• มาตรการเพิ่มปริมาณน้ าต้นทุน อาทิ ฝนหลวง พัฒนาแหล่งน้ าบาดาล 

ช่วยเหลือจัดหาน้ ากินน้ าใช้ แก้มลิงกักเก็บน้ าฯลฯ 
• มาตรการเสริมสร้างสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ 
• มาตรการสนับสนุนอ่ืนๆ อาทิ การอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิต บริการข้อมูลและ

บริการภาครัฐ โครงการสินเชื่อ 1 ต าบล 1 SME เกษตรเพื่อสร้างความยั่งยืน
ของภาคเกษตรไทยโครงการชุมชนปรับเปลี่ยนการผลิตสู้วิกฤตภัยแล้ง  

มาตรการทางอ้อม ได้แก่  โครงการตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและ
รักษาเสถียรภาพราคาข้าวปีการผลิต 2558/59 ได้แก่ ลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับ
เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบัน
เกษตรกร สินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกเงินชดเชบดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้า
ข้าวในการเก็บสต็อกฯลฯ 

 
ที่มา: ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้ง ปี 2558/59 ระดับชาติ (ศก.กช.) 
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กรณีศึกษาชุมชนที่มีการปรับตัวจากภยัแล้ง 

กลุ่มเมล่อนหมู่ใหญ่ร่วมใจพัฒนา อ.ลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
เกิดจากการรวมตัวของเกษตรกรในชุมชนหลังเผชิญภาวะภัยแล้งและราคา
สินค้าตกต่ า จึงหันไปปลูกพืชน้ าน้อยซ่ึงเผชิญปัญหาแมลงศัตรูพืช เชื้อรา ในช่วง
ต้น จึงได้มีการพัฒนาวิธีการผลิตเป็นการปลูกแบบระบบปิดในโรงเรือน และใช้
ระบบน้ าหยดท าให้สามารถควบคุมคุณภาพผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาด 
รวมทั้งเตรียมศึกษาเพื่อแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าให้กับสินค้าชุมชนโดยได้รับการ
สนับสนุนแหล่งเงินทุนจาก ธ.ก.ส.ภายใต้โครงการ 1 ต าบล 1 SME เกษตรเพื่อ
การผลิตทางการเกษตรรูปแบบใหม่  

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ ์

เครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรม (มุกดาหาร อ านาจเจริญ ยโสธรและร้อยเอ็ด) 
เป็นชุมชนที่มีการปรับตัวโดยการจัดการทรัพยากรอย่างประณีตขณะอยู่ร่วมกับ
ภัยแล้ง อาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่นในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวทุนแล้ง ผลผลิตสูง 
จัดการพันธุ์ข้าวเข้ากับระบบน้ าในไร่นา รวมถึงจัดการนวัตกรรมองค์กรเชื่อมโยง
งานวิจัยชุมชนเข้ากับการจัดการไร่นาและการตลาดรองรับภัยแล้ง 

กุลวดี แกน่สันติสุขมงคงและคณะ, มหาวิทยาลัยมหิดล 

กลุ่มองค์กรชาวบ้านบัวใหญ่-บัวลาย จ.นครราชสีมา ปรับตัวโดยเน้นการขุด
บ่อ-สระน้ า เพื่อเป็นแหล่งส ารอง โดยศึกษาทอดลองการออกแบบแหล่งน้ าให้
เพียงพอส าหรับการตกกล้าข้าว โดยออกแบบสระน้ า 3 รูปแบบ คือ สระสอง
ระดับ สระแบบหลุมดักน้ า และสระแบบฝาย 

มูลนิธิชวีิตไทย 

ระยะกลาง/ยาว 

 การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรเพื่อให้สามารถ
ปรับตัวและรับมือกับความเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศใน
ระยะยาว โดยการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใหม่ๆ ใน
ด้านการผลิตระหว่างกลุ่มเกษตรกรให้เกิดความรู้และขยายเทคนิค
วิธีการผลิตใหม่ๆ เพิ่มการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
การผลิตในภาคเกษตรส าหรับพื้นที่ประสบภัยแล้งซ้ าซาก การปรับ
โครงสร้างการผลิตภาคเกษตรให้มีศักยภาพเพียงพอเพื่อรองรับ
ปัจจัยเสี่ยง อาทิ การท าเกษตรแนวใหม่แบบผสมผสานเพื่อ
กระจายความเสี่ยง การผลิตแปลงใหญ่ผ่านระบบการจ้างผลิต
ระหว่างรัฐกับชุมชนหรือเกษตรกร รวมทั้งสนับสนุนเกษตรกร
ก้าวหน้า (smart farmer) ที่มีการใช้เทคนิคและวิธีการเพาะปลูก
เพื่อเป็นต้นแบบและสร้างความเชื่อมโยงการผลิตกับเกษตรกรราย
ย่อยให้เกิดการจ้างงานในชุมชนและมีความสามารถในการแข่งขัน 

 การบริหารจัดการน้ าอย่างยั่งยืน โดยบูรณาการงานที่
สัมพันธ์กับระบบน้ า มีกลไกในการบริหารจัดการเพื่อป้องกันการเกิด
ภัยแล้ง รวมทั้งวางแผนรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อม
อย่างเป็นระบบทั้งสร้างโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน การปรับวิถี
ชีวิตให้สอดคล้องกับสถานการณ์ การปรับรูปแบบ/เทคนิคในการ
ประกอบอาชีพ เพื่อลดทอนภาวะเปราะบางต่อผลกระทบหรือความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
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Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

1. คณุภาพของคน

การมีงานท า 1/

การมงีานท า (พนัคน) 37,965  38,267   38,318    38,316   37,812  37,815    38,421    38,262     37,612     37,752   38,330   38,370     37,684      
อตัราการว่างงาน (รอ้ยละ) 0.70 0.74       0.81        0.66       0.89 1.00       0.84       0.61        0.94        0.88       0.92       0.80        0.97         
อตัราการว่างงานตามระดบัการศกึษา (รอ้ยละ)
   - รวม 0.72 0.74       0.77        0.65       0.89     1.00       0.84 0.61 0.94        0.88 0.92 0.80 0.97
   - ประถมศกึษาและต ่ากว่า 0.33 0.33       0.28        0.28       0.49     0.41       0.37 0.35 0.48 0.37       0.37       0.42 0.45
   - มธัยมศกึษาตอนตน้ 1.08 0.81       0.83        0.90       1.15     1.29       1.33 0.93 1.29 0.84       1.20       0.96 1.35
   - มธัยมศกึษาตอนปลาย 0.97 0.83       0.97        0.73       1.14     1.20       0.95 0.60 1.22 1.19       1.09       0.98 1.17
   - อาชวีศกึษา 0.84 0.72       1.61        1.23       1.37     1.46       0.98 0.96 1.15 1.19       1.28       1.07 1.90
   - วชิาชพีชัน้สงู 1.16 2.11       1.88        1.35       1.40     1.72       1.20 0.91 1.37 1.77       1.81       1.17 1.27
   - มหาวทิยาลยั 1.37 1.71       1.88        1.32       1.45     2.13       1.62 0.96 1.61 1.86       1.82       1.44 1.61
การท างานต ่าระดบั (พนัคน) 308.69 220.14   274.31    291.83   277.89  258.09    245.10 244.07 281.18 277.18   250.90   280.82 292.90
  (ท างานน้อยกว่า 35 ชม./สป.ทีพ่รอ้มจะท างานเพิม่)
สดัส่วนก าลงัแรงงานตามระดบัการศกึษา (รอ้ยละ)
   - รวม 100.00  100.00   100.00    100.00   100.00  100.00    100.00    100.00     100.00     100.00   100.00   100.00     100.00
   - ประถมศกึษาและต ่ากว่า 50.13    49.82     49.77      49.69     49.28    48.87 49.11     48.57      47.90      47.92     47.78     47.46      46.80       

   - มธัยมศกึษาตอนตน้ 15.67    16.04     16.00      15.94     15.88    16.05 16.23     16.04      15.82      15.79     15.79     15.90      16.10       
   - มธัยมศกึษาตอนปลาย 11.06    11.12     11.29      11.34     11.45    11.58 11.67     11.94      12.16      12.24     12.25     12.44      12.62       
   - อาชวีศกึษา 3.59     3.45       3.42        3.46       3.50     3.55 3.44       3.52        3.57        3.62       3.67       3.39        3.55         
   - วชิาชพีชัน้สงู 4.86     4.84       4.69        4.71       4.81     4.75 4.63       4.67        4.77        5.00       5.05       5.01        4.90         
   - มหาวทิยาลยั 14.69    14.73     14.82      14.86     15.09    15.20 14.91     15.25      15.77      15.43     15.46     15.80      16.03       

สขุภาพ
จ านวนผูป้ว่ยดว้ยโรคทีต่อ้งเฝ้าระวงัเรง่ด่วน (ราย)2/

   - ปอดอกัเสบ 55,424  35,238   49,812       45,007 60,426  37,989    56,181         44,893      56,556 42,176   57,754        60,473       56,376
   - ไขเ้ลอืดออก 21,979  53,050   65,382       14,362 4,948    8,213     16,507         11,414 7,538      24,409   60,768        52,237       14,885
   - มอื เทา้ และปาก 9,585    8,853     18,087         9,606 9,665    19,692    27,638          8,611 9,217      7,771     14,594         9,810        8,906
   - ไขห้วดัใหญ่ 17,394  6,062     11,631         8,854 30,895  11,165    16,133         15,941 24,206     10,840   18,397        24,483       34,817
   - บดิ 2,733    2,710     2,465           1,678 2,347    2,248     2,038           1,472 1,804      1,956     1,774           1,508        1,694
   - หดั 937             788 618                304 332      320        309                 210 224         236        276       279                   316
   - ฉี่หนู 639             634 974                856 395      463        767                 626 283         393        723                752           391
   - ไขส้มองอกัเสบ 183             192 175         173       137      141        149                 149 164         144        178       146                   182
   - อหวิาตกโรค 4         1           1                       2 2         2           6                       2 2            2           4                    100             41
   - ไขก้าฬหลงัแอ่น 3         2           2                       7 4         2           2                       5 4            6           9                       6              5
   - พษิสุนขับา้ 1         2           2                      -   2         1           -                     2 1            1           2                       1              3

2. ความมัน่คงทางสงัคม

 ความสงบสขุในสงัคม (ต่อประชากรแสนคน)3/

   - สดัส่วนการบาดเจบ็และตายดว้ยอุบตัเิหตุ- 12.35 10.12 9.91 9.77 10.71 10.34 9.05 10.75 9.65 9.55 7.95 8.76 8.73         
     การจราจรทางบก
   - สดัส่วนคดชีวีติ รา่งกาย และเพศ 9.28 9.45 8.76 8.31 8.79 8.99 8.80 9.41 9.24 10.00 8.84 9.92 8.40         
   - สดัส่วนคดปีระทุษรา้ยต่อทรพัย์สนิ 18.97 18.51 19.36 18.35 17.49 17.69 17.66 17.42 16.69 19.11 19.21 17.49 15.19       
   - สดัส่วนคดยีาเสพตดิ 168.63 169.16 176.05 153.87 142.06 153.32 147.39 136.64 124.99 99.67 95.67 96.21 96.07       

   การคุม้ครองผูบ้ริโภค 5/

จ านวนเรือ่งรอ้งเรยีน (ราย) 2,380 1,488     1,646      1,579 682 2,161     2,115     1,680 1,522 1,911     1,787     1,898 2,033
   - กรณสีญัญา 758 663       632         676 287 843        805        636 632 753        742       748 727
   - กรณฉีลาก 759 555       709         608 254 682        752        664 572 726        614       640 704
   - กรณโีฆษณา 310 233       244         246 131 621        519        244 260 272        253       334 457
   - กรณกีฎหมาย 541 6           37          40 10 15          39          5 4 1           1           0 25
   - กรณขีายตรงและตลาดแบบตรง 12 31         24          9 0 -         -         131 54 159        177       176 120
การใหค้ าปรกึษาทางสายด่วน 1166 (ราย) 10,321 10,314   12,348    8,790 3,410 10,804    12,703    11,784 12,293 12,300   12,865   12,250 11,666
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องคป์ระกอบหลกั



องคป์ระกอบหลกั 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558

1. คณุภาพของคน

    การมีงานท า

ผลติภาพแรงงาน กรณีแรงงาน (บาท/คน/ปี)6/ 182,748  189,276  194,247  201,450  209,094  208,294  202,975  216,313  215,693  228,471  234,839   241,917  249,139  

อตัราการมงีานท า (รอ้ยละ)7/ 96.96     97.23     97.58     97.96     98.13     98.19     98.13     98.43     98.83     98.81     98.81      98.70     98.62     

อตัราการว่างงาน (รอ้ยละ)7/ 2.16      2.07      1.83      1.51      1.38      1.38      1.49      1.04      0.70      0.70      0.70       0.80      0.88      

การท างานต ่าระดบั (พนัคน)6/ 696.53   787.28   754.12   577.93   596.70   507.77   604.93   520.80   383.33   347.00   273.74    256.29   272.52   
  (ท างานน้อยกว่า 35 ชม./สป.ทีพ่รอ้มจะท างานเพิม่)

     สขุภาพ8/

อตัราการเจบ็ป่วย (ต่อประชากรพนัคน) 1,845.04 1,798.06 1,878.92 2,079.57 2,292.29 2,436.12 2,639.43 2,816.17 2,947.64 3,116.45 2,916.62  2,836.8  
อตัราป่วยดว้ยโรคไมต่ดิต่อ (ต่อประชากรแสนคน)   
 -  เนื้องอกรา้ย (มะเรง็) 101.67 107.05   114.31   124.38   130.75   134.22   133.05   143.21   153.59   154.49   265.57    233.93   
 -  หวัใจ 451.45 503.10   530.75   618.20   687.72   749.54   793.03   844.82   935.92   955.07   887.20    845.47   
 -  เบาหวาน 380.75 444.16   490.53   586.82   650.43   675.74   736.48   792.61   848.77   868.30   1,081.25  1,032.5  
 -  ความดนัโลหติ 389.83 477.35   544.05   659.57   778.12   860.53   981.48   1,058.73 1,187.00 1,245.56 1,621.72  1,561.4  
ความผดิปกตทิางจติ/จติเภท/ประสาทหลอน (ต่อประชากรแสนคน) 39.33 38.93     42.02     45.62     48.79     47.28     49.77     57.25     64.14     63.30     82.63      78.63     
ความผดิปกตทิางอารมณ์ (สะเทอืนอารมณ์)  (ต่อประชากรแสนคน) 13.41 13.54     14.83     15.86     18.48     20.09     26.46     30.85     33.61     34.89     42.94      44.65     
ความผดิปกตจิากโรคประสาท/ความเครยีด (ต่อประชากรแสนคน) 62.45 64.64     59.69     64.89     63.48     60.94     60.86     56.43     60.43     53.65     46.44      38.70     
ภาวะแปรปรวนทางจติและพฤตกิรรม (ต่อประชากรพนัคน) 37.13 35.90     37.64     42.41     42.27     45.88     49.00     56.77     60.75     62.35     59.77      50.76     

     ประชากร

อตัราส่วนภาระพึง่พงิ (รอ้ยละ)9/ 50.46 50.03 49.69 49.26 48.84 48.43 48.11 55.22 55.47 55.83 56.29 56.85 57.50

สดัส่วนคนยากจน (รอ้ยละ)10/ - 26.76 - 21.94     20.04     20.43     17.88     16.37     13.22     12.64 10.94 10.53

การศึกษา

อตัรานกัเรยีนต่อประชากรวยัเรยีน11/

 -  ประถมศกึษา 104.83 104.24 104.17 103.47 104.51 104.83 104.00 104.30 103.50 104.00 102.72 102.24
 -  มธัยมศกึษาตอนตน้ 90.34 92.47 95.45 96.67 96.37 95.62 94.87 98.01 98.43 97.65 96.75 97.13
 -  มธัยมศกึษาตอนปลาย 62.76 63.82 63.80 65.77 67.16 68.14 69.57 71.68 72.18 73.18 75.07 77.29
 -  อุดมศกึษา (ปรญิญาตรแีละต ่ากว่า) 53.01 52.92 55.60 62.50 61.05 60.47 56.21 46.21 47.18 51.85 46.48 46.22

จ านวนปีการศกึษาเฉลีย่ของประชากรกลุ่มอายุ 15 ปีขึน้ไป12/ 7.5        7.6        7.8        7.8        7.9        8.0        8.1        8.2        8.2        8.0        8.0         8.1        8.5        

จ านวนปีการศกึษาเฉลีย่ของประชากรกลุ่มอายุ 15-59 ปี13/ 8.3        8.4        8.6        8.7        8.7        8.8        8.9        9.0        9.1        8.8        8.9         9.0        9.3        
 -  ชาย 8.4        8.6        8.8        8.9        8.8        8.9        9.0        9.1        9.2        8.9        8.9         9.0        9.2        
 -  หญงิ 8.1        8.2        8.5        8.6        8.6        8.7        8.9        9.0        9.1        8.8        8.9         9.0        9.3        

จ านวนปีการศกึษาเฉลีย่ของประชากรกลุ่มอายุ 60 ปีขึน้ไป13/ 3.8        3.9        4.1        4.2        4.3        4.4        4.4        4.6        4.7        4.5        4.7         4.8        4.8        
 -  ชาย 4.5        4.7        4.9        4.9        5.0        5.1        5.1        5.3        5.4        5.1        5.3         5.4        5.6        
 -  หญงิ 3.3        3.4        3.5        3.6        3.8        4.0        3.9        4.1        4.2        4.1        4.2         4.3        4.5        

2. ความมัน่คงทางสงัคม

สถาบนัครอบครวั

สดัส่วนครวัเรอืนทีม่ทีีอ่ยู่อาศยัถาวร (รอ้ยละ)14/ 96.00 96.60 98.65 98.50 99.30 98.86 99.70 99.78 99.84 99.53 99.71 99.64 99.59

ดชันคีรอบครวัอบอุ่น (รอ้ยละ)15/ - - - 62.24 61.65 63.97 63.18 63.08 65.17 68.31 66.28 65.60
หลกัประกนัทางสงัคม

รอ้ยละของการมหีลกัประกนัสุขภาพ16/ 93.01 95.47 96.25 97.82 98.75 99.16 99.47 99.36 99.95 99.90 99.87 99.84 99.92
 -  ประกนัสงัคม 12.95 13.34 13.92 14.75 15.35 15.73 15.34 15.60 15.91 15.99 16.56 16.83 17.18
 -  สวสัดกิารขา้ราชการ/รฐัวสิาหกจิ 6.44 6.82 6.61 6.51 8.22 8.00 7.90 7.75 7.77 7.69 7.66 7.62 7.37
 -  ประกนัสุขภาพถว้นหน้า 73.62 75.31 75.37 76.20 74.79 75.06 75.86 75.20 75.28 75.27 74.74 73.48 73.71
 - สทิธสิวสัดกิารพนกังานส่วนทอ้งถิน่ - - - - - - - - - - 0.16 0.87 0.93
 -  สทิธิอ์ื่นๆ -          - 0.35 0.36 0.39 0.37 0.37 0.81 1.00 0.95 0.75 1.03 0.73
 -  ยงัไมม่สีทิธิ ์ 6.99 4.53 3.75 2.18 1.25 0.84 0.53 0.64 0.05 0.10 0.13 0.16 0.08

สดัส่วนผูป้ระกนัตนต่อก าลงัแรงงาน17/ 21.80 22.49 23.43 24.32 24.86 24.65 24.53 25.11 27.07 29.70 31.56 35.32 35.77
ความสงบสขุในสงัคม (ต่อประชากรแสนคน)

อตัราการตายดว้ยอุบตัเิหตุการจราจรทางบก18/ 22.20 22.20 20.60 20.20 19.80 18.20 16.90 11.90 14.15 11.84 11.29 9.79 9.70

สดัส่วนคดชีวีติ ร่างกาย และเพศ18/ 76.40 73.40 73.46 69.30 62.60 52.80 51.40 45.80 39.76 38.85 36.82 37.05 38.89

สดัส่วนคดปีระทุษรา้ยต่อทรพัยส์นิ18/ 106.40 110.70 122.00 122.40 115.80 106.00 93.70 88.90 78.88 77.41 77.41 72.31 74.20

สดัส่วนคดยีาเสพตดิ18/ 196.20 119.80 160.42 176.20 225.00 320.00 371.60 416.40 539.91 565.44 683.55 596.35 426.21

รอ้ยละของคดเีดก็และเยาวชนทีก่ระท าความผดิซ ้าต่อคดทีัง้หมด

ทีถ่กูด าเนนิคดโีดยสถานพนิจิฯ ทัว่ประเทศ4/
15.16 13.83 12.08 11.85 12.92 14.06 13.57 12.62 11.77 19.98 20.37 17.52

ตวัช้ีวดัภาวะสงัคม (รายปี)



องคป์ระกอบหลกั 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558

การคุ้มครองผู้บริโภค5/

จ านวนเรือ่งรอ้งเรยีน  (ราย) 5,554     6,586     7,284     5,693     5,898     4,504     6,818     6,574     7,427     9,489 7,093      6,638     7,118     
 -  กรณีสญัญา 1,985     2,501     3,425     2,875     2,681     1,758     2,794     2,362     2,927     3,547 2,729      2,571     2,875     
 -  กรณีฉลาก 2,984     3,103     3,089     2,059     1,937     1,540     2,827     2,835     3,121     3,876 2,631      2,352     2,552     
 -  กรณีโฆษณา 585       949       708       673       1,187     892       1,072     1,354     1,257     2,013 1,033      1,515     1,119     
 -  กรณีกฎหมาย -        -        -        -        -        -        -        -        5          38 624        69         6          
 -  กรณีขายตรงและตลาดแบบตรง -        33         62         86         93         314       125       23         117       15 76          131       566       
การใหค้ าปรกึษาทางสายด่วน 1166 (ราย) 22,834   15,682   11,026   12,984   14,599   16,808   34,804   53,341   61,242   60,982 41,773    38,701   49,708   

3. ความเป็นอยู่และพฤติกรรมของคน
พฤติกรรมในการบริโภค

ค่าใช้จ่ายเพือ่การอุปโภคบริโภค (ร้อยละของค่าใช้จ่ายรวม)19/ - 87.95 - 88.75 87.80 88.40 87.90 88.32 88.07 88.30 88.10 87.90 87.10

ค่าใช้จ่ายทีไ่ม่เกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค (ร้อยละของค่าใช้จ่ายรวม)19/ - 12.05 - 11.25 12.20 11.60 12.10 11.68 11.93 11.70 11.90 12.10 12.90

อตัราการบรโิภคสุราของประชากรอายุ 15 ปีขึน้ไป (รอ้ยละ)20/ - 32.68 - 31.54 30.02   - 32.04   - 31.53   - 32.22 32.29 34.00

อตัราการบรโิภคบุหรีข่องประชากรอายุ 15 ปีขึน้ไป (รอ้ยละ)20/ - 22.97 - 21.91 21.22   - 20.70   - 21.36   - 19.94 20.72 19.90
การใช้เวลาในชีวิตประจ าวนั 

การใชบ้รกิารจากสือ่ต่างๆ (ชม./วนั)21/ - 2.80 - -   -   - 2.90   -   -   -   -
 -  การอ่านหนงัสอื (รวมสิง่พมิพ/์วารสารทางอนิเทอรเ์น็ต) - 1.10 - -   -   - 1.00   -   -   -   -
 -  การชม/การฟงัโทรทศัน์ - 2.70 - -   -   - 2.70   -   -   -   -
 -  การชม/การฟงัวดีโีอ ดวีดี ีวซีดีี 2.30   -   - 2.50   -   -   -   -
 -  การฟงัรายการวทิยุ - 1.40 - -   -   - 1.60   -   -   -   -
 -  การท่องอนิเทอรเ์น็ต - 1.90 - -   -   - 1.90   -   -   -   -
 -  การใชห้อ้งสมดุ - 0.80 - -   -   - 0.80   -   -   -   -

จ านวนประชากรอายุ 6 ปีขึน้ไปทีใ่ช ้Internet (ลา้นคน)22/ 6.00 6.97 7.08 8.50 9.30 10.96 12.33 13.80 14.80 16.60 18.30 21.70 24.59
4. ส่ิงแวดล้อม

สารอนัตราย 23/

ปรมิาณการใชส้ารเคม ี(ลา้นตนั) 26.90 29.49 32.03 29.34 30.20 29.40 39.64 79.96 65.36 68.13 62.38 21.42 20.36
จ านวนผูป้่วยทีเ่กดิจากสารพษิอนัตราย (คน) 2,499     2,717     1,640     1,452     1,586     1,868     1,926     2,306     2,250     1,458     ไมม่ขีอ้มลู ไมม่ขีอ้มลู ไมม่ขีอ้มลู
จ านวนผูเ้สยีชวีติทีเ่กดิจากสารพษิอนัตราย (คน) 9          10         -        -        1          -        -        -        -        1 ไมม่ขีอ้มลู ไมม่ขีอ้มลู ไมม่ขีอ้มลู

ขยะ 

การผลติขยะทีเ่กดิขึน้ทัว่ประเทศ (ลา้นตนั)23/ 14.32 14.58 14.32 14.60 14.72 23.93 24.11 24.22 25.35 24.73 26.77 26.19 26.85

การผลติขยะทีเ่กดิขึน้ในกทม. (ลา้นตนั)23/ 3.41 3.41 3.03 3.07 3.11 3.20 3.22 3.20 3.37 4.01 4.13 3.94 4.19

ความสามารถในการก าจดัขยะแบบถกูสุขลกัษณะ ในกทม. (ลา้นตนั)23/ 3.37 3.41 3.03 3.07 3.11 3.20 3.22 3.20 3.37 4.01 4.13 3.94 3.70

ปรมิาณของเสยีอนัตรายทัว่ประเทศ (ลา้นตนั)23/ 1.80 1.81 1.81 1.83 1.85 3.13 3.07 3.16 3.41 3.57 3.30 2.69 3.45
มลพิษทางอากาศ 

คา่เฉลีย่ฝุน่ขนาดเลก็กว่า 10 ไมครอน (24 ชัว่โมง) มคก./ ลบ.ม. 54.80 57.66 40.60 43.35 46.27 47.90 42.50 37.80 38.10 38.20 41.00 43.00 42.00
  (บรเิวณพืน้ทีท่ ัว่ไปใน กทม.)23/

ทีม่า:    1/ 7/    รายงานการส ารวจภาวะการท างานของประชากร ส านักงานสถติแิห่งชาต ิกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร
             2/     ส านักระบาดวทิยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
             3/     ขอ้มลูสถติคิดอีาญาและอาชญากรรมจากศนูยข์อ้มลูขอ้สนเทศ ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิและขอ้มลูประชากรจากการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2543-2573 และ พ.ศ.2553-2583 
                    ประมวลโดยส านักพฒันาฐานขอ้มลูและตวัชี้วดัภาวะสงัคม ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ
             4/     กลุ่มงานขอ้มลูและขอ้สนเทศ ส านักพฒันาระบบงานยตุธิรรมเดก็และเยาวชน กรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน  
             5/     ส านักงานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภค ส านักนายกรฐัมนตร ี(การใหค้ าปรกึษาทางสวยด่วน 1166 สคบ.ใหบ้รษิทัเอกชนด าเนินการตัง้แต่ไตรมาส 4 ปี พ.ศ. 2552)
             6/     ขอ้มลู GDP chain volume measures [reference year = 2002] (original)จากส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิและขอ้มลูการมงีานท าจากส านักงานสถติแิห่งชาต ิกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร
             8/     สถติสิาธารณสุข ส านักนโยบายและยทุธศาสตร ์กระทรวงสาธารณสุข
                    ตัง้แต่ ปี 2556 ไดเ้ปลีย่นแปลงวธิกีารเกบ็ขอ้มลูจาก 75 กลุ่มโรค เป็น 298 กลุ่มโรค
             9/     การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ.2543-2573   ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ
                    ตัง้แต่ปี 2553 การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ.2553-2583  ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ
           10/     การส ารวจภาวะเศรษฐกจิและสงัคมของครวัเรอืน ส านักงานสถติแิห่งชาต ิกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  ประมวลผลโดยส านักพฒันาฐานขอ้มลูและตวัชี้วดัภาวะสงัคม สศช.
           11/     สถติกิารศกึษาฉบบัยอ่ ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ ส านักงานปลดักระทรวง กระทรวงศกึษาธกิาร
           12/13/ ขอ้มลูปี 2545-2546 จากรายงานผลการประเมนิโอกาสและคุณภาพการศกึษาของคนไทย ส านักประเมนิผลการจดัการศกึษา ส านักงานเลขาธกิารสภาการศกึษา กระทรวงศกึษาธกิาร
                    ขอ้มลูตัง้แต่ปี 2547 เป็นตน้ไป จากปีการศกึษาเฉลีย่ของประชากรไทย กลุ่มพฒันาเครอืขา่ยสารสนเทศ ส านักวจิยัและพฒันาการศกึษา ส านักงานเลขาธกิารสภาการศกึษา กระทรวงศกึษาธกิาร
           14/     รายงานคุณภาพชวีติของคนไทย จากขอ้มลูความจ าเป็นพืน้ฐาน (จปฐ.)  กรมการพฒันาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
           15/     ส านักประเมนิผลและเผยแพรก่ารพฒันา ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ
           16/     ส านักงานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาต ิกระทรวงสาธารณสุข
           17/     ส านักงานประกนัสงัคม กระทรวงแรงงาน และส านักงานสถติแิห่งชาต ิกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
           18/     ศนูยข์อ้มลูขอ้สนเทศ ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิและขอ้มลูประชากรจากส านักบรหิารการทะเบยีน กระทรวงมหาดไทย
           19/     รายงานการส ารวจภาวะเศรษฐกจิและสงัคมของครวัเรอืน ส านักงานสถติแิห่งชาต ิกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
           20/     การส ารวจพฤตกิรรมการสบูบุหรีแ่ละการดื่มสุราของประชากร พ.ศ.2547, 2550, 2554 และ 2557 ส านักงานสถติแิห่งชาต ิกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร
                    การส ารวจอนามยัและสวสัดกิาร พ.ศ. 2549, 2552, 2556 และ 2558 ส านักงานสถติแิห่งชาต ิกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ปี2544-2548 เป็นการส ารวจของประชากรอาย ุ11 ปีขึน้ไป)
                    ท าการส ารวจทุก 2 ปี 
           21/     รายงานการส ารวจการใชเ้วลาของประชากร พ.ศ.2547 และ 2552 ส านักงานสถติแิห่งชาต ิกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ท าการส ารวจทุก 5 ปี 
           22/     ขอ้มลูปี 2545-2551 ศนูยเ์ทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกสแ์ละคอมพวิเตอรแ์ห่งชาต ิและการส ารวจเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ครวัเรอืน) พ.ศ.2552-2558 ส านักงานสถติแิห่งชาต ิ

                    กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร
           23/    รายงานสถานการณ์มลพษิของประเทศไทย กรมควบคุมมลพษิ กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
                   จ านวนผูป้่วยและเสยีชวีติจากสารพษิ ตวัเลขไม่สะทอ้นความรูส้กึของกลุ่มผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี คณะท างานพจิารณายกเลกิการจดัเกบ็ 
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