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ความเคลื่อนไหวทางสังคมในไตรมาสสอง ปี 2561 
 การจ้างงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 การจ้างงานภาคเกษตรที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.0 

อัตราการว่างงานลดลงเหลือร้อยละ 1.1 ค่าจ้างภาคเอกชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.0 

 หนี้สินครัวเรือนมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน ยอดคงค้างสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค
ส่วนบุคคลของธนาคารพาณิชย์ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.0 

 การเจ็บปุวยด้วยโรคเฝูาระวังเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปี 2560 ร้อยละ 20.4 

 คดีอาญารวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 34.1 โดยมาจากคดียาเสพติดที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 
46.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2560 

 การเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบกเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.3 แต่มีผู้เสียชีวิตลดลง
ร้อยละ 21.0 สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุสูงสุดเป็นการขับรถเร็วเกินกว่า
กฎหมายก าหนด รถที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดยังคงเป็นรถจักรยานยนต์ 

บทความ เรื่อง “การพัฒนาเด็กปฐมวัย” 

การพัฒนาเด็กปฐมวัยมีความส าคัญและจ าเป็นที่สุดต่อการวางรากฐานการพัฒนา
ความเจริญเติบโตของมนุษย์ในทุกด้าน ที่ผ่านมารัฐบาลได้ให้ความส าคัญและ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง แต่ยังพบปัญหาทั้งด้านพัฒนาการ ภาวะทุพโภชนาการ
ขาดและเกิน ขาดความรู้และมาตรฐานการพัฒนาที่เหมาะสมกับวัย รวมทั้ง
การเชื่อมต่อปฐมวัยไปยังระดับประถมศึกษา ประกอบกับการเปลี่ยนแปลง
ของโครงสร้างครอบครัวและสภาพแวดล้อมรอบตัวเด็ก จึงต้องเร่งบูรณาการ
งานพัฒนาเด็กปฐมวัย ส่งเสริมพัฒนาการเรียนการสอนและเลี้ยงดูเด็กเล็กให้
มีคุณภาพมาตรฐาน ปรับปรุงสถานเลี้ยงดูเด็กและผู้ดูแล ตลอดจนเสริมพลัง
พ่อแม่และชุมชน 

ส านกัพฒันาฐานข้อ มูลแล ะต ัวช ี้ ว ัดภาว ะส งัคม  

http://socia l .nesdb.go.th  
ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการ เศรษฐกิจแล ะส งัคมแห่งชาติ  
962 ถนนกรุง เกษม เขตป้อมปราบศ ัตรูพ่าย กรุง เทพฯ 10100  
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สถานการณ์ทางสังคมท่ีส าคัญ 
 ไทยได้รับการจัดอันดับดีขึ้นในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในล าดับ “Tier 2” 

จากที่มีความก้าวหน้าการบูรณาการแก้ไขปัญหาอย่างมีนัยส าคัญทั้งด้าน
การบังคับใช้กฎหมาย การด าเนินคดีกับผู้กระท าผิด การคุ้มครองดูแล
ผู้เสียหาย และการปูองกันการตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์  

 มลพิษจากขยะพลาสติกส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางบกและทางทะเล 
การลดขยะพลาสติกด้วยการรณรงคส์ร้างจิตส านกึควบคู่กับการเริ่มใช้มาตรการ
บังคับอย่างเป็นรูปธรรมจะช่วยแก้ปัญหาขยะพลาสติก และการจัดการ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของคนรุ่นลูกหลาน 
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การจ้างงานเพิม่ขึ้น โดยมาจากภาคเกษตรท่ีขยายตัวได้ดี อัตราการว่างงานลดลง รายได้แรงงานยงัคงขยายตวัต่อเนื่อง 
  

ตาราง 1 ผลส ารวจภาวะการท างานของประชากรไตรมาสสอง ปี 2561 

 
จ านวน (หน่วย: ล้านคน) การเปลี่ยนแปลง (%YOY) 
2560 2561 2560 2561 

Q1 Q2 Q3 Q4 ท้ังป ี Q1 Q2 Q1 Q2 Q3 Q4 ท้ังป ี Q1 Q2 
ก าลังแรงงานรวม 38.2 38.3 38.2 37.7 38.1 38.1 38.5 -0.3 0.3 -1.3 -0.4 -0.4 -0.2 0.6 
1. ผู้มีงานท า 37.4 37.5 37.6 37.2 37.5 37.4 37.9 -0.6 0.4 -1.6 -0.6 -0.6 -0.2 0.9 
    (การท างานต่ าระดับ)* 0.3 0.4 0.3 0.1 0.1 0.3 0.3 14.6 -0.5 24.9 7.8 12.4 0.0 -19.3 
1.1 ภาคเกษตร 11.0 11.6 12.6 11.9 11.8 11.7 12.0 -1.4 6.3 -1.2 -2.0 0.3 6.0 3.0 
1.2 นอกภาคเกษตร 26.4 25.9 25.1 25.3 25.7 25.7 25.9 -0.3 -2.1 -1.8 0.1 -1.0 -2.8 0.0 

-  อุตสาหกรรมการผลิต 6.3 6.2 6.0 6.0 6.1 6.3 6.3 -1.5 -4.2 -4.0 -1.8 -2.9 0.0 2.6 
-  ก่อสร้าง 2.4 2.3 2.0 2.0 2.2 2.1 2.2 -8.7 -11.8 -6.8 -4.3 -8.2 -11.8 -2.7 
- ค้าส่ง/ค้าปลีก 6.5 6.4 6.2 6.2 6.3 6.3 6.3 0.9 1.0 -2.6 0.0 -0.2 -2.8 -2.2 
-  โรงแรม ภัตตาคาร 2.9 2.7 2.7 2.9 2.8 2.8 2.8 4.2 -2.7 -1.0 6.8 1.8 -1.3 5.7 
-   การขนส่ง/เก็บสนิค้า 1.3 1.2 1.2 1.2 1.2 1.3 1.2 2.9 1.3 3.0 4.0 2.8 -3.2 -0.4 
-  การศกึษา 1.2 1.2 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2 0.5 0.8 1.0 -2.1 0.0 -5.1 0.4 
-   อื่นๆ 5.9 6.0 5.9 5.8 5.9 5.8 5.9 0.2 0.3 1.4 0.1 0.5 -2.3 -1.9 

2. จ านวนผู้ว่างงาน** 0.5 0.5 0.5 0.4 0.5 0.5 0.4 25.3 13.1 24.8 15.1 19.4 2.2 -11.6 
อัตราการว่างงาน (%) 1.2 1.2 1.2 1.1 1.2 1.2 1.1        
3.  แรงงานรอฤดกูาล 0.3 0.3 0.1 0.1 0.2 0.3 0.2 19.9 -25.7 19.3 5.4 -2.8 0.2 -29.4 
สัดส่วนตอ่ก าลงัแรงงาน (%) 0.8 0.7 0.2 0.3 0.5 0.8 0.5        
4.  ชั่วโมงท างานเฉลี่ย/สัปดาห์ (เอกชน) 44.0 46.5 46.8 46.6 46.0 44.7 46.4 0.1 0.1 -0.5 -4.8 -1.3 1.4 -0.2 
5. ชั่วโมงท างานเฉลี่ย/สัปดาห์ (ทกุสถานภาพ) 41.7 43.3 44.0 43.5 43.1 42.0 43.2 -0.2 0.5 -0.2 -1.0 -0.2 0.6 -0.2 
5.1 ผู้ท างานน้อยกว่า 10 ชม.*** 1.0 0.8 0.3 0.7 0.7 0.8 0.6 6.6 -13.6 -1.3 38.4 4.4 -21.4 -21.6 

- ต้องการท างานเพิม่ 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 74.8 -20.2 -5.3 3.8 12.4 -25.7 -34.4 
-  ไม่ต้องการท างานเพิม่ 0.9 0.7 0.3 0.6 0.6 0.7 0.6 0.6 -12.7 -0.7 43.8 3.4 -20.7 -20.1 

5.2 ผู้ท างานน้อยกว่า 35 ชม.*** 8.4 6.0 5.3 5.5 6.36 7.8 6.0 -1.6 -6.0 -3.6 0.2 -2.7 -7.5 -0.3 
- ต้องการท างานเพิม่ 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 14.6 -0.5 24.9 7.8 10.3 0.0 -19.3 
- ไม่ต้องการท างานเพิม่ 8.0 5.7 5.0 5.3 6.0 7.4 5.7 -2.1 -6.3 -4.7 -0.2 -3.3 -7.8 0.8 

5.3 ผู้ท างาน 40 ชม. ขึ้นไป 25.1 27.3 27.9 27.4 26.9 25.5 27.5 0.0 1.8 -1.0 -0.5 0.1 1.8 1.0 
5.4 ผู้ท างาน 50 ชม. ขึ้นไป 7.4 7.9 8.0 7.7 7.7 7.1 7.5 -1.0 -0.8 -6.0 -6.2 -3.6 -4.5 -4.4 
6. จ านวนผู้ว่างงานแฝง 0.4 0.4 0.1 0.2 0.3 0.4 0.2 32.5 -24.4 8.9 4.9 1.3 -7.7 -30.6 
อัตราการว่างงานแฝง (%) 1.2 0.9 0.3 0.5 0.7 1.1 0.6        

หมายเหตุ:  *   ท างานต่ ากว่า 35 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์และต้องการท างานเพิ่ม (นับรวมผู้ท่ีท างาน 0 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์) 
 **  ผู้ว่างงาน หมายถึง ผู้ท่ีไม่ได้ท างานและไม่มีงานประจ าแต่ได้หางาน สมัครงานหรือรอการบรรจุงาน และผู้ท่ีไม่ได้หางานท าแต่พร้อมจะท างานในระหว่าง 30 วันก่อนวันสัมภาษณ์  
  ผู้ว่างงานแฝง คือ ผู้ท่ีท างานน้อยกว่า 10 ชม./สัปดาห์  และต้องการท างานเพิ่ม และผู้รอฤดูกาล อัตราการว่างงานแฝง = ผู้ว่างงานแฝง/ก าลังแรงงาน 
 *** นับรวมผู้ท่ีท างาน 0 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 

ที่มา: ข้อมูลการส ารวจภาวะการท างานของประชากร ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

ไตรมาสสองปี 2561 ก าลังแรงงานรวมและผู้มีงานท า
เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6 และ 0.9 จากไตรมาสเดียวกันในปี 2560 
ตามล าดับ โดยมีก าลังแรงงานท้ังสิ้น 38.5 ล้านคน ผู้มีงานท า
จ านวน 37.9 ล้านคน ท้ังนี้ ภาคเกษตรมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 
3.0 จากสภาพอากาศท่ีเอื้ออ านวย และมีการขยายพื้นท่ีเพาะปลูก 
ส าหรับนอกภาคเกษตร สาขาท่ีมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น ได้แก่ สาขา 
อุตสาหกรรมการผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.6 ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องจาก
ไตรมาสหนึ่งปี 2561 และเป็นการเพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบ 11 ไตรมาส  

ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการส่งออกสินค้าและการบริโภคภายใน 
ประเทศท่ีขยายตัวดี สาขาโรงแรมและภัตตาคารมีการจ้างงาน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.7 ตามการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของนักท่องเท่ียว
ต่างชาติ ส าหรับสาขาการก่อสร้าง ถึงแม้การจ้างงานยังคงลดลง
ร้อยละ 2.7 แต่เป็นอัตราที่น้อยลงเมื่อเทียบกับการลดลงร้อยละ 
11.8 ในไตรมาสหนึ่งปี 2561 

 

 

ความเคล่ือนไหวทางสังคมรายไตรมาส 
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รวม ประถมศึกษาและต่ ากว่า 
มัธยมต้น มัธยมปลาย(สายสามัญ) 
อาชีวศึกษา (ปวช.) วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
อุดมศึกษา 

แผนภาพ 1 อัตราการวา่งงานแยกตามระดับการศึกษา  

ที่มา: ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 

 

แผนภาพ 2 การเปลี่ยนแปลงค่าจ้าง และเงินเฟูอ 

 

 

 

 

 

ที่มา: กระทรวงพาณิชย์, ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 

แผนภาพ 3 ดัชนีค่าจ้างเฉลี่ย และดัชนีราคาผู้บริโภค 

 

 

 

 

 

ที่มา: กระทรวงพาณิชย์, สศช., ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 

ในไตรมาสสองปี 2561 มีผู้ว่างงาน 411,155 คน คิดเป็น
อัตราการว่างงานร้อยละ 1.1 ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับร้อยละ 
1.2 ในไตรมาสสองปี 2560 ซึ่งมีผู้ว่างงาน 464,973 คน เป็น
การลดลงท้ังผู้ว่างงานท่ีเคยท างานมาก่อนและท่ีไม่เคยท างาน 
มาก่อนร้อยละ 19.4 และ 4.1 ตามล าดับ  

เมื่อพิจารณาการว่างงานตามระดับการศึกษา พบว่า  
มีผู้ว่างงานระดับอุดมศึกษาจ านวน 120,419 คนหรือประมาณ
ร้อยละ 29.3 ของผู้ว่างงานท้ังหมด คิดเป็นอัตราการว่างงาน
เท่ากับร้อยละ 1.9 โดยสาขาท่ีมีผู้ว่างงานมากยังคงเป็นสาขา
ด้านสั งคมศาสตร์ และการบริหาร ไ ด้แก่  ศึกษาศาสตร์ 
สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ธุรกิจและบริหาร วารสาร
และสารสนเทศ นอกจากนั้น สาขาวิศวกรรมศาสตร์และ
คอมพิวเตอร์ แม้จะมีความต้องการจ้างงานในตลาดแรงงานมาก 
แต่ยังคงมีผู้ว่างงานจ านวนมากเช่นกัน ส่วนหนึ่งเนื่องจากความ
ไม่สอดคล้องระหว่างสมรรถนะของผู้สมัครงานกับความต้องการ
ของผู้ประกอบการ และผู้สมัครงานรองานท่ีให้ผลตอบแทน
ตามท่ีต้องการ  

ชั่วโมงการท างานของแรงงานโดยรวมในไตรมาสสอง  
ปี 2561 เฉลี่ยเท่ากับ 43.2 ชั่วโมง/สัปดาห์ ลดลงร้อยละ 0.1 
โดยสาขาท่ีมีชั่วโมงการท างานลดลง ได้แก่ สาขาก่อสร้าง และ 
ค้าส่งค้าปลีก แต่สาขาหลักได้แก่ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม 
และโรงแรมและภัตตาคาร มีชั่วโมงการท างานของแรงงาน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 0.2 และ 0.3 ตามล าดับ สะท้อนกิจกรรม
การผลิตท่ีเพิ่มขึ้นในสาขาดังกล่าว นอกจากนั้น พบผู้ท างานน้อย
กว่า 35 ชั่วโมง/สัปดาห์ มีจ านวนลดลงร้อยละ 0.3 ขณะท่ี 
ผู้ท างาน 40 ชั่วโมงขึ้นไป มีจ านวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0  

รายได้แท้จริงของแรงงานยังเพิ่มขึ้น ค่าจ้างแรงงาน
ภาคเอกชนท่ีไม่รวมผลประโยชน์ตอบแทนอื่นเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.0 
เป็นการเพิ่มขึ้นของค่าจ้างภาคนอกเกษตรร้อยละ 2.3 แต่ค่าจ้าง
ภาคเกษตรลดลงร้อยละ 0.1 เมื่อหักเงินเฟูอท่ีเท่ากับร้อยละ 1.3 
ท าให้ค่าจ้างแท้จริงของแรงงานภาคเอกชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7 
สูงกว่าร้อยละ 0.03 ในไตรมาสสองปี 2560 ผลิตภาพแรงงาน
ต่อคนเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.7 เทียบกับร้อยละ 3.4 ในช่วงเดียวกัน
ของปีท่ีแล้ว  

 

 

ที่มา: ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
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ที่มา: ข้อมูลการส ารวจภาวะการท างานของประชากร ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

แผนภาพ 4 อัตราการวา่งงานตามระดับการศึกษา 
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อัตราการว่างงาน อาชีวศึกษา (ปวช.) วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 

อุดมศึกษา 

ประเด็นด้านแรงงานท่ีต้องเฝ้าระวังในระยะต่อไป  

1.  ความเส่ียงจากสถานการณ์อุทกภัยที่ ส่งผล
กระทบต่อรายได้เกษตรกร แม้ในไตรมาสหนึ่งและสองของปี 
2561 จะมีการจ้างงานในภาคเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.0 และ
ร้อยละ 3.0 ตามล าดับ เนื่องจากสภาพอากาศท่ีเอื้ออ านวย และ
มีการขยายพื้ น ท่ี เพาะปลูก อย่างไรก็ตาม ในช่วงเ ดือน
กรกฎาคม–สิงหาคม 2561 มีฝนตกหนักและเกิดอุทกภัยในบาง
พื้นท่ี อาทิ น่าน สกลนคร เพชรบุรี อุบลราชธานี บึงกาฬ 
กาฬสินธุ์ เป็นต้น และในช่วงเดือน กันยายน-ตุลาคม ของทุกปี
มักเกิดภาวะน้ าหลากและอุทกภัยในพื้นท่ีภาคกลางส่งผล
กระทบต่อพื้นท่ีการผลิตภาคเกษตรและการมีงานท าของ
เกษตรกร ซึ่งต้องเฝ้าระวังและเตรียมมาตรการป้องกัน และ
บรรเทาผลกระทบในช่วงครึ่งหลังของปี 2561 

2.  ปัญหาการว่างงานของ ผู้ส าเ ร็จการศึกษา 
ในระดั บอุ ดมศึ กษา  จาก ข้ อมู ลประมา ณการผู้ เ ข้ า สู่
ตลาดแรงงานในปี 2561 โดยกรมการจัดหางาน คาดว่าจะมี 
ผู้จบการศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงานประมาณ 5.05 แสนคน โดย
เป็นผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีประมาณ 3.2 แสนคน หรือ
เป็นสัดส่วนร้อยละ 64 ซึ่ งผู้จบการศึกษาใหม่ ท่ี จะเข้าสู่
ตลาดแรงงานในไตรมาสสามของปี อาจส่งผลให้มีผู้ท่ียังหางานท า
ไม่ได้มีจ านวนเพิ่มขึ้น  

กระทรวงแรงงานได้จัดให้มีบริการ “ศูนย์ท่ีนี่มีงานท า 
(Job Ready Center)” เพื่อจัดหางานให้ผู้จบปริญญาตรี โดยให้บริการ
จับคู่ต าแหน่งงานระหว่างผู้ท่ีก าลังหางานท ากับผู้ประกอบการ 

 

ให้ค าปรึกษาแนะแนวอาชีพ การฝึกอบรมเพิ่ม ทักษะ และ
ติดตามการมีงานท ารายบุคคล โดยเปิดด าเนินการน าร่องต้ังแต่
เดือนกรกฎาคม 2561 จ านวน 11 แห่ง ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ 
พิษณุโลก พระนครศรีอยุธยา ปราจีนบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น 
ชลบุรี ระยอง สุราษฎร์ธานี สงขลา และกรุงเทพมหานคร  

นอกจากนั้น ยังมีศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย 
(Smart Job Center) ซึ่งเปิดให้บริการต้ังแต่ปี 2558 เป็นต้นมา 
โดยเป็นระบบท่ีเปิดให้ผู้สมัครงานเข้ามาค้นหาต าแหน่งงานท่ี
สถานประกอบการประกาศ และสถานประกอบการเข้ามาค้นหา
ผู้สมัครงานท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีสถานประกอบการต้องการ  
ซึ่งในช่วง 10 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2561 มีผู้มาใช้บริการ 
166,160 คน สูงกว่าเป้าหมายท่ีต้ังไว้ท้ังปีท่ี 150,000 คน 

หนี้สินครัวเรือนมแีนวโนม้เพิ่มขึน้ แต่ยังมีความสามารถในการช าระหนี้

หนี้สินครัวเรือนผ่านสถาบันการเงินไตรมาสหนึ่ง 
ปี 2561 มีมูลค่าเท่ากับ 12.17 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลา
เดียวกันของปีท่ีแล้วร้อยละ 5.2 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 77.7 
ต่อ GDP ส าหรับไตรมาสสองปี 2561 หนี้สินครัวเรือนยังมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยพิจารณาจากยอดคงค้างสินเชื่อเพื่อการ
อุปโภคบริโภคส่วนบุคคลของธนาคารพาณิชย์ท่ีขยายตัวร้อยละ 
8.0 ในไตรมาสสอง เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับร้อยละ 7.1 ในไตรมาส
หนึ่ง ท่ีผ่านมา โดยสินเชื่อเพื่อการซื้อท่ีอยู่อาศัย การซื้อหรือ
เช่าซื้อรถยนต์ และสินเชื่อเพื่อการบริโภคอื่นๆ มีการขยายตัว
อย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 6.2 12.4 และ 7.7 ตามล าดับ  

ตาราง 2  หนี้สินครัวเรือน (สินเชื่อจากสถาบันการเงิน) 

ณ สิ้นระยะเวลา 
2560 2561 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 
หนี้สินครวัเรือน  
(ล้านล้านบาท) 

11.57 11.68 11.83 12.06 12.17 

%YOY 3.6 3.5 4.0 4.7 5.2 
- สถาบันรับฝากเงนิ 4.1 3.9 4.2 4.5 5.1 
- สถาบันการเงนิอืน่ -0.2 0.5 2.5 5.5 5.9 
สัดส่วนตอ่ GDP  78.5 78.1 77.9 77.7 77.7 

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย 
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ตาราง 3 การเปลี่ยนแปลงการให้สินเชื่อคงค้างอุปโภคบริ โภค 
ส่วนบุคคลของธนาคารพาณิชย์ 

ณ สิ้นระยะเวลา (%) 
สัดส่วน 
(%) 

การเปลี่ยนแปลงสินเช่ือคงค้าง (%YOY) 

2560 2561 
Q2/61 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 

สินเชื่ออุปโภคบริโภค 
ส่วนบุคคล (ล้านล้านบาท) 

100.0 
(4.26) 

4.6 4.5 5.6 6.1 7.1 8.0 

- ที่อยู่อาศัย 50.5 6.1 5.0 5.7 5.5 5.8 6.2 
- ซ้ือหรือเช่าชื้อรถยนต ์ 23.8 2.9 5.0 7.0 8.4 10.6 12.4 
- การศกึษา 0.0 35.3 33.0 24.5 13.5 4.2 4.7 

- เดนิทางไปต่างประเทศ 0.0 -3.3 -1.9 -1.8 17.6 29.3 38.6 
- บริโภคอืน่ ๆ 25.7 3.2 3.1 4.2 5.2 6.5 7.7 

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ความสามารถในการช าระหนี้ เมื่อพิจารณาสัดส่วน
หนี้เพื่อการอุปโภคบริโภคท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อสินเชื่อรวม
พบว่าลดลงจากร้อยละ 2.78 ในไตรมาสหนึ่ง ปี 2561 เป็น 
ร้อยละ 2.72 ในไตรมาสนี้ โดยลดลงในสินเชื่อเกือบทุกประเภท 
ยกเว้นสินเชื่อท่ีอยู่อาศัยท่ียอดคงค้าง NPL ยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
ต้ังแต่ไตรมาสสามปี 2560 

ตาราง 4 หนี้เพื่อการอปุโภคบริโภคที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) 

หมายเหตุ: เฉพาะข้อมูลธนาคารพาณิชย์ 
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย 

การผิดช าระหนี้เกิน 3 เดือนขึ้นไปของสินเชื่อส่วนบุคคล
ภายใต้การก ากับมีมูลค่า 9,017 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.2 
และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.5 ของยอดสินเชื่อคงค้าง ส าหรับ
การผิดช าระหนี้เกิน 3 เดือนขึ้นไปของสินเชื่อบัตรเครดิตมีมูลค่า 
7,018 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 15.8 และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
1.9 ของยอดสินเชื่อคงค้าง 

แม้ว่าในภาพรวมความสามารถในการช าระหนี้ของ
ครัวเรือนยังไม่มีสัญญาณปัญหาหนี้เสีย แต่จากการส ารวจ
ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2560 ของ
ส านักงานสถิติแห่งชาติ พบว่าครัวเรือนมีแนวโน้มรายจ่าย

เพิ่มขึ้นเร็วกว่ารายได้ต้ังแต่ปี 2556 เป็นต้นมา และในปี 2560 
ครัวเรือนมีค่าใช้จ่าย เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 0.7 มากกว่ารายได้ท่ี
เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 0.1 ต่อปี โดยกลุ่มท่ีมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นเร็ว
กว่ารายได้มาก คือ กลุ่มคนงานท่ัวไป เสมียน-พนักงาน-พนักงาน
ขายและให้บริการ และผู้ปฏิบั ติงานในกระบวนการผลิต  
ซึ่งครัวเรือนกลุ่มดังกล่าวมีภาระในการจ่ายคืนหนี้สินต่อเดือน 
คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้ประมาณร้อยละ 11 แม้จะเป็นสัดส่วน
ท่ีไม่สูงมาก แต่รายได้ท่ีเพิ่มขึ้นช้ากว่ารายจ่าย อาจท าให้รายได้
ท่ีเหลือจากการใช้จ่ายไม่เพียงพอต่อการช าระหนี้ และหันไปพึ่ง
การกู้ยืมเงินนอกระบบ ซึ่งอาจจะเป็นปัญหาในอนาคต 

ตาราง 5 สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับและสินเชื่อบัตรเครดิต 

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย 

นอกจากนั้น ยังพบว่ากลุ่มครัวเรือนเกษตรกรท้ังท่ีมี
ท่ีดินท ากินเป็นของตนเอง เกษตรกรท่ีเช่าท่ีดินหรือท ากิน 
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แม้จะเป็นกลุ่มท่ีมีรายได้เพิ่มขึ้นเร็วกว่า
รายจ่าย แต่เป็นกลุ่มท่ีมีภาระในการช าระหนี้ต่อรายได้ต่อเดือนสูง 
คิดเป็นประมาณร้อยละ 21 และ 26 ตามล าดับ ซึ่งยังต้องเฝูาระวัง
เนื่องจากรายได้เกษตรกรในปี 2561 มีแนวโน้ม เพิ่มขึ้นช้า 
เนื่องจากราคาสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นช้า โดยเฉพาะราคาสินค้า
เกษตรหลัก เช่น ข้าว ยางพารา ประกอบกับการเกิดภาวะอุทกภัย
ในบางพื้นท่ี ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อรายได้ครัวเรือนเกษตร 

 

ณ สิ้นระยะเวลา 
2560 2561 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 
หนี้เพื่อการอุปโภคบริโภค 
ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (ล้านบาท) 

109,902 104,989 110,177 110,375 115,910 115,848 

% YOY 14.5 7.1 6.0 4.8 5.5 10.3 
สัดส่วนตอ่ NPLs รวม 27.17 25.22 25.74 25.73 26.14 26.22 
สัดส่วนตอ่สินเชื่อรวม 2.82 2.66 2.74 2.68 2.78 2.72 

ณ สิ้นระยะเวลา 
2560 2561 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 
สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ 
(1)  ยอดสินเชื่อคงค้าง  (ล้านบาท) 331,423 335,866 347,612 354,243 354,004 361,400 

%YOY 4.4 4.0 5.9 6.4 6.8 7.6 
(2) สินเชือ่ผิดนดัช าระหนี ้

เกนิ 3 เดือนขึ้นไป 
9,844 8,911 8,964 8,873 9,446 9,017 

%YOY -12.5 -15.0 -20.5 -15.8 -4.0 1.2 
(2) / (1) (ร้อยละ) 3.0 2.7 2.6 2.5 2.7 2.5 
สินเชื่อบัตรเครดิต 
(1) ยอดสินเชื่อคงค้าง (ล้านบาท) 333,246 336,386 342,710 394,123 358,291 366,310 

%YOY 8.9 6.1 7.7 9.4 7.5 8.9 
(2) ยอดค้างช าระเกนิ 3 

เดือนขึ้นไป 
9,859 8,339 7,217 7,558 8,099 7,018 

%YOY -7.9 -14.6 -38.4 -26.2 -17.9 -15.8 
(2) / (1) (ร้อยละ) 3.0 2.5 2.1 1.9 2.3 1.9 
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ตาราง 6  เปรียบเทียบรายได้ ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน และหนี้สินของครัวเรือน 

 2554 2556 2558 2560 
รายได้เฉลี่ย (บาท/เดือน/ครัวเรือน) 23,236 25,194 26,915 26,946 
   % ต่อปี 5.4 4.1 3.4 0.1 
รายจ่ายเฉลี่ย (บาท/เดือน/ครัวเรือน) 17,403 19,061 21,157 21,437 
   % ต่อปี 3.6 4.7 5.4 0.7 
หนี้สินเฉลี่ย (บาท/ครัวเรือน) 134,900 163,087 156,770 178,994 
    % ต่อปี 1.3 10.0 -2.0 6.9 
    สัดส่วนหนี้สินต่อรายได้ (เท่า) 5.81 6.47 5.82 6.64 
การจา่ยช าระหนี ้ 
(บาท/เดือน/ครวัเรือน) 

3,265 3,457 3,619 3,768 

   สัดส่วนต่อรายได้ (เท่า) 0.14 0.14 0.13 0.14 

ที่มา: ส านักงานสถิติแห่งชาติ ประมวลผลโดยส านักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม สศช. 

 

ตาราง 7  สัดส่วนการจ่ายช าระคืนหนี้ต่อรายได้ต่อเดือนของครัวเรือน (เท่า)  

สถานภาพเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน 2556 2558 2560 
ผู้ถือครองท าการเกษตร-เป็นเจ้าของที่ดนิ 0.18 0.22 0.22 
ผู้ถือครองท าการเกษตร-เช่าที่ดิน 0.21 0.28 0.26 
ผู้ท าประมง ปุาไม้ ล่าสัตว ์เก็บของปุา บริการเกษตร 0.10 0.13 0.17 
ผู้ประกอบธุรกิจ การค้า  อุตสาหกรรมและบริการ 0.14 0.14 0.14 
ผู้ปฏิบัติงานวิชาชีพ วิชาการและนกับริหาร 0.14 0.14 0.15 
คนงานเกษตร 0.10 0.11 0.11 
คนงานทั่วไป 0.09 0.07 0.11 
เสมียน พนักงาน พนักงานขายและให้บริการ 0.11 0.11 0.11 
ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการผลิตและกอ่สร้าง 0.09 0.12 0.11 
ผู้ไม่ปฏิบัติงานเชิงเศรษฐกิจ 0.10 0.10 0.12 

รวม 0.14 0.13 0.14 

ที่มา: ส านักงานสถิติแห่งชาติ ประมวลผลโดยส านักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม สศช. 
 

ตาราง 8  สัดส่วนการจ่ายช าระคืนหนี้ต่อเงินเหลือจา่ยต่อเดือนของครัวเรือน (เท่า) 

สถานภาพเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน 2556 2558 2560 
ผู้ถือครองท าการเกษตร-เป็นเจ้าของที่ดนิ 0.66 1.01 0.94 
ผู้ถือครองท าการเกษตร-เช่าที่ดิน 0.65 1.12 1.02 
ผู้ท าประมง ปุาไม้ ล่าสัตว ์เก็บของปุา บริการเกษตร 0.39 0.68 0.65 
ผู้ประกอบธุรกิจ การค้า  อุตสาหกรรมและบริการ 0.44 0.48 0.53 
ผู้ปฏิบัติงานวิชาชีพ วิชาการและนกับริหาร 0.46 0.48 0.55 
คนงานเกษตร 0.89 1.63 1.70 
คนงานทั่วไป 0.63 0.49 1.06 
เสมียน พนักงาน พนักงานขายและให้บริการ 0.70 0.73 0.80 
ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการผลิตและกอ่สร้าง 0.53 0.80 0.80 
ผู้ไม่ปฏิบัติงานเชิงเศรษฐกิจ 0.92 0.78 0.88 

รวม 0.56 0.63 0.68 

ที่มา: ส านักงานสถิติแห่งชาติ ประมวลผลโดยส านักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม สศช. 

การแก้ปัญหาหนี้ภาคครัวเรือน ภาครัฐมีมาตรการ
แก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนอย่างต่อเนื่องท้ังหนี้ในระบบและหนี้
นอกระบบ โดยมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้ในระบบ ได้แก่

การออกมาตรการควบคุมบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล 
การปรับโครงสร้างหนี้ผ่านโครงการคลินิกแก้หนี้ การจัดอบรม
ความรู้ทางการเงินและบริหารจัดการให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ได้แก่ การออกพระราชบัญญติั
ห้ามเรียกเก็บดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2560 เพิ่มโทษกับเจ้าหนี้
นอกระบบ การกวดขันจับกุมผู้ปล่อยกู้ การเพิ่มช่องทางการ
เข้าถึงสินเชื่อในระบบ อาทิ ฟิโก้ไฟแนนซ์ นาโนไฟแนนซ์ 
นอกจากนั้น ยังด าเนินการให้ความรู้ทางการเงิน และแนะแนว
การประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้แก่บุคคลท่ัวไปอย่างต่อเนื่อง 
รวมถึงการส่งเสริมการสร้างวินัยการออมต้ังแต่วัยเด็ก และการ
ด าเนินชีวิตโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงท่ีช่วยแก้ไขปัญหา 
การก่อหนี้ท่ีเกิดจากความไม่ระมัดระวังและไม่จ าเป็น 

มาตรการแก้ไขปญัหาหนี้นอกระบบ 

มาตรการ ผลการด าเนินงาน 
1. ด าเนินงานจริงจั ง

กับเจ้าหนี้นอกระบบ 
- ออก พ.ร.บ. ห้ามเรียกเก็บดอกเบี้ยเกินอัตรา 

พ.ศ. 2560 
- กวดขันจับกุมผู้ปล่อยกู้และผู้ติดตามทวงถาม 
- ประชาสัมพันธ์ให้ด าเนินธุรกิจสินเชื่อในระบบ 

ให้ถูกต้อง 
2. เพิ่ มช่ อ งทางการ

เข้าถึงสินเชื่อในระบบ 
- ฟิโก้ไฟแนนซ์ ณ สิ้น มิ.ย. 61 มีผู้ได้รับอนุญาต

ประกอบธุรกิจ 369 ราย ใน 64 จังหวัด เปิด
ด าเนินการ 262 ราย ใน 60 จังหวัด และมี
ผู้ประกอบการที่ปล่อยสินเชื่อแล้ว 234 ราย ใน 
59 จังหวัด ณ สิ้น พ.ค. 2561 มียอดสินเชื่อ
อนุมัติสะสม 23,607 บัญชี รวมเป็นเงิน 602.39 
ล้านบาท 

- นาโนไฟแนนซ์ ณ สิ้น มี.ค. 2561 มีผู้ประกอบการ 
27 ราย จ านวนบัญชี 320,172 ราย ยอดสินเช่ือ 
คงค้าง 6,246 ล้านบาท 

- สินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน ตั้งแต่ มี.ค. 2560 
ถึง มิ.ย. 2561 ธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้อนุมัติสินเช่ือ
รวม 279,548 ราย เป็นเงิน 12,483.56 ล้านบาท 

- จัดตั้ งหน่วยธุรกิ จ เพื่ อรับผิดชอบในการให้
ค าปรึกษาเร่ืองการแก้ไขหนี้นอกระบบ 

3. ลดภาระหนี้นอกระบบ - เร่งรัดไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ ผ่านคณะอนุกรรมการ 
ไกล่เกลี่ยประนอมหนี้นอกระบบ ระดับจังหวัด 

4. เพิ่มศักยภาพลูกหนี้ - ให้ความรู้ทางการเงิน การท าบัญชีครัวเรือน และ
แนะแนวการประกอบอาชีพ 

5. สนับสนุนหน่วยงาน 
องค์กรชุมชนที่เกี่ยวข้อง 

- สร้างเครือข่ายองค์กรการเงินชุมชน  
- เผยแพร่ทักษะความรู้ทางการเงินและจัดท า

ฐานข้อมูลหนี้นอกระบบ 

 

 

ที่มา: กระทรวงการคลัง 
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การเจ็บป่วยด้วยโรคเฝ้าระวังโดยรวมเพิม่ขึ้น ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเพิ่มขึน้เกือบ 2 เท่า 

3 เก็บ  
 เก็บบ้าน  

 เก็บขยะ   

 เก็บน้ า    

 โรคไข้เลือดออก 
 โรคติดเชื้อไวรัสซิกา 
 โรคไขปวดข้อยุงลาย 

 

3 โรค 

รณรงคก์ าจดั ยงุลาย 

        ดว้ยมาตรการ... 

ที่มา:  กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

 

ไตรมาสสองปี 2561 มีผู้ปุวยด้วยโรคเฝูาระวังรวม 
129,023 ราย เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปี 2560 ร้อยละ 
20.4 โดยผู้ปุวยโรคไข้เลือดออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 86.7 ซึ่งในปี 
2561 โรคไข้เลือดออกเริ่มมีการระบาดต้ังแต่เดือนเมษายน 
และเพิ่มขึ้นมากในช่วงเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม และคาดว่า
จะมีการระบาดอย่างต่อเนื่องจนถึงเดือนสิงหาคม ศกนี้ จาก
ข้อมูลของส านักระบาดวิทยาต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม -20 
สิงหาคม 2561 พบผู้ปุวยไข้เลือดออก 47,149 ราย และ
เสียชีวิต 58 ราย ผู้ปุวยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเด็กอายุ 10 -14 ปี  
แต่ผู้เสียชีวิตส่วนมากเป็นกลุ่มวัย 15 ปีขึ้นไป ซึ่งจะมีปัจจัย
เสี่ยงอื่นร่วมด้วย เช่น น้ าหนักเกินมาตรฐาน มีโรคประจ าตัว
เรื้อรัง ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคหัวใจ เป็นต้น 
ส่งผลให้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 

การควบคุมปูองกันโรคไข้เลือดออกให้ได้ผล จ าเป็น
อย่างยิ่งท่ีทุกฝุายต้องร่วมมือกันท้ังภาครัฐ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ผู้น าชุมชน ครู นักเรียน และประชาชนในพื้นท่ี ต้อง
ช่วยกันก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลายทุกสัปดาห์อย่าง
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะในพื้นท่ี “6 ร.” คือ ในโรงเรือน (บ้าน/
ชุมชน) โรงเรียน (สถานศึกษา/สถานเลี้ยงเด็กเล็ก) โรงพยาบาล 
โรงแรม /รีสอร์ท โรงงาน/กลุ่มอุตสาหกรรม และโรงธรรม (วัด/
มัสยิด/โบสถ์) และยึดหลัก “3 เก็บ” โดยเก็บบ้านให้สะอาด 
ปลอดโปร่ง เพื่อไม่ให้ ยุงลายเกาะพัก เก็บน้ าให้สนิทมิดชิด
ไม่ให้ยุงลายลงไปวางไข่ และเก็บขยะ เศษภาชนะรอบๆ บ้าน
และชุมชนท่ีจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย สามารถปูองกันโรค
ท่ีมาจากยุงลายได้ 3 โรค ท้ังโรคไข้เลือดออก โรคไข้ซิก้า และ
โรคไข้ปวดข้อยุงลาย ขณะท่ีประชาชนต้องปูองกันตัวเองไม่ให้
ถูกยุงลายกัดถือว่าเป็นการปูองกันการเกิดโรคไข้เลือดออก 
ท่ีได้ผลดีท่ีสุด 

 

 

 

 

 

ตาราง 9 จ านวนผู้ปวุยดว้ยโรคเฝูาระวัง 
                                                                                 (หน่วย :ราย) 

หมายเหตุ: ข้อมูลปี 2561 เป็นข้อมูล ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2561 
ที่มา: ส านักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข 

แผนภาพ 5 จ านวนผู้ปุวยโรคไข้เลือดออกรายไตรมาส ปี 2557-2561 

 

ที่มา: ส านักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข 
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โรค 
เฝ้าระวัง 

2560 2561 %YOY 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q2/61 

ปอดอักเสบ 65,600 53,992 79,748 68,401 57,835 57,985 7.3 
ไข้เลือดออก 8,020 12,936 20,995 11,238 4,998 24,156 86.7 
มือ เท้า ปาก 15,746 18,248 28,213 7,982 8,694 19,247 5.4 
ไข้หวัดใหญ่ 20,192 18,930 108,122 50,567 36,849 25,128 32.7 
บิด 1,416 1,501 1,146 784 1,132 965 -35.7 
หัด 1,398 711 591 485 547 660 -7.2 
ฉี่หน ู 575 601 1,166 1,132 402 637 5.6 
ไข้สมองอกัเสบ 251 210 211 143 182 231 1.1 
อหิวาตกโรค 2 2 2 2 0 2 - 
ไข้กาฬหลังแอ่น 5 9 8 6 1 9 - 
พิษสุนัขบ้า 1 4 2 4 7 3 - 
รวม 113,206 107,144 240,204 140,744 110,647 129, 023 20.4 
อัตราตอ่ 
ประชากรแสน
คน 

171.8 162.7 364.8 213.7 168.1 195.8  
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 โรคไข้หวัดใหญ ่
มีไข้สูง ปวดเมื่อยตามตวั 
ปวดศีรษะ ไอเจ็บคอ 

 โรคมือ เท้า ปาก 
มีไข้ อาเจียน กินไดน้้อย  
มีผื่นแดงในปาก มีตุ่มใสที่ฝุามอืและฝุาเท้า 

 โรคไข้เลือดออก 
มีไข้สูง ปวดเมื่อย ปวดศรีษะ 
อาเจียน กนิได้นอ้ย 

 โรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้ออาร์เอสวี 
คัดจมูก น้ ามกูไหล มเีสมหะมาก 
หายใจเร็วและแรง กนิได้นอ้ย ซึม 

 ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่ 
 ไม่อยู่ใกล้ผู้ปุวย 
 สวมหน้ากากอนามัย 
 กินอาหารให้ถกู

สุขลักษณะ 
 

วิธีป้องกนัการติดเช้ือ 

4 โรค ตอ้งระวงัในช่วงฤดฝูน 

            ที่มา:  คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

นอกจากนี้ ยังมีประเด็นท่ีต้องเฝูาระวังโรคท่ีมักระบาด
ในช่วงฤดูฝน ได้แก่ 

1. โรคไข้หวัดใหญ่ ในไตรมาสสองปี 2561 พบผู้ปุวย 
โรคไข้หวัดใหญ่ 25,128 ราย เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีท่ีผ่านมา
ร้อยละ 32.7 เนื่องจากสภาพอากาศท่ีชื้นแฉะในช่วงฤดูฝนจะเอื้อ 
ต่อการเจริญเติบโตและการแพร่ระบาดของเชื้อโรคได้เป็นอย่างดี 
ดังนั้น เพื่อการควบคุมโรคอย่างต่อเนื่องตลอดฤดูกาลระบาด 
ประชาชนควรหมั่นดูแลสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัว
ใหแ้ข็งแรง เพื่อให้สามารถสร้างภูมิต้านทานโรคได้ดี เลี่ยงการคลุกคลี 
ใกล้ชิดกับผู้ปุวย และเลี่ยงสถานท่ีแออัด อากาศถ่ายเทไม่สะดวก 
ขณะท่ีกลุ่มเสี่ยงควรฉีดวัคซีนปูองกันโรคทุกปี เนื่องจากไวรัส 
มีการเปลี่ยนแปลงตัวเองตลอดเวลา  

2. โรคมือ เท้า ปาก ในไตรมาสสองปี 2561 พบผู้ปุวย 
โรค มือ เท้า ปาก 19,247 ราย เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีท่ีผ่านมา 
ร้อยละ 5.4 โดยส่วนใหญ่เป็นเด็กอายุต่ ากว่า 5 ปี และมักพบ
การระบาดของโรคมากในสถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์เด็กเล็ก และ
โรงเรียนโดยเฉพาะชั้นอนุบาล เนื่องจากมีภูมิคุ้มกันน้อยและ
ต้องอาศัยอยู่รวมกันจ านวนมาก ท าให้เกิดการติดเชื้อได้ง่าย 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมีการด าเนินโครงการศูนย์เด็กเล็ก-โรงเรียน 
อนุบาลปลอดโรค และขยายลงชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 
มีการรณรงค์ปูองกันโรค โดยการคัดกรองเด็กก่อนเข้าเรียน 
หากปุวยให้แยกพักรักษาจนกว่าจะหายเป็นปกติ และหมั่นดูแล
ท าความสะอาดห้องเรียน รวมท้ังอุปกรณ์เครื่องใช้อย่างสม่ าเสมอ 
เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรค 

3. โรคปอดอักเสบ ในไตรมาสสองปี 2561 พบผู้ปุวย
โรคปอดอักเสบ 57,985 ราย เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีท่ีผ่านมา
ร้อยละ 7.3 โดยพบผู้ปุวยได้ทุกช่วงอายุ เด็กอายุน้อยกว่า 4 ปี 
และผู้สูงอายุท่ีอายุมากกว่า 65 ปี มีโอกาสเกิดความรุนแรงของโรค 
ได้มากกว่า ส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสอาร์เอสวี 
(RSV: Respiratory Syncytial Virus) ท่ีสามารถติดเชื้อได้โดยตรง
และเกิดเป็นโรคแทรกซ้อนรุนแรงในกลุ่มทารกท่ีคลอดก่อน
ก าหนด หรือมีความผิดปกติของหัวใจแต่ก าเนิด พบมากในเด็ก
อายุต่ ากว่า 5 ปี และทารก การศึกษาขององค์การอนามัยโลก

พบว่าโรคปอดบวมเป็นสาเหตุการตายของเด็กอายุต่ ากว่า 5 ปี 
สูงเป็นอันดับ 1 ของโรคติดเชื้อท้ังหมด 

ส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ได้รายงานการ 
เฝูาระวัง การปุวยของเด็กอายุต่ ากว่า 5 ปี ในปี 2560 พบ
ผู้ปุวยจากโรคปอดบวม 92,549 ราย เสียชีวิต 16 ราย โดย
เกือบครึ่งหนึ่งติดเชื้อ ไวรัสหลายชนิด และมีประมาณ 10,000 
กว่ารายติดเชื้อไวรัสอาร์เอสวี ส่วนท่ีเหลือติดเชื้อแบคทีเรีย  
โรคติดเชื้อทางเดินหายใจ จากเชื้อไวรัสอาร์เอสวีเป็นโรคท่ีพบ
ได้ตลอดปี แต่จะพบมากในช่วงฤดูฝน โดยอาการของโรค 
จะเริ่มเป็นไข้หวัดธรรมดาก่อน ต่อมาไข้จะสูงขึ้น มีอาการซึม 
เบื่ออาหาร ไอ หายใจล าบาก หอบเร็วและมีเสียงหวีด ซึ่งเป็น
สัญญาณของอาการปอดบวมต้องรีบพบแพทย์โดยด่วน มิฉะนั้น
อาจเสียชีวิต มาตรการส าคัญในการปูองกันคือ การล้างมือให้
เด็กเล็กบ่อยๆ หลีกเลี่ยงพาเด็กไปในสถานท่ีแออัด และใน
สถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์เด็กเล็ก เมื่อมีเด็กปุวยให้ผู้ปกครองรับ
กลับบ้าน หากไม่สามารถรับกลับบ้านได้ให้แยกเด็กและแยก
เครื่องใช้ของเด็กปุวยออกจากเด็กปกติ เพื่อปูองกันการแพร่
ระบาดของโรค และโรคนี้ยังไม่มีวัคซีนปูองกัน มีแต่การรักษา
แบบประคับประคองตามอาการ  
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ค่าใช้จ่ายและจ านวนผู้สูบบุหร่ีและดืม่เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ลดลงอย่างต่อเนื่อง  

ค่าใช้จ่ายในการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ลดลงจาก 
34,728 ล้านบาท ในไตรมาสสอง ปี 2560 เป็น 34,261 ล้านบาท 
ในไตรมาสนี้ หรือลดลงร้อยละ 1.3 ขณะท่ีค่าใช้จ่ายในการบริโภค 
บุหรี่ลดลงจาก 14,547 ล้านบาท เป็น 14,204 ล้านบาท หรือลดลง 
ร้อยละ 2.4 ในช่วงเวลาเดียวกัน โดยค่าใช้จ่ายคิดเป็นร้อยละ 
3.5 ของค่าใช้จ่ายครัวเรือน  

แผนภาพ 6 การเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายการบริโภคของครัวเรือนหมวด
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ (ณ ราคาปี 2002) 

 

ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

จ านวนผู้สูบบุหรี่และด่ืมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จากผล
การส ารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการด่ืมสุราของประชากร 
พ.ศ. 2560 พบว่าคนไทยมีอัตราการสูบบุหรี่และด่ืมสุราลดลง
อย่างต่อเนื่อง โดยผู้สูบบุหรี่ลดลงจาก 10.96 ล้านคน หรือ 
ร้อยละ 19.9 ในปี 2558 เหลือ 10.68 ล้านคน หรือร้อยละ 19.1 
ในปี 2560 ขณะท่ีผู้ด่ืมสุราลดลงจาก 18.6 ล้านคน หรือร้อยละ 
34.0 ลดเหลือ 15.9 ล้านคน หรือ 28.4 ในช่วงเวลาเดียวกัน 
ส าหรับอายุเฉลี่ยท่ีเริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรกเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 18 ปี 
นอกจากนี้ ยังพบประชากรท่ีมีอายุ 15 ปีขึ้นไป มีพฤติกรรมเสี่ยง
ซ้ าซ้อนท่ีจะน าไปสู่การเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง คือ เป็นท้ังผู้สูบ
บุหรี่และด่ืมสุรา 6.4 ล้านคน โดยเป็นผู้ท่ีท้ังสูบบุหรี่เป็นประจ า 
และด่ืมสุราอย่างสม่ าเสมอ 3.8 ล้านคน สูบบุหรี่เป็นประจ า 
และด่ืมสุรานานๆ ครั้ง 2.4 ล้านคน และสูบบุหรี่นานๆ ครั้ ง 
แต่ด่ืมสุราสม่ าเสมอ 2.8 ล้านคน (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2561) 

 

 

 

ผลส ารวจดังกล่าวสะท้อนถึงประสิทธิผลของมาตรการ
และความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ ในการลดการสูบบุหรี่ของ
คนไทยในระยะท่ีผ่านมา อาทิ มาตรการรณรงค์ลดการสูบบุหรี่ 
ได้แก่ โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ท่ัวไทยเทิดไท้องค์ราชัน  
มีผู้เข้าร่วมโครงการต้ังแต่เดือนมิถุนายน 2559 จนถึงปัจจุบัน 
จ านวน 1.2 ล้านคน คิดเป็นประมาณร้อยละ 11 ของผู้สูบบุหรี่ 
มีผู้ เลิกบุหรี่ ได้อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 6 เดือน จ านวน 
129,698 คน โครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่เพื่อปูองกันผู้เสพ
รายใหม่ การประกาศห้ามสูบบุหรี่ในพื้นท่ีบริเวณชายหาด 24 
แห่งใน 15 จังหวัด เพื่อความสะอาด และสิ่งแวดล้อมปลอด
ควันบุหรี่เกิดผลดีต่อสุขภาพนักท่องเท่ียว อย่างไรก็ตาม ยังมี
บางกลุ่มท่ีมีอัตราการสูบลดลงไม่มากนัก คือ ผู้สูบบุหรี่ในกลุ่ม
เยาวชนวัย 15-24 ปี โดยในภาคใต้ยังมีอัตราการสูบบุหรี่ลดลง
ไม่มากนัก ขณะท่ีกลุ่มผู้มีการศึกษาระดับอุดมศึกษามีอัตราการ
สูบบุหรี่ลดลงมากท่ีสุด  

ตาราง 10 อัตราการสูบบหุรี่ของประชากรไทยอาย ุ15 ปีขึ้นไป จ าแนกตาม
เพศ อาย ุการศึกษาและภาค 

 2534 2539 2544 2550 2556 2560 
รวม 32.0 28.8 25.5 21.2 19.9 19.1 
เพศ 
ชาย 59.4 54.5 48.4 41.7 39.0 37.2 
หญิง 5.0 3.5 3.0 1.9 2.1 1.7 
กลุ่มอาย ุ
15-18 ปี 12.0 8.9 6.4 7.3 8.4 7.8 
19-24 ปี 29.9 28.1 22.6 21.3 19.9 20.4 
25-40 ปี 36.3 32.3 29.4 23.1 24.5 21.8 
41-59 ปี 38.1 33.3 29.6 24.3 21.1 21.4 
60 ปีขึ้นไป 32.9 27.7 23.6 18.3 14.2 14.3 
ระดับการศึกษา 
ไม่เคยเรียน 31.0 26.5 21.9 19.7 19.9 18.0 
ประถมศึกษา 39.0 47.3 30.2 24.9 23.2 22.0 
มัธยมต้น 25.6 26.5 20.4 19.2 21.4 21.5 
มัธยมปลาย 23.0 18.1 20.1 19.1 20.1 18.1 
อุดมศึกษา 21.8 18.1 13.1 10.5 12.0 7.7 
ภาค 
กรุงเทพฯ 23.4 18.8 17.9 13.1 13.8 15.4 
กลาง 30.1 27.1 22.5 18.9 18.1 17.6 
เหนือ 36.1 31.6 27.4 22.2 20.0 17.1 
อีสาน 36.7 31.2 28.7 23.8 22.8 21.1 
ใต้ 31.2 31.7 27.8 25.0 24.6 24.5 

ที่มา: รายงานสถิติการบริโภคยาสูบของประเทศไทย พ.ศ. 2561 
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เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ 
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เพื่อให้เกิดสังคมปลอดบุหรี่อย่างแท้จริง กระทรวง
สาธารณสุขได้ด าเนินมาตรการเพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบ 
ในทุกมิติ รวมถึงมิติด้านกฎหมาย ซึ่งเป็นมิติส าคัญท่ีขับเคลื่อน
สังคมไทยให้เป็นสังคมและสถานท่ีสาธารณะปลอดบุหรี่ 
อย่างแท้จริง การรณรงค์ “รักษ์หัวใจ ห่างไกลบุหรี่” เป็นการรณรงค ์
ปูองกันควบคุมการเสพผลิตภัณฑ์ยาสูบ ช่วยเหลือผู้ท่ีเสพติด 
ให้เลิกสูบบุหรี่ และปกปูองประชาชนจากการได้รับควันบุหรี่ 
โดยประสานความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย ท้ังเชิงนโยบาย 
และการขับเคลื่อนให้ประชาชนตระหนักรู้ถึงโทษพิษภัย และ
ผลกระทบจากการสูบบุหรี่ และการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ 
ได้จัดระบบให้บริการช่วยเลิกบุหรี่ในสถานบริการสาธารณสุข
ภาครัฐ และขอรับค าปรึกษาได้ท่ีศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทาง
โทรศัพท์แห่งชาติ โทร. 1600 ท้ังนี้ จากผลการส ารวจท่ีบ่งชี้ว่า
ยังมีอัตราการสูบบุหรี่สูงในบางกลุ่มและบางพื้นท่ี จึงควรมี
การศึกษาเพิ่มเติมมาตรการเพื่อรณรงค์ปูองกันให้สอดคล้องกับ
วัฒนธรรมวิถีชีวิตและกลุ่มเปูาหมายเพื่อให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

แผนภาพ 7 อัตราการด่ืมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการสูบบุหรี่ประชากรไทย
อายุ 15 ปีขึ้นไป 

 
ที่มา: พฤติกรรมการสูบบุหรี่และการด่ืมสุราของประชากร พ.ศ. 2560 ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

ด้านมาตรการควบคุมการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์  
มีการด าเนินมาตรการตามยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์
ระดับชาติ เพื่อควบคุมและลดปริมาณการบริโภค ปูองกัน 
นักด่ืมหน้าใหม่ ลดความเสี่ยงและความรุนแรงของปัญหาจาก
การบริโภค โดยการจัดโซนนิ่งร้านขายเหล้ารอบสถานศึกษา 
การด าเนินมาตรการโรงเรียนปลอดเหล้า และการรณรงค์ให้ลด 
ละ เลิกการด่ืมสุราอย่างต่อเนื่อง อาทิ การท า Spot รณรงค์งด
เหล้าเข้าพรรษา การจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดด่ืมสุราแห่งชาติ 
โดยในปี 2561 ใช้ค าขวัญว่า “ลด ละ เลิกสุรา พาครอบครัว

เป็นสุข” เนื่องจากเมื่อครอบครัวเข้มแข็ง อยู่ดี กินดี มีความสุข 
เยาวชนก็จะไม่พึ่งพาการด่ืมสุราหรือยาเสพติดชนิดอื่น การจัด
โครงการ “ค้นฅน เลิกเหล้า เข้าพรรษา” โดยค้นหาประชาชน 
ผู้มีปัญหาจากการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ท่ีมีอายุ 15 ปีขึ้นไป 
เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการและเข้าสู่ระบบบ าบัดรักษาให้
สามารถลด ละ เลิก ด่ืมและลดอันตรายจากการด่ืมเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล์ได้ การให้ผู้น าชุมชนร่วมรณรงค์และเป็นตัวอย่าง
ในการลดเหล้าผ่านโครงการ 155 นายอ าเภอชวนงดเหล้า
เข้าพรรษา การให้ความรู้เรื่องพิษภัยของสุราแก่เด็กนักเรียน 
เพื่อน าไปเผยแพร่และชักชวนพ่อแม่ผู้ปกครองให้ลด ละ เลิก
ด่ืมสุรา และการรณรงค์เปลี่ยนแปลงค่านิยมไม่เลี้ยงเหล้า ไม่ด่ืม 
ไม่ขายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ในเทศกาลงานบุญประเพณี  
พร้อมบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด นอกจากนี้ ก าลังผลักดัน
การห้ามขายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์โดยวิธีการใช้เครื่องจ่าย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานท่ีหรือบริเวณร้านค้าสะดวกซื้อ 

ท้ังนี้ จากการประเมินผลการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา
ปี 2560 พบว่า การรณรงค์ท าให้กลุ่มผู้ด่ืมร้อยละ 85.2 เกิด
ความตระหนักในพิษภัย และพยายามลด ละ เลิก เครื่องด่ืม
แอลกอฮอล์ โดยมีการปรับเปลี่ยนจากการด่ืมปกติเป็นงดด่ืม
ตลอดช่วงเข้าพรรษาร้อยละ 37.9 งดเป็นบางช่วงร้อยละ 15.1 
และไม่งดแต่ลดร้อยละ 14.5 การเลิกเหล้าเป็นเวลา 3 เดือน 
สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายของครัวเรือนได้เฉลี่ย 1,844 บาท 
ต่อครอบครัว ท้ังนี้ ผลการศึกษาได้ต้ังข้อสังเกตว่ายิ่งคนมีอายุ
มากขึ้น ความตระหนักในการลด ละ เลิกการด่ืมเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล์ยิ่งลดลง ดังนั้น การออกนโยบายหรือมาตรการ
ต่างๆ นอกจากการมุ่งเน้นในกลุ่มเยาวชนท่ีมีโอกาสเข้ามาเป็น
นักด่ืมหน้าใหม่แล้ว ยังควรเน้นกลุ่มผู้ใหญ่ท่ีเป็นนักด่ืมหน้าเก่า 
และในกลุ่มผู้หญิงท่ีมีแนวโน้มการด่ืมเพิ่มขึ้นด้วย 

แผนภาพ 8 ร้อยละของพฤติกรรมการดื่ ม เครื่ อ งดื่ มแอลกอฮอล์ 
ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ปี 2552-2560 

 
ที่มา: ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) ร่วมกับศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ (SAB) 

21.22 20.7 21.36 19.94 19.85 19.08 

30 32 31.5 32.2 34 
28.4 

2550 2552 2554 2556 2558 2560

บุหรี่ เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ 

26.8 36.3 28.7 31.7 36.2 39.1 32.3 32.2 37.9 
19.5 

18.8 24.6 
42.1 32.6 

43.6 
38.6 34.9 29.6 

53.7 44.9 46.7 
26.2 31.2 17.3 29.1 32.8 32.5 

2552
(n=2,100)

2553
(n=2,356)

2554
(n=2,339)

2555
(n=2,580)

2556
(n=2,631)

2557
(n=2,583)

2558
(n=2,657)

2559
(n=1,529)

2560
(n=1,529)

งดตลอดเทศกาล งดบางช่วง/ลดการด่ืมลง ด่ืมไม่ต่างจากเดิม 
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คดีอาญาเพิ่มขึน้ ส่วนใหญ่เป็นคดียาเสพตดิ จึงต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปราม 

ไตรมาสสองปี 2561 คดีอาญารวมมีการรับแจ้ง 
110,855 คดี เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปี 2560 ร้อยละ 
34.1 เป็นการรับแจ้งคดียาเสพติด 93,110 คดี เพิ่มขึ้นร้อยละ 
46.5 (สัดส่วนร้อยละ 84 ของคดีอาญารวม) ขณะท่ีคดีชีวิต
ร่างกายและเพศรับแจ้ง 4,560 คดี ลดลงร้อยละ 3 และคดี
ประทุษร้ายต่อทรัพย์รับแจ้ง 13,185 คดี ลดลงร้อยละ 9.2 

แผนภาพ 9 จ านวนคดีอาญาประเภทประทุษร้ายต่อทรัพย์ ชีวิตร่างกาย 
และเพศและคดียาเสพติด รายไตรมาสปี 2558–2561 

 
ที่มา: ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ข้อมูล ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2561) 

หน่วยงานภาครัฐได้เฝูาระวัง สกัดกั้น ปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด น าไปสู่การเปิดปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติด
ทุกพื้นท่ีท่ัวประเทศ สามารถสกัดจับขบวนการลักลอบขนยา
เสพติด สืบค้นท าลายแหล่งพักและแหล่งกระจายยาเสพติดเข้าไป
ในชุมชน จับกุมนักค้ายาเสพติดได้เป็นจ านวนมาก พร้อมก าหนด 
การขับเคลื่อนมาตรการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด 
ภายใต้แผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. 2561 
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดปริมาณผู้เข้าสู่การกระท าผิด อีกท้ังน า
คนออกจากวงจรการกระท าผิดอันเกี่ยวกับยาเสพติดให้เห็น
อย่างชัดเจน และไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน และสังคม  

การช่วยเหลือผู้เสพยาเสพติดซึ่งถือเป็นเหยื่อของผู้ค้า
ยาเสพติด ควรได้รับโอกาสและการบ าบัดรักษา เพื่อให้มีโอกาส
ได้กลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ในสังคมอีกครั้ง “เปลี่ยนเพื่อครอบครัว 
เพื่ออนาคตท่ีดีกว่า” ภายใต้กรอบความคิด “ผู้เสพ คือ ผู้ปุวย” 
โดยเปลี่ยนผู้เสพยาเสพติดเป็นผู้ปุวยท่ีจะต้องได้รับการบ าบัด 
รักษาอย่างถูกต้อง สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมอย่างปกติสุข 
ให้การติดตามช่วยเหลือส่งเสริมการประกอบอาชีพ พร้อมท้ัง 
การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน”  

ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งเป็นการบูรณาการด าเนินงานของทุก
ภาคส่วนในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างครบวงจร 
โดยด าเนินการใน 4 แผนหลัก คือ แผนความร่วมมือระหว่างประเทศ 
"เชิงรุก" แผนสกัดเครือข่ายยาเสพติด แผนปูองกันแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชน และแผนการแก้ไขปัญหา
เฉพาะที่มีแนวโน้มการกระจายตัวมากขึ้น  

อย่างไรก็ดี การขจัดปัญหายาเสพติดให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลนั้น จะต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมใจ จาก 
ทุกภาคส่วน ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมท้ัง
ครอบครัว เพื่อให้เป็นพลังท่ีเข้มแข็งในการหยุดยั้งยาเสพติด
ไม่ให้ขยายตัวออกไป 

นอกจากนั้น ยังมีประเด็นท่ีต้องเฝูาระวังในเรื่อง 
การดัดแปลงยารักษาโรคมาเป็นสารเสพติดท่ีจะน าไปสู่การติด
สารเสพติดโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน จากข้อมูลส านัก
พัฒนาการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ส านักงาน ปปส. 
พบว่ากลุ่มเยาวชนอายุ 13-19 ปี มีการน ายารักษาโรคกลุ่มยา
แก้แพ้ ยาแก้ปวด ยาแก้ไอ มาใช้ในทางท่ีผิด โดยยาเหล่านี้ไม่มี
ในระบบบัญชียาเสพติดผิดกฎหมาย จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการ
เสพท่ีมีโอกาสเสพติดสูง อาทิ ยาแก้ปวดทรามาดอล (Tramadol) 
หรือ “ยาเขียว-เหลือง” ยาแก้ไอ ยาเด๊กซ์โต (dexto) ซึ่งการใช้ยา
เหล่านี้มาผสมเครื่องด่ืมชนิดต่างๆ อาจส่งผลถึงขั้นเสียชีวิตได้ 
ซึ่งส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้เตือนรวมท้ัง
ด าเนินการจัดการอย่างเป็นขั้นตอน โดยค านึงถึงการเข้าถึงยา
จ าเป็นของประชาชน ควบคู่กับการควบคุมสถานการณ์ปัญหา 
รวมท้ังประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยด าเนินการปูองปราม
และขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการ ออกประกาศให้มีการ
จ ากัดจ านวนการจ าหน่ายและกระจายยากลุ่มนี้ให้อยู่ ในระดับ 
ท่ีเหมาะสม และก าหนดให้รายงานการขายยาเพื่อเป็นข้อมูล
สารสนเทศ ส าหรับติดตามและเฝูาระวังการรั่วไหลของยา
เหล่านี้ออกนอกระบบสาธารณสุข รวมท้ังให้เภสัชกรผู้มีหน้าท่ี
ปฏิบัติการร้านขายยา ต้องจัดท าบัญชีการขายยากลุ่มเสี่ยง
เหล่านี้ โดยระบุชื่อสกุลผู้ซื้อ เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการจ่ายยา
อย่างสมเหตุสมผลตามหลักวิชาการ  
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คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์  (แกนซ้าย) 
คดียาเสพติด (แกนขวา) 
คดีชีวิตร่างกาย ประทุษร้ายต่อทรัพย์ และยาเสพติด (แกนขวา) 
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นอกจากนี้ ภาครัฐได้มีมาตรการปูองกันเพิ่มความ
เข้มงวดในการตรวจพื้นท่ี ไม่ให้มีสถานท่ีมั่วสุม ให้ความรู้ถึงภัย
ของสารเสพติด ไม่ทดลองใช้สารเสพติดทุกชนิด ไม่ใช้สารเสพติด
ในการแก้ปัญหาชีวิต ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อาทิ ส่งเสริม 
สนับสนุน การจัดต้ังชมรม เครือข่าย/กลุ่ม/องค์กรเยาวชน 
ในสถานศึกษา เช่น องค์กรวิชาชีพ เครือข่ายเยาวชน ศูนย์
อ านวยการประสานงานปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ภาคเยาวชน (ศอ.ปส.ย.) กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน หรือชมรม TO BE 
NUMBER ONE ซึ่งเป็นโครงการรณรงค์ปูองกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชนในชุมชน
และพัฒนาทักษะชีวิตและเครือข่ายการปูองกันและช่วยเหลือ 
ในส่วนครอบครัวควรให้ความรักและเอาใจใส่บุตรหลาน 
อย่างใกล้ชิด ชุมชนมีเครือข่ายเพื่อร่วมมือปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเกิดอุบัติเหตุยังคงเพิม่ขึน้ ภาครัฐเพิม่มาตรการป้องกันและลดความสญูเสียชีวิตและทรพัย์สิน 

สถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบกในไตรมาส
สอง ปี 2561 มีการรับแจ้ง 23,922 ราย เพิ่มขึ้นจากไตรมาส
เดียวกันของปี 2560 ร้อยละ 23.3 มีผู้เสียชีวิต 1,746 ราย 
ลดลงร้อยละ 21.0 ขณะท่ีมูลค่าความเสียหายเพิ่มขึ้นร้อยละ 63 
สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุสูงสุดเป็นการขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมาย
ก าหนด รถท่ีเกิดอุบัติเหตุสูงสุดยังคงเป็นรถจักรยานยนต์ 
มีสัดส่วนร้อยละ 38.6 รองมาเป็นรถยนต์นั่งร้อยละ 29.4 ของ
ประเภทรถท่ีเกิดอุบัติเหตุท้ังหมด  

 

 

 

 

 

แผนภาพ 10 สถิติการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบก ตาย และมูลค่าความเสียหาย
รายไตรมาส ปี 2557–2561 

 

ที่มา: ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ข้อมูล ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2561) 
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ราย ราย, ล้านบาท 

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

ตัวอย่างกิจกรรมในสถานศึกษาที่ป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด อาท ิ

 “ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น” ภายใต้การด าเนินงานโครงการรณรงค์ปูองกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) โดยมีนักเรียน
เป็นคณะกรรมการด าเนินงาน และมีนักเรียนร่วมเป็นเครือข่ายสมาชิก 
ด้วยแนวคิด “ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา พัฒนา EQ” ทั้งจากการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง และการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

 สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข จะช่วยให้โรงเรียน
สามารถพัฒนานักเรียนให้ เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุขได้  โดยจัด
กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อเสริมสร้างผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดี และมี
สุนทรียภาพที่ดี มีภูมิคุ้มกัน ปูองกัน และแก้ไข ปัญหายาเสพติด 
ในโรงเรียน  

ที่มา:  โครงการรณรงค์ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)  
ศูนย์อ านวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ 

ครอบครวัดแูลปญัหายาเสพตดิ 
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ขณะที่ในช่วงเทศกาลปี 2561 ที่ผ่านมาภาครัฐประสบ
ความส าเร็จในการลดอุบัติเหตุและความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน 
โดยการรณรงค์และเข้มงวดการบังคับใช้กฎหมายยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ
การขับรถด้วยความเร็วเกินกว่าท่ีกฎหมายก าหนด การเมาแล้วขับ 
การไม่คาดเข็มขัดนิรภัย รวมท้ังการสร้างวินัยจราจร เพื่อลด
อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุท่ีไทยอยู่อันดับ 1 ในเอเซีย และ
สูงเป็นอันดับ 2 ของโลก (WHO, 2015) นอกจากนี้ ยังมีการรณรงค์
และบังคับใช้กฎหมายโดยกวดขันจับกุมใหท้ั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้าย
รถจักรยานยนต์ใหส้วมหมวกนิรภัยทุกครั้งท่ีขับขี่ร้อยเปอร์เซนต์
ภายในสิ้นปี 2561 โดยการรณรงค์ท่ีผ่านมา พบว่าผู้ขับขี่ในถนน
สายหลัก ถนนหลวง มีการสวมหมวกนิรภัยเพิ่มมากขึ้นประมาณ
ร้อยละ 80 ส่วนท่ีเหลือเป็นผู้ขับขี่บนถนนสายรองและในซอย 
ท่ีต้องด าเนินการให้ท้ังผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายสวมหมวกนิรภัย
คุณภาพดีต่อไป  

ท้ังนี้ เพื่อให้ประชาชนโดยส่วนรวมมีความปลอดภัย 
ในการใช้รถใช้ถนน รวมถึงการสร้างวินัยจราจรให้แก่ผู้ขับขี่ 
และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปูองกนัและคุ้มครองความปลอดภัย
ทางถนนท่ีน าไปสู่การลดอุบัติเหตุ ในการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันท่ี 4 มกราคม 2560 ได้มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติ
จราจรทางบก (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณา
ของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยมีสาระส าคัญเป็นการ
ปรับปรุงอัตราโทษปรับส าหรับความผิดท่ีอยู่ในระดับลหุโทษ 

ซึ่งพนักงาน เจ้าหน้าท่ี เจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานสอบสวน
มีอ านาจเปรียบเทียบปรับให้เหมาะสมกับสภาวการณ์และ
สอดคล้องกับประมวลกฎหมายอาญาท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม  
และปรับปรุงมาตรการต่าง ๆ เช่น มาตรการบังคับส าหรับผู้ขับขี่ 
ท่ีได้รับใบสั่งท่ีไม่ช าระค่าปรับ มาตรการน ารถท่ีใช้ในการกระท า
ความผิดมาเก็บรักษาและก าหนดค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา 
เพิ่มโทษส าหรับผู้ขับขี่ซึ่งกระท าความผิดซ้ า ความผิดฐานแข่งรถ
ในทางโดยมิได้รับอนุญาต ความผิดฐานขับรถในขณะเมาสุรา
หรือของเมาอย่างอื่น รวมท้ังปรับปรุงมาตรการเพื่อความ
ปลอดภัยของผู้ ใช้รถใช้ถนนให้สอดคล้องกับสภาพสังคม 
ในปัจจุบันมากขึ้น อาทิ การระบุให้ผู้โดยสารทุกคนต้องคาด 
เข็มขัดนิรภัยขณะโดยสารรถยนต์ การก าหนดให้เจ้าพนักงาน 
มีอ านาจสั่งให้มีการทดสอบผู้ขับขี่เมาสุราหรือของเมาอย่างอื่น  

นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างการ 
บูรณาการกฎหมาย 2 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 
2522 และพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ให้เป็น
กฎหมายเดียวกัน ขณะนี้อยู่ระหว่างการน าเสนอคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณา โดยเป็นการปรับปรุงรายละเอียดของกฎหมาย 
ให้ทันสมัยและสอดคล้องพฤติกรรมขับขี่ของผู้ใช้รถใช้ถนน 
ให้มากขึ้น  
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ประเทศไทยได้รับการจัดอนัดับการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษยด์ีขึน้เป็น “Tier 2” 

เมื่อวันท่ี 29 มิถุนายน 2561 ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ได้รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ (TIP Report) ปี 2561 
โดยยกระดับประเทศไทยดีขึ้น เป็นกลุ่ม “Tier 2 จาก Tier 2 
Watch List” ท้ังนี้ เป็นผลจากการด าเนินงานของรัฐบาลไทย 
ได้พยายามอย่างมีนัยส าคัญในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ท่ีมี
ความก้าวหน้าในการบูรณาการแก้ไขปัญหา ท้ังในด้านการบังคับ
ใช้กฎหมายและการด าเนินคดีกับผู้กระท าผิด การคุ้มครอง ดูแล
ผู้เสียหาย และการปูองกันการตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์  
มีผลงานท่ีเป็นรูปธรรม ดังน้ี 

1. ด้านการด าเนินคดีและบังคับใช้กฎหมาย มีทิศทาง 
การด าเนินคดีท่ีมีความชัดเจนขึ้น ในปี 2560 มีสถิติคดีท้ังสิ้น 
302 คดี โดยคดีท่ีพบมากท่ีสุด 255 คดี เป็นรูปแบบการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศ ในส่วนของกระบวนการพิจารณาคดีค้ามนุษย์
ในชั้นศาลรวดเร็วขึ้น ศาลพิพากษาลงโทษผู้กระท าผิดในสถาน
หนักเพิ่มขึ้น รวมถึงมีการติดตามผลการด าเนินคดีอาญาลงโทษ
เจ้าหน้าที่ของรัฐท่ีเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ โดยใช้
ท้ังมาตรการทางปกครอง มาตรการทางวินัย มาตรการด าเนินการ
กับทรัพย์สินในทางเพ่ง และการด าเนินคดีทางอาญา 

2. ด้านการป้องกัน มีนโยบายให้แรงงานต่างด้าวทุกคน 
ได้ท างานแบบถูกต้องตามกฎหมายเป็นไปตามหลักสากล สถิติ
การค้ามนุษย์ด้านแรงงานลดลง มีการด าเนินคดีด้านแรงงานเพิ่มขึ้น 
ผลการตรวจแรงงานในระบบ การตรวจแรงงานกลุ่มเสี่ยงและ
ในเรือประมง พบการกระท าความผิด 9,480 แห่ง เพิ่มขึ้นจาก
ปี 2559 ร้อยละ 26 มีการรณรงค์ลดอุปสงค์การแสวงหาประโยชน์ 
ทางเพศท่ีแฝงมากับการท่องเท่ียว โดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์ 
ในรูปแบบ Inflight VDO เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเท่ียว
ชาวต่างประเทศไม่สนับสนุนการค้ามนุษย์ 

3. ด้านการคุ้มครองช่วยเหลือ ให้การคุ้มครองผู้เสียหาย 
ในสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 360 คน 
เป็นชาวไทย 132 คน เมียนมา 119 คน กัมพูชา 22 คน ลาว 
21 คน อินโดนีเซีย 9 คน เวียดนาม 51 คน มาเลเซีย 3 คน  

และยูกันดา 3 คน มีการออกระเบียบให้องค์กรเอกชนสามารถ
จัดต้ังสถานคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เพื่อเปิด
โอกาสให้ผู้เสียหายมีทางเลือกในการคุ้มครอง มีการให้การช่วยเหลือ
การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในการบังคับคดีให้กับผู้เสียหาย 

4. ด้ านกา รคั ด แ ยก ผู้ เ สี ยห าย  รั ฐ บ า ล เพิ่ ม 
ความพยายามในการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในภาค
แรงงาน เพิ่มกระบวนการช่วยเหลือผู้ ท่ีเป็นแรงงานบังคับ 
แต่ไม่ใช่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ มีการจัดทีมสหวิชาชีพ 
เข้าร่วมสัมภาษณ์เพื่อคัดแยกผู้เสียหายทุกราย 

5. ด้านความร่วมมือ ประเทศไทยเป็นประเทศแรก
ในอาเซียนท่ีได้จัดต้ังหน่วยงานพิเศษเพื่อท างานด้านคดีค้า
มนุษย์ขึ้นเป็นการเฉพาะ ท้ังในส่วนของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ส านักงานอัยการสูงสุด และศาล 
ปัจจุบันการด าเนินงานของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม
เร็วขึ้นท้ังระบบ โดยศาลได้พิพากษาเสร็จสิ้น 536 คดี ใช้เวลา 
6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 92 ของคดีค้า
มนุษย์ท่ีเข้าสู่การพิจารณาในชั้นศาล ส านักงานต ารวจแห่งชาติ
จัดท าร่างแนวทางการบริหารจัดการคดีค้ามนุษย์ ส าหรับใช้เป็น
กรอบในการบริหารจัดการคดีค้ามนุษย์ และจัดท าร่างคู่มือใน
การบริหารจัดการคดีค้ามนุษย์ เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีต ารวจน าไปใช้
เป็นคู่มือการปฏิบัติงานในคดีค้ามนุษย์เป็นมาตรฐานเดียวกันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังการจัดให้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ี
ในกระบวนการยุติธรรม 

ท้ังนี้ ประเทศสหรัฐอเมริกามีข้อเสนอแนะต่อการ
ด าเนินงานของประเทศไทย ให้เพิ่มความพยายามในการระบุ 
อัตลักษณ์เหยื่อค้ามนุษย์ อาทิ ผู้อพยพ ชาวประมง บุคคล 
ไร้สัญชาติ และเด็กผู้ลี้ภัย ขณะเดียวกันควรด าเนินคดีนักค้ามนุษย์
ด้วยการใช้แนวทางที่เน้นผู้ตกเป็นเหย่ือเป็นศูนย์กลาง ดังนี้ 

 

 

สถานการณ์ทางสังคมท่ีส าคัญ 
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แผนภาพ 11 การจัดอันดับสถานการณ์การค้ามนุษย์ในกลุ่มประเทศอาเซียน

ตามรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ ประจ าปี 2561 

 

 

 

 
ที่มา: รายงานการค้ามนุษย์ (Trafficking In Persons Report 2018) 

 ด้านการด าเนินคดี ได้แก่  

(1) เพิ่มศักยภาพของเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย 
พนักงานตรวจแรงงาน และผู้ปฏิบัติงานในการตรวจคัดกรอง
และการคัดแยกผู้เสียหายและรับรองว่าผู้เสียหายจะไม่ถูก
จับกุม กักขัง หรือส่งกลับ อันเนื่องมาจากการกระท าผิดท่ีเป็น
ผลมาจากการเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์  

(2) สอบสวนและด าเนินคดีในเชิงรุกกับเจ้าหน้าที่
ของรัฐท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย ์ 

(3) เพิ่มศักยภาพแก่เจ้าหน้าท่ีบังคับใช้กฎหมาย 
ในการด าเนินคดีและพิพากษาลงโทษผู้กระท าความผิดฐาน 
ค้ามนุษย์ด้านแรงงานและเพศ  

(4) เพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าท่ีบังคับใช้กฎหมายและ
ผู้ปฏิบัติงานในการคัดแยกและด าเนินคดีผู้กระท าความผิด 
ในด้านการบังคับใช้แรงงาน โดยเฉพาะในกรณีท่ีไม่มีสภาพ 
ของการบังคับขู่เข็ญ โดยใช้ก าลังและการกักขัง  

(5) สร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการแจ้งเบาะแส
การค้ามนุษย์ และปลอดจากความหวาดกลัวว่าจะถูกด าเนินคดี
รวมท้ังคุ้มครองทีมสหวิชาชีพจากการแทรกแซง คุกคามหรือแก้แค้น 

 ด้านการคุ้มครอง การสร้างความมั่นใจว่าสถาน
คุ้มครองของรัฐและเอกชนจะให้ความดูแลบาดแผลทางด้าน
จิตใจและความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายอย่าง เพียงพอ 
ตลอดจนให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหาย รวมท้ัง
ผู้เสียหายท่ีไม่สามารถออกไปท างานนอกสถานคุ้มครองได้ 

 ด้านการป้องกัน ได้แก่  

(1) ฝึกอบรมทีมสหวิชาชีพและพนักงานตรวจ
แรงงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจเรือประมง  

(2) ก ากับดูแลผู้จัดหาแรงงานต่างด้าว โดยไม่ให้
มีการเก็บค่าธรรมเนียมจากแรงงาน และด าเนินคดีกับผู้จัดหา
แรงงานต่างด้าวในกรณีท่ีพบว่ามีการค้ามนุษย์  

(3) ปรับปรุงสิทธิแรงงานต่างด้าว เพื่อลดความเสี่ยง
ต่อการค้ามนุษย์  

(4) บังคับให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างตรงเวลา และให้
สิทธิลูกจ้างในการเก็บรักษาเอกสารส่วนตัวและเอกสารทางการเงิน  

(5) แจง้สิทธิแก่แรงงานต่างด้าวและกลุ่มเปราะบาง
อื่นๆ ให้ทราบสิทธิของตนเอง ภายใต้ระเบียบแรงงานต่างด้าว
ฉบับใหม่ และการคุ้มครองทางกฎหมายจากการค้ามนุษย์ 

แม้ ไทยจะได้รับการจัดอันดับดีขึ้ น รั ฐบาลยั งคง 
ให้ความส าคัญต่อการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์อย่างต่อเนื่อง  
ได้น าข้อเสนอแนะในรายงานการค้ามนุษย์ฯ ประจ าปี 2561  
ไปด าเนินการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ โดยก าหนดให้กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นเจ้าภาพหลัก
ติดตามผลการด าเนินงานในภาพรวม และก าหนดให้หน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงแรงงาน กระทรวงยุติธรรม และส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ ร่วมรับผิดชอบขับเคลื่อนแก้ปัญหาตามข้อเสนอแนะ 
ของประเทศสหรัฐอเมริกา ในประเด็นต่างๆ เพื่อให้การแก้ไข
ปัญหาการค้ามนุษย์เกิดผลส าเร็จท่ีเป็นรูปธรรมในเชิงกว้างและ
ลึกมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้น ยังก าหนดให้มีมาตรการเร่งรัดการ
ด าเนินคดีค้ามนุษย์ และคดีค้ามนุษย์ท่ีมีเจ้าหน้าท่ีรัฐเข้าไป
เกี่ยวข้องให้มีความรวดเร็ว มีการบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระท า
ความผิด การคุ้มครองผู้เสียหาย และปูองกันการตกเป็นเหยื่อ 
รวมทั้งร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ 

กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส ์ สิงค์โปร์ ไทย 

Tier3 

Tier2 

Tier1 

(2WL) 

การจัดล าดับแบง่ออกเป็น 4 อันดับได้แก ่
Tier 1 ประเทศที่ด าเนินการสอดคล้องกับมาตรฐานข้ันต่ าตามกฎหมายของสหรัฐฯ 

ทั้งด้านการปูองกันและบงัคับใช้กฎหมายต่อต้านการค้ามนาย์และการคุ้มครอง
เหยื่อการค้ามนุษย์ 

 Tier 2 ประเทศที่ด าเนินการไม่สอดคล้องกับมาตรฐานข้ันต่ าตามกฎหมายสหรัฐฯ แต่
มีความพยายามปรับปรุงแก้ไข 

Tier 2 Watch List ประเทศที่ด าเนินการไม่สอดคล้องกับมาตรฐานข้ันต่ าตามกฎหมายสหรัฐฯ 
และมีจ านวนเหยื่อการค้ามนุษย์เพิม่ขึ้น หรือไม่มีหลักฐานชัดเจนว่ารัฐบาลเพิ่ม
ความพยายามด าเนินการต่อต้านการค้ามนุษย์  

Tier 3 ประเทศที่ด าเนินการไม่สอดคล้องกับมาตรฐานข้ันต่ าตามกฎหมายสหรัฐฯ 
และไม่มีความพยายามแก้ไข ซึ่งสหรัฐฯ อาจพิจารณาระงับการมให้ความ
ช่วยเหลือที่มิใช่ความช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรมและการค้า 
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ปริมาณการใชถุ้งพลาสติกในประเทศไทย 45,000 ล้านใบ/ป ี

 ตลาดสดเทศบาลและเอกชนฯ 18,000 ล้านใบ 
 ร้านขายของช า 13,500 ลา้นใบ 
 ห้างสรรพสินค้าและรา้นสะดวกซื้อ 13,500 ล้านใบ 

คนไทยใช.้.. 

ถงุพลาสติกมากแค่ไหน ? 

ใน 1 วันเราท้ิงถุงพลาสติกมากแค่ไหน ? 
 ถูกทิ้งวินาทีละ      1,400 ใบ 
 ถูกทิ้งนาทีละ      85,000 ใบ 
 ถูกทิ้งชั่วโมงละ           5,000,000 ใบ 
 ถูกทิ้งวันละ            123,000,000 ใบ 

ที่มา :  กรมควบคุมมลพิษ 

การลดขยะพลาสตกิด้วยการใช้มาตรการท่ีเป็นรูปธรรมร่วมกับการรณรงค์ให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช ้

ในช่วงระยะเวลา 20 ปีท่ีผ่านมามีการน าพลาสติก
และโฟมมาใช้ในรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ต่างๆ มากขึ้น ข้อมูล
จากกรมควบคมุมลพิษ พบว่า ประเทศไทยมีการบริโภคถุงพลาสติก
หูหิ้ว 45,000 ล้านใบต่อปี เฉลี่ยคนละ 8 ใบต่อวัน โฟมบรรจุอาหาร 
6,758 ล้านใบต่อปี แก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว 9,750 ล้านใบ
ต่อปี ซึ่งพลาสติกและโฟมเหล่านี้เป็นวัสดุท่ีย่อยสลายยาก ต้องใช้เวลา
ในการย่อยสลายหลายร้อยปี เมื่อไม่ได้รับการจัดการท่ีถูกต้อง
ภายหลังการบริโภค ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมท้ังทางบกและ
ทางทะเล และจากการท่ีพลาสติกมีคุณสมบัติท่ียากต่อการสลายตัว
และเสื่อมสภาพ ท าให้ขยะพลาสติกคงอยู่ได้เป็นเวลานาน
กลายเป็นชิ้นเล็กๆ ซึ่งมองเห็นไม่ชัดเจน หรือไมโครพลาสติก 
สามารถแทรกลงไปในพื้นดินหรือแหล่งน้ าและปนเป้ือนสู่ห่วงโซ่
อาหารจนเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน 

ข้อมูลของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ 
(United Nations Environment Programme : UNEP) รายงาน
ในวันจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลกวันท่ี 5 มิถุนายน 2561 ว่า 
แต่ละปีท่ัวโลกมีปริมาณขยะพลาสติกกว่า 13 ล้านตันไหลลงสู่ทะเล 
ซึ่งประเทศไทยได้ถูกจัดอยู่ในล าดับท่ี 6 ของประเทศท่ีมีขยะ
พลาสติกในทะเลมากท่ีสุดในโลก โดยมีสัดส่วนของถุงพลาสติกสูง
ท่ีสุดร้อยละ 16 ส าหรับในปี 2561 UNEP ได้มีการรณรงค์ลด
ปริมาณขยะพลาสติกเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ภายใต้ค าขวัญ
ท่ีว่า “Beat Plastic Pollution If you can’t reuse it, refuse it 
: จัดการกับมลพิษขยะพลาสติก หากคุณไม่สามารถน ากลับมา
ใช้ซ้ าได้ ก็ปฏิเสธท่ีจะใช้มันเสีย” 

UNEP ระบุด้วยว่า มี 75 ประเทศท่ีออกมาตรการลด
ใช้ถุงพลาสติกในระดับท่ีแตกต่างกัน ท้ังการยกเลิกใช้อย่าง
เด็ดขาดท้ังใช้และขาย มาตรการท่ีด าเนินการกับผู้ขาย เช่น 
ก าหนดให้เก็บเงินค่าถุงจากลูกค้า หรือการใช้ถุงท่ีท าจากวัสดุ
ทดแทน เป็นต้น มาตรการท่ีใช้กับผู้บริโภค เช่น การจ่ายค่า
ถุงพลาสติก ณ จุดขาย เป็นต้น ซึ่งหลายประเทศด าเนินการ
แล้วประสบผลส าเร็จ เช่น ประเทศเดนมาร์ค เคนยา ไอร์แลนด์ 
ญี่ปุนุ จีน สหราชอาณาจักร ฯลฯ 

 

  
 
 
 

 

 

 

 สร้างขยะมากถึง 1.14 กิโลกรัม/คน/วนั 
รวมทั้งปมีีขยะเกิดขึ้น 27.04 ล้านตัน 

 1 คน ใช้ถุงพลาสติกเฉลี่ย 8 ใบต่อวัน 
หรือวันละกว่า 500 ล้านใบ/คนทั้งประเทศ 

 ถุงพลาสติกเป็นขยะทะเลที่มีสดัส่วนสงูที่สุด 16 % 

 ศูนย์วิจัยนิด้าโพล :  จัดเก็บค่าธรรมเนียม 
การใช้ถุงพลาสติก 1 ถุง = 1-2 บาท 

 การแก้ปญัหาขยะ เป็น 1 ใน 10 ด้านของแผนยุทธศาสตร์
ระดับชาตริะยะ 20 ปี และแผนฯ 12 

 

ที่มา :  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 

คนไทยกบัขยะพลาสติก 
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 โฟม 
 ถุงพลาสติก 
 กระป๋องอลูมิเนียม 
 ถ้วยกระดาษเคลือบไข 
 เศษกระดาษ 

หลายร้อยป ี
ใช้เวลา 450 ป ี
80 – 100 ป ี
5 เดือน 
2 – 5 เดือน 

ระยะเวลาในการยอ่ยสลายโฟม 

 

ที่มา :  กรมควบคุมมลพิษ 

ตัวอย่างการด าเนินการลดการใช้พลาสติกในต่างประเทศ 

ประเทศ นโยบาย / มาตรการ ผลลัพธ์ 
บังคลาเทศ - ประเทศแรกที่ประกาศกฎหมายทั้งห้าม

ผลิตและให้ถุงพลาสติกแก่ผู้ ซ้ือในปี 
2002 ผู้ที่ฝุาฝืนจะถูกปรับครั้งละ 
2,000 ดอลลาร ์

ข ย ะ จ า ก
ถุงพลาสติก
ลดลงอย่าง
มีนัยส าคัญ 

ญี่ปุุน - ออกกฏหมายการน าพลาสติกกลับมาใช้ 
- เก็บภาษีถุงพลาสติก โดยร้านค้าให้สติก

เ ก อ ร์ กั บ ผู้ ซ้ื อ ข อ ง ที่ ไ ม่ ต้ อ ง ก า ร
ถุงพลาสติก 25 ดวงแลกได้ 100 เยน 

- 

ไต้หวัน - ออกกฏหมายเพื่อด าเนินนโยบายห้าม
ใช้ถุงพลาสติก และกล่องโฟม 

พ ล า ส ติ ก
ลดลง 80% 

จีน - ห้ามใช้ถุงพลาสติกที่มีความหนาน้อย
กว่ า  0.025 มม. และให้ เก็บภาษี
ถุงพลาสติกจากผู้บริโภค 

ถุงพลาสติก
ลดลง 66% 

สหราชอาณาจักร - ให้ผู้บริโภคเสียเงินค่าถุงพลาสติกใบละ 
5 เพนซ ์หรือประมาณ 2 บาท 

ถุงพลาสติก
ลดลง 83% 

เคนยา - ออกกฏหมายห้ าม ใช้ ถุ งพลาสติ ก 
ผู้ฝุาฝืนมีโทษจ าคุกสูงสุด 4 ปี หรือปรับ
เงินสูงสุด 38,000 ดอลลาร์ หรือ 1.25 
ล้านบาท 

- 

นิวซีแลนด์ - ประกาศกฎหมายห้ามใช้ถุงพลาสติก
แบบครั้งเดียวทิ้ง โดยก าหนดช่วงเวลา
ผ่อนผันให้กับผู้ประกอบการจนถึงต้นปี 
2019 ผู้ ฝุ าฝืนจะมี โทษปรับสู งสุด 
100,000 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ 

- 

ชิล ี - ออกฎหมายห้ามใช้ถุงพลาสติกในธุรกิจ
ทั่วประเทศ โดยให้ระยะเวลาธุรกิจ 
ห้างร้านขนาดใหญ่ 6 เดือนในการเลิกใช้
ถุงพลาสติก ขณะที่ธุรกิจร้านค้าขนาด
เล็กยืดเวลาออกไป 1 ปี ในระยะผ่อนผัน
จะรณรงค์ให้ประชาชนใช้ถุงผ้าทดแทน 
และก าหนดให้แต่ละคนใช้ถุงพลาสติกได้
ไม่เกิน 2 ถุง ส่วนธุรกิจห้างร้านไหนฝุา
ฝืนก็จะถูกปรับเป็นเงินราว 370 เหรียญ
สหรัฐอเมริกา  

 

ส าหรับประเทศไทย พบว่ายังไม่มีมาตรการโดยรวม 
ท่ีชัดเจนเพื่อจัดการปัญหาขยะพลาสติก มีเพียงหน่วยงานรัฐ 
มหาวิทยาลัย และเอกชนบางส่วนท่ีให้ความส าคัญกับการลดการ
ใช้ถุงพลาสติก อาทิ ในปี 2558 ห้างสรรพสินค้า 16 แห่ง 
ประกาศงดบริการถุงพลาสติกแก่ลูกค้าทุกวันท่ี 15 มหาวิทยาลัย 
มหิดลด าเนินโครงการ Reduce & Reuse ถุงพลาสติกในเดือน
กรกฎาคม 2559 โดยงดให้ถุงพลาสติกแก่ลูกค้าของร้านสะดวกซื้อ
และร้านค้าในสถานศึกษา หากผู้ซื้อต้องการใช้ถุงพลาสติกต้อง
บริจาคเงินเพื่อขอรับถุงพลาสติกจากร้านค้าในราคาใบละ 2 บาท 
และกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศยกเลิก
ถุงพลาสติกส าหรับใส่ยาของทุกหน่วยงานในสังกัด ต้ังแต่วันท่ี 
1 ตุลาคม 2561 พร้อมขอความร่วมมือให้ประชาชนน าถุงผ้า 
มาใส่ยากลับบ้านแทน นอกจากนั้น ภาคเอกชน ยังได้มีการจัด
กิจกรรมลดการใช้ถุงพลาสติก รวมถึงการรณรงค์ใช้ถุงผ้า 
โปรโมชั่นแจกแต้มสะสมส าหรับใช้เป็นส่วนลดหรือแลกซื้อ
สินค้า เมื่อลูกค้าปฏิเสธท่ีจะรับถุงพลาสติกขณะช าระเงิน และ
การลดจ านวนวัสดุพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวท้ิง เช่น หลอดดูดน้ า 
พลาสติกห่อหลอด และพลาสติกซีลฝาขวดน้ าดื่ม เป็นต้น 

ภาครัฐได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเกิด 
ความตระหนักและเห็นความส าคัญของปัญหาขยะพลาสติก 
รวมท้ังให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ด าเนินโครงการ 
“ท าความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” โดยเริ่มต้นขับเคลื่อน
การด าเนินกิจกรรมลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและงดใช้โฟมบรรจุ
อาหารในหน่วยงานภาครัฐก่อน มีกิจกรรมดังนี้ (1) มาตรการ
ลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ (2) การรณรงค์ 
ท าความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก (3) การลด
ใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและงดใช้โฟมบรรจุอาหารในพื้นท่ีอุทยาน
แห่งชาติ (4) การลดใช้ถุงพลาสกติกหูหิ้วและงดใช้โฟมบรรจุ
อาหารในพื้นที่สวนสัตว์ และ (5) การจัดการขยะบกสู่ขยะทะเล 
ในพื้นท่ี 24 จังหวัดชายทะเล ปัจจัยส าคัญท่ีจะท าให้การลดใช้
พลาสติกประสบความส าเร็จอย่างรวดเร็วและยั่งยืน คือ การกระตุ้น
จิตส านึกและเปลี่ยนความคิดของคนในสังคม โดยเฉพาะคน 
รุ่นใหม่ที่จะเป็นพลังส าคัญช่วยลดและแก้ปัญหาขยะพลาสติก  
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ขณะเดียวกันต้องเริ่มใช้มาตรการลดการใช้พลาสติก
อย่างเป็นรูปธรรม โดยใช้แนวคิดหลักเศรษฐศาสตร์ในการลด
พลาสติก อาทิ การให้ผู้บริโภคจ่ายค่าถุงพลาสติก โดยเริ่มจาก
ในห้างสรรพสินค้าหรือซูเปอร์สโตร์ขนาดใหญ่ ซึ่งบรรจุไว้ในแผน
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศด้านสิ่งแวดล้อม 
ก่อนท่ีจะยกระดับเป็นการเลิกใช้พลาสติกประเภทใช้แล้วท้ิงไป 
จนถึงสนับสนุนอุตสาหกรรมทดแทนไบโอพลาสติก แม้ว่านโยบาย

การบังคับใช้กฎหมายของประเทศหรือมาตรการบังคับต่างๆ 
อาจส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของประชาชน ผู้ผลิตพลาสติก 
และอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในประเทศเป็นอย่างมาก รวมท้ังเป็นการ
เพิ่มค่าใช้จ่ายในการบังคับใช้กฎหมาย แต่ค่าใช้จ่ายในการ
จัดเก็บและการจัดการหาท่ีท้ิงขยะก็ลดลงเช่นกัน และท่ีส าคัญ
คือ ความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม และการยกระดับคุณภาพชีวิต
ของคนรุ่นลูกหลาน 

สถานการณ์ปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจ า 

ข้อมูลจาก World Prison Brief (WPB) 2018 พบว่า
ประเทศไทยมีผู้ต้องขังสูงเป็นอันดับ 6 ของโลก และเป็นอันดับ 
3 ของทวีปเอเชีย โดยเป็นรองแค่ประเทศจีนและประเทศ
อินเดีย และมีอัตราผู้ต้องขัง 514 คนต่อประชากรแสน สูงเป็น
ล าดับ 5 ของโลก และเป็นอันดับ 2 ของเอเชีย โดยในช่วง 10 ปี 
จ านวนผู้ต้องขังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก 201,829 คน ในปี 2552 
เป็น 355,543 คน ในปี 2561 ขณะท่ีเรือนจ าสามารถรองรับผู้ต้องขัง 
ได้ประมาณ 200,000 คน ก่อให้เกิดความแออัดในเรือนจ า เกิดปัญหา
ความไม่เพียงพอของเจ้าหน้าท่ีโดยมีอัตราส่วนเจ้าหน้าท่ีต่อ
ผู้ต้องขัง 1 ต่อ 27 คน (เจ้าหน้าท่ี 13,000 คน) ซึ่งต่ ากว่ามาตรฐาน
สหประชาชาติท่ีก าหนด 1 ต่อ 5 คน ส่งผลต่อการควบคุมและ
การแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัย และการกระท าความผิดซ้ า ตลอดจน
ภาระงบประมาณจ านวนมากและต้นทุนค่าเสียโอกาสจากก าลัง
แรงงานที่หายไปจากระบบเศรษฐกิจ แม้หลังปล่อยตัวเนื่องจาก
การถูกตีตราท าให้ไม่อาจกลับเข้าท างานได้ 

เมื่อจ าแนกตามประเภทส่วนใหญ่เป็นนักโทษเด็ดขาด 
287,601 คน คิดเป็นร้อยละ 80.9 ของผู้ต้องขังท้ังหมด เป็น
ผู้ต้องขังอยู่ในระหว่างพิจารณาคดี 65,605 คน หรือร้อยละ 18.5 
เป็นชายร้อยละ 86.8 และหญิงร้อยละ 13.2 โดยร้อยละ 62 
เป็นผู้ต้องขังคดียาเสพติดโดยเฉพาะผู้ต้องขังหญิงกว่า 2 ใน 3 
กระท าความผิดเกี่ยวกับคดียาเสพติด  

กฎหมายไทยใช้กระบวนทางอาญาในการระงับ 
ข้อพิพาทเป็นหลัก แม้ว่าพฤติกรรมนั้นจะเป็นเพียงการกระท า 
ท่ีเป็นความผิดท่ีไม่ใช่อาชญากรรมโดยแท้ เช่น การผิดกฎ
จราจร การจ่ายเช็คท่ีไม่มีเงินในบัญชี และหมิ่นประมาท ฯลฯ 
ตลอดจนการก าหนดโทษที่ยังขาดทางเลือกซึ่งส่วนใหญ่เป็น 

จ าคุกและปรับ โดยโทษปรับมักก าหนดต่ ากว่าระดับท่ีเหมาะสมมาก
เนื่องจากไม่ได้ปรับตามภาวะเศรษฐกิจ ท าให้มีการเลือกลงโทษ
เป็นจ าคุก จนก่อให้เกิดปัญหาคดีล้นศาลและผู้ต้องขังล้นเรือนจ า 
(มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2554)  

นอกจากนี้ คดียาเสพติดซึ่งเป็นสาเหตุส่วนใหญ่ของการ
กระท าผิด กฎหมายมีความแข็งตัว ไม่ตรงกับพื้นฐานความเป็นจริง 
เช่น การก าหนดนิยาม “ผู้ผลิต” “ผู้จ าหน่าย” ท่ีก าหนดผู้ครอบครอง
ยาเสพติดมากกว่า 15 เม็ด เป็นผู้ครอบครองเพื่อจ าหน่าย 
รวมท้ังถ้าน ามาแบ่งแม้จะเพื่อเสพจะเข้าข่ายเป็นผู้ผลิตตามท่ี
ก าหนดให้แบ่งบรรจุเป็นผู้ผลิต ซึ่งได้รับโทษท่ีต่างกันมาก หรือ
กรณีน าเข้าไม่มีการแบ่งเพื่อใช้เองหรือเพื่อขาย ท าให้ผู้เสพได้รับ
โทษสูงเท่ากับผู้ค้า และเป็นผู้ต้องขังกว่าร้อยละ 30 

 

แผนภาพ 12 ผู้ต้องขังคดียาเสพติดและผู้ต้องขังทั้งหมด  

 
หมายเหตุ: ข้อมูล ณ 1 ก.ค. ของทุกปี 
ที่มา: กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม 
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ตาราง 11 สถิติผู้ต้องราชทัณฑ์ทั่วประเทศ (ข้อมูล ณ 1 ก.ค. 2561) 

ประเภท ชาย หญิง รวม 
ร้อยละ 
(%) 

1. นักโทษเด็ดขาด 249,132 38,469 287,601 80.9 
2. ผู้ต้องขังระหว่าง 57,268 8,337 65,605 18.5 

2.1 อุทธรณ์-ฎีกา 26,602 3,727 30,329 8.5 
2.2 ไต่สวน-พิจารณา 9,547 1,798 11,345 3.2 
2.3 สอบสวน 21,119 2,812 23,931 6.7 

3. เยาวชนที่ฝากขัง 75 2 77 0.02 
4. ผู้ถูกกักกัน 16 1 17 0.005 
5. ผู้ต้องกักขัง 2,041 202 2,243 0.6 

รวมผู้ต้องราชทัณฑ์ทั้งสิ้น 308,532 47,011 355,543 100.00 
ผู้ต้องขังคดียาเสพตดิ 
(ร้อยละของคดีทั้งหมด) 

188,813 
(61.2) 

32,624 
(69.4) 

221,437 
(62.3) 

 

ที่มา: กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม 

การแก้ไขปัญหาผู้ ต้องขังล้นเรือนจ าได้มีแนวโน้ม 
น านโยบายยาเสพติดแนวใหม่ตามข้อสรุปจาก United Nations 
General Assembly Special Session 2016 (UNGASS) มาเป็น
ทิศทางในการก าหนดนโยบาย อาทิ การจัดความสมดุลในการ
แก้ไขปัญหาไม่เน้นหนักในมาตรการใดมาตรการหนึ่ง การใช้
แนวทางสาธารณสุขเป็นหลักในแก้ไขปัญหาผู้เสพแทนการ
บังคับใช้กฎหมาย การจ าแนกผู้เข้าไปเกี่ยวข้องระหว่างผู้ค้าและ
ผู้เสพให้ชัดเจน รวมท้ังการปรับปรุงกฎหมายพระราชบัญญัติ 
ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2560 โดยยึดหลักการลงโทษ
ท่ีได้สัดส่วนกับการกระท าความผิด ให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาในการ
แก้ต่างให้ตัวเอง มีการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของ 
ยาเสพติด และการพิจารณาโทษอย่างสมดุลและยุติธรรมมากขึ้น 
ควบคู่ไปกับการบ าบัดรักษาในรายท่ีเป็นผู้เสพ/ผู้ติด ผู้สมัครใจ
บ าบัดจะไม่มีความผิดไม่เสียประวัติ รวมถึงการติดตาม ดูแล
ช่วยเหลือ เป็นต้น 

นอกจากนี้ ยังมีการใช้มาตรการทางเลือกแทนการใช้
โทษจ าคุกกรณีความผิดไม่ร้ายแรงครอบคลุมต้ังแต่ก่อนเข้าสู่
กระบวนการยุติธรรมจนถึงการใช้มาตรการทางเลือกในการลด
โทษ อาทิ การใช้เทคโนโลยีก าไลอีเอ็ม (Electronic Monitoring) 
มาใช้ในการปล่อยตัวชั่วคราวแทนการควบคุมตัวระหว่าง 
การพิจารณาคดีหรือใช้ในการคุมประพฤติกรณีรอลงอาญา 
มาตรการคัดกรองผู้ต้องขังประพฤติดีให้พ้นจากเรือนจ าโดยการ
พักโทษ/ลดวันต้องโทษ การฟื้นฟูทักษะอาชีพ การอบรมก่อนปล่อย 
พักการลงโทษกรณีพิเศษ (โครงการโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์) 

การติดตามเพื่อให้อยู่ในสังคมอย่างปกติและไม่กระท าผิดซ้ า 
ตลอดจนการใช้มาตรการลงโทษอื่นแทนการจ าคุก เช่น การให้ 
บริการสังคม เป็นต้น ท าให้จ านวนผู้กระท าความผิดอาญาท่ีไม่
ถูกควบคุมตัวมีเพิ่มขึ้น 

มาตรการข้างต้นเป็นการคัดกรองผู้ต้องขังในคดีท่ีท าผิด
ไม่ร้ายแรง หรือไม่มีพฤติกรรมอาชญากรออกจากระบบเรือนจ า 
เพื่อให้เรือนจ าเป็นท่ีคุมขังผู้ต้องขังท่ีเป็นอันตรายต่อสังคมหรือ
ผู้ต้องขังรายส าคัญ ท าให้การดูแลอบรมแก้ไขได้อย่างท่ัวถึงและ
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม การแก้ปัญหาผู้ต้องขังล้น
เรือนจ าจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมอย่างเป็น
รูปธรรมและต่อเนื่อง สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าไป 
มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลปูองกันการกระท าผิด ให้ก าลังใจ
และโอกาสคนก้าวพลาดเพื่อลดจ านวนผู้กระท าผิดซ้ า โดย 

 การปรับปรุงกฎหมาย เช่น การให้ผู้ต้องขังท่ีอยู่
ระหว่างพิจารณา (กรณีท่ีไม่เป็นอันตรายต่อสังคมหรือท าให้คดี
ยุ่งเหยิง) อยู่นอกเรือนจ ามากขึ้น การมีกฎหมายให้ผู้ถูกตัดสิน
คดีอาชญากรรมท่ีไม่ร้ายแรงและไม่มีประวัติอาชญากรรมอีกเลย
หลังรับโทษเป็นระยะ 5 ปี ได้รับการรับรองว่าไม่มีประวัติอาชญากรรม 
การก าหนดให้ความผิดทางอาญาบางประเภทเป็นความผิด 
อันยอมความได้ หรือยกเลิกการใช้โทษทางอาญาส าหรับ
ความผิดอาญาบางประเภทท่ีมีฐานความผิดทางแพ่ง โดยก าหนด 
ให้ใช้โทษอย่างอื่นแทนโทษจ าคุก การก าหนดโทษทางเลือกให้
กว้างขวางมากขึ้น การเพิ่มโทษปรับให้สอดคล้องกับสภาพ
เศรษฐกิจ รวมท้ังการก าหนดให้บางคดีท่ีเหมาะสมส่งไปคุม
ประพฤติก่อน เป็นต้น  

 การให้ความส าคัญกับงานคุมประพฤติ โดยเพิ่ม
ศักยภาพการคุมประพฤติ เพิ่มปริมาณเรือนจ าชั่วคราว
และทัณฑสถานเปิดเพื่อรองรับผู้ต้องขังในคดีท่ีไม่ร้ายแรงให้
ออกจากระบบเรือนจ า  

 การบูรณาการงานในหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้มี
การประสานงานและร่วมแก้ไขปัญหาเพื่อให้มาตรการและ
นโยบายแทรกแซงก่อนและหลังการปล่อยตัวผู้ ต้องขั ง 
มีประสิทธิภาพ ธ ารงความยุติธรรม และสร้างความเชื่อมั่น
ให้กับสังคม 
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 การสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
ชุมชน โดยสร้างความรับรู้ของสังคมต่อความยากล าบากท่ีอดีต
ผู้ต้องขังเผชิญเมื่อกลับสู่ครอบครัวและสังคม ปรับทัศนคติ
ประชาชนในการให้โอกาสและก าลังใจผู้ก้าวพลาดกลับมาเป็น
พลเมืองท่ีมีคุณภาพของสังคม รวมท้ังให้ชุมชนมีส่วนช่วย
สอดส่องดูแล และปูองกันการกระท าผิด 

 การสนับสนุนภาคเอกชนตามแนวทาง Private-
Public Partnership (PPP) ในการสร้างกลไกการมีส่วนร่วม 
ท้ังการอบรมฟื้นฟู ดูแล และให้โอกาสอดีตผู้ต้องขัง เพื่อลด 
การกระท าผิดซ้ า โดยใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือทางการเงินใหม่ๆ 
เช่น พันธบัตรเพื่อสังคม เป็นต้น 

 

Airbnb เทคโนโลยีกับการเปล่ียนรูปแบบบริโภคและผลกระทบต่อสังคม 

Airbnb (Air bed and breakfast) เป็นแพลตฟอร์ม
จองท่ีพักระหว่างผู้เช่ากับเจ้าของโดยตรง ท่ีก่อต้ังในประเทศ
สหรัฐอเมริกา เป็นการเชื่อมต่อระหว่างอุปสงค์และอุปทานในเรื่อง
ท่ีพักอาศัย มีแนวคิดมาจากการแบ่งประโยชน์จากพื้นท่ีพัก
อาศัย ให้เปลี่ยนเป็นรายได้ มีลักษณะแตกต่างจากการจองท่ีพัก
ผ่านเว็บไซด์จองท่ีพักท่ัวไปท่ีมีการจดทะเบียนให้เช่าท่ีพัก เช่น 
อโกด้า บุ๊คกิ้งดอทคอม ฯลฯ ส่วน Airbnb ผู้เช่าสามารถจอง
กับเจ้าของท่ีพักในท้องถิ่นโดยตรง โดยท่ีพักอาจเป็นห้องพัก
ส่วนบุคคลท่ีให้เช่าเต็มเวลา หรือให้พักเวลาท่ีเจ้าของไม่ได้ใช้
ประโยชน์ มีจุดเด่นส าหรับนักท่องเท่ียวแนวใหม่คือ  ท าให้
สามารถรับรู้ชีวิตท้องถิ่น รู้สึกอบอุ่นและให้ความเป็นมิตร
มากกว่าการไปพักอาศัยโรงแรม และช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย
แพลตฟอร์มที่คล้ายกับ Airbnb ได้แก่ HomeAway Tujia 
ส่วนของไทย ได้แก่ favstay ห้องพักให้เช่าผ่านแพลตฟอร์ม 
Home Sharing หรือเรียกกันว่า “โฮสต์ (Host)” มีจ านวนมากกว่า 
3 ล้านแห่งในกว่า 6.5 หมื่นเมืองใน 191 ประเทศ มียอดผู้เข้าพัก 
แล้วกว่า 160 ล้านคน มีการเติบโตกว่าร้อยละ 150 ต่อปี 
รวมท้ังยังมีการเปิดบริการตัวใหม่ “Trips” ท่ีให้เจ้าของท่ีพัก
หรือผู้เชี่ยวชาญในท้องถิ่นจัดกิจกรรมน าเท่ียวท่ีเป็นเอกลักษณ์
ท้องถิ่นในแพลตฟอร์มได้ โดยประเทศท่ีมีนักเดินทางเข้าไปสูงสุด
คือ สหรัฐอเมริกา กลุ่มประเทศยุโรป ญี่ปุุน (Brandinside, 2017) 

แม้ว่าการเชื่อมต่อให้ผู้เช่าและผู้ให้เช่าได้พบกันจะท าให้
เกิดการแข่งขัน เพิ่มจ านวนนักท่องเท่ียว สร้างรายได้ให้กับผู้ให้
เช่ารายย่อยในท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม ยังมีผลกระทบด้านลบ
หลายประการ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ท าให้ราคาอสังหาริมทรัพย์
และค่าเช่าห้องพักเพิ่มสูงขึ้นจากการมีผู้น าห้องพักมาประกาศให้เช่า 
เช่น ในเมืองอัมสเตอร์ดัม และนิวยอร์ค ขณะเดียวกันเป็นการ
ตัดราคากับธุรกิจโรงแรม และปัญหาทางภาษีท่ีไม่สามารถเก็บได้ 

 
จากการให้เช่าห้องพัก ในด้านสังคม อาจก่อให้เกิดการรบกวน
ในบริเวณท่ีพักอาศัยของประชาชน ปัญหาความปลอดภัยจากผู้เช่า
ท่ีอาจเป็นอาชญากร ปัญหาความปลอดภัยของห้องพักท่ีไม่ได้
มาตรฐานเหมือนกับโรงแรม เช่น ขาดอุปกรณ์ดับเพลิง หรือพนักงาน
รักษาความปลอดภัย หากเกิดอุบัติเหตุแก่นักท่องเท่ียวอาจจะ
สร้างความเสียหายให้กับชื่อเสียงของประเทศได้ รวมถึงความเสี่ยง
ของผู้บริโภคกรณีผู้ให้เช่าเปลี่ยนแปลงท่ีพักหรือไม่เป็นไปตามท่ีตกลง 

ท้ังนี้ ในต่างประเทศ ได้เริ่มมีการออกกฎระเบียบต่างๆ 
เพื่อลดผลกระทบท่ีเกิดขึ้น ได้แก่ การก าหนดให้เจ้าของสถานท่ี
ต้องลงทะเบียนกับหน่วยงานเทศบาลในพื้นท่ีเพื่อตรวจสอบ
ความปลอดภัยจากไฟไหม้ และตรวจประวัติของเจ้าของห้อง 
การก าหนดวันท่ีสามารถให้เช่าได้ เช่น การก าหนดระยะเวลาขั้นต่ า
ในการให้เช่าแต่ละครั้ง การก าหนดให้เช่าในบางช่วงเวลาหรือ
ระยะเวลาให้เช่าได้ต่อปี และการก าหนดห้องพักท่ีสามารถให้
เช่าได้ เป็นต้น เพื่อลดผลกระทบของธุรกิจโรงแรมและเพื่อไม่ให้
มีจ านวนนักเท่ียวมากเกินไปท่ีจะรบกวนผู้อาศัยปกติ 

ตัวอยา่งมาตรการของประเทศต่างๆ เพือ่ลดผลกระทบจาก Airbnb 

ประเทศ มาตรการ 
ญี่ปุุน เจ้าของสถานที่ต้องจดทะเบียนกับหน่วยงานเทศบาลในพื้นที่ 

ระยะเวลาขั้นต่ ามากกว่า 7 คืน และท้องถิ่นสามารถออก
ข้อบังคับเพิ่มเติมได้ เช่น ย่านชินจูกุก าหนดให้เปิดเช่าที่พักได้
เฉพาะวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์เท่านั้น ขณะที่บางพื้นที่
ก าหนดวันเช่ารวมทั้งปีไม่ถึง 180 วัน เป็นต้น  

สหรัฐอเมริกา ในกรุงนิวยอร์กและซานฟรานซิสโกก าหนดให้เจ้าของ
ห้องพักให้เช่าผ่าน Airbnb สามารถลงทะเบียนให้เช่า
ห้องพักได้คนละ 1 ห้อง 

อังกฤษ ก าหนดวันเช่าไม่เกิน 90 วันต่อป ี
ฝร่ังเศส ก าหนดวันเช่าไม่เกิน 120 วันต่อป ี
สิงคโปร์ ก าหนดให้เช่าระยะเวลาขั้นต่ าต่อคร้ังนาน 3 เดือน 
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ส าหรับประเทศไทยมีท่ีพักในระบบ Airbnb 43,223 แห่ง 
โดยกรุงเทพฯ มีท่ีพักมากท่ีสุด 10,566 แห่ง รองลงมาเป็น
ภูเก็ต เกาะสมุย และเชียงใหม่ มีจ านวนท่ีพักเพิ่มขึ้นเฉลี่ยเกือบ
ร้อยละ 100 ในปี 2559 เมื่อเทียบกับปี 2558 มีนักท่องเท่ียว
เข้ามาใช้บริการ 774,000 คน ขณะเดียวกันมีคนไทยท่ีใช้บริการ 
Airbnb ไปพักในต่างประเทศกว่า 3 แสนคน รวมท้ังมีการจัด
กิจกรรมน าเท่ียว อาทิ การสอนมวยไทย สอนแกะสลักผลไม้ 
เป็นต้น ปัจจุบัน Airbnb ในประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายรองรับ
โดยตรง มีเพียงกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 
ซึ่งในการให้เช่าพักรายวันของผู้ให้เช่ากรณีห้องชุดถ้าเจ้าของ
หรือผู้พัฒนาโครงการให้เช่ารายวันถือเป็นการน าอาคารชุด 
ซึ่งไม่ได้จดทะเบียนโรงแรมให้เช่าเป็นโรงแรม จะเข้าข่ายผิด
กฎหมาย 2 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
และพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 เจ้าของห้องชุดผู้รับโอน
กรรมสิทธิ์สามารถด าเนินการได้ในกรณีใหเ้ช่ารายวันไม่เกิน 4 ห้อง 
มีผู้พักรวมท้ังหมดไม่เกิน 20 คน ซึ่งรวมถึงบ้านพักให้เช่า
รายวันและโฮมสเตย์ของชุมชน ท่ีไม่เข้าข่ายการด าเนินการ 
ในรูปโรงแรม ขณะที่บริการน าเท่ียวบางกรณีอาจกระท าได้และ
ในบางกรณีอาจไม่ถูกกฎหมายเนื่องจากการน าเท่ียว บางกรณี
ต้องใช้ใบอนุญาตมัคคุเทศก์ 

แม้ว่าการเข้ามาพักผ่าน Airbnb ในประเทศไทยยังมี
จ านวนไม่มากเมื่อเทียบกับปริมาณนักท่องเท่ียว และยังไม่มี
ผลกระทบต่อธุรกิจโรงแรมมากนัก เนื่องจากลูกค้ากลุ่ม Airbnb 
มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวแตกต่างจากนักท่องเท่ียวท่ีเข้าพัก
โรงแรม รวมทั้งราคาห้องพักของโรงแรมยังมีความใกล้เคียงกับ 
Airbnb ท าให้นักท่องเท่ียวมีแนวโน้มเลือกพักในโรงแรมมากกว่า 
(ลภัส อัครพันธุ์, 2559) อีกท้ังยังไม่มีการศึกษาหรือประเมินผล
กระทบด้านสังคมท้ังในเรื่องความปลอดภัย การรบกวน ฯลฯ 
อย่างไรก็ตาม แนวโน้มการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของ Airbnb 
และการเกิดขึ้นของธุรกิจในลักษณะใกล้เคียงท่ีเพิ่มมากขึ้น  
จึงจ าเป็นต้องมีการศึกษาและมีมาตรการเพื่อรองรับกับ 
การเปลี่ยนแปลงท้ังด้านกฎระเบียบการก าหนดกฎเกณฑ์และ
มาตรฐานต่างๆ เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อทุกฝุาย การพัฒนา
และจัดเก็บข้อมูล การก ากับดูแลความปลอดภัยประชาชน 
และการให้ความรู้แก่ผู้บริโภคในการดูแล ปกปูองสิทธิตนเอง 
รวมท้ังมีศูนย์ให้ความช่วยเหลือ/ให้ค าปรึกษาการใช้บริการท้ังใน
และต่างประเทศ ท้ังนี้ Airbnb เป็นเพียงกรณีตัวอย่างหนึ่ง 
ของการเข้ามามีบทบาทของเทคโนโลยีท่ีสร้างตลาดและมูลค่า
ให้กับตัวผลิตภัณฑ์ท่ีใช้เทคโนโลยี และส่งผลกระทบอย่างรุนแรง
ต่อตลาดของผลิตภัณฑ์เดิมท่ีสังคมจ าเป็นต้องเรียนรู้และปรับตัว
เพื่อให้เท่าทันและสามารถใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ 
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บทความ เรื่อง “การพัฒนาเด็กปฐมวัย” 

การพัฒนาเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพ 
จ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาทุกช่วงวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง
ปฐมวัย ซึ่งผลการศึกษาของ Center on the Developing 
Child มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ชี้ว่า ช่วงปฐมวัยเป็นช่วงเวลาท่ี
ส าคัญและจ าเป็นท่ีสุดของการวางรากฐานการพัฒนาความ
เจริญเติบโตของมนุษย์ในทุกด้าน เนื่องจากเป็นวัยท่ีพัฒนาการ
ด้านสมองและการเรียนรู้เป็นไปอย่างรวดเร็วท่ีสุดในชีวิต  

แม้ว่า ท่ีผ่านมารัฐบาลและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
ให้ความส าคัญและด าเนินการพัฒนาเด็กปฐมวัยมาอย่าง
ต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ยังมีหลายปัจจัยท่ีท าให้การพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยยังมีอุปสรรคและด าเนินการได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ
เท่าท่ีควร โดยพบปัญหาด้านพัฒนาการ ภาวะทุพโภชนาการ 
ท้ังในส่วนของการขาดและโภชนาการเกิน ปัญหาความเหลื่อมล้ า
ในการเข้าถึงบริการปฐมวัยท่ีมีคุณภาพ พ่อแม่ผู้ปกครองขาด
ความรู้ความเข้าใจและทักษะการดูแลที่ถูกต้องตามวัย ขาดการ
เตรียมความพร้อมระหว่างรอยเชื่อมต่อปฐมวัยไปยังระดับ
ประถมศึกษา ประกอบกับโครงสร้างครอบครัวไทยและ
สภาพแวดล้อมรอบตัวเด็กท่ีเปลี่ยนแปลงไป ล้วนส่งผลต่อ
คุณภาพและพัฒนาการของเด็กปฐมวัย จึงจ าเป็นต้องให้
ความส าคัญและมีแนวทาง มาตรการเพื่อเพิ่มโอกาสให้เด็ก
ได้รับการเลี้ยงดูท่ีถูกต้องเหมาะสมและเป็นรากฐานการพัฒนา
เมื่อเติบโตสู่วัยเรียนและวัยท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ความส าคญัของการพฒันาเด็กปฐมวัย 

 การพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นรากฐานของการพัฒนา
ไปตลอดชีวิต และมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่คุ้มค่า 
โดยงานวิจัยจากท่ัวโลกชี้ให้เห็นว่าการพัฒนาทางสมองมีอัตรา
การพัฒนาสูงสุดในช่วงแรกเกิดถึง 6 ปี และพัฒนาการของสมอง
ในช่วง 8 ปีแรก จะเป็นรากฐานของความฉลาดของคนๆ หนึ่ง 
นอกจากนี้ ยังพบว่าการลงทุนในช่วงปฐมวัยจะมีผลครอบคลุม
ทุกมิติของชีวิต1 ท้ังในด้านสุขภาพกายและจิตใจ เพิ่มสมรรถนะ 
 

                                                           
1  รายงานการวิจัยของศาสตราจารย์ ดร. James Heckman ผู้ได้รับรางวัล

โนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ เมื่อปี ค.ศ. 2000 และคณะ จากมหาวิทยาลัยชิคาโก 
สหรัฐอเมริกา ศึกษาโดยน าข้อมูลจากการศึกษาติดตามเด็กปฐมวัยที่ได้รับ 

ในการเรียนรู้และการท างาน สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
ท้ังในระดับบุคคลและสังคม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ ลดปัญหาสังคมและอาชญากรรม ซึ่งท าให้อัตรา
ผลตอบแทนจากการลงทุนในช่วงปฐมวัยสูงถึง 7 เท่าของการ
ลงทุน นอกจากนี้ ยังพบว่าในเด็กปฐมวัยช่วง 3-6 ปี มีอัตรา
การพัฒนาทักษะสมองส่วนหน้า ท่ีเป็นส่วนควบคุมการคิดเชิง
บริหารอย่างรวดเร็ว (EFs- Executive Functions)2 ท าให้เกิด
ความคิดยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยน ตามสถานการณ์และบริบท 
ท่ีเปลี่ยนแปลงไป เกิดการปรับการท างานให้ดีขึ้น หากเด็กวัยนี้
ไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมก็จะสูญเสียโอกาสการพัฒนา 
เนื่องจากเป็นช่วงวัยท่ีดีท่ีสุดในการพัฒนา 

สัดส่วนโครงสร้างประชากร ปี 2553-2583 

ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 การเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคม 
สูงวัยจ าเป็นต้องสร้างวัยท างานที่มีศักยภาพและทักษะสูง 
ซึ่งต้องเร่งพัฒนาคนรุ่นใหม่ตั้งแต่ปฐมวัย การเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างประชากรเป็นสังคมสูงวัยท าให้สัดส่วนประชากร 
วัยเด็ก (0-14 ปี) มีแนวโน้มลดลงจากร้อยละ 19.8 ในปี 2553 
เป็นร้อยละ 12.8 ในปี 2583 วัยแรงงาน (15-59 ปี) มีสัดส่วน
ลดลงร้อยละ 67.0 เป็นร้อยละ 55.1 ขณะท่ีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น
จากร้อยละ 13.2 เป็นร้อยละ 32.1 ในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งจะ
ท าให้เกิดการขาดแคลนแรงงาน ประชากรวัยแรงงานในอนาคต 

                                                                                                    
การพัฒนาด้วยโปรแกรมที่มี คุณภาพและมีการติดตามผลในระยะยาว 
หลายการศึกษา มาค านวณเป็นผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ 

2 การคิดเชิงบริหาร (EFs- Executive Functions) คือ การท าหน้าที่ระดับสูง
ของสมองส่วนหน้าที่ช่วยให้เราควบคุมอารมณ์ ความคิด การกระท าได้ ซ่ึงมี
ความสัมพันธ์กับชีวิตการเรียน การท างาน และการอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคม 
หากขาดการพัฒนา เด็กจะขาดการควบคุมอารมณ์ การคิดยืดหยุ่น เปลี่ยน
ความคิดยาก ขาดการใส่ใจจดจ่อและความจ าขณะท างาน ท าให้มีปัญหา 
ในการท างานให้เสร็จลุล่วง รวมถึงขาดความพร้อมทางการเรียนและอาจจะ
ล้มเหลวในการเรียนได้ (นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล, 2559) 
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จ าเป็นต้องมีประสิทธิภาพสูงเพื่อให้การขับเคลื่อนพัฒนา
ประเทศได้อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีท าให้มนุษย์ท่ีจะประสบความส าเร็จได้ต้องมีคุณสมบัติ
ท่ีเรียกว่า “ทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21”3 ในศตวรรษใหม่ 
ซึ่งจ าเป็นต้องเร่งพัฒนาทักษะส าคัญนี้ให้เกิดกับเด็กรุ่นใหม่
ต้ังแต่ปฐมวัยเพื่อให้เป็นแรงงานที่มีประสิทธิภาพ 

สถานการณ์การพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 ภาวะทุพโภชนาการในเด็กต่ ากว่า 5 ปี มีแนวโน้ม 
ดีขึ้น แต่ยังต้องเร่งด าเนินงานในบางพื้นที่ ผลการส ารวจ
สถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ.  2558-2559 
(MICS5)4 พบว่า สุขภาวะของเด็กโดยรวมดีขึ้น โดยเด็กทารก
แรกคลอดมีน้ าหนักต่ ากว่า 2,500 กรัม ร้อยละ 9.4 เพิ่มขึ้น
จากร้อยละ 7.6 ในปี 2555 ขณะท่ีเด็กอายุต่ ากว่า 5 ปีมีน้ าหนัก 
ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานลดลงจากร้อยละ 9.2 เป็นร้อยละ 6.7 
ในช่วงเวลาเดียวกัน โดยภาวะทุพโภชนาการเรื้อรัง (เต้ียแคระแกร็น) 
พบว่า ลดลงจากร้อยละ 16.3 เป็นร้อยละ 10.5 ขณะเดียวกัน 
ยังพบเด็กอายุต่ ากว่า 5 ปี มีภาวะอ้วนร้อยละ 8.2 อย่างไรก็ตาม 
ในบางพื้นท่ียังมีภาวะทุพโภชนาการระดับสูง ได้แก่ เด็กชาวไทย 
ภูเขาภาคเหนืออายุต่ ากว่า 5 ปี มีน้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์ร้อยละ 
16.7 ในปี 2556  

สุขภาวะของเด็กปฐมวยั (หนว่ย : ร้อยละ) 
สุขภาวะ 2555 2558-2559 

น้ าหนักเด็กแรกคลอด < 2,500 กรัม 7.6 9.6 
การได้รับภูมิคุ้มกันครบ (12-23 เดือน) 75 71.6 
โภชนาการเด็กอายุต่ ากว่า 5 ปี    

- น้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์ 9.2 6.7 
- ทุพโภชนาการเรื้อรัง (เตี้ย) 16.3 10.5 
- ภาวะอ้วน 11.0 8.2 

เด็ก 36-59 เดือน มีพัฒนาการตามเกณฑ์ 91.5 91.1 

ที่มา: การส ารวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประทศไทย พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2558 -2559 
ส านักงานสถิติแห่งชาติ  

 

                                                           
3  ทักษะศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 1) ความรู้พื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

ได้แก่ การอ่านออกเขียนได้ ค านวณเป็นความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ไอซีที 
การเงิน วัฒนธรรมและการเป็นพลเมือง 2) สมรรถนะจัดการปัญหาซับซ้อน 
ได้แก่  คิดวิ เคราะห์  สื่อสารได้  ท า งานเป็นทีม  คิดริ เ ริ่ มสร้ า งสรรค์  
3) คุณลักษณะรับมือกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ได้แก่ ยืดหยุ่น
ปรับตัว ใฝุรู้ กล้าคิดริเร่ิม มีความเพียร มีภาวะผู้น าความรับผิดชอบ ตระหนักรู้
เร่ืองสังคมและวัฒนธรรม (WEF, 2016)  

4 การส ารวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทยรอบที่ 5 พ.ศ. 2558–2559 
(Multiple Indicators Cluster Survey: MICS5) โดยส านักงานสถิติแห่งชาติ 
ส ารวจระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2558–มีนาคม 2559 จากครัวเรือนตัวอย่าง 
28,652 ครัวเรือน และให้ภาพรวมของเด็ก ผู้หญิง และผู้ชาย ใน 5 ภาคของ
ประเทศไทย 

 เด็กส่วนใหญ่มีพัฒนาการสมวัย แต่เด็ก 1 ใน 4 
มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า และยังมีช่องว่างระหว่าง IQ จากผล
การส ารวจ MICS5 ด้านพัฒนาการเด็กวัย 36-59 เดือน ส่วนใหญ่
มีพัฒนาการสมวัยอยู่ท่ีร้อยละ 91.1 ในปี 2558 ลดลงเล็กน้อย
จากร้อยละ 91.5 ในปี 2555 โดยเกือบทุกจังหวัดท่ีท าการส ารวจ
มีคะแนนด้านการอ่านออกและรู้จักตัวเลขต่ ากว่าด้านอื่นๆ 
สอดคล้องกับข้อมูลจากการสุ่มส ารวจคัดกรองพัฒนาเด็ก 4 ช่วงวัย 
ในกลุ่มอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ในช่วงเดือนมกราคม–
กุมภาพันธ์ 2560 โดยสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติพบเด็ก
ท่ีมีพัฒนาการสงสัยล่าช้าในภาพรวมระดับประเทศร้อยละ 23 
โดยเด็กจะมีปัญหาด้านการเข้าใจภาษามากท่ีสุด ซึ่งความล่าช้า
ด้านภาษาจะมีผลถึงช่วงวัยเรียนซึ่งจะพบปัญหาการเรียนท้ังการ
อ่านการเขียนและการคิดค านวณ ท้ังนี้ การคัดกรองเด็กท่ีมีพัฒนาการ
ล่าช้าและส่งเสริมการพัฒนาเด็กได้อย่างเหมาะสมจะช่วยให้
เด็กกลับมามีพัฒนาการปกติได้ 

ระดับสติปัญญาเด็ก ป.1 พ.ศ. 2559 ตามการกระจายตวั 

 

ที่มา: กรมสุขภาพจิต 

ขณะทีผ่ลการส ารวจสถานการณ์ระดับสติปัญญา (IQ) 
และความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ในเด็กประถมศึกษาปีท่ี 1 
ซึ่งจะสะท้อนการด าเนินงานพัฒนาเด็กวัย 0 -5 ปี และเมื่อ
ค้นพบแล้วยังเป็นช่วงอายุท่ีช่วยเหลือได้ ในปี 2559 ของกรม
สุขภาพจิต พบว่า เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 มีระดับ 
IQ เฉลี่ยเท่ากับ 98.2 สูงกว่าค่าเฉลี่ย 94.6 ในปี 2554 ถือว่า
อยู่ในเกณฑ์ปกติ5 แต่ยังต่ ากว่ามาตรฐานสากล (IQ=100) และ
เมื่อพิจารณาในภาพรวมของประเทศพบว่ามีเด็กท่ีระดับ IQ ต่ ากว่า
เกณฑ์ปกติ (IQ<90) อยู่ถึงร้อยละ 31.8 (ไม่ควรเกินร้อยละ 25) 
และมีเด็กท่ีระดับ IQ อยู่ในเกณฑ์บกพร่อง (IQ<70) อยู่ถึงร้อยละ 
5.8 ซึ่งสูงกว่ามาตรฐานสากล (ไม่ควรเกินร้อยละ 2) ขณะท่ีมีเด็ก 

                                                           
5  ค่า IQ ปกติจะอยู่ที่ประมาณ 90-110 คะแนน 
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ท่ีระดับ IQ อยู่ในเกณฑ์ฉลาดมาก (IQ≥130) สูงถึงร้อยละ 7.9 
สะท้อนให้เห็นช่องว่างและความเหลื่อมล้ าระหว่างกลุ่มท่ีมี
ระดับสติปัญญาสูงกับกลุ่มท่ีมีระดับสติปัญญาต่ า และมีแนวโน้ม
ท่ีช่องว่างนี้จะขยายมากขึ้น หากไม่มีการด าเนินการช่วยเหลือ
กลุ่มท่ีมีปัญหาอย่างทันท่วงที ส าหรับความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) 
พบว่าเด็กร้อยละ 77 มี EQ อยู่ในเกณฑ์ปกติขึ้นไป6 โดยมีเด็ก
ร้อยละ 23 ท่ียังต้องการการพัฒนาเพิ่ม ซึ่งเด็กมีปัญหามากท่ีสุด
ในด้านขาดความมุ่งมั่นพยายามและขาดทักษะในการแก้ไขปัญหา 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 ความพร้อมสุขภาวะของพ่อแม่  พัฒนาการ 
ของเด็กขึ้นอยู่กับความพร้อมของพ่อแม่ต้ังแต่ก่อนต้ังครรภ์
จนถึงการคลอด อาทิ พันธุกรรม การสูบบุหรี่ ด่ืมเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล์ ขาดสารอาหารขณะตั้งครรภ์ ภาวะอารมณ์ของแม่ 
การคลอดก่อนก าหนด ฯลฯ ซึ่งพ่อแม่ต้องมีการเตรียมความพร้อม
ต้ังแต่เรื่องความรู้ของการเป็นพ่อแม่ การวางแผนครอบครัว 
ลดปัญหาการต้ังครรภ์ไม่พร้อม รวมท้ังการตรวจร่างกายเพื่อ
ลดความเสี่ยงต่อสุขภาวะของเด็ก ท้ังนี้ จากข้อมูลของกรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุข พบว่า สัดส่วนของหญิงต้ังครรภ์
ท่ีได้รับการดูแลก่อนคลอดเพื่อการดูแลเฝูาระวังต่อเนื่อง 
รวมถึงการค้นหาโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม โรคติดเชื้อ และ
วินิจฉัยความเสี่ยงต่างๆ 5 ครั้ง และการดูแลหลังคลอดเพื่อ
ประเมินคุณภาพและอาการภาวะแทรกซ้อนหลังคลอด 3 ครั้ง
ตามเกณฑ์คุณภาพ ประมาณร้อยละ 50  

 สภาพแวดล้อมและการเลี้ยงดูเด็ก  

(1) การเลี้ยงดูในครอบครัว ผู้เลี้ยงดูหลักของเด็ก
คือพ่อแม่ รองลงมาเป็นปูุยาตายาย ผลการส ารวจสถานการณ์
เด็กและสตรีในประทศไทย พ.ศ.  2558-2559 พบว่าเด็ก
จ านวนมากไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ โดยเด็กวัย 0-4 ปี และ 5-9 ปี  
ท่ีไม่ได้อาศัยอยู่กับพ่อและแม่ร้อยละ 18.6 และร้อยละ 25.0 
ตามล าดับ โดยมีเพียงร้อยละ 62.5 และร้อยละ 54.0 ของช่วง
อายุเดียวกันท่ีอาศัยอยู่กับพ่อและม่ ซึ่งเป็นผลจากการย้ายถิ่น
ไปท างานและการหย่าร้าง ขณะท่ีร้อยละ 0.5 ไม่ทราบข้อมูล
เกี่ยวกับพ่อและแม่ สะท้อนปัญหาเด็กถูกทอดท้ิง  เป็นผลให้ 
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวในช่วง 6 เดือนแรกมีเพียง
ร้อยละ 23.1 และเด็กวัย 0-23 เดือนได้รับนมแม่อย่างเหมาะสม

                                                           
6  ค่า EQ ต่ ากว่าเกณฑ์ปกติจะอยู่ที่ 1-40 คะแนน ค่าปกติจะอยู่ที่ 41-55 

คะแนน และค่าสูงกว่าปกติจะอยู่ที่ 56-60 คะแนน 

มีเพียงร้อยละ 28 ท้ังนี้ ในการเลี้ยงดูเด็กต่ ากว่า 2 ปี ท่ีส่วนใหญ่
อยู่กับครอบครัวและมีบางส่วนถูกเลี้ยงดูโดยสถานดูแลเด็กอ่อน 
/เด็กเล็กในช่วงกลางวันซึ่งสถานดูแลเด็กยังขาดการก ากับดูแล
เรื่องคุณภาพมาตรฐานท้ังแนวทางการดูแลและผู้ดูแลเด็ก 

นอกจากนี้ ยังพบการท่ีเด็กถูกปล่อยท้ิงไว้
โดยไม่ได้รับการดูแลท่ีดีพอร้อยละ 6.1 รวมท้ังยังพบเด็กอายุ 
1-14 ปี ท่ีถูกลงโทษโดยการท าร้ายจิตใจ หรือท าร้ายร่างกาย
ในช่วง 1 เดือนท่ีผ่านมาร้อยละ 75.2 การส่งเสริมให้ใช้อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ (เช่น มือถือ แท็บเล็ต) โดยมีเด็กอายุต่ ากว่า 5 ปี 
ร้อยละ 50.9 มีอุปกรณ์ดังกล่าวเป็นของเล่น ขณะท่ีมีเพียง 
ร้อยละ 41.2 ท่ีในครัวเรือนมีหนังสือส าหรับเด็กอย่างน้อย 3 เล่ม 
(MIC5) ซึ่งหากการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ไม่ท าด้วยความรอบคอบ 
ระมัดระวังจะส่งผลต่อพัฒนาการของเด็ก  

ความพร้อมของพอ่แม่และการเลี้ยงดูเด็กต่ ากว่า 5 ปี (หนว่ย : ร้อยละ) 

 2555 2558-2559 
อัตราการคุมก าเนิด 79.3 78.4 
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 6 เดือนขึ้นไป 12.3 23.1 
เด็กไม่ได้อยู่กับพ่อและแม่ 0-4 ปี  21.3 18.6 
การมีของเล่น (อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์) - 50.9 
การมีหนังสือส าหรับเด็กอย่างน้อย 3 เล่ม 42.7 41.2 
การดูแลที่ไม่เพียงพอ 4.6 6.1 

ที่มา: การส ารวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2558-2559 
ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

(2) การดูแลในสถานศึกษา กลุ่มอายุ 2-5 ปี  
ซึ่งมีจ านวน 3.04 ล้านคน ได้รับการศึกษาก่อนประถมศึกษา 
ท้ังในและนอกระบบโรงเรียน 1.75 ล้านคน สังกัดกระทรวง 
ศึกษาธิการ 1.53 ล้านคน ส่วนราชการอื่น 0.22 ล้านคน อยู่ใน
ศูนย์การเรียน สถานเลี้ยงเด็ก ศูนย์เด็กเล็กท้ังสิ้น 0.99 ล้านคน 
ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 90 (0.89 ล้านคน) สังกัดกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น โดยยังมีเด็ก 2-5 ปี ท่ีไม่ได้เข้าเรียน 3 
แสนคน คิดเป็นร้อยละ 10 ของประชากร แม้ว่าช่วงวัยดังกล่าว
อาจจะมีเด็กบางกลุ่มท่ีไม่มีความจ าเป็นต้องเข้าเรียนขึ้นอยู่กับ
ศักยภาพและความพร้อมของพ่อแม่ท่ีจะดูแล แต่ยังมีเด็ก
บางส่วนขาดโอกาสเข้าถึงและได้รับการพัฒนา 
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จ านวนเด็ก อาย ุ0-5 ป ี 4.34 ล้านคน (ปี2559) 
อาย ุ จ านวน (ล้านคน) สถานะการดูแล 

ต่ ากว่า 2 ปี 1.3 -  ครอบครัว บางส่วนถูกเลี้ยงดูโดยสถาน
ดูแลเด็กอ่อน/เด็กเล็ก 

2 ปี 0.72 -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0.99 ล้านคน (2-5 ปี) 
3-5 ปี 2.32 -  โรงเรียนอนุบาล 1.75 ล้านคน (3-5 ปี) 

-  เด็ก 2-5 ปี 0.3 ล้านคนไม่ได้เข้าเรียน 

ที่มา: สถิติการศึกษาประจ าปี 2559 กระทรวงศึกษาธิการ  
ประมวลโดยส านักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม สศช. 

ขณะท่ีการดูแลในสถานศึกษาพบว่ายังมีปัญหาด้าน
คุณภาพโดยเฉพาะในศูนย์พัฒนาเด็ก จากผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) พบว่า ศูนย์พัฒนาเด็ก
ในภาพรวมทุกตัวบ่งชี้อยู่ในระดับพอใช้ และมีศูนย์พัฒนาเด็ก 
ท่ีต้องปรับปรุงและต้องปรับปรุงเร่งด่วน ร้อยละ 10.78 หรือ 
2,266 แห่ง จาก 21,036 แห่ง ขณะเดียวกันการจัดการศึกษา
ในสถานศึกษาระดับปฐมวัยยังมีนโยบายเร่งเรียนเขียนอ่าน 
เพื่อสอบแข่งขันเข้าโรงเรียนระดับประถมศึกษาคุณภาพสูง 
ซึ่งไม่ถูกต้องตามหลักการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย ประกอบกับหลักสูตร
ในระดับประถมศึกษาขาดการเชื่อมต่อกับระดับปฐมวัยท่ีสอน
บนพื้นฐานการเล่น ท าให้เด็กบางส่วนไม่สามารถปรับตัว รู้สึก
ล้มเหลว เกิดความเครียด ไม่มีความสุข ความไม่สมดุลในการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยดังกล่าวส่งผลต่อพัฒนาการของเด็ก รวมท้ัง
ท าให้เด็กขาดโอกาสพัฒนาทักษะท่ีจ าเป็น 

นโยบายและการด าเนินงานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

การพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นนโยบายท่ีภาครัฐได้ให้
ความส าคัญอย่างต่อเนื่อง โดยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ภายใต้ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง
และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ท่ีมุ่งเน้นพัฒนาให้เด็กปฐมวัย 
มีสุขภาพกายและใจท่ีดี มีทักษะทางสมอง ทักษะการเรียนรู้
และทักษะชีวิตเพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ และมีการจัดท า 
(ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2561-
2564 เพื่อก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยและแนวทางด าเนินงานส าหรับหน่วยงานในทุกระดับ 
ซึ่งอยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ประกอบด้วย 7 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 1) การจัดการให้เด็กเข้าถึงบริการท่ีพัฒนา
เด็กปฐมวัย 2) การพัฒนาบทบาทความเป็นพ่อเป็นแม่ การอบรม
เลี้ยงดู และบทบาทของครอบครัว 3) การพัฒนาคุณภาพการให้ 
บริการท่ีพัฒนาเด็กปฐมวัย 4) การจัดระบบข้อมูลและตัวชี้วัด 
5) การปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ ท่ีเกี่ยวกับเด็กปฐมวัย
และการด าเนินการตามกฎหมาย 6) การวิจัยพัฒนาและ

เผยแพร่องค์ความรู้ และ 7) การบริหารจัดการ การสร้างกลไก 
การประสานการด าเนินงานและการติดตามประเมินผล  

กลไกเชิงนโยบายและการขับเคลื่อนงาน 

(1) มีคณะกรรมการระดับชาติด้านเด็กปฐมวัย ได้แก่ 
คณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (ก.พ.ป.) ภายใต้
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ซึ่งให้ความส าคัญท้ังในเรื่อง 
การจัดท านโยบายและแผน มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
รวมถึงการบูรณาการเชื่อมโยงฐานข้อมูล ส่งผ่านและแลกเปลี่ยน
ข้อมูลในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างหน่วยงาน และมี
คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ 
(กดยช.) ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 มีหน้าท่ีเสนอนโยบายและ
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติต่อคณะรัฐมนตรี รวมถึง
การส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน วิเคราะห์สถานการณ์
ด้านเด็กและเยาวชนของประเทศ 

(2) มีความร่วมมือขับเคลื่อนการพัฒนาคนตลอด 
ช่วงชีวิต (กลุ่มเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุ) โดยบูรณาการ 
การด าเนินงาน 4 กระทรวงหลัก ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวง 
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยร่วมกัน
ด าเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ คนไทยเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ และ
เป็นพลเมืองท่ีมีวินัย ต่ืนรู้และเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต  
มีความรู้ มีทักษะ และทัศนคติท่ีเป็นค่านิยมท่ีดี มีสุขภาพ
ร่างกายและจิตใจท่ีสมบูรณ์ ตามกรอบการบูรณาการความร่วมมือ
การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตในกลุ่มเด็กปฐมวัย 4 H ประกอบด้วย 
Heart (ดี มีวินัย) Head (เก่ง) Hand (ใฝุเรียนรู้ มีทักษะ) และ 
Health (แข็งแรง) โดยด าเนินงานเสริมหนุนกันในลักษณะของ
การบูรณาการทุกกระทรวง 

(3) ภายใต้คณะกรรมการอิสระเพื่อปฏิรูปการศึกษา 
มีการเตรียมการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเป็นระบบให้มีความ
ยั่งยืน โดยยกร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 
.... เพื่อสร้างหลักประกันให้เด็กปฐมวัยได้รับการปกปูอง 
คุ้มครอง การดูแล การพัฒนา และการศึกษา อย่างมีคุณภาพ
ต่อเนื่องท่ัวถึง รวมท้ังแก้ไขปัญหาการด าเนินงาน ซึ่งมีหลาย
หน่วยงานรับผิดชอบแต่ขาดผู้รับผิดชอบหลักแก้ปัญหาการ 
บูรณาการงาน ท าให้ขาดเอกภาพและปัญหารอยต่อระหว่าง
ช่วงก่อนวัยเรียนกับวัยเรียน โดยก าหนดให้การพัฒนาเด็กปฐมวัย



ภาว ะส ังคม ไทย ไตรมาสสอง  ปี  2561  31 ส ิงห าคม 2561  

 

 ส าน กัง านคณ ะกรรมการพฒันาการ เศรษฐกิจ แล ะส ังคมแ ห่ ง ช าติ    25 

 

หมายถึง บุคคลซึ่งมีอายุต่ ากว่าแปดปีบริบูรณ์ และหมายความ
รวมถึงทารกในครรภ์มารดาต้ังแต่ปฏิสนธิจนถึงก่อนคลอด 
จัดต้ังหน่วยงานเพื่อจัดท านโยบายและยุทธศาสตร์และบูรณาการ
การท างานในทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง  

การด าเนินงานการพัฒนาเด็กปฐมวัยท่ีส าคัญ ได้แก่ 

(1) กลุ่มต่ ากว่า 2 ปี ได้ด าเนินการเตรียมความพร้อม 
ของสุขภาวะแม่ และการวางแผนครอบครัว การคัดกรองโรค
ทางพันธุกรรม การให้ความรู้เรื่องการดูแลบุตร รวมท้ังการส่งเสริม
ภาวะโภชนาการของแม่และเด็ก อาทิ การเฝูาระวังและให้
อาหารเสริมธาตุเหล็กและไอโอดีน การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่ การให้เงินอุดหนุนรายละ 600 บาทต่อเดือน (0-3 ปี) 
เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดได้อย่างมีคุณภาพ 

(2) กลุ่ม 2-5 ปี ได้ด าเนินการจัดบริการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล โดยรัฐให้เงินอุดหนุนเรียนฟรี 
พร้อมอุปกรณ์ อุดหนุนอาหารเสริม (นม) และอาหารกลางวัน 
การจัดท ามาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของแต่ละสังกัดท้ังกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ส านักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชน รวมท้ังการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยท่ีเป็นบุตรของผู้ใช้แรงงาน โดยมีสถานประกอบกิจการ
ท่ีจัดต้ังมุมนมแม่ และจัดต้ังศูนย์เลี้ยงดูบุตรผู้ ใช้แรงงาน 
ในสถานประกอบกิจการและชุมชน 

 

การจัดบริการทางสังคมกลุ่มแมแ่ละเดก็ 

กลุ่มอาย ุ การด าเนินงาน 
พ่อแม ่ - การบริการวางแผนครอบครัว 

- การบริการตรวจรักษา คัดกรองทางการแพทย์ 
หญิงมีครรภ์ - การบริการตรวจรักษาก่อน/หลังคลอด  

- การบริการใหว้ิตามินและสารอาหารที่จ าเป็น เช่น 
แคลเซียม เหล็ก และโฟลิคแอซิด 

- การให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  
เด็ก 0-2 ปี - การให้วัคซีน 

- การเติมไอโอดีนในเกลือ และน้ าดื่ม   
- เงินอุดหนุน 600 บาท/เดือน (จนถึงอายุ 3 ปี) 

เด็ก 3-5 ปี - การจัดบริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล 
และพัฒนาหลกัสูตร 

- มุมนมแม่และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสถานประกอบการ 
- การอุดหนุนเรียนฟร ีอาหารกลางวันและอาหารเสริม  

 

ประเด็นท้าทายในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 การบริหารจัดการเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ยังขาดเอกภาพและประสิทธิภาพ เนื่องจากเกี่ยวข้องในหลายด้าน 
และมีหลายหน่วยงานรับผิดชอบ ท าให้การท างานขาดการบูรณาการ
และเอกภาพในการท างาน การจัดบริการมีปัญหาด้านคุณภาพ
มาตรฐาน เช่น สถานรับเลี้ยงเด็กอ่อน ท่ียังขาดการก ากับดูแล
คุณสมบัติของผู้ดูแล และแนวทางการดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียนอนุบาลมีมาตรฐานท่ีหลากหลายส่งผลต่อรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนและครูท่ียังมีความแตกต่างในด้าน
มาตรฐาน นอกจากนี้ ความรับผิดชอบ ในแต่ละกลุ่มวัยท าให้
การจัดบริการทับซ้อน รวมทั้งแนวทางการจัดบริการการศึกษา
ขาดความเชื่อมต่อระหว่างก่อนวัยเรียนและวัยเรียน ท าให้การพัฒนา
เด็กปฐมวัยขาดประสิทธิผล ส่งผลต่อพัฒนาการท่ีเหมาะสมกับ
แต่ละช่วงวัยของเด็กปฐมวัย 

 กรอบคิดการพัฒนาเด็กปฐมวัยท่ีคลาดเคลื่อน
โดยคาดหวังความเก่งของลูกท าให้เร่งเขียนอ่านฝึกเชาวน์ปัญญา 
รวมถึงเร่งรัดการเรียนภาษาต่างประเทศท าให้พัฒนาการด้านอื่นๆ 
ถูกละเลย นอกจากนี้ การลดความส าคัญของภาษาแม่ โดยเร่งรัด
ภาษาท่ีสอง อาทิ ภาษากลางกรณีอยู่ในภูมิภาค ภาษาอังกฤษ ฯลฯ 
โดยเป็นการเรียนเพื่อจ า ไม่เป็นไปตามธรรมชาติในชีวิตประจ าวัน 
ท าให้เด็กไม่สามารถใช้ภาษาแม่สื่อสารได้อย่างเข้าใจ ส่งผลให้
เด็กเกิดความเครียดและไม่เป็นผลดีต่อพัฒนาการโดยรวม 

 ระบบนิเวศน์ของเด็กท่ีเปลี่ยนแปลงจากโครงสร้าง
ครอบครัวเด่ียว ชีวิตเร่งรีบ และการออกไปท างานของพ่อแม่
ท าให้เด็กขาดโอกาสเรียนรู้ หรือเลียนแบบพฤติกรรมพ่อแม่ 
ในการดูแลปูุย่าตายาย ขาดการมีส่วนร่วมช่วยเหลือในการท า
กิจกรรม งานบ้านพื้นฐาน ท าให้เด็กไม่ได้รับการส่งเสริมวินัย
เชิงบวกที่จะช่วยส่งเสริมการสร้างวินัย ความอดทน และความ
รับผิดชอบ นอกจากนี้ การส่งเสริมให้เด็กใช้สื่อเทคโนโลยีต้ังแต่
อายุยังน้อยโดยขาดความระมัดระวังถึงผลกระทบต่อพัฒนาการ
และพฤติกรรมของเด็ก  
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แนวทางการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

แม้ในภาพรวมของพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้านกายภาพ
จะมีแนวโน้มดีขึ้น อย่างไรก็ตาม สภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
ท าให้ต้องเผชิญกับปัญหาใหม่ๆ ท้ังด้านจิตส านึก การสร้างวินัย
ประกอบกับการบริหารจัดการท่ีขาดการบูรณาการ ท าให้ด าเนินงาน 
ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ตลอดจนยังมีเด็กกลุ่มเปูาหมายเฉพาะ 
ท่ียังมีประเด็นท่ีต้องด าเนินงานเพื่อสร้างสมดุลในเด็กกลุ่มต่างๆ 
รวมทั้งความสมดุลทางกายและจิตใจ โดยมีแนวทาง ดังนี้ 

 การส่งเสริมการวางแผนครอบครัวและงาน
อนามัยแม่และเด็กให้ครอบคลุม ท้ังการให้ความรู้ เพื่อ
เตรียมพร้อมพ่อแม่ การดูแลก่อนและหลังคลอด สนับสนุน
หญิงต้ังครรภ์ให้ได้รับสารอาหารครบถ้วน ตลอดจนส่งเสริม
โภชนาการ ให้ความรู้การดูแลบุตรตามช่วงวัยและคัดกรองเด็ก
ผ่านการให้เงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแบบมีเงื่อนไข เพื่อส่งเสริม
พัฒนาการและลดความเสี่ยงสุขภาวะของเด็ก 

 การส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนและ
เลี้ยงดูเด็กให้มีคุณภาพมาตรฐาน โดยก าหนดมาตรฐานสถาน
ดูแลและผู้ดูแล พัฒนาการจัดการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับ
ช่วงวัย และความสามารถของเด็ก ส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีสร้าง
ความคิดสร้างสรรค์ วินัยและจิตส านึก รวมทั้งสนับสนุนอุปกรณ์ 
การเรียน/เล่น ตลอดจนพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในการดูแล
และพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างถูกต้องเหมาะสม ตลอดจนมีการติดตาม
ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 

 การบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการบูรณาการงาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างรอบด้านในหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
โดยร่วมก าหนดมาตรฐานสถานดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก และ
ร่วมมือกันในการจัดการเรียนการสอนเพื่อบรรลุเปูาหมายทางการศึกษา
และพัฒนาการของเด็ก มีการแลกเปลี่ยน ปฏิสัมพันธ์ของครู
และนักเรียนระหว่างหน่วยงาน ตลอดจนร่วมจัดเก็บข้อมูล 
ท่ีเชื่อมโยงและใช้ฐานข้อมูลกลางร่วมกัน เพื่อให้การพัฒนาเกิด
ความเชื่อมต่อของแต่ละกลุ่มวัย 

 การเสริมพลังพ่อแม่และชุมชน โดยการรณรงค์
ให้ความรู้และสนับสนุนการเลี้ยงดูเด็กตามช่วงวัยแก่พ่อแม่
ผู้ปกครองเพื่อช่วยกระตุ้นพัฒนาการ ทักษะสมองทางด้าน EFs 
(Executive Functions) สร้างวินัย และความคิดสร้างสรรค์ โดยพูดคุย 
อ่านหนังสือ และฝึกให้เด็กมีความเป็นอยู่และพฤติกรรมการกิน
ท่ีเหมาะสม เช่น การก าหนดเวลาดูโทรทัศน์ เล่นเกม และการใช้
สื่อเทคโนโลยี การฝึกให้เด็กรับประทานผักและลดขนมกรุบกรอบ 
ตลอดจนส่งเสริมให้เด็กร่วมท ากิจกรรมกับครอบครัวและชุมชน
ท่ีเป็นพลังบวก รวมทั้งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ซึมซับสุนทรียภาพ
ท้องถิ่นท่ีเด็กอาศัย เช่น การเรียนรู้วัฒนธรรมและใช้ภาษาท้องถิ่น 
การท างานบ้านและรักษาความสะอาดบริเวณรอบบ้าน เป็นต้น 
เพื่อให้เด็กมีส่วนร่วม มีความผูกพัน และรู้สึกรับผิดชอบต่อชุมชน 

 



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

1. คณุภาพของคน

การมีงานท า 1/

การมงีานท า (พนัคน) 37,612  37,752  38,330  38,370  37,684  37,393  38,263    37,430    37,443    37,538    37,647    37,205    37,361     37,884    
อตัราการว่างงาน (รอ้ยละ) 0.94     0.88     0.92     0.80     0.97     1.08     0.94       1.00       1.21       1.22       1.19       1.12       1.24        1.07       
อตัราการว่างงานตามระดบัการศกึษา (รอ้ยละ)

   - รวม 0.94     0.88     0.92     0.80     0.97     1.08     0.94       0.97       1.21       1.24       1.19       1.12       1.24        1.07       
   - ประถมศกึษาและต ่ากว่า 0.48     0.37     0.37     0.42     0.45     0.42     0.41       0.47       0.62       0.53       0.45       0.57       0.60        0.47       
   - มธัยมศกึษาตอนตน้ 1.29     0.84     1.20     0.96     1.35     1.41     0.98       1.34       1.27       1.57       1.47       1.27       1.62        1.13       
   - มธัยมศกึษาตอนปลาย 1.22     1.19     1.09     0.98     1.17     1.33     0.91       1.07       1.64       1.41       1.21       1.22       1.53        1.22       
   - อาชวีศกึษา 1.15     1.19     1.28     1.07     1.90     1.70     1.22       1.44       2.25       2.51       1.61       1.45       2.03        1.90       
   - วชิาชพีชัน้สงู 1.37     1.77     1.81     1.17     1.27     2.13     1.51       1.17       2.34       2.63       2.47       1.89       2.18        2.42       
   - อุดมศกึษา 1.61     1.86     1.82     1.44     1.61     1.98     2.24       1.75       1.91       2.02       2.40       2.07       1.96        1.90       
การท างานต ่าระดบั (พนัคน) 281.2    277.2    250.9    280.8    292.9    351.8    217.3     237.4     335.6     350.1     271.4     256.0     335.7      282.5     
(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     100.00    
   - ประถมศกึษาและต ่ากว่า 47.90    47.92    47.78    47.46    46.75    46.62    46.83     45.78     45.80     45.49     45.36     45.06     45.68      45.01     
   - มธัยมศกึษาตอนตน้ 15.82    15.79    15.79    15.90    16.13    16.04    16.28     16.45     16.39     16.38     16.85     16.88     16.56      16.69     
   - มธัยมศกึษาตอนปลาย 12.16    12.24    12.25    12.44    12.61    12.56    12.42     12.77     12.64     12.77     12.61     12.75     12.77      12.94     
   - อาชวีศกึษา 3.57     3.62     3.67     3.39     3.57     3.69     3.71       3.65       3.71       3.60       3.76       3.66       3.52        3.62       
   - วชิาชพีชัน้สงู 4.77     5.00     5.05     5.01     4.89     5.04     5.01       5.14       4.99       5.22       5.18       5.16       5.15        5.28       
   - อุดมศกึษา 15.77    15.43    15.46    15.80    16.05    16.04    15.74     16.21     16.46     16.54     16.25     16.49     16.32      16.46     

สขุภาพ
จ านวนผูป้่วยดว้ยโรคทีต่อ้งเฝ้าระวงั (ราย)2/

   - ปอดอกัเสบ 56,556  42,176  57,754  60,473  65,661  45,244  72,851    61,455    65,600    53,992    79,748    68,401    57,835     57,985    
   - ไขเ้ลอืดออก 7,538    24,409  60,768  52,237  14,840  7,874    25,744    15,473    8,020     12,936    20,995    11,238    4,998      24,156    
   - มอื เทา้ และปาก 9,217    7,771    14,594  9,810    10,066  19,012  39,589    11,243    15,746    18,248    28,213    7,982     8,694      19,247    
   - ไขห้วดัใหญ่ 24,206  10,840  18,397  24,483  43,634  14,135  58,535    53,058    20,192    18,930    108,122  50,567    36,849     25,128    
   - บดิ 1,804    1,956    1,774    1,508    1,820    1,841    1,887     1,178     1,416     1,501     1,146     784       1,132      965       
   - หดั 224      236      276      279      221      271      466       730       1,398     711       591       485       547         660       
   - ฉีห่นู 283      393      723      752      446      401      671       777       575       601       1,166     1,132     402         637       
   - ไขส้มองอกัเสบ 164      144      178      146      179      187      231       175       251       210       211       143       182         231       
   - อหวิาตกโรค 2         2         4         100      41        2         7           1           2           2           2           2           -         2           
   - ไขก้าฬหลงัแอ่น 4         6         9         6         6         5         4           2           5           9           8           6           1            9           
   - พษิสุนขับา้ 1         1         2         1         4         2         5           2           1           4           2           1           7            3           

2. ความมัน่คงทางสงัคม

 ความสงบสขุในสงัคม (ต่อประชากรแสนคน)3/

   - สดัส่วนการบาดเจบ็และตายดว้ยอุบตัเิหตุ- 9.67     9.57     8.02     8.83     7.11     5.82     5.26       5.37       5.15       4.68 3.95       4.72       4.53        3.61       
     การจราจรทางบก
   - สดัส่วนคดชีวีติ ร่างกาย และเพศ 8.96     9.71     8.77     9.92     8.65     8.31     7.57       6.95       6.79       6.95 6.83       6.47       6.52        6.72       
   - สดัส่วนคดปีระทุษรา้ยต่อทรพัยส์นิ 16.20    18.87    19.18    17.51    24.32    22.32    24.55     22.82     18.90     21.3 22.18     21.08     19.14      19.44     
   - สดัส่วนคดยีาเสพตดิ 123.55  99.15    96.05    96.37    84.31    78.60    89.61     95.51     96.05     93.81 110.51    112.62    118.51     137.24    

   การคุ้มครองผู้บริโภค 5/

จ านวนเรือ่งรอ้งเรยีน (ราย) 1,522    1,911    1,787    1,898    2,033    1,983    1,744     1,649     1,701     2,807     2,304     2,058     1,766      1,161     
   - กรณีสญัญา 632      753      742      748      727      795      509       606       548       1,380     928       851       660         795       
   - กรณีฉลาก 572      726      614      640      704      559      387       360       618       472       486       450       522         433       
   - กรณีโฆษณา 260      272      253      334      457      373      298       500       432       827       734       432       330         253       
   - กรณีกฎหมาย 4         1         1         -       25        12        -        -        -        -        -        -        -         -        
   - กรณีขายตรงและตลาดแบบตรง 54        159      177      176      120      244      550       183       103       128       156       325       254         180       
การใหค้ าปรกึษาทางสายด่วน 1166 (ราย) 12,293  12,300  12,865  12,250  11,666  10,555  12,438    12,670    12,071    12,681    9,432     11,127    11,082     14,879    
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องคป์ระกอบหลกั 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560

1. คณุภาพของคน

    การมีงานท า

ผลติภาพแรงงาน กรณแีรงงาน (บาท/คน/ปี)6/ 209,094   208,294  203,072  216,435   215,823  228,623  235,077  242,394  249,926  260,213   272,477  

อตัราการมงีานท า (รอ้ยละ)7/ 98.13      98.19      98.13     98.43      98.83      98.81     98.81     98.70     98.62      98.50      98.32     

อตัราการวา่งงาน (รอ้ยละ)7/ 1.38        1.38       1.49       1.04        0.70       0.70       0.70       0.80       0.88       0.99        1.18       

การท างานต ่าระดบั (พนัคน)6/ 597         508        605        521        383        347        274       256        273        275        303        
(ท างานน้อยกวา่ 35 ชม./สป.ทีพ่รอ้มจะท างานเพิม่)

     สขุภาพ8/

อตัราผูป้ว่ยนอก (ต่อประชากรพนัคน) 2,292      2,436      2,639     2,816      2,948      3,116     2,917     2,837     3,160      3,733      
อตัราการปว่ยดว้ยโรคไมต่ดิต่อ (ต่อประชากรแสนคน)   
 -  มะเรง็ และเนื้องอกทุกชนดิ 617         629        613        784        821        862        902       829        1,026      1,083      
 -  หวัใจ 688         750        793        845        936        955        887       845        1,012      1,027      
 -  เบาหวาน 650         676        736        793        849        868        1,081     1,033     1,233      1,293      
 -  ความดนัโลหติ 778         861        981        1,059      1,187      1,246     1,622     1,561     1,901      2,009      
ความผดิปกตทิางจติ/จติเภท/ความหลงผดิ (ต่อประชากรแสนคน) 49           47          50          57          64          63         83         79          92          95          
ความผดิปกตทิางอารมณ์ (ต่อประชากรแสนคน) 18           20          26          31          34          35         43         45          55          58          
ความผดิปกตจิากโรคประสาท/ความเครยีด (ต่อประชากรแสนคน) 63           61          61          56          60          54         46         39          44          42          
ภาวะแปรปรวนทางจติและพฤตกิรรม (ต่อประชากรพนัคน) 42           46          49          57          61          62         60         51          72          76          

ประชากร

อตัราส่วนภาระพึง่พงิ (รอ้ยละ)9/ 48.84      48.43      48.11     55.22      55.47      55.83     56.29     56.85     57.50      58.24      59.06     

สดัส่วนคนยากจน (รอ้ยละ)10/ 20.04      20.43      17.88     16.37      13.22      12.64     10.94     10.53     7.21       8.61        7.87       

การศึกษา

อตัรานกัเรยีนต่อประชากรวยัเรยีน11/

 -  ประถมศกึษา 104.51     104.83    104.00    104.30    103.50    104.00    102.72   102.24    102.40    102.74    101.54
 -  มธัยมศกึษาตอนตน้ 96.37      95.62      94.87     98.01      98.43      97.65     96.75     97.13     98.71      96.77      96.40     
 -  มธัยมศกึษาตอนปลาย 67.16      68.14      69.57     71.68      72.18      73.18     75.07     77.29     78.45      78.57      78.73
 -  อุดมศกึษา (ปรญิญาตรแีละต ่ากวา่) 61.05      60.47      56.21     46.21      47.18      51.85     46.48     46.22     48.17      47.72      49.13

จ านวนปีการศกึษาเฉลีย่ของประชากรกลุ่มอายุ 15 ปีขึน้ไป12/ 7.9          8.0         8.1         8.2         8.2         8.0        8.0        8.1         8.5         8.5         8.6         

จ านวนปีการศกึษาเฉลีย่ของประชากรกลุ่มอายุ 15-59 ปี13/ 8.7          8.8         8.9         9.0         9.1         8.8        8.9        9.0         9.3         9.4         9.5         
 -  ชาย 8.8          8.9         9.0         9.1         9.2         8.9        8.9        9.0         9.3         9.3         9.4         
 -  หญงิ 8.6          8.7         8.9         9.0         9.1         8.8        8.9        9.0         9.4         9.5         9.6         

จ านวนปีการศกึษาเฉลีย่ของประชากรกลุ่มอายุ 60 ปีขึน้ไป13/ 4.3          4.4         4.4         4.6         4.7         4.5        4.7        4.8         5.0         5.0         5.0         
 -  ชาย 5.0          5.1         5.1         5.3         5.4         5.1        5.3        5.4         5.6         5.7         5.7         
 -  หญงิ 3.8          4.0         3.9         4.1         4.2         4.1        4.3        4.3         4.5         4.5         4.5         

2. ความมัน่คงทางสงัคม

สถาบนัครอบครวั

สดัส่วนครวัเรอืนทีม่ทีีอ่ยูอ่าศยัถาวร (รอ้ยละ)14/ 99.30      98.86      99.70     99.78      99.84      99.53     99.71     99.64     99.59      99.62      99.69

ดชันคีรอบครวัอบอุ่น (รอ้ยละ)15/ 61.65      63.97      63.18     63.08      65.17      68.31     65.58     65.53     65.34      67.98      

หลกัประกนัทางสงัคม

รอ้ยละของการมหีลกัประกนัสุขภาพ16/ 98.75      99.16      99.47     99.36      99.95      99.90     99.87     99.84     99.92      99.95      99.95     
 -  ประกนัสงัคม 15.35      15.73      15.34     15.60      15.91      15.99     16.54     16.83     17.18      17.67      17.95     
 -  สวสัดกิารขา้ราชการ/รฐัวสิาหกจิ 8.22        8.00       7.90       7.75        7.77       7.69       7.80       7.62       7.37       7.21        7.48       
 -  ประกนัสุขภาพถว้นหน้า 74.79      75.06      75.86     75.20      75.28      75.27     74.61     73.48     73.71      73.44      72.84     
 -  สทิธสิวสัดกิารพนกังานส่วนทอ้งถิน่ - - - - - - 0.15       0.87       0.93       0.93        0.92       
 -  สทิธิอ์ืน่ๆ 0.39        0.37       0.37       0.81        1.00       0.95       0.93       1.03       0.73       0.70        0.76       
 -  สทิธิว์า่ง (ผูย้งัไมล่งทะเบยีนสทิธิ)์ 1.25        0.84       0.53       0.64        0.05       0.10       0.13       0.16       0.08       0.05        0.05       

สดัส่วนผูป้ระกนัตนต่อก าลงัแรงงาน17/ 24.86      24.65      24.53     25.11      27.07      29.70     31.56     35.32     35.77      36.69      38.44     

ความสงบสขุในสงัคม (ต่อประชากรแสนคน)

อตัราการตายดว้ยอุบตัเิหตุการจราจรทางบก18/ 19.80      18.20      16.90     11.90      14.15      11.84     11.29     9.99       9.77       12.75      13.19     

สดัส่วนคดชีวีติ ร่างกาย และเพศ18/ 62.60      52.80      51.40     45.80      39.76      40.03     36.97     37.26     38.24      32.22      27.65     

สดัส่วนคดปีระทุษรา้ยต่อทรพัยส์นิ18/ 115.80     106.00    93.70     88.90      78.88      79.72     77.40     72.70     73.44      96.22      85.33     

สดัส่วนคดยีาเสพตดิ18/ 225.00     320.00    371.60    416.40    539.91    565.44    688.30   568.67    424.77    356.21    422.29    

รอ้ยละของคดเีดก็และเยาวชนทีก่ระท าความผดิซ ้าต่อคดทีัง้หมด

ทีถ่กูด าเนนิคดโีดยสถานพนิจิฯ ทัว่ประเทศ4/
12.92      14.06      13.57     12.62      11.77      19.98     20.37     17.52     19.03      20.02      

ตัวชี้วดัภาวะสังคม (รายปี)



องคป์ระกอบหลกั 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560

การคุ้มครองผู้บริโภค5/

จ านวนเรื่องรอ้งเรยีน  (ราย) 5,898      4,504      6,818     6,574      7,427      9,489     7,093     6,638     7,118      7,409      8,870     
 -  กรณสีญัญา 2,681      1,758      2,794     2,362      2,927      3,547     2,729     2,571     2,875      2,637      3,707     
 -  กรณฉีลาก 1,937      1,540      2,827     2,835      3,121      3,876     2,631     2,352     2,552      2,010      2,026     
 -  กรณโีฆษณา 1,187      892        1,072     1,354      1,257      2,013     1,033     1,515     1,119      1,628      2,425     
 -  กรณกีฎหมาย -          -         -         -         5           38         624       69          6           37          -         
 -  กรณขีายตรงและตลาดแบบตรง 93           314        125        23          117        15         76         131        566        1,097      712        
การใหค้ าปรกึษาทางสายด่วน 1166 (ราย) 14,599     16,808    34,804    53,341    61,242    60,982    41,773   38,701    49,708    47,329    45,311    

3. ความเป็นอยู่และพฤติกรรมของคน

พฤติกรรมในการบริโภค

ค่าใชจ่้ายเพือ่การอุปโภคบรโิภค (รอ้ยละของค่าใชจ่้ายรวม)19/ 87.83      88.36      87.90     88.32      88.07      88.30     88.07     87.88     87.11      87.00      

ค่าใชจ่้ายทีไ่มเ่กีย่วกบัการอุปโภคบรโิภค (รอ้ยละของค่าใชจ่้ายรวม)19/ 12.17      11.64      12.10     11.68      11.93      11.70     11.93     12.12     12.89      13.00      

อตัราการบรโิภคสุราของประชากรอายุ 15 ปีขึน้ไป (รอ้ยละ)20/ 29.30        - 32.04       - 31.53        - 32.22     32.29     34.00        -

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

การใชบ้รกิารจากสือ่ต่างๆ (ชม./วนั)21/   -   - 2.90         -   -   -   -   - 3.19         -
 -  การอ่านหนงัสอื (รวมสิง่พมิพ์/วารสารทางอนิเทอรเ์น็ต)   -   - 1.00         -   -   -   -   - 1.11         -
 -  การดโูทรทศัน์   -   - 2.70         -   -   -   -   - 3.00         -
 -  การดวูดีโีอ   -   - 2.50         -   -   -   -   - 2.07         -
 -  การฟงัรายการวทิยุ   -   - 1.60         -   -   -   -   - 1.64         -
 -  การท่องอนิเทอรเ์น็ต   -   - 1.90         -   -   -   -   - 2.03         -
 -  การฟงัโสตสือ่อืน่ๆ   -   -   -   -   -   -   -   - 1.26         -

จ านวนประชากรอายุ 6 ปีขึน้ไปทีใ่ช ้Internet (ลา้นคน)22/ 9.30        10.96      12.33     13.80      14.80      16.60     18.30     21.70     24.59      29.80      33.40     

4. ส่ิงแวดล้อม

สารอนัตราย

ปรมิาณการใชส้ารเคม ี(ลา้นตนั)23/ 30.20      29.40      39.64     79.96      65.36      68.13     62.38     21.42     20.36      n.a. n.a.
ขยะ 

การผลติขยะทีเ่กดิขึน้ทัว่ประเทศ (ลา้นตนั)23/ 14.72      23.93      24.11     24.22      25.35      24.73     26.77     26.19     26.85      27.06      27.39     

การผลติขยะทีเ่กดิขึน้ใน กทม. (ลา้นตนั)23/ 3.11        3.20       3.22       3.20        3.37       4.01       4.13       3.94       4.19       4.21        4.88       

ความสามารถในการก าจดัขยะแบบถกูสุขลกัษณะใน กทม. (ลา้นตนั)23/ 3.11        3.20       3.22       3.20        3.37       4.01       4.13       3.94       3.70       3.73        3.88       

ปรมิาณของเสยีอนัตรายทัว่ประเทศ (ลา้นตนั)23/ 1.85        3.13       3.07       3.16        3.41       3.57       3.30       2.69       3.45       3.51        n.a.
มลพิษทางอากาศ 

ค่าเฉลีย่ฝุน่ขนาดเลก็กวา่ 10 ไมครอน มคก./ลบ.ม. 46.27      47.90      42.50     37.80      38.10      38.20     41.00     41.30     38.20      38.38      35.43     

(บรเิวณพืน้ทีท่ ัว่ไปใน กทม.)23/

ทีม่า:    1/ 7/    รายงานการส ารวจภาวะการท างานของประชากร ส านกังานสถติแิหง่ชาต ิกระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม
             2/     ส านกัระบาดวทิยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
             3/     ขอ้มลูสถติคิดอีาญาและอาชญากรรมจากศนูยข์อ้มลูขอ้สนเทศ ส านกังานต ารวจแหง่ชาต ิและขอ้มลูประชากรจากการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ.  2543-2573 และ พ.ศ. 2553-2583 
                    ประมวลโดยส านกัพฒันาฐานขอ้มลูและตวัชีว้ดัภาวะสงัคม ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ
             4/     กลุม่งานขอ้มลูและขอ้สนเทศ ส านกัพฒันาระบบงานยตุธิรรมเดก็และเยาวชน กรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน  
             5/     ส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภค ส านกันายกรฐัมนตร ี(การใหค้ าปรกึษาทางสวยด่วน 1166 สคบ. ใหบ้รษิทัเอกชนด าเนินการตัง้แต่ไตรมาส 4 ปี พ.ศ. 2552)
             6/     ขอ้มลู GDP chain volume measures [reference year = 2002] (original) จากส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิและขอ้มลูการมงีานท าจากส านกังานสถติแิหง่ชาต ิกระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม
             8/     สถติสิาธารณสุข กองยทุธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข
                    ตัง้แต่ปี 2556 ไดเ้ปลีย่นแปลงวธิกีารเกบ็ขอ้มลูจาก 75 กลุม่โรค เป็น 298 กลุม่โรค
             9/     การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2543-2573   ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ
                    ตัง้แต่ปี 2553 การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2583  ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ
           10/     การส ารวจภาวะเศรษฐกจิและสงัคมของครวัเรอืน ส านกังานสถติแิหง่ชาต ิกระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม  ประมวลผลโดยส านกัพฒันาฐานขอ้มลูและตวัชีว้ดัภาวะสงัคม สศช.
           11/     สถติกิารศกึษาฉบบัยอ่ ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ ส านกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร
       12/13/     ขอ้มลูปี 2545-2546 จากรายงานผลการประเมนิโอกาสและคุณภาพการศกึษาของคนไทย ส านกัประเมนิผลการจดัการศกึษา ส านกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา กระทรวงศกึษาธกิาร
                    ขอ้มลูตัง้แต่ปี 2547 เป็นต้นไป จากปีการศกึษาเฉลีย่ของประชากรไทย กลุม่พฒันาเครอืขา่ยสารสนเทศ ส านกัวจิยัและพฒันาการศกึษา ส านกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา กระทรวงศกึษาธกิาร
           14/     รายงานคุณภาพชวีติของคนไทย จากขอ้มลูความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)  กรมการพฒันาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
           15/     ส านกัประเมนิผลและเผยแพร่การพฒันา ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ
           16/     ส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแหง่ชาต ิกระทรวงสาธารณสุข
           17/     ส านกังานประกนัสงัคม กระทรวงแรงงาน และส านกังานสถติแิหง่ชาต ิกระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม
           18/     ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศกลาง ส านกังานต ารวจแหง่ชาต ิและขอ้มลูประชากรจากส านกับรหิารการทะเบยีน กระทรวงมหาดไทย
           19/     รายงานการส ารวจภาวะเศรษฐกจิและสงัคมของครวัเรอืน ส านกังานสถติแิหง่ชาต ิกระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม 
           20/     การส ารวจพฤตกิรรมการสบูบุหรีแ่ละการดืม่สุราของประชากร พ.ศ. 2547, 2550, 2554 และ 2557 ส านกังานสถติแิหง่ชาต ิกระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม
                    การส ารวจอนามยัและสวสัดกิาร พ.ศ. 2552, 2556 และ 2558 ส านกังานสถติแิหง่ชาต ิกระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม (ปี 2544-2548 เป็นการส ารวจของประชากรอาย ุ11 ปีขึน้ไป) ท าการส ารวจทุก 2 ปี
           21/     รายงานการส ารวจการใชเ้วลาของประชากร พ.ศ. 2547, 2552 และ 2558 ส านกังานสถติแิหง่ชาต ิกระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม ท าการส ารวจทุก 5 ปี 
           22/     ขอ้มลูปี 2545-2551 ศนูยเ์ทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกสแ์ละคอมพวิเตอร์แหง่ชาต ิและการส ารวจเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร (ครวัเรอืน) พ.ศ. 2552-2560 ส านกังานสถติแิหง่ชาต ิ

                    กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม
           23/     รายงานสถานการณ์มลพษิของประเทศไทย กรมควบคุมมลพษิ กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
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