
บทความเรื่อง “การพัฒนาวัคซีน COVID-19 ของประเทศไทย ” 

กัญชา : โอกาสใหม่ที่ต้องควบคุม

อย่างเหมาะสม กัญชามีโอกาสเปน็พืช

เศรษฐกิจใหม่ที่ส าคัญของไทย หากมี

การควบคมุ และบรหิารจดัการทัง้หว่งโซ่

การผลิตอย่างเหมาะสม รวมทั้งการให้

ข้อเท็จจริงและสร้างความเข้าใจกับ 

ที่ถูกต้องกับประชาชน เพ่ือให้เกิด

ประโยชนส์งูสดุตอ่ประเทศ 

การคนืเดก็ดสีูส่งัคม : แนวทางการสรา้ง
โอกาสและการยอมรับ การให้โอกาส
แก่เด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเป็น
แนวทางที่ส าคัญในการลดการกระท า
ผิดซ้ า ซึ่งต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน เพ่ือให้เด็กและเยาวชนที่
เคยหลงผิด กลับมาเป็นก าลังส าคัญ
ในการขับเคลื่อนประเทศ 

สังคมไร้เงินสด (Cashless Society) 

ในบริบทของประเทศไทย การใช้

บรกิารทางการเงนิออนไลนท์ีม่แีนวโนม้

เพ่ิมสูงขึ้นมาก ช่วยผลักดันให้ประเทศ

เปน็สงัคมไรเ้งนิสดมากขึน้ อยา่งไรกต็าม

ยงัมขีอ้พึงระวงั และชอ่งวา่งทีต่อ้งแกไ้ข 

เพ่ือให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงและ

พรอ้มรบักบัการเปลีย่นผา่น 

วัคซีนถือเป็นความหวังของประเทศไทยที่จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชากรเพ่ือลดการติดเชื้อ COVID-19  

การพัฒนาวัคซีนได้เองภายในประเทศจึงเป็นช่องทางและโอกาสให้คนไทยสามารถเข้าถึงวัคซีนได้อย่างรวดเร็ว

และยั่งยืน การวิจัยและพัฒนาวัคซีนจ าเป็นจะต้องได้รับการสนับสนุนการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  

กองพัฒนาข้อมูลและตัวชี้ วัดสั งคม   ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

962 ถนนกรุง เกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  กรุ ง เทพ 10100   

ความเคลื่อนไหวทางสังคม 

2 
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6 
4  ไตรมาสหนึ่ง  

ภาวะสังคมไทย 
Social situation and outlook  

ปีที่  19 ฉบับที่  2  เดือนพฤษภาคม 2564  

อุบัติเหตุจราจรเพิ่มขึ้น ผู้เสียชีวิตลดลง 

การเจ็บป่วยด้วยโรคเฝ้าระวังโดยรวมลดลง  
แต่ยังตอ้งเฝา้ระวังโรคมอื เทา้ ปาก ในกลุม่เดก็เลก็ รวมทัง้การแพร่ระบาดของ COVID-19  

คดีอาญาโดยรวมเพิ่มข้ึน  
โดยเฉพาะคดียาเสพตดิ อีกทั้งต้องเฝ้าระวังอาชญากรรมไซเบอร์  

จ านวนผูว่้างงานและอัตราการว่างงานเพิม่ขึน้   

อัตราการว่างงานสูงขึ้น หลังจากชะลอลงในช่วงครึ่งหลงัปี 2563 

ช่วงเทศกาลสงกรานต์เกิดอุบตัเิหตุและมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น สาเหตุหลักได้แก่ ขับรถเร็ว เมาแล้วขับ  

สถานการณ์ทางสังคมที่ส าคัญ  
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ความเคล่ือนไหวทางสังคม 

หนี้สินครัวเรือน 

สุขภาพและ 

การเจ็บป่วย 

เครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์

และบหุรี ่

อุบัติเหตุจราจร 

คดีอาญา 

หนี้ครัวเรือนขยายตัวร้อยละ 3.9 หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 89.3 

ต่อ GDP จากการหดตัวของเศรษฐกิจ ขณะที่คุณภาพสินเชื่อ

ปรับตัวดีขึ้น แต่ยังต้องเฝ้าระวังหนี้เสียที่อาจเกิดขึ้นจากการลดลง

ของรายได้ของครัวเรือนตามภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่ปกติ 

การเจบ็ปว่ยดว้ยโรคเฝา้ระวงัโดยรวมลดลง โดยผูป้ว่ยโรคไขห้วดัใหญ่

ลดลงรอ้ยละ 94.3 โรคไขเ้ลอืดออกลดลงรอ้ยละ 74.0 โรคปอดอักเสบ

ลดลงร้อยละ 41.4 แต่ยังต้องเฝ้าระวังโรคมือ เท้า ปาก ในกลุ่ม 

เด็กเล็ก รวมทั้งการแพร่ระบาดของ COVID-19  

การบรโิภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอลแ์ละบหุรีล่ดลงรอ้ยละ 2.8 แตย่งัตอ้ง

เฝา้ระวงัการซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์ โดยเฉพาะบุหรี่ไฟฟ้าที่ยัง

มีการลักลอบจ าหน่ายโดยผิดกฎหมายเป็นจ านวนมาก และมีการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง 

คดีอาญาโดยรวมเพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.2 จากคดียาเสพติดที่เพ่ิมขึ้นถึง

ร้อยละ 5.1 ซึ่งต้องเร่งรัดปราบปรามอย่างเข้มงวด นอกจากนี้  

ยังต้องเฝ้าระวังอาชญากรรมไซเบอร์ ที่มีการหลอกลวง และมี

ผู้เสียหายเป็นจ านวนมาก  

อุบัติเหตุจราจรทางบกเพ่ิมขึ้นร้อยละ 17.9 ผู้เสียชีวิตลดลงร้อยละ 
2.3 ช่วงเทศกาลสงกรานต์เกิดอุบัติเหตุเพ่ิมขึ้นร้อยละ 87.7 และ
ผู้เสียชีวิตเพ่ิมขึ้นร้อยละ 65.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
ซึ่งมีมาตรการลดการเคลื่อนย้ายประชาชน สาเหตุหลักมาจาก
พฤติกรรมขับเร็ว  

65.4% 

3.9% 

2.8% 

17.9%  

4.2% 

อัตราการว่างงาน ผู้ว่างงานมีจ านวน 0.76 ล้านคน คิดเป็นอัตราการว่างงานร้อยละ 

1.96 สะท้อนผลกระทบของ COVID-19 ที่รุนแรงขึ้นอีกครั้ง และ

ต้องติดตามผลกระทบต่อการจ้างงาน และคุณภาพชีวิตของแรงงาน

อย่างใกล้ชิด  

1.96% 
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ความเคลื่อนไหวทางสังคมรายไตรมาส 

 สถานการณ์ด้านแรงงาน 

 

1. 

ก าลงัแรงงานเพิม่ขึน้จากการเขา้สูต่ลาดแรงงานของผูอ้ยูน่อกก าลงัแรงงาน และมีการจา้งงานเพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.4 อัตราการว่างงาน
เทา่กบัรอ้ยละ 1.96 เพิม่ขึน้จากชว่งครึง่หลงัของป ี2563 เนือ่งจากการแพรร่ะบาด COVID-19 ระลอกสอง ส าหรบัป ี2564  
มีประเดน็ทีต่อ้งตดิตามไดแ้ก ่ผลกระทบของ COVID-19 ตอ่เศรษฐกจิและตลาดแรงงาน ผลกระทบตอ่คณุภาพชวิีตของแรงงาน 
และการเตรียมพร้อมรับมือกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศที่จะมีผลต่อการประกอบอาชีพของเกษตรกรไทย  

 

 

ตาราง 1 ผลส ารวจภาวะการท างานของประชากรไตรมาสหนึ่ง ป ี2564 

 จ านวน (หน่วย: ล้านคน)  การเปลี่ยนแปลง (%YOY)  

 2563  2564 2563  2564 

 Q1 Q2 Q3 Q4 ปี Q1 Q1 Q2 Q3 Q4 ปี Q1 

ก าลังแรงงานรวม 38.2 38.2 38.7 39.1 38.5 38.8 -0.4 -0.6 2.0 2.9 1.0 1.5 
1. ผู้มีงานท า 37.4 37.1 37.9 38.3 37.7 37.6 -0.7 -1.9 1.2 2.2 0.2 0.4 
1.1 ภาคเกษตร 10.8 11.5 12.6 12.4 11.8 11.1 -3.7 -0.3 -0.1 3.4 -0.1 2.8 
1.2 นอกภาคเกษตร 26.7 25.6 25.4 25.9 25.9 26.5 0.5 -2.5 1.8 1.6 0.3 -0.6 

- อุตสาหกรรมการผลิต 6.2 6.0 5.8 5.9 6.0 6.1 -1.4 -4.4 -1.4 -2.4 -2.4 -2.2 
- ก่อสร้าง 2.3 2.2 2.2 2.3 2.2 2.4 -0.2 -6.3 6.6 9.0 1.9 4.5 
- ค้าส่ง/ค้าปลีก 6.3 6.2 6.3 6.3 6.3 6.3 -1.1 -1.0 4.6 -0.2 0.5 -1.0 
- โรงแรม ภัตตาคาร 2.9 2.8 2.9 2.9 2.9 2.9 3.7 -2.8 -0.4 2.4 0.7 -0.2 
- การขนส่ง/เก็บสินค้า 1.3 1.3 1.4 1.3 1.3 1.3 -0.8 0.1 3.3 5.3 1.9 -0.4 
- การศึกษา 1.3 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 10.2 1.0 1.6 5.8 4.6 -7.5 
- อื่น ๆ 6.2 5.9 5.8 6.0 6.0 6.3 1.3 -1.9 1.3 3.0 1.2 0.9 

2. จ านวนผู้ว่างงาน* 0.39 0.75 0.74 0.73 0.65 0.76 12.3 97.7 87.2 95.7 74.4 92.1 
อัตราการว่างงาน (%) 1.03 1.95 1.90 1.86 1.69 1.96       

3. ก าลังแรงงานรอฤดูกาล 0.4 0.3 0.1 0.1 0.2 0.4 20.2 32.7 -22.0 -38.1 11.5 10.0 
 สัดส่วนต่อก าลังแรงงาน (%) 1.0 0.9 0.2 0.2 0.6 1.1       
4. ช่ัวโมงท างานเฉลี่ย/สัปดาห์ (เอกชน) 42.8 40.2 44.2 45.5 43.2 42.8 -1.6 -13.4 -5.5 -2.0 -5.7 0.0 
5. ช่ัวโมงท างานเฉลี่ย/สัปดาห์ (รวม) 40.8 38.2 41.6 42.5 40.8 40.1 -1.2 -11.2 -4.3 -1.6 -4.6 -1.8 
5.1 ผู้ท างานน้อยกว่า 10 ชม.*** 0.9 2.8 0.6 0.6 1.2 1.1 11.0 388.5 143.9 35.8 135.0 17.6 

- ต้องการท างานเพิ่ม 0.1 0.4 0.1 0.1 0.2 0.2 6.5 647.1 281.4 189.2 259.5 193.1 
- ไม่ต้องการท างานเพิ่ม 0.9 2.4 0.5 0.5 1.1 0.9 11.4 363.2 119.9 18.1 121.8 2.7 

5.2 ผู้ท างานน้อยกว่า 35 ชม.*** 8.9 10.1 7.5 6.3 8.2 9.6 1.7 68.0 39.6 10.2 26.9 8.3 
- ต้องการท างานเพิ่ม 

(การท างานต่ าระดับ**) 0.3 0.7 0.4 0.5 0.5 0.7 -15.4 194.4 129.5 121.1 94.4 129.1 

- ไม่ต้องการท างานเพิ่ม 8.6 9.4 7.1 5.8 7.7 9.0 2.4 62.8 36.3 5.6 24.2 4.3 
5.3 ผู้ท างาน 40 ชม. ข้ึนไป 24.4 22.6 25.8 27.0 24.9 23.6 -1.8 -17.6 -6.1 -0.8 -6.7 -3.3 
5.4 ผู้ท างาน 50 ชม. ข้ึนไป 5.9 4.5 5.6 6.4 5.6 5.7 -9.0 -35.4 -19.7 -2.9 -17.1 -3.0 
6. จ านวนผู้ว่างงานแฝง**** 0.4 0.7 0.2 0.2 0.4 0.6 17.7 133.2 77.8 25.4 63.5 40.2 
 อัตราการว่างงานแฝง (%) 1.2 1.9 0.5 0.5 1.0 1.6       

หมายเหตุ: * ผู้ท่ีไม่ได้ท างานและไม่มีงานประจ าแต่ได้หางาน สมัครงานหรือรอการบรรจุงาน และผู้ท่ีไม่ได้หางานท าแต่พร้อมจะท างานในระหว่าง 30 วัน ก่อนวันสัมภาษณ์ 
** ท างานต่ ากว่า 35 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์และต้องการท างานเพิ่ม (นับรวมผู้ท่ีท างาน 0 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์) 
*** นับรวมผู้ท่ีท างาน 0 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 
**** ผู้ว่างงานแฝง คือ ผู้ที่ท างานน้อยกว่า 10 ชม./สัปดาห์ และต้องการท างานเพิ่ม และผู้รอฤดูกาล 

ที่มา:  การส ารวจภาวะการท างานของประชากร ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
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สถานการณ์แรงงานในไตรมาสหนึ่ง ปี 2564 ก าลังแรงงานมีจ านวนทั้งสิ้น 38.8 ล้านคน เพ่ิมขึ้นจาก
ชว่งเดยีวกนัของปกีอ่นรอ้ยละ 1.5 จากการเขา้สูต่ลาดแรงงานของผูอ้ยูน่อกก าลงัแรงงานอยา่งตอ่เนือ่ง ขณะทีผู่ม้งีานท า
มีจ านวนทั้งสิ้น 37.6 ล้านคน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.4 จากการขยายตัวของการจ้างงานในภาคเกษตรกรรมที่ดูดซับ
แรงงานบางส่วนที่ถูกเลิกจ้างจากภาคเศรษฐกิจอ่ืนมาตั้งแต่ปี 2563 ประกอบกับราคาสินค้าเกษตรมีการปรับตัว
สูงขึ้นมาก จูงใจให้แรงงานย้ายเข้ามาท างานในภาคเศรษฐกิจนี้เพ่ิมขึ้น โดยผู้มีงานท าภาคเกษตรกรรมมีจ านวน
ทั้งสิ้น 11.07 ล้านคน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.8 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่นอกภาคเกษตรกรรม การจ้างงาน
ปรบัตวัลดลงเลก็นอ้ยทีร่อ้ยละ 0.6 โดยสาขาการผลิตอุตสาหกรรมมีการจ้างงานลดลงร้อยละ 2.2 อย่างไรก็ตาม 
มีบางอุตสาหกรรมทีย่งัสามารถขยายตวัได ้อาท ิยานยนต ์ผลติภณัฑย์างและพลาสตกิ อุปกรณท์ีใ่ชใ้นทางการแพทย์ 
และการผลิตเครื่องอุปกรณก์ารขนสง่อ่ืน ๆ ส าหรบัภาคบรกิาร การจา้งงานลดลงรอ้ยละ 0.7 โดยสาขาการขายสง่/
ขายปลีกลดลงร้อยละ 1.0 และสาขาการขนส่ง/เก็บสินค้าลดลงร้อยละ 0.4 และสาขาที่พักแรมและบริการด้าน
อาหารลดลงร้อยละ 0.2 ตามปริมาณนักท่องเที่ยวที่ลดลงจากผลกระทบการแพร่ระบาด COVID-19 ระลอกใหม่ 
และมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดที่ส่งผลกระทบต่อการจ้างงานในสาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า  

ชั่วโมงการท างานรวมอยู่ที่ 40.1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ลดลงร้อยละ 1.8 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และ
ลดลงต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 6 โดยกลุ่มแรงงานที่มีชั่วโมงการท างานลดลงคือ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ มีชั่วโมง
ท างานเฉลี่ยเพียง 38.6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ จากระดับปกติประมาณ 42 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ขณะที่ชั่วโมงการท างาน
ของลูกจ้างภาคเอกชนค่อนข้างทรงตัวที่ 42.8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยมีสาขาในอุตสาหกรรมการผลิตที่มีชั่วโมง
การท างานขยายตัวขึ้นมาก อาทิ สาขาเคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก การผลิตคอมพิวเตอร์และ
อิเล็กทรอนิกส์ การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า และยานยนต์ ส าหรับการท างานต่ าระดับเพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 129.1 เพ่ิมขึ้น
ต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 4 ทั้งนี้ จากภาพรวมที่ผู้มีงานท าเพ่ิมขึ้นแต่ชั่วโมงการท างานลดลง สะท้อนการจ้างงาน
และการท างานที่ไม่เต็มเวลา ซึ่งจะท าให้แรงงานมีรายได้ลดลง โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระซึ่งเป็น
กลุ่มท่ีมีรายได้ไม่แน่นอน  
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แผนภาพ 1 อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาสินค้าเกษตร
ที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา (%YoY)

ที่มา:  ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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ร้อยละ ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก อุปกรณ์ที่ใช้ในทางการแพทย์

ยานยนต์ เครื่องอุปกรณ์การขนส่งอื่น ๆ

แผนภาพ 2 อัตราการเปลี่ยนแปลงของผู้มีงานท า (%YoY)

ที่มา:  การส ารวจภาวะการท างานของประชากร ส านักงานสถิติแห่งชาติ
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การว่างงานเพิม่ขึน้สงู โดยผูว้า่งงานมจี านวน 0.76 ลา้นคน คดิเปน็อัตราการวา่งงานรอ้ยละ 1.96 สงูขึน้อีกครัง้
หลงัจากชะลอตัวลงในช่วงครึง่หลงัของป ี2563 สะทอ้นให้เห็นถงึผลกระทบจาก COVID-19 ทีย่ังมอียูอ่ยา่งตอ่เนือ่ง 
หากการแพร่ระบาดยังรุนแรงและยืดเยื้อ จะส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานรุนแรงขึ้นนอกจากนี้ เมื่อพิจารณา  
ผู้เสมือนว่างงาน หรือผู้มีงานท า 0-20 ชั่วโมง/สัปดาห์ ในภาคเกษตรกรรม และ 0-24 ชั่วโมง/สัปดาห์ นอกภาค
เกษตรกรรม มีจ านวนสูงถึง 4.4 ล้านคน ในไตรมาส 1 ปี 2564 เพ่ิมข้ึนจาก 2 ไตรมาสก่อน โดยมากกว่าครึ่งเป็น
กลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระ 

ส าหรบัการวา่งงานของแรงงานในระบบ พบวา่ ผูร้บัประโยชนท์ดแทนกรณวีา่งงานของผูป้ระกนัตนมาตรา 33  
มีจ านวน 3.46 แสนคน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.1 ของผู้ประกันตนรวมภายใต้มาตรา 33 สูงกว่าช่วงเดียวกัน
ของปี 2563 ที่การระบาดยังไม่รุนแรง โดยเป็นผู้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานรายใหม่ประมาณ 0.8 แสนคน 
ในเดอืนมนีาคม 2564 ซึง่ถอืวา่อยูใ่นระดบัสงู ขณะทีผู่ป้ระกนัตนทีร่บัประโยชนท์ดแทนกรณวีา่งงานดว้ยเหตสุดุวสิัย  
มจี านวน 62,731 คน และลกูจา้งของสถานประกอบการทีข่อใชม้าตรา 75 ตาม พ.ร.บ. คุม้ครองแรงงานฯ มจี านวน
ทั้งสิ้น 82,346 คน ลดลงเป็นไตรมาสที่ 3 ติดต่อกัน  

ประเด็นที่ต้องติดตามในปี 2564 ได้แก่ 

1.  ผลกระทบของ COVID-19 ระลอกใหม่ต่อเศรษฐกิจและการจ้างงาน  การแพร่ระบาดของ 
COVID-19 ที่ยืดเยื้อและมีความรุนแรงเป็นระยะ ๆ อาจท าให้เศรษฐกิจไม่สามารถขยายตัวได้ตามเป้าหมาย 
เนือ่งจากกจิกรรมทางเศรษฐกจิทีล่ดลง ดงัจะเหน็ไดจ้ากขอ้มลู Apple Mobility Index1 ทีส่ะทอ้นแนวโนม้พฤตกิรรม
การเดนิทางของประชาชนทีล่ดลงมากในช่วงเดือนเมษายน 2564 แม้จะไม่มีมาตรการล็อคดาวน์อย่างเป็นทางการ 
โดยแนวโนม้การเดนิทางทีล่ดลงจากการระบาดระลอกใหมน่ีใ้กลเ้คยีงกับการระบาดในระลอกท่ี 1 เมือ่ป ี2563 

1 Apple Mobility Index เป็นเครื่องมือแสดงข้อมูลแนวโน้มการเคลื่อนที่จาก Apple Maps ซ่ึงเป็นข้อมูลการน าทางแบบสรุปรวมจาก Apple 

Maps ที่แสดงแนวโน้มการเคลื่อนที่ส าหรับเมือง ประเทศ หรือภูมิภาค โดยวันที่ฐานของ Index คือ วันที่ 13 มกราคม 2563 
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จ านวนผู้ประกันตนมาตรา 33

อัตราผู้รับประโยชน์ทดแทนว่างานต่อผู้ประกนัตน

แผนภาพ 3 ผู้ประกันตนมาตรา 33 และสัดส่วนผู้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานต่อผู้ประกันตนมาตรา 33

ที่มา:  ส านักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
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ทั้งนี้ การระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่อาจส่งผลกระทบต่อกลุ่มแรงงานดังนี้ 

(1) แรงงานในกลุม่ผูป้ระกอบการธรุกจิขนาดกลาง และขนาดยอ่ม (MSMEs) อาจตกงานมากขึน้
หรือถูกลดชั่วโมงการท างาน โดยธุรกิจ MSMEs ได้รับผลกระทบตั้งแต่ปี 2563 ซึ่งท าให้ GDP ของ MSMEs 
ปรับตัวลดลงสูงถึงร้อยละ 9.1 ขณะที่การส ารวจผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2564 
พบว่า ผู้ประกอบการมีความสามารถในการประคองธุรกิจได้อีก 6.1 เดือนเท่านั้น ซึ่งการส ารวจดังกล่าวเป็นช่วง
ก่อนการระบาดระลอกใหม่ ดังนั้น หากไม่สามารถควบคุมการระบาดได้อย่างรวดเร็ว ธุรกิจฯ อาจไม่สามารถ
ประคองตัวต่อไปได้ รวมถึงการเลิกจ้างแรงงาน และโอกาสการกลับมาฟ้ืนตัวอาจใช้เวลานานมากขึ้น  

(2) แรงงานในภาคการท่องเที่ยวอาจถูกเลิกจ้างมากขึ้น และต้องหาอาชีพใหม่  โดยศูนย์วิจัย
ด้านการตลาดท่องเที่ยวของ ททท. คาดว่าการท่องเที่ยวจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติในปี 2569 ซึ่งผลกระทบของ 
COVID-19 จะท าให้การกลับเข้าสู่ภาวะปกติต้องเลื่อนออกไป และส่งผลกระทบต่อแรงงานในภาคการท่องเที่ยว  
ที่มีอยู่กว่า 7 ล้านคน หากแรงงานถูกเลิกจ้างจะไม่สามารถกลับเข้ามาท างานในสาขาเดิมได้ในระยะเวลาอันใกล้ 
และอาจต้องเปลี่ยนอาชีพ  

(3) ต าแหน่งงานอาจไม่เพียงพอจะรองรับนักศึกษาจบใหม่ โดยเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มเติบโต 
ต่ ากว่าเป้าหมาย จะท าให้ผู้ประกอบการเลื่อนการขยายต าแหน่งงานใหม่ออกไป กระทบกับการหางานของ
นักศึกษาจบใหม่ในปี 2564 ประมาณ 4.9 แสนคน ขณะที่โครงการจ้างงานกลุ่มผู้จบการศึกษาใหม่และแรงงาน  
คนืถิ่นภายใต้ พ.ร.ก. เงนิกูฯ้ ในป ี2563 ซึ่งมีระยะเวลาการจา้งงานประมาณ 12 เดือนก าลงัจะสิน้สุดลง อาจส่งผล
กระทบต่อแรงงานภายใต้โครงการประมาณ 1.4 แสนต าแหน่ง  

แผนภาพ 4  ดัชนี Apple Mobility Index  เทียบกับข้อมูลวันที่ 13 มกราคม 2563 = 100 ซึ่งเป นช่วงก่อนการแพร่ระบาด)

ระลอกที่ 1 ระลอกที่ 2 ระลอกที่ 3

ที่มา:  Apple
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2. ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของแรงงาน เศรษฐกิจที่ฟ้ืนตัวช้า ชั่วโมงการท างานที่ลดลง 6 ไตรมาส
ติดต่อกัน และการว่างงานเพ่ิมขึ้น สะท้อนว่าแรงงานมีรายได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ผู้ว่างงานจากผลกระทบ
ของ COVID-19 มีแนวโน้มเป็นผู้ว่างงานระยะยาวมากขึ้น โดยจ านวนผู้ว่างงานนานกว่า 12 เดือนเพ่ิมขึ้นจาก
ประมาณ 5 หมืน่คน ในปี 2562 เพ่ิมข้ึนเปน็ประมาณ 9 หมืน่คน ในไตรมาสหนึง่ ป ี2564 การว่างงานเปน็เวลานาน 
จะส่งผลกระทบต่อรายได้ และท าให้ทักษะแรงงานลดลง นอกจากนี้ แรงงานในระบบที่ถูกเลิกจ้างจ านวนมาก  
ได้กลายเป็นแรงงานนอกระบบตั้งแต่การระบาดรุนแรงในปี 2563 ดังจะเห็นได้จากจ านวนผู้ประกันตนมาตรา 33 
ที่มีจ านวนลดลงประมาณ 5 แสนคนจากปี 2562 ซึ่งไม่ได้รับการคุ้มครอง และขาดหลักประกันทางสังคม 

3. การเตรียมพร้อมรับมือกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศที่จะมีผลต่อการประกอบอาชีพ
ของเกษตรกรไทย ภาคเกษตรที่มีแรงงานอยู่มากกว่า 1 ใน 3 ของก าลังแรงงานในประเทศ โดยเฉพาะในช่วงที่มี
การแพร่ระบาดฯ ภาคเกษตรเป็นสาขาที่ดูดซับแรงงานส่วนเกินจากสาขานอกภาคเกษตร โดยมีการคาดการณ์
สภาพภูมิอากาศในปี 2564 ว่าปริมาณน้ าฝนจะมากกว่าค่าปกติส่งผลดีต่อภาคเกษตรของไทย แต่บางพ้ืนที่อาจมี
โอกาสสูงในการเกิดสถานการณ์น้ าท่วมได้ หากภาครัฐได้มีการส่งสัญญาณเตือนเกษตรกรล่วงหน้าได้อย่างแม่นย า
จะสามารถลดความเสี่ยงของเกษตรกรจากความเสียหายจากภัยทางธรรมชาติได้อย่างทันท่วงที 
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ที่มา:  การส ารวจภาวะการท างานของประชากร ส านักงานสถิติแห่งชาติ

แผนภาพ 5 จ านวนผู้ว่างงานมากกว่า 12 เดือน
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ความต้องการพัฒนาทักษะของแรงงานกับบทบาทภาครัฐในปัจจบุัน  

เทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบัน ท าให้แรงงานต้องปรับตัว เรียนรู้ทักษะใหม่อย่างต่อเนื่อง 
ส าหรับประเทศไทยภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) มุ่งเน้นให้วัยแรงงานพัฒนา
ทักษะให้สอดคล้องกับความต้องการในตลาดแรงงานและทักษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 อย่างไรก็ตาม  
เมื่อพิจารณาสถานการณ์พัฒนาทักษะแรงงานในปัจจุบัน พบข้อเท็จจริงที่ส าคัญ ดังนี้  

1. วยัแรงงานร้อยละ 7.9 เทา่นัน้ทีต้่องการพัฒนาทกัษะ จากขอ้มลูการส ารวจความตอ้งการพฒันาขดีความสามารถ
ของประชากร พ.ศ. 2563 ของส านกังานสถติแิหง่ชาต ิพบวา่ ประชากรทีอ่าย ุ15 ป ีขึน้ไป มคีวามตอ้งการพฒันาทกัษะ 4.5 ลา้นคน 
คิดเป็นร้อยละ 7.9 ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปทั้งหมด โดยผู้ว่างงานมีความต้องการพัฒนาทักษะสูงสุดที่ร้อยละ 24.9 
รองลงมาเป็นกลุ่มผู้มีงานท าที่ร้อยละ 9.1 ขณะที่ผู้อยู่นอกก าลังแรงงานมีความต้องการพัฒนาทักษะเพียงร้อยละ 5.0 ทั้งนี้
เหตุผลที่วัยแรงงานไม่ต้องการพัฒนาทักษะเนื่องจากไม่มีเวลาว่าง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 44.1 รองลงมาไม่มีหลักสูตร  
ที่ต้องการร้อยละ 9.0 ไม่รู้สถานท่ี/หน่วยงานท่ีให้การพัฒนาฯ ร้อยละ 3.1 และไม่มีค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการพัฒนาร้อยละ 2.9 

2. หลักสูตรและทักษะที่เปิดสอนยังไม่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน  โดยหลักสูตรที่ประชาชนให้
ความสนใจพัฒนาทักษะ ได้แก่ ด้านอาหารและโภชนาการ 6.6 แสนคน ด้านการเพาะปลูกและขยายพันธุ์พืช 6.1 แสนคน 
เสริมสวย 4.0 แสนคน ช่างยนต์และการบ ารุงรักษา 3.4 แสนคน ตัดเย็บเสื้อผ้า 3.3 แสนคน โดยเฉพาะในกลุ่มผู้มีงานท าที่มี
ความต้องการพัฒนาทักษะในด้านคหกรรม และเกษตรกรรมและการเลี้ยงสัตว์ มากกว่าร้อยละ 52.7 ขณะที่สาขาที่รัฐเปิด
สอนส่วนใหญ่เป็นสาขาด้านช่าง ด้านภาษา และด้านคอมพิวเตอร์ ซึ่งเน้นไปในด้านที่ประเทศมีความต้องการเป็นหลัก  

3. หลักสูตรการฝึกอบรมของภาครัฐขาดความหลากหลาย และยังไม่เพียงพอ  โดยในปี 2563 มีการพัฒนา
ทักษะฝีมือให้กับก าลังแรงงานท่ีด าเนินการโดยกรมพัฒนาฝมีือแรงงานเพียง 133,401 คน ขณะเดียวกันหลักสูตรการฝึกอบรม
ที่หน่วยงานของรัฐด าเนินการเองในสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระดับจังหวัดจ านวน 83 แห่ง 
โดยจ านวนของหลักสูตรที่ท าการอบรมเฉลี่ยคือ 46 หลักสูตรในการเปิดฝึกอบรมของแต่ละสถาบันพัฒนาฯ ในแต่ละจังหวัด  
แมจ้ะรวมหลกัสตูรในช่วงการระบาดของ COVID-19 ของกรมพฒันาฝมีอืแรงงานทีม่หีลกัสตูรการฝกึอบรมทกัษะรปูแบบออนไลน ์
17 หลักสูตร และโครงการพัฒนาทักษะก าลังคนของประเทศ (Reskill/Upskill/Newskill) ของกระทรวงการอุดมศึกษา 
วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม จ านวน 42 หลกัสตูร ซึง่ยงัถอืวา่มจี านวนหลกัสตูรนอ้ย ไมร่องรบักบัวยัแรงงานทีจ่ะเขา้ฝกึอบรม 

จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่า ภาครัฐจ าเป็นต้องประชาสัมพันธ์ และสนับสนุนให้ประชาชนเห็นถึงความส าคัญของ
การพัฒนาทักษะของตนให้มากขึ้น รวมทั้งปรับปรุง/เพิ่มหลักสูตรให้สอดคล้องทั้งกับความต้องการของประชาชน และทิศทาง 
การพัฒนาประเทศ และเพิ่มช่องทางการเขา้ถงึทีม่คี่าใช้จ่ายต่ าหรอืไมม่คี่าใช้จ่าย เพือ่ใหว้ยัแรงงานโดยเฉพาะแรงงานมทีกัษะต่ า 
และแรงงานอายุมาก มีช่องทางในการเพิ่มทักษะ และสามารถสร้างรายได้ที่ดีขึ้น  
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หนีส้นิครวัเรอืนไตรมาสสี ่ป ี2563 มมีลูคา่ 14.02 ลา้นลา้นบาท ขยายตวัรอ้ยละ 3.9 จากรอ้ยละ 4.0 ในไตรมาสกอ่น 
และคดิเปน็สัดส่วนรอ้ยละ 89.3 ต่อ GDP เพ่ิมข้ึนตอ่เนือ่งจากภาวะเศรษฐกิจทีห่ดตวั ทัง้นี้ แม้หนีส้ินครัวเรอืนจะขยายตัว 
แต่เป็นการขยายตัวที่ช้าลง สะท้อนให้เห็นว่าครัวเรือนยังระมัดระวังในการก่อหนี้ 

เมื่อพิจารณาหนี้สินครัวเรือนจ าแนกตามวัตถุประสงค์ของการก่อหนี้ พบว่า  ไตรมาสสี่ ปี 2563 สินเชื่อเพื่อ
ซื้ออสังหาริมทรัพย์ และสินเชื่อเพื่อการประกอบธุรกิจขยายตัวสูงขึ้นจากไตรมาสก่อน  โดยสินเชื่อเพ่ือซื้อ
อสังหาริมทรัพย์เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.5 จากร้อยละ 5.1 ในไตรมาสที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลมาจากความต้องการอาคารชุด 
ทีป่รับตัวดีขึ้น ตามมาตรการส่งเสริมการขายของผู้ประกอบการ และราคาท่ีอยู่อาศัยที่มีแนวโน้มปรับตัวลงในทุกประเภท 
ด้านสินเชื่อเพ่ือการประกอบธุรกิจขยายตัวร้อยละ 3.6 ขณะที่สินเชื่อเพ่ือยานยนต์ชะลอตัวลงอย่างชัดเจน   
จากร้อยละ 4.0 ในไตรมาสก่อนเป็นร้อยละ 2.7 สอดคล้องกับการหดตัวของยอดจ าหน่ายรถจักรยานยนต์  

หนี้สินครัวเรือน 

 

2. 

หนีส้นิครวัเรอืนในไตรมาสสี ่ป ี2563 มีมูลคา่ 14.02 ลา้นลา้นบาท ขยายตวัรอ้ยละ 3.9 หรอืสดัสว่นรอ้ยละ 89.3 ตอ่ GDP 
ขณะท่ีคุณภาพสนิเชื่อปรบัตัวดีขึน้แต่ยงัตอ้งติดตามสถานการณอ์ยา่งใกลช้ิด ส าหรับปี 2564 ปญัหาหนีส้ินครวัเรือนยงัมี
แนวโนม้เพิม่สงู จากเศรษฐกจิทีมี่แนวโนม้ฟืน้ตวัลา่ชา้และตลาดแรงงานทีย่งัไม่ฟืน้ตวัซึง่จะกระทบตอ่รายไดแ้ละสภาพคลอ่ง
ของครัวเรือนโดยเฉพาะในกลุ่มผู้มีรายได้น้อย จึงต้องให้ความส าคัญกับการปรับโครงสร้างหนี้ในกลุ่มดังกล่าว รวมทั้ง
เฝ้าระวังการผิดนัดช าระหนี้ และการก่อหนี้นอกระบบ 

ตาราง 2 หนี้สินครัวเรือน (สินเชื่อจากสถาบันการเงิน) 

สิ้นสุดระยะเวลา 2559 2560 2561 
2562 2563 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

มลูคา่หนีส้นิครวัเรอืน (ลา้นลา้นบาท) 11.58 12.10 12.83 12.97 13.09 13.25 13.49 13.50 13.59 13.78 14.02 

%YoY 3.9 4.5 6.0 6.3 5.8 5.6 5.1 4.1 3.9 4.0 3.9 

สัดส่วนต่อ GDP (%) 79.4 78.1 78.4 78.4 78.4 78.9 79.8 80.2 83.8 86.6 89.3 

ที่มา:  ธนาคารแห่งประเทศไทย 

แผนภาพ 6  สัดส่วนหนี้สินครัวเรือน GDP (ไม่ปรับ ดูกาล)

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

80.2

83.8
86.6

89.3

-20

-10

0

10

70

75

80

85

90

95

Q1
:25

59
Q2

:25
59

Q3
:25

59
Q4

:25
59

Q1
:25

60
Q2

:25
60

Q3
:25

60
Q4

:25
60

Q1
:25

61
Q2

:25
61

Q3
:25

61
Q4

:25
61

Q1
:25

62
Q2

:25
62

Q3
:25

62
Q4

:25
62

Q1
:25

63
Q2

:25
63

Q3
:25

63
Q4

:25
63

สัดส่วนหนี้สินครัวเรอืนต่อ GDP (%) non SA แกนซ้าย
GDP Nominal term  (%YoY) แกนขวา 
หนี้สินครัวเรือน (%YoY) แกนขวา

ร้อยละ ร้อยละ



ภาวะสังคมไทยไตรมาสหนึ่ง ปี 2564 

กองพัฒนาข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม  10 

ส่วนสินเชื่อเพ่ือการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคลอ่ืนชะลอตัวลงร้อยละ 5.2 จากร้อยละ 5.7 ในไตรมาสก่อน  
โดยสินเชื่อส่วนบุคคลชะลอตัวลง และสินเชื่อบัตรเครดิตปรับตัวลดลง จากก าลังซื้อของครัวเรือนที่ลดลงจาก
ผลกระทบของ COVID-19   

ความสามารถในการช าระหนี้ของครัวเรือนปรับตัวดีขึ้น แต่สัดส่วนสินเชื่อค้างช าระไม่เกิน 3 เดือน
ยังอยูใ่นระดับสูง ในไตรมาสสี่ ปี 2563 สัดส่วนหนี้เพ่ือการอุปโภคบริโภคท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ตอ่สนิเชือ่รวม 
อยูท่ีร่อ้ยละ 2.84 ลดลงจากรอ้ยละ 2.91 ในไตรมาสกอ่น จากการด าเนินมาตรการปรับโครงสร้างหนี้ในช่วงที่ผ่านมา
ของสถาบนัการเงนิ โดยเฉพาะในกลุม่ลูกหนีบ้ัตรเครดติทีไ่ด้รบัผลกระทบจาก COVID-19 ซึ่งมจี านวนลกูหนีท้ีเ่ข้ารว่ม
โครงการคลินิคแก้หนี้2 ในปี 2563 กว่า 7,900 ราย คิดเป็นบัตรเครดิตและบัตรกดเงินสดมากกว่า 25,000 ใบ  

ตาราง 3 อัตราการขยายตัวหนี้สินครัวเรือน จ าแนกตามวตัถุประสงค์ (ร้อยละ) 

ณ สิ้นสุดระยะเวลา 
2561 2562 2563 

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

เงินให้กู้ยืมแก่ภาคครัวเรือน 5.2 5.7 5.8 6.0 6.3 5.8 5.6 5.1 4.1 3.9 4.0 3.9 

เพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์ 6.0 6.2 6.2 6.3 6.6 5.6 5.0 4.7 3.7 4.6 5.1 5.5 

เพื่อยานยนต์ 7.2 9.2 10.4 12.0 12.0 11.1 10.1 7.8 6.2 4.4 4.0 2.7 

เพื่อการประกอบธุรกิจ1 3.4 3.3 3.3 3.2 3.2 2.0 1.8 1.5 1.1 1.8 2.4 3.6 

เพื่อการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคลอื่น 5.6 6.2 6.2 6.2 7.8 8.2 8.1 8.3 6.0 5.4 5.7 5.2 

     - สินเชื่อส่วนบุคคล2 5.3 5.8 6.0 6.2 7.8 8.2 8.0 8.2 6.5 6.1 6.3 6.0 

     - สินเชื่อบัตรเครดิต 7.8 9.1 8.2 6.4 7.9 8.3 9.2 9.1 2.6 -0.2 0.9 -1.3 

สินเชื่ออื่น ๆ3 2.6 2.8 2.6 2.3 -0.6 0.1 1.7 1.0 3.1 -0.2 -3.8 -4.6 
หมายเหตุ: 1 สินเช่ือเพื่อการประกอบธุรกิจ ประกอบด้วย สินเช่ือเพื่อประกอบอาชีพ และสินเช่ือเพื่อซื้อหลักทรัพย์ 
 2 สินเช่ือส่วนบุคคล ประกอบด้วย สินเช่ือส่วนบุคคล และสินเช่ือส่วนบุคคลภายใต้ก ากับ 
 3 สินเช่ืออื่น ๆ ประกอบด้วย สินเช่ือเพื่อการศึกษา และสินเช่ือท่ีไม่สามารถจ าแนกวัตถุประสงค์ได้ 
ที่มา:  ธนาคารแห่งประเทศไทย 

2 โครงการคลินิกแก้หนี้ มีวัตถุประสงค์ในการแก้ปัญหาหนี้เสียของบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด และสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน ที่ด าเนินการมา
ตั้งแต่ปี 2560 ซ่ึงในปี 2563 ได้ขยายขอบเขตในการช่วยเหลือแก่ลูกหนี้ที่มีเจ้าหนี้บัตรรายเดียวจากหลายราย รวมถึงลูกหนี้ที่อยู่ในกระบวนการของ
ศาลและมีค าพิพากษาแล้ว  

แผนภาพ 7  อัตราการขยายตัวของดัชนีราคาที่อยู่อาศัย จ าแนกตามประเภท 

หมายเหตุ: ในพื้นท่ีกรุงเทพฯ-ปริมณฑล (นนทบุรี สมุทรปราการ และปทุมธานี)
ที่มา: ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (REIC)
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ร้อยละ ราคาทาวน์เฮ้าส์ ราคาบ้านเดี่ยว

ราคาบ้านจัดสรรใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย ราคาห้องชุดใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย
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โดยมูลค่าหนี้ที่ได้รับการช่วยเหลือรวม 2 พันล้านบาท อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณากลุ่มสินเชื่อกล่าวถึงพิเศษ (สินเชื่อ
ค้างช าระไม่เกิน 3 เดือน) ยังอยู่ในระดับสูง โดยคิดเป็นสัดส่วนต่อสินเชื่อรวมถึงร้อยละ 6.8 เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสก่อน 
สะท้อนว่าความสามารถในการช าระหนี้ของครัวเรือนบางกลุ่มด้อยลง และมีโอกาสที่จะกลายเป็นหนี้เสียมากขึ้น3  

ด้านคุณภาพสินเชื่อจ าแนกตามวัตถุประสงค์ของการก่อหนี้ พบว่า สัดส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อ
สนิเชื่อรวมของหนี้เพื่อที่อยู่อาศัย รถยนต ์และบัตรเครดติปรับตวัลดลง ขณะท่ีสนิเชื่อส่วนบคุคลอ่ืนปรบัตวัสงูข้ึน  
โดยสดัสว่นยอดสนิเชือ่ผดินดัช าระหนีเ้กนิ 3 เดอืนขึน้ไปตอ่ยอดสนิเชือ่คงคา้งของสนิเชือ่สว่นบคุคลอ่ืนเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 2.35 
เทียบกับร้อยละ 2.26 ในไตรมาสก่อน  

ส าหรบัแนวโนม้การกอ่หนีข้องครวัเรอืนในป ี2564 สดัสว่นหนีส้นิครวัเรอืนตอ่ GDP จะยงัคงอยูใ่นระดบัสงู 
จากภาวะเศรษฐกิจที่ยงัไม่ฟ้ืนตวักลับไปในระดับก่อน COVID-19 โดย สศช. คาดการณว์่าในปี 2564 GDP จะขยายตัว
ระหว่างร้อยละ 1.5 ถึง 2.5 จากการหดตัวร้อยละ 6.1 (ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2564) ประกอบกับตลาดแรงงาน
อาจไดร้บัผลกระทบทีร่นุแรงขึน้ ท าใหช้ัว่โมงการท างานลดลงตอ่เนือ่ง และยงัไมเ่ขา้สูภ่าวะปกต ิซึง่จะกระทบตอ่รายได้
ของแรงงานและท าใหค้รวัเรอืนประสบปญัหาการขาดสภาพคลอ่งมากขึน้โดยเฉพาะครวัเรอืนรายไดน้อ้ย ดงัจะเหน็ไดจ้าก
เงินฝากต่อบัญชีหลังการระบาดของ COVID-19 ระลอกแรก (มีนาคม 2563) ที่พบว่า บัญชีที่มีมูลค่าต่ ากว่า 
100,000 บาท ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง สวนทางกับกลุ่มที่มีเงินฝากมากกว่า 100 ล้านบาท ที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 
สะท้อนให้เห็นว่าครัวเรือนรายได้น้อยอาจประสบปัญหาขาดสภาพคล่องเพ่ิมขึ้น 

ตาราง 4 หนี้เพื่อการอุปโภคบริโภคที่ไม่ก่อให้เกดิรายได้ (NPLs) 

ณ สิ้นสุดระยะเวลา 2559 2560 2561 
2562 2563 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 
NPL (พันล้านบาท) 105.3 110.4 120.5 126.4 127.4 133.3 140.6 156.2 152.5 144.3 144.4 
%YOY 27.3 25.7 9.1 9.0 10.0 12.2 16.7 23.6 19.7 8.3 2.7 
% ต่อสินเชื่อรวม 2.71 2.68 2.67 2.75 2.74 2.81 2.90 3.23 3.12 2.91 2.84 
ที่มา:  ธนาคารแห่งประเทศไทย 

3 ข้อมูลลูกหนี้ที่เข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้เป็นเพียงกลุ่มลูกหนี้ในระบบเท่านั้น ซ่ึงในแง่หนึ่งเป็นสะท้อนความสามารถในการช าระหนี้ เพียงหนี้สินของ
ครัวเรือนที่เกิดขึ้นในระบบ  

ตาราง 5 สดัสว่นสนิเชือ่ทีไ่มก่อ่ใหเ้กดิรายไดร้ายวตัถปุระสงคต์อ่สนิเชือ่รวม 
(ร้อยละ) 

ณ สิ้นสุดระยะเวลา 2563 
Q1 Q2 Q3 Q4 

ที่อยู่อาศัย 4.04 4.04 3.88 3.78 
รถยนต์ 2.09 1.88 1.58 1.44 
บัตรเครดิต 3.50 3.00 2.42 2.38 
ส่วนบุคคลอื่นๆ 2.61 2.45 2.26 2.35 
ที่มา:  ธนาคารแห่งประเทศไทย 

แผนภาพ 8  สัดส่วนสินเชื่อกล่าวถึงพิเศษ  SM) เพื่ออุปโภค
และบริโภคส่วนบุคคลต่อสินเชื่อรวม  ร้อยละ)

7.44

6.96

6.74

6.80

Q1:2563

Q2:2563

Q3:2563

Q4:2563 ร้อยละ

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย
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จากสถานการณ์ดังกล่าวท าให้ในป ี2564 ครัวเรือนจะระมัดระวังการใช้จ่าย โดยเฉพาะการชะลอการซื้อ
สนิคา้ในกลุม่สนิคา้คงทน ไดแ้กท่ีอ่ยูอ่าศยัและรถยนตซ์ึง่มมีลูคา่สงูอาจมกีารชะลอออกไป ส่งผลให้ความตอ้งการสนิเชือ่
ชะลอตัวลง ขณะที่ความต้องการสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อเพ่ือการบริโภคส่วนบุคคลอาจปรับตัวเพ่ิมขึ้นจาก
ปัญหาการขาดสภาพคล่อง รวมทั้งมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ าส าหรับประชาชนของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ 
อาทิ ธนาคารออมสิน4 และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ที่ส่งเสริมการให้สินเชื่อเพ่ิมขึ้น ดังนั้น จึงจ าเป็นต้อง
มีมาตรการปรับโครงสร้างหนี้อย่างเหมาะสม ควบคุมดูแลการให้สินเชื่อให้สอดคล้องกับระดับรายได้ และเฝ้าระวัง
ปญัหาการผดินดัช าระหนี ้และการกอ่หนีน้อกระบบ โดยเฉพาะในกลุม่ครวัเรอืนผูม้รีายไดน้อ้ย ควบคูไ่ปกบัการสง่เสริม
การจ้างงาน เพ่ือให้ครัวเรือนมีรายได้ และสามารถรักษาระดับการบริโภคไว้ได้ในระดับเดิม 

  

4 โครงการสินเช่ือดอกเบี้ยต่ าส าหรับประชาชนของธนาคารออมสิน อาทิ โครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจาก
ไวรัสโคโรนา (COVID-19) (สินเชื่อฉุกเฉิน) วงเงินสูงสุด 10,000 บาท และโครงการสินเช่ือเสริมพลังฐานราก วงเงินคงเหลือประมาณ 10,000 ล้านบาท 
วงเงินสูงสุด 50,000 บาท ให้แก่พ่อค้า แม่ค้า ผู้ประกอบการ อาชีพอิสระ และผู้มีรายได้ประจ า แต่ไม่มีหลักประกัน 

แผนภาพ 9  ดัชนีมูลค่าเงินฝากต่อบัญชี (ปรับให้เป นดัชนีโดยใช้ฐานเดือนมกราคม ปี 2563)

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย ประมวลผลโดยข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม สศช.
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ต่ ากว่า 50,000 ต่ ากว่า 100,000  บาท

เกินกว่า 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000,000 บาท เกินกว่า 100,000,000 บาทขึ้นไป 

โครงการเราไม่ทิง้กัน
และเยียวยาเกษตร
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การกู้ยืมรูปแบบดิจิทัลกับโอกาสในการเข้าถึงสินเชื่อ  

เทคโนโลยีทางการเงินมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วส่งผลให้เกิดผลิตภัณฑ์ทางการเงินในรูปแบบใหม่ รวมถึงบริการ
การให้สินเช่ือที่มีการให้บริการผ่านช่องทางดิจิทัล (Digital Lending) ซึ่งในอดีตดิจิทัลมีบทบาทเพียงอ านวยความสะดวก 
ในกระบวนการใหกู้ย้มืเงิน อาท ิการรบัสมคัร การรบัสง่ขอ้มลูเอกสารตา่ง ๆ เทา่นัน้ แตล่า่สดุในเดอืนกมุภาพนัธป์ ี2564 ทีผ่า่นมา 
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้อนุญาตให้ผู้ประกอบการสินเช่ือสามารถให้สินเช่ือดิจิทัลที่เรียกว่า “สินเช่ือส่วนบุคคลดิจิทัล หรือ 
Digital Personal Loan (DPL)” ขณะเดียวกันยังได้เริม่ศึกษาความเป็นไปได้ของ “สินเช่ือออนไลน์ระหว่างบุคคลรูปแบบใหม่ 
(Peer to Peer Lending : P2P Lending)” ซึ่งเป็นนวัตกรรมทางการเงินใหม่ที่จะเข้ามามีบทบาทต่อการให้กู้ยืมในอนาคต 
โดยลักษณะของสินเช่ือดังกล่าว มีดังนี้  

1. สินเช่ือส่วนบุคคลดิจิทัล5 (Digital Personal Loan) เป็นสินเช่ือส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ ที่น าเทคโนโลยี
ดิจิทัลและข้อมูลทางเลือก (Alternative Data) เช่น ข้อมูลการซื้อสินค้าออนไลน์ การช าระค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ มาใช้
ประเมินความสามารถและความเต็มใจในการช าระหนี้ของผู้กู้ โดยมีวงเงินกู้ยืมไม่เกิน 20,000 บาท ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน 
และอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 25 ต่อปี ซึ่งปัจจุบันมีผู้ประกอบการได้รับอนุญาตให้บริการ 2 ราย คือ บริษัท แอสเซนด์  
นาโน จ ากัด และบริษัท ซีมันนี่ (แคปปิตอล) จ ากัด  

2. สินเช่ือออนไลน์ระหว่างบุคคลรูปแบบใหม่ (Peer to Peer Lending : P2P Lending) เป็นสินเช่ือออนไลน์ 
ที่เปิดให้บุคคลทั่วไปสามารถกู้ยืมกันเองได้โดยตรง ผ่านตัวกลางที่เป็นเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันในการจับคู่ (Matchmaker) 
ในวงเงินไม่เกิน 1.5-5 เท่าของรายได้ หรือไม่เกิน 50 ล้านบาท และมีอัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี ซึ่งผู้ให้กู้อาจ
เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้ 

การเข้ามามีบทบาทของสินเช่ือในรูปแบบข้างต้นจะท าให้เกิดผลดีในแง่ (1) เพิ่มโอกาสและทางเลือกการเข้าถึง
สินเช่ือหรือแหล่งทุน โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ไม่มีรายได้ประจ า ไม่มีเอกสารพิสูจน์รายได้ และไม่มีหลักทรัพย์ค้ าประกัน รวมทั้งยัง
ช่วยลดการก่อหนี้นอกระบบ (2) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีทางการเงินของประชาชน และสนับสนุนการพัฒนาตามแผนพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (3) ลดต้นทุนและค่าบริการการท าธุรกรรมทางการเงิน และ (4) สร้างข้อมูลและ
รอยเท้าดิจิทัล (Digital Footprint) ในระบบการเงินท่ีจะเป็นประโยชน์ในการให้บริการทางการเงินอ่ืนในอนาคต  

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเป็นการให้บริการสินเช่ือรูปแบบใหม่อยู่ในช่วงเริ่มต้นของการพัฒนา6 จึงจ าเป็นต้องศึกษา
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากกรณีของต่างประเทศ อาทิ ประเทศจีน สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และสิงคโปร์ ที่มีการให้
สินเช่ือรูปแบบดังกล่าวแล้ว เพื่อน ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของไทย รวมถึงเน้นย้ าการยกระดับความรู้ทางการเงิน 
(Financial Literacy) ของประชาชนไปพร้อม ๆ กัน เพื่อไม่ให้เกิดพฤติกรรมการก่อหนี้อย่างไม่ระมัดระวังของครัวเรือนจาก
ข้อดีการอนุมัติสินเช่ือได้เร็ว ขณะเดียวกันภาครัฐต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการท าให้เกิดการเข้าถึงสินเช่ืออย่างเท่าเทียมกันของ
ประชาชนทุกกลุ่ม รวมถึงจะต้องมีระบบดูแลและจัดการความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้น ทั้งภัยคุกคามทางไซเบอร์ แพลตฟอร์มล้ม 
และการถูกฉ้อโกง เช่น ทางการของออสเตรเลียได้น าเทคโนโลยีมาใช้ในการก ากับดูแล (SupTech) เพื่อสามารถรายงาน 
ความผิดปกติได้ทันที และธนาคารกลางสิงคโปร์ได้น า Machine Learning มาใช้ตรวจสอบข้อผิดพลาดของข้อมูล 

5 ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2563, ประกาศเร่ือง “หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล”  
6 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า ในปี 2563 ตลาดสินเชื่อดิจิทัลในไทยทั้งระบบน่าจะมียอดคงค้างประมาณ 12,000–12,500 ล้านบาท  

คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 0.2 ของยอดคงค้างสินเชื่อรายย่อยทั้งหมด  
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ตาราง 6 การเปรียบเทียบสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัลที่ให้บริการในประเทศไทย    

รายละเอียด 

สินเชื่อดิจิทัลในปัจจบุัน1 

(รับสมัครหรือปล่อยสินเชื่อผ่าน
แพลตฟอร์มออนไลน์)  

สินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล 
(ตามประกาศของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย วันที่ 15 กันยายน 

2563)  

สินเชื่อออนไลน์ระหว่างบุคคล 
รูปแบบใหม่4  

(กู้ยืมระหว่างบุคคลกับบุคคลผ่าน
แพลตฟอร์มที่เป็นตัวกลางในการจับคู่

ระหว่างผู้กูแ้ละผู้ให้กู้)  

ข้อมูลเพื่อประเมิน
ความสามารถใน

การช าระหนี้  

ข้อมูลที่บ่งชี้ด้านรายได้ เช่น รายการ
เดินบัญชี สลิปเงินเดือน ยอดขาย 
ค าสั่งซ้ือ 

ข้อมูลทางเลือก (Alternative Data) 
เช่น ค่าน้ า ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ข้อมูล
การซ้ือขายออนไลน ์

ข้อมูลที่ บ่ งชี้ ด้ านรายได้  รวมถึ งข้อมูล
ทางเลือก (Alternative Data) เช่น ค่าน้ า  
ค่าไฟ ค่าโทรศัพท ์ขอ้มลูการซ้ือขายออนไลน ์ 

ลูกค้าเป้าหมาย   Bank: ผู้ ค้ า อ อ น ไ ล น์ ร า ย ย่ อ ย
ผู้ประกอบการร้านอาหารรายย่อย
ที่ อ ยู่ บ น แ พ ลตฟ อ ร์ ม  Online 
Food Delivery 

 Non-Bank: บุคคลทั่วไป 

 Fin-Tech: บุคคลทั่วไป  

บุคคลทั่วไปที่ยังไม่เคยเข้าถึงหรือมี
ข้ อจ ากัด  ในการขอรับบริ กา ร
สินเชื่อส่วนบุคคล3 เช่น กลุ่มที่ไม่มี
รายได้ประจ า กลุ่มที่ไม่สามารถ
พิ สู จ น์ ร า ย ได้  แ ละกลุ่ มที่ ไ ม่ มี
ท รั พ ย์ สิ น ที่ ส า ม า ร ถ ใ ช้ เ ป็ น
หลักประกัน  

ผู้กู้: บุคคลทั่วไป เช่น กลุ่มที่ไม่มีรายได้
ประจ าหรือไม่มีหลักทรัพย์ค้ าประกัน และ
บุคคลผู้ประกอบธุรกิจในการเข้าถึงแหล่งทุน  

ผู้ให้กู้: บุคคลทั่วไปหรือนิติบุคคล  

อัตราดอกเบีย้   Bank: ร้อยละ 9 ร้อยละ 21 ต่อปี 

 Non-Bank: ไมเ่กนิรอ้ยละ 36 ตอ่ปี2 

 Fin-Tech: ร้อยละ 25-28 ต่อปี  

ไม่เกินร้อยละ 25 ต่อป ี ไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี + ค่าธรรมเนียมจ่าย
ให้แพลตฟอร์ม (ถ้ามี) ทั้งนี้ ดอกเบี้ยขึ้นอยู่
กับความสามารถในการจ่ายช าระคืนของผู้กู้  

วงเงิน   Bank: 20,000–3,000,000 บาท 

 Non-Bank: 500–100,000 บาท 

 Fin Tech: 2,000–500,000 บาท  

ไม่เกิน 20,000 บาท  ผู้กู ้

 เพื่ออุปโภคบริโภค: ไม่เกิน 1.5-5 เท่า
ของรายได้ 

 เพื่อประกอบธุรกิจ: ไม่เกิน 50 ล้านบาท 

ผู้ให้กู้ 

 ผู้ลงทุนรายย่อย: ไม่เกิน 5 แสนบาท/ปี 

 ผู้ลงทุนสถาบัน: ไม่จ ากัด  

ระยะเวลาการ
ช าระคืน  

 Bank: 6–24 เดือน 

 Non-Bank: 7 วัน–24 เดือน 

 Fin-Tech: 3–60 เดือน  

ไม่เกิน 6 เดือน   

หมายเหตุ: 
1. หมายรวมถึงการให้บริการสินเช่ือผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน โดยผู้บริโภคสามารถท าการสมัครหรือรับบริ การสินเช่ือผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ดังกล่าวได้ 

ขณะท่ีผู้ให้บริการสินเช่ือส่วนใหญ่จะใช้ข้อมูลท่ีบ่งช้ีด้านรายได้ของลูกค้าในการประเมินความสามารถในการช าระหน้ีเป็นหลัก 
2. มีท้ังสินเช่ือส่วนบุคคล (Personal Loan) และสินเช่ือส่วนบุคคลประเภทพิโกไฟแนนซ์ (Pico Finance) โดยให้บริการผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ 
3. เมื่อผู้ประกอบการให้บริการสินเช่ือดิจิทัลครบ 1 ปี ต้องมีสัดส่วนลูกค้ารายใหม่ไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนลูกค้าสินเช่ือส่วนบุคคลดิจิทัลท้ังหมด ซึ่งลูกค้ารายใหม่น้ันจะต้องไม่ เคยเป็นลูกค้าของ

สินเช่ือส่วนบุคคลภายใต้การก ากับของผู้ประกอบธุรกิจมาก่อน หรือเคยเป็นลูกค้าสินเช่ือส่วนบุคคลภายใต้การก ากับของผู้ประกอบธุรกิจ แต่ไม่มียอดหน้ีคงค้างภายในระยะเวลา 1 ปี ก่อนวันท่ียื่น
ขอสินเช่ือส่วนบุคคลดิจิทัล 

4. ธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างการทดสอบผู้ให้บริการแพลตฟอร์มภายใต้ Regulatory Sandbox  

ที่มา:  ธนาคารแห่งประเทศไทย และศูนย์วิจัยกสิกรไทย รวบรวมโดย สศช. 
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สุขภาพและการเจ็บป่วย 

 

3. 

สถานการณ์ผู้ป่วยด้วยโรคเฝ้าระวังโดยรวมลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา แต่ยังต้องเฝ้าระวังโรคมือ เท้า ปาก 
ในกลุ่มเด็กเล็ก รวมทั้งการแพร่ระบาดของ COVID-19 และพ ติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสม 

ไตรมาสหนึ่ง ปี 2564 จ านวนผู้ป่วยด้วยโรคเฝ้าระวังโดยรวมลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา  
ร้อยละ 65.4 เป็นการลดลงในเกือบทุกโรค โดยผูป้ว่ยโรคไขห้วดัใหญล่ดลงร้อยละ 94.3 ผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก
ลดลงรอ้ยละ 74.0 และผู้ปว่ยโรคปอดอักเสบลดลงรอ้ยละ 41.4 ขณะที่ โรคมือ เทา้ ปาก เพิม่ขึน้ถงึรอ้ยละ 125.7  
ซึ่งต้องเฝ้าระวังและติดตามการแพร่ระบาดอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ ในช่วงวันที่ 1 มกราคม–12 พฤษภาคม 2564  
มีผู้ป่วยสะสมจ านวนมากถึง 14,559 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 21.92 ต่อประชากรแสนคน และเมื่อจ าแนกตามอายุ 
พบว่า ร้อยละ 86.1 เป็นเด็กเล็กอายุ 0-4 ปี ร้อยละ 6.3 เป็นเด็กอายุ 5 ปี และร้อยละ 3.1 เป็นเด็กอายุ 6 ป ี 
โดยพบมากในภาคเหนือ ซึ่งจงัหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด 3 อันดับแรกคือ เชียงราย (149.91 ต่อประชากรแสนคน) 
รองลงมาคือ พะเยา (140.78 ต่อประชากรแสนคน) และน่าน (69.94 ต่อประชากรแสนคน)  

ประเด็นส าคัญด้านสุขภาพที่ยังต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ 

1. การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของ COVID-19 ซึ่งการระบาดระลอกล่าสุดเป็นการระบาดที่ค่อนข้าง
รวดเร็ว ส่วนใหญ่เป็นวัยหนุ่มสาวและวัยท างาน ติดเชื้อจากสถานบันเทิง งานเลี้ยงสังสรรค์ การระบาดที่เกิดจาก
บคุคลในครอบครวั และชมุชนแออัด ซึง่ท าใหก้ารระบาดมแีนวโนม้รนุแรงมากขึน้ทัง้จ านวนผูต้ดิเชือ้ และความรนุแรง 
โดยเฉพาะในกลุม่ผูส้งูอายุ ส าหรับประเด็นที่ต้องให้ความส าคัญเก่ียวกับ COVID-19 คือ (1) การป้องกันและควบคุม
โรคที่ต้องเน้นการจ ากัดการเดินทาง และการพบปะสังสรรค์ รวมทั้งเข้มงวดมาตรการเว้นระยะห่าง หมั่นล้างมื อ 
และใสห่นา้กากอนามยัเมือ่อยูน่อกเคหสถานและสถานทีส่าธารณะ เพ่ือลดการแพรก่ระจายของเชือ้โรค (2) การเร่งรัด

ตาราง 7 จ านวนผู้ป่วยด้วยโรคเฝ้าระวงั (หนว่ย : ราย) 

  
2564 %YOY 2563  

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q1/2564 
ปอดอักเสบ 77,549 29,430 35,389 54,035 45,417 -41.4 
ไข้เลือดออก 9,183 18,159 36,187 8,601 2,392 -74.0 
มือ เท้า ปาก 5,512 1,153 5,003 21,642 12,440 125.7 
ไข้หวัดใหญ่ 99,365 4,957 8,293 10,987 5,687 -94.3 
บิด 679 573 586 396 422 -37.8 
หัด 746 146 194 126 104 -86.1 
ฉี่หน ู 269 334 526 512 227 -15.6 
ไข้สมองอกัเสบ 275 190 266 177 244 -11.3 
อหิวาตกโรค 0 1 2 2 0 0 
ไข้กาฬหลังแอ่น 5 3 2 2 2 -60.0 
พิษสุนัขบ้า 0 2 1 0 0 0 
รวม 193,583 54,948 86,449 96,480 66,935 -65.4 
อัตราตอ่ประชากรแสนคน 285.6 82.9 130.4 145.5 100.7  
หมายเหตุ:  ข้อมูล ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 2564 
ที่มา:  รายงานโรคในระบบเฝ้าระวัง 506 ส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
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การฉีดวัคซีนให้กับประชาชนให้เร็วที่สุด (3) การป้องกันเชื้อกลายพันธุ์จากต่างประเทศ โดยเฉพาะเชื้อกลายพันธุ์
ที่ส่งผลกระทบรุนแรง และหลีกเลี่ยงการตรวจหาเชื้อได้ อาทิ สายพันธุ์แอฟริกา และอินเดีย ซึ่งมีโอกาสแพร่เข้าสู่
ประเทศไทยได้มาก และหากมีการระบาดจะมีความรุนแรง หรือเสี่ยงต่อการเสียชีวิต มากกว่าเชื้อโควิดสายพันธุ์
อังกฤษ รวมถึงวัคซีนอาจไม่มีประสิทธิภาพป้องกันได้ (4) ความพร้อมของสถานที่และอุปกรณ์ทางการแพทย์เพ่ือ
รองรับกรณีมีผู้ติดเชื้อจ านวนมาก และ (5) การติดต่อสื่อสารระหว่างประชาชนกับภาครัฐที่ต้องมีระบบและ
ประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ การด าเนินการทั้งหมดต้องท าควบคู่กันไป เพ่ือให้สามารถรับมือกับการระบาดและ
ไม่ให้เกิดความสูญเสีย หรือสูญเสียให้น้อยที่สุด 

2. คนไทยยังมีพ ติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสม ที่จะส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาว อาทิ 
การบริโภคผักและผลไม้น้อย การบริโภคอาหารหวาน มัน เค็ม โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนซึ่งมีพฤติกรรม
เสี่ยงกว่ากลุ่มอ่ืน ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรรณรงค์ และประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้ความรู้ด้านโภชนาการ  
ที่ถูกต้องและเหมาะสมแก่ประชาชนทุกกลุ่มวัยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนซึ่ง มีพฤติกรรม
การบริโภคที่เสี่ยงกว่ากลุ่มอ่ืน และออกมาตรการเพ่ือให้ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการร้านอาหารให้ความส าคัญกับ 
การผลิตและจ าหน่ายอาหารที่มีคุณภาพและมีคุณค่าทางโภชนาการ นอกจากนี้ ควรกระตุ้นให้ประชาชนเห็น
ความส าคัญและประโยชน์ของการบริโภคผักผลไม้ที่เพียงพอ และออกมาตรการหรือนโยบายเพ่ือควบคุมผู้ผลิต
หรือผู้ขายผักผลไม้ที่มีสารพิษตกค้างในระดับที่เป็นอันตรายต่อชีวิตอย่างเข้มงวด รวมทั้งส่งเสริมการปลูกผัก
ผลไม้อินทรีย์เพื่อเพ่ิมการเข้าถึงผักผลไม้ท่ีปลอดภัยแก่ผู้บริโภคในทุกกลุ่มรายได้ 

แผนภาพ 10 ปริมาณสารอาหารที่แนะน าให้บริโภคต่อวัน

ที่มา:  กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

วันละ 8-12 
ทัพพี

วันละ 4-6 
ทัพพี

• เด็ก ควรดื่มนมรส
จืดวันละ 1-3 แก้ว

• ผู้ใหญ่วันละ 
1-2 แก้ว

วันละ 6-12 ช้อนกินข้าว

เด็ก               6-13 ปี
หญิงวัยท างาน  25-60 ปี
ผู้สูงอายุ          60 ปีข้ึนไป

ควรได้รับพลังงาน
1,600 Kcal/วัน

วัยรุ่นหญิง-ชาย   14-25 ปี
ชายวัยท างาน     25-60 ปี

ควรได้รับพลังงาน
2,000 Kcal/วัน

เกษตรกร นักกี า
ผู้ใช้แรงงานมาก 

ควรได้รับพลังงาน
2,400 Kcal/วัน

ไม่เกิน
  

ช้อนชา/วัน

ไม่เกิน
  

ช้อนชา/วัน

ไม่เกิน
  

ช้อนชา/วัน

วันละ 3-5 ส่วน
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การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่  

 

4. 

การบรโิภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอลแ์ละบหุรีล่ดลง แต่ยังต้องเฝ้าระวังการซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์ โดยเฉพาะบุหรี่ไฟฟ้า
ที่ยังมีการลักลอบจ าหน่ายโดยผิดกฎหมายเป นจ านวนมาก และมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง 

การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ 
ไตรมาสหนึ่ง ปี 2564 ลดลงร้อยละ 2.8 โดยการ
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลดลงร้อยละ 4.2 และ
การบริโภคบุหรี่ลดลงร้อยละ 0.4  

 

แม้การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่จะมีแนวโน้มลดลงแต่ยังต้องเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม ่
และการซือ้ขายผา่นชอ่งทางออนไลน์ โดยเฉพาะบุหรี่ไฟฟ้าที่พบว่ายังมีการลักลอบจ าหน่ายโดยผิดกฎหมายเป็น
จ านวนมาก และมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันมีการพัฒนารูปแบบเป็น Vaping Mod 
หรือ Pod System ซึ่งมีขนาดเล็ก มีลักษณะคล้าย flash drive สามารถใช้งานได้ง่ายเพียงแค่เปิดจุกก็สูบได้ทันท ี

มีควันน้อยกว่า และราคาถูกกว่าบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท จึงท าให้บุหรี่
ประเภทนี้ได้รับความนิยมในกลุ่มนักสูบไทย นอกจากนี้ นักสูบรุ่นใหม่ยังให้ 
ความสนใจและนิยมบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์แบบผลิตเอง หรือ do-it-yourself (DIY)  
ที่ผู้ผลิตนิยมเผยแพร่ขั้นตอนการผลิตผ่านสื่อสังคมออนไลน์ รวมทั้งบุหรี่แบบ 
Smart Watch ซึ่งสามารถพกพาได้สะดวกและไม่สะดุดสายตา โดยสวมใส่และ 
ดูเวลาได้เหมือนนาฬิกาข้อมือทั่วไป สามารถปรับปริมาณควัน แรงดันในการสูบ
ได้ตามความพอใจของผู้บริโภค 

ทัง้นี ้งานวจิยัจาก Stanford University School of Medicine และ University of California, San Francisco 
ทีเ่ผยแพร่ใน Journal of Adolescent Health เมือ่เดอืนสิงหาคม ป ี2563 พบวา่ การสบูบหุรี่ไฟฟ้าเป็นปัจจัยเสีย่ง
ที่มีนัยส าคัญต่อการติดเชื้อ COVID-19 โดยผู้ที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีโอกาสติดเชื้อ COVID-19 มากกว่าผู้ที่ไม่สูบ 5 เท่า 
หากสูบบุหรี่ปกติร่วมกับบุหรี่ไฟฟ้ามีแนวโน้มติดเชื้อ COVID-19 มากกว่าผู้ที่ไม่สูบถึง 6.8 เท่า โดยในทั้ง 2 กลุ่มนี้ 
หากติดเชื้อ COVID-19 จะมีอาการปว่ยมากกว่าคนไม่สูบถึง 5 เท่า ดังนั้น หน่วยงานที่เกีย่วข้องจึงควรรณรงค์ให้ลด 
หรอืเลกิ และใหค้วามรูแ้กป่ระชาชนอยา่งตอ่เนือ่ง เพ่ือใหต้ระหนกัถงึโทษของบหุรี ่โดยเฉพาะในกลุม่เยาวชนนกัสบูรุน่ใหม่
ที่นิยมสูบบุหรี่ไฟฟ้า เพ่ือให้คนไทยมีสุขภาพท่ีดีขึ้น และลดความเสี่ยงและความรุนแรงจากการติดเชื้อ COVID-19 

แผนภาพ 11 การเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายการบริโภคของครัวเรือน
หมวดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ มูลค่าที่แท้จริง  %YoY)

ที่มา:  ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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คดอีาญารบัแจง้ในไตรมาสแรกป ี2564 เพ่ิมขึน้ สว่นหนึง่เนือ่งจากสภาวะเศรษฐกิจทีถ่ดถอยในป ี2563 
ประกอบกับการแพร่ระบาดของ COVID-19 รุนแรงเป็นช่วง ๆ ส่งผลต่อการมีงานท าและรายได้ ภาระหนี้สิน 
ความเครียด ขาดความยับยั้งชั่งใจตัดสินใจก่ออาชญากรรม ซึ่งประเด็นที่ต้องให้ความส าคัญและเฝ้าระวัง  
ในระยะต่อไปดังนี้  

1. ปัญหาคดียาเสพติดที่กลับมาเพิ่มขึ้น จากสถิติการรับแจ้งคดียาเสพติดที่เพ่ิมขึ้นในไตรมาสแรก
ของปี 2564 จะพบว่าเป็นการรับแจ้งในคดีเสพยาเสพติดจ านวน 44,865 คดี เพ่ิมขึ้นร้อยละ 47.8 จาก  
ไตรมาสก่อน (สัดส่วนร้อยละ 46.4 ของคดียาเสพติด) มีการจับกุมผู้เสพยาเสพติด 44,590 คน เพ่ิมขึ้นจาก  
ไตรมาสก่อนร้อยละ 48.0 ชี้ให้เห็นว่าการระบาดของยาเสพติดมีความรุนแรงขึ้นมาก จึงต้องมีการกวดขัน 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 

5. 

คดีอาญาโดยรวมเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะคดียาเสพติด รวมถึงเฝ้าระวังการก่ออาชญากรรมผ่านเทคโนโลยีที่มีรูปแบบ
เปลี่ยนไปจากเดิม 

ไตรมาสหนึ่งปี 2564 คดีอาญามีการรับแจ้ง 
111,414 คดี เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปี 2563 
ร้อยละ 4.2 เป็นการรับแจ้งคดียาเสพติด 96,599 คดี 
เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 5.1 (สดัสว่นรอ้ยละ 86.7 ของคดอีาญารวม) 
และคดีชีวิตร่างกายและเพศรับแจ้ง 3,916 คดี เพ่ิมขึ้น
รอ้ยละ 0.9 ขณะที่คดีประทุษร้ายต่อทรัพยม์ีการรับแจ้ง 
10,899 คดี ลดลงร้อยละ 1.8 

ตาราง 8 คดีอาญาประเภทชีวติ รา่งกายและเพศ ประทุษร้ายต่อทรัพย ์ยาเสพตดิ ป ี2562-2564 

ประเภทคดี 
2562 2563 2564 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 
ชีวิต ร่างกาย และเพศ (คดี) 4,353 4,498 3,989 3,800 3,882 3,592 3,616 3,514 3,916 

%YoY -2.1 -2.6 -3.5 -15.6 -10.8 -20.1 -9.4 -7.5 0.9 
ประทุษร้ายต่อทรัพย์ (คดี) 11,684 10,757 12,341 11,767 11,104 10,380 10,764 11,064 10,899 

%YoY 3.7 -4.5 6.4 1.6 -5.0 -3.5 -12.8 -6.0 -1.8 
ยาเสพติด (คดี) 86,291 94,196 97,520 91,230 91,899 81,522 70,901 67,494 96,599 

%YoY 33.4 22.1 34.0 21.6 6.5 -13.5 -27.3 -26.0 5.1 
อาญารวม (คดี) 102,328 109,451 113,850 106,797 106,885 95,494 85,221 82,072 111,414 

%YoY 27.2 17.6 28.6 17.2 4.5 -12.8 -25.1 -23.2 4.2 
ที่มา:  ระบบสารสนเทศสถานตี ารวจ ส านกังานต ารวจแห่งชาติ (ข้อมลู ณ วนัที ่9 เมษายน 2564) 

แผนภาพ 12 จ านวนคดีอาญาประเภทประทุษร้ายต่อทรัพย์ ชีวิตร่างกาย
และเพศ และคดียาเสพติด รายไตรมาส ปี 2560–2564

ที่มา:  ระบบสารสนเทศสถานีต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ข้อมูล ณ วันที่  9 เมษายน 2564)
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ป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่องและเด็ดขาด โดยเฉพาะการกวาดล้างแหล่งผลิต แหล่งซื้อ
ขายยาเสพติด เพ่ือมิให้กลุ่มผู้เสพเข้าถึงยาเสพติดได้ง่าย 

2. การกอ่อาชญากรรมเกีย่วกบัชวิีต รา่งกาย และคดปีระทษุรา้ยตอ่ทรพัยเ์พิม่ขึน้ สว่นหนึง่เปน็ผลจาก
การถกูเลกิจา้งของแรงงาน ท าใหข้าดรายได ้กระทบตอ่การด าเนนิชวีติ ประสบปญัหาทางการเงนิ จากผลส ารวจของ
สวนดุสิตโพลเรื่อง “ตกงาน ปัญหาใหญ่ของคนไทย ณ วันนี้” โดยส ารวจความคิดเห็นของประชาชน 1,155 คน 
เมือ่วนัที ่15-18 มนีาคม 2564 พบวา่รอ้ยละ 65.9 เกดิความเครยีด วติกกงัวลกบัสถานการณ ์“ตกงาน” รอ้ยละ 61.5 
มองวา่มผีลมาจากปญัหาเศรษฐกจิตกต่ าทีส่ะสมมานาน รอ้ยละ 59.2 การระบาดของ COVID-19 ท ำใหค้นตกงำน 
และรอ้ยละ 60.3 ก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรม โจร ขโมยเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ จากข้อมูลส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
ไตรมาสแรกของปี 2564 ในส่วนของการกระท าความผิดฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์7 คดีส่วนใหญ่ลดลงแต่มีคดี
กรรโชกทรพัยแ์ละวางเพลงิทีเ่พ่ิมขึน้จากไตรมาสกอ่นรอ้ยละ 16 และ 11.8 ตามล าดบั สว่นคดชีวีติ รา่งกาย และเพศ 
เพ่ิมขึน้จากไตรมาสกอ่นรอ้ยละ 12 อยา่งไรกต็าม ปจัจบุนัส านกังานต ารวจแหง่ชาตมิมีาตรการในการเผยแพรภ่าพ
ผู้ต้องหารายส าคัญและหมายจับไปยังสถานีต ารวจทั่วประเทศ ทางสื่อออนไลน์ เพ่ือเป็นแนวทางในการจับกุม
และป้องกันเหตุที่จะเกิดขึ้น ในส่วนประชาชนควรระมัดระวังตนเองมิให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพด้วยการ
หลกีเลีย่งการอยูล่ าพัง การใชโ้ทรศพัทใ์นสถานทีเ่ปลีย่ว การเดนิหรอืจอดรถในทีล่บัตาคน การโดยสารรถสาธารณะ
ในเวลากลางคืน หลีกเลี่ยงการพกทรัพย์สินเป็นจ านวนมาก เป็นต้น 

3. การกอ่อาชญากรรมไซเบอร์ จากการใช้เทคโนโลยดีิจิทลัรองรับการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์
ส่งผลให้รูปแบบการก่ออาชญากรรมในยุคดิจิทัลเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทั้งวิธีการ ความซับซ้อนของ  
การกระท าความผิด การศึกษาของ World Economic Forum พบว่า ในปี 2025 อาชญากรที่แสวงหา
ประโยชน์ทางไซเบอร์ในภูมิภาคอาเซียนจะมีมูลค่าสูงถึง 8 พันล้านบาท8 ซึ่งปัจจุบันจากข้อมูลต ารวจสากล และ
ส านักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Office on Drugs and 
Crime – UNODC) ระบุว่า ในปี พ.ศ. 2563 อาชญากรรมทางไซเบอร์เพ่ิมสูงขึ้นถึง 3 เท่า และมีความยาก  
ในการบังคับใช้กฎหมาย การสืบสวนสอบสวน รวบรวมหลักฐาน การพิสูจน์พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์

7 ฐานความผดิเกีย่วกบัทรพัยป์ระกอบดว้ย ปลน้ทรพัย ์ชงิทรพัย ์วิง่ราวทรพัย ์กรรโชกทรพัย ์ฉอ้โกง ยกัยอกทรพัย ์ท าใหเ้สยีทรพัย ์รบัของโจร และอืน่ ๆ  
8 อาชญากรรมทางไซเบอร’์ ปญัหาทา้ทายอาเซียนในศตวรรษที ่21 เขา้ถงึไดจ้าก https://www.the101.world/cybercrime-in-21st-century/  

แผนภาพ 13  สถิติการจับกุมคดียาเสพติดตามฐานความผิด ไตรมาส 1 ปี 2564

ที่มา:  ระบบสารสนเทศสถานีต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ข้อมูล ณ วันที่  9 เมษายน 2564)
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เพ่ือติดตามผู้กระท าความผิดบนโลกออนไลน ์โดยกรณีของไทยในช่วงการระบาดของ COVID-19 พบว่า มีการก่อ
อาชญากรรมผ่านเทคโนโลยีเพ่ิมขึ้น อาทิ application กู้เงินนอกระบบหรือสินเชื่อเงินสดออนไลน์ เช่น 
“สินเชื่อ J Loan Lite” เงินทันเด้อ” “สินเชื่อตั้งหลัก” ที่มีการหักค่าบริการตั้งแต่ต้น และต้องช าระเงินต้นคืน
พร้อมดอกเบี้ยเต็มจ านวน SMS หลอกให้กู้เงินแต่ต้องโอนค่ามัดจ า/ดอกเบี้ยล่วงหน้าเมื่อหลงเชื่อโอนเงินแล้วไม่
สามารถติดต่อได้ และการหลอกลวงให้ลงทุนใน Cryptocurrency หรือ “บิตคอยน์” ซึ่งมีผู้เสียหายจ านวนมาก
และสรา้งมลูคา่ความเสยีหายหลายรอ้ยลา้นบาท กองบญัชาการต ารวจสบืสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 
(CYBER CRIME INVESTIGATION BUREAU หรือ CCIB) มีผลการจับกุมคดีเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
ในทุกรูปแบบ อาทิ หมิ่นประมาท ข่มขู่คุกคาม สื่อลามก เฟกนิวส์ ล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กและสตรี การพนัน
ออนไลน ์หลอกลวงออนไลนด์า้นการเงนิ การขายของผดิกฎหมาย การดกัรบัขอ้มลู โรแมนซส์แกม (ธนัวาคม 2563-
กุมภาพันธ์ 2564) จับกุม 489 คดี ผู้ต้องหา 613 คน ดังนั้น เพ่ือป้องกันมิให้ตกเป็นเหยื่อควรระมัดระวังการท า
ธุรกรรมผ่านทางโทรศัพท์มือถือ การซื้อสินค้าออนไลน์ การกู้ยืมเงินทางออนไลน์ การกดรับลิงก์แปลกปลอม
หรือข้อความซึ่งอาจถูกขโมยข้อมูลส่วนตัวไปก่ออาชญากรรมได้ หรือหลีกเลี่ยงการลงทุนที่สร้างความเชื่อว่า  
จะได้รับผลตอบแทนสูง ศึกษาข้อมูลรอบด้าน ขณะเดียวกันทุกภาคส่วนต้องสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจการใช้
เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยรู้เท่าทันการหลอกลวงทางออนไลน์ มีการก ากับดูแลโครงสร้างพ้ืนฐานระบบการเงิน
และการออกกฎหมายเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางการเงิน 
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ความปลอดภัยในการสัญจรทางถนน 

 

6. 

การเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบกเพิ่มขึ้น แต่จ านวนผู้เสียชีวิตลดลง ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 พบการเกิดอุบัติเหตุและ
มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น สาเหตุเกิดจากพ ติกรรมในการขับเร็ว เมาแลว้ขบั  

ไตรมาสหนึ่ง ปี 2564 มีการรับแจ้งการเกิด
อุบัติเหตุจราจรทางบก 31,202 ราย เพ่ิมข้ึนร้อยละ 17.9 
จากไตรมาสเดียวกันของปี 2563 มผีู้เสียชีวิต 2,007 ราย 
ลดลงรอ้ยละ 2.3 ผูบ้าดเจบ็รวม 18,868 ราย เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 19.8 
สาเหตกุารเกดิอุบตัเิหตมุาจากการขบัรถตดัหนา้กระชัน้ชดิ 
และขบัรถเรว็เกนิกวา่ทีก่ฎหมายก าหนด รอ้ยละ 37.8 และ
รอ้ยละ 37.5 ตามล าดบั 

ชว่งสงกรานตป์ ี2564 เกดิอุบตัเิหตทุัง้สิน้ 2,365 ครัง้ เพ่ิมขึน้จากชว่งเดยีวกนัของป ี2563 รอ้ยละ 87.7 
มผีูเ้สยีชวีติ 277 ราย เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 65.9 (เฉลีย่วนัละ 39.6 คน หรอืชัว่โมงละ 1.65 คน) มผีูบ้าดเจบ็ 2,357 ราย
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 80.2 ทั้งนี้ สถิติอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ที่ไม่มีการล็อกดาวน์เพ่ิมขึ้นจากในช่วงสงกรานต์ปี 2563 
ทีร่ัฐบาลออกมาตรการควบคุมการระบาด และเลื่อนการจัดงานวนัสงกรานต์ออกไป อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณา
สาเหตุที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ขับรถเร็วร้อยละ 35.2 ดื่มแล้วขับร้อยละ 33.7 พฤติกรรมเสี่ยงที่ท าให้
เกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงสุด ได้แก่ ไม่สวมหมวกนิรภัยร้อยละ 59.3 ดื่มแล้วขับร้อยละ 22.1 ยานพาหนะที่เกิด
อุบตัเิหตสุงูสดุ ไดแ้ก ่รถจกัรยานยนตร์อ้ยละ 83.7 สว่นใหญเ่กดิบนเสน้ทางตรงร้อยละ 58.1 ถนนกรมทางหลวง
ร้อยละ 39.1 ส าหรับช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ช่วงเวลา 16.01–20.00 น. ร้อยละ 33.2 ผู้บาดเจ็บ
และเสียชีวิตสูงสุดอยู่ในช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไปร้อยละ 17.8 

ตาราง 9 สถิติการเกิดอุบัติเหหตุจราจร จ านวนผู้เสียชีวิต รายไตรมาส ปี 2562-2564 

ประเภทคดี 
2562 2563 2564 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 
รับแจ้งการเกิดอุบัติเหตุ (คดี) 26,923 25,055 23,007 26,035 26,460 19,546 23,563 24,039 31,202 

%YoY 0.1 -5.1 -4.1 -0.8 -1.7 -22.0 2.4 -7.7 17.9 
ผู้เสียชีวิต (ราย) 2,422 2,177 1,899 2,187 2,054 1,456 1,784 2,009 2,007 

%YoY 4.8 8.7 5.6 -2.8 -15.2 -33.1 -6.1 -8.1 -2.3 
ที่มา:  ระบบสารสนเทศสถานตี ารวจ ส านกังานต ารวจแห่งชาติ (ข้อมลู ณ วนัที ่5 พฤษภาคม 2564) 

แผนภาพ 14 สถิติการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบก จ านวนผู้เสียชีวิต 
ปี 2560–2564

ที่มา:  ระบบสารสนเทศสถานีต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ข้อมูล ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2564)
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ขณะทีก่ารเกดิอุบตัเิหตซุ้ าซอ้นยงัเปน็อีกหนึง่ปญัหาทีก่อ่ใหเ้กดิการบาดเจบ็หรอืเสยีชวีติ โดยมสีาเหตจุาก
ต าแหนง่เกดิเหตแุละสภาพแวดลอ้มของการเกดิเหตคุรัง้แรกทีท่ าใหร้ถคนัอ่ืน ๆ ทีข่บัตามมามองไมเ่หน็ หรอือยูใ่น
ระยะกระชัน้ชดิไมส่ามารถหยดุไดท้นั จากการวเิคราะหผ์ลการสอบสวนอุบตัเิหตชุีว้า่ พฤตกิรรมการขบัขีด่ว้ยความเร็ว
โดยไม่เว้นระยะห่างให้เพียงพอ จะท าให้เกิดอุบัติเหตุซ้ าได้ โดยระยะห่างที่เหมาะสม คือ อัตราส่วน 1 ต่อ 1 
กลา่วคอื ถา้ใชค้วามเร็ว 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ให้เว้นระยะห่าง 100 เมตร นอกจากนี้ ลักษณะของจุดเกิดเหตุ
อาจเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดอันตรายกับผู้ออกไปช่วยเหลือ เช่น ในจุดที่เป็นทางขึ้นลงเนิน จุดทางโค้ง ทางแยก 
ช่วงเวลากลางคนื/เชา้มดื ชว่งฝนตก หรอืชัว่โมงเรง่ดว่นทีม่รีถตดิ ที่ผู้ขับขี่นิยมแซงบนไหล่ทาง ดังนั้นการเตือนให้
คนขบัรถคนัอ่ืนทราบลว่งหนา้ทีเ่พียงพอกบัระยะหยดุจงึเปน็เรือ่งส าคญั โดยรถทีว่ิง่ดว้ยความเรว็ 60 กโิลเมตรตอ่ชัว่โมง 
จะตอ้งใชร้ะยะหยดุหลงัจากการมองเหน็การแจง้เตอืน 35 เมตร หากรถขบัมาดว้ยความเรว็ 80 กโิลเมตรตอ่ชัว่โมง 
จะต้องใช้ระยะหยุด 57 เมตร รวมถึงการจัดให้มีการติดตั้งป้ายหรือสัญลักษณ์แจ้งเตือนข้างหน้าว่ามีอุบัติเหต ุ  
มกีารตดิตัง้สญัญาณไฟ ระบบไฟฟ้าแสงสวา่งทั้งในบรเิวณถนนหลวง ถนนชนบท หรอืเสน้ทางทีม่กีารก่อสรา้งทาง  

แผนภาพ 15 สถิติการเกิดอุบัติเหตุ จ านวนผู้เสียชีวิต/ ผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
จราจรทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2560-2564

ที่มา:  ศูนย์อ านวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล  2560-2564

แผนภาพ 16 สถิติอุบัติเหตุจราจรในช่วงเทศกาลของไทยที่เกิดสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ COVID-19 ปี 2563-2564

ที่มา:  ศูนย์อ านวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล  2560-2564
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ทัง้นี้ เพ่ือลดการสูญเสยีจากอุบตัิเหตทุี่มสีาเหตุสว่นใหญเ่กดิจากพฤติกรรมผูข้ับขี่ซึง่ใช้เวลาในการสรา้ง 
ใหม้ีความตระหนักและจติส านึกความปลอดภยัทางถนนและการมีวนิยัปฏบิัตติามกฎจราจร ขณะเดยีวกนัตอ้งเร่ง
แก้ปัญหาด้วยการพัฒนาทั้งระบบสร้างความปลอดภัยทางบกเพ่ือบรรเทาการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากพฤติกรรม
ผู้ ใช้รถใช้ถนน อาทิ (1) สร้างถนนปลอดภัย (Road Safety for Safer Roads) ปรับปรุงจุดเสี่ยงและ 
จุดอันตรายที่มีอยู่เดิมให้มีความปลอดภัยเพ่ิมขึ้น ตลอดจนปรับปรุงเครื่องหมายต่าง ๆ ให้มีความชัดเจน  
มีมาตรฐาน และมีระบบตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน หรือ Road Safety Audit แยกจากหน่วยงาน 
ทีก่อ่สรา้งถนน (2) สรา้งยานพาหนะปลอดภยั ก าหนดใหย้านพาหนะทกุประเภทตอ้งมเีครือ่งอุปกรณแ์ละสว่นควบ
เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของสหประชาชาติ โดยเฉพาะรถโดยสารสาธารณะขนาดใหญ่ รถตู้โดยสาร 
รถบรรทุก รถรับส่งนักเรียน  และรถจักรยานยนต์ และ (3) การบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน และระบบส่งต่อ
ผู้บาดเจ็บระหว่างสถานพยาบาล (Referral Trauma Care) มาตรการช่วยเหลือหลังอุบัติเหตุเพ่ือเพ่ิมโอกาส
การรักษาให้ทันต่อการเร่งด่วนอย่างมีประสิทธิภาพ 
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การคุ้มครองผู้บริโภค 

 

7. 

การร้องเรียนผ่านส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) และส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กจิการโทรทศันแ์ละกจิการโทรคมนาคมแหง่ชาต ิ(กสทช.) ในไตรมาสหนึง่ เพิม่ขึน้รอ้ยละ 48.9 และ 150.0 ขณะทีก่ารระบาด
ของ COVID-19 ท าให้ต้องมีการเฝ้าระวังการหลอกลวงทางไซเบอร์  

การรับร้องเรียนสินค้าและบริการในไตรมาสหนึ่ง ปี 2564 ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค (สคบ.) มีจ านวน 3,810 ราย เพิ่มข้ึนร้อยละ 48.9 โดยด้านที่ได้รับการร้องเรียนมากที่สุดคือ ด้านโฆษณา 
รองลงมาเป็นด้านสัญญา ด้านขายตรงและตลาดแบบตรง และด้านฉลาก ตามล าดับ ทั้งนี้ สินค้าและบริการ  
ทีไ่ด้รบัการรอ้งเรยีนมากที่สดุคอื สินคา้และบรกิารทั่วไป 664 ราย รองลงมาเปน็อาคารชดุ/คอนโดมิเนียม 485 ราย 
จองตั๋วเครื่องบิน/สายการบิน 345 ราย ฟิตเนส 141 ราย รถยนต์ 138 ราย บ้านจัดสรร 129 ราย เครื่องใช้ไฟฟ้า 
118 ราย ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว 104 ราย และเครื่องมือสื่อสาร 100 ราย เป็นต้น  

ตาราง 10 การรับเรื่องร้องเรยีนจ าแนกตามประเด็น (ราย) 

เร่ืองร้องเรียน 
2562 2564 2563  

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 
ด้านโฆษณา 726 3,432 1,705 1,328 949 2,525 1,758 1,578 1,511 

%YoY 120.0 1,256.5 308.9 202.5 30.7 -26.4 3.1 18.8 59.2 
ด้านสัญญา 1,170 1,050 1,018 779 528 776 1,019 865 983 

%YoY 77.3 32.1 -5.0 17.3 -54.9 -26.1 0.1 11.0 86.2 
ด้านขายตรงและ
ตลาดแบบตรง 

377 651 721 503 534 1,189 975 1,130 731 

%YoY 48.4 261.7 227.7 75.9 41.6 82.6 35.2 124.7 36.9 
ด้านฉลาก 459 706 545 395 547 429 537 625 585 

%YoY -12.1 63.0 13.1 -9.0 19.2 -39.2 -1.5 58.2 6.9 
รวม 2,732 5,839 3,989 3,301 2,575 4,949 4,327 4,198 3,810 

%YoY 55.7 251.5 82.1 64.8 -6.4 -15.8 7.5 39.7 48.9 
ที่มา:  ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
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ที่มา:  ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

แผนภาพ 18  สินค้าและบริการที่มีการร้องเรียนสูงสุด 
ในไตรมาสหน่ึง ปี 2564  หน่วย : ราย)
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แผนภาพ 17 การรับเรื่องร้องเรียนจ าแนกตามประเด็นรายไตรมาส

ที่มา:  ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
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ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าเรื่องร้องเรียนส่วนใหญ่เป็นการร้องเรียนด้านโฆษณามาโดยตลอด ซึ่งมีลักษณะเป็น  
การกระท าผิดซ้ า ๆ กล่าวคือ ส่วนใหญ่เป็นการโฆษณาเกินจริงโดยความผิดเกี่ยวกับการโฆษณาเกินจริงมีกฎหมาย
เกี่ยวข้องหลายฉบับ อาทิ พ.ร.บ. อาหาร มีโทษจ าคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
พ.ร.บ. วา่ดว้ยความผดิเกีย่วกบัคอมพิวเตอร ์ในกรณทีีม่กีารโฆษณาผา่นสือ่ออนไลน์ มโีทษจ าคกุไมเ่กนิ 5 ป ีหรอืปรับ 
ไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ซึ่งโทษค่าปรับถือว่าน้อยเมื่อเทียบกับผลตอบแทนที่ได้รับจากการโฆษณา 
โดยเฉพาะในกลุ่ม Influencer ออนไลน์ที่มีผู้ติดตามจ านวนมาก ดังนั้น อาจต้องมีการปรับบทลงโทษให้หนักขึ้น 
หรือพิจารณาน ากฎหมายอาญาฐานฉ้อโกงประชาชนมาปรับใช้ เนื่องจากเป็นบทลงโทษที่ค่อนข้างหนักและไม่
สามารถยอมความได ้เพ่ือลดแรงจงูใจและเกรงกลวัในการกระท าความผดิ รวมถงึลดโอกาสในการกระท าความผิดซ้ า 

ขณะทีก่ารรอ้งเรยีนในกิจการโทรคมนาคมของ กสทช. พบว่า ไตรมาสหนึ่ง ปี 2564 มีการร้องเรียนทั้งสิ้น 
769 เรื่อง เพ่ิมขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ 150.5 โดยเป็นการร้องเรียนเกี่ยวกับโทรศัพท์เคลื่อนที่  
มากที่สุด โดยเฉพาะในประเด็นเรื่องถูกคิดค่าบริการจาก SMS ที่ไม่ได้สมัครใช้บริการ 213 ราย การคิดค่าบริการ
ผดิพลาด 179 ราย มาตรฐานและคณุภาพการใหบ้รกิาร 151 ราย และการยกเลกิบรกิาร 148 ราย เปน็ตน้ 

ตาราง 11  การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ให้ผู้บริโภค (ราย) 

การด าเนินการ 
2564 2563  

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 
เจรจาไกล่เกลี่ยได้ข้อยุต ิ 466 626 486 571 379 
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 322 293 236 333 412 
เสนอคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 11 11 22 59 194 
ส่งเรือ่งให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคด าเนนิคดี 222 455 154 465 171 
ศาลพิพากษาให้ช าระค่าเสียหาย 30 34 11 141 17 
ด าเนนิการบังคับตามค าพิพากษา 3 24 5 6 10 
ด าเนนิการตาม พ.ร.บ. ลม้ละลาย 1 0 0 0 0 
อื่นๆ (ยุติเรื่อง, ถอนเรือ่ง, สิน้สุดคดี) 8 135 15 26 11 

รวม 1,063 1,578 929 1,601 1}194 

ที่มา:  ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

แผนภาพ 20 ประเด็นร้องเรียนในกิจการโทรคมนาคม
ในไตรมาสหนึ่ง ปี 2564  หน่วย : ราย)

ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
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แผนภาพ 19 การรับเรื่องร้องเรียนในกิจการโทรคมนาคม
รายไตรมาส ปี 2561-2564

ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
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ในยุคที่เทคโนโลยีมีความก้าวหน้าและมี
ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย ท าให้การละเมิด
ขอ้มลูสว่นบคุคลสามารถท าไดง้า่ยมากขึน้ โดยในปจัจบุนั
มีพระราชบญัญตัคิุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
(Personal Data Protection Act : PDPA) จะมผีลบงัคบัใช้
วนัที ่1 มถินุายน 2565 ซึง่คุม้ครองทัง้ดา้นการจดัเกบ็ขอ้มลู 
การใชข้อ้มลู การเปดิเผยขอ้มลู เปน็ตน้ โดยในชว่งทีผ่า่นมา

บทลงโทษหากละเมิด พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

 โทษทางแพ่ง : รับผิดตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง
และอาจต้องชดใช้ค่ าสินไหมทดแทนเพิ่มขึ้นอีก  
โดยสูงสุดไม่เกิน 2 เท่าของค่าเสียหายที่แท้จริง 

 โทษทางอาญา : จ าคุกสูงสุดไม่เกิน 1 ปี หรือปรับ 
ไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

 โทษทางปกครอง : ปรับสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท 

ช่องทางหนึ่งที่อาจท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลมีการรั่วไหล คือ การสมัครแอปพลิเคชันกู้เงินที่ผิดกฎหมาย ที่ส่ง link 
ผ่าน SMS ซึ่งผู้กู้จะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันและกรอกข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ิมเติมเพ่ือขออนุมัติ และจะต้อง
ยินยอมให้สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ในโทรศัพท์ อาทิ รายชื่อติดต่อ บันทึกต าแหน่ง ข้อมูลรูปภาพและวีดิโอ 
ซึ่งผู้กู้อาจถูกน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการกระท าผิดกฎหมายได้ 

ที่ผ่านมากระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมได้มีการประสานความร่วมมือกับผู้ให้บริการ
ระบบปฏิบัติการมือถือ ได้แก่ แอปเปิล และกูเกิล ในการถอดแอปพลิเคชันเหล่านี้ออกจากระบบและการก าหนด
บรรทดัฐานส าหรบัแอปพลเิคชนัทีจ่ะเปดิใหด้าวนโ์หลด โดยกระทรวงฯ อาจเขา้ไปมบีทบาทในการคดักรองแอปพลเิคชนั
ผิดกฎหมายในอนาคต ซึ่งจะเป็นแนวทางในการยับยั้งที่ต้นตอของปัญหา  

ส าหรับด้านการปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องควรมีมาตรการก ากับดูแล 
ทีเ่ขม้งวด รดักมุ และมกีารด าเนนิงานเชงิรกุในการตรวจสอบการโจรกรรมขอ้มลูรปูแบบใหม ่ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต 
เพ่ือป้องกัน/ลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นให้ได้มากที่สุด รวมถึงมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับลักษณะ  
การกูย้มืทีถ่กูกฎหมาย นอกจากนี ้ประชาชนควรระมดัระวงัการใหข้อ้มลูสว่นบคุคล สงัเกตการปลอ่ยกูท้ีอั่ตราดอกเบีย้
มลีกัษณะสงูผดิปกต ิหรอืมกีารอนมุตัเิงนิกูท้ีง่า่ยเกนิไป ไมม่กีารตรวจสอบประวตัทิางการเงนิ เพ่ือปกปอ้งตนเอง 

ตาราง 12  การรับเรื่องร้องเรยีนในกิจการโทรคมนาคม (ราย)    
ประเภทบริการ 

2562 2563 2564 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 

โทรศัพท์เคลือ่นที ่ 371 325 359 240 226 295 340 396 601 
%YoY -47.0 -26.6 -30.4 -40.9 -39.1 -9.2 -5.3 65.0 165.9 
อินเทอร์เน็ต 71 58 79 86 70 147 116 125 165 
%YoY -22.8 -19.4 -7.1 19.4 -1.4 153.4 46.8 45.3 135.7 
สถานีวทิยุคมนาคม 28 0 0 0 0 0 0 0 0 
%YoY -22.2 -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 - - - - 
โทรศัพท์ประจ าที ่ 14 7 11 9 11 3 7 9 3 
%YoY -56.3 -82.1 -60.7 -66.7 -21.4 -57.1 -36.4 0.0 -72.7 
รวม 484 390 449 335 307 445 463 530 769 
%YoY -43.7 -34.5 -33.8 -40.1 -36.6 14.1 3.1 58.2 150.5 
ที่มา:  ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ   
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สังคมไร้เงินสด (Cashless Society) ในบริบทของประเทศไทย  

สถานการณ์ทางสังคมที่ส าคัญ 

การผลักดันประเทศไปสู่สังคมไร้เงินสดให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของเทคโนโลยี มีทั้งข้อดีและข้อพึงระวัง  
ซึ่งปัจจุบันการใช้บริการด้านการเงินออนไลน์ของประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น แต่ยังมีช่องว่างในทางปฏิบั ติ 
ที่จะต้องได้รับการแก้ไข เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงและพร้อมรับกับการเปลี่ยนผ่านไปสู่การเป นสังคมไร้เงินสด 

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการช าระเงินส่งผลให้ประเทศต่าง ๆ มีการท าธุรกรรมทางการเงิน  
ในรูปแบบใหม่ที่ไร้เงินสดมากขึ้น โดยในปี 2562 ทั่วโลกมีมูลค่าธุรกรรมทางการเงินที่ไม่ใช้เงินสดสูงถึง 708.5 
พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพ่ิมขึ้นเกือบ 1 เท่าตัวภายในระยะเวลา 5 ปี และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
จากพฤติกรรมและนวัตกรรมทางการเงินในระยะหลังที่ท าผ่านระบบดิจิทัลมากขึ้น ซึ่งมีประโยชน์ทั้งต่อผู้บริโภค 
ผู้ประกอบการ และภาครัฐ จากความสะดวกในการใช้จ่าย การลดต้นทุนการท าธุรกรรม มีความโปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบย้อนกลับได้ อาทิ การตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงินที่ผิดปกติซึ่งมาจากธุรกิจผิดกฎหมาย 
ต้นทุนการผลิตธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ลดลง ปัญหาอาชญากรรมจากการถือเงินสดลดลง และเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งจะช่วยเอ้ือประโยชน์ให้เศรษฐกิจหมุนเวียนและขยายตัวดีขึ้น รวมทั้งในช่วงที่มี
การแพร่ระบาดของ COVID-19 นี้ ยังเป็นการช่วยลดการสัมผัส (Contactless Payment) และป้องกันการแพร่
ระบาดได้อีกทางหนึ่งด้วย ขณะที่ข้อเสียนั้น Cashless ท าให้อาจสูญเสียความเป็นส่วนตัว (Privacy) ของข้อมูล
ธุรกรรมทางการเงิน อีกทั้งยังอาจส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยมากขึ้นจากความสะดวกรวดเร็ว
ของการท าธุรกรรม 

ส าหรบัประเทศไทย การเขา้สูส่งัคมไรเ้งนิสดเริม่
มคีวามชดัเจนตัง้แตป่ ี2558 ภายใตย้ทุธศาสตรก์ารพัฒนา
โครงสรา้งพ้ืนฐานระบบการช าระเงนิแบบอิเลก็ทรอนกิสแ์หง่ชาต ิ
(National e-Payment) โดยการท าธุรกรรม e-Payment 
มมีลูคา่เพ่ิมขึน้จากสดัสว่นรอ้ยละ 15.9 ตอ่ GDP ในป ี2553 
เป็นร้อยละ 28.3 ในปี 2563 หรือมีมูลค่ากว่า 443.65 
ล้านล้านบาท โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์ COVID-19 
ที่มีการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เพ่ิมขึ้นมาก โดยใน
เดือนธันวาคม 2562 มีการท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ประมาณ 913.62 ล้านรายการต่อเดือน และเพ่ิมเป็น 
1,416.35 ล้านรายการต่อเดือนในเดือนธันวาคม 2563  
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หน่วย : เท่า

แผนภาพ 21 มูลค่าการใช้ e-Payment ต่อ GDP ของไทย

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย และ สศช.
ค านวณโดยกองพัฒนาข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม
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ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าธุรกรรมไร้เงินสดของไทยยังมีมูลค่าที่ไม่สูงมากนัก หากไทยต้องการยกระดับให้เป็น
สังคมไร้เงินสดมากขึ้น จ าเป็นต้องได้รับการพัฒนามากขึ้นอีก โดยปัจจัยที่จะสนับสนุนให้ประเทศไปสู่สังคม  
ไร้เงินสดประกอบด้วย 4 ด้าน (David Horton, 2020) คือ (1) ด้านวัฒนธรรมและการยอมรับของคนในสังคม
ในการใชเ้ทคโนโลยีทีเ่ป็นลกัษณะไรเ้งนิสด (2) ดา้นเทคโนโลยแีละโครงสรา้งพ้ืนฐาน (3) ด้านสนบัสนนุของภาครัฐ
และการสร้างเชื่อมั่นของสถาบันการเงิน ในการส่งเสริมระบบนิเวศไร้เงินสดและการพัฒนาสภาพแวดล้อม  
เพ่ือสร้างความไว้วางใจแก่ผู้ใช้ และ (4) ด้านการใช้งานและความแพร่หลายในการใช้ โดยในกรณีของไทย พบว่า  

(1)  ดา้นวัฒนธรรมและการยอมรบัของประชาชน พฤตกิรรมผูบ้รโิภคไทยมกีารยอมรบันวัตกรรมทาง
การเงนิในรูปแบบไรเ้งนิสดมากข้ึน จากการศึกษาพฤตกิรรมการช าระเงินของคนไทยของธนาคารแหง่ประเทศไทย 
พบว่า การใช้ e-Payment มีแนวโน้มเติบโตอย่างมาก โดยปริมาณการใช้ e-Payment เพ่ิมขึ้นจากปี 2559 
กว่า 3 เท่าในปี 2563 หรือจาก 49 ครั้งต่อคนต่อปี เป็น 151 ครั้งต่อคนต่อปี (ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2563) 9 

อีกทั้งในปี 2563 เว็บไซด์ wearesocial ยังระบุว่าไทยเป็นอันดับหนึ่งของโลกในการใช้แอปพลิเคชันเกี่ยวกับ
ธนาคารและการเงินอีกด้วย นอกจากนี้ แนวโน้มการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตและจ านวนผู้ใช้สมาร์ทโฟนที่แพร่หลาย10 

การใชง้าน Social media รวมถงึมาตรการของภาครฐัในการใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิผา่นแอปพลเิคชนัตา่ง ๆ 
ยิ่งท าให้การท าธุรกรรมทางการเงินในรูปแบบออนไลน์ท าได้ง่าย และเป็นตัวเร่งในการสร้างการยอมรับจาก
ประชาชนอีกทางหนึ่งด้วย 

(2) ด้านเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐาน 
เป็นด้านที่ไทยมีศักยภาพพอสมควร โดยมีนวัตกรรมทาง
การเงินที่หลากหลาย โดยเฉพาะระบบการช าระเงิน 
อาทิ แอปพลิเคชันของธนาคารที่มาพร้อมกับบริการ
ธรุกรรมทางการเงิน (Mobile banking) บริการพร้อมเพย์ 
การใช้ QR code ในการช าระเงินและโอนเงิน รวมถึง
บรกิารกระเปา๋เงนิออนไลนแ์ละบตัรช าระเงนิแบบไรส้มัผัส 
(Contactless Card) ทีพ่รอ้มรองรบัการเปน็สงัคมไรเ้งนิสด 
ขณะทีอิ่นเทอร์เน็ตถือเป็นปัจจัยส าคัญท่ีขาดไม่ได้ในการ
ท าธุรกรรมออนไลน์ อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลของ 
nPerf.com สะท้อนว่าปัจจุบันโครงข่ายอินเทอร์เน็ต
ของไทยยังไม่ครอบคลุมในพ้ืนที่ห่างไกล โดยเฉพาะ
บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันตก และภาคใต้ อีกทั้ง

9 ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2563, บทความเร่ือง “มุ่งสู่เศรษฐกิจไร้เงินสด: พฤติกรรมผู้บริโภคและโอกาสของธุรกิจไทยช่วงโควิด 19”  
10 จ านวนผู้ใช้สมาร์ทโฟน จากข้อมูลผลส ารวจเรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2562 ของส านักงานสถิติแห่งชาติ  

พบว่าประเทศไทยมีผู้ใช้สมาร์ทโฟนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตประมาณ 61 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 96.4 ของประชากรที่มีอายุ 6 ปีขึ้นไป  

แผนภาพ 22 แผนที่แสดงความคลอบคลุมของโครงข่ายสัญญาณ
อินเตอร์เน็ต 3G 4G 5G ของไทย

ที่มา: www.Nperf.com



ภาวะสังคมไทยไตรมาสหนึ่ง ปี 2564 

กองพัฒนาข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม  29 

ความเร็วในการดาวน์โหลดข้อมูลในพ้ืนที่ต่างจังหวัดก็ยังไม่มากนัก11 นอกจากนี้ การใช้บริการอินเทอร์เน็ตยังมี
ต้นทุนสูงส าหรับกลุ่มผู้มีรายได้น้อย 

(3) ด้านการสนับสนุนจากภาครัฐและการสร้างความเชื่อม่ัน ประเทศไทยมีแผนยุทธศาสตร ์
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ และมียุทธศาสตร์ National e-Payment 
เพ่ือพัฒนาระบบการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน ต้นทุนต่ า รองรับธุรกรรมการช าระเงิน
ของประชาชน ภาครัฐ และภาคธุรกิจ รวมถึงธนาคารแห่งประเทศไทยยังมีบทบาทหลักในการก ากับดูแล
โครงสร้างพ้ืนฐานระบบการเงินและการออกกฎหมาย อาทิ การออกกฎหมายการช าระเงินฉบับใหม่ การควบคุม
ผู้ให้บริการจ่ายเงินออนไลน์ อีกทั้งปัจจุบันก็มีการพัฒนาระบบการเงินให้รองรับกับความเสี่ยงและทันต่อ  
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ อาทิ การใช้ลายนิ้วมือยืนยันตัวตน การใช้รหัสผ่าน OTP (One Time Password)  
ที่เป็นข้อความไปส่งยังโทรศัพท์ของผู้ใช้เพ่ือยืนยันการเป็นเจ้าของบัญชีช่วยเพ่ิมความปลอดภัยในการท า
ธุรกรรม ขณะที่ด้านการคุ้มครองของข้อมูล ปัจจุบันมี พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal 
Data Protection Act : PDPA) ที่จะมีผลบังคับใช้วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ซึ่งประชาชนจะได้รับสิทธิการคุ้มครอง
จากการเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงยังมีการก าหนดบทลงโทษแก่ผู้ฝ่าฝืนที่ชัดเจน12 

(4)  ด้านการใช้งานและความแพร่หลาย ขั้นตอนการสมัครใช้บริการที่สะดวก ท าให้เกิดการใช้งาน
อย่างแพร่หลาย อาทิ บริการพร้อมเพย์ (เริ่มให้บริการปี 2560) ที่สมัครได้เพียงการผูกบัญชีธนาคารกับเลขบัตร
ประชาชนหรือหมายเลขโทรศัพท์ ก็จะสามารถช าระเงินและโอนเงินแบบทันทีโดยปราศจากค่าธรรมเนียม  
ซึ่งปัจจุบันมียอดลงทะเบียนพร้อมเพย์กว่า 55.1 ล้านหมายเลข ปริมาณการโอนเฉลี่ย 14.5 ล้านรายการต่อวัน 
และมีสถิติการใช้งานสูงสุด 20.2 ล้านรายการต่อวัน (ข้อมูลเดือนมิถุนายน 2563) ซึ่งการใช้งานมีแนวโน้มเตบิโต
อย่างต่อเนื่อง ขณะที่ผู้ประกอบการ e-commerce ของไทยมีประมาณ 6.8 แสนราย ในปี 2562 และ 
มีแนวโนม้เพ่ิมขึน้ โดยเฉพาะในชว่ง COVID-19 ซึง่ประชาชนซือ้สนิคา้ออนไลนเ์พ่ิมขึน้ อีกทัง้สถาบนัการเงนิสว่นใหญ่ 
มีการให้บริการ e-Payment รวมถึงการมีจุดบริการช าระเงิน QR code มากกว่า 6 ล้านจุดทั่วประเทศ 
สะท้อนให้เห็นถึงการปรับตัวและการใช้งานที่แพร่หลาย  

อยา่งไรกต็าม ยงัมชีอ่งวา่งหรอืขอ้จ ากดัในทางปฏบิัต ิอาท ิทกัษะดา้นดจิทิลัของคนไทยอยูใ่นระดบัต่ า13 
โดยเฉพาะกลุ่มประชากรผู้มีรายได้น้อยและผู้สูงอายุ ดังจะเห็นได้จากจ านวนคนไม่น้อยที่ต้องเดินทางมา
ลงทะเบียนรับสิทธิ์ช่วยเหลือของรัฐที่ธนาคารเอง ขณะที่โครงสร้างพ้ืนฐานเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตยังไม่ครอบคลุม
และมีต้นทุนสูงเมื่อเทียบกับรายได้ของกลุ่มผู้รายได้น้อย ซึ่งเป็นข้อจ ากัดในการเข้าถึงและใช้เทคโนโลยีดังกล่าว 

11 nPerf, แผนที่แสดงความคลอบคลุมของโครงข่ายอินเทอร์เน็ตของไทย เข้าถึงได้จาก https://www.nperf.com/en/map/TH/-/-/ signal/?
ll=13.152388677984096&lg=101.49499999999998&zoom=5  

12 โทษทางแพ่ง ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง และอาจต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพิ่มเติมโดยสูงสุดไม่เกิน 2 เท่าของค่าเสียหายที่แท้จริง   
โทษทางอาญา จ าคุกสูงสุดไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ โทษทางปกครอง ปรับสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท  

13 สถาบนัวจิยัเศรษฐกจิปว๋ย อึง๊ภากรณ,์ 2564, วจิยัเรือ่ง “ระบบเศรษฐกจิดจิทิลักบัความพรอ้มของครวัเรอืนไทยผา่นการศึกษา Digital Literacy” พบว่า
ครัวเรือนไทยบางส่วนประมาณร้อยละ 18 ยังมีทักษะความรู้ด้านดิจิทัล (Digital Illiterate) ในระดับต ่า  



ภาวะสังคมไทยไตรมาสหนึ่ง ปี 2564 

กองพัฒนาข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม  30 

รวมถงึอาจน าไปสูพ่ฤตกิรรมเสีย่งตอ่การถกูหลอกและการสญูเสยีทางการเงนิไดอี้กดว้ย ดงันัน้ แนวทางในการสง่เสริม
และแก้ไขข้อจ ากัดเพ่ือน าไปสู่การเป็นสังคมไร้เงินสด ได้แก่ (1) ภาครัฐควรสนับสนุนให้มีโครงข่ายอินเทอร์เน็ต
ความเรว็สงูทีค่รอบคลมุและมคีณุภาพมากขึน้ โดยเฉพาะในพ้ืนทีห่า่งไกล รวมถงึอาจมกีารอุดหนนุชว่ยเหลอืการเขา้ถึง
อุปกรณ์และสัญญาณอินเทอร์เน็ตของกลุ่มผู้มีรายได้น้อย (2) การเสริมสร้างการมีทักษะความรู้ด้านการเงินและ
ความรูด้จิทิลั โดยเฉพาะกลุม่เปราะบางทีอ่าจเขา้ไมถ่งึองคค์วามรูแ้ละตามไมท่นัเทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นแปลงไปอยา่งรวดเรว็ 
เพ่ือให้เท่าทันและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากภัยคุกคามทางดิจิทัล (3) การสนับสนุนและส่งเสริมให้มี
ระบบธุรกรรมทางการเงินในรูปแบบดิจิทัลอย่างทั่วถึงและครอบคลุม โดยเฉพาะร้านค้ารายย่อยให้มีบริการ  
รับช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือน าไปสู่การใช้งานที่แพร่หลายของบริการทางการเงินรูปแบบดิจิทัลมากยิ่งขึ้น 
(4) การมีกลไกติดตามดูแลรักษาฐานข้อมูลและความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่มีความรัดกุมทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยี เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนในการใช้บริการ และ (5) การน าข้อมูลธุรกรรมทางการเงิน
อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ประโยชน์ต่อยอด อาทิ การพัฒนาเครื่องมือทางการเงินในการให้กู้ยืม รวมทั้งการน าข้อมูล  
มาใช้ประกอบการให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ เพ่ือลดการตกหล่นและคัดกรองกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว 

เป็นบริการโอนเงินและรับเงินทางเลือกใหม่ที่สะดวก รวดเร็ว ซ่ึงมีค่าธรรมเนียมถูกลง ช่วยให้ประชาชน ภาครัฐ และภาคธุรกิจ สามารถ
โอนเงินด้วยเบอร์โทรศัพท์ บัตรประจ าตัวประชาชน เลขทะเบียนนิติบุคคล หรือ e-Wallet ID รวมถึงต่อยอดเกิดเป็นบริการใหม่ ๆ เช่น 
ช าระบิลข้ามธนาคาร ท าให้ลดข้อจ ากัดของระบบในปัจจุบัน และเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้แก่ภาคส่วนต่างๆ

ในการกระจายเครื่องรับช าระเงิน (อีดีซ)ี ที่เป็นการรองรับการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ ท าให้ทุกภาคส่วนเข้าถึงและใช้บริการช าระเงินผ่าน
บัตรได้อย่างแพร่หลาย อาทิ ร้านค้าทั่วไป อีกทั้งยังช่วยลดการใช้เงินสดในชีวิตประจ าวัน เพิ่มความปลอดภัย และลดต้นทุนในการจัดการ 
ซึ่งปัจจุบันไทยมีเครื่องรับบัตรเกือบ 9 แสนเครื่อง

National e-Payment แผนการพัฒนาของไทยสู่สังคมไร้เงินสด

การพัฒนาไปสู่สังคมไร้เงินสดนั้นอาศัยการผลักดันของหลายภาคส่วน ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการช าระเงิน
แบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติหรือ National e-Payment ที่เริ่มต้นในปี 2558 แบ่งการด าเนินงานออกเป็น 5 โครงการ ได้แก่

ในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดท าและน าส่งเอกสารพาณิชย์ อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เสียภาษี ซ่ึงจะช่วยลดต้นทุน ระยะเวลา และ
ขั้นตอนในการจัดท าเอกสารของภาคเอกชน รวมถึงคืนเงินภาษีผ่านบริการ Prompt Pay 

โดยเฉพาะการจ่ายสวัสดิการ/เงินช่วยเหลือให้ประชาชนโดยตรง อาทิ ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือการโอนเข้าบัญชีธนาคารโดยใช้เลข
ประจ าตัวประชาชน ท าให้ได้ประชาชนตรงกลุ่มเป้าหมาย ลดความผิดพลาด และความซ้ าซ้อน รวมถึงภาครัฐเองจะมีการบริหารจัดการที่
มีความโปร่งใส และมีข้อมูลการจัดท านโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผ่านการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน รวมถึงการออกมาตรการจูงใจ เพื่อการส่งเสริมและกระตุ้นการใช้ e-Payment

ที่มา:  กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย และ www.epayment.go.th

 

1. ระบบ Prompt Pay

2. การขยายจุดรับช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ทั่วประเทศ

3. ระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์และเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

4. e-Payment ภาครัฐ

5. การให้ความรู้และการส่งเสริมการใช้ e-Payment



ภาวะสังคมไทยไตรมาสหนึ่ง ปี 2564 

กองพัฒนาข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม  31 

           ภายหลงัการออกกฎหมายปลดลอ็คการปลกูกญัชาเพ่ือวตัถปุระสงคท์างการแพทย ์
และประกาศให้สามารถใช้ประโยชน์จากชิ้นส่วนของกัญชาได้ ท าให้เกิดการตื่นตัวของ
ผูป้ระกอบการและประชาชน ทัง้ในการปลกู และการน าชิน้สว่นกญัชามาเปน็สว่นประกอบ 
ในการผลิตเพ่ือการแพทย์และสินค้าเชิงพาณิชย์ โดยเฉพาะอาหารและเครื่องดื่ ม  
ซึ่งเป็นการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ จากข้อมูลศูนย์วิจัยกสิกรไทย
คาดการณ์ว่าในปี 2564 ตลาดกัญชาเฉพาะเพ่ือการแพทย์ของไทยจะมีมูลค่าถึง 3,600-
7,200 ลา้นบาท ซึง่ปัจจุบันมีผู้ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ

ในการใช้ประโยชน์จากกัญชา14 รวมทุกประเภทกว่า 1,500 ราย (หลายรายยืน่ขอหลายประเภท) แบ่งเปน็ การน าเขา้  
มีจ านวน 11 ราย การผลิต (ปลูก) จ านวน 182 ราย การจ าหน่าย จ านวน 1,372 ราย การผลิต (ปรุง) 5 ราย และ
การผลิต (แปรรูป/สกัด) 37 ราย (ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2564) ทั้งนี้ มีประเด็นที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องให้
ความส าคญั เพ่ือใหค้นไทยไดร้บัประโยชน ์และควบคมุผลเสยี หรอืผลกระทบทีเ่กดิขึน้ ดงันี ้ 

1.  การปลูกเพื่อการแพทย์ แต่สามารถขายในเชิงพาณิชย์ อาจท าให้กัญชามีราคาสูงขึ้น กระทบต่อ
ตน้ทนุการผลติยา โดยเฉพาะยาในกลุม่แพทยแ์ผนไทย และแพทยท์างเลอืก กลา่วคอื พระราชบญัญตัยิาเสพตดิใหโ้ทษ 
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. 2563 และ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 424) พ.ศ. 2564 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง
กำหนดอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย เป็นการอนุญาตให้องค์กรต่าง ๆ สามารถผลิต จ าหน่าย น าเข้า หรือ
ส่งออกกญัชาไดแ้บบมเีงื่อนไข ซึ่งไม่เพียงการจ าหนา่ยเพ่ือการแพทยเ์ทา่นัน้ แตย่งัสามารถจ าหนา่ยใหก้บัผูป้ระกอบการ 
และประชาชนเพ่ือน าไปบรโิภค หรอืเป็นส่วนประกอบในการผลิตสินค้า โดยชิ้นส่วนของกัญชาที่สามารถในมาใช้ได้ คือ 
เปลอืก ล าตน้ เสน้ใย กิง่กา้น ราก และใบ ปจัจบุนัมผีูป้ระกอบการรา้นอาหาร และเครื่องดืม่น าสว่นประกอบของกญัชา 
มาเป็นสว่นผสมและสร้างจุดขายเป็นจ านวนมาก ซึง่สง่ผลให้ราคาสว่นประกอบของกญัชาปรบัตัวสงูขึน้ อาทิ ใบกัญชา 
ที่ปัจจุบันราคาเพ่ิมสูงขึ้นกว่า 10 เท่า  

กัญชา : โอกาสใหม่ที่ต้องควบคุมอย่างเหมาะสม 

กัญชาเป นพืชเศรษฐกิจใหม่ ซึ่งมีโอกาสในการต่อยอดและพัฒนาทางการแพทย์เพื่อรักษาโรค อย่างไรก็ตาม ยังคงมี
ประเดน็ทา้ทายจากการปลดลอ็คกญัชาของไทย อาทิ การกระจายโอกาสสู่เกษตรกรรายย่อย การควบคุมราคาสารสกัด
จากกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ ผลกระทบต่อสุขภาพจากการบริโภคสินค้ากัญชาที่มากเกินไปโดยเฉพาะ
ในกลุ่มเด็ก และการสร้างความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องในการใช้กัญชาทางการแพทย์แก่ประชาชน 

สถานการณ์ทางสังคมที่ส าคัญ สถานการณ์ทางสังคมที่ส าคัญ 

14 ระบบสืบค้นข้อมูลใบอนุญาตส าหรับกัญชา กระทรวงสาธารณสุข สืบค้นจาก https://hemp.fda.moph.go.th/FDA_MARIJUANA/staff/
marijuana_report_public  
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2.  การอนุญาตให้ผลิตกัญชามีเงื่อนไขท่ีต้องควบคุมการผลิตที่ได้มาตรฐาน ซึ่งเป นข้อจ ากัดที่ท าให้
ผูป้ระกอบการรายยอ่ยไม่เขา้รว่ม และไม่ไดร้บัประโยชนจ์ากการปลดลอ็คดงักลา่ว โดยทีก่ารผลติมเีงือ่นไขส าคญัคอื 
ต้องปลูกเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ การแพทย์ หรือการปลูกเพ่ือการวิจัย ซึ่งผู้ปลูกจะต้องแสดงหลักฐาน และ
รายละเอียดตา่ง ๆ ในการขออนุญาตปลูก อีกท้ังเกษตรกรต้องรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพ่ือสังคม หรือ
สหกรณ์การเกษตร (อย่างน้อย 7 ครัวเรือน) โดยร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ หรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  
หากตอ้งการทีจ่ะผลติ นอกจากนี ้ยงัตอ้งมกีารจดัท าโรงเรอืนที่มิดชิด มีกล้องวงจรปิดเพื่อรักษาความปลอดภัย และ
มีการบันทึกรายชื่อในการเข้าออกสถานที่ รวมทั้งต้องจัดท าสถานที่จัดเก็บให้มิดชิด ท าให้ผู้ประกอบการรายย่อย  

ไม่ เข้ามาผลิต ซึ่ งปัจจุบันมีวิสาหกิจชุมชนที่ ได้รับอนุญาต 
ในทุกประเภทเพียงจ านวน 56 ราย (ไม่รวมครอบครอง) และ
หากจ าแนกประเภทได้เป็นการอนุญาตเพ่ือการปลูก (ผลิต) 
จ านวน 44 ราย และจ าหน่ายจะมีเพียง 12 ราย เทา่นัน้ 

           3. การใชป้ระโยชนจ์ากกญัชาในดา้นทีไ่ม่ใชเ่พือ่การแพทย์
ยงัไม่มีการควบคมุ แมก้ฎหมายการปลดลอ็คกญัชาจะมกีารควบคมุ
สารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (tetrahydrocannabinol, THC)  
ไม่เกินร้อยละ 0.2 โดยน้ าหนัก แต่การที่ผู้บริโภคสามารถซื้อ
ชิน้สว่นของกญัชาจากผูท้ีไ่ดร้บัอนญุาตใหป้ลกู ผลติ และจ าหนา่ยได ้
ทั้งที่ยังไม่มีการควบคุมอายุของผู้ซื้อ และปริมาณสารที่เหมาะสม
ในแตล่ะผลติภณัฑ ์ท าใหก้ารควบคมุการบรโิภคในระดบัทีเ่หมาะสม
เปน็ไปได้ยาก โดยเฉพาะในกลุ่มเด็ก หากบริโภคกัญชามากเกินไป
จะท าใหเ้กดิผลเสยีตอ่สขุภาพทัง้ตอ่ระบบทางเดนิหายใจ ระบบหวัใจ
และหลอดเลอืด เชาวนป์ญัญา และท าใหต้ดิยาได ้ทัง้นี ้จากบทเรยีน
ของสหรัฐอเมริกาในรายงานเรื่อง Lessons Learned from 
State Marijuana Legalization ในปี 2019 พบว่า มลรัฐที่กัญชา
ถูกกฎหมายมีสัดส่วนเด็กที่สูบกัญชามากขึ้นเกือบ 1 เท่าตัว 
ขณะทีร่ฐัทีย่งัก าหนดให้กญัชาผิดกฎหมายกลบัมีเด็กทีส่บูลดลง  

4. การปลดล็อคท าให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงได้มาก และมีความเสี่ยงต่อปัญหาต่าง   มากขึ้น 
กรณีของประเทศสหรัฐอเมริกา การศึกษาของ M. Jerry Wright Jr. (2015) ระบุว่าภายหลังการท าให้กัญชาถูก
กฎหมาย เด็กจ านวนมากของสหรัฐอเมริกาสามารถซื้อหาได้ง่าย เนื่องจากไม่มีการก าหนดอายุของผู้ซื้อ 
นอกจากนี้ จากข้อมูลของ National Survey on Drug Use and Health (NSDUH, 2018) ของสหรัฐอเมริกา
ยังพบว่าหลังประกาศให้กัญชาถูกกฎหมายในแต่ละรัฐ อัตราการใช้กัญชาเพ่ิมขึ้นมากในทุกรัฐ และปัญหาการก่อ
อาชญากรรมเพ่ิมขึน้มากกวา่ทีอ่ื่น อาท ิรฐัโคโลราโด อัตราการก่ออาชญากรรมเพ่ิมข้ึนถึง 11 เท่า สะท้อนให้เห็นถึง
การท าให้กัญชาถูกกฎหมายสร้างโอกาสเข้าถึงและมีการใช้มากขึ้น ซึ่งในกรณีของประเทศไทย หากไม่มี  
การควบคุมท่ีเหมาะสม การเข้าถึงได้ง่ายอาจท าให้เกิดการใช้ผิดประเภทได้มากขึ้น  
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ทั้งนี้  Canadian Centre on Substance Abuse (2015) สรุปบทเรียนจากการเปิดเสรีกัญชา 
ในประเทศสหรัฐอเมริกาประกอบด้วย (1) ต้องมีข้อตกลงที่ชัดเจนระหว่างการใช้ในทางการแพทย์ และการน าไป
ขายในเชิงพาณิชย์ เพ่ือป้องกันการซื้อขายที่ผิดกฎหมาย และการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ในรูปแบบที่ไม่ได้รับอนุญาต
หรือไม่ได้รับการควบคุม (2) ต้องมีการเตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือกับสิ่งที่ไม่คาดคิด เช่น กรณีของรัฐโคโลราโด
ที่เกิดการบริโภคสูงเกินไป หรือในกรณีของรัฐวอชิงตันมีการขอใบอนุญาตในปริมาณมากจนไม่สามารถบริหาร
จัดการได้ภายใต้กรอบเวลาที่จ ากัด (3) ควบคุมรูปแบบและปริมาณสารสกัดหรือส่วนประกอบของกัญชาที่อยู่ใน
ผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้แน่ใจว่าจะไม่มีผลกระทบที่คาดไม่ถึงตามมา (4) ควบคุมการค้าในเชิงพาณิชย์ โดยใช้การเก็บ
ภาษี กฎระเบียบ และการตรวจสอบของรัฐที่เข้มงวด รวมถึงการควบคุมการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย 
และ (5) ป้องกันไม่ให้เยาวชนเข้าถึง โดยการควบคุมช่องทางการเข้าถึง และควรลงทุนในเรื่องของการส่งเสริม
การป้องกัน สร้างการรับรู้ และการให้ความรู้ด้านสุขภาพที่มีประสิทธิภาพส าหรับทั้งเยาวชนและผู้ปกครอง 

จากบทเรยีนดงักลา่ว เมือ่พิจารณารว่มกบักฎระเบยีบในประเทศไทย พบวา่ ประเทศไทยยงัขาด (1) การวางแผน
และก าหนดสัดส่วนระหว่างการใช้ในทางการแพทย์ และการพาณิชย์อย่างชัดเจน (2) การควบคุมปริมาณสารสกัด
ทีเ่ปน็ส่วนผสมในผลติภณัฑ์ตา่ง ๆ โดยเฉพาะอาหาร (3) แนวทางการป้องกนัไมใ่หเ้ยาวชนเขา้ถงึ และ (4) การสรา้ง 
การรบัรูแ้ละความเขา้ใจในการใชผ้ลิตภณัฑ์กัญชาที่ถูกต้อง ซึง่ควรมแีนวทางรอบรบัการด าเนินการดา้นตา่ง ๆ อาทิ 

1. การควบคมุ/ก าหนดรปูแบบการผลติและราคา เพ่ือไมใ่หเ้กดิผลกระทบตอ่การผลติสนิคา้ทางการแพทย ์
และท าใหผู้ป้ระกอบการรายยอ่ย และประชาชนไดร้บัประโยชนจ์ากการปลดลอ็คนีใ้หม้ากทีส่ดุ ทัง้นี ้การก าหนดราคา
นอกจากช่วยให้ผู้ประกอบการรายย่อยและประชาชนได้รับประโยชน์แล้ว ยังช่วยควบคุมต้นทุนของยาในกรณี  
ทีน่ าไปใชป้ระโยชนใ์นทางการแพทย ์

2. การก าหนดระดบัสาร THC และ CBD ทีเ่หมาะสมในการเป นสว่นประกอบของสนิคา้แตล่ะประเภท 
และก าหนดฉลากใหช้ดัเจน ปจัจบุนัแมจ้ะมกีารควบคมุสารเตตราไฮโดรแคนนาบนิอล (tetrahydrocannabinol, THC) 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.2 โดยน้ าหนกั แตย่งัไมไ่ดม้กีารควบคุมปรมิาณสารทีเ่หมาะสมในแตล่ะผลิตภณัฑ์  

3. การก าหนดอายุของผู้ซื้อและผู้ใช้ เพ่ือป้องกันไม่ให้เด็กน าไปใช้ได้เอง ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการใช้ 
ผดิประเภท และอาจไดร้บัสารทีเ่ปน็ผลเสยีตอ่สขุภาพ 

4. การสร้างความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องในการใช้กัญชาทางการแพทย์แก่ประชาชน  
ผลจากโครงการศึกษาสถานการณ์การใช้กัญชาทางการแพทย์ในประเทศไทย15 ชี้ให้เห็นว่า ผู้ที่ครอบครองและใช้
กัญชาส่วนใหญ่ได้รับผลิตภัณฑ์กัญชาจากแหล่งผลิตนอกระบบสาธารณสุขเป็นหลัก และใช้กัญชาเพ่ือรักษาโรค
หรืออาการเจ็บป่วยหลายชนิดที่อยู่นอกเหนือข้อแนะน าของกระทรวงสาธารณสุข หรือไม่มีหลักฐานทางวิชาการ
สนับสนุนประสิทธิผล นอกจากนี้ ยังพบว่าทัศนคติต่อกัญชาของผู้ใช้ส่วนใหญ่กลับมองเห็นเฉพาะด้านบวกและ

15 ศ.ดร.พญ.สาวิตรี อัษณางค์กรชัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) และคณะ ร่วมกับ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) โดยการสนับสนุนของ 
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ปี 2563 
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ผลดีของการใช้กัญชาเพ่ือรักษาโรค แต่ไม่ตระหนักถึงผลเสียและผลกระทบของกัญชาจากการใช้ผิดประเภทหรือ
การใช้ที่มากเกินไป จึงควรมีการเผยแพร่ข้อมูลและสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์ 
การเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงกัญชาทางการแพทย์ในระบบสาธารณสุขโดยเฉพาะจากคลินิกกัญชาทางการแพทย์ 
ทั้งแผนไทยและแผนปัจจุบันให้มากขึ้น รวมทั้งการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการใช้สินค้าที่มีส่วนประกอบของกัญชา  
ที่ถูกต้องทั้งด้านปริมาณการใช้ และผลกระทบโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน 

แมว้า่ประโยชนข์องกญัชาจะมมีาก และอาจสรา้งมลูคา่ทางเศรษฐกจิใหก้บัประเทศในอนาคต แตก่ารท าให้
ประเทศและประชาชนได้ประโยชน์สูงที่สุดนั้น จะต้องให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการทั้งห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ 
การอนญุาตปลกู แปรรปู ขนสง่ จ าหนา่ย และการใชอ้ยา่งรอบคอบ โดยตอ้งมกีารควบคมุอยา่งเหมาะสม รวมทัง้ควร
มกีารชีแ้จงหรอืท าความเขา้ใจทีถู่กตอ้งใหแ้ก่ประชาชนได้ทราบกอ่นตดัสินใจบรโิภค อาท ิข้อดแีละข้อเสยีของกัญชา 
ปริมาณการบรโิภคท่ีเหมาะสม พร้อมทั้งก าหนดบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการใช้สารสกัดมาใช้ในสินค้าอุปโภค
เกินที่ก าหนดในผลิตภัณฑ์  

ปัจจบุนัม ี69 ประเทศ จาก 193 ประเทศทัว่โลก ทีไ่ดม้กีารปลดลอ็คกญัชาออกจากพชืยาเสพติดและมีการอนญุาตใหม้กีารใช้กญัชาใน
รปูแบบตา่ง ๆ โดยสามารถแบง่กลุม่การอนญุาตในการใช้ประโยชนท์ีส่ าคญัไดเ้ปน็ 7 กลุม่ ดงันี ้ 

 

ทีม่า:  https://en.wikipedia.org/wiki/Legality_of_cannabis และhttps://en.wikipedia.org/wiki/Legality_of_cannabis_by_U.S._jurisdiction 

รูปแบบการอนุญาต การแพทย ์ สันทนาการ จ านวนประเทศ / ตัวอยา่งประเทศ 

1. กลุ่มที่มีกฎหมายให้ใชก้ัญชาแบบเสรี หรือถูกกฎหมายทั้งทาง
สันทนาการและการแพทย ์

√ √ 4 
(แคนาดา จอร์เจีย แอฟริกาใต้ และ

อุรุกวัย) 

2. กลุ่มประเทศที่ให้ใช้กัญชาเพื่อการแพทย์แบบถกูกฎหมาย แต่ใช้
แบบสันทนาการยังไม่ถูกกฎหมายทั้งหมด 

√ มีการจ ากัดการใช้
นิรโทษกรรมและ

ไม่ถูกบังคับ 

20 
(เนเธอร์แลนด์ อาร์เจนตินา ออสเตรเลีย 

ไทย) 

3. ประเทศที่ให้ใช้กัญชาเพื่อการแพทยแ์บบถูกกฎหมาย แต่ใช้เพื่อ
สันทนาการผิดกฎหมาย 

√ × 13 
(อังกฤษ นวิซีแลนด์ ศรีลังกา เดนมาร์ก) 

4. กลุ่มประเทศที่มีกฎหมายให้ใช้กัญชาเพือ่การแพทย์ และการ
สันทนาการแบบมีเง่ือนไข 

√ 
(มีเง่ือนไข) 

√ 
(มีเง่ือนไข) 

8 
(สหรัฐอเมริกา สเปน ออสเตรีย  

เบลเยี่ยม) 

5. กลุ่มประเทศที่มีกฎหมายให้ใช้กัญชาทางการแพทยแ์บบมีเง่ือนไข 
แต่การใช้กัญชาเพือ่สันทนาการถือว่าผิดกฎหมาย 

√ 
(มีเง่ือนไข) 

× 5 
(ฝรั่งเศส เกาหลีใต้ ฟิลิปปินส์ โรมาเนีย) 

6. กลุ่มประเทศที่มีกฎหมายให้ใช้กัญชาแบบสันทนาการแบบมีเงือนไข
แต่ใช้กัญชาทางการแพทย์ผิดกฎหมาย 

× √ 
(มีเง่ือนไข) 

19 
(กัมพูชา เมียนมา ลาว อินเดีย) 

7. กลุ่มประเทศที่ให้กัญชาเป็นสิ่งผิดกฎหมาย × × 124 
(ญี่ปุ่น จีน สิงคโปร์ เวียดนาม) 
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การคืนเด็กดีสู่สังคม : แนวทางการสร้างโอกาสและการยอมรับ 

สถานการณ์เด็กและเยาวชนกระท าผิดเป นปัญหาส าคัญที่ส่งผลต่อทั้งระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เนื่องจาก
เด็กและเยาวชนเป นทรัพยากรที่มีค่า การแก้ไขและบ าบัดฟื้นฟูเพื่อให้เกิดการปรับพ ตินิสัย การสร้างโอกาสด้าน  
การท างานและการยอมรับของสังคมเป นวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าในตนเอง เป นการฝึกวินัยและ
ความรบัผดิชอบในชวิีตจรงิ ชว่ยปอ้งกนัไม่ใหเ้ดก็กลบัไปท าผดิซ้ า ซึง่จ าเป นตอ้งสง่เสรมิการมีสว่นรว่มของทกุภาคสว่น  

สถานการณ์ทางสังคมที่ส าคัญ 

เด็กและเยาวชนถือเป็นก าลังหลักที่จะพัฒนาประเทศในอนาคต แต่ปัจจุบันมีเด็กจ านวนหนึ่งที่กระท า
ผดิพลาด และหลงผดิจนตอ้งไดร้บัโทษ ซึง่เปน็การสญูเสยีทรพัยากรส าคญัหากไมม่มีาตรการดงึกลุม่ดงักลา่วใหก้ลบัมา
เป็นก าลังทางสังคมในการพัฒนาประเทศ จากข้อมูลของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พบว่า ในปี 2563 
เด็กที่ถูกด าเนินคดีโดยสถานพินิจมีจ านวนทั้งสิ้น 19,470 คดี ส่วนใหญ่เป็นเด็กอายุระหว่าง 15–18 ปี จ านวน 
16,865 คดี หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 86.6 ของเด็กทั้งหมด โดยอายุของผู้กระท าผิดสูงสุดอยู่ในช่วงอายุ 17 ปี 
จ านวน 6,527 คดี คิดเป็นร้อยละ 33.5 เมื่อพิจารณาตามฐานความผิด พบว่า ส่วนใหญ่เป็นฐานความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพตดิใหโ้ทษจ านวน 9,600 คดี คิดเป็นร้อยละ 49.3 รองลงมาเป็นฐานความผิดอื่น ๆ เช่น พ.ร.บ.จราจรทางบก 
และ พ.ร.บ. การพนันจ านวน 4,140 คดี คิดเป็นร้อยละ 21.3 นอกจากนั้น เป็นฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์จ านวน 
2,028 คน คิดเป็นร้อยละ 10.4 ขณะที่การท าผิดซ้ า พบว่าเด็กและเยาวชนที่ได้รับการปล่อยตัวจากศูนย์ฝึกและ
อบรมในช่วงปี 2560–2562 มีอัตราการกระท าผิดซ้ าอยู่ในระดับที่สูง และมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น โดยเฉพาะอัตรา
การกระท าผิดซ้ าของเด็กและเยาวชนหลังจากถูกปล่อยตัวไปในรอบ 1 ปี จากร้อยละ 23.4 เพ่ิมเป็นร้อยละ 25.4 
โดยในปีงบประมาณ 2562 ปล่อยตัว 2,769 คน การกระท าผิดซ้ าภายใน 1 ปี 703 คน คิดเป็นร้อยละ 25.4  

ตาราง 13  คดีเด็กและเยาวชนที่ถูกด าเนินคดีโดยสถานพินิจ ทั่วประเทศ 

  ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 การเปลี่ยนแปลง YoY 
จ านวนคดีท้ังหมด (คดี) 20,842 19,470 -6.6 
สัดส่วนชาย : หญิง 92.3 : 7.7 90.9 : 9.1   
จ าแนกตามอายุเกิน 10 ปี แต่ไม่ถึง 15 ปี 2,889 2,605 -9.8 
จ าแนกตามอายุเกิน 15 ปี แต่ไม่ถึง 18 ปี 17,953 16,865 -6.1 
จ าแนกตามลักษณะการอยู่อาศัย 
ครอบครัวอยู่ร่วมกัน 
ครอบครัวแยกกันอยู่ 

  
7,486 
15,042 

  
7,523 
14,241 

  
0.5 
-5.3 

จ าแนกตามฐานความผิด 
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ 
ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย 
ความผิดเดี่ยวกับเพศ 
ความผิดเกี่ยวกับความสุขสงบ เสรีภาพ ชื่อเสียง 
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ 
ความผิดเกี่ยวกับอาวุธและวัตถุระเบิด 
ความผิดอื่น ๆ 

  
2,948 
2,175 
922 
517 

10,634 
951 

2,695 

  
2,028 
1,705 
790 
437 

9,600 
770 

4,140 

  
-31.2 
-21.6 
-14.3 
-15.5 
-9.7 
-19.0 
53.6 

ที่มา:  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 2563 
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ทั้งนี้ เด็กและเยาวชนหากถูกควบคุมในสถานที่ควบคุมนาน โอกาสที่กระท าผิดซ้ ายิ่งสูงขึ้น และการน าผู้กระท า
ความผดิเลก็นอ้ยไปควบคมุปะปนกบัผูก้ระท าความผิดซับซ้อนรุนแรง แนวโน้มที่ผู้กระท าความผิดเล็กน้อยจะเรียนรู้
พฤตกิรรมจากผูก้ระท าความผดิซบัซ้อนรุนแรงยอ่มมีมากขึ้น16

  

ปจัจยัทีท่ าใหเ้ดก็และเยาวชนกระท าผดิ และกระท าผดิซ้ า  

1. สาเหตุที่เด็กและเยาวชนกระท าผิด  เกิดจากสภาพแวดล้อมของเด็กทั้งสถาบันครอบครัว 
สถานศึกษา และการได้รับโอกาสในการประกอบอาชีพ กล่าวคือ เมื่อพิจารณาเด็กและเยาวชนที่กระท าผิด พบว่า 
ส่วนใหญ่มาจากครอบครัวที่บิดามารดาแยกกันอยู่ คิดเป็นร้อยละ 65.4 ของคดีทั้งหมด หากพิจารณาสถานภาพ
ของเด็กและเยาวชนที่ถูกด าเนินคดี พบว่า เด็กและเยาวชนส่วนใหญ่ไม่ได้ประกอบอาชีพ จ านวน 6,713 คดี หรือ
ร้อยละ 34.5 ของคดีท้ังหมด รองลงมาคือ นักเรียน/นักศึกษาจ านวน 5,597 คดี หรือร้อยละ 28.7 ของคดีทั้งหมด 
และประกอบอาชีพไม่เป็นกิจจะลักษณะจ านวน 5,045 คดี หรือร้อยละ 25.9 ของคดีทั้งหมด ขณะที่กลุ่มเด็กและ
เยาวชนที่มีงานท าเป็นกิจจะลักษณะมีจ านวนน้อยที่สุดคือ 2,115 คดี หรือร้อยละ 10.9  

2. สาเหตุของการกระท าผิดซ้ า จากงานวิจัยเรื่อง “การมองตนเองในภาวะคืนสู่ครอบครัวและสังคม
ของเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดซ้ าในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน”17 พบว่า ภายหลังการปล่อยตัว 
หากเยาวชนกลับไปเริ่มต้นในครอบครัวที่มีสภาวะแวดล้อมที่ดี เด็กและเยาวชนจะพยายามเปลี่ยนแปลงตนเอง

16 ที่มา : รายงานสถิติประจ าปี 2563 กระทรวงยุติธรรม  
17 คนึงนิจ วิหคมาตย์ (2552)  

193

3,439

12,104

5,097

9124

3,220

11,433

4,684

9
0

4,000

8,000

12,000

ราย
จ านวนคดีเด็กและเยาวชนจ าแนกตามระดับการศึกษา (ราย)

ปีงบประมาณ 2562

ปีงบประมาณ 2563

6,427

3,590 2,994

8,731

5,597

2,115

5,045

6,713

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

นักเรียน/นักศึกษา เป็นกิจจะลักษณะ ไม่เป็นกิจจะลักษณะ ไม่ได้ประกอบอาชีพ

ราย จ านวนคดีเด็กและเยาวชนจ าแนกตามอาชีพ (ราย)

ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563

ที่มา:  รายงานสถิติประจ าปี กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 2562 และ 2563

แผนภาพ 23 จ านวนคดีเด็กและเยาวชน จ าแนกตามระดับการศึกษา และอาชีพ
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ในทางทีด่ขีึน้ตามทีส่งัคมคาดหวงั เช่น ท างาน เรียน เลิกคบเพ่ือนที่ไม่ดี (โดยการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้คงอยู่
ในระบบการศกึษาหรอืมงีานท าตอ่เนือ่งไดถ้งึ 12 เดอืน เดก็มกัไมห่วนกลบัมายังสถานที่ควบคุมเยาวชนอีก18) แต่เมือ่
กลบัสูส่งัคมเดมิแลว้ตอ้งเผชญิกบัสภาพการณท์ีส่ง่ผลกระทบตอ่จติใจของเยาวชน เชน่ ไมไ่ดร้บัการยอมรบัและการวางใจ 
ไดร้บัการต าหน ิเด็กและเยาวชนมีแนวโน้มกลับไปกระท าความผิดซ้ าได้อีก ดังนั้น การบ าบัดแก้ไขฟ้ืนฟูเด็กและ
เยาวชนเพ่ือลดอัตราการกระท าผดิซ้ า ควรค านงึถงึการสรา้งบรรยากาศการสนบัสนนุชว่ยเหลอืในครอบครวัในชว่งเวลา
หลงัปลอ่ย การเตรียมความพร้อมด้านอารมณ์จิตใจของเด็กและเยาวชน รวมถึงการส่งเสริมการสร้างโอกาสและ
การยอมรับจากสังคม  

การด าเนินการแก้ปัญหาในปัจจุบัน 

กระทรวงยุติธรรมได้ด าเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการด าเนินงานที่ส าคัญ อาทิ 
(1) การลดอัตราการกระท าผิดซ้ า ผา่นการคัดกรองและจ าแนกเด็กตั้งแตแ่รกรับตัวเขา้มาเพ่ือท าแผนฟ้ืนฟูรายบุคคล 
โดยทีมสหวิชาชีพ มกีารใช้เครือ่งมือ Forensic CBT เพ่ือใช้ประเมินเด็กและเยาวชนในการกระท าความผิดทางอาญา 
คน้หาถงึสาเหต ุปัจจยัเสีย่งเพ่ือน าไปสูก่ารบ าบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟู และเตรยีมความพร้อมกลบัคืนสูส่งัคม (2) การปรบัปรุง
กฎหมายและระเบียบ การแก้ไขระเบียบส านักงานต ารวจแห่งชาติว่าด้วยประมวลระเบียบการต ารวจไม่เกี่ยวกับคดี 
ลกัษณะที ่32 การพิมพ์ลายนิว้มอื (ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2561 ซึง่มผีลบงัคบัใชแ้ลว้เมือ่วนัที ่17 สงิหาคม 2561 โดยระบุห้าม
มิให้เปิดเผยข้อมูลประวัติอาชญากรที่คัดแยกออกจากสาระบบไปแล้วตามที่มีกฎหมายก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ 
เช่น กฎหมายว่าด้วยศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดเียาวชนและครอบครัว กฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟู
สมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิ เพ่ือเปดิโอกาสใหเ้ดก็และเยาวชนไดก้ลบัมามทีีย่นืในสงัคมและประกอบอาชพีทีส่จุริตต่อไปได ้
และ (3) การสร้างโอกาสไดท้ างานของเด็กและเยาวชนที่เคยกระท าผิด ดว้ยการใหค้วามส าคญักับการปอ้งกันปัญหา
ร่วมกับชุมชนหรือส่วนท้องถิ่นที่มีความเข้าใจปัญหาและพฤติกรรมของเด็กในพ้ืนที่ให้มากขึ้นเพ่ือมิให้เยาวชนต้อง
เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมถ้าไม่จ าเป็น นอกจากนี้ การมอบโอกาสเพ่ือให้เด็กได้กลับเข้ามาใช้ชีวิตปกติ  
ในสังคมอีกหนึ่งโอกาสโดยการแสดงศักยภาพทางด้านกีฬา ได้มีการตั้งสโมสรกีฬา BBG (Bounce Be Good)  

ตาราง 14 การกระท าผิดซ้ าของเด็กและเยาวชน  

การกระท าผิดซ้ าของเด็กละเยาวชน จ านวนปล่อยตัว (คน) จ านวนผิดซ้ า (คน) ร้อยละ 
ปล่อยปีงบประมาณ 2560 ติดตามรอบ 1 ปี 3,774 882 23.4 
ปล่อยปีงบประมาณ 2560 ติดตามรอบ 2 ปี 3,774 1,396 37.0 
ปล่อยปีงบประมาณ 2560 ติดตามรอบ 3 ปี 3,774 1,679 44.5 
ปล่อยปีงบประมาณ 2561 ติดตามรอบ 1 ปี 3,189 758 23.8 
ปล่อยปีงบประมาณ 2561 ติดตามรอบ 2 ปี 3,189 1,213 38.0 
ปล่อยปีงบประมาณ 2561 ติดตามรอบ 2 ปี 2 เดือน 3,189 1,240 38.9 
ปล่อยปีงบประมาณ 2562 ติดตามรอบ 1 ปี 2,769 703 25.4 
ปล่อยปีงบประมาณ 2562 ติดตามรอบ 1 ปี 2 เดือน 2,769 740 26.7 
ที่มา:  รายงานสถิติประจ าปี กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 2563 

18 อารีรัตน์ อดิศัยเดชรินทร์, ข้อท้าทายงานสังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน
กระท าผิดซ้ า, 2562 
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เพ่ือเปลีย่นชวีติเยาวชนทีก่า้วพลาดด้วยกีฬาในฐานะนักกีฬามืออาชีพ จากพระวิสัยทัศน์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
เจา้ฟ้าพัชรกติยิาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา รวมถึงฟ้ืนฟูเด็กที่กระท าผิด
ในประเทศไทย โดยมีกีฬาเป็นสื่อกลางเพ่ือป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการกระท าความผิด 
และ “โครงการชีวิตสีชมพู" ที่ภาคเอกชน (บริษัท เบทเตอร์เวย์ ประเทศไทย จ ากัด ผู้ผลิตเครื่องส าอางมิสทิน) 
เล็งเห็นความส าคัญและได้ให้โอกาสแก่ผู้กระท าผิดในการประกอบอาชีพที่สุจริต มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และ
สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข โดยการพัฒนาทักษะด้านการขายออนไลน์ เพ่ือส่งเสริมผลิตภัณฑ์งานฝีมือ
ของเด็กและเยาวชนผู้ก้าวพลาด เพื่อให้เกิดการค้าขายบนโลกออนไลน์ โดยจัดจ าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ผ่าน
แอปพลิเคชัน "Ning Nong Shopping Thailand" 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าหน่วยงานรัฐจะมีมาตรการจ านวนมากในการส่งเสริมให้เด็กกลับไปเป็นคนดีที่มี
คุณภาพ แต่สิ่งส าคัญที่ต้องสร้างให้เกิดขึ้นคือ การท าให้สังคมต้องยอมรับ และให้โอกาสกับเด็กที่เคยผิดพลาด 
และกระท าความผิด ซึ่งต้องประกอบด้วย (1) การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี โดยให้การยอมรับ และให้ก าลังใจ 
ทั้งจากครอบครัว ชุมชน สถานศึกษา และสถานประกอบการ (2) การสนับสนุนให้เข้าสู่ระบบการศึกษา หรือ
ใหโ้อกาสการศกึษาหรอืการฝกึอาชพี (3) การสง่เสรมิการมีงานท าทีม่ั่นคง โดยอาจให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการส่งเสริมการจ้างงาน หรือการท าธุรกิจเพ่ือสังคม (Social Enterprise) ที่มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริม 
การจ้างงานเด็กและเยาวชนที่เคยก้าวพลาด รวมทั้งอาจใช้การส่งเสริมรูปแบบการร่วมลงทุนทางสังคมใหม่ ๆ 
(Social Impact Partnership Model) ในการป้องกันและแก้ปัญหาการกระท าผิดของเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน 
และ (4) การรับฟังและให้ค าปรึกษา โดยอาจพัฒนาระบบให้ค าปรึกษา ผ่านแอปพลิเคชันเพ่ือเป็นที่พ่ึงของเด็ก
และเยาวชนในการรับฟังความเห็นและขอความช่วยเหลือ   
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ทา่มกลางการแพรร่ะบาดของ COVID-19 ไปทัว่โลก วัคซนีถอืเป นความหวังของทกุประเทศทีจ่ะชว่ยสรา้งภมิูคุม้กันให้กับ
ประชากรเพือ่ลดการตดิเชือ้ การพฒันาวัคซนีไดเ้องภายในประเทศจงึเป นชอ่งทางและโอกาสใหป้ระชากรของประเทศนั้น
สามารถเข้าถึงวัคซีนได้อย่างรวดเร็วและยั่งยืน ลดความเสี่ยงในกรณีไม่สามารถเข้าถึงวัคซีน และลดการพึ่งพา  
การน าเข้าจากต่างประเทศ ส าหรับประเทศไทย ในระยะแรกได้มีการน าเข้าวัคซีนจากต่างประเทศ ขณะเดียวกันก็เร่ง
วิจยัและพฒันาวัคซนีควบคูไ่ปดว้ย เพือ่ใหค้นไทยไดมี้โอกาสไดร้บัวัคซนีอยา่งครอบคลมุยิง่ขึน้ ชว่ยลดผลกระทบของโรค 
ตอ่ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ตลอดจนเป นการเพิ่มศักยภาพด้านวัคซีนในระยะยาว และเป นฐานในการ
พัฒนาวัคซีนที่จะรองรับการระบาดของโรคอ่ืน   อันจะน าไปสู่ความม่ันคงด้านวัคซีนของประเทศ  

บทความ “การพัฒนาวัคซีน COVID-19 ของประเทศไทย ” 

ความจ าเป นในการพัฒนาและผลิตวัคซีนของประเทศ 

วคัซนีเปน็เครื่องมือส าคัญในการปอ้งกันและควบคุมโรคทีเ่ปน็ปัญหาส าคญัของประเทศ รวมถึงโรคติดเชื้อ
อุบตัิใหม่ เช่น Avian Influenza SARS และ COVID-19 ขณะที่การผลิตวัคซีนขึ้นใช้เองภายในประเทศสามารถ
ผลิตได้บางชนิด แต่ส่วนใหญ่ยังต้องพ่ึงพิงจากการน าเข้ามูลค่ากว่าร้อยละ 80 โดยเฉพาะวัคซีนที่มีราคาแพง 
ประกอบกับความผันผวนของสถานการณ์ของโลกทั้งในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ ตลอดจน  
การเกิดข้ึนของโรคอาจส่งผลต่อการขาดแคลนในการจัดหาวัคซีนได้อย่างเพียงพอและทันท่วงที ซึ่งการแพร่ระบาด
ของ COVID-19 ได้ตอกย้ าถึงความจ าเป็นในการพัฒนาและผลิตวัคซีนภายในประเทศเพ่ือสร้างหลักประกันว่า  
จะมีวัคซีนที่จ าเป็นในปริมาณเพียงพอต่อการป้องกันโรคแก่ประชาชน ก่อให้เกิดความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศ 
ลดการพ่ึงพาการน าเข้าจากต่างประเทศ ตลอดจนส่งเสริมให้ประเทศไทยสามารถพ่ึงพาตนเองได้ในระยะยาว  
หากเกิดโรคติดต่อร้ายแรงในอนาคต 
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สถานการณ์การพัฒนาวัคซีน COVID-19 ของโลก 

วัคซนีหลายประเภทถกูผลติขึน้จากหลายผูพ้ฒันาทัว่โลก มกีารพัฒนาและผลติวคัซนี COVID-19 จากผูพั้ฒนา
กวา่ 80 รายทัว่โลก ขอ้มลูจากทางองคก์ารอนามยัโลก (World Health Organization, WHO) ณ วนัที ่22 มกราคม 2564 
พบว่ามีวัคซีนโควิดจ านวน 237 ชนิดที่ถูกผลิตขึ้น โดยมีจ านวน 173 ชนิดที่ก าลังอยู่ในช่วงการทดลองกับสัตว์ และ
มีจ านวน 64 ชนิดที่ก าลังอยู่ในการศึกษาในมนุษย์ โดยวัคซีน COVID-19 ที่มีความก้าวหน้า แบ่งตามกระบวนการ
ผลิตเป็น 4 ชนิด คือ วัคซีนชนิดสารพันธุกรรม ได้แก่ วัคซีนอาร์เอ็นเอ (mRNA) วัคซีนชนิดใช้ไวรัสเป็นพาหะ 
(Recombinant Viral Vector Vaccine) วัคซีนที่ท าจากโปรตีนส่วนหนึ่งของเชื้อ (Protein Subunit Vaccine) 
วัคซีนชนิดเชื้อตาย (Inactivated Vaccine) 

ตาราง 15 แสดงข้อมูลเกี่ยวกบัชนิดของวัคซีน COVID-19 โดยแบ่งตามเทคโนโลยีการผลิต 

กระบวนการผลิต ชื่อวัคซีน (ผู้ผลิต) ข้อด ี ข้อจ ากัด 

1.  RNA Based Vaccine 
หรือ DNA/mRNA 
ชิ้นส่วนของพันธกุรรมที่ไม่
ก่อให้เกิดโรคแทรกซ้อน 
เมื่อฉีดเข้าไปในร่างกาย 
จะเข้าไปกระตุ้นให้ระบบ
ภูมิคุ้มกันสรา้ง Antibody  
ที่ใช้ในการต่อสู้กับเช้ือไวรัส 

 BNT162b2 (BioNTech/
Pfizer) 

 mRNA-1273 (Moderna) 
 CVnCoV (Curevac) 

 ผลิตได้ง่าย รวดเร็ว 

 สามารถปรับปรุงวัคซีนเพื่อ
รองรับการกลายพันธุ ์

- RNA สลายตวัได้ง่าย จึงต้องเก็บรักษา
ที่อุณหภูมิต่ ามาก ๆ 

- วัคซีนชนิดนี้เป็นชนิดแรกที่ใช้ใน
มนุษย์ และอาการขา้งเคียงหลังฉีดพบ
ได้บ่อยกวา่วัคซีนชนิดเก่า อาทิ มีไข ้
ปวดเมื่อย 

- ผลข้างเคียงระยะยาวยังต้องรอ
การศึกษาต่อไปอกีเป็นปีหรือหลายปี 

2.  Recombinant Viral 
Vector Vaccine 
คือใช้ไวรัสท่ีท าให้อ่อนลง
แล้วไม่ท าให้เกิดโรค มาตดั
ตอ่ใสส่ารพนัธกุรรมของ 
coronavirus ลงไป เพื่อ
กระตุ้นให้ร่างกายสร้าง
ภูมิคุ้มกัน ยกตัวอย่างวัคซีน
ที่ใช้วิธีนี้ อาทิ วัคซีนอีโบล่า 

 AZD1222 (Oxford-
AstraZeneca) 

 Ad5-nCoV (CanSinoBIO) 
 Sputnik V (Gamaleya) 
 Covishield (Serum Insti-

tute of India) 
 Ad26.COV2.S (Johnson 

&Johnson) 

 กระตุ้นภูมิต้านทานได้ดี 
 เลียนแบบการติดเช้ือตาม

ธรรมชาติของไวรัสพาหะ 
โดยไวรัสพาหะอาจมีการ
ดัดแปลงพันธุกรรมจนไม่
สามารถแบ่งตัวได้ และ
เนื่องจากเป็นไวรัสอ่อนฤทธิ์
จึงมีความปลอดภยัสูง 

 ผลิตไม่ยาก ราคาถูก 

- ไม่เหมาะกับผู้ที่มีภูมิตา้นทานต่ า 
- สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดีทั้งระบบ

แอนติบอดีและระบบเซลล์ 
- ไวรัสพาหะอาจถกูท าลายจาก

ภูมิคุ้มกันของร่างกาย ที่อาจส่งผลต่อ
การกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ แต่ผล
การศึกษาที่มอียูย่ังไม่พบปัญหานี้ 

3.  Inactivated Vaccine 
เปน็การน าเชือ้ไวรสัทัง้ตวัมาฆา่ให้
ตายจงึไมม่ขีอ้ตอ้งกงัวลใจมาก  
ทัง้ยงัเปน็เทคโนโลยทีีเ่คยใชใ้น
การผลติวคัซีนอืน่ ๆ  จงึมี
ประสบการณใ์นการใชว้คัซีน
ประเภทนีก้บัโรคอืน่  ๆ

 Coronavac (Sinovac) 
 BBIBP-CorV (Sinopharm) 
 Inactivated vaccine 

(Sinopharm) 
 Covaxin (Bharat Bio-

tech) 

 มีความปลอดภยัสูง ใช้กับผู้ที่
มีภูมิคุ้มกันบกพรอ่งได้ 

 เป็นเทคโนโลยีแบบเดิมที่เคย
มีประสบการณ์การใช้กบั
วัคซีนอื่น ๆ เช่น วัคซีนไวรัส
ตับอักเสบเอ  

- ราคาแพง ต้นทุนในการผลิตสูง 
- เนื่องจากต้องเพาะเลี้ยงเช้ือ 

ในห้องปฏิบัติการระดับสูง 
(Biosafety level 3) 

4.  Protein Subunit  
Vaccine 
เป็นการใช้โปรตีนบางส่วน
ของเช้ือเพื่อไปกระตุ้นให้
เกิดการสร้างภูมิคุ้มกัน 

 EpiVacCorona (FBRI SRC 
VB VECTOR Rospo-
trebnadzor Koltsovo) 

 NVX-CoV2373 
(Novavax) 

 มีความปลอดภยัสูง ใช้กับผู้ที่
มีภูมิคุ้มกันบกพรอ่งได้ 

 ผลิตได้ง่าย รวดเร็ว 

 มีประสบการณ์ใช้มากมาย 
เช่น ไข้หวัดใหญ่ ไวร้สตับ
อักเสบบ ี

- กระตุน้การสรา้งภมูคุ้ิมกนัไดไ้มด่ ีจงึท าให้
ต้องใช้สาร adjuvant ซ่ึงท าให้มี
ปฏิกิริยาเฉพาะที่ในต าแหน่งที่ฉีดได้ 

ที่มา:  กรมควบคุมโรค “แนวทางการให้วัคซีนโควิด-19 ในสถานการณ์การระบาดในปี 2564 ของประเทศไทย” กุมภาพันธ์ 2564 
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การพฒันาวคัซีน COVID-19 ของไทย 

ประเทศไทยมีนโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติมาตั้งแต่ พ.ศ. 2548 เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสามารถพ่ึงพาตนเองด้านวัคซีน โดยมีสถาบันวัคซีนแห่งชาติท าหน้าที่บริหารจัดการ
ขบัเคลือ่นนโยบายและยทุธศาสตร ์ปจัจบุนัด าเนนิงานภายใตพ้ระราชบญัญตัคิวามมัน่คงแหง่ชาตดิา้นวคัซนี พ.ศ. 2561 
โดยสถาบันวัคซีนแห่งชาติก าหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2563 -2565 
ประกอบดว้ย 5 ยทุธศาสตร์ ได้แก่ (1) พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ให้มีประสิทธิภาพ
ทัง้ในภาวะปกติและภาวะฉกุเฉนิ (2) สง่เสรมิ สนบัสนนุการวจิัยพัฒนา และการผลิตวคัซนีรองรบัความตอ้งการในการ
ปอ้งกนัโรคของประเทศ (3) สง่เสรมิ สนบัสนนุอุตสาหกรรมวคัซนีภายในประเทศใหม้คีวามเขม้แขง็และมมีาตรฐานสากล 
(4) พัฒนาศักยภาพบุคลากรและโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวัคซีนของประเทศให้รองรับภารกิจความม่ันคงด้านวัคซีนได้ 
อยา่งเหมาะสม และ (5) เสรมิสรา้งขดีความสามารถขององคก์รภาคเครอืขา่ยดา้นวคัซนีของประเทศ 

 การด าเนนิการเกีย่วกบัการผลติวัคซนี COVID-19 มทีศิทางการด าเนนิงานในสองดา้น คอื (1) การวจิยัพัฒนา
และผลิตวัคซีนในประเทศ โดยบางส่วนได้อาศัยความร่วมมือจากต่างประเทศส าหรับการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยีที่ส าคัญในการด าเนินการ อาทิ การวิจัยพัฒนาวัคซีนชนิด mRNA โดยศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ 
จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั (Chula VRC) รว่มกบั University of Pennsylvania (Professor Drew Weissman) ในสหรฐัอเมรกิา 
ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีนชนิด mRNA การวิจัยพัฒนาวัคซีนชนิด DNA โดยบริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จ ากัด 
ร่วมกับ The University of Sydney, The University of Adelaide และ Telethon Kids Institute in Perth ในการ
เตรยีมการทดสอบวคัซนีในมนษุยท์ีป่ระเทศออสเตรเลยี การวจิยัพัฒนาวคัซนีชนดิ Inactivated โดยองคก์ารเภสชักรรม
ร่วมกับคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบัน PATH และ The University of Texas at Austin  
ในการวิจัยพัฒนา การวิจัยพัฒนาวัคซีนชนิด Protein Subunit โดยบริษัท ใบยาไฟโตฟาร์ม จ ากัด คณะเภสัชศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตลอดจนการวิจัยพัฒนาวัคซีนชนิด Virus-Like  
Particle (VLP) โดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) และ (2) การถา่ยทอดเทคโนโลยกีารผลติจากตา่งประเทศ ไดแ้ก ่บรษิทั สยามไบโอไซเอนซ ์จ ากดั 
ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนชนิด Viral Vector จากบริษัท AstraZeneca ร่วมกับมหาวิทยาลัย 
Oxford โดยบริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ฯ จะเป็นฐานการผลิตวัคซีนให้ไทยและอีก 8 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย 
ตะวันออกเฉียงใต้ โดยจะส่งมอบวัคซีนดังกล่าวให้ประเทศไทยภายในเดือนมิถุนายน 2564 

 หว่งโซ่อุปทาน (Supply chain) ของการผลิตวัคซีน วงจรการวิจยัพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคนั้น ต้องมี
การศึกษาวิจัย และทดลองเพ่ือให้มีข้อมูลทั้งด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เป็นที่แน่ชัดก่อน 
จึงจะได้รับอนุญาตให้น าไปใช้ในประชากรสุขภาพดีได้ ส าหรับโรคโควิด-19 แม้จะเป็นกรณีฉุกเฉินที่ต้องเร่งขั้นตอน
การพัฒนาเพ่ือสามารถตอบโต้การระบาดได้ทันเวลา การด าเนินการพัฒนาวัคซีนคุณภาพต้องไม่ด้อยลงไ ป  
ซึ่งมีกระบวนการพัฒนาวัคซีนใหม่ดังนี้ (1) การพัฒนาวัคซีนตัวเลือกระดับห้องปฏิบัติการ เพ่ือคัดเลือกวัคซีนที่จะ
พัฒนาต่อไป (2) การทดสอบวัคซีนในสัตว์ทดลอง เพ่ือทดสอบการกระตุ้นภูมิคุ้มกันเบื้องต้น ประสิทธิภาพ และ
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ความปลอดภยัของวคัซนี (3) การทดสอบในมนษุยร์ะยะที ่1 เพ่ือศกึษาความปลอดภยัและปรมิาณวคัซนีทีใ่ช ้โดยจะท าการ
ทดสอบวคัซนีในอาสาสมคัรจ านวนหลกัสบิคน (4) การทดสอบในมนษุยร์ะยะที ่2 เพ่ือขยายการทดสอบในอาสาสมคัร
จ านวนหลักร้อยถึงหลักพันคน เพ่ือยืนยันความปลอดภัยและประสิทธิภาพของวัคซีน (5) การทดสอบในมนุษย์
ระยะที ่3 เพ่ือทดสอบประสทิธภิาพในการปอ้งกันการติดเชื้อในอาสาสมัครที่ได้รับวัคซีน และติดตามอาการอันไม่พึง
ประสงค์ โดยเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ได้รับยาหลอก (Placebo) ซึ่งต้องทดสอบในอาสาสมัครจ านวนหลายหมื่นคน 
และ (6) การขึ้นทะเบียนและอนุมัติการใช้งาน และ (7) Post Marketing Pharmaceutical Vigilant และการติดตาม
เก็บตัวอย่างเลือดเพ่ือจัดท า Vaccine Reference Laboratory 

 ช่องว่างในการวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีนตั้งแต่ต้นน้ าภายในประเทศ ประเทศไทยยังขาดโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่ทันสมัยและองค์ความรู้ที่จ าเป็นในการวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีนภายในประเทศ อาทิ (1) ขาดองค์ความรู้
ในการวจิยัวคัซนีตัง้แตต่น้น้ า ซึง่ยงัตอ้งพ่ึงพาการถา่ยทอดเทคโนโลยจีากตา่งประเทศ สง่ผลใหม้ขีอ้จ ากดัในการตอ่ยอด
การวจิยัสูร่ะดบัอุตสาหกรรม และขอ้จ ากดัในการจ าหนา่ยวคัซนี เนือ่งดว้ยประเดน็ดา้นสทิธบิตัรและทรพัยส์นิทางปญัญา  
(2) ขาดศนูยท์ดสอบวคัซนีในสตัวท์ดลองทีไ่ดม้าตรฐานตามแนวทางปฏบิตั ิOECD-Good Laboratory Practice (GLP) 
ในการทดสอบวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโดยให้สัตว์ทดลองสัมผัสเชื้อ (Challenge Test) จึงต้องส่งออกวัคซีนไป
ทดลองในสัตว์ยังต่างประเทศ ซึ่งส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการด าเนินงานที่สูง (3) ขาดวัสดุอุปกรณ์/
บรรจุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีน ซึ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID–19 การจัดซื้อ
จดัหาวสัดอุุปกรณด์งักลา่วจากตา่งประเทศ ไมส่ามารถจดัหาไดห้รอืจดัหาไดอ้ยา่งลา่ชา้ จงึเปน็อุปสรรคตอ่ความตอ่เนือ่ง
ในการวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีน (4) ขาดความต่อเนื่องในการวิจัยพัฒนา เนื่องจากการวิจัยพัฒนามีต้นทุนในการ
ด าเนินงาน/ความเสี่ยงที่จะล้มเหลวสูง หน่วยงานต่าง ๆ ที่มีข้อจ ากัดทางด้านงบประมาณจึงไม่สามารถแบกรับ
ความเสีย่งได ้และ (5) ขาดการพัฒนาใหเ้กดิหอ้งปฏบิตักิารอ้างอิง (Reference Laboratory) ของประเทศทีจ่ะท าหนา้ที่
ติดตามและเก็บรวบรวมเชื้อไวรัส/เชื้อโรคระบาดสายพันธุ์ต่าง ๆ รวมถึงซีรั่มและแอนติบอดีท่ีเกี่ยวข้อง 
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  โอกาสและความทา้ทายในการวิจยัและผลติวัคซนีของไทย วกิฤตครัง้นีเ้ปน็โอกาสทีจ่ะเรง่พัฒนาวคัซนี
ทีว่ิจัยและผลิตได้เองในประเทศ รวมถึงเป็นการสร้างศักยภาพและความพร้อมส าหรับโรคระบาดใหม่ ๆ ในอนาคต 
ประเด็นการผลิตวัคซีนในช่วงที่ผ่านมาได้ถูกให้ความส าคัญในระดับนโยบาย มีแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ  
มีหน่วยงานรองรับ ดังนั้น โอกาสและความท้าทายในการวิจัยและผลิตวัคซีนของไทย ได้แก่ (1) การถ่ายทอด
เทคโนโลยีจากต่างประเทศ กรณีการร่วมมือกับต่างประเทศเพ่ือผลิตวัคซีนโดยรับถ่ายทอดเทคโนโลยีอาจไม่
เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ รวมถึงมีข้อจ ากัดในการน ามาพัฒนาต่อยอด จึงควรส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การวิจัยและพัฒนาวัคซีนมีการศึกษาขั้นตอนของการถ่ายทอดเทคโนโลยีในทุกประเด็น (Due Diligence Study) 
ตลอดจนส่งเสริมการต่อยอดงานวิจัยและพัฒนาสู่การผลิตวัคซีนในระดับอุตสาหกรรม ผ่านการมีส่วนร่วมทั้งจาก
ภาครัฐและเอกชนภายใต้แนวคิดความร่วมมือ (Consortium) ในการสร้างความมั่นคงด้านวัคซีน บนหลักการ
ของการแบ่งปันการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศในระยะยาวอย่างแท้จริง  
(2) ต้นทุนการผลิต การวิจัยพัฒนาวัคซีนมีต้นทุนสูง ขณะที่งบประมาณมีจ ากัดท าให้การสนับสนุนอาจไม่ต่อเนื่อง
และเพียงพอ ดังนั้น จ าเป็นต้องสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐและเอกชนเพ่ือแลกเปลี่ยนทางวิชาการ 
ลดความซ้ าซ้อนของการวิจัยพัฒนาและเกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะของหน่วยงาน รวมทั้งสนับสนุนให้หน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชนร่วมมือกันพัฒนา/ผลิตวัคซีนในรูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน 
(Public Private Partnership : PPP) ตั้งแต่ขั้นตอนการวิจัยพัฒนา การผลิตวัคซีนระดับอุตสาหกรรม รวมทั้ง
ร่วมกันก าหนดแผนทางธุรกิจในการกระจายวัคซีนที่ชัดเจน และ (3) ตลาดวัคซีนโดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียน 
การสร้างความร่วมมือเพ่ือพ่ึงตนเองด้านวัคซีนในภูมิภาคอาเซียนทั้งในด้านวิชาการ และบริหารจัดการเพ่ือให้
ประชาคมอาเซียนเข้าถึงวัคซีนที่มีคุณภาพ ปลอดภัยในราคาที่เหมาะสม ซึ่งท าให้ตลาดและปริมาณความต้องการ
วัคซีนมีสูงที่จะส่งผลให้มีความคุ้มทุนในการผลิต 

บทสง่ท้าย 

การพึ่งพาตนเองด้านวัคซีนตั้งแต่ต้นน้ า-กลางน้ า-ปลายน้ า ทั้งวัคซีนมาตรฐานที่การผลิตมีทิศทางลดลง
เนือ่งจากมรีาคาถกูไมด่งึดดูใหผ้ลติในทางการคา้ และวคัซนีชนดิใหม ่ๆ ทีม่กัมรีาคาแพง มจี านวนจ ากดั เปน็การสรา้ง
ความม่ันคงด้านวัคซีนให้กับประเทศ อย่างไรก็ตาม การพึง่พาตนเองดังกล่าวจ าเป็นตอ้งพัฒนาทั้งด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี บคุลากรที่มีความเชีย่วชาญสูง ตลอดจนการผลิตในระดบัอุตสาหกรรม ซึ่งมีการลงทุนที่ค่อนข้างสูง
และอยา่งตอ่เนือ่ง จ าเปน็ตอ้งมคีวามชดัเจนในเชงินโยบาย การบรหิารจดัการทีด่ ีเพ่ือใหเ้กดิการระดมทรพัยากรและ
ความรว่มมอืของทกุภาคสว่น ตลอดจนเครอืขา่ยระหวา่งประเทศ เพ่ือใหเ้กดิการพัฒนาและสามารถพ่ึงตนเองได ้
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ตวัชีว้ดัภาวะสงัคม (รายไตรมาส) 

องค์ประกอบหลัก 
2561  2562   2563   2564 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 
1. คณุภาพของคน                   

การมีงานท า1/                     

การมงีานท า (พนัคน) 37,361 37,884 38,301 37,911 37,703 37,782 37,486 37,483 37,424 37,081 37,927 38,289 37,581 

อตัราการวา่งงาน (รอ้ยละ) 1.24 1.07 0.96 0.93 0.92 0.98 1.04 0.98 1.03 1.95 1.90 1.86 1.96 

อตัราการวา่งงานตามระดับการศึกษา (รอ้ยละ)                       

   - รวม 1.24 1.07 0.96 0.93 0.92 0.98 1.04 0.98 1.03 1.95 1.90 1.86 1.96 

   - ประถมศึกษาและต่ ากวา่ 0.60 0.47 0.40 0.40 0.43 0.35 0.40 0.53 0.50 1.11 0.93 0.96 0.91 

   - มธัยมศึกษาตอนต้น 1.62 1.13 1.07 1.07 1.20 1.12 1.26 1.07 1.26 2.28 2.24 2.09 2.37 

   - มธัยมศึกษาตอนปลาย 1.53 1.22 1.09 1.15 0.95 1.21 1.09 1.13 1.20 2.12 2.39 1.99 2.43 

   - อาชีวศึกษา 2.03 1.90 1.15 1.31 1.34 2.05 2.05 1.48 1.21 2.93 2.79 2.44 2.10 

   - วิชาชีพช้ันสงู 2.18 2.42 1.42 1.41 1.71 1.89 1.31 1.40 1.49 3.16 2.73 2.83 3.43 

   - อดุมศึกษา 1.96 1.90 2.11 1.85 1.56 1.78 2.15 1.71 1.80 2.94 3.15 3.28 3.17 

การท างานต่ าระดับ (พนัคน) 335.7 282.5 319.0 232.8 335.8 239.2 192.7 230.6 284.2 704.3 442.2 510.0 651.1 

(ท างานน้อยกวา่ 35 ชม./สป.ท่ีพรอ้มจะท างานเพิม่)                       

สดัสว่นก าลงัแรงงานตามระดับการศึกษา (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 

   - ประถมศึกษาและต่ ากวา่ 45.68 45.01 44.96 44.81 44.24 43.96 43.94 43.92 42.84 42.33 42.63 42.42 42.09 

   - มธัยมศึกษาตอนต้น 16.56 16.69 16.89 16.73 17.06 16.65 17.30 17.39 16.54 16.74 17.16 16.82 16.51 

   - มธัยมศึกษาตอนปลาย 12.77 12.94 13.07 13.20 13.34 13.55 13.40 13.21 13.68 13.90 13.61 13.91 14.20 

   - อาชีวศึกษา 3.52 3.62 3.69 3.65 3.47 3.66 3.72 3.67 3.64 3.75 3.87 3.79 3.68 

   - วิชาชีพช้ันสงู 5.15 5.28 5.17 5.27 5.37 5.48 5.40 5.53 5.58 5.69 5.67 5.81 5.90 

   - อดุมศึกษา 16.32 16.46 16.23 16.34 16.52 16.70 16.24 16.27 17.72 17.59 17.06 17.26 17.63 

หน้ีสนิครัวเรอืน2/              

มูลค่าหน้ีสินครัวเรือน (ล้านล้านบาท) 12.50 12.37 12.55 12.83 12.97 13.09 13.25 13.49 13.50 13.59 13.78 14.02 N.A. 

   - อัตราการขยายตัวของหน้ีสินครัวเรือน (ร้อยละ) 5.2 5.7 5.8 6.0 6.3 5.8 5.6 5.1 4.1 3.9 4.0 3.9 N.A. 
สัดส่วนหน้ีต่อ GDP  77.7 77.5 77.6 78.4 78.4 78.4 78.8 79.8 80.2 83.8 86.6 89.3 N.A. 
หน้ี NPL (พันล้านบาท) 115.9 115.9 118.8 120.5 126.4 127.4 133.3 140.6 156.2 152.5 144.3 144.4 N.A. 
   - สัดส่วน NPL ต่อสินเช่ือรวม 2.78 2.72 2.73 2.67 2.75 2.74 2.81 2.90 3.23 3.12 2.91 2.84 N.A. 

สขุภาพ                           

จ านวนผูป้ว่ยด้วยโรคท่ีต้องเฝา้ระวงั (ราย)3/                       
   - ปอดอกัเสบ 74,881 58,699 90,160 59,861 73,429 51,189 63,635 68,302 77,549 29,430 35,389 54,035 45,417 
   - ไข้เลอืดออก 6,830 24,029 35,564 20,499 16,150 31,978 54,989 28,040 9,183 18,159 36,187 8,601 2,392 
   - มอื เท้า และปาก 10,079 14,626 32,718 12,585 9,260 12,954 35,839 9,302 5,512 1,153 5,003 21,642 12,440 
   - ไข้หวัดใหญ่ 40,995 25,698 73,042 43,628 133,975 61,464 108,786 92,138 99,365 4,957 8,293 10,987 5,687 
   - บดิ 1,132 965 741 561 649 736 647 524 679 573 586 396 422 
   - หดั 630 632 1,186 3,108 2,068 1,585 1,533 1,428 746 146 194 126 104 
   - ฉ่ีหนู 402 637 932 569 463 493 722 492 269 334 526 512 227 
   - ไข้สมองอกัเสบ 182 231 200 132 258 207 211 218 275 190 266 177 244 
   - อหวิาตกโรค 0 2 2 1 6 4 1 1 0 1 2 2 0 
   - ไข้กาฬหลงัแอน่ 1 9 3 7 6 6 6 7 5 3 2 2 2 
   - พษิสนัุขบา้ 7 3 3 2 0 2 0 1 0 2 1 0 0 

 2. ความม่ันคงทางสงัคม                            

 ความสงบสุขในสังคม (ต่อประชากรแสนคน)4/                           

   - สดัสว่นการบาดเจบ็และตายด้วยอบุัติเหตุ   25.70 25.33 22.50 27.07 27.27 25.50 22.72 25.54 25.62 18.50 22.24 23.61 27.09 

   - สดัสว่นคดีชีวติ รา่งกาย และเพศ 6.44 6.68 5.98 6.51 6.28 6.49 5.75 5.47 5.59 5.17 5.20 5.05 5.62 
   - สดัสว่นคดีประทุษรา้ยต่อทรพัยส์นิ 16.32 16.29 16.77 16.73 16.87 15.52 17.79 16.95 15.99 14.93 15,48 15.90 15.65 
   - สดัสว่นคดียาเสพติด 93.70 111.65 105.24 108.39 124.58 135.90 140.59 131.43 132.30 117.28 101.94 96.98 138.71 

   การคุม้ครองผู้บรโิภค6/                           

จ านวนเร่ืองร้องเรียน (ราย) 1,766 1,661 2,191 1,823 2,732 5,839 3,989 3,005 2,558 4,919 4,289 4,198 3,810 
   - กรณสีญัญา 660 795 1,072 664 1,170 1,050 1,018 779 528 776 1,019 865 983 
   - กรณฉีลาก 522 433 482 434 459 706 545 395 547 429 537 625 585 
   - กรณโีฆษณา 330 253 417 439 726 3,432 1,705 1,328 949 2,525 1,758 1,578 1,511 
   - กรณกีฎหมาย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
   - กรณีขายตรงและตลาดแบบตรง 254 180 220 286 377 651 721 503 534 1,189 975 1,130 731 
การใหค้ าปรึกษาทางสายด่วน 1166 (ราย) 11,082 14,879 13,684 12,859 11,759 11,579 13,127 11,531 15,258 13,737 13,278 8,912 10,749 
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ตัวชี้วดัภาวะสังคม (รายปี) 

องค์ประกอบหลัก 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

1. คุณภาพของคน                    
การมีงานท า                    

ผลิตภาพแรงงาน กรณีแรงงาน (บาท/คน/ปี)7/ 215,823 228,623 239,217 242,456 250,457 261,269 273,594 281,893 290,643 272,467 
อัตราการมีงานท า (ร้อยละ)8/ 98.83 98.81 98.81 98.70 98.62 98.50 98.32 98.52 98.52 96.40 
อัตราการว่างงาน (ร้อยละ)8/  0.68 0.66 0.72 0.84 0.88 0.99 1.18 1.05 0.99 1.69 
การท างานต่ าระดับ (พันคน)7/ 383 347 336 256 273 275 303 293 250 485 
(ท างานน้อยกว่า 35 ชม./สป.ท่ีพร้อมจะท างานเพิ่ม)             

หน้ีสินครัวเรือน2/           
มูลค่าหน้ีสินครัวเรือน (ล้านล้านบาท) 7.48 8.87 9.89 10.55 11.15 11.58 12.10 12.83 13.49 14.02 
   - อัตราการขยายตัวของหน้ีสินครัวเรือน (ร้อยละ) 16.8 18.5 11.5 6.6 5.7 3.9 4.5 6.0 5.1 3.9 
สัดส่วนหน้ีต่อ GDP  66.2 71.8 76.6 79.7 81.2 79.4 78.1 78.4 79.8 89.3 
หน้ีเพื่ออุปโภคบริโภคท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือ NPL (พันล้านบาท) 47.0 56.6 71.1 82.7 94.9 105.3 110.4 120.5 140.6 144.4 
   - สัดส่วน NPL ต่อสินเช่ือรวม 1.96 1.94 2.20 2.39 2.56 2.71 2.68 2.67 2.90 2.84 

สุขภาพ9/                     

อัตราผู้ป่วยนอก (ต่อประชากรพันคน) 2,948 3,116 2,917 2,837 3,160 3,733 3,691 3,393 4,031  

อัตราการป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อ (ต่อประชากรแสนคน)           
 -  มะเร็ง และเน้ืองอกทุกชนิด 821 862 902 829 1,026 1,083 1,117 1,181 1,228  
 -  หัวใจ 936 955 887 845 1,012 1,027 810 1,069 1,099  
 -  เบาหวาน 849 868 1,081 1,033 1,233 1,293 1,345 1,439 1,529  
 -  ความดันโลหิต 1,187 1,246 1,622 1,561 1,901 2,009 2,091 2,245 2,388  
ความผิดปกติทางจิต/จิตเภท/ความหลงผิด (ต่อประชากรแสนคน) 64 63 83 79 92 95 98 101 106  
ความผิดปกติทางอารมณ์ (ต่อประชากรแสนคน) 34 35 43 45 55 58 61 70 78  
ความผิดปกติจากโรคประสาท/ความเครียด (ต่อประชากรแสนคน) 60 54 46 39 44 42 42 41 41  
ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม (ต่อประชากรพันคน) 61 62 60 51 72 76 90 88 94  

ประชากร                     
อัตราส่วนภาระพึ่งพิง (ร้อยละ)10/ 49.22 49.30 49.50 49.81 50.21 50.71 51.31 52.02 52.83 53.77 
สัดส่วนคนยากจน (ร้อยละ)11/ 13.22 12.64 10.94 10.53 7.21 8.61 7.87 9.85 6.24  

การศึกษา                     

อัตรานักเรียนต่อประชากรวัยเรียน12/             
 -  ประถมศึกษา 103.50 104.00 102.72 102.24 102.40 102.74 101.53 101.38 102.42 101.24 
 -  มัธยมศึกษาตอนต้น 98.43 97.65 96.75 97.13 98.71 96.77 96.48 95.77 95.97 95.25 
 -  มัธยมศึกษาตอนปลาย 72.18 73.18 75.07 77.29 78.45 78.57 78.72 79.53 78.50 80.60 
 -  อุดมศึกษา (ปริญญาตรีและต่ ากว่า) 47.18 51.85 46.48 46.22 48.17 47.72 49.13 49.46 49.02 45.18 
จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรกลุ่มอายุ 15 ปีข้ึนไป13/ 8.2 8.0 8.0 8.1 8.5 8.5 8.6 8.6 8.7 8.90 
จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรกลุ่มอายุ 15-59 ปี14/ 9.1 8.8 8.9 9.0 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6 9.90 
 -  ชาย 9.2 8.9 8.9 9.0 9.3 9.3 9.4 9.5 9.5 9.70 
 -  หญิง 9.1 8.8 8.9 9.0 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 10.00 
จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรกลุ่มอายุ 60 ปีข้ึนไป14/ 4.7 4.5 4.7 4.8 5.0 5.0 5.0 5.1 5.2 5.40 
 -  ชาย 5.4 5.1 5.3 5.4 5.6 5.7 5.7 5.7 5.8 6.00 
 -  หญิง 4.2 4.1 4.3 4.3 4.5 4.5 4.5 4.6 4.7 4.90 

2. ความม่ันคงทางสังคม                     

สถาบันครอบครัว                     
สัดส่วนครัวเรือนท่ีมีท่ีอยู่อาศัยถาวร (ร้อยละ)15/ 99.84 99.53 99.71 99.64 99.59 99.62 99.69 99.73 99.81   
ดัชนีครอบครัวอบอุ่น (ร้อยละ)16/ 65.17 68.31 65.58 65.53 65.34 67.98 - - -  

หลักประกันทางสังคม                     
ร้อยละของการมีหลักประกันสุขภาพ17/ 99.95 99.90 99.87 99.84 99.92 99.95 99.95 99.94 99.92  
 -  ประกันสังคม 15.91 15.99 16.54 16.83 17.18 17.67 17.95 18.47 18.91  
 -  สวัสดิการข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 7.77 7.69 7.80 7.62 7.37 7.21 7.48 7.63 7.74  
 -  ประกันสุขภาพถ้วนหน้า 75.28 75.27 74.61 73.48 73.71 73.44 72.84 72.16 71.39  
 -  สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถ่ิน - - 0.15 0.87 0.93 0.93 0.92 0.94 0.94  
 -  สิทธิ์อื่นๆ 1.00 0.95 0.93 1.03 0.73 0.70 0.76 0.73 0.94  
 -  สิทธิ์ว่าง (ผู้ยังไม่ลงทะเบียนสิทธิ์) 0.05 0.10 0.13 0.16 0.08 0.05 0.05 0.06 0.08  
สัดส่วนผู้ประกันตนต่อก าลังแรงงาน18/ 27.07 29.70 31.56 35.32 35.77 36.69 38.44 41.62 43.42  

ความสงบสุขในสังคม (ต่อประชากรแสนคน)                     
อัตราการตายด้วยอุบัติเหตุการจราจรทางบก19/ 34.27 33.61 32.84 32.00 30.69 33.45 33.14 30.47 30.36 27.26 
สัดส่วนคดีชีวิต ร่างกาย และเพศ4/ 39.76 40.03 36.97 37.26 25.92 31.46 27.72 26.66 25.00 22.06 
สัดส่วนคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน4/ 78.88 79.72 77.40 72.70 75.80 96.57 85.24 68.81 69.94 65.44 
สัดส่วนคดียาเสพติด4/ 539.91 596.19 719.39 558.68 249.43 349.94 424.55 436.15 554.75 471,12 
ร้อยละของคดีเด็กและเยาวชนท่ีกระท าความผิดซ้ าต่อคดีท้ังหมด 
ท่ีถูกด าเนินคดีโดยสถานพินิจฯ ท่ัวประเทศ5/ 11.77 19.98 20.37 17.52 22.73 22.14 23.37 23.77 25.39   
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การคุ้มครองผู้บริโภค6/           
จ านวนเร่ืองร้องเรียน  (ราย) 7,427  9,489  7,093  6,638  7,118  7,409  8,870  7,441  15,565  15,964  
 -  กรณีสัญญา 2,927  3,547  2,729  2,571  2,875  2,637  3,707  3,191  4,017  3,188  
 -  กรณีฉลาก 3,121  3,876  2,631  2,352  2,552  2,010  2,026  1,871  2,105  2,138  
 -  กรณีโฆษณา  1,257  2,013  1,033  1,515  1,119  1,628  2,425  1,439  7,191  6,810  
 -  กรณีกฎหมาย 5  38  624  69  6  37   -  -  -  - 
 -  กรณีขายตรงและตลาดแบบตรง 117  15  76  131  566  1,097  712  940  2,252  3,828  
การให้ค าปรึกษาทางสายด่วน 1166 (ราย) 61,242  60,982  41,773  38,701  49,708  47,329  45,311  52,504  47,996  51,185  

3. ความเป นอยู่และพ ติกรรมของคน                     

พฤติกรรมในการบริโภค                     
ค่าใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค (ร้อยละของค่าใช้จ่ายรวม)20/ 88.07  88.30  88.07  87.90  87.20  87.10  86.97  86.60  86.50  87.00 
ค่าใช้จ่ายท่ีไม่เกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค (ร้อยละของค่าใช้จ่ายรวม)20/ 11.93  11.70  11.93  12.12  12.89  12.90  13.03  13.40  13.50  13.00 
อัตราการบริโภคสุราของประชากรอายุ 15 ปีข้ึนไป (ร้อยละ)21/ 31.53    - 32.22  32.29  34.00     -  28.40    -   
อัตราการบริโภคบุหร่ีของประชากรอายุ 15 ปีข้ึนไป (ร้อยละ)21/ 21.36    - 19.94  20.72  19.90     -  19.10    -   

การใช้เวลาในชีวิตประจ าวัน                      
การใช้บริการจากสื่อต่างๆ (ชม./วัน)22/   -   -   -   - 3.19   -  -  -  -  
 -  การอ่านหนังสือ (รวมสิ่งพิมพ์/วารสารทางอินเทอร์เน็ต)   -   -   -   - 1.11   -  -  -  -  
 -  การดูโทรทัศน์    -   -   -   - 3.00   -  -  -  -  
 -  การดูวีดีโอ     -   -   -   - 2.07   -  -  -  -  
 -  การฟังรายการวิทยุ   -   -   -   - 1.64   -  -  -  -  
 -  การท่องอินเทอร์เน็ต   -   -   -   - 2.03   -  -  -  -  
 -  การฟังโสตสื่ออื่นๆ   -   -   -   - 1.26   -  -  -  -  
จ านวนประชากรอายุ 6 ปีข้ึนไปท่ีใช้ Internet (ล้านคน)23/ 14.80 16.60 18.30 21.70 24.59 29.80  33.40  36.00  42.42  

4. สิ่งแวดล้อม                     

สารอันตราย                     
ปริมาณการใช้สารเคมี (ล้านตัน)24/ 65.36 68.13 62.38 21.42 20.36 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

ขยะ                      
การผลิตขยะที่เกิดข้ึนท่ัวประเทศ (ล้านตัน)24/ 25.35 24.73 26.77 26.19 26.85 27.06  27.37  27.93  28.71   
การผลิตขยะที่เกิดข้ึนใน กทม. (ล้านตัน)24/ 3.37 4.01 4.13 3.94 4.19 4.21  4.88  4.85  4.96  
ความสามารถในการก าจัดขยะแบบถูกสุขลักษณะใน กทม. (ล้านตัน)24/ 3.37 4.01 4.13 3.94 3.70 3.73  3.88  3.93  3.85  
ปริมาณของเสียอันตรายท่ัวประเทศ (ล้านตัน)24/ 3.41 3.57 3.30 2.69 3.45 3.51  2.63  1.89  2.04  

มลพิษทางอากาศ                      
ค่าเฉลี่ยฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน มคก./ลบ.ม.  
(บริเวณพื้นท่ีท่ัวไปใน กทม.)24/ 

38.10 38.20 41.00 41.30 38.20 38.38  35.43  46.29  43.14  50.80 

ท่ีมา: 1/8/ รายงานการส ารวจภาวะการท างานของประชากร ส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
2/ ธนาคารแห่งประเทศไทย  

 3/ ส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
 4/ ข้อมูลสถิติคดีอาญา อาชญากรรม อุบัติเหตุจราจร จากระบบสารสนเทศสถานีต ารวจ (CRIMES)  ส านักยุทธศาสตร์ต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และข้อมูลประชากรจากการคาดประมาณประชากร 

ของประเทศไทย พ.ศ. 2543-2573 และ พ.ศ. 2553-2583 (ฉบับปรับปรุง) ประมวลโดยกองพัฒนาข้อมูลและตัวช้ีวัดสังคม ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 5/ กลุ่มงานข้อมูลและข้อสนเทศ ส านักพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ต้ังแต่ปี 2558-2561 เป็นร้อยละของเด็กท่ีกระท าผิดซ้ าจากการติดตามในรอบ 1 ปี  

ต่อจ านวนการปล่อยตัวท้ังหมด 
 6/ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ส านักนายกรัฐมนตรี (การให้ค าปรึกษาทางสวยด่วน 1166 สคบ. ให้บริษัทเอกชนด าเนินการต้ังแต่ไตรมาส 4 ปี พ.ศ. 2552) 
 7/ ข้อมูล GDP chain volume measures [reference year = 2002] (original) จากส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และข้อมูลการมีงานท าจากส านักงานสถิติแห่งชาติ  
  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หมายเหตุ ต้ังแต่ปี 2556 ข้อมูลการมีงานท ามีการปรับค่าถ่วงน้ าหนักโดยใช้ชุดข้อมูลค่าคาดประมาณประชากรของประเทศไทย ปี 2553-2583 
 9/ สรุปรายงานการป่วย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข 
 ต้ังแต่ปี 2550 ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการเก็บข้อมูลจาก 75 กลุ่มโรค เป็น 298 กลุ่มโรค 

10/ รายงานการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2583 (ฉบับปรับปรุง) (สศช. 2562) ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 11/ การส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประมวลผลโดยกองพัฒนาฐานข้อมูลและตัวช้ีวัดสังคม สศช. 
 12/ สถิติการศึกษาฉบับย่อ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 13/14/ ข้อมูลปี 2545-2546 จากรายงานผลการประเมินโอกาสและคุณภาพการศึกษาของคนไทย ส านักประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
 ข้อมูลต้ังแต่ปี 2547 เป็นต้นไป จากปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรไทย กลุ่มพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศ ส านักวิจัยและพัฒนาการศึกษา ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
 15/ รายงานคุณภาพชีวิตของคนไทย จากข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 
 16/ มีการจัดท าข้อมูลปี 2559 เป็นปีสุดท้าย ส านักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนา ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
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