
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานแนวพระราชด าริในการพัฒนาประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาและ
ความเดือดร้อนของประชาชนอย่างมากมายทั้งในด้านสาธารณสุข การศึกษา สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน การเกษตร การฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรงเน้นการพัฒนาคนเป็นตัวตั้ง และยึดหลักผลประโยชน์ของปวงชน และการมีส่วนร่วม
ตัดสินใจของประชาชน ตลอดจนภูมิสังคมที่ค านึงถึงความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ และการพึ่งตนเอง โดยรู้จักประมาณตน 
ด าเนินการด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และท าตามขั้นตอนอย่างบูรณาการ ซ่ึงที่ผ่านมาส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติได้น้อมน าแนวพระราชด าริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นปรัชญาน าทางก าหนดทิศทางและ
แนวทางการพัฒนาประเทศนับตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) ต่อเนื่องมาจนถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  
(พ.ศ. 2560-2564) พร้อมทั้งน้อมน าหลักการทรงงานมาประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต  
ของประชาชนให้ดีขึ้นน าสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป  
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“...ประโยชน์อันพึงประสงค์ของการพัฒนานั้น ก็คือ  
ความผาสุกสงบ ความเจริญมั่นคงของประเทศชาติและประชาชน 

แต่การที่จะพัฒนาให้บรรลุผลเป็นประโยชน์ดังกล่าวได้ จ าเป็นต้อง 
พัฒนาฐานะความเป็นอยู่ของประชาชนให้อยู่ดีกินดีเป็นเบื้องต้นก่อน 

เพราะฐานะความเป็นอยู่ของประชากรนั้น คือรากฐานอย่างส าคัญของความสงบ 
และความเจริญมั่นคง ถ้าประชาชนทุกคนมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีแล้ว 

ความสงบและความเจริญ ย่อมจะเป็นผลก่อเกิดต่อตามมาอย่างแน่นอน 
จึงอาจพูดได้ว่า การพัฒนาก็คือการท าสงครามกับความยากจน เพื่อความอยู่ดีกินดี 

ของประชาชนโดยตรง เมื่อใดก็ตามที่ประชาชนมีความอยู่ดีกินดี 
และประเทศชาติมีความสงบมีความเจริญ เมื่อนั้นการพัฒนาจึงจะถือได้ว่า 

ประสบความส าเร็จเป็นชัยชนะของการพัฒนาอย่างแท้จริง...” 

พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ 26 กรกฎาคม 2539 

 

“... ถ้าเราปราบความจน ความเดือดร้อนของประชาชน เหตุก่อการร้ายอะไรต่างๆ ก็บรรเทา ไม่มี ถึงว่าจะต้องพยายามปราบความจน  
ในการปราบความจนนั้น ก็มี เรียกว่าต้องพัฒนาอาชีพ ความเป็นอยู่ของประชาชน คือ อาชีพไม่ใช่เพียงแต่ปลูกผัก ถ่ัว ปลูกงา ให้หลานเฝ้า 

แต่ว่าเป็นเร่ืองของให้ความอยู่ด ีกินดี ความรู้ การศึกษา...” 

พระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต 4 ธันวาคม 2546 
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ความเคลื่อนไหวทางสังคมในไตรมาสสามปี 2559 พบว่า รายได้และผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้น ความยากจนและความเหล่ือมล้ า
ด้านรายได้ สถานการณ์โรคไข้เลือดออก และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินดีขึ้น อย่างไรก็ดี ยังมีประเด็นที่ ต้องติดตามและ
เฝ้าระวัง ได้แก่ สถานการณ์การจ้างงาน การว่างงาน การเจ็บป่วยด้วยโรคเฝ้าระวัง การดูแลสุขภาพจิตของคนไทย การบริโภคบุหร่ี
ในกลุ่มเด็กและเยาวชน การเกิดอุบัติเหตุจราจร และการจัดการปัญหายาเสพติดที่ใช้การสาธารณสุขน าการป้องกันและปราบปราม 
 อัตราการว่างงานทรงตัวเท่ากับร้อยละ 0.94 และมีสัญญาณการปรับตัวทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นจากชั่วโมงการท างานที่เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 1.1 เนื่องจากการฟื้นตัวของการส่งออกและความต้องการสินค้าภายในประเทศ การจ้างงานโดยรวมลดลงร้อยละ 0.2 
เป็นการจ้างงานภาคเกษตรลดลงร้อยละ 2.3 เนื่องจากกิจกรรมทางการเกษตรที่ลดลง พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายจาก
อุทกภัยและต้องเลื่อนการเพาะปลูกออกไป ขณะที่ภาคนอกเกษตรมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 ในสาขาก่อสร้าง ค้าปลีก/
ค้าส่ง โรงแรมและภัตตาคาร ค่าจ้างแรงงานภาคเอกชนแท้จริงยังคงเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2 ผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.4 

 การเจ็บป่วยด้วยโรคเฝ้าระวังโดยรวมเพิ่มขึ้น ขณะที่สถานการณ์โรคไข้เลือดออกดีขึ้น ผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลงถึง 
ร้อยละ 58.4 แต่ต้องเฝ้าระวังโรคที่แพร่ระบาดในช่วงปลายฝนต้นหนาวซึ่งพบผู้ป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้นมากกว่า 3 เท่า 
และโรคมือ เท้า ปากเพิ่มขึ้นมากกว่า 2 เท่า รวมทั้งการดูแลสุขภาพจิตของคนไทย  

 การสูบบุหร่ีของประชากรไทยโดยรวมลดลงจากร้อยละ 20.7 ในปี 2557 เป็นร้อยละ 19.9 ในปี 2558 แต่อัตราการสูบบุหร่ี 
ในกลุ่มเด็กและเยาวชนอายุ 15-24 ปีที่สูบเป็นประจ าทุกวันเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 11.5 ในปี 2557 เป็นร้อยละ 12.2 ในปี 2558 
ส่วนหนึ่งเป็นผลจากอุตสาหกรรมยาสูบมีกลยุทธ์การตลาดรูปแบบใหม่ๆ ที่กระตุ้นให้เกิดนักสูบหน้าใหม่และท าให้ผู้ที่สูบบุหร่ี
อยู่แล้วสูบมากขึ้นกว่าเดิม ภาครัฐจึงได้พิจารณาปรับปรุงกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และแก้ไขให้สอดคล้องกับกรอบ
อนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก 

 ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินดีขึ้น ด้วยการจัดระเบียบสังคมและควบคุมการกระท าผิดกฎหมาย โดย
คดีอาญาโดยรวมในไตรมาสสามปี 2559 ลดลงร้อยละ 0.9 คดีชีวิตร่างกายและเพศ และคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ รับแจ้งลดลง
ร้อยละ 18.7 และ 23.2 ตามล าดับ ขณะที่คดียาเสพติดเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.1 ภาครัฐจึงได้ให้ความส าคัญกับการจัดการปัญหา 
ยาเสพติดโดยใช้การสาธารณสุขน าการป้องกันและปราบปรามเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางของที่ประชุมแห่งสหประชาชาติ  

 การเกิดอุบัติเหตุจราจรเพิ่มขึ้น ไตรมาสสามปี 2559 อุบัติเหตุจราจรทางบกและผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.8 และ 13.4 
มูลค่าความเสียหายลดลงร้อยละ 50.9 การเกิดอุบัติเหตุจราจรทางน้ าเฉล่ียปีละไม่ต่ ากว่า 20 คร้ัง ภาครัฐจึงได้ให้ความส าคัญ
กับการป้องกันเพื่อลดความเส่ียงการเกิดอุบัติเหตุอย่างยั่งยืน ตั้งแต่การรณรงค์ควบคุมปัจจัยเส่ียงของการเกิดอุบัติเหตุ  
ทั้งทางบกและทางน้ า การเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย การสร้างจิตส านึกและวัฒนธรรมความปลอดภัย รวมทั้ง 
การยกระดับความปลอดภัยการสัญจรทางน้ าอย่างเข้มข้น 

 การมีส่วนร่วมของชุมชนสามารถจัดการน้ าเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างชุมชนตลาดน้ าคลองลัดมะยม และบ้านศาลาดิน 
ได้น้อมน าพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในการจัดการน้ าเสียด้วยวิธีการทางชีวภาพด้วย
การใช้น้ าดีไล่น้ าเสีย การน าผักตบชวามาเป็นส่วนช่วยในการบ าบัดน้ าเสีย การบ าบัดน้ าเสียด้วยระบบบ่อบ าบัดและวัชพืชบ าบัด 
รวมทั้งการใช้หลักกลศาสตร์หรือกังหันชัยพัฒนา 

บทความเรื่อง “การลดความเหลื่อมล้ าในสังคมไทย” 
สถานการณ์ความยากจนดีขึ้น โดยสัดส่วนคนจนลดลงเหลือร้อยละ 7.2 ในปี 2558 จากร้อยละ 10.5 ในปี 2557 ขณะที่ 
ความเหล่ือมล้ าด้านรายได้มีแนวโน้มดีขึ้น โดยค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini coefficient) ด้านรายได้ลดลงเหลือ 0.445 
ในปี 2558 จาก 0.465 ในปี 2556 อย่างไรก็ตาม ยังมีเงื่อนไข/ปัจจัยเส่ียงหลายประการที่อาจจะส่งผลให้ความเหล่ือมล้ า 
ในสังคมไทยรุนแรงขึ้นได้ อาทิ การเป็นสังคมผู้สูงวัย การเปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเด็นการสร้างความเป็นธรรม
และลดความเหล่ือมล้ าในสังคม จึงยังเป็นประเด็นท้าทายที่ส าคัญและถูกก าหนดไว้ในยุ ทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และยุทธศาสตร์ 
การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหล่ือมล้ าในสังคมในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ที่มุ่งเน้นการยกระดับรายได้ของกลุ่มประชากร
ร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุด การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคม ทั้งในเร่ืองการศึกษา การมีอาชีพ รายได้ ที่มั่นคง 
การช่วยเหลืออุดหนุนและลดภาระค่าใช้จ่าย การปรับปรุงกฎหมายด้านภาษี การเพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง 
รวมทั้งการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิต 
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ส่วนแรก: ความเคลื่อนไหวทางสังคมที่ส าคัญ 

 

ตาราง 1 ผลส ารวจภาวะการท างานของประชากรไตรมาสสาม ปี 2559  

 
จ านวน (หน่วย: ล้านคน) การเปลี่ยนแปลง (%YOY) 
2558 2559 2558 2559 

Q2 Q3 Q4 ทั้งปี Q1 Q2 Q3 Q2 Q3 Q4 ทั้งปี Q1 Q2 Q3 
ก าลังแรงงานรวม 38.4 38.8 38.7 38.5 38.3 38.2 38.7 -01 -0.1 0.4 -0.1 0.1 -0.6 -0.2 
1. ผู้มีงานท า 37.8 38.3 38.4 38.0 37.7 37.4 38.3 -0.2 -0.2 0.3 -0.2 0.19 -0.9 -0.2 
   (การท างานต่ าระดับ)* 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.2 7.4 2.4 15.0 6.33 4 26.8 -13.4 

1.1 ภาคเกษตร 11.7 13.0 12.9 12.3 11.2 11.0 12.7 -5.8 -3.8 -0.7 -3.6 -2.7 -6.2 -2.3 
1.2 นอกภาคเกษตร 26.1 25.3 25.4 25.7 26.5 26.4 25.6 2.6 1.7 0.8 1.6 1.5 1.4 0.9 

-  อุตสาหกรรมการผลติ 6.5 6.4 6.4 6.5 6.4 6.4 6.2 3.0 0.6 -1.0 0.9 -2.2 -1.7 -1.9 
-  ก่อสร้าง 2.4 2.2 2.0 2.3 2.6 2.6 2.2 2. 2.4 -4.9 0.6 5.8 5.4 0.1 
- ค้าส่ง/ค้าปลีก 6.3 6.1 6.1 6.2 6.4 6.4 6.3 2.0 -0.2 0.3 -0.1 2.9 1.4 3.9 
-  โรงแรม ภัตตาคาร 2.7 2.6 2.7 2.6 2.7 2.8 2.7 3.6 1.9 4.0 3.0 2.9 4.0 6.1 
-  การขนส่ง/เก็บสินคา้ 1.2 1.2 1.2 1.2 1.3 1.2 1.1 2.5 5.6 -0.2 2.0 3.9 0.9 -7.3 
-  การศึกษา 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.1 0.3 3.9 2.5 2.5 3.2 -1.1 -2.6 
-  อ่ืนๆ 5.8 5.7 5.8 5.8 5.9 6.0 5.8 2.8 3.4 4.1 3.7 0.7 2.6 1.3 

2. จ านวนผู้ว่างงาน 0.3 0.4 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 -12.9 9.0 30.2 5.5 2.4 22.3 1.8 
อัตราการว่างงาน (%) 0.88 0.92 0.8 0.88 0.97 1.08 0.94        

3. แรงงานรอฤดูกาล 0.3 0.1 0.1 0.2 0.3 0.4 0.1 30.7 26.1 -35.2 8.7 -15.8 12.4 -28.4 
สัดส่วนต่อก าลงัแรงงาน (%) 0.8 0.2 0.2 0.5 0.7 0.9 0.2        

4. ชั่วโมงท างานเฉลี่ย/สัปดาห์
(เอกชน) 

46.8 46.8 47.1 46.1 44.0 46.5 47.1 -1.6 -2. -0.9 -1.7 0.8 -0.7 0.6 

5. ชั่วโมงท างานเฉลีย่/สัปดาห ์
(ทุกสถานภาพ) 

43.6 43.6 43.9 43.2 41.8 43.1 44.1 -1.5 -3.0 -1.4 -2.0 0.0 -1.3 1.1 

5.1ผู้ท างานน้อยกว่า 10ชม.** 0.8 0.4 0.5 0.7 1.0 1.0 0.3 22.3 -0.8 21.8 18.7 -12.2 14.5 -17.3 
-   ต้องการท างานเพิ่ม 0.1 0.05 0.08 0.08 0.08 0.1 0.0 23.0 14.1 66.9 36.7 -18.9 29.3 -6.0 
-  ไม่ต้องการท างานเพิ่ม 0.7 0.3 0.4 0.6 0.9 0.8 0.3 22.2 -2.5 16.0 16.8 -11.6 12.8 -18.8 

5.2ผู้ท างานน้อยกว่า 35ชม.** 6.5 6.3 5.9 6.8 8.5 6.4 5.5 13.0 22.2 5.5 12.4 -2.0 -0.8 -13.5 
- ต้องการท างานเพิ่ม 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.2 7.4 2.4 15.0 6.3 4.2 26.9 -13.4 
- ไม่ต้องการท างานเพิ่ม 6.2 6.1 5.6 6.6 8.2 6.1 5.2 13.2 23.1 5.1 12.6 -2.2 -2.1 -13.5 

5.3 ผู้ท างาน 40 ชม. ขึ้นไป 27.5 27.7 28.3 27.1 25.1 26.8 28.2 -2.3 -4.4 -0.9 -2.8 0.2 -2.2 1.9 
5.4 ผู้ท างาน 50 ชม. ขึ้นไป 8.9 8.5 8.8 8.6 7.5 8.0 8.5 -8.2 -17.3 -9.9 -11.0 -10.6 -10.7 0.2 

6. จ านวนผู้ว่างงานแฝง 0.4 0.1 0.1 0.3 0.3 0.5 0.1 29.0 21.5 -0.9 15.5 -16.5 15.9 -20.3 
อัตราการว่างงานแฝง (%) 1.0 0. 0.4 0.7 0.9 1.2 0.3        

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

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

ที่มา: ข้อมูลการส ารวจภาวะการท างานของประชากร ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
 

แผนภาพ 1 ผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน 

 
ที่มา:  กรมการจัดหางาน 
 
แผนภาพ 2 การเปลี่ยนแปลงค่าจา้ง และเงินเฟูอ 

 
ที่มา: กระทรวงพาณิชย์, ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

อัตราการว่างงานทรงตัว ชั่วโมงการท างาน รายได้ 
และผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้น 

ไตรมาสสามปี 2559 มีการจ้างงาน 38,263,172 คน 
ลดลงร้อยละ 0.2 จากช่วงเดียวกันของปีท่ีแล้ว โดยการจ้างงาน
ภาคเกษตรลดลงร้อยละ 2.3 เนื่องจากพื้นท่ีเพาะปลูกได้รับ
ความ เสี ยหายจากอุ ทกภั ยและ เกษตรกร ต้อง เลื่ อน 
การเพาะปลูกออกไป ท าให้การจ้างงานในภาคเกษตรยังคง
ลดลงแม้จะเป็นช่วงเวลาของการเพาะปลูกตามฤดูกาลปกติ 
ส่วนภาคนอกเกษตรมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 ในสาขา
การก่อสร้าง การค้าส่ง/ค้าปลีก และการโรงแรม ภัตตาคาร
เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1 3.9 และ 6.1 ตามล าดับ และจากการ
ส่งออกท่ีฟื้นตัวอย่างไม่ชัดเจนท าให้สาขาอุตสาหกรรมและ
การขนส่ง/การเก็บสินค้ามีการจ้างงานลดลงร้อยละ 1.9 และ 
7.1 ตามล าดับ 

แม้การจ้างงานยังคงลดลงต่อเนื่อง แต่มีการเพิ่ม
ชั่วโมงท างาน โดยชั่วโมงการท างานรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.1 
หรือเฉลี่ยเท่ากับ 44.1 ชั่วโมง/สัปดาห์ และชั่วโมงการท างาน
ของภาคเอกชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6 หรือเฉลี่ยเท่ากับ 47.1 
ชั่วโมง/สัปดาห์ ผู้ท่ีท างานมากกว่า 40 ชั่วโมง/สัปดาห์ และ 
50 ชั่วโมง/สัปดาห์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.9 และ 0.2 ตามล าดับ 
ขณะท่ีผู้ท างานต่ ากว่า 35 ชั่วโมง/สัปดาห์ ลดลงถึงร้อยละ 
13.5 สะท้อนกิจกรรมในสาขาการผลิตต่างๆ เริ่มมีการปรับตัว
ในทางที่ดีขึ้น อาทิ สาขาอุตสาหกรรม และการขนส่ง/การเก็บ
สินค้ามีชั่วโมงการท างานเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 และ 2.7 
ตามล าดับ ส่วนหนึ่งคาดว่าเป็นการผลิตเพื่อสะสมสต็อก
ส าหรับเทศกาลในช่วงปลายปี  

การว่างงานยังคงทรงตัว ในไตรมาสสามมีผู้ว่างงาน 
362,513 คน คิดเป็นอัตราการว่างงานเท่ากับร้อยละ 0.94 
เทียบกับร้อยละ 0.92 ในไตรมาสเดียวกันของปี 2558 โดยท้ัง
ผู้ ท่ีเคยและท่ีไม่เคยท างานมาก่อนมีการว่างงานเพิ่มขึ้น
เล็กน้อยร้อยละ 0.2 และ 3.4 ตามล าดับ สอดคล้องกับ
จ านวนผู้ท่ีขึ้นทะเบียนขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน 
ท่ีเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.2 ส่วนจ านวนผู้ว่างงานแฝงลดลงถึงร้อยละ 
20.3 จากจ านวนผู้รอฤดูกาลลดลงมากร้อยละ 28.4 และ 
ผู้ท่ีท างานน้อยกว่า 10 ชั่วโมง/สัปดาห์และต้องการท างานเพิ่ม 
ลดลงร้อยละ 6 โดยผู้ ท่ีท างานต่ าระดับก็ลดลงเช่นกัน 
โดยลดลงถึงร้อยละ 13.4  
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ดัชนีราคาผู้บริโภค 
ดัชนีค่าจ้างเฉลี่ย 
ดัชนีค่าจ้างท่ีแท้จริงเฉลี่ย 
ดัชนีผลิตภาพแรงงาน 

แผนภาพ 3 ดัชนีค่าจ้างเฉลี่ย และดัชนีราคาผู้บริโภค 

 
ที่มา: กระทรวงพาณิชย์, สศช., ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
 
 
 

มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าวปีการผลิต 2559/60 
ด้านการผลิต  
1. การส่งเสริมสนับสนุนการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี (มติ ครม. 31 

พ.ค. 2559) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิในเขตพื้นที่ปลูกข้าว
หอมมะลิคุณภาพ เพื่อการแข่งขันในตลาดโลก เปูาหมาย 20 จังหวัด พื้นที่ 
64,000 ไร่ 1,280 ชุมชน เกษตรกร 64,000 ราย วงเงิน 206 ล้านบาท 

2. โครงการตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรปี 2559/60 ด้านการผลิต (เพิ่มเติม) 
(มติ ครม. 18 ต.ค. 2559) เป็นการขยายพื้นที่ด าเนินการเพิ่มเติม โดยโครงการ
ปรับเปลี่ยนพื้นที่ท านาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการปศุสัตว์ (กระบือ โคเนื้อ แพะ 
นาหญ้า) เพิ่มพื้นที่ด าเนินการจากเดิม 40 จังหวัด เป็น 55 จังหวัด และโครงการ
ปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสมเป็นเกษตรกรรมทางเลือกอื่น ให้เพิ่มพื้นที่
ด าเนินงานจากเดิม 30 จังหวัด เป็นทุกจังหวัด (ยกเว้น 14 จังหวัดภาคใต้) ขยาย
พื้นที่ด าเนินการครอบคลุมไปถึงพื้นที่เหมาะสมน้อย และขยายระยะเวลาการรับ
สมัครและจ่ายเงินออกไปจากเดิมสิ้นสุดเดือนกันยายน 2559 เป็นสิ้นสุดเดือน
พฤศจิกายน 2559 

3. แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปีการผลิต 2559/60 (งบปกติ) เป็นการ
วางแผนการผลิตโดยใช้ข้อมูลการตลาดน า โดยก าหนดปริมาณการปลูกตามความ
ต้องการใช้ที่ 27 ล้านตันข้าวเปลือก ประกอบด้วยแผนการด าเนินงาน 5 ด้าน คือ 
ก าหนดอุปสงค์และอุปทาน การผลิต การเก็บเกี่ยว การตลาดในประเทศ และ
การตลาดต่างประเทศ  

ด้านการตลาด  
1. โครงการสินเช่ือเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการ

ผลิต 2559/60 (มติ ครม.14 มิ.ย. 2559) ให้สินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่
สถาบันเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และศูนย์ข้าวชุมชน เพื่อ
รวบรวมข้าวเปลือกเพื่อจ าหน่าย/แปรรูป ประมาณ 2.5 ล้านตัน วงเงินสินเชื่อ
ประมาณ 12,500 ล้านบาท ระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 
30 กันยายน 2560 

2. โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2559/60 (มติ ครม. 
14 มิ.ย. 11 ต.ค. และ 1 พ.ย. 2559) วงเงิน 3,978.22 ล้านบาท โดยให้สินเชื่อ
เกษตรกรในอัตราร้อยละ 90 ของราคาตลาดในปีที่ผ่านมา เพื่อชะลอการขาย
ข้ า ว เปลื อ กหอมมะลิ และข้ า ว เปลื อก เหนี ย ว ในภาคเหนื อและภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เปูาหมาย 2 ล้านตัน 

3. โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60 (มติ ครม. 
14 มิ.ย. 2559) วงเงิน 1,440 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนสินเชื่อแก่เกษตรกร 1.2 
ล้านราย โดยลดดอกเบี้ยแก่เกษตรกรในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี จากต้นเงินกู้ 
รายละไม่เกิน 80,000 บาท 

4. โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปีการผลิต 
2559/60 (มติ ครม. 14 มิ.ย. 2559) วงเงิน 940 ล้านบาท โดยชดเชยดอกเบี้ย
ให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเก็บสต็อกในรูปข้าวเปลือกและข้าวสาร ปริมาณ 
8 ล้านตัน เพื่อจูงใจให้เก็บสต็อกข้าวเป็นเวลานานขึ้น อันจะเป็นประโยชน์กับ
เกษตรกรโดยตรง 

5. โครงการจัดตลาดนัดข้าวเปลือก (งบปกติ) เพื่อให้มีช่องทางที่ผู้ชื้อและผู้ขาย
ข้าวเปลือกมาซ้ือขายกันโดยตรง ซ่ึงจะท าให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรมี
ช่องทางการจ าหน่ายข้าวเปลือกได้ในราคาที่เป็นธรรม 

รายได้ของแรงงาน พบว่าค่าจ้างแรงงานและเงินเดือน
ท่ียังไม่ รวมค่ าล่วงเวลาและผลประโยชน์ตอบแทนอื่น 
ของภาคเอกชนเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีท่ีแล้ว  
ร้อยละ 0.4 เมื่อหักเงินเฟูอร้อยละ 0.3 ท าให้ค่าจ้างเงินเดือน
แท้จริงท่ียังไม่รวมค่าล่วงเวลาและผลประโยชน์ตอบแทนอื่น
ของภาคเอกชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2 

ผลิตภาพแรงงานโดยรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.4 จาก 
ไตรมาสสามปี 2558 เพิ่มขึ้นท้ังภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร 
ภาคเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.3 ภาคนอกเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 
2.3 โดยเพิ่มขึ้นในทุกสาขาท่ีส าคัญ ได้แก่ การผลิต ก่อสร้าง 
โรงแรมและภัตตาคาร การขนส่ง ค้าส่งค้าปลีก 

ปัจจัยท่ีต้องติดตามและให้ความส าคัญในระยะต่อไป 
ได้แก่ 

1. การบริหารจัดการน้ าเพื่อไม่ให้กระทบพื้นที่
เพาะปลูก จากปริมาณน้ าในเขื่อน ณ วันท่ี 9 พฤศจิกายน 
2559 พบปริมาณน้ าในเขื่อนส าคัญๆ มีมาก (ระดับน้ า 80–
100 ของระดับกับเก็บน้ าของอ่าง) อาทิ เขื่อนสิริกิต์ิ  เขื่อน 
สิรินธร เขื่อนอุบลรัตน์ และบางเขื่อนมีปริมาณน้ าเกินความจุ
กักเก็บ (ระดับน้ าเกิน 100 ของระดับกับเก็บน้ าของอ่าง) อาทิ 
เขื่อนปุาสัก เขื่อนทับเสลา เขื่อนกิ่วคอหมา และเขื่อนแควน้อย 
ซึ่งจะต้องมีการบริหารจัดการอย่างระมัดระวังเพื่อให้เกิด
สมดุลน้ าในเขื่อน และไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นท่ีเกษตรท่ีจะมี
การเก็บเกี่ยวในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 

2. การฟื้นตัวของการส่งออกที่จะมีผลต่อการจ้าง
งานในสาขาอุตสาหกรรม  การส่ งออก ท่ี เริ่ มมีอั ตรา 
การขยายตัวในไตรมาสท่ีสาม ประกอบกับดัชนีความเชื่อมั่น
ภาวะธุรกิจ (3 เ ดือนข้างหน้า)  ในด้านค าสั่ งซื้อสินค้า 
ในต่างประเทศ และการส่งออก ปรับตัวดีขึ้นหลังจากติดลบ
ต่อเนื่องอย่างน้อย 4 ไตรมาสท่ีผ่านมา ชี้ว่าแนวโน้มการผลิต
เพื่อส่งออกจะค่อยๆ กลับมาเพิ่มขึ้น โดยสัญญาณในช่วงแรก
จะเป็นการเพิ่มชั่วโมงการท างาน และหากสถานการณ์ดีขึ้น
ต่อเนื่องผู้ประกอบการจึงจะเริ่มจ้างงานเพิ่มขึ้น ซึ่งในไตรมาส
ท่ีสามมีสัญญาณการเพิ่มชั่วโมงการท างานภาคเอกชนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 0.7 สาขาการผลิตมีชั่วโมงการท างานเพิ่มขึ้นร้อยละ 
0.9 ซึ่ ง ต้องติดตามการฟื้นตัวของความต้องการสินค้า 
ท้ังภายในและจากต่างประเทศในระยะต่อไป รวมท้ังการใช้
ก าลังการผลิต และการจ้างงานควบคู่กัน  
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1  ที่มา: การส ารวจความต้องการจา้งงานผู้สูงอายุและความต้องการท างานหลังอายุการท างานในภาคเอกชน 5 สาขา รวบรวมโดย สศช. 

ด้านการเงิน 

1. โครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการ
ผลิต 2559/60 (มติ ครม. 12 ก.ค. 17 ส.ค. และ 1 พ.ย. 2559) เพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 3.7 ล้านราย โดยสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุน 
การผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวไร่ละ 1,000 บาท รายละไม่เกิน 10 ไร่ 

2. โครงการพักช าระหนี้ต้นเงินและลดดอกเบี้ยเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2559/60 
(มติ ครม. 21 มิ.ย. 2559) เพื่อให้เกษตรกรที่เป็นลูกค้า ธ.ก.ส. ที่มีหนี้เงินกู้เพื่อ
การผลิตข้าวกับ ธ.ก.ส. ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ไม่เกิน 500,000 บาท 
จ านวน 2 ล้านราย ต้นเงินกู้จ านวน 180,000 ล้านบาท  

3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกร 
รายย่อยที่ต้องการพัฒนาศักยภาพ (มติ ครม. 14 มิ.ย. 2559) เพื่อให้เกษตรกรมี
แนวทางในการประกอบอาชีพ มีความรู้ทางการเงิน และแก้ไขปัญหาหนี้สิน 
นอกระบบของเกษตรกรในระยะยาว 

4. โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2559 (มติ ครม. 21 มิ.ย. 2559) เพื่อให้
เกษตรกรมีการจัดการความเสี่ยงด้านการผลิตผ่านการประกันภัยและบรรเทา
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ พื้นที่เปูาหมาย 30 ล้านไร่ กรอบ
วงเงินรวม 2,071.13 ล้านบาท 

5. การช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูก
ข้าวหอมมะลิ ปีการผลิต 59/60 (มติ ครม. 1 พ.ย. 2559) ไร่ละ 800 บาท  
ไม่เกิน 15 ไร่  

การส่งเสริมคุณภาพชีวิตเกษตรกรรายย่อย  
1. มาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ธ.ก.ส. โอนเงินเข้าบัญชีให้แก่

เกษตรกรที่ลงทะเบียนในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐระหว่างวันที่ 
15 กรกฎาคม–15 สิงหาคม 2559 ที่ได้รับการตรวจสอบและรับรองเบื้องต้น
จากหน่วยงานราชการแล้วโดยผู้ที่ไม่มีรายได้ หรือมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท/
ปี จะได้รับเงินโอน 3,000 บาท/คน และผู้ที่มีรายได้สูงกว่า 30,000 บาท/ปี แต่
ไม่เกิน 100,000 บาท/ปี จะได้รับเงินโอน 1,500 บาท/คน 

2. มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อย ผ่านระบบ ธ.ก.ส. ประกอบด้วย 3 โครงการ 
ดังนี้ 
2.1 โครงการปลดเปลื้องหนี้สินให้เกษตรกรรายย่อยที่มีเหตุผิดปกติ เช่น 

เสียชีวิต พิการ ทุพพลภาพ เจ็บปุวยเร้ือรัง มีปัญหาสุขภาพจนไม่สามารถ
ประกอบอาชีพได้ เป็นต้น มีหนี้ค้างช าระหรือเป็นหนี้ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ 

2.2 โครงการปรับปรุงโครงสร้างหนี้และลดภาระหนี้สินให้เกษตรกร ที่มีหนี้เป็น
ภาระหนัก มีหนี้ค้างช าระหรือเป็นหนี้ปรับปรุงโครงสร้างหนี้  

2.3 โครงการช าระดีมีคืนแก่เกษตรกรที่ไม่มีปัญหาการช าระหนี้ส าหรับ
เกษตรกรที่ไม่มีปัญหาการช าระหนี้ ธ.ก.ส. จะคืนดอกเบี้ยในส่วนที่ลูกค้า
ส่งช าระระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559–31 ตุลาคม 2560 ในอัตรา
ร้อยละ 30 ของจ านวนดอกเบี้ยที่ช าระ โดยตัดเงินต้นหรือคืนให้ลูกค้าเป็น
เงินสดแล้วแต่กรณี พร้อมทั้งสนับสนุนสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือนกรณีฉุกเฉินจ าเป็น รายละไม่เกิน 100,000 บาท 

ที่มา:  มติคณะรัฐมนตรี  

 
แผนภาพ 4 สัดส่วนอายขุองผู้มีงานท า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา:  ผลการส ารวจภาวะการท างานของประชากรไตรมาส 3 ปี 2559 

 

การสนับสนุนการจ้างงานผู้สูงอายุ  

การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี 2564  
จะท าให้อัตราส่วนการพึ่งพิงวัยท างานจากผู้สูงอายุ 1 คน ต่อ
แรงงาน 4.2 คนในปี 2558 กลายเป็นผู้สูงอายุ 1 คน ต่อ
แรงงาน 3.2 คน ในปี 2564 และในปี 2574 ประเทศไทย 
จะเป็นสังคมผู้สู งอายุระดับสุดยอด ซึ่ งจะมีอัตราส่วน 
การพึ่งพิงวัยท างานเท่ากับ ผู้สูงอายุ 1 คน ต่อแรงงาน 2.1 คน 
การเข้าสู่สังคมสูงวัยอาจจะน าไปสู่การขาดแคลนแรงงาน 
จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางประชากรท่ีท าให้วัยแรงงาน
มีจ านวนลดลง อีกทั้งปัญหาด้านการคลังของประเทศที่จะต้อง
มีภาระในการดูแลผู้สูงอายุเพิ่มมาก  

ปัจจุบันพบว่าสัดส่วนแรงงานผู้ท่ีมีอายุมากกว่า 50 
ปีขึ้นไป มีสัดส่วนถึงร้อยละ 31 ส่วนแรงงานท่ีมีอายุมากกว่า 
40 ปี มีสัดส่วนมากกว่าครึ่งหนึ่งของแรงงานท้ังหมด โดยมี
จ านวนถึงร้อยละ 56 เมื่อพิจารณารายสาขาพบว่าภาคเกษตร
มีสัดส่วนแรงงานท่ีอายุมากกว่า  40 ปี  ถึ งร้อยละ 70  
ส่วนแรงงานนอกภาคเกษตรมีสัดส่วนผู้ท่ีอายุมากกว่า 40 ปี 
ร้อยละ 49 ชี้ว่าท้ังภาคเกษตรและภาคนอกเกษตรจะได้รับ
ผลกระทบจากโครงสร้างประชากรท่ีเปลี่ยนแปลง และใน
ขณะเดียวกันนอกจากความจ าเป็นท่ีต้องมีการผลักดัน 
การท างานของผู้สูงอายุจากทางผู้จ้างแล้ว และจากการส ารวจ
แรงงานเอกชนผูท่ี้อายุมากกว่า 45 ปีขึ้นไป พบว่าร้อยละ 691 
ยังมีความต้องการท างานต่อหลังจากการครบก าหนดอายุ 
การท างานแล้ว ดังนั้น การเตรียมการท างานให้กับผู้สูงอายุ 
จะมีส่วนช่วยส่งเสริมการมีรายได้ของผู้สูงอายุ  การใช้
ประสบการณ์และเวลาว่างให้เกิดประโยชน์ การสร้าง
ความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองของผู้สูงอายุ โดยรูปแบบการให้
ผู้ สู งอายุมี งานท านั้นอาจจะเป็นการขยายระยะเวลา 
การเกษียณหรือการจ้างงานใหม่ของแรงงานท่ีสูงวัยท่ีจะต้อง
ค านึ งถึ งศักยภาพ ท้ัง ด้านร่ างกายและความสามารถ 
ท่ีเหมาะสมกับผู้สูงอายุ  

เพื่อส่งเสริมการท างานของผู้สูงอายุ กระทรวง
แรงงานได้จัดต้ังศูนย์บริการจัดหางานคนพิการและผู้สูงอายุ 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 
โดยมีเว็บไซต์ www.doe.go.th/elderly เป็นแหล่งส่งเสริม
การจ้างงานของผู้สูงอายุอีกช่องทางหนึ่ง เปิดให้บริการไปแล้ว
เมื่อวันท่ี 10 สิงหาคม 2559 โดยมีผู้สูงอายุลงทะเบียน
ระหว่างวันท่ี 10 สิงหาคม–8 พฤศจิกายน 2559 จ านวน  
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มาตรการดแูลผู้สูงอาย ุ
เพื่อสร้างงานให้แก่ผู้สูงอายุ การสร้างความมั่นคงทางรายได ้และการมีที่อยู่ 

1. มาตรการจ้างงานผู้สูงอายุ โดยออกร่างพระราชกฤษฎีการออกตามความใน
ประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่....) พ.ศ .... ก าหนดให้
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หักรายได้ 2 เท่าของรายจ่ายประเภท
เงินเดือนและค่าจ้างส าหรับการจ้างบุคลากรผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีบริบูรณ์ 
ขึ้นไป) ซ่ึงมีอัตราจ้างไม่เกิน 15,000 บาทต่อคนต่อเดือน และหักค่าใช้จ่าย 
ไม่เกินร้อยละ 10 ของลูกจ้างทั้งหมด 

2. มาตรการสร้างที่พักอาศัยส าหรับผู้สูงอายุ  (Senior Complex) เป็น
มาตรการในการส่งเสริมการสร้างที่พักอาศัยที่มีความเหมาะสมและมี 
สิ่งอ านวยความสะดวกเป็นการเฉพาะให้กับผู้สูงอายุ โดยมีแนวทางคือ  
การสนับสนุนการสร้างที่พักอาศัยส าหรับผู้สูงอายุ (Senior Comples) บนที่
ราชพัสดุ ใน 4 พื้นที่ ได้แก่ จังหวัดชลบุรี นครนายก เชียงใหม่ และเชียงราย 
โดยก าหนดระยะเวลาเช่า 30 ปี และอนุมัติในหลักการให้บุตรที่ท าหน้าที่ 
เล้ียงดูบิดามารดาที่สูงอายุได้รับสิทธืในการจองเป็นล าดับแรกก่อน  

3. มาตรการสินเชื่อที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุ (Reverse Mortgage: RM) 
เป็นการให้เงินกู้แก่ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปที่มีที่อยู่อาศัยที่ปลอดภาระหนี้เป็น
ของตนเอง โดยวัตถุประสงค์ของสินเชื่อประเภทดังกล่าว เพื่อต้องการให้
ผู้สูงอายุน าสินทรัพย์ที่ตนมีกรรมสิทธิ์มาเปลี่ยนเป็นรายได้ในการด ารงชีพ  
ซ่ึงมูลค่าเงินที่กู้ได้จะขึ้นอยู่กับอายุของผู้กู้ มูลค่าบ้าน และอัตราดอกเบี้ย  

4. เห็นชอบร่างพระราชบัญญตัิกองทุนบ าเหน็จบ านาญแห่งชาติ พ.ศ. …  โดย
จัดตั้งคณะกรรมการนโยบายบ าเหน็จบ านาญแห่งชาติและกองทุนบ าเหน็จ 
บ าบาญแห่งชาติ (กบข.) เพื่อให้เกิดเอกภาพของนโยบายด้านบ าเหน็จบ านาญ
ในภาพรวม 

ที่มา: มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตาราง 2 หนี้สินครัวเรือน (สินเชื่อจากสถาบันการเงิน) 

ณ สิ้นระยะเวลา 2554 2555 2556 2557 2558 
2559 

Q1 Q2 
หนี้สินครัวเรือน (ล้านล้านบาท) 7.48 8.87 9.89 10.54 11.10 11.13 11.24 

%YOY 16.8 18.5 11.5 6.6 5.2 4.7 4.3 
- สถาบันรับฝากเงนิ 16.9 16.9 10.4 6.6 6.1 5.6 5.1 
- สถาบันการเงนิอืน่ 16.1 30.8 18.6 6.6 -0.2 -0.9 -0.6 
สัดส่วนตอ่ GDP  66.2 71.8 76.6 80.3 82.0 81.5 81.3 

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

825 ราย โดยการลงทะเบียนหางานของผู้สูงอายุมีการ 
แยกประเภทงานเป็น 2 กลุ่ม คือ (1) งานแบบมีรายได้ 
ประกอบด้วยงานประจ า งานชั่วคราวหรือท างานแบบสัญญา
ระยะสั้น งาน Part-Time งานรับไปท าท่ีบ้าน และงาน 
ท่ีปรึกษา (2) งานแบบไม่มีรายได้ ได้แก่ งานอาสาสมัคร งาน
มูลนิธิ ท่ีปรึกษาหน่วยงานการกุศล งานบ าเพ็ญประโยชน์ 
งานท่ีใช้ความรู้และประสบการณ์ท่ีผ่านมา อาทิ ปราชญ์
ชาวบ้าน วิทยากร/อาจารย์พิเศษ รวมถึงผู้สูงอายุจะสามารถ
ระบุ ความ เชี่ ย วชาญพิ เ ศษของตน เอง ไ ด้  เ ช่ น  ด้ าน
ภาษาต่างประเทศ การบริหารจัดการ การเงิน/บัญชี ด้าน
คอมพิวเตอร์ งานฝีมือ งานศิลปะ/ออกแบบ งานช่างฯลฯ 
นอกจากนั้น คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันท่ี 8 พฤศจิกายน 
2559 เห็นชอบมาตรการดูแลผู้สูงอายุเพื่อสร้างงานให้แก่
ผู้สูงอายุ การสร้างความมั่นคงทางรายได้ และการมีท่ีอยู่  
ผ่าน 4 มาตรการ ได้แก่ (1) มาตรการจ้างงานผู้สูงอายุ โดย
ก าหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล น าค่าใช้จ่าย
ส าหรับค่าจ้าง เงินเดือนจ้างผู้สูงอายุท างาน หักลดหย่อนภาษี
ได้ 2 เท่า (2) มาตรการสร้างท่ีพักอาศัยส าหรับผู้สูงอายุ 
(Senior Complex) บนพื้นท่ีราชพัสดุ 4 พื้นท่ี ได้แก่ จังหวัด
ชลบุรี นครนายก เชียงใหม่ และเชียงราย (3) การด าเนิน
โครงการสินเชื่อบ้านส าหรับผู้สูงอายุ (Reverse Mortgage) 
โดยให้ธนาคารออมสินและธนาคารสงเคราะห์ปล่อยสินเชื่อ
ส าหรับผู้สูงอายุเกินกว่า 60 ปี และ (4) เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ
กองทุนบ าเหน็จบ านาญแห่งชาติ พ.ศ. … 

หนี้สินครัวเรือนชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่อง แต่ยังต้อง 
เฝ้าระวังการก่อหนี้นอกระบบในกลุ่มผู้มีรายได้น้อย 

ในไตรมาสสองปี 2559 หนี้สินครัวเรือนมีมูลค่า
เท่ากับ 11,239,688 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของ 
ปีท่ีแล้วร้อยละ 4.3 ชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ 6.6 
ในปี 2557 เป็นร้อยละ 5.2 ในปี 2558 และร้อยละ 4.7  
ในไตรมาสแรกปี 2559 โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 81.3  
ต่อ GDP ลดลงจากร้อยละ 82.0 ในปี 2558 และร้อยละ 
81.5 ในไตรมาสแรกปี 2559 ซึ่งสะท้อนให้เห็นจากยอด 
คงค้างสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคของธนาคารพาณิชย์ 
ท่ีขยายตัวในอัตราท่ีชะลอลงจากร้อยละ 7.4 ในปี 2557 เป็น
ร้อยละ 6.0 ในไตรมาสสองปี 2559  

ในไตรมาสสามปี 2559 หนี้สินครัวเรือนยังมีแนวโน้ม
ชะลอตัวต่อเนื่อง สะท้อนจากยอดคงค้างสินเชื่อเพื่อการ
อุปโภคบริโภคของธนาคารพาณิชย์ท่ีขยายตัวชะลอลงเหลือ
ร้อยละ 5.2 โดยเป็นการชะลอลงของสินเชื่อท่ีอยู่อาศัย 
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แผนภาพ 5 การขยายตวัของสินเชื่ออุปโภคบริโภคของธนาคารพาณิชย ์

 
ที่มา:  ธนาคารแห่งประเทศไทย 

 

 

 

ตาราง 3 หนี้เพื่อการอปุโภคบริโภคที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 

ณ สิ้นระยะเวลา 2557 2558 
2559 

Q1 Q2 Q3 
หนี้เพื่อการอุปโภคบรโิภค 
ที่ไม่กอ่ให้เกดิรายได้ (ล้านบาท) 83,451 95,082 96,203 98,200 104,067 

%YOY 16.5 13.9 4.1 4.0 4.0 
สัดส่วนตอ่ NPLs รวม 30.1 28.2 26.3 26.3 26.44 
สัดส่วนตอ่สินเชื่อรวม 2.4 2.6 2.6 2.6 2.73 

ที่มา:  ธนาคารแห่งประเทศไทย 

 

 

 

ตาราง 4 สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับและบัตรเครดิต 

ณ สิ้นระยะเวลา 2557 2558 
2559 

Q1 Q2 Q3 
สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ 
(1) ยอดสินเชือ่คงค้าง (ล้านบาท) 312,851 324,667 321,712 327,186 333,099 
         %YOY 4.6 3.8 2.8 3.2 3.6 
(2) สินเชือ่ผิดนดัช าระหนี ้

เกนิ 3 เดือนขึ้นไป 
14,238 16,792 11,274 10,547 11,538 

          %YOY 30.4 17.9 -27.1 -32.9 -31.1 
 (2) / (1) (ร้อยละ) 4.6 5.2 3.5 3.2 3.5 
สินเชื่อบัตรเครดิต 
(1) ยอดสินเชือ่คงค้าง (ล้านบาท) 318,141 336,641 308,863 315,557 316,621 
         %YOY 9.5 5.8 5.6 6.2 6.0 
(2) ยอดค้างช าระเกิน 3 เดือนขึ้นไป 8,316 10,452 10,965 9,885 11,859 
         %YOY 25.3 25.7 22.7 3.0 16.9 
 (2) / (1) (ร้อยละ) 2.6 3.1 3.6 3.1 3.7 

ที่มา:  ธนาคารแห่งประเทศไทย 

 

สินเชื่อส่วนบุคคล และสินเชื่อบัตรเครดิต ซึ่งขยายตัวชะลอลง
จากร้อยละ 9.0 3.7 และ 6.3 ในไตรมาสสองปี 2559 เป็น
ร้อยละ 7.7 2.7 และ 6.0 ในไตรมาสนี้ ส่วนหนึ่งเนื่องจาก
มาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ของภาครัฐสิ้นสุดลง และ
ธนาคารยังคงเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อ ขณะท่ีสินเชื่อเพื่อ
ซื้อหรือเช่าซื้อรถยนต์ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.9 ตาม
ยอดขายรถยนต์ในประเทศที่ปรับดีขึ้น  

ความสามารถในการช าระหนี้มีแนวโน้มลดลง  
ดังจะเห็นได้จากการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนหนี้เพื่อการอุปโภค
บริโภคท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ ต่อสินเชื่อรวม ซึ่งเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 
2.60 ในไตรมาสสองปี 2559 เป็นร้อยละ 2.73 ในไตรมาสนี้ 
รวมทั้งลูกหนี้ท่ีค้างช าระเงินต้นหรือดอกเบี้ยเกินกว่า 1 เดือน 
แต่ไม่ถึง 3 เดือน เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 3.20 ในไตรมาสสอง 
ปี 2559 มาอยู่ท่ีร้อยละ 3.26 ในไตรมาสนี้ 

ขณะท่ีการผิดนัดช าระหนี้ เกิน  3  เ ดือนขึ้ นไป 
ของสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับมีมูลค่า 11 ,538  
ล้านบาท ลดลงร้อยละ 31.1 และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.5 
ของยอดสินเชื่อคงค้าง ส าหรับการผิดนัดช าระหนี้เกิน 3 
เดือนขึ้นไปของสินเชื่อบัตรเครดิตมีมูลค่า 11,859 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.9 และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.7 ของยอด
สินเชื่อคงค้าง ส่วนหนึ่งเป็นผลจากช่วงก่อนหน้ามีธนาคาร 
บางแห่ งไม่จัดชั้นให้ลูกหนี้ ด้อยคุณภาพเป็นเอ็นพีแอล  
แต่หลังจากธนาคารแห่งประเทศไทยเข้าไปตรวจสอบและ
ด าเนินการอย่างเข้มงวดท าให้เอ็นพีแอลในกลุ่มดังกล่าวสูงขึ้น 

เมื่อพิจารณาการก่อหนี้ของกลุ่มผู้มีรายได้น้อย โดย
อาศัยข้อมูลเบื้องต้นของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการ
แห่งรัฐ ซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนระหว่างวันท่ี 15 กรกฎาคม-15 
สิงหาคม 2559 พบว่า มีผู้ท่ีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี 
และมีอายุเกิน 18 ปี มาลงทะเบียนท้ังสิ้น 8 ,321,775 คน 
ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร ผู้รับจ้างท่ัวไป และผู้ว่างงาน ท้ังนี้  
ผู้ท่ีมาลงทะเบียนทุกคนล้วนเป็นหนี้ท้ังในระบบและนอกระบบ 
ส่วนใหญ่เป็นหนี้ในวงเงินไม่เกิน 30,000 บาท แต่หากเป็น
การกู้ในวงเงินต้ังแต่ 30,000 บาทขึ้นไป จะมีสัดส่วนของการ
กู้นอกระบบสูงกว่าในระบบมาก สะท้อนถึงการไม่สามารถ
เข้าถึงสินเชื่อในระบบสถาบันการเงินปกติได้เนื่องจากมีรายได้
ไม่แน่นอนหรือไม่มีเอกสารรายได้ประกอบการขอสินเชื่อ ท้ังนี้ 
มีผู้ ท่ีเป็นหนี้นอกระบบวงเงินเกิน 100 ,000 บาท จ านวน 
903,619 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 10.9 ของผู้ท่ีมาลงทะเบียน
ท้ังหมด และในจ านวนนี้มี 14 ,484 คน ท่ีกู้ เงินนอกระบบ
วงเงินเกิน 1 ล้านบาท มี 1,009 คน ท่ีกู้เงินนอกระบบวงเงิน
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2  เป็นสินเชื่อรายย่อยประเภทใหม่ภายใต้การก ากับของกระทรวงการคลัง โดยเจ้าหนี้นอกระบบที่จะประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ต้องเป็นนิติบุคคลที่มีทุนจดทะเบียน

ช าระแล้วไม่ต่ ากว่า 5 ล้านบาท และมีคุณสมบัติอื่นเป็นไปตามหลักเกณฑ์เง่ือนไขของกระทรวงการคลัง โดยจะเปิด ให้มีการยื่นค าขออนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อ 
พิโกไฟแนนซ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป 

 
ตาราง 5 จ านวนผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ จ าแนกตามประเภทของมูลหนี้  

วงเงิน (บาท) 
กู้นอกระบบ กู้ในระบบ 

จ านวน (ราย) 
สัดส่วน

(%) 
จ านวน (ราย) 

สัดส่วน
(%) 

0 – 30,000 6,350,165 76.3 7,655,235 92.0 
30,000 – 100,000 1,067,990 12.8 438,410 5.3 
100,001 – 500,000 807,921 9.7 203,187 2.4 
500,001 – 1,000,000 81,214 1.0 19,085 0.2 
1,000,001 – 3,000,000 13,475 0.2 5,298 0.1 
มากกว่า 3,000,000 1,009 0.0 559 0.0 
รวม 8,321,775 100.0 8,321,775 100.0 

ที่มา:  www.thaipublica.org 

 

 

 
 
 
 
 
ตาราง 6 ช่องทางการเข้าสู่ระบบของเจ้าหนี้ และการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ 
 ของประชาชนรายย่อย 

 วัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์และเง่ือนไข 

สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้
การก ากับ (Personal Loan) 
ของ Non-bank 

- เป็นการให้สินเชื่อเพื่อ 
การอุปโภคบริโภค 

 

- อัตราดอกเบ้ียรวมค่าบริการ
และค่าธรรมเนียมแล้วไม่เกิน
ร้อยละ 28 ต่อปี  

- ไม่ต้องใช้หลักประกัน 

สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ - เป็นการให้สินเชื่อเพื่อ 
การประกอบอาชีพ 

 

- กู้ได้ไม่เกิน 100,000 บาท/ราย 

- อั ต ร าดอก เ บ้ี ย  ค่ า ปรั บ 
ค่าบริการ และค่าธรรมเนียม
รวมกันไม่เกินร้อยละ 36 ต่อปี 

- ไม่ต้องใช้หลักประกัน 

สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ - เป็นสินเชื่ออเนกประสงค์ 
เพื่ อให้ประชาชนที่ มี
ความจ าเป็นต้องใช้จ่าย
ฉุกเฉินสามารถกู้ยืมเงิน
ในระบบได้ ง่ ายและ
รวดเร็ว 

 

- กู้ได้ไม่เกิน 50,000 บาท/ราย 

- อัตราดอกเบ้ียรวมค่าบริการ
และค่าธรรมเนียมไม่เกินร้อย
ละ 36 ต่อปี 

- ให้กู้ ยื มทั้ งแบบมีหรือไม่ มี
หลักประกัน 

ที่มา:  ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกิน 3 ล้านบาท ซึ่งนับเป็นการสร้างหนี้ท่ีเกินตัวและต้องแบกรับ 
ภาระการผ่อนช าระดอกเบี้ยในอัตราท่ีสูงกว่าท่ีกฎหมาย
ก าหนดมาก ท าให้มีความเสี่ยงต่อความสามารถในการช าระหนี้
ในอนาคตและอาจส่งผลกระทบในด้านอื่นๆ ตามมา 

ดังนั้น แนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ 
จึงต้องมีการบริหารจัดการท้ังด้านเจ้าหนี้และลูกหนี้ควบคู่กันไป 
ท้ังนี้ เมื่อวันท่ี 4 ตุลาคม 2559 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ 
ในหลักการของการบริหารงานเพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ
อย่างบูรณาการและยั่งยืน ดังนี้ 

1. ด าเนินการอย่างจริงจังกับเจ้าหนี้นอกระบบท่ีผิด
กฎหมาย โดย (1) ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหนี้นอกระบบเข้าร่วม
ไกล่เกลี่ยประนอมหนี้กับลูกหนี้ และให้คิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
ไม่เกินร้อยละ15 ต่อปี (2) เปิดช่องทางให้เจ้าหนี้นอกระบบ 
จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อย ท้ังสินเชื่อ
ส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ (Personal Loan) สินเชื่อรายย่อย
เพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การก ากับ (สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์) 
และสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การก ากับ (สินเชื่อ 
พิโกไฟแนนซ์)2 และ (3) เร่งรัดการบังคับใช้ร่างพระราชบัญญัติ
ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. . . . .  ซึ่ งจะมีการเพิ่ม
บทลงโทษส าหรับเจ้าหนี้นอกระบบท่ีเรียกเก็บดอกเบี้ยเกินอัตรา
ท่ีกฎหมายก าหนดให้สูงขึ้น จากเดิมปรับไม่เกิน 1,000 บาท 
หรือจ าคุกไม่เกิน 1 ปี เป็นปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือ
จ าคุกไม่เกิน 2 ปี หรือท้ังจ าท้ังปรับ และจะมีการบังคับใช้
กฎหมายกับผู้กระท าผิดอย่างเข้มงวด 

2. เพิ่มช่องทางการเข้าถึงสินเชื่อในระบบ โดย  
(1) ก าหนดให้มีสินเช่ือพิโกไฟแนนซ์ เพื่อให้ประชาชนรายย่อย
ท่ีมีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายฉุกเฉินสามารถกู้ยืมเงินในระบบ 
ได้ง่ายและรวดเร็วในวงเงินไม่เกิน 50 ,000 บาทต่อราย  
คิดอัตราดอกเบี้ยรวมค่าบริการและค่าธรรมเนียมไม่เกินร้อยละ 
36 ต่อปี โดยให้กู้ยืมท้ังแบบมีหรือไม่มีหลักประกัน และ  
(2) จัดต้ังหน่วยธุรกิจด้านการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบภายใน
ธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร และมีผลิตภัณฑ์สินเชื่อท่ีมีเงื่อนไขผ่อนปรนกว่าปกติ
เพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบแก่ประชาชนโดยเฉพาะ 

3. ลดภาระหนี้ นอกระบบโดยการไกล่ เกลี่ ย
ประนอมหนี้ โดยจัดให้มีจุดให้ค าปรึกษาปัญหาหนี้นอกระบบ 
ณ สาขาของธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและ

http://www.thaipublica.org/
http://www.thaipublica.org/
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ร่างแผนพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน พ.ศ. 2560-2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างรายได้และพัฒนาศักยภาพด้านการเงินของประชาชน
ระดับฐานราก ประกอบด้วย  

1.1 กลยุทธ์ด้านการเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับ
ประชาชนระดับฐานราก โดยมีมาตรการต่างๆ ดังนี้ 
  (1) สนับสนุนสินเชื่อเพื่อสร้างรายได้   
  (2) ส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อย 
  (3) ส่งเสริมการเข้าถึงสวัสดิการของรัฐ  
  (4) สนับสนุนการออม  

1.2 กลยุทธ์ด้านการลดภาระหนี้สินครัวเรือนอย่างยั่งยืน มีมาตรการต่างๆ 
ดังนี้ 
   (1) แก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร  
  (2) แก้ไขปัญหาหนี้สิน  
  (3) สร้างทักษะให้ประชาชนมีความสามารถบริหารจัดการทางการเงิน  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาผู้ให้บริการทางการเงินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ให้บริการทางการเงินแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง ประกอบด้วย 

 2.1 กลยุทธ์ด้านการสร้างความเข้มแข็งขององค์กรการเงินชุมชนให้สามารถ
ให้บริการประชาชนได้อย่างยั่งยืน โดยมีมาตรการต่างๆ ดังนี้ 
  (1) สร้างความเข้มแข็งขององค์กรการเงินชุมชน 
  (2) สร้างเครือข่ายองค์กรการเงินในชุมชนและระหว่างชุมชน 

 2.2 กลยุทธ์ด้านการสนับสนุนให้สถาบันการเงินในระบบขยายบทบาทเพื่อให้
ประชาชนเข้าถึงบริการทางการเงินได้มากขึ้น โดยมีมาตรการต่างๆ ดังนี้ 
  (1) สถาบันการเงินเฉพาะกิจขยายการด าเนินงานให้ครอบคลุมประชาชน
ฐานราก 
  (2) ส่งเสริมให้สถาบันการเงินในระบบให้บริการทางการเงินฐานรากมากขึ้น 

ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาโครงสร้ างพื้นฐานทางการเงิน (Financial 
Infrastructure) ให้เหมาะสมต่อการเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างยั่งยืน 
ประกอบด้วย 

 3.1 กลยุทธ์ด้านการพัฒนากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงบริการ
ทางการเงินของประชาชน โดยมีมาตรการต่างๆ ดังนี้ 
  (1) พัฒนากฎหมายและกฎระเบียบในปัจจุบัน 
  (2) ศึกษาและยกร่างกฎหมาย 

 3.2 กลยุทธ์ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการให้บริการ 
ทางการเงินภาคประชาชน โดยมีมาตรการต่างๆ ดังนี้ 
  (1) จัดตั้งกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายระบบการเงินภาคประชาชน 
  (2) จัดท าและพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเงินภาคประชาชน 
  (3) ก าหนดแนวทางการจัดตั้งองค์กรก ากับดูแลการเงินฐานราก 

 ที่มา: ส านักงานเศรษกิจการคลัง กระทรวงการคลัง 

 
 
 
 
 
 

สหกรณ์การเกษตรท่ัวประเทศ เพื่อช่วยดูแลให้ค าปรึกษาแก่
ประชาชนในเบ้ืองต้น และช่วยน าลูกหนี้นอกระบบเข้าสู่กลไก
การไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ของคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ย
ประนอมหนี้นอกระบบใน 77 จังหวัด เพื่อให้เกิดมูลหนี้ 
ท่ีเป็นธรรม ก่อนท่ีธนาคารจะได้พิจารณารีไฟแนนซ์สินเชื่อ 
เข้าสู่ในระบบให้ตามศักยภาพของลูกหนี้ 

4. เพิ่มศักยภาพของลูกหนี้นอกระบบ ท่ีไม่มีศักยภาพ
ในการช าระหนี้ หรือมีความสามารถในการช าระหนี้ต่ า จะได้รับ
การสนับสนุนฟื้นฟูอาชีพ ผ่านกลไกของคณะอนุกรรมการฟื้นฟู
และพัฒนาศักยภาพการหารายได้ของลูกหนี้นอกระบบใน 77 
จังหวัด โดยจะได้รับการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรม 
ปลูกฝังความรู้และวินัยทางการเงิน รวมถึงฝึกอบรมอาชีพ
หรือทักษะฝีมือแรงงานอย่างเข้มข้น ตลอดจนมีการติดตาม
ประเมินผลอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้กลับไปเป็นหนี้นอกระบบอีก 

5. สนับสนุนการด าเนินงานแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ
ของหน่วยงานภาครัฐและองค์กรการเงินชุมชนท่ีเกี่ยวข้อง 
โดยจะมีการส่งเสริมการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบผ่าน
เครือข่ายองค์กรการเงินชุมชนต่างๆ เผยแพร่ความรู้และ
ทักษะเกี่ยวกับการบริหารจัดการทางการเงินส่วนบุคคลแก่
ประชาชนฐานราก ประชาสัมพันธ์ช่องทางท่ีประชาชนจะขอ
ความช่วยเหลือเกี่ยวกับปัญหาหนี้นอกระบบจากหน่วยงาน
ภาครัฐ รวมถึงสร้างและพัฒนาฐานข้อมูลเกี่ยวกับหนี้นอกระบบ
เพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบายต่อไป 

นอกจากนี้ เมื่อวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2559 คณะรัฐมนตรี
มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน 
พ.ศ. 2560-2564 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนา
ระบบการเงินภาคประชาชนท่ีชัดเจน สร้างความเข้มแข็ง
ให้กับ เศรษฐกิจชุมชนผ่านการสร้ างรายได้  ลดภาระ 
ทางการเงิน การเตรียมความพร้อมทางโครงสร้างพื้นฐาน 
ทางการเงินภาคประชาชนให้เอื้อต่อการด าเนินการของ 
ผู้ให้บริการทางการเงิน และส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการทางการเงิน 
โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อย สามารถเข้าถึงบริการทางการเงิน
และสวัสดิการของรัฐได้อย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ รวมถึง
ส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความส าคัญและประโยชน์ของการออม 
ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนมีวินัยทางการเงินมากขึ้น ตลอดจน
ส่งเสริมให้ผู้ให้บริการทางการเงินสามารถท าหน้าท่ีเป็น
ตัวกลางทางการเงินให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
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ตาราง 7 จ านวนผู้ปุวยด้วยโรคเฝูาระวัง 
                                                                                    (หน่วย : ราย) 

โรค 
เฝ้าระวัง 

2558 2559 %YOY 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q3/59 

ปอดอักเสบ 56,556 42,176 57,754 60,473 56,376 45,658 70,102 21.3 
ไข้เลือดออก 7,538 24,409 60,768 52,537 14,885 5,537 25,241 -58.4 
มือ เท้า ปาก 9,217 7,771 14,594 9,810 8,906 17,872 33,011 126.1 
ไข้หวัดใหญ่ 24,206 10,840 18,397 24,483 34,817 14,545 55,439 201.3 
บิด 1,804 1,956 1,774 1,508 1,694 1,590 1,884 6.2 
หัด 224 236 276 279 316 215 515 86.5 
ฉ่ีหนู 283 393 723 752 391 364 591 -18.2 
ไข้สมองอักเสบ 164 144 178 146 182 119 230 29.2 
อหิวาตกโรค 2 2 4 100 41 2 6 - 
ไข้กาฬหลังแอ่น 4 6 9 6 5 4 3 - 
พิษสุนัขบ้า 1 1 2 1 3 1 2 - 
รวม 99,999 87,934 154,479 149,795 117,616 85,907 187,024 21.1 
อัตราต่อ 
ประชากรแสนคน 

153.5 135.1 237.2 230.1 180.6 131.3 285.8 
 

หมายเหตุ: ข้อมูลปี 2559 ณ วันท่ี 28 พฤศจิกายน 2559 
ที่มา:  ส านักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข 
 
 
 
 

 

 

 

แผนภาพ 6 จ านวนผู้ปวุยโรคไข้หวัดใหญ่ รายไตรมาสปี 2555-2559 

 

ที่มา:  ส านักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข 
 
 
 
 
 

การเจ็บป่วยด้วยโรคเฝ้าระวังโดยรวมเพิ่มขึ้น และยังต้อง
เฝ้าระวังสุขภาพจิตคนไทย 

ไตรมาสสามปี 2559 มีผู้ปุวยด้วยโรคเฝูาระวังรวม 
187 ,024 ราย เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปี 2558  
ร้อยละ 21.1 เป็นการเพิ่มขึ้นของโรคท่ีแพร่ระบาดในช่วง
ปลายฝนต้นหนาว ได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่ พบผู้ปุวยเพิ่มขึ้น
จากช่วงเดียวกันของปี ท่ีผ่านมาร้อยละ 201.3 เพิ่มขึ้น
มากกว่า 3 เท่า และโรคปอดอักเสบ พบผู้ปุวยเพิ่มขึ้นร้อยละ 
21.3 โดยส่วนใหญ่เป็นเด็กเล็กและผู้ สูงอายุท่ีปุวยเป็นโรค
เรื้อรัง เนื่องจากมีภูมิต้านทานโรคต่ า เกิดการติดเชื้อได้ง่าย 
รวมท้ังสถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก มีผู้ปุวยเพิ่มขึ้นจากช่วง
เดียวกันของปีท่ีผ่านมากกว่า 2 เท่า โดยพบมากในเด็กอายุต่ า
กว่า 5 ปี ขณะท่ีจ านวนผู้ปุวยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลงถึง
ร้อยละ 58.4 เนื่องจากหน่วยงานทุกฝุายท้ังภาครัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นท่ีมีการเฝูาระวัง 
ปูองกันและควบคุมโรคท่ีมากับยุงลาย และร่วมกันก าจัด
แหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลายอย่างต่อเนื่อง ด้วยมาตรการ  
3 เก็บ 3 โรค คือ (1) เก็บบ้าน (2) เก็บขยะ และ (3) เก็บน้ า 
สามารถปูองกันโรคท่ีมาจากยุงลายได้ 3 โรค คือ โรค
ไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย 
(โรคซิคุนกุนยา) 

นอกจากนี้ ยังมีประเด็นท่ีต้องเฝูาระวัง ดังนี้ 

1. สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสซิกา จากข้อมูล
องค์การอนามัยโลก ปัจจุบันพบผู้ปุวยติดเชื้อไวรัสซิกาท้ังหมด 
72 ประเทศท่ัวโลก รวมท้ังภูมิภาคอาเซียน มีรายงานการพบ
ผู้ปุวยในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น มาเลเซีย 
ฟิลิปปินส์ สิงค์โปร์ ไทย และเวียดนาม ซึ่งมีการระบาด 
ไม่รุนแรง ยังอยู่ในระดับสามารถควบคุมโรคได้ในระยะเวลา 
ท่ีก าหนด ประเทศไทยได้มีการด าเนินมาตรการเฝูาระวัง 
ปูองก ันและควบคุมโรคติดเชื ้อไวร ัสซ ิกาอย่างต ่อเนื ่อง 
โดยเฉพาะการเฝูาระวังและติดตามในกลุ ่มหญิงต้ังครรภ์ 
ท่ีอยู่ในพื้นท่ีท่ีมีรายงานผู้ปุวยโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ซึ่งมีหญิง
ตั้งครรภ์ จ านวน 68 ราย คลอดแล้ว 21 ราย ทุกราย 
มีอาการปกติ และเมื่อวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2559 องค์การ
อนามัยโลกได้ประกาศยกเลิกภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข
ระหว่างประเทศท่ีเชื่อมโยงกับไวรัสซิกา และแนะน าให้ปรับ
มาตรการเป็นแบบรับมือระยะยาวในการปูองกันและควบคุม
การแพร่ระบาด ประเทศไทยจะยังคงมาตรการขั้นสูงสุด 
ในการเฝูาระวัง ปูองกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสซิกา 
ร่วมกับหน่วยงานในพื้นท่ีทุกภาคส่วนท้ังการปูองกัน ตรวจจับ
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ตาราง 8 จ านวนผู้ปวุยทางสุขภาพจิตจ าแนกตามปีงบประมาณ 2554-2559 

 
2554 2555 2556 2557 2558 

2559 
(ม.ค.-มิ.ย) 

โรคจิต 413,901  388,779   354,695  257,341 124,558 64,205 
โรควิตกกังวล 321,931  348,770   319,395  237,554 114,827 101,713 
โรคซึมเศร้า 186,651  222,168   223,564  85,447 63,112 64,369 

หมายเหตุ: ข้อมูลปี 2559 ผลการด าเนินงานในรอบ 6 เดือน กรมสุขภาพจิต 
ที่มา: ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1-19 และกลุ่มพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

แผนภาพ 7 ความชุกของภาวะอว้น (BMI≥25) ในประชากรอายุ 15 ปขีึ้นไป 

 
ที่มา:  ส านักงานส ารวจสุขภาพประชาชนไทย การส ารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย  
 
 
 
 
 
 

และวินิจฉัยเร็ว การเฝูาระวังในกลุ่มเสี่ยง การรักษา แยกผู้ปุวย 
รวมถึงจัดระบบปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน เพื่อค้นหาผู้สัมผัสโรค
ให้ได้ทุกรายโดยเร็ว 

2. ปัญหาสุขภาพจิตของคนไทย จากข้อมูล 
ของกรมสุขภาพจิต พบว่า ในช่วงมกราคม-มิถุนายน 2559  
มีผู้ปุวยทางสุขภาพจิตเข้ารับการรักษากว่า 2.4 แสนคน ส่วนใหญ่
เป็นผู้ปุวยโรควิตกกังวล และโรคซึมเศร้า โดยผู้ปุวยโรคซึมเศร้า
มีจ านวน 64,369 คน ขณะที่ผู้ปุวยโรควิตกกังวล มีจ านวน 
101,713 คน ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปี 2558 และในช่วง
ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช ระหว่างวัน ท่ี 14 -31 ตุลาคม 2559 พบว่า  
มีประชาชนมาขอรับค าปรึกษาจากหน่วยบริการปฐมพยาบาล
ทางใจ 3,800 คน ในจ านวนนี้มีปัญหาทางจิตใจกว่า 900 คน 
ส่วนใหญ่เกิดจากความเครียด และวิตกกังวล เป็นผู้ท่ีมีปัญหา
ความเครียดอยู่ก่อนแล้ว 

ท้ังนี้ ศูนย์สุขภาพจิตท้ัง 13 แห่ง และโรงพยาบาล 
จิตเวชท่ัวประเทศได้จัดทีมเจ้าหน้าท่ีให้ค าแนะน าปรึกษา 
และจัดกิจกรรมเพื่อดูแลฟื้นฟูสุขภาพใจของประชาชนท่ีอยู่
ในช่วงถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช การจัดหน่วยปฐมพยาบาลทางใจ และ
ให้บริการเชิงรุกเข้าหาประชาชน เสริมพลังใจ ให้ชวนกันแปร
ความรู้สึกโศกเศร้ามาเป็นพลังในการสืบสานพระราชปณิธาน
ของพระองค์ในการท าประโยชน์และพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญ
ยิ่ งขึ้น พร้อมท้ัง ดูแลช่วยเหลือส่ง ต่อกลุ่ม เสี่ ยงให้ เข้าสู่
กระบวนการบ าบัด รักษาได้อย่างทันท่วงทีพร้อมกันท่ัวประเทศ 
โดยจะมีการให้ความรู้แก่ อสม. ในการใช้หลัก 3 ส. หรือ 3L 
ได้แก่ (1) สอดส่องมองหา (Look) โดยค้นหาผู้ท่ีต้องการ
ความช่วยเหลือเร่งด่วน เช่น ผู้ท่ีแสดงอาการเศร้าโศกเสียใจ
รุนแรง กินไม่ได้นอนไม่หลับ โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ได้แก่  
กลุ่มเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้เจ็บปุวยเรื้อรัง (2) ใส่ใจรับฟัง 
(Listen) อย่างต้ังใจ รวมทั้งใช้ภาษากาย เช่น จับมือ โอบกอด 
เพื่อช่วยให้ผู้สูญเสียคลายความโศกเศร้า และ (3) ส่งต่อเชื่อมโยง 
(Link) โดยให้ความช่วยเหลือตามความจ าเป็นพื้นฐาน เช่น 
น้ า อาหาร และยา หากไม่ดีขึ้นให้พยายามติดต่อครอบครัว
หรือชุมชนให้ช่วยปูองกันการเกิดปัญหาสุขภาพจิตในอนาคต
ก่อนท่ีจะส่งต่อเข้าสู่กระบวนการรักษาท่ีเหมาะสมต่อไป 
นอกจากนี้ บุคคลในครอบครัวเป็นก าลังส าคัญท่ีสามารถช่วย
ให้บุคคลก้าวข้ามช่วงเวลาท่ียากล าบากนี้ไปได้ 
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3  ค่าดัชนีมวลกาย (kg/m2) ≥ 25 
4  อ้างอิงจากรายงานสถานการณ์โรค NCDs ฉบับที่ 2 “KICK OFF TO THE GOALS” จัดท าโดยส านักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 
5  ส ารวจโดยส านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูลปี 2558 เป็นการส ารวจระดับเขตสุขภาพ (1 -12) ของกระทรวงสาธารณสุข โดยส ารวจใน

ประชากรทั่วไปอายุ 15-79 ปี จ านวน 22,502 ตัวอย่าง ส่วนข้อมูลปี 2548, 2550 และ 2553 กลุ่มตัวอย่างเป็นประชากรทั่วไปอายุ 15-74 ปี 

 
 
แผนภาพ 8 ความชุกของภาวะอว้นในประชากรไทย เปรียบเทียบกับเปูาหมาย 

 ในปี 2568 

 
ที่มา:  ส านักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ รายงานสถานการณ์โรค NCDs ฉบับที่ 2 

“KICK OFF TO THE GOALS” 
 
 
 
แผนภาพ 9 ความชุกของโรคความดันโลหิตสูงในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป 

เปรียบเทียบกับเปาูหมายในปี 2568 

 
ที่มา:  ส านักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ รายงานสถานการณ์โรค NCDs ฉบับที่ 2 

“KICK OFF TO THE GOALS” 
 
 
 
แผนภาพ 10 ความชุกของโรคเบาหวานในประชากรอายุ 15 ปขีึ้นไป เปรียบเทียบกับ
 เปูาหมายในป ี2568 

 
ที่มา:  ส านักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ รายงานสถานการณ์โรค NCDs ฉบับที่ 2 

“KICK OFF TO THE GOALS” 

 

การส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายเพื่อลดภาวะอ้วนและ
การเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  

จากรายงานการส ารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการ
ตรวจร่างกาย ซึ่งจัดท าโดยส านักงานส ารวจสุขภาพประชาชน
ไทย พบว่าคนไทยมีภาวะอ้วน3 เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด 
ในทุกกลุ่มอายุจาก 17.6 ล้านคนในปี 2552 เป็น 19 ล้านคน
ในปี 2557 หรือมีความชุกเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 34.7 ในปี 
2552 เป็นร้อยละ 37.5 ในปี 2557 โดยเพศชายเพิ่มจาก 
ร้อยละ 28.4 เป็นร้อยละ 32.9 เพศหญิงเพิ่มจากร้อยละ 40.7 
เป็นร้อยละ 41.8 ซึ่งยังไม่บรรลุเปูาหมายตามท่ีองค์การ
อนามัยโลกได้ก าหนดไว้เป็นกรอบในการติดตามความก้าวหน้า
ในการแก้ปัญหากลุ่มโรค NCDs ท่ีจะต้องบรรลุร่วมกัน 
ในปี 25684 ซึ่งตั้งเปูาไว้ว่าความชุกของภาวะน้ าหนักเกินและ
โรคอ้วนในประชากรอายุ 18 ปีขึ้นไปต้องไม่เพิ่มขึ้นจาก 
ปี 2552 ท่ีระดับร้อยละ 34.7 สอดคล้องกับผลการส ารวจ
พฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ5 ท่ีพบว่าคนไทย
มีภาวะน้ าหนักเกินและอ้วน (ดัชนีมวลกาย ≥ 25) เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่องจากร้อยละ 16.1 ในปี 2548 เป็นร้อยละ 19.1 
ในปี 2550 เป็นร้อยละ 21.3 ในปี 2553 และเพิ่มเป็นร้อยละ 
30.5 ในปี 2558 

นอกจากนี้ ผลการส ารวจสุขภาพประชาชนไทยโดย
การตรวจร่างกาย ยังพบว่าในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปมี
ผู้ปุวยโรคความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้นจากประมาณ 11 ล้านคน
ในปี 2552 เป็นประมาณ 13 ล้านคนในปี 2557 หรือมีค่า
ความชุกของภาวะความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 21.4 
เป็นร้อยละ 24.7 และมีผู้ปุวยโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นจาก
ประมาณ 3 ล้านคนในปี 2552 เป็นประมาณ 4 ล้านคนในปี 
2557 หรือมีค่าความชุกของโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 
6.9 เป็นร้อยละ 8.9 ท้ังนี้ พบว่ายังไม่บรรลุเปูาหมายของ
องค์การอนามัยโลกท่ีต้ังเปูาไว้ว่าค่าความชุกของโรคความดัน
โลหิตสูงควรจะลดลงร้อยละ 25 จากปี 2552 หรือไม่ควรเกิน
ร้อยละ 16.05 และค่าความชุกของโรคเบาหวานต้องไม่
เพิ่มขึ้นจากปี 2552 หรือคงท่ีท่ีร้อยละ 6.9 ภายในปี 2568 
ขณะท่ีข้อมูลจากระบบ Health Data Center ของกระทรวง
สาธารณสุข พบว่าจ านวนผู้ปุวยโรคความดันโลหิตสูงและ

37.5 
34.7 34.7 

0
4
8

12
16
20
24
28
32
36
40

ปี 2552 ปี 2557 ปี 2562 ปี 2568 

(ร้อยละ) 

สถานการณ์จริง 
สถานการณ์เปูาหมาย 

24.7 
21.4 

16.05 

0

5

10

15

20

25

30

ปี 2552 ปี 2557 ปี 2562 ปี 2568 

(ร้อยละ) 

สถานการณ์จริง 

สถานการณ์เปูาหมาย 

8.9 

6.9 6.9 

5

6

7

8

9

10

ปี 2552 ปี 2557 ปี 2562 ปี 2568 

(ร้อยละ) 

สถานการณ์จริง 
สถานการณ์เปูาหมาย 



 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   12 

 

 ภาวะสังคมไทยไตรมาสสาม ปี 2559  |  2 ธันวาคม 2559 
 

 

                                                           
6  ประมวลผล ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 (ข้อมูลไม่รวมกรุงเทพมหานคร) 
7  คือการมีกิจกรรมทางกายระดับหนักอย่างน้อย 75 นาที/สัปดาห์ หรือ/และมีกิจกรรมทางกายระดับปานกลางอย่างน้อย 150 นาที/สัปดาห์ โดยองค์การอนามัยโลกได้แบ่งระดับ

ความหนักของกิจกรรมทางกายไว้เป็น 3 ระดับ คือ (1) ใช้ก าลังน้อย (inactive) คือ กิจกรรมเบาๆ ที่สามารถท าไปด้วยร้องเพลงไปด้วยได้อย่างสบายๆ เช่น การนั่ง นอน ยืน หรือเดิน
ใกล้ๆ ใช้ระยะเวลาต่ ากว่า 10 นาท ี(2) ใช้ก าลังกายปานกลาง (moderate physical activity) คือ กิจกรรมที่เริ่มท าให้หัวใจเต้นแรง หายใจเร็วขึ้น ท าให้ไม่สามารถร้องเพลงได้อย่าง
ต่อเนื่อง แต่ยังสามารถพูดคุยประโยคยาวๆ ได้ เช่น เดิน เดินขึ้นบันได เดินเร็ว ท าสวน หรือขี่จักรยานต่อเนื่อง 10 นาทีขึ้นไป และ (3) ใช้ก าลังกายอย่างหนัก (vigorous physical 
activity) คือ กิจกรรมที่ท าให้หัวใจเต้นแรง หายใจหอบ ไม่สามารถพูดประโยคยาวๆ ได้ เพราะหายใจไม่ทัน เช่น การขุดดิน ผ่าฟืน ยกของหนัก วิ่ง เล่นกีฬา 

8  ส ารวจโดยกองออกก าลังเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย และ ABAC Poll จ านวน 23,510 ตัวอย่าง โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 
9  ส ารวจโดยส านักงานส ารวจสุขภาพประชาชนไทย จ านวน 19,331 ตัวอย่าง เป็นผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 
10 ส ารวจในกลุ่มเด็กนักเรียนอายุ 6-17 ปี จ านวน 16,788 คน จาก 336 โรงเรียน ใน 27 จังหวัด 9 ภูมิภาคทั่วประเทศ และกรุงเทพมหานคร 

แผนภาพ 11 ความชุกของการมีกิจกรรมทางกายที่ไม่เพียงพอ ในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป 
เปรียบเทียบกับเปาูหมายในปี 2568 

 
ที่มา:  ส านักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ รายงานสถานการณ์โรค NCDs ฉบับที่ 2 

“KICK OFF TO THE GOALS” 
 
ตาราง 9 อัตราของผู้มีกิจกรรมทางกายในแต่ละกลุ่ม จ าแนกตามกลุ่มอาย ุพ.ศ. 2558 

 15-24 ป ี 25-44 ป ี 45-59 ป ี 60 ปีขึ้นไป รวม 
อัตราการเคลื่อนไหวนอ้ย 95.4 94.5 94.1 99.5 95.5 
อัตราการท างานออกแรง 
ระดับหนกัหรอืปานกลาง 29.7 40.5 44.1 27.8 37.2 

อัตราการเดินทางโดยการเดิน
หรือขีจ่ักรยาน 40.5 41.4 42.2 35.1 40.3 

อัตราการเล่นกีฬา/ออกก าลังกาย 
หรือท ากิจกรรมนันทนาการ
ระดับหนกัหรอืปานกลาง 

40.6 26.5 17.4 9.9 23.4 

ที่มา:  ส านักงานสถิติแห่งชาติ การส ารวจกิจกรรมทางกายของประชากร พ.ศ. 2558 
 

3 อ. พิชิตอ้วนลงพุง 
3 อ. เป็นหลักการดูแลสุขภาพตนเองให้สมดุลเพื่อปูองกันไม่ให้เกิดความอ้วน 

ประกอบด้วย 
อารมณ์ : ควบคุมอารมณ์และความรู้สึกไม่ให้เครียด เพราะเมื่อเกิดอาการเครียด 

การหายใจก็จะถี่และตื้นกว่าเดิม ท าให้ออกซิเจนไปเลี้ยงร่างกายน้อยกว่าที่ควร ดังนั้น  
เราควรหายใจอย่างช้าๆ ลึกๆ เพื่อให้หัวใจเต้นช้าลงท าให้การเผาผลาญอาหารสมบูรณ์ขึ้น 
ความดันโลหิตลดลง สมองแจ่มใส ความเครียดก็จะลดลง 

อาหาร : ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินอาหารไปสู่วิถีสุขภาพดี การกินอาหารให้
ถูกต้อง ถูกปริมาณ และหลากหลายชนิดเป็นสิ่งส าคัญต่อสุขภาพ หากเรามีน้ าหนักเกิน
แล้วต้องการลดหรือควบคุมน้ าหนักก็สามารถท าได้ง่ายๆ โดยการควบคุมชนิดและ
ปริมาณของอาหารการกิน โดยใช้แนวคิดการก าหนดปริมาณจากแบบจ าลองจานอาหาร 
(Food plate model) 2:1:1 โดยการทานผักผลไม้ชนดิต่างๆ ในปริมาณ 2 ส่วนของจาน 
(ครึ่งจาน) ทานข้าว-แปูง ในปริมาณ 1 ส่วนของจาน (หนึ่งในสี่จาน) และทานเนื้อสัตว์
ไขมันต่ า ถั่วเมล็ดแห้ง ในปริมาณ 1 ส่วนของจาน (หนึ่งในสี่จาน) 

ออกก าลังกาย : ออกก าลังกายและมีกิจกรรมทางกาย กิจกรรมทางกายหมายถึง
การเคลื่อนไหวร่างกาย ซ่ึงถ้าได้กระท าอย่างสม่ าเสมอจะเป็นพฤติกรรมที่สร้างเสริม
สุขภาพและมีผลต่อการปูองกันโรคไม่ติดต่อทั้งหลาย ได้แก่ โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ
กล้ามเนื้อหัวใจตาย โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง
ล าไส้ใหญ่ โรคมะเร็งเต้านม และโรคกระดูกพรุน 

ที่มา: คู่มือลดพุงลดโรค โดยส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
ร่วมกับสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ผู้ปุวยโรคเบาหวานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ปุวย
โรคความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้นจาก 3.98 ล้านคนในปีงบประมาณ 
2556 เป็น 5.39 ล้านคนในปีงบประมาณ 2559 และผู้ปุวย
โรคเบาหวานเพิ่มขึ้นจาก 1.95 ล้านคน เป็น 2.57 ล้านคน6  

การมีกิจกรรมทางกายท่ีไม่เพียงพอ เป็นสาเหตุหนึ่ง 
ท่ีท าให้เกิดภาวะอ้วน และก่อให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  
จากข้อมูลการส ารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจ
ร่างกาย โดยใช้เกณฑ์การมีกิจกรรมทางกายในระดับปานกลาง
ถึงมากน้อยกว่า 60 นาทีต่อวัน พบว่า ประชาชนอายุ 15 ปี 
ขึ้นไปมีแนวโน้มความชุกของการมีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 18.5 ในปี 2552 เป็นร้อยละ 19.2 ในปี 
2557 สอดคล้องกับข้อมูลสถานการณ์การมีกิจกรรมทางกาย
ของคนไทย ซึ่ งรวบรวมโดยกองออกก าลั งเพื่อสุขภาพ  
กรมอนามัย ท่ีพบว่าการมีกิจกรรมทางกายท่ีเพียงพอ7  
ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปมีแนวโน้มลดลงจากร้อยละ 
85.4 ในปี 25508 เป็นร้อยละ 80.8 ในปี 25589 และจากผล
การส ารวจกิ จกรรมทางกายของประชากร ปี  2558  
ของส านักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป 
ท่ีมีอัตราการเคลื่อนไหวน้อยมีถึ งร้อยละ 95.5 โดยใช้
ระยะเวลาในการท ากิจกรรมทางกายเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว
น้อย เช่น การนั่งหรือการเอนกาย การเล่นคอมพิวเตอร์ การดู
โทรทัศน์เฉลี่ย 115.33 นาทีต่อวัน ขณะท่ีอัตราการท างาน 
ออกแรงระดับหนักหรือปานกลางอยู่ท่ีร้อยละ 37.2 อัตรา 
การเดินทางโดยการเดินหรือขี่จักรยานอยู่ท่ีร้อยละ 40.3 อัตรา
การเล่นกีฬา/ออกก าลังกาย หรือท ากิจกรรมนันทนาการระดับ
หนักหรือปานกลางอยู่ ท่ีร้อยละ 23.4 นอกจากนี้จากผล 
การส ารวจสถานการณ์การมีกิจกรรมทางกายในเด็กและ
เยาวชนไทยปี 255910 ของศูนย์วิจัยกิจกรรมทางกายเพื่อ
สุขภาพ พบว่าเด็กและเยาวชนอายุ 6-17 ปี มีกิจกรรมทางกาย
อยู่ระดับปานกลาง แต่มีพฤติกรรมเนือยนิ่งค่อนข้างสูง 
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โครงการ “ลดพุง ลดโรค ชีวิตใหม่ใน 60 วัน (60 Day Best of Me)” 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับบริษัทวู้ดดี้ 

เวิลด์ จ ากัด และบริษัทซีพี-เมจิ ได้เปิดตัวแอปพลิเคช่ัน 60 Day Best of Me  
เม่ือวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 เพื่อเป็นทางเลือกหน่ึงในการดูแลสุขภาพ ซึ่งเป็นการ
ประยุกต์เอาความรู้วิชาการที่มีอยู่มาท าให้เข้าถึงคนแบบรายบุคคลได้ง่ายขึ้น และ
ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนยุคน้ีที่ใช้เวลาอยู่กับสมาร์ทโฟนเป็นส่วนใหญ่ โดยมีทีม
นักวิชาการ นักโภชนาการ โค้ชเพาะกายทีมชาติ และเทรนเนอร์ช่ือดัง 5 ท่าน ร่วมกัน
พัฒนาสูตรภารกิจ (Mission) ในแต่ละวันให้ทุกคนสามารถท าได้ง่ายๆ ทุกวัน เพื่อ
การดูแลรักษาสุขภาพที่ดี เหมาะสมกับทุกเพศ ทุกวัย ให้ทุกคนมีชีวิตใหม่ ใน 60 วัน 

โดยจะมี 3 ภารกิจหลักให้ผู้ใช้ได้ติดตามและปฏิบัติตามในแต่ละวัน ซึ่งจะ
ประกอบไปด้วย Mission Bite ที่จะน าเสนอเมนูอาหารประจ าวันทั้ง 3 มื้อ โดยแต่ละ
ม้ือประกอบไปด้วย Smart Food คือเมนูที่หาทานได้ทั่วไปเพียงเพิ่มเคล็ดลับเล็กน้อย
ให้กลายเป็นอาหาร Healthy และ Super Food คือ อาหารที่พิถีพิถันท าเองเพื่อ
ผลลัพท์ที่ดีที่สุด Mission Burn ที่มีให้เลือกวิธีการเดินเผาผลาญทั้งในรูปแบบเดิน 
พื้นราบ เดินลู่ และ Mission Build ที่มีเทรนเนอร์ทั้ง 5 ท่านคอยน าเสนอท่าออก
ก าลังกายประจ าวัน 

สาเหตุที่ก าหนดระยะเวลา 60 วัน เพราะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับการสร้าง
พฤติกรรมที่เม่ือกระท าต่อเน่ือง สามารถท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงชัดเจน เม่ือปฏิบัติ
ตามสูตรส าเร็จทั้ง 3 ภารกิจในทุกๆ วัน และจะเป็นการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นอย่างต่อเน่ือง
มากกว่า 60 วัน ซึ่ง Application 60 Day Best of Me จะยังคงใช้ได้ต่อเน่ือง
หลังจาก 60 วัน 

ที่มา: ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างองค์กรลดพุงลดโรคที่ประสบผลส าเร็จ 

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย 
การด าเนินการส่งเสริมสุขภาพพนักงาน  
 มีสนามกีฬาและสิ่งอ านวยความสะดวกในการออกก าลังกาย มีชมรมกีฬา รวมทั้งมี

เทรนเนอร์ที่คอยดูแลพนักงานที่ไปออกก าลังกายในฟิตเนส ส่วนส านักงานสาขา
และโรงงานในจังหวัดต่างๆ มีการจัดสถานที่ส าหรับออกก าลังกาย 

 ปี 2557 เข้าร่วมรายการ The Firm องค์กรซ่อนอ้วน โดยมี 2 ส่วนงานหลัก 
เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ “ลดพุงลดโรค” กับส านักงานกองทุนสนับสนุน 
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยยึดหลัก 3 อ. ได้แก่ อารมณ์ อาหาร และออก
ก าลังกาย โดยเริ่มต้นจากการให้ความรู้ โดยเชิญวิทยากรมาบรรยายและให้
ค าแนะน า รวมทั้งการสร้างความตื่นตัวด้วยการจัดตรวจสุขภาพและวัดรอบพุง  
ท าให้เห็นถึงความจ าเป็นของการเปลี่ยนพฤติกรรม จากน้ันมีการตั้งเปูาหมาย
ร่วมกันโดยก าหนดรอบพุงตามเกณฑ์มาตรฐานของแต่ละคน ในช่วงเวลา 8 เดือน
ในการถ่ายท ารายการ พนักงานที่มีน้ าหนักสูงสุด 125 กิโลกรัม สามารถลดน้ าหนัก
ได้ 12 กิโลกรัม ขณะที่พนักงานคนอื่นๆ สามารถลดพุงได้มากน้อยแตกต่างกันไป  

 ภายหลังสิ้นสุดการถ่ายท ารายการ The Firm บริษัทยังสนับสนุนให้พนักงานมี
สุขภาพดีอย่างต่อเน่ือง โดยมีการขยายผลโครงการลดพุงลดโรคไปตามส านักงาน
สาขาทั้งสื่อโปสเตอร์ คลิปวิดีโอความรู้เรื่องโภชนาการและการออกก าลังกายจาก 
สสส. รวมทั้งการจัดส่งข้อมูลความรู้ให้พนักงานทางอีเมลเป็นประจ าทุกสัปดาห์ 

 มีกิจกรรมทางกายที่ท าได้ง่าย  ๆเช่น การจัดให้มีการลุกขึ้นเต้นในที่ท างานวันละ 2 ครั้ง  ๆ
ละ 10 นาที และการท าให้การออกก าลังกายไม่ใช่เรื่องน่าเบื่อ เช่น ชวนกันไปออกก าลัง
กาย เม่ือไปแล้วก็โพสต์เฟซบุ๊กเพื่อชักชวนให้เพื่อนพนักงานมาออกก าลังกาย 

 มีการดูแลสุขภาพของพนักงานระดับบริหารที่ค่อนข้างมีอายุแต่ต้องท างานหนัก  
ท าให้ละเลยการดูแลสุขภาพของตัวเอง โดยการจัดตรวจสุขภาพเป็นพิเศษให้กับ
ผู้บริหาร และมีการติดตามผลอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งจัดเทรนเนอร์มาดูแลให้
ค าแนะน าอย่างใกล้ชิด  

ปัจจัยสู่ความส าเร็จ 
ผู้บริหารระดับสูงให้ความสนใจและท าให้เห็นเป็นตัวอย่าง และมีการก าหนดนโยบาย
ที่เอื้อให้พนักงานได้ดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืน ท าให้ทุกคนตระหนักถึงความส าคัญ 
ของการมีสุขภาพที่ดี 

 

แม้ท่ีผ่านมาภาครัฐได้มีการด าเนินงานเพื่อกระตุ้น 
ให้ประชาชนเกิดความรู้และตระหนักถึงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในเรื่องการกิน การออกก าลังกาย โดยเฉพาะเรื่อง
การลดการบริโภคอาหารหวาน มัน เค็ม เพิ่มการบริโภคผักและ
ผลไม้ในปริมาณท่ีเพียงพอมาอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ลดหวาน มัน เค็ม ท่ีมี
เปูาหมายเพื่อลดอัตราการปุวยด้วยโรคไม่ ติดต่อเรื้ อรั ง 
ของประชากรในหมู่บ้าน ลดการใช้เครื่องปรุงรสในการประกอบ
อาหาร ส่งเสริมให้โรงเรียนปลอดน้ าอัดลม และให้เด็กกินผัก
และผลไม้เพิ่มขึ้น โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค
อาหาร ลดหวาน มัน เค็ม ลดอ้วน ลดโรค โดยการจัดอบรม/
ชี้แจงผู้ประกอบการร้านอาหาร/ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร/ 
ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง (ภาครัฐและเอกชน) ให้ผลิตอาหารลดหวาน มัน 
เค็ม และให้ตระหนักถึงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งเกิดจากการบริโภค
อาหารหวาน มัน เค็ม การรณรงค์ สร้างกระแส “ลดหวาน มัน 
เค็ม ลดอ้วน ลดโรค” ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ 
วิทยุ บทความ นิตยสาร และการจัดนิทรรศการในงานมหกรรมต่างๆ  

แต่ยังพบผู้ปุวยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง 
และผู้ท่ีมีภาวะอ้วนเพิ่มขึ้นมาก และยังพบผู้ท่ีมีภาวะแทรกซ้อน
ในโรคกลุ่ม NCDs อื่นๆ เพิ่มขึ้น เช่น โรคหัวใจขาดเลือด และ
โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต ดังนั้น ทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจะต้อง
ร่วมกันขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพอย่างจริงจัง ท้ังการ
ลดพฤติกรรมเสี่ยง ท่ีส าคัญ ได้แก่ การสูบบุหรี่  ด่ืมสุรา  
การรับประทานอาหารท่ีมีผลเสียต่อสุขภาพ และการรณรงค์ 
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้มีกิจกรรมทางกายท่ีสะสม 
ในแต่ละช่วงเวลาของวัน โดยเฉพาะในเวลาท างาน หรือ 
การเดินทาง เช่น การลุกยืน และเดินไปด่ืมน้ าหรือเข้าห้องน้ า 
การยืนยืดเส้นยืดสายหลังจากนั่งท างานทุก 1 ชั่วโมง การเดิน
ขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟต์ การเดินหรือปั่นจักรยานมาท างาน 
เป็นต้น พร้อมท้ังสนับสนุนให้มีปัจจัยแวดล้อมท่ีเอื้อให้คนได้มี
กิจกรรมทางกายอย่างยั่งยืน เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ 
คนไทยมีสุขภาพที่ดีขึ้น 

ท้ังนี้ เมื่อวันท่ี 8 มิถุนายน 2559 รัฐบาล สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ (สนช.) และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 
(สปท.) มีมติเห็นชอบในหลักการการจัดเก็บภาษีเครื่องด่ืมท่ีมี
ปริมาณน้ าตาลเกินเกณฑ์มาตรฐานสุขภาพ และเห็นควรให้มี
การด าเนินการในเรื่องอื่นๆ ควบคู่ไปด้วยเพื่อให้การดูแล
ส่งเสริมสุขภาพประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขอยู่ระหว่างการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์กิจกรรมทางกายแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมการมี



 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   14 
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โรงพยาบาลเสนา จังหวัดพระนครศรีอยธุยา 
การด าเนินการส่งเสริมสุขภาพพนักงาน  
 จากการตรวจสุขภาพของเจ้าหน้าที่  พบว่ามี เจ้าหน้าที่หลายคนมีระดับ

คอเลสเตอรอลในเลือดสูง และมีจ านวนไม่น้อยที่มีน้ าหนักเพิ่มขึ้นจนเกินพอดี 
โรงพยาบาลจึงได้จัดตั้ง “ทีมสุขภาพ” มาท าภารกิจสร้างสรรค์กิจกรรมสร้างเสริม
สุขภาพให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล โดยเริ่มจากโครงการ “ไม่อ้วนเอาเท่าไหร่” 
โดยจัดตรวจวัดค่าดัชนีมวลกาย ช่ังน้ าหนักและวัดรอบพุง เพื่อสร้างความตื่นตัว
ให้กับเจ้าหน้าที่ พร้อมกับให้ความรู้เรื่องโภชนาการและการออกก าลังกาย จากน้ัน
แบ่งกลุ่มเจ้าหน้าที่เพื่อให้แต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผนก าหนดเปูาหมายและวิธีการลด
น้ าหน้กของสมาชิกแต่ละกลุ่มให้ได้ตามที่ตั้งเปูาหมายไว้ โดยมีการตั้งรางวัลเพื่อ
เป็นแรงจูงใจ เม่ือผ่านไป 365 วัน ทุกกลุ่มกลับมาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ระหว่างกัน ปรากฏว่าผู้เข้าร่วมกว่าร้อยละ 80 มีดัชนีมวลกาย น้ าหนัก และขนาด
รอบพุงลดลงอย่างน่าพอใจ และตลอดหลายปีถัดจากน้ันโรงพยาบาลได้สร้างสรรค์
กิจกรรมกระตุ้นให้บุคลากรดูแลรักษาสุขาภาพอย่างต่อเน่ือง ไม่ว่าจะเป็นโครงการ 
“ไร้พุงหุ่นสวย สุขภาพดี” โครงการ “ลดอ้วนสร้างบุญเข้าพรรษา” และโครงการ 
“ลดดี ลดเด่น ลดเป็นคู่” 

 ปัจจุบันโรงพยาบาลมีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุงในคลินิก DPAC 
(Diet & Physical Activity Clinic) โดยมีจุดบริการให้ค าแนะน าปรึกษาด้าน
สุขภาพ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความจ าเป็นที่จะต้อง
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยมีเจ้าหน้าที่บริการตรวจสุขภาพเป็นประจ า และได้
ขยายการบริการให้แก่ประชาชนที่สนใจ  

 มีการจัดกิจกรรมสุขภาพเชิงรุกอย่างต่อเน่ือง อาทิ การจัดลานส่งเสริมสุขภาพ 
Super Slender Health Enjoy ไว้เป็นสถานที่ออกก าลังกาย รวมทั้งการสาธิต
การท าอาหารสุขภาพใกล้บริเวณจุดบริการผู้ปุวยนอกของแผนกสูตินรีเวช เพื่อให้ 
ผู้ที่มาใช้บริการตรวจรักษาได้เห็นและเป็นแรงบันดาลใจในการดูแลสุขภาพ 

ปัจจัยสู่ความส าเร็จ  
องค์กรต้องมีความจริงใจในการด าเนินงานอย่างต่อเน่ืองและสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อ
การดูแลสุขภาพ 

ที่มา: ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

 
 
 
 
 
 
แผนภาพ 12 การเปลี่ยนแปลงของค่าใช้จา่ยการบริโภคของครัวเรือน 

หมวดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี ่(ณ ราคาปี 2002)  

 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 

 

 

กิจกรรมทางกายของประชาชนในทุกกลุ่มวัย ผ่านมิติต่างๆ 
ท้ังระบบการศึกษา ระบบสาธารณสุข ระบบคมนาคม ระบบ
ผังเมือง และสนับสนุนการด าเนินงานแบบมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในสถานท่ีต่างๆ เช่น ชุมชน โรงเรียน และสถาน
ประกอบการ นอกจากนี้ เมื่อวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2559 
นายกรัฐมนตรีได้เชิญชวนข้าราชการออกก าลังกายในวันและ
เวลาท่ีเหมาะสม โดยไม่ เสียงานราชการ เพื่อสุขภาพท่ีดี  
ลดความเครียดและเพิ่มพลังในการท างาน  

ค่าใช้จ่ายในการบริโภคบุหรี่ลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ยัง
ต้องเฝ้าระวังเด็กและเยาวชนท่ีสูบบุหรี่เป็นประจ าทุกวนั 

ค่าใช้จ่ายในการบริโภคบุหรี่ลดลงจาก 14,511 ล้านบาท 
ในไตรมาสสามปี 2558 เป็น 12,894 ล้านบาทในไตรมาสนี้ 
หรือลดลงร้อยละ 11.1 ซึ่งเป็นการลดลงมาอย่างต่อเนื่อง  
4 ไตรมาส ต้ังแต่ไตรมาสสี่ปี 2558 ขณะท่ีค่าใช้จ่ายในการ
บริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ เพิ่มขึ้นจาก 30,599 ล้านบาท
ในไตรมาสสามปี 2558 เป็น 30,830 ล้านบาทในไตรมาสนี้ 
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8 ท้ังนี้  ค่าใช้จ่ายในการบริโภค
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์และบุหรี่คิดเป็นร้อยละ 3.5 ของ
ค่าใช้จ่ายครัวเรือน  

จากข้อมูลการส ารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และ 
การด่ืมสุราของประชากรของส านักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า 
แม้ว่าอัตราการสูบบุหรี่ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปโดยรวม
ลดลงจากร้อยละ 20.7 ในปี 2557 เป็นร้อยละ 19.9 ในปี 
2558 แต่ผู้ท่ีสูบบุหรี่เป็นครั้งคราวมีอัตราการสูบเพิ่มขึ้นจาก
ร้อยละ 2.5 ในปี 2557 เป็นร้อยละ 2.8 ในปี 2558 เด็กและ
เยาวชนอายุ 15-24 ปีท่ีสูบบุหรี่เป็นประจ าทุกวันมีอัตรา 
การสูบเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 11.5 ในปี 2557 เป็นร้อยละ 12.2 
ในปี 2558 ส่วนหนึ่งเป็นผลจากอุตสาหกรรมยาสูบมีกลยุทธ์
การตลาดรูปแบบใหม่ๆ ท่ีกระตุ้นให้เกิดนักสูบหน้าใหม่และ
ท าให้ผู้ท่ีสูบบุหรี่อยู่แล้วสูบมากขึ้นกว่าเดิม  

จากการเฝูาระวังกลยุทธ์อุตสาหกรรมยาสูบ โดย
ส านักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค  พบว่า
อุตสาหกรรมยาสูบมีการสนับสนุนกิจกรรมทางสังคม 
อย่างต่อเนื่อง เช่น การให้ทุนการศึกษา การจัดท าโครงการ
เพื่อสังคม และการเป็นผู้อุปถัมภ์รายการแข่งขันกีฬา และพบ
การโฆษณายี่ห้อและราคาบุหรี่ท่ีใหญ่เกินสมควร มีการเขียน
ยี่ห้อบุหรี่ไว้ร่วมกับปูายแขวน “ท่ีนี่จ าหน่ายบุหรี่” มีการแบ่ง
ขายบุหรี่เป็นมวนพร้อมบรรจุไว้ในถุงพลาสติกท้ังท่ีมีและไม่มี 
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11  ด าเนินการภายใต้โครงการส ารวจการบริโภคยาสูบในเยาวชนระดับโลก (Global Youth Tobacco Survey: GYTS) ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของระบบเฝูาระวังยาสูบระดับโลก 

(Global Tobacco Surveillance System : GTSS) เพื่อติดตาม ก ากับ การใช้ยาสูบในกลุ่มเยาวชน (ทั้งชนิดมีควันและไม่มีควัน) และเป็นตัวชี้วัดในการติดตามงาน
ควบคุมยาสูบที่ส าคัญ โดยส ารวจในกลุ่มนักเรียนในโรงเรียน อายุ 13-15 ปี จ านวนทั้งสิ้น 1,721 คน ซ่ึงถือเป็นตัวแทนของประเทศ โดยใช้รูปแบบการส ารวจภาคตัดขวาง
เพื่อประมาณการการบริโภคยาสูบของเยาวชนในแต่ละประเทศ 

12  ส ารวจโดยส านักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กลุ่มเปูาหมายคือนักเรียนไทยอายุ 15 -18 ปี ในทุกเขตบริการสุขภาพ โดยคัดเลือก
นักเรียนจากจังหวัดที่มีความเส่ียงในการบริโภคยาสูบสูงและต่ าของแต่ละเขตบริการสุขภาพทั้ง 12 เขต รวม 24 จังหวัด จังหวัดละ 600 คน รวมทั้งสิ้น 14,440 คน 

 

แผนภาพ 13 อัตราการสูบบหุรี่ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จ าแนกตามพฤติกรรม 
การสูบบุหรี ่

 

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

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

ร่างพระราชบญัญตัิควบคุมผลิตภัณฑย์าสูบ พ.ศ. .... 
เป็นการน าสาระส าคัญของพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 

2535 และพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 มารวม
เป็นกฎหมายฉบับเดียวกัน และแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติบางประการให้สอดคล้อง
กับกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก ซ่ึงมีประเด็น
ที่แก้ไขเพิ่มเติม เช่น 

(1) ปรับปรุงนิยาม “ผลิตภัณฑ์ยสูบ” ให้ครอบคลุมไปถึงผลิตภัณฑ์ที่มีสาร
นิโคตินเป็นส่วนประกอบ และผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ เช่น มอระกู่ มอระกู่ไฟฟูา 
บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ 

(2) เพิ่มเติมนิยาม “สื่อสารการตลาด” ให้ครอบคลุมไปถึงการส่งเสริม 
การขายการแสดง ณ จุดขาย (Point of Sale) การขายโดยการใช้บุคคล (พริตตี้) 
การสร้างภาพลักษณ์ เป็นต้น 

(3) เพิ่มเติมนิยาม “ฉลาก” ให้ครอบคลุมการแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์ยาสูบ
ทุกรูปแบบและเพื่อให้มีความสอดคล้องกับข้อก าหนดตามกรอบอนุสัญญาว่าด้วย
การควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก 

(4) ก า หนดให้ มี คณะกรรมการควบ คุมผลิ ตภัณฑ์ ย าสู บแห่ งช าติ 
คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัด และคณะกรรมการควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบกรุงเทพมหานคร 

ยี่ห้อบุหรี่ และมีการโฆษณายี่ห้อบุหรี่ผ่านสื่อต่างๆ เช่น จาน 
ชาม และกล่องใส่ทิชชู เป็นต้น นอกจากนี้ พบผลิตภัณฑ์
ยาสูบรูปแบบใหม่ท่ีเริ่มระบาดในร้านเหล้าและสถานบันเทิง
คือ Cloud Stones ซึ่งมีลักษณะและวิธีการใช้เหมือนบารากู่ 
แต่มีการโฆษณาว่าปราศจากยาสูบ นิโคติน และทาร์ ไม่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ สามารถสูบในท่ีสาธารณะได้ ไม่ผิด
กฎหมาย ปัจจุบันยังไม่มีผลการศึกษาว่ามีผลเสียต่อร่างกาย
อย่างไรบ้าง ด้านการโฆษณาส่งเสริมการขายทางอินเทอร์เน็ต
รวมถึงสื่อสังคมออนไลน์ พบว่าส่วนใหญ่เป็นการโฆษณาขาย
บุหรี่ไฟฟูา น้ ายาบุหรี่ไฟฟูา และบุหรี่นอก  

ขณะท่ีเด็กและเยาวชนยังสามารถเข้าถึงบุหรี่ได้ง่าย
แม้จะมีกฎหมายห้ามขายบุหรี่แก่ผู้ท่ีมีอายุต่ ากว่า 18 ปี จาก
ผลการส ารวจการบริโภคยาสูบในเยาวชนไทย พ.ศ 255811 
โดยส านักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค พบว่า  
ในประเทศไทยเด็กและเยาวชนอายุ 13-15 ปี ยังสามารถ
เข้าถึงบุหรี่ได้ง่าย โดยร้อยละ 67.4 สามารถหาซื้อบุหรี่ได้จาก
ร้านค้าท่ัวไป ได้แก่ ร้านค้า ร้านขายของช า แผงลอย ตลาดนัด 
หรือห้างสรรพสินค้าท่ัวไป ร้อยละ 44 สามารถซื้อบุหรี่ได้โดย
ไม่มีการห้ามปรามจากผู้ขาย และร้อยละ 19.6 ซื้อบุหรี่แบบ
เป็นมวน สอดคล้องกับผลการส ารวจการบริโภคยาสูบในกลุ่ม
นักเรียนอายุ 15-18 ปี พ.ศ. 255812 ท่ีพบว่านักเรียนส่วนใหญ่
ร้อยละ 47.7 สามารถหาซื้อบุหรี่ได้จากร้านขายของช า ร้อยละ 
29.1 ซื้อจากร้านสะดวกซื้อ และนักเรียนส่วนใหญ่ร้อยละ 52 
ซื้อบุหรี่แบบเป็นมวน ส าหรับสาเหตุของการสูบบุหรี่ นั้น 
มีหลายปัจจัยท้ังตนเอง ครอบครัว เพื่อน และสภาพแวดล้อม 
ดังนั้น ในการแก้ปัญหานอกจากจะต้องบังคับใช้กฎหมายท่ีมีอยู่
อย่างเข้มงวดแล้ว ยังต้องด าเนินมาตรการอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อ
ลดจ านวนนักสูบ ควบคุมการเติบโตของอุตสาหกรรมยาสูบ 
คุ้มครองสุขภาพผู้ ท่ี ไม่สูบบุหรี่  และการช่วยเลิกบุหรี่ 
ขณะเดียวกันครอบครัวและชุมชนก็จะต้องช่วยกันเฝูาระวัง
และเป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่เด็กและเยาวชน 

ท้ังนี้ เมื่อวันท่ี 25 ตุลาคม 2559 คณะรัฐมนตรีมีมติ
เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. .... 
ท่ีส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาแล้ว
ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอ ซึ่งเป็นการน าสาระส าคัญ
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13  ข้อมูลจากรายงานสถานการณ์ทางสังคม 10 เร่ืองเด่น 10 เร่ืองที่รุนแรง ประจ าปี 2558 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

(5) ก าหนดอายุขั้นต่ าของผู้ที่จะซ้ือผลิตภัณฑ์ยาสูบ จากเดิมอายุ 18 ปี เป็น
อายุ 20 ปี 

(6) เพิ่มข้อก าหนดการห้ามขายผลิตภัณฑ์ยาสูบด้วยวิธีการต่างๆ ที่มีลักษณะ
เป็นการจูงใจให้บริโภค หรือเข้าถึงผลิตภัณฑ์ยาสูบได้ง่ายขึ้น เช่น การขายผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ การแสดงราคาผลิตภัณฑ์ยาสูบ ณ จุดขายในลักษณะจูงใจให้
บริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ เป็นต้น 

(7) ก าหนดการห้ามขายผลิตภัณฑ์ยาสูบในสถานที่ต่างๆ เช่น วัด สถาน
บริการสาธารณสุข สถานศึกษา สวนสาธารณะ เป็นต้น 

(8) ก าหนดห้ามการโฆษณาและสื่อสารการตลาดผลิตภัณฑ์ยาสูบ เช่น ห้าม
การแสดงชื่อเครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ยาสูบในสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ 
ภาพยนตร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การประกวดหรือการแข่งขัน เป็นต้น 

(9) ก าหนดห้ามผลิต น าเข้า หรือขายสิ่งเลียนแบบผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
(10) ก าหนดห้ามผู้ผลิต ผู้น าเข้า ผู้ส่งออก ผู้แทนจ าหน่าย หรือผู้ที่มีส่วน

เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ยาสูบ ด าเนินกิจกรรมในลักษณะให้การอุปถัมภ์ หรือ  
การสร้างความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม 

(11) ก าหนดห้ ามการเผยแพร่กิจกรรมหรือข่ าวสารที่ เป็นกา รสร้ า ง 
ความรับผิดชอบ ต่อสังคมของผู้ผลิต ผู้น าเข้า ผู้ส่งออก ผู้แทนจ าหน่าย หรือผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ยาสูบ 

(12) ก าหนดห้ามแสดงผลิตภัณฑ์ยาสูบ ณ สถานที่ขายปลีก 
(13) ก าหนดการห้ามแบ่งขายผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
(14) ก าหนดให้ผู้ผลิต ผู้น าเข้า และผู้แทนจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบต้องจัดส่ง

รายงานประจ าปีให้คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ เพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการก าหนดนโยบายและมาตรการส าคัญ 

(15) ก าหนดสภาพและลักษณะของ “เขตปลอดบุหรี่” และ “เขตสูบบุหรี่”  
ให้มีความชัดเจน  

(16) ก าหนดให้เจ้าของ ผู้จัดการ หรือผู้รับผิดชอบสถานที่สาธารณะ มีหน้าที่
ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือน ควบคุมดูแล หรือห้ามปรามไม่ให้มีการสูบบุหรี่ในเขต
ปลอดบุหรี่ 

(17) เพิ่มเติมอ านาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อให้การบังคับใช้
กฎหมายมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

(18) เพิ่มอัตราโทษให้สูงขึ้น  

ที่มา: หนังสือที่ สธ 0442.4/4132 ลงวันที่ 22 กันยายน 2559  
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ....    

 

 

 

 

ตาราง 10 ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่ใช้อินเทอร์เน็ต ตามกลุ่มอายุ  

ปี 
กลุ่มอายุ (ปี) 

6-14 15-24 25-34 35-49 50 ปีขึ้นไป 

2555 46.5 54.8 29.7 17.1 6.2 

2556 54.1 58.4 33.5 18.7 6.6 

2557 58.2 69.7 48.5 25.9 8.4 

2558 58.0 76.8 60.1 31.8 9.6 

2559 61.4 85.9 73.6 44.9 13.8 

ที่มา: ส านักงานสถิติแห่งชาติ การส ารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน 
พ.ศ. 2559 

 
 
 

ของพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 และ
พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 
มารวมเป็นกฎหมายฉบับเดียวกัน และแก้ ไขเพิ่ม เ ติม
บทบัญญัติบางประการให้สอดคล้องกับกรอบอนุสัญญา 
ว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก (WHO 
Framework Convention on Tobacco Control) โดยมี
ประเด็นท่ีแก้ไขเพิ่มเติม เช่น ปรับปรุงนิยาม “ผลิตภัณฑ์
ยาสูบ” ให้ครอบคลุมไปถึงผลิตภัณฑ์ ท่ีมีสารนิโคตินเป็น
ส่วนประกอบ และผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ เช่น มอระกู่ 
มอระกู่ไฟฟูา บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ การก าหนดอายุขั้นต่ า 
ของผู้ท่ีจะซื้อผลิตภัณฑ์ยาสูบจากอายุ 18 ปี เป็นอายุ 20 ปี 
การห้ามแสดงผลิตภัณฑ์ยาสูบ ณ สถานท่ีขายปลีก และ 
การห้ามแบ่งขายผลิตภัณฑ์ยาสูบ เป็นต้น 

การเลือกใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม  

อินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์เข้ามามีบทบาท 
ในชีวิตประจ าวันของเรามากขึ้น ท้ังในการติดต่อสื่อสารท่ัวไป 
การท างาน การด าเนินธุรกิจ เป็นแหล่งรวบรวมและแลกเปลี่ยน
ข้อมูลท้ังในด้านวิชาการ ความรู้ท่ัวไป และด้านความบันเทิง 
ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากหากรู้จักใช้
อย่างเหมาะสมและถูกต้อง ในทางกลับกันก็มีอันตราย
มากมายหากหมกมุ่นอยู่กับสังคมออนไลน์มากเกินไปและ
น าไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน 

สื่อสังคมออนไลน์ในปัจจุบันมีท้ังสื่อท่ีดีท่ีส่งเสริม 
การเรียนรู้ และสื่อท่ีไม่ดีท่ีด้อยคุณภาพ อาทิ สื่อลามกและสื่อ
ท่ีกระตุ้นให้เกิดความรุนแรงต่างๆ ปัจจุบันมีเว็บไซต์ลามก
ประเภท “Porn” ไม่ต่ ากว่า 106 ล้านเว็บ มีเว็บไซต์เกม
ออนไลน์กว่า 10 ล้านเว็บท่ีสืบค้นได้จาก Google13 โดยมาก
เป็นเกมต่อสู้และเกมลามกท่ีมีภาพความรุนแรงหรือยั่วยุให้ใช้
ความรุนแรงกับตัวละครในเกม และมีเกมบางประเภทท่ีผู้เล่น
ต้องด าเนินชีวิตอยู่ภายในเกมเหมือนโลกจริง มีอาชีพการงาน 
บ้านและครอบครัว และมีบางส่วนของเนื้อหาค่อนข้างล่อแหลม 
เช่น ฉากการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างตัวละครในเกมอย่างโจ่งแจ้ง 
ซึ่งอาจท าให้เด็กแยกความแตกต่างระหว่างโลกเสมือนและ 
โลกจริงไม่ได้จนน ามาซึ่งพฤติกรรมการลอกเลียนแบบท้ังในด้าน
การใช้ความรุนแรงและการมีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสม  

ขณะท่ีเด็กมีโอกาสเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคม
ออนไลน์ได้มากขึ้น จากการส ารวจการมีการใช้เทคโนโลยี
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14  ส ารวจโดยใช้วิธีสัมภาษณ์หัวหน้าครัวเรือน และสมาชิกในครัวเรือนที่มีอายุ 6 ปีขึ้นไป 
15  ส ารวจทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่กลางเดือนมีนาคมถึงส้ินเดือนพฤษภาคม 2559 มีผู้ตอบแบบส ารวจทั้งสิ้น 16,661 คน 
16  เด็กที่เกิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 เป็นต้นไป 

แผนภาพ 14 ร้อยละของเด็กอายุ 6-19 ปีที่ใช้อินเทอร์เน็ต ตามกลุ่มอายุ 

 
ที่มา: ส านักงานสถิติแห่งชาติ การส ารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน 

พ.ศ. 2559 
 
แผนภาพ 15 ร้อยละของกิจกรรมที่ใช้อินเทอร์เน็ต 

 
ที่มา: ส านักงานสถิติแห่งชาติ การส ารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน 

พ.ศ. 2559 
 

แผนภาพ 16 พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของเด็ก Gen Z 

 
ที่มา: ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) การส ารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ต

ในประเทศไทย ปี 2559 
 

สารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน 14 ของส านักงาน 
สถิติแห่งชาติ พบว่า ประชากรไทยอายุ 6 ปีขึ้นไป มีการใช้
อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นมากจาก 16.6 ล้านคนหรือคิดเป็นร้อยละ 
26.5 ในปี 2555 เป็น 29.8 ล้านคนหรือคิดเป็นร้อยละ 47.5 
ในปี 2559 โดยกลุ่มเด็กและเยาวชนมีการใช้อินเทอร์เน็ต 
มากท่ีสุด จ าแนกเป็นกลุ่มอายุ 15-19 ปี มีการใช้อินเทอร์เน็ต
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 72.5 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 91.2 ในปี 
2559 กลุ่มอายุ 11 -14 ปี มีการใช้อินเทอร์ เน็ตเพิ่มขึ้น 
จากร้อยละ 69.4 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 84.3 ในปี 2559 
และกลุ่มเด็กอายุ 6 -10 ปี มีการใช้อินเทอร์ เน็ตเพิ่มขึ้น 
จากร้อยละ 27.9 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 41.6 ในปี 2559 
ส าหรับกิจกรรมท่ีใช้ส่วนใหญ่ใช้ Social Network (Facebook, 
Twitter, GooglePlus, LINE, Instagram) มากท่ีสุด รองลงมา
ใช้ในการดาวน์โหลดรูปภาพ/หนัง/เพลง/เกมส์ ดูหนัง ฟังเพลง 
ใช้ในการอัพโหลดข้อมูล รูปภาพ วีดีโอ เพลง software  
เพื่อแบ่งปันบนเว็บไซต์ และใช้เพื่อติดตามข่าวสาร/อ่านหรือ
ดาวน์โหลดหนังสือ ตามล าดับ โดยส่วนใหญ่ใช้อินเทอร์เน็ต
ผ่านโทรศัพท์มือถือแบบ Smart Phone 

สอดคล้องกับผลการส ารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ต
ในประเทศไทย ปี 255915 ของส านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ท่ีพบว่าประชากรโดยรวม 
มีการใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ยอยู่ท่ี 45.0 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือ 
คิดเป็น 6.4 ชั่วโมงต่อวัน โดยโทรศัพท์มือถือแบบ Smart 
Phone เป็นอุปกรณ์หลักท่ีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตนิยมใช้ในการ
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและมีการใช้งานเฉลี่ยอยูท่ี 6.2 ชั่วโมงต่อวัน 
ขณะที่เด็ก Gen Z16 (อายุต่ ากว่า 16 ปี) ใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ย 
40.2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือคิดเป็น 5.7 ชั่วโมงต่อวัน โดย 
ส่วนใหญ่ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อความบันเทิง ได้แก่ การใช้เพื่อ
พูดคุยผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ การชมคลิปวิดีโอผ่าน 
YouTube การใช้เพื่อดูโทรทัศน์/ชมภาพยนต์/ฟังวิทยุออนไลน์ 
การใช้เพื่อดาวน์โหลดซอฟต์แวร์/เพลง/ละคร/เกม และใช้เพื่อ
การค้นหาข้อมูลความรู้ ตามล าดับ  

ท้ังนี้ ท่ีผ่านมารัฐบาลและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวและได้มีการขับเคลื่อนภารกิจงาน
เพื่อให้เกิดกลไกในการเฝูาระวัง ดูแล รวมถึงการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาที่มาจากสื่อออนไลน์อย่างต่อเน่ือง อาทิ  
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Social Network (Facebook, Twitter,
GooglePlus, LINE, Instagram)

ดาวน์โหลดรูปภาพ/หนัง/วีดีโอ/เพลง/เกม เล่นเกม 
ดูหนัง ฟังเพลง ฟังวิทยุ 

อัพโหลดข้อมูล รูปภาพ/ถ่ายภาพ วีดีโอ เพลง 
software เพื่อ share บนเว็บไซต ์

ติดตามข่าวสาร/อ่านหรือดาวน์โหลดหนังสือ  

( อายุต่ ากว่า 16 ปี ) 



 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   18 

 

 ภาวะสังคมไทยไตรมาสสาม ปี 2559  |  2 ธันวาคม 2559 
 

 

ช่องทางการรับแจ้งเวบ็ไซต์ที่ไม่เหมาะสม 

 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม : สายด่วน 1212 หรือ 
อีเมล์ 1212@mict.go.th 

 กองบังคับการปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรม
ทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) : เว็บไซต์ www.tcsd.in.th หรือที่
หมายเลขโทรศัพท์  02-142 2555-60 

 กระทรวงวัฒนธรรม : สายด่วน 1765 หรือที่เว็บไซต์ www.c-me.go.th 

 มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย (ไทยฮอตไลน์) : 
www.thaihotline.org 

 

 
 

 
 
 
 
 
แผนภาพ 17 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

 
 
ที่มา: ส านักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม 
 
 
 

1. กระทรวง ดิจิ ทัล เพื่ อ เศรษฐกิ จและสั งคม  
มีการด าเนินงานเกี่ยวกับการกระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์ 
โดยติดตามและตรวจสอบผู้กระท าความผิดท่ีเผยแพร่ข้อมูล 
รูปภาพ หรือการโฆษณาท่ีไม่เหมาะสมในเว็บไซต์ และสื่อ
ออนไลน์ต่างๆ เปิดสายด่วน 1212 เพื่อรับแจ้งเว็บไซต์ท่ีขัดต่อ
ความมั่นคง วัฒนธรรม ศีลธรรม ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสามารถ
แจ้งข้อมูลได้ท่ีอีเมล์ 1212@mict.go.th และมีโครงการสร้างลูกเสือ
บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Cyber Scout) เพื่อสร้างองค์ความรู้
เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการตระหนักรู้เกี่ยวกับ
การกระท าท่ีไม่เหมาะสม ผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติ 
ว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 
และกฎหมายอาญา เพื่อให้เป็นแบบอย่างแก่เครือข่ายทางสังคม
ในการส่งเสริมการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างเหมาะสม และ
เพื่อให้เกิดช่องทางส าหรับติดต่อประสานงานให้สมาชิก 
ลูกเสือไซเบอร์ช่วยกันเฝูาระวังและรายงานเกี่ยวกับเว็บไซต์ 
ท่ีไม่เหมาะสม โครงการ ASEAN Cyber Kids Camp เพื่อ
สนับสนุนให้เยาวชนในภูมิภาคอาเซียนเกิดความรู้ความเข้าใจ
เกี่ ยวกับการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร 
อย่างเหมาะสม เป็นต้น 

2. ส านักงานต ารวจแห่งชาติ โดยกองบังคับการ
ปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ ยวกับอาชญากรรม 
ทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม
ด้านการปราบปรามและการปูองกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
อย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพเยาวชน
รุ่นใหม่รู้เท่าทันภัยไซเบอร์ (Mentor The Master Program) 
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้กับข้าราชการต ารวจ
ด้านการสืบสวน สอบสวน และปราบปรามอาชญากรรม 
ทางเทคโนโลยี เป็นต้น และมีการรับแจ้งเบาะแสและ 
เฝูาติดตามการกระท าความผิดทางเทคโนโลยี 

3. กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการ 
สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ เพื่อเป็นช่องทางในการ
ให้ข้อมูลข่าวสาร รับเรื่องร้องเรียนด้านสื่อไม่เหมาะสมต่างๆ 
ผ่านสายด่วน 1765 และ www.c-me.go.th โดยจะแจ้ง
ประเด็นไปยังหน่วยงานท่ีรับผิดชอบให้ด าเนินการต่อไป 

4. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์
โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย 
ด าเนินการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ส่งเสริมและปกปูองคุ้มครอง
เด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ พ.ศ. 2560 -2564  
ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน
แห่งชาติ มีมติเห็นชอบเมื่อวันท่ี 8 สิงหาคม 2559 

mailto:1212@mict.go.th
http://www.c-me.go.th/
mailto:1212@mict.go.th
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17  ไทยฮอตไลน์ เป็นสมาชิกของมูลนิธิอินโฮป (INHOPE Foundation) ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของสมาคมสายด่วนอินเทอร์เน็ตสากล ที่มีสมาชกิสายดว่นอินเทอร์เน็ต 44 แห่ง ใน 

38 ประเทศ ท างานร่วมกันโดยเน้นต่อตา้นภาพลามกเด็กและการละเมิดเด็กบนอินเทอร์เน็ต 

แผนภาพ 18 จ านวนคดีอาญาประเภทประทุษร้ายต่อทรัพย์ ชีวิตร่างกาย และเพศ
 และคดียาเสพติด รายไตรมาสปี 2556–2559 

 
ที่มา: ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559) 
 
 
แผนภาพ 19 จ านวนรับแจ้งและการจับกุมคดียาเสพติด เดือนมกราคม-กันยายน 2559 

 
ที่มา: ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559) 
 
 

แผนภาพ 20 สถิติการจับกุมขอทานคนไทยและคนต่างด้าว ตั้งแต่เดือนตุลาคม 
2557 เป็นต้นมา 

 
ที่มา:  แถลงผลงานครบรอบ 2 ปีของรัฐบาล กันยายน 2559 
 
 
แผนภาพ 21  ผลการด าเนินการยกเลิกแผงค้าบนทางเท้าในกรุงเทพมหานคร 

ในช่วงเดือนมิถุนายน–สิงหาคม 2559 

 
ที่มา: สรุปผลจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย และทางเท้า กรุงเทพมหานคร (สิงหาคม 2559) 

5. การจัดต้ังกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพฤติกรรมท่ีดีของเด็กและเยาวชน 
ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว และส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  
โดยจะมีการเปิดตัวกองทุนอย่างเป็นทางการก่อนสิ้นปี 2559 

6. การบริการสายด่วนอินเทอร์เน็ตไทยฮอตไลน์17 
(www.thaihotline.org) เป็นมาตรการท่ีผู้ใช้บริการและ 
ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตจะช่วยกันสอดส่องดูแลเว็บไซต์ท่ีมี
เนื้อหาผิดกฎหมาย/เนื้อหาท่ีเป็นอันตราย เพื่อประสานงาน
กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ให้มีการปูองกันและแก้ไขก่อนท่ี
ปัญหาจะลุกลาม สร้างความเสียหายรุนแรงหรือส่งผลกระทบ
ต่อคนหมู่มาก และเพื่อสร้างความร่วมมือกับองค์กรภาคี
เครือข่ายท้ังในและต่างประเทศ ในการส่งเสริมการใช้
อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย 

อย่างไรก็ตาม การมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมใน
การสร้างการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และครอบครัว จะเป็นปัจจัย
ส าคัญในการปกปูองเด็กจากภัยของสื่อออนไลน์อย่างยั่งยืน  

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนดีขึ้น 
ขณะท่ีการแก้ไขปัญหายาเสพติดต้องใช้การสาธารณสุขน า 
การป้องกันและปราบปราม 

ไตรมาสสามปี 2559 คดีอาญารวมมีการรับแจ้ง 
82,657 คดี ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปี 2558 ร้อยละ 
0.9 และเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าร้อยละ 11.2 คดียาเสพติด
มีการรับแจ้ง 67,944 คดี เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปี 
2558 และจากไตรมาสก่อนหน้าร้อยละ 5.1 และ 13.4 
ตามล าดับ คดียาเสพติดยังคงสัดส่วนมากท่ีสุดร้อยละ 82.2 
ของคดีอาญารวม ขณะท่ีคดีชีวิตร่างกายและเพศรับแจ้ง 
4,800 คดี ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปี 2558 และจาก
ไตรมาสก่อนหน้า ร้อยละ 18.7 และ 10.2 ตามล าดับ คดี
ประทุษร้ายต่อทรัพย์รับแจ้ง 9,913 คดี ลดลงจากไตรมาส
เดียวกันของปี 2558 ร้อยละ 23.2 และเพิ่มขึ้นในไตรมาส
ก่อนหน้าร้อยละ 8.9  

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนดีขึ้น 
จากการท่ีภาครัฐมุ่งเน้นสร้างสภาพแวดล้อมท่ีดีด้วยการ 
จัดระเบียบสังคม และการควบคุมการกระท าผิดกฎหมาย 
สร้างความเป็นธรรมในสังคม อาท ิ
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คดีชีวิต ร่างกาย และเพศ  (แกนซ้าย) 
คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์  (แกนซ้าย) 
คดียาเสพติด (แกนขวา) 
คดีชีวิตร่างกาย ประทุษร้ายต่อทรัพย์ และยาเสพติด (แกนขวา) 

 193,514  

 207,322  

 89,177  

รับแจ้ง (ราย) จับกุม (คน) ผู้ปุวยรับบ าบัดรักษา (ราย) 

 3,152  

 1,788  ขอทานที่ถูกจับกุม (คน) 

คนไทย 

คนต่างด้าว 

358 

600 

61 318 

611 ผู้ค้า (ราย) 
แผงค้าใต้สะพานพุทธ 
ปากคลองตลาด 
ประตูน้ า 
แยกราชประสงค์ 
ถนนสีลม 
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ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   20 

 

 ภาวะสังคมไทยไตรมาสสาม ปี 2559  |  2 ธันวาคม 2559 
 

 

                                                           
18  มติคณะกรรมการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหารถตู้โดยสารสาธารณะ ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 

 

การประชุมสมัยพิเศษของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติว่าด้วยปัญหายาเสพตดิ
โลก (United Nations General Assembly Special Session on the 
World Drug Problem- UNGASS 2016) ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ในเดือน
เมษายน 2559 มีผู้เข้าร่วมประชุม 193 ประเทศ ที่ประชุมเห็นว่าทั่วโลกเริ่มหันมาใช้
นโยบายจัดการปัญหายาเสพติดใหม่ ค านึงถึงมิติสาธารณสุข อาชญากรรม สิทธิ
มนุษยชน ความยากจน และการพัฒนามากขึ้น มสีาระส าคัญดังนี้ 
1. ยาเสพติดและสุขภาพ เปลี่ยนแปลงกรอบความคิดจากสงครามยาเสพติดเป็น 

การใช้สาธารณสุขน าการแก้ไขปัญหายาเสพติด เน้นสุขภาพผู้ปุวยในลักษณะ
บูรณาการ ครอบคลุมและสมดุล 

2. ยาเสพติดและอาชญากรรม เป็นปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ จึงต้องร่วมมือกัน
ปรับปรุง กฎหมาย กฎระเบียบ และประสานงานตรง 

3. ยาเสพติดและมนุษยชน สิทธิการเข้าถึงยาและการใช้ยา การคุ้มครองกลุ่ม
เปราะบาง เด็กในกระบวนการยุติธรรม การลดทอนความเป็นอาชญากรรม  

4. ยาเสพติดและความท้าทายใหม่ๆ วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทชนิดใหม่  
ไทยมีการควบคุม 16 ชนิด แต่ยังมีมากกว่า 1,000 ชนิดในตลาดที่ยังต้องมี 
การติดตามและเฝูาระวังต่อไป 

5. การพัฒนาทางเลือก โดยให้มีการพัฒนาสภาพแวดล้อมและปัจจัยพื้นฐานใน 
การด ารงชีวิต เพื่อให้เป็นการแก้ไขปัญหาอย่างครบวงจร 

ที่มา:  รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการศูนย์อ านวยการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด 

 

 

 

แผนภาพ 22 แผนงานบูรณาการ การปูองกัน ปราบปราม และบ าบัดผู้ติดยาเสพติด
ประจ าปีงบประมาณ 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา:  ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด 

1. การปราบปรามผู้มีอิทธิพล มีเปูาหมายปราบ 
ผู้มีอิทธิพลให้หมดสิ้นไปจากสังคมไทย โดยยึดขั้นตอนการปฏิบัติ
และหลักกฎหมายอย่างเด็ดขาดจริงจังเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
ท้ังนี้ ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2558 เป็นต้นมา มีผลการจับกุม
ปราบปรามกลุ่มผู้มีอิทธิพลทุกจังหวัดท่ัวประเทศ 615,882 คด ี
ผู้ต้องหารวม 503,772 คน 

2. การจัดระเบียบขอทาน  ไ ด้มี การบั งคับใช้
กฎหมายตาม พ.ร.บ. ควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559 ต้ังแต่
เดือนตุลาคม 2557 เป็นต้นมา สามารถจับกุมขอทานคนไทย
และคนต่างด้าวประมาณ 4,940 คน โดยขอทานต่างด้าวจะถูก
ด าเนินการผลักดันส่งกลับประเทศต้นทาง ขอทานคนไทยจะส่ง
เข้ารับการพัฒนาและฟื้นฟูศักยภาพยังสถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง 

3. การจัดระเบียบการค้าหาบเร่ แผงลอย การบุกรุก
ที่สาธารณะ แก้ปัญหาผู้ค้าบนทางเท้าท่ีประชาชนร้องเรียน 
ด าเนินการจัดระเบียบทางเท้าไปแล้วในพื้นท่ี  61 จุด ในพื้นท่ี 
27 เขต รวมผู้ค้า 16,645 ราย ท้ังนี้ มีการต้ังเปูาหมายในการ
จัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอยใน 48 เขตจากทั้งหมด 50 เขต 
ใน กทม. บนถนน 73 สาย ระยะทาง 309 กิโลเมตร ท่ีมีผู้ค้า
ในจุดผ่อนผัน 17 ,812 ราย ก าหนดเสร็จสิ้นภายในเดือน
สิงหาคม 2560 

4. การจั ดระเ บี ยบรถตู้ โดยสารสาธารณะ18 
กรุงเทพฯ เป็นจุดเริ่มต้นของการแก้ไขปัญหาของบริการรถร่วม 
ในการควบคุมค่าโดยสาร ความปลอดภัยของผู้โดยสาร 
แก้ปัญหาผู้มีอิทธิพล และปัญหาการจราจรแออัด มีผู้มา
ลงทะเบียน 4,638 คัน เพื่อขอรับสิทธิ์การเป็นรถบริการ
สาธารณะอย่างถูกกฎหมาย มีการจัดเตรียมพื้นท่ีเพื่อรองรับ
รถตู้เข้าใช้ในพื้นท่ีในสถานีขนส่งจตุจักร สถานีขนส่งสายใต้ 
และสถานีขนส่งเอกมัย พร้อมท้ังเตรียมใช้มาตรการนี้กับรถ
โดยสารสาธารณะในต่างจังหวัดต่อไป 

ส าหรับสถานการณ์ปัญหายาเสพติดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 
ภาครัฐจึงได้น าทิศทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดของท่ีประชุม
แห่งสหประชาชาติมาปรับใช้ โดยใช้การสาธารณสุขน า 
การปูองกันและปราบปราม โดยถือว่าผู้เสพเป็นผู้ปุวยท่ีต้อง
ได้รับการดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ ท้ังในด้านการบ าบัด
ฟื้นฟูอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน การฝึกทักษะอาชีพ การเข้าถึง
แหล่งทุนเพื่อประกอบอาชีพ เพื่อให้สามารถกลับคืนเข้าสู่
สังคมได้ ท้ังนี้ ในช่วงมกราคม-ตุลาคม 2559 ศูนย์คัดกรอง 
ท าการตรวจประวั ติและคัดแยกเพื่อส่งบ าบัดในสถานท่ี 

แผนงานบูรณาการ การปูองกัน ปราบปราม และบ าบัดผู้ติดยาเสพติด 
เปูาหมาย/ผลกระทบ : ความรุนแรงของปัญหายาเสพติดลดลงและสังคมมีความ
ปลอดภัยในและทรัพย์สิน งบประมาณปี 2560  จ านวน 4,899.1798 ล้านบาท 

เปูาหมาย  1 

เปูาหมาย : เด็ก เยาวชน ผู้ใช้แรงงาน และประชาชนได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันและปูองกันยาเสพติด 
หมู่บ้าน ชุมชน พื้นท่ีเปูาหมายมีการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ตัวช้ีวัด :   จ านวนผู้เสพรายใหม่ไม่เกินร้อยละ 7 ของผู้เข้ารับการบ าบัดท้ัง 3 ระบบ 
งบประมาณ :  1,549.3652 ลา้นบาท 
แนวทาง 1)  สร้างภูมิคุ้มกันและปูองกันยาเสพติด โดยกลุ่มเปูาหมายได้รับการสร้างภูมิคุ้มกัน จ านวน 

8,165,300 คน 
            2) สร้างสภาพแวดล้อมและการมีส่วนร่วมปูองกันยาเสพติดให้กับชุมชนท่ีมีปัญหายาเสพติด

ลดระดับลด จ านวน 6,190 แห่ง เปูาหมาย  2 

เปูาหมาย  3 

เปูาหมาย : ผู้ค้ายาเสพติด และเครือข่ายถูกจับกุมและด าเนินการตามกระบวนการยุติธรรม 
ตัวช้ีวัด :   สัดส่วนผู้กระท าผิดคดีค้ายาเสพติดรายส าคัญไม่เกิน 120 คนต่อประชากรแสนคน 
งบประมาณ :  1,523.8799 ลา้นบาท 
แนวทาง 1)  ปราบปรามการค้ายาเสพติด โดยจับกุมนักค้ารายส าคัญไม่น้อยกว่า 62,000 คดี 
           2) ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการปราบปราม ไม่น้อยกว่า 6 โครงการ/กิจกรรม 

เปูาหมาย : ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดได้รับการบ าบัดรักษา ติดตาม ช่วยเหลือตามก าหนด 
ตัวช้ีวัด :   การกลับไปเสพซ้ าของผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ไม่เกินร้อยละ 25 
งบประมาณ :  1,825.9347 ลา้นบาท 
แนวทาง 1) บ าบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ท้ัง 3 ระบบ 237,620 คน  
            2) ติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบ าบัดรักษายาเสพติด ท้ัง 3 ระบบ 237,620 คน 
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แผนภาพ 23 สถิติการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบก ตาย และมูลค่าความเสียหาย 
รายไตรมาส ปี 2556–2559 

 
ที่มา: ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ข้อมูล ณ วันที่ 1  พฤศจิกายน 2559) 

 
 
 
แผนภาพ 24 จ านวนอุบัติเหตุจราจรทางบกจ าแนกตามประเภทรถ รายไตรมาส ปี2559 

 

ที่มา: ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559) 

 
 
 
แผนภาพ 25 อุบัติเหตุทางน้ าในรอบ 5 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2558 

 
ที่มา: กรมเจ้าท่า 

 

ท่ีเหมาะสม มีผู้ปุวยยาเสพติดมาเข้ารับการบ าบัดรักษาและ
ฟื้นฟู 89,177 ราย หรือร้อยละ 40.5 ของเปูาหมายในปี 2559 
โดยรัฐบาลให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ผ่านการบ าบัดรักษาท้ังให้
การศึกษาต่อ ฝึกทักษะอาชีพ จัดหางาน และเงินทุนประกอบ
อาชีพ และในปีงบประมาณ 2560 ได้จัดสรรงบประมาณ 
ตามแผนบูรณาการ การปูองกัน ปราบปรามและบ าบัดรักษา 
ผู้ติดยาเสพติด 4,899.18 ล้านบาท โดยมีเปูาหมายเพื่อลด
ความรุนแรงของปัญหายาเสพติดและสังคมมีความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย์สิน ท่ีมุ่งเน้นกลุ่มผู้ เสพ ผู้ ติดยาเสพติด 
ให้ได้รับการบ าบัดรักษา ติดตาม ช่วยเหลือ  

นอกจากนี้ ยังได้มีการด าเนินการปรับปรุงนโยบาย
เกี่ยวกับพืชเสพติดและตัวยาเสพติดรวม 4 ชนิด คือ กัญชง 
กัญชา กระท่อม และเมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า เพื่อให้มี 
การน ามาใช้ในทางการแพทย์อย่างเหมาะสม โดยอยู่ใน 
ความควบคุมของหน่วยงานภาครัฐ ท้ังนี้ จะมีการด าเนินการ
กับกัญชงและกระท่อมเป็นล าดับแรก 

การป้องกัน เพื่ อลดความเสี่ ยงการ เกิดอุบัติ เหตุ 
ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

สถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบกในไตรมาส
สามของปี 2559 มีการรับแจ้ง 19,088 ราย เพิ่มขึ้นจากไตรมาส
เดียวกันของปี 2558 และจากไตรมาสก่อนหน้าร้อยละ 11.8 
และ 9.5 ตามล าดับ มีผู้เสียชีวิต 1,538 ราย เพิ่มขึ้นจากไตรมาส
เดียวกันของปี 2558 และจากไตรมาสก่อนหน้าร้อยละ 13.4 
และ 6.7 ตามล าดับ ขณะท่ีมูลค่าความเสียหายลดลงจาก 
ไตรมาสเดียวกันของปี 2558 และไตรมาสก่อนหน้าร้อยละ 50.9 
และ 12.5 ตามล าดับ โดยประเภทของรถท่ีเกิดอุบัติเหตุสูงสุด
ยังคงเป็นรถจักรยานยนต์ เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าร้อยละ 
9.5 รองลงมาเป็นรถโดยสารสาธารณะ รถยนต์นั่ง เพิ่มขึ้นร้อยละ 
7.1 5.9 ตามล าดับ และสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุมาจาก 
การขับรถเร็วเกินกว่าท่ีกฎหมายก าหนด เมาแล้วขับ  

สถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุจราจรทางน้ า จากสถิติ
อุบัติเหตุทางเรือของกรมเจ้าท่าในรอบ 5 ปีท่ีผ่านมา พบเฉลี่ย
แต่ละปีเกิดอุบัติเหตุไม่ต่ ากว่า 20 ครั้ง ในปี 2557 เกิด
อุบัติเหตุสูงสุด 57 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 19 ศพ และในปี 2559 
จากการเกิดอุบัติเหตุล่าสุดในเดือนกันยายนเพียงครั้งเดียว  
มีผู้เสียชีวิต 28 ราย ท้ังนี้ อุบัติเหตุเรือโดยสารล่มในแม่น้ า
หรือทะเล ส่วนมากเป็นเรือทัศนาจรท่ีบรรทุกผู้โดยสาร 
เกินอัตราท่ีก าหนด ผู้ขับขี่ขับเรือด้วยความเร็วสูง ไม่มีเสื้อชูชีพ
ครบตามจ านวนผู้โดยสาร หรือประสบสภาพอากาศแปรปรวน  
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แผนภาพ 26  แนวทางการด าเนินการปูองกันและลดอุบัติเหตุตลอดทั้งปี 

 
ที่มา:  กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 
 
 

 
การดูแลความปลอดภยัทางน้ า 

  
 

 
 
 

 
 
 

ท้ังนี้ รัฐบาลยังคงให้ความส าคัญกับการปูองกัน 
เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุอย่างยั่งยืน ต้ังแต่การรณรงค์
ควบคุมปัจจัยเสี่ยงของการเกิดอุบั ติเหตุทางบกท้ังด้าน
พฤติกรรมของผู้ขับขี่ ถนน ยานพาหนะ และสภาพแวดล้อม 
โดยใช้แนวทางขับเคลื่อนการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ตลอดท้ังปี โดย (1) การเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้
กฎหมาย (2) การสร้างจิตส านึกและวัฒนธรรมความปลอดภัย 
(3) การเฝูาระวังความปลอดภัยและลดปัจจัยเสี่ยงจาก
อุบัติเหตุทางถนน และ (4) การพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร
และกลไกการบริหารงานความปลอดภัยทางถนนทุกระดับ 
รวมท้ังส่งเสริมให้น าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย เช่น กล้องตรวจจับ
ความเร็ว กล้อง CCTV การพัฒนาระบบฐานความผิดคดี
จราจร โดยเชื่อมโยงกับเลขประจ าตัวประชาชน มีการ
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องให้สอดคล้องเหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน เช่น การก าหนดปริมาณแอลกอฮอล์ 
ในเลือดท่ีเหมาะสมส าหรับผู้ขับขี่ ท่ีไม่บรรลุนิติภาวะและ 
ผู้มีใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว ให้ถือว่าเมาสุรา การเพิ่มความเข้มงวด
ในการออกใบอนุญาตขับรถ การเพิ่มโทษทางอาญา การก าหนด
ความเร็วในเขตเมืองให้เหมาะสม  

ในส่วนของการยกระดับความปลอดภัยการสัญจร
ทางน้ า รัฐมีนโยบายเพิ่มขีดความสามารถในการก ากับ ดูแล
ความปลอดภัยในการขนส่งทางน้ า โดยได้ด าเนินโครงการ
ปรับปรุง จัดหาและติดต้ังโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) แม่น้ า
เจ้าพระยา ด าเนินยุทธศาสตร์เพื่อการยกระดับความปลอดภัย 
“พัทยาโมเดล” บริเวณอ่าวพัทยา-เกาะล้าน โดยจัดระเบียบ
พื้นท่ีทางน้ า (Zoning) ก ากับดูแลและควบคุมการจราจรทางน้ า 
(Monitoring) บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐ
และเอกชน (Integration) สร้างจิตส านึกด้านความปลอดภัย 
(Awareness) และปฏิรูปกฎหมายให้สอดคล้องกับการพัฒนา 
(legal reform) ในส่วนของมาตรการควบคุมและปูองกัน
อุบัติเหตุเส้นทางคลองแสนแสบ ได้มีการสั่งห้ามใช้เรือท่ีมีการ
ติดต้ังระบบแก๊สโดยต้องเป็นเรือท่ีใช้ระบบน้ ามันเชื้อเพลิง
ดีเซลเท่านั้น จัดเจ้าพนักงานตรวจสอบมาตรฐานการตรวจเรือ 
ท้ังนี้  มาตรการแก้ไขในระยะยาวนั้นกรมเจ้าท่าเตรียม
พิจารณาติดต้ังกล้องวงจรปิดเพิ่มเติม และยกระดับมาตรการ
รักษาความปลอดภัยให้เข้มงวดมากขึ้น เช่น การจัดท าราวเหล็ก
กั้นบริเวณท่าเรือหรือโปฺะเรือ การจัดหน่วยกู้ชีพหรืออุปกรณ์ 
กู้ ชีพ ท่ีสามารถให้การช่ วยเหลือไ ด้ ทัน ที  รวม ท้ังการ
ปรับเปลี่ยนเรือให้ ทันสมัยท่ีมีระบบเดินเรือท่ีเงียบและ
ปลอดภัยมากขึ้น ขณะท่ีสถานศึกษามีการด าเนินโครงการ
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แผนภาพ 27 สถานการณ์คุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดนิ ปี 2549-2558 

 
ที่มา:  กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
ตาราง 11 คุณภาพน้ าแหล่งน้ าผิวดินที่ท าการตรวจวัดในแต่ละภูมภิาค ป ี2558 

เกณฑ์ 
คุณภาพน้ า 

แหล่งน้ าผิวดินในภาคต่างๆ ของประเทศ ค่าคะแนน WQI) 

ภาคเหนือ 
 

ภาคกลาง 
 

ภาค
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ภาค
ตะวันออก 

 

ภาคใต้ 
 

ร้อยละ 

ดีมาก 
(91-100) 

- - - - - 0 

ดี 
(71-90) 

ลี, ยม, วัง, 
น่าน, อิง, 
แม่จาง 

แควน้อย, 
แควใหญ่, 

เพชรบุรีตอนบน 

มูล, ล าช,ี 
สงคราม, อูน, 
หนองหาน, 

ล าตะคองตอนบน 

ตราด, 
เวฬุ, 

จันทบุรี 

พุมดวง, ตรัง, 
ตาปีตอนบน,  

หลังสวนตอนบน 

34 

พอใช้ 
(61-70) 

กก, ปิง, 
กว๊านพะเยา 

เจ้าพระยา
ตอนบน 

กุยบุรี, น้อย, 
ปราณบุรี, 
แม่กลอง, 
เพชรบุรี
ตอนล่าง 

เลย, 
ชี, เสียว, 
ล าปาว 

บางปะกง, 
ประแสร,์ 
ปราจีนบุรี,
นครนายก, 

พังราดตอนล่าง 

ชุมพร, ทะเล
หลวง,ตาปี

ตอนล่าง,หลัง
สวนตอนล่าง,ปาก

พนัง, สายบุร,ี
ทะเลสาบสงขลา 
ปัตตานี
ตอนบน 

ปัตตานีตอนล่าง 

41 

เสื่อมโทรม 
(31-60) 

กวง, 
บึงบอระเพ็ด 

เจ้าพระยา
ตอนกลาง, 
เจ้าพระยา
ตอนล่าง, 

ท่าจีนตอนบน, 
ท่าจีนตอนกลาง, 
ท่าจีนตอนล่าง, 
ปุาสัก, สะแกกรัง, 

ลพบุรี 

พอง, 
ล าตะคองตอนล่าง 

ระยองตอนบน, 
ระยองตอนล่าง, 
พังราดตอนบน 

ทะเลน้อย 25 

เสื่อมโทรมมาก 
(0-30) 

- - - - - 0 

หมายเหตุ:  ดัชนีคุณภาพน้ าแหล่งน้ าผิวดิน (Water Quality Index : WQI) แสดงถึงสถานการณ์ของคุณภาพน้ าใน
ภาพรวม โดยพิจารณาจากค่าคุณภาพน้ า 5 พารามิเตอร์ ได้แก่ ออกซิเจนละลาย (Dissolved Oxygen : 
DO) ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (Biochemical Oxygen Demand : BOD) แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม
ท้ังหมด(Total Coliform Bacteria : TCB) แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria : 
FCB) และแอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH3-N) มีคะแนนอยู่ระหว่าง 0-100 โดยจัดเกณฑ์คุณภาพน้ าเป็นดีมาก 
(คะแนน 91-100) ดี (คะแนน 71-90) พอใช้ (คะแนน 61-70) เสื่อมโทรม (คะแนน 31-60) และเสื่อมโทรม
มาก (คะแนน 0-30) 

ที่มา:  กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

สร้างความปลอดภัยทางน้ าให้แก่เด็กนักเรียน โดยส่งเสริมให้
เด็กมีทักษะในการว่ายน้ า และสามารถช่วยชีวิตผู้ประสบเหตุ
ทางน้ าได้อย่างถูกต้องตามวิธีมาตรฐานสากล  

ชุมชนกั บการมี ส่ วน ร่ วมจั ดการน้ า เ สี ยอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ 

ปัญหาน้ า เสียเป็นปัญหาใหญ่ ท่ี เกิดขึ้นตามการ
ขยายตัวของชุมชนท้ังเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมปล่อยน้ า
เสียลงสู่แหล่งน้ า หรือน้ าเสียท่ีปล่อยมาจากบ้านเรือนจากการ
ประกอบอาชีพต่างๆ ของประชาชน โดยจะถูกระบายลงสู่
แหล่งน้ าสาธารณะท าให้เกิดสภาพน้ าเน่าเสีย ไม่สามารถ
น ามาใช้อุปโภคและบริโภคได้ ท้ังก่อให้เกิดผลกระทบท่ีเป็น
อันตรายและความเสียหายต่อการประมง การเกษตร  
การสาธารณสุข ประการส าคัญคือ ท าให้ระบบนิเวศธรรมชาติ
ถูกท าลาย หรือเสื่อมคุณภาพจนไม่เหมาะท่ีสิ่งมีชีวิตจะอาศัย
อยู่ได้ ท าให้เกิดการตายของสัตว์และพืชน้ าเป็นจ านวนมาก 
ท าให้แหล่งน้ าเกิดการเน่าและขาดออกซิเจนท่ีละลายน้ า 
แหล่งน้ าท่ีมีสารพิษพวกยาฆ่าแมลง และยาปราบศัตรูพืช
สะสมอยู่มาก รวมท้ังแหล่งน้ าท่ีมีคราบน้ ามันปกคลุม และ 
โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ท่ีปล่อยสารพิษ และความร้อนลงสู่
แหล่งน้ า หากน้ าด่ืมน้ าใช้มีสารพิษ และเชื้อจุลินทรีย์ท่ีเป็น
เชื้อโรคปะปนมาจะก่อให้เกิดโรคนานาชนิดกับมนุษย์และสัตว์  

จากข้อมูลสถานการณ์คุณภาพน้ าของกรมควบคุม
มลพิษในปี 2558 ในแหล่งน้ าส าคัญท่ัวประเทศ 65 แหล่ง พบ
คุณภาพน้ าเสื่อมโทรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 22 และคุณภาพน้ า 
ในเกณฑ์พอใช้ลดลงร้อยละ 41 เมื่อเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา 
และเมื่อดูข้อมูลคุณภาพน้ าย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ. 2554-2558) 
ถือว่ามีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง เพราะคุณภาพน้ าดีลดลง ขณะที่
คุณภาพน้ าเสื่อมโทรมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เมื่อพิจารณา
สถานการณ์คุณภาพน้ าในแต่ละภาคในปี 2558 แหล่งน้ าใน
ภาคเหนือมีคุณภาพน้ า ท่ีอยู่ ในเกณฑ์ดีมากกว่าภาคอื่น 
รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และภาค
ตะวันออก ส่วนภาคกลางมีคุณภาพน้ าอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม
มากกว่าภาคอื่นๆ และเมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวัด
คุณภาพน้ าในแต่ละภาคกับเปูาหมายท่ีก าหนดตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 ท่ีก าหนดให้คุณภาพ
น้ าในแหล่งน้ าส าคัญต้องอยู่ในเกณฑ์ต้ังแต่พอใช้ขึ้นไป ดังนั้น 
การเเก้ปัญหาต้องเริ่มจากการให้ความรู้ การสร้างจิตส านึก 
และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีในการปูองกัน
และก าจัดมลพิษทางน้ า 
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การจัดการน้ าเสียตามแนวพระราชด าริ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงสนพระราชหฤทัยเกี่ยวกับ  
การแก้ไขปัญหาน้ าเสีย ทรงคิดค้นวิธีการที่จะสามารถบ าบัดน้ าเสียได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประหยัดค่าใช้จ่าย ทั้งโดยวิธีการทางธรรมชาติและการใช้
เทคโนโลยีง่ายๆ เพื่อให้เป็นต้นแบบส าหรับการน าไปใช้ในการบ าบัดน้ าเสียในพื้นที่ 
ซ่ึงหลักการส าคัญของโครงการตามแนวพระราชด าริอาศัยวธิีการ 2 อย่าง คือ วิธีการ
ทางชีวภาพ และวิธีการทางกลศาสตร์ 
1. วิธีการทางชีวภาพ โดยทรงใช้กลไกของธรรมชาติในการบ าบัดน้ าเสีย 

 ทฤษฎี "น้ าดีไล่น้ าเสีย" ได้ทรงน าหลักการบ าบัดน้ าเสียโดยการท าให้ 
เจือจาง โดยใช้หลักการตามธรรมชาติแห่งแรงโน้มถ่วงของโลก เป็นการใช้
น้ าคุณภาพดีมาช่วยบรรเทาน้ าเน่าเสีย 

 การบ าบัดน้ าเสียด้วยผักตบชวา โดยการปรับปรุงคุณภาพของแหล่งน้ าที่มี
อยู่แล้ว เช่น บึงและหนองต่างๆ เพื่อท าเป็นแหล่งบ าบัดน้ าเสีย ได้แก่ 
โครงการบึงมักกะสันอันเนื่องมาจากพระราชด าริ มีหลักการบ าบัดน้ าเสีย 
ตามแนวทฤษฎีการพัฒนาโดยการกรองน้ าเสียด้วยผักตบชวา 

 การบ าบัดน้ าเสียด้วยระบบบ่อบ าบัดและวัชพืชบ าบัด ได้แก่ โครงการวิจัย
และพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ต าบล
แหลมผักเบี้ย อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี  พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักถึงปัญหาภาวะมลพิษที่มีผลต่อการด ารงชีพ
ของประชาชน อันเนื่องมาจากชุมชนเมืองต่างๆ ยังขาดระบบบ าบัดน้ าเสีย
และการก าจั ดขยะมูลฝอยที่ ดี และมีประสิทธิภ าพ  จึ งทรง ให้ มี 
การด าเนินการตามโครงการดังกล่าวขึ้นในพื้นที่ 1,135 ไร่ โดยเป็น
โครงการศึกษาวิจัยวิธีการบ าบัดน้ าเสีย ก าจัดขยะมูลฝอยและการรักษา
สภาพปุาชายเลนด้วยวิธีธรรมชาติ 

2. วิธีการทางกลศาสตร์ ทรงคิดค้นเครื่องกลเติมอากาศหลายรูปแบบ ที่ส าคัญคือ 
เครื่องกลเติมอากาศทีผิวน้ าหมุนช้าแบบทุ่นลอย ซ่ึงต่อมาได้พระราชทานชื่อว่า 
“กังหันน้ าชัยพัฒนา” 
 กังหันน้ าชัยพัฒนา เนื่องจากสภาพมลภาวะทางน้ ามีความรุนแรงมาก

ยิ่งขึ้น จึงจ าเป็นต้องใช้เครื่องกลเติมอากาศเพิ่มออกซิเจนเพื่อการบ าบัดน้ า
เสีย  โดยใช้ วิ ธี ท า ให้อ ากาศสามารถละลายลงไปในน้ า เพื่ อ เร่ ง 
การเจริญเติบโตและการเพาะตัวอย่างรวดเร็วของแบคทีเรียจนมีจ านวน
มากพอที่จะท าลายสิ่งสกปรกในน้ าให้หมดสิ้นไป เป็นรูปแบบสิ่งประดิษฐ์ 
ที่เรียบง่าย ประหยัด เพื่อใช้ในการบ าบัดน้ าเสียที่เกิดจากแหล่งชุมชนและ
แหล่งอุตสาหกรรม และได้มีการน าไปใช้งานทั่วประเทศ 

ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (กปร.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

ตัวอย่างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการรักษา
แหล่งน้ า อาทิ ชมรม “คนรักแม่กลอง” จังหวัดสมุทรสงคราม 
สืบเนื่องจากกรณีปลากระเบนตายเป็นจ านวนมากเมื่อช่วง 
ต้นเดือนตุลาคมท่ีผ่านมา โดยการจับมือภาคี 16 เครือข่าย 
ในการรณรงค์เพื่อลงชื่อร้องเรียน รวมถึงการเรียกร้องให้มี 
การจัดต้ังหน่วยงานเฉพาะดูแลแหล่งน้ า 5 จังหวัด (กาญจนบุรี 
ราชบุรี สมุทรสาคร เพชรบุรี และสมุทรสงคราม) อย่างจริงจัง 
ก่อนท่ี “กระเบนราหู” สัตว์ใหญ่ใกล้สูญพันธ์ุ รวมถึงสัตว์น้ า
ชนิดอื่นๆ ด้วย พร้อมท้ังจัดกิจกรรมค่ายเพื่อสร้างจิตส านึก 
ด้านสิ่งแวดล้อมให้เยาวชนในพื้นท่ี โดยกลุ่มเยาวชนรักแม่กลอง
ต้นกล้าผู้ปกปูองล าน้ าแม่กลอง เช่น การออกดูแลและเฝูาระวัง
ตรวจสอบ เพื่อเปรียบเทียบค่าปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในน้ า 
(DO) บริเวณแม่น้ าแม่กลองทุกเดือน การจัดเวทีประชุม
ติดตามผลการด าเนินงานของเครือข่ายเยาวชนลุ่มน้ าแม่กลอง
ทุกเดือน รวมถึงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การดูแลรักษา
แม่น้ าแม่กลอง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
เป็นผู้น าเยาวชน และการก าจัดขยะในชุมชนต่างๆ ภายใต้ชื่อ 
โครงการเด็กรักษ์แม่น้ า  

ตัวอย่างชุมชนที่ประสบความส าเร็จในการน า 
แนวพระราชด าริมาแก้ปัญหาน้ าเสีย 

1. ชุมชนตลาดน้ าคลองลัดมะยม กรุงเทพฯ  
จากสภาพปัญหาความเสื่อมโทรมของคลองลัดมะยม เกิด 
การรวมกลุ่มของชาวบ้านในบริเวณนั้นท าการฟื้นฟูจัดการน้ า
เน่าเสีย เริ่ม ต้นจากการช่วยกันเก็บขยะในคลอง เน้น 
การปูองกันการท้ิงขยะของเสียลงน้ าและเริ่มแยกขยะ 
อย่างจริงจัง น าเทคโนโลยีกังหันน้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์
มาช่วยเติมออกซิเจนในน้ า มีถังจุลินทรีย์หยดน้ าต่อเนื่องเพื่อ
บ าบัดน้ าเสีย ซึ่งแต่ละบ้านท่ีอยู่ริมคลองจะมีถังดักไขมัน 
ทุกบ้าน การน าผักตบชวาขึ้นมาจากน้ าแล้วน าไปเป็นปุยให้
ต้นไม้ จนกลับมามีสภาพน้ าท่ีดีขึ้นและเป็นเส้นทางคมนาคม
ของชาวบ้านและเป็นตลาดน้ า ท่ีขึ้ นชื่ อย่ านตลิ่ งชัน มี
นักท่องเท่ียวมากมาย สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน ท่ีส าคัญ 
ท าให้ชาวบ้านมีแรงบันดาลใจท่ีอยากจะรักษาคุณค่ า 
ของชุมชนให้คงไว้แบบนี้ไปตลอด 

2. ชุมชนบ้านศาลาดิน จ.นครปฐม เกิดปัญหาน้ า
เน่าเสียจากสารเคมี การท้ิงขยะและน้ าเสียจากครัวเรือนสู่ 
ล าคลอง ชาวบ้านได้ร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูคลองมหาสวัสด์ิ 
เช่น ตรวจวัดคุณภาพน้ า ติดต้ังถังดักไขมัน ใช้จุลินทรีย์ปรับ
สภาพน้ า พัฒนากังหันน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ จนปัจจุบันเรือ
สามารถสัญจรได้สะดวกและจ านวนสัตว์เพิ่มขึ้น 
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ชุมชนบ้านศาลาดิน จ.นครปฐม 

           
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ตัวอย่างชุมชนทีป่ระสบความส าเร็จในการน าแนวพระราชด าริมาแก้ปญัหาน้ าเสีย 
 ชุมชนตลาดน้ าคลองลัดมะยม กรุงเทพฯ 

  
  

  

รัฐบาลได้สนองพระราชด าริในการจัดการน้ าท้ังระบบ
รวมน้ าเสีย โดยขยายผลระบบเครือข่ายเพื่อจัดการทรัพยากรน้ า
แห่งประเทศไทย ด้วยการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้องกว่า 30 หน่วยงาน จัดท าเป็นคลังข้อมูลน้ าและ
ภูมิอากาศแห่งชาติ ซึ่งชาวบ้านและชุมชนต่างๆ ได้น้อมน า
พระราชด าริและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น จีพีเอส ภาพถ่าย
ดาวเทียม โทรมาตรวัดฝนและระดับน้ าอัตโนมัติ เป็นต้น  
มาใช้ในการส ารวจเก็บข้อมูล เพื่อน ามาวางแผนพัฒนาและ
บริหารจัดการน้ าในชุมชนของตนเอง ปัจจุบันมีเครือข่าย
มากกว่า 900 ชุมชน 
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีผ่านมาให้ความส าคัญกับการแก้ปัญหาความยากจนและการส่งเสริมการกระจายรายได้ 
โดยมุ่งเน้นการกระจายความเจริญไปสู่ชนบท สร้างโอกาสการพัฒนาด้านอาชีพและการมีงานท า รวมท้ังพัฒนาระบบการคุ้มครอง  
ทางสังคมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคนในสังคม ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้มีการติดตามสถานการณ์
ความยากจนและความเหลื่อมล้ าในสังคมไทยตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และได้เผยแพร่สู่สาธารณชน โดยพบว่า  
ผลการพัฒนาดังกล่าวท าให้สังคมไทยก้าวหน้าไปในหลายด้าน ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น จ านวนคนยากจนลดลง การเข้าถึงบริการ 
ทางการศึกษาและสาธารณสุขอย่างท่ัวถึงมากขึ้น ขณะท่ีการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรมนับว่ามีความก้าวหน้าช้า 
ประกอบกับยังมีเงื่อนไข/ปัจจัยเสี่ยงหลายประการท่ีอาจจะส่งผลให้ความเหลื่อมล้ าในสังคมไทยรุนแรงขึ้นได้ อาทิ การเป็นสังคมผู้สูงวัย 
การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท าให้กลุ่มท่ีสามารถเข้าถึงมีโอกาสพัฒนาทักษะและได้ผลตอบแทนแตกต่างเพิ่มขึ้น  
จากผู้ท่ีขาดโอกาสฯลฯ ประเด็นการสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม จึงยังเป็นประเด็นท้าทายท่ีส าคัญและ  
ถูกก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 เพื่อเร่งพัฒนาและแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง 

สถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล้ าของไทย 

1. ความยากจนมีแนวโน้มดีขึ้น ปี 2558 สัดส่วน 
คนจนลดลงเหลือร้อยละ 7.2 จากร้อยละ 10.5 ในปี 2557 
ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากนโยบายของรัฐท่ีให้ความส าคัญกับ
การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร และลดรายจ่าย/ต้นทุน 
การผลิต โดยการจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตร การลดและ
ควบคุมค่าเช่านา การจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพ
และบรรเทาปัญหาหนี้สิน การจัดหาตลาดและท่ีดินท ากิน 
ตลอดจนการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กท่ัวประเทศ  

2. ความเหล่ือมล้ าด้านรายได้ลดลงแต่ยังอยู่ระดับ
ค่อนข้างสูง ด้านการกระจายรายได้ พบว่า สัมประสิทธิ์ 
ความไม่เสมอภาค (Gini coefficient) ด้านรายได้ลดลงเหลือ 
0.445 ในปี 2558 จาก 0.465 ในปี 2556 เมื่อพิจารณา
สัดส่วนรายได้ของประชากรจ าแนกตามระดับรายได้ พบว่า 
กลุ่มประชากร 10% ท่ีมีรายได้สูงสุดมีสัดส่วนถือครองรายได้
สูงถึงร้อยละ 35 สูงกว่าประชากร 10% ท่ีมีรายได้ต่ าสุด
ประมาณ 22 เท่า ซึ่งยังอยู่ในระดับท่ีค่อนข้างสูง 

3. ความเหล่ือมล้ าด้านสินทรัพย์  พบว่า สินทรัพย์ 
ทางการเงินกระจุกอยู่ในคนจ านวนน้อย โดยบัญชีเงินฝาก
ประมาณร้อยละ 0.1 ของบัญชีท้ังหมดมีวงเงินฝากสูงถึงร้อยละ 
49.2 ของเงินฝากท้ังหมด ขณะท่ีการถือครองท่ีดินของกลุ่ม
ประชากรร้อยละ 10 ท่ีมีรายได้สูงสุดมีสัดส่วนถือครองท่ีดิน
ถึงร้อยละ 61.5 ซึ่งสูงกว่าประชากรท่ีเหลืออีกร้อยละ 90 ท่ีมี
สัดส่วนถือครองที่ดินเพียงร้อยละ 38.5 

 
 

เส้นความยากจน สดัส่วนคนจน และจ านวนคนจน ตั้งแตป่ี 2543-2558 

 
ที่มา: ข้อมูลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนส านักงานสถิติแห่งชาติ  

ประมวลผลโดยส านักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม สศช. 

ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini coefficient) ด้านรายได้ : ทั่วประเทศ   
เขตเมือง-เขตชนบท 

 
ที่มา: ข้อมูลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนส านักงานสถิติแห่งชาติ  

ประมวลผลโดยส านักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม สศช. 
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สัดส่วนคนจน(%) จ านวนคนจน(ล้านคน) 
เส้นความยากจน(บาท/คน/เดือน) แกนขวา 

2531 2533 2535 2537 2539 2541 2543 2545 2547 2549 2550 2552 2554 2556 2558

ท่ัวประเทศ 0.48 0.51 0.53 0.52 0.51 0.50 0.52 0.50 0.49 0.51 0.49 0.49 0.48 0.46 0.44

เขตเมือง 0.43 0.47 0.49 0.47 0.47 0.46 0.47 0.47 0.45 0.47 0.47 0.47 0.48 0.45 0.43

เขตชนบท 0.43 0.44 0.43 0.45 0.44 0.45 0.46 0.44 0.44 0.47 0.45 0.44 0.42 0.44 0.41

 0.370

 0.420

 0.470

 0.520

 0.570
ทั่วประเทศ เขตเมือง เขตชนบท 

ส่วนที่สอง: บทความเรื่อง “การลดความเหลื่อมล  าในสังคมไทย” 
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4. ความเหล่ือมล้ าด้านการเข้าถึงบริการทางสังคม  
ในส่วนของบริการภาครัฐ แม้จะมีการขยายการให้บริการ
อย่าง ท่ัวถึ งแล้ว แต่ยังมีปัญหาความเหลื่อมล้ า ในการ
จัดบริการภาครัฐ ท่ีมีคุณภาพ ท้ังในด้านการศึกษาและ
สาธารณสุข รวมทั้งการคุ้มครองแรงงานท่ีมีประกันทางสังคม
ครอบคลุมเพียงร้อยละ 36.3 แม้จะขยายการคุ้มครองสู่แรงงาน
นอกระบบ 

ในช่ ว ง  20  ปี ท่ี ผ่ านมา  สั ดส่ วนคนจนลดลง 
อย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นผลจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  
การด าเนินมาตรการแก้ปัญหาความยากจนและมาตรการ 
ทางสังคมด้านการศึกษา สาธารณสุข และการจัดให้มี
สวัสดิการสังคมท่ีครอบคลุมการเข้าถึงของประชาชนมากขึ้น 
ส่วนความเหลื่อมล้ าซึ่งสะท้อนจากสัมประสิทธิ์ความไม่ 
เสมอภาคด้านรายได้แม้จะมีแนวโน้มลดลงต้ังแต่ปี 2549 แต่
ค่าสัมประสิทธิ์ยังอยู่ในช่วง 0.45 -0.54 ซึ่งยังอยู่ในระดับ
ค่อนข้างสูง และแม้สัดส่วนรายได้ของประชากรกลุ่มผู้มีรายได้
สูง 10% จะมีสัดส่วนถือครองรายได้มีแนวโน้มลดลงจากร้อย
ละ 40 ในปี 2539 เหลือร้อยละ 35 ในปี 2558 และกลุ่มผู้มี
รายได้น้อยและรายได้ปานกลาง (กลุ่มประชากรร้อยละ 10 ท่ี  

 

สัดส่วนรายได้ของประชากร จ าแนกตามกลุ่มประชากร ตามระดับรายได ้ 
ปี 2531-2558 

กลุ่มประชากร
ตามระดับ

รายได้ 

สัดส่วนรายได้ของประชากร (ร้อยละ) 

2531 2535 2539 2543 2547 2550 2554 2558 
กลุ่ม 10% ที่ 1 
(จนที่สุด) 1.78 1.53 1.62 1.5 1.75 1.55 1.56 1.58 

กลุ่ม 10% ที่ 2 2.8 2.42 2.56 2.45 2.73 2.66 3.05 3.34 
กลุ่ม 10% ที่ 3 3.6 3.13 3.34 3.22 3.56 3.51 3.88 4.22 
กลุ่ม 10% ที่ 4 4.45 3.93 4.21 4.06 4.46 4.45 4.76 5.18 
กลุ่ม 10% ที่ 5 5.5 4.9 5.26 5.09 5.55 5.56 5.77 6.29 
กลุ่ม 10% ที่ 6 6.89 6.2 6.57 6.42 6.9 6.97 7.02 7.63 
กลุ่ม 10% ที่ 7 8.84 7.96 8.48 8.37 8.73 8.86 8.66 9.33 
กลุ่ม 10% ที่ 8 11.78 10.96 11.42 11.48 11.61 11.49 10.92 11.66 
กลุ่ม 10% ที่ 9 17.14 16.54 16.58 17.06 16.41 16.08 15.11 15.78 
กลุ่ม 10% ที่ 
10 (รวยที่สุด) 37.23 42.44 39.95 40.36 38.3 38.87 39.27 34.98 

รวม 100 100 100 100 100 100 100 100 
สัดส่วนกลุ่มที่10/
กลุ่มที่1 (เท่า) 20.91 27.65 24.62 26.82 21.93 25.1 25.23 22.08 

ที่มา: ข้อมูลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนส านักงานสถิติแห่งชาติ  
ประมวลผลโดยส านักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม สศช. 

2-7) จะมีสัดส่วนถือครองรายได้เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 36 อย่างไรก็ตาม กลุ่ม 10% ที่มีรายได้น้อยท่ีสุดมีสัดส่วนถือครอง
รายได้ไม่เปลี่ยนมากนักเนื่องจากเป็นกลุ่มยากจนเรื้อรังยากต่อการเข้าถึงและพัฒนาศักยภาพท าให้ช่องว่างระหว่างรายได้คนจนกับคนรวย
ท่ีสุดยังมากกว่า 20 เท่า ซึ่งค่อนข้างสูงจ าเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง  

นโยบายและการด าเนินงานของรัฐบาล 

มาตรการการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ าในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา รัฐบาลได้มีนโยบายและแนวทางในเรื่องการเร่ง
สร้างโอกาส อาชีพและการมีรายได้ท่ีมั่นคง การอุดหนุนช่วยเหลือเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของคนจน การออกกฎหมาย และการสนับสนุน 
การพัฒนาตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังร่วมมือกับมูลนิธิ  องค์กรเอกชน ขยายผลการขับเคลื่อนหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นท่ี ชุมชน โดยมีการด าเนินงาน ดังนี ้ 

1. การเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคง ได้แก่  

การเพิ่มโอกาสการมีงานท าและคุ้มครองแรงงาน โดยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ อาทิ การจัดหาต าแหน่ง พัฒนา
ศูนย์ข้อมูลและบูรณาการข้อมูลเพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ ด าเนินงานโครงการ“ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย” (Smart 
Job Center) เพื่อส่งเสริมให้มีงานท าของคนทุกกลุ่มโดยบริการแบบครบวงจรโดยใช้เทคโนโลยีและสื่อสมัยใหม่ จัดต้ัง “ศูนย์
ประสานงานและสนับสนุนเครือข่ายแรงงานนอกระบบ” โดยส ารวจข้อมูลด้านอาชีพเพื่อช่วยให้ได้รับการคุ้มครองและเข้าถึงบริการ 
ของรัฐในการยกระดับคุณภาพชีวิต การคุ้มครองแรงงานให้ได้รับความเป็นธรรมท้ังในเรื่องค่าจ้าง โดยจัดท าการก าหนดอัตราค่าจ้างตาม
มาตรฐานฝีมือแรงงาน การตรวจแรงงานและให้ความรู้ ส่งเสริมสถานประกอบการด าเนินตามข้อก าหนดมาตรฐานแรงงาน สนับสนุนให้
มีการประกันตนของแรงงานนอกระบบ ตลอดจนคุ้มครองคนหางานไม่ให้ถูกหลอกลวง 

การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเพื่อการประกอบอาชีพ โดยอบรมศักยภาพให้ได้มาตรฐานและมีผลิตภาพสูง ส่งเสริม
การเข้าทดสอบมาตรฐานแรงงาน ตลอดจนสร้างโอกาสและการเข้าถึงทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพให้แก่ผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส โดย
ขยายผลโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลในโรงเรียนขนาดเล็ก 15,369 แห่ง โรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่ 15,553 แห่ง 
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) การจัดการศึกษา 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และจัดให้มี 
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กองทุนการศึกษา รวมทั้งส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ/การศึกษาตามอัธยาศัย โดยจัดต้ังศูนย์ดิจิทัลชุมชนโดยใช้ กศน. ต าบลเป็น
ฐานบริการอินเทอร์เน็ตและ Wi-Fi ฟรี 7,424 แห่ง เพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงความรู้ อาชีพ และพัฒนาศักยภาพ  

การพัฒนาปัจจัยการผลิตและแหล่งทุน ได้แก่ การบริหารจัดการท่ีดินโดยน าท่ีดินราชพัสดุมาแก้ไขปัญหาท่ีท ากินและท่ีอยู่
อาศัย การแก้ไขปัญหาที่ท ากินของเกษตรกรและการรุกล้ าเขตปุาสงวนโดยเร่งส ารวจ/คัดกรองผู้ใช้ประโยชน์และออกแบบแผนผังการใช้
ท่ีดินเพื่อควบคุมมิให้มีการบุกรุกและสามารถฟื้นฟูระบบนิเวศน์ การฟื้นฟูและปรับปรุงคุณภาพดิน การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบและ
จัดหาแหล่งเงินทุน อาทิ นาโนไฟแนนซ์ โครงการให้กู้ผู้ประกอบอาชีพอิสระ การให้สินเชื่อผ่านกองทุนหมู่บ้าน กองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี สินเช่ือผู้มีรายได้น้อย รวมทั้งการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ โดยสนับสนุนกองทุนหมู่บ้านเพื่อ
ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานชุมชน เช่น การสร้างยุ้งฉาง โรงตากข้าว โรงสีชุมชน โรงปุยชุมชน และจัดท าแหล่งน้ า เป็นต้น 

2. การช่วยเหลือ อุดหนุน และลดรายจ่าย เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสวัสดิการและมีโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดย
พัฒนาระบบบริหารจัดการสาธารณสุขเพื่อวางรากฐานระบบหลักประกันสุขภาพให้ครอบคลุมบุคคลท่ีมีปัญหาสถานะ 208,631 คน  
การลดรายจ่ายในการด ารงชีพผู้มีรายได้น้อยท้ังด้านการเดินทาง ค่าครองชีพ การอุดหนุนเลี้ยงดูบุตรครอบครัวยากจน ผู้ปุวยเอดส์  
ผู้พิการ บริการสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากล าบาก ช่วยเหลือเกษตรกรยากจนท้ังเรื่องหนี้สิน ลดดอกเบี้ย ชดเชยรายได้ และสินเชื่อ
เพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายฉุกเฉินเกษตรกรท่ีประสบภัยแล้ง การช่วยเหลือเรื่องท่ีอยู่อาศัยโดยสนับสนุนศูนย์คนไร้บ้าน ให้เช่าอาคารส าหรับ
ผู้มีรายได้น้อย จัดท าโครงการบ้านเคหะประชารัฐ บ้านมั่นคง รวมถึงโครงการบ้านพอเพียง (ซ่อมแซม/สร้างทดแทน) เป็นต้น 

3. การออกกฎหมายเพื่อลดความเหล่ือมล้ า ด้านภาษี ได้แก่ พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 และพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี 40) พ.ศ. 2558 โดยประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 5 สิงหาคม 2558 รวมท้ังออกกฎหมายรอง
อีก 6 ฉบับ อาทิ หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติ เพื่อกระตุ้นให้มีการใช้ประโยชน์ท่ีดินและสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้เสียภาษีแต่ละราย  
การคุ้มครองผู้ด้อยโอกาส ได้แก่ พระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง พ.ศ. 2557 พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 

4. การสนับสนุนการพัฒนาตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดหลักให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเอง โดย 
การส่งเสริมการจัดท าบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ วิเคราะห์รายรับรายจ่ายหรือต้นทุนการผลิต 201,245 ราย เพื่อให้เกิดการลด
รายจ่ายท่ีไม่จ าเป็น รู้จักลดต้นทุน เป็นจุดเริ่มต้นของการวางแผนและพึ่งตนเองได้ รวมทั้งการส่งเสริมการท าบัญชีต้นกล้าในกลุ่มเด็กและ
เยาวชน การอบรมเกษตรกรตามแนวทฤษฎีใหม่โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 15,732 ราย การเผยแพร่และสร้างความเข้าใจโดยเปิดให้ 
กศน. เป็นศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ประจ าต าบลกว่า 7 พันแห่ง รวมท้ังการส่งเสริมด้านงานวิชาการ
ความรู้ อาทิ การพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตร ศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์ แปลงเรียนรู้/สาธิต/ศึกษา ตลอดจนการพัฒนาและวางแผนการใช้
ท่ีดิน การจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ า และบ ารุงดินกว่า 1 แสนไร่ 

แม้ว่าจะมีการด าเนินงานแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ าอย่างต่อเนื่อง สถานการณ์ความเหลื่อมล้ าของไทยยังอยู่
ในระดับท่ีค่อนข้างสูง โดยสาเหตุของความเหลื่อมล้ าท่ีส าคัญมาจากโครงสร้างเศรษฐกิจท่ีไม่สมดุลมีการพึ่งพาการส่งออกมาก มุ่งเน้น
เปูาหมายการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากกว่าการกระจายผลประโยชน์การพัฒนาอย่างเป็นธรรม การบริหารราชการแผ่นดินท่ีขาด
ประสิทธิภาพ ขาดความโปร่งใส มีการเอื้อประโยชน์ต่อบางกลุ่มผลประโยชน์ในสังคม การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นล่าช้า ท าให้ชุมชนและ
ผู้มีรายได้น้อยไม่ได้รับประโยชน์จากการจัดสรรทรัพยากรอย่างเต็มท่ี และการขาดโอกาสในการเข้าถึงบริการสาธารณะท่ีมีคุณภาพ 
ทรัพยากรท่ีดิน น้ า แหล่งเงินทุนและอื่นๆ ท าให้ขาดโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ การมีอาชีพและมีรายได้ ประกอบกับกระแสโลกาภิวัตน์
ท่ีเข้มข้น ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ในหลากหลายสาขา การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศท่ีผันผวนรุนแรง และการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างประชากรเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็ว โดยเทคโนโลยีและทุนจะเอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มท่ีสามารถเข้าถึงซึ่งส่วนใหญ่
เป็นผูม้ีทักษะสูง ขณะที่การเข้าสู่สังคมสูงอายุท าให้เกิดการขาดแคลนแรงงาน แต่แรงงานส่วนใหญ่ยังมีทักษะต่ า ไม่สามารถเคลื่อนย้าย
ไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการสมัยใหม่ได้ ท้ังยังมีโอกาสจะถูกทดแทนด้วยหุ่นยนต์และเทคโนโลยี ซึ่งจะท า ให้ช่องว่าง 
ของค่าตอบแทนแรงงานระหว่างกลุ่มแตกต่างกันมากขึ้น นอกจากนี้ ภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศท่ีผันผวนซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบต่อผลผลิตภาคการเกษตรและความมั่นคงของครัวเรือนท่ีเปราะบาง ดังนั้น ความเหลื่อมล้ า จึงเป็นปัญหาท้าทายต่อ 
การพัฒนาเศรษฐกิจและการหลุดพ้นจากการติดกับดักรายได้ปานกลางของประเทศ 
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รูปธรรมการใช้เศรษฐกจิพอเพียงเพ่ือลดปัญหาความยากจนเหลื่อมล้ า : โครงการบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพ้ืนที่จังหวัดน่าน 

โครงการบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดน่าน เป็นกรณีการน าแนวทางการพัฒนาตามพระราชด าริและหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่ท่ีประสบความส าเร็จ ซึ่งช่วยเพิ่มระดับรายได้กลุ่มผู้มีรายได้น้อยในภาคเกษตร 
หรือประชากรกลุ่ม 40% ท่ีรายได้ต่ าสุด พร้อมกับลดความเหลื่อมล้ าในภาพรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว ด าเนินการโดยมูลนิธิปิดทอง
หลังพระ สืบสานแนวพระราชด าริร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ท้ังภาครัฐ เอกชน และชุมชน 

 

 

ที่มา: พันธุ์ชัย วัฒนชัย “การน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการพัฒนาชนบทและชมุชน” 

โครงการได้เริ่มด าเนินงาน ในปี 2552 เริ่มต้นในพื้นที่น าร่อง
ขนาดเล็ก 3 หมู่บ้าน ในลุ่มน้ ายาว ต าบลยอด อ าเภอสองแคว 3 
หมู่บ้าน ในลุ่มน้ าสบสาย ต าบลตาลชุม ต าบลศรีภูมิ อ าเภอท่าวัง
ผา และ 14 หมู่บ้าน ในพื้นที่ต้นน้ าน่าน ต าบลขุนน่าน อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรติ ซึ่งมีปัญหารุนแรงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม 
สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม จากปุาต้นน้ าถูก บุกรุก อากาศเสีย 
จากการเผาเตรียมพื้นท่ี ดินเสื่อม และน้ าปนเปื้อนเคมี และลุ่มน้ า
เกิดอุทกภัยรุนแรงซ้ าซาก รวมทั้งขาดความรู้ที่จ าเป็นในการยังชีพ 
ปัญหาที่สั่งสมเหล่านี้ท าให้คนน่านมีรายจ่ายสูงกว่าร ายรับ  
มีหนี้สินสูง และเป็นจังหวัดที่มีภาวะความยากจนสูง โดยได้ 
น้อมน าหลักการ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ร่วมกับหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางแก้ไขปัญหา มีเปูาหมาย
มุ่ งหวังให้ประชาชนในพื้นที่อยู่ รอดใน 3 ปีแรก หมายถึง 
ครัวเรือนพึ่งตนเอง มีอาหารกินตลอดปี ไม่กู้หนี้ใช้จ่ายฟุุมเฟือย 
บริหารจัดการที่ดินและน้ าให้เกิดประโยชน์สูงสุดพอกินตลอดปี 
พอเพียงใน 6 ปี หมายถึง ใช้หนี้บางส่วนหรือใช้หนี้หมด มีชีวิตดี
ขึ้น มีการรวมกลุ่มเพื่อการผลิต การตลาด และดูแลความเป็นอยู่
ของสมาชิก/ชุมชน และยั่งยืนใน 9 ปี หมายถึงเช่ือมโยงเครือข่าย
ภายนอก ด้านอาชีพ ทุน การตลาด การผลิต ให้เกิดความยั่งยืน 

กระบวนการด าเนินงาน “เข้าใจ-เข้าถึง” (ปลูกคน) โดยสร้างความเข้าใจ ส่วนราชการ ผู้น าชุมชน ชาวบ้าน เก็บข้อมูลทุกมิติ (บริบทชุมชน 
ภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ-สังคม) “พัฒนา” โดยแบ่งพื้นที่ใช้สอยเป็นปุาอนุรักษ์ ปุาใช้สอย ปุาเศรษฐกิจ ที่ท ากินและที่อยู่อาศัย  การมีส่วนร่วม 
ในการพัฒนา โดยประชาชนสละแรงงาน มูลนิธิและเครือข่ายสนับสนุนองค์ความรู้ หน่วยงานรัฐสนับสนุนบุคลากร ด าเนินการปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐานส าหรับการผลิต เช่น พัฒนาระบบน้ า ให้สามารถกักเก็บน้ าได้มากขึ้น มีระบบส่งน้ าเข้าแปลงเกษตรตลอดปี สนับสนุนอาชีพให้ชาวบ้าน
สามารถเพิ่มผลผลิตจากการเกษตร ลดรายจ่ายค่าอาหาร และสร้างรายได้  เสริมสนับสนุนให้ชาวบ้านใช้ปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ ต้นทุนไม่สูง 
เพื่อให้ได้ผลผลิตพอกินตลอดปี ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการที่ดี เช่น การรวมกลุ่มการผลิต การจัดตั้งกองทุนที่บริหารจัดการโดยชาวบ้านเอง 

ผลการด าเนินงาน มิติน้ า มีการพัฒนาระบบน้ าด้วยฝายการเกษตร ฝายอนุรักษ์ และบ่อพวงสันเขา ท าให้มีพื้นที่รับน้ าทั้งหมด 10 ,282 ไร่  
คิดเป็นร้อยละ 21 ของพื้นที่ท ากินท้ังหมด 47,836 ไร่ มิติดิน ปรับพื้นที่เป็นนาขั้นบันไดและปรับปรุงสภาพดิน 4 ,309 ไร่ ท าให้ผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้น
เฉลี่ยจาก 39 ถังต่อไร่ เป็น 69 ถังต่อไร่ มีข้าวพอกิน รวมทั้งสามารถลดค่าใช้จ่ายและมีรายได้เพิ่มจากการปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงเ ป็ด เลี้ยงหมู 
และปลูกพืชหลังนา มีกองทุนกลุ่มอาชีพที่บริหารจัดการโดยชาวบ้าน 10 กองทุน ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากปีละ 86.4 ล้านบาท ในปี 2552 เป็น 
220.2 ล้านบาท ในปี 2557 ชุมชน 20 หมู่บ้าน 3 อ าเภอ พ้นจากระยะ “อยู่รอด” “พอเพียง” จากการมีอาหารเพียงพอ สามารถสร้างรายได้เสริม
และพัฒนาไปสู่การสร้างรายได้อื่นๆ ลดหนี้ได้ มีเงินออม มีผลผลิตที่สร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้นอย่างสม่ าเสมอ และก าลังก้าวเข้าสู่ “ความยั่งยืน”ปัจจุบัน
ได้มีการขยายโครงการไปสู่พื้นท่ีอื่น อาทิ อุดรธานี เพชรบุรี อุทัยธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น 

รวบรวมข้อมูลจากมูลนธิิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชด าริ 
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แผนฯ 12 เน้นยกระดับรายได้ประชากรกลุ่ม 40% ท่ีมีรายได้น้อยสุด 

ยุทธศาสตร์การลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรมในสังคมภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12  
มีเปูาหมายขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับกลุ่มประชากรกลุ่มร้อยละ 40 รายได้ต่ าสุด เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐาน 
ทางสังคมของรัฐ และเพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งเพื่อให้ชุมชนพี่งพาตนเองและได้รับส่วนแบ่ง
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น ท้ังนี้ การให้ความส าคัญกับกลุ่มเปูาหมายประชากรกลุ่มร้อยละ 40 รายได้ต่ าสุด เนื่องจากการเพิ่มขึ้น
ของรายได้ประชากรกลุ่มนี้จะช่วยลดความเหล่ือมล้ าด้านรายได้ โดยงานวิจัยของ Jose Gabriel Palma (2012) พบว่า ความเหล่ือมล้ า 
จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงขึ้นอยู่กับสัดส่วนรายได้ของกลุ่มประชากรร้อยละ 10 ท่ีมีรายได้สูงสุด และสัดส่วนรายได้ของกลุ่มประชากรร้อยละ 40 
ท่ีมีรายได้ต่ าสุด เนื่องจากกลุ่มประชากรร้อยละ 10 ที่ 5-9 มีสัดส่วนรายได้ค่อนข้างคงท่ีเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มอื่น ขณะเดียวกัน ยังเป็น
การแก้ปัญหาความยากจนและลดความเสี่ยงในการตกสู่ความยากจนไปพร้อมๆ กับการลดความเหลื่อมล้ าในภาพรวมของประเทศไทย  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว นอกจากนี้ การยกระดับรายได้ของคนกลุ่มนี้จะช่วยยกระดับรายได้เฉลี่ยของประเทศให้เป็นไป  
ตามเปูาหมายการพัฒนาทางเศรษฐกิจของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ท่ีจะให้มีรายได้เฉลี่ย 8,200 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปี หรือประมาณ 
23,917 บาทต่อคนต่อเดือน ณ สิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่ต้ังเปูาหมายการพัฒนาเศรษฐกิจไปสู่ประเทศ
รายได้สูง ซึ่งมีรายได้เฉลี่ย (GNI per capita) 12,735 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปี หรือประมาณ 36,083 บาทต่อคนต่อเดือน 

คุณลักษณะประชากร 40% ที่มีรายได้ต่ าสุด  

 
ที่มา:  การส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน 2558 ของส านักงานสถิติแห่งชาติ ประมวลผลโดยส านักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม สศช. 

ส าหรับประชากรร้อยละ 40 ท่ีมีรายได้ต่ าสุดเป็นกลุ่มท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่ ากว่า 5,344 บาทต่อคนต่อเดือน มีจ านวนท้ังสิ้น 26.9 
ล้านคน โดยร้อยละ 59.1 อยู่ในภาคเกษตรกรรม และอีกร้อยละ 15.6 อยู่ในภาคอุตสาหกรรมและก่อสร้าง ซึ่งส่วนใหญ่ยังใช้แรงงาน
ทักษะต่ า สอดคล้องกับระดับการศึกษาของประชากรในกลุ่มนี้ซึ่งร้อยละ 75.9 จบการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือต่ ากว่า และอีก  
ร้อยละ 12.9 จบการศึกษาระดับมัธยมต้น  ขณะท่ีการกระจายตัวของประชากรร้อยละ 40 ท่ีมีรายได้ต่ าสุด จะอาศัยอยู่ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มากท่ีสุด ภาคกลางและภาคตะวันออกมีประชากรท่ีอยู่ในกลุ่ม
ประชากรร้อยละ 40 ท่ีมีรายได้ต่ าสุดในสัดส่วนท่ีน้อย โดยเฉพาะเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล และจังหวัดในเขตพื้นท่ีพิเศษชายฝั่งทะเล
ตะวันออก (Eastern Seaboard) ซึ่งการกระจายตัวของประชากรร้อยละ 40 ท่ีมีรายได้ต่ าสุดนี้สอดคล้องกับแผนท่ีความยากจน โดย
จังหวัดท่ีมีสัดส่วนคนจนสูงท่ีสุดก็จะเป็นจังหวัดท่ีมีกลุ่มประชากรร้อยละ 40  ท่ีมีรายได้ต่ าสุด อยู่ในสัดส่วนท่ีสูงด้วยเช่นกัน สะท้อนให้
เห็นถึงความจ าเป็นในการมุ่งเน้นการพัฒนาและการจัดสรรทรัพยากรไปสู่จังหวัดดังกล่าว เพื่อให้สามารถลดความเหลื่อมล้ าในประเทศ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   31 

 

 ภาวะสังคมไทยไตรมาสสาม ปี 2559  |  2 ธันวาคม 2559 
 

 

แนวทางการขับเคลื่อนเพื่อสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 

แนวทางการด าเนินการสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ า ตามแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 มุ่งเน้นยกระดับคุณภาพ
บริการทางสังคมให้ท่ัวถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาและสาธารณสุข รวมท้ังการปิดช่องว่างการคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทย 
และมุ่งเน้นมากขึ้นในเรื่องการเพิ่มทักษะแรงงานและการใช้นโยบายแรงงานท่ีสนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและเสริมสร้างรายได้
สูงขึ้น และการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนในเรื่องการสร้างอาชีพ รายได้ และให้ความช่วยเหลือ
ท่ีเชื่อมโยงการเพิ่มผลิตภาพส าหรับประชากรกลุ่มร้อยละ 40 รายได้ต่ าสุด ผู้ด้อยโอกาส สตรี และผู้สูงอายุ อาทิ การสนับสนุนธุรกิจ
ขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจเพื่อสังคม การพัฒนาองค์กรการเงินฐานรากและการเข้าถึงเงินทุนเพื่อ
สร้างอาชีพ และการสนับสนุนการเข้าถึงปัจจัย การผลิตคุณภาพดีท่ีราคาเป็นธรรม และในขณะเดียวกันก็ต้องเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
งบประมาณเชิงพื้นท่ีและบูรณาการเพื่อการลดความเหลื่อมล้ า และเพื่อให้การพัฒนาเป็นไปตามเปูาหมายจ าเป็นต้องมีการขับเคลื่อน
แผนไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

 การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มรายได้ให้กบักลุ่มเปูาหมายประชากรร้อยละ 40 ท่ีมีรายได้ต่ าสุด ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตร 
โดยเร่งขยายพื้นท่ีในการพัฒนาตามแนวทางพระราชด าริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะพื้นท่ียากจน ซึ่งยึดหลัก
สอดคล้องกับภูมิสังคม และการพัฒนาพื้นท่ี ภารกิจ และการมีส่วนร่วม (Area Function Participation: AFP) สนับสนุนการจัดการ
องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ให้กับสถานศึกษาและหน่วยงานรัฐและเอกชน ให้เป็นเครื่องมือหลักในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนา เกิดความรู้ความเข้าใจและเป็นแนวร่วมในการพัฒนาท่ียึด “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” รวมท้ังมีการท างานแบบ 
บูรณาการ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ และสามารถพัฒนาไปสู่การสร้างรายได้อย่างยั่งยืน 

 การสร้างโอกาสเข้าถึงทางเศรษฐกิจและสังคม โดยกระจายการจัดบริการภาครัฐให้มีความครอบคลุมและท่ัวถึงท้ังในเชิง
ปริมาณและคุณภาพในด้านการศึกษา สาธารณสุข โครงสร้างพื้นฐาน และการจัดสวัสดิการ การสนับสนุนในเรื่องการสร้างอาชีพ รายได้ 
และให้ความช่วยเหลือท่ีเชื่อมโยงการเพิ่มผลิตภาพ อาทิ การสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน  และ
วิสาหกิจเพื่อสังคม การพัฒนาองค์กรการเงินฐานรากและการเข้าถึงเงินทุนเพื่อสร้างอาชีพ และการสนับสนุนการเข้าถึงปัจจัยการผลิต
คุณภาพดีท่ีราคาเป็นธรรม รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรให้มีการกระจายตัวอย่างเป็นธรรม สร้างปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจ อีกท้ังการปรับ
กฎหมาย กฎระเบียบให้เกิดการแข่งขันท่ีเป็นธรรม อาทิ ทบทวนสิทธิประโยชน์ทางภาษีของธุรกิจขนาดเล็ก-กลางให้เหมาะสมและไม่
ด้อยกว่าของธุรกิจขนาดใหญ่ กฎหมายเกี่ยวกับการผูกขาดทางการค้า การส่งเสริมการด าเนินธุรกิจท่ีรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate 
Social Responsibility) และปรับปรุงกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคให้ทันต่อรูปแบบสินค้าและบริการท่ีเปลี่ยนไป  

 การสร้างชุมชนเข้มแข็งให้เป็นพลังร่วมทางสังคมในการสนับสนุนการพัฒนาและพร้อมรับผลประโยชน์จากการพัฒนา 
เพื่อให้ชุมชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือดูแล รวมท้ังแก้ไขปัญหาความยากจนโดยเฉพาะคนจนเรื้อรังให้ได้รับสวัสดิการและ
หลุดจากภาวะความยากจน โดยส่งเสริมการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการระดับชุมชน การสนับสนุนศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเพื่อยกระดับ
ทักษะของคนในชุมชน ส่งเสริมให้ชุมชนจัดสวัสดิการและบริการในชุมชน และผลักดันกลไกการกระจายท่ีดินท ากินและการบริหารจัดการ
ท่ีดินของชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาการไม่มีท่ีดินท ากินและท่ีอยู่อาศัย รวมถึงการมีสิทธิในการบริหารจัดการทรัพยากรในพื้นท่ี 

ท้ังนี้ การด าเนินการดังกล่าวต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคีการพัฒนาท้ังภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน และ
สื่อมวลชนอย่างบูรณาการ รวมทั้งการเพิ่มองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์เพื่อเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนให้
เกิดประสิทธิภาพ ท่ีตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ าของสั งคมไทยให้บรรลุเปูาหมายตามแผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี 12 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ตลอดจนการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

 
 



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

การมีงานท า 1/

การมงีานท า (พนัคน) 37,965  38,267  38,318  38,316  37,812  37,815  38,421  38,262  37,612  37,752  38,330  38,370  37,684  37,393  38,263   
อตัราการวา่งงาน (รอ้ยละ) 0.70 0.74     0.81     0.66     0.89 1.00     0.84     0.61     0.94     0.88     0.92     0.80     0.97     1.08     0.94       
อตัราการวา่งงานตามระดบัการศกึษา (รอ้ยละ)
   - รวม 0.72 0.74     0.77     0.65     0.89 1.00     0.84     0.61     0.94     0.88     0.92     0.80     0.97     1.08     0.94       
   - ประถมศกึษาและต ่ากวา่ 0.33 0.33     0.28     0.28     0.49 0.41     0.37     0.35     0.48     0.37     0.37     0.42     0.45     0.42     0.41       
   - มธัยมศกึษาตอนตน้ 1.08 0.81     0.83     0.90     1.15 1.29     1.33     0.93     1.29     0.84     1.20     0.96     1.35     1.41     0.98       
   - มธัยมศกึษาตอนปลาย 0.97 0.83     0.97     0.73     1.14 1.20     0.95     0.60     1.22     1.19     1.09     0.98     1.17     1.33     0.91       
   - อาชวีศกึษา 0.84 0.72     1.61     1.23     1.37 1.46     0.98     0.96     1.15     1.19     1.28     1.07     1.90     1.70     1.22       
   - วชิาชพีชัน้สงู 1.16 2.11     1.88     1.35     1.40 1.72     1.20     0.91     1.37     1.77     1.81     1.17     1.27     2.13     1.51       
   - มหาวทิยาลยั 1.37 1.71     1.88     1.32     1.45 2.13     1.62     0.96     1.61     1.86     1.82     1.44     1.61     1.98     2.24       
การท างานต ่าระดบั (พนัคน) 308.69 220.14  274.31  291.83  277.89 258.09  245.10  244.07  281.18  277.18  250.90  280.82  292.90  351.81  217.31   
(ท างานน้อยกวา่ 35 ชม./สป.ทีพ่รอ้มจะท างานเพิม่)
สดัส่วนก าลงัแรงงานตามระดบัการศกึษา (รอ้ยละ)
   - รวม 100.00  100.00  100.00  100.00 100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  100.00   
   - ประถมศกึษาและต ่ากวา่ 50.13    49.82    49.77    49.69 49.28    48.87    49.11    48.57    47.90    47.92    47.78    47.46    46.80    46.62    46.83     
   - มธัยมศกึษาตอนตน้ 15.67    16.04    16.00    15.94 15.88    16.05    16.23    16.04    15.82    15.79    15.79    15.90    16.10    16.04    16.28     
   - มธัยมศกึษาตอนปลาย 11.06    11.12    11.29    11.34 11.45    11.58    11.67    11.94    12.16    12.24    12.25    12.44    12.62    12.56    12.42     
   - อาชวีศกึษา 3.59     3.45     3.42     3.46 3.50     3.55     3.44     3.52     3.57     3.62     3.67     3.39     3.55     3.69     3.71       
   - วชิาชพีชัน้สงู 4.86     4.84     4.69     4.71 4.81     4.75     4.63     4.67     4.77     5.00     5.05     5.01     4.90     5.04     5.01       
   - มหาวทิยาลยั 14.69    14.73    14.82    14.86 15.09    15.20    14.91    15.25    15.77    15.43    15.46    15.80    16.03    16.04    15.74     

สขุภาพ
จ านวนผูป้ว่ยดว้ยโรคทีต่อ้งเฝ้าระวงัเร่งด่วน (ราย)2/

   - ปอดอกัเสบ 55,424  35,238  49,812  45,007  60,426  37,989  56,181  44,893  56,556  42,176  57,754  60,473  56,376  45,658  70,102   
   - ไขเ้ลอืดออก 21,979  53,050  65,382  14,362  4,948    8,213    16,507  11,414  7,538    24,409  60,768  52,237  14,885  5,537    25,241   
   - มอื เทา้ และปาก 9,585    8,853    18,087  9,606    9,665    19,692  27,638  8,611    9,217    7,771    14,594  9,810    8,906    17,872  33,011   
   - ไขห้วดัใหญ่ 17,394  6,062    11,631  8,854    30,895  11,165  16,133  15,941  24,206  10,840  18,397  24,483  34,817  14,545  55,439   
   - บดิ 2,733    2,710    2,465    1,678    2,347    2,248    2,038    1,472    1,804    1,956    1,774    1,508    1,694    1,590    1,884     
   - หดั 937      788      618      304      332      320      309      210      224      236      276      279      316      215      515       
   - ฉีห่นู 639      634      974      856      395      463      767      626      283      393      723      752      391      364      591       
   - ไขส้มองอกัเสบ 183      192      175      173      137      141      149      149      164      144      178      146      182      119      230       
   - อหวิาตกโรค 4          1          1          2          2          2          6          2          2          2          4          100      41        2          6           
   - ไขก้าฬหลงัแอ่น 3          2          2          7          4          2          2          5          4          6          9          6          5          4          3           
   - พษิสุนขับา้ 1          2          2          -       2          1          -       2          1          1          2          1          3          1          2           

2. ความมัน่คงทางสงัคม

 ความสงบสขุในสงัคม (ต่อประชากรแสนคน)3/

   - สดัส่วนการบาดเจบ็และตายดว้ยอุบตัเิหตุ- 12.35    10.12    9.91     9.77 10.71    10.34    9.05     10.75    9.67     9.57     8.02     8.83     7.05     5.71     5.01       
     การจราจรทางบก
   - สดัส่วนคดชีวีติ ร่างกาย และเพศ 9.28     9.46     8.77     8.35 8.79     8.99     8.87     9.55     8.96     9.71     8.77     9.92     8.44     7.93     7.11       
   - สดัส่วนคดปีระทุษรา้ยต่อทรพัยส์นิ 18.93    18.50    19.34    18.32 17.49    17.69    17.79    17.66    16.20    18.87    19.18    17.51    15.44    13.49    14.68     
   - สดัส่วนคดยีาเสพตดิ 168.63  169.16  176.05  153.87 135.30  145.30  139.96  131.88  123.55  99.15    96.05    96.37    97.41    88.83    100.65   

   การคุ้มครองผู้บริโภค 5/

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

    การมีงานท า

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

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

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

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

     สขุภาพ8/

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

     ประชากร

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

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

การศึกษา

อตัรานกัเรยีนต่อประชากรวยัเรยีน11/

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

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

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

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

2. ความมัน่คงทางสงัคม

สถาบนัครอบครวั

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

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

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

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

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

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

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

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

รอ้ยละของคดเีดก็และเยาวชนทีก่ระท าความผดิซ ้าต่อคดทีัง้หมด

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

ตัวชี้วัดภาวะสังคม (รายป)ี



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

การคุ้มครองผู้บริโภค5/

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

3. ความเป็นอยู่และพฤติกรรมของคน
พฤติกรรมในการบริโภค

ค่าใช้จ่ายเพือ่การอุปโภคบริโภค (ร้อยละของค่าใช้จ่ายรวม)19/ - 88.75       87.80       88.40       87.90       88.32       88.07       88.30       88.10      87.90      87.10      

ค่าใช้จ่ายทีไ่ม่เกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค (ร้อยละของค่าใช้จ่ายรวม)19/ - 11.25       12.20       11.60       12.10       11.68       11.93       11.70       11.90      12.10      12.90      

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                    กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม
           23/     รายงานสถานการณ์มลพษิของประเทศไทย กรมควบคุมมลพษิ กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 



 

 

เอกสารอ้างอิง 
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คมชัดลึกออนไลน์. 2559. “จิตแพทย์เผยกิจกรรมท่ีช่วยคนไทยคลายความเศร้าโศก”. วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2559.  
ผู้จัดการออนไลน์. 2559. “พระบิดาแห่งการจัดการทรัพยากรน้ า”. วันท่ี 14 ตุลาคม 2559. 
                   . 2559. WHO ประกาศ “ไวรัสซิกา” พ้นขีดเป็นภัยฉุกเฉินสาธารณสุขโลก. วันท่ี 19 พฤศจิกายน 2559. 
                   . 2559. ซับน้ าตาแม่กลอง... ประชาชนลุกสู้!! อุทิศ “สุสานปลากระเบน”. วันท่ี 10 ตุลาคม 2559. 
รัฐบาลไทย ข่าวท าเนียบรัฐบาล. 2558. การวางมาตรการระบบบ าบัดน้ าเสีย. วันท่ี 6 สิงหาคม 2558. 
ศูนย์ข้อมูลข้อสนเทศ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ. 2559. สถิติคดีอาญา กรกฎาคม–กันยายน 2559. 

                                                   . 2559. สถิติคดีจราจรทางบก กรกฎาคม–กันยายน 25559. 

ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน. 2559. แนวทางการขับเคล่ือนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดท้ังปี มีนาคม 2559. 
ส านักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. 2559. การส ารวจการบริโภคยาสูบในเยาวชนไทย พ.ศ. 2558. 
                                                                            . 2559. การส ารวจการบริโภคยาสูบในกลุ่มนักเรียนอายุ 15-18 ปี พ.ศ. 2558. 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2559. (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ีสิบสอง พ.ศ. 2560-2564. 
                                                                           . 2559. รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล้ าในประเทศไทย ปี 2558.  

                                                                      . 2559. ค่าใช้จ่ายการบริโภคของครัวเรือนหมวดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่. 

ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ. (กปร.) 2559. โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริในพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช. 

ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน). 2559. การส ารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2559. 
ส านักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ. 2559. รายงานสถานการณ์โรค NCDs ฉบับท่ี 2 “KICK OFF TO THE GOALS”. 
ส านักงานสถิติแห่งชาติ. 2558. การส ารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราของประชากร พ.ศ. 2550, 2554, 2557. 
                         . 2559. การส ารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2559. 
                         . 2559. การส ารวจกิจกรรมทางกายของประชากร ปี 2558. 
                         . 2559. การส ารวจภาวะการท างานของประชากร. 
                         . 2559. การส ารวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2552, 2556, 2558. 
ส านักงานส ารวจสุขภาพประชาชนไทย. 2559. การส ารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งท่ี 4 พ.ศ. 2551-2552. 
ส านักบริหารการสาธารณสุข ส านักปลัดกระทรวงสาธารณสุข . 2559. ระบบรายงาน ระบบติดตาม และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด (บสต.1-5) รายงานผล 

การด าเนินงานจ าแนกตามแบบจ าหน่ายสรุปผลการบ าบัดท่ัวประเทศ ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2558-30 กันยายน 2559. 
ส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. 2559. สถานการณ์โรคท่ีเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา. 
ส านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. 2559. การส ารวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ. 
ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี. 2559. 2 ปี การขับเคลื่อนและปฏิรูปประเทศของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  (12 กันยายน 2557-12 

กันยายน 2559). 
ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี. 2559. เอกสารประกอบการแถลงผลงานรัฐบาล 2 ปี กลุ่มงานด้านความมั่นคง กันยายน 2559. 
ส านักสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข. 2559. สถานการณ์และการด าเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสชิก้าของประเทศไทย ประจ าวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2559. 

http://www.morennews.com/5218.html. ทวงคืนทางเท้า “สยามสแควร์” ดีเดย์ 1 สิงหาคม. 
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