
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ภาวะสงัคมไทย 
ไตรมาสสาม ปี 2558 

บทความพิเศษเรือ่ง 

“การสรา้งโอกาสและการยอมรบั: 

แนวทางการคืนเด็กดีส ูส่งัคม” 

เด็กและเยาวชนกระท าผิดเป็นปัญหา
ส าคัญของประเทศ เนื่องจากเด็กและ
เยาวชนเป็นทรัพยากรท่ีมีค่า การแก้ไข 
บ าบัดฟื้นฟูเพื่อให้เกิดการปรับพฤตินิสัย 
การสร้างโอกาสด้านการท างานและการ
ยอมรับของสังคมเป็นวิธีหนึ่งท่ีจะช่วยให้
เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าในตนเอง เป็น
การฝึกวินัยและความรับผิดชอบในชีวิต
จริง ช่วยปูองกันไม่ให้เด็กกลับไปท าผิด
ซ้ า ซึ่งจ าเป็นต้องส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน สนับสนุนภาคเอกชนใน
การท า CSR และมีการร่วมลงทุนเพื่อ
รองรับการจ้างงาน จัดท าฐานข้อมูลและ
ติดตามการกระท าผิดซ้ า ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการติดตามให้ค าปรึกษา 
รวมท้ังสร้างทัศนคติท่ีดีของสังคม 
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ประเด็นหลกั 

 ไตรมาสท่ีสามปี 2558 การจ้างงานยังลดลงต่อเนื่องในภาคเกษตรกรรมสอดคล้อง
กับการผลิตในภาคเกษตรท่ีลดลง อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นเท่ากับร้อยละ 0.92 
อัตราค่าจ้างท่ีแท้จริงเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.6 ผู้ท่ีท างานต่ ากว่า 35 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
เพิ่มขึ้นจากปีท่ีแล้วถึงร้อยละ 22.2 ขณะทีผู่้ท่ีท างานเกิน 40 ชั่วโมง/สัปดาห์ ลดลง
จากปีท่ีแล้วร้อยละ 4.4 

 ไทยได้รับการประเมินให้อยู่ในกลุ่มประเทศท่ีมีความส าเร็จอย่างมากในการ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาแรงงานเด็ก เป็นผลจากการท่ีไทยมีความคืบหน้าการ
ด าเนินงานท่ีเป็นรูปธรรมต่อการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวร้าย 

 ในช่วงครึ่งแรกของปี 2558 รายได้ครัวเรือนมากกว่ารายจ่าย โดยครัวเรือนมีรายได้ 
27,545 บาทต่อเดือน รายจ่าย 21,818 บาทต่อเดือน และอัตราเพิ่มของรายได้ช้า
กว่ารายจ่าย ท าให้ครัวเรือนมีรายได้เหลือใช้ลดลง โดยเฉลี่ยครัวเรือนมีหนี้ 163,276 
บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.2 สอดคล้องกับข้อมูลหนี้สินครัวเรือนท่ีบุคคลธรรมดากู้ยืม
จากสถาบันการเงินท่ีบ่งชี้ว่าชะลอตัวลงต่อเนื่อง โดย ณ สิ้นไตรมาสที่สองปี 2558 มี
มูลค่า 10.71 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.2 และคิดเป็นร้อยละ 80.6 ของ GDP 

 การเจ็บปุวยด้วยโรคเฝูาระวังโดยรวมเพิ่มขึ้น โดยผู้ปุวยโรคไข้ เลือดออกยังคง
เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และยังต้องเฝูาระวังการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ ปอดอักเสบ 
มือ เท้า ปาก และฉี่หนู เนื่องจากยังมีฝนตกในหลายพื้นท่ี 

 คดีอาญาโดยรวมลดลงแต่คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 จึงได้ด าเนิน
โครงการชุมชนปลอดภัยไร้อาชญากรรม เพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชนควบคู่กับการใช้
กฎหมาย รวมท้ังมีการสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเด็กและเยาวชน เพื่อลดการเกิด 
นักเสพรายใหม่ สร้างพลเมืองรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติด  

 อุบัติเหตุจราจรทางบกเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.2 แต่มีผู้เสียชีวิตลดลงร้อยละ 3.7 ในช่วงเทศกาลมี
ผู้เสียชีวิตเฉลี่ยวันละ 52 ราย การเกิดอุบัติเหตุมีความรุนแรงมากขึ้นจากการใช้ความเร็วใน
การขับขี่ จึงได้มีการจัดท าแผนบูรณาการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล  

 การส่งเสริมกองทุนการออมแห่งชาติเพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิตคนท างานอิสระ 
เป็นการสร้างโอกาสในการออมส าหรับวัยเกษียณและให้มีรายได้ในวัยสูงอายุใน
ระดับพื้นฐาน มีผู้สมัครเป็นสมาชิก ณ 5 พ.ย. 2558 จ านวน 340,000 ราย ส่วนใหญ่
อยู่ในช่วงอายุ 30-50 ปี และประกอบอาชีพเกษตรกรรม  
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1 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 

สว่นแรก:  ความเคลื่อนไหวทางสงัคมท่ีส าคญั 

 ไตรมาสที่สามปี 2558 การจ้างงานโดยรวมลดลง จากการจ้างงานภาคเกษตรกรรมที่ลดลงต่อเนื่อง ขณะที่การจ้างงานภาคนอก
เกษตรเพิ่มขึ้น อัตราการว่างงานเท่ากับร้อยละ 0.92 อัตราค่าจ้างที่แท้จริงเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.6 ผู้ที่ท่างานต่่ากว่า 35 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วถึงร้อยละ 22.2 และในส่วนของผู้ที่ท่างานเกิน 40 ชั่วโมง/สัปดาห์ มีอัตราลดลงจากปีที่แล้วร้อยละ 4.4 

 ไทยมีความก้าวหน้าอย่างส่าคัญในการแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็กและขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย โดยไทย
ได้รับการประเมินให้อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีความส่าเร็จอย่างมากในการด่าเนินการแก้ไขปัญหาแรงงานเด็ก ซึ่งถือว่าไทยได้รับการ
ประเมินให้สูงขึ้นจากปี 2556 เป็นผลส่าเร็จจากการที่ไทยมีความคืบหน้าการด่าเนินงานที่เป็นรูปธรรมที่ส่าคัญ 

 ในช่วงครึ่งแรกของปี 2558 ครัวเรือนมีรายได้ 27,545 บาทต่อเดือน รายจ่าย 21,818 บาทต่อเดือน โดยอัตราเพิ่มของรายได้ช้ากว่าของ
รายจ่าย ท่าให้ครัวเรือนมีรายได้เหลือใช้ลดลง หนี้สินครัวเรือนชะลอตัวลงมากเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 1.2 เทียบกับการเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.1 
ในช่วงเดียวกันปี 2556 ในช่วงครึ่งหลังของปีหนี้สินครัวเรือนยังมีแนวโน้มชะลอตัว แต่ยังต้องติดตามความสามารถในการช่าระหนี้ 

 ผู้ปุวยด้วยโรคเฝูาระวังโดยรวมเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปี 2557 ร้อยละ 26.8 โดยผู้ปุวยโรคไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้นร้อยละ 
12.5 ผู้ปุวยโรคไข้สมองอักเสบเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.9 และผู้ปุวยโรคไข้เลือดออกเพิ่มขึ้น 3.7 เท่า ขณะที่โรคหัวใจและหลอดเลือด
ถือเป็นสาเหตุส่าคัญของการเสียชีวิตของคนไทยทั้งในกลุ่มผู้สูงอายุและวัยท่างาน 

 คดีอาญาโดยรวมลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปี 2557 ร้อยละ 29.2 คดียาเสพติดยังคงมีสัดส่วนมากที่สุดร้อยละ 77.4 ลดลง 
ร้อยละ 35.4 คดีชีวิตร่างกายและเพศลดลงร้อยละ 0.5 คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 โดยได้ด่าเนินโครงการชุมชน
ปลอดภัยไร้อาชญากรรมเพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชนควบคู่กับการใช้กฎหมาย รวมทั้งมีการสร้างภูมิคุ้มกันและปูองกันยาเสพติด
ในกลุ่มเด็กและเยาวชน เพ่ือลดการเกิดนักเสพรายใหม่ สร้างพลเมืองรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติด  

 อุบัติเหตุจราจรทางบกรับแจ้ง 14,897 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.2 มีผู้เสียชีวิตลดลงร้อยละ 3.7 การเกิดอุบัติเหตุพบว่ามีความ
รุนแรงมากขึ้นจากพฤติกรรมการใช้ความเร็วของการขับขี่รถยนต์ ในช่วงเทศกาลปีใหม่  2559 จึงได้มีการจัดท่าแผนบูรณาการ
ปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล “สุขกายสุขใจขับขี่ปลอดภัยรับปีใหม่ 2559” ให้ความส่าคัญกับการคุมเข้ม
ปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน เพื่อปูองกันและลดการสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น  

 กองทุนการออมแห่งชาติเป็นการเสริมสร้างการออมเพื่อวัยเกษียณ เพื่อให้มีรายได้ในวัยสูงอายุในระดับพื้นฐานปูองกันการตกสู่
ความยากจน และไม่เป็นภาระแก่ลูกหลาน จะเป็นการเพิ่มเงินออมของประเทศในระยะยาวด้วย 

ตาราง 1 ผลส ารวจภาวะการท างานของประชากรไตรมาสสาม ปี 2558  

 
จ่านวน (หน่วย :  ลา้นคน) การเปลีย่นแปลง (%YOY) 
2557 2558 2557 2558 

Q1 Q2 Q3 Q4 ท้ังปี Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 Q4 ท้ังปี Q1 Q2 Q3 
ก าลังแรงงานรวม 38.5 38.4 38.8 38.6 38.6 38.3 38.4 38.8 -0.1 -0.9 0.3 -0.2 -0.2 -0.5 -01 -0.1 
1. ผู้มีงานท า 37.8 37.8 38.4 38.3 38.1 37.6 37.8 38.3 -0.4 -1.2 0.3 -0.1 -0.4 -0.5 -0.2 -0.2 
   (การท างานต่ าระดับ)* 0.3 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 -10.0 17.2 -10.6 -16.4 -6.4 1.2 7.4 2.4 

1.1 ภาคเกษตร 12.0 12.4 13.5 13.0 12.7 11.5 11.7 13.0 1.0 -2.9 -2.2 -4.9 -2.4 -4.4 -5.8 -3.8 
1.2 นอกภาคเกษตร 25.8 25.4 24.9 25.2 25.3 26.1 26.1 25.3 -1.0 -0.3 1.7 2.5 0.7 1.3 2.6 1.7 

-  อุตสาหกรรมการผลิต 6.4 6.3 6.3 6.5 6.4 6.5 6.5 6.4 -0.8 1.9 1.0 4.4 1.6 1.2 3.0 0.6 
-  ก่อสรา้ง 2.4 2.4 2.1 2.2 2.3 2.5 2.4 2.2 -7.2 -6.4 -3.0 -2.6 -5.0 1.9 2.5 2.4 
- ค้าส่ง/ค้าปลกี 6.4 6.2 6. 6.1 6.2 6.2 6.3 6.1 1.5 -2.7 3.2 0.4 -0.2 -2.6 2.0 -0.2 
-  โรงแรม ภัตตาคาร 2.6 2.6 2.5 2.6 2.6 2.7 2.7 2.6 -2.0 -1.9 4.6 4.7 1.2 2.3 3.6 1.9 
-  การขนส่ง/เกบ็สินค้า 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.3 5.4 4.9 5.3 4.2 0.2 2.5 5.6 
-  การศึกษา 1.2 1.2 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 -5.4 1.6 1.1 1.7 -0.4 3.5 0.3 3.9 
-  อื่น  ๆ 5.6 5.7 5.5 5.6 5.6 5.9 5.8 5.7 3.1 2.0 0.8 3.4 2.3 4.6 2.8 3.4 

2. จ านวนผู้ว่างงาน 0.3 0.4 0.3 0.2 0.3 0.4 0.3 0.4 26.7 33.9 4.5 -7.5 14.5 5.9 -12.9 9.0        
อัตราการว่างงาน (%) 0.89 1.00 0.84 0.61 0.84 0.94 0.88 0.92         

3. แรงงานรอฤดูกาล 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.3 0.3 0.1 12.5 3.7 36.2 -5.3 8.2 1.8 30.7 26.1 
สัดส่วนต่อก าลงัแรงงาน (%) 0.8 0.6 0.2 0.3 0.5 0.8 0.8 0.2         

4. ช่ัวโมงท างานเฉลี่ย/
สัปดาห(์เอกชน) 44.7 47.6 47.8 47.5 46.9 43.6 46.8 46.8 -3.7 -1.9 0.1 0.1 -1.3 -2.5 -1.6 -2.1 

5. ช่ัวโมงท างานเฉลี่ย/สปัดาห ์
(ทุกสถานภาพ) 42.7 44.3 44.9 44.5 44.1 41.7 43.6 43.6 -3.6 -2.5 -0.4 -0.3 -1.7 -2.2 -1.5 -3.0 

5.1 ผู้ท างานน้อยกว่า 10
ชม.** 0.9 0.7 0.4 0.4 0.6 1.1 0.8 0.4 7.6 -8.7 -15.8 -27.5 -9.2 23.2 22.3 -0.8 

-   ต้องการท างานเพิ่ม 0.1 0.1 0.04 0.05 0.06 0.1 0.1 0.05 -45.5 0.5 -25.3 -42.2 -32.0 41.5 23.0 14.1 
-  ไม่ต้องการท างานเพิม่ 0.8 0.6 0.4 0.4 0.5 1.0 0.7 0.3 17.0 -9.7 -14.6 -25.1 -5.9 21.7 22.2 -2.5 

5.2 ผู้ท างานน้อยกว่า 35ชม.** 7.9 5.7 5.7 5.6 6.1 8.7 6.5 6.3 4.4 -0.7 -7.8 0.4 -0.5 10.3 13.0 22.2 
- ต้องการท างานเพิม่ 0.3 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 -10.0 17.2 -10.6 -16.4 -6.4 1.2 7.4 2.4 
- ไม่ต้องการท างานเพิม่ 7.6 5.5 4.9 5.3 5.8 8. 6.2 6.1 5. -1.5 -7.7 1.3 -0.3 10.7 13.2 23.1 

5.3 ผู้ท างาน 40 ชม. ข้ึนไป 25.9 28.0 28.9 28.5 27.8 25.0 27.5 27.7 -2.9 -2.5 1.2 -0.6 -1.2 -3.5 -2.3 -4.4 
5.4 ผู้ท างาน 50 ชม. ข้ึนไป 9.1 9.7 10.3 9.7 9.7 8.3 8.9 8.5 -20.5 -20.0 -7.6 -7.0 -14.1 -8.0 -8.2 -17.3 

6. จ านวนผู้ว่างงานแฝง 0.4 0.3 0.1 0.1 0.2 0.4 0.4 0.1 -5.8 3.0 3.6 -22.0 -5.3 9.0 29.0 21.5 
อัตราการว่างงานแฝง (%) 1.0 0.8 0.3 0.4 0.6 1.0 1.0 0.3         

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

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

ที่มา: ข้อมูลการส ารวจภาวะการท างานของประชากร ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

การจ้างงานลดลง อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้น แต่รายได้ยังเพิ่มขึ้น  

ไตรมาสที่ ส ามปี  2558 การจ้ า งงานมีจ านวน 
38,330,419 คน ลดลงร้อยละ 0.2 จากช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 
โดยการจ้างงานในภาคเกษตรกรรมลดลงต่อเนื่องร้อยละ 3.8 
สอดคล้องกับการผลิตในภาคเกษตรที่ลดลง เนื่องจากภาวะฝน
ทิ้งช่วงในช่วงเวลาท าการเพาะปลูกเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 
ประกอบกับปริมาณน้ าในเข่ือนลดลงท าให้ไม่สามารถส่งน้ าเพื่อ
ท าการเกษตรได้อย่างเต็มที่ ส าหรับการจ้างงานภาคนอกเกษตร
ยังเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.7 ตามการขยายตัวดีของภาคบริการ ท าให้
มีการจ้างงานเพิ่มขึ้นในสาขาการขนส่ง/การเก็บสินค้า 
การศึกษา การก่อสร้าง โรงแรม/ภัตตาคาร ร้อยละ 5.6 3.9 
2.4 และ 1.9 ตามล าดับ ขณะที่การจ้างงานสาขาการผลิต
เพิ่มข้ึนช้าร้อยละ 0.6 เนื่องจากการส่งออกที่ยังลดลง  

การว่างงานเพิ่มขึ้น  พบว่ ามีผู้ ว่ างงานเท่ากับ 
356,025 คน เพิ่มข้ึนร้อยละ 9.0 และคิดเป็นอัตราการว่างงาน
ร้อยละ 0.92 โดยเป็นผู้ที่เคยท างานมาก่อนว่างงานเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 1.6 แต่ผู้ที่ไม่เคยท างานมาก่อนนั้นมีการว่างงานเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 17.2 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ส่วนหนึ่งเป็นผล
จากเศรษฐกิจที่ยังฟื้นตัวช้าท าให้ผู้ประกอบการชะลอการขยาย
ต าแหน่งงาน ประกอบกับเป็นช่วงที่ผู้จบการศึกษาใหม่เข้าสู่
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ตาราง 2 ผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน 

ผู้รบัประโยชน์
ทดแทน 

2556 2557 2558 

ทั้งป ี ทั้งป ี Q Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 
รวม (คน) 525,762 575,019 135,894 165,612 144,939 128,574 158,789 140,429 136,071 

ลาออก 452,482 507,990 118,397 148,257 128,971 112,365 142,434 123,340 117,478 
เลิกจ้าง 73,280 67,029 17,497 17,355 15,968 16,209 19,198 18,516 22,774 

รวม (%) -2.4 9.4 5.6 14.3 7.6 9.4 16.8 -15.2 -6.1 
ลาออก 2.0 12.3 10.2 16.4 9.8 12.1 20.3 -16.8 -8.9 
เลิกจ้าง -22.7 -8.5 -17.7 -0.9 -7.5 -6.  9.7 6.7 42.6 

ที่มา:  กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน 
 

 

 

 

 

ตาราง 3 ผูท้ างานต่ ากว่า 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  
 (ล้านคน) (%YOY) %Share 
 2557 2558 2557 2558 2558 
 ทั้งปี Q1 Q2 Q3  Q1 Q2 Q3 Q3 
 เกษตรกรรม  4.2 4.4 4.3 4.4 -0.5 4.6 2.7 10.4 70.4 
 การผลิตหรือ
อุตสาหกรรม  

0.4 1.3 0.3 0.4 -2.8 20.4 28.8 64.4 5.8 

 ก่อสร้าง  0.2 0.4 0.2 0.2 8.9 11.2 24.3 29.0 2.8 
 บริการและอื่นๆ 
(รวมไม่ทราบ)  

1.2 2.5 1.6 1.3 3.9 16.3 47.7 70.0 21.0 

 รวม  6.1 8.6 6.4 6.3 0.5 10.4 12.7 22.2 100.0 
ที่มา: ข้อมูลการส ารวจภาวะการท างานของประชากร ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 

 

 

 

แผนภาพ 1 สถานการณ์ตลาดแรงงาน 

 

ที่มา:  กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน 

 
 
 
 

ตลาดแรงงาน ดังจะเห็นได้จากต าแหน่งงานว่างลดลงร้อยละ 
4.6 และการบรรจุงานลดลงร้อยละ 9.7 ขณะที่จ านวนผู้สมัคร
งานใหม่เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.8 ส าหรับการว่างงานของผู้ที่เคย
ท างานมาก่อน เมื่อพิจารณาจากการขอรับประโยชน์ทดแทน
กรณีว่างงาน พบว่าเป็นการว่างงานเพิ่มข้ึนมากจากการเลิกจ้าง
ร้อยละ 42.6 หรือเป็นจ านวน 22,774 คน แต่การลาออกลดลง
ร้อยละ 8.9 หรือเป็นจ านวน 117,478 คน  

ชั่วโมงการท่างานภาคนอกเกษตรลดลงต่อเนื่อง 
ทั้งนี้ แม้การจ้างงานภาคนอกเกษตรยังคงเพิ่มขึ้น แต่พบว่า
ชั่วโมงการท างานยังลดลงต่อเนื่องร้อยละ 2.8 จากไตรมาส
เดียวกันปีที่แล้ว หรือเฉลี่ยเท่ากับ 46.8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
สะท้อนภาคการผลิตและบริการยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่สอดคล้องกับ
อัตราการใช้ก าลังการผลิต (ยังไม่ปรับฤดูกาล) ในไตรมาสที่สาม 
เท่ากับร้อยละ 58.5 และลดลงร้อยละ 3.5 ขณะที่ชั่วโมงการ
ท างานในภาคการเกษตรลดลงร้อยละ 4.3 ท าให้ชั่วโมงการ
ท างานโดยเฉลี่ยในไตรมาสที่สามลดลงร้อยละ 3 หรือเฉลี่ย
เท่ากับ 43.6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยผู้ที่ท างานมากกว่า 40 
ชั่วโมงต่อสัปดาห์มีจ านวนลดลงร้อยละ 4.4 และผู้ที่ท างานต่ า
กว่า 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.2 หรือมีจ านวน
ประมาณ 6.3 ล้านคน โดยประมาณร้อยละ 70.2 เป็นผู้ท างาน
ในภาคเกษตร รองลงมาอยู่ ในสาขาบริการร้อยละ 21.2 
นอกจากนั้น พบว่าเป็นผู้ที่ต้องการท างานเพิ่ม (ท างานต่ า
ระดับ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4 แต่มีผู้ที่ท างานต่ ากว่า 35 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์และไม่ต้องการท างานเพิ่มมีจ านวนเพิ่มข้ึนร้อยละ 23.1  

ค่าจ้างแรงงานแท้จริงยังเพิ่มขึ้น รายได้แรงงาน
ภาคเอกชนเฉลี่ยเท่ากับ 12,087 บาทต่อเดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 
1.5 โดยที่รายได้ภาคเกษตรกรรมอยู่ที่ 5,757 บาทต่อเดือน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.1 และภาคนอกเกษตรกรรมอยู่ที่ 12,825 บาท
ต่อเดือนเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.1 แต่เงินเฟูอที่ติดลบเฉลี่ยร้อยละ 1.1 
ท าให้รายได้แรงงานภาคเอกชนแท้จริงเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 2.6 
เทียบจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2557 

ความคืบหน้าการแก้ปัญหาการขาดแคลนประมง
ทะเล จากการเปิดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวในกิจการ
ประมงทะเล ตั้ งแต่วันที่  1 เมษายน 2558 ถึงวันที่  30 
มิถุนายน 2558 นั้น ผลการด าเนินงานการขึ้นทะเบียนแรงงาน
ต่างด้าวในกิจการประมงทะเล (22 จังหวัด) พบว่ามีแรงงาน 
ต่างด้าวยื่นจดทะเบียนทั้งสิ้น 54,402 คน  และต่อมาได้มีการ
เปิดจดทะเบียนครั้งที่สองระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558–
30 มกราคม 2559 ซึ่ งผลการด า เนินงาน ณ วันที่  13 
พฤศจิกายน มีผู้มาขึ้นทะเบียนจ านวน 2,091 คน  
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แผนภาพ 2 การเปลี่ยนแปลงค่าจา้ง และเงินเฟูอ 

 
 
ที่มา: กระทรวงพาณิชย์, ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพ 3 ดัชนีค่าจ้างเฉลี่ย และดัชนีราคาผู้บริโภค

 
ที่มา: กระทรวงพาณิชย์, สศช., ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่าหรับประเด็นติดตามในระยะต่อไป ได้แก่  

 รายได้เกษตรกรและแรงงาน จากผลการส ารวจ
ภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน พบว่าในช่วงครึ่งแรกของปี 
2558 ครัวเรือนเกษตรกรทั้งที่เป็นเจ้าของที่ดิน เช่าที่ดิน/ท ากิน
ฟรี และคนงานเกษตร มีรายได้ลดลงร้อยละ 1.6 3.1 และ 3.2 
ตามล าดับ ขณะที่ลูกจ้างประเภทคนงานทั่วไป และผู้ปฎิบัติงาน
ในกระบวนการผลิต ลดลงร้อยละ 1.0 และ 0.6 ตามล าดับ  

ทั้งนี้ คาดว่ารายได้ครัวเรือนเกษตรและแรงงานทั่วไป 
จะยังลดลงต่อเนื่องในช่วงครึ่งหลังของปี 2558 จากผลกระทบ
ภัยแล้งในช่วงที่ผ่านมาท าให้ปริมาณผลผลิตลดลง และราคา
สินค้าเกษตรตกต่ า ดังจะเห็นได้จากในไตรมาสที่สาม ดัชนีราคา
สินค้าเกษตรขายได้ลดลงร้อยละ 4.8 ต่อเนื่องจากครึ่งแรกของ
ปีที่ลดลงเฉลี่ยร้อยละ 6.5 และดัชนีผลผลิตเกษตรลดลงร้อยละ 
9.3 โดยผลผลิตข้าวลดลงมากร้อยละ 55.9  

 การจ้างงานภาคเกษตรมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง 
จากสภาพอากาศที่ไม่เอ้ืออ านวยต่อการเพาะปลูก และปริมาณ
น้ าในอ่างเก็บน้ าที่ลดลงมาก โดย ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 
2558 ปริมาณน้ าในอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่มีเพียงร้อยละ 58 ของ
ความจุอ่าง และปริมาณน้ าที่ใช้ได้จริงคิดเป็นเพียงร้อยละ 25 
ของระดับน้ าเก็บกัก โดยเฉพาะปริมาณน้ าใช้ได้จริงในภาคเหนือ 
ภาคตะวันตก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นเพียงร้อยละ 
15 19 และ 28 ตามล าดับของระดับน้ าเก็บกักเท่านั้น สะท้อน
ปริมาณน้ าต้นทุนส าหรับการเพาะปลูกในฤดูกาลถัดไปมีน้อย ชี้
แนวโน้มการจ้างงานภาคเกษตรลดลงต่อเนื่อง และอาจเป็น
ปัจจัยผลักให้แรงงานเกษตรโยกย้ายเข้าสู่การท างานนอกภาค
เกษตรมากขึ้น โดยเฉพาะในสาขาก่อสร้าง บริการ และค้าส่งค้า
ปลีก ซึ่งควรมีการเพิ่มทักษะแรงงานก่อนโยกย้ายไปสู่สาขาอื่น 
เพื่อให้มีทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และ
สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

รัฐบาลได้ออกมาตรการเพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบ
เกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย อาทิ มาตรการส่งเสริมความ
เป็นอยู่ในระดับหมู่บ้าน มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับ
ต าบล โครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับ
ผลกระทบจากภัยแล้ง และมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและ
รักษาเสถียรภาพราคาข้าว ซึ่งคาดว่าในช่วงไตรมาสสุดท้ายของ
ปี เมื่อมีการเบิกจ่ายงบประมาณและการด าเนินงานภายใต้
มาตรการดังกล่าวจะสามารถช่วยให้เกิดการจ้างงาน และสร้าง
รายได้ให้กับเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่  

 การ เลิ กจ้ างและการใช้ มาตรา 75 ตาม
พระราชบัญญัติ คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในช่วงไตรมาส
สาม 2558 ยังคงมีการขอใช้มาตรา 75 ประมาณ 50 แห่ง โดยมี
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4 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 

                                                           
1 รายงานข้อมูลจาก 42 จังหวัด โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตาราง 4 สัดส่วนการบรรจุงานต่อต าแหน่งงานว่างจ าแนกตามอายุ 

อาย ุ 2554 2555 2557 2558_3Q 
รวม 0.69 0.87 0.80 0.81 
15-17 0.67 0.55 0.53 0.62 
18-24 0.65 0.74 0.63 0.63 
25-29 0.95 1.19 0.97 0.93 
30-39 0.77 1.03 1.11 1.16 
40-49 0.44 0.57 0.53 0.57 
50-59 0.29 0.41 0.33 0.36 
60 ปีขึ้นไป 0.18 0.25 0.34 0.56 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ: ปี 2556 มีเฉพาะข้อมูลไตรมาสที่ 4 
ที่มา: กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน  
 

 

แรงงานที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบประมาณ 17 ,363 คน 1 
ซึ่งประเภทกิจการที่ขอใช้มาตรา 75 อาทิ ผลิตชิ้นส่วน/แผงวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนรถยนต์ อาหารส าเร็จรูป รองเท้า ยาง
สังเคราะห์  ผลิตเส้นด้าย ชิ้นส่ วนโลหะ เสื้ อผ้ าส าเร็จรูป  
โดยเหตุผลของการขอใช้มาตรา 75 ส่วนใหญ่เนื่องมาจากยอด
สั่งซื้อสินค้าลดลง ซึ่งเป็นทั้งผลจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจและ
ข้อจ ากัดด้านเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตท าให้ไม่สามารถแข่งขันได้ 
นอกจากนั้น ยังมีเหตุผลการขาดแคลนวัตถุดิบในอุตสาหกรรม
ประเภทแปรรูปสัตว์น้ า ซึ่งต้องติดตามต่อเนื่องเพื่อเตรียมแนวทาง
รองรับผลกระทบต่อแรงงานหากมีการปิดกิจการโดยเฉพาะกลุ่ม
แรงงานที่มีอายุมาก (40 ปี ขึ้นไป) ซึ่งมักมีข้อจ ากัดด้านความ
ยืดหยุ่นในการหางานและท างาน อาทิ การไม่พร้อมไปท างาน 
ต่างถิ่น การปรับตัวต่อภาวะการท างานใหม่ได้ช้า ขณะที่
คุณสมบัติก็อาจไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ 
อาทิ อายุ สมรรถภาพ ดังจะเห็นได้จากสัดส่วนการบรรจุงานต่อ
ต าแหน่งงานว่างของผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไปมีสัดส่วนที่ค่อนข้างต่ า
มาโดยตลอด ขณะเดียวกันต้องเร่งสร้างก าลังแรงงานเพื่อรองรับ
การผลิตที่มีการน าเทคโนโลยีระดับสูงมาใช้มากขึ้น 

 การติดตามและเฝูาระวังการใช้แรงงานประมง
ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม (IUU) ที่ท าให้
เกิดปัญหาการใช้แรงงานทาส ซึ่งปัจจุบันคณะกรรมาธิการยุโรป
อยู่ในระหว่างการพิจารณาตัดสินขึ้นบัญชีด าการส่งออกอาหาร
ทะเลของไทย หรืออนุมัติว่าไทยจะเป็นประเทศที่ให้ความ
ร่วมมือในการแก้ปัญหาการท าประมงผิดกฎหมายและปัญหา
แรงงานทาส ซึ่งเดิมจะมีการตัดสินในเดือนตุลาคมนี้ แต่ได้
เลื่อนไปเป็นเดือนธันวาคม 2558 อนึ่ง ประเทศไทยได้รับ
ใบเหลืองจากคณะกรรมาธิการยุโรปในเดือนเมษายนที่ผ่านมา
อันเนื่องจากปัญหาการท าประมงผิดกฎหมายและปัญหา
แรงงานทาส อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลได้เร่ง
ด าเนินการแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่อง 
อาทิ การอนุมัติพระราชก าหนดการประมง แผนระดับชาติใน
การปูองกัน ยับยั้ง และขจัดการท าประมง แผนบริหารจัดการ
ประมงทะเล และได้ด าเนินมาตรการต่างๆ ได้แก่ มาตรการว่า
ด้วยระบบอนุญาตให้ท าประมง มาตรการเกี่ยวกับระบบติดตาม
และควบคุม เฝู าระวั ง  การตรวจสอบเมื่ อ เรือ เทีย บท่ า  
การตรวจสอบย้อนกลับ มาตรการว่าด้วยการบังคับใช้กฎหมาย
และการลงโทษ นอกจากนั้น ยังได้ผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าว 3 
สัญชาติ ที่ประสงค์จะท างานในกิจการแปรรูปสัตว์น้ าอยู่ใน
ราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อรอการส่งกลับออกไปนอก
ราชอาณาจักรและอนุญาตให้ท างานเป็นเวลา 1 ปี และใน
ระหว่างการอนุญาตท างาน หากแรงงานประสงค์ที่จะตรวจ
สัญชาติก็เปิดโอกาสให้มีการตรวจสัญชาติควบคู่กันไปด้วย 

มาตรการบรรเทาผลกระทบภัยแล้งแกเ่กษตรกรและผู้มีรายได้น้อย 

รัฐบาลได้มีมาตรการเพิ่มเติมจากโครงการที่ได้มีมาแล้วในช่วงครึ่งแรกของ
ปี เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบจากภัยแล้งแก่เกษตรกร และช่วยเหลือผู้มีรายได้
น้อย ได้แก่   

(1) มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ในระดับหมู่บ้าน1 โดยการจัดสรร
กองทุนหมู่บ้านระดับ A และ B ไม่เกิน 1 ล้านบาท/กองทุน วงเงิน 60,000 ล้าน
บาท ผ่าน ธ.ออมสิน และ ธกส. หน่วยงานละ 30 ,000 ล้านบาท (มติ ครม. 1 
กันยายน 2558) 

(2) มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต่าบล เพื่อช่วยประชาชนผู้มี
รายได้น้อยในต่างจังหวัดจากเศรษฐกิจตกต่ า และราคาสินค้าเกษตรตกต่ า ก าลัง
ซ้ือลด โดยจัดสรรเงินงบประมาณให้ต าบลละ 5 ล้านบาท (จ านวน 7 ,255 
ต าบล) เป็นวงเงิน 36,275 ล้านบาท (มติ ครม. 1 กันยายน 2558)  

(3) โครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ
จากภัยแล้ง จ านวน 8 มาตรการ 45 โครงการ คือ มาตรการส่งเสริมความรู้และ
การสนับสนุนปัจจัยการผลิต เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน มาตรการชะลอหรือ
ขยายระยะเวลาช าระหนี้ที่เกษตรกรมีภาระหนี้กับสถาบันการเงิน มาตรการจ้าง
งานเพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร มาตรการเสนอโครงการตามความต้องการ
ของชุมชนเพื่อบรรเทาผลกระทบภัยแล้ง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ า 
มาตรการเพิ่มปริมาณน้ าต้นทุน มาตรการเสริมสร้างสุขภาพและความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน และ มาตรการสนับสนุนอื่นๆ (มติ ครม. 6 ตุลาคม 2558)  

(4) มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาขา้ว ได้แก่ 
การลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2558/59  ในอัตราร้อย
ละ 3 ต่อปี จากต้นเงินกู้ไม่เกิน 80,000 บาทแรก เป็นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน 
การให้สินเชื่อแก่สถาบันการเกษตรเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มปีการ
ผลิต 2558/59 และการให้สินเชื่อแก่เกษตรกรและสถาบันการเกษตรเพื่อชะลอ
การขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2558/59 (มติ ครม. 28 ตุลาคม 2558) 

 
มาตรการ/โครงการ วงเงิน (ล้านบาท) 

1. มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับหมู่บ้าน (กองทุนหมู่บ้าน
ไม่เกิน 1 ล้านบาท/กองทุน) 

60,000 

2. มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต าบล ต าบลละ 5 ล้าน
บาท จ านวน 7,255 ต าบล 

36,275 

3. โครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรที่ ไ ด้รับ
ผลกระทบภัยแล้ง จ านวน 8 มาตรการ 45 โครงการ 

11,151.82 

4. มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว 39,475 
ที่มา: รวบรวมจากมติ ครม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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5 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 

 

การลงนามบันทึกข้อตกลงการบูรณาการความร่วมมือเพ่ือคุ้มครองสิทธิและสร้างเสริม
สวัสดิภาพเด็ก เยาวชน และครอบครัวในกระบวนการยุติธรรม 

ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 182 
ว่าด้วยการห้ามและการด าเนินการโดยทันทีเพื่อขจัดรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของการใช้
แรงงานเด็ก เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2544 เป็นผลให้มีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตาม
บทบัญญัติและเจตนารมณ์ของอนุสัญญาดังกล่าวอันเป็นผลให้กระทรวงแรงงานต้องมีการ
จัดท านโยบายและแผนระดบัชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย พ.ศ.2558-
2563 ซ่ึงเป็นฉบับที่ 2 ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยปลอดจากการใช้แรงงานเด็กใน
รูปแบบที่เลวร้าย ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” โดยให้นิยามเด็กว่า คือ บุคคลทุกคนที่
มีอายุต่ ากว่า 18 ปี เพื่อเป็นแผนแม่บทให้หน่วยงานต่างๆ ได้น าไปจัดท าแผนปฏิบัติการฯ ใน 
5 ด้านยุทธศาสตร์ ได้แก่ การปูองกัน การช่วยเหลือและคุ้มครอง การพัฒนาและบังคับใช้
กฎหมาย และการพัฒนาระบบริหารจัดการและติดตามประเมินผล 

กระทรวงแรงงานให้ความส าคัญในการคุ้มครองสิทธิ เด็กโดยเฉพาะเด็กใน
กลุ่มเปูาหมาย คือ ลูกจ้างเด็ก (Working Children) ซ่ึงจะเห็นได้จากพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซ่ึงอยู่ภายใต้การบังคับใช้ของกระทรวงแรงงานได้ก าหนดไว้
เป็นหมวดเฉพาะ คือ หมวด 4 การใช้แรงงานเด็ก ซ่ึงมีบทบัญญัติท างานที่อาจเสี่ยงให้เกิด
อันตรายต่อเด็กหรือการท างานในสถานที่ไม่เหมาะสม อาทิ โรงฆ่าสัตว์ สถานที่อโคจร สถาน
บริการต่าง ๆ เป็นต้น นอกจากนี้ อีกมาตราที่ส าคัญ คือ มาตราที่ระบุไว้เฉพาะว่าห้ามมืให้
นายจ้างจ้างเด็กอายุต่ ากว่าสบิห้าปีเป็นลูกจ้าง โดยหากมีการฝุาฝืนของนายจ้างจะมีความผิด
สูงสุด จ าคุก 1 ปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ซ่ึงกระทรวงแรงงานได้
ก าหนดเป็นนโยบายให้มีการตรวจการใช้แรงงานเด็กอย่างเข้มข้น หากพบการกระท าผิดใน
การใช้แรงงานเด็กให้มีการด าเนินคดีทันที 

ที่มา: การประชุมเชิงปฎิบัติการเครือข่ายยุติธรรมเด็ก เยาวชน และครอบครัวแบบมีส่วนร่วม
ระดับชาติ (MOU) ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ วันที่ 20 กันยายน 2558  

 
 
 
 
 

รายงานเกี่ยวกับสถานการณ์การใช้แรงงานเดก็ในรูปแบบเลวร้าย (Findings on the Worst 
Forms of Child Labor) ประจ าปี ค.ศ. 2014 กระทรวงแรงงาน สหรัฐอเมริกา ได้มี
ข้อเสนอแนะในการด าเนินการของไทยต่อการขจัดปัญหาการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบ
เลวร้าย ดังนี้  

1) โครงสร้างกฎหมาย ควรมีการก าหนดชั่วโมงการท างานสูงสุดในภาคการเกษตรของ
เด็กอายุ 15-17 ปี สร้างความมั่นใจว่ากฎหมายได้ให้ความคุ้มครองการใช้แรงงานเด็กตาม
ชั่วโมงการท างาน รวมทั้งการตราบทบัญญัติเฉพาะในเรื่องสื่อลามกอนาจารในเด็กและ
คุ้มครองเด็กที่ถูกละเมิดทางเพศ  

2) การบังคับใช้กฎหมาย เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแรงงาน ควรมีความสามารถในการสื่อสาร
กับแรงงานข้ามชาติหรือชนกลุ่มน้อย มีการลงโทษผู้ที่กระท าผิดที่ละเมิดกฎหมายคุ้มครอง
แรงงานเด็ก การจัดการกับสิ่งที่เป็นอุปสรรคในการตรวจสอบการใช้แรงงานตามบ้าน 
ปรับปรุงกลไกด้านการร้องเรียนของผู้ถูกกระท าความรุนแรงโดยเฉพาะในกลุ่มแรงงาน
ต่างชาติ และผู้อยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบ  

3) นโยบายรัฐบาล บูรณาการก าจัดการใช้แรงานเด็กและกลยุทธด้านการปูองกันเข้ามา
อยู่ในแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ  

4) ด้านสังคม การจัดการศึกษาให้เด็กได้เรียนรวมทัง้ชนกลุ่มน้อยและผู้อพยพ รวมถึงการ
สร้างความตระหนักของเด็กต่างชาติในสิทธิด้านการศึกษา การจัดให้มีการส ารวจระดับชาติ
เกี่ยวกับการใช้แรงงานเด็กรวมทั้งในรูปแบบที่เลวร้าย มีการตรวจสอบรายงานและสถิติการ
ใช้แรงงานครอบคลุมเด็กที่ท างานบนถนนและเด็กต่างชาติหรือไม่ ประเมินผลกระทบ
โครงการที่มีการใช้แรงงานเด็ก และชี้แจงขั้นตอนการขอรับบริการในศูนย์บริการส าหรับผู้
อพยพอายุ 16-18 ป ี

ที่มา: 2014 Findings on the Worst Forms of Child Labor  
United States Department of Labor  

 
 
 
 

ประเทศไทยมีความก้าวหน้าอย่างส่าคัญในการขจัดการ
ใช้แรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวร้าย  

กระทรวงแรงงาน สหรัฐอเมริกาได้เผยแพร่รายงาน
เกี่ยวกับสถานการณ์การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบเลวร้าย 
(Findings on the Worst Forms of Child Labor) ประจ าปี 
ค.ศ. 2014 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 เป็นรายงานสรุป
มาตรการความคืบหน้าในการด าเนินการและความส าเร็จในการ
ด าเนินงานแก้ ไขปัญหาแรงงานเด็ กจาก 140 ประเทศ 
ทั่วโลก ซึ่งในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศไทยและฟิลิปปินส์ 
จาก 13 ประเทศได้รับการประเมินให้อยู่ในกลุ่มประเทศที่มี
ความส า เร็ จอย่ างมากในการแก้ ไขปัญหาแรงงานเด็ ก
ภายในประเทศอยู่ในระดับที่มีความส าเร็จมาก (Significant 
Advancement) ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุด นับได้ว่าไทยได้รับการ
ประเมินสูงขึ้นจากปี  2556 ที่ ไทยอยู่ ในกลุ่มประเทศที่มี
ความส าเร็จปานกลาง ซึ่งจะเป็นส่วนส าคัญที่จะท าให้ประเทศ
ไทยได้รับการจัดอันดับการค้ามนุษย์ในอันดับที่ดีขึ้น การมุ่งมั่น
รักษาระดับมาตรฐานจากผลประเมินที่ไทยสามารถแก้ไขปัญหา
แรงงานเด็กภายในประเทศอยู่ในระดับที่มีความส าเร็จมาก เป็น
สิ่ งส าคัญที่จะน าไปสู่ การปลดล็อคสินค้า กุ้ ง  อ้อย ปลา 
เครื่องนุ่งห่ม และสื่อลามก ซึ่งสหรัฐอเมริกาจะมีการรายงานผล
การประเมินอีกครั้งภายในเดือนพฤษภาคม 2559  

การด าเนินงานที่ผ่านมารัฐบาลมีนโยบายที่ชัดเจนใน
การจัดการ จัดให้มีกลไกเพื่อการบังคับใช้กฎหมายและระเบียบ
เกี่ยวกับการใช้แรงงานเด็ก มีการบูรณาการการท างานของ
หน่วยงานภาครัฐกับภาคเอกชนและภาคส่วนองค์กรต่างๆ มี
ความคืบหน้าที่ เป็นรูปธรรมที่ส าคัญๆ ได้แก่ (1) แต่งตั้ ง
คณ ะ ก ร ร ม ก า ร น โ ย บ า ย ก า ร จั ด ก า ร ปั ญ ห า แ ร ง ง า น 
ต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ซึ่งสะท้อนความมุ่งมั่นของรัฐบาลใน
การแก้ไขปัญหาแรงงานเด็ก (2) ปรับปรุงกฎหมายภาคเกษตร
จากอายุขั้นต่ า 13 ปีเป็น 15 ปี และการท างานในเรือประมง
ทะเลจาก 16 ปีเป็น 18 ปี (3) จัดสรรงบประมาณที่มีส่วนร่วม
หลายโครงการที่มีเปูาหมายเพื่อขจัดหรือปูองกันการใช้แรงงาน
เด็กและแรงงานเด็กในรูปแบบที่ เลวร้าย (4) มีการตรวจ
แรงงานเชิงรุกโดยทีมสหวิชาชีพ (5) ด าเนินการตามนโยบาย
และแผนระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่
เลวร้าย ฉบับที่ 1 ปีงบประมาณ 2552-2557 และฉบับที่ 2 
ปีงบประมาณ 2558-2563 (6) ร่วมมือในการพัฒนาแรงงาน
เด็กและองค์กรระหว่างประเทศออสเตรเลียเพื่อแก้ปัญหา และ 
(7) ขอความร่วมมือจากสมาคมการค้าที่เกี่ยวข้อง อาทิ สมาคม
โรงงานน้ าตาล และสมาคมชาวไร่อ้อย ปลา และสิ่งทอ ในการ
แยกเด็กออกจากสถานประกอบการเพื่อไม่ให้ถูกกล่าวหาว่ามี
การใช้แรงงานเด็ก อันจะส่งผลดีต่อการส่งออกของประเทศ  



[23 พฤศจิกายน 2558] ภาวะสังคมไทยไตรมาสสาม ปี 2558 
 

6 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 

                                                           
2 ส ารวจโดยส านักงานสถิตแิห่งชาติ  

 

โครงการบูรณาการสร้างเสริมสวัสดิภาพเด็ก เยาวชน และครอบครัวในกระบวนการ
ยุติธรรม 

มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาระบบงานในศาลยุติธรรมและครอบครัวให้สามารถ
พิจารณาคดีได้สมดังเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี
พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 ที่มุ่งให้ศาลเยาวชนและครอบครัวเป็น
ศูนย์กลางในการคุ้มครองและแก้ไขบ าบัดฟื้นฟูเด็ก เยาวชน และครอบครัว ตามที่กฎหมาย
บัญญัติอย่างมีมาตรฐานตามเกณฑ์ก าหนด โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเครือข่ายทั่ว
ประเทศ ทั้งในมิติด้านนโยบายระดับชาติ และมิติด้านการปฎิบัติงานในพื้นที่ต้นแบบและ
พื้นที่น าร่องทั่วประเทศ ทั้งนี้นับเป็นการประสานความร่วมมือบูรณาการการท างานร่วมกัน
เพื่อคุ้มครองสิทธิและสร้างเสริมสวัสดิภาพเด็ก เยาวชน และครอบครัวในกระบวนการ
ยุติธรรมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ที่มา: การประชุมเชิงปฎิบัติการเครือข่ายยุติธรรมเด็ก เยาวชน และครอบครัวแบบมีส่วนร่วม
ระดับชาติ (MOU) ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ วันที่ 20 กันยายน 2558  

 

 

 

 

 

ตาราง 5 รายได้ รายจ่าย และหนี้สินครัวเรือน (บาท/เดือน/ครัวเรือน) 
 มูลค่า การเปลี่ยนแปลง (%) 
 2554 2556 2558 H1 2554 2556 2558  H1 

รายได้ (บาท/เดือน) 23,236 25,194 27,545 5.4 4.1 4.1 
รายจ่าย (บาท/เดือน)* 17,403 19,061 21,818 3.6 4.7 6.4 
รายได้เหลือจ่าย 
(รายได้ - รายจ่าย) 

5,833 6,133 5,727 11.4 4.0 -3.5 

สัดส่วนค่าใช้จ่ายต่อ
รายได้ (%) 

74.9 75.7 79.2    

หนี้สินเฉลี่ยต่อ
ครัวเรือนทั้งสิ้น  
(บาท/ครัวเรือน) 

134,900 163,087 163,276 0.1 9.9 1.2 

- หนี้ในระบบ 130,930 159,816 160,012 1.3 10.5 1.2 
- หนี้นอกระบบ 3,970 3,271 3,264 -24.6 -9.2 2.0 
สัดส่วนครัวเรือนที่เป็น
หนี้ (ร้อยละ) 

55.8 53.8 49.2    

หนี้สินต่อรายได้ (เท่า) 5.8 6.3 5.9    
หนี้สินต่อรายได้
คงเหลือ (เท่า) 

23.1 26.6 28.5    

หมายเหตุ:  * ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน ไม่รวมการใช้จ่ายเพื่อช าระหน้ี 
ที่มา:  ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 
 
 
 
 
ตาราง 6 หนี้สินครัวเรือน (สินเชื่อจากสถาบันการเงิน) 

ณ สิ้นระยะเวลา 2553 2554 2555 2556 2557 
2558 
Q2 

หนี้สินครวัเรือน (ล้านล้านบาท) 6.40 7.48 8.83 9.83 10.48 10.71 
(%YOY) 14.5 16.8 18.0 11.4 6.6 6.2 

  - สถาบันรับฝากเงิน 16.3 16.9 16.9 10.4 6.6 7.2 
  - สถาบันการเงนิอืน่  3.0 16.3 26.4 18.1 6.6 0.3 
สัดส่วนตอ่ GDP  59.3 66.2 71.5 76.2 79.7 80.6 

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย 
 

 

ทั้งนี้ ได้มีการก าหนด 5 มาตรการเร่งด่วนในการแก้ไข
ปัญหาแรงงานเด็ก ได้แก่ (1) มาตรการตรวจแรงงานแบบ 
เข้มเข้น โดยตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจในการตรวจแรงงานใน
กิจการที่มีความเสี่ยงสูง (2) มาตรการบูรณาการจุดตรวจ
แรงงานและสร้างความรอบรู้ในการใช้แรงงาน ซึ่งปัจจุบันมี
สถานประกอบการมากกว่า 400,000 แห่ง และลูกจ้างที่จะต้อง
ได้รับความคุ้มครองมากกว่า 10 ล้านคน (3) มาตรการจัดหา
ข้อมูลการท างานของเด็กโดยจัดท าผังข้อมูลที่ชัดเจนเพื่อ
ปูองกันปัญหาการใช้แรงงานเด็ก (4) มาตรการศึกษาวิเคราะห์
สภาพงานอั นตรายส าหรับ เด็ ก ในประ เทศ ไทย  และ  
(5) มาตรการให้เด็กในวัยเรียนได้เข้าสู่ระบบการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

ส่วนการด าเนินการต่อไปจะต้องมีความเข้มข้นทั้งใน
ส่วนของ (1) การบังคับใช้กฎหมายโดยเฉพาะในภาคการประมง 
เกษตรกรรม อุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจในครัวเรือน และ
เศรษฐกิจนอกระบบ (2) การส่งเสริมให้แผนระดับชาติเพื่อขจัด
การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อให้
เป็นช่องทางหนึ่งในการเพิ่มและกระจายงบประมาณไปยัง
หน่วยงานต่างๆ ได้อย่างทั่วถึง และ (3) การจัดให้มีเจ้าภาพที่
ชัดเจนในส่วนภูมิภาคและส่วนจังหวัด เพื่ อท าหน้าที่ เป็น
ศูนย์กลางในการประสานงานระหว่างภาคีเครือข่ายและกระจาย
ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อที่จะให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยปลอดจากการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย” 

สถานการณ์รายได้ รายจ่าย และหนี้สินครัวเรือน  

จากการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
ในช่วงครึ่งแรกของปี 25582 พบว่า  

 ครัวเรือนมีรายได้เพิ่มขึ้นช้ากว่ารายจ่าย ท่าให้
มีเงินเหลือจ่ายลดลง ในช่วงครึ่งแรกของปี 2558 รายได้เฉลี่ย
ของครัวเรือนเท่ากับ 27,545 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 4.1 และรายจ่ายของครัวเรือนเท่ากับ 21,818 บาทต่อ
เดือนต่อครัวเรือนเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.4 และสัดส่วนรายจ่ายต่อ
รายได้เท่ากับร้อยละ 79.2 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับร้อยละ 75.8 
ในช่วงเดียวกันปี 2556 รายได้ที่เพิ่มขึ้นช้ากว่ารายจ่ายท าให้
รายได้เหลือจ่ายของครัวเรือนเท่ากับ 5,727 บาทต่อเดือนต่อ
ครัวเรือนลดลงเมื่อเทียบกับเงินเหลือจ่ายของครัวเรือนในช่วง
คร่ึงแรกปี 2556 ซึ่งเท่ากับ 6,144 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน 

 ครัวเรือนมีค่าใช้จ่ายที่มิใช่อาหารเพิ่มขึ้นมาก 
ได้แก่ ของใช้ส่วนบุคคล/เครื่องนุ่งห่ม/รองเท้า เพิ่มขึ้นร้อยละ 
13.8 การสื่อสารเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.8 ขณะที่ค่าใช้จ่ายซื้ออาหาร
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ตาราง 7  การเปลี่ยนแปลงยอดคงค้างสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคลของ

ธนาคารพาณิชย ์

ณ สิ้นระยะเวลา 
สัดส่วน 
(%)* 

2555 2556 2557 
2558  

Q1 Q2 Q3 
สินเชือ่อุปโภคบรโิภคส่วนบุคคล 100 21.6 11.5 7.4 7.6 7.0 6.7 
- ซ้ือที่ดนิ 1.0 -12.1 10.0 3.9 4.8 6.7 4.9 
- เพื่อที่อยู่อาศัย 48.9 12.4 12.6 12.3 11.8 11.8 10.9 
- อสงัหารมิทรัพย์เพือ่การอืน่  ๆ 0.1 -4.0 50.4 11.2 18.4 62.2 56.5 
- ซ้ือรถยนต ์ 23.4 33.9 8.4 -3.4 -4.0 -3.7 -2.7 
- การศึกษา 0.0 -5.7 47.3 8.2 7.1 4.0 -5.5 
- เดินทางไปต่างประเทศ 0.0 -12.4 -8.4 12.6 12.7 17.0 14.6 
- บริโภคอืน่ ๆ 26.5 29.4 13.1 10.5 12.4 9.4 8.5 

หมายเหตุ:  * สัดส่วน Q3/2558 
ที่มา:  ธนาคารแห่งประเทศไทย 
 

 

 

ตาราง 8  หนี้เพื่อการอปุโภคบริโภคที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 

ณ สิ้นระยะเวลา 2555 2556 2557 
2558 

Q1 Q2 Q3 
หนี้เพื่อการอุปโภคบรโิภคที่ไม่
ก่อให้เกิดรายได้ (ล้านบาท) 

56,583 71,612 83,451 92,426 94,433 100,107 

(%YOY) 20.5 26.6 16.5 17.0 15.5 11.0 
สัดส่วนตอ่ NPLs รวม 22.3 26.9 30.0 31.0 30.3 27.8 
สัดส่วนตอ่สินเชื่อรวม 1.9 2.2 2.4 2.62 2.65 2.76 

ที่มา:  ธนาคารแห่งประเทศไทย 

 
 
 
 
ตาราง 9  สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับและบัตรเครดิต 

ณ สิ้นระยะเวลา 2556 2557 
2558 

Q1 Q2 Q3 
 สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก่ากับ 
(1) ยอดสินเชื่อคงค้าง 

(ล้านบาท) 
299,142 312,851 313,085 317,003 321,384 

         %YOY 18.9 4.6 4.7 4.2 3.8 
(2) สินเชื่อผิดนัดช าระหนี้ 

เกิน 3 เดือนขึ้นไป 
10,920 14,238 15,469 15,728 16,736 

          %YOY 45.8 30.4 27.4 22.8 14.3 
 (2) / (1) (ร้อยละ) 3.7 4.6 4.9 5.0 5.2 

 สินเชื่อบัตรเครดติ 
(1) ยอดคงค้างสินเชื่อ

บัตรเครดิต (ล้านบาท) 
290,425 318,141 292,427 297,023 298,571 

         %YOY 11.0 9.5 8.7 7.3 6.5 
(2) ยอดค้างช าระเกิน 3 

เดือนขึ้นไป 
6,638 8,316 8,933 9,594 10,147 

         %YOY 31.3 25.3 22.0 28.0 24.5 
 (2) / (1) (ร้อยละ) 2.3 2.6 3.1 3.2 3.4 

ที่มา:  ธนาคารแห่งประเทศไทย 
 

และเครื่องดื่มที่มิใช่แอลกอฮอล์เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.3 

 จ่านวนครัวเรือนที่เป็นหนี้มีสัดส่วนลดลง และ
มูลค่าหนี้ของครัวเรือนเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย ในช่วงครึ่งแรก
ของปี 2558 ครัวเรือนที่เป็นหนี้มีสัดส่วนร้อยละ 49.1 ลดลงจาก
ร้อยละ 54.4 ในช่วงครึ่งแรกของปี 2556 ขณะที่มูลค่าหนี้เฉลี่ย
ต่อครัวเรือนเท่ากับ 163,276 บาทต่อครัวเรือน หรือเพิ่มขึ้น
เพียงร้อยละ 1.2 จากช่วงเดียวกันในปี 2556 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 
0.1 เมื่อเทียบกับเฉลี่ยหนี้สินของทั้งปี 2556 ชะลอตัวลงมาก 
เมื่อเทียบกับการเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.1 และ 10.0 ตามล าดับในช่วง
เดียวกันในปี 2556 เนื่องจากการสิ้นสุดมาตรการกระตุ้นการใช้
จ่ายของรัฐบาล ประกอบกับการเข้มงวดการให้สินเชื่อของ
สถาบันการเงิน รวมถึงสัดส่วนหนี้สินต่อรายได้ของครัวเรือน 
ที่อยู่ในระดับสูงยังเป็นข้อจ ากัดในการก่อหนี้ใหม่  

สอดคล้องกับข้อมูลการกู้ยืมของครัวเรือนผ่าน
สถาบันการเงินโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ที่บ่งชี้ว่าหนี้สิน
ครัวเรือนชะลอตัวลง โดยในไตรมาสที่สองของปี 2558 หนี้สิน
ครัวเรือนกู้ยืมผ่านสถาบันการเงินมีมูลค่าเท่ากับ 10,714,318 
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 80.6 ของ GDP หรือเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 6.2 ชะลอตัวลงต่อเนื่องจากร้อยละ 11.4 และ 6.6 ในปี 
2556 และ 2557 ตามล าดับ 

อย่างไรก็ตาม พบว่าครัวเรือนที่มีหนี้เพิ่มขึ้นเร็ว
กว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ได้แก่ครัวเรือนลูกจ้างประเภทเสมียน/
พนักงาน ครัวเรือนผู้ไม่ได้ปฏิบัติงานเชิงเศรษฐกิจ ครัวเรือน 
ผู้ด าเนินธุรกิจของตนเองที่ไม่ใช่ลูกจ้าง และผู้ท าเกษตรที่เป็น
เจ้าของที่ดิน ร้อยละ 9.4 9.2 5.8 และ 3.5 ตามล าดับ 

 ครัวเรือนคนงานเกษตรและผู้ไม่ได้ปฏิบัติงาน
เชิงเศรษฐกิจมีความเสี่ยงต่อความสามารถในการช่าระ
หนี้สิน แม้ว่าทุกกลุ่มครัวเรือนจะมีรายได้สูงกว่ารายจ่าย แต่
พบว่า ครัวเรือนคนงานเกษตรมีสัดส่วนหนี้สินต่อรายได้เหลือ
จ่ายสูงถึง 57.1 เท่า และสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศถึง 2 เท่า 
รองลงมาคือ ครัวเรือนผู้ไม่ได้ปฏิบัติงานเชิงเศรษฐกิจ ครัวเรือน
เสมียน/พนักงาน ครัวเรือนประมง/ปุาไม้/ล่าสัตว์  และ
ครัวเรือนผู้ท าการเกษตรที่เป็นเจ้าของที่ดิน เท่ากับ 45.4 36.6 
34.4 และ 32.4 ตามล าดับ 

ส่าหรับในช่วงครึ่งหลังของปี 2558 หนี้สินครัวเรือน
ยังมีแนวโน้มชะลอตัวลงต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากข้อมูลยอดคง
ค้างการให้สินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคในไตรมาสที่สามเท่ากับ 
3,624,339 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.7 ชะลอตัวลงต่อเนื่อง 
โดยสินเชื่อเพื่อการจัดซื้อที่ดิน/ที่อยู่อาศัย/อสังหาริมทรัพย์ 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.8 การบริโภคส่วนบุคคลอื่นๆ เพิ่มขึ้นร้อยละ 
8.5 ขณะที่การซื้อหรือเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ยัง
ลดลงต่อเนื่องร้อยละ 2.7 อย่างไรก็ตาม การผิดนัดช่าระหนี้ยัง
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มีมูลค่าเพิ่มขึ้น โดยหนี้เพื่อการอุปโภคบริโภคที่ไม่ก่อให้เกิด
รายได้ยังเพิ่มขึ้นสูงร้อยละ 11 หรือมีมูลค่า 100,107 ล้านบาท 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.8 ต่อสินเชื่อรวม สินเชื่อส่วนบุคคล
ภายใต้การก ากับและสินเชื่อบัตรเครดิตที่ผิดนัดช าระหนี้เกิน 3 
เดือนขึ้นไปเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.3 และ 24.5 ตามล าดับ ทั้งนี้ ยัง
ต้องติดตามการผิดนัดช าระหนี้ ซึ่งแม้จะมีมูลค่าไม่สู งมาก แต่
สัดส่วนของการผิดนัดช าระหนี้เกิน 3 เดือนต่อยอดคงค้างของ
สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับและสินเชื่อบัตรเครดิต 
เพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นร้อยละ 5.2 และ 3.4 ตามล าดับจากสัดส่วน
ร้อยละ 4.6 และ 2.6 ตามล าดับ ณ สิ้นปี 2557 

การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 

การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้เพื่อ
การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัย มีการด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง มีกลไกนโยบายส าคัญคือ คณะกรรมการนโยบายและ
พัฒนาการศึกษา ที่มีนายกรัฐมนตรี  (พลเอกประยุทธ์  
จันทร์โอชา) เป็นประธาน ซึ่งมีบทบาทในการวางแนวทาง
ขับเคลื่อนและติดตามการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้ให้สอดคล้องกันอย่างเป็นระบบ เป็นเอกภาพ 
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีประเด็นส าคัญดังนี้  

การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ ต้อง
มุ่งเน้นการใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือแก้ปัญหาเศรษฐกิจ การ
ผลิตคนตามความต้องการของตลาดงาน พัฒนาศักยภาพแรงงาน 
พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และการสนับสนุนการลงทุน โดย
เพิ่มความร่วมมือกับภาคเอกชนทั้งที่เป็นผู้ประกอบการทั่วไป ที่
ลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และที่เข้ามาภายใต้เงื่อนไข
การส่งเสริมการลงทุน ซึ่งในระยะสั้นจะก าหนด “โจทย์” ที่ต้อง
ด าเนินการทันทีให้มีความส าเร็จเป็นรูปธรรมโดยเร็ว ส่วน
แนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ทั้งระบบ
ให้ด าเนินการคู่ขนานกันไป โดยรวมถึงการปรับปรุงระบบ
การศึกษาเพื่อสร้างความปรองดองในเชิงความคิดของประชาชน 

การด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ อาทิ 

 การยกระดับการเรียนรู้  มีการเร่งรัดพัฒนา 
“การอ่านออกเขียนได้” อ่านคล่องเขียนคล่องและสื่อสารได้ 
เพื่อวางรากฐานส าคัญในการเรียนรู้ระดับสูงต่อไป ปรับสื่อ วิธี
สอน และนวัตกรรมการแก้ไขปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกเขียน
ไม่ได้  “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” เพื่อเพิ่มทักษะนักเรียนใน
ด้านการเรียนรู้ ซึ่งการก าหนดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ต้อง
เหมาะกับศักยภาพของนักเรียนแต่ละช่วงวัยและมีการพัฒนา
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงพัฒนาสื่อที่น าเสนอถึงอาชีพที่มี
ความส าคัญ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนต้องการไปประกอบ
อาชีพ เพื่ อการพัฒนาประเทศ ครูจะท าหน้าที่ ส่ ง เสริม 

การช่วยเหลือเกษตรกรที่เป็นหนี้ไม่ใหสู้ญเสียทีด่ินท่ากิน 
จ า ก ก า ร ส า ร ว จ ข้ อ มู ล ห นี้ เ ก ษ ต ร ก ร  โ ด ย ก ร ม ก า ร ป ก ค ร อ ง 

กระทรวงมหาดไทยเมื่อเดือนมิถุนายน 2558 พบว่ามีครัวเรือนเกษตรที่ เป็น
หนี้สินทั้งในและนอกระบบจ านวน 1,637,562 ราย มีมูลหนี้รวม 388,361 ล้าน
บาท หรือคิดเป็นเฉลี่ย 237,158 บาทต่อราย และได้มีการด าเนินการช่วยแก้ไข
ปัญหาหนี้สินเกษตรประเภทนอกระบบไปแล้วจ านวน 7,634 ราย มูลหนี้ 
2,964,530,957 บาท  ดังนี้ 

 
(1) กลุ่มที่ต้องให้ความช่วยเหลือเร่งด่วน1 จ านวน 2,292 ราย มูลหนี้ 

2,184,105,350 บาท 

ขั้นตอน จ านวน (ราย) มูลหนี้ (บาท) 
มีหมายเรียกแต่ยังไม่ตั้งเร่ืองบังคับคดี    1,546 1,968,479,382 
อยู่ในขั้นตอนการยึด                        127 49,769,726 
อยู่ในขั้นตอนการขายทอดตลาด          177 68,711,245 
ระหว่างการด าเนินการของเจ้า
พนักงานบังคับคดี 

42 1,184,105,350 

 

(2) กลุ่มเกษตรกรที่น าที่ดินไปจ านองหรือขายฝากแต่ยังไม่อยู่ในชั้น
บังคับคดี กรมการปกครองได้มอบหมายให้นายอ าเภอแต่งตั้งคณะท างานคัด
กรองข้อมูลและไกล่เกลี่ยซ่ึงมีผลการด าเนินการไกล่เกลี่ยแล้วจ านวน 43 ,825 
ราย มูลหนี้ 8,039,219,839 บาท สามารถปลดเปลื้องหนี้สินแล้ว จ านวน 5,342 
ราย มูลหนี้ 780,425,607 บาท  

ขั้นตอน จ านวน(ราย) มูลหนี้ (บาท) 
กรณีวงเงินกู้ไม่เกิน 150,000 บาท ส่ง
ข้อมูลหนี้สินเกษตรกรให้ ธกส. 
ด าเนินการ 

3,972 454,979,969 

กรณีไม่เข้าหลักเกณฑ์ของ ธกส. ส่งหนี้สิน
เกษตรกรให้คณะอนุกรรมการช่วยเหลือ
เกษตรกรและผู้ยากจนสว่นอ าเภอ 

1,370 325,445,638 

          รวม                5,342 780,425,607 
ท่ีมา: มติ ครม. และกระทรวงมหาดไทย 
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สนับสนุน และกระตุ้นให้นักเรียนคิด วิเคราะห์ข้อมูล ข่าวสาร 
เกิดเป็นความรู้ น าสู่การคิดสร้างสรรค์  

 การผลิตก าลังคน เป็นเรื่องส าคัญที่ต้องมุ่งไปสู่
ทิศทางในอนาคต 3 ด้าน ได้แก่ (1) การผลิตก าลังคนที่เน้น
คุณภาพ เพื่อการสร้างนวัตกรรม (2) การเพิ่มศักยภาพช่างเทคนิค
ในภาคการผลิตให้สามารถเป็นเจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกอบการ 
และ (3) การพัฒนาประชาชนในระบบเศรษฐกิจฐานรากให้มี
ศักยภาพในการผลิตสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่ม อาทิ การขยายการศึกษา
ทางไกล การเข้าถึงการใช้เครื่องจักรกล ทั้งนี้ ควรต้องจัดท าระบบ
ฐานข้อมูลให้มีความเชื่อมโยงกันทั้งในด้านการผลิตและความ
ต้องการก าลังคนซึ่งกระทรวงศึกษาธิการจะเป็นหน่วยงานพื้นฐาน
ในการสร้างคนเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประเทศต่อไป 

นอกจากนี้ การศึกษาต้องมุ่งสู่การมีงานท า โดยจัด
ให้มีการฝึกงานระยะสั้นในสาขาที่ตลาดงานต้องการให้กับผู้จบ
การศึกษาที่ยังไม่มีงานท า รวมถึงควรส่งเสริมการกระจาย 
ความเจริญไปสู่ภูมิภาคให้เกิดการพัฒนาทุกสาขาการผลิตและ
บริการในพื้นที่เพื่อการสร้างงานในท้องถิ่น ลดการอพยพย้าย
ถิ่นเข้าสู่เมืองใหญ่ กลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก
ต้อง ได้ รับการพัฒนาให้มีความรู้ ใน การประกอบธุ รกิจ  
ภาคการศึกษาและภาคเอกชนต้องร่วมกันผลิตก าลังคนให้
สอดคล้องกับธุรกิจในพื้นที่และทิศทางการพัฒนาประเทศ 

การเจ็บปุวยด้วยโรคเฝูาระวังโดยรวมเพิ่มขึ้น โดยผู้ปุวย
โรคไข้เลือดออกยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องและรุนแรงขึ้น 

ไตรมาสสามของปี 2558 มีผู้ปุวยด้วยโรคเฝูาระวังรวม 
152,913 ราย เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปี 2557 ร้อยละ 
26.8 โดยผู้ปุวยโรคไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.5 ผู้ปุวยโรคไข้
สมองอักเสบเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.9 และผู้ปุวยโรคไข้เลือดออก
เพิ่มขึ้น 3.7 เท่า ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-16 พฤศจิกายน 
2558 พบผู้ปุวยไข้เลือดออก 111,825 ราย เสียชีวิต 108 ราย 
หรืออัตราตาย 0.17 ต่อประชากรแสนคน ซึ่งต้องเฝูาระวัง
โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงที่ต้องระวังเป็นพิเศษคือ เด็ก ผู้ที่มี
น้ าหนักมาก โรคประจ าตัว เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หอบหืด 
กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจึงได้มีมาตรการ
เชิงรุกในการปูองกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมุ่ งเน้นการจัดการสิ่ งแวดล้อมเพื่อลดแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลาย การแจ้งเตือนและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ทราบสถานการณ์การระบาดของโรค รวมถึงการปฏิบัติตนเมื่อ
ปุวยหรือสงสัยว่าปุวยเป็นโรคไข้เลือดออก การควบคุมการ
ระบาดของโรคในพื้นที่โดยใช้วิธีการพ่นเคมีก าจัดยุงตัวเต็มวัยใน
บ้านผู้ปุวยและรอบบ้านผู้ปุวยในรัศมีอย่างน้อย 100 เมตร  
การตั้งหน่วยเคลื่อนที่เร็วเพื่อเข้าควบคุมโรค รวมทั้งการเปิดวอร์
รูมในพื้นที่ระบาดที่พบผู้ปุวยต่อเนื่องเพื่อเร่งรัดแก้ปัญหาให้

การด่าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลที่ส่าคัญ 

การลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โดยปรับตารางเรียนและหลักสูตร เนื้อหาที่ “ต้อง
รู้” และ “ควรรู้” เตรียมความพร้อม ครู สถานศึกษา เพิ่มกิจกรรมการพัฒนา
ผู้เรียนทั้งในการคิดวิเคราะห์ พัฒนาจิตใจ ทักษะการท างาน และสุขภาพ โดยมี
กิจกรรมประมาณ 390 กิจกรรม พัฒนา Smart Trainer เพื่อเป็นพี่เล้ียง 900 คน 
เริ่มน าร่องในภาคเรียนที่ 2/2558 มีโรงเรียนสมัครใจเข้าร่วมโครงการ 4,100 โรง 

อาชีวศึกษาทวิภาคี เป็นการจัดการศึกษาที่ตอบสนองการผลิตคนให้เพียงพอ
และตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ ในปี 2558 มีสถาน
ประกอบการร่วมจัดการอาชีวศึกษา 10,527 แห่ง นักเรียน 91,448 คน 

หลักสูตรทวิศึกษา เป็นการเรียนสายสามัญควบคู่กับสายวิชาชีพ เพื่อให้นักเรียน
มีอาชีพติดตัวเร่ิมในปีการศึกษา 2558 มีสถานศึกษาเข้าร่วม 567 แห่ง นักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่เรียนสายวิชาชีพ 8,055 คน และนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายเรียนคู่กับสายอาชีพระดับ ปวช. จ านวน 22,253 คน  

อาชีวศึกษาเป็นเลิศ โดยการคัดเลือกวิทยาลัยอาชีวศึกษาที่มีความพร้อมสูงให้มี
ความโดดเด่นเฉพาะสาขา จัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการที่เข้มแข็ง เพื่อ
สร้างนักเรียนที่จบอาชีวศึกษาให้มีความสามารถสูงพิเศษตอบสนองความ
ต้องการก าลังคนสาขาขาดแคลน และพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นศูนย์ฝึกอบรม 
และศูนย์ทดสอบสมรรถนะ  

อุดมศึกษาเป็นเลิศ โดยก าหนดแนวทางพัฒนากลุ่มสถาบันอุดมศึกษาให้ชัดเจน 
คือ กลุ่มมหาวิทยาลัยรัฐมุ่งเน้นรักษาคุณภาพมาตรฐาน กลุ่มมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ และกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จะต้องสร้างความโดดเด่นให้กับ
มหาวิทยาลัยของตนเอง และกลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชนมุ่งพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานและควบคุมการเพิ่มจ านวนสถาบัน 

อุดมศึกษาและอาชีวศึกษาเสริมสร้างความเข้มแข็งในพื้นที่  เป็นการสร้าง
เครือข่ายเพื่อการพัฒนาการศึกษา โดยคัดเลือกมหาวิทยาลัย 9 แห่งทั่วประเทศ
เป็นเครือข่ายรับผิดชอบการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ การผลิตและ
พัฒนาครูให้สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ การสร้างความเข้มแข็งและ
สร้างงานและฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นให้แก่ชุมชน  

การยกระดับคุณภาพภาษาอังกฤษ โดยเร่งด าเนินการใน 4 ภารกิจที่ส าคัญคือ เพิ่ม
แรงจูงใจและเห็นความส าคัญของภาษาอังกฤษ สร้างมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร 
พัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อการใช้งานได้จริง และก าหนดหลักสูตรวิชาชีพแบบเร่งรัด  

การแก้ไขปัญหาหน้ีสินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยสนับสนุนเงินทุน
หมุนเวียน ให้ข้าราชการครูกู้ยืมรายละไม่เกิน 2 แสนบาท ผ่อนช าระคืนภายใน 8 ปี มี
ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สิน 37,954 ราย (ณ 28 ตุลาคม 2558) 

การแก้ไขคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ อาทิ จัดตั้งหน่วยงานใน
พื้นที่ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา โดยการ
ขยายการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกล ส่งเสริมการเรียนสายอาชีพ การน ากีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษา  

การประเมินหลักสูตรและประกันคุณภาพการศึกษา โดยจัดตั้งคณะกรรมการ
ปฏิรูประบบประเมินและประกันคุณภาพการศึกษา ด าเนินการประเมินเนื้อหา
หลักสูตร และประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก ซ่ึงภายใน 1 ปีจะ
จัดท า National Assessment Framework พัฒนาผู้ประเมินรุ่นใหม่และที่
ปรึกษา พัฒนาคลังข้อสอบทั้ง Formative & Summative Assessment 

ที่มา: ประมวลจากผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา เมื่อวันที ่30 ตุลาคม 2558 
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ตาราง 10  จ านวนผู้ปุวยด้วยโรคเฝูาระวัง 
โรค 

เฝูาระวัง 
2557 2558 %YOY 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q3/58 
ปอดอักเสบ 60,599 38,215 56,775 45,121 56,181 42,196 57,157 0.8 
ไข้เลือดออก 4,953 8,222 16,554 11,270 7,480 24,243 60,138 263.3 
มือ เท้า ปาก 9,662 19,732 27,792 8,649 9,165 7,706 14,454 -48.0 
ไข้หวัดใหญ่ 30,899 11,178 16,146 15,842 24,150 10,735 18,171 12.5 
บิด 2,326 2,261 2,050 1,469 1,749 1,837 1,783 -13.1 
หัด 340 321 313 210 229 239 262 -16.2 
ฉ่ีหนู 393 462 774 634 273 391 749 -3.2 
ไข้สมองอักเสบ 140 143 153 158 163 140 186 20.9 
อหิวาตกโรค 2 2 6 2 2 2 4 -33.3 
ไข้กาฬหลังแอ่น 4 3 2 5 4 7 8 300.0 
พิษสุนัขบ้า 2 1 2 1 1 2 1 -50.0 
รวม 109,320 80,540 120,567 83,361 99,397 87,498 152,913 26.8 
อัตราต่อ 
ประชากรแสนคน 

170.6 125.7 188.2 130.1 152.6 134.4 234.8  

หมายเหตุ: ข้อมูลปี 2557 เป็นข้อมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 
 ข้อมูลปี 2558 เป็นข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 
ที่มา:  ส านักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข 
 

 
 
 
 
 
 
แผนภาพ 4 จ านวนผู้ปวุยโรคไข้เลือดออก 

 
ที่มา:  ส านักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

ทันท่วงที และการเตรียมความพร้อมของบุคลากรทางการแพทย์ 
เพื่อการดูแลรักษาผู้ปุวยและปูองกันการเสียชีวิต อย่างไรก็ตาม 
การหลีกเลี่ยงไม่ให้ถูกยุงลายกัดถือเป็นการปูองกันที่ได้ผลดีที่สุด 

นอกจากนี้ยังมีประเด็นที่ต้องเฝูาระวัง ดังนี้ 

(1) ยังต้องเฝูาระวังโรคไข้หวัดใหญ่ ปอดอักเสบ มือ 
เท้า ปาก และฉี่หนูอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากยังมีฝนตกในหลาย
พื้นที่ จากข้อมูลของส านักระบาดวิทยา พบว่าตั้งแต่วันที่ 1 
กรกฎาคม–16 พฤศจิกายน 2558 มีผู้ปุวยโรคไข้หวัดใหญ่ 
27,811 ราย ผู้ปุวยโรคปอดอักเสบ 84,428 ราย ผู้ปุวยโรคมือ 
เท้า ปาก 18,193 ราย และผู้ปุวยโรคฉี่หนู 1,105 ราย  

(2) ผลกระทบจากสถานการณ์หมอกควันจากไฟปุา
ในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งพัดปกคลุมพื้นที่ในหลายจังหวัดของ
ภาคใต้ แม้สถานการณ์จะเริ่มดีขึ้น แต่ยังต้องเฝูาระวังอย่าง
ใกล้ชิด เนื่องจากปริมาณฝุุนละอองในอากาศอาจจะส่งผลให้
ประชาชนในพื้นที่มีอาการระคายเคือง แสบตา แสบจมูก น้ ามูก
ไหล ไอ คอแห้ง เจ็บคอ หายใจล าบาก แน่นหน้าอก ปวดศีรษะ 
คลื่นไส้ อาเจียน และอาจส่งผลให้เป็นโรคระบบทางเดินหายใจ
ได้ โดยต้องเฝูาระวังเป็นพิเศษในกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มที่มีอาการ
โรคปอดเรื้อรัง และกลุ่มเด็กเล็ก หากไม่จ าเป็นควรหลีกเลี่ยง
การท ากิจกรรมนอกบ้าน ส าหรับประชาชนทั่วไปควรสวม
หน้ากากอนามัย หรือใช้ผ้าปิดปากและจมูกเมื่อออกนอกบ้าน 
เพื่อปูองกันการสูดดมหมอกควันไฟปุาที่อาจส่งผลต่อสุขภาพ 
และหากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์ทันที 

โรคหัวใจและหลอดเลือดสาเหตุส่าคัญของการเสียชีวิต
ของคนไทยทั้งในกลุ่มผู้สูงอายุและวัยท่างาน 

จากข้อมูลส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวง
สาธารณสุข พบว่าโรคระบบไหลเวียนโลหิต หรือโรคหัวใจและ
หลอดเลือด เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่มีจ านวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง และเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 2 ของคนไทย 
รองจากโรคมะเร็งและเนื้องอกทุกชนิด โดยมีจ านวนผู้เสียชีวิต
เพิ่มขึ้นจาก 39,459 รายในปี 2553 เป็น 58,681 รายในปี 
2557 โดยประมาณร้อยละ 29.7 เป็นผู้มีอายุระหว่าง 15-59 ปี 
และร้อยละ 70 เป็นผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ทั้งนี้ โรคหัวใจและ
หลอดเลือดสามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกวัยแต่จะพบมากในกลุ่ม
วัยท างานและผู้สูงอายุ เนื่องจากมีระยะของการแฝงตัวนาน
ก่อนเกิดโรค อีกทั้งไม่แสดงอาการที่ชัดเจน 

สาเหตุของโรคกลุ่มนี้เกิดจากรูปแบบการด าเนินชีวิต
และพฤติกรรมทางสุขภาพที่ไม่เหมาะสม ได้แก่ การรับประทาน
อาหารที่มากเกินพอดี รับประทานอาหารรสหวาน มัน เค็มจัด 
รับประทานผักผลไม้น้อย มีกิจกรรมทางกายน้อย ไม่ออกก าลัง
กาย เครียด และพักผ่อนไม่เพียงพอ ประกอบกับการสูบบุหรี่ 
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3  ด าเนินการส ารวจตัวอย่างในประชากรทั่วไปอายุ 15-79 ปี ในเขตสุขภาพที่ 1-12 ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-กรกฎาคม 2558 ทั้งสิ้น 22,502 ราย เป็นเพศชาย 11,271 ราย 

และเพศหญิง 11,231 ราย  

 

 

 

 

ตาราง 11 จ านวนผู้เสียชวีิตตามกลุ่มสาเหต ุ10 กลุ่มแรก (ตามบัญชีจ าแนกโรค
 ระหว่างประเทศฉบับแก้ไขคร้ังที่ 10) 

กลุ่มสาเหตุ 2553 2554 2555 2556 2557 
1. มะเร็งและเนื้องอกทุกชนิด 58,076 61,082 63,272 67,692 70,075 
2. โรคระบบไหลเวียนโลหิต 39,459 44,133 46,349 54,375 58,681 

- ไ ข้ รู ม า ติ ก เ ฉี ย บ พ ลั น แ ล ะ
โรคหัวใจรูมาติกเรื้อรัง 

57 41 74 115 122 

- ความดันโลหิตสูง 2,478 3,664 3,684 5,186 7,115 
- โรคหัวใจขาดเลือด 13,037 14,422 15,070 17,394 18,079 
- โรคหัวใจอื่นๆ 5,305 5,667 6,050 7,090 6,797 
- โรคหลอดเลือดในสมอง 17,540 19,283 20,368 23,222 25,114 
- โรคระบบไหลเวียนโลหิตอื่นๆ 1,042 1,056 1,103 1,368 1,454 

3. โรคติดเชื้อและปรสิต 41,369 41,466 43,293 42,462 41,480 
4. โรคของระบบทางเดินหายใจ 29,654 32,057 32,240 33,832 39,638 
5. สาเหตุตายภายนอกของการปุวย

และการตาย 
39,926 40,682 40,130 39,408 38,451 

6. โรคของระบบสืบพันธุ์และทางเดิน
ปัสสาวะ 

14,705 15,811 16,013 16,780 19,671 

7. โรคระบบย่อยอาหาร 13,484 14,278 14,677 16,657 17,458 
8. โรคของต่อมไร้ท่อ โภชนาการและ 

เมตะบอลิซึม 
7,829 8,854 9,132 11,529 13,303 

9. โรคระบบประสาท 4,633 5,137 6,207 7,354 8,505 
10. โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือดและ

ความผิดปกติเกี่ยวกับกลไกของ
ภูมิค้มกัน 

596 618 656 781 724 

ที่มา:  ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข 
 
 
 
 
 
แผนภาพ 5 ผู้เสียชีวิตดว้ยกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด จ าแนกตามกลุ่มอายุ ปี 2557 

 
ที่มา: ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข 

 

 

 

และการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวจะส่งผล
ให้เกิดภาวะน้ าหนักเกิน อ้วน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง 
เบาหวาน และน าไปสู่การเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด 

ส าหรับโรคหัวใจและหลอดเลือดที่มีผู้เสียชีวิตจ านวน
มากประกอบด้วย (1) โรคหลอดเลือดในสมอง มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น
จาก 17,540 รายในปี 2553 เป็น 25,114 รายในปี 2557  
(2) โรคหัวใจขาดเลือด มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นจาก 13,037 รายในปี 
2553 เป็น 18,079 รายในปี 2557 (3) โรคหัวใจอื่นๆ มีผู้เสียชีวิต
เพิ่มขึ้นจาก 5,305 รายในปี 2553 เป็น 6,797 รายในปี 2557 
และ (4) โรคความดันโลหิตสูง มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นจาก 2,478 ราย
ในปี 2553 เป็น 7,115 รายในปี 2557 และถือเป็นปัจจัยส าคัญที่
น าไปสู่โรคหัวใจขาดเลือดและโรคหลอดเลือดในสมอง  

จากผลการส ารวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการ
บาดเจ็บ พ.ศ. 25583 ของกรมควบคุมโรค พบว่ากลุ่มตัวอย่าง
ร้อยละ 15.3 เคยได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่ามีภาวะความดัน
โลหิตสูงร้อยละ 8.3 เป็นโรคเบาหวานร้อยละ 1.3 เป็นโรคหอบ
หืดร้อยละ 0.8 เป็นโรคหัวใจขาดเลือด (เส้นเลือดไปเลี้ยงหัวใจ
แข็ง/ตีบ/ตัน) และร้อยละ 0.7 เป็นโรคมะเร็ง โรคหลอดเลือด
สมองหรืออัมพฤกษ์ อัมพาต เป็นต้น เมื่อพิจารณาด้านพฤติกรรม
และปัจจัยเสี่ยงพบว่า มีประชากรอายุ 15-79 ปี เพียงประมาณ
หนึ่งในสี่ หรือร้อยละ 25 ที่รับประทานผักหรือผลไม้ได้เพียงพอ
ตามเกณฑ์คือรับประทานเฉลี่ยมากกว่า 5 หน่วยมาตรฐานหรือ
มากกว่า 400 กรัมต่อวันใน 7 วันที่ผ่านมา และมีประชากรถึง
ร้อยละ 30.5 ที่มีภาวะน้ าหนักเกิน ร้อยละ 7.5 มีภาวะอ้วน โดยมี
เพียงร้อยละ 21.9 ที่รู้ว่าตนเองมีภาวะไขมันในเลือดสูงกว่าปกติ  

โรคไม่ติดต่อเรื้อรังเป็นโรคที่ สามารถปูองกัน และ
ควบคุมได้โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โดยการบริโภค
อาหารที่เหมาะสม ลดอาหารหวาน มัน และเค็มจัด ออกก าลังกาย
อย่างสม่ าเสมอ งดการสูบบุหรี่ งดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
หมั่นตรวจเช็คความดันโลหิตและระดับน้ าตาลในเลือด และการ
เข้าถึงระบบบริการที่มีคุณภาพของกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มผู้ปุวย 
เพื่อให้ผู้ที่เสี่ยงต่อโรคสามารถควบคุม ปูองกันปัจจัยเสี่ยงได้ดีขึ้น 
และลดอัตราการปุวยได้ ส าหรับกลุ่มผู้ปุวยก็สามารถควบคุมความ
รุนแรงของโรค ลดภาวะแทรกซ้อน ลดการนอนโรงพยาบาล และ
ลดความพิการและการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร โดยปัจจุบันได้มี
การด าเนินงานคลินิก NCD คุณภาพ ซึ่งเป็นการบูรณาการระหว่าง
เครือข่ายของคลินิกในสถานบริการที่เชื่อมโยงการบริหารจัดการ
และการด าเนินการเพื่ อให้ เกิดการเพิ่มคุณภาพบริการใน
กระบวนการปูองกัน ควบคุม ดูแล และจัดการกับสาเหตุของ
ปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอย่างเป็นระบบมาตั้งแต่ปี 2556  
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โรคความดันโลหิตสูง 

โรคหัวใจขาดเลือด 
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แผนภาพ 6 การเปลี่ยนแปลงของค่าใช้จา่ยการบริโภคของครัวเรือน 

หมวดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี ่ 

 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
แผนภาพ 7 อัตราการด่ืมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จ าแนกตามเพศ 

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

2547, 2550, 2554, 2557 และการส ารวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2549, 2552, 2556 และ 
2558 

 
 
 
 
แผนภาพ 8 อัตราการด่ืมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จ าแนกตามกลุ่มอายุ 

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

2547, 2550, 2554, 2557 และการส ารวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2549, 2552 และ 2556 
 
 

ค่าใช้จ่ายในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่เพิ่มขึ้น 
และยังต้องเฝูาระวังอัตราการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เพิ่มขึ้น  

ค่าใช้จ่ายในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้น
จาก 27,823 ล้านบาทในไตรมาสสามปี 2557 เป็น 28,666 
ล้านบาทในไตรมาสนี้ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.03 ขณะที่ค่าใช้จ่าย
ในการบริโภคบุหรี่เพิ่มขึ้นจาก 14,411 ล้านบาท ในไตรมาสสาม
ปี 2557 เป็น 14,532 ล้านบาทในไตรมาสนี้ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 
0.84 ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และ
บุหรี่คิดเป็นร้อยละ 3.56 ของค่าใช้จ่ายครัวเรือน 

จากข้อมูลการส ารวจของส านักงานสถิติแห่งชาติ 
พบว่า จ านวนผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป 
เพิ่มขึ้นจาก 17.7 ล้านคนในปี 2557 เป็น 18.6 ล้านคนในปี 
2558 และมีอัตราการดื่มเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 32.3 ในปี 2557 
เป็นร้อยละ 34 ในปี 2558 โดยเพศชายมีอัตราการดื่มเพิ่มขึ้น
จากร้อยละ 53 ในปี 2557 เป็นร้อยละ 56.6 ในปี 2558 
ขณะที่ เพศหญิงก็มีอ้ตราการดื่มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 
ร้อยละ 9.8 ในปี 2544 เป็นร้อยละ 12.9 ในปี 2557 และ 
ร้อยละ 13 ในปี 2558 เม่ือพิจารณาตามกลุ่มอายุพบว่า ยังต้อง
เฝูาระวังในกลุ่มเยาวชน 15-24 ปี เนื่องจากมีแนวโน้มการดื่ม
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 21.6 ในปี 2544 เป็นร้อยละ 26.2 ในปี 
2556 และร้อยละ 25.2 ในปี 2557 แม้อัตราการดื่มจะลดลง
จากปี 2556 แต่เมื่อพิจารณาความถี่ในการดื่มพบว่าเยาวชนที่
ดื่ม 1-3 วันต่อเดือนมีจ านวนเพิ่มข้ึนมากจาก 473,199 คนในปี 
2556 เป็น 735,230 คนในปี 2557 หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 55.4 

เมื่อพิจารณาประเภทของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ดื่ม
ครั้งแรกในชีวิต พบว่าเพศชายจะเริ่มดื่มจากสุราขาว/สุรากลั่น
ชุมชนมากที่สุด รองลงมาเป็นสุราสี/สุราแดง และเบียร์ 
ตามล าดับ ส่วนเพศหญิงจะเร่ิมดื่มจากเบียร์มากที่สุด รองลงมา
เป็นสุราขาว/สุรากลั่นชุมชน และสุราสี/สุราแดง ตามล าดับ 
ขณะที่กลุ่มเยาวชน 15-24 ปี จะเริ่มดื่มจากเบียร์มากที่สุด 
รองลงมาเป็น สุราสี/สุราแดง และสุราขาว/สุรากลั่นชุมชน 
ตามล าดับ โดยสถานที่ที่ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บ่อยที่สุดคือ
ร้านขายของช า ส าหรับสาเหตุส าคัญที่ท าให้เริ่มดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ทั้งในกลุ่มผู้ชายและผู้หญิงคือ เพื่อเข้าสังคม/การ
สังสรรค์ ขณะที่ในกลุ่มเยาวชนอายุ 15-24 ปี สาเหตุส าคัญ
อันดับแรกมาจากตามอย่างเพื่อน/เพื่อนชวนดื่ม รองลงมาคือ
เพื่อเข้าสังคม/การสังสรรค์ และอยากทดลองดื่ม 

ขณะที่ในกลุ่มประชากรที่เคยดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์
แต่สามารถเลิกดื่มได้ เนื่องจากส่วนใหญ่พบว่าไม่ดีเลยตัดสินใจ 
เลิกเอง รองลงมาเนื่องจากปุวย/เป็นโรคแล้วแพทย์แนะน าให้เลิก
ดื่ม กลัวเป็นโรค สามี/ภรรยา/ลูกขอร้อง ตามล าดับ ทั้งนี้ ในกลุ่ม
เยาวชนวัย 15-24 ปี พบการต้องการประหยัดเงินถือเป็นสาเหตุ
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แผนภาพ 9 สาเหตุส าคัญที่กลุ่มเยาวชน 15-24 ปี เร่ิมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  

 
ที่มา: ส านักงานสถิติแห่งชาติ การส ารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และด่ืมสุราของประชากร พ.ศ. 2557 

 

แผนภาพ 10 จ านวนคดีอาญาประเภทประทุษร้ายต่อทรัพย์ ชีวิตร่างกาย และเพศ
 และคดียาเสพติด รายไตรมาสปี 2554–2558 

 
ที่มา: ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2558) 

 

 

 

แผนภาพ 11 สถิตปิระเภทข้อหา ไตรมาส 1-3 ของปี 2558 

 

ที่มา:  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2558) 

 

ส าคัญอันดับต้นๆ ที่ท าให้ตัดสินใจเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
ดังนั้น ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมกันแก้ปัญหาอย่างจริงจังทั้งการ
รณรงค์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงโทษและ
ผลกระทบที่จะได้รับจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การใช้
มาตรการทางด้านราคาเพื่อลดจ านวนนักดื่มในกลุ่มเยาวชน และ
การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ได้มี
ประกาศส านักนายกรัฐมนตรีเรื่องก าหนดสถานที่หรือบริเวณห้าม
ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา พ.ศ. 2558 โดยห้าม
ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณใกล้เคียง
สถานศึกษาหรือหอพักบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา โดยให้มีผล
ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป  

คดีอาญาโดยรวมลดลง ขณะที่คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์มี
แนวโน้มเพิ่มข้ึน 

ไตรมาสสามของปี 2558 คดีอาญารวมมีการรับแจ้ง
81,732 คดี ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปี 2557 และจาก
ไตรมาสก่อนหน้าร้อยละ 29.2 และ 5.3 ตามล าดับ คดียาเสพติด
มีสัดส่วนมากที่สุดร้อยละ 77.4 ของคดีอาญารวม โดยรับแจ้ง 
63,248 คดี ลดลงร้อยละ 35.4 และ 5.3 ตามล าดับ คดีชีวิต
ร่างกายและเพศ รับแจ้ง 5 ,811 คดี ลดลงร้อยละ 0.5 และ 
13.4 ตามล าดับ โดยคดีท าร้ายร่างกาย มีสัดส่วนมากที่สุด 
ร้อยละ 60.5 คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์รับแจ้ง 12 ,673 คดี 
เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 8 แต่ลดลงจาก
ไตรมาสก่อนหน้าร้อยละ 1 โดยคดีลักทรัพย์มีสัดส่วนมากที่สุด
ร้อยละ 85 ในส่วนของคดีที่น่าสนใจจะพบคดียักยอกทรัพย์มี
จ านวนคดีเพิ่มมากจากไตรมาสก่อนหน้าร้อยละ 14 

แนวทางหนึ่งในการลดปัญหาอาชญากรรมเพื่อให้ 
ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และเพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนให้สามารถปูองกันและแก้ไขปัญหา
ของชุมชนควบคู่ ไปกับการใช้กฎหมาย ด้วยการเน้นให้
ประชาชนในแต่ละพื้นที่เข้ามามีบทบาทดูแลความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของตนเอง และท างานร่วมกับเจ้าหน้าที่
ต ารวจตามโครงการชุมชนปลอดภัยไร้อาชญากรรม 

การสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเด็กและเยาวชนเพื่อสร้าง
พลเมืองรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติด 

สถานการณ์การเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในกลุ่มเด็กและ
เยาวชนในปัจจุบันมีแนวโน้มของความรุนแรงจากการที่พบเด็ก
และเยาวชนอายุต่ ากว่า 15 ปี ได้เข้าสู่วงจรยาเสพติด และมีการ
ขยายไปสู่กลุ่มเด็กที่มีช่วงอายุน้อยลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งในรูปแบบ
ของการเดินส่งยาเสพติด การเป็นผู้เสพรายใหม่ กลุ่มเด็กและ
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4 เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง คือ กลุ่มเด็กและเยาวชนที่ยังมิได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยตรง แต่มีค่านิยม ทัศนคติและพฤติกรรมที่แสดงได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเสพ หรือ

เคยทดลองใช้บ้างแล้วแต่ยังไม่ถึงขั้นเป็นผู้ติด หรือตกอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความเส่ียง 

โครงการชุมชนปลอดภัยไร้อาชญากรรม (CRIME ZERO COMMUNITY)   
ปัจจุบันต ารวจทุกประเทศทั้งในยุโรป เอเชียเปลี่ยนจากวิธีที่จะบังคับใช้กฎหมายเพียง

อย่างเดียว เป็นเข้าหาชุมชนมากขึ้น สร้างความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ต ารวจชุมชน 
ประชาชน และหน่วยงานต่างๆ ในชุมชน ในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม ตลอดจนสภาพ
ความเรียบร้อย และเสื่อมโทรมในสังคม  

วัตถุประสงค์ (1) ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมอย่างย่ังยืน (2) 
สร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจให้กับประชาชนในชุมชนจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ต ารวจ (3) สร้างความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ต ารวจและประชาชนในชุมชน และบ่งชี้
ความรู้สึกหวาดกลัวต่อภัยอาชญากรรม ตลอดจนสภาพความไร้ระเบียบและความเสื่อมโทรม
ของสังคม ให้เป็นไปตามความต้องการของชุมชน และ (4) เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติของ
ประชาชนในชุมชน ให้ตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบต่อความสงบสุขของชุมชนของตนเอง 

กิจกรรม (1) พบปะเย่ียมเยียนพี่น้องประชาชน ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อสร้างความ
เข้าใจอันดีต่อการด าเนินงานตามโครงการ (2) รับทราบข้อมูล ปัญหาและหาทางแก้ไข
ร่วมกันอย่างย่ังยืน และ (3) สร้างความคุ้นเคย ความไว้วางใจ ความเป็นพันธมิตรที่ดีต่อกัน 

พื้นที่ด าเนินการ แต่ละจังหวัดจะคัดเลือกชุมชนเก่าแก่ที่มีวิถวีัฒนธรรมขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่งดงาม มีประชากรจ านวนมาก ประกอบอาชีพที่หลากหลาย ทั้งเกษตรกรรม 
ค้าขาย ธุรกิจ เป็นชุมชนน าร่อง อาทิ สภ.ด่านช้างคัดเลือกชุมชนบ้านดอนประดู่ สภ.เมือง
สมุทรสาคร คัดเลือกชุมชนสาครธานี โดยเจ้าหน้าที่ร่วมกับชุมชนในการก าหนดปัญหาและ
จัดล าดับความส าคัญของปัญหาชุมชน ผ่านการประชุมและการพูดคุยกับประชาชน เพื่อ
แก้ไขปัญหาอาชญากรรมและการให้บริการ โดยมีเจ้าหน้าที่ต ารวจชุมชน 2 นายท าหน้าที่
ดูแลศูนย์ ประสานกิจกรรมร่วมกับชุมชน 

ที่มา: โครงการชุมชนปลอดภัยไร้อาชญากรรม 

 

แผนภาพ 12 สถิติผู้ปุวยยาเสพติดช่วงอายุ 0-24 ปี ของสถาบันธัญญารักษ์ 
ปีงบประมาณ 2554-2557 

 

ที่มา: สถาบันบ าบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี 

ตาราง 12 ผลการด าเนินการตามแบบบ าบัดรักษาทั่วประเทศตามระบบ
รายงานระบบติดตามและเฝูาระวังปัญหายาเสพติด (บสต.)  

รายการ 1 มค.–30 กย. 
2557 (ราย)  

ร้อยละ 1 มค.–30 กย. 
2558 (ราย) 

ร้อยละ 

1. ทั้งหมด 196,441  91,755  
2. เพศ     

- ชาย 1,937 92.6 83,160 90.6 
- หญิง 14,504 7.4 8,595 9.4 

3. อายุ     
< 7 1 0 0 0 
7-14 18 0.01 8 0.01 
12-17 22,041 11.2 8,971 9.8 
18-24 68,837 35.0 30,457 33.2 
25-29 33,979 17.3 15,945 17.4 
30-34 29,761 15.1 13,657 14.9 
35-39 20,185 10.2 10,231 11.1 
>39 21,619 11.0 12,486 13.6 

4. การจ าแนกผู้ปุวย     
- ผู้เสพ 131,755 67.0 55,680 60.7 
- ผู้ติด 61,019 31.0 33,488 36.5 
- ผู้ติดยาเสพติดรนุแรง 3,661 1.9 1,736 2.8 

ที่มา: ระบบรายงานระบบติดตามและเฝูาระวังปัญหายาเสพติด (บสต.) กระทรวงสาธารณสุข  

เยาวชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง4 หรือมีโอกาสสูงในการเข้าไปเก่ียวข้อง
กับยาเสพติด ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความอ่อนแอ จากสถิติผู้ปุวยยา
เสพติดอายุตั้งแต่ 14 ปีลงมาของสถาบันธัญญารักษ์ ในปี 2557 
มีจ านวน 144 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ร้อยละ 9.9 และจากสถิติ
ข้อมูลผู้เข้ารับการบ าบัดตามระบบรายงานระบบติดตามและเฝูา
ระวังปัญหายาเสพติด (บสต.) มีผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด
ยาเสพติดในปี 2555 จ านวน 176,066 คน เพิ่มขึ้นเป็น 247,485 
คนในปี 2557 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 40.6ในจ านวนนี้ เป็นผู้ที่มีอายุ
ต่ ากว่า 25 ปี จ านวน 85,473 คนหรือร้อยละ 34.5 ของผู้เข้ารับ
การบ าบัดทั้งหมด นอกจากนี้  สถิติประเภทคดีที่ เข้าสู่การ
พิจารณาสูงสุด 5 อันดับแรกของศาลเยาวชนและครอบครัว ระบุ
ว่าเด็กและเยาวชนถูกจับด้วยคดียาเสพติดมากที่สุด รองลงมาคือ 
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ในส่วนของคดียาเสพติดมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จาก 15,530 คดี ในปี 2556 เป็น 16,508 
คดี ในปี 2557 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.3 

ดังนั้น การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจึงควร
มุ่งเน้นที่ เยาวชนเป็นกลุ่มเปูาหมายส าคัญ ยุทธศาสตร์การ
ปูองกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเก่ียวข้องกับยาเสพติด พ.ศ. 2558-
2562 จึงได้ก าหนดใหเ้ยาวชนเป็นหนึ่งในกลุ่มเปูาหมายหลักของ
การด าเนินงาน มุ่งเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด โดยมี
มาตรการปูองกันกลุ่มเสี่ยงมิให้มีโอกาสเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
(Potential Demand) ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว โรงเรียน 
ชุมชน และสังคม โดยเฉพาะการเสริมสร้างทักษะชีวิตเพื่อการ
ปูองกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนด้วยกลยุทธ์ที่เหมาะสม
กับช่วงวัย พร้อมด้วยรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อไม่ให้เด็ก
และเยาวชนมีโอกาสเข้าไปใช้ยาเสพติดในอนาคต อาทิ โครงการ
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข โครงการเยาวชน
รุ่นใหม่ร่วมใจต้านยาเสพติด โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด
ในเด็กและเยาวชน ผลจากการด าเนินการส่งผลให้สถานการณ์
เด็กและเยาวชนที่ต้องเข้ารับการบ าบัดรักษามีแนวโน้มที่ดีขึ้น 
เห็นได้จากสถิติข้อมูลผู้เข้ารับการบ าบัดตาม บสต. ในช่วง 9 
เดือนแรกของปี 2558 (1 มกราคม–30 กันยายน) มีผู้เข้ารับการ
บ าบัดทั้งหมด 91,755 คน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2557 
ร้อยละ 53.3 โดยเป็น เด็กอายุต่ ากว่ า 18 ปี เข้ ารับการ
บ าบัดรักษา 8,971 คน ลดลงร้อยละ 59.6 กลุ่มอายุ 18-24 ปี 
เข้ารับการบ าบัดรักษา 30,457 คน ลดลงร้อยละ 55.9  

การสร้างภูมิคุ้มกันและปอูงกันยาเสพติดส าหรับเด็กและ
เยาวชนถือเป็นการปูองกันเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง และตัดการ
เพิ่มขึ้นของผู้เสพรายใหม่ ดังนั้น ก้าวต่อไปของการปูองกันยาเสพ
ติดคือการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย อายุ 2-6 ปี อาทิ 
การให้ความรู้โทษพิษภัยของยาเสพติดผ่านนิทานเล่าเร่ืองตาม

 336  
 256   131   144  

 1,759   1,749  
 1,442  

 1,171  

 1,385   1,794   1,422   1,207  
 -

 500

 1,000

 1,500

 2,000

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
 อายุ 0-14 ปี อายุ 15-19 ปี อายุ 20-24 ปี 



[23 พฤศจิกายน 2558] ภาวะสังคมไทยไตรมาสสาม ปี 2558 
 

15 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 

                                                           
5 รายงาน Global Status Report on Road Safety 2015 ขององค์การอนามัยโลก ระบุว่า คนไทยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ 26.3 คนต่อประชากร 1 แสนคน 

สูงเป็นอันดับ 1 ของโลก ขณะที่อุบัติเหตุบนถนนโดยรวมอยู่ที่อันดับ 2 โดยอัตราการตาย 36.2 คนต่อประชากรแสนคน สูงเ ป็นอันดับ 2 รองจากลิเบียที่มีผู้เสียชีวิตถึง 
73.4 คน และประมาณการการเสียชีวิตลดลงจากเดิม 26,312 คนต่อปี เหลือ 24,237 ต่อปี และความสูญเสียที่ 6.2 ล้านบาทต่อผู้เสียชีวิต 1 คน โดยในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
ไทยสามารถลดความสูญเสียลงได้ 12,865 ล้านบาท ข้อสังเกตส าคัญจากรายงานฯ ระบุว่าไทยมีกฎหมายเทียบเท่าสากล แต่มีปัญหาเร่ืองการบังคับใช้กฎหมาย 

 

ตาราง 13 จ านวนเด็กและเยาวชนที่ถูกด าเนินคดีโดยสถานพินิจฯ ปี 2556-2557 

 ปี 2556 ร้อยละ ปี 2557 ร้อยละ 
1. เด็กและเยาวชนที่ถูกด าเนินคดี 36,763  36,537  
2. จ าแนกตามเพศ     

- ชาย 34,279 93.2 34,108 93.3 
- หญิง 2,484 6.8 2,429 6.6 

3. จ าแนกตามอายุ     
- เกิน 10 ปี แต่ไม่เกิน 15 ปี 10,672 29.0 10,776 29.5 
- เกิน 15 ปี แต่ไม่ถึง 18 ปี 26,091 71.0 25,761 70.5 

4. จ าแนกตามฐานความผิด     
- ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ 7,260 19.7 7,208 19.7 
- ความผิดเกี่ยวกับชีวิตร่างกาย 4,263 11.6 3,759 10.3 
- ความผิดเกี่ยวกับเพศ 1,636 4.4 1,383 3.8 
- ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุข

เสรีภาพ ชื่อเสียง และการปกครอง 
1,241 3.4 866 2.3 

- ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ 15,530 42.2 16,508 45.2 
- ความผิดเกี่ยวกับอาวุธและวัตถุ

ระเบิด 
2,613 7.1 3,252 8.9 

- ความผิดอื่น ๆ 4,220 11.5 3,561 9.7 

ที่มา: รายงานสถิติคดี กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ประจ าปี 2556-2557  

 

 

แผนภาพ 13 สถิติการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบก ตาย และมูลค่าความเสียหาย 
รายไตรมาส ป ี2554–2558 

 

ที่มา: ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2558) 

 

 

แผนภาพ 14  สถิตอิุบัติเหตุจราจรในช่วงเทศกาลของไทยปี 2558  

 
ที่มา:  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ข้อมูล ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2558 ) 
 

พัฒนาการของเด็ก อันจะส่งผลให้มีพื้นฐานความคิดและจิตใจที่
พร้อมและสามารถต่อยอดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเมื่อเติบโต
ขึ้นและสร้างพลเมืองรุ่นใหม่ให้เข้มแข็งห่างไกลจากยาเสพติด 

การสร้างพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัยเพื่อลด
ความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน 

สถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบกในไตรมาส
สามของปี 2558 มีการรับแจ้งคดีอุบัติเหตุจราจร 14,897 ราย 
เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปี 2557 ร้อยละ 12.2 และ
ลดลงจากไตรมาสก่อนหน้าร้อยละ 11.1 มีผู้เสียชีวิต 1 ,239 
ราย ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปี 2557 และจากไตรมาส
ก่อนหน้าร้อยละ 3.7 และ 16.7 ตามล าดับ มูลค่าความเสียหาย 
57 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปี 2557 และจาก
ไตรมาสก่อนหน้าร้อยละ 34.5 และ 20.8 ตามล าดับ ทั้งนี้ 
ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุจะพบว่ามีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ 
จากพฤติกรรมการใช้ความเร็วในการขับขี่ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาที่
ก่อให้เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด จึงได้มีการบริหารจัดการจราจร
ผ่านศูนย์สั่งการจราจร ในการให้สัญญาณไฟระบายรถ โดยเน้น
เส้นทางหลักรวมถึงเส้นทางต่างจังหวัด จัดเจ้าหน้าที่ประจ าจุด
เสี่ยง พร้อมทั้งใช้กล้องตรวจจับความผิด เพื่อควบคุม สอดส่อง
พฤติกรรมการขับขี่ในท้องถนน พร้อมทั้งจัดให้มีแผนการ
รณรงค์ปูองกันอุบัติเหตุจากทุกเทศกาลมาเป็นตลอดทั้งปี โดย
หาจุดเสี่ยงอันตรายในพื้นที่อย่างน้อยจังหวัดละ 5 จุด เพื่อ
น าไปสู่การวางแผนแก้ปัญหาร่วมกันในพื้นที่ และให้มีการ
ปฏิบัติกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัดและเท่าเทียมกัน 

ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย5 จะพบว่ามี
ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสูงมากโดยเฉพาะในช่วงเทศกาล โดย
เทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ปี 2558 มีผู้เสียชีวิต 367 
ราย และ 364 ราย ตามล าดับ หรือเฉลี่ยวันละ 52 ราย ถนนที่
เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่จะเกิดที่ทางหลวงแผ่นดิน และถนน อบต. 
หมู่บ้าน โดยมีสาเหตุจากการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ รองลงมา
คือ การขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายก าหนด และในช่วงเทศกาล 
ปีใหม่ 2559 ที่จะมาถึง ได้มีการจัดท าแผนบูรณาการปูองกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2559 “สุขกายสุขใจ
ขับขี่ปลอดภัยรับปีใหม่ 2559” โดยให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติ
บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายเพื่อ
ยับยั้งและลดพฤติกรรมเสี่ยง คุ้มครองผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมทาง  
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6  จากการถอดบทเรียนในชว่งเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ ป ี2558 ที่มีการต้ังด่านชุมชน 206 ด่าน พบว่า สามารถสกัดไม่ให้ผู้ที่เมาแล้วขับออกสู่ถนนใหญ ่และตักเตือนผู้ที่

มีพฤติกรรมเส่ียง ไม่สวมหมวกนิรภัย ขบัรถเร็ว ท าให้ลดการเสียชีวิตบาดเจ็บได้ร้อยละ 82 ลดผู้ปุวยนอยโรงพยาบาลได้ร้อยละ 44 เช่น จังหวัดนครราชสีมา เมื่อมีการต้ัง
ด่านในช่วงเทศกาล ปี 2558 สามารถลดอุบัติเหตุจาก 109 ครั้งในปี 2557 ลดเหลือ 68 ครั้งในปี 2558 และมีผู้บาดเจบ็ 123 คนในปี 2557 ลดเหลือ 21 คน ในปี 2558 

7 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประมาณการประชากรไทยจะเพิ่มขึ้นจาก 66.48 ล้านคนในปี 2554 เป็น 70.65 ล้านคน ในปี 2568 และ
ค่อยๆ ลดลงเหลือ 70.63 ล้านคนในปี 2573 โดยประชากรวัยเด็ก (0-14 ปี) จะทยอยลดลงจาก 15.95 ล้านคนในปี 2533 เหลือ 9.54 ล้านคนในปี 2573 ขณะที่ประชากร
วัยท างาน (15-59 ปี) จะเพิ่มจาก 34.59 ล้านคนในปี 2533 เป็น 46.34 ล้านคนในปี 2560 หลังจากนั้นจะค่อยๆ ลดลงเหลือ 43.35 ล้านคนในปี 2537 ขณะที่ประชากร 
“วัยสูงอายุ” จะเพิ่มขึ้นกว่า 3 เท่าตัวจากจ านวน 4 ล้านคนในปี 2533 เป็น 10.5 ล้านคนในปี 2563 และเพิ่มเป็น 17.74 ล้านคนในปี 2573 

8 จากข้อมูลของส านักงานสถิติแห่งชาติ ณ ไตรมาส 1/2558 ผู้ที่อยู่ในวัยท างาน (อายุ 15 ปีขึ้นไป) ของไทยมีจ านวน 55.09 ล้านคน เป็นผู้มีส่วนร่วมในก าลังแรงงาน 38.28 
ล้านคน โดยในจ านวนนี้เป็นก าลังแรงงานที่อยู่ในระบบการประกันตนร้อยละ 36.6 ยังมีแรงงานนอกระบบร้อยละ 63.4 ของก าลังแรงงานทั้งหมด หรือ 24.3 ล้านคน  

 

 

 

ระบบการออมเพ่ือเกษียณในประเทศไทย จ่านวนสมาชิก 

1. ระบบการออมภาคบังคับที่บริหารจัดการโดยภาครัฐ คือก าหนดสูตรบ านาญที่สมาชิกจะ
ได้รับโดยสมาชิกแต่ละคนจะได้รบับ านาญมากนอ้ยต่างกนั ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการส่งเงิน
สมทบและรายได้ ได้แก่ 
1) บ านาญของข้าราชการที่จ่ายโดยกรมบัญชีกลาง เป็นระบบที่

ไม่ได้จัดเก็บเงินสมทบไว้แต่แรก รัฐจะจ่ายเงินให้ก็ต่อเมื่อ
ข้าราชการเกษียณ 

ครอบคลุม
ข้าราชการ

ประมาณ 1 ล้าน
คน 

2) กองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพ มียอดเงินออมสะสม
ประมาณ 1 ล้านล้านบาท โดยผู้ประกันตนจะถูกหักเงินสมทบ
ร้อยละ 3 ของเงินเดือน รวมกับของนายจ้างสมทบอีกร้อยละ 3 
เมื่อสมาชิกหรือผู้ประกันตนมีอายุครบ 55 ปีขึ้นไปและสมทบ
มาแล้วไม่ต่ ากว่า 180 เดือน (15ปี)  มีสิทธิรับ “บ านาญ”
เท่ากับร้อยละ 20 ของเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย ส่วน
ผู้ประกันตนที่มีอายุครบ 55 ปีขึ้นไป และสมทบมาแล้วไม่ต่ า
กว่า 12 เดือน จะได้รับบ าเหน็จ เป็นเงินก้อน 

ครอบคลุม
ผู้ประกนัตน 11 

ล้านคน 

2. ระบบการออมที่จัดตั้งและบริหารโดยภาคเอกชนหรือกลุ่มวิชาชีพ เป็นกองทุนแบบ
ก าหนดอัตราเงินสมทบให้สมาชิกและนายจ้างจะต้องจ่ายเข้ากองทุนในแต่ละเดือนเมื่อ
เกษียณจะได้รับเงินคืนเท่ากับส่วนที่ตนองและนายจ้างสมทบและดอกผลจากการลงทุน 
1) กองทุนบ าเหน็จบ านาญ มีเงินสมทบประมาณ 500,000 ล้าน

บาท ข้าราชการที่เป็นสมาชกิจะถูกหักเงินสะสมเข้ากองทุนร้อย
ละ 3 ต่อเดือนและรัฐสมทบให้ร้อยละ 3 เมื่อเกษียณจะได้รับ
บ าเหน็จเป็นเงินก้อนเท่ากับเงินสะสมบวกดอกผลจากการทลง
ทุน 

ครอบคลุมสมาชิก
ที่เป็นข้าราชการ 

1.2 ล้านคน 

2) กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ มีเงินสะสมกองทุนประมาณ 800,000 
ล้านบาท โดยลูกจ้างสมัครใจให้หักเงินสะสมและนายจ้าง
จ่ายเงินสมทบอีกส่วนหนึ่ง เมื่อเกษียณจะได้รับ “บ าเหน็จ” 
เป็นเงินก้องเทา่กับเงินสะสมและเงินสมทบบวกดอกผลจากการ
ลงทุน 

ครอบคลุมสมาชิก
พนักงาน

รัฐวิสาหกิจและ
ลูกจ้างภาคเอกชน 

2.7 ล้านคน 
3 ระบบการออมภาคสมัครใจที่ประชาชนเลือกการออมเอง ส่วนใหญ่เป็นการออมต่อ

ยอดจากระบบการออมภาคบังคับที่มีอยู่แล้ว ได้แก่ที่ 
1) การซ้ือประกันชีวิตมีกรรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีผลบังคับจ านวน 

18 ล้านฉบับ มียอดเงิรออมที่ เกิดจาการซ้ือประกันชีวิต 
ประมาณ 1.7 ล้านล้านบาท เป็นการส่งเสริมให้ผู้ซ้ือกรมธรรม์
ออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณ โดยก าหนดให้ผู้เอาประกันต้องจ่าย
เบ้ียประกันตามระยะเวลาทีก่ าหนด และจะได้รับความคุ้มครอง
ชีวิตและได้รับเงินคืนในอนาคตตามแบบกรมธรรม์ที่เลือกรับ
ผลประโยชน์ 

ผู้ซ้ือประกัน 10-
12 ล้านคน 

ที่มา: รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 

ปูองปรามการกระท าผิดกฎหมายของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน 
รวมทั้งลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 
ให้มากที่สุด โดย (1) บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดจริงจังและ
ต่อเนื่อง อาทิ การสวมหมวกนิรภัย เมาไม่ขับ ไม่ขับรถเร็ว  
คาดเข็มขัดนิรภัย (2) เพิ่มมาตรการด่านชุมชนกว่า 7,000 ต าบล
ทั่วประเทศ6 (3) ปรับปรุงถนน เส้นทางอันตราย แก้ไขจุดเสี่ยงใน
ถนนสายหลักและสายรอง อาทิ เพิ่มไฟส่องสว่างในที่มืด ติดไฟ
เตือนบริเวณทางร่วมทางแยก ปิดจุดกลับรถ (4) เตรียมพร้อม
ด้านการรักษาพยาบาล เพิ่มคุณภาพห้องฉุกเฉิน เปิดช่องทางด่วน
รองรับผู้บาดเจ็บ เพิ่มคุณภาพงานการแพทย์ฉุกเฉิน (5) ปรับปรุง
มาตรการควบคุมพนักงานขับรถสาธารณะ มีเครื่องมือในการ
ควบคุมความเร็ว และ (6) รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตส านึก
และความตระหนักด้านความปลอดภัยทางถนนให้แก่ผู้ใช้รถใช้
ถนนและประชาชนอย่างต่อเนื่อง 

การส่งเสริมกองทุนการออมแห่งชาติเพื่อสร้างความ
ม่ันคงในชีวิตคนท่างานอิสระ 

จากโครงสร้างประชากรของประเทศที่ก าลังเปลี่ยนผ่าน
ไปสู่สังคมสูงวัย7 อันเป็นภาระของประเทศที่ต้องเผชิญกับการ
ดูแลผู้สูงอายุมากขึ้น รัฐบาลจึงได้มีการเสริมสร้างการออมใน
รูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะการออมเพื่อรองรับสังคมในวัยเกษียณ
เพื่อเสริมสร้างหลักประกันรายได้ อาทิ กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.) กองทุนประกันสังคม
กรณีชราภาพ แต่ยังคงมีกลุ่มแรงงานนอกระบบ 24.3 ล้านคน8  
ที่ไม่สามารถเข้าถึงกองทุนเหล่านั้นโดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีรายได้
น้อยและไม่คงที่ เพื่อให้มีรายได้ในวัยสูงอายุในระดับพื้นฐาน
ปูองกันการตกสู่ความยากจน เป็นการสร้างความมั่นคงในวัยชรา
โดยไม่เป็นภาระแก่ลูกหลาน สามารถลดภาระรัฐบาลในระยะยาว 

ดังนั้น รัฐบาลชุดปัจจุบันจึงได้ผลักดัน “กองทุนการ
ออมแห่งชาติ” (กอช.) เป็นการออมภาคสมัครใจ เพื่อเป็นการ
สร้างโอกาสในการออมในชีวิตที่สามารถเร่ิมต้นได้ตั้งแต่อายุ 15 
ปี ผู้ที่มีความพร้อมด้านการเงินสามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกได้
โดยเร่ิมเปิดรับสมาชิกตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2558 เป็นต้นมา 
สามารถสมัครได้ตั้งแต่อายุ 15-60 ปี ครอบคลุมผู้ประกอบ
อาชีพอิสระต่างๆ ทั้งนี้ สมาชิกต้องไม่อยู่ ในระบบบ าเหน็จ



[23 พฤศจิกายน 2558] ภาวะสังคมไทยไตรมาสสาม ปี 2558 
 

17 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 

 
แผนภาพ 15 จ านวนผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติแยกตามอายุ 

ตั้งแต่วันเปิดรับสมัคร–30 กันยายน 2558 
 

 
ที่มา: กองทุนการออมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
แผนภาพ 16 จ านวนผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติแยกตามอาชีพ 

และรายภาค ตั้งแต่วันเปิดรับสมัคร–30 กันยายน 2558 
 

 
ที่มา: กองทุนการออมแห่งชาติ 
 
 
 
 
แผนภาพ 17 กองทุนการออมแห่งชาติ 

 
ที่มา: กองทุนการออมแห่งชาติ 

 

 

บ านาญภาครัฐหรือเอกชนหรือกองทุนตามกฎหมายอื่น  
ซึ่งได้รับเงินสมทบจากรัฐหรือนายจ้างอยู่แล้ว ผู้สมัครสามารถ
ส่งเงินสมทบขั้นต่ าตั้งแต่ 50 บาทไปจนถึงสูงสุดไม่เกินปีละ 
13,200 บาท หรือไม่เกินเดือนละ 1,100 บาท สามารถจ่าย
สมทบเป็นรายเดือนหรือจ่ายครั้งเดียวเป็นรายปี เงินที่สมาชิก
จ่ายสะสมในแต่ละปีจะมีการจัดท าเป็นบัญชีรายบุคคล ในส่วน
รัฐบาลจะสมทบให้ตามอายุของสมาชิก โดยสมาชิกที่มีอายุ
ตั้งแต่ 15 ปีแต่ไม่เกิน 30 ปี ในอัตราร้อยละ 50 ของเงินสมทบ
แต่ไม่เกินปีละ 600 บาท อายุมากกว่า 30 ปีแต่ไม่เกิน 50 ปี  
รัฐจ่ายเงินสมทบในอัตราร้อยละ 80 ของเงินสมทบแต่ไม่เกินปี
ละ 960 บาท และสมาชิกที่มีอายุมากกว่า 50 ปี รัฐจ่ายสมทบ 
ร้อยละ 100 แต่ไม่เกินปีละ 1,200 บาท สมาชิกกองทุนได้รับ
สิทธิ์ประโยชน์กรณีเมื่ออายุครบ 60 ปีบริบูรณ์จะได้รับบ านาญ
รายเดือนตลอดชีวิต หากทุพพลภาพก่อนอายุ 60 ปีจะได้รับ
เงินสะสมและผลประโยชน์ของเงินสะสม ส่วนเงินสมทบและ
ผลประโยชน์ของเงินสะสมจะได้รับเมื่ออายุครบ 60 ปี และหาก
ลาออกจากการเป็นสมาชิก จะได้รับเฉพาะเงินสะสมและ
ผลประโยชน์ของเงินสะสม หากกรณีเสียชีวิตทายาทจะได้รับ
เงินก้อนเท่ากับจ านวนเงินในบัญชี  

ตั้งแต่เปิดรับสมาชิก 20 สิงหาคม-30 กันยายน 2558 
มีผู้สมัครเป็นสมาชิกทั้งสิ้น 311,718 ราย ส่งเงินสะสมจ านวน 
292 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นสมาชิกอายุ 15 -30 ปีจ านวน 
14,816 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.8 สมาชิกอายุ 30-50 ปี จ านวน 
158,122 ราย คิดเป็นร้อยะ 50.7 และสมาชิกอายุเกิน 50 ปี 
จ านวน 138,780 ราย คิดเป็นร้อยละ 44.5 ส่วนใหญ่สมาชิก
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมร้อยละ 73.56 และจนถึงวันที่ 5 
พฤศจิกายน 2558 มีผู้สมัครเป็นสมาชิกทั้งสิ้น 340,000 ราย 
ส่งเงินสะสมจ านวน 350 ล้านบาท ทั้งนี้ กอช. คาดว่าจะรับ
สมัครสมาชิกได้กว่า 600,000 คน ในปี 2558 และเพิ่มเป็น 1.5 
ล้านคนในปี 2559 และ 3 ล้านคนในปี 2561 โดยรัฐบาล
ก าหนดเงินรองรับการจ่ายสมทบสมาชิก กอช. ในปีงบประมาณ 
2559 เป็นจ านวน 1,420 ล้านบาท  

หากพิจารณาผู้เข้าสมัครเป็นสมาชิกในช่วงแรกจะเห็น
ได้ว่า กลุ่มอายุ 15-30 ปี ให้ความสนใจน้อยสุด ยังไม่เห็น
ความส าคัญในการออม และจนถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558  
มีผู้เข้ามาสมัครเป็นสมาชิกคิดเป็นร้อยละ 56.7 ของเปูาหมาย
ที่ตั้งไว้ ส่วนหนึ่งที่ประชาชนเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกน้อยกว่า
เปูาหมาย เนื่องจากช่องทางการสมัครมีน้อย สามารถสมัครที่
ธนาคารของรัฐ 3 แห่ง ไม่เปิดบริการในวันหยุด ต้นทุนในการ
เดินทางมาสมัครสูง การขาดความรู้ความเข้ าใจถึงสิทธิ
ประโยชน์ที่จะได้รับ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเร่งด าเนินการ (1) เพิ่มการ
ประชาสัมพันธ์ในแผนเชิงรุกลงพื้นที่ชุมชนท าความเข้าใจกับผู้มี

 14,816  

 158,122  
 138,780  

 -

 50,000

 100,000

 150,000

 200,000

อาย ุ15- 30 ปี อาย ุ30- 50 ปี อาย ุ50 ปีขึน้ไป 
จ านวนผู้สมคัรเข้าเป็นสมาชิกกองทนุการออมแห่งชาติ 

73.56 

10.76 

1.67 
14.01 

แยกตามอาชีพ(ร้อยละ) 

เกษตรกร ค้าขาย 

นิสิต นกัศกึษา อาชีพอ่ืนๆ  

9.28 
17.98 

4.68 57.47 

3.52 
7.08 

สมาชิกรายภาค (ร้อยละ) 

ภาคเหนือ ภาคกลาง 
ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคตะวันตก ภาคใต ้
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18 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 

                                                           
9  Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 ประกอบด้วย 4 กิจกรรมคือ 

(1) เร่งจัดการขยะมูลฝอยสะสมในพื้นที่วิกฤติ (2) จัดระบบการเก็บขยะที่เข้าใหม่ โดยมีการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง และส่งเสริมการแปรรูปพลังงานจากขยะ (3) จัด
ระเบียบมาตรการบริหารขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย และ (4) สร้างวินัยของคนในชาติ มุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน 

10 รายการเดินหนา้ประเทศไทย 19 ตุลาคม 2558 

ตาราง 14 การจ่ายเงินให้กับสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ 
เหตุรับเงนิ ลักษณะการจ่ายเงิน หมายเหตุ 
อายุครบ 
60 ป ี

รับบ านาญรายเดือนตลอด
ชีวิต 

 คืนเงินที่เหลอืหากเสียชีวิต 
 หากมีเงนิในบัญชีไมถ่ึงจ านวนบ านาญขั้น

ต่ า จะจ่าย “เงินด ารงชีพ” เท่ากับ
บ านาญขัน้ต่ าเป็นรายเดอืนจนกว่าเงนิใน
บ านาญจะหมด 

ทุพพลภาพ มีสิทธริับเงินกอ้น = เงิน
สะสม + ผลประโยชน์ของ
เงินสะสม 

 เงินสมทบและเงินที่คงไว้ในกองทนุ (ถ้ามี) 
จะเก็บไว้จ่ายบ านาญเมื่ออายุครบ 60 ปี 

 ออมต่อหรอืไม่ออมก็ได ้
ลาออกจาก
กองทุน 

มีสิทธริับเงินกอ้น = เงิน
สะสม + ผลประโยชน์ของ
เงินสะสม 

กลับมาสมัครเป็นสมาชกิได้อีก 

เสียชีวิต กองทุนจ่ายเงินก้อน = 
จ านวนเงนิในบัญช ี

จ่ายเงินให้แก่ผู้ที่สมาชกิแจ้งชื่อไวก้ับกองทนุ
หรือหากมิได้แจ้งชือ่ไว้ จะจ่ายให้แก่ทายาท 

หมายเหตุ: สิทธิการรับเงินเป็นสิทธิเฉพาะตัว ไม่อาจโอนแก่กันได้ 
ที่มา:  กองทุนการออมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
แผนภาพ 18  ปริมาณและอัตราการผลิตขยะมูลฝอย 

 
ที่มา:  ส านักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ 
 
 
 
 
 
ตาราง 15 ปริมาณขยะมูลฝอยระหว่างปี 2556-2557 

รายละเอียด ปริมาณขยะมูลฝอย (ตัน/ปี) การเปลี่ยนแปลง  
(ร้อยละ) ปี 2556 ปี 2557 

ขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้น 66.77 26.19  -2.16 
ขยะมูลฝอยชุมชนที่เก็บขนได้ 14.36 14.81  3.13 
ขยะมูลฝอยชุมชนที่ก าจัดอย่างถูกต้อง 7.42  7.88  6.20 
ขยะมูลฝอยชุมชนที่ใช้ประโยชน ์ 5.15  4.82  6.41 
ขยะมูลฝอยชุมชนที่ตกค้างสะสม 28.00 14.80 47.14 

ที่มา:  ส านักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ 
 
 

อาชีพอิสระเพื่อสร้างความตระหนักถึงความส าคัญของการออม 
ตลอดจนสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ และเร่งสร้างวินัยการออมใน
กลุ่มอายุ 15-30 ปี (2) บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อ
ลดต้นทุนของผู้เดินทางมาสมัครสมาชิก จึงควรเพิ่มช่องทางการ
สมัครโดยการสร้างเครือข่ายในแหล่งพื้นที่ชุมชนมากขึ้น อาทิ 
กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ กองทุนการเงินระดับชุมชน และ  
(3) ส่งเสริมการออมตั้งแต่ในวัยเด็กและเยาวชนอย่างจริงจัง ให้
รู้คุณค่าของการออม การใช้จ่ายเงินอย่างคุ้มค่า เป็นการสร้าง
ความมั่นคงในชีวิตให้กับคนไทย รวมทั้งส่งผลต่อการเพิ่มเงิน
ออมของประเทศในระยะยาวด้วย 

การบริหารจัดการขยะชุมชนอย่างมีส่วนร่วม 

ปัญหาการก าจัดขยะได้กลายเป็นปัญหาส าคัญอย่าง
เร่งด่วนของประเทศไทย เนื่องจากปริมาณขยะมูลฝอยและของ
เสียอันตรายจากชุมชน อุตสาหกรรมและบริการต่างๆ ที่มนุษย์
สร้างขึ้นมีเป็นจ านวนมาก เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของประชากร 
การขยายตัวทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ
บริโภคของประชาชน โดยในปี 2551 มีปริมาณขยะมูลฝอย
จ านวน 23.9 ล้านตัน อัตราการผลิต 1.03 กิโลกรัม/คน/วัน 
ขณะที่ปี 2556 มีปริมาณขยะมูลฝอย 26.8 ล้านตัน อัตราการ
ผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 1.11 กิโลกรัม/คน/วัน ในขณะเดียวกัน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องยังมีอัตราที่
ต่ า ขยะมูลฝอยที่ถูกน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่มีน้อย ท าให้
เกิดปัญหาขยะตกค้างสะสมเป็นจ านวนมาก รวมทั้งของเสีย
อันตรายและขยะมูลฝอยติดเชื้อบางส่วนถูกน าไปลักลอบทิ้ง
ตามที่รกร้างและสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยชุมชน 

ในปี 2557 ภาครัฐได้ก าหนดใหก้ารก าจัดปัญหาขยะเป็น
วาระแห่งชาติให้ทุกคนร่วมพลงัขจัดปัญหา ภายใต้ Roadmap การ
จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย9 โดยมียุทธศาสตร์ส าคัญ10 
คือ (1) การเสริมสร้างสังคมรีไซเคิล (2) การจัดระบบการเรียกคืน
ซากผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ (3) การรวมกลุ่มขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (4) การแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงาน (5) การวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ และ (6) การให้เอกชนมี
ส่วนร่วมด าเนนิการในรูปแบบ Public Private Partnerships ส่งผล
ให้ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างสะสมจากปี 2556 จ านวน 28 ล้าน
ตัน ได้รับการจัดการไปแล้วถึง 13.2 ล้านตัน (ร้อยละ 47) คงเหลือ
ตกค้างสะสม 14.8 ล้านตัน และในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2558 
(มกราคม–มิถุนายน) จัดการได้เพิ่มขึ้นเป็น 15 ล้านตัน คิดเป็น 
ร้อยละ 50 ส าหรับขยะมูลฝอยใหม่ ปี 2557 เกิดขึ้นทั่วประเทศ 
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ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึน (ล้านตัน) 
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19 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 

  

                                                           
11 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับเครือข่ายธุรกิจเอกชนเบื้องต้น 16 หน่วยงาน อาทิ เซ็นทรัล เดอะมอลล์ โรบินสัน 

บิ๊กซี เทสโก้ โลตัส เซเว่นอีเลฟเว่น ฟููดแลนด์ โดยเร่ิมเปิดโครงการเมื่อเริ่มเปิดโครงการ 15 สิงหาคม 2558 มีเปูาหมายเพื่อลดการใช้ปริมาณถุงพลาสติก โดยรณรงค์ให้งด
ใช้ถุงพลาสติกทุกวันที่ 15 และ 30 ของเดือน  

 
 
แผนภาพ 19 ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น การน าไปใช้ประโยชน์และได้รับการก าจัด

อย่างถูกตอ้ง 

 
ที่มา:  ส านักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ 
 
 
 
 
 

ผลการด่าเนินงานการจัดการขยะ ภายใต้ Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของ
เสียอันตราย 

- การจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสม ปี 2557 สามารถจัดการขยะตกค้างสะสมได้ 13.2 ล้าน
ตัน และในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2558 จัดการได้เพิ่มขึ้นเป็น 15 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 50 

-  การจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสมใน 6 จั งหวัดเร่ งด่วน  ได้แก่  จั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ลพบุรี และนครปฐม สมุทรปราการ และปทุมธานี มีการ
จัดท าเแผนปฎิบัติการการแก้ไขปัญหาในพื้นที่วิกฤตที่ต้องเร่งแก้ไขปัญหาก าจัดขยะมูล
ฝอยไม่ถูกต้องและตกค้างสะสม ได้รับการจัดสรรงบกลางปี 2557 จ านวน 427,221,400 
บาท ส าหรับจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสม และได้รับงบประมาณ 372,654,900 บาท 
จัดท าโครงการการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นต้นแบบ
ในการจัดการขยะมูลฝอยที่ถูกต้อง โดยก่อสร้างสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยแบบฝั งกลบ
อย่างถูกหลักสุขาภิบาล ที่ต าบลมหาพราหมณ์ อ าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

-  การลดและคัดแยกขยะมูลฝอย โดยกระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และจังหวัด ร่วมกันส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบและ
ชุมชนต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสม เพื่อลดคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่
บ้านเรือน ให้มีการเก็บขนแบบแยกประเภท และน าไปก าจัดอย่างถูกต้อง ขณะนี้มีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วม 130 แห่ง จ านวน 2,350 ชุมชน 

-  แนวคิดศูนย์ก่าจัดขยะมูลฝอยรวม ปัจจุบันมีสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยแบบถูกต้องเพียง 
480 แห่ง จาก 2,450 แห่งทั่วประเทศ จึงมีการวางแนวคิดศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวม 
เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดการขยะมูลฝอยร่วมกัน 

- การส่งเสริมการแปรรูปขยะเป็นพลังงานไฟฟูา  มีการด าเนินงานขับเคลื่อนพื้นที่
ศักยภาพแปรรูปขยะเป็นพลังงานไฟฟูาโดยค านึงถึงการรวมกลุ่มพื้นที่ ปริมาณขยะมูล
ฝอยสายส่งไฟฟูา และการยอมรับของประชาชนในพื้นที่ โดยให้เอกชนเป็นผู้ลงทุน 
ปัจจุบันสามารถเปิดด าเนินการแล้ว 2 แห่งคือ เทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต และ
เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และมีอีก 19 พื้นที่ที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ ซ่ึง
หากด าเนินการแล้วเสร็จ ภายใน 1-3 ปีข้างหน้านี้ จะมีโรงงานแปรรูปขยะมูลฝอยเพื่อ
ผลิตพลังงานไฟฟูา 21 แห่ง สามารถรองรับปริมาณขยะมูลฝอยเพื่อก าจัดได้วันละ 
11,400 ตัน ผลิตพลังงานไฟฟูาได้ 151 เมกกะวัตต์ 

- การก่าหนดหลักสูตรด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ โดยสอดแทรกเรื่องการ
จัดการขยะมูลฝอยไว้ และก าหนดให้มีกิจกรรมการสร้างจิตสานึก สร้างวินัย เช่น 
เครือข่ายสิ่งแวดล้อมศึกษา โรงเรียนต้นแบบการคัดแยกขยะ เป็นต้น ในปีงบประมาณ 
2559 ได้มีแผนงานการสร้างจิตส านึกด้านการจัดการขยะมูลฝอยให้โรงเรียนเปูาหมาย 
30,000 แห่ง 

ที่มา: สถานการณ์มลพิษไทยรอบปี 2558 รอบ 6 เดือน กรมควบคุมมลพิษ, กรกฎาคม 2558 
 

จ านวน 26.19 ล้านตัน หรือ 71,778 ตันต่อวัน ลดลงจากปี 2556 
จ านวน 0.6 ล้านตัน (ลดลงร้อยละ 2.16) มีอัตราการผลิตเฉลี่ย 
1.11 กิโลกรัม/คน/วัน ลดลงจากปี 2556 ประมาณ 0.04 กิโลกรัม/
คน/วัน ปริมาณขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องมี
จ านวนเพิ่มขึ้นจาก 7.42 ล้านต้น ในปี 2556 เป็น 7.88 ล้านตัน ใน
ปี 2557 (เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.20) แต่สิ่งที่น่ากังวลคือ ปริมาณขยะ 
มูลฝอยที่ถูกน ากลบัมาใช้ประโยชน์ใหม่ในป ี2557 ยังมีจ านวนน้อย
เพียงจ านวน 4.82 ล้านตัน ลดลงจาก 5.15 ล้านตัน ในปี 2556 
(ลดลงร้อยละ 6.41) ซึ่งเป็นอัตราที่ต่ ามากเมื่อเปรียบเทียบกับขยะ
มูลฝอยที่มีศักยภาพในการกลับมาใช้ประโยชน์ได้  

แนวทางการแก้ไขปัญหาขยะอย่างยั่งยืนคือ การแก้ไข
ปัญหาตั้งแต่ต้นทางทั้งในระดับบุคคล โรงเรียน และชุมชน เร่ิม
จากการสร้างจิตส านึกและวินัยให้คนไทยจัดการขยะมูลฝอยด้วย
ตัวเอง ด้วยการลดและใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยภายใต้หลัก 3Rs 
คือ Reduce (ลดการใช้หรือใช้น้อยเท่าที่จ าเป็น) Reuse (ใช้ซ้ า) 
และ Recycle (แปรรูปมาใช้ใหม่) อาทิ ภาครัฐกระตุ้นให้ลดการ
ใช้หรือน ากลับมาใช้พลาสติกใหม่ที่ย่อยสลายยาก ตามโครงการ 
“สร้างจิตส านึก รวมพลังสร้างวินัย ลดใช้ถุงพลาสติก11” ซึ่งจะ
ช่วยลดการใช้ถุงพลาสติกได้ถึงวันละ 1.8 ล้านใบ/วัน ชุมชนคัด
แยกขยะตั้งแต่ต้นทาง เช่น ชุมชนบ้านเนินรถไฟ เมืองพัทยา 
จังหวัดชลบุรี ซึ่งเริ่มด าเนินโครงการชุมชนปลอดขยะเพื่อ
สิ่งแวดล้อมที่ดี เมื่อต้นเดือนกันยายน 2558 ที่ผ่านมา ชุมชน
บ้านเลื่อม เทศบาลเมืองหนองส าโรง จังหวัดอุดรธานีแยกขยะมา
ขายเข้ากองทุนขยะรีไซเคิลเป็นสวัสดิการครอบครัว ลดปริมาณ
ขยะจากเดือนละ 350 ตัน เหลือเพียงเดือนละ 18 ตัน  

การจัดการขยะมูลฝอยอย่างครบวงจร เช่นชุมชน
ขนาดใหญ่ปลอดขยะบ้านท่า เทศบาลต าบลหาดกรวด จังหวัด
อุตรดิตถ์ ปลูกจิตส านึกคนในชุมชนให้คัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง
โดยการขายขยะที่ยังเป็นประโยชน์เข้ากองทุนสิ่งแวดล้อมเป็น
สวัสดิการครอบครัว การย่อยสลายขยะเปียกเป็นปุ๋ยเพื่อปลูก
ผักสวนครัว หิ้วตระกร้าซื้อสินค้าลดการใช้ถุงพลาสติก รวมทั้ง
ตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาลบ้านปอ
ฝูาย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชนะเลิศโครงการโรงเรียนปลอด
ขยะใช้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางรณรงค์ลดขยะในชุมชน เป็นต้น 
ภาครัฐต้องส่งเสริมการขจัดปัญหาด้วยการผลักดันกฎหมาย
เก่ียวกับการส่งเสริมการลดและน าของเสียมาใช้ประโยชน์ การ
ออกมาตรการจูงใจในการแยกขยะ จัดการและส่งเสริมการรับ
ซื้อขยะให้เป็นระบบและมีมาตรฐานเดียวกัน  
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ก าจัดอย่างถูกต้อง น าไปใช้ประโยชน์ 
ขยะมูลฝอยที่เกิดข้ึน ขยะมูลฝอยที่ไม่ได้รับการจัดการ 
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เด็กและเยาวชนกระท่าผิดเป็นปัญหาส่าคัญของประเทศ ซึ่งจ่าเป็นต้องได้รับการบ่าบัด ฟื้นฟูเพื่อปรับพฤตินิสัย การสร้างโอกาสด้าน
การท่างานและการยอมรับของสังคมจะช่วยส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าในตัวเอง เด็กมีที่ยืนในสังคม รวมทั้งเป็นการฝึกให้
เด็กมีวินัยและรับผิดชอบในการใช้ชีวิตจริง ซึ่งจะช่วยปูองกันไม่ให้กลับไปท่าผิดซ้่า โดยจ่าเป็นต้องส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วน สนับสนุนภาคเอกชนในการท่า CSR และมีการร่วมลงทุนเพื่อรองรับการจ้างงาน จัดท่าฐานข้อมูลและติดตามการกระท่าผิดซ้่า 
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตามให้ค่าปรึกษา รวมทั้งสร้างทัศนคติที่ดีของสังคม 
 

เด็กและเยาวชนเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะเมื่อประเทศก้าวสู่สังคมสูงวัยจ านวนเด็กและเยาวชนที่ลดลง
จ าเป็นต้องมีคุณภาพสูงเพื่อที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปได้อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม เด็กและเยาวชนจ านวนหนึ่งอาจมีการ
กระท าผิดซึ่งมีสาเหตุจากวุฒิภาวะทางอารมณ์ ความคึกคะนอง รวมถึงการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่อการกระท าผิด เช่น การไม่ได้รับ
การดูแล ถูกทอดทิ้ง ไร้ที่พึ่งฯลฯ ซึ่งในการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนจ าเป็นต้องท าให้ครบกระบวนทั้งในด้านการคุ้มครองดูแลจาก
ครอบครัวและสังคม ปูองกันไม่ให้เกิดกระท าผิดซึ่งเป็นต้นเหตุของปัญหา ขณะที่เมื่อมีการกระท าผิดแล้ว  จ าเป็นต้องมีการแก้ไข บ าบัด 
ฟื้นฟูเพื่อปรับพฤตินิสัยและให้โอกาสในการพัฒนาตนเองและกลับตัวเป็นพลเมืองดี  เนื่องจากจะเป็นการเพิ่มก าลังคนที่เป็นพลังในการ
พัฒนาประเทศ ช่วยลดการกระท าที่เป็นอันตรายต่อสังคม และเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่จะเป็นพ่อแม่ที่ขาดคุณภาพอันเป็นเหตุให้เพิ่มจ านวน
คนที่ขาดคุณภาพหรือมีคุณภาพต่ าในรุ่นต่อไป ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องร่วมกันแก้ไขและสนับสนุนให้เด็กคืนสู่สังคม เป็นพลเมืองดี สามารถใช้
ชีวิตร่วมกับผู้อื่นและสังคมได้อย่างปกติสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คดีเด็กและเยาวชนที่ถูกดา่เนินคดีโดยสถานพินิจฯ ทั่วประเทศ 

 2552 2553 2554 2555 2556 2557 

จ านวนคดีทั้งหมด 46,371 44,057 35,049 34,276 36,763 36,537 

สัดส่วนผู้กระท าผิดอายุ 10 
ปีแต่ไม่ถึง 15 ปี 

14.75 13.74 14.50 17.82 29.03 29.49 

สัดส่วนชาย : หญิง 92 : 8 92 : 8 92 : 8 92 : 8 93 : 7 93 : 7 

จ านวนคดีทีท่ าผิดซ้ า 6,294 5,559 4,125 6,849 7,490 6,401 

ร้อยละคดที าผิดซ้ าต่อคดี
ทั้งหมด 

13.57 12.62 11.77 19.98 20.37 17.52 

ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม 
 
 
 
 

แนวคิดการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนกระท่าผิด 

แนวคิดและปรัชญาในเชิงอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาสามารถ
แบ่งแยกได้เป็น 2 แนวหลักๆ ได้แก่ แนวคิดมุ่งการลงโทษ เพื่อปูองกัน
และปราบปรามมิให้มีการกระท าความผิดโดยไม่ค านึงถึงความแตกต่าง
ทางด้านอายุของผู้กระท าผิด และแนวคิดการแก้ไขฟื้นฟู เพื่อช่วยเหลือ
ให้ผู้ที่กระท าความผิดบางจ าพวก ซึ่งเห็นว่ายังพอที่จะเยียวยาได้โดย
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขความประพฤติได้แทนที่จะลงโทษ  
โดยประเทศไทยได้ด าเนินตามแนวปรัชญาที่มุ่ งแก้ไขฟื้นฟู และ
ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดให้สามารถกลับตัวเป็นพลเมืองดี
ได้ เนื่องจากเห็นว่าเด็กและเยาวชนยังขาดวุฒิภาวะ และสามารถที่จะ
เยียวยาแก้ไขเปลี่ยนแปลงความประพฤติได้ 

สถานการณ์การกระท่าผิดของเด็กและเยาวชน 

• คดีเด็กและเยาวชนมีแนวโน้มลดลงแต่กลุ่มอายุไม่เกิน 15 
ปี และกระท าผิดซ้ าเพิ่มขึ้น โดยลดลงจาก 46,371 คดี ในปี 2552 
เหลือ 36,537 คดี ในปี 2557 ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการใช้ พ.ร.บ. ศาล
เยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ซึ่งให้ความคุ้มครองในการจับกุม
เด็กและเยาวชนเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม จ านวนคดีเด็กและเยาวชนใน
กลุ่มอายุมากกว่า 10 ปี แต่ไม่เกิน 15 ปี มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก 6,841 
คดี ในปี 2552 เพิ่มเป็น 10,776 คดี ในปี 2557 โดยมีสัดส่วนต่อคดี
เด็กและเยาวชนที่ถูกด าเนินคดีโดยสถานพินิจฯ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 
14.75 เป็นร้อยละ 29.49 ในช่วงเวลาเดียวกัน ขณะที่การกระท าผิดซ้ า
ลดลงในช่วงต้นและกลับเพิ่มข้ึนตั้งแต่ปี 2555 โดยในปี 2557 มีจ านวน 
6,401 คดี หรือร้อยละ 17.52 ของคดีทั้งหมด 

 

สว่นท่ีสอง: บทความพิเศษเรื่อง “การสรา้งโอกาสและการยอมรบั: แนวทางการคืนเด็กดีสูส่งัคม” 

ใครคือ “เด็ก” และ “เยาวชน” ในเรื่องการกระท่าผิด 

เด็ก หมายถึง ผู้มีอายุไม่ถึง 15 ปีบริบูรณ์ และเยาวชน หมายถึง ผู้มี
อายุเกิน 15 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ ในวันท่ีมีการกระท า
ความผิด (พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553) 

ส าหรับการลงโทษเด็ก ท่ีกระท าผิดประมวลกฎหมายอาญา 
(ปรับปรุง พ.ศ. 2551) ได้บัญญัติว่า 
 เด็กอายุไม่เกิน 10 ปี กระท าความผิดเด็กนั้นไม่ต้องรับโทษ 
 เด็กอายุเกิน 10 ปีแต่ไม่เกิน 15 ปี กระท าผิดไม่ต้องรับโทษแต่

ศาลอาจว่ากล่าวตักเตือนหรือส่งไปยังสถานฝึกอบรม หรือ
องค์กรท่ีศาลเห็นสมควร 

 ผู้ใดอายุเกิน 15 ปีแต่ต่ ากว่า 18 ปี กระท าความผิด ศาลอาจ
ลดโทษให้กึ่งหน่ึง หรืออาจใช้วิธีการเดียวกับเด็กอายุเกิน 10 ปี 
แต่ไม่เกิน 15 ปี ก็ได้ แล้วแต่กรณี 



[23 พฤศจิกายน 2558] ภาวะสังคมไทยไตรมาสสาม ปี 2558 
 

21 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 

ระดับการศึกษาและอาชีพของเด็กและเยาวชนที่กระท่าผิด ปี 2557 

 
ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม  

เด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเป็นเพศชายกว่าร้อยละ 90  
ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีสัดส่วนร้อยละ 
43.1 รองลงมาเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและสูงกว่าร้อยละ 
37.2 โดยระดับประถมศึกษามีสัดส่วนร้อยละ 16.6 เนื่องจากปัจจุบัน
เด็กส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น ขณะที่ด้าน
การประกอบอาชีพ พบว่า ผู้กระท าผิดไม่ประกอบอาชีพร้อยละ 45.3 
รองลงมาเป็นนักเรียนนักศึกษาร้อยละ 31.4 

 คดีส่วนใหญ่เป็นความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เมื่อจ าแนกตามฐานความผิดพบส่วนใหญ่เป็นความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด  
โดยในปี 2557 มีจ านวน 16,508 คดี คิดเป็นร้อยละ 45.2 ของคดีทั้งหมด รองลงมาเป็นความผิดเกี่ยวกับทรัพย์และความผิดเกี่ยวกับชีวิต
และร่างกาย คิดเป็นร้อยละ 19.7 และ 10.3 ตามล าดับ โดยการท าความผิดเก่ียวกับยาเสพติดให้โทษมีแนวโน้มเพิ่มสูงมากจาก 12,352 คดี 
ในปี 2552 เพิ่มเป็น 16,508 คดี ในปี 2557 หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 6 ต่อปี และมีสัดส่วนต่อคดีทั้งหมดเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 26 .6 ในปี 
2552 เป็นร้อยละ 45.2 ในปี 2557 ขณะที่คดีฐานความผิดอื่นๆ มีแนวโน้มลดลง ซึ่งจากการจ าแนกสาเหตุของการกระท าผิดของสถาน
พินิจฯ ในปี 2554 โดยสาเหตุของการกระท าผิดพบว่า สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการคบเพื่อนมากที่สุดร้อยละ 43.2 รองลงมาเป็นความ 
คึกคะนอง และความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ร้อยละ 19.3 และ 6.3 ตามล าดับ 
 
 

จ่านวนคดีเด็กและเยาวชนท่ีถูกด่าเนินคดีโดยสถานพินิจฯ ท่ัวประเทศ ตามฐานความผิด 

 

 

สาเหตขุองการกระทา่ผิดของเด็กและเยาวชน ปี 2554 

 
ที่มา:  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม 

 

ขั้นตอนการด่าเนินการเมื่อเด็กและเยาวชนกระท่าความผิด 

รัฐมีแนวทางที่จะมุ่งฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิดให้สามารถกลับตัวเป็นพลเมืองดีมากกว่าที่จะใช้อ านาจลงโทษอย่าง
รุนแรง โดยได้เร่ิมแยกกระบวนการยุติธรรมของเด็กออกจากผู้ใหญ่ ตาม พ.ร.บ. จัดตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2494 และได้ปรับปรุง
มาหลายฉบับ จนล่าสุดมาใช้พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553  ที่ให้
ความส าคัญกับการคุ้มครองเด็กตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก โดยมีขั้นตอนด าเนินการเมื่อเด็กและ
เยาวชนกระท าความผิด ดังนี้ 

 การจับกุมเด็ก เมื่อมีการจับกุมหรือมอบตัวจะต้องส่งพนักงานสอบสวน (สถานพินิจฯ) เพื่อสอบถามเบื้องต้น แจ้งให้บิดา
มารดาหรือผู้ปกครองทราบ และส่งตัวไปศาลเพื่อตรวจสอบการจับตาม พ.ร.บ. ศาลเยาวชนและครอบครัวฯ พ.ศ. 2553 ซึ่งเป็นไปตาม 
แนวทางการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก เม่ือการจับกุมเป็นไปโดยชอบจะเข้าสู่กระบวนการสอบสวน สืบเสาะและพินิจ 

 การด่าเนินการก่อนพิพากษา พนักงานสอบสวนจะรวบรวมส านวนเสนอพนักงานอัยการจังหวัดแผนกคดีเยาวชนและ
ครอบครัวยื่นฟูองต่อศาลเยาวชนและครอบครัว ทั้งนี้ ก่อนการฟูองหรืออยู่ในขั้นพิจารณาคดีอาจมีการใช้มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดี
อาญาตามแนวคิดในเร่ืองกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ โดยเด็กหรือเยาวชนนั้นส านึกในการกระท า และผู้เสียหายยินยอม ศาลเห็น
ว่าเด็กหรือเยาวชนอาจกลับตนเป็นคนดีได้ และผู้เสียหายอาจได้รับการชดเชยเยียวยาตามสมควร ศาลอาจมีค าสั่งให้จัดท าแผนแก้ไขบ าบัด
ฟื้นฟูกรณีมีการปฏิบัติตามแผนแก้ไขบ าบัดฟื้นฟูครบถ้วน ศาลจะมีค าสั่งจ าหน่ายคดีออกจากสาระบบความ อย่างไรก็ตาม การใช้มาตรการ
พิเศษจนส าเร็จผล (เด็กไม่ต้องพิพากษา) ยังมีจ านวนไม่มากนัก เนื่องจากขาดความเข้าใจและการตีความของผู้ปฏิบัติ 
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ทรัพย ์

ปุวยทางจิต, 32 ทะเลาะวิวาท, 740 สภาพฐานะทาง
เศรษฐกิจ, 876 ผู้อื่นชักจูง/บังคับ, 

806 

สภาพครอบครัว, 
2418 

การคบเพื่อน, 
15769 

ความ
รู้เท่าไม่ถึงการณ์, 

3305 

คึกคะนอง, 
7038 

อื่นๆ, 
4065 

หน่วย : คดี 



[23 พฤศจิกายน 2558] ภาวะสังคมไทยไตรมาสสาม ปี 2558 
 

22 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 

 การบ่าบัดโดยค่าพิพากษา ในกรณีที่ศาลเยาวชน
และครอบครัวพิพากษาว่าเด็กหรือเยาวชนมีความผิดสมควรที่จะ
ลงโทษ ศาลมีแนวทางลงโทษสองรูปแบบ (1) การแก้ไข บ าบัด 
ฟื้นฟูแบบเปิด เป็นกรณีที่ศาลพิพากษาให้รอการก าหนดโทษหรือ
ลงโทษจ าคุกและรอการลงโทษจ าคุก โดยก าหนดเงื่อนไขคุมความ
ประพฤติให้เด็กหรือเยาวชนเข้าสู่กระบวนการแก้ไข บ าบัด ฟื้นฟู
โดยไม่จ ากัดอิสรภาพ และ (2) การแก้ไข บ าบัด ฟื้นฟู แบบปิด 
เป็นการส่งตัวเด็กหรือเยาวชนเข้ารับการฝึกอบรมยังหน่วยงานใน
ความดูแลของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนหรือสถานที่
อื่นที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายและศาลเห็นสมควร ในปี 2557 คดีเด็ก
และเยาวชนที่ศาลพิพากษาตัดสินทั้งสิ้น 29,642 คดี เป็นการคุม
ประพฤติ 17,484 คดี (ร้อยละ 59.0) การควบคุมตัวเพื่อฝึกและ
อบรม 7,228 คดี (ร้อยละ 24.4) ที่เหลือเป็นการว่ากล่าวตักเตือน 
ปรับ ไม่มีความผิด และอื่นๆ  

การบ าบัดแบบเปิดส่วนใหญ่คือ การคุมประพฤติ แม้จะมี
ข้อดีในการให้เด็กและเยาวชนมีความเป็นอิสระ ได้อยู่กับครอบครัว
หรือสภาพแวดล้อมเดิม แต่การปรับพฤตินิสัยอย่างมีประสิทธิผล
จ าเป็นต้องมีความร่วมมือจากสถาบันทางสังคมหลายภาคส่วน 
อาทิ ครอบครัว โรงเรียน ชุมชนฯลฯ ในการกล่อมเกลาจิตใจ 
นอกจากนี้ ในกลุ่มเสี่ยง อาทิ ครอบครัวขาดความพร้อมหรือไม่
เป็นตัวอย่างที่ดี เด็กไร้ที่พึ่งฯลฯ จ าเป็นต้องมีองค์กรหรือหน่วยงาน
ที่มีความพร้อมในการดูแล บ าบัดและฟื้นฟูพฤตินิสัยเด็กเหล่านี้ที่
จะไม่กลับไปกระท าผิดซ้ า 

ส่วนการบ าบัดแบบปิดส่วนใหญ่จะด าเนินการโดยศูนย์ฝึก
และอบรมเด็กและยาวชน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนซึ่ง
จะมีกระบวนการและขั้นตอนการฝึกอบรมที่เป็นระบบและมีผลต่อ
การปรับปรุงพฤตินิสัย อย่างไรก็ตาม เด็กและเยาวชนกลุ่มนี้จะมี
ความเครียดและกดดันจากการขาดอิสรภาพ ถูกสังคมตีตราท าให้
รู้สึกผิดบาป ไร้คุณค่า ขาดแรงจูงใจที่จะปรับพฤตินิสัย กระบวนการ
ฝึกอบรมจึงต้องหาแนวทางที่จะส่งเสริมให้เด็กร่วมมือและเต็มใจที่
จะปรับแก้พฤตินิสัยและพัฒนาตนเองและสนับสนุนให้เด็กกลับมา
ใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นและสังคมได้อย่างปกติสุขเป็นเรื่องความส าคัญ 

การด่าเนินงานของศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน 

ปัจจุบันมีจ านวนเด็กและเยาวชนที่อยู่ในศูนย์ฝึกฯ ทั้งสิ้น 
6,330 คน จากศูนย์ฝึกฯ ทั้งหมด 19 แห่ง ทั่วประเทศ (กรมพินิจ
และคุ้มครองเด็กและเยาวชน, 2557) โดยศูนย์ฝึกฯ มีขั้นตอน
ด าเนินงาน ดังนี้ 

 จ าแนกและจัดท าแผนบ าบัดฟื้นฟูเด็กรายบุคคล โดย
ประสานเพื่อข้อมูลเด็กจากสถานพินิจฯ และน ามาวิเคราะห์และ
จัดท าแผนฟื้นฟูที่เหมาะสมกับแต่ละราย 

 

กระบวนการดา่เนินงานเมื่อเด็กและเยาวชนกระท่าผิด 

 

ที่มา:  สถาบันวิจัยรพีพัฒนาศักด์ิ. 2554. “การจ าแนกแก้ไข บ าบัด ฟื้นฟูและติดตามเด็กและเยาวชน
ที่เข้าสู่ กระบวนการยุติธรรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับศาลยุติธรรม” 

 

จ่านวนคดีเด็กและเยาวชนที่ศาลพิพากษาตัดสิน ปี 2557 

                                                                            หน่วย : คดี 

 

     ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม 

ว่ากล่าวตักเตือน,  
1,501  

คุมประพฤติ,  
17,484  

ปรับ,  925  

ควบคุมตัวเพื่อฝึก
และอบรม,  

7,228  

ใช้วิธีการอื่นแทน,  
324  

ไม่มีความผิด/ไม่
ต้องรับโทษ ,  

1,159  

อื่นๆ,  1,022  



[23 พฤศจิกายน 2558] ภาวะสังคมไทยไตรมาสสาม ปี 2558 
 

23 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 

 จัดตารางเรียนให้เด็กและเยาวชนรับการศึกษาทั้ง
สายสามัญและวิชาชีพ ตลอดจนจัดกิจกรรมบ าบัดตามสภาพ
ปัญหา และจะเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและกระบวนการคิด
การแก้ไขปัญหาไปในทางที่เหมาะสม และท าการประเมินผลถึง
ความเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม เพื่อด าเนินการให้สิทธิประโยชน์ 
เช่น การเลื่อนชั้น ลาเยี่ยม ลดวันฝึกอบรมหรือพักการฝึกอบรม 
และลงโทษหากพฤติกรรมไม่เปลี่ยนแปลง เช่น ลดชั้น งดการเยี่ยม 
และรายงานให้ศาลทราบ  

 การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย โดยก าหนดแผน
ติดตามผลภายหลังปล่อย รวมทั้งในการสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็กและ
เยาวชนในด้านต่างๆ อย่างเหมาะสม เช่น การประกอบอาชีพ ที่อยู่
อาศัยฯลฯ เพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กและปูองกันการกระท าผิดซ้ า  

กรณีศึกษาการด่าเนินงาน: ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและ
เยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่12  

ปัจจุบันศูนย์ฝึกฯ จังหวัดเชียงใหม่ มีเด็กและเยาวชนอยู่
ในความดูแลทั้งสิ้น 567 คน อยู่ในศูนย์ฝึกฯ 461 คน พักฝึกอบรม 
68 คน เตรียมความพร้อมก่อนปล่อยโดยศึกษา/ฝึกงานนอก 
ศูนย์ฝึกฯ 38 คน (ณ วันที่ 1 พ.ย. 2558) โดยการด าเนินงานของ
ศูนย์ฝึกฯ ประสบความส าเร็จในการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้
เด็กและเยาวชนต้องการปรับพฤตินิสัย สร้างโอกาสให้เยาวชนให้
สามารถออกฝึกงาน/ศึกษานอกศูนย์ฝึกฯ เพื่อให้สามารถประกอบ
อาชีพหลังการปล่อยตัวได้ โดยมีความเชื่อว่าการท างานเป็นการฝึก
ให้เด็กมีวินัยและรับผิดชอบในการใช้ชีวิตจริง รวมทั้งหากมีอาชีพ
และรายได้เป็นที่ยอมรับของสังคมจะท าให้เด็กไม่กลับไปท าผิดซ้ า 
โดยมีเด็กและเยาวชนที่รับโอกาสศึกษาและปฏิบัติวิชาชีพนอก 
ศูนย์ฝึกฯ ตั้งแต่ปี 2555-2558 จ านวนทั้งสิ้นกว่า 400 คน โดยใน
กระบวนการด าเนินงานมีจุดเด่นที่ส าคัญ ดังนี้  

• การลดความตึงเครียดและแรงกดดันทางจิตใจเด็ก 
การดูแลเด็กและเยาวชนโดยยึดหลักให้ค าชี้แนะมากกว่า 
การลงโทษ มีการดูแลความเป็นอยู่ด้านปัจจัยสี่อย่างพอเพียงและ
การปฏิบัติที่เสมอภาค เป็นธรรมโดยใช้ระบบกรรมการในการชี้แจง
ความผิดและลงโทษ 

 การเสริมสร้างความรู้ ทักษะอาชีพ และทัศนคติการ
ด าเนินชีวิต พบว่ามีส่วนส าคัญที่ช่วยให้เด็กตระหนักถึงคุณค่าของ
ตนเอง โดยจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการเห็นคุณค่าของตัวเอง  
การฝึกความอดทน อดกลั้น และการควบคุมตนเอง การชี้ให้เห็น
ความผูกพันทางสังคมทั้งในเรื่องความรักความผูกพันในครอบครัว  
ความเสียใจของสมาชิกในครอบครัว และผลร้ายที่เกิดขึ้นกับเหยื่อ
หรือสังคมเพื่อปรับพฤตินิสัย การติดตามความคิดและพัฒนาการ

กระบวนการด าเนินงานของศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน 

 

ที่มา: ตรีเพชร หลงสีดา. 2554. “มาตรการทางกฎหมายต่อการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนที่
กระท าผิดได้รับการศึกษาทางศีลธรรม” 

 

 

 

จ านวนเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความดูและของศูนย์ฝึกฯ เชียงใหม่ (1 พ.ย. 58) 
จ านวนเด็กและเยาวชน ชาย หญิง รวม 
อยู่ในศูนย์ฝึกฯ 425 36 461 
เข้าร่วมโครงการพักการฝึกอบรม 68 - 68 
โครงการเตรียมความพร้อมกอ่นปล่อย    
- ศึกษา/ฝึกอาชีพอยู่กับครอบครัวนอกศูนย์ฝึกฯ 18 - 18 
- ได้รับโอกาสไปฝึกในสถานประกอบการ 12 8 20 
รวม 523 44 567 

   ที่มา:  ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่ 

 

 

สถิติเด็กและเยาวชนที่ได้รับโอกาสศึกษาต่อและฝึกปฏิบัติวิชาชีพนอกศูนย์ฝึกฯ เชียงใหม่  

เด็กและเยาวชนที่ได้รบัโอกาส 2555 2556 2557 2558* 

ศึกษาต่อ 38 27 37 18 

ฝึกวิชาชีพ 68 71 40 20 

พักการฝึกอบรม - - 35 68 

รวม 106 98 112 106 
   หมายเหตุ:   ข้อมูล ณ 1 พ.ย.58 
   ที่มา:  ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่ 

 
 
 

                                                           
12 สศช. ขอขอบคุณผู้อ านวยการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม ่ที่ได้อนุเคราะห์ให้เข้าศึกษาดูงานในพื้นที ่ประสานเครือข่ายที่

เกี่ยวขอ้งในการสนับสนุนข้อมูลและความรู้เพื่อประกอบการศึกษาและท ารายงานในครั้งนี้ 



[23 พฤศจิกายน 2558] ภาวะสังคมไทยไตรมาสสาม ปี 2558 
 

24 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 

นายบี (นามสมมติ) อายุ 22 ป ี
“ถ้าไม่ได้เข้ามาอยู่ในศูนย์ชีวิตอาจหักเหไปสู่เส้นทางการค้ายาเสพติด และ
กระท าผิดมากขึ้น และการถูกจับก็ท าให้การศึกษาท่ีก าลังไปได้ดีต้องเปลี่ยนไป” 
ก่อนท่ีจะถูกจับได้รับทุนการศึกษาได้มาเรียนอยู่ ในโรงเรียนเอกชน ชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 (วิทย์-คณิต) และถูกจับในเทอมสุดท้าย เน่ืองจากต้องการ
เงินเพราะเพื่อนๆ เป็นลูกคนมีเงิน  
ปัจจุบันจบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ (อยากเรี ยนด้าน
วิทยาศาสตร์ แตเ่รียน กศน. ไม่เอื้อต่อหลักสูตรวิทยาศาสตร์) ได้รับการบรรจุ
เป็นพนักงานราชการท่ีศูนย์พัฒนาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ 
นายบีเล่าถึงตอนอยู่ในศูนย์ฝึกฯ ว่า “บรรยากาศในศูนย์ไม่ได้รู้สึกกดดัน 
และไม่มีการกระท ารุนแรงในศูนย์ วิธีการดูแลเด็กในศูนย์ด้วยการจัดชั้น
ความประพฤติและการให้สิทธิพิเศษกับเด็กท่ีมีความประพฤติดี เป็นสิ่งท่ี
จูงใจให้เด็กในศูนย์ไม่ก่อเหตุรุนแรง เพราะหากตกชั้นไปอยู่ชั้นท่ี 5 ต่ าสุด 
ต้องใช้เวลาอีกนานกว่าจะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ ท าให้ประพฤติตามกฎ
และเลี่ยงการเกิดเหตุรุนแรง แรงจูงใจในการคิดปรับตัว ปรับพฤติกรรม 
คือครอบครัว รู้สึกสงสาร พ่อ-แม่ การถูกคนในหมู่บ้านไม่ต้อนรับเมื่อ
กลับไปเยี่ยมบ้าน ท าให้ต้องการเอาชนะ ซ่ึงตอนน้ีเรียนจบแล้ว มีงานท า
แล้ว เมื่อกลับไปบ้านเริ่มได้รับการยอมรับจากชุมชน ในอนาคตอยากสอบ
บรรจุเป็นข้าราชการ และคิดว่าจะไม่หวนกลับไป” 

ของเด็กโดยใช้การเขียนบันทึกประจ าวันและมีนักจิตวิทยาเป็นผู้ให้
ค าแนะน าเพื่อให้เด็กได้คิดทบทวนการกระท าของตนเอง และเห็น
ความคิดของตนเองในแต่ละวัน การตั้งกระทู้จากข่าวเพื่อให้เด็ก
แสดงความคิดเห็นและวิธีแก้ไข เป็นต้น ทั้งนี้ พบว่าเด็กที่มีการ
ปรับพฤตินิสัยและได้รับโอกาสมีความต้องการแก้ไขและปรับปรุง
ตัว เนื่องจากเห็นความรักของครอบครัว รู้สึงสงสารผู้ปกครองที่
เดือดร้อนเพราะตน บางรายรู้สึกผิดและเห็นผลเสียของการกระท า
ของตนต่อสังคมและเหยื่อ 

 การสร้างแรงจูงใจเพื่อให้เกิดความร่วมมือและแก้ไข
พฤตินิสัยตนเอง โดยการใช้สิทธิประโยชน์ที่เด็กจะได้รับหากมีการ
ปรับเปลี่ยนพฤตินิสัย สิทธิประโยชน์ดังกล่าว ได้แก่ การเลื่อนชั้น 
ลาเยี่ยมบ้าน พักโทษ การลดระยะเวลาการฝึกอบรม และคัดเลือก
เด็กดีให้ได้รับการศึกษา หรือฝึกงานนอกศูนย์ฝึกฯ ตามเงื่อนไข
ก่อนจะมีการปล่อยตัวเด็ก ซึ่งพบว่าการให้สิทธิประโยชน์ดังกล่าว
เป็นแรงจูง ใจส าคัญที่ท า ให้ เด็กประพฤติตัวดีและเข้าร่วม 
กิจกรรมต่างๆ ของศูนย์ฝึกฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 การติดตามให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือเด็กและเยาวชน
หลังปล่อยตัวอย่างทั่วถึง โดยมีการทดลองใช้เครือข่ายในรูปแบบ
อาสาสมัครร่วมกับนักศึกษาสาขาวิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยพายัพ 
ก่อตั้ง “ศูนย์พลังใจ” ให้เด็กและเยาวชนสามารถเข้ามาขอรับการ
ช่วยเหลือ รับค าปรึกษาจากพี่ๆ อาสาสมัคร และเกิดการใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และจัดตั้งกลุ่ม “เจียงใหม่ฮับ” โดย 
อดีตเด็กและเยาวชนศูนย์ฝึกฯ ที่มีความพร้อมและทักษะที่ดีในการ
ช่วยเหลือผู้อื่นในรูปแบบเพื่อนช่วยเพื่อน พี่ช่วยน้อง เป็นจุดเชื่อมโยง
กับเจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกฯ และกลุ่มอาสาสมัครจากหลายภาคส่วนเพื่อ
ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนได้ตามความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  

 ทัศนคติของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ขององค์กรให้
โอกาสเด็กและคิดว่าเด็กทุกคนแก้ไขได้ จึงต้องการช่วยเหลือและ
ทุ่มเทในการดูแลเด็กและเยาวชน ทั้งในเรื่องการแสวงหาเครือข่าย
ต่างๆ ทั้งภาครัฐ องค์กรเอกชน ธุรกิจเอกชน การท าความเข้าใจและ
มีระบบคัดกรองที่ดี สร้างความเชื่อมั่นแก่ภาคธุรกิจและเครือข่าย 
เพื่อให้ยอมรับเด็กเข้า ฝึกงาน ตลอดจนการดูแลติดตามและช่วย
แก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิด 

ที่ผ่านมามีเยาวชนสามารถสอบเข้าในสถาบันการศึกษาของ
รัฐทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี รวมทั้งได้เข้าฝึกงานและได้ท างาน
หลังปล่อยตัว ในเด็กกลุ่มเสี่ยง อาทิ ที่ไร้ที่พึ่ง ครอบครัวไม่พร้อมหรือไม่ต้องการกลับไปอยู่ในสภาพแวดล้อมเดิมที่จะน าไปสู่การกระท าผิดซ้ า 
ได้ประสานองค์กรเอกชนให้รองรับเยาวชนเข้าฝึกอบรม ฝึกงาน และให้ที่พักอาศัย อาทิ มูลนิธิบ้านคุณคอนนี่รับเยาวชนหญิงเพื่อฝึกดูแลเด็ก 
ส่งเสริมให้ศึกษาตามศักยภาพ มีการฝึกอบรมการดูแลเด็ก ซึ่งเยาวชนที่อบรมและได้ใบรับรองสามารถท างานที่องค์กรต่างๆ ทั้งในและ
ต่างประเทศ  กลุ่มคริสตจักรจีนจังหวัดเชียงใหม่ ให้ความช่วยเหลือเรื่องที่พัก ให้ค าปรึกษา มีแนวทางช่วยเหลือที่ยึดหลักให้เด็กพึ่งตนเองโดยใช้
วิถีเกษตรตนเอง และหางานท า รวมทั้งมีการอบรมการท าเกษตรแบบพอเพียงแก่เด็กและเยาวชนที่มีความสนใจ ท าให้เยาวชนจ านวนหนึ่ง
สามารถกลับไปการศึกษา มีงานท า และใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข และกลายเป็นเยาวชนตัวอย่างที่ท าให้เด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกฯ มี
แรงจูงใจที่จะประพฤติตนดีเพื่อที่จะได้รับโอกาสเช่นนี้ในอนาคต 

นายเอ (นามสมมติ) อายุ 21 ปี 

“การมีงานท าท่ีมั่นคงและสามารถเลี้ยงตัวเองได้ เป็นก าลังใจท่ีดีและ
เข้มแข็งให้ไม่อยากกระท าผิดซ้ าอีก” 

ได้รับการพักโทษและได้มีโอกาสเข้าท างานท่ีคาร์แคร์ ท าหน้าท่ีเป็น
พนักงานล้างรถ และได้ท างานต่อท่ีเดิมหลังปล่อย  ก่อนเข้าศูนย์ฝึกฯ อาศัย
อยู่กับพ่อและแม่ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และได้ศึกษา
เพิ่มเติมจนจบมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ในศูนย์ฝึกฯ 

ปัจจุบันท าหน้าท่ีพนักงานขาย มีหน้าท่ีรับรถท่ีเข้ามาบริการและน าเสนอ
การให้บริการ เงินเดือนเฉลี่ย 23 ,000 บาท/เดือน แรงบันดาลใจท่ีอยาก
กลับตัวเพราะการเป็นคนดีคือการพักโทษเพื่อเรียนหรือท างาน ท าให้เป็น
ความหวังท่ีจะได้ความเป็นอิสระ และเห็นรุ่นพี่ท่ีได้รับการพักโทษหรือพ้น
โทษและมีงานท าเป็นตัวอย่างท่ีดี เมื่อเห็นคนกระท าผิดซ้ ารู้สึกว่าเสียเวลา
และไร้ประโยชน์ท่ีจะต้องเข้ามาศูนย์ฝึกฯใหม่ 
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นางเจ (นามสมมต)ิ อายุ 22 ปี  

“ถ้าไม่ได้เข้าไปอยู่ในศูนย์ฯ ก็คงมีอาชีพค้ายาเสพติดและไม่ได้ใช้ชีวิตแบบ
ปกติ อยากท างานจึงขอให้ครูแนะน าและหางานให้ จึงได้ท าท่ีมูลนิธิคอนน่ี 
สามารถเลี้ยงลูกได้ คิดว่าอยากให้มีการช่วยเหลือในลักษณะแบบน้ีเยอะๆ 
เพื่อช่วยเหลือผู้ท่ีมีปัญหาเพ่ือไม่ให้ต้องกลับไปหลงผิด” 

การศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ต้ังครรภ์ประมาณ 4 เดือน ก่อนรับโทษและ
ต่อมาได้คลอดบุตรภายในศูนย์ และเลี้ยงดูบุตรอยู่ในศูนย์ประมาณ 5 เดือน 
แรงจูงใจให้กลับตัวคือลูก ปัจจุบันอยู่ระหว่างพักโทษ ท างานและพักอยู่ท่ีบ้าน
คุณคอนน่ี มีหน้าท่ีเป็นพี่เลี้ยงดูแลเด็ก ได้รับเงินเดือนๆ ละ 5,000 บาท รู้สึก
พอใจและสบายใจท่ีท างานท่ีน่ีเพราะได้ดูแลลูกของตนไปด้วย ขณะเดียวกัน
ได้เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ การท าอาหาร/ขนม มีปัญหาก็ปรึกษาคุณคอนน่ี
ได้ มีความหวังอยากเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยเพื่อไปสอนภาษาไทยให้กับ
ฝรั่ง อยากตั้งใจเก็บเงินไว้ส าหรับการศึกษาของลูก  

อย่างไรก็ตาม การด าเนินงานของศูนย์ฝึกฯ ยังมีข้อจ ากัดหลายประการ ได้แก่ ทัศนคติทางลบของผู้เก่ียวข้อง ซึ่งการให้โอกาสเด็ก
ออกไปฝึกงานหรือเรียนหนังสือโดยพักอยู่ที่บ้านขึ้นกับนโยบายของศูนย์ฝึกฯ และการอนุญาตของศาล ดังนั้น หากผู้เกี่ยวข้องมีทัศนคติทาง
ลบก็จะท าให้เด็กขาดโอกาส รวมถึงภาคธุรกิจและสังคมที่ปัจจุบันที่มีความเข้าใจและให้โอกาสเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดไม่มากนัก ความ
ต่อเนื่องของนโยบาย จากการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารส่งผลต่อความต่อเนื่องของการปฏิบัติงาน การขาดแคลนบุคลากร โดยครูฝึกซึ่งใน
ระดับมาตรฐานมีอัตราต่อเด็กและเยาวชนเป็น 1 :25 โดยครูศูนย์ฝึกฯ มีอัตราเฉลี่ย 1:60 ขณะที่เจ้าหน้าที่ติดตามหลังปล่อยมีเพียง
นักจิตวิทยาของศูนย์ฝึกฯ ที่ต้องติดตามหลังปล่อยในพื้นที่ 9 จังหวัด ท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิผลเท่าที่ควร 

ข้อเสนอแนะแนวทางการคืนเด็กดีสู่สังคม 

การบ าบัด ฟื้นฟูเด็กและเยาวชนกระท าผิด โดยการสร้าง
โอกาสการท างานเป็นแนวทางที่จะส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเห็น
คุณค่าในตนเอง มีความผูกพันต่อสังคม เด็กมีอาชีพมีรายได้ สังคม
ยอมรับ ท าให้เด็กมีที่ยืนในสังคม นอกจากนี้ การท างานเป็นการ
ฝึกให้เด็กมีวินัยและรับผิดชอบในการใช้ชีวิตจริง อย่างไรก็ตาม 
การด าเนินงานดังกล่าวยังมีอยู่ในวงจ ากัด เนื่องจากมีภาระงานที่
เพิ่มขึ้นทั้งในเรื่องการประสานกับภาคธุรกิจเอกชน กระบวนการ
รายงานศาลเพื่อให้พักโทษ หรือการไปฝึก/ท างานนอกศูนย์ฝึกฯ 
ตลอดจนมีภาระในการติดตาม ให้ค าปรึกษาอย่างใกล้ชิดเพื่อ
ปู องกันการไม่ กระท าตามเงื่ อนไขของ เด็ กและเยาวชน  
ซึ่งจ าเป็นต้องมีการส่งเสริมและสนับสนุนในประเด็นส าคัญ ดังนี้ 

 ส่งเสริมการสร้างการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคประชาสังคม โดยเฉพาะช่วงรอยต่อหลังปล่อยซึ่งเด็ก
และเยาวชนยังอยู่ในช่วงปรับตัว โดยสร้างความร่วมมือทั้งในด้านการมีองค์กรหรือสถาบันของรัฐและเอกชนรองรับเด็กที่ครอบครัวไม่พร้อม 
กลุ่มเสี่ยง รวมทั้งมีเครือข่ายติดตาม ให้ค าปรึกษาแนะน า สอดส่อง เพื่อปูองกันการกระท าผิดซ้ า 

 สนับสนุนให้มีการจ้างงานเด็กและเยาวชนที่ก้าวพลาด โดยส่งเสริมการท า CSR รวมทั้งร่วมกันจัดตั้งธุรกิจระหว่าง
หน่วยงานรัฐและเอกชนเพื่อรองรับการท างานของเด็กและเยาวชนหลังปล่อยตัว โดยเฉพาะงานบริการที่ใช้แรงงาน อาทิ ล้างแอร์ ท าความ
สะอาด และท าสวน  

 จัดท่าฐานข้อมูลและติดตามกระท่าผิดซ้่า เพื่อติดตามพฤติกรรมหลังปล่อย รวมทั้งน ามาใช้ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการ
บ าบัด ฟื้นฟู 

 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสื่อสาร ให้ค าปรึกษา แนะน า ระหว่างเจ้าหน้าที่ เครือข่ายและเด็ก รวมทั้งสร้าง
กลุ่มแลกเปลี่ยนข้อมูล ให้ก าลังใจ และช่วยเหลือกันหลังเด็กถูกปล่อยตัว 

 ส่งเสริมและสร้างความเข้าใจและทัศนคติที่ดีของสังคม โดยการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ตัวอย่างที่ดีที่ได้รับโอกาสท างาน
หรือศึกษาต่อในระดับที่ดี ควบคูไ่ปกับการส่งเสริมกิจกรรมจิตอาสาของเยาวชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สังคมเกิดทัศนคติที่ดีต่อเด็กที่กระท าผิด 
 



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

1. คณุภาพของคน

การมีงานท า 1/

การมงีานท า (พนัคน) 38,016  38,583  39,578       39,587  37,965  38,267  38,318  38,316  37,812  37,815  38,421  38,262     37,612   37,752  38,330  
อตัราการว่างงาน (รอ้ยละ) 0.72 0.86     0.58          0.47     0.70 0.74     0.81     0.66     0.89 1.00     0.84     0.61        0.94      0.88     0.92     
อตัราการว่างงานตามระดบัการศกึษา (รอ้ยละ)
   - รวม 0.72 0.86 0.58 0.47 0.72 0.74     0.77     0.65     0.89     1.00     0.84 0.61 0.94      0.88 0.92
   - ประถมศกึษาและต ่ากว่า 0.32 0.32 0.25 0.20 0.33 0.33     0.28     0.28     0.49     0.41     0.37 0.35 0.48 0.37     0.37

   - มธัยมศกึษาตอนตน้ 1.07 1.20 0.81 0.64 1.08 0.81     0.83     0.90     1.15     1.29     1.33 0.93 1.29 0.84     1.20

   - มธัยมศกึษาตอนปลาย 0.89 0.94 0.74 0.82 0.97 0.83     0.97     0.73     1.14     1.20     0.95 0.60 1.22 1.19     1.09

   - อาชวีศกึษา 1.24 1.03 1.12 0.71 0.84 0.72     1.61     1.23     1.37     1.46     0.98 0.96 1.15 1.19     1.28

   - วชิาชพีชัน้สงู 1.60 2.28 0.90 0.95 1.16 2.11     1.88     1.35     1.40     1.72     1.20 0.91 1.37 1.77     1.81

   - มหาวทิยาลยั 1.32 2.02 1.28 0.80 1.37 1.71     1.88     1.32     1.45     2.13     1.62 0.96 1.61 1.86     1.82

การท างานต ่าระดบั (พนัคน) 352.87 379.52 301.55 355.74 308.69 220.14  274.31  291.83  277.89  258.09  245.10 244.07 281.18 277.18  250.90

  (ท างานน้อยกว่า 35 ชม./สป.ทีพ่รอ้มจะท างานเพิม่)
สดัส่วนก าลงัแรงงานตามระดบัการศกึษา (รอ้ยละ)
   - รวม 100.00  100.00  100.00       100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  100.00     100.00   100.00  100.00  
   - ประถมศกึษาและต ่ากว่า 52.53    51.79    51.94         51.92    50.13    49.82    49.77    49.69    49.28    48.87 49.11    48.57       47.90    47.92    47.78    
   - มธัยมศกึษาตอนตน้ 15.69    16.01    16.66         16.54    15.67    16.04    16.00    15.94    15.88    16.05 16.23    16.04       15.82    15.79    15.79    
   - มธัยมศกึษาตอนปลาย 11.18    11.40    11.13         11.23    11.06    11.12    11.29    11.34    11.45    11.58 11.67    11.94       12.16    12.24    12.25    
   - อาชวีศกึษา 3.30     3.38     3.34          3.16     3.59     3.45     3.42     3.46     3.50     3.55 3.44     3.52        3.57      3.62     3.67     
   - วชิาชพีชัน้สงู 4.45     4.66     4.64          4.65     4.86     4.84     4.69     4.71     4.81     4.75 4.63     4.67        4.77      5.00     5.05     
   - มหาวทิยาลยั 12.85    12.77    12.29         12.49    14.69    14.73    14.82    14.86    15.09    15.20 14.91    15.25       15.77    15.43    15.46    

สขุภาพ
จ านวนผูป้ว่ยดว้ยโรคทีต่อ้งเฝ้าระวงัเรง่ด่วน (ราย)2/

   - ปอดอกัเสบ 49,387  37,122  64,638         44,793 55,424  35,238  49,812  45,007  60,599  38,215  56,775  45,121     56,181   42,196  57,157  
   - ไขเ้ลอืดออก 6,362    16,388  28,804         28,039 21,979  53,050  65,382  14,362  4,953    8,222    16,554  11,270     7,480    24,243  60,138  
   - มอื เทา้ และปาก 4,859    8,024    22,921           9,493 9,585    8,853    18,087  9,606    9,662    19,732  27,792  8,649       9,165    7,706    14,454  
   - ไขห้วดัใหญ่ 8,837    6,175    28,611         18,477 17,394  6,062    11,631  8,854    30,899  11,178  16,146  15,842     24,150   10,735  18,171  
   - บดิ 4,109    3,617    2,858             2,510 2,733    2,710    2,465    1,678    2,326    2,261    2,050    1,469       1,749    1,837    1,783    
   - หดั 1,982        1,188 1,221         816      937            788 618      304      340      321      313      210         229       239      262      
   - ฉี่หนู 579      932      1,594             1,170 639      634      974      856      393      462      774      634         273       391      749      
   - ไขส้มองอกัเสบ 114            204 175           187      183            192 175      173      140      143      153      158         163       140      186      
   - อหวิาตกโรค 19        17        6                       3 4         1         1         2         2         2         6         2            2          2         4         
   - ไขก้าฬหลงัแอ่น 2         3         1                       2 3         2         2         7         4         3         2         5            4          7         8         
   - พษิสุนขับา้ 1         2         1                       1 1         2         2         -       2         1 2 1            1 2 1         

2. ความมัน่คงทางสงัคม

 ความสงบสขุในสงัคม (ต่อประชากรแสนคน)3/

   - สดัส่วนการบาดเจบ็และตายดว้ยอุบตัเิหตุ- 11.82 9.76     10.04 11.44 12.35 10.12    9.91     9.77     10.62    10.24    8.78     10.15       9.89      9.67     7.75
     การจราจรทางบก
   - สดัส่วนคดชีวีติ รา่งกาย และเพศ 9.73 9.86     8.37 9.68 9.28 9.45     8.76     8.31     8.79     8.99     8.71     9.20        9.22      9.98     8.64
   - สดัส่วนคดปีระทุษรา้ยต่อทรพัย์สนิ 18.23 18.83    18.78 19.16 18.97 18.51    19.36    18.35    17.49    17.68    17.50    17.04       16.64    19.03    18.83
   - สดัส่วนคดยีาเสพตดิ 121.75 141.05  134.32 150.7 168.63 169.16  176.05  153.87  141.91  153.10  146.00  132.83     124.68   99.34    93.99

   การคุม้ครองผูบ้ริโภค 5/

จ านวนเรือ่งรอ้งเรยีน (ราย) 2,434 2,308    2,762         1,985 2,380 1,488    1,646    1,579 682 2,161    2,115    1,680 1,522    1,911    1,787
   - กรณสีญัญา/อสงัหารมิทรพัย์ 1,045 856      908           738 758 663      632      676 287 843      805      636 632       753      742
   - กรณสีนิคา้และบรกิารทัว่ไป 1,011 1,027    1,045         793 759 555      709      608 254 682      752      664 572       726      614
   - กรณโีฆษณา 369 417      796           431 310 233      244      246 131 621      519      244 260       272      253
   - กรณกีฎหมาย 7 7         11             13 541 6         37        40 10 15        39        5 4          1         1
   - กรณขีายตรงและตลาดแบบตรง 2 1         2              10 12 31        24        9 0 -       -       131 54         159      177
การใหค้ าปรกึษาทางสายด่วน 1166 (ราย) 17,894 16,516  14,010       12,562 10,321 10,314  12,348  8,790 3,410 10,804  12,703  11,784 12,293   12,300  12,865
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องคป์ระกอบหลกั 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557

1. คณุภาพของคน

    การมีงานท า

ผลติภาพแรงงาน กรณแีรงงาน (บาท/คน/ปี)6/ 97,912   102,484 106,200 109,425 113,675 117,424 117,823 113,033 120,842 119,550 125,792 129,535   133,297 

อตัราการมงีานท า (รอ้ยละ)7/ 96.50     96.96     97.23     97.58     97.96     98.13     98.19     98.13     98.43     98.83     98.81     98.81      98.70     

อตัราการว่างงาน (รอ้ยละ)7/ 2.40      2.16      2.07      1.83      1.51      1.38      1.38      1.49      1.04      0.70      0.70      0.70        0.80      

การท างานต ่าระดบั (พนัคน)6/ 783.17   696.53   787.28   754.12   577.93   596.70   507.77   604.93   520.80   383.33   347.00   273.74    256.29   
  (ท างานน้อยกว่า 35 ชม./สป.ทีพ่รอ้มจะท างานเพิม่)

     สขุภาพ8/

อตัราการเจบ็ปว่ย (ต่อประชากรพนัคน) 1,809.63 1,845.04 1,798.06 1,878.92 2,079.57 2,292.29 2,436.12 2,639.43 2,816.17 2,947.64 3,116.45 2,916.62  2,836.8  
อตัราปว่ยดว้ยโรคไม่ตดิต่อ (ต่อประชากรแสนคน)   
 -  เนื้องอกรา้ย (มะเรง็) 98.98 101.67 107.05   114.31   124.38   130.75   134.22   133.05   143.21   153.59   154.49   265.57    233.93   
 -  หวัใจ 391.45 451.45 503.10   530.75   618.20   687.72   749.54   793.03   844.82   935.92   955.07   887.20    845.47   
 -  เบาหวาน 340.95 380.75 444.16   490.53   586.82   650.43   675.74   736.48   792.61   848.77   868.30   1,081.25  1,032.5  
 -  ความดนัโลหติ 340.99 389.83 477.35   544.05   659.57   778.12   860.53   981.48   1,058.73 1,187.00 1,245.56 1,621.72  1,561.4  
ความผดิปกตทิางจติ/จติเภท/ประสาทหลอน (ต่อประชากรแสนคน) 38.12 39.33 38.93     42.02     45.62     48.79     47.28     49.77     57.25     64.14     63.30     82.63      78.63     
ความผดิปกตทิางอารมณ์ (สะเทอืนอารมณ์)  (ต่อประชากรแสนคน) 12.17 13.41 13.54     14.83     15.86     18.48     20.09     26.46     30.85     33.61     34.89     42.94      44.65     
ความผดิปกตจิากโรคประสาท/ความเครยีด (ต่อประชากรแสนคน) 66.21 62.45 64.64     59.69     64.89     63.48     60.94     60.86     56.43     60.43     53.65     46.44      38.70     
ภาวะแปรปวนทางจติและพฤตกิรรม (ต่อประชากรพนัคน) 33.97 37.13 35.90     37.64     42.41     42.27     45.88     49.00     56.77     60.75     62.35     59.77      50.76     

     ประชากร

อตัราส่วนภาระพึง่พงิ (รอ้ยละ)9/ 50.88 50.46 50.03 49.69 49.26 48.84 48.43 48.11 55.22 55.47 55.83 56.29 56.85

สดัส่วนคนยากจน (รอ้ยละ)10/ 32.44 - 26.76 - 21.94 20.04 20.43 17.88 16.37 13.22 12.64 10.94 10.53

การศึกษา

อตัรานกัเรยีนต่อประชากรวยัเรยีน11/

 -  ประถมศกึษา 105.26 104.83 104.24 104.17 103.47 104.51 104.83 104.00 104.30 103.50 104.00 102.72 102.24
 -  มธัยมศกึษาตอนตน้ 85.65 90.34 92.47 95.45 96.67 96.37 95.62 94.87 98.01 98.43 97.65 96.75 97.13
 -  มธัยมศกึษาตอนปลาย 60.79 62.76 63.82 63.80 65.77 67.16 68.14 69.57 71.68 72.18 73.18 75.07 77.29
 -  อุดมศกึษา (ปรญิญาตรแีละต ่ากว่า) 45.42 53.01 52.92 55.60 62.50 61.05 60.47 56.21 46.21 47.18 51.85 46.48 46.22

จ านวนปีการศกึษาเฉลีย่ของประชากรกลุม่อายุ 15 ปีขึน้ไป12/ 7.4        7.5        7.6        7.8        7.8        7.9        8.0        8.1        8.2        8.2        8.0        8.0         8.1        

จ านวนปีการศกึษาเฉลีย่ของประชากรกลุม่อายุ 15-59 ปี13/ 8.1        8.3        8.4        8.6        8.7        8.7        8.8        8.9        9.0        9.1        8.8        8.9         9.0        
 -  ชาย 8.3        8.4        8.6        8.8        8.9        8.8        8.9        9.0        9.1        9.2        8.9        8.9         9.0        
 -  หญงิ 7.9        8.1        8.2        8.5        8.6        8.6        8.7        8.9        9.0        9.1        8.8        8.9         9.0        

จ านวนปีการศกึษาเฉลีย่ของประชากรกลุม่อายุ 60 ปีขึน้ไป13/ 3.8        3.8        3.9        4.1        4.2        4.3        4.4        4.4        4.6        4.7        4.5        4.7         4.8        
 -  ชาย 4.5        4.5        4.7        4.9        4.9        5.0        5.1        5.1        5.3        5.4        5.1        5.3         5.4        
 -  หญงิ 3.2        3.3        3.4        3.5        3.6        3.8        4.0        3.9        4.1        4.2        4.1        4.2         4.3        

2. ความมัน่คงทางสงัคม

สถาบนัครอบครวั

สดัส่วนครวัเรอืนทีม่ทีีอ่ยู่อาศยัถาวร (รอ้ยละ)14/ 97.30 96.00 96.60 98.65 98.50 99.30 98.86 99.70 99.78 99.84 99.53 99.71 99.64

ดชันีครอบครวัอบอุ่น (รอ้ยละ)15/ - - - - 62.24 61.65 63.97 63.18 63.08 65.17 68.31 66.28 65.60
หลกัประกนัทางสงัคม

รอ้ยละของการมหีลกัประกนัสุขภาพ 16/ 92.47 93.01 95.47 96.25 97.82 98.75 99.16 99.47 99.36 99.95 99.90 99.87 99.84
 -  ประกนัสงัคม 11.65 12.95 13.34 13.92 14.75 15.35 15.73 15.34 15.60 15.91 15.99 16.56 16.83
 -  สวสัดกิารขา้ราชการ/รฐัวสิาหกจิ 6.62 6.44 6.82 6.61 6.51 8.22 8.00 7.90 7.75 7.77 7.69 7.66 7.62
 -  ประกนัสุขภาพถว้นหน้า 74.20 73.62 75.31 75.37 76.20 74.79 75.06 75.86 75.20 75.28 75.27 74.74 73.48
 - สทิธสิวสัดกิารพนกังานส่วนทอ้งถิน่ - - - - - - - - - - - 0.16 0.87
 -  สทิธิอ์ื่นๆ          - -          - 0.35 0.36 0.39 0.37 0.37 0.81 1.00 0.95 0.75 1.03
 -  ยงัไม่มสีทิธิ ์ 7.53 6.99 4.53 3.75 2.18 1.25 0.84 0.53 0.64 0.05 0.10 0.13 0.16

สดัส่วนผูป้ระกนัตนต่อก าลงัแรงงาน17/ 20.57 21.80 22.49 23.43 24.32 24.86 24.65 24.53 25.11 27.07 29.70 31.56 35.32
ความสงบสขุในสงัคม (ต่อประชากรแสนคน)

อตัราการตายดว้ยอุบตัเิหตุการจราจรทางบก18/ 20.90 22.20 22.20 20.60 20.20 19.80 18.20 16.90 11.90 14.15 11.84 11.29 9.79

สดัส่วนคดชีวีติ รา่งกาย และเพศ18/ 60.50 76.40 73.40 73.46 69.30 62.60 52.80 51.40 45.80 39.76 38.85 36.82 37.05

สดัส่วนคดปีระทุษรา้ยต่อทรพัย์สนิ18/ 109.70 106.40 110.70 122.00 122.40 115.80 106.00 93.70 88.90 78.88 77.41 77.41 72.31

สดัส่วนคดยีาเสพตดิ18/ 422.80 196.20 119.80 160.42 176.20 225.00 320.00 371.60 416.40 539.91 565.44 683.55 596.35
รอ้ยละของคดเีดก็และเยาวชนทีก่ระท าความผดิซ ้าต่อคดทีัง้หมด

ทีถู่กด าเนินคดโีดยสถานพนิิจฯทัว่ประเทศ4/ 15.68 15.16 13.83 12.08 11.85 12.92 14.06 13.57 12.62 11.77 19.98 20.37 17.52

ตวัช้ีวดัภาวะสงัคม (รายปี)



องคป์ระกอบหลกั 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557

การคุม้ครองผูบ้ริโภค5/

จ านวนเรือ่งรอ้งเรยีน  (ราย) 3,085     5,554     6,586 7,284     5,693     5,898     4,504 6,818     6,574     7,427     9,489 7,093      6,638     
 -  กรณสีญัญา/อสงัหารมิทรพัย์ 1,243     1,985     2,501 3,425     2,875     2,681     1,758 2,794     2,362     2,927     3,547 2,729      2,571     
 -  กรณสีนิคา้และบรกิารทัว่ไป 1,420     2,984     3,103 3,089     2,059     1,937     1,540 2,827     2,835     3,121     3,876 2,631      2,352     
 -  กรณโีฆษณา 422       585       949 708       673       1,187     892 1,072     1,354     1,257     2,013 1,033      1,515     
 -  กรณกีฎหมาย -        -        0 -        -        -        0 -        -        5           38 624        69         
 -  กรณขีายตรงและตลาดแบบตรง -        -        33 62         86         93         314 125       23         117       15 76          131       
การใหค้ าปรกึษาทางสายด่วน 1166 (ราย) 671       22,834   15,682 11,026   12,984   14,599   16,808 34,804   53,341   61,242   60,982 41,773    38,701   

3. ความเป็นอยู่และพฤติกรรมของคน
พฤติกรรมในการบริโภค

ค่าใช้จ่ายเพื่อการอปุโภคบริโภค (ร้อยละของค่าใช้จ่ายรวม)19/ 87.16 - 87.95 - 88.75 87.80 88.40 87.90 88.32 88.07 88.30 88.10 87.90

ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกีย่วกบัการอปุโภคบริโภค (ร้อยละของค่าใช้จ่ายรวม)19/ 12.84 - 12.05 - 11.25 12.20 11.60 12.10 11.68 11.93 11.70 11.90 12.10

อตัราการบรโิภคสุราของประชากรอายุ 15 ปีขึน้ไป (รอ้ยละ)20/ - - 32.70 - 29.20 29.30   - 32.00   - 31.50   -   - 32.29

อตัราการบรโิภคบุหรีข่องประชากรอายุ 15 ปีขึน้ไป (รอ้ยละ)20/ - - 23.00 - 20.20 18.50   - 20.70   - 21.40   -   - 20.72
การใช้เวลาในชีวิตประจ าวนั 

การใชบ้รกิารจากสือ่ต่างๆ (ชม./วนั)21/ - - 2.80 - -   -   - 2.90   -   -   -   -
 -  การอ่านหนงัสอื (รวมสิง่พมิพ/์วารสารทางอนิเทอรเ์น็ต) - - 1.10 - -   -   - 1.00   -   -   -   -
 -  การชม/การฟงัโทรทศัน์ - - 2.70 - -   -   - 2.70   -   -   -   -
 -  การชม/การฟงัวดีโีอ ดวีดี ีวซีดีี 2.30   -   - 2.50   -   -   -   -
 -  การฟงัรายการวทิยุ - - 1.40 - -   -   - 1.60   -   -   -   -
 -  การท่องอนิเทอรเ์น็ต - - 1.90 - -   -   - 1.90   -   -   -   -
 -  การใชห้อ้งสมุด - - 0.80 - -   -   - 0.80   -   -   -   -

จ านวนประชากรอายุ 6 ปีขึน้ไปทีใ่ช ้Internet (ลา้นคน)22/ 4.80 6.00 6.97 7.08 8.50 9.30 10.96 12.33 13.80 14.80 16.60 18.30 21.70
4. ส่ิงแวดล้อม

สารอนัตราย 23/

ปรมิาณการใชส้ารเคม ี(ลา้นตนั) 33.38 26.90 29.49 32.03 29.34 30.20 29.40 39.64 79.96 70.38 77.50 68.00
จ านวนผูป้ว่ยทีเ่กดิจากสารพษิอนัตราย (คน) 2,751 2,499 2,717 1,640     1,452     1,586     1,868 1,926 2,306 2,250 1,458 ไม่มขีอ้มลู ไม่มขีอ้มลู
จ านวนผูเ้สยีชวีติทีเ่กดิจากสารพษิอนัตราย (คน) 11         9           10         -        -        1           -        -        -        -        1 ไม่มขีอ้มลู ไม่มขีอ้มลู

ขยะ 

การผลติขยะทีเ่กดิขึน้ทัว่ประเทศ (ลา้นตนั)23/ 14.32 14.32 14.58 14.32 14.60 14.72 23.93 24.11 24.22 25.35 24.73 26.77 26.19

การผลติขยะทีเ่กดิขึน้ในกทม. (ลา้นตนั)23/ 3.51 3.41 3.41 3.03 3.07 3.11 3.20 3.22 3.20 3.37 4.01 4.13 3.94

ความสามารถในการก าจดัขยะแบบถูกสุขลกัษณะ ในกทม. (ลา้นตนั)23/ 3.48 3.37 3.41 3.03 3.07 3.11 5.69 5.97 5.77 5.64 5.86 7.42 7.88

ปรมิาณของเสยีอนัตรายทัว่ประเทศ (ลา้นตนั)23/ 1.78 1.80 1.81 1.81 1.83 1.85 3.13 3.07 3.16 3.41 3.57 3.30 2.69
มลพิษทางอากาศ 

ค่าเฉลีย่ฝุน่ขนาดเลก็กว่า 10 ไมครอน (24 ชัว่โมง) มคก./ ลบ.ม. 49.48 54.80 57.66 40.60 43.35 46.27 47.90 42.50 37.80 38.10 38.20 41.00 43.00

  (บรเิวณพืน้ทีท่ ัว่ไปใน กทม.)23/

หมายเหตุ :  * ปี 2544 ขอ้มลูรวมการดโูทรทศัน์และวดีโีอ
ที่มา:    1/ 7/    รายงานการส ารวจภาวะการท างานของประชากร ส านกังานสถติแิห่งชาต ิกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร
             2/     ส านกัระบาดวทิยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
             3/     ขอ้มลูสถติคิดอีาญาและอาชญากรรมจากศนูย์ขอ้มลูขอ้สนเทศ ส านกังานต ารวจแห่งชาต ิและขอ้มลูประชากรจากการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2543-2573 และ พ.ศ.2553-2583 
                    ประมวลโดยส านกัพฒันาฐานขอ้มลูและตวัชีว้ดัภาวะสงัคม ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ
             4/     กลุ่มงานขอ้มลูและขอ้สนเทศ ส านกัพฒันาระบบงานยุตธิรรมเดก็และเยาวชน กรมพนิจิและคุม้ครองเดก็และเยาวชน  
             5/     ส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภค ส านกันายกรฐัมนตร ี(การใหค้ าปรกึษาทางสวยด่วน 1166 สคบ.ใหบ้รษิทัเอกชนด าเนนิการตัง้แต่ไตรมาส 4 ปี พ.ศ. 2552)
             6/     ขอ้มลู GDP จากส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิและขอ้มลูการมงีานท าจากส านกังานสถติแิห่งชาต ิกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร
             8/     สถติสิาธารณสุข ส านกันโยบายและยุทธศาสตร ์กระทรวงสาธารณสุข
                    ตัง้แต่ ปี 2556 ไดเ้ปลีย่นแปลงวธิกีารเกบ็ขอ้มลูจาก 75 กลุ่มโรค เป็น 298 กลุ่มโรค
             9/     การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ.2543-2573   ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ
                    ตัง้แต่ปี 2553 การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ.2553-2583  ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ
           10/     การส ารวจภาวะเศรษฐกจิและสงัคมของครวัเรอืน ส านกังานสถติแิห่งชาต ิกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร  ประมวลผลโดยส านกัพฒันาฐานขอ้มลูและตวัชีว้ดัภาวะสงัคม สศช.
           11/     สถติกิารศกึษาฉบบัย่อ ศนูย์เทคโนโลยสีารสนเทศ ส านกังานปลดักระทรวง กระทรวงศกึษาธกิาร
           12/     ขอ้มลูปี 2545-2546 จากรายงานผลการประเมนิโอกาสและคุณภาพการศกึษาของคนไทย ส านกัประเมนิผลการจดัการศกึษา ส านกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา กระทรวงศกึษาธกิาร
                    ขอ้มลูปี 2547-2555 จากปีการศกึษาเฉลีย่ของประชากรไทย กลุ่มพฒันาเครอืข่ายสารสนเทศ ส านกัวจิยัและพฒันาการศกึษา ส านกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา กระทรวงศกึษาธกิาร
           13/     ปีการศกึษาเฉลีย่ของประชากรไทย กลุ่มพฒันาเครอืข่ายสารสนเทศ ส านกัวจิยัและพฒันาการศกึษา ส านกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา กระทรวงศกึษาธกิาร
           14/     รายงานคุณภาพชวีติของคนไทย จากขอ้มลูความจ าเป็นพืน้ฐาน (จปฐ.)  กรมการพฒันาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
           15/     ส านกัประเมนิผลและเผยแพร่การพฒันา ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ
           16/     ส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาต ิกระทรวงสาธารณสุข
           17/     ส านกังานประกนัสงัคม กระทรวงแรงงาน และส านกังานสถติแิห่งชาต ิกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 
           18/     ศนูย์ขอ้มลูขอ้สนเทศ ส านกังานต ารวจแห่งชาต ิและขอ้มลูประชากรจากส านกับรหิารการทะเบยีน กระทรวงมหาดไทย
           19/     รายงานการส ารวจภาวะเศรษฐกจิและสงัคมของครวัเรอืน ส านกังานสถติแิห่งชาต ิกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 
           20/     การส ารวจพฤตกิรรมการสบูบุหรีแ่ละการดืม่สุราของประชากร พ.ศ.2544, 2547,  2550 และ 2554 ส านกังานสถติแิห่งชาต ิกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร
                    การส ารวจอนามยัและสวสัดกิาร พ .ศ. 2549 และ 2552 ส านกังานสถติแิห่งชาต ิกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร (ปี2544-2548 เป็นการส ารวจของประชากรอายุ 11 ปีขึน้ไป)
                    ท าการส ารวจทุก 2 ปี 
           21/     รายงานการส ารวจการใชเ้วลาของประชากร พ.ศ.2544, 2547 และ 2552 ส านกังานสถติแิห่งชาต ิกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ท าการส ารวจทุก 5 ปี 
           22/     ขอ้มลูปี 2544-2551 ศนูย์เทคโนโลยอีเิลก็ทรอนกิสแ์ละคอมพวิเตอรแ์ห่งชาต ิและการส ารวจเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร (ครวัเรอืน) พ.ศ.2552-2557 ส านกังานสถติแิห่งชาต ิ

                    กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร
           23/    รายงานสถานการณ์มลพษิของประเทศไทย กรมควบคุมมลพษิ กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
                   จ านวนผูป้ว่ยและเสยีชวีติจากสารพษิ ตวัเลขไมส่ะทอ้นความรูส้กึของกลุ่มผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี คณะท างานพจิารณายกเลกิการจดัเกบ็ 
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