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ความเคลื่อนไหวทางสังคมรายไตรมาส 
 การจ้างงานเพิ่มข้ึนทั้งในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร อัตราการว่างงาน

เท่ากับร้อยละ 0.9 ลดลงต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 3  

 หนี้สินครัวเรือนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ยอดคงค้างสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค 
ส่วนบุคคลของธนาคารพาณิชย์ขยายตัวร้อยละ 9.4 เร่งตัวขึ้นจากไตรมาสก่อน  

 การเจ็บปุวยด้วยโรคเฝูาระวังลดลง แต่ยังต้องเฝูาระวังโรคไข้หวัดใหญ่ 
ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และควรให้ความส าคัญกับโรคไม่ติดต่อ 
ที่สามารถปูองกันได้ 

 ไตรมาสสี่การเกิดอุบัติเหตุทางบกลดลง แต่ภาพรวมทั้งปีการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้น 
การด าเนินมาตรการอย่างเข้มข้นท าให้ลดการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
2562 ซึ่งต้องน ามาสรุปเป็นบทเรียนและต้องด าเนินการอย่างจริงจังโดยเฉพาะ
การลดการบาดเจ็บและสูญเสียชีวิตเด็กและเยาวชนจากการขับขี่รถจักรยานยนต์
เพื่อรักษาชีวิตทรัพยากรมนุษย์ในสังคมยุคเด็กเกิดน้อย-สูงวัยเพิ่ม 

บทความ เรื่อง “ความเหลื่อมล้้าในสังคมไทย” 

การลดความเหลื่อมล้ าในสังคมยังเป็นประเด็นท้าทายส าหรับประเทศไทย  
โดยปัญหาความเหลื่อมล้ ายังอยู่ระดับสูง ที่ผ่านมาได้มีการด าเนินงาน 
โดยมุ่งเน้นการให้ความช่วยเหลือแบบเจาะจงกลุ่มเปูาหมาย เริ่มจัดเก็บภาษี
จากฐานทรัพย์สิน และขยายโอกาสและการเข้าถึงทรัพยากรและแหล่งเงินทุน  
แต่ยังพบช่องว่างที่ต้องเร่งแก้ไขทั้ง เรื่องการบูรณาการข้อมูลยากจน 
เพื่อช่วยเหลือได้ตรงกลุ่มเปูาหมาย ปรับปรุงกฎระเบียบให้เกิดการแข่งขัน 
ที่เป็นธรรม ใช้นโยบายการคลังเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้มีรายได้น้อย รวมทั้ง 
เพิ่มมาตรการยกระดับรายได้กลุ่ม 40% ที่มีรายได้น้อยที่สุด 

ส านกัพฒันาฐานข้อ มูลแล ะต ัวช ี้ ว ัดภาว ะส งัคม  

http://socia l .nesdb.go.th  
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สถานการณ์ทางสังคมท่ีส้าคัญ 

 รายงานดัชนีทุนมนุษย์ปี 2018 ของธนาคารโลก สะท้อนว่าเด็กไทยจะมี
ผลิตภาพการท างานจนถึงอายุ 60 ปี เพียงร้อยละ 60 ของศักยภาพที่ควรจะมี 
จึงต้องเร่งยกระดับคุณภาพการศึกษา และลดปัจจัยเสี่ยงเสียชีวิตจากโรค 
ไม่ติดต่อและอุบัติเหตุเพื่อเพิ่มอายุคาดเฉลี่ยในประชากรวัยผู้ใหญ่  

 การแก้ไขปัญหามลพิษฝุุนควรด าเนินการให้เกิดความยั่งยืน โดยภาครัฐต้อง
มุ่งมั่นในการแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่องและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด 
ขณะที่ทุกคนในสังคมต้องตระหนักรู้ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ร่วมลดการสร้าง
ปริมาณฝุุนละอองในทุกวิถีทาง 

 

New Redistribution 

ฉบับปรับปรุง 
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การจ้างงานขยายตัวดีทั้งภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร อัตราการว่างงานลดลง รายได้และผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้น 
  

ตาราง 1 ผลส ารวจภาวะการท างานของประชากรไตรมาสสี่และภาพรวม ปี 2561 

  
จ้านวน (หน่วย: ล้านคน) การเปลี่ยนแปลง (%YOY) 

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

ก าลังแรงงานรวม 38.1 38.2 37.7 38.4 38.1 38.5 38.7 38.4 -0.4 -1.3 -0.4 0.9 -0.2 0.6 1.5 1.7 
1. ผู้มีงานท า 37.5 37.6 37.2 37.9 37.4 37.9 38.3 37.9 -0.6 -1.6 -0.6 1.1 -0.2 0.9 1.7 1.9 
    (การท างานต่ าระดับ)* 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 10.3 24.9 7.8 -3.6 0.0 -19.3 17.5 -9.1 
1.1 ภาคเกษตร 11.8 12.6 11.9 12.2 11.7 12.0 12.8 12.2 0.3 -1.2 -2.0 3.3 6.0 3.0 1.9 2.4 
1.2 นอกภาคเกษตร 25.7 25.1 25.3 25.7 25.7 25.9 25.5 25.7 -1.0 -1.8 0.1 0.1 -2.8 0.0 1.6 1.7 

-  อุตสาหกรรมการผลิต 6.1 6.0 6.0 6.3 6.3 6.3 6.2 6.3 -2.9 -4.0 -1.8 2.5 0.0 2.6 2.8 4.6 
-  ก่อสร้าง 2.2 2.0 2.0 2.1 2.1 2.2 2.1 2.1 -8.2 -6.8 -4.3 -2.2 -11.8 -2.7 2.6 5.0 
-  ค้าส่ง/ค้าปลีก 6.3 6.2 6.2 6.3 6.3 6.3 6.2 6.3 -0.2 -2.6 0.0 -0.7 -2.8 -2.2 0.9 1.5 
-  โรงแรม ภัตตาคาร 2.8 2.7 2.9 2.8 2.8 2.8 2.8 2.9 1.8 -1.0 6.8 1.8 -1.3 5.7 3.0 0.0 
-   การขนส่ง/เก็บสินค้า 1.2 1.2 1.2 1.3 1.3 1.2 1.3 1.3 2.8 3.0 4.0 2.2 -3.2 -0.4 10.7 2.6 
-  การกึกษา 1.2 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.1 0.0 1.0 -2.1 -1.7 -5.1 0.4 1.9 -3.9 
-   อื่นๆ 5.9 5.9 5.8 5.8 5.8 5.9 5.8 5.8 0.5 1.4 0.1 -1.6 -2.3 -1.9 -1.6 -0.6 

2. จ านวนผู้ว่างงาน** 0.5 0.5 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 19.4 24.8 15.1 -10.3 2.2 -11.6 -17.5 -14.9 
อัตราการว่างงาน (%) 1.2 1.2 1.1 1.1 1.2 1.1 1.0 0.9           
3.  แรงงานรอฤดูกาล 0.2 0.1 0.1 0.2 0.3 0.2 0.1 0.1 -2.8 19.3 5.4 -13.7 0.2 -29.4 -25.5 -8.3 
สัดส่วนต่อก าลังแรงงาน (%) 0.5 0.2 0.3 0.4 0.8 0.5 0.1 0.3           
4.  ชั่วโมงท างานเฉลี่ย/สัปดาห์ (เอกชน) 46.0 46.8 46.6 46.1 44.7 46.4 46.5 46.7 -1.3 -0.5 -4.8 0.2 1.4 -0.2 -0.6 0.4 
5. ชั่วโมงท างานเฉลี่ย/สัปดาห์ (ทุกสถานภาพ) 43.1 44.0 43.5 43.0 42.0 43.2 43.3 43.5 -0.2 -0.2 -1.0 -0.2 0.6 -0.2 -1.5 0.1 
5.1 ผู้ท างานน้อยกว่า 10 ชม.*** 0.7 0.3 0.7 0.5 0.8 0.6 0.4 0.4 4.4 -1.3 38.4 -22.5 -21.4 -21.6 13.6 -42.8 

- ต้องการท างานเพิ่ม 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 12.4 -5.3 3.8 -29.1 -25.7 -34.4 15.1 -55.3 
-  ไม่ต้องการท างานเพิ่ม 0.6 0.3 0.6 0.5 0.7 0.6 0.3 0.3 3.4 -0.7 43.8 -21.6 -20.7 -20.1 13.3 -41.4 

5.2 ผู้ท างานน้อยกว่า 35 ชม.*** 6.3 5.3 5.5 6.4 7.8 6.0 6.1 5.6 -2.7 -3.6 0.2 1.1 -7.5 -0.3 16.2 1.3 
- ต้องการท างานเพิ่ม 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 10.3 24.9 7.8 -3.6 0.0 -19.3 17.5 -9.1 
- ไม่ต้องการท างานเพิ่ม 6.0 5.0 5.3 6.1 7.4 5.7 5.8 5.4 -3.3 -4.7 -0.2 1.3 -7.8 0.8 16.2 1.8 

5.3 ผู้ท างาน 40 ชม. ข้ึนไป 26.9 27.9 27.4 27.1 25.5 27.5 27.6 27.8 0.1 -1.0 -0.5 0.7 1.8 1.0 -1.1 1.4 
5.4 ผู้ท างาน 50 ชม. ข้ึนไป 7.7 8.0 7.7 7.4 7.1 7.5 7.6 7.4 -3.6 -6.0 -6.2 -4.3 -4.5 -4.4 -4.7 -3.4 
6. จ านวนผู้ว่างงานแฝง 0.3 0.1 0.2 0.2 0.4 0.2 0.1 0.1 1.3 8.9 4.9 -18.3 -7.7 -30.6 -10.5 -25.2 
อัตราการว่างงานแฝง (%) 0.7 0.3 0.5 0.6 1.1 0.6 0.3 0.4                 

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

ที่มา: ข้อมูลการส ารวจภาวะการท างานของประชากร ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

ไตรมาสส่ีปี 2561 การจ้างงานเพิ่มขึ้นทั้งภาคเกษตรและ
นอกภาคเกษตร  

ไตรมาสสีปี่ 2561 ผู้มีงานท ามีจ านวน 37.91 ล้านคน 
จากก าลังแรงงาน 38.38 ล้านคน หรือคิดเป็นอัตราการมีงานท า
ท่ีร้อยละ 98.77 ผู้มีงานท าเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน
ร้อยละ 1.9 สอดคล้องกับการขยายตัวของ GDP ท่ีเพิ่มขึ้นร้อยละ 
3.7 การจ้างงานภาคเกษตรและนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 
2.4 และ 1.7 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ตามล าดับ 

 

 

 

สาขาเกรษฐกิจนอกภาคเกษตรท่ีมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น 
ได้แก่ สาขาการก่อสร้าง สาขาการผลิต สาขาการขนส่ง สถานท่ี
เก็บสินค้า และการคมนาคม และสาขาการขายส่งขายปลีก  
การซ่อมแซมยานยนต์ รถจักรยานยนต์ และของใช้ส่วนบุคคล 
โดยเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีท่ีแล้วร้อยละ 5.0 4.6 2.6 
และ 1.5 ตามล าดับ จากการขยายตัวของการลงทุนก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ และการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม
ท่ีเพิ่มขึ้น 

ความเคล่ือนไหวทางสังคมรายไตรมาส 
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อัตราการว่างงานเท่ากับร้อยละ 0.9 หรือคิดเป็น 
ผู้ว่างงาน 0.35 ล้านคน ลดลงต่อเนื่องเป็นไตรมาสท่ีสาม เป็นการ
ลดลงท้ังผู้ท่ีเคยท างานและไม่เคยท างานมาก่อนร้อยละ 7.7 และ 
21.4 ตามล าดับ ชั่วโมงการท างานเฉลี่ยของแรงงานยังอยู่ในระดับสูง 
เท่ากับ 43.5 ชั่วโมง/สัปดาห์ ไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันปีก่อน ขณะท่ีการท างานภาคเอกชนเฉลี่ยเท่ากับ 46.7 
ชั่วโมง/สัปดาห์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4 จากช่วงเดียวกันปีก่อน 
อย่างไรก็ตาม การท างานมากกว่า 50 ชั่วโมงต่อสัปดาห์มีจ านวน
แรงงานลดลง สะท้อนเกรษฐกิจยังขยายตัวได้ไม่เต็มท่ี 

ค่าจ้างแรงงานภาคเอกชนเท่ากับ 12,496 บาทต่อเดือน 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.3 อย่างไรก็ตาม เมื่อปรับลดด้วยอัตราเงินเฟูอ
ท่ีร้อยละ 0.8 ท าให้ค่าจ้างท่ีแท้จริงภาคเอกชนเพิ่มขึ้นเพียง 
ร้อยละ 0.5 โดยค่าจ้างแรงงานท่ีแท้จริงนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 0.9 และค่าจ้างแรงงานท่ีแท้จริงในภาคเกษตรลดลง
ร้อยละ 2.4 ลดลงต่อเนื่องเป็นไตรมาสท่ีสี่ ขณะท่ีผลิตภาพ
แรงงานโดยรวมยังคงเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 1.8 

ภาพรวมในปี 2561 การจ้างงานเพิ่มขึ้นทั้งภาค
เกษตรและนอกภาคเกษตร ผู้มีงานท ามีจ านวน 37.86 ล้านคน 
เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 1.1 โดยเป็นผู้มีงานท า
ในภาคเกษตร 12.17 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.3 และผู้มีงาน
ท านอกภาคเกษตร 25.69 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1 โดยมี
ปัจจัยสนับสนุนมาจาก (1) สภาพอากากท่ีเอื้ออ านวยต่อการ
เพาะปลูก ท าให้มีความต้องการแรงงานเพิ่มขึ้น (2) ความต้องการ
สินค้าอุตสาหกรรมโดยเฉพาะเพื่อการส่งออก ท าให้มีการจ้างงาน
ภาคการผลิตเพิ่มขึ้น (3) การท่องเท่ียวท่ียังขยายตัวได้ดี และการ
ขยายตัวของการค้าปลีกและค้าส่ง ท้ังรูปแบบปกติและการค้า
ออนไลน์ ส่งผลให้มีความต้องการแรงงานในภาคบริการเพิ่มขึ้น  

อัตราการว่างงานเท่ากับร้อยละ 1.1 หรือมีผู้ว่างงาน
ท้ังสิ้น 0.40 ล้านคน ลดลงเมื่อเทียบกับอัตราการว่างงาน 
ร้อยละ 1.2 และผู้ว่างงาน 0.46 ล้านคน ในปี 2560 เป็นการ
ลดลงของผู้ว่างงานท้ังท่ีเคยท างานมาก่อน และไม่เคยท างาน
มาก่อน ร้อยละ 10.1 และ 10.5 ตามล าดับ ขณะเดียวกัน 
ผู้ท างานต่ าระดับหรือท างานน้อยกว่า 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
และต้องการท างานเพิ่มยังมีจ านวนลดลงท่ี 0.29 ล้านคนในปี 
2561 จาก 0.30 ล้านคนในปี 2560 

แผนภาพ 1 จ านวนและอัตราการวา่งงาน  

ที่มา: ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

แผนภาพ 2 อัตราการวา่งงานแยกตามระดับการกึกษา  

 

ที่มา: ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

ชั่วโมงการท างานเฉลี่ยเท่ากับ 43.0 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ขณะท่ีการท างาน
ภาคเอกชนเฉลี่ยเท่ากับ 46.1 ชั่วโมง/สัปดาห์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 
0.2 จากช่วงเดียวกันปกี่อน  

ค่าจ้างแรงงานเพิ่มขึ้น ค่าจ้างแรงงานภาคเอกชน
เฉลี่ยท้ังปีเท่ากับ 12,292 บาทต่อเดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 
จากปีท่ีแล้ว ค่าจ้างแรงงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.8 
แต่ค่าจ้างแรงงานภาคเกษตรลดลงร้อยละ 0.7 หากปรับลด
ด้วยอัตราเงินเฟูอร้อยละ 1.1 ค่าจ้างแท้จริงภาคเอกชนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 1.2 เมื่อเทียบกับการลดลงร้อยละ 0.9 ในปีก่อน ผลิตภาพ
แรงงานยังคงเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.0 เป็นผลจากการยกระดับทักษะ
แรงงานอย่างต่อเนื่อง โดยผลิตภาพแรงงานภาคเกษตร และ
นอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.7 และ 4.0 ตามล าดับ  
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แผนภาพ 3 ดัชนีราคาผู้บริโภค ดัชนีค่าจ้างเฉลี่ยและดัชนีค่าจ้างเฉลี่ยที่แท้จริง 

 

ที่มา: ส านักดัชนีเกรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

การขาดแคลนแรงงานยังเป็นปัญหาทั้งแรงงาน 
ไร้ทักษะและก่ึงทักษะ จากสัดส่วนผู้สมัครงานต่อต าแหน่งงาน
ว่างคิดเป็นร้อยละ 36.48 ในสิ้นปี 2561หรือมีผู้สมัครงาน
ประมาณ 36 คน จากต าแหน่งงานว่าง 100 ต าแหน่ง เพิ่มขึ้น
จากปีก่อน แต่สัดส่วนยังคงอยู่ในระดับต่ า ซึ่งสะท้อนปัญหา
การขาดแคลนแรงงานอย่างต่อเนื่อง และเมื่อพิจารณาตาม
ระดับการกึกษา พบว่า มีความต้องการแรงงานท่ีจบการกึกษา
ระดับประถมกึกษาและต่ ากว่า และระดับ ปวช. -ปวส./
อนุปริญญา โดยผู้สมัครงานต่อต าแหน่งงานว่างของแรงงานท่ีจบ
การกึกษาระดับประถมกึกษาและต่ ากว่า ณ สิ้นปี 2561 คิดเป็น
สัดส่วนเพียงร้อยละ 24.3 และระดับ ปวช.–ปวส./อนุปริญญา
มีสัดส่วนร้อยละ 15.9 ขณะท่ีระดับมัธยมกึกษา และปริญญาตรี
และสูงกว่า มีสัดส่วนผู้สมัครงานต่อต าแหน่งงานว่างท่ีร้อยละ 
53.1 และ 81.9 ตามล าดับ 

แรงงานท่ีมีหลักประกันตนเพิ่มขึ้น แต่ยังต้องส่งเสริม
แรงงานนอกระบบให้เข้าสู่ระบบประกันสังคมต่อเนื่อง โดยใน
ปี 2561 มีจ านวนผู้ประกันตน 15.99 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน
ร้อยละ 9.2 แบ่งเป็น ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 จ านวน 
11.59 ล้านคน ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 จ านวน 1.56 ล้านคน 
และผู้ประกันตนตามมาตรา 40 จ านวน 2.83 ล้านคน อย่างไร
ก็ดี แม้ในภาพรวมผู้ประกันตนจะเพิ่มขึ้น และกระทรวง
แรงงานมีเปูาหมายท่ีจะท าให้แรงงานนอกระบบเข้ามาเป็น
ผู้ประกันตนเพิ่มขึ้น แต่สัดส่วนแรงงานนอกระบบท่ีเป็น
ผู้ประกันตนยังมีจ านวนเพียงเล็กน้อย ซึ่งต้องมีมาตรการ
ส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบประกันสังคมตาม
มาตรา 40 ให้มากขึ้น  

ตาราง 2 จ านวนผู้ประกันตนของประกันสังคมจ าแนกตามประเภท  
ปี 2558-2561 

(หน่วย : คน) 
 2558 2559 2560 2561 

ม.33 10,391,761 10,511,821 10,840,579 11,599,338 

 (3.61) (1.16) (3.13) (7.00) 
ม.39 1,196,762 1,286,133 1,373,595 1,561,293 

 (6.40) (7.47) (6.80) (13.66) 
ม.40 2,200,667 2,243,727 2,432,927 2,833,960 

 (-10.94) (1.96) (8.43) (16.48) 
รวม 13,789,190 14,041,681 14,647,101 15,994,591 

 (1.20) (1.83) (4.31) (9.20) 
หมายเหตุ:  ( ) อัตราเพิ่ม 
ที่มา:  ส านักงานประกันสังคม 

การท างานของผู้สูงอายุ  ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบาย 
ท่ีรัฐบาลพยายามส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีงานท า  ซึ่งนอกจาก 
จะช่วยสร้างความรู้สึกมีคุณค่าของตนเองแล้ว ยังสามารถสร้าง
รายได้ให้ผู้สูงวัยในอีกทางหนึ่ง ท้ังนี้ พบว่า ในปี 2561 อัตราการมี
ส่วนร่วมของก าลังแรงงานของประชากรวัยสูงอายุคิดเป็นร้อยละ 
36 หรือมีก าลังแรงงานท้ังสิ้น 4.26 ล้านคน จากประชากรวัย
สูงอายุ 11.75 ล้านคน สะท้อนว่ามีผู้สูงอายุจ านวนมากไม่ได้
เข้าสู่ตลาดแรงงาน ด้านผู้สูงอายุท่ีเข้าสู่ตลาดแรงงาน พบว่า
เป็นผู้สูงอายุท่ีมีงานท า 4.22 ล้านคน ขณะท่ีมีผู้ว่างงานเพียง 5 
พันคนเท่านั้น หรือคิดเป็นอัตราการว่างงานท่ีร้อยละ 0.1  
โดยผู้สูงวัยส่วนใหญ่ท างานในภาคเกษตร การขายส่งและการ
ขายปลีก และการผลิต ตามล าดับ  

ประเด็นท่ีต้องติดตามและเฝูาระวังในระยะต่อไป 

1. ผลกระทบจากสภาพอากาก และราคาสินค้า
เกษตรต่อการจ้างงานและรายได้ของเกษตรกร โดยสภาพ
อากากและปริมาณน้ าท่ีจะมีผลต่อการผลิตภาคเกษตร ท้ังนี้ 
จากข้อมูลปริมาณน้ าในเขื่อนต่างๆ ณ วันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2562 
พบว่า ปริมาตรน้ าในอ่างโดยเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ปานกลางท่ีร้อยละ 
69 ของระดับกักเก็บของอ่างเก็บน้ า แต่มีบางเขื่อนท่ีมีปริมาตรน้ า 
ในอ่างอยู่ในเกณฑ์น้ าน้อยวิกฤต ได้แก่ เขื่อนอุบลรัตน์ กระเส่ียว 
และทับเสลา ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 29 23 และ 25 ของระดับกัก
เก็บของอ่างเก็บน้ าตามล าดับ และมีหลายเขื่อนท่ีมีปริมาตรน้ า
อยู่ในเกณฑ์น้ าน้อย ได้แก่เขื่อนล าปาว ล าพระเพลิง ล ามูลบน 
ล านางรอง และเขื่อนปุาสัก ท้ังนี้ หากเกิดภาวะฝนท้ิงช่วงนาน
อาจจะส่งผลกระทบต่อการเพาะปลูกในพื้นท่ีรวมถึงการจ้าง
งานในภาคเกษตร ขณะท่ีแนวโน้มราคาสินค้าเกษตรยังลดลง 
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ซึ่งส่งผลต่อรายได้ของเกษตรกร โดยจากการคาดการณ์ของ
ส านักงานเกรษฐกิจการเกษตรพบว่า ดัชนีราคาสินค้าเกษตรท่ี
เกษตรกรขายได้จะยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงต้นปี 2562  

2. ความผันผวนของเกรษฐกิจโลกในปี 2562 และ
การส่งออกท่ียังมีความไม่แน่นอนจากกรณีสงครามการค้า
ระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน อาจส่งผลกระทบต่อการส่งออก
ของไทย และการจ้างงานในภาคการผลิต และภาคบริการ 

3. ความต้องการแรงงานท่ีเพิ่มขึ้นจากการลงทุน
โครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐในปี 2562 โดยเฉพาะในด้าน
การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เช่น โครงการเกี่ยวเนื่องกับเขต
พัฒนาพิเกษภาคตะวันออก (EEC) โครงการรถไฟฟูาสายสีส้ม 
และสายสีม่วง รวมถึงโครงการรถไฟทางคู่ ระยะ 2 รวมถึง 
การลงทุนภาคเอกชนในพื้นท่ีเขตพัฒนาพิเกษภาคตะวันออก 
ซึ่งจะท าให้มีความต้องการแรงงานเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะแรงงาน
กึ่งทักษะ และทักษะสูงในสาขาท่ีเกี่ยวข้องกับ New S-Curve 
เช่น ดิจิทัล หุ่นยนต์ อากากยาน ยานยนต์ เป็นต้น ซึ่งจะส่งผล
ให้ตลาดแรงงานมีความตึงตัวเพิ่มขึ้น  

4. การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และการน า
เครื่องมือเครื่องจักรท่ีทันสมัยมาใช้ในการผลิต การบริการ 
และการบริหารจัดการมากขึ้ น  ซึ่ งส่ ง ผลให้ ก ารผลิ ต 
มีประสิทธิภาพและมีต้นทุนต่ า ขณะเดียวกันก็ส่งผลกระทบต่อ
การจ้างแรงงาน และความต้องการแรงงานในบางอาชีพ ท้ังใน
ด้านปริมาณและคุณภาพ กล่าวคือ การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
ท าให้เกิดการเลิกจ้างและเปลี่ยนรูปแบบความต้องการแรงงาน 
ส่วนใหญ่จะเป็นความต้องการแรงงานในกลุ่มกึ่งทักษะและ
แรงงานทักษะ โดยผลของเทคโนโลยีจะกระทบต่อแรงงาน 
ไร้ทักษะ ซึ่งจะต้องมีแนวทางท่ีรองรับท้ังกลุ่มแรงงานท่ีถูก
ทดแทนด้วยเทคโนโลยี  และการเตรียมทักษะแรงงาน 
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในงานท่ีจะเกิดขึ้นใหม่ หรือ
งานท่ีไม่สามารถทดแทนด้วยเทคโนโลยี ท้ังนี้ ปัจจุบันเริ่มเห็น
ผลกระทบของเทคโนโลยีต่อการจ้างงานในบางสาขาอาชีพ 

เช่น พนักงานธนาคาร พนักงานด้านการพิมพ์ ขณะเดียวกัน
เทคโนโลยีจะสร้างความต้องการแรงงานในสาขาใหม่  เช่น 
นักเขียน application Youtuber เป็นต้น 

5. การเร่งส่งเสริมการสร้างหลักประกันให้กับกลุ่ม
แรงงานนอกระบบ ปัจจุบันมีแรงงานนอกระบบเพียงร้อยละ 
10 .9 ท่ีมีหลักประกันทางสังคม นอกจากนั้น โครงสร้าง
ประชากรของประเทกท่ีจะท าให้ประเทกไทยเป็นสังคมสูงวัย
อย่างสมบูรณ์ในปี 2564 ขณะท่ีมีแรงงานนอกระบบประมาณ
ร้อยละ 30 ท่ีมีอายุ 55 ปีขึ้นไป ซึ่งคนกลุ่มนี้อาจจะกลายเป็น
ผู้สูงอายุท่ีมีความเสี่ยงต่อความมั่นคงทางเกรษฐกิจ สุขภาพ  
ซึ่งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต้องให้ความส าคัญและเร่งด าเนินการ 

6.  

7.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรการด้านแรงงานที่ส้าคัญในปี 2561  
 ปี 2561 รัฐบาลได้ด าเนินมาตรการด้านแรงงานที่ส าคัญ ประกอบด้วย 
 ด้านการจ้างงานและการคุ้มครองแรงงาน มีการด าเนินการที่ส าคัญ 
คือ (1) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านแรงงาน เช่น การน า
ระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการให้บริการการประกันสังคม (SSO Connect) 
จัดท าแอพพลิเคชั่น M-Powered Thailand กูนย์พัฒนาอาชีพออนไลน์ 
ส าหรับหางาน และสมัครงาน เป็นต้น (2) การด าเนินการเพื่อให้ประชาชน 
ทุกกลุ่มได้รับการบริการส่งเสริมการมีงานท า เช่น บริการจัดหางานทั้งใน
ประเทกและต่างประเทก แนะแนวอาชีพให้แก่ผู้ที่ก าลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
เป็นต้น และ (3) การคุ้มครองแรงงาน เช่น การตรวจและก ากับสถาน
ประกอบกิจการให้ด าเนินการต่างๆ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะ
การให้ความรู้ด้านการคุ้มครองแรงงาน โดยการให้ค าปรึกษา ชี้แจง แนะน า
การตอบปัญหาเกี่ยวกับสิทธิด้านแรงงาน การส่งเสริมการจัดตั้งมุมนมแม่ 
ในสถานประกอบกิจการอย่างยั่งยืน การด าเนินการให้แรงงานได้รับความเป็น
ธรรมและเกิดความสมานฉันท์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างด้วยระบบทวิภาคี 
 ด้านการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ประกอบด้วย การฝึกอาชีพ
แรงงานกลุ่มเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ โครงการจ้างงาน
เร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือ เป็นต้น  
 ด้านการยกระดับรายได้ ปี 2561 คณะกรรมการค่าจ้างประกาก
ค่าจ้างขั้นต่ าและค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือในอัตราใหม่ โดยอัตราค่าจ้าง 
ขั้นต่ าที่ปรับขึ้นอยู่ที่ 5–22 บาท เฉลี่ยทั้งประเทกเท่ากับ 315.97 บาท 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 ส าหรับการปรับอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
มีการขยายสาขาอาชีพเพิ่มเติมจาก 67 สาขาอาชีพ เป็น 83 สาขาอาชีพ 

ด้านการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ประกอบด้วย การตรวจสอบ
การท างานของคนต่างด้าวในสถานประกอบกิจการต่างๆ อย่างเคร่งครัด 
เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาอนุญาตและด าเนินการให้แก่สถานประกอบ
กิจการที่มีการจ้างหรือลักลอบจ้างคนต่างด้าวท างานปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย (ตรวจสอบแล้ว 44,301 แห่ง ลูกจ้าง 377,196 คน) รวมทั้งจัด
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการท างานและการใช้ชีวิตในประเทกไทย ณ กูนย์
แรกรับเข้าท างานและสิ้นสุดการจ้าง ให้แก่แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา 
ลาว และกัมพูชา ที่เดินทางเข้ามาท างานตามระบบบันทึกความร่วมมือ 
(จ านวนลูกจ้าง 431,276 คน)  

ที่มา:  รายงานผลการด าเนินงานของรัฐบาลปีที่ 4 
ส านักงานสภาพัฒนาการเกรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 



ภาว ะส ังคม ไทย ไตรมาส ส ี่แ ล ะ ภ าพรวม  ปี  2561  1 ม ีน าคม 2562  

 

  ส าน กัง านสภาพฒันาการ เศรษฐกิจ แล ะส ังคม แ ห่ ง ชาติ  5 

 

หนี้สินครัวเรือนมีแนวโน้มเพิม่ขึ้น 

สถานการณ์หนี้สินครัวเรือนในไตรมาสสามปี 2561 
ปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยมีมูลค่า 12.56 ล้านล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5.9 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 77.8 ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทก เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากไตรมาสก่อน อย่างไรก็ตาม 
เป็นแนวโน้มท่ีลดลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปต้ังแต่ปี 2559  
เป็นต้นมา 

ตาราง 3  หนี้สินครัวเรือน (สินเชื่อจากสถาบันการเงิน) 
ณ สิ้นระยะเวลา 

2560 2561 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 

หนี้สินครวัเรือน  
(ล้านล้านบาท) 

11.60 11.70 11.86 12.11 12.21 12.38 12.56 

%YOY 3.6 3.5 4.0 4.5 5.2 5.7 5.9 
- สถาบันรับฝากเงิน 4.1 4.0 4.2 4.4 5.1 5.5 5.6 
- สถาบันการเงินอื่น 0.1 0.7 2.7 5.5 6.1 7.6 7.9 
สัดส่วนตอ่ GDP  78.5 78.2 78.0 78.3 77.9 77.7 77.8 

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทกไทย 

 

 

 
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทกไทย 

เมื่อเปรียบเทียบกับประเทกอื่น พบว่า ประเทกไทยมี
สัดส่วนหนี้สินครัวเรือนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทก 
(Household debt to GDP) อยู่ในอันดับท่ี 17 จาก 85 
ประเทกท่ัวโลก โดยในเอเชียประเทกไทยมีสัดส่วนสินเชื่อ 
GDP ต่ ากว่า เกาหลีใต้ ไต้หวัน และมาเลเซีย  

แผนภาพ 4  หนี้สินครัวเรือนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทกของประเทกต่างๆ 
(20 อันดับแรก) 

 
ที่มา:  CEIC 

ในไตรมาสสี่  หนี้สินครัวเรือนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ต่อเนื่อง พิจารณาจากยอดคงค้างสินเชื่อรวมเพื่อการอุปโภค
บริโภคส่วนบุคคลของธนาคารพาณิชย์ในไตรมาสสี่ปี 2561 
ขยายตัวร้อยละ 9.4 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ขยายตัวสูงสุด
นับต้ังแต่ไตรมาสหนึ่งปี 2547 โดยเป็นผลจากการขยายตัว
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของสินเชื่อเพื่อที่อยู่อากัย สินเชื่อเพื่อการ
เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และสินเชื่อเพื่อการบริโภค 
ส่วนบุคคลอื่น  ๆร้อยละ 7.8 12.6 และ 9.5 ตามล าดับ โดยส่วนหนึ่ง
เป็นผลมาจากการเร่งก่อหนี้ ใหม่ในช่วงก่อนการปรับปรุง
หลักเกณฑ์การก ากับดูแลสินเชื่อเพื่อท่ีอยู่อากัยใหม่ (LTV)  
ท่ีจะมีผลบังคับใช้ในวันท่ี 1 เมษายน 2562 และการส่งเสริม
การขายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในงาน Motor Expo 
ในช่วงปลายปี 2561  

แผนภาพ 5  อัตราการขยายตัวสินเชื่อคงค้างเพื่อการอุปโภคบริ โภค 
ส่วนบุคคลของธนาคารพาณิชย์  

 
หมายเหตุ: สินเชื่อเพื่อการบริโภคอื่น ๆ (บัตรเครดิต) เป็นสินเชื่อคงค้างเพื่อการอุปโภคบริโภค

ส่วนบุคคลและเฉพาะธนาคารพาณิชย์เท่านั้น ไม่รวมบริษัทที่ประกอบธุรกิจบัตร
เครดิตที่มิใช่สถาบันการเงิน (Non bank) และรายการอื่นนอกเหนือจากการบริโภค 
เช่น การเบิกเงินสดจากบัตรเครดิต ค่าธรรมเนียมบัตรเคดิต ดอกเบี้ย เป็นต้น  

ที่มา:  ธนาคารแห่งประเทกไทย 

ความสามารถในการช้าระหนี้ เพื่อการอุปโภค
บริโภคเร่ิมส่งสัญญาณที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด โดยยอด 
คงค้างหนี้ท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) เพื่อการอุปโภคบริโภค
ในไตรมาส 4 ปี 2561 มีมูลค่า 120,213 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 
8.9 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.7  
ต่อสินเชื่อรวม และคิดเป็นร้อยละ 27.1 ต่อ NPLs รวม  
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เพื่อบริโภคอื่น ๆ (อื่นๆ) เพื่อบริโภคอื่น ๆ (บัตรเครดิต) 
เพื่อเดินทางไปต่างประเทก เพื่อการกึกษา 
เพื่อซื้อหรือเช่าซื้อรถยนต์ฯ  เพื่อท่ีอยู่อากัย 
สินเช่ืออุปโภคบริโภคส่วนบุคคล 

สัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ปี 2557 - 2561 
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ตาราง 4  หนี้เพื่อการอุปโภคบริโภคที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL)  

ที่มา:  ธนาคารแห่งประเทกไทย 

แผนภาพ 6  สัดส่วนยอดคงค้างหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อสินเชื่อรวม (%) 

 
ที่มา:  ธนาคารแห่งประเทกไทย 

สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก้ากับ และสินเชื่อบัตร
เครดิตมียอดค้างช้าระเกิน 3 เดือนขึ้นไปเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ
สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับมีมูลค่า 9,752 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 9.9 เทียบกับการหดตัวร้อยละ 15.8 ในช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน ขณะท่ียอดสินเชื่อผิดนัดช าระหนี้เกิน 3 เดือนขึ้นไป
ของสินเชื่อบัตรเครดิตมีมูลค่า 7,583 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 
0.3 เทียบกับการหดตัวร้อยละ 26.2 ในช่วงเดียวกันของปีก่อน 
อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบสัดส่วนสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ 
และสินเชื่อบัตรเครดิตมียอดค้างช าระเกิน 3 เดือนขึ้นไปกับ
ยอดสินเชื่อคงค้าง พบว่า สัดส่วนยังคงใกล้เคียงกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน ท่ีร้อยละ 2.5 และ 1.8 ตามล าดับ  

หนี้สินครัวเรือนยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
และอัตราดอกเบี้ยท่ีอยู่ในช่วงขาขึ้น อาจส่งผลต่อการขยายตัว
ของการบริโภคของครัวเรือนในอนาคต ขณะเดียวกันหากมี
ปัจจัยมากระทบต่อความสามารถในการหารายได้ อาจส่งผล
ต่อความสามารถในการช าระหนี้ของครัวเรือน ซึ่งปัจจุบัน 
การขยายตัวของยอดค้างช าระเกิน 3 เดือนของสินเชื่อ 
ส่วนบุคคลภายใต้การก ากับเพิ่มขึ้นในอัตราเร่ง และยอดค้าง
ช าระเกิน 3 เดือนของสินเชื่อบัตรเครดิตเริ่มกลับมาขยายตัว 

ท้ังนี้ ต้องติดตามแนวโน้มการก่อหนี้ประเภทการบริโภคอื่นๆ  
ซึ่งบางส่วนเป็นการก่อหนี้ท่ีไม่จ าเป็นท่ีเกิดจากแรงจูงใจจาก
การส่งเสริมทางการตลาดของผู้ประกอบการ และควรส่งเสริม
การให้ความรู้ในการบริหารจัดการทางการเงินแก่ครัวเรือน
อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการสร้างวินัยทางการเงินและการออม 
ในทุกช่วงวัย 

ตาราง 5  สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับและสินเชื่อบัตรเครดิต 

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทกไทย 

มาตรการด้านหนี้สินครัวเรือนในปี 2561 

 ปี 2561 รัฐบาลได้ด าเนินมาตรการด้านหนี้สิน
ครัวเรือนท่ีส าคัญ ท้ังในส่วนของปัญหาหนี้นอกระบบและหนี้
ในระบบผ่านการด าเนินมาตรการต่างๆ รวมทั้งการวางรากฐาน
การแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือนในระยะยาวผ่านการสร้าง
ระบบการออมให้แก่ครัวเรือน ดังนี้   

 1.  การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ  ซึ่ง เป็นการ
ด าเนินการท้ังในด้านลูกหนี้และเจ้าหนี้ควบคู่กันไป โดยเฉพาะ 
(1 )  การด า เนินการจริ งจั ง กับ เจ้ าหนี้ นอกระบบตาม
พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ก. 2560  
(2) การเพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ เช่น 
สินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน สินเช่ือพิโกไฟแนนซ์ เป็นต้น  
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Q1/2556 Q1/2557 Q1/2558 Q1/2559 Q1/2560 Q1/2561

(%) 
   ที่อยู่อากัย    รถยนต์ 
   บัตรเครดิต    ส่วนบุคคลอื่น ๆ  

ณ สิ้นระยะเวลา 
2560 2561 
ท้ังป ี Q1 Q2 Q3 Q4 

NPL (ล้านบาท) 110,375 115,910 115,848 118,769 120,213 
% YOY 4.8 5.5 10.3 7.8 8.9 

สัดส่วนตอ่ NPLs รวม 25.73 26.14 26.22 26.80 27.11 
สัดส่วนตอ่สินเชื่อรวม 2.68 2.78 2.72 2.73 2.66 

ณ สิ้นระยะเวลา 
2560 2561 
ท้ังป ี Q1 Q2 Q3 Q4 

สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก้ากับ 

(1)  ยอดสินเช่ือคงค้าง 
(ล้านบาท) 

354,243 354,004 361,400 373,184 383,278 

%YOY 6.4 6.8 7.6 7.4 8.2 

(2)  สินเช่ือผิดนัด
ช าระหนี้เกิน 3 
เดือนข้ึนไป 

8,873 9,445 9,016 9,829 9,752 

%YOY -15.8 -4.1 1.2 9.6 9.9 

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

สินเชื่อบตัรเครดติ 

(1) ยอดสินเช่ือคงค้าง 
(ล้านบาท) 

394,123 358,291 366,310 370,576 418,747 

%YOY 9.4 7.5 8.9 8.1 6.2 

(2) ยอดค้างช าระเกนิ 
3 เดือนข้ึนไป 

7,558 8,099 7,018 7,200 7,583 

%YOY -26.2 -17.9 -15.8 -0.2 0.3 

(2) / (1) (ร้อยละ) 1.9 2.3 1.9 1.9 1.8 



ภาว ะส ังคม ไทย ไตรมาส ส ี่แ ล ะ ภ าพรวม  ปี  2561  1 ม ีน าคม 2562  

 

  ส าน กัง านสภาพฒันาการ เศรษฐกิจ แล ะส ังคม แ ห่ ง ชาติ  7 

 

การเจ็บป่วยด้วยโรคเฝ้าระวังโดยรวมลดลง แต่ยังต้องเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่เพิม่ขึ้นต่อเนื่อง  

(3) การไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ (4) การส่งมอบโฉนดท่ีดินและ
ทรัพย์สินท่ีถูกฉ้อโกงจากเจ้าหนี้คืนให้แก่ประชาชน ผู้เสียหาย 
10,138 ราย รวมมูลค่า 10,312,055,182 บาท และ (5) การ
ฟื้นฟูกักยภาพการหารายได้ให้ลูกหนี้นอกระบบ  

 2. โครงการคลินิกแก้หนี้ สมาคมธนาคารไทยและ
สมาคมธนาคารนานาชาติ โดยการสนับสนุนจากธนาคาร 
แห่งประเทกไทย ได้ร่วมกันจัดต้ัง “โครงการแก้ไขปัญหาหนี้ 
ส่วนบุคคลท่ีไม่มีหลักประกัน” หรือเรียกว่า “คลินิกแก้หนี้” ผ่าน
การแต่งต้ัง บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จ ากัด เป็นหน่วยงาน
กลางเพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถแก้ไขปัญหาหนี้สินกับธนาคาร
พาณิชย์ท้ังหลายให้ได้ข้อยุติในคราวเดียว และบริหารจัดการ
ช าระหนี้ของตนเองได้อย่างเหมาะสมตามความสามารถท่ีแท้จริง 
ควบคู่กับการเสริมสร้างวินัยทางการเงินท่ีดี 

 3.  มาตรการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โดยกระทรวงกึกษาธิการและธนาคาร
ออมสินได้ร่วมกันออกมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและ
บุคลากรทางการกึกษาปี 2558 แบ่งลูกหนี้ออกเป็น 4 กลุ่ม 
กลุ่มลูกหนี้วิกฤตรุนแรง กลุ่มลูกหนี้ใกล้วิกฤต กลุ่มลูกหนี้ท่ีค้าง
ช าระไม่เกิน 12 งวดติดต่อ และลูกหนี้ปกติ (ลูกหนี้ท่ียังไม่ผิด
ช าระหนี้และสามารถบริหารจัดการหนี้ได้) 

4. การสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรและ
สถาบันเกษตรกร โดยการช่วยเหลือด้านหนี้สินและสินเชื่อ 
ให้แก่เกษตรกร ผ่านการด าเนินการและมาตรการส าคัญๆ 
ได้แก่ (1) อนุมัติเงินกู้แก่เกษตรกรและผู้ยากจนจากกองทุน
หมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน (2) ชดเชย
ภาระการขาดทุนตามโครงการบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตร
ท่ีได้รับความเสียหาย (3) ชดเชยดอกเบี้ยให้แก่สมาชิกสหกรณ์
และ/หรือกลุ่มเกษตรกรท่ีประสบอุทกภัย (4) ด าเนินโครงการ
พักช า ระหนี้ เ งิน ต้นและลดดอกเบี้ ย  (5 )  แก้ ไขปัญหา 
การด าเนินงานของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนา (6) แก้ไขปัญหา
หนี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูอย่างยั่งยืน (7) ด าเนิน
โครงการสินเชื่อ 1 ต าบล 1 SMEs และ (8) ด าเนินโครงการ
ชุมชนปรับเปลี่ยนการผลิตสู่วิกฤตภัยแล้ง 

 5.  การจัดตั้งกองทุนการออมแห่งชาติ เพื่อส่งเสริม
การออมทรัพย์ของสมาชิกและเพื่อเป็นหลักประกันการจ่าย
บ านาญและให้ประโยชน์ตอบแทนแก่สมาชิกเมื่อสิ้นสมาชิกภาพ 
โดยเป็นการส่งเสริมให้เกิดการออมอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง ต้ังแต่อายุ 15–60 ปีบริบูรณ์ ท้ังนี้ กองทุนดังกล่าว
เปิดรับสมัครสมาชิกมาแล้วต้ังแต่ 20 สิงหาคม 2558–27 
กันยายน 2561 มีสมาชิก 592,409 คน และมีช่องทางต่างๆ 
มากมายในการติดต่อให้บริการ เช่น ระบบโทรกัพท์ตอบรับ
อัตโนมัติ เว็ปไซต์ ธนาคารเครือข่ายต่างๆ เป็นต้น 

 

ไตรมาสสี่ปี 2561 มีผู้ปุวยด้วยโรคเฝูาระวังรวม 
116,181 ราย ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปี 2560 ร้อยละ 
17.4 เป็นการลดลงเกือบทุกโรค โดยผู้ปุวยโรคไข้หวัดใหญ่
ลดลงร้อยละ 24.5 โรคปอดอักเสบลดลงร้อยละ 14.5 และโรค
ไข้เลือดออกลดลงร้อยละ 5.7 เนื่องจากมีการด าเนินงานเฝูาระวัง 
ปูองกัน และควบคุมโรคอย่างเข้มข้นต่อเนื่อง โดยมีการรณรงค์
ร่วมกันก าจัดยุงลายด้วยมาตรการ 3 เก็บ ปูองกัน 3 โรค คือ 
เก็บบ้าน เก็บขยะ และเก็บน้ า สามารถปูองกันโรคท่ีมาจาก
ยุงลายได้ท้ัง 3 โรค คือ โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา 
และโรคปวดข้อยุงลายหรือโรคซิคุนกุนยา ท้ังนี้ กระทรวง
สาธารณสุขมีมาตรการในการเฝูาระวังผู้ปุวยรายใหม่ โดยการ
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนอย่างแพร่หลายเกี่ยวกับ 

อาการปุวยและวิธีปฏิบัติตน เพื่อควบคุมโรคให้อยู่ในวงจ ากัด
ไม่ให้แพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างทันท่วงที 

ภาพรวมท้ังปี 2561 พบผู้ปุวยด้วยโรคเฝูาระวังรวม 
589,999 ราย คิดเป็นอัตรา 893.1 รายต่อประชากรแสนคน 
เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 2.5 โดยเป็นผู้ปุวยโรคไข้หวัดใหญ่ 
179,826 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.6 จาก 171,811 รายในปี 2560 
ซึ่งโรคไข้หวัดใหญ่ในปี 2561 แพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องต้ังแต่
ไตรมาสสาม และพบมากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี และพบผู้ปุวย
โรคปอดอักเสบจ านวน 262 ,962 ราย โดยพบทุกช่วงอายุ
ต้ังแต่เด็กไปจนถึงผู้สูงอายุ 
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ตาราง 9 จ านวนผู้ปวุยดว้ยโรคเฝูาระวัง (หน่วย: ราย) 

หมายเหตุ:  ข้อมูลปี 2561 เป็นข้อมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 
ที่มา:  รายงานโรคในระบบเฝูาระวัง 506 ส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

ส้าหรับการเจ็บป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคไม่ติดต่อ 
(NCDs) ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทั้งที่สามารถป้องกันได้ 
จากข้อมูลล่าสุดของกองยุทธกาสตร์และแผนงาน ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พบว่า ในปี 2560 จ านวนผู้ปุวยใน
ด้วยโรคไม่ติดต่อท่ีส าคัญ ได้แก่ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน 
มะเร็งและเนื้องอกทุกชนิด และหลอดเลือดสมอง ยังเพิ่มขึ้น
ต่อเนื่อง มีเพียงโรคหัวใจขาดเลือดท่ีมีจ านวนผู้ปุวยลดลง
เล็กน้อย โดยโรคมะเร็งและเนื้องอกทุกชนิดยังคงเป็นสาเหตุ
การเสียชีวิตอันดับ 1 และมีอัตราการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ท่ีอัตรา 120.5 ต่อประชากรแสนคน ท้ังนี้ โรคไม่ติดต่อยัง
ส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนท่ีส าคัญตามมาท้ังโรคไตเรื้อรัง 
และโรคหัวใจและหลอดเลือด (โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอด
เลือดสมอง หรืออัมพฤกษ์ อัมพาต) ท าให้ต้องเข้ารับการรักษา
ในโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่ อง  ส่ งผลกระทบต่อตนเอง 
ครอบครัว ชุมชนและสังคม ท้ังด้านร่างกาย จิตใจ และ
เกรษฐกิจครัวเรือน โดยพบว่าประเทกไทยมีมูลค่าการสูญเสีย
ทางเกรษฐกิจจากโรคไม่ ติด ต่อและภาวะแทรกซ้อนสูง
ประมาณ 200,000 ล้านบาทต่อปี 

ประเทกไทยมีความตระหนักและให้ความส าคัญกับ 
การด าเนินงานปูองกันและควบคุมโรคไม่ติดต่ออย่างต่อเนื่อง  
มีการด าเนินงานท่ีส าคัญ อาทิ การส่งเสริมการออกก าลังกาย
และมีกิจกรรมทางกายท่ีเพียงพอ การสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อ
ต่อการมีกิจกรรมทางกาย การมีมาตรการเพื่อลดการบริโภคบุหรี่ 

ตาราง 10 จ านวนผู้ปวุยในด้วยโรคไม่ติดต่อที่ส าคัญ 
โรค 2556 2557 2558 2559 2560 

ความดันโลหิตสูง 1,047,979 1,111,311 1,236,210 1,306,070 1,363,616 
หัวใจขาดเลอืด 279,109 264,820 325,873 327,453 326,946 
หลอดเลอืดสมอง 237,039 228,836 279,524 293,463 304,807 
เบาหวาน 698,720 670,664 802,087 840,489 876,970 
มะเรง็และเนือ้งอก
ทุกชนิด 

582,844 538,545 667,247 704,067 728,328 

ที่มา:  กองยุทธกาสตร์และแผนงาน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตาราง 11 จ านวนผู้เสียชีวิตด้วยโรคไม่ติดต่อที่ส าคัญ 
โรค 2556 2557 2558 2559 2560 

ความดันโลหิตสูง 5,186 7,115 7,886 7,930 8,525 
หัวใจขาดเลอืด 17,394 18,079 19,417 21,008 20,746 
หลอดเลอืดสมอง 13,222 25,114 28,146 31,685 31,172 
เบาหวาน 9,703 11,389 12,621 14,487 14,322 
มะเรง็และเนือ้งอก
ทุกชนิด 

67,692 70,075 73,938 77,566 78,540 

ที่มา:  กองยุทธกาสตร์และแผนงาน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

แผนการด้าเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCDs) 

รัฐบาลได้ให้ความส าคัญในงานปูองกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ โดยได้มีการ
จัดท ายุทธกาสตร์ระดับชาติเพื่อปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ รวมถึงการจัดท า
แผนยุทธกาสตร์เฉพาะเร่ืองที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

แผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ 

 แผนยุทธกาสตร์การปูองกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อระดับชาติ 5 ปี 
(พ.ก. 2560-2564) 

แผนยุทธศาตร์ทีเ่กี่ยวข้องกับปัจจยัเสีย่ง อาท ิ

 แผนยุทธกาตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ พ.ก. 2558-2562  

 แผนยุทธกาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ พ.ก. 2554-2563  

 แผนยุทธกาสตร์การจัดการปญัหาภาวะน้ าหนักเกินและภาวะอ้วน  
พ.ก. 2553-2562  

 ยุทธกาสตร์การลดโซเดียมในประเทกไทย พ.ก. 2559-2568 

ปัจจัยเสีย่งต่อโรคไม่ตดิต่อ 
การใช้ 

ผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
การบริโภคอาหาร 
ท่ีไม่ดีต่อสุขภาพ 

การบริโภค 

แอลกอฮอล์ 
การขาดกิจกรรม

ทางกาย 
มลพิษ 

ทางอากาศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

และเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ การรณรงค์เพื่อลดการบริโภคเกลือ
และโซเดียม รวมท้ังการออกกฎหมายเพื่อลดความเสี่ยงต่อ 
การเกิดโรคจากการบริโภคอาหาร อาทิ การห้ามผลิต น าเข้า 
หรือจ าหน่ายอาหารท่ีมีไขมันทรานส์ การก าหนดปริมาณน้ าตาล

โรค 
เฝ้าระวัง 

2560 2561 
ทั้งป ี Q4 ทั้งป ี Q1 Q2 Q3 Q4 

ปอดอักเสบ 267,741 68,401 262,962 57,835 57,985 88,717 58,425 
ไข้เลือดออก 53,189 11,238 70,631 4,898 24,056 31,073 10,604 
มือ เท้า ปาก 70,189 7,982 66,866 8,894 19,247 31,518 7,207 
ไข้หวัดใหญ ่ 171,811 50,567 179,826 19,849 18,128 103,721 38,128 
บิด 4,847 784 3,399 1,132 965 741 561 
หัด 3,185 485 2,990 547 660 1,238 545 
ฉี่หน ู 3,474 1,132 2,540 402 637 932 569 
ไข้สมอง
อักเสบ 815 143 745 182 231 200 132 

อหิวาตกโรค 8 2 5 0 2 2 1 
ไข้กาฬหลัง
แอ่น 28 6 20 1 9 3 7 

พิษสุนัขบ้า 8 4 15 7 3 3 2 
รวม 575,295 140,744 589,999 93,747 121,923 258,148 116,181 
อัตราต่อ 
ประชากรแสนคน 882.2 215.8 893.1 142.1 184.7 390.7 175.8 
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ในเครื่องด่ืม ฯลฯ เพื่อสุขภาพท่ีดีของประชาชน และลดอัตรา
การเสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคไม่ติดต่อให้ลดลงหนึ่งในสาม
ภายในปี พ.ก. 2573 ตามเปูาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) 

อย่างไรก็ตาม การจะบรรลุเปูาหมายในการลดจ านวน
ผู้ปุวยและเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อได้นั้น สิ่งส าคัญคือประชาชน
จะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อ
การเกิดโรคอันได้แก่ การใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบ การบริโภคอาหาร 
ท่ีมีผลเสียต่อสุขภาพ การขาดกิจกรรมทางกาย การบริโภค
แอลกอฮอล์ในระดับท่ีเป็นอันตราย และมลพิษทางอากาก 

ประเด็นท่ีต้องเฝูาระวังในปี 2562 ดังน้ี 

1. โรคไข้หวัดใหญ่ ยังเป็นปัญหาส าคัญท่ีจะต้องเฝูา
ระวังการระบาดอย่างต่อเนื่อง จากข้อมูลของส านักระบาดวิทยา 
ต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม-20 กุมภาพันธ์ 2562 พบผู้ปุวยแล้ว 
35,838 ราย เสียชีวิตแล้ว 1 ราย โดยกรมควบคุมโรคได้คาดการณ์
ในปี 2562 โรคไข้หวัดใหญ่มีแนวโน้มจะเกิดการระบาดสูง  
จะมีผู้ปุวยประมาณ 180,000 ราย โดยมีสาเหตุมาจากการ
เดินทางของผู้คน และสภาพอากากที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นปัจจัย
ท่ีส่งผลต่อการระบาดมากขึ้น ดังนั้น จ าเป็นต้องมีมาตรการ
ปูองกันท่ีเข้มข้นจริงจังและต่อเนื่องมากกว่าเดิม 

2. การระบาดของโรคไข้ปวดข้อยุงลายหรือโรค 
ซิคุนกุนยา ต้องระวังเป็นพิ เกษในกลุ่มผู้สูงอายุ ท่ีมี โรค
ประจ าตัวเรื้อรัง เช่น โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต เนื่องจากจะท าให้
อาการรุนแรงขึ้น ในปี 2561 มีผู้ปุวยโรคไข้ปวดข้อยุงลายหรือ
โรคซิคุนกุนยารวม 3 ,807 ราย เพิ่มขึ้นสูงกว่าในรอบ 5 ปี 
(พ.ก. 2557-2561) ถึง 20 เท่า เนื่องจากในหลายพื้นท่ียังมีฝนตก 
เกิดน้ าท่วมขังเอื้อต่อการเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลาย  
พบผู้ปุวยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องต้ังแต่เดือนพฤกจิกายนท่ีผ่านมา 
และพบได้ทุกกลุ่มอายุ ส่วนใหญ่อยู่ในวัยท างานมากกว่าเด็ก 
โดยเฉพาะในพื้นท่ีภาคใต้จะมีผู้ปุวยมากกว่าพื้น ท่ีอื่นๆ  
โรคปวดข้อยุงลายหรือโรคชิคุนกุนยาเป็นโรคติดเชื้อท่ีไม่ท าให้
เสียชีวิต แต่อาการของโรคจะท าให้เกิดไข้สูงฉับพลันและมีการ
ปวดตามข้อและกระดูก โรคนี้ไม่มีวัคซีนปูองกัน ไม่มียารักษา
โดยเฉพาะ อาการของโรคจะค่อยๆ ดีขึ้น ไข้จะหายภายใน 3-7 วัน 
แต่อาการปวดข้อจะหายได้ภายใน 1-12 สัปดาห์ ท้ังนี้ ข้อมูล

ต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม-20 กุมภาพันธ์ 2562 พบผู้ปุวยโรคไข้
ปวดข้อยุงลายหรือโรคซิคุนกุนยาแล้ว 1,652 ราย การปูองกัน
โรค เช่นเดียวกับไข้เลือดออก คือต้องไม่ให้ยุงกัด ช่วยกันก าจัด
แหล่งเพาะพันธุล์ูกน้ ายุงลายซึ่งเป็นพาหะน าโรค  

แผนภาพ 7 จ านวนผู้ปวุยดว้ยโรคไข้ปวดข้อยุงลาย (ราย) ป ี2553-2561 

 
ที่มา:  รายงานโรคในระบบเฝูาระวัง 506 ส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข 

3. การเจ็บป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคไม่ติดต่อ (NCDs) 
พบว่าประเทกไทยมีอัตราการเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อ 579.5 
ต่อประชากรแสนคน (องค์การอนามัยโลก, 2018) ซึ่งมีอัตราสูง
เมื่อเปรียบเทียบกับประเทกอาเซียน ส่งผลต่อการสูญเสีย 
การพัฒนากักยภาพทุนมนุษย์ โดยรายงานของธนาคารโลก 
พบว่าประเทกไทยดัชนีทุนมนุษย์ (Human Capital Index) 
อยู่ท่ี 0.6 จากคะแนนเต็ม 1 สะท้อนช่องว่างการสูญเสียจาก
การพัฒนากักยภาพทุนมนุษย์ถึงร้อยละ 40 จึงต้องเร่งปูองกัน
ควบคุมโรคโดยด าเนินมาตรการจัดการกับปัจจัยเสี่ยงอย่างต่อเนือ่ง 
เพื่อลดการเจ็บปุวยและเสียชีวิต ตลอดจนเพิ่มกักยภาพทุน
มนุษย์ซึ่งจะมีส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทก
ไปสู่เปูาหมายการเป็นประเทกพัฒนาแล้ว 

แผนภาพ 8 อัตราตายด้วยโรคไม่ติดต่อ ต่อประชากรแสนคน 

 
ที่มา:  องค์การอนามัยโลก (Noncommunicable Diseases Country Profiles 2018) 
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ค่าใช้จ่ายในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรีใ่นไตรมาสสี่เพิ่มขึน้ แต่ในภาพรวมปี 2561 ลดลง 
 

ในไตรมาสสีป่ี 2561 ค่าใช้จ่ายในการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์เท่ากับ 39,421 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 38,006 
ล้านบาท ในช่วงเวลาเดียวกัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.7 ขณะท่ี
ค่าใช้จ่ายในการบริโภคบุหรี่เท่ากับ 14,022 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 
13,167 ล้านบาทในช่วงเวลาเดียวกัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.5 
ท้ังนี้ ค่าใช้จ่ายในการบริโภคบุหรี่และเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ 
คิดเป็นร้อยละ 3.9 ของค่าใช้จ่ายครัวเรือน  

แผนภาพ 9 การเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายการบริโภคของครัวเรือนหมวดเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์และบุหรี่ (ณ ราคาปี 2002) 

 
ที่มา: ส านักงานสภาพัฒนาการเกรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

ตลอดปี 2561 ค่าใช้จ่ายในการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์
ลดลงจาก 142,230 ล้านบาทในปี 2560 เป็น 139,624 ล้านบาท
ในปี 2561 หรือลดลงร้อยละ 1.8 ขณะท่ีค่าใช้จ่ายในการบริโภค
บุหรี่ลดลงจาก 56,459 ล้านบาท เป็น 54,738 ล้านบาท หรือ
ลดลงร้อยละ 3.0 ในช่วงเวลาเดียวกัน ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการ
ปรับเพิ่มราคาสินค้าเป็นเท่าตัวจากการบังคับใช้ พ.ร.บ. ภาษี
สรรพสามิต พ.ก. 2560 ต้ังแต่วันท่ี 16 กันยายน 2560 ส่งผลให้
การบริโภคของประชาชนลดลงอย่างต่อเนื่องต้ังแต่ปลายปี 2560 
สอดคล้องกับรายได้จากภาษีสรรพสามิตท่ีลดลง ประกอบกับ 
มีการรณรงค์งดสูบบุหรี่ และลดการด่ืมแอลกอฮอล์อย่างต่อเนื่อง  

ข้อมูลจากผลการส ารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และ
การด่ืมสุราของประชากร พ.ก. 2560 ของส านักงานสถิติ
แห่งชาติ พบว่าคนไทยมีอัตราการด่ืมสุราและสูบบุหรี่ลดลง
อย่างต่อเนื่อง โดยผู้ด่ืมสุราลดลงจาก 18.6 ล้านคนหรือร้อยละ 
34.0 ในปี 2558 เป็น 15.9 ล้านคนหรือร้อยละ 28.4 ในปี 2560 
ขณะท่ีผู้สูบบุหรี่ลดลงจาก 10.96 ล้านคนหรือร้อยละ 19.9 
เป็น 10.68 ล้านคนหรือร้อยละ 19.1 ในช่วงเวลาเดียวกัน  

 

ท้ังนี้ สถานการณ์ท่ีดีขึ้นสะท้อนถึงประสิทธิผลของการ
ด าเนินนโยบายและมาตรการต่างๆ ในการควบคุม ปูองกัน และ
แก้ไขปัญหาที่ผ่านมา ท้ังมาตรการด้านภาษี/ราคา การลดการ
เข้าถึงของผู้บริโภค อาทิ การควบคุมวันเวลาและสถานท่ี
จ าหน่าย การก าหนดอายุของผู้ซื้อและผู้ขาย การควบคุม 
การโฆษณา และการรณรงค์ผ่านช่องทางต่างๆ อย่างต่อเนื่อง  

ในปี 2561-2562 มีการด าเนินงานควบคุมเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล์และบุหรี่ที่ส าคัญ ได้แก่  

1.  ประกากส านักนายกรัฐมนตรี เรื่องก าหนดวิธีการ
หรือลักษณะห้ามขายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์โดยวิธีการใช้เครื่องจ่าย
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ในสถานท่ีหรือบริเวณร้านค้าสะดวกซื้อ  
พ.ก. 2561 เนื่องจากมีการใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
ในร้านค้าสะดวกซื้อเพื่อจูงใจให้มีการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์
มากขึ้น โดยมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 31 ตุลาคม 2561 

2. ประกากกระทรวงสาธารณสุข เรื่องก าหนด
ประเภทหรือชื่อของสถานท่ีสาธารณะ สถานท่ีท างาน และ
ยานพาหนะ ให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือท้ังหมดของสถานท่ีและ
ยานพาหนะเป็นเขตปลอดบุหรี่ หรือเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอด
บุหรี่ พ.ก. 2561 เพื่อปกปูองสิทธิและสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ 
โดยมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2562  

3. ประกากกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับหีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบและ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรี่ซิกาแรต พ.ก. 2561 ซึ่งถือเป็น
การบงัคับใช้ซองบุหรี่แบบเรียบ1 เป็นประเทกแรกในเอเชียและ
เป็นประเทกท่ี 11 ของโลก โดยจะมีผลบังคับใช้วันท่ี 10 กันยายน 
2562 มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อลดความดึงดูดของผลิตภัณฑ์ 
ปูองกันไม่ให้ใช้ซองบุหรี่ในการโฆษณา ปูองกันไม่ให้ใช้สีหรือ
ข้อความบนซองบุหรี่สื่อสารข้อมูลผิดๆ และท าให้ภาพค าเตือน
อันตรายของบุหรี่บนซองมีความชัดเจนขึ้น ซึ่งคาดว่าจะสามารถ
ลดจ านวนผู้สูบบุหรี่ได้ถึง 111 ,794 คนต่อปี สอดคล้องกับ 

                                                           
1  ลักษณะส าคัญของซองบุหรี่แบบเรียบ คือ ซองบุหรี่ที่ไม่มีสีสัน พื้นผิวภายนอก

ทุกด้านของซองหรือภาชนะบรรจุ ต้องเป็นสีตามที่กฎหมายก าหนดเท่านั้น 
โดยจะเน้นฉลากรูปภาพ ข้อความค าเตือนถึงพิษภัยของบุหรี่ซิกาแรต และ
ช่องทางการติดต่อเพื่อการเลิกยาสูบ ส่วนชื่อตราหรือผู้ผลิตจะต้องมีรูปแบบ
และลักษณะตามที่ก าหนดไว้ 

-20.0

0.0

20.0

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

2559 2560 2561 

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี ่
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ผลการส ารวจความคิดเห็นกรณีซองบุหรี่แบบเรียบในกลุ่ม
นักเรียนระดับมัธยมกึกษาและอุดมกึกษาท่ัวประเทก 1,239 คน 
ของกูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ พบว่า 
ซองบุหรี่แบบเรียบจะส่งผลให้กลุ่มวัยรุ่นไม่อยากซื้อบุหรี่
มากกว่าซองบุหรี่แบบเดิมถึง 57% และท าให้เห็นอันตรายจาก
การสูบบุหรี่มากกว่าซองบุหรี่แบบเดิมถึง 47.5%  

4.  การด าเนินการรณรงค์ขับเคลื่อนโครงการ 3 ล้าน 
3 ปี เลิกบุหรี่ท่ัวไทย เทิดไท้องค์ราชัน อย่างต่อเนื่องมาต้ังแต่ปี 
2559 โดยใช้กลไกในพื้นท่ีด าเนินการ อาทิ อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 1 คน เป็นผู้รณรงค์ชักชวน
ประชาชนในพื้นท่ีอย่างน้อย 3 คน ลด ละ เลิกบุหรี่ และสามารถ
เลิกบุหรี่ได้ต่อเนื่องมากกว่า 6 เดือน ปัจจุบันมีประชาชนเข้าร่วม
โครงการฯ 2,285,808 คน คิดเป็นร้อยละ 76.19 และมีผู้เลิก
บุหรี่ได้ 6 เดือนขึ้นไป จ านวน 96,941 คน นอกจากนั้น ยังมีการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในพื้นท่ีร่วมกันก าหนด
มาตรการทางสังคม และพัฒนาระบบการบริการ เพื่อการ
ควบคุมการสูบบุหรี่ในพี้นท่ี โดยใช้ 5 ปฏิบัติการส าคัญ คือ  
(1) สร้างบุคคลต้นแบบ (2) เพิ่มพื้นท่ีปลอดบุหรี่ (3) สร้างคลินิก
เลิกบุหรี่ (4) เพิ่มกติกาทางสังคม และ (5) บังคับใช้กฎหมายผ่าน 
“3 กลยุทธ”์ ประกอบด้วย สร้าง เสริม และส่วนร่วม  

การติดตามและเฝูาระวังในระยะต่อไป ดังนี้ 

1. การเฝูาระวังการเกิดนักสูบและนักด่ืมหน้าใหม่ 
โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเยาวชน และในกลุ่มผู้หญิง จากการ
ส ารวจของส านักงานสถิติแห่งชาติ พบว่าจ านวนนักสูบหน้าใหม่
ยังเพิ่มขึ้นจาก 200,514 คนในปี 2557 เป็น 211,474 คนในปี 
2560 โดยในจ านวนนี้เป็นเยาวชนอายุ 15-19 ปี ถึงร้อยละ 
73.7 มีอายุเฉลี่ยท่ีเริ่มสูบคือ 16.2 ปี และพบว่าในกลุ่มอายุ 
19-24 ปี ยังมีอัตราการสูบบุหรี่ท่ีเพิ่มขึ้น ส าหรับในกลุ่มนักด่ืม 
อายุเฉลี่ยท่ีคนไทยเริ่มด่ืมสุราครั้งแรกคือ 15.7 ปี โดยผู้ท่ีอายุน้อย
ท่ีสุดท่ีเริ่มด่ืมสุราครั้งแรกคือ 9 ปี และจากรายงานสถานการณ์
แอลกอฮอล์และสุขภาพโลก พ.ก. 2561 ขององค์การอนามัยโลก 
พบว่าความชุกของนักด่ืมหญิงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะ 
ในกลุ่มประเทกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และภูมิภาค
แปซิฟิกตะวันตก จึงยังคงต้องติดตามกลยุทธ์และรูปแบบ
การตลาดใหม่ๆ ของท้ังผลิตภัณฑ์เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์และ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบท่ีจะจูงใจและเพิ่มจ านวนนักสูบและนักด่ืม
หน้าใหม่โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน และในกลุ่มผู้หญิง 

2. อันตรายจากบุหรี่ไฟฟูา โดยงานวิจัยล่าสุด2 พบว่า 
ผู้สูบบุหรี่ไฟฟูาเสี่ยงเกิดโรคเส้นเลือดสมองตีบสูงขึ้นร้อยละ 71 
โรคหัวใจวายเฉียบพลันสูงขึ้นร้อยละ 59 และกล้ามเนื้อหัวใจ
ขาดเลือดสูงขึ้นร้อยละ 40 และพบว่า อัตราการสูบบุหรี่ธรรมดา
ในกลุ่มผู้สูบบุหรี่ไฟฟูาสูงขึ้นเป็น 2 เท่า และยังมีงานวิจัยจาก
ท่ัวโลกท่ีสามารถสรุปได้ว่าบุหรี่ไฟฟูาน าเด็กและเยาวชนไปสู่
การสูบบุหรี่มวนเพิ่มมากขึ้น รวมท้ังยังเป็นช่องทางท่ีท าให้
เยาวชนไปสู่การใช้สารเสพติดชนิดอื่นๆ อีกด้วย 

3. ควันบุหรี่มือสอง จากงานวิจัย3 พบว่า การสูบบุหรี่ 
1 มวนจะท าให้ เกิดมลพิษทางอากากเทียบเท่า PM2.5=22 
ไมโครกรัมต่อลูกบากก์เมตร ซึ่งจากข้อมูลปี 2560 ของส านักงาน
สถิติแห่งชาติ พบว่าคนไทยสูบบุหรี่เฉลี่ยคนละ 10 มวนต่อวัน 
ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าผู้สูบบุหรี่รวมท้ังคนใกล้ชิดท่ีได้รับควันบุหรี่
จะได้รับมลพิษทางอากากหรือ PM2.5 สูงถึง 220 ไมโครกรัม
ต่อลูกบากก์เมตร ซึ่งถือว่าเป็นปริมาณท่ีอยู่ในระดับอันตราย
ต่อสุขภาพ สามารถผ่านเข้าปอด กระแสเลือด และก่อให้เกิด
โรคต่างๆ อาทิ โรคปอด หอบ หืด โรคหัวใจ และมะเร็ง และ
สิ่งท่ีน่าเป็นห่วงคือ การได้รับควันบุหรี่มือสองในบ้านจากคน
ใกล้ชิดท่ีสูบบุหรี่ ซึ่งปัจจุบันพบคนไทย 18 ล้านคนได้รับควัน
บุหรี่มือสองในบ้าน และในจ านวนน้ีกว่า 13 ล้านคน ได้รับควัน
บุหรี่มือสองในบ้านทุกวัน  

ยิ่งสูบมาก ยิ่งอายุสั้นลง 

สูบบุหรี ่1 มวน         อายุสั้นลง 7 นาท ี
สูบบุหรี ่เป็นประจ้า      ตายเร็วขึน้ 12 ป ี

ท่ีมา:  กรมควบคุมโรค 

ยิ่งด่ืมมาก ยิ่งอายุสั้นลง 
ปริมาณการด่ืมแอลกอฮอล ์
(กรัม/ต่อสัปดาห์) อายุสั้นลง 

100 – 200 
200 – 350  
มากกว่า 350 

6 เดือน 
1 – 2 ป ี
4 – 5 ป ี
ที่มา:  กูนย์วิจัยปัญหาสุรา 

                                                           
2  โดย Dr. Paul M Ndunda และ Dr. Tabitha M Muutu แห่งคณะ

แพทยกาสตร์มหาวิทยาลัย Kansas ประเทกสหรัฐอเมริกา ที่เปิดเผยในงาน
ประชุมวิชาการโรคหลอดเลือดสมองระดับนานาชาติ (the American Stroke 
Association’s International Stroke Conference 2019) อ้างจาก
กูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ 

3 โดย Dr. Richard Muller จากสถาบันวิจัยสภาพอากาก Berkeley Earth 
แห่งมหาวิทยาลัย California, Berkeley อ้างจากกูนย์วิจัยและจัดการความรู้
เพื่อการควบคุมยาสูบ 
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คดียาเสพติดเพิ่มขึน้ ยังต้องให้ความส้าคญักับการป้องกันปัญหาอาชญากรรมทีต่ามมา 
 

ไตรมาสสี่ปี  2561 คดีอาญารวมมีการรับแจ้ ง 
111,965 คดี เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปี 2560 ร้อยละ 
16.9 เป็นการรับแจ้งคดียาเสพติด 93,705 คดี เพิ่มขึ้นร้อยละ 
21.5 (สัดส่วนร้อยละ 83.7 ของคดีอาญารวม) และคดีชีวิต
ร่างกายและเพกรับแจ้ง 4,478 คดี เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.9 ขณะท่ี
คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์รับแจ้ง 13,782 คดี ลดลงร้อยละ 3.3  

ภาพรวมปี 2561 คดีอาญารวมมีการรับแจ้ง 429,212 คดี 
เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 20.6 เป็นการรับแจ้งคดียาเสพติด 
357,845 คดี เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.3 (สัดส่วนร้อยละ 83.4 ของคดี 
อาญารวม) ขณะที่คดีชีวิตร่างกายและเพกรับแจ้ง 17,635 คดี 
ลดลงร้อยละ 3.9 คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์รับแจ้ง 53,732 คดี 
หรือลดลงร้อยละ 4.8  

แผนภาพ 10 จ านวนคดีอาญาประเภทประทุษร้ายต่อทรัพย์ ชีวิตร่างกายและ
เพก และคดียาเสพติด รายไตรมาสปี 2558–2561 

 

ที่มา: ระบบสารสนเทกสถานีต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ข้อมูล ณ วันที่ 14 มกราคม 2562) 

ตาราง 12  สถิติคดีอาญาประเภทประทุษร้ายตอ่ทรัพย์ ชวีิตร่างกายและเพก  
และคดียาเสพติด  

ประเภทคด ี
ไตรมาส การเปลี่ยนแปลง 

4/60 3/61 4/61 
%YoY 
4/61 

%QoQ 
4/61 

ชีวิตร่างกายและเพก (คดี) 4,393 4,125 4,478 1.9 8.6 

ประทุษร้ายต่อทรัพย์ (คดี) 14,259 13,695 13,782 -3.3 0.6 
ยาเสพติด (ราย) 77,131 90,014 93,705 21.5 4.1 

อาญารวม (คดี) 95,783 94,576 111,965 16.9 3.8 

ที่มา: ระบบสารสนเทกสถานีต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ข้อมูล ณ วันที่ 14 มกราคม 2562) 

แผนภาพ 11 จ านวนคดีอาญาโดยรวม คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ ชีวิตร่างกาย
และเพก และคดียาเสพติด รายปี 2555–2561 

 
ที่มา:  ระบบสารสนเทกสถานีต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ข้อมูล ณ วันที่ 14 มกราคม 2562) 

ท้ังนี้ ในปี 2561 การปราบปรามอาชญากรรมได้มี
การด าเนินงานในคดีท่ีส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง
และประเด็นท่ีต้องเฝูาระวัง ดังนี้ 

1.  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็น
ระบบ ต้ังแต่ต้นทางของปัญหาคือ แหล่งท่ีมาของยาเสพติด โดย
ควบคุมพื้นท่ีเส้นทางหลักท่ีเข้าออกจับยึดสารต้ังต้น เพื่อลดทอน
กักยภาพการผลิต จับกุมกลุ่มล าเลียงน าเข้ายาเสพติดในพื้นท่ี
ชายแดนสามารถยึดยาบ้ากว่า 22 ล้านเม็ด ฝิ่นดิบ 16 กิโลกรัม 
เฮโรอีน 1 กิโลกรัม กลางทางของปัญหาคือ การเสพและการ
แพร่ระบาด บ าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดสารเสพติด
เพื่อคืนคนดีสู่สังคมให้กลับมาเป็นคนดีท่ีมีคุณภาพ โดยการ
จับกุมผู้ค้ายารายย่อยได้ผู้ต้องหากว่า 3.6 แสนคน น าผู้ติดสาร
เสพติดเข้ารับการบ าบัด 2.1 แสนคน อายัดทรัพย์ 1 ,008.74 
ล้านบาท และปลายทางของปัญหาคือ การปูองกันประชาชน
ไม่ให้ เข้าไปยุ่ งเกี่ยวกับยาเสพติด ด าเนินการท้ังในระดับ
ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน อาทิ จัดต้ังอาสาสมัครปูองกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อท าหน้าท่ี
ติดตามข้อมูลข่าวสาร ติดตามช่วยเหลือดูแลผู้ติดยาเสพติดในชุมชน 
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด มีการเฝูาระวังสารเสพติดท่ีระบาดในกลุ่มเด็ก
และเยาวชน อาทิ ยาแก้ปวด Tramadol กระดาษเมา หรือ สติกเกอร์เมา 
การให้ความรู้กับเยาวชนโดยขับเคลื่อนภายใต้โครงการโรงเรียน
ยุติธรรมอุปถัมภ์ และสนับสนุนกระบวนการสร้างเสริมครอบครัว
อบอุ่น กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ อบรมปูองกันยาเสพติด 
ในครอบครัว (ครอบครัวเข้มแข็ง) 
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คดีชีวิต ร่างกาย และเพก  (แกนซ้าย) 
คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์  (แกนซ้าย) 
คดียาเสพติด (แกนขวา) 
คดีชีวิตร่างกาย ประทุษร้ายต่อทรัพย์ และยาเสพติด (แกนขวา) 

 24,972   23,915   24,125   17,035   20,744   18,348   17,635  
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คดีชีวิต ร่างกายและเพก คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ 
คดียาเสพติด คดีอาญาโดยรวม 
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ส าหรับประเด็นท่ีต้องเฝูาระวัง ได้แก่ การแพร่
ระบาดของเฮโรอีนท่ีเพิ่มสู งขึ้นในกลุ่มเด็กและเยาวชน
โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครและเชียงใหม่ รูปแบบการค้าที่หลบ
เลี่ยงการล าเลียงและส่งมอบให้กับผู้ซื้อโดยตรงไปใช้การติดต่อ
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์แล้วแจ้งจุดวางยาเสพติด (Dead Drop) 
เพื่อตัดตอนในกระบวนการส่งมอบท่ีมีการจับกุมเข้มงวด 

ตาราง 13 สถิติจ านวนคดี จ านวนผู้ต้องหา ปริมาณของกลาง ปีงบประมาณ 
2560-2561 

หมายเหตุ:  ข้อมูล ณ วันที่ 7 มกราคม 2562 
ที่มา:  ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด  

แผนภาพ 12 จ านวนรับแจ้งและการจับกุมคดียาเสพติด ปี 2561 
 

 

ที่มา: ระบบสารสนเทกสถานีต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ข้อมูล ณ วันที่ 14 มกราคม 2562) 

2. การป้องกันและปราบปรามคดีที่เก่ียวข้องกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ท้ังการหลอกลวง/ฉัอโกงประชาชน 
ในเรื่องทรัพย์ การฟอกเงิน การเผยแพร่สื่อลามกอนาจาร 
บนอินเทอร์เน็ต การล่อลวงท่ีน าไปสู่การค้ามนุษย์และการ
ท่องเท่ียวเชิงเพกพาณิชย์ การพนันออนไลน์ โดยมีการสืบสวน

หาข่าวและขยายผลการจัดกุม รวมถึงการสร้างความร่วมมือในการ
ปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติตามแนวทาง One World One 
Team ส่งผลให้ในปี 2561 มีการจับกุมข้อหา “ฉ้อโกงประชาชน/
แชร์ลูกโซ่” รับเรื่องร้องเรียน 75 คดี ด าเนินคดีเสร็จสิ้น 32 คดี  
มีผู้เสียหาย 1,401 ราย ผู้ต้องหาทั้งหมด 154 ราย จับกุมแล้ว  
134 ราย และสามารถจับกุมผู้ต้องหาชาวต่างชาติท่ีมีพฤติกรรม
หลอกลวงคนไทยผ่านสื่อออนไลน์ อาทิ แก๊งโรแมนซ์สแกม4

 

แผนภาพ 13 สถิติฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ป ี2559-2560 

 
ที่มา: ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ข้อมูล ณ วันที่ 14 มกราคม 2562) 

3. การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมด้าน
ความมั่นคงโดยเฉพาะปัญหาการค้ามนุษย์ มีการด าเนินงาน
ท่ีน าไปสู่การวางรากฐานการพัฒนามาตรฐานระบบงานท่ียึด
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เป็นกูนย์กลางในการแก้ปัญหาท้ัง
ในด้านการด าเนินคดี ท่ีมีการเร่งรัดการสืบสวน การปราบปราม
คดีการค้ามนุษย์ทุกรูปแบบ และเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปราม
การบังคับใชแ้รงงานหรือบริการ ด้านการคุ้มครอง มีการเร่งรัด
การจ่ายเงินช่วยเหลือคุ้มครองและค่าสินไหมทดแทนแก่
ผู้เสียหาย พัฒนาสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหาย เร่งรัด 
การจัดหาล่ามภาษาเพิ่มเติม ด้านการปูองกัน เร่งรัดการจัด
ระเบียบแรงงานและการจัดระเบียบสังคม การด าเนินการกับ
เจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีการค้ามนุษย์ ควบคู่กับ
การสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ให้เกิดความร่วมมือ 
ในหลายภาคส่วน นอกจากนั้น ยังได้ด าเนินการแก้ไขการท า
ประมงผิดกฏหมายขาดการรายงานและไร้การควบคุม 
ในภูมิภาค (IUU Fishing) เพื่อควบคุมการท าประมงผิดกฏหมาย
ด้วยการออกกฏหมายในด้านท่ีเกี่ยวข้องและด าเนินการปฏิรูป
                                                           
4  "โรแมนซ์สแกม" หรือ "โรแมนซ์สแกมเมอร์" เป็นพฤติการณ์ของมิจฉาชีพที่

หลอกเอาเงินเหยื่อผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ก โดยใช้รูปโปรไฟล์เป็นชายชาวต่างชาติ
หน้าตาดี สร้างเรื่องราวให้หลงเชื่อจนยอมโอนเงินให้ด้วยความไว้ใจ 

 357,845  

 364,579  

 217,842  

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

 199  

 8,936  

 7,248  

 3,500  
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 8,116  

 2,657  
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 9,611  
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 2,991  
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กรรโชกทรัพย์ 

ฉ้อโกง 

ยักยอกทรัพย ์

ท าให้เสียทรัพย์ 

ปี 2559 

ปี 2560 

ปี 2561 

ของ
กลาง 

ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 
คดีรวม ผู้ต้องหา ของกลาง  คดีรวม ผู้ต้องหา ของกลาง  

เฮโรอีน 1,034 1,192 481 กก. 822 924 919 กก. 
เอ็คตาซี 190 228 105,679 

เม็ด 
179 231 188,212 เม็ด 

คีตามีน 427 548 538 กก. 289 342 583 กก. 
ไอซ์ 18,916 21,196 4,532 กก. 15,089 17,120 18,256 กก. 
ยาบ้า 127,353 135,353 219,922,41

8 เม็ด 
139,092 146,520 377,083,697 

เม็ด 
โคคาอีน 69 95 50 กก. 56 67 53 กก. 

กัญชาแห้ง 10,546 11,415 29,116 กก. 7,390 8,062 39,493 กก. 
กัญชาสด 1,001 1,056 1,905 กก. 685 704 954 กก. 
สารระเหย 808 810 28 กก. 463 464 16 กก. 
น้ ากระท่อม 14,051 17,011 33,251 กก. 13,980 16,216 37,672 กก. 

ฝิ่นดิบ 556 595 440 กก. 233 264 195 กก. 
พืชฝิ่น 193 193 2,136 กก. 72 72 378 กก. 
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อย่างต่อเนื่องท้ังการก าหนดกรอบกฏหมาย การบริการจัดการ
การประมง การติดตามควบคุม และเฝูาระวัง การตรวจสอบ
ย้อนกลับ และการบังคับใช้กฏหมายเหล่านี้ส่งผลให้การรายงาน
สถานการณ์การค้ามนุษย์ประจ าปี 2561 กระทรวงการต่างประเทก
สหรัฐอเมริกาจัดอันดับให้ประเทกไทยอยู่ใน Tier 2 และสหภาพ
ยุโรปประกากปลดใบเหลืองไทยให้เป็นประเทกท่ีให้ความร่วมมือ
ในการท าประมงผิดกฏหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม 

การติดตามและเฝูาระวังในระยะต่อไป 

1. กา ร เ ฝู า ร ะ วั ง ปัญหายา เ สพ ติ ด  ซึ่ ง มี ก า ร
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการซื้อขายและส่งมอบสินค้ายาเสพติด 
ไปสู่การซื้อขายติดต่อและจ่ายเงินผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งท าให้
การปราบปรามจับกุมยากยิ่งขึ้น รวมท้ังการแพร่ระบาด 
ของเฮโรอีนท่ีเพิ่มสูงขึ้นในกลุ่มเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะ
กรุงเทพมหานคร และเชียงใหม่ ตลอดจนการซื้อขายและน าใช้
สารเสพติดรูปแบบใหม่ อาทิ กระดาษเมา ผงบ๊วยยาอี 

2. การเฝูาระวังและปูองกันปัญหาอาชญากรรม 
ข้ามชาติ ซึ่งอาญากรรมมีแนวโน้มเกี่ยวพันกันท้ังอาชญากรรม
ทางเทคโนโลยีสารสนเทก การค้ายาเสพติด การค้ามนุษย์ 
การค้าอาวุธ การขนส่งผู้อพยพ และการปลอมแปลงสินค้า 
จ าเป็นต้องเร่งสร้างความร่วมมือระหว่างประเทกท้ังระดับ
หน่วยงาน และองค์กรระหว่างประเทก ตลอดจนบูรณาการ
ฐานข้อมูลและการจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาอาชญากรรม 
ข้ามชาติท่ีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 

3. การด าเนินงานตามข้อเสนอแนะในรายงาน
การค้ามนุษย์ประจ าปี 2561 ต่อเนื่องและจริงจัง โดยเน้น 
การวางรากฐานและพัฒนาระบบงาน กลไกการบริหารจัดการ
เพื่อเกิดผลส าเร็จท่ีเป็นรูปธรรมในเชิงกว้างและเชิงลึก  
การสร้างความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ท้ังในประเทก 
องค์การระหว่างประเทก และประเทกต่างๆ ในการปูองกัน
และปราบปรามการค้ ามนุษย์  อันจะเป็นหลักประกัน 
ต่อประชาคมโลกถึงนโยบายต่อต้านการค้ามนุษย์ของประเทก 

การเกิดอุบัติเหตจุากการขับข่ีรถจักรยานยนต์ยังคงเป็นอันดับต้นของการสูญเสียชวีิตและทรัพย์สิน 

ไตรมาสสี่ปี 2561 มีการรับแจ้งการเกิดอุบัติเหตุจราจร
ทางบกจ านวน 25,635 ราย ลดลงร้อยละ 1.9 จากไตรมาส
เดียวกันปีก่อน มีผู้เสียชีวิต 2,139 ราย ลดลงร้อยละ 7.8 ขณะท่ี
มูลค่าความเสียหายลดลงร้อยละ 46.6 สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ
สูงสุดคือ ขับรถเร็วเกินกว่าท่ีกฎหมายก าหนด รถท่ีเกิดอุบัติเหตุ
สูงสุดยังคงเป็นรถจักรยานยนต์มีสัดส่วนร้อยละ 19.8 รองมาเป็น
รถยนต์นั่งร้อยละ 14.6 ของประเภทรถท่ีเกิดอุบัติเหตุท้ังหมด 

ตลอดปี 2561 การรับแจ้งการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบก 
102,384 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.1 มีผู้เสียชีวิต 8,163 ราย ลดลง
ร้อยละ 8.6 มีผู้บาดเจ็บรวม 60,812 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.5 
มูลค่าความเสียหายเท่ากับ 42 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 11.8 

 
 
 
 
 

 
แผนภาพ 14 สถิติการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบก ตาย และมูลค่าความเสียหาย

รายไตรมาส ปี 2557–2561 

ที่มา: ระบบสารสนเทกสถานีต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ข้อมูล ณ วันที่ 14 มกราคม 2562) 

 

 

 

 

 -
 5,000
 10,000
 15,000
 20,000
 25,000
 30,000

 -
 500

 1,000
 1,500
 2,000
 2,500
 3,000

Q1
/5

7
Q2

/5
7

Q3
/5

7
Q4

/5
7

Q1
/5

8
Q2

/5
8

Q3
/5

8
Q4

/5
8

Q1
/5

9
Q2

/5
9

Q3
/5

9
Q4

/5
9

Q1
/6

0
Q2

/6
0

Q3
/6

0
Q4

/6
0

Q1
/6

1
Q2

/6
1

Q3
/6

1
Q4

/6
1

ราย ราย, ล้านบาท 

ผู้เสียชีวิต (แกนซ้าย) ความเสียหาย (แกนซ้าย) จ านวนคด ี(แกนขวา) 
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แผนภาพ 15 สถิติการเกิดอุบัติ เหตุจราจรทางบกและจ านวนผู้ เสียชีวิต  
ป ี2556–2561 

 
ที่มา: ระบบสารสนเทกสถานีต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ข้อมูล ณ วันที่ 14 มกราคม 2562) 

ส าหรับยานพาหนะท่ีเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนมาก
ท่ีสุดตลอดท้ังปีและทุกเทกกาลของไทย ข้อมูลจากมูลนิธิเมา 
ไม่ขับระบุว่าเกิดจากรถจักรยานยนต์สูงสุดร้อยละ 79.5 โดย
เด็กและเยาวชน อายุ 15-25 ปีเป็นกลุ่มท่ีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
บนท้องถนนมากท่ีสุดจากการขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์
โดยไม่สวมหมวกกันน็อค เสียชีวิตเฉลี่ยปีละ 2,510 ราย หรือ
เฉลี่ยวันละ 6.8 คน ส่งผลให้ประเทกต้องสูญเสียทรัพยากร
มนุษย์ท่ีมีค่าและเยาวชนท่ีจะเป็นก าลังของประเทกในยุคเด็ก
เกิดน้อย-สูงวัยเพิ่ม ขณะท่ีสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทกไทย 
(TDRI: 2560) ได้ค านวณมูลค่าความสูญเสียจากการเสียชีวิต
และบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุจราจร เกิดความสูญเสียท่ีคิด
เป็นมูลค่าทางเกรษฐกิจราว 5 แสนล้านบาทต่อปี5 

ด้านการด าเนินการ ในช่วงเทกกาลได้มีการปูองกัน
อย่างเข้มข้นท าให้มีการเกิดอุบัติเหตุลดลง โดยในช่วงเทกกาล
ปีใหม่ท่ีผ่านมา พบว่ามีจ านวนการเกิดอุบัติเหตุ 3,791 ครั้ง 
ลดลงร้อยละ 1.3 มีผู้บาดเจ็บ 3,892 คน ลดลงร้อยละ 2.8 
เมื่อเทียบกับปีก่อน แต่มีผู้เสียชีวิต 463 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 
9.5 หรือมีผู้เสียชีวิตในช่วงเทกกาล 2.7 คน/ชั่วโมง โดยกลุ่ม
ผู้ใช้รถจักรยานยนต์เป็นกลุ่มท่ีเกิดอุบัติเหตุสูงสุดร้อยละ 87.5 
และมีผู้เสียชีวิตจากพฤติกรรมเสี่ยงไม่สวมหมวกกันน็อค 205 
ราย หรือร้อยละ 44.3 และเสียชีวิตจากการไม่คาดเข็มขัด
นิรภัย 48 ราย หรือร้อยละ 10.4 ของจ านวนผู้เสียชีวิตในช่วง

                                                           
5  ค านวณมูลค่าความสูญเสียจากการเสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุ

จราจรจากพื้นที่ในจังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีการประเมินความเต็มใจที่จะจ่าย 
ในการลดอุบัติเหตุทางถนนของคนในพื้นที่ พบว่า การเสียชีวิตมีมูลค่าเท่ากับ
ประมาณ 10 ล้านบาทต่อราย ขณะที่การบาดเจ็บสาหัสมีมูลค่าเท่ากับ
ประมาณ 3 ล้านบาทต่อราย 

เทกกาลปีใหม่ 2562 สะท้อนถึงความรุนแรงของอุบัติเหตุ 
ท่ีเพิ่มขึ้น จากการไม่คาดเข็มขัดนิรภัย การไม่สวมหมวก
กันน็อค และการใช้ความเร็ว และจากอันตรายข้างทาง ท้ังนี้ 
จากมาตรการคุมเข้มรถโดยสารสาธารณะท าให้ไม่มีผู้โดยสาร
ท่ีมากับรถสาธารณะเสียชีวิต ทุกคัน ทุกเส้นทาง  

ภาครัฐประสบความส าเร็จจากการวางแนวทาง 
การเฝูาระวังและลดการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทกกาลปีใหม่ 
2562 จึงจะน าสถิติอุบัติเหตุทางถนนมาวิเคราะห์หาสาเหตุ 
ถอดบทเรียนเพื่อก าหนดมาตรการและแนวทางที่เหมาะสมกับ
สภาพปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในแต่ละพื้นท่ี และเพื่อสร้างให้
ถนนทุกสายเป็นเส้นทางแห่งความปลอดภัย บรรลุเปูาหมาย
ลดจ านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนไม่เกิน 21 คนต่อ
ประชากรแสนคน ในปี 2563 ด้วยการสนับสนุนกลไกระดับ
อ าเภอ/ต าบล ให้เข้มแข็งเพื่อแก้ที่ “รากปัญหา” เข้มงวดในการ
บังคับใช้กฎหมายและเพิ่มมาตรการท่ีสร้างพฤติกรรมการใช้
รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยท้ังการสวมหมวกนิรภัย การจัดการ
ความเร็วโดยติดต้ังเครื่องตรวจวัดความเร็ว และน าเทคโนโลยี
มาใช้ให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ี เพื่อสอดส่องและติดตามผู้กระท าผิด 
เพิ่มบทลงโทษเมาแล้วขับ รวมท้ังออกแบบและสร้างช่องทาง
ส าหรับรถจักรยานยนต์ท่ีได้มาตรฐาน รณรงค์เด็กท่ีมีอายุต่ ากว่า 
15 ปีไม่ขับขี่รถจักรยานยนต์เพื่อลดการเสียชีวิต ตลอดจน
เตรียมความพร้อมหน่วยแพทย์ฉุกเฉินให้ถึงจุดเกิดเหตุโดยเร็ว
เพื่อรักษาชีวิตผู้บาดเจ็บ 

แผนภาพ 16 สถิติผู้เสียชีวิต/บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรทางถนนในช่วง
เทกกาลปีใหม่ 2555-2561 

 

ที่มา:  กูนย์อ านวยการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทกกาล 2562 
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ราย ราย, ล้านบาท 

เสียชีวิต(แกนซ้าย) มูลค่าความเสียหาย(แกนซ้าย) จ านวนคดี(แกนขวา) 
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แผนภาพ 17 สถิตอิุบัติเหตุจราจรในช่วงเทกกาลของไทยปี 2561-2562  

 
ที่มา:  กูนย์อ านวยการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทกกาล 2562 

 

การร้องเรียนสินค้าและบริการลดลง แตเ่พิม่ขึ้นในธุรกิจขายตรง

การรับเรื่องร้องเรียนสินค้าและบริการในปี 2561 มี
จ านวน 11,258 ราย ลดลงจากปี 2560 ร้อยละ 14.9 โดยมี
เรื่ อ งร้ อ ง เรี ยนสินค้ าและบริการ ท่ัว ไปของส านั ก งาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ลดลงร้อยละ 16.1 สินค้าและ
บริการในกิจการโทรคมนาคมของ กสทช. ลดลงร้อยละ 15.8 
และบริการทางการเงินของกูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน 
ธนาคารแห่งประเทกไทยในช่วงครึ่งปีแรกเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.9 
จากช่วงเดียวกันของปี 2560  

สินค้าและบริการท่ัวไปแม้ว่าโดยรวมจะลดลง แต่การ
ร้องเรียนด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงมีการร้องเรียน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 32.0 เนื่องจากมีการขยายตัวของการขายสินค้า
ออนไลน์ ส าหรับสินค้าท่ีมีการร้องเรียนมากท่ีสุดได้แก่ อาคารชุด 
รถยนต์ บ้านจัดสรร อะพาร์ตเมนต์/หอพัก/บ้านเช่า คลินิก/
สถาบันเสริมความงาม 

 

 

 
 

 
ตาราง 14  การรับเรื่องร้องเรียนของผู้บริโภค 
                                                                                             หน่วย : ราย 

ประเภทการร้องเรียน 2559 2560 2561 %YoY 

สินค้าและบริการทัว่ไป 7,409 8,870 7,441 -16.1 
- ด้านโฆษณา 1,628 2,425 1,439 -40.7 
-  ด้านฉลาก 2,010 2,026 1,871 -7.7 
-  ด้านสัญญา 2,637 3,707 3,191 -13.9 
-  ด้านกฎหมาย 37 - - - 
-  ด้านธุรกิจขายตรงและ 

ตลาดแบบตรง 
1,097 712 940 32.0 

บริการในกจิการโทรคมนาคม 4,445 3,196 2,692 -15.8 

-  โทรกัพท์เคลือ่นที ่ 3,249 2,146 2,065 -3.8 

-  อินเทอร์เน็ต 916 549 321 -41.5 

-  สถานีวทิยุคมนาคม 126 118 180 52.5 

-  โทรกัพท์ประจ าที ่ 117 361 126 -65.1 

-  อื่นๆ 46 22 - - 
บริการทางการเงิน 1,588 7821 7971 1.9 
-  บริการสถาบันการเงิน 1,376 6611 7011 6.1 
-  อืน่ๆ (ภัยการเงนิ เปิดเผย

ข้อมูล เครดติบูโร ฯลฯ) 
212 1211 961 -20.7 

รวม 13,442 12,848 10,930 -14.9 

หมายเหตุ:  1 ข้อมูล ม.ค.-มิ.ย. 
ที่มา:   ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กสทช. และกูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน 

ธนาคารแห่งประเทกไทย 
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ผู้บาดเจ็บ (ราย) การเกิดอุบัติเหตุ (ครั้ง) ผู้เสียชีวิต (ราย) 
สถานการณ์โลกดา้นความปลอดภัยทางถนน โดยองค์การอนามัยโลก 

จากรายงานรายงานสถิติอุบัติเหตุทางถนนในประเทกไทยโดย
องค์การอนามัยโลก (WHO) ในปี 2561 พบว่าประเทกไทยมีอัตรา 
การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน 32.7 ต่อประชากรแสนคน 
สูงสุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อยู่ในอันดับ 9 ของประเทก
สมาชิกทั้งหมด 175 ประเทก โดยมีจ านวนผู้เสียชีวิต 22,491 ราย เฉลี่ย
วันละ 60 คน ส่วนใหญ่เป็นช่วงอายุ 15-29 ปี เสียชีวิตจากการขับขี่
รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 74 หรือประมาณ 16,600 รายต่อปี คิดเป็น 
24.3 ต่อประชากรแสนคน มีสาเหตุจากพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ขับขี่ไม่
ปฏิบัติตามกฎหมายทั้งการขับรถเร็ว ขับย้อนกร เมาแล้วขับ การไม่สวม
หมวกนิรภัย เมื่อเกิดอุบัติเหตุท าให้บาดเจ็บรุนแรงบริเวณกีรษะจนถึง
ขั้นเสียชีวิต จึงท าให้ไทยมีอัตราการเสียชีวิตจากรถจักรยานยนต์เป็น
อันดับหนึ่งของโลก ขณะที่อัตราการเสียชีวิตของผู้ใช้รถยนต์เป็น 4 ต่อ
ประชากรแสนคน คนเดินเท้า 2.5 ต่อประชากรแสนคน และผู้ใ ช้
รถจักรยาน 1.1 ต่อประชากรแสนคน  

ที่มา: รายงานสถานการณ์โลกด้านความปลอดภัยทางถนน  
โดยองค์การอนามัยโลก (WHO : 2018) 
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สินค้าและบริการในกิจการโทรคมนาคมท่ีมีการร้องเรียน 
มากท่ีสุดคือ โทรกัพท์มือถือและอินเทอร์เน็ต โดยประเด็น
ร้องเรียนส่วนใหญ่เป็นเรื่องมาตรฐานและคุณภาพบริการ 
บริการเสริมและการคิดค่าบริการผิดพลาด ขณะท่ีบริการ 
ทางการเงินส่วนใหญ่เป็นการร้องเรียนบริการทางการเงิน 
ของสถาบันการเงิน (สง.) โดยเป็นปัญหาเรื่องพฤติกรรม
เจ้าหน้า ท่ีไม่ด าเนินการหรือด าเนินการล่าช้า ให้ข้อมูล 
ไม่ถูกต้อง คิดค่าธรรมเนียม/ดอกเบี้ยไม่ถูกต้อง และการ
ร้องเรียนอื่นๆ อาทิ ภัยการเงิน การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

นอกจากนี้ รายงานของมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคปี 2561 
ได้ให้ค าปรึกษาและรับเรื่องร้องเรียน 4,545 เรื่อง ส่วนใหญ่เป็น
หมวดอาหาร ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ร้อยละ 33.11 โดย
ส่วนใหญ่เป็นปัญหาเกี่ยวกับการโฆษณาเกินจริง รองลงมาเป็น
บริการสาธารณะร้อยละ 20.46 โดยเป็นเรื่องของการชดเชย
เยียวยาจากอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะ พฤติกรรมของพนักงาน
ไม่เหมาะสม และบริการสุขภาพร้อยละ 15.51 โดยเป็นการ
ปรึกษาการย้าย สอบถามสิทธิประโยชน์ของผู้ใช้บัตรทอง6  

ส าหรับในช่วงปีท่ีผ่านมีความเคลื่อนไหวประเด็น 
การคุ้มครองบริโภคท่ีส าคัญ ได้แก่ การตรวจจับและด าเนินคดี
เครื่องส าอางท่ีโฆษณาเกินจริงและไม่ได้มาตรฐาน รวมท้ัง 
การผลักดันให้มีการควบคุมค่ายาและค่ารักษาพยาบาล 
ในโรงพยาบาลเอกชน โดยเมื่อวันท่ี 22 มกราคม 2562 ครม. มีมติ
เห็นชอบการก าหนดสินค้าและบริการควบคุมตามท่ีกระทรวง
พาณิชย์เสนอ โดยเพิ่มเวชภัณฑ์เกี่ยวกับการรักษา และบริการ
รักษาพยาบาล บริการทางการแพทย์และบริการอื่นของสถาน 
พยาบาลเกี่ยวกับการรักษาโรคเป็นสินค้าและบริการควบคุม 
และให้มีการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณาความพร้อม
ก่อนท่ีจะมีการก าหนดมาตรการท่ีเหมาะสมตามพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ก. 2542 ให้เกิดความเป็นธรรม
แก่ทุกฝุาย รวมทั้งพิจารณาแก้ไขปัญหาอย่างย่ังยืน 

 

                                                           
6  https://www.consumerthai.org/news-consumerthai/ffc-

news/4302-620124comsumerstat.html?fbclid=IwAR0XU_GcFpc8 
FuSjqWWkLJdFT8RIDD3QCFF5SwssVp89EBea5shIN7cjLzo 

นอกจากนี้ สนช. มีมติเห็นชอบ พ.ร.บ. การจัดต้ังสภา
องค์กรของผู้บริโภค พ.ก. .... เมื่อวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2562 
โดยจะมีผลบังคับใช้ภายใน 60 วัน ขณะท่ีการผลักดันการห้าม
ใช้สารเคมีอันตรายส าหรับก าจัดวัชพืช 3 รายการ คือ พาราควอต 
คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต (มี 53 ประเทกไม่อนุญาตให้ใช้) 
เนื่องจากมีข้อกังวลเรื่องสารตกค้างท่ีอาจส่งผลต่อโรคพาร์กินสัน 
อย่างไรก็ตาม การใช้สารดังกล่าวจะช่วยลดต้นทุนการผลิต 
คณะกรรมการวัตถุอันตรายจึงมีมติเมื่อวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 
2562 อนุญาตให้ใช้สารเคมีอันตรายดังกล่าวกับพืช 6 ประเภท 
คือ ยางพารา ปาล์ม มันส าปะหลัง อ้อย ข้าวโพด และไม้ผล 
ท่ีขึ้นทะเบียน โดยจะพิจารณาเรื่องนี้อีกครั้งในสองปีข้างหน้า 
เว้นแต่สามารถหาสารเคมีอื่นทดแทนก่อนได้  

การเคลื่อนไหวต่างๆ แสดงถึงความตระหนักถึงสิทธิ 
ของผู้บริโภคเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
และความหลากหลายของสินค้าบริการ ตลอดจนช่องทาง 
การจ าหน่าย ยังจ าเป็นต้องเปิดช่องทางเพื่อสื่อสารและ 
ให้ความรู้ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง รวมท้ังสนับสนุนองค์ กร 
ของผู้บริโภคอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ผู้บริโภคและภาคประชาสังคม ในการปกปูองและพิทักษ์สิทธิให้
ได้รับสินค้าและบริการท่ีมีความปลอดภัย มีคุณภาพและเป็นธรรม 
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การพัฒนาทุนมนษุย์เพื่อเพิม่ศักยภาพของแรงงานในอนาคต 

ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยขับเคลื่อนส าคัญในการ
ยกระดับการพัฒนาประเทกในทุกมิติไปสู่ เปูาหมายการเป็น
ประเทกท่ีพัฒนาแล้ว ธนาคารโลกจึงได้พัฒนาดัชนีทุนมนุษย์ 
(Human Capital Index : HCI) เพื่อประเมินผลิตภาพของแรงงาน
ในอนาคตจากการพัฒนาเด็กและเยาวชนในปัจจุบัน สามารถ
ก าหนดแนวทางการพัฒนาเพื่อเพิ่มกักยภาพทุนมนุษย์ในอนาคต  

ดัชนีทุนมนุษย์เป็นการวัดผลรวมของทุนมนุษย์ต้ังแต่
เกิดจนถึงอายุ 18 ปี โดยพิจารณาความเสี่ยงด้านสุขภาพและ
ด้านการกึกษาของประเทก ซึ่งเป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเพิ่ม
ผลิตภาพ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ (1) การอยู่รอด 
(Survival) ต้ังแต่แรกเกิดจนถึงวัยเรียน โดยใช้อัตราเสียชีวิต
ของเด็กอายุต่ ากว่า 5 ปี (2) ระยะเวลาการเรียนรู้ในระบบ
โรงเรียน (School) วัดจากระยะเวลาท่ีได้รับการกึกษาในโรงเรียน
ก่อนอายุ 18 ปี และผลสัมฤทธิ์การสอบระดับนานาชาติ โดย
น ามาค านวณเพื่อปรับเป็นระยะเวลาการเรียนรู้ในระบบ
โรงเรียน และ (3) สุขภาพ (Health) โดยใช้อัตรารอดในผู้ใหญ่ 
และอัตราการเติบโตอย่างมีสุขภาพในเด็กอายุต่ ากว่า 5 ปี 

รายงานดัชนีทุนมนุษย์ ปี 2018 พบว่าประเทกไทยมี
คะแนน 0.60 คะแนน จากคะแนนเต็ม 1.00 อยู่ในล าดับท่ี 65 
จากท้ังหมด 157 ประเทก และอยู่เป็นล าดับท่ี 4 ในประเทกอาเซียน 
รองจากสิงคโปร์ เวียดนาม และมาเลเซีย สะท้อนว่าเด็กไทยมี
ผลิตภาพการท างานจนถึงอายุ 60 ปี เพียงร้อยละ 60 ของกักยภาพ
ท่ีควรจะมี หากได้รับการกึกษาท่ีมีคุณภาพและการดูแลด้าน
สุขภาพอย่างเต็มท่ี โดยยังมีช่องว่างของการสูญเสียจากการ
พัฒนากักยภาพทุนมนุษย์ถึงร้อยละ 40 ซึ่งจะส่งผลต่อการเพิ่ม
ผลิตภาพของแรงงานท่ีจะช่วยยกระดับรายได้ของแรงงาน 
ซึ่งจะช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ า รวมท้ังความสามารถ 
ในการแข่งขันที่จะขับเคลื่อนเกรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่อง  

เมื่อเปรียบเทียบตามองค์ประกอบของดัชนี พบว่า 
องค์ประกอบส่วนใหญ่ของประเทกไทยสูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลก 
อย่างไรก็ตาม ด้านการกึกษา ผลการประเมินสะท้อนว่า
เด็กไทยโดยเฉลี่ยสามารถเข้าเรียนในระบบโรงเรียนเป็นเวลา 

 

ตาราง 15 เปรียบเทียบค่าดัชนีทุนมนุษย์ ปี 2018 ของประเทกไทยกับทั่วโลก 

Indicator Worldwide 
East Asia 
& Pacific 

Upper 
Middle 
Income 

Thailand 

HCI Component 1: Survival 
Probability of Survival to Age 5 0.97 0.98 0.98 0.99 
HCI Component 2: School 
Expected Years of School 11.2 11.9 11.7 12.4 
Harmonized Test Scores 431 451 428 436 
Learning-adjusted year of school    8.6 
HCI Component 3: Health 
Survival Rate from Age 15 – 60 0.85 0.87 0.86 0.85 
Fraction of Children Under 5 Not Stunted 0.77 0.78 0.87 0.89 
Human Capital Index (HCI) 0.57 0.61 0.58 0.60 

ตาราง 16 เปรียบเทียบค่าดัชนีทุนมนุษย ์ปี 2018 ในกลุ่มประเทกอาเซียน 

Indicator สิงคโปร ์ เวียดนาม มาเลเซีย ฟิลิปปินส ์อินโดนีเซีย กัมพูชา เมียนมา 
สปป. 
ลาว 

HCI Component 1: Survival 
Probability of Survival to Age 5 1.00 0.98 0.99 0.97 0.97 0.97 0.95 0.94 
HCI Component 2: School 
Expected Years of School 13.9 12.3 12.2 12.8 12.3 9.5 9.9 10.8 
Harmonized Test Scores 581 519 468 409 403 452 425 368 
Learning-adjusted year of school 12.9 10.2 9.1 8.4 7.9 6.9 6.7 6.4 
HCI Component 3: Health 

Survival Rate from Age 15 – 60 0.95 0.88 0.88 0.80 0.83 0.83 0.81 0.81 
Fraction of Children Under 5 Not 
Stunted 

- 0.75 0.76 0.67 0.66 0.68 0.71 0.67 

Human Capital Index (HCI) 0.88 0.67 0.62 0.55 0.53 0.49 0.47 0.45 

ที่มา:  ธนาคารโลก (THE HUMAN CAPITAL PROJECT), 2018 

รวม 12.4 ปี แต่เมื่อพิจารณาถึงคุณภาพการเรียนรู้จะมี
ความสามารถเทียบเท่ากับการเข้าเรียนเพียง 8.6 ปี ลดลง 3.8 ปี 
(จากการน าผลทดสอบทางการกึกษาระดับนานาชาติมาปรับ) 
สะท้อนถึงปัญหาคุณภาพการกึกษา ด้านสุขภาพ มีคะแนน 
การรอดชีวิตในเด็กอายุต่ ากว่า 5 ปี ถึง 0.99 คะแนน และการ
ยุติภาวะทุพโภชนาการในเด็กอายุต่ ากว่า 5 ปี มีคะแนน 0.9 
ซึ่ ง เป็นคะแนนสูงสุดในอาเซียนเป็นผลจากแก้ ไขภาวะ 
ทุพโภชนาการในเด็กอายุต่ ากว่า 5 ปี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ขณะท่ีอัตรารอดในผู้ใหญ่ท่ีอยู่ในระดับใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยของโลก 
และมีคะแนนอยู่ต่ ากว่าสิงคโปร์ เวียดนาม และมาเลเซีย ท้ังนี้ 
เป็นผลมาจากอัตราการเสียชีวิตในประชากรอายุ 15-60 ปี 
จากสาเหตุส าคัญคือ อุบัติเหตุและโรคไม่ติดต่อ โดยมีสัดส่วน
ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 32.7 ต่อประชากรแสนคน หรือวันละ 

สถานการณ์ทางสังคมท่ีส าคัญ 
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60 คน และสัดส่วนผู้เสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อ 579.5 ต่อประชากร
แสนคน หรือชั่วโมงละ 45 คน สูงสุดในกลุ่มประเทกอาเซียน  

ตาราง 17 อัตราตายด้วยอุบัติเหตุและโรคไม่ติดต่อ ต่อประชากรแสนคน 

ประเทศ อุบัติเหต ุ โรคไม่ติดต่อ 
กัมพูชา 17.8 380.03 
อินโดนีเซีย 12.2 522.79 
สปป.ลาว 16.6 417.28 
มาเลเซีย 23.6 363.61 
เมียนมา 19.9 551.39 
ฟิลิปปินส์ 12.3 432.04 
สิงคโปร์ 2.8 371.75 
ไทย 32.7 579.55 
เวียดนาม 26.4 448.35 

หมายเหตุ:  ใช้ข้อมูลปี 2016 ในการค านวณ 
ที่มา:  องค์การอนามัยโลก (Global Status Report on Road Safety 2018) และ

(Noncommunicable Diseases Country Profiles 2018) 

แม้ว่ารัฐบาลได้ให้ความส าคัญในการพัฒนาทุนมนุษย์
อย่างต่อเนื่อง โดยท่ีผ่านมารัฐบาลมีการออกนโยบายท่ีเน้น 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในทุกมิติ ทุกช่วงวัย มีเปูาหมาย
เพื่อพัฒนาคนทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพในทุกด้าน 
โดยการพัฒนาเด็กปฐมวัย เพื่อวางรากฐานสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพ 
และพัฒนาคุณภาพการจัดการกึกษาของโรงเรียนให้เด็กทุกคน
มีโอกาสได้รับการกึกษาท่ีดีเท่าเทียมกัน การยกระดับคุณภาพ
การกึกษาในทุกระดับ เพื่อตอบโจทย์ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม
ในอนาคตของประเทก การจัดต้ังกองทุนเพื่อความเสมอภาค
ทางการกึกษาเพื่อสร้างโอกาสเข้าถึงทางการกึกษาของผู้ขาดแคลน
ทุนทรัพย์ การพัฒนาฝีมือแรงงานรองรับไทยแลนด์ 4.0 
ตลอดจนพัฒนาและยกระดับบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ 
เพื่อดูแลสุขภาพประชาชนในเชิงรุก ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
โดยให้ความรู้และสร้างจิตส านึกการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี  

อย่างไรก็ตาม จากผลการประเมินประเทกไทย
จ าเป็นต้องเร่งพัฒนาทุนมนุษย์อย่างเข้มข้นต่อเนื่อง เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขัน สามารถขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทกอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยยังต้องเฝูาระวังและเร่ง
พัฒนาประเด็นส าคัญ คือ 

1. การพัฒนาคุณภาพการกึกษา ด้วยการปฏิรูป
การกึกษาในขณะนี้คาดว่าจะส่งผลให้การจัดการการกึกษาท่ีมี

คุณภาพขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการปรับเปล่ียนระบบการจัดการเรียน
การสอนวิทยากาสตร์ท่ีเน้นสะเต็มกึกษา ควบคู่กับด้านปริมาณ 
การยกระดับคุณภาพโรงเรียนท่ีต้องการความช่วยเหลือและ
พัฒนาเป็นพิเกษอย่างเร่งด่วน โครงการพัฒนาครูรปูแบบครบวงจร 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมและบริการ เช่น 
การอาชีวกึกษาทวิภาคีแนวใหม่ การจัดต้ังสถาบันไทยโคเซ็น 
เป็นความร่วมมือกับรัฐบาลประเทกญี่ปุุน เพื่อผลิตวิกวกร 
นักปฏิบัติ นักเทคโนโลย ีและนวัตกร ท่ีมีทักษะความเชี่ยวชาญสูง
ในการสร้างและพัฒนา นวัตกรรม และสามารถเป็นผู้น าในการ
พัฒนาด้านวิกวกรรมและเทคโนโลยีของประเทก การจัดต้ัง
สถาบันอุดมกึกษากักยภาพสูงจากต่างประเทกในเขตพื้นท่ี
ระเบียงเกรษฐกิจพิเกษภาคตะวันออก (EEC) เช่น ผลิตก าลังคน
ด้านวิกวกรรมกาสตร์ วิทยากาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูง สาขา
การโรงแรมฯ การมีมาตรการท่ีสนับสนุนให้เด็กคงอยู่ในระบบ
โรงเรียน อาทิ การช่วยเหลือค่าใช้จ่ายการกึกษาเพิ่มเติมให้แก่
เด็กยากจนท่ีไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่าย ส่งเสริมและสร้าง
การรับรู้เกี่ยวกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการกึกษา 
ออกแบบและส่งเสริมนวัตกรรมการสอนเพื่อสร้างโอกาสเข้าถึง
ทางการกึกษาของเด็กที่อยู่ห่างไกล 

2. การเพิ่มอายุคาดเฉลี่ยในประชากรวัยผู้ใหญ่ โดย
ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพเพื่อลดการเสียชีวิตจากสาเหตุส าคัญ 
คือ โรคไม่ติดต่อ และอุบัติเหตุ โดยการให้ความรู้และสร้าง
ความตระหนักในการมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสม ส่งเสริม
กิจกรรมทางสุขภาพท่ีเหมาะสมทั้งในรูปแบบการออกก าลังกาย
และโภชนาการ การมีมาตรการและบังคับใชก้ฎหมายเพื่อสร้าง
ความปลอดภัยทางถนน  ตลอดจนส่ ง เสริมวัฒนธรรม 
ความปลอดภัยทางถนน 

3. การเฝูาระวังด้านโภชนาการและพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมการวางแผนครอบครัวและ
งานอนามัยแม่และเด็กเพื่อให้มีการเตรียมพร้อมการมีบุตร  
การดูแลก่อน/หลังคลอด การส่งเสริมและเฝูาระวังภาวะ
โภชนาการโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กยากจนและด้อยโอกาส 
โดยการให้เงินอุดหนุน การส่งเสริมและพัฒนาการเรียน 
การสอน และการเลี้ยงดูเด็กให้มีคุณภาพมาตรฐานเหมาะสม
กับช่วงวัย ตลอดจนลดความเสี่ยงสุขภาวะของเด็ก 
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ค่ามาตรฐานของฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) 
ประกอบด้วยค่ามาตรฐาน 2 ลักษณะ คือ 

(1) มาตรฐานเฉลี่ยรายปี เป็นตัวบ่งชี้อันตรายในลักษณะที่ต้องได้รับ
สารติดต่อกันเป็นเวลานาน หลายสิบปีจนเกิดเป็นโรคเรื้อรัง 

(2) มาตรฐานเฉลี่ยราย 24 ชั่วโมง เป็นค่าบ่งชี้อันตรายในลักษณะกึ่ง
เฉียบพลัน คือสามารถเกิดปัญหาได้ทันทีเมื่อได้รับฝุุนดังกล่าว และ
กึ่งเรื้อรังคือ ต้องได้รับไปช่วงเวลาหนึ่ง จึงจะเกิดผลเสียต่อสุขภาพ 

แต่ละประเทกได้ก าหนดค่ามาตรฐานของฝุุนละอองขนาดเล็ก (PM2.5) 
แตกต่างกันตามบริบทของสภาพเกรษฐกิจ สังคม ความพร้อมทาง
เทคโนโลยีและการเงินของแต่ละประเทก 

ประเทศ 
ค่าเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง  

(มคก./ลบ.ม.) 
ค่าเฉลี่ย 1 ปี  
(มคก./ลบ.ม) 

องค์การอนามัยโลก 25 10 
สหภาพยุโรป - 12 
สหรัฐอเมริกา 35 12 
ออสเตรเลีย 25 8 
ญี่ปุุน 35 15 
เกาหลีใต้ 50 27 
มาเลเซีย (2018) 50 25 
ประเทกไทย 50 25 

ที่มา:   กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

รัฐต้องมุ่งมั่นและแก้ไขปัญหามลพิษฝุ่นอย่างต่อเนื่อง

ฝุุนละอองเป็นมลพิษทางอากากท่ีเป็นปัญหาหลัก 
ในกรุงเทพมหานครและชุมชนขนาดใหญ่ ฝุุนละอองท่ีมีอยู่ใน
บรรยากากรอบๆ ตัวเรา มีขนาดต้ังแต่ 0.002 ไมครอน (มองไม่เห็น
ด้วยตาเปล่า) ไปจนถึงขนาดใหญ่กว่า 500 ไมครอน โดยฝุุนละออง
ท่ีได้รับความสนใจคือฝุุนละอองขนาดเล็ก เส้นผ่านกูนย์กลาง
ไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)7 เนื่องจากเป็นฝุุนละอองท่ีแขวนลอย 
อยู่ในอากากได้นาน และมีผลต่อสุขภาพของคน ท้ังจากการ
เข้าสู่ปอดโดยตรงและเป็นกูนย์กลางให้สารพิษอื่นๆ ในอากาก
เข้าไปในส่วนลึกของร่างกาย เช่น สารก่อมะเร็ง สารโลหะหนัก ฯลฯ 
ในปี 2556 องค์การอนามัยโลกได้ก าหนดให้ PM2.5 อยู่ในกลุ่ม
ท่ี 1 ของสารก่อมะเร็ง ซึ่งเป็นสาเหตุให้ 1 ใน 8 ของประชากรโลก
เสียชีวิตก่อนวัยอันควร8 และอายุขัยเฉลี่ยของผู้ได้รับมลพิษฝุุน
ละอองลดลงมากกว่าจากการสูบบุหรี่ 

แผนภาพ 18 อายุขัยเฉลี่ยที่ลดลงจากภัยต่างๆ  
หน่วย : เดือน 

 

ที่มา:  กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ข้อมูลสถานการณ์คุณภาพอากากของกรมควบคุม
มลพิษของประเทกไทย พบว่า ค่าเฉลี่ย 1 ปี ฝุุนละอองขนาดไม่เกิน 
2.5 ไมครอน (PM2.5) ในภาพรวมปี 2560 ไม่เกินค่ามาตรฐาน 
(ค่าเฉลี่ย 1 ปี = 25 มกค./ลบ.ม.) เท่ากับ 22 ไมโครกรัม/
ลูกบากก์เมตร ลดลงจากปี 2559 ท่ีเท่ากับ 27 ไมโครกรัม/
ลูกบากก์ เมตร เมื่อพิจารณารายพื้นท่ี พบมลพิษเกินค่า
มาตรฐานในหลายพื้นท่ี อาทิ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ล าปาง ขอนแก่น 

                                                           
7  ฝุุนละออง PM2.5 มีขนาดเล็กกว่าประมาณ 1 ใน 25 ส่วนของเส้นผ่ากูนย์กลาง

ของเส้นผมมนุษย์ สามารถแพร่กระจายเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ ถุงลม 
ในปอดและกระแสเลือดโดยตรง ส่งผลอันตรายต่อกระบวนการท างาน 
ของอวัยวะต่างๆ ในร่างกายและเพิ่มความเส่ียงต่อการเป็นโรคเร้ือรัง 

8  กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 

และสระบุรี ท้ังนี้ ฝุุนละออง PM2.5 จะมีค่าเกินมาตรฐาน
ในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม โดยมีค่าสูงกว่ามาตรฐาน 40-50 วัน 
และมีค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงสูงสุดมากกว่า 100 ไมโครกรัม/
ลูกบากก์เมตร แม้ค่าเฉลี่ยรายปีสูงกว่าค่ามาตรฐานไม่มากนัก 
แต่เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง สูงกว่าองค์การอนามัย
โลกมาก ซึ่งจะพบว่าในบางพื้นท่ีและบางช่วงเวลาท่ีมีค่าเฉลี่ย
สูงติดต่อกันสามารถส่งผลต่อสุขภาพได้ เช่น ในช่วงต้นปี 2562 
(มกราคม-กุมภาพันธ์) พื้นท่ีในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ได้ประสบปัญหาจากปริมาณฝุุนละอองขนาดเล็ก 
(PM2.5) ได้ปกคลุมไปท่ัวพื้นท่ีในวงกว้าง ซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นเป็น
ครั้งแรก แต่เป็นปัญหาเกิดขึ้นเร็วและนานกว่าปีท่ีผ่านๆ มา 
โดยมีสาเหตุจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ และการก่อสร้าง 
ประกอบกับสภาพอากากปิด ลมสงบความเร็วต่ า ท าให้อากาก
ลอยตัวไม่ดี ซึ่งพบหลายพื้นท่ีระดับฝุุนพิษสูงเกินค่ามาตรฐาน
ของไทยท่ี 50 ไมโครกรัม/ลูกบากก์เมตร ขณะท่ีอีกหลายพื้นท่ี
รอบนอกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้รับผลกระทบจาก
ปัญหาฝุุนละออง โดยเฉพาะจังหวัดต่างๆ ในภาคเหนือ อาทิ 
ล าปาง ล าพูน แพร่ และตาก  
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ตาราง 16  ปริมาณฝุุนละอองขนาดเล็ก (PM10 , PM2.5) เฉลี่ยรายปี 2555-2560 
หน่วย : (มกค./ลบ.ม.) 

ปี 
ค่าเฉลี่ย 1 ป ี

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน  
10 ไมครอน (PM10) 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน  
2.5 ไมครอน (PM2.5) 

2555 42.0 27.0 
2556 45.0 28.8 
2557 43.0 28.8 
2558 42.0 28.0 
2559 43.0 27.0 
2560 41.0 22.0 

ค่ามาตรฐาน 50 25 

ที่มา:  รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาก กรมควบคุมมลพิษ ปี 2555-2560  

ตาราง 17   ปริมาณฝุุนละอองขนาด 2.5 ไมครอน (PM2.5) ปี 2558 - 2561  

 ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) 
 ค่าเฉลี่ย 1 ปี ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงสูงสุด 

สถานีตรวจวัด 2558 2559 2560 2561 2558 2559 2560 2561 
อินทรพิทักษ์ (กรุงเทพฯ) 36 43 31 28 n.a. 81 88 105 
รร. สมุทรสาครวทิยาลัย (สมุทรสาคร) 62 52 51 55 145 113 96 144 
รร. ยุพราชวิทยาลัย (เชียงใหม)่ 33 32 30 29 266 144 114 108 
แม่เมาะ (ล าปาง) 30 29 19 26 187 156 95 117 
สนง. ทรัพยากรน้ าภาค (ขอนแก่น) 31 43 30 31 117 112 109 92 
หน้าพระลาน (สระบรุี) 46 35 36 31 112 68 89 94 
ค่ามาตรฐาน 25 50 

ท่ีมา:  รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาก ปี 2558-2561 กรมควบคุมมลพิษ 

 

แผนภาพ 19  ปริมาณฝุุนละออง PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
(ที่เกินค่า 25 มกค./ลบ.ม.) 

 

ที่มา:  กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

แหล่งก าเนิดมลพิษฝุุนละอองประกอบด้วย 2 แหล่ง
คือ (1) แหล่งก าเนิดธรรมชาติ ได้แก่ ฝุุนละอองดินฟุูงปลิวจาก
พื้นดินและพื้นท่ีเกษตรกรรม ไฟปุา เกลือทะเล ภูเขาไฟปะทุ 
ฝุุนฟุูงปลิวจากทะเลทราย ซึ่งมักจะเป็นฝุุนรวมท่ีมีขนาดใหญ่ 
และ (2) แหล่งก าเนิดจากกิจกรรมของมนุษย์ ได้แก่ การใช้
เชื้อเพลิง การจราจร โรงงานอุตสาหกรรม โรงไฟฟูา การก่อสร้าง 

การเผาชีวมวล9 (รวมถึงการเผาขยะมูลฝอยและการเผาในท่ีโล่ง) 
และการเกษตรกรรม ซึ่งมักจะเป็นฝุุนขนาดเล็กและแหล่งก าเนิด
ทางอ้อมจากกิจกรรมของมนุษย์ จัดเป็นฝุุนทุติยภูมิ10 ส าหรับ
ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครพบว่า แหล่งท่ีมาของฝุุนละอองขนาดเล็ก 
PM2.5 อันดับ 1 มาจากไอเสียรถดีเซล 26.4% ตามด้วยจาก
การเผาชีวมวล 24.6% ฝุุนทุติยภูมิ 20.7% และอื่นๆ นอกจากนี ้
ยังพบว่าในช่วงหน้าแล้งจะมีการเผาชีวมวลสูงกว่าในช่วงหน้าฝน 
ขณะท่ีในพื้นท่ีนอกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีมีสาเหตุ
ส่วนใหญ่มาจากการเผาในท่ีโล่งท้ังภายในประเทกไทยและจาก
ประเทกเพื่อนบ้าน 

ตาราง 18 แหล่งที่มาของฝุุน PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ร้อยละ) 

ที่มา กรมควบคุมมลพิษ เอไอที 
ฤดูฝน ฤดูแล้ง ฤดูฝน ฤดูแล้ง 

ไอเสียดีเซล 26.4 20.8 29.2 27.2 
การเผาชีวมวล 24.6 35.5 24.9 37.8 
ฝุุนทุตยิภูมิ 20.7 15.8 20.5 15.2 
โรงงาน 5.1 3.4 5.6 5.5 
ดิน 6.0 4.1 9.6 3.8 
อื่นๆ 17.2 20.4 10.2 10.5 

ที่มา:  กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

นอกจากประเทกไทย ฝุุนละอองยัง เป็นปัญหา 
ในประเทกก าลังพัฒนาหลายๆ ประเทก อาทิ จีน อินเดีย 
ปากีสถาน ฯลฯ ตัวอย่างประเทกต่างๆ ในการแก้ปัญหาฝุุน
ละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ประเทศจีน ได้แก่ การสั่งปิดโรงงาน
ถ่านหินแห่งสุดท้าย ระงับโครงการก่อสร้างในช่วงหน้าหนาว 
ท่ีผ่านมา ต้ังทีมขจัดควันพิษ “Smog Squad” ตระเวนห้าม
ชาวเมืองปิ้งย่างกลางแจ้ง ห้ามขายอาหารปิ้งย่างตามท้องถนน 
วางแผนปฏิบัติการในระยะยาว 5 ปี และห้ามเผาใบไม้ทุกชนิด 
ติดต้ังหอฟอกอากาก เกาหลีใต้ ได้แก่ ปิดโรงไฟฟูาถ่านหิน 8 
แห่งชั่วคราวในช่วงฤดูใบไม้ผลิ และปิดโรงไฟฟูาถ่านหินเป็น
การถาวรในปีหน้า อินเดีย ได้แก่ ห้ามแท็กซี่เครื่องยนต์ดีเซลวิ่ง
บริการ ทดลองให้รถยนต์เลือกวิ่งเฉพาะวันคู่ วันคี่ และห้ามจุด
พลุในเทกกาลต่างๆ กระตุ้นให้ใช้รถไฟฟู าภายในปี 2030 

                                                           
9 การเผาสารอินทรีย ์เช่น เกษไม้ แกลบ กากมันส าประหลัง ฯลฯ  
10  ฝุุนขนาดเล็ก PM2.5 ประกอบด้วย ฝุุนปฐมภูมิ (Primary PM2.5) เกิดจาก

การเผาไหม้โดยตรง และฝุุนทุติยภูมิ (Secondary PM2.5) เกิดจากปฏิกิริยา
เคมีในบรรยากาก โดยมีสารกลุ่มซัลเฟอร์ หรือกลุ่มไนโตรเจน และแอมโมเนีย
เป็นสารตั้งต้น 
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เยอรมนี ได้แก่ ห้ามจอดรถใกล้บ้าน ต้องเสียเงินเช่าท่ีจอดรถแพง 
ท าให้ไม่อยากมีรถส่วนตัว เดนมาร์ก ได้แก่ การรณรงค์ให้ใช้
จักรยาน และเมืองขนาดใหญ่ ปารีส เอเธนส์ เม็กซิโกซิตี้ 
มาดริด  ได้แก่ เลิกใช้รถยนต์ดีเซลภายในปี 2025 และ
สนับสนุนให้ใช้บริการขนส่งสาธารณะ  

ส าหรับประเทกไทยรัฐบาลมีแนวทางและมาตรการ 
ในการจัดการปัญหาฝุุนละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในทิกทาง
เดียวกับต่างประเทก โดยแบ่งเป็น  

1. การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในช่วงอากากปิดและ
มีปริมาณฝุุนละอองสูง โดยมีการติดตามตรวจสอบ เฝูาระวัง
และแจ้งเตือนสถานการณ์ผ่านช่องทางต่างๆ การให้ความรู้ 
สร้างความเข้าใจกับสื่อมวลชนและประชาชนในการดูแลและ
ปูองกันตนเองเมื่อต้องออกกลางแจ้ง การลดปริมาณฝุุน 
ในอากากชั่วคราว ได้แก่ การฉีดพ่นละอองน้ าลดฝุุนละออง 
ในอากาก การปฏิบัติการฝนหลวง การชะลอการก่อสร้าง 
ท่ีก่อให้เกิดฝุุนละเอียด เข้มงวดในการเผาขยะในท่ีโล่ง รวมถึง
การตรวจจับรถควันด า ฯลฯ  

2. การแก้ไขมลพิษฝุุนถาวร โดยมีแนวทางลด 
การระบายมลพิษจากแหล่งก าเนิดท่ีส าคัญ ดังนี ้

 การลดมลพิษฝุุ นจากภาคขนส่ ง  โ ดย
ปรับปรุงคุณภาพน้ ามันเช้ือเพลิง และคุณภาพรถยนต์ให้เป็นไป
ตามมาตรฐานไอเสียยูโร 5/6 โดยรัฐอาจออกมาตรการเยียวยา
เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการพัฒนา ปรับลดอายุการตรวจ
สภาพการใช้งานรถยนต์ ตลอดจนการพัฒนาระบบขนส่ง
สาธารณะให้มี รถโดยสาร ท่ี ใช้ เชื้ อ เพลิ ง ท่ี เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม อาทิ แก๊สธรรมชาติ รถไฟฟูา รถไฮบริด รวมท้ัง
พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะให้เชื่อมโยงครอบคลุม
พื้นที่เพื่อลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล  

 การลดกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดการเผาไหม้ท่ีเพิ่ม
ปริมาณฝุุนละอองจากการเกษตรและประชาชนท่ัวไป โดย
สร้างความตระหนักถึงผิดภัยของมลภาวะฝุุน การสร้างความ
ร่วมมือและให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการพื้นท่ีท าเกษตรแก่
เกษตรกร เพื่อลดการเผาพื้นท่ีในการเกษตร การเผาในท่ีโล่ง 

รวมท้ังส่งเสริมให้ประชาชนตรวจสภาพรถยนต์ตนเอง การใช้
รถยนต์ท่ีใช้เชื้อเพลิงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 การลดมลพิษฝุุนจากภาคอุตสาหกรรม โดยการ
ก าหนดเขตปลอดมลพิษ สนับสนุนให้สถานประกอบการมีการ
บ าบัดมลพิษก่อนระบายสู่อากาก การปกคลุมสิ่งก่อสร้างต่างๆ  

ท้ังนี้ รัฐต้องมีความมุ่งมั่นและด าเนินการแก้ไขปัญหา
มลพิษฝุุนอย่างต่อเนื่อง จ าเป็นต้องมีการบังคับใช้กฎหมาย
อย่างเข้มงวด และมีหน่วยงานเจ้าภาพรับผิดชอบการแก้ปัญหา
มลพิษฝุุนเพื่อให้เกิดการบูรณาการงานร่วมกันแก้ไขปัญหา
อย่างครบวงจร รวมทั้งเร่งด าเนินงานการร่วมมือระดับภูมิภาค
ในการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาก เพื่อแก้ไขสถานการณ์ฝุุน
หมอกควันท่ีกระทบต่อหลายประเทกโดยเฉพาะพื้นท่ีอาเซียน
ภาคพื้นมหาสมุทร นอกจากนี้ ควรมีการก าหนดเปูาหมายและ
แนวทางในการปรับลดเพดานค่ามาตรฐานของฝุุนละอองขนาด
เล็กให้ไกลเคียงกับประเทกที่พัฒนาแล้ว 

ส าหรับภาคประชาสังคมสามารถมีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหาโดยการปฏิบัติตามกฎระเบียบ อาทิ ลดการเผาไหม้
ในท่ีโล่งอันเป็นการเพิ่มปริมาณฝุุนละอองขนาดเล็ก สถานท่ี
ก่อสร้างต่างๆ ต้องมีการปูองกันการเกิดฝุุนและบ าบัดไม่ให้เกิด
การฟุูงกระจายของฝุุน นอกจากนั้น ประชาชนควรต้องรู้จัก
หลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นท่ีเสี่ยงและรู้จักปูองกันตนเอง  
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การพัฒนาท่ีผ่านมา ท าให้สังคมไทยมีความก้าวหน้า
ในหลายด้าน อาทิ ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น จ านวนคน
ยากจนลดลง การเข้าถึงบริการทางการกึกษา และสาธารณสุข
มีอย่างท่ัวถึงมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ความเหลื่อมล้ ายังเป็น
ปัญหาท่ีสังคมไทยประสบอยู่ การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ า 
ยังไม่ประสบความส าเร็จ ประกอบกับการมีเงื่อนไข/ปัจจัยเสี่ยง
หลายประการท่ีอาจจะส่งผลให้ความเหลื่อมล้ าในสังคมไทย
รุนแรงขึ้นได้ อาทิ การเป็นสังคมผู้สูงวัย การเปลี่ยนแปลงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทก ดังนั้น การลดความเหลื่อมล้ าจึงยังเป็น
ประเด็นท้าทายส าหรับสังคมไทย รัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับ
การแก้ไขปัญหาดังกล่าวมาโดยตลอด การก าหนดยุทธกาสตร์ชาติ 
20 ปี ซึ่งมุ่งเน้นการแก้ปัญหาความยากจนและการส่งเสริม 
การกระจายรายได้ โดยได้บรรจุสาระเกี่ยวกับเรื่องความ
เหลื่อมล้ าไว้ ภายใต้ยุทธกาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม  

สถานการณ์ความเหลื่อมล้้าของประเทศไทย 

ความ เหลื่ อมล้ า เป็นความแตกต่างของฐานะ 
ความเป็นอยู่ของประชากร ท้ังในด้านรายได้ ทรัพย์สิน และ
ความไม่เท่าเทียมกันในโอกาสการเข้าถึงทรัพยากรและบริการ
ทางสังคม ในช่วง 3 ทกวรรษท่ีผ่านมา พบว่า 

 ความเหล่ือมล้้ามีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น อย่างไร
ก็ตาม ยังคงอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับประเทศในภูมิภาค 
ในช่วงปี 2531–2560 ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini 
coefficient) ด้านรายได้เคลื่อนไหวอยู่ในช่วงแคบๆ ระหว่าง 
0.445–0.530 โดยมีค่าลดลงอย่างต่อเนื่องต้ังแต่ปี 2549 จาก 
0.514 มาอยู่ท่ี 0.453 ในปี 2560 ซึ่งเป็นค่าท่ียังค่อนข้างสูง
เมื่อเปรียบเทียบกับประเทกในภูมิภาคเดียวกัน เมื่อพิจารณา
รายได้เฉลี่ยของกลุ่มประชากรจ าแนกเป็น 10 กลุ่มรายได้ 
(Decile by Income) พบว่า รายได้ของกลุ่มประชากรท่ีมีรายได้สูง
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและเห็นได้ชัดตลอดช่วง 30 ปีท่ีผ่านมา 
ขณะท่ีรายได้ของกลุ่มประชากรท่ีมีรายได้ต่ าแม้จะเพิ่มขึ้นในอัตรา
ท่ีรวดเร็วกว่าของกลุ่มรายได้สูง แต่ก็ยังไม่เพียงพอท่ีจะท าให้ 

 

 

ส่วนแบ่งรายได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญได้ โดยประชากรร้อยละ 
40 ท่ีมีรายได้ต่ าสุด มีส่วนแบ่งรายได้เพียงร้อยละ 12.0 ตลอดช่วง 
ปี 2531–2554 และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 14.2 ในปี 2560 
เท่านั้น ขณะท่ีประชากรร้อยละ 10 ที่มีรายได้สูงสุด มีส่วนแบ่ง
รายได้ระหว่าง 37.2–40.7 ในช่วงปี 2531–2554 และลดลง
มาที่ร้อยละ 35.3 ในปี 2560 

  

นิยามความเหลื่อมล้้าและวิธีการวัด 
 
ความเหลื่อมล้้า หมายถึง ความแตกต่าง ความไม่เท่าเทียมกันของการกระจาย
ทรัพยากรและฐานะความเป็นอยู่ของประชากร โดยไม่ได้ครอบคลุมเฉพาะ
ความแตกต่างด้านรายได้หรือความมั่งค่ัง แต่ยังรวมถึงความไม่เท่าเทียมกันของ
โอกาส การเข้าถึงทรัพยากรและบริการทางสังคม ความแตกต่างของสถานภาพ
ทางสังคม ความยุติธรรมและอ านาจทางการเมือง  
 
ในปัจจุบัน มีเครื่องมือในการวัดระดับความเหลื่อมล้ าในสังคมที่หลากหลาย อาทิ 
ค่าสัมประสิทธิ์การแปรผัน (Coefficient of Variation: CV) ค่าสัมประสิทธิ์
ความไม่เสมอภาค (Gini coefficient) ดัชนีไทล์ (Theil Index) ดัชนีแอตคินสัน 
(Atkinson Index) สัดส่วนพาลมา (Palma Ratio) โดยค่าสัมประสิทธิ์ความไม่
เสมอภาค (Gini coefficient) และ สัดส่วนพาลมา (Palma Ratio) เป็นเครื่องมือ
หลักที่ถูกน ามาใช้ในการอธิบายสถานการณ์ความเหลื่อมล้ าอย่างกว้างขวาง โดย
มีรายละเอียดดังนี้ 
 
สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini coefficient) เป็นวิธีวัดการกระจาย
ของข้อมูลทางสถิติ คิดค้นโดยนักสถิติชาวอิตาลีชื่อ คอร์ราโด จีนี ซ่ึงค่า
สัมประสิทธิ์จินีพัฒนามาจาก lorenze curve ที่อธิบายถึงการกระจายตัวของ
รายได้ไปยังประชากรกลุ่มต่างๆ ท าให้จากสัมประสิทธิ์จีนีจึงมีค่าอยู่ระหว่าง 0 
และ 1 โดยค่าจีนีที่ต่ าจะแสดงถึงความเท่าเทียมกันในการกระจายรายได้  
หากค่านี้สูงขึ้นจะบ่งชี้ถึงการกระจายรายได้ที่เหลื่อมล้ ากันมากขึ้น 
 
สัดส่วนพาลมา (Palma Ratio) เป็นสัดส่วนที่วัดความแตกต่างของการถือ
ครองรายได้ของประชากรร้อยละ 10 ที่มีรายได้มากที่สุด ต่อประชากรร้อยละ 
40 ที่มีรายได้น้อยที่สุด ซ่ึงจะบอกถึงความแตกต่าง (เท่า) ของการถือครอง
รายได้ระหว่างคนรวยและคนจน โดยสัดส่วนดังกล่าวมีที่มาจากงานวิจัยของ 
Jose Gabriel Palma ตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา (Palma 2006, 2011, 2013 
และ 2014) ซ่ึงพบว่า ความเหลื่อมล้ าที่สะท้อนจากสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอ
ภาคนั้น จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงขึ้นอยู่กับสัดส่วนรายได้ของกลุ่มประชากรร้อยละ 
10 ที่มีรายได้สูงสุด (Decile 10) และสัดส่วนรายได้ของกลุ่มประชากรร้อยละ 
40 ที่มีรายได้ต่ าสุด (Decile 1-4 หรือ Bottom 40%) ทั้งนี้ เนื่องจากประชากร 
ในกลุ่มรายได้ร้อยละ 10 ที่ 5-9 (Decile 5-9) มีสัดส่วนรายได้ค่อนข้างคงที่เมื่อ
เปรียบเทียบกับกลุ่มอื่น 

ที่มา:   1. รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล้ าใน
ประเทกไทย ปี 2556 สกช.  

 2. Human Development Report 2007/2008, UNDP 
 3. รายงาน Thailand Systematic Country Diagnostic, World Bank 
 4. รายงาน Global Weatlh Report 2018, Credit Suisse 

บทความ เร่ือง “ความเหล่ือมล ้าในสังคมไทย” 
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แผนภาพ 20 สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ของไทยและ
ต่างประเทก 

 

ที่มา :   ธนาคารโลก 

แผนภาพ 21 รายได้เฉลี่ยของประชากรจ าแนกตามรายได้ (Decile by Income)  
ปี 2531-2560 

 

ที่มา:   ข้อมูลการส ารวจภาวะเกรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
ประมวลผลโดยส านักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม สกช. และธนาคารโลก 

 สินทรัพย์ทางการเงินและการถือครองที่ดิน
กระจุกตัวอยู่ในกลุ่มคนจ้านวนน้อย ในปี 2561 บัญชีเงินฝาก
ท่ีมีวงเงินเกิน 10 ล้านบาทขึ้นไป มีเพียง 111,517 บัญชีหรือ 
คิดเป็นร้อยละ 0.1 ของจ านวนบัญชีท้ังหมด แต่มีวงเงินฝากสูงถึง
ร้อยละ 52.8 ของวงเงินฝากท้ังหมด ขณะท่ีบัญชีเงินฝากขนาดเล็ก
วงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท มี 84 ล้านบัญชีหรือคิดเป็นร้อยละ 
99.9 ของจ านวนบัญชีท้ังหมด แต่มีวงเงินฝากเพียงร้อยละ 47.2 
ของวงเงินฝากท้ังหมด เช่นเดียวกับการถือครองท่ีดิน ซึ่งการกึกษา
ของ ดร. ดวงมณ ีเลาหกุล (2556) พบว่า ในปี 2555 กลุ่มประชากร
ท่ีมีฐานะทางเกรษฐกิจสูงสุด (ร้อยละ 10) มีการถือครองท่ีดิน 
94.86 ล้านไร่ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 61.5 ขณะท่ีกลุ่มประชากร
ท่ีมีฐานะทางเกรษฐกิจต่ าสุด (ร้อยละ 10) มีการถือครองที่ดิน
เพียง 68,330 ไร่ คิดเป็นสัดส่วนการถือครองท่ีดินร้อยละ 0.1  
มีความแตกต่างกันถึง 853.6 เท่า 

แผนภาพ 22  สัดส่วนบัญชีเงินฝากต่อบัญชีรวมและสัดส่วนเงินฝากต่อเงินฝาก
รวม ปี 2561 

 
ที่มา:  ธนาคารแห่งประเทกไทย 

แผนภาพ 23  สัดส่วนการถือครองที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ จ าแนกตามกลุ่ม
ประชากรตามรายได้ (Decile by Income) ปี 2555 

 
ที่มา:  ดร. ดวงมณ ีเลาหกุล (2556) 

 กลุ่มประชากรที่มีรายได้น้อยมีความสามารถ
ในการเข้าถึงแหล่งทุน แต่มีภาระหนี้คิดเป็นสัดส่วนสูงกว่า
ครัวเรือนรายได้สูงมาก ในปี 2560 โดยกลุ่มประชากรร้อยละ 10 
ท่ีมีรายได้ต่ าสุด สามารถกู้ยืมได้คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 56.3 
ซึ่งการกู้ยืมของครัวเรือนกลุ่มนี้ ส่วนใหญ่เป็นการกู้ยืมเพื่อท า
การเกษตร โดยคิดเป็นร้อยละ 46.8 ของมูลค่าหนี้ รองลงมาเป็น 
การกู้ เพื่อการอุปโภคบริโภคร้อยละ 32.1 ของมูลค่าหนี้ 
ขณะท่ีกลุ่มประชากรร้อยละ 10 ท่ีมีรายได้สูงสุด มีครัวเรือน 
ท่ีสามารถกู้ยืมได้คิดเป็นร้อยละ 49.7 โดยส่วนใหญ่เป็นการกู้ยืม
เพื่อลงทุนคือ กู้ยืมเพื่อซื้อบ้านและ/หรือท่ีดิน คิดเป็นร้อยละ 
49.4 ของมูลค่าหนี้ รองลงมาเป็นการกู้ เพื่ออุปโภคบริโภค 
ร้อยละ 38.3 ของมูลค่าหนี้ ขณะท่ีเมื่อพิจารณาภาระหนี้ต่อ
รายได้ของครัวเรือน พบว่า ครัวเรือนท่ีมีสถานะทางเกรษฐกิจ
ต่ าสุดยังมีภาระในการช าระหนี้สูงกว่าครัวเรือนท่ีมีรายได้
สูงสุดถึง 2 เท่า นอกจากนี้ เมื่อพิจารณามิติเชิงพื้นท่ี พบว่า 
คนในเมืองมีโอกาสกู้ยืมมากกว่าคนในชนบท 
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แผนภาพ 24  สัดส่วนรายจ่ายเพื่อการช าระหนี้ของครัวเรือนต่อรายได้ครัวเรือน 
จ าแนกตามกลุ่มประชากรตามรายได้ (Decile by Income) ปี 2560 

 
ที่มา:  ข้อมูลการส ารวจภาวะเกรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน  ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

ประมวลผลโดยส านักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม สกช. 

 การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาและบริการ
สาธารณสุขยังมีความเหล่ือมล้้าทั้งในมิติพื้นที่และมิติรายได้ 
ด้านการกึกษา ในปี 2560 กลุ่มเด็กในครัวเรือนร้อยละ 10 ที่มี
รายได้สูงสุด มีอัตราการเข้ากึกษาต่อระดับมัธยมกึกษาตอนปลาย
และอุดมกึกษาสูงกว่าเด็กในครัวเรือนร้อยละ 10 ท่ีมีรายได้
ต่ าสุด ถึง 1.9 เท่า และ 17 เท่าตามล าดับ นอกจากนี้ เด็กท่ีอากัย
อยู่ในพื้นท่ีต่างกันมีโอกาสเข้าถึงการกึกษาต่างกัน โดยเฉพาะ
ในระดับอุดมกึกษา โดยพบว่าเด็กท่ีอยู่ในเขตเทกบาลมีอัตรา
การเข้าเรียนระดับปริญญาตรีสูงกว่าเด็กท่ีอยู่นอกเขตเทกบาล
ประมาณเป็นเท่าตัว เช่นเดียวกับบริการสาธารณสุขท่ีมีความแตกต่าง
ของทรัพยากรทางการแพทย์อย่างเห็นได้ชัด โดยกรุงเทพมหานคร
มีประชากรต่อบุคลากรทางการแพทย์ทุกประเภทน้อยท่ีสุด 
ขณะท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีประชากรต่อแพทย์ ทันตแพทย์ 
และเภสัชกรมากท่ีสุด ท าให้แพทย์ต้องมีภาระดูแลผู้ปุวยมากขึ้น 
และอาจส่งผลต่อความล่าช้าในการให้บริการ รวมถึงคุณภาพ
ในการให้บริการด้วย 

แผนภาพ 25  อัตราการเข้าเรียนสุทธิ (Net enrolment rate) (%) ในมิติต่างๆ 
ปี 2551-2560 

 
ที่มา:  ข้อมูลการส ารวจภาวะเกรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน  ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

ประมวลผลโดยส านักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม สกช. 

แผนภาพ 26  จ านวนประชากรต่อบุคลากรทางการแพทย์ จ าแนกตาม
ประเภทของบุคลากรทางการแพทย์ ปี 2560  

 
ที่มา:  ส านักนโยบายและยุทธกาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข 

 การเข้ า ถึง โครงส ร้างพื้ นฐานของไทยมี
แนวโน้มที่ดีขึ้น แต่ยังพบความเหล่ือมล้้าในการเข้าถึง
คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต เมื่อพิจารณาครัวเรือนท่ีมี
สถานะทางเกรษฐกิจต่ าท่ีสุดโดยเปรียบเทียบกับครัวเรือนท่ีมี
สถานะทางเกรษฐกิจดีท่ีสุด ในปี 2560 พบว่า ครัวเรือนท่ีมี
สถานะทางเกรษฐกิจต่ าสุดท่ีมีคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต
ในครัวเรือน เพียงร้อยละ 2.8 และ 0.9 ตามล าดับ ขณะท่ี
ครัวเรือนท่ีมีสถานะทางเกรษฐกิจดีท่ีสุดมีคอมพิวเตอร์  และ
อินเทอร์เน็ตในครัวเรือนมากถึงร้อยละ 53.4 และ 46.8 
ตามล าดับ ซึ่งส่งผลต่อความสามารถในการเข้าถึงข้อมูล 
น าไปสู่ความเหล่ือมล้ าในการสร้างรายได้ 

แผนภาพ 27  ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงบริการพื้นฐาน จ าแนกตามกลุ่ม
ครัวเรือนตามระดับรายได้ประจ าเฉลี่ยต่อคน ปี 2560 

 
ที่มา:  การส ารวจภาวะเกรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ก. 2560 
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ความเหลื่อมล้้าด้านความมั่งคั่งของประเทศไทย 
 ความเหลื่อมล้ าของความมั่งค่ังเป็นรูปแบบหนึ่งของความเหลื่อมล้ า 
ที่ต้องพิจารณาควบคู่ไปกับความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ กรณีของประเทกไทย
การพิจารณาความเหลื่อมล้ าของความมั่งค่ังสามารถค านวณได้จากข้อมูล
การส ารวจภาวะเกรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
เช่นเดียวกับความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ ครอบคลุมมูลค่าทรัพย์สิน ได้แก่  
(1) บ้าน ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างของครัวเรือนทั้งที่ใช้เป็นที่อยู่อากัย/บ้านพัก
ชั่วคราว/บ้านพักตากอากาก หรือที่อยู่อากัยที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ  
(2) ยานพาหนะทุกประเภทที่ครัวเรือนเป็นเจ้าของ ทั้งที่ใช้ในครัวเรือน และ
ใช้ท าธุรกิจ โดยไม่รวมจักรยาน (3) สินทรัพย์ทางการเงินเพื่อการออม เช่น 
บัญชีเงินฝากในธนาคาร สลากออมสิน/ธกส. กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ/กบข. 
เบี้ ยสะสมประกันชีวิต บัญชี เ งินฝากธนาคารหมู่ บ้ าน หุ้นสหกรณ์  
(4) สินทรัพย์ทางการเงินเพื่อการลงทุน ประกอบด้วย หุ้น พันธบัตร กองทุน
รวม RMF LTF และ (5) สินทรัพย์อื่นๆ เช่น ทอง อัญมณี เงินสด เป็นต้น 
อย่างไรก็ดี การพิจารณาความมั่งค่ังของครัวเรือนไม่สามารถพิจารณาจาก
ทรัพย์สินอย่างเดียว จ าเป็นต้องพิจารณาถึงหนี้สินของครัวเรือนด้วย ดังนั้น 
ความมั่ ง ค่ังของครัวเรือนในที่นี้จึ งเป็นผลรวมของทรัพย์สินทั้ งหมด 
ของครัวเรือนหักด้วยหนี้สินครัวเรือน  
 ผลการค านวณ พบว่า ความเหลื่อมล้ าของความมั่งค่ังของไทยในปี 2560 
มีค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคเท่ากับ 0.665 สูงกว่าความเหลื่อมล้ าจาก
รายได้ ซ่ึงเท่ากับ 0.453 ซ่ึงเป็นรูปแบบที่เกิดขึ้นกับทุกประเทก ทั้งนี้
เนื่องจากความมั่งค่ังเป็นการสะสมมูลค่าที่ให้ผลตอบแทนมากขึ้นเร่ือยๆ เช่น 
ราคาที่ดินมีอัตราที่เพิ่มสูงขึ้นทุกปี เป็นต้น โดยการถือครองความมั่งค่ังสุทธิ
ของครัวเรือนที่มีความมั่งค่ังสุทธิมากที่สุดมีแนวโน้มลดลงจากร้อยละ 57.89 
ในปี 2549 เป็น 49.91 ขณะที่มีการกระจายความมั่งค่ังสุทธิไปยังกลุ่ม 
ที่เรียกว่า ระดับกลางถึงสูง (Decile ที่ 6–9) มากขึ้น ส่วนกลุ่มล่าง (Decile 
ที่ 1-5) มีความมั่งค่ังสุทธิเพิ่มขึ้นช้ามากในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา  

Decile 
ความม่ังคั่งสุทธิ 

2549* 2550* 2552* 2554* 2556 2558 2560 
  1 (น้อยที่สุด) -1.17 -0.77 -0.97 -0.56 -0.61 -0.40 -0.63 
  2 0.43 0.48 0.60 0.39 0.51 0.60 0.33 
  3 1.12 1.19 1.49 1.28 1.61 1.60 1.22 
  4 2.11 2.25 2.68 2.62 2.85 2.63 2.48 
  5 3.37 3.53 3.87 4.07 4.11 3.62 3.080 
  6 4.79 4.94 5.48 5.72 5.70 4.96 5.63 
  7 6.77 6.87 7.40 7.83 7.77 6.97 7.97 
  8 9.65 9.89 10.40 10.74 10.94 9.83 11.51 
  9 15.04 15.25 16.14 16.15 17.04 15.24 17.78 
  10 (มากที่สุด) 57.89 56.38 52.92 51.76 50.07 54.98 49.91 
  Gini-coefficient 0.701 0.692 0.662 0.664 0.661 0.685 0.665 

ท่ีมา:  การส ารวจภาวะเกรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ประมวลผลโดย สกช. 
*.ใช้ค่ากลางของช่วงทรัพย์สินทางการเงินระหว่างเป็นตัวแทนในการค านวณ 
 

 

 

 

 

 

ที่มา:  การส ารวจภาวะเกรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน 

ข้อจ้ากัดและบทสรุป 
แม้ว่าประเทกไทยสามารถหาข้อมูลมาสะท้อนความเหลื่อมล้ าด้านความมั่งค่ังได้ 
แตผ่ลการค านวณยังมีข้อจ ากัดที่ส าคัญในด้านการจัดเก็บข้อมูล เนื่องจากข้อมูล
การส ารวจภาวะเกรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนเป็นการจัดเก็บโดยการส ารวจ
ท าให้กลุ่มตัวอย่างอาจไม่ครอบคลุม หรือการสัมภาษณ์อาจเข้าไม่ถึงกลุ่มคนรวย
ที่แท้จริงได้ อย่างไรก็ดี การน าเสนอข้อมูลข้างต้นถือเป็นข้อมูลทางการที่ดีที่สุด
ในปัจจุบันที่ประเทกไทยสามารถน ามาใช้ในการน าเสนอสถานการณ์และทิกทาง
ความเหลื่อมล้ าตามหลักวิชาการได้ ทั้งนี้ แม้สถานการณ์ความเหลื่อมล้ าจะดีขึ้น
ทั้งด้านรายได้ และความมั่งค่ังสุทธิ แต่ความเหลื่อมล้ าก็ยังเป็นประเด็น 
ที่ประเทกต้องให้ความส าคัญต่อไป โดยเฉพาะในการท าให้ประชากรทุกคน 
มีโอกาสที่เท่าเทียมกันตามความสามารถของตนเอง มีกฎหมาย กฎระเบียบที่ไม่
เอื้อประโยชน์ตอ่คนใดคนหนึ่ง และมีการจัดสรรทรัพยากรของรัฐที่เท่าเทียมและ
มีประสิทธิภาพ 

สาเหตุของความเหลื่อมล้้า  

สถานการณ์ความเหลื่อมล้ าข้างต้นชี้ ให้ เห็นว่า  
ผู้มีรายได้น้อยยังมีโอกาสในการหารายได้ท่ีต่ ากว่าผู้มีรายได้สูง
อย่างมาก ท้ังจากการมีการกึกษาต่ า ไม่มีทรัพย์สิน หรือท่ีดิน
ในการประกอบอาชีพ และมีต้นทุนในการเข้าถึงแหล่งทุน 
ในระดับสูง ขณะเดียวกันการท่ีคนรุ่นใหม่ในครัวเรือนท่ีมี
รายได้น้อยจะสามารถยกระดับตัวเองให้สูงขึ้นได้ก็มีอย่างจ ากัด 
อีกท้ังคุณภาพการให้บริการของรัฐท้ังการกึกษา และสาธารณสุข
ก็มีความแตกต่างของคุณภาพในแต่ละพื้นท่ีอีกด้วย ซึ่งสามารถ
สรุปสาเหตุของความเหลื่อมล้ าได้ดังนี้ 

 โครงสร้างทางเศรษฐกิจยังคงเอื้อประโยชน์
ให้กับเจ้าของทุนมากกว่าแรงงาน  นโยบายการพัฒนา
เกรษฐกิจยังคงส่งเสริมการขยายตัวของนอกภาคเกษตร
มากกว่าในภาคเกษตร ขณะท่ีก าลังแรงงานส่วนใหญ่ท างาน 
ในภาคเกษตร อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ได้รับประโยชน์จาก
มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถแข่งขัน
ทางการผลิต ส่งผลให้ผลตอบแทนส่วนใหญ่ตกอยู่กับเจ้าของทุน
มากกว่าจะกระจายไปยังแรงงาน นอกจากนี้ ภาคธุรกิจยังไม่มี
การน าผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมมาค านวณเป็นต้นทุน 
การผลิต ท าให้การด าเนินธุรกิจในปัจจุบันมีต้นทุนต่ ากว่า 
ท่ีแท้จริงท่ีเกิดขึ้นต่อเกรษฐกิจสังคมของประเทก  

แผนภาพ 28  สัดส่วนผลตอบแทนแรงงานและผลตอบแทนทุน ปี 2533-2560 

 
ที่มา:  สถิติบัญชีประชาชาติของประเทกไทย ปี 2560 (สกช.) 
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 โครงสร้างทางภาษีไม่สนับสนุนการกระจาย
รายได้อย่างเป็นธรรม ปัจจุบันประเทกไทยยังมีการเก็บภาษี
จากฐานสินทรัพย์น้อย ท้ังท่ีสินทรัพย์เป็นปัจจัยพื้นฐานท่ีส่งต่อ
ความเหลื่อมล้ าทางรายได้ข้ามรุ่น การจัดเก็บภาษีของไทยส่วนใหญ่
จัดเก็บจากฐานการบริโภค ขณะท่ีการจัดเก็บจากฐานรายได้
กลับมีสัดส่วนการจัดเก็บเพียงร้อยละ 34.8 ของรายได้ท้ังหมด
ของรัฐบาลในปีงบประมาณ 2560 นอกจากนี้ มาตรการ
ลดหย่อนภาษีท่ีเอื้อประโยชน์ต่อคนกลุ่มรายได้สูงมากกว่า
กลุ่มรายได้ต่ า ประกอบกับนโยบายแบบถ้วนหน้าท่ีท าให้ 
ทุกคนได้รับประโยชน์เท่ากัน ส่งผลให้มาตรการทางการคลัง 
ในปัจจุบันไม่สามารถท าให้การกระจายรายได้ดีขึ้นเท่าท่ีควร
เมื่อเทียบกับประเทกอื่น  

แผนภาพ 29  สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคของไทย ก่อนและหลังมาตรการ
ทางการคลัง 

  
                      Gini หลังมาตรการทางการคลัง 

   Gini ก่อนมาตรการทางการคลัง 

ที่มา: ฐานข้อมูล The Standardized World Income Inequality Database 

ขณะเดียวกันการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี 
กับบริษัทขนาดใหญ่แตกต่างกับบริษัทขนาดเล็ก โดยบริษัท
ขนาดใหญ่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี และได้รับการส่งเสริม
หรืออุดหนุนมากกว่าบริษัทขนาดเล็กและ SMEs ก็ส่งผลต่อ
การกระจายรายได้เช่นกัน 

 โอกาสการ เข้ า ถึ ง แห ล่ งทุ นและบ ริการ 
ทางการเงินของคนในชนบทยังมีอยู่อย่างจ้ากัด โดยพบว่า
คนในชนบทเข้าถึงบริการทางการเงินจากธนาคารพาณิชย์
เพียงร้อยละ 33.9 ต่ ากว่าคนในกรุงเทพมหานครท่ีได้รับ
บริการทางการเงินถึงร้อยละ 85.8 นอกจากนี้ ยังพบว่า อาชีพ

ท่ีมีภาระหนี้สินมากท่ีสุดของประเทกคือ เกษตรกร รองลงมา
คือ ค้าขาย/ประกอบธุรกิจรายย่อย (สกค. 2558) โดยร้อยละ 97 
ของบุคคลท่ีมีรายได้น้อยกว่า 1.5 หมื่นบาทต่อเดือนเป็นหนี้ 
และร้อยละ 54 ของประชากรกลุ่มนี้เคยเป็นหนี้นอกระบบ  
ซึ่งมีต้นทุนทางการเงินสูงกว่าหนี้ในระบบมาก สะท้อนถึงการไม่
สามารถเข้าถึงโอกาสทางเกรษฐกิจได้อย่างเท่าเทียมกับ
ประชากรกลุ่มอื่นๆ และเป็นการตอกย้ าให้ความเหลื่อมล้ า
ระหว่างกลุ่มรายได้ไม่สามารถลดลงได้อีกด้วย 

 ก า ร ก ร ะ จ า ย ตั ว ข อ ง ท รั พ ย า ก ร ที่ ไ ม่ มี
ประสิทธิภาพก่อให้เกิดความเหล่ือมล้้าในการเข้าถึงบริการ
พื้นฐานของรัฐ การกึกษาและสุขภาพท่ีดีถือเป็นปัจจัยส าคัญ
ท่ีช่วยให้การเข้าถึงโอกาสทางเกรษฐกิจเท่าเทียมกันมากขึ้น 
ท าให้การเลื่อนชั้นทางสังคมเป็นไปได้อย่างคล่องตัว ปัจจุบัน
ทรัพยากรทางการกึกษาและสาธารณสุขของไทยยังคงกระจุกตัว
อยู่ในเมืองใหญ่ ครูโรงเรียนในกรุงเทพมหานครโดยเฉลี่ยมีวุฒิ
การกึกษาและประสบการณ์สอนค่อนข้างสูงโดยเปรียบเทียบ
กับจังหวัดอื่นๆ ขณะเดียวกันโรงเรียนขนาดเล็กและอยู่พื้นท่ี
ห่างไกลซึ่งมีต้นทุนสูงกว่าโรงเรียนปกติ ท าให้ค่าใช้จ่ายท่ีสูงในพื้นท่ี
ห่างไกลไม่ได้สะท้อนการกึกษาท่ีมีคุณภาพดี ด้านสาธารณสุข 
ก็ประสบปัญหาการกระจายทรัพยากรให้เท่าเทียม เนื่องจาก
บุคลากรทางการแพทย์ส่วนใหญ่ต้องการท างานและใช้ชีวิต 
ในเมืองใหญ่และโรงพยาบาลใหญ่ท่ีทันสมัย 

 การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมยังมีความ
เหล่ือมล้้าส่งผลกระทบต่อโอกาสทางเศรษฐกิจและการ
เล่ือนชั้นทางสังคม ได้แก่ ความไม่รู้ไม่เข้าใจในสิทธิของตนเอง
และข้อกฎหมายในกลุ่มผู้มีรายได้น้อย ท าให้ถูกเอาเปรียบได้
ง่าย เมื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ก็มีค่าใช้จ่ายสูงท าให้ผู้มี
รายได้น้อย ไม่สามารถใช้สิทธิตามกระบวนการยุติธรรม 
ตัวอย่างเช่น ผู้ต้องหาท่ียากจนขาดแคลนเงินหรือหลักทรัพย์
ในการยื่นหลักประกันขอปล่อยตัวชั่วคราว ท าให้ถูกกักขังก่อน
การตัดสินคดี เมื่อเข้าสู่ขั้นตอนการสู้คดี ก็ขาดแคลนเงิน 
ในการจ้างทนายความ นอกจากนี้ ยังพบปัญหากฎระเบียบ 
ท่ียังไม่เป็นธรรม ก่อให้เกิดการผูกขาดทางการค้า ท าให้ 
ไม่สามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างเสรีด้วย 
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ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนและ
ความเหลื่อมล้้าในสังคมไทย 

จากนโยบายท่ีผ่านมา จะพบว่าการด าเนินนโยบาย
เพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าท่ีมีการพิจารณาปัจจัยส าคัญ 
เป็นพื้นฐานค่อนข้างครบถ้วนในทุกปัจจัย อย่างไรก็ดี ยังคง
จ าเป็นต้องเร่งด าเนินนโยบายข้างต้นให้เข้มข้นและต่อเนื่อง
เพื่อให้เกิดผลในการลดความเหลื่อมล้ าได้อย่างชัดเจนต่อไป 
นอกจากนี้ การด าเนินนโยบายข้างต้นยังคงมีช่องว่างของนโยบาย
ท่ียังสามารถด าเนินการเพิ่มเติมอันจะช่วยให้การลดความเหลื่อมล้ า
มีประสิทธิภาพและยั่งยืนมากขึ้น ดังนี ้

 การสร้างกลไกในการแก้ไขปัญหาความยากจน
และลดปัญหาความเหล่ือมล้้าอย่างบูรณาการ มีประสิทธิภาพ 
และยั่งยืนตามแนวทางการพัฒนาประเทก โดยการเร่งรัด 
การจัดต้ังคณะกรรมการบูรณาการเพื่อพัฒนาความเสมอภาค
และความเท่าเทียมทางสังคม ซึ่งจะเป็นกูนย์กลางบูรณาการ
การขับเคลื่อนการแก้ปัญหายากจนและความเหลื่อมล้ า 
ด้านนโยบาย งบประมาณ และการด าเนินโครงการ ท้ังใน
ระดับประเทก หน่วยงาน และพื้นท่ี อย่างเป็นรูปธรรม 

 การบูรณาการฐานข้อมูลด้านความยากจนและ
น้ามาใช้ในการช่วยเหลือประชากรกลุ่มเป้าหมายแบบ
เจาะจงอย่างเป็นรูปธรรม ท่ีผ่านมา สกช. ได้ร่วมกับกูนย์
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) 
พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เปูา 
(Thai People Map and Analytics Platform หรือ TPMAP) 
เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลจากหลายหน่วยงานให้สามารถระบุปัญหา
ความยากจนในระดับบุคคล ครัวเรือน ชุมชน ท้องถิ่น/ท้องท่ี 
จังหวัด ประเทก หรือปัญหาความยากจนรายประเด็น ซึ่งท าให้
การแก้ปัญหาตรงกับกลุ่มเปูาหมายมากขึ้น ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
การน าไปทดลองในพื้นท่ีน าร่อง ซึ่งหากส าเร็จจะน าไปสู่ 
การขยายผลในระดับประเทกต่อไป 

 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจโดยมุ่งเน้นการลด
ความเหล่ือมล้้า โดยเฉพาะการปรับปรุงปัจจัยแวดล้อมทาง
ธุรกิจ รวมท้ังกฎหมาย กฎ ระเบียบให้เกิดการแข่งขันท่ีเป็น
ธรรม มีการแบ่งผลตอบแทนทางเกรษฐกิจท่ีสมดุลมากขึ้น 
อาทิ การปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการผูกขาดทางการค้า 

นโยบายแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้้าที่ผ่านมา 
1. การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจให้มีความสมดุลมากข้ึน 

 ปรับข้ึนค่าแรงข้ันต่้า ปัจจุบันอัตราค่าจ้างอยู่ที่ 308-330 บาท/วัน 

 พัฒนาปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร บริหารจัดการพื้นที่การเกษตร ตามแผนที่
การเกษตรเชิงรุก ปรับพื้นที่การเกษตรตามความเหมาะสม และพัฒนาเป็น Smart 
Farmer 

 จัดสรรท่ีดินท้ากิน ตามนโยบายของ คทช. จัดสรรที่ ดินไปแล้ว 329 ,772 ไร่ ใน  
61 จังหวัด 

 

2. การปรับโครงสร้างภาษีเพื่อลดความเหลื่อมล้้าทางสังคม 

จัดเก็บภาษีจากฐานสินทรัพย์เพิ่มข้ึน โดยการออกกฎหมาย ดังนี้ 

 พ.ร.บ. ภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 ก าหนดให้ผู้รับมรดกต้องเสียภาษี ในกรณีที่มี
มูลค่าเกิน 100 ลบ. 

• บุคคลธรรมดา ภาษี 10% ในส่วนเกิน 100 ลบ.  

• บุพการี/ผู้สืบสันดาน ภาษี 5% ในส่วนที่เสียภาษี 

 (ร่าง) พ.ร.บ. ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. .... ใช้จัดเก็บแทนภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน และภาษีบ ารุงท้องที่ จัดเก็บในอัตราก้าวหน้าตามการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยการ
ประเมินของกรมธนารักษ์ทุก 4 ปี 

 

3. การขยายโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและบริการทางการเงินของผู้มีรายได้น้อย 

โครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและย่ังยืน ประกอบด้วย 5 แนวทาง 

1) จัดการเจ้าหนี้นอกระบบ มี พ.ร.บ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ก. 2560  

2) ไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ทุกจังหวัด  

3) ให้สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัด (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) และจัดต้ังหน่วยแก้หนี้นอก
ระบบภายในธนาคารออมสินและ ธ.ก.ส. 

4) มีฐานข้อมูลหนี้นอกระบบ  

5) ฟื้นฟูลูกหนี้ผ่านกลไกคณะอนุกรรมการฟื้นฟูและพัฒนากักยภาพการหารายได้ของ
ลูกหนี้นอกระบบ 

 

4. การด้าเนินนโยบายการคลังด้านรายจ่ายเพื่อลดความเหลื่อมล้้า 

 โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ให้เงินอุดหนุนแก่เด็กแรกเกิดใน
ครัวเรือนยากจน รายละ 400 บาท/คน/เดือน เป็นเวลา 12 เดือน และเพิ่มเงินอุดหนุน 
รายละ 600 บาท/เดือน ในปี 2561 

 กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ช่วยเหลือแบบเจาะจงกลุ่มเปูาหมายเด็ก
และเยาวชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสทั้งในและนอกระบบการกึกษา 

 โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและผู้มีรายได้น้อย พัฒนาที่อยู่อากัยผู้มี
รายได้น้อย ผู้สูงอายุ และคนพิการ ส่งเสริมความมั่นคงด้านที่อยู่  พร้อมระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการที่จ าเป็น  

 โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มุ่งเน้นการจัดมาตรการพิเกษให้กับกลุ่มเปูาหมายผู้มี
รายได้น้อยและยากจน 

 

5. การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้้าในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 

มาตรการทางเลือกแทนโทษจ าคุก เพิ่มโอกาสในการต่อสู้คดีของกลุ่มผู้มีรายได้น้อย มีดังนี้ 

 กองทุนยุติธรรม เพื่อเป็นแหล่งทุนส าหรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชนใน
การด าเนินคดี การปล่อยตัวชั่วคราว การช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 

 การพัฒนานวัตกรรมการปล่อยช่ัวคราว โดยใช้ระบบประเมินความเสี่ยงและการ
ก ากับดูแลในชั้นการปล่อยชั่วคราว เปลี่ยนจากการใช้เงินเพื่อประกันตัว เป็นการ
ประเมินความเสี่ยงในการหลบหนี รวมทั้งช่วยลดช่องว่างของความไม่เสมอภาคและ
ความไม่เป็นธรรมด้วยการชดเชยค่าเสียหาย  

 การใช้เคร่ืองมือติดตามตัว ติดตามความเคลื่อนไหวในการปล่อยชั่วคราว เป็น
นวัตกรรมการควบคุมความประพฤติ ที่เปิดโอกาสให้ผู้กระท าผิดได้ด าเนินชีวิตกับ
ครอบครัวในระหว่างการพิจารณาคดี 
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การปรับปรุงสิทธิประโยชน์ทางภาษีของธุรกิจขนาดเล็ก-กลาง
ให้เหมาะสมและไม่ด้อยกว่าของธุรกิจขนาดใหญ่ ทบทวนสิทธิ
ประโยชน์ต่างๆ ท่ีให้แก่เจ้าของทุน ส่งเสริมการด าเนินธุรกิจ 
ท่ีรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) 
และผลักดันการบังคับใช้และปรับปรุงกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับ
การคุ้มครองผู้บริโภคให้ทันต่อรูปแบบสินค้าและบริกา ร 
ท่ีเปลี่ยนไป 

 การก้าหนดนโยบายการคลังเพื่อลดความเหล่ือมล้้า
ในสังคมและเอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มคนที่มีรายได้น้อยให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เช่น เพิ่มการจัดเก็บภาษีจากฐาน
ทรัพย์สิน โดยพิจารณาความเป็นไปได้ในการจัดเก็บภาษีจาก
ธุรกรรมการเปลี่ยนมือทรัพย์สิน (Property Transaction 
Tax: PTT) การจัดเก็บภาษีก าไรส่วนเกินทุน (Capital Gains 
Tax) และปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษีท่ีมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้สามารถจัดเก็บภาษีได้อย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม 
ตลอดจนปรับโครงสร้างการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายภาครัฐ 
โดยให้ความส าคัญกับการจัดสรรงบประมาณเชิงบูรณาการ
และเชิงพื้นที่ท่ีมีการก าหนดเปูาหมายเพื่อลดความยากจนและ
ลดความเหล่ือมล้ าในสังคมควบคู่ไปกับเปูาหมายทางเศรษฐกิจ 

 การเพิ่มมาตรการในการยกระดับรายได้
โดยเฉพาะในประชากรกลุ่มเป้าหมายร้อยละ 40 ที่มีรายได้
น้อยที่สุด โดยการพัฒนาทักษะความช านาญ การจัดสรร
เงินทุนเพื่อประกอบอาชีพอย่างท่ัวถึง การขยายโอกาสในการ
เข้าถึงข่าวสาร สารสนเทศ และองค์ความรู้ในการประกอบ
อาชีพและการสนับสนุนด้านการตลาด ตลอดจนส่งเสริม
ทักษะการบริหารเงินเพื่อให้สามารถจัดการรายได้ เงินทุน 
และหนี้สินอย่างมีประสิทธิภาพ  

 การเพิ่มมาตรการเพื่อลดความเหล่ือมล้้า 
ในกระบวนการยุติธรรม โดยเริ่มจากการให้ความรู้เกี่ยวกับ 
สิทธิของประชาชน และกระบวนการยุติธรรมอย่างท่ัวถึง  
การขยายความครอบคลุมของกองทุนยุติธรรมให้ท่ัวถึงมากขึ้น 
รวมถึงการน าตัวชี้วัดประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรม 
ทางอาญามาใช้อย่างจริงจัง น าไปสู่การประเมินผลงาน 
ของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและการปรับปรุงประสิทธิภาพ 
การท างานในแต่ละขั้นตอนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
อย่างเป็นรูปธรรม 

 

การใช้ระบบ TPMAP กับการระบุปญัหา: กรณีตัวอย่างจงัหวัดสมุทรสงคราม 

ปัจจุบัน สศช. Nectec และหน่วยงานต่างๆ ได้พัฒนาระบบข้อมูล
การพัฒนาคนแบบชี้เปูา (Thai Poverty Map and Analytical Platform: 
TPMAP) ขึ้น ซ่ึงเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลโดยใช้เลขบัตรประจ าตัวประชาชน
ของแต่ละบุคคลในการเชื่อมโยงข้อมูลประเภทต่างๆ เข้าด้วยกัน โดยใช้
แนวคิดความยากจนหลายมิติ (Multidimemsional poverty index: MPI) 
เป็นตัวชี้วัดในการก าหนดเปูาหมายการแก้ไขปัญหา ซ่ึง MPI จะพิจารณา 
คนจนจาก 5 ด้านคือ รายได้ การศึกษา ความเป็นอยู่ สุขภาพ และการ
เข้าถึงบริการของภาครัฐ  

การใช้ TPMAP ในจังหวัดสมุทรสงคราม 

จังหวัดสมุทรสงครามได้น าข้อมูล TPMAP ไปใช้ในการก าหนด
เปูาหมายการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ ซ่ึงในเบื้องต้นจังหวัด
สมุทรสงครามได้แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการขึ้น 
โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ร่วมกับภาคราชการ และภาคเอกชน 
และก าหนดเปูาหมายการด าเนินงานในระยะแรกจ านวน 96 ครัวเรือน และ
ได้ลงพื้นที่ส ารวจครัวเรือนเปูาหมาย ซ่ึงพบว่า  มีจ านวน 43 ครัวเรือนที่
สภาพความเป็นอยู่ไม่ใช่ครัวเรือนยากจน ขณะที่อีก 53 ครัวเรือนพบว่ามี
ความสอดคล้องกับข้อมูลในระบบ TPMAP โดยครัวเรือนในกลุ่มนี้ ส่วนใหญ่
มีปัญหาเกี่ยวกับสภาพบ้านพักอาศัย การขาดรายได้ และอาชีพ รวมทั้งขาด
การดูแลด้านสุขภาพ  

การด้าเนินงานแก้ปัญหา 

ผู้ว่าราชการจังหวัดได้สั่งการให้แต่ละอ าเภอมาดูแลเรื่องการซ่อมแซม
บ้าน มอบหมายให้ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอประสานหาทางช่วยเหลือ 
ในการประกอบอาชีพ และมอบหมายให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
เข้ามาดูแลสุขภาพ อย่างไรก็ดี เนื่องจากแต่ละหน่วยงานมีข้อจ ากัดด้าน
งบประมาณ คณะท างานแก้ไขปัญหาความยากจนจึงได้ประสานกับวัด 
ในท้องที่จัดงานทอดผ้าปุา ระดมทุนเพื่อช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนให้กับ
คนยากจน โดยมีชื่อโครงการคือ “สร้างบุญ ซ่อมบ้าน คนแม่กลองไม่ทิ้งกัน” 
ขณะเดียวกันได้ประสานกับโรงเรียนอาชีวศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในพื้นที่เพื่อมาช่วยในการก่อสร้างบ้าน อีกด้วย 



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

1. คณุภาพของคน

การมีงานท า 1/

การมงีานท า (พนัคน) 37,612  37,752  38,330  38,370  37,684  37,393  38,263    37,430    37,443    37,538    37,647    37,205    37,361     37,884    38,301    37,911     
อตัราการวา่งงาน (รอ้ยละ) 0.94      0.88      0.92      0.80      0.97      1.08      0.94       1.00       1.21       1.22       1.19       1.12       1.24        1.07       0.96       0.93        
อตัราการวา่งงานตามระดบัการศกึษา (รอ้ยละ)
   - รวม 0.94      0.88      0.92      0.80      0.97      1.08      0.94       0.97       1.21       1.24       1.19       1.12       1.24        1.07       0.96       0.93        
   - ประถมศกึษาและต ่ากวา่ 0.48      0.37      0.37      0.42      0.45      0.42      0.41       0.47       0.62       0.53       0.45       0.57       0.60        0.47       0.40       0.40        
   - มธัยมศกึษาตอนตน้ 1.29      0.84      1.20      0.96      1.35      1.41      0.98       1.34       1.27       1.57       1.47       1.27       1.62        1.13       1.07       1.07        
   - มธัยมศกึษาตอนปลาย 1.22      1.19      1.09      0.98      1.17      1.33      0.91       1.07       1.64       1.41       1.21       1.22       1.53        1.22       1.09       1.15        
   - อาชวีศกึษา 1.15      1.19      1.28      1.07      1.90      1.70      1.22       1.44       2.25       2.51       1.61       1.45       2.03        1.90       1.15       1.31        
   - วชิาชพีชัน้สงู 1.37      1.77      1.81      1.17      1.27      2.13      1.51       1.17       2.34       2.63       2.47       1.89       2.18        2.42       1.42       1.41        
   - อุดมศกึษา 1.61      1.86      1.82      1.44      1.61      1.98      2.24       1.75       1.91       2.02       2.40       2.07       1.96        1.90       2.11       1.85        
การท างานต ่าระดบั (พนัคน) 281.2    277.2    250.9    280.8    292.9    351.8    217.3     237.4     335.6     350.1     271.4     256.0     335.7       282.5     319.0      232.8       
(ท างานน้อยกวา่ 35 ชม./สป.ทีพ่รอ้มจะท างานเพิม่)
สดัสว่นก าลงัแรงงานตามระดบัการศกึษา (รอ้ยละ)
   - รวม 100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  100.00    100.00    100.00    100.00    100.00    100.00    100.00     100.00    100.00    100.00     
   - ประถมศกึษาและต ่ากวา่ 47.90    47.92    47.78    47.46    46.75    46.62    46.83     45.78     45.80     45.49     45.36     45.06     45.68       45.01     44.96      44.81       
   - มธัยมศกึษาตอนตน้ 15.82    15.79    15.79    15.90    16.13    16.04    16.28     16.45     16.39     16.38     16.85     16.88     16.56       16.69     16.89      16.73       
   - มธัยมศกึษาตอนปลาย 12.16    12.24    12.25    12.44    12.61    12.56    12.42     12.77     12.64     12.77     12.61     12.75     12.77       12.94     13.07      13.20       
   - อาชวีศกึษา 3.57      3.62      3.67      3.39      3.57      3.69      3.71       3.65       3.71       3.60       3.76       3.66       3.52        3.62       3.69       3.65        
   - วชิาชพีชัน้สงู 4.77      5.00      5.05      5.01      4.89      5.04      5.01       5.14       4.99       5.22       5.18       5.16       5.15        5.28       5.17       5.27        
   - อุดมศกึษา 15.77    15.43    15.46    15.80    16.05    16.04    15.74     16.21     16.46     16.54     16.25     16.49     16.32       16.46     16.23      16.34       

สขุภาพ
จ านวนผูป้ว่ยดว้ยโรคทีต่อ้งเฝ้าระวงั (ราย)2/

   - ปอดอกัเสบ 56,556  42,176  57,754  60,473  65,661  45,244  72,851    61,455    65,600    53,992    79,748    68,401    57,835     57,985    88,717    58,425     
   - ไขเ้ลอืดออก 7,538    24,409  60,768  52,237  14,840  7,874    25,744    15,473    7,060     9,170     32,410    5,321     4,898       24,156    31,073    10,604     
   - มอื เทา้ และปาก 9,217    7,771    14,594  9,810    10,066  19,012  39,589    11,243    15,746    18,248    28,213    7,982     8,894       19,247    31,518    7,207       
   - ไขห้วดัใหญ่ 24,206  10,840  18,397  24,483  43,634  14,135  58,535    53,058    20,192    18,930    102,122  50,567    19,849     18,128    103,721  38,128     
   - บดิ 1,804    1,956    1,774    1,508    1,820    1,841    1,887     1,178     1,416     1,501     1,146     784        1,132       965        741        561         
   - หดั 224      236      276      279      221      271      466        730        1,398     711        591        485        547         660        1,238      545         
   - ฉีห่นู 283      393      723      752      446      401      671        777        575        601        1,166     1,132     402         637        932        569         
   - ไขส้มองอกัเสบ 164      144      178      146      179      187      231        175        251        210        211        143        182         231        200        132         
   - อหวิาตกโรค 2          2          4          100      41        2          7           1           2           2           2           2           -          2           2           1            
   - ไขก้าฬหลงัแอ่น 4          6          9          6          6          5          4           2           5           9           8           6           1            9           3           7            
   - พษิสนุขับา้ 1          1          2          1          4          2          5           2           1           4           2           4           7            3           3           2            

2. ความมัน่คงทางสงัคม

 ความสงบสขุในสงัคม (ต่อประชากรแสนคน)3/

   - สดัสว่นการบาดเจบ็และตายดว้ยอุบตัเิหตุ- 9.69      9.59      8.06      8.88      14.56    12.49    15.16     23.53     22.75     20.26 19.30     25.44     26.10       25.72     22.75      27.09       
     การจราจรทางบก
   - สดัสว่นคดชีวีติ ร่างกาย และเพศ 5.35      5.86      4.70      9.41      8.26      7.89      7.43       7.16       6.81       6.97 6.85       6.48       6.55        6.77       6.08       6.59        
   - สดัสว่นคดปีระทุษรา้ยต่อทรพัยส์นิ 16.06    16.58    15.89    25.53    23.63    22.11    24.76     23.84     18.94     21.25 22.12     21.05     19.17       19.55     20.18      20.29       
   - สดัสว่นคดยีาเสพตดิ 70.48    50.76    45.27    77.22    80.57    75.09    87.42     98.81     96.30     94.07 110.98    113.86    118.75     138.03    132.62    137.98     

   การคุ้มครองผูบ้ริโภค 5/

จ านวนเรื่องรอ้งเรยีน (ราย) 1,522    1,911    1,787    1,898    2,033    1,983    1,744     1,649     1,701     2,807     2,304     2,058     1,766       1,661     2,191      1,823       
   - กรณสีญัญา 632      753      742      748      727      795      509        606        548        1,380     928        851        660         795        1,072      664         
   - กรณฉีลาก 572      726      614      640      704      559      387        360        618        472        486        450        522         433        482        434         
   - กรณโีฆษณา 260      272      253      334      457      373      298        500        432        827        734        432        330         253        417        439         
   - กรณกีฎหมาย 4          1          1          -       25        12        -        -        -        -        -        -        -          -        -         -          
   - กรณขีายตรงและตลาดแบบตรง 54        159      177      176      120      244      550        183        103        128        156        325        254         180        220        286         
การใหค้ าปรกึษาทางสายด่วน 1166 (ราย) 12,293  12,300  12,865  12,250  11,666  10,555  12,438    12,670    12,071    12,681    9,432     11,127    11,082     14,879    13,684    12,859     
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1. คณุภาพของคน

    การมีงานท า

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

อตัราการมงีานท า (รอ้ยละ)7/ 98.19       98.13       98.43       98.83       98.81       98.81      98.70      98.62      98.50       98.32        98.52     

อตัราการวา่งงาน (รอ้ยละ)7/ 1.38         1.49         1.04         0.70         0.70         0.70       0.80        0.88        0.99         1.18          1.05       

การท างานต ่าระดบั (พนัคน)6/ 508          605          521          383          347          274        256        273         275          303          292       
(ท างานน้อยกวา่ 35 ชม./สป.ทีพ่รอ้มจะท างานเพิม่)

     สขุภาพ8/

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

     ประชากร

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

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

การศึกษา

อตัรานกัเรยีนต่อประชากรวยัเรยีน11/

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

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

จ านวนปีการศกึษาเฉลีย่ของประชากรกลุ่มอายุ 15-59 ปี13/ 8.8           8.9           9.0           9.1           8.8           8.9         9.0         9.3          9.4          9.5           9.6        
 -  ชาย 8.9           9.0           9.1           9.2           8.9           8.9         9.0         9.3          9.3          9.4           9.5        
 -  หญงิ 8.7           8.9           9.0           9.1           8.8           8.9         9.0         9.4          9.5          9.6           9.7        

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

2. ความมัน่คงทางสงัคม

สถาบนัครอบครวั

สดัส่วนครวัเรอืนทีม่ทีีอ่ยูอ่าศยัถาวร (รอ้ยละ)14/ 98.86       99.70       99.78       99.84       99.53       99.71      99.64      99.59      99.62       99.69        99.73     

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

หลกัประกนัทางสงัคม

รอ้ยละของการมหีลกัประกนัสุขภาพ16/ 99.16       99.47       99.36       99.95       99.90       99.87      99.84      99.92      99.95       99.95        99.94     
 -  ประกนัสงัคม 15.73       15.34       15.60       15.91       15.99       16.54      16.83      17.18      17.67       17.95        18.47     
 -  สวสัดกิารขา้ราชการ/รฐัวสิาหกจิ 8.00         7.90         7.75         7.77         7.69         7.80       7.62        7.37        7.21         7.48          7.63       
 -  ประกนัสุขภาพถว้นหน้า 75.06       75.86       75.20       75.28       75.27       74.61      73.48      73.71      73.44       72.84        72.16     
 -  สทิธสิวสัดกิารพนกังานส่วนทอ้งถิน่ - - - - - 0.15       0.87        0.93        0.93         0.92          0.94       
 -  สทิธิอ์ืน่ๆ 0.37         0.37         0.81         1.00         0.95         0.93       1.03        0.73        0.70         0.76          0.73       
 -  สทิธิว์า่ง (ผูย้งัไมล่งทะเบยีนสทิธิ)์ 0.84         0.53         0.64         0.05         0.10         0.13       0.16        0.08        0.05         0.05          0.06       

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

ความสงบสขุในสงัคม (ต่อประชากรแสนคน)

อตัราการตายดว้ยอุบตัเิหตุการจราจรทางบก18/ 18.20       16.90       11.90       14.15       11.84       11.29      9.99        9.89        10.61       13.49        12.29     

สดัส่วนคดชีวีติ ร่างกาย และเพศ18/ 52.80       51.40       45.80       39.76       40.03       36.97      37.26      25.92      31.46       27.72        26.55     

สดัส่วนคดปีระทุษรา้ยต่อทรพัยส์นิ18/ 106.00      93.70       88.90       78.88       79.72       77.40      72.70      75.80      96.57       85.24        80.90     

สดัส่วนคดยีาเสพตดิ18/ 320.00      371.60      416.40      539.91      596.19      719.39    558.68    249.43     349.94     424.55      538.81   
รอ้ยละของคดเีดก็และเยาวชนทีก่ระท าความผดิซ ้าต่อคดทีัง้หมด

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

ตัวชี้วดัภาวะสังคม (รายปี)



องคป์ระกอบหลกั 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561

การคุ้มครองผู้บริโภค5/

จ านวนเรื่องรอ้งเรยีน  (ราย) 4,504       6,818       6,574       7,427       9,489       7,093      6,638      7,118      7,409       8,870        11,236   
 -  กรณสีญัญา 1,758       2,794       2,362       2,927       3,547       2,729      2,571      2,875      2,637       3,707        3,191     
 -  กรณฉีลาก 1,540       2,827       2,835       3,121       3,876       2,631      2,352      2,552      2,010       2,026        1,871     
 -  กรณโีฆษณา 892          1,072       1,354       1,257       2,013       1,033      1,515      1,119      1,628       2,425        1,439     
 -  กรณกีฎหมาย -          -          -          5             38           624        69          6            37           -           -        
 -  กรณขีายตรงและตลาดแบบตรง 314          125          23           117          15           76          131        566         1,097       712          940       
การใหค้ าปรกึษาทางสายด่วน 1166 (ราย) 16,808      34,804      53,341      61,242      60,982      41,773    38,701    49,708     47,329     45,311      52,504   

3. ความเป็นอยู่และพฤติกรรมของคน

พฤติกรรมในการบริโภค

ค่าใชจ่้ายเพือ่การอุปโภคบรโิภค (รอ้ยละของค่าใชจ่้ายรวม)19/ 88.36       87.90       88.32       88.07       88.30       88.07      87.90      87.20      87.10       86.97        

ค่าใชจ่้ายทีไ่มเ่กีย่วกบัการอุปโภคบรโิภค (รอ้ยละของค่าใชจ่้ายรวม)19/ 11.64       12.10       11.68       11.93       11.70       11.93      12.12      12.89      12.90       13.03        

อตัราการบรโิภคสุราของประชากรอายุ 15 ปีขึน้ไป (รอ้ยละ)20/   - 32.04         - 31.53         - 32.22      32.29      34.00        - 28.40        

อตัราการบรโิภคบุหรีข่องประชากรอายุ 15 ปีขึน้ไป (รอ้ยละ)20/   - 20.70         - 21.36         - 19.94      20.72      19.90        - 19.10        
การใช้เวลาในชีวิตประจ าวนั 

การใชบ้รกิารจากสือ่ต่างๆ (ชม./วนั)21/   - 2.90           -   -   -   -   - 3.19          -  -  -
 -  การอ่านหนงัสอื (รวมสิง่พมิพ์/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          -  -  -
 -  การฟงัโสตสือ่อืน่ๆ   -   -   -   -   -   -   - 1.26          -  -  -

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

4. ส่ิงแวดล้อม

สารอนัตราย

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

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

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

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

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

ค่าเฉลีย่ฝุน่ขนาดเลก็กวา่ 10 ไมครอน มคก./ลบ.ม. 47.90       42.50       37.80       38.10       38.20       41.00      41.30      38.20      38.38       35.43        46.29     

(บรเิวณพืน้ทีท่ ัว่ไปใน กทม.)23/

ทีม่า:    1/ 7/    รายงานการส ารวจภาวะการท างานของประชากร ส านกังานสถติแิหง่ชาต ิกระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม
             2/     ส านกัระบาดวทิยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
             3/     ขอ้มลูสถติคิดอีาญาและอาชญากรรมจากศนูยข์อ้มลูขอ้สนเทศ ส านกังานต ารวจแหง่ชาต ิและขอ้มลูประชากรจากการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ.  2543-2573 และ พ.ศ. 2553-2583 
                    ประมวลโดยส านกัพฒันาฐานขอ้มลูและตวัชีว้ดัภาวะสงัคม ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ
             4/     กลุม่งานขอ้มลูและขอ้สนเทศ ส านกัพฒันาระบบงานยตุธิรรมเดก็และเยาวชน กรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน  
             5/     ส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภค ส านกันายกรฐัมนตร ี(การใหค้ าปรกึษาทางสวยด่วน 1166 สคบ. ใหบ้รษิทัเอกชนด าเนินการตัง้แต่ไตรมาส 4 ปี พ.ศ. 2552)
             6/     ขอ้มลู GDP chain volume measures [reference year = 2002] (original) จากส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิและขอ้มลูการมงีานท าจากส านกังานสถติแิหง่ชาต ิกระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม
             8/     สถติสิาธารณสุข กองยทุธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข
                    ตัง้แต่ปี 2556 ไดเ้ปลีย่นแปลงวธิกีารเกบ็ขอ้มลูจาก 75 กลุม่โรค เป็น 298 กลุม่โรค
             9/     การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2543-2573   ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ
                    ตัง้แต่ปี 2553 การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2583  ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ
           10/     การส ารวจภาวะเศรษฐกจิและสงัคมของครวัเรอืน ส านกังานสถติแิหง่ชาต ิกระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม  ประมวลผลโดยส านกัพฒันาฐานขอ้มลูและตวัชีว้ดัภาวะสงัคม สศช.
           11/     สถติกิารศกึษาฉบบัยอ่ ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ ส านกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร
       12/13/     ขอ้มลูปี 2545-2546 จากรายงานผลการประเมนิโอกาสและคุณภาพการศกึษาของคนไทย ส านกัประเมนิผลการจดัการศกึษา ส านกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา กระทรวงศกึษาธกิาร
                    ขอ้มลูตัง้แต่ปี 2547 เป็นต้นไป จากปีการศกึษาเฉลีย่ของประชากรไทย กลุม่พฒันาเครอืขา่ยสารสนเทศ ส านกัวจิยัและพฒันาการศกึษา ส านกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา กระทรวงศกึษาธกิาร
           14/     รายงานคุณภาพชวีติของคนไทย จากขอ้มลูความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)  กรมการพฒันาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
           15/     ส านกัประเมนิผลและเผยแพร่การพฒันา ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ
           16/     ส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแหง่ชาต ิกระทรวงสาธารณสุข
           17/     ส านกังานประกนัสงัคม กระทรวงแรงงาน และส านกังานสถติแิหง่ชาต ิกระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม
           18/     ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศกลาง ส านกังานต ารวจแหง่ชาต ิและขอ้มลูประชากรจากส านกับรหิารการทะเบยีน กระทรวงมหาดไทย
           19/     รายงานการส ารวจภาวะเศรษฐกจิและสงัคมของครวัเรอืน ส านกังานสถติแิหง่ชาต ิกระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม 
           20/     การส ารวจพฤตกิรรมการสบูบุหรีแ่ละการดืม่สุราของประชากร พ.ศ. 2547, 2550, 2554 และ 2557 ส านกังานสถติแิหง่ชาต ิกระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม
                    การส ารวจอนามยัและสวสัดกิาร พ.ศ. 2552, 2556 และ 2558 ส านกังานสถติแิหง่ชาต ิกระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม (ปี 2544-2548 เป็นการส ารวจของประชากรอาย ุ11 ปีขึน้ไป) ท าการส ารวจทุก 2 ปี
           21/     รายงานการส ารวจการใชเ้วลาของประชากร พ.ศ. 2547, 2552 และ 2558 ส านกังานสถติแิหง่ชาต ิกระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม ท าการส ารวจทุก 5 ปี 
           22/     ขอ้มลูปี 2545-2551 ศนูยเ์ทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกสแ์ละคอมพวิเตอร์แหง่ชาต ิและการส ารวจเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร (ครวัเรอืน) พ.ศ. 2552-2560 ส านกังานสถติแิหง่ชาต ิ

                    กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม
           23/     รายงานสถานการณ์มลพษิของประเทศไทย กรมควบคุมมลพษิ กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
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