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ประเด็นหลัก 

 ไตรมาสสองปี 2558 การจ้างงานลดลงร้อยละ 0.2 อัตราการว่างงานเท่ากับร้อยละ 
0.88 แรงงานมีชั่วโมงการท างานเฉลี่ย 43.6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ค่าจ้างแรงงานและ
เงินเดือนภาคเอกชนท่ียังไม่รวมค่าล่วงเวลาและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นท่ีหักด้วย
เงินเฟูอแล้วเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีท่ีแล้วร้อยละ 2.5 

 หนี้สินครัวเรือนไตรมาสแรกปี 2558 มีมูลค่า 10.57 ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.4 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 79.9 ของ GDP ในไตรมาสท่ีสอง ยอดคงค้างสินเชื่อเพื่อการ
บริโภคธนาคารพาณิชย์เพิ่มร้อยละ 7.0 ชี้แนวโน้มการก่อหนี้ครัวเรือนยังชะลอตัว  

 การเจ็บปุวยด้วยโรคเฝูาระวังโดยรวมเพิ่มขึ้น โดยผู้ปุวยโรคไข้เลือดออกเพิ่มขึ้น
เกือบ 3 เท่า และต้องเฝูาระวังการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ ปอดอักเสบ มือ เท้า 
ปาก ตาแดง และฉี่หนู ซึ่งมักแพร่ระบาดในช่วงฤดูฝน 

 คดีท าร้ายร่างกายและลักทรัพย์มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น แนวทางหนึ่งในการลดปัญหา
อาชญากรรมท่ีเพิ่มสูงขึ้น โดยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเฉียบขาดในการกดดัน 
ควบคุม ปูองกัน และปราบปราม ควบคู่กับการสร้างจิตส านึกทางสังคม 
สถานการณ์ยาเสพติดดีขึ้นจากการใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

 อุบัติเหตุจราจรทางบกลดลงร้อยละ 3.4 มีผู้เสียชีวิตลดลงร้อยละ 11.8 แต่ยังต้อง
ให้ส าคัญกับความปลอดภัยของคนเดินเท้าด้วยการสร้างมิติความปลอดภัยในการ
ปูองกันคุ้มครองการบาดเจ็บและการสูญเสียในกลุ่มคนเดินเท้า โดยการบังคับใช้
กฎหมายและการปฏิบัติตามกฎจราจร การก าหนดความเร็วการขับขี่รถยนต์ให้
เหมาะสมกับประเภทของถนน 

 ประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นจะแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์อย่างจริงจังเพื่อความมั่นคง
และมนุษยธรรม ถึงแม้ระยะเวลาท่ีผ่านมาไทยได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาการค้า
มนุษย์อย่างเป็นรูปธรรม และยังคงถูกจัดอันดับอยู่ในบัญชีกลุ่มท่ี 3 ติดต่อกันเป็นปี
ท่ี 2 จากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา  

บทความพิเศษเรื่อง 

“การท างานของผู้สูงอายุ: 

ความจ าเป็นที่ต้องผลักดัน” 

การท างานของผู้สูงอายุเป็นแนวทางที่จะ
ลดผลกระทบจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยทั้ง
การสร้างความมั่นคงด้านรายได้ การขาด
แคลนแรงงาน และเป็นพลังขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศ ธุรกิจบางส่วนเริ่ม
ตระหนักถึงผลกระทบและการเตรียมการ
จ้าง ขณะที่ลูกจ้างยังมีทัศนคติเชิงลบและ
ขาดความรู้ถึงผลกระทบจากการขยาย
อายุการท างานท าให้มีความต้องการ
ท างานไม่ เกินอายุ  60 ปี  ขาดกลไก
ขับ เคลื่ อน  การส่ ง เสริ มการท า ง าน
ผู้สูงอายุจึงควรมีความยืดหยุ่น ยึดหลัก
ความสมัครใจ มีมาตรการจูงใจและลด
อุปสรรคต่อการจ้าง รวมทั้งสนับสนุนด้าน
กฎระเบียบ กลไกจัดการ ตลอดจนมี
นโยบายบ าเหน็จบ านาญและการออมที่
ส่งเสริมการท างานของผู้สูงวัย 

สารบัญ 

 
ความเคลื่อนไหวทางสังคมทีส่ าคญั 1 
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[24 สิงหาคม 2558] ภาวะสังคมไทยไตรมาสสอง ปี 2558 
 

1 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 

ส่วนแรก:  ความเคลื่อนไหวทางสังคมที่ส าคัญ 

 ไตรมาสสองปี 2558 การจ้างงานลดลงร้อยละ 0.2 อัตราการว่างงานเท่ากับร้อยละ 0.88 แรงงานมีชั่วโมงการท างานเฉลี่ย 
43.6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ค่าจ้างแรงงานและเงินเดือนภาคเอกชนที่ยังไม่รวมค่าล่วงเวลาและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นที่หักด้วย
เงินเฟ้อแล้วเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีที่แล้วร้อยละ 2.5 

 ไตรมาสแรกของปี 2558 หนี้สินครัวเรือนมีมูลค่า 10.57 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.4 ส าหรับไตรมาสสอง ยอดคงค้าง
สินเชื่อเพ่ือการบริโภคธนาคารพาณิชย์เพิ่มร้อยละ 7.0 ชี้แนวโน้มการก่อหนี้ครัวเรือนยังชะลอตัว หนี้เพื่อการอุปโภคบริโภคที่
ไม่ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.5 ส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสินเชื่อภายใต้การก ากับ และบัตรเครดิต เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 22.8 และ 28.0 ตามล าดับ 

 ผู้ป่วยด้วยโรคเฝ้าระวังโดยรวมเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปี 2557 ร้อยละ 8.2 ผู้ป่วยโรคปอดอักเสบเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.8 และ
ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเพิ่มขึ้นเกือบ 3 เท่า ขณะที่การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จะช่วยให้ภาวะโภชนาการของเด็กไทยดีขึ้น 

 คดีอาญาโดยรวมลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปี 2557 ร้อยละ 30.9 คดียาเสพติดยังคงมีสัดส่วนมากที่สุดร้อยละ 77.3  
ของคดีอาญารวม โดยลดลงร้อยละ 37.3 คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.6 คดีชีวิตร่างกายและเพศเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.8 
แนวทางหนึ่งในการลดปัญหาอาชญากรรมโดยการก าหนดมาตรการเชิงรุกและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเฉียบขาดในการกดดัน 
ควบคุม ป้องกันและปราบปราม ควบคูก่ับการสร้างจิตส านึกทางสังคม  

 อุบัติเหตุจราจรทางบกลดลงร้อยละ 3.4 มีผู้เสียชีวิตลดลงร้อยละ 11.8 ประเภทรถที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่ รถจักรยานยนต์ อีกทั้ง
ควรสร้างมิติความปลอดภัยในการป้องกันหรือคุ้มครองการบาดเจ็บและการสูญเสียในกลุ่มคนเดินเท้า โดยการบังคับใช้กฎหมาย 
เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้รถใช้ถนน และการปฏิบัติตามกฎจราจร การก าหนดความเร็วให้เหมาะสมกับประเภทของถนน 

 ประเทศไทยยังคงอยู่ในบัญชีกลุ่มที่ 3 ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 จากรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ประจ าปี 2558 ของกระทรวง 
การต่างประเทศสหรัฐอเมริกา ถึงแม้ช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาไทยได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์อย่างเป็นรูปธรรม และ
ยังคงมุ่งมั่นจะแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์อย่างจริงจังเพื่อความมั่นคงและมนุษยธรรม 

 การเพิ่มขึ้นของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกส่งผลให้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทวีความรุนแรงมากขึ้น การลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกจากกิจกรรมต่าง  ๆภายใต้แนวคิดสังคมคาร์บอนต่ า เป็นแนวทางหนึ่งในการลดปัญหาโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 
ตาราง 1 ผลส ารวจภาวะการท างานของประชากรไตรมาสสอง ปี 2558  

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

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

ก าลังแรงงานรวม 38.5 38.4 38.8 38.6 38.6 38.3 38.4 -0.1 -0.9 0.3 -0.2 -0.2 -0.5 -01 
1. ผู้มีงานท า 37.8 37.8 38.4 38.3 38.1 37.6 37.8 -0.4 -1.2 0.3 -0.1 -0.4 -0.5 -0.2 
   (การท างานต่ าระดับ)* 0.3 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 -10.0 17.2 -10.6 -16.4 -6.4 1.2 7.4 

1.1 ภาคเกษตร 12.0 12.4 13.5 13.0 12.7 11.5 11.7 1.0 -2.9 -2.2 -4.9 -2.4 -4.4 -5.8 
1.2 นอกภาคเกษตร 25.8 25.4 24.9 25.2 25.3 26.1 26.1 -1.0 -0.3 1.7 2.5 0.7 1.3 2.6 

-  อุตสาหกรรมการผลิต 6.4 6.3 6.3 6.5 6.4 6.5 6.5 -0.8 1.9 1.0 4.4 1.6 1.2 3.0 
-  ก่อสรา้ง 2.4 2.4 2.1 2.2 2.3 2.5 2.4 -7.2 -6.4 -3.0 -2.6 -5.0 1.9 2.5 
- ค้าส่ง/ค้าปลกี 6.4 6.2 6.1 6.1 6.2 6.2 6.3 -1.5 -2.7 3.2 0.4 -0.2 -2.6 2.0 
-  โรงแรม ภัตตาคาร 2.6 2.6 2.5 2.6 2.6 2.7 2.7 -2.0 -1.9 4.6 4.7 1.2 2.3 3.6 
-  การขนส่ง/เกบ็สินค้า 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.3 5.4 4.9 5.3 4.2 0.2 2.5 
-  การศึกษา 1.2 1.2 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2 -5.4 1.6 1.1 1.7 -0.4 3.5 0.3 
-  อื่น  ๆ 5.6 5.7 5.5 5.6 5.6 5.9 5.8 3.1 2.0 0.8 3.4 2.3 4.6 2.8 

2. จ านวนผู้ว่างงาน 0.3 0.4 0.3 0.2 0.3 0.4 0.3 26.5 33.9 4.5 -7.5 14.5 5.9 -12.9 
อัตราการว่างงาน(%) 0.89 1.00 0.84 0.61 0.84 0.94 0.88        

3. แรงงานรอฤดูกาล 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.3 0.3 12.5 3.7 36.2 -5.3 8.2 1.8 30.7 
สัดส่วนต่อก าลงัแรงงาน (%) 0.8 0.6 0.2 0.3 0.5 0.8 0.8        

4. ช่ัวโมงท างานเฉลี่ย/สปัดาห์
(เอกชน) 44.7 47.6 47.8 47.5 46.9 43.6 46.8 -3.7 -1.9 0.1 0.1 -1.3 -2.5 -1.6 

5. ช่ัวโมงท างานเฉลี่ย/สปัดาห์ 
(ทุกสถานภาพ) 42.7 44.3 44.9 44.5 44.1 41.7 43.6 -3.6 -2.5 -0.4 -0.3 -1.7 -2.2 -1.5 

5.1 ผู้ท างานน้อยกว่า10ชม.** 0.9 0.7 0.4 0.4 0.6 1.1 0.8 7.6 -8.7 -15.8 -27.5 -9.2 23.2 22.3 
-   ต้องการท างานเพิ่ม 0.1 0.1 0.04 0.05 0.06 0.1 0.1 -45.5 0.5 -25.3 -42.2 -32.0 41.5 23.0 
-  ไม่ต้องการท างานเพิม่ 0.8 0.6 0.4 0.4 0.5 1.0 0.7 17.0 -9.7 -14.6 -25.1 -5.9 21.7 22.2 

5.2 ผู้ท างานน้อยกว่า35ชม.** 7.9 5.7 5.2 5.6 6.1 8.7 6.5 4.4 -0.7 -7.8 0.4 -0.5 10.3 13.0 
- ต้องการท างานเพิม่ 0.3 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 -10.0 17.2 -10.6 -16.4 -6.4 1.2 7.4 
- ไม่ต้องการท างานเพิม่ 7.6 5.5 4.9 5.3 5.8 8.4 6.2 5.0 -1.5 -7.7 1.3 -0.3 10.7 13.2 

5.3 ผู้ท างาน 40ชม.ข้ึนไป 25.9 28.0 28.9 28.5 27.8 25.0 27.5 -2.9 -2.5 1.2 -0.6 -1.2 -3.5 -2.3 
5.4 ผู้ท างาน 50 ชม.ข้ึนไป 9.1 9.7 10.3 9.7 9.7 8.3 8.9 -20.5 -20.0 -7.6 -7.0 -14.1 -8.0 -8.2 

6. จ านวนผู้ว่างงานแฝง 0.4 0.3 0.1 0.1 0.2 0.4 0.4 -5.8 3.0 3.6 -22.0 -5.3 9.0 29.0 
อัตราการว่างงานแฝง (%) 1.0 0.8 0.3 0.4 0.6 1.0 1.0        

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

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

ที่มา: ข้อมูลการส ารวจภาวะการท างานของประชากร ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

อัตราการว่างงานต่ า แต่ชั่วโมงการท างานลดลง และ
แรงงานรอฤดูกาลเพิ่มขึ้นมากสะท้อนถึงการว่างงานแฝง 

การจ้างงานลดลงเล็กน้อย ไตรมาสที่สองปี 2558 
มีผู้มีงานท า 37,751,751 คน ลดลงร้อยละ 0.2 โดยการจ้าง
งานภาคเกษตรลดลงร้อยละ 5.8 จากช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 
เพราะภาวะแห้งแล้งท าให้กิจกรรมทางการเกษตรลดลง 
นอกจากนั้น ภาวะฝนแล้งท าให้ต้องเลื่อนฤดูกาลเพาะปลูก
จากช่วงเดือนพฤษภาคมไปเป็นช่วงปลายเดือนกรกฎาคม  
ท าให้แรงงานเกษตรจ านวน 315,848 คน เป็นแรงงานรอ
ฤดูกาล เพิ่มข้ึนร้อยละ 30.7 

ส าหรับการจ้างงานนอกภาคเกษตร เพิ่มขึ้นร้อยละ 
2.6 โดยการจ้างงานสาขาบริการขยายตัวสูง เช่น การก่อสร้าง 
โรงแรมและภัตตาคาร การขนส่ง เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 3.6 และ 
2.5 ตามล าดับ ส่วนการจ้างงานสาขาค้าส่งและขายปลีกเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 2.0 และสาขาการผลิตอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.0  

อัตราการว่างงานต่ า ไตรมาสสองของปี 2558 มีผู้
ว่างงาน 336,083 คน อัตราการว่างงานเท่ากับร้อยละ 0.88 
ลดลงจากอัตราการว่างงานร้อยละ 1.0 ในช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 
โดยการว่างงานของกลุ่มที่เคยท างานมาก่อนมี 164,404 คน 
ลดลงร้อยละ 13.7 ส าหรับการว่างงานในกลุ่มผู้ที่ไม่เคย
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2 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 

 
 
ตาราง 2 ผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน 

ผู้รบัประโยชน์
ทดแทน 

2556 2557 2558 

ทั้งป ี ทั้งป ี Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 

รวม (คน) 525,762 575,019 135,894 165,612 144,939 128,574 149,967 174,807 
ลาออก 452,482 507,990 118,397 148,257 128,971 112,365 130,769 156,291 
เลิกจ้าง 73,280 67,029 17,497 17,355 15,968 16,209 19,198 18,516 

รวม (%) -2.4 9.4 5.6 14.3 7.6 9.4 10.4 5.6 
ลาออก 2.0 12.3 10.2 16.4 9.8 12.1 10.4 5.4 
เลิกจ้าง -22.7 -8.5 -17.7 -0.9 -7.5 -6.1 9.7 6.7 

ที่มา:  กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน 
 

 

 

 

แผนภาพ 1 สถานการณ์ตลาดแรงงาน 

 

ที่มา:  กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน 

 
 
 
 
แผนภาพ 2 การเปลี่ยนแปลงค่าจา้ง และเงินเฟูอ 

 
 
ที่มา: กระทรวงพาณิชย์, ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 

ท างานมาก่อนมีจ านวน 171,679 คน หรือลดลงร้อยละ 12.1 
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีที่แล้ว สอดคล้องกับการชะลอตัว
ของผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานซึ่งมีจ านวน 
174,807 คน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.6 โดยเป็นการเลิกจ้าง
จ านวน 18,516 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.7 ขณะที่ เป็นการ
ลาออกจ านวน 156,291 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.4 

ทั้งนี้  สภาพการจ้างงานและการว่างงานยังไม่
สะท้อนผลกระทบที่ชัดเจนจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ
เนื่องจาก (1) มีการเคลื่อนย้ายการท างานระหว่างสาขา 
เช่น จากภาคเกษตรไปภาคนอกเกษตร โดยเฉพาะการ
โยกย้ายไปสู่การผลิตอุตสาหกรรม ก่อสร้าง ค้าส่งค้าปลีก 
และบริการอื่นๆ รวมทั้งการโยกย้ายระหว่างอุตสาหกรรม 
อาทิ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟูา และอุตสาหกรรม
รถยนต์ ท าให้แม้จะมีการลาออกและการเลิกจ้างเพิ่มขึ้นแต่
เนื่องจากตลาดยังมีความต้องการแรงงานมากโดยเฉพาะ
แรงงานกึ่งทักษะและแรงงานทักษะสูง ท าให้แรงงานสามารถ
หางานใหม่ได้เร็ว    (2) การลดชั่วโมงการท างานลงแทน
การปลดออก ดังจะเห็นได้จากชั่วโมงการท างานลดลงและ
แรงงานที่ท างานน้อยชั่วโมงมีจ านวนเพิ่มขึ้นมาก  ซึ่งไม่
ปรากฏให้เห็นในการว่างงาน ทั้งนี้ ในไตรมาสสองจ านวน
ชั่วโมงการท างานต่อสัปดาห์ต่อคนโดยรวมลดลงร้อยละ 1.5 
เป็นการลดลงทั้งสาขาเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และบริการ 
และผู้ที่ท างานน้อยกว่า  35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์มีจ านวน 
6,455,284 คน เพิ่มข้ึนร้อยละ 13.0 และประมาณ 277,184 
คนต้องการท างานเพิ่ม (ท างานต่ าระดับ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.4  

นอกจากผู้ประกอบการจะปรับลดชั่วโมงการท างาน
ล่วงเวลาลงแล้ว ในบางกิจการมีการขอใช้มาตรา 75 ภายใต้ 
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และแก้ไข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2551 ให้พนักงานหยุดงานอยู่บ้านโดยจ่าย
ค่าจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของค่าจ้างแรงงานในวันปกติ 
อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ดังกล่าวเป็นสถานการณ์ในระยะ
สั้น และจะเข้าสู่การท างานปกติเมื่อภาวะเศรษฐกิจใน
ประเทศและการส่งออกปรับตัวดีขึ้น 

ค่าจ้างแรงงานแท้จริงเพิ่มขึ้น รายได้แรงงาน
ภาคเอกชนเฉลี่ยเท่ากับ 11,775 บาทต่อเดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 
1.4 แต่เงินเฟูอที่ติดลบเฉลี่ยร้อยละ 1.1 ท าให้รายได้แรงงาน
ภาคเอกชนแท้จริงเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 2.5 เทียบกับที่เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 1.3 ในไตรมาสเดียวกันปี 2557 อย่างไรก็ตาม  
เมื่อพิจารณาค่าจ้างแรงงานภาคเกษตรและนอกเกษตร พบว่า
ค่าจ้างแรงงานแท้จริงภาคเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.3 ขณะที่
ภาคนอกเกษตรได้รับค่าจ้างแรงงานแท้จริงเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 
ผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.4 
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3 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 

                                                           
1
 ได้แก่ การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 14 ตุลาคม 2557 โดยได้มีการอนุมัติกรอบวงเงินเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรจ านวน 1,582.06 ล้านบาทเมื่อวันที่ 18 

พฤศจิกายน 2557 และมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 27 มกราคม 2558 อนุมัติให้ด าเนินโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปั ญหาภัยแล้ง และ
มาตรการบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. และสมาชิกสหกรณ์การเกษตรประสบภัยแล้ง ประกอบด้วย 3 มาตรการหลักดังนี้ (1) มาตรการขยายเวลา
ช าระหนี้เดิม (2) มาตรการสนับสนุนสินเชื่อระยะสั้นวงเงิน 30,000 ล้านบาท และ (3) มาตรการสินเช่ือระยะยาวเพื่อปรับปรุงระบบการผลิตด้านการเกษตร 

แผนภาพ 3 ดัชนีค่าจ้างเฉลี่ย และดัชนีราคาผู้บริโภค

 
ที่มา: กระทรวงพาณิชย์, สศช., ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
 
 

การติดตามความคืบหนา้ การจดทะเบยีนแรงงานต่างด้าว 

 การยื่นพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าว การขยายเวลาการยื่นขอพิสูจน์สัญชาติ
จากเดิมที่สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 เป็นภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2558 โดย
จากผลการด าเนินงานการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop 
Service) พบว่า มีแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติมาขึ้นทะเบียน 1,626,235 คน  
มีผู้ยื่นพิสูจน์สัญชาติไปแล้ว 553,998 คน และมีผู้ที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติเพียง 
16,394 คน  

 การเปิดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเล (22 จังหวัด) ตั้งแต่
วันที่ 1 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 พบว่า มีแรงงานต่างด้าวมา
ยื่นจดทะเบียนทั้งสิ้น 54,402 คน 

 

 การข้ึนทะเบียนแรงงานต่างด้าว และการยื่นพิสูจน์สัญชาติ  

สัญชาติ 
การข้ึนทะเบียนแรงงาน

ต่างด้าว (คน) 
ยื่นพิสูจน์สัญชาติ (คน) 

ผ่านการพิสูจน์
สัญชาติ (คน)* 

  พม่า  664,449 195,571 16,394 
  กัมพูชา 738,947 261,666 - 
  ลาว  222,839   96,761 - 
  รวม 1,626,235 553,998 16,394 

หมายเหตุ: สถานทูตแจ้งรายช่ือแรงงานต่างด้าวท่ีผ่านการตรวจสัญชาติ 
ที่มา: ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว กระทรวงแรงงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2558) 
 

การข้ึนทะเบียนแรงงานต่างด้าวในประเภทกิจการประมงทะเล 

สัญชาติ การข้ึนทะเบียนแรงงานต่างด้าว (คน) 
  พม่า  30,479 
  กัมพูชา 22,764 
  ลาว  1,159 
  รวม 54,402 

ที่มา: ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว กระทรวงแรงงาน  
 
 

ประเด็นที่ต้องติดตามในระยะต่อไป ได้แก่  

(1) รายได้ของแรงงาน  

 รายได้เกษตรกร ซึ่งได้รับผลกระทบทั้ง
จากปริมาณผลผลิตที่ลดลงและราคาสินค้าเกษตรตกต่ า โดย
ผลกระทบจากภัยแล้งในช่วงที่ผ่านมา ท าให้มีการลดพื้นที่
ปลูกข้าวนาปรัง 3 ล้านไร่ คิดเป็นมูลค่า 14,366 ล้านบาท 
นอกจากนั้น มีการเลื่อนการเพาะปลูกข้าวนาปีจากเดือน
พฤษภาคมไปเป็นปลายเดือนกรกฏาคม 2558 ขณะที่ราคา
สินค้าเกษตรเฉลี่ยลดลง ดังจะเห็นได้จากดัชนีราคาสินค้า 
ที่เกษตรกรขายได้ลดลงร้อยละ 7.2 และ 5.8 ในไตรมาสแรก
และไตรมาสสองที่ผ่านมา  

ทั้ งนี้  นอกจากมาตรการภาครัฐที่ ได้
ด าเนินมาก่อนหน้า1 แล้ว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้
ออกมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 
2558 ประกอบด้วย 3 มาตรการ ได้แก่ (1) การเลื่อน
ระยะเวลาเพาะปลูกออกไปเป็นช่วงเดือนกรกฎาคม–
สิงหาคม 2558 (2) การปรับเปลี่ยนพืชเพาะปลูก โดย
สนับสนุนให้ปลูกพืชที่ใช้น้ าน้อย อายุเพาะปลูกสั้น และอยู่ใน
ความต้องการของตลาดมาก ได้แก่ ข้าวโพด ถั่วเขียว และ 
(3) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะหารือกับธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเพื่อจัดหาทุนส าหรับ
เกษตรกรที่ต้องการปรับเปลี่ยนไปท าเกษตรผสมผสาน 
นอกจากนั้น เมื่อวันที่ 4 สิงหาคมที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีมี
มติอนุมัติการสนับสนุนงบประมาณด าเนินมาตรการส าคัญ
เร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน จ านวน 6,541 ล้านบาท 

 รายได้แรงงานลูกจ้าง แม้ค่าจ้างแรงงาน
ภาคเอกชนในภาพรวมยังเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4 และค่าจ้างแรงงาน
เอกชนที่หักเงินเฟูอแล้วเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 ประกอบกับการจ้าง
งานภาคนอกเกษตรยังเพิ่มขึ้น แต่การลดชั่วโมงการท างานลง
ของผู้ประกอบการท าให้แรงงานบางกลุ่มมีรายได้เฉลี่ยลดลง 
ได้แก่ แรงงานที่มีรายได้เพิ่มจากการท างานล่วงเวลา แรงงาน 
ที่ถูกลดเวลาท างานปกติและกิจการขอใช้ มาตรา 75 คุ้มครอง
แรงงาน โดยในไตรมาสสองมีแรงงานที่ท างานต่ ากว่า 35 ชั่วโมง
ต่อสัปดาห์ในสาขาอุตสาหกรรม ก่อสร้าง และบริการเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 28.7 24.3 และ 47.7 ตามล าดับ ทั้งนี้ หน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องต้องมีการติดตามตรวจสอบการจ่ายค่าชดเชยตาม
กฎหมายและอื่นๆ ตามสิทธิของลูกจ้าง และการหาต าแหน่งงาน
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ดัชนีค่าจ้างท่ีแท้จริงเฉลี่ย ดัชนีผลิตภาพแรงงาน 
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ตาราง 3 หนี้สินครัวเรือน (สินเชื่อจากสถาบันการเงิน) 

ณ สิ้นระยะเวลา 2553 2554 2555 2556 2557 
2558 
Q1 

หนี้สินครวัเรือน (ล้านล้านบาท) 6.40 7.48 8.83 9.83 10.48 10.57 
(%YOY) 14.5 16.8 18.0 11.4 6.6 6.4 

  - สถาบันรับฝากเงิน 16.3 16.9 16.9 10.4 6.6 7.0 
  - สถาบันการเงนิอืน่  3.0 16.3 26.4 18.1 6.6 2.9 
สัดส่วนตอ่ GDP  59.3 66.2 71.5 76.2 79.7 7.9 

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย 
 
 

ตาราง 4 การเปลี่ยนแปลงยอดคงค้างสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล 
ของธนาคารพาณิชย ์

ณ สิ้นระยะเวลา 
สัดส่วน 
(%)* 

2555 2556 2557 
2558 

Q1 Q2 
สินเชือ่อุปโภคบรโิภคส่วนบุคคล 100 21.6 11.5 7.4 7.6 7.0 
- ซ้ือที่ดนิ 1.0 -12.1 10.0 3.9 4.8 6.7 
- เพื่อที่อยู่อาศัย 48.5 12.4 12.6 12.3 11.8 11.8 
- อสงัหารมิทรัพย์เพือ่การอืน่  ๆ 0.1 -4.0 50.4 11.2 18.4 62.2 
- ซ้ือรถยนต ์ 23.9 33.9 8.4 -3.4 -4.0 -3.7 
- การศึกษา 0.0 -5.7 47.3 8.2 7.1 4.0 
- เดินทางไปต่างประเทศ 0.0 -12.4 -8.4 12.6 12.7 17.0 
- บริโภคอืน่ ๆ 26.5 29.4 13.1 10.5 12.4 9.4 

หมายเหตุ:  * สัดส่วนใน Q1/2557 
ที่มา:  ธนาคารแห่งประเทศไทย 
 
 

ตาราง 5 หนี้เพื่อการอปุโภคบริโภคที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 

ณ สิ้นระยะเวลา 2555 2556 2557 
2558 

Q1 Q2 
หนี้เพื่อการอุปโภคบรโิภคที่ไม่
ก่อให้เกิดรายได้ (ล้านบาท) 

56,583 71,612 83,451 92,426 94,433 

(%YOY) 20.5 26.6 16.5 17.0 15.5 
สัดส่วนตอ่ NPLs รวม 22.3 26.9 30.0 31.0 30.3 
สัดส่วนตอ่สินเชื่อรวม 1.9 2.2 2.4 2.62 2.65 

 
ที่มา:  ธนาคารแห่งประเทศไทย 

 

ตาราง 6 สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับและบัตรเครดิต 

ณ สิ้นระยะเวลา 2555 2556 2557 
2558 

Q1 Q2 
สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ  
(1) ยอดสินเชือ่คงค้าง (ล้านบาท) 251,549 299,142 312,851 313,085 317,003 
         %YOY 18.0 18.9 4.6 4.7 4.2 
(2) สินเชือ่ผิดนดัช าระหนี ้

เกนิ 3 เดือนขึ้นไป 7,491 10,920 14,238 15,469 15,728 

          %YOY 28.1 45.8 30.4 27.4 22.8 
 (2) / (1) (ร้อยละ) 3.0 3.7 4.6 4.9 5.0 
สินเชื่อบัตรเครดิต  
(1) ยอดคงค้างสินเชื่อบัตรเครดติ 

(ล้านบาท) 
261,553 290,425 318,141 292,427 297,023 

         %YOY 14.3 11.0 9.5 8.7 7.3 
(2) ยอดค้างช าระเกนิ 3 เดือนขึ้นไป 5,054 6,638 8,316 8,933 9,594 
         %YOY 3.2 31.3 25.3 22.0 28.0 
 (2) / (1) (ร้อยละ) 1.9 2.3 2.6 3.1 3.2 

ที่มา:  ธนาคารแห่งประเทศไทย 

 

ว่างเพื่อรองรับหากผู้ประกอบการไม่สามารถรับภาระได้จน 
ท าให้มีการปรับลดแรงงาน รวมถึงการวางแนวทางเพิ่มทักษะ
แรงงานในระหว่างรอท างาน  

(2) การเฝ้ าระวังการเลิกจ้ างแรงงาน  จาก
ผลกระทบการส่งออกที่ยังมีแนวโน้มลดลง และการย้ายฐาน
การผลิตไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งนอกจากจะท าให้มีการเลิก
จ้างในอุตสาหกรรมนั้นซึ่งเป็นผลกระทบโดยตรงแล้ว ยังส่งผล
กระทบทางอ้อมต่ออุตสาหกรรมที่เก่ียวเนื่อง ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
อุตสาหกรรม SME 

หนี้สินครัวเรือน: ชะลอตัวต่อเนื่อง แต่ต้องเฝ้าระวัง 
การผิดนัดช าระหนี้  

หนี้สินครัวเรือนไตรมาสแรกปี  2558 เท่ ากับ 
10,570,142 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.4 ชะลอตัวลง
ต่อเนื่อง จากร้อยละ 11.4 และ 6.6 ในปี 2556 และ 2557 
ตามล าดับ และคิดเป็นสัดส่วนต่อ GDP เท่ากับร้อยละ 79.9  

แนวโน้มหนี้สินครัวเรือนยังชะลอตัวต่อเนื่อง ณ 
สิ้นไตรมาสสองปี 2558 ยอดคงค้างสินเชื่อเพื่อการอุปโภค
บริโภคส่วนบุคคลของธนาคารพาณิชย์เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.0 
ชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับร้อยละ 8.8 จากช่วงเดียวกันกับปีที่
แ ล้ ว  โ ด ย ย อ ด ค ง ค้ า ง สิ น เ ชื่ อ เ พื่ อ ซื้ อ ร ถ ย น ต์ แ ล ะ
รถจักรยานยนต์ลดลงร้อยละ 3.7 ขณะที่ยอดคงค้างสินเชื่อ
เพื่อซื้อที่ดิน ที่อยู่อาศัย และการบริโภคส่วนบุคคลอื่นๆ 
เพิ่มข้ึนร้อยละ 6.7 11.8 และ 9.4 ตามล าดับ ทั้งนี้ ผู้บริโภค
ยังมีความกังวลต่อสภาพเศรษฐกิจ และรายได้ในอนาคต ท า
ให้ชะลอการก่อหนี้ใหม่ ขณะที่ธนาคารพาณิชย์ยังระมัดระวัง
การให้สินเชื่อโดยเฉพาะลูกค้าที่ยังมีภาระหนี้อยู่ 

สัดส่วนหนี้เสียต่อยอดคงค้างเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง  
ณ สิ้นไตรมาสสองของปี 2558 หนี้เพื่อการอุปโภคบริโภคที่
ไม่ก่อให้เกิดรายได้มีมูลค่า 94,433 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.5 
และมีสัดส่วนต่อสินเชื่อรวมร้อยละ 2.65 สินเชื่อภายใต้ 
การก ากับผิดนัดช าระหนี้เกิน 3 เดือนมีมูลค่า 15,728 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.8 และเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.0 ต่อ
ยอดคงค้างรวมเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ยอดคงค้างช าระบัตรเครดิต
เกิน 3 เดือน มีมูลค่าเท่ากับ 9,594 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 
28.0 และเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.2 ต่อยอดคงค้างรวม เป็น
การเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ทั้งนี้ แม้มูลค่าหนี้เสียสินเชื่อส่วนบุคคล
ภายใต้การก ากับและบัตรเครดิตจะมีมูลค่าไม่สูงมาก แต่เป็น
ที่สังเกตว่าสัดส่วนหนี้เสียต่อยอดคงค้างยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 
ซึ่งสะท้อนความสามารถในการช าระหนี้ที่ลดลง 

ประเด็นติดตามในระยะต่อไป (1) หนี้สินครัวเรือน
เกษตรกร ในปี 2558 เกษตรกรเผชิญราคาสินค้าเกษตรตกต่ า
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การติดตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สิน 

 ความคืบหน้าการเปิดด าเนินการของธุรกิจนาโนไฟแนนซ์  ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม-1 
กรกฏาคม 2558 มีผู้ย่ืนค าขออนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อ Nano-Finance ทั้งหมดจ านวน 
20 บริษัท ซึ่งต่อมามีการขอยกเลิก 2 ราย เนื่องจากไม่ผ่านเกณฑ์ 1 ราย และยังไม่พร้อม
ประกอบธุรกิจ 1 ราย คงเหลือ 18 ราย ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ลงนามใน
ใบอนุญาตให้กับผู้ประกอบการแล้วจ านวน 9 ราย อยู่ระหว่างพิจารณาของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย 1 ราย อยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารจากธนาคารแห่งประเทศไทยจ านวน 8 
ราย บริษัทที่เปิดให้บริการแล้ว 3 ราย ได้แก่ (1) บริษัทไทยเอซ แคปปิตอล จ ากัด (2) บริษัท
เงินสดทันใจ จ ากัด และ 3) บริษัท เมืองไทยลิสซ่ิง จ ากัด โดย ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2558 ที่
ผ่านมา ทั้ง 3 บริษัทมีการให้กู้แล้วจ านวน 600 ราย เป็นวงเงินรวม 10,885,000 บาท  

 การแก้ไขปัญหาหนี้สินครู (1) ออกหลักเกณฑ์การกู้ยืมเงินจากองทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ปัญหา
หนี้สินข้าราชการครูใหม่ เพิ่มวงเงินกู้ยืมของครูจากเดิม 200,000 บาทต่อรายเป็น 300,000 
บาทต่อราย (2) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู 
3 คณะ คือ 1) คณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนส่วนราชการและเขตพื้นที่การศึกษา 
เพื่อท าการแทนเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนฯ 2) คณะอนุกรรมการ
บริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู เพื่อท าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดท า
นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารเงินทุนหมุนเวียนฯ และ  
3) คณะอนุกรรมการก ากับ ติดตามลูกหนี้ค้างช าระ เพื่อท าการแทนเกี่ยวกับการก ากับ ติดตาม
หนี้ค้างช าระ การช่วยเหลือปรับโครงสร้างหนี้ (3) กระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินการร่วมกับ
ธนาคารออมสินภายใต้โครงการพัฒนาชีวิตครูรุ่นที่ 2 โดยเปิดให้ครูที่เป็นหนี้สินลงทะเบียนเพื่อ
ปรับโครงสร้างหนี้ โดยในครั้งแรกเปิดให้ถึงเดือนมิถุนายน (ซ่ึงต่อมาขยายไปจนถึงสิ้นกันยายน) 
โดยจะแบ่งลูกหนี้ออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มที่แก้ปัญหาได้ชัดเจนในระดับพื้นที่ซ่ึงนับวัน
กลุ่มนี้มีร้อยละที่เพิ่มขึ้น 2) กลุ่มที่ไม่สามารถแก้ไขได้ในระดับพื้นที่ เนื่องจากมีจ านวนหนี้สูง 
ต้องส่งมาให้ส่วนกลางช่วยพิจารณา ซึ่งต้องดูเป็นรายกรณี 3) กลุ่มที่พิจารณาแล้วไม่อาจ
ช่วยเหลือได้ เพราะมีหนี้สูงมากกว่า 10 ล้านบาท ขณะที่มีเงินเดือนประมาณ 20,000 บาท และ
ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เป็นหนี้ที่เกิดจากตัวครู แต่เกิดจากคู่สมรสที่ไปท าธุรกิจแล้วขาดทุน ซึ่งมี
ประมาณ 2-3% โดยกลุ่มนี้จะต้องดูแลช่วยเหลือตัวเองตามกระบวนการประนอมหนี้ของ
ภาคเอกชน และกลุ่มสุดท้าย กลุ่มที่ 4) กลุ่มที่ไม่มีปัญหาหนี้สินรุนแรง แต่เข้าใจผิดคิดว่าเข้า
โครงการแล้วจะได้รับการช่วยเหลือปลดหนี้ โดยลูกหนี้ขั้นวิกฤตรุนแรงจะได้ 1) ชะลอการ
ฟูองร้องด าเนินคดีหรือบังคับคดีไม่เกิน 3 ปี โดยต้องมีระยะเวลาฟูองคดีเหลือไม่น้อยกว่า 2 ปี 
2) พักช าระดอกเบ้ียไม่เกิน 3 ปี แต่ให้ช าระเงินต้น ส่วนลูกหนี้ใกล้วิกฤตให้พักช าระดอกเบ้ียไม่
เกินครึ่งหนึ่งเป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี แต่ให้ช าระหนี้เงินต้นและดอกเบ้ียส่วนที่เหลือ ส าหรับลูกหนี้
ปกติให้พักช าระเงินต้นไม่เกิน 2 ปี แต่ให้ช าระดอกเบ้ีย 

 

ตาราง 7 ผลการสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2553-2557 

วิชาหลัก 
คะแนนเฉลี่ย 

2553 2554 2555 2556 2557 
ภาษาไทย 31.22 50.04 45.68 45.02 44.88 
สังคมศึกษา 47.07 52.22 44.22 38.31 50.67 
ภาษาอังกฤษ 20.99 38.37 36.99 33.82 36.02 
คณิตศาสตร ์ 34.85 52.40 35.77 41.95 38.06 
วิทยาศาสตร ์ 41.56 40.82 37.46 37.40 42.13 

ที่มา :  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 

ตาราง 8 ผลการสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2553-2557 

วิชาหลัก 
คะแนนเฉลี่ย 

2553 2554 2555 2556 2557 
ภาษาไทย 42.80 48.11 54.48 44.25 35.20 
สังคมศกึษาฯ 40.85 42.73 47.12 39.37 46.79 
ภาษาอังกฤษ 16.19 30.49 28.71 30.35 27.46 
คณิตศาสตร ์ 24.18 32.08 26.95 25.45 29.65 
วิทยาศาสตร ์ 29.17 32.19 35.37 37.95 38.62 

ที่มา:  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 

เป็นปีที่ 4 และผลผลิตมีแนวโน้มลดลงจากผลกระทบภัยแล้ง ซึ่ง
คาดว่าจะส่งผลกระทบท าให้รายได้เกษตรกรรวมลดลง และอาจ
ส่งผลให้เกิดภาระหนี้สินจากการท าเกษตร และ (2) สินเชื่อเพื่อ
การอุปโภคบริโภคส่วนบุคคลที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้  แม้จะมี
สัดส่วนเพียงร้อยละ 2.6 ของสินเชื่อรวมเพื่อการอุปโภคบริโภคฯ 
แต่ก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนือ่ง นอกจากนั้น ยังมีมูลค่าสูงขึ้นเปน็
อันดับ 1 โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30 ของสินเชื่อที่ ไม่
ก่อให้เกิดรายได้รวมและมีแนวโน้มเพิ่มสูงต่อเนื่อง 

คุณภาพการศึกษายังคงต้องเร่งด าเนินต่อไป  

ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษายังเป็นปัญหาต่อเนื่อง  
จากการประเมินผลการสอบ ONET ล่าสุดในปี 2553-2557 
แสดงถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักยังคงไม่ถึงร้อย
ละ 50 ค่าเฉลี่ยวิชาหลัก ม.6 ต่ าสุด อยู่ระหว่าง 29.52-
37.31 และนักเรียนในเขตกรุงเทพฯ ยังคงมีคะแนนเฉลี่ยใน
ทุกระดับสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนในเขตภูมิภาค 
สอดคล้องกับการประเมินคุณภาพภายนอกของส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  
ในระยะเวลา 15 ปีที่ผ่านมา พบผลสัมฤทธิ์การเรียนอยู่ใน
ระดับต่ าเป็นหนึ่งในสิบปัญหาหลักที่ฉุดรั้งการศึกษาไทย 
แม้ว่าประเทศไทยจะลงทุนด้านการศึกษามากกว่าร้อยละ 20 
ของงบประมาณรายจ่ายรวม หรือกว่า 500,000 ล้านบาท 
ต่อปี และมีสัดส่วนงบประมาณการศึกษาต่องบประมาณรวม
ของไทยอยู่ในอันดับแรกของภูมิภาคอาเซียน  

ดังนั้น รัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีคณะกรรมการ 
นโยบายและพัฒนาการศึกษาเป็นกลไกขับเคลื่อนการจัด
การศึกษาที่เชื่อมโยงกันทั้งระบบ โดยมีประเด็นที่เร่งรัด
ผลักดัน ได้แก่ การปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน การปรับตารางการเรียนการสอนให้ยืดหยุ่น  
การจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์และวิชาเพิ่มเติม
หน้าที่พลเมือง การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ การขยายผล
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยการจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้ระบบโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาทางไกลผ่าน เทคโนโลยีสารสนเทศ  
โดยคัดเลือกครูจากโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูงและโรงเรียนที่
มีความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นโรงเรียนต้นทาง
ในการถ่ายทอดสดการสอนไปยังโรงเรียนปลายทาง  
การส่งเสริม/เพิ่มบทบาทของสถานประกอบการต่างๆ  
ในการเสนอแนะเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียน 
การสอนให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน รวมทั้ง
การพัฒนาระบบการสรรหาและพัฒนาคุณภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ และในขณะนี้ได้มีการน า



[24 สิงหาคม 2558] ภาวะสังคมไทยไตรมาสสอง ปี 2558 
 

6 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 

 
ตาราง 9 ผลการสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2553-2557 

วิชาหลัก 
คะแนนเฉลี่ย 

2553 2554 2555 2556 2557 
ภาษาไทย 42.61 41.88 47.19 49.26 50.76 
สังคมศึกษาฯ 46.51 33.39 36.27 33.02 36.53 
ภาษาอังกฤษ 19.22 21.80 22.13 25.35 23.44 
คณิตศาสตร ์ 14.99 22.73 22.73 20.48 21.74 
วิทยาศาสตร ์ 30.90 27.90 33.10 30.48 32.54 

ที่มา:  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 
 
 
ตาราง 10 ผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557 จ าแนกตามระดับและภาค 

ภาค 
คะแนนเฉลี่ย 

ป.6 ม.3 ม.6 
กรุงเทพมหานคร 47.96 39.48 39.12 
ภาคกลาง 43.45 35.83 33.94 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 40.58 34.28 30.67 
ภาคเหนือ 42.08 35.53 32.82 
ภาคใต้ 41.17 35.29 31.59 

ที่มา:  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 
 

การจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างสรรค์ทางปัญญา (Constructionism) 

การเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ทางปัญญา (Constructionism) เป็นวิธีการพัฒนาคนตั้งแต่
ปฐมวัยที่ท าให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ขึ้นได้ด้วยตนเอง และเรียนรู้กันเป็นกลุ่มหรือเป็น
ทีมอย่างเป็นกัลยาณมิตรได้จนติดเป็นนิสัยใฝุเรียนรู้ไปตลอดชีวิต  

แนวทางการเรียนการสอนใช้ 5Q คือ IQ (Intelligence Quotient) พัฒนาให้ผู้เรียนมีความ
เฉลียวฉลาดทางสติปัญญา มีทักษะกระบวนการคิดและมีนิสัยใฝุเรียนรู้ตลอดชีวิต EQ 
(Emotional Quotient) พัฒนาให้ผู้เรียนมีความมั่นคงทางอารมณ์ และแสดงออกอย่างเหมาะสม 
AQ (Adversity Quotient) พัฒนาให้ผู้เรียนสามารถท างานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี มีทักษะการ
แก้ปัญหาและสามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง TQ (Technology Quotient) พัฒนาให้
ผู้เรียนมีความคล่องแคล่วในการใช้เทคโนโลยีและเลือกใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม MQ (Moral 
Quotient) พัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย 

การจัดการเรียนรู้ สามารถปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบท 1) เริ่มจากสิ่งที่สนใจ 2) ครูร่วมกันวาง
แผนการสอนโดยบูรณาการกับกิจกรรม 3) ครูวางแผนการเรียนร่วมกับผู้เรียน 4) นักเรียนเรียนรู้ด้วย
การลงมือท าจริง 5) ครูและนักเรียน สรุปความรู้และเก็บบันทึกผลงาน 6) นักเรียนน าเสนอผลงาน  
7) ครูและนักเรียนการวิเคราะห์ประเมินผล และ 8) ครูและนักเรียนต่อยอดองค์ความรู้ 

กรณีศึกษารูปแบบการเรียนรู้เพ่ือสร้างสรรค์ทางปัญญาในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในภาค
การศึกษา 

(1) โรงเรียนดรุณสิขาลัย กรุงเทพมหานคร 
แนวทางการเรียนการสอนใช้ 5Q คือ IQ EQ AQ TQ และ MQ 
การจัดการเรียนรู้ มี 8 ขั้นตอนคือ 1) เริ่มจากสิ่งที่สนใจ 2) ครูร่วมกันวางแผนการสอน

โดยบูรณาการกับกิจกรรม 3) ครูวางแผนการเรียนร่วมกับผู้เรียน 4) นักเรียนเรียนรู้ด้วยการลง
มือท าจริง 5) ครูและนักเรียน สรุปความรู้และเก็บบันทึกผลงาน 6 ) นักเรียนน าเสนอผลงาน 7) 
ครูและนักเรียนการวิเคราะห์ประเมินผล 8) ครูและนักเรียนต่อยอดองค์ความรู้  

ผลสอบ O-NET สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 

(2) โรงเรียนบ้านสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ 
ใช้กระบวนการ 5S ในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ 1) จุดประกายความคิด 

2) สะกิดให้ค้นคว้า 3) น าพาสู่การปฏิบัติ 4) จัดองค์ความรู้ และ 5) น าเสนอควบคู่การประเมิน 
ครูเป็น Facilitator จัดเตรียมกิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของนักเรียน 
โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และเป็นที่ปรึกษาให้ค าแนะน าและชี้แนะ  

ผลสอบ O-NET สูงกว่าร้อยละ 50  
 

ร่ อ ง ก า รจั ด ก า ร เ รี ย น รู้ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร รค์ ด้ ว ยปัญญา 
(Constructionism) สู่ทุกภาคส่วนของสังคม ซึ่งเป็น
เครื่องมือหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพคนในการคิด วิเคราะห์ 
การแก้ปัญหา การท างานเป็นทีม ดังจะได้เห็นจากกรณีศึกษา
ของโรงเรียนดรุณสิขาลัย กรุงเทพมหานคร และโรงเรียน
บ้านสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ที่ได้มีการจัดการเรียนรู้ 
เพื่อสร้างสรรค์ทางปัญญา ส่งผลให้นักเรียนของทั้ง 2 
โรงเรียน มีผลการสอบ ONET สูงขึ้น 

การเจ็บป่วยด้วยโรคเฝ้าระวังโดยรวมเพิ่มขึ้น โดย
ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเพิ่มข้ึนเกือบ 3 เท่า 

ไตรมาสสองของปี 2558 มีผู้ปุวยด้วยโรคเฝูาระวัง
รวม 87,115 ราย เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปี 2557 
ร้อยละ 8.2 โดยผู้ปุวยโรคปอดอักเสบเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.8 
และผู้ปุวยโรคไข้เลือดออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 199.0 ทั้งนี้ โรค
ไข้เลือดออกเริ่มมีการระบาดตั้งแต่เดือนเมษายน และมี
จ านวนเพิ่มขึ้นมากในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎมาคม ซึ่งพบ
ผู้ ปุ วยถึ ง  28 ,264 ราย และคาดว่ าจะมีการระบาด 
อย่างต่อเนื่องจนถึงเดือนสิงหาคม  

การควบคุมปูองกันโรคไข้เลือดออกให้ได้ผลนั้น 
จ าเป็นอย่างยิ่งที่ทุกฝุายจะต้องร่วมมือกันทั้งภาครัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้น าชุมชน ครู นักเรียน และประชาชน
ในพื้นที่  ต้องช่วยกันก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลาย 
ทุกสัปดาห์ โดยการร่วมกันเก็บบ้านให้สะอาด ปลอดโปร่ง 
เพื่อไม่ให้ยุงลายเกาะพัก เก็บน้ าให้สนิทมิดชิดไม่ให้ยุงลายลง
ไปวางไข่ และเก็บขยะ เศษภาชนะรอบๆ บ้านและชุมชน 
ที่จะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โดยเน้นใน 6 พื้นที่คือ 
โรงเรือน (บ้าน/ชุมชน) โรงเรียน (สถานศึกษา/สถานเลี้ยง
เด็กเล็ก) โรงพยาบาล โรงแรม/รีสอร์ท โรงงาน/กลุ่ม
อุตสาหกรรม และโรงธรรม (วัด/มัสยิด/โบสถ์) ทั้งนี้ ปัจจุบัน
ยังไม่มียาต้านไวรัสไข้เลือดออก การปูองกันตัวเองไม่ให้ถูก
ยุงลายกัดและการก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลาย จึงถือ
ว่าเป็นการปูองกันที่ได้ผลดีที่สุด 

นอกจากนี้ ยังมีประเด็นที่ต้องเฝูาระวัง ดังนี้ 

(1) โรคที่มักระบาดในช่วงฤดูฝน ได้แก่ ไข้หวัดใหญ่ 
ปอดอักเสบ มือ เท้า ปาก ตาแดง และฉี่หนู จากข้อมูลของส านัก
ระบาดวิทยาพบว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน-11 สิงหาคม 2558  
มีผู้ปุวยโรคไข้หวัดใหญ่ 7,449 ราย ผู้ปุวยโรคปอดอักเสบ 28,316 
ราย ผู้ปุวยโรคมือ เท้า ปาก 10,650 ราย ผู้ปุวยโรคตาแดง 19,212 
ราย และผู้ปุวยโรคฉี่หนู 398 ราย ดังนั้น เพื่อควบคุมโรคให้ได้
อย่างต่อเนื่องตลอดฤดูกาลระบาด จึงต้องเร่งประชาสัมพันธ์  
แจ้งเตือนให้ประชาชนและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรับทราบ
สถานการณ์ และเร่งรัดมาตรการในการปูองกันโรคดังกล่าว 
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ตาราง 11 จ านวนผู้ปุวยด้วยโรคเฝูาระวัง 

                                                                                      (หน่วย : ราย) 

โรค 
เฝ้าระวัง 

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

ปอดอักเสบ 60,599 38,215 56,775 45,121 55,688 41,573 8.8 

ไข้เลือดออก 4,953 8,222 16,554 11,270 7,493 24,581 199.0 

มือ เท้า ปาก 9,662 19,732 27,792 8,649 9,409 7,862 -60.2 

ไข้หวัดใหญ่ 30,899 11,178 16,146 15,842 24,172 10,577 -5.4 

บิด 2,326 2,261 2,050 1,469 1,686 1,729 -23.5 

หัด 340 321 313 210 203 214 -33.3 

ฉี่หน ู 393 462 774 634 278 424 -8.2 

ไข้สมองอกัเสบ 140 143 153 158 169 144 0.7 

อหิวาตกโรค 2 2 6 2 2 2 - 

ไข้กาฬหลังแอ่น 4 3 2 5 4 7 133.3 

พิษสุนัขบ้า 2 1 2 1 1 2 100.0 

รวม 109,320 80,540 120,567 83,361 99,105 87,115 8.2 

อัตราตอ่ 
ประชากรแสนคน 

170.6 125.7 188.2 130.1 152.2 133.8 
 

หมายเหตุ: ข้อมูลปี 2557 เป็นข้อมูล ณ วันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2558 
 ข้อมูลปี 2558 เป็นข้อมูลเบื้องต้น ณ วันท่ี 11 สิงหาคม 2558 
ที่มา:  ส านักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข 
 

 

 

 

 

ตาราง 12 จ านวนผู้ปวุยทางสุขภาพจิตจ าแนกตามปีงบประมาณ 2551-2556 

 
2551 2552 2553 2554 2555 2556 

โรคจิต  389,377   367,541   362,855  413,901  388,779   354,695  
โรควิตกกังวล  339,438   335,190   328,185   321,931   348,770   319,395  
โรคซึมเศร้า  148,240   165,785   154,242   186,651   222,168   223,564  
โรคลมชัก  116,090   122,773   133,102   139,794   158,543   148,698  
ผู้ติดสารเสพติด  117,233   113,346   107,871  152,155   208,543   173,763  
ปัญญาอ่อน    33,561     30,754     36,028     33,619     40,171     45,608  
ออติสติก           -         2,401   6,103   6,945     25,537     27,885  
ปัญหาสุขภาพจิต
อื่น ๆ  

 266,257  274,581   338,623   394,505   416,915   397,293  

ผู้ที่พยายามฆ่า
ตัวตายหรือฆ่า
ตัวตาย 

   28,222     28,175     27,576     24,887     21,195  43,500 

รวม 1,438,418  1,440,546  1,494,585  1,674,388  1,830,621  1,734,401  

ที่มา: ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1-19 และกลุ่มพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 
 

 

 

 

 

(2) การระบาดของโรคทางเดินหายใจตะวันออก
กลางหรือโรคเมอร์ส จากข้อมูลองค์การอนามัยโลก พบว่า ตั้งแต่
เดือนกันยายน 2555 ถึงวันที่ 11 กรกฎาคม 2558 มีรายงาน
ผู้ปุวยทั้งหมด 26 ประเทศ เป็นผู้ปุวยยืนยันโรคจ านวน 1,368 
ราย เสียชีวิตแล้ว 489 ราย ส่วนประเทศเกาหลี ข้อมูล ณ วันที่ 
12 กรกฎาคม 2558 มีผู้ปุวยยืนยัน 186 ราย เสียชีวิตแล้ว 36 
ราย ไม่มีผู้ปุวยรายใหม่ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2558 อย่างไร 
ก็ตาม ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังคงมีความเสี่ยงสูง 
เนื่องจากเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมที่ผา่นมามีรายงานผู้ปุวยเดินทาง
จากประเทศตะวันออกกลางเข้าประเทศฟิลิปปินส์  

ส าหรับประเทศไทยพบผู้ปุวยยืนยันโรคเมอร์ส 
จ านวน 1 ราย เป็นชายชาวโอมาน อายุ 75 ปี เมื่อวันที่ 18 
มิถุนายน 2558 และได้รับการดูแลรักษาพ้นจากการเป็น
ผู้ปุวยโรคเมอร์สแล้ว ทั้งนี้ แม้ประเทศไทยจะไม่มีผู้ปุวยโรค
เมอร์สแล้ว แต่กระทรวงสาธารณสุขจะยังคงมาตรการเฝูา
ระวังโรคอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์ทั่วโลกจะยุติ และมี
การเตรียมความพร้อมในการปูองกันและแก้ไขปัญหา
โรคติดต่อที่ครอบคลุมทุกโรค เช่น โรคไข้หวัดนก โรคติดต่อ
ไวรัสอีโบลา โรคซาร์ส โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 2012 
รวมทั้งโรคติดต่อที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ยังมี
การจัดท าแผนยกระดับความมั่นคงและความเป็นเลิศด้าน
ควบคุมโรคของประเทศ พ.ศ. 2559-2563 เพื่อให้เกิดระบบ
ปูองกันควบคุ มโ รคและภั ยสุ ขภาพของประ เทศที่ มี
ประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน 

(3) โรคซึมเศร้าและปัญหาการฆ่าตัวตาย ผู้ปุวย
โรคซึมเศร้าและผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จาก
ข้อมูลกรมสุขภาพจิต พบว่าในปีงบประมาณ 2556 มีผู้ปุวย
ทางสุขภาพจิตเข้ารับการรักษากว่า 1.7 ล้านคน ส่วนใหญ่
เป็นผู้ปุวยโรคจิต โรควิตกกังวล และโรคซึมเศร้า โดยผู้ปุวย
โรคซึมเศร้ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก 186,651 คนในปี 2554 
เป็น 222,168 คนในปี 2555 และ 223,564 คนในปี 2556 
และพบผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายเพิ่มขึ้นจาก 21,195 คนในปี 
2555 เป็น 43,500 คนในปี 2556 หรือเพิ่มขึ้นถึง 2 เท่า 
และในจ านวนนี้สามารถฆ่าตัวตายส าเร็จกว่า 3,900 คน 
เฉลี่ยเดือนละ 328 คน/วันละ 10-12 คน หรือเฉลี่ยทุก 2 
ชั่วโมงจะมีคนฆ่าตัวตายส าเร็จ 1 คน โดยผู้ชายมีอัตราการฆ่า
ตัวตายมากกว่าผู้หญิง คิดเป็นอัตรา 9.70 คนต่อประชากร
แสนคน ขณะที่ผู้หญิงมีการฆ่าตัวตายคิดเป็นอัตรา 2.58 คน
ต่อประชากรแสนคน วิธีการที่ใช้ฆ่าตัวตายมากที่สุดคือ แขวน
คอ รองลงมาเป็นการใช้สารปราบศัตรูพืช ยาฆ่าแมลง และ
การใช้อาวุธปืน โดยสาเหตุการฆ่าตัวตายส่วนใหญ่มาจาก
ปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัว และมีปัญหาชีวิตที่สะสมมา
นานทั้งปัญหาเศรษฐกิจ และปัญหาจากการเจ็บปุวยเร้ือรัง  
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แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้าและความเสีย่งต่อการฆ่าตัวตาย 
ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ท่านมีอาการและความรู้สึกนึกคิดดังต่อไปนี้หรือไม่ 
1.  รู้สึกจิตใจหม่นหมองหรือเป็นทุกข์จนอยากร้องไห้ (เกือบตลอดทั้งวัน) 
2.  รู้สึกหมดอาลัยตายอยาก 
3.  รู้สึกไม่มีความสุข หมดสนุก กับสิ่งที่ชอบและเคยท า 
4.  คิดอะไรได้ช้ากว่าปกติ 
5.  รู้สึกอ่อนเพลียง่ายเหมือนไม่มีแรง 
6.  นอนหลับๆ ตื่นๆ หลับไม่สนิท 
7.  รู้สึกสิ้นหวัง เป็นทุกข์จนไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อไป 
8.  ก าลังคิดฆ่าตัวตาย 
ค าถามข้อ 1-6 เป็นค าถามของแบบคัดกรองภาวะซึมเศร้า ถ้าตอบว่า “มี” ตั้งแต่ 3 ข้อขึ้นไป 
หมายถึงมีภาวะซึมเศร้า ควรได้รับบริการปรึกษาหรือพบแพทย์เพื่อการบ าบัดรักษา 
ค าถามข้อ 7-8 เป็นค าถามของแบบคัดกรองความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย ถ้าตอบว่า “มี” ตั้งแต่ 1 
ข้อขึ้นไป หมายถึงมีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย ควรได้รับบริการปรึกษาหรือพบแพทย์เพื่อการ
บ าบัดรักษา 

ที่มา: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพ 4 ภาวะโภชนาการของเด็กอายุ 0-5 ป ี

 
ที่มา:  ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สอดคล้องกับสถิติจ านวนผู้มาขอรับบริการใน
คลินิกคลายเครียดของหน่วยบริการสังกัดกรมสุขภาพจิตที่
เพิ่มข้ึนจาก 28,345 คนในปีงบประมาณ 2556 เป็น 30,130 
คนในปีงบประมาณ 2557 และจ านวนผู้รับบริการปรึกษา
ปัญหาทางสายด่วน 1323 ที่เพิ่มขึ้นจาก 58,966 คนใน
ปีงบประมาณ 2556 เป็น 60,562 คนในปีงบประมาณ 2557 

การส่งเสริมเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพื่อภาวะโภชนาการของ
เด็กไทยที่ดีขึ้น 

จากข้อมูลส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวง
สาธารณสุข พบว่า เด็กแรกเกิดถึง 5 ปี ยังมีปัญหาด้านภาวะ
โภชนาการ โดยในปี 2557 พบเด็กปฐมวัยที่มีน้ าหนักต่ ากว่า
เกณฑ์ร้อยละ 5.1 ผอมร้อยละ 6.2 เตี้ยร้อยละ 11.1 และอ้วน
ร้อยละ 9.9 สอดคล้องกับผลการส ารวจสถานการณ์เด็กและ
สตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2555 (MICS 4) ของส านักงานสถิติ
แห่งชาติ ที่พบว่าเด็กอายุต่ ากว่า 5   ปี มีน้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์
มาตรฐานร้อยละ 9.2 มีภาวะทุพโภชนาการเฉียบพลัน (ผอม
กว่าเกณฑ์มาตรฐาน) ร้อยละ 6.7 และมีภาวะทุพโภชนาการ
เร้ือรัง (เตี้ยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน) ร้อยละ 16.3 โดยภาวะทุพ
โภชนาการมีความสัมพันธ์กับการศึกษาของแม่และฐานะทาง
เศรษฐกิจของครัวเรือน โดยเด็กที่แม่ไม่มีการศึกษาจะมีภาวะ
น้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน ผอมและเตี้ยกว่าเกณฑ์
ม าตรฐาน ในสั ดส่ วนที่ สู ง กว่ า เ ด็ กที่ แม่ มี ก า รศึ กษ า 
เช่นเดียวกับเด็กที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนยากจนจะมีภาวะ
น้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน ผอมและเตี้ยกว่าเกณฑ์
มาตรฐานสูงกว่าเด็กที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนที่ร่ ารวย 

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 คณะรัฐมนตรีมีมติ
เห็นชอบหลักการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรก
เกิด ที่เกิดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558–30 กันยายน 2559 
และอยู่ในครัวเรือนยากจนและครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความยากจน 
โดยจะจ่ายเงินอุดหนุนรายละ 400 บาทต่อคนต่อเดือน  
เป็นเวลา 1 ปี เพื่อเป็นการสร้างระบบการคุ้มครองทางสังคม
และเป็นหลักประกันสิทธิขั้นพื้นฐานให้เด็กแรกเกิดได้รับการ
เลี้ยงดูที่มีคุณภาพ ซึ่งจะช่วยให้เด็กมีภาวะโภชนาการที่ดีขึ้น  

นอกจากนี้ การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นับเป็นอีกปัจจัยหนึ่ง
ที่สามารถช่วยแก้ปัญหาภาวะโภชนาการของเด็กให้ดีข้ึน เนื่องจาก
นมแม่เป็นรากฐานเริ่มต้นของการส่งเสริมสุขภาพของเด็กในช่วง
ระยะ 2-3 ปีแรกของชีวิต มีสารอาหารครบถ้วน ปลอดภัย มี
ภูมิคุ้มกันโรคสูง ช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตและพัฒนาการทั้ง
ด้านร่างกายที่สมส่วนและพัฒนาการด้านสมอง โดยผลวิจัยทั่วโลก
ยืนยันตรงกันว่าเด็กที่กินนมแม่จะมีไอคิวสูงกว่าเด็กที่ไม่ได้กิน 
นอกจากนี้ ยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะในครัวเรือนที่
ยากจนซึ่งมีสัดส่วนของเด็กที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการสูง  
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9 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 

                                                           
2  อ้างจากรายงาน The State of the World’s Children 2015 ของ UNICEF เป็นข้อมูลร้อยละของเด็กอายุ 0-5 เดือน ที่ถูกเล้ียงด้วยนมแม่อย่างเดียวในช่วง 24 ชั่วโมง

ก่อนการส ารวจ 

 
 
 
 
แผนภาพ 5 ภาวะโภชนาการในเด็กอายุต่ ากว่า 5 ปี จากผลการส ารวจ MICS 4 
 

 
ที่มา:  การส ารวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2555 (MICS 4) ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพ 6 เด็กอายุต่ ากวา่ 6 เดือนทีก่ินนมแม่อย่างเดียว ในช่วงปี 2552-2556 

 
ที่มา:  UNICEF 
 

 

 

 

อย่างไรก็ตาม อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของไทย
ยังอยู่ในระดับที่ต่ า จากผลการส ารวจสถานการณ์เด็กและ
สตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2555 (MICS 4) ของส านักงานสถิติ
แห่งชาติ พบว่า มีเด็กเพียงร้อยละ 46.3 ที่กินนมแม่ภายใน
ชั่วโมงแรกหลังคลอด มีเด็กอายุ 12-15 เดือนร้อยละ 32.4  
ที่ยังกินนมแม่ติดต่อกัน 1 ปี และมีเด็กอายุ 20-23 เดือน 
ร้อยละ 17.8 ที่ยังกินนมแม่ติดต่อกัน 2 ปี และเมื่อพิจารณา
เฉพาะอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวในช่วง 6 เดือน
แรกหลังคลอดพบว่า มีเพียงร้อยละ 12.3 ซึ่งถือว่าอยู่ใน
ระดับที่ต่ ามากและต่ ากว่าประเทศอื่นๆ ในกลุ่มอาเซียน 
ขณะที่ค่าเฉลี่ยของทั่วโลก2 อยู่ที่ร้อยละ 38 

จากผลการศึกษาของส านักงานพัฒนานโยบาย
สุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข เมื่อปี 2556 
ในกลุ่มแม่และญาติที่มีบุตรอายุ 6-12 เดือนจาก 5 ภูมิภาค 
พบว่า สาเหตุอันดับหนึ่งที่แม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ติดต่อกันไม่
ถึง 6 เดือน เกิดจากความเชื่อว่าตนเองมีน้ านมไม่เพียงพอ
ร้อยละ 46 รองลงมา ได้แก่ ความกังวลว่านมแม่จะมี
สารอาหารไม่เพียงพอร้อยละ 18 ต้องกลับไปท างานร้อยละ 
17 ที่ท างานให้กลับไปท างานร้อยละ 13 และแม่ไม่ได้อยู่กับ
ลูกร้อยละ 10 รวมทั้งแม่มีปัญหาด้านสรีระ มีโรคประจ าตัว 
คิดว่าการให้นมแม่เป็นเร่ืองยาก บางส่วนเคยเลี้ยงลูกคนก่อน
ด้วยนมผงแล้วลูกแข็งแรง สถานที่ท างานไม่เอื้ออ านวยและ
ไม่สะดวกในการให้นมในที่สาธารณะ จึงท าให้เด็กขาดโอกาส
ที่จะได้รับนมแม่จนครบ 6 เดือน 

ดังนั้น ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะต้องช่วยกันส่งเสริม
และสนับสนุนให้มีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพิ่มขึ้น โดย (1) เร่ง
ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักเรื่อง
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ทั้งในโรงพยาบาลทั่วประเทศและสื่อ
ประชาสัมพันธ์ทั่วไป (2) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดมุมนมแม่ 
และสถานที่ดูแลทารกและเด็กในที่ท างานหรือใกล้เคียงให้ 
มากขึ้น เนื่องจากในปัจจุบันยังขึ้นอยู่กับความสมัครใจของ
ผู้บริหารของสถานประกอบการ (3) บังคับใช้กฎหมายสิทธิการ
ลาคลอด 3 เดือน ให้เห็นผลในทางปฏิบัติ โดยให้ได้รับเงินเดือน
เต็มและครบ 3 เดือน และ (4) ผลักดันร่างพระราชบัญญัติ
ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารส าหรับทารกและเด็กเล็ก 
และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. .... เพื่อควบคุมการส่งเสริม
การตลาดของอาหารทารกและเด็กเล็ก และผลิตภัณฑ์ 
ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปอย่างเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ขององค์การ
อนามัยโลก และสร้างความมั่นใจว่าประชาชนจะได้รับข้อมูล 
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับอาหารทารกและเด็กเล็ก 
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10 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 

 

 

แผนภาพ 7 การเปลี่ยนแปลงของค่าใช้จา่ยการบริโภคของครัวเรือน 
หมวดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี ่ 

 

ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตาราง 13 อัตราการด่ืมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จ าแนกตามกลุ่มอายุ 

กลุ่มอาย ุ 2547 2549 2550 2552 2554 2556 2557 
รวม 32.7 31.5 30.0 32.0 31.5 32.2 32.3 
15-24 ปี 23.5 23.7 22.2 24.3 23.7 26.2 25.2 
25-59 ปี 38.7 36.8 35.4 37.5 37.3 38.1 38.2 
60 ปีขึ้นไป 19.3 18.1 16.4 17.8 16.6 16.2 18.4 

ที่มา: ส านักงานสถิติแห่งชาติ การส ารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และด่ืมสุราของประชากร พ.ศ. 2547, 
2550, 2554, 2557 และการส ารวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2549, 2552 และ 2556 

 

 

 

 

 

 

ตาราง 14 อัตราการด่ืมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จ าแนกตามเพศ 
เพศ 2547 2549 2550 2552 2554 2556 2557 

ชาย 55.5 54.6 52.3 54.5 53.4 54.0 53.0 
หญิง 10.3 9.8 9.1 10.8 10.9 11.8 12.9 

ที่มา: ส านักงานสถิติแห่งชาติ การส ารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และด่ืมสุราของประชากร พ.ศ. 2547, 
2550, 2554, 2557 และการส ารวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2549, 2552 และ 2556 

 

 

 

 

ค่าใช้จ่ายในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่
เพิ่มขึ้น  และยังต้องเฝ้าระวังการขายเครื่ องดื่ ม
แอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา 

ค่าใช้จ่ายในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เพิ่มขึ้นจาก 32,898 ล้านบาทในไตรมาสสองปี 2557 เป็น 
33,971 ล้านบาทในไตรมาสนี้ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.3 
ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการบริโภคบุหรี่เพิ่มขึ้นจาก 14,864 ล้าน
บาทในไตรมาสสองปี  2557 เป็น  15,212 ล้ านบาท 
ในไตรมาสนี้ หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 2.3 

จากข้อมูลการส ารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และ
การดื่มสุราของประชากร พ.ศ. 2557 ของส านักงานสถิติ
แห่งชาติ พบว่า ผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจ าจะมีค่าใช้จ่ายในการ
ซื้อบุหร่ีเฉลี่ยประมาณเดือนละ 423 บาท โดยกลุ่มวัยท างาน 
25-59 ปี มีค่าใช้จ่ายเดือนละ 470 บาท กลุ่มเยาวชน 15-24 
ปี มีค่าใช้จ่ายเดือนละ 409 บาท และกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปี 
ขึ้นไป มีค่าใช้จ่ายเดือนละ 208 บาท ส าหรับผู้ที่ดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์จะมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยประมาณเดือนละ 459 บาท 
โดยกลุ่มวัยท างานมีค่าใช้จ่ายเดือนละประมาณ 488-524 
บาท กลุ่มเยาวชนมีค่าใช้จ่ายเดือนละ 249 บาท และกลุ่ม
ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปมีค่าใช้จ่ายเดือนละ 345 บาท 

นอกจากนี้  ยั งพบว่ า อัตราการดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ในภาพรวมเพิ่มขึ้น โดยในปี 2557 มีประชากร
อายุ 15 ปีขึ้นไปที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 17.7 ล้านคน 
หรือคิดเป็นอัตราการดื่มร้อยละ 32.3 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 
32.2 ในปี 2556 โดยกลุ่มแรงงาน 25-59 ปี มีอัตราการดื่ม
เพิ่มข้ึนร้อยละ 0.1 และกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปมีอัตราการ
ดื่มเพิ่มข้ึนร้อยละ 13.6 และเมื่อพิจารณาตามเพศ พบว่าเพศ
ชายดื่มมากกว่าเพศหญิง 4 เท่า อย่างไรก็ตาม เพศหญิงก็มี
แนวโน้มดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก
ร้อยละ 9.1 ในปี 2550 เป็นร้อยละ 12.9 ในปี 2557 

ขณะที่กลุ่มเยาวชน 15-24 ปี มีอัตราการดื่มลดลง
จากร้อยละ 26.2 ในปี 2556 เป็นร้อยละ 25.2 ในปี 2557 
หรือลดลงร้อยละ 4.0 อย่างไรก็ตาม ยังต้องเฝูาระวัง 
อย่างต่อเนื่องเพราะเยาวชนยังสามารถเข้าถึงเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ได้ง่ายเนื่องจากมีสถานบริการและร้านขายปลีก
กระจายอยู่ทั่วประเทศจ านวนมากโดยเฉพาะบริเวณใกล้
สถานศึกษาหรือหอพัก และสถานบริการหรือผู้ขายก็ยินยอม
และปล่อยปละละเลยให้ผู้ที่มีอายุต่ ากว่า 20 ปีเข้าไปใช้
บริการและสามารถซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้โดยไม่ตรวจดู
อายุ ซึ่งนอกจากจะท าให้จ านวนนักดื่มหน้าใหม่เพิ่มขึ้นแล้ว 
ยั ง เป็นสา เหตุส าคัญที่ ก่ อ ให้ เกิดปัญหาอื่นๆ ตามมา  
ทั้งอุบัติเหตุ ยาเสพติด อาชญากรรม และการทะเลาะวิวาท 
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11 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 

                                                           
3  ศึกษาโดย ผศ.ดร.ภัทรภร พลพนาธรรม อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ท าการศึกษาในรัศมี 500 เมตรจากรั้วสถาบันจ า นวน 15 แห่ง 

ได้แก่ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2) มรภ.สวนสุนันทา/มรภ.สวนดุสิต 3) มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา/มรภ.ธนบุรี 4) มรภ.จันทรเกษม 5) ม.ศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) 
6) ม.หอการค้าไทย 7) ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพและวิทยาเขตบพิตรพิมุข) 8) ม.รามค าแหง 9) ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ 10) ม.เกษตรศาสตร์  
(บางเขน) 11) ม.รังสิต 12) ม.ธรรมศาสตร์ (รังสิต) 13) ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 14) ม.มหิดล (ศาลายา) 15) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 22/2558 เร่ือง การควบคุมสถานบรกิารหรือ
สถานประกอบการท่ีเปิดให้บริการในลักษณะท่ีคล้ายกบัสถานบริการ 

มาตรการ บทลงโทษ 

(1) ห้ามมิให้ผู้ประกอบกิจการสถาน
บริการหรือสถานประกอบการใดที่
เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้าย
กับสถานบริการ กระท าการอย่าง
ใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
(1.1) ยิ นยอม หรื อปล่ อ ยปละ

ละเลยให้ผู้มีอายุต่ ากว่าย่ีสิบ
ปีบริบูรณ์เข้าไปใช้บริการ 

(1.2) ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลแ์ก่
ผู้มีอายุต่ ากว่าย่ีสิบปีบริบูรณ์  

(1.3) เ ปิดท าการเกินกว่ าเวลา
ตามที่กฎหมายบัญญัติ  

(1.4) ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เกนิกว่าก าหนดเวลาตามทีม่ี
กฎหมายบัญญัติ  

(1.5) ยิ นยอม หรื อปล่ อ ยปละ
ละเลยให้มีการพกพาอาวุธ 
วัตถุระเบิด หรือยาเสพติด
เข้าไปในสถานที่ของตน 

- ผู้ใดฝุาฝืน ให้ผู้มีอ านาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องมี
อ านาจเพกิถอนใบอนุญาต หรือสั่งปิดและห้ามมิให้มี
การเปิดสถานบริการหรือสถานประกอบการใน
สถานที่ดังกล่าวอีกเป็นเวลา 5 ปี และหากอยู่ใน
ระหว่างการขอต่ออายุใบอนุญาตก็ให้สั่งมิให้ต่ออายุ
ใบอนุญาต และไม่ให้ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้นั้นเป็น
เวลา 5 ปี 

- กรณีเป็นสถานบริการหรือสถานประกอบการที่ตั้ง
อยู่ในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาหรือหอพักใน
บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา ให้ผู้มีอ านาจตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องสั่งเพิกถอนใบอนุญาต หรือสั่ง
ปิดสถานประกอบการ และห้ามมิให้มีการเปิด
สถานบริการหรือสถานประกอบการในสถานที่
ดังกล่าวอีก 

- ในการสั่งเพิกถอนหรือสั่งปิด หากสถานบริการหรือ
สถานประกอบการนั้นได้รับใบอนุญาตขายสุรา ให้
ถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยสุรา และให้
เจ้าพนักงานสรรพสามิตเพิกถอนใบอนุญาตขาย
สุราด้วย กรณีที่ เป็นสถานบริการหรือสถาน
ประกอบการที่ ตั้ ง อ ยู่ ในบริ เ วณใกล้ เ คี ยง
สถานศึกษาหรือหอพักในบริ เวณใกล้ เคี ยง
สถานศึกษา ให้เพิกถอนใบอนุญาตขายสุราและ
ห้ามมิให้ออกใบอนุญาตขายสุราให้อีก 

(2) สถานบริการหรือสถานประกอบการ
ที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้าย
กับสถานบริการ ที่ก่อให้เกิดความ
เดือดร้อนร าคาญทางเสียงแก่ผู้
อาศัยในบริเวณใกล้เคียง 

- ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุข เจ้าพนักงานต ารวจ 
และเจ้าพนักงานฝุายปกครอง สั่งให้เจ้าของหรือ
ผู้ครอบครองสถานที่ดังกล่าวด าเนินการปรับปรุง
แก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญทางเสียงนั้นให้แล้ว
เสร็จภายในเวลา  30 วัน และในระหว่ าง
ระยะเวลาดังกล่าวให้หยุดการใช้เสียงที่ก่อให้เกิด
ความเดือดร้อนร าคาญ 

- หากครบก าหนด 30 วัน เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
สถานที่ดังกล่าวยังไม่ได้ท าการปรับปรุงแก้ไขให้
ถูกต้องตามกฎหมาย ให้ผู้มีอ านาจตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องมีอ านาจเพิกถอนใบอนุญาต หรือสั่งปิด
และห้ามมิให้มีการเปิดสถานบริการหรือสถาน
ประกอบการในสถานที่ดังกล่าวอีกเป็นเวลา 5 ปี 
และหากอยู่ในระหว่างการขอต่ออายุใบอนุญาตก็
ให้สั่ งไม่ ให้ต่ออายุใบอนุญาต และไม่ ให้ออก
ใบอนุญาตให้แก่ผู้นั้นเป็นเวลา 5 ปี 

(3) ห้ามมิให้มีสถานที่ขายเครื่องดื่ม
แอ ลก อฮอล์ ตั้ ง อ ยู่ ใ นบริ เ ว ณ
ใกล้เคียงสถานศึกษาหรือหอพักใน
บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา 

- หากผู้ใดฝุาฝืนให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้า
พนักงานของรัฐ ซ่ึงมีอ านาจตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
โดยเด็ดขาดและเคร่งครัด รวมทั้งให้มีอ านาจใน
การสั่งปิดสถานที่ดังกล่าวทันที 

ที่มา: ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนพิเศษ 171 ง วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 

จากผลการศึกษาการกระจายตัวของจุดจ าหน่าย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยรอบมหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล ปี 25573 ของศูนย์วิจัยปัญหาสุรา พบว่าในรัศมี 
500 เมตรจากรั้วสถาบันจ านวน 15 แห่ง มีจุดจ าหน่าย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งสิ้น 2,869 ร้าน และเมื่อเปรียบเทียบ
เฉพาะ 11 พื้นที่ที่เคยส ารวจเมื่อปี 2552 พบว่าในระยะเวลา 
5 ปี มีจุดจ าหน่ายเพิ่มขึ้นถึง 1,036 ร้าน หรือเพิ่มขึ้นถึง 
ร้อยละ 72 และเมื่อพิจารณาเฉพาะสถานบันเทิงพบเพิ่มขึ้น
ถึงร้อยละ 12 ส าหรับในส่วนของหอพักยังมีการขายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ถึงร้อยละ 7 โดยจุดจ าหน่ายประมาณร้อยละ 60 
อยู่ในระยะ 300 เมตรจากรั้วสถาบัน แม้ที่ผ่านมาจะมีการ
บั งคับ ใช้ กฎหมายพระราชบัญญัติควบคุม เครื่ องดื่ ม
แอลกอฮอล์มาตั้งแต่ปี 2551 และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งมีการออกนโยบายหรือมาตรการต่างๆ ในการควบคุม
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาอย่างต่อเนื่อง แต่การ
บังคับใช้กฎหมายยังไม่มีประสิทธิภาพที่เพียงพอ 

ดังนั้น หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงได้
ออกมาตรการในการปูองกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดย
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ในการ
ลง โทษผู้ ป ระกอบการที่ ก ระท าการฝุ าฝื นกฎหมาย 
อย่างเด็ดขาด ทั้งผู้ประกอบการที่ยินยอมหรือปล่อยปละ
ละเลยให้ผู้ที่มีอายุต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์เข้าไปใช้บริการ 
ผู้ประกอบการที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่ผู้ที่มีอายุต่ ากว่า 
20 ปีบริบูรณ์ ผู้ประกอบการที่เปิดท าการเกินกว่าเวลาที่
กฎหมายบัญญัติ ผู้ประกอบการที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เกินกว่าก าหนดเวลาตามที่มีกฎหมายบัญญัติ ผู้ประกอบการ
ที่ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีการพกพาอาวุธ วัตถุ
ระเบิด หรือยาเสพติดเข้าไปในสถานที่ของตน ผู้ประกอบการ
ที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญทางเสียงแก่ผู้ที่อาศัยใน
บริเวณใกล้เคียง และห้ามไม่ให้มีสถานที่ขายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาหรือหอพัก
ในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา 

การรณรงคง์ดเหล้าเข้าพรรษาก็เป็นจุดเร่ิมต้นที่ควร
จะขยายผลอย่างจริงจังและต่อเนื่องเพื่อน าไปสู่การลด ละ 



[24 สิงหาคม 2558] ภาวะสังคมไทยไตรมาสสอง ปี 2558 
 

12 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 

                                                           
4 ส ารวจโดยศูนย์วิจัยปัญหาหาสุราร่วมกับศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ ภายใต้การสนับสนุนของส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

ด าเนินการเก็บข้อมูลในช่วงระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม 2557 ถึง 10 พฤศจิกายน 2557 โดยมีกลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชนอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ใน 25 จังหวัดทั่วประเทศ 
ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี ชลบุรี กาญจนบุรี นครนายก สระบุรี เพชรบุรี เชียงใหม่ พะเยา พิษณุโลก สุโข ทัย นครสวรรค์ 
มุกดาหาร นครพนม ยโสธร มหาสารคาม ชัยภูมิ สุรินทร์ อุดรธานี นครศรีธรรมราช สงขลา สุราษฎร์ธานี และตรัง จ านวนตัวอย่างรวมทั้งสิ้น 7,081 ตัวอย่าง 

5 การจัดระเบียบสังคม อาทิ การจัดระเบียบรถบริการขนส่งสาธารณะ รถจักรยานยนต์รับจ้าง ขจัดผู้มีอิทธิพลที่แสวงหาประโยชน์จากวินเถื่อนโดยการจดทะเบียนเป็นรถ
ปูายเหลืองประมาณ 92,000 คัน เตรียมจัดตั้งเป็นสหกรณ์หรือสมาคมรถจักรยานรับจ้าง การจัดระเบียบรถตู้สาธารณะ ยึดหลัก ไม่กีดขวางจราจร ปลอดภัย และขจัดผู้ มี
อิทธิพลการจัดระเบียบรถแท็กซ่ี ต้องไม่ให้เอาเปรียบผู้โดยสารโดยคิดเกินกว่าอัตราค่าเดินทางจริงอย่างเข้มงวด การด าเนินการแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ระยะแรกการบังคับ
ใช้กฎหมายและจัดระเบียบอย่างเข้มงวด ระยะที่ 2 และ 3 คือ การแก้ไขปัญหาอย่างถาวร รวมทั้งการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกันสภาพปัญหาต่อไป 

 

แผนภาพ 8 จ านวนคดีอาญาประเภทประทุษร้ายต่อทรัพย์ ชีวิตร่างกาย และเพศ
 และคดียาเสพติด รายไตรมาสปี 2554–2558 

 
ที่มา: ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ข้อมูล ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2558) 

 

 

แผนภาพ 9 สถิตปิระเภทข้อหา ไตรมาส 1-2/2558 

 

ที่มา:  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ข้อมูล ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2558) 

 

 

แผนภาพ 10 สถิติข้อมูลคดีชีวิตร่างกายและเพศ และคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์  
ไตรมาส 2/2558 

 

ที่มา: ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ข้อมูล ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2558) 

 

เลิกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างถาวร จากรายงานการ
ประเมินผลการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ปี 25574 พบว่ามี
ผู้งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาสูงถึง
ร้อยละ 83.4 โดยจ าแนกเป็นงดตลอดเทศกาลร้อยละ 39.4 
งดเป็นบางช่วงร้อยละ 23.2 และไม่งดแต่ลดปริมาณร้อยละ 
20.8 ขณะที่มีเพียงร้อยละ 16.6 ที่ดื่มไม่แตกต่างจากช่วง
ก่อนเข้าพรรษา สาเหตุที่ท าให้กลุ่มตัวอย่างงดดื่มสุราได้
ตลอดเทศกาล ร้อยละ 24.2 ระบุว่ามาจากการรณรงค์ 
ส าหรับประโยชน์ที่ได้จากการงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์คือ 
สุขภาพร่างกายและจิตใจดีขึ้น ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย และ
ช่วยลดความรุนแรงในครอบครัว ขณะที่ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพได้ร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 172 แห่ง และมีการลงนามใน
บันทึกข้อตกลง “ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่ โดยใช้พื้นที่เป็น
ตัวตั้ง” พร้อมทั้งร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ในการรณรงค์ 
“ดื่มไม่ขับ และไม่ดื่ม” เนื่องในโอกาสเทศกาลเข้าพรรษา 
และในวโรกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ  

คดีท าร้ายร่างกายและลักทรัพย์มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น 

ไตรมาสสองของปี 2558 คดีอาญารวมมีการรับแจ้ง
83,287 คดี ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปี 2557 และจาก
ไตรมาสก่อนหน้าร้อยละ 30.9 และ 15.8 ตามล าดับ คดียา 
เสพติดมีสัดส่วนมากที่สุดร้อยละ 77.3 ของคดีอาญารวม โดย
รับแจ้ง 64,352 คดี ลดลงร้อยละ 37.3 และ 21.3 ตามล าดับ 
คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์รับแจ้ง 12,385 คดี เพิ่มขึ้นร้อยละ 
4.6และ 11.9 ตามล าดับ โดยคดีลักทรัพย์มีสัดส่วนมากที่สุด
ร้อยละ 84.5 ส าหรับคดีชีวิตร่างกายและเพศรับแจ้ง 6,550 
คดี ลดลงร้อยละ 8.8 และ 6.8 ตามล าดับ โดยคดีท าร้าย
ร่างกายมีสัดส่วนมากที่สุดร้อยละ 55.3 

แนวทางหนึ่งในการลดปัญหาอาชญากรรมที่เพิ่ม
สูงขึ้นในขณะนี้ โดยการบังคับใช้กฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหา
สังคม ได้แก่ การจัดระเบียบสังคม5 ควบคู่กับการสร้าง
จิตส านึกทางสังคม การยกระดับมาตรฐานการรักษา 
ความสงบเรียบร้อยและการปูองกันและปราบปราม
อาชญากรรมพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในชีวิต 
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คดียาเสพติด (แกนขวา) 
คดีชีวิตร่างกาย ประทุษร้ายต่อทรัพย์ และยาเสพติด (แกนขวา) 
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คดีท าร้ายร่างกาย คดีพยายามฆ่า คดีลักทรัพย์ 

โจรกรรมรถจักรยานยนต์ คดียักยอก คดีฉ้อโกง 

 3,623  

 611   186  

 1,038  

 63   732  

คดีชีวิตร่างกายและเพศ 
ท าร้ายร่างกาย 

ฆ่าผู้อื่นโดย
เจตนา 
ฆ่าผู้อื่นโดยไม่
เจตนา 
พยายามฆ่า 

ท าให้ตายโดย
ประมาท 
ข่มขืนกระท า
ช าเรา 

 9,217  

 498  
 5  

 41  

 246  

 88   66  

 980  

คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ 

ลักทรัพย์ 
วิ่งราวทรัพย์ 
รีดเอาทรัพย ์
กรรโชคทรัพย ์
ชิงทรัพย ์
ปล้นทรัพย์ 
รับของโจร 
ท าให้เสียทรัพย์ 



[24 สิงหาคม 2558] ภาวะสังคมไทยไตรมาสสอง ปี 2558 
 

13 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 

 

ตามประกาศของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม อาศัยอ านาจตามความใน
มาตรา 4 มาตรา 7 และมาตรา 10 แห่งพระธรรมนูญศาลยุติธรรม เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 
2558 ราชกิจานุเษกษาเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม 3 เรื่อง ได้แก่ 
การจัดตั้งแผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐในศาลอาญา การจัดตั้งแผนก
คดียาเสพติดในศาลอาญา และการจัดตั้งแผนกคดีค้ามนุษย์ในศาลอาญา 

เรื่อง การจัดตั้งแผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐในศาลอาญา
โดยให้มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  (1) พิจารณาพิพากษาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่รัฐที่อยู่ในเขตอ านาจและที่โอนมาตามกฎหมาย (2) ด าเนินกระบวนพิจารณาใด ๆ 
เกี่ยวกับคดีทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของศาลอาญา 
และให้มีผู้พิพากษาหัวหน้าแผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐในศาลอาญา
เป็นผู้รับผิดชอบงานในแผนกหนึ่งคน และให้อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาจัดให้ผู้พิพากษาที่มี
ความรู้เชี่ยวชาญด้านคดีทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐจ านวนตามที่เห็นสมควร
เป็นผู้พิพากษาประจ าแผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ 

เรื่อง การจัดตั้งแผนกคดียาเสพติดในศาลอาญา คดียาเสพติด” หมายความว่า คดี
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดียาเสพติด ให้มีผู้พิพากษา
หัวหน้าแผนกคดียาเสพติดในศาลอาญาเป็นผู้รับผิดชอบงานในแผนกหนึง่คน และให้อธิบดีผู้
พิพากษาศาลอาญาจัดให้ผู้พิพากษาที่มีความรู้เชี่ยวชาญด้านคดียาเสพติดจ านวนตามที่
เห็นสมควรเป็นผู้พิพากษาประจ าแผนกคดียาเสพติด 

เรื่อง การจัดตั้งแผนกคดีค้ามนุษย์ในศาลอาญา “คดีค้ามนุษย์” หมายความว่า คดี
ที่โจทก์ฟูองขอให้ลงโทษจ าเลยตามพระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
พ.ศ. 2551 ไม่ว่าจะมีข้อหาความผิดตามกฎหมายอื่นรวมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม และให้
หมายความรวมถึงกรณีทีม่ีการขอให้ศาลด าเนินกระบวนพิจารณาตามมาตรา 29 มาตรา 30 
และมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ให้มีผู้
พิพากษาหัวหน้าแผนกคดีค้ามนุษย์ในศาลอาญาเป็นผู้รับผิดชอบงานในแผนกหนึ่งคน และ
ให้อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาจัดให้ผู้พิพากษาที่มีความรู้เชี่ยวชาญด้านคดีค้ามนุษย์จ านวน
ตามที่เห็นสมควรเป็นผู้พิพากษาประจ าแผนกคดีค้ามนุษย์ 

ประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมทั้งสามฉบับได้ประกาศในราชกิจา
นุเบกษา เล่มที่ 132 ตอนที่ 51 ก วันที่ 12 มิถุนายน 2558 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัด
จากวันประกาศในราชกิจจานุเกษาเป็นต้นไป 

ที่มา:  ราชกิจจานุเษกษา เรื่องการจัดต้ังแผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐใน
ศาลอาญา การจัดต้ังแผนกคดียาเสพติดในศาลอาญา และการจัดต้ังแผนกคดีค้ามนุษย์ในศาลอาญา 

เล่ม 132 ตอนที่ 51 ก วันที่ 12 มิถุนายน 2558 

 

 

 

แผนภาพ 11 สถิติข้อมูลการปราบปรามยาเสพติดครึ่งปีแรก 2557-2558 

 

ที่มา: ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ข้อมูล ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2558) 

 
 
 
 
 
 
 

ร่ า งกายและทรัพย์สิ นของประชาชน ตลอดจน การ
ปราบปรามการกระท าความผิดอาชญากรรมเฉพาะทาง เช่น 
การโจรกรรมรถจักรยานยนต์  การค้ามนุษย์  การน า
เทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น 
กล้องวงจรปิด (CCTV) ระบบบอกต าแหน่งพิกัด (GPS) การ
เพิ่มประสิทธิภาพสายตรวจให้มีความพร้อมในการระงับเหตุ
และความถี่การตรวจในเขตพื้นที่รับผิดชอบ พื้นที่ เสี่ยง 
ร่วมกับต ารวจปราบปรามยาเสพติดปราบปรามผู้มีอิทธิพล 
ตรวจจับอาวุธสงคราม อบายมุขทุกประเภท การก าหนด
มาตรการเชิงรุกและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเฉียบขาดใน
การกดดัน ควบคุม ปูองกันและปราบปรามอาชญากรรม  

สถานการณ์ยาเสพติดดีขึ้นจากการใช้มาตรการทาง
กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

สถานการณ์การปราบปรามยาเสพติดในครึ่งปีแรก 
2558 มีการรับแจ้ง 146,073 คดี ลดลงจากครึ่งปีแรกของปี 
2557 ร้อยละ 22.3 ทั้งนี้ เป็นผลจากการที่รัฐบาลก าหนด
ยุทธศาสตร์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวในการปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและมี
ประสิทธิภาพทั้งด้านการสืบสวนปราบปราม จับกุมผู้ผลิต 
ผู้ค้า ผู้ล าเลียงยาเสพติดในทุกระดับทั้งในและต่างประเทศ
อย่างจริงจัง เน้นการสกัดกั้นจุดเสี่ยงและจุดตัดตามแนว
ชายแดนปูองกันไม่ให้เข้าสู่พื้นที่ชั้นใน อาทิ การปฏิบัติการ
แม่น้ าโขงปลอดภัย 4 ประเทศ (จีน สปป.ลาว เมียร์มา ไทย) 
การจัดระเบียบเฝูาระวังสถานบริการและสถานประกอบการ 
การเร่งรัดด าเนินการยึด อายัดทรัพย์ และฟอกเงินผู้ที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง โดยการจัดกิจกรรมเพื่อการปูองกัน/เฝูาระวัง
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา การสกัดกั้นไม่ให้น ายาที่ใช้ใน
การรักษาโรคไปใช้เป็นสารตั้งต้นยาเสพติด เพื่อแก้ปัญหาการ
แพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มเยาวชน การก าหนด
มาตรการในการปูองกันกลุ่มเสี่ยงและพื้นที่เสี่ยงไม่ให้เป็น
แหล่งมั่วสุมและแพร่ระบาดของยาเสพติด การปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดในเรือนจ าพร้อมทั้งควบคุม ดูแลความ
ประพฤติของเจ้าหน้าที่ ในทุกระดับชั้น  การเอ็กซ์ เรย์
เจ้าหน้าที่ทุกนายตามโครงการ " เจ้าหน้าที่สีขาว " และ
ปูองกันไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
เพื่อให้การช่วยเหลือต่อขบวนการค้ายาเสพติดหรือเป็น
ผู้กระท าผิดเสียเอง รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ ติดตามให้ผู้
เสพและผู้ติดยาเสพติดรายงานตัวเข้ารับการบ าบัดโดยสมัคร
ใจ พร้อมทั้งมีกลไกการติดตามช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ  
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14 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 

ตาราง 15 ผลการด าเนินการด้านการปูองกันและปราบปรามแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดในรอบ 6 เดือน 

การจับ/ของกลาง จ านวน 
รับแจ้ง 146,073 ราย 
จับกุมนักค้า 155,743 คน 
ยาบ้า 26,267,741 เม็ด 
ไอซ์ 597.26 กิโลกรัม 
เฮโรฮีน 24.33 กิโลกรัม 
กัญชาแห้ง 8,725.94 กิโลกรัม 
โคเคน 7.39 กิโลกรัม 
กระท่อม 36,778.62 กิโลกรัม 
ฝิ่น 236.74 กิโลกรัม 
ยาแก้ไอ 606.27 กิโลกรัม 
ยึดทรัพย์ 1,173 ราย 
มูลค่าทรัพย์สินที่ยึดได้ 504.07 ล้านบาท 

ที่มา: ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  

 
 

ปฏิบัติการแม่น้ าโขงปลอดภัย จีน ลาว เมียนมา ไทย 

โครงการปฏิบัติการแม่น้ าโขงปลอดภัยก่อต้ังข้ึนโดยความร่วมมือของกลุ่มประเทศภาคีใน
ลุ่มแม่น้ าโขง ที่จะปฏิบัติการร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในภูมิภาค และมุ่งหวังให้แม่น้ าโขง
ปลอดภัยจากการลักลอบล าเลียงยาเสพติด รวมทั้งสารต้ังต้น และสารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติด 
ประกอบด้วยประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐ
แห่งสหภาพพม่า และไทย ในปี 2556 จัดต้ังศูนย์ประสานงานแม่น้ าโขงปลอดภัย ระยะที่ 1 และในปี 
2558 ไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในระยะที่ 2 เริ่มด าเนินการระหว่างวันที่ 12 มกราคม 2558 ถึง 
12 มีนาคม 2558 ระยะเวลา 2 เดือน โดยจัดต้ังศูนย์ประสานงานแม่น้ าโขงปลอดภัย (Safe 
Mekong Coordination Center: SMCC) ณ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นศูนย์ประสานการข่าวและ
การปฏิบัติการระหว่าง 4 ประเทศ โดยให้แต่ละประเทศส่งเจ้าหน้าที่ประเทศละ 2 นาย ประจ าที่
ศูนย์ประสานงานฯ โดยผลจากความร่วมมือกันในการลงพื้นที่ปฏิบัติการตามภารกิจอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่องของทั้ง 4 ประเทศ ได้แก่ การต้ังจุดตรวจ/จุดสกัด การปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่เปูาหมาย การ
ลาดตระเวนทางน้ า การสืบสวนหาข่าวและปฏิบัติการการติดตามบุคคลตามหมายจับ การเฝูาตรวจ
และซุ่มโจมตีขบวนการค้ายาเสพติด ผลการปฏิบัติการท าให้สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ถึง 3,398 คน 
ยึดของกลางยาบ้า 25,884,580 เม็ด ไอซ์ 52.54 กิโลกรัม เฮโรอีน 1,556.97 กิโลกรัม มอร์ฟีน 48.9 
กิโลกรัม ฝิ่น 179.05 กิโลกรัม และยึดสารต้ังต้น ซูโดอีเฟรดีน 293 กิโลกรัม กาแฟอีน 8,153.25 
กิโลกรัม สาร Methylene chloride 20 ตัน สารเคมีอื่นๆ 10,300 กิโลกรัม และผงแปูงขาว 200 
กิโลกรัม ซึ่งสารต้ังต้นและเคมีภัณฑ์ต่างๆ เหล่านี้ หากถูกลักลอบน าเข้าไปจนถึงแหล่งผลิตได้ จะ
สามารถผลิตเป็นยาบ้าได้ถึง 167,175,000 เม็ด คิดเป็นมูลค่าถึง 8,358,750,000 บาท ซึ่งจากผล
การด าเนินการส่งผลต่อการปฏิบัติการที่เป็นรูปธรรมจนสถานการณ์การลักลอบล าเลียงยาเสพติดใน
ลุ่มแม่น้ าโขงลดลง และสัมฤทธิผลอย่างต่อเนื่อง รัฐบาลไทยจึงด าเนินการตามโครงการปฏิบัติการ
แม่น้ าโขงปลอดภัย ระยะที่ 2 ส่วนขยายต่อไป เริ่มด าเนินการในห้วงต้ังแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2558 
ถึง 11 กันยายน 2558 

ท่ีมา:  การประชุมแนวทางการปฏิบัติงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศด้านปราบปรามยาเสพติด 
วันท่ี 29 กรกฎาคม 2558 ณ ศูนย์ประสานงานแม่น้ าโขงปลอดภัย (Safe Mekong Coordination Center จังหวัดเชียงใหม่ 

 
 

ปัจจุบันยาเสพติดแพร่ระบาดรุนแรงในกลุ่มวัยเรียน สาเหตุหลักเป็นเพราะความอยากรู้
อยากลองและค่านิยมที่ผิดจนถล าลึกยากจะถอนตัว จ านวนไม่น้อยเปลี่ยนสถานะจากผู้เสพไปเป็น
ผู้ค้า หรือที่เรียกกันว่า เด็กเดินยา เพียงเพื่อต้องการเงินมาหาซื้อยาเสพต่อ แต่วิวัฒนาการของวัยรุ่น
ก าลังเปลี่ยนแปลงไปจากยาเสพติด หันไปเสพยากดประสาทที่ด่ืมควบคู่กับน้ าอัดลม เพราะท าให้เกิด
ความเคลิบเคลิ้มและความสุขได้ไม่แตกต่างกัน จึงเป็นค่าที่นิยมผิดเพี้ยนไป บางรายอาจถึงข้ันท าให้
เสียชีวิตได้ นอกจากนี้ยังมีการน ายารักษาโรคไปใช้เป็นสารต้ังต้นยาเสพติด เช่น ยาโปรโคดิล หรือที่
วัยรุ่นนิยมเรียกกันว่า "ยาโปร"ยาประเภทนี้จ าหน่ายในร้านขายยาทั่วไป และไม่สามารถตรวจหาสาร
เสพติดเจอเหมือนยาเสพติด  เป็นยาที่กินควบคู่กับน้ าอัดลมหรือน้ าที่มีรสหวาน บางครั้งก็เป็นยาแก้
ไอกับน้ าอัดลม ซึ่งมีฤทธิ์ไม่แตกต่างกัน และเมื่อกินไปนานๆ จะท าให้เกิดการด้ือยา และต้องเพิ่ม
ปริมาณยาข้ึนไปเรื่อยๆ จาก 20 เม็ด ก็เพิ่มข้ึนเป็น 60 เม็ด ซึ่งฤทธิ์ของยาจะท าให้ง่วงซึม แต่ถ้ากิน
ควบคู่กับแอลกอฮอล์จะท าให้ฤทธิ์เพิ่มข้ึน แต่ถ้ากินเกินปริมาณที่แพทย์ก าหนดจะท าให้เกิดอาการ
ประสาทหลอนและเกิดอาการชักได้ โดยปกติยาชนิดนี้ถือว่าเป็นยาอันตราย จะต้องมีการควบคุมและ
ส่งมอบยาโดยเภสัชกรเท่านั้น อีกกลุ่มคือยาแก้ปวด ที่ออกฤทธิ์ระงับการปวดอย่างรุนแรงหรือระดับ
ปานกลางที่ยาแก้ปวดชนิดอื่นไม่สามารถระงับได้ เพราะมีส่วนผสมของมอร์ฟิน แต่ถ้าน าไปใช้ผิดวิธี
อาจท าให้เสพติดและเสียชีวิตได้ 

ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา เข้มงวดกับร้านขายยา เพื่อสกัดกั้นไม่ให้มีการน ายาที่ใช้ในการรักษาโรคไปใช้เป็นสารต้ังต้นยา
เสพติด หวังแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มเยาวชน 

ท่ีมา: มหันตภัยยาเสพติดพิษร้ายคร่าสังคม-เยาวชน โดย พรรณทิภา จิตราวุฒิพร 

 

การสร้างพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัยต่อคน
เดินเท้าเพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรทางบก 

สถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบกในไตรมาส
สองของปี 2558 มีการรับแจ้งคดีอุบัติเหตุจราจร 15,136 ราย
ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปี 2557 และจากไตรมาสก่อน
หน้าร้อยละ 3.4 และ 7.5 มีผู้เสียชีวิต 1,391 รายลดลงจาก 
ไตรมาสเดียวกันของปี 2557 และจากไตรมาสก่อนหน้าร้อยละ 
11.8 และ 9.3 ตามล าดับ มูลค่าความเสียหาย 70 ล้านบาท 
ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปี 2557 และจากไตรมาสก่อน
หน้า ร้อยละ 33.3 และ 12.5 ตามล าดับ ประเภทรถที่เกิด
อุบัติ เหตุสู งสุดได้แก่  รถจักรยานยนต์  และรถยนต์นั่ ง 
ตามล าดับ การบังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัดต่อเนื่อง
และเท่าเทียมกันจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญเพื่อลดการสูญเสีย 

นอกจากนี้ ความปลอดภัยของคนเดินเท้าเป็นสิ่ง 
ที่ต้องให้ความส าคัญ จากสถิติอุบัติเหตุทางถนนของกรม
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยพบว่า  คนเดิน เท้ ามี 
ความเสี่ยงต่อการประสบอุบัติเหตุทางถนนมากที่สุด และ
ข้อมูลจากศูนย์วิจัยอุบัติ เหตุแห่งประเทศไทย สถาบัน
เทคโนโลยีแห่งเอเซีย (2557) พบว่า อุบัติเหตุรถยนต์ชน 
คนเดินเท้าเสียชีวิตมีประมาณร้อยละ 15 และมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นเนื่องจากสภาพถนนมีปัจจัยเสี่ยงต่อคนเดินถนน
ค่อนข้างมาก โดยส่วนใหญ่เกิดขึ้นบนถนนที่ไม่มีเกาะกลาง 
เช่น ถนนอโศกมนตรี ประมาณร้อยละ 60 ของอุบัติเหตุ 
ที่เกิดขึ้นกับคนเดินเท้าทั้งหมด และคนเดินข้ามถนนมักถูกรถ
ชนในช่วงทางตรงและทางแยก การฝุาฝืนสัญญาณไฟจราจร
บริเวณทางแยกจัดได้ว่าเป็นปัญหาส าคัญด้านความปลอดภัย
ทางถนนที่ก าลังได้รับความสนใจในหลายประเทศ เพราะเป็น
สาเหตุท าให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนที่รุนแรง และก่อให้เกิด
ความสูญเสียเป็นอย่างมากในประเทศไทย แม้ว่าการเกิด
อุบัติเหตุที่มีสาเหตุจากการฝุาฝืนสัญญาณไฟจราจรบริเวณ
ทางแยกมีจ านวนเพียงเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับจ านวน
อุบัติเหตุที่มีสาเหตุมาจากผู้ขับขี่ทั้งหมด หากผู้ขับขี่รถยนต์
มักจะเร่งความเร็วในบริเวณทางแยกของถนน ก่อให้เกิด
อุบัติเหตุที่มีความรุนแรงและสูญเสียเพิ่มขึ้นมากด้วย 

ดังนั้น เพื่อสร้างมิติความปลอดภัยในการปูองกัน
หรือคุ้มครองการบาดเจ็บและการสูญเสียในกลุ่มคนเดินเท้า 
จึงควรมีการบังคับใช้กฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาการใช้รถใช้
ถนน และการปฏิบัติตามกฎจราจร การก าหนดความเร็ว 
ของการขับขี่รถยนต์ให้เหมาะสมกับประเภทของถนน เช่น 
ถนนในเขตเมือง เขตชุมชน ทางหลวง ทางหลวงชนบท ผู้ขับขี่
ควรตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อการใช้รถใช้ถนนที่เอื้อต่อ
ความปลอดภัยของทุกคน ร่วมรับผิดชอบในการปฏิบัติตาม



[24 สิงหาคม 2558] ภาวะสังคมไทยไตรมาสสอง ปี 2558 
 

15 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 

                                                           
6 จัดท าโดยมูลนิธิไทยโรดส์ และเครือข่ายเฝูาระวังสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนน ภายใต้การสนับสนุนของส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

ท าการส ารวจผู้ใช้รถจักรยานยนต์ 1,484,669 คน ครอบคลุมพื้นที่ 77 จังหวัดทั่วประเทศ 

 

ตาราง 16 แผนยุทธศาสตร์การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. 2558–2562 

วั น ที่  1 0  มี น า ค ม  2 5 5 8 
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผน
ยุทธศาสตร์การปูองกันและ
แก้ ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. 
2558–2562 

เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางการด าเนินงาน เป็นเครื่องมือในการ
บริหารจัดการประสานการปฏิบัติ จัดสรรทรัพยากร และติดตาม
ประเมินผลของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

วัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้แผนยุทธศาสตร์การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
พ.ศ. 2558–2562 เป็นแผนชี้น าในการด าเนินงานควบคุม
ปัญหายาเสพติดและลดระดับความรุนแรงของสถานการณ์
ยาเสพติดระยะ 5 ปี 

2) เพื่อบูรณาการนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนแม่บทที่
เกี่ยวข้องมุ่งไปสู่การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่าง
เข้มแข็งและยั่งยืนในระยะยาว 

3) เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ ประสานการปฏิบัติ 
จัดสรรทรัพยากร และติดตามประเมินผลส าหรับทุก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

8 ยุทธศาสตร์หลัก 1) การปูองกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
2) การควบคุมตัวยาและผู้ค้ายาเสพติด 
3) การแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด 
4) ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
5) การสร้างและพัฒนาระบบรองรับการคืนคนดีให้สังคม 
6) การสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อปูองกันปัญหายาเสพติด 
7) การมีส่วนร่วมภาคประชาชน 
8) การบริหารจัดการอย่างบูรณาการ 

มอบหมาย ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดประจ าปีให้สอดคล้องรองรับกับแผน
ยุทธศาสตร์การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. 2558-
2562 ต้ังแต่ปีงบประมาณ 2558 เป็นต้นไป 

ที่มา:  ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 10 มีนาคม 2558  

 

 

 

แผนภาพ 12 สถิติการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบก ตาย และมูลค่าความเสียหาย 
รายไตรมาสปี 2554–2558 

 

ที่มา: ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ข้อมูล ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2558 ) 

 

 

 

 

 

 

 

กฎหมาย เช่น การใช้ความเร็วตามที่กฎหมายก าหนด 
หน่วยงานที่เก่ียวข้องจัดประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับผู้ใช้รถใช้
ถนนให้ เข้าใจและปฏิบัติตามกฏจราจรข้อบังคับ และ
บทลงโทษส่งเสริมให้ผู้ขับขี่มีความตระหนักถึงการขับขี่รถ 
ในสภาพที่ร่างกายมีความพร้อม มีความตื่นตัวขณะขับขี่และ 
มีการปรับพฤติกรรมการขับขี่ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
จริงบนถนน รวมทั้งการกวดขัน จับกุมผู้กระท าผิดที่ก่อให้เกิด
อุบัติเหตุมาลงโทษตามกฎหมายอย่างไม่เลือกปฏิบัติ ตลอดจน
การเพิ่มมาตรการในบทลงโทษเพื่อให้ผู้ขับขี่เกรงกลัว 

การแข่งรถในทางสาธารณะ: ปัญหาเรื้อรังจากความคึกคะนอง 

การแข่งรถในทางสาธารณะถือเป็นอีกปัญหาหนึ่งใน
สังคมที่เกิดขึ้นในกลุ่มเด็กวัยรุ่นที่มีความคึกคะนอง แม้ไม่ใช่
ปัญหาใหม่ของสังคมไทยหากแต่เป็นปัญหาที่เรื้อรังมานาน
และทวีความรุนแรงขึ้นเร่ือยๆ ส่งผลให้ประชาชนทั่วไปได้รับ
ความเดือดร้อนร าคาญและได้รับอันตรายในการเดินทาง โดย
ในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา จากสถิติการโทรแจ้งเบาะแส
การชุมนุมของเด็กแว้นผ่านสายด่วนจราจร 1197 พบว่า ถนน
ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีการร้องเรียน
มากที่สุดได้แก่ ถนนวิภาวดีรังสิตตรงข้ามสนามบินดอนเมือง
และช่วงแยกลาดพร้าว ถนนประชาอุทิศบริเวณปากซอย
ประชาอุทิศ 90 ถนนสรงประภามุ่งหน้าทางด่วนศรีสมาน ช่วง
ต่างระดับสายใต้มุ่งหน้าทางต่างระดับฉิมพลีบริเวณสถานี
ขนส่งสายใต้ใหม่ ถนนอักษะมุ่งหน้าพุทธมนฑลสาย 4 และ
ถนนเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึ่ งจากการรับแจ้ งจาก
ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนพบว่า แต่ละครั้งจะมีการ
รวมตัวกันตั้งแต่ 10-100 คัน โดยถนนที่เด็กแว้นเลือกใช้เป็นที่
ประลองความเร็วส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นทางตรง มีแยก
สัญญาณไฟไม่มากนัก และอยู่ในพื้นที่รอยต่อระหว่างสถานี
ต ารวจเพื่อง่ายต่อการหลบหนีการกวดขันจับกุมของเจ้าหน้าที่ 

พฤติกรรมส่วนใหญ่การแข่งรถของเด็กแว้นจะ
เป็นไปในทางก่อความร าคาญส่งเสียงดังรบกวน และการกีด
ขวางทางจราจร เกือบทุกครั้งจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น ซึ่งมี
สาเหตุหลักมาจากลีลาการขับที่เสี่ยงและไม่สวมหมวกนิรภัย 
จากผลการส ารวจอัตราการสวมหมวกนิรภัยของผู้ ใช้
รถจักรยานยนต์ทั่วประเทศ ปี 25566 พบว่าในภาพรวมผู้ใช้
รถจักรยานยนต์ทั่วประเทศสวมหมวกนิรภัยเพียงร้อยละ 43 
เป็นผู้ขับขี่ร้อยละ 51 และผู้โดยสารร้อยละ 19 เมื่อจ าแนก
ตามกลุ่มอายุทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสาร พบว่ากลุ่มผู้ใหญ่สวม
หมวกนิรภัยคิดเป็นร้อยละ 49 ขณะที่กลุ่มวัยรุ่นสวมหมวก
นิรภัยเพียงร้อยละ 23 และมีแนวโน้มลดลง ซึ่งเป็นสาเหตุ
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แผนภาพ 13 สถิตปิระเภทรถที่เกิดอุบัติเหต ุ

 

ที่มา:  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ข้อมูล ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2558 ) 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนปี 2556 ขององค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุ
ว่าในแต่ละปี มีคนเดินถนนเสียชีวิตถึง 270,000 คนหรือสัปดาห์ละ 5,000 คน คิดเป็น 1 ใน 5 ของ
จ านวนผู้เสียชีวิตที่มีถึง 1.24 ล้านคนต่อปี โดยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีสัดส่วนร้อยละ 12 
โดยเกือบร้อยละ 50 ของผู้เสียชีวิตในภูมิภาคนี้ คนเดินถนนและผู้ขับข่ีรถจักรยานเป็นผู้ใช้ถนนที่มี
ความเสี่ยงที่สุด 

องค์การอนามัยโลก มีข้อเสนอถึงรัฐบาลแต่ละประเทศว่า ควรเร่งให้มีการจัดท าและผ่าน
กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนนเพื่อปูองกันการบาดเจ็บ เสียชีวิตและพิการจากอุบัติเหตุทาง
ถนนโดยเร็ว ให้การสนับสนุนทั้งทางงบประมาณและก าลังคนในการบังคับใช้กฎหมายและสร้างความ
ตระหนักให้เกิดข้ึนกับสาธารณะ รวมถึงร่วมมือกันสร้างความปลอดภัยพื้นฐานให้กับ “คนเดินเท้า” 
โดยก าหนดให้เป็นเรื่องเร่งด่วนทั้งในนโยบาย และในแผนการจราจรขนส่ง 

ท่ีมา: สถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนในภูมิภาคเอเซียใต้และตะวันออก พ.ศ.2556  
http://www.searo.who.int/entity/disabilities_injury_rehabilitation/documents/roadsafetyfact

sheet-tha.pdf  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการพื้นฐานด้านสร้างคมนาคม 
รัฐบาลได้จัดท าแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย 7 ปี (พ.ศ.2558 -

2565) เพื่อลดปัญหาความแออัดการขนส่งทางถนน ลดค่าซ่อมบ ารุงถนน ลดการเกิดอุบัติเหตุและ
เสียชีวิตบนท้องถนน และช่วยในการบริหารจัดการน้ ากรณีเกิดอุทกภัย โดยสิ่งที่ก าลังจะเกิดข้ึนในปี 
2558 อาทิ การพัฒนาโครงข่ายรถไฟระหว่างเมือง โดยจะมีการส่งมอบรถโดยสาร (NGV) 489 คัน 
(จาก 3,183 คัน) ในเดือน ก.ค. 58 โครงการมอเตอร์เวย์3 เส้นทาง ได้แก่ บางปะอิน-นครราชสีมา 
(196 กม.) บางใหญ่-กาญจนบุรี (96 กม.) และ พัทยา -มาบตาพุด (กม.) ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่าง
การศึกษา โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2562 โครงการรถไฟฟูา กทม.และปริมณฑล 10 เส้นทาง 464 กม. 
เริ่มก่อสร้างปี 58 แล้วเสร็จปี 2561 และระบบขนส่งโดยสารทางน้ า  ในแม่น้ าเจ้าพระยา ให้รับรอบ
ผู้โดยสารได้ 200,000 คน/วัน และเชื่อมโยงกับระบบขนส่งสาธารณะทุกประเภท รวมไปถึงจะ
ยกระดับท่าเทียบเรือทั้ง 19 แห่ง เป็นสถานีเรือ  อีกทั้งกระทรวงคมนาคมเล็งเห็นถึงการเชื่อมต่อ
ระหว่างรถไฟฟูาและเรือโดยสารในแม่น้ าเจ้าพระยาโดยเฉพาะ 8 จุดเชื่ อมต่อหลักๆเริ่มจากพื้นที่
นนทบุรีไปจนถึงสมุทรปราการที่ต้องเร่งก่อสร้างท่าเรือให้เชื่อมโยงกับการเปิดใช้งานรถไฟฟูา 

ท่ีมา: ข้อมูลประชาสัมพันธ์เพื่อขยายผลตามประเด็นข่าวศูนย์ IOC-PRD1 
ประเด็นท่ี 7: กระทรวงคมนาคม ประจ าวันท่ี 21–27 เมษายน 2558 

 
 
 

 

ส าคัญที่ก่อให้เกิดการสูญเสียทั้งทางร่างกายและชีวิตเมื่อเกิด
อุบัติ เหตุขึ้น  และจากสถิติคดีอุบัติ เหตุจราจรทางบก 
ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ  พบว่ารถจักรยานยนต์ 
เป็นยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด รองลงมาเป็นรถยนต์นั่ง 
โดยสาเหตุส าคัญที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุคือ อุปกรณ์ช ารุด  
การขับรถเร็วเกินอัตราที่กฎหมายก าหนด การตัดหน้าระยะ
กระชั้นชิด การขับรถตามกระชั้นชิด และการไม่สวมหมวก
นิรภัย นอกจากการใช้ชีวิตที่ด าเนินอยู่ท่ามกลางความเสี่ยง
ต่ออุบัติเหตุแล้ว เด็กแว้นส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษา 
ท าให้มีความเสี่ยงด้านอื่นๆ ตามมาด้วย ทั้งพฤติกรรมการสูบ
บุหรี่ ดื่มเหล้า การทะเลาะวิวาท การเสพและจ าหน่ายยา 
เสพติด และการก่ออาชญากรรม  

ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดมาตรการเพื่อ
ปูองกันภัยทางสังคมที่จะเกิดขึ้น และเพื่อระงับยับยั้งและ
แก้ไขปัญหาการรวมกลุ่มหรือมั่วสุมเพื่อก่อความเสียหายแก่
ผู้อื่น รวมทั้งเพื่อสร้างจิตส านึกรับผิดชอบให้แก่เด็กและ
เยาวชน ผู้ปกครอง และผู้ที่ เกี่ยวข้อง หัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติจึงได้ออกมาตรการในการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อลงโทษผู้ที่ฝุาฝืนกฎหมายอย่าง
เด็ดขาด โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 
ที่ผ่านมา ทั้งการรับโทษตามกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก 
การยึดรถแข่ง การลงโทษผู้ปกครองที่ปล่อยให้เด็กกระท า
ความผิดซ้ าโดยให้ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับ
ไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และลงโทษผู้ที่
กระท าการในลักษณะส่งเสริมหรือสนับสนุนให้มีการแข่ง
รถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางสาธารณะโดยให้ระวาง
โทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 2,000-20,000 
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และสั่งให้ปิดกิจการหรือเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบกิจการได้ทันที 

ประเทศไทยยังคงมุ่งม่ันจะแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
อย่างจริงจังเพื่อความม่ันคงและมนุษยธรรม 

เมื่อวันที่ 27 กรฎาคม 2558 กระทรวงการ
ต่างประเทศสหรัฐได้เผยแพร่รายงานสถานการณ์การค้า
มนุษย์ประจ าปี 2558 (Trafficking in Persons Report 
2015 หรือ TIP Report) ซึ่งครอบคลุมความพยายามต่อต้าน
การค้ามนุษย์ของรัฐบาลประเทศต่างๆ ระหว่างวันที่  1 
เมษายน 2557-31 มีนาคม 2558 ผลปรากฎว่ายังคงจัด
อันดับให้ไทยอยู่ในบัญชีกลุ่มที่ 3 (Tier 3) ซึ่งเป็นกลุ่ม
ประเทศที่มีสถานการณ์ค้ามนุษย์ระดับเลวร้ายที่สุด โดยระบุ
ว่าประเทศไทยยังไม่ด าเนินการอย่างเพียงพอส าหรับปฏิบัติ
ตามมาตรฐานขั้นต่ าสุดในการก าจัดปัญหาค้ามนุษย์และไม่มี
ความพยายามมากพอในการสืบสวน การด าเนินคดีกับ
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ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 22/2558 
เร่ือง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทาง 

มาตรการ บทลงโทษ 
(1) ห้ามมิให้ผู้ใดรวมกลุ่มหรือมั่วสุมหรือจัดให้

มีการรวมกลุ่มหรือมั่วสุมในลักษณะหรือ
โดยพฤติการณ์ที่น่าจะเป็นการน าไปสู่การ
แข่งรถในทางอันเป็นความผิด 

 
 
 
 
 

- ผู้ใดฝุาฝืนต้องรับโทษตามกฎหมายว่าด้วย
จราจรทางบก 

- ให้เจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
กฎหมายว่าด้วยจราจรทางบกหรือเจ้าพนักงาน
ต ารวจ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายอื่นที่
เ กี่ ยว ข้องกับปัญหาการแข่ งรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ในทาง มีอ านาจเข้าระงับ 
ยับยั้ง หรือด าเนินการใดๆ เพื่อปูองกันมิให้มี
การกระท าดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร 

(2) บิดามารดาหรือผู้ปกครองต้องให้การ
อุปการะเลี้ยงดู อบรม สั่งสอน และยับยั้ง
พฤติกรรมที่ไม่ดีของเด็กและเยาวชนที่อยู่
ในความปกครองดูแลของตน รวมทั้งต้อง
ป ฏิบั ติ ต าม หลั ก เ กณ ฑ์ ที่ ก า ห น ด ใ น
กฎกระทรวงตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครอง
เด็ก ตลอดจนต้องไม่สนับสนุนหรือปล่อย
ปละละเลยให้เด็กและเยาวชนในปกครอง
เกิดการรวมกลุ่มหรือมั่วสุมเพื่อการแข่ง
รถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทาง 

- หากพบเด็กและเยาวชนรวมกลุ่มหรือม่ัวสุมตาม
ข้อ 1 ให้ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของบิดา
มารดาหรือผู้ปกครอง และให้เป็นอ านาจของ
เจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
กฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก หรือเจ้าพนักงาน
ต ารวจ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง แจ้งให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองเข้า
มารับทราบการกระท าของเด็กและเยาวชน
ดังกล่าว เพื่อให้ค าแนะน า ตักเตือน ท าทัณฑ์
บน หรือวางข้อก าหนดเพื่อปูองกันไม่ให้เด็ก
และเยาวชนกระท าความผิดอีก หรืออาจให้วาง
ประกันไว้เป็นจ านวนเงินตามสมควร แต่จะ
เรียกเงินประกันไว้ได้ไม่เกิน 2 ปี หากเด็กและ
เยาวชนได้กระท าความผิดดังกล่าวซ้ าอีก บิดา
มารดาหรือผู้ปกครองจะต้องระวางโทษจ าคุกไม่
เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท 
หรือทั้งจ าทั้งปรับ และให้ริบเงินประกันเป็นของ
กองทุนคุ้มครองเ ด็กตามกฎหมายว่ า ด้วย
คุ้มครองเด็ก 

(3) ผู้ใดผลิต ครอบครอง จ าหน่าย ประกอบ 
ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพรถยนต์
หรือรถจักรยานยนต์ หรือการท าชิ้นส่วน
พิเศษหรืออุปกรณ์ส าหรับรถยนต์หรือ
รถจักรยานยนต์ในลักษณะที่มีเหตุอันควร
ให้เชื่ อไ ด้ว่ า เป็นการตระเตรียม ยุยง 
ส่งเสริม สนับสนุน ชักชวน จัดให้มี จัดหา 
เป็นธุระ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อน าไปสู่
การแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทาง 
ให้ถือว่าผู้นั้นกระท าในลักษณะเป็นการ
ส่งเสริมหรือสนับสนุนให้มีการแข่งรถยนต์
และรถจักรยานยนต์ในทาง 

- ผู้ใดฝุาฝืนต้องรับโทษตามกฎหมายว่าด้วย
จราจรทางบก โดยต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 
6 เดือนหรือปรับต้ังแต่ 2,000-20,000 บาท 
หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

- ในกรณีที่ เป็นผู้ประกอบกิจการพาณิชยกิจ 
โ ร ง งาน  หรื ออาคารที่ เ กี่ ยวกั บการผลิ ต 
ครอบครอง จ าหน่าย ประกอบ ดัดแปลง หรือ
เปลี่ยนแปลงสภาพรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ 
หรือการท าชิ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์ส าหรับ
รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ที่รับผิดชอบในการประกอบกิจการดังกล่าว สั่ง
ปิดการด าเนินการ หรือเพิกถอนใบอนุญาต
ประกอบกิจการได้ทันที  

ที่มา: ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนพิเศษ 171 ง วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 
 

รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ ประจ าปี 2558 โดยกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา 
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาได้เผยแพร่รายงาน

สถานการณ์การค้ามนุษย์ ซึ่งประเทศไทยยังคงอยู่ในบัญชีกลุ่มที่ 3 (Tier 3) โดยรายงานประจ าปี 
พ.ศ. 2558 ครอบคลุมความพยายามต่อต้านการค้ามนุษย์ของรัฐบาลประเทศต่างๆ ระหว่าง1 
เมษายน พ.ศ. 2557 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 แม้ประเทศไทยได้ด าเนินมาตรการแก้ไขปรับปรุง
กฎหมายที่เกี่ยวกับการค้ามนุษย์และการประสานงานระหว่างหน่วยงานการปราบปรามการค้ามนุษย์ 
ทว่าในช่วงเวลาของการท ารายงาน ไทยมิได้ด าเนินการที่จ าเป็นอย่างเพียงพอที่จะบรรลุผล
ความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ที่ยากล าบากนี้การจัดระดับประเทศในรายงาน
สถานการณ์การค้ามนุษย์พิจารณาจากการประเมินบันทึกการด าเนินการปราบปรามการค้ามนุษย์
ของประเทศอย่างละเอียดถ่ีถ้วนโดยมิได้ค านึงถึงบริบททางการเมืองของประเทศนั้นๆ 

ทั้งนี้ สหรัฐอเมริกา จะยังคงมอบความช่วยเหลือทางวิชาการเฉพาะด้านตามที่รัฐบาลไทย
ร้องขอในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับการสืบสวนและด าเนินคดีปราบปรามการค้ามนุษย์อีกทั้งให้การ
สนับสนุนเพื่อสร้างเสริมศักยภาพของสถาบันด้านการบังคับใช้กฎหมายและหลักนิติธรรม ซึ่งรวมถึง
โครงการฝึกอบรมร่วมระดับภูมิภาคผ่านสถาบันฝึกอบรมระหว่างประเทศว่าด้วยการด าเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมายที่กรุงเทพมหานครและสหรัฐฯ จะยังคงร่วมมือกับฝุายบังคับใช้กฎหมายของไทย
จัดการคดีการค้าเด็กเพื่อวัตถุประสงค์ทางเพศเหมือนเช่นปีที่ผ่านมาตลอดจนสนับสนุนองค์กรใน
ท้องถ่ินและองค์กรระหว่างประเทศที่ท างานร่วมกับรัฐบาลไทยและทางการท้องถ่ินเพื่อต่อต้านการค้า
มนุษย์และช่วยเหลือเหยื่อ 

ที่มา:  http://thai.bangkok.usembassy.gov/tip2015statements.html 
ค าแถลงว่าด้วยการเผยแพร่รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ประจ าปี พ.ศ. 2558 

เจ้าหน้าที่ที่พัวพันและปัญหาคอรัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับการค้า
มนุษย์ ด้านผลกระทบจากการที่ไทยถูกจัดอยู่ในระดับ 3 
ประเทศสหรัฐอเมริกาอาจพิจารณาระงับการให้ความ
ช่วยเหลือที่ไม่ใช่ความช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรมและความ
ช่วยเหลือที่เกี่ยวกับการค้า เช่น ด้านทหาร ด้านการศึกษา 
ด้ านวัฒนธรรม  เว้ น แต่ ก ระทรว งกา รต่ า งประ เทศ 
กระทรวงการคลัง กระทรวงกลาโหมของสหรัฐฯ และ
องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ จะ
พิจารณาร่วมกันภายใน 90 วันหลังจากที่มีการรายงาน
เผยแพร่ TIP Report โดยเป็นกระบวนการภายในของฝุาย
สหรัฐอเมริกา เพื่อเสนอประธานาธิบดีให้ยกเว้นระดับการให้
ความช่วยเหลือต่อประเทศที่ถูกจัดอยู่ในระดับ 3 

ระยะเวลาที่ผ่านมาไทยได้มุ่งมั่นด าเนินการต่อต้าน
การค้ามนุษย์อย่างจริงจัง พร้อมกับประสานความร่วมมือกับ
ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ตลอดจนขยายความร่วมมือ
กับประเทศและองค์การระหว่างประเทศ ที่มีความก้าวหน้า
เป็นรูปธรรมในหลายด้ าน อาทิ  (1) การปูองกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์เป็นวาระแห่งชาติ โดยระยะเร่งด่วน
ประกอบด้วย มาตรการปูองกัน สกัดกั้นปราบปรามการค้า
มนุษย์ รวมถีงปูองกันไม่ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง 
และระยะขยายผลด้วยการเพิ่มมาตรการสกัดกั้นการเดิน
ทางเข้าออกทุกช่องทาง อ านวยความยุติธรรมทางอาญา และ
เปิดช่องทางรับแจ้งข่าวสารที่เป็นสากล (2) การก าหนด
นโยบายให้การค้ามนุษย์เป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้องได้รับการ
ปูองกันและแก้ไขโดยการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดและ
จัดการปัญหาอื่นๆ ที่เชื่อมโยงต่อเนื่องให้เบ็ดเสร็จ (3) การ
จัดตั้งกลไกระดับชาติ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี 
และรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาร่วมขับเคลื่อน การจัดตั้ง
แผนกคดีค้ามนุษย์ในศาลอาญา (4) การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือ 
War Room โดยจัดประชุมเป็นประจ าทุกวันเพื่อจะได้
บัญชาการ สั่งการ และประสานการปฏิบัติ ในการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาด้านสังคม ด้วยความรวดเร็ว รอบด้าน และ
ทันท่วงที (5) การทลายขบวนการค้ามนุษย์ชาวโรฮิงยา โดย
ออกหมายจับผู้กระท าผิดกว่า 120 ราย จับกุมได้ 72 ราย 
ขณะนี้อัยการได้ส่งฟูองแล้ว โดยมีอัตราโทษสุงสุดคือประหาร
ชีวิต รวมทั้งมีการโยกย้ายเจ้าหน้าที่ต ารวจที่เกี่ยวข้อง 57 
นาย (6) การแก้ไขปัญหาประมงที่ผิดกฎหมาย โดยการจัด
ระเบียบเรือ ด้วยการให้จดทะเบียนและขอใบอนุญาตการท า
ประมงอย่างถูกต้องตามกฎหมาย จ านวน 50,090 ล า ออก
ใบอนุญาตท าประมงกว่า 25,000 ล า จัดตั้งศูนย์การควบคุม
การแจ้งเข้า-ออกท่าเรือ (PIPO) ให้ครบทุก 22 จังหวัด
ชายทะเล และจัดตั้งศูนย์ VMS ที่ส่วนกลางให้พร้อม
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18 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 

 
 
 
ตาราง 17 การรับเรื่องร้องเรียน 

                                                               หน่วย : ราย 
เร่ืองร้องเรียน Q2/2557 Q3/2557 Q4/2557 Q1/2558 Q2/2558 

ด้านโฆษณา 621 519 244 260 272 

ด้านฉลาก 682 752 664 572 726 

ด้านสัญญา 843 805 636 632 753 

ด้านกฎหมาย 15 39 5 4 1 

ด้านขายตรงและตลาดแบบตรง - - 131 54 159 

รวม 2,161 2,115 1,680 1,522 1,911 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

 

 

แผนภาพ 14 การรับเรื่องร้องเรียนในกิจการโทรคมนาคม  

 

ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

 
 
 
 
ไขมันทรานส์ คืออะไร  

ไขมันทรานส์ หรือ Trans Fat เป็นกรดไขมันที่เกิดจากกระบวนการแปรรูปกรดไขมันไม่อิ่มตัวให้
กลายเป็นไขมันอิ่มตัวสูง โดยการเติมไฮโดรเจน (Partial Hydrogenation) ลงในกรดไขมันไม่อิ่มตัว เพื่อท า
ให้น้ ามันที่อยู่ในสภาพของเหลวเปลี่ยนเป็นไขมันที่มีสภาพแข็งข้ึนหรือเป็นกึ่งของเหลว (กรมอนามัย, 2550) 

ในต่างประเทศมีรายงานการศึกษาจ านวนมากที่แสดงให้เห็นว่า การบริโภคกรดไขมันทรานส์ใน
ปริมาณมากจะเพิ่มระดับคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดี (LDL) และลดระดับคอเลสเตอรอลชนิดดี (HDL) เนื่องจาก
ไขมันทรานส์เป็นไขมันที่ผิดธรรมชาติ ย่อยสลายได้ยากกว่าไขมันชนิดอื่น และส่งผลให้ร่ายกายผลิต HDL 
ลดลงโดยปริยาย นอกจากนี้ การบริโภคอาหารที่มีกรดไขมันทรานส์มากๆ ยังเพิ่มระดับไตรกลีเซอไรด์ใน
เลือด เสี่ยงต่อการท างานของตับที่ผิดปกติ และมีความเสี่ยงสูงที่จะป็นโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง 
โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ และโรคไขมันอุดตันในเส้นโลหิต (สสส., 2557) 

ปัจจุบันประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหภาพยุโรป ออสเตรเลีย และ
นิวซีแลนด์ ได้ออกกฎให้ระบุปริมาณของกรดไขมันทรานส์บนฉลากโภชนาการของผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะ
องค์กรอาหารและยาสหรัฐได้ก าหนดให้อาหารทุกประเภทที่จ าหน่ายในประเทศต้องมีปริมาณกรดไขมันชนิด
นี้น้อยกว่า 0.5 กรัมต่อหน่วยบริโภค ขณะที่องค์การอนามัยโลกแนะน าว่าการบริโภคไขมันทรานส์ควรต่ ากว่า
ร้อยละ 1 ของพลังงานทั้งหมดที่ร่างกายได้รับ (WHO, 2552) 
 
 
 
 
 

ปฏิบัติงานในเดือนพฤษภาคม 2558 (7) การปราบปรามการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  โดยการแต่งตั้ ง
คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตประจ า
จังหวัดมีอ านาจหน้าที่ส่งเสริมการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริต โดยประสานความร่วมมือกับประชาชนและส่วน
ราชการ เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้ประชาชนทุกระดับตระหนักถึง
ผลกระทบจากการทุจริต และให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริต (8) การให้การคุ้มครอง
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ตามหลักการสิทธิมนุษยชน และ
ค านึงถึงมนุษยธรรม จัดบริการช่วยเหลือผู้ เสียหายตาม
พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 
2551 มาตรา 33 ปรับปรุงประสิทธิภาพสายด่วน 1300 และ 
(9) ด้านการด าเนินคดี  ส านักงานอัยการสูงสุดได้ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย โดยจัดตั้งส านักงาน
การสอบสวนเพื่อเข้าร่วมสอบสวนกับพนักงานสอบสวนของ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติและกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการด าเนินคดีค้ามนุษย์ 

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลไทยยังคงมุ่งมั่นในการแก้ไข
ปัญหาการค้ามนุษย์อย่ างจริ งจั ง เพื่อความมั่นคงและ
มนุษยธรรมภายใต้หลักการ 5P (Policy, Prosecution, 
Protection, Prevention, Partnership) ด้วยการเติมเต็ม
ในเรื่องการบูรณาการการท างานร่วมกันอย่างจริงจัง  
การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพื่อปูองกันมิให้ผู้กระท าผิด
กลับมาท าซ้ าอีก การยกระดับการประชาสัมพันธ์ปัญหา
การค้ามนุษย์ต่อสาธารณะทั้งในด้านปัญหาและแนวทาง 
การปูองกัน เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการปูองกันและแก้ไข
ปัญหา เจ้าหน้าที่ของรัฐควรมีความจริงจังและไม่ละเว้น 
ในการปราบปราม ไม่เกรงกลัวต่ออิทธิพล  

ไขมันทรานส์: ยังขาดการคุ้มครองด้านฉลาก 

การรับเรื่องร้องเรียนสินค้าและบริการในไตรมาส
สองปี 2558 ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
(สคบ.) พบว่าเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนร้อยละ 25.6 โดยด้าน
ขายตรงและตลาดแบบตรงมีอัตราเพิ่มสูงสุดจากกรณีปัญหา 
บริษัทยูฟัน สโตร์ จ ากัด ขณะที่ด้านสัญญาและฉลากมีสัดส่วน
การร้องเรียนสูงสุด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 39.4 และ 37.9 
ตามล าดับ ประเภทสินค้าที่มีการร้องเรียนสูงสุด ได้แก่ บริการ 
721 ราย (ร้อยละ 38) เป็นการร้อง เรียนสถาบันเสริม 
ความงามมากที่สุด รองลงมาคือ สินค้าอุปโภคบริโภค 636 
ราย (ร้อยละ 33) ส่วนใหญ่เป็นรถยนต์ เคร่ืองมือสื่อสารและ
สินค้าบริโภค และอสังหาริมทรัพย์และที่อยู่อาศัย 554 ราย 
(ร้อยละ 29) เป็นอาคารชุดมากที่สุด ส าหรับบริการกิจการ
โทรคมนาคม พบว่า กสทช. ได้รับเร่ืองร้องเรียนในทั้งสิ้น 584 
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โทรศัพท์เคลื่อนที ่ อินเทอร์เน็ต สถานีวิทยุคมนาคม 
โทรศัพท์พื้นฐาน โทรศัพท์เคลื่อนทีพี่ซีที บริการอื่นๆ 

หน่วย : ราย 



[24 สิงหาคม 2558] ภาวะสังคมไทยไตรมาสสอง ปี 2558 
 

19 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 

                                                           
7 ในเดือนธันวาคมปี 2556 ส านักคณะกรรมการอาหารและยาสหรัฐอเมริกา ได้จัดให้ไขมันทรานส์ที่ผ่านกระบวนการไฮโดรจีเนชั่น (ไม่รวมไขมันทรานส์ที่เกิดขึ้นตาม

ธรรมชาติ) เป็นส่วนประกอบของอาหารที่ไม่ปลอดภัยและห้ามไม่ให้ใช้ไขมันทรานส์ในกระบวนการผลิตอาหารของสหรัฐภายในเดือนมีนาคม 2557 

ตาราง 18 อัตราผู้ปุวยในด้วยโรคต่างๆ ตอ่ประชากรแสนคน 
โรค 2550 2552 2554 2556 

หัวใจขาดเลือด 328.63 359.34 412.70 435.18 
ความดันโลหิตสูง 1,025.44 1,230.16 1,433.61 1,621.72 
หลอดเลือดสมอง 255.85 277.67 330.6 366.81 

อัลไซเมอร์ 2.76 4.37 5.74 7.34 
จอประสาทตาเส่ือม 6.38 7.22 9.34 9.51 

นิ่วในถุงน้ าดี 67.76 78.90 86.64 90.88 
ที่มา:  กระทรวงสาธารณสุข 
 
ตาราง 19 อัตราการตายด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ต่อประชากรแสนคน 

โรค 2550 2552 2554 2556 
มะเร็งและเนื้องอกทกุชนิด 84.9 88.3 95.2 104.8 
หัวใจและหลอดเลือด 55.2 55.2 79.2 84.1 
ระบบทางเดินหายใจ 40.4 41.2 49.9 52.4 

หมายเหตุ: หัวใจและหลอดเลือด ประกอบด้วย โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูงและหลอดเลือดในสมอง 
ที่มา:  กระทรวงสาธารณสุข 
 
ตาราง 20 ตัวอยา่งปริมาณไขมันทรานส์ในอาหาร 100 กรัม 

ตัวอย่างอาหาร  
(100 กรัม) 

ไขมันทรานส ์
(มิลลิกรัม) 

ตัวอย่างอาหาร  
(100 กรัม) 

ไขมัน ทรานส ์
(มิลลิกรัม) 

มาการนี * 2,886 ปลาซิวแก้ว 415 
เนยแข็ง 1,273 เนื้อทอด 296 
โดนทั  
(บาวาเรียน) 828 ไก่ทอด (ฟาสต์ฟูด) 271 

มันฝรั่งทอด 516 เบอเกอร์หม ู 240 
พายทูน่า 438 ขนมดอกจอก 238 
เวเฟอร์เคลือบ 
ชอกโกแลต 437 ขนมปั้นขลิบ 220 

เค้กเนย 400 ปาท่องโก ๋ 197 
คุ้กกีเ้นย 337 ขนมเป๊ียะไส้ถั่ว 164 
ขนมปังไส้กรอก 315 ถั่วทอดแผน่กลม 131 
บราวนี ่ 313 ขนมไข ่ 95 
ขนมขาไก ่ 291 กล้วยฉาบ 81 
แยมโรล 272 ขนมโสมนัส 29 
ขนมปังทาเนย 
อบกรอบ 229 ขนมไข่หงส ์ 16 

โดนทั โรยน้ าตาล 177 ขนมผิง 26 
(*มาการีน สูตร1 นม.ทานตะวัน+นม.ถ่ัวเหลือง)  
ที่มา:  กรมอนามัย อ้างจากแผ่นพับศูนย์เบาหวานศิริราช 
 
ตาราง 21 ปริมาณการปล่อยและกักเก็บก๊าซเรือนกระจกปี พ.ศ. 2543-2553  

หน่วย: Mt CO2eq 

Year 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 
Net Emission 152.3 155.9 161.3 157.1 182.4 196.9 200.4 213.3 219.1 207.6 219.9 
Total Emission 240.1 247.3 249.3 258.4 279.7 286.9 310.0 319.1 329.3 321.0 335.1 
1. ENERGY 167.9 172.1 181.0 186.6 202.2 209.4 209.7 219.0 221.8 217.8 230.5 
2. IPPU 20.4 22.7 26.7 24.8 26.7 23.1 24.0 24.1 30.0 30.3 29.9 
3. AFOLU -40.4 -43.9 -51.9 -60.5 -53.2 -42.9 -41.2 -38.3 -41.6 -50.0 -50.4 
  - Removal -87.8 -91.4 -88.0 -101.3 -97.3 -89.9 -109.6 -105.8 -110.2 -113.4 -115.2 
  - Emission 47.4 47.5 36.1 40.9 44.1 47.0 68.4 67.6 68.6 63.4 64.8 
4. WASTE 4.4 5.0 5.6 6.2 6.8 7.4 7.9 8.5 9.0 9.5 10.0 

หมายเหตุ:  1. ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิ (Net Emission)=ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ท้ังหมดทุกกิจกรรม (Total Emission)-ปริมาณการดูดกลับของก๊าซเรือนกระจก (Removal)  

 2. ข้อมูลปี 2554-2557 อยู่ระหว่างการจัดท าข้อมูล คาดว่าจะเผยแพร่ประมาณเดือน ต.ค. 2558 
ที่มา:  องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 

เรื่อง ลดลงร้อยละ 21.2 จากไตรมาสที่แล้ว อย่างไรก็ตาม 
การร้องเรียนอินเตอร์เน็ตยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากการ
ขยายบริการและการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตที่เพิ่มขึ้นอย่างเนื่อง 

ปัจจุบันผู้บริโภคให้ความสนใจเก่ียวกับอันตรายจาก 
“ไขมันทรานส์” เนื่องจากไขมันชนิดนี้เป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงที่
จะน าไปสู่การเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ และยังมีผลการวิจัย
พบว่าไขมันทรานส์เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคอัลไซเมอร์ จอ
ประสาทตาเสื่อม โรคนิ่วในถุงน้ าดี และการอักเสบ ซึ่งเป็น
ปัจจัยเสี่ยงของโรคเรื้อรังทั้งหลายที่เป็นสาเหตุการเจ็บปุวยและ
การตายที่ส าคัญของไทย โดยเฉพาะโรคหัวใจขาดเลือดมีผู้ปุวย
ในเพิ่มขึ้นจาก 328.6 ในปี 2550 เพิ่มเป็น 435.2 ต่อประชากร
แสนคนในปี 2556 และอยู่ล าดับที่ 10 ของสาเหตุการปุวย โดย
หลอดเลือดหัวใจเป็นสาเหตุการตายล าดับ 2 รองจากมะเร็ง 

หลายประเทศได้ให้ความส าคัญเกี่ยวกับไขมัน 
ทรานส์เป็นอย่างมาก อาทิ เดนมาร์กที่มีการต่อต้านการใช้ 
Patially Hydrogenated Oils และห้ามจ าหน่ายอาหาร 
ทุกชนิดที่ใช้ไขมันทรานส์เป็นส่วนประกอบเกินร้อยละ 2  
ของไขมันหรือน้ า มันทั้ งหมด ประ เทศแคนาดาและ
สหรัฐอเมริกาได้ก าหนดให้มีการระบุปริมาณไขมันทรานส์บน
ฉลากโภชนาการ รวมทั้งมีการแนะน าปริมาณที่ควรบริโภค
ไขมันทรานส์ต่อวันไม่เกิน 2 กรัม และมีการออกมาตรการให้
ร้านอาหารต่างๆ ลดการใช้ไขมันชนิดนี้ในการปรุงประกอบ
อาหาร7 ท าให้ประชากรของประเทศเหล่านี้ลดการบริโภค
เหลือเพียงวันละประมาณ 1 กรัม จากการบริโภค 6 กรัม 
ต่อวัน ซึ่งช่วยลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจ
ขาดเลือดได้ถึงร้อยละ 50 (อัญชัน ชุณหะหิรัณย์, 2552) 

ส าหรับในประเทศไทย กรมอนามัย (2550) ได้
ศึกษาปริมาณไขมันทรานส์ในอาหารอบและทอด พบอาหาร
ที่มีปริมาณไขมันทรานส์สูง ได้แก่ โดนัท เค้กเนย เวเฟอร์ 
พายทูน่า คุกกี้ และมันฝรั่งทอดฯลฯ ขณะที่ผลการศึกษา 
ของกมลกาญจน์ จิญกาญจน์และคณะ (2557) พบอาหาร
ทอด ขนมอบ ไขมันและน้ ามันมีไขมันทรานส์ต่อหน่วย
บริโภคของอาหารค่อนข้างสูง อาทิ โดนัท เวเฟอร์ ครัวซองค์ 
มาการีนฯลฯ ผลการศึกษาดังกล่าวชี้ว่าปริมาณไขมันทรานส์
ในอาหารที่ค่อนข้างสูงท าให้ผู้บริโภคได้รับไขมันทรานส์เกิน 
2 กรัมต่อหน่วยบริโภคในหลายตัวอย่าง และหากบริโภค
มากกว่า 1 หน่วยบริโภคก็จะยิ่งได้รับไขมันทรานส์มากขึ้นอีก
และเมื่อสะสมจากอาหารหลายๆ ชนิดก็จะท าให้มากเกิน
ปริมาณที่แนะน าได้ อย่างไรก็ตาม ในบางตัวอย่างอาหารที่มี
ความเสี่ยงสูงก็พบไขมันทรานส์ที่มีปริมาณต่ า เช่น มาการีน 
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20 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 

                                                           
8 ค านวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 6 ชนิดตามที่ก าหนดในรายงานของสหประชาชาติ ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Dioxide: CO2) มีเทน (Methane: CH4) 

ไนตรัสออกไซด์ (Nitrous Oxide: N2O) ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (Hydrofluorocarbon: HFC) เปอร์ฟลูออโรคาร์บอน (Perfluorocarbon: PFC) และซัลเฟอร์เฮกซะ
ฟลูออไรด์ (Sulfur Hexafluoride: SF6) 

9 (1) ภาคพลังงาน อาทิ การผลิตพลังงาน การใช้พลังงานในอุตสาหกรรมการผลิตและการก่อสร้าง การขนส่ง ภาคครัวเรือนและอาคารพาณิชย์ รวมไปถึงกา รรั่วไหลที่เกิด
จากการขุดเจาะน้ ามันดิบและก๊าซธรรมชาติ (2) ภาคกระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ กิจกกรรมที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีในกระบวนการผลิต รวมถึง
การน าผลิตภัณฑ์บางชนิดมาใช้งาน อาทิเช่น การผลิตปูนซีเมนต์ การผลิตแก้ว การผลิตปิโตรเคมี การผลิตเหล็กและเหล็กกล้า การใช้น้ ามันหล่ อลื่น และการใช้สารท า
ความเย็นในเครื่องปรับอากาศ (3) ภาคเกษตร ปุาไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน ได้แก่ ปศุสัตว์ การใช้ที่ดิน และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมจากแหล่งอื่นๆ  และการ
จัดการดิน และ (4) ภาคของเสีย ได้แก่ การจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ การจัดการของเสียด้วยวิธีการทางชีวภาพ การเผาในเตาและการเผาในที่โล่ง และ การจัดการน้ าเสยี 

 
 
แผนภาพ 15 ปริมาณการปล่อยและกักเก็บก๊าซเรือนกระจก ปี พ.ศ. 2543-2553  

 
หมายเหตุ: ข้อมูลปี 2554-2557 อยู่ระหว่างการจัดท าข้อมูล จะมีการเผยแพร่ประมาณเดือน ต.ค. 2558 
ที่มา:  องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
 
 
 
 
 
ตาราง 22 สรุปสถานการณ์ภัยแล้งของประเทศไทย พ.ศ. 2541-2558 

พ.ศ. 
พ้ืนที่ประสบภัย ความเสียหายท่ีส ารวจพบ 

จังหวัด หมู่บ้าน ราษฎรประสบภัย
(ครัวเรือน) 

พ้ืนที่การเกษตร 
(ไร่) 

มูลค่าความเสยีหาย 
(บาท) 

2541 72 18,902 1,531,295 1,789,285 69,170,111 
2542 58 16,170 1,546,107 3,144,932 1,520,500,651 
2543 59 20,593 2,830,297 472,700 641,712,873 
2544 51 24,176 7,334,816 1,712,691 71,962,973 
2545 68 25,299 2,939,139 2,071,560 508,781,944 
2546 63 12,904 1,399,936 484,189 174,329,410 
2547 64 19,027 1,970,516 1,480,209 190,668,884 
2548 71 44,519 2,768,919 13,736,660 7,565,861,139 
2549 61 31,115 2,960,824 578,753 495,275,738 
2550 66 34,874 4,378,225 1,350,118 198,304,732 
2551 61 38,170 3,531,570 524,999 103,900,841 
2552 62 47,048 4,500,861 594,434 108,346,716 
2553 64 45,958 4,077,411 1,716,853 1,415,223,466 
2554 55 40,503 4,835,321 811,680 131,864,730 
2555 53 40,723 4,188,516 1,486,512 399,178,544 
2556 58 37,118 2,678,487 2,406,665 2,914,986,854 
2557 50 23,229 1,747,870 1,675,015 68,983,841 
2558 40 12,969 1,442,820 2,388,415 619,982,948 

หมายเหตุ: ข้อมูลระหว่างวันท่ี 20 ตุลาคม 2557–31 พฤษภาคม 2558 
ที่มา:  กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 
 
 
 
 

ชี้ให้เห็นหากมีฉลากข้อมูลที่เหมาะสมผู้บริโภคจะสามารถ
เลือกบริโภคอาหารปลอดภัยได้  

อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังไม่มีข้อบังคับในการ
ก าหนดหรือข้อแนะน าในการบริโภค โดยการแสดงปริมาณ
ไขมันทรานส์บนฉลากให้เป็นไปตามความสมัครใจ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจึงควรก าหนดให้มีการแสดงฉลากโภชนาการ ซึ่ง
นอกจากจะคุ้มครองผู้บริโภคในการบริโภคอาหารอย่าง
ปลอดภัยแล้ว ยังเป็นการสนับสนุนให้ธุรกิจผลิตอาหารที่ดีและ
ปลอดภัย รวมทั้งควรเร่งรณรงค์ให้ความรู้และสร้างความ
ตระหนักแก่ผู้บริโภคในการเลือกรับประทานอาหาร ตลอดจน
ก าหนดปริมาณสูงสุดที่สามารถผสมในอาหารเพื่อลดปริมาณ
การบริโภค ที่จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตและเจ็บปุวย
จากโรคหัวใจขาดเลือดและหัวใจวายเฉียบพลันให้กับประชาชน 

การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภายใต้
แนวคิดสังคมคาร์บอนต่ า 

ประเทศไทยก าลังเผชิญกับความท้าทายที่ส าคัญต่อ
ก า ร พั ฒ น า ป ร ะ เ ท ศ ที่ ยั่ ง ยื น  สื บ เ นื่ อ ง จ า ก ปั ญ ห า 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก กิจกรรมการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจเป็นตัวเร่งส าคัญที่ก่อให้เกิดการสั่งสมของปริมาณ
ก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse gases: GHGs) ในชั้น
บรรยากาศท าให้เกิดปรากฏการณ์ก๊าซเรือนกระจก เกิดภาวะ
โลกร้อน และเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ผิดปกติ 
จากข้อมูลขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
(องค์การมหาชน) พบว่า ในช่วงพ.ศ. 2543-2553 ปริมาณ 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดของประเทศไทย8 ทั้งจาก
ส่วนที่ เกิดจากแหล่งปล่อย และส่วนการดูดกลับ มีค่ า 
การปล่อยสุทธิอยู่ระหว่าง 152.3–219.9 Mt CO2eq (ล้านตัน
เทียบเท่าคาร์บอนไดออกไซด์) เมื่อคิดเฉพาะปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกโดยไม่รวมปริมาณการกักเก็บในภาคปุาไม้และ
การใช้ที่ดินแล้ว ประเทศไทยมีค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
อยู่ระหว่าง 240.0–335.1 Mt CO2eq ภาคพลังงานเป็นภาค 
ที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด รองลงมาคือ ภาค
เกษตร ปุาไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน ภาคกระบวนการ
อุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์  และภาคของเสี ย 
ตามล าดับ9 การพัฒนาของประเทศส่งผลให้การปล่อยก๊าซ
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10 ปี 2558 เกิดภาวะภัยแล้งรวม 40 จังหวัด พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายกว่า 2,388,415 ไร่ มูลค่าความเสียหาย 619,982,948 บาท (ข้อมูลระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม 

2557–31 พฤษภาคม 2558) 
11 ปรากฏการณ์เอลนีโญ เป็นปรากฎการณ์ของภูมิอากาศที่รุนแรงผิดปกติ มีวงจรเกิดทุก 2-7 ปี เอลนีโญท าให้ฝนตกหนักในตอนเหนือของทวีปอเมริกาใต้ และก่อให้เกิด

ความแห้งแล้งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และออสเตรเลียตอนเหนือ 
12 ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
“แกลงโมเดล” เมืองเขียว คาร์บอนต่ า 

จากปัญหาวิกฤติ "ขยะ" ที่เกิดขึ้นกับเทศบาลต าบลเมืองแกลง ซ่ึงมีประชากร 17 ,254 
คน อาศัยอยู่ใน 13 ชุมชน ซึ่งผลิตขยะออกมามากถึงวันละ 20 ตัน ท าให้ต้องเสียค่าก าจัดวัน
ละราว 20,000 บาท อีกทั้งบ่อฝังกลบขยะนอกเมืองยังรองรับได้อย่างจ ากัด ส่งผลให้ขยะ
บางส่วนถูกทิ้งลงแม่น้ าประแสร์ทีไ่หลผ่านตัวเมือง ท าให้แม่น้ าเน่าเสียและตื้นเขินซ้ าเติมปัญหา
เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับปัญหาสิ่งแวดล้อมหลายด้านที่ถาโถมจากการเติบโตขยายตัวของ
ชุมชนเมืองอย่างรวดเร็ว รวมถึงการลดลงของพื้นที่สีเขียวในเมือง ด้วยปัจจัยเหล่านี้จึงน าไปสู่
การตัดสินใจของเทศบาลต าบลเมืองแกลง ในการปรับทิศทางการพัฒนาเมืองสู่ทิศทางใหม่
ภายใต้แนวคิด "เมืองน่าอยู่ อย่างย่ังยืน" ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่บรรยากาศ
เกิดเป็น "แกลงโมเดล" ด้วยวิสัยทัศน์ "มุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ า เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี บนหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง" ภายใต้ 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ "เมืองแห่งต้นไม้ เมืองไร้มลพิษ เมืองพิชิต
พลังงาน และเมืองที่มีการบริโภคอย่างย่ังยืน" 

ในทางปฏิบัตินั้น เทศบาลสามารถด าเนินการส่งเสรมิการบรโิภคอย่างย่ังยืนหลากหลาย
วิธี เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง "สีเขียว" กล่าวคือ การสนับสนุนการซ้ือวัสดุ ครุภัณฑ์ บริการที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม การซ่อมแซมหรือใช้ของเดิมแทนการจัดซ้ือใหม่ การใช้ของมือสอง การ
รณรงค์ลดใช้บรรจุภัณฑ์ การส่งเสริมการบริโภคสินค้าหรือบริการจากแหล่งผลิตภายในเมือง
หรือใกล้เมืองเพื่อลดการขนส่ง เป็นต้น 

ด้วยผลงานการพัฒนาที่โดดเด่นได้ส่งผลให้ในปี 2554 เทศบาลต าบลเมืองแกลงได้รับ
คัดเลือกให้เป็น "ตัวอย่างที่ดีด้านเมืองคาร์บอนต่ า" จากโครงการส่งเสริมภาคีความร่วมมือเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านธรรมาภิบาล ในการบริหารจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อมส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Partnership for Democratic 
Local Governance in Southeast-Asia; DELGOSEA) รวมทั้งได้รับเลือกให้เป็นเมือง
ต้นแบบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน จาก IGES ซ่ึงเป็นหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม
ของประเทศญี่ปุุน  

เทศบาลต าบลเมืองแกลงได้ด าเนินการด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
สิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง โดยปี 2556 ได้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหลาย
โครงการ อาทิ จัดระบบด้านสิ่งแวดล้อม (ISO 14000) โครงการลดก๊าซเรือนกระจก (Low 
carbon city) ส าหรับปี 2558 ได้ก าหนดแผนพัฒนาสามปี (2558-2562) เทศบาลต าบลเมือง
แกลง โดยให้ความส าคัญกับ “การบริหารจัดการที่ดี ยกระดับคุณภาพชีวิต น้อมน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มุ่งสู่สังคมการเรียนรู้ อนุรักษ์ สืบสานประเพณี รักษาสิ่งแวดล้อม” 

ที่มา: แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2562) กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองแกลง 
http://www.muangklang.com/ 

 
 
 

เรือนกระจกในช่วง 10 ปี ดังกล่าวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 3.44 ต่อปี 
อย่างไรก็ตาม เมื่อน ามาหักลบกับปริมาณการดูดกลับในภาค
เกษตร ปุาไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน  ท าให้แนวโน้ม 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงเหลือร้อยละ 3.28 ต่อปี 

การเพิ่มขึ้นของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ส่งผลให้
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบต่างๆ ทวี
ความรุนแรงมากขึ้น ดังจะเห็นได้จากอุณหภูมิของอากาศที่
สูงขึ้น การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของฤดูกาลที่ เปลี่ยนไป  
การเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงและบ่อยคร้ังขึ้น เช่น การเกิดภัยแล้ง
ครั้งใหญ่ของประเทศไทยในปี 2553 การเกิดน้ าท่วมใหญ่ในปี 
2554 รวมถึงในปี 2558 ที่ภาวะภัยแล้งเกิดเร็วขึ้นและ
ยาวนาน10 ซึ่งเกิดจากความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่
เกิดขึ้นในเขตมหาสมุทรแปซิฟิก หรือที่เรียกว่า เอลนีโญ11 
นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยังเป็นปัจจัย
เสริมให้เกิดเกาะความร้อนที่รุนแรงขึ้นในเขตเมืองซึ่งมีสภาวะ
แวดล้อมที่ เอื้อต่อการกักเก็บความร้อนอยู่แล้วอีกด้วย  
การเพิ่มสูงของอุณหภูมิส่งผลให้เกิดความต้องการพลังงาน
ไฟฟูาเพื่อท าความเย็นสูงขึ้น ท าให้เกิดการขยายก าลังการผลิต
ไฟฟูา ซึ่งมีผลกระทบต่อเนื่องถึงปัญหาการขาดแคลนน้ าในฤดู
แล้งที่จะใช้ผลิตไฟฟูา การขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภค รวมถึง
การขาดแคลนน้ าเพื่อใช้ ในภาคการเกษตรซึ่ งเป็นฐาน
ทรัพยากรที่ส าคัญในการพัฒนาประเทศของไทย การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจึงนับเป็นภัยคุกคามที่ส าคัญต่อ
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ปัจจุบันภาครัฐจึงได้ให้
ความส าคัญกับการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
โดยได้จัดท าแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ พ.ศ. 2558-2593 และโครงการพัฒนาเมืองและ
ชุมชนเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ า12 จะเห็นได้จากกรณีเทศบาล
เมืองแกลงกับการพัฒนาเมืองมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ า หรือการ
พัฒนาภายใต้โครงการชั่งหัวมันอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
แนวทางการแก้ไขการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้
แนวคิดสังคมคาร์บอนต่ าอย่างยั่งยืนก็คือ การเน้นพัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนการให้ปล่อยของเสียออกสู่ธรรมชาติน้อย
ที่สุด การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเลือกซื้อสินค้าและ 
การบริการ โดยค านึงถึงความจ าเป็นและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงการเป็นส่วนหนึ่งกับธรรมชาติให้มากที่สุด 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2
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แม้จะเป็นที่รับรู้กันทั่วไปว่าไทยก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยแต่การ
ตระหนักถึงผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากรยังมไีม่
มากนักทั้งการลดลงของวัยแรงงานที่จะส่งผลต่อการขาดแคลนแรงงาน 
ปัญหาความมั่นคงด้านรายได้ และคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุจากอายุที่ยืน
นานขึ้นท าให้เงินออมไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพ ขณะที่การพึ่งพิงจาก
บุตรหลานมีน้อยลง สถานการณ์ดังกล่าวนอกจากจะกระทบต่อตัว
ผู้สูงอายุแล้ว ยังกระทบการพัฒนาประเทศโดยรวมทั้งในด้านการผลิต 
การออม และการลงทุน รวมถึงภาระการเงินการคลังในการจัดสวัสดิการ
แก่ผู้สูงอายุ ขณะเดียวกันแนวคิดการมองผู้สูงอายุในฐานะพลังของสังคม 
มุ่งใช้ประโยชน์จากศักยภาพของผู้สูงอายุตามความพร้อมทั้งจากการ
ท างาน ท ากิจกรรม และมีส่วนร่วมในสังคมจะช่วยเสริมคุณค่าของ
ผู้สูงอายุและมีสุขภาพที่ดีขึ้น การเพิ่มโอกาสในการท างานให้กับผู้สูงอายุ
ที่มีสุขภาพดี มีความรู้ความสามารถ และมีความต้องการท างาน ก็จะเป็น
ทางเลือกที่ช่วยให้ผู้สูงอายุมีรายได้พอเพียงต่อการด ารงชีวิตโดยไม่ต้อง
พึ่งพิงบุตรหลานและภาครัฐ และช่วยลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน 
ตลอดจนเป็นก าลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 

ความส าคัญของการท างานผู้สูงอายุ 

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่สัดส่วนประชากรสูงอายุ
เพิ่ มขึ้ นอย่ า งรวดเร็ ว โดยเพิ่ มขึ้ นจาก  4 ล้ านคน (ร้อยละ 6 .8  
ของประชากร) ในปี 2537 เพิ่มเป็น 10 ล้านคน (ร้อยละ 14.9) ในปี 
2557 และคาดว่าจะเพิ่มเป็น 20.5 ล้านคน (ร้อยละ 32.1) ในปี 2583 
ซึ่งจะส่งผลกระทบที่ส าคัญคือ 

 ภาวะพึ่งพิงที่เพิ่มสูงขึ้น โดยมีอัตราพึ่งพิงเพิ่มจากร้อยละ 
19.7 ในปี 2553 เพิ่มเป็นร้อยละ 58.3 หรือในอีกด้านหนึ่งมีอัตราการ
เกื้อหนุนลดลงคือ มีวัยแรงงานดูแลลดลงจาก 5.8 คนต่อผู้สูงอายุ 1 คน 
เหลือเพียง 1.7 คน ในปี 2583 ท าให้วัยแรงงานไม่สามารถเกื้อหนุนได้
เพียงพอ การศึกษาบัญชีกระแสการโอนประชาชาติ (National Transfer 
Accounts: NTA) พบว่าการเพิ่มของสัดส่วนผู้สูงอายุจะท าให้การขาดดุล
รายได้เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการเกินดุลรายได้ของวัยท างานไม่เพียง
พอที่จะชดเชยการขาดดุลรายได้ของกลุ่มผู้สูงอายุและจ าเป็นต้องอาศัย
การชดเชยการโอนจากภาครัฐหรือจากทรัพย์สินมากข้ึน 

 

 

สัดส่วนของผู้สูงอายุต่อประชากรจ าแนกตามกลุ่มอายุ 
 2553 2563 2573 2583 
60-64 ปี 4.10 6.13 7.45 7.08 
65-69 ปี 3.16 4.86 6.55 6.94 
70-79 ปี 4.25 5.57 8.91 11.96 
80 ปีขึ้นไป 1.68 2.56 3.66 6.14 
อายุ 60 ปีขึ้นไป 13.18 19.12 26.56 32.13 
อัตราพึ่งพิงผู้สูงอายุ1 19.7 29.8 45.3 58.3 
อัตราเกื้อหนุน2 5.8 3.35 2.21 1.71 

หมายเหตุ:  1. จ านวนผู้สูงอายุ/จ านวนแรงงาน *100  
 2. จ านวนแรงงาน/จ านวนผู้สูงอายุ 

ที่มา:  ค านวณจากการคาดประมาณประชากร 2553-2583 สศช. 
 

การคาดการรายได้และค่าใช้จ่ายตามชว่งวัยในปี 2583 
 
 
 
 
 

Source: NESDB. (2014)National Transfer Accounts 2011 
 

สัดส่วนแหล่งรายได้ที่ส าคัญของผู้สูงอายุ ปี 2550-2557 
Source: NESDB. (2014)National Transfer Accounts 2011 

Source: National Transfer Accounts 2011, NESDB 2014 

 

สัดส่วนแหล่งรายได้ที่ส าคัญของผู้สูงอายุ ปี 2550-2557 

 

ที่มา: รายงานผลการส ารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2550-2557 
ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

52.3 40.1 35.7 

28.9 
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2.8 11.4 15.3 

2550 2554 2557 

อื่นๆ 

ดอกเบ้ีย 

บ าเหน็จบ านาญ 

คู่สมรส 

เบี้ยยังชีพ 

ท างาน 

บุตร 

ส่วนที่สอง:  บทความพิเศษเรื่อง “การท างานของผู้สูงอาย:ุ ความจ าเป็นที่ต้องผลักดัน” 

การท างานของผู้สูงอายุเป็นแนวทางส าคัญที่จะลดผลกระทบจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยทั้งในการสร้างความมั่นคงด้านรายได้  
การขาดแคลนแรงงาน และเป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ แม้ผู้สูงอายุมีการท างานเพิ่มขึ้นแต่การคงอยู่ในภาคเอกชนยังมี
น้อยท าให้ขาดสวัสดิการ ธุรกิจบางส่วนเริ่มตระหนักถึงผลกระทบและการเตรียมการจ้าง ขณะที่ลูกจ้างส่วนใหญ่ต้องการท างานไม่
เกินอายุ 60 ปี เนื่องจากมีทัศนคติว่าผู้สูงอายุควรได้รับการพักผ่อน ไม่ควรท างานหนัก และขาดความชัดเจนเกี่ยวกับการรับสิทธิ
ประกันสังคมหากมีการขยายอายุการท างาน การส่งเสริมการท างานผู้สูงอายุควรมีความยืดหยุ่น ยึดหลักความสมัครใจ โดยมี
มาตรการจูงใจและลดอุปสรรคต่อการจ้าง รวมทั้งการสนับสนุนทั้งด้านกฎระเบียบ กลไกจัดการ ตลอดจนมีนโยบายบ าเหน็จ
บ านาญและการออมที่ส่งเสริมการท างานของผู้สูงอายุ 
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 ความมั่นคงด้านรายได้ของผู้สูงอายุ  อายุคาดเฉลี่ย
ประชากรที่มีแนวโน้มจะสูงกว่า 80 ปี ท าให้มีเวลาหลังชีวิตการท างาน 
ที่ยาวนานขึ้น ส่งผลให้ผู้สูงอายุต้องบริหารเงินออมให้เพียงพอต่อ
ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้นหากไม่มีเงินบ านาญรายเดือน ขณะที่รายได้จาก
บุตรที่เคยเป็นแหล่งรายได้ส าคัญมีแนวโน้มลดลงจากร้อยละ 52.3 ในปี 
2550 เหลือร้อยละ 35.7 ในปี 2557 ท าให้การพึ่งพิงบุตรหลานไม่มั่นคง
เพียงพอ แม้ว่ารัฐจะมีนโยบายสนบัสนุนให้แรงงานมีหลักประกันชราภาพ
เพิ่มขึ้น แต่รายได้ดังกล่าวยังไม่เพียงพอ ผลส ารวจของส านักงานสถิติ
แห่งชาติ พบว่า ผู้สูงอายุกว่าร้อยละ 20 มีรายได้ต่ ากว่า 20,000 บาทต่อ
ปี ซึ่งเป็นรายได้ที่ต่ ากว่าเส้นความยากจน ขณะที่ผู้สูงอายุร้อยละ 17.0  
มีรายได้ไม่เพียงพอ และร้อยละ 21.6 เพียงพอบางครั้ง  

 การขาดแคลนแรงงาน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง 
ของโครงสร้างประชากรท าให้วัยแรงงานมีแนวโน้มลดลง ผลการศึกษา
ของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ร่วมกับส านักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ปี 2555 คาดว่าในปี 2565 มีอุปทาน
แรงงาน 42.5ล้านคน แต่มีความต้องการแรงงาน 48.9 ล้านคน ท าให้
ขาดแคลนแรงงานกว่า 6 ล้านคน ขณะที่การพึ่งพิงแรงงานเพื่อนบ้าน 
จะมีข้อจ ากัดเพิ่มขึ้นเนื่องจากประเทศเหล่านั้นมีความต้องการแรงงาน
มากข้ึนจากการพัฒนาประเทศ รวมทั้งจ านวนแรงงานที่ลดลงจากการเข้าสู่
สังคมสูงวัยโดยภายในปี 2563 เวียดนาม อินโดนีเซีย พม่า มาเลเซีย และ
บรูไนจะเข้าสู่สังคมสูงวัย และอีกไม่เกิน 20 ปี (พ.ศ. 2576) ทุกประเทศ 
ในอาเซียนจะเข้าสู่สังคมสูงวัย  

 ภาระการคลัง จากความต้องการสวัสดิการสังคมที่เพิ่มสูงขึ้น 
อาทิ ค่าใช้จ่ายในการบริการทางสุขภาพ เงินอุดหนุนชราภาพ และเงิน
บ าเหน็จบ านาญต่างๆ ผลการประมาณการงบประมาณรายจ่ายสวัสดิการ
ผู้สูงอายุของสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย (2555) คาดว่ารายจ่าย
สวัสดิการผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นถึง 4.64 แสนล้านบาทในปีงบประมาณ 2564 
โดยอัตราการเพิ่มของรายจ่ายจะสูงกว่ารายได้ ซึ่งหมายถึงรัฐต้องกันเงิน
งบประมาณในสัดส่วนที่มากขึ้นเพื่อมาเป็นรายจ่ายเพื่อผู้สูงอายุในการสร้าง
หลักประกันในการด ารงชีวิตขั้นพื้นฐานให้กับผู้สูงอายุ 

การส่งเสริมการท างานของผู้สู งอายุนอกจากจะช่วยลด
ผลกระทบข้างต้นแล้ว การท างานที่เหมาะสมยังส่งผลให้ผู้สูงอายุรู้สึก 
มีคุณค่า การมีกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
และมีสุขภาพดีขึ้น ประเทศต่างๆ ที่เข้าสู่สังคมสูงวัยทุกประเทศ รวมถึง
ประเทศไทยจึงมีนโยบายที่จะผลักดันให้แรงงานมีการท างานนานขึ้น 
รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้สูงอายุท างานมากข้ึน  

ภาพรวมการท างานของผู้สูงอายุ  

ปัจจุบันผู้สูงอายุมีแนวโน้มท างานเพิ่มขึ้น จากรายงานการส ารวจ
ภาวะการมีงานท าปี 2557 มีผู้มีงานท า 38.4 ล้านคน เป็นผู้สูงอายุ 3.8 
ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 38.4 ของผู้สูงอายุ และเป็นร้อยละ 9.99 ของผู้มี
งานท า โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2537 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 31.9 ของผู้สูงอายุ โดย
ผู้สูงอายุตอนต้น (60-69 ปี) ท างานมากที่สุดร้อยละ 54.9 รองลงมาเป็น

 
ประมาณการประชากรในภมูิภาคอาเซียน 

 
 

หมายเหตุ: สังคมสูงวัย คือ สัดส่วนผู้มีอายุ 65 ปีข้ึนไปมากกว่า 7% 
สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์  คือ สัดส่วนผู้มีอายุ 65 ปีข้ึนไปมากกว่า 14% สังคม
สูงวัยระดับสุดยอด คือ สัดส่วนผู้มีอายุ 65 ปีข้ึนไปมากกว่า 20% 

ที่มา:  World Population Prospect 2012 

 

 

 

 

จ านวนและสัดส่วนแรงงานสูงอาย ุปี 2537-25557 

 

 
   ที่มา:  ส านกังานสถิตแิห่งชาต ิ
 
 
 
 
 

 
 
ร้อยละของผู้สูงอายุที่ท างานแยกตามเพศ ชว่งวัยและเขตปกครอง พ.ศ.2557 
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ที่มา:  รายงานผลการส ารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2557 
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ล้านคน 
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ผู้สูงอายุตอนกลาง (70-79 ปี) และตอนปลายร้อยละ 22.4 และ 5.3 
ตามล าดับ การท างานของผู้สูงอายุมีลักษณะส าคัญ ดังนี้ 

 ผู้สูงอายุ 2 ใน 3 ท าธุรกิจส่วนตัวโดยไม่มีลูกจ้าง
สถานภาพของผู้สูงอายุที่ท างานร้อยละ 62.7 ท าธุรกิจส่วนตัวโดยไม่มี
ลูกจ้าง รองลงมาช่วยธุรกิจครัวเรือนโดยไม่ได้รับค่าจ้างร้อยละ 20.3 และ
ลูกจ้างเอกชนร้อยละ 9.2 ทั้งนี้ การท างานของลูกจ้างเอกชนมีแนวโน้ม
ลดลงมากเมื่อมีอายุมากขึ้นชี้ว่าภาคเอกชนมีแนวโน้มเลิกจ้างแรงงาน
ก่อนอายุ 60 ปี โดยมีแนวโน้มท าธุรกิจส่วนตัวโดยไม่มีลูกจ้างเพิ่มขึ้น 
ซึ่งสอดคล้องกับสภาพการท างานของผู้สูงอายุที่ประมาณร้อยละ 90  
ของผู้สูงอายุที่ท างานเป็นแรงงานนอกระบบ  

ผู้สูงอายุมีชั่วโมงท างานเฉลี่ย 38 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เมื่อจ าแนก
ตามสาขา ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ท างานอยู่ในภาคเกษตรกรรมและเหมืองแร่
ร้อยละ 63.9  ขายส่งขายปลีกและซ่อมยานยนต์ร้อยละ 14.0 การผลิต
ร้อยละ 7.7 และโรงแรมและบริการร้านอาหารร้อยละ 4.2 ซึ่งเป็น
อุตสาหกรรมที่ขาดแคลนแรงงานและใช้แรงงานเข้มข้น ขณะที่แรงงาน 
ในระบบจะกระจายอยู่ในสาขาส าคัญคือ ภาคเกษตรฯ ร้อยละ 20.3  
การผลิตอุตสาหกรรมร้อยละ 17.1 ขายส่งขายปลีกฯ ร้อยละ 15.3 
ก่อสร้างร้อยละ 9.3 ตลอดจนงานบริหารราชการและการศึกษา โดย  

 2 ใน 3 มีอาชีพผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้านเกษตร
ผู้สูงอายุร้อยละ 62.1 มีอาชีพผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้านเกษตรและ
ประมง ร้อยละ 15.5 เป็นพนักงานบริการและพนักงานร้านค้า และ 
ร้อยละ 8.2 เป็นผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือและธุรกิจการค้า 
ขณะที่อาชีพของผู้สูงอายุที่ท างานในระบบส่วนใหญ่กระจายอยู่ในอาชีพ
พนักงานบริการร้านค้า อาชีพพื้นฐานด้านการขาย ผู้ปฏิบัติงาน
ความสามารถทางฝีมือและธุรกิจการค้า ด้านเกษตรและประมง และผู้
บัญญัติกฎหมายและข้าราชการอาวุโส ส่วนแรงงานนอกระบบประมาณ 
2 ใน 3 มีอาชีพผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือด้านเกษตรและประมง 

สรุปในภาพรวมผู้สูงอายุมีการท างานเพิ่มขึ้น อาชีพและสาขา 
ที่ท าอยู่สอดคล้องกับสาขาที่มีการขาดแคลน อย่างไรก็ตาม การคงอยู่
ของลูกจ้างภาคเอกชนที่ลดลงมากตั้งแต่ก่อนอายุ 60 ปี ท าให้ขาด 
การคุ้มครองในเร่ืองบ าเหน็จบ านาญ และสวัสดิการต่างๆ ขณะที่แรงงาน
ที่จะเป็นผู้สูงอายุยังมีเงินออมน้อยไม่เพียงพอต่อการบริโภคหลังครบ
ก าหนดอายุการท างานอายุเนื่องจากระยะเวลาที่แรงงานอยู่ในระบบ
สังคมไม่มากนักท าให้ระยะการออมสั้น การส่งเสริมให้มีการขยายเวลา
ท างานและการจ้างงานหลังครบก าหนดอายุการท างานในภาคเอกชนให้
มีจ านวนเพิ่มข้ึน จึงยังเป็นประเด็นท้าท้ายต่อการเตรียมรับมือสังคมสูงวัย 

 

 

 

 
สัดส่วนแรงงานตามกลุ่มอายุ จ าแนกตามสถานภาพ 

สถานภาพ 15-29 ปี 30-39 ปี 40-49 ป ี 50-59 ปี 60+ 
นายจ้าง 0.66 2.73 3.63 3.98 4.17 

ท าธุรกิจสว่นตวั
โดยไม่มีลูกจ้าง 

11.89 22.75 36.64 44.69 62.71 

ช่วยธุรกจิ
ครัวเรือนโดย
ไม่ได้รับค่าจ้าง 

22.68 16.82 17.86 18.96 20.26 

ลูกจ้างรัฐบาล 5.91 9.31 8.72 10.70 1.68 
ลูกจ้าง
รัฐวิสาหกิจ 

0.81 0.96 1.02 1.22 0.16 

ลูกจ้างเอกชน 56.35 46.20 30.33 18.55 9.23 
ผู้รับจ้างท างาน
หลายเจ้า 

1.60 1.11 1.67 1.77 1.62 

การรวมกลุ่ม 0.09 0.13 0.13 0.12 0.16 

รวม 
100.0 
(8.0) 

100.0 
(9.2) 

100.00 
(9.7) 

100.0 
(7.5) 

100.0 
(3.8) 

หมายเหตุ: ( ) ล้านคน 
ที่มา: ข้อมูลการส ารวจภาวะการมีงานท าของประชากร ไตรมาส 3 ปี 2557 

ส านักงานสถิติแห่งชาติ ประมวลผลโดย สศช. 
 
 
 

สัดส่วนแรงงานสูงอายุจ าแนกตามสาขา ปี 2556 

 
ที่มา: การท างานผู้สูงอายุในประเทศไทย พ.ศ.2556 ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

  

สัดส่วนผู้สูงอายุที่ท างานจ าแนกตามอาชีพ ปี 2556 

อาชีพ รวม ในระบบ นอกระบบ 
ผู้บัญญัติกฎหมายและข้าราชการระดับอาวุโส 4.5 12.0 3.7 
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ 1.0 6.9 0.4 
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคนิคความสาขาต่างๆ 0.9 4.1 0.5 
เสมียน 0.2 1.1 0.1 
พนักงานบริการและพนักงานร้านค้า 15.5 18.5 15.2 
ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้านเกษตรและประมง 62.1 13.7 67.0 
ผู้ปฏิบัติงานความสามารถทางฝีมือและธุรกิจการค้า 8.2 17.3 7.3 
ผู้ปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักร 2.2 7.5 1.7 
อาชีพข้ันพื้นฐานต่างๆในด้านการขาย 5.2 18.2 3.9 
คนงานซึ่งมิได้จ าแนกไว ้ 0.2 0.6 0.1 
รวม 100.0 100.0 100.0 

ที่มา: การท างานผู้สูงอายุในประเทศไทย พ.ศ.2556 ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
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แรงงานสูงอายุ ในระบบ นอกระบบ 

อื่นๆ 

การศึกษา 

บริหารราชการ ปูองกันประเทศฯ  

การบริหารและบริการ 

โรงแรมและบรกิารด้านอาหาร 

ขายส่งขายปลีกฯ 

การก่อสร้าง 

การผลิต 

เกษตรและเหมืองแร่ 
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ผลการส ารวจความต้องการท างานและการจ้างงานผู้สูงอายุ
ภาคเอกชน 

ผลการส ารวจความต้องการจ้างงานผู้สูงอายุและความต้องการ
ท างานหลังอายุการท างานของ สศช. (15 ก.ค.- 10 ส.ค. 2558) ใน 5 
สาขา คือ การขนส่ง ค้าส่งค้าปลีก โรงแรมและภัตตาคาร สถานพยาบาล 
และเกษตรกรรมและประมง 167 แห่ง รวมทั้งความต้องการท างานหลัง
อายุการท างานของพนักงานอายุ 45 ปีขึ้นไป จ านวน 329 คน พบว่า 

ด้านอุปสงค์  

 ภ า ค เ อ ก ช น รั บ รู้ ก า ร เ ป็ น สั ง ค ม สู ง วั ย แ ต่ ข า ด 
ความตระหนักถึงผลกระทบ โดยมีสถานประกอบการที่รู้ว่าประเทศ 
เข้าสู่สังคมสูงวัยร้อยละ 78.4 แต่มีเพียงประมาณ 1 ใน 3 ที่คิดว่าได้รับ
ผลกระทบจากการเข้าสู่สังคมสูงวัย เรื่องที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือ 
พนักงานในองค์กรเป็นวัยกลางคนและวัยสูงอายุมากขึ้น การขาดแคลน
แรงงานและการจ้างงานยากขึ้น ส าหรับสถานประกอบการที่ตอบว่า
ได้รับผลกระทบมีการวางแผนในการจัดการองค์กรร้อยละ 84.3 ชี้ให้เห็น
ว่าหากภาคเอกชนมีความตระหนักถึงผลกระทบจะน าไปสู่การปรับตัว
และเตรียมพร้อมมากขึ้น โดยการเตรียมการส่วนใหญ่เป็นเรื่อง 
การวางแผนก าลังคนร้อยละ 61 และจ้างแรงงานสูงอายุร้อยละ 19.4 

 โรงแรมภัตตาคาร เกษตรกรรมและขนส่งมีการจ้าง
แรงงานหลังครบก าหนดอายุการท างานมากที่สุด สถานประกอบการ
กว่าครึ่งไม่มีการก าหนดอายุการท างาน (ร้อยละ 54.2) ส่วนที่มีการ
ก าหนดอายุการท างาน ส่วนใหญ่ก าหนดที่อายุ 56-60 ปีร้อยละ 54.1 
ก าหนดในช่วง 50-55 ปีร้อยละ 41.9 มีเพียงร้อยละ 4 ที่ก าหนดไว้สูง
กว่า 60 ปี โดยธุรกิจที่ก าหนดอายุการท างานสูงกว่า 60 ปี อยู่ในสาขาค้า
ส่งค้าปลีกและโรงแรมภัตตาคาร อย่างไรก็ตาม สถานประกอบการมีการ
จ้างหลังครบก าหนดอายุการท างานมีสัดส่วนถึงร้อยละ 60.5 โดยสาขา 
โรงแรมภัตตาคาร การขนส่ง และเกษตรกรรมฯ มีสัดส่วนการจ้างมาก
ที่สุดสอดคล้องกับความเห็นการขยายอายุการท างานที่มีผู้ประกอบการ
เห็นด้วยถึงร้อยละ 68.3 ทั้งนี้ การจ้างหลังครบก าหนดอายุการท างาน
เกือบทั้งหมดเป็นลูกจ้างเดิมคือร้อยละ 93.5 ส าหรับต าแหน่งที่จ้างเป็น
ผู้ปฏิบัติงานมากที่สุดร้อยละ 44.0 รองลงมาเป็นผู้บริหารร้อยละ 35.1 
ส่วนเหตุผลในการจ้างเป็นเพราะต้องการผู้มีประสบการณ์/คนถ่ายทอด
ความรู้มากที่สุดร้อยละ 40.7 รองลงมาเพราะความคุ้นเคยหรือไว้วางใจ
ร้อยละ 34.6 โดยมีเหตุผลเพราะขาดแคลนแรงงานมีเพียงร้อยละ 11.5  

 การวางแผนเพื่อเตรียมการจ้างผู้สูงอายุยังมีไม่มาก 
สถานประกอบการร้อยละ 60 เห็นด้วยต่อการขยายอายุการท างานแบบ
มีเงื่อนไข โดยเงื่อนไขการจ้างที่เห็นว่าควรปรับ ได้แก่ การปรับต าแหน่ง
ร้อยละ 41.4 ปรับเงินเดือนร้อยละ 24.3 และปรับเวลาท างานร้อยละ 
21.4 อย่างไรก็ตาม สถานประกอบการส่วนใหญ่ยังไม่มีการวางแผน 
เพื่อเตรียมจ้างงานผู้สูงอายุ มีเพียงร้อยละ 31.1 ที่มีการวางแผน
เตรียมการจ้างผู้สูงอายุ โดยสาขาโรงแรมฯ และขนส่งมีสัดส่วนการ

สัดส่วนการจ้างแรงงานหลังอายุการท างานของสถานประกอบการ 

 ขนส่ง 
ค้าส่ง 

ค้าปลกี 
โรงแรมฯ 

สถาน 
พยาบาล 

เกษตรฯ รวม 

ไม่มี 18.2 47.9 21.6 65.4 41.2 39.5 
มี 81.8 52.1 78.4 34.6 58.8 60.5 
ต าแหน่ง       
 ผู้บริหาร 
 ผู้เช่ียวชาญ 
 ผู้ปฏิบัติงาน 
 อื่นๆ 

32.3 
35.4 
32.3 

- 

35.7 
10.7 
46.4 
7.1 

34.3 
8.6 
54.3 
2.8 

44.4 
33.3 
22.2 

0 

35.5 
12.9 
48.4 
3.2 

35.1 
17.9 
44.0 
2.9 

ลูกจ้าง       
  เก่า 
  ใหม่ 
  เก่าและ
ใหม ่

87.5 
- 
12.5 

95.7 
- 
4.3 

92.9 
3.6 
3.6 

100.0 
- 
- 

94.4 
- 

5.6 

93.5 
1.1 
5.4 

ที่มา: สศช. รวบรวมข้อมูลจากการส ารวจโดยบริษัทเอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้น จ ากัด 

 

 

สัดส่วนความคิดเห็นต่อการขยายอายุการท างานของสถานประกอบการ 

 

ที่มา: สศช. รวบรวมข้อมูลจากการส ารวจโดยบริษัทเอ็กเซลเลนท ์บิสเนส แมเนจเม้น จ ากัด 
 
 
 
 
 
 

เหตุผลในการจ้างแรงงานสูงอายุ จ าแนกตามอุตสาหกรรม 
 

 

ที่มา: สศช. รวบรวมข้อมูลจากการส ารวจโดยบริษัทเอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้น จ ากัด 
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26 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 

เตรียมจ้างมากที่สุด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการวางแผนก าลังคนมากที่สุด 
รองลงมาเป็นการก าหนดต าแหน่งที่เหมาะสม ก าหนดเกณฑ์การจ้างงาน 
ตามล าดับ ทั้งนี้ สถานประกอบการคิดว่าเกณฑ์ในการคัดเลือกหากมี 
การรับผู้สูงอายุเข้าท างานที่ส าคัญสูงสุด 3 ล าดับแรก คือ ประสบการณ์
ท างานความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร ลักษณะส่วน
บุคคล และสุขภาพของผู้สูงอายุ 

ด้านอุปทาน  

จากการส ารวจของ สศช. ในกลุ่มแรงงานในสถานประกอบการ
ที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไป โดยกลุ่มประชากรตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 
45-50 ปีร้อยละ 78.7 ช่วงอายุ 51-55 ปี 56-60 ปี และ 61 ปีขึ้นไป 
ร้อยละ 12.8 ร้อยละ 5.8 และ 2.7 ตามล าดับ เป็นผู้บริหารร้อยละ 12.5 
หัวหน้าฝุายร้อยละ 26.7 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 49.5 และอื่นๆ ร้อยละ 
11.2 มีสถานภาพสมรสร้อยละ 67.5 เป็นโสดร้อยละ 28.3 หย่าร้างหรือ
หม้ายร้อยละ 4.3 ประมาณร้อยละ 70 มีรายได้น้อยกว่า 30,001 บาท
ต่อเดือน ส่วนใหญ่มีรายได้เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายร้อยละ 66.1 ไม่เพียงพอ
ร้อยละ 10.1 และไม่เพียงพอบางครั้งร้อยละ 23.9 แรงงานกว่า 3 ใน 4 
มีเงินออมและทรัพย์สิน ขณะที่สัดส่วนผู้มีหนี้สินอยู่ที่ร้อยละ 42.9 ทั้งนี้ 
แรงงานประมาณร้อยละ 80 หลังจากครบก าหนดอายุการท างานยังมี
ภาระค่าใช้จ่าย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายจ่ายส่วนตัว การดูแลสมาชิกใน
ครอบครัว และรายจ่ายด้านสุขภาพ 

 แรงงานส่วนใหญ่ต้องการท างานถึงอายุไม่เกิน 60 ปี 
ความต้องการท างานของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ร้อยละ 79 ต้องการท างาน
ถึง 60 ปี และร้อยละ 36.8 ต้องการท างานต่ ากว่าอายุ 56 ปี สอดคล้อง
กับความต้องการท างานหลังครบก าหนดอายุการท างานที่พบว่ามีผู้ไม่
ต้องการท างานถึงร้อยละ 30.9 ส่วนใหญ่ให้เหตุผลต้องการพักผ่อน 
สุขภาพไม่ดี และต้องการดูแลคนในครอบครัว ขณะที่ผู้ต้องการท างาน
ส่วนใหญ่ให้ เหตุผลว่าสุขภาพยังแข็งแรงท างานได้  ช่วยให้ฐานะ 
ของครอบครัวดีขึ้น ต้องการสร้างมรดกให้ลูกหลานและไม่ต้องการ 
เป็นภาระคนอื่น ทั้งนี้ ผู้ต้องการท างานหลังครบก าหนดอายุการท างาน 
ร้อยละ 42.8 ต้องการท างานที่เดิม ร้อยละ 21.4 ต้องการประกอบอาชีพ
อิสระ และร้อยละ 4.6 ต้องการท าที่ใหม่โดยเป็นลูกจ้าง นอกจากนี้ 
แรงงานร้อยละ 41.2 คิดว่าไม่มีความจ าเป็นต้องมีการเตรียมตัว 
ของผู้สูงอายุเพื่อการท างานให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจเป็นเพราะกลุ่ม
ตัวอย่างถึง 1 ใน 3 ไม่ต้องการท างานหลังครบก าหนดอายุการท างาน 
ขณะที่กลุ่มที่เห็นว่าจ าเป็นต้องมีการเตรียมตัวให้ความส าคัญกับการ
อบรมทักษะใหม่ๆ ที่จ าเป็น เช่น ไอที และการเตรียมตัวเรื่องสุขภาพใน
สัดส่วนที่ใกล้เคียงกันคือร้อยละ 31.7 และการปรับทัศนคติร้อยละ 19.8 

 แรงงานส่วนใหญ่ยังขาดความรู้เกี่ยวกับการขยายอายุ
การท างาน ความคิดต่อการขยายอายุการท างาน พบว่า แรงงานร้อยละ 
60 ไม่แน่ใจว่าควรมีการขยายอายุการท างานหรือไม่ซึ่งอาจเป็นเพราะ
การขยายอายุการท างานเชื่อมโยงกับการรับสิทธิของประกันสังคม 
ที่ก าหนดอายุที่ 55 ปี และแรงงานยังขาดความรู้และเกรงว่าจะกระทบ

 
ที่มา: สศช. รวบรวมข้อมูลจากการส ารวจโดยบริษัทเอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้น จ ากัด 

 

ร้อยละของอายุที่แรงงานตอ้งการท างาน 

ที่มา: สศช. รวบรวมข้อมูลจากการส ารวจโดยบริษัทเอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้น จ ากัด 
 

 
ความต้องการท างานหลังครบก าหนดอายุการท างานของแรงงานอาย ุ45 

ปีขึ้นไป 
 

 
 
ที่มา:  สศช. รวบรวมข้อมูลจากการส ารวจโดยบริษัทเอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้น จ ากัด 
 
 

สัดส่วนอายกุารท างานที่ลกูจ้างต้องการ จ าแนกตามสาขา

 
ที่มา : สศช. รวบรวมข้อมูลจากการส ารวจโดยบริษัทเอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้น จ ากัด 
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27 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 

ต่อสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ ขณะที่ร้อยละ 33.7 เห็นว่าควรมีการขยาย
อายุการท างาน ในจ านวนนี้ประมาณ 2 ใน 3 เห็นว่าควรเป็นการขยาย
แบบมีเงื่อนไข โดยเงื่อนไขที่ยอมรับมากที่สุดคือการจ้างบางคนร้อยละ 
36 รองลงมาเป็นการปรับลดเงินเดือนและปรับเวลาร้อยละ 24.2 และ 
21.3 ตามล าดับ ส าหรับเหตุผลที่เห็นด้วยเพราะผู้สูงอายุยังท างานได้ 
เป็นผู้มีประสบการณ์ ท าให้มีสังคม เกิดการพัฒนาตนเอง มีรายได้
ต่อเนื่อง ส่วนผู้ไม่เห็นด้วยให้เหตุผลว่า ต้องมีความพร้อมหลายด้าน 
ต้องการเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ ควรพักผ่อนและใช้เวลาที่เหลือเป็นของ
ตนเอง ทั้งนี้ ยังเห็นว่าการขยายอายุการท างานอาจท าในบางสาขาที่ขาด
แคลนหรือกับงานที่เหมาะสมกับวัย ทั้งนี้ ผู้ที่เห็นด้วยกับการขยายอายุ
การท างานต้องการขยายจนถึงอายุ 60 ปีร้อยละ 60.2 ขยายถึงอายุ 65 
ปี และมากกว่า 65 ปี ร้อยละ 30.1 และ 9.7 ตามล าดับ โดยสาขา
โรงแรมและภัตตาคารส่วนใหญ่ต้องการขยายอายุมากกว่า 60 ปี ขณะที่
สาขาที่เหลือส่วนใหญ่ต้องการขยายอายุแค่ 60 ปี  

 มุมมองต่อการท างานของผู้สูงอายุของผู้ประกอบการ
และลูกจ้างไม่แตกต่างกัน มุมมองต่อการท างานผู้สูงอายุส่วนใหญ่ 
เป็นการมองที่คุณลักษณะของผู้สูงอายุมากกว่าผลกระทบโดยรวม เช่น 
ผลต่อการจ้างงานหรือการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เป็นต้น โดยด้าน
ดีเห็นว่าผู้สูงอายุสามารถแก้ปัญหาได้ดีเพราะมีประสบการณ์ มีความ
รอบคอบและมีมนุษยสัมพันธ์ดี ส่วนการช่วยลดปัญหาการขาดแคลน
แรงงานยังมีไม่มาก ขณะที่ด้านลบส่วนใหญ่เห็นว่าไม่สามารถท างานได้
เต็มที่เพราะสุขภาพ รองลงมาคือไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์
ใหม่ๆ และท างานได้ช้า ทั้งนี้ ด้านลบมีความเห็นแตกต่างระหว่างสาขา 
โดยค้าส่งค้าปลีกและเกษตรกรรมฯ เห็นว่าสุขภาพเป็นข้อจ ากัดมากที่สุด 
การขนส่งและสถานพยาบาลเห็นว่าการปรับตัวเป็นข้อจ ากัดมากที่สุด 
ส่วนโรงแรมภัตตาคารเห็นว่าท างานช้ามากที่สุด ชี้ให้เห็นว่าลักษณะงาน
มีผลต่อทัศนคติการท างานของผู้สูงอายุ  ขณะที่ผลการศึกษางาน 
ที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุจะเป็นงานที่มีความเครียดต่ า ไม่เป็นผลเสียต่อ
สุขภาพ มีความยืดหยุ่น รวมทั้งเป็นงานจิตอาสาและได้รับการยอมรับ
จากสังคม การส่งเสริมการท างานผู้สูงอายุจึงควรมีการสร้างงาน 
ที่เหมาะสม โดยค านึงถึงข้อจ ากัดเพื่อเป็นที่ยอมรับซึ่งจะเป็นการสร้าง
โอกาสให้เกิดการจ้างงานผู้สูงอายุมากข้ึน 

 การส่งเสริมการท างานผู้สูงอายุยึดหลักยืดหยุ่นและ
สมัครใจ สถานประกอบการและลูกจ้างส่วนใหญ่เห็นว่าควรเป็นการจ้าง
งานตามสมัครใจของผู้สูงอายุ การจ้างงานควรมีลักษณะยืดหยุ่นทั้งใน
เรื่องเวลาท างาน รูปแบบการท างาน การจ้าง และเงินเดือนโดยไม่
จ าเป็นต้องท างานในต าแหน่งเดิม ทั้งนี้ รัฐควรสนับสนุนและพัฒนาระบบ
คัดกรองผู้สูงอายุซึ่งจะท าให้สถานประกอบการสามารถคัดกรองผู้สูงอายุ
ที่ยังท างานต่อได้ตามความเหมาะสมกับต าแหน่ง การจัดให้มีการประเมิน
ความสามารถผู้สูงอายุเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการจ้างงาน ตลอดจน
การให้ความรู้และสร้างความตระหนักแก่สังคมเกี่ยวกับสังคมสูงวัย 
ผลกระทบและความจ า เป็นของการส่ ง เสริมให้ เกิดการท างาน 
ของผู้สูงอายุ รวมทั้งการใช้มาตรการทางการคลังจูงใจให้เกิดการจ้าง

 
 

สัดส่วนความเห็นต่อการท างานของผูสู้งอายุของสถานประกอบการและแรงงาน 

 สถานประกอบการ ลูกจ้าง 
ด้านบวก   
แก้ปัญหาได้ดีเพราะมีประสบการณ์ 38.6 37.3 
มีความรอบคอบ 28.7 32.5 
มีมนุษย์สัมพนัธ์และเข้ากับคนได ้ 18.7 17.9 
ช่วยลดการขาดแคลนแรงงาน 12.9 12.9 
อื่นๆ 1.2 0.3 
ด้านลบ   
ท างานช้า 23.3 26.4 
ไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์ใหม่ๆ  

27.1 19.0 

ท างานได้ไม่เตม็ทีเ่พราะสุขภาพ 33.9 37.2 
มีค่าใช้จ่ายสูง 12.7 16.9 
อื่นๆ 3.0 0.5 

ที่มา : สศช. รวบรวมข้อมูลจากการส ารวจโดยบริษัทเอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้น จ ากัด 
 
 
 
 

ลักษณะงานที่เหมาะสมกบัผู้สูงอายุ 

ทฤษฎีทางกายจิต
สังคม (ธนยศ  
สุมาลย์โรจน์, 
2558) 

 งานที่มีความเครียดต่ า งานลักษณะจิตอาสา งาน
ที่ได้รับการยอมรับจากสังคม และมีผลตอบแทนที่
มุ่งเน้นไปในด้านสวัสดิการมากกว่าการตอบแทน
เป็นตัวเงิน งานที่ผู้สูงอายุเคยมีประสบการณ์หรือ
มีความช านาญ และงานตามความสนใจ 

งานที่ผู้สูงอายุท ามี
ผลิตภาพสูง (นงนชุ 
สุนทรชวกานต,์ 
2552) 

 อาชีพพนักงานบริการ พนักงานขาย พนักงาน
ขนส่ง อาชีพบริการรักษาความปลอดภัยและ
บริการชุมชนอาชีพพื้นฐาน เช่น การท าอาหาร 
การเกษตรและหัตถกรรม และอาชีพที่เ ป็นผู้
ปฏิบัติการใช้ความสามารถทางฝีมือ 

แบบจ าลองของแค
แรเซ็ก (สมรักษ์ 
รักษาทรัพย์, 2552) 

 

 งานเชิงรุกและงานเชิงรับที่สุขภาพของผู้สูงอายุไม่
เป็นอุปสรรคต่อการท างาน เช่น นักวิจัยด้าน
สังคมศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ การแปลและล่าม 
พนักงานจัดซ้ือ พิมพ์ดีด และเก็บเงินหน้าเคาเตอร์ 
พนักงานขาย พนักงานนวด ลูกจ้างทั่วไปในร้าน
ขนมเบเกอรี่ พนักงานท าความสะอาด พนักงานรักษา
ความปลอดภัยฯลฯ 

 งานที่อาจต้องและจัดเวลาท างานและภาระงานให้
สามารถยืดหยุ่นและไม่สร้างความเครียดอันจะเป็น
ผลร้ายต่อสุขภาพ อาทิ ผู้บริหารงานบุคคล สถาปนิก 
การสอนในระดับอุดมศึกษาและมัธยมศึกษา ผู้
ตรวจสอบบัญชี วิเคราะห์ทางการเงิน ให้ค าปรึกษา
ด้านกฎหมาย พนักงานผู้สื่อข่าว พนักงานตรวจสอบ
คุณภาพ ช่างไฟฟูาทั่วไป ลูกจ้างประกอบอาหาร 
ลูกจ้างร้านเสริมสวยลูกจ้างซักรีดเสื้อผ้า  พนักงาน
ขับแท็กซ่ี พนักงานขายตรงฯลฯ 
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28 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 

ผู้สูงอายุในสถานประกอบการ และพัฒนาและอบรมเสริมทักษะให้กับ
แรงงานก่อนสูงวัยและผู้สูงอายุ 

โดยสรุปสถานประกอบการใน 5 สาขา มีการปรับตัวต่อภาวะ 
การขาดแคลนแรงงาน โดยมีการจ้างแรงงานผู้สูงอายุถึงร้อยละ 60 แต่ยัง
ขาดความรู้และตระหนักถึงผลกระทบจากการเข้าสู่สังคมสูงวัย ท าให้ยัง
ขาดการวางแผนและการเตรียมสภาพแวดล้อมเพื่อจ้างงานผู้สูงอายุ 
อย่างเป็นระบบ ขณะที่แรงงานส่วนใหญ่ยังไม่ตระหนักถึงผลกระทบต่อ
ความเพียงพอของรายได้จากการที่มีเวลาหลังชีวิตการท างานที่ยาวนานขึ้น 
ประกอบกับทัศนคติที่เห็นว่าผู้อายุเกิน 60 ปี เป็นวัยที่ควรพักผ่อน ดังนั้น 
แรงงานส่วนใหญ่จึงมีความต้องการท างานหลังอายุ 60 ปีไม่มากนัก รวมถึง
ความเกี่ยวเนื่องของการขยายอายุการท างานกับการรับสิทธิประโยชน์จาก
ประกันสังคมท าให้ไม่เอื้อต่อการขยายเวลาการท างานของผู้สูงอายุ 

 
 
 

 
ที่มา : สศช. รวบรวมข้อมูลจากการส ารวจโดยบริษัทเอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้น จ ากัด 

ประสบการณ์จากต่างประเทศ  

การประเมินนโยบายที่มีการด าเนินงานในต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการขยายการท างานของแรงงานสูงอายุ อาจแบ่งเป็น  
(1) การเพิ่มแรงจูงใจในการท างาน ได้แก่ การปรับเพิ่มอายุการท างานเพื่อให้แรงงานมีระยะเวลาท างานที่เพิ่มขึ้น การมีรูปแบบการออม
หรือการคิดบ านาญที่พิจารณาเกี่ยวกับอายุการท างานมากขึ้น (2) การเปลี่ยนแปลงทัศนคติของนายจ้างและรูปแบบการจ้างงาน ได้แก่ 
การออกกฎหมายบังคับไม่ให้นายจ้างเลือกปฏิบัติกับลูกจ้างสูงอายุ การสร้างความตระหนักในภาคธุรกิจเก่ียวกับการเข้าสู่สังคมสูงวัยและ
ผลกระทบต่อภาคแรงงาน (3) การพยายามเพิ่มการจ้างงานในผู้สูงอายุ ได้แก่ การสร้างศูนย์/ส านักจัดหางานหรือศูนย์ข้อมูลของนายจ้าง
และผู้สูงอายุที่ก าลังหางาน การสนับสนุนให้มีการอบรมที่มุ่งเน้นเพิ่มศักยภาพในการท างาน การก าหนดงานเฉพาะที่แรงงานสูงอายุจะ
ได้รับการพิจารณาพิเศษ รวมทั้งการให้เงินอุดหนุนค่าจ้างหรือการลดหย่อนภาษี ตลอดจนการพิจารณาสภาพแวดล้อม เช่น การเดินทาง 
การปรับสถานที่ท างานให้เหมาะสม การลดชั่วโมงการท างานหรือปรับรูปแบบการท างานที่มีความยืดหยุ่นมากข้ึน  

ส าหรับประเทศไทยได้ให้ความส าคัญต่อการเข้าสู่สังคมสูงวัยโดยมีนโยบาย ยุทธศาสตร์และมาตรการในเรื่องนี้ทั้งที่ระบุไว้ 
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ และการมีพระราชบัญญัติผู้สูงอายุแห่งชาติรองรับ โดยเน้น
การฝึกอบรมอาชีพ การจัดตั้งกองทุนผู้สูงอายุเพื่อสนับสนุนทุนประกอบอาชีพทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม การด าเนินการจัดหางานให้กับ
ผู้สูงอายุ อย่างไรก็ตาม ยังขาดการแปลงไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน นอกจากนี้ การประเมินผลแผนผู้สูงอายุฉบับที่ 2 พบว่า การสร้าง
หลักประกันความมั่นคงด้านรายได้ของผู้สูงอายุมีความก้าวหน้าในเร่ืองการขยายหลักประกันให้ครอบคลุม ขณะที่การส่งเสริมการท างาน
ของผู้สูงอายุยังไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร ทั้งด้านการฝึกอบรมอาชีพต่างๆ ที่ยังไม่ตรงกับความต้องการ การขาดการก าหนดทิศทาง
ร่วมกันและการประสานเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานท าให้การท างานไม่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลเท่าที่ควร 

ปัญหาและอุปสรรคการท างานของผู้สูงอายใุนภาคเอกชน 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิและข้อมูลจากการส ารวจความต้องการจ้างงานและการท างานของผู้สูงอายุ พบปัญหาและ
อุปสรรคต่อการจ้างงานผู้สูงอายุ ดังนี้ 

 ทัศนคติต่อการท างานของผู้สูงอายุว่าเป็นสิ่งไม่เหมาะสม โดยทัศนคติของแรงงานสูงวัยและครอบครัวมักมองว่าผู้สูงอายุ
ควรได้รับการพักผ่อนเนื่องจากท างานและรับภาระมามากแล้ว ผู้ท างานบางกลุ่มมองว่าการจ้างผู้สูงอายุในที่ท างานเป็นการปิดโอกาส
ท างานและการเลื่อนต าแหน่งของคนรุ่นใหม่ ขณะที่ผู้ประกอบการเห็นว่าไม่คุ้มทุนเพราะผลิตภาพต่ า ท าให้แรงงานวัยปลายและผู้สูงอายุ
ที่ต้องการท างานหลังครบก าหนดอายุการท างานมีไม่มากนัก 

 ความพร้อมด้านสุขภาพ นอกจากความเสื่อมถอยของร่างกายตามวัยแล้ว ผู้สูงอายุจ านวนไม่น้อยที่ประสบปัญหาด้าน
สุขภาพทั้งจากการท างานหนัก และไม่ปลอดภัยในช่วงวัยท างาน ท าให้เป็นข้อจ ากัดต่อการท างาน 

 สภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออ านวยต่อการท างาน เช่น สภาพคมนาคมและการขนส่งที่ไม่เหมาะกับการเดินทางของผู้สูงอายุ 
สภาพแวดล้อมที่ท างานไม่เหมาะกับผู้สูงอายุ เช่น ห้องน้ า ทางเดินฯลฯ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการท างาน 

0 50 100

ให้ความรู้เรื่องผลกระทบ 
สร้างระบบคัดกรอง 
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สร้างเกณฑ์ค่าจ้างที่เหมาะสมกับงาน 
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แนวทางการเตรียมการเพื่อรองรบัการจ้างแรงงานสูงอายุ 
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29 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 

 การออกกฎระเบียบที่เข้มงวดเกินไป เช่น เวลาท างานไม่มีความยืดหยุ่นท าให้เป็นอุปสรรคต่อการท างานของผู้สูงอายุ 
ที่ส่วนใหญ่ต้องการรับผิดชอบน้อยลง ท างานเบาลงเพื่อให้เหมาะสมกับวัย นอกจากนี้ ผู้สูงอายุยังได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกับวัย
ท างานอื่นๆ เช่น การคัดเลือกเข้าท างาน ค่าจ้างที่ไม่เป็นธรรม เป็นต้น 

 การด าเนินงานต้องใช้เวลานาน เนื่องจากการขยายอายุการท างานกระทบต่อสิทธิในการรับประโยชน์ของประกันสังคม 
ที่อายุ 55 ปี ท าให้แรงงานส่วนหนึ่งที่ต้องการรับสิทธิไม่ต้องการขยายอายุการท างานหรือท างานในระบบอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การจะ
ขยายอายุการท างานจึงต้องใช้เวลานานเพราะมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจ านวนมาก จ าเป็นต้องด าเนินงานเป็นขั้นตอนเพื่อเตรียมความพร้อม
ของนายจ้างและลูกจ้าง รวมถึงการทบทวนระบบสิทธิประโยชน์ การก าหนดหลักเกณฑ์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝุาย 

ข้อเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการท างานผู้สูงอายุในภาคเอกชน 

 การใช้มาตรการจูงใจ ทั้งในด้านอุปทานและอุปสงค์ การสร้างแรงจูงใจให้แรงงานสูงวัยขยายเวลาการท างาน อาทิ  
การสร้างงานที่ยืดหยุ่นและเหมาะสมกับผู้สูงอายุ การลดการออกจากงานก่อนครบก าหนด การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ และการ
ทบทวนเกณฑ์และผลประโยชน์ที่แรงงานจะได้รับจากการครบก าหนดการท างาน ด้านผู้ประกอบการเพื่อจูงใจให้เกิดการจ้างงาน อาทิ 
การสร้างความตระหนักของผลกระทบจากการเข้าสู่สังคมสูงวัย การก าหนดงานเฉพาะที่แรงงานสูงอายุจะได้รับการพิจารณาพิเศษ  
การปรับปรุงเงื่อนไขการท างานของผู้สูงอายุ  

 การลดอุปสรรคต่อการจ้างงานผู้สูงอายุ โดยการสร้างทัศนคติและค่านิยมที่ดีเกี่ยวกับผู้สูงอายุ การท างานและการออม 
การปรับเงื่อนไขการท างาน ตลอดจนการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่ท างาน การเดินทางและใช้ชีวิตให้เหมาะสมซึ่งจะส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ
ออกมาท างานและใช้ชีวิตในสังคมมากข้ึน 

 มาตรการสนับสนุน โดยการปรับปรุงกฎหมายการไม่เลือกปฏิบัติกับลูกจ้างสูงอายุ การสร้างระบบคัดกรองและจัดท า
ข้อมูลผู้สูงอายุที่ต้องการท างาน การพัฒนาระบบประเมินและการก าหนดอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสม กับสมรรถนะ การให้มี
ศูนย์บริการการจัดหางานให้กับผู้สูงอายุ  

 การสร้างระบบการเงินการคลังมหภาค เพื่อพัฒนาระบบบ าเหน็จบ านาญและการออมให้เอื้อต่อการส่งเสริมให้เกิดการ
ขยายอายุการท างาน รวมทั้งมีกลไกในการจัดการ การพิจารณานโยบายและมาตรการที่ครอบคลุมบ าเหน็จบ านาญทุกกลุ่มเพื่อให้เป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน ไม่เกิดความเหลื่อมล้ าระหว่างกลุ่มต่างๆ 

 การเตรียมความพร้อมคนไทยเพื่อเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณค่า โดยเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพของคนไทยตลอดช่วงชีวิต
ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยสูงอายุเพื่อให้คนรุ่นใหม่พร้อมที่จะเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณค่าและมีสุขภาพแข็งแรง รวมทั้งส่งเสริมให้มีการพัฒนา
ทักษะและอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการท างานของผู้สูงอายุ เพื่อร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศต่อไป  ตลอดจน 
การประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เพื่อสร้างความตระหนักถึงการเข้าสู่สังคมสูงวัยและผลกระทบในด้านต่างๆ เพื่อให้สังคมเกิดความพร้อม
ในทุกมิติทั้งผู้ประกอบการ ตัวบุคคล/แรงงาน ครอบครัวและสถาบันต่างๆ  
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ตัวอย่างนโยบายและมาตรการประเทศเพ่ือส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ 

ประเทศ ระบบการเงินการคลัง การลดอุปสรรคต่างๆ การส่งเสริมด้านนายจา้ง 
สาธารณรัฐ

เกาหล ี
- การเพิ่ มความครอบคลุ มที่ มี

ประสิทธิภาพของระบบบ านาญ 
- ก า ร ล ด อั ต ร า ก า ร ท ด แ ท น 

(replacement rates) ของระบบ
บ านาญภาครัฐ 

- การเปลี่ ยนระบบ retirement 
allowances เ ป็ น  corporate 
pension scheme  

- การก าหนดการเกษียณภาคบังคับ 
- การปฏิรูประบบค่าจ้างตามอาวุโส 
- การพิจารณาความสมเหตุผลของระบบการ

ช่วยเหลือค่าจ้างส าหรับแรงงานสูงอายุ 
- การพิจารณาใช้ระบบ in-work benefit 
- การต่อต้านการเลือกปฏิบัติด้านอายุอย่าง

เข้มงวด 
- การให้ค าแนะน าแก่บริษัทในการจ้างงาน

ตามอายุที่มีความหลากหลาย 

- การขยายโอกาสในการฝึกอบรมส าหรับแรงงานสูงอายุ
ระหว่างช่วงอายุที่เหมาะสม 

- การปรับปรุงคุณภาพของ Public Employment Service 
(PES) และสร้างความเชื่อมโยงระหว่างบริษัทจัดหางาน
ภาคเอกชน 

- การลดชั่วโมงการท างานที่ยาวนาน 
- การปรับปรุงเง่ือนไขการท างานของผู้สูงอายุ 
- การปรับปรุงความปลอดภัยในการท างาน 

ญี่ปุุน - การพิจารณา specific provisions 
ส าหรับระบบบ านาญ 

- การทบทวนสิทธิในบ านาญของ
สตรี 

- การก าหนดการเกษียณภาคบังคับ 
- การทบทวนการให้ความคุ้มครอง กฎระเบียบ

การจ้างงาน Review 
- การต่อต้านการเลือกปฏิบัติด้านอายุอย่าง

เข้มงวด 

- การจูงใจทางการเงินเพื่อการกลับไปท างานใหม่ของ
ผู้สูงอายุที่หางาน 

- การสนับสนุนให้มีการท างานรูปแบบที่ไม่ปกติ 
- การลดชั่วโมงการท างานที่ยาวนาน และการปรับปรุง

เง่ือนไขการท างานของผู้สูงอายุ 
สหราช

อาณาจักร 
- การลดเงินจ่ายส าหรับประโยชน์ 

disability-related benefits 
- การพัฒนาระบบเพื่ อจั ดการ

ก ลุ่ ม เ ปู า ห ม า ย ที่ เ ป็ น ผู้ รั บ
ประโยชน์จากการไม่สามารถ
ท างานระยะสั้นและระยะยาว 

- การวางแผนเพื่อการปฏิรูประบบ
บ านาญ 

- การใช้ระเบียบการต้านการเลือกปฏิบัติด้าน
อายุอย่างเคร่งครัด 

- การสนับสนุนการจ้ า งงานด้วยอายุที่
หลากหลาย 

- การสนับสนุนการสร้างสภาพแวดล้อมที่
ยืดหยุ่น 

- การปรับปรุงความร่วมมือเพื่อการยกระดับทักษะและ
ข้อแนะน าในอาชีพแก่แรงงานสูงอายุ 

- การพิจารณาการขยายความครอบคลุมของงานที่
ต้องการประสบการณ์ 

- การสนับสนุนการท างานของตนเองในกลุ่มผู้สูงอายุ 

สหรัฐอเมริกา - ก า ร เ พิ่ ม อ า ยุ ขั้ น ต่ า ที่ จ ะ ไ ด้
ประโยชน์จากประกันสังคม 

- การสนับสนุนให้เกิดระบบบ านาญแบบการ
จ่ายสมทบอย่างกว้างขวาง 

- การติดตามผลกระทบจากระเบียบการต้าน
การเลือกปฏิบัติด้านอายุอย่างเคร่งครัด 

- การสนับสนุนธุรกิจที่มีการจ้างงานผู้สูงอายุ 

- การขยายโอกาสในการฝึกอบรมให้กับแรงงานไร้ทักษะและ
การฝึกแบบตรงความต้องการให้กับแรงงานสูงอายุ 

- การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการจัดการหางานให้แรงงาน
สูงอายุ 

-  การแก้ปัญหาในการเกษียณก่อนก าหนดผ่านการจ่ายสมทบ
ของนายจ้าง 

- การอ านวยความสะดวกในการท างานของตนเองของ
ผู้สูงอายุเพื่อเป็นแนวทางหนึ่งในการขยายอายุการท าางาน 

- การให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพความเป็นอยูแ่ละความ
ปลอดภัยจากการท างาน 

ที่มา:  การศกึษาวิจัยเรื่องการส่งเสริมโอกาสด้านอาชีพและการท างานของผู้สูงอายุปี 2556 กระทรวงแรงงาน 

 

 
 



Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
1. คุณภาพของคน

การมีงานท า 1/

การมีงานท า (พนัคน) 38,016  38,583  39,578   39,587  37,965  38,267  38,318  38,316  37,812  37,815  38,421  38,262  37,612   37,752  
อตัราการวา่งงาน (ร้อยละ) 0.72      0.86      0.58       0.47      0.70      0.74      0.81      0.66      0.89      1.00      0.84      0.61      0.94       0.88      
อตัราการวา่งงานตามระดับการศึกษา (ร้อยละ)
   - รวม 0.72      0.86      0.58       0.47      0.72      0.74      0.77      0.65      0.89      1.00      0.84      0.61      0.94       0.88      
   - ประถมศึกษาและต  ากวา่ 0.32      0.32      0.25       0.20      0.33      0.33      0.28      0.28      0.49      0.41      0.37      0.35      0.48       0.37      
   - มัธยมศึกษาตอนต้น 1.07      1.20      0.81       0.64      1.08      0.81      0.83      0.90      1.15      1.29      1.33      0.93      1.29       0.84      
   - มัธยมศึกษาตอนปลาย 0.89      0.94      0.74       0.82      0.97      0.83      0.97      0.73      1.14      1.20      0.95      0.60      1.22       1.19      
   - อาชีวศึกษา 1.24      1.03      1.12       0.71      0.84      0.72      1.61      1.23      1.37      1.46      0.98      0.96      1.15       1.19      
   - วชิาชีพชั้นสูง 1.60      2.28      0.90       0.95      1.16      2.11      1.88      1.35      1.40      1.72      1.20      0.91      1.37       1.77      
   - มหาวทิยาลัย 1.32      2.02      1.28       0.80      1.37      1.71      1.88      1.32      1.45      2.13      1.62      0.96      1.61       1.86      
การท างานต  าระดับ (พนัคน) 352.87  379.52  301.55   355.74  308.69  220.14  274.31  291.83  277.89  258.09  245.10  244.07  281.18   277.18  
  (ท างานน้อยกวา่ 35 ชม./สป.ที พร้อมจะท างานเพิ ม)

สัดส่วนก าลังแรงงานตามระดับการศึกษา (ร้อยละ)
   - รวม 100.00  100.00  100.00   100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  100.00   100.00  
   - ประถมศึกษาและต  ากวา่ 52.53    51.79    51.94     51.92    50.13    49.82    49.77    49.69    49.28    48.87 49.11    48.57    47.90     47.92    
   - มัธยมศึกษาตอนต้น 15.69    16.01    16.66     16.54    15.67    16.04    16.00    15.94    15.88    16.05 16.23    16.04    15.82     15.79    
   - มัธยมศึกษาตอนปลาย 11.18    11.40    11.13     11.23    11.06    11.12    11.29    11.34    11.45    11.58 11.67    11.94    12.16     12.24    
   - อาชีวศึกษา 3.30      3.38      3.34      3.16      3.59      3.45      3.42      3.46      3.50      3.55 3.44      3.52      3.57       3.62      
   - วชิาชีพชั้นสูง 4.45      4.66      4.64      4.65      4.86      4.84      4.69      4.71      4.81      4.75 4.63      4.67      4.77       5.00      
   - มหาวทิยาลัย 12.85    12.77    12.29     12.49    14.69    14.73    14.82    14.86    15.09    15.20 14.91    15.25    15.77     15.43    

สุขภาพ

จ านวนผู้ป่วยด้วยโรคที ต้องเฝ้าระวงัเร่งด่วน (ราย)2/

   - ปอดอกัเสบ 49,387  37,122  64,638     44,793 55,424  35,238  49,812  45,007  60,599  38,215  56,775  45,121  55,688   41,573  
   - ไข้เลือดออก 6,362    16,388  28,804     28,039 21,979  53,050  65,382  14,362  4,953    8,222    16,554  11,270  7,493     24,581  
   - มือ เท้า และปาก 4,859    8,024    22,921       9,493 9,585    8,853    18,087  9,606    9,662    19,732  27,792  8,649    9,409     7,862    
   - ไข้หวดัใหญ่ 8,837    6,175    28,611     18,477 17,394  6,062    11,631  8,854    30,899  11,178  16,146  15,842  24,172   10,577  
   - บิด 4,109    3,617    2,858         2,510 2,733    2,710    2,465    1,678    2,326    2,261    2,050    1,469    1,686     1,729    
   - หดั 1,982        1,188 1,221     816      937            788 618      304      340      321      313      210       203        214      
   - ฉี หนู 579      932      1,594         1,170 639      634      974      856      393      462      774      634       278        424      
   - ไข้สมองอกัเสบ 114            204 175       187      183            192 175      173      140      143      153      158       169        144      
   - อหวิาตกโรค 19        17        6           3          4          1          1          2          2          2          6          2          2           2          
   - ไข้กาฬหลังแอน่ 2          3          1           2          3          2          2          7          4          3          2          5          4           7          
   - พษิสุนัขบ้า 1          2          1           1          1          2          2          -       2          1          2          1          1           2          

2.ความมัน่คงทางสังคม

 ความสงบสุขในสังคม (ต่อประชากรแสนคน)3/

   - สัดส่วนการบาดเจบ็และตายด้วยอบุัติเหตุ- 11.82 9.76      10.04 11.44 12.35 10.12    9.91      9.77      10.62    10.24    8.78      10.15    9.73       9.20      
     การจราจรทางบก
   - สัดส่วนคดีชีวติ ร่างกาย และเพศ 9.73 9.86      8.37 9.68 9.28 9.45      8.76      8.31      8.79      8.99      8.71      9.20      9.13       9.74      
   - สัดส่วนคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน 18.23 18.83    18.78 19.16 18.97 18.51    19.36    18.35    17.49    17.68    17.50    17.04    16.47     18.42    
   - สัดส่วนคดียาเสพติด 121.75 141.05  134.32 150.7 168.63 169.16  176.05  153.87  141.91  153.10  146.00  132.83  121.65   95.71    

   การคุ้มครองผู้บริโภค 5/

จ านวนเรื องร้องเรียน (ราย) 2,434    2,308    2,762     1,985    2,380    1,488    1,646    1,579    682      2,161    2,115    1,680    1,522     1,911    
   - กรณีสัญญา/อสังหาริมทรัพย์ 1,045    856      908       738      758      663      632      676      287      843      805      636       632        753      
   - กรณีสินค้าและบริการทั วไป 1,011    1,027    1,045     793      759      555      709      608      254      682      752      664       572        726      
   - กรณีโฆษณา 369      417      796       431      310      233      244      246      131      621      519      244       260        272      
   - กรณีกฎหมาย 7          7          11         13        541      6          37        40        10        15        39        5          4           1          
   - กรณีขายตรงและตลาดแบบตรง 2          1          2           10        12        31        24        9          -       -       -       131       54         159      
การใหค้ าปรึกษาทางสายด่วน 1166 (ราย) 17,894  16,516  14,010   12,562  10,321  10,314  12,348  8,790    3,410    10,804  12,703  11,784  12,293   12,300  
 

2557 2558

ตวัชีว้ดัภาวะสงัคม  (รายไตรมาส)

2555 2556
องค์ประกอบหลัก
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1. คุณภาพของคน

    การมีงานท า

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

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

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

การท างานต่ าระดับ (พันคน)6/ 783.17   696.53   787.28   754.12   577.93   596.70   507.77   604.93   520.80   383.33   347.00   273.74     256.29   
(ท างานน้อยกวา่ 35 ชม./สป.ที่พร้อมจะท างานเพิ่ม)

     สุขภาพ8/

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

     ประชากร

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

สัดส่วนคนยากจน (ร้อยละ)10/ 32.44     - 26.76     - 21.94     20.04     20.43     17.88     16.37     13.22     12.64     10.94      10.53     

การศึกษา

อตัรานักเรียนต่อประชากรวยัเรียน11/

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

จ านวนปีการศึกษาเฉล่ียของประชากรกลุ่มอาย ุ15 ปีขึ้นไป12/ 7.40       7.50       7.60       7.80       7.80       7.90       8.00       8.10       8.20       8.20       8.00       8.00        8.10       

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

จ านวนปีการศึกษาเฉล่ียของประชากรกลุ่มอาย ุ60 ปีขึ้นไป13/ 3.80       3.80       3.90       4.10       4.20       4.30       4.40       4.40       4.60       4.70       4.50       4.70        4.80       
 -  ชาย 4.50       4.50       4.70       4.90       4.90       5.00       5.10       5.10       5.30       5.40       5.10       5.30        5.40       
 -  หญิง 3.20       3.30       3.40       3.50       3.60       3.80       4.00       3.90       4.10       4.20       4.10       4.20        4.30       

2. ความมั่นคงทางสังคม
สถาบนัครอบครวั

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

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

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

สัดส่วนผู้ประกนัตนต่อก าลังแรงงาน17/ 20.57     21.80     22.49     23.43     24.32     24.86     24.65     24.53     25.11     27.07     29.70     31.56      35.32     
ความสงบสุขในสังคม (ต่อประชากรแสนคน)

อตัราการตายด้วยอบุัติเหตุการจราจรทางบก18/ 20.90     22.20     22.20     20.60     20.20     19.80     18.20     16.90     11.90     14.15     11.84     11.29      9.79       

สัดส่วนคดีชีวติ ร่างกาย และเพศ18/ 60.50     76.40     73.40     73.46     69.30     62.60     52.80     51.40     45.80     39.76     38.85     36.82      37.05     

สัดส่วนคดีประทุษร้ายต่อทรัพยสิ์น18/ 109.70   106.40   110.70   122.00   122.40   115.80   106.00   93.70     88.90     78.88     77.41     77.41      72.31     

สัดส่วนคดียาเสพติด18/ 422.80   196.20   119.80   160.42   176.20   225.00   320.00   371.60   416.40   539.91   565.44   683.55     596.35   

ร้อยละของคดีเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิดซ้ าต่อคดีทั้งหมด

ที่ถูกด าเนินคดีโดยสถานพินิจฯทั่วประเทศ4/
15.68     15.16     13.83     12.08     11.85     12.92     14.06     13.57     12.62     11.77     19.98     20.37      

ตัวชีว้ัดภาวะสังคม  (รายปี)
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การคุ้มครองผู้บรโิภค5/

จ านวนเร่ืองร้องเรียน  (ราย) 3,085     5,554     6,586     7,284     5,693     5,898     4,504     6,818     6,574     7,427     9,489     7,093      6,638     
 -  กรณีสัญญา/อสังหาริมทรัพย์ 1,243     1,985     2,501     3,425     2,875     2,681     1,758     2,794     2,362     2,927     3,547     2,729      2,571     
 -  กรณีสินค้าและบริการทั่วไป 1,420     2,984     3,103     3,089     2,059     1,937     1,540     2,827     2,835     3,121     3,876     2,631      2,352     
 -  กรณีโฆษณา 422       585       949       708       673       1,187     892       1,072     1,354     1,257     2,013     1,033      1,515     
 -  กรณีกฎหมาย -        -        -        -        -        -        -        -        -        5           38         624         69         
 -  กรณีขายตรงและตลาดแบบตรง -        -        33         62         86         93         314       125       23         117       15         76          131       
การให้ค าปรึกษาทางสายด่วน 1166 (ราย) 671       22,834   15,682   11,026   12,984   14,599   16,808   34,804   53,341   61,242   60,982   41,773     38,701   

3. ความเป็นอยูแ่ละพฤติกรรมของคน
พฤติกรรมในการบรโิภค

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

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

อตัราการบริโภคสุราของประชากรอาย ุ15 ปีขึ้นไป (ร้อยละ)20/ - - 32.68     - 31.54     30.02       - 32.04       - 31.53       - 32.22      32.29     

อตัราการบริโภคบุหร่ีของประชากรอาย ุ15 ปีขึ้นไป (ร้อยละ)20/ - - 22.97     - 21.91     21.22       - 20.70       - 21.36       - 19.94      20.72     
การใช้เวลาในชีวิตประจ าวัน 

การใช้บริการจากส่ือต่างๆ (ชม./วนั)21/ - - 2.80       - -   -   - 2.90         -   -   -   -
 -  การอา่นหนังสือ (รวมส่ิงพิมพ/์วารสารทางอนิเทอร์เน็ต) - - 1.10       - -   -   - 1.00         -   -   -   -
 -  การชม/การฟังโทรทัศน์ - - 2.70       - -   -   - 2.70         -   -   -   -
 -  การชม/การฟังวดีีโอ ดีวดีี วซีีดี - - 2.30       - -   -   - 2.50         -   -   -   -
 -  การฟังรายการวทิยุ - - 1.40       - -   -   - 1.60         -   -   -   -
 -  การท่องอนิเทอร์เน็ต - - 1.90       - -   -   - 1.90         -   -   -   -
 -  การใช้ห้องสมุด - - 0.80       - -   -   - 0.80         -   -   -   -

จ านวนประชากรอาย ุ6 ปีขึ้นไปที่ใช้ Internet (ล้านคน)22/ 4.80       6.00       6.97       7.08       8.50       9.30       10.96     12.33     13.80     14.80     16.60     18.30      21.70     

4. สิ่งแวดล้อม

สารอันตราย 23/

ปริมาณการใช้สารเคมี (ล้านตัน) 33.38     26.90     29.49     32.03     29.34     30.20     29.40     39.64     79.96     70.38     77.50     68.00      
จ านวนผู้ป่วยที่เกดิจากสารพิษอนัตราย (คน) 2,751     2,499     2,717     1,640     1,452     1,586     1,868     1,926     2,306     2,250     1,458     ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
จ านวนผู้เสียชีวติที่เกดิจากสารพิษอนัตราย (คน) 11.00     9.00       10.00     -        -        1.00       -        -        -        -        1.00       ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล

ขยะ 

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

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

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

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

ค่าเฉล่ียฝุ่นขนาดเล็กกวา่ 10 ไมครอน (24 ชั่วโมง) มคก./ ลบ.ม. 49.48     54.80     57.66     40.60     43.35     46.27     47.90     42.50     37.80     38.10     38.20     41.00      43.00     

(บริเวณพื้นที่ทั่วไปใน กทม.)23/

หมายเหตุ :  * ปี 2544 ข้อมูลรวมการดูโทรทัศน์และวดีีโอ

ที่มา  :    1/ 7/   รายงานการส ารวจภาวะการท างานของประชากร ส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
              2/     ส านักระบาดวทิยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
              3/     ข้อมูลสถิติคดีอาญาและอาชญากรรมจากศูนย์ข้อมูลข้อสนเทศ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และข้อมูลประชากรจากการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2543-2573 และ พ.ศ.2553-2583 
                      ประมวลโดยส านักพฒันาฐานข้อมูลและตัวชี้วดัภาวะสังคม ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ 
              4/     กลุ่มงานข้อมูลและข้อสนเทศ ส านักพฒันาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน กรมพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  
              5/     ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ส านักนายกรัฐมนตรี (การให้ค าปรึกษาทางสวยด่วน 1166 สคบ.ให้บริษทัเอกชนด าเนินการต้ังแต่ไตรมาส 4 ปี พ.ศ. 2552)
              6/     ข้อมูล GDP จากส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ และข้อมูลการมีงานท าจากส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
              8/     สถิติสาธารณสุข ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข
                      ต้ังแต่ ปี 2556 ได้เปล่ียนแปลงวธิกีารเกบ็ข้อมูลจาก 75 กลุ่มโรค เป็น 298 กลุ่มโรค
              9/     การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ.2543-2573   ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ
                      ต้ังแต่ปี 2553 การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ.2553-2583  ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ
            10/     การส ารวจภาวะเศรษฐกจิและสังคมของครัวเรือน ส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  ประมวลผลโดยส านักพฒันาฐานข้อมูลและตัวชี้วดัภาวะสังคม สศช.
            11/     สถิติการศึกษาฉบับย่อ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธกิาร
            12/     ข้อมูลปี 2545-2546 จากรายงานผลการประเมินโอกาสและคุณภาพการศึกษาของคนไทย ส านักประเมินผลการจดัการศึกษา ส านักงานเลขาธกิารสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร
                      ข้อมูลปี 2547-2555 จากปีการศึกษาเฉล่ียของประชากรไทย กลุ่มพฒันาเครือข่ายสารสนเทศ ส านักวจิยัและพฒันาการศึกษา ส านักงานเลขาธกิารสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร
            13/     ปีการศึกษาเฉล่ียของประชากรไทย กลุ่มพฒันาเครือข่ายสารสนเทศ ส านักวจิยัและพฒันาการศึกษา ส านักงานเลขาธกิารสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร
            14/     รายงานคุณภาพชีวติของคนไทย จากข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)  กรมการพฒันาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
            15/     ส านักประเมินผลและเผยแพร่การพฒันา ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ 
            16/     ส านักงานหลักประกนัสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข
            17/     ส านักงานประกนัสังคม กระทรวงแรงงาน และส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
            18/     ศูนย์ข้อมูลข้อสนเทศ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และข้อมูลประชากรจากส านักบริหารการทะเบียน กระทรวงมหาดไทย
            19/     รายงานการส ารวจภาวะเศรษฐกจิและสังคมของครัวเรือน ส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
            20/     การส ารวจพฤติกรรมการสูบบุหร่ีและการด่ืมสุราของประชากร พ.ศ.2544, 2547,  2550, 2554 และ 2557 ส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
                      การส ารวจอนามัยและสวสัดิการ พ .ศ. 2549, 2552 และ 2556 ส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ปี2544-2548 เป็นการส ารวจของประชากรอายุ 11 ปีขึ้นไป)
                      ท าการส ารวจทุก 2 ปี 
            21/     รายงานการส ารวจการใช้เวลาของประชากร พ.ศ.2544, 2547 และ 2552 ส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ท าการส ารวจทุก 5 ปี 
            22/     ข้อมูลปี 2544-2551 ศูนย์เทคโนโลยีอเิล็กทรอนิกส์และคอมพวิเตอร์แห่งชาติ  และการส ารวจเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ครัวเรือน) พ.ศ.2552-2557 ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

                      กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
            23/     รายงานสถานการณ์มลพษิของประเทศไทย กรมควบคุมมลพษิ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
                      จ านวนผู้ป่วยและเสียชีวติจากสารพษิ ตัวเลขไม่สะท้อนความรู้สึกของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คณะท างานพจิารณายกเลิกการจดัเกบ็ 
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