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“…ค าว่า “พัฒนา” ก็หมายถึงท าให้ม่ันคง ท าให้ก้าวหน้า การพัฒนาประเทศก็ท าให้บ้านเมืองม่ันคงมีความเจริญ 
ความหมายของการพัฒนาประเทศนี้ก็เท่ากับตั้งใจที่จะท าให้ชีวิตของแต่ละคนมีความปลอดภัย มีความเจริญ  
มีความสุข ฉะนั้นจึงเข้าใจได้ว่า การพัฒนาทุกอย่างเป็นสิ่งที่ดี เพราะว่าจะน ามาซึ่งความสุขความเจริญและความพอใจ
ของแต่ละบุคคลในประเทศ การพัฒนาค าเดียวนี้ก็กินความหมายมากมายดังที่ว่านี้ จึงต้องประกอบด้วยปัจจัย
หลายอย่างท่ีจะให้ส าเร็จผลตามที่ต้องการ ความม่ันคงและความสงบสุขของส่วนรวมเป็นอันหนึ่งส าหรับการพัฒนา 
วิชาการในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกสิกรรม จะเป็นอุตสาหกรรมหรืออ่ืนๆ เป็นปัจจัยที่สอง ปัจจัยที่สามส าคัญที่สุด
ก็คือความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างผู้ที่จะพัฒนาและผู้ที่อยู่ในกลุ่มชน...ต้องมีความสามัคคีกลมเกลียวไม่ขัด  
ซึ่งกันและกัน จึงจะพัฒนาได้...” 

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
พระราชทานแก่คณะที่ปรึกษาเยาวชนและเยาวชนดีเด่น ณ ศาลาผกาภิรมย์ 

วันที่ 7 พฤษภาคม 2513 
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ความเคลื่อนไหวทางสังคมในไตรมาสสองปี 2560 พบว่า การจ้างงาน รายได้และผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้น เด็กไทยมีระดับไอคิวและอีคิวดีขึ้นและ
คนไทยมีอายุยืนยาวขึ้น ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินดีขึ้น การเกิดอุบัติเหตุลดลง อย่างไรก็ดี ยังมีประเด็นที่ต้องติดตาม ได้แก่ การว่างงาน
ในกลุ่มแรงงานใหม่ การเจ็บป่วยด้วยโรคเฝ้าระวังและสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ คนไทยมีแนวโน้มป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
เพิ่มขึ้น การสูบบุหรี่อิเล็คทรอนิกส์ในกลุ่มเด็กและเยาวชน การเร่งแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ รวมทั้งการพัฒนาระบบคุ้มครองผู้บริโภคในโลกดิจิทัล  

 การจ้างงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4 จากภาคเกษตรกรรมร้อยละ 6.3 เน่ืองจากสภาพอากาศที่เอื้ออ านวย น้ าในเขื่อนเข้าสู่ภาวะปกติ  
ส่วนการจ้างงานภาคนอกเกษตรลดลงร้อยละ 2.1 ในสาขาอุตสาหกรรม และก่อสร้าง เน่ืองจากการลงทุนภาคเอกชนที่ยังขยายตัวช้า 
แต่ในสาขาการค้าส่ง/ค้าปลีก และสาขาการขนส่งขยายตัวได้ดี ขณะที่อัตราการว่างงานยังอยู่ในระดับต่ าร้อยละ 1.2 รายได้ในภาพรวม
และผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้น ยังมีประเด็นที่จะต้องติดตามที่มีผลกระทบต่อการจ้างงานในเรื่องแนวโน้มราคาสินค้าเกษตรอ่อนตัวลง 
ปัญหาอุทกภัย การเร่งพัฒนาทักษะแรงงาน การส่งเสริมความปลอดภัยในการท างาน รวมทั้งการปรับปรุงและแก้ไขกฎระเบียบและ
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 

 หน้ีสินครัวเรือนมีแนวโน้มชะลอตัวอย่างต่อเน่ือง แต่คนไทยรุ่นใหม่มีหน้ีเพ่ิมขึ้นเร็วและบางกลุ่มมีการใช้จ่ายอย่างไม่ระมัดระวัง รัฐจึงมี
มาตรการลดการสร้างหน้ีใหม่ โดยได้ปรับปรุงแนวทางการก ากับดูแลสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล เพื่อช่วยดูแลการก่อหน้ี
ของภาคครัวเรือนให้เหมาะสมขึ้น การปลูกฝังการสร้างวินัยและวางแผนทางการเงินและการออมแก่ประชาชนอย่างต่อเน่ืองตั้งแต่วัยเด็ก 
รวมทั้งการรู้จักประมาณตนเป็นแนวทางส าคัญในการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือน 

 คนไทยมีอายุยืนยาวขึ้น เด็กไทยมีพัฒนาการในเรื่องไอคิวเฉลี่ยสูงขึ้น แต่ยังต่ ากว่ามาตรฐานสากล ส่วนด้านอีคิวส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกติ 
การเจ็บป่วยด้วยโรคเฝ้าระวังโดยรวมเพ่ิมขึ้นโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้นร้อยละ 31.1 และต้องเฝ้าระวังโรคมือ เท้า ปาก 
รวมทั้งมีแนวโน้มป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพ่ิมขึ้น         

 การเฝ้าระวังบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงมีสารนิโคตินสูงกว่าบุหรี่ธรรมดามากกว่า 10 เท่า และอาจเป็นจุดตั้งต้นในการเสพติดบุหรี่หรือสาร
เสพติดประเภทอื่นๆ ในกลุ่มเด็กและเยาวชน 

 สถานการณ์อาชญากรรมและยาเสพติดดีขึ้น การป้องกันและลดอาชญากรรมควรมุ่งเน้นการบังคับใช้กฎหมาย การบ าบัดผู้เสพ และ
การสร้างงาน อาชีพ และการให้โอกาสผู้กระท าผิดได้กลับไปเป็นคนดีมีสัมมาอาชีพในสังคม 

 การเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบกลดลงร้อยละ 11.3 แต่ยังคงต้องให้ความส าคัญกับการลดความสูญเสียชีวิต ทรัพย์สิน ทรัพยากรที่มีค่า 
ด้วยการขับขี่ปลอดภัย มีวินัยจราจร ปฏิบัติตามข้อบังคับกฎหมาย อาทิ การขับรถด้วยความเร็วตามที่กฎหมายก าหนด การหลีกทาง
ให้กับรถพยาบาลฉุกเฉินเพ่ือเป็นการต่อชีวิตของผู้ป่วย 

 ประเทศไทยยังคงมุ่งม่ันแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์อย่างจริงจัง เพ่ือปกป้องคุ้มครองคนไทยและคนต่างชาติในไทยเป็นส าคัญ โดยรัฐบาล
เร่งแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ที่มีการบูรณาการการท างานของทุกหน่วยงานอย่างครอบคลุมทุกมิติ โดยเฉพาะการด าเนินคดีกับเจ้าหน้าที่รัฐ
ทุกรายที่เกี่ยวข้อง ความคืบหน้าคดีส าคัญและคดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชน รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง 

เปิดพื้นที่การเรียนรู้: การศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ กับ “โรงเรียนมีชัยพัฒนา” 
โรงเรียนมีชัยพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นตัวอย่างหน่ึงของโรงเรียนทางเลือกที่จัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในชนบท
ที่มีคุณภาพ ภายใต้บรรยากาศการเรียนรู้อย่างมีความสุข เน้นทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ เป้าหมายโรงเรียนมุ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต
ของทุกคนในชุมชน และเป็นส่วนหน่ึงของชุมชน เพื่อร่วมกันสร้างคนดีและซื่อสัตย์ ที่นึกถึงคนอื่น รู้จักแบ่งปัน และตั้งใจค้นคว้าหาความรู้ 
และเป็นบุคลากรที่มีคุณค่าของสังคม มากกว่าการสร้างคนเก่งเพียงอย่างเดียว 

บทความเรื่อง “ดัชนีความก้าวหน้าของคน ปี 2560: เครื่องมือวัดความก้าวหน้าของคนในระดับจังหวัด” 

ดัชนี HAI จัดท าขึ้นเพื่อใช้วัดความก้าวหน้าของคนในระดับจังหวัด มีองค์ประกอบ 8 ด้าน 32 ตัวชี้วัด โดย 5 จังหวัดที่มีความก้าวหน้าของการ
พัฒนาคนมากที่สุด คือ ภูเก็ต พระนครศรีอยุธยา ล าพูน นนทบุรี และกรุงเทพมหานคร โดยมีความก้าวหน้าด้านชีวิตการงาน ด้านที่อยู่อาศัย
และสภาพแวดล้อม และด้านการคมนาคมและการสื่อสาร ค่อนข้างสูงมีค่าดัชนีเกินกว่า 0.6 แต่ด้านการมีส่วนร่วมมีความก้าวหน้าน้อยมาก
มีค่าดัชนีต่ ากว่า 0.3 ส่วน 5 จังหวัดที่ก้าวหน้าน้อยที่สุดคือ แม่ฮ่องสอน นราธิวาส ชัยนาท ปัตตานี และสระแก้ว โดยมีความก้าวหน้า 
ด้านการศึกษาและด้านรายได้น้อยมาก ซึ่งดัชนี HAI สามารถใช้เป็นประโยชน์ในการก าหนดยุทธศาสตร์/แผนจังหวัดได้ตรงกับสภาพปัญหาและ
ความต้องการของพื้นที่ที่หลากหลายเพ่ือยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขของประชาชนในจังหวัดให้ดีขึ้น 



 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   1 
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1 ระบบฐานข้อมูลอุปสงค์และอปุทานกาํลงัคน สํานักเศรษฐกิจการแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

สว่นแรก: ความเคลื่อนไหวทางสงัคมท่ีส าคญั 
 

ตาราง 1 ผลสํารวจภาวะการทํางานของประชากรไตรมาสสอง ปี 2560 

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

59 60 59 60 
Q1 Q2 Q3 Q4 ทั้งปี Q1 Q2 Q1 Q2 Q3 Q4 ทั้งปี Q1 Q2 

กําลังแรงงานรวม 38.3 38.2 38.7 37.9 38.3 38.2 38.3 0.1 -0.6 -0.2 -2.1 -0.7 -0.3 0.3 
1. ผู้มีงานทํา 37.7 37.4 38.3 37.4 37.7 37.5 37.5 0.19 -0.9 -0.2 -2.5 -0.9 -0.6 0.4 
   (การทํางานต่ําระดับ)* 0.3 0.4 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 4.2 26.8 -13.4 -15.4 0.9 14.6 -0.5 

1.1 ภาคเกษตร 11.2 11.0 12.7 12.2 11.7 11.0 11.6 -2.7 -6.2 -2.3 -6.0 -4.3 -1.4 6.3 
1.2 นอกภาคเกษตร 26.5 26.4 25.6 25.3 25.9 26.4 25.9 1.5 1.4 0.9 -0.7 0.8 -0.3 -2.1 

-  อุตสาหกรรมการผลติ 6.4 6.4 6.2 6.1 6.3 6.3 6.2 -2.2 -1.7 -1.9 -4.4 -2.6 -1.5 -4.2 
-  ก่อสร้าง 2.6 2.6 2.2 2.1 2.7 2.4 2.3 5.8 5.4 0.1 0.2 3.1 -8.7 -11.8 
- ค้าส่ง/ค้าปลีก 6.4 6.4 6.3 6.2 16.3 6.5 6.4 2.9 1.4 3.9 1.9 2.5 0.9 1.0 
-  โรงแรม ภัตตาคาร 2.7 2.8 2.7 2.7 2.7 2.9 2.7 2.9 4.0 6.1 0.1 3.2 4.2 -2.7 
-  การขนส่ง/เก็บสินคา้ 1.3 1.2 1.1 1.2 1.2 1.3 1.2 3.9 0.9 -7.3 -3.1 -1.4 2.9 1.3 
-  การศึกษา 1.2 1.2 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2 3.2 -1.1 -2.6 1.3 0.2 0.5 0.8 
-  อ่ืนๆ 5.9 6.0 5.8 5.8 5.9 5.9 6.0 0.7 2.6 1.3 0.1 1.2 0.2 0.3 

2. จํานวนผู้ว่างงาน 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 2.4 22.3 1.8 18.6 1.2 25.3 13.1 
อัตราการว่างงาน (%) 0.97 1.08 0.94 0.97 1.0 1.2 1.2        

3. แรงงานรอฤดูกาล 0.3 0.4 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3 -15.8 12.4 -28.4 81.2 2.6 19.9 -25.7 
สัดส่วนต่อกําลงัแรงงาน (%) 0.7 0.9 0.2 0.3 0.5 0.8 0.7        

4. ชั่วโมงทํางานเฉลี่ย/สัปดาห์
(เอกชน) 

44.0 46.5 47.1 48.9 46.6 44.0 46.5 0.8 -0.7 0.6 -6.8 -1.6 0.1 0.1 

5. ชั่วโมงทํางานเฉลีย่/สัปดาห ์
(ทุกสถานภาพ) 

41.8 43.1 44.1 43.9 43.2 41.7 43.3 0.0 -1.3 1.1 11.4 2.8 -0.2 0.5 

5.1ผู้ทํางานน้อยกว่า 10ชม.** 1.0 1.0 0.3 0.5 0.7 1.0 0.8 -12.2 14.5 -17.3 -10.2 -5.0 6.6 -13.6 
-   ต้องการทํางานเพิ่ม 0.08 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 -18.9 29.3 -6.0 -21.1 -5.2 74.8 -20.2 
-  ไม่ต้องการทํางานเพิ่ม 0.9 0.8 0.3 0.4 0.6 0.9 0.7 -11.6 12.8 -18.8 -8.2 0.9 0.6 -12.7 

5.2ผู้ทํางานน้อยกว่า 35ชม.** 8.5 6.4 5.5 5.5 6.5 8.4 6.0 -2.0 -0.8 -13.5 -5.8 -5.5 -1.6 -6.0 
- ต้องการทํางานเพิ่ม 0.3 0.4 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 4.2 26.9 -13.4 -15.4 0.9 14.6 -0.5 
- ไม่ต้องการทํางานเพิ่ม 8.2 6.1 5.2 5.3 6.2 8.0 5.7 -2.2 -2.1 -13.5 -5.4 -5.5 -2.1 -6.3 

5.3 ผู้ทํางาน 40 ชม. ขึ้นไป 25.1 26.8 28.2 27.5 26.9 25.1 27.3 0.2 -2.2 1.9 -2.5 -0.7 0.0 1.8 
5.4 ผู้ทํางาน 50 ชม. ขึ้นไป 7.5 8.0 8.5 8.2 8.0 7.4 7.9 -10.6 -10.7 0.2 -6.6 -7.0 -1.0 -0.8 

6. จํานวนผู้ว่างงานแฝง 0.3 0.5 0.1 0.2 0.3 0.4 0.4 -16.5 15.9 -20.3 23.3 0.6 32.5 -24.4 
อัตราการว่างงานแฝง (%) 0.9 1.2 0.3 0.5 0.7 1.2 0.9        

หมายเหตุ:  *   ทํางานตํ่ากว่า 35 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์และต้องการทํางานเพิ่ม (นับรวมผู้ท่ีทํางาน 0 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์) 
  ผู้ว่างงานแฝง คือ ผู้ท่ีทํางานน้อยกว่า 10 ชม./สัปดาห์** และต้องการทํางานเพิ่ม และผู้รอฤดูกาล 

 อัตราการว่างงานแฝง = ผู้ว่างงานแฝง/กําลังแรงงาน 
**  นับรวมผู้ท่ีทํางาน 0 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 

ที่มา: ข้อมูลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร สํานักงานสถิติแห่งชาติ 
 

 

 

 

 
 
แผนภาพ 1 การเปลี่ยนแปลงค่าจา้ง และเงินเฟูอ  

 
ที่มา: กระทรวงพาณิชย์, สํานักงานสถิติแห่งชาติ 

 
 
 
 

การจ้างงานโดยรวมเพิ่มขึ้นจากภาคเกษตรที่ฟื้นตัวดีขึ้น 
ค่าจ้างแรงงานสูงขึ้น ผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้น 

ไตรมาสสองปี 2560 มีการจ้างงานท้ังสิ้น 37.5  
ล้านคน เพิ่มขึ้นจากไตรมาสสองปี 2559 ร้อยละ 0.4 เป็นการ
เพิ่มขึ้นครั้งแรกในช่วงสี่ไตรมาสท่ีผ่านมา โดยเป็นการเพิ่มขึ้น
จากการจ้างงานภาคเกษตรกรรมรวม 11.6 ล้านคน เมื่อเทียบ
กับในไตรมาสเดียวกันของปีก่อนท่ีมีจํานวน 11 ล้านคน 
เพิ่มขึ้นถึ งร้อยละ 6.3 โดยเป็นผลมาจากสภาพอากาศ 
ท่ีเอื้ออํานวย ปริมาณน้ําท่ีเข้าสู่สภาวะปกติ ขณะท่ีราคาสินค้า
เกษตรในช่วงไตรมาสแรกท่ีดีขึ้นจูงใจให้เกษตรกรขยาย
กิจกรรมการเกษตรและมีการจ้างงานเพิ่ม 

สําหรับนอกภาคเกษตรกรรมมีการจ้างงาน 25.9  
ล้านคน ลดลงจากการจ้างงาน 26.4 ล้านคนในไตรมาสสอง 
ปี  2559 หรือร้อยละ 2 .1  โดย เป็นการลดลงในสาขา 
การอุตสาหกรรม การก่อสร้าง และโรงแรมและภัตตาคาร  
ร้อยละ 4.2 11.8 และ 2.7 ตามลําดับ ส่วนหนึ่งเนื่องจาก 
การลงทุนภาคเอกชนยังขยายตัวช้าและการจ้างงานมักจะ
เกิดขึ้ นหลั งการลงทุนขยายตัวประมาณ 2 -3 ไตรมาส
ขณะเดียวกันผู้ประกอบการยังใช้หลักการบริหารจัดการ
แรงงาน ท่ีมี อยู่  มี การนํ า เทคโนโลยี ท่ี ทันสมัยมา ใช้ ใน
กระบวนการผลิต การก่อสร้าง และการให้บริการ ทําให้ความ
ต้องการแรงงานในสาขาดังกล่าวลดลง ดังจะเห็นได้จากการ
สํารวจความต้องการแรงงานของกระทรวงแรงงาน1 ซึ่งพบว่า
ความต้องการแรงงานด้านการผลิตต่างๆ ลดลงจาก 4,203 
ตําแหน่ง ในปี 2557 เหลือเพียง 2,767 และ 2,709 ตําแหน่ง  
ในปี 2558 และประมาณกลางปี 2560 

การว่างงาน มีผู้ว่างงานท้ังสิ้น 0.47 ล้านคน หรือคิด
เป็นอัตราการว่างงานร้อยละ 1.2 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับ
ร้อยละ 1.1 จากไตรมาสเดียวกันปีท่ีแล้ว โดยผู้ว่างงานท่ีเคย
ทํางานมาก่อนทรงตัวเท่ากับปีท่ีแล้ว ขณะท่ีผู้ว่างงานท่ีไม่เคย
ทํางานมาก่อนเพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ 24.1 เนื่องจากเป็นช่วงจบ
การศึกษาและแรงงานใหม่เข้าสู่ตลาดแรงงาน ซึ่งประมาณร้อยละ 
39 จบการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยปกติแรงงานกลุ่มนี้ 
จะว่างงานสูงในช่วงไตรมาสท่ีสอง-ไตรมาสท่ีสาม และจะลดลง 
ในไตรมาสท่ีสี่ของทุกๆ ปี อย่างไรก็ตาม ในช่วงปี 2556–2559  
ท่ีผ่านมา แรงงานกลุ่มนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากเฉลี่ย
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ดัชนีค่าจ้างเฉลี่ย เงินเฟูอ ดัชนีค่าจ้างที่แท้จริงเฉลี่ย 
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ดัชนีราคาผู้บริโภค 
ดัชนีค่าจ้างเฉลี่ย 
ดัชนีค่าจ้างท่ีแท้จริงเฉลี่ย 
ดัชนีผลิตภาพแรงงาน 

 
 
 
 
 
แผนภาพ 2 ดัชนีค่าจ้างเฉลี่ย และดัชนีราคาผู้บริโภค 

 
ที่มา: กระทรวงพาณิชย์, สศช., สํานักงานสถิติแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพ 3 ดัชนีราคาสินค้าเกษตรรายเดือน (ปรับฤดูกาล) 

 
ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ว่างงานประมาณ 1.4 แสนคนในปี 2556 เพิ่มขึ้นเป็น 1.8 แสนคน
ในปี 2559 และเพิ่มขึ้นเป็น 2.2 แสนคนในครึ่งแรกของปี 2560 
ท้ังจากปัญหาความไม่สอดคล้องของคุณสมบัติของแรงงาน 
และวุฒิการศึกษาท่ีไม่ตรงกับความต้องการของตลาด และ
ตลาดแรงงานท่ียังรอการฟื้นตัวท่ีชัดเจนของการลงทุนภาคเอกชน  

ชั่วโมงการทํางานของแรงงานทุกสถานภาพเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 0.5 โดยชั่วโมงการทํางานภาคเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.7 
ชั่วโมงการทํางานเฉลี่ย 36.1 ชั่วโมง/สัปดาห์ เพิ่มขึ้นจาก 34.8 
ชั่วโมง/สัปดาห์ ในช่วงเดียวกันปีท่ีแล้ว ส่วนชั่วโมงการทํางาน
ภาคอุตสาหกรรมและก่อสร้างเพิ่มขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 0.4 และ 
0.1 ตามลําดับ ขณะท่ีชั่วโมงการทํางานของแรงงานเอกชน
เพิ่มขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 0.1 ผู้ ท่ีทํางานตํ่ากว่า 35 ชั่วโมง/
สัปดาห์ มีจํานวนลดลงร้อยละ 6 ขณะท่ีผู้ท่ีทํางานมากกว่า 40 
ชั่วโมง/สัปดาห ์มีจํานวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.8 

ค่ า จ้ า งแรง งานและผลิ ตภาพแรงงาน  ค่ าจ้ า ง
ภาคเอกชนโดยรวมเพิ่มขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 0.1 โดยเพิ่มขึ้น 
ท้ังภาคเกษตรกรรมและนอกภาคเกษตรกรรมร้อยละ 1.2 และ 
0.9 ตามลําดับ หลังจากหักเงินเฟูอเฉลี่ยร้อยละ 0.1 ทําให้
ค่าจ้างแท้จริงภาคเอกชนทรงตัว ส่วนผลิตภาพแรงงานไตรมาส
สองปี 2560 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.3 เป็นการเพิ่มขึ้นท้ังจากภาค
เกษตรร้อยละ 9.0 และภาคนอกเกษตรร้อยละ 4.9 

สําหรับในช่วงครึ่งหลังของปี 2560 มีประเด็นด้าน
แรงงานท่ีควรติดตามและให้ความสําคัญ ได้แก่  

1. ผลกระทบการจ้างงานและรายได้เกษตรกรจาก
แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรอ่อนตัวลง และปัญหาอุทกภัย  

ในช่วงครึ่งหลังของปี 2560 เกษตรกรมีแนวโน้ม
ได้รับผลกระทบจากราคาสินค้าเกษตรท่ีอ่อนตัวลง ท้ังนี้ ในช่วง
ครึ่งแรกของปีราคาสินค้าเกษตรโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.1 
ประกอบกับสภาพอากาศท่ีเอื้ออํานวยและปริมาณน้ําเพียงพอ
ต่อการเพาะปลูก ทําให้การจ้างงานภาคเกษตรเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม 
มีสัญญาณราคาสินค้าเกษตรลดลง โดยในช่วงเดือนพฤษภาคม–
มิถุนายน ราคาสินค้าเกษตรลดลงเฉลี่ยร้อยละ 4.2 และมีแนวโน้ม
ท่ีจะลดลงต่อเนื่องในไตรมาสท่ีสามและไตรมาสท่ีสี่ ตามราคา
ยางพารา ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อยโรงงาน ท่ีมีแนวโน้มลดลง 
ขณะทีร่าคาข้าวคาดว่าจะเพิ่มขึ้นตามราคาตลาดโลก  

นอกจากนั้น จากเหตุการณ์น้ําท่วมเป็นวงกว้าง 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงเดือนกรกฎาคม–ต้นเดือน
สิงหาคม (5 กรกฎาคม–15 สิงหาคม 2560) มีพื้นท่ีประสบภัย 
รวม 44 จังหวัด ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว 39 จังหวัด 
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มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ของหน่วยงานภาครัฐ 

มาตรการการเงินการคลังเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในปี 2560  
ตามมติ ครม. วันท่ี 1 สิงหาคม 2560 

ชื่อโครงการ หน่วยงาน วงเงิน / เงือ่นไข 
1. มาตรการภาษีเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  

(1) มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  
-  บุคคลธรรมดา กรมสรรพากร 

กระทรวง 
การคลัง 

สามารถนําจํานวนเงินที่บริจาคในระหว่างวันที่ 5 
ก.ค.-13 ต.ค. 60 ไปหักลดหย่อนในการคํานวณ
เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ 1.5 เท่า แต่เมื่อ
รวมกับเงินบริจาคอื่นแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 10 
ของเงินได้พึงประเมินหลังหักค่าใช้จ่ายและหัก 
ค่าลดหย่อนอื่นๆ แล้ว 

- บริษัทหรอืห้าง
หุ้นส่วนนิติบุคคล 

กรมสรรพากร 
กระทรวง 
การคลัง 

สามารถนําจํานวนเงินหรอืมลูค่าทรพัย์สินที่บริจาค
ในระหว่างวันที่ 5 ก.ค.-13 ต.ค. 60 ไปหักเป็นรายจ่าย
ได้ 1.5 เท่า แต่เมื่อรวมกับรายจ่ายเพื่อการกุศล
สาธารณะหรือเพื่อการสาธารณประโยชน์แล้วต้อง 
ไม่เกินร้อยละ 2 ของกําไรสุทธิ 

(2) มาตรการภาษีเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย  
มาตรการยกเวน้
ภาษีสําหรับ
ค่าใช้จ่ายในการ
ซ่อมแซม
อสังหาริมทรัพย์
ในพื้นทีท่ีท่าง
ราชการประกาศ
ให้เป็นพื้นทีท่ี่เกิด
อุทกภัย 

กรมสรรพากร 
กระทรวง 
การคลัง 

ค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายเพื่อซ่อมแซมหรือค่าวัสดุหรือ
อุปกรณ์ในการซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินที่ประกอบติดตั้งในลักษณะถาวรกับ 
ตัวอาคารหรือในที่ดิน ซ่ึงได้รับความเสียหายจากเหตุ
อุทกภัย และอยู่ในพื้นที่ที่ทางราชการประกาศให้
เป็นพื้นที่ที่เกิดอุทกภัย ที่ได้จ่ายระหวา่งวนัที่ 5 ก.ค.-
31 ธ.ค. 60 ตามที่จ่ายจริงแต่รวมกันทั้งหมดแล้ว 
ไม่เกิน 100,000 บาท 

มาตรการยกเวน้
ภาษีสําหรับค่า
ซ่อมแซมรถยนต ์

กรมสรรพากร 
กระทรวง 
การคลัง 

ค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายเพื่อซ่อมแซมหรือค่าวัสดุหรือ
อุปกรณ์ในการซ่อมแซมรถยนต์ที่ได้รับความเสียหาย
จากอุทกภัยและอยู่ในพื้นที่ที่ทางราชการประกาศ
ให้เป็นพื้นที่ที่เกิดอุทกภัย ที่ได้จ่ายระหว่างวันที่ 5 
ก.ค . -31 ธ .ค .  60 ตามที่ จ่ ายจริ งแต่ รวมกัน 
ทั้งหมดแล้วไม่เกิน 30,000 บาท 

2. โครงการสินเชื่อฟ้ืนฟู SMEs จากอุทกภัยและภัยพิบัติ ปี 2560 
ระยะเวลาการขอ
สินเชือ่ 6 เดือน 
นับตั้งแต่วนัที ่
ครม.เห็นชอบ หรือ
จนกว่าจะเต็ม
วงเงิน 

ธนาคารพฒันา
วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาด

ย่อมแห่ง
ประเทศไทย 

(ธพว.) 

ให้สินเชื่อรายละไม่เกิน 15 ล้านบาท ระยะเวลากู้ยืม
ไม่เกิน 7 ปี ปีที่ 1–3 คิดอัตราดอกเบ้ียร้อยละ 3 ต่อปี 
ปีที่ 4–7 เป็นไปตามที่ ธพว. กําหนด โดยผู้กู้ต้องมี
หลั กประกันหรื อ ใ ห้บรร ษัทประกั นสิ น เ ชื่ อ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ําประกันได้ ซ่ึงหากใช้ 
บสย. ค้ําประกันจะไม่คิดค่าธรรมเนียมในปีแรก 

มาตรการช่วยเหลือเยยีวยาเกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบจากอุทกภยั ปี 2560 
(พายุตาลัสและพายุเซนิกา) ตามมติ ครม. วันท่ี 8 สิงหาคม 2560 

มาตรการ
ช่วยเหลือเยียวยา
เกษตรกรที่ได้รับ
ผลกระทบจาก
อุทกภัย ปี2560 
(พายุตาลัสและ
พายุเซินกา) 

 

กระทรวงเกษตร
และสหกรณ ์

งบกลางรายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ
จําเป็น ในกรอบวงเงินงบประมาณ 1,685 ล้านบาท 
เพื่อช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกร ครัวเรือนละ 3,000 บาท 
เป็นการช่วยเหลือเยียวยาผลกระทบเพียงบางส่วน
เบ้ืองต้น เพิ่มเติมจากระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 
2559 เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้สามารถดํารงชีพให้
ผ่านพ้นช่วงประสบอุทกภัยสักระยะหนึ่ง ทั้งนี้ ต้องเป็น
เกษตรกรที่มีพื้นที่การผลิตอยู่ในพื้นที่ประกาศเขต
การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
ตั้งแต่วันที่ 5 ก.ค.-15 ส.ค. 2560 และขึ้นทะเบียน
เกษตรกรและประกอบกิจกรรมการเกษตรในช่วงที่ผ่าน
มาตามที่แจ้งขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ก่อนเกิดภัยพิบัติเท่านั้น 

ยังคงมีสถานการณ์ 5 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ยโสธร 
อุบลราชธานี และพระนครศรีอยุธยา ส่งผลกระทบต่อพื้นท่ี 
ทําการเกษตร 1,960,000 ไร่ บ่อปลา 7,797.23 ไร่ ปศุสัตว์ 
43,137 ตัว แม้จะเป็นผลกระทบระยะสั้น แต่ยังต้องติดตาม
สถานการณ์ต่อไป เนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์ว่า
ในเดือนสิงหาคมและกันยายนอาจเกิดพายุท่ีมีโอกาสเคลื่อนตัวผ่าน
ประเทศไทยตอนบน และจะทําให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นท่ี 
ซึ่งในเดือนดังกล่าวเป็นช่วงเพาะปลูกข้าวนาปี อาจส่งผลต่อ
กิจกรรมการทําการเกษตรและการจ้างงานภาคเกษตรได้ 

ท้ังนี้ รัฐบาลได้มีมาตรการเพื่อบรรเทาผลกระทบ
จากอุทกภัยช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคมท่ีผ่านมา โดยได้
อนุมัติงบประมาณจากงบกลางรายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณี
ฉุกเฉินหรือจําเป็น ในกรอบวงเงินงบประมาณ 1,685 ล้านบาท 
ครัวเรือนละ 3 ,000 บาท และธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตรได้ผ่อนผันการชําระหนี้ออกไปไม่เกิน 12 
เดือนโดยไม่คิดดอกเบี้ยปรับ และสําหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวท่ี
เข้าร่วมโครงการประกันภัยข้าวนาปีกับ ธกส. ท่ีได้รับความ
เสียหายจะได้รับความคุ้มครองไร่ละ 1,260 บาท รวมถึงการให้
กู้ปลอดดอกเบี้ยเป็นเวลา 6 เดือนสําหรับการใช้จ่ายในการทํา
การเกษตรรอบใหม่ นอกจากนั้น คาดว่ามาตรการช่วยเหลือผู้มี
รายได้น้อยท่ีคาดว่าจะเริ่มได้ในช่วงปลายปีนี้ จะช่วยบรรเทา
ผลกระทบด้านรายได้ของประชาชนได้ในอีกทางหนึ่ง 

2. การเร่งพัฒนาทักษะแรงงานเพื่อเพิ่มศักยภาพ
แรงงานให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและ
ยกระดับผลิตภาพแรงงาน ในไตรมาสสองปี 2560 การลงทุน
ภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 3.2 หลังจากหดตัวต่อเนื่องในระยะ 
3 ไตรมาสที่ผ่านมา เป็นสัญญาณท่ีดีต่อการจ้างงานใหม่ ซึ่งโดย
ปกติการจ้างงานนอกภาคเกษตรจะเพิ่มขึ้นหลังจากการลงทุน 
มีการขยายตัวต่อเนื่อง 2-3 ไตรมาส อย่างไรก็ตาม การบริหาร
จัดการแรงงานภายในองค์กร การนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช้
ในกระบวนการผลิตและบริการ อาจมีผลทําให้รูปแบบ และ
ความต้องการจ้างงานเปลี่ยนไป อาทิ การจ้างงานแบบสัญญาจ้าง
มีระยะเวลา ความต้องการแรงงานท่ีสามารถทํางานได้หลายหน้าท่ี 
(Multi-Skill) แรงงานที่มีทักษะท้ังด้านเทคนิค และด้านอารมณ์ 
ดังนั้น แรงงานจะต้องปรับตัวและเตรียมความพร้อมในทักษะ
ด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 

ในระยะ ท่ี ผ่ านมาภาครั ฐ ไ ด้ มี การส่ ง เสริ ม 
การยกระดับคุณภาพแรงงานด้วยนโยบายทางด้านการพัฒนา
คุณภาพการทํางานของแรงงานใหม่ท่ีจะเข้าสู่ตลาดแรงงาน เช่น 
การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ท่ีเน้นการจัดหลักสูตรการเรียน
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มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภยั ป ี2560 ของสถาบันการเงิน 
มาตรการ
ช่วยเหลือ 
ผู้ประสบอทุกภัย 
ปี 2560 

(ส.ค. 60 เป็นตน้ไป) 

ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและ

สหกรณ์
การเกษตร  
(ธ.ก.ส.) 

- ผ่อนผันการชําระหนี้ออกไปให้ไม่เกิน 12 เดือน 
โดยไม่คิดดอกเบ้ียปรับสําหรับภาระหนี้สินเดิม 

- เกษตรกรที่ร่วมโครงการประกันภยัข้าวนาปี ปีการ
ผลิต 2560 เมื่อสํารวจพื้นที่การเกษตรแล้วพบว่า
มีความเสียหายเป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ก็
จะได้รับความคุ้มครองไร่ละ 1,260 บาท  

- สินเชื่อเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกร 
วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท/ราย อัตราดอกเบ้ีย 
0% ต่อปี เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนที่ 
7 เป็นต้นไป คิดดอกเบ้ียในอัตรา MRR กําหนด
ชําระคืนแล้วเสร็จไม่เกิน 3 ปี นับตั้งแต่วันกู้  

โครงการเงนิกู ้
เพื่อช่วยเหลอื 
ผู้ประสบอทุกภัย 
ปี 2560  

(ตั้งแต่ 31 ก.ค. 
60 เป็นต้นไป) 

ธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ (ธอส.) 

- ลูกค้าเดิม ลดภาระดอกเบ้ียเหลือ 0% ต่อปี นาน 
3 เดือนแรก ส่วนเดือนที่ 4-12 คิดอัตราดอกเบ้ีย 
MRR-2.5% ต่อปี 

- ลูกค้าใหม่/ลูกค้าเดิม สามารถขอกู้เพิ่ม หรือ กู้ใหม่ 
เพื่อปลูกสร้างทดแทนหลังเดิม หรือซ่อมแซมอาคาร
ที่ได้รับความเสียหาย คิดอัตราดอกเบ้ียเงินกู้คงที่ 
3% ต่อปี นาน 3 ปี หลังจากนั้น กรณีลูกค้า
สวัสดิการ คิดอัตราดอกเบ้ีย MRR-1% ต่อปี ส่วน
ลูกค้ารายย่อย คิดอัตราดอกเบ้ีย MRR-0.5% ต่อปี 

มาตรการ
ช่วยเหลือลกูค้า 
ที่ได้รับผลกระทบ
จากอุทกภัย 

(ส.ค. –ธ.ค. 60) 

ธนาคาร 
เพื่อการส่งออก
และนําเข้าแห่ง
ประเทศไทย 

(ธสน.) 

- ขยายระยะเวลาต่ออายุตั๋วสัญญาใช้เงินได้สูงสุด
ถึง 360 วัน และลดอัตราดอกเบ้ียเป็นเวลา 1 ปี 
โดย 6 เดือนแรกลดอัตราดอกเบ้ียลง 3% ต่อปี 
(อัตราดอกเบ้ียที่ลดลงแล้วไม่ต่ํากว่า 3% ต่อปี) 
จากนั้นเป็นอัตราปกติ-0.5% ต่อปีสําหรับลูกค้า
สินเชื่อหมุนเวียน และพักชําระหนี้เงนิต้นสูงสุด 1 
ปี และลดอัตราดอกเบ้ียลงเหลือ 4% ในปีแรก
สําหรับลูกค้าเงินกู้ระยะยาว 

- เงินกู้เพื่อซื้อ/ซ่อมแซมเครื่องจักร/อาคารโรงงาน
ที่ได้รับความเสียหายระยะเวลา 5 ปี (ปลอด
ชําระคืนเงินต้นไม่เกิน 1 ปี) อัตราดอกเบ้ีย 4% 
ในปีแรก หลังจากนั้นอัตราดอกเบ้ียปกติ 

มาตรการบรรเทา
ภาระลกูค้า
สินเชือ่เป็นกรณี
เร่งด่วน 

(ส.ค.-ธ.ค.60) 

ธนาคาร 
ออมสนิ 

-  ผ่อนปรนการชําระหนี้แก่ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ 3 
ทางเลือก ได้แก่ (1) พักชําระเงินต้นไม่เกิน 3 ปี (2) พัก
ชํ าระเงิ นต้ นและพั กชํ าระดอกเบ้ี ยอี ก 50%  
ไม่เกิน 3 ปี (3) พักชําระเงินต้นและดอกเบ้ียระยะเวลาไม่
เกิน 3 เดือน (สําหรับผู้ไม่มีรายได้ประจําเป็นเงินเดือน)  

- สินเชื่อเพื่อต่อเติมหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยรายละไม่
เกิน 5 แสนบาท ผ่อนชําระภายใน 30 ปี โดยไม่คิด
ดอกเบ้ียในปีแรก ปีที่ 2-3 คิดอัตราดอกเบ้ีย 3% 
ต่อปี ปีที่ 4 เป็นต้นไปคิดอัตรา MRR-0.75% ต่อปี  

- ลูกค้า SME ให้สินเชื่อในวงเงินกู้ไม่เกินรายละ 5  
ล้านบาท ผ่อนชําระไม่เกิน 5 ปี ปลอดชําระเงินต้น 1 ปี 
คิดดอกเบ้ียเงินกู้ปีแรก 3.5% ปีต่อไปคิดอัตรา MLR 

- ประชาชนรายย่อย ให้กู้ไม่เกิน 50,000 บาท/ราย 
ชําระคืนภายใน 5 ปี ปลอดการชําระคืน 3 เดือน 
ปีแรกปลอดดอกเบ้ีย ปีที่ 2-5 คิด 1% ต่อเดือน 

มาตรการชว่ยเหลือ
ลูกหนีท้ี่อยู่ในเขต
ภัยพิบัติภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

บรรษัทตลาดรอง
สินเชือ่ 

ที่อยู่อาศัย (บตท.) 

- พักชําระหนี้ 3 เดือน ตั้งแต่ ส.ค.–ต.ค. 60 
- ปรับลดอัตราดอกเบ้ียเป็นร้อยละ 4.0 ตอ่ปี 

ตั้งแต่ ส.ค. 60–ม.ค. 61 
- ปลอดชําระเงินต้นตั้งแต่ พ.ย. 60–ม.ค. 61 

มาตรการ
ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย 
(ส.ค. 60 –ธ.ค. 60) 

ธนาคาร 
กรุงไทย 

- ไม่คิ ดดอกเบ้ียและปลอดชํ าระเงินต้น เป็น
ระยะเวลา 3 เดือน รวมทั้งปรับลดอัตราดอกเบ้ีย
ในเดือนที่ 4-12 ลง 0.25% ต่อปี 

- ให้ลูกค้าพักชําระหนีเ้ป็นระยะเวลา 3 เดือน หลังจาก
นั้นให้ปลอดชําระดอกเบ้ียเป็นระยะเวลา 3 เดือน โดย
ชําระแต่เงินต้นตามเงื่อนไข และขยายระยะเวลา
การผ่อนชําระหนี้สูงสุดไม่เกิน 5 ปี 

- ลดอัตราดอกเบ้ียสูงสุด 1% ต่อปีพักชําระเงินต้นสูงสุด 
1 ปี รวมทั้งขยายระยะเวลาสัญญาเงินกู้ระยะยาวสูงสุด 
1 ปีให้กับลูกค้า SME ขนาดกลางและขนาดเล็ก 

การสอน ท่ีให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ควบคู่ไปกับการทํางานในสถาน
ประกอบการจริ ง เพื่ อให้ ได้แรงงานท่ีมีคุณภาพตรงกับ 
ความต้องการของตลาด อีกท้ังโครงการสานพลังประชารัฐ  
ด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ ได้มีการนําหลายๆ โครงการ
ให้กับทางอาชีวศึกษา เช่น โครงการ Excellent Model School 
ท่ีได้ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร 
ปรับปรุงคุณภาพสิ่งอํานวยความสะดวกและสิ่งแวดล้อม รวมถึง
การพัฒนาบุคลากรและการรับรองด้านมาตรฐานวิชาชีพให้ผู้จบ
การศึกษา เป็นต้น หรือโครงการความร่วมมือกับประเทศต่างๆ 
เพื่อพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน เช่น ออสเตรเลียเป็นประเทศ 
ท่ีประสบความสําเร็จการจัดอาชีวศึกษาในระดับทวิภาคีท่ีมี
ผู้เรียนมากถึงร้อยละ 80 และความร่วมมือกับประเทศเกาหลีใต้
ในการจัดการศึกษาวิชาชีพทวิวุฒิร่วมกัน เพื่อเตรียมแรงงานใหม่
ให้มีความพร้อมก่อนออกสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ 
นอกจากนี้ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้มีโครงการบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน  
เพื่อพัฒนาแรงงานใหม่และยกระดับฝีมือลูกจ้างร่วมกับสถาน
ประกอบการ เช่น ฝึกแรงงานใหม่ท่ีกําลังจะจบ ปวช./ปวส.  
ในสาขาช่างยนต์ ช่างซ่อมตัวถังรถยนต์ และช่างสีรถยนต์สําหรับ
ศูนย์บริการกับบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด การฝึก
พนักงานโรงแรมแผนกต่างๆ ร่วมกับโรงแรมในเครือเซ็นทารา 
หรือการฝึกยกระดับช่างท่ีทํางานอยู่แล้วกับบริษัทสยามไดกิ้น 
เพื่อให้มีฝีมือรองรับเทคโนโลยีใหม่ท่ีเปลี่ยนแปลงไปและซับซ้อน
มากขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นโครงการท่ีประสบความสําเร็จเป็นอย่างดี  

3. การส่งเสริมความปลอดภัยในการท างานให้มากขึ้น 
การประสบอันตรายหรือเจ็บปุวยจากการทํางานในช่วง 20 ปี 
ท่ีผ่านมา มีจํานวนลดลงมากกว่าร้อยละ 60 และในปี 2559 
ประเทศไทยได้ลงนามในสัตยาบันอนุสัญญาองค์การระหว่างประเทศ 
ฉบับท่ี 187 ว่าด้วยกรอบเชิงส่งเสริมการดําเนินงานความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย พ.ศ. 2559 รวมถึงได้มีการดําเนินโครงการ
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety 
Thailand) โดยกระทรวงแรงงานร่วมกับกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
สาธารณสุข และกระทรวงอุตสาหกรรม ในการขับเคลื่อน 
การดําเนินงานเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและสุขภาพ
อนามัยท่ีดีให้เกิดขึ้นกับคนทํางานและประชาชนในทุกภาคส่วน  

อย่างไรก็ตาม แม้จํานวนผู้ เจ็บปุวยและได้รับ
อันตรายจากการทํางานจะลดลง แต่ยังมีแรงงานจํานวนมากท่ียัง
ประสบอันตรายหรือเจ็บปุวยจากการทํางาน โดยในปี 2559 
แรงงานท่ีประสบอันตรายหรือเจ็บปุวยจากการทํางานมีจํานวน
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ท้ังสิ้น 89,488 ราย โดยสาขาการก่อสร้างเป็นประเภทกิจการ 
ท่ีลูกจ้างได้รับอันตรายหรือเจ็บปุวยจากการทํางานมากท่ีสุด 
รองลงมาเป็นธุรกิจการผลิตเครื่องด่ืมและอาหาร ซึ่งทุกภาคส่วน
ต้องให้ความสําคัญในการปูองกันและสร้างความตระหนักด้าน
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัย
และการมีสุขภาพท่ีดีของแรงงาน รวมถึงลดความเสียหายอันเกิด
จากปัญหาความไม่ปลอดภัย อาทิ ไม่สามารถมาทํางานได้  
การสูญเสียอวัยวะ ค่ารักษาพยาบาล  

4. การติ ดตามการบั งคับใช้ กฎระเ บี ยบและ
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม  
การปรับแก้ไขพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน และกฎระเบียบ 
มีสาระสําคัญ ได้แก่ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับท่ี 5) 
พ.ศ.  2560 มี การปรับปรุ งและแก้ ไขเพิ่ ม เ ติมเพื่ อให้ มี 
ความทันสมัย ครอบคลุม และเป็นธรรมกับผู้ ท่ี เกี่ ยวข้อง 
โดยเฉพาะการเพิ่มอัตราโทษในความผิดเกี่ยวกับการใช้แรงงาน
เด็ก เพื่อให้เกิดการปูองกัน ยับยั้ง และขจัดปัญหาการค้ามนุษย์
ด้านแรงงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การปรับแก้ในส่วน
ของการให้นายจ้างประกาศระเบียบการจัดทําข้อบังคับเกี่ยวกับ
การทํางานไว้  ณ สถานประกอบการ  และการปรับแก้
กฎกระทรวง กําหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลท่ีนายจ้างจ่าย (ฉบับ
ท่ี 2) พ.ศ.2560 ในส่วนการเพิ่มวงเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาล 
ของนายจ้างในกรณีท่ีลูกจ้างรักษาตัวในโรงพยาบาล โดยเพิ่ม
สูงสุดในอัตราจากเดิม 1,000,000 บาท เป็น 2,000,000 บาท  
ซึ่งได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้แล้ว  

นอกจากนี้ เมื่อวันท่ี 15 สิงหาคม 2560 คณะรัฐมนตรี
ได้อนุมัตหิลักการร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับท่ี...) 
พ.ศ. ... เพื่อยกระดับมาตรฐานการคุ้มครองลูกจ้างให้สูงขึ้นและ
ลดระดับความเหลื่อมล้ําของสังคมและสร้างโอกาสการเข้าถึง
บริการของรัฐตามนโยบายของรัฐบาล โดยกําหนดให้ลูกจ้าง 
มีสิทธิได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ของค่าจ้างแทนการบอก
กล่าวล่วงหน้า ค่าตอบแทน และเงินกรณีนายจ้างหยุดกิจการ 
ส่วนกรณีการเปลี่ยนตัวนายจ้างต้องได้รับความยินยอมจาก
ลูกจ้างและให้นายจ้างใหม่รับไปท้ังสิทธิหน้าที่ กําหนดให้ลูกจ้าง
ชายหรือหญิงได้รับค่าจ้างเท่าเทียมกันในงานท่ีมีคุณค่าเท่ากัน 
รวมถึงกําหนดให้ลูกจ้างมีสิทธิลากิจธุระในเหตุท่ีจําเป็นโดยได้รับ
ค่าจ้าง ไม่น้อยกว่า 3 วันทํางาน และให้ลูกจ้างสามารถลา 
เพื่อตรวจครรภ์ก่อนคลอดบุตรได้ 90 วันโดยได้รับค่าจ้างไม่เกิน 
45 วัน และพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ยังได้พิจารณาเพิ่ม
อัตราค่าชดเชย กรณีลูกจ้างทํางานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไป 
เมื่อถูกเลิกจ้างโดยไม่มีความผิดให้ลูกจ้างได้รับค่าชดเชยเท่ากับ
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2 มีหนี้ค้างชําระเกิน 90 วัน 

ตาราง 2  หนี้สินครัวเรือน (สินเชื่อจากสถาบันการเงิน) 

ณ สิ้นระยะเวลา 2557 2558 
2559 2560 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 
หนี้สินครวัเรือน  
(ล้านล้านบาท) 10.54 11.10 11.14 11.24 11.34 11.47 11.48 

%YOY 6.6 5.3 4.7 4.3 4.1 3.3 3.1 
- สถาบันรับฝากเงนิ 6.6 6.1 5.6 5.1 4.8 4.2 3.7 
- สถาบันการเงนิอืน่ 6.6 -0.1 -0.6 -0.6 -0.3 -2.4 -1.3 
สัดส่วนตอ่ GDP  79.85 81.17 80.61 80.27 79.95 79.83 78.60 

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย 
 

ตาราง 3  การเปลี่ยนแปลงการให้สินเชื่อคงค้างอุปโภคบริโภคส่วนบุคคลของธนาคารพาณิชย์ 

ณ สิ้นระยะเวลา (%) 
สัดส่วน
(%) 2559 2560 

Q2/60 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 
สินเชือ่อุปโภคบรโิภค 
ส่วนบุคคล 

100.0 6.5 6.0 5.2 4.9 4.5 4.4 

- ที่อยู่อาศัย 51.3 9.3 9.0 7.7 7.0 6.1 5.0 
- ซ้ือหรือเช่าชื้อรถยนต ์ 22.9 1.7 1.6 1.9 1.3 2.4 4.5 
- การศกึษา 0.0 5.0 13.2 31.1 42.5 35.3 33.0 
- เดินทางไปต่างประเทศ 0.0 3.4 -4.6 -5.2 -2.8 -3.3 -1.9 
- บริโภคอืน่ ๆ 25.8 5.7 4.1 3.2 4.1 3.2 3.1 

ที่มา:  ธนาคารแห่งประเทศไทย 
 

ตาราง 4 หนี้เพื่อการอปุโภคบริโภคที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 

ณ สิ้นระยะเวลา 
2559 2560 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 
หนี้เพื่อการอุปโภคบริโภค 
ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้  
(ล้านบาท) 

96,203 98,200 104,067 105,287 109,902 104,989 

% YOY 5.0 4.0 4.0 10.7 14.2 6.9 
สัดส่วนต่อ NPLs รวม 26.92 26.28 26.44 27.30 27.17 25.22 

สัดส่วนต่อสินเชื่อรวม 2.58 2.60 2.73 2.71 2.82 2.66 
ที่มา:  ธนาคารแห่งประเทศไทย 
 

ตาราง 5 สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกํากับและสินเชื่อบัตรเครดิต 

ณ สิ้นระยะเวลา 
2559 2560 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 
สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ  
(1) ยอดสินเชื่อคงค้าง 

(ล้านบาท) 
321,684 327,173 332,877 338,117 331,489 335,964 

%YOY 2.7 3.2 3.6 4.2 3.0 2.7 
(2) สินเชื่อผิดนัดชําระหนี้

เกนิ 3 เดือนขึ้นไป 11,284 10,544 11,365 10,602 9,844 8,949 

%YOY -27.1 -33.0 -32.1 -36.9 -12.8 -15.1 
(2) / (1) (ร้อยละ) 3.5 3.2 3.4 3.1 3.0 2.7 

สินเชื่อบัตรเครดิต  
(1) ยอดสินเชื่อคงค้าง 

(ล้านบาท) 
308,863 315,557 316,621 358,413 333,249 336,386 

%YOY 5.6 6.2 6.0 6.5 7.9 6.6 
(2) ยอดค้างชําระเกนิ  

3 เดือนขึ้นไป 
10,965 9,885 11,859 10,383 9,859 8,339 

%YOY 22.7 3.0 16.9 -0.7 -10.1 -15.6 
(2) / (1) (ร้อยละ) 3.6 3.1 3.7 2.9 3.0 2.5 

ที่มา:  ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน เดิมกฎหมายเก่ากําหนดไว้ว่า 
ต้องทํางานครบ 10 ปีขึ้นไปถึงจะได้รับค่าชดเชย 300 วันเท่านั้น 
โดยการแก้ไขพระราชบัญญัติดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนการตรวจ
พิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

หนี้สินครัวเรือนชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่อง  
ไตรมาสแรกปี 2560 หนี้สินครัวเรือนมีมูลค่าเท่ากับ 

11,480,921 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีท่ีแล้ว 
ร้อยละ 3.1 ชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่อง โดยคิดเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ 78.6 ต่อ GDP  

ในไตรมาสสองปี 2560 หนี้สินครัวเรือนยังมีแนวโน้ม
ชะลอตัวต่อเนื่อง สะท้อนจากยอดคงค้างสินเชื่อเพื่อการอุปโภค
บริโภคของธนาคารพาณิชย์ท่ีขยายตัวชะลอลงเหลือร้อยละ 4.4 
โดยเป็นการชะลอลงของสินเชื่อท่ีอยู่อาศัยจากร้อยละ 6.1  
ในไตรมาสแรกปี 2560 เป็นร้อยละ 5.0 ในไตรมาสนี้  ขณะท่ี
สินเชื่อเพื่อซื้อหรือเช่าซื้อรถยนต์ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 
2.4 ในไตรมาสแรกปี 2560 เป็นร้อยละ 4.5 ในไตรมาสนี้ 

ด้านความสามารถในการช าระหนี้ เมื่อพิจารณาจาก
สัดส่วนหนี้ เพื่ อการอุปโภคบริ โภคท่ีไม่ก่อให้ เกิดรายได้ 
ต่อสินเชื่อรวม พบว่าลดลงจากร้อยละ 2.82 ในไตรมาสแรก 
ปี 2560 เป็นร้อยละ 2.66 ในไตรมาสนี้ อย่างไรก็ตาม ยังต้อง
เฝูาระวังลูกหนี้ท่ีค้างชําระเงินต้นหรือดอกเบี้ยเกินกว่า 1 เดือน
แต่ไม่ถึง 3 เดือน ท่ีเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 3.11 ในไตรมาสแรก 
ปี 2560 เป็นร้อยละ 3.20 ในไตรมาสนี้ 

ขณะ ท่ีการผิ ดนั ดชํ า ร ะหนี้ เ กิ น  3  เ ดื อนขึ้ น ไป 
ของสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกํากับมีมูลค่า 8,949 ล้านบาท 
ลดลงร้อยละ 15.1 และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.7 ของยอด
สินเชื่อคงค้าง สําหรับการผิดนัดชําระหนี้เกิน 3 เดือนขึ้นไป 
ของสินเชื่อบัตรเครดิตมีมูลค่า 8,339 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 
15.6 และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.5 ของยอดสินเชื่อคงค้าง 

ท้ังนี้ จากข้อมูลของบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จํากัด 
(เครดิตบูโร) พบว่า ในไตรมาสแรกของปี 2560 กลุ่มคน Gen Y 
หรือกลุ่มคนท่ีมีอายุ 22-35 ปี จํานวน 5.24 ล้านคน มีหนี้รวมกัน
สูงถึง 2.13 ล้านล้านบาท โดยเฉพาะกลุ่มอายุ 29 ปี มีหนี้สิน
ต่อคนอยู่ท่ี 150,000 บาท ในจํานวนนี้ร้อยละ 20 เป็นหนี้เสีย2 
สาเหตุหนึ่งท่ีทําให้คนกลุ่มนี้เป็นหนี้และมียอดหนี้สูงเนื่องจาก
รูปแบบการใช้ชีวิตท่ีเปลี่ยนไปตามการเติบโตของสังคมเมือง 
ส่งผลให้มีพฤติกรรมใช้ง่าย จ่ายคล่อง ตัดสินใจเร็ว ประกอบกับ
สามารถเข้าถึงสินเช่ือบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลได้ง่าย 
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3 ไม่รวมสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันประเภทอื่น ได้แก่ สินเชื่อเพื่อการศึกษา สินเชื่อเพื่อการเดินทางไปทํางานต่างประเทศ สินเชื่อเพื่อสวัสดิการพนักงาน 

 
มาตรการดูแลสินเชื่อบัตรเครดิต 

และสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้ก ากับ 
  

มาตรการสินเชื่อบัตรเครดิต 

1. ลดเพดานอัตราดอกเบีย้บตัรเครดติ : ใช้กับลูกค้าเก่า* และลกูค้าใหม่  

 
* ไม่ใช้บังคับสําหรับรายการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่มีการกําหนดระยะเวลาการผ่อนชําระที่ชัดเจนก่อนหน้านี้ 

2. มาตรการวงเงินบัตรเครดิต 
เดิม ใหม่ 

 เงินเดอืนขั้นต่ํา : 15,000 บาท 
 วงเงินสูงสดุ : ≤ 5 เท่าของรายได้ 

 เงินเดอืนขั้นต่ํา : 15,000 บาท 
 วงเงินสูงสุด : สะท้อนตามรายได้ของลูกค้า 

 

มาตรการสินเชื่อส่วนบุคคล 

เดิม ใหม่ 
 เงินเดอืนขั้นต่ํา : ไม่กําหนด 
 วงเงินสูงสดุ : ≤ 5 เท่าของรายได้ 

 เงินเดอืนขั้นต่ํา : ไม่กําหนด 
 วงเงินสูงสุด : สะท้อนตามรายได้ของลูกค้า 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้ปรับปรุงแนวทางการกํากับ
ดูแลสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกํากับ 
เพื่อช่วยดูแลการก่อหนี้ของภาคครัวเรือนให้เหมาะสมขึ้น 
เนื่องจากประชาชนเข้าถึงสินเชื่อประเภทนี้ได้ง่าย และเป็น
สินเชื่อท่ีไม่มีหลักประกัน ซึ่งอาจส่งผลให้ประชาชนท่ีมีความ
เปราะบางก่อหนี้จนเกินความสามารถในการชําระหนี้ได้ ดังนี้  

1. มาตรการสินเชื่อบัตรเครดิต กําหนดวงเงินแก่ผู้ขอมี
บัตรให้เหมาะสมกับความสามารถในการชําระหนี้ตามรายได้ 
ต่อเดือน โดยผู้มีรายได้ตํ่ากว่า 30,000 บาท ให้ได้รับวงเงินไม่เกิน 
1.5 เท่าของรายได้ ผู้มีรายได้ต้ังแต่ 30,000–50,000 บาท ให้ได้รับ
วงเงินไม่เกิน 3 เท่าของรายได้ และผู้มีรายได้ต้ังแต่ 50,000 บาท
ขึ้นไป ให้ได้รับวงเงินไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ และปรับลดเพดาน
อัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิตจากร้อยละ 20 เหลือร้อยละ 18  

2. มาตรการสินเช่ือส่วนบุคคลภายใต้การกํากับ ปรับ
วงเงินสินเชื่อแก่ผู้มีรายได้ตํ่ากว่า 30,000 บาทต่อเดือน ให้ได้รับ
วงเงินไม่เกิน 1.5 เท่าของรายได้ และให้ได้รับวงเงินสินเชื่อ 
ส่วนบุคคลจากผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้ 
การกํากับไม่เกิน 3 ราย ส่วนผู้มีรายได้ต่อเดือนเกิน 30,000 
บาทขึ้นไป ให้ได้รับวงเงินไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ แต่ไม่จํากัด
จํานวนผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกํากับท่ีจะ
ให้สินเช่ือแก่ผู้บริโภคแต่ละราย โดยจะมีผลบังคับใช้กับสินเช่ือ
ส่วนบุคคลท่ีไม่มีหลักประกันเท่านั้น3 อาทิ บัตรกดเงินสด 

แนวทางการกําหนดวงเงินสินเชื่อบัตรเครดิตและ
สินเชื่อส่วนบุคคลดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้กับผู้ขอมีบัตรเครดิต
หรือผู้ขอสินเชื่อส่วนบุคคลรายใหม่ ต้ังแต่วันท่ี 1 กันยายน 
2560 เป็นต้นไป สําหรับเพดานอัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิตท่ีปรับ
ลดลงจะมีผลบังคับใช้กับผู้มีบัตรเครดิตท้ังรายเดิมและรายใหม่ 

นอกจากนี้ ท่ีผ่านมาธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคม
ธนาคารไทย สมาคมธนาคารนานาชาติ และสถาบันการเงิน 16 แห่ง 
ได้ร่วมกันจัดต้ังโครงการแก้ไขปัญหาหนี้ส่วนบุคคลท่ีไม่มีหลักประกัน 
(คลินิกแก้หนี้) โดยให้บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จํากัด (SAM) 
เป็นหน่วยงานกลางในการช่วยให้ลูกหนี้สามารถหาข้อยุติกับ
เจ้าหนี้ทุกรายในคราวเดียวกันตามความสามารถทางการเงิน 
ท่ีแท้จริงของลูกหนี้ ควบคู่กับการเสริมสร้างวินัยทางการเงินท่ีดี 
เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินให้เหมาะสม
และไม่ก่อภาระหนี้เกินตัวอีกในอนาคต 

 

สินเช่ือส่วนบุคคลท่ีไม่มีหลักประกันอื่น ได้แก่  
สินเช่ือเพื่อการศึกษา/สินเช่ือเพื่อการเดินทาง 

ไปทํางานต่างประเทศ/สินเช่ือเพื่อสวัสดิการพนักงาน 
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สําหรับการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยท่ีลงทะเบียน 
ในโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐและผ่านการตรวจสอบ
คุณสมบัติแล้ว 11.67 ล้านราย คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ 
ในหลักการแนวทางการจัดประชารั ฐสวัส ดิการ ตาม ท่ี
กระทรวงการคลังเสนอ เมื่อวันท่ี 29 สิงหาคม 2560 โดยผู้มี
รายได้น้อยจะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งจะกําหนดวงเงิน 
ในบัตรเพื่อใช้ชําระค่าสินค้าและบริการผ่านเครื่องรับชําระเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานหรือร้านค้าท่ีกําหนด โดยจะแบ่ง
สวัสดิการออกเป็น 2 ส่วน คือ (1) เป็นเรื่องของการเดินทาง 
ได้แก่ ค่าโดยสารรถเมล์ ขสมก./รถไฟฟูา รายละ 500 บาท 
ต่อเดือน ค่าโดยสารรถ บขส. รายละ 500 บาทต่อเดือน และ
ค่าโดยสารรถไฟรายละ 500 บาทต่อเดือน (2) เป็นการลด
ค่าใช้จ่ายในการดํารงชีพ ได้แก่ ค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค 
ท่ีจําเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา และวัตถุดิบเพื่อเกษตรกรรม 
จากร้านธงฟูาประชารัฐ หรือร้านค้าท่ีลงทะเบียนกับกระทรวง
พาณิชย์ โดยแบ่งเป็น ผู้มีรายได้มากกว่า 30,000 บาทต่อปี  
จะได้รับรายละ 200 บาทต่อเดือน และผู้ท่ีมีรายได้น้อยกว่า 
30,000 บาทต่อปี  จะได้รับรายละ 300 บาทต่อเดือน 
นอกจากนี้  ยังไ ด้รับส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มจากร้านค้า 
ท่ีกระทรวงพลังงานกําหนดรายละ 45 บาทต่อ 3 เดือน ท้ังนี้ 
วงเงินคงเหลือของแต่ละสวัสดิการในเดือนท่ีผ่านมาจะไม่มี 
การสะสมในเดือนถัดไป และไม่สามารถถอนวงเงินสวัสดิการ
จากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นเงินสดได้  

การปลูกฝังการสร้างวินัยและวางแผนทางการเงินและ
การออมแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องต้ังแต่วัยเด็กเป็นอีกแนวทางสําคัญ
ในการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือน เพื่อให้เกิดพฤติกรรมการใช้จ่าย
อย่างสมเหตุสมผล การรู้จักประมาณตน ไม่ใช้จ่ายเงินเกินตัว 
เช่น การส่งเสริมการทําบัญชีรายรับ-รายจ่าย การจัดต้ังสหกรณ์
ออมทรัพยใ์นโรงเรียน เพื่อส่งเสริมให้เด็กรู้จักวางแผนการใช้จ่ายเงิน
ในแต่ละวันให้มีเงินเหลือเก็บ และนําเงินมาฝากกับสหกรณ์
ออมทรัพย์อย่างสม่ําเสมอ จนเกิดนิสัยรักการออม 

นอกจากนี้ กองทุนการออมแห่งชาติได้จัดโครงการ 
ต้นกล้า  การออม เพื่อปลูกฝังให้ เยาวชนได้ตระหนักถึ ง 
ความจําเป็นของการออมอย่างยั่งยืน ซึ่งจากข้อมูลทางสถิติ
พบว่า ประเทศไทยมีประชากรท่ีเป็นแรงงานนอกระบบจํานวน
กว่า 25 ล้านคน ในจํานวนนี้กว่า 6.4 ล้านคนยังอยู่ในวัยเรียน
ระดับมัธยมศึกษาถึงอุดมศึกษา ซึ่งเป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติสามารถ
สมัครเป็นสมาชิกกองทุนแห่งชาติได้ การออมต้ังแต่อายุยังน้อย
และออมอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอจนถึงอายุ 60 ปี จะทําให้มีเงิน
ไว้ใช้หลังเกษียณ 
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ตาราง 6 จํานวนผู้ปุวยด้วยโรคเฝูาระวัง 
                                                                                            (หน่วย : ราย) 

โรคเฝ้าระวัง 
 

2559 2560 %YOY 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q2/60 

ปอดอักเสบ 65,661 45,244 72,851 61,455 63,869 53,578 18.4 
ไข้เลือดออก 14,840 7,874 25,744 15,473 8,203 7,732 -1.8 
มือ เท้า ปาก 10,066 19,012 39,589 11,243 11,450 19,958 4.9 
ไข้หวัดใหญ่ 43,634 14,135 58,535 53,058 19,742 18,518 31.1 
บิด 1,820 1,841 1,887 1,178 1,329 1,410 -23.4 
หัด 221 271 466 730 367 295 8.7 
ฉี่หน ู 446 401 671 777 573 592 47.6 
ไข้สมองอกัเสบ 179 187 231 175 259 143 -23.5 
อหิวาตกโรค 41 2 7 1 2 2 - 
ไข้กาฬหลังแอ่น 6 5 4 2 5 5 - 
พิษสุนัขบ้า 4 2 5 2 0 3 - 
รวม 136,918 88,974 199,990 144,094 105,799 102,236 14.9 
อัตราตอ่ 
ประชากรแสนคน 209.2 135.9 305.7 220.3 161.7 156.2 

 

หมายเหตุ: ข้อมูลปี 2560 เป็นข้อมูล ณ วันท่ี 30 สิงหาคม 2560 
ที่มา:  สํานักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข 
 
แผนภาพ 4 จํานวนผู้ปวุยดว้ยโรคไข้หวัดใหญ่ รายไตรมาสปี 2556-2560 
 

 
ที่มา:  สํานักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข 

 

การเจ็บป่วยด้วยโรคเฝ้าระวังโดยรวมเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ
โรคไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

ไตรมาสสองปี 2560 มีผู้ปุวยด้วยโรคเฝูาระวังรวม 
102,236 ราย เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปี 2559 ร้อยละ 
14.9 เป็นการเพิ่มขึ้นของโรคท่ีแพร่ระบาดในช่วงฤดูฝน ได้แก่ 
โรคไข้หวัดใหญ่ พบผู้ปุวยเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีท่ีผ่านมา
ร้อยละ 31.1 และโรคปอดอักเสบ พบผู้ปุวยเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.4 
การปูองกันตนเองสามารถทําได้โดยการออกกําลั งกาย 
อย่างสม่ําเสมอ การรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ให้ครบ 5 หมู่ 
การใช้ช้อนกลาง การล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ําและสบู่ การพักผ่อน
ให้เพียงพอ และหลีกเลี่ยงการอยู่ในท่ีแออัดหรืออากาศถ่ายเท 
ไม่สะดวก เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อโรคได้ สําหรับในกลุ่ม
เสี่ยง ได้แก่ เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้ปุวยเรื้อรัง หากมีอาการไข้ 
หอบ เหนื่อย ให้รีบพบแพทย์ทันทีเนื่องจากมีโอกาสเกิด
ภาวะแทรกซ้อนปอดบวม ซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหน่ึง
ของโรคติดเชื้อท้ังหมด โดยต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม-30 สิงหาคม 
2560 พบผู้ปุวยโรคปอดอักเสบ 156,889 ราย มีผู้เสียชีวิตแล้ว 
171 ราย ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป 

นอกจากนี้ ยังมีประเด็นท่ีต้องเฝูาระวัง ดังนี้  

1. การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในประเทศฮ่องกง
ต้ังแต่เดือนพฤษภาคม-6 สิงหาคม 2560 สายพันธุ์หลักท่ีระบาด
คือ เอ เอช 3 เอ็น 2 (A, H3N2) พบผู้ปุวยท่ีเข้ารับการรักษา 
ในโรงพยาบาลของรัฐ 1,065 ราย เป็นผู้ปุวยหนัก 346 ราย  
มีผู้เสียชีวิตแล้ว 324 ราย แต่ยังไม่พบการด้ือยาหรือกลายพันธ์ุ
ของเชื้อ และองค์การอนามัยโลกยังไม่ห้ามการเดินทางไปประเทศ
ดังกล่าว แต่แนะนําผู้ท่ีอยู่ในกลุ่มเสี่ยงและต้องเดินทางไปในเมือง
ท่ีมีการระบาดควรปรึกษาแพทย์ฉีดวัคซีนปูองกันโรคก่อนเดินทาง 
และหลีกเลี่ยงการไปสถานท่ีแออัดหรือมีผู้คนอยู่จํานวนมาก  
ไม่คลุกคลีผู้ปุวย หากมีอาการปุวยในขณะอยู่ต่างประเทศหรือ
กลับมาแล้วให้รีบไปพบแพทย์ สําหรับประเทศไทยต้ังแต่วันท่ี 1 
มกราคม-30 สิงหาคม 2560 พบผู้ปุวย 85,290 ราย เสียชีวิตแล้ว 
12 ราย ส่วนใหญ่จะพบในกลุ่มอายุ 15-24 ปี โดยเชื้อไข้หวัดท่ีพบ
เป็นสายพันธุ์ เอ เอช 3 เอ็น 2 (A, H3N2) สําหรับการรณรงค์ การ
ปูองกันโรคไข้หวัดใหญ่ให้ประชาชนใช้มาตรการ “ปิด ล้าง เลี่ยง 
หยุด” เพื่อปูองกันโรคไข้หวัดใหญ่ทุกสายพันธุ์ ได้แก่ (1) ปิด คือ
ปิดปาก ปิดจมูก เมื่อไอ จาม (2) ล้าง คือล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ํา
และสบู่ (3) เลี่ยง คือหลีกเลี่ยงสถานท่ีคนหนาแน่น และ (4) หยุด 
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4 กลุ่มเสี่ยง ประกอบด้วย (1) บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับผู้ปุวย (2) ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง คือ ปอดอุดกั้นเรื้ อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย 

มะเร็งที่กําลังให้เคมีบําบัด เบาหวาน (3) บุคคลที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป (4) หญิงมีครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป (5) ผู้ที่มีน้ําหนักมากกว่า 100 กิโลกรัมขึ้นไป (6) ผู้พิการทาง
สมองช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ (7) เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี (8) ผู้ปุวยโรคธาลัสซีเมีย และ (9) ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง และผู้ติดเชื้อ HIV 

5 อ้างจากผลการศึกษาของกรมสุขภาพจิตเรื่อง การฆ่าตัวตายสําเร็จของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2556 (จัดทําการศึกษาทุก 5 ปี) 

 
 

ตาราง 7 จํานวนผู้ปวุยทางสุขภาพจิตจําแนกตามปีงบประมาณ 2554-2559 
ประเภทโรค

ทางจิต 
2554 2555 2556 2557 2558 2559 

โรคจิต 413,901  388,779   354,695  257,341 124,558 164,205 
โรควิตกกังวล 321,931  348,770   319,395  237,554 114,827 115,713 
โรคซึมเศร้า 186,651  222,168   223,564  85,447 63,112 71,169 

ที่มา: ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1-19 และกลุ่มพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 
 

 
 

คือเมื่อปุวยควรหยุดเรียน หยุดงาน พักรักษาตัวอยู่บ้าน กระทรวง
สาธารณสุขได้นําเข้าวัคซีนปูองกันโรคไข้หวัดใหญ่ 3.5 ล้านโด๊ส
เพื่อฉีดให้ฟรีในกลุ่มเสี่ยง4 ซึ่งสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ 
ในสถานพยาบาลของรัฐท่ัวประเทศต้ังแต่วันท่ี 1 มิถุนายน-31 
สิงหาคม 2560 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ ประเทศไทยกําลัง
จะผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่เอง ซึ่งคาดว่าจะเริ่มผลิตได้ในปี 2563 

2. การระบาดของโรคมือ เท้า ปาก ในไตรมาสสอง
ปี 2560 พบผู้ปุวยโรคมือ เท้า ปาก 19,958 ราย เพิ่มขึ้นจาก
ช่วงเดียวกันของปีท่ีผ่านมาร้อยละ 4.9 โดยพบมากในกลุ่มเด็ก
อายุตํ่ากว่า 5 ปี แต่ต้องเฝูาระวังเป็นพิเศษในกลุ่มเด็กเล็กและ
เด็กวัยเรียน เนื่องจากมีภูมิคุ้มกันน้อยและต้องอาศัยอยู่รวมกัน
จํานวนมากในสถานรับเลี้ยงเด็กและโรงเรียน ทําให้เกิดการติดเชื้อ
ได้ง่าย ผู้ปกครองจึงต้องดูแลอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 
1 มกราคม-30 สิงหาคม 2560 พบผู้ปุวยโรคมือ เท้า ปาก 
52,828 ราย เสียชีวิต 2 ราย การปูองกันทําได้โดยการล้างมือ
บ่อยๆ ด้วยน้ําและสบู่ให้สะอาดอยู่เสมอ สําหรับผู้ท่ีมีอาการปุวย
ควรหยุดเรียนหรือหยุดงานเพื่อปูองกันการแพร่ระบาด 

3. โรคซึมเศร้า  เป็นภัยเงียบท่ีคุกคามสุขภาพ 
ของประชาชน แต่สามารถปูองกันและรักษาได้ ท้ังนี้ องค์การ
อนามัยโลกได้ประมาณการว่า ประชากรมากกว่า 300 ล้านคน 
หรือร้อยละ 4 ของประชากรโลกปุวยเป็นโรคซึมเศร้าและเสี่ยง
ฆ่าตัวตายสูงถึงร้อยละ 20.4 ผู้ปุวยโรคซึมเศร้ากลุ่มวัยรุ่นอายุ 
15-19 ปี เสี่ยงฆ่าตัวตายสูงมากกว่าผู้สูงอายุ สําหรับประเทศ
ไทยพบผู้ปุวยโรคซึมเศร้าประมาณ 1.5 ล้านคนหรือร้อยละ 2.5 
ของประชากรไทย และพบว่าผู้หญิงมีความเสี่ยงต่อการปุวย
เป็นโรคซึมเศร้ามากกว่าผู้ชายถึง 1.7 เท่า จากข้อมูลของกรม
สุขภาพจิต พบว่าในปีงบประมาณ 2559 มีผู้ปุวยทาง
สุขภาพจิตเข้ารับการรักษากว่า 3.6 แสนคน ส่วนใหญ่เป็น
ผู้ปุวยโรคจิต โรควิตกกังวล และโรคซึมเศร้า โดยผู้ปุวยโรค
ซึมเศร้ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก 63 ,112 คนในปี 2558 เป็น 
71 ,169 คนในปี 2559 จะมีความเสี่ยงในการฆ่าตัวตาย
ประมาณวันละ 11 คน5 หรือเฉลี่ยทุก 2 ชั่วโมงจะมีคนฆ่า 
ตัวตายสําเร็จ 1 คน โดยเฉพาะผู้ปุวยซึมเศร้ากลุ่มวัยรุ่นอายุ 
15-19 ปี เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายมากที่สุด  

จากข้อมูลของกรมสุขภาพจิตปี 2559 โรงพยาบาลพระศรี
มหาโพธิ์ ศูนย์เชี่ยวชาญด้านการปูองกันและแก้ปัญหาโรคซึมเศร้า 
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แผนภาพ 5 ระดับ IQ เฉลี่ย ของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจาํปี 2559

จําแนกตามเขตสุขภาพ 

 
ที่มา:  กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 
 

 

ได้ทําการวิจัยกลุ่มวัยรุ่นไทย อายุ 15-18 ปี ท่ีมีประสบการณ์
ซึมเศร้าจํานวน 177 คน พบว่า ลักษณะอาการเด่นท่ีพบมาก 
ในวัยรุ่น คือ การแยกตัว หงุดหงิด มีอารมณ์เศร้า คิดว่าตัวเองไร้ค่า 
ผู้ชายมักทํากิจกรรมท่ีโลดโผน ใช้ความเร็ว มีอารมณ์วู่วาม ขณะท่ี
ผู้หญิงจะพบการร้องไห้หรือระบายอารมณ์ความรู้สึก เมื่อวิเคราะห์
ถึงปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับอาการซึมเศร้าของวัยรุ่น พบว่าเกิดจาก
ปัญหาด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านครอบครัว ด้านสัมพันธภาพกับบุคคล
อื่น ด้านการเรียน ด้านความรัก และด้านประสบการณ์สูญเสีย  
เป็นต้น ภาวะซึมเศร้าเกิดจากความผิดปกติของสารส่ือประสาท 
ในสมอง และส่วนหนึ่งเกี่ยวข้องกับพันธุกรรม สําหรับกลุ่มเสี่ยง 
ท่ีจะเป็นโรคซึมเศร้า คือ กลุ่มผู้มีโรคประจําตัว กลุ่มหญิงต้ังครรภ์ 
กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ติดสุราและสารเสพติด กลุ่มผู้สูญเสียคนท่ีรัก
หรือสิ่งของท่ีรัก โดยอาการบอกเหตุของโรคซึมเศร้าท่ีสามารถ
สังเกตุได้มี 9 ข้อ ได้แก่ (1) ซึมเศร้า หงุดหงิด ก้าวร้าว (2) ขาด
ความสนใจส่ิงรอบข้าง (3) ไม่มีสมาธิ (4) อ่อนเพลีย (5) เชื่องช้า  
(6) รับประทานอาหารมากขึ้นหรือน้อยลง (7) นอนมากขึ้นหรือ
น้อยลง (8) ตําหนิตัวเอง และ (9) พยายามฆ่าตัวตาย หากพบว่า
ตัวเองหรือคนใกล้ตัวมีอาการเหล่านี้ 5 ข้อติดต่อกันนาน 2 สัปดาห์ 
ให้สงสัยว่าอาจเป็นโรคซึมเศร้า 

ท้ังนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้รณรงค์สร้างความรู้ 
ความเข้าใจในการปูองกันและรักษาโรคซึมเศร้าให้กับประชาชน 
เพื่อให้ผู้ปุวยสามารถอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้ ตลอดจนได้รับ
ความเข้าใจจากคนในครอบครัวและชุมชน ด้วยการเข้าหา รับฟัง
อย่างต้ังใจและเข้าใจ พร้อมท้ังได้กําหนดแนวทางแก้ไขปัญหา
โรคซึมเศร้าด้วย 5 มาตรการสําคัญ (1) ลดอคติ สร้างความ
ตระหนัก สร้างความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง (2) ลดการเกิดโรค
ในผู้ท่ีเสี่ยงโดยค้นหาและปูองกัน (3) ลดระยะเวลาและความ
รุนแรงโรค (4) ปูองกันการฆ่าตัวตายและ (5) ปูองกันการกลับมา
เป็นซ้ํา นอกจากนี้ กรมสุขภาพจิตได้มีการพัฒนาแอพพลิเคชั่น 
Mindfit เพื่อปูองกันการปุวยเป็นโรคซึมเศร้าในวัยรุ่น ด้วยการ
แปลงกิจกรรมในการปรับความคิด การจัดการกับปัญหา และ
การปรับพฤติกรรมเชิงบวกแบบง่ายๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือ ซึ่ง
พร้อมจะเปิดให้บริการดาวน์โหลดฟรีภายในเดือนกันยายนนี ้

เด็กไทยมีระดับไอคิวเฉลี่ยสูงขึ้น แต่ยังต่ ากว่ามาตรฐานสากล 
ขณะท่ีอีคิวอยู่ในเกณฑ์ปกติ  

จากผลการสํารวจสถานการณ์ระดับสติปัญญา (IQ) 
และความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ในเด็กระดับชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 1 พ.ศ. 2559 ของกรมสุขภาพจิต พบว่า เด็กนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 มีระดับ IQ เฉลี่ยเท่ากับ 98.23 สูงกว่า
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6  ค่า IQ ปกติจะอยู่ทีป่ระมาณ 90-110 คะแนน 
7  ค่า EQ ต่ํากวา่เกณฑ์ปกติจะอยู่ที ่1-40 คะแนน ค่าปกตจิะอยู่ที่ 41-55 คะแนน และค่าสูงกวา่ปกตจิะอยู่ที่ 56-60 คะแนน 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อ IQ 
ปัจจัยเสี่ยงทางกายภาพ 
(1) ภาวะซีดจากการขาดธาตุเหล็ก เด็กอายุ 2-24 เดือนที่มีภาวะซีดจากการขาดธาตุเหล็ก 

จะเสี่ยงต่อพัฒนาการล่าช้าในหลายด้าน  
(2) ภาวะขาดสารไอโอดีน ในหญิงตั้งครรภ์จะส่งผลให้ทารกตายตั้งแต่อยู่ในครรภ์หรือแท้ง 

พิการแต่กําเนิด มีความบกพร่องทางสติปัญญา การเรียนรู้ช้า การเจริญเติบโต  
ของร่างกายช้า ร่างกายแคระแกร็น ข้อมูลจากยูนิเซฟ พบว่าพื้นที่ที่ขาดไอโอดีนมาก  
เด็กนักเรียนจะมีระดับสติปัญญาต่ํากว่าที่ควรจะเป็น 10-15 จุด มีอัตราการตาย 
ของทารกสูงกว่าปกติ และความสามารถทางการศึกษาด้อยกว่าปกติอย่างชัดเจน 

(3) ภาวะเตี้ยและแคระแกร็น จากการศึกษาพบว่าภาวะเตี้ยแคระแกร็นจะลดโอกาสในการ
เข้าเรียนของเด็ก และจะส่งผลต่อการเรียนในวัยรุ่น 

(4) การได้รับสารตะกั่วปนเป้ือน องค์การอนามัยโลกระบุการมีสารตะกั่วในเลือดเพียง 5 
ไมโครกรัมต่อเดซิลิตร สามารถส่งผลให้ระดับสติปัญญาของเด็กลดลง และเป็นต้นเหตุ  
ให้เด็กมีความบกพร่องทางสติปัญญาสูงปีละกว่า 600,000 คน 

ปัจจัยเสี่ยงทางจิต-สังคม 
(1) การขาดโอกาสในการเรียนรู้และสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเด็กและผู้ดูแล เด็กที่ขาดโอกาส

ในการเรียนรู้และมีสัมพันธภาพที่ไม่ดีกับผู้ดูแลมีความเสี่ยงต่อพัฒนาการที่ล่าช้า และ  
ไอคิวจะลดต่ําลงเมื่อโตขึ้น  

(2) ภาวะซึมเศร้าในแม่ จะส่งผลให้เด็กมีความเสี่ยงต่อพัฒนาการไม่สมวัย 
(3) การเผชิญกับความรุนแรงในชุมชนและสังคม เช่น การถูกทําร้ายร่างกาย การถูกทําโทษ

อย่างรุนแรง การถูกดูถูกให้อับอาย การอยู่ในสถานการณ์ที่มีการทําร้ายร่างกายกันในครอบครัว 
จะส่งผลต่อพัฒนาการของสมองของเด็ก โดยเฉพาะในส่วนที่สัมพันธ์กับการใช้ภาษา 

ปัจจัยป้องกัน 
(1) การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เด็กที่ได้รับนมแม่นานกว่า 6 เดือน จะมีระดับคะแนนไอคิวเฉลี่ยสูง

กว่าเด็กที่ไม่ได้รับนมแม่เลยประมาณ 9 คะแนน (Emend AM, 2008) 
(2) ระดับการศึกษาของแม่ เด็กที่เกิดจากแม่ที่มีระดับการศึกษาสูงมีแนวโน้มที่จะมีระดับ

คะแนนไอคิวสูงกว่าเด็กที่เกิดจากแม่ที่มีระดับการศึกษาต่ํากว่า (Choudhary R, 2002) 
 ที่มา:  กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 

 
แผนภาพ 6  สถานการณ์ EQ เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปี 2559 

 
ที่มา:  กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 
 
 

Executive Functions (EF) ประกอบด้วยทักษะที่สําคัญ 9 ด้าน ได้แก ่
(1) Working memory คือความสามารถในการเก็บข้อมูล ประมวลผล และดึงข้อมูล 

ที่เก็บในคลังสมองของเราออกมาใช้ตามสถานการณ์ที่ต้องการ 
(2) Inhibitory Control คือความสามารถในการควบคุมความต้องการของตนเองให้อยู่

ในระดับที่เหมาะสม 
(3) Shift Cognitive Flexibility คือความสามารถในการยืดหยุ่นหรือปรับเปลี่ยนให้

เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง 
(4) Focus คือความสามารถในการใส่ใจ จดจ่อ มุ่งความสนใจอยู่กับสิ่งที่ทําอย่างต่อเนื่อง

ในช่วงเวลาหนึ่ง 
(5) Emotion Control คือความสามารถในควบคุมการแสดงออกทางอารมณ์ให้อยู่ใน

ระดับที่เหมาะสม 
(6) Self-Monitoring คือความสามารถในการประเมินตนเอง รวมทั้งการตรวจสอบการ

ทํางานเพื่อหาจุดบกพร่อง และรู้ว่ากําลังทําอะไร จะได้ผลอย่างไร 
(7) Initiating คือความสามารถในการริเริ่มและลงมือทําตามที่คิด  
(8) Planning and Organizing คือทักษะในการทํางาน ตั้งแต่การตั้งเปูาหมาย การมอง

ภาพรวม การจัดลําดับความสําคัญ และการวางแผนอย่างเป็นขั้นตอน 
(9) Goal-Directed Persistence คือความพากเพียร อดทน มุ่งมั่นสู่เปูาหมาย  

ค่าเฉลี่ย 94.58 ในปี 2554 ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ6 แต่ยังตํ่ากว่า
มาตรฐานสากล (IQ=100) และเมื่อพิจารณาในภาพรวมของ
ประเทศพบว่ามีเด็กท่ีระดับ IQ ตํ่ากว่าเกณฑ์ปกติ (IQ<90) อยู่ถึง
ร้อยละ 31.81 (ไม่ควรเกินร้อยละ 25) และมีเด็กท่ีระดับ IQ 
อยู่ในเกณฑ์บกพร่อง (IQ<70) อยู่ถึงร้อยละ 5.8 ซึ่งสูงกว่า
มาตรฐานสากล (ไม่ควรเกินร้อยละ 2) ขณะท่ีมีเด็กท่ีระดับ IQ 
อยู่ในเกณฑ์ฉลาดมาก (IQ≥130) สูงถึงร้อยละ 7.9 สะท้อนให้
เห็นว่ายังพบความเหลื่อมล้ํามีช่องว่างระหว่างกลุ่มท่ีมีระดับ
สติปัญญาสูงกับกลุ่มท่ีมีระดับสติปัญญาตํ่า และมีแนวโน้ม 
ท่ีช่องว่างนี้จะขยายมากขึ้นหากไม่มีการดําเนินการช่วยเหลือ
กลุ่มท่ีมีปัญหาอย่างทันท่วงที 

ด้าน EQ ปัจจุบันยังไม่มีแบบทดสอบท่ีมีมาตรฐานสากล
วัดค่า EQ ได้อย่างแท้จริง กระทรวงสาธารณสุขจึงเลือกใช้ 
แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์เด็กอายุ 6-11 ปี (ฉบับย่อ) 
สําหรับครู โดยประเมินจากคุณลักษณะของความฉลาด 
ทางอารมณ์ 3 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านดี ประเมินจากการควบคุม
อารมณ์ การใส่ใจและเข้าใจอารมณ์ผู้อื่น และการยอมรับผิด 
(2) ด้านเก่ง ประเมินจากการมุ่งมั่นพยายาม การปรับตัวต่อ
ปัญหา และการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม และ (3) ด้านสุข 
ประเมินจากการมีความพอใจในตนเอง การรู้จักปรับใจ และ
ความรื่นเริงเบิกบาน จากผลการสํารวจพบว่าเด็กร้อยละ 77.1 
มี EQ อยู่ในเกณฑ์ปกติขึ้นไป7 แต่ก็ยังพบเด็กจํานวนไม่น้อย 
ท่ียังต้องการการพัฒนา ซึ่งเด็กมีปัญหามากท่ีสุดในด้านขาด
ความมุ่งมั่นพยายามและขาดทักษะในการแก้ไขปัญหา ท้ังนี้ 
การเลี้ยงดูของพ่อแม่ ผู้ปกครอง มีผลอย่างมากต่อ EQ ของเด็ก  
การท่ีผู้เลี้ยงดูมีสัมพันธภาพท่ีดีกับเด็ก มีความใกล้ชิดผูกพัน 
เป็นตัวอย่างที่ดี มีการฝึกวินัยเด็กอย่างเหมาะสมตามอายุ ไม่ใช้
ความรุนแรง จะส่งผลให้เด็กมีความฉลาดทางอารมณ์ท่ีดี  

นอกจากการส่งเสริมการพัฒนาเด็กทางด้าน IQ และ 
EQ แล้ว การพัฒนาทักษะสมองทางด้าน EF (Executive Functions) 
ก็มีความจําเป็นอย่างยิ่งท่ีจะช่วยให้เด็กคิดเป็น ทําเป็น เรียนรู้เป็น 
แก้ปัญหาเป็น อยู่กับคนอื่นเป็น และมีความสุขเป็น ซึ่งทักษะ
เหล่านี้เป็นสิ่งท่ีทุกคนต้องใช้และมีผลต่อความสําเร็จในชีวิต 
ท้ังการเรียน การทํางาน และการใช้ชีวิต 

ท้ังนี้ ในช่วงปฐมวัยเป็นช่วงเวลาท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการ
พัฒนาทักษะ EF ด้านต่างๆ เพราะเป็นช่วงท่ีสมองส่วนหน้า
พัฒนามากท่ีสุด สามารถทําได้หลายวิธี อาทิ การเลือกของเล่นให้
เด็กได้คิดอย่างสร้างสรรค์ เพื่อฝึกสมองส่วนหน้าช่วยพัฒนา

22.9 % 

64.1 % 

13.0 % 
ตํ่ากว่าเกณฑ์ปกติ 

ปกติ 

สูงกว่าปกติ 



 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   13 

 

 ภาวะสังคมไทยไตรมาสสอง ปี 2560  |  4 กันยายน 2560 
 

 

แผนภาพ 7  อายุคาดเฉลี่ยของคนไทย 

 
ที่มา: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, องค์การอนามัยโลก 

แผนภาพ 8  อายุคาดเฉลี่ยของภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก ปี 2558 

 
ที่มา: World Health Statistic 2017, WHO 

แผนภาพ 9 การเปลี่ยนแปลงของจาํนวนผู้ปวุยในด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่สําคัญ 

 
ที่มา:  สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
แผนภาพ 10 อัตราตายดว้ยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่สําคัญ ต่อประชากร 100,000 คน 

 
ที่มา:  สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

แผนภาพ 11 ห้าอันดับโรคของการสูญเสียปีสุขภาพดี จําแนกตามเพศ 

  
ที่มา:  สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 

ความคิดของเด็ก การให้เด็กช่วยทํางานบ้าน เพื่อฝึกให้มีความ
รับผิดชอบ การอ่านนิทาน/หนังสือให้เด็กฟัง เพื่อฝึกทักษะด้าน
การอ่าน การเขียน และเชาวน์ปัญญา และการส่งเสริมให้เด็กเล่น
ดนตรีก็เป็นวธิีการฝึกสมองท่ีดีเช่นกัน 

คนไทยมีอายุยืนยาวขึ้น แต่ต้องให้ความส าคัญมากข้ึนกับ
การป้องกันโรคไม่ติดต่อและการเกิดอุบัติเหตุ 

จากข้ อมู ลของสถาบันวิ จั ยประชากรและสั งคม 
มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่าอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จาก 73.28 ปี ในปี 2552 เป็น 75.0 ปี ในปี 2558 
และเพิ่มเป็น 75.4 ปี ในปี 2560 อย่างไรก็ตาม จากข้อมูล World 
Health Statistic ขององค์การอนามัยโลก พบว่าอายุคาดเฉลี่ย
ของภาวะสุขภาพดี (Health Adjusted Life Expectancy: HALE) 
ของคนไทยมีค่าตํ่ากว่าอายุคาดเฉลี่ย โดยในปี 2552 มีค่าเท่ากับ 
62 ปี และในปี 2558 มีค่าเท่ากับ 66.8 ปี สะท้อนให้เห็นว่า 
คนไทยไม่ได้มีสุขภาพท่ีสมบูรณ์ตลอดช่วงชีวิตจะมีช่วงเวลาท่ีต้อง
อยู่อย่างเจ็บปุวยหรือพิการ ซึ่งจากข้อมูลพบว่าในปี 2558  
คนไทยต้องอยู่อย่างเจ็บปุวยหรือพิการก่อนเสียชีวิตกว่า 8 ปี 
อย่างไรก็ตาม อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดและอายุคาดเฉลี่ย 
ของภาวะสุขภาพดีของคนไทยยังสูงกว่าค่าเฉลี่ยท่ัวโลก 

ท้ังนี้ จากข้อมูลผู้ปุวยในรายบุคคลท่ีมารักษาและนอน
ในโรงพยาบาลและมีหลักประกันสุขภาพจาก 3 กองทุนหลัก 
(หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สวัสดิการรักษาพยาบาล
ข้าราชการและครอบครัว และประกันสังคม) พบว่า คนไทยมี
แนวโน้มเจ็บปุวยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่ปุวย
จากโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคมะเร็ง 
และโรคไตวาย สําหรับสาเหตุการเสียชีวิต พบว่าโรคท่ีเป็น
สาเหตุสําคัญและมีแนวโน้มสูงขึ้น ได้แก่ กลุ่มโรคไม่ติดต่อและ
อุบัติเหตุ โดยเฉพาะกลุ่มโรคมะเร็งมีอัตราการเสียชีวิตเพิ่ม
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี 2558 มีผู้ เสียชีวิต 73,938 คน 
รองลงมาได้แก่ โรคหลอดเลือดสมองมีผู้เสียชีวิต 27,884 คน 
โรคหัวใจขาดเลอืดมีผู้เสียชีวิต 18,922 คน อุบัติเหตุทางถนนมี
ผู้เสียชีวิต 14,504 คน และโรคเบาหวานมีผู้เสียชีวิต 11,665 คน 
สอดคล้องกับรายงานการศึกษาภาระโรคและการบาดเจ็บของ
ประชากรไทย พ.ศ. 2557 ของสํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพ
ระหว่างประเทศ ท่ีพบว่าเพศชายสูญเสียปีสุขภาวะสูงสุด 
จากอุบัติเหตุทางถนน รองลงมาคือ โรคหลอดเลือดสมอง ส่วน
เพศหญิงสูญเสียปีสุขภาวะสูงสุดจากโรคเบาหวาน รองลงมาคือ 
โรคหลอดเลือดสมอง และโรคหัวใจขาดเลือด 
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8  3อ. ประกอบดว้ย ออกกาํลังกายให้เหมาะสมและเพยีงพอ วันละ 30 นาที การบริโภคอาหารให้เหมาะสม ลดหวาน มนั เค็ม และปรับอารมณ์ให้ไม่เครียดมากเกินไป ขณะที่ 

2ส. คือ ลดการสูบบุหรี่ และลดการด่ืมสุรา 

 
 

 
 
 
 
 

แผนภาพ 12 การเปลี่ยนแปลงของค่าใช้จา่ยการบริโภคของครัวเรือน 
หมวดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี ่(ณ ราคาปี 2002)  

 

ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 

ภาครัฐและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้ดําเนินงานปูองกัน
และควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังมาอย่างต่อเนื่อง ท้ังการรณรงค์สรา้ง
กระแส “ลดหวาน มัน เค็ม ลดอ้วน ลดโรค” เพิ่มการบริโภคผัก
และผลไม้ในปริมาณท่ีเพียงพอ การส่งเสริมการออกกําลังกาย และ
การรณรงค์ลดการสูบบุหรี่และด่ืมสุรา เช่น การดําเนินงาน 3อ 2ส8 
ในชุมชน การส่งเสริมให้โรงเรียนปลอดน้ําอัดลม การดําเนินงาน
คลินิก NCD คุณภาพ และการเชิญชวนให้ออกกําลังกายเพื่อ
สุขภาพท่ีดี ลดความเครียดและเพิ่มพลังในการทํางาน เพื่อให้
ประชาชนตระหนักถึงปัญหา เกิดความต่ืนตัว และปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีตลอดช่วงชีวิต  

ค่าใช้จ่ายในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ลดลง 
แต่ยังต้องเฝ้าระวังบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ในกลุ่มเด็กและเยาวชน 

ค่าใช้จ่ายในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลดลงจาก 
35,439 ล้านบาทในไตรมาสสองปี 2559 เป็น 35,097 ล้านบาท
ในไตรมาสนี้ หรือลดลงร้อยละ 1.0 ขณะท่ีค่าใช้จ่ายในการ
บริโภคบุหรี่ลดลงจาก 14,992 ล้านบาทในไตรมาสสองปี 2559 
เป็น 14,878 ล้านบาทในไตรมาสนี้ หรือลดลงร้อยละ 0.8 ท้ังนี้ 
ค่าใช้จ่ายในการบริโภคบุหรี่และเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์คิดเป็น
ร้อยละ 3.8 ของค่าใช้จ่ายครัวเรือน  

อย่างไรก็ตาม จากผลสํารวจของสํานักงานสถิติแห่งชาติ 
พบว่า คนไทยยังมีแนวโน้มด่ืมสุราเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่ม
เยาวชน และยังเป็นสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน 
โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลท่ีมีวันหยุดยาว นอกจากนี้ ยังทําให้เกิด
ปัญหาสังคมอื่นๆ ตามมา ท้ังการใช้ความรุนแรงในครอบครัว  
การทะเลาะวิวาท และการก่ออาชญากรรม รั ฐบาลเห็น
ความสําคัญของปัญหาและเร่งดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์
นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2554-2563) 
โดยเฉพาะการบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์
อย่างจริงจัง เช่น การกําหนดสถานท่ีห้ามขายหรือห้ามบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มเติม การกําหนดวันห้ามขายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ และการรณรงค์สร้างจิตสํานึกที่ดีแก่เยาวชน โดยมี
เปูาหมายเพื่อควบคุมและลดการบริโภค ลดนักด่ืมหน้าใหม่ 
จํากัดและลดความรุนแรงของปัญหา  

ท้ังนี้ การใช้โอกาสเทศกาลเข้าพรรษา เพื่อลด ละ เลิก 
การด่ืมสุรา เป็นอีกโครงการหนึ่งท่ีมีการดําเนินการมาอย่างต่อเนื่อง 
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9  โดยศูนย์วิจัยปัญหาสุรา ประเมินจากประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป ใน 12 จังหวัด รวม 4,296 ตัวอย่าง อ้างจากจดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ฉบับสร้างสุข ประจําเดือน

กรกฎาคม 2560 ของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
10 ศึกษาโดยอะอัม เลเวนธอล และคณะ เมื่อปี ค.ศ. 2015 อ้างจาก “ก้าวทันวิจัยกับ ศจย. ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560” ของศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ ม. มหิดล 
11 เป็นอุปกรณ์สําหรับสูบยาเส้นชนิดหนึ่ง 
12  กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 214 ราย แบ่งเป็นกลุ่มวัยรุ่น 12-24 ปี และกลุ่มผู้ใหญ่ 25-65 ปี แบ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์สูบบุหรี่จํานวน 106 ราย และผู้มีประสบการณ์สูบบุหรี่

อิเล็กทรอนิกส์จํานวน 108 ราย ศึกษาโดย จิตรลดา อารีย์สันติชัย และอุษณีย์ พึ่งปาน ศูนย์วิจัยยาเสพติด วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

แผนภาพ 13 ร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ทีด่ื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
จําแนกตามกลุ่มอาย ุ

 
ที่มา: สํานักงานสถิติแห่งชาติ การสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และด่ืมสุราของประชากร พ.ศ. 2544, 

2547, 2550, 2554, 2557 และการสํารวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2549, 2552, 2556 และ 2558 

 
 

บุหร่ีอิเล็กทรอนิกส ์

 
บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ (e-cigarette) ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่ 
 ส่วนแรก สําหรับบรรจุแบตเตอรี่เพื่อทําให้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ขนาดจิ๋วทํางานแทนการจุดไฟ 
 ส่วนที่สอง คือส่วนที่ทําให้เกิดอะตอมเพื่อทําให้สารเกิดการแตกตัวด้วยความร้อน 
 ส่วนที่สาม คือแท่งหลอดบรรจุ ใช้สําหรับบรรจุขวดของเหลวขนาดเล็ก (cartridge) และ
สารเคมีโพรไพลีนไกลคอลอยู่ในสถานะของเหลวทีจ่ะทําให้เกดิเป็นละอองหมอก มองดูคล้าย
ควันบุหรี่เวลาสูบ แท่งหลอดบรรจุนี้สามารถถอดเปลี่ยนได้และเลือกความเข้มข้นของนิโคตินได้ 

 
การควบคุมบุหร่ีอิเล็กทรอนิกสใ์นต่างประเทศ 

(1) แคนาดา บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายใต้การควบคุมของ the Food and Drugs Act 
ซ่ึงต้องมีการขออนุญาตการนําเข้า การโฆษณา และการวางจําหน่าย 

(2) บราซิล ห้ามจําหน่าย นําเข้าและโฆษณาบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ 
(3) ออสเตรเลีย ห้ามการจําหน่ายของบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์และสารบรรจุสารนิโคติน 
(4) นครลอสแองเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ประกาศบังคับใช้กฎหมายห้ามสูบบุหรี่

อิเล็กทรอนิกส์ในพื้นที่ที่มีการห้ามสูบบุหรี่ ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2557 
(5) รัฐสภาสหภาพยุโรป ได้ผ่านร่างกฎหมายห้ามจําหน่ายบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์แก่เยาวชน

และห้ามโฆษณาผลิตภัณฑ์บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อเดือนตุลาคม 2556 
(6) หลายประเทศในยุโรป อาทิ เบลเยียม ลักเซมเบิร์ก มอลตา และสโลเวเนีย มีกฎหมาย

ห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ และห้ามสูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ในที่สาธารณะด้วยเช่นกัน 
(7) อิตาลีและฝรั่งเศส ห้ามจําหน่ายบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ให้แก่เยาวชน 
(8) ลิทัวเนีย มีกฎหมายห้ามจําหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เลียนแบบบุหรี่ใดๆ ทั้งสิ้น 
(9) รัสเซีย ประชากร 1 ใน 3 ของประเทศสูบบุหรี่ มีกฎหมายห้ามจําหน่ายผลิตภัณฑ์บุหรี่

อิเล็กทรอนิกส์ 
(10) มาเลเซีย ไม่อนุญาตให้ทําการตลาดหรือจําหน่ายผลิตภัณฑ์บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ 
(11) สิงคโปร์ การนําเข้าและการจําหน่ายบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์เป็นสิ่งผิดกฎหมาย 
(12) ไทย บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์เป็นสินค้าต้องห้ามในการนําเข้ามาในราชอาณาจักร ตาม

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2557 มีผลตั้งแต่ 27 ธันวาคม 2557 
ที่มา:  ก้าวทันวิจัยกับ ศจย. ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ 

และมีส่วนสําคัญท่ีทําให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการด่ืม 
จนนําไปสู่การเลิกเหล้า จากตัวเลขประเมินโครงการงดเหล้า 
ครบพรรษาปี 25599 พบว่า มีคนท่ีเข้าร่วมโครงการถึง 12 ล้านคน 
โดย 5.8 ล้านคนหรือร้อยละ 32.2 งดได้ครบพรรษา 2.9 ล้านคน
หรือร้อยละ 16.3 งดเป็นบางช่วง และ 3.3 ล้านคนหรือร้อยละ 
18.6 ไม่งด แต่ลดการด่ืมลง และพบว่าผู้ท่ีเข้าร่วมโครงการร้อยละ 
81.2 สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในครอบครัวได้ ร้อยละ 80.5  
มีสุขภาพร่างกายดีขึ้น ร้อยละ 50.2 มีสุขภาพจิตใจดีขึ้น และ 
ร้อยละ 31.1 ลดปัญหาครอบครัวและมีความสุขมากขึ้น ท่ีสําคัญ
ผู้ ท่ีงดเหล้าได้ครบพรรษาส่วนใหญ่เห็นผลดีและต้ังใจจะงด
ต่อเนื่องไปอีก และบางส่วนต้ังใจจะเลิกไปตลอดชีวิต 

ขณะที่บุหร่ีอิเล็กทรอนิกส์เป็นอีกภัยร้ายที่ต้องเฝ้าระวัง 
ผู้สูบบุหรี่จํานวนหนึ่งมีความเชื่อว่าบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์เป็น
ทางเลือกใหม่สําหรับผู้ท่ีต้องการลดหรือเลิกสูบบุหรี่ ไม่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ ไม่มีสารนิโคติน ไม่มีสารก่อมะเร็ง ไม่มีสาร
อันตรายท่ีเกิดจากการเผาไหม้ สูบแล้วไม่ติด และสามารถช่วย
เลิกบุหรี่ได้ ท้ังท่ีข้อเท็จจริงพบว่ามีสารนิโคตินสูงกว่าบุหรี่
ธรรมดามากกว่า 10 เท่า ทําให้อัตราการเต้นของหัวใจสูง ลด
สมรรถภาพปอดและการหายใจเช่นเดียวกับบุหรี่ท่ัวไป การเผาไหม้
ทําให้เกิดสารตกค้างท่ีก่อให้เกิดมะเร็ง และยังไม่มีข้อมูลท่ี
ชัดเจนเกี่ยวกับความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการช่วยเลิก
บุหรี่ นอกจากนี้ ยังอาจเป็นจุดต้ังต้นในการเสพติดบุหรี่หรือ
สารเสพติดประเภทอื่นๆ ในกลุ่มเด็กและเยาวชนด้วยรูปลักษณ์
ท่ีดูทันสมัย จากผลการศึกษากลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
(เกรด 9) อายุเฉลี่ย 14 ปี จํานวน 2,530 คน ในโรงเรียน 10 แห่ง 
ท่ีนครลอสแองเจลีสซึ่งมีการติดตามผล 6 เดือน และ 12 เดือน10 
พบว่าในระยะติดตามผลผู้ท่ีเคยใช้บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ ได้ใช้
ผลิตภัณฑ์ยาสูบชนิดอื่นด้วย คือ บุหรี่ธรรมดา ซิการ์ และ 
ฮุคก้า11 และมีงานวิจัยอีกหลายชิ้นท่ีพบว่าเยาวชนท่ีใช้บุหรี่
อิเล็กทรอนิกส์จะหันไปสูบบุหรี่ธรรมดาด้วยมากกว่าเยาวชน 
ท่ีไม่ได้ใช้บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์  

สําหรับประเทศไทย จากการศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรม
การใช้บุหรี่และบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ปี พ.ศ. 255912 พบว่า สาเหตุของการสูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์
เนื่องจากคิดว่าเป็นของต่างประเทศสูบแล้วเท่ดี อยากเลิกบุหรี่ 
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13  โดย ศรีรัช ลอยสมุทร อ้างจาก “ก้าวทนัวิจัยกับ ศจย. ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2560” ของศูนย์วิจยัและจัดการความรู้เพือ่การควบคุมยาสูบ ม. มหิดล 
14 โดยสํานักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค เป็นการสํารวจระดับประเทศในกลุ่มนักเรียนในโรงเรียน อายุ 13-15 ปี จํานวน 1,721 คน 
15 เร่ือง กําหนดให้บารากู่และบารากู่ไฟฟูาหรือบุหรี่ไฟฟูาเป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนําเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2557 
16 ที่ 9/2558 เร่ือง ห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้า “บารากู่ บารากู่ไฟฟูาหรือบุหรี่ไฟฟูา หรือตัวยาบารากู่ น้ํายาสําหรับเติมบารากู่ไฟฟูาหรือบุหรี่ไฟฟูา” 

 

 

 

 

และไม่มีกลิ่นเหม็นเหมือนบุหรี่ธรรมดา แต่เมื่อสอบถามเรื่อง
ความเชื่อว่าบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์สามารถทําให้อดบุหรี่ธรรมดาได้ 
มีหลายคนไม่แน่ใจเพราะตนเองหันไปสูบท้ังบุหรี่ธรรมดาและ
บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ควบคู่กันไปแล้วแต่เวลาและโอกาส บางคน
ก็กลับมาสูบบุหรี่ธรรมดาเหมือนเดิม และจากการสํารวจการขาย
และการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ (บารากู่ บารากู่ไฟฟูา 
บุหรี่ไฟฟูา) ในแหล่งขายท่ัวกรุงเทพมหานคร13 พบว่า ในปี 2560 
ผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ยอดนิยมของวัยรุ่นคือบุหรี่ไฟฟูา 
เนื่องจากคุ้มค่าด้านราคา สามารถชาร์จแบตได้ เติมน้ํายาได้ และ
มีความเชื่อว่าบุหรี่ไฟฟูาปลอดภัย สามารถช่วยลดการสูบบุหรี่
ธรรมดาได้ ทั้งน้ี จากผลสํารวจการบริโภคยาสูบในเยาวชนไทย 
ปี 255814 ของกรมควบคุมโรค พบว่า เยาวชนอายุ 13-15 ปี มีอัตรา
การสูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ร้อยละ 3.3 โดยเพศชายมีอัตราการสูบ
ร้อยละ 4.7 และเพศหญิงมีอัตราการสูบร้อยละ 1.9  

แม้ประเทศไทยจะมีการห้ามนําเข้าและจําหน่ายบุหรี่
อิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์15 ซึ่งมีผลบังคับใช้
ต้ังแต่วันท่ี 27 ธันวาคม 2557 ผู้ใดฝุาฝืนมีโทษจําคุกไม่เกิน  
10 ปี ปรับเป็นเงิน 5 เท่าของราคาสินค้า หรือท้ังจําท้ังปรับ 
และมีคําสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค16 ซึ่งมีผลบังคับใช้
ต้ังแต่วันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2558 ผู้ใดฝุาฝืนต้องระวางโทษ
จําคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 5 แสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
และหากผู้ขายหรือให้บริการเป็นผู้ผลิต ผู้สั่งนําเข้ามาขาย  
ต้องรับโทษเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า แต่ก็พบว่ายังสามารถหาซื้อบุหรี่
อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างแพร่หลายทางอินเทอร์เน็ต จึงควรมีการ
บังคับใช้กฎหมายและลงโทษผู้กระทําผิดอย่างเข้มงวดเพื่อไม่ให้
มีการลักลอบซื้อขายผ่านทุกช่องทาง พร้อมท้ังประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนทราบและตระหนักถึงโทษและผลกระทบอย่างท่ัวถึง 

ท้ังนี้ การประกาศใช้ พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
พ.ศ. 2560 ซึ่งมีการขยายนิยามผลิตภัณฑ์ยาสูบให้ครอบคลุมไปถึง
ตัวผลิตภัณฑ์ทุกชนิดท่ีมีส่วนประกอบของนิโคตินยกเว้นเฉพาะ
ยาตามกฎหมายว่าด้วยยาเท่านั้น ซึ่งมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 4 
กรกฎาคมท่ีผ่านมา และการประกาศใช้ พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต  
พ.ศ. 2560 ซึ่งมีการปรับขึ้นเพดานอัตราภาษีสุราและบุหรี่ใหม่ 
โดยจะมีผลบังคับใช้ในวันท่ี 16 กันยายน ศกนี้ เป็นอีกมาตรการหนึ่ง
ท่ีจะช่วยลดการแพร่ระบาดของบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ และลด
จํานวนนักสูบและนักดื่ม รวมทั้งผลกระทบต่างๆ ท่ีจะตามมา  
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แผนภาพ 14  จํานวนคดีอาญาประเภทประทุษร้ายต่อทรัพย์ ชีวิตร่างกาย และเพศ
และคดียาเสพติด รายไตรมาสปี 2557–2560 

 
ที่มา: สํานักงานตํารวจแห่งชาติ (ข้อมูล ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2560) 

 

 

 

แผนภาพ 15 จํานวนรับแจ้งและการจับกุมคดียาเสพติด ไตรมาสสองปี 2560 
 

 
ที่มา: สํานักงานตํารวจแห่งชาติ (ข้อมูล ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2560) 

 

 

 

แผนภาพ 16 ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ไตรมาสสองปี 2560 

 

ที่มา: สํานักงานตํารวจแห่งชาติ (ข้อมูล ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2560) 

 

คดีอาญารวม ยาเสพติดลดลง เน้นการบังคับใช้กฎหมาย 
การบ าบัดรักษา และคืนคนดีสู่สังคม  

ไตรมาสสองปี 2560 คดีอาญารวมมีการรับแจ้ง
80,533 คดี ลดลงจากไตรมาสก่อนหน้าร้อยละ 1.8 แต่เพิ่มขึ้น
จากไตรมาสเดียวกันของปี 2559 ร้อยละ 9.3 คดียาเสพติด 
มีสัดส่วนมากท่ีสุดร้อยละ 76.2 ของคดีอาญารวม มีการรับแจ้ง 
61,399 คดี ลดลงจากไตรมาสก่อนหน้าร้อยละ 4.2 แต่เพิ่มขึ้น
จากไตรมาสเดียวกันของปี 2559 ร้อยละ 15.8 ขณะท่ีคดีชีวิต
ร่างกายและเพศรับแจ้ง 5,032 คดี เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า
ร้อยละ 7.3 แต่ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปี 2559 ร้อยละ 
10.3 คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์รับแจ้ง 14,102 คดี เพิ่มขึ้นจาก
ไตรมาสก่อนหน้าร้อยละ 6.5 แต่ลดลงจากไตรมาสเดียวกัน 
ของปี 2559 ร้อยละ 6.3  

ท้ังนี้ จะพบว่าในกลุ่มคดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ
เป็นข่าวในลักษณะของความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ผู้กระทําผิด
ส่วนใหญ่มักมีมูลเหตุจูงใจจากความผิดปกติทางด้านจิตใจ เช่น 
ประเภทฆ่าข่มขืนท้ังไม่มุ่งทรัพย์สินและชิงทรัพย์ หรือเป็นคน
ปกติแต่ในขณะประกอบความผิดถูกกระตุ้นด้วยสิ่ ง เร้ า 
ความแค้น สุรา สารกระตุ้น ยาเสพติด สื่อลามกต่างๆ การพนัน 
ว่างงาน ตกเป็นทาสวัตถุนิยม เป็นต้น ทําให้ขาดสติความยั้งคิด 
กระทําลงไปด้วยอารมณ์ชั่ววูบ การปูองกันและลดอาชญากรรม
จึงควรมุ่งเน้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
ผู้กระทําผิดในฐานความผิดเดียวกันต้องได้รับการลงโทษ 
อย่างเท่าเทียม มีการนําตัวผู้กระทําผิดมารับโทษตามฐาน
ความผิดด้วยความรวดเร็ว เพื่อให้คนในสังคมมีความเกรงกลัว
ต่อกฎหมายและบทลงโทษ 

ด้านการปราบปรามยาเสพติด จากสถิติการจับกุม 
ครึ่งปีแรกของปี 2560 สามารถสกัดกั้นจับกุมยาเสพติดในพื้นท่ี
จังหวัดชายแดนร้อยละ 56.6 ของการจับกุมยาเสพติด 
ท่ัวประเทศ จึงยังคงต้องเฝูาระวังและสกัดกั้นการลําเลียงและ
นําเข้ายาเสพติดตามพื้นท่ีชายแดนอย่างเข้มงวด รวมท้ัง
ปราบปรามนักค้ายาเสพติดในพื้นท่ีแพร่ระบาด เพื่อนําไปสู่ 
การสร้างสังคมแห่งความปลอดภัย 

ท้ังนี้  จากการปราบปรามอาชญากรรม/ยาเสพติด 
อย่างเข้มงวด ส่งผลให้จํานวนผู้ต้องขังโดยเฉพาะคดี พ.ร.บ.ยา
เสพติดท่ัวประเทศ มีจํานวน 218,122 คน คิดเป็นร้อยละ 71.9 

 -
 20,000
 40,000
 60,000
 80,000
 100,000
 120,000
 140,000

 -
 2,000
 4,000
 6,000
 8,000

 10,000
 12,000
 14,000
 16,000
 18,000

Q2
/5

7

Q3
/5

7

Q4
/5

7

Q1
/5

8

Q2
/5

8

Q3
/5

8

Q4
/5

8

Q1
/5

9

Q2
/5

9

Q3
/5

9

Q4
/5

9

Q1
/6

0

Q2
/6

0

คดี, ราย  คดี 

คดีชีวิต ร่างกาย และเพศ  (แกนซ้าย) 
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17 ประเทศไทยมีจํานวนผู้ต้องขังหญิงมากเป็นอันดับ 4 ของโลก รองจากประเทศสหรัฐอเมริกา จีน และรัสเซีย แต่เมื่อเทียบสัดส่วนผู้ต้องขังหญิง 60 คนต่อประชากรแสนคน

ถือว่าประเทศไทยมีอัตราส่วนผู้ต้องขังหญิงเป็นอันดับ 1 ของโลก และจากรายงาน INCB (The International Narcotics Control Board- INCB) ประจําปี 2560 เร่ืองแนวโน้ม
ของยาเสพติดในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระบุในหมู่ผู้หญิงมีการใช้ยาเสพติดเกินขนาดเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มผู้หญิงจากประเทศที่มีรายได้สูง 

18 ในที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติในปี 2553 ได้รับรองข้อกําหนดกรุงเทพ (The Banglok Roles) นํามาเป็นมาตรฐานในเรือนจําหรือทัณฑสถาน 143 แห่งทั่วประเทศ  
เป็นเกณฑ์ 9 ด้านที่มีมาตรฐานการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังที่ดี โดยภายในมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ห้องสมุดเปลี่ยนชีวิต การศึกษา ฝึกอาชีพ  

 

 

ตาราง 8   สถิติผู้ต้องราชทัณฑ์คดี พ.ร.บ. ยาเสพติดทั่วประเทศ  

ประเภท ชาย หญิง รวม 
ร้อยละ 
(%) 

ร้อยละ (%) 
เทียบผู้ต้องขัง 
ท่ัวประเทศ 

1.  นักโทษเด็ดขาด 152,199 27,614 179,813 82.4 58.48 
2.  ผู้ต้องขังระหว่าง 32,448 5,131 37,579 17.2 12.22 
2.1  อุทธรณ์ - ฎีกา 14,385 2,052 16,437 7.54 5.35 
2.2  ไต่สวน - พิจารณา 4,793 1,132 5,925 2.72 1.93 
2.3  สอบสวน 13,270 1,947 15,217 6.98 4.95 
3.  เยาวชนที่ฝากขัง 20 3 23 0.01 0.01 
4.  ผู้ถูกกักกัน 0 0 0 0.00 0.00 
5.  ผู้ต้องกักขัง 630 77 707 0.32 0.23 
รวมผู้ต้องราชทัณฑ์ท้ังสิ้น 185,297 32,825 218,122 100.00 71.93 

ที่มา: กรมราชทัณฑ์ (สิงหาคม 2560) 

 

 
 

 

 

แผนภาพ 17 สถิติการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบก ตาย และมูลค่าความเสียหาย 
รายไตรมาส ปี 2557–2560 

 
ที่มา: สํานักงานตํารวจแห่งชาติ (ข้อมูล ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2560) 

 
 
 
 
 
 

ของผู้ต้องราชทัณฑ์ท่ัวประเทศ (สิงหาคม 2560) เป็นผู้ต้องขัง
หญิง 32,825 คน17 เกี่ยวข้องในคดียาเสพติดร้อยละ 71.6  
ของผู้ต้องขังหญิงท้ังหมด จากสภาพปัจจุบันท่ีผู้หญิงมีบทบาท
มากขึ้นในการดูแลครอบครัว รวมถึงปัจจัยจากความยากจน  
ถูกหลอก ถูกบีบบังคับ การขาดโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม 
ทําให้เข้าสู่วงจรยาเสพติดเป็นผู้ค้ารายย่อย บางรายไม่มีส่วนรู้
เห็นในความผิด ท้ังนี้ ข้อมูลของกรมราชทัณฑ์ สถิติในรอบ 10 ปี 
ผู้ต้องขังหญิงท่ัวประเทศเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560 
มีผู้ต้องขังหญิง 45,885 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2551 ท่ีมีจํานวน 
25,881 คน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 43.6 ในส่วนของการกระทําผิด
ซ้ําของผู้ต้องขังพ้นโทษ ในปี 2559 เป็นผู้ชาย 55,574 คน และ
ผู้หญิง 6,543 คน คิดเป็นร้อยละ 23.74 ของนักโทษเด็ดขาด
ท้ังหมด หรือใน 100 คนมีผู้ท่ีกระทําความผิดซ้ํา 24 คน ปัจจัย 
ท่ี ทํ า ให้ ผู้ ต้ องขั งพ้ นโทษกลั บมากระทําผิ ดซ้ํ า เกิ ดจาก 
ความต้องการเงิน และความมั่นคงในชีวิต บางรายเลือกใช้
เส้นทางการค้ายาเสพติด ขณะท่ีบางรายต้องโทษนานกว่า 10 ปี 
เมื่อออกไปสู่สังคมภายนอกกลับไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับ
ความเปลี่ยนแปลงของสังคมได้ อีกท้ังยังประกอบอาชีพไม่ได้
เนื่องจากบริษัทเอกชนและสังคมไม่ให้การยอมรับ ขณะท่ี 
การวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาการกระทําผิดซ้ําของผู้ต้องขัง (2559) 
โดยสํานักงานกิจการยุติธรรมร่วมกับโรงเรียนนายร้อยตํารวจ
วิเคราะห์ข้อมูลจากประวัติการถูกจับกุมพบว่า ผู้พ้นโทษจาก
เรือนจําในระยะเวลา 3 ปี ย้อนกลับมากระทําผิดซ้ําร้อยละ 35.8 
ขณะท่ีเยาวชนท่ีได้รับการปล่อยตัวจากสถานฝึกอบรมเด็กและ
เยาวชนมีอัตราการกระทําความผิดซ้ําหลังพ้นโทษ 3 ปี ร้อยละ 
41.5 โดยผู้ ท่ีกระทําความผิดท่ีผ่านกระบวนการบําบัดฟื้นฟู 
มีแนวโน้มการกระทําความผิดซ้ําสูงมาก โดยเฉพาะคดียาเสพติด 

เพื่อแก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังให้ 
หลุดพ้นวงจรการกระทําผิดกฎหมาย จึงได้มีการใช้แนวทาง 
การลดทอนความเป็นอาชญากรรมทางคดียาเสพติด การคัด
กรองเป็นผู้ปุวยไม่ต้องรับโทษจําคุกต้องได้รับการบําบัด ฟื้นฟู 
การวางข้อกําหนดทางเลือกของมาตรการลงโทษทางแพ่ง 
(Civil penalties) เช่น โทษปรับหรือโทษทางปกครองหรือ 
การไม่ลงโทษเลย ผู้กระทําผิดท่ีไม่ต้ังใจไม่มีทางเลือกส่งตัวไป
อบรมขัดเกลาจิตใจคืนชีวิตสู่ชุมชน รวมท้ังการยกระดับ
คุณภาพชีวิตตามข้อกําหนดกรุงเทพ (The Bangkok Rules)18 
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จํานวนคดี (แกนขวา) 
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19 พื้นที่นําร่อง 5 พื้นที่ไดแ้ก่ เรือนจําชั่วคราวดอยราง เชียงราย เรือนจําชั่วคราวเขาระกํา ตราด เรือนจําชั่วคราวแคน้อย เพชรบูรณ์ เรือนจําชั่วคราวเขาพลอง ชัยนาท และ

เรือนจําชั่วคราวโคกตาบัน สุรินทร์ 
20 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 รถฉุกเฉิน หมายถึง รถดับเพลิง และรถพยาบาลของราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค และราชการบริหาร

ส่วนท้องถิ่น หรือรถอื่นที่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีให้ใช้ไฟสัญญาณแสงวับวาบ หรือให้ใช้สัญญาณไซเรน หรือเสียงสัญญาณอย่างอื่น ตามที่จะกําหนด 

 
 
 
 
 
แผนภาพ 18 สถิติการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบก ผูบ้าดเจ็บ และเสียชวีิต ครึ่งปีแรก 

ของปี 2560 

 
ที่มา: สํานักงานตํารวจแห่งชาติ (ข้อมูล ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2560) 

 

 

 
 

ท่ีมีความพยายามในการเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ผู้ต้องขัง 
สร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ การฝึกอาชีพในเรือนจํา เพื่อให้ผู้ก้าว
พลาดเมื่อพ้นโทษจะไม่ก่อความผิดซ้ํา เป็นท่ียอมรับของสังคม 
ดํารงชีวิตโดยมีอาชีพสุจริต จึงมีการเตรียมความพร้อมคืนคนดี
สู่สังคม อาทิ โครงการกําลังใจ ในพระดําริพระเจ้าหลานเธอ 
พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา มุ่งเน้นสตรีและเด็กติดผู้ ต้องขัง  
ให้การดูแลสถานะ ให้การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังภายในเรือนจํา 
ในทิศทางของการเคารพสิทธิมนุษยชน รวมท้ังมีพระดําริ 
ในการช่วยเหลือให้โอกาสผู้ต้องขังชายท่ีใกล้พ้นโทษให้มีอาชีพ 
โดยนําแนวทางตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในพื้นท่ี
นําร่อง19 และอีกหนึ่งรูปแบบของการเตรียมคนให้มีคุณค่าคืนสู่
สังคม ได้แก่ โครงการสานพลังประชารัฐ บ้านกึ่งวถิ ี“บ้านเธอ” 
โดยกระทรวงยุติธรรมร่วมกับวิสาหกิจสุขภาพชุมชนท่ีนําผู้หญิง
ท่ีเคยต้องโทษมาฝึกอาชีพ สร้างงาน ให้ท่ีพัก ในหลักสูตร 
การนวดเพื่อบําบัดและผ่อนคลายการนวดบําบัดแก้ปัญหาโรค
ออฟฟิศซินโดรม และได้ทํา MOU กับบริษัทและหน่วยงาน
ต่างๆ เพื่อเปิดพื้นท่ีรับผู้ท่ีได้ผ่านการฝึกอาชีพได้เข้าไปทํางาน 
สามารถพึ่งพาตนเองและมีรายได้หลังพ้นโทษ เป็นต้น  

การเกิดอุบัติเหตุลดลง แต่ยังต้องให้ความส าคัญกับการให้ทาง
แก่รถฉุกเฉินเพื่อลดความสูญเสียทรัพยากรท่ีมีค่า  

สถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบกในไตรมาสสอง
ปี 2560 มีการรับแจ้ง 18,834 ราย ลดลงจากไตรมาสก่อนหน้า 
ร้อยละ 11.3 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปี 2559 ร้อยละ 3.4 
มีผู้เสียชีวิต 2,111 คน ลดลงจากไตรมาสก่อนหน้าร้อยละ 10.9 
เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปี 2559 ร้อยละ 14.5 และ 
มีผู้บาดเจ็บ 925 ราย ลดลงจากไตรมาสก่อนหน้าและจากไตรมาส
เดียวกันของปี 2559 ร้อยละ 16.2 และ 55.5 ตามลําดับ ขณะท่ี
มูลค่าความเสียหายลดลงจากไตรมาสก่อนหน้าและจากไตรมาส
เดียวกันของปี 2559 ร้อยละ 40 และ 79.3 ตามลําดับ รถท่ีเกิด
อุบัติเหตุสูงสุดยังคงเป็นรถจักรยานยนต์คิดเป็นร้อยละ 37.9  
ของประเภทรถยนต์ท่ีเกิดอุบัติเหตุท้ังหมด 

การเกิดอุบัติเหตุของรถฉุกเฉิน20 ถือเป็นส่วนหนึ่ง 
ของปัญหาการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการจราจรทางถนน 
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21 จากรายงานของสํานักการพยาบาล สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระบุว่าในรอบ 10 ปี (พ.ศ. 2548-2557) รถพยาบาลฉุกเฉินเกิดอุบัติเหตุ 300 ครั้ง บุคลากรทาง

การแพทย์ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ 4,315 ราย เสียชีวิต 21 ราย พิการถาวรไม่สามารถทํางานได้ 12 ราย เป็นการปฏิบัติการนําส่งผู้ปุวยฉุกเฉินวิกฤตและเร่งด่วนร้อยละ 80 อีก
ร้อยละ 20 เป็นการนําส่งผู้ปุวยที่ไม่เร่งด่วน ในจํานวนนี้เป็นรถโรงพยาบาลร้อยละ 40 รถอาสาสมัครร้อยละ 60 กลุ่มอาสาสมัครที่ขึ้นทะเบียนมี 1.3 แสนคนจากทั่วประเทศ 

22 ปี 2559 มีรถพยาบาลฉกุเฉินออกปฏิบตัิการโดยการเรียกผ่านสายดว่น 1669 จํานวน 1.5 ล้านครั้งต่อปี หรือเฉลี่ยเดือนละ 1 แสนคร้ัง 

ตาราง 9 ร่างแผนปฏิบัติการตามข้อเสนอแนะของสหรัฐอเมริกา TIP Report ปี 2560 

ข้อเสนอแนะของสหรัฐ แนวทางการขับเคลื่อนของไทย 
ด้านด าเนินคดี 
1. ดําเนินการสอบสวนกรณีที่มี
การกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่รัฐมีส่วน
ร่วมในการค้ามนุษย์อย่างจริงจัง 
และดําเนินคดีและลงโทษเจ้าหน้าที่
กระทําความผิดจริง 

 
1.1 ให้ ป.ป.ท. ปรับปรุงกระบวนการการทํางานให้
รวดเร็ว ดําเนินการทางวินัยกับผู้กระทําผิดโดยเร็วต่อไป 
1.2 พนักงานสอบสวน จะต้องจัดทําขั้นตอน 
ระยะเวลา และกระบวนการทํางานที่ชัดเจน  
1.3 เ ร่ งรั ดและติดตามผลการดํ า เนินคดี กั บ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้า
มนุษย์ เพื่อรายงานผลให้คณะกรรมการปูองกัน
เจ้าหน้าที่ของรัฐ  

2. ดําเนินคดีและพิพากษาลงโทษ
ผู้ค้ามนุษย์ โดยใช้มาตรการบังคับใช้
กฎหมายที่จริงจัง และใช้แนวทาง 
ที่ให้ผู้เสียหายเป็นศูนย์กลาง 

2.1 สรุปผลคดีค้ามนุษย์แล้วเสร็จภายในเดือน
ธันวาคม 2560 
2.2 กํากับ/ตรวจสอบการดําเนินคดีสําคัญที่มี
ลักษณะเป็นเครือข่ายผู้มีอิทธิพลอย่างเข้มงวดและ
ดําเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
2.3 อายัดทรัพย์ผู้กระทําผิด 
2.4 ใช้มาตรการทางภาษี 
2.5 เข้มงวดในการประกันตัว ปูองกันการหลบหนี 
2.6 ศึกษาทบทวนบทเรียนในคดีที่สั่งไม่ฟูองในทุกชั้น 

3. เพิ่มการอบรมสําหรับเจ้าหน้าที่
บังคับใช้กฎหมายและผู้รับมือกับ
กรณีการค้ามนุษย์  

3.1 อบรม เจ้ าหน้ าที่  และผู้ แ ทนหน่ วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง โดยให้ความสําคัญกับการทําความเข้าใจ
เรื่อง “การบังคับใช้แรงงาน” 

4. ส่งเสริมความร่วมมือกับภาค
ประชาสั ง คม ในการสนั บสนุ น
สืบสวนสอบสวนและแจ้งเบาะแส
การค้ามนุษย์ให้มากขึ้น 

4.1 ประสานความร่วมมือกับภาคประชาสังคม
อย่างใกล้ชิด ในการแจ้งเบาะแสและการคัดแยก
ผู้เสียหาย 
4.2 จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือเด็ก 

ด้านความคุ้มครองช่วยเหลือ 
5. เพิ่มความพยายามอย่างสําคัญ
ในการคัดแยกและการระบุเหย่ือค้า
มนุษ ย์ ในประชากร  กลุ่ ม เ สี่ ย ง 
รวมถึ งแรงงานต่างด้ าว  ลูกเรือ
ประมง บุคคลไร้รัฐเด็ก และผู้ลี้ภัย 

 
5.1 อบรมให้ความรู้แก่พนักงานสอบสวน ทีมสห
วิชาชีพ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีประชากรกลุ่มเสี่ยง 

6. เพิ่มแรงจูงใจให้ผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์เพื่อให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการ
สืบสวนและดําเนินคดีค้ามนุษย์ 

6.1 เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนจัดตั้งสถานคุ้มครอง
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์  
6.2 เพิ่มประสิทธิภาพในการให้ความช่วยเหลือทาง
กฎหมาย โดยใช้ระบบ Fast Track จัดทํา MOU กับ พม. 
6.3 เร่งรัดกระบวนการเพื่อให้ผู้ เสียหายอยู่ใน
ราชอาณาจักรและทํางานได้เป็นการชั่วคราว 
6.4 คุ้มครองพยาน จ่ายเงินค่าชดเชยให้ผู้เสียหาย
จากกองทุนอื่น ๆ 
6.5 จัดอบรมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเพื่อเชื่อมโยง
ระหว่างผู้เสียหายกับสํานักงานคุ้มครองพยาน/
จัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน 

7. ดําเนินการตามแนวทางที่ออก
ใหม่ อ ย่ า ง เ ต็ ม ที่ เ พื่ อ ป รั บ ป รุ ง 
ความสม่ํ า เ สมอในการคัดแยก
ผู้ เสียหายจากการค้ามนุษย์และ
ขั้นตอนการสัมภาษณ์ 

7.1 ติดตามการคัดแยกผู้เสียหายฯ ทุกกรณี ตามแนวทาง
ปฏิบัติและแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในการ
จัดเก็บข้อมูล ทํารายงาน รวบรวมปัญหาอุปสรรค  
7.2 จัดตั้ง Competent Authority Team เพื่อให้
คําปรึกษา 

ด้านป้องกัน 
8. ฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องและ
เ พิ่ ม พู น ท รั พ ย า ก ร สํ า ห รั บที ม 
สหวิชาชีพและผู้ตรวจแรงงาน  

 
8.1 จัดฝึกอบรมพนักงานตรวจแรงงานร่วมกบั ILO  
8.2  จัดฝึกอบรมแนวปฏิบัติในการตรวจแรงงาน
ด้านคุ้มครองแรงงาน 

9. ออกกฎระเบียบและสืบสวน
การจัดหาแรงงานต่างด้ าวของ
นายหน้าแรงงาน สืบสวนหาตัวบ่งชี้
การค้ามนุษย์ 

9.1 ออกกฎหมายลําดับรอง ตามความใน พ.ร.ก การ
บริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560  
9.2 เพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบบริษัทนําคน
ต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ  

10. เ พิ่ ม ก า ร ร ณ ร ง ค์ ส่ ง เ ส ริ ม 
ความตระหนักรู้เกี่ยวกับการต่อต้าน
การค้ามนุษย์ รวมทั้งการรณรงค์กับ
กลุ่ มนายจ้ างและลูกค้ าบริก าร 
ทางเพศ รวมทั้งนักท่องเที่ยว 

10.1 จัดทํา Inflight VDO เพื่อเผยแพร่บน
เครื่องบิน 

11. ปรั บป รุ ง สิ ท ธิ แ ล ะ สถ าน ะ 
ของแรงงานต่างด้าว รวมทั้งนโยบาย
การอพยพแรงงานเพื่อลดความเสี่ยง
ของการค้ามนุษย์ให้เหลือน้อยที่สุด 

11.1 จัดตั้ งศูนย์เฉพาะกิจเพื่ออํานวยการบริหาร
จัดการการทํางานของคนต่างด้าว ณ กระทรวงแรงงาน 
11.2 เร่งรัดดําเนินการบรรเทาความเดือนร้อน 
ของนายจ้าง/ลูกจ้าง กรณีประกาศใช้ พ.ร.ก. การ
บริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 
11.3 เจรจาเร่งรัดการนําเข้าแรงงานตาม MOU กับ
ประเทศต้นทาง 

ที่มา: คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ปคม.) ครั้งที่ 3/2560 10 สิงหาคม 2560 

สาเหตุมักเกิดจากการท่ีรถพยาบาลฉุกเฉิน21 รีบนําส่งผู้ปุวยทําให้
ต้องขับรถด้วยความเร็ว การดัดแปลงรถตู้มาเป็นรถพยาบาล 
ท่ีไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมท้ังผู้ใช้รถใช้ถนนไม่หลบ
หรือเปิดทางให้รถฉุกเฉิน จากข้อมูลการเฝูาระวังอุบัติเหตุ
รถพยาบาลของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) พบว่า
ช่วงปี 2557-2559 การเกิดอุบัติเหตุลดลง โดยในปี 2557 
เกิดขึ้น 61 ครั้ง เป็นรถพยาบาลส่งต่อผู้ปุวย 30 ครั้ง รถฉุกเฉิน 
31 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 19 คน บาดเจ็บ 130 คน และในปี 255922 
เกิดอุบัติเหตุ 45 ครั้งเป็นรถพยาบาลส่งต่อผู้ปุวย 32 ครั้ง  
รถฉุกเฉิน 13 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 11 คน บาดเจ็บ 96 คน ถึงแม้
สถิติจะลดลงแต่ยังคงต้องให้ความสําคัญกับการสูญเสียชีวิตและ
บาดเจ็บของผู้ปุวยและผู้สัญจรบนท้องถนน รวมท้ังบุคลากร
ทางการแพทย์และผลประโยชน์ท่ีได้จากบุคลากรในการปฏิบัติหน้าท่ี 

การขั บขี่ ร ถพยาบาลฉุ ก เฉิ นก็ ต้ อ งปฏิ บั ติ ด้ วย 
ความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของผู้ปุวยและเจ้าหน้าท่ี 
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ร่วมกับภาคเอกชนจัด
อบรมความปลอดภัยพิเศษเพื่อให้เกิดทักษะความชํานาญในการ
ขับขี่ ต้องผ่านการอบรมอย่างน้อย 40 ชั่วโมง และต้องขึ้น
ทะเบียนตามระบบท้ังตัวรถและตัวบุคคล พร้อมประสานกรมการ
ขนส่งทางบกผลักดันการออกใบขับขี่ เฉพาะตามประเภทรถ
ฉุกเฉิน พร้อมท้ังนําร่องโครงการติดต้ังเครื่อง GPS ท่ีส่งสัญญาณ
เตือนผู้ขับขี่หากมีการใช้ความเร็วเกินกว่าท่ีกําหนด รวมท้ัง 
การประชาสัมพันธ์สร้างจิตสํานึกของประชาชนถึงความสําคัญ
ของรถพยาบาลฉุกเฉินหากกรณีต้องฝุาฝืนสัญญาณไฟ หรือใช้
ทางพิเศษ พร้อมรณรงค์เปิดทางและชะลอความเร็วภายใต้ชื่อ 
“รถคันนี้มีน้ําใจ หลีกทางให้รถพยาบาล” การหลีกทางให้กับ
รถพยาบาลฉุกเฉินเท่ากับเป็นการต่อชีวิตของผู้ปุวยฉุกเฉินทุกคน
ให้รอดได้ ถือเป็นการทําความดีเล็กๆ แต่ได้ผลตอบแทนท่ียิ่งใหญ่ 

ประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นแก้ปัญหาการค้ามนุษย์อย่างจริงจัง
เพื่อปกป้องคุ้มครองคนไทยและคนต่างชาติในไทยเป็นส าคัญ 

กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐยังคงจัดอันดับ
สถานการณ์การค้ามนุษย์ของประเทศไทยอยู่ในระดับกลุ่มท่ี 2 
บัญชีรายชื่อประเทศท่ีต้องจับตามองเป็นปีท่ี 2 (Tier 2 Watch List : 
ประเทศท่ีไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นตํ่าของสหรัฐ แต่ได้ใช้
ความพยายามอย่างมากเพื่อให้บรรลุมาตรฐาน) ในรายงานระบุว่า 
การดําเนินการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของรัฐบาลไทยไม่ได้
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โครงการฮัก (HUG Project) 
HUG Project โดยคุณวีรวรรณ มอสบ้ี เป็นผู้ก่อตั้งและเป็นผู้อํานวยการโครงการ “ฮัก”  

ในภาษาเหนือ แปลว่า “รัก” H “Hope- ความหวัง” U “Understanding- ความเข้าใจ” G 
“Grace- ความกรุณา” เพื่อช่วยเด็กจากการลักลอบค้าประเวณีและผู้ตกเป็นเหย่ือการค้า
มนุษย์ ช่วยสร้างเครือข่ายที่ปลอดภัยสําหรับเด็ก ๆ ภายในชุมชน และหวังสร้างความสัมพันธ์ 
ที่ลึกซ้ึงกับเด็กในท้องถิ่นและครอบครัวของพวกเขา อาทิ โครงการหลังเลิกเรียนในชุมชนที่มี
ความเสี่ยง การฝึกอบรมการปูองกันเด็กและผู้ใหญ่ที่ทํางานกับเด็ก การให้บริการด้านการ
ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรการศึกษานอกระบบ โดยในปีที่ผ่านมาสามารถช่วยเด็กชายหญิง
จากการค้ามนุษย์เพื่อธุรกิจทางเพศ 30 ราย และในปีนี้สามารถช่วยเยาวชน 20 ราย 

HUG Project สนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ 
เพื่อหากรณีที่เกี่ยวข้องกับสื่อลามกอนาจารเด็ก การล่วงละเมิดทางเพศ และการค้ามนุษย์ 
เพิ่มกลไกการสืบสวนเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ตกเป็นเหย่ือ ดําเนินการค้นหาข้อเท็จจริงสําหรับกรณี
ที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ การทารุณกรรมทางเพศเด็ก และสื่อลามกอนาจาร ร่วม
สนับสนุนการสืบสวนผ่านการหาข้อเท็จจริง การร่วมมือกับเหย่ือ การให้คําปรึกษา และการ
สัมภาษณ์เหย่ือจากการค้ามนษุย์และเหย่ือที่ถกูกระทําความรุนแรงทางเพศตามกระบวนการ
ทางกฎหมาย รวมทั้งการให้บริการฟื้นฟูเด็กที่ถูกค้ามนุษย์และถูกทารุณกรรม โดยการให้
คําปรึกษารายสัปดาห์ การบําบัดกลุ่มบําบัด และการเสริมประสบการณ์การศึกษา 
ทุนการศึกษา ฝึกอบรมทักษะอาชีพ รวมทั้งการฝึกอบรมด้านการให้บริการแก่เจ้าหน้าที่  
ที่ทํางานกับเด็กเพื่อให้มีความเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของเด็กที่ตกเป็นเหย่ือของการล่วง
ละเมิดทางเพศหรือการค้ามนุษย์ และยังได้เปิดศูนย์ช่วยเหลือเด็ก (The Child Advocacy 
Center : ACT) ในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นศูนย์ช่วยเหลือเด็กเพื่อแกไ้ขปัญหาค้ามนษุย์แห่งแรก
ในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ทํางานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตํารวจ ประสานงานระหว่างภาครัฐและ NGOs  

ที่มา:  โครงการ HUG Project www.hugproject.org  
 

ตาราง 10 การรับเรื่องร้องเรียนจําแนกตามประเด็น  
                                                                                              หน่วย : ราย 

เร่ืองร้องเรียน 
2559 2560  

% Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 
ด้านโฆษณา 457 373 298 500 432 827 91.4 
ด้านฉลาก 704 559 387 360 618 472 -23.6 
ด้านสัญญา 727 795 509 606 548 1,380 151.8 
ด้านกฎหมาย 25 12 0  0 0 0 
ด้านขายตรงและ
ตลาดแบบตรง 120 244 550 183 103 128 24.3 

รวม 2,033 1,983 1,744 1,649 1,701 2,807 65.0 
ที่มา:  สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
 
แผนภาพ 19 สินค้าและบริการที่มีการร้องเรียนสูงสุด ไตรมาสสอง ปี 2560 

 

ที่มา:  สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
 
ตาราง 11 การรับเรื่องร้องเรียนในกิจการโทรคมนาคม 

                                                                                                                     หน่วย : ราย  

ประเภทบริการ 2559 2560 % Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 
โทรศัพท์เคลือ่นที ่ 833 1049 743 724 674 471 -30.1 
อินเทอร์เน็ต 267 239 193 217 210 158 -24.8 
สถานีวทิยุคมนาคม 62 19 24 21 23 21 -8.7 
โทรศัพท์พื้นฐาน 8 16 36 57 120 98 -18.3 
บริการอื่นๆ 11 10 23 2 1 1 0 

รวม 1,181 1,333 1,019 921 1,028 749 -27.1 
ที่มา:  สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ   

ปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นตํ่าของการจัดการค้ามนุษย์ให้ครบถ้วน
ในการนําเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีกระทําผิดมาลงโทษ และดําเนินการ
ยึดทรัพย์ผู้กระทําความผิดฐานค้ามนุษย์แต่มีความพยายามท่ีจะ
ดําเนินการให้บรรลุผล เห็นได้จากการยึดทรัพย์ผู้ต้องหาค้ามนุษย์
มากกว่า 784 ล้านบาท หรือ 21.9 ล้านดอลลาร์ รวมถึงมีการ
รายงานการสอบสวน ดําเนินคดี และตัดสินผู้เป็นเจ้าของธุรกิจ
บังคับใช้แรงงานในภาคการประมง การแก้ไขปัญหาแรงงาน
ต่างด้าวท่ีเข้ามาทํางานอย่างผิดกฎหมายท้ังการบังคับใช้แรงงาน
และการบังคับค้าประเวณีโดยเฉพาะในกลุ่มผู้หญิงและเด็ก 
อย่างจริงจัง สนับสนุนการใช้แรงงานต่างด้าวท่ีถูกกฎหมาย  
มีการใช้คนต่างด้าวทําหน้าท่ีเป็นล่ามให้การช่วยเหลือคนต่างด้าว
ท่ีตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์เพิ่มมากขึ้น และขยายเวลาให้ 
ผู้ตกเป็นเหยื่อและพยานของคดีได้พักอาศัยและทํางาน 
ในประเทศไทยยาวนานขึ้น  

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด อาทิ การรณรงค์ "หยุดซื้อบริการ 
หยุดการค้ามนุษย์” ในพื้นท่ีจังหวัดตะเข็บชายแดน การบังคับ
ใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดมากยิ่งขึ้นในพื้นท่ีเสี่ยงต่อการค้า
บริการ กลุ่มเสี่ยงท่ีเป็นเด็กและเยาวชน การออกมาตรการ 
ทางกฎหมายในการปูองกันและปราบปรามสื่อลามก การออก
พระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว 
พ.ศ. 2560 ต้ังแต่วันท่ี 23 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป โดยได้
ปรับปรุงกฎหมายให้บทบัญญัติครอบคลุมการบริหารจัดการ
การทํางานของคนต่างด้าวท้ังระบบ เน้นการให้ความคุ้มครอง 
อํานวยความสะดวกให้กับท้ังนายจ้างและแรงงานต่างด้าว  
การเพิ่มโทษนายจ้างท่ีกระทําผิดกฎหมาย และการปูองกัน
การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน  

นอกจากนี ้รัฐบาลได้นําข้อเสนอแนะจากรายงานการค้า
มนุษย์ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาไปจัดทํา
แผนปฏิบัติการตามข้อเสนอแนะของสหรัฐอเมริกา TIP Report 
ปี 2560 ท่ีมีการบูรณาการการทํางานของทุกหน่วยงาน 
อย่างครอบคลุมทุกมิติของการปูองกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์ โดยเฉพาะผลการดําเนินคดีกับเจ้าหน้าท่ีรัฐทุกราย 
ท่ีเกี่ยวข้อง ความคืบหน้าคดีสําคัญและคดีท่ีอยู่ในความสนใจของ
ประชาชน ปัญหาการทุจริต การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ี
ปฏิบัติงานในการคัดแยกผู้ เสียหายและการคุ้มครองพยาน 
รวมท้ังการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง มอบหมายให้หน่วยงาน
นําไปปฏิบัติอย่างจริงจังทุกด้าน ดําเนินงานเป็นรูปธรรมให้แล้ว
เสร็จภายในเดือนธันวาคม 2560 พร้อมท้ังพัฒนาความร่วมมือใน
รูปแบบประชารัฐต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยให้มีการทํางานกับ
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สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   22 

 

 ภาวะสังคมไทยไตรมาสสอง ปี 2560  |  4 กันยายน 2560 
 

 

                                                           
23 ได้แก่ อาร์เจนตินา ออสเตรเลีย บราซิล แคนาดา จีน ฝร่ังเศส เยอรมน ีอินเดีย อินโดนีเซีย อิตาลี ญี่ปุุน เกาหลีใต้ เม็กซิโก รัสเซีย ซาอุดิอาระเบีย แอฟริกาใต้ ตุรกี อังกฤษ, 

สหรัฐอเมริกา และองค์กรสหภาพยุโรป ซ่ึงมีขนาดเศรษฐกิจรวมกันเท่ากับร้อยละ 90 ของเศรษฐกิจโลก และมีประชากรรวมกันประมาณ 2 ใน 3 ของโลก 

แผนภาพ 20 ประเด็นเร่ืองร้องเรียนในกิจการโทรคมนาคม ไตรมาสสอง ปี 2560 

 
ที่มา:  สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
 
 
 
แผนภาพ 21 มิติและตัวชี้วัดการคุ้มครองและสร้างความเข้มแข็งให้ผู้บริโภคในโลกดิจิทัล 

มิติ ตัวช้ีวัด 

 
การเข้าถึง 

 

1. การเข้าถึงเครือข่าย เช่น สัดส่วนของประชากรที่ครอบคลุมด้วยเครือข่ายความเร็วสูง
ของโทรศัพท์มือถือหรือบรอดแบนด์ 
2. การใช้โทรศัพท์มือถือ เช่น สัดส่วนของประชากรที่ลงทะเบียนใช้โทรศัพท์มือถือ/ 
บรอดแบนด์ความเร็วสูง 
3. ความสามารถในการจ่าย เช่น ราคา/ค่าใช้จ่ายบริการโทรศัพท์มือถือ/บรอดแบนด์ความเร็วสูง
4. การใช้ เช่น สัดส่วนการใช้อินเทอร์เน็ตส่วนบุคคล 
5. ความพึงพอใจของผู้บริโภค เช่น ความพึงพอใจของผู้บริโภคเกี่ยวกับคุณภาพและราคา
ของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

ผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจ 

  

1. ความเพียงพอและการบังคับใช้กฎหมายเพื่อการแข่งขัน เช่น ความพึงพอใจ 
ของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับกฎหมายการแข่งขันเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจดิจิทัล 
2. ประสบการณ์ผู้บริโภค เช่น ความพึงพอใจของผู้บริโภคเกี่ยวกับความสามารถในการ
เปลี่ยนผู้ให้บริการหากไม่พึงพอใจ 

ความปลอดภัย
และการรบัผดิ 

 

1. ความเพียงพอและการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับควาวมปลอดภัยและการรับผิด เช่น 
การมีหน่วยงานรับผิดชอบด้านความปลอดภัย 
2. พฤติกรรมของภาคธุรกิจ เช่น กําหนดมาตรฐานความปลอดภัยสําหรับการผลิตก่อนผลิตสู่ตลาด 
3. ความปลอดภัยของภาค ICT เช่น จํานวนและความรุนแรงของผลิตภัณฑ์และบริการไม่ปลอดภัย 

ความเป็น
ส่วนตัวและ

ความปลอดภยั 

 

1. ความเพียงพอและการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย
ของข้อมูลผู้บริโภค เช่น ขอบเขตของกฎหมายที่สอดคล้องกับแนวปฏิบ้ติที่กล่าวข้างต้น 
2. สถานะของการปกปูองความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูล เช่น จํานวนและ
ความรุนแรงของการละเมิดข้อมูล จํานวนอินเทอร์เน็ตเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัย  

ข้อมูลและ
ความโปร่งใส

 

1. ความเพียงพอของข้อมูลผู้บริโภคและกฎหมายเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล และการบังคับใช้
กฎหมาย เช่น ขอบเขตของกฎหมายที่สอดคล้องกับแนวปฏิบ้ติที่กล่าวข้างต้น 
2. สถานะของข้อมูลผู้บริโภคและกฎหมายเปิดเผยข้อมูล เช่น ความพึงพอใจของผู้บริโภค
เกี่ยวกับข้อมูลและกฎหมายเปิดเผยข้อมูล  

การศึกษาและ
จิตส านึก

 

1. กรอบการกํากับดูแล เช่น การบรรจุการเรียนการสอนด้านดิจิทัลในหลักสูตรการศึกษาพื้นฐาน  
2. ด้านผลผลิตทั่วไป เช่น ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญหรือองค์กร
อิสระเพื่อผู้บริโภค 
3. ความรู้ด้านดิจิทัลของผู้บริโภค เช่น การเท่าทันข้อมูลข่าวสารและการสร้างเนื้อหา 
4. ความรู้ทั่วไปของผู้บริโภค เช่น ทักษะทั่วไปของผู้บริโภค การตระหนักในกฎหมายของผู้บริโภค 

การแก้ข้อ
พพิาทและ
เยียวยา

 

1. ความเพียงพอของกฎหมายเกี่ยวกับการแก้ข้อพิพาทและเยียวยา เช่น ความพึงพอใจ
ของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับกฎหมายแก้ข้อพิพาทและเยียวยา  
2. พฤติกรรมของภาคธุรกิจ เช่น ความตระหนักของธุรกิจเกี่ยวกับกฎหมายแก้ข้อพิพาท
และเยียวยา 
3. สถานะของการแก้ข้อพิพาทและเยียวยา เช่น ความพึงพอใจของผู้บริโภคในการแก้ข้อ
พิพาทและเยียวยา  

ธรรมาภิบาล
และการมีส่วน

ร่วม

 

1. หน่วยงาน เช่น การมีหน่วยงานทําหน้าที่สร้างเสริมและคุ้มครองผู้บริโภคด้านดิจิทัล  
2. การบังคับใช้กฎหมาย เช่น การมีหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเฉพาะการคุ้มครองผู้บริโภคด้านดิจิทัล 
3. การมีส่วนร่วมด้านกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายขององค์กรผู้บริโภค  เช่น ระดับ
การสนับสนุนทางด้านการเงินแก่องค์อิสระเพื่อผู้บริโภค 
4. ความเชื่อมั่นในระบบของผู้บริโภค เช่น ร้อยละของผู้บริโภคที่มีความเชื่อมั่นใน
หน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภค 

ที่มา: Indicators of consumer protection and empowerment in the digital world 
www.ictliteracy.info/rf.pdf/indicator_study_2017.pdf 

 

ภาคประชาสังคมและองค์กรพัฒนาเอกชนมากขึ้น ซึ่งท่ีผ่านมา
ได้รับความร่วมมือจากภาคีทุกภาคส่วน อาทิ โครงการฮัก (HUG 
Project) เปิดศูนย์ช่วยเหลือเด็กในภาคเหนือ (The Child 
Advocacy Center: ACT) จากการลักลอบค้ามนุษย์ท่ีเกี่ยวข้อง
กับการค้าประเวณี มูลนิธิเอ-ทเวนต้ีวัน องค์กรภาคเอกชนเพื่อ
ต่อต้านการค้ามนุษย์ จัดทําหลักสูตรว่าด้วยการปูองกันไม่ให้ตก
เป็นเหยื่อการค้ามนุษย์สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา เป็นต้น 

การร้องเรียนสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น จ าเป็นต้องให้
ความส าคัญกับการพัฒนาระบบคุ้มครองผู้บริโภคยุคดิจิทัล  

การรับเรื่องร้องเรียนสินค้าและบริการในไตรมาสสอง 
ปี 2560 ของสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
มีจํานวน 2,807 ราย เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าร้อยละ 65.0 
ส่วนใหญ่เป็นการร้องเรียนด้านสัญญาซึ่งมีการร้องเรียนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 151.8 จากการร้องเรียนเกี่ยวกับบริการฟิตเนสท่ีไม่
สามารถให้บริการได้ตามสัญญา โดยสินค้าท่ีมีการร้องเรียน 
มากท่ีสุด คือ บ้านจัดสรร 443 ราย รองลงมาเป็นฟิตเนส 396 
ราย และอาคารชุด 322 ราย นอกจากนี้ ได้รับเรื่องร้องเรียน 
ในส่วนภูมิภาคเพื่อช่วยเหลือ แก้ไขเยียวยาให้กับผู้บริโภค 
ได้ท่ัวถึง โดยมีจํานวนท้ังสิ้น 1,057 ราย โดยเป็นด้านฉลาก 
514 ราย ด้านสัญญา 505 ราย ด้านโฆษณาและขายตรง/
ตลาดแบบตรง 21 และ 17 ราย ตามลําดับ 

ด้านบริการกิจการโทรคมนาคม พบว่า กสทช. ได้รับ
เรื่องร้องเรียนท้ังสิ้น 749 เรื่อง ลดลงจากไตรมาสก่อนร้อยละ 
27.1 โดยร้องเรียนเรื่องโทรศัพท์เคลื่อนท่ีมากท่ีสุด สําหรับ
ประเด็นการร้องเรียนส่วนใหญ่เป็นเรื่องมาตรฐานและคุณภาพ
การให้บริการ 358 ราย บริการเสริม 191 ราย การยกเลิก
บริการและคิดค่าบริการผิดพลาด 95 และ 84 ราย ตามลําดับ 

ปัจจุบันโลกดิจิ ทัลมีบทบาทต่อการเปลี่ ยนแปลง
พฤติกรรมและวิถีการบริโภคอย่างมากมาย อาทิ การซื้อขายสินค้า
และบริการออนไลน์ การทําธุรกรรมทางการเงิน ฯลฯ ท่ีมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว การคุ้มครองผู้บริโภคในโลกดิจิทัลจึงมี
ความสําคัญและจําเป็น ซึ่งเป็นประเด็นท่ีท่ัวโลกให้ความสําคัญ 
โดยปัญหาท่ีสําคัญคือ ผู้บริโภคบางส่วนยังเข้าไม่ถึงอินเทอร์เน็ต 
และผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังไม่เชื่อมั่นในระบบความปลอดภัยของโลก
ออนไลน์ กลุ่มประเทศ G2023 จึงได้นําแนวทางการคุ้มครอง
ผู้บริโภคของสหประชาชาติ (UN Guidelines for Consumer 
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24  Indicators of consumer protection and empowerment in the digital world 
25 พลังงานสีเขียวหรือพลังงานสะอาด แหล่งที่มาของพลังงานมาจากวัตถุดิบที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิล ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ ลม น้ํา ชีวมวล ขยะ เป็นต้น สามารถนํามาใช้

โดยไม่มีวันหมดไปจากโลก และไม่ก่อให้เกิดมลภาวะเป็นพิษอื่นๆ 

 
 
 
 
 
ตาราง 12 การใช้พลังงานขั้นสุดท้าย จําแนกตามสาขาเศรษฐกิจ พ.ศ. 2555-2559 

การใช้พลังงานขั้นสุดท้าย 
จ าแนกตามสาขาเศรษฐกิจ 

ปริมาณ (พันเทียบเท่าน้ ามันดิบ) 
2555 2556 2557 2558 2559 

1. สาขาเกษตรกรรม 3,790 3,890 3,953 4,064 2,987 
2. สาขาอุตสาหกรรม 26,910 27,386 27,890 27,796 29,475 
3. สาขาบ้านที่อยู่อาศัย 10,305 11,450 11,180 11,767 11,071 
4. สาขาธุรกิจการค้า 6,081 5,612 5,618 5,632 6,215 
5. สาขาขนส่ง 26,230 26,876 27,163 28,622 30,181 

รวม 73,316 75,214 75,804 77,881 79,929 
ที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน 
 
 
 
 
 
ตาราง 13 จํานวนรถยนต์จดทะเบียนสะสมทั่วประเทศ พ.ศ. 2555-2559 

ประเภทรถ จ านวนรถยนต์จดทะเบยีนสะสมท่ัวประเทศ (พันล้านคัน) 
2555 2556 2557 2558 2559 

1. รถยนต์ส่วนบุคคล 
 

6,274 
 

7,167 
(14.2) 

7,717 
(7.7) 

8,171 
(5.9) 

8,619 
(5.5) 

2. รถขนส่งขนาดใหญ ่ 5,438 
 

5,734 
(5.4) 

5,954 
(3.8) 

6,136 
(3.0) 

6,278 
(2.3) 

3. รถอืน่ๆ 19,728 
 

20,619 
(4.5) 

21,010 
(1.9) 

21,240 
(1.1) 

21,227 
(-0.1)  

รวม 31,440 
 

33,520 
(6.6) 

34,682 
(3.5) 

35,547 
(2.5) 

36,125 
(1.6) 

ที่มา:  กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม 
 
 
 
 
ตาราง 14  ปริมาณการใช้พลังงานทดแทนในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2555-2559 

การใช้พลังงานทดแทน 
ปริมาณ (พันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ) 

2555 2556 2557 2558 2559 
ไฟฟ้า 1,138 1,341 1,467 1,556 2,122 
(แสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังน้ํา
ขนาดเล็ก ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ ขยะ 
และพลังน้ําขนาดใหญ่) 

     

ความร้อน 4,886 5,279 5,775 6,579 7,181 
(แสงอาทิตย์ ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ 
พลังงานขยะ และพลังงานความ
ร้อนทางเลือกอ่ืน) 

     

เช้ือเพลิงชีวภาพ 1,270 1,612 1,783 1,942 1,747 
- เอทานอล 430 707 874 957 685 
- ไบโอดีเซล 840 905 909 985 1,062 

รวม 7,292 8,232 9,025 10,077 11,050 
ที่มา:  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2560) 
 
 
 
 

Protection: UNGCP) 8 มิติ มาศึกษาและพัฒนาตัวชี้วัด24  
เพื่อเป็นแนวทางการคุ้มครองผู้บริโภคในโลกดิจิทัล ได้แก่ ด้านการ
เข้าถึง ด้านผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ด้านความปลอดภัยและ
ความรับผิด ด้านความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย ด้านข้อมูล
และความโปร่งใส ด้านการศึกษาและจิตสํานึก ด้านการแก้ข้อ
พิพาทและเยียวยา และด้านธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วม  
ซึ่งการศึกษาดังกล่าวเป็นเครื่องมือสําคัญท่ีประเทศไทยสามารถ
นํามาใช้พัฒนาตัวชี้วัด และกําหนดกรอบการพัฒนางานคุ้มครอง
ผู้บริโภคในโลกดิจิทัลได้ชัดเจนครอบคลุมในทุกมิติ ซึ่งจะนําไปสู่
การบูรณาการและความร่วมมือของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง สามารถ
รองรับการเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัล  

การสร้างสภาพแวดล้อมสีเขียวด้วยการใช้พลังงานสะอาด 

ปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาภาวะโลกร้อน 
จากมลพิษทางอากาศท่ีเพิ่มมากขึ้น ซึ่งแหล่งกําเนิดมลพิษหรือ
กิจกรรมท่ีมีการใช้พลังงานส่วนใหญ่ ได้แก่ การใช้ถ่านและก๊าซ
หุงต้มในการประกอบอาหาร การใช้พลังงานเชื้อเพลิงเพื่อการ
ขนส่งคมนาคม และจากอุตสาหกรรม เช่น น้ํามันเบนซีน ดีเซล 
ไบโอดีเซล ก๊าซโซฮอล์และอื่นๆ และการผลิตกระแสไฟฟูา  
โดยใช้ถ่านหิน ปิโตรเลียม เชื้อเพลิงชีวมวล เป็นต้น จากรายงาน
การใช้พลังงานของประเทศไทยของกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงานปี 2555-2559 พบว่าสาขาการขนส่ง และ
สาขาอุตสาหกรรมมีการใช้พลังงานในสัดส่วนท่ีสูงกว่าสาขาอื่น 
สําหรับแหล่งกําเนิดมลพิษทางอากาศส่วนใหญ่มาจากการเผา
ไหม้เชื้อเพลิงจากยานพาหนะในภาคการขนส่งทางบก จากสถิติ
จํานวนรถจดทะเบียนสะสมท่ัวประเทศ กรมการขนส่งทางบก 
พบว่าในปี 2559 จํานวนเพิ่มขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 1.6  
เมื่อพิจารณาตามเมืองใหญ่ เช่น กรุงเทพมหานคร พบจํานวน
รถจดทะเบียนสะสมเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.9  

พลังงานสีเขียวหรือพลังงานสะอาด (Green Energy)25 
เป็นพลังงานท่ีไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและช่วยลด
ภาวะโลกร้อน สามารถลดการใช้พลังงานจากฟอสซิลโดยการใช้
พลังงานสีเขียวเป็นพลังงานทางเลือกอีกทางหนึ่ง จากข้อมูล
สถานการณ์พลังงานของประเทศไทยปี 2559 พบว่ามีการใช้
พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 7,292 พันตัน
เทียบเท่าน้ํามันดิบในปี 2555 เพิ่มเป็น 11,050 พันตัน
เทียบเท่าน้ํามันดิบในปี 2559 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 51.54  
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ตัวอย่างของชุมชนและสถาบนัการศึกษารว่มจัดการใช้พลังงานสะอาด 

 เกาะพะลวย จังหวัดสุราษฏร์ธานี เป็นเกาะพลังงานสะอาดต้นแบบ ชุมชนใช้พลังงาน
ทดแทนบนเกาะเต็มพื้นที่ 100% โดยเฉพาะพลังงานจากแสงอาทิตย์ ชุมชนบนเกาะดําเนินชีวิต
แบบ Living Green แห่งแรกของเมืองไทย และหวังว่าอีก 3-5 ปีข้างหน้า จะเป็นศูนย์กลาง
การเรียนรู้การใช้พลังงานสะอาดในชุมชนแห่งแรกของโลก 

 

 สถาบันการศึกษา 

(1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะเป็น Smart City ใช้รถบัสไฟฟูาพลังงานแสงอาทิตย์ 
(Solar Bus) รถบัสพลังงานไฟฟ้า (EV) BIKY จักรยานที่ให้ยืม-คืนในมหาวิทยาลัย 
การเป็น Solar Campus ด้วยการใช้พลังงานจากแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาอาคาร 
โดยปัจจุบันมีการติดตั้งแล้ว 5 เมกะวัตต์ เท่ากับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหนานหยาง 
ประเทศสิงคโปร์ ที่กําลังเป็นอันดับ 1 ในภูมิภาคเอเชีย และจะเพิ่มการติดตั้งให้ถึง 15 
เมกะวัตต์ ซ่ึงจะเท่ากับเป็นอันดับ 4 ของโลก และทําให้มหาวิทยาลัยสามารถผลิตไฟฟูา
ใช้เองได้ 30-35% ของปริมาณการใช้ทั้งหมด ความสําเร็จในการบริหารจัดการพลังงาน
สีเขียวให้มีประสิทธิภาพทั้งหมดมาจากวิสัยทัศน์ของผู้นําทั้งภาครัฐและเอกชน 
ดําเนินการด้วยความโปร่งใส ด้วยความร่วมมือของชุมชนและพลเมืองของประเทศที่มี
จิตสํานึกสาธารณะ คํานึงถึงอนาคตของชาติในระยะยาว 

 

(2) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ห้องสมุดสีเขียวต้นแบบแห่งแรกของประเทศไทย  
โดยสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นห้องสมุดดิจิทัลด้านการเกษตร 
ของประเทศ และเป็นห้องสมุดสีเขียวที่มุ่ งเน้นการสร้างสรรค์สภาพแวดล้อม 
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องการประหยัดพลังงานและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีการ
จัดการโลจิสติกสแ์ละพื้นที่จัดเกบ็หนังสือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และยังได้
พัฒนาการให้บริการบนเส้นทางสีเขยีวจนกา้วสูก่ารเป็น Eco-Library และเป็นห้องสมุด
คาร์บอนนิวทรัลแห่งแรกของประเทศ เป็นต้นแบบห้องสมุดสีเขียวที่มุ่งเน้นการพัฒนา 
Green Service/Green Management / Green Environment และ Green Heart 
ทั้งยังเป็นผู้พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือห้องสมุดสีเขียวเครือข่ายแรกของประเทศ  
เพื่อร่วมกันจุดประกายความคิดและสร้างความตระหนักรู้เรื่องการให้บริการห้องสมุด  
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 

ตัวอย่างโครงการพลังงานทางเลือกของไทย อาทิ  
จากพลังงานธรรมชาติ โครงการทุ่งกังหันลมผลิตไฟฟ้าภายใน
โครงการชั่งหัวมัน: อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี โครงการจากพระราชดําริ
ให้ ความสํ าคั ญกั บการใช้ พลั งงานลมให้ เกิ ดประโยชน์ 
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีกําลัง
การผลิตขนาด 50 กิโลวัตต์ การไฟฟ้านครหลวง: การใช้รถยนต์
พลังงานไฟฟ้า โดยเปิดสถานีชาร์จไฟฟูาสําหรับรถยนต์ไฟฟูา
จํานวน 10 แห่งใน กทม. และปริมณฑล เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับค่าเชื้อเพลิงและลดมลภาวะของสิ่งแวดล้อม มีอัตรา
สิ้นเปลืองหรือค่าใช้จ่ายเพียง 60 สตางค์ต่อกิโลเมตร และช่วยลด
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้กว่า 3 ตัน/คัน/ปี ขณะท่ี
ประเทศพัฒนาแล้วได้มีนโยบายการใช้พลังงานสะอาดอย่างจริงจัง 
อาทิ ประเทศอังกฤษ : นโยบายการยกเลิกรถใช้น้ ามันดีเซลและ
เบนซิน เพื่อลดปัญหาการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดย
คาดหวังว่าภายในปี 2040 ประเทศอังกฤษจะไม่มีรถยนต์พลังงาน
น้ํามัน และหันมาใช้พลังงานไฟฟูาอย่างเต็มรูปแบบ ประเทศ
สวีเดน: มีการใช้พลังงานได้อย่างยั่งยืนมากที่สุดในโลก โดยผลิต
กระแสไฟฟูาจากแหล่งพลังงานท่ีสะอาดและมีการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ในระดับตํ่า จากการนําขยะ 99% ของท้ังหมด
มารีไซเคิลกลับมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งรวมถึงการนํา
พลังงานความร้อนจากการเผาขยะมาผลิตกระแสไฟฟูาใช ้

รัฐบาลได้ให้ความสําคัญและตระหนักในปัญหา
สิ่งแวดล้อมท่ีเกิดขึ้น โดยให้หน่วยงานดําเนินการหามาตรการ
และแนวทางปูองกัน มีการกําหนดนโยบาย การรณรงค์ส่งเสริม
การใช้พลังงานหรือพลังงานสะอาดขึ้น เพื่อลดมลพิษท่ีส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเพิ่มคุณภาพชีวิตท่ีดีให้กับประชาชน 
รวมถึงแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน เช่น กระทรวงพลังงาน ดําเนินการ
แผนการพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 
2558-2579 (Alternative Energy Development Plan : AEDP 
2015) มีเปูาหมายในการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน 
รวมถึงศักยภาพแหล่งพลังงานทดแทนท่ีสามารถนํามาพัฒนา
ได้ ท้ังในรูปของพลังงานไฟฟูา ความร้อนและเชื้อเพลิงชีวภาพ
ท่ีร้อยละ 30 ของการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายในปี 2579 เป็นต้น 
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 โรงเรียนมีชัยพัฒนา (Mechai Bamboo School) หรือมีอีกชื่อ
หนึ่งว่าโรงเรียนไม้ไผ่ ก่อต้ังขึ้นโดยคุณมีชัย วีระไวทยะ เป็นโรงเรียน
ระดับมัธยมแบบอยู่ประจํา ต้ังอยู่ท่ีอําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
เปิดการเรียนการสอนต้ังแต่ปี 2553 ปัจจุบันสอนต้ังแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 
1-6 มีนักเรียนจาก 28 จังหวัดท่ัวประเทศ และ สปป.ลาว เป็นโรงเรียน
แบบอย่างในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในชนบทท่ีมี
คุณภาพ และเพิ่มบทบาทจากโรงเรียนท่ีให้ความรู้เฉพาะเด็กนักเรียน 
เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตสําหรับนักเรียน ผู้ปกครอง และสมาชิกทุกคน 

ในชุมชน เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาชุมชน มุ่งสร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่ โดยให้ความสําคัญกับการพัฒนาในทุกๆ ด้าน ภายใต้บรรยากาศ
การเรียนรู้อย่างมีความสุขโดยไม่เสียค่าเล่าเรียน อยู่บนปรัชญา “การศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์” กล่าวได้ว่าโรงเรียน
มีชัยพัฒนาเป็นต้นแบบในการพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน สอนคนให้รับผิดชอบต่อสังคม มีจิตสาธารณะ  
มีแนวคิดในการสร้างงาน สร้างอาชีพที่เหมาะกับความต้องการของผู้เรียน และท่ีสําคัญได้แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาขีดความสามารถ
ของเด็กชนบทและเสริมสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ เพื่อลดความเหล่ือมล้ําในสังคม  

ตัวอย่างการสร้างเด็กให้มีคุณลักษณะท่ีต้องการโดยเฉพาะการมีความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมของโรงเรียนมีชัยพัฒนา ถูกถ่ายทอดผ่านหลักสูตรท้ังในห้องและนอกห้องเรียนผ่าน
กิจกรรมต่างๆ กล่าวคือ กิจกรรมสร้างจิตสาธารณะ อาทิ การให้นักเรียนนั่งรถเข็นเดือนละ  
1 วัน เพื่อฝึกความเห็นใจและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส การให้นักเรียนออกไปช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุ การต้ังศาลแผ่เมตตาเพื่อให้นักเรียนแผ่เมตตาไปให้ผู้อื่น การออกไปให้ความรู้ 
แก่นักเรียนโรงเรียนอื่นในเรื่องอนามัยช่องปากและเพศศึกษา กิจกรรมฝึกการบริหาร
จัดการ อาทิ การมีคณะมนตรีในโรงเรียนให้นักเรียนฝึกการบริหารจัดการด้านต่างๆ ต้ังแต่ 
การคัดเลือกนักเรียนเข้าใหม่ การคัดครู การต้อนรับผู้ดูงาน การจัดซื้อครุภัณฑ์ กิจกรรมฝึก
การเป็นผู้ประกอบการ เช่น การให้นักเรียนทําธุรกิจเป็นกลุ่ม โดยมีเงินกู้สนับสนุน การปลูกผัก
ขาย การเลี้ยงไก่เพื่อนําไข่ไปขาย กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต อาทิ การให้ผู้สูงอายุ 
มาทําฟาร์มในโรงเรียน กิจกรรมแบ่งปันและช่วยเหลือสังคม อาทิ ช่วยสอนคอมพิวเตอร์ 
ให้เด็กๆ ในหมู่บ้าน ช่วยและกระตุ้นให้สมาชิกในชุมชนร่วมทําความสะอาดหมู่บ้าน โรงเรียน 
และวัด ช่วยกันดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อม ร่วมรับฟังและรับรู้ถึงปัญหา และความเหลื่อมล้ํา
ในชุมชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้ด้อยโอกาส และร่วมเสนอแนวทางแก้ไข 

นอกจากนี้ ยังให้ความสําคัญกับการนําเปูาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) มาเป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตร และมีการนําหลักสูตรดังกล่าว 
ไปขยายผลการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน อาทิ การวิเคราะห์ถึงลําดับความสําคัญแต่ละเปูาหมาย 
SDGs ในมุมมองของชุมชน และการหาแนวทางการขับเคลื่อนเปูาหมายดังกล่าว รวมท้ังได้มี
ตัวอย่างการขับเคลื่อนคือ การจัดต้ังแปลงเกษตรเพื่อขจัดความยากจน 

จากแนวคิดโครงการต้นแบบของโรงเรียนมีชัยพัฒนาผสานกับแนวคิดโครงการ
โรงเรียนประชารัฐ เพื่อบูรณาการการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้ากับการฝึกทักษะอาชีพ โดยมูลนิธิ
มีชัย วีระไวทยะ ร่วมกับบริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ได้พัฒนา
โรงเรียนต้นแบบในบริเวณแหล่งผลิตน้ํามันดิบ ใน 3 จังหวัดนําร่อง ได้แก่ จังหวัดสุโขทัย : 
โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า จังหวัดก าแพงเพชร : โรงเรียนบ้านบึงทับแรด และจังหวัดพิษณุโลก : 
โรงเรียนผดุงวิทยา โดยมีการดําเนินการตามโรงเรียนต้นแบบกําหนดระยะเวลา 4 ปี 

เปิดพ้ืนท่ีการเรยีนร ู:้ การศึกษาเพ่ือพฒันาความเป็นมนษุยท่ี์สมบรูณ ์กบั “โรงเรียนมีชยัพฒันา” 
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ดัชนีความก้าวหน้าของคน (Human Achievement Index - HAI) เป็นดัชนีรวม (Composite index) ท่ีสํานักงานโครงการ
พัฒนาแห่งสหประชาชาติประจําประเทศไทย (UNDP) ได้พัฒนาและจัดทําขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2546 เพื่อใช้ในการประเมิน
ความก้าวหน้าการพัฒนาคนในระดับจังหวัดของประเทศไทย และจัดทําอีก 3 ครั้ ง ในปี 2550 ปี 2552 และปี 2557 โดยสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)  ได้รับโอนภารกิจการจัดทําดัชนีความก้าวหน้าของคนในปี 2558 และ
ดําเนินงานทบทวนและปรับปรุงดัชนีดังกล่าวให้มีความเหมาะสมมากขึ้น เนื่องจากจะเป็นเครื่องมือสําคัญในการติดตามและประเมิน
ความก้าวหน้าของคนในระดับจังหวัด ทําให้จังหวัดต่างๆ ได้ทราบสถานะและจุดเด่นจุดด้อยของตนเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่นๆ อันจะ
นําไปสู่การใช้ประกอบการจัดทํายุทธศาสตร์จังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด รวมท้ังการจัดทําแผนงาน/โครงการเพื่อยกระดับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขของประชาชนในจังหวัดให้ดีขึ้นต่อไป 

แนวคิดและพัฒนาการของดัชนีความก้าวหน้าของคน 

 จุดเร่ิมต้น ในปี 2546 UNDP ได้พัฒนาดัชนี
ความก้าวหน้าของคน (HAI) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือประเมิน
ความก้าวหน้าของคนในระดับจังหวัด โดยการนําแนวคิดและ
วิธีการคํานวณดัชนีการพัฒนาคน (Human Development 
Index – HDI) ของ UNDP มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาดัชนี HAI 
ให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย โดยยึดกรอบแนวคิด 
การพัฒนาคนท่ีครอบคลุมการมีสุขภาพท่ีดี มีการศึกษา มีชีวิต
การงาน มีรายได้ท่ีเพียงพอต่อการดํารงชีวิต มีท่ีอยู่อาศัยท่ีมั่นคง
และอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีดี มีชีวิตครอบครัวท่ีอบอุ่นในชุมชนท่ีมี
ความปลอดภัย มีการคมนาคมท่ีสะดวกปลอดภัยและเข้าถึง 
การสื่อสารอย่างท่ัวถึง ตลอดจนมีส่วนร่วมทางการเมืองและสังคม
อย่างมีศักด์ิศรี ซึ่งจากกรอบแนวคิดดังกล่าวได้ใช้เป็นกรอบ
กําหนดองค์ประกอบของดัชนีความก้าวหน้าของคน ประกอบด้วย 
8 ดัชนีย่อยคือ (1) ด้านสุขภาพ (2) ด้านการศึกษา (3) ด้านชีวิต
การงาน (4) ด้านรายได้ (5) ด้านท่ีอยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม 
(6) ด้านชีวิตครอบครัวและชุมชน (7) ด้านการคมนาคมและการ
สื่อสาร และ (8) ด้านการมีส่วนร่วม มีตัวชี้วัดท้ังสิ้น 40 ตัว 

 การจัดท าดัชนี HAI ในปี 2558 สศช. ได้รับโอน 
การจัดทําดัชนี HAI เป็นครั้งแรก และจัดทําทุก 2 ปี โดยยังคงยึด
กรอบแนวคิด HAI ของ UNDP และได้มีการทบทวนตัวชี้วัด 40 
ตัวท่ี UNDP ใช้จัดทําในปี 2557 ท้ังนี้ ได้มีการเปลี่ยนแปลง
ตัวชี้วัดจํานวน 7 ตัว เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีมีความต่อเนื่องและมี
ความเหมาะสมท่ีจะเป็นตัวแทนของข้อมูลระดับจังหวัดท่ีสะท้อน
การพัฒนาคนในด้านต่างๆ ได้อย่างดี 

 การจัดท าดัชนี HAI ในปี 2560 สศช. ได้มีการ
ทบทวนการจัดทําดัชนี HAI โดยประมวลแนวคิดการพัฒนาคน 
องค์ประกอบ/มิติของการพัฒนาคน ตัวชี้วัด เทคนิคในการ

เปรียบเทียบดชันีย่อย และตัวชี้วดั HAI ปี 2558 และป ี2560 

ดัชนีย่อย/ 
ตัวชี้วัด HAI ปี 2558 

ดัชนีย่อย/ตัวชี้วัด HAI  
ปี 2560 

① สุขภาพ ① สุขภาพ 
1. ร้อยละของทารกแรกเกิดที่มนีํ้าหนกัตํ่า

กว่าเกณฑ์ (% ทารกเกิดมชีีพ) 
1. ร้อยละของทารกแรกเกิดที่มีนํ้าหนักตํ่า

กว่าเกณฑ์ (% ทารกเกิดมีชีพ) 
2. ร้อยละของประชากรทีเ่จ็บปุวย (ผู้ปุวย

ใน) (%) 
2. ร้อยละของประชากรทีเ่จ็บปุวย (ผู้ปุวย

ใน) (%) 
3. ร้อยละของประชากรที่พกิาร (%) 3. ร้อยละของประชากรที่พิการ (%) 
4. ร้อยละของคะแนนสุขภาพจติ (%) 4. ร้อยละของคะแนนสุขภาพจิต (%) 
5. ร้อยละของประชากรที่สูบบุหรี่ (%)  
6. ร้อยละของประชากรที่ออกกําลังกาย (%)  
7. จํานวนประชากรต่อแพทย์ 1 คน (คน)  
② การศึกษา ② การศึกษา 
8. จํานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากร

อายุ 15 ปีขึ้นไป (ปี) 
5. จํานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากร

อายุ 15 ปีขึ้นไป (ปี) 
9. อัตราการเข้าเรียนรวมระดับมัธยม 

ศึกษาตอนปลายและอาชีวศกึษา (%) 
6. อัตราการเข้าเรียนรวมระดับมัธยมศกึษา

ตอนปลายและอาชวีศึกษา (%) 
10. ค่าเฉลี่ยเชาวน์ปัญญา (IQ) ของเดก็อายุ 

6-15 ป ี
7. ค่าเฉลี่ยเชาวน์ปัญญา (IQ) ของเด็กอายุ 

6-15 ปี 
11. คะแนนเฉลี่ยการทดสอบ O-Net ระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย (%) 
8. คะแนนเฉลี่ยการทดสอบ O-Net ระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย (%) 
③ ชีวิตการงาน ③ ชีวิตการงาน 
12. อัตราการว่างงาน (%) 9. อัตราการว่างงาน (%) 
13. อัตราการทํางานตํ่าระดับ (%) 10. อัตราการทํางานตํ่าระดับ (%) 
14. ร้อยละของแรงงานที่มีประกันสังคม (%) 11. ร้อยละของแรงงานที่มีประกันสังคม (%) 
15. อัตราการประสบอันตรายหรือเจ็บปุวย

เนื่องจากการทํางานต่อลูกจ้าง 1,000 คน 
12. อัตราการประสบอนัตรายหรอืเจ็บปุวย

เนื่องจากการทํางานต่อลูกจ้าง 1,000 คน 
④ รายได้ ④ รายได้ 
16. รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนต่อเดือน (บาท) 13. รายไดเ้ฉลี่ยของครวัเรอืนตอ่เดอืน (บาท) 
17. สัดส่วนประชากรยากจน (%) 14. สัดส่วนประชากรยากจน (%) 
18. ร้อยละของครวัเรือนที่มีหนี้สินเพื่อการ

อุปโภคบริโภค (%) 
15. ร้อยละของครวัเรือนที่มีหนี้สินเพื่อการ

อุปโภคบริโภค (%) 
19. ค่าดัชนีความไมเ่สมอภาคของรายได้ 

(ดัชนีจีนี) 
16. ค่าดัชนีความไมเ่สมอภาคของรายได้ 

(ดัชนีจีนี) 
⑤ ท่ีอยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม ⑤ ท่ีอยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม 
20. ร้อยละของครัวเรือนที่มีบ้านและทีด่ินเป็น

ของตนเอง (%) 
17. ร้อยละของครวัเรือนที่มีบ้านและที่ดนิ

เป็นของตนเอง (%) 
21. ร้อยละของครัวเรือนที่มตีู้เย็น (%)  
22. สัดส่วนเฉลี่ยการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

(ตันก๊าซเรือนกระจกต่อคน) 
18. สัดส่วนเฉลี่ยการปล่อยก๊าซเรอืน

กระจก (ตันก๊าซเรอืนกระจกต่อคน) 
23. ร้อยละของประชากรที่ประสบอทุกภัย (%) 19. ร้อยละของประชากรที่ประสบอทุกภัย (%) 
24. ร้อยละของประชากรที่ประสบภัยแล้ง (%) 20. ร้อยละของประชากรที่ประสบภัยแล้ง (%) 

สว่นท่ีสอง: บทความเรื่อง  

“ดชันีความกา้วหนา้ของคน ปี 2560: เครือ่งมือวดัความกา้วหนา้ของคนในระดบัจงัหวดั” 



 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   27 

 

 ภาวะสังคมไทยไตรมาสสอง ปี 2560  |  4 กันยายน 2560 
 

 

สูตรการคํานวณค่าคะแนนตัวช้ีวัดของแต่ละจังหวัด  

สําหรับตัวช้ีวัดที่มีความหมายเชิงบวก ใช้สูตร 
คะแนนตัวช้ีวัด  = ค่าตัวช้ีวัด - ค่าตํ่าสดุ 
   ค่าสูงสุด - ค่าตํ่าสดุ 

สําหรับตัวช้ีวัดที่มีความหมายเชิงลบ ใช้สูตร 
คะแนนตัวช้ีวัด  =  1 -   ค่าตัวช้ีวัด – ค่าตํ่าสดุ 
                                  ค่าสูงสุด – ค่าตํ่าสุด 

สูตร  ค่าคะแนนดัชนยี่อย HAI (แต่ละด้าน 8 ด้าน)  

 = (ค่าคะแนนตัวช้ีวัดที่ 1 + ค่าคะแนนตัวช้ีวัดที่ 2 + ค่าคะแนนตัวช้ีวัดที่ 3 + ค่าคะแนนตัวช้ีวัดที่ 4) 
   4 

สูตร คา่คะแนนดัชนรีวม HAI = ค่าเฉลี่ยของคา่คะแนนดัชนีย่อย 8 ด้าน 

คํานวณดัชนีรวม (Composite index) ประเมินจุดเด่นจุดด้อย
ของการจัดทําดัชนี HAI ปี 2558 รวมท้ังมีการจัดประชุม
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังระดับพื้นท่ีและส่วนกลางเพื่อรับฟัง
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงองค์ประกอบของดัชนี 
HAI สําหรับใช้ในปี 2560 โดยยังคงยึดกรอบแนวคิดการพัฒนาคน 
และมีดัชนีย่อย 8 ด้าน เหมือนเดิม โดยแต่ละด้านมีการเลือกใช้
ตัวชี้วัดท่ีมีผลกระทบต่อคนโดยตรง มีจํานวนตัวชี้วัดไม่มาก 4 ตัว
เท่ากันในแต่ละด้าน รวมทั้งสิ้น 32 ตัวชี้วัด เพื่อใช้วิธีการคํานวณ
ดัชนีรวมโดยไม่มีการถ่วงน้ําหนัก ซึ่งจะทําให้ค่าคะแนนของดัชนี
ย่อยแต่ละด้านสามารถเปรียบเทียบกันได้ 

วิธีการค านวณ HAI และข้อมูลท่ีใช้ 

วิธีการคํานวณดัชนี HAI ปี 2560 ไม่มีการถ่วงนํ้าหนัก 
ท้ังในระดับตัวชี้วัด ในระดับดัชนีย่อย และดัชนีรวม โดยข้อมูล 
ท่ีใช้ในการคํานวณดัชนี HAI ปี 2560 เป็นข้อมูลตัวชี้วัดระดับ
จังหวัด (77 จังหวัด) ส่วนใหญ่เป็นข้อมูลในปี 2559 (จํานวน 21 
ตัวชี้วัด) และเป็นข้อมูลในปี 2558 จํานวน 11 ตัวชี้วัด ซึ่งเป็น
ข้อมูลล่าสุดท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งสูตรการคํานวณ มีดังนี้ 

ความก้าวหน้าการพัฒนาคน ปี 2560 

 ในภาพรวมของประเทศ การพัฒนาคนด้านที่อยู่
อาศัยและสภาพแวดล้อมมีความก้าวหน้ามากที่สุด แต่ด้าน
การศึกษาก้าวหน้าน้อยที่สุด โดยค่าดัชนีการพัฒนาคนด้านท่ีอยู่
อาศัยและสภาพแวดล้อมเท่ากับ 0.8208 รองลงมาคือ ด้านชีวิต
ครอบครัวและชุมชน ด้านชีวิตการงาน ด้านการคมนาคมและ
การสื่อสาร ด้านรายได้ และด้านการมีส่วนร่วม ตามลําดับ  
ส่วนด้านการศึกษามีความก้าวหน้าน้อยท่ีสุดมีค่าเท่ากับ 0.4790 

  

⑥ ชีวิตครอบครัวและชุมชน ⑥ ชีวิตครอบครัวและชุมชน 
25. เด็กที่ประสบภาวะยากลําบาก (ต่อ

ประชากรแสนคน) 
 

26. ร้อยละของเด็กอายุ 15-17 ปี ที่ทํางาน (%) 21. ร้อยละของเดก็อายุ  15-17 ปี ที่ทํางาน (%) 
27. ร้อยละของครวัเรือนที่มีหวัหน้าครวัเรือน

เดี่ยว (%) 
2.2 ร้อยละของครวัเรือนที่มีหวัหน้า

ครัวเรือนเดี่ยว (%) 
28. ร้อยละของผู้สูงอายุที่อยู่ลําพังคนเดียว (%) 23. ร้อยละของผู้สูงอายุที่อยู่ลําพังคนเดียว (%) 
29. การแจง้ความคด ีชีวติร่างกาย เพศและคดี

ประทุษร้ายตอ่ทรพัย์ (ตอ่ประชากรแสนคน) 
24. การแจ้งความคดี ชีวติร่างกาย เพศ และคดี

ประทุษร้ายตอ่ทรัพย์ (ต่อประชากรแสนคน) 
30. การจับกุมคดียาเสพติด (ต่อประชากรแสนคน)  
⑦ การคมนาคมและการสื่อสาร ⑦ การคมนาคมและการสื่อสาร 
31. ร้อยละของหมู่บ้านที่ถนนสายหลกัใช้การ

ได้ตลอดปี (%) 
25. ร้อยละของหมู่บ้านที่ถนนสายหลกัใช้

การได้ตลอดปี (%) 
32. จํานวนยานยนต์จดทะเบียน  

(ต่อประชากรพนัคน) 
 

33. จํานวนอุบัตเิหตุบนทอ้งถนน  
(ต่อประชากรแสนคน) 

26. จํานวนอุบัตเิหตุบนทอ้งถนน  
(ต่อประชากรแสนคน) 

34. ร้อยละของครวัเรือนที่มโีทรทัศน์ (%)  
35. ร้อยละของประชากรที่มีโทรศัพท์มอืถอื (%) 27. ร้อยละของประชากรที่มีโทรศัพท์มือถือ (%) 
36. ร้อยละของประชากรทีเ่ข้าถึง

อินเทอร์เน็ต (%) 
28. ร้อยละของประชากรทีเ่ข้าถึง

อินเทอร์เน็ต (%) 
⑧ การมีส่วนร่วม ⑧ การมีส่วนร่วม 
37. ร้อยละของประชากรที่ใช้สิทธเิลือกตั้ง 

ส.ส. (%) 
29. ร้อยละของประชากรที่ใช้สิทธิลงประชามติร่าง

รัฐธรรมนญู ปี 2559 (%) 
38. จํานวนองค์กรชุมชน (ต่อประชากรแสนคน) 30. จํานวนองคก์รชุมชน (ต่อประชากรแสนคน) 
39. ร้อยละของครัวเรือนที่เป็นสมาชิกกลุ่ม/

องค์กรในท้องถิ่น (%) 
31. ร้อยละของครัวเรือนที่เป็นสมาชิกกลุ่ม/

องค์กรในท้องถิ่น (%) 
40. ร้อยละของครัวเรือนที่มีส่วนร่วมทํา

กิจกรรมสาธารณะของหมู่บ้าน (%) 
32. ร้อยละของครวัเรือนที่มสี่วนร่วมทํา

กิจกรรมสาธารณะของหมู่บ้าน (%) 

 

ดัชนีย่อยการพัฒนาคนในภาพรวมประเทศ ปี 2560 

 

 

ดัชนีย่อย HAI ปี 2560 

 

0.5656 

0.4790 

0.6230 

0.5463 

0.8208 

0.6317 

0.5754 

0.5308 

0.00

0.50

1.00
สุขภาพ 

การศึกษา 

ชีวิตการงาน 

รายได้ 

ที่อยู่อาศัยฯ 

ชีวิตครอบครัวฯ 

การคมนาคมสื่อสาร 

การมีส่วนร่วม 

0.5
65

6 

0.4
79

0 0.6
23

0 

0.5
46

3 

0.8
20

8 

0.6
31

7 

0.5
75

4 

0.5
30

8 

0.5
96

6 

0.0000

0.2000

0.4000

0.6000

0.8000

1.0000



 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   28 

 

 ภาวะสังคมไทยไตรมาสสอง ปี 2560  |  4 กันยายน 2560 
 

 

 ระดับภาค ภาคกลางมีความก้าวหน้ามากที่ สุด  
ส่วนภาคใต้มีความก้าวหน้าน้อยที่สุด เมื่อพิจารณาดัชนี HAI  
ในระดับภาค โดยแบ่งเป็น 4 ภาค คือ ภาคกลาง (ไม่รวม
กรุงเทพมหานคร) ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ 
พบว่า ภาคกลางมีค่าดัชนี HAI มากที่สุด เท่ากับ 0.6111 เนื่องจาก
มีการพัฒนาคนใน 5 ด้านมากกว่าภาคอื่นๆ คือ ด้านสุขภาพ  
ด้านการศึกษา ด้านชีวิตการงาน ด้านรายได้ และด้านการคมนาคม
และการสื่อสาร ส่วนภาคท่ีมีค่าดัชนี HAI รองลงมาคือ ภาคเหนือ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ตามลําดับ ซึ่งภาคใต้มีดัชนี 
HAI น้อยที่สุด คือ 0.5598 โดยมีการพัฒนาด้านชีวิตการงานและ
ด้านชีวิตครอบครัวและชุมชนน้อยท่ีสุด  

เมื่อพิจารณาการพัฒนาคนในแต่ละภาค พบว่า  
ทุกภาคมีการพัฒนาคนด้านท่ีอยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมมาก
ท่ีสุด ขณะท่ีภาคกลางมีการพัฒนาคนด้านการมีส่วนร่วมน้อย
ท่ีสุด ส่วนภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้มีการ
พัฒนาคนด้านการศึกษาน้อยท่ีสุด สําหรับกรุง เทพมหานคร 
มีความก้าวหน้ามากกว่าภาคอื่นโดยเฉพาะด้านการศึกษา  
ด้านชีวิตการงาน ด้านรายได้ และด้านการคมนาคมและ 
การสื่อสาร แต่ยังมีปัญหาด้านการมีส่วนร่วม 

 ระดับจังหวัด  

5 จังหวัดที่มีความก้าวหน้ามากที่สุด คือ ภูเก็ต 
พระนครศรีอยุธยา ล าพูน นนทบุรี และกรุงเทพมหานคร เมื่อ
พิจารณาความก้าวหน้าการพัฒนาคนในแต่ละด้าน พบว่า  
ท้ัง 5 จังหวัดมีความก้าวหน้าด้านชีวิตการงาน ด้านท่ีอยู่อาศัยและ
สภาพแวดล้อม และด้านการคมนาคมและการสื่อสาร ค่อนข้างสูง
คือ มีค่าดัชนี เกินกว่า 0.6 มีความก้าวหน้าด้านการศึกษา  
ด้านรายได้ และด้านชีวิตครอบครัวและชุมชนในระดับปานกลาง
จนถึงค่อนข้างสูงโดยมีค่าดัชนีเกินกว่า 0.5 ในทางตรงกันข้าม 
ด้านการมีส่วนร่วมมีความก้าวหน้าน้อยมากคือ ค่าดัชนีตํ่ากว่า 0.3 

5 จังหวัดก้าวหน้าน้อยที่สุด คือ แม่ฮ่องสอน 
นราธิวาส ชัยนาท ปัตตานี และสระแก้ว  ท้ัง 5 จังหวัดมี
ความก้าวหน้าด้านการศึกษาและรายได้น้อยมาก โดยมีค่าดัชนี
ด้านการศึกษาอยู่ระหว่าง 0.1190-0.3303 (ค่าเฉลี่ยประเทศ 
0.4790) และด้านรายได้ 0.2760-0.4323 (ค่าเฉลี่ยประเทศ 
0.5463) 

 

 

ดัชนี HAI รายภาคและประเทศ ปี 2560

 

ดัชนีย่อย HAI จ าแนกตามภาคและกรุงเทพมหานคร ปี 2560 
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5 จังหวัด ที่มีดัชนี HAI ย่อยสูงที่สุด 

สุขภาพ ระนอง บึงกาฬ อยุธยา ปทุมธาน ีภูเก็ต 

การศึกษา กทม. ชลบุรี นนทบุรี ภูเก็ต นครปฐม 

ชีวิตการงาน กทม. ชลบุรี อยุธยา ระยอง ลําพูน 

รายได้ กทม. สมุทรสาคร นนทบุรี ภูเก็ต สมุทรปราการ 

ที่อยู่อาศัยฯ ร้อยเอ็ด สกลนคร อํานาจเจริญ ศรีสะเกษ บึงกาฬ 

ชีวิตครอบครัวฯ 
สมุทรปราการ สกลนคร ขอนแก่น หนองบัวลําภู 
สมุทรสาคร 

คมนาคมและการสื่อสาร นนทบุรี ภูเก็ต ปทุมธานี สมุทรสาคร ชลบุรี 

การมีส่วนร่วม ลําพูน น่าน พะเยา ลําปาง สุโขทัย  

5 จังหวัด ที่มีดัชนี HAI ย่อยน้อยที่สุด 

สุขภาพ สุรินทร์ อ่างทอง เลย นครนายก พะเยา 

การศึกษา นราธิวาส ปัตตานี แม่ฮ่องสอน หนองบัวลําภู ตาก 

ชีวิตการงาน สุโขทัย พังงา ชัยนาท สตูล อุตรดิตถ์ 

รายได้ 
นราธิวาส ปัตตานี มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน 
อํานาจเจริญ 

ที่อยู่อาศัยฯ ตราด แม่ฮ่องสอน ชัยนาท ชลบุรี สุราษฎร์ธานี 

ชีวิตครอบครัวฯ สุพรรณบุรี สมุทรสงคราม อ่างทอง ราชบุรี นครนายก 

คมนาคมและการสื่อสาร แม่ฮ่องสอน ศรีสะเกษ นราธิวาส มุกดาหาร สกลนคร 

การมีส่วนร่วม สมุทรปราการ ปทุมธานี สมุทรสาคร กทม. นนทบุรี  

 ดัชนีย่อยความก้าวหน้าของคนรายจังหวัด เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ด้านสุขภาพ 5 จังหวัดท่ีมีความก้าวหน้ามาก
ท่ีสุด ได้แก่ ระนอง บึงกาฬ พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี และภูเก็ต เนื่องจากระนองและปทุมธานีมีจํานวนผู้ปุวยในน้อย บึงกาฬ 
มีทารกแรกเกิดท่ีมีน้ําหนักตํ่ากว่าเกณฑ์น้อย พระนครศรีอยุธยามีประชากรท่ีมีคะแนนสุขภาพจิตค่อนข้างสูง และภูเก็ตมีประชากร  
ท่ีพิการน้อย ส่วนจังหวัดท่ีก้าวหน้าน้อยท่ีสุด คือ สุรินทร์ อ่างทอง เลย นครนายก และพะเยา โดยสุรินทร์และอ่างทอง มี ปัญหาทารก
แรกเกิดท่ีมีน้ําหนักตํ่ากว่าเกณฑ์มาก เลยและนครนายกเกิดจากปัญหาด้านสุขภาพจิตและจํานวนผู้ปุวยในมาก พะเยามีประชากร 
ท่ีพิการสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ 

ด้านการศึกษา ด้านชีวิตการงาน ด้านรายได้ ด้านการคมนาคมและการสื่อสาร พบว่า 5 จังหวัดท่ีมีความก้าวหน้าสูงสุด  
เป็นกลุ่มจังหวัดใกล้เคียงกัน คือ เป็นจังหวัดท่ีมีระดับรายได้สูง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา ระยอง ภูเก็ต 
นนทบุรี โดยด้านการศึกษาเป็นกลุ่มจังหวัดท่ีมีปีการศึกษาเฉลี่ย การเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/อาชีวศึกษา และคะแนน
เฉลี่ยการทดสอบ O-Net ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในระดับสูง ด้านชีวิตการงานเนื่องจากมีความครอบคลุมประกันสังคมสูงและ 
มีการทํางานตํ่าระดับตํ่า ด้านรายได้ กรุงเทพมหานครและนนทบุรีมีรายได้เฉลี่ยครัวเรือนสูง สมุทรสาครและสมุทรปราการมีความ
เหล่ือมล้ําด้านรายได้น้อย ส่วนภูเก็ตมีสัดส่วนประชากรยากจนตํ่า ด้านการคมนาคมและการสื่อสาร นนทบุรี ปทุมธานี ภูเก็ตและชลบุรี
มีประชากรท่ีมีโทรศัพท์มือถือและอินเทอร์เน็ตสูง ส่วนสมุทรสาครเนื่องจากมีการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนน้อย 

ขณะท่ี 5 จังหวัดท่ีก้าวหน้าน้อยท่ีสุดด้านการศึกษา ด้านรายได้ และการคมนาคมและการสื่อสารเป็นกลุ่ม จังหวัดยากจน
ห่างไกล ได้แก่ นราธิวาส ปัตตานี แม่ฮ่องสอน ตาก มุกดาหาร หนองบัวลําภู ท้ังนี้ จังหวัดท่ีมีความก้าวหน้าน้อยในแต่ละด้าน พบว่า  
มีปัญหาท่ีแตกต่างกัน อาทิ ด้านการศึกษา นราธิวาส แม่ฮ่องสอน และตาก มีปัญหาด้านการเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/
อาชีวศึกษาและปีการศึกษาเฉลี่ยตํ่า โดยนราธิวาสมีคะแนนทดสอบตํ่าอีกด้วย ส่วนปัตตานีและหนองบัวลําภู มีปัญหาค่าเฉลี่ยระดับ
สติปัญญา (IQ) และคะแนนทดสอบค่อนข้างตํ่า ด้านชีวิตการงาน สุโขทัยมีอัตราการว่างงานสูงร้อยละ (2.58%) และแรงงาน 
มีประกันสังคมตํ่า (11.4%) อุตรดิตถ์มีการประสบอันตรายจากการทํางานสูง ส่วนพังงา สตูล ชัยนาทมีการทํางานตํ่าระดับสูง ด้านการ
คมนาคมและการสื่อสาร ทุกจังหวัดมีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้น้อย ขณะที่แม่ฮ่องสอนมีถนนสายหลักใช้การได้ตลอดปีน้อย (29.6%)  

ด้านท่ีอยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม พบว่า กลุ่มจังหวัดท่ีมีความก้าวหน้าสูงท่ีสุดเป็นกลุ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ 
ร้อยเอ็ด สกลนคร อํานาจเจริญ ศรีสะเกษ บึงกาฬ เนื่องจากมีครัวเรือนท่ีมีบ้านและท่ีดินเป็นของตนเองสูง และมีการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกค่อนข้างตํ่า ส่วนจังหวัดท่ีก้าวหน้าน้อยท่ีสุด คือ ตราด แม่ฮ่องสอน ชัยนาท ชลบุรี และสุราษฎร์ธานี โดยตราด แม่ฮ่องสอน และ
ชัยนาทมีปัญาหาด้านการประสบภัยธรรมชาติ ชลบุรีมีปัญหาครัวเรือนมีบ้านและท่ีดินเป็นของตนเองน้อย และสุราษฎร์ธานีมีปัญหา 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูง  
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ด้านชีวิตครอบครัวและชุมชน จังหวัดท่ีมีความก้าวหน้ามากท่ีสุด คือ สมุทรปราการ สกลนคร ขอนแก่น หนองบัวลําภู 
สมุทรสาคร โดยส่วนใหญ่มีครัวเรือนท่ีมีหัวหน้าครัวเรือนเด่ียว ผู้สูงอายุท่ีอยู่ลําพังคนเดียวมีค่าน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ  
ส่วนจังหวัดท่ีก้าวหน้าน้อยสุด คือ สุพรรณบุรี สมุทรสงคราม อ่างทอง ราชบุรี และนครนายก โดยส่วนใหญ่เกิดจากการมีหัวหน้า
ครัวเรือนเด่ียวและมีผู้สูงอายุอยู่ลําพังคนเดียว ส่วนอ่างทองมีปัญหาอาชญากรรมสูง  

ด้านการมีส่วนร่วม จังหวัดท่ีมีความก้าวหน้าสูงท่ีสุดอยู่ในภาคเหนือท้ังหมด คือ ลําพูน น่าน พะเยา ลําปาง สุโขทัย  
โดยลําพูนและลําปางมีการใช้สิทธิลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญมาก ส่วนน่าน พะเยา และสุโขทัยมีจํานวนองค์กรชุมชนมาก ขณะท่ี
จังหวัดท่ีก้าวหน้าน้อยอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเน่ืองจากมีลักษณะเป็นสังคมเมือง  

ข้อคิดเห็นและการน าไปใช้ประโยชน์ 

จากรายงานจะเห็นว่าดัชนี HAI จะเป็นประโยชน์ในการใช้เป็นเครื่องมือประเมินความก้าวหน้าการพัฒนาคนโดยเฉพาะในระดับ
จังหวัด สะท้อนถึงจุดเด่นจุดด้อยในแต่ละด้าน ทําให้สามารถนําไปประกอบการจัดทํายุทธศาสตร์จังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด และ
แผนงาน/โครงการต่างๆ ตลอดจนเป็นเครื่องมือในการบริหารและติดตามงานตามยุทธศาสตร์ของแต่ละจังหวัดท่ีมีสภาพปัญหาและ
ความต้องการของพื้นท่ีท่ีหลากหลายได้อย่างตรงจุด โดยเฉพาะการให้ความสําคัญกับการพัฒนาจังหวัดท่ีมีความก้าวหน้าน้อย 
ให้ทัดเทียมกับจังหวัดอื่นๆ ซึ่งจะช่วยลดความเหลื่อมล้ําและยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุข  
ของประชาชนให้ดีขึ้นต่อไป อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ ส่วนใหญ่ยังให้ความสําคัญกับการจัดทําข้อมูลและตั วชี้วัด 
ด้านสังคมในระดับประเทศ ให้ความสําคัญน้อยกับการจัดทําข้อมูลในระดับจังหวัด จึงทําให้มีข้อจํากัดต่อการเลือกใช้ตัวชี้วัดในการ
จัดทําดัชนี HAI ซึ่งควรสนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทําข้อมูล/ตัวชี้วัดในระดับจังหวัดให้มากขึ้นและมีความต่อเนื่อง เพื่อนําไปใช้ 
ในการจัดทําดัชนี HAI ใหม้ีประสิทธิภาพยิง่ขึ้นและสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนในระดับจังหวัดอย่างมีประสิทธิผลต่อไป 
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การจัดล าดับดัชนีความก้าวหน้าของคน (Human Achievement Index - HAI) และดัชนีย่อย รายจังหวัด ปี 2560 

ล าดบั สุขภาพ การศึกษา ชีวิตการงาน รายได ้
ที่อยู่อาศัยและ
สภาพแวดล้อม 

ชีวิต
ครอบครัว 
และชุมชน 

การคมนาคม
และ 

การสื่อสาร 
การมีส่วนร่วม ดัชนี HAI ค่าดัชนี 

1 ระนอง กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ ร้อยเอ็ด สมุทรปราการ นนทบุรี ลําพูน ภูเก็ต 0.6885 
2 บึงกาฬ ชลบุร ี ชลบุรี สมุทรสาคร สกลนคร สกลนคร ภูเก็ต น่าน อยุธยา 0.6811 
3 อยุธยา นนทบุรี อยุธยา นนทบุรี อํานาจเจริญ ขอนแก่น ปทุมธาน ี พะเยา ลําพูน 0.6795 
4 ปทุมธาน ี ภูเก็ต ระยอง ภูเก็ต ศรีสะเกษ หนองบัวลําภ ู สมุทรสาคร ลําปาง นนทบุร ี 0.6788 
5 ภูเก็ต นครปฐม ลําพูน สมุทรปราการ บึงกาฬ สมุทรสาคร ชลบุร ี สุโขทัย กรุงเทพฯ 0.6780 
6 ตราด สมุทรสงคราม เชียงราย สมุทรสงคราม พะเยา บึงกาฬ ระยอง แพร ่ ชลบุร ี 0.6613 
7 ตาก ระยอง ระนอง ชลบุร ี หนองคาย อุบลราชธาน ี สมุทรปราการ อํานาจเจริญ พะเยา 0.6584 
8 สมุทรสาคร แพร ่ สมุทรสงคราม นครปฐม ยโสธร ปทุมธาน ี สงขลา อุตรดิตถ์ ระยอง 0.6578 
9 พังงา พะเยา แม่ฮ่องสอน ระยอง นครพนม อํานาจเจริญ กรุงเทพฯ อุทัยธาน ี ลําปาง 0.6450 
10 นนทบุรี เชียงใหม่ อํานาจเจริญ ฉะเชิงเทรา กาฬสินธุ ์ น่าน อยุธยา ชุมพร ปทุมธาน ี 0.6384 
11 ชุมพร ปทุมธาน ี พะเยา สระบุรี แพร ่ นครราชสีมา สิงห์บุร ี เชียงใหม่ ฉะเชิงเทรา 0.6367 
12 มหาสารคาม ลําพูน สมุทรสาคร กําแพงเพชร อุบลราชธาน ี ศรีสะเกษ ตราด มุกดาหาร นครปฐม 0.6354 
13 นครพนม ลําปาง จันทบุรี ปทุมธาน ี ชัยภูม ิ อุดรธาน ี ตรัง เชียงราย สระบุรี 0.6341 
14 กรุงเทพฯ สิงห์บุร ี ยโสธร เพชรบูรณ์ มุกดาหาร ภูเก็ต จันทบุรี เพชรบูรณ์ แพร ่ 0.6252 
15 ประจวบฯ สมุทรปราการ เลย สุราษฎ์ธาน ี ลําพูน อุตรดิตถ์ นครนายก กําแพงเพชร ชุมพร 0.6252 
16 ระยอง เพชรบุร ี ตราด อยุธยา บุรีรัมย์ เลย ฉะเชิงเทรา เลย เพชรบูรณ์ 0.6239 
17 สมุทรสงคราม อยุธยา ตาก เชียงใหม่ สุรินทร์ ตาก สระบุรี ปราจีนบุร ี สมุทรปราการ 0.6231 
18 อุดรธาน ี ปราจีนบุร ี มุกดาหาร พิจิตร เพชรบูรณ์ ชลบุร ี พังงา ตราด สมุทรสงคราม 0.6203 
19 สิงห์บุรี สงขลา กาฬสินธุ ์ สงขลา สุพรรณบุรี แพร ่ ลําพูน แม่ฮ่องสอน สมุทรสาคร 0.6175 
20 สมุทรปราการ นครนายก ชัยภูม ิ พังงา ปัตตานี กาฬสินธุ ์ สมุทรสงคราม นครพนม เชียงราย 0.6174 
21 ร้อยเอ็ด ฉะเชิงเทรา ประจวบฯ จันทบุรี หนองบัวลําภ ู สุรินทร์ ขอนแก่น มหาสารคาม เชียงใหม่ 0.6159 
22 มุกดาหาร ราชบุร ี นครปฐม เพชรบุร ี นครนายก ชัยภูม ิ ลําปาง พัทลุง สิงห์บุร ี 0.6111 
23 นครศรีฯ อ่างทอง นครนายก ราชบุร ี พัทลุง ยโสธร กระบี ่ กาฬสินธุ ์ ปราจีนบุร ี 0.6098 
24 สงขลา นครศรีฯ สระบุรี สตูล เลย เพชรบูรณ์ พิษณุโลก สิงห์บุร ี ขอนแก่น 0.6090 
25 ฉะเชิงเทรา สระบุรี สกลนคร ปราจีนบุร ี สิงห์บุร ี สตูล นครปฐม ชัยนาท ร้อยเอ็ด 0.6075 
26 สระบุรี ตราด ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม หนองคาย เชียงใหม่ พังงา อุดรธาน ี 0.6062 
27 กาญจนบุร ี น่าน ฉะเชิงเทรา สุพรรณบุรี อ่างทอง ลําปาง สตูล ศรีสะเกษ ตราด 0.6049 
28 สุราษฎ์ธาน ี พิษณุโลก อุทัยธาน ี ชุมพร อุดรธาน ี ร้อยเอ็ด พะเยา อ่างทอง เพชรบุร ี 0.5984 
29 ลพบุรี อุตรดิตถ์ ภูเก็ต นครสวรรค์ เชียงราย มหาสารคาม อุบลราชธาน ี สกลนคร น่าน 0.5968 
30 เพชรบุรี ลพบุร ี น่าน นครนายก พิจิตร นนทบุรี สุราษฎ์ธาน ี หนองบัวลําภ ู สงขลา 0.5955 
31 กาฬสินธุ ์ จันทบุรี ร้อยเอ็ด หนองคาย ลพบุร ี ชุมพร อุดรธาน ี เพชรบุร ี บึงกาฬ 0.5942 
32 ปราจีนบุร ี ชุมพร ขอนแก่น เชียงราย พิษณุโลก นราธิวาส ราชบุร ี สระบุรี ระนอง 0.5937 
33 นครราชสีมา ประจวบฯ หนองบัวลําภ ู นครศรีฯ ลําปาง ฉะเชิงเทรา ประจวบฯ อุบลราชธาน ี มหาสารคาม 0.5937 
34 ชลบุรี ขอนแก่น นนทบุรี สุโขทัย นครราชสีมา พังงา ชัยนาท สตูล อํานาจเจริญ 0.5905 
35 เพชรบูรณ์ สุพรรณบุรี ลําปาง อุทัยธาน ี สุโขทัย พะเยา อ่างทอง นราธิวาส พิษณุโลก 0.5895 
36 กระบี ่ ตรัง ลพบุรี นครราชสีมา กําแพงเพชร ลําพูน อุตรดิตถ์ นครนายก นครนายก 0.5886 
37 ขอนแก่น หนองคาย เพชรบุรี ประจวบฯ นครสวรรค์ สุราษฎ์ธาน ี เพชรบุร ี อุดรธาน ี หนองคาย 0.5881 
38 สระแก้ว พัทลุง ปทุมธาน ี ตราด นราธิวาส อยุธยา ยโสธร บึงกาฬ จันทบุรี 0.5862 
39 เชียงใหม่ อุดรธาน ี เพชรบูรณ์ กาญจนบุร ี เชียงใหม่ สระบุรี นครศรีฯ ชัยภูม ิ หนองบัวลําภ ู 0.5857 
40 นครปฐม มหาสารคาม พิษณุโลก ลําพูน ราชบุร ี เชียงราย ชุมพร อยุธยา อุตรดิตถ ์ 0.5845 
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ล าดบั สุขภาพ การศึกษา ชีวิตการงาน รายได ้
ที่อยู่อาศัยและ
สภาพแวดล้อม 

ชีวิต
ครอบครัว 
และชุมชน 

การคมนาคม
และ 

การสื่อสาร 
การมีส่วนร่วม ดัชนี HAI ค่าดัชนี 

41 พัทลุง เชียงราย ปราจีนบุร ี ระนอง สมุทรสงคราม พิจิตร ปราจีนบุร ี กระบี ่ ประจวบฯ 0.5843 
42 สุโขทัย นครราชสีมา ชุมพร กระบี ่ ยะลา นครสวรรค์ หนองบัวลําภ ู ตาก เลย 0.5819 
43 ปัตตานี นครสวรรค์ บุรีรัมย์ ยะลา ปราจีนบุร ี มุกดาหาร เพชรบูรณ์ สงขลา นครราชสีมา 0.5816 
44 อํานาจเจริญ สตูล กาญจนบุร ี พะเยา สตูล ระยอง แพร ่ สุรินทร์ ลพบุร ี 0.5797 
45 แม่ฮ่องสอน สมุทรสาคร มหาสารคาม สิงห์บุร ี ชุมพร ระนอง ระนอง ยโสธร กาฬสินธุ ์ 0.5793 
46 สุพรรณบุรี เลย อุดรธาน ี อุตรดิตถ์ นครศรีฯ อุทัยธาน ี พัทลุง สระแก้ว ยโสธร 0.5790 
47 เชียงราย สุโขทัย นครสวรรค์ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ นครพนม สุโขทัย ราชบุร ี สุโขทัย 0.5757 
48 หนองคาย ร้อยเอ็ด พิจิตร ลําปาง สระแก้ว สุโขทัย เชียงราย ร้อยเอ็ด ชัยภูม ิ 0.5744 
49 ราชบุรี เพชรบูรณ์ สมุทรปราการ เลย กาญจนบุร ี ลพบุร ี กาญจนบุร ี พิษณุโลก นครพนม 0.5742 
50 สตูล สุราษฎ์ธาน ี สุรินทร์ แพร ่ ขอนแก่น กรุงเทพฯ สระแก้ว ฉะเชิงเทรา สกลนคร 0.5734 
51 หนองบัวลําภ ู พังงา สุพรรณบุรี ขอนแก่น ตาก กระบี ่ กําแพงเพชร นครราชสีมา ศรีสะเกษ 0.5727 
52 จันทบุรี กาญจนบุร ี ราชบุรี ลพบุร ี อยุธยา ยะลา นครสวรรค์ ขอนแก่น สตูล 0.5726 
53 พิจิตร พิจิตร นราธิวาส หนองบัวลําภ ู สระบุรี พิษณุโลก พิจิตร สุพรรณบุรี ราชบุร ี 0.5713 
54 กําแพงเพชร ยโสธร แพร ่ พัทลุง ระนอง บุรีรัมย์ นครราชสีมา ตรัง พิจิตร 0.5705 
55 ศรีสะเกษ นครพนม นครพนม อ่างทอง สงขลา ปราจีนบุร ี น่าน ลพบุร ี นครศรีฯ 0.5687 
56 ยะลา บุรีรัมย์ เชียงใหม่ อุดรธาน ี นครปฐม ตรัง เลย นครสวรรค์ พัทลุง 0.5679 
57 ตรัง อุทัยธาน ี หนองคาย ชัยภูม ิ ฉะเชิงเทรา นครปฐม บึงกาฬ บุรีรัมย์ นครสวรรค์ 0.5665 
58 นครสวรรค์ สระแก้ว พัทลุง ศรีสะเกษ จันทบุรี ปัตตานี หนองคาย หนองคาย มุกดาหาร 0.5661 
59 ชัยภูม ิ กาฬสินธุ ์ สุราษฎ์ธาน ี ตรัง เพชรบุร ี ประจวบฯ นครพนม พิจิตร พังงา 0.5649 
60 ชัยนาท กระบี ่ ยะลา สระแก้ว ประจวบฯ กําแพงเพชร มหาสารคาม ระนอง กําแพงเพชร 0.5643 
61 ยโสธร สกลนคร บึงกาฬ บึงกาฬ นนทบุร ี นครศรีฯ ปัตตานี ปัตตานี ตาก 0.5631 
62 พิษณุโลก ชัยนาท ตรัง มหาสารคาม น่าน เพชรบุร ี ร้อยเอ็ด นครปฐม อุบลราชธาน ี 0.5586 
63 น่าน สุรินทร์ อุบลราชธาน ี สกลนคร ตรัง ชัยนาท ชัยภูม ิ กาญจนบุร ี ตรัง 0.5530 
64 บุรีรัมย์ ชัยภูม ิ สระแก้ว สุรินทร์ กระบี ่ ตราด ยะลา ประจวบฯ อุทัยธาน ี 0.5508 
65 สกลนคร ระนอง นครศรีฯ อุบลราชธาน ี ภูเก็ต จันทบุรี อุทัยธาน ี ยะลา สุราษฎ์ธาน ี 0.5476 
66 อุบลราชธาน ี มุกดาหาร นครราชสีมา ตาก อุทัยธาน ี สงขลา บุรีรัมย์ นครศรีฯ กระบี ่ 0.5465 
67 ลําพูน กําแพงเพชร สิงห์บุรี น่าน ระยอง กาญจนบุร ี ตาก จันทบุรี กาญจนบุร ี 0.5457 
68 นราธิวาส ศรีสะเกษ อ่างทอง นครพนม ปทุมธาน ี พัทลุง สุพรรณบุรี ระยอง สุพรรณบุรี 0.5403 
69 ลําปาง อํานาจเจริญ กระบี ่ ชัยนาท สมุทรปราการ แม่ฮ่องสอน กาฬสินธุ ์ สมุทรสงคราม อ่างทอง 0.5298 
70 อุตรดิตถ์ ยะลา กําแพงเพชร ยโสธร พังงา เชียงใหม่ ลพบุร ี สุราษฎ์ธาน ี บุรีรัมย์ 0.5265 
71 อุทัยธาน ี บึงกาฬ ปัตตานี บุรีรัมย์ สมุทรสาคร สิงห์บุร ี สุรินทร์ ภูเก็ต สุรินทร์ 0.5203 
72 แพร่ อุบลราชธาน ี สงขลา กาฬสินธุ ์ กรุงเทพฯ สระแก้ว อํานาจเจริญ ชลบุร ี ยะลา 0.5183 
73 พะเยา ตาก อุตรดิตถ์ อํานาจเจริญ สุราษฎ์ธาน ี นครนายก สกลนคร นนทบุร ี สระแก้ว 0.5183 
74 นครนายก หนองบัวลําภ ู สตูล แม่ฮ่องสอน ชลบุร ี ราชบุร ี มุกดาหาร กรุงเทพฯ ปัตตานี 0.4950 
75 เลย แม่ฮ่องสอน ชัยนาท มุกดาหาร ชัยนาท อ่างทอง นราธิวาส สมุทรสาคร ชัยนาท 0.4840 
76 อ่างทอง ปัตตานี พังงา ปัตตานี แม่ฮ่องสอน สมุทรสงคราม ศรีสะเกษ ปทุมธาน ี นราธิวาส 0.4800 
77 สุรินทร์ นราธิวาส สุโขทัย นราธิวาส ตราด สุพรรณบุรี แม่ฮ่องสอน สมุทรปราการ แม่ฮ่องสอน 0.4637 
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ดัชนีย่อยความก้าวหน้าของคนรายจังหวัด ปี 2560 

ล าดบั จังหวัด ดัชนี HAI สุขภาพ การศึกษา ชีวิตการงาน รายได ้
ที่อยู่อาศัย 

และ
สภาพแวดล้อม 

ชีวิตครอบครัว
และชุมชน 

การคมนาคม 
และ 

การสื่อสาร 

การม ี
ส่วนร่วม 

1 ภูเก็ต 0.6885 0.7692 0.6926 0.6514 0.7701 0.7167 0.6959 0.9262 0.2858 
2 อยุธยา 0.6811 0.7701 0.5405 0.8140 0.6285 0.8072 0.6161 0.7168 0.5560 
3 ลําพูน 0.6795 0.4555 0.7246 0.7422 0.5377 0.9541 0.6283 0.6311 0.8729* 
4 นนทบุรี 0.6788 0.6815 0.6140 0.6366 0.7937 0.7564 0.6546 0.9425* 0.2403 
5 กรุงเทพฯ 0.6780 0.6530 0.9276* 0.8348* 0.8140* 0.6606 0.5881 0.7347 0.2113 
6 ชลบุรี 0.6613 0.5865 0.7592 0.8201 0.7340 0.6323 0.6815 0.7960 0.2808 
7 พะเยา 0.6584 0.4025 0.6282 0.7110 0.5209 0.9797 0.6332 0.5826 0.8087 
8 ระยอง 0.6578 0.6458 0.6400 0.7921 0.7177 0.7009 0.5994 0.7660 0.4004 
9 ลําปาง 0.6450 0.4497 0.5929 0.6310 0.5138 0.8958 0.6588 0.6190 0.7994 
10 ปทุมธาน ี 0.6384 0.7694 0.6179 0.6177 0.6431 0.6991 0.7168 0.8926 0.1507 
11 ฉะเชิงเทรา 0.6367 0.6216 0.5280 0.6630 0.6783 0.7805 0.6404 0.6503 0.5318 
12 นครปฐม 0.6354 0.5745 0.6903 0.6695 0.7178 0.7805 0.5636 0.6037 0.4833 
13 สระบุรี 0.6341 0.6079 0.5052 0.6674 0.6547 0.8014 0.6154 0.6446 0.5762 
14 แพร่ 0.6252 0.4195 0.6332 0.5533 0.4887 0.9677 0.6809 0.5141 0.7441 
15 ชุมพร 0.6252 0.6734 0.4629 0.5985 0.5596 0.8336 0.6508 0.5380 0.6845 
16 เพชรบูรณ์ 0.6239 0.5845 0.3713 0.6116 0.6386 0.9415 0.6673 0.5189 0.6576 
17 สมุทรปราการ 0.6231 0.6310 0.5736 0.5678 0.7660 0.6938 0.8422* 07600 0.1504** 
18 สมุทรสงคราม 0.6203 0.6410 0.6409 0.7268 0.7346 0.8491 0.3407 0.6291 0.3999 
19 สมุทรสาคร 0.6175 0.6868 0.3749 0.7037 0.7961 0.6688 0.7420 0.8104 0.1577 
20 เชียงราย 0.6174 0.5534 0.4034 0.7409 0.5515 0.9048 0.6106 0.5088 0.6657 
21 เชียงใหม่ 0.6159 0.5749 0.6197 0.5449 0.6157 0.8534 0.4467 0.6029 0.6693 
22 สิงห์บุรี 0.6111 0.6348 0.5772 0.4717 0.5204 0.9107 0.4396 0.7163 0.6178 
23 ปราจีนบุร ี 0.6098 0.5900 0.5368 0.5996 0.5699 0.8350 0.5693 0.5319 0.6459 
24 ขอนแก่น 0.6090 0.5800 0.4451 0.6451 0.4861 0.8132 0.7531 0.6239 0.5256 
25 ร้อยเอ็ด 0.6075 0.6268 0.3736 0.6475 0.5660 0.9912* 0.6571 0.4589 0.5391 
26 อุดรธาน ี 0.6062 0.6358 0.4277 0.5889 0.4553 0.9065 0.6969 0.5742 0.5646 
27 ตราด 0.6049 0.7385 0.5049 0.6862 0.5434 0.5350** 0.5269 0.6639 0.6408 
28 เพชรบุรี 0.5984 0.5995 0.5594 0.6180 0.5845 0.7739 0.5308 0.5444 0.5763 
29 น่าน 0.5968 0.4753 0.5024 0.6481 0.3724 0.7520 0.7119 0.4804 0.8323 
30 สงขลา 0.5955 0.6224 0.5365 0.4503 0.6029 0.7814 0.4764 0.7432 0.5507 
31 บึงกาฬ 0.5942 0.7779 0.2632 0.5359 0.4306 0.9800 0.7260 0.4758 0.5645 
32 ระนอง 0.5937 0.7865* 0.3151 0.7355 0.5282 0.7842 0.5978 0.5117 0.4908 
33 มหาสารคาม 0.5937 0.6678 0.4074 0.5895 0.4160 0.9106 0.6567 0.4720 0.6292 
34 อํานาจเจริญ 0.5905 0.5664 0.3009 0.7157 0.3224 0.9891 0.7126 0.4072 0.7096 
35 พิษณุโลก 0.5895 0.4832 0.5316 0.6031 0.5147 0.8966 0.5728 0.6062 0.5374 
36 นครนายก 0.5886 0.3860 0.5022 0.6687 0.5551 0.9251 0.4154 0.6570 0.5700 
37 หนองคาย 0.5881 0.5470 0.4392 0.5439 0.5549 0.9790 0.6606 0.4755 0.5049 
38 จันทบุรี 0.5862 0.5321 0.4795 0.7036 0.5853 0.7746 0.5160 0.6604 0.4382 
39 หนองบัวลําภ ู 0.5857 0.5338 0.2400 0.6422 0.4800 0.9294 0.7514 0.5276 0.5814 
40 อุตรดิตถ์ 0.5845 0.4465 0.5007 0.4328 0.5175 0.8300 0.6949 0.5449 0.7086 
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ล าดบั จังหวัด ดัชนี HAI สุขภาพ การศึกษา ชีวิตการงาน รายได ้
ที่อยู่อาศัย 

และ
สภาพแวดล้อม 

ชีวิตครอบครัว
และชุมชน 

การคมนาคม 
และ 

การสื่อสาร 

การม ี
ส่วนร่วม 

41 ประจวบฯ 0.5843 0.6516 0.4615 0.6751 0.5453 0.7682 0.5391 0.5629 0.4705 
42 เลย 0.5819 0.3457 0.3749 0.6954 0.5076 0.9118 0.6923 0.4763 0.6512 
43 นครราชสีมา 0.5816 0.5894 0.3979 0.4964 0.5465 0.8921 0.7107 0.4911 0.5284 
44 ลพบุรี 0.5797 0.6005 0.4996 0.6292 0.4835 0.8974 0.5889 0.4173 0.5212 
45 กาฬสินธุ ์ 0.5793 0.5967 0.3268 0.6809 0.3392 0.9691 0.6805 0.4195 0.6217 
46 ยโสธร 0.5790 0.4887 0.3496 0.6991 0.3571 0.9788 0.6682 0.5420 0.5485 
47 สุโขทัย 0.5757 0.5698 0.3746 0.3224** 0.5491 0.8901 0.5909 0.5098 0.7992 
48 ชัยภูม ิ 0.5744 0.5087 0.3167 0.6807 0.4544 0.9552 0.6690 0.4545 0.5561 
49 นครพนม 0.5742 0.6603 0.3429 0.5458 0.3632 0.9786 0.5940 0.4731 0.6360 
50 สกลนคร 0.5734 0.4602 0.3194 0.6659 0.3998 0.9905 0.7759 0.3912 0.5845 
51 ศรีสะเกษ 0.5727 0.5160 0.3061 0.6644 0.4524 0.9802 0.6981 0.3579 0.6067 
52 สตูล 0.5726 0.5418 0.3811 0.4088 0.5787 0.8348 0.6610 0.6026 0.5719 
53 ราชบุรี 0.5713 0.5441 0.5120 0.5621 0.5799 0.8509 0.4079 0.5742 0.5397 
54 พิจิตร 0.5705 0.5293 0.3501 0.5692 0.6133 0.9004 0.6089 0.4945 0.4979 
55 นครศรีฯ 0.5687 0.6236 0.5065 0.5104 0.5509 0.8329 0.5365 0.5405 0.4481 
56 พัทลุง 0.5679 0.5709 0.4335 0.5401 0.4752 0.9220 0.4629 0.5114 0.6271 
57 นครสวรรค์ 0.5665 0.5113 0.3976 0.5799 0.5575 0.8740 0.6014 0.4946 0.5158 
58 มุกดาหาร 0.5661 0.6243 0.3098 0.6815 0.3060 0.9549 0.6003 0.3837 0.6683 
59 พังงา 0.5649 0.6854 0.3602 0.3283 0.5862 0.6748 0.6374 0.6360 0.6107 
60 กําแพงเพชร 0.5643 0.5210 0.3083 0.4660 0.6469 0.8862 0.5367 0.4947 0.6545 
61 ตาก 0.5631 0.7155 0.2467 0.6844 0.3814 0.8130 0.6850 0.4256 0.5534 
62 อุบลราชธาน ี 0.5586 0.4593 0.2529 0.5241 0.3991 0.9630 0.7181 0.5768 0.5754 
63 ตรัง 0.5530 0.5125 0.4413 0.5357 0.4458 0.7390 0.5641 0.6635 0.5223 
64 อุทัยธาน ี 0.5508 0.4422 0.3320 0.6543 0.5489 0.7051 0.5953 0.4410 0.6874 
65 สุราษฎ์ธาน ี 0.5476 0.6026 0.3691 0.5391 0.6288 0.6556 0.6201 0.5760 0.3896 
66 กระบี ่ 0.5465 0.5818 0.3213 0.4663 0.5281 0.7265 0.5832 0.6109 0.5540 
67 กาญจนบุร ี 0.5457 0.6073 0.3590 0.5911 0.5415 0.8161 0.4634 0.5073 0.4797 
68 สุพรรณบุรี 0.5403 0.5557 0.4416 0.5625 0.5649 0.9341 0.3148** 0.4242 0.5244 
69 อ่างทอง 0.5298 0.3424 0.5069 0.4693 0.4664 0.9095 0.3876 0.5584 0.5980 
70 บุรีรัมย์ 0.5265 0.4751 0.3378 0.5953 0.3474 0.9454 0.5693 0.4324 0.5093 
71 สุรินทร์ 0.5203 0.3016** 0.3170 0.5638 0.3996 0.9452 0.6733 0.4136 0.5487 
72 ยะลา 0.5183 0.5151 0.2639 0.5379 0.5219 0.8350 0.5784 0.4454 0.4489 
73 สระแก้ว 0.5183 0.5759 0.3303 0.5127 0.4323 0.8174 0.4299 0.5013 0.5464 
74 ปัตตานี 0.4950 0.5698 0.1933 0.4548 0.3040 0.9317 0.5566 0.4591 0.4906 
75 ชัยนาท 0.4840 0.5074 0.3175 0.3715 0.3606 0.6151 0.5277 0.5610 0.6113 
76 นราธิวาส 0.4800 0.4549 0.1190** 0.5548 0.2760** 0.8547 0.6445 0.3646 0.5714 
77 แม่ฮ่องสอน 0.4637 0.5574 0.2043 0.7195 0.3062 0.5969 0.4522 0.2359** 0.6371 

* ค่าดัชนีย่อยมากที่สุดของแต่ละด้าน 
** ค่าดัชนีย่อยน้อยที่สุดของแต่ละด้าน 
 



Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
1. คณุภาพของคน

การมีงานท า 1/

การมงีานท า (พนัคน) 37,812  37,815  38,421  38,262  37,612  37,752  38,330  38,370  37,684  37,393  38,263   37,430   37,443   37,538   
อตัราการวา่งงาน (รอ้ยละ) 0.89 1.00     0.84     0.61     0.94     0.88     0.92     0.80     0.97     1.08     0.94       1.00       1.21       1.22       
อตัราการวา่งงานตามระดบัการศกึษา (รอ้ยละ)
   - รวม 0.89 1.00     0.84     0.61     0.94     0.88     0.92     0.80     0.97     1.08     0.94       0.97       1.21       1.24       
   - ประถมศกึษาและต ่ากวา่ 0.49 0.41     0.37     0.35     0.48     0.37     0.37     0.42     0.45     0.42     0.41       0.47       0.62       0.53       
   - มธัยมศกึษาตอนตน้ 1.15 1.29     1.33     0.93     1.29     0.84     1.20     0.96     1.35     1.41     0.98       1.34       1.27       1.57       
   - มธัยมศกึษาตอนปลาย 1.14 1.20     0.95     0.60     1.22     1.19     1.09     0.98     1.17     1.33     0.91       1.07       1.64       1.41       
   - อาชวีศกึษา 1.37 1.46     0.98     0.96     1.15     1.19     1.28     1.07     1.90     1.70     1.22       1.44       2.25       2.51       
   - วชิาชพีชัน้สงู 1.40 1.72     1.20     0.91     1.37     1.77     1.81     1.17     1.27     2.13     1.51       1.17       2.34       2.63       
   - อุดมศกึษา 1.45 2.13     1.62     0.96     1.61     1.86     1.82     1.44     1.61     1.98     2.24       1.75       1.91       2.02       
การท างานต ่าระดบั (พนัคน) 277.89 258.09  245.10  244.07  281.18  277.18  250.90  280.82  292.90  351.81  217.31   237.45   335.65   350.14   
(ท างานน้อยกวา่ 35 ชม./สป.ทีพ่รอ้มจะท างานเพิม่)
สดัส่วนก าลงัแรงงานตามระดบัการศกึษา (รอ้ยละ)
   - รวม 100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  100.00   100.00   100.00   100.00   
   - ประถมศกึษาและต ่ากวา่ 49.28    48.87    49.11    48.57    47.90    47.92    47.78    47.46    46.75    46.62    46.83     45.78     45.80     45.49     
   - มธัยมศกึษาตอนตน้ 15.88    16.05    16.23    16.04    15.82    15.79    15.79    15.90    16.13    16.04    16.28     16.45     16.39     16.38     
   - มธัยมศกึษาตอนปลาย 11.45    11.58    11.67    11.94    12.16    12.24    12.25    12.44    12.61    12.56    12.42     12.77     12.64     12.77     
   - อาชวีศกึษา 3.50     3.55     3.44     3.52     3.57     3.62     3.67     3.39     3.57     3.69     3.71       3.65       3.71       3.60       
   - วชิาชพีชัน้สงู 4.81     4.75     4.63     4.67     4.77     5.00     5.05     5.01     4.89     5.04     5.01       5.14       4.99       5.22       
   - อุดมศกึษา 15.09    15.20    14.91    15.25    15.77    15.43    15.46    15.80    16.05    16.04    15.74     16.21     16.46     16.54     

สขุภาพ
จ านวนผูป้ว่ยดว้ยโรคทีต่อ้งเฝ้าระวงั (ราย)2/

   - ปอดอกัเสบ 60,426  37,989  56,181  44,893  56,556  42,176  57,754  60,473  65,661  45,244  72,851   61,455   63,869   53,578   
   - ไขเ้ลอืดออก 4,948    8,213    16,507  11,414  7,538    24,409  60,768  52,237  14,840  7,874    25,744   15,473   8,203     7,732     
   - มอื เทา้ และปาก 9,665    19,692  27,638  8,611    9,217    7,771    14,594  9,810    10,066  19,012  39,589   11,243   11,450   19,958   
   - ไขห้วดัใหญ่ 30,895  11,165  16,133  15,941  24,206  10,840  18,397  24,483  43,634  14,135  58,535   53,058   19,742   18,518   
   - บดิ 2,347    2,248    2,038    1,472    1,804    1,956    1,774    1,508    1,820    1,841    1,887     1,178     1,329     1,410     
   - หดั 332      320      309      210      224      236      276      279      221      271      466       730       367       295       
   - ฉีห่นู 395      463      767      626      283      393      723      752      446      401      671       777       573       592       
   - ไขส้มองอกัเสบ 137      141      149      149      164      144      178      146      179      187      231       175       259       143       
   - อหวิาตกโรค 2          2          6          2          2          2          4          100      41        2          7           1           2           2           
   - ไขก้าฬหลงัแอ่น 4          2          2          5          4          6          9          6          6          5          4           2           5           5           
   - พษิสุนขับา้ 2          1          -       2          1          1          2          1          4          2          5           2           -        3           

2. ความมัน่คงทางสงัคม

 ความสงบสขุในสงัคม (ต่อประชากรแสนคน)3/

   - สดัส่วนการบาดเจบ็และตายดว้ยอุบตัเิหตุ- 10.71    10.34    9.05     10.75    9.67     9.57     8.02     8.83     7.11     5.82     5.26       5.37       5.14       4.49
     การจราจรทางบก
   - สดัส่วนคดชีวีติ ร่างกาย และเพศ 8.79     8.99     8.87     9.55     8.96     9.71     8.77     9.92     8.65     8.31     7.57       6.95       6.94       7.44
   - สดัส่วนคดปีระทุษรา้ยต่อทรพัยส์นิ 17.49    17.69    17.79    17.66    16.20    18.87    19.18    17.51    24.32    22.32    24.55     22.82     19.59     20.84
   - สดัส่วนคดยีาเสพตดิ 135.30  145.30  139.96  131.88  123.55  99.15    96.05    96.37    84.31    78.60    89.61     95.51     94.81     90.76

   การคุ้มครองผู้บริโภค 5/

จ านวนเรื่องรอ้งเรยีน (ราย) 682      2,161    2,115    1,680    1,522    1,911    1,787    1,898    2,033    1,983    1,744     1,649     1,701     2,807     
   - กรณสีญัญา 287      843      805      636      632      753      742      748      727      795      509       606       548       1,380     
   - กรณฉีลาก 254      682      752      664      572      726      614      640      704      559      387       360       618       472       
   - กรณโีฆษณา 131      621      519      244      260      272      253      334      457      373      298       500       432       827       
   - กรณกีฎหมาย 10        15        39        5          4          1          1          -       25        12        -        -        -        -        
   - กรณขีายตรงและตลาดแบบตรง -       -       -       131      54        159      177      176      120      244      550       183       103       128       
การใหค้ าปรกึษาทางสายด่วน 1166 (ราย) 3,410    10,804  12,703  11,784  12,293  12,300  12,865  12,250  11,666  10,555  12,438   12,670   12,071   12,681   
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1. คณุภาพของคน

    การมีงานท า

ผลติภาพแรงงาน กรณีแรงงาน (บาท/คน/ปี)6/ 194,247    201,450    209,094    208,294    203,072    216,435    215,823    228,623    235,077   242,394   249,926   260,213    

อตัราการมงีานท า (รอ้ยละ)7/ 97.58       97.96       98.13       98.19       98.13       98.43       98.83       98.81       98.81      98.70      98.62      98.50       

อตัราการว่างงาน (รอ้ยละ)7/ 1.83         1.51         1.38         1.38         1.49         1.04         0.70         0.70         0.70       0.80        0.88        0.99         

การท างานต ่าระดบั (พนัคน)6/ 754          578          597          508          605          521          383          347          274        256        273         275          
(ท างานน้อยกว่า 35 ชม./สป.ทีพ่รอ้มจะท างานเพิม่)

     สขุภาพ8/

อตัราผูป้่วยนอก (ต่อประชากรพนัคน) 1,879       2,080       2,292       2,436       2,639       2,816       2,948       3,116       2,917      2,837      3,160      
อตัราการป่วยดว้ยโรคไมต่ดิต่อ (ต่อประชากรแสนคน)   
 -  มะเรง็ และเนื้องอกทุกชนดิ 104          113          617          629          613          784          821          862          902        829        1,026      
 -  หวัใจ 531          618          688          750          793          845          936          955          887        845        1,012      
 -  เบาหวาน 491          587          650          676          736          793          849          868          1,081      1,033      1,233      
 -  ความดนัโลหติ 544          660          778          861          981          1,059       1,187       1,246       1,622      1,561      1,901      
ความผดิปกตทิางจติ/จติเภท/ความหลงผดิ (ต่อประชากรแสนคน) 42           46           49           47           50           57           64           63           83          79          92          
ความผดิปกตทิางอารมณ์ (ต่อประชากรแสนคน) 15           16           18           20           26           31           34           35           43          45          55          
ความผดิปกตจิากโรคประสาท/ความเครยีด (ต่อประชากรแสนคน) 60           65           63           61           61           56           60           54           46          39          44          
ภาวะแปรปรวนทางจติและพฤตกิรรม (ต่อประชากรพนัคน) 38           42           42           46           49           57           61           62           60          51          72          

     ประชากร

อตัราส่วนภาระพึง่พงิ (รอ้ยละ)9/ 49.69       49.26       48.84       48.43       48.11       55.22       55.47       55.83       56.29      56.85      57.50      58.24       

สดัส่วนคนยากจน (รอ้ยละ)10/ - 21.94       20.04       20.43       17.88       16.37       13.22       12.64       10.94      10.53      7.21        8.61

การศึกษา

อตัรานกัเรยีนต่อประชากรวยัเรยีน11/

 -  ประถมศกึษา 104.17      103.47      104.51      104.83      104.00      104.30      103.50      104.00      102.72    102.24    102.40     102.74      
 -  มธัยมศกึษาตอนตน้ 95.45       96.67       96.37       95.62       94.87       98.01       98.43       97.65       96.75      97.13      98.71      96.77       
 -  มธัยมศกึษาตอนปลาย 63.80       65.77       67.16       68.14       69.57       71.68       72.18       73.18       75.07      77.29      78.45      78.57       
 -  อุดมศกึษา (ปรญิญาตรแีละต ่ากว่า) 55.60       62.50       61.05       60.47       56.21       46.21       47.18       51.85       46.48      46.22      48.17      47.72       

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

จ านวนปีการศกึษาเฉลีย่ของประชากรกลุ่มอายุ 15-59 ปี13/ 8.6           8.7           8.7           8.8           8.9           9.0           9.1           8.8           8.9         9.0         9.3          9.4          
 -  ชาย 8.8           8.9           8.8           8.9           9.0           9.1           9.2           8.9           8.9         9.0         9.2          9.3          
 -  หญงิ 8.5           8.6           8.6           8.7           8.9           9.0           9.1           8.8           8.9         9.0         9.3          9.5          

จ านวนปีการศกึษาเฉลีย่ของประชากรกลุ่มอายุ 60 ปีขึน้ไป13/ 4.1           4.2           4.3           4.4           4.4           4.6           4.7           4.5           4.7         4.8         5.0          5.0          
 -  ชาย 4.9           4.9           5.0           5.1           5.1           5.3           5.4           5.1           5.3         5.4         5.6          5.7          
 -  หญงิ 3.5           3.6           3.8           4.0           3.9           4.1           4.2           4.1           4.2         4.3         4.5          4.5          

2. ความมัน่คงทางสงัคม

สถาบนัครอบครวั

สดัส่วนครวัเรอืนทีม่ทีีอ่ยู่อาศยัถาวร (รอ้ยละ)14/ 98.65       98.50       99.30       98.86       99.70       99.78       99.84       99.53       99.71      99.64      99.59      99.62       

ดชันคีรอบครวัอบอุ่น (รอ้ยละ)15/ - 62.24       61.65       63.97       63.18       63.08       65.17       68.31       65.58      65.53      65.34      67.98       
หลกัประกนัทางสงัคม

รอ้ยละของการมหีลกัประกนัสุขภาพ16/ 96.25       97.82       98.75       99.16       99.47       99.36       99.95       99.90       99.87      99.84      99.92      99.95       
 -  ประกนัสงัคม 13.92       14.75       15.35       15.73       15.34       15.60       15.91       15.99       16.54      16.83      17.18      17.67       
 -  สวสัดกิารขา้ราชการ/รฐัวสิาหกจิ 6.61         6.51         8.22         8.00         7.90         7.75         7.77         7.69         7.80       7.62        7.37        7.21         
 -  ประกนัสุขภาพถว้นหน้า 75.37       76.20       74.79       75.06       75.86       75.20       75.28       75.27       74.61      73.48      73.71      73.44       
 -  สทิธสิวสัดกิารพนกังานส่วนทอ้งถิน่ - - - - - - - - 0.15       0.87        0.93        0.93         
 -  สทิธิอ์ื่นๆ 0.35         0.36         0.39         0.37         0.37         0.81         1.00         0.95         0.93       1.03        0.73        0.70         
 -  สทิธิว์่าง (ผูย้งัไมล่งทะเบยีนสทิธิ)์ 3.75         2.18         1.25         0.84         0.53         0.64         0.05         0.10         0.13       0.16        0.08        0.05         

สดัส่วนผูป้ระกนัตนต่อก าลงัแรงงาน17/ 23.43       24.32       24.86       24.65       24.53       25.11       27.07       29.70       31.56      35.32      35.77      36.69       
ความสงบสขุในสงัคม (ต่อประชากรแสนคน)

อตัราการตายดว้ยอุบตัเิหตุการจราจรทางบก18/ 20.60       20.20       19.80       18.20       16.90       11.90       14.15       11.84       11.29      9.99        9.77        12.75       

สดัส่วนคดชีวีติ ร่างกาย และเพศ18/ 73.46       69.30       62.60       52.80       51.40       45.80       39.76       40.03       36.97      37.26      38.24      32.22       

สดัส่วนคดปีระทุษรา้ยต่อทรพัยส์นิ18/ 122.00      122.40      115.80      106.00      93.70       88.90       78.88       79.72       77.40      72.70      73.44      96.22       

สดัส่วนคดยีาเสพตดิ18/ 160.42      176.20      225.00      320.00      371.60      416.40      539.91      565.44      688.30    568.67    424.77     356.21      

รอ้ยละของคดเีดก็และเยาวชนทีก่ระท าความผดิซ ้าต่อคดทีัง้หมด

ทีถ่กูด าเนนิคดโีดยสถานพนิจิฯ ทัว่ประเทศ4/
12.08       11.85       12.92       14.06       13.57       12.62       11.77       19.98       20.37      17.52      19.03      

ตัวชี้วัดภาวะสังคม (รายป)ี



องคป์ระกอบหลกั 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559

การคุ้มครองผู้บริโภค5/

จ านวนเรือ่งรอ้งเรยีน  (ราย) 7,284       5,693       5,898       4,504       6,818       6,574       7,427       9,489       7,093      6,638      7,118      7,409       
 -  กรณีสญัญา 3,425       2,875       2,681       1,758       2,794       2,362       2,927       3,547       2,729      2,571      2,875      2,637       
 -  กรณีฉลาก 3,089       2,059       1,937       1,540       2,827       2,835       3,121       3,876       2,631      2,352      2,552      2,010       
 -  กรณีโฆษณา 708          673          1,187       892          1,072       1,354       1,257       2,013       1,033      1,515      1,119      1,628       
 -  กรณีกฎหมาย -          -          -          -          -          -          5             38           624        69          6            37           
 -  กรณีขายตรงและตลาดแบบตรง 62           86           93           314          125          23           117          15           76          131        566         1,097       
การใหค้ าปรกึษาทางสายด่วน 1166 (ราย) 11,026      12,984      14,599      16,808      34,804      53,341      61,242      60,982      41,773    38,701    49,708     47,329      

3. ความเป็นอยู่และพฤติกรรมของคน
พฤติกรรมในการบริโภค

ค่าใช้จ่ายเพือ่การอุปโภคบริโภค (ร้อยละของค่าใช้จ่ายรวม)19/ - 88.75       87.83       88.36       87.90       88.32       88.07       88.30       88.07      87.88      87.11      87.10       

ค่าใช้จ่ายทีไ่ม่เกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค (ร้อยละของค่าใช้จ่ายรวม)19/ - 11.25       12.17       11.64       12.10       11.68       11.93       11.70       11.93      12.12      12.89      12.90       

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

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

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

จ านวนประชากรอายุ 6 ปีขึน้ไปทีใ่ช ้Internet (ลา้นคน)22/ 7.08         8.50         9.30         10.96       12.33       13.80       14.80       16.60       18.30      21.70      24.59      29.80       
4. ส่ิงแวดล้อม
สารอนัตราย

ปรมิาณการใชส้ารเคม ี(ลา้นตนั)23/ 32.03       29.34       30.20       29.40       39.64       79.96       65.36       68.13       62.38      21.42      20.36      na.
ขยะ 

การผลติขยะทีเ่กดิขึน้ทัว่ประเทศ (ลา้นตนั)23/ 14.32       14.60       14.72       23.93       24.11       24.22       25.35       24.73       26.77      26.19      26.85      27.06       

การผลติขยะทีเ่กดิขึน้ในกทม. (ลา้นตนั)23/ 3.03         3.07         3.11         3.20         3.22         3.20         3.37         4.01         4.13       3.94        4.19        4.21         

ความสามารถในการก าจดัขยะแบบถกูสุขลกัษณะ ในกทม. (ลา้นตนั)23/ 3.03         3.07         3.11         3.20         3.22         3.20         3.37         4.01         4.13       3.94        3.70        3.73         

ปรมิาณของเสยีอนัตรายทัว่ประเทศ (ลา้นตนั)23/ 1.81         1.83         1.85         3.13         3.07         3.16         3.41         3.57         3.30       2.69        3.45        3.51         
มลพิษทางอากาศ 

คา่เฉลีย่ฝุน่ขนาดเลก็กว่า 10 ไมครอน มคก./ลบ.ม. 40.60       43.35       46.27       47.90       42.50       37.80       38.10       38.20       41.00      41.30      38.20      38.40       
(บรเิวณพืน้ทีท่ ัว่ไปใน กทม.)23/

ทีม่า:    1/ 7/    รายงานการส ารวจภาวะการท างานของประชากร ส านักงานสถติแิห่งชาต ิกระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม
             2/     ส านักระบาดวทิยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
             3/     ขอ้มลูสถติคิดอีาญาและอาชญากรรมจากศนูยข์อ้มลูขอ้สนเทศ ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิและขอ้มลูประชากรจากการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ.  2543-2573 และ พ.ศ. 2553-2583 
                    ประมวลโดยส านักพฒันาฐานขอ้มลูและตวัชี้วดัภาวะสงัคม ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ
             4/     กลุ่มงานขอ้มลูและขอ้สนเทศ ส านักพฒันาระบบงานยตุธิรรมเดก็และเยาวชน กรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน  
             5/     ส านักงานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภค ส านักนายกรฐัมนตร ี(การใหค้ าปรกึษาทางสวยด่วน 1166 สคบ. ใหบ้รษิทัเอกชนด าเนินการตัง้แต่ไตรมาส 4 ปี พ.ศ. 2552)
             6/     ขอ้มลู GDP chain volume measures [reference year = 2002] (original) จากส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิและขอ้มลูการมงีานท าจากส านักงานสถติแิห่งชาต ิกระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม
             8/     สถติสิาธารณสุข ส านักนโยบายและยทุธศาสตร ์กระทรวงสาธารณสุข
                    ตัง้แต่ปี 2556 ไดเ้ปลีย่นแปลงวธิกีารเกบ็ขอ้มลูจาก 75 กลุ่มโรค เป็น 298 กลุ่มโรค
             9/     การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2543-2573   ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ
                    ตัง้แต่ปี 2553 การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2583  ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ
           10/     การส ารวจภาวะเศรษฐกจิและสงัคมของครวัเรอืน ส านักงานสถติแิห่งชาต ิกระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม  ประมวลผลโดยส านักพฒันาฐานขอ้มลูและตวัชี้วดัภาวะสงัคม สศช.
           11/     สถติกิารศกึษาฉบบัยอ่ ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ ส านักงานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร
       12/13/     ขอ้มลูปี 2545-2546 จากรายงานผลการประเมนิโอกาสและคุณภาพการศกึษาของคนไทย ส านักประเมนิผลการจดัการศกึษา ส านักงานเลขาธกิารสภาการศกึษา กระทรวงศกึษาธกิาร
                    ขอ้มลูตัง้แต่ปี 2547 เป็นตน้ไป จากปีการศกึษาเฉลีย่ของประชากรไทย กลุ่มพฒันาเครอืขา่ยสารสนเทศ ส านักวจิยัและพฒันาการศกึษา ส านักงานเลขาธกิารสภาการศกึษา กระทรวงศกึษาธกิาร
           14/     รายงานคุณภาพชวีติของคนไทย จากขอ้มลูความจ าเป็นพืน้ฐาน (จปฐ.)  กรมการพฒันาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
           15/     ส านักประเมนิผลและเผยแพรก่ารพฒันา ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ
           16/     ส านักงานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาต ิกระทรวงสาธารณสุข
           17/     ส านักงานประกนัสงัคม กระทรวงแรงงาน และส านักงานสถติแิห่งชาต ิกระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม
           18/     ศนูยข์อ้มลูขอ้สนเทศ ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิและขอ้มลูประชากรจากส านักบรหิารการทะเบยีน กระทรวงมหาดไทย
           19/     รายงานการส ารวจภาวะเศรษฐกจิและสงัคมของครวัเรอืน ส านักงานสถติแิห่งชาต ิกระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม 
           20/     การส ารวจพฤตกิรรมการสบูบุหรีแ่ละการดื่มสุราของประชากร พ.ศ. 2547, 2550, 2554 และ 2557 ส านักงานสถติแิห่งชาต ิกระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม
                    การส ารวจอนามยัและสวสัดกิาร พ.ศ. 2552, 2556 และ 2558 ส านักงานสถติแิห่งชาต ิกระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม (ปี 2544-2548 เป็นการส ารวจของประชากรอาย ุ11 ปีขึน้ไป) ท าการส ารวจทุก 2 ปี
           21/     รายงานการส ารวจการใชเ้วลาของประชากร พ.ศ. 2547, 2552 และ 2558 ส านักงานสถติแิห่งชาต ิกระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม ท าการส ารวจทุก 5 ปี 
           22/     ขอ้มลูปี 2545-2551 ศนูยเ์ทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกสแ์ละคอมพวิเตอรแ์ห่งชาต ิและการส ารวจเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ครวัเรอืน) พ.ศ. 2552-2559 ส านักงานสถติแิห่งชาต ิ

                    กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม
           23/     รายงานสถานการณ์มลพษิของประเทศไทย กรมควบคุมมลพษิ กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
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