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ความเคลื่อนไหวทางสังคมรายไตรมาส 
 การจ้างงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.7 การจ้างงานภาคเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.9 

และภาคนอกเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6 อัตราการว่างงานเท่ากับร้อยละ 1.0 
ค่าจ้างแท้จริงภาคเอกชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4 

 หนี้สินครัวเรือนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ยอดคงค้างสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค
ส่วนบุคคลของธนาคารพาณิชย์ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.4 แต่ยังไม่มีสัญญาณ
ปัญหาการช าระหนี้ 

 การเจ็บป่วยด้วยโรคเฝ้าระวังโดยรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.2 โดยเฉพาะการเจ็บป่วย
ด้วยโรคระบบทางเดินหายใจและโรคหัด 

 คดีอาญารวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.3 โดยมาจากคดียาเสพติดเพิ่มขึ้นเป็นส าคัญ 
การเกิดอุบัติเหตุทางบกเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.1 แต่มีผู้เสียชีวิตลดลงร้อยละ 
17.4 สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุมาจากพฤติกรรมผู้ใช้รถใช้ถนนที่ไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมายก าหนด 

บทความ เรื่อง “คนรุ่นใหม่กับการสร้างประชากรท่ีมีคุณภาพ” 

ประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัย จากจ านวนประชากรสูงวัยที่เพิ่มต่อเนื่อง ขณะที่
วัยเด็กและวัยแรงงานลดลง ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในระยะยาว ดังนั้น 
จ าเป็นต้องออกแบบนโยบายเพื่อส่งเสริมหรือกระตุ้นการสร้างครอบครัวที่มี
คุณภาพในกลุ่มคนรุ่นใหม่ รวมถึงพัฒนาประชากรทุกการเกิดเพื่อสร้าง
ประชากรทดแทนที่มีคุณภาพ 

ส านกัพฒันาฐานข้อ มูลแล ะต ัวช ี้ ว ัดภาว ะส งัคม  
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สถานการณ์ทางสังคมท่ีส าคัญ 

 การฆ่าตัวตายเกิดจากการมีปัญหาที่ทับซ้อน สะสม และหาทางออกไม่ได้ 
ทุกภาคส่วนควรร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย โดยเร่ิมต้นจาก
ครอบครัวซึ่งเป็นพลังส าคัญและอยู่ใกล้ปัญหาที่สุด โดยคาดหวังว่าความรัก
และความอบอุ่นในครอบครัวสามารถยับยั้งการฆ่าตัวตายได้ในระดับหนึ่ง 

 การจัดล าดับความสามารถทางการแข่งขันของประเทศไทยโดย WEF ปี 2561 
ภาพรวมดีขึ้นอยู่อันดับที่ 38 แต่มิติแรงงานมีล าดับลดลงอยู่ที่ 44 และมี
คะแนนต่ ามากในด้านต้นทุนในการเลิกจ้าง ความยืดหยุ่นในการก าหนด
ค่าจ้าง และสิทธิแรงงาน ซึ่งต้องหาแนวทางเพื่อยกระดับความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศในมิติแรงงาน 
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การจ้างงานขยายตัวดีทั้งภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร อัตราการว่างงานลดลง รายได้และผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้น 
  

ตาราง 1 ผลส ารวจภาวะการท างานของประชากรไตรมาสสาม ปี 2561 

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

2560 2561 2560 2561 
Q1 Q2 Q3 Q4 ท้ังปี Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 Q4 ท้ังปี Q1 Q2 Q3 

ก าลังแรงงานรวม 38.2 38.3 38.2 37.7 38.1 38.1 38.5 38.7 -0.3 0.3 -1.3 -0.4 -0.4 -0.2 0.6 1.5 
1. ผู้มีงานท า 37.4 37.5 37.6 37.2 37.5 37.4 37.9 38.3 -0.6 0.4 -1.6 -0.6 -0.6 -0.2 0.9 1.7 
    (การท างานต่ าระดับ)* 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 14.6 -0.5 24.9 7.8 10.3 0.0 -19.3 17.5 
1.1 ภาคเกษตร 11.0 11.6 12.6 11.9 11.8 11.7 12.0 12.8 -1.4 6.3 -1.2 -2.0 0.3 6.0 3.0 1.9 
1.2 นอกภาคเกษตร 26.4 25.9 25.1 25.3 25.7 25.7 25.9 25.5 -0.3 -2.1 -1.8 0.1 -1.0 -2.8 0.0 1.6 

-  อุตสาหกรรมการผลิต 6.3 6.1 6.0 6.0 6.1 6.3 6.3 6.2 -1.5 -4.2 -4.0 -1.8 -2.9 0.0 2.6 2.8 
-  ก่อสร้าง 2.4 2.3 2.0 2.0 2.2 2.1 2.2 2.1 -8.7 -11.8 -6.8 -4.3 -8.2 -11.8 -2.7 2.6 
-  ค้าส่ง/ค้าปลีก 6.5 6.4 6.2 6.2 6.3 6.3 6.3 6.2 0.9 1.0 -2.6 0.0 -0.2 -2.8 -2.2 0.9 
-  โรงแรม ภัตตาคาร 2.9 2.7 2.7 2.9 2.8 2.8 2.8 2.8 4.2 -2.7 -1.0 6.8 1.8 -1.3 5.7 3.0 
-   การขนส่ง/เก็บสินค้า 1.3 1.2 1.2 1.2 1.2 1.3 1.2 1.3 2.9 1.3 3.0 4.0 2.8 -3.2 -0.4 10.7 
-  การศึกษา 1.2 1.2 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 0.5 0.8 1.0 -2.1 0.0 -5.1 0.4 1.9 
-   อื่นๆ 5.9 6.0 5.9 5.8 5.9 5.8 5.9 5.8 0.2 0.3 1.4 0.1 0.5 -2.3 -1.9 -1.6 

2. จ านวนผู้ว่างงาน** 0.5 0.5 0.5 0.4 0.5 0.5 0.4 0.4 25.3 13.1 24.8 15.1 19.4 2.2 -11.6 -17.5 
อัตราการว่างงาน (%) 1.2 1.2 1.2 1.1 1.2 1.2 1.1 1.0                 
3.  แรงงานรอฤดูกาล 0.3 0.3 0.1 0.1 0.2 0.3 0.2 0.1 19.9 -25.7 19.3 5.4 -2.8 0.2 -29.4 -25.5 
สัดส่วนต่อก าลังแรงงาน (%) 0.8 0.7 0.2 0.3 0.5 0.8 0.5 0.1                 
4.  ชั่วโมงท างานเฉลี่ย/สัปดาห์ (เอกชน) 44.0 46.5 46.8 46.6 46.0 44.7 46.4 46.5 0.1 0.1 -0.5 -4.8 -1.3 1.4 -0.2 -0.6 
5. ชั่วโมงท างานเฉลี่ย/สัปดาห์ (ทุกสถานภาพ) 41.7 43.3 44.0 43.5 43.1 42.0 43.2 43.3 -0.2 0.5 -0.2 -1.0 -0.2 0.6 -0.2 -1.5 
5.1 ผู้ท างานน้อยกว่า 10 ชม.*** 1.0 0.8 0.3 0.7 0.7 0.8 0.6 0.4 6.6 -13.6 -1.3 38.4 4.4 -21.4 -21.6 13.6 

- ต้องการท างานเพิ่ม 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 74.8 -20.2 -5.3 3.8 12.4 -25.7 -34.4 15.1 
-  ไม่ต้องการท างานเพิ่ม 0.9 0.7 0.3 0.6 0.6 0.7 0.6 0.3 0.6 -12.7 -0.7 43.8 3.4 -20.7 -20.1 13.3 

5.2 ผู้ท างานน้อยกว่า 35 ชม.*** 8.4 6.0 5.3 5.5 6.3 7.8 6.0 6.1 -1.6 -6.0 -3.6 0.2 -2.7 -7.5 -0.3 16.2 
- ต้องการท างานเพิ่ม 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 14.6 -0.5 24.9 7.8 10.3 0.0 -19.3 17.5 
- ไม่ต้องการท างานเพิ่ม 8.0 5.7 5.0 5.3 6.0 7.4 5.7 5.8 -2.1 -6.3 -4.7 -0.2 -3.3 -7.8 0.8 16.2 

5.3 ผู้ท างาน 40 ชม. ข้ึนไป 25.1 27.3 27.9 27.4 26.9 25.5 27.5 27.6 0.0 1.8 -1.0 -0.5 0.1 1.8 1.0 -1.1 
5.4 ผู้ท างาน 50 ชม. ข้ึนไป 7.4 7.9 8.0 7.7 7.7 7.1 7.5 7.6 -1.0 -0.8 -6.0 -6.2 -3.6 -4.5 -4.4 -4.7 
6. จ านวนผู้ว่างงานแฝง 0.4 0.3 0.1 0.2 0.3 0.4 0.2 0.1 32.5 -24.4 8.9 4.9 1.3 -7.7 -30.6 -10.5 
อัตราการว่างงานแฝง (%) 1.2 0.9 0.3 0.5 0.7 1.1 0.6 0.3                 

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

ที่มา: ข้อมูลการส ารวจภาวะการท างานของประชากร ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

การจ้างงานไตรมาสสามปี 2561 ปรับตัวดีขึ้นทั้งใน
ภาพรวมและรายสาขาที่ส าคัญ จากก าลังแรงงาน 38.73 
ล้านคน เป็นผู้มีงานท าท้ังสิ้น 38.30 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 
1.7 แบ่งเป็นผู้มีงานท าภาคเกษตร 12.80 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 
1.9 และผู้มีงานท านอกภาคเกษตร 25.5 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 
1.6 โดยได้รับผลดีจากเศรษฐกิจท่ีขยายตัวท้ังภาคการเกษตร 
การผลิต โรงแรมภัตตาคาร และการขนส่ง 

 

 

 
การจ้างงานรายสาขา พบว่า สาขาการขนส่ง และเก็บ

สินค้ามีจ านวนผู้มีงานท าเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.7 เพิ่มสูงสุดต้ังแต่
ปี 2557 สาขาโรงแรมและภัตตาคารเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.0 สาขา
การผลิตเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นไตรมาสท่ีสามร้อยละ 2.8 สาขา
ก่อสร้างเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.6 และเป็นครั้งแรกท่ีมีการจ้างงานเพิ่ม
ในรอบ 2 ปี และสาขาขายส่ง ขายปลีก เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9  

 

 

 

ความเคล่ือนไหวทางสังคมรายไตรมาส 
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แผนภาพ 1 การจ้างงานจ าแนกตามกิจกรรมการผลติ  

 

ที่มา: ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

กลุ่มผู้ที่ท างานมากกว่า 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
ปรับตัวลดลงร้อยละ 1.1 ขณะที่กลุ่มผู้มีงานท าต่ าระดับ หรือ
ท างานต่ ากว่า 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และต้องการท างานเพิ่ม 
ขยายตัวสูงถึงร้อยละ 17.5 สะท้อนสภาวะการท างานท่ีไม่เต็ม
ศักยภาพของแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานภาคเกษตร ซึ่งมีผู้ท างาน
ต่ าระดับสูงประมาณ 236,065 คน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.0 
การท างานต่ าระดับท่ีเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับชั่วโมงการท างาน 
ซึ่งในไตรมาสสามปี 2561 ชั่วโมงการท างานรวมลดลงร้อยละ 
1.5 เหลือ 43.3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ขณะท่ีชั่วโมงการท างาน
ภาคเอกชนลดลงร้อยละ 0.6 เหลือ 46.5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  

แรงงานเข้าถึงประกันสังคมเพิ่มขึ้น  จากจ านวน
ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ในไตรมาสสามเท่ากับ 11.58 ล้านคน 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.9 จากช่วงเดียวกันปีท่ีแล้ว และผู้ประกันตน
ตามมาตรา 39 และ 40 มีจ านวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.4 และ 
14.4 ตามล าดับ  

การว่างงานอยู่ในระดับต่ า  

ไตรมาสสามปี 2561 มีผู้ว่างงาน 0.37 ล้านคน ลดลง
ร้อยละ 17.5 โดยอัตราการว่างงานเท่ากับร้อยละ 1.0 ลดลง
เมื่อเทียบกับร้อยละ 1.2 ในช่วงเดียวกันของปีท่ีแล้ว โดยเป็น
การลดลงของจ านวนผู้ว่างงานท่ีเคยท างานมาก่อน (ผู้ว่างงาน
ท่ีมีประสบการณ์ท างาน) ร้อยละ 11.5 และผู้ว่างงานท่ีไม่เคย
ท างานมาก่อนร้อยละ 22.2 ส่วนหนึ่งเนื่องจากเศรษฐกิจ  

 

ขยายตัวต่อเนื่อง ท าให้ผู้ประกอบการมีความต้องการแรงงาน
เพิ่มขึ้น ผู้ ท่ีไม่เคยท างานมาก่อนมีโอกาสได้ท างานมากขึ้น 
ขณะเดียวกันการว่างงานแฝงในไตรมาสสามปี 2561 ลดลง
เช่นกันร้อยละ 10.5  

 

แผนภาพ 2 จ านวนและอัตราการวา่งงาน  

 

ที่มา: ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

เมื่อพิจารณาการว่างงานตามระดับการศึกษา พบว่า
อัตราการว่างงานลดลงในทุกระดับการศึกษาเมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันในปีท่ีแล้ว แต่ผู้จบการศึกษาระดับอุดมศึกษายังมี
อัตราการว่างงานสูงกว่าระดับการศึกษาอื่น โดยอยู่ท่ีร้อยละ 
2.1 ขณะที่อัตราการว่างงานในระดับ ปวส. เท่ากับร้อยละ 1.4 
ลดลงมากเมื่อเทียบกับการว่างงานร้อยละ 1.9–2.6 ในช่วงปี 2560 
และครึ่งแรกของปี 2561 โดยคาดว่ามีความต้องการแรงงาน
เพิ่มขึ้นตามแนวโน้มการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

 

แผนภาพ 3 อัตราการวา่งงานแยกตามระดับการศึกษา  

 

ที่มา: ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
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ผลิตภาพแรงงาน รายได้ และค่าครองชีพ 

ไตรมาสสามปี 2561 ผลิตภาพแรงงานเท่ากับ 66,229 
บาทต่อคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6 ผลิตภาพแรงงานท่ีเพิ่มขึ้น ส่งผล
ต่อการปรับตัวของรายได้ของแรงงาน โดยค่าจ้างแรงงาน
เพิ่มขึ้นทั้งในภาพรวมและโดยเฉพาะภาคเอกชนที่ร้อยละ 
1.4 และ 3.1 ตามล าดับ เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีท่ีแล้ว 
อย่างไรก็ดี เมื่อหักเงินเฟ้อร้อยละ 1.5 พบว่า ค่าจ้างแรงงานเอกชน
ที่แท้จริงเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4 โดยค่าจ้างท่ีแท้จริงของแรงงาน
เอกชนนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.2 แต่ค่าจ้างแท้จริง
แรงงานเอกชนภาคเกษตรลดลงร้อยละ 0.5 ชี้ว่า ค่าจ้างแรงงาน
ภาคเกษตรเพิ่มขึ้นช้ากว่าราคาสินค้าท่ีเพิ่มขึ้น 

 
แผนภาพ 4 ดัชนีราคาผู้บริโภค ดัชนีค่าจ้างเฉลี่ยและดัชนีค่าจ้างเฉลี่ยที่แท้จริง 

 

ที่มา: ส านักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

แนวโน้มการจ้างงานในช่วงต่อไป ในช่วงไตรมาส
สุดท้ายของปี 2561 เศรษฐกิจไทยยังคงมีแนวโน้มขยายตัวได้ดี
ต่อเนื่อง โดยคาดว่าแรงกดดันต่อการส่งออกและเศรษฐกิจ
ประเทศคู่ค้าต่างๆ จะผ่อนคลายมากขึ้นตามความคืบหน้า 
ในการปรับตัวของระบบการค้าและสายพานการผลิตระหว่าง
ประเทศ รวมถึงดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค ณ เดือนตุลาคม  
ท่ียังคงอยู่ในเกณฑ์สูงต่อเนื่องท่ีร้อยละ 81.3 ส่งผลให้สถานการณ์
การจ้างงานและตลาดแรงงานมีแนวโน้มในทิศทางท่ีดี อย่างไรก็ดี 
ยังคงต้องติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยงจากความผันผวน 
ของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะ
ความไม่แน่นอนและผลกระทบจากมาตรการกีดกันทางการค้า
ระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนท่ีส่งผลต่อภาคการส่งออกของไทย 
รวมทั้งความล่าช้าในการฟื้นตัวของภาคการท่องเท่ียว  

 

 

 

 

 

 

 

 
หนี้สินครัวเรือนมีแนวโน้มเพิม่ขึ้น 

ไตรมาสสองปี 2561 หนี้ สินครัวเรือนเพิ่มขึ้น
ต่อเนื่อง โดยมีมูลค่า 12.34 ล้านล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 
5.7 และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 77.5 ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม 
ในประเทศ (GDP) ลดลงเมื่อเทียบกับร้อยละ 77.7 ในไตรมาสแรก
ของปี 2561 และเป็นการลดลงต่อเนื่องเมื่อเทียบกับร้อยละ 
80 ในปี 2558  

 

 

 

 

ตาราง 2  หนี้สินครัวเรือน (สินเชื่อจากสถาบันการเงิน) 

ณ สิ้นระยะเวลา 
2560 2561 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 
หนี้สินครวัเรือน  
(ล้านล้านบาท) 

11.58 11.68 11.84 12.06 12.18 12.34 

%YOY 3.6 3.5 4.0 4.6 5.2 5.7 
- สถาบันรับฝากเงนิ 4.1 3.9 4.2 4.5 5.1 5.4 
- สถาบันการเงนิอืน่ 0.1 0.7 2.6 5.4 6.0 7.1 
สัดส่วนตอ่ GDP  78.4 78.0 77.8 78.1 77.7 77.5 

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย 
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หนี้ครัวเรือนในไตรมาสสามมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 
ดังจะเห็นได้จากยอดคงค้างสินเชื่อรวมเพื่อการอุปโภคบริโภค
ส่วนบุคคลของธนาคารพาณิชย์ขยายตัวร้อยละ 8.4 เทียบกับ
ร้อยละ 8.0 ในไตรมาสก่อน โดยเฉพาะสินเชื่อเพื่อการเช่าหรือ
ซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ การบริโภคส่วนบุคคลอื่นๆ 
และที่อยู่อาศัย ท่ีขยายตัวอย่างต่อเนื่องร้อยละ 12.5 8.7 และ 
6.7 ตามล าดับ ท้ังนี ้สินเชื่อเพื่อซื้อรถยนต์มีสัญญาณการเพิ่มขึ้น
อย่างชัดเจนจากการเริ่มสิ้นสุดเงื่อนไขการถือครองรถยนต์
อย่างน้อย 5 ปี ก่อนการโอนเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ตามนโยบาย
คืนภาษีรถยนต์คันแรก (สิ้นสุดเงื่อนไขวันท่ี 31 ธันวาคม 2560) 
รวมท้ังเกิดจากการส่งเสริมการขายท่ีก าหนดเงินดาวน์ และ
อัตราดอกเบี้ยต่ า ส่งผลให้ปริมาณการจ าหน่ายรถยนต์พาณิชย์
และรถยนต์นั่งส่วนบุคคลขยายตัวอย่างต่อเนื่องต้ังแต่ต้นปี 
2560 เป็นต้นมา  

 

แผนภาพ 5  อัตราการขยายตัวสินเชื่อคงค้าง เพื่อการอุปโภคบริ โภค 
ส่วนบุคคลของธนาคารพาณิชย์ 

 
ที่มา:  ธนาคารแห่งประเทศไทย 

 

 

ตาราง 3  ปริมาณการจ าหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์และที่นั่งส่วนบุคคล (ร้อยละ) 

ประเภท 
2559 2560 2561 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 
รถยนต์พาณิชย์ -13.3 8.2 -8.2 -19.0 13.7 1.9 17.5 6.1 11.8 29.1 16.6 
รถยนต์นั่งส่วนบุคคล -4.0 10.8 11.1 -8.9 19.1 11.3 9.5 32.1 14.8 25.1 27.0 

ที่มา:  ธนาคารแห่งประเทศไทย 

 

มูลค่าหนี้สินครัวเรือนท่ีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประเด็น
ท่ีต้องเฝ้าระวัง เพราะหากมีปัจจัยภายนอกมากระทบ อาจส่งผล
ต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจผ่านความสามารถในการช าระ
หนี้ของครัวเรือน โดยเฉพาะการปล่อยสินเชื่อซื้อ/เช่าซื้อรถยนต์ 
และสินเชื่อเพื่อการบริโภคบุคคลอื่นๆ ท่ีปัจจุบันมีการจัดการ
ส่งเสริมการขายท่ีจูงใจผู้บริโภค ส่งผลให้หนี้ดังกล่าวขยายตัว
ต่อเนื่อง ขณะท่ีด้านสินเชื่อเพื่อท่ีอยู่อาศัย ซึ่งมีสัดส่วนสินเชื่อ
ประมาณร้อยละ 49 ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ส่งสัญญาณ
การปรับลดวงเงนิการปล่อยกู้ลง เพื่อลดความเสี่ยงจากการซื้อ
เพื่อเก็งก าไร 

ความสามารถในการช าระหนี้ปรับตัวดีขึ้นจาก 
ไตรมาสก่อน โดยในไตรมาสสามปี 2561 หนี้เพื่อการอุปโภค
บริโภคท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.8 ชะลอตัวลงจาก
ร้อยละ 10.3 ในไตรมาสท่ีแล้ว สัดส่วนหนี้เพื่อการอุปโภค
บริโภคท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อสินเชื่อรวม และต่อ NPLs รวม 
เพิ่มขึ้นเล็กน้อย เท่ากับร้อยละ 2.73 และร้อยละ 26.80 เทียบกับ
ร้อยละ 2.72 และร้อยละ 26.22 ตามล าดับจากไตรมาสที่แล้ว 

 

 

ตาราง 4  หนี้เพื่อการอุปโภคบริโภคที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) 

ที่มา:  ธนาคารแห่งประเทศไทย 
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เพื่อบริโภคอื่น ๆ เพื่อเดินทางไปต่างประเทศ 
เพื่อการศึกษา เพื่อซื้อหรือเช่าซื้อรถยนต์ฯ  
เพื่อท่ีอยู่อาศัย สินเช่ืออุปโภคบริโภคส่วนบุคคล 

ณ สิ้นระยะเวลา 
2560 2561 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 
NPL (ล้านบาท) 109,902 104,989 110,177 110,375 115,910 115,848 118,769 

% YOY 14.5 7.1 6.0 4.8 5.5 10.3 7.8 
สัดส่วนตอ่ NPLs รวม 27.17 25.22 25.74 25.73 26.14 26.22 26.80 
สัดส่วนตอ่สินเชื่อรวม 2.82 2.66 2.74 2.68 2.78 2.72 2.73 

สิ้นสุดมาตรการรถยนต์คันแรก 
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ด้านการผิดนัดช าระหนี้ สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้
การก ากับและสินเชื่อบัตรเครดิตยังคงอยู่ในระดับใกล้เคียง
กับไตรมาสก่อน โดยยอดสินเช่ือผิดนัดช าระเกิน 3 เดือนขึ้นไป
ของสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับมีมูลค่า 9,836 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.7 และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.6 ของยอดสินเชื่อ
คงค้าง ขณะท่ียอดสินเชื่อผิดนัดช าระหนี้เกิน 3 เดือนขึ้นไป
ของสินเชื่อบัตรเครดิตมีมูลค่า 7,200 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 
0.2 และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.9 ของยอดสินเชื่อคงค้าง  

 

ตาราง 5  สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับและสินเชื่อบัตรเครดิต 

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย 

การสร้างความรู้พื้นฐานทางการเงิน และการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมโดยการสร้างวินัยทางการเงินเป็นส่ิงส าคัญ
ในการลดความเสี่ยงจากการเป็นหน้ี ท้ังนี้ ผลการส ารวจทักษะ
ทางการเงินปี 25591 ชี้ว่าคนไทยยังขาดทักษะทางการเงิน 
โดยมีค่าเฉลี่ยทักษะทางการเงินอยู่ ท่ีร้อยละ 61 ต่ ากว่า
ค่าเฉลี่ยในระดับโลก โดยเฉพาะในด้านความรู้ทางการเงินซึ่งมี
คะแนนต่ าอยู่ท่ีร้อยละ 48.6 ขณะที่ด้านพฤติกรรมทางการเงิน 
และด้านทัศนคติทางการเงินมีคะแนนท่ีร้อยละ 62.2 และ 76 

                                                           
1 การส ารวจทักษะทางการเงินเป็นความร่วมมือกันระหว่างองค์การเพื่อความร่วมมือ

และการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) และส านักงานสถิติแห่งชาติ ซ่ึงครอบคลุม 
10,876 ตัวอย่าง โดยเป็นการส ารวจทักษะทางการเงินใน 3 ด้าน ได้แก่ (1) ความรู้
ทางการเงิน (2) พฤติกรรมทางการเงิน และ (3) ทัศนคติทางการเงิน 

ตามล าดับ ซึ่งปัญหาในด้านความรู้ทางการเงินของคนไทย 
พบว่า คนไทยไม่เข้าใจเกี่ยวกับเงินเฟ้อ ดอกเบี้ยเงินฝากทบต้น 
และการกระจายความเสี่ยงในการลงทุน ขณะท่ีพฤติกรรม
ทางการเงินส่วนใหญ่มีปัญหาเกี่ยวกับการจัดสรรเงินก่อนใช้จ่าย
และการบริหารจัดการเงินเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาเงินไม่พอใช้ 
โดยผลการส ารวจยังพบว่า 1 ใน 3 ของคนไทยไม่มีเงินเพียงพอ
ใช้จ่ายยามชราหรือเกษียณอายุ ส าหรับด้านทัศนคติทางการเงิน 
พบว่า ทัศนคติท่ีคนไทยควรได้รับการพัฒนาท่ีสุด ได้แก่ การนิยม
ความสุขในการใช้เงินมากกว่าการออมเพื่ออนาคต 

 

แผนภาพ 6  ผลการส ารวจทักษะการเงินของคนไทย ปี พ.ศ. 2559 (ร้อยละ) 

 
ที่มา:  ธนาคารแห่งประเทศไทย  

ขณะท่ีผลการส ารวจทางการเงินของไทยในช่วงอายุ 
18-45 ปี โดยธนาคารทหารไทย (TMB) ในปี 25612 ยังสะท้อน
พฤติกรรมทางการเงินของคนไทยไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจาก
อดีตมากนัก โดยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 70-80 
มีเงินออมไม่พอใช้ถึง 6 เดือน3 เพราะมีพฤติกรรมการใช้จ่ายสูง
ในสินค้าที่ไม่จ าเป็น เช่น การรับประทานอาหารนอกบ้าน สุรา 
บุหรี่ หวย เป็นต้น โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 26 ของค่าใช้จ่าย
ท้ังหมด และพบว่ากลุ่มท่ีมีเงินออมเพียงพอมีค่าใช้จ่ายท่ีไม่
จ าเป็นเท่ากับค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็น แตก่ลุ่มท่ีมีเงินออมไม่เพียงพอ
มีค่าใช้จ่ายท่ีไม่จ าเป็นสูงเป็น 2 เท่าของค่าใช้จ่ายจ าเป็น 

 

 

                                                           
2 จากกลุ่มตวัอย่าง 1,000 ตัวอย่าง 
3 กลุ่มที่มีรายได้น้อยกว่า 30,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 80 มีเงินออมไม่พอใช้จ่าย

ถึง 6 เดือน และกลุ่มที่มีรายได้มากกว่า 30 ,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 70  
มีเงินออมไม่พอใช้จ่ายถึง 6 เดือน 

ทักษะทาง
การเงิน 

ความรู้ทาง
การเงิน 

พฤติกรรมการ
ทางการเงิน 

ทัศนคติทาง
การเงิน 

2556 58.5 46.8 65.6 64.5

2557 61.0 55.7 64.4 62.0

2558 61.0 48.6 62.2 76.0
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ร้อยละค่าเฉลี่ยทักษะทางการเงิน 
ณ สิ้นระยะเวลา 

2560 2561 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 
สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ 

(1)  ยอดสินเช่ือคงค้าง 
(ล้านบาท) 

331,423 335,966 347,612 354,243 354,004 361,400 373,184 

%YOY 4.4 4.0 5.9 6.4 6.8 7.6 7.4 
(2)  สินเช่ือผิดนัด

ช าระหนี้เกิน 3 
เดือนข้ึนไป 

9,844 8,911 8,964 8,873 9,446 9,017 9,836 

%YOY -12.5 -15.0 -20.5 -15.8 -4.0 1.2 9.7 

(2) / (1) (ร้อยละ) 3.0 2.7 2.6 2.5 2.7 2.5 2.6 

สินเชื่อบตัรเครดติ 

(1) ยอดสินเช่ือคงค้าง 
(ล้านบาท) 

333,246 336,386 342,710 394,123 358,291 366,310 370,576 

%YOY 8.9 6.1 7.7 9.4 7.5 8.9 8.1 

(2) ยอดค้างช าระเกนิ 
3 เดือนข้ึนไป 

9,859 8,339 7,217 7,558 8,099 7,018 7,200 

%YOY -7.9 -14.6 -38.4 -26.2 -17.9 -15.8 -0.2 

(2) / (1) (ร้อยละ) 3.0 2.5 2.1 1.9 2.3 1.9 1.9 
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การเจ็บป่วยด้วยโรคเฝ้าระวังโดยรวมเพิม่ขึ้น โดยเฉพาะโรคระบบทางเดินหายใจและโรคหัด  

 

ดังนั้น การให้ความรู้ด้านการเงิน และการสร้างวินัย
ทางการเงินจึงเป็นสิ่งจ าเป็นท่ีต้องเร่งด าเนินการจริงจังและ
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนควรได้รับการ
ปลูกฝัง สร้างทักษะและวินัยทางการเงินต้ังแต่อายุยังน้อย 
รวมถึงการส่งเสริมการออมและทักษะทางการเงินในกลุ่มคน
วัยท างาน ซึ่งควรประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับ
ประชาชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การใช้จ่ายอย่างมีเหตุผล และเพิ่มการเก็บออมเพื่ออนาคต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาสสามปี 2561 มีผู้ป่วยด้วยโรคเฝ้าระวังรวม 
258,148 ราย เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปี 2560 ร้อยละ 
5.2 เป็นการเพิ่มขึ้นของโรคท่ีแพร่ระบาดในช่วงปลายฝนต้นหนาว 
ซึ่งมักจะเกิดโรคระบบทางเดินหายใจ ได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่ 
พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีท่ีผ่านมาร้อยละ 2.7 
และโรคปอดอักเสบ พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.2 โดยส่วนใหญ่
เป็นเด็กเล็กและผู้สูงอายุท่ีป่วยเป็นโรคเรื้อรัง เนื่องจากมี
ภูมิคุ้มกันน้อย เกิดการติดเชื้อได้ง่าย รวมทั้งสถานการณ์โรคมือ 
เท้า ปาก มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีท่ีผ่านมาร้อยละ 
11.8 โดยพบมากในเด็กอายุต่ ากว่า 5 ปี ขณะท่ีจ านวนผู้ป่วย
ด้วยโรคไข้เลือดออกลดลงร้อยละ 4.2 เนื่องจากทุกภาคส่วน
ร่วมกันเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคอย่างเข้มข้นต่อเนื่อง 

 

 

ตาราง 6 จ านวนผู้ป่วยด้วยโรคเฝ้าระวัง 

หมายเหตุ:  ข้อมูลปี 2561 เป็นข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 
ที่มา:  รายงานโรคในระบบเฝ้าระวัง 506 ส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวง

สาธารณสุข 

 

 

 

โรค 
เฝ้าระวัง 

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

ปอดอักเสบ 65,600 53,992 79,748 68,401 57,835 57,985 88,717 11.2 
ไข้เลือดออก 7,060 9,170 32,410 5,321 4,998 24,156 31,073 -4.2 
มือ เท้า ปาก 15,746 18,248 28,213 7,982 8,694 19,247 31,518 11.8 
ไข้หวัดใหญ่ 20,192 18,930 102,122 50,567 19,649 18,128 103,721 2.7 
บิด 1,416 1,501 1,146 784 1,132 965 741 -35.3 
หัด 1,398 711 591 485 547 660 1,238 109.4 
ฉ่ีหนู 575 601 1,166 1,132 402 637 932 -20.4 
ไข้สมองอักเสบ 251 210 211 143 182 231 200 -5.6 
อหิวาตกโรค 2 2 2 2 0 2 2 - 
ไข้กาฬหลังแอ่น 5 9 8 6 1 9 3 - 
พิษสุนัขบ้า 1 4 2 4 7 3 3 - 
รวม 112,246 103,378 245,619 134,827 93,447 122,023 258,148 5.2 
อัตราต่อ
ประชากรแสนคน 170.4 157.1 373.2 204.8 166.1 195.8 390.8  

มาตรการส่งเสริมทักษะด้านการเงินของภาครัฐ 

ในช่วงที่ผ่านมาภาครัฐได้ด าเนินมาตรการส่งเสริมทักษะทางการเงินที่ดี 
อาทิ ความรู้ทางการเงิน การวางแผนทางการเงิน การท าบัญชีครัวเรือน การบริหาร
รายรับรายจ่าย การควบคุมการสร้างหนี้เกินความสามารถในการจ่ายคืน รวมทั้ง
ยังมีการส่งเสริมการออมทั้งระบบ โดยการจัดท าแผนการส่งเสริมความรู้ทางการ
เงินแห่งชาติ การสร้างความแข็งแกร่งให้สถาบันหรือองค์กรการออมที่ไม่ใช่
สถาบันการเงินในระบบ การเพิ่มผลิตภัณฑ์การออมและมาตรการลดรายจ่ายฟุ่มเฟือย  

ขณะเดียวกันได้มีการส่งเสริมการออมในกลุ่มเด็กและเยาวชน โดย
ธนาคารออมสิน ได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อปลูกจิตส านึกรักการออมให้กับเด็กและ
เยาวชนมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการธนาคารโรงเรียน ธนาคารจ าลองในโรงเรียน
ที่เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาเป็นผู้ด าเนินการด้วยตนเอง ซ่ึงปัจจุบัน 
มีโรงเรียนที่เป็นสมาชิกธนาคารโรงเรียนมากกว่า 1,200 แห่งทั่วประเทศ 
นอกจากนี้ ยังได้มีการริเริ่มนวัตกรรมการเข้าถึงการออมรูปแบบใหม่ โดยธนาคาร
ออมสินร่วมกับภาคเอกชน (ภายใต้กลไกประชารัฐ) จัดท าโครงการส่งเสริมการออม
ส าหรับเยาวชน “เด็กดี ออมฟรี 24 ชั่วโมง” ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสที่มีอยู่กว่า 
13,000 สาขาทั่วประเทศ ซ่ึงเป็นการเพิ่มความสะดวกและช่องทางการออมได้
มากยิ่งขึ้น โดยสามารถออมหรือฝากเงินได้ตลอด 24 ชั่วโมง และยกเว้น
ค่าธรรมเนียมในการใช้บริการฝากเงินส าหรับเด็กและเยาวชนอายุ 7-20 ปี  
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แผนภาพ 7 จ านวนผู้ป่วยโรคหัดรายไตรมาส ปี 2557-2561 

 
ที่มา:  รายงานโรคในระบบเฝ้าระวัง 506 ส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค  

กระทรวงสาธารณสุข 

นอกจากนั้น พบว่ามีผู้ป่วยโรคหัดเพิ่มขึ้นมากร้อยละ 
109.4 เนื่องจากสภาพอากาศท่ีเปลี่ยนแปลงในช่วงปลายฝน
ต้นหนาวอากาศเย็นลงท าให้เสี่ยงต่อการเจ็บป่วยได้ง่าย โดย
ต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม-22 พฤศจิกายน 2561 พบผู้ป่วยโรคหัด 
4,402 ราย มีผู้เสียชีวิตแล้ว 18 ราย ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเด็กเล็ก
อายุ 1-6 ปี และรองลงมาพบในกลุ่มอายุ 15-24 ปี ผู้ป่วยส่วนใหญ่
จะหายได้เองภายใน 1-2 สัปดาห์ แต่ในสตรีต้ังครรภ์และในผู้ป่วย
ท่ีมีภูมิคุ้มกันต่ าเมื่อเป็นโรคหัดมักจะมีอาการรุนแรงและอาจ
เกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น โรคปอดอักเสบหรือสมองอักเสบได้
มากกว่าคนท่ัวไป ซึ่งต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ถ้าพบว่ามีโรค
แทรกซ้อนเกิดขึ้นควรรีบไปพบแพทย์ การป้องกันโรคหัดท าได้
ด้วยการฉีดวัคซีน ซึ่งปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขให้ประชาชน

หลีกเลี่ยงสัมผัสผู้ป่วยและให้เด็กเล็กเข้ารับวัคซีนป้องกันโรคหัด 
2 ครั้ง คือ ครั้งแรกเมื่อเด็กอายุ 9-12 เดือน ครั้งท่ี 2 เมื่อเด็ก
อายุ 2 ปีครึ่ง ท้ังนี้ ทุกภาคส่วนเกี่ยวข้องได้ด าเนินการเฝ้าระวัง 
ป้องกันควบคุมโรคอย่างเข้มข้น โดยให้เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) และ อสม. เคาะประตูบ้าน 
ค้นหาเด็กมีอาการสงสัยโรคหัดฉีดวัคซีนผู้สัมผัสอายุต่ ากว่า 5 ปี 
ทุกคน ติดตามฉีดวัคซีนเด็กกลุ่มเป้าหมายให้ครบตามเกณฑ์ 
รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ท่ีถูกต้องเกี่ยวกับวัคซีน 

นอกจากนี้ ยังมีประเด็นท่ีต้องเฝ้าระวังโรคอุบัติซ้ า 
ท่ีเกิดการระบาด โดยเฉพาะจากการเดินทางข้ามประเทศ อาทิ 

1. โรคหัดเยอรมัน ประเทศญี่ปุ่นมีรายงานผู้ป่วย
โรคหัดเยอรมันเพิ่มขึ้นต่อเนื่องต้ังแต่เดือนสิงหาคม ถึงวันท่ี 24 
ตุลาคม 2561 มีผู้ป่วยรวม 1,468 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต ส านัก
ระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้แนะน า
ผู้ท่ีจะเดินทางดังนี้  (1) ติดตามข้อมูลสถานการณ์และพื้นท่ี 
การระบาดของโรคหัดเยอรมัน ก่อนเดินทางและขณะเดินทาง 
(2) ผู้ ท่ียังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดเยอรมัน 
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หน่วย: ราย 

โรคหัดเกิดจากเชื้อไวรัส ยังไม่มียาที่รักษาโดยตรง ปรึกษาแพทย์ วิธีดูแล และ
โรคแทรกซ้อนต่างๆ 

 สาเหตุ เกิดจากเชื้อไวรัส Measles เป็นโรคติดต่อทางระบบหายใจติดต่อ
ทางเสมหะ ทางน้ าลาย มักเป็นในเด็กเล็ก  

 อาการ มีไข้สูง น้ ามูกไหล ไอ ตาแดง ตาแฉะ และกลัวแสง ต่อมามีผื่นนูน
แดงเป็นป้ืนที่ใบหน้าและบริเวณขอบผม แล้วแพร่กระจายไปตามล าตัว 
แขน ขา 

 การรักษา (1) ให้เช็คตัว และยาลดไข้ แต่ห้ามใช้ยาแอสไพรินในการลดไข้ 
(2) กระตุ้นให้คนไข้หรือเด็กดื่มน้ ามากๆ เพื่อป้องกันการขาดน้ า และ  
(3) อาจจะติดเชื้อแบคทีเรียที่หูและปอดได้ง่าย 

 การป้องกัน โดยรับวัคซีนครั้งที่ 1 เมื่ออายุ 9-12 เดือน และครั้งที่ 2 เมื่ออายุ 
2 ปีครึ่ง วัคซีนมีทั้งชนิดเดียว และรวมกับหัดเยอรมัน และคางหมู (MMR) 
ขอรับการฉีดได้ที่สถานีอนามัยทุกแห่งใกล้บ้านหรือโรงพยาบาลทั่วไป 

       ที่มา:  ส านักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

 

โรคหัด 

                         

กลุ่มเสี่ยง  

 สตรีมีครรภ์ จะเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์ 

 เด็กที่ยังฉีดวัคซีนไม่ครบ และ ผู้ป่วยที่ภูมิคุ้มกันบกพร่อง 

อาการ  

 ตาแดง / มีไข้ต่ าๆ ไอ มีน้ ามูก 

 มีผื่นแดง มักเริ่มที่หน้า และกระจายไปตามส่วนต่างๆ 

 ปวดข้อ เช่น ข้อมือ ข้อศอก 

การเตรียมตัวเข้า-ออกพ้ืนที่ระบาด   

ก่อนเข้าพ้ืนท่ีระบาด (1) ฉีดวัคซีนก่อนเดินทางล่วงหน้า 2 สัปดาห์ ในผู้ที่
ไม่เคยฉีด (2) หากไม่แน่ใจอาจเจาะเลือดตรวจ 

หลังจากกลับจากพ้ืนท่ีระบาด (1) สังเกตอาการ 2 สัปดาห์ (2) หากมีไข้
และผื่นให้ไปพบแพทย์ พร้อมแจ้งประวัติการเดินทาง (3) ควรหยุดงานหรือ
โรงเรียน 7 วัน หลังผ่ืนขึ้น 

** สตรีมีครรภ์ไม่ควรฉีดวัคซีน เพราะอาจส่งผลต่อทารกในครรภ์ ** 

         ที่มา:  คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

เมื่อ”หัดเยอรมัน” ระบาด 
หัดเยอรมัน เกิดจากการตดิเชื้อไวรัสทีต่ิดต่อทางการหายใจ 
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ค่าใช้จ่ายในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรีล่ดลง 

หรือไม่เคยป่วยเป็นโรคหัดเยอรมัน ควรปรึกษาแพทย์เพื่อฉีด
วัคซีนป้องกันโรคหัดเยอรมนัอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง 
(3) หญิงต้ังครรภ์ควรปรึกษาแพทย์เรื่องการป้องกันตนเอง
ก่อนท่ีจะเดินทางไปยังประเทศท่ีมีการระบาด (4) เด็กอายุน้อยกว่า 
9 เดือนหลีกเลี่ยงการเดินทาง เนื่องจากการฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคหัดเยอรมันจะเริ่มฉีดเมื่อเด็กอายุ 9 เดือนเป็นต้นไป (5) พยายาม
ไม่เดินทางในพื้นท่ีท่ีมีคนอยู่หนาแน่น อากาศไม่ถ่ายเท ควรสวม
หน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยน้ าและสบู่บ่อยๆ และ (6) ส าหรับ
ผู้ท่ีเดินทางกลับมาจากประเทศท่ีมีการระบาดให้เฝ้าสังเกต
อาการ 21 วันว่ามีไข้ ออกผื่นหรือไม่ หากมีให้ไปพบแพทย์ ทั้งนี้ 
ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในกลุ่มหญิงต้ังครรภ์ เพราะหากติด
เชื้อแล้ว ทารกในครรภ์อาจเกิดภาวะพิการแต่ก าเนิดได้ เช่น หูหนวก 
ตาเป็นต้อกระจก หัวใจรั่ว มีภาวะผิดปกติทางสมอง และ
อวัยวะภายในไม่สมบูรณ์ 

2. โรคเมอร์ส สถานการณ์ล่าสุดเกิดขึ้นท่ีประเทศ
เกาหลีใต้ พบผู้ป่วยรายใหม่เป็นชายอายุ 61 ปี 1 ราย ต้ังแต่
วันท่ี 7 กันยายน 2561 หลังจากเดินทางไปเพื่อติดต่อธุรกิจ 
ท่ีประเทศคูเวต ซึ่งในปัจจุบันยังมีรายงานพบผู้ป่วยโรคเมอร์ส
ในประเทศแถบตะวันออกกลางอย่างต่อเนื่อง และในประเทศ
แถบเอเซียบางประเทศ ส าหรับประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข
มีการเฝ้าระวังโรคอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง เนื่องจากมีความเสี่ยง
จากการท่ีมีผู้เดินทางเข้าออกประเทศท้ังจากการเดินทาง
ท่องเท่ียว ประกอบธุรกิจ และไปแสวงบุญ รวมท้ังการเป็น
ศูนย์กลางบริการด้านสุขภาพนานาชาติ (Medical hub) ซึ่งจะ
มีผู้ป่วยโรคต่างๆ เข้ามารักษาในโรงพยาบาลของไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าใช้จ่ายในการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ลดลง
จาก 31,558 ล้านบาท ในไตรมาสสามปี 2560 เป็น 29,180 ล้านบาท 
ในไตรมาสนี้ หรือลดลงร้อยละ 7.5 ขณะท่ีค่าใช้จ่ายในการ
บริโภคบุหรี่ลดลงจาก 14,116 ล้านบาท เป็น 12,186 ล้านบาท 
หรือลดลงร้อยละ 13.7 ในช่วงเวลาเดียวกัน ท้ังนี้ ค่าใช้จ่าย 
ในการบริโภคบุหรี่และเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์คิดเป็นร้อยละ 3 
ของค่าใช้จ่ายครัวเรือน 

 

รัฐบาลได้มีการออกมาตรการต่างๆ เพื่อให้คนบริโภค
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่น้อยลงมาอย่างต่อเนื่อง โดยมี
มาตรการทางกฎหมาย ได้แก่ พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์
ยาสูบ พ.ศ. 2560 รวมท้ังเมื่อวันท่ี 15 กันยายน พ.ศ. 2560 ได้มีการ 
ปรับภาษีสรรพสามิตเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์และบุหรี่ให้สูงขึ้น 
ตามกฎกระทรวงก าหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2560 โดยคาดหวังว่าจะช่วยลดจ านวนผู้บริโภคเครื่องด่ืม

                             

 สาเหต ุเกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนาตระกูลเดียวกบัโรคชารส์ สามารถติดต่อกนั
ได้โดยผ่านการไอ จาม หรือน้ ามูก เชื้อจะเข้าทางจมูก ปาก ตา สัมผัสกับ
สัตว์ที่เป็นแหล่งโรค เช่น อูฐ 

 อาการ มีไข ้ไอ หรือน้ ามูก บางรายมีท้องเสียอาเจียน หากมีอาการรุนแรง
จะท าให้หายใจล าบาก หอบ ปอดอักเสบ ไตวายเสียชีวิตได้ 

 ป้องกัน (1) ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ าและสบู่บ่อยๆ (2) หลีกเลี่ยงการคลุกคลี
ใกล้ชิดกับผู้ที่มีอาการไอ หรือจาม (3) ผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจควรสวม
หน้ากากอนามัย ปิดปาก จมูก ทุกครั้งที่ไอหรือจาม  

 เฝ้าระวัง ผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศแถบตะวันออกกลาง และมีอาการไข้ 
ไอ มีน้ ามูกภายใน 14 วันให้รีบพบแพทย์ทันที 

ที่มา:  ส านักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ  
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

 

โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรอื โรคเมอร์ส 

https://www.sanook.com/money/
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แอลกอฮอล์และสูบบุหรี ่จากงานวิจัยของ WHO และมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ได้เสนอข้อมูลว่า การเพิ่มขึ้นของราคาบุหรี่และ
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์จะส่งผลให้จ านวนผู้บริโภคบุหรี่และ
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ลดลง อย่างไรก็ตาม อัตราการลดลง 
ของผู้บริโภคจะมีมากหรือน้อยขึ้นกับหลายปัจจัย ซึ่งหมายความว่า 
การปรับราคาขึ้นในอัตราท่ีเท่ากันของบุหรี่และเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล์ ไม่ได้หมายถึงอัตราการลดการบริโภคของบุหรี่
และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะเท่ากัน ดังนั้น จ าเป็นจะต้องมีการ
ด าเนินมาตรการอื่นๆ ควบคู่ไปด้วย เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
ของการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่อย่างแท้จริง 

 

แผนภาพ 8 การเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายการบริโภคของครัวเรือนหมวด
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ (ณ ราคาปี 2002) 

 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ส าหรับมาตรการอื่นๆ ภาครัฐได้มีการด าเนินการ 
ในหลายเรื่อง เพื่อควบคุมการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์และ
บุหรี่ อาทิ การรณรงค์และประชาสัมพันธ์ท่ีส่งเสริมให้คนไทย ลด 
ละ เลิก การสูบบุหรี่และด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ โดยรณรงค์
ร่วมกับสถานศึกษาและกิจกรรมงานบุญประเพณี วันส าคัญ และ
เทศกาลต่างๆ เช่น “งดเหล้าเข้าพรรษา” “สงกรานต์ปลอดภัย 
สนุกสุขใจ ไร้แอลกอฮอล์” “เลี้ยงเหล้าในงานบุญเท่ากับบาป” 
การก าหนดพื้นท่ีสาธารณะปลอดจากบุหรี่ เป็นต้น นอกจากนี้  
ยังได้มีการสร้างการเรียนรู้และสร้างพลังความร่วมมือของคน 
ในชุมชน โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ่งจะเติบโตขึ้นเป็น
ประชาชนปลอดเหล้าและบุหรี่ในอนาคต โดยการสร้างพื้นท่ี/
ชุมชนต้นแบบท่ีมีการควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์และบุหรี่ 
อย่างเป็นรูปธรรมท่ีน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีสัมฤทธิผล รวมท้ัง
ได้ด าเนินการขยายผลไปสู่พื้นท่ี/ชุมชนต่างๆ ท่ัวประเทศด้วย 

กล่าวโดยสรุป การควบคุมการบริโภคเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล์และบุหรี่ เริ่มจากผลักดันนโยบายของภาครัฐ  
การบังคับใช้กฎหมาย และประสานความร่วมมือของทุกภาคส่วน
ในการสร้างความตระหนักรู้ถึงพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
และบุหรี่ อันจะน าไปสู่การปรับกระบวนทัศน์และพฤติกรรม
ของผู้บริโภค นอกจากนี้ การขับเคลื่อนในระดับพื้นท่ีถือว่า 
มีความส าคัญ การใช้กลไกประชารัฐและกลไกการขับเคลื่อน 
ท่ีมีอยู่แล้วในพื้นท่ี อาทิ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
(อสม.) น่าจะช่วยบูรณาการการด าเนินงานในเรื่องการควบคุม
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์และบุหรี่ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของคนในชุมชนได้เป็นอย่างด ี 
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เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี ่
บ้านโนนมะเขือตั้งอยู่ที่ต าบลกาบิน อ าเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัด

อุบลราชธานี เป็นชุมชนเกษตรกรรม ที่มีวิถีวัฒนธรรมความเป็นเครือญาติ 
โดยมีวัดโนนมะเขือเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมจิตใจของคนชาวโนนมะเขือ 
ก่อนหน้านี้คนในชุมชนดื่มเหล้ากันมาก โดยเฉพาะงานบุญในวัด พระครู 
ศุภกิจมงคลและแกนน าชุมชนจึงได้ริเร่ิมท าข้อตกลงร่วมกัน ให้วัดเป็นเขต
ปลอดเหล้า ขณะเดียวกันกท็ าคนต้นแบบโดยชวนคนที่ดื่มเหล้าหัวราน้ า 10 คน 
ให้เลิกเหล้าในปีแรก และเมื่อเขาเลิกได้ ทางวัดจะซ้ือวัวให้เพื่อเป็นก าลังใจ 
กิจกรรมนี้ได้ผลอย่างเป็นรูปธรรม ชาวบ้านเกิดการตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วม
บริจาคเงินเพื่อซ้ือวัวเป็นจ านวนมาก และได้มีการน าไปขยายผลในพื้นที่
อื่นๆ ด้วย ส าหรับกระบวนการขับเคลื่อนของชุมชน มีดังนี้ 

 ส ารวจข้อมูล อาทิ จ านวนผู้ติดเหล้า ค่าใช้จ่ายครัวเรือน (รายปี) โดย
เอาข้อมูลมาประมวลเป็นภาพรวมของหมู่บ้าน 

 ประชาคม เสนอข้อมูลให้ชาวบ้านรับรู้ร่วมกัน 

 ลงมือปฏิบัติการงดเหล้าร่วมกัน ในงานบุญต่างๆ อาทิ งานศพ งาน
เข้าพรรษา ตลอดจนจัดท าบัญชีครัวเรือนเพื่อชี้ให้เห็นค่าใช้จ่าย 
ของการด่ืมเหล้า 

 ติดตามประเมินผล โดยผ่านเวทีประชุมหมู่บ้าน 

 ท าประชามติ เร่ืองการท าหมู่บ้านให้ปลอดเหล้าถาวร 

 ก าหนดกฎกติกา เพื่อน าไปใช้ปฏิบัติในการควบคุมการด่ืมเหล้า 

 ปฏิบัติการใช้กฎกติกาชุมชน หากมีการฝ่าฝืนปรับ 500-1,000 บาท 
โดยน าเงินตั้งเป็นกองทุนพัฒนาหมู่บ้าน รวมทั้งมีมาตรการลงโทษ 
ทางสังคมที่ไม่ยอมรับผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎกติกาชุมชน 

ที่มา:  ชุมชนคนสู้เหล้า ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

 

บ้านโนนมะเขือ ต้นแบบชมุชนปลอดเหล้า
ถาวร 
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คดียาเสพติดเพิ่มขึน้ ต้องให้ความส าคญักับการเฝ้าระวงัสารเสพติดและการป้องกนัปัญหาอาชญากรรมทีต่ามมา 

ไตรมาสสามปี 2561 มีคดีอาญารวม 107,034 คดี 
เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปี 2560 ร้อยละ 13.3 เป็นคดี
ยาเสพติด 89,414 คดี4 เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.5 โดยเป็นสัดส่วน
มากท่ีสุดร้อยละ 83.5 ของคดีอาญารวม ขณะท่ีคดีชีวิต
ร่างกายและเพศรับแจ้ง 4,083 คดี ลดลงร้อยละ 11.7 คดี
ประทุษร้ายต่อทรัพย์รับแจ้ง 13,537 คดี ลดลงร้อยละ 9.8 

แผนภาพ 9 จ านวนคดีอาญาประเภทประทุษร้ายต่อทรัพย์ ชีวิตร่างกาย และ
เพศและคดียาเสพติดรายไตรมาส ปี 2557–2561 

 

ที่มา: ระบบสารสนเทศสถานีต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ข้อมูล ณ 11 ตุลาคม 2561) 

สถานการณ์ยาเสพติดท่ีเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับผลการ
ด าเนินงานของส านักงาน ปปส. (เดือนตุลาคม 2560–มิถุนายน 
2561) ท่ีมีการจับกุมและยึดของกลางยาเสพติดลักลอบน าเข้า
จ านวนมาก เป็นยาบ้า 249 ล้านเม็ด เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกัน
ของปีก่อนร้อยละ 66.5 กัญชาแห้ง 27,866 กิโลกรัม เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 41.4 ไอซ์ 11,737 กิโลกรัม เพิ่มขึ้นร้อยละ 289.5  
เฮโรอีน 794 กิโลกรัม เพิ่มขึ้นร้อยละ 86.2 โดยผู้ต้องหาท่ีถูก
จับกุมจ าแนกตามข้อหาอันดับแรก ได้แก่ เสพร้อยละ 64.08 
รองลงมาคือ ครอบครองร้อยละ 30.10 ครอบครองเพื่อจ าหน่าย
ร้อยละ 23.80 โดยช่วงอายุ 20-24 ปี ถูกจับกุมมากท่ีสุดร้อยละ 
23.11 ของผู้ต้องหายาเสพติดท้ังหมด และมีผู้เข้ารับการบ าบัด 
173,579 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.4 

 

 
                                                           
4 เป็นคดียาเสพติดที่มีการจับกุม 

 

ตาราง 7 สถิติจ านวนคดี จ านวนผู้ต้องหา ปริมาณของกลาง 9 เดือนแรกของ
ปีงบประมาณ 2560-2561 

หมายเหตุ:  ข้อมูล ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2561 
ที่มา:  ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

ส าหรับยาเสพติดท่ีต้องมีการเฝ้าระวังการแพร่ระบาด
ในขณะนี้ ได้แก่ เฮโรอีน และคีตามีน โดยเฮโรอีนพบการแพร่
ระบาดเพิ่มขึ้นในกลุ่มเด็กและเยาวชนใน 2 พื้นท่ี คือกรุงเทพฯ 
และเชียงใหม่  ส่วนคีตามีนพบในกลุ่มเยาวชนและกลุ่ม
นักท่องเท่ียวกลางคืนมากขึ้น โดยในช่วงเดือนตุลาคม 2560-
กรกฎาคม 2561 จับกุมคีตามีนได้ 485.80 กิโลกรัม และจาก
การจับกุมพบรูปแบบการจ าหน่ายในลักษณะการแบ่งบรรจุคีตามีน
ใส่ในขวดบิ๊กอายเพื่อขายให้กับกลุ่มผู้เสพในหลายพื้นท่ี เช่น 
นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และชลบุรี นอกจากนี้ ยังพบว่า
มีการใช้ช่องทาง Social Media Mobile Application Facebook 
ในการแสวงประโยชน์ซื้อขายยาเสพติด อาทิ จากการกวาดล้าง
เครือข่ายขบวนการยาเสพติดรายใหญ่ “มันทุกเม็ด” ท่ีเจ้าหน้าท่ี
ได้ติดตามพฤติกรรมพบว่ามีการฟอกเงินในรูปแบบต่างๆ และ
ซื้อขายผ่านทางโซเชียลมีเดีย ในด้านการบ าบัด พบว่า ใน
ปีงบประมาณ 2561 มีผู้เข้ารับการบ าบัด รักษาคีตามีนเพิ่มขึ้น
จากปีงบประมาณ 2560 ร้อยละ 28.7 

 

 

 

 -
 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

Q1
/5

7
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

Q3
/6

0
Q4

/6
0

Q1
/6

1
Q2

/6
1

Q3
/6

1

คดี  คดี 

คดีชีวิต ร่างกาย และเพศ  (แกนซ้าย) 
คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์  (แกนซ้าย) 
คดียาเสพติด (แกนขวา) 
คดีชีวิตร่างกาย ประทุษร้ายต่อทรัพย์ และยาเสพติด (แกนขวา) 

ของกลาง 
ต.ค.2559–มิ.ย.2560 ต.ค.2560–มิ.ย.2561 

คดีรวม ผู้ต้องหา ของกลาง  คดีรวม ผู้ต้องหา ของกลาง  
เฮโรอีน 611 716 427 กก. 591 668 794 กก. 
เอ็คตาซี 138 162 96,204 เม็ด 135 180 142,864 เม็ด 
คีตามีน 306 406 287 กก. 204 247 352 กก. 

ไอซ์ 14,262 15,923 3,014 กก. 11,241 12,751 11,738 กก. 
ยาบ้า 91,945 97,766 149,727,877 

เม็ด 
102,478 108,012 249,216,879 

เม็ด 
โคคาอีน 51 74 45 กก. 48 56 43 กก. 

กัญชาแห้ง 7,727 8,300 19,711 กก. 5,639 6,160 27,866 กก. 
กัญชาสด 704 747 1,458 กก. 521 537 627 กก. 
สารระเหย 605 607 22 กก. 349 350 12 กก. 
น้ ากระท่อม 10,146 12,320 22,955 กก. 10,709 12,476 30,213 กก. 

ฝิ่นดิบ 360 384 422 กก. 170 194 168 กก. 
พืชฝิ่น 126 126 2,107 กก. 69 69 318 กก. 
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ท้ังนี้ จากการระดมสรรพก าลังปราบปรามยาเสพติด 
เพื่อน าไปสู่การลดปัญหาอาชญากรรมในคดีประทุษร้ายต่อ
ทรัพย ์คดีชีวิต ร่างกายและเพศ ได้ในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม 
ภาคส่วนต่างๆ ต้องมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังปัญหา และ
สอดส่องพฤติกรรมท่ีจะน าไปสู่การเกิดอาชญากรรม โดย
ครอบครัวและสถานศึกษาต้องเป็นก าลังหลักร่วมสอดส่องดูแล
เด็กและเยาวชนให้เกิดภูมิคุ้มกันและรู้เท่าทันอาชญากรรมท่ีมา
ในรูปของโซเชียลมีเดีย ครอบครัวควรสอดส่องการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ของบุตรหลาน กระทรวงศึกษาธิการควรด าเนิน
โครงการห้องเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขอย่างมี
ประสิทธิภาพให้ครบทุกสถานศึกษา เพื่อร่วมกันป้องกันปัญหา
ยาเสพติดภายในโรงเรียนและชุมชน โครงการอบรมเยาวชน
สัมพันธ์อายุ 8-14 ปี เพื่อปลูกฝังให้มีความกตัญญู มีระเบียบ
วินัย และปฎิบัติตามกฎหมายห่างไกลจากยาเสพติด  

 

 

หน่วยงานภาครัฐด าเนินการขับเคลื่อนมาตรการ
ป้องกันอาชญากรรมโดยรวมในระดับพื้นท่ี สร้างสังคมท่ีปลอดภัย
จากปัญหาอาชญากรรม จัดระเบียบในสังคม สร้างสภาพแวดล้อม
ท่ีดีภายในสังคม เช่น โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อลด
อาชญากรรม โดยแก้ไขจุดล่อแหลม/จุดเสี่ยงด้วยการติดต้ัง
กล้อง CCTV ไฟฟ้าส่องสว่างและปรับภูมิทัศน์ในทุกจุดเสี่ยง 
การก าจัดจุดเอื้อต่อการเกิดอาชญากรรม หรือแม้แต่การเพิ่ม
อาสาสมัครต ารวจท่ีท าหน้าท่ีเป็นหูเป็นตาและพร้อมกระจาย
ข่าวเฝ้าระวังและเตือนภัยในสังคม ชุมชนอย่างท่ัวถึงและ
รวดเร็วมากขึ้น ในส่วนชุมชนควรเข้าร่วมเครือข่ายในชุมชน 
เช่น โครงการหมู่บ้านสีขาว "ปลอดอาชญากรรม ปลอดยาเสพติด” 
ท่ีเน้นความร่วมมือของประชาชนในการแจ้งเบาะแสและ
ป้องกัน โครงการโรงงานสีขาวเพื่อให้สถานประกอบการ 
มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
มีระบบเฝ้าระวังปัญหาอย่างยั่งยืน เพื่อให้การป้องปราม
อาชญากรรมยาเสพติดในชุมชนเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

การเกิดอุบัติเหตเุพิม่ขึ้น ทุกภาคส่วนต้องเร่งลดความสญูเสียชีวิตและทรัพย์สนิ

สถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบกในไตรมาสสาม 
ปี 2561 มีการรับแจ้ง 22,334 ราย เพิ่มขึ้นจากไตรมาส
เดียวกันของปี 2560 ร้อยละ 13.1 มีผู้เสียชีวิต 1,590 ราย
ลดลงร้อยละ 17.4 และมูลค่าความเสียหายลดลงร้อยละ 28 
สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือ ขับรถเร็วเกินกว่าท่ีกฎหมาย
ก าหนด รถท่ีเกิดอุบัติเหตุสูงสุดยังคงเป็นรถจักรยานยนต์ 
มีสัดส่วนร้อยละ 19.3 รองมาเป็นรถยนต์นั่งร้อยละ 15.2  

แผนภาพ 10 สถิติการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบก ตาย และมูลค่าความเสียหาย
รายไตรมาส ปี 2557–2561 

ที่มา: ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ข้อมูล ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2561) 

จากการจัดล าดับขององค์การอนามัยโลก ประเทศไทย
มีการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเป็นสาเหตุการตายสูงเป็นอันดับสอง
ของโลก แต่ละวันมีคนเสียชีวิตทางถนนเฉลี่ยวันละ 66 คน 
หรือปีละ 24,000 คน บาดเจ็บกว่า 100,000 คน พิการปีละกว่า 
50,000 คน และสูญเสียทางเศรษฐกิจกว่า 500,000 ล้านบาท
ต่อป ีคิดเป็นร้อยละ 5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ เป็น
ค่ารักษาพยาบาลประมาณร้อยละ 5.45 หรือ 27,250 ล้านบาท5  

ขณะท่ีศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุขประเมินต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์
จากอุบัติเหตุจราจรทางบกในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2560 
พบว่า หากประเมินต้นทุนจากผู้เสียชีวิตจ านวน 455 ราย 
หากมีรายได้ถึงอายุ 60 ปี และมีรายได้ถึงอายุคาดเฉลี่ย 75 ปี 
จะมีมูลค่าต้นทุน 1,615.8-2,264.5 ล้านบาท โดยต้นทุนจาก 

                                                           
5  นายแพทย์แท้จริง ศิริพานิช ประธานองค์กรเพื่อถนนปลอดภัย และเลขาธิการ

มูลนิธิเมาไม่ขับ. “53 ภาคีไทย-เทศผนึกพลังตั้งองค์กรเพื่อถนนปลอดภัย” 2558. 
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การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุก่อนวัยอันควร6 เนื่องมาจากการด่ืม
สุรามีมูลค่า 484.7–679.3 ล้านบาท ต้นทุนค่ารักษาพยาบาล
ส าหรับผู้ป่วยท่ีเข้ารับการรักษาพยาบาลในแผนกผู้ป่วยใน 
4,257 ราย มีมูลค่าประมาณ 94.6 ล้านบาท หรือ 22,200 บาท
ต่อราย และต้นทุนจากการขาดงานเนื่องมาจากการเข้ารับการ
รักษาพยาบาลในโรงพยาบาลและการฟื้นฟูสภาพของผู้ป่วยใน 
4,257 ราย เฉลี่ย 22 วัน มีมูลค่าประมาณ 176.4 ล้านบาท 
มูลค่านี้ยังต่ ากว่าความเป็นจริงมากเนื่องจากไม่ได้รวมต้นทุน
ทางอ้อมจากการสูญเสียผลิตภาพจากการทุพพลภาพ 

ตาราง 8 ต้นทุนจากการเสียชวีิตและบาดเจ็บในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 
ต้นทุน ล้านบาท 

ต้นทนุจากการเสียชีวติ* 1,615.8 
ต้นทนุจากการบาดเจ็บและเข้ารับการรักษา 
พยาบาลในแผนกผู้ป่วยใน 

   176.4 

 - ต้นทนุค่ารกัษาพยาบาลจากการบาดเจ็บ 94.6 
- ต้นทนุทางอ้อมจากการรกัษาพยาบาลและฟื้นฟู

สภาพ** 
81.8 

ต้นทนุจากการบาดเจ็บและเข้ารับการรักษา 
พยาบาลในแผนกผู้ป่วยนอก 

    32.2 

ต้นทุนรวม 1,824.4 

หมายเหตุ: * คิดรายได้จนถึงอายุ 60 ปี 
** ค านวณรายได้ต่อวันจาก GDP per capita 

ที่มา: ประเมินต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์จากอุบัติเหตุจรจรทางบก ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข  

รัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับการป้องกันและลด
อุบัติเหตุบนท้องถนนมาโดยตลอด และได้มีการก าหนดแผน
ยุทธศาสตร์รองรับความปลอดภัยขึ้นมา โดยท่ีผ่านมามีการ
ด าเนินการ ดังนี้ (1) ด้านบุคคล ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด 
ขับขี่ด้วยความระมัดระวัง ตรวจสอบสภาพของรถและสภาพ
ของร่างกายตัวเอง ไม่ง่วง ไม่เมา ใส่หมวกนิรภัย คาดเข็มขัดนิรภัย 
ไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ (2) ด้านสิ่งแวดล้อม การออกแบบ
ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานช่วยให้มีความปลอดภัยมากขึ้น เช่น 
ออกแบบถนนท่ีดีมีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนเดินเท้า 
ทางรถจักรยาน ทางรถ จักรยานยนต์ ติดกระจกโค้งตามจุดบอด 
มีลูกระนาดบนพื้นถนน เพื่อลดความเร็วเมื่อถึง ทางโค้ง การติด
ป้ายเตือนเด็กข้ามถนน ออกแบบทางแยกให้มีความปลอดภัย 
(3) ด้านกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมายและการก าหนดโทษ

                                                           
6 การเสียชีวิตในวัยสูงอายุที่เป็นไปตามธรรมชาติอันเนื่องมาจากสภาพร่างกาย 

ที่ร่วงโรยไปตามวัยนั้นอาจถือว่าเป็นการเสียชีวิตที่ ไม่อาจหลีกเลียงได้  
แต่ส าหรับการเสียชีวิตในช่วงวัยเด็กหรือวัยท างานซ่ึงเป็นวัยที่ยังไม่ควร
เสียชีวิตถือว่าเป็นการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร 

ให้มีความเหมาะสมเพื่อป้องปรามผู้ขับขี่และผู้ใช้ถนนไม่ให้
ละเมิดกฎหมายการจราจรทางบกหรือกระท าผิดซ้ า และเพิ่ม
ศักยภาพของกฎหมายในการปกป้องชีวิตผู้ใช้ถนนทุกคน  
(4) ด้านการจัดการความเร็ว การต้ังด่านตรวจจับผู้ขับขี่ท่ีใช้
ความเร็วเกินกว่าอัตราท่ีกฎหมายก าหนด หรือการน าเทคโนโลยี
กล้องบันทึกภาพและส่งใบแจ้งทางไปรษณีย์ รวมท้ังการให้
ข้อมูลและความรู้แก่ผู้ขับขี่ให้ทราบถึงความเสี่ยงอันตรายจาก
การขับรถเร็ว และ (5) มาตรฐานความปลอดภัยรถยนต์ ได้แก่ 
เข็มขัดนิรภัย จุดยึดเข็มขัดนิรภัย กันชนหน้า กันชนข้าง 
ระบบควบคุมเสถียรภาพแบบอิเล็กทรอนิกส์ การป้องกันคน
เดินเท้า และจุดยึดเบาะนิรภัยส าหรับเด็ก ขณะท่ีนานาประเทศ
มีการแลกเปลี่ยนประวัติคนเมาสุราแล้วขับยานพาหนะให้เป็น
บุคคลท่ีต้องถูกจับตามองเริ่มก าหนดเงื่อนไขไม่ให้เข้าประเทศ 
ดังนั้น ประเทศไทยจะต้องมีความเข้มงวดในการบังคับใช้
กฏหมาย ก าหนดโทษในอัตราท่ีสูง และจัดท าฐานข้อมูล
บันทึกสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะการเมาแล้วขับ ซึ่งเรื่อง
เหล่านี้จะเป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให้ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ 

เพื่อสร้างสังคมไทยท่ีปลอดภัยลดอุบัติเหตุตลอดท้ังปี 
ควรให้ความส าคัญกับการจัดการด้านความปลอดภัยทางถนน
อย่างมีประสิทธิภาพ โดย (1) เพิ่มขีดความสามารถด้านการบริหาร
จัดการโดยการพฒันาระบบจัดเก็บข้อมูล และกลไกการประเมินผล
ท่ีครบวงจร (2) เร่งปรับพฤติกรรมผู้ขับขี่ เคร่งครัดสร้างวินัย
จราจรและบังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ 
ส่งเสริมให้มีวินัยจราจร ต้ังแต่เด็กจนโตเพื่อลดอุบั ติ เหตุ 
ในโรงเรียน มหาวิทยาลัย และชุมชน เสริมสร้างวัฒนธรรม
ความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน โดยบรรจุเรื่องความปลอดภัย
ทางถนนในหลักสูตรการศึกษาและกิจกรรมเสริมทุกระดับชั้น 
รณรงค์สร้างจิตส านึกความปลอดภัยทางถนนผ่านทุกช่องทาง 
รวมท้ังเร่งสร้างผู้ขับขี่ท่ีมีคุณภาพด้วยการเพิ่มความเข้มงวด 
ในการออกใบอนุญาตขับรถตามมาตรการ “ออกยาก ยึดง่าย” 
ประเทศไทยถนนปลอดภัย 4.0 (3) ยกระดับความปลอดภัย
ของยานพาหนะและถนนตามมาตรฐานสากล อีกท้ังส่งเสริม
การขนส่งสาธารณะท่ีปลอดภัยด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
ท่ีช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบั ติเหตุ  และ (4) สร้าง
สภาพแวดล้อมรอบถนนท่ีปลอดภัย อาทิ จุดกลับรถ ภูมิทัศน์
โดยรอบถนน เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุสองข้างทาง  
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การฆ่าตัวตาย : แก้ไขปัญหาได้ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วน 
 

การฆ่าตัวตายเป็นปัญหาส าคัญหนึ่งของทุกประเทศ 
ท่ัวโลก ซึ่งสมาคมการป้องกันการฆ่าตัวตายนานาชาติร่วมกับ
องค์การอนามัยโลกได้ก าหนดให้วันท่ี 10 กันยายนของทุกปี 
เป็นวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก (World Suicide Prevention Day) 
เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความส าคัญของการป้องกันการฆ่า 
ตัวตาย และร่วมมือกันลดจ านวนการฆ่าตัวตาย จากข้อมูล 
ขององค์การอนามัยโลก พบว่า ทุกๆ ปีจะมีคนเสียชีวิตจากการ
ฆ่าตัวตายประมาณ 800,000 คน เฉลี่ย 1 คนในทุกๆ 40 วินาที 
โดยร้อยละ 78 เกิดในประเทศรายได้ต่ าและปานกลาง 
องค์การอนามัยโลกต้ังเป้าจะลดอัตราการเสียชีวิตลงร้อยละ 
10 ภายในปี พ.ศ. 2563  

ส าหรับประเทศไทย แม้ว่าอัตราการฆ่าตัวตายในประเทศ
มีแนวโน้มลดลง แต่พบว่ามีคนที่พยายามฆ่าตัวตายจ านวนมาก 
และมีมากกว่าผู้ท่ีฆ่าตัวตายส าเร็จถึงกว่า 10 เท่าตัว โดยกรม
สุขภาพจิตได้ประมาณการในแต่ละปีมีผู้พยายามฆ่าตัวตาย
ประมาณ 50,000 กว่าคน เฉลี่ยชั่วโมงละ 6 คนท าร้ายตนเอง 
การฆ่าตัวตายท าให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ กระทรวง
สาธารณสุขได้ค านวณมูลค่าความสูญเสียในเชิงเศรษฐศาสตร์ 
ในปี 2548 พบว่า มูลค่าท่ีประเทศสูญเสียจากการฆ่าตัวตายสูงถึง 
16,000 ล้านบาท7 จากสถานการณ์การฆ่าตัวตายในประเทศไทย 
มีผู้พยายามท าร้ายตัวเองเพื่อฆ่าตัวตายประมาณ 53,000 คน
ต่อป ีท าใหป้ระเทศต้องสูญเสียทางเศรษฐกิจในการรักษาผู้พยายาม
ฆ่าตัวตายปีละกว่า 400 ล้านบาท8 นอกจากนี้ การฆ่าตัวตาย 
ยังส่งผลกระทบทางสังคมด้านอื่นๆ เช่น กระทบต่อความมั่นคง
และปลอดภัยในจิตใจโดยเฉพาะคนใกล้ชิด ท่ียากต่อการประเมิน
ความสูญเสียออกมาเป็นตัวเลขทางเศรษฐกิจได้ 

 

                                                           
7
 ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข. “สถานการณ์ความรุนแรง
ในสังคมที่กระทบต่อสุขภาพคนไทย” วารสารสถานการณ์สุขภาพไทย ปีที่ 6 
ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม 2556 หน้า 8. 

8 น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ให้สัมภาษณ์เนื่องใน
วันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก ประจ าปี 2561 

 

การฆ่าตัวตายพบมากสุดในกลุ่มวัยแรงงาน จากข้อมูล
ศูนย์ป้องกันการฆ่าตัวตายระดับชาติของกรมสุขภาพจิต 
ได้รวบรวมสถิติการฆ่าตัวตายของคนไทยจากใบมรณบัตร 
พบว่า ในช่วง 20 ปีท่ีผ่านมา คนไทยฆ่าตัวตายส าเร็จประมาณ 
4,000 รายต่อปี โดยในปี 2560 มีผู้ฆ่าตัวตายส าเร็จ 3,934 คน 
มีอัตราการฆ่าตัวตายเท่ากับ 6.03 ต่อประชากรแสนคน โดยผู้ชาย 
มีอัตราการฆ่าตัวตายมากกว่าผู้หญิงประมาณ 4.4 เท่า พบการฆ่า
ตัวตายมากสุดในกลุ่มวัยแรงงานคือ อายุ 40–49 ปี จ านวน 858 คน 
อายุ 30–39 ปี จ านวน 835 คน อายุ 50–59 ปีจ านวน 725 คน 
และการฆ่าตัวตายในกลุ่มผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) จ านวน 801 คน 
ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับการฆ่าตัวตาย 562 คนในปี 
2554 สาเหตุส าคัญคือ ผู้สูงอายุมีโรคภัยไข้เจ็บ เกิดความรู้สึก
เหงาและว้าเหว่ วิตกกังวลว่าจะไม่มีคนดูแลยามเจ็บป่วย ต้องหา
เลี้ยงชีพด้วยตัวเอง รวมท้ังการขาดความมั่นคงด้านรายได้ ข้อมูล
การส ารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทยของส านักงานสถิติ
แห่งชาติพบผู้สูงอายุอยู่คนเดียวเพิ่มขึ้น 3 เท่า จากร้อยละ 3.6 
ในปี 2537 เป็นร้อยละ 10.8 ในปี 2560 โดยเป็นผู้หญิงมากกว่า
ผู้ชาย และไม่มีผู้ดูแลปรนนิบัติถึงร้อยละ 88.9 

 

แผนภาพ 11 อัตราการฆ่าตัวตายของไทย (รายต่อประชากรแสนคน) ปี พ.ศ. 2548-2560  

 
ที่มา: กลุ่มพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 
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ตาราง 9 จ านวนการฆ่าตัวตายของประเทศไทย แยกตามช่วงอายุปี 2555–2560 
                                                                                (หน่วย : ราย) 

ช่วงอายุ 2555 2556 2557 2558 2559 2560 
0-9 0 5 0 0 1 1 

10-19 256 231 162 153 193 139 
20-29 717 648 591 570 617 575 
30-39 941 938 894 929 930 835 
40-49 827 862 824 939 861 858 
50-59 576 594 702 748 760 725 
60-69 362 352 443 470 447 474 
70+ 306 310 334 396 322 327 
รวม 3,985 3,940 3,950 4,205 4,131 3,934 

ที่มา: กลุ่มพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 

 

 

ตาราง 10 จ านวนผู้ป่วยทางสุขภาพจิตจ าแนกตามปีงบประมาณ 2555-2560 

ประเภทโรค 2555 2556 2557 2558 2559 2560 
โรคจิต 388,779 354,695 344,362 443,677 480,422 480,266 
โรควิตกกังวล 348,770 319,395 364,238 432,717 448,302 399,713 
โรคซึมเศร้า 222,168 223,564 179,341 231,082 270,659 284,399 

ที่มา: กลุ่มพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 

สาเหตุของการฆ่าตัวตายอาจจะไม่ได้เกิดจากสาเหตุใด
สาเหตุหนึ่งเพียงอย่างเดียว แต่มักจะเกิดจากปัญหาท่ีทับซ้อน
สะสมและหาทางออกไม่ได้ อาทิ ปัญหาความสัมพันธ์กับคน
ใกล้ชิด ครอบครัวมีปัญหา ปัญหาการเจ็บป่วยโรคเรื้อรังทางกาย
และขาดคนดูแลโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ ปัญหาเศรษฐกิจ 
ซึ่งส่วนใหญ่เกิดขึ้นในกลุ่มวัยแรงงานท าให้มีความเครียดสะสม 
และกลายเป็นโรคซึมเศร้า ท้ังนี้ ประมาณร้อยละ 50 ของการ
ฆ่าตัวตายมีสาเหตุมาจากโรคซึมเศร้า องค์การอนามัยโลก 
ได้ประมาณการประชากรมากกว่า 300 ล้านคน หรือร้อยละ 4 
ของประชากรโลกป่วยเป็นโรคซึมเศร้าและเสี่ยงฆ่าตัวตายสูงถึง
ร้อยละ 20.4 ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า กลุ่มวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี เสี่ยง
ฆ่าตัวตายมากกว่าผู้สูงอายุ ส าหรับประเทศไทยพบผู้ป่วยโรค
ซึมเศร้าประมาณ 1.5 ล้านคน หรือร้อยละ 2.5 ของประชากรไทย 
และผู้หญิงมีความเสี่ยงต่อการป่วยเป็นโรคซึมเศร้ามากกว่า
ผู้ชายถึง 1.7 เท่า จะมีความเสี่ยงในการฆ่าตัวตายส าเร็จ
ประมาณวันละ 10-12 คน เฉลี่ยทุก 2 ชั่วโมงจะมีคนฆ่าตัวตาย
ส าเร็จ 1 คน โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคซึมเศร้ากลุ่มวัยรุ่นอายุ 15-19 ป ี
เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายมากที่สุด  

 

ส าหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายควร
เริ่มต้นจากครอบครัว ซึ่งเป็นพลังส าคัญและอยู่ใกล้ปัญหาท่ีสุด 
โดยคาดหวังว่า ความรักและความอบอุ่นในครอบครัวจะสามารถ
ยับยั้งการฆ่าตัวตายได้ในระดับหนึ่ง ดังนั้น บุคคลในครอบครัว
ต้องให้ความร่วมมือในการสร้างความรักและความเข้าใจ 
เพื่อเป็นเกราะคุ้มกันให้ครอบครัวสามารถก้าวข้ามปัญหาต่างๆ ได้
โดยใช้ “3 ส. ป้องกันปัญหาฆ่าตัวตาย” คือ สัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน 
สื่อสารท่ีดีต่อกัน และใสใ่จรับฟัง9 นอกจากนี้ สังคมและประชาชน
ต้องร่วมช่วยกันเฝ้าระวังปัญหาโดยการสังเกตสัญญาณเตือน
ของผู้ท่ีคิดจะฆ่าตัวตายไม่ว่าจะเป็นค าพูดหรือพฤติกรรม หรือ
จากสัญญาณเตือนจากการโพสต์ลงในโซเซียล ถ้าเพื่อน 
ครอบครัว หรือคนใกล้ชิด พบเห็นการโพสต์ข้อความเหล่านี้ 
ได้แก่ การโพสต์ข้อความสั่งเสีย เช่น ขอโทษ ลาก่อน หรือ
โพสต์ว่าไม่อยากอยู่อีกต่อไปแล้ว เป็นต้น ต้องรีบเข้าไป
ช่วยเหลือดูแล หรือให้ค าแนะน าอย่างจริงใจ หากยังไม่ดีขึ้น ให้รีบ
พาไปพบแพทย์ท่ีสถานพยาบาลใกล้บ้านให้เร็วท่ีสุด 

กระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนดเป้าหมายลดอัตราการฆ่า
ตัวตายให้เหลือ 6.0 ต่อประชากรแสนคนภายในปี 2564 โดย
ได้จัดบริการสายด่วนสุขภาพจิต 1323 เพื่อให้ค าปรึกษา 
แนะน าโดยผู้เชี่ยวชาญเรื่องสุขภาพจิตผ่านทางโทรศัพท์ตลอด 
24 ชั่วโมง และพัฒนาแอปพลิเคชั่น Mental health Check 
Up 6 Packages10 และ “สบายใจ”11 เพื่อป้องกันการฆ่าตัวตาย
เชงิรุก ให้มีความน่าสนใจ และประชาชนท่ัวไปสามารถเข้าถึงง่าย
ได้ร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ นอกจากนั้น ยังมีแนวทางในการ
ป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายในผู้สูงอายุ โดย (1) จัดต้ังชมรม
ผู้สูงอายุในชุมชน เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ออกมาท ากิจกรรมต่างๆ 

                                                           
9  ส. ที่  1 คือ การมีสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน (Connect) ไม่ห่างเหินและใกล้ชิด

จนเกินไป ให้คนในครอบครัวเป็นตัวของตัวเอง มีบทบาทหน้าที่ชัดเจน ส. ที่ 2 
คือ การสื่อสารที่ดีต่อกัน (Communication) โดยบอกความรู้สึกตัวเอง 
อย่างจริงจัง มีภาษาท่าทางที่เป็นมิตรต่อกัน และ ส. ที่ 3 ใส่ใจรับฟัง (Care)  
มีเวลาให้คนในครอบครัวท ากิจกรรมร่วมกันและดูแลช่วยเหลือเมื่อมีปัญหา 

10 เป็นเครื่องมือประเมินสุขภาพจิตเบื้องต้น และคัดกรองความเสี่ยงต่อปัญหา
โรคจิตเวชที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้ประชาชนและผู้มีความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต
สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างรวดเร็ว ประกอบด้วย 6 รายการ ได้แก่ ความเครียด 
ซึมเศร้า/ฆ่าตัวตาย ภาวะสมองเสื่อม ความสุข ความฉลาดทางอารมณ์ และ
พลังสุขภาพจิต 

11 มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยในการประเมินสภาวะทางด้านจิตใจของบุคคลว่ามีภาวะ
ที่เสี่ยงต่อการท าร้ายตนเองหรือไม่ โดยมีแบบคัดกรองให้ท าเพื่อประเมิน 
ภายในแอปพลิเคชันมีค าแนะน าที่จ าแนกตามความเหมาะสมกับเพศและอายุ 
โดยอายุแบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ 15-24 ปี อายุ 25-59 ปี และอายุ 60-65 ปี 
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ร่วมกันชูสุข 5 มิติ12 คือ สุขสนุก สุขสบาย สุขสง่า สุขสงบ 
และสุขสว่าง (2) ฝึกอบรมให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน (อสม.) เพื่อเป็น อสม. เชี่ยวชาญสุขภาพจิตชุมชน โดยให้ 
อสม. 1 คน ดูแล 10 หลังคาเรือน ไปเยี่ยมบ้าน แนะวิธีเสริมสร้าง
พลังใจ เป็นต้น และ (3) ให้ความรู้ในการสร้างขวัญก าลังใจ 
แก่ผู้ป่วยสูงอายุท่ีป่วยโรคเรื้อรังต่างๆ เมื่อมารักษาตัวท่ีคลินิก
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อย่างไรก็ตาม สิ่งส าคัญคือ คนรอบข้าง
ผู้สูงอายุต้องสังเกต ใส่ใจ และไม่ทอดท้ิง  

 

 

 

 

 

                                                           
12 คือ (1) สุขสนุก เป็นความสุขที่เกิดจากความสนุกสนาน เช่น การเล่นต่างๆ 

เล่นเกม ดูหนัง ฟังเพลง (2) สุขสบาย เป็นความสุขที่เกิดจากความสะดวก 
สบาย ผ่อนคลาย (3) สุขสง่า เป็นความสุขที่เกิดจากความส าเร็จ ความภาคภูมิใจ 
การเป็นแบบอย่างที่ดี  (4) สุขสงบ เป็นความสุขที่ เกิดจากความสงบ  
ไม่แก่งแย่ง ช่วงชิง พอเพียง และ (5) สุขสว่าง เป็นความสุขที่เกิดจากการใช้
ประโยชน์จากประสบการณ์หรือความส าเร็จให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น หรือ
สังคมในวงกว้าง ซ่ึงเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่และยาวนาน โดยให้เป็นเครื่องมือ 
ในการสร้างสุขในกลุ่มผู้สูงวัย เสริมสร้างความภูมิใจให้ตนเอง 
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ไขค าถาม...ไขข้อข้องใจ

ใครสักคนท่ีอยากคุย

เติมพลังใจ...กันเถอะ

ตั้งค่า

แบบคัดกรอง

สายด่วนสุขภาพจิต

คู่มือการใช้งาน

เกี่ยวกับเรา
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การยกระดับความสามารถทางการแข่งขันของประเทศไทยในมิตแิรงงาน 
 

ในปี 2561 World Economic Forum (WEF) ได้เผยแพร่
รายงานดัชนีความสามารถทางการแข่งขันระดับโลก 4.0 
(Global Competitiveness Index: GCI 4.0) โดยเป็นการรายงาน
ผลการจัดอันดับขีดความสามารถของ 140 ประเทศท่ัวโลก  
ซึ่งประเทศไทยถูกจัดอยู่ในอันดับท่ี 38 ปรับตัวดีขึ้นจากอันดับ
ท่ี 40 จาก 135 ประเทศ ในปี 2560 และเมื่อพิจารณาในกลุ่ม
ประเทศอาเซียนด้วยกัน ไทยอยู่ในอันดับท่ี 3 เป็นรองจาก
สิงคโปร์และมาเลเซีย ตามล าดับ 

แผนภาพ 12 ผลการจัดอันดับความสามารถทางการแข่งขัน (WEF ranking) 

 
ที่มา: รายงานดัชนีความสามารถทางการแข่งขันระดับโลก 4.0 (Global Competitiveness 

Index: GCI 4.0) รวบรวมโดย สศช. 

ความสามารถทางการแข่งขันของประเทศไทยในมิติแรงงาน 

ภาพรวมขีดความสามารถทางการแข่งขันของไทย
ปรับตัวดีขึ้นจากปีท่ีผ่านมา โดยเฉพาะในมิติส าคัญๆ เช่น 
ปัจจัยเชิงสถาบัน (Institution) เสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค 
(Macroeconomic stability) การปรับตัวทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ICT adoption) เป็นต้น  

อย่างไรก็ตาม ในด้านตลาดสินค้าและตลาดแรงงาน 
ประเทศไทยมีคะแนนและอันดับลดลงอย่างชัดเจน โดยเฉพาะ
ด้านตลาดแรงงานลดลง 6 อันดับ จากอันดับท่ี 38 ในปี 2560 
มาอยู่ท่ี 44 ในปี 2561 มีคะแนนอยู่ท่ี 63.3 คะแนน และเมื่อ
เปรียบเทียบภายในกลุ่มประเทศอาเซียน ประเทศไทยถูกจัด
อยู่ในอันดับท่ี 5 เป็นรองสิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และบูรไน 
ตามล าดับ ซึ่งมีเพียงด้านอัตราภาษีแรงงาน (Labour Tax Rate) 
และความสะดวกในการจ้างงานแรงงานต่างประเทศเท่านั้น 
ท่ีอันดับสูงกว่าสิงคโปร์ ขณะท่ีด้านอื่นๆ มีอันดับต่ ากว่าสิงคโปร์
อย่างชัดเจน และด้านท่ีควรเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด (อันดับโลก 

 

ต่ ากว่า 80) คือ ต้นทุนในการออกจากงาน (Redundancy Cost) 
(อันดับท่ี 128) ความยืดหยุ่นในการก าหนดค่าจ้างแรงงาน 
(Flexibility of Wage determination) (อันดับท่ี 111) และ
สิทธิแรงงาน (Workers’ Right) (อันดับท่ี 88) 

ตาราง 11 องค์ประกอบดัชนีความสามารถทางการแข่งขันระดับโลก ปี 2561 
ด้านตลาดแรงงาน 

Index Component Value Score * Rank/140 
Pillar 8: Labour market - 63.3 ↓ 44 
8.01 Redundancy costs 36.0 33.3 = 128 
8.02 Hiring and firing practices 4.3 55.2 ↓ 33 

8.03 
Cooperation in Labour-employer 
relations 

4.8 64.1 ↑ 35 

8.04 Flexibility of wage determination 4.4 56.5 ↓ 111 
8.05 Active Labour policies 3.7 45.3 ↑ 53 
8.06 Workers' rights 66.0 66.0 ↓ 88 
8.07 Ease of hiring foreign labour 4.1 52.2 ↓ 64 
8.08 Internal Labour mobility 4.6 59.7 ↑ 64 

8.09 
Reliance on professional 
management 

4.5 58.6 ↓ 51 

8.10 Pay and productivity 4.5 58.7 ↑ 36 
8.11 Female participation in Labour force 0.78 73.1 ↓ 57 
8.12 Labour tax rate 5.4 100.0 = 18 

ที่มา:  รายงานดัชนีความสามารถทางการแข่งขันระดับโลก 4.0 (Global Competitiveness 
Index: GCI 4.0) 

 

แผนภาพ 13 องค์ประกอบความสามารถทางการแข่งขันด้านตลาดแรงงาน  
จ าแนกตามตัวชี้วัด 

 

ที่มา:  รายงานดัชนีความสามารถทางการแข่งขันระดับโลก 4.0 (Global Competitiveness 
Index: GCI 4.0) 
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โดยเมื่อพิจารณาตัวชี้วัดท้ัง 3 ด้านของไทย พบว่า 
ประเทศไทยยังมีเงื่อนไขบางประการท่ีอาจเป็นข้อจ ากัดต่อ 
การยกระดับคะแนนความสามารถในการแข่งขัน กล่าวคือ 

1. ด้านต้นทุนในการเลิกจ้าง WEF พิจารณาจาก
จ านวนสัปดาห์ท่ีมีการจ่ายค่าชดเชยต่อสัปดาห์ให้กับลูกจ้าง 
ท่ีถูกเลิกจ้าง โดยประเทศไทยนายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชย 
ให้ลูกจ้างเฉลี่ยประมาณ 36 สัปดาห์ ตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ท่ีก าหนดให้ลูกจ้างท่ีถูกเลิกจ้าง
และไม่อยู่ในกรณียกเว้น สามารถได้รับเงินค่าชดเชยเมื่อมีอายุงาน 
ครบตามเกณฑ์13 ซึ่งค่าเฉลี่ยดังกล่าวค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบ
กับประเทศอื่นๆ ส่งผลให้ต้นทุนการจ้างงานของผู้ประกอบการ
ในไทยอยู่ในระดับสูงเช่นกัน เพราะภาระการจ่ายค่าชดเชย 
การให้ออกจากงานสูงและความยืดหยุ่นของผู้ประกอบการ 
ในการปรับเปลี่ยนจ านวนแรงงานต่ า นอกจากนี้ หากเปรียบเทียบ
กับกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยกัน ประเทศไทยมีต้นทุนค่าใช้จ่าย
ในด้านการออกจากงานสูงเป็นอันดับ 2 รองจากอินโดนีเซีย 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าในมุมมองด้านการแข่งขัน 
ท้ังระดับประเทศและระดับโลก ปัจจัยดังกล่าวกลับกลายเป็น
ต้นทุนหรืออุปสรรคส าคัญต่อความยืดหยุ่นในการปรับตัว 
ของกิจการในการเพิ่ม/ลดแรงงานให้สอดรับกับสภาวะทางธุรกิจ 
โดยเฉพาะในช่วงท่ีเศรษฐกิจไม่ดี รวมถึงการเข้ามามีบทบาท
ของประเทศตลาดเกิดใหม่ท่ีอาศัยปัจจัยทางด้านค่าแรงเป็น 
ข้อได้เปรียบในการแข่งขัน ซึ่งต้นทุนท่ีสูงมากเกินไปอาจส่ง
กระทบต่อต้นทุนของผู้ประกอบการในการด าเนินธุรกิจได้  
แต่การจ่ายเงินค่าชดเชยยังถือเป็นหลักประกันส าคัญท่ีช่วยให้
ลูกจ้างสามารถด ารงชีพได้ในระยะเวลาหนึ่งภายหลังเลิกจ้าง 
ซึ่ งสภาวะดังกล่ าวแสดงให้ เห็นถึ งความไม่สอดคล้อง 
(Paradox) ของระบบค่าชดเชยในฐานะเครื่องมือท่ีช่วยยก 
ระดับคุณภาพชีวิของผู้คนในสังคม และการลดความสามารถ
ในการแข่งขันของผู้ประกอบการในตลาดไปพร้อมกัน 

                                                           
13 หลักเกณฑ์การจ่ายค่าชดเชย ดังนี้ (1) ลูกจ้างที่มีอายุงานครบ 120 วัน แต่ไม่

ครบ 1 ปี จ่ายไม่น้อยกว่า 30 วัน (2) ลูกจ้างที่มีอายุงานครบ 1 ปี แต่ไม่ครบ 
3 ปี จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้าง 90 วัน (3) ลูกจ้างที่มีอายุงานครบ 3 ปี แต่ไม่ครบ 
6 ปี จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้าง 180 วัน (4) ลูกจ้างที่มีอายุงานครบ 6 ปี แต่ไม่
ครบ 10 ปี จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้าง 240 วัน และ (5) ลูกจ้างที่มีอายุงานครบ 
10 ปี ขึ้นไป จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้าง 300 วัน 

2. ด้านความยืดหยุ่นในการก าหนดค่าจ้างแรงงาน 
โดยเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการต่างๆ เกี่ยวกับ
การก าหนดค่าจ้างแรงงานว่าถูกก าหนดจากส่วนกลาง หรือ
บริษัทสามารถก าหนดค่าจ้างได้อิสระตามกลไกตลาด โดยใน
กรณีประเทศไทย พบว่า ค่าดัชนีอยู่ท่ีระดับ 4.46 หมายความว่า 
การก าหนดค่าจ้างแรงงานของประเทศไทยมีความเป็นอิสระ 
ในระดับหนึ่ง โดยผู้ประกอบการแต่ละรายสามารถก าหนด
ค่าจ้างให้แตกต่างกันได้ แต่การก าหนดค่าจ้างดังกล่าวยังคงอยู่
ภายใต้อิทธิพลของส่วนกลาง ซึ่งสะท้อนให้เห็นความไม่ยืดหยุ่น
ของระบบการก าหนดค่าจ้างแรงงานของประเทศไทยท่ียังอิง
อยู่กับการก าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ า และค่าจ้างตามมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานของคณะกรรมการค่าจ้าง ท้ังท่ีค่าจ้างขั้นต่ า
ดังกล่าวเป็นการก าหนดระดับค่าจ้างเพื่อคุ้มครองให้แรงงาน
สามารถด ารงชีพอยู่ได้ภายใต้ภาวะค่าครองชีพตามพื้นท่ีท่ีตน
ท างานอยู่เท่านั้น 

3. ด้านสิทธิของแรงงาน WEF พิจารณาสิทธิแรงงาน
จากรายงานของ International Trade Union Confederation 
(ITUC) ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีให้ความส าคัญกับสิทธิแรงงานเป็นหลัก 
โดยประเด็นท่ี ITUC พิจารณา ประกอบด้วย (1) เสรีภาพของแรงงาน 
(2) สิทธิในการจัดต้ังและเข้าร่วมสหภาพแรงงาน (3) การด าเนิน
กิจกรรมของสหภาพแรงงาน และ (4) สิทธิในการประท้วงหรือ
นัดหยุดงาน ซึ่งในกรณีของประเทศไทยมีการให้สิทธิเสรีภาพ
ต้ังแต่รัฐธรรมนูญ รวมถึงสิทธิท่ีเกี่ยวข้องกับแรงงาน เช่น 
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งครอบคลุมท้ัง
ระยะเวลา ค่าตอบแทน และค่าชดเชยในการท างาน พระราชบัญญัติ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ อย่างไรก็ดี แม้ว่าจะมีบทบัญญัติ
ทางกฎหมาย แต่การส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่ม การบังคับใช้
กฎหมาย และการปฏิบัติตามกฎหมาย (Enforcement and 
Implement) ยังเป็นประเด็นท่ีส าคัญ ดังจะเห็นได้จากจ านวน
สหภาพแรงงานในปี 2560 ท่ีมีเพียง 1,365 แห่ง ลดลงเป็นปีท่ี 2 
ติดต่อกัน และมีลูกจ้างในสหภาพแรงงานเพียง 4.4 แสนรายเท่านั้น  

จากข้อสังเกตข้างต้น จะพบว่า การออกแบบแนวนโยบาย
มาตรการเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน อาจมี
ข้อจ ากัดในการยกระดับคะแนนตัวชี้วัดของตัวชี้วัดท้ัง 3 ด้าน
เนื่องจากอยู่ภายใต้กฏหมายท่ีให้ความส าคัญกับการคุ้มครอง
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แรงงานเพื่อส่งเสริมให้แรงงานมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น แต่ในทาง
ตรงกันข้ามก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงผลกระทบท่ีจะมีต่อต้นทุน 
ของผู้ประกอบการได้ อย่างไรก็ตาม การยกระดับขีดความสามารถ
ในการแข่งขันด้านแรงงาน อาจด าเนินการได้โดยการยกระดับ
ตัวชี้วัดท่ีอยูใ่นอันดับท่ีดีแล้วให้ดียิ่งขึ้น เช่น การเสริมสร้างและ
ขยายการเข้าถึงมาตรการด้านแรงงานเชิงรุก อาทิ การส่งเสริม
และสนับสนุนให้แรงงานเข้าถึงบริการอินเตอร์เน็ตได้อย่างทั่วถึง
และครอบคลุมทุกพื้นท่ียิ่งขึ้นผ่านการเร่งรัดโครงการยกระดับ
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่ อนเศรษฐกิจ 
ของประเทศ (โครงการเน็ตประชารัฐ) ท่ีคาดว่าจะแล้วเสร็จ
ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2562 เพื่อช่วยให้แรงงานสามารถ
เข้าถึงศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) 
ได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น รวมท้ังการก ากับดูแลให้ผู้ประกอบการ
และแรงงานต่างด้าวให้ด าเนินการภายใต้กรอบของกฎหมาย
อย่างเคร่งเครัด นอกจากนี้ ยังควรให้ความส าคัญกับประเด็น
หลักของการเพิ่มขีดความสามารถด้านแรงงานด้วยเช่นกัน 
กล่าวคือ (1) การยกระดับคุณภาพแรงงานท้ังระบบให้มีโอกาส
เข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมืออย่างมีมาตรฐานและ
สอดรับกับความต้องการของผู้ประกอบการผ่านการฝึกอบรม
และปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาให้ครอบคลุมทักษะส าคัญ  ๆท่ีตลาด
ต้องการ เช่น ความรู้ด้านกฎหมาย ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ การใช้ภาษาต่างประเทศ เป็นต้น เพื่อน าไปสู่

การยกระดับผลิตภาพแรงงานท่ีเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการ
ประเมินขีดความสามารถด้านแรงงาน (2) การเพิ่มบทบาท 
ของภาครัฐในฐานะสื่อกลางระหว่างนายจ้างสถานประกอบการ
และแรงงานเพื่อน าไปสู่การจับคู่ต าแหน่ง (Matching) ตามอุปสงค์
และอุปทานของแรงงานท่ีเกิดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการ
ในพื้นท่ี อาทิ ศูนย์ตรีเทพ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย 
และ (3) การเตรียมความพร้อมแรงงานให้ทันต่อกระแส 
ความเปลี่ยนแปลงต่าง  ๆของโลก และร่วมพัฒนาระบบความคุ้มครอง
ทางสังคมของแรงงานเพื่อส่งเสริมความเป็นธรรมและสวัสดิภาพ
ของแรงงาน เช่น การทบทวนและศึกษาโครงสร้างอัตราค่าชดเชย
การเลิกจ้างให้เหมาะสม และสอดคล้องกับบริบทของประเทศ
และเป้าหมายการด าเนินนโยบายด้านแรงงานของประเทศ 
โดยต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดเป็นอุปสรรคต่อขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของผู้ประกอบการ การส่งเสริมความเป็นอิสระ
ในการก าหนดอัตราการค่าจ้างเพื่อสร้างความยืดหยุ่นในการ
ด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ เป็นต้น นอกจากนั้น ควรสร้าง
การรับรู้และการสื่อสารผลการจัดอันดับให้กับผู้ประกอบการ
เพื่อให้มีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของกฏระเบียบในการ
คุ้มครองแรงงาน และหาแนวทางเพิ่มขีดความสามารถของแรงงาน
ในสถานประกอบการก็จะเป็นอีกทางหนึ่งท่ีจะสามารถช่วย
ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันในภาพรวมได้ 

 
ระบบค่าชดเชยการออกจากงานของแรงงาน (Severance pay)  

ในปี 2561 ผลการจัดอันดับความสามารถทางการแข่งขันในด้านต้นทุนการออกจากงาน พบว่า ประเทศไทยจัดอยู่ในอันดับที่ 128 จาก 140 ประเทศทั่ วโลก 
เนื่องจากมีระดับต้นทุนหรือการจ่ายค่าชดเชยแรงงานกรณีออกจากงานในระดับสูงเมื่อเปรียบเทียบประเทศอื่นๆ โดยประเทศส าคัญที่มีระดับต้นทุนการออกจากงานสูง
กว่าไทย ได้แก่ ศรีลังกา อินโดนีเซีย และอียิปต์ หากเปรียบเทียบโครงสร้างกับไทย จะเห็นได้ว่า การจ่ายค่าชดเชยแรงงานของทั้งสามประเทศจะปรับตัวเพิ่มสูงหากมี
ระยะเวลาการท างานยาวนาน ต่างจากไทยที่ค่อนข้างสูงในช่วงระยะเวลาการท างานสั้น (9 เดือน จนถึง 5 ปี) โครงสร้างการจ่ายเงินชดเชยที่สูงในช่วงระยะเวลาท างานนานจะ
ช่วยผลักดันและส่งเสริมให้แรงงานตัดสินใจท างานยาวนานมากขึ้นเพราะคาดหวังจะได้รับค่าชดเชยแรงงานในระดับสูง  

การจ่ายค่าชดเชยส าหรับการออกจากงานของประเทศส าคัญๆ ที่มีต้นทุนการออกจากงานสูงกวา่ไทย 

ประเทศ 
ล าดับความสามารถ

ในการแข่งขัน 
ด้านแรงงาน 

ล าดับด้าน
ต้นทุนในการ

เลิกจ้าง 

การจ่ายคา่ชดเชย (จ านวนสัปดาห์ต่อเงินเดือน) 
เวลา 

ขั้นต่ า (เดือน) 
เวลา 

9 เดือน 
เวลา 
1 ปี 

เวลา 
5 ป ี

เวลา 
10 ปี 

เวลา 
20 ปี 

ศรีลังกา 117 135 60 8.1 10.8 54.2 97.5 169.0 
อินโดนีเซีย 82 134 … 4.3 13.0 34.7 56.3 108.3 

อียิปต์ 130 129 … 4.3 4.3 21.7 54.2 119.2 
ไทย 44 128 4 5.0 15.0 30.0 50.0 50.0 
ลาว 94 127 ... 3.9 5.2 39.0 78.0 156.0 

ฟิลิปปินส์ 36 118 6 4.3 4.3 21.7 43.3 86.7 
เวียดนาม 90 106 12 0.0 4.3 21.7 43.3 86.7 
มาเลเซีย 20 105 12 0.0 1.7 8.3 16.7 26.0 
กัมพูชา 65 85 ... 1.0 2.1 10.7 21.4 26.0 

ที่มา: Reforming Severance Pay: An International Perspective, The World Bank, pp. 75-110 
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ประเทศไทยเป็นสังคมสูงวัยจากโครงสร้างประชากร
ท่ีมีผู้สูงวัยเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ขณะท่ีประชากรวัยเด็กและ 
วัยแรงงานลดลง ส่งผลให้เกิดความไม่สมดุลของประชากรท่ีมี
ผลต่อการพัฒนาประเทศในระยะยาว สาเหตุส่วนหนึ่งมาจาก
ภาวะเจริญพันธุ์ของไทยลดลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง 
ทางเศรษฐกิจสังคมท่ีส่งผลต่อค่านิยมและทัศนคติการสร้าง
ครอบครัวและการมีบุตรของคน โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ท่ีมี
ค่านิยมและทัศนคติแตกต่างจากคนรุ่นเดิม ดังนั้น บทความ
ชิ้นนี้จึงพยายามอธิบายทัศนคติต่อการสร้างครอบครัวของคน
รุ่นใหม่ เงื่อนไขและมาตรการท่ีสามารถจูงใจในการสร้าง
ประชากรท่ีมีคุณภาพ เพื่อให้เกิดการออกแบบมาตรการท่ี
รองรับและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นเพื่อน าไปสู่พัฒนาประเทศ
ภายใต้การเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน 

สถานการณ์ประชากรไทย                                   

 อัตราเจริญพันธุ์รวมและจ านวนการเกิดลดลง
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งประเทศไทยติดอันดับ 1 ใน 5 ของประเทศในเอเชีย 
ท่ีภาวะเจริญพันธุ์ลดลงอย่างรวดเร็วท่ีสุด สตรีอายุ 15-49 ปี 
มีบุตรเฉลี่ยลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยอัตราเจริญพันธุ์รวมลดลง
จาก 6.2 ในปี 2508 เหลือเพียง 1.6 ในปี 2553 และคาดว่า
จะเหลือเพียง 1.3 ในปี 2583 ซึ่งจะท าให้จ านวนการเกิดลดลง
เหลือประมาณ 7 แสนคนในปัจจุบัน และคาดว่าจ านวนการเกิด
จะลดลงเหลือ 6 แสนคนในปี 2573 และไม่ถึง 5 แสนคนในปี 2583  

 การเกิดด้อยคุณภาพ โดยพบปัญหาการต้ังครรภ์
ไม่พร้อม ซึ่งจะส่งผลต่อการท าแท้ง เด็กถูกทอดท้ิง ตลอดจน 
การเลี้ยงดูท่ีไม่เหมาะสมส่งผลต่อสุขภาวะและพัฒนาการของเด็ก
ท่ีจะเติบโตอย่างมีคุณภาพ จากข้อมูลกรมอนามัย พบว่า ในปี 
2560 เด็กท่ีเกิดจากแม่อายุ 10-14 ปี และ 15-19 ปี มีน้ าหนัก
แรกเกิดต่ ากว่าเกณฑ์ร้อยละ 20.3 และร้อยละ 15.1 ตามล าดับ 
ซึ่งอาจส่งผลต่อพัฒนาการของเด็ก ขณะท่ีมีการประมาณการ
ผู้ท าแท้งเฉลี่ย 60,000 รายต่อปี ในช่วงปี 2549-255214 

 
                                                           
14 แกวิน โจนส์ และวาสนา อิ่มเอม. “ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางประชากร

ในประเทศไทย” 2554. 

 

แผนภาพ 14 แนวโน้มอัตราเจริญพันธุ์รวม และจ านวนการเกิดของประชากรไทย 

 

ที่มา: ปี 2508-2553 จ านวนการเกิดจากส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง  
ปี 2563-2583 จ านวนการเกิดจากการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย  
พ.ศ. 2553-2583 สศช. (กราฟแท่ง) 
อัตราการเจริญพันธุ์รวม (TFR) “การศึกษาเพื่อการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย 
พ.ศ. 2553-2583 : ประชากรฐานและข้อสมมติ” สศช. และสถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
มหาวิทยาลัยมหิดล (กราฟเส้น) 

 

 ประชากรสูงวัยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น  โดยอายุ
คาดหมายเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของประชากรเพิ่มขึ้นจากปี 2553 
เท่ากับ 77.5 ในเพศหญิง และ 70.4 ในเพศชาย เป็น 81.9  
ในเพศหญิง และ 75.3 ในเพศชาย ส่งผลให้ประชากร 
ในภาพรวมมีอายุเพิ่มขึ้น  

จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นปัจจัย
ส าคัญท าให้วัยเด็กและวัยแรงงานลดลงอย่างต่อเนื่อง ขณะท่ี
ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น ส่งผลให้โครงสร้างประชากรไทยเปลี่ยนแปลง
เป็นสังคมสูงวัยอย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกันประชากรส่วนใหญ่
ยังมีระดับรายได้ค่อนข้างต่ า มีเงินออมน้อยซึ่งแตกต่างจาก
ประเทศพัฒนาแล้วท่ีเป็นประเทศรายได้สูงก่อนเข้าสู่สังคมสูง
วัย ท าให้ประเทศต้องเผชิญความท้าทายท้ังด้านเศรษฐกิจและ
สังคม ด้านเศรษฐกิจ ส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่าง
ต่อเนื่องจากภาวะขาดแคลนแรงงาน ภาระการคลังจากการ
จัดเก็บรายได้ลดลง ขณะท่ีรายจ่ายเพิ่มขึ้นจากการจัด
สวัสดิการเพื่อดูแลผู้สูงอายุ ท่ีมีจ านวนเพิ่มขึ้น และการ
เปลี่ยนแปลงอุปสงค์ของสินค้าและบริการท่ีเปลี่ยนไปตาม
ลักษณะประชากร ด้านสังคม สถาบันครอบครัวจะขาดความ
มั่นคง เนื่องจากครอบครัวไม่สามารถท าหน้าท่ีในการผลิตและ
สร้างคนรุ่นใหม่เพื่อสืบทอดเผ่าพันธุ์และดูแลคนรุ่นก่อน ส่งผล
ให้ผู้สูงอายุขาดคนดูแลและมีแนวโน้มถูกทอดท้ิงเพิ่มขึ้น  
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ท้ังนี้ สาเหตุของอัตราการเจริญพันธุ์และจ านวนการเกิด
ท่ีลดลงมาจากจ านวนสตรีวัยเจริญพันธุ์ลดลง ประกอบกับ 
มีการแต่งงานและมีบุตรช้าลง รวมท้ังแต่งงานแล้วต้องการ 
มีบุตรลดลง ซึ่งค่านิยมเป็นปัจจัยทางสังคมหนึ่งท่ีมีผลต่อ 
การสร้างครอบครัว โดยคนรุ่นใหม่มีค่านิยมท่ีต่างไปจากคน 
รุ่นก่อน โดยคนรุ่นใหม่เลือกท่ีอยู่เป็นโสด หรือเลื่อนการแต่งงาน
และการมีบุตรออกไป15 ท าให้อัตราการเจริญพันธุ์ต่ ากว่าท่ี
ประมาณการไว้ การศึกษาและเข้าใจทัศนคติการสร้างครอบครัว
และการมีบุตรของคนรุ่นใหม่ ความต้องการและเงื่อนไขท่ีจะ
จูงใจให้คนรุ่นใหม่สร้างประชากรท่ีมีคุณภาพ จะเป็นแนวทาง
หนึ่งท่ีจะช่วยให้การออกแบบนโยบายเพื่อส่งเสริมให้เกิดการ
สร้างประชากรท่ีมีคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิผล 

ทัศนคติ ปัจจัยและเงื่อนไข การสร้างครอบครัวและการ
มีบุตรของคน Gen Y 

กลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย16 เป็นกลุ่มประชากรส่วนใหญ่
ของกลุ่มวัยเจริญพันธุ์ ประกอบกับคนเจนเนอเรชั่นวายยังมี
ลักษณะเฉพาะท่ีแตกต่างจากคนรุ่นก่อนอย่างชัดเจนท้ังทัศนคติ 
ความคิด ความเชื่อ และรูปแบบการด าเนินชีวิต คือ มีความ
ทะเยอทะยาน ความมุ่งมั่นต่อความส าเร็จ และความก้าวหน้า
ในอาชีพ ต้องการรูปแบบชีวิตท่ีมีความยืดหยุ่น ต้องการชีวิต 
ท่ีท้าทาย แสวงหาโอกาสในการท างานหรือเดินทางท่องเท่ียว
ในต่างประเทศ รวมถึงมีความเป็นปัจเจกสูงและยอมรับ 
การเป็นคู่รักเพศเดียวกันเพิ่มมากขึ้น ซึ่งอาจมีผลต่อการสร้าง
ครอบครัวและการมีบุตร  

สศช. จึงได้ร่วมกับบริษัทศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนา
สังคมและธุรกิจ (SAB) ศึกษาทัศนคติและปัจจัยด้านเศรษฐกิจ
และสังคมท่ีมีผลต่อการมีบุตรในกลุ่มประชากรเจนเนอเรชั่นวาย 
(Gen Y) คือผู้ท่ีเกิดในช่วงปี พ.ศ. 2523–2543 หรือมีอายุ
ระหว่าง 18 ถึง 38 ปี (ณ ปี พ.ศ. 2561) โดยส ารวจเชิงปริมาณ
จ านวน 3,734 ตัวอย่าง ในช่วงระหว่างวันท่ี 24 มิถุนายน ถึง 

                                                           
15 มนสิการ กาญจนะจิตรา และคณะ. “การส่งเสริมการมีบุตรผ่านการสร้าง

สมดุลระหว่างการท างานและการสร้างครอบครัวที่มีคุณภาพ” 2559. 
16 Kowse และคณะ (2010) แบ่งประชากรเจนเนอเรชั่นวายเป็นผู้ที่เกิดระหว่าง 

พ.ศ. 2525-2546 ขณะที่ Strauss และ Howe (2000) แบ่งเป็นผู้เกิดระหว่าง 
พ.ศ. 2523-2546 

31 สิงหาคม 2561 ในพื้นท่ี 12 จังหวัด17 และสัมภาษณ์เชิงลึก
นักวิชาการ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้
ทราบทัศนคติเกี่ยวกับการมีบุตร ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
มาตรการสนับสนุนการมีบุตร ตลอดจนความต้องการ เงื่อนไข
หรือแนวทางการสร้างแรงจูงใจให้มีบุตร เพื่อใช้เป็นข้อมูล 
ในการออกแบบนโยบายต่อไป 

ผลการส ารวจ กลุ่มตัวอย่างท่ีท าการส ารวจมีสัดส่วน
ชายต่อหญิงใกล้เคียงกันคือ 50.2 : 49.8 มีการศึกษาระดับ
มัธยมปลายหรือ ปวช. มากท่ีสุดร้อยละ 40.8 ปริญญาตรีขึ้นไป
ร้อยละ 27.8 และมัธยมต้นหรือต่ ากว่ าร้อยละ 16 .1 
สถานภาพโสดร้อยละ 56.1 สมรสร้อยละ 42.4 และร้อยละ 
1.5 หย่า/หม้าย โดยมีข้อค้นพบส าคัญ ดังนี้ 

แผนภาพ 15  สถานะครอบครัวและความต้องการมีครอบครัวของกลุ่มเจนวาย 

ที่มา:   สศช.ร่วมกับบริษัทศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ 

 พื้นฐานครอบครัวและแนวทางการสร้าง
ครอบครัวของคน Gen Y พบว่าประมาณร้อยละ 29.4 เติบโต
มาแบบไม่พร้อมหน้าพ่อ แม่ บุตร และกลุ่มมีครอบครัวร้อยละ 
69.9 ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันก่อนตัดสินใจแต่งงานเฉลี่ย 2 ปี ขณะท่ี
แนวทางการสร้างครอบครัวลดความส าคัญของข้อผูกมัดทาง
กฎหมายและพิธีการ โดยร้อยละ 42.9 ไม่ให้ความส าคัญกับ
การจดทะเบียน ร้อยละ 27.0 ไม่ให้ความส าคัญกับการแต่งงาน  

                                                           
17 12 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นนทบุรี เชียงใหม่ 

นครสวรรค์ ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา นครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี 
สงขลา และนครศรีธรรมราช 

กลุ่มตัวอย่าง 
3,743 

มีครอบครัว 
1,652 (44%) 

มีบุตร 
71% 

ไม่มีบุตร 
29% 

ต้องการมีลูก 
14.8% 

ปล่อยตาม
ธรรมชาติ 
70.8%  

ไม่ต้องการมี
บุตร 14.4% 

โสด 
2,091 (56%) 

ต้องการมี
ครอบครัว 82% 

ต้องการมีลูก 
18.8% 

ปล่อยตาม
ธรรมชาติ 
58.0% 

ไม่ต้องการมี
บุตร 23.2% 

ไม่ต้องการมี
ครอบครัว 18% 
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แผนภาพ 16 สถานการณ์ด้านการมีบุตรและความต้องการมีบุตร (n=3,734) 

 
ที่มา: สศช. ร่วมกับบริษัทศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ 

 Gen Y ร้อยละ 68.6 ยังไม่มีบุตร และ 1 ใน 5 
ไม่ต้องการมีบุตร และขาดความตระหนักในการวางแผนการ
มีบุตร กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 31.5 มีบุตรแล้ว โดยมีจ านวน
เฉลี่ย 1.4 คน ส่วนกลุ่ม ท่ีเหลือร้อยละ 68.6 ยังไม่มีบุตร 
แบ่งเป็น (1) ไม่ก าหนดปล่อยตามธรรมชาติร้อยละ 35.5  
(2) ไม่ต้องการมีบุตรร้อยละ 20.5 และ (3) ต้องการมีบุตร 
ร้อยละ 12.6 โดยต้องการมีบุตรจ านวนเฉลี่ย 2 คน และอายุ
เฉลี่ยท่ีต้องการมีบุตรคือ 32 ปี ขณะท่ีกลุ่มโสดท่ีต้องการมี
บุตรอายุเฉลี่ยท่ีจะมีบุตรคือ 30 ปี 

ส าหรับเหตุผลของผู้ ไม่ต้องการมีบุตร พบว่า 
กลุ่มไม่มีครอบครัว18 มีเหตุผลหลัก 4 ประการ (มีน้ าหนัก
มากกว่าร้อยละ 10 คิดเป็นน้ าหนักรวมต่อการตัดสินใจร้อยละ 
71.5) ได้แก่ (1) ต้องการเป็นอิสระในการใช้ชีวิตร้อยละ 30.0 
(2) ให้ความส าคัญกับการท างานมากกว่าการมีบุตรร้อยละ 16.5 
(3) พอใจชีวิตปัจจุบันร้อยละ 14.4 และ (4) มีภาระค่าใช้จ่าย
เพิ่มขึ้น ต้องท างานหนักมากขึ้นจากฐานะการเงินไม่พร้อม 
ร้อยละ 10.6 ขณะท่ีกลุ่มมีครอบครัว19 มีเหตุผลหลากหลาย
กว่า โดยเหตุผลส าคัญ 3 ล าดับแรก (มีน้ าหนักมากกว่าร้อยละ 
10 คิดเป็นน้ าหนักรวมต่อการตัดสินใจร้อยละ 45.3) ได้แก่  
(1) ให้ความส าคัญกับการท างานมากกว่าการมีบุตรร้อยละ 16.2 
(2) มีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.4 และ (3) ต้องการอิสระ
ในการใช้ชีวิตร้อยละ 13.7  

 

 

                                                           
18 กลุ่มคนโสด ที่ยังไม่มีแฟน คู่รัก หรือมีแล้วแต่ไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน 
19 กลุ่มที่แต่งงานแล้วทั้งแบบจดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียน และกลุ่มที่ไม่ได้

แต่งงานแต่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียน 

ตาราง 12  ร้อยละของเหตุผลไม่ต้องการมีครอบครัวและไม่ต้องการมีบุตร 
เหตุผลท่ีไม่ต้องการมีครอบครัว  

(คนโสดท่ีไม่ต้องการมีครอบครัว 377 ราย) 
เหตุผลท่ีไม่ต้องการมีบุตร (682 ราย) 

มีครอบครัว ไม่มีครอบครัว 

ต้องการอิสระในชีวิต 34.6 13.7 30.0 
ให้ความส าคัญกับการท างานมากกว่ามีลูก 17.3 16.2 16.5 
มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม - 15.4 10.6 
พอใจชีวิตปัจจุบัน 8.9 7.2 14.4 
มีอิสระเรื่องเพศสัมพันธ ์ 8.9 - - 

ที่มา: สศช. ร่วมกับบริษัทศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ 

นอกจากนี้  กลุ่ ม ตัวอย่ างส่ วนใหญ่ยั งขาด 
ความตระหนักเรื่องการวางแผนในการมีบุตร โดยกลุ่มท่ีโสด
ร้อยละ 58.0 ระบุหากแต่งงานจะไม่วางแผนการมีบุตรแต่ปล่อย
ตามธรรมชาติ ส่วนผู้มีบุตรแล้วร้อยละ 66.8 ไม่ได้มีการ
วางแผนไว้ล่วงหน้า ซึ่งการมีบุตรโดยไม่วางแผนมีแนวโน้มส่งผล
ต่อการเตรียมตัวของพ่อแม่ รวมถึงคุณภาพในการเลี้ยงดู โดยกลุ่ม
ท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปมีการวางแผนสูงกว่าผู้มี
การศึกษาต่ ากว่าอย่างมีนัยส าคัญ ท้ังนี้ ผู้ท่ีมีบุตรแล้วส่วนใหญ่
ร้อยละ 90 ต้องพึ่งพิงปู่ย่าตายายให้ร่วมเลี้ยงดูบุตร มีเพียง
ร้อยละ10 ที่เลี้ยงบุตรด้วยตนเอง 

 Gen Y มีทัศนคติที่ดีต่อการมีครอบครัวและ
การมีบุตร กลุ่มตัวอย่างท้ังหมดร้อยละ 76.4 เห็นด้วยกับการมี 
ครอบครัว เนื่องจากช่วยให้มีคนช่วยคิด ดูแลกันในยามเจ็บป่วย 
ช่วยเติมเต็มให้ชีวิตสมบูรณ์ และช่วยลดพฤติกรรมการมี
เพศสัมพันธ์แบบเปลี่ยนคู่นอน อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าจะมี
ทัศนคติเชิงบวกต่อการมีครอบครัวแต่ยังมี Gen Y ร้อยละ 34.9 
เห็นว่าการมีครอบครัวส่งผลให้ต้องสูญเสียความเป็นตัวเอง/
ความเป็นส่วนตัว ขณะท่ีร้อยละ 23.6 ไม่แน่ใจในผลกระทบ
ดังกล่าว สอดคล้องกับกลุ่มคนโสดท่ีร้อยละ 82.0 ต้องการใช้ชีวิตคู่ 
แต่งงาน และมีครอบครัว ในส่วนของผู้ไม่ต้องการใช้ชีวิตคู่ร้อยละ 
18.0 เป็นหญิง (20.5%) มากกว่าชาย (15.8%) และเป็นผู้มี

ปัจจุบันมีบุตร, 
31.5% 

ต้องการมีบุตร, 
12.6% 

ไม่ต้องการมี
บุตร, 20.5% 

ไม่ก าหนด
ปล่อยตาม
ธรรมชาต,ิ 

35.5 

ไม่มีบุตร, 
68.6% 

ทัศนคติต่อการมีครอบครัว ทัศนคติต่อการมีบุตร 

35%  สูญเสีย 
ความเป็นตัวเอง 

76%  เห็นด้วย 
 

64%  เห็นด้วย 
 

33%  เพ่ิมภาระ 
29%  เสียเป้าหมาย 
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การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป (22.4%) มากกว่าผู้มีการศึกษา
ระดับต่ ากว่า (16.3%)  

ส่วนทัศนคติด้านการมีบุตรของ Gen Y แม้จะมี
ทิศทางเดียวกับการมีครอบครัวแต่สัดส่วนลดลงคือ ร้อยละ 64.3 
เนื่องจากบุตรเป็นสายสัมพันธ์ส าคัญท่ีเชื่อมโยงความสัมพันธ์
ระหว่างสามี ภรรยา ช่วยมีคนดูแลยามบั้นปลายชีวิต ช่วยสืบวงศ์
ตระกูลและท าให้ชีวิตมีเป้าหมายชัดเจน ขณะท่ีบางส่วนยัง
มองว่าการมบีุตรส่งผลให้เกิดข้อจ ากัดในการด าเนินชีวิตด้านต่างๆ 
โดย (1) ร้อยละ 33.2 เห็นว่าการมีบุตรเป็นการเพิ่มภาระในชีวิต 
โดยเฉพาะเรื่องค่าใช้จ่าย ท าให้ชีวิตเหนื่อยขึ้น (2) ร้อยละ 
29.4 เห็นว่าการมีบุตรท าให้สูญเสียเป้าหมายในชีวิตบางอย่าง
ไป ไม่สามารถท าสิ่งท่ีอยากท า (3) ร้อยละ 29.4 เห็นว่าการมี
บุตรท าให้ดูแลและใส่ใจสุขภาพ บุคลิกภาพตัวเองได้น้อยลง 
(4) ร้อยละ 25.9 เห็นว่าการมีบุตรท าให้สูญเสียเวลาในการเข้า
สังคมและพบปะเพื่อนฝูง และ (5) ร้อยละ 21.0 เห็นว่าการมี
บุตรเป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้าในอาชีพการงาน  

 กลุ่มที่มีครอบครัวมีทัศนคติต่อการมีบุตรดีกว่า
กลุ่มไม่มีครอบครัว กลุ่มมีบุตรเห็นว่าการมีบุตรมีผลกระทบ
ด้านดีระดับมากคือ รู้สึกอบอุ่น ไม่เหงา เป็นครอบครัวท่ีสมบูรณ์ 
ท าให้การใช้ชีวิตมีความรอบคอบและมีความมุ่งมั่นในการสร้าง
ความมั่นคงให้กับชีวิต ส่วนผลกระทบด้านลบอยู่ในระดับปานกลาง
คือ มีภาระค่าใช้จ่ายมากขึ้น มีเวลาพักผ่อนและเข้าสังคมน้อยลง 
และมีความเครียดและกังวลใจเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ของบุตร  

เมื่อประเมินผลกระทบส าคัญจากการมีบุตร 
ใน 3 ด้าน ได้แก่ ความสมดุลในชีวิต โอกาสได้ท าตามเป้าหมาย
ท่ีต้ังใจ และความสุขโดยรวม พบว่า กลุ่มไม่มีครอบครัวประเมินว่า
หากมีบุตร ความสมดุลในชีวิตและความสุขไม่เปลี่ยนแปลงไป
จากเดิม แต่โอกาสท่ีจะได้ท าตามเป้าหมายท่ีต้ังใจจะลดลง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ขณะท่ีกลุ่มมีครอบครัวแล้วท้ังท่ี 
ยังไม่มีบุตรและท่ีมีบุตร มองว่าการมีบุตรจะท าให้ความสมดุล
ในชีวิตและความสุขโดยรวมเพิ่มมากขึ้น ขณะท่ีโอกาสได้ท า
ตามเป้าหมายท่ีต้ังใจไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

 

 

ตาราง 13 ผลต่างคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในชีวิตก่อนและหลัง/หากมีบุตร 

ประเด็นเปรียบเทียบ 
ไม่มีบุตร 

มีบุตร 
ไม่มีครอบครัว มีครอบครวั 

ความสมดุลในชีวิต ลดลง 0.02 เพิ่มขึน้ 0.65* เพิ่มขึน้ 0.92* 

โอกาสได้ท าตามเป้าหมายที่ตั้งใจ ลดลง 0.82* ลดลง 0.09 เพิ่มขึน้ 0.07 

ความสุขโดยรวมในชีวิต ลดลง 0.06 เพิ่มขึน้ 0.65* เพิ่มขึน้ 1.09* 

หมายเหตุ: *  หมายถึงผลการทดสอบความแตกต่างโดย Paired Samples Tests พบ 
ความแตกต่างที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 

ที่มา:   สศช. ร่วมกับบริษัทศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ 

 คู่สมรสเป็นปัจจัยส าคัญต่อการตัดสินใจมีบุตร 
กลุ่มตัวอย่างท่ีมีครอบครัวได้ให้ความส าคัญกับ 4 ปัจจัยท่ีมี
น้ าหนักต่อการตัดสินใจมีบุตรถึงร้อยละ 74.2 คือ (1) เป็นความ
ต้องการของคู่สมรส (2) มีคนช่วยเลี้ยงดูท่ีไว้ใจได้ (3) มีสถานศึกษา
ท่ีมีมาตรฐานใกล้บ้าน และ (4) สามารถท างานหารายได้ท่ีบ้าน 
โดยมีข้อสังเกตว่ากลุ่มท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรีและ 
มีรายได้บุคคลเฉลี่ยต่อเดือน 20,000 บาทขึ้นไป ให้น้ าหนัก
กับการมีคนช่วยเลี้ยงดูบุตรท่ีไว้วางใจได้มากท่ีสุด ชี้ให้เห็นว่า
คนกลุ่มนี้ให้ความส าคัญกับการเลี้ยงดูบุตรท่ีมีคุณภาพ 

ตาราง 14 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจมีบุตร 

      ปัจจัย 
 
 
กลุ่มตัวอย่าง 

คู่สมรส
ต้องการมี

บุตร 

มีรร.ที่มี
มาตรฐาน
ใกล้บ้าน 

มีคนช่วย
เลี้ยงดูบุตร
ท่ีไว้วางใจ

ได้ 

สามารถ
ท างานหา
รายได้ท่ี

บ้าน 

รวม 

สถานะครอบครัว      
- มีครอบครัว 28.6 18.1 15.9 11.6 74.2 
- ไม่มีครอบครัว 18.4 18.7 19.1 16.1 72.3 
ระดับการศึกษา      
- ต่ ากว่า ป.ตรี 21.2 18.6 18.5 15.3 73.6 
- ป. ตรีขึ้นไป 18.7 17.0 19.6 15.0 70.3 
รายได้บุคคล      
- ไม่เกิน 10,000 18.9 18.6 18.4 15.6 71.5 
- 10,001-20,000 21.3 18.5 18.5 15.5 73.8 
- 20,001 ขึ้นไป 21.5 14.5 23.3 12.6 71.9 

ที่มา:   สศช. ร่วมกับบริษัทศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ 

 Gen Y ให้ความส าคัญกับเงื่อนไขและมาตรการ
จูงใจให้มีบุตรที่หลากหลาย ส าหรับเงื่อนไขและมาตรการ 
ท่ีกลุ่มเจนวายของไทยเห็นว่าสามารถสร้างแรงจูงใจให้มีบุตร  
ผลส ารวจพบว่า น้ าหน ักกระจายไปในหลายมาตรการ 
ชี ้ให ้เห็นว่าการตัดสินใจมีบุตรขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายด้าน
ประกอบกัน ท้ัง ใน เรื่ องภาษีและการให้ความช่วยเหลือ 
ทางการเงิน สวัสดิการในการเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กระยะยาว 
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และการสร้างสมดุลในชีวิต โดยมาตรการท่ีมีน้ าหนักมากท่ีสุด 
3 อันดับแรก คือ (1) ภาครัฐให้เงินก้อนต้ังต้น เพื่อช่วยเหลือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรเกิดใหม่ (2) มาตรการลดหย่อนภาษี 
(ค่าเลี้ยงดูบุตร) และ (3) การจัดต้ังกองทุนเพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่าย
ในการเลี้ยงดูบุตร 

ตาราง 15 มาตรการสามารถสร้างแรงจูงใจให้มีบุตร จ าแนกตามการมีบุตรและไม่มีบุตร 

มาตรการ ยังไม่มีบุตร มีบุตรแล้ว 
1. รัฐให้เงินก้อนตั้งต้นเพื่อดูแลบุตรเกิดใหม่ 11.8 11.6 
2. มาตรการลดหย่อนภาษีบุตรคนที่  2 เพิ่มเป็น 

60,000 บาทต่อปี 
9.1 9.3 

3. จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายการเลี้ยงบุตร 8.8 10.2 
4. ลดหย่อนค่าฝากครรภ์และคลอดบุตร 6.7 6.1 
5. สมทบเงินเมื่อเปิดบัญชีเงินฝากเพื่อพัฒนาเด็ก 6.3 6.8 
6. เพิ่มเงินอุดหนุนเด็กในครอบครัวยากจน 5.9 6.0 
7. จัดท าประกันคุ้มครองให้ครอบครัวที่มีบุตร 5.8 6.6 
8.  ขยายระยะเวลาการคลอดจาก 3 เดือน เป็น 6 

เดือน โดยได้รับค่าจ้าง 
5.4 5.0 

9. ออกมาตรการให้ผู้ชายลาเพื่อชว่ยภรรยาเลี้ยงดูบุตร 5.1 5.3 
10. ให้กู้ยืมดอกเบ้ียต่ าเฉพาะครอบครัวที่มีบุตร 5.1 6.5 
คิดเป็นสัดส่วนรวม (ร้อยละ) 70.0 73.4 

ที่มา:   สศช. ร่วมกับบริษัทศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ 

นอกจากนี้  จากการสัมภาษณ์เชิงลึกต่อมุมมอง 
การแก้ปัญหาเพื่อรองรับปัญหาการลดลงของจ านวนการเกิด 
พบว่า ยังมีความเห็นท่ีแตกต่างกันโดย แนวทางแรก เห็นว่า
การกระตุ้นการมีบุตรเพื่อเพิ่มจ านวนประชากรไม่ใช่ทางออก 
เนื่องจากการเพิ่มผลผลิตในอนาคตจะเปลี่ยนจากการใช้
แรงงานไปสู่การใช้เทคโนโลยีทดแทน และมาตรการส่งเสริม
ให้ประชาชนมีบุตรจะไม่สัมฤทธิ์ผลและเป็นการลงทุนท่ีสูญเปล่า
และมีตัวอย่างความล้มเหลวให้เห็นในหลายประเทศ จึงควร
เน้นด้านการพัฒนาคน แนวทางท่ีสอง เห็นว่าการเพิ่มจ านวน
ประชากรยังมีความจ าเป็น เนื่องจากเป็นความมั่นคงของชาติ 
การมีบุตรเป็นกระบวนการเชิงหน้าท่ีของครอบครัว ซึ่งจะ
ส่งผลต่อการเรียนรู้ สัมพันธภาพ และการปรับตัวของคนในครอบครัว 
รวมท้ังยังเป็นหลักประกันในช่วงปลายชีวิต นอกจากนี้ การทดแทน
แรงงานด้วยเทคโนโลยีท่ีจะเกิดขึ้นเฉพาะในธุรกิจขนาดใหญ ่ 

ส าหรับแนวทางและมาตรการด าเนินงานในต่างประเทศ 
อาทิ ญี่ปุ่น สิงคโปร์ สวีเดน และฝรั่งเศส มีแนวทางส าคัญคือ 
การให้ความช่วยเหลือทางการเงินเพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย การลด
อุปสรรคต่อความต้องการมีบุตร โดยส่งเสริมการสร้างสมดุลชีวิต 
(Work-life Balance) เช่น เพิ่มวันลา ลดชั่วโมงการท างาน 

นอกจากนั้น การมีสถานดูแลบุตรท่ีมีคุณภาพ การให้สิทธิ
พิเศษด้านท่ีอยู่อาศัยเพื่อสนับสนุนการสร้างครอบครัวและการ
ห้ามเลิกจ้างหญิงท่ีต้ังครรภ์หรือคลอดบุตร เป็นต้น อย่างไรก็ตาม 
การกระตุ้นการเกิดยังไม่ประสบความส าเร็จเท่าท่ีควร
เนื่องจากเป็นเรื่องส่วนบุคคลและเกี่ยวข้องโดยตรงกับทัศนคติ 

นโยบายการด าเนินงานการส่งเสรมิการมีบุตรในต่างประเทศ 
ญี่ปุ่น 
 ปรับกฎหมายเพื่อยกเว้นการจ่ายเบี้ยประกันสังคมแก่หญิงที่ลาคลอดบุตร 
 อนุญาตให้พนักงานลางานได้ก่อนและหลังคลอด 6 เดือน บิดาและ

มารดาลางานได้ถึง 1 ปี เพื่อดูแลเด็กแรกเกิด พนักงานที่มีบุตรอายุ 
น้อยกว่า 3 ปี สามารถท างานได้ไม่เกิน 6 ชม. ต่อวัน 

 ให้เงินค่าเล้ียงดูบุตรแรกเกิดจนถึง 15 ปี ในกรณีที่มีรายได้น้อย 
 สร้างศูนย์ดูแลเด็กเล็กให้เพียงพอ นโยบาย Zero Wait-Listed Children 

เพื่อให้เด็กได้เข้ารับบริการในสถานเล้ียงเด็ก 
 เพิ่มบทบาทรัฐบาลท้องถิ่นและบริษัทเอกชนในการสนับสนุนให้ประชากร

มีบุตรและให้ความช่วยเหลือในการเลี้ยงบุตร 
สิงคโปร์ 
 สนับสนุนการแต่งงานและการมีบุตรโดยให้สิทธิด้านที่อยู่อาศัยแก่คู่สมรส

ที่เพิ่งแต่งงานก่อนกลุ่มอื่น และให้คู่สมรสที่เพิ่งแต่งงานและมีบุตรเช่า 
ที่อยู่อาศัยในราคาไม่แพง 

 สนับสนุนค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ที่เกี่ยวกับการคลอดบุตร ได้แก่ เงิน
สมทบจากรัฐส าหรับการใช้เทคโนโลยีช่วยชีวิต จนถึงร้อยละ 75 ของค่า
รักษา แต่ไม่เกิน s$6,300 ต่อรอบ 

 ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตร ได้แก่ เพิ่ม Baby Bonus Cash Gift 
s$6,000 ต่อคนส าหรับบุตร 2 คนแรก และ s$8,000 ต่อคนส าหรับบุตร
คนที่ 3 และ 4 และสนับสนุนให้พ่อแม่วางแผนการดูแลสุขภาพของเด็ก
ทุกๆ คน ในบัญชี Medishield s$3,000 

 ให้พ่อแม่ที่มีบุตรอายุ 7-12 ปี ลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร โดยได้รับเงินจากรัฐบาล
เป็นเวลา 2 วันต่อปี ส าหรับบิดาที่มีบุตรอายุน้อยกว่า 7 ปี สามารถลา
ต่อเนื่องได้ 6 วันต่อปี และมารดาที่รับบุตรบุญธรรมลาได้ 4 สัปดาห์ 

 สนับสนุนบทบาทบิดาในการลาเล้ียงดูบุตร โดยรับค่าตอบแทน 1 สัปดาห์ 
และสามารถแบ่งปันวันลากับมารดาได้ 

สวีเดน 
 ห้ามเลิกจ้างลูกจ้างที่ตั้งครรภ์หรือคลอดบุตร ให้ผู้มีบุตรมีสิทธิ์เลือก

ท างานบางเวลาได้ 
 ผู้มีบุตรสามารถลางานได้ 480 วัน โดยไม่ถูกนายจ้างให้ออก ได้รับค่าจ้าง

จากรัฐจนกระทั่งบุตรอายุ 4 ปีบริบูรณ์ และมีวันลาดังกล่าวต่อไปได้ 
ในอัตราที่ลดลงจนกระทั่งบุตรมีอายุครอบ 8 ปีบริบูรณ์ 

 รัฐให้เงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตร และสนับสนุนทางการเงินต่อ 
ผู้มีบุตรที่มีความจ าเป็นทางการเงิน และเงินช่วยเหลือครอบครัวที่มีบุตรพิการ 

ฝรั่งเศส 
 ให้เงินอุดหนุนส าหรับแม่บ้าน หากมีบุตร 2 คน ได้ 4,900 บาท มีบุตร  

3 คน ได้ 11,200 บาท มีบุตรเพิ่ม คิดเป็นรายละ 6,300 บาทต่อเดือน 
 สนับสนุนการต้ัง Day Care Centers เพิ่มเงินอุดหนุนครอบครัว เพิ่มการ

อบรมทักษะและจ านวนผู้ดูแลเด็ก สนับสนุนการบริบาลและพัฒนาเด็ก
เพื่อลดค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง 

 ลดจ านวนชั่วโมงท างาน ลดหย่อนภาษีส าหรับค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงบุตร 
ควบคุมชั่วโมงการท างาน (Paternity Leave) ส่งเสริมให้ผู้มีบุตรกลับสู่ 
การท างานผ่านศูนย์จัดหางานและศูนย์ฝึกอบรมทักษะ ลาคลอดได้ 4 สัปดาห์ 
โดยได้ค่าตอบแทนปกติ ลาโดยไม่ได้รับผลตอบแทนตอนบุตรอายุ 1-5 ปี 

 ตั้ง Corporate Parenthood Charter เพื่อส ารวจความคิดเห็นและ
ความพอใจของลูกจ้างที่มีบุตร จัดตั้งศูนย์บริการเด็กระหว่างวันทั้งใน 
ที่ท างานและร่วมกันระหว่างหลายบริษัท 

ที่มา: เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง “(ร่าง) แผนประชากรเพื่อการพัฒนาประเทศระยะยาว 
20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)” เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2560 ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลส 
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ในการด ารงชีวิตท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยบางประเทศมีการ
ปรับเปลี่ยนแนวทาง เช่น ญี่ปุ่น ท่ีเน้นด้านคุณภาพชีวิต และ
ป้องกันไม่ให้ผู้สูงอายุติดเตียง พร้อมกับส่งเสริมการมีงานท า 
ในกลุ่มผู้สูงอายุ20 

สรุปโดยรวม คน Gen Y ส่วนใหญ่ยังมีทัศนคติท่ีดีต่อ
การมีครอบครัวและมีบุตร อย่างไรก็ตาม ในการด าเนินชีวิตยังมี
ข้อจ ากัดท้ังในเรื่องภาระค่าใช้จ่าย การสูญเสียเป้าหมายในชีวิต 
ท าให้ตัดสินใจไม่มีบุตรหรือชะลอการมีบุตรออกไป ดังนั้น สิ่งส าคัญ
ท่ีจะช่วยส่งเสริมการมีบุตรคือ การลดอุปสรรคท่ีจะส่งผลต่อ
การจะมีบุตร รวมทั้งการปลูกฝังค่านิยมโดยให้ความรู้และสร้าง
ความตระหนักถึงความส าคัญของบทบาทหน้าท่ีของครอบครัว
ต้ังแต่วัยเด็ก ในส่วนปัจจัยการตัดสินใจมีบุตรขึ้นอยู่กับปัจจัย
ส่วนบุคคลท่ีส าคัญคือ ความต้องการของคู่สมรส กลุ่มผู้มี
การศึกษาและมีรายได้สูงจะให้ความส าคัญกับการมีผู้เล้ียงบุตร
ท่ีไว้วางใจได้ ขณะท่ีเงื่อนไขการจูงใจให้มีบุตรไม่มีน้ าหนัก
เพียงพอต่อการจูงใจให้มีบุตรซึ่งสอดคล้องกับประสบการณ์ 
ในต่างประเทศท่ีมาตรการต่างๆ ไม่สามารถเพิ่มจ านวนการเกิดได้ 

แนวทางและการด าเนินมาตรการในช่วงที่ผ่านมา 

ประเทศไทยตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้าง
ประชากรและผลกระทบต่างๆ ท่ีจะเกิดขึ้นต้ังแต่ในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 โดยสร้างความเข้าใจต่อสังคมถึง 
การเปลี่ยนแปลง และการเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างต่อเนื่อง 
รวมท้ังน ามาเป็นเงื่อนไขต่อการก าหนดประเด็นการพัฒนา 
ในด้านต่างๆ ในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) 
และต่อเน่ืองจนถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 รวมท้ังมีการจัดท า
แผนประชากรในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 และขณะนี้อยู่
ระหว่างการจัดท าแผนประชากรเพื่อการพัฒนาประเทศระยะยาว 
20 ปี เพื่อเป็นยุทธศาสตร์ระยะยาวเฉพาะด้านในการรับมือ
กับความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงทางประชากร ท่ีสอดรับ
กับบริบทการพัฒนาประเทศในแต่ละห้วงเวลา รวมถึงการวาง 
รากฐานการพัฒนาประชากรท่ีมีคุณภาพร่วมยกระดับการ
พัฒนาประเทศไปสูก่ารเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ตามเป้าหมาย
การพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 

                                                           
20 สศช. และบริษัทศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธรุกิจ. “ทัศนคติและปัจจัย

ด้านเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลต่อการมีบุตรในกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย” 2561. 

ส าหรับแนวทางการพัฒนาประชากรท่ีส าคัญ คือ  
(1) การส่งเสริม ให้ประชากรไทยทุกคนเกิดมามีคุณภาพ 
พร้อมท่ีจะพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพ (2) การพัฒนาคุณภาพ
คนไทยทุกช่วงวัย เพื่อเป็นพลังต่อการเจริญเติบโตของประเทศ 
และ (3) การเตรียมความพร้อมประชากรไทยเข้าสู่สังคมสูงวัย
ท่ีมีสวัสดิการสังคมอย่างยั่งยืน โดยมีมาตรการส่งเสริมการเกิด
อย่างมีคุณภาพส าคัญๆ ได้แก่  

 มาตรการลดค่าใช้จ่ายเพื่อเล้ียงดูบุตร ได้แก่ 
การลดหย่อนภาษีการเลี้ยงดูบุตรให้กับผู้ท่ีมีบุตร โดยเพิ่ม 
ค่าลดหย่อนให้ผู้มีบุตรคนท่ี 2 เป็นต้นไป สามารถลดหย่อนได้
ปีละ 60,000 บาท (เด็กเกิด 1 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป) รวมท้ัง
ลดหย่อนภาษีส าหรับค่าฝากครรภ์ และค่าคลอดบุตร (เฉพาะ
ผู้ท่ีไม่ได้เบิกค่าใช้จ่ายจากแหล่งอื่น) การให้เงินอุดหนุนเพื่อการ
เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด–3 ปี รายละ 600 บาทต่อเดือน ส าหรับเด็ก
ท่ีอยู่ในครัวเรือนยากจน หรือครัวเรือนท่ีเสี่ยงต่อความยากจน 

 การสร้างระบบนิเวศน์ให้เอื้อต่อการเล้ียงดูบุตร
อย่างมีคุณภาพ ได้แก่ (1) การจัดบริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียนอนุบาล โดยรัฐให้เงินอุดหนุนเรียนฟรีพร้อมอุปกรณ์ 
รวมท้ังพัฒนามาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มี
คุณภาพ และสนับสนุนสถานประกอบการจัดต้ังศูนย์รับเลี้ยงเด็ก 
โดยน าค่าใช้จ่ายในการจัดต้ังศูนย์รับเลี้ยงเด็กมาลดหย่อนได้
ตามจริง แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท (2) สิทธิในการลาคลอด โดยหญิง
มีครรภ์มีสิทธิลาคลอดก่อนและหลังคลอดครรภ์หนึ่งไม่เกิน  
90 วัน และให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างเท่ากับค่าจ้างในวันท างาน
ตลอดระยะเวลาท่ีลา แต่ไม่เกิน 45 วัน ส าหรับข้าราชการมีสิทธิ
ลาคลอด 90 วัน โดยได้รับเงินเดือนเต็มจ านวน และสามี
สามารถลาไปช่วยเหลือภรรยาท่ีคลอดบุตรได้ไม่เกิน 15 วันท าการ  

 การส่งเสริมการวางแผนในการเล้ียงดูเพื่อให้
เด็กเติบโตมามีคุณภาพ อาทิ โครงการบุตรเกิดรอดแม่ปลอดภัย 
โดยมีการให้ค าปรึกษาเรื่องการมีบุตร การดูแลระหว่าง
ต้ังครรภ์และหลังคลอด โครงการสาวไทยแก้มแดงมีบุตรเพื่อชาติ 
โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต ซึ่งเป็นการเตรียม
ความพร้อมต้ังแต่การดูแลสุขภาพต้ังแต่ท้อง หลังคลอด จนถึง
พัฒนาการอย่างน้อยอีก 2 ปีหลังคลอด โครงการฝากท้องทุกที่
ฟรีทุกสิทธิ เพื่อส่งเสริมให้บุตรเกิดมาอย่างปลอดภัย มีสุขภาพ
และพัฒนาการท่ีดี รวมถึงการขับเคลื่อน พ.ร.บ. การต้ังครรภ์
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ในวัยรุ่น เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น 
การส่งเสริมการมีบุตรเมื่อพร้อมและการมีบุตรอย่างมีคุณภาพ 
การส่งเสริมการเลี้ยงบุตรด้วยนมแม่  

ข้อเสนอแนะ 

แม้ว่าแนวทางและมาตรการของรัฐเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันกับต่างประเทศและมีเงื่อนไขความต้องการท่ีจะจูงใจ
ของคนรุ่นใหม่ให้มีครอบครัวและมีบุตร อย่างไรก็ดี การเพิ่ม
ประชากรเป็นไปค่อนข้างยาก เนื่องจากปัจจัยการตัดสินใจ 
มีบุตรขึ้นอยู่กับปัจจัยส่วนบุคคลเป็นส าคัญ ขณะท่ีเงื่อนไข 
การจูงใจให้มีบุตรของรัฐยังไม่เพียงพอต่อการจูงใจให้มีบุตร 
การส่งเสริมการเกิดจึงควรมุ่งเน้นการเพิ่มคุณภาพ เนื่องจาก
ยังมีปัญหาด้านการต้ังครรภ์ไม่พร้อม พัฒนาการและทักษะ
ความสามารถของเด็ก ควบคู่กับการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีลด
อุปสรรคต่อการสร้างครอบครัวและความต้องการมีบุตร 
รวมถึงการสร้างค่านิยมเรื่องคุณค่าและความส าคัญของบทบาท
ครอบครัวและการมีบุตร ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพคน 
ทุกช่วงวัย เพื่อให้สามารถปรับตัวรองรับกับการเปลี่ยนแปลง 
ท่ีเกิดขึ้น โดยมีแนวทางดังนี ้

 การสร้างค่านิยมเก่ียวกับคุณค่าและบทบาท
ครอบครัว รวมถึงการให้ความรู้ในการวางแผนครอบครัว
และแผนชีวิต โดยการสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการมีบุตร 
บทบาทหน้า ท่ีของครอบครัว คุณค่าของการมีบุตรและ
ความสุขท่ีเกิดขึ้นจากการมีครอบครัว ตลอดจนการให้ความรู้
และส่งเสริมการวางแผนครอบครัว เพื่อให้รู้จักประเมิน 
วางแผนครอบครัว และแผนชีวิตเพื่อให้มีบุตรในช่วงเวลา 
ท่ีเหมาะสม ท าให้สามารถท าตามเป้าหมายชีวิต และส่งผลดี
ต่อการดูแลและพัฒนาให้เด็กเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ 

 การลดอุปสรรคต่อความต้องการมีบุตร โดยการ
ส่งเสริมความเสมอภาคด้านหญิงชายเพื่อสร้างความตระหนักถึง 
บทบาทผู้ชายในการร่วมดูแลบุตรและครอบครัว การมีมาตรการ
ไม่ลดทอนความก้าวหน้าในการท างานของสตรีมีบุตร 
ตลอดจนการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการมีบุตรและการ
เลี้ยงดูอย่างมีคุณภาพ อาทิ การเพิ่มสิทธิการลาอื่นๆ เช่น 
กรณีบุตรเจ็บป่วย ฯลฯ การสนับสนุนบริการส าหรับผู้มีบุตรยาก 

ตลอดจนศูนย์เลี้ยงดูเด็กท่ีมีคุณภาพและราคาไม่แพง ท้ังใน
และนอกสถานประกอบการ  

 การลดภาระค่าใช้จ่ายและให้สิทธิประโยชน์
ครอบครัวที่มีบุตรเพื่อสนับสนุนให้สามารถเล้ียงบุตรได้ 
อย่างมีคุณภาพ โดยการอุดหนุนช่วยเหลือทางการเงินท่ีมี
เงื่อนไขเชื่อมโยงกับการพัฒนาคุณภาพของบุตร เช่น การให้
เงินอุดหนุนเด็กอย่างมีเงื่อนไข การให้สิทธิพิเศษด้านท่ีอยู่อาศัย 
โดยการสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ าส าหรับผู้มีบุตรเพื่อน าไปใช้
เลี้ยงดูบุตร และการจัดต้ังกองทุนส าหรับแบ่งเบาภาระในการ
ดูแลครอบครัว โดยสมาชิกจ่ายสมทบและรัฐร่วมสมทบ เป็นต้น 

 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยในภาพรวม 
โดยการเตรียมประชากรต้ังแต่ปฐมวัย การพัฒนาคุณภาพ
บริการการศึกษาให้ได้มาตรฐานเพื่อเตรียมความพร้อม
แรงงานให้มีศักยภาพ และการมี ทักษะท่ีสอดคล้องกับ 
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ตลอดจนการอุดหนุนและ
ช่วยเหลือทางการเงินแก่ครอบครัวยากจนท่ีมีบุตร เพื่อให้
สามารถเข้าถึงบริการสังคมต่างๆ ท่ีจะช่วยเพิ่มศักยภาพและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตแก่เด็กและครอบครัว 



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

1. คณุภาพของคน

การมีงานท า 1/

การมงีานท า (พนัคน) 37,612  37,752  38,330  38,370  37,684  37,393  38,263    37,430    37,443    37,538    37,647    37,205    37,361     37,884    38,301    
อตัราการว่างงาน (รอ้ยละ) 0.94     0.88     0.92     0.80     0.97     1.08     0.94       1.00       1.21       1.22       1.19       1.12       1.24        1.07       0.96       
อตัราการว่างงานตามระดบัการศกึษา (รอ้ยละ)

   - รวม 0.94     0.88     0.92     0.80     0.97     1.08     0.94       0.97       1.21       1.24       1.19       1.12       1.24        1.07       0.96       
   - ประถมศกึษาและต ่ากว่า 0.48     0.37     0.37     0.42     0.45     0.42     0.41       0.47       0.62       0.53       0.45       0.57       0.60        0.47       0.40       
   - มธัยมศกึษาตอนตน้ 1.29     0.84     1.20     0.96     1.35     1.41     0.98       1.34       1.27       1.57       1.47       1.27       1.62        1.13       1.07       
   - มธัยมศกึษาตอนปลาย 1.22     1.19     1.09     0.98     1.17     1.33     0.91       1.07       1.64       1.41       1.21       1.22       1.53        1.22       1.09       
   - อาชวีศกึษา 1.15     1.19     1.28     1.07     1.90     1.70     1.22       1.44       2.25       2.51       1.61       1.45       2.03        1.90       1.15       
   - วชิาชพีชัน้สงู 1.37     1.77     1.81     1.17     1.27     2.13     1.51       1.17       2.34       2.63       2.47       1.89       2.18        2.42       1.42       
   - อุดมศกึษา 1.61     1.86     1.82     1.44     1.61     1.98     2.24       1.75       1.91       2.02       2.40       2.07       1.96        1.90       2.11       
การท างานต ่าระดบั (พนัคน) 281.2    277.2    250.9    280.8    292.9    351.8    217.3     237.4     335.6     350.1     271.4     256.0     335.7      282.5     319.0      
(ท างานน้อยกว่า 35 ชม./สป.ทีพ่รอ้มจะท างานเพิม่)
สดัส่วนก าลงัแรงงานตามระดบัการศกึษา (รอ้ยละ)

   - รวม 100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  100.00    100.00    100.00    100.00    100.00    100.00    100.00     100.00    100.00    
   - ประถมศกึษาและต ่ากว่า 47.90    47.92    47.78    47.46    46.75    46.62    46.83     45.78     45.80     45.49     45.36     45.06     45.68      45.01     44.96      
   - มธัยมศกึษาตอนตน้ 15.82    15.79    15.79    15.90    16.13    16.04    16.28     16.45     16.39     16.38     16.85     16.88     16.56      16.69     16.89      
   - มธัยมศกึษาตอนปลาย 12.16    12.24    12.25    12.44    12.61    12.56    12.42     12.77     12.64     12.77     12.61     12.75     12.77      12.94     13.07      
   - อาชวีศกึษา 3.57     3.62     3.67     3.39     3.57     3.69     3.71       3.65       3.71       3.60       3.76       3.66       3.52        3.62       3.69       
   - วชิาชพีชัน้สงู 4.77     5.00     5.05     5.01     4.89     5.04     5.01       5.14       4.99       5.22       5.18       5.16       5.15        5.28       5.17       
   - อุดมศกึษา 15.77    15.43    15.46    15.80    16.05    16.04    15.74     16.21     16.46     16.54     16.25     16.49     16.32      16.46     16.23      

สขุภาพ
จ านวนผูป้่วยดว้ยโรคทีต่อ้งเฝ้าระวงั (ราย)2/

   - ปอดอกัเสบ 56,556  42,176  57,754  60,473  65,661  45,244  72,851    61,455    65,600    53,992    79,748    68,401    57,835     57,985    88,717    
   - ไขเ้ลอืดออก 7,538    24,409  60,768  52,237  14,840  7,874    25,744    15,473    7,060     9,170     32,410    5,321     4,998      24,156    31,073    
   - มอื เทา้ และปาก 9,217    7,771    14,594  9,810    10,066  19,012  39,589    11,243    15,746    18,248    28,213    7,982     8,694      19,247    31,518    
   - ไขห้วดัใหญ่ 24,206  10,840  18,397  24,483  43,634  14,135  58,535    53,058    20,192    18,930    102,122  50,567    19,649     18,128    103,721  
   - บดิ 1,804    1,956    1,774    1,508    1,820    1,841    1,887     1,178     1,416     1,501     1,146     784       1,132      965       741        
   - หดั 224      236      276      279      221      271      466       730       1,398     711       591       485       547         660       1,238      
   - ฉีห่นู 283      393      723      752      446      401      671       777       575       601       1,166     1,132     402         637       932        
   - ไขส้มองอกัเสบ 164      144      178      146      179      187      231       175       251       210       211       143       182         231       200        
   - อหวิาตกโรค 2         2         4         100      41        2         7           1           2           2           2           2           -         2           2           
   - ไขก้าฬหลงัแอ่น 4         6         9         6         6         5         4           2           5           9           8           6           1            9           3           
   - พษิสุนขับา้ 1         1         2         1         4         2         5           2           1           4           2           4           7            3           3           

2. ความมัน่คงทางสงัคม

 ความสงบสขุในสงัคม (ต่อประชากรแสนคน)3/

   - สดัส่วนการบาดเจบ็และตายดว้ยอุบตัเิหตุ- 9.67     9.57     8.02     8.83     14.56    12.47    15.15     23.53     22.75     20.26 19.30     25.44     25.89      25.31     21.99      
     การจราจรทางบก
   - สดัส่วนคดชีวีติ ร่างกาย และเพศ 8.96     9.71     8.77     9.92     8.65     8.31     7.57       6.95       6.81       6.97 6.85       6.48       6.56        6.80       6.05       
   - สดัส่วนคดปีระทุษรา้ยต่อทรพัยส์นิ 16.20    18.87    19.18    17.51    24.32    22.32    24.55     22.82     18.96     21.36 22.24     21.14     19.26      19.61     20.05      
   - สดัส่วนคดยีาเสพตดิ 131.00  106.72  103.31  103.14  84.31    78.60    89.61     95.51     96.35     94.08 110.83    112.94    119.41     138.69    132.46    

   การคุ้มครองผู้บริโภค 5/

จ านวนเรือ่งรอ้งเรยีน (ราย) 1,522    1,911    1,787    1,898    2,033    1,983    1,744     1,649     1,701     2,807     2,304     2,058     1,766      1,161     2,183      
   - กรณีสญัญา 632      753      742      748      727      795      509       606       548       1,380     928       851       660         795       1,072      
   - กรณีฉลาก 572      726      614      640      704      559      387       360       618       472       486       450       522         433       473        
   - กรณีโฆษณา 260      272      253      334      457      373      298       500       432       827       734       432       330         253       417        
   - กรณีกฎหมาย 4         1         1         -       25        12        -        -        -        -        -        -        -         -        -         
   - กรณีขายตรงและตลาดแบบตรง 54        159      177      176      120      244      550       183       103       128       156       325       254         180       221        
การใหค้ าปรกึษาทางสายด่วน 1166 (ราย) 12,293  12,300  12,865  12,250  11,666  10,555  12,438    12,670    12,071    12,681    9,432     11,127    11,082     14,879    13,684    
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1. คณุภาพของคน

    การมีงานท า

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

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

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

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

     สขุภาพ8/

อตัราผูป้่วยนอก (ต่อประชากรพนัคน) 2,292       2,436       2,639       2,816       2,948       3,116       2,917      2,837      3,160      3,733       3,691        
อตัราการป่วยดว้ยโรคไมต่ดิต่อ (ต่อประชากรแสนคน)   
 -  มะเรง็ และเนื้องอกทุกชนดิ 617          629          613          784          821          862          902        829        1,026      1,083       1,117        
 -  หวัใจ 688          750          793          845          936          955          887        845        1,012      1,027       810          
 -  เบาหวาน 650          676          736          793          849          868          1,081      1,033      1,233      1,293       1,345        
 -  ความดนัโลหติ 778          861          981          1,059       1,187       1,246       1,622      1,561      1,901      2,009       2,091        
ความผดิปกตทิางจติ/จติเภท/ความหลงผดิ (ต่อประชากรแสนคน) 49           47           50           57           64           63           83          79          92          95           98            
ความผดิปกตทิางอารมณ์ (ต่อประชากรแสนคน) 18           20           26           31           34           35           43          45          55          58           61            
ความผดิปกตจิากโรคประสาท/ความเครยีด (ต่อประชากรแสนคน) 63           61           61           56           60           54           46          39          44          42           42            
ภาวะแปรปรวนทางจติและพฤตกิรรม (ต่อประชากรพนัคน) 42           46           49           57           61           62           60          51          72          76           90            

     ประชากร

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

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

การศึกษา

อตัรานกัเรยีนต่อประชากรวยัเรยีน11/

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

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

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

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

2. ความมัน่คงทางสงัคม

สถาบนัครอบครวั

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

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

หลกัประกนัทางสงัคม

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

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

ความสงบสขุในสงัคม (ต่อประชากรแสนคน)

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

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

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

สดัส่วนคดยีาเสพตดิ18/ 225.00      320.00      371.60      416.40      539.91      596.19      719.39    558.68    454.50     356.21      422.29       

รอ้ยละของคดเีดก็และเยาวชนทีก่ระท าความผดิซ ้าต่อคดทีัง้หมด

ทีถ่กูด าเนนิคดโีดยสถานพนิจิฯ ทัว่ประเทศ4/
12.92       14.06       13.57       12.62       11.77       19.98       20.37      17.52      19.03      20.02       17.95        

ตัวชีว้ดัภาวะสังคม (รายป)ี
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การคุ้มครองผู้บริโภค5/

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

3. ความเป็นอยู่และพฤติกรรมของคน

พฤติกรรมในการบริโภค

คา่ใชจ่้ายเพือ่การอุปโภคบรโิภค (รอ้ยละของคา่ใชจ่้ายรวม)19/ 87.83       88.36       87.90       88.32       88.07       88.30       88.07      87.90      87.20      87.10       86.97

คา่ใชจ่้ายทีไ่มเ่กีย่วกบัการอุปโภคบรโิภค (รอ้ยละของคา่ใชจ่้ายรวม)19/ 12.17       11.64       12.10       11.68       11.93       11.70       11.93      12.12      12.89      12.90       13.03

อตัราการบรโิภคสุราของประชากรอายุ 15 ปีขึน้ไป (รอ้ยละ)20/ 29.30         - 32.04         - 31.53         - 32.22      32.29      34.00        - 28.4

อตัราการบรโิภคบุหรีข่องประชากรอายุ 15 ปีขึน้ไป (รอ้ยละ)20/ 21.22         - 20.70         - 21.36         - 19.94      20.72      19.90        - 19.1
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/ 9.30         10.96       12.33       13.80       14.80       16.60       18.30      21.70      24.59      29.80       33.40        

4. ส่ิงแวดล้อม

สารอนัตราย

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

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

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

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

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

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

(บรเิวณพืน้ทีท่ ัว่ไปใน กทม.)23/

ทีม่า:    1/ 7/    รายงานการส ารวจภาวะการท างานของประชากร ส 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 กองยทุธศาสตรแ์ละแผนงาน 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/     ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศกลาง 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. 2552-2560 ส านักงานสถติแิห่งชาต ิ

                    กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม
           23/     รายงานสถานการณ์มลพษิของประเทศไทย กรมควบคุมมลพษิ กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
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