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ประเด็นหลกั 

 ไตรมาสส่ีปี 2560 การจ้างงานลดลงร้อยละ 0.6 จากไตรมาสสี่ปี 2559 โดยภาคเกษตรลดลงร้อยละ 2 ขณะที่ภาคนอกเกษตรมีการจ้างงาน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1 สอดคล้องกับการขยายตัวของการส่งออกและการท่องเที่ยว อัตราการว่างงานเท่ากับร้อยละ 1.1 ภาพรวมตลอดปี 
2560 การจ้างงานลดลงร้อยละ 0.6 อัตราการว่างงานสูงขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 1 .2 ค่าจ้างลดลงเล็กน้อยร้อยละ 0.1 ส่วนผลิตภาพแรงงาน
เพ่ิมขึ้นทั้งภาคเกษตรและนอกภาคเกษตรอยู่ที่ร้อยละ 5.9 และ 5.6 ตามล าดับ 

 หน้ีสินครัวเรือนเพ่ิมขึ้นในอัตราที่ชะลอตัว สะท้อนจากยอดคงค้างสินเช่ือเพื่อการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคลของธนาคารพาณิชย์ที่ขยายตัว
เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะสินเชื่อเพื่อซื้อหรือเช่าซื้อรถยนต์ที่ขยายตัวต่อเน่ือง อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการช าระหน้ีดีขึ้น พิจารณาจาก
สัดส่วนหน้ีเพื่อการอุปโภคบริโภคที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อสินเชื่อรวมที่ลดลง และการผิดนัดช าระหน้ีเกิน 3 เดือนขึ้นไปของสินเชื่อ 
ส่วนบุคคลภายใต้การก ากับและสินเช่ือบัตรเครดิตที่ลดลง 

 การเจ็บป่วยด้วยโรคเฝ้าระวังโดยรวมลดลงร้อยละ 2.3 จากไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว แต่ต้องเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ยังเพิ่มขึ้นต่อไป 
ขณะที่ผู้ป่วยและผู้ เสียชีวิตด้วยโรคไม่ติดต่อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ืองจากพฤติกรรมที่ ไม่เหมาะสม การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
จะช่วยให้เกิดพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมอย่างยั่งยืน ลดการใช้บริการรักษาพยาบาลโดยไม่จ าเป็นได้และลดอัตราการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร 

 ไตรมาสสี่ปี 2560 คดีอาญาโดยรวมลดลงร้อยละ 3.8 ภาพรวมทั้งปี 2560 คดีอาญาโดยรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.3 จากการที่คดียาเสพติด
เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 12.3 แนวนโยบายของรัฐจึงยังคงเน้นด้านการป้องกัน ปราบปราม และการบ าบัดและฟ้ืนฟูผู้เสพยาเสพติดอย่างต่อเน่ือง  

 การเกิดอุบัติเหตุในไตรมาสส่ีและตลอดปี 2560 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 9.6 และ 1.3 ตามล าดับ ภาครัฐก าหนดมาตรการลดอุบัติเหตุทางถนนและ
เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลหยุดยาว ซึ่งสามารถลดการสูญเสียชีวิตลงได้ จึงควรให้ความส าคัญกับ 
การด าเนินมาตรการเข้มงวดตลอดปีอย่างต่อเน่ือง  

 การร้องเรียนผ่าน สคบ. ในไตรมาสสี่ลดลงร้อยละ 10.7 แต่ภาพรวมตลอดปี 2560 เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.7 ขณะที่การใช้เงินดิจิทัลในการ
แลกเปลี่ยนสินค้าบริการ และลงทุนเพิ่มขึ้น ควรมีช่องทางสื่อสารกับผู้บริโภคเพื่อให้ความรู้ ติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลให้การบริโภค 
มีความปลอดภัยและเป็นธรรม 

 ประเด็นที่ต้องเฝ้าระวัง ปี 2561 การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่จะกระทบต่อการจ้างงาน รูปแบบและอาชีพการท างาน การดูแลคุ้มครอง
การท าธุรกรรมแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการรูปแบบใหม่ การป้องกันและลดความสูญเสียจากการเจ็บป่วยและตายด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ที่เพ่ิมสูงขึ้น การเร่งส่งเสริมการออมเพ่ือสร้างหลักประกันรายได้หลังเกษียณ 

บทความเรือ่ง “การเตรยีมศกัยภาพแรงงานเพ่ือรองรบัการพฒันาประเทศ” 

สถานการณ์แรงงานที่แนวโน้มมีจ านวนลดลง ก าลังแรงงานที่เข้าสู่ตลาดแรงงานไม่สอดคล้องกับความต้องการ เด็กวัยเรียน วัยแรงงานมีปัญหา
คุณภาพ ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร ทิศทางการพัฒนาประเทศที่มุ่งเพิ่มผลิตภาพโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม และการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดที่จะมีผลกระทบต่อการจ้างงาน ทักษะแรงงานใหม่ๆ ตลอดจนลักษณะและรูปแบบอาชีพและการท างาน 
การเตรียมแรงงานจึงเป็นเรื่องท้าทาย ซึ่งรัฐได้เตรียมคนก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานโดยยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีการสอนในระดับพื้นฐานเพื่อ 
บ่มเพาะคุณลักษณะและทักษะที่เหมาะสมกับการท างานในยุคใหม่ โดยเฉพาะก าลังคนระดับอาชีวศึกษา การสร้างผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี และการ
เตรียมผู้ที่อยู่ในตลาดแรงงานโดยพัฒนากลไกการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน พัฒนาก าลังแรงงานให้อยู่ในระดับที่เป็นมาตรฐานสากล พัฒนาทักษะแรงงาน
นอกระบบและผู้ประกอบอาชีพอิสระ รัฐควรจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ พัฒนาและปรับปรุงข้อมูลอาชีพแรงงาน 
ตลอดจนวัฒนธรรมการเรียนรู้และการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
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สว่นแรก: ความเคลื่อนไหวทางสงัคมท่ีส าคญั 

ไตรมาสสี่ 2560 การจ้างงานโดยรวมลดลง การว่างงาน
เพิ่มขึ้นเล็กน้อย รายได้ภาคเกษตรยังขยายตัวต่อเนื่อง 

ไตรมาสสี่ปี 2560 ก าลังแรงงาน 37.7 ล้านคน ผู้มีงานท า 
37.2 ล้านคน ลดลงร้อยละ 0.6 จากไตรมาสสี่ปี 2559 ส าหรับ 
ผู้มีงานท าภาคเกษตรกรรมจ านวน 11.9 ล้านคน ลดลงร้อยละ 
2.0 ส่วนนอกภาคเกษตรกรรมผู้มีงานท า 25.3 ล้านคน เพิ่มขึ้น
เล็กน้อยร้อยละ 0.1 จากการจ้างงานในสาขาโรงแรมและ
ภัตตาคารและสาขาการขนส่ง/เก็บสินค้า เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.8 และ 
4.0 สอดคล้องกับการขยายตัวดีของการส่งออกและการท่องเท่ียว
ท่ีขยายตัวสูงในไตรมาสสี่  ส่วนสาขาอุตสาหกรรมการผลิต 
ก่อสร้าง มีการจ้างงานลดลงร้อยละ 1.8 และ 4.3 ตามล าดับ  

 

 
 
 

จ านวนผู้ว่างงาน 0.4 ล้านคน คิดเป็นอัตราการว่างงาน 
ท่ีร้อยละ 1.1 ลดลงจากต้นปี 2560 โดยการว่างงานของผู้ท่ีเคยท างาน
มาก่อนลดลง ส่วนผู้ว่างงานท่ีไม่เคยท างานมาก่อนยังคงเพิ่มขึ้น  

 ชั่วโมงการท างานเฉลี่ยปรับลดลงร้อยละ 1.0 จากไตรมาสสี่ 
ปี 2559 หรือมีชั่วโมงการท างานเฉลี่ยอยู่ท่ี 43.5 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
ส่วนภาคเอกชนมีชั่วโมงการท างานเฉลี่ยอยู่ท่ี 46.6 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
ค่าจ้างแรงงานภาคเอกชนท่ีไม่รวมผลประโยชน์ตอบแทนอื่นลดลง
เล็กน้อยร้อยละ 0.4 แต่ค่าจ้างแรงงานในภาคเกษตร โรงแรมและ
ภัตตาคาร การค้าส่ง/ค้าปลีกยังเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.3 2.4 และ 2.6 
ตามล าดับ  

ตาราง 1 ผลส ารวจภาวะการท างานของประชากรไตรมาสสี่และภาพรวม ปี 2560 

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

2559 2560 2559 2560 
Q4 ท้ังป ี Q1 Q2 Q3 Q4 ท้ังป ี Q4 ท้ังปี Q1 Q2 Q3 Q4 ท้ังป ี

ก าลังแรงงานรวม 37.9 38.3 38.2 38.3 38.2 37.7 38.1 -2.1 -0.7 -0.3 0.3 -1.3 -0.4 -0.4 
1. ผู้มีงานท า 37.4 37.7 37.4 37.5 37.6 37.2 37.5 -2.5 -0.9 -0.6 0.4 -1.6 -0.6 -0.6 
    (การท างานต่ าระดับ)* 0.2 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3 -15.4 0.9 14.6 -0.5 24.9 7.8 10.3 
1.1 ภาคเกษตร 12.2 11.7 11.0 11.6 12.6 11.9 11.8 -6.0 -4.3 -1.4 6.3 -1.2 -2.0 0.3 
1.2 นอกภาคเกษตร 25.3 25.9 26.4 25.9 25.1 25.3 25.7 -0.7 0.8 -0.3 -2.1 -1.8 0.1 -1.0 

-  อุตสาหกรรมการผลิต 6.1 6.3 6.3 6.2 6.0 6.0 6.1 -4.4 -2.6 -1.5 -4.2 -4.0 -1.8 -2.9 
-  ก่อสร้าง 2.1 2.7 2.4 2.3 2.0 2.0 2.2 0.2 3.1 -8.7 -11.8 -6.8 -4.3 -8.2 
- ค้าส่ง/ค้าปลีก 6.2 16.3 6.5 6.4 6.2 6.2 6.3 1.9 2.5 0.9 1.0 -2.6 0.0 -0.2 
-  โรงแรม ภัตตาคาร 2.7 2.7 2.9 2.7 2.7 2.9 2.8 0.1 3.2 4.2 -2.7 -1.0 6.8 1.8 
-   การขนส่ง/เก็บสนิค้า 1.2 1.2 1.3 1.2 1.2 1.2 1.2 -3.1 -1.4 2.9 1.3 3.0 4.0 2.8 
-  การศกึษา 1.2 1.2 1.2 1.2 1.1 1.2 1.2 1.3 0.2 0.5 0.8 1.0 -2.1 0.0 
-   อื่นๆ 5.8 5.9 5.9 6.0 5.9 5.8 5.9 0.1 1.2 0.2 0.3 1.4 0.1 0.5 

2. จ านวนผู้ว่างงาน** 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.4 0.5 18.6 1.2 25.3 13.1 24.8 15.1 19.4 
อัตราการว่างงาน (%) 1.0 1.0 1.2 1.2 1.2 1.1 1.2        
3.  แรงงานรอฤดกูาล 0.1 0.2 0.3 0.3 0.1 0.1 0.2 81.2 2.6 19.9 -25.7 19.3 5.4 -2.8 
สัดส่วนตอ่ก าลงัแรงงาน (%) 0.3 0.5 0.8 0.7 0.2 0.3 0.5        
4.  ชั่วโมงท างานเฉลี่ย/สัปดาห์ (เอกชน) 48.9 46.6 44.0 46.5 46.8 46.6 46.0 -6.8 -1.6 0.1 0.1 -0.5 -4.8 -1.3 
5. ชั่วโมงท างานเฉลี่ย/สัปดาห์ (ทกุสถานภาพ) 43.9 43.2 41.7 43.3 44.0 43.5 43.1 11.4 2.8 -0.2 0.5 -0.2 -1.0 -0.2 
5.1 ผู้ท างานน้อยกว่า 10 ชม.*** 0.5 0.7 1.0 0.8 0.3 0.7 0.7 -10.2 -5.0 6.6 -13.6 -1.3 38.4 4.4 

-   ต้องการท างานเพิม่ 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 -21.1 -5.2 74.8 -20.2 -5.3 3.8 12.4 
-  ไม่ต้องการท างานเพิม่ 0.4 0.6 0.9 0.7 0.3 0.6 0.6 -8.2 0.9 0.6 -12.7 -0.7 43.8 3.4 

5.2 ผู้ท างานน้อยกว่า 35 ชม.*** 5.5 6.5 8.4 6.0 5.3 5.5 6.36 -5.8 -5.5 -1.6 -6.0 -3.6 0.2 -2.7 
- ต้องการท างานเพิม่ 0.2 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3 -15.4 0.9 14.6 -0.5 24.9 7.8 10.3 
- ไม่ต้องการท างานเพิม่ 5.3 6.2 8.0 5.7 5.0 5.3 6.0 -5.4 -5.5 -2.1 -6.3 -4.7 -0.2 -3.3 

5.3 ผู้ท างาน 40 ชม. ขึ้นไป 27.5 26.9 25.1 27.3 27.9 27.4 26.9 -2.5 -0.7 0.0 1.8 -1.0 -0.5 0.1 
5.4 ผู้ท างาน 50 ชม. ขึ้นไป 8.2 8.0 7.4 7.9 8.0 7.7 7.7 -6.6 -7.0 -1.0 -0.8 -6.0 -6.2 -3.6 
6. จ านวนผู้ว่างงานแฝง 0.2 0.3 0.4 0.4 0.1 0.2 0.3 23.3 0.6 32.5 -24.4 8.9 4.9 1.3 
อัตราการว่างงานแฝง (%) 0.5 0.7 1.2 0.9 0.3 0.5 0.7        
หมายเหตุ:  *   ท างานต่ ากว่า 35 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์และต้องการท างานเพิ่ม (นับรวมผู้ท่ีท างาน 0 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์) 

 **  ผู้ว่างงาน หมายถึง ผู้ท่ีไม่ได้ท างานและไม่มีงานประจ าแต่ได้หางาน สมัครงานหรือรอการบรรจุงาน และผู้ท่ีไม่ได้หางานท าแต่พร้อมจะท างานในระหว่าง 30 วันก่อนวันสัมภาษณ์  
  ผู้ว่างงานแฝง คือ ผู้ท่ีท างานน้อยกว่า 10 ชม./สัปดาห์  และต้องการท างานเพิ่ม และผู้รอฤดูกาล อัตราการว่างงานแฝง = ผู้ว่างงานแฝง/ก าลังแรงงาน 
 *** นับรวมผู้ท่ีท างาน 0 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 

ท่ีมา: ข้อมูลการส ารวจภาวะการท างานของประชากร ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
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ดัชนีราคาผู้บริโภค 
ดัชนีค่าจ้างเฉลี่ย 
ดัชนีค่าจ้างท่ีแท้จริงเฉลี่ย 
ดัชนีผลิตภาพแรงงาน 

                                                           
1  ส านักงานสถิติแห่งชาติ: ผู้ว่างงาน หมายถึง บุคคลที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป และในสัปดาห์แห่งการส ารวจมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้  1. ไม่ได้ท างานและไม่มีงาน

ประจ า แต่ได้หางานสมัครงานหรือรอการบรรจุในระหว่าง 30 วัน ก่อนวันสัมภาษณ์ 2. ไม่ได้ท างานและไม่มีงานประจ าและไม่ได้หางานท าในระหว่าง 30 วัน ก่อนวัน
สัมภาษณ์ แต่พร้อมที่จะท างานในสัปดาห์แห่งการส ารวจ 

แผนภาพ 1 การเปลี่ยนแปลงค่าจา้ง และเงินเฟูอ 

 
ที่มา: กระทรวงพาณิชย์, ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 
 
แผนภาพ 2 ดัชนีค่าจ้างเฉลี่ย และดัชนีราคาผู้บริโภค 
 

 
ที่มา: กระทรวงพาณิชย์, สศช., ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
 

 

แผนภาพ 3 อัตราการวา่งงานตามระดับการศึกษา พ.ศ. 2551-2560 

 
ที่มา: กระทรวงพาณิชย์, ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 

 

ปี 2560 การจ้างงานโดยรวมลดลง การว่างงาน
เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ชั่วโมงการท างานและค่าจ้างลดลง
เล็กน้อย ผลิตภาพแรงงานดีขึ้น 

ภาพรวมการจ้างงานปี 2560 มีการจ้างงานลดลง
จากปี 2559 ร้อยละ 0.6 เป็นการลดลงของการจ้างงาน 
นอกภาคเกษตรกรรมร้อยละ 1.0 จากภาพรวมการส่งออก 
ท่ีขยายตัวช้าในช่วงครึ่งแรกของปี และแม้ว่าในช่วงครึ่งหลัง
ของปีการส่งออกจะปรับตัวดีขึ้น แต่ยังไม่ส่งผลต่อการขยาย
จ้างงานในสาขาการผลิตมากนัก ประกอบกับการปรับเปลี่ยน
ใช้เทคโนโลยีการผลิตท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
ส่วนในสาขาท่ีมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น เช่น การขนส่ง/เก็บ
สินค้า และสาขาการโรงแรม ภัตตาคาร เป็นผลจากการ
ท่องเท่ียวท่ีขยายตัวดีในช่วงครึ่งหลังของปี และรูปแบบ
การค้าในลักษณะออนไลน์ท่ีขยายตัวเร็วส่งผลต่อเนื่องให้การ
ขนส่งสินค้ามีมากขึ้น ส่วนภาคเกษตรขยายตัวได้เล็กน้อย 
ร้อยละ 0.3 เป็นการขยายตัวจากปี 2559 ท่ีมีการหดตัว 
ร้อยละ 4.3  

การว่างงานปี 2560 มีผู้ว่างงาน 0.45 ล้านคน 
อัตราการว่างงานเท่ากับร้อยละ 1.2 ปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
จากร้อยละ 1.0 ในปี 2559 เป็นผู้ว่างงาน1 ท่ีไม่เคยท างาน 
มาก่อนเพิ่มขึ้นมากร้อยละ 31.1 โดยผู้จบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาและต่ ากว่า และระดับวิชาชีพชั้นสูงมีแนวโน้ม
การว่างงานสูงขึ้น ขณะท่ีผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มีจ านวนผู้ว่างงานสูง ส าหรับผู้ว่างงานท่ีเคยท างานมาก่อน
เพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 9.1 ส่วนใหญ่เป็นผู้ท่ีเคยท างานในสาขา
การผลิต ค้าส่งค้าปลีก โรงแรม ภัตตาคาร ก่อสร้าง และ
เกษตร มาก่อนหน้า ส าหรับชั่วโมงท างานภาพรวมอยู่ท่ี 43.1 
ชั่วโมง/สัปดาห์ ใกล้เคียงกับปี 2559 

ค่าจ้างแรงงานท่ีไม่รวมผลประโยชน์ตอบแทนอื่น
ปรับตัวลดลงเล็กน้อย ร้อยละ 0.1 จากปีก่อน โดยมีค่าเฉลี่ย
อยู่ท่ี 13,721 บาท/เดือน ส่วนผลิตภาพแรงงานภาพรวมปี 
2560 มีการปรับตัวดีขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 4.6 โดยปรับตัว 
ดีขึ้นท้ังภาคเกษตรและนอกภาคเกษตรท่ีร้อยละ 5.9 และ 
5.6 ตามล าดับ 
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แผนภาพ 4 ทางเลือกสิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนมาตรา 40  

 
ที่มา:  ส านักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพ 5 จ านวนผู้ประกันตนมาตรา 40  
 

 
ที่มา:  ส านักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน 

 

 

 

 

 

สรุปความเคลื่อนไหวด้านแรงงานท่ีส าคัญในปี 2560 ดังนี้ 

1. การปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ าของปี 2560 ท่ีมีผล
บังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2560 จากเดิม 300 บาท 
ปรับขึ้นเป็น 305-310 บาท/วัน ใน 69 จังหวัด ส่วนอีก 8 
จังหวัดคงค่าจ้างแรงงานขั้นต่ าไว้เท่าเดิม จากรายงานผล 
การตรวจติดตามการจ่ายค่าจ้างขั้นต่ าของสถานประกอบ
กิจการท่ัวประเทศจ านวน 42,193 แห่งของกระทรวงแรงงาน 
ตลอดปี 2560 พบว่ามีสถานประกอบจ านวน 1 ,893 แห่ง  
จ่ายค่าจ้างต่ ากว่าค่าจ้างขั้นต่ าท่ีได้ประกาศไว้ โดยมีแรงงาน
ได้รับผลกระทบจ านวน 16,880 คน ท้ังนี้ พระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 90 เมื่อประกาศก าหนด
อัตราค่าจ้างขั้นต่ ามีผลใช้บังคับแล้ว ห้ามมิให้นายจ้างจ่าย
ค่าจ้างแก่ลูกจ้างน้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ า และให้นายจ้างท่ี
อยู่ในข่ายบังคับของประกาศก าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ าปิด
ประกาศดังกล่าวไว้ในท่ีเปิดเผย เพื่อให้ลูกจ้างได้ทราบ ณ 
สถานที่ท างานของลูกจ้างตลอดระยะเวลาท่ีประกาศดังกล่าว
มีผลใช้บังคับ และหากนายจ้างฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือท้ัง
จ าท้ังปรับ 

2. การส่งเสริมการยกระดับและพัฒนาฝีมือ
แรงงาน เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศ
คณะกรรมการค่าจ้างเรื่องอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 
(ฉบับท่ี 6) เมื่อวันท่ี 24 มกราคม 2560 ก าหนดอัตราค่าจ้าง
ตามมาตรฐานฝีมือเพิ่มเติมอีก 12 สาขาอาชีพ เมื่อรวมกับ
การประกาศคณะกรรมการค่าจ้างเรื่องอัตราค่าจ้างตาม
มาตรฐานฝีมือฉบับก่อนหน้า (ฉบับท่ี 1-5) ท าให้มีการ
ก าหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานรวมท้ังสิ้น 67 
สาขาอาชีพ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้แรงงานฝีมือได้รับอัตรา
ค่าจ้างท่ีเหมาะสม รวมท้ังเป็นการส่งเสริมให้แรงงานได้
พัฒนาทักษะฝีมืออันเป็นผลดีต่อการยกระดับผลิตภาพและ
ทักษะแรงงานโดยรวมของประเทศ นอกจากนี้ เมื่อวันท่ี 13 
กุมภาพันธ์ 2561 ท่ีผ่านมา คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ
ประกาศคณะกรรมการค่าจ้างเรื่องอัตราค่าจ้างตามฝีมือ 
(ฉบับท่ี 7) ท่ีได้มีการก าหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 
เพิ่มอีก 16 สาขาอาชีพ เป็นอาชีพในกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก 
อุตสาหกรรมพลาสติก อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ และ
อุตสาหกรรมรองเท้า โดยอยู่ระหว่างการจัดท าประกาศ 
ราชกิจจานุเบกษาท่ีจะมีผลบังคับใช้ต่อไป  

3. การส่งเสริมแรงงานนอกระบบให้ ได้ รับ 
การคุ้ มครองทางสังคม เมื่ อวันท่ี  26 เมษายน 2560 
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มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การบริหารจัดการการท างานของแรงงานต่างด้าวใน
ประเทศไทย เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 

1. อนุมัติและเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ 
1.1 อนุมัติการผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าว (สัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา) ท างานใน

ประเทศไทย ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ใน 3 กรณี ดังนี้ 
1.1.1 กรณีที่ 1 : แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา ที่ท างานในกิจการ

ประมงทะเล และกิจการแปรรูปสัตว์น้ า กลุ่มที่ยังไม่ได้พิสูจน์สัญชาติ ผ่อนผันให้อยู่ใน
ราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อรอการส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักรและอนุญาต
ท างานถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561 เพื่อพิสูจน์สัญชาติให้แล้วเสร็จภายในวันที ่30 มิถุนายน 
2561 เมื่อผ่านการพิสูจน์สัญชาติแล้วจะตรวจลงตรา (Visa) ประทับตราอนุญาตให้อยู่ใน
ราชอาณาจักรและอนุญาตท างานถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 

1.1.2 กรณีที่ 2 : แรงงานต่างด้าวที่ถือบัตรประจ าตัวคนซ่ึงไม่มีสัญชาติไทย (บัตรสี
ชมพู) ที่ได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรและท างานถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561  

1.1.3 กรณีที่ 3 : แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา ที่ได้ด าเนินการ
ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 33/2560 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 
เรื่อง มาตรการชั่วคราวเพื่อแก้ไขข้อขัดข้องในการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว
ที่ผ่านการคัดกรองความสัมพันธ์นายจ้าง-ลูกจ้าง โดยแยกการผ่อนผัน เป็น 2 กลุ่ม (1) 
กลุ่มที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติแล้วควรผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรและอนุญาตท างาน
โดยตรวจลงตรา (Visa) ประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและอนุญาตท างานถึง
วันที่  31 มีนาคม 2563 (2) กลุ่มที่ ยังไม่ ได้พิสูจน์สัญชาติ  ควรผ่อนผันให้อ ยู่ใน
ราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อรอการส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักรและอนุญาต
ท างานถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561 เพื่อพิสูจน์สัญชาติให้แล้วเสร็จภายในวันที ่30 มิถุนายน 
2561 เมื่อผ่านการพิสูจน์สัญชาติแล้วจะตรวจลงตรา (Visa) ประทับตราอนุญาตให้อยู่ใน
ราชอาณาจักรและอนุญาตท างานถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 

1.2 ให้ทุกจังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหานครด าเนินการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อการจัดท า
ฐานข้อมูลแรงงานต่างด้าวให้มีเอกภาพเป็นฐานเดียวกัน ชื่อว่า “คณะกรรมการบริหาร
จัดการการท างานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยจังหวัด...” โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด 
หรือผู้ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย เป็นประธาน และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
ระดับจังหวัดเป็นกรรมการ เช่น กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง กระทรวง
สาธารณสุข ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิกระทรวงแรงงาน กรุงเทพมหานคร โดยมีจัดหางาน
จังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ ภายใต้การก ากับดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัด กรณี
กรุงเทพมหานคร ให้อธิบดีกรมการจัดหางาน หรือผู้ที่อธิบดีกรมการจัดหางานมอบหมาย 
เป็นประธาน ผู้อ านวยการส านักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน เป็นกรรมการ
และเลขานุการ ภายใต้การก ากับดูแลของอธิบดีกรมการจัดหางาน โดยมีอ านาจหน้าที่ใน
การจัดตั้งและก ากบัดูแลการด าเนนิการของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ก ากับดูแลและอ านวยความสะดวกให้กับศูนย์พิสูจน์สัญชาติ
ของประเทศต้นทาง และจัดท าฐานข้อมูลแรงงานต่างด้าวในจังหวัดและกรุงเทพมหานคร 

1.3 ให้กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จัดท าทะเบียนประวัติและบัตรประจ าตัว
คนซ่ึงไม่มีสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรให้กับแรงงานต่างด้าว
สัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา ที่อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเพื่อการท างาน และให้กรมการ
ปกครองเปิดระบบเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อ
ด าเนินการต่อไป 

1.4 ให้กระทรวงแรงงาน กรมการจัดหางาน เป็นหน่วยงานหลักในการวางระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดระบบฐานข้อมูลของแรงงานต่างด้าว โดยประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2. ให้กระทรวงแรงงานรับความเห็นของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข และส านักงบประมาณ เช่น การบริหารจัดการแรงงานต่าง
ด้าวและการผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวท างานและอาศัยอยู่ในประเทศไทย ควร
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและสถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าวรับทราบถึงแนว
ทางการด าเนินงานทีช่ัดเจนตามอ านาจหน้าที ่กระบวนการด าเนินการ รวมทั้งขอบเขตของ
ระยะเวลาอย่างถูกต้อง และการจัดท าฐานข้อมูลแรงงานต่างด้าวให้มีเอกภาพเป็นฐาน
เดียวกัน ควรเร่งรัดให้มีความเป็นรูปธรรมและชัดเจน เป็นต้น ไปด าเนินการต่อไปด้วย 
3. ให้กระทรวงแรงงานเร่งรัดการด าเนินการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนาม
ให้แล้วเสร็จ และเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการบริหารจัดการการท างานของแรงงาน
ต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมาด้วย 

ที่มา:  มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 16 มกราคม 2561 

 

คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบร่างกฎหมาย 3 ฉบับ ได้แก่ (1) ร่าง
พระราชกฤษฎีกาก าหนดคุณสมบัติของบุคคลซึ่งอาจสมัคร 
เข้าเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. .… (2) ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนด
หลักเกณฑ์ และอัตราการจ่ายเงินสมทบประเภทของประโยชน์
ทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับ
ประโยชน์ทดแทน พ.ศ. .... และ (3) ร่างกฎกระทรวงก าหนด
อัตราเงินสมทบท่ีรัฐบาลจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคมส าหรับ
บุคคลซึ่งสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. .... เพื่อเป็นการขยาย
สิทธิประโยชน์ในการเป็นสมาชิกกองทุน โดยเพิ่มเติมให้ 
ผู้ประกอบอาชีพอิสระมีสิทธิในการเข้าเป็นสมาชิกเพิ่มสิทธิ
ประโยชน์มากขึ้นและเพิ่มทางเลือกในการจ่ายเงินเข้ากองทุน
ประกันสังคมมาตรา 40 เพิ่มเติมเป็น 3 ทางเลือกเพื่อเป็น 
การสนับสนุนและดึงดูดให้แรงงานนอกระบบสมัครเข้าเป็น
สมาชิกเพิ่มมากขึ้น โดยปัจจุบันแรงงานนอกระบบประมาณ 
21 ล้านคน เป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ประมาณ 2.4 ล้านคน 
ในระยะยาว ส านักงานประกันสังคมและกระทรวงแรงงานได้มี
เปูาหมายท่ีจะท าให้แรงงานนอกระบบท้ังหมด 21 ล้านคนเข้า
สู่ระบบภายใน 20 ปี จากสถิติปี 2559–2560 จ านวน
ผู้ประกันตนมาตรา 40 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และ
เมื่อกฎหมายท้ัง 3 ฉบับ มีผลบังคับใช้จะส่งผลให้แรงงานนอก
ระบบท่ีรวมผู้ประกอบอาชีพอิสระมากกว่า 19 ล้านคนจะได้มี
โอกาสในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนท่ีมีผลประโยชน์ท่ี
ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นเพื่อเป็นหลักประกันในการประกอบอาชีพ 

4. การจัดระเบียบและการขึ้นทะเบียนแรงงาน
ต่างด้าว ในส่วนของพระราชก าหนดการบริหารจัดการ 
การท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ลงประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา วันท่ี 22 มิถุนายน 2560 ท่ีได้ผ่อนผัน 
การบังคับใช้ 180 วันและรัฐบาลเปิดโอกาสให้นายจ้าง 
ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวระหว่างวันท่ี 24 กรกฎาคม–7 
สิงหาคม 2560 โดยมีแรงงานต่างด้าวมาลงทะเบียนท้ังสิ้น 
7.9 แสนคน ซึ่งอยู่ระหว่างการด าเนินการตรวจสอบและการ
พิสูจน์สัญชาติท่ีจะแล้วเสร็จภายในวันท่ี 30 มิถุนายน 2561 
ท้ังนี้ เมื่อวันท่ี 16 มกราคม 2561 ท่ีผ่านมา คณะรัฐมนตรี 
ได้อนุมัติการผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าว สัญชาติกัมพูชา ลาว 
เมียนมา ท่ีอยู่ภายใต้ข้อก าหนดได้ท างานในประเทศไทย
ต่อไประยะหนึ่งตามประกาศ เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ 
ท่ีประเทศไทยจ าเป็นต้องพึ่งพิงแรงงานขั้นพื้นฐานจาก
ประเทศเพื่อนบ้าน และในมติคณะรัฐมนตรียังได้มีค าสั่งให้ 
ทุกจังหวัดจัดต้ัง “คณะกรรมการบริหารจัดการการท างาน
ของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยจังหวัด...” เพื่อก ากับดูแล
การด าเนินการเรื่องการพิสูจน์สัญชาติและจัดท าฐานข้อมูล
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ตาราง 2 หนี้สินครัวเรือน (สินเชื่อจากสถาบันการเงิน) 

ณ สิ้นระยะเวลา 
2559 2560 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 
หนี้สินครวัเรือน  
(ล้านล้านบาท) 11.14 11.25 11.35 11.48 11.49 11.60 11.76 

%YOY 4.8 4.4 4.2 3.5 3.2 3.1 3.7 
- สถาบันรับฝากเงนิ 5.6 5.1 4.8 4.2 3.7 3.6 3.8 
- สถาบันการเงนิอืน่ -0.2 0.0 0.6 -1.3 -0.7 0.3 2.7 
สัดส่วนตอ่ GDP  80.65 80.34 80.04 79.95 78.75 78.42 78.30 

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 
ตาราง 3 การเปลี่ยนแปลงการให้สินเชื่อคงค้างอุปโภคบริโภคส่วนบุคคลของธนาคารพาณิชย์ 

ณ สิ้นระยะเวลา (%) 
สัดส่วน (%) 

2559 
2560 

Q4/60 Q1 Q2 Q3 Q4 
สินเชือ่อุปโภคบรโิภค 
ส่วนบุคคล 

100.0 4.8 4.5 4.4 5.6 6.1 

- ที่อยู่อาศัย 50.7 7.0 6.1 5.0 5.7 5.5 
- ซ้ือหรือเช่าชื้อรถยนต ์ 23.0 0.9 2.4 4.5 7.0 8.4 
- การศกึษา 0.0 42.5 35.3 33.0 24.5 13.5 
- เดินทางไปต่างประเทศ 0.0 -2.8 -3.3 -1.9 -1.8 17.6 
- บริโภคอืน่ ๆ 26.3 4.1 3.2 3.1 4.2 5.2 

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย 
 
 
 
 

 

ตาราง 4 หนี้เพื่อการอปุโภคบริโภคที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 

ณ สิ้นระยะเวลา 2559 
2560 

Q1 Q2 Q3 Q4 
หนี้เพื่อการอุปโภคบรโิภค 
ที่ไม่กอ่ให้เกดิรายได้ (ล้านบาท) 105,287 109,902 104,989 110,177 110,375 

% YOY 10.7 14.2 6.9 5.9 4.8 
สัดส่วนตอ่ NPLs รวม 27.30 27.17 25.22 25.74 25.73 
สัดส่วนตอ่สินเชื่อรวม 2.71 2.82 2.66 2.74 2.68 

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย 

 

 

 

แรงงานต่างด้าวในจังหวัด รวมถึงให้กรมการปกครองจัดท า
ทะเบียนประวัติและบัตรประจ าตัวคนไม่มีสัญชาติไทยให้กับ
แรงงานต่างด้าว และการสร้างระบบสารสนเทศเพื่อจัดระบบ
ฐานข้อมูลแรงงานต่างด้าว ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหาร
จัดการแรงงานต่างด้าวท้ังระบบอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

หนี้สินครัวเรือนเพิ่มขึ้นในอัตราท่ีชะลอตัว ขณะท่ี
ความสามารถในการช าระหนี้ดีขึ้น 

ไตรมาสสามปี 2560 หนี้สินครัวเรือนมีมูลค่าเท่ากับ 
11,763,044 ล้านบาท เพิ่มขึ้นในอัตราท่ีชะลอตัวจากช่วงเดียวกัน
ของปีท่ีแล้วร้อยละ 3.7 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 78.3 ต่อ GDP 

ไตรมาสสี่ปี 2560 หนี้ครัวเรือนมีแนวโน้มขยายตัว
เพิ่มขึ้น สะท้อนจากยอดคงค้างสินเช่ือเพื่อการอุปโภคบริโภค
ส่วนบุคคลของธนาคารพาณิชย์ท่ีขยายตัวเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 
5.6 ในไตรมาสสามปี 2560 เป็นร้อยละ 6.1 ในไตรมาสนี้  
โดยสินเชื่อเพื่อซื้อหรือเช่าซื้อรถยนต์เพิ่มขึ้นร้ อยละ 8.4 
สอดคล้องกับยอดขายรถยนต์ท่ีขยายตัวต่อเนื่องหลังสิ้นสุด
ระยะเวลา 5 ปีในการถือครองรถยนต์ตามมาตรการรถคันแรก 

ความสามารถในการช าระหนี้ เมื่อพิจารณาสัดส่วน
หนี้เพื่อการอุปโภคบริโภคท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อสินเชื่อรวม 
พบว่าลดลงจากร้อยละ 2.74 ในไตรมาสสามปี 2560 เป็น 
ร้อยละ 2.68 ในไตรมาสนี้ โดยลดลงในเกือบทุกประเภท
สินเชื่อ  

การผิดนัดช าระหนี้เกิน 3 เดือนขึ้นไปของสินเชื่อ
ส่วนบุคคลภายใต้การก ากับมีมูลค่า 8,873 ล้านบาท ลดลง
ร้อยละ 16.3 และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.5 ของยอดสินเชื่อ
คงค้าง ส าหรับการผิดนัดช าระหนี้ เกิน 3 เดือนขึ้นไป 
ของสินเชื่อบัตรเครดิตมีมูลค่า 7,558 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 
27.2 และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.9 ของยอดสินเชื่อคงค้าง 

ท้ั งนี้  ในช่ ว งปี  2560  รั ฐบาลและหน่ วยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้องได้ผลักดันนโยบายและมาตรการส่งเสริมการออม 
และการช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาหนี้สินครัวเ รือน 
ท่ีส าคัญๆ ดังนี้ 

1. การออกแนวทางการส่ง เส ริมการออม 
ทั้งระบบ เพื่อให้ประชาชนมีความตระหนักรู้และเห็นถึง
ความส าคัญของการบริหารการเงินเพื่อให้รู้จักออมและใช้
จ่ายอย่างเพียงพอและเหมาะสม ซึ่งจะช่วยลดปัญหาหนี้สิน
และมีเงินออมเพื่อใช้หลังเกษียณอายุอย่างเพียงพอ  
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2 พิโก้ไฟแนนซ์ คือ สินเชื่ออเนกประสงค์ตามที่กระทรวงการคลังเสนอทางออกแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ จ ากัดวงเงินไม่เกิน 50,000 บาท หลักประกันมีหรือไม่มีก็ได้ โดย 

ผู้ประกอบธุรกิจสามารถเรียกเก็บดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมใดๆ ได้ไม่เกินร้อยละ 36 ต่อปี และเป็นปล่อยสินเชื่อให้บริการแก่บุคคลที่มีทะเบียนบ้าน 
หรืออาศัยหรือท างาน ภายในจังหวัดที่ส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ 

ตาราง 5  สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับและสินเชื่อบัตรเครดิต 

ณ สิ้นระยะเวลา 2559 
2560 

Q1 Q2 Q3 Q4 
สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ     
(1) ยอดสินเชื่อคงค้าง (ล้านบาท) 338,117 331,489 335,966 347,612 354,294 

%YOY 4.2 3.0 2.7 4.4 4.8 
(2) สินเชื่อผิดนัดช าระหนี้เกนิ 3 

เดือนขึ้นไป 
10,602 9,844 8,911 8,964 8,873 

%YOY -36.9 -12.8 -15.5 -21.1 -16.3 
(2) / (1) (ร้อยละ) 3.1 3.0 2.7 2.6 2.5 

สินเชื่อบัตรเครดิต     
(1) ยอดสินเชื่อคงค้าง (ล้านบาท) 358,413 333,249 336,386 342,710 394,123 

%YOY 6.5 7.9 6.6 8.2 10.0 
(2) ยอดคา้งช าระเกนิ 3 เดอืนขึน้ไป 10,383 9,859 8,339 7,217 7,558 

%YOY -0.7 -10.1 -15.6 -39.1 -27.2 
(2) / (1) (ร้อยละ) 2.9 3.0 2.5 2.1 1.9 

ที่มา:  ธนาคารแห่งประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตาราง 6  ผลการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6  

ปีการศึกษา 2555-2559 

วิชาหลัก 
คะแนนเฉลี่ย 

2555 2556 2557 2558 2559 
ประถมศึกษาปีที่ 6 38.98 39.55 40.29 43.92 42.32 
ภาษาไทย 45.68 45.02 44.89 49.33 52.9 
ภาษาอังกฤษ 36.99 33.82 36.04 40.31 34.59 
คณิตศาสตร ์ 35.77 41.95 38.08 43.47 40.47 
วิทยาศาสตร ์ 37.46 37.40 42.14 42.59 41.22 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 36.38 34.50 32.73 35.82 35.61 
ภาษาไทย 54.48 44.25 35.21 42.64 46.36 
ภาษาอังกฤษ 28.71 30.35 27.46 30.62 31.80 
คณิตศาสตร ์ 26.95 25.45 29.66 32.40 29.31 
วิทยาศาสตร ์ 35.37 37.95 38.64 37.63 34.99 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 31.29 31.38 32.11 33.58 34.13 
ภาษาไทย 47.19 49.26 50.76 49.36 52.29 
ภาษาอังกฤษ 22.13 25.35 23.44 24.98 27.76 
คณิตศาสตร ์ 22.73 20.48 21.74 26.59 24.88 
วิทยาศาสตร ์ 33.10 30.48 32.54 33.40 31.62 

เฉลี่ยประเทศ 35.55 35.14 35.04 37.77 37.35 
ที่มา:  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  

ประมวลผลโดยส านักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม สศช. 
 
 
 
 
 

 2. การปรับปรุงแนวทางการก ากับดูแลสินเชื่อ
บัตรเครดิตและสินเชื่ อ ส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ 
ของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อช่วยดูแลการก่อหนี้ 
ของภาคครัวเรือนให้เหมาะสมขึ้น และการจัดตั้งโครงการ
แก้ไขปัญหาหนี้ ส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน (คลินิก 
แก้หนี้) เพื่อให้การช่วยเหลือลูกหนี้ให้สามารถหาข้อยุติกับ
เจ้าหนี้ตามความสามารถทางการเงินท่ีแท้จริงของลูกหนี้  
ซึ่งต้ังแต่เปิดตัวคลินิกแก้หนี้ เมื่อวันท่ี 1 มิถุนายน 2560 ถึง
สิ้นเดือนธันวาคม 2560 มีประชาชนติดต่อสอบถามข้อมูล
เกี่ยวกับโครงการรวมทั้งสิ้นกว่า 55,400 ราย  

 3. มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ  อาทิ  
(1) สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์2 นับต้ังแต่เดือนธันวาคม 2559 ถึง
สิ้นเดือนมกราคม 2561 มีนิติบุคคลท่ียื่นค าขออนุญาต
ประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์สุทธิ 393 ราย ใน 64 
จังหวัด และมีผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจแล้ว 279 ราย 
ใน 60 จังหวัด ซึ่งในจ านวนน้ีได้เปิดด าเนินการแล้ว 159 ราย 
ใน 49 จังหวัด และมีผู้ประกอบการท่ีปล่อยสินเชื่อแล้ว 114 
ราย ใน 45 จังหวัด โดยผู้ประกอบการท่ีได้รับอนุญาต
สามารถปล่อยสินเชื่อได้ภายในเขตจังหวัดให้แก่ผู้มีภูมิล าเนา
หรือถิ่นท่ีอยู่ภายในจังหวัดนั้นๆ วงเงินรายละไม่เกิน 50,000 
บาท คิดดอกเบี้ยในอัตราไม่เกินร้อยละ 36 ต่อปี (2) สินเชื่อ
รายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน นับต้ังแต่เดือนมีนาคม 2560 ถึง
สิ้นเดือนมกราคม 2561 ธนาคารออมสิน และธนาคาร 
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้อนุมัติสินเชื่อ 
เพื่อใชจ้่ายฉุกเฉินรายละไม่เกิน 50,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 0.85 ต่อเดือน รวมท้ังสิ้น 223,830 ราย เป็นเงิน 
9,915.60 ล้านบาท และ (3) การด าเนินการอย่างจริงจังกับ
เจ้าหนี้นอกระบบที่กระท าผิดกฎหมาย  นับต้ังแต่เดือน
ตุลาคม 2559 ถึงสิ้นเดือนมกราคม 2561 มีการจับกุม
ผู้กระท าผิดรวมทั้งสิ้น 2,061 คน 

 4. การบังคับใช้พระราชบัญญัติห้ามเรียกเก็บ
ดอกเบ้ียเกินอัตรา พ.ศ. 2560 โดยก าหนดอัตราโทษผู้เรียกเก็บ
ดอกเบี้ยเกินอัตราร้อยละ 15 ต่อปี จะมีโทษจ าคุกไม่เกิน 2 ปี 
ปรับไม่เกิน 2 แสนบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ และได้เปิดช่องทางให้
เจ้าหนี้นอกระบบเข้าสู่ระบบ โดยจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการ
ธุรกิจสินเชื่อรายย่อย ท้ังสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ 
สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ และสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ 
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ตาราง 7 จ านวนปกีารศึกษาเฉลี่ยของประชากรไทยจ าแนกตามกลุ่มอายุ 

กลุ่มอาย ุ
ปีการศึกษา 

2550 2555 2560 
อายุ 15-39 ป ี 10.1 10.4 10.8 
อายุ 40-59 ป ี 7.0 7.2 8.1 
อายุ 15-59 ป ี 8.7 8.8 9.5 
อายุ 15 ปีขึ้นไป 7.9 8.0 8.6 
อายุ 60 ปีขึ้นไป 4.3 4.5 5.0 

ที่มา:  ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  
 
 
 

การปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 

เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ 1:  การให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้า
รับการศึกษาก่อนวัยเรียน 
เปูาหมายระยะสั้น: ร่าง พ.ร.บ. การปฐมวัยแห่งชาติ และขับเคลื่อนให้มีผลบังคับใช้
ภายในปี พ.ศ. 2561 

เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ 2:  การจัดตั้งกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาด
แคลนทุนทรัพย์ ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาและเสริมสร้างและพัฒนา
คุณภาพและประสิทธิภาพของครู 
เปูาหมายระยะสั้น: ร่าง พ.ร.บ. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา มีผล
บังคับใช้ภายในปี พ.ศ. 2561 และมีการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 

เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ 3:  กลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนา 
ผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ ระบบค่าตอบแทนและกลไกระบบคุณธรรม 
ในการบริหารบุคคลของผู้ประกอบวิชาชีพครู 
เปูาหมายระยะสั้น: การกระจายครูที่มีคุณภาพสู๋พื้นที่ที่มีความขาดแคลน การพัฒนา
สมรรถนะกลางมาตรฐานวิชาชีพครู การจัดท า National Digital Learning 
Platform และ National Professional Teacher Platform เพื่อสร้างระบบกลไก
ในการพัฒนาทางวิชาชีพและความก้าวหน้าทางวิชาชีพของครู  

เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ 4:  การปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้
ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัด 
เปูาหมายระยะสั้น: การปรับเปลี่ยนหลักสูตร ระบบการเรียนการสอน และการวัด
ประเมินผลด้วยหลักการ Competency-based การปฏิรูปอาชีวศึกษา ร่างกฏหมาย
เพื่อจัดตั้งสถาบันหลักสูตร การเรียนการสอน และทรัพยากรการเรียนรู้แห่งชาติ 

เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ 5:  การปรับโครงสร้างของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อบรรลุเป้าหมายในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
เปูาหมายระยะสั้น: การยกระดับคุณภาพสถานศึกษาเอกชนและการพัฒนาครู 
อย่างเท่าเทียมกับสถานศึกษาของรัฐ การขับเคลื่อนคุณภาพของสถานศึกษาใน
รูปแบบเขตการศึกษาพิเศษ การปฏิรูปอุดมศึกษาให้เป็นอุดมศึกษา 4.0  

เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ 6:  การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้
โดยรวมของประเทศ ผ่านการตราพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ 
เปูาหมายระยะสั้น: ร่าง พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ ที่ร่างโดยคณะกรรมการอิสระ 
เพื่อการปฏิรูปการศึกษา มีผลบังคับใช้ภายในปี พ.ศ. 2561 ทดแทน พ.ร.บ. 
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับปรับปรุง ที่จะได้รับการยกเลิกทั้งหมด 

ที่มา:  ร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา 
ธันวาคม 2560 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาต้องเร่งด าเนินการ 

ประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปมีปีการศึกษาเฉลี่ย
เพิ่มขึ้นจาก 7.9 ปี ในปีการศึกษา 2550 เป็น 8.6 ปี ในปี
การศึกษา 2560 แม้ยังไม่ถึงระดับการศึกษาขั้นบังคับ 9 ปี 
ท้ังนี้ หากเปรียบเทียบปีการศึกษาเฉลี่ยของไทยกับประเทศ
ในกลุ่มอาเซียน พบว่า ประชากรไทยอายุ 25 ปีขึ้นไป มีปี
การศึกษาเฉลี่ย 7.9 ปี น้อยกว่าสิงคโปร์ (11.6) มาเลเซีย 
(10.1) ฟิลิปปินส์ (9.3) บรูไน (9.0) เวียดนาม (8.0) เท่ากับ
อินโดนีเซีย (7.9)3 ขณะท่ีคุณภาพของเด็กวัยเรียนยังน่าเป็น
ห่วง จากการประเมินผลการสอบ ONET ในปีการศึกษา 
2555-2559 แสดงถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกวิชาหลัก
ยังคงไม่ถึงร้อยละ 50 ค่าเฉลี่ยวิชาหลัก ม.6 ต่ าสุด อยู่
ระหว่างร้อยละ 31.29-34.13 และนักเรียนในเขตกรุงเทพฯ 
ยังคงมีคะแนนเฉลี่ยในทุกระดับสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของ
นักเรียนในเขตภูมิภาค ส่วนผลการสอบ PISA ในปี 2015 
นักเรียนไทยอายุ  15 ปี  ท าคะแนนวิชาวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และการอ่าน ลดลงจากการสอบในปี 2012 
ประมาณ 11-32 คะแนน มีเพียงนักเรียนกลุ่มโรงเรียนสาธิต
ท่ีมีค่าคะแนนเฉลี่ยทุกวิชาสูงกว่าค่าเฉลี่ยกลาง PISA สะท้อน
ให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาเป็นปัจจัยท่ีส าคัญ 
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

รัฐบาลให้ความส าคัญกับการยกระดับคุณภาพ 
การจัดการศึกษาและการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง โดยมีแนวทางท่ีจะยกระดับคุณภาพการศึกษา 
การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต การผลิตและพัฒนาครูให้มีประสิทธิภาพและ
สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 การพัฒนาหลักสูตร 
กระบวนการเรียนการสอน ตลอดจนการวัดและประเมินผล
อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน พร้อมท้ังเร่งพัฒนาคะแนน 
การประเมิน PISA ทุกด้านให้เพิ่มขึ้น 100 คะแนน ตามท่ีได้
ก าหนดไว้ในร่างแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2574 

ท้ังนี้ ประเทศไทยได้เร่งปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
อย่างครบวงจร โดยมีการแต่งต้ังคณะกรรมการอิสระเพื่อ 
การปฏิรูปการศึกษาเมื่อวันท่ี 30 พฤษภาคม 2560 ตามนัย 
แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 เพื่อเร่ง
ด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับ
การศึกษา การจัดต้ังกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลน
ทุนทรัพย์ ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา และการมีกลไกและ
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ตาราง 8 จ านวนผู้ปุวยด้วยโรคเฝูาระวัง 

  (หน่วย : ราย) 
โรค 

เฝ้าระวัง 
2559 2560 

Q4 ทั้งป ี Q1 Q2 Q3 Q4 ทั้งป ี
ปอดอักเสบ 61,455 245,211 65,600 53,992 79,748 68,401 267,741 
ไข้เลือดออก 15,473 63,931 8,020 12,936 20,995 11,238 53,189 
มือ เท้า ปาก 11,243 79,910 15,746 18,248 28,213 7,982 70,189 
ไข้หวัดใหญ ่ 53,058 169,362 20,192 18,930 108,122 50,567 197,811 
บิด 1,178 6,726 1,416 1,501 1,146 784 4,847 
หัด 730 1,688 1,398 711 591 485 3,185 
ฉี่หน ู 777 2,295 575 601 1,166 1,132 3,474 
ไข้สมอง
อักเสบ 175 772 251 210 211 143 815 

อหิวาตกโรค 1 51 2 2 2 2 8 
ไข้กาฬหลัง
แอ่น 2 17 5 9 8 6 28 

พิษสุนัขบ้า 2 13 1 4 2 1 8 
รวม 144,094 569,976 113,206 107,144 240,204 140,741 601,295 
อัตราต่อ 
ประชากรแสน
คน 

220.3 871.1 171.8 162.7 364.8 213.7 913.4 

หมายเหตุ: ข้อมูลปี 2560 เป็นข้อมูล ณ วันที่ 2 มีนาคม 2561 
ที่มา:  ส านักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข 
 
 
 
แผนภาพ 6 จ านวนผู้ปวุยดว้ยโรคไข้หวัดใหญ่ (ราย) ปี 2551-2560 
 

 
ที่มา:  ส านักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข 
 
 
 

 

 

ตาราง 9   จ านวนผู้ปวุยและเสียชีวิตดว้ยโรคอจุจาระร่วงปี 2556-2560 

ปี ผู้ป่วย (ราย) ผู้เสียชีวิต (ราย) 
2556 409,297 2 
2557 1,055,513 7 
2558 1,097,751 12 
2559 1,202,813 5 
2560 1,019,001 4 

ที่มา:  ส านักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 

ระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและ
อาจารย์ รวมถึงการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับ 
ส าหรับความคืบหน้าของการปฏิรูปในปัจจุบันคือ การจัดท าร่าง 
พ.ร.บ. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ท่ีผ่าน 
การพิ จารณาเห็นชอบของคณะรั ฐมนตรี เมื่ อวันท่ี  21 
พฤศจิกายน 2560 โดยก าหนดให้มีกองทุนเพื่อความเสมอภาค
ทางการศึกษา เพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์  
ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพ
และประสิทธิภาพครูอาจารย์ ซึ่งอยู่ในระหว่างการพิจารณา 
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และการจัดท าร่างแผนการปฏิรูป
ประเทศด้านการศึกษา อยู่ในระหว่างการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนเพื่อร่างข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลเพื่อพิจารณา อาทิ 
ประเด็นการยกร่างพระราชบัญญัติการปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. .... 
ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... ฉบับใหม่ ซึ่งจะ
ใช้ เป็นเครื่องมือก าหนดทิศทางประเด็นหลักการปฏิรูป
การศึกษาให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

การเจ็บป่วยยังต้องเฝ้าระวังไข้หวัดใหญ่ท่ีพบผู้ป่วย
เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 

ไตรมาสสี่ปี 2560 มีผู้ปุวยด้วยโรคเฝูาระวังรวม 
140,741 ราย ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปี 2559 ร้อยละ 
2.3 เป็นการลดลงเกือบทุกโรคโดยผู้ปุวยโรคไข้เลือดออก
ลดลงร้อยละ 27.4 และโรคมือ เท้า ปากลดลงร้อยละ 29.1 
เนื่องจากมีการด าเนินงานเฝูาระวัง ปูองกันและควบคุมโรค
อย่างเข้มข้นต่อเนื่อง โดยมีการรณรงค์ร่วมกันก าจัดยุงลาย
ด้วยมาตรการ 3 เก็บ ปูองกัน 3 โรค ท่ีหน่วยงานทุกฝุาย 
ท้ังภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นท่ี
มีการเฝูาระวังปูองกันและควบคุมโรคท่ีมากับยุงลาย และ
ร่วมกันก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุ งลายทุกสัปดาห์ 
อย่างต่อเนื่อง ท าให้ลดการแพร่ระบาดลงได้  

ภาพรวมท้ังปี 2560 พบผู้ปุวยด้วยโรคเฝูาระวังรวม
601,295 ราย คิดเป็นอัตรา 913.4 รายต่อประชากรแสนคน
เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 5.5 โดยเป็นผู้ปุวยโรคไข้หวัดใหญ่
มากถึง 197,811 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.7 จาก 169,326 ราย
ในปี 2559 ซึ่งแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องต้ังแต่ไตรมาสสาม 
ของปี 2560 ส่วนใหญ่จะพบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี และพบ
ผู้ปุวยโรคปอดอักเสบในทุกช่วงอายุ 267,741 ราย ส าหรับในปี 
2561 โรคไข้หวัดใหญ่ยังเป็นปัญหาส าคัญท่ีมีการระบาด 
อย่างต่อเนื่อง จากข้อมูลของส านักระบาดวิทยา ตั้งแต่วันท่ี 1 
มกราคม-2 มีนาคม 2561 พบผู้ปุวยแล้ว 19,258 ราย โดยกรม
ควบคุมโรคได้คาดการณ์ในปี 2561 โรคไข้หวัดใหญ่มีแนวโน้ม
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4  โรคสมาธิสั้น (Attention-Deficit Hyperactivity Disorder: ADHD) หมายถึง โรคที่เกี่ยวข้องกับอาการสมาธิสั้น ซนไม่อยู่นิ่ง และหุนหันพลันแล่น มักพบในเด็กอายุก่อน 7 ปี 

และจะมีอาการต่อเนื่องนานกว่า 6 เดือน ท าให้เกิดพฤติกรรมไม่เหมาะสมส่งผลต่อการปรับตัว และการพัฒนาบุคลิกภาพในวัยเด็ก  หากได้รับการดูแลรักษาอย่างถูกต้อง
ตั้งแต่เด็กจะมีโอกาสหายเป็นปกติได้กว่าร้อยละ 50 หากไม่ได้รับการดูแลจะส่งผลต่อการพัฒนาการด้านลบมากกว่าเด็กปกติ 3-4 เท่าตัว และติดตัวไปจนถึงวัยรุ่นและวัย
ผู้ใหญ่ เช่น จะต่อต้านสังคม เกเร ใช้ความรุนแรงต่อคนอื่น ติดยาเสพติด และเกิดภาวะซึมเศร้า 

 

โรคอุจจาระร่วงจากไวรัสโรตา 
ไวรัส (Rotavirus) เป็นเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่ท าให้เกิดโรคท้องร่วง ส่วนใหญ่มักหาย
เองได้ เด็กเล็กและผู้สูงอายุอาจมีความรุนแรงของโรคมากกว่ากลุ่มอื่น 

4 สัญญาณเตือน ที่ควรรีบไปพบแพทย์ 
1. มีอาการซึม ไม่มีแรง มือเท้าเย็น 
2. มีอาการอาเจียนมากหรือถ่ายมากผิดปกติ 
3. มีปัสสาวะสีเข้ม ปัสสาวะน้อย หรือไม่ปัสสาวะเลยเกิน 6 ชั่วโมง 
4. มีอาการปากแห้ง ตาโหล ร้องไห้ไม่มีน้ าตาหรือเด็กๆจะมีกระหม่อมบุ๋ม 

อาการ 
- มีไข้ 
- ท้องเสีย ถ่ายอุจจาระเป็นน้ า 
- หลังจากนั้นจะมีอาการท้องเดินหรือท้องร่วงอย่างรุนแรง 

วิธีป้องกัน                                                        
1. ล้างมือบ่อยๆ 
2. หมั่นท าความสะอาดสิ่งของเครื่องใช้ของเด็ก 
3. หลีกเล่ียงการพาเด็กไปในสถานที่แออัด 

ที่มา:  กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบาดสูง จะมีผู้ปุวยประมาณ 220,000 ราย พื้นท่ีท่ีมีความ
เสี่ยงสูง ได้แก่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จังหวัดขนาด
ใหญ่และจังหวัดท่ีมีการเคลื่อนย้ายประชากรสูง ท้ังนี้ สภาพ
อากาศท่ีเปลี่ยนแปลงมากเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีส่งผลต่อการระบาด
มากขึ้น การเตรียมการปูองกันการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่
ในอนาคตด้วยการสร้างโรงงานผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ของไทย
เอง ตามท่ีคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติโครงการจัดต้ังโรงงานผลิต
วัคซีนปูองกันไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก ในวงเงินงบประมาณ 
1,411.7 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะเริ่มผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตาม
ฤดูกาลได้ในปี 2563 

นอกจากนี้ ยังมีปะเด็นท่ีต้องเฝูาระวัง ดังนี้  

1. โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันจากไวรัสโรตา  
เป็นหนึ่งโรคท่ีมากับฤดูหนาว ซึ่งเชื้อไวรัสโรตา (Rotavirus) 
ท่ีมากับอาหารและน้ า เป็นสาเหตุส าคัญของการเกิดโรค
อุจจาระร่วง พบมากในกลุ่มเด็กเล็กอายุต่ ากว่า 5 ปี และ
ผู้สูงอายุ ซึ่งอาจมีความรุนแรงของโรคมากกว่ากลุ่มอื่น ผู้ปุวย
โรคนี้ส่วนใหญ่สามารถหายเองได้ จากข้อมูลส านักระบาด
วิทยา กรมควบคุมโรค พบผู้ปุวยโรคอุจจาระร่วงตลอดปี 
2560 จ านวน 1,019,001 ราย เสียชีวิต 4 ราย ในจ านวนนี้
เป็นการปุวยในเด็กเล็กอายุต่ ากว่า 5 ปี จ านวน 226,909 ราย 
เสียชีวิต 3 รายและ 3 ใน 4 รายท่ีเสียชีวิตเป็นเด็กเล็กทั้งหมด 
ซึ่งโรคอุจจาระร่วงท่ีเป็นในเด็กส่วนใหญ่ เป็นเชื้อไวรัสโรตา
ประมาณร้อยละ 40 และปัจจุบันมีแนวโน้มเริ่มพบในผู้ใหญ่
มากขึ้น ท้ังนี้ ข้อมูลต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม-2 มีนาคม 2561 
พบผู้ปุวยโรคอุจจาระร่วง 204,371 ราย ไม่พบผู้เสียชีวิต การ
ปูองกันท าได้โดยกินอาหารร้อน ใช้ช้อนกลาง ล้างมือบ่อยๆ 
ปัจจุบันมีวัคซีนปูองกันไวรัสโรตาส าหรับเด็ก 

2. ปัญหาสุขภาพจิตในกลุ่มเด็กและผู้สูงอายุ 

 เด็กไทยป่วยโรคสมาธิส้ัน4 มากขึ้น จากผล
ส ารวจของกรมสุขภาพจิตปี 2555 ของเด็กนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 1-6 พบว่าเป็นโรคสมาธิสั้นร้อยละ 6.5 หรือ
ประมาณ 310,000 ราย ขณะท่ีท่ัวโลกพบเด็กเป็นโรคนี้ร้อยละ 
5 ในปี 2559 พบว่ามีเด็กปุวยเป็นโรคสมาธิสั้นร้อยละ 5.4 
หรือประมาณ 420,000 คน ซึ่งพบได้ 2-3 คนต่อห้องเรียนท่ีมี
เด็ก 40-50 คน และพบในเด็กชายมากกว่าเด็กหญิง 

1  พฤตกิรรม“โรคสมาธสิ ัน้”แบง่เป็นกลุม่

อาการหลกัดงันี ้
•  กลุ่มอาการขาดสมาธ ิเชน่ เหม่อลอย 

ขีล้ืม ไม่มีสมาธใินขณะท างานหรือเล่น
วอกแวกงา่ยจากสิง่เรา้ตา่งๆ เป็นตน้ 

•  กลุ่มอาการอยู่ไม่นิง่ หุนหันพลันแล่น 
เชน่ มักขยุกขยกิอยู่ไมสุ่ข ปีนป่าย พูดมาก 
พดูแทรก อดทนรอคอยไมไ่ด ้เป็นตน้ 

2 ผลกระทบ“โรคสมาธสิ ัน้” 

• ผลต่อครอบครัว ท าใหเ้กิดความเครียดในครอบครัวสูงขึ้น บุคคลใน
ครอบครัวเสยีโอกาสในอาชพีการงาน อาจน าไปสูปั่ญหาการหย่ารา้งได ้
มากขึน้ 

• ผลต่อตัวเด็ก มปัีญหาดา้นการเรยีน สัมพันธภาพทางสังคม รวมไปถงึ
การปรับตัวเขา้กับผูอ้ ื่น และมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอุบัติเหตุง่าย  
อาจสง่ผลในระยะยาวตอ่พฒันาการในวยัรุน่และวยัผูใ้หญไ่ด ้

• ผลต่อประเทศ เกดิการสญูเสยีทรัพยากรบุคคลและงบประมาณในการ
ดแูลรักษา 

•  ที่มา:  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขา 
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5 รศ.นพ. สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อ านวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า เด็กที่ปุวยโรคสมาธิสั้ นสาเหตุหลักในปัจจุบันเกิด

จากการเลี้ยงดูของผู้ปกครองที่กระตุ้นให้เด็กมีภาวะสมาธิสั้นโดยเฉพาะการเร่งรัดให้เด็กปฐมวัยอ่านออก เขียนได้ และการเลี้ยงดูให้เด็กอยู่กับสื่อมีเดียประเภทต่างๆ  

 
ตาราง 10  จ านวนการฆ่าตวัตายของประเทศไทย แยกตามชว่งอายุปี 2554–2559 

                                                                                            (หน่วย : ราย) 
ช่วงอาย ุ 2554 2555 2556 2557 2558 2559 

0-9 2 0 5 0 0 1 
10-19 239 256 231 162 153 193 
20-29 749 717 648 591 570 617 
30-39 950 941 938 894 929 930 
40-49 767 827 862 824 939 861 
50-59 604 576 594 702 748 760 
60-69 311 362 352 443 470 447 
70+ 251 306 310 334 396 322 
รวม 3,873 3,985 3,940 3,950 4,205 4,131 

ที่มา: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 
 
 

โรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มประชากรที่มีโอกาสเกิดโรคซึมเศร้าได้มากกว่าวัยอื่น โดยพบว่าร้อยละ 
10-13 ของผู้สูงอายุมีอาการของโรคนี้ 

ท าไมผู้สูงอายุจึงมีอาการโรคซึมเศร้ามากกว่าวัยอื่น 
ในวัยสูงอายุจะมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างที่ท าให้เกิดโรคซึมเศร้าได้ง่าย ได้แก่ 
 การเปลี่ยนแปลงของสารสื่อประสาทในสมอง ท าให้เกิดโรคซึมเศร้าได้ง่าย 
 การที่มีโรคทางกายบางอย่าง เช่น โรคสมองเสื่อม โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ง โรคต่อมธัยรอยด์ 
 การเจ็บปุวยทางกายที่ไม่ได้มีผลกระทบต่อสมองโดยตรงแต่ท าให้เกิดความทุกข์ทรมาน 

เจ็บปวด หรือเกิดความรู้สึกว่าร่างกายไม่แข็งแรง อาจท าให้เกิดอารมณ์ซึมเศร้าได้ เช่น 
ปุวยเป็นโรคหัวใจ โรคไต ปวดข้อ  

 ยาหลายชนิดอาจท าให้มีอารมณ์เศร้าได้เช่นกัน เช่น ยาลดความดันโลหิตสูงบางชนิด 
 การเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจ เช่น ต้องสูญเสียคู่ชีวิต หรือต้องออกจากงานเนื่องจาก

เกษียณอายุการท างาน ท าให้ต้องปรับตัวกับการด าเนินชีวิตแบบใหม่ ไม่มีเพื่อนร่วมงาน 
 การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม เช่น การต้องเปลี่ยนบทบาทจากหัวหน้าผู้น าครอบครัว

เป็นผู้ตาม หรือการที่ไม่ได้รับการยอมรับนับถือจากลูกหลานเนื่องจากเห็นว่าอายุมาก
แล้ว ไม่ทันต่อเหตุการณ์ 

อาการโรคซึมเศร้าเป็นอย่างไร 
อาการเริ่มอาจมีอาการไม่มากจนถึงบางรายมีอาการชัดเจน อาการประกอบไปด้วย 
 รู้สึกเซ็ง เศร้าหรือเสียใจอย่างไม่มีเหตุผล 
 ความรู้สึกสนใจสิ่งต่างๆ รอบตัวลดลง เบ่ือหน่าย ไม่อยากท าอะไรที่เคยชอบ 
 นอนไม่หลับหรือหลับมากเกินไป 
 รู้สึกตัวเองไร้ค่า คอยต าหนิกล่าวโทษตนเอง 
 รู้สึกอ่อนเพลียไม่มีเรี่ยวแรง 
 ไม่มีสมาธิ ไม่มีความมั่นใจในตนเอง ขี้หลงขี้ลืม 
 ความอยากอาหารเปลี่ยนแปลงไป อาจเบ่ืออาหารหรือบางรายรับประทานมากขึ้น 

น้ าหนักตัวลดลงหรือเพิ่มขึ้น 
 ความคิดและการเคลื่อนไหวเชื่องช้า กระสับกระส่ายหงุดหงิด 
 มีความคิดอยากตาย หรือพยายามฆ่าตัวตาย 

ควรปฏิบัติตัวอย่างไรถ้ามีโรคซึมเศร้า 
 หลีกเลี่ยงการอยู่คนเดียวเมื่อมีอารมณ์เศร้าเกิดขึ้น คอยพูดคุยกับผู้อื่นเพื่อให้เพลิดเพลิน ไม่เหงา  
 พยายามปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นในวัยนี้ ไม่ว่าจะเป็นโรค 

ทางกาย ความสามารถและบทบาทที่เปลี่ยนแปลงไป  
 ท ากิจกรรมหรืองานอดิเรกที่ชอบ เช่น ปลูกต้นไม้ เย็บปักถักร้อย  
 ท ากิจกรรมร่วมกับผู้อื่น เช่น เข้าชมรมผู้สูงอายุ ไปออกก าลังกายเป็นประจ า 
 ไปพบแพทย์เพื่อขอค าแนะน า ควรรีบไปตรวจและแจ้งแพทย์โดยไม่ต้องอาย เนื่องจาก

โรคนี้ถือเป็นความเจ็บปุวยอย่างหนึ่งและสามารถรักษาให้ดีขึ้นและหายขาดได ้

 ที่มา:  ผศ.นพ.วีรศักด์ิ  เมืองไพศาล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  
http://www.si.mahidol.ac.th/project/geriatrics/knowledge_article/knowledge_healthy_7_009.html 

 

สาเหตุของโรคสมาธิสั้นในเด็กมาจาก 
หลายสาเหตุ ได้แก่ การถ่ายทอดทางพันธุกรรม โดยพบว่า 
เด็กท่ีเกิดจากพ่อแม่ท่ีมีสมาธิสั้นจะมีโอกาสเป็นได้มากกว่า 
เด็กอื่นๆ ถึง 4 เท่า และปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ เช่น ได้รับสารตะกั่ว 
สารฆ่าแมลง หรือมารดาติดสารเสพติดระหว่างต้ังครรภ์ 
รวมท้ังสภาพแวดล้อมในการเลี้ยงดูบุตรท่ีให้อยู่กับสื่อมีเดีย5 
อย่างไรก็ตาม อาการสมาธิสั้นสามารถรักษาให้หายได้ ด้วย
การให้ยาควบคู่ไปกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการ
ช่วยเหลือทางจิตใจ หากเด็กได้รับการดูแลรักษาด้วยความ
เข้าใจจากพ่อแม่ ครู และแพทย์ ต้ังแต่ต้นจะช่วยให้เด็กมี
พัฒนาการท่ีดีขึ้นต่อเนื่อง จะเติบโตขึ้นด้วยความมั่นใจ  
มีโอกาสประสบความส าเร็จและด าเนินชีวิตได้อย่างปกติ 

ท้ังนี้ กรมสุขภาพจิตได้พัฒนานวัตกรรม
บริการรักษาเป็นแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ และแท็บเล็ต 
ช่วยติดตามผลความก้าวหน้าของเด็กวัยเรียนท่ีเป็นโรคสมาธิสั้น 
เน้นให้ความรู้เรื่องโรค ประเมินอาการเด็ก และติดตามผล
ความก้าวหน้าท้ังการเรียน และพฤติกรรม รวมถึงประเมิน
ความเครียด เพื่อให้ผู้ปกครอง ครูและแพทย์ สามารถจัดแบบ
แผนชีวิตประจ าวันของเด็กท่ีเป็นโรคสมาธิสั้นให้เหมาะสมได้ 
ซึ่งคาดว่าจะทดลองใชแ้อปพลิเคชันในเดือนเมษายน 2561 นี ้

 โรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุ จากข้อมูลของ
กรมอนามัย รายงานการส ารวจสุขภาพผู้สูงอายุไทยปี 2556 
พบว่ามีผู้สูงอายุท่ีเข้าข่ายมีภาวะซึมเศร้าถึงร้อยละ 33 แต่มี
ผู้สูงอายุในชุมชนท่ีมีอาการรุนแรงถึงขั้นเป็นโรคซึมเศร้า
ประมาณร้อยละ 6 และในปี 2559 จากรายงานของ ศ.พญ. 
ณหทัย วงศ์ปการันย์ และคณะ (มูลนิธิสถาบันวิจัยและ
พัฒนาผู้สูงอายุไทย, 2559) พบว่า มีผู้สูงอายุเป็นโรคซึมเศร้า
ร้อยละ 23 ของผู้สูงอายุท่ีรับการรักษาในโรงพยาบาล ภาวะ
ซึมเศร้า เป็นปัญหาสุขภาพจิตท่ีพบได้บ่อยในผู้สูงอายุ  
เมื่อผู้สูงอายุเกิดภาวะซึมเศร้า จะส่งผลต่อชีวิตท้ังร่างกาย
และจิตใจ โดยมีอาการ ได้แก่ เกิดรู้สึกเบื่อหน่าย รู้สึกเศร้า 
อารมณ์หงุดหงิด นอนไม่หลับ เบื่ออาหาร การเคลื่อนไหว
ร่างกายช้าลง รู้สึกอ่อนเพลีย ความจ าบกพร่อง หลงลืมบ่อย 
รู้สึกตัวเองไร้ค่า และมีความคิดไม่อยากมีชีวิตอยู่ ต่อไป  
หากมีอาการเหล่านี้เป็นเวลานานอาจจะพัฒนากลายเป็นโรค
ซึมเศร้าซึ่งอาจน ามาสู่การฆ่าตัวตาย  
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แผนภาพ 7 ระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพตามหลักสุขบัญญัติ

แห่งชาติในกลุ่มวัยเรียน อายุ 7-14 ปี 

 

ที่มา:  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 
 
 
 
 
 
แผนภาพ 8 ระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤตกิรรมสุขภาพ ตามหลัก 3อ. 2ส.  
 ในกลุ่มวัยท างาน อายุ 15-59 ป ี

 

 
ที่มา:  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 
 

 
 

ท้ังนี้  จากรายงานของกรมสุขภาพจิต 
ปี 2559 พบว่า มีผู้ฆ่าตัวตายส าเร็จจ านวน 4,131 คน และ
ในจ านวนนี้พบอยู่ในวัยท างานมากเป็นอันดับ 1 และวัย
ผู้สูงอายุเป็นอันดับ 2 โดยสาเหตุการฆ่าตัวตายในผู้สูงอายุ 3 
อันดับแรกคือ ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด โรคเรื้อรังทางกาย 
และโรคซึมเศร้า ตามล าดับ ดังนั้น แนวทางการดูแลจิตใจ 
ผู้สูงวัยท่ีสุ่มเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้าเพื่อไม่ให้น าไปสู่การฆ่า 
ตัวตาย โดยผู้ดูแลหรือลูกหลานมีส่วนส าคัญในการดูแลและ
ช่วยเหลือผู้สูงอายุให้หลุดพ้นจากภาวะนี้ ต้องสังเกตและ
ติดตามลักษณะท่ีเปลี่ยนไป ถ้าพบว่ามีภาวะซึมเศร้า ควรพา
ไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาอย่างถูกต้อง การพยายาม
กระตุ้นให้ผู้สูงอายุท ากิจกรรมด้วยตนเอง อาจเริ่มจาก
กิจกรรมดูแลตัวเองง่ายๆ เป็นผู้ฟังท่ีดี ไม่ขัดจังหวะเมื่อท่าน
อยากเล่าเรื่องราวต่างๆ ให้ฟัง รวมท้ังสร้างสรรค์กิจกรรม
ส าหรับผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการบ าบัดและฟื้นฟูความสามารถ
ด้านร่างกาย จิตใจ รวมถึงการเรียนรู้ด้านอารมณ์ ซึ่งสามารถ
ช่วยให้การเข้าสังคมของผู้สูงอายุดีขึ้น 

3. การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อให้เกิด
พฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมอย่างยั่งยืน การเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว ท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีการสื่อสาร 
และสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้วิถีชีวิตของคนไทยเปลี่ยนแปลง 
ตามไปด้วย ประชาชนมีความเร่งรีบและเคร่งเครียดในการใช้
ชีวิตมากขึ้น ส่งผลให้มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคมากขึ้น 
อาทิ การบริโภคอาหารฟาสต์ฟููด ซึ่งส่วนผสมส่วนใหญ่ 
เป็นแปูง ไขมัน น้ าตาล และเกลือ ซึ่งหากรับประทานบ่อย
เกินไปอาจท าให้ขาดสารอาหาร และอ้วนได้ การมีพฤติกรรม
เนือยนิ่ง ไม่มีกิจกรรมทางกาย ติดโทรศัพท์มือถือและโซเชียล
เน็ตเวิร์ค รวมท้ัง ช่องทางการสื่อสารกันเองท่ีขยายวงกว้าง
มากขึ้น ท าให้มีข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพจากหลากหลาย
ช่องทาง ขาดระบบการคัดกรอง และการยืนยันความถูกต้อง
ของข้อมูล จนอาจหลงเชื่อข้อมูลท่ีไม่ถูกต้องและเป็น
อันตรายต่อสุขภาพได้ 

จากรายงานผลการประเมินความรอบรู้ ด้าน
สุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ ในช่วงปี 2557-2560 ของกลุ่ม
นักเรียนอายุ 7–14 ปี และกลุ่มวัยท างานอายุ 15-59 ปี โดย
กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวง
สาธารณสุข พบว่า กลุ่มนักเรียนและกลุ่มวัยท างานส่วนใหญ่มี
ระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพในระดับ
พอใช้ พฤติกรรมการออกก าลังกายส่วนใหญ่อยู่ในระดับไม่ดี 
และมีเพียงส่วนน้อยท่ีมีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพและ
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ปัจจัยเสีย่งของการเกิดโรคไม่ตดิต่อ 

 
 
 
 
 
 
 
ตาราง 11 จ านวนผู้ปวุยในด้วยโรคไม่ติดต่อที่ส าคัญ 

โรค 2555 2556 2557 2558 2559 

ความดันโลหิตสูง 1,009,385 1,047,979 1,111,311 1,231,919 1,306,070 

หัวใจขาดเลอืด 274,753 279,109 264,820 325,873 327,453 

หลอดเลอืดสมอง 227,848 237,039 228,836 276,523 293,463 

เบาหวาน 674,826 698,720 670,644 802,017 840,489 

มะเร็งและเนื้องอก
ทุกชนิด 

553,994 582,844 538,545 667,247 704,067 

ที่มา:  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
 
 
 
 
ตาราง 12 จ านวนผู้เสียชวีิตด้วยโรคไม่ติดต่อที่ส าคัญ 

โรค 2555 2556 2557 2558 2559 

ความดันโลหิตสูง 3,684 5,165 7,115 7,578 7,930 

หัวใจขาดเลอืด 15,070 17,388 18,079 18,922 21,008 

หลอดเลอืดสมอง 20,368 23,350 25,114 27,884 31,685 

เบาหวาน 7,749 9,647 11,389 11,665 14,487 

ทางเดนิหายใจ 
อุดกัน้เรื้อรัง 4,951 5,633 5,830 6,394 7,421 

มะเรง็และเนือ้งอก
ทุกชนิด 63,272 67,692 70,075 73,938 77,566 

ที่มา:  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 

พฤติกรรมสุขภาพอยู่ในระดับดีมาก ซึ่งจะส่งผลต่อการมี
พฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกต้องอย่างยั่งยื่น  

ดั ง นั้ น  ทุ ก ภ า ค ส่ ว น ท่ี เ กี่ ย ว ข้ อ ง ค ว ร ใ ห้
ความส าคัญและเร่งด าเนินการเพื่อสร้างความรอบรู้ด้าน
สุขภาพของประชาชนท้ังในระดับครอบครัว ชุมชน โรงเรียน 
และสถานท่ีท างาน เนื่องจากเป็นการวางรากฐานท่ีส าคัญ
เพื่อการมีสุขภาพท่ีดีสมวัยในทุกช่วงชีวิต และช่วยให้
ประชาชนรู้เท่าทันสถานการณ์ ข้อมูลข่าวสาร และสามารถ
จัดการสุขภาพด้วยตนเองได้ ลดการใช้บริการรักษาพยาบาล
โดยไม่จ าเป็นและลดอัตราการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร 

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อลดความเสี่ยงของการ
เกิดโรคไม่ติดต่อ 

การเจ็บปุวยและเสียชีวิตด้วยโรคไม่ติดต่อ (NCDs) 
ของคนไทยยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท้ังท่ีสามารถปูองกันได้ 
เนื่องจากปัจจัยเสี่ยงท่ีส าคัญเกิดจากพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม 
อาทิ การรับประทานอาหารหวาน มัน เค็มจัด การมีกิจกรรม
ทางกายไม่เพียงพอ ความเครียด การด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ 
และการสูบบุหรี่  

จากข้อมูลกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พบว่า ในปี 2559 ผู้ปุวยใน 
ด้วยโรคความดันโลหิตสูงมีจ านวน 1,306,070 ราย เพิ่มขึ้น
จากปี 2558 ร้อยละ 6.0 ผู้ปุวยโรคเบาหวานมีจ านวน 
840,489 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.8 ผู้ปุวยโรคมะเร็งและ 
เนื้องอกทุกชนิดมีจ านวน 704,067 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.5 
ผู้ปุวยโรคหัวใจขาดเลือดมีจ านวน 327,453 ราย เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 0.5 และผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมองมีจ านวน 
293,463 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.1 ขณะเดียวกันจ านวน
ผู้เสียชีวิตด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดย
โรคมะเร็งและเนื้องอกทุกชนิดยังคงเป็นสาเหตุการเสียชีวิต
อันดับ 1 มีอัตราการเสียชีวิตต่อประชากรแสนคนท่ีอัตรา 
119.3 รองลงมาเป็นโรคหลอดเลือดสมองท่ีอัตรา 48.7 และ
โรคหัวใจขาดเลือดท่ีอัตรา 32.3 

สอดคล้องกับผลการส ารวจสุขภาพประชาชนไทย
โดยการตรวจร่างกาย ครั้งท่ี 5 ในปี 2557 ที่พบว่าหนึ่งในสาม
ของประชากรไทยท่ีมีอายุต้ังแต่ 15 ปีขึ้นไป ปุวยเป็นโรคไม่
ติดต่อเรื้อรังและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยโรคเบาหวานมีความ
ชุกเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 6.9 ในปี 2552 เป็นร้อยละ 8.9 เฉลี่ย
เพิ่มขึ้นปีละประมาณ 300,000 คน ท้ังนี้ พบว่าร้อยละ 43.2 
ของผู้ปุวยโรคเบาหวานไม่ทราบว่าตนเองเป็นโรคเบาหวาน 
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6  เกณฑ์กิจกรรมทางกายที่เพียงพอของผู้ใหญ่และผู้สูงอาย ุคือ อย่างน้อย 150 นาทีต่อสัปดาห์ 
7  เกณฑ์กิจกรรมทางกายที่เพียงพอของเด็ก คือ อย่างน้อย 60 นาทีต่อวัน 

 
 

 

 

 

แผนภาพ 9 การเปลี่ยนแปลงของจ านวนผู้ปวุยในด้วยโรคไม่ติดต่อที่ส าคัญ 

 
ที่มา:  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพ 10 อัตราตายดว้ยโรคไม่ติดต่อที่ส าคัญ ต่อประชากร 100,000 คน 

 
ที่มา:  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาก่อน ส่วนผู้ท่ีเป็นโรคเบาหวานและได้รับการรักษาและ
ควบคุมระดับน้ าตาลได้ดีมีเพียงร้อยละ 23.7 ส าหรับผู้ปุวย
โรคความดันโลหิตสูงมีความชุกเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 21.4 ในปี 
2552 เป็นร้อยละ 24.7 เฉลี่ยเพิ่มขึ้นปีละประมาณ 600,000 คน 
โดยร้อยละ 44.7 ของผู้ปุวยโรคความดันโลหิตสูงไม่ทราบว่า
ตนเองเป็นโรคความดันโลหิตสูงมาก่อน และมีผู้ปุวยท่ีได้รับ
การรักษาและควบคุมได้เพียงร้อยละ 29.7 

ส าหรับสถานการณ์ท่ีสะท้อนถึงพฤติกรรมเสี่ยง 
ของการเกิดโรคไม่ติดต่อของคนไทย พบว่า  

1.  การบริโภคอาหารไม่เหมาะสม จากผลการ
ส ารวจสุขภาพประชาชนโดยการตรวจร่างกาย ครั้งท่ี 5 ในปี 
2557 พบว่า ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป เพียงประมาณ 1 ใน 
4 ท่ีกินผักและผลไม้เพียงพอตามปริมาณท่ีแนะน าให้บริโภค 
และจากข้อมูลของ Global Agricultural Information 
Network ปี 2557 พบว่า คนไทยบริโภคน้ าตาลถึง 28.4 
ช้อนชาต่อวัน ซึ่งสูงกว่าระดับแนะน ากว่า 4 เท่า รวมท้ังจาก
การส ารวจการบริโภคโซเดียมคลอไรด์ของประชากรไทย  
ในปี 2550 โดยกรมอนามัย พบคนไทยได้รับโซเดียมจาก
อาหารท่ีบริโภคสูงถึง 4,351.7 มิลลิกรัมต่อวัน ซึ่งสูงกว่า
ระดับแนะน ากว่า 2 เท่า 

2.  การมีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ จากข้อมูล
การส ารวจระดับกิจกรรมทางกายและพฤติกรรมเนือยนิ่ง 
ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 
พบว่า ในปี 2559 วัยผู้ใหญ่ 18-59 ปี และวัยสูงอายุ 60 ปี
ขึ้นไป มีกิจกรรมทางกายท่ีเพียงพอ6 ร้อยละ 71 และ 69.4 
ตามล าดับ ส าหรับวัยเด็กและวัยรุ่น 6-17 ปี มีกิจกรรม 
ทางกายเพียงพอ7 เพียงร้อยละ 27 ส่วนระยะเวลาการมี
พฤติกรรมเนือยนิ่งในแต่ละวันท่ีไม่รวมเวลานอนหลับนั้น 
สูงถึงเกือบ 14 ชั่วโมงต่อวันและมีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้น 
อย่างไรก็ตาม พบว่าในวัยท างานและวัยผู้สูงอายุเริ่มเกิด
ความตระหนักถึงภัยคุกคามจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และเริ่ม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยหันมามีกิจกรรมทางกายมากขึ้น 
ส่วนวัยเด็กและเยาวชนยังมีกิจกรรมทางกายน้อย 

3.  ความเครียด จากข้อมูลการให้บริการสายด่วน
ปรึกษาสุขภาพจิต 1323 ในปีงบประมาณ 2559 ของกรม
สุขภาพจิต พบว่า 5 อันดับปัญหาที่มีผู้ขอค าปรึกษามากท่ีสุด
คือ มีความเครียดหรือวิตกกังวล ปัญหาทางจิตเวช ปัญหา
ความรัก ปัญหาเรื่องเพศ และปัญหาครอบครัว  
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แผนภาพ 11 อัตราการด่ืมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการสูบบุหรี่ของประชากร 
อาย ุ15 ปีขึ้นไป 

 
 

 
 
ที่มา: ส านักงานสถิติแห่งชาติ การส ารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และด่ืมสุราของประชากร พ.ศ. 2547, 2550, 

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

4. การดื่ม เค ร่ืองดื่มแอลกอฮอล์  จากข้อมูล 
การส ารวจของส านักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า จ านวนผู้ด่ืม
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ท่ีมีอายุ 15 ปีขึ้นไป เพิ่มขึ้นจาก 17.7 
ล้านคนในปี 2557 เป็น 18.6 ล้านคนในปี 2558 และมีอัตรา
การด่ืมเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 32.3 ในปี 2557 เป็นร้อยละ 34 
ในปี 2558 โดยเพศชายมีอัตราการด่ืมเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 53 
ในปี 2557 เป็นร้อยละ 56.6 ในปี 2558 ขณะท่ีเพศหญิงก็มี
อัตราการด่ืมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ 9.8 ในปี 2544 
เป็นร้อยละ 12.9 ในปี 2557 และร้อยละ 13 ในปี 2558  

5. การ สูบ บุห ร่ี  จากข้ อมู ลการส า ร วจขอ ง
ส านักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า แม้ว่าจ านวนผู้สูบบุหรี่ท่ีมีอายุ 
15 ปีขึ้นไป จะลดลงจาก 11.4 ล้านคนในปี 2557 เป็น 10.9 
ล้านคนในปี 2558 และอัตราการสูบบุหรี่โดยรวมลดลงจาก
ร้อยละ 20.7 เป็นร้อยละ 19.9 แต่ผู้ท่ีสูบบุหรี่เป็นครั้งคราว 
มีอัตราการสูบเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 2.5 เป็นร้อยละ 2.8 และ
เด็กและเยาวชนอายุ 15-24 ปีท่ีสูบบุหรี่เป็นประจ าทุกวัน 
มีอัตราการสูบเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 11.5 ในปี 2557 เป็น 
ร้อยละ 12.2 ในปี 2558 

ท้ังนี้ ท่ีผ่านมาประเทศไทยมีความตระหนักและให้
ความส าคัญกับการด าเนินงานปูองกันและควบคุมโรค 
ไม่ติดต่ออย่างต่อเนื่อง แต่สถานการณ์ยังไม่ดีขึ้น นับเป็น
ความท้าทาย ท่ี ทุกภาคส่วนจะต้องร่ วมกันแก้ปัญหา 
อย่างจริงจังเพื่อลดความรุนแรงของโรคให้ได้ผล โดยในปี 
2560 กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
ได้จัดท าแผนการปูองกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ 5 ปี (พ.ศ. 
2560-2564) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเฝูาระวัง ปูองกัน 
และควบคุมโรคไม่ติดต่อให้มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้น 
การจัดการในประชากรกลุ่มเสี่ยง ผู้ปุวย ประชาชนท่ัวไป 
รวมถึงการบูรณาการในการด าเนินงานของทุกภาคส่วน  
ท้ังภาครัฐ เอกชน ประชาชน ชุมชน และหน่วยงานบริการ
สุขภาพเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงในการแก้ไขปัญหาได้ 
อย่างครอบคลุมในทุกมิ ติ ขณะเดียวกันประชาชนเอง 
ก็จะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมท้ังในเรื่อง 
การบริโภคอาหาร การออกก าลังกาย และลดพฤติกรรมเสี่ยง
ต่างๆ ท่ีเป็นสาเหตุของการเกิดโรค เพื่อลดจ านวนผู้ปุวยและ
ผู้เสียชีวิตก่อนวัยอันควร 
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แผนภาพ 12 อัตราการคลอดของหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิง 15-19 ปี พันคน 

 

หมายเหตุ: ข้อมูลหญิงคลอดอายุ 15-19 ปี และข้อมูลประชากรกลางปีหญิงอายุ 15-19 ปี  
  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ที่มา: ส านักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
 
 

ตาราง 13 อายุเฉลีย่ของนักเรียนเม่ือมีเพศสัมพันธค์รั้งแรก 
กลุ่มเป้าหมาย อายุเฉลีย่ (ปี) 
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ที่มา: ส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
 
 

ตาราง 14 ร้อยละของนักเรียนเคยมีเพศสัมพันธ ์
กลุ่มเป้าหมาย 2554 2555 2556 2557 2558 2559 

นักเรียน ม.5 
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นักเรียน ปวช. ชัน้ปีที่ 2 
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ที่มา: ส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
 
 
แผนภาพ 13 อัตราปุวยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในวยัรุ่นและเยาวชนอายุ 15-24 ป ี

 
ที่มา: ส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
 

การตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นลดลงแต่ยังคงอยู่ในระดับสูง
และยังต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง  

จากข้อมูลสถิติของส านักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรม
อนามัย พบว่า อัตราการคลอดในกลุ่มอายุ 15-19 ปี ต่อหญิงวัย
เดียวกัน 1,000 คน ลดลงอย่างต่อเนื่องจากอัตรา 53.4 ในปี 
2555 เป็นอัตรา 42.5 ในปี 2559 อย่างไรก็ตาม อัตราการ
คลอดในกลุ่มวัยรุ่นยังอยู่ในระดับสูงและยังต้องเฝูาระวังอย่าง
ต่อเนื่อง โดย 4 จังหวัดท่ียังมีอัตราการคลอดอยู่ในระดับสูง 
(60.0-65.3) คือ ชลบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ระยอง และนครนายก 

นอกจากนี้ ยังต้องเฝูาระวัง (1) การมีเพศสัมพันธ ์
ในกลุ่มนักเรียน ซึ่ งจากข้อมูลของส านักระบาดวิทยา  
กรมควบคุมโรค พบว่า อายุเฉลี่ยของการมีเพศสัมพันธ์ 
ครั้งแรกอยู่ท่ีประมาณ 15 ปี โดยในปี 2559 มีเด็กนักเรียน
ชั้น ม.5 เพศชายร้อยละ 23.6 และเพศหญิงร้อยละ 18.7 
เคยมีเพศสัมพันธ์ ส่วนในกลุ่มนักเรียน ปวช. ชั้นปี ท่ี  2  
เพศชายร้อยละ 43.2  เพศหญิงร้อยละ 44.9  เคยมี
เพศสัมพันธ์ (2) อัตราปุวยด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ใน
กลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนอายุ 15-24 ปี ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มขึ้นจากอัตรา 80.8 ต่อประชากร 
แสนคนในปี 2553 เป็นอัตรา 143.4 ในปี 2559 และ  
(3) การใช้ถุงยางอนามัยในกลุ่มนักเรียน แม้อัตราการใช้
ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกจะเพิ่มขึ้นแต่ยังอยู่ใน
ระดับท่ีไม่สูงประมาณร้อยละ 70 และยังต้องเฝูาระวังในกลุ่ม
นักเรียนหญิงเนื่องจากมีอัตราการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมี
เพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดกับแฟนหรือคู่รักในระดับต่ า โดยในปี 
2559 มีนักเรียนหญิงชั้น ม.5 เพียงร้อยละ 67.7 และนักเรียน
หญิง ปวช. ชั้นปีท่ี 2 เพียงร้อยละ 61.8 ท่ีใช้ถุงยางอนามัย
เมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดกับแฟนหรือคู่รัก  

ท้ังนี้  ท่ีผ่านมาได้มีการบูรณาการความร่วมมือ 
ของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการด าเนินงานปูองกันและแก้ไข
ปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่นอย่างต่อเนื่อง ท้ังการพัฒนา
ระบบการศึกษาท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเพศวิถีศึกษาและ
ทักษะชีวิตท่ีมีคุณภาพ การส่งเสริมบทบาทครอบครัว ชุมชน 
และสถานประกอบกิจการ ในการเลี้ยงดู สร้างสัมพันธภาพ 
และการสื่อสารด้านสุขภาวะทางเพศของวัยรุ่น การพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ท่ีมี
คุณภาพและเป็นมิตร การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ 
รวมท้ังการจัดการฐานข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีถูกต้อง 
ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 
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8  ส ารวจกลุ่มประชาชนทั่วไปอายุ 15 ปีขึ้นไป ทั้งสิ้น 2,504 ตัวอย่าง ใน 15 จังหวัดของประเทศ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ พิษณุโลก ตาก ขอนแก่น บึงกาฬ 

อุบลราชธานี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี นนทบุรี ราชบุรี ชลบุรี สงขลา และสุราษฎร์ธานี 

 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพ 14 การเปลี่ยนแปลงของค่าใช้จา่ยการบริโภคของครัวเรือน 

หมวดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี ่(ณ ราคาปี 2002)  
 

 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพ 15 อัตราการด่ืมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการสูบบุหรี่ในกลุ่มอาย ุ15-24 ปี 

 
ที่มา: ส านักงานสถิติแห่งชาติ การส ารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และด่ืมสุราของประชากร พ.ศ. 2547, 
 2550, 2554, 2557 และการส ารวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2549, 2552, 2556 และ 2558 

 

 

 

ค่าใช้จ่ายในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่
ลดลง แต่ยังต้องเฝ้าระวังในกลุ่มเด็กและเยาวชน 

ค่าใช้จ่ายในการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ลดลง
จาก 51,271 ล้านบาทในไตรมาสสี่ปี 2559 เป็น 50,615 
ล้านบาทในไตรมาสนี้ หรือลดลงร้อยละ 1.3 ขณะท่ีค่าใช้จ่าย
ในการบริโภคบุหรี่ลดลงจาก 13,983 ล้านบาทในไตรมาสสี ่
ปี 2559 เป็น 13,143 ล้านบาทในไตรมาสนี้ หรือลดลง 
ร้อยละ 6.0 ค่าใช้จ่ายในการบริโภคบุหรี่และเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล์คิดเป็นร้อยละ 4.9 ของค่าใช้จ่ายครัวเรือน  

อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลการส ารวจของส านักงาน
สถิติแห่งชาติ พบว่า ยังต้องเฝูาระวังพฤติกรรมการด่ืม
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ และการสูบบุหรี่ ในกลุ่มเยาวชน 
เนื่องจากอัตราการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่ 
ในกลุ่มอายุ 15-24 ปี ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และจากผล
การศึ กษาโครงการวิ จัย เชิ งส ารวจความคิดเห็นของ
สาธารณชนต่อประเด็นส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับเครื่องด่ืม
แอลก อฮอล์ แ ล ะแ บบแผนก า ร ด่ื ม ขอ งป ระชา ชน8  
ของส านักวิจัยซูเปอร์โพล มูลนิธิสถาบันวิจัยความสุขชุมชน
และความเป็นผู้น า ร่วมกับศูนย์วิจัยปัญหาสุรา พบว่า 
กลุ่มเปูาหมายหลักของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปัจจุบัน
คือ เด็ก เยาวชน ท่ีเป็นนักดื่มหน้าใหม่ โดยร้อยละ 40.3 ระบุ
ว่ามีการพบเห็นเด็กอายุ ต่ ากว่า 20 ปี ซื้อเครื่องด่ืมท่ีมี
แอลกอฮอล์ ท้ังนี้ ร้อยละ 82.0 ระบุว่ารับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎระเบียบหรือมาตรการต่างๆ เพื่อควบคุมเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล์ แต่การรับรู้ส่วนใหญ่เป็นการรับรู้ในเชิงกว้าง  
ยังไม่ตระหนักรู้ถึงความส าคัญและการมีส่วนร่วมในการ
ปูองกันเด็กและเยาวชนจากการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์  
โดยเชื่อว่าการบังคับใช้กฎระเบียบและมาตรการต่างๆ เป็น
หน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีภาครัฐเป็นหลัก 

ท้ังนี้ จากผลการส ารวจของศูนย์วิจัยปัญหาสุรา 
ร่วมกับส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
พบว่า การบังคับใช้ พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ 
พ.ศ. 2551 ในช่วงเกือบ 10 ปีท่ีผ่านมา ท าให้ประชาชนเห็น
ถึงโทษของแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้น ร้านค้า  ผู้ผลิต และผู้จัด
จ าหน่ายรายใหญ่ให้ความร่วมมือไม่ส่งเสริมการขายและไม่
จ าหน่ายในสถานท่ีห้ามจ าหน่ายเพิ่มขึ้น และการรณรงค์
อย่างต่อเนื่องกว่า 15 ปีของโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา  
จนพัฒนามาเป็นโครงการงดเหล้าครบพรรษามีส่วนส าคัญ 
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ตาราง 15 ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่ใชอ้ินเทอร์เน็ต ตามกลุ่มอายุ 

ปี 
กลุ่มอายุ  

6-14 15-24 25-34 35-49 50 ปขีึ้นไป 
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ที่มา: ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

จ านวนชั่วโมงการใช้อินเทอร์เน็ตเฉลีย่ต่อวัน รายเจนเนอเรชั่น ปี 2560 

 
ที่มา: ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 
 

 

 

 

 

 

 

 

ในการสร้างจิตส านึกและเชิญชวนให้ประชาชนหันมางดเหล้า
กันมากขึ้น และบางส่วนสามารถเลิกเหล้าได้ตลอดชีวิต 

เด็กและเยาวชนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศไปในทางไม่
เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้  

เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว และมีส่วนส าคัญในการเปลี่ยนวิถีการด าเนินชีวิต
และการสื่อสารของคนในสังคม ซึ่งส่งผลท้ังในเชิงบวกหาก
รู้เท่าทันและน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ แต่จะส่งผลในเชิงลบ
หากน าไปใช้ในทางท่ีไม่เหมาะสม ซึ่ งจากผลส ารวจของ
ส านักงานสถิ ติแห่งชาติ และส านักงานพัฒนาธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พบว่า เด็กและเยาวชนใช้
เวลาอยู่กับสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น รวมถึงมีแนวโน้ม
การใช้เทคโนโลยีไปในทางท่ีไม่เหมาะสมเพิ่มมากขึ้นด้วย  

ผลการส ารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2560 ของส านักงานสถิติ
แห่งชาติ พบว่า ในช่วงระยะเวลา 5 ปีท่ีผ่านมา ประชาชน
อายุ 6 ปีขึ้นไป มีการใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
โดยกลุ่มอายุ 15-24 ปี มีสัดส่วนการใช้อินเทอร์เน็ตสูงสุด 
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 58.4 ในปี 2556 เป็นร้อยละ 89.8 ในปี 
2560 รองลงมาเป็นกลุ่มอายุ 25-34 ปี เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 
33.5 เป็นร้อยละ 80.3 และกลุ่มอายุ 6-14 ปี เพิ่มขึ้นจาก
ร้อยละ 54.1 เป็นร้อยละ 63.4 ส าหรับกิจกรรมท่ีใช้ส่วนใหญ่
ร้อยละ 94.0 ใช้ Social Network (Facebook, Twitter, 
GooglePlus, LINE, Instagram) รองลงมาคือใช้ดาวน์โหลด 
รูปภาพ/หนัง/วีดีโอ/เพลง/เกมส์ เล่นเกมส์ ดูหนัง ฟังเพลง 
วิทยุ ส าหรับเวลาที่ใช้ในการเล่นอินเทอร์เน็ต จากรายงานผล
การส ารวจพฤติกรรมผู้ ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย 
ของส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การ
มหาชน) พบว่า คนไทยใช้เวลาในการเล่นอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้น
จากเฉลี่ย 4 ชม. 36 นาทีต่อวันในปี 2556 เป็น 6 ชม. 30 
นาทีต่อวันส าหรับวันท างาน/วันเรียนหนังสือ และ 6 ชม. 48 
นาทีต่อวันส าหรับวันหยุด ในปี 2560 

การใช้อินเทอร์เน็ตท่ีมากเกินความจ าเป็นอาจส่งผล
ให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา อาทิ กระทบต่อการเรียน สภาพ
สังคม สุขภาพ ขาดสัมพันธภาพท่ีดีกับคนในครอบครัว/ 
เพื่อนฝูง และหน้าท่ีการงาน บางคนอาจรุนแรงถึงขั้น 
ท่ีเรียกว่า ภาวะติดอินเทอร์เน็ต (Internet Addiction 
Disorder หรือ IAD) ซึ่งถือเป็นปัญหาทางพฤติกรรมและจิตใจ  
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จ านวนชั่วโมงการใช้อินเทอร์เน็ตเฉลีย่ต่อวัน รายกิจกรรมการใชง้าน ปี 2560 

 
ที่มา: ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพ 16   จ านวนคดีอาญาประเภทประทุษร้ายต่อทรัพย์ ชีวิตร่างกาย และเพศ
และคดียาเสพติด รายไตรมาสปี 2557–2560 

 
ที่มา: ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มกราคม 2561) 

ดังนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนให้มีทักษะการรู้ เท่าทันสื่อ มีทักษะในการเข้าถึง 
วิเคราะห์ ประเมินและเลือกใช้สื่ออย่างปลอดภัย เพื่อสร้าง
ภูมิคุ้มกันท่ีดี และปกปูองเด็กและเยาวชนจากภัยอันตราย 
ท่ีแฝงมากับสื่อและเทคโนโลยีการสื่อสารรูปแบบใหม่ๆ 
ขณะเดียวกันผู้ปกครองควรมีกฎกติกาภายในบ้านอย่างชัดเจน 
อาทิ วินัยและการรับผิดชอบการเรียนในชีวิตประจ าวัน  
การแบ่งเวลาการเล่น การมีเวลาส าหรับกิจกรรมกีฬา กิจกรรม
ร่วมกันในครอบครัว และควรเอาใจใส่ ต่อการใช้เวลากับ
เทคโนโลยีสารสนเทศของลูกหลานอย่างใกล้ชิด 

ทั ้ง นี ้ ที ่ผ ่า นม าหน ่ว ย ง า น ที ่เ กี ่ย วข ้อ งม ีก า ร
ด าเนินงานปูองกันและแก้ไขปัญหาการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์
อย่างต่อเนื่อง อาทิ  

1. กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการส่ือ
ปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ เพื่อเป็นช่องทางในการให้
ข้อมูลข่าวสาร รับเรื่องร้องเรียนด้านสื่อไม่เหมาะสมต่างๆ ผ่าน
สายด่วน 1765 และ www.c-me.go.th และจัดต้ังกองทุนพัฒนา
สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อเป็นองค์กรหลักท่ีสนับสนุนสื่อ
ปลอดภัยและสร้างสรรค์ท่ีมีคุณภาพและส่งเสริมให้ทุกคน
สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้
อย่างท่ัวถึง ส่งเสริมให้เกิดการรู้เท่าทันสื่อและเกิดแนวร่วม 
ท่ีเข้มแข็งในการเฝูาระวังสื่อท่ีไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์  
โดยการมีส่วนร่วมจากท่ัวทุกระดับและภูมิภาคของประเทศ 

2. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
ของมนุษย์ จัดท ายุทธศาสตร์ส่งเสริมและปกปูองคุ้มครองเด็ก
และเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ พ.ศ. 2560-2564 เพื่อให้มี
ระบบและกลไกท่ีชัดเจนในการขับเคลื่อนการส่งเสริมและ
ปกปูองคุ้มครองเด็กและเยาวชนให้รู้ เท่าทัน และใช้สื่อ
ออนไลน์อย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ และจัดต้ังศูนย์
ประสานงานขับเคลื่อนการส่งเสริมและปกปูองคุ้มครองเด็ก
และเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ เพื่อเป็นหน่วยงานหลัก 
ในการปฏิบัติการกรณีเร่งด่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการปกปูอง
คุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ ร่วมกับ
หน่วยงาน องค์กร และภาคีเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้อง 

3. กระทรวงดิจิ ทัล เพื่ อ เศรษฐกิจและสั งคม  
มีโครงการศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน โครงการสร้างลูกเสือ
บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Cyber Scout) เพื่อสร้างองค์
ความรู้ เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และเป็น
แบบอย่างแก่เครือข่ายทางสังคมในการส่งเสริมการใช้งาน
อินเทอร์เน็ตอย่างเหมาะสม 
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คดียาเสพติด (แกนขวา) 

คดีชีวิตร่างกาย ประทุษร้ายต่อทรัพย์ และยาเสพติด (แกนขวา) 
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ตาราง 16  สถิติคดีอาญาประเภทประทุษร้ายตอ่ทรัพย์ ชวีิตร่างกาย และเพศ 
และคดียาเสพติด  

 
ประเภทคด ี

ไตรมาส เพิ่ม/ลด(ร้อยละ) 
 

4/59 
 

3/60 
 

4/60 
เทียบไตรมาสของ 

ปี 2560 
เดียวกัน ก่อนหน้า 

คดีชีวิตร่างกายและเพศ (คดี) 4,722 4,626 4,357 -7.7 -5.8 
คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์(คดี) 15,418 15,168 14,305 -7.2 -5.7 
คดียาเสพติด (ราย) 77,880 74,781 75,681 -2.8 1.2 
คดีอาญารวม (คดี) 98,020 94,576 94,343 -3.8 -0.2 

ที่มา: ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มกราคม 2561) 

 

 

แผนภาพ 17 จ านวนรับแจ้งและการจับกุมคดียาเสพติด ไตรมาสสี่ ปี 2560 

 
ที่มา: ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มกราคม 2561) 

 

 

 

แผนภาพ 18 จ านวนคดีอาญาโดยรวม คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ ชีวิตร่างกายและ
เพศ และคดียาเสพติด รายปี 2555–2559 

 
ที่มา:  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มกราคม 2561) 

คดีอาญาลดลงยังคงเน้นปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง 

ไตรมาสสี่ปี  2560 คดีอาญารวมมีการรับแจ้ง 
94,343 คดี ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปี 2559 ร้อยละ 
3.8 คดียาเสพติดมีการรับแจ้ง 75,681 คดี ลดลง ร้อยละ2.8 
โดยมีสัดส่วนมากท่ีสุดร้อยละ 80.2 ของคดีอาญารวม ขณะท่ี
คดีชีวิตร่างกายและเพศรับแจ้ง 4,357 คดี ลดลงร้อยละ 7.7 
คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์รับแจ้ง 14,305 คดี ลดลงร้อยละ 7.2  

ภาพรวมท้ังปี 2560 คดีอาญารวมมีการรับแจ้ง 
353,834 คดี เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 6.3 จากการท่ีคดี
ยาเสพติดเพิ่มมากขึ้น ร้อยละ12.3 โดยรับแจ้ง 278,807 คดี 
ในขณะท่ีคดีชีวิตร่างกายและเพศรับแจ้ง 18,249 คดี  
คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์รับแจ้ง 56,778 คดี ลดลงร้อยละ 
14.2 และ 10.5 ตามล าดับ ท้ังนี้ รัฐบาลได้ด าเนินมาตรการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม เพื่อสร้างความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ดังนี ้

 การ ป้อง กันและปราบปรามยา เสพติ ด 
สถานการณ์ปัญหายาเสพติดในปี 2560 พบว่ามีการลักลอบ
น าเข้ายาเสพติดสู่ประเทศไทยเป็นจ านวนมาก ท้ังจากแหล่ง
ผลิตท่ีอยู่ในพื้นที่สามเหล่ียมทองค า ด าเนินการเป็นเครือข่าย 
โดยนายทุนท่ีอยู่ต่างประเทศเป็นผู้ว่าจ้างให้แรงงานในพื้นท่ี
ด าเนินการผลิต/จัดจ าหน่าย และกระจายส่งให้ลูกค้าใน
ประเทศต่างๆ โดยยาบ้ายังคงเป็นปัญหาหลัก ร้อยละ 90 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้ด าเนินการปูองกันและปราบปราม
ตามแผนปฏิบั ติการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
อย่างเข้มงวด ท้ังการปูองกันท่ีต้นเหตุและการปราบปราม
เพื่อระงับเหตุ มีผลการด าเนินงานท่ีส าคัญ ดังนี้ 

1. ผลการด าเน ินงานตามแผนประชารัฐร่วมใจ 
สร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด  

ด้านการปราบปราม สามารถจับกุมยา 
เสพติด 136,264 คดี ผู้ต้องหา 136,125 คน ยึดปริมาณ 
ของกลางยาเสพติดได้เป็นจ านวนมาก อาทิ ยาบ้า 300 กว่า
ล้านเม็ด ยาไอซ์ 6 พันกว่ากิโลกรัม เฮโรอิน 800 กว่า
กิโลกรัม รับเรื่องร้องเรียนปัญหายาเสพติด 13,518 เรื่อง 
ด าเนินการแล้ว 11,055 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 79.7  

ด้านบ าบัดรักษาและฟื้นฟู น าผู้ติดสาร
เสพติดมารับการบ าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ 
ผู้ ติ ดยา เสพ ติด 208 ,270  ราย สามารถด า เนินการ 
ตามเปูาหมายได้ร้อยละ 87.7 มีการติดตามผู้ผ่านการบ าบัด
ฟื้นฟูยาเสพติด 145,100 ราย คิดเป็นร้อยละ 61.1 ให้ความ
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แผนภาพ 19 จ านวนรับแจ้งและการจับกุมคดียาเสพติด ป ี2560 
 

 

ที่มา: ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มกราคม 2561) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพ 20 สถิติการจับกุมคดีความผิดยาเสพติดจ าแนกตามประเภทความผิดปี 2560 

 
ที่มา: ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มกราคม 2561) 

 

 

 

ช่วยเหลือผู้ผ่านการบ าบัดฯท่ีประสงค์ขอรับความช่วยเหลือ
จ านวน 7,762 ราย  

ด้านการป้องกัน ในกลุ่มเด็กและเยาวชน 
จัดท าผลิตสื่อและเผยแพร่สื่อเพื่อพัฒนาทักษะทางสมองให้แก่
เด็กปฐมวัยในโรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กทั่วประเทศ 
52,862 แห่ง มีการใช้สื่อคิดเป็นร้อยละ 59.9 ในกลุ่มเด็ก
ประถมศึกษา ด าเนินการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่นักเรียนระดับ
ประถมศึกษา 25,647 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 81.8 ในสถานศึกษา
ระดับมัธยมขึ้นไป ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ปูองกันและเฝูาระวังปัญหายาเสพติด 9,556 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
81.4 ของเปูาหมาย ในกลุ่มผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบการ  
จัดให้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องยาเสพติดแก่ผู้ใช้
แรงงาน คิดเป็นร้อยละ 99.1 เผยแพร่สื่อความรู้ให้กลุ่มเปูาหมาย 
ครบร้อยเปอร์เซนต์ ในกลุ่มประชาชนท่ัวไปในหมู่บ้าน/ชุมชน 
ด าเนินการ 75,180 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 91.73 ของเปูาหมาย 

2. การปรับนโยบายทางกฎหมายในการ
ควบคุม ตัวยา เสพติด จ านวน 4  ชนิด ไ ด้แก่  กัญชง  
พืชกระท่อม กัญชา ก าหนดให้เป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 
5 แต่ให้ส่งเสริมกัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจ ภายใต้การก ากับ
อย่างเหมาะสม พืชกระท่อมให้ควบคุมท่ีปริมาณสารส าคัญ 
และแอมเฟตามีน อยู่ระหว่างการศึกษาวิจัยข้อดี ข้อเสียและ
ผลกระทบ เพื่อเสนอแนวทางก าหนดนโยบายทางกฎหมาย 
ท่ีเหมาะสมต่อไป 

3. การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน 
สร้างสภาพแวดล้อมบรรยากาศปลอดภัยจากยาเสพติด 
นอกรั้วบ้านในทุกหลังคาเรือน ความอบอุ่นในครอบครัวจะ
เป็นเกราะปูองกันลูกหลานให้รอดพ้นสิ่งเสพติด และท่ีส าคัญ
คือ การสร้าง/พัฒนาระบบรองรับการคืนคนดีให้สังคม อาทิ 
“โครงการช่วยฟื้นฟูผู้ติดยา เพื่อคืนคนดีสู่สังคม” ให้สามารถ
กลับมาเป็นคนท่ีดีมีคุณภาพ ประกอบสัมมาอาชีพเพื่อเลี้ยง
ปากท้องของตนเองและครอบครัวได้ “โครงการดอยราง” 
ช่วยเหลือเรื่องทุนประกอบอาชีพ ผ่าน “กองทุนต้ังตัวได้” 
เพื่อสร้างโอกาสทางอาชีพแก่ผู้ท่ีก้าวพลาด และอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข 

 การป้องกันการเสียทรัพย์ของประชาชน 
จากการตกเป็นเหยื่อการหลอกลวง คดีประทุษร้ายต่อ
ทรัพย์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16 ของคดีอาญารวม ในปี 
2560 พบว่า คดีฉ้อโกง ยักยอกทรัพย์ คดีท าให้เสียทรัพย์  
มีผู้เสียหายมาแจ้งความ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 38 ของคดี
ประทุษร้ายต่อทรัพย์ ปัจจุบันจะพบว่ามีกลุ่มมิจฉาชีพ

 278,807  

 286,692  

 191,246  

รับแจ้ง (ราย) จับกุม (คน) ผู้ปุวยรับบ าบัดรักษา (ราย) 
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9  รถโดยสารสาธารณะเกิดอุบัติเหตุรวม 1,548 คัน แยกเป็น รถโดยสารเล็ก (ตู้) 859 คัน ลดลงจากปี 2559 ร้อยละ 21.9 และรถโดยสารขนาดใหญ่ 689 คัน ลดลงร้อยละ 13.1 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพ 21 สถิติฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ปี 2559-2560 

 
ที่มา: ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มกราคม 2561) 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพ 22 สถิติการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบก ตาย และมูลค่าความเสียหาย 
รายไตรมาส ปี 2557–2560 

 
ที่มา: ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ข้อมูล ณ วันที่ 23 มกราคม 2561) 

 

 

มากมายท่ีใช้กลวิธีต่างๆ ในการต้มตุ๋น หลอกเอาทรัพย์สิน
ของผู้เสียหายไปเป็นจ านวนมาก มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการหลอกลวง อาทิ การส่งจดหมายว่าเป็นผู้โชคดี
ได้รับรางวัล การหลอกให้ร่วมลงทุนเล่นหุ้น การลงทุนแบบ
แชร์ลูกโซ่ การหลอกขายสินค้าออนไลน์ เป็นต้น ภัยแฝง 
จะมาในรูปแบบใหม่ๆ ตลอดเวลาเมื่อกลุ่มมิจฉาชีพได้โอกาส 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการหลอกลวงผ่านอินเทอร์เน็ตท่ีจะเพิ่ม
จ านวนมากขึ้น เนื่องจากความเร็วอินเทอร์เน็ตท่ีเพิ่มขึ้น
ประกอบกับสามารถใช้อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือหรือ
แท็บเล็ตได้ ท าให้การเข้าถึงเป็นเรื่องง่าย การหลอกลวงผ่าน
อินเทอร์เน็ตจึงมีความเป็นไปได้ท่ีจะเพิ่มจ านวนมากขึ้น 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้มีการเผยแพร่
ความรู้ ด้านการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยอย่าง
ต่อเนื่อง หากมีข้อสงสัยสอบถามท่ีสายด่วน 1212 หรือ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้ให้ความรู้แก่ประชาชนในการระวัง
การใช้งานอินเทอร์เน็ต ขณะเดียวกันประชาชนต้องมี
วิจารณญาณและความระมัดระวังการใช้งาน ไม่หลงเชื่อคนท่ี
ไม่รู้จักท่ีขอข้อมูลส่วนตัว หรือขอให้โอนเงินให้ ท าการเช็ค
ข้อมูลจากหน่วยงานท่ีถูกอ้างถึงโดยตรง หรือศูนย์คุ้มครอง
ผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) โทร 1213 ไม่ให้เอกสาร 
ข้อมูลส่วนตัว และข้อมูลทางการเงินแก่บุคคลอื่นง่ายๆ เช่น 
User ID และ Password บัตรประชาชน ภาพถ่ายประชาชน 
หรือข้อมูลบนบัตรประชาชน ระวังการใช้อีเมล์ ควรเปิดเผย
ข้อมูลในโซเชียลเท่าท่ีจ าเป็น เพื่อปูองกันการตกเป็นเหยื่อ
ของกลุ่มมิจฉาชีพ 

การด าเนินมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุอย่างเข้มงวด
ตลอดปเีพื่อลดการสูญเสียชีวิตท่ีเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง  

สถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบกในไตรมาส
สี่ปี 2560 มีการรับแจ้ง 24,888 ราย เพิ่มขึ้นจากไตรมาส
เดียวกันของปี 2559 ร้อยละ 9.6 มีผู้เสียชีวิต 2,132 ราย 
ลดลง ร้อยละ 10.9 ขณะท่ีมูลค่าความเสียหายเพิ่มขึ้นร้อยละ 
14.9 รถท่ีเกิดอุบั ติ เหตุสูงสุดยังคงเป็นรถจักรยานยนต์  
มีสัดส่วนร้อยละ 39.7 รองมาเป็นรถยนต์นั่งร้อยละ 27.2  
ของประเภทรถท่ีเกิดอุบัติเหตุท้ังหมด  

ตลอดท้ังปี 2560 การเกิดอุบัติเหตุจราจทางบก  
รับแจ้ง 84,943 ราย เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 1.3  
มีผู้เสียชีวิต 8,616 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.3 รถตู้โดยสาร
สาธารณะ9 เกิดอุบัติเหตุ 1,548 ราย ลดลงร้อยละ 35 ขณะที่
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10 ตัวเลขอย่างไม่เป็นทางการจากการรวบรวมของมูลนิธิที่ร่วมมือกับเครือข่ายต่างๆ ทั่วประเทศ เกี่ยวกับยอดการตาย ณ จุดเกิดเหตุ จากอุบัติเหตุบนท้องถนนทั่วประเทศ 
11 ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรชี้ว่า ในรอบ 8 ปีที่ผ่านมา การเสียชีวิตโดยมากไม่ได้เกิดขึ้นบนถนนทางหลวง ทางด่วน หรือทางหลวงชนบท หากแต่เกิดขึ้น

บนถนนในเขตเมือง เขตเทศบาล เขตชุมชน จากการเดินทางใกล้ๆ ในถนนสายสั้นๆ ซ่ึงมักจะมองข้ามและคิดว่าใกล้แค่นี้ไม่เป็นไร 

 

 

แผนภาพ 23 สถิติผู้เสียชีวิต/บาดเจ็บจากอบุัติเหตุจราจรทางถนนในช่วงเทศกาล 
ปีใหม่ 2554-2561 

 

ที่มา:  ศูนย์อ านวยการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล 

 

 

แผนภาพ 24 สถิตอิุบัติเหตุจราจรในช่วงเทศกาลของไทยปี 2560-2561  

 
ที่มา:  ศูนย์อ านวยการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล 

 

 

แผนภาพ 25 สถิติข้อมูลการเสียชวีิตจากอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 

 
ที่มา:  ศูนย์อ านวยการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล 

 

ข้อมูลของมูลนิธิเมาไม่ขับร่วมกับเครือข่ายต่างๆ ท่ัวประเทศ 
รายงานข้อมูลสถิติการตาย ณ จุดเกิดอุบัติเหตุท้องถนน 
ท่ัวประเทศ10 มีผู้เสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุเพิ่มขึ้นร้อยละ 41 
หรือเฉลี่ยวันละ 38 คน ส่ วนใหญ่ร้อยละ 90 มาจาก
พฤติกรรมการขับขี่ “ขับรถเร็วเกินกว่าท่ีกฎหมายก าหนด” 
และ “เมาแล้วขับ” ร้อยละ 10 เกิดจากสภาพรถที่ไม่พร้อม 
การเสียชีวิตโดยมากเกิดขึ้นบนถนนในเขตเมือง เขตเทศบาล 
เขตชุมชน จากการเดินทางใกล้ๆ ในถนนสายสั้นๆ11  

ในช่วงเทศกาลต่างๆ ท่ีผ่านมาได้ด าเนินมาตรการ
ปูองกันและลดอุบัติเหตุอย่างเข้มข้นตามแผนบูรณาการปูองกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน มุ่งเน้นการบริหารจัดการยึดพื้นท่ีเป็น
ตัวต้ัง (Area Approach) บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนท้ัง
ภาครัฐ ภาคเอกชน ทหารในพื้นท่ี ภาคประชาสังคม องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน หมู่บ้าน อาสาสมัครต่างๆ และ
ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพในการด าเนินการ
ปูองกันและลดปัจจัยเสี่ยงลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นท่ีท้ังจาก
คน ยานพาหนะ ถนน และสิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยท่ีสุด ให้ทุก
จังหวัดจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการเชื่อมโยงการลดอุบัติเหตุทางถนน
ในทุกระดับ ระดมสรรพก าลังทุกฝุายท้ังในถนนสายหลักและ
สายรอง จัดต้ังจุดตรวจอ านวยความสะดวก เพิ่มความเข้มข้น
ของด่าน ให้ความส าคัญกับมาตรการปูองกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ 
อาทิ มาตรการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ขับขี่ และนั่ งท้าย
รถจักรยานยนต์ท่ีไม่สวมหมวกนิรภัยสามารถจับปรับได้ทันที 
ในอัตราสูงสุด 1,000 บาททุกกรณี ปูองกันอุบัติเหตุจากร้านค้า
และปูายโฆษณาริมข้างถนน เน้นการปฏิบั ติการตามจุด
ล่อแหลม และลดพฤติกรรมเสี่ยงท่ีอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ ส่งผล
ให้ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 การเกิดอุบัติเหตุ ผู้เสียชีวิต และ
ผู้บาดเจ็บลดลงจากเทศกาลปีใหม่ 2560 ร้อยละ 2 3.1 และ 
11.5 ตามล าดับ สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุยังมาจากเมา 
แล้วขับ ร้อยละ 43.7 ขับรถเร็วเกินก าหนด ร้อยละ 25.2 

อย่างไรก็ตาม ก็ควรด าเนินมาตรการลดการเกิด
อุบัติเหตุอย่างเข้มงวดและต่อเนื่องตลอดท้ังปีเพื่อลดอัตรา
การตายด้วยอุบัติเหตุทางถนนต่อวันท่ีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 
ในทุกปี ให้ความส าคัญในการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง 
เคร่งครัด และต่อเนื่อง ควบคู่กับการสร้างจิตส านึก และ
ความตระหนักด้านความปลอดภัยทางถนน ส่งเสริมให้
ประชาชนผู้ใช้เส้นทางจราจรเกิดพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนน
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เกิดอุบัติเหตุ (ครั้ง) บาดเจ็บ (ราย) เสียชีวิต (ราย) 

 4,128   3,808   4,005  
 3,919   3,690   3,841  

 478  
 390   423  

 -

 2,000

 4,000

 6,000

เทศกาลปีใหม่ 2560 เทศกาลสงกรานต์ 2560 เทศกาลปีใหม่ 2561 

ผู้บาดเจ็บ (ราย) การเกิดอุบัติเหตุ (ครั้ง) ผู้เสียชีวิต (ราย) 

เสียชีวิต 423 ราย เกิดอุบัติเหตุ 3,841 คร้ัง 

เสียชีวิต  ณ จุดเกิดเหตุ 226 ราย 

ที่โรงพยาบาล 173 ราย 

ระหว่างน าส่งโรงพยาบาล 24 ราย 

พฤติกรรมท่ีท าให้เสียชีวิต 

ไม่สวมหมวกนิรภัย 168 ราย 

ขับรถเร็วเกินก าหนด 29 ราย 

สถานะของผู้เสียชีวืต 

ผู้ขับขี่ 319 ราย 

ผู้โดยสาร 67 ราย 

คนเดินถนน 24 ราย 

สาเหตุ   ขับรถเร็ว 180 ราย 

ดื่มแล้วขับ 122 ราย 

ตัดหน้ากระชั้นชิด 88 ราย 

เสียชีวิตแยกตามประเภทรถ 

รถจักรยานยนต์  303 ราย 

รถปิคอัพ  53 ราย 

รถยนต์นั่ง  34 ราย 
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12 การด่ืมเพียงนิดเดียวก็ท าให้เกิดความเส่ียงต่ออุบัติเหตุถึง 3 เท่า “ลดเมาขณะขบัเท่ากับลดความเส่ียงให้เป็นศูนย”์ 
13 ภายใต้ พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ. 2533 ม.33 หมายถึง พนักงานลูกจ้างทั่วไป ม.39 หมายถึง ผู้ประกันตนที่เคยเป็นเป็นประกันตน ม.33 และลาออก ม.40 หมายถึง ผู้มี

อาชีพอิสระ/แรงงานนอกระบบ 
14 กองทุนการออมแห่งชาติ, http://www.nsf.or.th/images/cb/cb2560/AC_20171228/MOU_10_20171228.pdf 

แผนภาพ 26 สถิติการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบกและจ านวนผู้เสียชวีิตปี 2555–2560 

 
ที่มา: ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ข้อมูล ณ วันที่ 23 มกราคม 2561) 

 
 
 
 
ตาราง 17 จ านวนผู้ประกันตนของประกันสังคมจ าแนกตามประเภท ปี 2557-2560 

(หน่วย : คน) 
 2557 2558 2559 2560 

ม.33 10,029,777  10,391,761 10,511,821  10,840,579  
 (2.54)    (3.61) (1.16) (3.13) 

ม.39 1,124,765 1,196,762 1,286,133   1,373,595  
 (4.7)  (6.40) (7.47) (6.80) 

ม.40 2,471,116 2,200,667 2,243,727 2,432,927 
 (56.59) (-10.94) (1.96) (8.43) 

รวม 13,625,658 13,789,190 14,041,681 14,647,101 
 (9.59)   (1.20) (1.83) (4.31) 

หมายเหตุ:  ( ) อัตราเพิ่ม 
ที่มา:  ส านักงานประกันสังคม 

 

 

 
แผนภาพ 27 สมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) รายเดือน ปี 2560 

 
ที่มา: กองทุนการออมแห่งชาติ, http://www.nsf.or.th 

 

ท่ีถูกต้องและปลอดภัย สร้างกลไกประชารัฐร่วมกับท้องถิ่น
และชุมชน เพื่อให้เกิด “วัฒนธรรมความปลอดภัย” ในทุก
ระดับ ใหชุ้มชนเข้ามามีส่วนร่วมท าประชาคมและการจัดการ
พื้นท่ี ก าหนดแนวทางการปูองกันแก้ไขในพื้นท่ีเพื่อลดปัจจัย
เสี่ยงพร้อมก าหนดมาตรการลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับ
ท้องถิ่น รวมท้ังการรณรงค์ลดอุบัติเหตุจากการเมาแล้วขับ12 
อย่างต่อเนื่อง เพิ่มมาตรการสังคม องค์กร และชุมชนท้องถิ่น  
ให้เข้ามามีบทบาทในการควบคุมการขาย-ด่ืมแอลกอฮอล์ 

ประชาชนมีการออมเพื่อเกษียณอายุเพิ่มขึ้น 

ในปี 2560 ผู้ประกันตนภายใต้กองทุนประกันสังคม
มีจ านวน 14.6 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ประมาณ 6 
แสนคน หรือร้อยละ 4.3 โดยเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 
3313 จ านวน 10.8 ล้านคน มาตรา 39 จ านวน 1.4 ล้านคน 
และมาตรา 40 จ านวน 2.4 ล้านคน ขณะท่ีกองทุนการออม
แห่งชาติ (กอช.) มีสมาชิก 5.3 แสนคน เพิ่มขึ้นจากปี 2559
ประมาณ 12,500 คน หรือร้อยละ 2.4 จากเปูาหมาย 1 ล้านคน 
สมาชิกส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร ค้าขาย และไม่ประกอบอาชีพ 
ท าให้ผู้ท่ีมีเงินออมหลังเกษียณมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยในปี 
2560 มีจ านวน 18.4 ล้านคน (ไม่รวมกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ) 
หรือประมาณร้อยละ 48 ของก าลังแรงงาน อย่างไรก็ตาม 
จ านวนแรงงานนอกระบบท่ีมีการออมโดยสมัครใจมีเพียง 
4.3 ล้านคน (ประกันสังคมมาตรา 39 มาตรา 40 และ กอช.) 
ยังมีจ านวนไม่มากเมื่อเทียบกับจ านวนแรงงานนอกระบบท่ีมี
กว่า 20 ล้านคน ซึ่งต้องเร่งขยายความครอบคลุมอย่างต่อเนื่อง  

ท้ังนี้ กอช. ได้เร่งด าเนินงานโดยลงนามบันทึกความ
ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ 10 แห่ง อาทิ กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมบัญชีกลาง ส านักงาน
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สภาเกษตรกร
แห่งชาติฯลฯ เพื่อร่วมสนับสนุนด้านวิชาการและให้ความรู้
เกี่ยวกับการออมเงิน การวางแผนการเงินเพื่อยามวัยเกษียณ 
และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของการเป็นสมาชิก กอช. รวมท้ัง
ให้ส านักงานคลังจังหวัดทุกแห่งท่ัวประเทศเป็นหน่วยรับ
สมัครและบริการสมาชิกเพิ่มจากธนาคารของรัฐท้ัง 4 แห่ง
ทุกสาขาท่ัวประเทศ และท่ีสถาบันการเงินชุมชน 76 แห่ง 
ท่ัวประเทศ (กอช., 2560)14 
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http://www.nsf.or.th/images/cb/cb2560/AC_20171228/MOU_10_20171228.pdf
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ตาราง 18  จ านวนผู้มีหลกัประกันดา้นรายได้หลังเกษียณ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2560 
 

ระบบ สิทธิประโยชน ์
จ านวนสมาชกิ 

(ล้านคน) 

การออม 

ประกนัสังคม1 
ม.33 บ าเหน็จ/บ านาญ 10.84 
ม.39 บ าเหน็จ/บ านาญ 1.37 
ม.40 บ าเหน็จ 2.43 

กบข.2 เงินก้อนและบ าเหน็จ/
บ านาญ 1.03 

กอช.3 บ านาญ/เงินด ารงชีพ 0.53 
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ4 บ าเหน็จ 2.94 
กองทุนสงเคราะห์ครูเอกชน5 บ าเหน็จ 0.15 

สวัสดิการ 
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ5 บ าเหน็จ/บ านาญ 2.03 
เงินอดุหนุนเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ6 บ านาญ 8.16 

ที่มา:   1 ส านักงานประกันสังคม 
          2 กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
          3 กองทุนการออมแห่งชาติ 
          4 กองทุนส ารองเลี้ยงชีพไทย กลต. (ข้อมูลไตรมาส 3 และไม่มีการตัดนับซ้ าในทุกกรณี) 
          5 กระทรวงการคลัง 
          6 ส านักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม   สศช. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง
http://www.fpo.go.th/FPO/modules/Content/getfile.php?contentfileID=13146 

 

 

ตาราง 19  การรับเรื่องร้องเรียนของ สคบ. รายไตรมาส ปี 2560 
                                                                               หน่วย : ราย 

เร่ืองร้องเรียน 
2560 

2560 2559   %  
Q1 Q2 Q3 Q4 

ด้านโฆษณา 432 827 734 432 2,425  1,628 49.0 

ด้านฉลาก 618 472 486 450 2,026  2,010 0.8 

ด้านสัญญา 548 1,380 928 851 3,707 2,637 40.6 

ด้านกฎหมาย 0 0 0 0     -    37 -100 

ด้านขายตรงและ
ตลาดแบบตรง 

103 128 156 325 712  1,097 -35.1 

รวม 1,701 2,807 2,304 2,058 8,870 7,409 19.7 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
 
 
 

ท้ั ง นี้  ลู ก จ้ า ง ส่ วน ใหญ่ จะ ไ ด้ รั บ เ งิ นบ า น าญ 
หลังเกษียณประมาณร้อยละ 20 ของค่าจ้างเฉลี่ยสุดท้าย 
ก่อนความเป็นผู้ประกันตนจะสิ้นสุดลง ซึ่งอาจไม่พอเพียง 
ต่อการด ารงชีพหลังเกษียณ รัฐจึงมีแนวทางการเพิ่มการออม
ภาคบังคับ โดยอยู่ระหว่างการออกร่างพระราชบัญญัติกองทุน
บ าเหน็จบ านาญแห่งชาติ พ.ศ. ... ซึ่งได้ผ่านการพิจารณา 
ของส านักงานกฤษฎีกาแล้ว อยู่ในขั้นตอนการเตรียมเสนอ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา นอกจากนี้ ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้เตรียม
พิจารณาปรับเพิ่มสัดส่วนขั้นต่ า และเพดานของสัดส่วนเงิน
สมทบท่ีใส่เข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (Provident Fund : 
PVD) เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 3-30 จากปัจจุบันท่ีก าหนดสัดส่วน
ของเงิ นสมทบขั้ น ต่ า  และเพดานอยู่ ท่ี ร้ อยละ  2 -15  
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการออมท่ีมากขึ้น 

การสื่อสารกับผู้บริโภคเป็นช่องทางส าคัญในการ
คุ้มครองผู้บริโภค 

การรับเรื่องร้องเรียนสินค้าและบริการของส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคไตรมาสสี่ปี 2560 มีจ านวน 
2,058 ราย ลดลงจากไตรมาสก่อนร้อยละ 10.7 ส่วนใหญ่เป็น
การร้องเรียนด้านสัญญา ฉลากและโฆษณา โดยสินค้าท่ีมี 
การร้องเรียนมากที่สุด คือ อาคารชุด 308 ราย รองลงมาเป็น
รถยนต์ 194 ราย สินค้าและบริการท่ัวไป 140 ราย และคลินิค
เสริมความงาม 91 ราย ตลอดปี 2560 การร้องเรียนเพิ่มขึ้นจาก
ปีก่อนร้อยละ 19.7 โดยด้านสัญญาและการโฆษณามีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นมาก ส าหรับประเภทสินค้าที่มีการร้องเรียนเป็นสินค้า
อุปโภคบริโภคมากท่ีสุด ได้แก่ เรื่องรถยนต์ท่ีมีปัญหาการช ารุด 
รองลงมาเป็นบริการ ได้แก่ สถาบันเสริมความงามและฟิตเนต 
และอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ อาคารชุดท่ีก่อสร้างไม่เสร็จ  

ด้านบริการโทรคมนาคม พบว่า ผู้บริโภคร้องเรียน
ผ่าน กสทช. มีจ านวน 739 ราย เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน 
ร้อยละ 8.7 อย่างไรก็ตาม ตลอดปี 2560 มีการร้องเรียน 
ในกิจการโทรคมนาคมจ านวน 3,196 ราย ลดลงร้อยละ 28.2 
จากปี 2559 โดยลดลงเกือบทุกประเภทบริการ ยกเว้นสถานี
วิทยุคมนาคม เมื่อจ าแนกตามกลุ่มปัญหา พบว่า ปัญหาอื่นๆ 
ลดลง ขณะท่ีปัญหาค่าบริการและการให้บริการเพิ่มขึ้น 
ส าหรับประเด็นการร้องเรียนส่วนใหญ่เป็นเรื่องมาตรฐานและ
คุณภาพการให้บริการ บริการเสริม คิดค่าบริการผิดพลาด และ
การยกเลิกบริการ ท้ังนี้  เมื่ อเทียบกับปี  2559 พบว่ า  
การร้องเรียนเรื่องมาตรฐานและคุณภาพการให้บริการ  

(ร่าง) กองทุนบ าเหน็จบ านาญแห่งชาติ 
 

ผู้สมทบ 
 นายจ้าง และลูกจ้าง 

(อายุ 15-60 ปี) สมทบ
เงินเข้ากองทุน 

 เริ่มในกิจการที่มีลูกจ้าง 
100 คนข้ึนไปในปีที่ 1 
10 คนข้ึนไปในปีที่ 4 
และ 1 คนข้ึนไปในปีที่ 6 

เงินสมทบ 
 อัตราสมทบเริ่มต้น 3% และทยอย

ปรับข้ึนเป็น 5% 7% และ 10% ใน 
10 ปี 

 เพดานเงินส่งเข้ากองทุนไม่เกิน 
1,800 บาท/เดือน 

 เพดานเงินเดือนฐานค านวนเงิน
สะสมและสมทบ 60,000 บาท/
เดือน 

เง่ือนไข 
 ลูกจ้างเงินเดือนไม่

เกิน 10,000 บาท  
ไม่ต้องจ่ายเงินสมทบ 
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15 Cross sell คือ การขายผลิตภัณฑ์อื่นนอกเหนือจากการท าธุรกิจตามปกติด้านฝากถอนหรือการให้สินเชื่อ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ด้านหลักทรัพย์และด้านประกันภัยของธนาคารพาณิชย์ 

 
แผนภาพ 28 ประเภทสินค้าหลักที่ร้องเรียน ป ี2559-2560  

 
 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
 
 
 
 
 
ตาราง 20 การรับเรื่องร้องเรียนในกิจการโทรคมนาคม 

                                                                                      หน่วย : ราย 

ประเภทบริการ 
2560 

2560 2559 % 
Q Q2 Q3 Q4 

โทรศัพท์เคลือ่นที ่ 674 471 501 500 2,146 3,249 -33.95 
อินเทอร์เน็ต 210 158 78 103 549 916 -40.07 
สถานีวทิยุคมนาคม 120 98 68 75 361 126 186.51 
โทรศัพท์พื้นฐาน 23 21 25 49 118 117 0.85 
บริการอื่นๆ 1 1 8 12 22 46 -52.17 
รวม 1,028 749 680 739 3,196 4,454 -28.24 

ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  
 
 
 
 
 
แผนภาพ 29 กลุ่มปัญหาการร้องเรียนในกิจการโทรคมนาคม ปี 2559-2560 

 
 
ที่มา:  ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
 
 
 

การยกเลิกบริการ และปัญหาอื่นๆ เช่น การถูกก าหนด
ระยะเวลาการใช้บริการ มีจ านวนลดลงมาก ขณะท่ีบริการ
เสริมมีจ านวนเพิ่มขึ้นจากการใช้ SMS ในการโฆษณาหรือ
ชักชวนให้ดาวน์โหลดบริการซึ่งเป็นการกวนใจหรือสมัครโดยไม่
ต้ังใจและถูกคิดค่าใช้จ่าย ท้ังนี้ กสทช. ได้มีมาตรการแก้ไข
ปัญหาโดยการก าหนดเงื่อนไขในการก าหนดวันหมดอายุใช้งาน 
การขอคืนเงินหรือโอนให้เบอร์อื่นท่ีอยู่ในเครือข่ายกรณีเลิกใช้
บริการ รวมท้ังการเปิดช่องทางให้ผู้ใช้ยกเลิกบริการด้วยตนเอง 

ด้านบริการทางการเงิน พบว่า มีการร้องเรียน 
ทางการเงิน 1,138 รายการ ในปี 2560 (ม.ค.-ก.ย. 2560) 
ลดลงร้อยละ 2.1 จากปี 2559 ในช่วงเวลาเดียวกัน ส่วนใหญ่ 
เป็น ปัญหาที่เกิดจากการท าธุรกรรม ฝาก/ถอน/โอนเงินฝาก 
เงินต้น/ยอดหนี้ไม่ถูกต้อง ค่าธรรมเนียมไม่เป็นธรรม  
การด าเนินการล่าช้า การ Cross Sell15 และภัยทางการเงิน 
ท้ังนี้ จากการให้ค าปรึกษา รับเรื่องร้องเรียน การแจ้งเบาะแส
ภัยทางการเงินและข้อเสนอแนะต่างๆ ซึ่งเป็นการสื่อสารกับ
ผู้บริโภคท าให้ได้รับทราบเกี่ยวกับภัยทางการเงิน โดยในปี 
2560 (ม.ค.-ก.ย. 2560) มีจ านวน 1,137 รายการ เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 59.5 จากปี 2559 ในช่วงเวลาเดียวกัน ส่วนใหญ่ 
เป็นการหลอกลวงทางโทรศัพท์ของแก๊ง Call Center บัตร
อิเล็กทรอนิกส์ถูกน าไปใช้โดยบุคคลอื่น การหลอกลวง 
ทางอีเมล์หรือโซเชียลมีเดีย การหลอกให้ลงทุน เช่น ชักชวน
ให้ลงทุนใน onecoin และการให้ท าประกันโดยตัวแทนไม่มี
ใบอนุญาต นอกจากนี้ ยังได้รับข้อเสนอแนะท่ีน่าสนใจในการ
ให้บริการ เช่น การยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมการโอน 
ต่างธนาคารกรณีเงินบริจาคเข้ากองทุนช่วยเหลือผู้ประสบ 
สาธารณภัย เป็นต้น การสื่อสารกับผู้บริโภคจึงเป็นช่องทาง
ส าคัญในการคุ้มครองผู้บริโภค หน่วยงานท่ีมีการก ากับดูแล
และคุ้มครองผู้บริโภคในสินค้าบริการต่างๆ ควรพัฒนา 
ช่องทางการสื่อสารท้ังเผยแพร่ความรู้ ให้ค าปรึกษา รับเรื่อง
ร้องทุกข์ ซึ่งสามารถพัฒนาเป็นข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 
และใช้วิเคราะห์เพื่อน าไปสู่การก ากับดูแล ปรับปรุงคุณภาพ
บริการ เฝูาระวังปูองกันและแก้ไขปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นได้ 
ทันการณ์ โดยเฉพาะในการสื่อสารยุคดิจิทัลท่ีมีการผลิตสินค้า
บริการและรูปแบบการบริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

การรู้เท่าทันการใชเ้ทคโนโลยีกรณีสกุลเงินดิจิทัล 

ปัจจุบันมีนวัตกรรมการน าเทคโนโลยี Distributed 
Ledger Technology (DLT) หรือ Blockchain มาสร้างสกุล

2,305 

2,950 

2,154 

3,314 3,193 

2,363 

บริการ สินค้าอุปโภคบริโภค อสังหาริมทรัพย์และท่ีอยู่อาศัย 

2559 2560 

 676   471  
 890  

 2,417  

 1,186  
 893   836  

 281  

 -

 1,000

 2,000

 3,000

ค่าบริการ การให้บริการ ข้อสัญญา อื่นๆ 

2559 2560 
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 ข้อมูล ณ 26 ก.พ. 2561 มีทั้งสิ้น 1,576 สกุล 

แผนภาพ 30 ประเด็นเร่ืองร้องเรียนในกิจการโทรคมนาคม ปี 2559-2560 

 

ที่มา:  ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

 

ตาราง 21    การให้บริการขอ้มูล/ค าปรึกษาและรับเรื่องร้องเรียนทางการเงิน 
                                                                                               หน่วย : รายการ 

ประเภทบริการ 
2560 2560 

(Q1-Q3) 
2559 

(Q1-Q3) 
  %  

Q1 Q2 Q3 
ขอขอ้มูลและ
ค าปรึกษา 

8,451 8,460 7,417 24,328 34,508 -29.5 

ร้องเรียน 420 362 356 1,138 1,162 -2.1 
ให้ข้อเสนอแนะ 63 66 44 173 171 1.2 
แจ้งเบาะแส 19 48 37 104 68 52.9 
ขอความอนเุคราะห์
จากผู้ให้บรกิาร
ทางการเงิน 

51 41 59 151 149 1.3 

รวม 9,004 8,977 7,913 25,894 36,058 -28.2 
ที่มา:  ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน  ธนาคารแห่งประเทศไทย 

 

แผนภาพ 31 สถิติเกี่ยวกบัเรื่องภัยทางการเงิน ปี 2559 และ 2560  

 
หมายเหตุ:  เป็นข้อมูล 3 ไตรมาส คือ เดือน ม.ค.-ก.ย.  ของปี 2559 และ 2560 

ที่มา:  ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน  ธนาคารแห่งประเทศไทย 

 
 

เงินดิจิทัล (Crpytocurrency) และไปช าระเงินในการซื้อสินค้า
และบริการ หรือน าไปแลกเงินจริงภายในเครือข่าย สกุลเงิน
ดิจิทัลท่ีส าคัญ เช่น Bitcoin Ethereum Litecoinฯลฯ มูลค่า
การค้าเงินท่ัวโลกประมาณรวมกว่าสี่แสนล้านเหรียญรัฐ 
(ข้อมูลจากอินเวสเมนต์ดอทคอม)16 รวมท้ังมีการระดมทุนผ่าน
สกุลเงินดิจิทัลท่ีเรียกว่า ICO (initial Coin Offering) มีมูลค่า
ถึง 1,600 ล้านเหรียญสหรัฐ (ข้อมูลจาก coindesk) ด้านการ
ก ากับดูแลมีการด าเนินการอยู่ 3 แนวทาง คือ (1) ห้ามท า การ
ท าจึงเป็นเรื่องผิดกฎหมายซึ่งจะท าให้ไม่มีการก ากับดูแลและ
ไม่ข้อมูลใดๆ (2) ไม่มีก ากับดูแลใดๆ ท าให้กรณีท่ี เกิดการ
พิพาทจะไม่สามารถฟูองร้องได้ หรือ เอาผิดได้ และ (3) ก ากับ
ดูแลแบบทางสายกลาง คือ มีการก ากับดูแล แต่ไม่เข้มงวด
เกินไป เนื่องจากเป็นเรื่องใหม่ท่ีไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน   

ท้ังนี้ เริ่มมีบางประเทศท่ีปรับกฎหมายในการรองรับ
และก ากับสกุลเงินดังกล่าว เช่น ประเทศญี่ ปุุน ได้ออก
กฎหมายท่ีรวมถึงเงินเสมือน (Virtual Currency) ซึ่งรวมไป
ถึง Bitcoin โดยให้สามารถช าระหนี้ได้แต่ไม่ใช่สกุลเงิน และ
ได้บังคับใช้กฎหมายกับบริษัทหรือผู้ให้บริการทางด้านการ
แลกเปลี่ยนเงินเสมือนโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อปูองกันการฟอก
เงินและการก่อการร้าย รวมไปถึงเพื่อปกปูองผู้ใช้งานท่ัวไปด้วย 
ประเทศเกาหลีมีร่างพระราชบัญญัติ Act on Regulation of 
Similar Reception  ท่ีจะรวมข้อก าหนดในการท าธุรกรรมท่ี
เกี่ยวข้องกับ Cyptocurrency รวมท้ังออกเงื่อนไข เช่น การ
ห้ามเด็กอายุต่ ากว่า 19 เข้าเว็บเทรด ต้องให้ค าอธิบายถึง
ความเสี่ยงการลงทุนอย่างละเอียดและยืนยันชื่อจริง รวมท้ัง
เพิ่มลงโทษเพื่อปกปูองผู้ค้าท่ีดีและก าหนดพฤติกรรมได้ โดย
การบังคับใช้กฎหมาย Similar Receiving Behaviors เป็นต้น 

ส าหรับประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายรับรองให้
สามารถช าระหนี้ ไ ด้ตามกฎหมาย ขณะนี้อยู่ ระหว่าง
การศึกษา โดยมีเพียงมาตรการให้ความรู้และประชาสัมพันธ์
ถึงความเสี่ยงของการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล อย่างไรก็ตาม 
เริ่มมีการน าไปซื้อสินค้า มีตลาดแลกเปล่ียนเงิน การระดมทุน
แบบ ICO และมีการขยายตัวมากขึ้นเพราะเป็นช่องทาง 
การเก็งก าไรท่ีมีผลตอบแทนสูง ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ยังขาด
ความรู้ความเข้าใจเรื่องสกุลเงินดิจิทัล และตระหนักถึง 
ความเสี่ยงสูงจากความผันผวนของค่าเงิน นอกจากนี้  
จากการไม่มีกฎหมายรองรับซึ่งหากเกิดการพิพาทจะไม่ได้รับ
การชดเชยหรือแก้ไขโดยกฎหมาย รวมท้ังการไม่มีกฎหมาย
รองรับการเกิดขึ้นใหม่ของสกุลเงินดิจิทัลจะท าให้ผู้บริโภค 
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สกุลเงินดิจิทัล (Cryptocurrency) เป็นสกุลเงินที่ใช้แลกเปลี่ยนบนโลกออนไลน์
ในกลุ่มเครือข่าย ซ่ึงพัฒนาด้วยเทคโนโลยี Block chain ในการเข้ารหัสและ
ควบคุมการสร้างและโอนเงิน โดยใช้ระบบซอฟต์แวร์ในการถอดสมการคณิตศาสตร์ 
ซ่ึงระบบจะถูกรันโดยคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานทั่วโลก  ท าให้ถูกควบคุมแบบ
กระจาย (Decentralize) กล่าวคือ ไม่ถูกควบคุมจากตัวกลางที่เป็นรัฐบาลหรือ
สถาบันการเงิน โดยบิทคอยน์ (Bitcoin) เป็นหน่วยเงินสกุลแรกของสกุลเงินดิจิทัล
เกิดขึ้นเมื่อปี 2552 ปัจจุบันมีจ านวนมากกว่าพันสกุล 

การใช้งานสกุลเงินดิจิทัล นอกจากการใช้ในฐานะ “เงิน” แล้ว ได้เริ่มมีแนวคิด 
ที่จะน ามาประยุกต์ใช้กับธุรกรรมการเงินในฐานะตัวกลางของระบบการช าระเงิน 
(Clearing) หรือการโอนย้ายเงิน (Money Transfer) เช่น ธนาคารกลางสหรัฐฯ  
มีแนวคิดที่จะสร้าง FedCoin ขึ้นมาเพื่อใช้เป็นตัวกลางในการ Clearing แทน 
Cheque แบบกระดาษที่ใช้เวลานานในการตรวจสอบและมักจะถูกปลอมแปลง 
อยู่บ่อยๆ หรือธนาคารกลางแคนาดามีแนวคิดที่จะพัฒนา CadCoin ขึ้นมาเพื่อใช้
เป็นตัวกลางในการโอนเงินระหว่างธุรกิจขนาดใหญ่ (B2B) ขณะที่กลุ่มธุรกิจ 
Startup เริ่มใช้เงินดิจิทัลระดมทุนเรียกว่าการท า ICO (Initial Coin Offering)  
ซ่ึงกระบวนการ ICO นั้น จะท าผ่านช่องทาง Online และอยู่ในรูปแบบ Digital  
ท าให้สามารถด าเนินการได้รวดเร็วและกระจายไปถึงผู้ที่สนใจได้ทั่วโลก โดยไม่มี
ข้อจ ากัดว่าบริษัทจะตั้งอยู่ที่ใด  

ข้อดี คือผู้ใช้สามารถท าธุรกรรมโดยตรงระหว่างบุคคลต่อบุคคลหรือบริษัท 
ต่อบริษัทได้ โดยไม่ต้องผ่านตัวกลางเหมือนเงินตราทั่วไปที่ต้องมีธนาคาร 
เป็นตัวกลาง เงินเสมือนที่ใช้เทคโนโลยี Blockchain จึงมีค่าธรรมเนียมที่ต่ ามาก 
นอกจากนี้ เงินเสมือนยังเป็นเงินในโลกดิจิทัลที่ไม่มีพรมแดนหรือระยะทาง 
เป็นตัวก าหนดความรวดเร็วหรือค่าใช้จ่ายในการท าธุรกรรม ข้อเสีย เป็นเงินที่ถูก
สมมติขึ้นและยอมรับภายในกลุ่มผู้ใช้ ไม่สามารถใช้ช าระหนี้ได้ตามกฎหมาย และ
ไม่มีสินทรัพย์ใดๆ ธนาคารหรือรัฐบาลมารองรับหรือเป็นผู้ค้ าประกัน ส่งผลให้มูลค่า
ของเงินดิจิทัล แต่ละสกุลจะขึ้นอยู่กับ Demand และ Supply ของมัน ท าให้
ค่าเงินมีความผันผวนสูงอย่างมากจากการเก็งก าไรของผู้ซ้ือท าให้มีความเส่ียงสูง 

ที่มา:  รวบรวมข้อมูลจากสยามบล็อกเชน, https://siamblockchain.com 

รินใจ ชาครพิพัฒน์ “เงินของโลกอนาคต” 
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ไม่ทราบว่าสกุลเงินท่ีเกิดขึ้นนั้นเป็นไปตามหลักการผลิต 
ของสกุลเงินดิจิทัลหรือไม่และถูกหลอกลวงได้ง่าย เช่น 
onecoin เป็นการหลอกลวงของแชร์ลูกโซ่ว่าเป็นการลงทุน
ในสกุลเงินดิจิทัล เป็นต้น ดังนั้น จึงควรร่วมกันวิจัยและ
ศึกษากลไกการท างานของเทคโนโลยี Blockchain เกี่ยวกับ
ศักยภาพในการพัฒนาไปสู่การให้บริการทางการเงิน 
ในรูปแบบใหม่ หรือการเสริมสร้างโอกาสทางธุรกิจในด้าน
ต่างๆ รวมท้ังยังเป็นการเตรียมรับมือ หากแนวโน้มของการ
ใช้เทคโนโลยีดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น ซึ่งการมองข้ามศักยภาพ
และโอกาสของเทคโนโลยีนี้ อาจก่อให้เกิดความเสียหาย 
ต่อประชาชน โอกาสและเสถียรภาพทางการเงินได้ในอนาคต 

 

 

ประเด็นเฝ้าระวังและท่ีต้องด าเนินการในปี 2561 

1. การติดตามและเฝ้าระวังผลกระทบจากการเปล่ียนผ่านทางเทคโนโลยี 

1.1  การจ้างงาน แนวโน้มตลาดแรงงานท่ีมีการปรับตัวใช้เทคโนโลยีชั้นสูงในกระบวนการผลิตมากขึ้น โดยเฉพาะ  
ในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ งานบริการท่ีมีกระบวนการท างานซ้ า โดยอาชีพท่ีมีความเสี่ยงต่อการถูกทดแทน นอกจากนี้ เทคโนโลยี
สารสนเทศยังเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท างานใหม่และหลากหลายมากขึ้ นโดยเฉพาะการท าอาชีพอิสระ การรับจ้างผ่าน 
แพลทฟอร์มออนไลน์ เช่น Uber Line Man เป็นต้น ซึ่งจ าเป็นต้องส่งเสริมให้มีการอบรมพัฒนาฝีมือทักษะแรงงานและส่งเสริม 
การเรียนรู้อย่างไม่สิ้นสุดเพื่อปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี การพัฒนาอาชีพอื่นเพื่อให้แรงงานสามารถปรับเปลี่ยนอาชีพได้ 
ขณะเดียวกันกลุ่มแรงงานทักษะสูงจะเป็นท่ีต้องการและจะมีบทบาทในโลกแห่งเทคโนโลยีในอนาคตมากขึ้น นอกจากนี้ ควรมีการ
พัฒนาและจัดเก็บข้อมูลอาชีพท่ีหลากหลายมากขึ้น ตลอดจนมีกฎระเบียบท่ีรองรับงานลักษณะใหม่เพื่อให้ผู้ประกอบการ และลูกจ้าง
ได้รับการคุ้มครองแรงงาน 

1.2  การคุ้มครองผู้บริโภคและปูองกันการหลอกลวงหรือข้อพิพาทจากการซื้อสินค้าและบริการรูปแบบใหม่ เช่น การซื้อ
ขายออนไลน์ บริการท าธุรกรรมการเงินออนไลน์ การซื้อขายผ่าน QR code และการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนสร้างสกุลเงินดิจิทัล 
รวมท้ังการเฝูาระวังการท าผิดกฎหมายผ่านทางเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเข้าถึงกลุ่มเปูาหมายได้กว้างขวาง เช่น การพนันออนไลน์  
สื่อลามก ยาเสพติด เป็นต้น 

 

https://siamblockchain.com/
http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/642070
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2. ผลกระทบจากการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ า คณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบการก าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ าปี พ.ศ. 2561 ตาม
มติคณะกรรมการค่าจ้าง (ชุดท่ี 19) โดยการปรับเพิ่มขึ้นค่าจ้างขั้นต่ าอยู่ท่ี 308–330 บาท หรือเฉลี่ย 315 บาทท่ัวประเทศ และจะมี
ผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 1 เมษายน พ.ศ.2561 เป็นต้นไป ท้ังนี้ จากข้อมูลการส ารวจภาวะการมีงานท าของประชากรปี 2560 พบว่า  
มีผู้ท่ีได้รับค่าจ้างแรงงานต่ ากว่าค่าจ้างขั้นต่ าเฉลี่ยท่ัวประเทศจ านวน 5.4 ล้านคน ผู้ท่ีได้รับค่าจ้างขั้นต่ าส่วนใหญ่จะอยู่ในสถาน
ประกอบการขนาดเล็กท่ีมีจ านวนไม่เกิน 9 คน สถานประกอบการลักษณะดังกล่าวต้นทุนค่าจ้างแรงงานมักจะเป็นสัดส่วนต้นทุนท่ีสูง 
ซึ่งยังคงต้องติดตามผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นกับธุรกิจดังกล่าว รวมถึงมาตรการท่ีจะบรรเทาผลกระทบซึ่งอยู่ระหว่างการเสนอมาตรการ 
และการติดตามการบังคับใช้ค่าจ้างขั้นต่ าและการลงโทษสถานประกอบการและนายจ้างที่ไม่ปฏิบัติตามประกาศค่าจ้างขั้นต่ าดังกล่าว 

3. การป้องกันโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง และการลดภาวะทุพพลภาพจากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วย แนวโน้มการเจ็บปุวย 
ด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อาทิ โรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง โรคมะเร็ง การเกิดอุบัติเหตุจราจรท่ีเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับการเจ็บปุวย
ด้วยโรคดังกล่าว ส่งผลให้เกิดการทุพพลภาพหรือเสียชีวิตหากไม่ได้รับการปฐมพยาบาลทันท่วงที ซึ่งนอกจากจะด าเนินงานด้านการ
ปูองกันแล้ว ควรให้ความส าคัญกับการช่วยเหลือเมื่อพบผู้ปุวย อาทิ มีหลักสูตรปฐมพยาบาลเบื้องต้นในสถานศึกษาหรืออบรมให้
ประชาชนท่ัวไป ตลอดจนพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่มีประสิทธิภาพซึ่งจะช่วยลดการสูญเสียจากการเจ็บปุวย  

4. การขยายหลักประกันทางสังคม จากการท่ีรัฐได้มีแนวทางขยายการออมภาคบังคับเพื่อสร้างหลักประกันด้านรายได้ 
หลังเกษียณให้พอเพียงต่อการด ารงชีพ โดยเร่งผลักดันร่างพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญแห่งชาติ พ.ศ. .... เพื่อให้มีระบบการ
ออมเพื่อการด ารงชีพยามชราภาพอย่างเพียงพอ สร้างความมั่นคงในชีวิต ครอบคลุมลูกจ้างในระบบท้ังหมด ตลอดจนเป็นการสร้าง
วินัยในการออมของประชาชนในวัยท างาน 
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ประเทศไทยอยู่ในห้วงของการเปลี่ยนแปลงหลายด้าน โดยภายใต้ (ร่าง) กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งเป็นกรอบทิศทางการพัฒนา
ประเทศในระยะยาว แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) และการขับเคลื่อน
นโยบายรัฐบาลตามโมเดล 4.0 เพื่อก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลางโดยมุ่งเน้นการเพิ่มมูลค่าและการสร้างนวัตกรรม ประกอบกับ
สถานการณ์ทางเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด มีการน า Digital Technology เข้ามาใช้กับทุกส่วนของธุรกิจ ท าให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงในทุกขั้นตอนการผลิตต้ังแต่การน าเข้าวัตถุดิบ/การผลิตไปจนถึงการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า รวมถึงกระบวนการ
ท างาน/วัฒนธรรมองค์กร ทั้งนโยบายและทิศทางของประเทศและสภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไปเหล่านี้จะมีผลกระทบต่อ “แรงงาน”  
ความต้องการแรงงงานท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพของแรงงาน ซึ่งเป็นความท้าทายต่อทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐ เอกชน และ
รวมถึงตัวแรงงานเอง ที่จะมีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมแรงงานให้สามารถรองรับการพัฒนาท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต 

 

โครงสร้างก าลังแรงงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ที่มา:  ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 

สัดส่วนผู้มีงานท า ผู้ว่างงานและผู้รอฤดูกาล ปี 2541-2560 

 
ที่มา:  ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 

สถานการณ์ตลาดแรงงานไทย 
 ก า ลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง  การส ารวจภาวะ 

การท างานของประชากร ปี 2560 มีผู้อายุ 15 ปีขึ้นไป 55.96 
ล้านคน อยู่ในก าลังแรงงานจ านวน 38.08 ล้านคน ลดลงจาก 
38.64 ล้านคน ในปี 2553 ซึ่งเป็นปีส ามะโนประชากร มีอัตราการ
มีส่วนร่วมก าลังแรงงานคิดเป็นร้อยละ 68.0 ลดลงจากร้อยละ 
70.2 ในปี 2553 จากการเข้าสู่สังคมสูงวัยท าให้จ านวนแรงงานวัยต้น 
(15-24 ปี) ลดลง ด้านการจ้างงานผู้มีงานท ามีสัดส่วนเพิ่มขึ้น
ต่อเนื่องจากร้อยละ 92.7 ในปี 2541 เป็นร้อยละ 98.8 ในปี 
2554 และชะลอตัวลงเป็นร้อยละ 98.3 ในปี 2560 ขณะท่ีอัตรา
การว่างงานกลับมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 1 -1.2 หลังจาก
ลดลงไปถึงร้อยละ 0.68 ในช่วงเวลาเดียวกัน สะท้อนว่าภาวะการ
ตึงตัวของตลาดแรงงานเริ่มผ่อนคลายลง อย่างไรก็ตาม การลดลง
ของก าลังแรงงานอาจจะส่งผลต่อการขาดแคลนแรงงานในอนาคต 

 ก าลังแรงงานที่เข้าสู่ตลาดแรงงานไม่สอดคล้องกับ
ความต้องการ โดยพบว่าแรงงานท่ีขาดแคลนยังมีการว่างงาน  
ในปี 2560 ผู้จบวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีอัตราว่างงานสูงท่ีสุดคือ 
ร้อยละ 2.3 รองลงมาเป็นผู้จบการศึกษาปริญญาตรีร้อยละ 2.1 
และอาชีวศึกษา (ปวช.) ร้อยละ 2.0 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
และตอนปลายร้อยละ 1.4 เท่ากัน ขณะเดียวกันจากการประมาณ
ความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ ของกระทรวง
แรงงาน พบว่า มีการขาดแคลนแรงงาน สะท้อนความไม่สมดุล
ของแรงงานกับอาชีพ (Mismatch) จากการผลิตในสาขาท่ีไม่
สอดคล้องกับความต้องการ และการผลิตก าลังคนยังมีสมรรถนะ
ไม่สอดคล้องกับความต้องการ ท้ังนี้ ต้ังแต่ปี 2554 อัตราการ
ว่างงานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยกลุ่มมีการศึกษาระดับสูงเพิ่ม
มากกว่าระดับการศึกษาพื้นฐาน สะท้อนการปรับตัวของ
ตลาดแรงงานท่ีอาจมีการปรับตัวโดยน าเทคโนโลยีมาทดแทน
โดยเฉพาะแรงงานระดับกลาง 
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ผู้มีงานท า ผู้ว่างงาน ก าลังแรงงานที่รอฤดกูาล 

สว่นท่ีสอง: บทความเรือ่ง “การเตรยีมศกัยภาพแรงงานเพ่ือรองรบัการพฒันาประเทศ” 

ผู้มีอายุ 15 ปี ขึ้นไป 
ปี 2553     55.02   ล้านคน 
ปี 2560     55.96  ล้านคน 

ผู้อยูน่อกก าลังแรงงาน 
ปี 2553     14.82   ล้านคน 
ปี 2560      17.80   ล้านคน 

 
ท างานบ้าน 
ปี 2553    4.72   ล้านคน 
ปี 2560    5.23   ล้านคน 

 

ผู้มีงานท า  
ปี 2553   38.04  ล้านคน 
ปี 2560   37.45  ล้านคน 

 

ผู้อยู่ในก าลังแรงงาน 
ปี 2553    38.64  ล้านคน 
ปี 2560    38.08  ล้านคน 

 

ผู้ว่างงาน 
ปี 2553    0.4   ล้านคน 
ปี 2560    0.5  ล้านคน 

 

เรียนหนังสอื 
ปี 2553    4.23    ล้านคน 
ปี 2560    4.41    ล้านคน 

 
ผู้รอฤดกูาล 
ปี 2553  0.2   ล้านคน 
ปี 2560  0.2   ล้านคน 

 

อื่นๆ (เด็ก คนชรา ฯลฯ) 
ปี 2553     5.83    ล้านคน 
ปี 2560     8.16  ล้านคน 
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อัตราการว่างงานตามระดับการศึกษา 

 
ที่มา: ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 
ความต้องการแรงงานของสถานประกอบการและผู้ว่างงาน 

จ าแนกตามระดบัการศึกษา ปี 2560 

 
ที่มา: กระทรวงแรงงานและส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 

สัดส่วน GDP แรงงานและอัตราเพิม่เฉลี่ยผลิตภาพแรงงานจ าแนกประเภท
อุตสาหกรรม ปี 2545-2560 

  
  

สัดส่วน GDP สัดส่วนแรงงาน อัตราเพิ่มเฉลี่ย 
ผลิตภาพแรงงาน  

2545-2560 2545 2560 2545 2560 

1. ภาคการเกษตร 8.7 6.3 42.5 31.2 1.5 
2. ภาคอุตสาหกรรม 37.1 36.0 21.1 22.6 3.2 

การท าเหมืองแร่และเหมืองหิน 2.4 2.3 0.1 0.2 2.5 
การผลิต 28.7 27.7 15.3 16.3 3.7 
การไฟฟ้า ก๊าซ และประปา 3.1 3.2 0.3 0.3 4.0 
การก่อสร้าง 2.9 2.8 5.4 5.8 2.0 

3. ภาคบริการ 54.2 57.7 36.4 45.9 2.7 
การค้าส่ง ค้าปลีก ซ่อม
ยานพาหนะและของใช้ 16.1 15.2 15.0 16.9 1.8 
โรงแรม และภัตตาคาร 3.8 5.8 6.2 7.4 4.8 
การขนส่ง สถานท่ีเก็บสินค้า 
และคมนาคม 8.4 10.3 3.1 3.3 5.7 
การเงินการธนาคาร 4.8 7.2 0.8 1.4 4.8 
บริการอื่นๆ 21.1 19.2 11.4 17.0 3.3 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 3.1 

ที่มา: สศช. และ ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 

 ตลาดแรงงานมีแนวโน้มต้องการแรงงานในภาคบริการ
เพิ่มขึ้น การจ้างงานภาคบริการมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมากจากร้อยละ 
36.4 ในปี 2545 เป็นร้อยละ 45.9 ในปี 2560 ภาคอุตสาหกรรม
เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ 21.1 เป็น 22.6 ขณะท่ีภาคเกษตรมี
แนวโน้มลดลงจากร้อยละ 42.5 เป็นร้อยละ 31.2 ในช่วงเวลา
เดียวกัน ภาคบริการท่ีมีสัดส่วนการจ้างงานท่ีส าคัญคือ การค้าส่ง
ค้าปลีกฯ โรงแรมและภัตตาคาร การเงินการธนาคาร บริการอื่นๆ 
เช่น การบริหารราชการแผ่นดินและการบริการสุขภาพฯ 
นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาสัดส่วนต่อ GDP ภาคบริการมีสัดส่วน
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 54.2 เป็นร้อยละ 57.7 ในช่วงเวลาเดียวกัน 
ชี้ให้เห็นถึงบทบาทและความส าคัญของภาคบริการท่ีมีต่อการจ้างงาน
และการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ  

 แรงงานไทยยังมีปัญหาในด้านคุณภาพ ในปี 2560 
แม้ว่าแรงงานมีการศึกษาเพิ่มขึ้น แต่แรงงานร้อยละ 62.0 ยังมี
การศึกษาระดับมัธยมต้นและต่ ากว่า ขณะท่ีสัดส่วนก าลังแรงงาน
อายุ 50 ปีขึ้นไป มีสัดส่วนร้อยละ 31.1 ซึ่งจะเป็นข้อจ ากัดต่อการ
ปรับตัวของแรงงานในการขับเคลื่อนประเทศในอนาคตท่ีมีทิศทาง
ไปสู่การผลิตท่ีใช้เทคโนโลยีระดับสูง และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ด้วยองค์ความรู้ โดยในช่วงกว่า 15 ปีท่ีผ่านมา (พ.ศ. 2545-2560) 
ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยร้อยละ 3.1 โดยภาคเกษตรเพิ่มขึ้นเฉลี่ย
ร้อยละ 1.5 ภาคอุตสาหกรรมร้อยละ 3.2 และภาคบริการร้อยละ 
2.7 ส่งผลต่อการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ และเมื่อ
เปรียบเทียบผลิตภาพแรงงานไทยกับต่างประเทศปี 2560 ของ 
IMD พบว่าประเทศไทยได้รับการจัดอันดับท่ี 57 จากท้ังหมด 63 
ประเทศ ขณะท่ีผลการส ารวจความต้องการแรงงานของ
ผู้ประกอบการโดยกระทรวงแรงงานในปี 2560 พบว่า แรงงาน
ไทยไร้ฝีมือทักษะภาษาต่างประเทศ และความใฝุรู้ต่ ากว่าความ
ค า ดห วั ง ข อ ง ผู้ ป ร ะ ก อบ ก า ร  แ ร ง ง า น กึ่ ง ฝี มื อ มี ทั ก ษ ะ
ภาษาต่างประเทศและความรู้ด้านกฎหมายต่ ากว่าความคาดหวัง 
และแรงงานฝีมือมีทักษะภาษาต่างประเทศ ท้ังนี้ แรงงานไร้ฝีมือ
และกึ่งทักษะฝีมือมีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ กฎหมายท่ีมีความต่างเกือบถึง 1 (โดยค่าท่ีมีความ
ต่าง 1 ขึ้นไปถือว่ามีนัยส าคัญ) 

นอกจากนี้ เด็กวัยเรียนซึ่งจะเป็นแรงงานในอนาคต 
ยังจ าเป็นต้องเร่งพัฒนาในหลายด้าน ได้แก่ เด็กวัยเรียนท่ีออก
กลางคัน รวมถึงไม่ได้ศึกษาต่อระดับมัธยมปลาย/ปวช. โดยปี
การศึกษา 2558 มีอัตราการคงอยู่ของนักเรียนท่ีเข้าเรียน  
ป.1 จนจบมัธยมปลายร้อยละ 66.4 หรือประมาณ 3 แสนคน 
(ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา , 2559) ซึ่งจะส่งผลต่อ 
การเป็นแรงงานทักษะต่ าในอนาคต ขณะเดียวกันคุณภาพของเด็ก
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สัดส่วนก าลังแรงงานตามกลุม่อายุ 

 
ที่มา: ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

วัยเรียนยังน่าเป็นห่วง จากผลสอบ PISA และ O-NET ยังมี
คะแนนในระดับต่ า ท้ังวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และ
ภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นพื้นฐานต่อการคิดวิเคราะห์และความคิด
สร้างสรรท่ีมีความส าคัญต่อการพัฒนาต่อยอดเป็นแรงงานท่ีมี
ทักษะและความสามารถ จึงเป็นความท้าทายต่อทุกภาคส่วน 
ในการให้ความส าคัญกับการเตรียมพัฒนาคนตั้งแต่เด็กปฐมวัยให้มี
ศักยภาพและเติบโตเป็นแรงงานท่ีมีทักษะฝีมือ คุณลักษณะ 
ท่ีเหมาะสม ตลอดจนการผลิตแรงงานในสาขาขาดแคลนให้
เพียงพอต่อความต้องการในอนาคต 

แนวโน้ม เงื่อนไขและผลกระทบท่ีมีต่อตลาดแรงงานในอนาคต  

 โครงสร้างประชากร จากการคาดประมาณการประชากรประเทศไทย ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) ประชากรจะเพิ่มจาก 65.5 ล้านคน เป็น 66.1 ล้านคน โดยท่ีสัดส่วนผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 17.1 
เป็น 19.8 ขณะท่ีสัดส่วนวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลงจากร้อยละ 17.5 และ 65.3 เหลือร้อยละ 16.6 และ 64.1 ตามล าดับ ในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13-15 (พ.ศ. 2565-2579) ประชากรไทยจะเพิ่มสูงสุดเป็น 66.4 ล้านคน เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 ในปี
พ.ศ. 2569 และจะลดลงเหลือ 65.1 ล้านคน เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 15 ในปี พ.ศ. 2579 โดยท่ีสัดส่วนผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้น
ต่อเนื่องจากร้อยละ 20.6 ในปีพ.ศ. 2565 เป็น 30.2 ในปี พ.ศ. 2579 ขณะท่ีวัยแรงงานจะลดลงในอัตราท่ีเร่งขึ้นจากร้อยละ 63.1 
เหลือเพียง 56.3 ในช่วงเวลาเดียวกัน แสดงถึงข้อจ ากัดด้านปริมาณแรงงานในอนาคตซึ่งต้องปรับตัวโดยยกระดับศักยภาพแรงงานใน
การเป็นก าลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 

 ทิศทางการพัฒนาประเทศ จากยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีท่ีมุ่งให้ประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลาง
(Middle Income Trap) ไปสู่การเป็นประเทศท่ีพัฒนา โดยเน้นการสร้างมูลค่าและขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรม และมีการถ่ายทอด 
แนวทางการพัฒนามาสู่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 และนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยเน้นการเพิ่มผลิตภาพการผลิต 
(Productivity) โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมในทุกสาขาของภาคการผลิตและบริการท่ีเป็นฐานรายได้เดิม 
รวมท้ังท่ีสามารถน ามาต่อยอดเป็นฐานรายได้ใหม่ อาทิ การยกระดับภาคการเกษตรโดยการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่โดยเฉพาะ
เทคโนโลยีชีวภาพมาประยุกต์ใช้ การน าเทคโนโลยีหุ่นยนต์มาใช้ในภาคอุตสาหกรรม การเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการจากความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรม (Value Creation) จากทิศทางการพัฒนาดังกล่าว แรงงานจ าเป็นต้องมีความสามารถและทักษะท่ีเหมาะสม 
การท างานในอนาคต ได้แก่ ความสามารถทางปัญญา (Cognitive Abilities) ทักษะเชิงระบบ (Systems Skills) ทักษะในการแก้ปัญหา 
ท่ีซับซ้อน (Complex Problem Solving) ทักษะด้านเนื้อหาสาระ (Content Skills) และ ทักษะเชิงกระบวนการ (Process Skills) เป็นต้น 

โครงสร้างประชากรในระยะ 20 ปี 

 

 

 

 
 
ที่มา: การคาดประมาณประชากรประเทศไทย พ.ศ. 2553-2583 

ขณะเดียวกันการขับเคลื่อนตามแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
และนโยบายไทยแลนด์ 4.0 มุ่งเน้นสนับสนุนการพัฒนา 10 
อุตสาหกรรมเปูาหมาย เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต 
ภายใต้แนวคิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ S-Curve ใน 2 รูปแบบ 
ได้แก่ 5 อุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพ (First S-Curve)17 และ 5 
อุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve)18 รวมท้ังการพัฒนาเชิงพื้นท่ีเขต
เศรษฐกิจพิเศษ อาทิ โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ 
Eastern Economic Corridor (EEC) ฯลฯ ท่ีจะด าเนินงานโดยลงทุน
โครงสร้างพื้นฐานในช่วง 5 ปี กว่าล้านล้านบาท เพื่อเป็นรากฐานส าคัญ 

                                                           
17

  First S-Curve ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ และการ
แปรรูปอาหาร 

18 New S-Curve ได้แก่ หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม การบินและโลจิสตกิส์ เช้ือเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ อุตสาหกรรมดิจทิัล และการแพทย์ครบวงจร 
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ที่มา: สวทช. 

ของการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ท่ีจะก้าวสู่การเป็น Thailand 
4.0 ได้อย่างยั่งยืน โดยมีโครงการส าคัญ ได้แก่ สนามบินอู่ตะเภา 
ท่าเรือแหลมฉบังและมาบตาพุด รถไฟความเร็วสูงและรถไฟรางคู่ 
ฯลฯ ท าให้มีความต้องการแรงงานในสาขาที่เกี่ยวข้องเพิ่มมากขึ้น 
อาทิ โลจิสติกส์ แมคาทรอนิค อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ท่ีจะส่งผลต่อการ
ขาดแคลนแรงงานในสาขาเฉพาะ 

 ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด  

- การ ใช้ เ ทค โน โลยี ทดแทนแรง ง าน  ท้ั ง
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligent: AI) ท่ีสามารถเลียนแบบ
กระบวนการคิดและมีพฤติกรรมใกล้เคียงกับมนุษย์ เทคโนโลยี 
Internet of Things (IoT) ท่ีหลอมรวมผ่านการเชื่อมต่ออุปกรณ์
ต่างๆ ท าให้มีการผลิตสินค้าและบริการในรูปแบบใหม่ๆ ในทุก
สถานท่ี ซึ่งท าให้เกิดการจ้างงานรูปแบบใหม่ ขณะเดียวกันก็จะ
ท างานรูปแบบเดิม จากรายงาน “The Future of Jobs” ของ  

World Economic Forum (WEF 2016) คาดว่าจะมีต าแหน่งงานถูกทดแทนโดยเทคโนโลยี 7.1 ล้านต าแหน่ง และสร้างงานใหม่ 2.1 
ล้านต าแหน่ง และกรณีศึกษาในต่างประเทศ พบว่า เมื่อมีการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการผลิตและบริการมากขึ ้น จะท าให้
ตลาดแรงงานเกิดปรากฏการณ์ “ตลาดแรงงานสองขั้ว” (Job Polarization)19 คือ งานท่ีมีลักษณะประจ าคาดเดาได้ ใช้ทักษะ
ระดับกลางที่ท้ังใช้แรงและไม่ใช้แรง ง่ายต่อการทดแทนด้วยเครื่องจักร เช่น เกษตรกร งานก่อสร้าง งานขาย งานกลุ่มบริษัท งานขนส่ง
และการผลิต จะมีแนวโน้มลดลง งานท่ีใช้ทักษะสูง ลักษณะไม่ประจ า เช่น งานบริหาร งานวิชาชีพเฉพาะฯลฯ จะมีจ านวนเพิ่มขึ้น 
เนื่องจากงานทดแทนด้วยเทคโนโลยีได้ยากกว่า และงานท่ีใช้ทักษะพื้นฐาน เช่น งานบริการท าความสะอาด พนักงานซักรีดฯลฯ จะมี
จ านวนเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นงานต้องการปฏิสัมพันธ์ ประกอบกับค่าแรงถูกไม่จูงใจให้ลงทุนใช้เทคโนโลยีทดแทน 

ส าหรับประเทศไทย งานศึกษาวิจัยของธนาคารแห่งประเทศไทย พบว่าแม้ว่าการใช้เทคโนโลยี AI และหุ่นยนต์จะยังไม่
แพร่หลายไปในทุกภาคการผลิต แต่เริ่มเห็นปรากฏการณ์ตลาดแรงงานสองขั้วนี้บ้าง โดยการจ้างในกลุ่มทักษะเฉพาะและกลุ่ มทักษะ
พื้นฐานยังเติบโตได้  ขณะท่ีการจ้างงานกลุ่มทักษะระดับกลางหดตัว 20 ตลอดท้ังปี 2560 ท่ีผ่านมาบริษัทขนาดใหญ่ของไทยและ 
ของนานาชาติหลายแห่งประกาศลดการจ้างงาน ขณะท่ีการขยายตัวของเศรษฐกิจยังต่อเนื่อง เช่น ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ อุตสาหกรรม
การผลิตการก่อสร้าง เป็นต้น โดยมีการปรับลดต าแหน่งงานและการปิดสาขาของธนาคาร ซึ่งเป็นผลโดยตรงจากการท่ีมีระบบดิจิทัล  
ในการท าธุรกรรมแทนการใช้พนักงาน หรือในสาขาการผลิตเครื่องด่ืมได้มีการใช้เทคโนโลยี Automation โดยมีการใช้เทคโนโลยีสูงถึง
ร้อยละ 70-90 ของกระบวนการผลิต ส่งผลใหใ้ช้แรงงานลดลงประมาณ 10 เท่า  

- การเปล่ียนแปลงของรูปแบบการท างานจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการท างานแบบชั่วคราว 
ท างานเป็นชิ้น ท างานได้หลายอาชีพ หลายสถานท่ี รวมถึงการรับจ้างผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ เช่น รับจ้างส่งของ Lineman การให้
เช่าท่ีพักผ่านแอพพลิเคชั่น Airbnb เป็นต้น หรือท่ีเรียกว่า Gig economy มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น งานวิจัยจากสถาบัน McKinsey 
Global (2016) เผยว่าตัวเลขประชากร Gig worker ในสหรัฐฯ  มีประมาณ 54-68 ล้านคน หรือร้อยละ 40 ของจ านวนแรงงาน 
ท้ังประเทศ สาเหตุท่ีงานรูปแบบนี้เติบโตสูงเนื่องจากสังคมออนไลน์ท าให้อุปทานและอุปสงค์มาเจอกันง่ายขึ้น รวมถึงวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่
ท่ีต้องการความเป็นอิสระสูง และในอนาคตคนรุ่นนี้จะเป็นแรงงานหลัก ส าหรับประเทศไทยมีแนวโน้มการท างานรูปแบบดังกล่าวมากขึ้น 
อย่างไรก็ตาม ยังขาดการเก็บข้อมูลการท างานในลักษณะนี ้ซึ่งการเปลี่ยนแปลงจ านวนมากอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อปริมาณแรงงาน
ท่ีจะเข้าท างานในสถานประกอบการได้ 
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20  เสาวณี จันทะพงษ์ และพัชรพร ลีพิพัฒน์ไพบูลย์, อ้างแล้ว 
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การด าเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมแรงงาน 

จากสถานการณ์ตลาดแรงงาน เงื่อนไขและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และ
สถานประกอบการได้เห็นถึงความส าคัญท่ีต้องมีการเตรียมความพร้อมให้กับแรงงาน เพื่อเป็นก าลังขับเคลื่อนการพัฒนาในอนาคต และ
พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดขึ้น โดยมีการเตรียมความพร้อมก าลังคนก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน และเพิ่มศักยภาพผู้ ท่ีอยู่ใน
ตลาดแรงงาน โดยมีการด าเนินงานท่ีส าคัญในช่วงท่ีผ่านมา ดังนี้ 

 การเตรียมคนก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยการเพาะบ่มคุณลักษณะและทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการเรียนรู้และต่อยอด
องค์ความรู้ต้ังแต่ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขณะท่ีการศึกษาในระดับสูงขึ้นมาท้ังอาชีวศึกษาและอุดมศึกษามีแนวทางในการจัดการ
เรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานมากขึ้น โดยมีการด าเนินงานส าคัญ ได้แก่  

1) การจัดการเรียนการสอนในระดับพื้นฐานเพื่อบ่มเพาะคุณลักษณะและทักษะท่ีเหมาะสมกับการท างานในยุคใหม่  
โดยพัฒนารูปแบบการจัดการสอนแบบบูรณาการข้ามกลุ่มสาระวิชา  การพัฒนากิจกรรมท่ีเน้นเปูาหมาย 4H (Head Heart Hand 
Health) และการเรียนรู้แบบ Active Learning การยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้  
การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง  
(U-School Mentoring) ตลอดจนการขยายโอกาสทางการศึกษาโดยการอุดหนุนให้กับเด็กยากจนในพื้นที่ห่างไกล เป็นต้น  

2)  การผลิตก าลังคนในสาขาท่ีสอดคล้องความต้องการของตลาดแรงงาน โดยเฉพาะระดับอาชีวศึกษามีการจัดท า
ยุทธศาสตร์พัฒนาก าลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (พ.ศ.  2560-2564) ซึ่งเป็นแผนระยะ 5 ปี และจัดต้ังศูนย์
ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ท้ังศูนย์ระดับภาค และศูนย์ระดับจังหวัด และจะ
ขยายให้ครบท้ัง 6 ภาคต่อไป การร่วมมือกับภาคเอกชนและภาคส่วนต่างๆ ในการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา อาทิ  โครงการ
สัตหีบโมเดล โครงการสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี Excellent Model School (EMS) และร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศท่ีมีความ
เชี่ยวชาญในการพัฒนาครูช่างในสาขาท่ีตอบสนองต่ออุตสาหกรรมใหม่ (First S-Curve และ New S-Curve) ตลอดจนพัฒนาและ
จัดท าข้อมูล โดยท า Web-based Survey และอยู่ระหว่างน าไปส ารวจความต้องการและการผลิตในระดับจังหวัด โดยเริ่มน าร่องการ
ส ารวจการผลิตและความต้องการก าลังคนตามแผน EEC  

3) การผลิตและสร้างผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยเฉพาะในสาขาเทคโนโลยีท่ีเป็นเปูาหมายในการ
พัฒนาประเทศ เช่น Biotech Foodtech Meditech Healthtech และ Automation & Robotic โดยส่งเสริมและพัฒนาผู้มี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ คัดเลือกนักเรียนให้ทุนการศึกษาและ
ทุนผลิตอาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยท่ีมีความสามารถสูงเพื่อพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ 

 การพัฒนาศักยภาพผู้ที่อยู่ในตลาดแรงงาน  นโยบายรัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน  
โดยยกระดับฝีมือแรงงานท่ีอยู่ในสถานประกอบการ รวมถึงการสร้างผู้ประกอบการอิสระ และการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อ รองรับ 
10 อุตสาหกรรมเปูาหมายของประเทศและโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ดังนี ้ 

1) การพัฒนากลไกการส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน โดยก าหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และคุณวุฒิวิชาชีพ
แห่งชาติ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้แรงงานพัฒนาศักยภาพตนเอง ซึ่งได้ก าหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแล้วท้ังสิ้น 67 สาขาอาชีพ กระทรวง
แรงงานได้จัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาก าลังแรงงานในอุตสาหรรมเปูาหมาย เช่น โลจิสติกส์และซัพพลายเชน การท่องเท่ียว และการ
ขนส่งทางราง เป็นต้น จัดท าแผนก าลังคนในอุตสาหกรรมศักยภาพ โดยมีการจัดท าแผนพัฒนาก าลังคนระดับจังหวัด 76 จังหวัด  

2) การเตรียมและพัฒนาก าลังแรงงานให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล (Productive Manpower) โดยยกระดับฝีมือ
แรงงานในสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่ และแรงงานในสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม ได้แก่  (1) Super 
Cluster21 (2) กลุ่ม Cluster อื่นๆ22 และ (3) อุตสาหกรรมเปูาหมายเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Engine of Growth) ฝึกอบรม
                                                           
21 Supper Cluster ได้แก่ 1) ยานยนต์และชิ้นส่วน 2) เครื่องใช้ไฟฟูา อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์โทรคมนาคม 3) ดิจิทัล 4) ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

5) Food Innopolis 6) Medical Hub 
22 Cluter อื่นๆ ได้แก ่เกษตรแปรรูป สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 
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ฝีมือแรงงานใหม่ นักศึกษาปีสุดท้าย หรือก าลังแรงงานท่ีประกอบอาชีพหรือท างานอยู่แล้วในตลาดแรงงาน ในสาขารองรับภาคบริการ
และเกี่ยวกับระบบโลจิสติกส์ ให้สามารถปฏิบัติงานในสายการผลิตของสถานประกอบกิจการเปูาหมายให้มีฝีมือเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับ
เทคโนโลยี ทักษะด้าน STEM Workforce ทักษะ Multi-Skills ธุรกิจ Startup การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและสนับสนุนสังคม
ผู้ประกอบการ โดยฝึกทักษะ พัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับแรงงานนอกระบบ และผู้ประกอบอาชีพอิสระ ธุรกิจ
เกิดใหม่ (Startup) วิสาหกิจชุมชน และกลุ่ม SMEs อาทิ การจัดท าหลักสูตรและฝึกทักษะเพื่อ re-skill และเพิ่มรายได้ เช่น Digital 
Marketing, Creative & Innovative Economy การจัดท าโครงการเกษตรนวัตกรรมใหม่ โครงการเพิ่มอาชีพเพิ่มรายได้ เป็นต้น 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

การยกระดับแรงงานของไทยเพื่อรองรับการพัฒนาท่ีขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ขณะท่ียังขาดแคลนแรงงานท่ีมี
ทักษะเฉพาะทางสาขาต่างๆ เช่น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงผลกระทบท่ีจะเกิดจากความก้าวหน้าทางเทคโลยี จึงจ าเป็นต้อง
เร่งพัฒนาก าลังเพื่อให้ปรับตัวและเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศได้ โดย 

 พัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยจัดหลักสูตรการเรียนการสอนแบบ Competency-based เพื่อให้เรียนได้ตามความถนัด
และความสนใจ และพัฒนาให้เด็กเป็นผู้ใฝุรู้ เชื่อมโยงการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ มีคุณธรรมจริยธรรม และท่ีส าคัญควรต้องเร่งพัฒนา
ก าลังคนอาชีวศึกษา ทักษะความรู้ ทักษะอาชีพ ความสามารถและสมรรถนะ ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ท่ีสามารถสร้างสรรค์ 
คิดค้นสิ่งใหม่ๆ เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ โดยท่ีจะต้องมุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือกับ
ภาคเอกชนท้ังในประเทศและต่างประเทศในการพัฒนาก าลังคนและการถ่ายทอดและส่งต่อองค์ความรู้ สร้างเครือข่ายจัดการเรียนการ
สอนในสถานศึกษาและสถานประกอบการให้เรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติจริง และเรียนรู้โลกการท างาน  นอกจากนี้ จะต้องส่งเสริมการ
เข้าถึงแหล่งข้อมูลทางอาชีพเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจศึกษาต่อการฝึกอาชีพ การแสดงให้เห็นถึงเส้นทางความก้าวหน้าทางอาชีพ 
การปรับค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับสมรรถนะอาชีพ เพื่อสร้างความมั่นใจและจูงใจในการเรียนอาชีวศึกษา 

 พัฒนายกระดับทักษะแรงงาน กลุ่มทักษะแรงงานใหม่ มุ่งการพัฒนาแนวทางเรียนรู้ในระบบการศึกษากับการปฏิบัติ
เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานได้จริง โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือของภาครัฐ เอกชน และสถานศึกษามีส่วนร่วมออกแบบหลักสูตร 
พัฒนาเทคนิค จัดการเรียนการสอน และฝึกอบรม พัฒนาการออกแบบหลักสูตรอบรมให้เหมาะกับแต่ละคลัสเตอร์อุตสาหกรรม เพิ่ม
ทักษะบางด้าน อาทิ การเรียนรู้และพัฒนาตนด้าน Digital Skill และความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรม
ใหม่ เช่น การจัดการ Big Data ฯลฯ กลุ่มแรงงานเดิม โดยอบรมให้มีทักษะใหม่ๆ (Reskilling) เพิ่มทักษะ (Up skilling) และพัฒนาให้
มีทักษะท่ีหลากหลาย (Multi skilling) ทักษะด้านภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เน้นการพัฒนาแรงงานให้สามารถปรับตัว
และเรียนรู้ตลอดชีวิต ควบคู่กับพัฒนาคุณลักษณะด้านการท างาน ได้แก่ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การผสมผสานระหว่าง  
การใช้เทคโนโลยีกับการลงพื้นท่ีจริงอย่างเหมาะสม การคิดสร้างสรรค์ มีทักษะความสามารถหลากหลาย ยืดหยุ่น รู้จักการปรับตัว และ
พัฒนาทักษะการสร้างทีม 

 ควรมีการจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ โดยศึกษาความต้องการเพื่อวางแผนการผลิตและ
พัฒนาก าลังคนในภาพรวมของประเทศ ให้เพียงพอและสอดคล้องกับความต้องการเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศในระยะยาว รวมถึง 
พัฒนาและปรับปรุงการจัดเก็บข้อมูลแรงงาน ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของงานและรูปแบบการท างานซึ่งมีความหลากหลาย
มากขึ้น เพื่อให้สะท้อนสถานการณ์แรงงาน สามารถน าไปวิเคราะห์ วางแผนและบริหารจัดการแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 สนับสนุนปัจจัยอื่นๆ อาทิ โครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตท่ีเหมาะสมสามารถเข้าถึงและ
ใช้ประโยชน์ได้โดยเฉพาะกลุ่ม SMEs การจับคู่/สร้างความร่วมมือระหว่างผู้คิดนวัตกรรม (startup) กับผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อให้เกิดการ
ผลิตสินค้าบริการใหม่ๆ เป็นต้น ตลอดจนการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ในทุกองค์กร/สถาบัน โดยเริ่มต้นจากครอบครัว 
โรงเรียน ท่ีท างาน ชุมชนฯลฯ เพื่อสร้างคนคุณภาพ โดยสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ท่ีเสริมสร้างแรงบันดาลใจ มีความมุ่งมั่น บ่มเพาะ
ความคิดสร้างสรรค์ มีจิตสาธารณะท่ียึดผลประโยชน์ส่วนรวม และมุ่งการท างานให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ 
 



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

การมีงานท า 1/

การมงีานท า (พนัคน) 37,612  37,752  38,330  38,370  37,684  37,393  38,263   37,430   37,443   37,538   37,647   37,205   
อตัราการวา่งงาน (รอ้ยละ) 0.94      0.88      0.92      0.80      0.97      1.08      0.94       1.00       1.21       1.22       1.19       1.12       
อตัราการวา่งงานตามระดบัการศกึษา (รอ้ยละ)

- รวม 0.94      0.88      0.92      0.80      0.97      1.08      0.94       0.97       1.21       1.24       1.19       1.12       
- ประถมศกึษาและต ่ากวา่ 0.48      0.37      0.37      0.42      0.45      0.42      0.41       0.47       0.62       0.53       0.45       0.57       
- มธัยมศกึษาตอนตน้ 1.29      0.84      1.20      0.96      1.35      1.41      0.98       1.34       1.27       1.57       1.47       1.27       
- มธัยมศกึษาตอนปลาย 1.22      1.19      1.09      0.98      1.17      1.33      0.91       1.07       1.64       1.41       1.21       1.22       
- อาชวีศกึษา 1.15      1.19      1.28      1.07      1.90      1.70      1.22       1.44       2.25       2.51       1.61       1.45       
- วชิาชพีชัน้สูง 1.37      1.77      1.81      1.17      1.27      2.13      1.51       1.17       2.34       2.63       2.47       1.89       
- อุดมศกึษา 1.61      1.86      1.82      1.44      1.61      1.98      2.24       1.75       1.91       2.02       2.40       2.07       

การท างานต ่าระดบั (พนัคน) 281.18  277.18  250.90  280.82  292.90  351.81  217.31   237.45   335.65   350.14   271.39   256.00   
(ท างานน้อยกวา่ 35 ชม./สป.ทีพ่รอ้มจะท างานเพิม่)
สดัส่วนก าลงัแรงงานตามระดบัการศกึษา (รอ้ยละ)

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

สขุภาพ
จ านวนผูป้ว่ยดว้ยโรคทีต่อ้งเฝ้าระวงั (ราย)2/

- ปอดอกัเสบ 56,556  42,176  57,754  60,473  65,661  45,244  72,851   61,455   65,600   53,992   79,748   68,401   

- ไขเ้ลอืดออก 7,538    24,409  60,768  52,237  14,840  7,874    25,744   15,473   8,020     12,936   20,995   11,238   
- มอื เทา้ และปาก 9,217    7,771    14,594  9,810    10,066  19,012  39,589   11,243   15,746   18,248   28,213   7,982     
- ไขห้วดัใหญ่ 24,206  10,840  18,397  24,483  43,634  14,135  58,535   53,058   20,192   18,930   108,122  50,567   
- บดิ 1,804    1,956    1,774    1,508    1,820    1,841    1,887     1,178     1,416     1,501     1,146     784        
- หดั 224      236      276      279      221      271      466        730        1,398     711        591        485        
- ฉี่หนู 283      393      723      752      446      401      671        777        575        601        1,166     1,132     
- ไขส้มองอกัเสบ 164      144      178      146      179      187      231        175        251        210        211        143        
- อหวิาตกโรค 2          2          4          100      41        2          7           1           2           2           2           2           
- ไขก้าฬหลงัแอ่น 4          6          9          6          6          5          4           2           5           9           8           6           
- พษิสุนขับา้ 1          1          2          1          4          2          5           2           1           4           2           1           

2. ความมัน่คงทางสงัคม

 ความสงบสขุในสงัคม (ต่อประชากรแสนคน)3/

- สดัส่วนการบาดเจบ็และตายดว้ยอุบตัเิหตุ- 9.67      9.57      8.02      8.83      7.11      5.82      5.26       5.37       5.15       4.68 3.92       4.56       
การจราจรทางบก

- สดัส่วนคดชีวีติ ร่างกาย และเพศ 8.96      9.71      8.77      9.92      8.65      8.31      7.57       6.95       6.97       6.94 6.83       6.43       
- สดัส่วนคดปีระทุษรา้ยต่อทรพัยส์นิ 16.20    18.87    19.18    17.51    24.32    22.32    24.55     22.82     18.91     21.47 22.41     21.12     
- สดัส่วนคดยีาเสพตดิ 123.55  99.15    96.05    96.37    84.31    78.60    89.61      115.29 95.98     93.8 110.46   111.72   

   การคุ้มครองผู้บริโภค 5/

จ านวนเรือ่งรอ้งเรยีน (ราย) 1,522    1,911    1,787    1,898    2,033    1,983    1,744     1,649     1,701     2,807     2,304     2,058     
- กรณสีญัญา 632      753      742      748      727      795      509        606        548        1,380     928        851        
- กรณฉีลาก 572      726      614      640      704      559      387        360        618        472        486        450        
- กรณโีฆษณา 260      272      253      334      457      373      298        500        432        827        734        432        
- กรณกีฎหมาย 4          1          1          -       25        12        -        -        - - - -        
- กรณขีายตรงและตลาดแบบตรง 54        159      177      176      120      244      550        183        103 128        156        325        

การใหค้ าปรกึษาทางสายด่วน 1166 (ราย) 12,293  12,300  12,865  12,250  11,666  10,555  12,438   12,670   12,071   12,681   9,432     11,127   

ตวัชีว้ัดภาวะสังคม (รายไตรมาส)

25602558 2559
องคป์ระกอบหลกั



องคป์ระกอบหลกั 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560

1. คณุภาพของคน

    การมีงานท า

ผลติภาพแรงงาน กรณีแรงงาน (บาท/คน/ปี)6/ 201,450     209,094      208,294     203,072      216,435     215,823   228,623     234,974   242,455   250,181    260,611    272,477    

อตัราการมงีานท า (รอ้ยละ)7/ 97.96        98.13         98.19         98.13         98.43         98.83      98.81        98.81      98.70      98.62       98.50       98.32       

อตัราการว่างงาน (รอ้ยละ)7/ 1.51         1.38          1.38          1.49           1.04          0.70        0.70         0.70       0.80        0.88         0.99         1.18        

การท างานต ่าระดบั (พนัคน)6/ 578          597           508           605           521           383         347          274        256        273          275          303         
(ท างานน้อยกว่า 35 ชม./สป.ทีพ่รอ้มจะท างานเพิม่)

     สขุภาพ8/

อตัราผูป้่วยนอก (ต่อประชากรพนัคน) 2,080        2,292         2,436         2,639         2,816         2,948      3,116        2,917      2,837      3,160       3,733       
อตัราการป่วยดว้ยโรคไมต่ดิต่อ (ต่อประชากรแสนคน)   
 -  มะเรง็ และเนื้องอกทุกชนดิ 113          617           629           613           784           821         862          902        829        1,026       1,083       
 -  หวัใจ 618          688           750           793           845           936         955          887        845        1,012       1,027       
 -  เบาหวาน 587          650           676           736           793           849         868          1,081      1,033      1,233       1,293       
 -  ความดนัโลหติ 660          778           861           981           1,059         1,187      1,246        1,622      1,561      1,901       2,009       
ความผดิปกตทิางจติ/จติเภท/ความหลงผดิ (ต่อประชากรแสนคน) 46            49             47            50             57            64          63            83          79          92           95           
ความผดิปกตทิางอารมณ์ (ต่อประชากรแสนคน) 16            18             20            26             31            34          35            43          45          55           58           
ความผดิปกตจิากโรคประสาท/ความเครยีด (ต่อประชากรแสนคน) 65            63             61            61             56            60          54            46          39          44           42           
ภาวะแปรปรวนทางจติและพฤตกิรรม (ต่อประชากรพนัคน) 42            42             46            49             57            61          62            60          51          72           76           

     ประชากร

อตัราส่วนภาระพึง่พงิ (รอ้ยละ)9/ 49.26        48.84         48.43         48.11         55.22         55.47      55.83        56.29      56.85      57.50       58.24       59.06       

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

การศึกษา

อตัรานกัเรยีนต่อประชากรวยัเรยีน11/

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

จ านวนปีการศกึษาเฉลีย่ของประชากรกลุ่มอายุ 15 ปีขึน้ไป12/ 7.8           7.9            8.0            8.1            8.2            8.2          8.0           8.0         8.1         8.5          8.5          8.6

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

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

2. ความมัน่คงทางสงัคม

สถาบนัครอบครวั

สดัส่วนครวัเรอืนทีม่ทีีอ่ยู่อาศยัถาวร (รอ้ยละ)14/ 98.50        99.30         98.86         99.70         99.78         99.84      99.53        99.71      99.64      99.59       99.62       99.69

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

หลกัประกนัทางสงัคม

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

สดัส่วนผูป้ระกนัตนต่อก าลงัแรงงาน17/ 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/ 20.20        19.80         18.20         16.90         11.90         14.15      11.84        11.29      9.99        9.77         12.75       13.02

สดัส่วนคดชีวีติ ร่างกาย และเพศ18/ 69.30        62.60         52.80         51.40         45.80         39.76      40.03        36.97      37.26      38.24       32.22       27.52

สดัส่วนคดปีระทุษรา้ยต่อทรพัยส์นิ18/ 122.40      115.80       106.00       93.70         88.90         78.88      79.72        77.40      72.70      73.44       96.22       85.78

สดัส่วนคดยีาเสพตดิ18/ 176.20      225.00       320.00       371.60       416.40       539.91     565.44      688.30    568.67    424.77      356.21      421.23

รอ้ยละของคดเีดก็และเยาวชนทีก่ระท าความผดิซ ้าต่อคดทีัง้หมด

ทีถ่กูด าเนนิคดโีดยสถานพนิจิฯ ทัว่ประเทศ4/
11.85        12.92         14.06         13.57         12.62         11.77      19.98        20.37      17.52      19.03       20.02       

ตัวชีว้ดัภาวะสังคม (รายป)ี



องคป์ระกอบหลกั 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560

การคุ้มครองผู้บริโภค5/

จ านวนเรือ่งรอ้งเรยีน  (ราย) 5,693        5,898         4,504         6,818         6,574         7,427      9,489        7,093      6,638      7,118       7,409       8,870
 -  กรณีสญัญา 2,875        2,681         1,758         2,794         2,362         2,927      3,547        2,729      2,571      2,875       2,637       3,707
 -  กรณีฉลาก 2,059        1,937         1,540         2,827         2,835         3,121      3,876        2,631      2,352      2,552       2,010       2,026
 -  กรณีโฆษณา 673          1,187         892           1,072         1,354         1,257      2,013        1,033      1,515      1,119       1,628       2,425
 -  กรณีกฎหมาย -           -            -            -            -            5            38            624        69          6             37           0
 -  กรณีขายตรงและตลาดแบบตรง 86            93             314           125           23            117         15            76          131        566          1,097       712
การใหค้ าปรกึษาทางสายด่วน 1166 (ราย) 12,984      14,599       16,808       34,804       53,341       61,242     60,982      41,773    38,701    49,708      47,329      45,311

3. ความเป็นอยู่และพฤติกรรมของคน

พฤติกรรมในการบริโภค

คา่ใชจ่้ายเพือ่การอุปโภคบรโิภค (รอ้ยละของคา่ใชจ่้ายรวม)19/ 88.75        87.83         88.36         87.90         88.32         88.07      88.30        88.07      87.88      87.11       87.10       

คา่ใชจ่้ายทีไ่มเ่กีย่วกบัการอุปโภคบรโิภค (รอ้ยละของคา่ใชจ่้ายรวม)19/ 11.25        12.17         11.64         12.10         11.68         11.93      11.70        11.93      12.12      12.89       12.90       

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

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

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

จ านวนประชากรอายุ 6 ปีขึน้ไปทีใ่ช ้Internet (ลา้นคน)22/ 8.50         9.30          10.96         12.33         13.80         14.80      16.60        18.30      21.70      24.59       29.80       33.40

4. ส่ิงแวดล้อม

สารอนัตราย

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

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

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

ความสามารถในการก าจดัขยะแบบถกูสุขลกัษณะใน กทม. (ลา้นตนั)23/ 3.07         3.11          3.20          3.22           3.20          3.37        4.01         4.13       3.94        3.70         3.73         

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

คา่เฉลีย่ฝุน่ขนาดเลก็กว่า 10 ไมครอน มคก./ลบ.ม. 43.35        46.27         47.90         42.50         37.80         38.10      38.20        41.00      41.30      38.20       38.40       

(บรเิวณพืน้ทีท่ ัว่ไปใน กทม.)23/

ทีม่า:    1/ 7/    รายงานการส ารวจภาวะการท างานของประชากร ส านักงานสถติแิห่งชาต ิกระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม
             2/     ส านักระบาดวทิยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
             3/     ขอ้มลูสถติคิดอีาญาและอาชญากรรมจากศนูยข์อ้มลูขอ้สนเทศ ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิและขอ้มลูประชากรจากการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ.  2543-2573 และ พ.ศ. 2553-2583 
                    ประมวลโดยส านักพฒันาฐานขอ้มลูและตวัชี้วดัภาวะสงัคม ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ
             4/     กลุ่มงานขอ้มลูและขอ้สนเทศ ส านักพฒันาระบบงานยตุธิรรมเดก็และเยาวชน กรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน  
             5/     ส านักงานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภค ส านักนายกรฐัมนตร ี(การใหค้ าปรกึษาทางสวยด่วน 1166 สคบ. ใหบ้รษิทัเอกชนด าเนินการตัง้แต่ไตรมาส 4 ปี พ.ศ. 2552)
             6/     ขอ้มลู GDP chain volume measures [reference year = 2002] (original) จากส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิและขอ้มลูการมงีานท าจากส านักงานสถติแิห่งชาต ิกระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม
             8/     สถติสิาธารณสุข กองยทุธศาสตรแ์ละแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข
                    ตัง้แต่ปี 2556 ไดเ้ปลีย่นแปลงวธิกีารเกบ็ขอ้มลูจาก 75 กลุ่มโรค เป็น 298 กลุ่มโรค
             9/     การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2543-2573   ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ
                    ตัง้แต่ปี 2553 การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2583  ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ
           10/     การส ารวจภาวะเศรษฐกจิและสงัคมของครวัเรอืน ส านักงานสถติแิห่งชาต ิกระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม  ประมวลผลโดยส านักพฒันาฐานขอ้มลูและตวัชี้วดัภาวะสงัคม สศช.
           11/     สถติกิารศกึษาฉบบัยอ่ ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ ส านักงานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร
       12/13/     ขอ้มลูปี 2545-2546 จากรายงานผลการประเมนิโอกาสและคุณภาพการศกึษาของคนไทย ส านักประเมนิผลการจดัการศกึษา ส านักงานเลขาธกิารสภาการศกึษา กระทรวงศกึษาธกิาร
                    ขอ้มลูตัง้แต่ปี 2547 เป็นตน้ไป จากปีการศกึษาเฉลีย่ของประชากรไทย กลุ่มพฒันาเครอืขา่ยสารสนเทศ ส านักวจิยัและพฒันาการศกึษา ส านักงานเลขาธกิารสภาการศกึษา กระทรวงศกึษาธกิาร
           14/     รายงานคุณภาพชวีติของคนไทย จากขอ้มลูความจ าเป็นพืน้ฐาน (จปฐ.)  กรมการพฒันาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
           15/     ส านักประเมนิผลและเผยแพรก่ารพฒันา ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ
           16/     ส านักงานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาต ิกระทรวงสาธารณสุข
           17/     ส านักงานประกนัสงัคม กระทรวงแรงงาน และส านักงานสถติแิห่งชาต ิกระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม
           18/     ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศกลาง ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิและขอ้มลูประชากรจากส านักบรหิารการทะเบยีน กระทรวงมหาดไทย
           19/     รายงานการส ารวจภาวะเศรษฐกจิและสงัคมของครวัเรอืน ส านักงานสถติแิห่งชาต ิกระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม 
           20/     การส ารวจพฤตกิรรมการสบูบุหรีแ่ละการดื่มสุราของประชากร พ.ศ. 2547, 2550, 2554 และ 2557 ส านักงานสถติแิห่งชาต ิกระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม
                    การส ารวจอนามยัและสวสัดกิาร พ.ศ. 2552, 2556 และ 2558 ส านักงานสถติแิห่งชาต ิกระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม (ปี 2544-2548 เป็นการส ารวจของประชากรอาย ุ11 ปีขึน้ไป) ท าการส ารวจทุก 2 ปี
           21/     รายงานการส ารวจการใชเ้วลาของประชากร พ.ศ. 2547, 2552 และ 2558 ส านักงานสถติแิห่งชาต ิกระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม ท าการส ารวจทุก 5 ปี 
           22/     ขอ้มลูปี 2545-2551 ศนูยเ์ทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกสแ์ละคอมพวิเตอรแ์ห่งชาต ิและการส ารวจเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ครวัเรอืน) พ.ศ. 2552-2560 ส านักงานสถติแิห่งชาต ิ

                    กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม
           23/     รายงานสถานการณ์มลพษิของประเทศไทย กรมควบคุมมลพษิ กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
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ส านักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค. 2561. พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ ฉบับท่ี 148 “แนะประชาชน กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ 

ดื่มน้ าท่ีสะอาด ป้องกันโรคอุจจาระร่วง”. วันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2561. 
เสาวณี จันทะพงษ์ และพัชรพร ลีพิพัฒน์ไพบูลย์. 2560. “เทคโนโลยีแห่งอนาคต Gig Economy และโลกการท างานท่ีไม่เหมือนเดิม” บทวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ  

 6 มิถุนายน 2560 ธนาคารแห่งประเทศไทย. 
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