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ความเคลื่อนไหวทางสังคม 

รายไตรมาส 
  การชะลอตัวของเศรษฐกิจยังไม่ปรากฏผลกระทบ 

ต่อตลาดแรงงานมากนัก 

  หนี้ครัวเรือนชะลอการขยายตัว  

 การเจ็บป่วยด้วยโรคเฝ้าระวังลดลง แต่ยังต้องเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก 

 คดียาเสพติดเพิ่มสูง และต้องให้ความส าคัญกับการป้องกันการกระท ารุนแรงทางร่างกาย/เพศ 

 การเกิดอุบัติเหตุและผู้เสียชีวิตลดลง แต่ยังต้องเฝ้าระวังการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่  

สถานการณ์ทางสังคมที่ส าคัญ  
  เดก็ไทย 1 ใน 5 เปน็เดก็ยากจนหลายมติ ิทีจ่ าเปน็ตอ้งยกระดบัคณุภาพชวีติดว้ยการพฒันาทรพัยากรมนษุยร์อบดา้น 

 การป้องกันเด็กและเยาวชนจากภัยออนไลน์ โดยส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีทักษะความฉลาดทางดจิิทัล  

 รูปแบบการท างานแบบคนรุ่นใหม่ที่เน้นอิสระในการเลือกงาน จัดระบบการท างาน เอื้อให้มีรายได้เพ่ิมขึ้น 

บทความเรื่อง “ความก้าวหน้าการพัฒนาคนของประเทศไทย” 

ความก้าวหน้าการพัฒนาของคนไทยในภาพรวมปี 2562 ไม่เปลี่ยนแปลง
มากนัก โดยค่าดัชนีความก้าวหน้าของคนเท่ากับ 0.6219 การพัฒนาด้าน
ที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมมีความก้าวหน้ามากที่สุด ขณะที่ด้าน
การศึกษามีความก้าวหน้าน้อยที่สุด จังหวัดส่วนใหญ่มีความก้าวหน้า 
การพัฒนาคนเพิ่มขึ้น โดยภาคกลางมีความก้าวหน้าการพัฒนาคน 
มากท่ีสุด ขณะท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความก้าวหน้าน้อยท่ีสุด  

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100  
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  ความเคล่ือนไหวและสถานการณ์ทางสังคม 

 

จ้างงานลดลง 2.1 %  

การจ้างงานลดลงร้อยละ 2.1 โดย
ภาคเกษตรลดลงอย่ างต่อ เนื่ อ ง 
ร้อยละ 1.8 และภาคนอกเกษตร
ลดลงร้อยละ 2.3 อัตราการว่างงานเพิ่มข้ึนเท่ากับ 1.04 

จ านวนผู้ป่วยด้วยโรคเฝ้าระวังโดยรวม
ลดลงร้อยละ 5.2 โดยผู้ป่วยโรคปอด
อักเสบลดลงรอ้ยละ 31.1 และผู้ปว่ยโรค
ไขห้วดัใหญล่ดลงรอ้ยละ 1.3 แตพ่บผูป้ว่ย
โรคไขเ้ลอืดออกเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 51.9 

ผู้ป่วยโรคเฝ้าระวังลดลง 5.2 %  

 เครือ่งดืม่แอลกอฮอลแ์ละบหุรีเ่พิม่ขึน้ 3.1% 

การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่
ขยายตัวร้อยละ 3.1 ยังต้องเฝ้าระวังกลยุทธ์
ทางการตลาดของเบียร์ไร้แอลกอฮอล์ และ
อันตรายจากบุหรี่ไฟฟ้า 

คดีอาญาโดยรวมเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
27.7 โดยคดียาเสพติด เ พ่ิมขึ้ น 
ร้อยละ 32.8 คดีประทุษร้ายต่อ
ทรัพย์เพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.6 ขณะที่คดี
ชีวิตร่างกายและเพศลดลงร้อยละ 4 

คดีอาญาเพิ่ม 27.7 %  

การเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบกลดลง
ร้อยละ 11.1 การขับรถเร็วเกินกว่าที่
กฎหมายก าหนดเป็นสาเหตุการเกิด
อุบัติเหตุสูงสุด และรถจักรยานยนต์
ยังคงเกิดอุบัติเหตุสูงสุด 

อุบัติเหตุจราจรลดลง 11.1 %  

เด็กไทย 60 %  เสี่ยงภัยออนไลน์ 
ภัยที่พบมากที่สุดคือ การถูกกลั่นแกล้งบนโลก
ออนไลน์ การเข้าถึงสื่อลามกและพูดคุยเรื่องเพศ
กับคนแปลกหน้า การติดเกม และการถูกล่อลวง
ออกไปพบคนแปลกหน้า 

เด็กไทย 1 ใน 5 ยากจนหลายมิติ 

1 ใน 3 ของคนรุ่นใหม่ท างานแบบ 
NextGen Work 

อาชีพที่มีการจ้างงานสูง 4 อันดับแรก ได้แก่ 
กราฟิกดีไซน์ การตลาดออนไลน์และโฆษณา  
การท าเว็บและโปรแกรมมิ่ง และงานเขียนและ
แปลภาษา  

สัดส่วนของเด็กที่มีความยากจนหลายมิติคิดเป็น
ร้อยละ 21.5 จากเด็กทั้งหมดทั่วประเทศ มีค่าเฉลี่ย
ความขัดสนอยู่ที่ร้อยละ 34.7 โดยมิติที่ส่งผลให้เด็ก
ยากจนหลายมิติมากที่สุดคือ ด้านการศึกษา 

ไตรมาสสองปี 2562 หนี้สินครัวเรือน
เท่ากับ 13.08 ล้านล้านบาท ขยายตัว
ร้อยละ 5.8 ชะลอลงจากร้อยละ 6.3  
ในไตรมาสก่อน และคิดเป็นสัดส่วนต่อ 
GDP เท่ากับร้อยละ 78.7 

หนี้ครัวเรือนชะลอ 
การขยายตัวเหลือ 5.8 %  
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ความเคลื่อนไหวทางสังคมรายไตรมาส 

 1.  สถานการณ์ด้านแรงงาน 

ภาพรวมสถานการณ์แรงงานในไตรมาสสาม ปี 2562 ก าลังแรงงาน และ 
ผูมี้งานท าลดลง ขณะทีแ่รงงานรอฤดกูาล และอัตราการว่างงานเพิม่ขึน้ โดยก าลงัแรงงาน
มจี านวนทัง้สิน้ 38 ลา้นคน ลดลงรอ้ยละ 2.0 จากชว่งเวลาเดยีวกนัของปกีอ่น ผูม้งีานท า
มจี านวนทัง้สิน้ 37.5 ลา้นคน ลดลงรอ้ยละ 2.1 เมื่อเทยีบกับไตรมาสเดยีวกันของปีก่อน 

ตาราง 1   ผลส ารวจภาวะการท างานของประชากรไตรมาสสาม ปี 2562  

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

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

ก าลังแรงงานรวม 38.7 38.4 38.4 38.4 38.0 1.5 1.7 0.6 -0.2 -2.0 
1.  ผู้มีงานท า 38.3 37.9 37.7 37.8 37.5 1.7 1.9 0.9 -0.3 -2.1 
     (การท างานต่ าระดบั)* 0.3 0.2 0.3 0.2 0.2 17.5 -9.1 0.0 -15.3 -39.6 
1.1 ภาคเกษตร 12.8 12.2 11.2 11.5 12.6 1.9 2.4 -4.2 -4.0 -1.8 
1.2 นอกภาคเกษตร 25.5 25.7 26.5 26.3 24.9 1.6 1.7 3.2 1.5 -2.3 

-  อุตสาหกรรมการผลิต 6.2 6.3 6.3 6.3 5.8 2.8 4.6 1.0 -0.5 -5.2 
-  ก่อสร้าง 2.1 2.1 2.3 2.4 2.0 2.6 5.0 10.5 6.2 -2.2 
-  ค้าส่ง/ค้าปลีก 6.2 6.3 6.4 6.3 6.0 0.9 1.5 2.4 -0.4 -4.1 
-  โรงแรม ภัตตาคาร 2.8 2.9 2.8 2.9 2.9 3.0 0.0 -0.2 1.1 3.1 
-  การขนส่ง/เก็บสินค้า 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 10.7 2.6 5.1 7.2 1.0 
-  การศึกษา 1.2 1.1 1.2 1.2 1.1 1.9 -3.9 -0.5 3.1 -1.9 
-  อื่นๆ 5.8 5.8 6.1 6.0 5.7 -1.6 -0.6 5.9 2.5  

2.  จ านวนผู้ว่างงาน** 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 -17.5 -14.9 -25.9 -8.3 5.5 
     อัตราการว่างงาน (%) 0.96 0.93 0.92 0.98 1.04         
3.  แรงงานรอฤดูกาล 0.1 0.1 0.3 0.3 0.1 -25.5 -8.3 0.4 40.3 53.7 
    สัดส่วนต่อก าลังแรงงาน (%) 0.1 0.3 0.8 0.7 0.2         
4.  ชั่วโมงท างานเฉลีย่/สัปดาห ์ 46.5 46.7 43.5 46.4 46.7 -0.6 0.4 -2.6 0.1 0.4 
5.  ชั่วโมงท างานเฉลีย่/สัปดาห ์(รวม) 43.3 43.5 41.3 43.0 43.5 -1.5 0.1 -1.5 -0.4 0.4 
5.1 ผู้ท างานน้อยกว่า 10 ชม.*** 0.4 0.4 0.9 0.6 0.3 13.6 -42.8 6.7 -7.1 -29.3 

-  ต้องการท างานเพิ่ม 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 15.1 -55.3 -30.6 -9.1 -16.6 

-  ไม่ต้องการท างานเพิ่ม 0.3 0.3 0.8 0.5 0.2 13.3 -41.4 12.0 -6.9 -31.1 

5.2 ผู้ท างานน้อยกว่า 35 ชม.*** 6.1 5.6 8.7 6.0 5.4 16.2 1.3 12.6 0.7 -12.1 

-  ต้องการท างานเพิ่ม 0.3 0.2 0.3 0.2 0.2 17.5 -9.1 0.0 -15.3 -39.6 

-  ไม่ต้องการท างานเพิ่ม 5.8 5.4 8.4 5.8 5.2 16.2 1.8 13.2 1.4 -10.6 

5.3 ผู้ท างาน 40 ชม. ขึ้นไป 27.6 27.8 24.8 27.4 27.4 -1.1 1.4 -2.7 -0.6 -0.6 
5.4 ผู้ท างาน 50 ชม. ขึ้นไป 7.6 7.4 6.5 7.0 7.0 -4.7 -3.4 -7.9 -6.3 -7.9 
6.  จ านวนผู้ว่างงานแฝง 0.1 0.1 0.4 0.3 0.1 -10.5 -25.2 -7.2 28.8 20.3 
     อัตราการว่างงานแฝง (%) 0.3 0.4 1.0 0.8 0.3         

หมายเหตุ:  * ท างานต่ ากว่า 35 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์และต้องการท างานเพิ่ม (นับรวมผู้ท่ีท างาน 0 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์) 

 ** (1) ผู้ว่างงาน หมายถึง ผู้ท่ีไม่ได้ท างานและไม่มีงานประจ าแต่ได้หางาน สมัครงานหรือรอการบรรจุงาน และผู้ท่ีไม่ได้หางานท าแต่พร้อม
จะท างานในระหว่าง 30 วันก่อนวันสัมภาษณ์ (2) ผู้ว่างงานแฝง คือ ผู้ที่ท างานน้อยกว่า 10 ชม./สัปดาห์ และต้องการท างานเพิ่ม ผู้รอ
ฤดูกาล และ (3) อัตราการว่างงานแฝง = ผู้ว่างงานแฝง/ก าลังแรงงาน 

ท่ีมา:   ข้อมูลการส ารวจภาวะการท างานของประชากร ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

“ 
ไตรมาสสาม ปี 2562  

การจ้างงานลดลง ตามการ

ชะลอตัวทางเศรษฐกิจ และ

ผลกระทบจากภัยธรรมชาติ “ 
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ขณะทีผู่ว้่างงานมีจ านวน 0.4 ลา้นคน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.5 หรือคิดเปน็อัตราการวา่งงาน
เท่ากับร้อยละ 1.04 เพ่ิมขึ้นเล็กน้อยจากช่วงก่อน สาเหตุส าคัญมาจากเศรษฐกิจ 
ที่ชะลอตัวลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน และปัญหาภัยธรรมชาติโดยเกิดภาวะน้ าท่วม
ทีร่นุแรงในพ้ืนทีภ่าคตะวนัออกเฉยีงเหนอื รวมทัง้ภาวะน้ าแลง้ในบางพ้ืนที ่ปญัหาดงักลา่ว
ยังส่งผลให้แรงงานรอฤดูกาลเพิ่มข้ึนถึงร้อยละ 53.7 หรือมีจ านวนทั้งสิ้น 0.7 แสนคน 

เมื่อพิจารณาการจ้างงานเป็นรายสาขา พบว่า การจ้างงานภาคเกษตรลดลง 
ร้อยละ 1.8 เป็นการลดลงต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่สาม จากปัญหาภัยธรรมชาติ และ 
การจ้างงานภาคนอกเกษตรลดลงร้อยละ 2.3 เป็นการหดตัวครั้งแรกในรอบ 5 ไตรมาส
ตามการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ และการหดตัวของการส่งออก โดยสาขาท่ีมกีารจ้างงาน
ลดลงได้แก่ สาขาการผลิต สาขาการขายส่ง/ขายปลีก และ สาขาการก่อสร้าง ลดลง
รอ้ยละ 5.2 4.1 และ 2.2 ตามล าดบั ขณะทีส่าขาโรงแรม/ภตัตาคาร และสาขาการขนส่ง/
เก็บสินค้า เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.1 และ 1.0 ตามล าดับ ซึ่งเป็นผลมาจากการขยายตัวของ
จ านวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นมาก  

ชั่วโมงการท างานทรงตัว แม้การจ้างงานจะลดลง แต่โดยเฉลี่ยแรงงานยังคงมี
ชั่วโมงท างานอยู่ในระดับใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยชั่วโมงการท างาน  
ในภาพรวมเฉลี่ยเท่ากับ 43.5 ชั่วโมง/สัปดาห์ ขณะที่ชั่วโมงการท างานในภาคเอกชน
เท่ากับ 46.7 ชั่วโมง/สัปดาห์ เพ่ิมข้ึนเท่ากันที่ร้อยละ 0.4 โดยมีสาเหตุจากการปรับตัว
ของสถานประกอบการมีการปรับลดชั่วโมงการท างานล่วงเวลาลงและบางส่วนมีการ
ปรับลดการจ้างแรงงานที่มีผลิตภาพและชั่วโมงการท างานต่ าก่อน ท าให้โดยเฉลี่ย
ชั่วโมงการท างานยังคงทรงตัวในเกือบทุกสาขาเศรษฐกิจ  
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 ภาคเกษตรกรรม  นอกภาคเกษตรกรรม

แผนภาพ 1   อัตราการเปลี่ยนแปลงของผู้มีงานท า จ าแนกตามสาขาภาพรวม (%YOY)

ที่มา:   ส านักงานสถิติแห่งชาติ
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ค่าจ้างแรงงานในภาพรวมเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเช่นกัน โดยค่าจ้างแรงงานโดยรวม
เฉลี่ยเท่ากับ 14,334 บาท/เดือน คา่จ้างแรงงานภาคเอกชนเท่ากับ 12,847 บาท/เดือน 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.8 และ 2.5 ตามล าดับ เมื่อหักเงินเฟ้อที่ร้อยละ 0.6 แล้ว ค่าจ้าง 
ที่แท้จริงของภาคเอกชนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.9 โดยสาขาที่แรงงานได้รับค่าจ้างเพ่ิมขึ้น 
ได้แก่ สาขาเกษตรกรรม สาขาขายส่งและขายปลีก สาขาการผลิต สาขากิจกรรม
โรงแรมและบริการด้านอาหาร ด้านผลิตภาพแรงงาน (มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศต่อผู้มีงานท า) พบว่า มีมูลค่า 69,329 บาทต่อคน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.6  

การว่างงานเพิ่มข้ึนทั้งผู้ที่เคยท างาน และไม่เคยท างานมาก่อน โดยผู้ว่างงาน
ที่เคยท างานมาก่อนเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.4 สอดคล้องกับข้อมูลของส านักงานประกันสังคม
ทีพ่บวา่ ผูข้อรบัประโยชนท์ดแทนกรณวีา่งงานมแีนวโนม้เพ่ิมขึน้ โดย ณ วนัสิน้ไตรมาสสาม 
ป ี2562 มจี านวน 172,412 คน เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 13.5 ขณะทีผู่ว้า่งงานทีไ่มเ่คยท างานมากอ่น
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แผนภาพ 2   ค่าจ้างเฉลี่ยและชั่วโมงการท างานในภาพรวมและภาคเอกชน

ที่มา:   ส านักงานสถิติแห่งชาติ

แผนภาพ 3 ดัชนีราคาผู้บริโภคและดัชนีค่าจ้างที่แท้จริงเฉลี่ย

ที่มา:   ส านักงานสถิติแห่งชาติ, กระทรวงพาณิชย์
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เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.0 ส่วนหนึ่งเนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่ผู้จบการศึกษาใหม่เริ่มเข้าสู่
ตลาดแรงงาน นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาระยะเวลาการหางานของผู้ว่างงานยังพบว่า  
ผู้ว่างงานส่วนใหญ่มีระยะเวลาการหางานไม่เกิน 3 เดือน หรือเป็นผู้ว่างงานในระยะสั้น 

เมือ่พิจารณาการวา่งงานตามระดบัการศกึษา พบวา่ ผูจ้บการศกึษาระดบัอุดมศกึษา
มีอัตราการว่างงานสูงสุดที่ร้อยละ 2.15 รองลงมาเป็นผู้จบอาชีวศึกษาวิชาชีพชั้นสูง 
มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับประถมศึกษาและต่ ากว่า ที่มีอัตรา
การว่างงานที่ร้อยละ 2.05 1.31 1.26 1.09 และ 0.40 ตามล าดับ โดยเมื่อเทียบกับ  
ช่วงเดียวกันของปีก่อน พบว่า ผู้จบการศึกษาระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา และ
มัธยมศึกษาตอนต้นมีอัตราการว่างงานที่เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสเดียวกันของปีที่ผ่านมา 

ตาราง 2   อัตราการวา่งงานตามระดบัการศึกษา (ร้อยละ) 

อัตราการว่างงาน 
ตามระดับการศึกษา 

2561 2562 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 

ประถมศึกษาและต่ ากว่า 0.60 0.47 0.40 0.40 0.43 0.35 0.40 

มัธยมต้น 1.62 1.13 1.07 1.07 1.20 1.12 1.26 

มัธยมปลาย (สายสามัญ) 1.53 1.22 1.09 1.15 0.95 1.21 1.09 

อาชีวศึกษา (ปวช.) 2.03 1.90 1.15 1.31 1.34 2.05 2.05 

วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 2.18 2.42 1.42 1.41 1.71 1.89 1.31 

อุดมศึกษา 1.96 1.90 2.11 1.85 1.56 1.78 2.15 

รวม 1.24 1.07 0.96 0.93 0.92 0.98 1.04 

ที่มา:   ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
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จ านวนผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน (แกนซ้าย)
สัดส่วนผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน ต่อจ านวนผู้ประกันตน ม.33 (แกนขวา)

แผนภาพ     จ านวนและสัดส่วนผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน

ที่มา:   ส านักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
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แนวโน้มการจ้างงานในไตรมาสส่ี ปี 2562  

จากการส ารวจภาวะการมีงานท าของประชากร เดือนตุลาคม 2562 พบว่า 
จากการชะลอตัวของเศรษฐกิจยังไม่ปรากฎผลกระทบต่อตลาดแรงงานมากนัก  
โดยแม้ว่าก าลงัแรงงานและผู้มงีานท าลดลงร้อยละ 1.7 และ 1.6 ตามล าดบั แต่มีผูว้่างงาน 
0.355 ล้านคน คิดเป็นอัตราการว่างงานร้อยละ 0.9 ส่วนหนึ่งคาดว่ามีการเคลื่อนย้าย
ออกจากก าลังแรงงาน โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มผู้ท างานบ้านที่เข้าสู่ก าลังแรงงาน
เป็นครั้งคราวตามฤดูกาล โดยพบว่าผู้ที่อยู่นอกก าลังแรงงาน 19.2 ล้านคน เพิ่มข้ึนร้อยละ 
5.1 ประกอบกับโครงสร้างตลาดแรงงานไทยมีความยืดหยุ่นซึ่งแรงงานที่ถูกเลิกจ้าง 
ในระบบสามารถย้ายไปท างานนอกระบบได้ง่ายโดยเฉพาะในภาคเกษตรกรรม  

อย่างไรก็ตาม มีสัญญาณของผลกระทบจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ ที่ต้อง
ติดตามต่อไป ดังนี้  

1. ผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานมีจ านวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
โดย ณ วันสิ้นสุดของไตรมาสสาม ปี 2562 มีจ านวน 1.72 แสนคน หรือคิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 1.5 ต่อจ านวนผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ทั้งหมด สูงที่สุดตั้งแต่วิกฤติเศรษฐกิจ
ปี 2552 ที่มีสัดส่วนที่ร้อยละ 2.2 

2. ค าสั่งซื้อในประเทศและต่างประเทศที่ปรับตัวลดลง โดยดัชนีภาวะธุรกิจ 
ในค าสั่งซื้อในประเทศปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 11 ติดต่อกัน ขณะที่ค าสั่งซื้อ 
ในต่างประเทศหดตัวต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 6 ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการจ้างงาน 
ในอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อส่งออก 

3. การท างานลว่งเวลา (โอท)ี ลดลง โดยจ านวนผูม้งีานท ามากกวา่ 50 ชัว่โมงขึน้ไป
ลดลงรอ้ยละ 7.9 ในไตรมาสที ่3 เปน็การลดลงตอ่เนือ่งตัง้แตไ่ตรมาสทีส่ีป่ ี2559 เปน็ตน้มา 

4. สถานประกอบการมีการขอใช้มาตรา 75 ตาม พรบ. คุ้มครองแรงงาน 
พ.ศ. 25 1 แก้ไขเพิ่มเติม 2551 เพิ่มขึ้น (เป็นมาตรการที่ก าหนดให้สถานประกอบการ
สามารถหยุดงานชั่วคราวโดยจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75 ของค่าจ้าง)  
โดยไตรมาสสาม ปี 2562 จ านวนแรงงานที่โดนผลกระทบทั้งสิ้นเป็น 48,015 คน  
จากสถานประกอบการ 93 แห่งทั่วประเทศ โดยแบ่งหยุดกิจการบางส่วน 21,297 คน 
และหยุดกิจการทั้งหมดจ านวน 26,718 คน  

“ ไตรมาสสี ่ป ี2562  

จากการชะลอตัวของ

เศรษฐกิจยังไม่ปรากฎ

ผลกระทบ 

ต่อตลาดแรงงานมากนัก  “ 
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ประเด็นที่ต้องให้ความส าคัญกับตลาดแรงงาน  

1. การติดตามสถานการณ์การเลิกจ้างอย่างใกล้ชิด และการติดตามตรวจสอบ  
ให้แรงงานได้รับเงินชดเชยการเลิกจ้างตามท่ีกฎหมายก าหนด รวมทั้งอ านวยความสะดวก
และประสานจัดหางานให้กับแรงงาน เช่น การจัดตลาดนัดแรงงาน การประชาสัมพันธ์
ช่องทางการสมัครงาน และแหล่งงาน  

2. การด าเนินมาตรการเพ่ือบรรเทาผลกระทบที่อาจจะเกิดข้ึนต่อแรงงาน อาทิ  

- การขอความร่วมมือสถานประกอบการใช้แนวทางชะลอการเลิกจ้าง 
เป็นล าดับ เช่น การลดชั่วโมง/วันท างานลง การหยุดการท าการชั่วคราวตามมาตรา 75 
การสมัครใจลาออก โดยการเลิกจ้างควรเป็นแนวทางสุดท้าย 

- มาตรการในการเพ่ิม/ปรับเปลี่ยนทักษะแรงงานให้สามารถท างาน 
ที่แตกต่างไปจากเดิม หรือเปลี่ยนไปประกอบอาชีพใหม่ได้ โดยเฉพาะแรงงานไร้ทักษะ 
แรงงานกึ่งทักษะ ที่พบว่ามีการว่างงานเพ่ิมมากขึ้น และมีแนวโน้มจะได้รับผลกระทบ  
ในระยะยาวจากการปดิกจิการและยา้ยฐานการผลติ ซึง่จะท าใหเ้กดิการหดตวัในความตอ้งการ
แรงงานกลุ่มไร้ทักษะและกึ่งทักษะ ประกอบกับการดึงดูดการลงทุนของไทยที่เน้น 
การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีเป็นหลัก ซึ่งจะท าให้ความต้องการแรงงานทักษะมากข้ึน  

 

 

 

ตาราง 3   จ านวนสถานประกอบการและลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบ ตามมาตรา 75 ทั่วประเทศ 

ไตรมาส/ปี 
สถาน

ประกอบการ 
(แห่ง) 

รวม หยุดกิจการบางส่วน หยุดกิจการท้ังหมด 

(คน) (วัน) (คน) (วัน) (คน) (วัน) 

Q3/61 38 9,724 814 5,854 856 3,870 288 

Q4/61 70 22,984 1,106 13,562 705 9,422 401 

Q1/62 47 29,488 735 18,278 424 11,210 311 

Q2/62 50 49,898 759 40,189 387 9,709 372 

Q3/62 93 48,015 1,268 21,297 722 26,718 546 

หมายเหตุ:   1. จ านวนสถานประกอบการ ไม่นับซ้ า 
 2. จ านวนคน นับซ้ า 

ที่มา:   กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 
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หนีส้ินครัวเรือน ในไตรมาสสอง ป ี2562 มีมูลค่า 13.08 ล้านล้านบาท ขยายตัว 
ร้อยละ 5.8 ชะลอลงจากร้อยละ 6.3 ในไตรมาสก่อน โดยเป็นผลจากการชะลอตัว  
ของสินเชื่อเพ่ือซื้ออสังหาริมทรัพย์และรถยนต์เป็นหลัก ขณะที่สัดส่วนหนี้สินครัวเรือน
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Households debt to GDP) อยู่ที่ร้อยละ  78.7 
เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจในไตรมาสที่สองชะลอตัวลงเร็วกว่าหนี้สินครัวเรือน ส่งผลให้
ระดับสัดส่วนหนี้สินครวัเรือนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศยังคงเท่ากับไตรมาสก่อน 
เมื่อพิจารณาแหล่งที่มาของการปล่อยกู้ให้แก่ภาคครัวเรือน พบว่า หนี้ครัวเรือนที่มา
จากสถาบันรับฝากเงินเพ่ิมขึ้นในอัตราที่ชะลอตัวลง ขณะที่หนี้ครัวเรือนจากสถาบัน
การเงินอ่ืนยังคงเพ่ิมข้ึนในอัตราเร่งต่อเนื่อง 

 2.  หนี้สินครัวเรือน 

ตาราง     หนี้สินครัวเรือน (สินเชื่อจากสถาบันการเงิน) 

ณ สิ้นระยะเวลา 
2560 2561  2562  

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 

หนี้สินครัวเรือน  

(ล้านล้านบาท) 
11.60 11.70 11.86 12.10 12.20 12.37 12.55 12.83 12.97 13.08 

 %YOY 3.6 3.5 3.9 4.5 5.2 5.7 5.8 6.0 6.3 5.8 

- สถาบันรับฝากเงิน 4.1 4.0 4.2 4.4 5.1 5.5 5.6 5.6 5.7 5.0 

- สถาบันการเงินอื่น -0.3 0.3 2.2 5.2 6.0 7.3 7.8 8.5 10.8 11.2 

สัดส่วนต่อ GDP 78.4 78.1 77.9 78.3 77.8 77.7 77.9 78.6 78.7 78.7 

ที่มา:   ธนาคารแห่งประเทศไทย 

“ 
หนี้สินครัวเรือนขยายตัว 

ร้อยละ 5.8 ชะลอลงจาก 

ร้อยละ 6.3 ในไตรมาสกอ่น “ 
แผนภาพ 5   สัดส่วนหนี้สินครัวเรือนต่อ GDP (Non SA)

ที่มา:   ธนาคารแห่งประเทศไทย และ สศช.
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สินเชื่อเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์และซื้อรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ปรับตัว
ชะลอลง ขณะที่สินเชื่อเพื่ออุปโภคบริโภคส่วนบุคคลเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน1 โดย
จากข้อมูลยอดคงค้างสินเชื่อของเฉพาะธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบในไตรมาสสอง ปี 2562 
สะท้อนให้เห็นว่า สินเชื่อเพ่ือซื้อที่อยู่อาศัยซึ่งมีสัดส่วนสูงสุดของหนี้ครัวเรือนทั้งหมด 
มีแนวโน้มขยายตัวชะลอลงจากไตรมาสก่อน โดยสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยขยายตัวร้อยละ 
7.8 ชะลอลงจากร้อยละ 9.1 ในไตรมาสก่อน เช่นเดียวกับสินเชื่อเพ่ือซื้อรถยนต์หรือ
รถจักรยานยนต์ที่ชะลอลงรอ้ยละ 10.2 จากรอ้ยละ 11.4 ขณะทีส่นิเชือ่เพ่ืออุปโภคบรโิภค
ส่วนบุคคลอ่ืนปรับตัวเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยขยายตัวร้อยละ 11.8 เทียบกับร้อยละ 
11.3 ซึ่งเป็นผลจากการขยายตัวของทั้งสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลอ่ืน 

สนิเชือ่เพ่ือซือ้อสงัหารมิทรพัยท์ีช่ะลอตวัในไตรมาสสอง ป ี2562 สว่นหนึง่เปน็ผลจาก 
(1) มาตรการควบคุมสินเชื่อบ้าน (LTV) ที่ส่งผลให้ความต้องการที่อยู่อาศัยปรับตัวลดลง
โดยเฉพาะสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยสัญญาที่ 2 ขึ้นไปของผู้กู้รายเดิม และ (2) ตลาด
อสังหาริมทรัพย์ที่ยังคงอยู่ ในระดับทรงตัว เนื่องจากอุปสงค์ของตลาดชะลอลง 
อย่างต่อเนื่อง สะท้อนจากยอดการโอนกรรมสิทธิ์ของที่อยู่อาศัยในไตรมาสสอง ปี 2562 
ที่ลดลงร้อยละ 18.9 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 13.5 และมีอุปทานส่วนเกิน (Over 
supply) ในตลาดอสังหาริมทรัพย์ สะท้อนจากหน่วยอยู่ระหว่างการขายทั้งหมด (Total 
supply) ที่เพ่ิมขึ้นในช่วงครึ่งแรกของปี 2562 ทั้งในส่วนของที่อยู่อาศัยแนวราบ และ
แนวสูง รวมถึงการลดลงของหน่วยที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่ในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลในช่วงครึ่งแรกของปี 2562  

1 การวิเคราะห์หนี้สินครัวเรือนจ าแนกตามวัตถุประสงค์ข้างต้น เป็นการน าข้อมูลเฉพาะในส่วนของยอดคงค้างสินเชื่อธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบมา ใช้ในการวิเคราะห์
เท่านั้น โดยยังขาดข้อมูลที่มาจากสถาบันรับฝากเงินอื่น และสถาบันการเงินอื่นต่าง ๆ เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ บริษัทบัตรเครดิต ลิสซ่ิง  และสินเชื่อส่วนบุคคล  
โรงรับจ าน า ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) อยู่ระหว่างด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลหนี้สินครัวเรือนจ าแนกตามวัตถุประสงค์อย่างเป็นทางการต่อไป ซ่ึงจะช่วยให้
สามารถวิเคราะห์ประเด็นหนี้สินครัวเรือนได้อย่างชัดเจนมากขึ้น  

แผนภาพ 6   อัตราการขยายตัวสินเชื่อคงค้างเพื่อการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล
                ของธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบ 

ที่มา:   ธนาคารแห่งประเทศไทย
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ที่อยู่อาศัย ซื้อรถยนต์/รถจักรยานยนต์
บัตรเครดิต ส่วนบุคคลอื่น ๆ
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ด้านสินเชื่อรถยนต์ชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องจากไตรมาสก่อน สอดคล้องกับ  
(1) การลดลงของยอดจ าหน่ายรถยนต์นั่งส่วนบุคคลร้อยละ 6.5  เทียบกับการขยายตัว
ร้อยละ 1.7 ในไตรมาสก่อน และ (2) ความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ปรับตัวลดลง ส่งผลให้
มาตรฐานการปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์เข้มงวดมากขึ้นเพราะตลาดเกิดความไม่มั่นใจ
จากความเสีย่งทางดา้นเศรษฐกจิและคณุภาพลกูหนี้ที่ปรับตัวลดลง ขณะที่รถจักรยานยนต์
เริม่สง่สญัญาณการขยายตวัร้อยละ 0.9 เทยีบกบัการลดลงรอ้ยละ 7.1 ในไตรมาสทีผ่า่นมา  

ขณะที่สินเชื่อเพ่ืออุปโภคบริโภคส่วนบุคคลอ่ืนเพ่ิมสูงขึ้นจากไตรมาสที่ผ่านมา  
โดยเป็นผลมาจากการเพ่ิมขึ้นของสินเชื่อส่วนบุคคลอ่ืนร้อยละ 12.3 จากร้อยละ 11.7 
และสินเชื่อบัตรเครดิตร้อยละ 9.9 เทียบกับร้อยละ 9.7 ในไตรมาสก่อน 

 

ภาพรวมคณุภาพสนิเชือ่อยูใ่นเกณฑ์เฝา้ระวัง เนือ่งจากคณุภาพสนิเชือ่หลายประเภท
มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น โดยยอดคงค้างหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) เพ่ือการอุปโภค
บริโภคของธนาคารพาณิชย์ในไตรมาสสาม ปี 2562 มีมูลค่า 133,254 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 12.2 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.81 ต่อสินเชื่อรวม
ปรับตัวเพ่ิมข้ึนจากสัดส่วนร้อยละ 2.74 ในไตรมาสก่อนหน้า  

คุณภาพสินเชื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อรถยนต์ และบัตรเครดิตอยู่ในระดับที่ต้อง
ติดตาม ขณะที่คุณภาพสินเชื่อส่วนบุคคลอ่ืนๆ ปรับตัวดีขึ้น โดยสัดส่วน NPL ของ
สินเชื่อที่อยู่อาศัยในไตรมาสสาม ปี 2562 อยู่ที่ร้อยละ 3.49  เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 3.34  
ในไตรมาสก่อน สอดคล้องกับการชะลอตัวของการปล่อยสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยเนื่องจาก
สถาบันการเงินต่าง ๆ ยังคงกังวลความเสี่ยงของผู้กู้จากภาวะเศรษฐกิจและแนวโน้ม
ตลาดอสังหาริมทรัพย์ ด้านสินเชื่อรถยนต์สัดส่วน NPL ปรับตัวเพ่ิมขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 
1.86 จากร้อยละ 1.82 ในไตรมาสที่ผ่านมา และสัดส่วน NPL ของสินเชื่อบัตรเครดิต 
อยู่ที่ร้อยละ 2.65 เทียบกับร้อยละ 2.48 ในไตรมาสก่อน ในขณะที่ NPL ของสินเชื่อเพ่ือ
อุปโภคบริโภคส่วนบุคคลอ่ืน ๆ สัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 2.36 ปรับลดลงจากร้อยละ 2.42 

ตาราง 5   หนี้เพื่อการอุปโภคบริโภคทีไ่ม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL)  

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

NPL (ล้านบาท) 110,375 115,910 115,848 118,769 120,471 126,356 127,439 133,254 
% YOY 4.8 5.5 10.3 7.8 9.1 9.0 10.0 12.2 

สัดส่วนต่อสินเชื่อรวม 2.68 2.78 2.72 2.73 2.67 2.75 2.74 2.81 
ที่มา:   ธนาคารแห่งประเทศไทย 
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ขณะที่คุณภาพสินเชื่อประเภทที่ครัวเรือนใช้เสริมสร้างสภาพคล่องทางการเงิน
มีแนวโน้มทรงตัว โดย (1) ยอดสินเชื่อคงค้างและยอดค้างช าระเกิน 3 เดือนขึ้นไปของ
สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ (ที่มีและไม่มีทะเบียนรถเป็นหลักประกัน) ชะลอลง
จากเดือนก่อน โดยมีมูลค่าอยู่ที่ 561,680 ล้านบาท และ 19,096 ล้านบาท ตามล าดับ 
ท าให้สัดส่วนยอดค้างช าระเกิน 3 เดือนต่อยอดสินเชื่อคงค้างอยู่ร้อยละ 3.4  เทียบกับ 
ร้อยละ 3.5 ในไตรมาสที่ผ่านมา และ (2) ยอดสินเชื่อผิดนัดช าระหนี้เกิน 3 เดือนขึ้นไป  
ของสินเชื่อบัตรเครดิตมีมูลค่า 8,204 ล้านบาท โดยคิดเป็นสัดส่วนต่อยอดสินเชื่อคงค้าง
บัตรเครดิตร้อยละ 2.0 เพ่ิมสูงขึ้นจากร้อยละ 1.8 ในไตรมาสที่ผ่านมา  

แนวโน้มหนี้สินครัวเรือนในช่วงครึ่งหลังปี 2562 คาดว่าจะชะลอตัวลงจากช่วง
ครึ่งแรกของปี ขณะที่สัดสว่นหนี้ครวัเรือนต่อผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศอาจปรับตัว
เพิ่มขึ้น เนื่องจากแนวโน้มเศรษฐกิจในช่วงครึ่งหลังของปีขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป 
ขณะที่หนี้ครัวเรอืนมีแนวโนม้ชะลอตัวลงตาม (1) สินเชือ่ที่อยู่อาศยัทีม่ีแนวโนม้ทรงตัวจาก
ครึ่งปแีรก จากความต้องการที่อยู่อาศัยที่มีแนวโน้มชะลอลง อุปทานส่วนเกินของตลาด
อสังหาริมทรัพย์ และความเข้มงวดของสถาบันการเงินในการปล่อยกู้ อย่างไรก็ตาม 
ปัจจัยดังกล่าวจะชดเชยกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านภาคอสังหาริมทรัพย์โดยการ
ด าเนินมาตรการสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ที่สนับสนุน

ตาราง 7   สินเชื่อบัตรเครดติ 

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

สินเชื่อบัตรเครดิต  
(1) ยอดสินเชื่อคงค้าง 

(ล้านบาท) 

394,123 358,291 366,310 370,586 418,747 386,642 396,082 404,185 

%YOY 9.4 7.5 8.9 8.1 6.2 7.9 8.1 9.1 
(2) ยอดค้างช าระเกิน 

3 เดือนขึ้นไป 

7,558 8,099 7,018 7,200 7,583 7,809 7,322 8,204 

%YOY -26.2 -17.9 -15.8 -0.2 0.3 -3.6 4.3 13.9 
(2) / (1) (ร้อยละ) 1.9 2.3 1.9 1.9 1.8 2.0 1.8 2.0 
ที่มา:   ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ตาราง 6   สดัส่วนหนี้เพื่อการอุปโภคบริโภคที่ไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPL) ต่อสินเชื่อรวมของแต่ละประเภท   

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

สัดส่วนต่อสินเชื่อรวม 2.68 2.78 2.72 2.73 2.67 2.75 2.74 2.81 
- ที่อยู่อาศัย 3.23 3.38 3.39 3.37 3.25 3.35 3.34 3.49 
- รถยนต ์ 1.60 1.53 1.52 1.57 1.66 1.71 1.82 1.86 
- บัตรเครดิต 2.61 3.15 2.42 2.54 2.34 2.67 2.48 2.65 
- ส่วนบุคคลอื่นๆ 2.53 2.65 2.54 2.55 2.53 2.56 2.42 2.36 
ที่มา:   ธนาคารแห่งประเทศไทย 
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สินเชื่อที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนทั่วไปที่มีความต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง 
ในราคาซื้อขายไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อหน่วย และ (2) สินเชื่อรถยนต์ที่ชะลอตัวตามยอด
จ าหน่ายรถยนต์และจักรยานยนต์ที่ลดลง และสถาบันการเงินส่วนใหญ่ที่ยังคงเข้มงวด  
ในการปล่อยสินเชื่อเนื่องจากคุณภาพลูกหนี้ที่ยังไม่ปรับตัวดีขึ้นมากนัก ขณะที่สินเชื่อเพ่ือ
อุปโภคบริโภคส่วนบุคคลอ่ืนมีแนวโน้มปรับตัวเพ่ิมข้ึนตามสินเชื่อบัตรเครดิตที่เพ่ิมสูงขึ้น 

ในช่วงที่ผ่านมาภาครัฐได้ด าเนินมาตรการส าคัญต่าง ๆ เพ่ือติดตามและก ากับดูแล
การขยายตัวของหนี้สินครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง อาทิ  

1. การสง่เสรมิความรูท้างการเงนิเชงิรกุแบบเนน้กลุม่เปา้หมาย ทัง้กลุม่อาชวีศกึษา 
กลุ่มวัยเริ่มท างาน กลุ่มเด็กและเยาวชน และกลุ่มเกษตรกร สอดคล้องกับผลการศึกษา
โครงสรา้งของผูก้อ่หนีแ้ละหนีเ้สยีของไทยทีพ่บวา่ คนไทยในกลุม่วยัเริม่ท างานเปน็หนีม้ากขึน้
และมีหนี้เสียมากขึ้น (บทความในกรอบ “พฤติกรรมการก่อหนี้ของคนไทยในแต่ละวัย”) 
เช่น โครงการการออมและการบริหารหนี้ที่สมดุลเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุขของธนาคาร
ออมสิน โครงการให้ความรู้ทางการเงินแก่เกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศ
ผ่านโครงการสร้างสังคมแห่งปัญญาผ่านศูนย์เรียนรู้เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบ ธ.ก.ส. โครงการ Fin. ดี We Can Do ของธนาคารแห่งประเทศไทย 

2.  การก ากับดแูลใหเ้กดิการเปน็หนีอ้ยา่งเหมาะสมทัง้ในดา้นผูก้อ่หนีแ้ละผูป้ลอ่ยกู้ 
โดยธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการด าเนินการต่าง ๆ เพ่ือก ากับดูแลการปล่อยสินเชื่อ
หลายประเภท เช่น หลักเกณฑ์สินเชื่อจ าน าทะเบียนรถ หลักเกณฑ์สินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัย 
(LTV) การศึกษาการก าหนดมาตรฐานการค านวณภาระหนี้รวมต่อรายได้ (DSR)2  

3. การชว่ยเหลอืลกูหนีเ้พ่ือบรรเทาความเดอืดรอ้นทีไ่ดร้บัผลกระทบจากภยัธรรมชาติ
และปรับโครงสร้างหนี้ โดยการด าเนินโครงการส าคัญ ๆ รวมทั้งมาตรการระยะสั้นต่าง ๆ 
อาท ิ(1) โครงการปรบัโครงสรา้งหนีแ้ละคลนิกิแกห้นี ้ระยะที ่2 ของธนาคารแหง่ประเทศไทย 
โดยการขยายขอบเขตโครงการให้ครอบคลุมถึงลูกหนี้ในกลุ่มบริษัทที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน 
(Non-Bank) และ (2) การพักช าระหนี้เงินต้นของลูกหนี้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
ของธนาคารออมสิน โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้และโครงการขยายระยะเวลาช าระหนี้
เงินกู้ให้แก่เกษตรกรผู้ประสบภัยแล้งและผู้ปลูกข้าวของ ธ.ก.ส. 

2 คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) จะมีการติดตามขอ้มูลภาระหนี้ต่อรายได้ (Debt service ratio: DSR) ตามมาตรฐานกลาง โดยสถาบันการเงินต่าง ๆ จะเร่ิม
รายงานข้อมูลในไตรมาสที่สี่ ปี 2562  
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พฤติกรรมการก่อหนี้ของคนไทยในแต่ละวัย  

สถานการณ์หนี้ครัวเรือนไทยก าลังเป็นประเด็นส าคัญที่สาธารณชนให้ความสนใจ เนื่องจากสัดส่วนหนี้สินครัวเรือนต่อ GDP ค่อนข้างสูง
เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศต่าง ๆ ซึ่งอาจน าไปสู่ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความสามารถในการช าระหนี้ของครัวเรือนโดยเฉพาะในช่วงที่  
ภาวะเศรษฐกิจมีแนวโน้มชะลอการขยายตัว อาจท าให้รายได้ของครัวเรือนเพิ่มขึ้นไม่สอดคล้องกับภาระหนี้ที่ก าลังเพิ่มสูง โดยข้อมูลจากธนาคาร 
แห่งประเทศไทยในไตรมาสสอง ปี 2562 พบว่า สัดส่วนหน้ีครัวเรือนอยู่ที่ร้อยละ 78.7 ต่อ GDP เทียบเท่าไตรมาสก่อน และหนี้ส่วนใหญ่ถูกน าไป
เพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์ เพื่ออุปโภคบริโภคส่วนบุคคล และเพื่อประกอบอาชีพและซื้อหลักทรัพย์ต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม รูปแบบการก่อหนี้ข อง
ครัวเรือนดังกล่าวเป็นเพียงการสะท้อนให้เห็นปัญหาหนี้สินครัวเรือนในระดับมหภาคที่โครงสร้างหนี้ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มหนี้ระยะสั้น  
และยิ่งชัดเจนขึ้นเมื่อเทียบกับหนี้ครัวเรือนของต่างประเทศที่ส่วนใหญ่เป็นหนี้ระยะยาวโดยเฉพาะสินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศัย 3 การตัดสินใจหรือ
ประเมินสถานการณ์หนี้ครัวเรือนว่าก าลังอยู่ในช่วงน่าเป็นห่วงหรือไม่จ าเป็นต้องศึกษาพฤติกรรมและลักษณะการก่อหนี้ในระดับจุลภาคให้ลึกซึ้ง
และชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อก าหนดมาตรการที่ตรงกับสภาพปัญหาและกลุ่มเป้าหมาย  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติสินเช่ือบุคคลของบริษัทข้อมูลเครดิต
แห่งชาติ จ ากัด (National Credit Bureau: NCB) ณ สิ้นปี 2561 ซึ่งเป็น
สินเช่ือของบคุคลตา่งๆ ในระบบทัง้หมดและเป็นรายสัญญา (ครอบคลุม 68.7 
ล้านบญัชีทัว่ประเทศ และมียอดหนี้รวม 11.2 ล้านล้านบาท) โดยมุ่งเน้นกลุ่ม
คนไทยอาย ุ22-40 ป ีพบวา่  

(1) พฤติกรรมการก่อหนี้ส่วนใหญ่เป็นหนี้บัตรเครดิตและ 
ส่วนบุคคลเป็นหลัก แต่หากพิจารณาจากมูลค่าหนี้ส่วนใหญ่กู้เงินเพ่ือซ้ือ
ที่อยู่อาศัยและรถยนต์ โดยเมื่อพิจารณาจากจ านวนสัญญาที่มีการก่อหนี้ 
(พอร์ตของสินเช่ือ) จะเห็นได้ว่า ส่วนใหญ่ในช่วงอายุ 22–40 ปี เป็นหนี้บัตร
เครดิต (ร้อยละ 32.0) หนี้ส่วนบุคคล (Personal loan: P loan) (ร้อยละ 
28.7) และหนี้รถยนต์ (ร้อยละ 10.9) เป็นหลัก อย่างไรก็ตาม ในแง่ของ
ปรมิาณหนี ้คนไทยอาย ุ22–28 ป ีมมีลูคา่หนีเ้พือ่ซือ้รถยนตเ์ป็นหลัก (ร้อยละ 
41.1) ส่วนคนกลุ่มอายุ 30–38 ปี เป็นหนี้เพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์ (ร้อยละ 
45.8) นอกจากนี้ คนที่เป็นหนี้แบกรับภาระสินเช่ือที่อยู่อาศัยและรถยนต์ค่อนข้างสูงกว่าสินเช่ือประเภทอื่นอย่างชัดเจน โดยสินเช่ือที่ อยู่อาศัย
เฉลี่ยต่อคนอยู่ที่ 1,780,387 บาทต่อคน และสนิเช่ือรถยนตอ์ยูท่ี ่413,874 บาทตอ่คน ขณะทีส่นิเช่ือสว่นบคุคลและบตัรเครดติอยูท่ี ่139,820 บาท
ตอ่คน และ 53,327 บาทตอ่คน ตามล าดบั 

(2) 1 ใน 3 เป็นหนี้ส่วนบุคคล (P loan) และ 1 ใน   เป็นหนี้บัตรเครดิต ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนที่สูงกว่าคนในช่วงอายุอื่น ๆ อย่างชัดเจน 
และส่วนใหญ่ยังเป็นผู้กู้รายเดิมหรือคนที่เป็นหนี้อยู่แล้วมากกว่ากลุ่มคนใหม่ ๆ ที่เริ่มเป็นหนี้ โดยหนี้ส่วนบุคคลและบัตรเครดิต เ ป็นสินเช่ือที่มี
ความเสี่ยงกว่าสินเช่ือประเภทอ่ืนโดยเปรียบเทียบ และเมื่อผนวกกับปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจมหภาค ปัจจัยความไม่แน่นอนของระหว่างประเทศ 
รวมทั้งฐานะทางการเงินของครัวเรือนย่อมน าไปสู่การเพิ่มขึ้นของความเปราะบางของครัวเรือนได้ง่ายกว่าสินเช่ือประเภทอื่นที่น าไปใช้ซื้ อ
สินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ จึงควรมีการติดตาม
การก่อหนี้ประเภทดังกล่าวอย่างใกล้ชิด 

(3) คนไทยที่มีอายุ 22- 0 ปี และมี
หนี้ส่วนบุคคลและบัตรเครดิตเป็นกลุ่มที่มี
หนี้เสียมากที่สุดเทียบกับกลุ่มอายุอื่น โดยคน
ที่มีหนี้ส่วนบุคคลในกลุ่มอายุดังกล่าวมสีัดส่วน
ของคนเป็นหนี้เสียสูงถึง 1 ใน 5 ของคนเป็น
หนี้ส่วนบุคคลทั้งหมด ขณะที่คนเป็นหนี้เสีย
บัตรเครดิตมีสัดส่วน 1 ใน 10 ของคนเป็นหนี้
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อสังหาริมทรัพย์ รถยนต์ ส่วนบุคคล บัตรเครดิต เบิกเงินเกินบัญชี (OD) อ่ืนๆ

 .11% 8.59% 15.07% 10. 3% 6.93% 11.08%

สัดส่วนคนเป็นหนี้ใหม่ (New open) และคนเป็นหนี้เดิม (Old) ต่อประชากร (Debt headcount) จ าแนกตามช่วงอายุและประเภทสินเชื่อ ณ สิ้นปี 2561

ที่มา: บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ ากัด (National Credit Bureau)
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อสังหาริมทรัพย์ รถยนต์ ส่วนบุคคล

บัตรเครดิต เบิกเงินเกินบัญชี (OD) อื่นๆ

โครงสร้างหน้ีสินครัวเรือนไทย จ าแนกตามช่วงอายุและประเภทสินเชื่อ ณ สิ้นปี 2561 
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อสังหาริมทรัพย์ รถยนต์ ส่วนบุคคล

บัตรเครดิต เบิกเงินเกินบัญชี (OD) อื่นๆ

(พิจารณาจากจ านวนสัญญา)(พิจารณาจากมูลค่า)

ที่มา: บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ ากัด (National Credit Bureau)

3 จากข้อมลูของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และ CEIC ณ ไตรมาสหนึ่ง ป ี2562 หนีค้รวัเรือนของต่างประเทศสว่นใหญเ่ปน็สนิเชือ่เพือ่ที่อยู่อาศยั (หนีร้ะยะยาว) โดยมสีัดสว่นอยูร่ะหวา่งร้อยละ 
52.0–80.0 ของหนีค้รวัเรือนทั้งหมด เชน่ มาเลเซีย (รอ้ยละ 52.0) ญีปุ่น่ (รอ้ยละ 68.0) สิงคโปร ์(รอ้ยละ 75.0) สหราชอาณาจักร (รอ้ยละ 80.0) ขณะทีป่ระเทศไทยมีสดัสว่นอยูท่ีร่้อยละ 33.0  
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สัดส่วนคนผิดนัดช าระหนี้ต่อคนเป็นหนี้  ยังแสดงให้
เห็นว่า คนเป็นหนี้ส่วนบุคคลและอายุ 28 – 34 ปี 
กลายเป็นกลุ่มที่มีสัดส่วนของคนเป็นหนี้เสียมากที่สุด 
(สัดส่วนร้อยละ 20.5 – 20.8 ของคนเป็นหนี้)  

(4) แนวโน้มคนไทยเร่ิมเป็นหนี้บัตรเครดิต (คนเป็น
หนี้ใหม่) เพ่ิมมากขึ้นและอายุน้อยลง โดยสัดส่วนคน
เป็นหนี้ใหม่เฉพาะสินเช่ือบัตรเครดิตต่อคนเป็นหนี้
บัตรเครดิตทั้งหมดปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่
ปี 2558 เป็นต้นมา โดยเฉพาะในกลุ่มคนช่วงอายุ 21 
– 24 ปี เพ่ิมขึ้นในอัตราเร็วกว่ากลุ่มคนในช่วงอายุอื่น 
นอกจากนี้กลุ่มผู้กู้หน้าใหม่ส่วนใหญ่เป็นหนี้บัตร

เครดิตมากกว่า 1 บัญชีต่อคน โดยค่าเฉลี่ยจ านวนบัญชีต่อคนของปี 2561 ของ
คนท่ีเป็นหนี้บัตรเครดิต เท่ากับ 1.36 บัญชีต่อคน ซึ่งเมื่อพิจารณาในช่วงอายุ 21 
– 40 ปี พบว่า จ านวนบัญชีต่อคนของกลุ่มที่เป็นหนี้บัตรเครดิตหน้าใหม่อยู่
ระหว่าง 1.45 – 1.51 บัญชีต่อคน (สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ)  

(5) พฤติกรรมการกู้ทีละหลายบัญชีของผู้กู้สินเชื่อบัตรเครดิตหน้าใหม่ 
สะท้อนแนวโน้มความเสี่ยงและความเปราะบางทางการเงินของคนเป็นหนี้ 
เนื่องจากการแบกรับภาระหนี้สินท่ีเกิดขึ้นย่อมสง่ผลตอ่ความสามารถในการช าระ
หนี้และรายได้ที่เหลือเพื่อจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจ าวัน และหากรายได้ 
ไม่เพียงพอกับรายจ่ายก็มีแนวโน้มให้คนเลือกที่จะก่อหนี้มากขึ้นเพื่อชดเชย
รายจ่ายที่จ าเป็น และน าไปสู่การกู้เงินต่อเนื่องวนไป หรือเรียกว่า “การติดกับดัก
การเป็นหนี”้ 

(6) สถานการณ์หนี้ครัวเรือนไทยในปัจจุบันเป็นผลจากพฤติกรรมของท้ังผู้ปล่อยกู้และผู้กู้ จากการศึกษาของธนาคารแห่งประเทศไทย4 
พบว่า ในส่วนของผู้ปล่อยกู้มีการแข่งขันของสถาบันการเงินต่าง ๆ ในระดับสูงทั้งตลาดสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อตลาดรถยนต์ น าไปสู่
การเสาะหาผู้กู้ในกลุ่มผู้ที่มีฐานะทางการเงินที่ด้อยลงเร่ือย ๆ  ขณะเดียวกัน ก็น าไปสู่การแข่งขันออกมาตรการส่งเสริมการขายต่าง ๆ 
(Promotions) ของสถาบันการเงิน เช่น การผ่อนช าระสินค้าโดยใช้บัตรเครดิตด้วยอัตราดอกเบี้ย 0% ซึ่งกระตุ้นให้คนหันมาก่อหนี้บัตรเครดิต
มากขึ้น ด้านพฤติกรรมของผู้กู้ พบว่า มีการออมที่น้อยท าให้ต้องเป็นหนี้ในระดับสูงและใช้เวลาผ่อนช าระนาน ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการพัฒน า
ทางเทคโนโลยีท าให้การซื้อสินค้าสะดวกรวดเร็วขึ้นผ่านการซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ต เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ผู้กู้ในกลุ่มอายุน้อยที่มี
จ านวนบัญชีมาก จะมีคุณภาพหนี้ด้อยกว่ากลุ่มอื่น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้โดยเฉพาะสินเช่ือส่วนบุคคล (P loans) และหาก 
ไม่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สถานการณ์หนี้ครัวเรือนอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางการเงินในภาพรวมต่อไป 
 

ข้อสงวน: บทความ บทวิเคราะห์ หรือบทวิจัยนี้ จัดท าข้ึนโดยส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ ากั ด เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่ต่อสาธารณะ 
ข้อมูลที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้จัดท าโดยอาศัยข้อมูลเชิงสถิติข้อมูลเศรษฐกิจการเงินจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ อย่างไรก็ตาม ส านัก งานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และบริษัทข้อมูล
เครดิตแห่งชาติ จ ากัด ไม่ยืนยันและไม่รับรองถึงความครบถ้วนสมบูรณ์หรือถูกต้องของข้อมูล จึงไม่รับผิดชอบต่อการน าเอาข้อมูล ข้อความ ความเห็น หรือบทสรุปที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ไปใช้ ไม่ว่า
กรณีใด ๆ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ ากัด มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในทรัพย์สินทางปัญญาของรายงานฉบับนี้ และขอสงวนลิขสิทธิ์ในข้อมูลที่
ปรากฏในเอกสารนี้ ห้ามมิให้ผู้ใดใช้ประโยชน์ ท าซ้ า ดัดแปลง น าออกแสดง ท าให้ปรากฏ หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ซึ่งข้อมูลในเอกสารนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนในเชิงพาณิชย์ 
เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ ากัด เป็นการล่วงหน้า นอกจากนี้ การกล่าว คัด หรืออ้างอิงข้อมูลบางส่วน
ตามสมควรในรายงานฉบับนี้ ไม่ว่าในบทความ บทวิเคราะห์ บทวิจัย ในเอกสารหรือการสื่อสารอื่นใด จะต้องกระท าโดยถูกต้องและไม่เป็นการก่อ ให้เกิดการเข้าใจผิด หรือความเสียหายแก่ส านักงาน 
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ ากัด รวมทั้งต้องรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในข้อมูลของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ ากัด และต้องอ้างอิงถึงฉบับที่และวันที่ในเอกสารฉบับนี้ของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ ากัด โดยชัดแจ้ง” 
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อสังหาริมทรัพย์ รถยนต์ ส่วนบุคคล บัตรเครดิต อ่ืนๆ

3.8 %  . 6% 15.55%  .2 % 10.55%

สัดส่วนคนผิดนัดช าระหน้ีต่อคนเป็นหนี้ (Delinquency headcount) จ าแนกตามช่วงอายุและประเภทสินเชื่อ ณ สิ้นปี 2561

ที่มา: บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ ากัด (National Credit Bureau)

แนวโน้มสัดส่วนคนเป็นหนี้ใหม่ต่อคนเป็นหนี้ทั้งหมด 
(New open to Outstanding) ช่วงอายุ 21 – 7 ปี 

ที่มา: บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ ากัด (National Credit Bureau)
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4 สรา ชื่นโชคสันต์, “ถอดรหัสปัญหาหนี้ครัวเรือนไทย” และ โสมรัศมิ์ จันทรัตน์, “Thailand’s Household Debt: Current Knowledge, Gaps and Implications” 
น าเสนอในงานเสวนา หวัข้อ “ถอดรหัสปัญหาหนี้ครัวเรือนไทย เร่งแก้อยา่งไรให้คนไทยอยู่ดีอย่างยั่งยืน” ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย, 30 ตุลาคม 2562  
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ไตรมาสสาม ปี 2562 มีผู้ป่วยด้วยโรคเฝ้าระวังรวม 222,531 ราย ลดลงจาก
ช่วงเดียวกันของปี 2561 ร้อยละ 5.2 โดยผู้ป่วยโรคปอดอักเสบลดลงร้อยละ 31.1 
และผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ลดลงร้อยละ 1.3 แต่พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเพ่ิมข้ึนร้อยละ 
51.9 เนื่องจากในหลายพ้ืนที่ยังมีฝนตกต่อเนื่อง ท าให้เกิดน้ าท่วมขังตามภาชนะและ
วัสดุต่าง ๆ ซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายที่เป็นพาหะของโรค โดยพบผู้ป่วยสูงสุด
ในพ้ืนทีภ่าคตะวนัออกเฉยีงเหนอื รองลงมา ไดแ้ก ่ภาคใต ้และภาคเหนอื ผูป้ว่ยสว่นใหญ่
เปน็กลุม่เดก็อาย ุ5-14 ป ีแตผู่เ้สยีชวีติสว่นมากเปน็กลุม่วยั 15 ปขีึน้ไป โดยเฉพาะกลุม่เสีย่ง 
เชน่ มนี้ าหนกัเกนิมาตรฐาน ผูป้ว่ยโรคเรือ้รงั ทีอ่าจมอีาการรนุแรงสง่ผลใหเ้สยีชวีติเพ่ิมขึ้น 
ส าหรับการป้องกันประชาชนควรป้องกันตัวเองไม่ให้ถูกยุงลายกัด และช่วยกันก าจัด
แหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลายทุกสัปดาห์อย่างต่อเนื่อง โดยเน้นใช้มาตรการ “3 เก็บ 
ปอ้งกนั 3 โรค” คอื (1) เกบ็บา้น ใหส้ะอาดปลอดโปรง่ (2) เกบ็ขยะ รอบ ๆ บา้น โดยท า
ตอ่เนื่องสัปดาห์ละครั้ง และ (3) เก็บน้ า ภาชนะใส่น้ าต้องปิดฝาให้มิดชิดเพ่ือป้องกัน
ไม่ให้ยุงลายวางไข่ สามารถป้องกันโรคที่มาจากยุงลายได้ 3 โรค ทั้งโรคไข้เลือดออก 
โรคไข้ซิก้า และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย 

 3.  สุขภาพและการเจ็บป่วย 

“ ผู้ป่วยด้วยโรคเฝ้าระวังลดลง
แต่โรคไข้เลือดออกยังคง

เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

” 

ตาราง 8   จ านวนผู้ป่วยด้วยโรคเฝ้าระวัง (หนว่ย: ราย)  

โรคเฝ้าระวัง  
2561 %YOY 2562  

Q1 Q2 Q3 Q  Q1 Q2 Q3/62 Q3 
ปอดอักเสบ 74,881 58,699 90,160 59,861 72,817 51,005 -31.1 62,518 
ไข้เลือดออก 6,830 24,029 35,564 20,499 15,482 31,426 51.9 54,052 
มือ เท้า ปาก 10,079 14,626 32,718 12,585 9,158 12,652 -3.2 31,668 
ไข้หวัดใหญ ่ 40,995 25,698 73,042 43,628 132,787 60,518 -1.3 72,054 
บิด 1,132 965 741 561 627 702 -46.8 394 
หัด 630 632 1,186 3,108 1,756 1,051 -8.7 1,082 
ฉี่หน ู 402 637 932 569 457 486 -34.7 608 
ไข้สมองอักเสบ 182 231 200 132 240 178 -25.5 149 
อหิวาตกโรค 0 2 2 1 5 4 - 1 
ไข้กาฬหลังแอ่น 1 9 3 7 4 4 - 5 
พิษสุนัขบ้า 7 3 3 2 0 2 - 0 
รวม 135,139 125,531 234,551 140,953 233,333 158,028 -5.2 222,531 
อตัราตอ่ประชากรแสนคน 204.5 190.1 355.1 213.3 353.2 239.2  335.6 

หมายเหตุ:   ข้อมูลปี 2562 เป็นข้อมูล ณ วันท่ี 6 พฤศจิกายน 2562  

ที่มา:   รายงานโรคในระบบเฝ้าระวัง 506 ส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  
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ส าหรับการเจ็บป่วยจากภาวะน้ าท่วม ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และภาคตะวนัออก ตัง้แตว่นัที ่29 สงิหาคม - 28 กนัยายน 2562 พบโรคทีม่ากบัน้ าทว่ม
และโรคที่เกิดขึ้นหลังน้ าลด ได้แก่ (1) โรคอุจจาระร่วง พบผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วง 
49,261 ราย (2) โรคฉีห่น ูพบผูป้ว่ยโรคฉีห่น ู163 ราย และ (3) ปญัหาสขุภาพจติ ทีเ่กดิจาก
ความเครียดจากสภาพความเสียหายจากน้ าท่วม จากข้อมูลการลงพ้ืนที่ออกไปส ารวจ
และให้การช่วยเหลอืเยยีวยาจิตใจของประชาชนผู้ประสบภัยน้ าท่วมของกรมสุขภาพจิต
ร่วมกับส านักงานสาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาลทุกระดับมีจ านวนผู้ประสบภัย
เข้ารับการประเมินคัดกรองสุขภาพจิต 31,600 ราย พบภาวะเครียด 3,043 ราย และ
ต้องติดตามดูแลพิเศษ 193 ราย นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบจิตใจ 
เช่น กลุ่มเด็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยที่มีโรคประจ าตัว ผู้ป่วยติดเตียง 
ครอบครวัผูเ้สยีชวีติ หรอืสญูเสยีทรพัย์สนิ ซึ่งไดม้กีารให้ความช่วยเหลอืเพ่ือปอ้งกันไมใ่ห้
เกิดโรคซึมเศร้า ตลอดจนมีการให้ความรู้แก ่อสม. เรื่องการปฐมพยาบาลทางด้านจิตใจ 
ให้มีการออกเยี่ยมติดตามดูแลสภาพจิตใจผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง 

นอกจากนี้ ยังมีประเด็นที่ต้องเฝ้าระวัง ดังนี้ 

1. การระบาดของโรคไข้ปวดข้อยุงลายหรือโรคชิคุนกุนยา จากข้อมูลของ
ส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 6 พฤศจิกายน 2562 พบ
ผู้ป่วยแล้ว 8,774 ราย เพ่ิมขึ้นสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาถึง 13 เท่า เนื่องจาก
ในหลายพ้ืนที่ยังมีฝนตกเกิดน้ าท่วมขังซึ่งเอ้ือต่อการเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลาย 
พบผู้ป่วยเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมา ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอายุ 
25-34 ปี โดยเฉพาะในพ้ืนที่ภาคใต้จะมีผู้ป่วยมากกว่าพ้ืนที่อ่ืน ๆ โรคปวดข้อยุงลาย
หรอืโรคชคินุกนุยา เปน็โรคตดิเชื้อทีไ่มท่ าใหเ้สยีชวีติ แต่อาการของโรคจะท าใหเ้กดิไขสู้ง
ฉับพลันและมีการปวดตามข้อและกระดูก ซึ่งต้องระวังเป็นพิเศษในกลุ่มผู้สูงอายุที่มี
โรคประจ าตัวเรื้อรัง เช่น โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต เนื่องจากจะท าให้อาการรุนแรงขึ้น 

แผนภาพ 7   จ านวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกรายไตรมาสปี 2558-2562

ที่มา:   รายงานโรคในระบบเฝ้าระวัง 506 ส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
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โรคนีไ้มม่วีัคซนีปอ้งกัน ไมม่ยีารกัษาโดยเฉพาะ อาการของโรคจะคอ่ย ๆ ดขีึน้ ไขจ้ะหาย
ภายใน 3 - 7 วัน แต่อาการปวดข้อจะหายได้ภายใน 1 - 12 สัปดาห์ การป้องกันโรค 
เช่นเดียวกับโรคไข้เลือดออก คือต้องไม่ให้ยุงกัด และช่วยกันก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์
ลูกน้ ายุงลายซึ่งเป็นพาหะน าโรค 

2. การเจ็บป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ โรคปอดอักเสบ และโรคหัด เนื่องจาก
ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูหนาว สภาพอากาศเริ่มเปลี่ยนแปลง อีกทั้งในหลายพ้ืนที่ยังมี  
ฝนตกอยู่ และในบางพ้ืนที่อากาศเริ่มหนาวเย็น อาจท าให้ร่างกายปรับสภาพไม่ทัน  
ซึ่งอาจส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนและอาจเกิดแนวโน้มของการเจ็บป่วยด้วยโรค
จากภัยหนาวเพ่ิมขึ้น จากข้อมูลของส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่  
1 กรกฎาคม - 6 พฤศจกิายน 2562 พบผูป้ว่ยโรคไขห้วดัใหญ ่133,067 ราย สว่นใหญอ่ยูใ่น
กลุ่มเด็กเล็กและเด็กวัยเรียนในช่วงอายุ 5-14 ปี ผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ 79,941 ราย 
พบมากสุดในกลุ่มอายุ 65 ปีขึ้นไป และผู้ป่วยโรคหัด 1,826 ราย ผู้ป่วยส่วนใหญ่พบ  
ในกลุ่มอายุ 15-24 ปี ส าหรับค าแนะน าให้ประชาชนป้องกันตนเองจากโรคท าได้โดย 
(1) หลีกเลี่ยงการสัมผัส หรือคลุกคลีกับผู้ป่วย ควรใช้ผ้าปิดปากด้วยหน้ากากอนามัย
เวลาไอหรอืจาม (2) ลา้งมอืบอ่ย ๆ ดว้ยน้ าและสบู ่(3) ควรหลกีเลีย่งการเขา้ไปในสถานที่
ที่มีคนแออัดอากาศถ่ายเทไม่สะดวก (4) หมั่นดูแลสุขภาพร่างกายออกก าลังกายอย่าง
สม่ าเสมอ พักผอ่นใหเ้พียงพอ กนิอาหารทีม่ปีระโยชน ์กนิรอ้น ชอ้นกลาง และดืม่น้ าบอ่ย ๆ 
และ (5) หากมีอาการมีไข้ ไอ แน่นหน้าอก มีไข้นานเกิน 2 วัน ควรรีบไปพบแพทย์ 
เพ่ือรับการรักษาอย่างทันท่วงที  
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ไตรมาสสาม ปี 2562 การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ขยายตัวร้อยละ 
3.1 ชะลอลงจากร้อยละ 4.6 ในไตรมาสที่ผ่านมา โดยเป็นผลจากปริมาณการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขยายตัวร้อยละ 3.0 ชะลอลงจากร้อยละ 6.9 ในไตรมาสก่อน 
ขณะที่การบริโภคบุหรี่ขยายตัวร้อยละ 2.9 เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 0.9 ในไตรมาสที่ผ่านมา  

ทั้งนี้ ยังต้องเฝ้าระวังกลยุทธ์ทางการตลาดของบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
ที่ผลิตเบียร์ไร้แอลกอฮอล์ออกมาจ าหน่าย และอาศัยช่องโหว่ทางกฎหมายในการ
โฆษณา โดยใช้สัญลักษณ์ แพ็กเกจ ที่เหมือนหรือคล้ายกับเบียร์ที่มีแอลกอฮอล์ ท าให้
นึกถึงเบียร์ที่มีแอลกอฮอล์ยี่ห้อที่เป็นบริษัทเดียวกัน และอันตรายจากบุหรี่ไฟฟ้า ดังนี้  

1. เบียร์ไร้แอลกอฮอล์ ซึ่งบริษัทผู้ผลิตพยายามสื่อสารว่าเป็นทางเลือกส าหรับ 
ผู้ที่ต้องการจะเลิกหรือลดปริมาณแอลกอฮอล์ แต่ยังต้องการรสชาติของเบียร์และ
สามารถดื่มได้ทุกที่ ทุกเวลา ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ มีการใช้กลยุทธ์ทางการตลาด
โดยอาศัยช่องโหว่ทางกฎหมายในการโฆษณา โดยใช้สัญลักษณ์ แพ็กเกจ ที่เหมือนหรือ
คล้ายกับเบียร์ที่มีแอลกอฮอล์ที่ผลิตโดยบริษัทในเครือเดียวกัน และเนื่องจากปริมาณ
แอลกอฮอล์ที่ต่ ากว่า 0.5 ดีกรี จึงไม่เข้าข่ายการเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตาม พ.ร.บ.
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ท าให้สามารถลงโฆษณาได้ทุกช่องทางโดยไม่
ผดิกฎหมาย รวมทั้งสามารถจ าหนา่ยได้ตลอดวนั และไมม่ีการก าหนดอายุขัน้ต่ าของผู้ซื้อ 
ปัจจุบันแม้ยอดขายเบียร์ไร้แอลกอฮอล์จะยังไม่สูง แต่สามารถท าหน้าที่เป็นเสมือน  
สื่อโฆษณาให้แก่เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เนื่องจากมีสัญลักษณ์หรือแพ็กเกจคล้ายกัน 
ทั้งนี้ จากการส ารวจการรับรู้ ความคิดเห็น และพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มมอลต์ไม่มี
แอลกอฮอล์ ในประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป จ านวน 3,929 ตัวอย่างทั่วประเทศ ในช่วง

  .  การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ 

“ 
คนที่เคยดื่มเบียร์ไร้

แอลกอฮอล์ ร้อยละ 6  
ยังคงดื่มเบียร์ที่มีแอลกอฮอล์

ตามปกติเท่าเดิม  
และ 3 ใน   เมื่อได้เห็น

แพ็คเกจเบียร์ไร้แอลกอฮอล์
ท าให้นึกถึงเบียร์ที่มี

แอลกอฮอล์ยี่ห้อที่เป็น 
บริษัทเดียวกัน ” 

แผนภาพ 8   การเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายการบริโภคของครัวเรือน
หมวดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ มูลค่าที่แท้จริง (%YoY)

ที่มา:   ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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เดอืนมถินุายน-สิงหาคม 2562 โดยการสนับสนุนของศูนย์วิจัยปัญหาสุรา พบว่า ในช่วง 
12 เดือนที่ผ่านมามีกลุ่มตัวอย่างเพียงร้อยละ 4.1 ที่ดื่มเบียร์ไร้แอลกอฮอล์ ในจ านวนนี ้
มีคนที่จะใช้เบียร์ไร้แอลกอฮอล์แทนเบียร์ปกติเพียงร้อยละ 3.8 ขณะที่ร้อยละ 69.3 
ยงัคงดืม่เบยีรท์ีม่แีอลกอฮอลต์ามปกตเิทา่เดมิ อยา่งไรกต็าม พบวา่กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่
หรือประมาณ 3 ใน 4 เมื่อได้เห็นแพ็คเกจเบียร์ไร้แอลกอฮอล์ท าให้นึกถึงเบียร์ที่มี
แอลกอฮอล์ยี่ห้อที่เป็นบริษัทเดียวกัน และประมาณร้อยละ 36 เมื่อเห็นโฆษณาเบียร์ 
ไร้แอลกอฮอล์ท าให้อยากดื่มเบียร์ยี่ห้อนั้น นอกจากนี้ ยังเป็นที่น่ากังวลว่าจะเป็นการ
ปลกูฝงัใหเ้ดก็และเยาวชนเคยชนิกบัเบยีร ์และน าไปสูก่ารเปน็นกัดื่มหนา้ใหม่ได้งา่ยขึ้น 

ทั้งนี้ กรมสรรพสามิตร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการศึกษาประเด็น
การจัดเก็บภาษีเครื่องดื่มที่มีลักษณะคล้ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แต่มีปริมาณ
แอลกอฮอล์ไม่เกิน 0.5 ดีกรี อาทิ เบียร์ไร้แอลกอฮอล์ ซึ่งไม่ถูกนับเป็นสุราตามนิยาม 
ที่ระบุใน พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560  

2. บหุรี่ไฟฟ้า เป็นสินค้าที่ผิดกฎหมายและเปน็อันตรายต่อสุขภาพของทั้งผู้สูบ
และคนรอบข้าง ซึ่งประเทศไทยห้ามน าเข้าและจ าหน่ายตั้งแต่ปลายปี 2557 แต่ยัง
ปรากฏมีการลักลอบจ าหน่ายจ านวนมาก และมีการดัดแปลงเป็นเครื่องเล่นเกมและ
นาฬิกาเพ่ือหลบเลี่ยงการจับกุมของเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ จากผลวิจัยในต่างประเทศพบว่า
บุหรี่ ไฟฟ้ามีสารนิโคตินซึ่ งมีคุณสมบัติที่ก่อให้ เกิดการเสพติดสูงกว่าเฮโรอีน 
แอลกอฮอล์ และกัญชา บางยี่ห้อมีสารนิโคตินสูงเทียบได้กับบุหรี่แบบปกติ 20 มวน 
และมีงานวิจัยที่ยืนยันผลกระทบกับเยาวชน เช่น ประเทศเกาหลีใต้มีการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้บุหรี่ไฟฟ้ากับภาวะซึมเศร้าและพฤติกรรมการฆ่าตัวตาย  
ในวัยรุ่น พบว่า กลุ่มวัยรุ่นที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้ามีแนวโน้มที่จะพยายามฆ่าตัวตายมากกว่า
วัยรุ่นที่สูบบุหรี่ธรรมดากว่า 6 เท่า และผลการศึกษาในทวีปอเมริกาเหนือ ยุโรป และ
เอเชีย ต่างก็มีผลการศึกษาที่สอดคล้องกันว่าวัยรุ่นซึ่งยังไม่เคยสูบบุหรี่มาก่อนและ
ลองใช้บุหรี่ไฟฟ้ามีแนวโน้มที่จะเริ่มสูบบุหรี่แบบปกติในเวลาต่อมา และพัฒนาไปสู่  
การเสพติดยาเสพติดประเภทอ่ืน นอกจากนี้ ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ประกาศเตือน  
ให้ประชาชนหยุดสูบบุหรี่ไฟฟ้าหลังจากมีการเสียชีวิตต่อเนื่องมาตั้งแต่ปลายเดือน
สิงหาคมท่ีผ่านมา และพบว่ามีผู้ที่ติดเชื้อทางเดินหายใจหลังจากที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าเพ่ิมขึ้น 
โดยข้อมูลจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐอเมริกา รายงานตัวเลขล่าสุด ณ 
วนัที ่13 พฤศจกิายน 2562 มผีูป้ว่ยปอดอักเสบรนุแรงจากการสบูบหุรีไ่ฟฟ้า 2,172 ราย 
และมีผู้เสียชีวิตแล้ว 42 ราย ทั้งนี้ อาการปอดอักเสบรุนแรงที่เกิดในคนสูบบุหรี่ไฟฟ้า
แตกตา่งจากโรคปอดทีเ่กดิจากการสบูบหุรี ่ยาเสน้ หรอืบหุรีแ่บบมวน อยา่งโรคถงุลมปอด
โป่งพอง มะเร็งปอด วัณโรค หรือปอดอักเสบจากการติดเชื้อโรคอ่ืนๆ ซึ่งมักจะเกิดขึ้น

“ 
โรคปอดอักเสบจาก 

บุหรี่ไฟฟ้าสามารถเกิดในผู้ที่
ใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพียง 2-3 ป ี
และในคนอายุน้อยที่ยัง

แข็งแรง แต่กลับป่วยอย่าง
รวดเร็ว และเกิดการอักเสบ
ขึ้นทั่วปอด จนท าให้ระบบ
ทางเดินหายใจล้มเหลว 

” 
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ในคนที่สูบบุหรี่มานานนับสิบปีขึ้นไป แต่ปอดอักเสบจากบุหรี่ไฟฟ้าจะเกิดในผู้ใช้ 
บุหรี่ไฟฟ้าเพียง 2 - 3 ปี เกิดข้ึนในคนอายุน้อยที่แข็งแรง แต่กลับป่วยอย่างรวดเร็ว และ
เกิดการอักเสบขึ้นทั่วปอด จนปอดไม่สามารถรับออกซิเจนได้ตามปกติ ท าให้หายใจเร็ว 
เหนื่อยหอบ และระบบทางเดินหายใจล้มเหลว นอกจากนี้ ยังมีผลการวิจัยว่าการสูบ  
บหุรีไ่ฟฟ้าสามารถท าลายและยบัยัง้การซอ่มแซมสารพันธกุรรม สง่ผลใหเ้กดิโรคมะเรง็ปอด 
และโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะในหนูทดลองได้ ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ให้เห็นถึงอันตรายต่อ
สุขภาพส าหรับผู้ใช้และผู้ได้รับควันละอองไอของบุหรี่ไฟฟ้าได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น 

ในส่วนของการบังคับใช้กฎหมาย ที่ผ่านมาภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการ
ด าเนินการอย่างเคร่งครัด โดยส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ มีการจัดชุดปฏิบัติการเพ่ือลงพ้ืนที่ตรวจจับและยึดสินค้าผิดกฎหมาย  
ทั้งบุหรี่ไฟฟ้า น้ ายาเติมบุหรี่ไฟฟ้า และอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้เป็นจ านวนมาก โดยผู้ที่กระท า
ความผดิตอ้งระวางโทษจ าคกุไมเ่กนิ 3 ป ีหรอืปรบัไมเ่กนิ 600,000 บาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรับ 
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 

 

 



ภาวะสังคมไทยไตรมาสสาม ปี 2562 

กองพัฒนาข้อมูลและตัวชี้วัดสงัคม 22 

เดือนพฤศจิกายน 2562 

 5.  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ไตรมาสสาม ปี 2562 คดีอาญารวมมีการรับแจ้ง 112,990 คดี เพ่ิมขึ้นจาก 
ไตรมาสเดียวกันของปี 2561 ร้อยละ 27.7 เป็นการรับแจ้งคดียาเสพติด 96,657 คดี 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 32.8 (สัดส่วนร้อยละ 85.5 ของคดีอาญารวม) และคดีชีวิต ร่างกาย 
และเพศรับแจ้ง 3,967 คดีลดลงร้อยละ 4 ขณะที่คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์รับแจ้ง 
12,366 คดี เพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.6   

คดีชีวิต ร่างกาย และเพศ แม้จะมีสัดส่วนคดีเพียงร้อยละ 3.5 ของคดีอาญารวม 
แต่มีผลกระทบต่อเหยื่อผู้ถูกกระท าทั้งด้านร่างกายและจิตใจ จากข้อมูลส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับมูลนิธิเพ่ือนหญิง ชี้ว่า ผู้หญิงถูกละเมิด
ทางเพศ ถูกกระท าความรุนแรงทางร่างกาย จิตใจ วันละไม่น้อยกว่า 7 คน และ มี

“ 
ผู้หญิงถูกละเมิดทางเพศ  

ถูกกระท าความรุนแรง 

ทางร่างกาย จิตใจ วันละ 

ไม่น้อยกว่า 7 คน  

เข้ารับการบ าบัดรักษา  

และแจ้งความร้องทุกข์ปีละ 

30,0000 คน  

เสียชีวิต 20 ราย “ 

องคก์ารอนามยัโลก ส ารวจความถีข่องปญัหาความรนุแรงตอ่ผูห้ญงิใน 10 ประเทศรวมทัง้ประเทศไทย พบว่า ผู้หญิงอายุระหว่าง 15-19 ป ี
มีความเสี่ยงที่จะถูกกระท ารุนแรงทางร่างกายหรือทางเพศ โดยคู่รักหรือแฟนมากที่สุด เมื่อเทียบกับผู้หญิงในช่วงอายุอื่น พบมากในคู่รั กหรือ
แฟนท่ีอยู่ร่วมกันโดยไม่ได้แต่งงาน (Cohabiting) สะท้อนให้เห็นว่า ผู้ชายอายุน้อยมีแนวโน้มจะใช้ความรุนแรงมากกว่าผู้ชายท่ีมีอายุมาก 

เพื่อร่วมกันป้องกันการแก้ไขปัญหาและยุติความรุนแรงให้ลดน้อยลง หน่วยงานภาครัฐรณรงค์การสร้างระบบในการคุ้มครองสวัสดิภาพ
ของบุคคลในครอบครัว สนับสนุนกระบวนการสื่อสารสาธารณะร่วมกันของหน่วยงานรัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม สร้างกระแสมุ่งส่งเสริม
ผู้ชายให้มีบทบาทและตระหนักต่อปัญหาด้วยการร่วมรณรงค์ "สุภาพบุรุษ หยุดความรุนแรง" สร้างความเข้าใจและปรับฐานคิดให้ผู้ชายเรียนรู้  
ในการเคารพ ให้เกียรติ และสามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้หญิงในเพศสภาพของความเป็นมนุษย์ที่มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน จัดกิจกรรมสร้าง
กระแสสังคมให้เกิดความตระหนักต่อปัญหาและสร้างการรับรู้ให้เข้าถึงการน าพลังจากทุกภาคส่วนมาใช้ในการยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี 
บุคคลในครอบครัวและความรุนแรงในสังคมในทุกรูปแบบ ปรับทัศนคติของสังคมต่อการไม่เพิกเฉยต่อความรุนแรง หรือมองว่าความรุนแรงเป็น
เรื่องของคนอื่น ไม่นิ่งเฉย และต้องเข้าช่วยเหลือ ผู้กระท าต้องได้รับการลงโทษที่เด็ดขาด มีการก าหนดโทษทางอาญาต่อผู้กระท าความผิดไว้
โดยเฉพาะตามพระราชบัญญัตคิุ้มครองผู้ถูกกระท าความรนุแรงในครอบครวั พ.ศ. 2550 รวมทั้งผู้เสียหายต้องได้รับทางเลือกที่เหมาะสมโดยต้อง
มีระบบดูแลที่ชัดเจน 

แผนภาพ 9 จ านวนคดีอาญาประเภทประทุษร้ายต่อทรัพย์ ชีวิต ร่างกาย และเพศ   
และคดียาเสพติด รายไตรมาสปี 255 –2562

ที่มา:   ระบบสารสนเทศสถานีต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ข้อมูล ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2562)
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ผู้หญิงที่เข้ารับการบ าบัดรักษา และแจ้งความร้องทุกข์สูงถึงปีละ 30,0000 คน  
มีผู้เสียชีวิต 20 ราย สถานที่เกิดเหตุส่วนใหญ่เกิดในที่พักของผู้ถูกกระท า รองลงมา  
เกิดในที่พักของผู้กระท า และเกิดเหตุในที่เปลี่ยว/ถนนเปลี่ยว ความรุนแรงต่อผู้หญิง  
มีปัจจัยร่วมจากเครื่องดื่มมึนเมา สารเสพติด สื่อลามก พ้ืนฐานจากครอบครัว และ
สิ่งแวดล้อมในสังคม แม้ว่าผู้เสียหายมีแนวโน้มเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมสูงขึ้น แต่สิ่งที่
เป็นปัญหาคือ ผู้เสียหายส่วนใหญ่ไม่กล้าเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม เพราะอายและ  
ไมก่ลา้เปดิเผย การปฏบิตัอิยา่งไมล่ะเอียดอ่อนตอ่ผูเ้สยีหายน าไปสูก่ารลดทอนคดทีางอาญา
ท าให้ผูก้ระท ายา่มใจและเกิดการกระท าซ้ า เพ่ือสรา้งการรบัรูใ้นการปอ้งกนัและยตุิความ
รนุแรงตอ่เดก็และสตร ีองคก์ารสหประชาตจิงึไดป้ระกาศใหว้นัที ่25 พฤศจกิายนของทกุปี
เป็น “วันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล” (International Day for the Elimination 
of Violence against Women) และประเทศไทยก าหนดให้เดือนพฤศจิกายนของทุกปี
เป็น “เดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี” เพ่ือมุ่งเน้นที่จะป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความรุนแรงทั้งต่อเด็กและสตรี โดยด าเนินการรณรงค์ให้สังคมได้ตระหนักและ
ร่วมป้องกันและขจัดความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในทุกรูปแบบให้หมดสิ้นไป  

ในส่วนของการแก้ไขปัญหายาเสพติด หลายประเทศมองยาเสพติดเป็นเรื่องของ
สาธารณสขุ สขุภาพ และการเขา้ถงึยา อาท ิประเทศเนเธอรแ์ลนดเ์ปน็ประเทศแรกในยโุรป
ที่ริเริ่มการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของการใช้และครอบครองยาเสพติด โดยมี
วตัถปุระสงคเ์พ่ือลดขนาดและอ านาจควบคมุของตลาดมดื ด าเนนิไปในทศิทางของการให้
โอกาส บ าบัดฟ้ืนฟู หรือลดอันตรายจากการใช้ยา โดยมีแนวคิดทางสาธารณสุขและ
สิทธิมนุษยชนเป็นพ้ืนฐาน ผู้ติดยาเสพติดเป็นปัญหาทางสังคม ไม่ใช่อาชญากรที่ต้อง
น าไปติดคุก และในอีกหลายประเทศในแถบยุโรปได้หันเหคดีออกไปจากกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา เช่น ประเทศโปรตุเกส กรณีผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมข้อหาครอบครอง
และใชย้าเสพตดิจะถกูสง่ไปยงัคณะกรรมาธกิารเพ่ือการยบัยัง้ยาเสพตดิ และจะไดร้บัโทษ
ทางการปกครองแทนโทษทางอาญา ประเทศเยอรมันและสวิตเซอร์แลนด์ สนับสนุน
การมีส่วนร่วมของผู้ใช้ยาเสพติดและภาคประชาสังคม 

ส าหรบัประเทศไทย ไดน้ าหลกัทางดา้นสาธารณสขุมาใชใ้นการแกป้ญัหายาเสพติด
ดว้ยการมองปญัหายาเสพตดิเปน็เรือ่งของสขุภาพและสาธารณสขุ มแีนวคดิ “การเสพตดิ
สารเสพติดต่างๆ รวมทั้งเหล้า บุหรี่ การพนัน  ล  เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่บกพร่อง 
(Learning Disorder) ของคนบางคน สว่นใหญเ่กดิในชว่งวยัรุน่ทีส่มองยงัพัฒนาไมม่ากพอ 
ที่จะควบคุมความอยากเสพ ความสนุก” ผู้เสพเป็นผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบ าบัดเยียวยา
ที่เหมาะสมจนหายขาด ในช่วงเดือน มกราคม - กันยายน 2562 มีการน าผู้เสพเข้ารับ
การบ าบัดรักษา จ านวน 167,117 ราย ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2561 ร้อยละ 8.2 
ปัจจบุนัทางการแพทยส์ามารถตรวจสอบผ่านการแกนสมองว่าผู้เสพยาเป็นประเภทไหน 
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จ าแนกได้ว่ามีภาวะติดยารุนแรงระดับใด เพื่อออกแบบการรักษาให้สอดคล้องกับผู้ป่วย 
หากเป็นผู้ที่เสพยาเป็นครั้งคราว อาจใช้วิธีการให้ค าปรึกษาการให้ความรู้เกี่ยวกับการลด
ผลกระทบร้ายแรงจากการใช้ยา ส่วนผู้เสพยาที่มีภาวะต้องพ่ึงพายาหรือเสพติดยาหนัก 
อาจใช้วิธีการเข้ากระบวนการบ าบัดโดยใช้ความรุนแรงของอาการเป็นตัวจ าแนกสถาน
เข้ารักษาตัว ทั้งนี้ การจ าแนกผู้เสพสารเสพติด น่าจะเป็นก้าวส าคัญในการแก้ปัญหา
สังคมไทยให้ปลอดภัยจากยาเสพติดได้ 

การสร้างสังคมปลอดภัยจากยาเสพติด ต้องสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับปัญหา
การใช้ยาเสพติดให้กับสาธารณชนโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีพ้ืนฐานนิสัย
อยากรู้ อยากลอง ประกอบกับการเข้าถึงยาเสพติดมีหลากหลายช่องทางหรือจากปัจจัย
ปัญหาครอบครัว การเรียน หรือปัญหาเรื่องเพ่ือน โดยมีกระบวนการสร้างความตระหนัก
รับรู้ถึงโทษภัยของยาเสพติด ไม่ทดลองเสพ และท าให้การใช้ยาเสพติดเป็นอันตราย
น้อยลงต่อตัวผู้ใช้ไม่เป็นพิษภัยต่อสังคม ย่อมเป็นเกราะป้องกันตัวเองได้เป็นอย่างดี 
ครอบครัว/ผู้ปกครองควรเน้นการรับฟังปัญหาและท าความเข้าใจ ไม่ด่วนตัดสินใจหรือ
ลงโทษว่าผิด รวมทั้งการเปิดพ้ืนที่ให้ผู้ที่ใช้ยาเสพติดสามารถเข้ารับบริการด้านสุขภาพได้
อย่างมีศักดิ์ศรีเช่นเดียวกับการเจ็บป่วยด้วยโรคอ่ืนๆ ในกลุ่มที่จ าเป็นต้องใช้ยาเสพติด 
เช่น เพ่ือการรักษาอาการเจ็บป่วย  ล  ควรอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด  

 

ตาราง     สถติิคดีอาญาประเภทประทุษร้ายต่อทรัพย์ ชวีิตร  ่างกาย และเพศ และคดียาเสพตดิ  

ประเภทคดี  
ไตรมาส % การเปลี่ยนแปลง 

Q3/61 Q2/62 Q3/62 QoQ YoY 
อาญารวม (คดี) 88,51  10 ,5 8 112,  0 3.1 27.7 
ชวีติ รา่งกาย และเพศ (คด)ี 4,133 4,498 3,967 -11.8 -4.0 
ประทษุรา้ยตอ่ทรพัย ์(คด)ี 11,597 10,804 12,366 14.5 6.6 
ยาเสพติด (ราย) 72,784 94,296 96,657 2.5 32.8 
ที่มา:   ระบบสารสนเทศสถานีต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ข้อมูล ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2562)  

แผนภาพ 10 จ านวนคดี และผู้ต้องหา จ าแนกตามรายตัวยาเสพตดิ 5 อันดับแรก
ของเดือนมกราคม–กันยายน 2562

ที่มา:   ส านักงาน ป.ป.ส.
ประมวลผลจากระบบ Data warehouse (NCR) ณ วันที่ 22 กันยายน 2562
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ไตรมาสสาม ปี 2562 มีการรับแจ้งการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบกจ านวน 
21,304 ราย ลดลงร้อยละ 11.1 จากไตรมาสเดียวกันปีก่อน มีผู้เสียชีวิต 1,778 ราย 
ลดลงร้อยละ 0.9 ขณะที่มูลค่าความเสียหายลดลงร้อยละ 2.1 สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ
สูงสุดคือ ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายก าหนด รถที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดยังคงเป็น
รถจักรยานยนต์มีสัดส่วนร้อยละ 40.1 รองลงมาเป็นรถยนต์นั่งร้อยละ 29.5 และ
รถบรรทุกขนาดเล็ก (ปิคอัพ) 18.9 ของประเภทรถที่เกิดอุบัติเหตุทั้งหมด  

ทั้งนี้ จะพบว่าสาเหตุของอุบัติเหตุอันดับแรกเกิดจากตัวบุคคล จากการใช้
ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายก าหนด และระดับความรุนแรงของอุบัติเหตุจะขึ้นอยู่กับ
ระดับความเร็วของการขับขี่ เช่น การใช้ความเร็วที่ 50 กม./ชม. ต้องใช้ระยะทาง
ประมาณ 27 เมตรในการตัดสินใจและหยุดรถ หากใช้ความเร็วเพ่ิมข้ึนเป็น 80 กม./ชม 
จะต้องใช้ระยะทางเพ่ิมขึ้นเป็นเกือบ 60 เมตรในการตัดสินใจและหยุดรถ เมื่อเกิด
เหตุการณ์เฉพาะหน้า ระยะเบรกไม่เพียงพอก็ส่งผลให้มีโอกาสเกิดการชนเพ่ิมสูงขึ้น 
โอกาสการเสียชีวิตและบาดเจ็บมีอัตราที่เพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะส าหรับกลุ่มผู้ใช้ถนนที่มี
ความเสี่ยง เช่น คนเดินเท้า ผู้ขี่รถจักรยาน ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ รวมถึงการชนกับสิ่ง 
กดีขวางอันตรายขา้งทาง เชน่ ตน้ไม ้เสาไฟ ทัง้นี ้พฤตกิรรมการขบัรถเรว็ม ี2 ลกัษณะ คือ 
(1) การใช้ความเร็วเกินอัตราที่กฎหมายก าหนด (Excessive Speed) และ (2) การใช้
ความเร็วที่ไม่เหมาะสมกับสภาวะบนท้องถนน ( Inappropriate Speed) ดังนั้น 
มาตรการส าหรับการจัดการความเร็วจึงต้องครอบคลุมทุกด้าน (3E) ทั้งด้านวิศวกรรม 
(Engineering) ด้านการบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) และด้านการรณรงค์ 
ให้ความรู้ (Education) เพ่ือควบคุมพฤติกรรมการใช้ความเร็วของผู้ขับขี่ให้อยู่ใน
ระดับที่ปลอดภัยและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางถนน ตลอดจนลดพฤติกรรม 

 6.  ความปลอดภัยในการสัญจรทางถนน 

“ 
การเกิดอุบัติเหตุและ

ผู้เสียชีวิตลดลง 

แต่ยังต้องเฝ้าระวังการเกิด

อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปี

ใหม่ที่จะมาถึง “ 
แผนภาพ 11 สถิติการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบก ตาย และมูลค่าความเสียหาย 

รายไตรมาส ปี 255 –2562

ที่มา:   ระบบสารสนเทศสถานีต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ข้อมูล ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2562)
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การขับรถเร็ว มีการก าหนดแนวทางการจัดการความเร็วของการใช้รถใช้ถนน 
ทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เช่น การก าหนดความเร็วจ ากัดส าหรับสภาพแวดล้อม
และถนนทุกประเภทที่เหมาะสมและเป็นมาตรฐานทั่วประเทศ และสื่อสารเพ่ือสร้าง
การรับรู้ของผู้ใช้รถใช้ถนนเกี่ยวกับความเร็วจ ากัดตามกฎหมายหรือความเร็ว  
ที่เหมาะสมในการขับขี่ ส่งเสริมการออกแบบและปรับปรุงถนนที่ควบคุมการใช้
ความเร็วให้เป็นไปอย่างปลอดภัย ส่งเสริมและสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมาย
ความเร็วที่มีประสิทธิภาพด้วยการยกระดับการบังคับใช้กฎหมายความเร็วให้เป็นไป
ตามภารกิจหลักในการกวดขันวินัยจราจร ปรับปรุงการก าหนดบทลงโทษที่มากขึ้นตาม
ความรุนแรงของการฝ่าฝืนกฎหมาย  

ส าหรบัการเฝ้าระวังอุบตัเิหตใุนชว่งเทศกาลปใีหม ่2563 ทีก่ าลังมาถึง ซึง่เปน็ชว่ง
ทีม่กีารสญัจรเพ่ือท่องเที่ยวและกลับภูมลิ าเนาของประชาชนจ านวนมาก จงึมคีวามเสีย่ง
ต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าช่วงปกติถึง 2 เท่า โดยในปี 2562 มีผู้เสียชีวิตเฉลี่ย
วันละ 66 คน และบาดเจ็บ 556 คน ดังนั้น ผู้ใช้รถใช้ถนนควรเพ่ิมความระมัดระวัง  
ในการขับขี่ และควรเตรียมความพร้อมของตนเองก่อนการเดินทาง ปฏิบัติตาม
ขอ้บังคับจราจรอยา่งเครง่ครัด ใชค้วามเร็วตามทีก่ฎหมายก าหนด ไมด่ืม่สรุา เมาแล้วขับ 
การให้ความส าคัญกับการจัดการความปลอดภัยในระดับพ้ืนที่ที่มีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย
เป็นการกระจายการจัดการความปลอดภัยทางถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ทั้งนี้ ได้มีการสร้างความร่วมมือน าท้องถิ่นชุมชนเป็นกลไกส าคัญในการ
แก้ปัญหาลดความสูญเสีย ลดพฤติกรรมการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในแต่ละพ้ืนที่ 
ก าหนดขอ้ปญัหา วเิคราะหห์าแนวทาง มกีารจดัการใหถ้นนมคีวามปลอดภยัอยา่งตอ่เนือ่ง 
เช่น ปรับปรุงจุดเสี่ยงและจุดอันตรายบนถนน จัดท าและปรับปรุงเครื่องหมายจราจร 
ปา้ยแนะน า ปา้ยบงัคบักฎจราจรตา่ง ๆ การจดัการอันตรายขา้งทาง ตดิตัง้ราวกนัอันตราย
เพ่ือป้องกันรถตกข้างทาง โดยผ่านการประสานงานร่วมกันระหว่างศูนย์ปฏิบัติการ
ความปลอดภัยทางถนนอ าเภอ ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในแต่ละอ าเภออย่างใกล้ชิด
ต่อเนื่องตลอดทั้งปี เพ่ือลดความสูญเสียในภาพรวมทั้งประเทศ 
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 7.  การคุ้มครองผู้บริโภค 

การรบัรอ้งเรยีนสนิคา้และบรกิารในไตรมาสสาม ป ี2562 ของส านกังานคณะกรรมการ 
คุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) มีจ านวน 3,989 ราย โดยด้านที่ได้รับการร้องเรียนมากที่สุด
คอื ดา้นโฆษณา รองลงมาเปน็ ดา้นสญัญา ดา้นขายตรงและตลาดแบบตรง และดา้นฉลาก 
ตามล าดับ ทั้งนี้ สินค้าและบริการที่ได้รับการร้องเรียนมากที่สุดคือ ผู้ประกอบการด้าน
การท่องเที่ยว 696 ราย รองลงมาเป็น สินค้าและบริการทั่วไป 585 ราย ร้านอาหาร 
433 ราย อาคารชุด 215 ราย ซึ่งที่ผ่านมากรมการท่องเที่ยวได้ด าเนินการเพิกถอน
ใบอนุญาตและด าเนินคดีอาญากับบริษัททัวร์ที่ท าความผิดแล้ว 

“ การร้องเรียนสินค้าและ

บริการลดลง  

แต่ยังอยู่ในระดับสูง  

โดยเฉพาะการร้องเรียน

ผู้ประกอบการด้าน 

การท่องเที่ยว  “ 

ตาราง 10   การรบัเรื่องร้องเรียน จ าแนกตามประเด็น  

เรื่องร้องเรียน  
2561 2562 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 

ด้านโฆษณา 330 253 417 439 726 3,432 1,705 

ด้านสัญญา 660 795 1,072 664 1,170 1,050 1,018 

ด้านขายตรงและตลาดแบบตรง 254 180 220 286 377 651 721 

ด้านฉลาก 522 433 482 434 459 706 545 

รวม 1,766 1,661 2,1 1 1,823 2,732 5,83  3, 8  

ที่มา:   ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

แผนภาพ 12    สินค้าและบริการที่มีการร้องเรียนสูงสุดในไตรมาสสาม ปี 2562

ที่มา:   ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
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ขณะที่การร้องเรียนในกิจการโทรคมนาคม พบว่า กสทช. ได้รับการร้องเรียน
ทั้งสิ้น 508 เรื่อง โดยเป็นการร้องเรียนเรื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่มากที่สุด ส่วนประเด็น
รอ้งเรยีนนัน้ ส่วนใหญเ่ปน็เรือ่งมาตรฐานและคณุภาพการใหบ้รกิาร 280 ราย บรกิารเสริม 
74 ราย การคิดค่าบริการผิดพลาด 63 ราย และการยกเลิกบริการ 60 ราย เป็นต้น 

ตาราง 12   การรบัเรื่องร้องเรียนในกิจการโทรคมนาคม  

ประเภทบริการ  
2561 2562 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 700 443 516 406 371 325 359 
อินเทอร์เน็ต 92 72 85 72 71 58 79 
สถานีวิทยุคมนาคม 36 41 49 54 28 0 59 
โทรศัพท์พื้นฐาน 32 39 28 27 14 7 11 
รวม 860 5 5 678 55   8  3 0 508 
ที่มา:   ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

ตาราง 11   การแก้ไขปญัหาเรื่องร้องทุกข์ให้ผู้บริโภค 

การด าเนินการ 
2561 2562 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 
เจรจาไกล่เกลี่ยได้ข้อยุต ิ 242 291 232 293 404 423 427 
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 573 494 238 282 281 197 278 
เสนอคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 23 38 2 10 5 5 13 
ส่งเร่ืองให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคด าเนินคดี 41 96 92 175 58 106 80 
ศาลพิพากษาให้ช าระค่าเสียหาย 41 28 70 20 50 9 13 
ด าเนินการบังคับตามค าพิพากษา 57 13 6 32 49 5 64 
ด าเนินการตาม พ.ร.บ. ล้มละลาย 24 0 0 0 3 0 0 
อื่นๆ (ยุติเรื่อง ถอนเร่ือง สิ้นสุดคดี) 68 95 73 24 8 13 13 
รวม 1,06  1,055 713 836 858 758 888 
ที่มา:   ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

แผนภาพ 13   ประเด็นร้องเรียนในกิจการโทรคมนาคม

ที่มา:   ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
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เฝ้าระวังภัยจากข่าวปลอม 

ข้อมูลจาก Digital in 2018 โดย We are Social ซึ่งเผยแพร่ผลการส ารวจเดือน
มกราคม 2561 พบว่าประเทศไทยมีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตประมาณ 57 ล้านคน คิดเป็น 
รอ้ยละ 82 ชีใ้หเ้หน็วา่คนไทยมกีารใชโ้ซเชยีลมเีดยีอยา่งแพรห่ลาย ท าใหข้อ้มลูขา่วสารตา่ง ๆ 
แพรก่ระจายไปอยา่งรวดเรว็ โดยเฉพาะเมือ่ประชาชนมชีอ่งทางการรบัรูข้า่วสารหลายชอ่งทาง 
และการเผยแพรข่า่วสารบางชอ่งทางไมไ่ดม้กีารกลัน่กรองขอ้เทจ็จรงิทัง้หมด เชน่ ขา่วจากสือ่
สงัคมออนไลนห์รอืขา่วทีส่ง่ตอ่กนัมา ดงันัน้ จงึมคีวามจ าเปน็ทีต่อ้งตระหนกัถงึเรือ่งขา่วปลอม  

E-mail Scam เปน็การหลอกลวงประเภทหนึง่ทีส่ง่ผลกระทบและสรา้งความเสยีหาย
ในวงกว้าง โดยสถิติการรับแจ้ง E-mail Scam ในช่วงเดือนมกราคม ปี 2561 ถึงเดือน
สิงหาคม ปี 2562 รวมทั้งสิ้น 135 ราย มูลค่าความเสียหายคิดเป็น 504,293,383 บาท 
(สถิติจากกองบังคับการปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรม 
ทางเทคโนโลยี) E-mail Scam สามารถท าได้หลายรูปแบบ อาทิ หลอกว่าผู้ที่ได้รับอีเมล
ถูกรางวัลหรือได้รับสิทธิพิเศษต่าง ๆ หลอกให้ยืนยันข้อมูลบัตรเครดิต รวมถึง Phishing 
Email หรอือีเมลปลอม โดยปลอมเป็นธนาคาร สถาบนัการเงิน หรือผู้ให้บริการดา้นต่าง ๆ 
ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาได้มีการระบาดของ Phishing Email หลอกให้ผู้ที่ได้รับอีเมลกดลิงก์ 
ให้กรอกข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลการเงินหรือรหัสผ่าน และช าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  

ทั้งนี้ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ได้มีการจัดตั้งศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม 
(Anti-Fake News Center) ที่เริ่มให้บริการอย่างเป็นทางการ วันที่ 1 พฤศจิกายน ศกนี้ 
ซึ่งท าหน้าที่ดูแล กลั่นกรอง ตรวจสอบ และก าจัดข่าวปลอม โดยเฉพาะข่าวปลอมที่ส่งผล
กระทบต่อประชาชนจ านวนมาก ด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องให้ประชาชนทราบ 

ข่าวปลอม หรือ fake news คือ ข่าวและข้อมูลที่น าไปสู่ความเข้าใจผิดและไม่ตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ความจริง และหวังผลประโยชน์จากความเข้าใจผิดนั้น แบ่งได้ 7 ประเภท คือ
   (1) Satire or Parody ข่าวเสียดสีหรือล้อเลียน
   (2) False Connection ข่าวที่เชื่อมโยงแบบผิดๆ
   (3) Misleading Content ข่าวที่ท าให้เข้าใจผิด
   (4) Impostor Content ข่าวที่มีที่มาของข้อมูลเป็นเท็จ
   (5) Fabricated Content สร้างข่าวปลอมขึ้นใหม่โดยที่ไม่มีมูล
   (6) Manipulated Content ตัดต่อ/ดัดแปลงภาพ เสียง คลิปวิดีโอ เพื่อลวงผู้รับสาร
   (7) False Context ข่าวที่อยู่ผิดบริบท น าภาพหรือเนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้องมาสร้างข่าวใหม่
       หรือใส่ลงในข่าวอื่น
หนึ่งในวัตถุประสงค์ของการท าข่าวปลอมคือ เพื่อหลอกลวงผู้บริโภค เพื่อให้ได้ข้อมูล หรือให้ซ้ือ
สินค้าหรือบริการ ผ่านการโฆษณาเกินจริง อ้างอิงถึงงานวิจัยหรือผลส ารวจที่ไม่เป็นความจริง
แอบอ้างข้อมูลของบุคคลหรือองค์กรที่มีชื่อเสียงเพื่อท าให้สินค้าหรือบริการมีความน่าเชื่อถือ 
รวมถึง E-mail Scam หรืออีเมลหลอกลวง ที่มีวัตถุประสงค์ให้ผู้ที่ได้รับอีเมลด าเนินการบางอย่าง 
อาทิ หลอกให้ส่งเงิน กรอกข้อมูลส่วนตัว/รหัสผ่าน หรือส่งต่ออีเมลนั้น เพื่อน าข้อมูลไปใช้หา
ผลประโยชน์ต่อไป



ภาวะสังคมไทยไตรมาสสาม ปี 2562 

กองพัฒนาข้อมูลและตัวชี้วัดสงัคม 30 

เดือนพฤศจิกายน 2562 

ผ่านทางกลไกภาคสื่อสารมวลชน เครือข่ายภาครัฐและเอกชน และปลูกฝังจิตส านึกและ
ความรู้เท่าทันเทคโนโลยีเพ่ือป้องกันภัยจากข่าวปลอม นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาเว็บไซต์ 
www.antifakenewscenter.com เพ่ือใหป้ระชาชนมสีว่นรว่มในการแจง้เบาะแสขา่วปลอม
หรอืขอ้มลูทีเ่ปน็เท็จ และเปน็ชอ่งทางในการประชาสัมพันธ์ขอ้มูลที่ถูกตอ้ง โดยการท างาน
ของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมจะครอบคลุม 4 กลุ่มหลัก คือ (1) ภัยพิบัติ (2) เศรษฐกิจ -
การเงินการธนาคาร (3) ผลิตภัณฑ์สุขภาพ-สินค้าและบริการที่ผิดกฎหมายอ่ืน และ  
(4) นโยบายรัฐ-ข่าวสารที่กระทบสังคม ขัดศีลธรรม และความมั่นคงของประเทศ 
ภายหลังจากการเปิดให้บริการ5 ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้มีการกลั่นกรอง ตรวจสอบ 
ข่าวสารต่างๆ และแผยแพร่สู่สาธารณะผ่านเว็บไซต์ ซึ่งครอบคลุมในทุกกลุ่ม อาทิ 
ประเด็นการเรียกเก็บภาษี การเกิดฟองสบู่แตก ไข้เลือดออกสายพันธุ์ใหม่ การอนุญาต
ปลูกกัญชา น้ ายาบ้วนปากรักษาโรค  

การจัดตั้งศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมนี้ แสดงให้เห็นความพยายามของรัฐบาลในการ
ป้องกันประชาชนจากข้อมูลข่าวสารที่เป็นเท็จและน าเสนอข้อมูลที่ถูกต้องให้ประชาชน
รับรู้ ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งกลไกที่จะเข้ามาส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคไม่ให้ถูกเอาเปรียบ
จากกลลวงต่าง ๆ ที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบไปตามการพัฒนาของเทคโนโลยี ให้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม และรวดเร็วมากขึ้น อีกทั้ง พ.ร.บ. คุ้มครองผู้บริโภคฉบับใหม่ 
ได้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2562 ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งกลไกที่เข้ามาสนับสนุน
การด าเนินการด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน  

                                  

                                  … 

 มาตรการสอดส่องดูแลความปลอดภัยของสินค้าหรือบริการ
ของตนตลอดระยะเวลาประกัน พร้อมทั้งเก็บรักษาสถิติหรือ
รายงานที่เกี่ยวข้อง 

 มาตรการที่ท าให้ทราบความเสี่ยงต่ออันตรายที่อาจเกิดข้ึน

 ช่องทางให้ข้อมูลและรับแจ้งข้อมูลแก่ผู้บริโภค

 มาตรการในการติดตามสินค้าหรือบริการที่ออกไป

 มาตรการป้องกันหรือท าให้ความเสี่ยงต่ออันตรายจากสินค้า
หรือบริการนั้นหมดไป

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคฉบับใหม่ พ.ศ. 2562 (ฉบับที่  ) 

พระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้บริ โภคฉบับใหม่  (ฉบับที่  4)  พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่  25 สิงหาคม 2562 
โดยมีการปรับปรุงโครงสร้างคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคใหม่ ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวง
ต่าง ๆ รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกิน 8 คน จากภาควิชาการ ภาคประชาชน และภาคผู้ประกอบธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภค ร่วมเป็นกรรมการ

        ด้วยโครงสร้างที่มีตัวแทนจากทุกกระทรวงเข้ามาจัดการปัญหาโดยตรง จะท าให้ สคบ. สามารถจัดการปัญหาได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 
โดยเฉพาะเมื่อมีตัวแทนจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อาจท าให้การด าเนินการคุ้มครองผู้บริโภคที่เชื่อมโยงกับ
อินเทอร์เน็ตและระบบออนไลน์มีประสิทธิภาพมากขึ้น

มีการให้อ านาจคณะกรรมการ สคบ. ในการพิจารณาหน่วยงาน
รับผิดชอบดูแล สั่งพิสูจน์ ระงับ หรือแก้ไขโฆษณาที่สันนิษฐานหรือเห็นว่า
เป็นเท็จหรือเกินจริง และในกรณีเร่งด่วน เลขาธิการ สคบ. สามารถสั่ง
ฟ้องด า เนินคดีกับผู้ประกอบการก่อน แล้วจึ งน า เรื่องมาแจ้ งต่อ
คณะกรรมการ สคบ. ภายหลังได้

        อีกทั้งยังมีบทบัญญัติที่ก าหนดให้ผู้ประกอบการจะต้องด าเนินการ
ในด้านต่าง ๆ เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค และมีการปรับอัตราโทษ
ผู้ประกอบการที่เอาเปรียบผู้บริโภคเพิ่มขึ้น 1 เท่าในทุก ซ่ึงอาจท าให้
ผู้ประกอบการเกิดความเกรงกลัวและผลิตสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพ
มากขึ้น

5 ภายหลังจากการเปิดให้บริการ จนถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้รับข้อความซ่ึงผ่านการคัดกรองแล้ว 102,391 ข้อความ ซ่ึงเป็นข้อความ 
ที่มีแนวโน้มเป็นข่าวปลอม 51,466 ข้อความ (ทางศูนย์  ได้ด าเนินการหยุดยั้งการเผยแพร่ไว้ได้ประมาณ 3 หมื่นข้อความ) และเป็นข่าวปลอมจริง 7,962 ข้อความ 
แบ่งเป็นกลุ่มยาเสพติดร้อยละ 7.6 ภัยพิบัติร้อยละ 13.6 การเงิน-หุ้น ร้อยละ 13.6 ข่าวอื่น ๆ ร้อยละ 13.6 ผลิตภัณฑ์สุขภาพร้อยละ 21.2 ความสงบเรียบร้อย- 
ความมั่นคงของประเทศร้อยละ 15.2 และนโยบายรัฐบาลร้อยละ 16.7 โดยเป็นข้อความที่ถูกเผยแพร่จ านวนมากทั้งสิ้น 45 ข้อความ โดยข้อมูลเหล่านี้จะถูกน ามาใช้
ประโยชน์ในการสืบค้นและติดตามต่อไป 
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ความยากจนในสังคมไทยนั้นเป็นอีกปัญหาที่เรื้อรังมาตั้งแต่อดีต แม้ว่าจ านวน
ของคนยากจนจะลดลงจากในอดีตท่ีผ่านมา โดยสังเกตได้จากตัวชี้วัดความยากจนหลัก
ที่ใช้คือ เส้นความยากจน6 ซึ่งจากข้อมูลเส้นความยากจนล่าสุด ค านวณจากข้อมูล 
การส ารวจด้านรายได้ในปี 2560 พบว่า สัดส่วนคนที่มีรายได้ต่ ากว่าเส้นความยากจน 
หรือคนยากจนนั้น คิดเป็นร้อยละ 7.4 หรือประมาณ 5.0 ล้านคน ทั้งนี้ การใช้ตัวชี้วัด
ดังกล่าวยังคงมีข้อจ ากัดหลักอยู่ 2 ประการ คือ (1) เส้นความยากจนเป็นตัวชี้วัดที่บ่งชี้
ความยากจนโดยพิจารณาเฉพาะด้านตัวเงินเพียงเท่านั้น และ (2) เส้นความยากจน  
ไม่สามารถวิเคราะห์ความยากจนในเชิงลึกโดยแบ่งตามรายกลุ่มอายุได้ เนื่องจาก
ฐานข้อมูลที่น ามาใช้มีข้อจ ากัด 

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมกับองค์การยูนิเซฟ
แห่งประเทศไทย ได้พัฒนาดัชนีความยากจนหลายมิติในกลุ่มเด็ก (Child multi-
dimensional poverty index: C-MPI) โดยมีจุดประสงค์เพ่ือน ามาใช้เป็นเครื่องมือ
ประกอบการวัดความยากจนในมิติด้านอ่ืน ๆ ควบคู่ไปกับเส้นความยากจน โดยดัชนี
ดังกล่าวมุ่งเป้าหมายเฉพาะไปที่กลุ่มประชากรในวัยเด็ก (อายุต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์) 
เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศในระยะยาว ที่จ าเป็นต้องได้รับ
การยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นผ่านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์รอบด้าน ยกระดับ
รายได้ รวมไปถึงเป็นการเตรียมการรับมือกับปัญหาที่อาจเกิดจากการที่ประเทศก าลัง
เข้าสู่สังคมสูงวัยในอนาคตต่อไป  

ดัชนีความยากจนหลายมิติในกลุ่มเด็กของประเทศไทย ค านวณมาจากข้อมูล
การส ารวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย (MICs) ของส านักงานสถิติแห่งชาติ 
โดยมีองค์ประกอบของดัชนีแบ่งเป็น 4 มิติ ได้แก่ การศึกษา สวัสดิภาพเด็ก มาตรฐาน
ความเป็นอยู่ และสุขภาพ จากตัวชี้วัดทั้งหมด 10 ตัวชี้วัด โดยใช้หลักการค านวณ
ภายใต้แนวคิด Alkire - Foster method ซึ่งมีข้อดีคือ นอกจากจะสามารถบ่งชี้ 
ให้ทราบได้ทั้งสัดส่วนของคนยากจนหลายมิติแล้ว ยังสามารถบอกระดับความรุนแรง
ของความยากจน และมิติที่มีผลให้เกิดความยากจนหลายมิติได้อีกด้วย 

 

สถานการณ์ทางสังคมที่ส าคัญ 

เดก็ไทย 1 ใน 5 เปน็เดก็ยากจนหลายมติ ิ

“ 
1 ใน 5 ของเดก็ไทย 

ประสบภาวะยากจนหลายมติ ิ 

โดยมคีวามขัดสนด้าน

การศึกษามากที่สุด “ 

6 จัดท าโดยส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และค านวณจากข้อมูลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนของส านักงานสถิติแห่งชาติ 
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จากรายงานดัชนีความยากจนหลายมิติของกลุ่มเด็กในประเทศไทย ระบุว่า  
ในปี 2558/59 ในภาพรวมของประเทศมีสัดส่วนของเด็กที่มีความยากจนหลายมิติ  
คดิเปน็รอ้ยละ 21.5 หรอือาจกลา่วไดว้า่ประมาณ 1 ใน 5 ของเดก็ทีอ่าศยัอยูใ่นประเทศไทย
คือเด็กที่ยากจนหลายมิติ ขณะที่ความขัดสนของเด็กที่ยากจนหลายมิติจากทั้งหมด  
10 ตัวชี้วัดนั้น มีค่าเฉลี่ยความขัดสนอยู่ที่ร้อยละ 34.7 หมายความว่า โดยเฉลี่ยแล้ว
เด็กที่ยากจนหลายมิติคนหนึ่งก าลังประสบกับความขัดสนต่าง ๆ อย่างน้อยประมาณ 
หนึ่งในสามของตัวชี้วัดทั้งหมดแบบถ่วงน้ าหนัก ซึ่งเปรียบได้กับความรุนแรง 
(intensity) ของปัญหาความยากจนหลายมิติของเด็กในภาพรวมประเทศ และดัชนี
ความยากจนหลายมิติของกลุ่มเด็กหรือค่า C-MPI เท่ากับ 0.075 โดยค านวณมาจาก
ผลคูณของทั้งสัดส่วนและความรุนแรงของเด็กยากจนหลายมิติ  

แผนภาพ 15   ค่าดัชนีความยากจนหลายมติิในกลุ่มเด็ก สัดส่วนของเด็กยากจน และความรุนแรงของความยากจน จ าแนกตามระดับพื้นที่

ที่มา:   รายงานความยากจนหลายมิติของเด็กในประเทศไทย จัดท าโดย สศช. ร่วมกับองค์การยูนิเซฟแห่งประเทศไทย 

21.5

34.7

19.4

34.1

22.9

35.1

สัดส่วนเด็กยากจนหลายมิติ (ร้อยละ) ความรุนแรงของความยากจน (ร้อยละ)

ประเทศ เขตเมือง เขตชนบท

0.075
0.066

0.08

C-MPI

แผนภาพ 1    องค์ประกอบของดัชนีความยากจนหลายมิติในกลุ่มเด็กของประเทศไทย

ที่มา:   รายงานความยากจนหลายมิติของเด็กในประเทศไทย จัดท าโดย สศช. ร่วมกับองค์การยูนิเซฟแห่งประเทศไทย 
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ส าหรับมิติที่เป็นสาเหตุหลักที่ส่งผลให้เด็กยากจนหลายมิติมากที่สุด อันดับหนึ่ง
มาจากมิตดิา้นการศกึษา คดิเป็นอัตราการสง่ผลตอ่คา่ C-MPI รอ้ยละ 41.7 รองลงมาคือ 
มิติด้านสุขภาพร้อยละ 30.1 มิติด้านสวัสดิภาพเด็กร้อยละ 18.3 และมิติด้านสภาพ
ความเป็นอยู่ร้อยละ 9.9 ตามล าดับ 

พิจารณาความยากจนหลายมิติในระดับพื้นที่ พบว่าเขตชนบทมีค่าดัชนี 
ความยากจนหลายมิติในกลุ่มเด็กสูงกว่าในเขตเมือง ทั้งสัดส่วนของเด็กยากจน 
หลายมิติและความรุนแรงของความยากจน โดยในแต่ละเขตพ้ืนที่มีมิติด้านการศึกษา
เป็นมิติที่ส่งผลต่อความยากจนของเด็กมากที่สุดเช่นเดียวกันกับภาพรวมของประเทศ 

แผนภาพ 16   สัดส่วนของมิติที่ส่งผลต่อความยากจนหลายมติิในกลุ่มเด็ก จ าแนกตามระดับพื้นที่

ที่มา:   รายงานความยากจนหลายมิติของเด็กในประเทศไทย จัดท าโดย สศช. ร่วมกับองค์การยูนิเซฟแห่งประเทศไทย 
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มาตรฐานความเป็นอยู่

สวัสดิภาพเด็ก

การศึกษา

แผนภาพ 17 ค่าดัชนีความยากจนหลายมิตใินกลุ่มเด็ก สัดส่วนของเด็กยากจน และความรุนแรง
ของความยากจน จ าแนกตามภูมิภาค

ที่มา:   รายงานความยากจนหลายมิติของเด็กในประเทศไทย จัดท าโดย สศช. ร่วมกับองค์การยูนิเซฟแห่งประเทศไทย 
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กรุงเทพ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคใต้

17.3

33.0

17.6

34.4

23.2

36.1

25.6

34.5

20.6

35.1

สัดส่วนเด็กยากจนหลายมิติ (ร้อยละ) ความรุนแรงของความยากจน (ร้อยละ)
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ขณะที่เมื่อเปรียบเทียบระหว่างภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภูมิภาคที่เด็ก 
มีความยากจนหลายมิติมากที่สุด โดยมีค่าดัชนี Child-MPI สูงที่สุด รองลงมาคือ 
ภาคเหนอื ภาคใต้ ภาคกลาง และกรงุเทพมหานคร ตามล าดบั อย่างไรก็ตาม เมือ่พิจารณา
เฉพาะความรุนแรงของความยากจนแล้ว พบว่าภาคเหนือมีความรุนแรงสูงที่สุด แม้ว่า
สัดส่วนเด็กยากจนหลายมิติจะน้อยกว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ตาม  

นอกจากนี้  ค่าดัชนีความยากจนหลายมิติของกลุ่มเด็กยังสามารถจ าแนก 
การพิจารณาออกตามลักษณะเฉพาะอ่ืน ๆ ได้แก่ 

1. พิจารณาเด็กตามช่วงอายุ พบว่า เด็กในช่วงอายุ 0-4 ปี มีสัดส่วนของ 
เด็กยากจนหลายมิติสูงที่สุดประมาณร้อยละ 42 รองลงมาได้แก่ ช่วงอายุ 15 -17 ปี โดย
เด็กทั้งสองกลุ่มมีความขัดสนในมิติด้านการศึกษามากที่สุด ขณะที่เด็กช่วงอายุ 5 -14 ปี  
มีสัดส่วนของเด็กยากจนหลายมิติที่น้อยกว่า ซึ่งเป็นกลุ่มอายุที่มิติด้านการศึกษาไม่ได้
ส่งผลต่อความยากจนหลายมิติมากนัก เพราะมีนโยบายการศึกษาภาคบังคับรองรับ 
เด็กกลุ่มนี้ แต่มิติท่ีส่งผลมากท่ีสุดส าหรับเด็กช่วงอายุดังกล่าวนี้คือมิติด้านสุขภาพแทน 

2. พิจารณาความแตกต่างระหว่างเพศ พบว่า เด็กเพศชายมีค่าดัชนี 
ความยากจนหลายมติมิากกวา่เพศหญงิ โดยสดัสว่นของเดก็ยากจนเพศชายมสีงูกวา่เพศหญิง 
ขณะที่ความรุนแรงของความยากจนของเด็กเพศหญิงนั้นสูงกว่าเพศชายเล็กน้อย 

3. พิจารณาจากระดับการศึกษาของหัวหน้าครัวเรือน โดยพบว่าระดับ
การศึกษาของหัวหน้าครัวเรือนนั้นสามารถส่งผลต่อความยากจนหลายมิติของกลุ่มเด็ก  
ในครัวเรือนได้ด้วยเช่นกัน โดยหัวหน้าครัวเรือนที่มีการศึกษาที่ต่ า จะส่งผลให้เด็ก 
ในครัวเรือนนั้น ๆ มีโอกาสเป็นเด็กยากจนหลายมิติสูงกว่า 

แผนภาพ 18   สัดส่วนของเด็กยากจนหลายมิติ จ าแนกตามช่วงอายุ

ที่มา:   รายงานความยากจนหลายมิติของเด็กในประเทศไทย จัดท าโดย สศช. ร่วมกับองค์การยูนิเซฟแห่งประเทศไทย 
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อย่างไรก็ดี แนวโน้มความยากจนหลายมิติของกลุ่มเด็กในประเทศไทยตลอดช่วง 
10 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2548/49 จนถึงปี 2558/59 จะปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง  
โดยเป็นการลดทั้งสัดส่วนเด็กยากจนหลายมิติ และความรุนแรงของความยากจน และ
แมว้า่ทีผ่า่นมาประเทศไทยจะมคีวามกา้วหนา้เปน็อยา่งมากในการลดความยากจน โดยเฉพาะ 
ที่เป็นการวัดจากด้านตัวเงินโดยใช้เส้นความยากจน แต่สถานการณ์ความยากจนของเด็ก
ยังคงมีอยู่ โดยเฉพาะในมิติด้านการศึกษา 

ผลของการพัฒนาดัชนีความยากจนหลายมิติในกลุ่มเด็กของประเทศไทย 
แสดงให้เห็นว่าปัญหาความยากจนในกลุ่มเด็ก เมื่อพิจารณาจากมิติอ่ืน ๆ นอกเหนือจาก 
การพิจารณาเฉพาะมิติที่เป็นด้านตัวเงิน ยังคงเป็นปัญหาส าคัญ แม้ว่าที่ผ่านมาภาครัฐ  
จะมีนโยบายช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายให้หลุดพ้นจากความยากจนไปบ้างแล้ว แต่ยังคงมี
เด็กอีกจ านวนมากที่ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่ โดยเฉพาะในมิติด้านการศึกษาและ
สุขภาพ ทั้งนี้ ดัชนีความยากจนหลายมิติในกลุ่มเด็กจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน
ภาครัฐ ในการน ามาใช้วิเคราะห์และก าหนดนโยบายให้ตรงจุดและเหมาะสม ดังนี้  

1. ใช้ส าหรับการติดตามความก้าวหน้าของการลดความยากจนในกลุ่มเด็ก
ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG 1.2 ที่ระบุว่า “ลดสัดส่วน ชาย หญิง และเด็ก  
ในทุกช่วงวัยที่อยู่ภายใต้ความยากจนในทุกมิติ ตามค านิยามของแต่ละประเทศ ให้ลดลง
อย่างน้อยครึ่งหนึ่งภายในปี 2573” รวมถึงใช้ในการติดตามผลการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับชาติอื่น ๆ 

2. ใช้ประกอบการพิจารณาออกแบบนโยบายตามองค์ประกอบที่ส่งผลต่อ
ความยากจนหลายมิติ เพ่ือให้สามารถระบุประเด็นส าคัญเร่งด่วนที่ควรแก้ไขก่อนได้ 
โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างเด็กแต่ละกลุ่มและแต่ละพ้ืนที่ ซึ่งมีบริบทของ 
ความยากจนที่แตกต่างกัน เช่น (1) กลุ่มเด็กปฐมวัยเป็นกลุ่มที่ประสบกับความยากจน
หลายมิติสูงกว่าเด็กในกลุ่มอ่ืนโดยเฉพาะในมิติด้านการศึกษา ภาครัฐจึงควรให้
ความส าคัญกับการเรียนรู้ในช่วงปฐมวัยเพ่ือเป็นพ้ืนฐานการสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่ดี  
ในอนาคต (2) ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืเปน็ภาคทีม่สีดัสว่นของเดก็ยากจนหลายมติมิากทีสุ่ด 
ในขณะที่ความรุนแรงของความยากจนหลายมิติในกลุ่มเด็กของภาคเหนือมีค่าสูงที่สุด 
และ (3) ระดบัการศกึษาของหวัหนา้ครวัเรอืนมผีลตอ่ความยากจนของเดก็ ดงันัน้ การสง่เสริม
การเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการยุติวงจรความยากจน  
ที่ส่งผ่านจากรุ่นสู่รุ่นได้ 

3. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูล การพัฒนาดัชนี 
ความยากจนหลายมติใินกลุม่เดก็ของประเทศไทย จะท าใหห้นว่ยงานตา่ง ๆ เหน็ความส าคญั
ของการจัดเก็บข้อมูลที่มีคุณภาพ เพ่ือให้สะท้อนสถานการณ์และบริบทของประเทศไทย
ที่ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันได้มากยิ่งข้ึน  

“ 
ดัชนีความยากจนหลายมิติ

ในกลุ่มเด็กจะเป็นประโยชน์

ต่อภาครัฐในการวิเคราะห์

และก าหนดนโยบายให้ตรง

จุดและเหมาะสม  “ 
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ในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลและอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวัน
มากขึ้น การรับและส่งข้อมูลข่าวสารต่างๆ สามารถด าเนินการได้หลายช่องทาง  
ท าให้การสื่อสารระหว่างกันท าได้อย่างรวดเร็ว อิสระ ไร้พรมแดน ทั้งกับคนที่รู้จัก
คุ้นเคยหรือเพ่ือนใหม่คนแปลกหน้าที่ผ่านเข้ามาในโลกออนไลน์ ถึงแม้จะเป็นโอกาส  
ในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลความรู้ซึ่งนับว่ามีประโยชน์มหาศาล แต่ก็แฝง
มาด้วยความเสี่ยงและอันตรายในหลายมิติเช่นกัน อาทิ การสอดแนมความเป็นส่วนตัว 
การกลั่นแกล้งออนไลน์ และอาจถูกชักจูงให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงต่าง ๆ ได้ง่าย 
โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน อาทิ ถูกล่อลวงออกไปพบคนแปลกหน้า ถูกล่วง
ละเมิดทางเพศ และการเล่นพนันออนไลน์ ดังนั้น การป้องกันเด็กและเยาวชนจาก 
ภัยออนไลน์เป็นประเด็นส าคัญที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งครอบครัว โรงเรียน ภาครัฐ 
และองค์กรที่ เกี่ยวข้องจะต้องร่วมกันส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรู้ เท่าทันสื่อ 
สารสนเทศ และมีทักษะความฉลาดทางดิจิทัล เพ่ือให้เด็กสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคม
ออนไลน์และในชีวิตจริงได้โดยไม่ท าให้ตัวเองและผู้อ่ืนเดือดร้อน 

เด็กไทยยังมีทักษะความฉลาดทางดิจิทัลต่ า โดยร้อยละ 60 
มีความเสี่ยงจากภัยออนไลน์ จากรายงาน 2018 DQ Impact 
Report ซึ่งจัดท าขึ้นโดยความร่วมมือของส านักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน กระทรวงศกึษาธกิาร 
และ DQ institute ประเทศสิงคโปร์ โดยส ารวจกลุ่มตัวอย่าง
เดก็และเยาวชนไทยที่มอีายุระหวา่ง 8-12 ป ีจ านวน 1,300 คน
ทัว่ประเทศ พบวา่ ระดบัทกัษะความฉลาดทางดจิทิลัของเดก็ไทย
ยงัอยูใ่นระดบัต่ า โดยเดก็ไทยรอ้ยละ 60 มคีวามเสีย่งจากภยัออนไลน์ 
ขณะทีค่า่เฉลีย่ของ 29 ประเทศทัว่โลกอยูท่ีร่อ้ยละ 56 ภยัออนไลน์
ที่พบมากที่สุดคือ การถูกกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน ์การเขา้ถงึ
สือ่ลามกและพูดคยุเรื่องเพศกับคนแปลกหนา้ การติดเกม และ
การถูกล่อลวงออกไปพบคนแปลกหน้า ตามล าดับ  

 สอดคล้องกับผลการส ารวจสถานการณ์เด็กไทยกับ 
ภัยออนไลน์ประจ าปี 2561 ซึ่งส ารวจในกลุ่มเด็กอายุ 6-18 ปี 
ทั่วประเทศ 15,318 คน โดยส านักงานกองทุนสนับสนุน 
การสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับศูนย์ประสานงานขับเคลื่อน 

การป้องกันเด็กและเยาวชนจากภัยออนไลน์ 

“ 
เด็กไทยร้อยละ 60  

มีความเสี่ยงจากภัยออนไลน์ 
อาทิ การถูกกลั่นแกล้งบน
โลกออนไลน์ การเข้าถึงสื่อ
ลามกและพูดคุยเร่ืองเพศกับ
คนแปลกหน้า การติดเกม 

และการถูกล่อลวงออกไปพบ
คนแปลกหน้า “ 

ที่มา:  อ้างจากส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

แผนภาพ 1    โอกาสเสี่ยงจากภัยออนไลน์ของเด็กไทยที่มีอายุระหว่าง 8–12 ปี
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60%

                         

                

Cyber bullying คือ การถูกกลั่นแกล้งทางออนไลน์ การด่าทอกันด้วยข้อความหยาบคาย การตัดต่อภาพ
สร้างข้อมูลเท็จ รวมไปถึงการตั้งกลุ่มออนไลน์กีดกันเพ่ือนออกจากกลุ่ม

เด็กไทย
ใช้เวลากับหน้าจอ

ภัยออนไลน์จากการใช้ชีวิตดิจิทัลของเด็กไทย
ชั่วโมง/สัปดาห์

สมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์โรงเรียน
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49%

การเข้าถึงสื่อลามกและพูดคุย
เรื่องเพศกับคนแปลกหน้า1 %

ติดเกม
12%

ถูกล่อลวง
ออกไปพบคนแปลกหนา้
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การส่งเสริมการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ และมูลนิธิ
อินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย พบว่า เด็กร้อยละ 51.7 เคยพูดคุยกับคนที่ไม่รู้จักผ่านสื่อ
ออนไลน์ ร้อยละ 33.6 ให้ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ วันเดือนปีเกิด 
ภาพถ่ายของตัวเอง หรือครอบครัวผ่านสื่อออนไลน์ ร้อยละ 25.5 เปิดอ่านอีเมลที่ส่งมา
จากคนที่ไม่รู้จกั หรือคลิก link ที่ไม่รู้จกั รอ้ยละ 3 เคยเล่นพนันทายผลฟุตบอลออนไลน ์
และร้อยละ 1.8 เคยถ่ายภาพหรือวิดีโอลามกของตนเองส่งให้คนอ่ืน ๆ ทางออนไลน ์
นอกจากนี ้เกอืบรอ้ยละ 70 แชรโ์ลเคชัน่หรอืเชค็อินสถานทีต่า่ง ๆ ทีไ่ป และทีน่า่กงัวลคอื
เดก็กวา่รอ้ยละ 25 เคยนดัพบกบัเพ่ือนออนไลนอ์ยา่งนอ้ย 1 ครัง้ ในจ านวนนีร้อ้ยละ 5.1 
ถกูพูดจาลอ้เลยีน ดถูกู ท าใหเ้สยีใจ รอ้ยละ 2.1 ถกูหลอกใหเ้สยีเงนิหรอืเสยีทรพัยส์นิอ่ืน ๆ 
ร้อยละ 1.9 ถูกละเมิดทางเพศ ร้อยละ 1.7 ถูกทุบตีท าร้ายร่างกาย และร้อยละ 1.3  
ถูกถ่ายภาพหรือคลิปวิดีโอแล้วน าไปประจาน และ/หรือข่มขู่เรียกเงิน สะท้อนให้เห็นถึง
พฤตกิรรมเสีย่งจากภยัออนไลนใ์นกลุม่เดก็และเยาวชนทีต่อ้งเรง่แกไ้ข  

ดังนั้น ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจ าเป็นต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กรู้เท่าทันสื่อ 
สารสนเทศ และมีความฉลาดทางดิจิทัล (DQ: Digital Intelligence Quotient) 
สามารถเติบโตและเผชิญหน้ากับโลกยุคดิจิทัลโดยไม่บั่นทอนพัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ทั้งนี้ควรเริ่มตั้งแต่ปฐมวัยเพราะเด็กเติบโตมา  
ในสภาพแวดล้อมที่รายล้อมไปด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยทักษะส าคัญของการเลี้ยงลูก
ให้มีความฉลาดทางดิจิทัล ประกอบด้วย (1) สอนให้รู้จักจัดการตัวตนทั้งความคิด 
ความรู้สึก การกระท า และรู้จักรับผิดชอบต่อการกระท า (2) สอนให้รู้จักคิดวิเคราะห์ 
สามารถแยกแยะข้อมูล ไม่เชื่อทุกอย่างที่เห็นหรือรับมา (3) สอนให้รู้จักรักษา 
ความปลอดภัยของตนเอง อาทิ ตั้งรหัสผ่าน การสแกนไวรัสก่อนใช้งาน (4) สอนให้
รักษาความเป็นส่วนตัว ไม่บอกข้อมูลส่วนตัวกับคนอ่ืน (5) สอนให้ใช้เวลาบนโลก
ออนไลน์อย่างเหมาะสม ไม่กระทบชีวิตด้านอ่ืน ๆ (6) สอนให้เข้าใจธรรมชาติของโลก
ดิจิทัลว่าจะหลงเหลือร่องรอยข้อมูลทิ้งไว้เสมอ (7) สอนให้รู้จักรับมือกับการกลั่นแกล้ง
บนโลกออนไลน์ อาทิ บล็อกจากรายชื่อผู้ติดต่อ แจ้งให้ผู้ปกครองทราบ และ (8) สอน
ให้มีความเห็นอกเห็นใจและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืนบนโลกออนไลน์ ไม่ด่วน
ตัดสินผู้อื่นจากข้อมูลออนไลน์เพียงอย่างเดียว  

แผนภาพ 20   ทักษะส าคัญของการเลี้ยงลูกให้มีความฉลาดทางดิจิทลั

ที่มา:   อ้างจากมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย

สอนให้รักษาความเป็นส่วนตัว
ข้อมูลส่วนตัว เคารพลิขสิทธิ 

สอนให้คิดวิเคราะห์
สืบค้น แยกแยะ 
ไม่เชื่อทุกอย่าง

ที่เห็นหรือรับมา

สอนให้ตระหนักว่าการกระท า
บนโลกออนไลนย่์อมมีร่องรอย

ให้สืบติดตามได้เสมอ

สอนให้เห็นอกเห็นใจคนอื่น
บริหารจัดการอารมณ์ตนเองบนโลกออนไลน์

สอนให้รักษาความปลอดภัย
ตั้งรหัสผ่าน anti virus ป้องกันการเจาะ/โจมตีระบบ

สอนให้ยืดหยุ่น อดทน
เข้มแข็ง รับมือกับ
Cyberbullying และ
ภัยจากคน ข้อมูล พฤติกรรม

สอนให้ใช้เวลาออนไลนอ์ย่างพอเหมาะ
พอดี ไม่กระทบชีวิตด้านอื่นๆ

สอนให้จัดการตัวตนและชื่อเสียง
รู้จักรับผิดชอบต่อการกระท า

บนโลกออนไลน์
Privacy

Critical
Thinking

Digital
Footprints

Digital
Empathy

Digital Security
Management

Cyber bullying
Management

Screen Time
Management

Digital Citizen
Identity
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จากกระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization) และการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ของเทคโนโลยีสมัยใหม่ ส่งผลให้เกิดรูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจใหม่ ๆ ขึ้น เช่น 
เศรษฐกิจแบ่งปัน (Sharing Economy) เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) 
และเศรษฐกิจแบบชั่วคราว (Gig Economy) รวมทั้งท าให้เกิดลักษณะการท างาน 
ในรูปแบบใหม่ ๆ คือ รูปแบบการท างานแบบคนรุ่นใหม่หรือ NextGen Work ซึ่งเป็น
การท างานที่เน้นอิสระในการเลือกงานและจัดระบบการท างานของแต่ละบุคคล เอ้ือให้
บุคคลมีรายได้เพ่ิมขึ้นเนื่องจากสามารถรับงานจากผู้ว่าจ้างหลายที่พร้อมกันได้ อีกทั้ง
ยังเอ้ือให้บุคคลสามารถจัดการเวลาการท างานกับเวลาการใช้ชีวิตส่วนตัวให้เกิด  
ความสมดลุและเหมาะสม รปูแบบการท างานดงักล่าวครอบคลุมลกัษณะงานสัญญาจ้าง 
งานโครงการ งานไมเ่ตม็เวลา งานตามฤดกูาล งานชัว่คราวหรอืงานไมป่ระจ า อาชพีอิสระ 
การว่าจ้างเพ่ือท างานเฉพาะกิจ เป็นต้น  

จากข้อมูลการส ารวจรูปแบบการท างานที่ต้องการกับกลุ่มตัวอย่างในช่วงอายุ 
18-65 ปี จ านวน 9,500 คน จากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก (ManpowerGroup, 2017) 
พบว่า รูปแบบการท างานแบบคนรุ่นใหม่ (NextGen Work) ก าลังได้รับความสนใจ 
ในปัจจุบัน โดยร้อยละ 87 ของกลุ่มตัวอย่างระบุว่า ตนเองพร้อมที่จะเปิดรับ 
การท างานแบบคนรุ่นใหม่ในอนาคต และมีกลุ่มตัวอย่างบางส่วนระบุว่าตนเองก าลัง
ท างานแบบคนรุ่นใหม่อยู่ ณ ปัจจุบัน นอกจากนี้ ร้อยละ 90 ระบุว่าตนเองมีความสุข
กับการท างานแบบคนรุ่นใหม่ และวางแผนจะท างานรูปแบบนี้ในอนาคต 

ส าหรับประเทศไทย ข้อมูลจากการส ารวจของ Fastwork ซึ่งเป็นเว็บไซต์และ
แอปพลิ เคชันให้บริการจัดหางานออนไลน์ส าหรับฟรีแลนซ์และอาชีพที่ เป็น 
พนักงานประจ า พบว่า ในปัจจุบันแรงงานในประเทศไทยมีลักษณะการท างานแบบ  
คนรุ่นใหม่จ านวนมากกว่า 2 ล้านคน และมีแนวโน้มที่จะเพ่ิมขึ้นปีละประมาณ 
300,000 - 600,000 คน โดยเฉพาะในกลุ่มคนเจเนอเรชันวาย (กลุ่มคนที่เกิดระหว่าง
ปี 2524 - 2544) ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่เติบโตมาพร้อมกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ
อินเทอร์เน็ตซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท างานจากแบบดั้งเดิม (Traditional 
employment) สู่รูปแบบการท างานแบบเป็นนายตนเอง (Self-employment) และ
มีแนวโน้มในการประกอบอาชีพในรูปแบบใหม่มากขึ้น โดย 1 ใน 3 ของกลุ่มคน 
เจเนอเรชันวายมีแนวโน้มการท างานแบบ NextGen Work สูงกว่าคนในกลุ่มอ่ืน ๆ  
ที่มีอายุมากกว่า เนื่องจากคนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ไม่ชอบการท างานประจ าเป็นเวลานาน 
และต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่จากการท างานหลายที่ (Wiedmer, 2015) อาชีพที่ผู้ว่าจ้าง
นิยมจ้างบุคคลในลักษณะการท างานแบบคนรุ่นใหม่ในประเทศไทย 4 อันดับแรก 

รูปแบบการท างานแบบคนรุ่นใหม่หรือ NextGen Work 

“ 
1 ใน 3 ของ 

กลุ่มคนเจเนอเรชันวาย  

มีแนวโน้มการท างานแบบ 

NextGen Work  

สูงกว่าคนในกลุ่มอื่น “ 
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ได้แก่ อาชีพกราฟิกดีไซน์ อาชีพเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์และโฆษณา อาชีพเกี่ยวกับ
เว็บและโปรแกรมมิ่ง และอาชีพเกี่ยวกับงานเขียนและแปลภาษา 

แม้ว่าเด็กรุ่นใหม่จะเป็นกลุ่มที่ชอบความเป็นอิสระ ต้องการเป็นผู้จัดการตนเอง 
รวมถึงชอบการท างานที่มีความยืดหยุ่นสูง แต่ยังเป็นกลุ่มที่ตระหนักถึงความส าคัญ 
ของความมั่นคงด้านรายได้ และสวัสดิการ ดังนั้น จึงพบว่ากลุ่มเด็กรุ่นใหม่จ านวนมาก
ยังคงท างานในระบบทั้งภาครัฐและเอกชน แต่มีบางส่วนที่ต้องการเพ่ิมรายได้ และ
ตอบสนองความชื่นชอบส่วนบุคคล ด้วยการท าอาชีพที่ 2 และพร้อมจะเปลี่ยนไป 
ท าอาชีพอิสระเป็นอาชีพหลักได้เช่นกัน หากสร้างรายได้ได้มากกว่า 

อย่างไรก็ตาม กลุ่มคนรุ่นใหม่ยังจ าเป็นจะต้องมีการปรับตัว เพ่ือให้สามารถ
ตอบสนองการท างานในรูปแบบใหม่ ซึ่งนอกจากด้านความรู้ความสามารถในเรื่อง
เทคโนโลยีดิจิทัลแล้ว ระบบความคิดก็ต้องมีการพัฒนาไปสู่การคิดเชิงวิเคราะห์ และ  
การคิดเชิงสร้างสรรค์มากขึ้น รวมทั้งจ าเป็นต้องตระหนักถึงความส าคัญของการออมเงิน 
และการวางแผนด้านการเงินในอนาคต เพ่ือความมั่นคงของชีวิตในยามเกษียณ ซึ่งจาก
การศึกษาพลวัตความเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท างานของไทยและการเปลี่ยนผ่านสู่ 
การท างานแบบ NextGen Work โดยส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ร่วมกับบริษัทศูนย์วิจยัเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกจิ จ ากัด (กรกฎาคม 2562) 
พบวา่ กลุม่คนทีท่ างานในรปูแบบใหมย่งัไมม่คีวามตระหนกัถงึเรือ่งการวางแผนดา้นการเงนิ 
ในอนาคตเทา่ทีค่วร โดยในกลุม่ตวัอยา่งอายรุะหวา่ง 18 - 39 ป ีจ านวน 6,255 คน พบว่า 
รอ้ยละ 72 ยงัไมไ่ดม้กีารวางแผนเตรยีมความพรอ้มส าหรบัการใชช้วีติในยามเกษยีณ  

2872

วางแผนแล้ว ยังไม่ได้คิดวางแผน

10.2

10

8
ทั้งด้านการเงินและสุขภาพ

เฉพาะด้านสุขภาพ 

เฉพาะด้านการเงิน

แผนภาพ 21   การเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณ

ที่มา:   การส ารวจการท างานแบบ NextGen Work  โดย สศช. ร่วมกับ บริษัท ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ จ ากัด
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บทความเรื่อง “ความก้าวหน้าการพัฒนาคนของประเทศไทย” 

การพัฒนาคนในประเทศไทย 

ดชันคีวามกา้วหนา้ของคน7 (Human Achievement Index- HAI) ของประเทศไทย
ได้มีการด าเนินการมาอย่างต่อเนื่องในช่วงสิบปีที่ผ่านมา โดยดัชนีความก้าวหน้าของคน 
ปี 2562 ประกอบด้วย 8 ดัชนีย่อย ได้แก่ (1) ดัชนีย่อยด้านสุขภาพ (2) ดัชนีย่อย 
ด้านการศึกษา (3) ดัชนีย่อยด้านชีวิตการงาน (4) ดัชนีย่อยด้านรายได้ (5) ดัชนีย่อย
ด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม (6) ดัชนีย่อยด้านชีวิตครอบครัวและชุมชน  
(7) ดัชนีย่อยด้านการคมนาคมและการสื่อสาร และ (8) ดัชนีย่อยด้านการมีส่วนร่วม 
โดยดชันียอ่ยแตล่ะดา้นประกอบด้วย 4 ตัวชีว้ัดเท่า ๆ กนั รวม 32 ตวัชี้วดั ทีเ่น้นตวัชีว้ัด 
ที่สะท้อนผลลัพธ์หรือผลกระทบของการพัฒนาคนในด้านต่าง ๆ ตามกรอบแนวคิดของ
การพัฒนาคน และเป็นตัวชี้วัดที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลครอบคลุมทุกจังหวัดอย่าง
ต่อเนื่อง ตลอดจนมีวิธีการจัดท าข้อมูลตัวชี้วัดที่มีความน่าเชื่อถือตามหลักวิชาการ  

ความก้าวหน้าการพฒันาคนของประเทศไทย ปี 2562 

การพัฒนาคนในภาพรวมของประเทศมีความก้าวหน้าค่อนข้างคงที่  
โดยค่าดัชนีการพัฒนาคนในปี 2562 เท่ากับ 0.6219 ใกล้เคียงกับปี 2558 และ 2560 
และเมื่อพิจารณาดัชนีย่อยด้านต่าง ๆ พบว่า มีความก้าวหน้ามากขึ้นใน 4 ด้าน คือ 
ด้านการศึกษา ด้านชีวิตการงาน ด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม และด้านคมนาคม
และการสื่อสาร และมีความก้าวหน้าลดลงใน 4 ด้าน คือ ด้านสุขภาพ ด้านรายได้ ด้าน
ชีวิตครอบครัวและชุมชน และการมีส่วนร่วม โดยมีรายละเอียดในแต่ละด้านดังนี้  

ดัชนีความก้าวหน้าของคน (Human Achievement Index - HAI) ในปี 2562 ชี้ให้เห็นว่า การพัฒนาคนในภาพรวม 
ของประเทศไทยมีความก้าวหน้าค่อนข้างคงที่ โดยค่าดัชนีเท่ากับ 0.6219 เมื่อเปรียนเทียบกับปี 2558 ด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย
และสภาพแวดล้อมมีดัชนีความก้าวหน้าของคนมากที่สุด ส่วนด้านการศึกษามีดัชนีความก้าวหน้าของคนน้อยที่สุด นอกจากนี้  
ยังพบว่า การพัฒนาคนด้านการคมนาคมและสื่อสารมีความก้าวหน้าเพ่ิมขึ้นมากที่สุด ขณะที่ด้านการมีส่วนร่วมมีความก้าวหน้า
ลดลงมากที่สุด เมื่อพิจารณาในระดับพ้ืนที่ ภาคกลางมีความก้าวหน้าการพัฒนาคนมากที่สุด ขณะที่ภาคใต้ 3 จังหวัดชายแดน  
มีความก้าวหน้าน้อยที่สุด ดังนั้น เพ่ือยกระดับความก้าวหน้าการพัฒนาคนของประเทศไทยให้เพ่ิมขึ้น เห็นควรให้ความส าคัญกับ
การยกระดับคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการลดช่องว่างการพัฒนาระหว่างพ้ืนที่  

“ การพัฒนาคนในภาพรวม

ของประเทศมีความก้าวหน้า

ค่อนข้างคงที่  “ 

7 UNDP ประจ าประเทศไทยได้มีการจัดท ารายงานการพัฒนาคนของประเทศไทย โดยฉบับแรกออกเมื่อปี 2542 และในปี 2546 ได้ริเริ่มดัชนีความก้าวหน้าของ คน 
(Human Achievement Index - HAI) ซ่ึงเป็นดัชนีรวม (Composite index) ที่ถูกพัฒนาขึ้น เพื่อใช้ในการประเมินความก้าวหน้าการพัฒนาคนในระดับจังหวัดของ
ประเทศไทย และได้ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งในปี 2558 UNDP ได้ประสานความร่วมมือกับส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ให้เป็นผู้รับผิดชอบจัดท าดัชนีความก้าวหน้าของคน (HAI) โดยที่ผ่านมา ส านักงาน  ได้จัดท าดัชนีความก้าวหน้าของคนในปี 2558 ปี 2560 และปี 2562  



ภาวะสังคมไทยไตรมาสสาม ปี 2562 

กองพัฒนาข้อมูลและตัวชี้วัดสงัคม 41 

เดือนพฤศจิกายน 2562 

1. ด้านที่มีการพัฒนาเพิ่มขึ้น 

(1) ด้านการศึกษามีความก้าวหน้าเพิ่มขึ้น แต่ต้องเร่งพัฒนาเชิงคุณภาพ
ให้มากขึ้น โดยดัชนีย่อยด้านการศึกษาเท่ากับ 0.4743 เพ่ิมขึ้น 0.0057 จากปี 2558 
เนื่องจากนักเรียนอยู่ในระบบการศึกษายาวนานขึ้น สะท้อนได้จากอัตราการเข้าศึกษาใน
ระดับมัธยมปลายและ ปวช. ที่เพ่ิมจากร้อยละ 78.3 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 78.8 ในปี 
2561 และจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่เพ่ิมขึ้นเป็น 8.63 ปี 
จาก 8.51 ปี ในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งเป็นผลจากมาตรการสนับสนุนทางด้านการศึกษาใน
รูปแบบต่าง ๆ อาทิ โครงการเรียนฟรี 15 ปี กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 
การจัดการศึกษาส าหรับผู้อยู่นอกระบบโรงเรียน อย่างไรก็ตาม คุณภาพการศึกษา 
ในภาพรวมยังไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก สะท้อนให้เห็นจากคะแนนเฉลี่ยการทดสอบ  
O-Net ระดับมัธยมปลายที่มีคะแนนเฉลี่ยคงท่ี  

ตาราง 13   ดชันีย่อยความก้าวหน้าของคน และตัวชี้วดั 
ดัชนีย่อย HAI ตัวชี้วดั 

1. ด้านสุขภาพ       1.  รอ้ยละของทารกแรกเกดิทีม่นี า้หนกัต า่กวา่เกณฑต์อ่การเกดิมชีพี (%) 
2.  ร้อยละของประชากรที่เจ็บปว่ยที่เป็นผูป้่วยใน (%) 
3.  ร้อยละของประชากรที่พิการ (%) 
4.  ร้อยละของคะแนนสุขภาพจิต (%) 

2. ด้านการศึกษา 5.  จ านวนปกีารศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป (ปี) 
6.  อัตราการเข้าเรียนรวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา (%) 
7.  ค่าเฉลี่ยเชาวน์ปัญญา (IQ) ของเด็กนักเรียนไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (คะแนน) 
8.  คะแนนเฉลี่ยการทดสอบ O-Net ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (%) 

3. ด้านชีวติการงาน 9.  อัตราการวา่งงาน (%) 
10.  อัตราการท างานต า่ระดับ (%) 
11. ร้อยละของแรงงานที่มีประกันสังคม (%) 
12. อตัราการประสบอนัตรายหรอืเจบ็ปว่ยเนือ่งจากการท างานตอ่ลกูจา้ง 1,000 คน 

 . ด้านรายได ้ 13. รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนต่อเดือน (บาท) 
14. สัดส่วนประชากรยากจน (%) 
15. ร้อยละของครัวเรือนที่มีหนี้สินเพื่อการอปุโภคบริโภค (%) 
16. ค่าสมัประสทิธิค์วามไมเ่สมอภาคของรายได ้หรอืค่าสมัประสทิธิจ์นี ี(%) 

5. ด้านที่อยู่อาศัยและ 
สภาพแวดล้อม 

17. ร้อยละของครัวเรือนที่มีบ้านและที่ดินเป็นของตนเอง (%) 
18. สัดส่วนเฉลี่ยการปลอ่ยกา๊ซเรือนกระจกด้านพลังงาน (ตันก๊าซเรือนกระจกต่อคน) 
19. ร้อยละของประชากรที่ประสบอุทกภยั (%) 
20. ร้อยละของประชากรที่ประสบภัยแล้ง (%) 

6. ดา้นชวีติครอบครวัและชมุชน 21. ร้อยละของเด็กอายุ 15-17 ปี ที่ท างาน (%) 
22. ร้อยละของครัวเรือนที่มีหัวหน้าครัวเรือนเด่ียว (%) 
23. ร้อยละของผู้สูงอายุทีอ่ยู่ล าพังคนเดียว (%) 
24. การแจง้ความคดชีวีติ รา่งกาย เพศ และคดปีระทษุรา้ยตอ่ทรพัย ์(ตอ่ประชากรแสนคน) 

7. ดา้นการคมนาคมและ 
การสื่อสาร 

25. ร้อยละของหมู่บา้นที่ถนนสายหลักใชก้ารได้ตลอดปี (%) 
26. จ านวนอบุตัเิหตบุนทอ้งถนน (ตอ่ประชากรแสนคน) 
27. ร้อยละของประชากรที่มีโทรศัพท์มือถอื (%) 
28. รอ้ยละของประชากรทีเ่ขา้ถึงอนิเทอรเ์น็ต (%) 

8. ด้านการมีส่วนร่วม  29. ร้อยละของประชากรที่ใช้สิทธิลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ปี 2559 
30. จ านวนองค์กรชุมชน (ตอ่ประชากรแสนคน) 
31. ร้อยละของครัวเรือนที่เป็นสมาชิกกลุ่ม/องค์กรในท้องถิ่น (%) 
32. ร้อยละของครัวเรือนที่มีส่วนร่วมท ากิจกรรมสาธารณะของหมู่บ้าน (%) 

ที่มา:   กองพัฒนาข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม สศช. 
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(2) ด้านชีวิตการงานมีความก้าวหน้าเพิ่มขึ้น แต่กลุ่มแรงงานนอกระบบ 
โดยเฉพาะแรงงานภาคเกษตรและผู้ประกอบอาชีพอิสระรายย่อย ยังมีประกันสังคม
ค่อนข้างต่ า โดยค่าดัชนีย่อยด้านชีวิตการงานเท่ากับ 0.7237 เพ่ิมขึ้น 0.0183 คะแนน 
จากปี 2558 ซึ่งเป็นผลจากการเร่งขยายความครอบคลุมการมีหลักประกันสังคมทั้งใน
กลุ่มแรงงานในระบบและนอกระบบ ท าให้แรงงานที่มีประกันสังคมเพ่ิมขึ้น โดยในปี 
2561 ผู้มีงานท าที่มีประกันสังคมมีร้อยละ 42.24 ของผู้มีงานท า เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 
36.27 ขณะเดียวกันแรงงานที่ประสบอันตรายจากการท างานลดลงเป็นร้อยละ 8.82 
จากร้อยละ 10.25 ในปี 2558 ขณะที่การจ้างงานและการท างานต่ าระดับอยู่ในระดับ  
ไมส่งูมากนกั โดยในป ี2561 มอัีตราวา่งงานทีร่อ้ยละ 1.05 และอัตราการท างานต่ าระดับที่ 
0.77 เพ่ิมขึ้นเล็กน้อยจากปี 2558 อย่างไรก็ตาม ในกลุ่มแรงงานนอกระบบ โดยเฉพาะ
แรงงานภาคเกษตร ผู้ประกอบอาชีพอิสระรายย่อย ยังมีประกันสังคมค่อนข้างต่ า ซึ่งจะ
ส่งผลถึงความมั่นคงในชีวิตการงาน รวมทั้งการขาดรายได้หลังเกษียณ  

(3) ดา้นทีอ่ยูอ่าศยัและสภาพแวดลอ้มมีดชันคีวามกา้วหนา้ของคนมากทีส่ดุ 
แตย่งัคงตอ้งพิจารณาในเชงิคณุภาพของทีอ่ยูอ่าศยัใหมี้ความเหมาะสม โดยคา่ดชันยีอ่ย
ดา้นที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม เทา่กับ 0.8595 เพิม่ข้ึน 0.0267 คะแนน จากป ี2558 
เนื่องจากการลดลงของประชากรที่ประสบอุทกภัยและภัยแล้ง การลดลงของสัดส่วน  
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้านพลังงานที่มีค่าเฉลี่ย 2.09 ตันก๊าซเรือนกระจกต่อคน 
และครัวเรือนมีบ้านและที่ดินเป็นของตนเองในระดับค่อนข้างสูงคือกว่าร้อยละ 70 
อย่างไรก็ตาม การมบี้านและท่ีดินเป็นของตนเองมแีนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องจากท่ีเคยมี
ร้อยละ 75 ในปี 2555 นอกจากนี้ การเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยอาจไม่สะท้อนในเชิง
คุณภาพเนื่องจากไม่ได้สะท้อนสภาพของที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม และเป็นที่น่าสังเกตว่า  
ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง และภาคตะวันออก แม้จะเป็นพ้ืนที่ที่มีรายได้เฉลี่ย
สูงกว่าพ้ืนที่อ่ืน แต่กลับมีสัดส่วนของการเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยค่อนข้างต่ า เนื่องจาก
การเคลื่อนย้ายแรงงานท าให้สภาพการอยู่อาศัย ส่วนหนึ่งเป็นการเช่า และส่วนหนึ่งเป็น
ผู้ซื้อท่ีอยู่ระหว่างการเช่าซื้อ/ผ่อนช าระ  

“ 
ด้านการศึกษา  

ชีวิตการงาน  

ที่อยู่อาศัยและ

สภาพแวดล้อม  

การคมนาคมและการสื่อสาร  

มีการพัฒนาเพิ่มขึ้น  “ 

แผนภาพ 22   ดัชนีย่อยการพัฒนาคนในภาพรวมของประเทศ
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(4) ด้านการคมนาคมและการสื่อสารมีความก้าวหน้าของการพัฒนา
เพิ่มขึ้นมากที่สุด แต่ปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนยังเป็นเรื่องที่ต้องเร่งแก้ไข โดยมีค่า
ดัชนีย่อยเท่ากับ 0.6774 เพ่ิมขึ้น 0.1067 คะแนนจากปี 2558 เป็นผลมาจากการขยาย
การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ ท าให้มี
การเข้าถึงโทรศัพท์มือถือและอินเทอร์เน็ตได้ทั่วถึงมากขึ้น โดยพบว่า ร้อยละ 89.54 
ของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป มีโทรศัพท์มือถือ เพ่ิมจากร้อยละ 79.29 ในปี 2558 และ 
ร้อยละ 56.82 เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ เพ่ิมจากร้อยละ 39.32 ในช่วงเวลาเดียวกัน 
นอกจากนี้ ยังพบว่าหมู่บ้านที่ถนนสายหลักใช้การได้ตลอดปีมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 
52.61 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 57.59 ในปี 2560 อย่างไรก็ตาม อุบัติเหตุบนท้องถนน  
ยังเป็นปัญหาส าคัญโดยมีจ านวนคดีเพ่ิมสูงขึ้นเป็น 155 รายต่อประชากรแสนคน  
จาก 108 รายต่อประชากรแสนคน ในปี 2558  

2. ด้านที่มีการพัฒนาลดลง 

(1) ดา้นสขุภาพ: แม้ว่าการพฒันาสขุภาพไดมี้การด าเนนิงานอยา่งมีคณุภาพ
และมีความครอบคลุมทั่วถึงมากขึ้น แต่อัตราการเจ็บป่วยและสัดส่วนผู้พิการยังมี
เพิ่มขึ้น โดยในปี 2562 ดัชนีย่อยด้านสุขภาพอยู่ที่ 0.5843 ลดลง 0.0252 คะแนน จาก
ปี 2558 แม้ว่าการพัฒนาสุขภาพได้มีการด าเนินงานทั้งการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค 
รวมทั้งการจัดบริการที่มีคุณภาพครอบคลุมทั่วถึงมากขึ้น โดยจะเห็นได้จากประชาชนมี
อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดเพ่ิมข้ึน การลดลงของอัตราทารกตายและมารดา รวมถึงการมี
หลักประกันด้านสุขภาพของประชากรที่ครอบคลุมเกือบร้อยละ 100 อย่างไรก็ตาม  
ด้านการมีสุขภาพที่ดีของประชาชนมีความก้าวหน้าลดลง สะท้อนจากอัตราทารกที่มี
น้ าหนกัต่ ากวา่เกณฑ ์การเจบ็ปว่ยของผูป้ว่ยใน และสดัสว่นผูพิ้การทีเ่พ่ิมขึน้ ทัง้นี ้การเขา้สู่
สังคมสูงอายุและวิถีชีวิตของคนในสังคมส่งผลให้แนวโน้มอัตราการเจ็บป่วยโรคเรื้อรัง 
การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนเพ่ิมข้ึน  

(2) ดา้นรายได:้ แม้ว่ารายไดเ้ฉลีย่ของครวัเรอืนจะเพิม่ขึน้ แตส่ดัสว่นคนจน 
หนีค้รวัเรอืนและคา่สมัประสทิธิ ความไม่เสมอภาคของรายได ้(Gini-coefficient) มีคา่เพิม่ขึน้ 
โดยค่าดัชนีย่อยด้านรายได้เท่ากับ 0.5689 ลดลง 0.0226 คะแนน จากปี 2558 แม้ว่า
รายได้เฉลีย่ของครัวเรอืนจะเพ่ิมขึ้นเปน็ 26,946 บาทตอ่เดือน จาก 26,915 บาทต่อเดอืน 
แต่การเพ่ิมข้ึนของสัดส่วนคนจน หนี้ครัวเรือนเพ่ือการอุปโภคบริโภค และค่าสัมประสิทธิ์
ความไม่เสมอภาคของรายได้ (Gini-coefficient) ยังมีค่าเพ่ิมขึ้น ท าให้ความก้าวหน้า
ด้านรายได้ลดลง โดยสัดส่วนคนยากจนเพิ่มเป็นร้อยละ 9.85 ของประชากร จากร้อยละ 
7.21 ในป ี2558 ครวัเรอืนทีม่หีนีส้นิมสีดัสว่นรอ้ยละ 36.56 ของครวัเรอืนทัง้หมด เพ่ิมจาก
ร้อยละ 34.46 และค่าดัชนีความไม่เสมอภาคของรายได้ (Gini-coefficient) เพ่ิมขึ้นเป็น 
0.453 จาก 0.445 ในช่วงเวลาเดียวกัน  

“ 
ด้านสุขภาพ  

รายได้  

ชีวิตครอบครัวและชุมชน 

 การมีส่วนร่วม 

 มีการพัฒนาลดลง  “ 
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(3) ด้านชีวิตครอบครัวและชุมชน: การเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุ และ
ครัวเรือนที่มีหัวหน้าครัวเรือนเดี่ยว ท าให้ความก้าวหน้าด้านชีวิตครอบครัวและ
ชุมชนลดลง โดยมีค่าดัชนีเท่ากับ 0.6470 ลดลง 0.0057 คะแนน จากปี 2558 เป็นผล
มาจากการเพ่ิมขึน้ของผูส้งูอายทุีอ่ยูล่ าพังคนเดยีวเปน็รอ้ยละ 6.52 จากรอ้ยละ 6.03 ในป ี2558 
รวมทั้งการเพ่ิมข้ึนของครัวเรือนทีม่ีหวัหนา้ครัวเรือนเดี่ยว (หยา่/หม้าย) เปน็รอ้ยละ 23.50 
จากร้อยละ 23.02 และการแจ้งความคดีชีวิต ร่างกาย เพศ และการประทุษร้ายต่อทรัพย์ 
ที่เพ่ิมเป็น 105.46 รายต่อประชากรแสนคน จาก 101.35 รายต่อประชากรแสนคน 
ในช่วงเวลาเดียวกัน ในทางกลับกัน การท างานในเด็กอายุ 15 -17 ปี มีสัดส่วนลดลง
เหลอืรอ้ยละ 9.71 จากรอ้ยละ 11.29 ในปี 2558 ทัง้นี้ ดชันไีดส้ะทอ้นใหเ้หน็ถงึผลกระทบ
ของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและวิถีการด าเนินชีวิตที่คนมีการย้ายถิ่นในการท างาน  
การอยู่เป็นโสดหรือหย่าร้างมากขึ้น รวมทั้งการเพ่ิมขึ้นของครัวเรือนเดี่ยวส่งผลกระทบ
ตอ่ความเข้มแข็งของครอบครัวทีเ่ป็นหน่วยผลิตและบ่มเพาะคนรุน่ใหมท่ี่จะเป็นก าลงัหลัก
ในการพัฒนาประเทศ รวมถงึการดแูลบคุคลในครอบครวัโดยเฉพาะผูส้งูอายทุีม่แีนวโนม้เพ่ิมขึน้  

(4) ดา้นการมีสว่นรว่ม: การใชส้ทิธิ ในการเลอืกตัง้สะทอ้นถงึความกา้วหน้า
ด้านการมีส่วนร่วมมีการพัฒนาลดลง โดยมีค่าดัชนี 0.5208 ลดลง 0.0852 คะแนน 
จากปี 2558 มีความก้าวหน้าลดลงมากที่สุด เนื่องจากมีการใช้ตัวชี้วัดประชากรที่ไปใช้
สิทธิลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ปี 2559 แทนการไปใช้สิทธิเลือกตั้งซึ่งไม่มีการเลือกตั้ง
ตั้งแต่ปี 25548 โดยคะแนนผู้ไปใช้สิทธิลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ปี 2559 มีเพียง 
ร้อยละ 59.40 น้อยกว่าผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งปี 2554 ที่มีร้อยละ 75.03 และการลดลง
ของครัวเรือนที่เป็นสมาชิกกลุ่ม/องค์กรในท้องถิ่นโดยมีสัดส่วนร้อยละ 73.65 ลดลงจาก
ร้อยละ 78.47 ในปี 2558 อย่างไรก็ตาม สัดส่วนของจ านวนองค์กรชุมชนและครัวเรือน
มีส่วนร่วมท ากิจกรรมสาธารณะของหมู่บ้านเพิ่มขึ้น 

8 ยงัไมร่ายงานผูใ้ชส้ทิธเิลอืกตัง้ป ี2562 ขณะจดัท ารายงาน 

แผนภาพ 23   ดัชนีการพัฒนาคนรายภาค
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ที่มา:   กองพัฒนาข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม สศช. 
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ความก้าวหน้าการพัฒนาคนเชิงพื้นที่ 

ภาคกลางมีความก้าวหน้าการพัฒนาคนมากที่สุด ในขณะที่ภาคใต้ 3 จังหวัด
ชายแดนมีความก้าวหน้าน้อยที่สุด เมื่อพิจารณาดัชนี HAI ในระดับภาค ซึ่งถูกแบ่ง
ออกเป็น 6 ภาค9 คือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก 
ภาคใต ้(11 จงัหวดั) และภาคใต ้(3 จงัหวดัชายแดน) พบวา่ ภาคกลางมคีา่ดชัน ีHAI มากทีส่ดุ 
เท่ากับ 0.6499 โดยมีการพัฒนาคนมากกว่าภาคอ่ืน ๆ ใน 3 ด้าน คือ ด้านสุขภาพ  
ด้านรายได้ และด้านการคมนาคมและการสื่อสาร ส่วนภาคที่มีค่า HAI รองลงมาคือ  
ภาคตะวันออก ภาคใต้ 11 จังหวัด ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามล าดับ 
ส าหรับภาคใต้ 3 จังหวัดชายแดนมีดัชนี HAI น้อยที่สุด คือ 0.5142 โดยมีการพัฒนาคน
น้อยที่สุด 4 ด้านคือ ด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา ด้านชีวิตการงาน และด้านรายได้  

การพัฒนาคนของจังหวัดทั่วประเทศที่มีความก้าวหน้าเพิ่มขึ้นและลดลง 
มีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน โดยพบว่า จังหวัดที่ค่าดัชนีความก้าวหน้าของคนเพ่ิมขึ้น  
มีจ านวน 41 จังหวัด (ร้อยละ 53.2) ตั้งอยู่ในภาคเหนือ 11 จังหวัด กรุงเทพมหานครและ
ภาคกลาง 10 จังหวัด ภาคใต้ (11 จังหวัด) จ านวน 8 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
6 จังหวัด ภาคตะวันออก 5 จังหวัด และภาคใต้ (3 จังหวัดชายแดน) 1 จังหวัด ขณะที่
จังหวัดที่มีค่าดัชนีความก้าวหน้าการพัฒนาคนลดลง จ านวน 36 จังหวัด (ร้อยละ 46.8) 
ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 14 จังหวัด ภาคกลาง 8 จังหวัด ภาคเหนือ 6 จังหวัด 
ภาคใต้ (11 จังหวัด) จ านวน 3 จังหวัด ภาคใต้ (3 จังหวัดชายแดน) 2 จังหวัด และภาค
ตะวันออก 3 จังหวัด  

“ 
ภาคกลางมีความก้าวหนา้

การพัฒนาคนมากที่สุด 

ขณะที่ภาคใต้ 3 จังหวัด

ชายแดนมีความก้าวหน้า

น้อยที่สุด  “ 

9 ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ   

แผนภาพ 2    ดัชนีการพัฒนาคนรายภาค จ าแนกตามด้าน

 -
 0.1000
 0.2000
 0.3000
 0.4000
 0.5000
 0.6000
 0.7000
 0.8000
 0.9000
 1.0000

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง ไม่รวมกรุงเทพมหานคร 3 จังหวัดภาคใต้ ภาคใต้ 11 จังหวัด

ที่มา:   กองพัฒนาข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม สศช. 
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นนทบุรี กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี ภูเก็ต ระยอง มีความก้าวหน้าในการ
พัฒนาคนมากที่สุด ขณะที่นราธิวาส ปัตตานี แม่ฮ่องสอน สุรินทร์ และบุรีรัมย์  
มีความก้าวหน้าในการพัฒนาคนน้อยที่สุด เมื่อพิจารณาความก้าวหน้าการพัฒนาคน 
ในแต่ละด้าน พบว่า 5 จังหวัดที่มีความก้าวหน้าในการพัฒนาคนมากที่สุด มีค่าดัชนี  
เกนิกวา่ 0.6 ถงึ 7 ดา้น คอื ดา้นการคมนาคมและการสือ่สาร ดา้นชวีติการงาน ดา้นทีอ่ยูอ่าศัย
และสภาพแวดล้อม ด้านการศึกษา ด้านรายได้ และด้านชีวิตครอบครัวและชุมชน  
แต่มีความก้าวหน้าด้านการมีส่วนร่วมค่อนข้างน้อย (ค่าดัชนี 0.3 -0.4) โดยเฉพาะ 
ในจังหวัดภูเกต็ นนทบุรแีละปทมุธานี ส าหรับ 5 จงัหวัดทีม่ีความก้าวหนา้ในการพฒันาคน
น้อยที่สุด มีความก้าวหน้าด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมค่อนข้างสูง คือ สูงกว่า 0.8 
แต่พบว่า มีความก้าวหน้าด้านการศึกษาน้อยที่สุด คือมีค่าอยู่ระหว่าง 0.153 -0.3574 
(คา่เฉลีย่ประเทศ = 0.4743) โดยเฉพาะนราธวิาสทีด่ชันดีา้นการศกึษานอ้ยทีส่ดุ คอื 0.1531 

แผนภาพ 26   ค่าดัชนีย่อย 8 ด้านของ 5 จังหวัดที่มีความก้าวหน้าการพัฒนาคนน้อยที่สุด
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นราธิวาส ปัตตานี แม่ฮ่องสอน สุรินทร์ บุรีรัมย์

ที่มา:   กองพัฒนาข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม สศช. 

แผนภาพ 25   ค่าดัชนีย่อย 8 ด้านของ 5 จังหวัดที่มีความก้าวหน้าการพัฒนาคนมากที่สุด
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นนทบุรี กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี ภูเก็ต ระยอง

ที่มา:   กองพัฒนาข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม สศช. 
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ความท้าทายต่อการพัฒนาความก้าวหน้าของคนในประเทศไทย  

จากผลการประเมินความก้าวหน้าของคนตามดัชนี HAI เห็นควรให้ความส าคัญ
และเร่งด าเนินการในประเด็นดังต่อไปนี้  

1. การสร้างเสริมสุขภาวะ เพื่อลดการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง การบาดเจ็บ
และเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ โดยสร้างความตระหนักการมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม 
ทั้งเรื่องการออกก าลังกาย การบริโภคอาหาร และเสริมสร้างพฤติกรรมความปลอดภัย  
ในการใช้รถใช้ถนน รวมทั้งการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการมีสุขภาพที่ดี  

2.  การยกระดับคุณภาพการศึกษาและลดช่องว่างการพัฒนาระหว่างพื้นที่  
โดยปรับระบบบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็กให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนา
ระบบประเมินคุณภาพสถานศึกษาที่ยึดผลสัมฤทธิ์ของผู้ เรียนเป็นหลัก รวมทั้ง 
ให้การช่วยเหลืออุดหนุนและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม โดยเฉพาะพ้ืนที่ห่างไกล
เพ่ือเพ่ิมอัตราการเข้าเรียนต่อระดับมัธยมปลายและอาชีวศึกษา 

3. การยกระดับรายได้ โดยสนับสนุนการมีที่ดินท ากินอย่างยั่งยืน ส่งเสริม 
การจ้างงานนอกฤดูกาลในพ้ืนที่ที่มีการท างานต่ าระดับ/ว่างงาน ตลอดจนส่งเสริมทักษะ
การบริหารเงินเพ่ือให้สามารถจัดการรายได้ เงินทุน และหนี้สินอย่างมีประสิทธิภาพ  

4. การขยายระบบประกันสังคมให้ครอบคลุมโดยเฉพาะแรงงานนอกระบบ 
รวมทั้งส่งเสริมการออมเพ่ือการเกษียณอายุ เพื่อให้มีความมั่นคงและมีรายได้เพียงพอต่อ
การด ารงชีวิต  

5. การสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน โดยเฉพาะครอบครัว 
ที่มีความเปราะบาง และพื้นที่ในเขตเมือง โดยสร้างและพัฒนาผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
ในชุมชน การส่งเสริมต่อยอดความรู้และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ
ความรู้ชุมชนที่น าไปสู่การแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน ตลอดจนสนับสนุนและติดตาม
ช่วยเหลือครอบครัวเปราะบางให้สามารถดูแลสมาชิก  ทั้งเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุ 
ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

ตาราง 1    จังหวดัที่มดีัชนี HAI ย่อยสูงที่สุด และน้อยที่สดุ 

ดัชนีย่อย 5 จังหวดั ที่มดีชันี HAI ย่อยสูงที่สดุ 5 จังหวดั ที่มดีชันี HAI ย่อยน้อยที่สุด 
สุขภาพ ปทุมธานี นนทบุรี ภูเก็ต อยุธยา ระนอง สุรินทร์ เลย ล าพูน นครนายก อุทัยธาน ี
การศึกษา กทม. ชลบุรี นนทบุรี นครปฐม ภูเก็ต นราธวิาส ปตัตาน ีแมฮ่อ่งสอน หนองบวัล าภ ูตาก 
ชีวิตการงาน กทม. ระยอง ชลบุรี อยุธยา สมุทรสาคร บุรีรัมย์ นราธวิาส ปัตตานี สตูล สุโขทยั 
รายได ้ กทม. สมทุรสาคร ภเูกต็ สมทุรปราการ นนทบรุี ปตัตาน ีอ านาจเจรญิ แมฮ่อ่งสอน ชยันาท สรุนิทร ์
ที่อยู่อาศัยฯ อ านาจเจรญิ ศรสีะเกษ บงึกาฬ บรุรีมัย ์รอ้ยเอด็ ชลบุรี พังงา สุราษฎร์ธาน ีสมุทรสาคร กทม. 
ชีวิตครอบครัวฯ สมทุรปราการ สมทุรสาคร นนทบรุ ีปทมุธาน ีนา่น สิงห์บุรี กาญจนบุรี เชียงใหม่ ปราจีนบุร ีเพชรบุรี 
คมนาคมและการสือ่สาร ภูเก็ต ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรสาคร ชลบุรี นครราชสมีา ชยัภมู ิแมฮ่อ่งสอน ยโสธร ศรสีะเกษ 
การมีส่วนร่วม ล าพูน ล าปาง น่าน พะเยา แพร่ สมุทรปราการ ชลบุรี ภูเก็ต สมุทรสงคราม กทม. 
ที่มา:   กองพัฒนาข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม สศช. 
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ตวัชีว้ดัภาวะสงัคม (รายไตรมาส) 

องคป์ระกอบหลกั 
255   2560  2561  2562  

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

1. คณุภาพของคน                             

        ท  1/                               

การมงีานท า (พนัคน) 37,684 37,393 38,263 37,430 37,443 37,538 37,647 37,205 37,361 37,884 38,301 37,911 37,703 37,782 37,486 

อตัราการวา่งงาน (รอ้ยละ) 0.97 1.08 0.94 1.00 1.21 1.22 1.19 1.12 1.24 1.07 0.96 0.93 0.92 0.98 1.04 

อตัราการวา่งงานตามระดับการศึกษา (รอ้ยละ)                       
   - รวม 0.97 1.08 0.94 0.97 1.21 1.24 1.19 1.12 1.24 1.07 0.96 0.93 0.92 0.98 1.04 

   - ประถมศึกษาและต่ ากวา่ 0.45 0.42 0.41 0.47 0.62 0.53 0.45 0.57 0.60 0.47 0.40 0.40 0.43 0.35 0.40 

   - มธัยมศึกษาตอนต้น 1.35 1.41 0.98 1.34 1.27 1.57 1.47 1.27 1.62 1.13 1.07 1.07 1.20 1.12 1.26 

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

   - อาชีวศึกษา 1.90 1.70 1.22 1.44 2.25 2.51 1.61 1.45 2.03 1.90 1.15 1.31 1.34 2.05 2.05 

   - วิชาชีพช้ันสงู 1.27 2.13 1.51 1.17 2.34 2.63 2.47 1.89 2.18 2.42 1.42 1.41 1.71 1.89 1.31 

   - อดุมศึกษา 1.61 1.98 2.24 1.75 1.91 2.02 2.40 2.07 1.96 1.90 2.11 1.85 1.56 1.78 2.15 

การท างานต่ าระดับ (พนัคน) 292.9 351.8 217.3 237.4 335.6 350.1 271.4 256.0 335.7 282.5 319.0 232.8 335.8 239.2 192.7 

(ท างานน้อยกวา่ 35 ชม./สป.ท่ีพรอ้มจะท างานเพิม่)                       

สดัสว่นก าลงัแรงงานตามระดับการศึกษา (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 

   - ประถมศึกษาและต่ ากวา่ 46.75 46.62 46.83 45.78 45.80 45.49 45.36 45.06 45.68 45.01 44.96 44.81 44.24 43.96 43.94 

   - มธัยมศึกษาตอนต้น 16.13 16.04 16.28 16.45 16.39 16.38 16.85 16.88 16.56 16.69 16.89 16.73 17.06 16.65 17.30 

   - มธัยมศึกษาตอนปลาย 12.61 12.56 12.42 12.77 12.64 12.77 12.61 12.75 12.77 12.94 13.07 13.20 13.34 13.55 13.40 

   - อาชีวศึกษา 3.57 3.69 3.71 3.65 3.71 3.60 3.76 3.66 3.52 3.62 3.69 3.65 3.47 3.66 3.72 

   - วิชาชีพช้ันสงู 4.89 5.04 5.01 5.14 4.99 5.22 5.18 5.16 5.15 5.28 5.17 5.27 5.37 5.48 5.40 

   - อดุมศึกษา 16.05 16.04 15.74 16.21 16.46 16.54 16.25 16.49 16.32 16.46 16.23 16.34 16.52 16.70 16.24 

ส ข                                  

จ านวนผูป้ว่ยด้วยโรคท่ีต้องเฝา้ระวงั (ราย)2/                       

   - ปอดอกัเสบ 65,661 45,244 72,851 61,455 65,600 53,992 79,748 68,401 74,881 58,699 90,160 59,861 72,817 51,005 62,518 

   - ไข้เลอืดออก 14,840 7,874 25,744 15,473 7,060 9,170 32,410 5,321 6,830 24,029 35,564 20,499 15,482 31,426 54,052 

   - มอื เท้า และปาก 10,066 19,012 39,589 11,243 15,746 18,248 28,213 7,982 10,079 14,626 32,718 12,585 9,158 12,652 31,668 

   - ไข้หวัดใหญ่ 43,634 14,135 58,535 53,058 20,192 18,930 102,122 50,567 40,995 25,698 73,042 43,628 132,787 60,518 72,054 

   - บดิ 1,820 1,841 1,887 1,178 1,416 1,501 1,146 784 1,132 965 741 561 627 702 394 

   - หดั 221 271 466 730 1,398 711 591 485 630 632 1,186 3,108 1,756 1,051 1,082 

   - ฉ่ีหนู 446 401 671 777 575 601 1,166 1,132 402 637 932 569 457 486 608 

   - ไข้สมองอกัเสบ 179 187 231 175 251 210 211 143 182 231 200 132 240 178 149 

   - อหวิาตกโรค 41 2 7 1 2 2 2 2 0 2 2 1 5 4 1 

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

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

 2. ความม่ันคงทางสงัคม                                

  ว  ส  ส ข  ส     (ต่อประชากรแสนคน)3/                               

   - สดัสว่นการบาดเจบ็และตายด้วยอบุัติเหตุ   14.56 12.49 15.16 23.53 22.75 20.26 19.30 25.44 26.17 25.80 22.92 27.58 27.64 25.16 22.22 

   - สดัสว่นคดีชีวติ รา่งกาย และเพศ 8.26 7.89 7.43 7.16 6.81 6.97 6.85 6.48 6.56 6.81 6.09 6.63 6.40 6.62 5.83 

   - สดัสว่นคดีประทุษรา้ยต่อทรพัยส์นิ 23.63 22.11 24.76 23.84 18.94 21.25 22.12 21.05 16.62 16.60 17.09 17.05 16.49 15.89 18.18 

   - สดัสว่นคดียาเสพติด 80.57 75.09 87.42 98.81 96.30 94.07 110.98 113.86 95.45 113.75 107.24 110.47 127.11 138.69 142.09 

                        /                               

จ านวนเร่ืองร้องเรียน (ราย) 2,033 1,983 1,744 1,649 1,701 2,807 2,304 2,058 1,766 1,661 2,191 1,823 2,732 5,839 3,989 

   - กรณสีญัญา 727 795 509 606 548 1,380 928 851 660 795 1,072 664 1,170 1,050 1,018 

   - กรณฉีลาก 704 559 387 360 618 472 486 450 522 433 482 434 459 706 545 

   - กรณโีฆษณา 457 373 298 500 432 827 734 432 330 253 417 439 726 3,432 1,705 

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

   - กรณีขายตรงและตลาดแบบตรง 120 244 550 183 103 128 156 325 254 180 220 286 377 651 721 

การใหค้ าปรึกษาทางสายด่วน 1166 (ราย) 11,666 10,555 12,438 12,670 12,071 12,681 9,432 11,127 11,082 14,879 13,684 12,859 11,759 11,579 13,127 
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ตัวช้ีวัดภาวะสังคม (รายปี) 

องคป์ระกอบหลัก 2551 2552 2553 255  2555 2556 2557 2558 255  2560 2561 

1. คุณภาพของคน                       

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

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

อัตราการว่างงาน (ร้อยละ)7/  1.38 1.49 1.04 0.68 0.66 0.72 0.84 0.88 0.99 1.18 1.05 

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

(ท างานน้อยกว่า 35 ชม./สป.ท่ีพร้อมจะท างานเพิ่ม)             
     ส ข   8/                       

อัตราผู้ป่วยนอก (ต่อประชากรพันคน) 2,436 2,639 2,816 2,948 3,116 2,917 2,837 3,160 3,733 3,691 3,393 

อัตราการป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อ (ต่อประชากรแสนคน)             
 -  มะเร็ง และเน้ืองอกทุกชนิด 629 613 784 821 862 902 829 1,026 1,083 1,117 1,181 

 -  หัวใจ 750 793 845 936 955 887 845 1,012 1,027 810 1,069 

 -  เบาหวาน 676 736 793 849 868 1,081 1,033 1,233 1,293 1,345 1,439 

 -  ความดันโลหิต 861 981 1,059 1,187 1,246 1,622 1,561 1,901 2,009 2,091 2,245 

ความผิดปกติทางจิต/จิตเภท/ความหลงผิด (ต่อประชากรแสนคน) 47 50 57 64 63 83 79 92 95 98 101 

ความผิดปกติทางอารมณ์ (ต่อประชากรแสนคน) 20 26 31 34 35 43 45 55 58 61 70 

ความผิดปกติจากโรคประสาท/ความเครียด (ต่อประชากรแสนคน) 61 61 56 60 54 46 39 44 42 42 41 

ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม (ต่อประชากรพันคน) 46 49 57 61 62 60 51 72 76 90 88 

        ช                          

อัตราส่วนภาระพึ่งพิง (ร้อยละ)9/ 48.43 48.11 55.22 55.47 55.83 56.29 56.85 57.50 58.24 59.06 59.97 

สัดส่วนคนยากจน (ร้อยละ)10/ 20.43 17.88 16.37 13.22 12.64 10.94 10.53 7.21 8.61 7.87 9.85 

    ึ ษ                        

อัตรานักเรียนต่อประชากรวัยเรียน11/             
 -  ประถมศึกษา 104.83 104.00 104.30 103.50 104.00 102.72 102.24 102.40 102.74 101.54  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. ความม่ันคงทางสังคม                       

สถ           ว                       

สัดส่วนครัวเรือนท่ีมีท่ีอยู่อาศัยถาวร (ร้อยละ)14/ 98.86 99.70 99.78 99.84 99.53 99.71 99.64 99.59 99.62 99.69 99.73 

ดัชนีครอบครัวอบอุ่น (ร้อยละ)15/ 63.97 63.18 63.08 65.17 68.31 65.58 65.53 65.34 67.98 - - 

 ล        ท  ส                           

ร้อยละของการมีหลักประกันสุขภาพ16/ 99.16 99.47 99.36 99.95 99.90 99.87 99.84 99.92 99.95 99.95 99.94 

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

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

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

 -  สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถ่ิน - - - - - 0.15 0.87 0.93 0.93 0.92 0.94 

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

 -  สิทธิ์ว่าง (ผู้ยังไม่ลงทะเบียนสิทธิ์) 0.84 0.53 0.64 0.05 0.10 0.13 0.16 0.08 0.05 0.05 0.06 

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

 ว  ส  ส ข  ส     (ต่อประชากรแสนคน)                       

อัตราการตายด้วยอุบัติเหตุการจราจรทางบก18/ 18.20 16.90 11.90 14.15 11.84 11.29 9.99 9.89 10.61 13.49 12.59 

สัดส่วนคดีชีวิต ร่างกาย และเพศ18/ 52.80 51.40 45.80 39.76 40.03 36.97 37.26 25.92 31.46 27.72 26.66 

สัดส่วนคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน18/ 106.00 93.70 88.90 78.88 79.72 77.40 72.70 75.80 96.57 85.24 68.81 

สัดส่วนคดียาเสพติด18/ 320.00 371.60 416.40 539.91 596.19 719.39 558.68 249.43 349.94 424.55 436.15 

ร้อยละของคดีเด็กและเยาวชนท่ีกระท าความผิดซ้ าต่อคดีท้ังหมด 

ท่ีถูกด าเนินคดีโดยสถานพินิจ  ท่ัวประเทศ4/ 14.06 13.57 12.62 11.77 19.98 20.37 17.52 19.03 20.02 23.37 23.77 
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ท่ีมา: 1/7/ รายงานการส ารวจภาวะการท างานของประชากร ส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 2/ ส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
 3/ ข้อมูลสถิติคดีอาญาและอาชญากรรมจากศูนย์ข้อมูลข้อสนเทศ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และข้อมูลประชากรจากการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ.  2543-2573 และ พ.ศ. 2553-2583  
  ประมวลโดยกองพัฒนาข้อมูลและตัวช้ีวัดสังคม ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
 4/ กลุ่มงานข้อมูลและข้อสนเทศ ส านักพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน   
 5/ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ส านักนายกรัฐมนตรี (การให้ค าปรึกษาทางสวยด่วน 1166 สคบ. ให้บริษัทเอกชนด าเนินการต้ังแต่ไตรมาส 4 ปี พ.ศ. 2552) 
 6/ ข้อมูล GDP chain volume measures [reference year = 2002] (original) จากส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และข้อมูลการมีงานท าจากส านักงานสถิติแห่งชาติ  
  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 8/ สถิติสาธารณสุข กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข 
 ต้ังแต่ปี 2550 ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการเก็บข้อมูลจาก 75 กลุ่มโรค เป็น 298 กลุ่มโรค 
 9/ การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2543-2573   ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 
 ต้ังแต่ปี 2553 การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2583  ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 10/ การส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ประมวลผลโดยกองพัฒนาฐานข้อมูลและตัวช้ีวัดสังคม สศช. 
 11/ สถิติการศึกษาฉบับย่อ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 12/13/ ข้อมูลปี 2545-2546 จากรายงานผลการประเมินโอกาสและคุณภาพการศึกษาของคนไทย ส านักประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
 ข้อมูลต้ังแต่ปี 2547 เป็นต้นไป จากปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรไทย กลุ่มพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศ ส านักวิจัยและพัฒนาการศึกษา ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
 14/ รายงานคุณภาพชีวิตของคนไทย จากข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)  กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 
 15/ มีการจัดท าข้อมูลปี 2559 เป็นปีสุดท้าย ส านักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนา ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
 16/ ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข 
 17/ ส านักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน และส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 18/ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และข้อมูลประชากรจากส านักบริหารการทะเบียน กระทรวงมหาดไทย 
 19/ รายงานการส ารวจภาวะเศรษฐกจิและสังคมของครัวเรือน ส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
 20/ การส ารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการด่ืมสุราของประชากร พ.ศ. 2547, 2550, 2554, 2557 และ 2560 ส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 การส ารวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2552, 2556 และ 2558 ส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี 2544-2548 เป็นการส ารวจของประชากรอายุ 11 ปีข้ึนไป) ท าการส ารวจทุก 2 ปี 
 21/ รายงานการส ารวจการใช้เวลาของประชากร ส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ท าการส ารวจทุก 5 ปี  
 22/ ข้อมูลปี 2545-2551 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และการส ารวจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ครัวเรือน) พ.ศ. 2552-2560 ส านักงานสถิติแห่งชาติ  
 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 23/ รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ตัวช้ีวัดภาวะสังคม (รายปี) ต่อ 

องคป์ระกอบหลัก 2551 2552 2553 255  2555 2556 2557 2558 255  2560 2561 

                     /            

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

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

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

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

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

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

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

3. ความเป็นอยู่และพฤติกรรมของคน                       

 ฤ                                        

ค่าใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค (ร้อยละของค่าใช้จ่ายรวม)19/ 88.36  87.90  88.32  88.07  88.30  88.07  87.90  87.20  87.10  86.97  86.60  

ค่าใช้จ่ายท่ีไม่เกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค (ร้อยละของค่าใช้จ่ายรวม)19/ 11.64  12.10  11.68  11.93  11.70  11.93  12.12  12.89  12.90  13.03  13.40  

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

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

    ช เวล   ช ว        ว                          

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

 -  การอ่านหนังสือ (รวมสิ่งพิมพ์/วารสารทางอินเทอร์เน็ต)   - 1.00   -   -   -   -   - 1.11   -  -  - 

 -  การดูโทรทัศน์    - 2.70   -   -   -   -   - 3.00   -  -  - 

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

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

 -  การท่องอินเทอร์เน็ต   - 1.90   -   -   -   -   - 2.03   -  -  - 

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

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

 . สิ่งแวดล้อม                       

ส        ย                       

ปริมาณการใช้สารเคมี (ล้านตัน)23/ 29.40 39.64 79.96 65.36 68.13 62.38 21.42 20.36 n.a. n.a. n.a. 

ขย                         

การผลิตขยะที่เกิดข้ึนท่ัวประเทศ (ล้านตัน)23/ 23.93 24.11 24.22 25.35 24.73 26.77 26.19 26.85 27.06 27.37 27.93 

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

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

ปริมาณของเสียอันตรายท่ัวประเทศ (ล้านตัน)23/ 3.13 3.07 3.16 3.41 3.57 3.30 2.69 3.45 3.51 2.63 1.89 

 ล  ษท                               

ค่าเฉลี่ยฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน มคก./ลบ.ม.  

(บริเวณพื้นท่ีท่ัวไปใน กทม.)23/ 
47.90 42.50 37.80 38.10 38.20 41.00 41.30 38.20 38.38 35.43 46.29 
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ธันวาคม 2562 มกราคม 2563 กุมภาพันธ์ 2563 มีนาคม 2563 

   รายงานภาวะสงัคมไทยไตรมาสสี่
และภาพรวม ปี 2562 

 

เมษายน 2563 พฤษภาคม 2563 มิถุนายน 2563 กรกฎาคม 2563 

  รายงานภาวะสงัคมไทยไตรมาสหน่ึง 
ปี 2563 

  

สิงหาคม 2563 กันยายน 2563 ตุลาคม 2563 พฤศจิกายน 2563 

 รายงานภาวะสงัคมไทยไตรมาสสอง 
ปี 2563 

 รายงานสถานการณ์ความยากจน
และความเหลือ่มล้ าของประเทศไทย 
ป ี2562 

  รายงานภาวะสงัคมไทยไตรมาสสาม 
ปี 2563 

กองพัฒนาข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม (กขส.)  

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
962 ถนนกรุง เกษม เขตป้อมปราบศัต รูพ่าย ก รุง เทพฯ 10100  

การเผยแพร่ที่จะมาถงึ 

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

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


