
เรื่อง ภาวะสังคมไทยไตรมาสสี่และภาพรวมของปี 2558 

ส ำนกงาำนณะกงรรมงำรพกนนำงำรศรรฐฐงจแลลกสกาณมล่งาาำิจอ รำยาำนภำวกสกาณมไทยไิรมำสสี่
ลลกภำพรวมอ าปี 2558 ซึ่ามีณวำมศณลื่ นไ่วทำาสกาณมที่ส ำณกญในศาจาบวงทก้าในด้ำนงำรแ้ำาาำนโดยรวม 
รำยได้ลลกผลจิภำพลราาำนศฉลี่ยศพจ่มอึ้น ณวำมปล ดภกยในาีวจิลลกทรกพย์สจนดีอึ้น ณนไทยลดงำรสูบบุ่รี่ 
 ยงำาไรง็ดี ยกามีณวำมศณลื่ นไ่วทำาสกาณมที่ิ้ าิจดิำม ศฝ้ำรกวกาศพ่ื บรรศทำผลงรกทบอ าปัญ่ำที่ ำแแก
ศงจดอึ้นทก้างำรแ้ำาาำนภำณศงฐิรงรรมยกาลดลาศนื่ าแำงได้รกบผลงรกทบแำงภำวกภกยลล้า แ ำนวนผู้ป่วยโรณ
ไอ้ศลื ด  งที่ศพจ่มอึ้น  กิรำงำรดื่มศณรื่ าดื่มล ลง ฮ ล์ลลกสูบบุ่รี่ในงลุงมศยำวานลลกงำรศงจด ุบกิจศ่ิุ
แรำแรทำาบงยกาศพจ่มอึ้น สถำนงำระ์ณวำมรุนลราอ าศด็งลลกสิรี งำรสร้ำางำรมีสงวนรงวมอ าปรกาำานในงำร
ณุ้มณร าผู้บรจโภณ รวมทก้าณวำมแ ำศป็นในงำรศรงายงรกดกบณุะภำพงำรรึงฐำพ้ืนฐำนลลกศรงาผลจิง ำลกาณนใ่้มี
ณุะภำพลลกิรางกบณวำมิ้ างำรอ าิลำดลราาำน โดยมีสำรกส ำณกญ ดกานี้ 

การจ้างงานและรายได้เพิ่มขึ้น และอัตราการว่างงานยังอยู่ในระดับต่่า 

ในไิรมำสที่สี่ปี 2558 ผู้มีาำนท ำมีแ ำนวน 38,370,985 ณน ศพจ่มอึ้นร้ ยลก 0.3 แำงางวาศดียวงกน 
อ าปีที่ลล้ว ปรกบิกวดีอึ้นแำงงำรลดลาร้ ยลก 0.5 0.2 ลลก 0.2 ในไิรมำสลรงถึาไิรมำสที่สำมท่ีผงำนมำ  

ิล ดทก้าปีแ ำนวนผู้มีาำนท ำลดลาร้ ยลก 0.2 โดยงำรแ้ำาาำนภำณศงฐิรลดลาร้ ยลก 3.6 ศนื่ าแำง
ได้รกบผลงรกทบแำงภำวกภกยลล้า สงวนงำรแ้ำาาำนภำณน งศงฐิรศพจ่มอึ้นร้ ยลก 1.6 ิำมงำรอยำยิกว 
อ าศรรฐฐงจแโดยศฉพำกสำอำงำรผลจิ ุิสำ่งรรม งง สร้ำา ลลกบรจงำรทง าศที่ยว ผู้วงำาาำนปี 2558 มีแ ำนวน 
340,561 ณน  กิรำงำรวงำาาำนศทงำงกบร้ ยลก 0.88 ณงำแ้ำาลราาำนที่ไมงรวมผลิ บลทน ่ืนๆ ลลกณงำลงวาศวลำ
ศพจ่มอ้ึนร้ ยลก 1.8 ณงำแ้ำาลราาำนลท้แรจาที่ไมงรวมผลิ บลทน ่ืนๆ ลลกณงำลงวาศวลำศพจ่มอึ้นร้ ยลก 3 ผลจิภำพ
ลราาำนศฉลี่ยศพจ่มอึ้นร้ ยลก 3 โดยผลจิภำพลราาำนภำณน งศงฐิรศพจ่มอึ้นร้ ยลก 2 อะกที่ผลจิภำพลราาำน
ภำณศงฐิรลดลาร้ ยลก 0.6 

ปรกศด็นณวำมศณลื่ นไ่วอ าลราาำน 
ที่ส ำณกญในปี 2558 ได้ลงง (1) ภำวกภกยลล้าสงาผล
งรกทบท ำใ่้งำรแ้ำาาำนภำณศงฐิรลดลาแำง 
12.73 ล้ำนณนในปี 2557 ศ่ลื  12.27 ล้ำนณน 
ในปี 2558  ยงำาไรง็ดี แำงลกงฐะกอ าลราาำน
ศงฐิรที่สงวนใ่ญงศป็นผู้สูาวกย ลลกศป็นผู้มีงำรรึงฐำ
รกดกบปรกถมรึงฐำลลกิ่ ำงวงำท ำใ่้ศป็นอ้ แ ำงกด
ิง งำรศณลื่ นย้ำยไปท ำาำนในสำอำที่มีผลจิภำพสูา 
(2) งำรวงำาาำนลฝาศพจ่มอึ้น มีลราาำนที่ร ฤดูงำล
ลลกผู้ที่ท ำาำนิ่ ำงวงำ 10 าก่วโมาลลกิ้ างำร
ท ำาำนศพจ่มมีแ ำนวนศพจ่มอึ้นร้ ยลก 15.48 แำงางวา

ผลส่ารวจภาวะการท่างานของประชากรไตรมาสสี่ปี 2558 

 2557 2558 2558 
ทั้งป ี ทั้งป ี Q1 Q2 Q3 Q4 

ง ำลกาลราาำนรวม (ล้ำนณน) 38.6 38.5 38.3 38.4 38.7 38.7 
1. ผู้มีาำนท ำ (ล้ำนณน) 38.1 38.0 37.6 37.8 38.3 38.4 

(%YoY) -0.4 -0.2 -0.5 -0.2 -0.2 0.3 
1.1 ภำณศงฐิร (%YoY) -2.4 -3.6 -4.4 -5.8 -3.8 -0.7 
1.2 น งภำณศงฐิร (%YoY) 0.7 1.6 1.3 2.6 1.7 0.8 

2. แ ำนวนผู้วงำาาำน (ล้ำนณน) 0.3 0.3 0.4 0.3 0.4 0.3 
 กิรำงำรวงำาาำน (%) 0.84 0.88 0.94 0.88 0.92 0.8 

3. ลราาำนร ฤดูงำล (ล้ำนณน) 0.1 0.2 0.3 0.3 0.1 0.1 
สกดสงวนิง ง ำลกาลราาำน (%) 0.5 0.5 0.8 0.8 0.2 0.2 

ที่มำ: ส ำนกงาำนสถจิจล ง่าาำิจ 
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ศดียวงกนอ าปีงง น ่รื มีแ ำนวน 0.27 ล้ำนณน น งแำงนก้น ลราาำนที่ท ำาำนิ่ ำงวงำ 35 าก่วโมาิง สกปดำ่์ 
มีแ ำนวนศพจ่มอึ้นถึาร้ ยลก 12.4 ่รื ศป็นแ ำนวน 6.8 ล้ำนณน โดยมี กิรำศพจ่มอึ้นมำงในงลุงมลราาำน
 ุิสำ่งรรม งง สร้ำา ลลกบรจงำร ่ืนๆ (3) ผู้วงำาาำนที่ไมงศณยท ำาำนมำงง นมีสกดสงวนสูาอึ้นิง ศนื่ า โดยพบวงำ
ร้ ยลก 73.4 มี ำยุรก่วงำา 15–24 ปี  ลลกร้ ยลก 49.1 ่รื แ ำนวน 78 ,694 ณนแบงำรรึงฐำ
รกดกบ ุดมรึงฐำ ลลกสงวนใ่ญงศป็นผู้แบงำรรึงฐำด้ำนสกาณมรำสิร์ (4) งำรศรงาสร้ำา่ลกงปรกงกนส ำ่รกบ
ลราาำนน งรกบบ โดยงำรสงาศสรจมลราาำนน งรกบบใ่้ศอ้ำสูงปรกงกนสกาณมมำิรำ 40 ลลกง าทุนงำร  ม
ล่งาาำิจได้ศปิดรกบสมำาจงิก้าลิงวกนที่ 20 สจา่ำณม ศป็นิ้นมำ ลลก (5) งำรลง้ไอปัญ่ำลราาำนิงำาด้ำว 
ผจดงฎ่มำย โดยมีงำรอยำยศวลำงำรยื่นอ พจสูแน์สกญาำิจลราาำนิงำาด้ำวแำงศดจมที่สจ้นสุดวกนที่ 31 มีนำณม 
2558 ศป็นภำยในวกนที่ 30 มจถุนำยน 2558 ลลกศมื่ วกนที่ 23 งุมภำพกนธ์ 2559 ณะกรกฐมนิรีมีมิจใ่้ลราาำน
ิงำาด้ำวสำมสกญาำิจที่งำร นุญำิแ้ำาาำนแกสจ้นสุดลาในศดื นมีนำณม 2559 ใ่้ไปรำยาำนิกวในรก่วงำาวกนที่ 1 
ศมฐำยน–1 งรงฎำณม รงนี้ ศพ่ื ท ำาำนิง ไป โดยแกสำมำรถท ำาำนิง ไปได้แนถึาวกนที่ 31 มีนำณม 2561 

หนี้สินครัวเรือนชะลอตัวลง แต่การผิดนัดช่าระหนี้ยังเพิ่มขึ้น ไิรมำสที่สำมปี 2558 ่นี้สจนณรกวศรื น
ศทงำงกบ 10,839,611 ล้ำนบำท ศพจ่มอึ้นร้ ยลก 5.5 ลลกณจดศป็นสกดสงวนร้ ยลก 80.8 ิง  GDP ทก้านี้ ณำดวงำ  
ะ สจ้นปี 2558 ่นี้สจนณรกวศรื นแกมีมูลณงำศพจ่มอึ้นปรกมำะร้ ยลก 4.5 ณจดศป็นสกดสงวนร้ ยลก 81 ิง  GDP ่นี้
ศพ่ื งำร ุปโภณบรจโภณที่ไมงงง ใ่้ศงจดรำยได้ ะ สจ้นไิรมำสที่สี่ปี 2558 มีมูลณงำ 95 ,082 ล้ำนบำท ศพจ่มอึ้น 
ร้ ยลก 13.9 ลลกมีสกดสงวนิง สจนศาื่ รวมศทงำงกบร้ ยลก 2.6 สจนศาื่ ภำยใิ้งำรง ำงกบผจดนกดา ำรก่นี้ศงจน 3 
ศดื นศพจ่มอึ้นร้ ยลก 17.9 ลลกศป็นสกดสงวนิง สจนศาื่ รวมศทงำงกบร้ ยลก 5.2 ย ดณาณ้ำาา ำรกบกิรศณรดจิศงจน 3 
ศดื น ศพจ่มอ้ึนร้ ยลก 25.7 ลลกศป็นสกดสงวนร้ ยลก 3.1 ิง ย ดณาณ้ำา 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษายังต้องเร่งด่าเนินการต่อไป งำรปรกศมจนผลงำรส บ ONET ในปี 2553-
2557 ผลสกมฤทธจ์ทำางำรศรียนในวจาำ่ลกงไมงถึาร้ ยลก 50 ณงำศฉลี่ยวจาำ่ลกง ม.6 ิ่ ำสุด  ยูงรก่วงำาร้ ยลก 
29.52-37.31 แ ำนวนปีงำรรึงฐำศฉลี่ยอ าลราาำน ำยุ 15-59 ปี ศพจ่มอ้ึนศป็น 9 ปี ลิงยกาิ่ ำศมื่ ศปรียบศทียบงกบ
งลุงม ำศซียน ปรกาำงรไทย ำยุ 25 ปีอึ้นไปมีแ ำนวนปีงำรรึงฐำศฉลี่ย 7.3 ปี น้ ยงวงำปรกศทรสจาณโปร์ มำศลศซีย 
ฟิลจปปินส์ บรูไน  จนโดนีศซีย ลลกศวียดนำม งำรผลจิง ำลกาณนรกดกบงลำายกาไมงศพียาพ งกบณวำมิ้ างำรอ า
ิลำด โดยศฉพำกลราาำนในรกดกบ ำาีวรึงฐำ ลม้วงำสกดสงวนผู้ศรียนสำย ำาีวรึงฐำ:สำยสำมกญศพจ่มอึ้น ยงำา
ิง ศนื่ า โดยในปี 2558 สกดสงวนศพจ่มศป็น 48:52 รกฐบำลได้ใ่้ณวำมส ำณกญงกบงำรยงรกดกบณุะภำพงำรรึงฐำ
 ยงำาิง ศนื่ า  ีงทก้ายกามีณะกงรรมงำรนโยบำยลลกพกนนำงำรรึงฐำศป็นงลไงอกบศณลื่ นงำรแกดงำรรึงฐำที่
ศาื่ มโยางกนทก้ารกบบ  

ผู้ป่วยด้วยโรคเฝ้าระวังเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะโรคไข้เลือดออกยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ในไิรมำสสี่อ าปี 
2558 แ ำนวนผู้ป่วยด้วยโรณศฝ้ำรกวกาโดยรวมศพจ่มอ้ึนแำงไิรมำสศดียวงกนอ าปี 2557 ร้ ยลก 79.7 โดยศฉพำก
ผู้ป่วยโรณไอ้ศลื ด  งศพจ่มอึ้นร้ ยลก 357.6 ลลกผู้ป่วยโรณไอ้่วกดใ่ญงลลกป ด กงศสบศพจ่มอ้ึนร้ ยลก 53.5 ลลก 
34.7 ในภำพรวมทก้าปี 2558 พบผู้ป่วยด้วยโรณศฝ้ำรกวกาศพจ่มอ้ึนแำงปี 2557 ร้ ยลก 25.4 โดยผู้ป่วยด้วยโรณ
ไอ้ศลื ด  งศพจ่มอึ้น 4 ศทงำ ในงำรนี้ภำณรกฐไดม้ีมำิรงำรณวบณุมป้ างกนโรณที่ศอ้มอ้นอึ้นงง นแกศอ้ำสูงฤดูงำรรกบำด
ในศดื นพฤฐภำณม 2559 รวมทก้ายกาิ้ าศฝ้ำรกวกาผู้ป่วยโรณณวำมดกนโล่จิสูาลลกโรณศบำ่วำนที่มีลนวโน้มศพจ่มอึ้น  

ค่าใช้จ่ายในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ลดลง แต่ต้องเฝ้าระวังในกลุ่มเยาวชนที่ยัง
ดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่เพิ่มขึ้น ในไิรมำสสี่อ าปี 2558 ณงำใา้แงำยในงำรบรจโภณศณรื่ าดื่มล ลง ฮ ล์ 
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มีมูลณงำ 43,035 ล้ำนบำท ลดลาศล็งน้ ยแำงไิรมำสศดียวงกนอ าปี 2557 ร้ ยลก 0.1 อะกที่ณงำใา้แงำยในงำร
บรจโภณบุ่รี่มีมูลณงำ 13,073 ล้ำนบำท ลดลาศล็งน้ ยแำงไิรมำสศดียวงกนอ าปี 2557 ร้ ยลก 0.4 ลิงิ้ าศฝ้ำ
รกวกางลุงมศยำวานที่ยกาดื่มล ลง ฮ ล์ลลกสูบบุ่รี่ศพจ่มอ้ึน ิล ดปี 2558 มูลณงำงำรบรจโภณศณรื่ าดื่มล ลง ฮ ล์
ในปี 2558 ศพจ่มอึ้นศป็น 147,821 ล้ำนบำท ศพจ่มอึ้นแำงปีงง นร้ ยลก 1.8 มีผู้บรจโภณศณรื่ าดื่มล ลง ฮ ล์ 
18.6 ล้ำนณน่รื ณจดศป็น กิรำงำรดื่มร้ ยลก 34 อ าปรกาำงรศพจ่มอึ้นแำงร้ ยลก 32.3 ในปี 2557 โดยงลุงม
 ำยุ 15-24 ปี มี กิรำงำรดื่มศพจ่มอึ้นศป็นร้ ยลก 29.5 งลุงมสิรีมีลนวโน้มดื่มศณรื่ าดื่มล ลง ฮ ล์ศพจ่มอึ้น 
 ยงำาิง ศนื่ าโดย กิรำงำรดื่มศณรื่ าดื่มล ลง ฮ ล์อ าศพร่ญจาศพจ่มอึ้นแำงร้ ยลก 9.1 ในปี 2550 ศป็น 
ร้ ยลก 13 ในปี 2558 อะกที่มูลณงำงำรบรจโภณบุ่รี่ศพจ่มอึ้นศป็น 58,491 ล้ำนบำท ศพจ่มอึ้นร้ ยลก 1.4 แำงปี 
2557 โดยมีผู้สูบบุ่รี่ 10.9 ล้ำนณน มีสกดสงวนลดลาศป็นร้ ยลก 19.9 อ าปรกาำงร แำงร้ ยลก 20.7 ในปี 
2557 ลิงศฉพำกงลุงม ำยุ 15-24 ปี ศพจ่มอ้ึนศป็นร้ ยลก 15.2 

คดีอาญาโดยรวมลดลง ขณะที่คดีชีวิตร่างกาย เพศ และประทุษร้ายต่อทรัพย์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 
แต่ยังต้องเฝ้าระวังการลักลอบน่าเข้ายาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้าน ณดี ำญำโดยรวมทก้าไิรมำสสี่ลลก
ภำพรวมอ าปี 2558 ลดลา โดยลดลาแำงไิรมำสศดียวงกนอ าปี 2557 ร้ ยลก 24.9 ทก้าปี 2558 ลดลาร้ ยลก 
23.1 อะกที่ณดีาีวจิรงำางำย ศพร ลลกปรกทุฐร้ำยิง ทรกพย์ทก้าไิรมำสสี่ลลกภำพรวมอ าปี 2558 ศพจ่มอึ้น  
โดยศพจ่มอึ้นแำงไิรมำสศดียวงกนอ าปี 2557 ร้ ยลก 6.5 ลลก 0.8 ทก้าปี 2558 ศพจ่มอึ้นร้ ยลก 6.1 ลลก 3.6 
โดยณดียำศสพิจดยกาณามีสกดสงวนมำงที่สุดร้ ยลก 79 อ าณดี ำญำรวม โดยลดลาร้ ยลก 28.1 แึายกาิ้ ามี
มำิรงำรป้ างกนลลกปรำบปรำมยำศสพิจดลลก ำาญำงรรม ยงำาศอ้มอ้นลลกิง ศนื่ า 

การบังคับใช้กฏหมายอย่างเข้มงวดเพื่อลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินจากอุบัติเหตุจราจร
ทางบกที่เพิ่มขึ้น งำรศงจด ุบกิจศ่ิุแรำแรทำาบงลลกมีผู้ศสียาีวจิในไิรมำสสี่ลลกภำพรวมอ าปี 2558 ศพจ่มอึ้น 
โดยศพจ่มอึ้นแำงไิรมำสศดียวงกนอ าปี 2557 ร้ ยลก 20.9 ลลก 15.5 ทก้าปี 2558 ศพจ่มอึ้นร้ ยลก 13.6 ลลก 
1.1 ในางวาศทรงำลปีใ่มง 2559 พบงำรศงจด ุบกิจศ่ิุลลกมีผู้ศสียาีวจิศพจ่มอ้ึนแำงางวาปี 2558 ร้ ยลก 12.7 ลลก 
11.4 สำศ่ิุ่ลกงยกาณามำแำงพฤิจงรรมอ าผู้อกบอี่รถที่ไมงปฎจบกิจิำมงฎแรำแร ในปี 2559 ได้มีงำรวำางลไง
งำรบรจ่ำรแกดงำรที่ศป็นรกบบ ง ำ่นดบทลาโทฐที่ลราศพ่ื ใ่้ศงจดงำรปรกบศปลี่ยนพฤิจงรรม ณวบณูงงกบงำรสร้ำา
แจิส ำนึงในงำรใา้รถใา้ถนน ยงำาปล ดภกย  

สถานการณ์ความรุนแรงของเด็กและสตรีเป็นปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไข ในปี 2558 มีผู้่ญจาลลกศด็งถูง
งรกท ำณวำมรุนลรา 23,977 ณน ศป็นศด็ง 10 ,712 ณน ผู้่ญจา 13,265 ณน ่รื โดยศฉลี่ยแกมีศด็งลลกผู้่ญจา
ศป็นศ่ยื่ ณวำมรุนลราวกนลก 66 ณน งำรลง้ปัญ่ำได้มีงำรบูระำงำรณวำมรงวมมื อ า่นงวยาำนที่ศงี่ยวอ้ า 
ลลกปรกศทรสมำาจง ำศซียนได้รงวมงกนแกดท ำลผนปฏจบกิจงำรภูมจภำณ ำศซียนวงำด้วยงำรอแกดณวำมรุนลราิง สิรี
ลลกศด็ง โดยในปี 2559 ปรกศทรไทยแกน ำลผนปฏจบกิจงำรภูมจภำณ ำศซียนไปบกาณกบใา้ใ่้ศงจดผลศป็นรูปธรรม  
ซึ่ามีศป้ำ่มำยใ่้ปรำรแำงณวำมรุนลราิง ศด็งลลกสิรีในทุงรูปลบบภำยใน 10 ปี 

การร้องเรียนสินค้าและบริการที่เพิ่มขึ้น และความจ่าเป็นของการสร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการคุ้มครองผู้บริโภค ในปี 2558 ผู้บรจโภณได้รกบผลงรกทบแำงงำรซื้ สจนณ้ำลลกบรจงำรศพจ่มอึ้น 
โดยมีผู้ร้ าศรียนสจนณ้ำลลกบรจงำรทก่วไปศพจ่มอึ้นศป็น 7,118 รำย ณจดศป็นร้ ยลก 7.2 แำงปี 2557 โดยศฉพำก
ด้ำนงำรอำยิราลลกิลำดลบบิราที่ศพจ่มอึ้นงวงำ 3 ศทงำ ผู้ร้ าศรียนในบรจงำรโทรณมนำณมศพจ่มอึ้นศป็น 2,913 
รำย ่รื ศพจ่มอ้ึนศป็นร้ ยลก 31.8 แำงปี 2557 โดยศฉพำกด้ำน จนศท ร์ศน็ิ โดยปรกศด็นงำรร้ าศรียนที่ส ำณกญ 
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ได้ลงง มำิรฐำนลลกณุะภำพงำรใ่้บรจงำร งำรยงศลจงบรจงำรลลกณจดณงำบรจงำรผจดพลำด รวมทก้างำร่ลาศาื่ 
ลลกซื้ สจนณ้ำที่ไมงศ่มำกสมแำงงำรโฆฐะำผงำนสื่ โดยศฉพำกสื่ วจทยุที่มีสกดสงวนงำรฝ่ำฝืนงฎ่มำยมำงที่สุด
ร้ ยลก 93.4 ศนื่ าแำงมีปัญ่ำในงำรบกาณกบใา้งฎ่มำย อำดอ้ มูล ลลกอำดงำรมีสงวนรงวมอ าผู้บรจโภณ ลม้ได้
มีงำรด ำศนจนาำนิรวแส บผู้ปรกง บงำร งำร  งงฎ่มำยงำรทวาถำม่นี้ลล้ว  ยกาิ้ าศรงาศสรจมสร้ำา 
ณวำมศอ้มลอ็าลลกงำรมีสงวนรงวมภำณปรกาำานศพื่ ใ่้งำรณุ้มณร าผู้บรจโภณมีปรกสจทธจภำพ 

ประเด็นสังคมที่ต้องเฝ้าระวังและด่าเนินการในปี 2559 มีดกานี ้

1. บริบทภายในประเทศ 

1.1 ภาวะภัยแล้งที่จะมีผลกระทบต่อการจ้างงานและรายได้เกษตรกร  แำงปรำงฏงำระ์ 
ศ ลนีโญลลกงำรลดลาอ าปรจมำะน้ ำใน งำาศง็บน้ ำแกไมงสำมำรถใา้ศพ่ื งำรศงฐิรได้ศิ็มที่ แึาิ้ าิจดิำม 
งำรลง้ไอปัญ่ำภกยลล้าอ ารกฐบำล โดยศฉพำกในงำรางวยศ่ลื งลุงมศงฐิรงรยำงแนลลกศฝ้ำรกวกางำรศป็น่นี้
อ าศงฐิรงร 

1.2 การศึกษายังต้องเร่งพัฒนาในเชิงของคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยงำรผลจิง ำลกาณนที่ศน้น
ณุะภำพศพ่ื งำรสร้ำานวกิงรรม งำรรึงฐำที่มุงาสูงงำรมีาำนท ำ ยงรกดกบณุะภำพงำรรึงฐำอก้นพ้ืนฐำน 
ด ำศนจนงำรปรกบศวลำศรียนศพจ่มศวลำรู้ลลกศรงารกดพกนนำใ่้ศด็งทุงณน งำน  งศอียนได้ ยงำาิง ศนื่ า งำรแกดงำร
 ำาีวรึงฐำท่ีส ดณล้ างกบณวำมิ้ างำรอ าิลำดลราาำน ลลกงำรแกดงำร ุดมรึงฐำท่ีศป็นศลจร 

1.3 การพัฒนาทักษะแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน  โดยศฉพำก 
ในทกงฐกที่ส ดณล้ างกบณวำมิ้ างำรอ า ุิสำ่งรรมศป้ำ่มำย  ำทจ  ุิสำ่งรรมปิโิรศณมี ยำนยนิ์ลลก
าจ้นสงวน สื่ ดจแจิกล  ุิสำ่งรรมที่ศน้นงำร  งลบบ  ุิสำ่งรรมาีวภำพ โดยิจดิำมลลกศรงาผลกงดกนโณรางำร 
ที่ได้ใ่้ณวำมส ำณกญในปี 2558  ยงำาิง ศนื่ า  ำทจ งำรแกด่ลกงสูิรงำรศรียนงำรส นลบบมีสงวนรงวมรก่วงำา
ผู้ปรกง บงำรงกบสถำนรึงฐำ 

1.4 การเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ศพ่ื ใ่้ศป็นปัแแกยบวงในงำรสร้ำาณวำมสำมำรถในงำรลองาอกน 
ลลกสนกบสนุนงำรศิจบโิทำาศรรฐฐงจแอ าปรกศทร ซึ่าในรกยกิง ไปไทยแกศผาจญงกบงำรอำดลณลนลราาำน
มำงอึ้น กนศป็นผลแำงงำรศอ้ำสูงสกาณมผู้สูา ำยุ ดกานก้น แ ำศป็นิ้ าใ่้ณวำมส ำณกญิง งำรศพจ่มผลจิภำพลราาำน 
โดยณวรศรงาใ่้ณวำมส ำณกญงกบงำรศิรียมณนใ่้มีณวำมพร้ มิก้าลิง ยูงในอก้นอ างำรรึงฐำทก้าณวำมรู้ลลกทกงฐก  
ที่ิรางกบณวำมิ้ างำรอ าิลำดลราาำน งำร บรมศพจ่มทกงฐกลราาำนใ่้ศงงาทก้า “ณน ลลก าำน” (soft skill 
and hard skill) งำรสงาศสรจมงำรศรียนรู้ิล ดาีวจิ ลลกรวมถึางำรศรงาผลกงดกนงำรพกนนำลลกงำรน ำใา้รกบบ
ณุะวุนจวจาำาีพ น งแำงนก้นิ้ าศรงาศพจ่มผลจิภำพลราาำนภำณศงฐิร ศนื่ าด้วยลราาำนภำณศงฐิรสงวนใ่ญง 
มี ำยุมำง ลลกมีงำรรึงฐำิ่ ำงวงำมกธยมิ้นท ำใ่้ ศป็นอ้ แ ำงกดในงำรศพจ่มทกงฐกลราาำน ดกานก้น แึาิ้ าใ่้
ณวำมส ำณกญงกบงำรพกนนำศทณโนโลยีศพ่ื งำรศงฐิรลลกงำรพกนนำพกนธุ์ พืา รวมถึางำรสงาศสรจมงำรสร้ำา
ศงฐิรงรรุงนใ่มงที่มีทกงฐกในงำรผสมผสำนงำรใา้ศทณโนโลยีรงวมงกบภูมจปัญญำพ้ืนบ้ำนในงำรท ำศงฐิร 

1.5 การติดตามโรคเฝ้าระวังและโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ทก้างำรรกบำดโรณไอ้ศลื ด  งที่มีลนวโน้ม
แกศงจดงำรรกบำดใ่ญง ีงณรก้าในปี 2559 ศฝ้ำรกวกาลลกศิรียมพร้ มโรณ ุบกิจใ่มงลลกโรณ ุบกิจซ้ ำที่มีณวำมศสี่ยา
ิง งำรรกบำดในปรกศทรไทย  ำทจ โรณไอ้ซจงำซึ่ามียุาลำยศป็นพำ่ก โรณศม ร์ส ลลกโปลจโ  โดยใ่้ณวำมส ำณกญ
งกบงำรศพจ่มปรกสจทธจภำพศณรื องำยศฝ้ำรกวกาลลกิ บโิ้ภำวกฉุงศฉจนทำาสำธำระสุอ ศิรียมณวำมพร้ มด้ำน 
งำรรกงฐำ ลดโรณไมงิจดิง ศรื้ รกาโดยลดปัแแกยศสี่ยา ิล ดแนพกนนำณลจนจง NCDs ที่มณีุะภำพ 
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1.6 การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มข้น โดยด ำศนจนงำริง ศนื่ าด้ำนงำรบกาณกบ
ใา้งฎ่มำยที่ศอ้มาวด สงกดงก้นงำรลกงล บน ำศอ้ำทก้าทำาลนวาำยลดนลลกทงำ ำงำรยำน งำริกดวาแรงำรศาจน
ศณรื องำยยำศสพิจด งำรดูลลลลกศฝ้ำรกวกาณวำมศสี่ยาในสถำนรึงฐำ รวมทก้างำรสร้ำางำรมีสงวนรงวมอ าปรกาำาน  

1.7 การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ได้มีการด่าเนินการอย่างต่อเนื่องและจริงจัง แต่ยังเป็น
เรื่องส่าคัญที่ต้องด่าเนินการต่อไป โดยศพจ่มปรกสจทธจภำพงำรปรำบปรำมลลกด ำศนจนณดีงำรงรกท ำผจดณ้ำมนุฐย์
ลลกณวำมผจดที่ศงี่ยวอ้ า สืบสวนปรำบปรำมศพ่ื ด ำศนจนงำรงกบทรกพย์สจนอ าผู้งรกท ำณวำมผจดมูลฐำนงำรณ้ำ
มนุฐย์ิำมงฎ่มำยฟ งศาจน ิล ดแนอยำยณวำมรงวมมื งกบภำณศ งาน ภำณปรกาำสกาณม ลลก าณ์ งำร
รก่วงำาปรกศทร 

1.8 การขยายหลักประกันทางสังคมโดยเฉพาะแรงงานนอกระบบ ลม้รกฐแกได้ด ำศนจนงำร
อยำยปรกงกนสกาณมมำิรำ 40 ลลกผลกงดกนง าทุนงำร  มล่งาาำิจ (ง า.) ลิงยกาแ ำศป็นิ้ าศรงาปรกาำสกมพกนธ์ 
ศพจ่มาง าทำางำรศอ้ำถึา ง า. ใ่้ณวำมรู้ในงำรแกดงำรศาจนอ าินศ า ลลกสร้ำาวจนกยงำร  ม ศรงาด ำศนจนงำร 
ในศรื่ าอ าณวำมศพียาพ อ ารำยได้่ลกาศงฐียะ รวมทก้างำรสงาศสรจมงำรมีาำนท ำอ าผู้สูา ำยุลลกผู้พจงำร ลลก
งำรพกนนำสภำพลวดล้ มที่ศป็นมจิร ลลกสจนณ้ำนวกิงรรมศพ่ื ใ่้ศ ้ื ิง งำรด ำราาีวจิลลกศอ้ำรงวมงจแงรรมทำา
สกาณมอ าณนทุงงลุงม 

1.9 การเร่งขับเคลื่อนให้เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติให้เป็น
รูปธรรม โดยอะกนี้ได้ง ำ่นด่นงวยาำนรกบผจดา บ่ลกงท ำ่น้ำที่แกดท ำอ้ มูลิำมิกวาี้วกด แกดศิรียมรกบบ
ิจดิำมปรกศมจนผล ลลกสงาศสรจมณวำมศอ้ำใแลลกปรกศมจนผลงำรด ำศนจนาำนิำมปรกาญำอ าศรรฐฐงจแพ ศพียา  

2. การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน   

2.1 การเคลื่อนย้ายแรงงานภายหลังการเปิดเสรีการค้าและบริการอาเซียน ปัแแุบกนได้มี 
งำรท ำอ้ ิงลาย มรกบรงวมณุะสมบกิจวจาำาีพิงำาๆ ศพ่ื   ำนวยณวำมสกดวงลงงผู้ใ่้บรจงำรวจาำาีพในงำรศอ้ำมำ
ท ำาำนลลกพ ำนกง ำรกย ซึ่าได้มีงำรลานำมใน 8 สำอำได้ลงง วจรวงร พยำบำล สถำปนจง งำรส ำรวแ นกงบกญาี 
ทกนิลพทย์ ลพทย์ ลลกทง าศที่ยว ซึ่าแกิ้ าิจดิำมในปรกศด็นงำรสร้ำามำิรฐำนลราาำน ำศซียนรงวมงกน ลลก
งำรศิรียมณวำมพร้ มทก้าด้ำนงำรรึงฐำลลกทกงฐกลราาำนในด้ำนิงำาๆ  ำทจ ภำฐำ งำรปรกบิกว งำรใา้
ศทณโนโลยี รวมถึางำรศาื่ มโยางำรดูลลณุ้มณร าลลกสวกสดจงำรใ่้ลงงลราาำนที่แกศอ้ำมำท ำาำนในปรกศทรไทย 
ลลกณนไทยที่แก  งไปท ำาำนในปรกศทร ำศซียน  น งแำงนก้น ณวรใ่้ณวำมส ำณกญลลกิจดิำม 
ในปรกศด็นงำรด ำศนจนงำริำมอ้ ิงลางำรศปิดศสรีงำรลาทุนลลกบรจงำรโดยศฉพำกงำรศพจ่มสกดสงวนถื ุ่้น  
อ าิงำาาำิจในธุรงจแบรจงำร ซึ่าแกท ำใ่้ศงจดงำรศณลื่ นย้ำยลราาำนที่สกดวงมำงอึ้นลลกมีณวำม่ลำง่ลำย  
ในสำอำ ำาีพอ าลราาำน 

2.2 ความเสี่ยงจากการเคลื่อนย้ายแรงงานและการลงทุนที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง  
โดยศรงาแกดรกศบียบงำรบรจ่ำรแกดงำรลราาำนอ้ำมาำิจลลกศฝ้ำรกวกาลราาำนอ้ำมาำิจผจดงฎ่มำยใ่้ณร บณลุม
ทุงาำิจ งำรปรกบปรุางฎรกศบียบที่วงำด้วยงำรอนสงาอ้ำมพรมลดน งำรสร้ำา่ลกงปรกงกนสุอภำพใ่้ลราาำน 
อ้ำมาำิจ ณวบณูงงกบศรงาสร้ำาณวำมรงวมมื งกบปรกศทรในภูมจภำณ ศพื่ ง ำ่นดมำิรงำรบรจ่ำรแกดงำรลง้ไอปัญ่ำ
งำรศณลื่ นย้ำยลราาำนผจดงฎ่มำย  ำาญำงรรมอ้ำมาำิจ งำรลกศมจดสจทธจลราาำน ผู้่ญจาลลกศด็งที่ศสี่ยาิง 
งำริงศป็นศ่ยื่ อ างำรณ้ำมนุฐย์ งำรศฝ้ำรกวกาโรณรกบำด ลลก่ม งณวกนาำยลดน รวมทก้างำรพกนนำรกบบ
งำรณุ้มณร าทำาสกาณมที่ณร บณลุมลราาำนไทยที่ไปท ำาำนิงำาปรกศทรลลกลราาำนอ้ำมาำิจใ่้ได้รกบ 
งำรณุ้มณร าแำงปรกงกนสกาณม ยงำาิง ศนื่ า 
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2.3 ประชาชนและธุรกิจบางกลุ่มอาจได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้าและบริการ
อาเซียน งำรศปิดศสรีงำรณ้ำลลกบรจงำรแกศป็นทก้าโ งำสใ่้งกบปรกาำานลลกธุรงจแบำางลุงมที่มีณวำมพร้ ม 
อะกที่ภำณธุรงจแ่รื งลุงมลราาำนที่ยกาไมงสำมำรถลองาอกนแกได้รกบผลงรกทบ  ำทจ ภำณศงฐิร SMEs 
ผู้ด้ ยโ งำสแกสงาผลงรกทบิง ณวำมศ่ลื่ มล้ ำลลกาง าวงำาผลิ บลทนอ างลุงมิงำาๆ ใ่้ศพจ่มสูาอึ้น ทก้านี้ 
รกงยภำพอ าณนไทยยกามีอ้ แ ำงกดทก้าในด้ำนณวำมสำมำรถในงำรสื่ สำรภำฐำ กางฤฐ ลลกผลจิภำพลราาำน
โดยรวมศม่ื ศทียบงกบปรกศทรสมำาจง ซึ่าิ้ าศรงาพกนนำรกงยภำพด้ำนงำรสื่ สำรภำฐำสำงลลลกภำฐำศพ่ื นบ้ำน 
ทกงฐกวจาำาีพ พกนนำบรจงำรพื้นฐำนด้ำนสกาณมศพ่ื ใ่้ศ ้ื ิง งำรศรียนรู้ รวมทก้าสร้ำาโ งำสลลกลิ้มิง ในงลุงม 
ที่ยกาอำดณวำมพร้ ม พกนนำรกบบงำรณุ้มณร าทำาสกาณมศพ่ื ร ารกบณวำมศสี่ยาที่แกศงจดอึ้น  ำทจ ณนยำงแน 
ลราาำนน งรกบบ 

ส ำนกงาำนณะกงรรมงำรพกนนำงำรศรรฐฐงจแลลกสกาณมล่งาาำิจ 

29 งุมภำพกนธ์ 2559  
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ตัวชี้วัดภาวะสังคม 

องค์ประกอบหลัก 
57 58 2557 2558 

ทั้งป ี ทั้งป ี Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 
1.  การมีงานท่า1/ 

ง ำลกาลราาำน (พกนณน) 38,576 38,548 38,454 38,442 38,811 38,598 38,279 38,404 38,767 38,744 
%YOY -0.2 - 0.07 -0.12 -0.89 0.35 -0.20 -0.45 -0.10 -0.1 0.4 
งำรมีาำนท ำ (พกนณน) 38,077 38,016 37,812 37,815 38,421 38,262 37,612 37,752 38,330 38,371 
%YOY -0.4 -0.16 -0.40 -1.18 0.27 -0.14 -0.53 -0.17 -0.2 0.3 
ผู้วงำาาำน (พกนณน) 322.7 340.6 341.1 385.7 326.6 237.3 361.3 336.1 356.0 308.8 
 กิรำงำรวงำาาำน (ร้ ยลก) 0.80 0.88 0.89 1.00 0.84 0.61 0.94 0.88 0.92 0.8 
งำรท ำาำนิ ่ ำรกดกบ (พกนณน) 256.3  272.5 277.9 258.1 245.1 244.1 281.2 277.2 250.9 280.8 

2. สุขภาพและการเจ็บป่วย 
 จ่านวนผู้ป่วยด้วยโรคท่ีต้องเฝ้าระวัง (ราย)2/ 
- ก่ด 1,184 (-55.3) 1,015 (-14.3) 340 321 313 210 224 236 276 279 
- ไอ้งำฬ่ลกาล งน 14 - 25 (78.6) 4 3 2 5 4 6 9 6 
- ไอ้สม า กงศสบ 594 (-17.8) 632 (6.4) 140 143 153 158 164 144 178 146 
-  จ่วำิงโรณ 12 (50.0) 108 (800.0) 2 2 6 2 2 2 4 100 
- มื  ศท้ำ ลลกปำง 65,835 (42.7) 41,392 (-37.1) 9,662 19,732 27,792 8,649 9,217 7,771 14,594 9,810 
- บจด 8,106 (-15.4) 7,042 -13.1 2,326 2,261 2,050 1,469 1,804 1,956 1,774 1,508 
- ป ด กงศสบ 200,710 (8.2) 216,959 (8.0) 60,599 38,215 56,775 45,121 56,556 42,176 57,754 60,473 
- ฉ่ี่นู 2,263 (-27.1) 2,151 (-49.4) 393 462 774 634 283 393 723 752 
- ไอ้ศลื ด  ง 40,999 (-73.5) 144,952 (53.6) 4,953 8,222 16,554 11,270 7,538 24,409 60,768 52,237 
- ไอ้่วกดใ่ญง 74,065 (68.6) 77,926 (52.1) 30,899 11,178 16,146 15,842 24,206 10,840 18,397 24,483 
- พจฐสุนกอบ้ำ 6 (20.0) 5 (-16.6) 2 1 2 1 1 1 2 1 
อัตราตายด้วยโรคไม่ติดต่อเร้ือรังท่ีส่าคัญ ต่อประชากร 100,000 คน 
- ณวำมดกนโล จ่ิสูา 11.0 (37.5) n.a.  

ไมงมีงำรแกดศง็บอ้ มูลศป็นรำยไิรมำส 

- ก่วใแอำดศลื ด 27.8 (3.3) n.a.  

- ่ล ดศลื ดสม า 38.7 (7.2) n.a.  

- ศบำ่วำน 17.5 (17.4) n.a.  

- มกศร็าลลกศนื้ า ง
ทุงานจด 

107.9 (3.0) n.a.  

3.  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
- ผู้ศสียาีวจิด้วย

 ุบก จิศ่ ิุทำาบง (รำย) 
5,998 6,271 1,884 1,577 1,285 1,625 1,623 1,533 1,322 1,793 

- ณดีาจวจิ รงำางำย 
ลลกศพร (ณดี) 

23,916 25,602 5,884 6,024 5,904 6,313 6,210 6,724 5,947 6,721 

- ณดีปรกทุฐร้ำย งิ 
ทรกพย์สจน (ณดี) 

46,722 48,770 11,706 11,853 11,845 11,690 11,214 12,850 12,926 11,780 

- ณดียำศสพ จิด (รำย) 384,644 279,266 95,095 102,728 98,838 91,711 83,963 67,015 64,375 63,913 
4. การคุ้มครองผู้บริโภค3/ 
4.1 จ่านวนเร่ืองร้องเรียน (ราย) 

- งระีสกญญำ/
 สกา่ำรจมทรกพย์ 

2,571  2,875 287 843 805 636  632  753  742 748 

- งระีสจนณ้ำลลก
บรจงำรทก่วไป 

2,352  2,552 254 682  752  664  572  726  614 640 

- งระีโฆฐะำ 1,515  2,552 131 621 519 244  260  272  253 334 
- งระีงฎ่มำย 69  6 10 15 39 5   4  1  1 0 
- งระีอำยิราลลก

ิลำดลบบิรา 
131  566 0 0 0 131  54  159  177 176 

4.2  การให้ค่าปรึกษาทาง 
สายด่วน 1166 (ราย) 

38,701 49,708 3,410 10,804 12,703 11,784 12,293 12,300 12,865 12,250 

ที่มำ:  1/ รำยาำนผลงำรส ำรวแภำวกงำรท ำาำนอ าปรกาำงร ส ำนกงาำนสถจ จิล ง่าาำ จิ งรกทรวาศทณโนโลยีสำรสนศทรลลกงำรสื่ สำร 
 2/ ส ำนกงรกบำดวจทยำ งรมณวบณุมโรณ งรกทรวาสำธำระสุอ 
 3/ ส ำนกงาำนณะกงรรมงำรณุ้มณร าผู้บรจโภณ ส ำนกงนำยงรกฐมนิรี 


