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ความเคลื่อนไหวทางสังคม 
รายไตรมาส 

 การจ้างงานเพิ่มขึ้น อัตราการว่างงานลดลง  
รายได้แรงงานเพิ่มขึ้น  

 หนี้ครัวเรือนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น  

 การเจ็บป่วยด้วยโรคเฝ้าระวังเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะโรคไข้หวัดใหญ่  
และโรคไข้เลือดออกยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

 คดียาเสพติดเพิ่มขึ้น  

 การเกิดอุบัติ เหตุและจ านวนผู้ เสียชีวิตลดลง  

สถานการณ์ทางสังคมที่ส าคัญ 
 เยาวชนมีความเสี่ยงต่อการเป็นภาวะซึมเศร้าและฆ่าตัวตายมากขึ้น  

 กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ความท้าทายในการสรา้งโอกาสการเขา้ถงึการศึกษาอยา่งทัว่ถงึ 

บทความเรื่อง “อีสปอร์ต : สถานการณ์ ผลกระทบ  
และแนวทางการดแูล” 

อีสปอรแตไดพัฒนาจากเกมออนไลนแที่แขงขันเพ่ือความสนุกสนาน 
เพลิดเพลิน ไปสูการแขงขันที่เอาจรงิเอาจัง และก าลังเป็นที่นิยมทั้งใน
และตางประเทศ สามารถสรางรายไดใหกบัผูเลนและธุรกจิทีเ่กี่ยวเนือ่ง 
ขณะเดียวกันมีความกังวลผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตอเด็กและเยาวชน 
ที่อาจน าไปสูการติดเกม ดังนั้น การมีแนวทางการดูแลมีขอก าหนด 
กฎระเบียบและกติกาที่ชัดเจน จึงมีความจ าเป็นเพ่ือลดผลกระทบ 
ทางสงัคมทีจ่ะเกดิขึน้และเพ่ือใหอีสปอรแตเปน็การแขงขนัทีส่รางสรรคแ  

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100  

 

E-Sport 
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  ความเคล่ือนไหวและสถานการณ์ทางสังคม 

คดีอาญาโดยรวมเพ่ิมขึ้นรอยละ 5.1 โดยคดียาเสพติด
เพ่ิมขึ้นรอยละ 7.4 การใชมาตรการทางเลือกเพ่ือลดทอน
ความเปน็อาชญากรรมกบัผูเสพและผูตดิยาเสพตดิ โดยถอืวา
เปน็ผูปวุยน าสูกระบวนการบ าบดัรกัษา 
สวนผูกระท าผดิทีเ่ปน็นกัคา/เครอืขาย
รายใหญน าเขาสูกระบวนการยุตธิรรม
ทางอาญา 

คดีอาญาเพิ่ม 5.1 %  

ไตรมาสสี่ปี 2561 หนี้สินครัวเรือน
เทากับ 12.8 ลานลานบาท เพ่ิมขึ้น
รอยละ 6.0 เมื่อเทียบกับรอยละ 5.9 
ในไตรมาสกอน และคิดเป็นสัดสวนตอ 
GDP เทากับรอยละ 78.6  

หนี้ครัวเรือนเพิ่มขึ้น 6%  

จ านวนผู ปุ วยด วย โ รคเฝู าระวั ง
โดยรวมเพ่ิมขึ้นรอยละ 72.7 โดย
ผูปุวยโรคไขหวัดใหญเพ่ิมขึ้นรอยละ 
223.9 และผูปุวยโรคไขเลือดออก

ผู้ป่วยโรคเฝ้าระวังเพิ่ม 72.7%  

การจางงานเ พ่ิมขึ้นรอยละ 0 .9 จาก 
นอกภาคเกษตรที่ เ พ่ิมขึ้นรอยละ 3.2 
ขณะที่ภาคเกษตรลดลงรอยละ 4.2 อัตรา
การวางงานเทากับรอยละ 0.9 คาจางแรงงานที่แทจริง
ภาคเอกชนเพ่ิมขึ้นรอยละ 2.5 ผลิตภาพแรงงานโดยรวม
ยังคงเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยรอยละ 1.8 

จ้างงานเพิ่ม 0.9 %  

การเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบก จ านวนผูเสียชีวิตและมูลคา
ความเสียหายลดลงรอยละ 5.0 4.8 และ 4.3 ตามล าดับ 
เทศกาลสงกรานตแปี 2562 การเกิดอุบัติเหตุ ผูเสียชีวิต 
บาดเจ็บลดลง อยางไรก็ตาม ยังคงตองด าเนินการควบคุม

และบังคับใชกฎหมายอยางเขมขน
ตลอดทั้ งปี  เ พ่ือใหถนนทุกสาย 
เป็นเสนทางแหงความปลอดภัย 

อุบัติเหตุจราจรลดลง 5%  

เครือ่งดืม่แอลกอฮอลแ์ละบหุรีเ่พิม่ขึน้ 2.3%  

การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลแและบุหรี ่
ขยายตัวรอยละ 2.3 ชะลอลงจากรอยละ 4.5  
ในไตรมาสกอน โดยบุหรี่และแอลกอฮอลแยังเป็น
พฤติกรรมเสี่ยงส าคัญที่ท าใหคนไทยปุวย
และเสยีชวีติกอนวยัอันควร 

11.5% ของคนซึมเศร้าเป็นเยาวชน 
เยาวชนมีความเสี่ยงตอการเกิดภาวะซึมเศรา
มากขึ้น แมสัดสวนของผูปุวยจะนอยกวาวัย
ท างานและผูสูงอายุ แตนับเป็นปัญหาที่ตองให
ความส าคัญและเร งแก ไข เนื่ องจากเป็น
ทรัพยากรที่ มี ค า ในการ พัฒนาประ เทศ 
ในอนาคตและมีแนวโนมฆาตัวตายมากข้ึน 

กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาเป็นเครื่องมือ
ส าคัญ ในการลดความ เหลื่ อมล้ า และ เ พ่ิม โอกาส 
ทางการศึกษา มีการพัฒนานวัตกรรมจัดสรรงบประมาณ

ตามหลักความเสมอภาคเป็นรายบุคคล 
ตามสภาพปัญหาที่แตกตางกัน โดยกลุม
ยากจนทีส่ดุไดรบัเพ่ิมเตมิตามความจ าเป็น 
เพ่ือบรรเทาอุปสรรคการมาเรียนและ
ปอูงกนัการหลดุจากระบบ  

นักเรียนยากจนพิเศษ 5 แสนคน 
    ได้รับทุนเพิ่ม  
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ความเคลื่อนไหวทางสังคมรายไตรมาส 

 1.  การมีงานท า การว่างงาน และรายได้ 

การจ้างงานเพิ่มขึ้น ในไตรมาสหนึ่งปี 2562 มีผูมีงานท า 37.7 ลานคน  
จากก าลังแรงงานทั้งหมด 38.37 ลานคน หรือคิดเป็นอัตราการมีงานท าที่รอยละ 98.3 
เพ่ิมขึน้รอยละ 0.9 จากชวงเดยีวกนัปกีอน โดยผูมงีานท านอกภาคเกษตรเพ่ิมขึ้นรอยละ 
3.2 แตผูมีงานท าภาคเกษตรลดลงรอยละ 4.2  

การจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้นในทุกสาขาที่ส าคัญ ไดแก สาขากอสราง
เพ่ิมขึ้นรอยละ 10.5 ตามการขยายตัวของพ้ืนที่กอสรางและการลงทุนขนาดใหญ 
ของภาครัฐ การคาสงคาปลีกเพ่ิมขึ้นรอยละ 2.4 การขนสง การเก็บสินคารอยละ 5.1 

ตาราง 1   ผลส ารวจภาวะการท างานของประชากรไตรมาสหนึ่ง ปี 2562  
จ านวน (หน่วย: ล้านคน)  การเปลีย่นแปลง (%YOY)  

 2561  2562 2561  2562 
Q1 Q2 Q3 Q4 ทั้งป ี Q1 Q1 Q2 Q3 Q4 ทั้งป ี Q1 

ก าลังแรงงานรวม 38.1 38.5 38.7 38.4 38.4 38.4 -0.2 0.6 1.5 1.7 0.9 0.6 
1.  ผูมีงานท า 37.4 37.9 38.3 37.9 37.9 37.7 -0.2 0.9 1.7 1.9 1.1 0.9 
     (การท างานต่ าระดบั)* 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.0 -19.3 17.5 -9.1 -3.6 0.0 
1.1 ภาคเกษตร 11.7 12.0 12.8 12.2 12.2 11.2 6.0 3.0 1.9 2.4 3.3 -4.2 
1.2 นอกภาคเกษตร 25.7 25.9 25.5 25.7 25.7 26.5 -2.8 0.0 1.6 1.7 0.1 3.2 

-  อุตสาหกรรมการผลิต 6.3 6.3 6.2 6.3 6.3 6.3 0.0 2.6 2.8 4.6 2.5 1.0 
-  กอสราง 2.1 2.2 2.1 2.1 2.1 2.3 -11.8 -2.7 2.6 5.0 -2.2 10.5 
-  คาสง/คาปลีก 6.3 6.3 6.2 6.3 6.3 6.4 -2.8 -2.2 0.9 1.5 -0.7 2.4 
-  โรงแรม ภัตตาคาร 2.8 2.8 2.8 2.9 2.8 2.8 -1.3 5.7 3.0 0.0 1.8 -0.2 
-  การขนสง/เก็บสินคา 1.3 1.2 1.3 1.3 1.3 1.3 -3.2 -0.4 10.7 2.6 2.2 5.1 
-  การศึกษา 1.2 1.2 1.2 1.1 1.2 1.2 -5.1 0.4 1.9 -3.9 -1.7 -0.5 
-  อื่นๆ 5.8 5.9 5.8 5.8 5.8 6.1 -2.3 -1.9 -1.6 -0.6 -1.6 5.9 

2.  จ านวนผูวางงาน** 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 2.2 -11.6 -17.5 - - -25.9 
     อัตราการวางงาน (%) 1.2 1.1 1.0 0.9 1.1 0.9             
3.  แรงงานรอฤดูกาล 0.3 0.2 0.1 0.1 0.2 0.3 0.2 -29.4 -25.5 -8.3 - 0.4 
    สัดสวนตอก าลังแรงงาน (%) 0.8 0.5 0.1 0.3 0.4 0.8             
4.  ชั่วโมงท างานเฉลีย่/สัปดาหแ  
     (เอกชน) 44.7 46.4 46.5 46.7 46.1 43.5 1.4 -0.2 -0.6 0.4 0.2 -2.6 

5.  ชั่วโมงท างานเฉลีย่/สัปดาหแ  
     (ทุกสถานภาพ) 42.0 43.2 43.3 43.5 43.0 41.3 0.6 -0.2 -1.5 0.1 -0.2 -1.5 

5.1 ผูท างานนอยกวา 10 ชม.*** 0.8 0.6 0.4 0.4 0.5 0.9 -21.4 -21.6 13.6 - - 6.7 
-  ตองการท างานเพิ่ม 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 -25.7 -34.4 15.1 - - -30.6 
-  ไมตองการท างานเพิ่ม 0.7 0.6 0.3 0.3 0.5 0.8 -20.7 -20.1 13.3 - - 12.0 

5.2 ผูท างานนอยกวา 35 ชม.*** 7.8 6.0 6.1 5.6 6.4 8.7 -7.5 -0.3 16.2 1.3 1.1 12.6 
-  ตองการท างานเพิ่ม 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.0 -19.3 17.5 -9.1 -3.6 0.0 
-  ไมตองการท างานเพิ่ม 7.4 5.7 5.8 5.4 6.1 8.4 -7.8 0.8 16.2 1.8 1.3 13.2 

5.3 ผูท างาน 40 ชม. ขึ้นไป 25.5 27.5 27.6 27.8 27.1 24.8 1.8 1.0 -1.1 1.4 0.7 -2.7 
5.4 ผูท างาน 50 ชม. ขึ้นไป 7.1 7.5 7.6 7.4 7.4 6.5 -4.5 -4.4 -4.7 -3.4 -4.3 -7.9 
6.  จ านวนผูวางงานแฝง 0.4 0.2 0.1 0.1 0.2 0.4 -7.7 -30.6 -10.5 - - -7.2 
     อัตราการวางงานแฝง (%) 1.1 0.6 0.3 0.4 0.6 1.0             
หมายเหตุ:  *   ท างานต่ ากวา 35 ช่ัวโมงตอสัปดาหแและตองการท างานเพิ่ม (นับรวมผูท่ีท างาน 0 ช่ัวโมงตอสัปดาหแ) 

 ** (1) ผูวางงาน หมายถึง ผูท่ีไมไดท างานและไมมีงานประจ าแตไดหางาน สมัครงานหรือรอการบรรจุงาน และผูท่ีไมไดหางานท าแตพรอมจ ะ
ท างานในระหวาง 30 วันกอนวันสัมภาษณแ (2) ผูวางงานแฝง คือ ผูท่ีท างานนอยกวา 10 ชม./สัปดาหแ และตองการท างานเพิ่ม ผูรอฤดูกาล 
และ (3) อัตราการวางงานแฝง = ผูวางงานแฝง/ก าลังแรงงาน 

             *** นับรวมผูท่ีท างาน 0 ช่ัวโมงตอสัปดาหแ 
ท่ีมา:   ขอมูลการส ารวจภาวะการท างานของประชากร ส านักงานสถิติแหงชาติ 

“ การจ้างงาน 

นอกภาคเกษตรเพ่ิมขึ้น 

อัตราการว่างงานลดลง  

รายได้แรงงานเพิ่มขึ้น “ 
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และการผลิตเพ่ิมขึ้นเพียงรอยละ 1.0 จากการชะลอตัวของอุตสาหกรรมการผลิต 
ที่เชื่อมโยงกับการสงออก ขณะที่สาขาโรงแรมและภัตตาคารมีการจางงานลดลง
เล็กนอยจากชวงเดียวกันของปีกอนที่รอยละ 0.2 สวนหนึ่งเป็นผลจากจ านวน
นักทองเที่ยวตางชาติทีช่ะลอลงมาก โดยในไตรมาส 1 ป ี2562 เพ่ิมข้ึนเพียงรอยละ 1.8 
จากไตรมาสเดียวกันของปีกอนที่เพ่ิมข้ึนถึงรอยละ 15.5 

ชั่วโมงการท างานเฉลี่ยในภาพรวมไตรมาสหนึ่งปี 2562 เทากับ 41.3 ชั่วโมง/
สัปดาหแ ลดลงรอยละ 1.5 โดยภาคเอกชนมีการท างานเฉลี่ยเทากับ 43.5 ชั่วโมง/
สัปดาหแ ลดลงรอยละ 2.6 ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากผู้ท างานมากกว่า 50 ชั่วโมง/
สัปดาห์ พบว่า มีจ านวนลดลงถึงร้อยละ 7.9 โดยลดลงมากในสาขาเกษตรกรรม
ขณะที่สาขาการผลิต และภาคบริการเป็นการลดลงตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง 
ขณะที่มีผูท างานต่ ากวา 35 ชั่วโมงตอสัปดาหแจ านวน 8.7 ลานคน โดยประมาณรอยละ 
96.2 ไมตองการท างานเพ่ิม  

การว่างงานยังคงอยู่ในระดับต่ าอย่างต่อเนื่อง โดยไตรมาสหนึ่งปี 2562  
มีผูวางงาน 0.35 ลานคน ลดลงรอยละ 25.9 จากชวงเดียวกันของปีกอน หรือคิดเป็น
อัตราการวางงานรอยละ 0.9 โดยผูวางงานที่เคยท างานมากอนลดลงรอยละ 32.2 
และผูวางงานที่ไมเคยท างานมากอนลดลงรอยละ 18.7 อยางไรก็ดี เมื่อพิจารณา
รวมกับผูวางงานแฝง (ผูมีงานท าที่ท างาน 10 ชั่วโมงตอสัปดาหแและตองการท างานเพ่ิม 
+ แรงงานรอฤดูกาล) ซึ่งมีจ านวนรวมกัน 0.38 ลานคน ท าใหอัตราการวางงานรวมกับ
อัตราการวางงานแฝงเทากับรอยละ 1.9 ลดลงจากชวงเดียวกนัของปีกอนที่รอยละ 2.3 
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ที่มา: ส านักงานสถิติแหงชาติ
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รอยละพันคน จ านวน (พันคน) อัตราการวางงาน

แผนภาพ 2 จ านวนและอัตราการวางงาน 

ที่มา: ส านักงานสถิติแหงชาติ
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ตลาดแรงงานตึงตัวมากขึ้น โดยจ านวนผู้สมัครงานใกล้เคียงกับจ านวน
ต าแหนง่งานว่าง ในไตรมาสหนึง่ป ี2562 ผูสมคัรงานตอต าแหนงงานวางเทากบั 0.98 เทา 
ลดลงจาก 1.35 เทาในชวงเดียวกันของปีที่แลว เมื่อพิจารณาตามระดับการศึกษา 
พบวา มีความต้องการแรงงานในระดับประถมศึกษา และสายอาชีพสูงกว่าจ านวน
ผู้สมัครงานถึง 2 เท่า สะทอนความขาดแคลนแรงงานในทั้งจ านวนและทักษะที่ไมตรง
กับความตองการ ซึ่งปัจจุบันภาครัฐไดด าเนินโครงการทวิภาคีเพ่ือแกไขปัญหาการผลิต
แรงงานระดับอาชีวศึกษาใหมีทักษะตรงกับความตองการของสถานประกอบการ  
โดยในปี 2561 มีการผลิตแรงงานในโครงการทวิภาคีทั้งสิ้น 137,727 คน คิดเป็น
สัดสวนรอยละ 13.0 ของผูเรียนระดับอาชีวศึกษาทั้งหมด ส าหรับการแกปัญหา 
ขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะต่ า ปัจจุบันมีการน าเขาแรงงานตางดาว โดยขอมูล ณ 
เดือนกุมภาพันธแ ปี 2562 ประเทศไทยมีการน าเขาแรงงานตางดาวตาม MOU ทั้งสิ้น 
922,169 คน และไดรบัการผอนผนัใหท างานในราชอาณาจกัรอีกจ านวน 907,967 คน  

คาจางแรงงานโดยรวมเพ่ิมขึ้นรอยละ 2.0 คาจางแรงงานภาคเอกชนเพ่ิมขึ้น
รอยละ 3.29 โดยมีมูลคาเทากับ 12,388 บาท/เดือน ทั้งนี้ เมื่อหักเงินเฟูอที่รอยละ 
0.8 ท าใหคาจางแรงงานที่แทจริงของภาคเอกชนเพ่ิมขึ้นรอยละ 2.5 เทียบกับรอยละ 
1.9 ในชวงเดียวกันปีที่แลว ขณะที่ผลิตภาพแรงงานโดยรวมเพ่ิมขึ้นไมมากนักที่รอยละ 
1.8 จากชวงเดียวกันของปีกอน แมวาในภาพรวมผลิตภาพแรงงานโดยเฉลี่ยจะเติบโต

แผนภาพ 4 ดัชนรีาคาผูบริโภค ดัชนีคาจางเฉลี่ยและดัชนีคาจางเฉลี่ยที่แทจริง

ที่มา: ส านักดัชนีเศรษฐกิจการคา กระทรวงพาณิชยแ
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    อัตราการว่างงาน อัตราการว่างงานแฝง

แผนภาพ 3 อัตราการวางงานและอตัราการวางงานแฝง

ที่มา: ส านักงานสถิติแหงชาติ
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ใกลเคยีงกบัคาจางทีแ่ทจรงิของภาคเอกชน แตเมือ่พิจารณาเปน็รายสาขา พบวา ผลติภาพ
แรงงานในบางสาขาปรับตัวชาและมีแนวโนมลดลงตั้งแตชวงไตรมาสหนึ่งของปี 2561  
ทัง้สาขาการผลติ การกอสราง และการบรกิาร สะทอนใหเหน็วาแรงงานในสาขาดังกลาว
อาจจะมีทักษะที่ไมเพียงพอและตองไดรับการพัฒนา ขณะที่สาขาภาคเกษตรกรรมมี 
ผลติภาพแรงงานมลีกัษณะแกวงตวัตามฤดกูาลและมทีศิทางเพ่ิมขึน้เพียงชาๆ  

ประเด็นที่ต้องติดตามด้านแรงงาน 

1. สถานการณแภัยแลงที่จะสงผลกระทบตอกิจกรรมทางการเกษตรและรายได
เกษตรกร จากรายงานสถานภาพน้ าในเขื่อนของกรมชลประทาน พบวาปริมาณน้ า 
ในเขื่อนทั่วประเทศอยูที่รอยละ 53 ของปริมาณความจุที่ระดับน้ าทะเลปานกลาง  
โดยมีปริมาณน้ าที่ใชไดจริงอยูที่รอยละ 20 หรือประมาณ 14,100 ลานลูกบาศกแเมตร 
(ขอมูล ณ 31 พฤษภาคม 2562) ซึ่งอยูในเกณฑแน้ านอยขั้นวิกฤติ โดยเฉพาะจากเขื่อน
ในบริเวณภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาเหตุหลักนั้นมาจากปริมาณน้ าฝน
ที่นอยกวาทุกปี ทั้งนี้ เกษตรกรควรเตรียมรับมือกับวิกฤติภัยแลงดังกลาว โดยอาจ
เปลี่ยนจากการปลูกพืชตองการน้ ามาก เชน ขาว มาเป็นพืชหมุนเวียนที่ใชน้ านอยแทน 
เชน ขาวโพด หรือพืชผัก (อาทิ ถั่วฝักยาว มะละกอ แตงกวา)  

2. ผลกระทบจากสงครามการคาระหวางสหรฐัอเมรกิาและจนี ซึง่อาจกระทบไทย
ผานการสงออกและการทองเที่ยว โดยในดานการสงออก สินคาทีค่าดวาจะไดผลกระทบ 
สวนใหญเปน็สนิคาอิเลก็ทรอนกิสแ เชน อินเทอรแเนต็โมเดม็ แผงวงจรอิเลก็ทรอนกิสแ แผงวงจรพิมพแ 
อุปกรณแสงขอมลูตางๆ ชิน้สวนยานยนตแ และวสัดกุอสราง อยางไรกต็าม อาจไมสงผลกระทบ
ตอการจางงานภาคการผลติมากนกั เนือ่งจากสาขาอุตสาหกรรมดงักลาวเปน็อุตสาหกรรม 
ที่ใชเครื่องจักรเขมขน (Capital intensive) แตตองเฝูาระวังการจางงานในสาขาบริการ
ทองเทีย่ว เนือ่งจากลกัษณะของการจางงานสวนหนึง่เปน็การจางงานชัว่คราวตามปรมิาณ
การเขาพักของนกัทองเทีย่ว โดยนกัทองเทีย่วจนีและสหรฐัอเมรกิาในไตรมาสหนึง่ป ี2562 
รวมคดิเปน็สดัสวนประมาณรอยละ 33.3 ของนกัทองเทีย่วรวม 

ที่มา: สศช.

แผนภาพ 5 อัตราการเติบโตของผลิตภาพแรงงานตามสาขาอตุสาหกรรม 
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รอยละ 

ภาคเกษตรกรรม การผลิต
การกอสราง การบริการและอื่นๆ
รวม
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3. การปรับตัวของตลาดแรงงานภายใตแนวโนมเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
ปัจจุบันมีการน านวัตกรรมมาใชในอุตสาหกรรมการผลิตมากขึ้น รวมถึงการบริหาร
จัดการที่จ าเป็นตองมีความยืดหยุนและตองใชทักษะที่หลากหลาย ดังนั้น การพัฒนา
ก าลังแรงงานใหมีทักษะเป็นที่ตองการของตลาดจึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่ตองเรงด าเนินการ 
ทั้งสองสวน ไดแก (1) การเพ่ิมทักษะแรงงาน (up-skill) ใหมีทักษะใหมๆ เชน  
การพัฒนาทักษะแรงงานใหมีความยืดหยุนเพ่ือสามารถรับมือกับงานที่เรงดวนหรือ 
มีภาวะกดดันได (flexible workforce for critical tasks) การพัฒนา soft skill  
เพ่ือการท างานเป็นทีม การเป็นผูน าการเปลี่ยนแปลง การสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ 
การพัฒนาทักษะดานการใชเทคโนโลยีรูปแบบใหม เป็นตน และ (2) การปรับเปลี่ยน
ทักษะแรงงาน (re-skill) เชน การเสริมสรางทักษะดานอ่ืนๆ ที่แตกตางไปจากเดิม 
ภายใตแนวคิดการเรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong learning) โดยเฉพาะผูที่อยูในวัย
ท างานใหสามารถพัฒนาตนเองเพ่ือรองรับในกรณีที่จ าเป็นตองมีการเปลี่ยนงานหรือ
เปลี่ยนอาชีพในอนาคต 

ทั้งนี้ การยกระดับทักษะแรงงานจะตองเป็นการรวมมือกันทั้ง 3 ภาคสวน 
คือ ภาครัฐ ผูประกอบการ และแรงงาน ซึ่งปัจจุบันภาครัฐโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ไดก าหนดเป็นนโยบายปี 2562 ยกระดับฝีมือแรงงานใหเป็นแรงงานคุณภาพ 
เพ่ือรองรบัอุตสาหกรรมและบรกิารแหงอนาคต โดยไดด าเนนิการจดัอบรมหลกัสตูรตางๆ 
อาท ิหวัหนางานมอือาชพี (Super Blue Collar) และชางฝีมือ 7 สาขาเทคโนโลยีชั้นสูง 
ซึ่งรวมถึงสาขาหุนยนตแ ปัญญาประดิษฐแ (AI)  

ขณะเดยีวกนัผูประกอบการก็มีสวนรวมในการพัฒนาทักษะแรงงานมากขึ้น 
นอกเหนอืไปจากการอบรมแบบ on the job training แลว ยงัมกีารสงเสรมิการอบรมและ
เรยีนรูอยางเปน็ระบบ เชน ธนาคารไทยพาณชิยแมกีารจดัตัง้ SCB Academy เพ่ือเปน็ศนูยแ
การเรยีนรู และการออกแบบหลกัสตูรตางๆ เพ่ือเตรยีมความพรอมใหพนกังานของตนเอง
รองรบัการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี หรอืบรษิทัเอสซจีี (SCG) มกีารเปดิหลกัสตูรฝกึอบรม
ออนไลนแผานเวบ็ไซดแ SkillLane ใหกบัพนกังานและประชาชนทัว่ไปทีม่คีวามสนใจ 

ส าหรับแรงงานซึ่งเป็นเปูาหมายของการพัฒนานั้น การมีทัศนคติสนใจ
เรียนรูและพัฒนาศักยภาพของตนเองเป็นสิ่งส าคัญพ้ืนฐานที่แรงงานพึงตระหนัก  
ซึ่งนอกจากการไดรับการพัฒนาเรียนรูจากองคแกรแลว ปัจจุบันมีชองทางหลายแหง  
ที่เปิดใหแรงงานสามารถพัฒนาทักษะไดดวยตนเอง เชน โครงการอบรมของภาครัฐ 
หรือผานแพลตฟอรแมออนไลนแที่มีความสะดวก ตนทุนต่ า และสามารถเรียนรูไดทุกที่ 
เชน เว็บไซตแ https://mooc.chula.ac.th/courses ของจุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย 
ที่เปิดฟรีส าหรับการเขาไปหาความรู หรือเว็บไซตแ Skilllane ที่ผูสนใจสามารถเขาไป
เลือกหลักสูตรตางๆ เรียนไดในราคาที่ไมแพง  

“ การเพิ่มทักษะแรงงาน 

ตามความต้องการของตลาด

เป็นสิ่งจ าเป็น ทั้งการเพ่ิม

ทักษะแรงงาน (up-skill)  

ให้มีทักษะใหม่ๆ   

การพัฒนา soft skill  

หรือด้วยการปรับเปลี่ยน

ทักษะแรงงาน (re-skill) 

เพ่ือรองรับในกรณีที่

จ าเป็นต้องมีการเปลี่ยนงาน 

“ 



ภาวะสังคมไทยไตรมาสหน่ึง ปี 2562 

กองพัฒนาข้อมูลและตัวชี้วัดสงัคม 8 

เดือนมิถุนายน 2562 

ปัจจัยในการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ าของไทย 

ภายหลังการประกาศปรับอัตราคาจางขั้นต่ าของกระทรวง
แรงงาน บางครัง้มกัมเีสยีงวพิากยแจากฝาุยลกูจาง ซึง่สวนใหญมกัจะระบุวา 
คาจางข้ันต่ าใหมยังไมเพียงพอตอการด ารงชีพ และเกิดขอเรียกรองตางๆ 
ขึ้นมาเป็นจ านวนมาก อยางไรก็ดี ประเทศไทยไดน าหลักการการปรับ
คาจางขั้นต่ าตามที่องคแการแรงงานระหวางประเทศ ( ILO) ไดก าหนด
กรอบมาใชในการด าเนินงาน กลาวคือ (1) การปรับคาจางขั้นต่ าจะตอง
ท าภายใตหลักฐานเชิงประจักษแ ตองใชขอมูลทางสถิติ และตัวช้ีวัดตางๆ 
มาสะทอนภาวะคาครองชีพของแรงงาน และผลกระทบที่มีตอเศรษฐกิจ 
โดยตองท าใหแรงงานมีรายไดที่เพียงพอตอภาวะคาครองชีพในปัจจุบัน 
และไมสงผลเสียตอเศรษฐกิจของประเทศ เชน ราคาสินคา และ
ความสามารถในการแขงขัน และการเติบโตทางเศรษฐกิจ (2) การปรับ
คาจางขั้นต่ าควรมีการก าหนดความถี่ในการปรับเป็นหวงระยะเวลา 
ที่แนนอน (3) ตองก าหนดนิยามของระดับมาตรฐานการครองชีพท่ีชัดเจน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของคาครองชีพ ซึ่งโดยมากจะพิจารณาจาก
ระดับราคาสินคา หรือในบางประเทศมีการน าเสนความยากจนมาใชรวมในการพิจารณาอีกดวย และ (4) ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ตองค านึงถึง  
ในการปรับคาจางขั้นต่ า ไดแก ผลิตภาพแรงงาน สัดสวนแรงงานท่ีไดรับผลกระทบเมื่อมีการปรับคาจาง และผลกระทบที่มีตออุปสงคแมวลรวม
ของประเทศ  

โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการคาจางขึ้นเป็นคณะท างานหลัก มีตัวแทนจากท้ังฝุายนายจาง และลูกจาง ตัวแทนฝุายขาราชการ และ
นักวิชาการที่เกี่ยวของรวมกันพิจารณา โดยน าขอมูลเชิงสถิติมาวิเคราะหแ สังเคราะหแ และประเมินผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประเทศ  
ในมิติตางๆ อยางรอบดาน ท าใหคาจางขั้นต่ าที่ประกาศโดยคณะกรรมการคาจางถือเป็นอัตราคาจางท่ีเหมาะสมเพื่อใหกับแรงงานท่ีไมมีทักษะ
และเพิ่งเริ่มเขามาท างานใหสามารถมีรายไดที่เพียงพอในการด ารงชีพในหนึ่งวัน (ซึ่งหากระบุตามอายุ และระดับการศึกษา แรงงานกลุมนี้ คือ 
ผูที่อายุ 15 ข้ึนไปที่เรียนไมจบมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา และไมมีประสบการณแท างาน) โดยหากแรงงานมีประสบการณแการท างาน
มากขึ้น ก็ควรจะตองไดรับคาจางในอัตราที่สูงกวาคาจางขั้นต่ า 

อยางไรกด็ ีจากการตรวจสอบจากขอมลูการส ารวจภาวะการท างานของประชากรไทยในไตรมาส 1 ปี 2562 กลับพบวา ประเทศไทย 
มีลูกจางในภาคเอกชนประมาณ 2.5 ลานคน หรือคิดเป็นรอยละ 15.8 ของลูกจางในภาคเอกชนทั้งหมด ที่ยังคงไดรับคาจางนอยกวาคาจาง
แรงงานขั้นต่ าลาสุด (ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นตนมา) ที่ก าหนดอัตราคาจางขั้นต่ าไวเทากับ 308–330 บาท/วัน ซึ่งสวนใหญ 
เป็นลูกจางในภาคเกษตร นอกภาคเกษตรในสาขาการผลิตโดยเฉพาะผลิตภัณฑแอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการขายปลีกขายสง และสาขา  
การกอสราง* 

ขณะเดียวกัน เมื่อเปรียบเทียบคาจางขั้นต่ าของไทยกับประเทศ 
เพื่อนบาน ยังพบดวยวา ประเทศไทยเป็นประเทศที่อัตราคาจางขั้นต่ าสูงที่สุด
ในกลุมอาเซียน สูงกวาทั้งประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซีย ซึ่งท าใหการปรับ
อัตราคาจางขั้นต่ าจ าเป็นตองค านึงถึงความสามารถในการแขงขัน และดึงดูด
นักลงทุนจากตางประเทศอีกดวย  

 

 

 

หมายเหตุ: * ตัวเลขขางตนไมไดชี้วาสถานประกอบการไมจายคาจางตามอัตราคาจางขั้นต่ า แตเป็นไปไดวาแรงงานที่ไดคาจางต่ ากวาคาจางขั้ นต่ าตอวัน คือแรงงานที่ท างาน 
เพียงไมกี่ชั่วโมงตอวัน เป็นตน 

การเปรียบเทียบคาจางขั้นต่ าในประเทศอาเซียน 
ประเทศ ค่าจ้างขั้นต่ า (บาท/วัน) 

ไทย 308 – 330 
ฟิลิปปินสแ 163 - 325 
อินโดนีเซีย 288 
มาเลเซีย 280 
เวียดนาม 133 - 189 
กัมพูชา 193 

สปป. ลาว 135 
พมา 98 

ที่มา:   รวบรวมโดย สศช. 

ภาคเกษตร
41%

การผลิต
21%

กอสราง
12%

ขายสง ขาย
ปลีก
9%

โรงแรมและ
ภัตตาคาร

5% อื่นๆ
12%

ที่มา: ส านักงานสถิติแหงชาติ ค านวณโดย สศช.

รอยละของแรงงานในแตละสาขาทีไ่ดรับคาจางนอยกวาคาจางขั้นต่ าทั้งหมด 2.5 ลานคน
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สถานการณ์หนี้สินครัวเรือนในไตรมาสสี่ปี  2561 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 
อย่างต่อเนื่อง โดยมีมูลคา 12.8 ลานลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 6.0 คิดเป็นสัดสวน
รอยละ 78.6 ตอผลิตภัณฑแมวลรวมในประเทศ เพ่ิมขึ้นเป็นไตรมาสที่สองติดตอกัน 
(leverage ในชวงครึง่หลงัปี 2561) ซึง่เมือ่เปรยีบเทียบประเทศอ่ืน พบวา ณ สิ้นป ี2561 
ประเทศไทยมสีดัสวนหนีส้นิครวัเรอืนตอ GDP อยูในอันดบัที ่10 จาก 89 ประเทศทัว่โลก 
และอันดับที่ 3 จาก 29 ประเทศในเอเชีย เป็นรองจากประเทศเกาหลีใต และมาเลเซีย 
ตามล าดับ 

ไตรมาสหนึ่งปี 2562 หนี้สินครัวเรือนมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นโดยยอดคงค้าง
สินเชื่อรวมเพื่อการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคลของธนาคารพาณิชย์ในไตรมาสแรก
ของปี 2562 เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.1 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นการขยายตัว
สูงสุดในรอบ 5 ปี นับตั้งแต่ไตรมาสสองปี 2557 เป็นต้นมา ซึ่งเป็นผลจาก  
(1) การเรงกอหนี้กอนการบังคับใชมาตรการก ากับดูแลสินเชื่อเพ่ือที่อยูอาศัยใหม 
(LTV) ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2562 เป็นตนไป ท าใหสินเชื่อเพ่ือที่อยูอาศัยเพ่ิมขึ้น 
รอยละ 9.1 สอดคลองกับการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยูอาศัยทั่วประเทศในไตรมาสแรก 
ของปี 2562 ที่ขยายตัวรอยละ 13.5 (2) ความตองการรถยนตแโดยมีแรงจูงใจจาก
คุณสมบัติของรถรุนใหม และมาตรการสงเสริมการขายรถยนตแในงาน Motor Show 
2019 (25 มีนาคม–7 เมษายน 2562) ซึ่งท าใหสินเชื่อเพ่ือการเชาซื้อรถยนตแและ

ตาราง 2   หนี้สินครัวเรือน (สินเชื่อจากสถาบันการเงิน) 

ณ สิ้นระยะเวลา 
2560 2561 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

หนี้สินครัวเรือน  

(ลานลานบาท) 
11.6 11.7 11.9 12.1 12.2 12.4 12.6 12.8 

 %YOY 3.6 3.5 3.9 4.5 5.2 5.7 5.9 6.0 

- สถาบันรับฝากเงิน 4.1 4.0 4.2 4.4 5.1 5.5 5.6 5.7 

- สถาบันการเงินอื่น -0.3 0.3 2.2 5.1 6.1 7.4 7.9 8.4 

สัดสวนตอ GDP 78.4 78.1 77.9 78.3 77.8 77.7 77.9 78.6 
ที่มา:   ธนาคารแหงประเทศไทย 

 2.  หนี้สินครัวเรือน 

“ หนี้สินครัวเรือนเพ่ิมขึ้น 

คุณภาพสินเชื่อโดยรวม 

ยังทรงตัว แต่ต้องติดตาม

อย่างใกล้ชิด 

“ 

แผนภาพ 6 การเพิ่มขึ้นของสัดสวนหนี้สินครัวเรือนตอ GDP

ที่มา: ธนาคารแหงประเทศไทย และ สศช.
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รถจักรยานยนตแเพิ่มข้ึนรอยละ 11.4 และมียอดจ าหนายรถยนตแนั่งสวนบุคคลขยายตัว
รอยละ 12.3 และ (3) การเพิ่มขึ้นของการสงเสริมการขาย การโฆษณาประชาสัมพันธแ 
และเงื่อนไขการผอนช าระที่จูงใจ ที่ท าใหสินเชื่อเพ่ือการบริโภคสวนบุคคลอ่ืนๆ 
เพ่ิมข้ึนรอยละ 10.8  

คุณภาพสินเชื่อโดยรวมยังคงทรงตัว แต่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด โดยยอด
คงคางสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL) เพ่ือการอุปโภคบริโภคในไตรมาสหนึ่ง 
ปี 2562 มีมูลคา 126,356 ลานบาท เพ่ิมขึ้นรอยละ 9.0 จากชวงเดียวกันของปีกอน 
คิดเป็นสัดสวนรอยละ 2.75 ตอสินเชื่อรวม และคิดเป็นรอยละ 27.8 ตอ NPLs รวม 
สูงสุดในรอบ 13 ไตรมาส และมีสัดสวนสูงที่สุดเมื่อเทียบกับยอดสินเชื่อที่ไมกอใหเกิด
รายไดในประเภทธุรกิจอ่ืน (กลับมาสูงสุดในรอบ 2 ปี นับตั้งแตไตรมาสสองปี 2560) 
โดยมูลคายอดคงคางสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายไดเพ่ือการอุปโภคบริโภค มีแนวโนม
เพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่องจาก 0.8 แสนลานบาท ณ สิ้นปี 2557 เป็น 1.2 แสนลานบาท  
ณ สิ้นปี 2561 โดยหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดประเภทรถยนตแเรงตัวเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง
รอยละ 24.1 ขณะที่ประเภทที่อยูอาศัยและเพ่ือบุคคลอ่ืนชะลอตัวลงรอยละ 8.0 และ 
7.2 ตามล าดับ แตยังอยูในระดับที่สูง  

 

1 ธนาคารแหงประเทศไทยไดมีการปรับเปลี่ยนการเผยแพรขอมูลสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการก ากับชุดใหม โดยมีการปรับคุมรวม (Coverage) เป็นสินเชื่อสวนบุคคลภายใต
การก ากับแบบไมมีทะเบียนรถเป็นประกันและแบบมีทะเบียนรถเป็นประกัน ขณะที่ขอมูลชุดเดิมมีเพียงสินเชื่อที่ไมมีทะเบียนรถเป็นประกัน จึงท าใหไมสามารถเปรียบเทียบ
กับมูลคาในชวงเดียวกันของปีกอนได  

ตาราง 3   อัตราการขยายตวัของยอดคงคางเงินใหสินเช่ือรวมของธนาคารพาณิชยแทั้งระบบ (เฉพาะการบริโภคสวนบุคคล) 

ประเภทสินเชื่อเพื่อ 
2559 2560 2561  2562 2561  
ทั้งป ี ทั้งป ี ทั้งป ี สัดส่วน Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 

อุปโภคบริโภคส่วนบุคคล 4.9 6.1 9.4 100.0 7.1 8.0 8.4 9.4 10.1 

    - ที่อยูอาศัย 7.0 5.5 7.8 49.9 5.8 6.2 6.4 7.8 9.1 

    - รถยนตแและจักรยานยนตแ 1.4 8.4 12.6 23.7 10.6 12.4 12.5 12.6 11.4 

    - การศึกษา 1.1 1.1 -1.3 0.5 1.7 6.9 2.4 -1.3 -4.5 

    - เดินทางไปตางประเทศ -2.8 17.6 46.4 0.0 29.3 38.6 49.6 46.4 24.4 

    - บริโภคสวนบุคคล 4.1 5.2 9.5 26.3 6.5 7.7 8.7 9.5 10.8 

ที่มา:   ธนาคารแหงประเทศไทย 

ตาราง 4   หนี้เพื่อการอุปโภคบริโภคที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL) 

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

NPL (ล้านบาท) 110,375 120,471 115,910 115,848 118,769 120,471 126,356 

% YOY 4.8 9.1 5.5 10.3 7.8 9.1 9.0 

สัดสวนตอ NPLs รวม 25.7 27.2 26.1 26.2 26.8 27.2 27.8 

สัดสวนตอสินเชื่อรวม 2.68 2.67 2.78 2.72 2.73 2.67 2.75 

ที่มา:   ธนาคารแหงประเทศไทย 
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สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับยังอยู่ในระดับสูง ขณะที่สินเชื่อ 
บัตรเครดิตที่มียอดค้างช าระเกิน 3 เดือนขึ้นไปปรับตัวลดลง ยอดคางช าระเกิน  
3 เดือนขึ้นไปของสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการก ากับ (ที่มีและไมมีทะเบียนรถ 
เป็นหลักประกัน) มีมูลคารวม 17,166 ลานบาท1 ขณะที่ยอดสินเชื่อผิดนัดช าระหนี้
เกิน 3 เดือนขึ้นไปของสินเชื่อบัตรเครดิตมีมูลคา 7,809 ลานบาท ลดลงรอยละ 3.6 
เทียบกับรอยละ 0.3 ในไตรมาสที่ผานมา อยางไรก็ตาม เมื่อเทียบสัดสวนสินเชื่อ 
สวนบุคคลภายใตการก ากับ และสินเชื่อบัตรเครดิตมียอดคางช าระเกิน 3 เดือนขึ้นไป
ตอยอดสินเชื่อคงคางรวม พบวา สัดสวนเพ่ิมขึ้นเล็กนอยจากไตรมาสกอน โดยอยูที่
รอยละ 3.5 และ 2.0 ตามล าดับ  

หนี้สินครัวเรือนที่เพ่ิมขึ้นตอเนื่องตั้งแตกลางปี 2561 และภาวะเศรษฐกิจที่มี
แนวโนมชะลอตัวลงจากปีที่แลว อาจสงผลตอความสามารถในการจับจายใชสอยและ
ความสามารถในการช าระหนี้ของครัวเรือน นอกจากนี้ ในชวงที่เหลือของปียังตอง
ติดตามการกอหนี้ภาคครัวเรือน ดังนี้ 

1. การก่อหนี้เพื่อที่อยู่อาศัยของครัวเรือนภายหลังการใช้มาตรการก ากับ
ดูแลสินเชื่อที่อยู่อาศัยใหม่ (LTV) ทั้งนี้ คาดวาแนวโนมการกอหนี้เพ่ือที่อยูอาศัย 
ของครัวเรือนจะชะลอตัวลงภายหลังจากการขยายตัวของสินเชื่อจากการเรงโอน
กรรมสิทธิ์กอนการบังคับใชมาตรการก ากบัดแูลสนิเชือ่เพ่ือทีอ่ยูอาศยัใหม (LTV) ในวนัที ่
1 เมษายน 2562 ทีผ่านมา ซึ่งจะมีผลใหหนี้สินครัวเรือนโดยรวมเพ่ิมขึ้นในอัตราที่ชาลง 
เพราะอัตราการขยายตัวของสินเชื่อเพ่ือการอุปโภคบริโภคโดยรวมของครัวเรือนที่ 
รอยละ 10.1 เป็นผลมาจากการขยายตัวของสินเชื่อเพ่ือที่อยูอาศัยถึงรอยละ 4.6 
(Contribution to growth) 

2. การขยายตัวของสินเชื่อเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลอ่ืนๆ รวมถึงบัตร
เครดิตอาจมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น จากการเริ่มเขาสูชวงเปิดภาคเรียนของโรงเรียนตางๆ 
ซึ่งสงผลใหการใชจายดานการศึกษาส าหรับบุตรหลานของครัวเรือนเพ่ิมสูงขึ้น ทั้งนี้ 

ตาราง 5   สินเชื่อบัตรเครดิต 

ณ สิ้นระยะเวลา 
2560 2561 2562 

ทั้งป ี Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 

สินเชื่อบัตรเครดิต 

(1) ยอดสินเชื่อคงคาง  

(ลานบาท) 

394,123 358,291 366,310 370,576 418,747 386,642 

%YOY 9.4 7.5 8.9 8.1 6.2 7.9 

(2) ยอดคางช าระเกิน  

3 เดือนขึ้นไป 

7,558 8,099 7,018 7,200 7,583 7,809 

%YOY -26.2 -17.9 -15.8 -0.2 0.3 -3.6 

(2) / (1) (รอยละ) 1.9 2.3 1.9 1.9 1.8 2.0 

ที่มา:   ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) 

“ หนี้สินครัวเรือนที่เพิ่มขึ้น
ต่อเนื่องตั้งแต่กลางป ี2561 

และภาวะเศรษฐกิจ 
ในช่วงที่เหลือของปี 2562  

สะท้อนให้เห็นถึง 
ความเปราะบางของ 

ภาคครัวเรือนที่มี 
แนวโน้มเพ่ิมขึ้น “ 
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ศูนยแวิจัยกสิกรไทยประเมินวา ในชวงเปิดภาคเรียนแรกปี 2562 ผูปกครองในเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑล จะมีการใชจายดานการศึกษาส าหรับบุตรหลาน (ระดับชั้น
อนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) คิดเป็นมูลคาประมาณ 28,220 ลานบาท 
เพ่ิมข้ึนรอยละ 2.6 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปีกอน  

ทั้งนี้  การแกไขปัญหาหนี้สินครัวเรือน ภาครัฐควรใหความส าคัญกับ 
การออกแบบหรือก าหนดมาตรการตางๆ เพ่ือก ากับดูแลและควบคุมการปลอยสินเชื่อ
ของผูปลอยกูใหมีความรัดกุมและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น รวมทั้งชวยเหลือและคุมครอง  
ผูกูใหไดรับความเป็นธรรมและทั่วถึง อาทิ  

(1) การพิจารณาและออกแบบมาตรการก ากับดูแลการปลอยสินเชื่อเพ่ือลด
ความเสี่ยงจากการปลอยกูใหกับกลุมที่มีภาระหนี้สูง โดยเฉพาะมาตรการเกี่ยวกับ
สัดสวนภาระหนี้ตอรายได (DSR) 

(2) การออกมาตรการก ากับดูแลการปลอยสินเชื่อรถยนตแ เนื่องจากคุณภาพ
ของสินเชื่อรถยนตแที่มีแนวโนมลดลง สะทอนจากการเพ่ิมขึ้นของยอดคงคางหนี้ที่ไม
กอใหเกิดรายได (NPL) และสัดสวนของยอดคงคาง NPL ตอสินเชื่อรวม นอกจากนี้ 
จากขอมูลเครดิตบูโร ยังพบดวยวา คุณภาพของสินเชื่อรถยนตแใหมในปี 2561 อยูใน
ระดบัต่ าสดุในรอบ 9 ปี2  

(3) การติดตามการด าเนินมาตรการก ากับดูแลธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถ
เป็นประกัน โดยมุงเนนใหประชาชนสามารถเขาถึงสินเชื่อไดในอัตราดอกเบี้ย 
ที่เหมาะสมและไดรับการปฏิบัติอยางเป็นธรรม  

(4) การเรงประชาสัมพนัธแการด าเนินโครงการคลินิกแกหนี้ระยะท่ี 2 ซึง่ขยาย
ขอบเขตใหรวมถงึหนีบ้ตัรเครดติและสนิเชือ่สวนบคุคลของผูประกอบการ Non-bank   

(5) การก ากับดูแลการปลอยสินเชื่อใหแกลูกหนี้รายเดิมและรายใหม 
ใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการกอหนี้ครัวเรือนมากยิ่งขึ้น โดยจาก
การศกึษาของ โสมรศัม์ิ จนัทรตันแ และคณะ (2562) ชี้ใหเหน็ลกัษณะความเปลีย่นแปลง 
ที่ส าคัญ ดังนี้ 1) การขยายตัวของหนี้ครัวเรือนในระบบ (ขอมูลสินเชื่อสวนบุคคล 
รายสัญญา) เกิดจากผูกูรายเดิมเป็นหลัก และผูกูรายเดิมยังมีพฤติกรรมการกูทีละ 
หลายบญัชแีละจากหลายสถาบนัการเงนิภายในปเีดยีวกนั 2) ผูกูรายใหมในระบบสวนใหญ
กูเพียงบัญชเีดียว โดยเฉพาะในกลุมสินเชื่อสวนบุคคลและสินเชื่อรถยนตแ ซึ่งสงผลใหผูกู 
มภีาระรายจายเพ่ือการช าระหนี้สูง และมีความเสี่ยงตอการเป็นหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได  
3) ผูกูรายใหมในแตละปีมีสัดสวนของผูกูที่อายุนอยกวา 25 ปีสูงขึ้นในทุกประเภท 
ของสินเชื่อโดยเฉพาะสนิเชือ่รถยนตแและสินเชื่อสวนบุคคลซึ่งขยายตวัรอยละ 15.0 และ
รอยละ 20.0 ในป ี2561 จากการขยายตวัรอยละ 5.0 และรอยละ 15.0 ตามล าดับ และ  
4) ความเปราะบางของหนีส้นิครวัเรอืนเพ่ิมสงูขึน้เพราะการเพ่ิมขึน้ของหนีย้งัคงกระจกุตวั
อยูในสินเชื่ออุปโภคบริโภคที่ไมจ าเป็น และอยูกับผูกูรายเดิมที่คุณภาพดอยลงและมี
พฤตกิรรมเสีย่งสงู ขณะทีผู่กูรายใหมยงัคงไมมคีวามพรอม3 

2-3 โสมรัศมิ์ จันทรัตนแ และคณะ. เข้าใจพลวัตหนี้ครัวเรือนไทยผ่าน Big data ของเครดิตบูโร: ลักษณะการขยายตัวของผู้กู้ พฤติกรรม และคุณภาพของผู้กู้ที่เปลี่ยนไป  
ในรอบ 9 ปีที่ผ่านมาสร้างนัยเชิงนโยบายอะไรบ้าง? สถาบันวิจัยเศรษฐกิจปวย อึ๊งภากรณแ เผยแพรเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562  
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ไตรมาสหนึ่งปี 2562 มีผูปุวยดวยโรคเฝูาระวังรวม 233,333 ราย เพิ่มข้ึนจาก
ไตรมาสเดียวกันของปี 2561 รอยละ 72.7 โดยผูปุวยโรคไขเลือดออกเพ่ิมขึ้นรอยละ 
126.7 พบผูปวุยสงูสดุในภาคใต เนือ่งจากพ้ืนที่ในบริเวณภาคใตยังมีฝนตกอยู ท าใหเกิด
น้ าทวมขงั ซึง่เปน็แหลงเพาะพันธุแของยงุลายทีเ่ปน็พาหะของโรค และผูปวุยโรคไขหวดัใหญ
เพ่ิมขึ้นรอยละ 223.9 จาก 40,995 รายในไตรมาสหนึ่งปี 2561 เป็น 132,787 ราย 
ในไตรมาสนี ้เนือ่งจากสภาพอากาศทีเ่ปลีย่นแปลง การเดนิทาง และการรวมตัวของกลุม
คนหนาแนน เชน เรือนจ า โรงเรียน คายทหาร ท าใหโรคเกิดการระบาดไดงาย และ 
การเปลี่ยนแปลงของสายพันธุแไวรัส โดยขอมูลของกรมวิทยาศาสตรแการแพทยแ พบวา
ในชวงเดือนมกราคม-มีนาคม 2562 พบเชื้อไขหวัดใหญสายพันธุแ B มีผูปุวยเพิ่มมากขึ้น 
สวนใหญจะพบในกลุมเด็กอายุ 7-14 ปี มากกวาผูใหญ ส าหรับการปูองกันประชาชน
ควรดแูลตนเอง โดยใชมาตรการ “ปดิ ลาง เลีย่ง หยดุ” ไดแก (1) ปดิ คอื ปดิปาก ปดิจมกู 
เมือ่ไอ จาม ควรใสหนากากอนามยั (2) ลาง คอื ลางมอืบอยๆ ดวยน้ าและสบู (3) เลีย่ง คอื 
หลกีเลีย่งการคลกุคลใีกลชดิกบัผูปวุย และ (4) หยดุ คอื เมือ่ปวุยควรหยดุเรยีน หยดุงาน 
หยดุกจิกรรมตางๆ จนกวาจะหายปวุยเปน็ปกติ  

ตาราง 6   จ านวนผูปุวยดวยโรคเฝูาระวงั (หนวย: ราย)  

โรคเฝ้าระวัง  
2562 %YOY 2561 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q1/62 
ปอดอักเสบ 74,881 58,699 90,160 59,861 72,817 -2.7 

ไขเลือดออก 6,830 24,029 35,564 20,499 15,482 126.7 

มือ เทา ปาก 10,079 14,626 32,718 12,585 9,158 -9.1 

ไขหวัดใหญ 40,995 25,698 73,042 43,628 132,787 223.9 

บิด 1,132 965 741 561 627 44.6 

หัด 630 632 1,186 3,108 1,756 128.7 

ฉี่หน ู 402 637 932 569 457 13.6 

ไขสมองอักเสบ 182 231 200 132 240 31.8 

อหิวาตกโรค 0 2 2 1 5 - 
ไขกาฬหลังแอน 1 9 3 7 4 - 
พิษสุนัขบา 7 3 3 2 0 - 
รวม 135,139 125,531 234,551 140,953 233,333 72.7 

อตัราตอประชากรแสนคน 204.5 190.1 355.1 213.3 353.2   
หมายเหตุ:   ขอมูลปี 2562 เป็นขอมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2562  
ที่มา:   รายงานโรคในระบบเฝูาระวัง 506 ส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  

 3.  สุขภาพและการเจ็บป่วย 

“ ผู้ป่วยด้วยโรคเฝ้าระวัง 

ที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะ 

โรคไข้หวัดใหญ่ และ 

โรคไข้เลือดออกยังคงเพิ่มขึ้น

อย่างต่อเนื่อง 

“ 
แผนภาพ 7 จ านวนผูปุวยดวยโรคไขหวัดใหญรายไตรมาสปี 2558 - 2562

ที่มา: รายงานโรคในระบบเฝูาระวัง 506 ส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข
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นอกจากนั้น ตองระวังโรคที่เกิดขึ้นในชวงฤดูรอน และการเสียชีวิตของเด็ก
จากการจมน้ าในชวงปิดเทอม ดังนี้ 

1. โรคติดต่อทางอาหารและน้ า ไดแก โรคอุจจาระรวง อาหารเป็นพิษ บิด 
ไทฟอยดแ อหิวาตกโรค และไวรัสตับอักเสบเอ จากขอมูลของส านักระบาดวิทยา พบวา
ในไตรมาสหนึ่งปี 2562 มีผูปุวยโรคติดตอทางอาหารและน้ ารวม 326,610 ราย 
เพ่ิมขึ้นจากชวงเดียวกันของปี 2561 รอยละ 24.1 โดยโรคที่พบมากที่สุดคือ  
โรคอุจจาระรวง รองลงมาคอื อาหารเป็นพิษ ทั้งนี้ ขอมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 
พบผูปุวยโรคอุจจาระรวง 416,216 ราย มีผูเสียชีวิต 2 ราย การปูองกันโรคท าได  
โดยการปฏบิตัตินทีถ่กูสขุลกัษณะ ลางมอืใหสะอาดทกุครัง้กอนปรงุหรอืรบัประทานอาหาร
และภายหลังการขับถาย เลือกรับประทานอาหารที่สะอาด ปรุงสุกใหมๆ ใชชอนกลาง 
และดื่มน้ าท่ีสะอาด เนื่องจากสภาพอากาศที่รอนเหมาะกับการเจริญเติบโตของเชื้อโรค
ที่ปนเปื้อนมาในอาหารและน้ า   

2.   การเฝ้าระวังผู้เสียชีวิตจากโรคลมแดด (Heat Stroke) จากสภาวะ
อากาศรอนขึ้นทุกปี โดยเฉพาะในชวงเดือนมีนาคม-เมษายนของทุกปี โรคลมแดด 
(Heat Stroke) เป็นโรคเกิดจากอากาศรอนและเป็นอันตรายถึงชีวิตไดเมื่อท างานหรือ
ออกก าลังกายในที่อากาศรอนจัดเป็นเวลานานจนรางกายไมสามารถปรับตัวหรือ
ควบคุมระดับความรอนในรางกายได ท าใหเกิดอาการปวดศีรษะ หนามืด ชัก  
ไมรูสึกตัว หายใจเร็ว หัวใจเตนผิดจังหวะ ช็อก หากไมไดรับการรักษาอยางทันทวงที 
อาจท าใหเสียชีวิตได จากขอมูลส านักนโยบายและยุทธศาสตรแ กระทรวงสาธารณสุข 
พบวาในทุกๆ ปีจะมีผูปุวยโรคเหตุปัจจัยจากความรอนเขามารับการรักษา 
ในโรงพยาบาลเฉลี่ยปีละประมาณ 3,500 ราย และจากขอมูลเฝูาระวังการเจ็บปุวย
หรือเสียชีวิตเนื่องจากภาวะอากาศรอน ของส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค พบวา
ในชวงฤดูรอนระหวางเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2558-2561 มีผูเสียชีวิตสูงสุดในปี 
2559 จ านวน 60 คน ซึ่งเป็นปีที่มีอากาศรอนกวาทุกปี ส าหรับหนารอนปี 2561  
พบผูเสียชีวิต 18 ราย เป็นชาย 17 ราย หญิง 1 ราย สวนใหญรอยละ 30 มีอาชีพ
รับจาง รองลงมารอยละ 15 เป็นเกษตรกร โดยมโีรคประจ าตวั เชน เบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง และมีพฤติกรรมเสี่ยงคือการดื่มสุราเป็นประจ า สวนในปี 2562 ตั้งแตวันที ่ 
1 มีนาคม-7 พฤษภาคม มีผูเสียชีวิตจากโรคลมแดด 9 คน โดยผูที่มีความเสี่ยงเกิดโรค
ลมแดด ไดแก (1) ผูที่ท างานหรือกิจกรรมกลางแดด เชน กรรมกรกอสราง เกษตรกร 

ตาราง 7   จ านวนผูปุวยดวยโรคติดตอทางอาหารและน้ า  

โรค   
%YOY จ านวน 

Q1/61 Q1/62 Q1/62 
อุจจาระรวง 225,866 286,396 26.8 
อาหารเป็นพษิ 35,915 39,242 9.2 
บิด 1,132     627 -52.1 
ไทฟอยดแ    262    252 -4.5 
อหิวาตกโรค       0       5 - 
ไวรัสตับอักเสบเอ     81     88 7.4 

รวม 263,256 326,610 24.1 
ที่มา:   รายงานโรคในระบบเฝูาระวัง 506 ส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
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ทหาร นักกีฬา (2) เดก็เลก็อายตุ่ ากวา 5 ปแีละผูสงูอาย ุ(3) ผูปวุยโรคเรือ้รงั เชน โรคหวัใจ 
โรคความดนัโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง (4) คนอวน (5) ผูที่พักผอนไมเพียงพอ และ 
(6) ผูที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลแ  

การปูองกันโรคลมแดดท าไดโดยพยายามหลีกเลี่ยงการอยูกลางแดดจัด 
ไมออกก าลังกายหรือท างานกลางแดดเป็นเวลานาน ควรอยูในที่ที่มีอากาศถายเทได
สะดวก สวมเสือ้ผาทีโ่ปรงสบาย สอีอน ควรดืม่น้ าใหมากกวาปกติ เพ่ือชดเชยการเสียน้ า
ในรางกายจากเหงื่อออก หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลแทุกชนิด และไมควรทิ้ง
เด็กหรือผูสูงอายุใหอยูในรถที่จอดอยูกลางแจง วิธีปฐมพยาบาลเบื้องตน เมื่อพบเห็น  
ผูที่เป็นโรคลมแดด โดยการน าตัวเขามาในที่รม จากนั้นใหผูปุวยนอนราบ ยกเทาสูง 
ทั้งสองขาง คลายเสื้อผาใหหลวม แลวใชผาชุบน้ าเย็นเช็ดตามตัวและศีรษะ เพ่ือลด
อุณหภูมิรางกายใหลดต่ าลงโดยเร็วที่สุด ถามีอาการรุนแรงหมดสติ ใหรีบน าสง
โรงพยาบาลทันทีหรือโทรแจงสายดวน 1669  

3. การเสียชีวิตของเด็กจากการจมน้ าช่วงปิดเทอม การจมน้ าเป็นสาเหตุ 
ที่ท าใหเด็กไทยอายุต่ ากวา 15 ปี เสียชีวิตสูงเป็นอันดับหนึ่ง ซึ่งในชวง 10 ปีที่ผานมา 
(ป ี2552-2561) พบวาเดก็อายตุ่ ากวา 15 ป ีเสยีชวีติจากการจมน้ า 9,042 คน เฉลีย่ปลีะ 
904 คน หรือวันละ 2.5 คน หรือทุกๆ 8 ชั่วโมงจะมีเด็กจมน้ าเสียชีวิต 1 คน และ
ส านักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค ไดท าการวิเคราะหแความเสี่ยงของการเสียชีวิตจาก
การจมน้ าพบวาในชวง 10 ปีที่ผานมา (พ.ศ. 2552-2561) กลุมเด็กอายุ 0-2 ปี ถือเป็น
กลุมทีจ่มน้ าเสยีชวีติสงูเฉลีย่ปลีะ 160 คน หรือคิดเป็นรอยละ 22.3 ของเด็กอายุต่ ากวา 
15 ปีทั้งหมด ซึ่งสวนใหญเสียชีวิตจากการจมน้ าภายในบานและละแวกบานของตนเอง 
นอกจากนี้ชวงปิดเทอม 3 เดือน (มีนาคม-พฤษภาคม) เป็นชวงที่มีเด็กจมน้ าสูงสุด
เฉลี่ยปีละ 312 คน และในบางปีมีจ านวนสูงถึง 420 คน โดยเฉพาะในเดือนเมษายน  

ตาราง 8   จ านวนผูเสียชีวิตจากโรคลมแดด ปี 2558-2561 

ป ี ผู้เสียชีวิต (คน) 
2558 56 
2559 60 
2560 24 
2561 18 

ที่มา:   ส านักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

แผนภาพ 8 จ านวนและอัตราการเสียชีวติจากการจมน้ าของเด็กอายตุ่ ากวา 15 ปี

ที่มา: ส านักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
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ไตรมาสหนึง่ป ี2562 การบรโิภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอลแและบุหรี่ขยายตัวรอยละ 
2.3 ชะลอลงเมื่อเทียบกับการขยายตัวรอยละ 4.5 ในไตรมาสกอน โดยปริมาณ 
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลแ ขยายตัวรอยละ 2.9 ขณะที่การบริโภคบุหรี่ขยายตัว
รอยละ 1.5 ทั้งนี้ พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลแและบุหรี่กลับมาเพ่ิมขึ้น
เป็นไตรมาสที่สองติดตอกัน ภายหลังจากการหดตัวอยางเนื่องในชวงไตรมาส 4  
ปี 2560 จนถึงชวงไตรมาส 3 ปี 2561 โดยสวนหนึ่งเป็นผลจากฐานการขยายตัว  
ในระดับต่ าของไตรมาส 4 ปี 2560 และไตรมาส 1 ปี 2561 ตามล าดับ นอกจากนี้ 
ยังคงตองเฝูาระวังปัจจัยที่มีผลกระตุนพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอลแและสูบบุหรี่ อาทิ 
สื่อโฆษณา ปัญหาความเครียด และพฤติกรรมการเลียนแบบ 

ตาราง 9  จ านวนการเสียชวีิตจากการจมน้ าของเด็กอายุต่ ากวา 15 ปี ในชวงปิดภาคการศึกษา 3 เดือน (มี.ค.-พ.ค.) 

ปี จ านวนรวม 
เดือน 

มีนาคม เมษายน พฤษภาคม 
2552 442 134 175 133 
2553 344 106 143 95 
2554 447 131 169 147 
2555 448 138 168 142 
2556 400 127 149 124 
2557 402 129 148 125 
2558 250 73 98 79 
2559 197 56 93 48 
2560 257 84 90 83 
2561 231 76 84 71 

ที่มา:   ส านักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

ที่มเีดก็จมน้ าเสยีชวีติมากทีส่ดุ 84 คน ส าหรบัในป ี2562 จากขอมูลของกรมควบคุมโรค 
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม-7 พฤษภาคม 2562 พบเด็กจมน้ าเสียชีวิต 89 คน โดยเฉพาะ
ชวงปิดเทอมตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม-7 พฤษภาคม 2562 มีเด็กจมน้ าเสียชีวิต 64 คน 
ทั้งหมดเป็นเด็กชวงอายุ 5-14 ปี  

ดังนั้น การปูองกันและชวยเหลือเด็กจมน้ าจึงควรมุงเนนทั้งในบานและชุมชน 
โดยบานเป็นจุดเริ่มตนของการสรางความปลอดภัยทางน้ า ผูปกครองควรดูแลเด็ก
อยางใกลชิด ไมปลอยใหเด็กไปเลนน้ ากันเองตามล าพัง และชุมชน/องคแกรปกครอง
สวนทองถิ่นตองเขามามีสวนรวมในการด าเนินงาน เชน การสรางรั้วหรือติดปูาย  
ค าเตือน การจัดใหมีอุปกรณแชวยเหลือไวบริเวณแหลงน้ าเสี่ยง ตลอดจนการเฝูาระวัง
และการสื่อสารประชาสัมพันธแในชุมชน ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขไดรวมกับภาคี
เครือขายหลายภาคสวนทั้งภาครัฐ เอกชน จิตอาสาและชุมชน รวมกันด าเนินการ
ปูองกันการจมน้ า โดยไดกอตั้งทีม “ผูกอการดี” ตั้งแตปี 2558-ปัจจุบัน (2562)  
ซึ่งทั่วประเทศมีทีมผูกอการดีกวา 3,484 ทีม ใน 76 จังหวัด ไดมีการจัดสอนวายน้ า 
ใหเด็กไปแลวกวา 5 แสนคน และคนในชุมชนหรือเด็กไดฝึกปฏิบัติการชวยฟ้ืนคืนชีพ 
(CPR) กวา 2.6 แสนคน และไดก าหนดเปูาหมายเพื่อลดอัตราการเสยีชวีติจากการจมน้ า
ของเด็กอายุต่ ากวา 15 ปี ใหลดลงเหลือ 3.0 ตอประชากรเด็กแสนคน หรือลดจ านวน 
การตายใหเหลอื 360 คน ภายในปี 2564 

 4.  การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ 
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“ การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์

และการสูบบุหรี่เป็นต้นเหตุที่

ท าให้คนไทยป่วยและ

เสียชีวิตก่อนวัยอันควร 

“ 

แผนภาพ 9 การเปลี่ยนแปลงคาใชจายการบริโภคของครัวเรือนหมวดเครื่องดื่ม
               แอลกอฮอลแและบุหรี่ (ณ ราคาปี 2002)

ที่มา: ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
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รอยละ เครื่องด่ืมแอลกอฮอลแ บุหรี่

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลแและการสูบบุหรี่เป็นพฤติกรรมเสี่ยงส าคัญที่ท าให
คนไทยปุวยและเสียชีวิตกอนวัยอันควร แมวาอัตรการสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลแจะมีแนวโนมที่ลดลง แตอัตราการเสียชีวิตจากโรคที่เกิดจากบุหรี่และ
เครื่องดื่มแอลกอฮอลแยังคงมีแนวโนมเพ่ิมขึ้น รายงานภาระโรคจากปัจจัยเสี่ยง 
ของประชากร พ.ศ. 2557 ของส านักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ 
พบวาสาเหตุหลักของการเจ็บปุวยและเสียชีวิตกอนวัยอันควรในเพศชาย ไดแก การดื่ม
สุราและการสูบบุหรี่ สวนเพศหญิง ไดแก การมีน้ าหนักเกินหรือโรคอวน และภาวะ
ความดันโลหิตสูง โดยบุหรี่เป็นตนเหตุส าคัญอันดับหนึ่งของการเจ็บปุวยและเสียชีวิต
ของคนไทย แตละปีมีผูเสียชีวิตจากบุหรี่ประมาณ 55,000 คน คิดเป็นประมาณรอยละ 
11 ของการเสียชีวิตทั้งหมด โดยเฉลี่ยจะเสียชีวิตกอนวัยอันควรคนละ 18 ปี และกอน
เสียชีวิตจะตองเจ็บปุวย ทุกขแทรมาน เป็นโรคเรื้อรังจนสูญเสียคุณภาพชีวิตที่ดี 
นอกจากนี้ ยังกอใหเกิดความสูญเสียตอเศรษฐกิจ เนื่องจากมูลคาที่สูญเสียจาก
คาใชจายในการรักษาสูงกวารายไดจากภาษีที่รัฐจัดเก็บไดจากบุหรี่ถึง 2 เทา และมี
การศึกษาจากทั่วโลกที่พบวาการเปลี่ยนแปลงของอัตราการเสียชีวิตจากบุหรี่จะเกิดขึ้น
ชากวาอัตราการสูบบุหรี่ที่ลดลงถึง 30-40 ปี 

ขณะที่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลแก็ยังคงเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งที่ท าใหเกิด
ความสูญเสียของการมีสุขภาวะที่ดีในกลุมผูชาย แตละปีมีผูเสียชีวิตจากการดื่ม
เครือ่งดื่มแอลกอฮอลแประมาณ 22,000 คน คิดเป็นรอยละ 4.5 ของการเสียชีวิตทั้งหมด 
เฉลี่ยจะเสียชีวิตกอนวัยอันควรจากการปุวยดวยโรคจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลแ
คนละ 29 ปี และขอมูลจากองคแการอนามัยโลกมีขอคนพบจากงานวิจัยความเสี่ยง
ทางดานสุขภาพของการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลแจาก 195 ประเทศทั่วโลก ในชวง
ปี 2533-2559 ซึ่งเผยแพรเมื่อปี 2561 วาไมมีการดื่มในระดับที่ปลอดภัยตอสุขภาพ 
การดื่มปริมาณต่ าสุดหรือการไมดื่มเลยสามารถลดความเสี่ยงทางสุขภาพโดยรวม
ไดมากที่สุด และความเสี่ยงทางสุขภาพมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นตามปริมาณการดื่มที่มากขึ้น 
นอกจากนี้ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลแไมไดสงผลตอสุขภาพเฉพาะตัวผูดื่ม แตยัง
สรางปัญหาตอบุคคลรอบขางผูดื่มทั้งดานรางกายและจิตใจ เชน การทะเลาะวิวาท  
การท ารายรางกาย การไดรับอุบัติเหตุจากการเมาแลวขับ คุณภาพชีวิตและสภาพ
จิตใจที่แยลงของสมาชิกในครอบครัวนักดื่ม ดังนั้น ทุกภาคสวนที่เกี่ยวของจะตอง
ด าเนินมาตรการในการปูองกันและควบคุมอยางตอเนื่องและเขมขนเพ่ือชวยลด 
ความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น 
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ไตรมาสหนึ่งปี 2562 คดีอาญารวมมีการรับแจง 102,050 คดี เพ่ิมขึ้นจาก 
ไตรมาสเดียวกันของปี 2561 รอยละ 5.1 เป็นการรับแจงคดียาเสพติด 85,846 คดี 
เพ่ิมขึน้รอยละ 7.4 (สดัสวนรอยละ 84.1 ของคดอีาญารวม) ขณะทีค่ดชีีวิต รางกาย และ
เพศรับแจง 4,327 คดี ลดลงรอยละ 1.6 คดีประทุษรายตอทรัพยแรับแจง 11,877 คดี 
ลดลงรอยละ 7.1 

 

 5.  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

“ การใช้มาตรการทางเลือก

เพ่ือลดทอนความเป็น

อาชญากรรมของผู้เสพและ 

ผู้ติดยาเสพติดให้กลับเข้าสู่

กระบวนการบ าบัดรักษา 

“ 

วันงดสูบบุหรี่โลกถือเป็นโอกาสที่ท่ัวโลกรวมกัน
สรางความตระหนักของผลกระทบและอันตรายอันเกิด
จากการใชยาสูบและการสัมผัสควันบุหรี่มือสอง มือสาม 
รวมถงึการไมสนบัสนนุการใชยาสบูในทกุรปูแบบ โดยในปนีี้
องคแการอนามัยโลกไดก าหนดประเด็นที่จะใหประเทศ
สมาชิกทัว่โลกท างานรวมกนั คอื Tobacco and Lung Health 
(บุหรี่กับสุขภาพปอด) ส าหรับประเทศไทย กระทรวง
สาธารณสุขก าหนดประเด็นรณรงคแ คือ บุหรี่เผาปอด 
เนือ่งจากพบวาโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ที่ส าคัญๆ จะเกิด
ในระบบของทางเดินหายใจหรือปอด โดยโรคที่เกี่ยวกับ
ปอดสวนใหญใชระยะเวลาในการสะสมโรคนานนับ 10 ป ี
ท าใหคนมองขาม ละเลยผลกระทบที่จะเกิดขึ้น สิ่งที่นา 
เปน็หวงคอื เริม่พบผูปวุยมะเรง็ปอดในวยัทีไ่มควรพบมากขึน้
เรื่อยๆ และมาจากการสูบบุหรี่  สิ่ งที่ ดีที่สุดในการ
ปรับปรุงสขุภาพปอด คอื “หยดุสบูบหุร่ี” และ “หยดุควนั
บหุร่ีมอืสอง” 

สูบบหุรี่ เหมอืนเผาปอด 

31 พฤษภาคม  

“วันงดสบูบุหรีโ่ลก” 

แผนภาพ 10 จ านวนคดีอาญาประเภทประทุษรายตอทรัพยแ ชีวิต รางกาย และเพศ 
และคดียาเสพติด รายไตรมาสปี 2558 – 2561

ที่มา: ระบบสารสนเทศสถานีต ารวจ ส านักงานต ารวจแหงชาติ (ขอมูล ณ วันที่ 19 เมษายน 2562)
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สถานการณแความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยแสินทั้งในสวนของคดีชีวิต รางกาย
และเพศ คดีประทุษรายตอทรัพยแเปน็ไปในทศิทางที่ด ีการรับแจงลดลง ขณะทีก่ารแกไข
ปัญหายาเสพติด ภาครัฐไดด าเนินมาตรการปราบปรามทางกฎหมายอยางเขมงวด 
จับกุมผูคาและเครือขายยาเสพติดรายใหญ ท าใหตั้งแต 1 มกราคม -31 มีนาคม 2562 
สามารถจับกุมผูตองหาได 87,079 คน นอกจากนั้น ยังเฝูาระวังเสนทางการลักลอบ
ล าเลียงยาเสพติดน าเขามาภายในประเทศ จากคดียาเสพติดที่มีการจับกุมผูตองหา
จ านวนมาก ทั้งเป็นผูคาและผู เสพ ซึ่งมีฐานความผิดที่แตกตางกัน รัฐบาลจึงได
พิจารณาน าแนวทางลดทอนความเป็นอาชญากรรมของผูเสพและผูติดยาเสพติดมาใช 
ซึ่งเป็นมาตรการทางเลือก โดยผู เสพ/ผูติดยาเสพติดถือเป็นผูปุวยใหน าเขาสู
กระบวนการบ าบัดรักษา ใหสามารถลด ละ เลิก การใชสารเสพติด โดยใชหลักการ
ความรัก ความเมตตา ปรับเปลี่ยนความคิด ทัศนคติ คานิยม ตลอดจนพฤติกรรมที่ไม
เหมาะสม ฟื้นฟูสภาพรางกาย จิตใจ เพ่ือเตรียมความพรอมในการเริ่มตนชีวิตใหมและ
คืนคนดีสูสังคม เชน หลักสูตรคายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผูเสพยาเสพติด โดยกระทรวง
สาธารณสขุ โครงการคนืคนดสีูสังคม โดยกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน ในสวน
ผูกระท าที่เป็นนักคาหรือเครือขายรายใหญน าเขาสูกระบวนการยุติธรรมทางอาญา  

ทั้งนี้ แผนการปูองกัน ปราบปรามและบ าบัดรักษายาเสพติดในปี 2562  
ดานการปราบปรามยาเสพติด เนนการพัฒนาความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบาน 
อาเซียน นานาประเทศ และองคแการระหวางประเทศ เพ่ือควบคุมหรือลดการผลิต 
การคายาเสพตดิ รวมทัง้สกดักัน้ ปราบปรามนกัคายาเสพตดิรายส าคญั นายทนุ ผูมอิีทธพิล 
ดวยมาตรการดานปราบปรามครบทุกมิติ โดยค านึงถึงคุณภาพของการด าเนินคดีตอ
ผูกระท าผิดรายใหญและผูอยูเบื้องหลัง ดานการปูองกันกลุมผูมีโอกาสเขาไปเกี่ยวของ
กบัยาเสพตดิ ไดเนนการสงเสรมิใหเกดิภมูคิุมกนัในกลุมเดก็ปฐมวยั และปอูงกนัเดก็ เยาวชน 
และกลุมผูใชแรงงานที่มีความเสี่ยงของปัญหา และสรางสภาพแวดลอมเพ่ือปูองกัน  
ยาเสพติด ลดการเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติดของเด็กและเยาวชน ลดพ้ืนที่หมูบาน/
ชุมชนที่มีปัญหายาเสพติดในประเทศ การเฝูาระวังผูปุวยยาเสพติดที่มีอาการทางจิต
และมีแนวโนมกอความรุนแรง (Serious Mental Illness with High Risk to Violence: 
SMI-V) รวมถึงการประเมินเพ่ือการกลับสูสั งคมอยางปลอดภัยใหทุกภาคสวน 
ที่เก่ียวของไดใชเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อลดความรุนแรงในสังคม  

ตาราง 10   สถิติคดีอาญาประเภทประทุษรายตอทรัพยแ ชวีิตรางกายและเพศ และคดียาเสพติด 

ประเภทคดี 
ไตรมาส % การเปลีย่นแปลง  

Q1/61 Q4/61 Q1/62 QoQ YoY 
อาญารวม (คดี) 97,131 110,634 102,050 -7.8 5.1 

ชวีติรางกายและเพศ (คด)ี 4,399 4,413 4,327 -1.9 -1.6 
ประทุษรายตอทรัพยแ (คดี) 12,791 13,518 11,877 -12.1 -7.1 
ยาเสพติด (คดี) 79,941 92,703 85,846 -7.4 7.4 

ที่มา:   ระบบสารสนเทศสถานีต ารวจ ส านักงานต ารวจแหงชาติ (ขอมูล ณ วันที่ 19 เมษายน 2562) 
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ไตรมาสหนึ่งปี 2562 มีการรับแจงการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบก 25,543 ราย 
ลดลงรอยละ 5 จากไตรมาสเดียวกันปีกอน มีผูเสียชีวิต 2,198 ราย ลดลงรอยละ 4.8 
ขณะที่มูลคาความเสียหายลดลงรอยละ 4.3 สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือ ขับรถเร็ว 
เกนิกวาทีก่ฎหมายก าหนด รถทีเ่กดิอุบตัเิหตสุงูสดุยงัคงเปน็รถจกัรยานยนตแ มสีดัสวนรอยละ 
18.6 รองลงมาเปน็รถยนตแนัง่รอยละ 14.9 ของประเภทรถทีเ่กดิอุบตัเิหตทุัง้หมด 

ทั้งนี้ จ านวนผูบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนมีแนวโนมดีขึ้น  
โดยในปี 2561 อัตราการบาดเจ็บและตายดวยอุบัติเหตุจราจรทางบกอยูที่ 26.7 ตอ
ประชากรแสนคน ลดลงจากปี 2560 ที่อัตราการบาดเจ็บและตายดวยอุบัติเหตุจราจร
ทางบกอยูที่ 27.5 ตอประชากรแสนคน และจากการด าเนินการตามแผนบูรณาการ
ปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานตแ พ.ศ. 2562 ใน 7 มาตรการ
เพ่ือลดปจัจยัเสีย่งการเกดิอุบตัเิหตทุางถนนโดยใหหนวยงานบรูณาการรวมกบัทกุภาคสวน 
ใชพ้ืนที่เป็นตวัตัง้ (Area Approach) ในการด าเนินงานอยางจรงิจังและตอเนือ่งในทุกมิติ 
ทั้งเรือ่งผูขบัขี ่ถนน สภาพแวดลอม ยานพาหนะ การคมนาคมทางน้ า การดูแลดานการ
รักษาพยาบาลหลังเกิดเหตุ การดูแลนักทองเที่ยว และการบริหารจัดการ สามารถลด
ความสญูเสยีผูบาดเจ็บและเสียชีวิตจากชวงเทศกาลสงกรานตแ ปี 2562 ไดในระดับหนึ่ง 

“ สาเหตุการดื่มแล้วขับ 
ยังคงเป็นสาเหตุอันดับแรก

ของการเกิดอุบัติเหตุ  
แต่ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 
3.7 เป็นผลจากมาตรการ 

ดื่มไม่ขับ จับยดึรถ  
การบังคับใช้กฎหมาย 
เพ่ือกวดขันวินัยจราจร 

อย่างจริงจัง 
ของเจ้าหน้าที่ 

“ 

 6.  ความปลอดภัยในการสัญจรทางถนน 

แผนภาพ 12 สถิตอิุบัติเหตุจราจรในชวงเทศกาลของไทยปี 2561 - 2562

ที่มา: ศูนยแอ านวยการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล 2562
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โดยมีการเกิดอุบัติเหตุ 3,338 ครั้ง ลดลงรอยละ 10.4 มีผูเสียชีวิต 386 ราย ลดลงรอยละ 
7.7 ผูบาดเจบ็ 3,442 ราย ลดลงรอยละ 11.7 โดยชวงอายทุีบ่าดเจบ็และเสยีชวีติมากสุด
เป็นชวงอายุ 50 ปีขึ้นไป รอยละ 24.5 รองลงมาเป็นชวงอายุ 15 -19 ปี รอยละ 15.3 
สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุยังคงมาจากการเมาแลวขับ รอยละ 36.6 ท าใหมีผูเสียชีวิต 
96 ราย รองลงมาเป็นการขับรถเร็ว รอยละ 28.3 แตเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าใหเกิด
ความรุนแรงของอุบัติเหตุท าใหมีผูเสียชีวิต 172 ราย ถึงแมวาสาเหตุการดื่มแลวขับ
ยงัคงเปน็สาเหตอัุนดบัแรกของการเกดิอุบตัเิหต ุแตลดลงจากปกีอนรอยละ 3.7 เปน็ผลจาก
มาตรการดื่มไมขับ จับยึดรถ การบังคับใชกฎหมายเพ่ือกวดขันวินัยจราจรอยางจริงจัง
ของเจาหนาที่ จากความรวมมือของผูใชรถใชถนน รวมถึงการควบคุมการจ าหนาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอลแ ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ไดแก รถจักรยานยนตแรอยละ 
79.2 การเกิดอุบัติเหตุสวนใหญเกิดในเสนทางตรงรอยละ 66.2 บนถนนกรมทางหลวง
รอยละ 39.5 ถนนในอบต./หมูบานรอยละ 36 ชวงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ไดแก 
ชวงเวลา 16.01-20.00 น. รอยละ 29.1 ทั้งนี้ การน าขอมูลอุบัติเหตุจากชวงปีใหม 
ที่ผานมา มาวิเคราะหแและถอดบทเรียนการเกิดอุบัติเหตุแลวน าไปพัฒนาแนวทาง 
การปอูงกนัและลดอุบตัเิหตทุางถนนชวยใหมาตรการมปีระสทิธภิาพเพ่ิมมากขึน้ สงผลให
การเกิดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสงกรานตแ ทั้งจ านวนการเกิดอุบัติเหตุ 
ผูเสียชีวิต และผูบาดเจ็บมีจ านวนลดลงเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันในปีที่แลว  

อยางไรก็ตาม เพ่ือใหการด าเนินการดานความปลอดภัยทางถนนบรรลุ
เปูาหมายลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนใหไดไมเกิน 10 คนตอประชากร
แสนคนภายในปี พ.ศ. 2563 ซึ่งเปูาหมายดังกลาวเป็นเปูาหมายที่ก าหนดตามกรอบ
ปฏญิญามอสโกท่ีก าหนดใหปี พ.ศ. 2554-2563 เป็นทศวรรษความปลอดภัยทางถนน 
(Decade of Action for Road Safety) และเป็นไปตามเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals หรือ SDGs) ภายในปี 2030 ที่ตั้งเปูาหมาย
ลดจ านวนผูเสยีชวีติและบาดเจบ็จากการชนบนถนนลงครึง่หนึง่ จงึตองคงความเขมงวด

ที่มา:   ศูนยแอ านวยการปูองกันและลดอุบัตเิหตุทางถนนในชวงเทศกาล 

แผนภาพ 13   สถิติขอมูลการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุชวงเทศกาลสงกรานตแ 2562 

เสียชีวิต 386 ราย เกิดอุบัติเหตุ 3,338 คร้ัง 

เสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุ 191 ราย 
ที่โรงพยาบาล 138 ราย 

ระหว่างน าส่งโรงพยาบาล 25 ราย 

พฤติกรรมที่ท าให้เสียชีวิต 
ไม่สวมหมวกนิรภัย 174 ราย 

ขับรถเร็วเกินก าหนด 102 ราย 
ด่ืมแล้วขับ 66 ราย 

เสียชีวิตแยกตามประเภทรถ 
รถจักรยานยนต์  254 ราย 

รถปิคอัพ  55 ราย 
รถยนต์นั่ง  43 ราย 

สถานะของผู้เสียชีวืต 
ผู้ขับขี่ 273 ราย 

ผู้โดยสาร 83 ราย 
คนเดินถนน 29 ราย 

สาเหตุเสียชีวิต 
ขับรถเร็ว 172 ราย 
ด่ืมแล้วขับ 96 ราย 

ตัดหน้ากระชั้นชิด 90 ราย 
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ในการบังคับใชกฎหมายที่เก่ียวของกับการใชรถใชถนนอยางจริงจังตอเนื่องตลอดท้ังป ี
ควบคูกับการรณรงคแเสริมสรางวินัยจราจร เพื่อรวมกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี ่
ของประชาชน หนวยงานที่เก่ียวของควรประเมินสถานการณแถอดบทเรยีนของการเกิด
อุบัติเหตุกับมาตรการบังคับใชตางๆ อยางตอเนื่องเพ่ือใหทราบสาเหตุและปัจจัยเสี่ยง
อุบตัเิหตใุนเชงิลกึน าไปสูการก าหนดมาตรการแนวทางการสรางความปลอดภยัทางถนน
ในระยะยาวอยางยั่งยืนทั้งชวงปกติและเทศกาลส าคัญ พิจารณาแกไขบทลงโทษ 
ใหเหมาะสมกับความผิดที่กระท า กรณีพฤติกรรมเสี่ยงเมาแลวขับควรเพ่ิมบทลงโทษ 
ใหครอบคลุมในทุกกรณี ทั้งกรณีท าใหผูอ่ืนไดรับบาดเจ็บทั้งทางรางกายหรือจิตใจ 
โดยเฉพาะการท าใหผู อ่ืนถึงแกความตายตองไดรับโทษทางอาญาในขอหาหนัก  
ดานกายภาพของถนนมีการเตรียมสภาพถนนใหสอดคลองกับปัญหาของแตละพ้ืนที่ 
เพ่ือสรางถนนทีป่ลอดภยั เชน การก าหนดการใชความเรว็ทีเ่หมาะสมโดยเฉพาะในพ้ืนที ่
ที่มีความเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุตองใหการควบคุมอยางเครงครัด จัดชองทางพิเศษ
ส าหรบัรถจกัรยาน รถจกัรยานยนตแ รวมทัง้ด าเนนิการจดัท าเครือ่งหมายจราจรใหชดัเจน
มมีาตรฐานเดยีวกนัทัว่ประเทศเพ่ือสะดวกในการบงัคบัใชกฎหมายและอ านวยความสะดวก
แกผูใชรถใชถนน เพ่ือสรางใหถนนทกุสายเปน็เสนทางแหงความปลอดภยัอยางยัง่ยนื 
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โรคซึมเศรานับเป็นปัญหาส าคัญทางสุขภาพที่จ านวนผูปุวยมีแนวโนมเพ่ิมขึ้น 
เป็นโรคที่สามารถรักษาใหหายขาดได หากไมไดรับการรักษาอาจรุนแรงจนน าไปสู  
การฆาตวัตายได โดยผูปวุยโรคซมึเศราจะมอัีตราการฆาตวัตายมากกวาคนทัว่ไปถงึ 20 เทา 
ขอมูล ณ วันที่ 25 เมษายน 2562 จากรายงานการเขาถึงบริการของผูปุวยโรคซึมเศรา
มีจ านวนผูปุวยสะสมทั้งหมดที่ไดรับการวินิจฉัยและรักษารวมทั้งประเทศ 9.47 แสนคน 
คิดเป็นรอยละ 65.75 ของจ านวนผูปุวยคาดประมาณจากความชุกที่ไดจากการส ารวจ
ทั้งหมด 1.44 ลานคน สะทอนใหเห็นวายังมีผูปุวยโรคซึมเศราที่ยังไมไดรับการบริการ
ดูแลชวยเหลืออีกประมาณ 5 แสนคน  

เมื่อพิจารณาตามเพศและอายุของผูปุวยโรคซึมเศราโดยใชขอมูลการส ารวจ
ความชกุโรคซึมเศราของไทย พ.ศ. 2551 พบวา ผูหญิงเสี่ยงปุวยมากกวาผูชาย 1.7 เทา 
ผูปุวยสวนใหญรอยละ 62 อยูในวัยท างานอายุ 25-59 ปี รอยละ 26.5 เป็นวัยผูสูงอายุ 
60 ปีขึ้นไป และรอยละ 11.5 เป็นเยาวชนอายุ 15-24 ปี ทั้งนี้ แมในกลุมเยาวชนจะมี
สัดสวนของผูปุวยโรคซึมเศรานอยกวาในกลุมวัยท างานและวัยผูสูงอายุ แตนับเป็น
ปัญหาที่ตองใหความส าคัญและเรงแกไขเนื่องจากเป็นทรัพยากรที่มีคาในการพัฒนา
ประเทศในอนาคต และพบวามีแนวโนมฆาตัวตายมากข้ึน  

ส าหรบัสาเหตุของการเกดิภาวะซึมเศราในกลุมเยาวชน เกิดไดจากหลายสาเหตุ 
ซึ่งจากการศึกษาภาวะซึมเศราในวัยรุน นิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั้งในและ
ตางประเทศ โดย ผศ.ดร.ปิยวรรณ วิเศษสุวรรณภูมิ พบวา ภาวะซึมเศราเกิดจากภาวะ
ของการเสียศูนยแ ซึ่งแตละคนจะมีไมเทากัน โดยตัวกระตุนที่ท าใหเกิดภาวะเสียศูนยแ  
มาจาก 5 ปจัจยั คอื (1) การถกูประเมนิ เชน ผลการสอบ (2) เรือ่งเศรษฐกจิ ภาวะการเงิน 
(3) ความรัก ความสัมพันธแกับเพ่ือน การยอมรับจากเพ่ือน (4) ความรูสึกผิดกับคนที่มี
ความส าคัญ และ (5) ความสูญเสียอยางฉับพลัน ทั้งนี้ สิ่งที่อยูภายในตัวของเด็กเอง  
ก็สงผลท าใหสถานการณแรนุแรงมากขึน้ อาท ิประสบการณแของแตละคน รูปแบบการคิด 
นอกจากนี้ เด็กและเยาวชนในปัจจุบันมีความกดดันสูงตอการแขงขันรอบตัว และจาก
สภาพแวดลอมและคานิยมของสังคมที่เป็นตัวกระตุนวาตองเกงเทานั้นจึงจะอยูรอด 
หรือแมแตความรักของพอแมที่คอยประคบประหงม ตามใจ ท าใหเด็กและเยาวชน  
ขาดทักษะการสรางความเขมแข็งใหกับตัวเอง ไมสามารถจัดการปัญหาเมื่อเกิด 
ความผิดหวังในชีวิต ท าใหทุกปัญหาสามารถกลายเป็นสาเหตุใหเกิดความกังวล 
ความเครียด จนพัฒนาไปสูภาวะซึมเศราและคิดท ารายตัวเองหรือฆาตัวตายได  

 

สถานการณ์ทางสังคมที่ส าคัญ 

เยาวชนมีความเสี่ยงตอ่การเป็นภาวะซึมเศร้าและฆ่าตัวตายมากขึ้น  
ทุกภาคส่วนต้องร่วมมอืป้องกันแก้ไขอย่างจริงจัง  

“ ภาวะซึมเศร้าในกลุ่มเยาวชน 
เกิดได้จากหลายปัจจัย อาทิ 
ภาวะของการเสียศูนย์จาก
การถูกประเมิน เศรษฐกิจ 
ความรัก ความรู้สึกผิด  

ความสูญเสียอย่างฉับพลัน 
ความกดดันจาก

สภาพแวดล้อมและค่านิยม
ของสังคม ความรักของพ่อแม่ 

“ 
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ทัง้นี ้จากขอมลูองคแการอนามยัโลกระบวุาแตละปมีเียาวชนอาย ุ10-24 ปทีัว่โลก
ตายสูงถึง 2.6 ลานคน โดย 1 ใน 3 มีสาเหตุจากการฆาตัวตายที่มีความสัมพันธแกับ 
โรคซมึเศรา ส าหรบัประเทศไทยจากขอมลูกรมสขุภาพจติ พบวาในแตละปจีะมคีนพยายาม
ฆาตัวตายปีละ 53,000 คน เฉลี่ยชั่วโมงละ 6 คน โดยจะมีคนฆาตัวตายส าเร็จอยูที่
ประมาณ 4,000 ราย ในปี 2561 อตัราการฆาตวัตายอยูที่ 6.11 เพิม่ข้ึนจากอัตรา 6.03  
ในป ี2560 โดยเพศชายมอัีตราการฆาตวัตายสงูกวาเพศหญงิกวา 4 เทา ชวงอายทุีม่จี านวน
การฆาตวัตายสูงสดุของเพศชายอยูที ่35-39 ป ีสวนเพศหญงิจ านวนการฆาตวัตายสงูสุด 
อยูที่ชวงอายุ 50-54 ป ีส าหรบักลุมเยาวชนอาย ุ20-24 ปี แมการฆาตวัตายจะไมสงูมาก 
แตมแีนวโนมเพ่ิมขึน้ โดยมอัีตราการฆาตวัตายเพ่ิมขึน้จากอัตรา 4.94 ตอประชากรแสนคน
ในป ี2560 เปน็อัตรา 5.33 ตอประชากรแสนคนในป ี2561 ขณะทีก่ลุมเยาวชนอาย ุ15-19 ป ี 
มีอัตราการฆาตัวตายอยูที่ 2.59 ตอประชากรแสนคน และกลุมเด็กอายุต่ ากวา 15 ป ี 
มอัีตราการฆาตวัตายอยูที ่0.5 ตอประชากรแสนคน 

ขอมูลขางตนสอดคลองกับการใหบริการสายดวนปรึกษาสุขภาพจิต 1323  
ที่พบวากลุมเยาวชนโทรเขามาปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตมากขึ้น โดยในปีงบประมาณ 
2561 จากการใชบริการทั้งสิ้น 70,534 ครั้ง เป็นกลุมเด็กอายุ 11-19 ปี 10,298 ครั้ง 
คิดเป็นรอยละ 14.6 และเป็นกลุมเยาวชนอายุ 20-25 ปี 14,173 ครั้ง คิดเป็นรอยละ 
20.1 โดย 5 อันดับปัญหาที่พบมากที่สุดในกลุมเด็กและเยาวชน คือ ปัญหา
ความเครียดหรือวิตกกังวล ปัญหาทางจิตเวช ปัญหาความรัก ปัญหาซึมเศรา และ
ปัญหาครอบครัว ส าหรับในชวง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2562 มีผูโทรเขามาใช
บริการทั้งสิ้น 40,635 ครั้ง เป็นกลุมเด็กและเยาวชนอายุ 11 -25 ปี จ านวน 13,658 
ครั้ง เมื่อจ าแนกตามประเภทของปัญหาพบวาสัดสวนของเด็กและเยาวชนที่มีปัญหา
ความเครียดหรือวิตกกังวล ปัญหาความรัก ซึมเศรา และมีความคิดหรือความพยายาม
ฆาตัวตายมีแนวโนมเพ่ิมขึ้น นอกจากนี้ จากการส ารวจเรื่องสุขภาพจิตของโครงการ  
ยูรีพอรแตประเทศไทย ในชวงเดือนกันยายน 2561 พบวาในกลุมเยาวชนอายุ 15-24 ปี 

33.8 %

29.7 %

9.1 %

8.6 %

5.5 %

0.9 %

ปีงบประมาณ 2561

ความเครียดวิตกกังวล ปัญหาทางจิตเวช
ความรัก ซึมเศรา
ครอบครัว มีความคิดอยากฆาตัวตาย/ท ารายตนเอง

แผนภาพ 14   การใชบริการสายดวนปรึกษาสุขภาพจติ 1323 ในกลุมเยาวชนอายุ 20-25 ปี
จ าแนกตามประเภทของปัญหา

ที่มา : กรมสุขภาพจิต

44.7 %

5.1 %

20.5 %

13.9 %

6.1 %

1.2 %

6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2562
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การเรียน/การสอบเป็นเรื่องที่สรางความกดดันท าใหรูสึกเครียดหรือกังวลมากที่สุด 
โดยกวาครึ่งตอบวา 2 สัปดาหแที่ผานมาเคยรูสึกหดหู เศรา สิ้นหวัง ทอแท และ 1 ใน 4 
เคยคิดท ารายตัวเองหรือฆาตัวตาย  

แนวทางการปูองกันและแกไขปัญหาภาวะซึมเศราและการฆาตัวตายในกลุม
เด็กและเยาวชนเป็นปัญหาที่สามารถปูองกันไดโดยความรวมมือของทุกภาคสวนทั้งใน
ระดับครอบครัว สถานศึกษา และสังคม โดย 

1. ครอบครัวและคนใกลชิด ซึ่งอยูใกลปัญหาที่สุดตองสรางความสัมพันธแที่ดี
ตอกัน ใสใจในครอบครัวตั้งแตเด็ก สงผลใหบุตรหลานไววางใจ บอกเลาปัญหาและ
ครอบครัวสามารถชวยเหลือไดทันที รวมทั้งคอยสังเกตหากมีอาการเสี่ยงเป็นภาวะ
ซมึเศราหรอืฆาตวัตาย ควรรบีพาไปพบแพทยแ เพ่ือเขารบัการดแูลและรักษาอยางถูกวิธี 
จะท าใหอาการดีข้ึนอยางรวดเร็ว และหายขาดได 

2. สถานศึกษา ควรเขามามีบทบาทในการปูองกันและชวยเหลือนักเรียน 
นักศึกษามากขึ้น อาทิ การจัดครูแนะแนวไวคอยสังเกตพฤติกรรรม ใหค าปรึกษาและ
ค าแนะน าแกนักเรียน การจัดตั้งหนวยสงเสริมสุขภาวะนิสิต  

3. หนวยงานที่เกี่ยวของ ควรเรงใหความส าคัญกับการสงเสริมทักษะชีวิต 
ในกลุมเยาวชนมากขึ้น ทั้งการสงเสริมการมองเห็นคุณคาของตนเอง การคิดวิเคราะหแ
และการแกปัญหาอยางสรางสรรคแ การจัดการอารมณแและความเครียด เพ่ือเป็นเกราะ
ปอูงกนัปญัหา ซึง่กรมสขุภาพจติมแีนวคดิทีจ่ะลงนามความรวมมอืกบั 50 มหาวทิยาลยัทีมี่
นักศึกษามากกวา 10,000 คน เพ่ือใหสถาบันอุดมศึกษาวางมาตรการในการเฝูาระวัง
ดูแลภาวะซึมเศราและการฆาตัวตาย และจัดตั้งคณะกรรมการรวมกับส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อด าเนินงานดานการวิเคราะหแขอมูลและท าขอเสนอแนะ
เชิงนโยบายในการแกปัญหา  
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กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ความท้าทายในการสร้าง 
โอกาสการเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึง  

ความเหลื่อมล้ าเป็นอุปสรรคที่สงผลกระทบตอการพัฒนาชีวิต สังคม และ
เศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา ซึ่งท าใหคนรุนใหม  
ไมสามารถเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศไดอยางเต็มประสิทธิภาพ ในทุกปี  
พบเด็กเยาวชนไทยที่มศีักยภาพตองสูญเสียโอกาสทางการศึกษามากกวา 670,000 คน 
สงผลใหประเทศไทยเสยีโอกาสทางเศรษฐกจิสงูถงึ 2 แสนลานบาทตอป ีแมประเทศไทย 
มีการลงทุนดานการศึกษาแตละปีมากกวา 8 แสนลานบาท แตปัญหาความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษายังคงพบเห็นไดแทบทุกพ้ืนที่ 

กองทนุเพือ่ความเสมอภาคทางการศกึษา (กสศ.) ถกูจดัตัง้ขึน้ตามรฐัธรรมนญู
แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 54 ตามคณะกรรมการปฏิรูปดานการศึกษา 
และมกีารประกาศเปน็พระราชบญัญตักิองทนุเพ่ือความเสมอภาคทางการศกึษา พ.ศ. 2561 
มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงคแของกองทุนที่มุงเนน
ชวยเหลือผูขาดแคลนทุนทรัพยแหรือผูดอยโอกาสใหไดรับการศึกษา และเสริมสรางและ
พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู จะท าใหกองทุนเป็นเครื่องมือส าคัญในการลด 
ความเหลื่อมล้ าและเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา โดยกองทุนจะไดรับการจัดสรร
งบประมาณเปน็ทนุประเดิมจ านวน 1,000 ลานบาท  

หลักการของการด าเนินงานกองทุนเนนใน 4 เรื่อง (1) ความคุมคาที่เกิดขึ้น 
โดยใหความส าคัญกับการแกไขปัญหาที่ตนทาง (2) การจัดล าดับความส าคัญในการ
ด าเนินการที่มุงประสิทธิภาพ (3) การด าเนินการอยางโปรงใส มีการก ากับดูแล 
ที่รอบคอบ มีการเปิดเผยผลการด าเนินงานเป็นประจ าทุกปี โดยจะมีการรายงานผลตอ
คณะรฐัมนตร ีรฐัสภา และ (4) การสรางความรวมมอืกบัภาคทีกุภาคสวนอยางบรูณาการ 
ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคมในพ้ืนที่ กลุมเปูาหมายของการด าเนินงานจะเป็นกลุม
เด็กยากจนที่ครอบคลุมตั้งแตเด็กปฐมวัย นักเรียน เยาวชนซึ่งเป็นผูที่ดอยโอกาส 
ในระบบการศึกษา ประชาชนที่ยากจนแตตองการพัฒนาศักยภาพ รวมถึงครูและ
สถานศกึษา ผูดแูลเดก็และเยาวชนในกลุมเปาูหมายดวย 

โอกาสที่เสียไปของประเทศไทย 
 ทุกปีมีเด็กและเยาวชนไทยท่ีมีศักยภาพมากกวา 670,000 คน หลุดออกจากระบบการศึกษาจาก

ครอบครัวท่ียากจน 
 เดก็เยาวชนท่ียากจนท่ีสดุของประเทศมีโอกาสเรยีนตอระดบัอดุมศึกษาเพียง 5% เพราะตองแบกรับ 

ภาระคาใชจายท่ีสูงมาก เมื่อเทียบกับรายไดครัวเรือน 
 นักเรียนอายุ 15 ปีในชนบทมีความรูความสามารถลาหลังกวานักเรียนในเมืองใหญเกือบ 2 ปี

การศึกษา 
 ท้ังหมดน้ี สงผลใหประเทศไทยเสียโอกาสทางเศรษฐกิจสูงถึง 2 แสนลานบาทตอปี และ  

เป็นอุปสรรคส าคัญตอการพัฒนาศักยภาพมนุษยแ 
 
ที่มา:   กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา  

ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของประเทศไทย 

ขอมูลรายจายดานการศึกษาปี 2551-2559 
พบวา ประเทศไทยใชงบประมาณลงทุน
ดานการศึกษาปี 2559 มากถึง 8.78 แสน
ลานบาท คิดเป็น 6.12% ของ GDP สูงกวา
ประเทศกลุม OECD ท่ีลงทุนเพียง 5.2% 
ของ GDP 

ที่มา : กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 

560,479 
762,005 878,878 

2551 2555 2559

รายจายการศึกษารวม (ลานบาท)

“ กองทุนเพื่อความเสมอภาค
ทางการศึกษาเป็นเครื่องมือ

ส าคัญในการลด 
ความเหลื่อมล้ าและ 

เพ่ิมโอกาสทางการศึกษา “ 
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จากหลักการดังกลาว ท าใหกองทุนมีลักษณะการด าเนินงานที่โดดเดนคือ  
การวิจัยและพัฒนาตัวแบบปฏิรูปหรือนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพสูง รวมกับพันธมิตร
หนวยจัดการศึกษา และสถาบันวิชาการ แลวสงผานตัวแบบปฏิรูปไปยังหนวยงานหลัก
ส าหรับขยายผลในระยะยาว รวมทั้งการเสนอแนะมาตรการหรือจัดการศึกษาอยางมี
สวนรวมเพ่ือสรางความเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย โดยเริ่มตนดวยการออกแบบ
เครื่องมือในการใหความชวยเหลือที่ตรงกับความตองการของกลุมเปูาหมายและมี
ประสิทธิภาพ ไดแก การวิจัยพัฒนานวัตกรรมการจัดสรรงบประมาณดานอุปสงคแ 
(Demand-side Financing) อุดหนุนใหตรงตามความตองการของผูเรียนเป็นรายบุคคล 
และใชระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรแมาชวยในการก าหนดเปูาหมายเพ่ือคัดกรองเด็ก
ยากจน และพัฒนาเป็นระบบสารสนเทศเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา ( iSEE: 
Information System for Equitable Education) ซึ่งเป็นระบบขอมูลสารสนเทศ 
ที่เชื่อมโยงกับเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ที่สามารถใชเรียกดูขอมูลไดทั้งใน
ระดับบุคคล ระดับพ้ืนที่ และภาพรวม ซึ่งเป็นประโยชนแตอการติดตามและประเมินผล
การด าเนินงาน  

การด าเนินงานของ กสศ. ในชวงปีแรก 2561 ไดเริ่มจัดสรรทุนสงเสริม
โอกาสทางการศึกษาโดยรวมกับหนวยจัดการศึกษาเพ่ือใหความชวยเหลือ สงเสริม 
พัฒนาและสนับสนุนเงินและคาใชจายใหแกเด็กและเยาวชนซึ่งขาดแคลนทุนทรัพยแ
และผูดอยโอกาสจนส าเร็จการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้งไดรับการศึกษาตอยอด 
สายอาชีพชั้นสูง ไดแก โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข 
(Conditional Cash Transfer: CCT) โดยที่ กสศ. รวมกับ สพฐ. ปฏิรูปกระบวนการ
จัดสรรงบประมาณเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาแกนักเรียนยากจนที่สุด 
ในระบบการศึกษาเป็นรายบุคคลตามสภาพปัญหาที่แตกตางกัน โดยกลุมยากจนที่สุด
ไดรับเพ่ิมเติมตามความจ าเป็น (Needs-based funding) โดยจัดสรรคาใชจายเป็น 
คาครองชพีและคาอาหารโดยตรงใหแกนกัเรยีนยากจนพิเศษคนละ 800 บาท/ภาคเรียน 
และเงินอุดหนุนคากิจกรรมการพัฒนานักเรียนยากจนพิเศษมีทักษะชีวิตและทักษะ
อาชีพใหกับสถานศึกษา 800 บาท/ภาคเรียน เงื่อนไขส าคัญในการรับทุน คือ  

 พ.ร.บ. กองทนุเพือ่ความเสมอภาค 
ทางการศกึษา พ.ศ. 2561 มาตรา 5  

 สงเสริมเด็กปฐมวัยใหมีพัฒนาการ
สมวัย และพรอมเขาสูระบบการศึกษา 

 ส นับส นุ นผู ด อ ย โ อ ก า ส ใ ห ไ ด รั บ
ก า ร ศึ ก ษ า  แ ล ะ พั ฒ น า ทั ก ษ ะ 
การประกอบอาชีพ 

 ช ว ย เหลื อ เย า วชนผู ด อ ย โอก าส 
ใหส าเร็จการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 ส ง เ ส ริ ม ส ถ า น ศึ ก ษ า ใ ห เ อื้ อ ต อ 
การพัฒนาผูเรียนตามความถนัดและ
ศักยภาพ 

 เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพครู 
 ศึกษาวิจั ยแนวทางการพัฒนาครู

ตนแบบ 
 ศึกษาวิจัยและพัฒนาองคแความรู 

เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษยแของไทย  

การคัดกรองใช้ระบบ “วิธีคัดกรองความยากจนทางอ้อม (Proxy Mean Test : PMT)”  
พิจารณาจาก 

 รายไดเฉลีย่ของครวัเรอืนไมเกนิ 3,000 บาท/คน/เดอืน 
 ขอมูลสถานะครัวเรือน อาทิ ภาระพึ่งพิง ท่ีเป็นผูสูงอายุ/คนพิการ สภาพท่ีอยูอาศัย  

ไมปลอดภัย ไมมียานพาหนะ และการไมมีท่ีดินท ากินเป็นของตนเอง 
ใหแตละพื้นท่ีจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและรับรอง ประกอบดวย ประธานคณะกรรมการ
สถานศึกษา ผูอ านวยการโรงเรยีน ผูแทนชมุชน ผูแทนผูปกครอง ผูแทนนายอ าเภอ และครฝูุายคัดกรอง
นักเรียนยากจน เพื่อรวบรวมขอมูลเด็กๆ ในพื้นท่ีแลวสงตอใหทาง กสศ. พิจารณาและจัดสรร  

เกณฑ์การคัดกรอกคะแนน PMT 

0.51 – 0.70    ใกลจน (Near Poor) 
0.71 – 0.90    ยากจน (Poor) 
0.91 – 1.00    ยากจนพิเศษ (Extremely Poor) 

ที่มา:   กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 
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(1) นักเรียนที่ไดรับการจัดสรรทุนจะตองรักษาอัตราการมาเรียนใหเกินกวารอยละ 80 
ตลอดปกีารศกึษา (2) นกัเรยีนยากจนพิเศษจะตองมพัีฒนาการทีส่มวยัตามเกณฑแมาตรฐาน 
โดยวัดจากน้ าหนักและสวนสูง และ (3) ผลการเรียนของนักเรียนและการเลื่อนชั้น  

การจัดสรรทุนเริ่มตนครั้งแรกในปีการศึกษา 2561 โดยจัดสรรใหกับนักเรียน 
510,040 คน ใน 26,557 โรงเรียนสังกัด สพฐ. และมีการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ
อาชีพและทักษะชีวิตจากเงินอุดหนุนของ กสศ. จนกลายเป็นตัวอยางตนแบบ เชน
กรณีโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรคแ กรุงเทพมหานคร ไดวางแผนตอยอดสราง
มูลคาเพ่ิมดวยการสอนท าเบเกอรี่และขนมอบตางๆ แกนักเรียนยากจนพิเศษ และ
วางแผนเปิดรานเบเกอรี่จ าหนายในชุมชน ตลาด กรณีโรงเรียนสันทรายหลวง  
จ. เชียงใหม ไดมีกิจกรรมการฝึกอาชีพการท าขาวแตเนน้ าแตงโม 

นอกจากนี้ กสศ. ไดเริ่มด าเนินโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง 
รวมกับสถานศึกษาสายอาชีพ เพ่ือสรางคน สรางโอกาส สรางงาน ใหทุนเยาวชน  
ที่ขาดแคลนทุนทรัพยแและดอยโอกาสเรียนตอสายอาชีพชั้นสูงสอดคลองกับนโยบาย
ประเทศไทย 4.0 และความตองการของตลาดแรงงานภายในประเทศที่สอดคลองกับ
ความสามารถของเด็กแตละคน ควบคูกับการพัฒนาสถานศึกษาในลักษณะพันธมิตร 
ในปี 2562 สถาบันการศึกษาที่รวมโครงการ 36 แหงทั่วประเทศ ไดเปิดรับสมัครทุน
นวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง 2,500 ทุน ใน 40 สาขาวิชา เพ่ือชวยนักเรียน นักศึกษา  
ที่เรียนดีมีความขยันแตขาดแคลนทุนทรัพยแใหสามารถเขาศึกษาตอสายอาชีพในสาขา

ส่งผ่านตัวแบบปฏิรูป 
ไปยังหน่วยงานหลัก  

การวจิยัและพัฒนาตัวแบบ
ปฏรูิปหรือนวัตกรรม 

อาทิ 
 การวิจัยพัฒนานวัตกรรมการจัดสรร

งบประมาณตามหลักความเสมอภาค 
(Equity-based Budgeting)  

 การใชระบบสารสนเทศทางภมูศิาสตรแ
เพื่อชวยก าหนดเปูาหมายในการ 
คดักรองเดก็ยากจน และพฒันาระบบ
สารสนเทศเพื่ อความเสมอภาค 
ทางการศึกษา ( iSEE: Information 
System for Equitable Education) 

ร่วมกับพันธมิตร 
หน่วยจัดการศึกษา  
และสถาบันวิชาการ 

อาทิ 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแ 
 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

อาทิ 
 โครงการจดัสรรเงินอดุหนนุนกัเรยีน

ยากจนพิ เศษแบบมี เ ง่ื อน ไ ข 
(Conditional Cash Transfer: CCT) 
โดย สพฐ. ไดจัดสรรทุนใหแกเด็ก
ยากจนพิเศษรายบุคคลเพิ่มเติม
ตามความจ าเป็น ในสถานศึกษา
มากกวา 30,000 แหง และจะ
ขยายไปยังหนวยจัดการศึกษาอื่น 
เชน องคแกรปกครองสวนทองถิ่น 
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
และครู ด า เ นิ นก ารคั ด กรอ ง 
จัดสรรและติดตามการใหทุนผาน
ระบบ iSEE  

การด าเนินงานของกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 

กองทุนเพ่ือความเสมอภาค
ทางการศึกษา (กสศ.) 
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ที่ก าลังเป็นที่ตองการของตลาดแรงงาน โดยจะตองเป็นผูที่ก าลังเรียนระดับชั้น ม.3 
และ ม.6 หรือเทียบเทาหรือ ปวช.3 ซึ่งทุนดังกลาวแบงเป็น 2 ทุน ประกอบดวย  
(1) ทุน 5 ปี : ส าหรับนักเรียนที่ก าลังศึกษาชั้น ม.3 หรือเทียบเทา จะไดรับ 
การสนับสนุนคาใชจายประจ าเดือนๆ ละ 6,500 บาทตอทุน ใน 3 ปีแรก และ 7,500 
บาทตอทุน ใน 2 ปีหลัง และ (2) ทุน 2 ปี : ส าหรับนักเรียนชั้น ม.6 หรือเทียบเทา  
จะไดรับการสนับสนุนคาใชจายประจ าเดือนๆ ละ 7,500 บาทตอทุน ทั้ งนี้ 
สถานศึกษาจะไดรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
10,000 บาทตอผูรับทุนตอปีดวย รวมทั้งการสนับสนุนทุนส าหรับนักเรียนในพ้ืนที่
หางไกล เป็นครูรุนใหมเพ่ือพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน (Protected School/
Standalone) ปีละ 300 คน ตอเนื่อง 5 ปี 

นอกจากนี้ กสศ. ยังอยูระหวางพัฒนาตนแบบการแกปัญหาความเหลื่อมล้ า
ทางการศกึษาทีส่งผลกระทบโดยตรงตอกลุมเปาูหมายของ กสศ. เพ่ือใหหนวยงานตางๆ 
น าไปใชขยายผลตอไป อาท ิ(1) จงัหวดัตนแบบแกปญัหาเหลือ่มล้ าทางการศกึษา โดยใช
พ้ืนที่เป็นฐาน จ านวน 10-15 จังหวัด (2) สถาบันตนแบบลดเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
มิติคุณภาพ โรงเรียนและครู (whole school approach) จ านวน 280 โรงเรียน 
ขยายโอกาสในเขตชนบท ครอบคลมุ 17 จังหวดัทัว่ประเทศ (3) สถาบนัตนแบบพฒันา
คุณภาพเด็กปฐมวัยจ านวน 300 แหง เด็กปฐมวัยไดรับประโยชนแจ านวน 30,000 คน  
(4) ระบบตวัอยางชวยเหลอืเดก็เยาวชนนอกระบบครบวงจร จ านวนไมต่ ากวา 5,000 คน 
และ (5) ระบบตนแบบการพัฒนาทกัษะแรงงานดอยโอกาสใหเปน็ผูประกอบการรุนใหม
และแรงงานฝมีอืโดยใชชมุชนเปน็ฐาน น ารองใน 50 พ้ืนทีท่ัว่ประเทศ  

โรงเรียนสตรีวดัอปัสรสวรรค ์: โรงเรยีนตนแบบการขยายผลเงินอดุหนนุ
นกัเรยีนยากจนพเิศษ โดยไดวางแผนตอยอดสรางมลูคาเพิม่ เชน จดัใหมี
การสอนทกัษะการท าเบเกอรีแ่ละขนมอบตางๆ แกนกัเรยีนยากจนพเิศษ 
64 คน ซึง่ไดเปดิคอรแสมาแลว 2 ครัง้ เด็กๆ ใสความคดิสรางสรรคแและ
พัฒนารสชาติใหดีขึ้น รวมถึงการวางแผนเปิดรานเบเกอรี่จ าหนาย 
ในชุมชน ตลาด เพื่อสรางรายไดเป็นกองทุนเล็กๆ ที่เติบโตตอไป  
ซึง่โรงเรยีนมองวาเงินอดุหนนุจาก กสศ. จากการจดักิจกรรมพัฒนาทกัษะอาชีพและทักษะชวีิต 
แมไมมากแตเป็นเงินลงทุน ซึ่งถาน าไปใชอยางถูกจุดจะสามารถสรางดอกผลทั้งในรปูแบบของ 
การเพิม่พนูศกัยภาพของนกัเรยีน และเปน็เงินลงทนุทีส่รางรายไดในอนาคตได 

โรงเรียนสันทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ : โรงเรียนไดมีกิจกรรมพัฒนานักเรียน
ยากจนพิเศษตางๆ อาทิ การฝึกอาชีพขาวแตเนน้ าแตงโม เด็กๆ ไดเรียนรูวิธีการถนอมอาหาร 
การขายเพื่อสรางรายได การออมและการประหยัดมัธยัสถแ  

กรณีศึกษา : การด าเนนิงานโครงการเงนิอดุหนนุนกัเรียนยากจนพิเศษอยา่งมเีงือ่นไข 
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บทความเรื่อง “อีสปอร์ต : สถานการณ์ ผลกระทบ และแนวทางการดูแล” 

อีสปอรแต (Electronic Sports : E-Sports) เริ่มตนจากการแขงขันวีดีโอเกม
คอนโซลระหวางนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสแตนฟอรแด เมื่อปี  2515 ตอมา 
เมื่ออินเทอรแเน็ตเริ่มเขามามีบทบาทท าใหเกมออนไลนแเป็นที่นิยม และรูปแบบเปลี่ยน
จากการเลนคนเดียวหรือกับเพื่อนอีกหนึ่งคนมาเป็นการเลนแบบ Online Multiplayer 
คือ เลนทางออนไลนแไดหลายๆ คน เกมที่มีชื่อเสียงและนับเป็นผูกอก าเนิดอีสปอรแต 
อาทิ Counter–Strike StarCraft และ Quake อีสปอรแตมีการแขงขันอยางเป็น
ทางการในระดับนานาชาติครั้งแรกเมื่อปี 2543 คือ รายการ World Cyber Game  
ในปัจจุบันอีสปอรแตไดรับการยอมรับในฐานะของการเป็นกีฬาทั้งในเชิงสมัครเลนและ
อาชีพ โดยระดับนานาชาติมีการจดัการแขงขนัขึน้อยางแพรหลายและมกีารถายทอดสด
การแขงขันทางทีวีและเว็บสตรีมมิ่งควบคูกันไป นอกจากนี้ หลายประเทศไดจัดตั้ง
องคแกรเพ่ือรองรับอีสปอรแตขึ้นเป็นการเฉพาะ รวมถึงเปิดหลักสูตรสอนในระดับ
มหาวิทยาลัย เชน ประเทศเกาหลีใต จีน มาเลเซีย สหรัฐอเมริกา  

ความนิยมท าใหตลาดเกมเติบโตอยางรวดเร็ว จากรายงานของ Newzoo 
บริษัทผูน าในการส ารวจตลาดเกมและอีสปอรแต พบวา ในปี 2560 ประชากรทั่วโลก 
2.2 พันลานคน หรือประมาณ 1 ใน 4 เลนเกม โดยมีมูลคาการใชจายในตลาดเกม 
สูงถึงประมาณ 1.2 แสนลานดอลลารแ สรอ. และในชวงปี 2560 -2564 มีอัตรา 
การเติบโตเฉลีย่รอยละ 9.3 ตอป ีขณะทีร่ายไดของอุตสาหกรรมอีสปอรแตทัว่โลก4 มมีลูคารวม 
655 ลานดอลลารแ สรอ. ในปี 2560 และมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นเป็น 865 และ 1,790 ลาน
ดอลลารแ สรอ. ในป ี2561 และป ี2565 ตามล าดับ มีผูชมทั่วโลกประมาณ 335 ลานคน 
(44% เป็นผูชมตอเนื่อง) และคาดวาจะเพ่ิมเป็น 395 และ 645 ลานคน ในชวงเวลา
เดียวกัน ส าหรับเงินรางวัลในการแขงขันอีสปอรแต พบวา ในปี 2561 มีมูลคารวมกวา 
151 ลานดอลลารแ สรอ. และในบางรายการมีมูลคาสูงถึง 150,000 ดอลลารแ สรอ.  

ในยุคโลกดิจิทัลที่ผูคนใชงานเทคโนโลยีตางๆ เพ่ือชวยในการหาความรู ท างาน สื่อสาร และเพ่ือความบันเทิง  
และหนึ่งในรูปแบบเพ่ือความบันเทิงคือ การเลนเกมที่นิยมเพ่ือการคลายความเครียด เลนไดทุกวัย เลนเป็นครอบครัวหรือกับ
เพ่ือนๆ ได กระทั่งพัฒนาไปสูการเลนเกมเป็นอาชีพได ปัจจุบันมีการจัดการแขงขันเกมเพ่ือเงินรางวัล หรือเรียกวา “อีสปอรแต” 
และไดรับความนิยมเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งการเติบโตของอีสปอรแต ท าใหเกิดการสรางรายได อาชีพ การผลิต และมีการพัฒนา
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของจ านวนมาก อาทิ นักกีฬา นักวิเคราะหแและพัฒนาเกม รวมถึงการพัฒนาอุปกรณแการเลนตางๆ  
นอกจากนั้น ประเทศไทยโดยการกีฬาแหงประเทศไทยไดอนุมัติรับรองใหอีสปอรแตเป็นกีฬาที่สามารถจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมได 
อยางไรก็ตาม มีความกังวลผลกระทบทางดานสังคม โดยเฉพาะในเรื่องการเพ่ิมจ านวนของเด็กติดเกมที่อาจสงผลตอสุขภาพ และ
พฤติกรรมของเด็ก บทความในครั้งนี้จะน าเสนอ สถานการณแ ผลกระทบ และแนวทางการดูแลอีสปอรแต เพ่ือใหขอเสนอแนะ  
ในการลดผลกระทบทางสังคมและเพ่ือใหอีสปอรแตเป็นการแขงขันที่สรางสรรคแ  

ความเป็นมาของอีสปอร์ต 

4   คาสปอนเซอรแ ลิขสิทธิก์ารถายทอดการแขงขัน คาโฆษณา คาธรรมเนียมผูจัดการแขงขัน รวมถึงคาบัตรเขาชมและของที่ระลึกในการแขงขัน 

“ อีสปอร์ต คือ การแข่งวีดีโอ
เกมที่ใช้อุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์เป็นเคร่ืองมือ
ในการแข่งขัน มีรูปแบบ 

มาตรฐาน มีกฎระเบียบ และ
มีการแข่งขันในเชิงกีฬา “ 
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สถานการณ์อีสปอร์ตในประเทศไทย 

ประเทศไทยมีการจัดแขงขันอีสปอรแตตั้งแตปี 2544 โดยการแขงขัน
ระดับประเทศรายการแรก คือ CS All Thailand และไดมีการคัดเลือกตัวแทนไปรวม
แขงขันรายการ World Cyber Game ในระดับนานาชาติ ตอมาในปี 2550 นกักีฬาไทย
สามารถควาแชมปโลกในรายการ Ragnarok World Championship จนกระทั่งในปี 
2556 ถึงไดกอตั้งสมาคมไทยอีสปอรแตขึ้น ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นสมาคมกีฬาอีสปอรแต
แหงประเทศไทย หลังจากนั้น 4 ปีตอมาหรือในปี 2560 การกีฬาแหงประเทศไทย 
(กกท.) ไดอนุมัติรับรองใหอีสปอรแตเป็นประเภทกีฬาที่สามารถจดทะเบียนจัดตั้ง
สมาคมกีฬาไดตามพระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. 2558 และลาสุด
ประเทศไทยไดเป็นเจาภาพจัดการแขงขัน World Cyber Game 2018 ในชวง
ระหวาง 26-29 เมษายน 2561 ที่อิมแพ็คอารีนา เมืองทองธานี 

แนวโนมตลาดเกมและอีสปอรแตของประเทศไทยมีการเติบโตอยางตอเนื่อง
สอดคลองกบัการเตบิโตของตลาดโลก โดยในป ี2560 มผีูเลนเกมประมาณ 18.3 ลานคน 
คิดเป็น 1 ใน 4 ของประชากร ขณะที่ดานอุตสาหกรรมเกม รายงานบริษัท Newzoo 
พบวา ในปี 2561 ไทยมีมูลคาการใชจายในตลาดเกม 667 ลานดอลลารแ สรอ. หรือ

นิยาม กีฬาอีสปอรแต คือ การแขงขันวิดีโอเกมที่ใชอุปกรณแอิเล็กทรอนิกสแเป็นเครื่องมือในการแขงขันมีรูปแบบมาตรฐาน มีกฎระเบียบ 
มีการแขงขันในเชิงกีฬา โดยวิดีโอเกมที่จัดเป็นกีฬาอีสปอรแตจะถูกก าหนดใหการรับรองโดยสมาคมกีฬาอีสปอรแตแหงประเทศไทย หรือสหพันธแ  
อีสปอรแตนานาชาติ (International e-Sports Federation: LeSF) หรือเป็นวิดีโอเกมที่มีการแขงขันในมหกรรมตางๆ เชน โอลิมปิกเกมสแ 
เอเชี่ยนเกมสแ ซีเกมสแ 

ทั้งนี้ สมาคมกีฬาอีสปอรแตแหงประเทศไทยไดก าหนดคุณสมบัติเบื้องตนที่จะไดรับการรับรองใหเป็นกีฬาอีสปอรแต คือ (1) จะตองเป็น
เกมที่ปราศจากความรุนแรง และไมมีการเหยียดเช้ือชาติ (2) เนื้อหาของวิดีโอไมเกี่ยวของกับสารเสพติด สารตองหาม เครื่องดื่มแอลกอ ฮอลแ 
ยาสูบ และบุหรี่ และ (3) มีการแบงแยกประเภทเกมใหเหมาะสมกับชวงอายุของผูมีสวนรวม ปัจจุบันเกมที่สมาคมกีฬาอีสปอรแตแหงประเทศไทย
ไดใหการรับรองในการจัดแขงขันมี 16 เกม ไดแก ประเภทวางแผน คือ LoL Dota2 StarCraft II RoV Mobile Legend ประเภทกีฬา คือ FIFA  
Pro Evolution Soccer NBA2K PGA Tour ประเภทศิลปะปูองกันตัว Tekken Street Fighter บ฿อกซิ่ง WWE 2K ประเภทอุปกรณแจ าลอง 
Gran Turismo VR และประเภทเกมการแด Hearthstone  

ที่มา:   สมาคมกีฬาอสีปอรแตแหงประเทศไทย 
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5 แพลตฟอรแมถายทอดสดการเลนเกมและการแขงขัน e-sports 
6 กลุมนักเลนเกมที่เขารวมการแขงขันอีสปอรแตทั้งที่มีสังกัด (นักกีฬาอาชพี) และไมมีสังกัด (สมัครเลน) 

ประมาณ 22,000 ลานบาท อยูในอันดับที่ 19 ของโลก เพ่ิมขึ้นจากปี 2560 ที่มีมูลคา 
597.2 ลานดอลลารแ สรอ. (19,700 ลานบาท) สอดคลองกบัขอมลูมลูคาอุตสาหกรรมเกม
ของกระทรวงดจิทิลัเพ่ือเศรษฐกจิและสงัคมที ่19,281 ลานบาท ในป ี2560 เพ่ิมขึน้รอยละ 
18.1 จากปี 2559 ส าหรับผูชมการแขงขันอีสปอรแต บริษัท Intel เปิดเผยวา เมื่อป ี
2561 มีผูชมอีสปอรแตประมาณ 2.6 ลานราย และคาดวาอัตราการเติบโตของผูชม 
อีสปอรแตจากปี 2560-2564 จะเพ่ิมขึ้นประมาณรอยละ 30.0 ขณะที่ในปี 2560 
รายงาน Twitch5

 พบวา มีคนไทยเขาชมบน Twitch มากกวา 2,129 ลานนาที เพิ่มข้ึน
เป็นเทาตัวจากปี 2559 สวนยอดผูใชงานมีประมาณ 1.7 แสนคนตอวัน สตรีมเมอรแที่
แอคทฟีในแตละเดอืนมปีระมาณ 48,026 ราย และสตรีมเมอรแที่เขารวมเป็นพารแทเนอรแ
กับ Twitch มี 347 ราย อยางไรก็ตาม จ านวนนักกีฬาอีสปอรแต6 ยังไมมีการรวบรวม
จ านวนที่ชัดเจนแตจากการสมัครคัดเลือกตัวแทนทีมชาติไทยในรายการเดียวพบวา  
มจี านวนทมีถงึ 450 ทมี เพ่ือเขาแขงขนั Asia Pacific Predator League 2019  

นอกจากนี้ จากการส ารวจเรื่อง อีสปอรแต  สถานการณแ ผลกระทบและ 
แนวทางการก ากับดูแล ของ สศช. รวมกับ บริษัทศูนยแวิจัยเพ่ือการพัฒนาสังคมและ
ธุรกิจ จ ากัด (SAB) ในกลุมเด็กและเยาวชน (13-24 ปี) จ านวน 2,155 ตัวอยาง 
ผูปกครองของผูที่มีบุตรหลานอายุ 13-24 ปี อยูในความดูแล จ านวน 1,051 ตัวอยาง 
ใน 7 จังหวัดคือ กรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรปราการ เชียงใหม ชลบุรี ขอนแกน และ
สงขลา และกลุมนักกีฬาอีสปอรแตจ านวน 404 ตัวอยาง มีผลส ารวจ ดังนี้ 

คุณลักษณะของนักกีฬาอีสปอร์ต นักกีฬาสวนใหญเป็นเพศชายรอยละ 97.5 
มีอายุระหวาง 19-24 ปี มากที่สุดรอยละ 85.4  สถานภาพสวนใหญก าลังศึกษา 
รอยละ 78.5 ท างานรอยละ 19.1 วางงานไมไดเรียนหรือไมไดท างานเพียงรอยละ 2.4 
นักกีฬาใชเวลาเลนเกมเฉลี่ย 3 ชั่วโมง 20 นาที ในวันธรรมดา และ 4 ชั่วโมง 15 นาที 
ในวันหยุด นักกีฬาสวนใหญเป็นตัวแทนชมรมสถานศึกษารอยละ 58.9 อิสระไมมี
สงักดัรอยละ 30.7 เปน็นกักฬีาในสงักดัรอยละ 26.5 และเปน็นกักฬีาตวัแทนประเทศไทย/
หนวยงานองคแกรรอยละ 0.7 ทั้งนี้ หากจ าแนกเป็นนักกีฬาสมัครเลนหรือกึ่งอาชีพ คือ
กลุมอิสระหรือตัวแทนสถาบันแตไมมีสังกัด กับกลุมนักกีฬาอาชีพที่มีสังกัด พบวา 
นักกีฬาสมัครเลนรอยละ 98.4 เป็นนักกีฬาหนาใหมคือ มีระยะเวลาไมเกิน 2 ปี 
ขณะที่นักกีฬาอาชีพ มีระยะเป็นนักกีฬาเฉลี่ย 2 ปี 5 เดือน สวนเหตุผลของการเป็น
นักกีฬาของทั้ง 2 กลุม เป็นไปในทิศทางเดียวกันคือ ชอบเลนเกม และมีรายได/รางวัล 

เมื่อเปรียบเทียบระหวางชวงกอนและหลังการเป็นนักกีฬาอีสปอรแต พบวา  
ในกลุมนักกีฬาอาชีพใชเวลาในการฝึกซอมและคาใชจายเกี่ยวกับเกมมากขึ้นรอยละ 
86.9 และรอยละ 30.8 ตามล าดับ และนาสังเกตวามีผลการเรียนดีขึ้นรอยละ 26.1 
ขณะทีน่กักฬีาสมคัรเลนใชเวลาเพ่ิมขึน้รอยละ 53.4 สวนดานอื่นไมเปลี่ยนแปลงมากนัก 
ดานรายไดนักกีฬาอาชีพมีหลายชองทาง อาทิ เงินเดือน เงินรางวัล สปอนเซอรแ ฯลฯ 
โดยมีรายไดเฉลี่ย 17,495 บาท นอกจากนี้ ครอบครัวของนักกีฬารอยละ 28.1 
สนับสนุนการเป็นนักกีฬา รอยละ 55.7 ไมสนับสนุนไมคัดคาน ขณะที่รอยละ 2.1 
และรอยละ 11.9 ไมสนับสนุนและไมทราบ 
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มุมมองของเด็กและเยาวชน นักกีฬา และผู้ปกครองต่ออีสปอร์ต 

การเป็นช่องทางอาชีพ เด็กและเยาวชนกับผูปกครอง สวนใหญมากกวาครึ่ง
เห็นไปในทิศทางเดียวกันคือเป็นเพียงกิจกรรมเพ่ือความเพลิดเพลิน และเห็นวา 
เป็นอาชีพหลักไดเพียงรอยละ 12.5 และรอยละ 4.4 ขณะที่นักกีฬาสวนใหญเห็นเป็น
ชองทางหารายไดเสริมรอยละ 56.4 และเป็นอาชีพหลักไดรอยละ 36.4 

การจัดการแข่งขันอีสปอร์ต เด็กและเยาวชนที่รับรูขาวสารการแขงขัน  
เห็นวาสามารถกระตุนความรูสึกในการอยากเลนเกม อยากหารายไดจากการแขงขัน 
และสนใจเปน็อาชพีไดในระดบันอย และกระตุนในระดบัปานกลางในกลุมนกักฬีา อยางไรกต็าม 
มเีดก็และเยาวชนรอยละ 15.0 ทีรู่สกึอยากเลนเกมในระดบัมากถงึมากทีส่ดุ ขณะทีใ่นกลุม
เด็กและเยาวชนที่มีประสบการณแเคยชมการแขงขัน พบวา รอยละ 59.3 อยากเลนเกม
ที่ชมการแขงขันมากข้ึน และรอยละ 26.2 อยากเขารวมแขงขันอีสปอรแต ขณะที่รอยละ 
31.1 ไมรูสึกอะไร ในกลุมผูปกครอง ประมาณ 3 ใน 4 ไมรูจักอีสปอรแต ทั้งนี้ ในกลุมที่
รูจกัอีสปอรแตเหน็วา การจดัใหมกีารแขงขนัจะสงผลกระทบใหลกูอยากเลนเกม อยากหารายได 
อยากเปน็นกักฬีา หรอืท างานเกีย่วกบัเกมในระดบัปานกลาง โดยคะแนนตอการเลนเกม 
มีคาสูงสุด ทั้งนี้ ผูปกครองที่รูจักอีสปอรแตประมาณรอยละ 40.0 สนับสนุนใหเขารวม
แขงขัน หรือสมัครเป็นสมาชิกชมรม รอยละ 26.5 สนับสนุนใหเป็นนักกีฬาอาชีพ 
ขณะที่ประมาณรอยละ 8.0 คัดคานในทุกดาน 

ที่มา : สศช. รวมกับบริษัทศูนยแวิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ จ ากัด (SAB)

แผนภาพ 18   ชวงกอนเป็นนักกีฬาอีสปอรแตกับหลังเป็นนักกีฬาอีสปอรแต
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เวลาท่ีใชฝึกซอม หาขอมูล เลนเกม
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เวลาท่ีใชหาความรู ทบทวนบทเรียน

เวลานอนพักผอน
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ที่มา: สศช. รวมกับบริษัทศูนยแวิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ จ ากัด (SAB)

แผนภาพ 20   ความรูสึกเมื่อไดชมการจัดการแขงขัน
                   (เฉพาะผูเคยชมตอบไดมากกวา 1 ขอ)
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ที่มา: สศช. รวมกับบริษัทศูนยแวิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ จ ากัด (SAB)

แผนภาพ 19   ความรูสึกอยากเลนเกมมากข้ึน เมื่อทราบวา 
                   มีการจัดการแขงขันอีสปอรแต
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นักกีฬาและนักเลนเกมมีลักษณะที่แตกตางกันทั้งดานความรับผิดชอบ  
การรูจักควบคุมตนเอง และการมีเปูาหมายในชีวิต การเปลี่ยนผานจากผูเลนเกมไปสู
นักกีฬาอาชีพจึงตองผานกระบวนการหลายขั้นตอน อยางไรตาม บางครั้งนักกีฬา
สมัครเลนกับนักกีฬาอาชีพแยกจากกันคอนขางยากเนื่องจากการแขงขันมักไมมี
ขอก าหนดชัดเจน นักเลนเกมจึงสามารถรวมกลุมเพ่ือเขาแขงขันไดงาย แตประสบ
ความส าเร็จไดยาก  

ส าหรับจุดเริ่มตนของการเขาสูเสนทางนักกีฬาอีสปอรแต คือ ความชื่นชอบ 
ในการเลนเกม แลวจึงผันตัวเองเขาไปเป็นนักกีฬา เหตุผลส าคัญในการเขาสูเสนทาง
นักกีฬาคือ การไดท าในสิ่งที่ชอบและเห็นเป็นชองทางสรางรายไดและชื่อเสียง ทั้งนี้ 
บางคนท าเป็นอาชีพแบบคูขนานโดยมีงานประจ าหรืองานอ่ืนดวย ขณะที่ชองทางเขาสู
การเป็นนักกีฬาจะมีหลายรูปแบบ อาทิ ประกาศคัดตัวเขาสังกัด ระบบแมวมอง และ
เลือกนักกีฬาจากยอดการติดตาม (follow)  

ส าหรบัผูเขาสูการเป็นนักกีฬาอาจแบงเป็น 2 กลุมหลัก คือ กลุมแรกตั้งใจและ
มุงมั่นที่จะอยูในสายอาชีพเกี่ยวกับเกม กลุมนี้มักไดรับการสนับสนุนและยอมรับจาก
ครอบครัว และกลุมสองชื่นชอบการเลนเกมแตไมมีเปูาหมายวาจะประกอบอาชีพ
เกี่ยวกับเกม แตเมื่อเขาสูการแขงขันแลวประสบความส าเร็จ ทั้งสองกลุมมีมุมมอง 
แผนชีวิตแตกตางกัน โดยกลุมแรกจะอยูในเสนทางของเกมที่มีระยะเวลานาน และหาก
ตองยตุเิสนทางนกักีฬาจะมองเสนทางอาชีพในทิศทางท่ีเกี่ยวของกับอีสปอรแต สวนกลุม
สองจะขึ้นอยูกับความส าเร็จ ไมระบุถึงระยะเวลาการเป็นนักกีฬาที่แนนอน และมีการ
มองเสนทางอาชพีหลงัเลกิเปน็นกักฬีาทีห่ลากหลายไมจ าเปน็ตองเกีย่วของกบัอสีปอรแต  

กระบวนการเข้าสู่การเป็นนักกีฬาอีสปอร์ต 

ที่มา:   บริษัทศนูยแวิจัยเพือ่การพัฒนาสังคมและธรุกจิ จ ากัด (SAB) 

แผนภาพ 21   กระบวนการเขาสูการเป็นนักกีฬา 

คนท่ีช่ืนชอบการเล่นเกม

เป้าหมายแน่ชัดจะเป็น
นักกีฬา E-Sports

ไม่ได้วางแผนจะเป็น
นักกีฬา E-Sports

- มุ่งมั่นในสายอาชีพเกม
- เรียนสาขาที่เกี่ยวข้อง

- พ่อ แม่สนับสนุน

สร้างยอด Follow

ไปคัดตัวตามสังกัด

แข่งเกม

- ตั้งกลุ่ม ชมรม E-Sports
- เข้าร่วมชมรม E-Sports

- อยู่ในกลุ่ม ชมรม
- ดูแข่งขัน เงินรางวัลล่อใจ

1

2

1

อิสระ

อิสระ

- เงินรางวัล
- ความสนุกท้าทาย

- เพื่อนใหม่ที่สนใจสิ่งเดยีวกัน

เป็นนักเล่นเกมท่ัวไป
เรียน / ท างาน
ตามสายอาชีพ

เลิกแข่ง

อิสระ

อิสระ

เข้าสู่เส้นทาง E-Sports อ่ืน
ตามสายท่ีเรียน เช่น นักพัฒนา

เกม ผู้จัดการทีม
เลิกแข่ง

         
GAME

นักกีฬา E-Sports

ตัวนักกีฬา ความมีวินัยและใจรัก
การสนับสนนุของผูป้กครอง
การสนับสนนุจากตน้สังกดั 

ระยะเวลาเป็นนกักีฬา
ความส าเร็จ

ความนิยมในตัวเกม
ประเมินตัวเอง

นักกีฬา E-Sports

เข้าสู่เส้นทาง E-Sports เช่น
นักพากย์เกม ผู้จัดการทีม

โค้ช เจ้าหน้าที่ประจ าสังกดั

ท างานตามสายอาชีพที่
เกี่ยวข้องกับ E-Sports เช่น
นักพัฒนาเกม ครีเอทีฟ ผู้จัด

เข้าสู่เส้นทาง E-Sports เช่น
นักพากย์เกม ผู้จัดการทีม

โค้ช เจ้าหน้าที่ประจ าสังกดั

ไม่แน่ชัด มองอาชีพที่
หลากหลาย ตามสายที่เรียน 
ซ่ึงไม่เกี่ยวข้องกับ E-Sports

ไม่แน่ใจ 20.6%
จนเล่นไม่ไหว 45.8%

ระบุเวลา 31.8%
เฉลี่ย 4 ปี
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ผลกระทบเชิงบวก 

1. การเกดิอาชพีใหม่ สรา้งงาน สรา้งอาชพี อีสปอรแตสงผลใหเกดิอาชพีใหมๆ  
นอกจากนักกีฬายังมีอาชีพที่เกี่ยวของ เชน นักแคสเกม หรือรีวิวเกมในขณะที่ก าลัง
เลนไปดวย นักพากยแเกม กรรมการ ผูจัดการแขงขัน และยังมีอาชีพที่อยูเบื้องหลัง
มากมาย เชน นักพัฒนาเกม นักออกแบบเกม นักสรางคอนเทนตแ นักเขียนโปรแกรม 
ผูดูแลเกม นักพัฒนาซอฟตแแวรแและฮารแดแวรแ โคชทีม ผูจัดการทีม นักโภชนาการทีม 
ปัจจุบันสถาบันการศึกษาไดมีการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนเพ่ือใหสอดคลองกับ
แนวโนมอาชีพดังกลาว อาทิ การจัดการธุรกิจเกมและอีสปอรแต การออกแบบอินเทอรแ
แอคทีฟและเกม หลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัลแนวสรางสรรคแ และหลักสูตรการออกแบบ
เชิงนวัตกรรมดิจิทัล 

2. การสรา้งโอกาสและแรงจงูใจใหเด็กและเยาวชนที่ชื่นชอบการเลนเกมไดมี
การเลนเกมอยางสรางสรรคแ มีโอกาสไดรับความส าเร็จ ความภาคภูมิใจในตนเอง  
การเปน็ทีย่อมรบั การสรางเพ่ือนใหม รวมทั้งเป็นแรงจูงใจจากการแขงขันในการพัฒนา
ทักษะของตัวเองทั้งการฝึกวิธีการคิด การเรียนรู การฝึกวินัยและการปรับปรุงตัว 
เพ่ือแกไขความผิดพลาด การท างานเป็นทีม ทั้งนี้ การเลนเกมตองอยูในแนวทาง 
ทีเ่หมาะสมและปราศจากความรนุแรง  

3. การเติบโตของธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง สงผลดีตอเศรษฐกิจโดยรวม โดยวงการ 
อีสปอรแตมีองคแประกอบส าคัญ คือ (1) ผูเลนหรือทีม (Teams) ไดแก นักเลนเกม 
นักกีฬา กลุมของผูประกอบการ และนักพัฒนาเกม (2) สื่อโฆษณา (Publishers)  
เปน็กลุมสือ่รวมถงึผูผลติเกมทีจ่ะมบีทบาทในการเผยแพรและสรางสรรคแเกมการแขงขัน 
(3) งานมหกรรม (Events) เปน็การจดังานมหกรรมการแขงขันอีสปอรแต (4) การแขงขัน 
(Leagues) เปน็การจดัระบบการแขงขนัเพ่ือชงิเงนิรางวลั นอกจากนี ้อีกสวนประกอบหนึง่
ของวงการอีสปอรแต ไดแก กลุมผูบริโภคและผูสนับสนุน (Consumers and Brands) 
ซึ่งเชื่อมโยงไปถึงอุตสาหกรรมไอทีทั้งซอฟทแแวรแ ฮารแดแวรแ อุปกรณแตอพวงเกมและ
อินเทอรแเนต็คาเฟุ ตลอดจนธรุกจิการทองเทีย่วผานการจัดงานอีเวนทแขนาดใหญ รวมถึง
การจ าหนายเสือ้ทมีกฬีาและของทีร่ะลกึจากทมีตางๆ  

“ 
เมื่ออีสปอร์ตได้รับความนิยม
มากขึ้น จึงส่งผลให้เกิดธรุกิจ

ที่เกี่ยวเนื่องตามมาอีก
มากมาย “ 

ผลกระทบจากการมีอีสปอร์ต 

ที่มา : https://newzoo.com/insights/articles/industry-first-report-evolution-esports-ecosystem/ 

แผนภาพ 22   ระบบนิเวศของอีสปอรแต (E-sport ecosystem) 
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ผลกระทบเชิงลบ 

1. อีสปอร์ตกับสภาวะการติดเกม ปัจจุบันยังไมพบหลักฐานสนับสนุน 
อยางชดัเจนวาอีสปอรแตท าใหเดก็ติดเกม อสีปอรแตอาจเป็นตวักระตุนใหเดก็อยากตดิเกม 
โดยถือเป็นปัจจัยทางออมที่สงผานปัจจัยอ่ืนๆ ทั้งนี้ การศึกษาวิจัยที่ผานมาพบปัจจัย 
ทีเ่กี่ยวของกับการติดเกมของเด็กและเยาวชน พบปัจจยัภายในที่เกี่ยวของกับผูเลน เชน 
ความถีแ่ละระยะเวลาในการเลนทีต่อเนือ่งยาวนาน ทักษะสงัคมนอย ความพึงพอใจและ
ภาคภมูใิจในตนเองนอย สวนปจัจัยภายนอกที่แวดลอมตวัผูเลนที่ควรใหความส าคญั คือ 
ปัจจัยดานครอบครัวและการเลี้ยงดูบุตร7 ซึ่งจากผลส ารวจพบขอมูลบางประการ 
ที่เชื่อมโยงระหวางอีสปอรแตกับการกระตุนความรูสึกที่มีตอการเลนเกมคือ การรับรู
ขาวสารการจดัแขงขนัอีสปอรแตและการรบัชมการแขงขนัเปน็ปัจจยัทางออมโดยสามารถ
กระตุนความรูสกึใหเดก็อยากเลนเกมมากขึน้ โดยเดก็เลนเกมทีร่บัรูขาวสารการจดัแขงขนั
อีสปอรแตรอยละ 15 เกิดความรูสึกอยากเลนเกมหรือใหเวลากับการเลนเกมมากขึ้น 
ในระดับมากถึงมากท่ีสุด ขณะที่กลุมที่มีโอกาสรับชมการแขงขันกลุมนี้รอยละ 59 รูสึก
อยากเลนเกมทีม่กีารแขงขนั รวมทัง้เมือ่เปรยีบเทยีบการใชชวีติของกลุมนกักฬีาอีสปอรแต 
ระหวางกอนกับหลังจากเขาเป็นนักกีฬาใชเวลาในการเกมมากขึ้น โดยนักกีฬาระดับ
สมัครเลนรอยละ 53 ใชเวลากับเกมมากขึ้นเฉลี่ยวันละ 1 ชั่วโมง ขณะที่นักกีฬาอาชีพ 
รอยละ 87 ใชเวลากบัเกมเพ่ิมขึน้เฉลีย่วนัละ 2 ชัว่โมง  

การตดิเกมเปน็ปญัหาทีส่งผลกระทบตอสขุภาพทัง้รายกายและภาวะอารมณแ 
ท าใหผูเกีย่วของแสดงความเปน็หวงวาอีสปอรแตจะซ้ าเตมิสถานการณแเดก็ตดิเกมเพ่ิมมากขึน้ 
โดยในปี 2561 กระทรวงสาธารณสุขคาดการณแวา ในประเทศไทยจะมีเด็กติดเกมและ 
เสีย่งตอการติดเกมประมาณ 2 ลานคน พบบอยในเยาวชนอายุ 6-18 ปี โดยสัมพันธแกับ
ชนดิของเกมประเภทตอสูออนไลนแแบบมผีูลงแขงขนัเปน็ทมี เฉลีย่แลวผูตดิเกมจะเลนเกม
นาน 5 ชั่วโมงตอวัน ซึ่งเกินระดับความปลอดภัยที่ 9 ชั่วโมงตอสัปดาหแ8 ทั้งนี้ จากการ
ประเมินผลสภาวะการติดเกมตามแบบทดสอบ Game Addiction Screening Test 
(GAST) ของการส ารวจฯ พบวา สภาวะนาจะติดเกมในกลุมเด็กและเยาวชนมีสัดสวน 
รอยละ 9.1 สงูกวากลุมนกักฬีาอีสปอรแตมสีดัสวนรอยละ 7.2 ขณะทีก่ลุมนกักฬีาอีสปอรแต
มีกลุมคลั่งไคล (เริ่มมีปัญหาในการเลนเกม) รอยละ 30.3 สูงกวาเด็กเลนเกมท่ีมีรอยละ 
15.1 ซึง่จ าเปน็ตองมแีนวทางสงเสรมิและดแูลเพ่ือปอูงกนัและแกไขปญัหาการตดิเกม และ
ใหอีสปอรแตเปน็ทางเลอืกทีด่สี าหรบัการพักผอน และการเปน็อาชพีในอนาคต  

7  รวบรวมจากงานของวรุณา กลกิจโกวทินทแ และคณะ 2558 พรรณกนก รักศรีอักษร 2554  Wallenius & Punamaki 2008 และ Jeong & Kim 2011  
8  http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/817160  
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แผนภาพ 23   สภาวะการติดเกมของกลุมเด็กและเยาวชน และนักกีฬาอีสปอรแต

ผลกระทบ  มีผลกระทบ (%) ระดบัมาก (%) ค่อนขา้งมาก (%) คา่เฉลีย่  มีผลกระทบ (%) ระดบัมาก (%) ค่อนขา้งมาก (%) คา่เฉลีย่ 

มีปัญหาเกี่ยวกบัสายตา เช่น ปวดตา ตามีอาการเม่ือยล้า  92.2 31.6 3.00  94.8 17.3 2.76 

ปวดหลัง ปวดเม่ือย ตามร่างกายในขณะเล่นเกม  88.5 20.3 2.78  93.3 17.5 2.82 

เล่นเพลนิจนนอนดกึ นอนน้อยกว่าไม่ได้เลน่เกม  87.4 26.3 2.82  87.1 18.2 2.60 

รู้สึกหงดุหงดิอารมเสีย เม่ือเล่นเกมไม่ชนะ  75.1 18.9 2.48  71.5 17.3 2.36 

กินขนมขบเคี้ยว สแน็ค มากขึ้น (โดยเฉพาะในขณะเลน่เกม)  75.4 19.1 2.43  72.0 10.4 2.21 

รู้สึกว่าตนเองโกรธ หรอืหงดุหงดิง่ายขึ้น  68.6 12.9 2.24  72.5 15.6 2.30 

ท่ีมา : สศช. รวมกับบริษัทศูนยแวิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ จ ากัด (SAB) 
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2. ด้านสุขภาพ อารมณ์ และพฤติกรรม ในกลุมเด็กเลนเกมและนักกีฬา
ไดรับผลกระทบจากการเลนเกมไมแตกตางกันคือ รูสึกปวดหลัง/ปวดเมื่อยรางกาย  
มีปัญหาเกี่ยวกับสายตา เชน ปวดตา ตามีอาการเมื่อยลา และเลนเพลินจนนอนดึก 
ทั้งนี้ ยังพบวาในกลุมนักกีฬาไดรับผลกระทบจากการเลนเกมโดยมีการขาดเรียนหรือ
ไปสาย รูสึกไมคอยอยากท าอะไรนอกจากเลนเกม และมีพฤติกรรมเลนพนันทายผล
การแขงขันอีสปอรแต นอกจากนี้ เมื่อเปลี่ยนจากการเลนเพ่ือความเพลิดเพลิน 
เป็นนักกีฬา ท าใหมีการใชเวลาและมีคาใชจายในการเลนเกมเพ่ิมข้ึน  

3. การปรับเปลี่ยนอาชีพ เนื่องจากการเป็นนักกีฬาอาชีพมีระยะเวลาสั้น  
อายทุีเ่หมาะสมของอาชพีอีสปอรแตอยูทีร่ะหวาง 18-25 ป ีขณะทีน่กักฬีาอาชพีทีส่ามารถ
ท ารายไดจนยึดเป็นอาชีพหลักยังมีจ านวนไมมาก ท าใหเป็นอาชีพไมม่ันคง ประกอบกับ
เป็นทักษะเชิงเดี่ยว (innate skill) ดังนั้น ผูจะเขาสูเสนทางนี้จึงควรตระหนักและมีการ
เตรียมเสนทางและวางอาชีพหลังจากยุติการเป็นนักกีฬาเพ่ือใหมีความพรอมตอ 
การปรบัตวัเขาสูอาชพีอ่ืนหลงัยตุกิารเปน็นกักฬีา 

4. การขาดดุลการค้า แมภาพรวมอีสปอรแตจะชวยใหเกิดการขยายตัว 
ของธรุกจิทีเ่กีย่วของ อยางไรกต็าม เนื่องจากประเทศไทยไมไดเปน็ผูผลิตและพัฒนาเกม 
ดังนั้น การเติบโตของตลาดเกมอาจสงผลตอการเสียดุลการคาเพราะเงินจะไหลไป
ประเทศตนทางที่เป็นผูพัฒนาเกมหรือเป็นเจาของลิขสิทธิ์ ทั้งยังเป็นปัญหาในทางภาษี
จากการไมสามารถตดิตามการซือ้ขายในระบบออนไลนแทีจ่ะเรยีกเกบ็ภาษเีขารฐัได 

มาตรการดูแลกีฬาอีสปอร์ตของต่างประเทศ ในตางประเทศทั้งภาครัฐและ
ภาคสวนตางๆ พยายามออกแบบเครื่องมือและมาตรการเพ่ือชวยในการควบคุม และ
ก ากับดูแลใหการเลนเกมวงการอีสปอรแตเติบโตไดอยางเหมาะสม และเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดแกประเทศ โดยหากจ าแนกเครื่องมือและมาตรการในการก ากับ
ดูแลกีฬาอีสปอรแตและการเลนเกมสามารถแบงได ดังนี้  

1. การก าหนดประเภทเกม (Rating Game) โดยเป็นการจัดประเภทของเกม
ตามลักษณะเนื้อหา ภาษา รูปแบบ และความรุนแรงของเกมตางๆ ใหเหมาะสมกับ
ผูบริโภคหรือผูเลนในแตละชวงอายุ ซึ่งจะเป็นขอมูลส าคัญแกผูปกครอง บุคลากร
ทางการศึกษา หรือแมแตผู เลนเกมเองในการพิจารณาความเหมาะสม รวมทั้ง 
การโฆษณาและประชาสมัพันธแใหเปน็ไปอยางเหมาะสมและมคีวามรบัผดิชอบตอสงัคม  

2. การควบคุมการโฆษณาและประชาสัมพันธแ สวนใหญจะสอดคลอง
มาตรการในการก าหนดประเภทของเกมเพราะหลังจากการก าหนดประเภทของเกม
เรียบรอยแลว จะมีการก าหนดการเขาถึงเกมตางๆ ตามประเภทและชวงอายุของผูเลน 
ซึง่หากไมปฏบิตัติามกจ็ะมมีาตรการลงโทษตางๆ ตามทีก่ฎหมายหรอืระเบยีบก าหนดไว 

3. การก ากับดูแลนักกีฬาอีสปอรแตและการก ากับดูแลการจัดการแขงขัน  
สวนใหญมุงเนนการชวยเหลือและคุมครองนักกีฬาอีสปอรแตใหไดรับความเป็นธรรม
มากยิ่งขึ้น ภายหลังจากเกิดปัญหาเกี่ยวกับการเซ็นสัญญาที่ไมเป็นธรรม รวมทั้ง 
เป็นการควบคุมใหการจัดการแขงขันมีมาตรฐานและเหมาะสม  

4. ประเด็นอ่ืนๆ เพ่ือชวยในการก ากับดูแลเกี่ยวกับการเลนเกมของเด็กและ
เยาวชน เชน การออกกฎหมาย Cinderella law ในเกาหลีใต เพ่ือหามไมใหเด็กอายุ
ต่ ากวา 16 ปี เลมเกมคอมพิวเตอรแออนไลนแในชวงระหวางเที่ยงคืนถึงหกโมงเชา 

 

มาตรการดูแลอีสปอร์ตของต่างประเทศและประเทศไทย 

“ เส้นทางการเป็นนักกีฬา
อาชีพที่มีระยะสั้น โดยพบว่า 
ช่วงอายุที่เหมาะสมกับอาชีพ

อีสปอร์ตอยู่ระหว่าง  
18-25 ป ี

“ 
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มาตรการดแูลในประเทศไทย ประเทศไทยยงัไมมกีฎหมายเฉพาะเกีย่วกบัอีสปอรแตอ
อกมาอยางเปน็ทางการ โดยสมาคมกฬีาอีสปอรแตแหงประเทศไทยมีหนาทีใ่นการควบคุม
กฎระเบยีบในการแขงขนัอีสปอรแตและใหการรบัรองรายการแขงขนัรายการทีเ่ปน็ทางการ 
อยางไรกต็าม ยงัมกีารจดัแขงขนัหรอืตัง้ชมรม/แคมปฝกึสอนอีกมากทีไ่มไดขอรบัการรบัรอง  

ดานดแูลเกมมเีพียงกฎกระทรวงวาดวยการอนญุาตและการประกอบกจิการราน
วีดิทัศนแ ซึ่งเป็นกฎหมายส าหรับออกใบอนุญาตประกอบกิจการรานเกม รานวีดิทัศนแ 
รวมทั้งก าหนดระยะเวลาในการเวลาเลนเกม และการใชบริการรานเกมของเด็ก 
ตามพระราชบัญญัติภาพยนตรแและวีดิทัศนแ พ.ศ. 2551 คือ เด็กอายุต่ ากวา 15 ปีเขาใช
บรกิารวนัจนัทรแถงึวนัศกุรแไดตัง้แตเวลา 14.00–20.00 น. และตัง้แตเวลา 10.00–20.00 น. 
ในวนัหยดุราชการ และเดก็อายตุัง้แต 15 ปขีึน้ไป แตไมเกนิ 18 ป ีเขาใชบรกิารวนัจนัทรแ 
ถึงวนัศกุรแ ไดตัง้แตเวลา 14.00–22.00 น. และตัง้แตเวลา 10.00–22.00 น. ในวนัหยดุราชการ 
รวมทัง้มกีารก าหนดสภาพแวดลอมของรานทีเ่หมาะสม อาท ิวสัดหุรอือุปกรณแทีเ่หมาะสม
ตอการถนอมสายตา มรีะบบหรอืวสัดปุอูงกนัเสยีงและความสัน่สะเทอืน การหามสบูและ
จ าหนายบหุรี ่เครือ่งดืม่ทีม่แีอลกอฮอลแภายในราน หามเลนการพนนั 

ดานเนือ้หาสาระของเกมปจัจบุนัไทยยงัไมมกีารจดัเรทติง้เกม โดยเกมทีผ่ลติ/น าเขา
จะตองผานการพิจารณาเนื้อหาซึ่งจะมีหลักเกณฑแเดียวกับภาพยนตรแ อยางไรก็ตาม  
จากรปูแบบและชองทางการเลนทีเ่ปลีย่นเปน็เลนผานแอปพลเิคชัน่มอืถอื คอมพิวเตอรแสวนตวั 
ประกอบกบัหนวยงานทีเ่กีย่วของกบัชองทางการเลนมหีลายหนวยงาน อาท ิกระทรวงดจิทิลั
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม กสทช. ฯลฯ การขาดการบูรณาการงานและความไมเพียงพอ 
ของมาตรการตอบรบิททีเ่ปลีย่นแปลงไป ท าใหการก ากบัดแูลการเลนเกมขาดประสทิธภิาพ 
ซึง่สงผลกระทบเชงิลบดานสงัคม รวมทัง้การพัฒนาอีสปอรแตใหเปน็กฬีาทีส่รางสรรคแ 

ปัจจุบันอีสปอรแตเป็นกระแสของโลกที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได จึงจ าเป็นตองมี
มาตรการในการก ากับดูแล และจัดการอยางเหมาะสม เพ่ือใหอีสปอรแตมีความสมดุล
ทั้งในเชิงการกีฬา เชิงธุรกิจ สุขภาพกาย สุขภาพจิตของผูแขงขัน ซึ่งจะท าใหอีสปอรแต 

ตาราง 11   มาตรการในการดูแลกีฬาอสีปอรแต และการเลนเกมในประเทศตางๆ 

ประเทศ  
การก าหนด
ประเภทเกม 

(Rating Game) 

การควบคุมการ
โฆษณาและ

ประชาสัมพันธ ์

การก ากับดูแล
นักกีฬาอีสปอร์ต 

การก ากับดูแล
การจัดการ

แข่งขัน 
อื่น ๆ 

สหภาพยุโรป         
ฝรั่งเศส        
เยอรมน ี         
สหราชอาณาจักร          
สหรัฐอเมริกา          
เกาหลีใต 

    
- Cinderella law 
- I Will Centre 

จีน 
      - ห้ามเดก็ต่่ากว่า  

18 ปี เลนเกิน 3 ช.ม.ตอวนั 
ญี่ปุุน         
ไทย     - ก่าหนดเวลาการใช้บริการของเดก็ 

- ก่าหนดสภาพแวดล้อมของร้านเกม 
ที่มา:   สศช. รวมกับบริษัทศูนยแวิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ จ ากัด (SAB) 

ข้อเสนอแนะแนวทางการดูแลอีสปอร์ต 
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กลายเป็นกีฬาที่สรางสรรคแ และมีภาพลักษณแในเชิงบวกตอทัศนคติของผูปกครองและ
สังคมรอบตัวตอไปในอนาคต ดังนี้ 

1. การป้องกันและลดผลกระทบจากการเล่นเกม  

- การก าหนดเรทติ้ง และควบคุมอายุผู้เล่น โดยออกกกฎระเบียบ และ
จัดตั้งคณะท างานเพ่ือก าหนดเรทติ้งโดยเฉพาะที่สื่อความรุนแรง โปฺเปลือย รวมทั้ง
กลไกการควบคุมอายุผูเลนโดยสรางขอตกลงกับผูประกอบการรายใหญลงทะเบียนเลข
บัตรประชาชนและก าหนดใหมีการจ ากัดเวลาที่เหมาะสม (screen time) ตลอดจน
บูรณาการงานหนวยงานที่เกี่ยวของเพ่ือบังคับใชกฎหมายไดอยางมีประสิทธิผล 

- การส่งเสริมเกมสร้างสรรค์ โดยสงเสริมใหเกิดการผลิตและแขงขัน
เกมที่พัฒนาความคิด วิเคราะหแ ท างานเป็นทีม ปราศจากความรุนแรง สามารถ
แขงขัน/เลนระหวางสมาชิกในครอบครัวเพ่ือสรางปฏิสัมพันธแที่ดีในครอบครัว 

- การสื่อสารกับสังคมเพื่อให้มีความเข้าใจที่ถูกต้อง ระหวางการเลน
เกมเพ่ือความสนุก กับเลนเกมในรูปแบบของนักกีฬา โดยอาจใชตนแบบที่ประสบ
ความส าเรจ็เปน็ตวัอยางแกเดก็และเยาวชนเหน็ความแตกตางของนกักฬีาและเดก็ตดิเกม 
ทัง้แนวทางการปฏบิัติทีเ่ปน็ระเบียบแบบแผน และมกีารรักษาสมดุลทั้งดานสุขภาพกาย 
สุขภาพจิต รวมถึงการไมละทิ้งการเรียน เพ่ือเป็นตนแบบที่ดี และสรางความเขาใจ 
ทีถ่กูตองแกเดก็ ผูปกครองและสงัคม 

- การมีมาตรการแกไ้ขปญัหาเดก็ตดิเกม โดยโรงเรยีน คร ูและผูปกครอง 
ควรมกีารประสานงานรวมกนัในการชวยสอดสองดแูลพฤตกิรรมของเดก็ในความรบัผดิชอบ 
และเรงแกไขหากพบเดก็มคีวามเปลีย่นแปลงไปในทางทีส่งผลกระทบตอการเรยีน สขุภาพ 
การด ารงชวีติประจ าวนั รวมทัง้จดัตัง้กองทนุเพ่ือชวยเหลอืบ าบดัเดก็ตดิเกม โดยน ารายได
สวนหนึ่งจากการจัดการแขงขันอีสปอรแตหรือจากธุรกิจเกมรวมสมทบ เพ่ือสนับสนุน 
การบ าบดัดแูล ใหค าปรกึษา ตลอดจนศกึษาวจิยัเกีย่วกบัปญัหาการตดิเกม  

2. การดูแลการจัดการแข่งขันอีสปอร์ต 

- การก าหนดระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจน โดยมีหนวยงานก ากับดูแล 
การจัดการแขงขัน มีระบบอนุญาตและแจงรายละเอียดเกี่ยวกับเกมที่ใชแขงขัน ผูมสีิทธิ
สมัครเขารวม ผูใหการสนับสนุน ฯลฯ ตลอดจนมีระบบการขึ้นทะเบียนผูเกี่ยวของ 
เชน ผูจัดการแขงขัน นักกีฬาอีสปอรแต รานเกม ฯลฯ เพ่ือใหสามารถตรวจสอบและ
ก ากับดูแลไดอยางมีประสิทธิภาพ 

- การคุ้มครองดูแลนักกีฬา โดยมีการตกลงหรือออกระเบียบปฏิบัติ 
เพ่ือก าหนดแนวทางความรับผิดชอบของตนสังกัด ในการดูแลนักกีฬาของตน 
ใหอยูในมาตรฐานที่เหมาะสม เชน สภาพแวดลอมการฝึกซอม ระยะเวลา อุปกรณแที่มี
มาตรฐานเหมาะสม ตลอดจนชวยเหลือ คุมครองนักกีฬาใหไดรับความเป็นธรรม
เกี่ยวกับสัญญา 

3. การเตรียมพร้อมระบบนิเวศวงการอีสปอร์ต โดยสนับสนุนการสราง
บุคลากรที่เกี่ยวของ ศึกษาหาแนวทางสงเสริมใหพัฒนาไปสูการเป็นผูผลิตเกมและ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ รวมทั้งมาตรการรองรับการขยายตัวของธุรกิจที่เกี่ยวของ  
การจัดเก็บภาษี ตลอดจนการเฝูาระวังปัญหาอาชญากรรมและผลกระทบตางๆ 
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ตวัชีว้ดัภาวะสงัคม (รายไตรมาส) 

องคป์ระกอบหลกั 
2559  2560  2561  2562 

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

1. คณุภาพของคน                           

การมีงานท า1/                           

การมงีานท า (พนัคน) 37,684 37,393 38,263 37,430 37,443 37,538 37,647 37,205 37,361 37,884 38,301 37,911 37,703 

อตัราการวางงาน (รอยละ) 0.97 1.08 0.94 1.00 1.21 1.22 1.19 1.12 1.24 1.07 0.96 0.93 0.92 

อตัราการวางงานตามระดับการศึกษา (รอยละ)              

   - รวม 0.97 1.08 0.94 0.97 1.21 1.24 1.19 1.12 1.24 1.07 0.96 0.93 0.92 

   - ประถมศึกษาและต่ ากวา 0.45 0.42 0.41 0.47 0.62 0.53 0.45 0.57 0.60 0.47 0.40 0.40 0.43 

   - มธัยมศึกษาตอนตน 1.35 1.41 0.98 1.34 1.27 1.57 1.47 1.27 1.62 1.13 1.07 1.07 1.20 

   - มธัยมศึกษาตอนปลาย 1.17 1.33 0.91 1.07 1.64 1.41 1.21 1.22 1.53 1.22 1.09 1.15 0.95 

   - อาชีวศึกษา 1.90 1.70 1.22 1.44 2.25 2.51 1.61 1.45 2.03 1.90 1.15 1.31 1.34 

   - วิชาชีพช้ันสงู 1.27 2.13 1.51 1.17 2.34 2.63 2.47 1.89 2.18 2.42 1.42 1.41 1.71 

   - อดุมศึกษา 1.61 1.98 2.24 1.75 1.91 2.02 2.40 2.07 1.96 1.90 2.11 1.85 1.56 

การท างานต่ าระดับ (พนัคน) 292.9 351.8 217.3 237.4 335.6 350.1 271.4 256.0 335.7 282.5 319.0 232.8 335.8 

(ท างานนอยกวา 35 ชม./สป.ท่ีพรอมจะท างานเพิม่)                     

สดัสวนก าลงัแรงงานตามระดับการศึกษา (รอยละ)                     

   - 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 

   - ประถมศึกษาและต่ ากวา 46.75 46.62 46.83 45.78 45.80 45.49 45.36 45.06 45.68 45.01 44.96 44.81 44.24 

   - มธัยมศึกษาตอนตน 16.13 16.04 16.28 16.45 16.39 16.38 16.85 16.88 16.56 16.69 16.89 16.73 17.06 

   - มธัยมศึกษาตอนปลาย 12.61 12.56 12.42 12.77 12.64 12.77 12.61 12.75 12.77 12.94 13.07 13.20 13.34 

   - อาชีวศึกษา 3.57 3.69 3.71 3.65 3.71 3.60 3.76 3.66 3.52 3.62 3.69 3.65 3.47 

   - วิชาชีพช้ันสงู 4.89 5.04 5.01 5.14 4.99 5.22 5.18 5.16 5.15 5.28 5.17 5.27 5.37 

   - อดุมศึกษา 16.05 16.04 15.74 16.21 16.46 16.54 16.25 16.49 16.32 16.46 16.23 16.34 16.52 

สขุภาพ                           

จ านวนผูปวุยดวยโรคท่ีตองเฝาูระวงั (ราย)2/                     

   - ปอดอกัเสบ 65,661 45,244 72,851 61,455 65,600 53,992 79,748 68,401 74,881 58,699 90,160 59,861 72,817 

   - ไขเลอืดออก 14,840 7,874 25,744 15,473 7,060 9,170 32,410 5,321 6,830 24,029 35,564 20,499 15,482 

   - มอื เทา และปาก 10,066 19,012 39,589 11,243 15,746 18,248 28,213 7,982 10,079 14,626 32,718 12,585 9,158 

   - ไขหวัดใหญ 43,634 14,135 58,535 53,058 20,192 18,930 102,122 50,567 40,995 25,698 73,042 43,628 132,787 

   - บดิ 1,820 1,841 1,887 1,178 1,416 1,501 1,146 784 1,132 965 741 561 627 

   - หดั 221 271 466 730 1,398 711 591 485 630 632 1,186 3,108 1,756 

   - ฉ่ีหนู 446 401 671 777 575 601 1,166 1,132 402 637 932 569 457 

   - ไขสมองอกัเสบ 179 187 231 175 251 210 211 143 182 231 200 132 240 

   - อหวิาตกโรค 41 2 7 1 2 2 2 2 0 2 2 1 5 

   - ไขกาฬหลงัแอน 6 5 4 2 5 9 8 6 1 9 3 7 4 

   - พษิสนัุขบา 4 2 5 2 1 4 2 4 7 3 3 2 0 

 2. ความม่ันคงทางสงัคม                            

 ความสงบสุขในสังคม (ต่อประชากรแสนคน)3/                           

   - สดัสวนการบาดเจบ็และตายดวยอบุัติเหตุ   
     การจราจรทางบก 14.56 12.49 15.16 23.53 22.75 20.26 19.30 25.44 26.17 25.80 22.92 27.50 26.77 

   - สดัสวนคดีชีวติ รางกาย และเพศ 8.26 7.89 7.43 7.16 6.81 6.97 6.85 6.48 6.49 6.71 6.00 6.50 6.37 

   - สดัสวนคดีประทุษรายตอทรพัยแสนิ 23.63 22.11 24.76 23.84 18.94 21.25 22.12 21.05 18.87 19.26 19.89 19.91 17.48 

   - สดัสวนคดียาเสพติด 80.57 75.09 87.42 98.81 96.30 94.07 110.98 113.86 117.93 137.09 131.53 136.51 126.34 

   การคุ้มครองผู้บรโิภค5/                           

จ านวนเรือ่งรองเรียน (ราย) 2,033 1,983 1,744 1,649 1,701 2,807 2,304 2,058 1,766 1,661 2,191 1,823 2,732 

   - กรณสีญัญา 727 795 509 606 548 1,380 928 851 660 795 1,072 664 1,170 

   - กรณฉีลาก 704 559 387 360 618 472 486 450 522 433 482 434 459 

   - กรณโีฆษณา 457 373 298 500 432 827 734 432 330 253 417 439 726 

   - กรณกีฎหมาย 25 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   - กรณีขายตรงและตลาดแบบตรง 120 244 550 183 103 128 156 325 254 180 220 286 377 

การใหค าปรึกษาทางสายดวน 1166 (ราย) 11,666 10,555 12,438 12,670 12,071 12,681 9,432 11,127 11,082 14,879 13,684 12,859 11,759 
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ตัวช้ีวัดภาวะสังคม (รายปี) 

องคป์ระกอบหลัก 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 

1. คุณภาพของคน                       

    การมีงานท า                       
ผลิตภาพแรงงาน กรณีแรงงาน (บาท/คน/ปี)6/ 208,294 203,072 216,435 215,823 228,623 235,077 242,394 249,926 260,213 272,477 281,522 

อัตราการมีงานท า (รอยละ)7/ 98.19 98.13 98.43 98.83 98.81 98.81 98.70 98.62 98.50 98.32 98.52 

อัตราการวางงาน (รอยละ)7/  1.38 1.49 1.04 0.68 0.66 0.72 0.84 0.88 0.99 1.18 1.05 

การท างานต่ าระดับ (พันคน)6/ 508 605 521 383 347 336 256 273 275 303 292 

(ท างานนอยกวา 35 ชม./สป.ท่ีพรอมจะท างานเพิ่ม)              

     สุขภาพ8/                       

อัตราผูปุวยนอก (ตอประชากรพันคน) 2,436 2,639 2,816 2,948 3,116 2,917 2,837 3,160 3,733 3,691   

อัตราการปุวยดวยโรคไมติดตอ (ตอประชากรแสนคน)              

 -  มะเร็ง และเน้ืองอกทุกชนิด 629 613 784 821 862 902 829 1,026 1,083 1,117   

 -  หัวใจ 750 793 845 936 955 887 845 1,012 1,027 810   

 -  เบาหวาน 676 736 793 849 868 1,081 1,033 1,233 1,293 1,345   

 -  ความดันโลหิต 861 981 1,059 1,187 1,246 1,622 1,561 1,901 2,009 2,091   

ความผิดปกติทางจิต/จิตเภท/ความหลงผิด (ตอประชากรแสนคน) 47 50 57 64 63 83 79 92 95 98   

ความผิดปกติทางอารมณแ (ตอประชากรแสนคน) 20 26 31 34 35 43 45 55 58 61   

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

ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม (ตอประชากรพันคน) 46 49 57 61 62 60 51 72 76 90   

     ประชากร                       

อัตราสวนภาระพึ่งพิง (รอยละ)9/ 48.43 48.11 55.22 55.47 55.83 56.29 56.85 57.50 58.24 59.06 59.97 

สัดสวนคนยากจน (รอยละ)10/ 20.43 17.88 16.37 13.22 12.64 10.94 10.53 7.21 8.61 7.87   

การศึกษา                       

อัตรานักเรียนตอประชากรวัยเรียน11/              

 -  ประถมศึกษา 104.83 104.00 104.30 103.50 104.00 102.72 102.24 102.40 102.74 101.54   

 -  มัธยมศึกษาตอนตน 95.62 94.87 98.01 98.43 97.65 96.75 97.13 98.71 96.77 96.40   

 -  มัธยมศึกษาตอนปลาย 68.14 69.57 71.68 72.18 73.18 75.07 77.29 78.45 78.57 78.73   

 -  อุดมศึกษา (ปริญญาตรีและต่ ากวา) 60.47 56.21 46.21 47.18 51.85 46.48 46.22 48.17 47.72 49.13   

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

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

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

 -  หญิง 8.7 8.9 9.0 9.1 8.8 8.9 9.0 9.4 9.5 9.6 9.7 

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

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

 -  หญิง 4.0 3.9 4.1 4.2 4.1 4.3 4.3 4.5 4.5 4.5 4.6 

2. ความม่ันคงทางสังคม                       

สถาบันครอบครัว                       

สัดสวนครัวเรือนท่ีมีท่ีอยูอาศัยถาวร (รอยละ)14/ 98.86 99.70 99.78 99.84 99.53 99.71 99.64 99.59 99.62 99.69 99.73 

ดัชนีครอบครัวอบอุน (รอยละ)15/ 63.97 63.18 63.08 65.17 68.31 65.58 65.53 65.34 67.98 0.00   

หลักประกันทางสังคม                       

รอยละของการมีหลักประกันสุขภาพ16/ 99.16 99.47 99.36 99.95 99.90 99.87 99.84 99.92 99.95 99.95 99.94 

 -  ประกันสังคม 15.73 15.34 15.60 15.91 15.99 16.54 16.83 17.18 17.67 17.95 18.47 

 -  สวัสดิการขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 8.00 7.90 7.75 7.77 7.69 7.80 7.62 7.37 7.21 7.48 7.63 

 -  ประกันสุขภาพถวนหนา 75.06 75.86 75.20 75.28 75.27 74.61 73.48 73.71 73.44 72.84 72.16 

 -  สิทธิสวัสดิการพนักงานสวนทองถ่ิน - - - - - 0.15 0.87 0.93 0.93 0.92 0.94 

 -  สิทธิ์อื่นๆ 0.37 0.37 0.81 1.00 0.95 0.93 1.03 0.73 0.70 0.76 0.73 

 -  สิทธิ์วาง (ผูยังไมลงทะเบียนสิทธิ์) 0.84 0.53 0.64 0.05 0.10 0.13 0.16 0.08 0.05 0.05 0.06 

สัดสวนผูประกันตนตอก าลังแรงงาน17/ 24.65 24.53 25.11 27.07 29.70 31.56 35.32 35.77 36.69 38.44 41.62 

ความสงบสุขในสังคม (ต่อประชากรแสนคน)                       

อัตราการตายดวยอุบัติเหตุการจราจรทางบก18/ 18.20 16.90 11.90 14.15 11.84 11.29 9.99 9.89 10.61 13.49 12.57 

สัดสวนคดีชีวิต รางกาย และเพศ18/ 52.80 51.40 45.80 39.76 40.03 36.97 37.26 25.92 31.46 27.72 26.26 

สัดสวนคดีประทุษรายตอทรัพยแสิน18/ 106.00 93.70 88.90 78.88 79.72 77.40 72.70 75.80 96.57 85.24 76.61 

สัดสวนคดียาเสพติด18/ 320.00 371.60 416.40 539.91 596.19 719.39 558.68 249.43 349.94 424.55 534.38 

รอยละของคดีเด็กและเยาวชนท่ีกระท าความผิดซ้ าตอคดีท้ังหมด 
ท่ีถูกด าเนินคดีโดยสถานพินิจฯ ท่ัวประเทศ4/ 14.06 13.57 12.62 11.77 19.98 20.37 17.52 19.03 20.02 17.95   
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ตัวช้ีวัดภาวะสังคม (รายปี) ต่อ 

องคป์ระกอบหลัก 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 

การคุ้มครองผู้บริโภค5/            

จ านวนเรื่องรองเรียน  (ราย) 4,504  6,818  6,574  7,427  9,489  7,093  6,638  7,118  7,409  8,870  11,236  

 -  กรณีสัญญา 1,758  2,794  2,362  2,927  3,547  2,729  2,571  2,875  2,637  3,707  3,191  

 -  กรณีฉลาก 1,540  2,827  2,835  3,121  3,876  2,631  2,352  2,552  2,010  2,026  1,871  

 -  กรณีโฆษณา  892  1,072  1,354  1,257  2,013  1,033  1,515  1,119  1,628  2,425  1,439  

 -  กรณีกฎหมาย 0  0  0  5  38  624  69  6  37  0  0  

 -  กรณีขายตรงและตลาดแบบตรง 314  125  23  117  15  76  131  566  1,097  712  940  

การใหค าปรึกษาทางสายดวน 1166 (ราย) 16,808  34,804  53,341  61,242  60,982  41,773  38,701  49,708  47,329  45,311  52,504  

3. ความเป็นอยู่และพฤติกรรมของคน                       

พฤติกรรมในการบริโภค                       

คาใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภค (รอยละของคาใชจายรวม)19/ 88.36  87.90  88.32  88.07  88.30  88.07  87.90  87.20  87.10  86.97    

คาใชจายท่ีไมเกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค (รอยละของคาใชจายรวม)19/ 11.64  12.10  11.68  11.93  11.70  11.93  12.12  12.89  12.90  13.03    

อัตราการบริโภคสุราของประชากรอายุ 15 ปีข้ึนไป (รอยละ)20/   - 32.04    - 31.53    - 32.22  32.29  34.00    - 28.40    

อัตราการบริโภคบุหร่ีของประชากรอายุ 15 ปีข้ึนไป (รอยละ)20/   - 20.70    - 21.36    - 19.94  20.72  19.90    - 19.10    

การใช้เวลาในชีวิตประจ าวัน                        

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

 -  การอานหนังสือ (รวมสิ่งพิมพแ/วารสารทางอินเทอรแเน็ต)   - 1.00   -   -   -   -   - 1.11   -  -  - 

 -  การดูโทรทัศนแ    - 2.70   -   -   -   -   - 3.00   -  -  - 

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

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

 -  การทองอินเทอรแเน็ต   - 1.90   -   -   -   -   - 2.03   -  -  - 

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

จ านวนประชากรอายุ 6 ปีข้ึนไปท่ีใช Internet (ลานคน)22/ 10.96 12.33 13.80 14.80 16.60 18.30 21.70 24.59 29.80 33.40 36.00 

4. สิ่งแวดล้อม                       

สารอันตราย                       

ปริมาณการใชสารเคมี (ลานตัน)23/ 29.40 39.64 79.96 65.36 68.13 62.38 21.42 20.36 n.a. n.a. n.a. 

ขยะ                        

การผลิตขยะที่เกิดข้ึนท่ัวประเทศ (ลานตัน)23/ 23.93 24.11 24.22 25.35 24.73 26.77 26.19 26.85 27.06 27.37 27.82  

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

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

ปริมาณของเสียอันตรายท่ัวประเทศ (ลานตัน)23/ 3.13 3.07 3.16 3.41 3.57 3.30 2.69 3.45 3.51 n.a. n.a. 

มลพิษทางอากาศ                        

คาเฉลี่ยฝุุนขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน มคก./ลบ.ม.  
(บริเวณพื้นท่ีท่ัวไปใน กทม.)23/ 

47.90 42.50 37.80 38.10 38.20 41.00 41.30 38.20 38.38 35.43 46.29 

ท่ีมา:    1/ 7/    รายงานการส ารวจภาวะการท างานของประชากร ส านักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
             2/     ส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
             3/     ขอมูลสถิติคดีอาญาและอาชญากรรมจากศูนยแขอมูลขอสนเทศ ส านักงานต ารวจแหงชาติ และขอมูลประชากรจากการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ.  2543-2573 และ พ.ศ. 2553-2583  
                    ประมวลโดยกองพัฒนาขอมูลและตัวช้ีวัดสังคม ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ  
             4/     กลุมงานขอมูลและขอสนเทศ ส านักพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน   
             5/     ส านักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค ส านักนายกรัฐมนตรี (การใหค าปรึกษาทางสวยดวน 1166 สคบ. ใหบริษัทเอกชนด าเนินการต้ังแตไตรมาส 4 ปี พ.ศ. 2552) 
             6/     ขอมลู GDP chain volume measures [reference year = 2002] (original) จากส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาติ และขอมลูการมีงานท าจากส านักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงดิจิทัล 
                     เพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
             8/     สถิติสาธารณสุข กองยุทธศาสตรแและแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข 
                     ต้ังแตปี 2556 ไดเปลี่ยนแปลงวิธีการเก็บขอมูลจาก 75 กลุมโรค เป็น 298 กลุมโรค 
             9/     การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2543-2573 ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
                     ต้ังแตปี 2553 การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2583 ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
           10/     การส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส านักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประมวลผลโดยกองพัฒนาขอมูลและตัวช้ีวัดสังคม สศช. 
           11/     สถิติการศึกษาฉบับยอ ศูนยแเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
       12/13/    ขอมูลปี 2545-2546 จากรายงานผลการประเมินโอกาสและคุณภาพการศึกษาของคนไทย ส านักประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
                    ขอมูลต้ังแตปี 2547 เป็นตนไป จากปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรไทย กลุมพัฒนาเครือขายสารสนเทศ ส านักวิจัยและพัฒนาการศึกษา ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
           14/     รายงานคุณภาพชีวิตของคนไทย จากขอมูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 
           15/     กองขับเคลื่อนและประเมินผลการพัฒนา ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
           16/     ส านักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ กระทรวงสาธารณสุข 
           17/     ส านักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน และส านักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
           18/     ศูนยแเทคโนโลยีสารสนเทศกลาง ส านักงานต ารวจแหงชาติ และขอมูลประชากรจากส านักบริหารการทะเบียน กระทรวงมหาดไทย 
           19/     รายงานการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส านักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
           20/     การส ารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการด่ืมสุราของประชากร พ.ศ. 2547, 2550, 2554 และ 2557 ส านักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
                    การส ารวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2552, 2556 และ 2558 ส านักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี 2544-2548 เป็นการส ารวจของประชากรอายุ 11 ปีข้ึนไป) ท าการส ารวจทุก 2 ปี 
           21/     รายงานการส ารวจการใชเวลาของประชากร พ.ศ. 2547, 2552 และ 2558 ส านักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ท าการส ารวจทุก 5 ปี  
           22/     ขอมูลปี 2545-2551 ศูนยแเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสแและคอมพิวเตอรแแหงชาติ และการส ารวจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ครัวเรือน) พ.ศ. 2552-2560 ส านักงานสถิติแหงชาติ  
                    กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
           23/     รายงานสถานการณแมลพิษของประเทศไทย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
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มิถุนายน 2562 กรกฎาคม 2562 สิงหาคม 2562 กันยายน 2562 

   รายงานภาวะสงัคมไทยไตรมาสสอง 
ปี 2562 

 รายงานดัชนีความกา้วหน้าของคน  
ปี 2562 

 รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์
ความยากจนและความเหลื่อมล้ า  
ปี 2561 

ตุลาคม 2562 พฤศจิกายน 2562 ธันวาคม 2562 มกราคม 2563 

  รายงานภาวะสงัคมไทยไตรมาสสาม 
ปี 2562 

  

กุมภาพันธ์ 2563 มีนาคม 2563 เมษายน 2563 พฤษภาคม 2563 

 รายงานภาวะสงัคมไทยไตรมาสสี่
และภาพรวม ปี 2562 

   รายงานภาวะสงัคมไทยไตรมาสหน่ึง 
ปี 2563 

กองพัฒนาข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม (กขส.)  

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
962 ถนนกรุง เกษม เขตป้อมปราบศัต รูพ่าย ก รุง เทพฯ 10100  

การเผยแพร่ที่จะมาถึง 

ผู้ประสานงาน/ Contact persons  
หากต้องการทราบรายละเอียดเพิม่เตมิ กรุณาสอบถามได้ที่  
E-mails :  Nipha@nesdb.go.th 
หรือ  
โทร. 0-2280-4085 ต่อ 3605 

http://social.nesdb.go.th/social/  


