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ความเคลื่อนไหวทางสังคม 
รายไตรมาส 

 การจ้างงานลดลงเล็กน้อย การว่างงานยังอยู่ในระดับต ่า  
ค่าจ้างแรงงานเพิ มขึ้น  

 หนี้ครัวเรือนมีแนวโน้มเพิ มขึ้น  
 การเจ็บป่วยด้วยโรคเฝ้าระวังเพิ มขึ้น โดยผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่  

และโรคไข้เลือดออกยังคงเพิ มขึ้นอย่างต่อเนื อง  
 คดียาเสพติดเพิ มขึ้น  
 การเกิดอุบัติเหตุลดลง รถโดยสารสาธารณะเกิดอุบัติเหตุลดลง  

สถานการณ์ทางสังคมที่ส าคัญ 
 คนไทยอ่านและใช้เวลาอ่านเพิ มขึ้น แต่เด็กวัยเรียนยังมีปัญหาอ่านไม่ออกและขาดทักษะด้านการอ่าน 
 การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น กับโอกาสทางการศึกษา 
 ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์เป็น “Tier 2” เป็นปีที  2 ติดต่อกัน 

 
บทความเรื อง “อุบัติเหตุทางถนนป้องกันได้” 

หลักคิดของวิถีแห่งระบบที่ปลอดภัย (Safe System Approach)  
ทีย่อมรบัในขอ้จ ำกดัและควำมผดิพลำดของมนษุยว์ำ่เปน็เรือ่งทีเ่กดิขึน้ได้ 
แต่กำรมีระบบที่ปลอดภัยจะสำมำรถช่วยป้องกันและลดควำมรุนแรง
ของอุบัติเหตุหรือข้อผิดพลำดของบุคคลให้สูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน
น้อยที่สุด โดยให้ควำมส ำคัญกับโครงสร้ำงถนนและสิ่งแวดล้อม 
ที่เหมำะสม ยำนพำหนะที่ปลอดภัย กำรใช้รถใช้ถนนอย่ำงปลอดภัย 
และควำมเร็วที่ปลอดภัย 

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100  
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  ความเคล่ือนไหวและสถานการณ์ทางสังคม 

 

จ้างงานลด 0.3%  

กำรจ้ำงงำนลดลงร้อยละ 0.3 โดย
ภำคเกษตรลดลงอย่ ำงต่อ เนื่ อ ง 
ร้อยละ 4.0 ขณะที่นอกภำคเกษตร
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.5 อัตรำกำรว่ำงงำนเท่ำกับ 0.98 
ค่ำจ้ำงแรงงำนที่แท้จริงภำคเอกชนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.7 
ผลิตภำพแรงงำนโดยรวมเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.6 

คดอีำญำโดยรวมเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 16.9 โดยคดยีำเสพตดิเพ่ิมขึน้
ร้อยละ 21.6 จำกกำรที่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องได้ด ำเนินกำร
ปรำบปรำมอำชญำกรรมในทกุรปูแบบ 
เ พ่ือส่ ง เสริมสั งคมที่ ส งบสุขและ
ครอบคลุมเพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืนให้ 
ทกุคนเขำ้ถงึซึง่ควำมยตุธิรรม 

คดีอาญาเพิ ม 16.9%  

ไตรมำสหนึ่งปี 2562 หนี้สินครัวเรือน
เท่ำกับ 12.97 ล้ำนล้ำนบำท เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 6.3 เมื่อเทียบกับร้อยละ 6.0 
ในไตรมำสก่อน และคิดเป็นสัดส่วน
ต่อ GDP เท่ำกับร้อยละ 78.7 

หนี้ครัวเรือนเพิ มขึ้น 6.3%  
กำรเกิดอุบัติ เหตุจรำจรทำงบกลดลงร้อยละ 10.6  
แต่จ ำนวนผู้เสียชีวิตและมูลค่ำควำมเสียหำยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
3 และ 8.4 กำรเกิดอุบัติเหตุรถโดยสำรสำธำรณะลดลง 

หำกกำรเกิดแต่ละครั้งสร้ำงควำม
สูญเสียมำกมำย จึงยังต้องเฝ้ำระวัง
โดย เฉพำะช่ ว งกำร เดินทำง ใน
เทศกำลที่จะมำถึง 

อุบัติเหตุจราจรลดลง 10.6%  

จ ำนวนผู้ ป่ วยด้ วย โ รคเฝ้ ำระวั ง
โดยรวมเพ่ิมขึ้นร้อยละ 25.9 โดย
ผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
135.4 และผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 30.7 

ผู้ป่วยโรคเฝ้าระวังเพิ ม 25.9%   คนไทยใช้เวลาอ่าน 80 นาที/วัน 
ในปี 2561 คนไทยมีอัตรำกำรอ่ำนร้อยละ 
78.8 และใช้เวลำในกำรอ่ำนเฉลี่ย 80 
นำที/วัน แม้จะมีแนวโน้มดีขึ้น แต่ยังขำด
ทักษะกำรอ่ำน และขำดสภำพแวดล้อม 
ที่เอ้ือต่อกำรสร้ำงพฤติกรรมและนิสัยรัก
กำรอ่ำน 

 เครื องดื มแอลกอฮอลแ์ละบหุรี เพิ มขึน้ 4.6%  
กำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่
ขยำยตัวร้อยละ 4 .6 ยั งต้อง เฝ้ ำระวั ง
ผลกระทบจำกควันบุหรี่มือสองและมือสำม
ในบำ้น และกำรแพรร่ะบำดของบหุรีไ่ฮบริด 

 แม่วัยรุ่นลดลงเป็น 12.9% 

กำรตั้ งครรภ์ ในวัยรุ่นมีแนวโน้มลดลง  
แต่ตั ว เลขยั งสู งและยั งต้ อง เฝ้ ำระวั ง 
อย่ำงต่อเนื่อง เพรำะยังเป็นวัยที่ควรอยู่ใน
ระบบกำรศึกษำ และส่วนใหญ่ยังไม่พร้อม
ที่จะมีบุตร 
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ความเคลื่อนไหวทางสังคมรายไตรมาส 

 1.  การมีงานท่า การว่างงาน และรายได้ 

การจา้งงานภาพรวมลดลงเลก็นอ้ย ไตรมำสสองป ี2562 มผีูม้งีำนท ำ 37.8 ลำ้นคน 
ลดลงร้อยละ 0.3 จำกช่วงเดียวกันปีก่อน โดยผู้มีงำนท ำภำคเกษตรยังคงลดลงต่อเนื่อง
ร้อยละ 4.0 โดยมีสำเหตุมำจำกสภำพอำกำศไม่เอ้ืออ ำนวย และปริมำณน้ ำไม่เพียงพอ
ต่อกิจกรรมกำรเกษตร ขณะที่ผู้มีงำนท ำนอกภำคเกษตรเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.5 สำขำที่มี

ตาราง 1   ผลสา่รวจภาวะการทา่งานของประชากรไตรมาสสอง ปี 2562  

 
จ่านวน (หน่วย: ล้านคน)  การเปลี ยนแปลง (%YOY)  

2561  2562  2561  2562  
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 

ก ำลังแรงงำนรวม 38.1 38.5 38.7 38.4 38.4 38.4 -0.2 0.6 1.5 1.7 0.6 -0.2 
1.  ผู้มีงำนท ำ 37.4 37.9 38.3 37.9 37.7 37.8 -0.2 0.9 1.7 1.9 0.9 -0.3 
     (กำรท ำงำนต่ ำระดบั)* 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.2 0.0 -19.3 17.5 -9.1 0.0 -15.3 
1.1 ภำคเกษตร 11.7 12.0 12.8 12.2 11.2 11.5 6.0 3.0 1.9 2.4 -4.2 -4.0 
1.2 นอกภำคเกษตร 25.7 25.9 25.5 25.7 26.5 26.3 -2.8 0.0 1.6 1.7 3.2 1.5 

-  อุตสำหกรรมกำรผลิต 6.3 6.3 6.2 6.3 6.3 6.3 0.0 2.6 2.8 4.6 1.0 -0.5 
-  ก่อสร้ำง 2.1 2.2 2.1 2.1 2.3 2.4 -11.8 -2.7 2.6 5.0 10.5 6.2 
-  ค้ำส่ง/ค้ำปลีก 6.3 6.3 6.2 6.3 6.4 6.3 -2.8 -2.2 0.9 1.5 2.4 -0.4 
-  โรงแรม ภัตตำคำร 2.8 2.8 2.8 2.9 2.8 2.9 -1.3 5.7 3.0 0.0 -0.2 1.1 
-  กำรขนส่ง/เก็บสินค้ำ 1.3 1.2 1.3 1.3 1.3 1.3 -3.2 -0.4 10.7 2.6 5.1 7.2 
-  กำรศึกษำ 1.2 1.2 1.2 1.1 1.2 1.2 -5.1 0.4 1.9 -3.9 -0.5 3.1 
-  อื่นๆ 5.8 5.9 5.8 5.8 6.1 6.0 -2.3 -1.9 -1.6 -0.6 5.9 2.5 

2.  จ ำนวนผู้ว่ำงงำน** 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 2.2 -11.6 -17.5 -14.9 -25.9 -8.3 
     อัตรำกำรว่ำงงำน (%) 1.2 1.1 1.0 0.9 0.9 1.0            
3.  แรงงำนรอฤดูกำล 0.3 0.2 0.1 0.1 0.3 0.3 0.2 -29.4 -25.5 -8.3 0.4 40.3 
    สัดส่วนต่อก ำลังแรงงำน (%) 0.8 0.5 0.1 0.3 0.8 0.7            
4.  ชั่วโมงท ำงำนเฉลีย่/สัปดำห ์

(เอกชน) 44.7 46.4 46.5 46.7 43.5 46.4 1.4 -0.2 -0.6 0.4 -2.6 0.1 

5.  ชั่วโมงท ำงำนเฉลีย่/สัปดำห ์
(รวม) 42.0 43.2 43.3 43.5 41.3 43.0 0.6 -0.2 -1.5 0.1 -1.5 -0.4 

5.1 ผู้ท ำงำนน้อยกว่ำ 10 ชม.*** 0.8 0.6 0.4 0.4 0.9 0.6 -21.4 -21.6 13.6 -42.8 6.7 -7.1 
-  ต้องกำรท ำงำนเพิ่ม 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 -25.7 -34.4 15.1 -55.3 -30.6 -9.1 
-  ไม่ต้องกำรท ำงำนเพิ่ม 0.7 0.6 0.3 0.3 0.8 0.5 -20.7 -20.1 13.3 -41.4 12.0 -6.9 

5.2 ผู้ท ำงำนน้อยกว่ำ 35 ชม.*** 7.8 6.0 6.1 5.6 8.7 6.0 -7.5 -0.3 16.2 1.3 12.6 0.7 
-  ต้องกำรท ำงำนเพิ่ม 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.2 0.0 -19.3 17.5 -9.1 0.0 -15.3 
-  ไม่ต้องกำรท ำงำนเพิ่ม 7.4 5.7 5.8 5.4 8.4 5.8 -7.8 0.8 16.2 1.8 13.2 1.4 

5.3 ผู้ท ำงำน 40 ชม. ขึ้นไป 25.5 27.5 27.6 27.8 24.8 27.4 1.8 1.0 -1.1 1.4 -2.7 -0.6 
5.4 ผู้ท ำงำน 50 ชม. ขึ้นไป 7.1 7.5 7.6 7.4 6.5 7.0 -4.5 -4.4 -4.7 -3.4 -7.9 -6.3 
6.  จ ำนวนผู้ว่ำงงำนแฝง 0.4 0.2 0.1 0.1 0.4 0.3 -7.7 -30.6 -10.5 -25.2 -7.2 28.8 
     อัตรำกำรว่ำงงำนแฝง (%) 1.1 0.6 0.3 0.4 1.0 0.8            

หมำยเหตุ:  * ท ำงำนต่ ำกว่ำ 35 ช่ัวโมงต่อสัปดำห์และต้องกำรท ำงำนเพิ่ม (นับรวมผู้ท่ีท ำงำน 0 ช่ัวโมงต่อสัปดำห์) 

 ** (1) ผู้ว่ำงงำน หมำยถึง ผู้ท่ีไม่ได้ท ำงำนและไม่มีงำนประจ ำแต่ได้หำงำน สมัครงำนหรือรอกำรบรรจุงำน และผู้ท่ีไม่ได้หำงำนท ำแต่พร้อมจ ะ
ท ำงำนในระหว่ำง 30 วันก่อนวันสัมภำษณ์ (2) ผู้ว่ำงงำนแฝง คือ ผู้ที่ท ำงำนน้อยกว่ำ 10 ชม./สัปดำห์ และต้องกำรท ำงำนเพิ่ม ผู้รอฤดูกำล และ 
(3) อัตรำกำรว่ำงงำนแฝง = ผู้ว่ำงงำนแฝง/ก ำลังแรงงำน 

ท่ีมำ:   ข้อมูลกำรส ำรวจภำวะกำรท ำงำนของประชำกร ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ 

“ 
การจ้างงานภาคเกษตรลดลง 

ขณะที นอกภาคเกษตรเพิ มขึน้ 

อตัราการวา่งงานยงัอยูใ่นระดบัต ่า 

รายได้แรงงานเพิ มขึ้น  

“ 
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กำรจำ้งงำนเพ่ิมขึน้ ไดแ้ก ่สำขำกำรขนสง่ กำรเกบ็สินค้ำ เพิ่มสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่องร้อยละ 
7.2 สำขำกำรก่อสร้ำงเพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.2 จำกกำรลงทุนของภำครัฐ สำขำกำรศึกษำ
เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 3.1 และ สำขำโรงแรมและภัตตำคำรเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.1 ส ำหรบัสำขำทีม่ี
กำรจำ้งงำนลดลง ไดแ้ก ่สำขำอุตสำหกรรมกำรผลติลดลงรอ้ยละ 0.5 โดยเฉพำะในอุตสำหกรรม
กำรผลิตเครื่องจักร ผลิตภัณฑ์อำหำรและเครื่องดื่ม และเครื่องแต่งกำย สอดคล้องกับ
กำรส่งออกที่หดตัว และสำขำกำรค้ำส่ง/ค้ำปลีกลดลงร้อยละ 0.4 จำกกำรจ้ำงงำน  
ที่ลดลงในสำขำย่อยที่เก่ียวกับกำรขำยปลีกอำหำรเครื่องดื่ม สินค้ำทำงเภสัชกรรมและ
เวชภัณฑ์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ และอุปกรณ์สื่อสำรโทรคมนำคม 

ชั วโมงการท่างานเฉลี ย ในภำพรวมไตรมำสสองปี 2562 เท่ำกับ 43.0 ชั่วโมง/
สัปดำห์ ลดลงร้อยละ 0.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนหน้ำ ส ำหรับชั่วโมง 
กำรท ำงำนเฉพำะภำคเอกชนเฉลี่ยเท่ำกับ 46.4 ชั่วโมง/สัปดำห์ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.1 
ทั้งนี้ ผู้ท ำงำนมำกกว่ำ 50 ชั่วโมง/สัปดำห์ลดลงร้อยละ 6.3 เป็นกำรลดลงต่อเนื่อง  
เป็นไตรมำสที่ 8 โดยลดลงทั้งในสำขำเกษตร สำขำกำรผลิต และสำขำกำรบริกำร 
สอดคล้องกับเศรษฐกิจที่ชะลอตัว  

แผนภาพ 1 ผู้มีงานท่าจ่าแนกตามสาขา (%YOY)

ที่มำ:   ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ
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แผนภาพ 2   จ่านวนและอัตราการว่างงาน 

ที่มำ:    ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ
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การว่างงานยงัคงอยูใ่นระดบัต ่า โดยไตรมำสสองป ี2562 มผีูว้ำ่งงำน 0.38 ลำ้นคน 
คดิเปน็อัตรำกำรวำ่งงำนเทำ่กบัรอ้ยละ 0.98 เพ่ิมขึน้ใกลเ้คยีงอัตรำรอ้ยละ 0.92 ในไตรมำส
ทีผ่ำ่นมำ แต่ลดลงเมือ่เทียบกบัร้อยละ 1.07 จำกชว่งเดยีวกนัปกี่อนหน้ำ ขณะทีแ่รงงำน 
รอฤดกูำลมจี ำนวน 2.63 แสนคน เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 40.3 จำกชว่งเดยีวกนัปทีีแ่ลว้ ซึง่เปน็ผล 
มำจำกปญัหำภยัแลง้ ท ำใหแ้รงงำนภำคเกษตรไมส่ำมำรถประกอบอำชพีไดอ้ยำ่งเตม็ที ่

จ ำนวนผู้สมัครงำนต่อต ำแหน่งงำนว่ำงเท่ำกับ 1.56 เท่ำ ใกล้เคียงกับ 1.50 เท่ำ
ในช่วงเดียวกันปีก่อนหน้ำ เมื่อพิจำรณำตำมระดับกำรศึกษำพบว่ำ จ ำนวนผู้สมัครงำน
ต่อต ำแหน่งงำนว่ำงในระดับประถมศึกษำเท่ำกับ 0.60 เท่ำ สะท้อนถึงควำมขำดแคลน
ของแรงงำนระดับล่ำง และสอดคล้องกับอัตรำกำรว่ำงงำนในระดับประถมศึกษำและ
ต่ ำกวำ่รอ้ยละ 0.35 ซึง่ต่ ำทีส่ดุในรอบ 3 ป ีสะทอ้นวำ่กระบวนกำรผลิตของประเทศไทย
ในบำงสำขำยังไม่ได้มีกำรปรับเปลี่ยนไปสู่กำรผลิตที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง โดยเฉพำะกลุ่ม 
SMEs ขนำดเล็ก อำทิ กำรผลิตสิ่งทอ เครื่องแต่งกำย กำรผลิตกระดำษและผลิตภัณฑ์
จำกกระดำษ และภำคบริกำร อำทิ ภัตตำคำร และค้ำปลีกค้ำส่ง ยังมีควำมต้องกำร
แรงงำนระดับล่ำงจ ำนวนมำก ประกอบกับกลุ่มคนรุ่นใหม่มีกำรศึกษำเฉลี่ยสูงขึ้นตำม
นโยบำยกำรศึกษำ ไม่ต้องกำรท ำงำนระดับล่ำง ท ำให้อุปทำนของแรงงำนทักษะต่ ำนี้ 
มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง  
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แผนภาพ     ผู้มีงานท่า ผู้ว่างงาน และแรงงานรอ ดูกาล

ที่มำ:   ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ

แผนภาพ 4 ดัชนีราคาผู้บริโภค ดัชนีค่าจ้างเฉลี ยและดัชนีค่าจ้างเฉลี ยที แท้จริง (ปี าน: 2556)

ที่มำ:   ส ำนักดัชนีเศรษฐกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์
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ค่าจ้างแรงงานโดยรวมเพิ มข้ึน ร้อยละ 4.1 จำกช่วงเดียวกันปีที่ผ่ำนมำ ขณะที่
ค่ำจ้ำงแรงงำนภำคเอกชนเพิ่มข้ึนร้อยละ 5.8 มีมูลค่ำเท่ำกับ 12,859 บำท/เดือน ทั้งนี้ 
เมือ่หกัเงนิเฟ้อทีร่้อยละ 1.1 ท ำใหค้่ำจำ้งแรงงำนทีแ่ทจ้ริงของภำคเอกชนเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 
4.7 คำ่จำ้งในภำคเกษตรเพ่ิมขึ้นรอ้ยละ 5.4 ขณะทีค่ำ่จ้ำงนอกภำคเกษตรเพ่ิมขึ้นรอ้ยละ 
3.7 สอดคลอ้งกบัผลติภำพแรงงำนโดยรวมทีเ่พ่ิมขึน้รอ้ยละ 2.6 จำกชว่งเดยีวกนัของปกีอ่น 
โดยแมว้ำ่ผลติภำพแรงงำนในสำขำกำรกอ่สรำ้งจะยงัคงลดลงตอ่เนือ่ง โดยมสีำเหตมุำจำก
กำรจ้ำงงำนในสำขำนี้ที่เพ่ิมขึ้นอย่ำงรวดเร็ว แต่ในสำขำอ่ืนๆ ได้แก่ สำขำกำรผลิต 
สำขำกำรบริกำร และสำขำภำคเกษตรกรรมยังคงมีผลิตภำพแรงงำนที่เพ่ิมขึ้น 

ประเด็นแรงงานที น่าสนใจและควรติดตาม 

1. สถานการณ์ภัยแล้งส่งผลกระทบถึงกิจกรรมภาคเกษตรและรายได้ 
ในระยะต่อไป โดยกรมอุตุนิยมวิทยำคำดกำรณ์ปริมำณน้ ำในช่วงฤดูฝนปี 2562  
จะน้อยกว่ำปี 2561 และน้อยกว่ำค่ำปกติประมำณร้อยละ 5-10 (ปี 2561 มีปริมำณ
น้ ำฝนต่ ำกว่ำค่ำปกติร้อยละ 3) เขื่อนที่มีปริมำณน้ ำวิกฤตคือ เขื่อนอุบลรัตน์ ซึ่งส่งผล
กระทบต่อปริมำณน้ ำใช้และพ้ืนที่เพำะปลูกในจังหวัดขอนแก่น และมหำสำรคำม
บำงส่วน รวมถึงเขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อย เขื่อนสิรินธร เขื่อนจุฬำภรณ์ 
เขือ่นปำ่สกัชลสทิธิ ์เขือ่นกระเสยีว และเขือ่นคลองสยีดั มรีะดบัน้ ำทีใ่ชไ้ดต้่ ำกวำ่รอ้ยละ 
30 ของระดับกักเก็บน้ ำในอ่ำง จำกสถำนกำรณ์ดังกล่ำวจะส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่
เพำะปลูกเป็นวงกว้ำง และจะส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงกิจกรรมทำงกำรเกษตรและ
รำยได้ของเกษตรกรในช่วงต่อไป  

ปจัจบุนัมจีงัหวดัทีป่ระกำศขอควำมชว่ยเหลอืจำกปญัหำภยัแลง้แลว้ 8 จงัหวัด 
65 อ ำเภอ ได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ ก ำแพงเพชร ขอนแก่น 
ชัยภูมิ นครรำชสีมำ อุทัยธำนี ซึ่งเกษตรกรในจังหวัดดังกล่ำวมีจ ำนวนรวมกัน
ประมำณ 1.9 ล้ำนรำย อย่ำงไรก็ดี ปัจจุบันหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องได้มีแนวทำงบรรเทำ
ผลกระทบปัญหำภัยแล้ง ได้แก่ กำรจัดปฏิบัติกำรฝนหลวง กำรสนับสนุนเครื่องมือ 
เช่น รถบรรทุกน้ ำ เครื่องสูบน้ ำเพ่ือแก้ไขปัญหำในพ้ืนที่ และกำรสร้ำงเสริมควำมรู้ 

“ สถานการณ์ภัยแล้ง 

ส่งผลกระทบต่อพื้นที 

เพาะปลูกเป็นวงกว้าง และ

จะส่งผลกระทบต่อเนื องถงึ

กิจกรรมทางการเกษตร 

และรายได้ของเกษตรกร “ 

ที่มำ:   สศช.

แผนภาพ 5   อัตราการเติบโตของผลิตภาพแรงงานตามสาขาอุตสาหกรรม 
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ของเกษตรกรในกำรวำงแผนเพำะปลูกพืชล่วงหน้ำโดยเฉพำะในฤดูแล้งปี 2562/2563 
ให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์น้ ำ รวมถึงกำรช่วยเหลือเกษตรกรในระยะสั้ น เช่น  
กำรบรรเทำควำมเดือดร้อนด้ำนรำยได้ เพ่ิมสภำพคล่องให้ครัวเรือนเกษตรโดยกำร
จ่ำยเงินชดเชย กำรสนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยต่ ำและขยำยเวลำช ำระหนี้ โครงกำร
ประกันข้ำวนำปี และกำรเตรียมเมล็ดข้ำวเพ่ือแจกจ่ำยให้เกษตรกร  

2. จากการชะลอตัวของเศรษ กิจตามการหดตัวของภาคการส่งออกและ
การท่องเที ยวอาจส่งผลต่อการจ้างงานในระยะต่อไป ทั้งนี้ กำรส่งออกที่หดตัวลง
ในช่วงครึ่งแรกของปรี้อยละ 4.1 โดยสำขำท่ีมกีำรส่งออกหดตัวมำก ได้แก่ สินค้ำเกษตร 
เช่น ข้ำว ยำงพำรำ มันส ำปะหลัง น้ ำตำล สินค้ำอุตสำหกรรม เช่น ผลิตภัณฑ์ยำง 
ชิ้นส่วนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แผงวงจรรวมและชิ้นส่วน รถยนต์นั่ง เครื่องจักรอุปกรณ์ 
เคมภีณัฑ ์ปโิตรเลยีมและผลติภณัฑ ์ซึง่คำดวำ่จะกระทบตอ่แรงงำนรวมประมำณ 5.1 ลำ้นคน 
ขณะเดียวกันจ ำนวนนักท่องเที่ยวมีแนวโน้มชะลอตัวลง โดยในช่วงครึ่งแรกของปี
เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 1.5 ซึง่อำจจะสง่ผลตอ่แรงงำนในภำคบรกิำร และอุตสำหกรรมเกีย่วเนือ่ง 
อำทิ แรงงำนในสำขำโรงแรมภัตตำคำร สำขำค้ำปลีก ค้ำส่ง และสำขำบริกำรขนส่ง  

อย่ำงไรก็ตำม ที่ผ่ำนมำคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในกำรออกมำตรกำร
เพ่ือบรรเทำผลกระทบจำกกำรชะลอตวัของเศรษฐกจิ ไดแ้ก ่มำตรกำรบรรเทำคำ่ครองชีพ
ผ่ำนบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ และกำรพักช ำระหนี้กองทุนหมู่บ้ำน และมำตรกำรกระตุ้น
กำรอุปโภคบริโภคและกำรลงทุนภำยในประเทศ ได้แก่ มำตรกำร “ชิมช้อปใช้” 
ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวทั้งในเมืองหลักและเมืองรอง มำตรกำรช่วยเหลือกำรเข้ำถึงแหล่ง
เงนิทนุใหก้บัผูป้ระกอบกำร SMEs รำยย่อย และมำตรกำรทำงภำษเีพ่ือกระตุน้กำรลงทุน
ในเครื่องจักรของภำคเอกชน  

3.  แนวทางการคุ้มครองเพื อรองรับการจ้างงานของธุรกิจรูปแบบใหม่ 
ที เติบโตอย่างรวดเร็ว ได้แก่ กำรบริกำรจัดส่งสินค้ำด่วนถึงที่ อำทิ Lineman, Grab, 
Foodpanda, Get, และ Skootar ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสำขำกำรขนส่ง/เก็บสินค้ำซึ่งมี
กำรจ้ำงงำนเพ่ิมขึ้นสูงอย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะในไตรมำสนี้เพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 7.2 
สอดคลอ้งกบังำนวจิยัของแมนพำวเวอรก์รุป๊ ทีร่ะบวุำ่ ตลำดแรงงำน "โลจสิตกิส"์ ในป ี2561  
ที่เติบโตมำกกว่ำร้อยละ 30 และมีแนวโน้มจะเติบโตขึ้นอีกในปี 2562 ตำมกำรเติบโต
ของธุรกิจ "อีคอมเมิร์ซ" ทั้งนี้ หน่วยงำนภำครัฐจ ำเป็นต้องมีกำรทบทวนกฎระเบียบ 
เพ่ือให้ครอบคลุมกำรจ้ำงท ำงำนในประเภทใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้น วิธีกำรท ำงำนแบบใหม่ 
และเชือ่มโยงถึงกำรคุม้ครองผูบ้ริโภค เพ่ือใหแ้รงงำนภำยใตก้ำรจ้ำงงำนทีผ่่ำน platform 
ออนไลน์ ได้รับกำรคุ้มครองเหมือแรงงำนทั่วไป และรวมถึงผู้บริโภคที่ใช้บริกำรกำรค้ำ
ออนไลน์ได้รับบริกำรที่มีมำตรฐำน และไม่ถูกหลอกลวง 

“ 
การบริการจัดส่ง 

สินค้าด่วนถึงที  Lineman, 

Grab, Foodpanda, Get, 

และ Skootar  

เป็นส่วนหนึ งของ 

สาขาการขนส่ง/เก็บสินค้า 

ซึ งมีแนวโนม้ผู้มีงานท่า

เพิ มขึ้นสูงอย่างต่อเนื อง “ 
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สถานการณ์หนี้สินครัวเรือน ในไตรมำสหนึ่งปี 2562 เพ่ิมขึ้นต่อเนื่อง โดยมี
มูลค่ำ 12.97 ล้ำนล้ำนบำท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.3 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 78.7  
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ โดยหนี้ครัวเรือนปรับตัวเพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเนื่องตั้งแต่
ชว่งกลำงป ี2560 เปน็ตน้มำ ทัง้นี ้หนีค้รวัเรอืนจำกสถำบนักำรเงนิอ่ืนเพ่ิมขึน้ในอัตรำเรง่
อย่ำงต่อเนื่องร้อยละ 10.8 ขณะที่หนี้ครัวเรือนจำกสถำบันรับฝำกเงินเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
5.7 ใกล้เคียงไตรมำสที่แล้ว   

หนี้สินครัวเรือนเพื อการอุปโภคและบริโภคยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิด  
ในไตรมำสสองปี 2562 ภำพรวมสินเชื่อของธนำคำรพำณิชย์เพ่ือกำรอุปโภคบริโภค
ส่วนบุคคลยังเติบโตในระดับสูงที่ร้อยละ 9.2 โดยยอดคงค้ำงสินเชื่อเพ่ือกำรบริโภค
ส่วนบุคคลปรับเพ่ิมขึ้นร้อยละ 11.3 สูงสุดในรอบ 4 ปีนับตั้งแต่ไตรมำสสี่ปี 2558  
เป็นต้นมำ ส ำหรับยอดคงค้ำงสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อำศัย และเพ่ือรถยนต์ขยำยตัวร้อยละ 
7.8 และร้อยละ 10.2 ชะลอลงจำกร้อยละ 9.1 และร้อยละ 11.4 ในไตรมำสก่อนหน้ำ 
ตำมล ำดับ  

 2.  หนี้สินครัวเรือน 

“ 
หนี้สินครัวเรือนเพิ มขึ้น

สินเชื อด้อยคุณภาพ 

ในภาพรวมเพิ มขึ้น  

แต่ต้องติดตามอย่างใกล้ชดิ “ 

ตาราง 2   หนี้สินครัวเรือน (สินเชื อจากสถาบันการเงิน) 

ณ สิ้นระยะเวลา 
2560 2561 2562 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 

หนี้สินครัวเรือน  
(ล้ำนล้ำนบำท) 

11.60 11.70 11.85 12.10 12.20 12.37 12.55  12.83 12.97 

 %YOY 3.6 3.5 3.9 4.5 5.2 5.7 5.9 6.0 6.3 

- สถาบันรับฝากเงิน 4.1 4.0 4.2 4.4 5.1 5.5 5.6  5.6 5.7 

- สถาบันการเงินอื่น -0.3 0.3 2.2 5.1 6.1 7.4 7.9 8.5 10.8 

สัดส่วนต่อ GDP 78.4 78.1 77.9 78.3 77.8 77.7 77.9 78.6 78.7 
ที่มำ:   ธนำคำรแห่งประเทศไทย 

แผนภาพ 6   การเพิ มขึ้นของสัดส่วนหนี้สินครัวเรือนต่อ GDP

ที่มำ:   ธนำคำรแห่งประเทศไทย และ สศช.
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ทั้งนี้ สินเชื่อเพ่ือที่อยู่อำศัยที่ชะลอตัวลงเป็นผลจำกกำรเร่งก่อหนี้ในช่วงต้นปี 
2562 ที่ผ่ำนมำ ส่งผลให้ควำมต้องกำรซื้อท่ีอยู่อำศัยในตลำดเริ่มเข้ำสู่ภำวะจ ำกัดมำกขึ้น 
สะท้อนจำกกำรโอนกรรมสิทธิ์ของที่อยู่อำศัยในไตรมำสสองปี 2562 ที่หดตัวร้อยละ 
18.9 เทียบกับกำรขยำยตัวสูงร้อยละ 13.5 ในไตรมำสที่ผ่ำนมำ และรำคำที่อยู่อำศัย  
ในทุกประเภทเริ่มปรับตัวลดลงตำมควำมต้องกำรของตลำดที่เริ่มชะลอตัวอย่ำงชัดเจน 
นอกจำกนี ้สถำบนักำรเงนิตำ่งๆ ยงัเพ่ิมควำมเขม้งวดมำกขึน้ในกำรปลอ่ยสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่ำศยั
ซึ่ ง เป็นผลจำกมำตรกำรก ำกับดูแลสินเชื่อที่อยู่อำศัยใหม่และคุณภำพสินเชื่อ
อสังหำริมทรัพย์ที่ด้อยคุณภำพ 

ด้ำนสินเชื่อรถยนต์เริ่มชะลอตัวลงอย่ำงชัดเจน สอดคล้องกับกำรชะลอตัวลงของ
ยอดจ ำหน่ำยรถยนต์นั่งส่วนบุคคลร้อยละ 1.7 เทียบกับกำรขยำยตัวร้อยละ 12.3 และ
กำรหดตัวของรถจักรยำนยนต์ร้อยละ 7.1 เทียบกับร้อยละ 0.1 ในไตรมำสก่อนหน้ำ 

ส ำหรับสินเชื่อเพ่ือกำรบริโภคส่วนบุคคลอ่ืนๆ ยังคงเพ่ิมสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง  
ตำมกำรขยำยตัวของสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อเพ่ือกำรบริโภคอ่ืน สอดคล้องกับ 
กำรขยำยตวัของกำรบรโิภคภำยในประเทศ ยกเวน้กลุม่สนิคำ้คงทนทีช่ะลอตวั ซึง่สว่นหนึง่
เป็นผลมำจำกมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นของภำครัฐตั้งแต่ช่วงปลำยปี 2561  

ตาราง     อัตราการขยายตัวสินเชื อคงค้างเพื อการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคลของธนาคารพาณชิย ์(ร้อยละ) 

ประเภทสินเชื อ 
2560 2561 2562  

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 
อุปโภคบริโภคส่วนบุคคล 4.6 4.5 5.6 6.1 7.1 8.0 8.4 9.4 10.1 9.2 
  1. ซื้อทีอ่ยู่อำศัย  6.1 5.0 5.7 5.5 5.8 6.2 6.4 7.8 9.1 7.8 
  2. ซื้อหรอืเช่ำซ้ือรถยนต์ฯ  2.9 5.0 7.0 8.4 10.6 12.4 12.5 12.6 11.4 10.2 
  3. กำรศึกษำ 1.0 0.2 3.6 1.1 1.7 6.9 2.4 -1.3 -4.5 -4.6 
  4. เดนิทำงไปต่ำงประเทศฯ  -3.3 -1.9 -1.8 17.6 29.3 38.6 49.6 46.4 24.4 24.3 
  5. กำรบริโภคสว่นบุคคลอืน่ ๆ 3.2 3.1 4.2 5.2 6.5 7.7 8.7 9.6 10.8 11.3 
     1) บัตรเครดิต 3.4 2.3 3.1 3.4 5.3 6.5 8.2 7.4 8.8 9.7 
     2) อืน่ ๆ 3.1 3.3 4.4 5.7 6.8 7.9 8.9 10.1 11.3 11.7 
หมำยเหตุ: สินเช่ือเพื่อกำรบริโภคอื่นๆ (บัตรเครดิต) เป็นสินเช่ือคงค้ำงเพื่อกำรอุปโภคบริโภคส่วนบุคคลและเฉพำะธนำคำรพำณิชย์เท่ำน้ัน ไม่รวมบ ริษัท 

ท่ีประกอบธุรกิจบัตรเครดิตท่ีมิใช่สถำบันกำรเงิน (Non bank) และรำยกำรอื่นนอกเหนือจำกกำรบริโภค เช่น กำรเบิกเงินสดจำกบัตรเครดิต 
ค่ำธรรมเนียมบัตรเครดิต ดอกเบ้ีย  

ที่มำ:   ธนำคำรแห่งประเทศไทย 

แผนภาพ     อัตราการขยายตัวของราคาที อยู่จ่าแนกตามประเภท (ร้อยละ)

ที่มำ:   ศูนย์ข้อมูลอสังหำริมทรัพย์ (REIC)

2.3
3.3

8.2

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

Q2/60 Q3/60 Q4/60 Q1/61 Q2/61 Q3/61 Q4/61 Q1/62 Q2/62

ร้อยละ
รำคำบ้ำนเด่ียว รำคำทำวน์เฮำส์ รำคำห้องชุด



ภาวะสังคมไทยไตรมาสสองป ี2562 

กองพัฒนาข้อมูลและตัวชี้วัดสงัคม 10 

เดือนกันยายน 2562 

สินเชื อด้อยคุณภาพในภาพรวมเพิ มขึ้น โดยยอดคงค้ำงหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรำยได้ 
(NPL) เพ่ือกำรอุปโภคบริโภคในไตรมำสสองปี 2562 มีมูลค่ำ 127,439 ล้ำนบำท เพ่ิมขึน้
รอ้ยละ 10.0 จำกชว่งเดยีวกันของปกีอ่น คดิเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.74 ตอ่สินเชือ่รวม และ
คิดเป็นร้อยละ 28.28 ต่อ NPLs รวม โดยเฉพำะ NPL ของรถยนต์และบัตรเครดิตที่
เพ่ิมข้ึนในอัตรำเร่งร้อยละ 32.3 และร้อยละ 12.5 ตำมล ำดับ  

ยอดคงค้างสินเชื อส่วนบุคคลภายใต้การก่ากับยังคงอยู่ในระดับสูง ขณะที 
สินเชื อบัตรเครดิตมียอดค้างช่าระเกิน   เดือนขึ้นไปเริ มกลับมาขยายตัว โดยยอด
สินเชื่อคงค้ำงและยอดคงค้ำงช ำระเกิน 3 เดือนขึ้นไปของสินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้  
กำรก ำกับ (ที่มีและไม่มีทะเบียนรถเป็นหลักประกัน) เพ่ิมสูงขึ้นจำกเดือนก่อนหน้ำ โดยมี
มูลคำ่ 538,046 และ 18,804 ลำ้นบำท1 ตำมล ำดับ ขณะที่ยอดสินเชื่อผิดนัดช ำระหนี้เกิน 
3 เดือนขึ้นไปของสินเชื่อบัตรเครดิตมีมูลค่ำ 7,322 ล้ำนบำท กลับมำขยำยตัวร้อยละ 
4.3 หลังจำกกำรหดตัวร้อยละ 3.6 ในไตรมำสก่อนหน้ำ อย่ำงไรก็ตำม สัดส่วนสินเชื่อ
ส่วนบุคคลภำยใต้กำรก ำกับต่อยอดสินเชื่อคงค้ำงทรงตัวที่ร้อยละ 3.5 เท่ำกับไตรมำส 
ที่ผ่ำนมำ ส่วนสัดส่วนสินเชื่อบัตรเครดิตมียอดค้ำงช ำระเกิน 3 เดือนขึ้นไปต่อยอดสินเชื่อ
คงค้ำงปรับตัวชะลอลงเล็กน้อย โดยอยู่ท่ีร้อยละ 1.8 จำกร้อยละ 2.0 ในไตรมำสก่อน  

ตาราง 4   หนี้เพื อการอุปโภคบริโภคที ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) 

ณ สิ้นระยะเวลา 
2560 2561 2562 

ทั้งป ี Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 

NPL (ล้ำนบำท) 110,375 115,910 115,848 118,769 120,471 126,356 127,439  
% YOY 4.8 5.5 10.3 7.8 9.1 9.0 10.0  

สัดส่วนต่อ NPLs รวม 25.73 26.14 26.21 26.80 27.15 27.84  28.28 

สัดส่วนต่อสินเชื่อรวม 2.68 2.78 2.72 2.73 2.67 2.75  2.74 
ที่มำ:   ธนำคำรแห่งประเทศไทย 

1 ธนำคำรแห่งประเทศไทย ได้มีกำรปรับเปลี่ยนกำรเผยแพร่ข้อมูลสินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้กำรก ำกับชุดใหม่ โดยกำรปรับคุ้มรวม ( Coverage) เป็นสินเชื่อส่วนบุคคล
ภำยใต้กำรก ำกับแบบไม่มีทะเบียนรถเป็นประกันและแบบมีทะเบียนรถเป็นประกัน ขณะที่ข้อมูลชุดเดิมมีเพียงสินเชื่อที่ไม่มีทะเบียนรถเป็นประกันจึงท ำให้ไม่สำมำรถ
เปรียบเทียบกับมูลค่ำในช่วงเดียวกันของปีก่อนได้  

แผนภาพ 8 อัตราการขยายตัวยอดคงค้างหน้ีที ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อสินเชื อรวม

ที่มำ: ธนำคำรแห่งประเทศไทย
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   บัตรเครดิต    ส่วนบุคคลอื่น ๆ
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แนวโน้มหนี้สินครัวเรือนครึ งหลังปี 2562 ในส่วนของสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อำศัย 
จะชะลอตัวลงจำกครึ่งปีแรก เนื่องจำกควำมต้องกำรที่อยู่อำศัยมีแนวโน้มลดลง และ
ควำมเข้มงวดของสถำบันกำรเงนิในกำรปลอ่ยกู ้แต่ด้ำนคุณภำพสินเชื่อมีแนวโน้มที่จะ 
ด้อยคุณภำพมำกข้ึน เนื่องจำกในช่วงก่อนมีมำตรกำร LTV ธนำคำรพำณิชย์มีกำรแข่งขัน
ปล่อยสินเชื่อในลักษณะที่ผ่อนปรนหลักเกณฑ์กำรอนุมัติ ประกอบกับมีกำรให้สินเชื่อ
เพ่ือที่อยู่อำศัยในวงเงินสูงกว่ำมูลค่ำที่แท้จริงท ำให้ผู้กู้ได้เงินสดกลับมำใช้จ่ำยมำกขึ้น2 

อย่ำงไรก็ดี  ในช่วงที่ผ่ ำนมำภำครัฐได้ด ำเนินมำตรกำรในกำรก ำกับดูแล 
กำรขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่องของหนี้สินครัวเรือน และสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงหนี้สินเชื่อ
ส ำหรับกลุ่มผู้มีรำยได้น้อยไปพร้อมกัน โดย  

1. ในส่วนของกำรก ำกับดูแลกำรขยำยตัวของสินเชื่อ ธนำคำรแห่งประเทศไทยได้
ปรบัปรงุหลกัเกณฑใ์นกำรก ำกบัดแูลกำรปลอ่ยสนิเชือ่หลำยประเภทเพ่ือใหค้รอบคลมุกำรกอ่หนี้
ของครวัเรอืน เชน่ กำรก ำกบัดแูลสนิเชือ่เพ่ือทีอ่ยูอ่ำศยั (LTV) สนิเชือ่บตัรเครดติ สนิเชือ่จ ำน ำ
ทะเบียนรถ เพ่ือป้องกันกำรแข่งขันปล่อยสินเชื่อจนเกินพอดีของสถำบันกำรเงิน รวมทั้ง
ร่วมกับสถำบันกำรเงินเพ่ือขับเคลื่อนแนวคิดในกำรด ำเนินธุรกิจกำรเงินเพ่ือควำมยั่งยืน  
ผำ่นกำรใหค้วำมส ำคญักบัธรรมำภบิำลในระดบัองคก์รและควำมหมำยแบบกวำ้ง3  

2
 วิรไท สันติประภพ, ปำฐกถำพิเศษ “Formulating for the future of corporate Governance” in Finance and Beyond National Director Conference 2019, 

เมื่อวันที่ 24 กรกฎำคม 2562  
3 เร่ืองเดิม 

ตาราง 5   สินเชื อบัตรเครดติ 

ณ สิ้นระยะเวลา 
2560 2561 2562 

ทั้งป ี Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 

สินเชื อส่วนบุคคลภายใต้การกา่กับ1  
(1) ยอดสินเชื่อคงค้ำง 

(ล้ำนบำท) 
n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 492,093 538,046 

(2) ยอดค้ำงช ำระเกิน 

3 เดือนขึ้นไป 
n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 17,165 18,804 

(2) / (1) (ร้อยละ) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 3.5 3.5 

สินเชื อบัตรเครดิต   

(1) ยอดสินเชื่อคงค้ำง 

(ล้ำนบำท) 

394,123 358,291 366,310 370,586 418,747 386,642 396,082 

%YOY 9.4 7.5 8.9 8.1 6.2 7.9 8.1 

(2) ยอดค้ำงช ำระเกิน 

3 เดือนขึ้นไป 

7,558 8,099 7,018 7,200 7,583 7,809 7,322 

%YOY -26.2 -17.9 -15.8 -0.2 0.3 -3.6 4.3 

(2) / (1) (ร้อยละ) 1.9 2.3 1.9 1.9 1.8 2.0 1.8 
ที่มำ:   ธนำคำรแห่งประเทศไทย (ธปท.) 
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2. กำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงสินเชื่อเพ่ือลดปัญหำควำมเหลื่อมล้ ำ โดยกำรใช้
กลไกจำกสถำบันกำรเงินเฉพำะกิจของรัฐ (SFI) เพ่ือให้ประชำชนหรือผู้ประกอบกำร 
รำยย่อยที่ไม่สำมำรถเข้ำถึงแหล่งเงินทุนของธนำคำรพำณิชย์ในระบบปกติได้สำมำรถ
เข้ำถึงสินเชื่อในระบบได้ เช่น กำรส่งเสริมให้ธนำคำรกรุงไทยเข้ำสู่ตลำดในกลุ่มหนี้  
นอกระบบมำกขึ้น โดยกำรด ำเนินธุรกิจใหม่ 3 ธุรกิจ ได้แก่ พิโกไฟแนนซ์ นำโนไฟแนนซ์ 
และสินเชื่อที่มีทะเบียนรถยนต์เป็นประกัน4 กำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติสถำบัน
กำรเงินประชำชน พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษำยน 2562 เพ่ือสร้ำงควำมมั่นคงในด้ำน
กำรบริหำรจัดกำร ด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง และด้ำนกำรบัญชี ให้แก่องค์กรกำรเงิน
ระดับชุมชน 

4  ธนำคำรกรุงไทยอยู่ระหวำ่งขอใบอนุญำตในกำรด ำเนินกิจกำรปล่อยสินเชื่อขนำดเล็กจำกกระทรวงกำรคลัง ซ่ึงคำดว่ำจะด ำเนินกำรได้ในช่วงไตรมำสที ่3 ของป ี2562  

ตาราง 6   สินเชื อรายย่อยเพื อการประกอบอาชีพภายใต้การก่ากับ (นาโนไฟแนนซ์) 

ณ สิ้นระยะเวลา 
2560 2561 2562 

ทั้งป ี Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 

สินเชื่อคงค้ำง (ล้ำนบำท) 4,777 6,246 12,266 26,611 35,635 30,669 23,366 

ยอดค้ำงช ำระเกิน 3 เดือน

ขึ้นไป (ล้ำนบำท) 197 304 447 582 803 981 1,170 

ที่มำ:   ธนำคำรแห่งประเทศไทย 
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หนี้ครัวเรือนเท่าใดถึงกระทบต่อเศรษ กิจ 

กำรก่อหนี้ครัวเรือนมีส่วนช่วยให้ครัวเรือนมีควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพรำะช่วยให้สำมำรถบริโภคหรือเข้ำถึงสินค้ำและบริกำรได้ง่ำยขึ้น  ขณะที่
บำงกลุ่มเห็นว่ำ อำจก่อให้เกิดปัญหำอื่นๆ ตำมมำ ไม่ว่ำจะเป็นกำรใช้เงินเกินตัว และควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ ซึ่งจะน ำไปสู่ปัญหำหนี้ เสีย 
(NPLs) และอำจส่งผลกระทบต่อกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ จำกกำร “ติดกับดักหนี้” ของครัวเรือน ดังนั้น กำรมีหนี้จ ำนวนมำกย่อมไม่เป็น 
ทีพ่งึประสงคต์อ่ทัง้ผูท้ีเ่ปน็หนี ้และเศรษฐกจิของประเทศ ทัง้นี ้กำรศกึษำจ ำนวนมำกพยำยำมพจิำรณำเกณฑส์ดัสว่นหนีค้รวัเรอืนเพือ่ส่งสญัญำณเตอืน
ก่อนที่ปัญหำหนี้ครัวเรือนจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ซึ่งพบว่ำผลกำรศึกษำยังมีควำมแตกต่ำงกันในแต่ละงำนวิจัย และปัจจุบันยังคงไม่มีเ กณฑ์ 
ที่ระบุค่ำได้อย่ำงชัดเจน ซึ่งข้ึนกับบริบทและเงื่อนไขแวดล้อมทำงเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ  

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
อย่ำงไรก็ดี กำรศึกษำของ Stephen Cecchetti, Mohanty and Fabrizio Zampolli ในปี 2011 เรื่อง “The real effects of debt” 

ซึ่งเป็นกำรศึกษำข้อมูลหนี้ต่ำงๆ ใน 18 ประเทศกลุ่ม OECD ตลอดช่วงปี 2523-2553 ทั้งหนี้สำธำรณะของรัฐบำล (Government debt)  
หนี้ภำคเอกชน (Non-financial debt) และหนี้ภำคครัวเรือน (Household debt) กับกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ พบว่ำ ระดับหนี้ต่อ GDP ที่สูง 
จะส่งผลให้เศรษฐกิจชะลอลงในทุกประเภทของหนี้ แต่จะมีควำมแตกต่ำงกันในสัดส่วนของหนี้และประเภท ซึ่งในส่วนของหนี้ครัวเรือนต่อ GDP  
ที่จะเริ่มส่งผลกระทบทำงลบต่อเศรษฐกิจ (a drag on growth) คือ ตั้งแต่ร้อยละ 84.0 ต่อ GDP5 ขณะที่ระดับต่ ำกว่ำร้อยละ 84.0 ยังคงส่งผล
กระทบในทำงบวก (หรือมีส่วนช่วยในกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ) 

นอกจำกนี้ ในปี 2017 Lombardi, Mohanty and Shim ได้ศึกษำเรื่อง “The real effects of household debt in the short and 
long run” โดยอำศัยข้อมูลจำก 54 ประเทศ ในช่วงปี 2533-2558 เพื่อศึกษำผลกระทบของหนี้สินครัวเรือนต่อระบบเศรษฐกิจผ่ำนแบบจ ำลอง 
Cross-sectional autoregressive distributed lag model (CS-ARDL) เพื่อประเมินผลกระทบของหนี้ครัวเรือนในระยะสั้น (ไม่เกิน 1 ปี) และ
ระยะยำวต่อกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ พบว่ำ หนี้ครัวเรือนสำมำรถช่วยกระตุ้นกำรบริโภคภำยในประเทศของครัวเรือนและกำรขยำยตัว  
ทำงเศรษฐกิจได้ในระยะสั้น (โดยทั่วไปอยู่ในช่วงประมำณ 1 ปี) อย่ำงไรก็ตำม ในระยะยำวจะส่งผลให้อัตรำกำรขยำยตัวของกำรบริโภค
ภำยในประเทศและกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจลดลงหรือชะลอตัวลง โดยการปรับตัวเพิ มขึ้นของสัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อ GDP ร้อยละ 1.0  
จะท่าให้อัตราการขยายตัวในระยะยาวลดลงร้อยละ 0.1 เมื อระดับของหนี้ครัวเรือนต่อ GDP สูงกว่าร้อยละ  0.0 หากระดับหนี้สินครัวเรือน
ต่อ GDP สูงกว่าร้อยละ 20.0 แต่ไม่เกินร้อยละ  0.0 จะส่งผลกระทบทางบวกต่อการบริโภคภายในครัวเรือน6 

กำรศึกษำข้ำงต้นเป็นตัวอย่ำงระดับหนี้ท่ีอำจส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งจะเห็นได้ว่ำมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจท้ังในระยะสั้นและ
ระยะยำว โดยกำรส่งผ่ำนผลกระทบจะช่วยให้ระบบเศรษฐกิจสำมำรถขยำยตัวได้เพิ่มขึ้นในระยะที่หนี้ไมสู่งมำกนักเพรำะท ำหน้ำที่ในกำรรักษำระดบั
กำรบริโภคของภำคครัวเรือนให้อยู่ในช่วงสภำวะกำรปรับตัว อย่ำงไรก็ตำม ในระยะยำวอำจท ำให้กำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจลดลงหรือชะลอตัวลง
เนื่องจำกครัวเรือนมีควำมเปรำะบำงมำกยิ่งข้ึน และมีข้อจ ำกัดในกำรจับจ่ำยใช้สอยมำกขึ้นเพรำะครัวเรือนดึงเงินหรือโยกศักยภำพของกำรเพิ่มขึ้น
ในอนำคตมำชดเชยรำยจ่ำยในปัจจุบัน ซึ่งท้ำยที่สุด กำรไม่มีหนี้ หรือมีหนี้อย่ำงพอประมำณ ก่อหนี้เท่ำที่จ ำเป็น และมีควำมสำมำรถในกำรจ่ำยหนี้ 
อำจเป็นประเด็นส ำคัญที่ทุกคนต้องกลับมำทบทวนตนเองอย่ำงรอบคอบ ก่อนกำรใช้จ่ำย หรือก่อหนี้ครั้งใหม่  

5  Stephen Cecchetti, M S Mohanty and Fabrizio Zampolli (2011), The real effects of debt, Bank of International Settlement, [online] https://www.bis.org/publ/othp16.pdf  
6 Marco Lombardi, Madhusudan Mohanty and Ilhyock Shim (2017), The real effects of household debt in the short and long run, Bank of International  Settlement, [online] 

https://www.bis.org/publ/work607.pdf  

ในไตรมาสที  1 ปี 2562 หนี้ครัวเรือนต่อ GDP ไทยเป็นอันดับ 11 
จาก  4 ประเทศทั วโลก

ที่มำ:  CEIC
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ในไตรมาสที  1 ปี 2562 หนีค้รัวเรือนต่อ GDP ไทยเทียบกับเอเชีย 
ไทยเป็นอันดับ 2 จาก 22 ประเทศ

ที่มำ: CEIC
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ไตรมำสสองปี 2562 มีผู้ป่วยด้วยโรคเฝ้ำระวังรวม 158,028รำย เพ่ิมขึ้นจำก
ชว่งเดยีวกนัของป ี2561 รอ้ยละ 25.9 เปน็กำรเพ่ิมขึน้ของโรคทีแ่พรร่ะบำดในชว่งฤดฝูน 
ได้แก่ โรคไข้เลือดออก พบผู้ป่วยเพ่ิมขึ้นจำกช่วงเดียวกันของปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 30.7 
เนือ่งจำกในหลำยพ้ืนทีม่ฝีนตกชกุ ท ำใหเ้กดิน้ ำทว่มขงั ซึง่เปน็แหลง่เพำะพันธุข์องยงุลำย
ที่เป็นพำหะของโรค พบผู้ป่วยสูงสุดในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ และโรคไข้หวัดใหญ่ 
พบผูป้ว่ยเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 135.4 จำก 25,698 รำยในไตรมำสสองป ี2561 เปน็ 60,518 รำย
ในไตรมำสนี้ เป็นกำรแพร่ระบำดของโรคตำมฤดูกำล พบมีกำรระบำดในสถำนที่ที่มี 
กำรรวมตัวกันของคนหมู่มำก โดยพบมำกที่สุด คือ โรงเรียน ท ำให้เกิดกำรระบำด 
ของโรคได้ง่ำย ผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มเด็กอำยุ 5-14 ปี จึงต้องมีกำรให้ควำมส ำคัญ
เป็นพิเศษต่อกำรป้องกัน และควบคุมโรคในกลุ่มวัยเรียนและเด็ก ส ำหรับมำตรกำร
ป้องกันควบคุมโรคที่ส ำคัญ คือ กำรคัดกรองและแยกผู้ป่วย รวมทั้งประชำชนควรดูแล
ตนเอง โดยใช้มำตรกำร “ปิด ล้ำง เลี่ยง หยุด” ได้แก่ (1) ปิด คือปิดปำก ปิดจมูก  
เมื่อไอ จำม ควรใส่หน้ำกำกอนำมัย (2) ล้ำง คือล้ำงมือบ่อยๆ ด้วยน้ ำและสบู่ (3) เลี่ยง 
คือ หลีกเลี่ยงกำรคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วย และ (4) หยุด คือเมื่อป่วยควรหยุดเรียน 
หยุดงำน หยุดกิจกรรมต่ำงๆ จนกว่ำจะหำยป่วยเป็นปกติ นอกจำกนี้ ประชำชนทั่วไป
โดยเฉพำะกลุ่มเสี่ยง (หญิงตั้งครรภ์/เด็กเล็ก/ผู้สูงอำยุ/ผู้ป่วยเรื้อรัง) ควรรับกำรฉีด
วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เพ่ือลดควำมรุนแรงของโรค และกำรเสียชีวิต 

  .  สุขภาพและการเจ็บป่วย 

“ 
ผูป้ว่ยดว้ยโรคเฝา้ระวงัเพิ มขึน้ 

โดยเฉพาะโรคไข้หวัดใหญ่ 

และโรคไข้เลือดออกยังคง

เพิ มขึ้นอย่างต่อเนื อง “ 

ตาราง     จา่นวนผู้ป่วยด้วยโรคเฝ้าระวัง (หน่วย: ราย)  

โรคเฝ้าระวัง  
2561 %YOY 2562  

Q1 Q2 Q  Q4 Q1 Q2 Q2/62 
ปอดอักเสบ 74,881 58,699 90,160 59,861 72,817 51,005 -13.1 
ไข้เลือดออก 6,830 24,029 35,564 20,499 15,482 31,426 30.7 
มือ เท้ำ ปำก 10,079 14,626 32,718 12,585 9,158 12,652 -13.4 
ไข้หวัดใหญ ่ 40,995 25,698 73,042 43,628 132,787 60,518 135.4 
บิด 1,132 965 741 561 627 702 -37.4 
หัด 630 632 1,186 3,108 1,756 1,051 66.2 
ฉี่หน ู 402 637 932 569 457 486 -24.1 
ไข้สมองอักเสบ 182 231 200 132 240 178 -22.9 
อหิวำตกโรค 0 2 2 1 5 4 - 
ไข้กำฬหลังแอ่น 1 9 3 7 4 4 - 
พิษสุนัขบ้ำ 7 3 3 2 0 2 - 
รวม 135,139 125,531 234,551 140,953 233,333 158,028 25.9 
อตัรำตอ่ประชำกรแสนคน 204.5 190.1 355.1 213.3 353.2 239.2  
หมำยเหตุ:   ข้อมูลปี 2562 เป็นข้อมูล ณ วันท่ี 27 สิงหำคม 2562  

ที่มำ:   รำยงำนโรคในระบบเฝ้ำระวัง 506 ส ำนักระบำดวิทยำ กรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข  
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นอกจำกนี้ ยังมีประเด็นที่ต้องเฝ้ำระวัง ดังนี้ 

1. โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ซิฟิลิสในกลุ่มวัยรุ่นที มีแนวโน้มเพิ มขึ้น  
จำกข้อมูลของส ำนักระบำดวิทยำ กรมควบคุมโรค ในช่วง 10 ปีที่ผ่ำนมำ (พ.ศ. 2552-
2561) พบว่ำอัตรำป่วยด้วยโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ซิฟิลิสเพ่ิมข้ึนมำกกว่ำ 5 เท่ำจำก 
2.29 รำยต่อประชำกรแสนคนในปี 2552 เป็น 11.91 รำยต่อประชำกรแสนคนในปี 
2561 และเมื่อแบ่งตำมกลุ่มอำยุพบวำ่ส่วนใหญเ่ป็นกลุม่อำยุ 15-24 ปี มจี ำนวนผูป้ว่ย
เพ่ิมขึน้อยำ่งตอ่เนือ่งจำก 410 รำยในปี 2552 เพ่ิมขึ้นเป็น 2,863 รำย ในปี 2561 หรือ
เพ่ิมขึ้นประมำณ 7 เท่ำ ส ำหรับในปี 2562 ตั้งแต่ 1 มกรำคม-27 สิงหำคม 2562 พบ
ผู้ป่วยโรคซิฟิลิส 5,800 รำย เพ่ิมขึ้นกว่ำช่วงเดียวกันของปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 15.1  
ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอำยุ 15-24 ปี ซึ่งเป็นสัญญำณที่แสดงให้เห็นถงึกำรมเีพศสมัพันธ์
โดยไมป่ลอดภยัของกลุม่วยัรุน่ วยัเรยีน วัยเจริญพันธุ์ สอดคล้องกับข้อมูลกำรเฝ้ำระวัง
พฤติกรรมที่สัมพันธ์กับกำรติดเชื้อเอชไอวีกลุ่มนักเรียน ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2560 
ของส ำนกัระบำดวทิยำ กรมควบคุมโรค พบว่ำ วัยรุ่นมีแนวโน้มกำรมีเพศสัมพันธ์เร็วขึ้น
อำยเุฉลีย่ 13-15 ป ีและไมใ่ชถ้งุยำงอนำมยัในกำรมเีพศสมัพันธค์รัง้แรกประมำณร้อยละ 
30 ทั้งนี้ กระทรวงสำธำรณสุขได้เรง่รณรงคส์ง่เสรมิกำรใชถ้งุยำงอนำมยัในกลุม่เยำวชน
และวัยท ำงำน เพ่ือป้องกันโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์อย่ำงต่อเนื่อง เนื่องจำกผู้ที่มี
เพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยำงอนำมัยมีโอกำสติดเชื้อโรคที่ติดต่อจำกกำรมีเพศสัมพันธ์  
ได้ง่ำยกว่ำคนทั่วไป 5-9 เท่ำ 

2. การเฝ้าระวังผู้ป่วยจิตเวชรุนแรงจากการติดสารเสพติด จำกปัญหำ
ผลกระทบของผู้เสพยำเสพติดที่มีอำกำรทำงจิตและก่อเหตุควำมรุนแรงที่มีจ ำนวน
เพ่ิมขึ้น ส่งผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สิน ควำมปลอดภัยของประชำชนและสังคม  
จำกข้อมูลของศูนย์อ ำนวยกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด กระทรวงสำธำรณสุข 
ปี 2561 พบว่ำมีจ ำนวนผู้ป่วยมำรับบริกำรด้ำนจิตเวชประมำณ 3.4 ล้ำนคน เป็นผู้ป่วย

ตาราง 8   จา่นวนผู้ป่วยโรคซิฟิลิส แบ่งตามกลุ่มอายุ  

ป ี
จ่านวน

รวม 

กลุ่มอาย ุ

กอ่น 1 ป-ี14 ป ี

กลุ่มอาย ุ

15-24 ป ี

กลุ่มอาย ุ

25- 4 ป ี

กลุ่มอาย ุ

 5-44 ป ี

กลุ่มอาย ุ

45-65 ปขีึน้ไป 
2552 2,076 62 410 553 482 569 
2553 1,814 77 367 413 401 556 
2554 2,313 61 473 536 532 711 
2555 2,019 87 418 434 429 651 
2556 2,319 103 554 486 419 757 
2557 3,073 140 802 667 595 869 
2558 3,266 115 1,096 866 490 699 
2559 4,068 155 1,377 970 647 919 
2560 5,381 222 1,989 1,339 831 1,000 
2561 7,730 416 2,863 1,948 1,116 1,387 
2562 

(1 ม.ค.– 27 ส.ค. ) 5,800 392 2,432 1,422 681 873 

ที่มำ:   ระบบรำยงำนกำรเฝ้ำระวังโรค 506 ส ำนักระบำดวิทยำ กรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข 
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จิตเวชเนื่องด้วยติดสำรเสพติด 309,342 คน เข้ำรับกำรบ ำบัดรักษำผู้ป่วยยำเสพติด 
ของประเทศ 233,425 คน เพ่ิมขึน้จำกป ี2560 รอ้ยละ 15.3 ผูป้ว่ยทีเ่ขำ้รบักำรบ ำบดัรกัษำ
ส่วนใหญ่ติดสำรเสพติดประเภทยำบ้ำถึงร้อยละ 80 และเมื่อแบ่งตำมกลุ่มอำยุพบว่ำ
ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอำยุ 18-24 ปี เป็นชำยมำกกว่ำหญิง  

ทั้งนี้ กรมสุขภำพจิตได้แนะน ำให้ประชำชนและคนในชุมชนร่วมสังเกตจำก 
7 สัญญำณเตือนผู้ป่วยจิตเวชจำกยำเสพติดก่อควำมรุนแรง คือ (1) ขีดข่วนหรือกรีด
ตัวเองเป็นรอยแผล (2) ส่งเสียงดังหรือตะโกนด่ำด้วยค ำหยำบคำยรุนแรง (3) ข่มขู่จะ
ท ำร้ำยผู้ อ่ืน (4) ท ำร้ำยผู้ อ่ืนจนได้รับบำดเจ็บ (5) พกพำหรือสะสมอำวุธโดย 
ไม่สมเหตุสมผล (6) รื้อขว้ำงปำข้ำวของกระจัดกระจำย และ (7) ท ำลำยสิ่งของจน
แตกหัก หำกพบเห็นสำมำรถแจ้งให้เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ หรือแจ้งเหตุฉุกเฉิน โทร 1699 
เพ่ือน ำตัวเข้ำรักษำที่สถำนพยำบำลใกล้บ้ำน หรือโรงพยำบำลจิตเวช เพ่ือให้ผู้ป่วย
ได้รับกำรบ ำบัดรักษำที่เหมำะสมต่อไป นอกจำกนี้ ด้ำนบ ำบัดรักษำผู้เสพยำเสพติด  
ในปีงบประมำณ 2562 กระทรวงสำธำรณสุขได้ตั้งเป้ำน ำผู้ติดยำเสพติดเข้ำรับ 
กำรบ ำบดัรกัษำ 219,275 คน แบง่เปน็ระบบสมคัรใจ 136,725 คน บงัคบับ ำบดั 56,550 คน 
และต้องโทษ 26,000 คน โดยให้ควำมส ำคัญกับสภำพจิตใจของผู้เข้ำรับกำรบ ำบัด
ป้องกันกำรกลับมำเสพซ้ ำ ด้วยกำรปรับมุมมอง ผู้ติดยำเสพติด คือ “ผู้ป่วย” ที่ต้อง
ได้รับกำรรักษำ และฟ้ืนฟูสภำพจิตใจให้สำมำรถกลับมำด ำรงชีวิตได้ตำมปกติ 

3. การเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อ (NCDs) ยังมีแนวโน้มเพิ มขึ้น กลุ่มโรคไม่
ติดต่อเป็นสำเหตุของกำรเสียชีวิตไม่น้อยกว่ำ 36 ล้ำนคนทั่วโลกในแต่ละปี หรือคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 63 ของสำเหตุกำรตำยทั้งหมด ประมำณควำมสูญเสียทำงเศรษฐกิจ
ในช่วง 15 ปีข้ำงหน้ำ 7 ล้ำนล้ำนดอลลำร์สหรัฐ ส ำหรับประเทศไทย จำกข้อมูลล่ำสุด
ของกองยุทธศำสตร์และแผนงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข พบว่ำในปี 
2560 จ ำนวนผู้ป่วยในด้วยโรคไม่ติดต่อที่เกิดจำกพฤติกรรมกำรใช้ชีวิต เช่น ควำมดัน
โลหิตสูง เบำหวำน โรคหัวใจและหลอดเลือด มะเร็งระบบสืบพันธุ์ เช่น มะเร็งปำก
มดลูก มะเร็งเต้ำนม โดยเฉพำะในผู้หญิง และโรคจำกกำรดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่ 
เช่น มะเร็งปอด มะเร็งกล่องเสียง หลอดเลือดสมองตีบและเสื่อมสมรรถภำพทำงเพศ 
ยงัเพ่ิมขึ้นต่อเนือ่ง และมจี ำนวนผูเ้สยีชวีิตเพ่ิมขึ้น มผีู้เสียชีวติจำกโรคไมต่ิดต่อถึงร้อยละ 
75 หรือประมำณ 320,000 คนต่อปี เฉลี่ยชั่วโมงละ 37 คน โดยโรคมะเร็งและเนื้องอก
ทุกชนิดยังคงเป็นสำเหตุกำรเสยีชวีติอันดบั 1 มีอัตรำกำรเสียชีวิตต่อประชำกรแสนคน 
ที่ อัตรำ 120.5 รองลงมำเป็นโรคหลอดเลือดสมอง และโรคหัวใจขำดเลือด  
กลุ่มประชำกรวัยท ำงำนมีแนวโน้มป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อมำกขึ้น กระทบต่อ 
กำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจ ทั้งนี้ โรคไม่ติดต่อยังส่งผลให้เกิดภำวะแทรกซ้อน 
ที่ส ำคัญตำมมำท ำให้ต้องเข้ำรับกำรรักษำในโรงพยำบำลอย่ำงต่อเนื่อง ส่งผลกระทบ
ต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม ทั้งด้ำนร่ำงกำย จิตใจ และเศรษฐกิจครัวเรือน 
โดยพบว่ำประเทศไทยมีมูลค่ำกำรสูญเสียทำงเศรษฐกิจจำกโรคไม่ติดต่อและ
ภำวะแทรกซ้อนสูงประมำณ 200,000 ล้ำนบำทต่อปี 
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 ประเทศไทยมีควำมตระหนักและให้ควำมส ำคัญกับกำรด ำเนินงำนป้องกันและ
ควบคมุโรคไมต่ดิตอ่อยำ่งตอ่เนือ่ง อำท ิกำรสง่เสรมิกำรออกก ำลงักำยและมกีจิกรรมทำงกำย 
ทีเ่พียงพอ กำรสรำ้งสภำพแวดลอ้มใหเ้อ้ือตอ่กำรมกีจิกรรมทำงกำย กำรมมีำตรกำรเพ่ือลด
กำรบรโิภคบหุรีแ่ละเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์กำรรณรงคเ์พ่ือลดกำรบรโิภคเกลอืและโซเดยีม 
รวมทั้งกำรออกกฎหมำยเพ่ือลดควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดโรคจำกกำรบริโภคอำหำร เช่น  
กำรห้ำมผลิต น ำเข้ำ หรือจ ำหน่ำยอำหำรที่มีไขมันทรำนส์ กำรก ำหนดปริมำณน้ ำตำล 
ในเครื่องดื่ม ฯลฯ เพ่ือสุขภำพที่ดีของประชำชน ทั้งนี้ จะสำนต่อแนวทำงประชำรัฐ
ขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อระดับชำติ พร้อมพัฒนำระบบ
บริกำรปฐมภูมิในรูปแบบคลินิกหมอครอบครัวเพ่ือส่งเสริมกำรดูแลสุขภำพของ
ประชำชนเชิงรุกให้เห็นเป็นรูปธรรม โดยตั้งเป้ำลดอัตรำกำรเสยีชวีติกอ่นวยัอันควรจำก
โรคไม่ติดต่อให้ลดลงหนึ่งในสำมภำยในปี พ.ศ. 2573 ตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 
(SDGs) อยำ่งไรกต็ำม กำรจะบรรลเุป้ำหมำยในกำรลดจ ำนวนผูป้่วยและเสียชวีิตจำกโรค
ไมต่ดิตอ่ไดน้ัน้สิ่งส ำคญัคอื ประชำชนจะตอ้งปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมกำรใช้ชวีติของตนเอง
ทีไ่มเ่หมำะสมทัง้ในเรือ่งกำรบรโิภคอำหำร กำรออกก ำลงักำย และลดพฤตกิรรมเสีย่งตำ่งๆ 
ทีเ่ปน็สำเหตขุองกำรเกดิโรค  

ตาราง 9   จา่นวนผู้ป่วยในด้วยโรคไม่ติดต่อที ส่าคัญ 
โรค 2556 255  2558 2559 2560 

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

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

ที่มำ:   กองยุทธศำสตร์และแผนงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

ตาราง 10   จ่านวนผู้เสียชีวติด้วยโรคไม่ติดต่อที ส่าคัญ 
โรค 2556 255  2558 2559 2560 

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

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

ที่มำ:   กองยุทธศำสตร์และแผนงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

ตาราง 11   จ่านวนผู้เสียชีวติด้วยโรคไม่ติดต่อที ส่าคัญจา่แนกตามกลุ่มอาย ุ 

โรค 
กลุ่มอายุ 15-59 ป ี กลุ่มอายุ 60 ปีขึน้ไป  

2559 2560 2559 2560 
ควำมดันโลหิตสูง 745.03 817.51 9,610.75 9,693.10 
หัวใจขำดเลอืด 669.86 681.14 1,787.75 1,803.86 
เบำหวำน 647.37 674.64 5,627.10 5,659.85 
ทำงเดนิหำยใจ 
อดุกัน้เรือ้รงั 

232.03 257.49 1,787.75 1,803.86 

ที่มำ:   สรุปรำยกำรป่วย ปี 2560 กองยุทธศำสตร์และแผนงำน  

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข  

แผนการด่าเนินงานป้องกนัและควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCDs) 
รัฐบำลได้ให้ควำมส ำคัญในงำนป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ โดยได้มีกำรจัดท ำยุทธศำสตร์
ระดับชำติเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ รวมถึงกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์เฉพำะเรื่องที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
แผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ 

 แผนยุทธศำสตร์กำรป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อระดับชำติ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 
แผนยุทธศาตร์ที เกี ยวข้องกับปัจจัยเสี ยง อำทิ 

 แผนยุทธศำตร์กำรควบคุมยำสูบแห่งชำติ พ.ศ. 2558-2562 
 แผนยุทธศำสตร์นโยบำยแอลกอฮอล์ระดับชำติ พ.ศ. 2554-2563 
 แผนยุทธศำสตร์กำรจัดกำรปัญหำภำวะน้ ำหนักเกินและภำวะอ้วน  

พ.ศ. 2553-2562 
 ยุทธศำสตร์กำรลดโซเดียมในประเทศไทย พ.ศ. 2559-2568 

                      ท่ีมำ:  ส ำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข 
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ไตรมำสสองปี 2562 กำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ขยำยตัวร้อยละ 
4.6 โดยปริมำณกำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขยำยตัวร้อยละ 6.9 ขณะที่กำรบริโภค
บุหรี่ขยำยตัวร้อยละ 0.9  

ทั้งนี้ มีประเด็นที่ต้องเฝ้ำระวัง ดังนี้  

1.  ควันบุหรี มือสองและมือสามในบ้านมีผลกระทบต่อสุขภาพคนในบ้านและ
เสี ยงต่อการเกิดโรคหลายประเภท จำกกำรศึกษำของศูนย์วิจัยและจัดกำรควำมรู้ 
เพ่ือกำรควบคมุยำสบู (ศจย.) คณะแพทยศำสตรโ์รงพยำบำลรำมำธิบดี พบว่ำ ในปี 2560 
มีครอบครัวที่มีคนสูบบุหรี่มำกถึง 4.96 ล้ำนครัวเรือน คนที่ไม่สูบบุหรี่จึงได้รับควันบุหรี่
มือสองในบ้ำนโดยเฉลี่ยมำกถึง 10.33 ล้ำนคน และมีผลวิจัยพบว่ำ ผู้หญิงที่มีสำมี 
สูบบุหรี่หรือผู้ที่ท ำงำนในสถำนที่ที่มีคนสูบบุหรี่มีโอกำสเสี่ยงเป็นมะเร็งปอดเพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 24 และ 19 ตำมล ำดับ เด็กทำรกที่มีผู้ปกครองสูบบุหรี่มีโอกำสเกิดภำวะ 
ไหลตำยเพ่ิมขึ้น 2 เท่ำ มีโอกำสเกิดหลอดลมอักเสบหรือปอดอักเสบเพ่ิมขึ้นร้อยละ 47 
และมีโอกำสเป็นโรคหอบหืดเพ่ิมขึ้นร้อยละ 39 และจำกข้อมูลของศูนย์วิจัยเพ่ือสร้ำง
เสริมควำมปลอดภัยและป้องกันกำรบำดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำล
รำมำธิบดี ได้ศึกษำเด็กก่อนวัยเรียนอำยุต่ ำกว่ำ 6 ปี ที่มีคนในครอบครัวสูบบุหรี่ พบว่ำ 
ร้อยละ 50 ของผู้สูบบุหรี่มีกำรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร่วมด้วย และเด็กร้อยละ 16 
ตรวจพบสำรโคตินินในปัสสำวะ แสดงถึงสำรพิษตกค้ำงในตัวเด็กจำกกำรได้รับควันบุหรี่
มือสองและมือสำม  

นอกจำกนี้ จำกกำรส ำรวจปัญหำควำมรุนแรงในครอบครัวไทยทั่วประเทศ 
ในปี 2561 โดย ศจย. พบว่ำ มีครอบครัวที่ถูกส ำรวจถึงร้อยละ 49 มีสมำชิกใน
ครอบครัวสูบบุหรี่และพบว่ำมีควำมสัมพันธ์กับปัญหำควำมรุนแรงในครอบครัวอย่ำงมี
นัยส ำคัญทำงสถิติ ทั้งนี้ ควันบุหรี่มือสองและมือสำม ท ำให้อำกำศในบ้ำนมีสำรพิษ
ก่อให้เกิดโรคภัยต่ำงๆ ซึ่งหำกคนในบ้ำนได้รับผลกระทบโดยเกิดปัญหำสุขภำพและ 

 4.  การบริโภคเครื องดื มแอลกอฮอล์และบุหรี  

“ 

คนไทยกว่า 10 ล้านคน 

ได้รับควันบุหรี มือสองในบ้าน

และเด็กเล็กที มีคนใน

ครอบครัวสูบบุหรี ร้อยละ 16 

มีสารพิษตกค้างในตัวจาก

การได้รับควันบุหรี มือสอง

และมือสาม “ 
แผนภาพ 9 การเปลี ยนแปลงค่าใช้จ่ายการบริโภคของครัวเรือน

หมวดเครื องดื มแอลกอฮอล์และบุหรี  (ณ ราคาปี 2002)

ที่มำ:   ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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พิสูจน์ได้ว่ำเกิดจำกกำรได้รับควันบุหรี่ ผู้ที่สูบบุหรี่ในบ้ำนอำจมีควำมผิดในฐำนของ 
กำรกอ่ควำมรนุแรงในครอบครวั เพรำะท ำใหเ้กดิอันตรำยแกส่ขุภำพของคนในครอบครัว 
ตำม พ.ร.บ. สง่เสรมิกำรพัฒนำและคุม้ครองสถำบนัครอบครัว พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลบังคับ
ใช้ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหำคม 2562 โดยอำจจะต้องขึ้นศำลเพ่ือพิจำรณำควำมผิด 2 ศำล 
คือ ศำลอำญำ กรณีที่มีกำรท ำร้ำยทำงกำย ได้รับโทษตำมกฎหมำยอำญำ และศำล
เยำวชนและครอบครัวกลำง ซึ่งศำลอำจมีค ำสั่งให้คุ้มครองคนในครอบครัวและสั่งบังคับ
ให้ผู้ที่สูบบุหรี่และท ำให้เกิดปัญหำในบ้ำนเข้ำรับกำรบ ำบัดและเลิกบุหรี่เพ่ือไม่ให้ท ำ
พฤตกิรรมทีก่อ่ใหเ้กดิควำมรนุแรงอีก  

2. การแพร่ระบาดของบุหรี ไฮบริด ซึ่งถือเป็นลูกผสมระหว่ำงบุหรี่ทั่วไปกับ
บุหรี่ไฟฟ้ำ ก ำลังได้รับควำมนิยมในกลุ่มนักสูบวัยรุ่น สำมำรถหำซื้อได้ทำงออนไลน์ 
โดยออกแบบเป็นหลอดแล้วสอดบุหรี่เข้ำไป พกพำสะดวก ใช้งำนง่ำย โดยใช้ระบบ
ควำมร้อนมำอุ่นยำสูบแทนกำรเผำ ท ำให้ผู้สูบได้รับนิโคตินเหมือนสูบบุหรี่ทั่วไป ซึ่งมี
งำนวิจัยพบว่ำนิโคตินเป็นสำรที่ก่อให้เกิดกำรเสพติดสูงสุดมำกกว่ำเฮโรอิน ดังนั้น  
ผู้ที่ต้องกำรเลิกบุหรี่โดยหันไปสูบบุหรี่ไฟฟ้ำหรือบุหรี่ไฮบริดมักจะกลำยเป็นผู้ที่สูบ 
ทั้งสองอย่ำงและไม่สำมำรถเลิกสูบบุหรี่ได้ จำกงำนวิจัยของมหำวิทยำลัย Sorbonne 
University ในกรุงปำรีส พบว่ำ บุหรี่ไฮบริดไม่ได้ช่วยให้คนเลิกบุหรี่แต่กลับท ำให้ 
กลุ่มคนที่ไม่สูบบุหรี่หันมำสูบบุหรี่มำกข้ึนถึงร้อยละ 69 ดังนั้น นวัตกรรมที่จะปลอดภัย
ต่อสุขภำพผู้ที่สูบบุหรี่มำกที่สุดก็คือ กำรเลิกสูบบุหรี่ 

พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครอง 
สถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562 

สาระส าคัญ 
 เป็นกลไกในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว และแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 
 ความรุนแรงในครอบครัว หมำยควำมว่ำ กำรกระท ำใดๆ ที่บุคคลในครอบครัวได้กระท ำต่อกันโดยเจตนำให้เกิด

หรือในลักษณะที่น่ำจะก่อให้เกิดอันตรำยแก่ชีวิต ร่ำงกำย จิตใจ สุขภำพ เสรีภำพ หรือชื่อเสียง ของบุคคล  
ในครอบครัว หรือบังคับหรือใช้อ ำนำจครอบง ำผิดคลองธรรมให้บุคคลในครอบครัวต้องกระท ำกำร ไม่กระท ำกำร 
หรือยอมรับกำรกระท ำอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดโดยมิชอบ 

 บุคคลในครอบครัว หมำยควำมว่ำ ผู้บุพกำรี ผู้สืบสันดำน คู่สมรส คู่สมรสเดิม ผู้ที่อยู่กินหรือเคยอยู่กินฉันสำมี
ภริยำโดยมิได้จดทะเบียนสมรส บุตรบุญธรรม รวมทั้งบุคคลใดๆ ที่ต้องพึ่งพำอำศัยและอยู่ในครัวเรือนเดียวกัน 

ผังกระบวนการและกลไกส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว
ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562
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ที่มำ: กองส่งเสริมสถำบันครอบครัว กรมกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว
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 5.  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ไตรมำสสองปี 2562 คดีอำญำรวมมีกำรรับแจ้ง 108,763 คดี เพ่ิมขึ้นจำก 
ไตรมำสเดียวกันของปี 2561 ร้อยละ 16.9 เป็นกำรรับแจ้งคดียำเสพติด 93,793 คดี 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 21.6 (สัดส่วนร้อยละ 86.2 ของคดีอำญำรวม) ขณะที่คดีชีวิตร่ำงกำย
และเพศรบัแจง้ 4,485 คด ีลดลงรอ้ยละ 2.9 คดปีระทษุรำ้ยตอ่ทรพัยร์บัแจง้ 10,485 คดี 
ลดลงร้อยละ 6.9 หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องได้ด ำเนินกำรปรำบปรำมอำชญำกรรม 
ทุกรูปแบบ เพื่อส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืนให้ทุกคน
ได้เข้ำถึงควำมยุติธรรม ขณะที่ภัยรูปแบบใหม่ที่ต้องเฝ้ำระวังในสังคมยุคดิจิทัล  
พบกำรโกงเงินในรูปแบบบัญชี Wallet จำกกำรที่คนร้ำยมีข้อมูลเลขบัตรประชำชน 
เลขที่บัญชีธนำคำรและเบอร์โทรศัพท์ สำมำรถถ่ำยโอนเงินออกจำกบัญชีธนำคำร  
ของผู้เสียหำย ผ่ำนช่องทำง Mobile Banking ไปยังบัญชีกระเป๋ำเงินอิเล็กทรอนิกส์
ของคนร้ำยได้ทันที หรือกำรส่งพัสดุที่ภำยในบรรจุยำบ้ำที่เอเยนต์ค้ำยำใช้เป็นช่องทำง
ในกำรส่งของเพ่ือหลีกเลี่ยงกำรถูกจับกุม หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องควรเพ่ิมมำตรกำร
ป้องกันกำรส่งยำเสพติด สิ่งผิดกฎหมำยและวัตถุอันตรำยผ่ำนเส้นทำงกำรให้บริกำร
ส่งของทุกช่องทำง อำทิ กำรให้ผู้ใช้บริกำรแสดงบัตรประจ ำตัวประชำชนทุกครั้ง 
ก่อนกำรฝำกส่ง ตำมมำตรกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติดของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด (ป.ป.ส.) เพ่ือให้สำมำรถตรวจสอบ
ไปถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่พบกำรฝำกส่งสิ่งของผิดกฎหมำยส่งต่อไปยัง
เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินคดีต่อไป 

ในวนัที ่26 มถินุำยนของทกุป ีสหประชำชำตไิดก้ ำหนดเปน็วนัตอ่ตำ้นยำเสพตดิโลก 
ซึง่ประเทศไทยไดใ้หค้วำมรว่มมอืในกำรรว่มรณรงคป์อ้งกนัปญัหำยำเสพตดิมำอยำ่งตอ่เนือ่ง 
ในปี 2562 คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติดได้ก ำหนดค ำขวัญ 
“มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยำเสพติด” โดยมีจุดประสงค์เพ่ือสร้ำงควำมรู้และควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับสถำนกำรณ์ปัญหำยำเสพติดให้กับทุกภำคส่วนในสังคม เพ่ือรณรงค์ต่อต้ำน 

“ การด่าเนินการปราบปราม

อาชญากรรมทุกรูปแบบ  

เพื อส่งเสริมสังคมที สงบสขุ

และครอบคลุมเพื อการ

พัฒนาที ยั งยืน ให้ทุกคนได้

เข้าถึงความยุติธรรม “ 
แผนภาพ 10 จ่านวนคดีอาญาประเภทประทุษร้ายต่อทรัพย์ ชีวิต ร่างกาย และเพศ   

และคดียาเสพติด รายไตรมาสปี 2559 – 2562

ที่มำ:   ระบบสำรสนเทศสถำนีต ำรวจ ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ (ข้อมูล ณ วันที่ 19 กรกฎำคม 2562)
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คดีประทุษร้ำยต่อทรัพย์  (แกนซ้ำย)
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ยำเสพติดทุกชนิดอย่ำงจริงจังและต่อเนื่อง รัฐบำลได้ให้ควำมส ำคัญตอ่กำรแกไ้ขปญัหำ
ยำเสพติดในระดับที่สูงมำก และได้ก ำหนดเป็นวำระแห่งชำติ ตำมแผนยุทธศำสตร์ 
กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด พ.ศ. 2558–2562 ที่ทุกภำคส่วนต้องร่วมมือกัน
ภำยใต้วิสัยทัศน์ “สังคมไทยเข้มแข็งและรอดพ้นภัยจำกยำเสพติด ด้วยภูมิคุ้มกันและ
มำตรกำรลดผู้ค้ำและผู้เสพ และควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศด้ำนยำเสพติดบรรลุผล
ตำมพันธกรณีและวิสัยทัศน์อำเซียนภำยในปี  2562” โดยป้องกันปัญหำใหม่ 
บ ำบัดรักษำผู้เสพยำกลับสู่สังคมอย่ำงมีสุขและได้รับกำรยอมรับจำกสังคม หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องได้บูรณำกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดอย่ำงจริงจังและต่อเนื่อง
โดยเฉพำะในด้ำนกำรบ ำบัดรักษำและฟ้ืนฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติดโดยให้
ควำมส ำคัญในกำรป้องกันไม่ให้กลับมำเสพซ้ ำ โดยใช้แนวทำงขับเคลื่อนกำรแก้ไข
ปัญหำด้วยกระบวนกำรแก้ปัญหำแบบองค์รวม ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมด ำเนินกำร 
ร่วมรับผลประโยชน์และร่วมประเมินผล 

ตาราง 12   สถิติคดีอาญาประเภทประทุษร้ายต่อทรัพย์ ชวีิตรา่งกายและเพศ และคดียาเสพตดิ  

ประเภทคดี  
ไตรมาส % การเปลี ยนแปลง 

Q2/61 Q1/62 Q2/62 QoQ YoY 
อาญารวม (คดี) 93,034 101,26  108, 6   .4 16.9 
ชวีติรำ่งกำยและเพศ (คด)ี 4,619 4,342 4,485 3.3 -2.9 
ประทษุรำ้ยตอ่ทรพัย ์(คด)ี 11,258 10,945 10,485 -4.2 -6.9 
ยำเสพติด (รำย) 77,157 85,976 93,793 9.1 21.6 
ที่มำ:   ระบบสำรสนเทศสถำนีต ำรวจ ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ (ข้อมูล ณ วันที่ 19 กรกฎำคม 2562)  
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คดี ผู้ต้องหำ

แผนภาพ 11 จ่านวนคดี และผู้ต้องหา จ่าแนกตามรายตัวยาเสพตดิ 6 อันดับแรก
ในครึ งปีแรก 2562

ที่มำ:   ส ำนักงำน ป.ป.ส.
ประมวลผลจำกระบบ Data warehouse (NCR) ณ วันที่ 23 กรกฎำคม 2562
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ไตรมำสสองปี 2562 มีกำรรับแจ้งกำรเกิดอุบัติเหตุจรำจรทำงบกจ ำนวน 
23,592 รำย ลดลงรอ้ยละ 10.6 จำกไตรมำสเดยีวกนัปกีอ่น ขณะทีม่ผีูเ้สยีชวีติ 2,063 รำย 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3 มูลค่ำควำมเสียหำยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 8.4 สำเหตุกำรเกิดอุบัติเหตุ
สูงสุดคือ ขับรถเร็วเกินกว่ำที่กฎหมำยก ำหนด รถที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดยังคงเป็น
รถจักรยำนยนต์มีสัดส่วนร้อยละ 40.1 รองลงมำเป็นรถยนต์นั่งร้อยละ 29.5 ของ
ประเภทรถที่เกิดอุบัติเหตุทั้งหมด 

จำกสถิติคดีอุบัติเหตุจรำจรของส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ในช่วงฤดูฝน 
(มิถุนำยน-ตุลำคม) เกิดอุบัติเหตุทำงบกเพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง คิดเป็นร้อยละ 14.3 
และ 22.3 ในปี 2560 และ 2561 ตำมล ำดับ แม้สถิติกำรเกิดอุบัติเหตุในช่วงฤดูฝน 
จะเกิดน้อยกว่ำช่วงที่มีกำรเดินทำงในเทศกำลส ำคัญ แต่อุบัติเหตุมักเกิดมำกขึ้น 
ในขณะทีฝ่นตกจะมคีวำมเสีย่งเพ่ิมขึน้จำกทศันวสิยัไมด่ ีถนนลืน่ น้ ำทว่มขงั ท ำใหก้ำรใชร้ถ
ใช้ถนนมีอันตรำยเพ่ิมขึ้นเป็นเท่ำตัว ผู้ขับขี่ควรขับขี่ด้วยควำมระมัดระวัง เช็คสภำพ
เบรครถ ไฟสญัญำณรถ สภำพยำงรถยนต ์ใบปดัน้ ำฝนใหพ้รอ้มใชง้ำนตลอดเวลำ พกเบอรโ์ทร
ฉุกเฉินไว้ในรถอยู่เสมอเพ่ือควำมไม่ประมำท  

 6.  ความปลอดภัยในการสัญจรทางถนน 

“ 
การเกดิอบุตัเิหตทุางบกลดลง  

แมก้ารเกิดอุบัติเหตุรถ

โดยสารสาธารณะลดลง  

หากการเกิดแต่ละครั้งสร้าง

ความสูญเสียมากมาย  

จึงยังต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะ

ในช่วงการเดินทางใน

เทศกาลที จะมาถึง “ 
แผนภาพ 12 สถิติการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบก ตาย และมูลค่าความเสียหาย 

รายไตรมาส ปี 2558 – 2562

ที่มำ:   ระบบสำรสนเทศสถำนีต ำรวจ ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ (ข้อมูล ณ วันที่ 19 กรกฎำคม 2562)
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แผนภาพ 1    สถิติการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบก จ่าแนกตามช่วง ดูกาล ปี 2559-2561

ที่มำ:   ระบบสำรสนเทศสถำนีต ำรวจ ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ (ข้อมูล ณ วันที่ 19 กรกฎำคม 2562)
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สถำนกำรณ์กำรเกิดอุบัติเหตุรถยนต์โดยสำรสำธำรณะช่วงครึ่งปีแรก 2562 พบ 
กำรเกิดอุบัติเหตุ 811 รำย ลดลงจำกช่วงเดียวกันร้อยละ 7.6 ส่วนหนึ่งเป็นผลจำก 
กำรก ำหนดให้รถโดยสำรสำธำรณะทุกประเภทและรถตู้ รถลำกจูง และรถบรรทุก
ขนำดใหญ่ (10 ล้อขึ้นไป) ที่จดทะเบียนใหม่ ตั้งแต่วันที่ 25 มกรำคม 2559 เป็นต้นไป 
ต้องติดตั้ง GPS Tracking และเชื่อมโยงข้อมูลเข้ำกับศูนย์บริหำรจัดกำรเดินรถ 
ของกรมกำรขนสง่ทำงบก และภำยในสิน้ป ี2562 ตอ้งตดิตั้งใหค้รบทกุคนัในประเทศไทย 
เพ่ือติดตำมและควบคุมพฤติกรรมกำรขับรถของพนักงำนขับรถได้แบบเรียลไทม์  
แต่สำเหตุของกำรเกิดอุบัติเหตุรถโดยสำรสำธำรณะมีหลำกหลำย อำทิ กำรใช้ควำมเร็ว
เกินก ำหนด กำรไม่เคำรพกฎจรำจร สภำพรถมีกำรดัดแปลง บรรทุกผู้โดยสำรเกินกว่ำ
ก ำหนดที่จดทะเบียน สภำพของรถที่ไม่เหมำะต่อกำรน ำมำเป็นรถโดยสำรสำธำรณะ 
กำรเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้งสร้ำงควำมสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็นจ ำนวนมำก 
จำกกำรบรรทุกผู้โดยสำรเป็นจ ำนวนมำกและจำกควำมรุนแรงของอุบัติเหตุ เพ่ือเป็น
กำรเฝ้ำระวังและส่งเสริมให้เกิดควำมปลอดภัยบนท้องถนนลดกำรเกิดอุบัติเหตุ 
ทั้งในช่วงปกติและช่วงเทศกำลที่จะมำถึงจึงต้องเข้มงวดให้ผู้ขับขี่รถต่ำงๆ ปฏิบัติตำม
กฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด มีใบขับขี่ถูกต้อง ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปฏิบัติตำม 
กฎจรำจร สภำพรถมีควำมมั่นคงแข็งแรง ไม่บรรทุกผู้โดยสำรเกิน มีบทลงโทษผู้ขับขี่
รถโดยสำรสำธำรณะที่เด็ดขำดเพ่ือมิให้กลับไปกระท ำผิดซ้ ำ จะช่วยท ำให้กำรเกิด
อุบัติเหตุลดลงได้อีกทำงหนึ่ง  
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แผนภาพ 14   สถิติการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบก จ่าแนกตามประเภทรถโดยสารสาธารณะ 
                   ครึ งปีแรก 2561-2562

ที่มำ:   ระบบสำรสนเทศสถำนีต ำรวจ ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ (ข้อมูล ณ วันที่ 19 กรกฎำคม 2562)
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  .  การคุ้มครองผู้บริโภค 

กำรรับร้องเรียนสินค้ำและบริกำรในไตรมำสสองปี 2562 ของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) มีจ ำนวน 5,839 รำย เพ่ิมขึ้นจำกไตรมำส  
ก่อนหน้ำร้อยละ 113.7 ซึ่งเป็นผลมำจำกมีกำรร้องเรียนด้ำนโฆษณำเพ่ิมขึ้นอย่ำงมำก 
จำกกำรโฆษณำเกินจริงของเกมโชว์แจกเงินรำงวัล ร้ำนอำหำรบุฟเฟต์ที่มีกำรขำยบัตร
ลว่งหนำ้แตไ่มส่ำมำรถใชบ้รกิำรได ้บรกิำรอินเทอรเ์นต็ และคลนิคิ/สถำบนัเสรมิควำมงำม/
ร้ำนเสริมสวยที่ไม่เป็นไปตำมโฆษณำ โดย สคบ. ได้เข้ำมำมีบทบำทเป็นตัวกลำงในกำร
ด ำเนินกำรและเจรจำไกล่เกลี่ยเพ่ือแก้ไขและบรรเทำปัญหำ รองลงมำเป็นด้ำนสัญญำ 
ด้ำนฉลำก และด้ำนขำยตรงและตลำดแบบตรง ตำมล ำดับ โดยสินค้ำและบริกำรที่ได้รับ
กำรร้องเรียนมำกท่ีสุดคือ ด้ำนสัญญำบริกำร 1,533 รำย ร้ำนอำหำร 1,045 รำย สินค้ำ
และบริกำรทั่วไป 659 รำย ผู้ประกอบกำรทั่วไป 344 รำย เป็นต้น 

 

“ 
การรับร้องเรียนสินค้าและ

บริการเพิ มขึ้น 

โดยเฉพาะด้านโฆษณา 

มีการร้องเรียนเพิ มขึ้นมาก 

“ 
ตาราง 1    การรบัเรื องร้องเรียน จา่แนกตามประเด็น 

2561 2562 
%∆ เรื องร้องเรียน  

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 

ด้ำนโฆษณำ 330 253 417 439 726 3,432 372.7 

ด้ำนฉลำก 522 433 482 434 459 706 53.8 

ด้ำนสัญญำ 660 795 1,072 664 1,170 1,050 -10.3 

ด้ำนกฎหมำย 0 0 0 0 0 0 0.0 

ด้ำนขำยตรงและ
ตลำดแบบตรง 

254 180 220 286 377 651 72.7 

รวม 1, 66 1,661 2,191 1,82  2,  2 5,8 9 11 .  

ที่มำ:   ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 

แผนภาพ 15   สินค้าและบริการที มีการร้องเรียนสูงสุดในไตรมาสสอง ปี 2562
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ที่มำ:   ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค

อินเทอร์เนต็
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ส ำหรับกำรร้องเรียนในกิจกำรโทรคมนำคม พบว่ำ กสทช. ได้รับกำรร้องเรียน
ทั้งสิ้น 2,304 เรื่อง ลดลงจำกไตรมำสก่อนร้อยละ 19.4 โดยเป็นกำรร้องเรียนเรื่อง
โทรศัพท์เคลื่อนที่มำกที่สุด ส่วนประเด็นร้องเรียนนั้นส่วนใหญ่เป็นเรื่องมำตรฐำนและ
คุณภำพกำรให้บริกำร 152 รำย บริกำรเสริม 91 รำย คิดค่ำบริกำรผิดพลำด 68 รำย 
และกำรยกเลิกบริกำร 50 รำย 

ตาราง 15   การรบัเรื องร้องเรียนในกิจการโทรคมนาคม 

ประเภทบริการ  
2561 2562 

%∆  
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 

โทรศัพท์เคลื่อนที่ 700 443 516 406 371 325 -12.40 
อินเทอร์เน็ต 92 72 85 72 71 58 -18.31 
สถำนีวิทยุคมนำคม 36 41 49 54 28 0 -100.00 
โทรศัพท์พื้นฐำน 32 39 28 27 14 7 -50.00 
รวม 860 595 6 8 559 484  90 -19.42 
ที่มำ:   ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ 

ตาราง 14   การแก้ไขปญัหาเรื องร้องทุกข์ให้ผู้บริโภค 

กำรด ำเนินกำร 
2561 2562 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 

เจรจำไกล่เกลี่ยได้ข้อยุต ิ 242 291 232 293 404 423 

ประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 573 494 238 282 281 197 

เสนอคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 23 38 2 10 5 5 

ส่งเร่ืองให้เจ้ำหน้ำที่คุ้มครองผู้บริโภคด ำเนินคดี 41 96 92 175 58 106 

ศำลพิพำกษำให้ช ำระค่ำเสียหำย 41 28 70 20 50 9 

ด ำเนินกำรบังคับตำมค ำพิพำกษำ 57 13 6 32 49 5 

ด ำเนินกำรตำมพรบ. ล้มละลำย 24 0 0 0 3 0 

อื่นๆ (ยุติเรื่อง ถอนเร่ือง สิ้นสุดคดี) 68 95 73 24 8 13 

รวม 1,069 1,055 713 836 858 758 
ที่มำ:   ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 

แผนภาพ 16   ประเด็นร้องเรียนในกิจการโทรคมนาคม

ที่มำ:   ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ
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การเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์เสริมอาหารให้มากขึ้น 

ในยุคที่คนให้ควำมส ำคัญกับกำรดูแลตนเองและหันมำใส่ใจสุขภำพมำกขึ้น  
บวกกับวิถีชีวิตที่เร่งรีบ ต้องแข่งกับเวลำ ท ำให้ผลิตภัณฑ์เสริมอำหำรประเภทต่ำงๆ 
ได้รับควำมสนใจมำกขึ้นตำมไปด้วย ซึ่งในปัจจุบันผลิตภัณฑ์เหล่ำนี้สำมำรถหำซื้อได้ง่ำย
ผ่ำนสื่อสังคมหรือร้ำนค้ำออนไลน์ต่ำงๆ โดยที่บำงครั้งผู้บริโภคอำจไม่ได้มีกำรตรวจสอบ
ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ให้ดีก่อนตัดสินใจซื้อ 

ตำมที่มูลนิธิเพ่ือผู้บริโภคได้รับร้องเรียนในระหว่ำงไตรมำสสองพบว่ำ ปัญหำที่ 
ถูกร้องเรียนมำกท่ีสุด คือ กำรโฆษณำเกินจริงในหมวดอำหำร ยำ และผลิตภัณฑ์สุขภำพ 
รวมทั้งสิ้น 160 รำย กล่ำวคือ มีกำรอวดอ้ำงสรรพคุณที่เป็นเท็จหรือเกินจริง รวมถึง
แสดงเครื่องหมำยของผู้ผลิตและที่ตั้งไม่ตรงตำมควำมจริง อีกทั้งในช่วงที่ผ่ำนมำยังมี
ประเด็นที่สังคมให้ควำมสนใจคือ กำรจ้ำงดำรำนักแสดง ผู้มีชื่อเสียง หรือแม้แต่แพทย์
และเภสัชกร เป็นพรีเซ็นเตอร์ให้กับผลิตภัณฑ์เพ่ือให้ผู้บริโภคให้ควำมสนใจและเชื่อใน
สรรพคุณของผลิตภัณฑ์มำกขึ้น แต่ในควำมเป็นจริงกลุ่มคนเหล่ำนั้นอำจไม่ได้ใช้
ผลิตภัณฑ์ที่ตนเองรับเป็นพรีเซ็นเตอร์ 

นอกจำกนี้ ยังมีกำรลักลอบใส่สำรที่เป็นยำอันตรำยหรืออยู่ในกำรควบคุม อำทิ 
สำรที่สำมำรถออกฤทธิ์ในกำรลดควำมอยำกอำหำร เช่น ไซบูทรำมีน (Sibutramine) 
สำรที่ช่วยเพ่ิมเมตำบอลิซึม (Metabolism) ในร่ำงกำย เช่น สำรสังเครำะห์ของฮอร์โมน
ไทรอยด์ สำรดักจับไขมันในระบบทำงเดินอำหำร เช่น ออริสแตท (Orlistat) ยำระบำย 
และยำขับปัสสำวะ สำรกระตุ้นสมรรถภำพทำงเพศส ำหรับเพศชำย เช่น ซิลเดนำฟิล  
ซึ่งสำรเหล่ำนี้ล้วนแล้วแต่มีผลข้ำงเคียงที่เป็นอันตรำยต่อผู้บริโภค ดังจะเห็นได้จำกข่ำว
กำรเสยีชวีติของแมล่กูอ่อนทีส่ัง่ซือ้ผลติภณัฑเ์สรมิอำหำรกลุม่ลดน้ ำหนกัจำกคลนิกิแหง่หนึ่ง
ผ่ำนระบบออนไลน์มำบริโภค ซึ่งภำยหลังจำกบริโภคได้ 12 วัน มีอำกำรเวียนศีรษะ 
อำเจียน คลื่นไส้ ชักกระตุกตัวเกร็ง และเสียชีวิตในที่สุด โดยสำเหตุหลักเกิดจำก 
สำรไซบูทรำมีนที่เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ 

ศูนย์ทดสอบฉลำดซื้อ มูลนิธิเพ่ือผู้บริโภค ได้ท ำกำรสุ่มตรวจผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร 
รอบที่ 2 แบ่งเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอำหำรลดน้ ำหนัก และผลิตภัณฑ์เสริมอำหำรที่อ้ำง
สรรพคณุเพ่ิมสมรรถภำพทำงเพศส ำหรบัเพศชำย จำกสือ่สงัคมออนไลน ์6 แหง่ คอื Lazada, 
Shop at 24, We mall, Shopee, Watsons และ 411estore.com พบว่ำผลิตภัณฑ์
เสริมอำหำรกลุ่มลดน้ ำหนักมีส่วนผสมของไซบูทรำมีน 3 ตัวอย่ำงจำก 15 ตัวอย่ำง และ
กลุ่มเสริมสมรรถภำพเพศชำยพบส่วนผสมยำอันตรำยชนิดซิลเดนำฟิล (Sildenafil)  
ทำดำลำฟิล (Tadalafil) และวำร์เดนำฟิล (Vardenafil) ทั้งหมด 7 จำก 10 ตัวอย่ำง 

ทั้งนี้ ในผลิตภัณฑ์อำหำรเสริมมักพบกำรใช้เลขอำหำรและยำ (อย.) ปลอม ใช้เลข 
อย. ไม่ตรงกับผลิตภัณฑ์หรือสวมรอย หรือมีกำรดัดแปลงส่วนผสมหลังจำกที่ได้รับ 
กำรรับรองจำก อย. แล้ว รัฐจึงควรมีมำตรกำรตรวจสอบที่จริงจัง รวดเร็วฉับไว ต่อเนื่อง  
ได้มำตรฐำน เท่ำทันเลห่์กลของผู้ผลิต ทัง้ในแง่ของตัวผลติภณัฑ์และเว็บไซต์ออนไลน์ตำ่งๆ 
ที่เป็นช่องทำงในกำรส่งเสริมกำรขำยและจัดจ ำหน่ำย และจะต้องมีกำรประชำสมัพันธ ์
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ให้ควำมรู้แก่ประชำชนถึงลักษณะของผลิตภัณฑ์เสริมอำหำรที่ดี ซึ่งควรมีฉลำก และ
ภำยในฉลำกจะต้องมีชื่อผู้ผลิต ชื่อสินค้ำ ปริมำณสินค้ำ วิธีใช้ ค ำเตือนวันเดือนปีที่ผลิต
หรือหมดอำยุ และมีเลขที่ได้รับจำก อย. เช่น เลขสำรบบอำหำร เลขที่จดแจ้ง และเลข
ทะเบียนยำ ให้ควำมรู้เกี่ยวกับช่องทำงในกำรตรวจสอบเลขที่ได้รับจำก อย. ควำมรู้ด้ำน
กำรบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอำหำรของผู้ที่มีโรคประจ ำตัว ผู้ที่วำงแผนจะมีบุตร ก ำลัง
ตั้งครรภ์ หรือก ำลังให้นมบุตร เนื่องจำกตัวยำบำงชนิดไม่ควรใช้คู่กัน และสำรที่ได้รับจำก
ผลิตภัณฑ์เสริมอำหำรอำจมีผลกระทบต่อเด็ก กลุ่มคนในกรณีนี้จึงต้องระมัดระวังในกำร
บริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอำหำรเป็นพิเศษ และควรปรึกษำแพทย์ก่อนซื้อมำบริโภค 
นอกจำกนี้ ยังควรประชำสัมพันธ์ถึงช่องทำงในกำรตรวจสอบและร้องเรียนด้ำนต่ำงๆ 
เพ่ือให้ประชำชนเป็นอีกหนึ่งกลไกในกำรจัดกำรแก้ไขปัญหำ 

แผนภาพ 18   ช่องทางการตรวจเลขผลิตภัณฑ์สขุภาพ อย.

ที่มำ:   ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

5        
                

 Oryor Smart Application

Line@ : @fdathai 

 Facebook : Fda Thai

 www.oryor.com

 www.fda.moph.go.th.com

     รา     Sibutramine 
เดิมไซบูทรำมีนถูกใช้เป็นยำต้ำนอำกำรซึมเศร้ำ และได้มีกำรค้นพบ ว่ำมีผลทำงหนึ่งที่

สำมำรถลดควำมอยำกอำหำรได้ จึงเป็นที่นิยมลักลอบน ำมำใช้เป็นยำลดน้ ำหนัก ทั้งนี้ ไซบูทรำมีน
ยังมีผลข้ำงเคียงท ำให้หัวใจเต้นเร็ว ควำมดันโลหิตสูง เสี่ยงต่อกำรเกิดกล้ำมเนื้อหัวใจขำดเลือดและ
โรคหลอดเลือดในสมอง 

ต่อมำไซบูทรำมีนจึงถูกยกระดับให้เป็นวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท 1 ตำมพระรำชบัญญัติวัตถุ
ที่ออกฤทธ์ิต่อจิตและประสำท พ.ศ. 2559 โดยผู้ใดที่ผลิต น ำเข้ำหรือส่งออกผลิตภัณฑ์ที่มีไซบูทรำมีน
เป็นส่วนผสมจะมีโทษจ ำคุกต้ังแต่ 5-20 ปี และปรับต้ังแต่ 500,000–2,000,000 บำท ผู้ใดขำยจะมี
โทษจ ำคุกต้ังแต่ 4-20 ปี และปรับต้ังแต่ 400,000-2,000,000 บำท ผู้ใดครอบครองมีโทษจ ำคุก
ต้ังแต่ 1-5 ปี หรือปรับต้ังแต่ 20,000-100,000 บำท

แผนภาพ 1    อันตรายของไซบูทรามีน

ที่มำ:   มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค



ภาวะสังคมไทยไตรมาสสองป ี2562 

กองพัฒนาข้อมูลและตัวชี้วัดสงัคม 28 

เดือนกันยายน 2562 

กำรอ่ำนถอืเปน็พ้ืนฐำนส ำคญัของกำรเรยีนรู ้อันจะน ำไปสูก่ำรพัฒนำศกัยภำพของคน 
เนือ่งจำกเปน็เครือ่งมอืส ำคญัทีใ่ชใ้นกำรแสวงหำควำมรู ้เปน็บอ่เกดิแหง่องคค์วำมรู้ตำ่งๆ 
รวมทั้งเป็นกลไกในกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ กำรคิดอย่ำงสร้ำงสรรค์และเป็นระบบ  
ซึ่งเป็นประโยชน์ส ำหรับคนทุกระดับและทุกช่วงวัย แม้ว่ำที่ผ่ำนมำคนไทยจะมีแนวโน้ม
กำรอ่ำนและใช้เวลำในกำรอ่ำนเพ่ิมมำกขึ้นแต่ยังขำดทักษะในกำรอ่ำนอย่ำงเข้ำใจ  
ขำดสภำพแวดล้อมที่เ อ้ือต่อกำรสร้ำงพฤติกรรมและนิสัยรักกำรอ่ำน และเมื่อ
เปรียบเทียบกับประเทศเพ่ือนบ้ำนในเอเชียพบว่ำคนไทยยังมีทักษะกำรอ่ำน และอัตรำ
กำรอ่ำนออกเขยีนได้ด้อยกว่ำประเทศอ่ืน ซึ่งจ ำเป็นต้องเร่งแก้ไขเพ่ือพัฒนำศักยภำพคน
ให้พร้อมเป็นทรัพยำกรที่ส ำคัญในกำรพัฒนำประเทศ โดยกำรวำงรำกฐำนให้เกิดนิสัย
รักกำรอ่ำนตั้งแต่วัยเด็ก เพ่ือให้มีพัฒนำกำรในกำรเรียนรู้ที่ดีต่อเนื่องตลอดช่วงชีวิต 

ทั้งนี้ จำกกำรส ำรวจกำรอ่ำนของประชำกรของส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ พบว่ำ  
คนไทยมแีนวโนม้กำรอ่ำนและระยะเวลำในกำรอ่ำนเพ่ิมขึน้ โดยในป ี2561 คนไทยทีม่อีำยุ
ตัง้แต ่6 ปขีึน้ไปทีอ่่ำนมปีระมำณ 49.7 ลำ้นคน คดิเปน็อัตรำกำรอ่ำนรอ้ยละ 78.8 เพ่ิมขึน้
จำกรอ้ยละ 77.7 ในป ี2558 และใชร้ะยะเวลำในกำรอ่ำนเพ่ิมขึน้จำกเฉลีย่ 66 นำทตีอ่วนั
ในป ี2558 เปน็ 80 นำทตีอ่วนัในป ี2561 โดยรอ้ยละ 88.0 อ่ำนหนงัสอื และรอ้ยละ 75.4 
อ่ำนสือ่อิเลก็ทรอนิกสซ์ึง่มแีนวโนม้เพ่ิมขึน้มำกท ำใหม้ชี่องทำงกำรเขำ้ถึงแหลง่เรยีนรูแ้ละ
องคค์วำมรูไ้ดง้ำ่ยและสะดวกขึน้ สำมำรถอ่ำนหรอืเรยีนรูไ้ดท้กุทีท่กุเวลำ 

อย่ำงไรกต็ำม แม้โดยภำพรวมกำรอ่ำนของคนไทยจะดีขึน้ทั้งในแงจ่ ำนวนคนอ่ำน
และเวลำที่ใช้ในกำรอ่ำน แต่ยังมีประเด็นที่ต้องเร่งแก้ไข ดังนี้  

สถานการณ์ทางสังคมที่ส าคัญ 

คนไทยอา่นและใชเ้วลาอา่นเพิ มขึน้ แตเ่ดก็วยัเรยีนยงัมปีญัหาอา่นไมอ่อกและขาดทกัษะดา้นการอา่น 

“ 
คนไทยอ่านและใช้เวลาอ่าน
เพิ มขึ้น แต่ยังขาดทักษะด้าน
การอ่าน ขาดสภาพแวดล้อม
ที เอื้อต่อการสร้างพ ติกรรม

และนิสัยรักการอ่าน “ 
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(ร้อยละ) อัตราการอ่าน

รวม

วัยเด็ก (6-14 ปี)

วัยเยำวชน (15-24 ปี)

วัยท ำงำน (25-59 ปี)

วัยสูงอำยุ (60 ปีข้ึนไป)

แผนภาพ 19   อัตราการอ่านของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป และเวลาที ใช้อ่านเฉลี ยตอ่วัน จ่าแนกตามกลุ่มอายุ

ที่มำ:   กำรส ำรวจกำรอ่ำนของประชำกร พ.ศ. 2561  ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ
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วัยสูงอำยุ

วัยท ำงำน

วัยเยำวชน

วัยเด็ก

รวม

เวลำ (นำท)ี

เวลาที ใช้อ่านเฉลี ยต่อวัน
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1. ประชากร 1 .  ล้านคนไม่อ่าน เหตุผลส ำคัญที่ไม่อ่ำนสูงสุดคือ ร้อยละ 
30.3 ชอบดูโทรทัศน์ รองลงมำร้อยละ 25.2 ไม่ชอบหรือไม่สนใจ ร้อยละ 25.0 อ่ำน
หนังสือไม่ออก และร้อยละ 20.0 ไม่มีเวลำอ่ำน โดยในกลุ่มเยำวชนและวัยท ำงำน  
มีสัดส่วนของผู้ที่ ไม่ชอบหรือไม่สนใจอ่ำนสูงมำกคือ ร้อยละ 34.9 และ 32.8 
ตำมล ำดับ สะท้อนว่ำกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำนและกำรปลูกฝังนิสัยรักกำรอ่ำนยังไม่
ประสบควำมส ำเร็จเท่ำที่ควร 

2.  เด็กเล็กอายุต ่ากว่า 6 ปี ประมาณ 1.1 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 24.8 
ไม่ได้อ่านเพราะถูกมองว่าเด็กเกินไป และ 1.45 แสนคน อ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์
เพียงอย่างเดียว ซึ่งจ ำเป็นต้องรณรงค์ให้ควำมรู้และสร้ำงควำมเข้ำใจกับพ่อแม่และ
สังคมให้มำกขึ้น เนื่องจำกกำรส่งเสริมกำรอ่ำนแก่เด็กที่เหมำะสมตำมพัฒนำกำร 
จะช่วยสนับสนุนให้เด็กเล็กก่อนวัยเรียนมีโอกำสได้อ่ำนหนังสือเพ่ิมมำกขึ้น และมี
งำนวิจัยเชิงประจักษ์ที่ เผยให้เห็นว่ำกำรปล่อยให้เด็กอยู่กับสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
มำกเกินไปอำจก่อให้เกิดควำมเสี่ยงหลำยด้ำนโดยเฉพำะต่อพัฒนำกำรด้ำนกำรเรียนรู้  

3. เดก็วัยเรยีนอาย ุ6-14 ป ีประมาณ 5.1 แสนคน หรอืคดิเปน็รอ้ยละ  .  ยงัมี
ปญัหาอ่านไม่ออกและอ่านไม่คลอ่ง สะทอ้นใหเ้หน็วำ่กำรจดักำรศกึษำในระดบักำรศกึษำ
ขัน้พ้ืนฐำนยงัมปีญัหำทีจ่ ำเปน็ต้องเรง่ด ำเนนิกำรแก้ไข ทัง้ในดำ้นหลกัสตูร วธิกีำรจดักำร
เรยีนกำรสอน รวมถงึสภำพแวดลอ้มของตวัเดก็เพ่ือใหส้ำมำรถแกป้ญัหำไดต้รงจดุ 

4.  เด็กไทยยังขาดทักษะการอ่าน จำกกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรอ่ำน 
ในกลุ่มนักเรียนอำยุ 15 ปี ของ PISA จำกผลกำรประเมิน PISA 2000 จนถึง PISA 
2015 พบว่ำนักเรียนไทยยังมีปัญหำเรื่องทักษะกำรอ่ำน โดยในปี 2015 มีคะแนนเฉลี่ย
ที่ 409 ต่ ำกว่ำค่ำเฉลี่ยนำนำชำติ และต่ ำกว่ำประเทศเพ่ือนบ้ำนในเอเชียด้วยกัน ทั้งนี้ 
มีนักเรียนประมำณครึ่งหนึ่งยังมีระดับกำรรู้เรื่องกำรอ่ำนไม่ถึงระดับพ้ืนฐำนซึ่งถือเป็น
กลุ่มเสี่ยงในกำรที่จะศึกษำต่อและกำรเป็นแรงงำนที่มีคุณค่ำของประเทศ และเกือบ  
ไมม่นีกัเรยีนทีม่ทีกัษะกำรอ่ำนถึงระดับสูง และจำกผลส ำรวจอัตรำกำรอ่ำนออกเขียนได้ 
ขององค์กำรยูเนสโก ในปี 2558 พบว่ำ คนไทยอำยุ 15 ปีขึ้นไป มีอัตรำกำรอ่ำนออก
เขยีนไดร้อ้ยละ 93.98 เป็นอันดับ 7 ในอำเซียน  

เกณฑ์การประเมินการอ่านครอบคลุมควำมสำมำรถ ดังนี ้

(1)  กำรเข้ำถึงและค้นคืนสำระ (Access and Retrieve) มุ่งเน้นให้ผู้อ่ำน

สำมำรถแยกแยะข้อมูลต่ำงๆ ที่มีอยู่ในเนื้อเรื่อง  

(2)  กำรบูรณำกำรและตีควำม ( Integrate and Interpret) มุ่งเน้นให้

ผู้อ่ำนรู้ถึงควำมสัมพันธ์ภำยในเนื้อเรื่อง และควำมสัมพันธ์ระหว่ำง

บำงส่วนของเนื้อเร่ืองที่ต้องมีกำรตีควำม  

(3)  กำรสะท้อนและประเมิน (Reflect and Evaluate) มุ่งเน้นให้ผู้อ่ำน 

น ำควำมรู้เบื้องต้นจำกภำยนอกมำเช่ือมโยงกับสิ่งที่ได้อ่ำน  
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แผนภาพ 20   คะแนนเฉลี ยการอ่านนักเรียนไทยเทียบกับเพื อนบ้านในเอเชีย

ที่มำ:   PISA 2015
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แนวทางการแก้ปัญหา 

1.  การบ่มเพาะนิสัยรักการอ่านในครอบครัว มีส่วนส ำคัญอย่ำงยิ่งในกำร
สง่เสริมใหเ้ดก็มนีสิัยรกักำรอ่ำน กำรเปน็แบบอย่ำงทีด่ขีองพ่อแมห่รือบคุคลในครอบครัว
จะช่วยให้เด็กซึมซับนิสัยรักกำรอ่ำนตั้งแต่เด็ก โดยควรเริ่มตั้งแต่เด็กอยู่ในครรภ์
เนื่องจำกจะช่วยกระตุ้นประสำทสัมผัสและสร้ำงวรจรในสมองของลูก และควรกระตุ้น
และส่งเสริมอย่ำงต่อเนื่องเพ่ือให้เด็กมีพัฒนำกำรและพ้ืนฐำนในกำรเรียนรู้ที่ดี 

2.  การสร้างนิสัยรักการอ่านและส่งเสริมการอ่านที มีคุณภาพในเด็กวัยเรียน 
ด้วยกำรสอดแทรกประเด็นกำรอ่ำนในหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน กำรจัดกิจกรรม 
เพ่ือสร้ำงนิสัยรักกำรอ่ำน และพัฒนำกระบวนกำรเรียนกำรสอนให้มีรูปแบบ 
ที่เหมำะสมต่อกำรเรียนรู้และควำมชื่นชอบของเด็กและเยำวชน รวมทั้งให้ควำมส ำคัญ
ในมิติเชิงคุณภำพเพ่ือพัฒนำควำมสำมำรถในกำรอ่ำน ให้สำมำรถจับประเด็นหรือ
ใจควำมส ำคัญ และคิดวิเครำะห์วิจำรณ์ต่อได้ 

3.  การสร้างบรรยากาศและสิ งแวดล้อมให้เอ้ือต่อการส่งเสริมการอ่านและ
การสร้างนิสัยรักการอ่านของคนทุกช่วงวัย อำทิ กำรปรับพ้ืนที่กำรอ่ำนให้มี
บรรยำกำศที่เป็นกันเองมำกขึ้นและเพ่ิมสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก เช่น ปลั๊กไฟ WiFi  
เพ่ือตอบโจทย์กำรใช้งำนของคนในยุคปัจจุบัน กำรส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภำคส่วน  
มีส่วนร่วมในกำรเป็นภำคีเครือข่ำยส่งเสริมกำรอ่ำน กำรยกระดับและเพ่ิมจ ำนวนแหล่ง
กำรเรียนรู้ให้สำมำรถจัดบริกำรได้ครอบคลุมทุกต ำบล/ชุมชน อย่ำงทั่วถึง ทันสมัย 
และมีคุณภำพ เพ่ือท ำให้กำรอ่ำนเป็นที่สนใจมำกขึ้น กำรส่งเสริมให้เกิดพ้ืนที่ 
กำรเรียนรู้อย่ำงสร้ำงสรรค์ตลอดชีวิตเพ่ือให้คนทุกกลุ่มวัยสำมำรถเข้ำมำท ำกิจกรรม
หรือใช้ประโยชน์ในเชิงสร้ำงสรรค์และเรียนรู้ร่วมกันในหลำกหลำยรูปแบบ 

 

“ การบ่มเพาะนิสัยรักการอ่าน
ในครอบครัว มีส่วนส่าคัญ

อย่างยิ งในการส่งเสริมให้เด็ก
มีนิสัยรักการอ่าน การเป็น

แบบอย่างที ดีของพ่อแม่หรือ
บุคคลในครอบครัวจะช่วยให้
เด็กซึมซบันิสัยรักการอ่าน

ตั้งแต่เด็ก 

“ 

แผนภาพ 21   อัตราการอ่านออกเขียนได้ของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน ปี 2558
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เดือนกันยายน 2562 

กำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเป็นหนึ่งปัญหำส ำคัญของประเทศไทยเนื่องจำกเป็นปัญหำ
ที่ส่งผลกระทบทั้งด้ำนสุขภำพของแม่และเด็ก ด้ำนคุณภำพชีวิตจำกกำรเสียโอกำส
ทำงกำรศึกษำ หน้ำที่กำรงำน รำยได้ รวมทั้งกำรขำดควำมพร้อมในกำรเลี้ยงดูบุตร  
จะส่งผลให้เด็กจ ำนวนหนึ่งถูกทอดทิ้ง หรือเติบโตมำอย่ำงไม่มีคุณภำพ ทุกภำคส่วน  
ทีเ่กีย่วขอ้งจงึเขำ้มำรว่มกนัด ำเนนิงำนปอ้งกันและแก้ไขปญัหำอยำ่งต่อเนื่อง  

จำกข้อมูลกระทรวงสำธำรณสุข ปี 2560 พบว่ำจ ำนวนหญิงคลอดบุตรอำยุ 10-
19 ปี คิดเป็นร้อยละ 12.9 อัตรำกำรคลอดของหญิงอำยุ 15-19 ปี ต่อประชำกรหญิง
ในช่วงอำยุเดียวกัน 1,000 คน เท่ำกับร้อยละ 39.6 และอัตรำกำรคลอดของหญิงอำยุ 
10-14 ปี ต่อประชำกรหญิงในช่วงอำยุเดียวกัน 1,000 คน คิดเป็นอัตรำร้อยละ 1.3  
แมจ้ะมแีนวโนม้ลดลง แตต่วัเลขยงัสงูและยงัตอ้งเฝ้ำระวังอย่ำงต่อเนื่อง เพรำะยังเป็นวัย
ที่ควรอยู่ในระบบกำรศึกษำ และส่วนใหญ่ยังไม่พร้อมที่จะมีบุตร 

ในปี 2561 วัยรุ่นก่อนตั้งครรภ์ส่วนใหญ่ร้อยละ 51 เป็นนักเรียน/นักศึกษำ  
ซึ่งขณะตั้งครรภ์มีร้อยละ 23.3 ที่ได้เรียนต่อในสถำนศึกษำเดิม และมีเพียงร้อยละ 5.1 
ที่จบกำรศึกษำ โดยส่วนใหญ่ต้องหยุดเรียน/ลำออก และต้องพักกำรเรียนชั่วครำว  
สว่นกำรด ำเนนิชวีติหลงัคลอดบตุร พบวำ่สว่นใหญต่อ้งอยูบ่ำ้นเลีย้งลูก เมื่อพิจำรณำระดับ
กำรศึกษำของแม่วัยรุ่น จำกผลกำรส ำรวจกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและกำรช่วยเหลือ 

การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นกับโอกาสทางการศึกษา 

“ 
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 

เป็นปัญหาที ส่งผลกระทบ  
ทัง้ดา้นสขุภาพของแมแ่ละเดก็ 
ด้านคุณภาพชีวิตจากการ 
เสียโอกาสทางการศึกษา 
หน้าที การงาน รายได้ “ 

แผนภาพ 22   อัตราการคลอดในวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน
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แผนภาพ 2 อัตราการคลอดในวัยรุ่นอายุ 10-14 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 10-14 ปี 1,000 คน
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เดือนกันยายน 2562 

แม่วัยรุ่น 11,012 คน ในช่วงเดือนธันวำคม 2561 ของกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและ
ควำมมัน่คงของมนษุย ์พบวำ่ แมว่ยัรุน่อำย ุ10-19 ป ีสว่นใหญร่อ้ยละ 60.7 จบกำรศกึษำ
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ร้อยละ 13.3 จบกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 
และร้อยละ 17.2 จบกำรศึกษำระดับประถมศึกษำ โดยกว่ำร้อยละ 69 ไม่มีควำมพร้อม
ในกำรดูแลบุตร เนื่องจำกไม่มีอำชีพ/รำยได้ไม่เพียงพอ มีปัญหำเศรษฐกิจครอบครัว 
และไม่มีควำมรู้ในกำรเลี้ยงดูบุตร  

อย่ำงไรก็ตำม หลังกำรบังคับใช้ พ.ร.บ.กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์ 
ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ซึ่งก ำหนดให้สถำนศึกษำให้ค ำปรึกษำ ช่วยเหลือ คุ้มครองวัยรุ่น
ตั้งครรภ์ให้เรียนต่อเนื่องได้อย่ำงเหมำะสม พบว่ำ สัดส่วนแม่วัยรุ่นที่เป็นนักเรียน 
นักศึกษำ มีโอกำสกลับเข้ำไปเรียนที่เดิมและเรียนนอกระบบโรงเรียนเพ่ิมขึ้น และ
คำดหวงัวำ่จำกกำรบงัคบัใชก้ฎกระทรวงศกึษำธกิำรเรือ่ง “ก ำหนดประเภทของสถำนศกึษำ
และกำรด ำเนินกำรของสถำนศึกษำในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
พ.ศ. 2561” ซึ่งก ำหนดให้สถำนศึกษำตั้งแต่ระดับประถมศึกษำจนถึงอุดมศึกษำ จัดให้
มีกำรเรียนกำรสอนเรื่องเพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิตให้เหมำะสมกับช่วงวัยของนักเรียน
และนักศึกษำ และให้สถำนศึกษำจัดหำและพัฒนำผู้สอนให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ  
มีทัศนคติที่ดี และมีทักษะกำรสอนที่เหมำะสม รวมทั้งห้ำมไล่ออกนักเรียน นักศึกษำ  
ทีต่ัง้ครรภ ์โดยใหส้ำมำรถหยดุเรยีนระหวำ่งตัง้ครรภ ์คลอดบตุรและดแูลบตุรได ้พรอ้มจดั
ให้มีระบบกำรดูแล ช่วยเหลือและคุ้มครองให้ได้รับกำรศึกษำด้วยรูปแบบที่เหมำะสม
และต่อเนื่อง ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ช่วงเดือนเมษำยนที่ผ่ำนมำจะท ำให้แม่วัยรุ่นที่เป็น
นกัเรยีน นกัศกึษำ มโีอกำสไดอ้ยูใ่นระบบกำรศกึษำจนส ำเรจ็กำรศกึษำเปน็จ ำนวนมำกขึน้  

ทั้งนี้ ยังจ ำเป็นต้องมีกำรด ำเนินมำตรกำรต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่องเพ่ือลดจ ำนวน 
แม่วัยรุ่นให้เหลือน้อยที่สุด ทั้งกำรให้ควำมรู้เรื่องเพศสัมพันธ์ กำรป้องกันกำรตั้งครรภ์  
ตลอดจนกำรรณรงค์ลดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยำเสพติด เนื่องจำกพบว่ำปัจจัย
ส ำคญัทีท่ ำใหม้เีพศสมัพันธ์คือ กำรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และกำรอยู่กับเพ่ือนต่ำงเพศ
สองต่อสองในที่ลับตำคน  

“ 
แม่วัยรุ่นที เป็นนักเรียน 

นักศึกษา มีโอกาสได้อยู่ใน

ระบบการศึกษามากขึ้น  

จากการบังคับใช้ พ.ร.บ.การ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาการ

ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 

และกฎกระทรวงศึกษาธิการ

ที ห้ามไล่ออกนักเรียน 

นักศึกษา ที ตั้งครรภ์ “ 

แผนภาพ 24   สถานภาพการศึกษาขณะตั้งครรภ์ และการด่าเนินชีวิตหลังคลอดบุตร ในกลุ่มที ก่อนตั้งครรภ์มีสถานภาพเป็นนักเรียน/นักศึกษา
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อยู่บ้ำนเลี้ยงลูก กลับไปเรียนที่เดิม ย้ำยสถำนศึกษำ

เรียนนอกระบบโรงเรียน ท ำงำน

ที่มำ:   ส ำนักอนำมัยกำรเจริญพันธุ์  กรมอนำมัย  กระทรวงสำธำรณสุข
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จำกรำยงำนสถำนกำรณ์กำรค้ำมนุษย์ (TIP Report) ปี 2019 เมื่อวันที่ 20 
มิถุนำยน 2562 กระทรวงกำรต่ำงประเทศ สหรัฐอเมริกำประกำศกำรจัด
ระดับประเทศต่ำงๆ ทั่วโลก 187 ประเทศ โดยประเทศไทยได้รับกำรจัดระดับอยู่ใน 
“Tier 2 ประเทศที่ด ำเนินกำรไม่สอดคล้องกับมำตรฐำน แต่พยำยำมแก้ไข ” 
เชน่เดยีวกบัป ี2561 โดยใหเ้หตผุลวำ่ประเทศไทยยงัไมส่ำมำรถขจดัปญัหำกำรคำ้มนษุย์ได้
ตำมมำตรฐำนขัน้ต่ ำของกฎหมำยสหรัฐอเมรกิำ กำรด ำเนนิงำนที่ส ำคญัของประเทศไทย
แสดงให้เห็นถึงควำมพยำยำมที่เพ่ิมขึ้น เช่น กำรก ำหนดบทลงโทษผู้กระท ำควำมผิด
อย่ำงเข้มงวด กำรคัดแยกและส่งต่อผู้เสียหำยไปยังทีมสหวิชำชีพเป็นครั้งแรก และ
ประเทศไทยยังไม่สำมำรถบรรลุมำตรฐำนขั้นต่ ำในหลำยประเด็นที่ส ำคัญ เช่น  
กำรด ำเนินคดีและตัดสินลงโทษผู้ค้ำมนุษย์มีจ ำนวนลดลง สำมำรถไต่สวนคดีค้ำมนุษย์
ด้ำนแรงงำนได้ เ พียง 43 คดี  กำรทุจริตของเจ้ำหน้ำที่รั ฐยั งเป็นอุปสรรคต่อ 
ควำมพยำยำมในกำรแก้ไขปัญหำกำรค้ำมนุษย์ และเจ้ำหน้ำที่ยังไม่สำมำรถคัดแยกคดี
ค้ำมนุษย์อย่ำงได้มำตรฐำน 

ทั้งนี้ ตลอดปี 2561 รัฐบำลได้เพ่ิมควำมพยำยำมในกำรป้องกันแก้ไขปัญหำ
โดยรวมมำกข้ึน มีพัฒนำกำรที่ส ำคัญทั้งในด้ำนกำรบังคับใช้กฎหมำย กำรด ำเนินคดีกับ
ผู้กระท ำผิด กำรคุ้มครองดูแลผู้เสียหำย และกำรป้องกันกำรตกเป็นเหยื่อกำรค้ำมนุษย์ 
รวมถึงพัฒนำกลไกเครื่องมือต่ำงๆ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพกำรท ำงำน ให้ควำมส ำคัญกับ
กำรส่งเสริมควำมร่วมมือกับทุกภำคส่วนทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ องค์กำร

ประเทศไทยได้รับการจดัอันดับการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์เป็น “Tier 2” เป็นปีที  2 ตดิตอ่กัน  

“ 
ประเทศไทยยังคงอยู่ในระดับ 

“Tier 2” เป็นปีที  2 จาก

การแสดงให้เห็นถึงความ

พยายามที เพิ มขึ้นของไทยใน

การด่าเนินงานที ส่าคัญ 

จริงจัง ป้องกัน และมีความ

คืบหน้าในการแก้ปัญหา “ 
Tier3

Tier2

Tier1

(2WL)

กำรจัดล ำดับแบ่งออกเป็น 4 อันดับได้แก่
Tier 1 ประเทศที่ด ำเนินกำรได้มำตรฐำนต่ ำสุด
Tier 2 ประเทศที่ด ำเนินกำรไม่สอดคล้องกับมำตรฐำน แต่พยำยำมแก้ไข

Tier 2 Watch List ประเทศที่มีรำยงำนเหย่ือค้ำมนุษย์มำกขึ้น หรือไม่มีอะไรยืนยันว่ำรฐับำลพยำยำมต่อต้ำนกำรค้ำมนุษย์
Tier 3 ประเทศที่ด ำเนินกำรไม่ไดม้ำตรฐำน และไม่พยำยำมแก้ไขปัญหำ

แผนภาพ 25  การจัดอันดับสถานการณ์การค้ามนุษย์ในกลุ่มประเทศอาเซียน
ตามรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ ประจ่าปี 2562

ที่มำ:  รำยงำนสถำนกำรณ์กำรค้ำมนุษย์ (Trafficking In Persons Report 2019) กระทรวงกำรต่ำงประเทศสหรัฐอเมริกำ ปี 2562
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ระหว่ำงประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้ำน และประเทศอ่ืนๆ ที่สนใจ ซึ่งรวมถึงสหรัฐฯ เพ่ือให้
กำรด ำเนินกำรของไทยเกิดผลส ำเร็จอย่ำงเป็นรูปธรรมมำกขึ้นและต่อเนื่อง 
ปีงบประมำณ 2562 รัฐบำลได้จัดสรรงบประมำณ 3,807 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.53 
จำกปีงบประมำณ 2561 โดยมีผลกำรด ำเนินงำนส ำคัญที่เป็นรูปธรรม ดังนี้  

1. ด้านการด่าเนินคดีและบังคับใช้กฎหมาย ด ำเนินคดีกับผู้กระท ำผิด 304 คดี 
เฉลี่ยเดือนละประมำณ 25 คดี มีกำรตัดสินลงโทษเจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
กำรค้ำมนุษย์ 16 รำย ใช้มำตรกำรลงโทษให้ออกจำกรำชกำร อำยัดทรัพย์สินมำกกว่ำ 
509 ล้ำนบำท  

2. ด้านการป้องกัน จัดระเบียบแรงงำนต่ำงด้ำวในประเทศไทยทุกคนให้เข้ำสู่
ระบบอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย ส่งเสริมให้ได้รับกำรพิสูจน์สัญชำติจำกประเทศต้นทำง
จ ำนวน 2.12 ล้ำนคน ส่งผลให้แรงงำนต่ำงด้ำวที่ท ำงำนในประเทศไทย 3.3 ล้ำนคน 
ได้รับกำรคุ้มครองสิทธิประโยชน์ตำมกฎหมำย ส่งเสริมกำรน ำเข้ำแรงงำนต่ำงด้ำว  
ผ่ำนระบบ MOU มีแรงงำนเพิ่มขึ้นเป็น 442,736 คน หรือร้อยละ 49  

3. ด้านการคุ้มครองช่วยเหลือ ตำมหลักกำรยึดผู้เสียหำยเป็นศูนย์กลำง (Victim 
Centered Approach) ผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์ในสถำนคุ้มครองของรัฐเพ่ิมขึ้นจำก 
360 คนในปี 2560 เป็น 401 คนในปี 2561 ผู้เสียหำยได้รับกำรเยียวยำตำมสิทธิจำก
เงินกองทุนเพ่ือป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์เพ่ิมขึ้นเป็นเงิน 6.15 ล้ำนบำท  
มกีำรเรยีกรอ้งคำ่สนิไหมทดแทนกวำ่ 77.56 ลำ้นบำท  

ประเทศสหร ัอเมรกิามีขอ้เสนอแนะที ไทยยงัคงตอ้งพฒันาและแกไ้ขปญัหาตา่งๆ 
ที ส่าคญั ดงันี ้ 

ด้า การด าเ ิ คด  พัฒนำศักยภำพของผู้บั งคับใช้กฎหมำย ด ำเนินคดีกับ
เจ้ ำหน้ ำที่ รั ฐที่ พั ว พันกับกำรค้ ำมนุษย์ด้ วยบทลงโทษ 
ที่ เด็ดขำดค ำนึงถึงบำดแผลทำงจิตใจให้ผู้ที่อำจจะเป็น
ผู้เสียหำยเข้ำถึงบริกำรของรัฐมำกขึ้นก่อนรับกำรคัดแยกจำก
ทีมสหวิชำชีพ 

ด้า การคุ้ ครอง บังคับใช้กฎหมำยเพ่ือให้มีกำรจ่ำยค่ำแรง เพ่ิมกำรประสำน
ควำมร่วมมือระหว่ำงภำคประชำสังคมท้องถิ่นในศนูย์ช่วยเหลือ 
จัดหำเจ้ำหน้ำที่ล่ำมในศูนย์รับเรื่องรำวร้องทุกข์และสถำน
คุ้มครองของรัฐ ตรวจสอบกำรค้ำมนุษย์ในสถำนที่จ้ำงงำน 
ในภำคพ้ืนที่ชำยแดนที่มีแรงงำนภำยใต้กำรจ้ำงงำนข้ำมแดน 

ด้า การป้องกั  สร้ำงควำมเชื่อมั่นว่ำสถำนคุ้มครองของรัฐและองค์กำร 
นอกภำครัฐจะดูแลผู้เสียหำยให้ควำมช่วยเหลือด้ำนกฎหมำย 
และกำรเยียวยำสภำพจิตใจ เพ่ิมกำรจัดหำเงินชดเชยและ
สินไหมทดแทน 
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อย่ำงไรก็ตำม รัฐบำลไทยยังคงมุ่งมั่นแก้ไขปัญหำกำรค้ำมนุษย์ให้เกิดผลส ำเร็จ 
ที่เป็นรูปธรรมในเชิงกว้ำงและลึกมำกยิ่งขึ้นในอนำคต โดยมีเป้ำหมำยส ำคัญเพ่ือขจัด
กำรค้ำมนุษย์ทุกรูปแบบ ปกป้องคุ้มครองศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ตำมหลักสิทธิมนุษยชน
ทั้งชำวไทยและชำวต่ำงชำติในไทย โดยมีแผนกำรด ำเนินงำนต่อไป ได้แก่ พัฒนำระบบ
กำรรับแจ้งเหตุ/ร้องเรียน/เบำะแส ด้วยกำรจัดท ำแอพพลิเคชั่นกำรรับแจ้งข้อมูล 
ผ่ำนทำงโทรศัพท์ ขยำยกำรจัดตั้งศูนย์คัดแยกช่วยเหลือผู้เสียหำย พัฒนำควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงหน่วยงำนของรัฐ องค์กำรระหว่ำงประเทศ และองค์กำรพัฒนำเอกชน จัดอบรม
ล่ำมแปลภำษำในส่วนภูมิภำค ประเมินผลกำรด ำเนินงำนกำรน ำกิจกรรมจำกกำรอบรม
หลักสูตรกำรช่วยเหลือคุ้มครอง จัดท ำ Mobile Application ให้กำรช่วยเหลือคุ้มครอง
ผู้เสียหำยได้อย่ำงทั่วถึง พัฒนำกฎหมำยให้สอดคล้องตำมมำตรฐำนสำกล บังคับใช้
กฎหมำยอย่ำงเข้มข้น และจัดท ำระบบบูรณำกำรฐำนข้อมูลกำรด ำเนินคดีด้ำนแรงงำน
เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และก ำหนดนโยบำยกำรตรวจคุ้มครองเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
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บทความเรื่อง “อุบัติเหตุทางถนนป้องกันได้” 

สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย 

ประเทศไทยมีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงเป็นอันดับ 1  
ในกลุ่มประเทศอาเซียน และเป็นอันดับที  9 ของโลก ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำร
สรำ้งเสรมิสขุภำพ (สสส.) ไดส้ ำรวจสถำนกำรณค์วำมปลอดภยัทำงถนนของประเทศไทย
ปี 2561 โดยใช้ข้อมูล 3 ฐำน จำกกระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ และ
บริษัทกลำงคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ จ ำกัด พบว่ำ มีจ ำนวนผู้เสียชีวิตจำกกำรชน
บนถนน 20,169 รำย หรือ 29.9 ต่อประชำกรแสนคนเมื่อเปรียบเทียบกับสถิติทั่วโลก 
จำกรำยงำนสถำนกำรณ์ควำมปลอดภัยทำงถนนโลกปี 2018 (Global Status Report 
on Road Safety 2018) จัดท ำโดยองค์กำรอนำมัยโลก ระบุประมำณกำรผู้เสียชีวิต
จำกภัยบนท้องถนนของประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 9 ของโลก โดยมีจ ำนวนผู้เสียชีวิต
อยู่ที่ 22,491 รำย คิดเป็น 32.7 คนต่อประชำกร 1 แสนคน (ประมำณกำรจำกข้อมูล
ปี 2559) แมจ้ะมแีนวโนม้ลดลงจำกป ี2016 แตก่ำรเสยีชวีติจำกภัยบนท้องถนนของไทย
ยังเป็นอันดับ 1 ในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยกลุ่มประชำกรที่เสียชีวิตจำก
อุบัติเหตุทำงถนนสูงสุด อยู่ในกลุ่มอำยุ 15-24 ปี ซึ่งเป็นวัยรุ่นและวัยแรงงำนที่มี
ควำมส ำคญัตอ่กำรพัฒนำเศรษฐกจิและสงัคม มจี ำนวน 4,436 รำย ในจ ำนวนนี ้เพศชำยมี
กำรเสียชีวิตสูงกว่ำเพศหญิงประมำณ 3.8 เท่ำ โดยชำยเสียชีวิตร้อยละ 79  

อุบัติเหตุทำงถนนเป็นปัญหำใหญ่ระดับโลกที่ส่งผลต่อควำมสูญเสียชีวิต กำรบำดเจ็บ และควำมพิกำร โดยเฉพำะในกลุ่ม
เยำวชนและแรงงำนซึ่งเป็นก ำลังส ำคัญในกำรพัฒนำในยุคของกำรเป็นสังคมสูงวัย ดังนั้น กำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนน  
จึงเป็นประเด็นที่ท้ำทำยของโลกและของประเทศไทย ดังจะเห็นได้จำกภำยใต้เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ( Sustainable  
Development Goals: SDGs) เป้ำหมำยที่ 3 ในเป้ำประสงค์ที่ 3.3 ก ำหนดให้ลดจ ำนวนกำรตำยและบำดเจ็บจำกอุบัติเหตุ  
ทำงถนนทั่วโลกลงครึ่งหนึ่งภำยในปี 2563 ขณะที่ประเทศไทยก็ได้ก ำหนดเป้ำหมำยลดอัตรำกำรเสียชีวิตจำกอุบัติเหตุทำงถนน  
ให้ได้ไม่เกิน 10 คนต่อประชำกรแสนคนภำยในปี 2563 ซึ่งเป็นเป้ำหมำยที่ก ำหนดตำมกรอบปฏิญญำมอสโกที่ก ำหนดให้ปี พ.ศ. 
2554-2563 เป็นทศวรรษควำมปลอดภัยทำงถนน (Decade of Action for Road Safety) ดังนั้น กำรลดจ ำนวนอุบัติเหตุ 
ทำงถนนจ ำเป็นต้องเร่งด ำเนินกำรและต้องท ำอย่ำงเป็นระบบ  

21,996
21,603

21,221
20,790

19,960

21,745 21,607

20,169

2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561

อัตราการเสียชีวิตจากการชนบนถนน (ต่อ 100,000 ประชากร)

ประเทศไทยมีอัตราการ
เสียชีวิตจากการชนบนถนน
สูงเป็นอันดับ

ในกลุ่มประเทศอาเซียน 
และเป็นอันดับ 9 ของโลก

1
ประเทศไทย โลก อาเซียน

 2. 18.2 1 .8

แผนภาพ 26   แนวโน้มการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย

ที่มำ:   กรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข
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 อุบัติเหตุทางถนนก่อความสูญเสียมากกว่าห้าแสนล้านบาทต่อปี คิดเป็น
ร้อยละ 6 ของ GDP กำรเกิดอุบัติเหตุที่ก่อให้เกิดกำรบำดเจ็บ สูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน
สง่ผลให้เกิดควำมสูญเสียทำงเศรษฐกิจและสงัคม สถำบันวิจัยเพื่อกำรพัฒนำประเทศไทย 
(2560) ได้ค ำนวณมูลค่ำควำมสูญเสียจำกกำรเสียชีวิตและบำดเจ็บสำหัสจำกอุบัติเหตุ
จรำจร พบวำ่ ในชว่งป ี2554-2556 มลูคำ่ของอุบตัเิหตเุฉลีย่ตอ่ป ีเทำ่กบั 545,435 ลำ้นบำท
คิดเป็นร้อยละ 6 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ซึ่งเกิดจำกต้นทุนต่ำงๆ เช่น 
ต้นทุนของคนที่เสียชีวิต ต้นทุนในกำรด ำเนินคดี ต้นทุนจำกผลกระทบต่อสภำพ
กำรจรำจร ต้นทุนในกำรรักษำพยำบำล รวมทั้งกำรเสียชีวิตจำกอุบัติ เหตุสร้ำง 
ควำมบำดเจ็บทั้งทำงกำยและใจมีผลกระทบอย่ำงมำกต่อครัวเรือนและเครือข่ำยสังคม 
ส่งผลต่อผลิตภำพโดยรวมของประเทศ นอกจำกนี้ จำกกำรศึกษำของธนำคำรโลก เมื่อป ี
2561 พบวำ่หำกประเทศไทยสำมำรถลดอัตรำกำรเสยีชวีติจำกอุบตัเิหตทุำงถนนลงครึง่หนึง่ 
จะสำมำรถยกระดบัผลติภณัฑม์วลรวมภำยในประเทศตอ่หวัไดถ้งึ 22% ภำยในป ี2581  

  การขบัรถโดยประมาทสาเหตสุ่าคญัของการเกดิอุบตัเิหต ุขณะที อุบตัเิหตรุถชน 
คนเดินเทา้มีความรุนแรงสูงสุด ข้อมูลส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ปี 2561 รำยงำนว่ำ
ยำนพำหนะทีเ่กดิอุบตัเิหตบุนทอ้งถนนมำกทีส่ดุเกดิจำกรถจกัรยำนยนตส์งูสดุ 40,306 รำย 
(ร้อยละ 39.6) รองลงมำคือ รถยนต์นั่ง 29,680 รำย (ร้อยละ 29.1) และรถบรรทุก
ขนำดเล็ก (ปิคอัพ) 19,608 รำย (ร้อยละ 19.3) ส ำหรับสำเหตุกำรเกิดอุบัติเหตุ พบว่ำ

ตาราง 16   การค่านวณมูลค่าจากอุบัติเหตุทางถนน 

ป ี จ่านวน
ผู้เสยีชวีติ1 

(คน) 

จ่านวน 
ผู้บาดเจบ็
สาหัส2 
(คน) 

มูลค่าความ
สูญเสียจาก
การเสียชีวิต 
(ล้านบาท) 

มูลค่าความ
สูญเสียจาก
การบาดเจบ็ 
(ล้านบาท) 

มูลค่าความ
สูญเสียโดยรวม 

(ล้านบาท) 

มลูคา่ความสญูเสยี
โดยรวม (เมื อปรบัอัตรา
เงนิเฟอ้โดย CPI  2556 

=100)  (ลา้นบาท) 

อัตราส่วนต่อ 
GDP 4 

2556 21,814 107,123 218,140 321,369 539,509 533,263 5.83% 
2555 22,284 110,777 222,840 322,331 555,171 536,996 6.03% 
2554 22,745 104,725 227,450 314,175 541,625 508,594 6.13% 
เฉลี ย 22,281 107,542 222,810 322,625 545,435 526,284 6.00% 

หมำยเหตุ: 1  ที่มำ ข้อมูล 3 ฐำนจำก 3 หน่วยงำน ได้แก่ กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ และบริษัทกลำงคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ  
  2  ที่มำ ส ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข  
  3  ที่มำของข้อมูล CPI ธนำคำรแห่งประเทศไทย 
  4  ที่มำของข้อมูล CDP ธนำคำรแห่งประเทศไทย 
ที่มำ:   สถำบันวิจัยเพื่อกำรพัฒนำประเทศไทย (2560) 

แผนภาพ 2    จ่านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในแต่ละช่วงอายุระหว่างปี 2558-2561
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ปี 2558
ปี 2559
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ปี 2561

หมำยเหตุ:    แสดงจ ำนวนผู้เสียชีวิตเฉพำะที่ทรำบอำยุ
ที่มำ:   ข้อมูลจำกระบบบูรณำกำรข้อมูลกำรตำยจำกอุบัติเหตุทำงถนน กรมควบคุมโรค ส ำนักโรคไม่ติดต่อ กระทรวงสำธำรณสุข
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มูลเหตุสันนิษฐำนของกำรเกิดอุบัติเหตุทำงถนนส่วนใหญ่เกิดจำกกำรขับรถโดยประมำท
ประมำณร้อยละ 50 ได้แก่ ขับรถตัดหน้ำกระชั้นชิด ขับรถเร็วเกินกว่ำที่กฎหมำยก ำหนด 
ขับรถตำมกระชั้นชิด รองลงมำเกิดจำกถนนลื่นถนนช ำรุด ขับรถไม่ช ำนำญ อุปกรณ์
ช ำรุดบกพร่อง และไม่ยอมให้รถที่มีสิทธิไปก่อน (ส ำนักงำนนโยบำยและแผนกำรขนส่ง
และจรำจร, 2560) ทัง้นี ้ผลกำรศกึษำของกรมทำงหลวงยงัพบวำ่ กำรใชค้วำมเรว็บนทำงหลวง
เกินกว่ำกฎหมำยก ำหนดมีอัตรำสูง โดยเฉพำะในกรณีรถยนต์มีกำรขับรถเร็วเกินก ำหนด 
ในเขตเมือง เขตชำนเมือง และเขตนอกเมือง คิดเป็นร้อยละ 26.0 32.7 และ 53.2 
ตำมล ำดับ ส ำหรับในกรณีรถบรรทุก ส่วนใหญ่จะขับเร็วในเขตเมือง คิดเป็นร้อยละ 31.7 

ขณะที่ควำมรุนแรงของอุบัติเหตุทำงถนนบนทำงหลวงของกรมทำงหลวง 
ในช่วงปี 2556-2560 พบว่ำ อุบัติเหตุรถชนคนเดินเท้ำมีควำมรุนแรงสูงสุด โดยมี
ผู้เสียชีวิตเฉลี่ย 55 รำยต่ออุบัติเหตุ 100 ครั้ง รองลงมำ คือ อุบัติเหตุรถชนกันในทิศทำง
ตรงกันและอุบัติเหตุจำกกำรแซง มีผู้เสียชีวิตเฉลี่ย 40 รำยต่ออุบัติเหตุ 100 ครั้ง  
โดยอุบัติเหตุที่มีควำมรุนแรงส่วนใหญ่เกิดบนถนน 2 ช่องจรำจรมำกที่สุด นอกจำกนี้ 
อุบัติเหตุคนเดินเท้ำและคนขี่จักรยำนมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นโดยเฉพำะรถจักรยำนเนื่องจำก
ควำมนยิมในกำรขีจ่กัรยำน โดยเพ่ิมข้ึนเป็น 2,350 รำยหรือประมำณ 5 เท่ำ เมื่อเทียบกับ
ช่วงปี 2551-2556 ซึ่งเมื่อน ำมำวิเครำะห์ค่ำดัชนีควำมรุนแรงปี 2560 พบว่ำอุบัติเหตุ 
คนเดินเท้ำและรถจักรยำนรุนแรงกว่ำอุบัติเหตุทั่วไปที่เกิดขึ้นบนถนนหลวงประมำณ  
4 เท่ำและ 3 เท่ำ ตำมล ำดับ (2560)  

แนวคิดการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน 

ควำมสูญเสียจำกอุบัติเหตุทำงถนนไม่ว่ำจะเป็นทรัพย์สินหรือชีวิตมีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะในประเทศที่มีรำยได้ปำนกลำงและรำยได้น้อย และ 
ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเด็กและยำวชนอำยุ 15-29 ปี กำรลดควำมสูญเสียดังกล่ำวจึงถือเป็น
ควำมท้ำทำยของโลก องค์กำรสหประชำชำติจึงให้ควำมส ำคัญกับเรื่องควำมปลอดภัย
ทำงถนน และก ำหนดให้ปี พ.ศ. 2554–2563 เป็นทศวรรษแห่งควำมปลอดภัยทำงถนน 
ภำยใต้ปฏิญญำมอสโก โดยมีก ำหนดกรอบแนวทำงกำรด ำเนินงำนใน 5 เสำหลัก ได้แก่ 

ที่มำ:   รำยงำนกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์อุบัติเหตุทำงถนนของกระทรวงคมนำคม พ.ศ. 2560 
         ส ำนักงำนนโยบำยและแผนกำรขนส่งและจรำจร 

แผนภาพ 28   มูลเหตุสันนิษ านของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย พ.ศ. 2560 (9 อันดับแรก)
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(1) กำรบริหำรจัดกำรควำมปลอดภัยทำงถนน (Road Safety Management) (2) ถนน
และกำรสัญจรอย่ำงปลอดภัย (Safer Roads and Mobility) (3) ยำนพำหนะปลอดภัย 
(Safer Vehicles) (4) ผูใ้ชร้ถใชถ้นนปลอดภยั (Safer Road Users) และ (5) กำรตอบสนอง
หลังกำรเกิดอุบัติเหตุ (Post Crash Response)   

ในด้ำนกำรแก้ไขปัญหำได้มีกำรเปลี่ยนแนวคิดจำกเดิมที่มองว่ำผู้ใช้รถใช้ถนน 
เป็นต้นเหตุของปัญหำ ไปสู่แนวคิดของควำมรับผิดชอบร่วมกัน (Shared Responsibility) 
ต่อควำมปลอดภัยบนท้องถนน โดยใช้วิธีกำรจัดกำรที่มุ่งสร้ำงระบบควำมปลอดภัย 
ทำงถนน (Safe System Approach) โดยมองปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ได้แก่ คน 
ยำนพำหนะ และถนน ใหเ้ปน็ระบบแบบองคร์วม (Holistic View) และยอมรบัควำมจรงิที่ว่ำ
มนษุย์มีข้อจ ำกัดด้ำนสมรรถนะและควำมเปรำะบำงของร่ำงกำยมนุษย์ โดยหำกปัจจัยอื่น
ที่เกี่ยวข้องในระบบ เช่น ถนนหรือยำนพำหนะ ไม่มีควำมบกพร่องหรือออกแบบ 
ให้สำมำรถรองรับควำมผิดพลำดเหล่ำนี้ได้ จะช่วยลดอัตรำกำรสูญเสีย หรือบรรเทำ
ควำมรุนแรงลงได้ โดยมีแนวทำงแก้ไขหลัก 4 ด้ำน คือ  

เป้าหมายการพัฒนาที ยั งยืน (SDGs) ที เกี ยวข้องกับความปลอดภัยทางถนน

เป้าหมายที  3 สร้ำงหลักประกันกำรมีสุขภำพดีและส่งเสริมควำมเป็นอยู่ที่ดีส ำหรับทุกคนในทุกวัย
เป้าประสงค์ที   .  ก ำหนดให้ลดจ ำนวนกำรตำยและบำดเจ็บจำกอุบัติเหตุทำงถนนทั่วโลกลงครึ่งหนึ่งภำยในปี 2563

ทศวรรษแห่งความปลอดภัย 
ภายใต้ป ิญญามอสโก

กรอบแนวทางการด่าเนินงานและเป้าหมาย
ใน 5 เสาหลัก

การจัดการ
ความปลอดภัยทางถนน

ถนนและ
การเดินทางปลอดภัย

ยานพาหนะ
ปลอดภัย

ผู้ใช้ถนนปลอดภัย
การตอบสนอง
หลังเกิดเหตุ

มีแผนปฏิบัติกำร
ควำมปลอดภัย

ทำงถนนระดับชำติ

เป็นภำคีตรำสำร
กฎหมำยเก่ียวกับ
ควำมปลอดภัย

ทำงถนนของ UN

ถนนสำยใหม่
ต้องผ่ำนมำตรฐำน

ถนนปลอดภัย
ระดับ 3 ดำว
หรือสูงกว่ำ

มำกกว่ำร้อยละ 75 
ของกำรเดินทำง

บนถนน
ต้องได้มำตรฐำน 
ถนนปลอดภัย

ยำนพำหนะใหม่ 
และที่ใช้แล้ว

ผ่ำนมำตรฐำน
ควำมปลอดภัย

ตำม UN

ลดระยะเวลำ
ระหว่ำงกำรเกิด
อุบัติเหตุทำงถนน

และกำรให้
กำรดูแลฉุกเฉิน
โดยผู้เชี่ยวชำญ

ลดสัดส่วนยำนพำหนะที่ขับขี่เกิน
ควำมเร็วท่ีก ำหนดลงครึ่งหนึ่ง

เพิ่มสัดส่วนผู้ขับข่ีจักรยำนยนต์
ทีส่วมหมวกนิรภัย

ใกล้เคียงร้อยละ 100

เพิ่มสัดส่วนของผู้ขับข่ีและ
ผู้โดยสำรที่ใช้เข็มขัดนิรภัยหรือ

ทีต่รึงนิรภัยส ำหรับเด็ก
ใกล้เคียงร้อยละ 100

ลดควำมสูญเสียจำกผู้ขับขี่
ดื่มแอลกอฮอล์ลงครึ่งหนึ่ง

มีกฎหมำยที่จ ำกัดหรือห้ำมกำรใช้
โทรศัพท์เคลื่อนท่ีขณะขับขี่

ออกข้อก ำหนดเวลำขับและ
ระยะเวลำหยุดพักส ำหรับ
ผู้ประกอบอำชีพขับรถ
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1. ผู้ใช้ถนนที ปลอดภัย ผู้ ใช้รถใช้ถนนต้องตระหนักและมีจิตส ำนึกเรื่อง
วัฒนธรรมควำมปลอดภัยและปฏิบัติตำมกฎจรำจร 

2. ยานพาหนะที ปลอดภัย โดยยำนพำหนะต้องมีขีดควำมสำมำรถในกำรรองรับ
แรงกระแทกเมื่อเกิดอุบัติเหตุและลดควำมเสี่ยงในกำรชนและควำมรุนแรงกำรบำดเจ็บ
ของผู้ขับขี่ ผู้เดินเท้ำและผู้ใช้จักรยำนหำกเกิดอุบัติเหตุ 

3. ถนนและสภาพข้างทางที ปลอดภัย ระบบถนนที่เอ้ือต่อควำมปลอดภัย 
(forgiving road system) โดยมีกำรออกแบบให้มีควำมปลอดภัย มีอุปกรณ์ที่ติดตั้ง 
อยู่ในถนนเพ่ือป้องกันกำรบำดเจ็บและเสียชีวิตหำกเกิดอุบัติเหตุ ปัจจุบันมีกำรจัดตั้ง 
International Road Assessment Program (iRAP) เ พ่ือก ำหนดมำตรฐำนถนน 
ที่ปลอดภัยและมีกำรประเมินสถำนภำพควำมปลอดภัยของถนนที่เป็นสำกลสำมำรถ
เปรียบเทียบระหว่ำงประเทศได้ 

4. การใช้ความเร็วที ปลอดภัย ควำมเร็วของยำนยนต์สะท้อนถึงควำมเสี่ยงต่อ
กำรเกิดอันตรำยบนท้องถนนต่อผู้ใช้ถนน โดยกำรขับรถเร็วเกินก ำหนด หรือมีกำรใช้
ควำมเร็วที่สูงขึ้น โอกำสจะเกิดอุบัติเหตุย่อมสูงขึ้นตำมไปด้วย  

International Road Assessment Program (iRAP) 

International Road Assessment Program (iRAP) เป็นองค์กรระหว่ำงประเทศท่ีตั้งข้ึนเมื่อปี ค.ศ. 2004 (พ.ศ.2547) เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนกำรสร้ำงควำมปลอดภัยทำงถนน โดยให้ควำมช่วยเหลือนำนำประเทศในกำรด ำเนินโครงกำรประเมินทำงถนน (Road Assessment 
Program; RAP) เพื่อน ำไปสู่กำรปรับปรุงถนนให้เกิดควำมปลอดภัยกับผู้ใช้ถนนในทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ขับขี่รถยนต์ รถจักรยำนยนต์ จักรยำน และ  
คนเดินเท้ำ  

กำรประเมินทำงถนนจะใช้แนวคิดกำรจัดล ำดับควำมเสี่ยงของถนนในรูปแบบของดำว (iRAP Star Rating) 1—5 ดำว โดยจะวิเครำะห์จำก
ข้อมูลกำรตรวจสอบถนนทั้งทำงกำยภำพ และพฤติกรรมกำรใช้ถนนของคนทุกกลุ่ม (ผู้ขับขี่รถยนต์ รถจักรยำนยนต์ จักรยำน และคนเดินเท้ำ) 
ประกอบดว้ย 6 ปจัจยัหลกั ไดแ้ก ่(1) ขอบด้ำนข้ำงถนน (Roadside) (2) ที่ก้ันกลำงถนน (Mid-Block) (3) ทำงแยก (Intersection) (4) ควำมคับคั่ง
ของจรำจรบนถนน (Flow) (5) สิ่งที่เอื้ออ ำนวยต่อกำรขับข่ีบนถนนและกำรใช้พื้นที่ (VRU facility) และ (6) ควำมเรว็ (Speed) โดยถนนท่ีได้ 5 ดำว 
หมำยถึง ถนนท่ีมีควำมเสี่ยงต่อกำรเสียชีวิตและบำดเจ็บจำกอุบัติเหตุต่ ำสุด ในทำงตรงกันข้ำมถนนที่ดำวต่ ำจะเป็นถนนที่มีควำมเสี่ยงต่อกำรเกิด
อุบัติเหตุสูง จำกกำรศึกษำของ OECD พบว่ำ กำรขยับดำวขึ้น 1 ล ำดับ จะสำมำรถช่วยลดอัตรำค่ำใช้จ่ำยที่เกิดจำกกำรสญูเสียได้ประมำณ ร้อยละ 
50 หำกรอ้ยละ 75 ของถนนทั่วโลกถูกยกระดับขึ้นเป็นถนน 3 ดำวจะช่วยลดกำรเสียชีวิตของคนจำกอุบัติเหตุทำงถนนประมำณ 467,000 คนต่อปี 

สหประชำชำติจึงได้ก ำหนดเป้ำหมำยควำมปลอดภัยทำงถนนของโลกให้ภำยในป ี
2573 ถนนสำยใหมท่กุสำยตอ้งผำ่นมำตรฐำนถนนปลอดภยัระดบั 3 ดำวหรอืสงูกวำ่ 

          กำรปรับปรุงเพื่อสร้ำงควำมปลอดภัยให้กับถนนเพื่อให้ได้เกณฑ์
มำตรฐำนของ iRAP สำมำรถท ำได้หลำยวิธี อำทิ กำรใช้กรวยหรือขีดเส้นบนถนน
เพื่อก ำหนดเส้นทำงจรำจร/กำรเดินเท้ำ กำรมีผนังกั้นริมถนนเพื่อให้เมื่อเกิด
อุบัติเหตุรถไม่พลิกคว่ ำโดยเฉพำะในพื้นที่เสี่ยง เช่น เส้นทำงโค้ง/ชัน กำรติดตั้งไฟ
ส่องสว่ำงในพื้นที่ท่ีมีกำรสัญจรและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง กำรก ำหนดควำมเร็วรถ
ในที่ชุมชน กำรสร้ำงเนินชะลอกำรขับรถเร็วในที่ชุมชนและบริเวณทำงแยก 
กำรติดตั้งสัญญำณไฟคนเดินข้ำมถนน ฯลฯ กำรสร้ำงวงเวียนเพื่อแยกทิศทำง
กำรจรำจร 

การลดอัตราค่าใช้จ่ายที เกิดจากการสูญเสยีร้อยละ 50 จากการขยับขึ้น 1 ล่าดับ
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นโยบายและการด่าเนินงานความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย 

ควำมปลอดภยัทำงถนนเปน็เรือ่งส ำคญั โดยไดม้กีำรจดัท ำแผนแมบ่ทควำมปลอดภัย
ทำงถนน พ.ศ. 2561–2564 รวมทั้งจัดท ำแผนบูรณำกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนน
ในช่วงเทศกำล กำรออกกฎหมำยและกฎระเบียบต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือลดกำรเกิด
อุบัติเหตุและกำรสญูเสียชีวิตและทรพัย์สินจำกอุบตัิเหต ุโดยมีกำรด ำเนนิงำนตำมแนวทำง
ระบบควำมปลอดภัยทำงถนน ดังนี้ 

ผู้ใช้ถนนที ปลอดภัย ได้มีกำรรณรงค์ให้ควำมรู้และสร้ำงควำมตระหนัก อำทิ  
เมำไม่ขับ กำรสวมหมวกนิรภัย ฯลฯ รวมทั้งกำรสร้ำงจิตส ำนึกให้กับผู้ใช้รถให้ใช้ควำมเร็ว 
ที่ปลอดภัยตำมที่กฎหมำยก ำหนด ผ่ำนกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในพ้ืนที่ รวมทั้งกำรมี
กฎหมำยและบทลงโทษ ได้แก่ กำรจ ำกัดควำมเร็วสูงสุด กำรก ำหนดปริมำณแอลกอฮอล์ 
กำรก ำหนดให้ผู้ขับขี่รถจักรยำนยนต์และผู้โดยสำรต้องสวมหมวกนิรภัย คนขับและ
ผู้โดยสำรทั้งเบำะหน้ำและเบำะหลังต้องคำดเข็มขัดนิรภัย กำรห้ำมใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่
ขณะขับขี่ นอกจำกนี้ ในกลุ่มรถโดยสำรสำธำรณะและรถบรรทุก ก ำหนดให้พนักงำน  
ขับรถท ำงำนติดต่อกันไม่เกิน 4 ชั่วโมง ต้องมีกำรพักไม่น้อยกว่ำ 30 นำทีถึงจะขับรถได้อีก 
4 ชั่วโมง และต้องมีกำรพักผ่อน ติดต่อกันอย่ำงน้อย 10 ชั่วโมง เป็นต้น  

อย่ำงไรก็ตำม จำกกำรประเมินกำรของ WHO (2018) พบว่ำ กำรบังคับใช้
กฎหมำยเกี่ยวกับควำมปลอดภัยทำงถนนในประเทศไทย ยังอยู่ในระดับปำนกลำงคือ 5-6 
จำกคะแนนเต็ม 10 ซึ่งจะเห็นได้จำกอัตรำกำรใช้หมวกนิรภัยในภำพรวมอยู่ที่ร้อยละ 45 
ในปี 2561 และกำรคำดเข็มขัดนิรภัยที่แม้จะก ำหนดให้ผู้นั่งเบำะหลังคำดเข็มขัดนิรภัย
แต่ยังไม่มีกำรบังคับใช้ จำกรำยงำนกำรศึกษำควำมแตกต่ำงวัฒนธรรมควำมปลอดภัย
ทำงถนนของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ (2559) พบว่ำ คนไทยมีแนวโน้มจะยอมรับได้  
ในพฤติกรรมเสี่ยงต่ำงๆ อำทิ เมำแล้วขับ กำรไม่สวมหมวกนิรภัยหรือเข็มขัดนิรภัย  
โดยอ้ำงว่ำเป็นกำรเดินทำงในระยะสั้นๆ รวมไปถึงพฤติกรรมขับรถเร็ว รถตัดหน้ำ 
กระชั้นชิด กำรไม่ให้สัญญำณจอด/ชะลอ/เลี้ยวเปลี่ยนช่องจรำจร  ซึ่งเป็นผลมำจำก
ลักษณะของสังคมเมืองที่มีควำมเร่งรีบและควำมต้องกำรที่จะเดินทำงให้รวดเร็วมำกขึ้น 

ยานพาหนะที ปลอดภัย  มีกำรก ำหนดหลัก เกณฑ์ต่ ำงๆ เ พ่ือยกระดับ 
ควำมปลอดภัยทำงวิศวกรรมของรถยนต์ โดยเฉพำะรถโดยสำร เช่น กำรก ำหนด
มำตรฐำนตัวถัง ควำมสูงของตัวรถ เก้ำอ้ี และระบบเบรค ในเรื่องกำรติดตั้งอุปกรณ์เพ่ือ
ควำมปลอดภัย มีข้อก ำหนดให้มีกำรติดตั้งเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง ส ำหรับรถยนต์นั่ง รถตู้ 
และรถโดยสำร มีอุปกรณ์กำรแจ้งเตือนกำรหลับในส ำหรับรถโดยสำรสำธำรณะและ
รถบรรทุก รวมทั้งก ำหนดให้รถยนต์ต้องมีกำรตรวจสภำพรถยนต์ก่อนต่อทะเบียน 
ตลอดจนยกระดับคุณภำพมำตรฐำนสถำนตรวจสภำพรถ 
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อย่ำงไรก็ตำม จำกมำตรฐำนยำนพำหนะขององค์กำรสหประชำชำติ พบว่ำ 
ประเทศไทยมีกำรด ำเนินกำรเพียงระบบป้องกันคนเดินเท้ำ เช่น กันชนแบบนิ่ม กำรน ำ
โครงแข็งที่ไม่จ ำเป็นออกไป เพ่ือลดควำมรุนแรงเมื่อรถยนต์ชนคนเดินเท้ำ ขณะที่ยังไม่มี
กำรก ำหนดกันชนด้ำนหน้ำและด้ำนข้ำงเ พ่ือช่วยปกป้องผู้อยู่ ในรถยนต์ ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ควบคุมกำรทรงตัวป้องกันกำรไถลและกำรเสียกำรควบคุมกรณีหัก
พวงมำลัยมำกหรือน้อยไป และไม่มีกำรก ำหนดจุดยึดเบำะนิรภัยส ำหรับเด็ก ทั้งนี้ ระบบ
ควบคุมเบรกป้องกันล้อล็อก (ABS) ในจักรยำนยนต์ อยู่ระหว่ำงกำรผลักดันกฎหมำย 
ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้ล้อรถเกิดกำรล็อกในขณะเบรก และช่วยให้ผู้ขับขี่รักษำเสถียรภำพ
ในระหว่ำงกำรเบรกและลดระยะกำรหยุด 

ถนนและสภาพข้างทางที ปลอดภัย มีกำรจัดกำรให้ถนนมีควำมปลอดภัยอยู่ 
อย่ำงต่อเนื่อง เช่น กำรปรับปรุงจุดเสี่ยงและจุดอันตรำยบนถนน กำรจัดท ำและปรับปรุง
เครื่องหมำยจรำจร ป้ำยแนะน ำ และป้ำยบังคับตำมกฎจรำจรต่ำงๆ กำรจัดกำรอันตรำย
ข้ำงทำงโดยกำรติดตั้งรำวกันอันตรำยเพ่ือป้องกันรถตกข้ำงทำง ตลอดจน มีกำรน ำ
เทคโนโลยีสำรสนเทศประเมินควำมปลอดภัยของถนนมำใช้ในกำรจัดเก็บข้อมูล เช่น 
ลักษณะเรขำคณิตของถนน ป้ำยจรำจร อุปกรณ์อ ำนวยควำมปลอดภัย ไฟฟ้ำส่องสว่ำง 
เพ่ือน ำไปประยกุตใ์ชก้ำรประเมนิคณุภำพของถนนในดำ้นตำ่งๆ และยกระดบัควำมปลอดภัย
ของถนนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ถนนในประเทศไทยมีกำรออกแบบและก่อสร้ำงตำมมำตรฐำนสำกล โดยจำกข้อมูล
กำรประเมินระดับควำมปลอดภัยของถนน โดยใช้ดัชนีกำรประเมินระดับควำมปลอดภัย
กำยภำพทำงหลวง (Road Assessment Index: RAI) พบว่ำ ประมำณร้อยละ 80 ของถนน
ในประเทศไดม้ำตรฐำนควำมปลอดภยั ตำมเกณฑ์ของ RAI ซึง่เนน้ทีค่วำมปลอดภยัของผูใ้ช้
รถยนต์เห็นหลัก หำกแต่เมื่อพิจำรณำควำมปลอดภัยของถนนของกลุ่มผู้ใช้รถใช้ถนนกลุ่ม
อ่ืนๆ พบว่ำ ถนนในประเทศไทยยังไม่เอ้ือต่อควำมปลอดภัยส ำหรับผู้ขับขี่จักรยำนยนต ์
จักรยำน และคนเดินเท้ำ ทั้งนี้ เมื่อวิเครำะห์ควำมปลอดภัยของถนนตำมมำตรฐำน iRAP 
พบว่ำ จำกกำรศึกษำถนนในประเทศไทยจ ำนวน 1,104 กิโลเมตร มีสัดส่วนของถนนที่ได้
คะแนนที่ระดับ 3 ดำวหรือดีกว่ำ คิดเป็นร้อยละ 55 ส ำหรับผู้ขับขี่รถยนต์ ร้อยละ 23 
ส ำหรับจักรยำนยนต์ ร้อยละ 10 ส ำหรับคนเดินเท้ำ และร้อยละ 4 ส ำหรับผู้ใช้จักรยำน 
ในทำงกลับกันถนนที่ได้คะแนนที่ระดับ 1-2 ดำว และไม่สำมำรถให้คะแนนได้ คิดเป็น 
ร้อยละ 45 ส ำหรับผู้ขับขี่รถยนต์ ร้อยละ 77 ส ำหรับจักรยำนยนต์ ร้อยละ 90 ส ำหรับ 
คนเดินเท้ำ และร้อยละ 96 ส ำหรับผู้ใช้จักรยำน ซึ่งจะเห็นได้ว่ำถนนในประเทศไทยยังไม่
เอ้ือตอ่ควำมปลอดภยัส ำหรบัผูข้บัขีจ่กัรยำนยนต ์จกัรยำน และคนเดนิเทำ้ 
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การใช้ความเร็วที ปลอดภัย มีกฎหมำยที่ว่ำด้วยควำมเร็ว ภำยใต้พระรำชบัญญัติ
กำรจรำทำงบก พ.ศ. 2522 และพระรำชบัญญัติทำงหลวง พ.ศ. 2535 มีกำรจัดท ำเส้น
ชะลอควำมเร็ว กำรก ำหนดให้มีกำรติดตั้งระบบก ำหนดต ำแหน่งบนโลก (GPS) ส ำหรับ
รถโดยสำรสำธำรณะและรถบรรทุกตั้งแต่สิบล้อขึ้นไป เพ่ือสำมำรถตรวจสอบควำมเร็ว  
ของรถ ซึ่งจำกกำรรวบรวมข้อมูล GPS ของกรมกำรขนส่งทำงบก พบว่ำ ระดับควำมเร็ว
ที่เกินอัตรำที่กฎหมำยก ำหนดและจ ำนวนครั้งของกำรใช้ควำมเร็วเกินกว่ำก ำหนด 
มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องทุกเดือนในปี 2560 

อย่ำงไรก็ตำม กฎหมำยกำรจ ำกัดควำมเร็วของประเทศไทยค่อนข้ำงสูง 
เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศที่มีรำยได้สูง และประเทศที่มีมำตรฐำนกำรออกแบบและ
ก่อสร้ำงถนนสูงกว่ำไทย อำทิ ญี่ปุ่น สหรำชอำณำจักร และสหรัฐอเมริกำ รวมถึงหลำยๆ 
ประเทศในภูมิภำคอำเซียน ซึ่งมีอัตรำเร็วตำมกฎหมำยที่ค่อนข้ำงต่ ำกว่ำไทย  

ตาราง 1    การเปรยีบเทยีบมาตรการทางกฎหมายเกี ยวกบัความปลอดภยัทางถนนของประเทศไทยกบัประเทศตา่งๆ 

ประเทศ 

ความเร็วสูงสดุ (กม./ชม.) 
ก่าหนดให้ผู้นั งตอนหลัง

คาดเขม็ขดันิรภัย 
เบาะนิรภยัส่าหรับ

เด็กในรถยนต ์
สูงสุดในเขตเมือง สงูสดุในเขตชนบท บนทางหลวงพเิศษ

ระหวา่งเมอืง 

ภูมิภาคอาเซียน 

ไทย 80 90 120 ไม่มี ไม่มี 
เวียดนำม 50 80 ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
กัมพูชำ 40 90 100 ไม่มี มี 
มำเลเซีย 90 90 110 ไม่มี ไม่มี 
สิงคโปร ์ 70 ไม่มี 90 มี มี 
ลำว 40 90 ไม่มี ไม่มี มี 
อินโดนีเซีย 70 100 ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
ฟิลิปปินส์ 40 80 ไม่มี มี ไม่มี 
เมียนมำร ์ 48 80 ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
ประเทศที มีรายไดสู้งและมีมาตร านดา้นความปลอดภัยทางถนนสูง 

ญี่ปุ่น 60 60 100 มี มี 
สหรำชอำณำจักร 48 96 112 มี มี 
สหรัฐอเมริกำ 32-105 40-121 105-121 มี มี 
ที่มำ:   กำรประเมินควำมปลอดภัยทำงถนนในเชิงกฎหมำยและเชิงสถำบันประเทศไทย องค์กำรอนำมัยโลก 2559 
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ตัวอย่างของถนนในประเทศไทย ที ประเมินตามเกณฑ์ของ International Road Assessment Program (iRAP)

ถนนสีลม มุ่งหน้าทิศตะวันตก จากถนนพระรามสี  ไปยังซอยพัฒน์พงศ์2 (0.85กม.) ถนนอโศกมนตรี มุ่งทิศใต้ จากถนนเพชรบุรีไปยังสุขุมวิท (1.4 กม.)

ที่มำ: Global Road Safety Facility and International Road Assessment Programme (iRAP) 
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สรุปและข้อเสนอแนะ 

 อุบัติเหตุทำงถนนเป็นเรื่องที่สำมำรถป้องกันและลดควำมสูญเสียได้ ภำยใต้
แนวทำงระบบทีป่ลอดภยั (Safe System Approach) ทีค่ ำนงึถงึขอ้จ ำกดัและควำมผดิพลำด
ของมนษุย์อันเป็นเรื่องทีเ่กิดขึ้นได ้โดยมแีนวทำง คือ ผู้ใช้ถนนทีป่ลอดภยั ถนนที่ปลอดภัย 
ยำนพำหนะท่ีปลอดภัย และกำรใช้ควำมเร็วที่ปลอดภัย โดยมีข้อเสนอแนะแนวทำง ดังนี้  

 ยกระดบัมาตร านความปลอดภยัทางถนนใหไ้ดร้ะดบั   ดาวตามแนวทางสากล 
โดยตรวจสอบและปรับปรุงเส้นทำงถนน ทั้งถนนที่มีกำรสัญจรเดิมที่ควรมีกำรตรวจสอบ
และปรับปรุงให้อยู่ในสภำพที่ปลอดภัยต่อกำรสัญจรทั้งรถยนต์ รถจักรยำนยนต์ จักรยำน 
และที่คนเดิน อำทิ กำรมีสัญญำณกำรจรำจร มีกำรแบ่งเส้นทำงรถยนต์ รถจักรยำนยนต์ 
จักรยำน และที่คนเดินอย่ำงเหมำะสมและชัดเจน กำรติดตั้งไฟส่องสว่ำงที่เพียงพอ 
รวมทั้งลดกำรจ ำกัดควำมเร็วให้เหมำะสมกับสภำพถนน ส ำหรับกำรสร้ำงถนนเส้นใหม่
ควรมีกำรก ำหนดให้กำรก่อสร้ำงได้มำตรฐำนอย่ำงน้อยถนนระดับ 3 ดำวขึ้นไป  
ตำมหลักเกณฑ์ของ iRAP 

 บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและต่อเนื องตลอดทั้งปี มุ่งเน้นในเรื่องกำรใช้
ควำมเร็วตำมกฎหมำยก ำหนด กำรดื่ม/เมำไม่ขับ กำรใช้อุปกรณ์ที่กฎหมำยบังคับ เช่น  
กำรสวมหมวกนิรภัย กำรคำดเข็มขัดนิรภัย กำรติดตั้ง GPS กับรถโดยสำรสำธำรณะและ
รถบรรทุกทุกคัน กำรดัดแปลงตัวรถ ตลอดจนส่งเสริมให้มีกำรน ำเทคโนโลยี 
มำใชใ้นกำรท ำงำนของเจำ้หนำ้ทีใ่นกำรปฏบิตังิำน อำท ิเครือ่งตดิตำมและแสดงผลควำมเรว็
ของยำนพำหนะบนถนนสำยส ำคญัและจดุทีม่คีวำมเสีย่งตอ่กำรเกดิอุบตัเิหตบุอ่ยครัง้  

 ส่งเสริมการน่าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้เพื อลดการเกิดอุบัติเหตุ 
บนถนน โดยเฉพำะในกลุ่มเสี่ยงหรือที่ต้องให้ควำมใส่ใจพิเศษ เช่น ผู้ขับรถบรรทุกและ
รถโดยสำรสำธำรณะ โดยน ำระบบ AI ช่วยแจ้งเตือนผู้ขับรถ ผู้ดูแลระบบ และผู้ที่
เกี่ยวข้องทรำบ เมื่อผู้ขับมีพฤติกรรมเสี่ยงที่อันตรำยขณะขับขี่ เช่น กำรใช้ควำมเร็วเกิน
ก ำหนด คนขับอยู่ในสภำวะง่วงนอน ไม่มีสมำธิ กำรใช้โทรศัพท์ระหว่ำงขับขี่ เพ่ือป้องกัน
ก่อนเกิดอุบัติเหตุ  

 สนับสนุนการมีส่วนร่วมของท้องถิ นในการด่าเนินการสร้างระบบ 
ความปลอดภัยทางถนนในพื้นที  โดยกำรส ำรวจถนนและปรับปรุงแก้ไขสิ่งกีดขวำงถนน
ที่เสี่ยงต่อกำรเกิดอุบัติเหตุ เช่น กำรดูแลต้นไม้ กำรลดจุดอับสำยตำ กำรติดตั้งป้ำย 
ไฟสัญญำณ ตลอดจนให้ข้อมูลระบุจุดเสี่ยงและตรวจประเมินควำมปลอดภัย รวมทั้ง
สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้กับคนในชุมชนในกำรขับข่ีปลอดภัยและกำรให้ควำมช่วยเหลือ
หำกมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น ตลอดจนรณรงค์และปลูกฝังจิตส ำนึก เสริมสร้ำงพฤติกรรมด้ำน  
ควำมปลอดภัยทำงถนนให้กับกลุ่มเด็กและเยำวชน  
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 พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุอย่างละเอียด เป็นระบบ 
และเป็นเอกภาพ เพ่ือให้สำมำรถใช้เป็นฐำนข้อมูลกลำงของประเทศ ที่ครอบคลุมข้อมูล
ในทุกมิติ โดยเฉพำะเป็นข้อมูลกำรสอบสวนสำเหตุกำรเกิดอุบัติเหตุระดับกลำงและ
ระดับเจำะลึกซึ่งครอบคลุมทั้งกำรสูญเสียชีวิต ทรัพย์สิน กำรสูญเสียสิ่งก่อสร้ำงถนน 
ตลอดจนสภำพแวดลอ้มของสถำนทีเ่กดิอุบตัเิหต ุอำท ิสภำพ/ลกัษณะของถนน สิง่กดีขวำง
ข้ำงทำง ทัศนวิสัยในระหว่ำงขับขี่ จุดตัดของถนน เพ่ือน ำไปสู่กำรวิเครำะห์สภำพปัญหำ
และกำรก ำหนดมำตรกำรแก้ไขได้ตรงประเด็น โดยเฉพำะในเส้นทำง/พ้ืนที่/ชุมชนที่มี
อุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้ง   

 ผลกัดนัให้มีหน่วยงานหลักในการประสานงานด้านความปลอดภัยทางถนน 
ที่สำมำรถบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ภำคีเครือข่ำยจำก 
ทุกภำคส่วน ทั้งในเรื่องงบประมำณ แผนงำน โครงกำร กำรติดตำมประเมินผล ตลอดจน
ระบบขอ้มลู รวมทั้งกำรพฒันำกลไกกำรจดักำรควำมปลอดภยัทำงถนนระดับพ้ืนที่ เพ่ือให้
เกิดประสิทธิผลในกำรลดอัตรำกำรสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 
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ตวัชีว้ดัภาวะสงัคม (รายไตรมาส) 

องคป์ระกอบหลกั 
2559  2560  2561  2562  

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

1. คณุภาพของคน                            

การ  งา   า1/                            

กำรมงีำนท ำ (พนัคน) 37,684 37,393 38,263 37,430 37,443 37,538 37,647 37,205 37,361 37,884 38,301 37,911 37,703 37,782 

อตัรำกำรวำ่งงำน (รอ้ยละ) 0.97 1.08 0.94 1.00 1.21 1.22 1.19 1.12 1.24 1.07 0.96 0.93 0.92 0.98 

อตัรำกำรวำ่งงำนตำมระดับกำรศึกษำ (รอ้ยละ)               

   - รวม 0.97 1.08 0.94 0.97 1.21 1.24 1.19 1.12 1.24 1.07 0.96 0.93 0.92 0.98 

   - ประถมศึกษำและต่ ำกวำ่ 0.45 0.42 0.41 0.47 0.62 0.53 0.45 0.57 0.60 0.47 0.40 0.40 0.43 0.35 

   - มธัยมศึกษำตอนต้น 1.35 1.41 0.98 1.34 1.27 1.57 1.47 1.27 1.62 1.13 1.07 1.07 1.20 1.12 

   - มธัยมศึกษำตอนปลำย 1.17 1.33 0.91 1.07 1.64 1.41 1.21 1.22 1.53 1.22 1.09 1.15 0.95 1.21 

   - อำชีวศึกษำ 1.90 1.70 1.22 1.44 2.25 2.51 1.61 1.45 2.03 1.90 1.15 1.31 1.34 2.05 

   - วิชำชีพช้ันสงู 1.27 2.13 1.51 1.17 2.34 2.63 2.47 1.89 2.18 2.42 1.42 1.41 1.71 1.89 

   - อดุมศึกษำ 1.61 1.98 2.24 1.75 1.91 2.02 2.40 2.07 1.96 1.90 2.11 1.85 1.56 1.78 

กำรท ำงำนต่ ำระดับ (พนัคน) 292.9 351.8 217.3 237.4 335.6 350.1 271.4 256.0 335.7 282.5 319.0 232.8 335.8 239.2 

(ท ำงำนน้อยกวำ่ 35 ชม./สป.ท่ีพรอ้มจะท ำงำนเพิม่)                      

สดัสว่นก ำลงัแรงงำนตำมระดับกำรศึกษำ (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 

   - ประถมศึกษำและต่ ำกวำ่ 46.75 46.62 46.83 45.78 45.80 45.49 45.36 45.06 45.68 45.01 44.96 44.81 44.24 43.96 

   - มธัยมศึกษำตอนต้น 16.13 16.04 16.28 16.45 16.39 16.38 16.85 16.88 16.56 16.69 16.89 16.73 17.06 16.65 

   - มธัยมศึกษำตอนปลำย 12.61 12.56 12.42 12.77 12.64 12.77 12.61 12.75 12.77 12.94 13.07 13.20 13.34 13.55 

   - อำชีวศึกษำ 3.57 3.69 3.71 3.65 3.71 3.60 3.76 3.66 3.52 3.62 3.69 3.65 3.47 3.66 

   - วิชำชีพช้ันสงู 4.89 5.04 5.01 5.14 4.99 5.22 5.18 5.16 5.15 5.28 5.17 5.27 5.37 5.48 

   - อดุมศึกษำ 16.05 16.04 15.74 16.21 16.46 16.54 16.25 16.49 16.32 16.46 16.23 16.34 16.52 16.70 

สขุภาพ                            

จ ำนวนผูป้ว่ยด้วยโรคท่ีต้องเฝำ้ระวงั (รำย)2/                      

   - ปอดอกัเสบ 65,661 45,244 72,851 61,455 65,600 53,992 79,748 68,401 74,881 58,699 90,160 59,861 72,817 51,005 

   - ไข้เลอืดออก 14,840 7,874 25,744 15,473 7,060 9,170 32,410 5,321 6,830 24,029 35,564 20,499 15,482 31,426 

   - มอื เท้ำ และปำก 10,066 19,012 39,589 11,243 15,746 18,248 28,213 7,982 10,079 14,626 32,718 12,585 9,158 12,652 

   - ไข้หวัดใหญ่ 43,634 14,135 58,535 53,058 20,192 18,930 102,122 50,567 40,995 25,698 73,042 43,628 132,787 60,518 

   - บดิ 1,820 1,841 1,887 1,178 1,416 1,501 1,146 784 1,132 965 741 561 627 702 

   - หดั 221 271 466 730 1,398 711 591 485 630 632 1,186 3,108 1,756 1,051 

   - ฉ่ีหนู 446 401 671 777 575 601 1,166 1,132 402 637 932 569 457 486 

   - ไข้สมองอกัเสบ 179 187 231 175 251 210 211 143 182 231 200 132 240 178 

   - อหวิำตกโรค 41 2 7 1 2 2 2 2 0 2 2 1 5 4 

   - ไข้กำฬหลงัแอน่ 6 5 4 2 5 9 8 6 1 9 3 7 4 4 

   - พษิสนัุขบำ้ 4 2 5 2 1 4 2 4 7 3 3 2 0 2 

 2. ความมั นคงทางสงัคม                             

 ควา สง สุขใ สังค  (ต่อประชากรแสนคน)3/                            

   - สดัสว่นกำรบำดเจบ็และตำยด้วยอบุัติเหตุ   
     กำรจรำจรทำงบก 14.56 12.49 15.16 23.53 22.75 20.26 19.30 25.44 26.17 25.80 22.92 27.50 27.47 25.16 

   - สดัสว่นคดีชีวติ รำ่งกำย และเพศ 8.26 7.89 7.43 7.16 6.81 6.97 6.85 6.48 6.49 6.71 6.00 6.50 6.39 6.60 

   - สดัสว่นคดีประทุษรำ้ยต่อทรพัยส์นิ 23.63 22.11 24.76 23.84 18.94 21.25 22.12 21.05 18.87 19.26 19.89 19.91 16.11 15.42 

   - สดัสว่นคดียำเสพติด 80.57 75.09 87.42 98.81 96.30 94.07 110.98 113.86 117.93 137.09 131.53 136.51 126.53 137.95 

   การคุ ้ครองผ ้ รโิภค5/                            

จ ำนวนเร่ืองร้องเรียน (รำย) 2,033 1,983 1,744 1,649 1,701 2,807 2,304 2,058 1,766 1,661 2,191 1,823 2,732 5,839 

   - กรณสีญัญำ 727 795 509 606 548 1,380 928 851 660 795 1,072 664 1,170 1,050 

   - กรณฉีลำก 704 559 387 360 618 472 486 450 522 433 482 434 459 706 

   - กรณโีฆษณำ 457 373 298 500 432 827 734 432 330 253 417 439 726 3,432 

   - กรณกีฎหมำย 25 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   - กรณีขำยตรงและตลำดแบบตรง 120 244 550 183 103 128 156 325 254 180 220 286 377 651 

กำรใหค้ ำปรึกษำทำงสำยด่วน 1166 (รำย) 11,666 10,555 12,438 12,670 12,071 12,681 9,432 11,127 11,082 14,879 13,684 12,859 11,759 11,579 
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ตัวช้ีวัดภาวะสังคม (รายปี) 

องคป์ระกอบหลัก 2551 2552 255  2554 2555 2556 255  2558 2559 2560 2561 

1. คุณภาพของคน                       

    การ  งา   า                       
ผลิตภำพแรงงำน กรณีแรงงำน (บำท/คน/ปี)6/ 208,294 203,072 216,435 215,823 228,623 235,077 242,394 249,926 260,213 272,477 281,522 

อัตรำกำรมีงำนท ำ (ร้อยละ)7/ 98.19 98.13 98.43 98.83 98.81 98.81 98.70 98.62 98.50 98.32 98.52 

อัตรำกำรว่ำงงำน (ร้อยละ)7/  1.38 1.49 1.04 0.68 0.66 0.72 0.84 0.88 0.99 1.18 1.05 

กำรท ำงำนต่ ำระดับ (พันคน)6/ 508 605 521 383 347 336 256 273 275 303 292 

(ท ำงำนน้อยกว่ำ 35 ชม./สป.ท่ีพร้อมจะท ำงำนเพิ่ม)              

     สุขภาพ8/                       

อัตรำผู้ป่วยนอก (ต่อประชำกรพันคน) 2,436 2,639 2,816 2,948 3,116 2,917 2,837 3,160 3,733 3,691   

อัตรำกำรป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อ (ต่อประชำกรแสนคน)              

 -  มะเร็ง และเน้ืองอกทุกชนิด 629 613 784 821 862 902 829 1,026 1,083 1,117   

 -  หัวใจ 750 793 845 936 955 887 845 1,012 1,027 810   

 -  เบำหวำน 676 736 793 849 868 1,081 1,033 1,233 1,293 1,345   

 -  ควำมดันโลหิต 861 981 1,059 1,187 1,246 1,622 1,561 1,901 2,009 2,091   

ควำมผิดปกติทำงจิต/จิตเภท/ควำมหลงผิด (ต่อประชำกรแสนคน) 47 50 57 64 63 83 79 92 95 98   

ควำมผิดปกติทำงอำรมณ์ (ต่อประชำกรแสนคน) 20 26 31 34 35 43 45 55 58 61   

ควำมผิดปกติจำกโรคประสำท/ควำมเครียด (ต่อประชำกรแสนคน) 61 61 56 60 54 46 39 44 42 42   

ภำวะแปรปรวนทำงจิตและพฤติกรรม (ต่อประชำกรพันคน) 46 49 57 61 62 60 51 72 76 90   

     ประชากร                       

อัตรำส่วนภำระพึ่งพิง (ร้อยละ)9/ 48.43 48.11 55.22 55.47 55.83 56.29 56.85 57.50 58.24 59.06 59.97 

สัดส่วนคนยำกจน (ร้อยละ)10/ 20.43 17.88 16.37 13.22 12.64 10.94 10.53 7.21 8.61 7.87   

การศึกษา                       

อัตรำนักเรียนต่อประชำกรวัยเรียน11/              

 -  ประถมศึกษำ 104.83 104.00 104.30 103.50 104.00 102.72 102.24 102.40 102.74 101.54   

 -  มัธยมศึกษำตอนต้น 95.62 94.87 98.01 98.43 97.65 96.75 97.13 98.71 96.77 96.40   

 -  มัธยมศึกษำตอนปลำย 68.14 69.57 71.68 72.18 73.18 75.07 77.29 78.45 78.57 78.73   

 -  อุดมศึกษำ (ปริญญำตรีและต่ ำกว่ำ) 60.47 56.21 46.21 47.18 51.85 46.48 46.22 48.17 47.72 49.13   

จ ำนวนปีกำรศึกษำเฉลี่ยของประชำกรกลุ่มอำยุ 15 ปีข้ึนไป12/ 8.0 8.1 8.2 8.2 8.0 8.0 8.1 8.5 8.5 8.6 8.6 

จ ำนวนปีกำรศึกษำเฉลี่ยของประชำกรกลุ่มอำยุ 15-59 ปี13/ 8.8 8.9 9.0 9.1 8.8 8.9 9.0 9.3 9.4 9.5 9.6 

 -  ชำย 8.9 9.0 9.1 9.2 8.9 8.9 9.0 9.3 9.3 9.4 9.5 

 -  หญิง 8.7 8.9 9.0 9.1 8.8 8.9 9.0 9.4 9.5 9.6 9.7 

จ ำนวนปีกำรศึกษำเฉลี่ยของประชำกรกลุ่มอำยุ 60 ปีข้ึนไป13/ 4.4 4.4 4.6 4.7 4.5 4.7 4.8 5.0 5.0 5.0 5.1 

 -  ชำย 5.1 5.1 5.3 5.4 5.1 5.3 5.4 5.6 5.7 5.7 5.7 

 -  หญิง 4.0 3.9 4.1 4.2 4.1 4.3 4.3 4.5 4.5 4.5 4.6 

2. ความมั นคงทางสังคม                       

สถา ั ครอ ครัว                       

สัดส่วนครัวเรือนท่ีมีท่ีอยู่อำศัยถำวร (ร้อยละ)14/ 98.86 99.70 99.78 99.84 99.53 99.71 99.64 99.59 99.62 99.69 99.73 

ดัชนีครอบครัวอบอุ่น (ร้อยละ)15/ 63.97 63.18 63.08 65.17 68.31 65.58 65.53 65.34 67.98 0.00   

หลักประกั  างสังค                        

ร้อยละของกำรมีหลักประกันสุขภำพ16/ 99.16 99.47 99.36 99.95 99.90 99.87 99.84 99.92 99.95 99.95 99.94 

 -  ประกันสังคม 15.73 15.34 15.60 15.91 15.99 16.54 16.83 17.18 17.67 17.95 18.47 

 -  สวัสดิกำรข้ำรำชกำร/รัฐวิสำหกิจ 8.00 7.90 7.75 7.77 7.69 7.80 7.62 7.37 7.21 7.48 7.63 

 -  ประกันสุขภำพถ้วนหน้ำ 75.06 75.86 75.20 75.28 75.27 74.61 73.48 73.71 73.44 72.84 72.16 

 -  สิทธิสวัสดิกำรพนักงำนส่วนท้องถ่ิน - - - - - 0.15 0.87 0.93 0.93 0.92 0.94 

 -  สิทธิ์อื่นๆ 0.37 0.37 0.81 1.00 0.95 0.93 1.03 0.73 0.70 0.76 0.73 

 -  สิทธิ์ว่ำง (ผู้ยังไม่ลงทะเบียนสิทธิ์) 0.84 0.53 0.64 0.05 0.10 0.13 0.16 0.08 0.05 0.05 0.06 

สัดส่วนผู้ประกันตนต่อก ำลังแรงงำน17/ 24.65 24.53 25.11 27.07 29.70 31.56 35.32 35.77 36.69 38.44 41.62 

ควา สง สุขใ สังค  (ต่อประชากรแสนคน)                       

อัตรำกำรตำยด้วยอุบัติเหตุกำรจรำจรทำงบก18/ 18.20 16.90 11.90 14.15 11.84 11.29 9.99 9.89 10.61 13.49 12.57 

สัดส่วนคดีชีวิต ร่ำงกำย และเพศ18/ 52.80 51.40 45.80 39.76 40.03 36.97 37.26 25.92 31.46 27.72 26.26 

สัดส่วนคดีประทุษร้ำยต่อทรัพย์สิน18/ 106.00 93.70 88.90 78.88 79.72 77.40 72.70 75.80 96.57 85.24 76.61 

สัดส่วนคดียำเสพติด18/ 320.00 371.60 416.40 539.91 596.19 719.39 558.68 249.43 349.94 424.55 534.38 

ร้อยละของคดีเด็กและเยำวชนท่ีกระท ำควำมผิดซ้ ำต่อคดีท้ังหมด 

ท่ีถูกด ำเนินคดีโดยสถำนพินิจฯ ท่ัวประเทศ4/ 14.06 13.57 12.62 11.77 19.98 20.37 17.52 19.03 20.02 17.95   
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ตัวช้ีวัดภาวะสังคม (รายปี) ต่อ 

องคป์ระกอบหลัก 2551 2552 255  2554 2555 2556 255  2558 2559 2560 2561 

การคุ้ ครองผ ้ ริโภค5/            

จ ำนวนเร่ืองร้องเรียน  (รำย) 4,504  6,818  6,574  7,427  9,489  7,093  6,638  7,118  7,409  8,870  11,236  

 -  กรณีสัญญำ 1,758  2,794  2,362  2,927  3,547  2,729  2,571  2,875  2,637  3,707  3,191  

 -  กรณีฉลำก 1,540  2,827  2,835  3,121  3,876  2,631  2,352  2,552  2,010  2,026  1,871  

 -  กรณีโฆษณำ  892  1,072  1,354  1,257  2,013  1,033  1,515  1,119  1,628  2,425  1,439  

 -  กรณีกฎหมำย 0  0  0  5  38  624  69  6  37  0  0  

 -  กรณีขำยตรงและตลำดแบบตรง 314  125  23  117  15  76  131  566  1,097  712  940  

กำรให้ค ำปรึกษำทำงสำยด่วน 1166 (รำย) 16,808  34,804  53,341  61,242  60,982  41,773  38,701  49,708  47,329  45,311  52,504  

 . ความเป็นอยู่และพ ติกรรมของคน                       

พฤติกรร ใ การ ริโภค                       

ค่ำใช้จ่ำยเพื่อกำรอุปโภคบริโภค (ร้อยละของค่ำใช้จ่ำยรวม)19/ 88.36  87.90  88.32  88.07  88.30  88.07  87.90  87.20  87.10  86.97  86.60  

ค่ำใช้จ่ำยท่ีไม่เกี่ยวกับกำรอุปโภคบริโภค (ร้อยละของค่ำใช้จ่ำยรวม)19/ 11.64  12.10  11.68  11.93  11.70  11.93  12.12  12.89  12.90  13.03  13.40  

อัตรำกำรบริโภคสุรำของประชำกรอำยุ 15 ปีข้ึนไป (ร้อยละ)20/   - 32.04    - 31.53    - 32.22  32.29  34.00    - 28.40    

อัตรำกำรบริโภคบุหร่ีของประชำกรอำยุ 15 ปีข้ึนไป (ร้อยละ)20/   - 20.70    - 21.36    - 19.94  20.72  19.90    - 19.10    

การใช้เวลาใ ช วิตประจ าวั                         

กำรใช้บริกำรจำกสื่อต่ำงๆ (ชม./วัน)21/   - 2.90   -   -   -   -   - 3.19   -  -  - 

 -  กำรอ่ำนหนังสือ (รวมสิ่งพิมพ์/วำรสำรทำงอินเทอร์เน็ต)   - 1.00   -   -   -   -   - 1.11   -  -  - 

 -  กำรดูโทรทัศน์    - 2.70   -   -   -   -   - 3.00   -  -  - 

 -  กำรดูวีดีโอ     - 2.50   -   -   -   -   - 2.07   -  -  - 

 -  กำรฟังรำยกำรวิทยุ   - 1.60   -   -   -   -   - 1.64   -  -  - 

 -  กำรท่องอินเทอร์เน็ต   - 1.90   -   -   -   -   - 2.03   -  -  - 

 -  กำรฟังโสตสื่ออื่นๆ   -   -   -   -   -   -   - 1.26   -  -  - 

จ ำนวนประชำกรอำยุ 6 ปีข้ึนไปท่ีใช้ Internet (ล้ำนคน)22/ 10.96 12.33 13.80 14.80 16.60 18.30 21.70 24.59 29.80 33.40 36.00 

4. สิ งแวดล้อม                       

สารอั ตราย                       

ปริมำณกำรใช้สำรเคมี (ล้ำนตัน)23/ 29.40 39.64 79.96 65.36 68.13 62.38 21.42 20.36 n.a. n.a. n.a. 

ขยะ                        

กำรผลิตขยะที่เกิดข้ึนท่ัวประเทศ (ล้ำนตัน)23/ 23.93 24.11 24.22 25.35 24.73 26.77 26.19 26.85 27.06 27.37 27.82  

กำรผลิตขยะที่เกิดข้ึนใน กทม. (ล้ำนตัน)23/ 3.20 3.22 3.20 3.37 4.01 4.13 3.94 4.19 4.21 4.88 4.85  

ควำมสำมำรถในกำรก ำจัดขยะแบบถูกสุขลักษณะใน กทม. (ล้ำนตัน)23/ 3.20 3.22 3.20 3.37 4.01 4.13 3.94 3.70 3.73 3.88 3.93  

ปริมำณของเสียอันตรำยท่ัวประเทศ (ล้ำนตัน)23/ 3.13 3.07 3.16 3.41 3.57 3.30 2.69 3.45 3.51 n.a. n.a. 

 ลพิษ างอากาศ                        

ค่ำเฉลี่ยฝุ่นขนำดเล็กกว่ำ 10 ไมครอน มคก./ลบ.ม.  

(บริเวณพื้นท่ีท่ัวไปใน กทม.)23/ 
47.90 42.50 37.80 38.10 38.20 41.00 41.30 38.20 38.38 35.43 46.29 

ท่ีมำ: 1/ 7/ รำยงำนกำรส ำรวจภำวะกำรท ำงำนของประชำกร ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
              2/ ส ำนักระบำดวิทยำ กรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข 
              3/ ข้อมูลสถิติคดีอำญำและอำชญำกรรมจำกศูนย์ข้อมูลข้อสนเทศ ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ และข้อมูลประชำกรจำกกำรคำดประมำณประชำกรของประเทศไทย พ.ศ.  2543-2573 และ พ.ศ. 2553-2583  
  ประมวลโดยกองพัฒนำข้อมูลและตัวช้ีวัดสังคม ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  
              4/ กลุ่มงำนข้อมูลและข้อสนเทศ ส ำนักพัฒนำระบบงำนยุติธรรมเด็กและเยำวชน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน   
              5/ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค ส ำนักนำยกรัฐมนตรี (กำรให้ค ำปรึกษำทำงสวยด่วน 1166 สคบ. ให้บริษัทเอกชนด ำเนินกำรต้ังแต่ไตรมำส 4 ปี พ.ศ. 2552) 
              6/ ข้อมลู GDP chain volume measures [reference year = 2002] (original) จำกส ำนักงำนสภำพฒันำกำรเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชำติ และข้อมลูกำรมงีำนท ำจำกส ำนักงำนสถิติแหง่ชำติ กระทรวงดิจิทัล 

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
              8/ สถิติสำธำรณสุข กองยุทธศำสตร์และแผนงำน กระทรวงสำธำรณสุข 
  ต้ังแต่ปี 2556 ได้เปลี่ยนแปลงวิธีกำรเก็บข้อมูลจำก 75 กลุ่มโรค เป็น 298 กลุ่มโรค 
              9/ กำรคำดประมำณประชำกรของประเทศไทย พ.ศ. 2543-2573 ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
  ต้ังแต่ปี 2553 กำรคำดประมำณประชำกรของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2583 ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
            10/ กำรส ำรวจภำวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประมวลผลโดยกองพัฒนำข้อมูลและตัวช้ีวัดสังคม สศช. 
            11/ สถิติกำรศึกษำฉบับย่อ ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
       12/13/ ข้อมูลปี 2545-2546 จำกรำยงำนผลกำรประเมินโอกำสและคุณภำพกำรศึกษำของคนไทย ส ำนักประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร 
  ข้อมูลต้ังแต่ปี 2547 เป็นต้นไป จำกปีกำรศึกษำเฉลี่ยของประชำกรไทย กลุ่มพัฒนำเครือข่ำยสำรสนเทศ ส ำนักวิจัยและพัฒนำกำรศึกษำ ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร 
            14/ รำยงำนคุณภำพชีวิตของคนไทย จำกข้อมูลควำมจ ำเป็นพื้นฐำน (จปฐ.) กรมกำรพัฒนำชุมชน กระทรวงมหำดไทย 
            15/ กองขับเคลื่อนและประเมินผลกำรพัฒนำ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  
            16/ ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ กระทรวงสำธำรณสุข 
            17/ ส ำนักงำนประกันสังคม กระทรวงแรงงำน และส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
            18/ ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศกลำง ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ และข้อมูลประชำกรจำกส ำนักบริหำรกำรทะเบียน กระทรวงมหำดไทย 
            19/ รำยงำนกำรส ำรวจภำวะเศรษฐกจิและสังคมของครัวเรือน ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
            20/ กำรส ำรวจพฤติกรรมกำรสูบบุหรี่และกำรด่ืมสุรำของประชำกร พ.ศ. 2547, 2550, 2554 และ 2557 ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
  กำรส ำรวจอนำมัยและสวัสดิกำร พ.ศ. 2552, 2556 และ 2558 ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี 2544-2548 เป็นกำรส ำรวจของประชำกรอำยุ 11 ปีข้ึนไป) ท ำกำรส ำรวจทุก 2 ปี 
            21/ รำยงำนกำรส ำรวจกำรใช้เวลำของประชำกร พ.ศ. 2547, 2552 และ 2558 ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ท ำกำรส ำรวจทุก 5 ปี  
            22/ ข้อมูลปี 2545-2551 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ และกำรส ำรวจเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (ครัวเรือน) พ.ศ. 2552-2560 ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ  
  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
            23/ รำยงำนสถำนกำรณ์มลพิษของประเทศไทย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  
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962 ถนนกรุง เกษม เขตป้อมปราบศัต รูพ่าย ก รุง เทพฯ 10100  

การเผยแพร่ที่จะมาถงึ 

ผู้ประสานงาน/ Contact persons  
หากต้องการทราบรายละเอียดเพิม่เตมิ กรุณาสอบถามได้ที่  
E-mails :  Nipha@nesdb.go.th 
หรือ  
โทร. 0-2280-4085 ต่อ 3605 

http://social.nesdb.go.th/social/  


