
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ภาวะสงัคมไทย 

ไตรมาสหน่ึง ปี 2558 

บทความพิเศษเรือ่ง 

“อาชีวะทวิภาคี: พลงัร่วมสรา้ง

ก าลงัคนคณุภาพ" 

ปัจจุบันไทยประสบภาวการณ์ขาดแคลน
แรงงานท้ังในเรื่องปริมาณและคุณภาพ 
โดยเฉพาะแรงงานฝีมือระดับกลาง 
ขณะท่ีกระแสการเรียกร้องการสร้าง
ก าลังคนรุ่นใหม่ให้มีทักษะการท างานได้
เป็นประเด็นส าคัญในประชาคมโลกมาก
ขึ้น การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเป็น
แนวทางท่ีเกิดจากความร่วมมือของ
ผู้ผลิตและผู้ใช้แรงงาน มุ่งเน้นให้เกิดการ
เรียนรู้คู่การท างาน มีสมรรถนะและตรง
กับความต้องการ รวมท้ังเป็นการสร้าง
เด็กและคนวัยท างานให้มีทักษะชีวิตและ
ทักษะการท างานท่ีมากพอต่อการเผชิญ
โลกการท างานในชีวิตจริง  
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ประเด็นหลกั 

 ไตรมาสหนึ่งปี 2558 การจ้างงานลดลงร้อยละ 0.5 อัตราการว่างงานเท่ากับร้อยละ 
0.94 ค่าจ้างแรงงานและเงินเดือนภาคเอกชนท่ียังไม่รวมค่าล่วงเวลาและ
ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นท่ีหักด้วยเงินเฟ้อแล้วเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีท่ีแล้ว 
ร้อยละ 4.6 ยังต้องติดตามในประเด็นผลกระทบรายได้เกษตรกร และการเข้าสู่
ตลาดแรงงานของผู้จบการศึกษาใหม่ 

 หนี้สินครัวเรือนชะลอตัวลงต่อเนื่อง แต่ยอดค้างช าระ 3 เดือนขึ้นไปเพิ่มขึ้นท้ัง
สินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค สินเช่ือภายใต้การก ากับ และบัตรเครดิต 

 การเจ็บป่วยด้วยโรคเฝ้าระวังโดยรวมลดลง แต่ต้องเฝ้าระวังการระบาดของโรค
ไข้หวัดใหญ่ซึ่งแพร่ระบาดในประเทศอินเดียและฮ่องกงในช่วงต้นปีท่ีผ่านมา และ
การระบาดของโรคติดต่อทางอาหารและน้ าในช่วงฤดูร้อน เนื่องจากสภาพอากาศท่ี
ร้อนเหมาะกับการเจริญเติบโตของเชื้อโรคที่ปนเป้ือนในอาหารและน้ า  

 คดีอาญาโดยรวมลดลงอันเป็นผลจากการใช้แนวทางการรักษาความสงบเรียบร้อย  
การดูแลนักท่องเท่ียวในช่วงเทศกาล การจัดระเบียบสังคม การปราบปรามนักค้า 
ยาเสพติดรายใหญ่ การฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดไม่ให้หวนกลับไปเสพติดซ้ าด้วยการสร้าง
อาชีพตามโครงการอาชีวะบ าบัด ขณะท่ีการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบกยังคงเพิ่มขึ้น 
แม้จะมีการใช้แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
ปี 2558 และในช่วงฤดูร้อนยังคงต้องเฝ้าระวังเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี จมน้ าเสียชีวิต 

 ไทยยังคงมุ่งมั่นต่อการแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์อย่างต่อเนื่องและจริงจัง มีการ
ด าเนินการในเรื่องส าคัญท่ีทุกภาคส่วนบูรณาการการท างาน โดยยึดหลักสากล 
สร้างความเป็นธรรมและร่วมบูรณาการให้สอดคล้องเพื่อน าไปสู่เป้าหมายท้ังด้าน
การด าเนินคดี การคุ้มครองช่วยเหลือ การป้องกัน การพัฒนากลไกเชิงนโยบายและ
การขับเคลื่อน 

 

 

 

Social Situation and Outlook 
 

สารบญั 

 
ความเคลื่อนไหวทางสังคมทีส่ าคญั 1 

บทความพิเศษ 21 

ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ 
962 ถนนกรงุเกษม เขตป้อมปราบศตัรพู่าย กรงุเทพฯ 10100 

ส านกัพฒันาฐานขอ้มลูและตวัชีว้ัดภาวะสงัคม

http://social.nesdb.go.th 

 



[25 พฤษภาคม 2558] ภาวะสังคมไทยไตรมาสหนึ่ง ปี 2558 
 

1 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 

สว่นแรก:  ความเคลื่อนไหวทางสงัคมท่ีส าคญั 

 ไตรมาสหนึ่งปี 2558 การจ้างงานลดลงร้อยละ 0.5 อัตราการว่างงานเท่ากับร้อยละ 0.94 แรงงานมีชั่วโมงการท างานเฉลี่ย 41.7 
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ค่าจ้างแรงงานและเงินเดือนภาคเอกชนที่ยังไม่รวมค่าล่วงเวลาและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นที่หักด้วยเงินเฟ้อ
แล้วเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีที่แล้วร้อยละ 4.6 

 หนี้สินครัวเรือน ณ สิ้นปี 2557 มีมูลค่า 10,432,529 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.5 ชะลอตัวลง และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 79.3 ต่อ 
GDP ส าหรับไตรมาสแรกปี 2558 สินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคของธนาคารพาณิชย์เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.6 ชะลอตัวลง แต่ยอดค้างช าระ
เกิน 3 เดือนของสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค สินเชื่อภายใต้การก ากับ และบัตรเครดิต เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.0 27.4 และ 22.0 ตามล าดับ 

 ผู้ป่วยด้วยโรคเฝ้าระวังโดยรวมลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปี 2557 ร้อยละ 10.9 โดยผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ลดลงร้อยละ 
23.3 ผู้ป่วยโรคปอดอักเสบลดลงร้อยละ 8.9 ขณะที่ยังต้องเฝ้าระวังการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นแม้อัตราการคลอดจะลดลงแต่ยังอยู่ใน
ระดับสูงและพบการตั้งครรภ์ซ้ าเพิ่มขึ้น 

 คดีอาญาโดยรวมลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปี 2557 ร้อยละ 14.6 คดียาเสพติดยังคงมีสัดส่วนมากที่สุดร้อยละ 82.9 ของ
คดีอาญารวม โดยลดลงร้อยละ 16 คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ลดลงร้อยละ 10.3 คดีชีวิตร่างกายและเพศลดลงร้อยละ 0.3 เป็นผลจาก
การใช้แนวทางการรักษาความสงบเรียบร้อยโดยการจัดจุดตรวจค้น การดูแลนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาล การปราบปรามนักค้า 
ยาเสพติดรายใหญ่ การจัดระเบียบสังคม การฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดไม่ให้หวนกลับไปเสพติดซ้ าด้วยการสร้างอาชีพตามโครงการอาชีวะบ าบัด 

 อุบัติเหตุจราจรทางบกรับแจ้ง 14,031 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.6 มีผู้เสียชีวิตลดลงร้อยละ 13.1 แม้จะมีการใช้แผนบูรณาการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2558 แต่การเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้นกว่าปี 2557 ร้อยละ 12.7 และ 11. 7 
ยังคงต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด การรณรงค์เมาขับอย่างเข้มข้น และสร้างพฤติกรรมการใช้ถนนอย่างแบ่งปันและมีน้ าใจ 

 ไทยยังคงมุ่งมั่นต่อการแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์อย่างต่อเนื่องและจริงจัง มีการด าเนินการในเรื่องส าคัญที่ทุกภาคส่วนบูรณาการการ
ท างาน โดยยึดหลักสากล สร้างความเป็นธรรมและร่วมบูรณาการให้สอดคล้องเพื่อน าไปสู่เป้าหมายทั้งด้านการด าเนินคดี 
คุ้มครองช่วยเหลือเหยื่อ การป้องกัน กลไกเชิงนโยบายและการขับเคลื่อน รวมถึงการพัฒนาบริหารข้อมูล 

 การพัฒนาและจัดเตรียมพื้นที่สีเขียวให้มีสัดส่วนที่เหมาะสมกับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชากรในเมือง จะส่งผลดีต่อสภาพแวดล้อม
เมือง คนเมืองมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ออกก าลังกาย พบปะพูดคุย และเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการลดภาวะโลกร้อน 

ตาราง 1 ผลส ารวจภาวะการท างานของประชากรไตรมาสหนึ่ง ปี 2558 

 
จ านวน (หน่วย :  ลา้นคน) การเปลีย่นแปลง (%YOY) 

2557 2558 2557 2558 
Q1 Q2 Q3 Q4 ท้ังปี Q1 Q1 Q2 Q3 Q4 ท้ังปี Q1 

ก าลังแรงงานรวม 38.5 38.4 38.8 38.6 38.6 38.3 -0.1 -0.9 0.3 -0.2 -0.2 -0.5 
1. ผู้มีงานท า 37.8 37.8 38.4 38.3 38.1 37.6 -0.4 -1.2 0.3 -0.1 -0.4 -0.5 
   (การท างานต่ าระดับ)* 0.3 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 -10.0 17.2 -10.6 -16.4 -6.4 1.2 

1.1 ภาคเกษตร 12.0 12.4 13.5 13.0 12.7 11.5 1.0 -2.9 -2.2 -4.9 -2.4 -4.4 
1.2 นอกภาคเกษตร 25.8 25.4 24.9 25.2 25.3 26.1 -1.0 -0.3 1.7 2.5 0.7 1.3 

-  อุตสาหกรรมการผลิต 6.4 6.3 6.3 6.5 6.4 6.5 -0.8 1.9 1.0 4.4 1.6 1.2 
-  ก่อสรา้ง 2.4 2.4 2.1 2.2 2.3 2.5 -7.2 -6.4 -3.0 -2.6 -5.0 1.9 
- ค้าส่ง/ค้าปลกี 6.4 6.2 6.1 6.1 6.2 6.2 -1.5 -2.7 3.2 0.4 -0.2 -2.6 
-  โรงแรม ภัตตาคาร 2.6 2.6 2.5 2.6 2.6 2.7 -2.0 -1.9 4.6 4.7 1.2 2.3 
-  การขนส่ง/เกบ็สินค้า 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.3 5.4 4.9 5.3 4.2 0.2 
-  การศึกษา 1.2 1.2 1.1 1.2 1.2 1.2 -5.4 1.6 1.1 1.7 -0.4 3.5 
-  อื่น  ๆ 5.6 5.7 5.5 5.6 5.6 5.9 3.1 2.0 0.8 3.4 2.3 4.6 

2. จ านวนผู้ว่างงาน 0.3 0.4 0.3 0.2 0.3 0.4 26.5 33.9 4.5 -7.5 14.5 5.9 
อัตราการว่างงาน(%) 0.89 1.00 0.84 0.61 0.84 0.94 -0.1 -0.9 0.3 -0.2 -0.2 6.4 

3. แรงงานรอฤดูกาล 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.3 12.5 3.7 36.2 -5.3 8.2 1.8 
สัดส่วนต่อก าลงัแรงงาน (%) 0.8 0.6 0.2 0.3 0.5 0.8       

4. ช่ัวโมงท างานเฉลี่ย/สปัดาห์
(เอกชน) 44.7 47.6 47.8 47.5 46.9 43.6 -3.7 -1.9 0.1 0.1 -1.3 -2.5 

5. ช่ัวโมงท างานเฉลี่ย/สปัดาห์ 
(ทุกสถานภาพ) 42.7 44.3 44.9 44.5 44.1 41.7 -3.6 -2.5 -0.4 -0.3 -1.7 -2.2 

5.1 ผู้ท างานน้อยกว่า10ชม.** 0.9 0.7 0.4 0.4 0.6 1.1 7.6 -8.7 -15.8 -27.5 -9.2 23.2 
-   ต้องการท างานเพิ่ม 0.1 0.1 0.04 0.05 0.06 0.1 -45.5 0.5 -25.3 -42.2 -32.0 41.5 
-  ไม่ต้องการท างานเพิม่ 0.8 0.6 0.4 0.4 0.5 1.0 17.0 -9.7 -14.6 -25.1 -5.9 21.7 

5.2 ผู้ท างานน้อยกว่า35ชม.** 7.9 5.7 5.2 5.6 6.1 8.7 4.4 -0.7 -7.8 0.4 -0.5 10.3 
- ต้องการท างานเพิม่ 0.3 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3 -10.0 17.2 -10.6 -16.4 -6.4 1.2 
- ไม่ต้องการท างานเพิม่ 7.6 5.5 4.9 5.3 5.8 8.4 5.0 -1.5 -7.7 1.3 -0.3 10.7 

5.3 ผู้ท างาน 40ชม.ข้ึนไป 25.9 28.0 28.9 28.5 27.8 25.0 -2.9 -2.5 1.2 -0.6 -1.2 -3.5 
5.4 ผู้ท างาน 50 ชม.ข้ึนไป 9.1 9.7 10.3 9.7 9.7 8.3 -20.5 -20.0 -7.6 -7.0 -14.1 -8.0 

6. จ านวนผู้ว่างงานแฝง 0.4 0.3 0.1 0.1 0.2 0.4 -5.8 3.0 3.6 -22.0 -5.3 9.0 
อัตราการว่างงานแฝง (%) 1.0 0.8 0.3 0.4 0.6 1.0       

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

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

ที่มา: ข้อมูลการส ารวจภาวะการท างานของประชากร ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

การจ้างงานลดลง อัตราการว่างงานต่ า รายได้ยังเพิ่มขึ้น 

การจ้างงานลดลง ไตรมาสที่หนึ่งปี 2558 ผู้มีงานท า 
37,611,521 คน ลดลงร้อยละ 0.5 โดยสภาพภูมิอากาศที่ไม่
เอื้ออ านวยหลายพื้นที่ประสบภาวะภัยแล้ง ประกอบกับเป็นช่วง
หลังฤดูเก็บเก่ียว และการปรับตัวของการเพาะปลูกข้าวที่ลดลง
หลังจากยุติมาตรการจ าน าข้าว ท าให้ผู้มีงานท าภาคเกษตรลดลง
ร้อยละ 4.4 จากช่วงเดียวกันปีที่แล้ว และมีผู้รอฤดูกาลเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 1.8 ขณะที่การจ้างงานภาคนอกเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.3 
ตามการฟื้นตัวของภาคการผลิต ก่อสร้างและโรงแรมและ
ภัตตาคาร ท าให้มีการจ้างงานเพิ่มขึ้นในสาขาการผลิตร้อยละ 1.2 
การก่อสร้างร้อยละ 1.9 โรงแรมและภัตตาคารร้อยละ 2.3 การ
ขนส่งร้อยละ 0.2 การศึกษาร้อยละ 3.5 ขณะที่การขายส่งขาย
ปลีกลดลงร้อยละ 2.6  

อัตราการว่างงานเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย ไตรมาสแรกของปี 
2558 มีผู้ว่างงาน 361,297 คน อัตราการว่างงานเท่ากับ 
ร้อยละ 0.94 ใกล้เคียงกับอัตราการว่างงานร้อยละ 0.89 ในช่วง
เดียวกันปีที่แล้ว โดยการว่างงานของกลุ่มที่เคยท างานมาก่อนมี
จ านวน 197,138 คน เพิ่มข้ึนร้อยละ 0.6 ส าหรับการว่างงานใน
กลุ่มผู้ที่ไม่เคยท างานมาก่อนมีจ านวน 164 ,159 คน หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 
สอดคล้องกับการเอาประโยชน์ทดแทนในกรณีการว่างงานที่
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2 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 

 
ตาราง 2 ผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน 

ผู้รบัประโยชน์
ทดแทน 

2556 2557 2558 

ทั้งป ี ทั้งป ี Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 
รวม (คน) 525,762 575,019 135,894 165,612 144,939 128,574 149,967 

ลาออก 452,482 507,990 118,397 148,257 128,971 112,365 130,769 
เลิกจ้าง 73,280 67,029 17,497 17,355 15,968 16,209 19,198 

รวม (%) -2.4 9.4 5.6 14.3 7.6 9.4 10.4 
ลาออก 2.0 12.3 10.2 16.4 9.8 12.1 10.4 
เลิกจ้าง -22.7 -8.5 -17.7 -0.9 -7.5 -6.1 9.7 

ที่มา:  กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน 
 
 
แผนภาพ 1 สถานการณ์ตลาดแรงงาน 

 

ที่มา:  กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน 

 
 
แผนภาพ 2 การเปลี่ยนแปลงค่าจา้ง และเงินเฟ้อ 

 

ที่มา: กระทรวงพาณิชย์, ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

แผนภาพ 3 ดัชนีค่าจ้างเฉลี่ย และดัชนีราคาผู้บริโภค 

 
ที่มา: กระทรวงพาณิชย์, สศช., ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
 

เพิ่มข้ึน ซึ่งมีจ านวน 149,967คน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.4 โดย
เป็นการเลิกจ้างจ านวน 19,198 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.7 ขณะที่
เป็นการลาออกจ านวน 130,769 คน เพิ่มข้ึนร้อยละ 10.4  

จ านวนชั่วโมงการท างานลดลง ชั่วโมงการท างาน 
(ทุกสถานภาพ) เฉลี่ยเท่ากับ 41.7 ชั่วโมงต่อคนต่อสัปดาห์ 
ต่ าสุดในช่วง 9 ไตรมาส และเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันปี 
ที่แล้วลดลงร้อยละ 2.2 โดยชั่วโมงการท างานลดลงในทุกสาขา
การผลิต สอดคล้องกับการใช้ก าลังการผลิตภาคอุตสาหกรรม 
ที่ยังอยู่ในระดับร้อยละ 62 ซึ่งเป็นระดับที่ต่ ากว่าค่าเฉลี่ย
แนวโน้มที่อยู่ในประมาณร้อยละ 65 ขณะที่ภาคเกษตรประสบ
ปัญหาภัยแล้ง แรงงานภาคเกษตรไม่สามารถท างานได้เต็มที่  

โอกาสในการหางานท าน้อยลง ดังจะเห็นได้จาก
สัดส่วนผู้สมัครงานต่อต าแหน่งงานว่างคิดเป็น 1.14 เท่า 
เพิ่มข้ึนจาก 1.09 เท่าในช่วงเดียวกันปีที่แล้ว ขณะที่สัดส่วนของ
การบรรจุงานต่อต าแหน่งงานว่างและการบรรจุงานต่อผู้สมัคร
งานเฉลี่ยเท่ากับ 0.86 และ 0.76 ตามล าดับ เทียบกับ 0.68 
แ ล ะ  0 . 6 2 ต า มล า ดั บ ใ นช่ ว ง เ ดี ย ว กั นปี ที่ แ ล้ ว  ทั้ ง นี้ 
ผู้ประกอบการยังชะลอการขยายต าแหน่งงานเนื่องจากความ
กังวลต่อสถานการณ์และการลดค าสั่งซื้อ แต่เนื่องจากผู้สมัคร
งานที่มีมากขึ้น ท าให้ผู้ประกอบการมีโอกาสเลือกรับคนที่มี
คุณสมบัติตรงตามความต้องการมากข้ึน 

ค่าจ้างแรงงานแท้จริงเพิ่มขึ้น รายได้แรงงาน
ภาคเอกชนเฉลี่ยเท่ากับ 11,678 บาทต่อเดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 
4.1 แต่เงินเฟ้อที่ติดลบเฉลี่ยร้อยละ 0.5 ท าให้รายได้แรงงาน
ภาคเอกชนแท้จริงเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 4.6 เทียบกับที่เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 0.3 ในไตรมาสเดียวกันปี  2557 อย่างไรก็ตาม  
เมื่อพิจารณาค่าจ้างแรงงานภาคเกษตรและนอกเกษตร พบว่า
ค่าจ้างแรงงานแท้จริงภาคเกษตรลดลงร้อยละ 0.3 ขณะที่ภาค
นอกเกษตรได้รับค่าจ้างแรงงานแท้จริงเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.7  
ผลิตภาพแรงงานเพิ่มข้ึนร้อยละ 4.2  

การยื่นพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าวล่าช้า และยัง
ต้องเฝ้าระวังการลักลอบท างานโดยผิดกฎหมาย โดยได้มี 
การขยายเวลาการยื่นขอพิสูจน์สัญชาติจากเดิมที่สิ้นสุดวันที่ 31 
มีนาคม 2558 เป็นภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2558 โดยจาก 
ผลการด าเนินงานการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบ
เบ็ดเสร็จ (One Stop Service) พบว่า มีแรงงานต่างด้าว 3 
สัญชาติมาขึ้นทะเบียน 1,626,235 คน มีผู้ยื่นพิสูจน์สัญชาติไป
แล้ว 537,596 คน และมีผู้ที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติเพียง 16,394 
คน (ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2558) ดังนั้น ควรเร่ง
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการน าแรงงานต่างด้าวมาแจ้ง
พิสูจน์สัญชาติก่อนการสิ้นสุดระยะเวลาการยื่นพิสูจน์สัญชาติ  
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3 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 

                                                           
1 การแก้ไขปัญหาระยะยาว โดยการน าเข้าแรงงานประมงต่างด้าวถูกกฎหมายตามที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติเสนอ 7 ขั้นตอน ดังนี้ (1) การลงทะเบียนแรงงาน นายจ้าง และ

รวบรวมความต้องการแรงงานประมง (2) การรับสมัครแรงงานไทยและการอนุมัติน าเข้าแรงงานต่างด้าว (3) การคัดเลือกบริษัทจัดหางานที่ถูกกฎหมายกรณีน าเข้าแรงงาน
ต่างด้าว (4) การน าเข้าแรงงานต่างด้าว สมาคมการประมงแห่งประเทศไทยในฐานะตัวแทนสมาชิก หรือนายจ้างประมง ประสานการด าเนินงานกับบริษัทจัดหางาน  
(5) การดูแลแรงงานประมงก่อนลงเรือ โดยการปฐมนิเทศ ชี้แจงข้อปฏิบัติให้แรงงานทราบ (6) การควบคุมตรวจติดตามเรือประมงและแรงงานบนเรือ และ (7) การลงโทษ 
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ 

2 โครงการที่เสนอต้องเป็นการพัฒนาการเกษตรที่มุ่งให้เกิดการใช้แรงงานไม่น้อยกว่าร้อยละ  50 ในกิจกรรมด้านการเกษตร 4 ลักษณะ แก่องค์กรเกษตรในชุมชน ได้แก่  
(1) การจัดการแหล่งน้าเพื่อการเกษตรของชุมชน (2) การผลิตทางการเกษตรและการแปรรูปผลผลิตเกษตรเพื่อสร้างรายได้ในฤดูแล้ง  (3) การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และ (4) การจัดการเพื่อลดความสูญเสียผลผลิตทางการเกษตร โดยให้ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล (ศบกต.) เป็น
องค์กรตัวแทนของชุมชนในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ มีคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับต่างๆ ท าหน้าที่กลั่นกรอง อนุมัติโครงการ แนะน า ตรวจสอบ 
ติดตาม ก ากับการด าเนินงานโครงการ ประกอบด้วย หน่วยงานหลัก 3 หน่วยงาน คือ มหาดไทย กลาโหม และเกษตรจังหวัดเป็นเลขานุการ  

 
ตาราง 3 การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว และการยื่นพิสูจน์สัญชาติ  

สัญชาต ิ
การขึ้นทะเบยีนแรงงาน

ต่างด้าว (คน) 
ยื่นพิสูจน์

สัญชาติ (คน) 
ผ่านการพิสูจน์
สัญชาติ (คน)* 

  พม่า  664,449 184,976 16,394 
  กัมพูชา 738,947 258,257  
  ลาว  222,839 94,363  
  รวม 1,626,235 537,596 16,394 

หมายเหตุ: สถานทูตแจ้งรายช่ือแรงงานต่างด้าวท่ีผ่านการตรวจสัญชาติ 
ที่มา: ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว กระทรวงแรงงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2558) 
 

 

 

ตาราง 4 การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวในประเภทกิจการประมงทะเล 

สัญชาต ิ การขึ้นทะเบยีนแรงงานตา่งดา้ว (คน) 
  พม่า  19,322 
  กัมพูชา 12,863 
  ลาว  645 
  รวม 32,830 

ที่มา: ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว กระทรวงแรงงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2558) 
 
 
 
 
 

ผลการด าเนินงานโครงการช่วยเหลือเกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง  
ปี 2557/2558 

กิจกรรม 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

แผนการ
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

มาตรการหลัก 1,466 46,408 ราย 45,251 ราย ข้อมูล 23 เม.ย.58 
1.การจ้างแรงงาน (ชป.)      
    ลุ่มเจ้าพระยา  37,357 ราย 37,183 ราย  
    ลุ่มน้ าแม่กลอง  9,051 ราย 8,068 ราย  

มาตรการเสริม     
1.ส่งเสริมอาชีพปศุสัตว์ 40.30 13,389 ราย อบรมแล้ว 13,361 ราย ข้อมูล 16  เม.ย.58 
2.ส่งเสริมอาชีพประมง 8.61 3,574 ราย อบรมแล้ว 3,111 ราย ข้อมูล 30 มี.ค..58 
3.ฝึกอาชีพด้านเกษตร 15.90 17,804 ราย อบรมแล้ว 18,021 ราย ข้อมูล 8  เม.ย.58 
4.สนับสนุนเมล็ดพันธ์ุพืชตระกูงถั่ว  50.00 150,000 ไร่ แจกเมล็ดพันธ์และปลูก

ครบล้ว 150,000 ไร่ 
ข้อมูล 8  เม.ย.58 

5.ฝึกอาชีพ (กศน.) 1.25 1,385 ราย อบรมแล้ว 1,273 ราย ข้อมูล 2  เม.ย.58 
6.สนัยสนุนเมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสด n/a 148,455 ไร่  ข้อมูล 26 มี.ค. 58 

  6.1 พ.ท.ที่เกษตรกรแจ้งความ
ต้องการโครงการภัยแล้ง 

 45,480 ไร่ แจกเมล็ดพันธ์ุแล้ว 
36,314 ไร่  

 

  6.2 พ.ท.ด าเนินการโครงการปุ๋ย
พืชสดของกรมพัฒนาที่ดิน 

 102,975 ไร่ อยู่ระหว่างด าเนินการ  

ที่มา:  ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 
 

 

ส าหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
ประมงทะเล ในระยะสั้นได้มีการเปิดจดทะเบียนแรงงานต่าง
ด้าวในกิจการประมงทะเลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 
30 มิถุนายน 2558 ส าหรับระยะยาวจะมีการน าเข้าแรงงาน
ต่างด้าวถูกกฎหมายต่อไป1 ทั้งนี้ จากผลการด าเนินงานการขึ้น
ทะเบียนแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเล (22 จังหวัด) 
ระหว่างวันที่  1 เมษายน–18 พฤษภาคม 2558 พบว่า มี
แรงงานต่างด้าวมายื่นจดทะเบียนทั้งสิ้น 32,830 คน 

ระยะต่อไปมีประเด็นที่ต้องติดตามและเฝ้าระวัง ได้แก่  

(1)  ผลกระทบด้านรายได้ของแรงงาน  

 ผลกระทบจากภัยแล้ง ในปี 2558 เริ่มมี
สัญญาณความรุนแรงของภาวะภัยแล้งที่เกิดขึ้นเร็วกว่าปกติ 
โดยตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2557–21 พฤษภาคม 2558 จังหวัด
ที่ได้รับผลกระทบ 36 จังหวัด 249 อ าเภอ 1,379 ต าบล 
12,364 หมู่บ้าน (คิดเป็นร้อยละ 16.47 จากจ านวน 74,965 
หมู่บ้านทั่วประเทศ) ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการจ้างงานและ
รายได้ของเกษตรกร โดยปัจจุบันค่าจ้างแรงงานภาคเกษตรอยู่ที่
เฉลี่ยประมาณ 5,700 บาทต่อคนต่อเดือน เมื่อเทียบกับค่าจ้าง
แรงงานนอกภาคเกษตรซึ่งประมาณ 12,500 บาทต่อคนต่อ
เดือน ต่ ากว่าประมาณ 1 เท่า ดังนั้น เมื่อการจ้างงานภาค
เกษตรลดลง ประกอบกับผลผลิต และราคาสินค้าเกษตรลดลง 
จะยิ่งซ้ าเติมปัญหารายได้ของครัวเรือนเกษตรและลูกจ้าง
เกษตรที่ค่อนข้างต่ าอยู่แล้ว 

ทั้ งนี้  ภาครัฐได้ด า เนินการแก้ไขปัญหา
เร่งด่วนตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 14 ตุลาคม 2557 และวันที่ 
18 พฤศจิกายน 2557 อนุมัติกรอบวงเงินเพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2557/58 วงเงิน 
1,582.06 ล้านบาท และมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 27 มกราคม. 
2558 อนุมัติให้ด าเนินโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการ
เกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง2 โดยมีพื้นที่เกษตรที่
คาดว่าจะได้รับผลกระทบภัยแล้งปี 2557/2558 จ านวน 3,051 
ต าบล 58 จังหวัด  
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เปรียบเทียบสัดส่วนหนี้สนิครัวเรือนไทยกบัประเทศต่างๆ  
 ประเทศพัฒนาแล้วหลายประเทศมีสัดส่วนหนึ้สินครัวเรือนต่อ GDP สูงเกือบเท่าตัวหรือ

มากกว่า อาทิ เดนมาร์ก ออสเตรเลีย แคนาดา และอังกฤษ สัดส่วนหนี้สินครัวเรือนต่อ GDP เท่ากับ 
ร้อยละ 129.1 115.6 92.5 และ 91.8 ตามล าดับ  

 ในภูมิภาคเอเชีย หนี้สินครัวเรือนต่อ GDP ของประเทศไทยสูงเป็นอันดับที่สาม รองลงมาจาก
ประเทศศมาเลเซียร้อยละ87.9 เกาหลีใต้ร้อยละ 81.3 และไทย ร้อยละ 79.4 ขณะที่ประเทศญี่ปุ่น 
ฮ่องกง และสิงคโปร์ มีสัดส่วนหนี้สินครัวเรือนต่อ GDP เท่ากับร้อยละ 64.8 63.0 และ 60.6 ตามล าดับ  

 ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของหนี้สินครัวเรือน ได้แก่ อัตราดอกเบี้ย รายได้ และ
กฏระเบียบ โดยอัตราดอกเบี้ยแท้จริงที่สูงข้ึน (หรือลดลง) จะท าให้ภาระหนี้ครัวเรือนเพิ่มข้ึน (หรือ
ลดลง) รายได้แท้จริงที่เพิ่มข้ึน (ลดลง) ก็จะท าให้ครัวเรือนมีความสามารถในการจับจ่ายใช้สอยและช าระ
หนี้เพิ่มข้ึน (ลดลง) ขณะที่กฏระเบียบที่ผ่อนปรนและยืดหยุ่นก็จะช่วยให้มีการจัดการบริหารหนี้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

 สัดส่วนหนึ้ครัวเรือนต่อ GDP ที่สูง อาจไม่ได้ส่งผลกระทบที่รุนแรงเสมอไป แต่หนี้ครัวเรือน
อาจจะกลายเป็นข้อจ ากัดต่อการสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ และเป็นข้อจ ากัดต่อการใช้นโยบาย
กระตุ้นการใช้จ่ายภาคเอกชนโดยเฉพาะในภาวะที่เศรษฐกิจชะลอตัว นอกจากนั้น หากการคุ้มครองทาง
สังคมอ่อนแอ และเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน เช่น การเจ็บป่วย/อุบัติเหตุ/ภัยพิบัติมากระทบ เป็นต้น ก็จะ
ส่งผลให้ครัวเรือนที่เป็นหนี้มีความอ่อนไหวต่อสถานการณ์มากกว่ากลุ่มอื่น โดยเฉพาะครัวเรือนที่ไม่มี
การสะสมการออม และน าไปสู่การเกิดเป็นปัญหาสังคมอ่ืนๆ ได้  ทั้งอาชญากรรม ยาเสพติด เป็นต้น)  

  

 
Source:  Bank of International  Settlement (BIS, Q3/2014) 

World Bank, IMF, CEIC, Bank of Thailand, NESDB, 2014 
 

ตาราง 5 หนี้สินครัวเรือน (สินเชื่อจากสถาบันการเงิน) 
ณ สิ้นระยะเวลา 2552 2553 2554 2555 2556 2557 

หน้ีสินครัวเรือน  (ล้านล้านบาท) 5.55 6.37 7.41 8.77 9.79 10.43 
(%YOY) 10.0 14.7 16.9 18.0 11.4 6.5 
  - สถาบันรับฝากเงิน 11.6 16.3 16.9 16.9 10.4 6.6 
  - สถาบันการเงินอื่น  -0.3 3.5 16.8 27.1 18.5 6.1 
สัดส่วนต่อ GDP (CVM) 57.5 59.0 65.9 71.1 75.9 79.3 
สัดส่วนต่อ GDP (ฐานปี 1988) 61.4 63.0 70.6 77.3 82.3 85.9 

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย 
 

ตาราง 6 การเปลี่ยนแปลงการให้สินเชื่อคงค้างอุปโภคบริโภคสว่นบุคคล 
ของธนาคารพาณิชย ์

ณ สิ้นระยะเวลา 
สัดส่วน 
(%)* 

2555 2556 2557 
2558 

Q1 
สินเช่ืออุปโภคบริโภคส่วนบุคคล 100.0 21.6 11.5 7.4 7.6 
- ซื้อที่ดิน 1.0 -12.1 10.0 3.9 4.8 
- เพื่อท่ีอยู่อาศัย 47.4 12.4 12.6 12.3 11.8 
- อสังหาริมทรัพย์เพื่อการอื่นๆ 0.1 -4.0 50.4 11.2 18.4 
- ซื้อรถยนต์ 24.6 33.9 8.4 -3.4 -4.0 
- การศึกษา 0.0 -5.7 47.3 8.2 7.1 
- เดินทางไปต่างประเทศ 0.0 -12.4 -8.4 12.6 12.7 
- บริโภคอื่น ๆ 26.1 29.4 13.1 10.5 12.4 

ที่มา:  ธนาคารแห่งประเทศไทย 
        * สัดส่วนใน Q1/2558 
 

 แม้ว่าเศรษฐกิจจะเริ่มปรับตัวดีขึ้น อย่างไร 
ก็ตาม ผู้ประกอบการยังลดชั่วโมงการท างานลง โดยในไตรมาสแรก
ปี 2558 ชั่วโมงการท างานในภาคการผลิตเฉลี่ยลดลงร้อยละ 2.2 
และภาคบริการลดลงร้อยละ1.8 โดยผู้ที่ท างานมากกว่า 40 ชั่วโมง
ขึ้นไปในภาคการผลิต และบริการมีจ านวนลดลงร้อยละ 2.4 และ
1.8 ตามล าดับ นอกจากนั้น พบว่าจ านวนผู้ท างานต่ าระดับในภาค
การผลิต และบริการเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.6 และ 4.6 ตามล าดับ ซึ่งมี
นัยต่อรายได้ของแรงงานโดยเฉพาะแรงงานที่อาศัยรายได้จากการ
ท างานล่วงเวลาเป็นรายได้เสริมเพื่อการด ารงชีพอย่างมีคุณภาพ
รวมถึงเพื่อการจ่ายคืนภาระหนี้สิน 

(2) แรงงานจบใหม่ที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยในปี 
2558 คาดว่าจะมีผู้จบการศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาถึง
ระดับปริญญาตรีรวม 2,137,424 คน และคาดว่าจะมีผู้เข้าสู่
ตลาดแรงงานประมาณ 637,610 คน เป็นผู้จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี อาชีวศึกษา และมัธยมศึกษาเป็นสัดส่วนร้อยละ 
63.9 21.5 และ 14.7 ตามล าดับ ซึ่งในปี 2557 ที่ผ่านมา 
พบว่าผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมีอัตราการว่างงานสูงสุด
ร้อยละ 1.54 โดยเฉพาะผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาย
สังคมศาสตร์ อาทิ สาขาวารสารศาสตร์และสารสนเทศว่างงาน
ร้อยละ 2 .77 ศิลปกรรมศาสตร์ ว่ า งงานร้อยละ 2.76 
มนุษยศาสตร์ว่างงานร้อยละ 2.71 เนื่องจากเป็นสาขาที่มีการ
ผลิตก าลังคนที่เกินความต้องการของตลาดมาต่อเนื่อง ขณะที่
ผู้ประกอบการก็ระมัดระวังการเพิ่มขึ้นของต้นทุนท าให้เลือก
จ้างเฉพาะแรงงานที่มีคุณสมบัติและความสามารถตรงกับความ
ต้องการของกิจการ  

(3) การแข่งขันทางธุรกิจที่สูงขึ้น ประกอบกับการ
ขาดแคลนแรงงานที่มีคุณภาพ ท าให้เกิดแนวโน้มการแย่ง
แรงงานที่มีคุณภาพในภาคธุรกิจบริการและอุตสาหกรรม 
ขณะที่แรงงานระดับปฏิบัติในสายการผลิตมีแนวโน้มกดดัน 
มากข้ึน จากค าสั่งซื้อสินค้าลดลงท าให้ผู้ประกอบการลดชั่วโมง
การผลิตลง รวมถึงการย้ายฐานการผลิตของผู้ประกอบการบาง
ธุรกิจไปยังประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งการย้ายโรงงานไปพื้นที่
ชายแดน เพื่อใช้ประโยชน์จากแรงงานที่มีอัตราค่าจ้างต่ ากว่า 
ท าให้มีการลดจ านวนพนักงานโดยเฉพาะพนักงานซับคอนแทรค 
หรือการมีโครงการเกษียณอายุก่อนก าหนด เป็นต้น แม้จะยังไม่
ส่งผลให้อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นมาก หากเศรษฐกิจยังฟื้นตัว
ได้ช้าและใช้ระยะเวลานาน ก็อาจจะมีผลต่ออัตราการว่างงาน
ได้และมีผลกระทบต่อรายได้ของครัวเรือนและต่อเนื่องถึง
คุณภาพชีวิตของแรงงาน  

(4) การเตรียมคนเพื่อรองรับการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานในอนาคต ทั้งนี้  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
คมนาคมขนส่งของไทยที่จะเกิดขึ้นในช่วงปี 2558-2565 อาทิ 
การสร้างระบบขนส่งระบบราง (รถไฟความเร็วสูง รถไฟรางคู่) 
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3 เปรียบเทียบกับ GDP แบบลูกโซ่ ทั้งนี้หากเปรียบเทียบกับ GDP ปีฐาน 1988 สัดส่วนหนี้สินครัวเรือนต่อ GDP จะเท่ากบัร้อยละ 85.9  

 
ตาราง 7 หนี้เพื่อการอปุโภคบริโภคที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 

ณ สิ้นระยะเวลา 2555 2556 2557 
2558 
Q1 

หน้ีเพื่อการอุปโภคบริโภคท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ (ล้านบาท) 56,583 71,612 83,451  92,426 
(%YOY) 20.5 26.6 16.5  17.0 
สัดส่วนต่อ NPLs รวม 22.3 26.9 30.0 31.0  
สัดส่วนต่อสินเช่ือรวม 1.9 2.2 2.4 2.6  

ที่มา:  ธนาคารแห่งประเทศไทย 
 
 
ตาราง 8 สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับและบัตรเครดิต 

ณ สิ้นระยะเวลา 2555 2556 2557 
2558 
Q1 

สินเชื่อส่วนบคุคลภายใตก้ารก ากบั 
(1) ยอดสินเช่ือคงค้าง (ล้านบาท) 251,549 299,142 312,851 313,085 
         %YOY 18.0 18.9 4.6 4.7 
(2)  สินเช่ือผิดนัดช าระหน้ีเกิน 3 เดือนข้ึนไป 7,491 10,920 14,238 15,469 
          %YOY 28.1 45.8 30.4 27.4 
     (2) / (1) (ร้อยละ) 3.0 3.7 4.6 4.9 
สินเชื่อบตัรเครดติ 
(1) ยอดคงค้างสินเช่ือบัตรเครดิต (ล้านบาท) 261,553 290,425 318,141 292,427 
         %YOY 14.3 11.0 9.5 8.7 
(2) ยอดค้างช าระเกิน 3 เดือนข้ึนไป 5,054 6,638 8,316 8,933 
         %YOY 3.2 31.3 25.3 22.0 
      (2) / (1) (ร้อยละ) 1.9 2.3 2.6 3.1 

ที่มา:  ธนาคารแห่งประเทศไทย 

 
ความคืบหน้ามาตรการสนิเชื่อเพ่ือสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชนรายย่อย 

(นาโนไฟแนนซ์) 
 กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยได้ร่วมกันจัดท ามาตรการสินเชื่อเพื่อสนับสนุนการ

เข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชนรายย่อย (สินเชื่อ Nano-Finance) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อน ามาใช้ในการประกอบอาชีพ 
และสามารถบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากการเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยที่สูงเกินกว่า  
ที่กฎหมายก าหนดจากเจ้าหนี้นอกระบบได้ ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวจ าเป็นต้องอาศัยอ านาจ พ.ร.บ.
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน พ.ศ. 2523 เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์
เป็นสถาบันการเงินประเภทหนึ่งถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมกับประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง 
กิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ 5 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 (เรื่อง สินเชื่อรายย่อย
เพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การก ากับ) ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2557 และประกาศกระทรวงการคลัง 
เรื่อง การก าหนดสถาบันการเงินและอัตราดอกเบี้ยที่สถาบันการเงินอาจคิดได้จากผู้กู้ยืม (ฉบับที่ 13) 
พ.ศ. 2557 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ 

 มาตรการดังกล่าวมุ่งเน้นการให้สินเชื่อรายย่อยแก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยเพื่อน าไปประกอบอาชีพ 
ภายใต้วงเงินไม่เกิน 100,000 บาทต่อราย โดยการพิจารณาให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้นั้นจะต้องมีความเหมาะสม
และสอดคล้องกับความสามารถในการช าระหนี้ของลูกหนี้ด้วย และไม่ต้องมีทรัพย์หรือทรัพย์สิน 
เป็นหลักประกัน โดยในส่วนของผู้ประกอบธุรกิจนั้นสามารถเรียกเก็บดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ และ
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ รวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 36 ต่อปี (Effective rate) และต้องด ารงอัตราส่วน
หนี้สินรวมทั้งสิ้นต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity ratio : D/E) ไม่เกิน 7 เท่าตลอดระยะเวลา
ในการด าเนินธุรกิจเว้นแต่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะพิจารณาผ่อนผันเป็นรายกรณี สามารถปล่อย
สินเชื่อได้ไม่เกิน 400 ล้านบาท ผู้ประกอบธุรกิจต้องเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจ ากัดหรือบริษัท
มหาชนจ ากัดซึ่งได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากรัฐมนตรี ต้องมีทุนจดทะเบียนซึ่งช าระแล้วไม่ต่ ากว่า 
50 ล้านบาทและห้ามท าการรับฝากเงินจากประชาชนทั่วไป และการด าเนินกิจการของผู้ประกอบธุรกิจ
สินเชื่อ Nano-Finance นั้น จะอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย 

 ความคืบหน้าปัจจุบันมีธุรกิจนาโนไฟแนนซ์ได้รับใบอนุญาต 5 ราย ประกอบด้วย บริษัท เงินสด
ทันใจ จ ากัด, บริษัท ไทยเอช แคปปิตอล จ ากัด, บริษัท แมคคาเล กรุ๊ฟ จ ากัด (มหาชน), บริษัท 
สหไพบูลย์ (2558) จ ากัด และบริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จ ากัด (มหาชน) และยังมีอยู่อีก 16 บริษัท
ที่ยื่นค าขอ (ข้อมูล ณ วันที่ 22 เมษายน 2558) 

 
 

เป็นต้น จะท าให้มีความต้องการแรงงานโดยเฉพาะวิศวกรและ
ช่างเทคนิคด้านต่างๆ เช่น ไฟฟ้า อิเลคทรอนิกส์ ก่อสร้าง 
ส ารวจ เป็นต้น เป็นจ านวนมากทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ 
ดังนั้น การเตรียมก าลังคนเพื่อรองรับโครงการดังกล่าว จึงมี
ความจ าเป็นที่จะต้องมีการวางแผนและการด าเนินการผลิต
ก าลังคนล่วงหน้าเพื่อให้มีแรงงานที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับ
ความต้องการและงานที่จะเกิดขึ้น 

หนี้สินครัวเรือน: การผิดนัดช าระหนี้เพิ่มข้ึน 

ณ สิ้นไตรมาสที่สี่ ปี 2557 หนี้สินครัวเรือนเท่ากับ 
10,432,529 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.5 ชะลอตัวลงมากเมื่อ
เทียบกับการเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.9 18.0 และ 11.4 ในช่วงปี 
2554–2556 ตามล าดับ แต่เมื่อคิดเป็นสัดส่วนต่อ GDP ยัง
สูงขึ้นต่อเนื่องเป็นร้อยละ 79.33 จากร้อยละ 75.9 ในปี 2556 
และร้อยละ 71.1 ในปี 2555 

แนวโน้มหนี้สินครัวเรือนชะลอตัวลง ณ สิ้นไตรมาส
แรกปี 2558 ยอดคงค้างสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคส่วน
บุคคลของธนาคารพาณิชย์เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.6 ชะลอตัวลงเมื่อ
เทียบกับการเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.7 ในไตรมาสเดียวกันปีที่แล้ว 
โดยหนี้สินที่ที่ก่อให้เกิดสินทรัพย์ และกึ่งสินทรัพย์ (ที่ดิน ที่อยู่
อาศัย และรถยนต์และรถจักรยานยนต์) เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.9 
ชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับการเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.5 ในช่วงเดียวกัน
ปีที่แล้ว ส่วนหนึ่งเนื่องจากการก่อหนี้ เพื่อซื้อรถยนต์ลดลง
ต่อเนื่องร้อยละ 4.0 จากการปล่อยสินเชื่อไปก่อนหน้านี้ในช่วง
ที่มีมาตรการคืนภาษีรถยนต์คันแรก ท าให้เกิดอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้น
เกินความเป็นจริง ส าหรับหนี้เพื่อการบริโภคอื่นเพิ่มขึ้นร้อยละ 
12.4 ชะลอลงจากร้อยละ 17.6 ในช่วงเดียวกันปีที่แล้ว  

มูลค่าหนี้เสียเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ณ สิ้นไตรมาสแรกปี 
2558 หนี้เพื่อการอุปโภคบริโภคที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้มีมูลค่า 
92,426 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.0 และมีสัดส่วนต่อสินเชื่อ
รวมร้อยละ 2.6 สินเชื่อภายใต้การก ากับผิดนัดช าระหนี้เกิน 3 
เดือนเพิ่มข้ึนร้อยละ 27.4 คิดเป็นมูลค่า 15,469 ล้านบาท และ
เป็นสัดส่วนร้อยละ 4.9 ของสินเชื่อภายใต้การก ากับรวมเพิ่มขึ้น
ต่อเนื่อง ยอดคงค้างช าระบัตรเครดิตเกิน 3 เดือน เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 22.0 คิดเป็นมูลค่า 8,933 ล้านบาท และเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 3.1 ต่อยอดคงค้างรวมเป็นการเพิ่มข้ึนต่อเนื่อง 

ในการแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือน รัฐบาลมีมาตรการ
บรรเทาผลกระทบปัญหาหนี้สินครัวเรือน โดยมีโครงการปลด
หนี้ ปรับโครงสร้างหนี้ และขยายระยะเวลาช าระหนี้ส าหรับ
เกษตร การชะลอการฟ้องร้องด าเนินคดี การพักหนี้และการลด
ดอกเบี้ยส าหรับหนี้สินครู การจัดตั้ งนาโนไฟแนนซ์และ



[25 พฤษภาคม 2558] ภาวะสังคมไทยไตรมาสหนึ่ง ปี 2558 
 

6 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตาราง 9 จ านวนผู้ป่วยด้วยโรคเฝ้าระวัง 

                                                                                      (หน่วย : ราย) 

โรค 
เฝ้าระวัง 

2557 2558 %YOY 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q1/58 

ปอดอักเสบ 60,599 38,215 56,775 45,121 55,222 -8.9 
ไข้เลือดออก 4,953 8,222 16,554 11,270 7,413 49.7 
มือ เท้า ปาก 9,662 19,732 27,792 8,649 8,741 -9.5 

ไข้หวัดใหญ่ 30,899 11,178 16,146 15,842 23,696 -23.3 

บิด 2,326 2,261 2,050 1,469 1,640 -29.5 
หัด 340 321 313 210 223 -34.4 
ฉี่หน ู 393 462 774 634 257 -34.6 
ไข้สมองอกัเสบ 140 143 153 158 165 17.9 
อหิวาตกโรค 2 2 6 2 2 - 
ไข้กาฬหลังแอ่น 4 3 2 5 4 - 

พิษสุนัขบ้า 2 1 2 1 2 - 
รวม 109,320 80,540 120,567 83,361 97,365 -10.9 
 อัตราต่อ 
 ประชากรแสนคน 

170.6 125.7 188.2 130.1 149.5  

หมายเหตุ: ข้อมูลปี 2557 เป็นข้อมูล ณ วันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2558 
 ข้อมูลปี 2558 เป็นข้อมูลเบื้องต้น ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 2558 
ที่มา:  ส านักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ และโครงการสินเชื่อ
ดอกเบี้ยต่ าส าหรับผู้ประกอบการรายย่อย  

ทั้งนี้ การเปิดด าเนินการของธุรกิจนาโนไฟแนนซ์ซึ่ง
เป็นช่องทางเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับผู้กู้รายย่อยอาจส่งผล
ให้มูลค่าของการกู้ยืมนอกระบบปรากฏในระบบบัญชีหนี้สิน
ครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจ าเป็นต้องติดตามผลการด าเนินงาน
ของธุรกิจนาโนไฟแนนซ์ในระยะต่อไป อย่างไรก็ดี การกู้ยืมเงิน
นอกระบบที่ถูกน าเข้าสู่ระบบบัญชีหนี้สินครัวเรือน ก็จะท าให้มี
การบริหารจัดการและการติดตามอย่างเป็นระบบมากขึ้น อีก
ทั้งยังท าให้การตรวจสอบและการคุ้มครองลูกหนี้สามารถ
ด าเนินการได้อย่างครอบคลุมทั่วถึง และมีความเป็นธรรมกับ
ลูกหนี้มากข้ึน 

การเจ็บป่วยด้วยโรคเฝ้าระวังลดลง แต่ต้องเฝ้าระวังโรค
ไข้เลือดออก 

ไตรมาสแรกของปี 2558 มีผู้ป่วยด้วยโรคเฝ้าระวังรวม 
97,365 ราย ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปี 2557 ร้อยละ 
10.9 โดยผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ลดลงร้อยละ 23.3 และผู้ป่วย
โรคปอดอักเสบลดลงร้อยละ 8.9 แต่พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก
เพิ่มขึ้นร้อยละ 49.7 จาก 4,953 รายในไตรมาสแรกปี 2557 
เป็น 7,413 รายในไตรมาสนี้ ส่วนหนึ่งเนื่องจากสภาพอากาศที่
อุณหภูมิสูงขึ้นพร้อมทั้งมีฝนตกในหลายพื้นที่ท าให้เกิดแอ่งน้ า
ขังหรือมีน้ าขังตามภาชนะต่างๆ จนกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์
ของยุง และโรคไข้เลือดออกจะระบาดมากยิ่งขึ้นในช่วงฤดูฝน
ของทุกปี ดังนั้น จึงต้องเร่งก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์และลูกน้ า
ยุงลายเพื่อลดจ านวนพาหะน าโรคให้เหลือน้อยที่สุดโดยเฉพาะ
การป้องกันในบ้านของตนเอง ซึ่งเป็นมาตรการที่ทุกคนสามารถ
ท าได้ โดยการปิดภาชนะน้ ากินน้ าใช้ให้มิดชิด เปลี่ยนน้ าใน
แจกัน ถังเก็บน้ าทุก 7 วัน เพื่อตัดวงจรลูกน้ าที่จะกลายเป็นยุง 
ปล่อยปลากินลูกน้ าในภาชนะใสน่้ าถาวร เช่น อ่างบัว ถังซีเมนต์
เก็บน้ าขนาดใหญ่ และปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ปลอดโปร่งเพื่อ
ไม่ให้เป็นที่เกาะพักของยุงลาย 

นอกจากนี้ ยังมีประเด็นที่ต้องเฝ้าระวัง ดังนี้ 

(1) การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ ซึ่งแพร่ระบาดใน
ประเทศอินเดียและฮ่องกงในช่วงต้นปี 2558 โดยในประเทศ
อินเดียสายพันธุ์หลักที่ระบาดคือ เอ เอช 1 เอ็น 1 (A H1N1) 
หรือไข้หวัดใหญ่ 2009 ส่วนประเทศฮ่องกงสายพันธุ์หลักที่
ระบาดคือ เอ เอช 3 เอ็น 2 (A H3N2) ซึ่งเฉพาะในเดือน
มกราคม 2558 พบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่เสียชีวิตแล้วจ านวน 81 
ราย นับว่ามีอัตราการตายสูงมากเมื่ อเทียบกับปีที่ผ่านมา  
ซึ่งตลอดทั้งปีมีผู้เสียชีวิตจ านวน 149 ราย ส าหรับประเทศไทย
ตั้งแต่วันที่  1 ม.ค.-12 พ.ค. 2558 พบผู้ป่วย 26,548 ราย 
เสียชีวิตแล้ว 20 ราย โดยเชื้อไข้หวัดที่พบส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์ 
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4 กลุ่มเสี่ยง ประกอบด้วย (1) บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย (2) ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง คือ ปอดอุดกั้นเรื้ อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย 

มะเร็งที่ก าลังให้เคมีบ าบัด เบาหวาน ธาลัสซีเมีย ภูมิคุ้มกันบกพร่อง รวมถึงผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีอาการ (3) บุคคลที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป (4) หญิงมีครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป 
(5) ผู้ที่มีน้ าหนักมากกว่า 100 กิโลกรัมขึ้นไป (6) ผู้พิการทางสมองช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ และ (7) เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี 

 
 
ตาราง 10 จ านวนผู้ปว่ยดว้ยโรคติดต่อทางอาหารและน้ า 

 
2557 2558 %YOY 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q1/58 
อุจจาระร่วง 347,751 269,319 261,318 228,512 280,668 -19.3 
อาหารเป็นพิษ 36,500 31,876 34,825 31,315 34,202 -6.3 
บิด 2,326 2,261 2,050 1,469 1,640 -29.5 
ไทฟอยด ์ 473 349 618 529 323 -31.7 

อหิวาตกโรค 2 2 6 2 2 - 

ไวรัสตับอกัเสบเอ 114 149 119 73 125 9.6 

รวม 387,166 303,956 298,936 261,900 316,960 -18.1 

หมายเหตุ: ข้อมูลปี 2557 เป็นข้อมูล ณ วันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2558 
 ข้อมูลปี 2558 เป็นข้อมูลเบื้องต้น ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 2558 
ที่มา:  ส านักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แผนภาพ 4 คะแนนเฉลี่ยสุขภาพจิตคนไทยอาย ุ15 ปีขึ้นไป 

 
ที่มา: ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอ เอช 3 เอ็น 2 (A H3N2) อย่างไรก็ตาม เชื้อที่พบเป็นชนิดที่ไม่
รุนแรงกว่าไข้หวัดใหญ่ 2009 และจ านวนผู้ป่วยและเสียชีวิตยัง
น้อยกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยกระทรวงสาธารณสุขได้
น าเข้าวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่จ านวน 3.5 ล้านโด๊สเพื่อฉีด
ให้ฟรีในกลุ่มเสี่ยง4 ซึ่งสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ใน
สถานพยาบาลของรัฐทั่วประเทศในปลายเดือนเมษายน ส าหรับ
ประชาชนที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสามารถขอรับบริการฉีดวัคซีน
ได้ที่สถานบริการสาธารณสุขทั่วไปทั้งภาครัฐและเอกชน แต่อาจ
ต้องมีการเสียค่าใช้จ่ายตามที่สถานพยาบาลนั้นๆ ก าหนด 

(2) การระบาดของโรคติดต่อทางอาหารและน้ า 
จากข้อมูลของส านักระบาดวิทยา พบว่าตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-12 
พ.ค. 2558 มีผู้ป่วยโรคติดต่อทางอาหารและน้ ารวม 418,840 
ราย โดยโรคที่พบมากที่สุดคือโรคอุจจาระร่วง รองลงมาคือ 
อาหารเป็นพิษ การป้องกันโรคท าได้โดยการปฏิบัติตนที่ถูก
สุขลักษณะ ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนปรุงหรือรับประทาน
อาหารและภายหลังการขับถ่าย เลือกรับประทานอาหารที่
สะอาด ปรุงสุกใหม่ๆ ใช้ช้อนกลาง และดื่มน้ าที่สะอาด 
เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนเหมาะกับการเจริญเติบโตของเชื้อ
โรคที่ปนเปื้อนในอาหารและน้ า นอกจากนี้ ยังต้องระวังการเกิด
ภาวะลมแดดในสภาพอากาศที่ร้อนจัด ซึ่งอาจท าให้หมดสติ
หรือชัก และหากไม่ได้รับการรักษาที่ทันท่วงทีสามารถท าให้เกิด
โรคตับและไตวาย หรืออาจเสียชีวิตได้ 

ความสุขของคนไทยเริ่มดีขึ้น สอดคล้องกับดัชนีความสุขโลก 

ผลการส ารวจสุขภาพจิต (ความสุข) คนไทย ของ
ส านักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมกับกรมสุขภาพจิต สถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม และส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) โดยการใช้แบบส ารวจสุขภาพจิตคนไทย 
ฉบับสั้น 15 ข้อ พบว่า ความสุขของคนไทยขึ้นอยู่กับหลาย
ปัจจัย ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ และสภาพสังคม โดยระดับ
ความสุขจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงจะสอดคล้องกับสถานการณ์ใน
ขณะนั้น เช่น ในปี 2554 คะแนนสุขภาพจิตลดลงเนื่องจาก
หลายพื้นที่ในประเทศไทยประสบภาวะน้ าท่วม และคะแนนมี
แนวโน้มลดลงในช่วงปี 2556-2557 เนื่องจากภาวะปัญหาทาง
การเมืองภายในประเทศและภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย อย่างไรก็ตาม 
พบว่าในช่วงครึ่งหลังของปี 2557 ความสุขของคนไทยเริ่มดีขึ้น
และคาดว่าจะมีแนวโน้มดีขึ้นต่อเนื่องในปี 2558 ส าหรับจังหวัด
ที่คนมีความสุขมากที่สุดคือ จังหวัดสิงห์บุรี รองลงมาเป็น
จังหวัด บึงกาฬ ล าพูน พิจิตร และแพร่ นอกจากนี้ ยังพบว่า
ภาคเหนือเป็นภาคที่มีความสุขสูงสุด และพบว่าผู้ชายมีความสุข
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ตาราง 11 การจัดอันดับค่าดัชนีความสุขของประเทศในกลุ่มอาเซียนเทียบกับทัว่โลก 

ประเทศ 
ปี 2553-2555 ปี 2555-2557 

ค่าดัชนี อันดับ ค่าดัชนี อันดับ 
สิงคโปร ์ 6.546 30 6.798 24 
ไทย 6.371 36 6.455 34 
มาเลเซีย 5.760 56 5.770 61 
อินโดนีเซีย 5.348 76 5.399 74 
เวียดนาม 5.533 63 5.360 75 
ฟิลิปปินส์ 4.985 92 5.073 90 
สปป.ลาว 4.787 109 4.876 99 
เมียนมา 4.439 121 4.307 129 
กัมพูชา 4.067 140 3.819 145 

ที่มา: World Happiness Report 2013, 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพ 5 อัตราการคลอดในวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิง 15-19 ปี 1,000 คน 
 

 
ที่มา: ส านักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
 
 
 
 

มากกว่าผู้หญิงในทุกด้าน คนแต่งงานจะมีความสุขมากกว่าคนโสด  

และจากรายงาน World Happiness Report 2015 
ของสหประชาชาติ ซึ่งรายงานดัชนีความสุขโลกโดยรวบรวม
ข้อมูลจากหลายปัจจัย อาทิ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 
ระบบสังคมสงเคราะห์ รายได้ประชากร อายุขัยของประชากร 
ความมีอิสระในการตัดสินใจ ความเอื้ออาทร และทัศนคติต่อ
ปัญหาคอร์รัปชัน แล้วน ามาวิเคราะห์เป็นค่าความสุขใน
ประเทศต่างๆ 158 ประเทศทั่วโลก พบว่าในช่วงปี 2555-2557 
ประเทศที่มีค่าดัชนีความสุขสู งสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 
สวิตเซอร์แลนด์ ไอซ์แลนด์ เดนมาร์ก นอร์เวย์ และแคนาดา 
ตามล าดับ ส าหรับประเทศไทยมีค่าดัชนคีวามสุขอยู่อันดับที่ 34 
ของโลก ซึ่งถือว่ามีความสุขมากขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงปี 2553-
2555 ที่ประเทศไทยอยู่อันดับที่ 36 จาก 156 ประเทศทั่วโลก 
และเมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียนพบว่าประเทศไทยมี
ค่าดัชนีความสุขอยู่อันดับที่ 2 รองจากประเทศสิงคโปร์ 

อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลสายด่วนสุขภาพจิต 1323 
พบว่า มีผู้รับบริการปรึกษาปัญหาทางโทรศัพท์กับหน่วยงาน
สังกัดกรมสุขภาพจิตเพิ่มขึ้นจาก 58,966 ครั้งในปีงบประมาณ 
2556 เป็น 60,562 ครั้งในปีงบประมาณ 2557 โดยผู้ขอรับ
บริการส่วนใหญ่โทรมาปรึกษาปัญหาความเครียดหรือวิตกกังวล 
รองลงมาปรึกษาปัญหาโรคทางจิตเวช โดยกลุ่มวัยแรงงาน 26-
30 ปี ขอรับค าปรึกษาด้านความเครียดหรือวิตกกังวลสูงสุด 
ส่วนหนึ่งอาจเป็นผลจากการต้องปรับตัวในหลายๆ ด้าน  
เพื่อเข้าสู่วัยแรงงานจนท าให้เกิดความเครียด ซึ่งจะส่งผลต่อ
ศักยภาพในการท างานและคุณภาพชีวิต และอาจส่งผลท าให้
เป็นโรคทางจิตเวชตามมาได้ ดังนั้นการรู้จักผ่อนคลายความเครียด
จึงเป็นเรื่องส าคัญ เพราะนอกจากจะช่วยคลายเครียดและ
เสริมสร้างสุขภาพจิตที่ดีแล้ว ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ท างาน ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น เกิดบรรยากาศที่ดีใน
การท างาน และท าให้มีความสุขในชีวิตมากขึ้น ทั้งนี้ ทุกคน
สามารถสร้างความสุขให้แก่ตนเองด้วยวิธีง่ายๆ ได้โดยการให้
เวลาในการท ากิจกรรมร่วมกับคนในครอบครัวและคนที่รักมากขึ้น 
การออกก าลังกายอย่างน้อยครั้งละ 30 นาที สัปดาห์ละ 3 ครั้ง 
และการมอบสิ่งดีๆ ใหแ้กผู่้อื่น เป็นต้น 

การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นลดลงแต่ยังอยู่ในระดับสูง และพบ
การตั้งครรภ์ซ้ าเพิ่มข้ึน  

ในปี 2556 การคลอดบุตรของวัยรุ่นไทยลดลง โดย
อัตราการคลอดในวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี ต่อหญิงวัยเดียวกัน 
1,000 คน ลดลงจากอัตรา 53.8 ในปี 2555 เป็นอัตรา 51.2 
ในปี 2556 แต่เมื่อพิจารณาสัดส่วนการคลอดในวัยรุ่น 10-19 ปี 
ต่อการคลอดทั้งหมดพบว่ายังไม่ลดลง โดยมีสัดส่วนประมาณ
ร้อยละ 17 ของการคลอดทั้งหมด และยังพบการตั้งครรภ์ซ้ า

40
.7 

40
.2 42

.8 
41

.2 
39

.7 
36

 39
.1 

32
.6 

31
.1 33

.7 
37

.9 39
.5 

47
.3 49

.3 
48

.9 49
.7 

50
.1 

50
.1 

50
.1 53

.6 
53

.8 
51

.2 

30

35

40

45

50

55



[25 พฤษภาคม 2558] ภาวะสังคมไทยไตรมาสหนึ่ง ปี 2558 
 

9 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 

 
 
แผนภาพ 6 อัตราการคลอดในวัยรุ่นอายุ 10-19 ปี ต่อการคลอดทั้งหมด 

 
ที่มา: ส านักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
 
 
 
 
 
แผนภาพ 7 ร้อยละของการตั้งครรภ์ซ้ าในหญิงอายุ 10-19 ปี 
 

 
ที่มา: ส านักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
  
 
 
 
 
 

 

ตาราง 12 ร้อยละของนักเรียนที่เคยมีเพศสัมพันธ ์

กลุ่มเป้าหมาย 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 

นักเรียน ม.5               
เพศชาย 24.1 24.7 25.9 28.0 24.8 25.9 25.8 
เพศหญิง 14.7 13.9 15.5 16.4 20.2 17.2 19.0 

นักเรียน ปวช. ชั้นปีที่ 2               
เพศชาย 43.3 44.0 46.6 49.8 46.1 46.2 46.3 
เพศหญิง 36.5 37.4 41.0 41.6 51.1 45.3 48.2 

ที่มา: ส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
 
 
 
 
 

เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 11.6 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 12.1 ในปี 
2556 โดยวัยรุ่นอายุต่ ากว่า 20 ปี จ านวน 14,400 คนคลอดซ้ า
เป็นครั้งที่ 2 และ 895 คนคลอดซ้ าเป็นครั้งที่ 3 ขณะที่ผล
ส ารวจการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี
ในกลุ่ มนั ก เ รี ยนระดั บชั้ น มั ธ ยมศึ กษาปี ที่  5  และชั้ น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 ของกรมควบคุมโรค พบว่า 
ในปี 2557 สัดส่วนของนักเรียนที่เคยมีเพศสัมพันธ์แล้วยังคง
เพิ่มขึ้น และการใช้ถุงยางอนามัยยังอยู่ในระดับต่ าโดยเฉพาะ
กับแฟนหรือคนรัก นอกจากนี้ จากข้อมูลการส ารวจการแท้งใน
ประเทศไทยปี 2556 ของกรมอนามัย พบว่า มีผู้ป่วยที่ท าแท้ง
เป็นวัยรุ่นอายุต่ ากว่า 20 ปี ถึงร้อยละ 29 สะท้อนถึงความ
รุนแรงของปัญหาที่ยังคงมีอยู่ซึ่งต้องร่วมกันแก้ไขอย่างจริงจัง 
เป็นระบบ และต่อเนื่อง เพื่อหยุดการตั้งครรภ์ไม่พร้อมใน
เด็กผู้หญิงซึ่งเป็นวัยที่ยังไม่สมควรต้องรับบทบาทความเป็นแม่
เพราะยังไม่มีความพร้อมทั้งทางกาย ทางใจ และทางเศรษฐกิจ  

ส าหรับแนวทางในการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
กระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องจัดท า
ยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นแบบ
บูรณาการ พ.ศ. 2558-2567 เพื่อลดปัญหาการตั้งครรภ์ให้เหลือ
ครึ่งหนึ่ง ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) เสริมสร้างทักษะ
ชีวิตและเพศศึกษารอบด้านแก่วัยรุ่น (2) เสริมสร้างบทบาททางเพศ 
ครอบครัวและชมุชน ร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหา (3) จัดให้มีระบบ
บริการสุขภาวะทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ที่มีคุณภาพและ
เป็นมิตร โดยปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขได้เปิดคลินิกวัยรุ่นใน
โรงพยาบาล 541 แห่ง เพื่อให้บริการให้ค าปรึกษา ระบบการส่งต่อ 
บริการคุมก าเนิดฟรี และเมื่อวัยรุ่นมีความจ าเป็นต้องยุติการ
ตั้งครรภ์จะได้รับสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลเช่นเดียวกับผู้มีปัญหา
สุขภาพอื่นๆ ตามมาตรฐานสากล โดยจะขยายให้ครอบคลุมทั่ว
ประเทศและขยายลงถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเพื่อบริการใน
ชุมชนต่อไป นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกับส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จัดท าโครงการป้องกันการตั้งครรภ์ซ้ า
ในแม่วัยรุ่น โดยจัดท ายุทธศาสตร์ถุงยางอนามัยแห่งชาติ เพื่อให้
ประชาชนเข้าถึงและใช้อย่างครอบคลุมทุกกลุ่ม โดยการสนับสนุน
ค่าบริการคุมก าเนิดกึ่งถาวรกรณีใส่ห่วงยางอนามัย และกรณีฝังยา
คุมก าเนิด นอกจากนี้ ยังได้มีการเตรียมแจกถุงยางอนามัยเพื่อ
ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ (4) จัดให้มี
ระบบช่วยเหลือดูแลและบ าบัดฟื้นฟู ให้สวัสดิการทางสังคมแก่
วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์และคลอดบุตร (5) มีการสื่อสารและส่งเสริมการ
สร้างภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรม ค่านิยม ทัศนคติที่เหมาะสม และ  
(6) จัดกลไกเชื่อมประสาน ขับเคลื่อนนโยบาย ก ากับ ติดตาม  
เฝ้าระวัง ประเมินผล ระดับประเทศและพื้นที่  
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10 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 

 
 
 
 
 
แผนภาพ 8 การเปลี่ยนแปลงของค่าใช้จา่ยการบริโภคของครัวเรือน 

หมวดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี ่ 

 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพ 9 อายุเฉลีย่ที่เริ่มสูบบุหรี่คร้ังแรกของประชากรอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป  

ที่สูบบุหรี่เป็นประจ า จ าแนกตามกลุ่มวยั 

 
ที่มา: ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าใช้จ่ายในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่
เพิ่มข้ึน และยังต้องเฝ้าระวังการเข้าถึงบุหรี่ของเยาวชน 

ค่าใช้จ่ายในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้น
จาก 34,603 ล้านบาทในไตรมาสหนึ่งปี 2557 เป็น 38,190 
ล้านบาทในไตรมาสนี้  หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.4 ขณะที่
ค่าใช้จ่ายในการบริโภคบุหรี่เพิ่มขึ้นจาก 15,307 ล้านบาท 
ในไตรมาสหนึ่งปี 2557 เป็น 15,693 ล้านบาทในไตรมาสนี้ 
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 

ทั้งนี้ จากข้อมูลการส ารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และ
การดื่มสุราของประชากรของส านักงานสถิติแห่งชาติ พบว่าอายุ
เฉลี่ยที่เริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรกของกลุ่มเยาวชนที่สูบบุหรี่ เป็น
ประจ าลดลงอย่างต่อเนื่องจาก 16.8 ปีในปี 2550 เป็น 15.6 ปี
ในปี 2557 ทั้งที่ประเทศไทยมีการบังคับใช้กฎหมายซึ่งห้ามขาย
บุหรี่แก่บุคคลที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปี มากว่ายี่สิบปีแล้วก็ตาม 
สะท้อนถึงการบังคับใช้กฎหมายที่ยังไม่เข้มงวด ในขณะที่บริษัท
บุหรี่มีการพัฒนาเทคนิคการตลาดใหม่ๆ รวมทั้งมีผลิตภัณฑ์
ยาสูบชนิดใหม่ๆ ออกสู่ตลาด เพื่อหาลูกค้ารายใหม่มาทดแทน 
ผู้สูบบุหร่ีที่เลิกสูบหรือเสียชีวิต 

การแบ่งขายบุหร่ีเป็นรายมวนเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งที่
ร้านค้าปลีกใช้เพื่อดึงดูดนักสูบกลุ่มเยาวชน ซึ่งมีอ านาจในการ
ซื้อต่ าให้สามารถเข้าถึงบุหรี่ได้ง่ายขึ้น ในปี 2554 ประเทศไทย
มีร้านค้าปลีกที่ขออนุญาตขึ้นทะเบียนจ าหน่ายบุหรี่ไว้กับกรม
สรรพสามิตถึง 570,000 รายทั่วประเทศ ซึ่งมีผลการศึกษา
หลายฉบับระบุว่า ร้านค้าปลีกเป็นแหล่งซื้อบุหรี่ที่ส าคัญที่สุด
ของเยาวชนและสามารถซื้อบุหรี่ได้ง่ายโดยไม่ถูกสอบถามอายุ
หรือตรวจบัตรประชาชน สอดคล้องกับผลการส ารวจการ
บริโภคยาสูบในผู้ใหญ่ระดับโลกเมื่อปี 2554 ที่พบว่าเยาวชน
ยังคงเข้าถึงบุหรี่ได้ง่าย โดยเด็กอายุ 15-17 ปีที่สูบบุหรี่มีถึง 
ร้อยละ 88.3 ที่ซื้อบุหรี่แบบแบ่งมวนขาย ซึ่งขณะนี้มี  97 
ประเทศทั่วโลกที่มีกฎหมายห้ามขายบุหรี่เป็นรายมวน รวมถึง
หลายประเทศในกลุ่มอาเซียน ได้แก่ ประเทศลาว เมียนมา 
มาเลเซีย สิงคโปร์ และบรูไน เพราะเห็นว่าการขายบุหรี่แบบ
รายมวนเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้เด็กและเยาวชนติดบุหร่ี 

ส าหรับประเทศไทยได้มีการก าหนดไว้ เพิ่มเติมใน
พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ ทั้งการห้ามแบ่ง
ขายบุหร่ีเป็นรายมวน ห้ามขายบุหรี่ที่บรรจุซองน้อยกว่าซองละ
ยี่สิบมวน ห้ามขายผลิตภัณฑ์ยาสูบแก่ผู้ที่มีอายุต่ ากว่า 20 ปี และ
ห้ามขายผลิตภัณฑ์ยาสูบผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น ทุกภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมกันผลักดันการบังคับใช้พระราชบัญญัติ
ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ป้องกันการเข้าถึงผลติภัณฑย์าสูบของเด็กและเยาวชน ตามค าขวัญ
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11 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 

                                                           
5  วันงดสูบบุหรี่โลก ตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี 
6  การอ่านหนังสือ หมายถึง การอ่านหนังสือทุกประเภทนอกเวลาเรียน/นอกเวลาท างาน รวมทั้งการอ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เช่น อินเทอร์ เน็ต ซีดี e-book reader 

ยกเว้น SMS หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) 

 

แผนภาพ 10 อัตราการอ่านหนังสือนอกเวลาเรียน/นอกเวลาท างาน ของประชากร
อายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป จ าแนกตามกลุ่มวัย พ.ศ. 2546-2556 

 

ที่มา: ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
 
 
 
แผนภาพ 11 เวลาที่ใช้อ่านหนังสือนอกเวลาเรียน/นอกเวลาท างานเฉลี่ยต่อวัน

ของประชากรอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปที่อ่านหนังสือ 

 
ที่มา: ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
 

 

ตาราง 13 ร้อยละของประชากรอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป ที่อ่านหนังสือนอกเวลาเรียน/
นอกเวลาท างาน จ าแนกตามประเภทเนื้อหาสาระของหนังสือที่อ่าน และ
กลุ่มวัย พ.ศ. 2556 

ประเภทเนื้อหาสาระ
ของหนังสือท่ีอ่าน 

กลุ่มวัย 

รวม 
เด็ก 

6-14 ปี 
เยาวชน 
15-24 ปี 

ท างาน 
25-59 ปี 

สูงอายุ 
60 ปีข้ึนไป 

ข่าว 
สารคดี/ความรู้ทั่วไป 
บันเทิง 
ความรู้วิชาการ 
ค าสอนทางศาสนา 
โฆษณา 
ความคิดเห็น/วิเคราะห์ 
อื่นๆ 

54.3 
36.4 
32.3 
23.2 
13.4 
3.1 
1.9 
0.4 

5.5 
31.8 
38.1 
75.7 
2.9 
1.4 
0.6 
1.4 

38.5 
39.2 
47.7 
41.2 
3.3 
3.4 
2.0 
0.4 

71.4 
38.0 
31.0 
8.4 
11.8 
3.4 
2.3 
0.3 

52.7 
29.4 
7.7 
3.9 
51.4 
2.7 
1.6 
0.2 

หมายเหตุ: ตอบได้ไม่เกิน 2 ประเภท 
ท่ีมา: ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

วันงดสูบบุหรี่โลก5 ปี 2558 ที่กระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนดไว้ว่า 
“หนุนกฎหมายบหุรีใ่หม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย” นอกจากนี้ ต้อง
ด าเนินการบังคับใช้กฎหมายและมาตรการต่างๆ ที่มีอยู่อย่าง
เคร่งครัด และเพิ่มบทลงโทษผู้ฝา่ฝนืเพื่อลดจ านวนผู้สูบบุหรี่ พร้อม
ทั้งรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่อย่างจริงจัง  

คนไทยมีพฤติกรรมการอ่านหนังสือเพิ่มข้ึน 

จากผลส ารวจการอ่านหนังสือของประชากรของ
ส านักงานสถิติแห่งชาติ พบว่าคนไทยอ่านหนังสือ6เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ 
อาจเนื่องจากมีการรณรงค์ส่งเสริมการอ่านร่วมกันในหลายภาค
ส่วน ตั้งแต่การก าหนดให้วันที่ 2 เมษายนของทุกปีเป็นวันรัก
การอ่าน และกรุงเทพมหานครได้รับเลือกเป็นเมืองหนังสือโลก  

ในปี 2556 มีผู้อ่านหนังสือที่มีอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป
จ านวน 50.8 ล้านคน คิดเป็นอัตราการอ่านหนังสือร้อยละ 
81.8 เพิ่มขึ้นจากจ านวน 42.9 ล้านคน หรือคิดเป็นอัตราการ
อ่านหนังสือร้อยละ 68.6 ในปี 2554 โดยเวลาเฉลี่ยที่ใช้อ่าน
หนังสือนอกเวลาเรียน/นอกเวลาท างานเพิ่มขึ้นจาก 35 นาทีต่อวัน
ในปี 2554 เป็น 37 นาทีต่อวันในปี 2556 กลุ่มเด็ก 6-14 ปี  
มีอัตราการอ่านหนังสือสูงสุดร้อยละ 95.1 รองลงมาคือ กลุ่ม
เยาวชน 15-24 ปี กลุ่มวัยท างาน 25-59 ปี และกลุ่มผู้สูงอายุ 
60 ปีขึ้นไป โดยมีอัตราการอ่านหนังสือร้อยละ 90.1 83.1 และ 
57.8 ตามล าดับ เมื่อพิจารณาประเภทสื่อที่อ่านและประเภท
เนื้อหาสาระของหนังสือ พบว่าคนส่วนใหญ่ยังนิยมอ่านจาก
รูปเล่มหนังสือหรือเอกสาร แต่ก็มีแนวโน้มของผู้อ่านจากสื่อ
อิ เล็ กทรอนิกส์ ทา งอิน เทอร์ เน็ ต  และ  Tablet/E-book 
reader/Smart phone เพิ่มขึ้น โดยประเภทของเนื้อหาสาระ
ของหนังสือที่มีผู้อ่านมากที่สุดคือ ข่าว รองลงมาคือ สารคดีหรือ
ความรู้ทั่วไป บันเทิง ความรู้วิชาการ และค าสอนทางศาสนา  

ส าหรับกลุ่มเด็กเล็กอายุต่ ากว่า 6 ปี ที่อ่านหนังสือเอง
หรือมีผู้ใหญ่อ่านให้ฟังมีอัตราการอ่านเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 53.5 
ในปี 2554 เป็นร้อยละ 58.9 ในปี 2556 โดยเกือบทั้งหมดมี
ผู้ใหญ่อ่านให้ฟัง มีเพียงร้อยละ 2.6 ที่เด็กอ่านด้วยตนเอง ทั้งนี้ 
ผู้ใหญ่ส่วนใหญ่อ่านให้ฟังเพราะต้องการเพิ่มพูนความฉลาดหรือ
ความรู้ให้กับเด็ก ท าให้เด็กเพลิดเพลินหรืออารมณ์ดี ส่งเสริมให้
เด็กรักการอ่าน และท าให้เกิดความอบอุ่นในครอบครัว ส าหรับ
เด็กเล็กที่ไม่อ่านหนังสือด้วยตนเองและไม่มีผู้ใหญ่อ่านให้ฟัง
ส่วนใหญ่เป็นเพราะผู้ใหญ่เห็นว่ายังเด็กเกินไป และเด็กยังอ่าน
หนังสือไม่ออก ทั้งนี้ อัตราการอ่านหนังสือของเด็กเล็กมีความ
แตกต่างกันระหว่างเขตการปกครองและภาค โดยในเขต
เทศบาลมีอัตราการอ่านหนังสือสูงกว่านอกเขตเทศบาล เด็กเล็ก
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12 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 

                                                           
7  สอบถามประชาชนที่มีอายุระหว่าง 15-69 ปี ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร และอ าเภอเมืองของจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และ 8 จังหวัดใหญ่ใน 4 ภูมิภาค 

ประกอบด้วย เชียงใหม่ นครสวรรค์ ขอนแก่น นครราชสีมา นครศรีธรรมราช สงขลา พิษณุโลก และชลบุรี โดยท าการส ารวจในช่วงเดือนธันวาคม 2557 ถึงมกราคม 2558 
ทั้งสิ้น 3,432 ตัวอย่าง 

แผนภาพ 12 จ านวนคดีอาญาประเภทประทุษร้ายต่อทรัพย์ ชีวิตร่างกาย และเพศ
 และคดียาเสพติด รายไตรมาสปี 2554–2558 

 
ที่มา: ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ข้อมูล ณ วันที่ 22 เมษายน 2558) 

 

 

ตาราง 14 สถิติคดีอาญาทั่วประเทศรายไตรมาสปี2557 - 2558 

ประเภทคดีอาญา 
Q4/57 Q1/58 

รับแจ้ง 
 

จับกุม จับ 
(ร้อยละ) 

รับแจ้ง จับกุม จับ 
(ร้อยละ) 

คดีชีวิต ร่างกาย และเพศ 6,174 3,746 60.7 5,900 3,804 64.5 
คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ 11,438 5,310 46.4 10,498 5,085 48.4 
คดียาเสพติด 84,170 89,158  79,779 84,464  

ที่มา:  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ข้อมูล ณ วันที่ 22 เมษายน 2558) 

 

 

ทางเลือกในการมีอาชีพก่อนพ้นโทษของผู้ต้องขัง 

การให้ทางเลือกในการมีอาชีพก่อนพ้นโทษจะสามารถลดจ านวนการกลับไปท าผิดกฎหมาย
ของผู้พ้นโทษกระทั่งน าไปสู่การต้องโทษจ าคุกอีกครั้งได้มาก โดยการให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และน าความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาตนเอง ใช้ศักยภาพของตนเองให้เป็น
ประโยชน์และประกอบอาชีพได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เกิดการเรียนรู้ใหม่ทั้งด้านการมองปัญหา
และแนวทางแก่ไขปัญหาด้วยตนเอง สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นชุมชนและสังคมได้อย่างมีความสุข 
โดยการใช้กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตเป็นสื่อในการบ าบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ เช่น การท า
น้ ายาปรับผ้านุ่ม น้ ายาซักผ้า น้ ายาล้างจาน ครีบอาบน้ า น้ ายาท าความสะอาดพื้น น้ ายาเช็ดท า
ความสะอาดกระจก การฝึกการท าเกษตร การท ากิจกรรมภายในสถานสงเคราะห์ เป็นต้น อาทิ  
(1) โรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง กองทัพเรือ 2 ถือเป็นหน่วยงานบ าบัด ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยคดียา
เสพติด เพื่อให้น าความรู้ไปพัฒนาเป็นอาชีพสร้างรายได้เมื่อพ้นก าหนดฟื้นฟู และสามารถปรับตัว
เข้ากับสังคมได้เพื่อมิให้หวนกลับไปเสพซ้ า (2)  โครงการ “อบรมวิชาชีพศิลปะการออกแบบและ
เทคโนโลยี” การออกแบบลวดลายและพัฒนางานมัดย้อม แก่ผู้ต้องขังในทัณฑสถานบ าบัดพิเศษ 
จังหวัดปทุมธานี เพื่อสร้างโอกาสและเป็นช่องทางในการเลือกประกอบอาชีพหลังจากพ้นโทษ และ 
(3) การให้ผู้ต้องขังที่จะพ้นโทษมาท างานบนเรือประมง หากผู้ต้องขังที่ไปทดลองท างานบนเรือ
แล้วชอบ สามารถท างานบนเรือประมงได้ เมื่อพ้นโทษผู้ต้องขังจะมีอาชีพหลัก ทั้งนี้ จ านวนการรับ
ผู้ต้องขังที่พ้นโทษไปท างานบนเรือประมงขึ้นอยู่กับความสมัครใจของผู้ต้องขังเป็นส าคัญ รวมทั้ง
ความต้องการในการใช้แรงงานของผู้ประกอบการเรือประมงเป็นหลัก 

ที่มา:1) http://www.sattahip.go.th/index.php?lay 
     2) http://www.news.rmutt.ac.th/archives/43648 

3) http://www.thaigov.go.th/th/news-ministry/2012-08-15-09-43-46/item/88090-id88090.html 

 

ในกรุงเทพมหานครมีอัตราการอ่านหนังสือสูงสุด ขณะที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีอัตราการอ่านหนังสือต่ าสุด  

สอดคล้องกับผลการศึกษาพฤติกรรมการอ่านและซื้อ
หนังสือของคนไทย7 ของศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและ
ธุรกิจ ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ในช่วงเดือนธันวาคม 2557 ถึงมกราคม 2558 ที่พบว่าคนส่วน
ใหญ่ร้อยละ 88 ระบุว่าอ่านหนังสือ ซึ่งรวมไปถึงต าราเรียน 
หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น เช่น เว็บไซต์ 
ส่วนคนที่ไม่อ่านเนื่องจากไม่มีเวลา สายตาไม่ดี ไม่ชอบอ่าน/ไม่
สนใจ และอ่านไม่ออก อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาพบว่า
พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อการ
อ่านหนังสือที่เป็นกระดาษ โดยพบว่าร้อยละ 41.4 ระบุว่าอ่าน
หนังสือที่เป็นกระดาษน้อยลง 

ทั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ได้ด าเนินงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด
โรงเรียนมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีการยกระดับความสามารถ
ด้านการอ่าน การเขียน และการรู้สารสนเทศของนักเรียน 
ตลอดจนการบูรณาการการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านกับการ
จัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ และได้มีการ
จัดตั้งบ้านหนังสืออัจฉริยะเพื่อให้เป็นห้องสมุดประจ าหมู่บ้าน
ส าหรับประชาชนทั่วไป จ านวน 41,800 แห่งทั่วประเทศ 
อย่างไรก็ตาม ในการรณรงค์ให้ประชาชนรักการอ่าน ภาครัฐ
ควรสนับสนุนให้หนังสือที่ดีมีราคาถูกลง และปลูกฝังให้เด็กรัก
การอ่านผ่านพ่อแม่หรือครอบครัว เพราะช่วงวัยเด็กเป็น
ช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้ ถ้าฝึกให้เด็กอ่านหนังสือตั้งแต่เล็กๆ โตขึ้น
เด็กก็จะมีนิสัยรักการอ่านไปตลอดชีวิต นอกจากนี้ ควรสนับสนุน
ให้สถานศึกษามีการรณรงค์ส่งเสริมการอ่านอย่างต่อเนื่อง  

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยรวมดีขึ้น โดยยังคงต้อง
ให้ความส าคัญในการปราบปรามการค้ายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง 

ไตรมาสหนึ่งของปี 2558 คดีอาญารวมมีการรับแจ้ง
96,177 คดี ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปี 2557 และจาก
ไตรมาสก่อนหน้าร้อยละ 14.6 และ 9.9 ตามล าดับ คดียาเสพติด
มีสัดส่วนมากที่สุดร้อยละ 82.9 ของคดีอาญารวม โดยรับแจ้ง 
79,779 คดีลดลงร้อยละ 16 และ 10.5 ตามล าดับ คดี
ประทุษร้ายต่อทรัพย์รับแจ้ง 10,498 คดีลดลงร้อยละ 10.3 
และ 8.2 ตามล าดับ ส าหรับคดีชีวิตร่างกายและเพศ รับแจ้ง 
5,900 คดี ลดลงร้อยละ 0.3 และ 4.4 ตามล าดับ 

 

0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000

0
2,000
4,000
6,000
8,000

10,000
12,000
14,000

Q1
/5

4
Q2

/5
4

Q3
/5

4
Q4

/5
4

Q1
/5

5
Q2

/5
5

Q3
/5

5
Q4

/5
5

Q1
/5

6
Q2

/5
6

Q3
/5

6
Q4

/5
6

Q1
/5

7
Q2

/5
7

Q3
/5

7
Q4

/5
7

Q1
/5

8

คดี, ราย  คดี 

คดีชีวิต ร่างกาย และเพศ  (แกนซ้าย) 
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8 แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2558 โดยให้จังหวัด อ าเภอ และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดเป้าหมายการด าเนินงาน

เพื่อลดจ านวนอุบัติเหตุทางถนน ผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บให้เหลือน้อยที่สุด ใน 5 มาตรการ ได้แก่ (1) มาตรการด้านการบริ หารจัดการ (2) มาตรการด้านถนนและการ
สัญจรอย่างปลอดภัย (3) มาตรการด้านยานพาหนะที่ปลอดภัย (4) มาตรการด้านผู้ใช้รถและใช้ถนนอย่างปลอดภัย และ (5) มาตรการด้านการตอบสนองหลังเกิดอุบัติเหตุ 

 

แผนภาพ 13 สถิติการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบก ตาย และมูลค่าความเสียหาย 
รายไตรมาส ป ี2554–2558 

 

ที่มา: ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ข้อมูล ณ วันที่ 24 เมษายน 2558 ) 

 

 

 

 

แผนภาพ 14 สถิติจ านวนการเกิดอุบัติเหตุ ผู้เสียชวีิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร
ทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2554-2558 

 

ที่มา:  ศูนย์อ านวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล 

 

 

 

ตาราง 15 จ านวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางถนนในช่วงเทศกาล 
ปี 2554-2558 

พ.ศ. 
จ านวนการเกิดอุบัติเหตุ
ในช่วงเทศกาล (ครั้ง) 

อัตราเพ่ิม/ลด 
(ร้อยละ) 

ปีใหม ่ สงกรานต ์ ปีใหม ่ สงกรานต ์
2554 3,259 3,215 -7.8 -8.6 
2555 3,176 3,129 -2.5 -2.7 
2556 3,164 2,828 -0.4 -9.6 
2557 3,174 2,992 -0.2 5.8 
2558 2,997 3,373 -5.6 12.7 

ที่มา:  ศูนย์อ านวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล 

 

 

แนวทางการรักษาความสงบเรียบร้อย เพื่ อ ให้
ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยจัดจุด
ตรวจค้นอาวุธและสิ่งผิดกฎหมาย ดูแลนักท่องเที่ ยวในช่วง
เทศกาล จัดชุดปฏิบัติการมวลชนลงพื้นที่เก็บข้อมูลปัญหา 
ของประชาชนในพื้นที่เพื่อให้การแก้ปัญหาเห็นผลอย่างชัดเจน 
ขอความร่วมมือจากประชาชนในการแจ้งเบาะแสการก่อความ
วุ่นวาย เฝ้าระวัง ท าให้เจ้าหน้าที่สามารถสืบสวนจับกุมผู้กระท า
ผิดได้อย่างรวดเร็ว เพื่อร่วมสร้างสังคมที่ปลอดภัย จัดระเบียบ
สังคม “ถนนสวย เดินได้ ปั่นได้ ค้าขายคล่องตัว” จัดระเบียบ
หาบเร่แผงลอยให้มีความเป็นระเบียบมีภูมิทัศน์สวยงาม 
ประชาชนใช้ทางเท้าสัญจรสะดวกปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่างในจุดเสี่ยง 366 จุดทั่วกรุงเทพฯ ติดตั้งวงจรปิดเพิ่ม 283 จุด  

นอกจากนี้  เพื่ อลดปัญหายา เสพติด  ควร เน้น
ปราบปรามนักค้ารายใหญ่ ตัดวงจรทางการเงิน หากสามารถ
จับกุมผู้กระท าผิดรายส าคัญให้หมด กลุ่มรายย่อย/กลุ่มผู้เสพ/
นักโทษล้นคุกจะลดลงตามไปด้วย รวมทั้งควรให้ความส าคัญกับ
การดูแลผู้ต้องขังตามสิทธิมนุษยชนตามกระบวนการยุติธรรม 
ด้วยการน ามาพัฒนาพฤตินิสัย การบ าบัดรักษาผู้เสพควรมี
รูปแบบการบ าบัดแยกตามประเภทผู้เสพ แยกวิธีการบ าบัด 
ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดให้สามารถด ารงอยู่ในสังคมตามโครงการ
อาชีวะบ าบัด การพัฒนาอาชีพทางเลือก เพื่อเป็นการสร้างงาน 
สร้างอาชีพ โดยไม่หวนกลับไปเสพติดซ้ า 

การสร้างพฤติกรรมความมีน้ าใจและบังคับใช้กฎหมายอย่าง
เด็ดขาดเพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรทางบก 

สถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบกในไตรมาส
หนึ่งของปี 2558 มีการรับแจ้งคดีอุบัติเหตุจราจร 14,031 ราย 
เพิ่มข้ึนจากไตรมาสเดียวกันของปี 2557 ร้อยละ 3.6 และลดลง
จากไตรมาสก่อนหน้าร้อยละ 6 มีผู้เสียชีวิต 1,370 ราย ลดลง
จากไตรมาสเดียวกันของปี 2557 และจากไตรมาสก่อนหน้าร้อยละ 
13.1 และ 15.7 ตามล าดับ  

เทศกาลสงกรานต์ปี 2558 เกิดอุบัติเหตุจราจรทางบก
เพิ่มขึ้น ถึงแม้จะมีแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์8 “สติ วินัย น้ าใจ ปลอดภัย
สงกรานต์ สืบสานประเพณี” โดยเกิดอุบัติเหตุรวม 3,373 ครั้ง 
เพิ่มขึ้นจากในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2557 ร้อยละ 12.7 เสียชีวิต 
364 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.7 บาดเจ็บ 3,559 คนเพิ่มขึ้นร้อยละ 
10.4 สาเหตุที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดยังคงมาจากการเมาสุรา
ร้อยละ 41.2 ขับรถเร็วเกินก าหนดร้อยละ 27.8 ยานพาหนะที่
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[25 พฤษภาคม 2558] ภาวะสังคมไทยไตรมาสหนึ่ง ปี 2558 
 

14 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 

แผนภาพ 15 ร้อยละของประเภทรถที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2558 

 
 

ที่มา: ศูนย์อ านวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล ปี 2558 
 
 
 
 
 
 
 

บทเรียนต่างประเทศในการใช้จักรยาน ที่ตระหนักถึงปัญหาการใช้รถยนต์และคิดหาทาง
เลือกเพื่อลดปริมาณรถยนต์โดยใช้จักรยานเป็นพาหนะ ผลของการสนับสนุนการใช้จักรยาน 
พบว่า ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ปริมาณอากาศเสียและเสียงดังจากรถยนต์ลดลง ขณะที่
ความสัมพันธ์ผู้คนภายในชุมชนแนบแน่นมากกว่าเดิม อาทิ  
 ประเทศอังกฤษ ในแต่ละปี มีการตั้งเป้าให้ประชาชนหันมาใช้ “จักรยาน” ภายในชุมชน

มากขึ้น มีการศึกษาวางแผนสร้างเส้นทางจักรยานเพื่อเชื่อมโครงข่ายขยายระหว่างบ้าน
ไปยังส านักงาน โรงเรียน โบสถ์ และแหล่งสันทนาการ มีการคิดค้นวิธีการใหม่ๆ เพื่อ
ป้องกันอุบัติเหตุจากการใช้เส้นทางจักรยาน และการประดิษฐ์อุปกรณ์เพื่อท าให้ผู้ขี่
จักรยานมีสุขภาพแข็งแรง ปลอดภัย มีเส้นทางจักรยานควบขนานกับทางเดินเท้า ถนน
ไฮเวย์ถูกก าหนดให้มีทางจักรยาน มีการน าเครื่องจับภาพและเรดารแ์บบที่ใช้ตรวจหาวตัถุ
ในท้องฟ้ามาติดตั้งกับรถประจ าทาง เพื่อเตือนคนขับรถประจ าทางทราบเมื่อมีคนเดินเท้า
และคนขี่จักรยานอยู่ใกล้รถ 

 สหรัฐอเมริกา เส้นทางจักรยานและทางเดินเทา้ถูกสร้างควบขนานไปกับการขยายตัวของ
ชุมชนเมืองต่างๆ ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการขนส่งบนเส้นทางร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ 
(The Intermodal Surface Transportation Efficiency Act of 1991) และกฎหมาย
ว่าด้วยการขนส่งอย่างเสมอภาคเพื่อศตวรรษที่ 21 (The Transportation Equity Act 
for the the 21st Century) ต ารวจสหรัฐหันมาปั่นจักรยานสายตรวจ มีปริมาณเพิ่มขึ้น
ประมาณ 4 ใน 5 ของสถานีต ารวจทั่วสหรัฐ ท าให้การออกตรวจพื้นที่มีประสิทธิภาพ 
เข้าถึงจุดเกิดเหตุสูงกว่ารถสายตรวจ สามารถจับกุมคนร้ายได้เร็วกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ 

 นครชิคาโก รัฐอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา มีการศึกษา “ไบก์เลน” อย่างละเอียด 
จัดท าเป็นคู่มือการออกแบบทางจักรยานในทุกๆ ด้าน ก าหนดสถานที่จอดรถจักรยาน 
ทางเลี้ยวหรือทางเชื่อมต่อและการแบ่งพื้นที่เพื่อใช้ทางจักรยานร่วมกับรถบัสโดยสาร
ประจ าทาง 

 ประเทศเนเธอร์แลนด ์ถือเป็นเมืองจักรยานของโลก เส้นทางจักรยานเชื่อมไปทุกชุมชน 
สถานีรถไฟในนครอัมสเตอร์ดัม เส้นทางวัดรวมกนัแล้วยาวถึง 19,000 กิโลเมตร มีอาคาร
จอดรถจักรยานสูงถึง 3 ชั้น  

 ประเทศเยอรมนี เมืองแห่งอุตสาหกรรมรถยนต์ท าทางจักรยานเชื่อมทั้งประเทศกว่า 
31,000 กิโลเมตร 

 กลุ่มประเทศสหภาพยุโรป ออกกฎหมายบังคับให้ออกแบบรถขนาดใหญ่ให้คนขับ
สามารถมองเห็นด้านหน้าและด้านข้างในส่วนที่ประชิดกับรถ เพื่อป้องกันมิให้คนเดินเท้า
หรือผู้ใช้จักรยานที่ถูกชนล้มเข้าไปด้านใต้รถและถูกล้อรถทับ 

ที่มา:  https://culturegap.wordpress.com/y-bike/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่ รถจักรยานยนต์ร้อยละ 80.6 รถปิกอัพ
ร้อยละ 11.1 พฤติกรรมเสี่ยงที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิต
สูงสุดได้แก่ ไม่สวมหมวกนิรภัยร้อยละ 25.9 ผู้บาดเจ็บและ
ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มวัยแรงงานร้อยละ 46.6 กลุ่มเด็ก
อายุต่ ากว่า 20 ปี ร้อยละ 29.2 ถึงแม้จะมีแผนบูรณาการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุแล้วก็ตาม หากประชาชนไม่มีวินัยในการใช้รถ 
ใช้ถนน การปฎิบัติตามกฏหมาย ก็จะไม่สามารถลดการเกิด
อุบัติเหตุลงได้ จึงยังคงต้องบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่าง
เด็ดขาด จริงจังและต่อเนื่อง เพื่อควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิด
อุบัติเหตุโดยเฉพาะพฤติกรรมของผู้ขับขี่ยานพาหนะ โดยการตั้ง
จุดตรวจเพื่ อตรวจสอบผู้ ขับขี่ ยานพาหนะ การวัดระดับ
แอลกอฮอล์ในเลือด การใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายก าหนด 
การไม่สวมหมวกนิรภัยในขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 
และการควบคุมการเปิดปิดสถานบริการที่จ าหน่ายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ให้ตรงตามเวลาที่กฎหมายก าหนด 

แนวทางหนึ่งที่น ามารณรงค์ด้วยหวังให้ลดปัญหาจราจร
แออัด และร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงาน ลดภาวะโลก
ร้อนคือ การสนับสนุนให้ประชาชนใช้จักรยานเพื่อการสัญจร
และการออกก าลังกาย กรณีการเกิดอุบัติ เหตุรถยนต์ชน
รถจักรยานจนมีผู้เสียชีวิตบ่อยครั้งจากพฤติกรรมเมาแล้วขับ
และขับรถเร็วของผู้ขับรถยนต์ จึงได้มีการด าเนินโครงการเพื่อ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและป้องกันอุบัติเหตุที่
เกิดขึ้นโดยเฉพาะกับผู้ขับขี่รถจักรยาน โดยกระทรวงคมนาคม
จะด าเนินการสร้างทางจักรยานให้แยกออกนอกผิวจราจรของ
เส้นทางหลักและจัดให้มีป้ายเตือนให้ใช้ความระมัดระวัง หาก
ยังอยู่ในผิวการจราจรเดียวกันจะแบ่งเขตระหว่างเส้นทางเดิน
รถและเส้นทางจักรยานโดยการใช้ปุ่ม แถบ หรือเส้นสีที่เห็นได้
ชัดเจน ในเส้นทางจักรยานที่ไม่ใช่เส้นหลักจะใช้ป้ายเตือน ป้าย
สัญญาณ และไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณจุดตัดเป็นพิเศษ จัดให้มีจุด
โทรศัพท์สายตรงเพื่อให้สามารถติดต่อขอความข่วยเหลือได้
อย่างสะดวก และภายในปี 2559 จะเพิ่มเส้นทางจักรยาน 
1,000 แห่งทั่วประเทศ รวมทั้งได้มีการจัดตั้งองค์กรเพื่อถนน
ปลอดภัย จาก 54 องค์กรเข้าร่วมเป็นองค์กรเพื่อถนนปลอดภัย 
และแสดงเจตนารมณ์ร่วมกัน เพื่อลดปัญหาการสูญเสียจาก
อุบัติเหตุทางถนน โดยมีวัตถุประสงค์หลักที่จะลดการเสียชีวิต
บนท้องถนนอย่างต่อเนื่อง  

ส าหรับการลดอุบัติ เหตุและความสูญเสียต้อง
เสริมสร้างวัฒนธรรมความมีน้ าใจและแบ่งปันในการใช้ถนน
อย่างเท่าเทียมกัน ทั้ งนี้  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ได้ให้
ค าแนะน าให้ผู้ขับขี่จักรยานใช้จักรยานที่มีสภาพสมบูรณ์และ
อุปกรณ์ครบถ้วน โดยเฉพาะวัสดุสะท้อนแสงและไฟส่องสว่าง 
ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติในการใช้ทาง นอกจากนี้ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องควรมีการส ารวจสภาพถนน ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพ

80.56 

11.11 
3.63 0.43 0.01 0.01 รถมอเตอร์ไซด์ 

รถปิคอัพ 
รถเก๋ง/แท็กซี่ 
รถบรรทุก 6 ล้อข้ึนไป 
รถตู ้
รถโดยสาร 4 ล้อข้ึนไป 
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9 ส านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เร่ิมเข้ามาด าเนินการป้องกันตั้งแต่ปลายป ี2549 
10 ปี พ.ศ.2557 เป็นข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ ์2558 (อาจมกีารเปลีย่นแปลง) 

ตาราง 16   ตัวอย่างโครงการที่ภาครัฐสนับสนุนส่งเสริมการใช้จักรยานเพื่ออ านวย
 ความสะดวกความปลอดภัยให้แก่ประชาชน ลดปัญหาการจราจร 

โครงการ การด าเนินงาน 
โครงการ “เมืองปั่นได้ เมืองปั่นด”ี 
“1 สวน 1 เส้นทาง 1 สนาม” 

คณะท างานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส่งเสริม
การใช้จักรยานในชีวิตประจ าวัน จัดท า
โครงการสนับสนุนการ ใช้ จั ก รยานใน
ชีวิตประจ าวัน ภายใต้ชื่อโครงการ “เมืองป่ัน
ได้ เมืองป่ันดี” โดยมียุทธศาสตร์ 3 ส. 1
สวนสาธารณะ1 เส้นทางสัญจร 1 สนามกีฬา 
เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนและผลักดันให้เกิด
การด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว ประสบ
ผลส าเร็จ โดยระยะแรกได้มีการคัดเลือก
พื้นที่น าร่อง พิจารณาคัดเลือกจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีความพร้อมมาก
ที่สุดจ านวน 9 แห่ง พร้อมทั้งมีให้มีการ
ส ารวจพื้นที่ และวางแผนในทุกจังหวัดเพื่อ
ผลักดันให้มีการขยายไปทั่วประเทศ  

โครงการพัฒนาเส้นทางจักรยานในพ้ืนท่ี
เกาะรัตนโกสินทร์ 

ปรับปรุงทางจักรยานรอบเกาะรัตนโกสินทร์ 
12 เส้นทาง รวมระยะทาง 8 กม.ได้แก่ ถนน
มหาไชย  ถนนกัลยาณไมตรี ถนนท้ายวัง ถนน
มหาราช ถนนหน้าพระลาน ถนนหน้าพระธาตุ 
ถนนราชินี ถนนพระสุเมรุ ถนนบวรนิเวศ ถนน
สนามไชย ถนนตะนาว และ ถนนพระอาทิตย์ 
และและขยายเส้นทางจักรยานในพื้นที่
กรุงเทพฯ เพิ่มเติมต่อไป 

โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยา เป็นโครงการน าร่องเพื่อขยายต่อยอดไปยัง
พื้นที่อื่นๆ โดยพัฒนาเป็นทางสัญจรที่ ใช้
ประโยชน์รองรับการเดินทางจักรยานชม
ทัศนียภาพริมแม่น้ าเจ้าพระยา กิจกรรม
นันทนาการ ระยะแรกเริ่มด าเนินโครงการริม
สองฝั่ งแม่น้ า เ จ้ าพระยาระยะทาง 14 
กิโลเมตร ตั้งแต่บริเวณสะพานพระราม 7 
จนถึงบริเวณสะพานสมเด็จพระป่ินเกล้า 
ระยะต่อไปจะขยายการด าเนินโครงการเริ่ม
ตั้งแต่บริ เวณสะพานพระนั่ ง เกล้าจนถึง
บริเวณสะพานพระราม 7  

ที่มา: www.manager.co.th 
 
 
 
แผนภาพ 16 จ านวนและอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ าของเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี 
 

 
ที่มา: ส านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
 

ถนนที่ไม่ปลอดภัย เป็นหลุมเป็นบ่อ ให้มีสภาพสมบูรณ์ พร้อมมี
สัญลักษณ์ที่รับรู้โดยทั่วไปครอบคลุมทุกพื้นที่ระบุว่าช่องว่าง
ทางซ้ายเป็นช่องทางส าหรับจักรยาน จัดท าแผนที่เส้นทาง
ส าหรับรถจักรยาน ขยายช่องทางจักรยานเพิ่มเติมจากโครงการ
ที่ด าเนินการอยู่ เพิ่มความเข้มข้นของการรณรงค์ที่สื่อให้เห็นถึง
ความสูญเสียแก่ชีวิตจากการเมาแล้วขับ จัดฝึกอบรมนักปั่น
จักรยานในการขับขี่ปลอดภัยบนท้องถนน รวมทั้งส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมความรับผิดชอบทางสังคมของสถานประกอบในการ
ขายเหล้า เพื่อป้องกันและแก้ไขปัจจัยจากต้นทางของการเกิด
พฤติกรรมเมาแล้วขับอีกทางหนึ่ง 

การจมน้ าเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของเด็กไทย
อายุต่ ากว่า 15 ปี 

จากรายงานการจมน้ าระดับโลก (Global Report 
on Drowning) ขององค์การอนามัยโลก พบว่าในแต่ละปีมีคน
จมน้ าเสียชีวิตสูงถึง 372,000 คน โดยมากกว่าร้อยละ 50 มีอายุ
ต่ ากว่า 25 ปี ทั้งนี้ ในกลุ่มเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี พบว่าการ
จมน้ าเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับที่ 3 รองจากโรคเยื่อหุ้ม
สมองอักเสบ และโรคเอดส์ โดยมีจ านวนการเสียชีวิ ตปีละ 
140,219 คน 

ส าหรับประเทศไทยการจมน้ ายังเป็นสาเหตุการ
เสียชีวิตอันดับหนึ่งในกลุ่มเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี ซึ่งมีจ านวนสูง
เป็นสองเท่าของอุบัติเหตุจราจร การเสียชีวิตจากการจมน้ าของ
เด็กมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2542 -2548 
เฉลี่ยปีละ 1,455 คน หลังจากนั้นเริ่มมีแนวโน้มลดลง9 ตั้งแต่ปี 
2549-2556 เฉลี่ยปีละ 1,177 คน หรือเฉลี่ยวันละ 3.2 คน  
ในปี 255710 ส านักโรคติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข รายงานการเสียชีวิตจากการจมน้ าในเด็กอายุต่ า
กว่า 15 ปี จ านวน 807 คน ลดลงจากปี 2556 ร้อยละ 12.8 
โดยในเดือนมีนาคม-พฤษภาคม ช่วงปิดภาคการศึกษา เทศกาล
สงกรานต์ อากาศร้อน จะพบเด็กจมน้ าเสียชีวิตมากที่สุดใน
เดือนเมษายน 149 คน เดือนมีนาคม 129 คน และเดือน
พฤษภาคม 125 คน สถานที่ เกิดเหตุมากสุดในแหล่งน้ า
ธรรมชาติ คลอง หนองบึง ร้อยละ 49 รองลงมาคือ สระว่ายน้ า 
ร้อยละ 7 อ่างอาบน้ า ร้อยละ 5 และจากผลส ารวจการว่ายน้ า
เป็นของเด็กไทยของกรมควบคุมโรค พบว่าในปี 2556 มีเด็ก
อายุ 5-14 ปีที่ว่ายน้ าเป็นร้อยละ 23.7 แต่สามารถว่ายน้ าเพื่อ
เอาชีวิตรอดได้เพียงร้อยละ 4.4 ทั้งนี้ เด็กที่เรียนหลักสูตร 
ว่ายน้ าเพื่อเอาชีวิตรอดจะมีความรู้เรื่องความปลอดภัยทางน้ า
มากกว่าคนที่ไม่ได้เรียน 7.4 เท่า ทักษะการเอาชีวิตรอดในน้ า 
20.7 เท่า และทักษะการช่วยผู้ประสบภัยทางน้ า 2.7 เท่า และ
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การจมน้ าเสียชีวิตของเด็กไทยในแต่ละกลุ่มจะมีความเสี่ยงต่อการจมน้ าแตกต่างกัน โดย 
 เด็กเล็ก (อายุต่ ากว่า 5 ปี) การทรงตัวมักไม่ดี เนื่องจากมวลสารของศีรษะยังมีสัดส่วนสูง 

จุดศูนย์ถ่วงอยู่สูง จึงท าให้ล้มในท่าที่ศรีษะทิ่มลงได้ง่าย จึงมักพบเด็กจมน้ าในแหล่งน้ า
ภายในบ้านหรือบริเวณรอบๆ บ้าน เช่น ถังน้ า กะละมัง บ่อน้ า แอ่งน้ า  

 เด็กอายุมากกว่า 5-10 ปี เด็กเริ่มโตและซน จะเริ่มออกไปเล่นนอกบ้าน ประกอบกับเด็ก/
ผู้ดูแล/ชุมชน ไม่รู้สึกว่าแหล่งน้ าเป็นความเสี่ยงของเด็ก การเล่นน้ ากับเพื่อนทั้งที่ว่ายน้ า
ไม่เป็น หรือการเล่นน้ าแบบผาดโผน เช่น กระโดดจากที่สูงหรือเล่นกับเพื่อนในน้ าแบบ
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ แหล่งน้ าที่พบเด็กจมน้ าสูงคือ แหล่งน้ าขุดเพื่อการเกษตร และแหล่งน้ า
ตามธรรมชาติ (แม่น้ า คลอง บึง)  

 เด็กกลุ่มอายุ 10 ปีขึ้นไป สาเหตุจะเหมือนกัน แต่บวกด้วยความก้าวร้าว เล่นแบบคึก
คะนองมากขึ้น บางครั้งมีเรื่องแอลกอฮอล์ แต่กลุ่มนี้หากว่ายน้ าเป็นก็ลดไปได้ส่วนหนึ่ง 

ที่มา: สถานการณ์การจมน้ าของเด็กไทยปี พ.ศ.2557 
ส านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 

 
 

มาตรการป้องกันการจมน้ าที่ส าคัญในต่างประเทศ 
 หลังจากที่ออสเตรเลียมีการจัดตั้งองค์การความปลอดภัยทางน้ า และด าเนินการตามแผน

ความปลอดภัยทางน้ า (1998-2003) พบว่า การจมน้ าในเด็กเล็กมีแนวโน้มลดลงร้อยละ 40 
 อัตราการเสียชีวิตจากจมน้ าของเด็กลดลง หลังจากมีการบรรจุโปรแกรมในเรื่องความ

ปลอดภัยทางน้ า การสอนว่ายน้ า และวิธีการเอาตัวรอดในโรงเรียน เช่น ออสเตรเลีย 
สหรัฐอเมริกา 

 ในหลายๆ ประเทศ การบังคับใช้กฎหมายให้มีการสร้างรั้วป้องกันล้อมรอบสระน้ ามีผล  
ท าให้เด็กเสียชีวิตจากการจมน้ าลดลง 

 การก าหนดแนวทางในเรื่องความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ซ่ึงรวมถึงการให้ความรูแ้ละการ
ติดฉลากค าเตือนบนถงัน้ าขนาด 5 แกลลอนว่า “เป็นอันตราย อาจก่อให้เกิดการจมน้ าใน
เด็ก” ในสหรัฐอเมริกา 

 ผลจากการออกพระราชบัญญัติบังคับให้เด็กอายุต่ ากว่า 13 ปีต้องสวม Personal 
Flotation Device ตลอดเวลาที่อยู่บนเรือหรืออยู่ในบริเวณใกล้แหล่งน้ าเปิดของ 32 รัฐ
ในประเทศสหรัฐอเมริกา ท าให้คนเสียชีวิตจากการจมน้ าลดลง 

   ที่มา: บทความ “การจมน้ าของเด็ก ปัญหาที่ต้องแก้ไข” ส านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 

 

ตาราง 17 มาตรการป้องกันการจมน้ า 
ด้าน การด าเนินการ 

1. สนับสนุนนโยบาย/
กฎระเบียบ และการ
บังคับใช้กฎหมายใน
เรื่องความปลอดภัย
ทางน้ า 

1. ก าหนดทิศทางนโยบายระดับชาติให้ชัดเจน 
2. ก าหนดโครงสร้างการด าเนินงาน 
3. สนับสนุนให้มีการก าหนดแนวทางในเรื่องความปลอดภัยของ

ผลิตภัณฑ์ 
4. ก าหนดกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบในสิ่งก่อสร้างใน

ชุมชน/แหล่งน้ าสาธารณะ/การเดินทางทางเรือ 
5. สนับสนุนให้มีกฎหมายควบคุมบุคลากร ที่ มีหน้าที่ดูแล

รับผิดชอบในกิจกรรมทางน้ า 
2. พัฒนาระบบการเฝ้า

ระวัง การสอบสวน 
แ ล ะ ส นั บ ส นุ น
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

1. พัฒนาระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยทางน้ าในระดับชาติและ
ท้องถิ่น 

2. ก าหนดให้มีวิธีปฏิบัติในการสอบสวนการเสียชีวิตจากการ
จมน้ าของเด็กที่เ ป็นมาตรฐาน และควรมีการด าเนินการ
สอบสวนทันทีหลังจากเกิดเหตุการณ์ 

3. รวบรวม ทบทวน วิเคราะห์ข้อมูลองค์ความรู้ และส่งเสริม
การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ในเรื่องของการป้องกันการ
จมน้ า 

3. สร้างความตระหนัก
ในระดับครอบครัว 
ร ว ม ทั้ ง วิ ธี ก า ร
ป้องกันและควบคุม
เพื่ อ ใ ห้ เ กิ ด คว าม
ปลอดภัย 

1. รณรงค์สร้างความตระหนัก เช่นการสร้างสื่อ ปรับปรุง
สิ่งแวดล้อม 

2. ทบทวนและส่งเสริมให้มีหลักสูตรว่ายน้ า/วิธีการเอาตัวรอด/
วิธีปฏิบัติตัวต่ออันตรายที่อาจเกิดขึ้น โดยบรรจุเป็นส่วนหนึ่ง
ของหลักสูตรการว่ายน้ า 

3. สนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับเด็กในชุมชน 

ที่มา: คณะกรรมการป้องกันการจมน้ า ส านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค  
 
 

จากข้อมูลทางวิชาการเด็กสามารถเรียนว่ายน้ าได้ตั้งแต่อายุ 4 ขวบ 
การให้เด็กเรียนว่ายน้ าถือเป็นการลดความเสี่ยงที่ดีทางหนึ่ง 

ในปี 2555-2557 อัตราการเสียชีวิตต่อประชากร
แสนคนจากการจมน้ าของเด็กไทยอายุต่ ากว่า 15 ปี อยู่ที่ 8.4 
7.6 และ 6.7 ตามล าดับ โดยเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปีมีสัดส่วนการ
เสียชีวิตจากการตกน้ า จมน้ าสูงถึงร้อยละ 30.2 ของทุกกลุ่ม
อายุ เพศชายมีอัตราการเสียชีวิตสูงกว่าเพศหญิง 2 เท่า เด็ก
อายุ 5-9 ปีมีอัตราการเสียชีวิตสูงกว่าในทุกกลุ่มอายุ โดยเด็ก
เล็กอายุต่ ากว่า 5 ปี ส่วนใหญ่จมน้ าในแหล่งน้ าภายในบ้านหรือ
บริเวณรอบๆ บ้าน เช่น ถังน้ า กะละมัง บ่อน้ า แอ่งน้ า ส่วนเด็ก
อายุมากกว่า 5 ปี มักพบจมน้ าในแหล่งน้ าขุดเพื่อการเกษตร
และแหล่งน้ าตามธรรมชาติ เช่น แม่น้ า คลอง บึง และพบว่า
เด็กมักจะจมน้ าเสียชีวิตพร้อมกันครั้งละหลายคนเนื่องจากไม่รู้
วิธีการเอาชีวิตรอดในน้ าและวิธีการช่วยเหลือที่ถูกต้องจึงมัก
กระโดดลงไปช่วยคนที่ตกน้ า กระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนด
เป้าหมายในปี 2558 ต้องลดอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ า
ของเด็กอายุต่ ากว่า15 ปี ให้เหลือ 6.5 คนต่อประชากรแสนคน 
หรือลดจ านวนการตายให้เหลือไม่เกิน 770 คน โดยมีการน า
มาตรการป้องกันการจมน้ ามาใช้ อาทิ การบังคับใช้กฎหมายใน
เรื่องความปลอดภัยทางน้ า วิธีการป้องกันและควบคุม และได้
ด าเนินโครงการภายใต้ชื่อ “ผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกัน
การจมน้ า” โดยการเปิดรับสมัครทีมงานหรือเครือข่ายที่ท างาน
ป้องกันการจมน้ าให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อกระตุ้นให้เกิด
การขยายผลการด าเนินงานป้องกันการจมน้ าให้ครอบคลุมทุก
มาตรการโดยใช้ทรัพยากรในพื้นที่  รวมทั้งเพื่อให้เกิดการ
ด าเนินงานร่วมกันในรูปแบบสหสาขา ทั้งนี้ การจมน้ าเสียชีวิต
เป็นเรื่องที่ป้องกันได้ หากสามารถควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่จะ
ก่อให้เกิดการจมน้ าทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การเทน้ าทิ้ง 
การก าจัดแหล่งน้ าที่ไม่จ าเป็น การสร้างเครื่องป้องกันหรือสิ่งกีด
ขวาง เช่น สร้างรั้วล้อมรอบ ติดป้ายค าเตือน และด้านตัวบุคคล
โดยให้เด็กได้เรียนรู้วิธีการว่ายน้ าเพื่อเอาชีวิตรอด พร้อมทั้ง
วิธีการช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นที่ถูกต้อง 

ความมุ่งม่ันของไทยในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์  

ไทยได้แสดงถึงความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการค้า
มนุษย์ภายใต้หลักการ 5P (Policy, Prosecution, Protection, 
Provention, Partnership and international Cooperation) อย่าง
จริงจังมากขึ้น ทั้งนี้ ได้จัดส่งรายงานการค้ามนุษย์ฉบับล่าสุด
ประจ าปี 2558 ให้กับอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจ าประเทศไทย 
ได้ด าเนินการชี้แจงกับกลุ่มสหภาพยุโรป และกลุ่มองค์กร
เอกชนต่างๆ ถึงมาตรการที่รัฐบาลไทยได้ด าเนินการแก้ไข
ปัญหาการค้ามนุษย์อย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลักสากล สร้างความ
เป็นธรรมที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมบูรณาการการท างานให้
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17 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 

 
 
 
 
ตาราง 18 การจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเรื่องการจัดการปัญหา
 แรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

งบประมาณลักษณะบูรณาการเร่ืองการจดัการปัญหาแรงงานต่างด้าวและ 
การค้ามนุษย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

หลักการส าคญั จัดระบบบริหารการใช้แรงงานต่างด้ าวและประชาชน
กลุ่มเป้าหมายปลอดภัยจากการค้ามนุษย์ 

ส า ร ะ ข อ ง ก ร อ บ
งบประมาณ 

1. การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ประกอบด้วย (1) จัดระบบ
การจ้างแรงงานต่างด้าว (2) สกัดกั้น ผลักดัน ป้องกันคนต่าง
ด้าวหลบหนีเข้าเมือง (3) เสริมสร้างความร่วมมือกับประเทศ
เพื่อนบ้านเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา (4) ให้ความคุ้มครอง
สิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย (5) รณรงค์ประชาสัมพันธ์การใช้
แรงงานต่างด้าว และ (6) พัฒนาระบบการเชื่อมโยงและ
วิเคราะห์ข้อมูลระดับประเทศ 

2. การพัฒนาและบริหารข้อมูล  ได้แก่  พัฒนาระบบการ
เชื่อมโยงและวิเคราะห์ข้อมูลระดับประเทศ 

3. การพัฒนากลไกเชิงนโยบายและการขับเคลื่อน ประกอบด้วย 
(1) พัฒนากลไกการบริหารจัดการตาม พ.ร.บ.การค้ามนุษย์ 
และ (2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

4. การป้องกัน ประกอบด้วย (1) ส่งเสริมให้มีการอบรมเผยแพร่
ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย และ (2) รณรงค์สร้างจิตส านึกและ
เจตคติในเรื่องสิทธิมนุษยชนและการต่อต้านการค้ามนุษย์
ให้แก่ภาคีเครือข่าย 

5. การคุ้มครองช่วยเหลือ ประกอบด้วย (1) พัฒนาผู้ให้บริการ
และองค์กรที่เกี่ยวข้อง (2) ส่งเสริมการคุ้มครองพยานให้มี
ประสิทธิภาพ และ (3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของส่วน
ท้องถิ่นและชุมชนในการดูแลผู้เสียหาย 

6. การด าเนินคดี ประกอบด้วย (1) เสริมสร้างศักยภาพ
บุคลากรในการด าเนินคดี (2) ปราบปรามผู้กระท าผิด และ 
(3) เพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินคดี 

7. การบริหารจัดการเฉพาะ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) ได้แก่
จัดระบบบริหารการใช้แรงงานต่างด้าวและการป้องกันแก้ไข
ปัญหาการค้ามนุษย์ในมิติความมั่นคง และเศรษฐกิจ 

ผลผลิต 
(Output) 

1. แรงงานต่างด้าวได้รับการจัดระบบอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ผู้กระท าความผิดได้รับการลงโทษตามกฎหมาย 
3. ประชากรเป้าหมายได้รับการป้องกันและคุ้มครองช่วยเหลือ 

ผลลัพท์ 
(Outcome) 

1. แรงงานต่างด้าวได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติถูกต้องตาม
กฎหมาย 

2. ประชากรกลุ่มเป้าหมายปลอดภัยจากกระบวนการค้ามนุษย์ 
ผลกระทบ 
(Impact) 

1.ประเทศไทย มีการใช้แรงงานต่างด้าวอย่างเหมาะสมเกิด
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและความมั่นคง 

2.ครอบครัวชุมชนสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
ตัวช้ีวัด 1. แรงงานต่างด้าวเข้าสู่ระบบที่ถูกต้องตามกฎหมาย 

2. ประชากรกลุ่มเป้าหมายได้รับการป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหย่ือ
ของกระบวนการค้ามนุษย์  

3. ผู้เสียหายจากกระบวนการค้ามนุษย์ได้รับการช่วยเหลือ
คุ้มครองและกลับสู่สังคมอย่างปลอดภัย  

4. การด าเนินคดีเกี่ยวกับการค้ามนุษย์  
5. ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการค้า

มนุษย์ 
ที่มา: กองแผนงานและสารสนเทศ กรมการจัดหางาน 

 

 

 

สอดคล้องเพื่อน าไปสู่ เป้าหมายทั้งในด้านการด าเนินคดี  
การคุ้มครองช่วยเหลือ การป้องกัน การพัฒนากลไกเชิง
นโยบายและการขับเคลื่อน การพัฒนาและบริหารข้อมูล อาทิ  

(1) ด้านนโยบายและการขับเคลื่อน ประกาศให้การ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์เป็นวาระแห่งชาติ ให้ทุก
หน่วยงานที่เก่ียวข้องร่วมมือกันขับเคลื่อนอย่างจริงจังตามแผน
ยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์แบบ 
บูรณาการ รวมทั้งการปฏิรูปทั้งระบบ ทบทวนกลไกการท างาน
แก้ไขปัญหาค้ามนุษย์ระดับชาติ 

(2) ด้านการด าเนินคดี กวดขันจับกุมเครือข่ายการ
กระท าผิดอย่างเข้มงวด สามารถจับกุมเครือข่ายและผู้ต้องหาได้
จ านวนมาก ทั้งในความผิดฐานการค้าประเวณีเด็ก ขอทาน
บังคับ การค้ามนุษย์ในแรงงานประมง ด าเนินการป้องกันในเชิง
รุก กวดขันตรวจสอบพื้นที่และกิจการที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสามารถ
ชว่ยเหลือบุคคลที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงได้เป็นจ านวนมาก 

(3) ด้านการแก้ไขปัญหาประมงที่ผิดกฎหมาย 
สหภาพยุโรปแจ้งเตือนประเทศไทยเกี่ยวกับการท าประมงผิด
กฎหมาย (Illegal Unreported and Unregulated Fishing : IUU 
Fishing) พร้อมทั้งให้เวลาไทย 6 เดือนในการแก้ปัญหาก่อนที่จะ
ประเมินอีกครั้งในเดือนตุลาคม ดังนั้น คณะรัฐมนตรีจึงได้
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย 
ตั้งศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย 
พระราชบัญญัติการประมงฉบับแก้ไขได้ผ่านการพิจารณาของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปัจจุบันอยู่ระหว่างประกาศในราช
กิจจานุเบกษา และการยกร่างกฎหมายล าดับรองของหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง อนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมจ านวน 367.3 ล้านบาท 
ให้แก่หน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อน าไปใช้ในการแก้ปัญหาดังกล่าว
ตามแผนงานเร่งด่วน 1) การจดทะเบียนเรือประมงและออก
ใบอนุญาตท าการประมง 2) การควบคุมและเฝ้าระวังการท า
ประมง 3) การจัดท าระบบติดตามต าแหน่งเรือ (Vessel 
Monitoring System: VMS) และ 4) การปรับปรุงระบบการ
ตรวจสอบย้อนกลับ และการใช้มาตรา 44 ในการบูรณาการ
เจ้าหน้าที่ทุกส่วนในการร่วมแก้ปัญหาและจัดตั้งศูนย์ดูแล 28 
ศูนย์ตามแนวชายฝั่งทะเล 

(4) ด้านการแก้ไขปัญหาขบวนการค้ามนุษย์ชาว
โรฮิงญา โดยยึดหลักปฏิบัติและกฎเกณฑ์ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
และตลาดแรงงานสากล ก าหนดมาตรการเข้มข้นไม่ให้ข้าราชการ
ในพื้นที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง หากพบจะถูกด าเนินการทางวินัย
อาญาทันที พร้อมจัดกิจกรรมปลูกจิตส านึกให้ประชาชนในพื้นที่
ต่อต้านการค้ามนุษย์และให้ความร่วมมือกับทางราชการในการ
แก้ไขปัญหาค้ามนุษย์ในทุกรูปแบบ ตามหลักสากลและหลัก
มนุษยชน จัดให้มีการลงทะเบียนเพื่อติดตามตัวและดูแลได้ง่าย
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ตาราง 19 การด าเนินการแก้ไขปัญหาการค้ามนษุย์ที่ส าคัญๆ  
แนวทาง ผลการด าเนินงาน 

การป้องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์เป็นวาระแห่งชาติ 

ระยะเร่งด่วนประกอบด้วย มาตรการป้องกัน สกัดกั้น 
ปราบปรามการค้ ามนุษย์  และ โครงการสืบสวน 
ปราบปรามเครือข่ายขบวนการค้ามนุษย์ในพื้นที่เสี่ยง
ชายแดน รวมถึงป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีส่วน
เกี่ยวข้อง ระยะขยายผลคือ มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
การสืบสวนสอบสวนคดีค้ามนุษย์ มาตรการสกัดกั้นการ
เดินทางเข้าออกทุกช่องทาง อ านวยความยุติธรรมทาง
อาญา และเปิดช่องทางรับแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เป็นสากล 

คณะกรรมการนโยบายเพื่อแก้ไข
ปัญหาการค้ามนุษย์และการท าประมง
ผิดกฎหมายโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็น
ประธาน 

แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ 5 คณะ ประกอบด้วย  
(1) คณะอนุกรรมการการปราบปรามการค้ามนุษย์  
(2) คณะอนุกรรมการด้านสตรีในการป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ (3) คณะอนุกรรมการการ
แก้ปัญหาการใช้แรงงานเด็กและต่างด้าว (4) คณะอนุกรรมการ
แก้ปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย และ (5) คณะอนุกรรมการ
ด้านการประชาสัมพันธ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ป้องกัน
และปราบปรามปัญหาการค้ามนุษย์  

การแก้ไขปัญหาประมงท่ีผิดกฎหมาย - การจัดระเบียบเรือ โดยการจดทะเบียนเรือและขอ
ใบอนุญาตการท าประมงอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
จ านวน 50,970 ล า ออกใบอนุญาตท าประมงกว่า 
25,000 ล า 

- การควบคุมเฝ้าระวังการท าประมง มอบหมายให้กรม
ประมงต้ังศูนย์การควบคุมการแจ้งเข้า - ออกท่าเรือ 
(PIPO) ให้ครบทุก 22 จังหวัดชายทะเล และจัดต้ัง
ศูนย์ VMS ที่ส่วนกลางให้พร้อมปฏิบัติงานในเดือน
พฤษภาคม 2558 

- การติดต้ังระบบติดตามต าแหน่งเรือ (VMS) เป้าหมาย
ติดต้ังบนเรือประมงขนาด 30 ตันกรอสส์ ข้ึนไป 
5,532 ล า ได้แก่ (1) เรือประมงนอกน่านน้ า 74 ล า 
ซึ่งมีการติดต้ัง VMS แล้ว 49 ล า (2) กลุ่มเรือประมง
ขนาดมากกว่า 60 ตันกรอสส์ข้ึนไป 1,996 ล า คาด
ว่าภายในปีนี้จะติดต้ังได้ 1,347 ล า และ (3) กลุ่ม
เรือประมงขนาด 30-60 ตันกรอสส์ 3,462 ล า ซึ่งจะ
ด าเนินการได้ภายหลังการประกาศใช้พระราชบัญญัติ
การประมงฉบับใหม่ 

- พระราชบัญญั ติการประมงฉบับแก้ ไขผ่านการ
พิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้ว ปัจจุบันอยู่
ระหว่างประกาศในราชกิจจานุเบกษา และการยกร่าง
กฎหมายล าดับรองของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้
สามารถบังคับใช้ได้ภายใน 60 วัน หลังจากที่
พระราชบัญญัติการประมงฉบับใหม่มีผลบังคับใช้ 

- การจัดท าแผนระดับชาติในการป้องกันการท าประมง
ผิดกฎหมาย ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 
2558 

- การจัดท าแผนระดับชาติในการป้องกัน ยับยั้งและ
ขจัดการท าประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน 
และไร้การควบคุม (NPOA – IUU) 

การให้สัตยาบันอนุสัญญาว่าด้วย
แรงงานทางทะเล พ.ศ. 2549 

คุ้มครองคนประจ าเรือบนเรือเดินทะเลในทุกด้าน และ
ค านึ ง ถึงความแตกต่างด้านสัญชาติ ศาสนา และ
วัฒนธรรม รวมทั้งลักษณะการจ้างงานเฉพาะด้านบนเรือ 
และให้รัฐสมาชิกองค์การแรงงานระหว่างประเทศที่ให้
สัตยาบันอนุสัญญานี้  สามารถข้ึนตรวจสภาพความ
เป็นอยู่และสภาพการทางานของคนประจ าเรือบนเรือ
เดินทะเลของต่างประเทศที่มาเทียบท่าประเทศของตนได้ 

การช่วยเหลือแรงงานไทย ในเกาะอัมบน 
ประเทศอินโดนีเซีย 

ด าเนินการช่วยเหลือ 567 ราย ส่วนลูกเรือประมงไทยที่
ยังตกค้าง ต้องเร่งให้การช่วยเหลือหลายด้าน โดยมี
คณะท างานจากหลายกระทรวงที่ เ กี่ ยว ข้ องร่ วม
รับผิดชอบดูแล และเดินทางไปประเทศอินโดนีเซียเพื่อ
น าแรงงานประมงไทยกลับประเทศอย่างเร่งด่วน 

การเพิ่มบทลงโทษส าหรับผู้กระท าผิด
กฎหมาย 

โทษสูงสุด ประหารชีวิต 

การควบคุมแรงงานภาคประมง ใน 7 
มาตรการรวมถึงแก้ปัญหาการท า
ประมง ร่วม กับประเทศต่ างๆ ใ ห้
ถูกต้องตามกฎหมายของทุกประเทศ 

ประกอบด้วย จัดระ เบียบแรงงานประมง จัดท า
ฐานข้อมูลเรือให้มีความชัดเจน ตรวจสอบเรือที่จะออก
จากท่าเรืออย่างเข้มงวด ทั้งตามที่อยู่ในท่าเรือและตาม
ทะเล ต้ังศูนย์ควบคุมและติดตามเรือ 

ที่มา: 1. http://www.thaigov.go.th/ รายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ” 
2. คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

 

ระหว่างหาทางประสานงานเพื่อส่งตัวชาวโรฮิงญาไปประเทศที่สาม
ที่ต้องด าเนินการอย่างถูกต้องตามหลักสากลระหว่างประเทศต่อไป 

(5) ด้านการแก้ ไขปัญหาขบวนการค้ามนุษย์
รูปแบบการน าคนมาขอทาน ด าเนินการแก้ไขปัญหาทั้งระบบ 
กวาดล้างคนเร่ร่อนและขอทาน มาด าเนินคดีตาม พ.ร.บ. 
ควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2484 และเป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามา
ในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมาย ส าหรับคนไทยจัดให้มีสถานที่
รองรับกลุ่มคนขอทานและฝึกสอนอาชีพ ส่วนคนต่างด้าวจะ
ประสานส านักงานตรวจคนเข้าเมืองด าเนินการผลักดันออก
นอกประเทศต่อไป 

(6) ด้านกฎระเบียบ 

 คณะรั ฐมนตรี เห็นชอบในหลั กการร่ า ง
พระราชบัญญัติควบคุมการขอทานที่ก าหนดให้ยกเลิก พ.ร.บ. 
ควบคุมการขอทาน พ.ศ.2484 และหา้มไม่ให้มีการขอทาน โดย
ให้ส่งตัวผู้ท าการขอทานไปยังสถานสงเคราะห์ รวมถึงก าหนด
บทลงโทษผู้ใช้บังคับ ขู่เข็ญ ให้ผู้อื่นขอทานเพื่อประโยชน์ของ
ตนเองและให้ส่งคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาก่อนส่ง
ให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาต่อไป 

 ด าเนินการแก้ไขกฎกระทรวงด้านแรงงาน 
แก้ไขพระราชบัญญัติด้านการค้ามนุษย์ และออกกฎหมายใหม่ 
โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ห้ามเข้าไปเก่ียวข้องกับขบวนการค้ามนุษย์ 
การเรียกรับผลประโยชน์ หากพบจะถูกลงโทษทางวินัยและ
อาญา การแก้ไขกฎหมายเพื่อคุ้มครองพยานและเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐ การเพิ่มบทลงโทษส าหรับผู้กระท าผิดกฎหมายโดยมี
โทษสูงสุดคือประหารชีวิต 

แม้ว่าปัจจุบันรัฐบาลได้ยกระดับความส าคัญในการ
แก้ไขปัญหาการคา้มนุษย์เป็นนโยบายเร่งด่วนล าดับต้นและเร่งรัด
ให้ส่วนราชการด าเนินงานแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและบังเกิดผล
อย่างเป็นรูปธรรมแล้ว อย่างไรก็ดี ยังควรต้องเน้นการด าเนินงาน
ด้านการด าเนินคดี ซึ่งถือเป็นประเด็นส าคัญในการแก้ไขปัญหา
การค้ามนุษย์ในมุมมองของสหรัฐฯ เนื่องจากที่ผ่านมาภายใต้
แผนงานด้านด าเนินคดีเป็นการเสริมสร้างศักยภาพของเจ้าหน้าที่
ในการปฏิบัติงานเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น  ควรเน้นการพัฒนา
กระบวนการเชิงรุกในการคัดแยกผู้เสียหายและคุ้มครองกลุ่มเสี่ยง 
การเข้มงวดในการประกันตัวผู้ต้องหา รวมถึงการด าเนินคดีกับ
ผู้กระท าผิดและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจัง จะท าให้
ไทยบรรลุผลการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และหลุด
พ้นจากการเฝ้าระวังของทั่วโลกโดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกา
ได้จัดล าดับไทยเป็น Tier 3 

 

 

http://www.thaigov.go.th/
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ตาราง 20 การรับเรื่องร้องเรียนจ าแนกตามประเด็น 
                                                                             หน่วย : ราย 

เร่ืองร้องเรียน Q1/2557 Q2/2557 Q3/2557 Q4/2557 Q1/2558 
ด้านโฆษณา 131 621 519 244 260 
ด้านฉลาก 254 682 752 664 572 
ด้านสัญญา 287 843 805 636 632 
ด้านกฎหมาย 10 15 39 5 4 
ด้านขายตรงและตลาด
แบบตรง 

- - - 131 54 

รวม 682 2,161 2,115 1,680 1,522 

หมายเหตุ: Q1/2557 มีสถานการณ์ชุมนุมทางการเมือง 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

แผนภาพ 18 ประเภทสินค้าหลักที่ร้องเรียน 

 

ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

ตาราง 21 การรับเรื่องร้องเรียนในกิจการโทรคมนาคม 
                                                                                      หน่วย : ราย 

ประเภทบริการ Q1/2557 Q2/2557 Q3/2557 Q4/2557 Q1/2558 
โทรศัพท์เคลื่อนที ่ 419 435 497 297 464 
อินเทอร์เน็ต 73 92 123 117 218 
สถานีวิทยุคมนาคม 5 16 4 12 46 
โทรศัพท์พื้นฐาน 8 14 30 56 10 
โทรศัพท์เคลื่อนที่พีซีท ี - 1 - - - 
บริการอื่นๆ 2 3 1 2 3 
รวม 407 659 660 484 741 

ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

แผนภาพ 19 ประเด็นเร่ืองร้องเรียนด้านกิจการโทรคมนาคมเดือน ม.ค.-มี.ค. 58 

 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
 

“สเตอรอยด์” (Steroid) เป็นสารที่ถูกสังเคราะห์ข้ึนเพื่อใช้ในการรักษาโรค มีสรรพคุณช่วยลด
อาการบวม อักเสบและแก้ปวดได้อย่างทันใจแต่มีความเป็นพิษสูงจึงถูกก าหนดให้เป็นยาควบคุมพิเศษ 
ซึ่งในกรณียากินและฉีดจะต้องสั่งจ่ายโดยแพทย์และจ าหน่ายในโรงพยาบาลและคลินิก ส่วนยาทา
ก าหนดให้เป็นยาอันตรายที่จ่ายโดยเภสัชกร  

เนื่องจากสรรพคุณครอบจักรวาลดังกล่าวจึงมีการน าไปผสมในยาและขายกันอย่างแพร่หลาย
โดยไม่ค านึงถึงอันตรายที่จะเกิดกับผู้บริโภค โดยเฉพาะกรณีที่ใช้ต่อเนื่องจะเกิดผลกระทบต่อสุขภาพ 
อาทิ อาการบวม ความดันโลหิตสูง หน้าตาเปลี่ยนแปลงไป (Cushing’s syndrome) การท างานของ
ตับและไต แผลในทางเดินอาหาร ติดเชื้อได้ง่าย กระดูกพรุน มีผลต่อตับและไต และต้อหิน เป็นต้น 

รายงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 7 พบว่าประชาชน 1,000 คนมีปัญหาคลินิกจากการใช้ 
สเตอรอยด์ที่ไม่เหมาะสมประมาณ 93 คน และมีอัตราการตายจากการใช้สเตอรอยด์ที่ไม่เหมาะสมร้อยละ 
6.4 รวมทั้งผู้ป่วยจะใช้เวลานานในการรักษาตัวต่อครั้งนานกว่าผู้ป่วยกลุ่มอื่น 

 

การร้องเรียนอินเทอร์เน็ตมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน 

การร้องเรียนสินค้าและบริการผ่ านส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคไตรมาสแรกของปี 2558 
จ านวน 1,522 เรื่อง ลดลงจากไตรมาสก่อนร้อยละ 9.4 
ประเภทสินค้าหลักที่ร้องเรียนมากที่สุดคือ สินค้าอุปโภคบริโภค 
573 เร่ือง ได้แก่ รถยนต์และเครื่องมือสื่อสารฯลฯ รองลงมาคือ 
บริการ 545 เรื่อง ได้แก่ สถาบันเสริมความงาม บริการ
โทรศัพท์และจองตั๋วเครื่องบินฯลฯ และอสังหาริมทรัพย์และที่
อยู่อาศัย 404 เรื่อง ได้แก่ อาคารชุดและบ้านจัดสรร โดย
ประเด็นสินค้าและบริการที่ร้องเรียนเป็นเรื่องสัญญามากที่สุด 
ร้อยละ 41.5 รองลงมาคือ ด้านฉลากร้อยละ 37.6  

ส าหรับบริการกิจการโทรคมนาคม พบว่า ส านักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้รับเรื่องร้องเรียนใน
ไตรมาสแรก 741 เรื่อง เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนร้อยละ 53.1 
เป็นเรื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่มากที่สุด 464 เรื่อง หรือร้อยละ 
62.6 รองลงมาเป็นอินเทอร์เน็ต 218 เรื่อง หรือร้อยละ 29.4 
โดยอินเทอร์เน็ตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการ
ขยายตัวของการให้บริการ ประเด็นเรื่องที่มีการร้องเรียนมาก
ที่สุดคือ การยกเลิกบริการ 211 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 28.5 
รองลงมาคือ มาตรฐานการให้บริการ 190 เรื่อง หรือร้อยละ 
25.6 และคิดค่าบริการผิดพลาด 150 เร่ือง หรือร้อยละ 20.2  

นอกจากการร้องเรียนของผู้บริ โภคที่สะท้อนถึง
ผลกระทบที่ผู้บริโภคได้รับจากการซื้อสินค้าและบริการแล้ว ยังมี
สินค้าและบริการอื่นๆ ที่ผู้บริโภคได้รับผลกระทบโดยไม่รู้ตัว 
หรือไม่ตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากไม่เกิด
อันตรายในทันที และรู้สึกพึงพอใจกับผลของผลิตภัณฑ์ในช่วง
ต้น อาทิ ผลิตภัณฑ์อาหารหรือยาที่มีสเตอรอยด์ปลอมปน ซึ่งอยู่
ในรูปยาชุด ยาหม้อ ยาลูกกลอน และขยายไปสู่การปลอมปน 
ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร หรือน้ าผลไม้สมุนไพรต่างๆ 

แม้ว่าจะมีการด าเนินงานทั้งในเรื่องการปรับปรุง
กฎหมายเพื่อให้มีการควบคุมและกระจายยาได้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น การสร้างภาคีเครือข่ายเพื่อให้ความรู้และเฝ้าระวังการ
ใช้ยาที่ปลอดภัยแล้ว ยังจ าเป็นต้องเร่งบูรณาการหน่วยงานให้
เกิดการบังคับใช้กฎหมาย ในการสุ่มตรวจ จับกุม และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์สินค้าที่ไม่ถูกต้องแก่สาธารณะเพื่อป้องกันไม่ให้
มีสินค้าที่เป็นอันตรายจ าหน่ายแก่ผู้บริโภค 

การเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อคุณภาพชีวิตของคนเมืองที่ดีขึ้น 

การพัฒนาและจัดเตรียมพื้นที่สีเขียวให้มีสัดส่วนที่
เหมาะสมกับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชากรในเมือง จะส่งผลดี
ต่อสภาพแวดล้อมเมือง คนเมืองมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  

สินค้าอุปโภค
บริโภค, 573 

บริการ, 545 

อสังหาริมทรัพย์
และที่อยู่อาศัย, 

404 

211 190 
150 

62 
30 

98 
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20 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 

                                                           
11 ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่งแวดล้อม, 2548 ก าหนดมาตรฐานพื้นที่สีเขียวขั้นต่ าในเขตเมืองไว้ดังนี้ (1) เทศบาลต าบล ควรมีพื้นที่สีเขียวอย่าง

น้อยร้อยละ 10 และมีพื้นที่สีเขียวเพื่อการนันทนาการอย่างน้อยร้อยละ 3 ของพื้นที่ทั้งหมดของเทศบาล (2) เทศบาลเมือง ควรมีพื้นที่สีเขียวอย่างน้อยร้อยละ 10 และมี
พื้นที่สีเขียวเพื่อการนันทนาการอย่างน้อยร้อยละ 5 ของพื้นที่ทั้งหมดของเทศบาล และ (3) เทศบาลนคร กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยาควรมีพื้นที่สีเขียวอย่างน้อย 12 
ตารางเมตรต่อคน หรือ 7.5 ไร่ ต่อประชากรพันคน และมีพื้นที่สีเขียวเพื่อการนันทนาการอย่างน้อย 4 ตารางเมตรต่อคน หรือ 2.5 ไร่ ต่อประชากรพันคน 

12 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเน้นการวางผังเมืองที่ผสมผสานวัฒนธรรมทางสังคม และ
ระบบนิเวศเข้าด้วยกัน โดยให้ความส าคัญกับการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในพื้นที่เมือง  การก ากับการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองอย่าง
เข้มข้น ตลอดจนการจัดการสภาพแวดล้อมเมืองอย่างบูรณาการด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

13 นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2540-2559 (นโยบายหลักด้านสิ่งแวดล้อมชุมชน) ได้ก าหนดเป้าหมายให้ชุมชนทุกระดับมีการ
จัดการพื้นที่สีเขียว อันจะเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ตลอดจนสนับสนุนประชาชน ชุมชน และองค์กรเอกชน เพื่ออาสาร่วมกันพัฒนาและ
ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียว 

แผนภาพ 20 ปริมาณพื้นที่สีเขียวต่อประชากรของเมืองหลวงต่างๆ ในเอเชีย 

 

ที่มา: Asian Green city Index 2011 

ตาราง 22 มาตรฐานพื้นที่สวนสาธารณะต่อประชากรในประเทศต่างๆ 

ประเทศ 
พื้นท่ีสวนสาธารณต่อ
ประชากร 1,000 คน 

(หน่วย : ไร่) 

พื้นท่ีสวนสาธารณต่อ
ประชากร 1 คน (หน่วย : 

ตารางเมตร) 
องค์การอนามัยโลก 5.6 9 
มาตรฐานสากล 9.4 15 
สหรัฐอเมริกา 25.0 40 
อังกฤษ 17.5 23 
เม็กซิโก 9.4 15 
โปแลนด์ 9.4 15 
สิงคโปร ์ 6.8 10.9 
ญี่ปุ่น 3.4 5.4 
มาเลเซีย 1.8 2.9 
ไทเป 0.3 0.4 

ที่มา:  Park and Greenery Space Planning in a large City: Laboratory of Urban 
Landscape Design, Nobura Masuda, Prefecture, College of Agriculture, 2003 
อ้างถึงใน ปุณยนุช รุธิรโก, 2549 

 
คุณค่าของพื้นท่ีสีเขียวชุมชนเมืองยั่งยืน 
1. คุณค่าเชิงเศรษฐกิจ: 

พื้นที่สีเขียวยั่งยืน ช่วยเพิ่มมูลค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพราะการจัดภูมิทัศน์ด้วยต้นไม้และพื้นที่สีเขียว
ท าให้พื้นที่มีมูลค่าสูงข้ึน โดยในหลายกรณีอสังหาริมทรัพย์ที่มีต้นไม้ใหญ่ร่มรื่นสวยงามจะขายได้ราคาสูงกว่า
อสังหาริมทรัพย์ที่โล่งร้อนขาดต้นไม้มากถึงร้อยละ 20 และผลการวิจัยทางการตลาดพบว่า โครงการที่มีพื้นที่ 
สีเขียวและมีภูมิทัศน์ร่มรื่นสวยงาม ผู้ซื้อจะใช้เป็นข้อตัดสินใจเลือกซื้อ ต่อจากเรื่องราคาขาย ส่วนผลต่อ
เศรษฐกิจในระดับเมืองพบว่า เมืองที่มีความร่มรื่นสวยงามด้วยต้นไม้และสวนสาธารณะ จะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยว
ให้เข้ามาพักผ่อนในเมืองได้มากกว่าและยาวนานกว่าเมืองที่เต็มไปด้วยสิ่งปลูกสร้างและการจราจรที่แออัด 
2. คุณค่าในเชิงสังคม: 

พื้นที่สีเขียวจัดเป็นแหล่งนันทนาการของคนเมือง เพราะเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ช่วยเสริมสร้าง
สุขภาพกายและใจ รวมทั้งยังเป็นแหล่งพบปะพูดคุย สร้างความสัมพันธ์ที่ดี และท ากิจกรรมเชิงสร้างสรรค์
ร่วมกันของคนเมือง พื้นที่สีเขียวจึงมีส่วนช่วยสร้างสุนทรียภาพ ความคิดสร้างสรรค์ ความมีชีวิตชีวา และการ
มีสภาพจิตใจที่อ่อนโยนจากการได้สัมผัสกับธรรมชาติ และยังช่วยในเมืองมีความยั่งยืน เนื่องจากชุมชนได้รับ
ประโยชน์โดยตรงต่อการเพิ่มคุณภาพชีวิต ท าให้เป็นเมืองน่าอยู่ ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของการพัฒนา
อย่างยัง่ยืนอีกทางหนึ่ง 
3. คุณค่าในเชิงสิ่งแวดล้อม: 

พื้นที่สีเขียวช่วยบรรยากาศทั่วไปดูร่มรื่น สวยงาม ลดการพังทลายของดิน ลดความเร็วลม ลด
มลภาวะทางเสียง ช่วยบรรเทาภาวะดลกร้อน ก่อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ และเป็นแหล่งที่อยู่
อาศัยของสัตว์นานาชนิด ซึ่งสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ถือเป็นฐานทรัพยากรที่มีค่าต่อการพัฒนาเมือง โดย
น ามาเป็นปัจจัยสี่ในการด ารงชีวิต ทั้งยังแสดงถึงความม่ันคงทางอาหารและการพึ่งตนเองได้ของเมืองนั้น 

ท่ีมา: “พื้นท่ีสีเขียวยั่งยืน” ปัจจัยจ าเป็นของชุมชนเมือง ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ออกก าลังกาย พบปะพูดคุย และเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการ
ลดภาวะโลกร้อน 

จากข้อมูลปริมาณพื้นที่สีเขียวต่อคนของกรุงเทพมหานคร
ซึ่งต่ ามากเพียง 3.3 ตารางเมตรต่อคน เมื่อเทียบกับมหานครอื่นๆ ใน
ประเทศเอเชีย เช่น กรุงปักกิ่ง 88.4 ตารางเมตรต่อคน เมืองสิงคโปร์ 
66.2 ตารางเมตรต่อคน กรุงกัวลาลัมเปอร์ 43.9 ตารางเมตรต่อคน 
กรุงโซล 23.4 ตารางเมตรต่อคน เมืองฮานอย 11 ตารางเมตรต่อคน 
ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครมีพื้นที่สีเขียวต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานของ
องค์การอนามัยโลกมากกว่าเท่าตัวที่อยู่ที่ 9 ตารางเมตรต่อคน 
ขณะที่ประเทศไทยมีการก าหนดมาตรฐานของพื้นที่สีเขียว11 ที่ควรมี
ในเขตเทศบาลนคร กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยาไว้ที่ 12 ตาราง
เมตรต่อคน ที่น่าห่วงมากขึ้นคือ พื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร
ส่วนใหญ่ยังกระจายตัวอยู่ในพื้นที่นอกเมือง เช่น มีนบุรี หนองจอก 
ส่วนพื้นที่ย่านฝั่งธนบุรี กรุงเทพมหานครชั้นในมีอยู่น้อยมาก  

การขาดแคลนพื้นที่สีเขียวส่งผลกระทบโดยตรงทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจ เนื่องจากท าให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพ ปัญหา
มลพิษ รวมถึงขาดพื้นที่เพื่อการนันทนาการพักผ่อนหย่อนใจ 
นอกจากนั้น ยังท าให้สภาพอากาศในเมืองใหญ่กลายเป็นเกาะร้อน 
เนื่องจากการก่อสร้างอาคารสูงที่ เต็มไปด้วยคอนกรีตซึ่ งมี
คุณสมบัติดูดซับและสะท้อนรังสีความร้อนท าให้ทั้งเมืองมีความ
ร้อนเพิ่มสูงขึ้น ปัจจุบันประเทศไทยจึงให้ความส าคัญกับการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการ
พัฒนาพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง ดังจะเห็นได้จากการบรรจุแผนการ
พัฒนาพื้นที่สีเขียวไว้ทั้งในแผนพัฒนาระดับประเทศและในระดับ
ท้องถิ่น อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตั้งแต่ฉบับที่ 
8 เป็นต้นมา12 นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2540-255913 ส าหรับกรุงเทพมหานคร
มีโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามนโยบายมหานครสีเขียว โดยได้มี
การก าหนดเป้าหมายในปี 2559 จะต้องมีพื้นที่สีเขียวเพื่อ
สภาพแวดล้อมของเมืองร้อยละ 7 ของพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ 
รัฐบาลได้วางแผนจะพัฒนาพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นด้วยการจัดสรร
พื้นที่มักกะสัน 150 ไร่ ของการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นพื้นที่ 
สีเขียวฟอกออกซิเจนให้กับคนกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้นอีกด้วย  
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ปัจจุบันไทยประสบภาวการณ์ขาดแคลนแรงงานท้ังในเรื่องปริมาณและคุณภาพ โดยเฉพาะแรงงานฝีมือระดับกลาง ขณะท่ี
กระแสการเรียกร้องการสร้างก าลังคนรุ่นใหม่ให้มีทักษะการท างานได้เป็นประเด็นส าคัญในประชาคมโลกมากขึ้น การจัดอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีเป็นแนวทางท่ีเกิดจากความร่วมมือของผู้ผลิตและผู้ใช้แรงงาน มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้คู่การท างาน มีสมรรถนะและตรง
กับความต้องการ รวมทั้งเป็นการสร้างเด็กและคนวัยท างานให้มีทักษะชีวิตและทักษะการท างานท่ีมากพอต่อการเผชิญโลกการท างาน
ในชีวิตจริง อย่างไรก็ตาม การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคียังมีข้อจ ากัดในหลายด้าน ท าให้มีจ านวนนักเรียนไม่มากพอกับความต้องการ
ของสถานประกอบการ อาทิ การขาดความรู้และไม่เข้าใจในการจัดการเรียน การบริหารจัดการ คุณภาพของสถานศึกษาซึ่งน าไปสู่ทัศนคติ
นักเรียนและผู้ประกอบการ ตลอดจนการขาดความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการ จ าเป็นต้องได้รับพัฒนาและสร้างความร่วมมือของ
ผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นแนวทางส าคัญหนึ่งที่จะผลิตและพัฒนาก าลังคนระดับกลางที่มีคุณภาพน าไปสู่การยกระดับสมรรถนะและความสามารถ
ในการแข่งขันกับนานาประเทศ 

หลักการและแนวคิดการศึกษาระบบทวิภาคี 

การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี (Dual Vocational 
Training: DVT) เป็นการการจัดการศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนวิชาชีพได้มี
โอกาสฝึกงานภาคปฏิบัติในสถานประกอบการจริงเพื่อให้ผู้เรียนได้อยู่
ในสภาพแวดล้อมการท างานและน าเอาทฤษฎีไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ได้จริงและจบการศึกษาออกไปเป็นช่างเทคนิคและช่างช านาญการ
อย่างเต็มรูปแบบ ดังนั้น ผู้ เรียนจะมีเวลาเรียนทั้งภาคทฤษฎีใน
สถานศึกษา และฝึกภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ โดยความ
ต่อเนื่องของระยะเวลาฝึกงานขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างสถาน
ประกอบการและสถานศึกษา 

นักการจัดการศึกษาเชื่อว่าแนวคิดนี้จะเกิดผลดีที่เปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากสถานประกอบการ ฝึกให้ผู้เรียน
มีกิจนิสัยและเจตคติที่ดีในการท างาน เกิดการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งท าให้ได้ผลผลิตที่ตอบสนองความ
ต้องการของตลาดแรงงานโดยสามารถปฏิบัติ งานในสถาน
ประกอบการได้ทันที โดยในต่างประเทศมีการจัดที่ประสบ
ความส าเร็จในหลายประเทศ เช่น ประเทศเยอรมัน อังกฤษ ฝรั่งเศส 
เกาหลี และสิงคโปร์ เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จ านวนนักเรียนอาชีวศึกษา จ าแนกตามสังกัด 2551-2556 
                                                                   (หน่วย:คน) 

ปี
การศึกษา 

สช. สอศ. อ่ืนๆ รวม 

2551 399,357 680,340 53,596 1,133,834 
2552 384,199 694,276 30,997 1,109,472 
2553 404,758 692,233 54,494 1,151,485 
2554 369,622 684,055 55,746 1,109,423 
2555 346,142 660,894 31,482 1,038,518 
2556 321,643 652,584 29,422 1,003,649 

หมายเหตุ: สช. หมายถึง ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
สอศ. หมายถึง ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ที่มา: รายงานสถิติการศึกษาฉบับย่อ พ.ศ. 2551-2556 กระทรวงศึกษาธิการ 

 

สว่นท่ีสอง:  บทความพิเศษเรือ่ง “อาชีวะทวภิาคี: พลงัร่วมสรา้งก าลงัคนคณุภาพ” 

การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเป็นพลังร่วมระหว่างผู้ผลิตและผู้ใช้แรงงานที่มุ่งเน้นพัฒนาก าลังคนให้เกิดการเรียนรู้คู่การท างาน  
มีสมรรถนะตรงกับความต้องการสามารถแข่งขันกับนานาประเทศ หากการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคียังมีข้อจ ากัดในหลายด้าน 
อาทิ การขาดความรู้และไม่เข้าใจในการจัดการเรียน การบริหารจัดการ คุณภาพของสถานศึกษา ตลอดจนการขาดความร่วมมือ
ของสถานประกอบการ ซึ่งจ าเป็นต้องเร่งด าเนินการพัฒนากลไกการบริหารจัดการทั้งระบบคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา การผลิต
และพัฒนาครูช่างให้เพียงพอและมีคุณภาพ การจัดท าข้อมูลและมีศูนย์ประสานงานเพื่อสนับสนุนการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคี 
ประชาสัมพันธ์และให้ความรูถ้ึงประโยชน์ที่จะได้รับ ตลอดจนพัฒนาและก ากับคุณภาพสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน  

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี คืออะไร 

การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพที่เกิด
จากข้อตกลงระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันกับ สถาน
ประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ ในเรื่องการจัดหลักสูตร 
การเรียนการสอนการวัดและการประเมินผล โดยผู้เรียนใช้เวลาส่วนหนึ่ง
ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันและเรียนภาคปฏิบัติในสถาน
ประกอบการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อประโยชน์ในการผลิต
และพัฒนาก าลังคน  

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 
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สถานการณ์การผลิตและแนวโน้ม 

การจัดอาชีวศึกษาในประเทศรับผิดชอบโดยสถาบันการศึกษา
ภาครัฐและเอกชนกว่า 800 แห่งทั่วประเทศ มีนักเรียนประมาณ 1 
ล้านคน อยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 6.9 แสนคน และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 3.1 แสนคน โดยในแต่ละปีมี
ผู้ส าเร็จการศึกษาประมาณ 3-4 แสนคน เป็นระดับ ปวช. กว่า 2  
แสนคน และระดับ ปวส. 1.5 แสนคน ในจ านวนนี้ประมาณร้อยละ 80 
ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ศึกษาต่อ และผู้ส าเร็จระดับ ปวส. 
ศึกษาต่อประมาณร้อยละ 50 แม้ตลาดแรงงานจะมีความต้องการใน
กลุ่มนี้สูงแต่นักเรียนส่วนใหญ่กลับเลือกเรียนสายสามัญ โดยสัดส่วน
นักเรียนเรียนต่อสายสามัญ:ปวช. เป็น 60:40 จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
50:50 และแม้จะมีผู้เข้าเรียนในสายอาชีวศึกษา แต่นักเรียนจ านวน
มากก็นิยมเรียนต่อจนถึงระดับปริญญาตรี ท าให้เกิดความขาดแคลน
แรงงานระดับกลาง สาเหตุหลักมาจากค่านิยมที่มองว่าเด็กนักเรียน
อาชีวศึกษาเป็นเด็กเรียนไม่ดี เกเร ยากจน คุณภาพของเด็กที่จบไม่มี
ทักษะเพียงพอที่จะปฏิบัติงานซึ่งเป็นผลจากคุณภาพของการจัดเรียน
การสอน ส่งผลต่อค่าจ้างท าให้เกิดความแตกต่างระหว่างค่าจ้าง
ระดับ ปริญญาตรีและ ปวช./ปวส.ค่อนข้างสูงท าให้เด็ก/ผู้ปกครอง
สนับสนุนให้เรียนต่อสายสามัญจนถึงปริญญาตรี 

ส าหรับการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีแม้จะมีการจัดทั้ง
สถาบันของรัฐและเอกชน แต่มีการรวบรวมข้อมูลนักเรียนระบบทวิภาคี 
เฉพาะในส่วนสังกัดของรัฐ โดยรายงานของส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา (สอศ.) ณ เดือนกรกฎาคม 2557 มีสถานศึกษาที่
จัดระบบทวิภาคีทั้งสิ้น 382 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 90 ของสถานศึกษาใน
สังกัดเป็นสถานศึกษาจัดเต็มรูปแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ 36 แห่ง สถาน
ประกอบการ 8,089 แห่ง มีนักเรียนทั้งสิ้น 61,244 คน เพิ่มขึ้นจากปี 
2552 กว่าเท่าตัว อย่างไรก็ตาม สัดส่วนนักเรียนมีเพียงร้อยละ 9.4 ของ
นักเรียนอาชีวศึกษาทั้งหมดและมีนักเรียนเฉลี่ย 160 คนต่อสถานศึกษา  

ประเภทวิชาที่ มีนั กเรียนมากที่ สุ ดคือ อุตสาหกรรม 
บริหารธุรกิจ/พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรมท่องเที่ยว แต่เมื่อ
พิจารณาสัดส่วนต่อนักเรียนในรายสาขา พบว่า สาขาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวมีสัดส่วนสูงสุดคือ ร้อยละ 29.5 ขณะที่สาขาอุตสาหกรรมมี
สัดส่วนเพียงร้อยละ 11 ชี้ให้เห็นว่าแม้นักเรียนระบบทวิภาคีจะมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นแต่ยังมีสัดส่วนน้อย โดยเฉพาะสาขาอุตสาหกรรมทั้งที่
เป็นช่างเทคนิคฝีมือที่ต้องการการฝึกทักษะ เนื่องจากการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษาทวิภาคีมีความซับซ้อน และขึ้นอยู่กับความพร้อม
ของหลายฝ่ายทั้งสถานศึกษา สถานประกอบการ ตลอดจนผู้ปกครอง/
เด็กนักเรียน เป็นต้น นอกจากนี้ ด้านความส าเร็จของนักเรียนที่จบ
อาชีวศึกษาทวิภาคี อาทิ การมีงานท า รายได้ฯลฯ ยังขาดการรวบรวม
ข้อมูลในภาพรวมท าให้ไม่สามาถวิเคราะห์และประเมินผลส าเร็จ 
รวมทั้งเผยแพร่เพื่อสร้างแรงจูงใจและปรับทัศนคติของสังคม 

 

ผู้ส าเร็จและเข้าสูต่ลาดแรงงานของอาชีวศึกษา 

      ที่มา: กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน 

 

 

จ านวนนักเรียน นักศึกษา ระบบทวิภาคี ปีการศึกษา 2551-2557 สังกัด สอศ. 

 

 

 

 

 

 
        ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ข้อมูล ณ 4 ก.ค.2557) 

http://techno.vec.go.th/Default.aspx?tabid=659 

 

เปรียบเทียบจ านวนนักเรียนอาชีวศึกษาทวิภาคีกับนักเรียนอาชีวศึกษาทัง้หมด
(ปวช. และ ปวส.) สังกัด สอศ. ปี 2557  

ประเภทวิชา อาชีวศึกษา  ระบบทวภิาค ี สัดส่วน(%) 
เกษตรกรรม 21,684 866 4.0 
คหกรรม 17,879 1,396 7.8 
เทคโนโลยีสารสนเทศ &
การส่ือสาร 

412 0 0.0 

พาณิชยกรรม/
บริหารธุรกิจ 

221,464 12,293 5.6 

ประมง 1,632 213 13.1 
ศิลปกรรม 11,582 1,520 13.1 
อุตสาหกรรม 359,774 39,545 11.0 
อุตสาหกรรมท่องเท่ียว 18,058 5,328 29.5 
อุตสาหกรรมสิ่งทอ 332 84 25.3 
รวม 652,817 61,244 9.4 

ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ข้อมูล ณ 4 ก.ค.2557) ประมวลผลโดย  
ส านักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม สศช. 

223,263 213,373 

51,150 48,884 

163,330 146,148 
83,315 74,550 

2556 2557 

ผู้ส าเร็จ ปวช. ปวช. เข้าตลาดแรงงาน ผู้ส าเร็จ ปวส ปวส.เข้าตลาดแรงงาน 

ปีการศึกษา ปวช. ปวส. รวมทั้งสิ้น 
2551 42,330 - 42,330 
2552 17,877 8,900 26,777 
2553 21,219 10,404 31,623 
2554 21,841 13,340 35,181 
2555 22,257 15,437 37,694 
2556 24,294 19,076 43,370 
2557 32,129 29,115 61,244 
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23 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 

อาชีวศึกษาทวิภาคี: ยกระดับคุณภาพและลดภาวะขาดแคลนแรงงาน 

สถานประกอบการและสถานศึกษาจะท าความตกลงร่วมกัน โดยจัดให้มีการท าสัญญาฝึกงาน สถานประกอบการจะเข้าร่วมจัดท า
หลักสูตร ระยะเวลาในการฝึกงาน ซึ่งจะยืดหยุ่นเหมาะสมตามลักษณะของธุรกิจและสาขาวิชา รวมทั้งมีการพัฒนาหลักสูตรและรูปแบบ
การเรียนการสอนที่มีคุณภาพมากขึ้น เช่น การใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ14 (Competency based Curriculum) การจัดการเรียนการ
สอนเป็นการเรียนรู้ใช้ปัญหาเป็นหลัก15 (Problem based Learning) และการเรียนแบบโครงการ16 (Project based Learning) เป็นต้น 
เพื่อให้ผู้ เรียนสามารถฝึกท างานได้จริง ด้านครูและครูฝึกก็จะจัดให้มีการฝึกอบรมเพิ่มทักษะทั้งด้านการสอน มีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ของสถานศึกษาและสถานประกอบการ การใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่มีการใช้จริงในสถานประกอบการ สามารถพัฒนา
ครูผู้สอนและยกระดับคุณภาพของนักเรียนให้มีความสามารถและตรงกับความต้องการของตลาด  

ขณะที่นักเรียนที่เข้าฝึกภาคปฏิบัติในสถานประกอบการผ่านกระบวนการเรียนรู้จากครูฝึกซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานจริงมีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสูงและได้ใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ทันสมัยและใช้งานจริงในสถานประกอบการ จะมีสถานภาพเป็นทั้งนักเรียนและ
พนักงานของสถานประกอบการที่ได้รับค่าตอบแทน เมื่อจบการศึกษา เด็กจะได้รับทั้งวุฒิบัตรจากสถานศึกษาและใบรับรองการผ่านการ
ฝึกงานจากสถานประกอบการเป็นโอกาสให้ได้รับการบรรจุเข้าท างานหลังส าเร็จการศึกษา ส่วนผลงานของนักเรียนจะใช้เป็นผลผลิตของ
สถานประกอบการ ลดการขาดแคลนแรงงาน รวมทั้งสามารถคัดเลือกพนักงานที่มีทักษะตรงกับความต้องการโดยไม่ต้องเสียเวลาฝึก
แรงงานซึ่งเป็นปัญหาที่สถานประกอบการส่วนใหญ่ประสบอยู่ 

รูปแบบและขั้นตอนการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคี  

 
ที่มา:  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

การจัดอาชีวศึกษาทวิภาคีเป็นความร่วมมือของ 2 ฝ่าย คือสถานประกอบการและสถานศึกษา โดยจะเร่ิมจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ได้ 
ปัจจุบันมีรูปแบบความร่วมมือ 5 รูปแบบ คือ (1) การจัดอาชีวศึกษาทวิภาคีเต็มรูปแบบ (ร้อยเปอร์เซ็นต์) ในพื้นที่ที่สถานศึกษาตั้งอยู่ (2) การ
จัดอาชีวศึกษาทวิภาคีเต็มรูปแบบ (ร้อยเปอร์เซ็นต์) นอกพื้นที่ที่สถานศึกษาตั้งอยู่ (3) การจัดอาชีวศึกษาทวิภาคีบางสาขาวิชา (4) การจัด
อาชีวศึกษาทวิภาคีแก่พนักงานของสถานประกอบการ และ (5) การจัดอาชีวศึกษาทวิภาคีโดยร่วมมือกับสถานประกอบการในต่างประเทศ 

ขั้นตอนการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี คือ (1) ส ารวจความพร้อมของทั้งสองฝ่าย ในเร่ืองก าลังคน วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณและ
การบริหารจัดการ (2) ลงบันทึกความร่วมกัน (MOU) กรอบด าเนินงาน เช่น ระยะเวลาเรียน/ฝึกทักษะอาชีพ ค่าใช้จ่าย บุคกลากร  
(3) ประชาสัมพันธ์และแนะแนวผู้เรียน (4) ร่วมจัดท าแผนการเรียนตลอดหลักสูตรทั้งแผนการเรียนและแผนการฝึกอาชีพ (5) คัดเลือก 

                                                           
14 หลักสูตรฐานสมรรถนะ ยึดความสามารถของผู้เรียนเป็นหลัก การออกแบบหลักสูตรจึงมีการก าหนดเกณฑ์ความสามารถที่ผู้เรียนพึงปฏิบัติได้ เป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาใน

ด้านทักษะ ความสามารถ เจตคติและค่านิยม อันจะมีประโยชน์ต่อชีวิตประจ าวันและอนาคตของผู้เรียนในอนาคต (ศ.ดร.ด ารง บัวศรี: 2535) 
15 วิธีการเรียนการสอนที่ใช้ปัญหาหรือสถานการณ์เป็นจุดเริ่มต้นของการแสวงหาความรู้ ซ่ึงเป็นการเรียนที่พัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการ

ท างานร่วมกันเป็นทีม 
16 ก าหนดให้นักเรียนที่จะส าเร็จการศึกษา จัดท าโครงการร่วมกับสถานประกอบการตามโจทย์ของสถานประกอบการ ท าให้ได้ผลงานที่น าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
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ผู้เข้าเรียนและท าสัญญาการฝึกอาชีพ (6) การปฐมนิเทศผู้เรียน/ผู้ปกครองเกี่ยวกับระเบียบ แนวการจัดการเรียนการสอนและหลักเกณฑ์
การปฏิบัติต่างๆ (7) การจัดการเรียนการสอนและการฝึกอาชีพ โดยท าความเข้าใจและก าหนดหน้าที่ครูและบุคลากร อบรม/สัมมนาครู
และครูฝึก (8) การนิเทศการจัดการเรียนการสอนและการฝึกอาชีพ โดยจัดท าหลักเกณฑ์และแผนการนิเทศ และรายงานผล และ (9) การ
วัดและประเมินผลรายวิชาและการฝึกอาชีพ และเมื่อเด็กส าเร็จการศึกษาก็จะมีการติดผลผู้ส าเร็จการศึกษาเพื่อท ารายงานและน าไปปรับ
การด าเนินงานต่อไป 

ปัจจัยความส าเร็จ 

 ผู้บริหารสถานศึกษา การจัดการศึกษาเป็นการ 
บูรณาการท างานร่วมกันระหว่างบุคลากรในสถานศึกษา 
หน่วยงานของรัฐ และสถานประกอบการ ผู้บริหารสถานศึกษา
เป็นกุญแจส าคัญยิ่งในการเป็นผู้ประสานความร่วมมือให้ทุกฝ่าย
เข้ามามีบทบาทร่วมในการบริหารงานอาชีวศึกษา โดยการ
แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ที่ทุกฝ่ายจะได้รับ มีการจัดรูปแบบการ
บริหารที่มีความยืดหยุ่นและเหมาะสมกับบริบทของสถาน
ประกอบการและสาขาวิชา ทั้ ง ในเรื่องการจัดหลักสูตร  
การเรียนการสอน การฝึกงาน การวัดและประเมินผล รวมทั้ง
การสร้างระบบบริหารในรูปคณะกรรมการเพื่อให้การจัด 
ทวิภาคีเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ลดความเสี่ยงที่จะเปลี่ยนแปลง
ตามผู้บริหารสถานศึกษาเมื่อต้องโยกย้าย 

 ผู้ประกอบการ เจ้าของหรือผู้บริหารของสถาน
ประกอบการต้องตระหนักถึงความส าคัญในการมีส่วนร่วม 
ในการจัดการศึกษา ให้ความร่วมมือและเสียสละอย่างจริงจัง 
ซึ่งปัจจุบันปัญหาการขาดแคลนก าลังคนที่มีคุณภาพท าให้
ผู้ประกอบการให้ความส าคัญและเข้ามามีส่วนร่วมเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ 
จ าเป็นต้องมีการพัฒนาองค์ประกอบต่างๆ ให้เอื้อต่อการสร้าง
ความร่วมมือ อาทิ ความยืดหยุ่นของการจัดการเรียนการสอน
ระบบทวิภาคี ความเชื่อมั่นที่มีต่อสถานศึกษา ความต่อเนื่อง
ของนโยบายการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคี เป็นต้น 

 การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย การสร้างความ
ร่วมมือกับสถาบันทางสังคมและชุมชนรอบบริเวณวิทยาลัย เช่น 
ผู้น าท้องถิ่น ผู้น าชุมชน วัด กลุ่ม/สมาคมอาชีพฯลฯ และเข้า
ร่วมเป็นคณะกรรมการวิทยาลัย ซึ่งจะช่วยสนับสนุนและร่วม
แก้ ไขปัญหาการด า เนินงานของวิทยาลัย  และการจั ด
อาชีวศึกษาทวิภาคีอย่างต่อเนื่อง 

 นโยบายที่ชัดเจนและการสร้างกลไกสนับสนุน
กระบวนการบริหารงาน โดยจะต้องถ่ายทอดให้ผู้ปฏิบัติเข้าใจ 

 

นโยบายอย่างชัดเจน รวมทั้งสร้างกลไกเพื่อการสนับสนุนการด าเนินงาน ทั้งในเร่ืองการอบรมบุคลากรให้เกิดความเข้าใจในนโยบาย และมี
ความรู้ความเข้าใจในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีครู/ครูฝึกที่มีทักษะเพียงพอสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร การวิจัย
เก่ียวกับรูปแบบการจัดตั้งและแผนการเรียนการสอนเพื่อให้สถานศึกษาน าไปประยุกต์ใช้ ตลอดจนมีศูนย์ประสานเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลของ
สถานประกอบการที่เป็นภาคีเครือข่าย และประชาสัมพันธ์ให้กับนักเรียนและผู้ปกครองที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจ 

 

 

กรณีศึกษาวิทยาลยัการอาชีพบางแก้วฟ้า 

เร่ิมจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีในปี 2555 ปัจจุบันมีนักเรียน 1,283 คน 
(ปีการศึกษา 2557) เป็นนักเรียนระดับ ปวช. 890 คน ปวส. 393 คน เป็นนักเรียน
ระบบทวิภาคีระดับ ปวช. 214 คน ปวส. 260 คน มีเครือข่ายสถานประกอบการกว่า 
50 แห่ง โดยสถานประกอบการส่วนใหญ่อยู่นอกพื้นที่การศึกษา 

จุดเร่ิมต้น ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างความมั่นเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองว่า นักเรียน
ระบบทวิภาคีที่ฝึกงานจะได้รับค่าตอบแทนโดยประกันรายได้เด็กที่เข้าฝึกงานจะมี
รายได้ไม่ต่ ากว่า 10,000 บาทต่อเดือน และประสานกับสถานประกอบการเพื่อตกลง
ท าความร่วมมือโดยแสดงให้เห็นว่าเด็กสามารถท างานได้ ซ่ึงก่อนการส่งเด็กเข้า
ฝึกงาน สถานศึกษาได้จัดท าโครงการเตรียมเด็กก่อนฝึกงาน 

กระบวนการด าเนินงาน สถานศึกษาและสถานประกอบการได้จัดท าหลักสูตรที่มี
ความยืดหยุ่นโดยเฉพาะระยะเวลาในการฝึกงานอย่างต่อเนื่องประมาณ 1 ปี ซ่ึงเป็น
การฝึกงานตามสาขาที่เรียน การร่วมวัดและติดตามผลทั้งด้านความรู้ ทักษะ และ
อุปนิสัย การจัดฝึกอบรมครูและครูฝึก ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีในการนิเทศงานซ่ึง
ผู้เกี่ยวข้องทุกคนสามารถติดตามได้ 

ปัจจัยความส าเร็จผู้บริหารโรงเรียนเห็นความส าคัญและมีนโยบายชัดเจน การ
กระตุ้นและสร้างทีมในการท างาน การยกระดับสมรรถนะครูโดยฝึกอบรมครูทั้งใน
เรื่องวิธี คิด ความส าคัญของระบบทวิภาคี และเนื้ อหาสาระและเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งการสร้างภาคีเครือข่ายกับสถานประกอบการ ผู้ปกครอง/
นักเรียน โดยผู้บริหารที่สามารถต่อรองและตกลงกับสถานประกอบการได้ท าให้สถาน
ประกอบการเกิดความเชื่อมั่น การประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครอง/นักเรียน และสถาน
ประกอบการเห็นถึงประโยชน์ที่ได้รับ 

ด้านข้อจ ากัด ได้แก่ ความต่อเนื่องของการจัดระบบทวิภาคีซ่ึงขึ้นอยู่กับผู้บริหาร
สถานศึกษาส่งผลต่อความเชื่อมั่นของสถานประกอบการ การขาดแคลนครูช่างที่จะ
ส่งผลต่อการเรียนการสอนด้านทักษะและให้ความส าคัญกับระบบทวิภาคี 
ผู้ประกอบการขาดความรู้เรื่องสิทธิประโยชน์ด้านภาษี ภาระงานครูที่เพิ่มขึ้นทั้งจาก
การนิเทศงาน การประสานและบริหารจัดงานต่างๆ และการปรับตัวในการท างาน
ของนักเรียน 
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 การก าหนดมาตรฐานและวิธีการประเมินการบริหารงาน เนื่องจากคุณภาพมาตรฐานของการด าเนินงานที่สร้างเด็กที่มี
สมรรถนะ จะสร้างความเชื่อมั่นแก่สถานประกอบการให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการฝึกเพิ่มขึ้น ขณะที่การติดตามและรายงานผลเด็กที่
เรียนจบมีงานท า มีรายได้สูง จะส่งผลให้ผู้ปกครองและนักเรียนมีแรงจูงใจให้เข้ามาเรียนสายอาชีวศึกษามากข้ึน 

ข้อจ ากัดการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคี 

 สถานศึกษาขาดความพร้อมทั้งในเร่ืองบุคลากรในการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลจากเนื้อหาที่ไม่ครอบคลุมกับ
งานในสถานประกอบการและมีความถี่ไม่เหมาะสม ขาดงบประมาณสนับสนุนการในพัฒนาบุคลากรและนิเทศติดตามผล  รวมทั้งมี
เครื่องมือและอุปกรณ์ในสถานศึกษาไม่เพียงพอและไม่ทันสมัยต่อจ านวนนักเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

 สถานประกอบการ แม้ว่าสถานประกอบการจะมีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการเปิดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี
และมีเครื่องมือและอุปกรณที่ทันสมัย แต่ยังมีปัญหาขาดความเข้าใจการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคี และจ านวนครูฝึกไม่เพียงพอ ครูฝึกขาด
ทักษะในการถ่ายทอดความรู้ ตลอดจนไม่มีเวลาสอนงานเนื่องจากมีภาระอื่นมาก 

 นักเรียน ขาดความพร้อมความเข้าใจและขาดวุฒิภาวะในการปรับตัวให้เข้ากับการศึกษาระบบทวิภาคีที่ต้องเรียนรู้ทั้ง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ นักเรียนส่วนหนึ่งมีความเห็นว่าการฝึกภาคปฏิบัติมีความซ้ าซากและมุ่งเน้นการปฏิบัติมากเกินไป จนเกิดปัญหาการ
ลาออกกลางคัน และสร้างความเบื่อหน่ายให้กับสถานประกอบการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ที่มา:  รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน ส านักงานคณะกรรมการสภาการศึกษา, 2552 

 

 

 

 

การวิเคราะห์ SWOT Analysis การจัดอาชีวศึกษาทวิภาคีของสถาบันอาชีวศึกษา 

จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค 
สถานศึกษา    
 หลักสูตรมีความชัดเจน 
 สถาน ศึกษามี คว าม

เข้าใจในระบบ DVT 
 มีงบประมาณที่ชัดเจน 
 มีจ านวนสถานศึกษาที่

เปิดสอนร้อยละ 80 

 ขาดการประชาสัมพันธ์ในเรื่อง DVT ท าให้คนรู้จักน้อย 
 บางแห่งไม่ติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาและไม่มีตัวอย่าง

นักศึกษาที่จบแล้วเข้าสู่ตลาดแรงงานให้เห็นชัดเจน 
 บุคลากรบางแห่งไม่เข้าใจและไม่ยอมรับ DVT 
 ขาดการจัดท าแผนการ เรี ยนที่ เป็ นตั วอ ย่ า ง ให้

สถานศึกษาน าไปประยุกต์ใช้ 
 ขาดการนิเทศการฝึกในสถานประกอบการ 
 อาจารย์มีภาระการสอนมาก ท าให้ไม่มีเวลาดูแล

นักศึกษาระบบ DVT 

 น โ ย บ า ย ข อ ง รั ฐ บ า ล
สนับสนุนอย่างชัดเจน 

 มีกฎหมายบังคับใช้ในการ
ฝึกอาชีพ 

 มี พรบ. การอาชีวศึกษา
รองรับ 

 ขาดการสนับสนุนด้านเครื่องมือและสื่อ
การเรียนการสอนอย่างจริงจัง 

 ผู้บริหารไม่ให้ความสนใจจัด DVT 
อย่างจริงจัง 

 ขาดยานพาหนะในการออกตรวจนิเทศ
นักศึกษา 

สถานประกอบการ    
 สถานประกอบการให้

ความสนใจในการรับ
นัก ศึกษาฝึกงานเพื่อ
ทดแทนพนักงานของ
สถานประกอบการ 

 การฝึกอบรมในสถานประกอบการไม่เป็นรูปแบบ
เดียวกัน 

 สถานประกอบการไม่ให้ความร่วมมือในการจัด DVT 
 สถานประกอบการเห็นผู้เข้าฝึกอาชีพเป็นพนักงานจึง

ไม่ให้ความส าคัญกับการฝึกอาชีพ 

 มีสถานประกอบการเข้า
ร่วมโครงการเพิ่มขึ้น 

 สามารถลดหย่อนภาษีจาก
การด าเนินการ DVT ได ้

 ครูฝึกเข้าฝึกงานให้กับนักศึกษาไม่
ต่อเนื่องเพราะมีงานเร่งด่วน 

 สถานประกอบกา รบา งแห่ ง ไม่ มี
ค่าตอบแทนให้กับผู้ฝึก 

ผู้เรียน    
 ผู้เรียนมีความสามารถ

และมีความตั้งใจในการ
ท างาน 

 ผู้เรียนไม่เข้าใจในการจัด DVT 
 ผู้เรียนมีวุฒิภาวะต่ า ท าให้ขาดความอดทนและความ

รับผิดชอบ 

 ผู้ เรียนจบแล้วสามารถมี
งานท า 

 ผู้เรียนไม่ได้รับค่าตอบแทนในการฝึก
อาชีพท าให้ผู้เรียนไม่สนใจเรียน DVT 

 ผู้เรียนมีปัญหาในการเดินทางไปฝึก
อาชีพในสถานประกอบการ 
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นโยบายและการด าเนินงาน 

การจัดอาชีวศึกษาทวิภาคีได้รับความส าคัญและถูกก าหนดให้เป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดอาชีวศึกษา มีการจัดตั้งศูนย์อาชีวศึกษา
ทวิภาคีเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีเป็นการเฉพาะ โดยจัดท ารูปแบบและแนวทางการปฏิบัติให้กับ
สถานศึกษาในก ากับ สอศ. ทุกแห่ง สามารถจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีได้อย่างน้อย 1 สาขาวิชา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556  

ปัจจุบันรัฐบาลได้ให้ความส าคัญและเร่งส่งเสริมอาชีวศึกษาทวิภาคีอย่างมาก โดยในปี 2558 มีเป้าหมาย เพิ่มปริมาณผู้เรียน  
เพิ่มจ านวนสถานประกอบการ ผลักดันให้สถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นสถานศึกษาอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคีเต็มรูปแบบ คิดเป็นร้อยละ 50 ของสถานศึกษาทั้งหมด และสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีและปฏิบัติการ
เป็นทวิภาคีร้อยละ 100 โดยมีการด าเนินงานเพื่อพัฒนาและสนับสนุนการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคี ดังนี้ 

 การพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรจากสถานประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาและก าหนด
หลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการอาชีพสาขาใหม่ อาทิ วิศวกรรมการแพทย์ เทคโนโลยีพลังงาน
ทางเลือก และเทคโนโลยีรถไฟฟ้าความเร็วสูง เป็นต้น รวมทั้งออกแบบให้ง่ายส าหรับน าไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับการฝึกงานในสถาน
ประกอบการ 

 การพัฒนากลไกการบริหารจัดการ โดยมีมาตรการลดปัญหาด้านการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา ได้แก่ การให้ชั่วโมง
สอนในเวลา (โหลด) แก่ครูนิเทศเพื่อลดปัญหาการขาดรายได้ของครูจากการไปฝึกงานในสถานประกอบการของนักเรียน และสนับสนุน
งบประมาณ กฏ ระเบียบเพื่อให้เอ้ือต่อการเดินทางของครูที่ไปนิเทศนักเรียนฝึกงาน ตลอดจนจัดการฝึกอบรมครูฝึก ครูนิเทศ เป็นต้น 

 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และให้ความรูก้ารจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดยจัดกิจกรรมต่าง  ๆอาทิ งานอาชีวศึกษาทวิภาคี
ไทย การให้ความรู้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีแก่ผู้ประกอบการ  โดยจัดท าคู่มือการลดหย่อนภาษี  และหลักเกณฑ์การเสนอ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

 การพัฒนาคุณภาพการจัดอาชวีศึกษาระบบทวิภาคี โดยจัดท ามาตรฐานการจัดอาชวีศึกษาระบบทวิภาคี มีสถานศึกษาน า
ร่อง อาทิ กลุ่มอุตสาหกรรม เช่น วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด กลุ่มธุรกิจและการบริการ เช่น วิทยาลัย
บริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต กลุ่มธุรกิจอาหาร เช่น วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา วิทยาลัย
อาชีวศึกษาแพร่ เป็นต้น 

นอกจากมาตรการส่งเสริมให้เกิดการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีแล้ว ได้ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาใน
ภาพรวมทั้งในเร่ืองภาพลักษณ์ของนักเรียน พัฒนาคุณภาพการศึกษา เงินเดือนและความก้าวหน้าด้านอาชพี ซึ่งจะสร้างแรงจูงใจให้เด็กเข้า
เรียนในสายอาชีวศึกษาเพิ่มขึ้น สถานประกอบการและสังคมเกิดความเชื่อมั่นและให้ความร่วมมือ โดยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน พัฒนาหลักสูตรสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอน จัดท ามาตรฐานวิชาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ 
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนโดยจัดอบรมแบบเข้มข้นให้กับนักเรียนที่เรียนอ่อน ตลอดจนจัดกิจกรรมแนะแนวเชิงรุก และบ าเพ็ญประโยชน์
ของนักเรียนอาชีวศึกษา เป็นต้น 

ข้อเสนอแนะการขับเคลื่อนอาชีวศึกษาทวิภาคี 

ปัจจุบันรัฐได้ให้ความส าคัญกับการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคีซึ่งเป็นแนวทางการผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะตรงกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน การด าเนินงานถูกก าหนดเป็นนโยบาย มีการด าเนินงานเพื่อส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาอย่างกว้างขวาง 
อย่างไรก็ตาม ยังมีประเด็นที่ควรให้ความส าคัญเพิ่มเติม ดังนี้ 

 การเร่งจัดท าข้อมูลการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของประเทศ โดยสนับสนุนให้ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเป็นศูนย์ข้อมูลการ
จัดอาชีวศึกษาทวิภาคของประเทศทั้งภาครัฐและเอกชนในเรื่องจ านวนนักเรียน สถานประกอบการ สถานศึกษา ตลอดจนสาขาวิชา 
หลักสูตรและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนซึ่งมีความหลากหลายของแต่ละสาขาวิชา ตลอดจนติดตามผลส าเร็จของเด็ก อาทิ การ
ท างาน รายได้ เพื่อให้ใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์และก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีบทบาทให้ความรู้ 
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลให้กับภาคีเครือข่ายต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้สถานประกอบการ และนักเรียนเข้าเรียน และมีส่วนร่วมในการ
จัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกว้างขวางยิ่งขึ้น 
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27 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 

 การพัฒนาระบบการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา โดยเร่งพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและครูให้มีทักษะและทัศนคติที่ดีต่อการ
แสวงหาความร่วมมือ การพัฒนาระบบการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาโดยใช้เกณฑ์ความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ สามารถบริหาร
จัดการและจัดรูปแบบการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นสูงเป็นแนวทางส าคัญที่จะช่วยสนับสนุนให้การจัดอาชีวศึกษาทวิภาคีมีความยั่งยืน
ต่อเนื่อง เนื่องจากการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคีผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกุญแจส าคัญที่ต้องการความสามารถทั้งในด้านการบริหารงานและ
ประสานความร่วมมือต่างๆ  

 การบริหารงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษา ในหลายกรณีการเปลี่ยนผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลต่อความต่อเนื่อง
การด าเนินการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การบริหารในรูปของคณะกรรมการที่มีความเข้มแข็งจะช่วยลดความเสี่ยงจากการ
เปลี่ยนแปลงผู้บริหาร ทั้งนี้ ในการคัดเลือกและก าหนดคุณลักษณะของบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการอาจยึดหลักความรู้ความสามารถ 
การเห็นประโยชน์และความมุ่งมั่นร่วมมือในการแก้ไขปัญหาของบุคคลมากกว่าการได้รับการแต่งตั้งจากหน่วยงานต้นสังกัด นอกจากนี้ ครู
ในระบบทวิภาคีมีภาระงานที่เพิ่มขึ้นทั้งจากการนิเทศงาน การอบรมเพิ่มเติม ตลอดจนการประสานกับสถานประกอบการควรมีระบบการ
ประเมินความก้าวหน้าและผลตอบแทนที่สร้างแรงจูงใจให้ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

 การเร่งผลิตและพัฒนาครูช่างให้เพียงพอและมีคุณภาพ โดยประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนในการผลิตและพัฒนาครู
อาชีวศึกษาในสายเทคโนโลยีและสายปฏิบัติการที่มี Technical Know-how คือ รู้จริงและสามารถถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียนอย่าง
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ซึ่งขณะนี้ยังมีไม่เพียงพอท าให้การขับเคลื่อนอาชีวศึกษาขาดความต่อเนื่อง  

 การก ากับคุณภาพมาตรฐานสถานศึกษา นอกเหนือจากการมีมาตรการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน
แล้ว จ าเป็นต้องมีการก ากับดูแลสถานศึกษาที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอย่างเข้มงวด อาทิ การยกเลิกการจัดการเรียนการสอนของ
สถานศึกษา เนื่องจากคุณภาพมาตรฐานของสถานศึกษามีความส าคัญต่อภาพลักษณ์ คุณภาพนักเรียนและความเชื่อมั่นของผู้ปกครอง/
นักเรียน และผู้ประกอบการ ซึ่งจะส่งผลต่อความร่วมมือของสถานประกอบการและการเข้าเรียนของนักเรียน 
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Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
1. คุณภาพของคน

การมงีานท า 1/

การมีงานท า (พันคน) 38,016  38,583  39,578        39,587  37,965  38,267  38,318   38,316 37,812  37,815  38,421  38,262      37,612  
อัตราการว่างงาน (ร้อยละ) 0.72      0.86 0.58 0.47 0.70      0.74      0.81      0.66      0.89      1.00      0.84      0.61         0.94      
อัตราการว่างงานตามระดับการศึกษา (ร้อยละ)
   - รวม 0.72 0.86 0.58 0.47 0.72 0.74 0.77 0.65 0.89 1.00 0.84 0.61 0.94
   - ประถมศึกษาและต  ากว่า 0.32 0.32 0.25 0.20 0.33 0.33 0.28 0.28 0.49 0.41 0.37 0.35 0.48
   - มัธยมศึกษาตอนต้น 1.07 1.20 0.81 0.64 1.08 0.81 0.83 0.90 1.15 1.29 1.33 0.93 1.29
   - มัธยมศึกษาตอนปลาย 0.89 0.94 0.74 0.82 0.97 0.83 0.97 0.73 1.14 1.20 0.95 0.60 1.22
   - อาชีวศึกษา 1.24 1.03 1.12 0.71 0.84 0.72 1.61 1.23 1.37 1.46 0.98 0.96 1.15
   - วิชาชีพชั้นสูง 1.60 2.28 0.90 0.95 1.16 2.11 1.88 1.35 1.40 1.72 1.20 0.91 1.37
   - มหาวิทยาลัย 1.32 2.02 1.28 0.80 1.37 1.71 1.88 1.32 1.45 2.13 1.62 0.96 1.61
การท างานต  าระดับ (พันคน) 352.87 379.52 301.55 355.74 308.69 220.14 274.31 291.83 277.89 258.09 245.10 244.07 281.18
  (ท างานน้อยกว่า 35 ชม./สป.ที พร้อมจะท างานเพิ ม)

สัดส่วนก าลังแรงงานตามระดับการศึกษา (ร้อยละ)
   - 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  
   - ประถมศึกษาและต  ากว่า 52.53    51.79    51.94          51.92    50.13    49.82    49.77    49.69    49.28    48.87    49.11    48.57       47.90    
   - มัธยมศึกษาตอนต้น 15.69    16.01    16.66          16.54    15.67    16.04    16.00    15.94    15.88    16.05    16.23    16.04       15.82    
   - มัธยมศึกษาตอนปลาย 11.18    11.40    11.13          11.23    11.06    11.12    11.29    11.34    11.45    11.58    11.67    11.94       12.16    
   - อาชีวศึกษา 3.30      3.38      3.34            3.16      3.59      3.45      3.42      3.46      3.50      3.55      3.44      3.52         3.57      
   - วิชาชีพชั้นสูง 4.45      4.66      4.64            4.65      4.86      4.84      4.69      4.71      4.81      4.75      4.63      4.67         4.77      
   - มหาวิทยาลัย 12.85    12.77    12.29          12.49    14.69    14.73    14.82    14.86    15.09    15.20    14.91    15.25       15.77    

สุขภาพ

จ านวนผู้ปว่ยด้วยโรคที ต้องเฝ้าระวังเร่งด่วน (ราย)2/

   - ปอดอักเสบ 49,387  37,122  64,638          44,793 55,424  35,238  49,812    45,007 60,599  38,215  56,775  45,121      55,222  
   - ไข้เลือดออก 6,362    16,388  28,804          28,039 21,979  53,050  65,382    14,362 4,953 8,222    16,554  11,270      7,413
   - มือ เท้า และปาก 4,859    8,024    22,921            9,493 9,585    8,853    18,087      9,606 9,662    19,732  27,792  8,649       8,741    
   - ไข้หวัดใหญ่ 8,837    6,175    28,611          18,477 17,394  6,062    11,631      8,854 30,899 11,178  16,146  15,842      23,696
   - บดิ 4,109    3,617    2,858              2,510 2,733    2,710    2,465        1,678 2,326    2,261    2,050    1,469       1,640    
   - หดั 1,982        1,188 1,221          816       937              788 618       304       340       321       313       210          223       
   - ฉี หนู 579       932       1,594              1,170 639       634       974              856 393       462       774       634          257       
   - ไข้สมองอักเสบ 114              204 175            187       183              192 175       173       140       143       153       158          165       
   - อหวิาตกโรค 19        17        6                          3 4          1          1                    2 2          2          6          2             2          
   - ไข้กาฬหลังแอ่น 2                    3 1                2          3                    2 2          7          4          3          2          5             4          
   - พิษสุนัขบา้ 1          2          1                          1 1          2          2                   -   2 1 2 1             2

2.ความมั่นคงทางสังคม

 ความสงบสุขในสังคม (ต่อประชากรแสนคน)3/

   - สัดส่วนการบาดเจ็บและตายด้วยอุบติัเหตุ- 11.82 9.76      10.04 11.44 12.35 10.12    9.91 9.77 10.62 10.24 8.78 10.15 9.08
     การจราจรทางบก
   - สัดส่วนคดีชีวิต ร่างกาย และเพศ 9.73 9.86      8.37 9.68 9.28 9.45      8.76 8.31 8.79 8.99 8.71 9.20 8.78
   - สัดส่วนคดีประทษุร้ายต่อทรัพย์สิน 18.23 18.83    18.78 19.16 18.97 18.51    19.36 18.35 17.49 17.68 17.50 17.04 15.63
   - สัดส่วนคดียาเสพติด 121.75 141.05  134.32 150.7 168.63 169.16  176.05 153.87 141.91 153.10 146.00 132.83 118.76

   การคุ้มครองผู้บรโิภค 5/

จ านวนเรื องร้องเรียน (ราย) 2,484 2,308 2,762          1,985    2,380 1,488 1,646 1,579 682 2,161    2,115    1,680       1,522    
   - กรณีสัญญา/อสังหาริมทรัพย์ 1045 856 908 738 758 663 632 676 287 843 805 636          632
   - กรณีสินค้าและบริการทั วไป 1011 1027 1,045          793       759 555 709       608 254 682       752       664          572
   - กรณีโฆษณา 419 417 796            431       310 233 244       246 131 621 519 244          260
   - กรณีกฎหมาย 7 7 11              13        541 6 37        40 10 15 39 5             4
   - กรณีขายตรงและตลาดแบบตรง 2 1 2                10        12 31 24        9 0 0 0 131          54
การใหค้ าปรึกษาทางสายด่วน 1166 (ราย) 17,894 16,516 14,010        12,562  10,321 10,314 12,348  8,790 3,410    10,804 12,703  11,784      12,293  

2556 2557

ตวัชีว้ัดภาวะสังคม  (รายไตรมาส)
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องค์ประกอบหลัก 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557

1. คุณภาพของคน

    การมงีานท า

ผลิตภาพแรงงาน กรณีแรงงาน (บาท/คน/ป)ี6/ 97,912   102,484  106,200   109,425   113,675   117,424   117,823   113,033   120,842   119,550   125,792   129,535   132,177  

อัตราการมีงานท า (ร้อยละ)7/ 96.50 96.96 97.23 97.58 97.96 98.13 98.19 98.13 98.43 98.83 98.81 98.81 98.70

อัตราการวา่งงาน (ร้อยละ)7/ 2.40 2.16 2.07 1.83 1.51 1.38 1.38 1.49 1.04 0.70 0.70 0.70 0.80

การท างานต่ าระดับ (พนัคน)6/ 783 697 787 754 578 597 508 605 521 383 347 274 256
   (ท างานนอ้ยกวา่ 35 ชม./สป.ทีพ่ร้อมจะท างานเพิม่)

     สุขภาพ8/

อัตราการเจ็บปว่ย (ต่อประชากรพนัคน) 1809.63 1845.04 1,798.06  1,878.92  2,079.57  2,292.29  2,436.12  2,639.43  2,816.17  2,947.64  3,116.45  2,916.62  
อัตราปว่ยด้วยโรคไม่ติดต่อ (ต่อประชากรแสนคน)   
 -  เนือ้งอกร้าย (มะเร็ง) 98.98 101.67 107.05     114.31     124.38     130.75     134.22     133.05     143.21     153.59     154.49     265.57     
 -  หวัใจ 391.45 451.45 503.10     530.75     618.20     687.72     749.54     793.03     844.82     935.92     955.07     887.20     
 -  เบาหวาน 340.95 380.75 444.16     490.53     586.82     650.43     675.74     736.48     792.61     848.77     868.30     1,081.25  
 -  ความดันโลหติ 340.99 389.83 477.35     544.05     659.57     778.12     860.53     981.48     1,058.73  1,187.00  1,245.56  1,621.72  
ความผิดปกติทางจิต/จิตเภท/ประสาทหลอน (ต่อประชากรแสนคน) 38.12 39.33 38.93      42.02      45.62      48.79      47.28      49.77      57.25      64.14      63.30      82.63      
ความผิดปกติทางอารมณ์ (สะเทอืนอารมณ์)  (ต่อประชากรแสนคน) 12.17 13.41 13.54      14.83      15.86      18.48      20.09      26.46      30.85      33.61      34.89      42.94      
ความผิดปกติจากโรคประสาท/ความเครียด (ต่อประชากรแสนคน) 66.21 62.45 64.64      59.69      64.89      63.48      60.94      60.86      56.43      60.43      53.65      46.44      
ภาวะแปรปวนทางจิตและพฤติกรรม (ต่อประชากรพนัคน) 33.97 37.13 35.90      37.64      42.41      42.27      45.88      49.00      56.77      60.75      62.35      59.77      

     ประชากร

อัตราส่วนภาระพึง่พงิ (ร้อยละ)9/ 50.88 50.46 50.03 49.69 49.26 48.84 48.43 48.11 55.22 55.47 55.83 56.29 56.85

สัดส่วนคนยากจน (ร้อยละ)10/ 32.44     - 26.76      - 21.94      20.04      20.43      17.88      16.37      13.22      12.64 10.94 10.51

การศึกษา

อัตรานกัเรียนต่อประชากรวยัเรียน11/

 -  ประถมศึกษา 105.26 104.83 104.24 104.17 103.47 104.51 104.83 104.00 104.30 103.50 104.00 102.72
 -  มัธยมศึกษาตอนต้น 85.65 90.34 92.47 95.45 96.67 96.37 95.62 94.87 98.01 98.43 97.65 96.75
 -  มัธยมศึกษาตอนปลาย 60.79 62.76 63.82 63.80 65.77 67.16 68.14 69.57 71.68 72.18 73.18 75.07
 -  อุดมศึกษา (ปริญญาตรีและต่ ากวา่) 45.42 53.01 52.92 55.60 62.50 61.05 60.47 56.21 46.21 47.18 51.85 46.48

จ านวนปกีารศึกษาเฉล่ียของประชากรกลุ่มอายุ 15 ปขีึน้ไป12/ 7.40       7.50       7.60        7.80        7.80        7.90        8.00        8.10        8.20        8.20        8.00        8.00        8.10       

จ านวนปกีารศึกษาเฉล่ียของประชากรกลุ่มอายุ 15-59 ปี13/ 8.10       8.30       8.40        8.60        8.70        8.70        8.80        8.90        9.00        9.10        8.80        8.90        9.00       
 -  ชาย 8.30       8.40       8.60        8.80        8.90        8.80        8.90        9.00        9.10        9.20        8.90        8.90        9.00       
 -  หญิง 7.90       8.10       8.20        8.50        8.60        8.60        8.70        8.90        9.00        9.10        8.80        8.90        9.00       

จ านวนปกีารศึกษาเฉล่ียของประชากรกลุ่มอายุ 60 ปขีึน้ไป13/ 3.80       3.80       3.90        4.10        4.20        4.30        4.40        4.40        4.60        4.70        4.50        4.70        4.80       
 -  ชาย 4.50       4.50       4.70        4.90        4.90        5.00        5.10        5.10        5.30        5.40        5.10        5.30        5.40       
 -  หญิง 3.20       3.30       3.40        3.50        3.60        3.80        4.00        3.90        4.10        4.20        4.10        4.20        4.30       

2. ความมัน่คงทางสังคม

สถาบนัครอบครัว

สัดส่วนครัวเรือนทีม่ีทีอ่ยูอ่าศัยถาวร (ร้อยละ)14/ 97.30 96.00 96.60 98.65 98.50 99.30 98.86 99.70 99.78 99.84 99.53 99.71 99.64

ดัชนคีรอบครัวอบอุ่น (ร้อยละ)15/ 62.24 61.65 63.97 63.18 63.08 65.17 68.31 66.28
หลักประกันทางสังคม

ร้อยละของการมีหลักประกันสุขภาพ 16/ 92.47 93.01 95.47 96.25 97.82 98.75 99.16 99.47 99.36 99.95 99.90 99.87 99.84
 -  ประกันสังคม 11.65 12.95 13.34 13.92 14.75 15.35 15.73 15.34 15.60 15.91 15.99 16.56 16.83
 -  สวสัดิการข้าราชการ/รัฐวสิาหกิจ 6.62 6.44 6.82 6.61 6.51 8.22 8.00 7.90 7.75 7.77 7.69 7.66 7.62
 -  ประกันสุขภาพถ้วนหนา้ 74.20 73.62 75.31 75.37 76.20 74.79 75.06 75.86 75.20 75.28 75.27 74.74 73.48
 - สิทธสิวสัดิการพนกังานส่วนทอ้งถิน่ 0.16 0.87
 -  สิทธิอ์ื่นๆ          - -          - 0.35 0.36 0.39 0.37 0.37 0.81 1.00 0.95 0.75 1.03
 -  ยังไม่มีสิทธิ์ 7.53 6.99 4.53 3.75 2.18 1.25 0.84 0.53 0.64 0.05 0.10 0.13 0.16

สัดส่วนผู้ประกันตนต่อก าลังแรงงาน17/ 20.57 21.80 22.49 23.43 24.32 24.86 24.65 24.53 25.11 27.07 29.70 31.56 35.32

ความสงบสุขในสังคม (ต่อประชากรแสนคน)

อัตราการตายด้วยอุบติัเหตุการจราจรทางบก18/ 20.90 22.20 22.20 20.60 20.20 19.80 18.20 16.90 11.90 14.15 11.84 11.29 9.79

สัดส่วนคดีชีวติ ร่างกาย และเพศ18/ 60.50 76.40 73.40 73.46 69.30 62.60 52.80 51.40 45.80 39.76 38.85 36.82 36.99

สัดส่วนคดีประทษุร้ายต่อทรัพย์สิน18/ 109.70 106.40 110.70 122.00 122.40 115.80 106.00 93.70 88.90 78.88 77.41 77.41 72.23

สัดส่วนคดียาเสพติด18/ 422.80 196.20 119.80 160.42 176.20 225.00 320.00 371.60 416.40 539.91 565.44 683.55 563.55

ร้อยละของคดีเด็กและเยาวชนทีก่ระท าความผิดซ้ าต่อคดีทัง้หมด

ทีถู่กด าเนนิคดีโดยสถานพนิจิฯทัว่ประเทศ4/
15.68 15.16 13.83 12.08 11.85 12.92 14.06 13.57 12.62 11.77 19.98 20.37

ตัวชี้วัดภาวะสังคม  (รายป)ี



องค์ประกอบหลัก 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557

การคุ้มครองผู้บริโภค5/

จ านวนเร่ืองร้องเรียน  (ราย) 4,467     5,554     6,586      7,284      5,693      5,898      4,504      6,818      6,574      7,422      9,598 6,509      6,638      
 -  บา้น  อาคาร  ทีดิ่น 2,068     1,985     2,501      3,425      2,875      2,681      1,758      2,794      2,362      2,927      3,547 2,543      2,030      
 -  สินค้าและบริการ 2,026     2,984     3,103      3,089      2,059      1,937      1,540      2,827      2,835      3,121      4,024 3,112      2,937      
 -  การโฆษณาต่างๆ 373       585       949         708         673         1,187      892         1,072      1,354      1,257      2,012 787         1,515      
 -  การขายตรงและตลาดแบบตรง -        -        33          62          86          93          314         125         23          117         15 67          156        
การใหค้ าปรึกษาทางสายด่วน 1166 (ราย) 18,745   22,834   15,682     11,026     12,984     14,599     16,808     34,804     53,341     61,242     60,982 41,773     38,701    

3. ความเป็นอยูแ่ละพฤติกรรมของคน
พฤตกิรรมในการบริโภค

ค่าใช้จ่ายเพือ่การอุปโภคบริโภค (ร้อยละของค่าใช้จ่ายรวม)19/ 87.16 - 87.95 - 88.75 87.80 88.40 87.90 88.32 88.07 88.30 88.10

ค่าใช้จ่ายทีไ่ม่เกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค (ร้อยละของค่าใช้จ่ายรวม)19/ 12.84 - 12.05 - 11.25 12.20 11.60 12.10 11.68 11.93 11.70 11.90

อัตราการบริโภคสุราของประชากรอายุ 15 ปขีึน้ไป (ร้อยละ)20/ - - 32.70 - 29.20 29.30   - 32.00   - 31.50   -   -

อัตราการบริโภคบหุร่ีของประชากรอายุ 15 ปขีึน้ไป (ร้อยละ)20/ - - 23.00 - 20.20 18.50   - 20.70   - 21.40   -   -
การใชเ้วลาในชวีิตประจ าวัน 

การใช้บริการจากส่ือต่างๆ (ชม./วนั)21/ - - 2.8 - -   -   - 2.9   -   -   -   -
 -  การอ่านหนงัสือ (รวมส่ิงพมิพ/์วารสารทางอินเทอร์เนต็) - - 1.1 - -   -   - 1.0   -   -   -   -
 -  การชม/การฟงัโทรทศัน์ - - 2.7 - -   -   - 2.7   -   -   -   -
 -  การชม/การฟงัวดีีโอ ดีวดีี วซีีดี 2.3   -   - 2.5   -   -   -   -
 -  การฟงัรายการวทิยุ - - 1.4 - -   -   - 1.6   -   -   -   -
 -  การทอ่งอินเทอร์เนต็ - - 1.9 - -   -   - 1.9   -   -   -   -
 -  การใช้หอ้งสมุด - - 0.8 - -   -   - 0.8   -   -   -   -

จ านวนประชากรอายุ 6 ปขีึน้ไปทีใ่ช้ Internet (ล้านคน)22/ 4.8 6.0 7.0 7.1 8.5 9.30 10.96 12.33 13.80 14.80 16.60 18.30 21.70

4. สิง่แวดล้อม

สารอันตราย 23/

ปริมาณการใช้สารเคมี (ล้านตัน) 33.38 26.9 29.49 32.03 29.34 30.2 29.4 39.64 79.96 70.38 77.5 68.00
จ านวนผู้ปว่ยทีเ่กิดจากสารพษิอันตราย (คน) 2,751     2,499     2,717      1,640      1,452      1,586      1,868      1,926      2,306      2,250      1,458       ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
จ านวนผู้เสียชีวติทีเ่กิดจากสารพษิอันตราย (คน) 11         9           10          -         -         1            -         -         -         -         1 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล

ขยะ 

การผลิตขยะทีเ่กิดขึน้ทัว่ประเทศ (ล้านตัน)23/ 14.32 14.32 14.58 14.32 14.60 14.72 23.93 24.11 24.22 25.35 24.73 26.77 26.19

การผลิตขยะทีเ่กิดขึน้ในกทม. (ล้านตัน)23/ 3.51 3.41 3.41 3.03 3.07 3.11 3.20 3.22 3.20 3.37 4.01 4.13 3.94

ความสามารถในการก าจัดขยะแบบถูกสุขลักษณะ ในกทม. (ล้านตัน)23/ 3.48 3.37 3.41 3.03 3.07 3.11 5.69 5.97 5.77 5.64 5.86 7.42 7.88

ปริมาณของเสียอันตรายทัว่ประเทศ (ล้านตัน)23/ 1.78 1.80 1.81 1.81 1.83 1.85 3.13 3.07 3.16 3.41 3.57 3.30 2.69
มลพิษทางอากาศ 

ค่าเฉล่ียฝุ่นขนาดเล็กกวา่ 10 ไมครอน (24 ชั่วโมง) มคก./ ลบ.ม. 49.48 54.80 57.66 40.60 43.35 46.27 47.90 42.50 37.8 38.1 38.2 41.0 43.0

  (บริเวณพืน้ทีท่ัว่ไปใน กทม.)23/

หมายเหตุ :  * ปี 2544 ข้อมูลรวมการดูโทรทัศน์และวีดีโอ
ที่มา  :    1/ 7/   รายงานการส ารวจภาวะการท างานของประชากร ส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร
              2/     ส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
              3/     ข้อมูลสถิติคดีอาญาและอาชญากรรมจากศูนยข์้อมูลข้อสนเทศ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และข้อมูลประชากรจากการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2543-2573 และ พ.ศ.2553-2583 
                      ประมวลโดยส านักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ 
              4/     กลุ่มงานข้อมูลและข้อสนเทศ ส านักพัฒนาระบบงานยติุธรรมเด็กและเยาวชน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  
              5/     ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ส านักนายกรัฐมนตรี (การให้ค าปรึกษาทางสวยด่วน 1166 สคบ.ให้บริษัทเอกชนด าเนินการต้ังแต่ไตรมาส 4 ปี พ.ศ. 2552)
              6/     ข้อมูล GDP จากส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ และข้อมูลการมีงานท าจากส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร
              8/     สถิติสาธารณสุข ส านักนโยบายและยทุธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข
                      ต้ังแต่ ปี 2556 ได้เปล่ียนแปลงวิธีการเกบ็ข้อมูลจาก 75 กลุ่มโรค เป็น 298 กลุ่มโรค
              9/     การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ.2543-2573   ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ
                      ต้ังแต่ปี 2553 การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ.2553-2583  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ
            10/     การส ารวจภาวะเศรษฐกจิและสังคมของครัวเรือน ส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  ประมวลผลโดยส านักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม สศช .
            11/     สถิติการศึกษาฉบับยอ่ ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ
            12/     ข้อมูลปี 2545-2546 จากรายงานผลการประเมินโอกาสและคุณภาพการศึกษาของคนไทย ส านักประเมินผลการจดัการศึกษา ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
                      ข้อมูลปี 2547-2555 จากปีการศึกษาเฉล่ียของประชากรไทย กลุ่มพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศ ส านักวิจยัและพัฒนาการศึกษา ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
            13/     ปีการศึกษาเฉล่ียของประชากรไทย กลุ่มพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศ ส านักวิจยัและพัฒนาการศึกษา ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
            14/     รายงานคุณภาพชีวิตของคนไทย จากข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)  กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
            15/     ส านักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนา ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ 
            16/     ส านักงานหลักประกนัสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข
            17/     ส านักงานประกนัสังคม กระทรวงแรงงาน และส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
            18/     ศูนยข์้อมูลข้อสนเทศ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และข้อมูลประชากรจากส านักบริหารการทะเบียน กระทรวงมหาดไทย
            19/     รายงานการส ารวจภาวะเศรษฐกจิและสังคมของครัวเรือน ส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
            20/     การส ารวจพฤติกรรมการสูบบุหร่ีและการด่ืมสุราของประชากร พ.ศ.2544, 2547,  2550 และ 2554 ส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร
                      การส ารวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2549 และ 2552 ส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (ปี2544-2548 เป็นการส ารวจของประชากรอาย ุ11 ปีขึ้นไป)
                      ท าการส ารวจทุก 2 ปี 
            21/     รายงานการส ารวจการใช้เวลาของประชากร พ.ศ.2544, 2547 และ 2552 ส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ท าการส ารวจทุก 5 ปี 
            22/     ข้อมูลปี 2544-2551 ศูนยเ์ทคโนโลยอีเิล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  และการส ารวจเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (ครัวเรือน) พ.ศ.2552-2557 ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
                      กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร
            23/     รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
                      จ านวนผู้ป่วยและเสียชีวิตจากสารพิษ ตัวเลขไม่สะท้อนความรู้สึกของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คณะท างานพิจารณายกเลิกการจดัเกบ็ 
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