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แนวโน้มที่ส ำคัญของประเทศเนเธอร์แลนด์  

แนวโน้มส ำคัญที่เกิดขึ้นในประเทศเนเธอร์แลนด์จำกสถิติตัวเลขปี 2016-2017 แสดงให้เห็นถึงลักษณะของสภำพแวดล้อม  
และรูปแบบกำรด ำรงชีวิตของประชำกรดัชต์ ควำมสำมำรถด้ำนกำรเงิน ควำมพึงพอใจ ควำมนิยมช่ืนชอบและควำมมั่นคงใน
ชีวิต รวมทั้งประเภทของภำคธุรกิจในเนเธอร์แลนด์ที่มีแนวโน้มเติบโตขึ้น โดยแบ่งได้เป็น 3 ภำคส ำคัญ ได้แก่ 1) ด้ำนเศรษฐกิจ     
2) ด้ำนสังคม และ 3) ด้ำนแรงงำนและรำยได้ครัวเรือน ดังต่อไปนี้  

 
 
 
 

1. แนวโน้มส ำคัญดำ้นเศรษฐกิจ 

 
1.1 เศรษกิจโดยรวม 

นับตั้งแต่วิกฤตเศรษฐกิจยุโรปปี 2008 เนเธอร์แลนด์ได้รับผลกระทบและใช้เวลำในกำรฟื้นตัวทำงเศรษฐกิจเป็นเวลำกว่ำ 4 ปี 
โดยตั้งแต่ปี 2013 เศรษฐกิจดัชต์กลับมำเติบโตต่อเนื่องอีกครั้ง ในปี 2017 เศรษฐกิจดัชต์มีอัตรำกำรเติบโตที่ร้อยละ 2.9 เป็น
กำรเติบโตที่แข็งแกร่งท่ีสุดในรอบ 10 ปี นับจำกวิกฤตเศรษฐกิจ กำรเติบโตทำงเศรษฐกิจอย่ำงแข็งแกร่งปี 2017 นี้มีปัจจัยหลัก
มำจำกกำรเติบโตของกำรส่งออก กำรลงทุนในประเทศ และกำรบริโภคของภำคครัวเรือนที่เพ่ิมขึ้น ส่งผลให้ภำคธุรกิจส่วนใหญ่
ได้รับประโยชน์และมีผลประกอบกำรดีขึ้น 

 

 

 

ฐำนะกำรเงินภำครัฐ 

ณ สิ้นปี 2017 รัฐบำลดัชตส์ำมำรถจัดกำรกับหนีส้ำธำรณะใหส้อดคล้องกับมำตรฐำนข้อก ำหนดหนี้ของสหภำพยุโรปที่ต่ ำกว่ำ
ร้อยละ 60 ของ GDP ได้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2008 โดยหนี้สำธำรณะเนเธอร์แลนด์อยู่ท่ี 421 ล้ำนยูโร หรือ ร้อยละ 57.1 
(ปี 2016 อยู่ท่ีร้อยละ 62) และมีงบประมำณเกินดุล 9 พันล้ำนยโูร หรือร้อยละ 1.2 ของ GDP 
 
ควำมเชื่อมั่น 

ควำมเชื่อมั่นของผู้บรโิภคเกว่งตัวในระดับ 23 -26 จุด อยู่สูงกว่ำระดบัค่ำเฉลี่ย 20 ปี ขณะที่ควำมเช่ือมั่นผู้ผลิตลดลงและ
กลับมำเพิม่ขึ้นอีกครั้งในเดือนพฤษภำคม 2018 และอยู่ระดับสูงกว่ำค่ำเฉลีย่ โดยผู้ประกอบกำรมคีวำมเช่ือมั่นมำกขึ้นและ
เตรียมพร้อมที่จะลงทุนหรือจ้ำงงำนเพิ่มขึ้นในปี 2018 



2 
 

1.2 กำรเกษตร

กำรยกเลิกโควต้ำนมในปี 2015 ท ำให้ปริมำณกำรผลิตนม
เพิ่มสูงขึ้นและรำคำตกต่ ำลงจนถึงปี 2016 ต่อมำในปี 
2017 เกษตรกรโคนมดัชต์ได้พัฒนำฟำร์มโคนมโดยกำรลด
ฟอสเฟตภำยในฟำร์ม ซึ่งน ำไปสู่กำรลดจ ำนวนของโคนม
และผลผลิตจำกโคนม ท ำให้รำคำนมปรับตัวสูงขึ้นและ
สร้ ำ งมู ลค่ ำ เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อย ละ  30  เที ยบกับปี  2016 
ขณะเดียวกันผลิตภัณฑ์นมวัวออร์แกนิคได้รับควำมนิยม
และเติบโตขึ้นตั้งแต่ปี 2011 โดยในปี 2017 มีจ ำนวนวัว
นมออร์แกนิค 39,000 ตัว เพิ่มขึ้นร้อยละ 17 จำกปี 2016 
(ปี 2016 เพิ่มขึ้นร้อยละ 27 เทียบกับปี 2015) 

 

 

อำหำรทะเลประเภทกุ้ ง ได้รับควำมนิยมเพิ่มขึ้นใน
เนเธอร์แลนด์ โดยมีมูลค่ำกุ้งปี 2017 รวม 86.6 ล้ำนยูโร 
(เฉลี่ย 7.31 ยูโร/กิโลกรัม) ขณะที่ปี 2000 มีมูลค่ำอยู่ที่ 
28.5 ล้ำนยูโร (เฉลี่ย 3.37 ยูโร/กิโลกรัม) ทั้งนี้อำหำร
ทะเลประเภทปลำ เช่น sole plaice turbot cod มีมูลค่ำ
ซื้อขำยลดลง 

 

 

ในปี 2017 ผักและผลไม้ ได้แก่ มะเขือเทศ แตงกวำ 
มะเขือยำว แตงซูกินี และพริกหวำน มีอัตรำผลผลิตรวม  
1.8 พันล้ำนกิโลกรัม เพิ่มขึ้นร้อยละ 18 โดยเป็นผลผลิต
มะเขือเทศสูงสุด 910 ล้ำนกิโลกรัม เพิ่มขึ้นร้อยละ 33 
ขณะที่ผลผลิตแตงกวำ 400 ล้ำนกิโลกรัม ลดลดร้อยละ 7 
เนื่องจำกสภำพอำกำศที่เลวร้ำย  

 

 

 

พื้นที่เพำะปลูกส ำหรับผลิตน้ ำตำลขยำยตัวขึ้นจำก 71,000 
เฮกตำร์ในปี 2016 เป็น 85,000 เฮกตำร์ในปี 2017 
รวมทั้งกำรเปิดตัว sugar beet พันธุ์ใหม่และเทคนิคกำร
เพำะปลูกสมัยใหม่ท ำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 93 ตัน/
เฮกตำร์ สร้ำงผลตอบแทนเพิ่มขึ้นร้อยละ 19 ต่อเฮกตำร์
เทียบกับปี 2008-2016 ท้ังนีส้หภำพยุโรปได้ยกเลิกโควต้ำ
น้ ำตำลตั้งแต่ 1 กันยำยน 2017  
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ขณะเดียวกันพื้นที่เพำะปลูกดอกไม้ในระยะ 10 ปี เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 13 มีขนำดพื้นที่รวม 27,000 เฮกตำร์ โดยพื้นที่
เพำะปลูกร้อยละ 50 เป็นพื้นที่เพำะปลูกดอกทิวลิป และ
ร้อยละ 25 ส ำหรับดอกลิลลี่ ขณะที่กำรเพำะปลูกดอกไม้
ในโรงกระจกลดลงร้อยละ 44 หรือประมำณ 1700 
เฮกตำร์ตั้งแต่ปี 2007 พ้ืนท่ีเพำะกล้วยไม้ลดลงร้อยละ 46 
และพื้นที่เพำะปลูกกุหลำบลดลงร้อยละ 65 โดยในช่วง 5 
ปีท่ีผ่ำนมำ มีเพียง gerberas ที่ยังมีพื้นที่เพำะปลูกเท่ำเดิม 

 

ในปี 2017 พื้นที่เพำะปลูกพืชที่อุดมด้วยโปรตีนสูง เช่น 
ถั่วเหลือง ถั่วลูพิน หรือถั่วประเภทต่ำงๆส ำหรับท ำอำหำร
สัตว์ขยำยตัวขึ้นร้อยละ 64 เทียบกับปี 2016 มีพื้นที่
เพำะปลูกรวม 1330 เฮกตำร์ ทั้งนี้วัตถุประสงค์หลักของ
กำรปลูกถั่วเหลืองเพื่อใช้เป็นอำหำรสัตว์ โดยมีพื้นที่
เพำะปลูกถั่วเหลืองเพิ่มขึ้นจำก 140 เฮกตำร์ในปี 2016 
เป็น 450 เฮกตำร์ในปี 2017 ขณะที่พื้นที่เพำะปลูกหัว
หอมคิดเป็นอัตรำส่วนร้อยละ 40 ของพื้นที่เพำะปลูก
พืชผักแบบโล่ง (35,000 เฮกตำร์) และร้อยละ 2 ของพื้น
เพำะปลูกท้ังประเทศ กำรเพำะปลูกหัวหอมส่วนใหญ่จะอยู่
ในเขตจังหวัด  Flevoland และ Zeeland 

 

 

1.3 บริกำรทำงธุรกิจ 

ในปี 2017 ภำคธุรกิจบริกำรทำงธุรกิจเติบโตขึ้นร้อยละ 
6.1 เป็นกำรเติบโตติดต่อกันเป็นปีที่ 4 และเติบโตในทุก
สำขำบริกำร โดยธุรกิจบริกำรท่องเที่ยวเติบโตขึ้นสูงสุด
ร้อยละ 10.6 ทั้งนี้ภำคธุรกิจบริกำรทำงธุรกิจเคยเติบโต
สูงสุดทีร่้อยละ 8 ในปี 2015 ขณะที่รำยได้ของธุรกิจจัดหำ
งำนและจ ำนวนบริษัทจัดหำงำนเติบโตขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ปี 
2014 ธุรกิจบริกำรด้ำนไอทีเติบโตขึ้นร้อยละ 5.7 เทียบกับ
ปี 2016 แต่เติบโตต่ ำกว่ำปี 2014 และ 2015 และเคยมี
รำยไดเ้ติบโตสูงสุดที่ร้อยละ 4.2 ในปี 2012  

 

 

 

1.4  กำรก่อสร้ำงและที่อยู่อำศัย 

ธุรกิจก่อสร้ำงเป็นอีกหนึ่งภำคอุตสำหกรรมดัชต์ที่เติบโต
เร็วท่ีสุด โดยปี 2017 ภำคอุตสำหกรรมก่อสร้ำงเติบโตร้อย
ละ 5.6 เทียบกับปี 2016 และสิ้นปี 2017 สำมำรถสร้ำง
มูลค่ำเพิ่มขึ้นร้อยละ 35 เทียบกับจุดต่ ำสุดช่วงต้นปี 2013 
แต่ยังไม่ถึงระดับสูงสุดที่เคยเกิดขึ้นก่อนปี 2008  

ในไตรมำสแรกของปี  2018 ควำมเช่ือมั่นของ
ผู้ประกอบกำรในภำคอุตสำหกรรมก่อสร้ำงอยู่ที่ระดับ 
34.5 หลังจำกควำมเช่ือมั่นลดลงในไตรมำสก่อน ควำม
เช่ือมั่นผู้ประกอบกำรก่อสร้ำงเป็นบวกมำกที่สุดจำกทุก
ภำคอุตสำหกรรม 6 ไตรมำสติดต่อกัน อย่ำงไรก็ตำม 
บริษัทรับเหมำก่อสร้ำงร้อยละ 20 ประสบปัญหำในกำรหำ
แรงงำนและขำดแคลนแรงงำนท่ีเหมำะสม 

 

 



 
 

 

ในปี 2017 ใบอนุญำตก่อสร้ำงที่ออกโดยหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องมีจ ำนวนประมำณ 70,000 ใบ (ที่มูลค่ำก่อสร้ำงมำกกว่ำ 50,000 
ยูโร) เพิ่มขึ้นร้อยละ 30 เทียบกับปี 2016 ขณะที่ระหว่ำงปี 2000-2008 มีจ ำนวนเฉลี่ยปีละ 80,000 ใบ โดยกำรก่อสร้ำงที่อยู่
อำศัยใหม่มีมูลค่ำรวม 11 พันล้ำนยูโร เพิ่มขึ้นร้อยละ 34 จำกปี 2016 และกำรก่อสร้ำงอำคำรส ำนักงำนใหม่มีมูลค่ำรวม 5.8 
พันล้ำนยูโร เพิ่มขึ้นร้อยละ 13 เป็นกำรเติบโตสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2012 และมีมูลค่ำกำรซื้อขำยที่อยู่อำศัยจ ำนวน 242,000 หลัง
รวม 64 พันล้ำนยูโร สูงสุดนับตั้งแต่ปี 1995 ทั้งนี้ตลำดที่อยูอ่ำศัยในเนเธอร์แลนด์มีจ ำนวนบ้ำนเสนอขำยรวม 7.7 ล้ำนหลัง (ณ 
1 มกรำคม 2018) และรำคำบ้ำนได้ปรับตัวสูงข้ึนร้อยละ 7.6 สูงสุดนับตั้งแตปี 2002 

 

 

 

1.5 พลังงำนและกำรใช้จ่ำย 

 

 

 

 

 

 

ปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำในเนเธอร์แลนด์อยู่ที่ประมำณปีละ 
120 -123 พันล้ำน kwh โดยเป็นผู้ผลิตทั้งจำกภำยในและ
ภำยนอกประเทศ ในปี 2016 ปริมำณกำรใช้พลังงำนของ
ภำคอุตสำหกรรมได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 เทียบกับปี 2015 
และกลับมำลดลงอีกครั้ งจำกกระบวนกำรผลิตที่มี
ประสิทธิภำพและนโยบำยประหยัดพลังงำน โดยร้อยละ 
50 ของพลังงำนมำจำกน้ ำมันดิบ  
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ตั้งแต่ปี 2013 เนเธอร์แลนด์ผลิตก๊ำสธรรมชำติในประเทศ
ลดลง เนื่องจำกปัญหำแผ่นดินไหวที่สร้ำงผลกระทบให้กับ
ผู้อยู่อำศัยในเขตจังหวัด Groningen โดยในปี 2017 มีกำร
ขุดเจำะก๊ำสธรรมชำติจ ำนวน 44 พันล้ำนคูบิกเมเตอร์ 
ลดลงร้อยละ 50 จำกปี 2013 ทั้งนี้รำยได้จำกก๊ำสธรรม
ชำตินับว่ำเป็นหนึ่งรำยได้ของภำครัฐ กำรลดกำรผลิตก๊ำส 

ธรรมชำติลงท ำให้ภำครัฐมีรำยได้ลดลง 

ขณะที่ปริมำณกำรใช้ถ่ำนหินส ำหรับผลิตไฟฟ้ำได้เพิ่ม
สูงขึ้นจนถึงปี 2015 และลดลงอีกครั้งในปี 2016-2017 
เฉลี่ย 10.2 พันล้ำนกิโลกรัม และปริมำณกำรใช้ถ่ำนหิน
ส ำหรับผลิตเหล็กยังทรงตัวอยู่ที่ประมำณ 4.5 พันล้ำน
กิโลกรัม  

 

 

ปี 2017 เนเธอร์แลนด์มีกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำน
ทำงเลือกจ ำนวน 17 พันล้ำน kWh เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จำก
ปี 2016 โดยมำจำกพลังงำนลมร้อยละ 58 Biomass ร้อย
ละ 29  พลังงำนแสงอำทิตย์ร้อยละ 13 และพลังงำนน้ ำ
ร้อยละ 0.5 ทั้งนี้กำรบริ โภคพลังงำนทำงเลือกของ
ประชำกรดัชต์เพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 12.5 ในปี 2016 เป็น
ร้อยละ 13.8 ในปี 2017  

 

ปี 2017 กำรบริโภคพลังงำนส ำหรับขนส่งและยำนพำหนะ
เพิ่มขึ้นเป็น 10.7 พันล้ำนกิโลกรัม โดยปริมำณกำรใช้
น้ ำมันเบนซินเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 น้ ำมันดีเซลเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 3 และ kerosene ส ำหรับกำรขนส่งทำงอำกำศเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 2.8 ขณะที่กำรใช้ LPG ลดลงในระดับต่ ำสุดเหลือ
เพียง 148 ล้ำนกิโลกรัม   

 

 

กำรใช้งำนพลังงำนของภำคครัวเรือนในปี 2016 ลดลงร้อย
ละ 18 จำกปี 2000 โดยมีสัดส่วนกำรใช้งำนก๊ำสธรรมชำติ
สูงสุดร้อยละ 75 ส่วนใหญ่ใช้ส ำหรับผลิตควำมร้อนในบ้ำน
และปริมำณกำรใช้จะขึ้นอยู่กับสภำพภูมิอำกำศ และกำร
ใช้ไฟฟ้ำร้อยละ 15 และพลังงำนทำงเลือกร้อยละ 4.5     

ทั้งนี้  ปี 2017 เนเธอร์แลนด์มีกำรใช้พลังงำนรวมทั้ง
ประเทศ 3157 PJ เป็นสัดส่วนของก๊ำสธรรมชำติร้อยละ 
41 พลังงำนปิโตรเลียมร้อยละ 39 ถ่ำนหินร้อยละ 12 และ 
พลังงำนทำงเลือกร้อยละ 8 
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1.6 บริษัทผู้ประกอบกำร 

ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่ำนมำ จ ำนวนบริษัทผู้ประกอบกำรได้
เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่องโดยเฉพำะผู้ประกอบกำรเจ้ำของคน
เดียว โดยไตรมำส 2 ปี 2018 มีจ ำนวนผู้ประกอบกำรแบบ
เจ้ำของคนเดียวในอัตรำ 2 ใน 3 ส่วนของผู้ประกอบกำร
ทั้งหมดในประเทศ 

 

 

ปี 2017 มีจ ำนวนบริษัทผู้ประกอบกำรรำยใหม่และ
ผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำออนไลน์เพิ่มขึ้นอย่ำงมำก ส่วนใหญ่
จดทะเบียนในเขตพื้นที่เศรษฐกิจ โดยบริษัทที่เกิดขึ้นใหม่
สูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ ธุรกิจที่ปรึกษำและจัดกำร 13,000 
รำย ธุรกิจด้ำนควำมรู้และกำรศึกษำ 10,100 รำย ธุรกิจ
ค้ำปลีกท่ัวไป (ไม่รวมร้ำนค้ำซุปเปอร์มำร์เก็ต) 8,780 รำย 

ทั้งนี้ผู้ประกอบกำรยุคใหม่จะให้ควำมส ำคัญเกี่ยวกับด้ำน
ข้อมูลและควำมเร็วของอินเตอร์เน็ตมำกกว่ำแต่ก่อน โดย
ปัจจุบันบริษัทที่มีกำรใช้งำนอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูงกว่ำ 
30 Mb/s เพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 36 ในปี 2012 เป็นร้อยละ 
67 ในปี 2017 และควำมเร็วสูงกว่ำ 100 Mb/s เพิ่มขึ้น
จำกร้ อยละ  8  เป็นร้อยละ  28  ขณะที่ กำร ใ ช้งำน

อินเตอร์เน็ตที่มีควำมเร็วต่ ำกว่ำ 10 Mb/s ได้ลดลงกว่ำ
ร้อยละ 50 

1.7 กำรค้ำระหว่ำงประเทศ 

กำรค้ำระหว่ำงประเทศของเนเธอร์แลนด์เติบโตขึ้นร้อยละ 
50 นับตั้งแต่ปี 2009 และเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของกำร
เติบโตของเศรษฐกิจ ในปี 2017เนเธอร์แลนด์มีมูลค่ำ
สินค้ำน ำเข้ำรวม 411 พันล้ำนยูโร โดยสินค้ำน ำเข้ำหลัก
ร้อยละ 35 เป็นเครื่องจักรและยำนยนต์ ร้อยละ 16 
เชื้อเพลิงและแร่ธำตุ และ ร้อยละ 13 เคมีภัณฑ์ มีประเทศ
คู่ค้ำหลัก คือ เยอรมัน เบลเยียม และ จีน ขณะที่มูลค่ำ
สินค้ำส่งออกรวม 469 พันล้ำนยูโร มีสินค้ำส่งออกหลัก
ร้อยละ 28 เป็นเครื่องจักรและยำนยนต์ และร้อยละ 17
เคมีภัณฑ์ ประเทศคู่ค้ำหลัก คือ เยอรมัน เบลเยียม และ 
สหรำชอำณำจักร 

 

 

ขณะที่มูลค่ำน ำเข้ำบริกำรรวม 187 พันล้ำนยูโร เติบโต
ร้อยละ 15 และมูลค่ำส่งออกบริกำรรวม 193พันล้ำนยูโร 
เติบโตร้อยละ 9 เทียบกับปี 2016 โดยมีประเทศคู่ที่ส ำคัญ 
คือ เยอรมัน สหรัฐอเมริกำ และ สหรำชอำณำจักร 
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1.8 ภำคอุตสำหกรรม 

ในไตรมำส 4 ปี 2017 รำยได้ผลประกอบกำรของ
ภำคอุตสำหกรรมเติบโตขึ้นร้อยละ 6.1 เทียบกับช่วง
เดียวกันของปี 2016 เป็นกำรเติบโตต่อเนื่องติดต่อกัน 5 
ไตรมำส และรำยได้ตลอดปี 2017 เติบโตขึ้นร้อยละ 7.1 
โดยภำคอุตสำหกรรมขนส่งมีอัตรำกำรเติบโตสูงสุดร้อยละ 
14.2 ทั้งนี้รำคำผลผลิตโดยรวมได้ปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 2.8  

 

 

ปี 2017 รำยได้ของภำคอุตสำหกรรมอำหำรเติบโตขึ้นร้อย
ละ 4.5 อุตสำหกรรมเครื่องดืม่เตบิโตขึ้นร้อยละ 6.3 และ
อุตสำหกรรมยำสูบเติบโตร้อยละ 1.5  เทียบกับปี 2016 
รวมทั้งบริษัทเลิกกิจกำรรวม 275 บริษัท ลดลงร้อยละ 68 
จำกจุดต่ ำสุดปี 2012 ท่ีมีจ ำนวน 859 บริษัท 

 

 

ไตรมำส 4 ปี 2017 รำคำผลิตของภำคอุตสำหกรรม
ปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 2.8 เทียบกับไตรมำสเดียวกันของปี 
2016 โดยปัจจัยหลักของรำคำผลิตมำจำกต้นทุนรำคำ
น้ ำมันท่ีปรับตัวสูงข้ึน โดยรำคำน้ ำมันได้ปรับตัวขึ้นร้อยละ 
56 และต้นปี 2018 ปรับตัวขึ้นร้อยละ 4.9 เทียบกับช่วง
เดียวกันของปทีี่ผ่ำนมำ 

 

 

1.9 รำคำสินค้ำและบริกำร 

ปี 2017 รำคำสินค้ำและบริกำรปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 1.4 
เทียบกับปี 2016 (รำคำสินค้ำปรับสูงขึ้นร้อยละ 1.5 และ 
รำคำบริกำรปรับสูงขึ้นร้อยละ 1.2) ขณะที่ปี 2016 รำคำ
สินค้ำและบริกำรปรับตัวข้ึนเพียงร้อยละ 0.3 ต่ ำสุดในรอบ 
30 ปี ส่วนรำคำอำหำรเพื่อสุขภำพมีกำรปรับตัวสูงขึ้นเร็ว
กว่ำอำหำรทั่วไปและต่อเนื่องมำตั้งแต่ปี 2016 
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เดือนมกรำคม 2018 รำคำผลติสนิค้ำอำหำรมีกำรปรับตัว
สูงขึ้นร้อยละ 2 เทียบกับปี 2015 น้อยกว่ำกำรปรับตัวของ
รำคำเฉลี่ยภำคอุตสำหกรรม ขณะที่รำคำเนื้อสตัว์จำกโรง
ฆ่ำสัตว์ปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 13 สูงสุดนับตั้งแต่ปี 2015 
เป็นผลมำจำกควำมต้องกำรบริโภคเนื้อสัตว์และรำคำ
อำหำรสตัว์ที่สูงข้ึน 

 

 

ในช่วงที่ผ่ำนมำ รำคำบริกำรกำรตลำดและขนส่งมีกำร
ปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 12.2 เทียบกับปี 2010 โดยเฉพำะ
บริกำรทำงตลำดส ำหรับอสังหำริมทรัพย์และบริกำรด้ำน
บัญชีและจัดกำร แต่บริกำรด้ำนข้อมูลและสื่อสำรมี
แนวโน้มรำคำลดต่ ำลง  

ขณะที่บริกำรขนส่งแบบเร่งด่วนยังคงเป็นที่ต้องกำรอย่ำง
ต่อเนื่อง มีรำคำบริกำรปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 18.6 ในช่วงปี 
2010-2017 แต่รำคำบริกำรขนส่งทำงน้ ำลดลงอย่ำง
ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2012  

 

 

รำคำบ้ำนในเนเธอร์แลนด์ปี 2017 เฉลี่ยอยู่ที่ 263,000 ยู
โร/หลัง โดยเขตพื้นที่ Bloemendaal มีรำคำขำยเฉลี่ย
สูงสุด 776,000 ยูโร/หลัง และต่ ำสุดในเขตพื้นที่ Delfzijl 
141,000 ยูโร/หลัง  

 

 

1.10  ธุรกิจกำรค้ำ โรงแรมและรำ้นอำหำร 

ในปี 2017 รำยได้ของภำคอุตสำหกรรมค้ำปลีกเติบโตขึ้น
ร้อยละ 4 เทียบกับปี 2016 เป็นกำรเติบโตสูงสุดนับตั้งแต่
ปี 2006 โดยธุรกิจประเภทก่อสร้ำงและซ่อมแซมบ้ำน ครัว
และพื้น และเฟอร์นิเจอร์ มีอัตรำกำรเติบโตสูงสุด และ
ธุรกิจค้ำปลีกออนไลน์มีรำยได้เติบโตขึ้นร้อยละ 17 
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จ ำนวนร้ำนขำยสินค้ำอำหำรเฉพำะอย่ำงทีข่ยำยตัวขึ้นจำก
ปี 2008 ได้แก่ ร้ำนขำยปลำขยำยตัวขึ้นร้อยละ 31 ร้ำน
ขำยชีสขยำยตัวขึ้นร้อยละ 20 ร้ำนขำยสินค้ำเพื่อสุขภำพ
ขยำยตัวร้อยละ 18 ขณะที่จ ำนวนร้ำนสินค้ำเฉพำะบำง
ประเภทขยำยตัวลดลง เช่น ร้ำนขำยผักลดลงร้อยละ 29 
ร้ำนขำยเนื้อสัตว์ลดลงร้อยละ 16 และร้ำนขำยสัตว์ปีก
ลดลงร้อยละ 8 

 

 

 

ปี 2017 รำยได้ธุรกิจรถยนต์เติบโตขึ้นติดต่อกันเป็นปีที่ 3 
โดยยอดขำยรถยนต์ทั่วไปเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 และยอดขำย
รถยนต์ใหม่น ำเข้ำเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 เทียบกับปี 2016   

 

รำยได้ภำคธุรกิจค้ำส่งรวมของอุตสำหกรรมดัชต์ ปี 2017 
เติบโตเฉลี่ยร้อยละ 6.8 เทียบกับปี 2016 โดยสินค้ำ 
Commodities มีรำยได้ค้ำส่งเติบโตสูงสุด ทั้งนี้รำยได้ค้ำ
ส่ ง ข อ งทุ ก ภ ำ ค อุ ต ส ำ ห ก ร ร ม เ ติ บ โ ต ขึ้ น  ย ก เ ว้ น
ภำคอุตสำหกรรมกำรเกษตรที่เติบโตลดลงร้อยละ 3  

 

  

ช่วงปี 2012-2017 ภำคธุรกิจ Horeca มียอดขำยเติบโต
ขึ้นร้อยละ 29 และปริมำณกำรบริโภคหรือจองห้องพัก
เติบโตขึ้นร้อยละ 17 เทียบกับปี 2012 โดยยอดขำยของ
ร้ำนอำหำรเติบโตขึ้นสูงสุดติดต่อกันเป็นปีที่ 7 ที่ร้อยละ 
35.6 เทียบกับปี 2012 และร้อยละ 7.8 เทียบกับปี 2016  
ร้ำนอำหำรประเภท fast food เติบโตร้อยละ 32.6 และ 
โรงแรมเติบโตร้อยละ 29.5 ขณะที่ร้ำนบำร์หรือคำเฟ่
เติบโตน้อยสุดร้อยละ 12.6 ทั้งนี้ยอดขำยที่เพิ่มขึ้นมำจำก
ปัจจัยหลักของรำคำสินค้ำท่ีปรับตัวสูงข้ึน 

นอกจำกนี้ ในปี 2017 จ ำนวนคืนเข้ำพักในโรงแรมใน
เนเธอร์แลนด์เพิ่มขึ้นร้อยละ 33 เทียบกับป ี2012 โดยเป็น
ผู้ใช้บริกำรชำวต่ำงชำติ 26.1 ล้ำนคืน เพิ่มขึ้นร้อยละ 46 
และผู้ใช้บริกำรชำวดัชต์ 22.6 ล้ำนคืน เพิ่มขึ้นร้อยละ 21 
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2 แนวโน้มส ำคัญดำ้นสังคม 

2.1 จ ำนวนประชำกร 

ณ วันท่ี 1 มกรำคม 2018 มีจ ำนวนประชำกรในเนเธอร์แลนด์รวม 17.2 ล้ำนคน เพิ่มขึ้น 101,000 คน จำกปีก่อน โดยเป็นกำร
ย้ำยถิ่นเข้ำมำในประเทศ (235,000 คน) มำกกว่ำออกนอกประเทศ (154,000 คน) 81,000 คน และ มีเด็กเกิดใหม่ (170,000 
คน) มำกกว่ำผู้เสียชีวิต (150,000 คน) 20,000 คน  

ในปี 2017 มีจ ำนวนเด็กเกิดใหม่ 170,000 คน น้อยกว่ำปี 2016 จ ำนวน 3,000 คน โดยมีอัตรำส่วนเด็กเกิดใหม่ 55 คน/สตรี 
1000 คน (อำยุ 20-30 ปี) ขณะที่ปี 2010 มีอัตรำส่วนเด็กเกิดใหม่ 68 คน/สตรี 1000 คน ทั้งนี้เด็กเกิดใหม่ในสตรีที่มีอำยุ
มำกกว่ำ 35 ปี มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 

  

ขณะเดียวกัน อัตรำกำรตำยของประชำกรในเนเธอร์แลนด์มีแนวโน้มสูงขึ้น โดยไตรมำสแรกของปี 2018 มีจ ำนวนผู้เสียชีวิต 
46,000 คน เพิ่มขึ้น 3,200 คนจำกช่วงเดียวกันของปี 2017 และเพิ่มขึ้น 5,500 คนจำกปี 2016 ทั้งนี้อัตรำกำรเสียชีวิตจะ
สูงขึ้นในช่วงที่มีอำกำศหนำวอย่ำงยำวนำน โดยส่วนใหญ่จะเป็นผู้เสียชีวิตที่มีอำยุมำกกว่ำ 80 ป ี

 

 

 

 

ในปี 2016 กำรย้ำยถิ่นฐำนเข้ำมำอำศัยในเนเธอร์แลนด์
ของ Non-Dutch ด้วยเหตุผลเพื่อ 1) สร้ำงครอบครัวมี
สัดส่วนร้อยละ 32.7 และเคยสูงสุดที่ร้อยละ 38.8 ในปี 
2013 2) ด้ำนแรงงำนร้อยละ 18.9 3) อพยพหรือลี้ภัยร้อย
ละ 18.7 เพิ่มขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2010 4) กำรศึกษำร้อย
ละ 12.7 และ 5) เหตุผลอื่นๆ ร้อยละ 17 
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2.2 อำชีพครูในช้ันประถมศึกษำ 

ปี 2017 เนเธอร์แลนด์มีจ ำนวนครูระดับประถมศึกษำ (Primary school) 154,000 คน โดยส่วนใหญ่เป็นครูเพศหญิง (ร้อยละ 
80) หรือครูเพศชำยที่อำยุมำกกว่ำ 55 ปี ทั้งนี้จ ำนวนครูทั้งหญิงและชำยที่อำยุมำกกว่ำ 55 ปี ได้เพิ่มขึ้นมำกกว่ำร้อยละ 20 
ในช่วง 5 ปีท่ีผ่ำนมำ ขณะที่ครูอำยุระหว่ำง 45-55 ปี มีจ ำนวนลดลงและครูหญิงอำยุน้อยกว่ำ 25 ปี ลดลงร้อยละ 5 
 

     
 
โดยครูชำยที่ท ำงำนเต็มเวลำ (full time) มีสัดส่วนร้อยละ 64 และครูหญิงร้อยละ 26 ซึ่งลดลงต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2003 ขณะที่ครู
ชำยและหญิงที่ท ำงำนระหว่ำง 20-34 ช่ัวโมงต่อสัปดำห์มีจ ำนวนมำกขึ้นต่อเนื่องคิดเป็นอัตรำสว่นร้อยละ 57.3 ในปี 2017 ทั้งนี้
อัตรำค่ำจ้ำงครูในช้ันประถมศึกษำเฉลี่ยชั่วโมงละ 26 ยูโร (ปี 2015)   
 

 2.3 กำรศึกษำ 

ในปี 2017 ประชำกรดัชต์ส่วนใหญ่ที่มีอำยุ 15-74 ปี จบกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำ/ปวช/ปวส (MBO 2-4 /HAVO/VWO) 
ร้อยละ 40 ซึ่งเป็นสัดส่วนสูงสุด ขณะที่ผู้จบกำรศึกษำระดับมหำวิทยำลัยขึ้นไปมีสัดส่วนร้อยละ 30 และมีแนวโน้มเติบโตขึ้น  

ในช่วงปีกำรศึกษำ 2017/2018 มีจ ำนวนนักเรียนจำก primary school 1.41 ล้ำนคน ลดลงจำกปีกำรศึกษำ 2011/2012 
ประมำณ 100,000 คน  ขณะที่จ ำนวนนักเรียนจำก special primary education school มีจ ำนวนทรงตัวที่ 64,000 คน  
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ขณะเดียวกัน นักเรียนช้ันมัธยมศึกษำมีจ ำนวน 956,000 คน และร้อยละ 47.5 เลือกหลักสูตรเพื่อศึกษำต่อในระดับ
มหำวิทยำลัย โดยเฉพำะนักเรียนที่อำศัยในเขตพื้นที่เศรษฐกิจหรือเมืองที่มีมหำวิทยำลัยใหญ่ตั้งอยู่  นอกจำกนี้ยังพบว่ำ
นักเรียน/นักศึกษำที่ลงทะเบียนเรียนกับสถำบันวิชำชีพมีจ ำนวนเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน  

จำกสถิติพบว่ำ 3 สำขำวิชำชีพ (MBO) ที่นักศึกษำหญิงในสถำบันวิชำชีพเลือกเรียนมำกที่สุด ได้แก่ สำขำ Healthcare and 
Welfare ร้อยละ41 สำขำ Service Provision ร้อยละ 22 และ สำขำ Law, Administration, trade, business services 
ร้อยละ 17 และ นักศึกษำชำยเลือกเรียนมำกที่สุด ได้แก่ Technology, Industrial and Civil engineering ร้อยละ 32 สำขำ 
Service provision ร้อยละ 23 สำขำ Law, Administration, trade, business services ร้อยละ 18 

ขณะที่ 3 สำขำที่เป็นท่ีนิยมสูงสุดส ำหรับนักศึกษำหญิงในระดับมหำวิทยำลัย ได้แก่ สำขำ Healthcare and Welfare  ร้อยละ 
30  สำขำ Law, Administration, trade, business services ร้อยละ 21 และ สำขำ Education ร้อยละ 19 และส ำหรับ
นักศึกษำชำย ได้แก่  สำขำ Law, Administration, trade, business services ร้อยละ 34  สำขำ Technology, Industrial 
and Civil engineering ร้อยละ 14 และ สำขำ Service provision ร้อยละ 10  

ทั้งนี้ ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับภำคกำรศึกษำดัชต์ในปี 2016 อยู่ที่ 42.9 พันล้ำนยูโร เป็นค่ำใช้จ่ำยสูงสุดอยูใ่นระดับกำรศึกษำ primary 
และ secondary โดยแนวโน้มค่ำใช้จ่ำยในช่วงระยะเวลำ 10 ปี ของ secondary education เพิ่มขึ้นร้อยะ 31 รวม 10.9 
พันล้ำนยูโร และ primary education เพิ่มขึ้นร้อยละ 14 รวม 9.8 พันล้ำนยูโร อย่ำงไรก็ตำมรัฐบำลพยำยำมจัดสรร
งบประมำณด้ำนศึกษำให้สอดคลอ้งและใกลเ้คียงกับค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจริงโดยปี 2016 ได้จัดสรรงบประมำณดำ้นกำรศึกษำรวม
ทั้งสิ้น 38.7 พันล้ำนยูโร  
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 2.4 ด้ำนวัฒนธรรม 

จ ำนวนผู้เข้ำชมคอนเสิร์ตชำวดัชต์ (คลำสิคและป๊อบคอนเสิร์ต) ในปี 2016 รวม 8.7 ล้ำนคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ขณะที่จ ำนวน
กำรเข้ำชมกำรแสดงอื่นๆ 9.5 ล้ำนคน ลดลงร้อยละ 2 เทียบกับปี 2015 โดยพื้นที่จัดกำรแสดงส่วนใหญ่จะอยู่ตำมหัวเมืองใหญ่ 
เช่น กรุงอัมสเตอร์ดัม เป็นต้น ทั้งนี้จ ำนวนแรงงำนภำคธุรกิจศิลปะและแสดงเติบโตขึ้นหลังจำกทีเ่คยลดลงในช่วงปี 2011-2013 
เนื่องจำกกำรลดงบประมำณของภำครัฐ ทั้งนี้ ในปี 2016 มีจ ำนวนแรงงำน 21,700 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 เทียบกับปี 2013 โดย
พนักงำนประจ ำมีจ ำนวนลดลง ขณะที่แรงงำนช่ัวครำว อำสสมัคร/นักศึกษำฝึกงำนมีจ ำนวนเพิ่มข้ึน   

 

 

ปี 2016 เนเธอร์แลนด์มีจ ำนวนพิพิธภัณฑ์รวม 694 แห่ง 
และมีผู้เข้ำชมรวม 34.4 ล้ำนคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 เทียบ
กับปี 2015 และเป็นผู้เข้ำชมชำวต่ำงชำติเพิ่มมำกขึ้น โดย
พิพิธภัณฑ์ส่วนใหญ่ในเขตพื้นที่ Noord-Holland (126 
แห่ง) ได้รับควำมนิยมจำกนักท่องเที่ยวมำกที่สุด ทั้งนี้ มี
จ ำนวนพนักงำนประจ ำที่ท ำงำนในพิพิธภัณฑ์รวม 10,000 
คน อำสำสมัคร 35,000 คน และ ฟรีแลนซ์ 5,000 คน  

 

ในปี 2016 หนังสือ E-book จ ำนวน 2.8 ล้ำนเล่ม ถูกยืม
ผ่ำนห้องสมุดสำธำรณะในเนเธอร์แลนด์เพิ่มขึ้นร้อยละ 74 
เทียบกับปี 2015 ขณะที่กำรยืมหนังสือทั่วไปมีจ ำนวน 
68.5 ล้ำนเล่ม ลดลงมำกกว่ำร้อยละ 50 นับตั้งแต่ปี 1980 

 

 

ปี 2017 ประชำกรดัชต์ส่วนใหญ่ที่ไม่นับถือศำสนำใดๆ มี
สัดส่วนสูงสุดในกลุ่มอำยุ 18-25 ร้อยละ 59.2 ขณะที่ผู้นับ
ถือศำสนำ Roman Catholic มีสัดส่วนมำกขึ้นในกลุ่มอำยุ
ที่สูงข้ึน และผู้นับถือศำสนำอิสลำมมีสัดส่วนร้อยละ 5  

 

จ ำนวนผู้สนใจเกี่ยวกับด้ำนกำรเมืองกำรปกครองเป็นเพศ
ชำยมำกกว่ำเพศหญิง โดยในปี 2017 มีอัตรำส่วนของเพศ
ชำยที่สนใจด้ำนกำรเมืองร้อยละ 58 และเพศหญิงร้อยละ 
44 ทั้งนี้ช่วงระหว่ำงปี 2015-2016 ผู้สนใจด้ำนกำรเมือง
ทั้งชำยและหญิงมีจ ำนวนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 
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2.5 ด้ำนสำธำรณสุข 

อำยเุฉลี่ยที่คำดว่ำประชำกรดัชต์สำมำรถอยู่อย่ำงมีสุขภำพ
ดีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นขึ้นตั้ งแต่ปี  1980 โดยอำยุ เฉลี่ย
คำดกำรณ์ของชำยดัชต์ในปี 1981 อยู่ที่ 60 ปี ปรับขึ้น
เป็นอำยุ 65 ปี ในปี 2016 ขณะที่อำยุเฉลี่ยของหญิง
ชำวดัชต์แกว่งตัวอยู่ท่ีอำยปุระมำณ 62 ป ี

 

 

ปี 2017 ประชำกรดัชต์ (อำยุตั้งแต่ 4 ปี) ที่มีน้ ำหนักเกิน
กว่ำมำตรฐำนระดับกลำง (BMI 25-30) เพิ่มขึ้นร้อยละ 43 
จำกปี 1980 และประชำกรดัชต์ที่ประสบปัญหำโรคอ้วน
มำก (obesity) หรือมีค่ำ BMI สูงกว่ำ 30 มีจ ำนวนร้อยละ 
12  เพิ่มขึ้น 3 เท่ำ จำกปี 1980   

 

 

ปี 2017 ประชำกรดัชต์ (อำยุตั้งแต่ 14 ปี) ใช้บริกำรตรวจ
สุขภำพช่องปำกร้อยละ 35 เติบโตขึ้นร้อยละ 7 จำกปี 
2014 และพบว่ำกลุ่มผู้ที่มีรำยได้สูงจะใช้บริกำรนี้ร้อยละ
42 ขณะที่กลุ่มผู้มีรำยได้ต่ ำจะใช้บริกำรเพียงร้อยละ 28  

 

 

ปี 2017 มีจ ำนวนผู้สูบบุหรี่ (อำยุมำกกว่ำ 12 ปี) ร้อยละ 
22 ลดลงจำกปี 2001 ที่ร้อยละ 33 และจ ำนวนผู้ที่สูบ
บุหรี่มำกกว่ำวันละ 20 มวน ลดลงจำกร้อยละ 10 เป็น
ร้อยละ 3  

 

ปี 2016 อำชีพพยำบำลหรือผู้ท ำงำนด้ำนดูแลสุขภำพที่มี
อำยุน้อยกว่ำ 45 ปี มีจ ำนวน 167,000 คน หรือร้อยละ 
48 โดยท ำงำนในโรงพยำบำลร้อยละ 54 Nursing 
Care/Home care ร้อยละ 48 Mental Health care 
ร้อยละ 40 ศูนย์ดูแลอื่นๆร้อยละ 37 และศูนย์ดูแลคน
พิกำรร้อยละ 35   
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ประชำกรดัชต์รำว 800,000 คน หรือร้อยละ 5 ของ
ประชำกรทั้งประเทศอยู่ในกำรควบคุมของแพทย์เพื่อ
รักษำโรคเบำหวำน และผู้ป่วยโรคเบำหวำนเหล่ำนี้มี
แนวโน้มที่จะได้รับยำเพื่อรักษำโรคหัวใจและหลอดเลือด
มำกกว่ำผู้ที่ไม่เป็นเบำหวำน โดยมำกกว่ำร้อยละ 95 ของ
ผู้ป่วยโรคเบำหวำนที่มีอำยุมำกกว่ำ 75 ปี ได้รับยำเพื่อ
รักษำโรคหัวใจร่วมด้วย 

 

 

ปี 2016 ร้อยละ 18 ของผู้ที่มีอำยุมำกกว่ำ 80 ปี ใช้
บริกำรศูนย์ดูแลสุขภำพ (nurse services) โดยเป็น
ผู้สูงอำยุชำยร้อยละ 14 และผู้สูงอำยุหญิงร้อยละ 20 
ขณะที่ผู้มีอำยุ 80-85 ปี ใช้บริกำรร้อยละ 12 และผู้มีอำยุ 
90 ปีขึ้นไป ใช้บริกำรร้อยละ 30 ทั้งนี้พื้นที่รับบริกำรส่วน
ใหญ่อยู่ในเขตภำคเหนือและภำคตะวันออกของประเทศ
มำกกว่ำเขตพื้นที่อ่ืน 

 

ปี 2017 มีจ ำนวนผู้เสียชีวิตจำกอุบัติเหตุในเนเธอร์แลนด์ 
613 คน เป็นเพศชำย 453 คน และเพศหญิง 160 คน 
โดยผู้เสียชีวิตเป็นผู้ขับขี่จักรยำน 206 คน (ร้อยละ 34) 
รถยนต์ 201 คน (ร้อยละ 33) ผู้ใช้ทำงเท้ำ 51 คน และ
พำหนะอื่นๆ 148 คน ทั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่ยอดผู้เสียชีวิต
จำกอุบัติเหตุรถจักรยำนสูงกว่ำรถยนต์ 

 

 

 

 

ปี 2017 จ ำนวนเด็กหรือเยำวชนอำยุน้อยกว่ำ 23 ปี ที่อยู่
ภำยใต้กำรดูแลของศูนย์ดูแลเยำวชน (youth care) มี
จ ำนวน405,000 คน หรือร้อยละ 11 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจำก
ปีที่ผ่ำนมำ ทั้งนี้จ ำนวนเยำวชนที่ได้รับกำรคุ้มครองสิทธิ
หรือฟ้ืนฟูสมรรถภำพมีอัตรำลดลงในช่วงปี 2011-2017 

 

 

 

 

 



16 
 

2.6 กำรท่องเที่ยวและสันทนำกำร 

ในปี 2017 มีจ ำนวนผู้ เข้ำพักโรงแรมหรือห้องพักใน
เนเธอร์แลนด์เพิ่มขึ้นเป็น 42 ล้ำนคน เติบโตขึ้นประมำณ
ร้อยละ 9 เทียบกับปี 2016 ซึ่งเป็นกำรเติบโตสู งสุด
นับตั้งแต่ปี 2006 โดยมีจ ำนวนผู้เข้ำพักชำวต่ำงชำติ 17.9 
ล้ำนคน เติบโตขึ้นร้อยละ 13 และผู้เข้ำพักชำวดัชต์ 24.3 
ล้ำนคน เติบโตขึ้นร้อยละ 5 

 

นอกจำกนี้ยังพบว่ำ จ ำนวนวันเข้ำพักโดยรวมเพิ่มขึ้นด้วย
เช่นกัน โดยจ ำนวนวันพักในโรงแรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 
บ้ำนพัก Holiday parks เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ขณะที่บ้ำนพัก
แคมปิ้งลดลงร้อยละ 5 ทั้งนี้พื้นที่ให้บริกำรแคมปิ้งส่วน
ใหญ่อยู่ ในเขตจังหวัด Zeeland และพื้นที่ ให้บริกำร
โรงแรม/ห้องพักส่วนใหญ่อยู่ในเขตจังหวัด Noord-
Holland โดยเฉพำะเมือง Amsterdam  

 

 

ปี 2017 ร้อยละ 49 ของประชำกรดัชต์อำยุตั้งแต่ 15 ปี 
เคยหรือช่วยเหลืองำนกำรกุศลหรือเป็นอำสำสมัครตำม

องค์กรต่ำงๆ โดยประชำกรชำยส่วนใหญ่จะช่วยงำนอำสำ
เกี่ยวกับด้ำนกีฬำ ขณะที่ประชำกรหญิงจะช่วยเหลือ
เกี่ยวกับด้ำนกำรศึกษำและกำรพยำบำล 

 

 

ในเนเธอร์แลนด์มีจ ำนวนสมำชิกศูนย์บริกำรฟิสเนตรวม 
2.25 ล้ำนคน หรือเฉลี่ย 1,100 คน/ศูนย์บริกำร โดยร้อย
ละ 12 เป็นสมำชิกท่ีอำยุต่ ำกว่ำ 18 ปี  

 

 

ปี 2017 ประชำกรดัชต์ใช้งำนสมำร์โฟนและ laptop เพื่อ
ใช้งำนอินเตอร์เน็ตมำกที่สุด โดยใช้สมำร์ทโฟนร้อยละ 85 
และ laptop ร้อยละ 78 ทั้ งนี้  2 ใน 3 ของจ ำนวน
ครัวเรือนทั้งประเทศมี tablet อย่ำงน้อย 1 เครื่อง และ
ประมำณร้อยละ 50 มีสมำร์ททีวี หรือ ทีวี+STB  

ทั้งนีผู้้สูงอำยุดัชต์มีกำรใช้งำน social media เพิ่มขึ้น โดย
เป็นผู้มีอำยรุะหว่ำง 65-75 ปี จ ำนวนร้อยละ 64 เติบโต
ขึ้นร้อยละ 40 จำกปี 2012 และผูม้ีอำยุมำกกว่ำ 75 ปี มี
จ ำนวนร้อยละ 34.7 ขณะที่ปี 2012 มีเพียงร้อยละ 5.2  
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ในปี 2017 ประชำกรดัชต์ร้อยละ 76 (อำยุตั้งแต่ 12 ปี) 
ซื้อสินค้ำผ่ำนอินเตอร์เน็ตเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 เทียบกับปี 
2012 โดยสินค้ำที่นิยมสั่งซื้อออนไลน์สูงสุด ได้แก่ เสื้อผ้ำ
และอุปกรณ์เพื่อกำรกีฬำ (ร้อยละ 52) ท่องเที่ยวและที่พัก 
(ร้อยละ 47.6) และบัตรเข้ำชมต่ำงๆ (ร้อยละ 44.9) ทั้งนี้
สินค้ำอำหำรและสินค้ำเพื่อชีวิตประจ ำวันมีอัตรำกำรสั่งซื้อ
เติบโตขึ้นสูงสุดร้อยละ 18.8 

  

 

2.7 ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

ในปี 2016 ปริมำณขยะต่อประชำกรดัชต์ปีละ 495 
กิโลกรมั ลดลงจำกค่ำเฉลี่ยระหว่ำงปี 200-2007 ที่ 560 
กิโลกรมั และเป็นกำรลดลงต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2007 โดยร้อย
ละ 55 ของขยะโดยรวม (273 กิโลกรัม) มีกำรคัดกรอง
และแยกประเภทของขยะก่อนทิ้ง และร้อยละ 45 ไมไ่ด้ถูก
คัดกรองแต่จะถูกคดักรองบำงส่วนด้วยเครื่องจักร 

 

 

ระหว่ำงปี 1970-1986 ปริมำณไนโตรเจนและฟอสฟอรัส
จำกภำคกำรเกษตรเพิ่มขึ้นอย่ำงรวดเร็วเนื่องจำกกำร
เติบโตของปศุสัตว์ ปริมำณไนโตรเจนและฟอสฟอรัส
ดังกล่ำวได้ลดลงหลังปี 1986 ตำมมำตรกำรภำครัฐอย่ำง
น่ำพอใจ และในปี 2015-2016 ปริมำณไนโตรเจนได้
เพิ่มขึ้นอย่ำงช้ำๆอีกครั้งเนื่องจำกกำรเพิ่มขึ้นของมูลสัตว์
และปริมำณปุ๋ยเคมี 

ขณะที่ปรมิำณสำรไนโตรเจนอ๊อกไซด์ในปี 2016 ลดลง 10 
ล้ำนกิโลกรัมเทียบกับปี 2015 กำรลดลงนี้เป็นผลมำจำก
มำตรกำรภำครัฐด้ำนสิ่งแวดล้อม ท้ังนี้ 2 ใน 3 ส่วนของ
สำรไนโตรเจนอ๊อกไซด์มำจำกกำรขนส่งและจรำจร 
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ในปี 2016 กำรลงทุนด้ำนสิ่งแวดล้อมของบริษัทดัชต์ใน
ภำคเหมืองแร่ โรงงำนผลิตไฟฟ้ำและน้ ำประปำ มีมูลค่ำ
รวม 2.1 พันล้ำนยูโร เพิ่มขึ้น 5 เท่ำจำกปี 2013 โดยร้อย
ละ 95 ของเงินลงทุนใช้ส ำหรับปรับปรุงคุณภำพอำกำศ
และกำรจัดหำพลังงำนสะอำด และร้อยละ 5 ใช้ส ำหรับ
ประโยชน์ด้ำนคุณภำพน้ ำ กำรอนุรักษ์ดินและภูมิทัศน ์

 

 

ปี 2017 ปริมำณสำรฟอสเฟตจำกภำคปศุสัตว์ดัชต์จ ำนวน 
168 ล้ำนกิโลกรัม ลดลงจำกปี 2016 ร้อยละ 5 เป็นผลมำ
จำกกำรลดจ ำนวนโคนมและปริมำณฟอสฟอรัสในอำหำร
สัตว์ส ำหรับโคนมและสุกร ทั้งนี้ประมำณร้อยละ 60 ของ
ปริมำณฟอสเฟตมำจำกมูลวัว ร้อยละ 20 จำกสุกร และ
ร้อยละ 15 จำกไก่  

 

ปี 2016 ร้อยละ 46.6 ของขยะอุตสำหกรรม (14.1 
พันล้ำนกิโลกรัม)  เป็นของเสียจำกพืชผักและสัตว์จำก
อุ ต ส ำหกร รมอำหำ ร  ทั้ ง นี้ ร้ อ ยละ  95  ขอ งขย ะ
อุตสำหกรรมถูกน ำไปรีไซเคิลหรือเผำไหม้เพื่อพลังงำน 

รวมทั้งแก้ว กระดำษและเหล็ก สำมำรถน ำไปรีไซเคิลได้
เกือบท้ังหมด  

 

 

 

จ ำนวนนกจำกฟำร์มนกในเนเธอร์แลนด์ลดลงร้อยละ 60-
70 ตั้งแต่ปี 1960 โดยคำดกำรณ์ว่ำจ ำนวนนกจำบฝน 
skylark ลดลง 750,000-1,100,000 คู่พันธุ์ นก grey 
partridge, European turtle dove และ Eurasian tree 
sparrow ลดลงรวมกันกว่ำร้อยละ 90 และนก  black-
tailed godwit ลดลงร้อยละ 75 

 

2.8 ควำมมั่นคงและปลอดภัย 

อัตรำกำรแจ้งควำมในเนเธอร์แลนด์สูงขึ้นตั้งแต่ปี 1977 
และมีแนวโน้มลดลงตั้งแต่ปี 2007 โดยอัตรำกำรแจ้งควำม
ในปี 2017 เท่ำกับ 49 คดี/ประชำกร 1000 คน ใกล้เคียง
กับปี 1980 และอัตรำกำรแจ้งควำมเคยสูงสุดในปี 2003 
93 คดี/ประชำกร 1000 คน ทั้งนี้ส่วนใหญ่มำจำกกำรลัก
ทรัพย์มำกกว่ำสำเหตุอื่น ขณะอัตรำกำรเกิดอำชญำกรรม
สูงสุดอยู่ในกรุงอัมสเตอร์ดัม 103 ครั้ง/ประชำกร 1000 
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คน ตำมด้วย กรุงเฮก ร็อตเตอร์ดัมและอุเทรค 82-90 
ครั้ง/ประชำกร 1000 คน 

 

 

ในปี 2017 ศำลเนเธอร์แลนด์มีคดีพิพำกษำจ ำนวน 
115,800 คดี โดยบทลงโทษส ำหรับผู้มีควำมผิดจะต้อง
ใหบ้ริกำรชุมชนและเสียค่ำปรับ โดยสัดส่วนของบทลงโทษ
ด้วยกำรบริกำรชุมชนเพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 25 ในปี 2006 
เป็นร้อยละ 32 ในปี 2017 และบทลงโทษด้วยกำรเสีย
ค่ำปรับลดลงเทียบกับ 10 ปีก่อน 

 

 

 

ทั้งนี้ ผู้ตกเป็นเหยื่อในคดีอำชญำกรรมมีจ ำนวนลดลง
ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2005 โดยจำกจ ำนวนอำชญำกรรมที่
ลดลงนี้ท ำให้ประชำกรดัชต์ส่วนใหญ่มีควำมรู้สึกปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินมำกขึ้น 

 

ปี 2017 มีจ ำนวนกำรรับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 73,000 ครั้ง 
และกำรแจ้งเพื่อต้องกำรควำมช่วยเหลืออื่น 67,000 ครั้ง 
มำกกว่ำปี 2016 โดยกำรรับแจ้งขอควำมช่วยเหลือมัก
เกิดขึ้นในช่วงอำกำศเลวร้ำย เช่น พำยุ น้ ำท่วม เป็นต้น 

 

ในปี 2017 เนเธอร์แลนด์มีจ ำนวนผู้ลี้ภัยและผู้ติดตำมเข้ำ
มำในเนเธอร์แลนด์ 30,635 คน ลดลง 550 คน จำกปี 
2016 ขณะที่จ ำนวนผู้ติดตำมได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 9  
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2.9 กำรจรำจร 

 

รถยนต์ส่วนบุคคลในเนเธอร์แลนด์มีจ ำนวนเพิ่มขึ้นอย่ำง
ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 1994 โดยสิ้นปี 2017 มีจ ำนวนรถยนต์
ส่วนบุคคลรวม 8.4 ล้ำนคัน (เพิ่มขึ้น 150,000 คัน จำกปี 
2016) รถยนต์เพื่อกำรพำณิชย์ 1.1 ล้ำนคัน และ รถ
มอเตอร์ไซด์ 700,000 คัน 

 

 

ณ วันท่ี 1 ก.ค. 2017 มีจ ำนวนรถจักรยำนไฟฟ้ำควำมเร็ว
สูง 45 ก.ม./ช่ัวโมง (speed pedelecs) มำกกว่ำ 10,000 
คัน ซึ่งจะต้องมีใบอนุญำตขับขี่ ได้รับควำมนิยมสูงสุดใน
เขตเมือง Utrecht (76 คัน/ประชำกร 1000 คน) ตำม
ด้วยเมือง Overijssel และ Zeeland  

ในปี 2016 รถบรรทุกและรถพ่วงบนท้องถนนมีจ ำนวน
ลดลงร้อยละ 7 เทียบกับปี 2009 โดยร้อยละ 71 ของ
รถบรรทุกเหล่ำนี้มำจำกภำคธุรกิจขนส่งและ storage 
และภำคธุรกิจค้ำส่ง  

 

 

ผู้ใช้บริกำรสนำมบินในเนเธอร์แลนด์มีจ ำนวนเพิ่มขึ้นจำก 
50.5 ล้ำนคนในปี 2007 เป็น 76.2 ล้ำนคนในปี 2017 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 50 โดยสนำมบิน Schiphol มีผู้ใช้บริกำร
เพิ่มขึ้นร้อยละ 43 และสนำมบินอืน่ๆเพิ่มขึ้น 2.5 เท่ำ 
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ในปี 2016 กำรใช้งำนรถยนต์เฉลี่ยในเนเธอร์แลนด์อยู่ท่ีปีละ 13,200 กิโลเมตร/คัน โดยรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยแก๊ส CNG/LNG 

ใช้งำนเฉลี่ยสูงสุดปีละ 24,911 กิโลเมตร ขับเคลื่อนด้วยน้ ำมันดีเซล 23,753 กิโลเมตร plug-in Hybrid 23,442 กิโลเมตร 
พลังงำนไฟฟ้ำ 17,129 กโิลเมตร แก๊ส LPG 15,656 กิโลเมตร และน้ ำมันเบนซิน 10,745 กิโลเมตร 

 

2.10  ควำมสุขและควำมพึงพอใจ 

   

เนเธอร์แลนด์เป็นประเทศหนึ่งที่ประชำกรส่วนใหญ่มีควำมสุขและควำมพึงพอใจอยู่ในระดับสูง โดยประชำกร (อำยุ 18 ปีข้ึน
ไป) 9 จำก 10 คน รู้สึกมีควำมสุข และร้อยละ 85 ของประชำกรมีควำมพึงพอใจในชีวิตควำมเป็นอยู่ โดยประชำกรมีควำมพึง
พอใจในด้ำนที่อยู่อำศัยสูงสุดร้อยละ 87.1 ขณะที่ควำมพึงพอใจด้ำนสุขภำพร่ำงกำยน้อยที่สุดร้อยละ 69.8  

ขณะที่ประชำกรดัชต์ที่มีควำมกังวลเรื่องกำรเงินของตนในอนำคตอยำ่งมำกมีอัตรำส่วนร้อยละ 26 มีควำมกังวลเพียงเล็กน้อย
ร้อยละ 24 และ ไม่มคีวำมกังวลเลยร้อยละ 49.5 โดยตัวเลขควำมกังวลเหล่ำนีล้ดลงเล็กน้อยตั้งแต่ปี 2013  

 

3. แนวโน้มส ำคัญดำ้นแรงงำนและรำยได้ครัวเรือน 

ในปี 2017 มีแรงงำนในตลำดแรงงำนดัชต์ (อำยุ 15-75 ปี) ร้อยละ 66.7 ต่ ำกว่ำช่วงก่อนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจปี 2008 ที่เคยอยู่
ร้อยละ 67.9 หลังจำกปี 2008 เป็นต้นมำจ ำนวนแรงงำนได้ลดลงต่อเนื่องและกลับมำเพิ่มขึ้นอีกครั้งในปี 2015 โดยจ ำนวน
แรงงำนหญิงและแรงงำนที่อำยุมำกกว่ำ 55 ปี มีแนวโน้มสูงขึ้น ขณะที่แรงงำนที่ย้ำยเข้ำมำจำกประเทศสุรินำม Netherland- 
Antilles และ Aruba มีแนวโน้มลดลง   
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นอกจำกภำวะเศรษฐกิจแล้ว ระดับกำรศึกษำและอำยุผูส้มคัรก็เป็นอีกปัจจัยส ำคัญส ำหรบักำรจ้ำงงำนในตลำดแรงงำนดัชต์ โดย
ตลำดแรงงำนดัชต์มีแรงงำนท่ีมีวุฒิกำรศึกษำระดับล่ำงร้อยละ 50 วุฒิกำรศึกษำระดับกลำงร้อยละ 70 (มีแนวโน้มลดลง) และ
วุฒิกำรศึกษำระดับสูงร้อยละ 80 (มีแนวโน้มสูงขึ้น) โดยกลุ่มแรงงำนที่มีกำรศึกษำระดับสูงและมีก ำเนิดจำกเนเธอร์แลนด์หรือ 

western มีอัตรำกำรจ้ำงงำนสูงกว่ำกลุ่ม non-western ทั้งนี้จำกตัวเลขตลำดแรงงำนดัชต์รวม 12.8 ล้ำนคน แบ่งเป็นผู้มีงำน
ท ำ 8.6 ล้ำนคน ผู้ว่ำงงำน 438,000 คน ผู้หำงำนแต่ยังไม่พร้อมเริ่มงำน 151,000 คน ผู้พร้อมท ำงำนแต่ยังไม่ได้หำงำน 
272,000 คน ผู้สนใจท ำงำน 205,000 คน ผู้ไม่พร้อมท ำงำนและยังไม่ได้หำงำน 3.4 ล้ำนคน และผู้ไม่ต้องกำรท ำงำนหรือไม่
สำมำรถท ำงำนได้ 3.2 ล้ำนคน  

  

 

 

3.1 อัตรำงำนและกำรจ้ำงงำน 

 

ในปี 2017 อัตรำงำนในเนเธอร์แลนด์มีจ ำนวนรวม 10.2 ล้ำนต ำแหน่งงำน เพิ่มขึ้น 207,000 ต ำแหน่งและเป็นอัตรำที่เตบิโตขึน้
สูงสุดนับตั้งแต่ปี 2008 โดยเป็นกำรจ้ำงงำน 8.1 ล้ำนต ำแหน่ง และประกอบธุรกิจส่วนตัว 2.1 ล้ำนต ำแหน่ง ทั้งนี้ต ำแหน่งงำน
ส่วนใหญ่กว่ำร้อยละ 25 อยู่ในภำคธุรกิจบริหำรและกำรจัดกำร กำรศึกษำและบริกำรด้ำนสุขภำพ ขณะที่กำรประกอบธุรกิจ
ส่วนตัวสูงสุดในภำคบริกำรทำงธุรกิจ  
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ในปี 2017 ตลำดแรงงำนดัชต์มีจ ำนวนแรงงำนชำย 4.26 
ล้ำนคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.4 จำกปี 1995 และจ ำนวน
แรงงำนหญิง 3.84 ล้ำนคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 46.5 โดย
จ ำนวนแรงงำนหญิงมีแนวโน้มเติบโตมำกกว่ำแรงงำนชำย 
และแรงงำนหญิงส่วนใหญ่ร้อยละ 84 จะประกอบอำชีพใน
ภำคธุรกิจบริกำรดูแลสุขภำพ และต่ ำสุดร้อยละ 12 ใน
ภำคธุรกิจก่อสร้ำง 

 

 

อัตรำงำนว่ำงคงเหลือในปี 2017 มีจ ำนวน 201,000 
ต ำแหน่ง เพิ่มขึ้น 45,000 ต ำแหน่ง โดยตัวเลขเคยสูงสุดที่ 
240,000 ต ำแหน่งในช่วงปี 2008 และต่ ำสุด 95,000 
ต ำแหน่งในปี 2013  ขณะเดียวกันอัตรำผู้ว่ำงงำนในทุก
กลุ่มอำยุมีแนวโน้มลดลงจำกร้อยะ 7.4 ในปี 2014 เป็น
ร้อยละ 4.9 ในปี 2017 ขณะที่ผู้ว่ำงงำนอำยุมำกกว่ำ 65 
ปี ยังอยู่ในระดับคงที่ตั้งแต่ปี 2016  

 

 

ในปี 2017 กำรปรับขึ้นค่ำแรงมีอัตรำเท่ำกับกำรเพิ่มขึ้น
ของรำคำสินค้ำ โดยช่วงปี 2011-2014 รำคำสินค้ำปรับตัว
สูงกว่ำค่ำแรงมำก และต่อมำค่ำแรงได้มีกำรปรับขึ้นสูงกว่ำ
รำคำสินค้ำในช่วงปี 2015-2016 

 

 

3.2 รำยได้และกำรใช้จ่ำยภำคครัวเรือน 
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ปี 2016 รำยได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 เทียบ
กับปี 2015 มีปัจจัยจำกทั้งกำรฟื้นตัวทำงเศรษฐกิจและ
มำตรกำรช่วยเหลือทำงด้ำนภำษีของภำครัฐส ำหรับ
ผู้ประกอบกำรในประเทศ โดยครัวเรือนที่มีรำยได้ต่ ำมี
จ ำนวน 590,000 ครัวเรือน หรือร้อยละ 8.2 ใกล้เคียงกับ
ปี 2015 และเป็นครัวเรือนที่มีรำยได้ต่ ำมำนำนกว่ำ 4 ปี 
ร้อยละ 3.3 หรือ 224,000 ครัวเรือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6 
จำกปี 2014 เนื่องจำกครัวเรือนเหล่ำนี้ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับ
เงินช่วยเหลือของภำครัฐ ทั้งนี้ 3 เขตพื้นที่ที่มีจ ำนวน
ครัวเรือนรำยได้ต่ ำสูงสุดได้แก่ Rotterdam ร้อยละ 15.3 
Groningen ร้อยะ 14.7 และอัมสเตอร์ดัมร้อยละ 14.6  

 

 

สินทรัพย์เฉลี่ยต่อครัวเรือนของผู้ที่มีอสังหำริมทรัพย์ลดลง
ต่อเนื่องจำกจุดสูงสุดปี 2008 สำเหตุมำจำกวิกฤต
เศรษฐกิจท ำให้มูลค่ำอสังหำริมทรัพย์ตกต่ ำลง โดย
หลังจำกปี 2014 ฐำนะกำรเงินต่อครัวเรือนได้กลับฟื้นตัว
อีกครั้งเฉลี่ยที่ 22,400 ยูโร/ครัวเรือนในปี 2016 ขณะที่
ฐำนะกำรเงินเฉลี่ยต่อครัวเรอืนที่ไม่มอีสังหำริมทรัพย์ลดลง
เล็กน้อยอยู่ที่ 13,700 ยูโร/ครัวเรือน 

 

3.3 สวัสดิกำรสังคม 

ณ สิ้นเดือนกันยำยน 2017 เนเธอร์แลนด์มีจ ำนวนผู้รับเงิน
ช่วยเหลือจำกภำครัฐที่อำยุต่ ำกว่ำอำยุเกษียณ (AOW) 
รวม 460,000 คน ใกล้เคียงกับปี 2016 โดยเป็นประชำกร
หญิงเพิ่มขึ้นร้อยละ 25 และประชำกรชำยเพิ่มขึ้นร้อยละ 
60 เทียบกับปี 2007 ทั้งนี้ผู้รับเงินช่วยเหลือที่มำจำก 
non-Western มีอัตรำสูงขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2008  

 

 

 

 

ระยะเวลำกำรช่วยเหลือของภำครัฐที่สั้นกว่ำ 1 ปี มี
สัดส่วนร้อยละ 18.9 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.1 เทียบกับปี 2008 
ระยะเวลำช่วยเหลือ 1-3 ป ีมีสัดส่วนร้อยละ 28.6 เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 7.6 ระยะเวลำช่วยเหลือ 3-5 ปี มีสัดส่วนร้อยละ 
16.2 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.7 และระยะเวลำช่วยเหลือนำนกว่ำ 
5 ป ีมีสัดส่วนร้อยละ 36.3 ลดลงร้อยละ 11.4  
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ไตรมำส 2 ปี 2017 รัฐบำลดัชต์ได้ช่วยเหลือเงินส ำหรับผู้
พิกำรจ ำนวน 761,000 คน ลดลง 4,000 คนจำกปี 2013 
โดยเป็นจ ำนวนผู้พิกำรชำยลดลง ขณะที่จ ำนวนผู้พิกำร
หญิงเพิ่มขึ้น 

 

  

 

มกรำคม 2018 เนเธอร์แลนด์มีจ ำนวนผู้รับเงินเกษียณอำยุ 
(AOW pension) 3.4 ล้ำนคน คิดเป็นร้อยละ 19.7 ของ
ประชำกรรวมในประเทศ ขณะที่ป ี2008 มีจ ำนวนผู้
เกษียณอำยุ 2.7 ล้ำนคน คดิเป็นรอ้ยละ 16.3 โดยร้อยละ 
90 ของผู้เกษียณอำยุอำศัยอยู่ในประเทศเนเธอร์แลนด์ 
และร้อยละ 10 ( 338,000 คน) อำศัยอยู่ต่ำงประเทศ เช่น 
เบลเยยีม สเปน เยอรมัน เป็นต้น ทั้งนี้อำยุเกษียณใน
เนเธอร์แลนด์ (AOW pension) ได้ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง 
โดยปี 2013 ได้ปรับขึ้นจำก 65 ป ีเป็น 67 ปี 3 เดือน 
และต่อมำในปี 2016 และ ปี 2017 ได้ปรับเพิม่ขึ้นอีก 3 
เดือน  

 

 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

1) เศรษฐกิจเนเธอร์แลนด์ยังคงอยู่ในแดนบวก มีภำคกำรส่งออก กำรลงทุน และกำรบริโภคในประเทศเปน็ตัวขับเคลื่อน
หลักของกำรเติบโตเศรษฐกิจ ผู้บรโิภคและผู้ประกอบกำรมีควำมมั่นใจและกล้ำใช้จ่ำยมำกขึ้น โดยปี 2017 นับว่ำเป็น
ปีทองของภำคธุรกิจก่อสร้ำง โดยมีปริมำณซื้อขำยบ้ำนสูงสดุในรอบ 23 ปี รวมทั้งภำคธุรกิจกำรค้ำและบริกำรทำง
ธุรกิจก็มีอัตรำเติบโตที่แข็งแกร่งเช่นกัน    
 

2) ประชำกรดัชตส์่วนใหญ่อยูใ่นช่วงวัยท ำงำนและเข้ำสู่วัยเกษียณอำยุ โดยจ ำนวนผูเ้กษียณอำยุในปี 2017 มีสัดส่วน
ประมำณส่วน 1 ใน 5 ของประชำกรรวมทั้งประเทศ ทั้งนีผู้้สูงอำยรุุน่ใหม่เริ่มเข้ำใจและสนใจเทคโนโลยีสมัยใหม่มำก
ขึ้น เห็นได้จำกกำรใช้งำนสมำร์ทโฟน Social media หรือกำรใช้แอพพลิเคชั่นในกำรติดต่อและท ำธุรกรรมมำกข้ึน  

 
3) กำรเติบโตของเศรษฐกิจดัชต์ส่งผลให้กำรจ้ำงงำนฟ้ืนตัวขึ้นตั้งแต่ปี 2015 โดยในปี 2017 กำรจ้ำงงำนในตลำดแรงงำน

ดัชต์ยังคงเติบโตอย่ำงต่อเนื่องและเติบโตสูงสดุในรอบ 10 ปี และภำคครัวเรือนมีรำยไดเ้ฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้น จ ำนวน
แรงงำนหญิงและแรงงำนท่ีมีอำยุมำกกว่ำ 55 ปี มีแนวโน้มเติบโตขึ้น ทั้งนี้แรงงำนท่ีมีระดับกำรศึกษำสงูที่ก ำเนิดใน
เนเธอร์แลนด์หรือ Western มีอัตรำกำรจ้ำงงำนสูงกว่ำแรงงำนกลุ่มอื่น 

 
4) กำรท่องเที่ยวในเนเธอร์แลนด์ได้รบัควำมนิยมเพิม่ขึ้นจำกนักท่องเที่ยวท้ังชำวดัชต์และชำวต่ำงชำติ เหน็ได้จำกอัตรำ

กำรใช้บริกำรสนำมบิน ปรมิำณนกัท่องเที่ยว และอัตรำกำรจองที่พักท่ีเพิ่มสูงขึ้น โดยนักท่องเที่ยวต่ำงชำติส่วนใหญ่
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มำจำกประเทศเยอรมัน เบลเยยีม สหรำชอำณำจักร สหรัฐอเมริกำ และฝรั่งเศส ทั้งนีก้ำรท่องเที่ยวสำมำรถสร้ำง
รำยได้ให้เนเธอรแ์ลนดไ์ด้ปลีะไมต่่ ำกว่ำ 6.5 พันล้ำนยูโร 

 
5) ชำวดัชต์มีแนวโน้มกำรด ำรงชีวิตเพื่อสุขภำพท่ีดีมำกข้ึน โดยเทรนดร์ักสุขภำพน้ีพบได้ในทุกกลุ่มอำยุ จำกตัวเลขสถิติ

พบว่ำชำวดัชต์สูบบุหรีล่ดลง เน้นกำรออกก ำลังกำย/ใช้บริกำรฟิสเนต และสนใจอำหำรเพื่อสุขภำพมำกข้ึน แต่
กระนั้นยังมีบำงกลุม่ทีไ่มส่นใจด้ำนกำรดูแลสุขภำพและ/หรือยังมปีญัหำด้ำนน้ ำหนักเกิน 

 
6) นโยบำยภำครัฐเป็นอีกปัจจัยหลักทีม่ีผลต่อแนวโน้มของประเทศโดยรวม เช่น นโยบำยสนับสนุนพลังงำนสะอำดและ

สิ่งแวดล้อมที่เอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทที่ลงทุนด้ำนสิ่งแวดล้อม กำรคัดแยกขยะและระบบรีไซเคลิ รวมทั้งกำรลดกำร
ใช้พลำสติก เป็นต้น นอกจำกนี้นโยบำยภำครัฐที่ให้ควำมส ำคัญและจัดสรรงบประมำณด้ำนควำมมั่นคงและปลอดภัย
ในประเทศอย่ำงเพียงพอช่วยให้ปัญหำอำชำญกรรมมีแนวโน้มลดลงตั้งแต่ปี 2007  
 
 
 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 


