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“…การรักษาความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายเป็นปัจจัยของเศรษฐกิจที่ดี และสังคมที่มั่นคง เพราะร่างกายที่แข็งแรงนั้น โดยปรกต ิ 
จะอ านวยผลให้สุขภาพจิตใจสมบูรณ์ด้วย และเมื่อมีสุขภาพสมบูรณ์ดีพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจแล้ว ย่อมมีก าลังท าประโยชน์ 
สร้างสรรค์เศรษฐกิจและสังคมของบ้านเมืองได้เต็มที่... สุขภาพที่สมบูรณ์ในร่างกายและจิตใจนั้น เป็นรากฐานของการสร้างสรรค์
จรรโลงประเทศ อันจะเป็นทางขจัดปัญหาของสังคมส่วนส าคัญลงได้ และจะท าให้การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศบรรลุถึง
ความส าเร็จ มั่นคง และเจริญกา้วหน้า...” 

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลยัมหิดล วันที่ 22 ตุลาคม 2522 
 
 
 
 

“…การศึกษาเป็นปัจจัยส าคัญในการสร้างและพัฒนาความรู้ ความคิด ความประพฤติ และคุณธรรมของบุคคล สังคมและบ้านเมืองใด
ให้การศึกษาที่ดีแก่เยาวชนได้อย่างครบถ้วน ล้วนพอเหมาะกันทุกๆ ด้าน สังคมและบ้านเมืองนั้นก็จะมีพลเมืองที่มีคุณภาพ  
ซึ่งสามารถธ ารงรักษาความเจริญมั่นคงของประเทศชาติไว้ และพัฒนาให้ก้าวหน้าต่อไปได้โดยตลอด...” 

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานแก่คณะครูและนักเรียนที่ได้รับพระราชทานรางวัลฯ วันที่ 27 กรกฎาคม 2524 

 
 

 

 

 

“…สังคมใดๆ ก็ตามย่อมต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
ตามเหตุปัจจัยต่างๆ ท่ีผลักดันให้เป็นไป.  

ถ้าปล่อยให้เป็นไปโดยไร้จุดหมาย ปราศจากการควบคุมดูแล 
และการปรับปรุงให้เข้าระเบียบอันเหมาะสม  

ก็อาจเปลี่ยนแปลงไปเป็นสังคมที่เสื่อมและวุ่นวายสับสนได้.  
จึงเป็นการจ าเป็นที่บุคคลในสังคมจะต้องช่วยกันจัดวางแนวทางการเปลี่ยนแปลง

ให้ถูก ให้ดี ให้เป็นการสร้างสรรค์ เพื่อควบคุมประคับประคอง 
การเปลี่ยนแปลงนั้นให้พัฒนาไปอย่างมีระเบียบและหลักเกณฑ์  

สู่เป้าหมายที่พึงประสงค์ คือความผาสุก ความม่ันคง และความก้าวหน้า 
ของทุกคนในสังคม อันรวมเรียกว่าการพัฒนาสังคม. ...” 

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
เพื่อเชิญไปอ่านในพิธีเปิดการสัมมนาเรื่อง “วิถีชีวิตอิสลามกับการพัฒนาสังคม” วันที่ 7-11 พฤศจิกายน 2531 
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ความเคลื่อนไหวทางสังคมในไตรมาสสี่และภาพรวมปี 2559 พบว่า รายได้และผลิตภาพแรงงานเพ่ิมขึ้น การเจ็บปุวยด้วยโรคเฝูาระวังและ
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินดีขึ้น ประชาชนมีการออมเพ่ือเกษียณอายุเพ่ิมขึ้น การร้องเรียนของผู้บริโภค
ลดลง อย่างไรก็ดี ยังมีประเด็นที่ต้องติดตามและเฝูาระวัง ได้แก่ สถานการณ์การจ้างงาน การว่างงาน คุณภาพการศึกษา การเจ็บปุวยด้วยโรค
ไข้หวัดใหญ่และโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง การบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในกลุ่มเด็กและเยาวชน การเกิดอุบัติเหตุจราจร และการขับเคลื่อน 
การออกแบบท่ีเป็นสากลในสังคมไทยอย่างทั่วถึงเพียงพอ 

 ไตรมาสสี่ปี 2559 อัตราการว่างงานเท่ากับร้อยละ 0.97 เพ่ิมขึ้นเล็กน้อยจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2558 การจ้างงานลดลงร้อยละ 2.5  
จากภาคเกษตรที่หดตัวร้อยละ 6.0 และภาคนอกเกษตรหดตัวร้อยละ 0.7 ในสาขาการผลิตและการขนส่ง ตลอดปี 2559 การจ้างงานลดลง
ร้อยละ 0.9 จากการลดลงทางกิจกรรมทางการเกษตร โดยการจ้างงานภาคเกษตรลดลงร้อยละ 4.3 ส่วนภาคนอกเกษตรเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.8 
อัตราการว่างงานเท่ากับร้อยละ 0.99 สูงขึ้นจากปี 2558 ค่าจ้างแรงงานและผลิตภาพแรงงานเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.8 และ 4.1 

 ประชากรไทยมีจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นเป็น 8.5 ปี แต่ยังต่ ากว่าการศึกษาพ้ืนฐาน ขณะที่ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาท้ังในไทยและเวที
โลกบ่งชี้ให้ต้องเร่งยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างเร่งด่วนเพ่ือสร้างให้เป็นคนไทยที่คิดเป็น มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะการท างานในอนาคต
ที่จะไปแข่งขันในตลาดโลกได้ สามารถแก้ปัญหาท่ียุ่งยากซับซ้อนในธุรกิจ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ใช้นวัตกรรมให้ธุรกิจด าเนินต่อไปได้ 

 การเจ็บปุวยด้วยโรคเฝูาระวังโดยรวมลดลงร้อยละ 3.8 โดยผู้ปุวยโรคไข้เลือดออกลดลงร้อยละ 70.5 แต่ยังต้องเฝูาระวังโรคไข้หวัดใหญ่ 
ซ่ึงพบผู้ปุวยเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง และโรคไม่ติดต่อเร้ือรังยังเป็นปัญหาส าคัญและทวีความรุนแรงมากขึ้นทั้งจ านวนผู้ปุวยและผู้เสียชีวิต  

 คนไทยยังมีแนวโน้มด่ืมสุราเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ 30 ในปี 2550 เป็นร้อยละ 34 ในปี 2558 โดยกลุ่มอายุ 15-24 ปี มีอัตราการด่ืม
เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 22.2 ในปี 2550 เป็นร้อยละ 29.5 ในปี 2558 ผู้ที่ด่ืมเป็นประจ าต้ังแต่ 1 คร้ังต่อสัปดาห์ขึ้นไปมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 39.9 
โดยเป็นกลุ่มอายุ 15-24 ปี ร้อยละ 12.0 ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมกนัแกไ้ขอย่างจริงจังและต่อเนือ่งเพ่ือลดจ านวนนักด่ืมและผลกระทบต่าง  ๆที่จะตามมา 

 คดีอาญาโดยรวมทั้งปี 2559 ลดลงร้อยละ 6.3 คดีชีวิตร่างกายและเพศ คดีประทุษร้ายต่อทรัพย ์และคดียาเสพติดลดลงร้อยละ 18.9 18.2 และ 3.1 ขณะที่
ไตรมาสสี่ปี 2559 คดีอาญาโดยรวมและคดียาเสพติดเพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.2 และ 14.8 จากไตรมาสเดียวกันของปี 2558 จึงยังมีความจ าเป็นในการบังคับใช้
กฎหมายอย่างเคร่งครัด การสร้างภูมิคุ้มกันและปูองกันยาเสพติด รวมทั้งการให้ความรู้เพ่ือมิให้ตกเป็นเหยื่อจากภัยอาชญากรรมในหลายรูปแบบ 

 ไตรมาสสี่ปี 2559 อุบัติเหตุจราจรทางบกและผู้เสียชีวิตเพ่ิมขึ้นร้อยละ 21.6 และ 29.3 ทั้งปี 2559 เกิดอุบัติเหตุและมีผู้เสียชีวิตเพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 20.7 และ 31.5 ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 พบการเกิดอุบัติเหตุและผู้เสียชีวิตเพ่ิมขึ้นร้อยละ 16 และ 25.8 อีกทั้งยังเกิดอุบั ติเหตุ
จากรถตู้สาธารณะท าให้มีผู้เสียชีวิตในแต่ละคร้ังเป็นจ านวนมาก จึงได้มีมาตรการยกระดับมาตรฐานและการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ 
ที่หลากหลายอย่างมีคุณภาพ ปลอดภัย และเพียงพอ 

 ประชาชนมีการออมเพ่ือเกษียณอายุเพ่ิมขึ้น ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมในปี 2559 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.8 เป็น 14.04 ล้านคน สมาชิก
กองทุนการออมแห่งชาติเพ่ิมขึ้นร้อยละ 31.6 เป็น 0.52 ล้านคน แต่ยังต่ ากว่าเปูาหมายท าให้มีแรงงานกว่าร้อยละ 50 ยังไม่มีหลักประกัน
ด้านรายได้หลังเกษียณโดยเฉพาะแรงงานนอกระบบ จึงต้องเร่งขยายความครอบคลุม ปริมาณเงินออม และการบริหารเงินหลังเกษียณ 

 การร้องเรียนของผู้บริโภคลดลง หากต้องเร่งคุ้มครองผู้บริโภคด้าน ICT การร้องเรียน สคบ. และ กสทช. ลดลงร้อยละ 5.5 และ 9.6 จากไตรมาสก่อน 
แต่การขายตรงและตลาดแบบตรง และการโฆษณามีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นตามการค้าขายและโฆษณาผ่านทางออนไลน์ที่เพ่ิมขึ้น จึงต้องเร่ง  
ให้ความรู้ ออกกฎระเบียบเพ่ือคุ้มครองผู้บริโภคและเพ่ิมประสิทธิภาพช่องทางการค้าเพ่ือรองรับการขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

บทความเรื่อง “การออกแบบที่เป็นสากล: รูปธรรมของสังคมเสมอภาค” 

เป็นแนวคิดเพ่ือสร้างสังคมให้น่าอยู่ ส่งเสริมคุณค่าความเป็นมนุษย์ให้อยู่ได้โดยพ่ีงพาตนเองได้มากที่สุด และมีความส าคัญมากขึ้นจากการเข้าสู่
สังคมสูงอายุที่ท าให้มีผู้เจ็บปุวยเร้ือรัง พิการและทุพพลภาพมากขึ้น การขับเคลื่อนที่เป็นรูปธรรมส าคัญคือ การออกแบบอาคารสถานที่ต่างๆ  
ให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกพ้ืนฐาน 5 ด้าน ได้แก่ ทางลาด ที่จอดรถ ห้องน้ า ปูายสัญลักษณ์และบริการข้อมูล รวมทั้งการด าเนินงานส าคัญๆ  
ในระบบขนส่งสาธารณะ ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ และอุปกรณ์ช่วยเหลือ แต่ยังมีข้อจ ากัดในเร่ืองความทั่วถึงเพียงพอและการใช้
ประโยชน์ได้จริง เนื่องจากทัศนคติต่อการออกแบบท่ีเป็นสากลไม่ถูกต้อง การขาดการก าหนดมาตรฐานที่ชัดเจน การติดตามตรวจสอบ ข้อจ ากัด
ด้านสภาพบังคับ และการมีส่วนร่วมของผู้พิการที่จ ากัด ท าให้ผู้พิการเข้าถึงบริการในระดับที่ต้องการได้น้อย ซ่ึงต้องเร่งพัฒนาระบบมาตรฐานและ
กลไกการติดตามตรวจสอบ สร้างความรู้และทัศนคติที่ถูกต้อง รวบรวมและพัฒนากฎหมายเพ่ือเป็นกลไกการขับเคลื่อน ตลอดจนส่งเสริมภาคธุรกิจ 
เพ่ือจัดสิ่งอ านวยความสะดวกและพัฒนาสินค้าและบริการ เพ่ือให้มีการขับเคลื่อนการออกแบบที่เป็นสากลในสังคมไทยอย่างทั่วถึงเพียงพอ 



 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   1 
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สว่นแรก: ความเคลื่อนไหวทางสงัคมท่ีส าคญั 

 

ตาราง 1 ผลส ารวจภาวะการท างานของประชากรไตรมาสสี่ ปี 2559  

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

2558 2559 2558 2559 
Q4 ทั้งปี Q1 Q2 Q3 Q4 ทั้งปี Q4 ทั้งปี Q1 Q2 Q3 Q4 ทั้งปี 

ก าลังแรงงานรวม 38.7 38.5 38.3 38.2 38.7 37.9 38.3 0.4 -0.1 0.1 -0.6 -0.2 -2.1 -0.7 
1. ผู้มีงานท า 38.4 38.0 37.7 37.4 38.3 37.4 37.7 0.3 -0.2 0.19 -0.9 -0.2 -2.5 -0.9 
   (การท างานต่ าระดับ)* 0.3 0.3 0.3 0.4 0.2 0.2 0.3 15.0 6.33 4.2 26.8 -13.4 -15.4 0.9 

1.1 ภาคเกษตร 12.9 12.3 11.2 11.0 12.7 12.2 11.7 -0.7 -3.6 -2.7 -6.2 -2.3 -6.0 -4.3 
1.2 นอกภาคเกษตร 25.4 25.7 26.5 26.4 25.6 25.3 25.9 0.8 1.6 1.5 1.4 0.9 -0.7 0.8 

-  อุตสาหกรรมการผลติ 6.4 6.5 6.4 6.4 6.2 6.1 6.3 -1.0 0.9 -2.2 -1.7 -1.9 -4.4 -2.6 
-  ก่อสร้าง 2.0 2.3 2.6 2.6 2.2 2.1 2.7 -4.9 0.6 5.8 5.4 0.1 0.2 3.1 
- ค้าส่ง/ค้าปลีก 6.1 6.2 6.4 6.4 6.3 6.2 16.3 0.3 -0.1 2.9 1.4 3.9 1.9 2.5 
-  โรงแรม ภัตตาคาร 2.7 2.6 2.7 2.8 2.7 2.7 2.7 4.0 3.0 2.9 4.0 6.1 0.1 3.2 
-  การขนส่ง/เก็บสินคา้ 1.2 1.2 1.3 1.2 1.1 1.2 1.2 -0.2 2.0 3.9 0.9 -7.3 -3.1 -1.4 
-  การศึกษา 1.2 1.2 1.2 1.2 1.1 1.2 1.2 2.5 2.5 3.2 -1.1 -2.6 1.3 0.2 
-  อ่ืนๆ 5.8 5.8 5.9 6.0 5.8 5.8 5.9 4.1 3.7 0.7 2.6 1.3 0.1 1.2 

2. จ านวนผู้ว่างงาน 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 30.2 5.5 2.4 22.3 1.8 18.6 1.2 
อัตราการว่างงาน (%) 0.8 0.88 0.97 1.08 0.94 0.97 1.0        

3. แรงงานรอฤดูกาล 0.1 0.2 0.3 0.4 0.1 0.1 0.2 -35.2 8.7 -15.8 12.4 -28.4 81.2 2.6 
สัดส่วนต่อก าลงัแรงงาน (%) 0.2 0.5 0.7 0.9 0.2 0.3 0.5        

4. ชั่วโมงท างานเฉลี่ย/สัปดาห์
(เอกชน) 

47.1 46.1 44.0 46.5 47.1 48.9 46.6 -0.9 -1.7 0.8 -0.7 0.6 -6.8 -1.6 

5. ชั่วโมงท างานเฉลีย่/สัปดาห ์
(ทุกสถานภาพ) 

43.9 43.2 41.8 43.1 44.1 43.9 43.2 -1.4 -2.0 0.0 -1.3 1.1 11.4 2.8 

5.1ผู้ท างานน้อยกว่า 10ชม.** 0.5 0.7 1.0 1.0 0.3 0.5 0.7 21.8 18.7 -12.2 14.5 -17.3 -10.2 -5.0 
-   ต้องการท างานเพิ่ม 0.08 0.08 0.08 0.1 0.0 0.1 0.1 66.9 36.7 -18.9 29.3 -6.0 -21.1 -5.2 
-  ไม่ต้องการท างานเพิ่ม 0.4 0.6 0.9 0.8 0.3 0.4 0.6 16.0 16.8 -11.6 12.8 -18.8 -8.2 0.9 

5.2ผู้ท างานน้อยกว่า 35ชม.** 5.9 6.8 8.5 6.4 5.5 5.5 6.5 5.5 12.4 -2.0 -0.8 -13.5 -5.8 -5.5 
- ต้องการท างานเพิ่ม 0.3 0.3 0.3 0.4 0.2 0.2 0.3 15.0 6.3 4.2 26.9 -13.4 -15.4 0.9 
- ไม่ต้องการท างานเพิ่ม 5.6 6.6 8.2 6.1 5.2 5.3 6.2 5.1 12.6 -2.2 -2.1 -13.5 -5.4 -5.5 

5.3 ผู้ท างาน 40 ชม. ขึ้นไป 28.3 27.1 25.1 26.8 28.2 27.5 26.9 -0.9 -2.8 0.2 -2.2 1.9 -2.5 -0.7 
5.4 ผู้ท างาน 50 ชม. ขึ้นไป 8.8 8.6 7.5 8.0 8.5 8.2 8.0 -9.9 -11.0 -10.6 -10.7 0.2 -6.6 -7.0 

6. จ านวนผู้ว่างงานแฝง 0.1 0.3 0.3 0.5 0.1 0.2 0.3 -0.9 15.5 -16.5 15.9 -20.3 23.3 0.6 
อัตราการว่างงานแฝง (%) 0.4 0.7 0.9 1.2 0.3 0.5 0.7        

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

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

ที่มา: ข้อมูลการส ารวจภาวะการท างานของประชากร ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
 

 

 

 

 
 
แผนภาพ 1 การเปลี่ยนแปลงค่าจา้ง และเงินเฟูอ 

 
ที่มา: กระทรวงพาณิชย์, ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 
 
 
 
 

อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นเล็กน้อย รายได้ยังคงเพิ่มขึ้น 

ไตรมาสส่ีปี 2559 มีการจ้างงาน 37,429,716 คน 
ลดลงร้อยละ 2.5 จากช่วงเดียวกันของปีท่ีแล้ว โดยการจ้างงาน
ภาคเกษตรลดลงร้อยละ 6.0 เนื่องจากความเสียหายของพื้นท่ี
เพาะปลูกจากอุทกภัยและเกษตรกรต้องเลื่อนการเพาะปลูก
ออกไป ภาคนอกเกษตรมีการจ้างงานลดลงร้อยละ 0.7  
ในสาขาการผลิตและการขนส่ง ลดลงร้อยละ 4.4 และ 3.1 
ส่วนสาขาก่อสร้าง การค้าส่ง/ค้าปลีก และการโรงแรม 
ภัตตาคารเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2 1.9 และ 0.1 ตามล าดับ 

อัตราการว่างงานเท่ากับร้อยละ 0.97 สูงกว่าร้อยละ 
0.8 ในช่วงเ ดียวกันปี ท่ีแล้ ว มีผู้ ว่ างงาน 366,331 คน  
โดยชั่วโมงการท างานเฉลี่ยภาคเอกชนเพิ่มขึ้นอยู่ท่ี 48.9 ชั่วโมง/
สัปดาห์ จากช่วงเดียวกันของปีท่ีแล้วท่ี 47.1 ชั่วโมง/สัปดาห์  
ในส่วนของค่าจ้างแรงงานและเงินเดือนภาคเอกชนท่ีไม่รวม 
ค่าล่วงเวลาและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 

ตลอดปี 2559 ผู้มีงานท ามีจ านวน 37,692,651 คน 
ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 0.9 เป็นการลดลงจากภาคเกษตร 
ร้อยละ 4.3 จากการท่ีกิจกรรมทางการเกษตรลดลงเนื่องจาก
ผลกระทบภัยแล้งในช่วงปลายปี 2558 ถึงช่วงกลางปี 2559 
และช่วงครึ่งหลังปี 2559 เกิดความเสียหายจากอุทกภัยท่ีท าให้
เกษตรกรต้องเลื่อนการเพาะปลูกออกไป ส่วนการจ้างงาน 
นอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8 ในสาขาก่อสร้าง การขาย
ส่ง/ขายปลีก และสาขาโรงแรมและภัตตาคาร เพิ่มขึ้นร้อยละ 
3.1 2.5 และ 3.2 ตามล าดับ 

การว่างงานเพิ่มสูงขึ้น โดยอัตราการว่างงานปี 2559
เท่ากับร้อยละ 0.99 เพิ่มสูงขึ้นจากร้อยละ 0.88 ในปี 2558 
โดยมีผู้ว่างงาน 377,466 คน เพิ่มขึ้นท้ังผู้ท่ีเคยท างานมาก่อน
และผู้ ท่ีไม่เคยท างานมาก่อน ส่วนชั่วโมงการท างานเฉลี่ย
ภาคเอกชนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 46.1 ชั่วโมง/สัปดาห์ ในปี 
2558 เป็น 46.6 ชั่วโมง/สัปดาห์ ในปี 2559 

ค่าจ้างแรงงานท่ีไม่รวมผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ และ
ค่าล่วงเวลาเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.8 ขณะท่ีค่าจ้างแรงงานภาคเอกชน
ท่ีไม่รวมผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ และค่าล่วงเวลาเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 1.1 ผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.1 โดยภาคเกษตร
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.1 และภาคนอกเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.7 
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ดัชนีค่าจ้างเฉลี่ย 
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แผนภาพ 2 ดัชนีค่าจ้างเฉลี่ย และดัชนีราคาผู้บริโภค 

 
ที่มา: กระทรวงพาณิชย์, สศช., ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

ตลอดปี 2559 มีความเคลื่อนไหวด้านแรงงานท่ีส าคัญ ดังนี ้
 การปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ ามีผลบังคับใช้ในวันท่ี 1 

มกราคม 2560 คณะรัฐมนตรีรับทราบการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ า
ท่ีคณะกรรมการค่าจ้างเสนอ โดยมีการปรับขึ้นท้ังสิ้น 69 
จังหวัด ในอัตรา 5 -10 บาท และอีก 8 จังหวัดไม่ได้รับ 
การอนุมัติให้ปรับขึ้นค่าจ้าง การปรับขึ้นค่าจ้างครั้งนี้เป็นการ
ปรับขึ้นครั้งแรกในรอบ 4 ปี นับจากปี 2556 

 การสนับสนุนการจ้างงานผู้สูงอายุและผู้พิการ 
กรมการจัดหางานได้จัดตั้งศูนย์บริการจัดหางานผู้สูงอายุ 
(Employment Service Center for Elderly Workers) พร้อมท้ัง
จัดท าเว็บไซต์ขึ้นทะเบียนหางานผู้สูงอายุ www.doe.go.th/elderly 
เพื่อขยายโอกาสการจ้างงาน และเป็นฐานข้อมูลผู้สูงอายุ 
ให้นายจ้างหรือสถานประกอบการพิจารณาคัดเลือกเข้าท างาน 
ซึ่งเปิดให้บริการพร้อมกันท่ัวประเทศ 87 แห่ง เมื่อวันท่ี 10 
สิงหาคม 2559 โดยจนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 ท่ีผ่านมา 
ได้มีผู้สูงอายุขึ้นทะเบียน online แล้วถึง 1,111 คน  

 การปรับค่าจ้างและการเพิ่มสาขามาตรฐานฝีมือ
แรงงาน กระทรวงแรงงานได้ออกประกาศอัตราค่าจ้างตาม
มาตรฐานฝีมือ (ฉบับท่ี  5) เพิ่มการบังคับใช้ค่าจ้างตาม
มาตรฐานฝีมือแรงงานอีก  20 สาขาอาชีพใน 5 กลุ่ ม
อุตสาหกรรมไฟฟูา อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่
ยานยนต์ อัญมณี และกลุ่มลอจิสติกส์ โดยในกลุ่มเหล่านี้จะมี
อัตราค่าจ้างต้ังแต่ 300 บาทขึ้นไปจนถึงประมาณวันละ 550 
บาท มีผลบังคับใช้เมื่อวันท่ี 10 สิงหาคม 2559 ท่ีผ่านมา  

 การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวประกอบอาชีพ 
ในไทยอย่างเร่งด่วนและระยะยาว เมื่อวันท่ี 5 กันยายน 2559 
กระทรวงแรงงานได้เห็นชอบก าหนดมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหา
แรงงานต่างด้าวแย่งอาชีพคนไทยเป็น 2 ระยะ คือ (1) ระยะ
เร่งด่วน (กันยายน–ธันวาคม 2559) โดยกรมการจัดหางาน
ประสานเจ้าหน้าที่ฝุายปกครอง เจ้าหน้าที่ต ารวจ เจ้าหน้าท่ีฝุาย
ความมั่นคง ออกตรวจปราบปราม การลักลอบการท างานของคน
ต่างด้าวในเขตกรุงเทพฯ ควบคู่กับการด าเนินการพื้นท่ีจังหวัด 
โดยในเขตกรุงเทพฯ ปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธาน
คณะท างาน และต่างจังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน
คณะท างาน พร้อมท้ังมีการก าหนดการออกตรวจโดยเน้นกลุ่ม 
ท่ีประกอบอาชีพท่ีไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวท า เช่น ค้าขาย รปภ. 
ธุรกิจท่องเท่ียว รวมท้ังจัดประชุมร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
เพื่อศึกษา วิเคราะห์ความจ าเป็นในการปรับปรุงกฎหมาย 
ท่ีเกี่ยวข้อง ให้สามารถบังคับใช้และปูองปรามการกระท าผิดได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ 

ประกาศคณะกรรมการค่าจ้างเรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 6) 

1. สาขาอาชีพช่างเทคนิคเขียนแบบเครื่องกล ระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ
สี่ร้อยหกสิบบาท และระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละห้าร้อยห้าสิบบาท 

2. สาขาอาชีพช่างเชื่อมทิกส าหรับอุตสาหกรรมจักรกลและโลหะการ ระดับ 1 
เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละห้าร้อยบาท และระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ
หกร้อยบาท 

3. สาขาอาชีพช่างเทคนิคระบบส่งก าลัง ระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 
สี่ร้อยห้าสิบบาท และระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละห้าร้อยสี่สิบบาท 

4. สาขาอาชีพช่างเทคนิคระบบไฮโดรลิก ระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 
สี่ร้อยหกสิบบาทและระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละห้าร้อยห้าสิบบาท 

5. สาขาอาชีพช่างเชื่อมระบบท่อในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและ 
เครื่องท าความเย็นระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสี่ร้อยบาท และระดับ 2 
เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสี่ร้อยแปดสิบห้าบาท 

6. สาขาอาชีพช่างเทคนิคเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ ระดับ 1 เป็นเงินไม่ 
น้อยกว่าวันละสามร้อยแปดสิบห้าบาท และระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่า 
วันละสี่ร้อยเจ็ดสิบบาท 

7. สาขาอาชีพช่างเทคนิคห้องเย็นขนาดเล็ก ระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 
สามร้อยแปดสิบห้าบาท และระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสี่ร้อยเจ็ดสิบบาท 

8. สาขาอาชีพพนักงานประกอบเครื่องปรับอากาศ ระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ
สามร้อยเจ็ดสิบบาท และระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสี่ร้อยห้าสิบห้าบาท 

9. สาขาอาชีพช่างเทคนิคเครื่องกัดอัตโนมัติ ระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 
สี่ร้อยห้าสิบบาท และระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละห้าร้อยสี่สิบบาท 

10. สาขาอาชีพช่างเทคนิคเครื่องอีดีเอ็ม ระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสี่ร้อย
สามสิบบาท และระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละห้าร้อยสิบห้าบาท 

11. สาขาอาชีพช่างเทคนิคเครื่องไวร์คัทอีดีเอ็ม ระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 
สี่ร้อยสามสิบบาท และระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละห้าร้อยสิบห้าบาท 

12. สาขาอาชีพช่างขัดเงาแม่พิมพ์ ระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสามร้อย
แปดสิบบาท และระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละสี่ร้อยห้าสิบห้าบาท 

ที่มา:  ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 26 ง 24 มกราคม 2560 
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และ (2) ภายในปี 2560 หน่วยงานด้านความมั่นคงและต ารวจ
ตรวจคนเข้ าเมืองเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสกัดกั้ น 
การลักลอบเข้าเมืองของแรงงานต่างด้าว ด าเนินการตรวจบังคับ
ใช้กฎหมายตามแผนการตรวจของชุดเฉพาะกิจ เสนอปรับปรุง
แก้ไขกฎหมายท่ีจ าเป็น และปฏิบัติการข่าวสารอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อรณรงค์ปลูกจิตส านึกให้คนในชุมชนร่วมมือกันเฝูาระวัง  
แจ้งเบาะแสเมื่อพบเห็นการกระท าท่ีไม่เป็นไปตามกฎหมาย  

 การกระตุ้นการสนับสนุนการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
จากยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564)  
มีเปูาหมายท่ีจะสร้างก าลังคนของประเทศให้เป็นก าลังคนท่ีมี
ประสิทธิภาพ “Productive Manpower” ผ่านการสร้าง
ระบบและรากฐานการด าเนินงานด้านแรงงานท่ีมีความยั่งยืน
และเป็นมาตรฐานสากล ในปีงบประมาณ 2559 กรมพัฒนา
ฝีมือแรงงานได้พัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน และทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานจ านวน 243,372 คน ส่งเสริมสถาน
ประกอบกิจการในการพัฒนาทักษะลูกจ้างตนเองและน า
ค่าใช้จ่ายมาลดหย่อนภาษีมากกว่า 8,000 แห่ง พัฒนาก าลัง
แรงงานได้กว่า 3.3 ล้านคน และได้เตรียมวางยุทธศาสตร์ 
การปฏิรูปกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 ปี (พ.ศ. 2561–2580) 
เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศไทย 4.0 ต่อไป 

ประเด็นติดตามที่คาดว่าจะมีผลกระทบต่อการจ้าง
งานและรายได้ของแรงงานในปี 2560 ได้แก่  

 การจ้างงานภาคเกษตร แม้ว่าในปี 2560 สภาพ
อากาศได้คลี่คลายและเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว แต่อุทกภัย 
ท่ีเกิดขึ้นในเดือนธันวาคม 2559 ถึงมกราคม 2560 ท าให้เกิด
ความเสียหายกับประชาชนและเกษตรกร โดยมีพืชมากกว่า 
1,095,302 ไร่ ด้านประมง 96,114 ตารางเมตร และด้าน 
ปศุสัตว์รวม 8,882,014 ตัว ซึ่งต้องช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟู
ท่ีท ากินของเกษตรกรต่อไป นอกจากนั้น แม้ว่าในภาพรวม
ปริมาณน้ าในเขื่อนท้ังประเทศท่ีเป็นน้ าต้นทุนส าหรับใช้ในฤดู
แล้งปี 2560 จะมีปริมาณปกติเทียบเท่ากับปี 2556 แต่ปริมาณ
น้ าในบางเขื่อนยังมีน้ าน้อยกว่าปีปกติ เช่น เขื่อนล าปาว เขื่อน
ล าตะคอง เขื่อนล าพระเพลิง เขื่อนปุาสักชลสิทธิ์ ซึ่งอาจจะ
ส่งผลให้มีน้ าไม่พอใช้ในฤดูแล้งท่ีจะมาถึงนี้ โดยกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ได้มีการเตรียมความพร้อมปฏิบัติการฝน
หลวง การจัดสรรน้ า และแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง 

 การว่างงาน แม้อัตราการว่างงานของประเทศไทย
ยังอยู่ในระดับท่ีต่ า โดยปี 2559 เท่ากับร้อยละ 1.0 แต่มีแนวโน้ม

มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 

ทั้งหมด 17 โครงการ วงเงินรวม 2,514.77 ล้านบาท ประกอบด้วย 

1. การหยุดยั้งความเสียหาย 4 โครงการ ได้แก่  
1.1 การบ าบัดน้ าเสียและขจัดกลิ่นเหม็น โดยใช้น้ าหมักชีวภาพ พ.ด.6 ในพื้นที่

เกษตร 
1.2 การจ้างงานชลประทาน 
1.3 โครงการฝึกอบรม การซ่อมบ ารุงเครื่องจักรกลการเกษตรขนาดเล็ก 
1.4 คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ พืช ปศุสัตว์ ประมง  

2. การเสริมสร้างฟื้นฟู 10 โครงการ ได้แก่  
2.1 ด้านพืช ประกอบด้วย 

1) โครงการฟื้นฟูพื้นที่เกษตรโดยปรับปรุงบ ารุงดิน  
2) โครงการฟื้นฟูอาชีพเกษตร โดยสนับสนุนสารชีวภัณฑ์ปูองกันโรคไม้

ยืนต้น (สารไตรโคเดอร์มา) รวมทั้งส่งเสริมการปลูกผักเพื่อบริโภคและ
สร้างรายได้  

3) โครงการฟื้นฟูเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม  
2.2 ด้านปศุสัตว์ ประกอบด้วย 

1) โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านปศุสัตว์ระยะเร่งด่วน  
2) โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชด าริส่งเสริม

อาชีพโคเนื้อ/กระบือ  
2.3 ด้านประมง ประกอบด้วย  

1) โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยด้านประมง เงินทุนฟื้นฟู 
การเลี้ยงสัตว์น้ า 

2.4 ด้านลดภาระหนี้สิน/สินเชื่อใหม่ ประกอบด้วย  
1) การให้ความช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประสบภัย  

ซ่ึงขยายระยะเวลาช าระหนี้ 6 เดือน โดยรัฐชดเชยดอกเบี้ย 3%  
2) การให้ความช่วยเหลือลูกหนี้กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่

เกษตรกรและผู้ยากจนที่ประสบภัย โดยงดคิดดอกเบี้ย 1 ปี ในปีถัดไป
ให้ลดดอกเบี้ยจากเดิม 5% เป็น 2% เป็นเวลา 2 ปี  

3) มาตรการช่วยเหลือด้านหนี้สินเกษตรกรที่เป็นลูกหนี้สินเชื่อเงินกองทุน 
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยยกเว้นดอกเบี้ยสินเชื่อในปี 2560 และ
ขยายเวลาการช าระหนี้เพื่อบรรเทาภาระหนี้สินให้กับเกษตรกร ตลอดจน
เพิ่มวงเงินสินเชื่อเพื่อฟื้นฟูช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรในเขต ส.ป.ก.  

2.5 ด้านระบบชลประทาน  
การซ่อมแซมโครงการชลประทาน เนื่องจากจ าเป็นอย่างยิ่งต้องมีการฟื้นฟู
กลับคืนมา รวมถึงการจัดท าแผนงานโดยเฉพาะการพัฒนา Flood Way 
ได้ประสานกับผังเมืองเพื่อด าเนินการเตรียมแผนดังกล่าว รวมทั้ ง 
กรมชลประทานได้ด าเนินการร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวง
คมนาคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

3. มาตรการช่วยเหลือเยียวยา ตามระเบียบและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 3 
โครงการ ได้แก่  
3.1 การช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกร ครัวเรือนละ 3,000 บาท  
3.2 การช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ 
3.3 การช่วยเหลือตามระเบียบกองทุนพัฒนายางพารา เป็นทุนปลูกแทน 

16,000 บาทต่อไร่ 

ที่มา:  มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 
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เพิ่มขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2556–2558 จากร้อยละ 0.8 0.9 และ 
0.9 ตามล าดับ และในเดือนมกราคม 2560 อัตราการว่างงาน
เท่ากับร้อยละ 1.2 ประกอบกับการคาดการณ์ผู้จบการศึกษาใหม่
ท่ีจะเข้าสู่ตลาดแรงงานในปี 2560 ประมาณ 5.5 แสนคน และ
ประมาณร้อยละ 61 เป็นผู้จบการศึกษาระดับอุดมศึกษา อย่างไร
ก็ตาม คาดว่าในปี 2560 เศรษฐกิจจะขยายตัวร้อยละ 3.0-4.0 
โดยมีการขยายตัวดีในทุกด้าน โดยเฉพาะการลงทุนภาคเอกชน 
และการส่งออกที่มีแนวโน้มจะขยายตัวดีขึ้นหลังจากที่ชะลอตัว/
หดตัวในช่วง 2-3 ปีท่ีผ่านมา คาดว่าจะช่วยเพิ่มต าแหน่งงาน 
และสามารถรองรับแรงงานใหม่ท่ีจะเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ 

 การปรับตัวของตลาดแรงงานเข้าสู่ยุคดิจิทัล 4.0  
จะมีผลให้ผู้ประกอบการมีการปรับตัวในด้านต่างๆ ท้ังการน า
เครื่ องมื อเครื่ องจั กรท่ี ทันสมัยมาใช้ ในการผลิตอย่ างมี
ประสิทธิภาพและผ่อนก าลังแรงงาน การเงิน/การตลาดท่ีสามารถ
เข้าถึงลูกค้าได้ง่าย สะดวก และไม่จ ากัดเวลา เหล่านี้จะมีผล 
ต่อการเปลี่ยนแปลงความต้องการแรงงาน ท้ังคุณสมบัติและ
ผลตอบแทนของแรงงาน โดยรัฐบาลมีเปูาหมายท่ีจะสร้างก าลังคน
ของประเทศให้เป็นก าลังคนท่ีมีประสิทธิภาพ “Productive 
Manpower” ผ่านการสร้างระบบและรากฐานการด าเนินงาน
ด้านแรงงานที่มีความยั่งยืนและเป็นมาตรฐานสากลเพื่อสอดรับ 
กับการน าประเทศไปสู่ประเทศไทย 4.0 

 การติดตามการบังคับใช้ค่าจ้างขั้นต่ า ที่มีผลบังคับ
ใช้ต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2560 และค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ
แรงงานท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันท่ี 9 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2559 ได้ก าหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือเพิ่มรวม 
12 สาขาอาชีพ โดยราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศ
คณะกรรมการค่าจ้างเรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 
(ฉบับท่ี 6) เมื่อวันท่ี 24 มกราคม 2560 ท่ีผ่านมา ซึ่งจะมีผล
บังคับใช้ภายใน 90 วัน หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

หนี้สินครัวเรือนชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่อง  

ในไตรมาสสามปี 2559 หนี้สินครัวเรือนมีมูลค่าเท่ากับ 
11,335,652 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีท่ีแล้ว 
ร้อยละ 4.1 ชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องต้ังแต่ปี 2556 จากร้อยละ 
11.5 เป็นร้อยละ 6.6 ในปี 2557 ร้อยละ 5.2 ในปี 2558 ร้อยละ 
4.7 ในไตรมาสแรกปี 2559 และร้อยละ 4.3 ในไตรมาสสอง 
ปี 2559 โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 81.0 ต่อ GDP ซึ่งสะท้อน 
ให้เห็นจากยอดคงค้างสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคของธนาคาร
พาณิชย์ท่ีขยายตัวในอัตราท่ีชะลอลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ 
7.4 ในปี 2557 เป็นร้อยละ 5.2 ในไตรมาสสามปี 2559  

Road Map การช่วยเหลือฟื้นฟูเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยภาคใต ้ป ี2560 

แบ่งเป็น 3 ระยะประกอบด้วย 

การฟื้นฟูหลังน้ าลดระยะเร่งด่วน 17-31 ม.ค. 2560 
• ทีมวิชาการ (คลินิกเกษตรเคลื่อนที่) - ประเมินความเสียหาย ความต้องการ

ของเกษตรกร - แนะน าดูแลเบื้องต้น (พืช ประมง ปศุสัตว์) - สร้างการรับรู้
มาตรการช่วยเหลือของรัฐ  

• เร่งระบายน้ าออกจากพื้นที่ลุ่มต่ า 
• บ าบัดน้ าเสียและขจัดกลิ่นเหม็น โดยใช้ พด.6 (พด.)  
• การช่วยเหลือดูแลสุขภาพสัตว์  
• การช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ  
• มาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยฯ (ครัวเรือนละ 

3,000 บาท) 

ระยะสั้น ม.ค.-ก.ย. 2560 
การฟื้นฟูซ่อมสร้าง 
• การฟื้นฟูปรับปรุงดิน  
• การฟื้นฟูอาชีพด้านพืช - พืช GI ปาล์มน้ ามัน - ข้าว - พืชสวน พืชไร่ - 

ยางพารา  
• การฟื้นฟูอาชีพด้านปศุสัตว์  
• การฟื้นฟูอาชีพด้านประมง  
• การซ่อมแซมระบบชลประทาน  
การฟื้นฟูด้านเศรษฐกิจ 
• การสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ าเพื่อการลงทุน ในการประกอบอาชีพ  
• การลดภาระหนี้สินขยายระยะเวลาช าระหนี้ให้ เกษตรกร  
• การควบคุมราคา คุณภาพปัจจัยการผลิต  

ระยะยาว ปี 2560-2563 การฟื้นฟูพัฒนาให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม 
การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ า (ชป.) 
• การพัฒนาก่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ า 
• การปรับโครงสร้างการผลิต/อาชีพในพื้นที่ลุ่มต่ า/น้ าท่วมซ้ าซาก โดยใช้ 

Agri-Map  
• การพัฒนาระบบพยากรณ์และแจ้ ง เตือนภั ย  ระบบการประเมิ น 

ความเสียหาย ระบบการรายงาน  
• การปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆ  

ที่มา:  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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1  สินเชื่อที่อยู่อาศัย = สินเชื่อเพื่อการซ้ือที่ดิน + สินเชื่อเพื่อการจัดหาทีอ่ยู่อาศัย + สินเชื่อเพื่อการซ้ืออสังหาริมทรัพย์เพือ่การอื่นๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
ตาราง 2 หนี้สินครัวเรือน (สินเชื่อจากสถาบันการเงิน) 

ณ สิ้นระยะเวลา 2555 2556 2557 2558 
2559 

Q1 Q2 Q3 
หนี้สินครัวเรือน (ล้านล้านบาท) 8.87 9.89 10.54 11.10 11.13 11.24 11.34 

%YOY 18.5 11.5 6.6 5.2 4.7 4.3 4.1 
- สถาบันรับฝากเงนิ 16.9 10.4 6.6 6.1 5.6 5.1 4.8 
- สถาบันการเงนิอืน่ 30.8 18.6 6.6 -0.2 -0.9 -0.6 -0.2 
สัดส่วนตอ่ GDP  71.8 76.6 80.3 82.0 81.5 81.2 81.0 

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตาราง 3 การเปลี่ยนแปลงการให้สินเชื่อคงค้างอุปโภคบริโภคส่วนบุคคลของธนาคารพาณิชย์ 

ณ สิ้นระยะเวลา 
สัดส่วน 
(%)* 

2558 
2559 

Q1 Q2 Q3 Q4 
สินเชือ่อุปโภคบรโิภคส่วนบุคคล 100.0 7.1 6.5 6.0 5.2 4.9 
- ซ้ือที่ดนิ 1.4 2.3 -2.0 -5.0 39.9 42.4 
- เพื่อที่อยู่อาศัย 49.4 9.5 9.6 9.3 7.0 6.2 
- อสังหาริมทรพัย์เพื่อการอื่น  ๆ 0.1 38.4 25.3 16.1 21.7 24.3 
- ซ้ือหรือเช่าชื้อรถยนต ์ 22.6 1.0 1.7 1.6 1.9 1.3 
- การศกึษา 0.0 0.7 5.0 13.2 31.1 42.5 
- เดินทางไปต่างประเทศ 0.0 4.5 3.4 -4.6 -5.2 -2.8 
- บริโภคอืน่ ๆ 26.5 8.4 5.7 4.1 3.2 4.1 

หมายเหตุ:  * สัดส่วนในไตรมาสท่ีสี่ปี 2559 
ที่มา:  ธนาคารแห่งประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในไตรมาสสี่ปี 2559 หนี้สินครัวเรือนยังมีแนวโน้ม 
ชะลอตัวต่อเนื่อง สะท้อนจากยอดคงค้างสินเชื่อเพื่อการอุปโภค
บริโภคของธนาคารพาณิชย์ท่ีขยายตัวชะลอลงเหลือร้อยละ 4.9 
โดยเป็นการชะลอลงของสินเช่ือท่ีอยู่อาศัย1 และสินเช่ือเพื่อซื้อ
หรือเช่าซื้อรถยนต์ ซึ่งขยายตัวชะลอลงจากร้อยละ 7.7 และ 1.9 
ในไตรมาสสามปี 2559 เป็นร้อยละ 7.0 และ 1.3 ในไตรมาสนี้ 

ด้านความสามารถในการช าระหนี้ เมื่อพิจารณาจาก
สัดส่วนหนี้เพื่อการอุปโภคบริโภคท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อสินเช่ือ
รวม พบว่าลดลงจากร้อยละ 2.73 ในไตรมาสสามปี 2559 เป็น
ร้อยละ 2.71 ในไตรมาสนี้ และลูกหนี้ท่ีค้างช าระเงินต้นหรือ
ดอกเบี้ยเกินกว่า 1 เดือนแต่ไม่ถึง 3 เดือน ลดลงจากร้อยละ 
3.26 ในไตรมาสสามปี 2559 มาอยู่ท่ีร้อยละ 3.19 ในไตรมาสนี ้ 

ขณะท่ีการผิดนัดช าระหนี้เกิน 3 เดือนขึ้นไปของสินเชื่อ
ส่วนบุคคลภายใต้การก ากับมีมูลค่า 10,602 ล้านบาท ลดลง 
ร้อยละ 36.9 และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.1 ของยอดสินเชื่อ 
คงค้าง ส าหรับการผิดนัดช าระหนี้เกิน 3 เดือนขึ้นไปของสินเชื่อ
บัตรเครดิตมีมูลค่า 10,383 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 0.7 และ 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.9 ของยอดสินเชื่อคงค้าง 

ท้ังนี้ ในช่วงปี 2559 รัฐบาลและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ได้ด าเนินมาตรการช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาหนี้สิน
ครัวเรือนท่ีส าคัญๆ ดังนี้ 

1. โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ  
ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ท่ีมีรายได้ต่อปีไม่เกิน 100,000 บาท และมี
อายุ 18 ปีขึ้นไป มาลงทะเบียนผ่านสาขาของธนาคารออมสิน 
ธนาคาร เพื่ อการ เกษตรและสหกรณ์การ เกษตร และ
ธนาคารกรุงไทย เพื่อรองรับการจัดสวัสดิการของรัฐในอนาคต 
ช่วยให้ผู้มีรายได้น้อยได้รับสวัสดิการท่ีตรงกับความต้องการ 
สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตได้อย่างแท้จริง โดยรอบแรก 
ได้เปิดให้ลงทะเบียนเมื่อวันท่ี 15 กรกฎาคม -15 สิงหาคม 
2559 มีผู้มาลงทะเบียนท้ังสิ้น 8,321,775 คน และจะเปิดให้
ลงทะเบียนรอบใหม่ในช่วงเดือนเมษายนศกนี ้

2. มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย 
ในชุมชนเมืองตามแนวทางประชารัฐ  ซึ่ งประกอบด้วย  
(1) มาตรการสินเชื่อประชารัฐเพื่อประชาชน เพื่อเป็นเงินทุน
หรือทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ แก้ปัญหาและบรรเทา
ความเดือดร้อนในการด ารงชีพ และช าระหนี้สินอื่นๆ รวมทั้งหนี้
นอกระบบ (2) มาตรการประชารัฐเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ประชาชนภายใต้นโยบายรัฐบาล โดยลูกค้าของธนาคารออมสิน



 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   6 

 

 ภาวะสังคมไทยไตรมาสสี่และภาพรวม ปี 2559  |  6 มีนาคม 2560 
 

 

 
 
 
 
ตาราง 4 หนี้เพื่อการอปุโภคบริโภคที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 

ณ สิ้นระยะเวลา 2558 
2559 

Q1 Q2 Q3 Q4 
หนี้เพื่อการอุปโภคบรโิภค 
ที่ไม่กอ่ให้เกดิรายได้ (ล้านบาท) 95,082 96,203 98,200 104,067 105,422 

%YOY 13.9 5.0 4.0 4.0 10.9 
สัดส่วนตอ่ NPLs รวม 28.2 26.9 26.3 26.44 27.33 
สัดส่วนตอ่สินเชื่อรวม 2.6 2.6 2.6 2.73 2.71 

ที่มา:  ธนาคารแห่งประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตาราง 5 สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับและบัตรเครดิต 

ณ สิ้นระยะเวลา 2558 
2559 

Q1 Q2 Q3 Q4 
สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ 
(1) ยอดสินเชือ่คงค้าง (ล้านบาท) 324,644 321,684 327,173 332,877 338,117 

%YOY 3.8 2.7 3.2 3.6 4.2 
(2) สินเชือ่ผิดนดัช าระหนี ้

เกนิ 3 เดือนขึ้นไป 
16,794 11,284 10,544 11,365 10,602 

%YOY 18.0 -27.1 -33.0 -32.1 -36.9 
 (2) / (1) (ร้อยละ) 5.2 3.5 3.2 3.4 3.1 
สินเชื่อบัตรเครดิต 
(1) ยอดสินเชือ่คงค้าง (ล้านบาท) 336,641 308,863 315,557 316,621 358,413 

%YOY 5.8 5.6 6.2 6.0 6.5 
(2) ยอดค้างช าระเกิน 3 เดือนขึ้นไป 10,452 10,965 9,885 11,859 10,383 

%YOY 25.7 22.7 3.0 16.9 -0.7 
 (2) / (1) (ร้อยละ) 3.1 3.6 3.1 3.7 2.9 

ที่มา:  ธนาคารแห่งประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สามารถขอพักช าระหนี้ชั่วคราวหรือขอขยายระยะเวลาช าระหนี้
เพื่อลดภาระรายจ่ายได้ตามหลักเกณฑ์ท่ีธนาคารก าหนด และ 
(3) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาชีพและสร้าง
ความรู้ทางการเงินแก่ผู้ประกอบอาชีพรายย่อยในชุมชนเมือง  

3. การบริหารงานเพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ
อย่างบูรณาการและยั่งยืน เมื่อวันท่ี 4 ตุลาคม 2559 คณะรัฐมนตรี
มีมติเห็นชอบในหลักการการบริหารงานเพื่อการแก้ไขปัญหา
หนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน ภายใต้หลักการท่ีจะ
บริหารจัดการปัญหาท้ังด้านลูกหนี้และด้านเจ้าหนี้ควบคู่กันไป
อย่างเป็นระบบ ครบวงจร และมีความต่อเนื่องใน 5 มิติ 
ประกอบด้วย (1) การด าเนินการอย่างจริงจังกับเจ้าหนี ้
นอกระบบท่ีผิดกฎหมาย (2) การเพิ่มช่องทางการเข้าถึงสินเชื่อ
ในระบบ (3) การลดภาระหนี้นอกระบบโดยการไกล่เกลี่ย
ประนอมหนี้ (4) การเพิ่มศักยภาพของลูกหนี้นอกระบบ และ 
(5) การสนับสนุนการด าเนินงานแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ 
ของหน่วยงานภาครัฐและองค์กรการเงินชุมชนท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังนี้ 
เมื่อวันท่ี 1 มีนาคม 2560 รัฐบาลได้เปิดตัวโครงการแก้ไข
ปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน เพื่อแสดง
เจตนารมณ์ของภาครัฐและหน่วยงานภาคีท่ีมุ่งมั่นร่วมกันขจัด
หนี้นอกระบบในประเทศไทยให้เป็นศูนย์  

4. แผนพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน พ.ศ. 
2560-2564 เมื่อวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2559 คณะรัฐมนตรี 
มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน พ.ศ. 
2560-2564 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาระบบ
การเงินภาคประชาชนท่ีชัดเจน สร้างความเข้มแข็งให้กับ
เศรษฐกิจชุมชนผ่านการสร้างรายได้ ลดภาระทางการเงิน  
การเตรียมความพร้อมทางโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินภาค
ประชาชนให้เอื้อต่อการด าเนินการของผู้ให้บริการทางการเงิน 
และส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการทางการเงิน โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้
น้อยสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินและสวัสดิการของรัฐได้
อย่าง ท่ัวถึงและมีคุณภาพ รวมถึงส่ งเสริมให้ประชาชน 
เห็นความส าคัญและประโยชน์ของการออม ซึ่งจะช่วยให้
ประชาชนมีวินัยทางการเงินมากขึ้น ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้ให้
บริการทางการเงินสามารถท าหน้าท่ีเป็นตัวกลางทางการเงิน
ให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ประชาชน 
มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

นอกจากนี้ ได้มีการบังคับใช้พระราชบัญญัติห้ามเรียก
เก็บดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2560 ซึ่งมีผลต้ังแต่วันท่ี 16 
มกราคม 2560 โดยก าหนดอัตราโทษเพิ่มขึ้นจากเดิมผู้เรียก
เก็บดอกเบี้ยเกินอัตราร้อยละ 15 ต่อปีจะมีโทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปี 
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2  UNDP, International Human Development Indicators 2015 

ตาราง 6  นักเรียนต่อประชากรวัยเรียนจ าแนกตามระดับการศึกษาปี 2554-2558 
หน่วย : ร้อยละ 

ระดับการศึกษา 2554 2555 2556 2557 2558 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 90.36 90.54 90.20 90.16 91.03 
ก่อนประถม 76.80 77.11 75.98 72.93 73.82 
ประถม 103.50 104.00 102.72 102.24 102.40 
มัธยมต้น 98.43 97.65 96.75 97.13 98.71 
มัธยมปลาย 72.18 73.18 75.07 77.29 78.45 
-  สายสามัญ 46.81 48.28 50.49 52.48 52.85 
-  สายอาชีพ 25.29 24.82 24.49 24.71 25.49 
-  สาขาอื่น 0.08 0.08 0.09 0.09 0.10 
ปริญญาตรีและต่ ากว่า 47.18 51.85 46.48 46.22 48.17 

รวม 80.41 81.54 79.87 79.60 80.59 
ที่มา:  กระทรวงศึกษาธิการ 
 
แผนภาพ 3  จ านวนปกีารศึกษาเฉลี่ยของประชากรไทยจ าแนกตามกลุ่มอายุ  

 
ที่มา:  ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

ตาราง 7 ผลการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6  
ปีการศึกษา 2554-2558 

วิชาหลัก 
คะแนนเฉลี่ย 

2554 2555 2556 2557 2558 
ประถมศกึษาปีที่ 6 
ภาษาไทย 50.04 45.68 45.02 44.88 49.33 
สังคมศึกษา 52.22 44.22 38.31 50.67 49.18 
ภาษาอังกฤษ 38.37 36.99 33.82 36.02 40.31 
คณิตศาสตร ์ 52.40 35.77 41.95 38.06 43.47 
วิทยาศาสตร ์ 40.82 37.46 37.40 42.13 42.59 
มัธยมศึกษาปีที ่3 
ภาษาไทย 48.11 54.48 44.25 35.20 42.64 
สังคมศึกษา 42.73 47.12 39.37 46.79 46.24 
ภาษาอังกฤษ 30.49 28.71 30.35 27.46 30.62 
คณิตศาสตร ์ 32.08 26.95 25.45 29.65 32.40 
วิทยาศาสตร ์ 32.19 35.37 37.95 38.62 37.63 
มัธยมศึกษาปีที ่6 
ภาษาไทย 41.88 47.19 49.26 50.76 49.36 
สังคมศึกษา 33.39 36.27 33.02 36.35 39.70 
ภาษาอังกฤษ 21.80 22.13 25.35 23.44 24.98 
คณิตศาสตร ์ 22.73 22.73 20.48 21.74 26.59 
วิทยาศาสตร ์ 27.90 33.10 30.48 32.54 33.40 

ที่มา:  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 

ปรับไม่เกิน 1,000 บาท เป็นจ าคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 2 
แสนบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ ท้ังนี้ ได้เปิดช่องทางให้เจ้าหนี้ 
นอกระบบเข้าสู่ระบบ โดยจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
สินเชื่อรายย่อย ท้ังสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ สินเชื่อ
นาโนไฟแนนซ์ และสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ และเมื่อวันท่ี 21 
กุมภาพันธ์ 2560 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการสินเชื่อ
รายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉินแก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและ
เกษตรกรรายย่อยท่ีมีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินฉุกเฉิน 
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนภายในครอบครัว โดยให้สินเชื่อ 
รายละไม่เกิน 50,000 บาท ระยะเวลากู้ไม่เกิน 5 ปี อัตรา
ดอกเบี้ยคงท่ีไม่เกินร้อยละ 0.85 ต่อเดือน หรือคิดอัตรา
ดอกเบี้ยประมาณร้อยละ 10 ต่อปี ซึ่งคาดว่าจะครอบคลุม
ประชาชนประมาณ 200,000 ราย 

การเร่งยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยเพื่อเตรียมเด็กและ
เยาวชนให้พร้อมเข้าสู่ยุคประเทศไทย 4.0  

สภาวการณ์การศึกษาไทยยังคงพบว่า เด็กไทยเข้า
เรียนในระบบการศึกษาประมาณร้อยละ 80 จ านวนปี
การศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปเพิ่มขึ้นจาก 7.8 
ปีในปี 2549 เป็น 8.5 ปีในปี 2558 แม้จะไม่ถึงระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ท้ังนี้ หากเปรียบเทียบปีการศึกษาเฉลี่ยของไทยกับ
ประเทศในกลุ่มอาเซียน พบว่า ประชากรไทยอายุ 25 ปีขึ้นไป
มีปีการศึกษาเฉลี่ย 7.3 ปี น้อยกว่าสิงคโปร์ (10.6) มาเลเซีย 
(10) ฟิลิปปินส์ (8.9) บรูไน (8.8) อินโดนีเซีย (7.6) และ
เวียดนาม (7.5)2 แม้ว่าประเทศไทยจะลงทุนด้านการศึกษา
มากกว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายรวม หรือกว่า 
500,000 ล้านบาทต่อปี และมีสัดส่วนงบประมาณการศึกษา
ต่องบประมาณรวมสูงท่ีสุดในอาเซียน ขณะท่ีผลการสอบ 
ONET ในปี 2554-2558 แสดงถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
วิชาหลักยังคงไม่ถึงร้อยละ 50 โดยเฉลี่ยผลคะแนน ONET ใน
ปี 2558 สูงขึ้นกว่าปี 2557 ภาษาอังกฤษได้คะแนนเฉลี่ยต่ าสุด
ในทุกระดับการศึกษา  

ขณะท่ีสภาวการณ์การศึกษาไทยในเวทีโลกบ่งบอกถึง
ความเร่งด่วนท่ีไทยต้องปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพ
การศึกษา เนื่องจากการศึกษาไทยถูกจัดอันดับอยู่ในต าแหน่ง
ท้ายๆ ของเวทีโลก อาทิ แนวโน้มจากการประเมิน PISA 2000 
จนถึง PISA 2015 พบว่าลดลง แม้ว่าช่วง PISA 2009 ถึง PISA 
2012 ผลการประเมินด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์จะมี
แนวโน้มสูงขึ้น แต่ใน PISA 2015 กลับมีคะแนนลดลงจาก PISA 
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2549 2554 2558 

ปีการศึกษาเฉลี่ย 

15 ปีข้ึนไป 

15-39 ปี 

40-59 ปี 

15-59 ปี 
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ตาราง 8 การประเมินวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในโครงการ PISA ปี 2009-2015 

ประเทศ 
คะแนนคณิตศาสตร์ คะแนนวิทยาศาสตร์ 

2009 2012 2015 2009 2012 2015 
สิงคโปร ์ 562 573 564 542 551 556 
จีน-ฮ่องกง  555 561 548 549 555 523 
จีน-มาเก๊า 525 538 544 511 521 529 
จีน-ไทเป  543 560 542 520 523 532 
ญี่ปุุน 529 536 532 539 547 538 
จีน 600 613 531 575 580 518 
เกาหล ี 546 554 524 538 538 516 
ฟินแลนด ์ 541 519 511 554 545 531 

เวียดนาม 
ไม่ได ้

เข้ารว่ม 
511 495 

ไม่ได ้
เข้ารว่ม 

528 525 

ไทย 419 427 415 425 444 421 
อินโดนีเซีย 371 375 386 383 382 403 

หมายเหตุ: จีนเข้าร่วมโครงการ PISA ปี 2009-2012 เฉพาะมณฑลเซี่ยงไฮ้ ปี 2015 เฉพาะใน 4 มณฑล 
ได้แก่ ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ เจียงซู และกวางตุ้ง 

ที่มา: สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ, สรุปผลการ
ประเมิน PISA 2015 (โครงการ Program for International Student Assessment) 

 
 
 
ตาราง 9 ผลการประเมินวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในโครงการ TIMSS ปี 2007-2015 

ประเทศ 
คะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์ 

2007 2011 2015 2007 2011 2015 

สิงคโปร์ (1) 593 611 621 567 590 597 
เกาหลีใต ้ 597 613 606 553 560 556 
จีน-ไทเป 598 609 599 561 564 569 
ฮ่องกง 572 586 594 530 535 546 
ญี่ปุุน 570 570 586 554 558 571 
รัสเซีย 512 539 538 530 542 544 
อังกฤษ 513 507 518 542 533 537 
สหรัฐอเมริกา 508 509 518 520 525 530 
มาเลเซีย 474 440 465 471 426 471 
ไทย (26) 441 427 431 471 451 456 

ที่มา:  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ, สรุปผลการวิจัย 
TIMSS 2015 (โครงการ Trends in International Mathematics and Science Study) 

 
 
 

การด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลที่ส าคัญ 
การขับเคลื่อนนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้" โดยการจัดท าฐานข้อมูล Smart Trainers 
และสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ โดยมี  Smart Trainers 3,187 คน ของทุกเขตพื้นที่การศึกษา
มีฐานข้อมูลสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการของ สพฐ. ทั้ง 2 รุ่น จ านวน 19,728 แห่ง รวมทั้ง  
จัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมคุณภาพการเรียนรู้
ของนักเรียน/นักศึกษาตามโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ให้กับสถานศึกษา 249 โรงเรียน 
จ านวนนักเรียน/ครูร่วมกิจกรรม 10,475 คน 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยการลดโรงเรียนขนาดเล็กให้มีจ านวนเหมาะสมกับพื้นที่ 
ชุมชนให้ความยินยอม และเปิดโอกาสให้ใช้โรงเรียนขนาดเล็กที่ ยุบเลิกเป็นแหล่งเรียนรู้ 
ของชุมชน โดยการพัฒนาโรงเรียนที่มีที่ตั้งเป็นศูนย์กลางให้มีคุณภาพเป็นโรง เรียนใกล้บ้าน 
(แม่เหล็ก) เพื่อดึงดูดนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กมาเรียนรวม ในปีการศึกษา 2559 มีการ
พัฒนาโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) 294 แห่ง มีโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ใกล้เคียงมาเรียนรวม 
474 โรงเรียน ยุบเลิกได้ 57 โรงเรียน อยู่ระหว่างด าเนินการยุบเลิก 417 แห่ง 
การยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  โดยการจัดท าแอพพลิเคชั่น
ภาษาอังกฤษ "Echo English" เพื่อให้คนทั่วไปสามารถฝึกฝนการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ 
ด้วยตนเอง การสร้างมาตรฐานความสามารถด้านภาษาอังกฤษของผู้เรียนโดยอิงมาตรฐานสากล 
CEFR โดยจัดท าหลักสูตรภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับวัยของผู้เรียน  

2012 คือ ด้านวิทยาศาสตร์ 421 คะแนน (ค่าเฉลี่ย OECD 493 
คะแนน) และคณิตศาสตร์ 415 คะแนน (ค่าเฉลี่ย OECD 490 
คะแนน) การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น 
ม. 2 ในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ พ.ศ. 
2558 หรือ TIMSS 2015 ประเทศไทยมีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น 
ในวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์  เมื่อเทียบกับ TIMSS 
2011 คือ นักเรียนไทยมีคะแนนเฉลี่ยในวิชาวิทยาศาสตร์ 456 
คะแนน อยู่ในอันดับท่ี 26 และมีคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ 
431 คะแนน อยู่ในอันดับท่ี 26 จากทั้งหมด 39 ประเทศ ท้ังนี้ 
ค่ากลางของการประเมินอยู่ท่ี 500 คะแนน และนักเรียน
สิงคโปรอ์ยู่ในอันดับหนึ่งของการประเมินท้ัง 2 โครงการ  

รั ฐจึ ง ไ ด้ เตรี ยมแนวทาง ท่ีจะยกระดับคุณภาพ
การศึกษาในทุกด้านโดยเฉพาะการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้
เชิงบูรณาการแบบ STEMS และท่ีได้ก าหนดไว้ในร่างแผน 
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ว่าจะเร่งพัฒนาคะแนน
การประเมิน PISA ของประเทศไทยทุกด้านให้เพิ่มขึ้นประมาณ 
100 คะแนน อีกท้ังยังมีคณะกรรมการนโยบายและพัฒนา
การศึกษาท าหน้า ท่ีก ากับดูแล ติดตาม และบูรณาการ
ขับเคลื่อนการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างเป็น
ระบบ เป็นเอกภาพ และเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
โดยมีประเด็นนโยบายท่ีเร่งรัดผลักดัน ได้แก่ การลดเวลาเรียน 
เพิ่มเวลารู้ เพื่อให้ผู้เรียนได้ท ากิจกรรมสร้างสรรค์เสริมทักษะ
การเรียนรู้ การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้ทุกภาคส่วน 
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา การเร่งรัดด าเนินการปรับปรุง
หลักสูตรและการเรียนการสอน การผลิตและพัฒนาก าลังคน 
ให้สอดคล้องกับความต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศ 
การพัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูท่ีมีคุณภาพ และ 
จะด าเนินการต่อไปอย่างเข้มข้นในการปฏิรูประบบการศึกษา 
ท่ีมุ่งสร้าง "คน" ให้เป็นคนไทยท่ีคิดเป็น มีหลักคิดท่ีถูกต้อง  
มีทักษะการท างานในอนาคตท่ีจะไปแข่งขันในตลาดโลกได้ 
สามารถแก้ปัญหาท่ียุ่งยากซับซ้อนในธุรกิจ การมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์หรือใช้นวัตกรรมให้ธุรกิจด าเนินต่อไปได้ อาทิ 
ความสามารถในการแก้ไขปัญหา การคิดเชิงวิเคราะห์และ
วิพากษ์ ความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการบริหารจัดการ 
การท างานร่วมกับผู้อื่น ความฉลาดทางอารมณ์ การตัดสินใจ 
และความยืดหยุ่นในกระบวนการรับรู้และการคิด  

การเจ็บปุวยโดยรวมลดลง แต่ยังต้องเฝูาระวังโรคไข้หวัดใหญ่
พบผู้ปุวยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ไตรมาสสี่ปี  2559 มีผู้ปุวยด้วยโรคเฝูาระวังรวม 
144,094 ราย ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปี 2558 ร้อยละ 
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การปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
โดยการขยายผลการจัดการศึกษาทางไกลไปยังโรงเรียนขนาดกลาง (เด็กนักเรียนไม่เกิน 500 คน) 
ที่มีความต้องการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม 509 โรงเรียน และด าเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องและเหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียนและสภาพสังคมของแต่ละ
พื้นที่ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ที่มีการใช้ภาษาท้องถิ่นอยู่มาก 
การพัฒนาครูอาชีวะ โดยมีการพัฒนาครูฝึกช่างเทคนิคชั้นสูงตามแนวทางมาตรฐานเยอรมัน 
ในสาขาไฟฟาูอุตสาหกรรมและไฟฟูาอิเลก็ทรอนิกส์ เครื่องกลอุตสาหกรรม และแมคคาทรอนิกส์
ประมาณ 200 คน และร่วมกับภาคเอกชน เช่น บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทย จ ากัด 
จัดการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยียานยนต์ให้แก่ครูในสถานศึกษา 
การพัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ โดยมีโครงการผลิตครู
เพื่อพัฒนาทอ้งถิน่ เปูาหมายคัดเลือกคนดีคนเกง่เข้าสู่วิชาชีพครู 48,374 คน การพัฒนาวิชาชีพครูระบบ 
PLC ได้น าระบบ Professional Learning Community (PLC) มาใช้สนับสนุนเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพ
ทางการศึกษา ให้ครูวิชาเอกต่างๆ ทุกสังกัดรวมตัวกันเพื่อพัฒนาองค์ความรู้จากการเรียนการสอน 
การส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ผ่านเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีโครงการเครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษา (UniNet) มีสถาบันการศึกษา/วิทยาเขต/ศูนย์ที่ได้รับบริการ 10,702 แห่ง 
รวมทั้งมีโครงการเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยไทย มีบทความในฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ให้บริการ 
15 ฐาน จ านวน 29,152,084 เรื่อง และมีจ านวนความถี่การเข้าใช้บริการ 49,834,183 ครั้ง และได้ขยาย
ผลสู่การศึกษาระดับพื้นฐานด้วยการจัดท าระบบกลางในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลที่สามารถ
แลกเปลี่ยนกันได้ ซึ่งมีกิจกรรมส าคัญ ได้แก่ การพัฒนาบทเรียนและหลักสูตรรูปแบบการศึกษา
ออนไลน์แบบเปิด (Massive open online courses: MOOCs) พัฒนาอาจารย์ บุคลากรใน
สถาบันการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถผลิตบทเรียน และหลักสูตรรูปแบบ  MOOCs 
การจัดการความรู้และพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาในการด าเนินงานด้านการศึกษาออนไลน์ 
การแก้ไขปัญหาหนี้สินครู โดยชะลอการด าเนินคดี/บังคับคดี พักช าระดอกเบ้ีย/เงินต้น ครูได้รับ
ประโยชน์ 51,370 ราย โครงการลดภาระหนี้ครู (วงเงินไม่เกิน 700,000 บาท/ดอกเบ้ียร้อยละ 
4) มีครูเข้าร่วมโครงการ 200,000 ราย และสร้างขวัญก าลังใจแก่ครูที่เป็นสมาชิกส านักงาน
ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยก าหนดมาตรการช่วยเหลือ
ครูที่เป็นสมาชิกอายุเกิน 75 ปี หรือเป็นสมาชิกนานกว่า 40 ปี ไม่ต้องส่งเงินค่าศพรายเดือน (หักคืน
เมื่อเสียชีวิต) มีผู้ได้รับประโยชน์ 75,000 คน 

ที่มา:  สรุปรายงานการขบัเคลือ่นและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (12 กันยายน 2559-31 มกราคม 2560) 

 
 
 
 
 
 
ตาราง 10 จ านวนผู้ปุวยด้วยโรคเฝูาระวัง 

  (หน่วย : ราย) 
โรค 

เฝูาระวัง 
2558 2559 

Q1 Q2 Q3 Q4 ท้ังปี Q1 Q2 Q3 Q4 ท้ังปี 
ปอดอักเสบ 56,556 42,176 57,754 60,473 216,959 65,661 45,244 72,851 61,455 245,211 
ไข้เลือดออก 7,538 24,409 60,768 52,537 144,952 14,840 7,874 25,744 15,473 63,931 
มือ เท้า ปาก 9,217 7,771 14,594 9,810 41,392 10,066 19,012 39,589 11,243 79,910 
ไข้หวัดใหญ่ 24,206 10,840 18,397 24,483 77,926 43,634 14,135 58,535 53,058 169,362 
บิด 1,804 1,956 1,774 1,508 7,042 1,820 1,841 1,887 1,178 6,726 
หัด 224 236 276 279 1,015 221 271 466 730 1,688 
ฉ่ีหนู 283 393 723 752 2,151 446 401 671 777 2,295 
ไข้สมอง    

   อักเสบ 
164 144 178 146 632 179 187 231 175 772 

อหิวาตกโรค 2 2 4 100 108 41 2 7 1 51 
ไข้กาฬหลังแอ่น 4 6 9 6 25 6 5 4 2 17 
พิษสุนัขบ้า 1 1 2 1 5 4 2 5 2 13 
รวม 99,999 87,934 154,479 149,795 492,207 136,918 88,974 199,990 144,094 569,976 

 อัตราต่อ 
 ประชากรแสนคน 153.5 135.1 237.2 230.1 755.8 209.2 135.9 305.7 220.3 871.2 

หมายเหตุ: ข้อมูลปี 2559 เป็นข้อมูล ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2560 
ที่มา:  ส านักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 

3.8 เป็นการลดลงของจ านวนผู้ปุวยโรคไข้เลือดออกถึงร้อยละ 
70.5 เนื่องจากมีการด าเนินงานเฝูาระวัง ปูองกันและควบคุม
โรคอย่างเข้มข้นต่อเนื่อง โดยมีการรณรงค์ร่วมกันก าจัดยุงลาย
ด้วยมาตรการ 3 เก็บ ปูองกัน 3 โรค คือ (1) เก็บบ้าน (2) เก็บ
ขยะ และ (3) เก็บน้ า สามารถปูองกันโรคท่ีมาจากยุงลายได้ 3 
โรค คือ โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวด
ข้อยุงลาย (โรคซิคุนกุนยา) ท่ีหน่วยงานทุกฝุายท้ังภาครัฐ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นท่ีมีการ 
เฝูาระวังปูองกันและควบคุมโรคท่ีมากับยุงลาย และร่วมกัน
ก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลายทุกสัปดาห์อย่างต่อเนื่อง ท า
ให้สามารถลดการแพร่ระบาดลงได้  

ภาพรวมท้ังปี 2559 พบผู้ปุวยด้วยโรคเฝูาระวังรวม
569,976 ราย คิดเป็นอัตรา 871.2 รายต่อประชากรแสนคน
เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 15.8 โดยเป็นผู้ปุวยโรคไข้หวัด
ใหญ่มากถึง 169,362 ราย เพิ่มขึ้นเกือบ 3 เท่า จากจ านวน 
77,926 รายในปี 2558 ซึ่งแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องต้ังแต่ 
ไตรมาสสามของปี 2559 ส่วนใหญ่จะพบมากในกลุ่มอายุ  
25-34 ปี และพบผู้ปุวยโรคปอดอักเสบจ านวน 245 ,211 ราย 
ผู้ปุวยท่ีเป็นโรคนี้มีทุกช่วงอายุต้ังแต่เด็กไปจนถึงผู้สูงอายุ 
ส าหรับในช่วงต้นปี 2560 โรคไข้หวัดใหญ่ ยังเป็นปัญหา 
ท่ีส าคัญมีการระบาดอย่างต่อเนื่อง จากข้อมูลของส านักระบาด
วิทยา ต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม-27 กุมภาพันธ์ 2560 พบผู้ปุวย
แล้ว 12,175 ราย โดยกรมควบคุมโรคได้คาดการณ์ว่า ในปี 
2560 โรคไข้หวัดใหญ่มีแนวโน้มจะเกิดการระบาดสูง จะมี
ผู้ปุวยประมาณ 320,000 ราย ซึ่งเพิ่มขึ้น 2 เท่า จากปี 2559 
เนื่องจากพบผู้ปุวยเพิ่มขึ้นต่อเนื่องต้ังแต่ช่วงปลายปี 2559 ซึ่งมี
โอกาสพบมากในช่วงฤดูหนาวไปจนถึงฤดูฝนปีหน้า สาเหตุโรค
ไข้หวัดใหญ่ระบาดเกิดจากการเดินทางของผู้คน และสภาพ
อากาศท่ีเปลี่ยนแปลงไปเป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อการระบาด 
มากขึ้น ดังนั้น จ าเป็นต้องมีมาตรการในการปูองกันท่ีเข้มข้น
จริงจังและต่อเนื่องมากกว่าเดิม 

นอกจากนี้ ยังมีประเด็นท่ีต้องเฝูาระวัง ดังนี้  

1. การระบาดของโรคไข้หวัดนก  จากข้อมูล 
ขององค์การอนามัยโลก พบว่า มีการระบาดของโรคไข้หวัดนก
หลายสายพันธุ์ในท่ัวโลกอย่างต่อเนื่อง ได้เริ่มระบาดในภูมิภาค
ยุโรปและเอเซียต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน 2559 โดยพบเชื้อ
ไข้หวัดนกท้ังหมด 11 สายพันธุ์ ท่ีสามารถติดต่อในคนได้ เช่น 
สายพันธุ์ H5N1, H7N7, H7N9, H5N6, H5N8 เป็นต้น 
องค์การอนามัยโลกได้รายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดนกท่ัวโลก 
ดังนี้ (1) สายพันธุ์ H5N1 ต้ังแต่ปี 2546-22 กุมภาพันธ์ 2560 
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แผนภาพ 4  จ านวนผู้ปวุยโรคไข้หวัดใหญ่ (ราย) ป ี2549-2559  

 
ที่มา:  ส านักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข 
 
ตาราง 11 จ านวนผู้ปวุยในด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่ส าคัญ 

โรค 2554 2555 2556 2557 2558 
ความดันโลหิตสูง 920,106 1,009,385 1,047,979 1,111,311 1,231,919 
หัวใจขาดเลอืด 264,877 274,753 279,109 264,820 325,873 
หลอดเลอืดสมอง 212,186 227,848 237,039 228,836 276,523 
เบาหวาน 621,411 674,826 698,720 670,644 802,017 
มะเร็งและเนื้องอก
ทุกชนิด 526,923 553,994 582,844 538,545 667,247 

ที่มา:  ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
แผนภาพ 5 การเปลี่ยนแปลงของจ านวนผู้ปวุยในด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่ส าคัญ 

 
ที่มา:  ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
ตาราง 12 จ านวนผู้เสียชวีิตด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่ส าคัญ 

โรค 2554 2555 2556 2557 2558 
ความดันโลหิตสูง 3,664 3,684 5,165 7,115 7,578 
หัวใจขาดเลอืด 14,422 15,070 17,388 18,079 18,922 
หลอดเลอืดสมอง 19,283 20,368 23,350 25,114 27,884 
เบาหวาน 7,625 7,749 9,647 11,389 11,665 
มะเร็งและเนื้องอก
ทุกชนิด 61,082 63,272 67,692 70,075 73,938 

ที่มา:  ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
แผนภาพ 6 อัตราตายดว้ยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่ส าคัญ ต่อประชากร 100,000 คน 

 
ที่มา:  ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

พบผู้ปุวยยืนยันจ านวน 856 ราย เสียชีวิต 452 ราย โดยพบ 
ใน 16 ประเทศ และ (2) สายพันธุ์ H7N9 ต้ังแต่ปี 2556-22 
กุมภาพันธ์ 2560 พบผู้ปุวยยืนยันจ านวน 1,223 ราย เสียชีวิต 
379 ราย โดยพบในประเทศจีนและฮ่องกง 

ส าหรับประเทศไทยมีรายงานพบผู้ปุวยโรคไข้หวัดนก
สายพันธุ์ H5N1 ต้ังแต่เดือนกรกฎาคม ปี 2547-2549 พบ
ผู้ปุวยด้วยโรคไข้หวัดนก 25 ราย เสียชีวิต 17 ราย จากนั้น 
ยังไม่พบผู้ปุวยโรคไข้หวัดนกเพิ่มอีก ส่วนสายพันธุ์อื่นๆ ยังไม่
เคยมีรายงานในไทยมาก่อน จากสถานการณ์การระบาด 
ของโรคไข้หวัดนกในต่างประเทศดังกล่าว ท าให้หน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้องได้ด าเนินมาตรการเพื่อเฝูาระวังอย่างต่อเนื่อง และ
ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยให้ความรู้แก่ประชาชน 
ในการดูแลสุขภาพ พร้อมท้ังให้ อสม. ออกให้ค าแนะน าวิธี
ปูองกันแก่ชุมชนอย่างสม่ าเสมอ  

2. สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสซิกา จากการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ในปี 2559 ประเทศไทยมีการด าเนิน
มาตรการเฝูาระวัง ปูองกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสซิกา
แบบเข้มข้นอย่างต่อเนื่อง ท าให้ปัจจุบันพบผู้ปุวยรายใหม่
สัปดาหล์ะ 30-40 ราย และไม่พบผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัส
ซิกา ส าหรับในปี 2560 ยังคงต้องด าเนินการแบบเข้มข้นต่อไป
ท้ังการปูองกัน เฝูาระวัง และติดตามในกลุ่มเสี่ยง โดยเฉพาะ 
ในกลุ่มหญิงต้ังครรภ์ติดเชื้อ ซึ่งมีหญิงต้ังครรภ์ติดเชื้อ 86 ราย 
คลอดแล้ว 53 ราย ทารกทุกรายมีอาการปกติ และจะมี 
การติดตามเฝูาระวังในแม่ทุกรายต่อเนื่องจนกว่าจะคลอด ท้ังนี้ 
เป็นผลจากการด าเนินการท่ีเข้มข้นในมาตรการ 3 เก็บ ปูองกัน 
3 โรคของทุกภาคส่วน ท าให้พบผู้ปุวยรายใหม่ลดลง  

NCDs ยังเป็นปัญหาส าคัญของประเทศไทย และทวี
ความรุนแรงมากข้ึน  

โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เป็นสาเหตุการเสียชีวิต
ของประชากรถึง 38 ล้านคนท่ัวโลกในแต่ละปี หรือคิดเป็น 
ร้อยละ 68 ของการเสียชีวิตของประชากรโลกท้ังหมดในปี 
2555 และมากกว่า 16 ล้านคนเป็นผู้เสียชีวิตในช่วงอายุต่ ากว่า 
70 ปี หรือเรียกว่าเป็นการตายก่อนวัยอันควร โดยเฉพาะ 
ในกลุ่มประเทศท่ีมีรายได้ต่ าและปานกลางมีภาระโรคจาก 
การตายก่อนวัยอันควรนี้มากถึงร้อยละ 82  

ส าหรับประเทศไทย NCDs ยังเป็นปัญหาส าคัญและ
ทวีความรุนแรงมากขึ้นท้ังจ านวนผู้ปุวยและผู้เสียชีวิต จาก
ข้อมูลส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข พบว่าในปี 2558 มีผู้ปุวยด้วยโรค NCDs เพิ่มขึ้น
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3  เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556 ที่ประชุมสมัชชาอนามัยโลก ครั้งที่ 66 มีมติรับกรอบการติดตามการด าเนินการควบคุมปูองกันโรคไม่ติดต่อ หรือ Comprehensive Global 

Monitoring Framework (GMF) ซ่ึงประกอบด้วย 25 ตัวชี้วัดระดับโลก และ 9 เปูาหมายระดับโลก เพื่อกระตุ้น สนับสนุน และสร้างแรงจูงใจ ให้ประเทศสมาชิกใช้เป็นแนวทาง 
ในการตั้งเปูาหมายในการด าเนินการ โดยวัดความส าเร็จในการปูองกัน และควบคุมโรคไม่ติดต่อใน พ.ศ. 2568 โดยเทียบกับข้อมูลอ้างอิงพื้นฐานใน พ.ศ. 2553 ส าหรับประเทศไทย
ได้มีการทบทวนและปรับรายละเอียดเล็กน้อย โดยพิจารณาจากความสอดคล้องกับโรคไม่ติดต่อ ความน่าเชื่อถือของข้อมูล และความเป็นไปได้ตามบริบทของประเทศ 

สถานการณ์โรคไมต่ดิต่อ จ าแนกตามตวัชี้วัดเบื้องต้น 9 ตัวชี้วดัที่ใช้ส าหรบัประเทศไทย 

ตัวชี้วัดที่ 1 อัตราตายด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน และโรค
 ทางเดินหายใจเร้ืองรัง ในประชากรอายุระหว่าง 30-70 ปี ลดลงร้อยละ 25 

 
ตัวชี้วัดที่ 2 ปริมาณการบริโภคแอลกอฮอล์ต่อหัวประชากรต่อปีในประชากรอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 
 ลดลงร้อยละ 10 

 
ตัวชี้วัดที่ 3  ความชุกของการมีกิจกรรมทางกายท่ีไม่เพียงพอ ในประชากรอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป 
 ลดลงร้อยละ 10 

 
ตัวชี้วัดที่ 4  การบริโภคเกลือและโซเดียม ในประชากรอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ลดลงร้อยละ 30 

จากการส ารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายใน พ.ศ. 2552 พบว่า
ค่ามัธยฐานปริมาณโซเดียมที่บริโภคเท่ากับ 3,246 มก./วัน ดังนั้น ตามเปูาหมายแล้วค่ามัธยฐาน
ต้องไม่เกิน 2,434.5 มก./วัน ในปี 2568 แต่ก็ยังมีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดให้ไม่ควร
บริโภคเกิน 2,000 มก./วัน  

ตัวชี้วัดที่ 5  ความชุกของการสูบบุหร่ี ในประชากรอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ลดลงร้อยละ 30 

 

ตัวชี้วัดที่ 6 ความชุกของโรคความดันโลหิตสูง ลดลงร้อยละ 25 

 

จากปี 2557 โดยมีผู้ปุวยโรคความดันโลหิตสูง 1,231,919 คน 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.9 ผู้ปุวยโรคเบาหวาน 802,017 คน เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 19.6 ผู้ปุวยโรคหัวใจขาดเลือด 325,873 คน เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 23.1 ผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง 276,523 คน เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 20.8 และผู้ปุวยโรคมะเร็งและเนื้องอกทุกชนิด 
667,247 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.9 ขณะเดียวกันจ านวน
ผู้เสียชีวิตด้วยโรค NCDs ท่ีส าคัญก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดย
โรคมะเร็งและเนื้องอกทุกชนิดยังคงเป็นสาเหตุการเสียชีวิต
อันดับ 1 โดยในปี 2558 มีผู้เสียชีวิต 73,938 คน หรือคิดเป็น
อัตรา 113.7 ต่อประชากร 100,000 คน  

เมื่อพิจารณาใน 9 เปูาหมายระดับโลก (9 global 
NCD targets)3 ตามท่ีองค์การอนามัยโลกได้ก าหนดให้เป็น
กรอบในการติดตามความก้าวหน้าในการแก้ปัญหากลุ่มโรค 
NCDs ท่ีจะต้องบรรลุร่วมกันในปี 2568 พบว่า ในภาพรวม
สถานการณ์รุนแรงขึ้นในเกือบทุกเปูาหมาย ยกเว้นเพียง
เปูาหมายด้านปัจจัยเสี่ยงเรื่องการสูบบุหรี่ท่ีสามารถลดลงได้
เพียงเล็กน้อย ทั้งนี้ ท่ีผ่านมาประเทศไทยมีความตระหนักและ
ให้ความส าคัญกับการด าเนินงานปูองกันและควบคุมโรค NCDs 
อย่างต่อเนื่อง แต่สถานการณ์ยังไม่ดีขึ้น นับเป็นความท้าทาย 
ท่ีทุกภาคส่วนจะต้องร่วมกันแก้ปัญหาอย่างจริงจังท้ังนโยบาย
ระดับประเทศ ความร่วมมือจากภาคเอกชน และท้องถิ่น เพื่อให้
ประชาชนเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท้ังในเรื่องการบริโภค
อาหาร การออกก าลังกาย และลดพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ เพื่อลด
จ านวนผู้ปุวยและผู้เสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรค NCDs 

ค่าใช้จ่ายในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลดลง แต่ยัง
ต้องเฝูาระวังในกลุ่มเยาวชนซ่ึงมีอัตราการดื่มเพิ่มขึ้น 

ค่าใช้จ่ายในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลดลงจาก 
43,075 ล้านบาทในไตรมาสสี่ปี 2558 เป็น 38,415 ล้านบาท
ในไตรมาสนี้ หรือลดลงร้อยละ 10.8 ขณะท่ีค่าใช้จ่ายในการ
บริโภคบุหรี่เพิ่มขึ้นจาก 12,997 ล้านบาท ในไตรมาสสี่ปี 2558 
เป็น 13,844 ล้านบาทในไตรมาสนี้ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.5 
ท้ังนี้ ค่าใช้จ่ายในการบริโภคบุหรี่และเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ 
คิดเป็นร้อยละ 4.2 ของค่าใช้จ่ายครัวเรือน  

อย่างไรก็ตาม ผลส ารวจของส านักงานสถิติแห่งชาติ 
พบว่า คนไทยยังมีแนวโน้มด่ืมสุราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก
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ตัวชี้วัดที่ 7  ความชุกของโรคเบาหวานและภาวะอว้นในประชากรอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ไม่เพ่ิมขึ้น 

         ความชุกของโรคเบาหวาน                              ความชุกของภาวะอว้น 

   
 

ตัวชี้วัดที่ 8  ประชากรอายุ 40 ปีขึ้นไป ท่ีมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้รับ
ค าปรึกษาเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและได้รับยาท่ีเหมาะสมเพ่ือปูองกัน
โรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมอง (อัมพฤกษ์ อัมพาต) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

ในปัจจุบันยังไม่มีการรายงานตัวชี้วัดนี้อย่างเป็นทางการ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทย
มีระบบบริการเฉพาะโรค โดยเฉพาะคลินิคโรคเรื้อรัง รวมทั้งระบบการคัดกรองผู้ปุวยความดัน
และหลอดเลือดอย่างครอบคลุม ดังนั้น  การให้ค าแนะน าและการได้รับยาที่เหมาะสม 
เพื่อปูองกันโรคหัวใจน่าจะสามารถท าได้มากกว่าร้อยละ 50 

ตัวชี้วัดที่ 9  การมียาท่ีจ าเป็นและเทคโนโลยีขั้นพ้ืนฐานส าหรับรักษา/บริการผู้ปุวยโรคไม่ติดต่อ
ท่ีส าคัญในสถานบริการรัฐและเอกชนร้อยละ 80 

ประชาชนไทยทุกคนมีหลักประกันสุขภาพตั้งแต่ พ.ศ. 2541 และระบบบริการ
สาธารณสุขมีการพัฒนาแนวปฏิบัติส าหรับการดูแลรักษาและการส่งต่อตั้งแต่ระดับต าบล 
ถึงระดับประเทศ จึงสามารถกล่าวได้ว่าประชาชนไทยสามารถเข้าถึงยาและเทคโนโลยี 
ขั้นพื้นฐานได้อย่างทั่วถึง  

ที่มา:  รายงานสถานการณ์โรค NCDs ฉบับที่ 2 “KICK OFF TO THE GOALS”  
ส านักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 

 
แผนภาพ 7 การเปลี่ยนแปลงของค่าใช้จา่ยการบริโภคของครัวเรือน 

หมวดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี ่(ณ ราคาปี 2002)  

 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 

แผนภาพ 8 ร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ทีด่ื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
จ าแนกตามกลุ่มอาย ุ

 
ที่มา: ส านักงานสถิติแห่งชาติ การส ารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และด่ืมสุราของประชากร พ.ศ. 2544, 2547, 

2550, 2554, 2557 และการส ารวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2549, 2552, 2556 และ 2558 

ร้อยละ 30 หรือ 15.36 ล้านคนในปี 2550 เป็นร้อยละ 34 
หรือ 18.64 ล้านคนในปี 2558 โดยกลุ่มเยาวชนอายุ 15-24 ปี 
มีอัตราการด่ืมเพิ่มขึ้นมากจากร้อยละ 22.2 ในปี 2550 เป็น
ร้อยละ 29.5 ในปี 2558 และเมื่อพิจารณาในส่วนของผู้ท่ีด่ืม
เป็นประจ าต้ังแต่ 1 ครั้งต่อสัปดาห์ขึ้นไปพบมีสัดส่วนสูงถึง 
ร้อยละ 39.9 โดยเป็นกลุ่มเยาวชนอายุ 15-24 ปี ร้อยละ 12.0 
สะท้อนให้เห็นว่าการด่ืมสุรายังคงเป็นปัญหาท่ีทุกภาคส่วน
จะต้องร่วมกันแก้ไขอย่างจริงจังและต่อเนื่องเพื่อลดจ านวน 
นักด่ืมและผลกระทบต่างๆ มากมายท่ีตามมา  

แม้รัฐบาลและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้ด าเนินการ 
ท้ั ง ในการบั งคับ ใช้ กฎหมายและออกมาตรการ ต่างๆ  
เพื่อควบคุมการเข้าถึงเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ในกลุ่มเด็กและ
เยาวชน และเพื่อลดจ านวนผู้ด่ืมสุราหรือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์
มาอย่างต่อเนื่อง เช่น การบังคับใช้กฎหมาย พ.ร.บ. ควบคุม
เครื่ อง ด่ืมแอลกอฮอล์  พ .ศ .  2551 และกฎหมายอื่นๆ  
ท่ีเกี่ยวข้อง การใช้มาตรา 44 เรื่องการควบคุมสถานบริการ
หรือสถานประกอบการท่ีเปิดให้บริการในลักษณะท่ีคล้ายกับ
สถานบริการ รวมทั้งการรณรงค์สร้างกระแสเพื่อลดการด่ืมและ
ลดปัญหาการด่ืมสุราระดับชาติ เช่น งดเหล้าเข้าพรรษา 
สงกรานต์ปลอดภัย พื้น ท่ีเล่นน้ าปลอดเหล้า สนุกสุขใจ 
ไร้แอลกอฮอล์ กิจกรรมขับขี่ปลอดภัยไม่ด่ืมแอลกอฮอล์ในช่วง
เทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ เป็นต้น แต่คนไทยยังมีแนวโน้ม
การด่ืมสุราเพิ่มขึ้น 

ท้ังนี้ การด าเนินโครงการ “งดเหล้าเข้าพรรษา”  
อย่างต่อเนื่องท่ีผ่านมา นับเป็นเครื่องมือส าคัญอย่างหนึ่ง 
ท่ีท าให้เกิดกระแสการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการด่ืม โดยอาศัย
ความเชื่อมโยงกับความเชื่อทางศาสนาเพื่อให้เป็นจุดเริ่มต้น 
ท่ีน าไปสู่การเลิกเหล้า ส าหรับในช่วงเข้าพรรษาปี 2558  
ผู้ท่ีเข้าร่วมโครงการร้อยละ 31.8 สามารถงดเหล้าได้ตลอด
พรรษา ร้อยละ 40.7 สามารถลดหรืองดได้เป็นบางช่วง และ
พบว่าการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการด่ืมท าให้สุขภาพกายและ
สุขภาพจิตใจดีขึ้น มีส่วนช่วยลดความรุนแรงในครอบครัว และ
ประหยัดเงินได้ 1,432 บาทต่อคน ขณะท่ีการรณรงค์ระดับ
ชุมชนมีส่วนส าคัญท่ีท าให้นักด่ืมเปลี่ยนพฤติกรรม มีการงด 
ลดละ ด่ืมสุราในช่วงเข้าพรรษาหรือตลอดไป โดยในปี 2558  
มีชุมชนคนสู้เหล้าเข้าร่วมโครงการจัดกิจกรรมรณรงค์งดเหล้า
เข้าพรรษาท้ังสิ้น 600 ชุมชน และในปี 2559 สามารถสร้าง
ชุมชนคนสู้เหล้าอย่างเป็นรูปธรรม เพิ่มเป็น 677 ชุมชน ท้ังนี้ 
ในช่วงเวลาแห่งความโศกเศร้าของคนไทยถือเป็นโอกาสส าคัญ
ท่ีจะเปลี่ยนความโศกเศร้าเป็นพลังในการกระท าสิ่งดีๆ ท้ังต่อ
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แผนภาพ 9 สัดส่วนของผู้ที่ดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจ า จ าแนกตามกลุ่มอาย ุ

 
ที่มา: ส านักงานสถิติแห่งชาติ การส ารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และด่ืมสุราของประชากร พ.ศ. 2550, 2557 

และการส ารวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2556 และ 2558 
 
 
 
 
 
ตาราง 13 จ านวนเด็กและสตรีที่ถูกกระท าความรุนแรงและเข้ารับบริการในศูนย์พึ่งได้ 

ปี 
เด็กที่ถูกกระท า
ความรุนแรง 

(ราย) 

สตรีท่ีถูก
กระท าความ
รุนแรง (ราย) 

เด็กและสตรี 
ท่ีถูกกระท า 
ความรุนแรง 

(ราย) 

เฉลี่ย 
การถกูท ารา้ย 

2550 9,598 9,469 19,067 52 ราย/วัน 
2551 13,036 13,595 26,631 73 ราย/วัน 
2552 12,359 11,140 23,499 64 ราย/วัน 
2553 13,160 12,554 25,714 70 ราย/วัน 
2554 11,492 11,074 22,566 62 ราย/วัน 
2555 9,703 10,869 20,572 56 ราย/วัน 
2556 19,229 12,637 31,866 87 ราย/วัน 
2557 6,333 7,666 13,999 38 ราย/วัน 
2558 10,712 13,265 23,977 66 ราย/วัน 

หมายเหตุ: เน่ืองจากในปีงบประมาณ 2557 มีการใช้โปรแกรม OSCC Application ควบคู่ ท าให้สถิติมีความ
คลาดเคลื่อนและมีจ านวนตัวเลขต่ ากว่าปกติ 

ที่มา: ส านักบริหารการสาธารณสุข  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 
ตาราง 14 ลักษณะของการกระท าความรุนแรงในเด็ก  

ลักษณะ 2554 2555 2556 2557 2558 
ทางกาย 2,413 2,048 3,956 1,275 2,470 
ทางเพศ 8,519 6,863 13,904 5,089 6,740 
ทางจิตใจ 262 334 612 167 638 
การละเลยทอดทิ้ง 201 328 481 204 673 
ล่อลวง/ 
บังคับแสวงผลประโยชน ์

97 130 296 89 255 

รวม 11,492 9,703 19,249 6,824 10,776 
ที่มา: ส านักบริหารการสาธารณสุข ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 

ตนเองและผู้อื่น ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) ร่วมกับส านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจึงได้
จัดกิจกรรม “เลิกเหล้าตลอดชีวิต. . .ท าความดีถวายพ่ อ 
ของแผ่นดิน” ซึ่ งถือเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ ท่ี ดีส าหรับ 
ผู้ท่ีต้องการจะเลิกเหล้า 

ความรุนแรงในเด็กและสตรีส่วนใหญ่เกิดจากคนใกล้ชิด 

ปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรี  เป็นปัญหา 
ท่ีเกิดขึ้นในสังคมไทยมาเป็นเวลานาน โดยความรุนแรง 
ท่ีเกิดขึ้นมีหลายรูปแบบท้ังทางร่างกาย ทางจิตใจ ทางวาจา 
และทางเพศ ซึ่งผู้กระท าส่วนใหญ่มักเป็นบุคคลใกล้ชิด หรือ
บุคคลในครอบครัว จึงท าให้ผู้ถูกกระท าต้องอยู่ในวงจรการถูก
ท าร้าย และไม่กล้าปฏิเสธหรือเกิดความสับสนหากจะต้องเอา
ผิดกับบุคคลนั้น 

จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข พบว่า ต้ังแต่ปี 
2550-2558 มีเด็กและสตรีท่ีถูกกระท าความรุนแรงและเข้ามา
รับบริการท่ีศูนย์พึ่งได้ท้ังสิ้น 207,891 ราย เป็นเด็ก 105,622 
ราย และสตรี 102,269 ราย โดยในเด็กมีสาเหตุมาจากการ
ปล่อยปละละเลยของครอบครัว ขาดการดูแลอย่างเหมาะสม
จนเป็นเหตุให้เด็กถูกกระท ารุนแรงทางเพศมากท่ีสุด ผู้กระท า
ส่วนใหญ่เป็นบุคคลท่ีเด็กรู้จัก ไว้วางใจ และมีความสัมพันธ์
ใกล้ชิด เช่น แฟน รองลงมาคือเพื่อน ส าหรับในกลุ่มสตรี 
สาเหตุส่วนใหญ่มาจากสัมพันธภาพในครอบครัว การนอกใจ 
การหึงหวง การทะเลาะวิวาท ผู้กระท าเป็นคู่สมรสมากท่ีสุด 
รองลงมาคือแฟน และในปี 2559 มีผู้มารับบริการจ านวน 
20,018 ราย เป็นเพศหญิง 18,919 ราย เพศชาย 1,079 ราย 
และเพศทางเลือก 20 ราย เฉลี่ยมีผู้ถูกท าร้าย 55 ราย/วัน 
ปัจจัยส่วนใหญ่มาจากสัมพันธภาพในครอบครัว ได้แก่  
การนอกใจ การทะเลาะหึงหวงของคู่สมรส การใช้สารกระตุ้น 
เช่น การด่ืมสุรา การใช้สารเสพติด และสื่อลามก และ
สภาพแวดล้อม ได้แก่ ความใกล้ชิด และโอกาสเอื้ออ านวย 

จากข้อมูลของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พบว่า 
ในช่วงปี 2554-2559 มีเหตุการณ์ความรุนแรงในครอบครัว 
6,641 เหตุการณ์ ส่วนใหญ่เป็นการท าร้ายร่างกาย การดุด่า/ 
ดูถูก การหยาบคาย/ตะคอก/ประจาน/ขู่/บังคับ การละเลย/
ทอดท้ิง และการข่มขืน โดยผู้ถูกกระท าส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง 
อย่างไรก็ตาม ยังมี เ ด็กและสตรีอีกจ านวนหนึ่ ง ท่ี ไ ด้รับ 
ความเสียหายแต่ไม่เข้าไปแจ้งความด าเนินคดีหรือขอรับ 
ความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ เนื่องจากเกิดความรู้สึก
อับอายและไม่ต้องการให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวมีปัญหา  
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ตาราง 15 สาเหตุของการกระท าความรุนแรงในเด็ก  
สาเหต ุ 2554 2555 2556 2557 2558 

ใช้สารกระตุ้น 1,562 1,448 2,903 1,064 2,127 
สัมพันธภาพในครอบครัว 1,289 1,436 2,214 592 988 
สภาพแวดล้อม 5,868 5,105 9,928 3,436 5,736 
ปัญหาเศรษฐกิจ 365 256 959 191 410 
ปัญหาสุขภาพกาย 100 67 92 41 207 
ปัญหาสุขภาพจิต 329 209 558 321 492 
อื่นๆ 2,106 1,182 2,689 688 896 
รวม 11,619 9,703 19,343 6,333 10,856 

ที่มา: ส านักบริหารการสาธารณสุข ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
 
 
ตาราง 16 ลักษณะของการกระท าความรุนแรงในสตรี  

ลักษณะ 2554 2555 2556 2557 2558 
ทางกาย 9,816 9,654 9,699 5,702 8,915 
ทางเพศ 1,829 1,549 2,226 1,546 2,994 
ทางจิตใจ 495 490 569 308 896 
การละเลยทอดทิ้ง 96 112 89 198 389 
ล่อลวง/ 
บังคับแสวงผลประโยชน ์

39 84 64 28 77 

รวม 12,275 10,889 12,647 7,782 13,271 
ที่มา: ส านักบริหารการสาธารณสุข ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
 
 
ตาราง 17 สาเหตุของการกระท าความรุนแรงในสตรี 

สาเหตุ/ปัจจัย 2554 2555 2556 2557 2558 
ใช้สารกระตุ้น 3,141 3,123 3,645 2,250 2,931 
สัมพันธภาพในครอบครัว 4,618 4,349 5,952 3,376 5,573 
สภาพแวดล้อม 1,595 1,940 1,423 882 2,381 
ปัญหาเศรษฐกิจ 410 309 298 237 1,458 
ปัญหาสุขภาพกาย 93 83 48 55 450 
ปัญหาสุขภาพจิต 453 288 261 370 466 
อื่นๆ 1,030 999 1,112 496 643 
รวม 11,340 10,091 12,739 7,666 13,902 

ที่มา: ส านักบริหารการสาธารณสุข ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
 
ตาราง 18 จ านวนเหตุการณ์ความรุนแรงในครอบครัว จ าแนกตามประเภทเหตุการณ์ 

ประเภทเหตุการณ์ 2554 2555 2556 2557 2558 2559 
กักขัง/หนว่งเหนี่ยว 25 25 25 17 23 15 
การละเลย/ทอดทิ้ง 45 74 62 32 48 33 
ข่มขนื 48 48 67 35 21 30 
ดุด่า/ดูถกู 126 184 162 103 203 136 
ท าร้ายร่างกาย 698 816 797 607 736 481 
ล่อลวง 7 7 14 3 4 2 
หยาบคาย/ตะคอก/
ประจาน/ขู่/บังคับ 

124 115 143 91 151 132 

อนาจาร 15 9 18 14 17 10 
ไม่ระบุ 8 6 7 9 6 7 
รวม 1,096 1,284 1,295 911 1,209 846 

หมายเหตุ: เป็นข้อมูล ณ วันท่ี 25 มกราคม 2560 
ที่มา: กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
 

นอกจากนี้ ยังมีประเด็นท่ีน่ากังวลคือ จากผลการส ารวจ
ของมูลนิธิหญิงชายก้าวไกลเกี่ยวกับปัญหาความรุนแรง 
ในครอบครัวในกลุ่มผู้ชายอายุ 20–35 ปี จ านวน 1,617 ตัวอย่าง 
พบว่า ส่วนใหญ่เคยพูดตะคอกเสียงดังต่อภรรยาและคนรัก 
และมักจะใช้ค าหยาบคายเมื่อโมโห ชอบระบายอารมณ์โดยการ
ท าลายข้าวของในบ้าน ออกไปด่ืมเหล้านอกบ้าน และกลุ่มตัวอย่าง
ร้อยละ 44.8 เมื่อดื่มเหล้าจนเมาแล้วจะท าร้ายภรรยาหรือแฟน 
ร้อยละ 42.4 บังคับให้มีเพศสัมพันธ์ด้วย ท้ังนี้ กลุ่มตัวอย่าง
ร้อยละ 12.9 เลือกท่ีจะอยู่เฉยๆ ไม่เข้าไปห้าม เมื่อพบเห็น 
การท าร้ายร่างกายและการใช้ความรุนแรง และ 1 ใน 3 มองว่า
ผู้หญิงท่ีแต่งงานแล้วต้องเป็นสมบัติของสามี ต้องดูแลงานบ้าน 
ดูแลลูก ท่ีส าคัญมีถึงร้อยละ 14 ท่ีระบุว่าการท่ีผู้ชายใช้ 
ความรุนแรงเป็นเพราะหึงหวง ต้องการแสดงออกว่ารัก รวมถึง
ระบุว่าหากมีโอกาสแล้วไม่ล่วงเกินผู้หญิงถือว่าไม่ฉลาด  

รัฐบาลและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงปัญหา
ดังกล่าวและได้มีการขับเคลื่อนภารกิจงานเพื่อให้เกิดกลไก 
ในการเฝูาระวัง ดูแล รวมถึงการปูองกันและแก้ไขปัญหา 
ความรุนแรงต่อเด็กและสตรีอย่างต่อเนื่อง อาท ิ

1. จัดต้ังศูนย์บริการช่วยเหลือเด็กและสตรีในภาวะ
วิกฤตจากความรุนแรง โดยกระทรวงสาธารณสุขได้ขยายบริการ 
“ศูนย์พึ่งได้” ให้ครอบคลุมโรงพยาบาลทุกแห่งในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 896 แห่ง เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ท่ีถูก
กระท ารุนแรงอย่างครบวงจรเบ็ดเสร็จท่ีจุดเดียว โดยบริการตลอด 
24 ชั่วโมง ซึ่งครอบคลุมท้ังด้านการรักษาพยาบาล และการ
ประสานหน่วยงานช่วยเหลือด้านกฎหมายและด้านสวัสดิการ
สังคมอื่นๆ โดยมีทีมแพทย์ พยาบาล นักจิตวิทยา และนักสังคม
สงเคราะห์ บูรณาการท างานแบบทีมสหวิชาชีพ 

2. กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับมูลนิธิสาธารณสุข
แห่งชาติ ได้พัฒนาระบบการรับแจ้งเหตุ การคัดกรอง  
การช่วยเหลือเบื้องต้น และการส่งต่อเด็กท่ีถูกทารุณกรรมหรือ
การเลี้ยงดูไม่เหมาะสมให้ได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างครบ
วงจร โดยมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเป็นหน่วย
ประสานงานหลัก ซึ่งในปี 2558 ได้น าร่องใน 2 จังหวัด ได้แก่ 
จังหวัดระยอง 2 อ าเภอ และจังหวัดชุมพร 2 อ าเภอ และในปี 
2559 ได้ขยายการด าเนินงานไปยังอ าเภออื่นๆ และขยายเพิ่ม
อีก 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดปทุมธานี 

3. พระราชบัญญัติส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
พ.ศ. 2558 เป็นกฎหมายท่ีตราขึ้นเพื่อคุ้มครองทุกคนจากการ
ถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ โดยผู้เสียหาย 
มีสิทธิขอรับการชดเชยและเยียวยา 
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แผนภาพ 10 จ านวนคดีอาญาประเภทประทุษร้ายต่อทรัพย์ ชีวิตร่างกาย และเพศ
และคดียาเสพติด รายไตรมาสปี 2556–2559 

 
ที่มา: ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ข้อมูล ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560) 

 

 

แผนภาพ 11 จ านวนคดีอาญาโดยรวม คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ ชีวิตร่างกายและ
เพศ และคดียาเสพติด รายปี 2554–2559 

 
ที่มา:  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ข้อมูล ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560) 

 

 

 
แผนภาพ 12 จ านวนรับแจ้ง จับกุมคดียาเสพติด และผู้ปุวยรับการบ าบัดรกัษา 

ปี พ.ศ. 2559 
 

 

ที่มา: ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ข้อมูล ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560) 

 

4. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความ
รุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 เป็นกฎหมายท่ีตราขึ้นเพื่อให้
การคุ้มครองแก่ผู้ท่ีตกเป็นเหยื่อของการกระท าความรุนแรง 
และลงโทษ/เยียวยา/ฟื้นฟู ผู้กระท าความรุนแรงให้มีโอกาส
กลับตัวและยับย้ังการกระท าผิดซ้ าเพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดี
ในครอบครัว รวมท้ังส่งเสริมให้สังคมรอบข้างได้มีส่วนร่วม 
ในการปูองกัน แก้ไข และเฝูาระวังปัญหาร่วมกัน 

แนวทางปูองกันหรือลดความรุนแรงคือ (1) ต้องเริ่ม
จากสถาบันครอบครัว โดยการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดี มีการ
สื่อสารทางบวก ยอมรับบทบาทของกันและกัน เคารพและ 
ให้เกียรติ หันหน้าหารือกันเพื่อแลกเปลี่ยนและหาข้อยุติ 
ของปัญหา รวมท้ังอบรมเลี้ยงดูและปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยม 
ท้ังลูกผู้หญิงและลูกผู้ชายให้มีความเสมอภาคชายหญิง 
เท่าเทียมกัน สอนให้ไม่ใช้อ านาจ ไม่เอาเปรียบ สอนทักษะ
ระงับความโกรธ หรือเมื่อจะลงโทษลูกควรเลือกใช้วิธีอื่นแทน
การเฆี่ยนตี ตลอดจนเป็นตัวอย่างท่ีดีให้ลูกหลาน ยึดหลัก
ศาสนา พัฒนาจิตตัวเอง ลด ละ เลิกอบายมุขท้ังปวงท่ีเป็น
ตัวกระตุ้นให้ เกิดความรุนแรง และ (2) ในระดับสั งคม  
ต้องสร้างสังคมท่ียอมรับในความเสมอภาคระหว่างหญิงและ
ชาย เคารพในศักด์ิศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์ ไม่ยอมรับ
การแก้ปัญหาด้วยการท าร้ายอีกฝุาย รวมท้ังไม่นิ่งเฉยต่อ 
การกระท าความรุนแรง หากพบเห็นเหตุการณ์การกระท า
ความรุนแรงไม่ว่าจะเป็นบุคคลท่ีรู้จักหรือไม่ก็ตาม รีบให้ความ
ช่วยเหลือตามก าลังความสามารถ เช่น โทรศัพท์แจ้งต ารวจ 
ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ของรัฐบาล สายด่วน 1111 หรือ สายด่วนศูนย์ด ารงธรรม 
ท่ัวประเทศ 1567 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง รวมท้ังช่วยกันสอดส่อง
ดูแลไม่ ให้ เกิ ดการ ใช้ความรุนแรงภายในชุมชน สร้ า ง
ความสัมพันธ์ท่ีดีภายในชุมชน เพื่อน าไปสู่การสร้างระบบ 
เฝูาระวังการปูองกันความรุนแรงท่ีจะเกิดขึ้นได้  

คดีอาญาโดยรวมลดลงจากการปูองกันและปราบปราม
อาชญากรรมอย่างต่อเนื่อง 

ไตรมาสสี่ปี 2559 คดีอาญารวมมีการรับแจ้ง 88,501 
คดี เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปี 2558 และจากไตรมาส
ก่อน ร้อยละ 6.2 และ 4.6 ตามล าดับ คดียาเสพติดมีการรับ
แจ้ง 74,532 คดี เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปี 2558 และ
จากไตรมาสก่อน ร้อยละ 14.8 และ 7.2 ตามล าดับ คดียาเสพติด
ยังคงสัดส่วนมากท่ีสุดร้อยละ 84.2 ของคดีอาญารวม ขณะท่ี
คดีชีวิตร่างกายและเพศรับแจ้ง  4 ,386 คดี  ลดลงจาก 
ไตรมาสเดียวกันของปี 2558 และจากไตรมาสก่อน ร้อยละ 
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คดีชีวิต ร่างกาย และเพศ  (แกนซ้าย) 
คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์  (แกนซ้าย) 
คดียาเสพติด (แกนขวา) 
คดีชีวิตร่างกาย ประทุษร้ายต่อทรัพย์ และยาเสพติด (แกนขวา) 

 25,478   24,972   23,573   24,128   25,133   20,382  

 50,545   49,752   49,853   47,094   48,273   39,480  

 345,950   363,174  
 434,557  
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คดีชีวิต ร่างกายและเพศ คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ 
คดียาเสพติด คดีอาญาโดยรวม 

 270,595  
 289,194  

 94,232  

รับแจ้ง (ราย) จับกุม (คน) ผู้ปุวยรับการบ าบัดรักษา (ราย) 
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4 ยาเสพติดชนิดสี่คูณร้อย เยาวชนมองว่าเครื่องดื่มชนิดนี้ไม่ใช่สารเสพติด หาซ้ือได้ง่าย มาจากการผสมยาแกไ้อน้ าเช่ือมส าหรับเด็กกับน้ าอัดลมที่มีรสซ่า รวมถึงการผสมกับน้ า

ใบกระท่อม ท าให้รู้สึกสนุกสนาน เมื่อมีการควบคุมการจ าหน่ายยาแก้ไอผสมโคเดอีน ก็น ายาแก้ไอสูตรอื่นมาใช้ผสมกับสารอื่นๆ ซ่ึงถือเป็นสารเสพติดพื้นฐานก่อนที่เยาวชน
จะก้าวไปสู่การเสพกัญชา เฮโรอีน และยาบ้า 

การปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดภายใต้แผนประชารัฐ ร่วมใจ สร้างหมู่บ้านชุมชน
มั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด 2559-2560 ด าเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม -30 
พฤศจิกายน 2559ปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นใหญ่ทั่วประเทศ 12 ครั้ง และปิดล้อม
ต่อเนื่องเป็นประจ าของหน่วยในพื้นที่ ตรวจค้นหมู่บ้านชุมชน 1,586 หมู่บ้าน/ชุมชน 
สามารถจับกุมผู้ต้องหาคดียาเสพติด 1,972 ราย แยกเป็นผู้ค้า 845 ราย และส าหรับ
ผู้เสพเจ้าหน้าที่ได้ส่งเข้าศูนย์คัดกรองเพื่อเข้ารับการบ าบัดแล้ว จ านวน 1,127 ราย 
ยึดยาบ้า 1,641,994 เม็ด ไอซ์ 26.1 กิโลกรัม เฮโรอีน 7 กรัม กัญชาแห้ง 19.48 
กิโลกรัม อาวุธปืน 193 กระบอก กระสุนปืน 1,299 นัด ท าการยึดทรัพย์สินมีมูลค่า
รวมประมาณ 79.7 ล้านบาท 

ที่มา:  ศูนย์อ านวยการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด  

 

 

 

แผนภาพ 13 สถิติการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบก ตาย และมูลค่าความเสียหาย 
รายไตรมาส ปี 2556–2559 

 
ที่มา: ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ข้อมูล ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560) 

 
 

แผนภาพ 14 อุบัติเหตุจราจรทางบกจ าแนกตามประเภทรถ รายไตรมาส ปี2559 

 

ที่มา: ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ข้อมูล ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560) 

 

34.4 และ 10.1 ตามล าดับ คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์รับแจ้ง 
9,583 คดี ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปี 2558 และจาก 
ไตรมาสก่อน ร้อยละ 18.7 และ 5.9 ตามล าดับ ภาพรวมท้ังปี 
2559 คดีอาญารวมมีการรับแจ้ง 330,457 คดี ลดลงจากปี 
2558 ร้อยละ 6.3 โดยคดีชีวิตร่างกายและเพศ ลดลงร้อยละ 
18.9 คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ ลดลงร้อยละ 18.2 คดียาเสพติด
รับแจ้ง 270,595 คดี ลดลงร้อยละ 3.1 และมีสัดส่วนมากท่ีสุด
ร้อยละ 81.9 ของคดีอาญารวม  

ภาครัฐให้ความส าคัญกับการปูองกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด ลดปริมาณผู้เข้าสู่กระบวนการยาเสพติดและน าคน
ออกจากวงจรการกระท าผิด ยุติบทบาทการค้าและการแพร่
ระบาดยาเสพติดในเรือนจ าทุกแห่ง สืบสวนทางการเงิน
เครือข่ายนักค้ายาเสพติดรายส าคัญ เพื่อขยายผลเครือข่ายและ
ตัดวงจรทางการเงินของกลุ่มนักค้ายาเสพติด มุ่งเน้นการสร้าง
การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพื่อน าไปสู่การแก้ปัญหายา 
เสพติดให้บังเกิดผล โดยใช้กลไกประชารัฐเป็นศูนย์กลางการ 
บูรณาการมาตรการทุกด้านให้เข้าถึงประชาชนในหมู่บ้าน/
ชุมชน รวมท้ังการปูองกันอาชญากรรมเชิงรุกด้วยการให้
ชุมชน/ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปูองกันอาชญากรรม 
และการให้ความรู้กับประชาชนให้รู้ เ ท่าทันคนร้ายและ
อาชญากรรม เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงในการถูกเลือก
เป็นเหยื่อจากภัยอาชญากรรมในหลายรูปแบบ ในส่วน
เจ้าหน้าท่ีมีการบูรณาการการท างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนด้วยการระดม
กวาดล้างอาชญากรรมอย่างต่อเนื่อง ปูองกันเหตุการณ์การก่อ
ความไม่สงบในทุกพื้นท่ี เพิ่มมาตรการในการบังคับใช้กฎหมาย
อย่างเข้มงวดเพื่อปูองกันความผิดเกี่ยวกับทรัพย์  

ประเด็นท่ีต้องเฝูาระวังในระยะต่อไป 

1. การสร้างภูมิคุ้มกันและปูองกันยาเสพติดให้กับ
ประชาชนและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง  ขจัดปัจจัยเสี่ยง ท่ีเอื้อ 
ต่อปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะสารเสพติดชนิดใหม่ๆ ท่ีมี 
การพัฒนารูปแบบและแฝงเข้าสู่กลุ่มวัยเสี่ยงและสถานศึกษา
ในรูปแบบท้ังยานอนหลับ ยาแก้ปวด ขนม ท่ีสามารถหาซื้อ 
ได้ง่าย เช่น ยาทรามาดอล (Tramadol) เป็นยาแก้ปวดกลุ่ม
เดียวกับมอร์ฟีน เพื่อใช้แก้ปวดเรื้อรังในคนสูงอายุท่ีเป็นมะเร็ง 
แต่เมื่อน าไปใช้ผสมกับยาเสพติดชนิด 4x1004 ท่ีมีส่วนผสม
ของน้ ากระท่อมเป็นหลัก ท าให้เกิดอาการประสาทหลอนอาจ
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ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) และหน่วยงานภาคีเครือข่ายได้ผลักดัน
การก าหนดการใช้ความเร็วในการขับรถให้สอดคล้องกับสภาพถนนแต่ละประเภท พร้อม
จัดท าแนวทางการบริหารจัดการความเร็วในพื้นที่ชุมชน เพื่อให้จังหวัดยึดเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติและควบคุมการใช้ความเร็ว โดยประสานกระทรวงคมนาคมจัดท าข้อแนะน า
การใช้ความเร็วที่เหมาะสม พร้อมทั้งให้เจ้าพนักงานจราจรออกประกาศข้อบังคับก าหนด
ความเร็วตามข้อแนะน าในเขตชุมชน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบก ากับดูแลเส้นทาง ด าเนินการจัดท าและติดตั้งปูายก าหนดความเร็วในแต่ละ
จุดให้เพียงพอและชัดเจนตามมาตรฐาน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนทราบและ
ปฏิบัติตามความเร็วที่ก าหนด โดยระยะแรกให้จังหวัดคัดเลือกถนนในเขตชุมชนที่มี 
ความเสี่ยงต่อการเกดิอุบัติเหตุ 1 เส้นทาง เพื่อก าหนดความเร็วที่เหมาะสมกับพื้นที่ชุมชน 
และติดตั้งปูายก าหนดความเร็วที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการจัดระบบ
การจราจรทางบกจังหวัด  

ที่มา:  ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน 2559 

 

 

 

 

แผนภาพ 15 สถิติผู้เสียชีวิต/บาดเจ็บจากอบุัติเหตุจราจรทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
2554-2560 

 

ที่มา:  ศูนย์อ านวยการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล 

 

 

 

แผนภาพ 16 สถิติอุบัติเหตุจราจรในช่วงเทศกาลของไทยปี 2559-2560  

 
ที่มา:  ศูนย์อ านวยการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล 
 

 

 

 

ถึงขั้นเสียชีวิต หรือยาอีท่ีผู้ผลิตใช้สัญญลักษณ์ท่ีก าลังเป็น 
ท่ีนิยมในกลุ่มวัยรุ่น เพื่อเพิ่มปริมาณการซื้อขายและดึง ดูด
ความสนใจให้เยาวชนหันมาเสพยาเสพติดมากขึ้น เช่น ยาอี
เม็ดสีฟูา ประทับตรา LV (หลุยส์วิตตอง) รวมไปถึงตัวการ์ตูน
มิคกี้เมาส์และเท็ดด้ีแบร์ ผู้ปกครองต้องร่วมเฝูาระวังและ 
เท่าทันกับพฤติกรรมท่ีเปลี่ยนแปลงไปของวัยรุ่น เพื่อให้บุตร
หลานห่างไกลยาเสพติด  

2. ภัยอาชญากรรมจากอินเตอร์เน็ตในรูปแบบต่างๆ 
จากการท่ีสังคมเปลี่ยนไปตามเทคโนโลยีท่ีทันสมัย Social 
Network ท่ีแฝงด้วยภัยจากมิจฉาชีพหลายรูปแบบ สร้าง 
โปรไฟล์ท่ีเป็นเท็จ สร้างความน่าเชื่อถือจนเหยื่อหลงเชื่อ เช่น 
การท าธุรกรรมทางการเงิน การขายสินค้า การหลอกลวงให้
ลงทุนในกองทุนข้ามชาติ คดีแชร์ลูกโซ่ท่ีมีความสลับซับซ้อน  
มีเครือข่ายผู้กระท าผิดกระจายท่ัวท้ังประเทศ แก็งค์ call 
center ท าเป็นขบวนการ อ้างตัวเป็นเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน
รัฐ ภายในหนึ่งสัปดาห์เว็บไซต์กองบังคับการปราบปราม 
การกระท าความผิด เกี่ยวกับอาชญากรรม ได้รับการแจ้งข้อมูล
จากผู้เสียหายท่ีถูกหลอกให้โอนเงิน 4 ราย แต่ละรายเสียหาย
กว่าสามหมื่น บางรายเป็นแสนและมีแนวโน้มท่ีจะมีผู้ถูก
หลอกลวงอีกจ านวนมาก  

การลดอุบัติเหตุทางถนนด้วยการพัฒนาขนส่งสาธารณะ
ท่ีหลากหลาย ปลอดภัย และมีคุณภาพ 

สถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบกในไตรมาส
สี่ของปี 2559 มีการรับแจ้ง 22,710 ราย เพิ่มขึ้นจากไตรมาส
เดียวกันของปี 2558 และจากไตรมาสก่อน ร้อยละ 21.6 และ 
10.3 ตามล าดับ มีผู้เสียชีวิต 2,392 ราย เพิ่มขึ้นจากไตรมาส
เดียวกันของปี 2558 และจากไตรมาสก่อน ร้อยละ 29.3 และ 
34.3 ตามล าดับ ขณะท่ีมูลค่าความเสียหายลดลงจากไตรมาส
เดียวกันของปี 2558 และไตรมาสก่อน ร้อยละ 72.7 และ 44.4 
ตามล าดับ รถท่ีเกิดอุบัติเหตุสูงสุดยังคงเป็นรถจักรยานยนต์ 
เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนร้อยละ 11.9 รองมาเป็นรถยนต์นั่ง
เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.5 รถโดยสารสาธารณะลดลงร้อยละ 11.6 
ท้ังนี ้ข้อมูลจากศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน พบว่า
การขับรถเร็วเป็นสาเหตุหลักท่ีท าให้เกิดอุบัติเหตุบนทางหลวง 
คิดเป็นร้อยละ 76 จึงได้มีการผลักดันการก าหนดการใช้
ความเร็วในการขับรถท่ีเหมาะสมกับสภาพจราจร พร้อมท้ัง
จัดท าแนวทางการบริหารจัดการความเร็วในพื้นท่ีชุมชน 
รวมทั้งบังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมผู้ขับขี่ให้ค านึงถึงความปลอดภัยของส่วนรวมมากขึ้น 
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5 แผนบูรณาการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 “ขับรถมีน้ าใจ รักษาวินัยจราจร” มาตรการลดปัจจัยเสี่ยง (1) ด้านคน ด้วยการตั้ง “จุดตรวจ”  

ตั้ง “ด่านชุมชน” จัดตั้งจุดอ านวยความสะดวก (2) ด้านถนน ด้วยการก ากับดูแลถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบ บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด จริงจัง ตรวจสอบจุดเสี่ยง  
จุดอันตราย ปรับปรุงแก้ไขให้มีความปลอดภัย (3) ด้านพาหนะ ก ากับ ดูแลรถโดยสารสาธารณะให้มีมาตรฐานความปลอดภัย โดยพนักงานขับรถต้องมีปริมาณแอลกอฮอล์
เป็น “ศูนย์” และ (4) ด้านสภาพแวดล้อม ตรวจสอบระบบไฟฟูาส่องสว่าง สัญญานไฟจราจร ปูายเตือนต่างๆ และปรับปรุงแก้ไขให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

6 ข้อมูลศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน ในช่วงการควบคุมเข้มข้น 7 วัน พบการเกิดอุบัติเหตุเฉลี่ยวันละ 560 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตเฉลี่ยวันละ 589 และ 68 
ราย หากไม่ใช่เทศกาล ข้อมูลจากส านักงานต ารวจแห่งชาติพบการเกิดอุบัติเหตุน้อยกว่าเฉลี่ยวันละ 230 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตเฉลี่ยวันละ 20 และ 22 ราย 

7 รถตู้โดยสารสาธารณะดัดแปลงสภาพที่นั่ง 15-16 ที่นั่ง ติดตั้งถังแก๊ส (NGV หรือ LPG) 2 ถัง ท าให้รถมีน้ าหนัก 3,350 กิโลกรัม เพิ่มขึ้น 400 กิโลกรัม ยังไม่รวมน้ าหนัก
สัมภาระของผู้โดยสาร ท าให้สัดส่วนการกระจายน้ าหนัก แรงกดของเพลาหน้า/ท้ายต่างจากเดิม ส่งผลต่อความปลอดภัย/สมรรถนะของรถ การเบรกทั้งทางตรง ทางโค้ง  

 

 

แผนภาพ 17 สถิติการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบกและจ านวนผู้เสียชวีิตปี 2554–2559 

 
ที่มา: ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ข้อมูล ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพ 18 สถิติการเกิดอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะ ปี 2557-2559 

 
ที่มา:  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ข้อมูล ณ วันที่ 3  กุมภาพันธ์ 2560) 

 

 

 

 

 

 

ในช่วง เทศกาลปี ใหม่  2560 ( ระหว่ างวัน ท่ี  29 
ธันวาคม 2559-4 มกราคม 2560) เกิดอุบัติเหตุ 3,919 ครั้ง 
เพิ่มขึ้นจากช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 ร้อยละ 16 เสียชีวิต 478 
ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.8 บาดเจ็บ 4,128 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 
17.8 สาเหตุท่ีท าให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ เมาสุราร้อยละ 
36.6 ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายก าหนดร้อยละ 31.3 โดยผู้ใช้
รถจักรยานยนต์เป็นกลุ่มท่ีมีอัตราการเสียชีวิตสูง เกิดอุบัติเหตุ
สูงสุดร้อยละ 81.8 อีกท้ังการเกิดอุบัติเหตุจากรถตู้โดยสาร
สาธารณะท่ีมีผู้เสียชีวิตสูงในแต่ละครั้งเป็นจ านวนมาก ท้ังท่ีรัฐ
ได้ด าเนินการตามแผนบูรณาการปูองกันและลดอุบัติเหตุ 
ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2560 “ขับรถมีน้ าใจ รักษา
วินัยจราจร”5 ยังคงเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงดังกล่าวสูงมาก
และสูงสุดในรอบ 9 ปี ต้ังแต่ปี 2551 และมีสาเหตุมาจาก 
การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรทางบก ทั้งเมาแล้วขับและขับ
รถเร็วเกินก าหนด รวมท้ังรถตู้โดยสารสาธารณะเร่งท ารอบวิ่ง
จนร่างกายไม่พร้อม อันเป็นปัจจัยหนึ่งของการเกิดอุบัติเหตุ 
ทางถนนสูงกว่าช่วงปกติ6 

ภาพรวมของปี 2559 มีการรับแจ้ง  83,844 ราย 
เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 20.7 มีผู้ เสียชีวิต 8,257 ราย 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 31.5 รถตู้โดยสารสาธารณะเกิดอุบัติเหตุ 1,100 
ราย เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 11.2 ขณะท่ีมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
ร่วมกับศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนรวบรวมสถิติ
การเกิดอุบัติเหตุรถตู้โดยสารสาธารณะในปี 2559 จ านวน 223 
ครั้ง เฉลี่ย 18.5 ครั้ง/เดือน มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 1,200 คน เฉลี่ย 
100 คน/เดือน มีผู้เสียชีวิต 130 ราย เฉลี่ย 10.8 คน/เดือน 
สาเหตุการเกิดอุบั ติ เหตุมาจากความประมาทของผู้ขับขี่  
ความรุนแรงของการบาดเจ็บและเสียชีวิตเกิดจากการดัดแปลง
สภาพของรถตู้โดยสารท่ีไม่เหมาะกับการบรรทุกผู้โดยสาร7  

มาตรการในการปูองกันและลดการสูญเสียจากการ
เกิดอุบั ติ เหตุรถตู้โดยสารสาธารณะ รัฐได้ด าเนินการมา 
อย่างต่อเนื่อง เร่งยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของการ
ให้บริการรถโดยสารสาธารณะ โดยให้มีระบบควบคุมก ากับ 
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ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   19 

 

 ภาวะสังคมไทยไตรมาสสี่และภาพรวม ปี 2559  |  6 มีนาคม 2560 
 

 

                                                           
8 มาตรการยกระดับมาตรฐานระบบขนส่งสาธารณะ ก าหนดให้รถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุกตั้งแต่สิบล้อขึ้นไปทุกคันต้องติดตั้ง GPS ภายใน 31 มีนาคม 2560 ขณะนี้มี

รถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุกตั้งแต่สิบล้อขึ้นไปติดต้ัง GPS 72,884 คัน โดยศูนย์บริหารการจัดการเดินรถด้วยระบบ GPS จะติดตามพฤติกรรมการขับรถทุกคนตลอด 
24 ชั่วโมง เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่ของพนักงานขับรถให้มีความปลอดภัยมากขึ้น ทันทีที่เกิดการกระท าผิดเง่ือนไขการเดินรถและข้อก าหนดด้านความปลอดภัย 

9 แผนด าเนินการศึกษาพัฒนาระบบการขนส่งผู้โดยสารสาธารณะระหว่างจังหวัด ส านักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (พ.ศ. 2555-2564) เพื่อให้ทุกภาคส่วนใช้เป็น
แนวทางในการวางแผนพัฒนาระบบการขนส่งผู้โดยสารสาธารณะ โดยมีเปูาหมายลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเป็นส าคัญ เนื่องด้วยมีการเดินทางระหว่างจังหวัดโดยรถยนต์
ส่วนบุคคลมากที่สุดร้อยละ 59 ขณะที่ระบบขนส่งสาธารณะมีร้อยละ 41 และมีแนวโน้มผู้ใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะแบบประจ าทางทั้งรถโดยสารและรถไฟลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง มีสาเหตุส าคัญมาจากระบบขนส่งผู้โดยสารสาธารณะไม่สามารถตอบสนองความต้องการผู้ใช้บริการทั้งทางด้านคุณภาพ ความปลอดภัย หรือความเพียงพอ 

ข้อมูลสะสมการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากจราจรของศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุ เพื่อเสริมสร้าง
วัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน Thai RSC พบว่าปี 2559 มีผู้บาดเจ็บ 813,785 คน 
ผู้เสียชีวิต 9,504 คน สาเหตุเกิดจากพนักงานขับรถ มีความอ่อนล้าเนื่องจากขับรถต่อเนื่อง
เป็นเวลานาน โดยเฉพาะรถทัศนาจรที่จ้างเหมาพนักงานขับรถคนเดียว การไม่ช านาญเส้นทาง
ใช้ความเร็วไม่เหมาะสมกับเส้นทางโดยเฉพาะเส้นทางลาดชัน ลงเนินโค้งหักศอก ประกอบกับ
สภาพรถที่ไม่สมบูรณ์ เช่น ระบบเบรก ความแข็งแรงโครงสร้างหรือเก้าอี้หลุด ข้อมูลจาก  
กรมขนส่งทางบกชี้ว่า รถบัสสองชั้นเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุมากกว่าชั้นเดียวถึง 6 เท่า และจาก
ข้อมูลของกระทรวงสาธารณะสุขพบว่า สถิติการเกิดอุบัติเหตุรถบัสทัศนศึกษาและรถตู้เพิ่มสูง
อย่างต่อเนื่อง โดยอุบัติเหตุรถบัสชั้นเดียวและสองชั้น เกิดอุบัติเหตุเฉลี่ย 2 ครั้งต่อสัปดาห์ 
ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจ านวนมาก สะท้อนถึงความรุนแรงของอุบัติเหตุเพิ่มขึ้น  
จากการสอบสวนเบ้ืองต้นของทีมเฝูาระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ในระดับพื้นที่ร่วมกับ
ทีมสหสาขาวิชาชีพ พบว่าสาเหตุที่ท าให้เสียชีวิตและบาดเจ็บรุนแรงของผู้โดยสาร คือ การไม่
คาดเข็มขัดนิรภัยเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ท าให้หลุดออกจากเก้าอี้และกระเด็นออกนอกตัวรถ ขณะที่
ศูนย์วิจัยเฉพาะทางวิศวกรรมการประเมินและความปลอดภัยยานยนต์ มหาวิทยาลัยพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ วิเคราะห์พบว่า สาเหตุนอกจากผู้ขับขี่ไม่พร้อม หลับใน เมื่อยล้า และไม่
ช านาญเส้นทางแล้ว ยังมีสภาพตัวรถบัสส่วนใหญ่ที่ประกอบขึ้นเอง ขาดการวิจัยด้าน 
ความปลอดภัยให้ได้มาตรฐาน ยังเทียบกับมาตรฐานรถต่างประเทศไม่ได้ทั้งตัวโครงสร้างและ
ระบบเครื่องยนต์ อีกทั้งยังคงมุ่งเน้นการบังคับใช้กฎหมายของคนมากกว่ารถบัสที่ได้มาตรฐาน 
ความปลอดภัย ดังนั้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุจึงสร้างความเสียหายที่รุนแรง นักวิชาการจึงเสนอให้
รัฐบาลสนับสนุนงานวิจัยรถโดยสารสาธารณะให้ได้มาตรฐานเพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุ 

ที่มา:  ศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุ Thai RSC (Road Safety Collabaration) 

 

 

 

 

 

ความปลอดภัยในการใช้รถตู้เป็นรถโดยสารสาธารณะ 
ระบบขนส่งของไทยขาดการเชื่อมต่อ รถตู้โดยสารสาธารณะจึงเป็นทางเลือกหนึ่ง 

ที่สะดวก รวดเร็ว ไม่แพง ทั้งนี้ รถตู้สาธารณะไม่ใช่รถที่ได้รับอนุญาตในการโดยสาร
สาธารณะตามที่กรมการขนส่งทางบกอนุญาตไว้ แต่มีการอนุโลมให้ได้รับการจดทะเบียน
และจัดเส้นทางวิ่งในปี 2552 จากการศึกษาโครงการศึกษาความปลอดภัยในการใช้รถตู้เป็น
รถโดยสารสาธารณะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิเคราะห์สถิติอัตราการตายของรถตู้
สาธารณะระหว่างจังหวัดที่จดทะเบียน 1 คัน พบว่ารถตู้สาธารณะมีอัตราการตายสูงกว่า  
รถบัส 1 ชั้น ประมาณ 5 เท่า ขณะที่รถตู้สาธารณะวิ่งในจังหวัดอัตราการเกิดอุบัติเหตุและ
การตายจะน้อยกว่ารถตู้สาธารณะระหว่างจังหวัด รถตู้ถูกออกแบบมามีประตูทางออก 
ด้านเดียวและหน้าต่างที่เล็กเพื่อใช้ขนส่งสินค้า เมื่อน ามาดัดแปลงบรรทุกผู้โดยสาร  
มีการเพิ่มที่นั่งท าให้เกิดความแออัดของผู้โดยสาร หากเกิดอุบัติเหตุท าให้การหนีภัยหรือ 
การช่วยเหลือเป็นไปด้วยความยากล าบาก จึงเป็นสาเหตุที่ท าให้เมื่อเกิดอุบัติเหตุจึงเกิด  
การสูญเสียมากกว่ารถบัสขนาดใหญ่ที่มีทางหนีภัยและมีโครงสร้างตัวรถที่แข็งแรงกว่า 

ขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้วใช้รถตู้เพื่อบรรทุกสินค้า ประเทศนิวซีแลนด์มีการน ามาใช้
เป็นรถ shutter วิ่งระหว่างท่าเรือ สถานีรถไฟ-สนามบิน และให้มีที่นั่ง 12 ที่นั่ง และต้องมี
ประตูหนีภัย 

ข้อเสนอของโครงการศึกษา (1) เส้นทางระหว่างเมืองที่มีระยะทางเกินกว่า 100 
กิโลเมตร ควรเป็นรถมินิบัส 20 ที่นั่ง ส่วนเส้นทางในจังหวัดยังคงใช้รถตู้สาธารณะได้ โดยให้
ใช้ความเร็วต่ าเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ (2) ปรับพฤติกรรมคนขับที่ขับอย่างไม่ปลอดภัย  
หากยังคงขับรถเร็ว จะไม่สามารถแก้ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุได้ (3) ควรเปลี่ยนรูปแบบ 
การบริหารจัดการโดยการศึกษาเส้นทางความต้องการเดินทางขนส่งโดยสารสาธารณะ  
ของประชาชน 

ที่มา:  โครงการศึกษาความปลอดภัยในการใช้รถตู้เป็นรถโดยสารสาธารณะ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2559 

การพักผ่อน มีคนขับส ารอง ก าหนดเวลาการพักรถทุก 4 
ชั่วโมงต้องจอดพักรถ 30 นาที เร่งรัดการติดต้ังระบบ GPS8 
เพื่อติดตามควบคุมความเร็วและการออกนอกเส้นทาง และ
ผลักดันให้ใช้รถไมโครบัส 20 ท่ีนั่งในทุกเส้นทางต้ังแต่ 1 
กรกฎาคม 2560 ทดแทนการใช้ รถตู้โดยสารสาธารณะ 
ขณะเดียวกันผู้โดยสารต้องรู้สิทธิและหน้าท่ีในการเดินทาง 
ด้วยระบบขนส่งสาธารณะท่ีต้องค านึงถึงความปลอดภัยท้ังการ
คาดเข็มขัดนิรภัย การไม่นั่งโดยสารในรถท่ีบรรทุกเกินจ านวน 
ท่ีนั่ง ตรวจสอบอุปกรณ์ในรถท่ีสามารถน ามาใช้เมื่อเกิดปัญหา 
เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ จึงควรจัดให้มี
การฝึกอบรมผู้ขับรถโดยสารทุก 6 เดือน เพื่อปรับพฤติกรรม
คนขับรถท่ีขับแบบไม่ปลอดภัย เตือนความจ าเรื่องกฎหมาย
จราจร สร้างจิตส านึก รวมถึงการติดต้ังเครื่องตัดความเร็ว 
Speed limiter ในระดับความเร็วท่ีปลอดภัย  

ส าหรับมาตรการระยะยาวต้องลดปริมาณการใช้รถ 
ใช้ถนนท่ีเพิ่มขึ้นมากโดยเฉพาะในช่วงเทศกาล โดยจะต้อง
พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะท่ีหลากหลายอย่างมีคุณภาพ 
ปลอดภัย และเพียงพอกับความต้องการของผู้ ใช้บริการ  
เพื่อจูงใจให้ประชาชนมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะและลดการใช้
รถส่วนตัว9 เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและ
ความสูญเสียท่ีมากขึ้น 

ความมุ่งมั่นของไทยในการขจัดการค้ามนุษย์  

ปัญหาการค้ามนุษย์และแรงงานผิดกฎหมายเป็นปัญหา
ท่ีสั่งสมมานาน อีกท้ังกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา 
ได้ออกรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ว่าไทยมีความพยายาม
ไม่มากพอกับการแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์อย่างจริงจังและเป็น
ระบบ ในปี 2559 รัฐบาลจัดสรรงบประมาณ 2,590.31 ล้าน
บาท เพื่อสนับสนุนการท างานต่อต้านการค้ามนุษย์ในทุกด้าน 
ปรับปรุงกฎหมายให้มีความเข้มงวดมากขึ้น เน้นการด าเนินการ
โดยมีผู้ เสียหายเป็นศูนย์กลาง ให้ความส าคัญอย่างยิ่งกับ 
การฟื้นฟูเยียวยาผู้ เสียหายและการคุ้มครองพยาน ด าเนิน
มาตรการเพื่อท าให้มีการคุ้มครองและปูองกันท่ีดีขึ้นเพื่อลด
ความ เสี่ ย ง ในการตกเป็นผู้ เสี ยหายจากการค้ ามนุษย์ 
ของประชากรกลุ่มเสี่ยง รวมถึงการปรับปรุงการท างาน 



 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   20 

 

 ภาวะสังคมไทยไตรมาสสี่และภาพรวม ปี 2559  |  6 มีนาคม 2560 
 

 

มาตรการระยะเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหารถตู้โดยสารสาธารณะ 
 ก าหนดให้ผู้ประกอบการรถตู้โดยสารสาธารณะทุกคันติดตั้งระบบติดตามต าแหน่ง 

ที่ตั้งรถผ่านดาวเทียม (GPS) ภายใน 31 มีนาคม 2560  
 ควบคุมดูแลจุดจอดรถตู้โดยสารสาธารณะที่ให้บริการระหว่างจังหวัดระยะทางไม่เกิน 

300 กิโลเมตรนอกสถานีขนส่งในแต่ละจังหวัด 199 จุด หรือจุดจอดที่อยู่นอกสถานี
ระหว่างจังหวัด รถตู้โดยสารทุกคันต้องเข้าสถานี เพื่อให้เจ้าหน้าที่กรมการขนส่ง 
ทางบกตรวจสภาพรถ ความพร้อมคนขับ การตั้งเช็กเวลาต้นทางถึงปลายทาง  
มีเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบรถตู้ที่ออกจากจุดจอดทุกคัน พร้อมกับลงประวัติ 
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560 

 ควบคุมการใช้ความเร็วของผู้ขับขี่ หากฝุาฝืนให้มีบทลงโทษที่เด็ดขาดทั้งผู้ขับขี่และ
ผู้ประกอบการ เพื่อไม่ให้กระท าผิดซ้ าซาก 

 จัดหน่วยเคลื่อนที่เรว็ของกรมการขนส่งทางบกตรวจความพร้อมทั้งคนขับและสภาพรถ 
โดยรถโดยสารต้องมีสมุดประจ ารถ ลงชื่อผู้ขับ เวลาขับทุกเส้นทาง ด่านตรวจต้องตรวจ
รถทุกคัน หากพบขับเกินเวลาให้ท าการยึดรถ จัดรถโดยสารคันใหม่ให้ผู้โดยสาร  

 รถตู้โดยสารสาธารณะทุกคันใช้เชื้อเพลิง NGV หรือใช้น้ ามันดีเซล/น้ ามัน 

มาตรการระยะต่อไป 
 แผนพัฒนาความปลอดภัยรถตู้โดยสารสาธารณะ เร่งรัดระยะเวลาการเปลี่ยนรถตู้

โดยสารสาธารณะ เป็นรถไมโครบัสขนาด 20 ที่นั่งภายในระยะเวลา 6 เดือนหรือเริ่ม
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 จากแผนเดิมที่ตั้งเปูาหมายให้ทยอยเปลี่ยนตั้งแต่ปี 
2561-2564 โดยในระยะแรกจะเร่งรัดปรับเปลี่ยนรถตู้โดยสารสาธารณะหมวด 2  
วิ่งระหว่าง กทม.-ต่างจังหวัด (6,431 คัน) และในระยะที่ 2 หมวด 3 วิ่งระหว่าง
จังหวัด-จังหวัด (2,771 คัน)  

 จัดท าแผนด้านความเหมาะสมในการใช้รถตู้เป็นรถโดยสารสาธารณะ เพื่อสร้าง 
ความมั่นใจในการใช้บริการ ในด้านการออกใบอนุญาตขับขี่ ควรบรรจุในแบบเรียน 
เพื่อปลูกฝังด้านวินัย มารยาทในการขับรถ การพิจารณาเพิ่มบทลงโทษ รวมทั้ง 
การเข้มงวดการบังคับใช้กฎหมาย 

ที่มา:  กระทรวงคมนาคม 

 
 
 
 
 
 

การปรับปรุงกฎหมายขจัดการค้ามนุษย์เพ่ือท าให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 

ในปี 2559 มีการปรับปรุงกฎหมายที่ส าคัญ เป็นการบัญญัติขึ้นใหม่หรือแก้ไขของเดิม ดังนี้ 
1. การแก้ไขพระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 3) 

ซ่ึงมีผลใช้บังคับเป็นพระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2560 
(ฉบับที่ 3) เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2560 บทบัญญัติใหม่เพิ่มความชัดเจนของกฎหมาย
และช่วยให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

2. พระราชก าหนดการน าคนต่างด้าวมาท างานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. 2559 ซ่ึงมีผล
ใช้บังคับเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559 ช่วยท าให้การบริหารจัดการบริษัทจัดหางานดี
ย่ิงขึ้น และยังช่วยปูองกันแรงงานต่างด้าวจากการถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและ
ตกเป็นผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานและแรงงานขัดหนี้ 

3. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559 มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 25
พฤษภาคม 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรม 
ในการด าเนินการกับคดีค้ามนุษย์ที่มีลักษณะยุ่งยากซับซ้อน 

4. การแก้ไขพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ 
การคุ้มครองเด็ก) เพื่อท าให้ประเทศไทยมีการด าเนินการที่สอดคล้องกับพันธกรณี
ระหว่างประเทศ เช่น อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 138 
(อนุสัญญาว่าด้วยเกณฑ์อายุขั้นต่ า , 1973) เป็นต้น ร่างกฎหมายฉบับนี้ได้ผ่าน 
การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้วเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 และอยู่
ระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อมีผลใช้บังคับต่อไป 

5. พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 
2559 เพื่อก าหนดมาตรการในการคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนขอทาน 

ที่มา:  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

 

หลายด้านเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เช่น อนุสัญญา
ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) เป็นต้น พร้อมท้ัง
รายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของไทย
ให้กับกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาในเดือนมกราคม 
2560 ประกอบด้วย 

1. ด้านนโยบาย มีความมุ่ งมั่ นและการอุ ทิศตน 
อย่างต่อเนื่องเพื่อขจัดการค้ามนุษย์ ตามนโยบาย “ขจัดการค้า
มนุษย์ให้หมดสิ้นไป” โดยประกาศใช้พระราชบัญญัติปูองกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2560 โดยมีผลบังคับ
ใช้เมื่อวันท่ี 28 มกราคม 2560 แก้ไขเพิ่มเติม เช่น แก้ไขค านิยาม
และเพิ่มลักษณะความผิดฐานค้ามนุษย์ให้มีความชัดเจนมากขึ้น 
เพิ่มโทษปรับให้สูงขึ้น โดยใช้อัตราโทษจ าคุก 1 ปี ต่อโทษปรับ 1 
แสนบาท และก าหนดฐานความผิดท่ีกระท าต่อเด็กท่ีมีอายุไม่เกิน 
15 ปี ให้ท างานหรือให้บริการ อันอาจเป็นอันตรายอย่างร้ายแรง
และมีผลกระทบต่อร่างกายหรือจิตใจ การเจริญเติบโต หรือ
พัฒนาการของบุคคลหรือขัดต่อศีลธรรมอันดี ระวางโทษจ าคุก 
ไม่เกิน 4 ปี และปรับไม่เกิน 4 แสนบาท 

2. ด้านด าเนินคดีและบังคับใช้กฎหมาย ในปี 2559
ส า ม า ร ถ ด า เ นิ น ค ดี ไ ด้ อ ย่ า ง ร ว ด เ ร็ ว ต ล อ ด เ ส้ น ท า ง 
ของกระบวนการยุติธรรม โดยในชั้นของพนักงานสอบสวน 
มีจ านวน 333 คดี เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 5 ชั้นพนักงาน
อัยการมีจ านวน 301 คดี เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.9 ในชั้นศาล
พิจารณาลงโทษจ าเลยเพิ่มขึ้ นร้อยละ 30.7  ด า เนินคดี 
กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 10 ราย ยึดทรัพย์ผู้กระท าความผิดฐานค้า
มนุษย์จ านวน 790 ล้านบาท มากกว่าปี 2558 เกือบ 3 เท่า  

3. ด้านคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 
ในการดูแลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
ของมนุษย์ 561 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 19.1 โดยมี 
นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา ให้การดูแล พร้อมท้ังฝึกอาชีพ 
และหางานให้ท าก่อนส่งกลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัย จัดอบรม
ล่ามเพื่อสนับสนุนการคัดแยกผู้เสียหาย โดยขึ้นทะเบียนล่ามแล้ว 
227 คน อบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยกฯ 8 รุ่น 801 คน 
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันท่ี 13 ธันวาคม 2559 เห็นชอบการ 
ผ่อนผันให้ผู้เสียหายและพยานในคดีค้ามนุษย์อยู่ในราชอาณาจักร
เป็นการชั่วคราว และท างานได้ตามกฎหมาย เป็นเวลา 2 ปี  
หลังคดีสิ้นสุด ให้รวมถึงผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรคนต่างด้าว  

4. ด้านการปูองกัน จัดระเบียบแรงงานต่างด้าว  
เพื่อปูองกันแรงงานกลุ่มเสี่ยงมิให้ตกเป็นผู้ เสียหาย  สร้าง 
การรับรู้ถึงภัยของการค้ามนุษย์ ผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ เช่น 
จัดท าเว็บไซต์หญิงไทย แอพพลิเคชั่น ตรวจตราสถานท่ีเสี่ยงต่อ
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ตาราง 19 การเยียวยาและการชดเชยค่าเสียหาย 
 ผู้เสียหาย (คน) ค่าชดเชย (บาท) 
ค่าสินไหมทดแทน 15 1,656,100  
เงินช่วยเหลอืจากกองทุนค้ามนุษย์ 648 5,308,792  
ค่าจ้างค่าแรงค้างจ่าย 58 3,838,304  
เงินตอบแทนผู้เสียหายในคดอีาญา 23 455,000  

ที่มา: บทสรุปส าหรับผูบ้ริหาร TIP Report ประจ าปี 2559  
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

 

 

 

 

 

 

แผนการขับเคลื่อนและการปฏิรูปการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และแรงงานผิดกฎหมาย 
โดยมีแผนด าเนินงานที่ส าคัญในปี 2560 ได้แก่  
1. กฎหมาย (1) แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับ

ที่..) พ.ศ..... ได้แก่ 1.1) เพิ่มเติมอัตราโทษผู้กระท าผิดฐานค้ามนุษย์ 1.2) เพิ่มเติม 
ค านิยามแรงงานบังคับ แรงงานขัดหนี้ 1.3) ให้มีบทบัญญัติที่ระบุว่าการใช้แรงงานเด็ก
ในรูปแบบที่เลวร้ายเป็นการค้ามนุษย์ (2) ชี้แจง ประชาสัมพันธ์การแก้ไขปรับปรุง
กฎหมายเพื่อลดความเสี่ยงต่อการตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์โดยถูกบังคับให้
ขอทาน มีผลบังคับใช้ 28 กรกฎาคม 2559 (3) ออกกฎหมายควบคุมผู้รับอนุญาต
จัดหาแรงงานต่างด้าวให้กับนายจ้างภายในประเทศ (4) แก้ไขกฎระเบียบเพื่อจูงใจให้
นายจ้างใช้แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย ผ่านการน าเข้าตาม MOU และ (5) แก้ไข
กฎหมายเพิ่มโทษการใช้แรงงานเด็ก 

2. พันธกรณีระหว่างประเทศ (1) ขับเคลื่อนการปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้ามนุษย์
แห่งอาเซียน (2) การรับรองและให้สัตยาบันอนุสัญญาและพิธีสารที่เกี่ยวข้อง  
(3) จัดตั้งศูนย์ตามแนวชายแดนเพื่ออบรมให้ความรู ้เตรียมความพร้อมก่อนเดินทางมา
ท างานและเป็นศูนย์ประสานระหว่างนายจ้าง -ต่างด้าว-ประเทศต้นทาง และ  
(4) น าเข้าแรงงานกิจการประมง 

3. การเพิ่มช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสการค้ามนุษย์ 
4. การเชื่อมโยงข้อมูล จัดท าระบบฐานข้อมูล เพื่อให้สามารถแลกเปลี่ยน ตรวจสอบ 

กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
5. การบังคับใช้กฎหมาย (1) เร่งรัดการปราบปรามการค้ามนุษย์ (2) การตรวจเปูาหมาย

กลุ่มเสี่ยงเพื่อปูองปรามไม่ให้เกิดการค้ามนุษย์ และ (3) ด าเนินการตรวจสอบ
เรือประมงในทะเล ท่าเรือและโรงงานแปรรูปสัตว์น้ าเบื้องต้นอย่างต่อเนื่อง 

6. ด้านอื่นๆ (1) การประเมินผลการด าเนินงานปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  
(2) การส ารวจข้อมูลที่จ าเป็นต่อการวางรากฐานการปูองกันปัญหาการถูกละเมิดสิทธิ
มนุษยชน (3) การช่วยเหลือแรงงานประมงที่ตกส ารวจอินโดนีเซีย และ (4) การ
รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ 

ที่มา:  การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และแรงงานผิดกฎหมาย  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

การเกิดปัญหาการค้ามนุษย์ ได้แก่ การจัดระเบียบสถานบริการ 
รวมท้ังการจัดระเบียบคนขอทาน พบคนขอทาน 4,824 คน 
เป็นคนไทย 3,088 คน และคนต่างด้าว 1,736 คน 

5. ด้านความร่วมมือ จัดท าบันทึกข้อตกลงว่าด้วย
ความร่วมมือในการปูองกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหาการค้า
มนุษย์ และพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ ระหว่างหน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน และภาคประชาสังคม 
รวมท้ังสิ้น 54 หน่วยงาน ส่งเสริมความร่วมมือในรูปแบบ MOU 
และแผนปฏิบัติการกับประเทศต่างๆ ท้ังประเทศต้นทาง ทางผ่าน 
และปลายทางของการค้ามนุษย์ เช่น กัมพูชา เมียนมา ลาว 
เวียดนาม จีน สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ แอฟริกาใต้ เป็นต้น 

ส าหรับในปี 2560 ประเทศไทยจะยังคงเดินหน้า
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ พร้อมกับการปรับปรุงกฎหมาย 
กฎข้อบังคับ พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องกับ 
การต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยใช้กลไกการปฏิรูปและขับเคลื่อน
การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และแรงงานผิดกฎหมายท่ีมี
ประสิทธิภาพ ให้สามารถขจัดปัญหาการค้ามนุษย์และแรงงาน
ผิดกฎหมายอย่างยั่งยืน โดยมีเปูาหมาย “ปัญหาการค้ามนุษย์
และแรงงานผิดกฎหมายหมดไปจากประเทศไทย” (Zero 
Tolerance and Sustainable) ให้ส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องเร่ง
บูรณาการด าเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนและปฏิรูป 
การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และแรงงานผิดกฎหมาย เน้น 
การเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบสวนสอบสวน ด าเนินการ 
กับเครือข่ายข้ามชาติ เพิ่มความถี่ในการลงตรวจพื้นท่ีเสี่ยงและ
สถานประกอบการ เร่งรัดการจดทะเบียนเรือประมง และ 
การออกใบอนุญาตการท าประมง ปรับปรุง พ.ร.บ.  และ
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการประมงให้ทันสมัยสอดคล้อง 
กับนานาชาติ เร่งรัดการด าเนินการจัดระเบียบและพิสูจน์
สัญชาติแรงงานต่างด้าวเพื่อเข้าสู่ระบบ รวมท้ังด าเนินการ
ประสานงานกับสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจ า
ประ เทศไทยเพื่ อส า รวจความ เป็น ไปไ ด้ ในการพัฒนา 
ความร่วมมือท่ีมีอยู่หลายด้านให้เป็นกรอบการท างานร่วมกัน
ระหว่างประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา  

ประชาชนมีการออมเพื่อเกษียณอายุเพิ่มขึ้น 

การขยายประกันสังคมและกองทุนการออมแห่งชาติ
(กอช.) อย่างต่อเนื่องท าให้แรงงานนอกระบบมีหลักประกัน 
ทางสังคมครอบคลุมมากขึ้น โดยในปี 2559 จ านวนผู้ประกันตน
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็น 14.04 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.8 จากปี 
2558 ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ซึ่งเป็นแรงงานนอกระบบ 
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ตาราง 20 จ านวนผู้ประกันตนของประกันสังคมจ าแนกตามประเภท ปี 2556-2559 

(หน่วย : คน) 
 2556 2557 2558 2559 

ม.33 9,781,101  10,029,777  10,391,761 10,511,821 
ม.39 1,074,223 1,124,765 1,196,762 1,286,133 
ม.40 1,578,088 2,471,116 2,200,667 2,243,727 
รวม 12,433,412 13,625,658 13,789,190 14,041,681 

ที่มา:  ส านักงานประกันสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพ 19 สมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) รายเดือน ปี 2559 
 
 

 
ที่มา:  กองทุนการออมแห่งชาติ  
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพ 20 สัดส่วนสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาต ิ(กอช.) จ าแนกตามอาชีพและอายุ 

ณ 31 ธันวาคม 2559 

 
ที่มา: กองทุนการออมแห่งชาติ  
 
 

มีจ านวน 2.24 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.8 ขณะท่ีกองทุนการ
ออมแห่งชาติมีสมาชิกทั้งสิ้น 524,317 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 31.6 
โดยสมาชิกส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร ค้าขาย และไม่ประกอบ
อาชีพ อายุส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 30-50 ปี และน่าสังเกตว่ากลุ่ม
แรงงาน 15-30 ปี มีสัดส่วนน้อยเพียงร้อยละ 5.3 ขณะที่ผู้มีอายุ
มากกว่า 60 ปี กลับมีสัดส่วนถึงร้อยละ 15.5 แม้จ านวนสมาชิก
กองทุนการออมแห่งชาติจะเพิ่มแต่ยังไม่เป็นไปตามเปูาหมาย
เนื่องจากเงินสมทบไม่รวมดอกผลของรัฐไม่เป็นแรงจูง ใจให้
แรงงานนอกระบบสมัครสมาชิกกองทุน และแรงงานบางส่วนมี
รายได้ต่ าท าให้ไม่มีเงินออม (ส านักเลขาธิการสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร, 2559) นอกจากนี้ การออมท่ีเริ่มต้นช้ายังส่งผลต่อ
ความเพียงพอของเงินบ านาญท่ีจะได้รับ  

ปัจจุบันผู้อยู่ในวัยแรงงานท่ีมีหลักประกันด้านรายได้
หลังเกษียณมีประมาณ 18 ล้านคน (ไม่รวมเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
และกองทุนส ารองเลี้ยงชีพบางส่วนเป็นสมาชิกกองทุน
ประกันสังคม) หรือร้อยละ 50 ของก าลังแรงงาน โดยผู้ไม่มี
หลักประกันด้านรายได้หลังเกษียณส่วนใหญ่เป็นแรงงานนอก
ระบบ ซึ่งเมื่อเกษียณอายุต้องพึ่งพิงรายได้จากบุตรหลานและ
เบี้ ย ยั ง ชี พ  ส่ ง ผลก ระทบ ต่อค วา มมั่ น ค ง ด้ าน ร า ย ไ ด้ 
ของประชาชน รวมทั้งภาระค่าใช้จ่ายสวัสดิการท่ีเพิ่มขึ้น แม้ว่า
รัฐจะเร่งขยายการคุ้มครองทางสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มี
ช่องทางการเข้าสู่ระบบบ าเหน็จบ านาญแก่ประชาชนทุกกลุ่ม  
มีประเด็นท่ีต้องติดตาม ดังนี้ 

1. การขยายแรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบการออม 
เพื่อเกษียณอายุ โดยจะต้องให้ความรู้ทางด้านการเงิน ส่งเสริม
พฤติกรรมการเงินท่ีเหมาะสม เช่น การท าบัญชีรับจ่ายเพื่อตัดสินใจ
ทางการเงินและวางแผนการออมของครอบครัว สนับสนุนการออม
รูปแบบอื่นๆ ตามความเหมาะสมของผู้ออม เช่น เกษตรกรออม 
ในรูปการปลูกต้นไม้ยืนต้นมีราคาเพื่อขายเป็นรายได้หลังเกษียณ 
การท างานเพื่อแลกเป็นสวัสดิการเงินออมส าหรับผู้มีรายได้น้อย 
การออกแบบการออมภาคบังคับส าหรับคนทุกกลุ่ม เป็นต้น  

2. การเพิ่มปริมาณเงินออมเพื่อให้มีรายได้หลัง
เกษียณเพียงพอต่อการด ารงชีพ พบว่า มีเพียงกลุ่มข้าราชการท่ี
มีรายได้หลังเกษียณเพียงพอต่อการด ารงชีวิต โดยมีรายได้ต่อ
เดือนเกินกว่าครึ่งหนึ่ งของรายได้ก่อนเกษียณอายุ  กลุ่ม
ผู้ประกันตนกองทุนประกันสังคมได้รับเงินบ านาญหลังเกษียณ
มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนประมาณร้อยละ 20 ของค่าจ้างเฉลี่ย 60 
เดือนสุดท้ายก่อนความเป็นผู้ประกันตนจะสิ้นสุดลง และมี
สมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพภาคสมัครใจส าหรับลูกจ้าง
เอกชนเพียงประมาณร้อยละ 20 ของแรงงานในระบบ ขณะท่ี

54.6 

5.3 

10.9 

41.9 

19.1 37.3 

15.4 15.5 

อาชีพ อายุ 

เกษตรกร 

ค้าขาย 

ไม่ประกอบอาชีพ 

อื่นๆ 

มากกว่า 15 แต่ไม่เกิน 30

มากกว่า 30 ปี แต่ไมเ่กิน 50 ปี 

มากกว่า 50 ปี แต่ไมเ่กิน 60 ปี 

มากกว่า 60 ปีขึ้นไป 

จ านวนเงนิกองทนุรวม 1,808 ล้านบาท 
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ตาราง 21 จ านวนผู้มีหลกัประกันดา้นรายได้หลังเกษียณ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2559 

 ระบบ สิทธิประโยชน ์ จ านวนสมาชิก 
(ล้านคน) 

การออม 

ประกนัสังคม1 
ม.33 บ าเหน็จ/บ านาญ 10.51 
ม.39 บ าเหน็จ/บ านาญ 1.28 
ม.40 บ าเหน็จ 2.24 

กบข.2 เงินก้อนและ
บ าเหน็จ/บ านาญ 

1.00 

กอช.3 บ านาญ/เงนิด ารงชีพ 0.52 
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ4 บ าเหน็จ 2.91 
กองทุนสงเคราะห์ครูเอกชน5 บ าเหน็จ 0.15 

สวัสดิการ 
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ5 บ าเหน็จ/บ านาญ 2.03 
เงินอดุหนุนเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ6 บ านาญ 8.02 

ที่มา:   1 ส านักงานประกันสังคม 
          2 กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
          3 กองทุนการออมแห่งชาติ 
          4 กองทุนส ารองเลี้ยงชีพไทย กลต. 
          5 กระทรวงการคลัง 
          6 ส านักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม   สศช. 
 
 
 
 
 
ตาราง 22 หลักเกณฑ์การสมทบเงินกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) 

อายุสมชิก 
รฐัสมทบ 

ของเงินออม 
เงินสมทบสูงสุด 
(บาทต่อคนต่อปี) 

15-30 ปี ไม่เกินร้อยละ 50 ไม่เกิน 600 บาท 

มากกว่า 30 แต่ไม่เกิน 50 ปี ร้อยละ  80 ไม่เกิน 960 บาท 

มกกกว่า 50 แต่ไม่เกิน 60 ปี ร้อยละ 100 ไม่เกิน 1,200 บาท 

ที่มา:  ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนที่ 69 ก 24 กรกฎาคม 2558 
 
 
 
 
 
 
ตาราง 23 การรับเรื่องร้องเรียนจ าแนกตามประเด็น 
                                                                               หน่วย : ราย 

เร่ืองร้องเรียน 
2559 

2559 2558   %  
Q1 Q2 Q3 Q4 

ด้านโฆษณา 457 373 298 500 1,628 1,119 45.49 
ด้านฉลาก 704 559 387 360 2,010 2,552 -21.24 
ด้านสัญญา 727 795 509 606 2,637 2,875 -8.28 
ด้านกฎหมาย 25 12 0 0 37 6 516.67 
ด้านขายตรงและ
ตลาดแบบตรง 

120 244 550 183 1,097 566 93.82 

รวม 2,033 1,983 1,744 1,649 7,409 7,118 4.09 

ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
 
 
 
 

สมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติส่วนใหญ่เริ่มออมช้าท าให้เงิน
บ านาญท่ีได้มีจ านวนน้อย ชี้ให้เห็นว่าแรงงานท่ีมีหลักประกัน
รายได้หลังเกษียณ ส่วนใหญ่ยังมีรายได้หลังเกษียณไม่พอเพียง
ต่อการด ารงชีพ 

ท้ังนี้ รัฐมีการด าเนินงานโดยเห็นชอบในหลักการ
ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญแห่งชาติ พ.ศ....
(กบช.) ซึ่งเป็นกองทุนส ารองเลี้ยงชีพภาคบังคับส าหรับแรงงาน
ในระบบท่ีมีอายุต้ังแต่ 15-60 ปี ครอบคลุมลูกจ้างเอกชน 
ลูกจ้างชั่วคราวส่วนราชการ พนักงานราชการ และพนักงาน
งานรัฐวิสาหกิจ ท่ีไม่ เป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  
โดยก าหนดเปิดรับสมาชิกปี 2561 และขณะนี้ กอช. ได้เสนอ
ให้พิจารณาแก้ไขกฎกระทรวงท่ีจะช่วยสมทบเงินให้แก่สมาชิก
เพิ่มเป็นสูงสุด 2,500 บาทต่อปี จากเดิมไม่เกิน 1,200 บาทต่อปี 
เพื่อเป็นแรงจูงใจในการออม ซึ่งจ าเป็นต้องเร่งผลักดันและ
ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้เพิ่มจ านวนเงินออม ตลอดจนการเพิ่ม
อัตราสมทบเพื่อให้ ได้รับรายได้หลังเกษียณเพียงพอกับ 
การด ารงชีวิตท้ังแรงงานในและนอกระบบ 

3. การให้ความรู้ด้านการบริหารเงินหลังเกษียณ ผู้มี
หลักประกันด้านรายได้หลังเกษียณจ านวนไม่น้อยท่ีได้รับเป็น
บ าเหน็จ ขณะท่ีมีอายุยืนยาวขึ้น หากขาดการบริหารจัด
การเงินท่ีดีอาจมีเงินไม่เพียงพอต่อการใช้ตลอดชีวิต จึงควรเร่ง
อบรมให้ ความรู้ ด้ านบริหารจัดการ เงิน  ตลอดจนเพิ่ ม 
ช่องทางการออมเพื่อให้ผู้สูงอายุมีโอกาสและทางเลือกมากขึ้น 

การเร่งคุ้มครองผู้บริโภคด้าน ICT ความจ าเป็นในการ
ยกระดับการค้าและความสามารถในการแข่งขัน 

การรับเรื่องร้องเรียนสินค้าและบริการของส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคไตรมาส 4 ปี 2559 มีจ านวน 
1,649 ราย ลดลงจากไตรมาสก่อนร้อยละ 5.5 ส่วนใหญ่เป็น
การร้ อง เรี ยน ด้านสัญญาแ ละโฆษณา ตลอดปี  2559  
การร้องเรียนเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 4.1 โดยการขายตรง
และตลาดแบบตรง และการโฆษณามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมาก  
ส่วนหนึ่ ง เนื่ อ งจากมีการ โฆษณาและซื้ อขายผ่ านทาง
อินเตอร์เน็ต/ออนไลน์ท่ีเพิ่มมากขึ้น ซึ่งส านักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) รายงานว่ามูลค่า
พาณิชย์อิ เล็กทรอนิกส์  (E-Commerce)  ท่ีธุ รกิ จขายให้
ผู้บริโภค (B2C) ในปี 2559 คาดว่าจะมีมูลค่า 729,292.32 
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 43 ส าหรับประเภท
สินค้าที่มีการร้องเรียนเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคมากท่ีสุด ได้แก่ 
เรื่องรถยนต์ท่ีมีปัญหาการช ารุด รองลงมาเป็นบริการ ได้แก่ 
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แผนภาพ 21 ประเภทสินค้าหลักที่ร้องเรียน ป ี2558-2559  

 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพ 22 มูลค่า E-Commerce ในประเทศไทยจ าแนกตามประเภทผู้ประกอบการ 

 
ที่มา: ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 
 
 
 
 
 
 
ตาราง 24 การรับเรื่องร้องเรียนในกิจการโทรคมนาคม 

                                                                                      หน่วย : ราย 

ประเภทบริการ 
2559 

2559 2558 
   % 
 Q1 Q2 Q3 Q4 

โทรศัพท์เคลือ่นที ่ 833 1049 743 724 3349 1,662 101.5 
อินเทอร์เน็ต 267 239 193 217 916 1,004 -8.8 
สถานีวทิยุคมนาคม 62 19 24 21 126 191 -34.0 
โทรศัพท์พื้นฐาน 8 16 36 57 117 47 148.9 
บริการอื่นๆ 11 10 23 2 46 9 411.1 
รวม 1,181 1,333 1,019 921 4,454 2,913 52.9 

ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
ค านวณข้อมูลโดย ส านักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม สศช. 

 
 
 

สถาบันเสริมความงามและฟิตเนต และอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ 
อาคารชุดท่ีก่อสร้างไม่เสร็จ  

ด้านบริการโทรคมนาคม พบว่า ในไตรมาสสี่ปี 2559 
ผู้บริโภคร้องเรียนผ่าน กสทช. มีจ านวนลดลงเหลือ 921 ราย 
ลดลงจากไตรมาสก่อนร้อยละ 9.6 อย่างไรก็ตาม ตลอดปี 
2559 มีการร้องเรียนในกิจการโทรคมนาคมเพิ่มขึ้นเป็น 4,454 
ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 52.9 จากปี 2558 โดยร้องเรียนบริการ
โทรศัพท์มือถือมากท่ีสุด ส่วนประเด็นการร้องเรียนส่วนใหญ่
เป็นเรื่องมาตรฐานและคุณภาพการให้บริการ การยกเลิก
บริการ และการคิดค่าบริการผิดพลาด (กสทช., 2559) 

การก้าวสู่ เทคโนโลยีดิจิทัลยุคท่ีเทคโนโลยีหลอม
รวมเข้ากับทุกกิจกรรม (Internet of Things) ท่ีสะท้อนจาก
จ านวนการผู้ใช้อินเทอร์เน็ตผ่านทางอุปกรณ์สื่อสารแบบไร้สาย 
อาทิ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ นาฬิกาข้อมืออัจฉริยะ 
ท้ังในส่วนของผู้บริ โภค และผู้ประกอบการธุรกิจต่างๆ 
ประกอบกับรัฐสนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้ขยายธุรกิจ
ออนไลน์เพื่อเป็นช่องทางสู่ตลาดอาเซียนและตลาดโลก ท าให้
พฤติกรรมการซื้อขายสินค้าออนไลน์มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นมาก 
อย่างไรก็ตาม การเติบโตดังกล่าวยังไม่สามารถด าเนินการได้
เต็มท่ีส่วนหนึ่งมาจากผู้บริโภคมีความกังวลใจเรื่องความ
ปลอดภัย และค่าขนส่งท่ีมีราคาแพง รัฐจึงต้องเร่งด าเนินการ
โดยสร้างความพร้อมและคุ้มครองให้กับผู้บริโภคท้ังในด้านการ
ให้ความรู้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อ/ท าธุรกรรมออนไลน์ การ
ออกกฎ ระเบียบ และกติกาท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย รวมท้ัง
ดูแลข้อมูลส่วนบุคคลให้ปลอดภัยโดยเร่งสร้างระบบคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล (privacy) การรักษาความมั่นคงปลอดภัย 
(security) ตลอดจนการสนับสนุนให้เกิดสภาพแวดล้อมท่ี
อ านวยความสะดวก ลดอุปสรรคและเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ประกอบกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งจะส่งเสริมให้เป็นช่องทาง
ก า ร ค้ า ข า ย ท่ี มี ค ว า ม ส า คั ญ  ช่ ว ย ลด ต้น ทุนแ ละ เพิ่ ม
ความสามารถในการแข่งขัน รองรับการเดินหน้าเข้าสู่ยุค 
Thailand 4.0 ท่ีเป็นการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่
เข้ามาช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

สถานการณ์การจัดการปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์  

ปั จจุ บั นปร ะ เ ทศ ไทย ต้อ งป ระสบ ปัญหา ขยะ
อิเล็กทรอนิกส์จ านวนมาก ท่ีมีสาเหตุจากการใช้เครื่องใช้ไฟฟูา
และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และเมื่อ
หมดอายุการใช้งานจะกลายเป็นกองขยะขนาดใหญ่ท่ียาก 

2,562 2,542 
2,014 

2,305 

2,950 

2,154 

บริการ สินค้าอุปโภคบริโภค อสังหาริมทรัพย์และที่อยู่อาศัย 

2558 2559 

1,234,226.18 1,334,809.46 1,381,513.39 
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10 การส ารวจผลกระทบสิ่งแวดล้อมของชุมชนแออัดในกรุงเทพมหานครที่ประกอบอาชีพถอดแยกชิ้นส่วนขยะอิเล็กทรอนกิส์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตาราง 25 การคาดการณ์ปริมาณซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ 

ปี 2555-2559 

ล าดับ ประเภทผลิตภัณฑ์ 
ปริมาณซากผลิตภัณฑ ์(ตัน/ปี) 

2555 2556 2557 2558 2559 

1 โทรทัศน ์ 45,163 101,286 103,610 106,335 108,781 

2 เครื่องปรับอากาศ 26,448 71,821 73,469 74,799 76,519 

3 ตู้เย็น 41,100 63,092 64,540 65,765 67,278 

4 เครื่องซักผ้า - 58,930 60,282 60,492 61,883 

5 คอมพิวเตอร ์ 17,711 53,958 55,195 57,058 58,370 

6 เครื่องเล่นวีซีดี/ดีวีด ี - 17,458 17,859 17,912 18,324 

7 โทรศัพท ์ 767 1,620 1,658 1,682 1,721 

8 กล้องถ่ายรูปดิจิตอล - 184 188 190 194 

 รวม 131,189 368,349 376,801 384,233 393,070 
ที่มา:  ประมาณการโดยกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยอ้างอิงจาก 

“รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการส ารวจปริมาณและชนิดของซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟูาและ
อิเล็กทรอนิกส์ กรมควบคุมมลพิษ พ.ศ. 2551” และ “รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการพัฒนา 
แนวทางการประเมินปริมาณซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ กรมควบคุ มมลพิษ 
พ.ศ. 2555” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต่อการจัดการ และยังก่อให้เกิดปัญหามลพิษ10 อันเนื่องมาจาก
ชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟู าและอิเล็กทรอนิกส์ 
ส่วนใหญ่มีองค์ประกอบของโลหะหนักและสารอันตรายหลาย
ชนิดเมื่อถูกน าไปรีไซเคิล ฝังกลบหรือเผาท าลายอย่างไม่ถูกวิธี 
อาจท าให้สารพิษเกิดการรั่วไหล ตกค้างและสะสม ส่งผล
กระทบต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อม เช่น แหล่ง
น้ าผิวดิน แหล่งน้ าใต้ดิน และระบบนิเวศท้ังในระยะสั้นและ
ระยะยาว รวมถึงส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ สารพิษ 
จะถูกปล่อยออกสู่ชั้นบรรยากาศโลก ส่งผลท าให้เกิดภาวะโลก
ร้อน สิ่งส าคัญคืออุปกรณ์บางอย่างในเครื่องใช้ไฟฟูาหรือ
อิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถย่อยสลายได้เองในธรรมชาติท าให้
ต้องมีกระบวนการก าจัดท่ีต้องใช้เทคโนโลยีชั้นสูง และมี
ค่าใช้จ่ายในการก าจัดท่ีสูง 

จากข้อมูลสถานการณ์ของเสียอันตรายจากชุมชน 
ของกรมควบคุมมลพิษในปี 2559 พบปริมาณซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ 393,070 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 
2558 จ านวน 384,233 ตัน หรือร้อยละ 2.3 และจากการ
รวบรวมข้อมูลสถิติขยะอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า ในปี 2556 มี
โทรศัพท์มือถือ 9.14 ล้านเครื่อง เพิ่มขึ้นเป็น 9.75 ล้านเครื่อง
ในปี 2557 และ 10.34 ล้านเครื่องในปี 2558 ขณะท่ีซาก
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (พีซี) พบว่า ในปี 2556 มี 1.99 ล้าน
เครื่อง เพิ่มขึ้นเป็น 2.21 ล้านเครื่องในปี 2557 และ 2.42 
ล้านเครื่องในปี 2558 ซึ่งอายุการใช้งานของโทรศัพท์มือถือมี
อายุเฉลี่ย 3 ปี ทีวีจอซีอาร์ทีหรือจอก้นยาวมีอายุเฉลี่ย 6.9 ปี 
และโทรทัศน์จอบางมีอายุเฉลี่ย 3.8 ปี คอมพิวเตอร์มีอายุ
เฉลี่ย 3.65 ปี ซึ่งคาดการณ์ว่าในปี 2559 จะมีซากทีวีเป็นขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ 2.79 ล้านเครื่อง โทรศัพท์มือถือ 10.91 ล้าน
เครื่อง และคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 2.63 ล้านเครื่อง  

การจัดการซากผลิตภัณฑ์ฯ ส่วนใหญ่ในประเทศไทย
จะถูกจัดการโดยกลุ่มรับซื้อของเก่าและผู้ประกอบการรายย่อย 
จากการประเมินของกรมควบคุมโรคคาดการณ์ว่า ประเทศไทย
มีแหล่งชุมชนคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์กระจายอยู่ท่ัวประเทศ
เกือบ 100 แห่ง ในจังหวัดกระบี่ กาฬสินธุ์ ชลบุรี เชียงราย 
เชียงใหม่ นครปฐม นนทบุรี บุรีรัมย์ ปทุมธานี ปราจีนบุรี 
พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี ล าพูน สมุทรปราการ สมุทรสาคร 
สระแก้ว และอ านาจเจริญ ไม่นับรวมร้านค้าของเก่าบางรายท่ีมี
การถอดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์และเผาสายไฟเช่นกัน ท้ังนี้ 
พื้นท่ีท่ีมีหน่วยงาน นักวิชาการและสื่อมวลชนให้ความสนใจ 
เข้าไปส ารวจค่อนข้างมาก ได้แก่ (1) อ าเภอฆ้องชัย จังหวัด
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มาตรการการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของภาครัฐ 

รัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับปัญหาขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายได้ประกาศ 
ให้เป็นวาระแห่งชาติ 

1. Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย (คลช. เห็นชอบ 
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557) ขั้นตอนการด าเนินการ (1) การแก้ไขปัญหาขยะ
มูลฝอยเก่าตกค้างสะสม (2) การสร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยใหม่  
(3) การวางระเบียบและมาตรการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตราย และ (4) การสร้างวินัยคนในชาติ 

2. แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2559-2564 
(ครม. เห็นชอบเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559) มาตรการดังนี้ 

(1) การลดการเกิด ณ แหล่งก าเนิด โดยการคัดแยกและน ากลับมาใช้ใหม่ และ
การผลิตและใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(2) การเพิ่มศักยภาพ โดย อปท./จังหวัดมีระบบเก็บรวบรวม ขนส่ง ก าจัด 
อย่างมีประสิทธิภาพ/ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวม (Cluster) ใช้เทคโนโลยี
แบบผสมผสานอย่างเหมาะสม/สถานที่รวบรวมและก าจัด/พัฒนา ปรับปรุง
กฎหมาย/เข้มงวดบังคับใช้กฎหมาย 

(3) การส่งเสริมการบริหารจัดการ โดยการสร้างจิตส้านึกให้ประชาชนตั้งแต่
ระดับเยาวชน/พัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีการบ าบัดและก าจัด/พัฒนา
และเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลเพื่อการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ/สร้าง
แรงจูงใจในการจัดการ .ใชก้ลไกทางสังคมและทางเศรษฐศาสตร์ 

3. แผนปฏิบัติการ “ประเทศไทย ไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” (พ.ศ. 
2559–2560) (ครม. เห็นชอบ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559) โดยมีเปูาหมาย
ดังนี้ 

(1) ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เข้าสู่ระบบการก าจัดที่ปลายทางลดลงร้อยละ 5 
จากปี 2559 

(2) ของเสียอันตรายชุมชนได้รับการคัดแยกเพิ่มขึ้น 

(3) กากอุตสาหกรรมร้อยละ 70 และมูลฝอยติดเชื้อร้อยละ 85 ได้รับการก าจัด
อย่างถูกหลักวิชาการเพิ่มขึ้น  

ที่มา:  นโยบายการจัดการขยะ ของเสียอันตรายชุมชน กรมควบคุมมลพิษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กาฬสินธุ์ (2) ต าบลบ้านเปูา อ าเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์  
(3) ต าบลแดงใหญ่ อ าเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
และ (4) ชุมชนเสือใหญ่อุทิศ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

จากผลการศึกษาของโครงการวงจรยั่งยืน มหาวิทยาลัย
สหประชาชาติ ประเทศญี่ปุุน ระบุว่า ในช่วง 5 ปี (พ.ศ. 2553-
2558) ปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์ในทวีปเอเชียเพิ่มขึ้นมากถึง
ร้อยละ 63 คิดเป็นน้ าหนักรวม 12.3 ล้านตัน โดยเฉพาะท่ี
ประเทศจีนเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า ผลการศึกษาได้เตือนว่าการท้ิง
ขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างผิดกฎหมายและการก าจัดอย่างไม่
เหมาะสม เป็นการเพิ่มความเสี่ยงท่ีสารเคมีพิษร้ายแรงจากขยะ
ประเภทน้ีก่ออันตรายต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อม 
ดังนั้น ประเทศส่วนใหญใ่นทวีปเอเชียจ าเป็นต้องยกระดับการรี
ไซเคิลและก าจัดขยะเหล่านี้อย่างเร่งด่วน 

การบริหารจัดการของเสียอันตรายของภาครัฐ ในปี 
2560 (1) การจัดการขยะอันตรายชุมชน โดยมีสถานท่ีส าหรับ
รวบรวมของเสียอันตรายชุมชนของจังหวัด จัดเก็บโดยองค์กร
ปกครองส่ วน ท้องถิ่ น  และท าการขนส่ ง ไปก า จั ด โดย
บริษัทเอกชนท่ีได้รับอนุญาต (2) แผนแม่บทการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2559-2564 โดยของเสีย
อันตรายชุมชนได้รับการรวบรวมและส่งไปก าจัดถูกต้อง 
ตามหลักวิชาการไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีการคัดแยกขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
ชุมชนท่ีต้นทางได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (3) แผนปฏิบัติการ 
“ประเทศไทย ไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” พ.ศ. 2559–
2560 ได้ก าหนดให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชนท่ัวประเทศ มีการจัดต้ัง 
“จุดรวมขยะอันตราย” อย่างน้อยหมู่บ้าน/ชุมชนละ 1 แห่ง  

นอกจากนี้  รัฐบาลได้ตระหนักถึ งประเด็นปัญหา
สิ่ งแวดล้ อมท่ี เป็ นผลมาจากการจั ดการซากผลิ ตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ โดยได้ด าเนินการผลักดัน
กฎหมายและยุทธศาสตร์จากระเบียบว่าด้วยซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ (WEEE) ของสหภาพยุโรปและ
ประเทศอื่นๆ จ านวน 2 ฉบับ คือ (1) ยุทธศาสตร์การจัดการซาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ ไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์เชิงบูรณาการ  
พ.ศ. 2557-2564 ซึ่งผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันท่ี 17 มีนาคม 2558 และ (2) (ร่าง) พระราชบัญญัติการจัดการ
ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟูาและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .. 
ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 19 พฤษภาคม 
2558 และคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ได้ปรับแก้ไข
เสร็จแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างน าเสนอขอความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีก่อนน าเสนอเข้าพิจารณาในสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
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ผลการด าเนินงานการจดัการซากผลติภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์  

1. ยุทธศาสตร์การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ 
เชิงบูรณาการ ปี พ.ศ. 2557-2564 ซ่ึงผ่านความเห็นชอบของ ครม. เมื่อวันที่ 
17 มีนาคม 2558 

(1) เสริมสร้างความเข้มแข็งในการควบคุมการน าเข้า-ส่งออก 

(2) สนับสนุนการผลิตและการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ฯ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(3) พัฒนาระบบข้อมูลปริมาณซากผลิตภัณฑ์ฯ 

(4) พัฒนากลไกการคัดแยก เก็บรวบรวม และขนส่งซากผลติภัณฑ์ฯ 

(5) เสริมสร้างขีดความสามารถของโรงงานคัดแยกและรีไซเคิลซากผลิตภัณฑ์ฯ 
ไปจัดการอย่างครบวงจรและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม 

(6) เสริมสร้างความตระหนักและความรู้เกี่ยวกับการจัดการซาก ผลติภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์และด้านการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

2. (ร่าง) พระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟูาและอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .. ได้รับความเห็นชอบจาก ครม. เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 
2558 และคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ได้ปรับแก้ไขเสร็จแล้ว 
ตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ด่วนที่สุด ที่ นร 0907/570  
ลงวันที่ 31 ต.ค. 2559 ขณะนี้อยู่ระหว่างน าเสนอขอความเห็นชอบจาก ครม. 
ก่อนน าเสนอเข้าพิจารณาในสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

(1) เพื่อก าหนดกลไกการจัดการซากฯ เป็นการเฉพาะ (การมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน-ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นของผู้ผลิต) 

(2) ส่งเสริม/ผลักดัน 1) ให้ผู้ผลิตปรับปรุงการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 2) ลดการใช้สารอันตราย และ 3) ส่งเสริมการน ากลับมา
ใช้ใหม่ 

(3) พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนด 360 วัน นับแต่วันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา 

(4) ผู้เกี่ยวข้องมีเวลาจัดเตรียมความพร้อมภายใน 360 วัน และอนุบัญญัติ
เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

ที่มา:  กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ท้ังนี้  ภาครัฐควรเร่งผลักดันเพื่อให้ เกิดกฎหมาย 
ระเบียบ หรือข้อบังคับในการจัดเก็บ รวบรวม และก าจัดซาก
อิเล็กทรอนิกส์ให้มีประสิทธิภาพ และท าให้ผู้ประกอบการเกิด
ความเชื่อมั่นในศักยภาพของปริมาณซากอิเล็กทรอนิกส์ท่ีจะ
เข้าสู่โรงงาน รวมถึงการส่งเสริมกลุ่มธุรกิจรีไซเคิลอย่างจริงจัง 
ซึ่งจะท าให้เกิดการพัฒนาของระบบและกระบวนการรีไซเคิลท่ี
ดีและมีประสิทธิภาพ จึงจะช่วยลดผลกระทบอันตรายต่อ
สุขภาพและสิ่ งแวดล้อมจากสารพิษ ท่ีม าจากชิ้ นส่ วน
เครื่องใช้ไฟฟูาและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ได้อย่างยั่งยืน 

ขณะเดียวกันทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องต้องร่วมมือกัน
แก้ไขปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์โดยการสร้างความรู้และความ
เข้าใจท่ีถูกต้องให้กับประชาชน รวมถึงต้องช่วยกันกระตุ้นเตือน
ให้ทุกฝุายตระหนักถึงผลกระทบจากขยะอิเล็กทรอนิกส์ 
ท่ีเกิดขึ้น ตลอดจนสร้างจิตส านึกในการร่วมมือแก้ไขปัญหาขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ เริ่มต้นด้วยการซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟูาและ
อิเล็กทรอนิกส์เท่าที่จ าเป็น หากเครื่องใช้ช ารุดหรือเสียหายควร
ซ่อมแซมก่อน และหากต้องการท้ิงต้องแยกซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ออกจากขยะท่ัวไป โดยน าไป
ท้ิงในท่ีท่ีจัดไว้ให้ ส่งคืนให้กับผู้ผลิตสินค้า หรือท้ิงขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ให้กับหน่วยงานหรือโครงการท่ีสามารถน าซาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ไปจัดการอย่างถูก
วิธี เช่น (1) โครงการ “คืนมือถือเก่า สร้างบุญ สร้างชาติ” โดย
กรมควบคุมมลพิษร่วมกับ 14 หน่วยงาน ในการเก็บรวบรวม
โทรศัพท์มือถือท่ีไม่ใช้แล้วไปก าจัดซากอย่างถูกวิธี  โดย
ต้ังเปูาหมายว่าภายในปี 2560 จะสามารถน าโทรศัพท์มือถือ
เก่าไปก าจัดอย่างถูกวิธีได้อย่างน้อย 9 ล้านเครื่อง จากจ านวน
โทรศัพท์มือถือเก่าท้ังหมดท่ีประมาณการว่ามีอยู่ 200 ล้าน
เครื่อง และ (2) “โครงการจุฬาฯ รักษ์โลก” ซึ่งรับบริจาค
โทรศัพท์มือถือท่ีไม่ใช้แล้วไปรีไซเคิล เป็นต้น 



 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   28 

 

 ภาวะสังคมไทยไตรมาสสี่และภาพรวม ปี 2559  |  6 มีนาคม 2560 
 

 

การออกแบบท่ีเป็นสากล (Universal Design: UD) 
เป็นแนวคิดเพื่อการสร้างสังคมให้น่าอยู่ ส่งเสริมคุณค่าความเป็น
มนุษย์ให้สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีศัก ด์ิศรี โดยท่ีมนุษย์ 
ต้องพึ่งพาตนเองให้มากท่ีสุด ไม่ต้องเป็นภาระแก่ผู้อื่น แต่ด้วย
มนุษย์มีข้อจ ากัดทางกายภาพท่ีแตกต่างกันในแต่ละวัย เพศ หรือ
ความครบองค์ประกอบของร่างกาย ท าให้มีศักยภาพในการ
ด ารงชีวิตได้ดีแตกต่างกันออกไป เพื่อให้แต่ละบุคคลสามารถ
พึ่ งพาตนเองได้มากท่ีสุดตามศักยภาพท่ีมีจึ งจ าเป็นต้องมี 
การออกแบบสิ่งต่างๆ ในการด ารงชีวิตให้เอื้อต่อสภาวะของแต่ละ
บุคคลได้มากท่ีสุด ไม่ว่าจะทางด้านกายภาพ ความคล่องแคล่ว 
ความแข็งแรง หรือการมองเห็น และแม้ว่าการออกแบบท่ีเป็น
สากล ในสั งคมส่ วน ใหญ่ เน้ นการ เข้ า ถึ ง สภาพแวดล้ อม 
ทางกายภาพ อาทิ ทางลาด ห้องน้ า ท่ีจอดรถ ฯลฯ แต่ยังมีมิติ
อื่นๆ ท่ีต้องพิจารณาร่วม เช่น ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร 
การจัดการศึกษา และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีความเป็นมิตร
ต่อทุกคน เป็นต้น 

ความส าคัญของการออกแบบท่ีเป็นสากล UD 

ปัจจุบันการออกแบบท่ีเป็นสากลมีความส าคัญเพิ่มขึ้น
มากจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยของหลายประเทศท่ัวโลกรวมถึง
ประเทศไทย โดยผู้สูงอายุจะมีการเจ็บปุวยด้วยโรคเรื้อรังและ 
มีภาวะทุพพลภาพมากขึ้นตามอายุท่ีเพิ่มขึ้น ผลการศึกษาปัญหา
สุขภาพผู้สูงอายุไทยพบผู้สูงอายุทุก 1 ใน 4 คนมีปัญหาสุขภาพ 
ท่ีเป็นเหตุให้ไม่สามารถด าเนินกิจกรรมตามท่ีเคยท าได้ นอกจากนี ้
สภาพแวดล้อมท่ีไม่เหมาะสมส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุในผู้ สูงอายุ  
ท าให้มีความต้องการในสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ท่ีจะก่อให้เกิด
ความสะดวก และปลอดภัยในการด าเนินชีวิตประจ าวันมากขึ้น 
ขณะเดียวกันแนวคิดการพัฒนาประเทศได้ให้ความส าคัญกับคน 
ทุกกลุ่มวัยท่ีจะมีส่วนร่วมและได้รับผลจากการพัฒนาอย่างท่ัวถึง 
ประกอบกับสังคมไทยมีแนวโน้มของการอยู่คนเดียวและต้องท า
กิจกรรมต่างๆ ตามล าพังเพิ่มขึ้น อาทิ หญิงต้ังครรภ์ท่ีออกมา
ท างาน ผู้มีปัญหาสุขภาพ คนเดินทางท่ีมีสัมภาระ  เด็กเล็ก 
ผู้สูงอายุ/ผู้พิการท่ีออกมาท างาน ฯลฯ ดังนั้น การออกแบบท่ีเป็น
สากลจึงมีประโยชน์ในวงกว้าง และเป็นเครื่องมือส าคัญท่ีจะ
ส่งเสริมให้คนทุกกลุ่มด าเนินชีวิตและเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม
อย่างมีศักด์ิศรี ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนในสังคม 
ส่งเสริมความเสมอภาคและสร้างความเป็นธรรมทางสังคม 
 

 

การออกแบบท่ีเป็นสากล (Universal Design: UD) ตามนิยาม 
ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการแห่งองค์การสหประชาชาติ 
(Convention on the Rights of Persons with Disabilities: CRPD) 
หมายถึง การออกแบบผลิตภัณฑ์ สภาพแวดล้อม โปรแกรมและบริการ 
ท่ีจะสามารถใช้งานได้โดยทุกคนสามารถเข้าถึงมากท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปได้
โดยไม่จ าเป็นต้องปรับตัวหรือการออกแบบเฉพาะโดยการออกแบบ 
เพื่อการใช้งานของคนทุกกลุ่มในสังคมไม่รวมอุปกรณ์อ านวยความสะดวก
ท่ีจ าเป็นต้องใช้เฉพาะกลุ่มโดยเฉพาะความพิการ 

หลัก 7 ประการของการออกแบบที่เป็นสากล 
1. ใช้ได้กับทุกคน Equitable use 

  

2. ยืดหยุ่น Flexibility in Use  

 

กรรไกส าหรับผู้ถนัดซ้ายและขวา 

3. เข้าใจได้ง่าย Simple and Intuitive 
Use เช่น ใช้ภาพที่เหมาะกับคน 
ทุกประเภท ทุกชาต ิ

 

4. มีข้อมูลเพียงพอ Perceptible 
Information คือ สื่อสารอย่างมี
ประสทิธิภาพได้ไม่ค านึงถึงข้อจ ากัด 

5. ลดอันตรายและผลกระทบไม่พึงประสงค์
จากการกระท าที่ตั้งใจ/ไม่ตั้งใจ 
Tolerance for Error  

  

6. ทุ่นแรงกาย Low Physical Effort 
ออกแบบใช้ได้สะดวก ลดความเหนื่อย
ล้าของร่างกาย 

 

7. ขนาดและพื้นท่ีใช้ได้ทุกร่างกาย Size 
and Space for Approach and Use 

 

ที่มา:  http://universaldesign.ie/What-is-Universal-Design/The-7-Principles/7-Principals-.pdf 

สว่นท่ีสอง: บทความเรือ่ง “การออกแบบท่ีเป็นสากล: รปูธรรมของสงัคมเสมอภาค” 

ปูายรถไฟมีท้ัง
ภาษา รูปภาพ
และสีท่ีเป็น
สัญลักษณ์ของ
สถานี 

http://universaldesign.ie/What-is-Universal-Design/The-7-Principles/7-Principals-.pdf
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สถานการณ์การออกแบบท่ีเป็นสากลในสังคมไทย 

แนวคิดการออกแบบท่ีเป็นสากลเริ่มมีการขับเคลื่อน 
จากจุดประสงค์เพื่อก าจัดอุปสรรคต่อผู้พิการในการด ารงชีพ  
ซึ่งประเทศไทยมีการพัฒนากฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับสิทธิและ 
ความเท่าเทียมของผู้พิการในการใช้ชีวิต อาทิ รัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.  2540 พระราชบัญญัติฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้พิการ พ.ศ. 2534 พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และขยายเข้าสู่กลุ่มเปูาหมาย
อื่น ได้แก่ กฎหมายเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารท่ีสร้างหลังปี 2548 
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544  
ท่ีก าหนดให้มีการบริการและสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้
บริการโทรคมนาคมสาธารณะแก่ผู้พิการ เด็ก ผู้สูงอาย ุเป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากองค์การสหประชาชาติ 
ได้เผยแพร่และส่งเสริมแนวคิดการออกแบบท่ีเป็นสากลเพื่อก าจัด
ความแปลกแยก มุ่งเน้นให้ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์
ได้ จึงได้มีการส่งเสริมความเท่าเทียมโดยการออกแบบให้ใช้ได้ 
กับทุกวัย ทุกเพศ ทุกสภาพร่างกายและจิตใจ ซึ่งองค์การ
สหประชาชา ติ ไ ด้ก าหนดปฏิญญาว่ า ด้ วยสิทธิมนุษย ชน  
โดยประเทศไทยได้ให้สัตยาบันต่อ “อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ 
(Convention on the Rights of Persons with Disabilities: 
CRPD)” เมื่อวันท่ี 29 กรกฎาคม 2551 ท าให้หน่วยงานภาครัฐ 
ได้ออกกฎหมายและระเบียบต่างๆ เพื่อส่งเสริมการออกแบบและ
จัดสภาพแวดล้อมให้ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ 

การด าเนินงานการออกแบบท่ีเป็นสากลในประเทศไทย 

ประเทศไทยได้มีการด าเนินงานการออกแบบท่ีเป็นสากล
มุ่งเน้นรูปแบบการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกด้านสถาปัตยกรรม 
อาคาร สถานท่ีและบริการสาธารณะเพื่อเป็นช่องทางสนับสนุนให้
เข้าถึงและมีส่วนร่วมในกิจกรรม อย่างไรก็ตาม การกระจายไปใน 

 

กฎหมาย ระเบียบและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบที่เป็นสากล 
 พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 ก าหนดให้มี

การบริการอ านวยความสะดวกในการใช้บริการโทรคมนาคมสาธารณะแก่ 
ผู้พิการ เด็ก ผู้สูงอายุ ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและ
แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 เกิดช่องโทรทัศน์ ไทย 
พีบีเอส ส่งเสริมการรับรู้อย่างเท่าเทียมของประชาชน 

 พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.  2550  
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการและคุ้มครองสิทธิ และเปิดโอกาสให้เข้าถึง
เทคโนโลยีและสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ 

 กระทรวงมหาดไทยได้ออกกฎกระทรวงก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวก 
ในอาคารส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548  

 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก าหนดลักษณะ หรือ
การจัดให้มีอุปกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวก หรือบริการในอาคาร สถานที่หรือ
บริการสาธารณะ พ.ศ. 2555 ทั้งหมด 23 รายการ 

 กระทรวงคมนาคมได้ออกกฎกระทรวงก าหนดลักษณะ หรือการจัดให้มีอุปกรณ์ 
สิ่งอ านวยความสะดวกหรือบริการในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ และบริการ
ขนส่ง เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ พ.ศ. 2556 

 มติคณะรัฐมนตรีเมือ่วันที่ 19 พฤษภาคม 2552 ให้หน่วยงานราชการส ารวจ
และจัดท าสิ่งอ านวยความสะดวกให้คนพิการเข้าถึงได้  

 มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2555 เร่ืองการสนับสนุนมาตรการ
ผลักดันการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกให้คนพิการและทุกคนในสังคมเข้าถึง
และใช้ประโยชน์ได้ รวมทั้งจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงาน (MOU) 19 กระทรวง 2 หน่วยงาน (ส านักงานต ารวจแห่งชาติ/
ส านักนายกรัฐมนตรี )  สนับสนุนมาตรการผลักดันการจัดสิ่ งอ านวย 
ความสะดวก พื้นฐาน 5 ด้าน คือ ห้องน้ า ทางลาด ที่จอดรถ ปูายสัญลักษณ์ 
และบริการข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้ทุกคนในสังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ 
พร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เร่ืองยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่ง
อ านวยความสะดวกในภาคขนส่งส าหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ศึกษาต้นแบบ
การปรับปรุงและพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกภาคขนส่ง 5 แห่ง ได้แก่ ปูาย
รถเมล์อนุสาวรีย์ชัยฯ สถานนีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (ถนนบรมราชชนนี) 
สถานีรถไฟฟูาความเร็วสูงนครปฐม และท่าอากาศยานดอนเมือง รวมทั้ง 
การจัดคู่มือให้ความช่วยเหลือคนพิการแต่ละประเภทและผู้สูงอายุและคู่มือ
แปลภาษาหรือปูายสัญญลักษณ์ภาษาส าหรับเจ้าหน้าที่ให้บริการภาคขนส่ง 

 

การออกแบบผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศและการออกแบบเรียนการสอน (Universal 
Design for Learning) ยังมีความชัดเจนไม่มากนัก โดยมีการด าเนินงานท่ีเป็นรูปธรรม ดังนี้ 

ด้านอาคาร สถานท่ีสาธารณะ หน่วยงานรัฐต่างๆ ได้จัดสิ่งอ านวยความสะดวกในอาคารสถานท่ี 5 ด้าน ได้แก่ ทางลาด ท่ีจอด
รถ ห้องน้ า ปูายสัญลักษณ์ และบริการข้อมูล ในสถานที่ราชการ ท่ีท าการองค์กรปกครองท้องถิ่น สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล สถานี
ต ารวจ และสถานท่ีสาธารณะ อาทิ พิพิธภัณฑ์ สวนสาธารณะ อุทยานแห่งชาติ สถานท่ีท่องเท่ียว ฯลฯ โดยมีการรายงานสถานท่ี
ราชการปรับปรุงแล้ว 22,259 แห่ง จาก 43,025 แห่ง (ข้อมูล ณ สิงหาคม 2559) 

การจัดท าโครงการ “บ้านใจดี” “เมืองใจดี” และ “ทาวน์เฮ้าส์ใจดี” ของหน่วยงานต่างๆ อาทิ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข มูลนิธิ
วิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุ กรุงเทพมหานคร ฯลฯ โดยออกแบบท่ีอยู่อาศัยและกระตุ้นให้มีการปรับสภาพแวดล้อมท่ีทุกคนสามารถใช้ได้ 
โครงการ “ปักธงเท่ียวไทย เมืองไทยเท่ียวได้ทุกคน” โดยสนับสนุนสถานท่ีท่องเท่ียวในการปรับสภาพแวดล้อมและใช้เป็นภารกิจส่งเสริม 
การท่องเท่ียว เป็นต้น นอกจากนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ด าเนินการผลักดันและส่งเสริมให้หน่วยงานรัฐ
และเอกชนตระหนักถึงความส าคัญในการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อให้ผู้พิการและทุกคนในสังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้  



 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   30 

 

 ภาวะสังคมไทยไตรมาสสี่และภาพรวม ปี 2559  |  6 มีนาคม 2560 
 

 

โดยด าเนินโครงการชุมชนต้นแบบท่ีเอื้อต่อการด ารงชีวิตของทุกคนในพื้นท่ีเกาะเกร็ด จ. นนทบุรี โดยขยายพื้นท่ีน าร่อง 10 จังหวัด 
ได้แก่ นครพนม ตาก ขอนแก่น พิษณุโลก กาญจนบุรี น่าน กระบี่ พังงา ภูเก็ตและชลบุรี และขยายพื้นท่ีเป็น 33 จังหวัด ภายในปี 
2559 รวมท้ังประสานกับหน่วยงานรัฐ องค์กรปกครองท้องถิ่น และเอกชน ในการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในอาคารสถานท่ีของ
เอกชน โดยมีภาคเอกชนเข้าร่วม อาทิ ปั๊มน้ ามัน ห้างสรรพสินค้า ธนาคาร พื้นทีน่ิคมอุตสาหกรรม โรงแรม ร้านอาหาร แหล่งท่องเท่ียว  

ด้านระบบขนส่งสาธารณะ มีการด าเนินงานท่ีส าคัญ ได้แก่ (1) โครงการน าร่องภายใต้แนวคิด “สะดวก ปลอดภัย คมนาคม 
ยุคใหม่ ใส่ใจคนพิการ” ของกระทรวงคมนาคม เพื่อเป็นหน่วยงานต้นแบบปรับปรุงสภาพแวดล้อมและจัดให้มีอุปกรณ์สิ่งอ านวย 
ความสะดวกและบริการคนพิการ (2) การออกแบบและจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานีรถไฟฟูา BTS และ MRT ได้แก่ ท่ีจอดรถ
ส าหรับคนพิการ ทางลาด และ/หรือ guiding block ลิฟต ์ห้องน้ าคนพิการ โทรศัพท์ส าหรับคนพิการ ปูายบอกทางและสัญญาณเตือน 
จุดยึดรถเข็นและจุดจอดรถเข็นคนพิการ จอแสดงข้อมูลข่าวสารส าหรับผู้โดยสาร พร้อมท้ังมีเจ้าหน้าที่ประจ าจุดให้บริการแก่คนพิการ 
 
ตัวอย่างภาคเอกชนที่มีการด าเนินงานการออกแบบสถานที่ สินค้าและบริการ 
เพื่อคนทุกคนในสังคม 

 บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) มีการปรับโฉมปั๊ม ปตท.ใหม่ทั่วประเทศ 
รวมถึงร้านค้าในปั๊ม อาทิ ร้านกาแฟ อเมซอน ร้านสะดวกซ้ือ 7-11 ฯลฯ 
ให้มีทางลาด ห้องน้ า ที่จอดรถ ปูายสัญลักษณ์ ที่ทุกคนเข้าถึงได้ 

 บริษัทผลิตวัสดุ อุปกรณ์ภายในอาคารและที่อยู่อาศัย อาทิ คูโดส คอตโต้ ฯลฯ 
 บริษัทออกแบบและผลิตที่อยู่อาศัย อาทิ SCG เวลเนสคอนโดเทล บริษัท

แม่น้ าเรสซิเดนท์ จ ากัด ฯลฯ 
 สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม รีสอร์ทและห้างสรรพสินค้า อาทิ โรงแรมบ้าน

เขาหลัก บีช รีสอร์ท ร้านอาหารดิเอมเมอรัลคิท เช่น โรงละครสยามนิรมิต 
บิ๊กซี และเทสโก้โลตัส ฯลฯ 

 สินค้าอุปโภคบริโภค อาทิ ยาสีฟันซิสเท็มมาท าบรรจุภัณฑ์ท าให้แกะง่าย 
โปรเจคเตอร์ Epson รุ่น EB-945 ที่พัฒนาเฉดสีที่ระบุความแตกต่างๆ ได้ง่าย 
ด้วยระบบการออกแบบที่ปรับตามผู้ใช้งาน ช่วยให้ทุกคนสามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ การผลิตอาหารส าหรับผู้สูงอายุ ได้แก่ เจลลี่โภชนาการ 
ของมูลนิธิทันตนวัตกรรมในพระบรมราชูปถัมป์  หน่ วยทันตกรรม 
พระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และมหาวิทยาลัยมหิดล ฯลฯ 

 

(3) การปรับปรุงตู้นั่งรถไฟเพื่อคนพิการเป็นรถชั้นสองนั่งปรับ
อากาศโดยจัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวก และ (4) การท าบันทึก
ความร่วมมือของหน่วยงานและสถาบันการศึกษาและส ารวจ 
สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ บริเวณปูายหยุดรถ 
ประจ าทาง ทางเดินทางเท้า ทางลาดเชิงสะพาน ในเส้นทางหลัก 
20 สาย จ านวน 1,234 ปูาย โดยได้มีการปรับปรุงทางลาด 
เชิงสะพาน ปูายรถเมล์ รวมท้ังประสานกับหน่วยงานในการเร่ง
ปรับปรุงถนน สะพาน ให้มีมาตรฐานท่ีรถชานต่ าสามารถผ่านได้ 
และทดลองปรับปรุงรถประจ าทางเก่าให้รองรับผู้พิการและ
ผู้สูงอายุ โดยมีแผนจะปรับปรุง 668 คัน (รถธรรมดา 500 คัน และ
รถปรับอากาศ 168 คัน) รวมท้ังจัดซื้อรถเมล์ NGV ชานต่ า 489 
คัน ท่ีมีข้อก าหนดคุณลักษณะของอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยและ
การอ านวยความสะดวกให้กับคนพิการบนรถโดยสาร (5) การจัดรถ
บริการส าหรับผู้พิการและผู้สูงอายุท่ีใช้รถเข็น 30 คัน ของ กทม. 
ร่วมกับบริษัทกรุงเทพธนาคม รวมท้ังการศึกษาและดัดแปลงรถ
แท็กซี่ TOYOTA INNOVA เป็นรถแท็กซี่ต้นแบบของสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นต้น 

 
สถานีรถไฟฟูา MRT  

 
ที่จอดรถ และทางลาดในปั๊มน้ ามัน ปตท. 

ด้านข้อมูลข่าวสารและการสื่อสารโทรคมนาคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมมีการสนับสนุนการขอยืมหรือขอรับอุปกรณ์และเครื่องมือ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ  
เพื่อความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้มากขึ้น ได้แก่ (1) สนับสนุนการจัดหาตู้
สื่อสาร (Thai Telecommunication Relay Service: TTRS) เพื่ออ านวยความสะดวก
และเป็นการลดช่องว่างทางการสื่อสารส าหรับคนพิการทางการได้ยิน (2) จัดท าเว็บไซต์
เพื่อให้ผู้พิการทางการมองเห็นด้วยการจัดเว็บไซต์ในรูปแบบ The World Wide Web 
consortium W3C (3) จัดท าโปรแกรม Thai Accessible Places เพื่อใช้เป็นศูนย์กลาง 
ในการแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานท่ีท่ีมีสิ่งอ านวยความสะดวกขั้นพื้นฐานท่ีเอื้อต่อ 
คนพิการและไม่เอื้อต่อคนพิการเพื่อให้ประชาชนสามารถเรียกดูข้อมูลประกอบการ
วางแผนและตัดสินใจไปใช้บริการ และ (4) ร่วมมือกับ ThaiWebAcessibility.com ในการ
ให้ความรู้กับเด็ก คนพิการ ผู้สูงอายุ ในการใช้งานคอมพิวเตอร์ รวมถึงการฝึกอบรมและ
เผยแพร่ การพัฒนาเว็บไซต์ท่ีทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ รวมท้ังจัดต้ัง ICT ชุมชน
เพื่อให้มีความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารโดยไม่ต้องเดินทางเข้าเมืองอีกด้วย 
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กล่องแจ้งขอความชว่ยเหลอืที่ใช้เสียง และผู้ใช้รถเข็น
เข้าถึงได้สถานีขนส่งจังหวัดน่าน 

 

 

 
ตู้ TTRS (ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเมืองน่าน) ที่จะ
ช่วยให้การสื่อสารระหว่างผู้พิการทางการได้ยิน 
สามารถสื่อสารและพูดคุยกับคนปกติ ได้  โดยมี
เจ้าหน้าที่ TTRS เป็นตัวกลางในการเป็นล่าม ด้วย
เสียง ข้อความ หรือภาษามือ 

 

ด้านการศึกษาและฝึกอาชีพ ปัจจุบันการจัดการศึกษาและฝึกอาชีพส าหรับ 
ผู้พิการยังเป็นการจัดสถานศึกษาเฉพาะกลุ่มมากกว่าการจัดโดยรวมโดยเฉพาะ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ท าให้สถานศึกษาส่วนใหญ่ยังไม่มีการปรับสภาพแวดล้อม  
ส่วนสถาบันอุดมศึกษาได้เริ่มจัดท าสิ่งอ านวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน 5 ด้าน อาทิ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่ฟูาหลวง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี ฯลฯ อย่างไรก็ตาม การประยุกต์การจัดการเรียนการสอนเพื่อคนทุกกลุ่ม 
ตลอดจนมีอุปกรณ์การเรียนการสอนท่ีให้ทุกคนเข้าถึงได้ยังไม่มีความชัดเจนเท่าท่ีควร 

ด้านสาธารณสุขและอุปกรณ์ช่วยเหลือ นอกเหนือจากการผลักดัน 
ให้สถานพยาบาลของรัฐมีสิ่งอ านวยความสะดวกพื้นฐานครบท้ัง 5 ด้าน ยังมีระบบ
การติดตาม ตรวจสอบมาตรฐานอาคาร รวมถึงมีการแสดงผลการตรวจสอบ 
อย่างชัดเจนเผยแพร่สูส่าธารณะ การสนับสนุนด้านอุปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆ ประมาณ 
50 รายการ ตลอดจนสิทธิประโยชน์การรักษาพยาบาล เพื่อลดอุปสรรคและยกระดับ
คุณภาพชีวิตให้ผู้พิการ/ผู้สูงอายสุามารถด าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างปกติมากขึ้น  

ความต้องการและการเข้าถึงสถานที่สาธารณะและบริการของผู้พิการ  

สศช. ร่วมกับศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ (SAB) ส ารวจ 
ความต้องการและการเข้าถึงสิ่งอ านวยความสะดวกของกลุ่มผู้พิการ 3 ประเภท คือ 
ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว ผู้พิการทางการมองเห็น และผู้พิการทางการได้ยิน 
จ านวน 1,184 คน ในพื้นท่ีกรุงเทพฯ และปริมณฑล เชียงใหม่ นครราชสีมา ชลบุรี
และสงขลา ในระหว่างเดือนกันยายน-ตุลาคม 2559 พบว่า ผู้พิการมีความต้องการ
มากท่ีสุด 5 ด้าน ได้แก่ อาคารสถานท่ีสาธารณะ ระบบขนส่งสาธารณะ  ข้อมูล
ข่าวสารและการสื่อสารโทรคมนาคม การศึกษาและฝึกอาชีพ ด้านสาธารณสุขและ
อุปกรณ์ช่วยเหลือ โดยผลการส ารวจพบว่า  

ด้านอาคาร สถานท่ีสาธารณะ ผู้พิการมีความต้องการเข้าถึง
อาคาร สถานท่ีสาธารณะต่างๆ ร้อยละ 79.7 โดยต้องการเข้าถึง
สถานพยาบาลมากท่ีสุด รองลงมาเป็นสถาบันการเงิน และสถานศึกษา 
โดยผู้พิการสามารถเข้าถึงสถานพยาบาลในระดับท่ีต้องการมากท่ีสุด 
แม้ว่าผู้พิการส่วนใหญ่จะสามารถเข้าถึงอาคาร สถานท่ีต่างๆ ได้  
แต่การเข้าถึงได้ในระดับท่ีต้องการหรือจ าเป็นยังมีสัดส่วนไม่มากนัก 

ด้านระบบขนส่งสาธารณะ ผู้พิการต้องการระบบขนส่ง
สาธารณะร้อยละ 66.3 โดยรถขนส่งสาธารณะท่ีมีความต้องการมาก
ท่ีสุดคือ รถประจ าทาง/รถตู้ รถรับจ้าง (มอเตอร์ไซด์/แท็กซี่) และ
รถไฟฟูา ท้ังนี้ กลุ่มผู้พิการทางการเคลื่อนไหวมีความต้องการรถ
สาธารณะน้อยท่ีสุดเนื่องจากมีความยากล าบากในการเข้าถึง ท าให้ 
ไปใช้รถส่วนบุคคล การศึกษาของส านักนโยบายและแผนการขนส่งและ
จราจร (2558) และส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (2558) ในการ
ส ารวจการเข้าถึงการขนส่งสาธารณะ ยังพบข้อจ ากัดและอุปสรรค 
ในการเดินทางผ่านขนส่งสาธารณะ ได้แก่ การเชื่อมต่อกับขนส่ง
สาธารณะอื่น มีอุปสรรค เช่น ขาดทางลาดระหว่างสถานีกับปูายรถเมล์
หรือพื้นท่ีนอกสถานี ฯลฯ การให้ข้อมูลด้านอักษรเบลล์ไม่มีหรือ 

 

การเข้าถงึอาคารสถานที่สาธารณะ 

 

 
การเข้าถงึระบบขนส่งสาธารณะ 
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ไม่เพียงพอในสถานีบริการทุกรูปแบบ การติดต้ังและให้บริการไม่มี
ประสิทธิภาพตามท่ีระบุไว้ในกฎกระทรวงหรือมาตรฐานแนะน า เช่น  
มีทางลาดแต่มีความชันไม่ได้มาตรฐาน ไม่มีราวจับ หรือชานพัก ห้องน้ า
ท่ีแคบ ฯลฯ รวมท้ังยังขาดลิฟท์ในสถานีรถไฟฟูาบางแห่ง เป็นต้น  

ด้านข้อมูลข่าวสารและการสื่อสารโทรคมนาคม ผู้พิการ 
ร้อยละ 76.1 ต้องการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร
โทรคมนาคม โดยต้องการเข้าถึงสื่อโทรทัศน์/เคเบิ้ลทีวีมากท่ีสุด 
รองลงมาเป็นอุปกรณ์การสื่อสาร และอินเทอร์เน็ต เมื่อจ าแนกข้อมูล
ตามประเภทความพิการ พบว่ากลุ่มผู้พิ การทางการได้ยิน/สื่อ
ความหมายมีแนวโน้มความต้องการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ผ่าน
ช่องทางท่ีหลากหลายกว่าอีก 2 กลุ่ม โดยผู้พิการสามารถเข้าอุปกรณ์
สื่อสาร อินเทอร์เน็ตและทีวี/เคเบิ้ลทีวีในระดับท่ีต้องการใกล้เคียงกัน 

ด้านการศึกษาและฝึกอาชีพ ผู้พิการมีความต้องการบริการ
การศึกษาและฝึกอาชีพเพียงร้อยละ 67.5 ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะ
ไม่สามารถศึกษาหรือประกอบอาชีพได้ โดยผู้พิการต้องการบริการ
ฝึกอบรมอาชีพมากท่ีสุด รองลงมาเป็นทุนการศึกษาส าหรับผู้พิการ
และการจัดหางาน โดยผู้พิการประมาณร้อยละ 30 เห็นว่าสามารถ
เข้าถึงบริการได้ตามระดับท่ีต้องการหรือจ าเป็น 

ด้านสาธารณสุขและอุปกรณ์ช่วยเหลือ ผู้พิการต้องการด้านนี้
ร้อยละ 90.2 โดยต้องการเข้าถึงหลักประกันรักษาพยาบาลมากท่ีสุด 
รองลงมาเป็นการสนับสนุนอุปกรณ์ช่วยเหลือความพิการ และการฟื้นฟู
สภาพพิการ การเข้าถึงบริการพบว่ามีผู้ ท่ี เข้าถึงบริการในระดับ 
ท่ีต้องการหรือจ าเป็นค่อนข้างน้อยซึ่งอาจเป็นเพราะเป็นบริการท่ีมี
ความจ าเป็นมากท าให้เห็นว่าบริการท่ีได้รับยังไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการ โดยผู้พิการทางสายตามีสัดส่วนไม่สามารถเข้าถึงหลักประกัน
สุขภาพและการสนับสนุนอุปกรณ์ช่วยเหลือความพิการมากท่ีสุด 

การเข้าถงึข้อมูลข่าวสารและการสื่อสารโทรคมนาคม 

 

การเข้าถงึด้านการศึกษาและฝึกอาชีพ 

 
การเข้าถงึบริการสาธารณสขุและอุปกรณ์ช่วยเหลือ 

 
ที่มา:  รายงานเรื่องการออกแบบเพื่อมวลชน : รูปธรรมเพื่อความเสมอภาค สศช. โดยศูนย์วิจัย

เพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ (SAB) 

ข้อจ ากัดและอุปสรรคในการด าเนินการออกแบบท่ีเป็นสากล 

แม้ว่าจะมีกฎหมายและนโยบายในการผลักดันการออกแบบท่ีเป็นสากลเพื่อลดอุปสรรคการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ของทุกกลุ่ม
ไม่แตกต่างจากต่างประเทศมากนัก โดยการด าเนินงานท่ีเป็นรูปธรรมมากท่ีสุดคือ การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกพื้นฐาน 5 ด้าน  
ในอาคาร สถานท่ีสาธารณะ คือ ทางลาด ห้องน้ า ท่ีจอดรถ ลิฟต์ และข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนการศึกษาหาแนวทางเพื่อการพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะอย่างต่อเน่ือง อย่างไรก็ตาม การด าเนินงานยังไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างท่ัวถึงเพียงพอ สะท้อนจาก
การเข้าถึงบริการของผู้พิการได้ในระดับท่ีต้องการยังมีไม่มากนัก สอดคล้องกับรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2555-2559 (ระยะครึ่งแผนแรก) พบว่า ผู้พิการสามารถเข้าถึงหน่วยงานรัฐและองค์กรปกครองท้องถิ่นได้ 
ในระดับปานกลาง ขณะที่ด้านเทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวกสารสนเทศ อุปกรณ์และเครื่องช่วยพิการ และรถโดยสารเข้าถึงได้น้อย 
และเครื่องบินและรถไฟเข้าถึงได้น้อยท่ีสุด ท้ังนี้ การด าเนินการออกแบบท่ีเป็นสากลมีข้อจ ากัดและอุปสรรคส าคัญ ดังนี้ 

1. การขาดการตรวจสอบและก าหนดมาตรฐานที่ชัดเจน การติดต้ังและการให้บริการท่ีไม่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับท่ีระบุ
ไว้ในกฎกระทรวงหรือมาตรฐานแนะน า เนื่องจากการก าหนดมาตรฐานก่อสร้างอาคารท่ียังมีความชัดเจนในรายละเอียดไม่มากพอ รวมทั้ง
ขาดระบบติดตาม ตรวจสอบ และดูแลรักษาท่ีสม่ าเสมอท าให้อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกช ารุดเสียหายและใช้งานไม่ได้จริง  
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ทีว/ีเคเบิ้ลทีว ี

อุปกรณ์สื่อสาร 

สื่ออินเทอร์เน็ต 

ศูนย์ข้อมูลชุมชนส าหรับผู้พิการ 

สื่อสิ่งพิมพ์ 

วิทย ุ

ไม่ได้เลย ได้บางส่วน ได้ในระดับที่ต้องการ ไม่มีความเห็น 

14.1 

19.9 

16.9 

15.6 

10.3 

48.3 

45.7 

51.3 

42.8 

51.7 

32.7 

26.8 

22.9 

33.9 

29.8 

0% 50% 100%

การฝึกอบรมอาชีพ 

ทุนการศึกษาส าหรับผู้พิการ 

การจัดหางาน 

การเข้าเรียนในสถาบันการศึกษา 

ศูนย์การเรียนรู้ส าหรับผู้พิการ 

ไม่ได้เลย ได้บางส่วน ได้ในระดับที่ต้องการ ไม่มีความเห็น 

10.6 

11.6 

11 

12.5 

55.4 

59.8 

60.2 

61.2 

29.6 

25 

20.9 

20.9 

0% 50% 100%

หลักประกันรักษาพยาบาล 

อุปกรณ์ช่วยเหลือความพิการ 

ฟื้นฟูสภาพความพิการ 

ข้อมูลด้านสาธารณสุข 

ไม่ได้เลย ได้บางส่วน ได้ในระดับที่ต้องการ ไม่มีความเห็น 
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2. ทัศนคติต่อการออกแบบที่เป็นสากลไม่ถูกต้อง สังคมยังขาดการรับรู้ และความเข้าใจท่ีถูกต้อง ท าให้ไม่เห็นความส าคัญ
ของการออกแบบท่ีเป็นสากลและพิจารณาว่าเป็นเรื่องการเพิ่มค่าใช้จ่ายและการลงทุน ส่งผลต่อการได้รับความร่วมมือท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด 
อาทิ ภาคธุรกิจท่ียังจ ากัดในธุรกิจขนาดใหญ่ ท้ังนี้ การศึกษาของ GTZ และองค์การผู้พิการระหว่างประเทศประมาณค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มขึ้น
เพียงร้อยละ 1-2 หากมีการก าหนดในระหว่างการวางแผนและก่อสร้าง แต่จะมีต้นทุนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญจากสภาพแวดล้อม 
ท่ีท าให้เข้าถึงได้จ ากัดท าให้ผู้พิการต้องพึ่งพิงผู้อื่น รวมถึงวรจรท่ีน าไปสู่ความยากจน (AusAID, 2014) และประชาชนส่วนหนึ่งยังขาด
ความตระหนักท าให้เข้าใช้หรือกีดขวางสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนเฉพาะกลุ่ม เช่น การเข้าไปใช้ท่ีจอดรถของผู้พิการ การวางของ
ทับ/กีดขวางทางเทา้ส าหรับผู้พิการ 

3. ข้อจ ากัดด้านสภาพบังคับและกฎหมาย โดยอาคารสถานท่ีก่อสร้างก่อนการออกกฎระเบียบต่างๆ ท าให้มีความยากล าบาก
ด้านสภาพบังคับท่ีจะให้มีการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ ยังมีข้อจ ากัดด้านกฎหมายในการจัดบริการ เช่น ขาดการก าหนดเป็นมาตรฐาน 
การก่อสร้างอาคารท่ีชัดเจน (Code of Conduct) ซึ่งจะท าให้ง่ายแก่การท าความเข้าใจและออกแบบได้ถูกต้องตามมาตรฐานมากขึ้น และ
กรณีจดทะเบียนรถบริการดัดแปลงเพื่อเอื้อต่อการยกรถผู้พิการยังขาดกฎหมายรองรับท าให้เอกชนไม่สามารถเข้ามาด าเนินการได้ 

4. การขาดเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการฝึกอบรม แม้การออกแบบท่ีเป็นสากลจะท าให้คนส่วนใหญ่เข้าถึงและใช้งานได้  
แต่ผู้ใช้บริการท่ีมีความพิการหรือข้อจ ากัดท่ีหลากหลาย รวมท้ังพื้นท่ีบางแห่งมีข้อจ ากัด จ าเป็นต้องมีเจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับการอบรมและ 
มีความเข้าใจความต้องการของผู้พิการในการช่วยเหลือ หรือสามารถปรับวิธีหรือเทคนิคการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

5. การมีส่วนร่วมของผู้พิการยังมีอยู่อย่างจ ากัด ท าให้การออกแบบท่ีเป็นสากลไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการได้
ครบถ้วนและตรงจุด อาทิ การจัดต้ังเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลเพื่อคนพิการ แต่ความเป็นจริงแล้วผู้พิการต้องการเข้าถึง
ข้อมูลผ่านช่องทางเลือกอื่นๆ ท่ีมากขึ้น เช่น เว็บไซด์และสื่อสิ่งพิมพ์ส าหรับผู้พิการทางสายตาซึ่งยังมีจ ากัด ด้านสาธารณสุขยังขาด  
การออกแบบเวชภัณฑ์ท่ีค านึงถึงการใช้งานของผู้พิการหรือผู้สูงอายุ (ฉลาก รูปทรงผลิตภัณฑ์) ท าให้ไม่สามารถแยกแยะยาหรือ
เวชภัณฑ์ส่งผลให้เกิดอันตรายหรือเสียชีวิตได้ เป็นต้น 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1. การพัฒนาระบบมาตรฐานและกลไกติดตามตรวจสอบ โดยจัดท าระบบมาตรฐานท่ีมีความชัดเจนท้ังมาตรฐาน 
การก่อสร้าง (Code of Conduct) การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์โดยน าตัวชี้วัดมาตรฐานส าคัญ อาทิ มอก. มาพัฒนาโดยเพิ่มเติม  
การออกแบบเพื่อการใช้งานของคนทุกกลุ่มเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานดังกล่าว ฯลฯ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการก่อสร้างหรือสร้าง
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในมาตรฐานเดียวกันและง่ายต่อการติดตามตรวจสอบ 

2. การสร้างความรู้และทัศนคติที่ถูกต้อง โดยรณรงค์และประชาสัมพันธ์กิจกรรมเพื่อสร้างความรับรู้และทัศนคติท่ีดีต่อแนวคิด
การออกแบบเพื่อคนทุกกลุ่มในวงกว้าง การปลูกฝังให้ตระหนักถึงประโยชน์และความจ าเป็น การสอดแทรกเนื้อหาของแนวคิดไว้ในเนื้อหา 
การเรียนการสอน ตลอดจนก าหนดเป็นหลักสูตรเฉพาะในวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง อาทิ สถาปัตยกรรม หรือวิชาท่ีเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

3. การบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน โดยจัดท าแผนบูรณาการเพื่อให้เกิดการประสานงานและสนับสนุนกัน เนื่องจากการออกแบบ
ท่ีเป็นสากลเป็นเรื่องท่ีต้องวางแผนระยะยาวและมีความเชื่อมโยงท่ีต้องประสานร่วมมือกัน เช่น อาคารสถานท่ีกับระบบการคมนาคมขนส่ง หรือ
การศึกษากับการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารท่ีสามารถใช้เทคโนโลยีเข้ามารองรับการด าเนินงานจึงต้องสอดรับและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

4. การส่งเสริมภาคธุรกิจเพื่อจัดส่ิงอ านวยความสะดวกและสร้างนวัตกรรมการออกแบบสินค้าและบริการเพื่อคนทุกกลุ่ม 
โดยประชาสัมพันธ์และให้การรับรองสถานท่ี สินค้าบริการของธุรกิจท่ีมีด าเนินการออกแบบเพื่อคนทุกกลุ่มให้เป็นทางเลือกและเพิ่ม
จ านวนของผู้ใช้บริการ สนับสนุนการท าธุรกิจภายใต้แนวคิดการออกแบบเพื่อคนทุกกลุ่มโดยน าค่าใช้จ่ายการปรับสภาพแวดล้อมมา
ลดหย่อนภาษี ส่งเสริมการจัดแข่งขันออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ตลอดจนให้ความรู้ภาคธุรกิจเห็นประโยชน์
และตระหนักถึงการยกระดับสินค้าบริการ และเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน 

5. การรวบรวมและพัฒนากฎหมายที่เก่ียวข้องเพื่อเป็นกลไกผลักดัน โดยรวบรวมกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับแนวคิด 
การออกแบบท่ีเป็นสากล และพัฒนาให้เป็นกฎหมายฉบับเดียวและแบ่งออกเป็นหมวดหมู่เพื่อเป็นกลไกผลักดันการด าเนินงาน 
ให้สอดคล้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งสร้างความเข้าใจต่อคนในสังคม สามารถหยิบยกและน าไปใช้ได้สะดวกมากขึ้น  
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การด าเนินการออกแบบที่เป็นสากลในต่างประเทศ 

ญี่ปุุน สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย 

- เ ริ่ ม ต้ น ร า ว  ค . ศ .  1990  ได้ รั บ 
การส่งเสริมจากภาครัฐโดยกระทรวง
เศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรม 
โดยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับ UD และ
จั ดท า ราย งานพื้ นฐาน เกี่ ย วกั บ 
การออกแบบและการตรวจสอบสินค้า 
รวมทั้งเก็บข้อมูลและพัฒนายกระดับ
คุณภาพการออกแบบอย่างจริงจัง 

- กฎระ เบี ยบ  มี  พ . ร .บ .  ว่ า ด้ ว ย 
การเข้าถึงอาคาร ค.ศ. 1994 แต่มี
การใช้วงจ ากัด ปี 2000 ได้ก าหนดให้
ระบบประกันดูแลผู้สูงอายุที่คลุมถึง 
ที่ อยู่ อา ศัย  ท า ให้ ได้ รับการดูแล 
ที่ เหมาะสม และ พ.ร.บ. ว่าด้วย 
การเข้าถึงการขนส่งมวลชนซ่ึงบังคับ
ให้ธุรกิจการขนส่งคมนาคมต่างๆ  
มีการจัดอุปกรณ์อ านวยความสะดวก 
ในปี 2006 ได้มีการรวมการเข้าถึง
อาคารและการเข้าถึงขนส่งมวลชน 
เป็น พ.ร.บ. ปลอดจากอุปสรรคท าให้
เกิดการพัฒนาและปรับปรุงระบบ
ขนส่งทุกระบบอย่างชัดเจน 

- การด าเนินงานที่น่าสนใจทั้งจากรัฐ
และเอกชน อาทิ  
 อาคารมีราวบันไดมีอักษรเบลล์บอก

ชั้น รถเข็นในซุปเปอร์มาร์เก็ตส าหรับ
ผู้นั่งรถเข็น เคาร์เตอร์บริการที่มี
หลายระดับ ห้องสมุดมีการติดตั้ง
แว่นขยาย การติดระบบการปูอน
ข้อมูลที่ใช้เสียงแทนได้ 

 จัดท าเว็บไซต์ Accessible Activities 
ซ่ึงจะมีรายชื่อสถานที่ต่างๆ ที่มี
ค าอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่ง
อ า น ว ย คว า ม สะ ด วก เพื่ อ ใ ห้
สามารถเลือกเข้าใจได้ 

 การปรับปรุงปูายบอกทางโดยการ
ใช้สี รูปร่างและตัวอักษรก ากับ 

 โรงหนังมีบทบรรยายส าหรับผู้พิการ
ทางการได้ยินหรือทางสายตา โดย
ต่อหูฟังหรือหน้าจอมือถือและใช้
แอพพลิเคชั่น UDCast 

 การผลิตอาหารเพื่อตอบโจทย์ผู้มี
ปัญหาด้านการเค้ียวให้สามารถ
เลือกระดับความนุ่มของเนื้อสัมผัส
อาหารที่เหมาะสมกับตน  

 การออกแบบเครื่องเขียนให้ใช้ง่าย
หรือช้อนที่ใช้ได้ทั้งตักน้ าซุปและ
เส้นบะหมี่ เป็นต้น 

- เริ่มต้นราว ค.ศ. 1990 โดยมี พ.ร.บ.
ส าหรับผู้พิการเพื่อจ ากัดอุปสรรคที่มี
ต่อผู้พิการ เร่ิมต้นจากการเคลื่อนไหว
ด้านสิทธิพลเมืองท าให้สินค้าและ
บริการที่เป็นเฉพาะกลุ่มและมีราคา
แพง ต่อมาศาสตราจารย์ Ronald L. 
Mace จึงได้เสนอแนวคิด UD เพื่อให้
ทุกคนสามารถใช้สินค้าและบริการได้
อย่างเท่าเทียมกัน 

- กฎระเบียบ ประมาณปี 1970-1990 
ได้มีการออกกฎหมายการจัดบริการ
ของรัฐที่มีข้อห้ามเกี่ยวกับแบ่งแยก 
ผู้ พิ ก า ร  อาทิ  พ . ร .บ .  อุ ปสรรค 
ทางสถาปัตยกรรม พ.ร.บ. การฟื้นฟู
สมรรถภาพ พ .ร .บ .  การศึกษา 
ของเด็กพิการ ปี 1990 ได้ออก พ.ร.บ. 
ส าหรับผู้พิการที่ขยายให้ทั้งหน่วยงาน
รัฐและเอกชนต้องมีสถานที่และสิ่ง
อ านวยความสะดวกทุกคนรวมถึง 
ผู้พิการ รวมทั้ง พ.ร.บ. โทรคมนาคม 
ปี 1996 ที่บังคับให้การบริการและ
เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับโทรคมนาคม
ทุกประเภทต้องมีการออกแบบและ
พัฒนาให้ผู้พิการเข้าถึงได้ 

- การด าเนินงานที่น่าสนใจของรัฐและเอกชน 
 ระบบขนส่งรถไฟใต้ดินมีเพียงรัฐ

วอชิงตัน ดี ซี เท่านั้นที่จัด UD ใน
ทุกสถานี ขณะที่นิวยอร์กยังมี 110 
สถานี จาก 421 สถานี 

 การสร้างอาคารขององค์กรที่ไม่หวัง
ผลก าไร 

 การปรับระดับโต๊ะท างานให้เหมาะ
กับแต่ละคน รวมถึงผู้ที่นั่งรถเข็น 

 การปรับสภาพแวดล้อมในโรงเรียน
ให้เด็กที่ต้องการสภาพแวดล้อม
ทางการเรียนรู้ที่แตกต่างกันเรียนรู้
ร่วมกัน เช่น โรงเรียนเอกชน 
ฟอร์บุช มหาวิทยาลัยเนวาดา 

 การวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ต่างๆ 
เพื่อลดอุปสรรคการเข้าถึงข้อมูล
ข่ า วสารและการ เรี ยนรู้  เ ช่ น  
การจัดท าเว็บไซด์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ 
การผลิตถุงมือที่สามารถเปลี่ยนภาษา
มื อเป็ นตั วอั กษรหรื อค าพู ดได้  
การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ตามความหลากหลายของนักเรียน 
การพัฒนาซอฟแวร์และแอพพลิเคชั่น
ที่ช่วยเรื่องการรู้ของเด็กออทิสติก
และผู้มีปัญหาสายตา เป็นต้น 

- จ านวนผู้พิการและผู้สูงอายุที่มีมาก 
ตลอดจนนั กท่อง เที่ ย วที่ บกพร่อ ง
ร่างกายกว่าปีละ 5 แสนคน และมี
ก าลังซ้ือสูง ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล้อมสู่แนวคิด UD  

- กฎ ระ เบี ย บ  มี  พ . ร .บ .  ปู อ ง กั น 
การแบ่งแยกผู้พิการ ค.ศ. 1995 ได้ให้
สิทธิผู้พิการเข้าถึงผลิตภัณฑ์และสิ่ ง
อ านวยความสะดวก การบริการ ที่ดิน
และสิ่ งปลูกสร้างต่างๆ และถือเป็น 
การกระท าผิดกฎหมายหากผู้บริการ
ปฏิบัติกับผู้พิการไม่เท่าเทียมกับบุคคล
ทั่วไปด้วยสาเหตุจากความพิการ การมี
แผนเพื่ อการเข้ าถึ งภายใต้  พ.ร.บ.  
การวางแผนเพื่ อชุ มชนในสหราช
อาณาจักรที่ให้องค์กรส่วนท้องถิ่นดูแล
แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง เ รื่ อ ง ก า ร เ ข้ า ถึ ง 
ของประชาชนในด้านต่างๆ อาทิ การจ้าง
งาน การศึกษา สาธารณสุข ฯลฯ รวมทั้ง
ให้การคมนาคมส่วนท้องถิ่นออกกฎ 
ข้อควรปฏิบัติส าหรับการออกแบบรถไฟ
และสถานีที่ เข้าถึงได้ส าหรับผู้พิการ 
การก าหนดข้ อควรปฏิบัติ ส าหรับ 
การเข้าถึงเว็บไซด์เพื่อช่วยให้เจ้าของ 
เ ว็ บ ไ ซ ด์ ข้ า ใ จ แ ล ะ ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ 
การออกแบบที่ทุกคนเข้าถึงได้  

- การด าเนินงานที่น่าสนใจทั้งของรัฐ
และเอกชน 
 การใช้เทคโนโลยีการรับสัญญาณเสยีง

ไปยังเครื่องช่วยฟังของผู้มีปัญหา
การได้ยินโดยตรงซ่ึงมีประโยชน์มาก
ในพื้นที่สาธารณะ เช่น หอประชุม 
หรือสถานีรถไฟ 

 แผนที่ห้องน้ าสาธารณะของประเทศ 
ช่วยแก้ปัญหาให้กับผู้ประสบปัญหา
การขับถ่าย 

 โครงการรณรงค์การสร้างอาคาร 
ที่ค านึ งถึ งความต้องการของคน 
ที่หลากหลาย  

 เครือข่ายรถไฟที่ทุกคนเข้าถึงได้ 
เช่นมีพื้นที่ส าหรับสุนัขน าทาง  
มีเครื่องน าทางโดยเสียง และการ
ปรับปรุงลิฟท์และบันไดเลื่อน  

 การประยุกต์ใช้ UD เพื่อการเรียน
การสอน  

 การสนับสนุนให้ธุรกิจยกระดับ 
ก า ร เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ ข อ งทุ ก โ ด ย ใ ห้
ข้อเสนอแนะที่สามารถท าได้ง่าย 
ไม่ต้องการลงทุนมาก 

- เริ่มประมาณ ค.ศ. 2000 จากการจัด
งานโอลิมปิกฤดูร้อน และจากปัจจุบัน
ที่ 1 ใน 5 ของประชากรออสเตรเลีย
ประสบปัญหาสมรรถภาพทางร่างกาย
หรือจิต ใจที่ มี สั ดส่ วนสู งขึ้ น  จึ งมี
แนวทางให้ทุกคนมีส่วนร่วมและเข้าถึง
การสื่อสารและข้อมูลทางเว็บไซด์
อย่างเต็มที่ 

- กฎระเบียบ มี พ.ร.บ. ปูองกันการ
แบ่งแยกผู้พิการ ค.ศ. 1992 สนับสนุน
สิทธิของผู้พิการทั้งเรื่องการอยู่อาศัย 
การศึกษา การใช้สินค้าหรือได้รับ
บริการต่างๆ ปี 2009 กลุ่มผู้ลงทุน 
ในผู้พิการได้เรียกร้องให้มีการจัดท า
ข้อบังคับ มาตรฐานการสร้างอาคาร 
ในระดับชาติเพื่อให้มีจ านวนอาคาร 
ที่ใช้แนวคิด UD มากขึ้น 

- การด าเนินงานที่น่าสนใจของรัฐและ
เอกชน 
 มาตรฐานการให้บริการทางดิจิทัลที่มี

การออกแบบบนพื้นฐานของลักษณะ
การใช้งานของคนทุกคน รวมทั้งมี
ยุ ทธศาสตร์ ระดับชาติ เกี่ ยวกั บ 
การเปลี่ยนแปลงเว็บไซด์ให้เข้าถึงได้ 
การมีเว็บไซด์ you’re welcome 
WA ช่วยผู้พิการ ครอบครัวหรือ
ผู้ดูแลสืบค้นข้อมูลเพื่อการเข้าถึง
อย่ างถู กต้ องและเชิ งลึ กในการ
ตัดสินใจเกี่ ยวกับบริการหรื อสิ่ ง
อ านวยความสะดวกในสถานที่ต่างๆ  

 โครงการบ้านน่าอยู่เพื่อเสริมสร้าง
กา รรั บ รู้ ภ า ย ในอุ ตสาหกรรม
ออกแบบและก่อสร้างเกี่ ยวกับ
ประโยชน์ของการสร้างบ้านบน
พื้นฐาน UD หลักการอาศัย เช่น 
ง่ายต่อการเข้า ง่ายต่อการย้าย ง่าย
และคุ้มค่าในการเปลี่ยนแปลง 

 กองทุนเพื่อโรงเรียนส าหรบัทุกคน 
 ส่งเสริมการออกแบบเพื่ อทุกคน

ส าหรับข้อมูลออนไลน์และสิ่งพิมพ์
เพื่อให้ผู้ออกแบบและนักสร้างเว็บไซด์
เข้ าใจถึ งข้อควรพิจารณาหลักๆ  
ของการออกแบบให้ทุกคนเข้าถึงได้ 
เช่น การอ่านเข้าใจง่าย รูปแบบ
ตั วอั กษร การใช้ สี  ขยายขนาด
ตัวอักษร การใช้มัลติมีเดีย เป็นต้น 

ที่มา:  สรุปจากรายงานเรื่องการออกแบบเพื่อมวลชน : รูปธรรมเพื่อความเสมอภาค สศช. โดยศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ (SAB) 
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1. คณุภาพของคน

การมีงานท า 1/

การมงีานท า (พนัคน) 37,965  38,267  38,318  38,316  37,812  37,815  38,421  38,262  37,612  37,752  38,330  38,370  37,684  37,393  38,263   37,430   
อตัราการว่างงาน (รอ้ยละ) 0.70 0.74     0.81     0.66     0.89 1.00     0.84     0.61     0.94     0.88     0.92     0.80     0.97     1.08     0.94       0.97       
อตัราการว่างงานตามระดบัการศกึษา (รอ้ยละ)
   - รวม 0.72 0.74     0.77     0.65     0.89 1.00     0.84     0.61     0.94     0.88     0.92     0.80     0.97     1.08     0.94       0.97       
   - ประถมศกึษาและต ่ากว่า 0.33 0.33     0.28     0.28     0.49 0.41     0.37     0.35     0.48     0.37     0.37     0.42     0.45     0.42     0.41       0.47       
   - มธัยมศกึษาตอนตน้ 1.08 0.81     0.83     0.90     1.15 1.29     1.33     0.93     1.29     0.84     1.20     0.96     1.35     1.41     0.98       1.34       
   - มธัยมศกึษาตอนปลาย 0.97 0.83     0.97     0.73     1.14 1.20     0.95     0.60     1.22     1.19     1.09     0.98     1.17     1.33     0.91       1.07       
   - อาชวีศกึษา 0.84 0.72     1.61     1.23     1.37 1.46     0.98     0.96     1.15     1.19     1.28     1.07     1.90     1.70     1.22       1.44       
   - วชิาชพีชัน้สงู 1.16 2.11     1.88     1.35     1.40 1.72     1.20     0.91     1.37     1.77     1.81     1.17     1.27     2.13     1.51       1.17       
   - มหาวทิยาลยั 1.37 1.71     1.88     1.32     1.45 2.13     1.62     0.96     1.61     1.86     1.82     1.44     1.61     1.98     2.24       1.75       
การท างานต ่าระดบั (พนัคน) 308.69 220.14  274.31  291.83  277.89 258.09  245.10  244.07  281.18  277.18  250.90  280.82  292.90  351.81  217.31   237.45   
(ท างานน้อยกว่า 35 ชม./สป.ทีพ่รอ้มจะท างานเพิม่)
สดัส่วนก าลงัแรงงานตามระดบัการศกึษา (รอ้ยละ)
   - รวม 100.00  100.00  100.00  100.00 100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  100.00   100.00   
   - ประถมศกึษาและต ่ากว่า 50.13    49.82    49.77    49.69 49.28    48.87    49.11    48.57    47.90    47.92    47.78    47.46    46.75    46.62    46.83     45.78     
   - มธัยมศกึษาตอนตน้ 15.67    16.04    16.00    15.94 15.88    16.05    16.23    16.04    15.82    15.79    15.79    15.90    16.13    16.04    16.28     16.45     
   - มธัยมศกึษาตอนปลาย 11.06    11.12    11.29    11.34 11.45    11.58    11.67    11.94    12.16    12.24    12.25    12.44    12.61    12.56    12.42     12.77     
   - อาชวีศกึษา 3.59     3.45     3.42     3.46 3.50     3.55     3.44     3.52     3.57     3.62     3.67     3.39     3.57     3.69     3.71       3.65       
   - วชิาชพีชัน้สงู 4.86     4.84     4.69     4.71 4.81     4.75     4.63     4.67     4.77     5.00     5.05     5.01     4.89     5.04     5.01       5.14       
   - มหาวทิยาลยั 14.69    14.73    14.82    14.86 15.09    15.20    14.91    15.25    15.77    15.43    15.46    15.80    16.05    16.04    15.74     16.21     

สขุภาพ
จ านวนผูป้ว่ยดว้ยโรคทีต่อ้งเฝ้าระวงั (ราย)2/

   - ปอดอกัเสบ 55,424  35,238  49,812  45,007  60,426  37,989  56,181  44,893  56,556  42,176  57,754  60,473  65,661  45,244  72,851   61,455   
   - ไขเ้ลอืดออก 21,979  53,050  65,382  14,362  4,948    8,213    16,507  11,414  7,538    24,409  60,768  52,237  14,840  7,874    25,744   15,473   
   - มอื เทา้ และปาก 9,585    8,853    18,087  9,606    9,665    19,692  27,638  8,611    9,217    7,771    14,594  9,810    10,066  19,012  39,589   11,243   
   - ไขห้วดัใหญ่ 17,394  6,062    11,631  8,854    30,895  11,165  16,133  15,941  24,206  10,840  18,397  24,483  43,634  14,135  58,535   53,058   
   - บดิ 2,733    2,710    2,465    1,678    2,347    2,248    2,038    1,472    1,804    1,956    1,774    1,508    1,820    1,841    1,887     1,178     
   - หดั 937      788      618      304      332      320      309      210      224      236      276      279      221      271      466       730       
   - ฉี่หนู 639      634      974      856      395      463      767      626      283      393      723      752      446      401      671       777       
   - ไขส้มองอกัเสบ 183      192      175      173      137      141      149      149      164      144      178      146      179      187      231       175       
   - อหวิาตกโรค 4          1          1          2          2          2          6          2          2          2          4          100      41        2          7           1           
   - ไขก้าฬหลงัแอ่น 3          2          2          7          4          2          2          5          4          6          9          6          6          5          4           2           
   - พษิสุนขับา้ 1          2          2          -       2          1          -       2          1          1          2          1          4          2          5           2           

2. ความมัน่คงทางสงัคม

 ความสงบสขุในสงัคม (ต่อประชากรแสนคน)3/

   - สดัส่วนการบาดเจบ็และตายดว้ยอุบตัเิหตุ- 12.35    10.12    9.91     9.77 10.71    10.34    9.05     10.75    9.67     9.57     8.02     8.83     7.13     5.82     5.24       5.24       
     การจราจรทางบก
   - สดัส่วนคดชีวีติ รา่งกาย และเพศ 9.28     9.46     8.77     8.35 8.79     8.99     8.87     9.55     8.96     9.71     8.77     9.92     8.46     8.03     7.23       6.49       
   - สดัส่วนคดปีระทุษรา้ยต่อทรพัย์สนิ 18.93    18.50    19.34    18.32 17.49    17.69    17.79    17.66    16.20    18.87    19.18    17.51    15.50    13.73    15.09     14.19     
   - สดัส่วนคดยีาเสพตดิ 168.63  169.16  176.05  153.87 135.30  145.30  139.96  131.88  123.55  99.15    96.05    96.37    97.56    90.07    103.03   110.33   

   การคุม้ครองผูบ้ริโภค 5/

จ านวนเรือ่งรอ้งเรยีน (ราย) 2,380    1,488    1,646    1,579    682      2,161    2,115    1,680    1,522    1,911    1,787    1,898    2,033    1,983    1,744     1,649     
   - กรณสีญัญา 758      663      632      676      287      843      805      636      632      753      742      748      727      795      509       606       
   - กรณฉีลาก 759      555      709      608      254      682      752      664      572      726      614      640      704      559      387       360       
   - กรณโีฆษณา 310      233      244      246      131      621      519      244      260      272      253      334      457      373      298       500       
   - กรณกีฎหมาย 541      6          37        40        10        15        39        5          4          1          1          -       25        12        -        -        
   - กรณขีายตรงและตลาดแบบตรง 12        31        24        9          -       -       -       131      54        159      177      176      120      244      550       183       
การใหค้ าปรกึษาทางสายด่วน 1166 (ราย) 10,321  10,314  12,348  8,790    3,410    10,804  12,703  11,784  12,293  12,300  12,865  12,250  11,666  10,555  12,438   12,670   
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1. คณุภาพของคน

    การมีงานท า

ผลติภาพแรงงาน กรณีแรงงาน (บาท/คน/ปี)6/ 194,247    201,450    209,094    208,294    202,975    216,313    215,693    228,471    234,839   241,917   249,139   

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

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

การท างานต ่าระดบั (พนัคน)6/ 754.12      577.93      596.70      507.77      604.93      520.80      383.33      347.00      273.74    256.29    272.52     274.90    
(ท างานน้อยกว่า 35 ชม./สป.ทีพ่รอ้มจะท างานเพิม่)

     สขุภาพ8/

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

     ประชากร

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

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

การศึกษา

อตัรานกัเรยีนต่อประชากรวยัเรยีน11/

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

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

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

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

2. ความมัน่คงทางสงัคม

สถาบนัครอบครวั

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

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

รอ้ยละของการมหีลกัประกนัสุขภาพ16/ 96.25       97.82       98.75       99.16       99.47       99.36       99.95       99.90       99.87      99.84      99.92      99.95     
 -  ประกนัสงัคม 13.92       14.75       15.35       15.73       15.34       15.60       15.91       15.99       16.56      16.83      17.18      
 -  สวสัดกิารขา้ราชการ/รฐัวสิาหกจิ 6.61         6.51         8.22         8.00         7.90         7.75         7.77         7.69         7.66       7.62        7.37        
 -  ประกนัสุขภาพถว้นหน้า 75.37       76.20       74.79       75.06       75.86       75.20       75.28       75.27       74.74      73.48      73.71      
 -  สทิธสิวสัดกิารพนกังานส่วนทอ้งถิน่ - - - - - - - - 0.16       0.87        0.93        
 -  สทิธิอ์ื่นๆ 0.35         0.36         0.39         0.37         0.37         0.81         1.00         0.95         0.75       1.03        0.73        
 -  ยงัไมม่สีทิธิ ์ 3.75         2.18         1.25         0.84         0.53         0.64         0.05         0.10         0.13       0.16        0.08        

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

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

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

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

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

รอ้ยละของคดเีดก็และเยาวชนทีก่ระท าความผดิซ ้าต่อคดทีัง้หมด

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

ตัวชี้วัดภาวะสังคม (รายป)ี
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การคุ้มครองผู้บริโภค5/

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

3. ความเป็นอยู่และพฤติกรรมของคน
พฤติกรรมในการบริโภค

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

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

อตัราการบรโิภคสุราของประชากรอายุ 15 ปีขึน้ไป (รอ้ยละ)20/ - 31.54       30.02         - 32.04         - 31.53         - 32.22      32.29      34.00      

อตัราการบรโิภคบุหรีข่องประชากรอายุ 15 ปีขึน้ไป (รอ้ยละ)20/ - 21.91       21.22         - 20.70         - 21.36         - 19.94      20.72      19.90      
การใช้เวลาในชีวิตประจ าวนั 

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

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

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

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

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

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

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

คา่เฉลีย่ฝุน่ขนาดเลก็กว่า 10 ไมครอน มคก./ลบ.ม. 40.60       43.35       46.27       47.90       42.50       37.80       38.10       38.20       41.00      43.00      42.00      
(บรเิวณพืน้ทีท่ ัว่ไปใน กทม.)23/

ทีม่า:    1/ 7/    รายงานการส ารวจภาวะการท างานของประชากร ส านักงานสถติแิห่งชาต ิกระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม
             2/     ส านักระบาดวทิยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
             3/     ขอ้มลูสถติคิดอีาญาและอาชญากรรมจากศนูยข์อ้มลูขอ้สนเทศ ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิและขอ้มลูประชากรจากการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ.  2543-2573 และ พ.ศ. 2553-2583 
                    ประมวลโดยส านักพฒันาฐานขอ้มลูและตวัชี้วดัภาวะสงัคม ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ
             4/     กลุ่มงานขอ้มลูและขอ้สนเทศ ส านักพฒันาระบบงานยตุธิรรมเดก็และเยาวชน กรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน  
             5/     ส านักงานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภค ส านักนายกรฐัมนตร ี(การใหค้ าปรกึษาทางสวยด่วน 1166 สคบ. ใหบ้รษิทัเอกชนด าเนินการตัง้แต่ไตรมาส 4 ปี พ.ศ. 2552)
             6/     ขอ้มลู GDP chain volume measures [reference year = 2002] (original) จากส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิและขอ้มลูการมงีานท าจากส านักงานสถติแิห่งชาต ิกระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม
             8/     สถติสิาธารณสุข ส านักนโยบายและยทุธศาสตร ์กระทรวงสาธารณสุข
                    ตัง้แต่ปี 2556 ไดเ้ปลีย่นแปลงวธิกีารเกบ็ขอ้มลูจาก 75 กลุ่มโรค เป็น 298 กลุ่มโรค
             9/     การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2543-2573   ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ
                    ตัง้แต่ปี 2553 การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2583  ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ
           10/     การส ารวจภาวะเศรษฐกจิและสงัคมของครวัเรอืน ส านักงานสถติแิห่งชาต ิกระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม  ประมวลผลโดยส านักพฒันาฐานขอ้มลูและตวัชี้วดัภาวะสงัคม สศช.
           11/     สถติกิารศกึษาประจ าปี ส านักงานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร
       12/13/     ขอ้มลูปี 2545-2546 จากรายงานผลการประเมนิโอกาสและคุณภาพการศกึษาของคนไทย ส านักประเมนิผลการจดัการศกึษา ส านักงานเลขาธกิารสภาการศกึษา กระทรวงศกึษาธกิาร
                    ขอ้มลูตัง้แต่ปี 2547 เป็นตน้ไป จากปีการศกึษาเฉลีย่ของประชากรไทย กลุ่มพฒันาเครอืขา่ยสารสนเทศ ส านักวจิยัและพฒันาการศกึษา ส านักงานเลขาธกิารสภาการศกึษา กระทรวงศกึษาธกิาร
           14/     รายงานคุณภาพชวีติของคนไทย จากขอ้มลูความจ าเป็นพืน้ฐาน (จปฐ.)  กรมการพฒันาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
           15/     ส านักประเมนิผลและเผยแพรก่ารพฒันา ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ
           16/     ส านักงานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาต ิกระทรวงสาธารณสุข
           17/     ส านักงานประกนัสงัคม กระทรวงแรงงาน และส านักงานสถติแิห่งชาต ิกระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม
           18/     ศนูยข์อ้มลูขอ้สนเทศ ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิและขอ้มลูประชากรจากส านักบรหิารการทะเบยีน กระทรวงมหาดไทย
           19/     รายงานการส ารวจภาวะเศรษฐกจิและสงัคมของครวัเรอืน ส านักงานสถติแิห่งชาต ิกระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม 
           20/     การส ารวจพฤตกิรรมการสบูบุหรีแ่ละการดื่มสุราของประชากร พ.ศ. 2547, 2550, 2554 และ 2557 ส านักงานสถติแิห่งชาต ิกระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม
                    การส ารวจอนามยัและสวสัดกิาร พ.ศ. 2549, 2552, 2556 และ 2558 ส านักงานสถติแิห่งชาต ิกระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม (ปี 2544-2548 เป็นการส ารวจของประชากรอาย ุ11 ปีขึน้ไป) ท าการส ารวจทุก 2 ปี
           21/     รายงานการส ารวจการใชเ้วลาของประชากร พ.ศ. 2547, 2552 และ 2558 ส านักงานสถติแิห่งชาต ิกระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม ท าการส ารวจทุก 5 ปี 
           22/     ขอ้มลูปี 2545-2551 ศนูยเ์ทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกสแ์ละคอมพวิเตอรแ์ห่งชาต ิและการส ารวจเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ครวัเรอืน) พ.ศ. 2552-2559 ส านักงานสถติแิห่งชาต ิ

                    กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม
           23/     รายงานสถานการณ์มลพษิของประเทศไทย กรมควบคุมมลพษิ กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
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