
เรื่อง ภาวะสังคมไทยไตรมาสสามของปี 2558 

ส านังาานณะะงรรมงารพันนางารศรรฐฐงจแลละสัาณมล่งาาาิจอ รายาานภาวะสัาณมไทยไิรมาส 
สามอ าปี 2558 ซึ่ามีณวามศณลื่ นไ่วทาาสัาณมที่ส าณัญในศาจาบวงทั้าในด้านรายได้ณรัวศรื นมางงวงารายแงาย 
ณวามปล ดภัยในาีวจิลละทรัพย์สจนดีอึ้น ประศทรไทยมีณวามง้าว่น้า ยงาาส าณัญในงารลง้ไอปัญ่างารใา้
ลราาานศด็งลละอแัดงารใา้ลราาานศด็งในรูปลบบที่ศลวร้าย งารสร้าาโ งาสงาร  มในาีวจิที่ศรจ่มิ้นได้ิั้าลิง
 ายุ 15 ปี ศพ่ื สร้าาณวามมั่นณาในรายได้ส า่รับวัยศงฐียะผงานง าทุนงาร  มล่งาาาิจ  งารสร้าาโ งาสลละ
งารย มรับใ่้งับศด็งลละศยาวานงระท าผจดได้งลับสูงสัาณม  ยงาาไรง็ดี ยัามีณวามศณลื่ นไ่วทาาสัาณมที่ิ้ า
ิจดิาม ศฝูาระวัาศพ่ื บรรศทาผลงระทบอ าปัญ่าที่ าแแะศงจดอึ้น ทั้างารแ้าาาานภาณศงฐิรงรรมที่ลดลา 
่นี้สจนณรัวศรื นยัา ยูงในระดับสูา แ านวนผู้ปุวยโรณไอ้ศลื ด  งที่ศพจ่มอึ้น  ัิรางารดื่มศณรื่ าดื่มล ลง ฮ ล์
ลละงารศงจด ุบัิจศ่ิุแราแรทาาบงยัาศพจ่มอึ้น รวมทั้าณวามแ าศป็นในงารศรงายงระดับณุะภาพงารรึงฐาลละ
ศรียนรู้ศพื่ พันนารังยภาพณนในทุงางวาวัย โดยมีสาระส าณัญ ดัานี้ 

การจ้างงานลดลง อัตราการว่างงานเพิ่มข้ึน แต่รายได้ยังเพิ่มขึ้น  

ในไิรมาสสามอ าปี 2558 งารมีาานท าลดลาร้ ยละ 0.2 ศนื่ าแางงารแ้าาาานภาณศงฐิรงรรม
ลดลาิง ศนื่ าร้ ยละ 3.8 ส ดณล้ างับงารผลจิในภาณศงฐิรที่ลดลา ทั้านี้ ภาวะฝนทจ้าางวาในางวาศวลาท างาร
ศพาะปลูงศดื นมจถุนายน-สจา่าณม ประง บงับปรจมาะน้ าในศอื่ นลดลาท าใ่้ไมงสามารถสงาน้ าศพ่ื ท า
งารศงฐิรได้ ยงาาศิ็มที่ ท าใ่้ลราาานศงฐิรแ านวน 80,064 ณน ศป็นลราาานร ฤดูงาลศพจ่มอึ้นร้ ยละ 26.1 
ส า่รับงารแ้าาาานน งศงฐิรศพจ่มอึ้นร้ ยละ 1.7 อะะที่ ัิรางารวงาาาานศทงางับร้ ยละ 0.92 ศพจ่มอึ้นแาง
ร้ ยละ 0.84 ในางวาศดียวงันอ าปีที่ลล้ว ลราาานมีาั่วโมางารท าาานศฉลี่ย (ทุงสถานภาพ) 43.6 าั่วโมา 
ิง สัปดา่์ ลดลาแางางวาศดียวงันอ าปีที่ลล้วร้ ยละ 3 ณงาแ้าาลราาานลละศาจนศดื นภาณศ งานที่ยัาไมงรวม 
ณงาลงวาศวลาลละผลประโยาน์ิ บลทน ่ืนที่่ัง
ด้วยศาจนศฟู ลล้ว ศพจ่มอึ้นร้ ยละ 2.6 แาง
างวาศวลาศดียวงันอ าปีที่ผงานมา  

รัฐบาลได้  งมาิรงารศพ่ื บรรศทา
ผลงระทบแางภัยลล้าลละางวยศ่ลื ผู้มีรายได้
น้ ย ได้ลงง มาิรงารสงาศสรจมณวามศป็น ยูงใน
ระดับ่มูงบ้าน มาิรงารสงาศสรจมณวามศป็น ยูงใน
ระดับิ าบล โณรางารบูระางารมาิรงาร
างวยศ่ลื ศงฐิรงรที่ได้รับผลงระทบแางภัย
ลล้า ลละมาิรงารางวยศ่ลื ศงฐิรงรลละ
รังฐาศสถียรภาพราณาอ้าว ซึ่าณาดวงาแะศรจ่มศ่็น
ผลาัดศแนในางวาไิรมาสที่สี่อ าปี 2558 

 
 
 

ผลส ารวจภาวะการท างานของประชากรไตรมาสสามปี 2558 

 
2557 2557 2558 
ท้ังป ี Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 

ง าลัาลราาานรวม (ล้านณน) 38.6 38.5 38.4 38.8 38.6 38.3 38.4 38.7 
1. ผู้มีาานท า (ล้านณน) 38.1 37.8 37.8 38.4 38.3 37.6 37.8 38.3 

(%YoY) -0.4 -0.4 -1.2 0.3 -0.1 -0.5 -0.2 -0.2 
1.1 ภาณศงฐิร (%YoY) -2.4 1.0 -2.9 -2.2 -4.9 -4.4 -5.8 -3.8 
1.2 น งภาณศงฐิร (%YoY) 0.7 -1.0 -0.3 1.7 2.5 1.3 2.6 1.7 

2. แ านวนผู้วงาาาาน (ล้านณน) 0.3 0.3 0.4 0.3 0.2 0.4 0.3 0.4 
 ัิรางารวงาาาาน (%) 0.84 0.89 1.00 0.84 0.61 0.94 0.88 0.92 

3. ลราาานร ฤดูงาล (ล้านณน) 0.1 0.3 0.2 0.1 0.1 0.3 0.3 0.1 
สัดสงวนิง ง าลัาลราาาน (%) 0.5 0.8 0.6 0.2 0.3 0.8 0.8 0.2 

ที่มา:   ส านังาานสถจิจล ง่าาาิจ 
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ประศด็นที่ิ้ าิจดิามในางวาิง ไป ได้ลงง (1) รายได้อ าศงฐิรงรลละลราาาน ทั้ารายได้ศงฐิรงร ซึ่า
ได้รับผลงระทบทั้าแางปรจมาะผลผลจิลละราณาสจนณ้าศงฐิรที่ลดลา อะะศดียวงันาั่วโมางารท าาานอ า
ลราาานทั่วไปลดลาิง ศนื่ าแางศรรฐฐงจแที่ยัาฟ้ืนิัวไมงศิ็มที่ (2) ลนวโน้มงารแ้าาาานภาณศงฐิรลดลาแาง
ผลงระทบภัยลล้า ลละปรจมาะน้ าศพ่ื ท างารศงฐิรลดลา (3) งารศลจงแ้าาลละงารใา้มาิรา 75 ิาม
พระราาบัญญัิจณุ้มณร าลราาาน พ.ร. 2541 ซึ่าศป็นผลแางงารศปลี่ยนลปลาศทณโนโลยีลละงารย้ายฐานงาร
ผลจิ ซึ่าิ้ ามีลนวทาาร ารับลราาานที่ได้รับผลงระทบโดยศฉพาะลราาานที่มี ายุมางซึ่ามังแะมีอ้ แ างัดในงาร
่าาานท า ลละงารศรงาศิรียมลราาานศพ่ื ร ารับงารศปลี่ยนลปลาศทณโนโลยีใน นาณิ ลละ (4) งาริจดิาม
ลละศฝูาระวัางารใา้ลราาานประมาผจดงฎ่มาย อาดงารรายาานลละไร้งารณวบณุม (IUU) ซึ่าณะะงรรมาธจงาร
ยุโรป ยูงในระ่วงาางารพจแาระาิัดสจนอึ้นบัญาีด างารสงา  ง า่ารทะศลอ าไทย ่รื  นุมัิจวงาไทยแะศป็น
ประศทรที่ใ่้ณวามรงวมมื ในงารลง้ปัญ่างารท าประมาผจดงฎ่มายลละปัญ่าลราาานทาส  โดยแะมีงาร
ิัดสจนในศดื นธันวาณม 2558 

ประเทศไทยมีความก้าวหน้าอย่างส าคัญในการแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็กและขจัดการใช้
แรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวร้าย แางรายาานสถานงาระ์ลละงารแัดงารงารใา้ลราาานศด็งในรูปลบบศลวร้าย
ที่สุดอ าประศทรส่รัฐ ศมรจงา ประศทรไทยได้รับงารประศมจนใ่้ ยูงในงลุงมประศทรที่มีณวามส าศร็แ ยงาามางใน
งารลง้ไอปัญ่าลราาานศด็ง ซึ่าถื วงาไทยได้รับงารประศมจนใ่้สูาอึ้นแางปี 2556 ศป็นผลแางงารที่ไทยมีณวาม
ณืบ่น้างารด าศนจนาานที่ได้มีณวามพยายาม ยงาาศดงนาัดในงารบูระางารงารท าาานอ า่นงวยาานภาณรัฐงับ
ภาณศ งานที่มีสงวนศงี่ยวอ้ าลละภาณสงวน าณ์งริงาาๆ งารปรับปรุางฎ่มาย งารแัดิั้า่นงวยาานศฉพาะด้าน
ศพ่ื ที่ด าศนจนงารลง้ไอปัญ่า รวมถึางาร  งมาิรงารลละนโยบายที่ศป็นรูปธรรม 

หนี้สินครัวเรือนอยู่ในระดับสูงแต่ชะลอตัวลงต่อเนื่อง แางอ้ มูลงารส ารวแภาวะศรรฐฐงจแลละสัาณม
ณรัวศรื นในางวาณรึ่าลรงอ าปี 2558 โดยส านังาานสถจิจล่งาาาิจ พบวงาณรัวศรื นมีรายได้ 27,545 บาท 
ิง ศดื นิง ณรัวศรื น ศพจ่มอ้ึนร้ ยละ 4.1 ลละรายแงายอ าณรัวศรื นศทงางับ 21,818 บาทิง ศดื นิง ณรัวศรื น
ศพจ่มอ้ึนร้ ยละ 6.4 ลละสัดสงวนรายแงายิง รายได้ศทงางับร้ ยละ 79.2 ศพจ่มอ้ึนศมื่ ศทียบงับร้ ยละ 75.8 ในางวา
ศดียวงันอ าปี 2556 ทั้านี้ รายได้ที่ศพจ่มอึ้นา้างวงารายแงายท าใ่้รายได้ศ่ลื แงายอ าณรัวศรื นศทงางับ 5,727 บาท
ิง ศดื นิง ณรัวศรื นลดลาศมื่ ศทียบงับศาจนศ่ลื แงายอ าณรัวศรื นในางวาณรึ่าลรงปี 2556 ซึ่าศทงางับ 6,144 บาท
ิง ศดื นิง ณรัวศรื น ่นี้สจนณรัวศรื นศทงางับ 163,276 บาทิง ณรัวศรื น ศพจ่มอึ้นศล็งน้ ยศพียาร้ ยละ 1.2 
าะล ิัวลาส ดณล้ างับอ้ มูล่นี้สจนณรัวศรื นที่บุณณลธรรมดางู้ยืมแางสถาบันงารศาจน ซึ่ารายาานโดยธนาณาร
ล่งาประศทรไทยทีบ่งาาี้วงา่นี้สจนณรัวศรื นาะล ิัวลาิง ศนื่ า โดยในไิรมาสที่ส าอ าปี 2558 ่นี้สจนณรัวศรื น
ที่งู้ยืมแางสถาบันงารศาจนมีมูลณงาศทงางับ 10,714,318 ล้านบาท ่รื ณจดศป็นร้ ยละ 80.6 อ า GDP  

ส า่รับในางวาณรึ่า่ลัาอ าปี 2558 ่นี้สจนณรัวศรื นยัามีลนวโน้มาะล ิัวลาิง ศนื่ า ย ดณาณ้าา 
งารใ่้สจนศาื่ ศพ่ื งาร ุปโภณบรจโภณในไิรมาสที่สามศทงางับ 3,624,339 ล้านบาท ศพจ่มอึ้นร้ ยละ 6.7 โดย
สจนศาื่ ศพ่ื งารแัดซื้ ท่ีดจน ที่ ยูง ารัย  สัา่ารจมทรัพย์ศพจ่มอึ้นร้ ยละ 10.8 งารบรจโภณสงวนบุณณล ่ืนๆ ศพจ่มอึ้น
ร้ ยละ 8.5 อะะทีง่ารซื้ ่รื ศางาซื้ รถยนิ์ลละรถแังรยานยนิ์ยัาลดลาิง ศนื่ าร้ ยละ 2.7 งารผจดนัดา าระ
่นี้ยัามีมูลณงาศพจ่มอึ้น โดยสจนศาื่ สงวนบุณณลภายใิ้งารง างับ ลละสจนศาื่ บัิรศณรดจิ ที่ผจดนัดา าระ่นี้ศงจน 3 
ศดื นอึ้นไปศพจ่มอึ้นร้ ยละ 14.3 ลละ 24.5 ิามล าดับ ดัานั้น ในภาพรวมสถานงาระ์่นี้สจนณรัวศรื นยัาิ้ า
ิจดิามลละศฝูาระวัา ยงาาใงล้าจด ศนื่ าแางสัดสงวนอ างารผจดนัดา าระ่นี้ศงจน 3 ศดื นิง ย ดณาณ้าา 
อ าสจนศาื่ สงวนบุณณลภายใิ้งารง างับ ลละสจนศาื่ บัิรศณรดจิ ศพจ่มอึ้นิง ศนื่ าศป็นร้ ยละ 5.2 ลละ 3.4 
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ิามล าดับ แางสัดสงวนร้ ยละ 4.6 ลละ 2.6 ิามล าดับ ะ สจ้นปี 2557 ทั้านี้ รัฐบาลได้ใ่้ณวามส าณัญงับงาร
ลง้ไอปัญ่า่นี้สจนณรัวศรื น โดยมีณวามณืบ่น้าอ ามาิรงารลง้ไอปัญ่า่นี้สจน ได้ลงง งารางวยศ่ลื ศงฐิรงร
ที่ศป็น่นี้ไมงใ่้สูญศสียที่ดจนท างจน ได้มีงารด าศนจนงารางวยลง้ไอปัญ่า่นี้สจนศงฐิรประศภทน งระบบไปลล้ว
แ านวน 7,634 ราย มูล่นี้ 2,964,530,957 บาท  

การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ มีงารศรงารัดพันนา “การอ่านออกเขียนได้”  งาน
ณลง าศอียนณลง าลละสื่ สารได้ ศพ่ื วาารางฐานส าณัญในงารศรียนรู้ระดับสูาิง ไป ปรับสื่  วจธีส น ลละ
นวัิงรรมงารลง้ไอปัญ่านังศรียน งานไมง  งศอียนไมงได้  “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ศพ่ื ศพจ่มทังฐะนังศรียน
ในด้านงารศรียนรู้ ซึ่างารง า่นดงจแงรรมศพ่ื งารศรียนรู้ิ้ าศ่มาะงับรังยภาพอ านังศรียนลิงละางวาวัยลละมี
งารพันนางจแงรรม ยงาาิง ศนื่ า รวมทั้าใ่้ณวามส าณัญงับงารผลจิง าลัาณนใน 3 ด้าน ได้ลงง (1) งารผลจิ
ง าลัาณนที่ศน้นณุะภาพ ศพ่ื งารสร้าานวัิงรรม (2) งารศพจ่มรังยภาพางาาศทณนจณในภาณงารผลจิใ่้สามารถศป็น
ศแ้าอ าธุรงจแ่รื ผู้ประง บงาร ลละ (3) งารพันนาประาาานในระบบศรรฐฐงจแฐานรางใ่้มีรังยภาพในงาร
ผลจิสจนณ้าทีมี่มูลณงาศพจ่ม  

ผู้ป่วยด้วยโรคเฝ้าระวังเพิ่มขึ้น โดยผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ในไิรมาสสาม 
อ าปี 2558 แ านวนผู้ปุวยด้วยโรณศฝูาระวัาโดยรวมศพจ่มอ้ึนแางไิรมาสศดียวงันอ าปี 2557 ร้ ยละ 26.8 โดย
ผู้ปุวยโรณไอ้่วัดใ่ญงศพจ่มอ้ึนร้ ยละ 12.5 ลละผู้ปุวยโรณไอ้ศลื ด  งศพจ่มอึ้น 3.7 ศทงา ลละยัาิ้ าศฝูาระวัางาร
ระบาดอ าโรณไอ้่วัดใ่ญง ป ด ังศสบ มื  ศท้า ปาง ลละฉี่่นู ศนื่ าแางยัามีฝนิงใน่ลายพ้ืนที่  รวมทั้ายัา
ิ้ าศฝูาระวัาผู้ปุวยโรณ่ัวใแลละ่ล ดศลื ดท่ีศสียาีวจิศพจ่มอ้ึน ยงาาิง ศนื่ าศป็น ันดับ 2 ร าแางโรณมะศร็าลละ
ศนื้ า งทุงานจด ทั้านี้ โรณ่ัวใแลละ่ล ดศลื ดสามารถศงจดอึ้นได้งับณนทุงวัยลิงแะพบมางในงลุงมวัยท าาาน
ลละผู้สูา าย ุศนื่ าแางมีระยะอ างารลฝาิัวนานงง นศงจดโรณ  ีงท้ัายัาไมงลสดา างารที่าัดศแน 

ค่าใช้จ่ายในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่เพิ่มขึ้น และยังต้องเฝ้าระวังอัตราการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เพิ่มขึ้น ในไิรมาสสามอ าปี 2558 ณงาใา้แงายในงารบรจโภณศณรื่ าดื่มล ลง ฮ ล์ มี
มูลณงา 28,666 ล้านบาท ศพจ่มอ้ึนแางไิรมาสศดียวงันอ าปี 2557 ร้ ยละ 3.03 อะะที่ณงาใา้แงายในงารบรจโภณ
บุ่รี่มีมูลณงา 14,532 ล้านบาท ศพจ่มอึ้นแางไิรมาสศดียวงันอ าปี 2557 ร้ ยละ 0.84 ทั้านี้ ณงาใา้แงายในงาร
บรจโภณศณรื่ าดื่มล ลง ฮ ล์ลละบุ่รี่ณจดศป็นร้ ยละ 3.56 อ าณงาใา้แงายณรัวศรื น ลละแางอ้ มูลงารส ารวแ
อ าส านังาานสถจิจล่งาาาิจ พบวงา แ านวนผู้ดื่มศณรื่ าดื่มล ลง ฮ ล์ที่มี ายุ 15 ปีอึ้นไป ศพจ่มอึ้นแาง 17.7 
ล้านณนในปี 2557 ศป็น 18.6 ล้านณนในปี 2558 โดยมี ัิรางารดื่มศพจ่มอึ้นแางร้ ยละ 32.3 ในปี 2557 ศป็น
ร้ ยละ 34 ในปี 2558 ลละยัาิ้ าศฝูาระวัาในงลุงมศยาวานวัย 15-24 ปี ศนื่ าแางมีลนวโน้มงารดื่มศพจ่มอึ้นแาง
ร้ ยละ 21.6 ในปี 2544 ศป็นร้ ยละ 26.2 ในปี 2556 ลละร้ ยละ 25.2 ในปี 2557 ลม้ ัิรางารดื่มแะลดลา
แางปี 2556 ลิงศมื่ พจแาระาณวามถี่ในงารดื่มพบวงาศยาวานที่ดื่ม 1-3 วันิง ศดื นมีแ านวนศพจ่มอึ้นมางแาง 
473,199 ณนในปี 2556 ศป็น 735,230 ณนในปี 2557 ่รื ศพจ่มอ้ึนร้ ยละ 55.4 

คดีอาญาโดยรวมลดลง ขณะที่คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ณดี าญารวมในไิรมาส
สามอ าปี 2558 ลดลาร้ ยละ 29.2 ศมื่ ศทียบงับไิรมาสศดียวงันอ าปี 2557 ณดีาีวจิรงาางายลละศพรลดลา
ร้ ยละ 0.5 โดยณดีท าร้ายรงาางายมีสัดสงวนมางที่สุดร้ ยละ 60.5 อะะที่ณดีประทุฐร้ายิง ทรัพย์ศพจ่มอึ้น 
ร้ ยละ 8 โดยณดีลังทรัพย์มีสัดสงวนมางที่สุดร้ ยละ 85 ในสงวนอ าณดีที่นงาสนใแแะพบณดียังย งทรัพย์มี
แ านวนณดีศพจ่มมางอึ้นแางไิรมาสงง น่น้าร้ ยละ 14 ณดียาศสพิจดยัาณามีสัดสงวนมางที่สุดร้ ยละ 77.4  
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อ าณดี าญารวม โดยลดลาร้ ยละ 35.4 โดยได้ด าศนจนโณรางาราุมานปล ดภัยไร้ าาญางรรมศพ่ื ลง้ไอ
ปัญ่าอ าาุมานณวบณูงงับงารใา้งฎ่มาย 

การสร้างพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัยเพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน 
สถานงาระ์งารศงจด ุบัิจศ่ิุแราแรทาาบงในไิรมาสสามอ าปี 2558 ศพจ่มอึ้นร้ ยละ 12.2 ลม้แะมีผู้ศสียาีวจิ
ลดลาร้ ยละ 3.7 ศมื่ ศทียบงับไิรมาสศดียวงันอ าปีที่ผงานมา ลิงงารศงจด ุบัิจศ่ิุงลับมีณวามรุนลรามางอึ้น
แางพฤิจงรรมงารใา้ณวามศร็วอ างารอับอี่ แึายัาณาระราณ์งารสร้าาแจิส านึงลละณวามิระ่นังด้านณวาม
ปล ดภัยทาาถนนใ่้ลงงผู้ใา้รถใา้ถนนลละประาาาน ยงาาิง ศนื่ า รงวมงับงารใา้มาิรงาริงาาๆ ศางน งารแัด
ศแ้า่น้าที่ประแ าแุดศสี่ยา งารใา้งล้ าิรวแแับณวามผจด งารแัดใ่้มีลผนงารระราณ์ปู างัน ุบัิจศ่ิุแาง 
ทุงศทรงาลมาศป็นิล ดทั้าปี ศพ่ื ณวบณุม ส ดสง าพฤิจงรรมงารอับอี่ในท้ าถนน โดยในางวาศทรงาลปีใ่มง 
2559 ได้มีงารแัดท าลผนบูระางารปู างันลละลด ุบัิจศ่ิุทาาถนนในางวาศทรงาล  “สุองายสุอใแอับอี่
ปล ดภัยรับปีใ่มง 2559” ใ่้ณวามส าณัญงับงารณุมศอ้มปัแแัยศสี่ยา ุบัิจศ่ิุทาาถนนศพ่ื ปู างันลละลดงาร
สูญศสียที่ าแแะศงจดอึ้น  

การส่งเสริมกองทุนการออมแห่งชาติเพื่อสร้างความม่ันคงในชีวิตคนท างานอิสระ  ศป็นงารสร้าา
โ งาสงาร  มในาีวจิที่สามารถศรจ่มิ้นได้ิั้าลิง ายุ 15 ปี ศสรจมสร้าางาร  มศพ่ื วัยศงฐียะ ศป็นงาร  ม 
ภาณสมัณรใแ มีผู้สมัณรศอ้าศป็นสมาาจงิั้าลิงศปิดรับสมาาจงวันที่ 20 สจา่าณม 2558 ศป็นิ้นมาแ านวน 340,000 
ราย สงาศาจนสมทบ 350 ล้านบาท สงวนใ่ญง ยูงในางวา ายุ 30-50 ปี ลละประง บ าาีพศงฐิรงรรม ง าทุน
งาร  มล่งาาาิจณาดวงาแะรับสมาาจงได้งวงา 600,000 ณน ในปี 2558 ลละศพจ่มศป็น 1.5 ล้านณนในปี 2559 
ลละ 3 ล้านณนในปี 2561 โดยรัฐบาลง า่นดศาจนร ารับงารแงายสมทบสมาาจงง าทุนงาร  มล่งาาาิจ  
ในปีาบประมาะ 2559 ศป็นแ านวน 1,420 ล้านบาท ลละศพ่ื ใ่้ได้ผู้สมัณริามศปูา่มาย แึาณวรมีงาร
ประาาสัมพันธ์ลผนศาจารุงในงารลาพ้ืนที่าุมานศพ่ื สร้าาณวามิระ่นังถึาณวามส าณัญอ างาร  ม ิล ดแน
สจทธจประโยาน์ที่แะได้รับ รวมทั้าศพจ่มาง าทาางารสมัณรในล่ลงาพ้ืนที่าุมานมางอ้ึนศพ่ื ลดิ้นทุนงารศดจนทาา 

การสร้างโอกาสและการยอมรับให้เด็กและเยาวชนกระท าผิดได้กลับสู่สังคม  

งารงระท าผจดอ าศด็งลละศยาวานยัาศป็นปัญ่าส าณัญลม้แ านวนณดีแะมีลนวโน้มลดลาแาง 46,371 
ณดี ในปี 2552 ศ่ลื  36,537 ณดี ในปี 2557 สงวน่นึ่าศป็นผลแางงารใา้ พ.ร.บ. ราลศยาวานลละณร บณรัว 
พ.ร. 2553 ซึ่าใ่้ณวามณุ้มณร างารแับงุมศด็งลละศยาวานศพจ่มอึ้น ลิงงารงระท าผจดในงลุงม ายุมางงวงา 10 ป ี
ลิงไมงศงจน 15 ปี มีลนวโน้มศพจ่มอึ้นแาง 6,841 ณดี ในปี 2552 ศพจ่มศป็น 10,776 ณดี ในปี 2557 โดยมีสัดสงวน
ิง ณดีทั้า่มดศพจ่มอึ้นแางร้ ยละ 14.75 ศป็นร้ ยละ 29.49 ในางวาศวลาศดียวงัน อะะที่งารงระท าซ้ ายัามี
สัดสงวนสูาถึาร้ ยละ 17.52 ในปี 2557 สงวนใ่ญงศป็นณวามผจดศงี่ยวงับยาศสพิจดถึาร้ ยละ 45.2 

ส า่รับงารปฏจบัิจิง ศด็งลละศยาวานที่งระท าผจด ประศทรไทยยึดลนวณจดงารมุงาบ าบัดลง้ไอพฤิจนจสัย
ใ่้งลับิัวศป็นพลศมื าดี โดยมีลนวทาาณุ้มณร าสวัสดจภาพศด็ง มีงารใา้มาิรงารพจศรฐศพ่ื ่ันศ่  งแาง
งระบวนงารยุิจธรรมใ่้ศร็วที่สุด ในปี 2557 มีณดีที่บ าบัดโดยณ าพจพางฐา 29,642 ณดี ศป็นงารณุมประพฤิจ 
17,484 ณดี (ร้ ยละ 59) ลละบ าบัดในรูนย์ฝึงฯ 7,228 ณดี (ร้ ยละ 24.4) ที่ศ่ลื ศป็นงารวงางลงาว ิังศิื น 
ปรับ ไมงมีณวามผจดลละ ่ืนๆ ทั้านี้ งารณุมประพฤิจที่มีประสจทธจผลแ าศป็นิ้ ามีณวามรงวมมื แางสถาบันทาาสัาณม 
 าทจ ณร บณรัว โราศรียน ในงารงลง มศงลาแจิใแ ลละมี าณ์งรที่มีณวามพร้ มในงารดูลลศด็งงระีที่ณร บณรัว
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อาดณวามพร้ ม สงวนงารบ าบัดโดยรูนย์ฝึงฯ แะมีงระบวนงารลละอ้ันิ นที่ศป็นระบบ ลิงศด็งแะมีณวามศณรียด 
ลละงดดันแางงารอาด จสรภาพ รู้สึงไร้ณุะณงาลละอาดลราแูาใแในงารปรับพฤิจนจสัย 

ปัแแุบันมีแ านวนศด็งลละศยาวานในรูนย์ฝึงฯ ทั้าสจ้น 6,330 ณน แางรูนย์ฝึง 19 ล่งา โดยรูนย์ฝึงฯ 
ศาียาใ่มงประสบณวามส าศร็แในงารงระิุ้นใ่้ศด็งศงจดงารปรับพฤิจนจสัยโดยงารสร้าาโ งาสงารรึงฐาลละฝึง
ปฏจบัิจาานน งรูนย์ฝึงฯ ลละมีาานท า โดยงระบวนงารด าศนจนาานมีแุดศดงนส าณัญ ณื  งารลดณวามิึาศณรียด
ลละลรางดดันทาาแจิใแศด็ง งารศสรจมสร้าาณวามรู้ ทังฐะ าาีพลละทัรนณิจงารด าศนจนาีวจิ งารสร้าาลราแูาใแ
ใ่้ศงจดณวามรงวมมื ลละลง้ไอพฤิจนจสัย งาริจดิามใ่้ณ าปรึงฐาลละางวยศ่ลื ศด็ง่ลัาปลง ยิัว ลละทัรนณิจ
อ าผู้บรจ่ารลละศแ้า่น้าที่ในงารใ่้โ งาสศด็ง ลละมีอ้ แ างัดในด้ านทัรนณิจศาจาลบอ าผู้ ศงี่ยวอ้ า  
ณวามิง ศนื่ าอ านโยบาย ลละงารอาดลณลนบุณลางร 

ประเด็นสังคมที่ต้องเฝ้าระวังในระยะต่อไป มีดัานี ้

1. ปัจจัยที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตแรงงาน ได้ลงง รายได้อ าลราาานลดลา 
ทั้าศงฐิรงรที่ได้รับผลงระทบทั้าแางปรจมาะผลผลจิที่ลดลาลละราณาสจนณ้าศงฐิริงิ่ า ลละลูงแ้าาที่ได้รับ
ผลงระทบแางงารลดาั่วโมางารท าาานลาอ าผู้ประง บงาร  งารแ้าาาานภาณศงฐิรลดลาแางผลงระทบ 
ภัยลล้า ลละปรจมาะน้ าศพ่ื ท างารศงฐิรลดลา รวมทั้างารศลจงแ้าาลราาานแางผลงารศปลี่ยนลปลาศทณโนโลยี 
ลละงารย้ายฐานงารผลจิไปยัาประศทรศพ่ื นบ้าน 

2. การลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชน ทุงภาณสงวนแะิ้ ารงวมงันลง้ปัญ่า 
 ยงาาแรจาแัาทั้างารระราณ์ ยงาาิง ศนื่ า ศพ่ื ใ่้ประาาานิระ่นังถึาโทฐลละผลงระทบที่แะได้รับแางงารดื่ม
ศณรื่ าดื่มล ลง ฮ ล์ งารใา้มาิรงารทาาด้านราณาศพ่ื ลดแ านวนนังดื่มในงลุงมศยาวาน  ลละงารบัาณับใา้
งฎ่มายที่มีประสจทธจภาพ  

3. การลดปัญหาอาชญากรรม ยัาณาิ้ าใ่้ณวามส าณัญงับงารบัาณับใา้งฎ่มาย ยงาาศฉียบอาด
ในงารงดดัน ณวบณุม ปู างันลละปราบปราม ณวบณูงไปงับงารสร้าาณวามศอ้มลอ็าใ่้ลงงาุมานใ่้สามารถ
ปู างันลละลง้ไอปัญ่าณวามปล ดภัยในาีวจิลละทรัพย์สจน รวมทั้างารสร้าาภูมจณุ้มงันลละปู างันยาศสพิจด
ิั้าลิงศด็งในางวาปฐมวัย  ันแะสงาผลใ่้มีพ้ืนฐานณวามณจดลละแจิใแที่พร้ มลละสามารถิง ย ดศพ่ื สร้าา
ภูมจณุ้มงันยาศสพิจดศมื่ ศิจบโิอึ้น 

4. แนวทางการสร้างโอกาสและการยอมรับให้เด็กและเยาวชนกระท าผิดได้กลับสู่สังคม  โดย 
(1) สงาศสรจมงารสร้าางารมีสงวนรงวมอ า่นงวยาานที่ศงี่ยวอ้ าลละภาณประาาสัาณม โดยศฉพาะางวาร ยิง ่ลัา
ปลง ยซึ่าศด็งลละศยาวานยัา ยูงในางวาปรับิัว โดยสร้าาณวามรงวมมื ทั้าในด้านงารมี าณ์งร่รื สถาบันอ ารัฐ
ลละศ งานร ารับศด็งที่ณร บณรัวไมงพร้ ม งลุงมศสี่ยา รวมทั้ามีศณรื องายิจดิาม ใ่้ณ าปรึงฐาลนะน า ส ดสง า 
ศพ่ื ปู างันงารงระท าผจดซ้ า (2) สนับสนุนใ่้มีงารแ้าาาานศด็งลละศยาวานที่ง้าวพลาด โดยสงาศสรจมงารท า 
CSR รวมทั้ารงวมงันแัดิั้าธุรงจแระ่วงาา่นงวยาานรัฐลละศ งานศพ่ื ร ารับงารท าาานอ าศด็งลละศยาวาน่ลัา
ปลง ยิัว โดยศฉพาะาานบรจงารที่ศน้นงารใา้ลราาาน  าทจ ล้าาล ร์ ท าณวามสะ าด ลละท าสวน (3) แัดท า
ฐานอ้ มูลลละิจดิามงระท าผจดซ้ า ศพ่ื ิจดิามพฤิจงรรม่ลัาปลง ย รวมทั้าน ามาใา้ประศมจนผลสัมฤทธจ์ 
อ างารบ าบัด ฟ้ืนฟู (4) สงาศสรจมงารใา้ศทณโนโลยีสารสนศทร ในงารสื่ สาร ใ่้ณ าปรึงฐา ลนะน า ระ่วงาา
ศแ้า่น้าที่ ศณรื องายลละศด็ง รวมทั้าสร้าางลุงมลลงศปลี่ยนอ้ มูล ใ่้ง าลัาใแ ลละางวยศ่ลื งัน่ลัาศด็งถูง 
ปลง ยิัว ลละ (5) สงาศสรจมลละสร้าาณวามศอ้าใแลละทัรนณิจที่ดีอ าสัาณม โดยงารศผยลพรงลละประาาสัมพันธ์
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ิัว ยงาาที่ดีที่ได้รับโ งาสท าาาน่รื รึงฐาิง ในระดับที่ดี ณวบณูงไปงับงารสงาศสรจ มงจแงรรมแจิ าสา 
อ าศยาวาน ยงาาิง ศนื่ า ศพ่ื ใ่้สัาณมศงจดทัรนณิจที่ดีิง ศด็งท่ีงระท าผจด 

5. การเสริมสร้างการออมเพื่อวัยเกษียณ ณวรใ่้ณวามส าณัญงับงารสงาศสรจมงาร  มิั้าลิงในวัย
ศด็งลละศยาวาน ยงาาแรจาแัา ใ่้รู้ณุะณงาอ างาร  ม รวมถึางารใา้แงายศาจน ยงาาณุ้มณงา ศป็นงารสร้าาณวาม
มั่นณาในาีวจิใ่้งับณนไทย รวมทั้าสงาผลิง งารศพจ่มศาจน  มอ าประศทรในระยะยาวด้วย 

6. การสร้างความปลอดภัยในการลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน โดยงารระราณ์งาร
สร้าาแจิส านึงลละณวามิระ่นังด้านณวามปล ดภัยทาาถนนใ่้ลงงผู้ใา้รถใา้ถนนลละประาาาน “สุองายสุอใแ
อับอี่ปล ดภัยรับปีใ่มง 2559” ลละิง ศนื่ าิล ดปี รงวมงับงารใา้มาิรงาริงาาๆ ในงารณวบณุมปัแแัยศสี่ยา
ิง  ุบัิจศ่ิุทาาถนนศพ่ื ปู างันลละลดงารสูญศสียที่ าแแะศงจดอึ้น  

 

ส านังาานณะะงรรมงารพันนางารศรรฐฐงจแลละสัาณมล่งาาาิจ 

23 พฤรแจงายน 2558 
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ตัวชี้วัดภาวะสังคม 

องค์ประกอบหลัก 
56 57 2556 2557 2558 

ทั้งป ี ทั้งป ี Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 
1.  การมีงานท า1/ 

ง าลัาลราาาน (พันณน) 38,661 38,576 38,502  38,789  38,678  38,676  38,454 38,442 38,811 38,598 38,279 38,404 38,767 
%YOY -0.1 -0.2 1.04 0.69 -0.94 -1.00 -0.12 -0.89 0.35 -0.20 -0.45 -0.10 -0.1 
งารมีาานท า (พันณน) 38,216 38,077 37,965  38,267  38,318  38,316  37,812 37,815 38,421 38,262 37,612 37,752 38,330 
%YOY -0.1 -0.4 1.32 0.85 -1.18 -1.26 -0.40 -1.18 0.27 -0.14 -0.53 -0.17 -0.2 
ผู้วงาาาาน (พันณน) 281.7 322.7 269.6  288.0  312.6  256.6  341.1 385.7 326.6 237.3 361.3 336.1 356.0 
 ัิรางารวงาาาาน (ร้ ยละ) 0.73 0.84 0.70  0.74  0.81  0.66  0.89 1.00 0.84 0.61 0.94 0.88 0.92 
งารท าาานิ ่ าระดับ (พันณน) 273.7 256.3  308.7  220.1  274.3  291.8  277.9 258.1 245.1 244.1 281.2 277.2 250.9 

2. สุขภาพและการเจ็บป่วย 
 จ านวนผู้ป่วยด้วยโรคท่ีต้องเฝ้าระวัง (ราย)2/ 
- ่ัด 2,647 (-49.2) 1,184 (-55.3) 937 788 618 304 340 321 313 210 229 262 262 

- ไอ้งาฬ่ลัาล งน 14 (75.0) 14 - 3 2 2 7 4 3 2 5 4 8 8 

- ไอ้สม า ังศสบ 723 (6.3) 594 (-17.8) 183 192 175 173 140 143 153 158 163 140 186 

-  จ่วาิงโรณ 8 (-82.2) 12 (50.0) 4 1 1 2 2 2 6 2 2 2 4 

- มื  ศท้า ลละปาง 46,131 (1.8) 65,835 (42.7) 9,585 8,853 18,087 9,606 9,662 19,732 27,792 8,649 9,165 7,706 14,454 

- บจด 9,586 (-26.8) 8,106 (-15.4) 2,733 2,710 2,465 1,678 2,326 2,261 2,050 1,469 1,749 1,837 1,783 

- ป ด ังศสบ 185,481 (-5.3) 
200,71

0 
(8.2) 55,424 35,238 49,812 45,007 60,599 38,215 56,775 45,121 56,181 42,196 57,157 

- ฉ่ี่นู 3,103 (-27.4) 2,263 (-27.1) 639 634 974 856 393 462 774 634 273 391 749 

- ไอ้ศลื ด  ง 154,773 (94.5) 40,999 (-73.5) 21,979 53,050 65,382 14,362 4,953 8,222 16,554 11,270 7,480 24,243 60,138 

- ไอ้่วัดใ่ญง 43,941 (-29.2) 74,065 (68.6) 17,394 6,062 11,631 8,854 30,899 11,178 16,146 15,842 24,150 10,735 18,171 

- พจฐสุนัอบ้า 5 - 6 (20.0) 1 2 2 - 2 1 2 1 1 2 1 
 อัตราตายด้วยโรคไม่ติดต่อเร้ือรังท่ีส าคัญ ต่อประชากร 100,000 คน 
- ณวามดันโล จ่ิสูา 8.0 (40.4) n.a.  

ไมงมีงารแัดศง็บอ้ มูลศป็นรายไิรมาส  

- ่ัวใแอาดศลื ด 26.9 (14.5) n.a.  

- ่ล ดศลื ดสม า 36.1 (13.9) n.a.  

- ศบา่วาน 14.9 (23.1) n.a.  
- มะศร็าลละศนื้ า ง

ทุงานจด 
104.8 (6.4) n.a.  

3.  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

- ผู้ศสียาีวจิด้วย
 ุบั จิศ่ ิุทาาบง (ราย) 

6,938 5,998 2,171 1,720 1,470 1,577 1,884 1,577 1,285 1,625 1,534 1,391 1,239 

- ณดีาจวจิ รงาางาย 
ลละศพร (ณดี) 

23,915 23,916 6,189 6,311 5,856 5,559 5,882 6,021 5,839 6,191 6,709 6,550 5,811 

- ณดีประทุฐร้าย งิ 
ทรัพย์สจน (ณดี) 

50,213 46,722 12,650 12,355 12,934 12,274 11,705 11,846 11,733 11,438 11,181 12,795 12,673 

- ณดียาศสพ จิด (ราย) 445,919 384,644 112,456 112,926 117,629 102,908 94,997 102,582 97,907 89,158 83,759 86,297 63,248 
4.  การคุ้มครองผู้บริโภค3/ 
4.1 จ านวนเร่ืองร้องเรียน (ราย) 

- งระีสัญญา/
 สัา่ารจมทรัพย์ 

2,729  2,571  758 663  632  676 287 843 805 636  632  753  742 

- งระีสจนณ้าลละ
บรจงารทั่วไป 

2,631  2,352  759 555  709  608 254 682  752  664  572  726  614 

- งระีโฆฐะา 1,033  1,515  310 233  244  246 131 621 519 244  260  272  253 
- งระีงฎ่มาย 624  69  541 6  37  40 10 15 39 5   4  1  1 
- งระีอายิราลละ

ิลาดลบบิรา 
76  131  12 31  24  9 0 0 0 131  54  159  177 

4.2  การให้ค าปรึกษาทาง 
สายด่วน 1166 (ราย) 

41,773 38,701 10,321 10,314 12,348 8,790 3,410 10,804 12,703 11,784 12,293 12,300 12,865 

ที่มา:  1/ รายาานผลงารส ารวแภาวะงารท าาานอ าประาางร ส านังาานสถจ จิล ง่าาา จิ งระทรวาศทณโนโลยีสารสนศทรลละงารสื่ สาร 
 2/ ส านังระบาดวจทยา งรมณวบณุมโรณ งระทรวาสาธาระสุอ 
 3/ ส านังาานณะะงรรมงารณุ้มณร าผู้บรจโภณ ส านังนายงรัฐมนิรี 


