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อ้างอิง ส านักงานสถิติแห่งชาติ ตารางจ านวนผู้มีงานท าที่อยู่ในระบบและนอกระบบ

ภาคใต้ (14%)
5,000,445 คน

ภาคกลาง (31%)
11,686,673 คน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(25%) 9,442,284 คน

ภาคเหนือ (16%)
6,110,821 คน

กรุงเทพมหานคร (14%)
5,246,104 คน 2



ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบคุคล

การศึกษา

การท าเหมืองแร่และเหมืองหิน

การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา

การประมง

เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้

การบริการด้านสุขภาพและสังคม

การให้บริการชุมชน สังคม

ตัวกลางทางการเงิน

โรงแรมและภัตตาคาร

การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม

การก่อสร้าง

บริการด้านอสังหาริมทรัพย์

การขายส่ง ขายปลีก ซ่อมแซมยานยนต์ ของใช้

การผลิต

อ้างอิง ข้อมูลจ านวนสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วม มรท. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

(หน่วย: คน)
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5 ปีที่ผ่านมา พบว่า

มีกลุ่มวัยแรงงานทีเ่สียชีวิต

อ้างอิง ข้อมูล 3 ฐาน (การเสียชีวิตปี 2558 – 2562)

หมายเหตุ: แรงงาน หมายถึง ผู้ที่มีอายุระหว่าง 15 – 59 ปี

จากอุบัติเหตุทางถนนถึง 71,679 ราย
คิดเป็น 69.49% ของผู้เสียชีวิตทั้งหมด
(เฉล่ียปีละ 14,336 คน)
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ชาย 
55,936 ราย
(78.04%)

9,410 8,729 6,526 5,359 5,502 5,442 5,263 5,099 4,606

1,872 
1,590 

1,217 

1,110 1,228 1,321 1,544 1,750 
1,588 

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59

หญิง

ชาย

ไม่ทราบ 3.52%

หญิง 
13,220 ราย
(18.44%)

อ้างอิง ข้อมูล 3 ฐาน (การเสียชีวิตปี 2558 – 2562)

เฉลี่ย 11,187.2 ราย/ปี เฉลี่ย 2,644 ราย/ปี

(หน่วย: ราย)

(อาย)ุ
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เฉลี่ย 960.9 ราย/ปี

เฉลี่ย 840.7 ราย/ปี

เฉลี่ย 809.4 ราย/ปี

เฉลี่ย 621.7 ราย/ปี

เฉลี่ย 608 ราย/ปี

อ้างอิง ข้อมูล 3 ฐาน (การเสียชีวิตปี 2554 – 2562)

หมายเหตุ: แรงงาน หมายถึง ผู้ที่มีอายุระหว่าง 15 – 59 ปี

(หน่วย: ราย)
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การขนส่ง การ
คมนาคม, 18.98%

การค้า, 16.30%
ประเภทกิจการอื่นๆ

, 15.79%

การก่อสร้าง ติดตั้ง
เครื่องจักรขุด, 

14.94%

การผลิตอาหาร 
เครื่องดื่ม, 8.33%

อ้างอิง รายงานประจ าปี 2552 – 2559 ส านักงานกองทุนเงินทดแทน

อันดับที่ 1 อันดับที่ 2 อันดับที่ 3 อันดับที่ 4 อันดับที่ 5

หมายเหตุ: เปอร์เซ็นต์ดังกล่าวเป็นค่าเฉลี่ยระหว่างปี พ.ศ. 2552 – 2559
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2557 2558 2559 2560 2561

ผู้ขับยานยนต์ประเภทตา่งๆ (832)

แรงงานเหมืองแร่ และก่อสร้าง (931)

พนักงานขายและพนักงานสาธิตสินค้า (522) / ช่างเครื่องและช่างปรับแต่งเครื่องจักรกล (723) / แรงงานการผลิต (923)

อ้างอิง รายงานประจ าปี 2557 – 2561 ส านักงานกองทุนเงินทดแทน
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ผลจากความร้อนสูง/สัมผัสของร้อน

ถูกท าร้ายร่างกาย

วัตถุสิ่งของหนีบ/ดึง

วัตถุสิ่งของกระแทก/ชน

อื่นๆ

วัตถุหรือสิ่งของพังทลาย/หล่นทับ

ไฟฟ้าช็อต

วัตถุหรือสิ่งของระเบิด

ตกจากที่สูง

อุบัติเหตุจากยานพาหนะ

อ้างอิง รายงานประจ าปี 2552 – 2561 ส านักงานกองทุนเงินทดแทน
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ประเภทต้นทุน ต้นทุนรวม (บาท) ร้อยละ

ต้นทุนทางตรง

ต้นทุนค่ารักษาพยาบาล

แผนกผู้ป่วยนอก 6,334,987 0.16

แผนกผู้ป่วยใน 657,623,106 16.65

ต้นทุนจากทรัพย์สินที่เสียหาย

ต้นทุนความเสียหายของยานพาหนะที่ประสบอุบัติเหตุ 328,502,254 8.32

ต้นทุนความเสียหายของทรัพย์สินทางราชการ 784,312,563 19.86

รวมต้นทุนทางตรง 1,776,772,910 28.18

ต้นทุนทางอ้อม

ต้นทุนการสูญเสียผลิตภาพการผลิตของผู้เสียชีวติ 1,752,092,181 44.37

ต้นทุนการสูญเสียผลิตภาพการผลิตของผู้ทุพพลภาพ 279,715,500 7.09

ต้นทุนการสูญเสียผลิตภาพการผลิตของผู้ทุพพลภาพ 140,281,002 3.55

รวมต้นทุนทางอ้อม 2,172,088,683 55.01

รวมต้นทุนทั้งหมด 3,948,861,593 100.00

ที่มา: กัณทิยา ประดับบุญ พุดตาน พันธุเณรและชญานินท์ ประทุมสูตร (2557: 118), งานวิจัยการวิเคราะห์ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ของ
การเกิดอุบัติเหตุทางถนน ในกลุ่มผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม พ.ศ. 2554 

นอกจากเสียชีวิต…
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ตัวช่วยส าคัญ…



ตัวช่วยส าคัญ…

1. เทคโนโลยี (Technology)

2. การฝึกอบรม (Training)

3. กฎ ข้อบังคับ  (Regulations)

+ ท าให้ความเสี่ยงถูกลดลงและ
ด ารงไว้ในระดับต่ า (ยอมรับได้)

อ้างอิง สุวรรณ ภู่เต็ง (2561)
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ตัวช่วยส าคัญ…

เชิงรับ: ตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นแล้ว

เชิงรุก: ค้นหาตัวบ่งชี้ความเสี่ยงด้าน

ความปลอดภัยด้วยการวิเคราะห์

กิจกรรมขององค์การ

เชิงพยากรณ์: คอยตรวจสอบผลการ

ปฏิบัติงานเพ่ือบ่งชี้แนวโน้มของปัญหา

ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

อ้างอิง สุวรรณ ภู่เต็ง (2561)
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คือหัวใจส าคัญของการพัฒนาเรื่องความปลอดภยัทางถนน

ตัวช่วยส าคัญ…

อ้างอิง (International Civil Aviation Organization, 2009. Safety Management Manual (SMM)
อ้างถึงใน สุวรรณ ภู่เต็ง, 2563)
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รวบรวมข้อมูลและจัดท าโดย นางสาวธนภรณ์ ไชยสุริยะศักดิ์
นักวิชาการแผนงานสถานประกอบการกับความปลอดภัยทางถนน 
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