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 ในไตรมาส 2/2553 มีการวางงานรอยละ 1.3 ลดลงจากรอยละ 1.8 ในไตรมาส 2/2552 การฟนตัวของเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะการ
สงออกสินคาอุตสาหกรรมสงผลใหความตองการแรงงานในภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้นชัดเจน แตการจางงานในภาคเกษตรลดลงรอยละ 
6.6 เนื่องจากปญหาภัยแลงท่ีทําใหตองเล่ือนการเพาะปลูกออกไป  

  ประเด็นเฝาระวังท่ีสําคัญในระยะตอไป คือ ตลาดแรงงานตึงตัวและการขาดแคลนแรงงานมีฝมือในหลายอุตสาหกรรม ท่ีรัฐบาลจะตอง
ติดตามสถานการณอยางใกลชิด ดังนี้ (1) การขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรมหลักท้ังอุตสาหกรรมยานยนต อิเล็กทรอนิกส และ
อาหารแชเย็นแชแข็ง สวนหนึ่งสะทอนถึงความไมสอดคลองระหวางคุณภาพแรงงานที่มีอยูกับความตองการแรงงานในตลาด  
(2) การตึงตัวของแรงงานระดับอาชีวศึกษาคอนขางมาก และ (3) ประชากรในวัยแรงงานกําลังชะลอตัว และอัตราการเขาสูตลาดแรงงาน
เริ่มมีแนวโนมลดลง 

  คนไทยไดรับการศึกษาเพ่ิมขึ้นตามลําดับ แตยังมีปญหาดานคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา คุณภาพการศึกษาแตกตางกัน
ระหวางพ้ืนท่ี กลุมวัยเด็กมีพัฒนาการดาน IQ ตํ่า ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ป. 3 และผลการสอบ O-net ป. 6 ในกลุมวิชาพ้ืนฐานสําคัญ
ตํ่ากวาเกณฑ และมีความแตกตางระหวางภาค โดยที่ผลการสอบในกรุงเทพฯ สูงสุดและต่ําสุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการ
ประเมินสถานศึกษาท่ีไดมาตรฐานตามเกณฑยังมีสัดสวนคอนขางต่ํา 

 อาชญากรรมเกี่ยวกับยาเสพติดยังเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะในกลุมสตรี สภาวะสุขภาพจิตโดยพ้ืนฐานของคนไทยโดยเฉลี่ยแยลงแตปญหา
สุขภาพจิตท่ีเกิดจากความตึงเครียดในเรื่องการเมืองเริ่มปรับตัวดีขึ้น ในขณะท่ีความเหล่ือมลํ้าทางทรัพยากรสาธารณสุขทําใหมาตรฐาน
การบริการสุขภาพมีความแตกตางมากในระหวางพ้ืนท่ี อยางไรก็ตาม ผลการสํารวจความเชื่อมั่นตอระบบสุขภาพแสดงวา ประชาชนมี
ความเชื่อมั่นมากขึ้นโดยเฉพาะในกลุมผูมีรายไดนอย ผูมีการศึกษานอย และผูสูงอายุ ท้ังนี้ เนื่องจากสามารถเขาถึงบริการไดมากขึ้น   

 ประชาชนมีหนี้สินมากขึ้น และยังมีความไมเปนธรรมตอลูกหนี้ท้ังท่ีเกี่ยวกับสัญญาเงินกู/สัญญาจํานอง การขายสินทรัพยในราคาต่ํา 
การคิดดอกเบ้ียจากการผิดพลาดการชําระตามกําหนดเวลาในอัตราที่สูงกวาสัญญา เปนตน การรองเรียนผูบริโภคในเรื่องสินคาและ
บริการมีแนวโนมเพ่ิมขึ้น แตกระจุกตัวอยูในกลุมผูมีการศึกษาและผูท่ีอยูในเมืองท่ีเขาถึงขอมูลขาวสารไดงาย และการรองเรียนมีเพียง
รอยละ 10.8 ของปญหาท่ีเกิดขึ้น โดยท่ีการแกไขปญหายังไมสามารถตอบสนองความตองการของผูรองเรียนไดมาก ผูรองเรียนท่ีมี
ความพึงพอใจนอย/นอยท่ีสุด และไมพึงพอใจมีรอยละ 47  

 ความเหล่ือมลํ้าในสังคมไทยไดกลายเปนอุปสรรคสําคัญตอการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะผลกระทบที่มีตอความปรองดอง ตนทุนและ
โอกาสทางเศรษฐกิจ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน ซึ่งการแกปญหาความเหล่ือมลํ้านั้นตองอาศัยแนวรวมจากภาค
ประชาชนและภาคธุรกิจเอกชนซ่ึงมีท้ังศักยภาพ ทรัพยากร และชองทางการดําเนินการท่ียืดหยุน รวมทั้งสามารถเขาถึงประชาชนกลุม
ตาง ๆ ไดมาก แตผลการสํารวจบริษัทตางๆ ท่ัวประเทศพบวาการดําเนินกิจกรรมเพ่ือรับผิดชอบตอสังคม (CSR) สวนใหญยังคงเปน
การบริจาคเงินและส่ิงของถึงรอยละ 98.5 จึงเปนการดําเนินการท่ีไมสามารถชวยแกปญหาความยากจนและชวยสรางโอกาสทางอาชีพ
ไดอยางยั่งยืน การดําเนินกิจกรรมของภาคธุรกิจเอกชนท่ีต้ังเปาหมายเพ่ือแกปญหาความยากจน สรางความเปนธรรม และสรางโอกาส
แกคนระดับลาง มีเพียงรอยละ 58.8 สําหรับกิจการเพื่อสังคมท่ีมีบทบาทในการแกไขปญหาความยากจนและความเหล่ือมลํ้าในสังคมได
เปนอยางดีนั้นผลกระทบ (Impact) ยังไมมากนัก เนื่องจากมีขนาดเล็กและมีขอจํากัดดานเงินทุนและการบริหารจัดการ 

 ภาคเอกชนจึงควรพิจารณาเพ่ิมบทบาทในการแกปญหาความเหลื่อมลํ้าและความยากจนอยางย่ังยืน ดวยการสงเสริมหรือตอยอดใน
กิจกรรมท่ีภาครัฐและภาคีการพัฒนาอ่ืนๆ ขาดความเชี่ยวชาญและขาดศักยภาพ หรือมีความยืดหยุนนอยกวา ขณะท่ีภาครัฐตองเนน
บทบาทการหนุนเสริมใหภาคธุรกิจเอกชนตระหนักและมีความเต็มใจท่ีจะเขามามีสวนรวมในการสรางความเปนธรรมและสรางโอกาส
อยางยั่งยืน โดยการณรงคผานส่ือถึงความรูและความจําเปนของ CSR และกิจการเพ่ือสังคม การใชมาตรการภาษีท่ีจูงใจใหภาคธุรกิจทํา
กิจกรรม CSR และการสงเสริมกิจการเพ่ือสังคม การกําหนดใหบริษัทมหาชนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยจะตองจัดทํารายงาน เพ่ือ
ใชเผยแพรกิจกรรมของบริษัทมหาชนท้ังในมิติเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม อีกท้ังการจัดต้ังกองทุนรวมทุนโดยภาครัฐ หรือกองทุน
เงินกูยืมเพ่ือ CSR และกิจการเพ่ือสังคม เพ่ือสงเสริมกิจกรรมของ CSR และกิจการเพ่ือสังคมใหมีความมั่นคงทางการเงินมากขึ้น 

ประเด็นหลัก 
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ตาราง 1 ผลสํารวจภาวะการทํางานของประชากรไตรมาสสองป 2553   

 

จํานวน (ลานคน) เปล่ียนแปลง (% YOY) 

2552 2553 2552 2553 

ทั้งป Q4 Q1 Q2 ทั้งป Q4 Q1 Q2 

กําลังแรงงานรวม 38.43 38.73 38.15 38.31 1.93 1.53 1.6 -0.5 

1. ผูมีงานทํา 37.71 38.25 37.43 37.46 1.86 1.87 2.6 -0.5 

   (การทํางานต่ําระดับ) 0.60 0.63 0.55 0.59* 19.13 12.86 -21.6 -4.4* 

   1.1ภาคเกษตร 14.68 15.44 13.14 13.09 -0.04 -2.26 1.8 -6.6 

   1.2นอกภาคเกษตร 23.01 22.80 24.30 24.37 3.19 4.87 3.0 3.1 

- อุตสาหกรรมการผลติ 5.37 5.22 5.57 5.67 -1.46 0.17 -0.4 0.8 

- กอสราง 2.30 2.10 2.55 2.78 4.02 5.32 0.7 9.2 

- คาสง / คาปลีก 6.05 6.08 6.35 6.36 5.10 5.44 2.9 4.9 

- โรงแรม ภัตตาคาร 2.59 2.66 2.87 2.66 8.75 11.42 11.0 1.7 

- ขนสง โทรคมนาคม 1.14 1.13 1.17 1.19 2.12 3.76 -3.1 1.0 

- การบริการอื่นๆ 5.56 5.61 5.79 5.71 2.98 5.99 5.1 2.0 

2. จํานวนผูวางงาน 0.57 0.38 0.43 0.50 9.65 -24.85 -44.6 -25.9 

   อัตราการวางงาน (%) 1.49 0.98 1.13 1.30     

3. แรงงานรอฤดูกาล 0.15 0.10 0.28 0.35 -8.47 8.23 14.3 88.9 

หมายเหตุ :  * ขอมูลเดือนเมษายน – พฤษภาคม 
ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ 

 

ตาราง 2 ผูประกันตนท่ีข้ึนทะเบียนขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน 
 2552 2553 

Q1/52 Q2/52 Q3/52 Q4/52 Q1/53 Q2/53 
ผูขอรับประโยชนทดแทน
กรณีวางงาน(คน) 250,557 181,266 149,108 123,708 126,116 143,265 

ที่มา : กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน 
 
 
 

แผนภูมิ 1 แสดงดัชนีคาจางเฉลี่ย และดัชนีราคาผูบริโภค

 
 

 

 
 

 

 

การจางงานลดลง  

ในไตรมาสที่สอง การจางงานลดลงรอยละ 0.5 โดยการจาง
งานภาคเกษตรลดลงรอยละ 6.6 เนื่องจากฝนที่ท้ิงชวงทําใหตอง
เล่ือนการเพาะปลูกออกไป แรงงานรอฤดูกาลมีจํานวน 0.35 ลาน
คนสูงกวาการรอฤดูกาลเฉลี่ยประมาณ 0.25 ลานคนท่ีเปน

แนวโนมโดยปกติในชวงไตรมาสท่ีสองของแตละป1 ประกอบกับมี
ผลกระทบจากปญหาความไมสงบทางการเมืองท่ีเกิดขึ้นในชวง
เดือนเมษายน – พฤษภาคมท่ีผานมา โดยเฉพาะผลกระทบตอ
สาขาโรงแรม/ภัตตาคารที่จํานวนนักทองเท่ียวตางประเทศลดลง
รอยละ 3.0 และการจางงานเพ่ิมขึ้นเพียงรอยละ 1.7 

อยางไรก็ตาม การจางงานนอกภาคเกษตรเพ่ิมขึ้นรอยละ 
3.1 เปนการเพ่ิมขึ้นในสาขาการผลิตอุตสาหกรรม สาขากอสราง 
การคาสง/คาปลีก และการขนสง โรงแรมและภัตตาคาร และ
อสังหาริมทรัพย ตามการฟนตัวอยางตอเนื่องของเศรษฐกิจ 
โดยเฉพาะภาคการผลิตท่ีมีความตองการสินคาเพ่ือการสงออก
เพ่ิมขึ้น ทําใหผูประกอบการเพ่ิมการจางงาน หลังจากท่ีขยาย
เวลาทํางานมาระยะหนึ่ งแลว  อาทิ  อุตสาหกรรมรถยนต 
อิเล็กทรอนิกส ส่ิงทอ และเฟอรนิเจอร เปนตน   

อัตราการวางงานอยูท่ีรอยละ 1.3 เปนผูวางงาน 498.7  
พันคน ลดลงจากรอยละ 1.8 หรือการวางงาน 673.2 พันคนใน
ไตรมาสสองป 2552 จํานวนผูประกันตนที่ขอรับประโยชน
ทดแทนกรณีวางงานลดลงจาก 181,266 คนในไตรมาส 2/2552 
เปน 143,265 คนในไตรมาสนี้ แตเมื่อเทียบกับไตรมาสแรกของป
มีจํานวนผูวางงานเพ่ิมขึ้นประมาณ 6.7 หมื่นคน เนื่องจากเปน
ชวงท่ีมีผูจบการศึกษาใหม และมีผลกระทบจากเหตุการณความ
ไมสงบทางการเมือง ท้ังนี้มีการเปล่ียนแปลงที่ สําคัญในชวง 
ไตรมาสสองนี้ คือ กําลังแรงงานรวมของประเทศลดลงจากชวง
เดียวกันของปท่ีแลว โดยมีจํานวน 38.31 ลานคนหรือคิดเปน
อัตราการเขาสูตลาดแรงงาน (labour force participation rate) 
รอยละ 71.75 ลดลงจากกําลังแรงงาน 38.50 ลานคนในชวง 
ไตรมาสสองป 2552 ซึ่งมีอัตราการเขาสูตลาดแรงงานรอยละ 
73.01 โดยท่ีกลุมผูท่ีทํางานบานและกลุมผูสูงอายุท่ีไมสามารถ
ทํางานไดนั้นมีจํานวนเพิ่มขึ้น 

 

                                          
1 ใชคาเฉลี่ยจํานวนแรงงานรอฤดูกาลในไตรมาสที่สองของ 3 ปที่ผานมา 
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ดัชนีผลิตภาพแรงงาน 

ดัชนีราคาผูบริโภค 

ดัชนีคาจางที่แทจริงเฉลี่ย 

ที่มา : กระทรวงพาณิชย, สศช., สํานักงานสถิติแหงชาติ 

การมีงานทําและคุณภาพคน 

ภาวะสังคมไทยไตรมาสสอง ป 2553 
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แผนภูมิ 2 แสดงการเปลี่ยนแปลงคาจาง และเงินเฟอ

 
ที่มา : กระทรวงพาณิชย, สํานักงานสถิติแหงชาติ 

 

แผนภูมิ 3  ภาวะความตึงตัวของตลาดแรงาน และความไมสมดุลใน
ตลาดแรงงาน 

 
ที่มา : กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน 

 
ตาราง 3  สัดสวนตําแหนงงานวางตอจํานวนผูวางงาน แยกตามการศึกษา 

(ถวงน้ําหนัก) 
ป 2552 ป 2553 

Q1 Q2 Q3 Q 4 Q1 Q2
รวม 14.92 19.15 26.55 32.19 33.55 29.72
ประถมศกึษา 1.91 4.86 5.90 6.98 5.78 7.31
มัธยมศึกษา 9.66 20.95 24.00 30.76 30.11 30.47
ปวช.-ปวส./
อนุปริญญา 158.2 95.5 136.4 275.0 205.9 273.4 

ปริญญาตรีและสูงกวา 17.8 6.7 12.3 11.3 21.5 7.5
 

หมายเหต:ุ  เปนตําแหนงงานวางที่ผูประกอบการแจงความจํานงความตองการแรงงานผาน
กรมการจัดหางานเทานั้น  

ที่มา : จากการคํานวณของ สศช. 

 
 

การขับเคลื่อนเพื่อการคุมครองแรงงานนอกระบบ 
ในปจจุบันประเทศไทยมีแรงงานนอกระบบประมาณ 24.3 ลานคน หรือ

คิดเปนรอยละ 63.4 ของผูมีงานทําท้ังหมด (จากการสํารวจแรงงานนอกระบบ
ป 2552 ของสํานักงานสถิติแหงชาติ) ซึ่งสวนใหญเปนผูท่ีมีการศึกษาไมสูง 
และลักษณะของงานท่ีทํามิใชงานประจําจึงมีรายไดท่ีไมแนนอน และ
สภาพแวดลอมในการทํางานมักมีความเสี่ยงตอสุขภาพและเกิดอุบัติเหตุได
งายกวาแรงงานในระบบ โดยท่ีผลการสํารวจแสดงวาอันตรายจากการทํางาน
ของกลุมแรงงานนอกระบบเปน 174 รายตอพันรายสูงกวา 106 รายตอพันราย
ในกรณีของแรงงานในระบบ โดยท่ีแรงงานนอกระบบไมสามารถเขาถึงระบบ
ความคุมครองทางกฎหมาย ตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. 2533 พ.ร.บ.
คุมครองแรงงาน 2540 และนโยบายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับการคุมครองและ
สวัสดิการสังคมได ทําใหแรงงานนอกระบบมักจะเปนผูไดรับผลกระทบ
มากกวากลุมอ่ืนเมื่อเกิดปญหาวิกฤต เชน ในชวงเศรษฐกิจถดถอย หรือในชวง
เหตุการณความไมสงบในเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2553 ท่ีผานมา 
เน่ืองจากไมมีสวัสดิการและการคุมครองทางกฎหมายท่ีรองรับ การชวยเหลือ
ของภาครัฐท่ีจัดใหจึงเปนการชวยเหลือแบบเฉพาะหนาหรือการตั้งรับ ซึ่ง
สามารถบรรเทาความเดือดรอนของแรงงานกลุมน้ีในชวงระยะเวลาหน่ึงเทาน้ัน 
และมักจะตองใชเวลาในขั้นตอนของการลงทะเบียนและการรับรองสถานะ 

การดําเนินการเชิงรุกอยางเปนรูปธรรมดวยการผลักดันความคุมครองทาง
กฎหมายใหครอบคลุมแรงงานนอกระบบจะชวยเพ่ิมคุณภาพชีวิตการทํางาน  

ในดานผลตอบแทนแรงงานนั้น คาจางแรงงานและเงินเดือน
ภาคเอกชนท่ียังไมรวมผลประโยชนตอบแทนอื่นเพ่ิมขึ้นตอเนื่อง
จากรอยละ 1.8 ในไตรมาสแรกเปนรอยละ 9.4 ในไตรมาสที่สองนี้ 
ซึ่งเปนผลจากการฟนตัวของเศรษฐกิจท่ีทําใหตองมีการทํางาน
ลวงเวลาเพิ่มขึ้น ในภาวะที่อัตราเงินเฟอเพ่ิมขึ้นรอยละ 3.5-4.0 
ผลตอบแทนแรงงานที่แทจริงจึงเพ่ิมขึ้น   

สําหรับประเด็นเฝาระวังท่ีสําคัญในระยะตอไปนั้น เปนปญหา
เรื่องตลาดแรงงานตึงตัวและการขาดแคลนแรงงานทักษะในหลาย
อุตสาหกรรม ในภาพรวมของประเทศสัดสวนผูสมัครงานตอ
ตําแหนงงานวางลดลง ชี้ถึงภาวะการตึงตัวของตลาดแรงงานซึ่ง
สะทอนท้ังปญหาในเชิงโครงสรางและการเปล่ียนแปลงตามภาวะ 
วัฎจักรเศรษฐกิจท่ีความตองการแรงงานเพิ่มขึ้นในขณะที่เศรษฐกิจ
ฟนตัว ท่ีรัฐบาลจะตองติดตามสถานการณอยางใกลชิด ดังนี ้
(1) การขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรมหลักท้ังอุตสาหกรรมยาน
ยนต อิเล็กทรอนิกส และอาหารแชเย็นแชแข็ง ซึ่งเปนอุตสาหกรรม
ท่ีการสงออกขยายตัวมากในชวงท่ีเศรษฐกิจฟนตัวจึงมีความ
ตองการงานแรงงานเพิ่มขึ้นมาก และยังมีปญหาเรื่องทักษะ/ฝมือ
แรงงานท่ีมีอยูไมตรงกับความตองการแรงงานในตลาด เห็นไดจาก
สัดสวนการบรรจุงานตอผูสมัครงานและสัดสวนการบรรจุงานตอ
ตําแหนงงานวางในระดับภาพรวมของประเทศมีแนวโนมลดลง 
(2) การตึงตัวของแรงงานระดับอาชีวศึกษา (ปวช. ปวส. และ
อนุปริญญา) คอนขางมาก สัดสวนจํานวนตําแหนงงานวางเฉพาะท่ี
ผานกรมการจัดหางานตอจํานวนผูวางงานอยูในระดับสูงและมี
แนวโนมเพ่ิมขึ้น ซึ่งเปนปญหาการขาดแคลนผูท่ีจบการศึกษาสาย
อาชีพ ในขณะที่แรงงานกลุมมีการศึกษาระดับปริญญาตรีและสูง
กวานั้นมีจํานวนผูวางงานมากกวาตําแหนงงานวางคอนขางมาก 
ซึ่งเปนกําลังแรงงานสวนเกินท่ีเปนปญหาของทักษะไมตรงกับ
ความตองการของตลาดโดยเฉพาะในสายสังคมศาสตร อยางไร 
ก็ตาม ตลาดแรงงานระดับการศึกษาตํ่าและระดับมัธยมศึกษานั้นยัง
ไมตึงตัว จํานวนผูวางงานมีมากกวาตําแหนงงานวางท่ีผานกรมการ
จัดหางานอยูมาก ซึ่งสวนหนึ่งเปนเพราะผูประกอบการหรือนายจาง
เลือกใชแรงงานตางดาวเนื่องจากคาแรงถูกกวาและการดูแล
คุมครองในเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยในการทํางานมีนอยกวา 
ซึ่ ง เปนเ ง่ือนไขที่ ไม จู งใจการทํ างานสําหรับแรงงานไทย 
(3) ประชากรในวัยแรงงาน (15-59 ป) กําลังชะลอตัว และอัตรา
การเขาสูตลาดแรงงานเริ่มมีแนวโนมลดลง อัตราการเขาสู
ตลาดแรงงาน (labour force participation rate) ในไตรมาสสองนี้
ลดลงเปนรอยละ 71.75 เทียบกับรอยละ 73.01 ในไตรมาสสอง 
ปท่ีแลว โดยที่กลุมผูท่ีทํางานบานและกลุมผูสูงอายุท่ีไมสามารถ
ทํางานไดนั้นมีจํานวนเพิ่มขึ้น 

ความไมสมดุลในตลาดแรงงานและการขาดแคลนแรงงานใน
บางสาขาการผลิตเปนปญหาท่ีตองใหลําดับความสําคัญท่ีจะตอง
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(ตอ) 

และสรางความมั่นใจใหกับแรงงานนอกระบบ นอกจากน้ันยังชวยลดภาระ
งบประมาณภาครัฐลงไดจากการท่ีไมตองดําเนินการในลักษณะเรงดวนเปน
คร้ังคราวท่ีอาจจะไมตรงกับกลุมเปาหมาย ซึ่งปจจุบันมีความคืบหนาของการ
จัดสวัสดิการและการใหความคุมครองทางกฎหมายแกแรงงานนอกระบบท่ี
สําคัญ ไดแก   

- พ.ร.บ.คุมครองผูรับงานไปทําท่ีบาน: โดยครม. มีมติเมื่อวันท่ี 23 
มิถุนายน 2553 เห็นชอบรางพระราชบัญญัติคุมครองผูรับงานไปทําท่ีบาน 
พ.ศ. .... สาระสําคัญของพ.ร.บ.  ไดแก การดูแลคุมครองใหมีการทําสัญญา
จางระหวางนายจางและลูกจาง และการจายคาจางตอบแทนท่ีเหมาะสมกับ
งานท่ีรับไปทําท่ีบาน การคุมครองสตรีมีครรภ คุมครองแรงงานเด็กอายุต่ํากวา 
15 ป  และคุมครองเร่ืองสุขภาพชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน 
รวมถึงเร่ืองการวางหลักประกันการรับงานไปทํา เปนตน ปจจุบันอยูในระหวาง
การนําเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณา ท้ังน้ีหาก พ.ร.บ.น้ีมีผลบังคับใช คาด
วาจะทําใหผูรับงานไปทําที่บานซึ่งมีประมาณ 5 แสนคน ไดรับความ
ยุติธรรมและมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น และชวยจะกระตุนใหแรงงานสมัคร
เขาเปนสมาชิกกองทุนประกันสังคมมาตรา 40(ภาคสมัครใจ) เพิ่มขึ้น 
ทั้งน้ีคาดวาจะมีผลบังคับใชไดภายในป 2553 

- พ.ร.บ.ประกันสังคม ครม.มีมติเมื่อวันท่ี 2 สิงหาคม 2552 เห็นชอบ
ขยายสิทธิประโยชนผูประกันตนมาตรา 40 จาก 3 กรณี เปน 5 กรณี 
ครอบคลุมกรณีคลอดบุตร ทุพพลภาพ เสียชีวิต เงินชดเชยการขาดรายได
ระหวางการเจ็บปวยรักษาในโรงพยาบาล 3 วันขึ้นไป ไดรับเงินคร้ังและ 1,000 
บาท ปละ 2 คร้ัง และใหสิทธิประโยชนกรณีชราภาพ โดยสํานักงาน
ประกันสังคมจะใหเงินบําเหน็จชราภาพที่ตนเองสะสมเดือนละ 100 บาท 
พรอมกับดอกผลคืนท้ังหมดเมื่ออายุครบ 60 ปบริบูรณ และสิ้นสุดความเปน
ผูประกันตน นอกจากน้ีมีการปรับปรุงแกไขการจายเงินสมทบใหสามารถจาย
เปนรายเดือนๆ ละ 280 บาท จากเดิมกําหนดจายเปนรายปๆ ละ 3,360 บาท 
ปจจุบันอยูในระหวางการสรางความเขาใจของกระทรวงแรงงาน กับแรงงาน
นอกระบบ และผูประกอบการอิสระในแตละพ้ืนท่ี โดยคาดวาจะมีผลบังคับ
ใชไดภายในป 2553 

 
 

แกไขในระดับรายสาขาการผลิตและรายกลุมแรงงาน ซึ่งรวมถึง
ปญหาแรงงานที่ มี การ ศึกษา ตํ่าและทักษะต่ํ า  (unskilled)  
หากพิจารณาจากจํานวนการวางงานเทียบกับจํานวนตําแหนง
งานวางเฉพาะท่ีผานกรมการจัดหางานนั้น นับวายังไมมีปญหา
การขาดแคลนท่ีชัดเจน แตผูประกอบการสวนใหญเลือกใช
แรงงานตางดาวแทน เนื่องจากคาแรงงานต่ํากวาแรงงานไทยมาก
ภายใตเง่ือนไขการทํางานท่ียากลําบาก รัฐบาลจึงตองดูแลในเรื่อง
มาตรฐานความปลอดภัยในการทํางาน จํานวนชั่วโมงการทํางาน
และการคุมครองอื่น ๆ สําหรับแรงงานนอกระบบโดยเฉพาะใน
สาขาประมงและแรงงานเกษตร และรัฐบาลจะตองดูแลใหการ
นําเขาแรงงานตางดาวถูกตองตามขั้นตอนกฎหมายอยางเขมงวด 
เพ่ือท่ีจะสามารถดูแลติดตามในเรื่องปญหาอาชญากรรมที่
เกี่ยวของและเฝาระวังโรคระบาดไดงายขึ้น  

อยางไรก็ตาม ในระยะส้ันในชวงไตรมาสสามของป 2553 นั้น 
ตองติดตามผลกระทบจากสถานการณภัยพิบัติดานการเกษตรจาก
ภาวะฝนที่ท้ิงชวงนานกวาปกติในชวงฤดูกาลเพาะปลูก และการ 
กอตัวของพายุในชวงเดือนสิงหาคม ซึ่งอาจทําใหเกิดน้ําทวมในบาง
พ้ืนท่ีและทําใหพืชผลทางการเกษตรไดรับความเสียหาย ซึ่งจะสงผล
กระทบตอแรงงานในภาคเกษตรและรายไดของเกษตรกรที่ยากจน 

 
 
 
แผนภูมิ 4 โครงสรางการศึกษา ป 2551 
 

 
 
 
 
 

การยกระดับการศึกษาของเด็กไทยสูแรงงานที่มีคุณภาพ 

การเขาถึงการศึกษาของประชาชนไทยเพิ่มขึ้นตอเนื่อง การ
เขาถึงนโยบายเรียนฟรี 15 ป มี ถึงรอยละ  98.4 จํานวนป
การศึกษาเฉล่ียเพ่ิมขึ้นเปน 8.9 ป อัตราการเขาเรียนตอชั้นม. 1 
เพ่ิมขึ้น และอัตราการออกกลางคันในทุกระดับการศึกษาลดลง 
ต้ังแตป 2548-2551 อยางไรก็ตาม ประมิดทางการศึกษา 
(Pyramid of education) ในป 2551 แสดงวาสัดสวนของจํานวน
นักเรียนตอจํานวนประชากรรวมในแตละชวงวัยเรียนนั้นลดลง
มากในระดับการศึกษาท่ีสูงขึ้น โดยเฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายและในระดับอุดมศึกษาชั้นปท่ี 2-4 และคุณภาพการศึกษา
ยังเปนปญหาสําคัญ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับการศึกษา
ตาง ๆ ตํ่ากวาเกณฑ และปญหาคุณภาพการศึกษาท่ีแตกตางกัน
มากระหวางพ้ืนท่ี รวมท้ังปญหาเด็กมีการพัฒนา IQ/EQ ตํ่า  

การประเมินนักเรียนประถมศึกษาปท่ี 3 พบวามีนักเรียนท่ีไม
ผานเกณฑความสามารถทางการอานออกเสียงในป 2552 รอยละ 
7.19 ไมผานเกณฑความสามารถทางการเขียน รอยละ 17.57 และไม
ผานเกณฑความสามารถทางการคิดคํานวณรอยละ 22.6 ผลการ
ประเมินนักเรียนชั้น ม. 6 มีผลสัมฤทธิ์ในวิชาหลักไมถึงรอยละ 50 ซึ่ง
นักเรียนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีคะแนนเฉล่ียสูงสุดในทุก
สาขาวิชา ในขณะท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีคะแนนเฉล่ียผลการ
ทดสอบ (ONET) ตํ่ าท่ี สุด โดยเฉพาะในวิชาคณิตศาสตรและ
ภาษาอังกฤษนั้นมีความแตกตางระหวางภาคมาก ผลการประเมินนี้
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ตาราง 4  อัตราการเรียนตอและอัตราการออกกลางคันปการศึกษา 2548-51  

หนวย : รอยละ 
ทักษะ 2548 2549 2550 2551

อัตราการเรียนตอ    
 ม. 1 98.24 98.34 99.47 99.47 
 ม. 4 89.03 87.70 88.23 85.79
 ปริญญาตรีป 1 73.98 86.14 77.13 75.78
อัตราการออกกลางคัน 1.31 1.49 1.68 1.57
 ประถมศึกษา 0.69 0.88 1.13 0.98
 ม.ตน 2.11 2.25 2.43 2.44 
 ม.ปลาย 2.21 2.33 2.16 1.90

ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
 
ตาราง 5  ผลการประเมินนักเรียน ป.3 ที่ไมผานเกณฑ ในโรงเรยีนสังกัด สพฐ. 

ปการศึกษา 2551-2552 
หนวย : รอยละ 

ทักษะ 2551 2552
ความสามารถในการอานออกเสียงภาษาไทย 8.82 7.19
ความสามารถในการเขียนภาษาไทย 17.74 17.57
ความสามารถในการคาํนวณ 25.29 22.60

ที่มา : สํานักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.  

 
 
 
ตาราง 6  ผลการสอบ O-NET ม.6 ปการศึกษา 2549-2552 

วิชาหลัก 
คะแนนเฉล่ีย 

2549 2550 2551 2552
ภาษาไทย 50.33 50.70 46.50 46.47
สังคมศกึษา 37.94 37.76 34.72 36.00
ภาษาองักฤษ 32.37 30.93 30.68 23.98
คณิตศาสตร 29.56 32.49 36.08 28.56
วิทยาศาสตร 34.88 34.62 33.70 29.04

ที่มา: สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) 

 
 
ตาราง 7  ผลการสอบ O-NET ม.6 ปการศึกษา 2552 จําแนกตามภาค 

วิชา 
คะแนนเฉล่ีย 

กทม. – 
ปริมณฑล กลาง ตะวันออก 

เฉียงเหนือ เหนือ ใต 

ภาษาไทย 53.49 47.78 42.94 46.43 44.56
สังคมศกึษา 40.48 36.39 33.78 36.09 34.89
ภาษาองักฤษ 31.88 23.75 20.85 23.23 22.47
คณิตศาสตร 35.38 29.06 25.51 28.04 27.16
วิทยาศาสตร 34.66 31.19 29.42 31.04 30.06

ที่มา: สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) 
 

 
 
ตาราง 8  สัดสวนสถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่ผานการประเมินคุณภาพ จําแนกภูมิภาค        

ภาค รอบแรก 
(พ.ศ.2543-48) 

รอบสอง  
(พ.ศ. 2549-52) 

กลาง 50.97 81.28 
ตะวันตก 43.94 70.46 
ตะวันออก 41.00 78.74 
ตะวันออกเฉียงเหนอื 34.00 77.84 
เหนือ 31.29 72.04 
ใต 29.58 71.47 
เฉล่ียท้ังประเทศ 36.21 76.03 

ที่มา : สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
หมายเหต:ุ  1. การประเมินรอบแรก จํานวนสถานศึกษาพ้ืนฐานทั้งหมด 30,010 แหง 
 2. การประเมินรอบสอง จํานวนสถานศึกษาพ้ืนฐานทั้งหมด 29,680 แหง  

ซึ่งยังไมครบถวน ประมวลผลโดยสํานักพัฒนาฐานขอมูลและตวัช้ีวัดภาวะสังคม สศช. 

 

เปนเครื่องชี้วัดหนึ่งท่ีบงชี้วา คุณภาพการศึกษาของเด็กไทยยังมี
ปญหาและตองยกระดับอยางเรงดวน   

นอกจากนี้  ผลการประเมินในสวนของสถานศึกษา พบวา
สถานศึกษาท่ีไดมาตรฐานตามเกณฑยังมีสัดสวนคอนขางต่ํา แมวา
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีไดมาตรฐานตามเกณฑการประเมินรอบสองของ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาจะเพ่ิมขึ้นสอง
เทาเปนรอยละ 76.03 สวนใหญเปนโรงเรียนในภาคกลาง แตโรงเรียนใน
ภาคใตผานเกณฑนอยเชนเดียวกับการประเมินรอบแรก  

การประเมินสถานการณดานการศึกษา ชี้ถึงปญหาเชิงโครงสราง
และการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขทางสังคมรอบดานหลายประการที่สงผล
กระทบตอผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ไดแก  

(1)  การขาดทักษะการใชภาษา การคํานวณและหลักคิดทาง
คณิตศาสตร และความรูวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน เปนปญหาความรู
และระบบความคิดพ้ืนฐานท่ีเปนอุปสรรคตอการศึกษาในระดับสูง
ตอไป โดยเฉพาะในสาขาวิชาชีพดานการแพทย วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ซึ่งเปนสาขาท่ียังขาดแคลน ในขณะที่ปจจุบันนี้
สัดสวนผูเรียนสายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอสายสังคมศาสตรมี
ประมาณรอยละ 30 ขณะที่ผูสําเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษามีความสามารถและสมรรถนะที่ยังไมสอดคลองกับความ
ตองการของตลาด และขาดความรูพ้ืนฐานท่ีจําเปน 

(2)  ความเหล่ือมลํ้าในคุณภาพการศึกษาระหวางพ้ืนท่ีตาง ๆ  ยังมี
อยูมาก และยังเปนแรงผลักดันใหเกิดการเคล่ือนยายเขาสูเมืองที่มี
คุณภาพการศึกษาสูงกวา ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ท่ีแตกตางกันมากใน
ระหวางพ้ืนท่ีนั้น สะทอนท้ังคุณภาพการศึกษาโดยตรง และผลจากการที่
นักเรียนมีผลการเรียนดีจากพ้ืนท่ีตาง ๆ  ยายถ่ินเพ่ือไปศึกษาตอในระดับ
ตาง ๆ  ในเมืองและโดยเฉพาะในกรุงเทพและปริมณฑล  

(3)  ปญหาการพัฒนาดาน IQ ของเด็กไทยท่ีอยูในระดับต่ํากวา
คาเฉล่ียท่ีองคการอนามัยโลกแนะนํา (ท่ี 90-110) ซึ่งสวนหนึ่งเปนปญหา
การขาดสารไอโอดีนและธาตุเหล็กในหญิงมีครรภและเด็กทุกชวงวัย 
โดยเฉพาะเด็กวัย 0-6 ป ท่ีเปนชวงการพัฒนาสมองเต็มท่ีท่ีสุด รวมท้ัง
เปนปญหาตอเนื่องจากการตั้งครรภกอนวัยอันควร 

ในระยะเรงดวนจึงตองเรงรัดการขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการ
ไทยเขมแข็ง 2555 ใหเปนไปตามยุทธศาสตรการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรูท้ังระบบที่มุงวางพ้ืนฐานการ
พัฒนาคนไปเชื่อมตอกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง 

การเรงรัดกลไกการบริหารงานแบบใหมเพ่ือชวยผลักดัน
การบรรลุผลสําเร็จการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่สอง ไดแก  
(1) การจัดต้ังสํานักงานกองทุนสงเสริมการเรียนรูและพัฒนา
คุณภาพเยาวชน เพ่ือสนับสนุนการสรางนวัตกรรมทางการศึกษา
และการเสริมสรางสังคมแหงการเรียนรูท้ังระบบตลอดชีวิต และ
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ตาราง 9 ผลสํารวจดานสุขภาพจิตและความเครียดของหนวยงานตางๆ 

หนวยงาน การสํารวจ /ชวงเวลา ผลการสํารวจ 

กรม
สุขภาพจิต 

ผลสํารวจอารมณและความเครียด
ของประชาชนจากความขดัแยงทาง
การเมือง  
- คร้ังที ่1 วนัที ่27 – 31 มี.ค. 53 
- คร้ังที ่2 วนัที ่12 – 19 เม.ย. 53 
- คร้ังที ่3 วนัที ่20 – 22 เม.ย. 53 
- คร้ังที ่4 วนัที ่2 –8 มิ.ย. 53 

ประชาชนมีระดับความเครียด
 
 
- รอยละ 29.89 
- รอยละ 28.39  
- รอยละ 27.84 
- รอยละ 23.01  

สวนดุสิต 
โพลล 

- ผลการสาํรวจประชาชนกบัการ
สลายการชุมนุมและเกดิการเผา
เมืองเม่ือ 19 พ.ค.  
(วันที่ 20 – 22 พ.ค. 53) 

- ความเครียดวิตกกงัวล  ความ
หนักใจของประชาชนใน 
กรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่มีอยู
คือเร่ืองใด   
(วันที่ 15 – 17 ก.ค.  53) 

- รอยละ 70.45 รูสึกเครียด 
เศราใจ เสียใจที่คนไทย
ตองมาทะเลาะกนัเอง 
 

- รอยละ 46.3 รูสึกเครียด
กับปญหาเศรษฐกิจ  
คาครองชีพสูงขึน้ 

ที่มา : กรมสุขภาพจิต, สวนดุสิตโพลล 
 

 
 
แผนภูมิ 5  จํานวนผูปวยดวยโรคความเครียด ป 2543 - 2552 

ที่มา : สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 
ตาราง 10  จํานวนผูปวยดวยโรคเฝาระวังรายไตรมาส ป 2552 - 2553 

                                                                                                                      หนวย : ราย 

โรคเฝาระวัง 
2552 2553 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 

ปอดอักเสบ 32,175 25,596 38,985 35,099 34,064 31,032
ไขหวัดใหญ 3,122 21,119 44,314 13,319    25,856 7,325
หัด 2,406 1,488 1,274 646 759 598
ไขกาฬหลังแอน 17 16 13 5 7 6
ไขเลือดออก 6,995 17,750 19,502 12,404 11,940 25,623
ไขสมองอกัเสบ 95 117 112 135 121 112
บิด 4,157 4,526 2,750 2,363 3,507 3,657
อหิวาตกโรค 3 202 26 160 417 586
มือ เทา ปาก 1,960 2,043 1,622 1,600 5,821 2,173
ฉี่หนู 536 749 1,747 1,826 701 889
พิษสุนัขบา 5 3 2 3 8 2
รวม 51,471 73,609 110,347 67,560 83,201 72,003
อัตราตอประชากร
แสนคน 81.02 115.87 173.70 106.35 130.97 113.34

ที่มา : สํานักระบาดวิทยา  กระทรวงสาธารณสุข 

 

 

ท้ัง (2) การจัดต้ังสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพแหงชาติ เพ่ือจัดทํา
มาตรฐานวิชาชีพโดยกลุมอาชีพตาง ๆ จะทําใหการพัฒนา
กําลังคนสอดคลองกับความตองการของผูประกอบการ และ
สามารถกําหนดเสนทางอาชีพของตนเอง รวมท้ังชวยใหแรงงานท่ี
อยูนอกระบบที่มีประสบการณในการทํางานไดรับการประเมิน
สมรรถนะระดับความสามารถเพื่อยกระดับความสามารถของ
ตนเอง 

ความเครียดจากปญหาวิกฤตทางการเมืองลดลงแตปญหา
สุขภาพจิตในสังคมไทยยังคงเปนประเด็นเฝาระวังสําคัญ 

ปญหาสุขภาพจิตในสังคมไทยยังคงเปนประเด็นเฝาระวัง โดยที่
ปจจัยหลักท่ีมีอิทธิพลตอสุขภาพจิตของคนไทยทั้งสถานการณทาง
การเมือง ความขัดแยงในสังคม และปจจัยทางเศรษฐกิจนั้นมีความ 
ผันผวนมากกวาในอดีต ในขณะท่ีความอบอุนในครอบครัวลดลง 
สําหรับปญหาวิกฤตความขัดแยงทางการเมืองท่ีนําไปสูความไมสงบ
นั้น สวนดุสิตโพลลไดสํารวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ 
2,214 คน ระหวางวันท่ี 20–22 พ.ค.2553 พบวา รอยละ 70.45 รูสึก
เครียด เศราใจ เสียใจ ท่ีเห็นคนไทยทะเลาะกันเองถึงขั้นตองเสียชีวิต
และทําลายเผาอาคารสถานที่ตางๆ และเมื่อวิกฤตการเมืองผานไป  
1 เดือน จากขอมูลของกรมสุขภาพจิต ในการติดตามระดับอารมณ
รุนแรงทางการเมืองของประชาชนต้ังแต เดือนมีนาคม พบวา 
ความเครียดจากอารมณรุนแรงทางการเมืองไดลดลง โดยผลการสํารวจ
ระหวางวันท่ี 2– 8 มิ.ย. 2553 แสดงวา ระดับอารมณรุนแรงทาง
การเมืองกอใหเกิดความเครียดลดลงตามลําดับจากการสํารวจ 3 ครั้ง
กอนหนานั้นเหลือรอยละ 23.01 อยางไรก็ตาม มีประชาชนโทรศัพทขอ
คําปรึกษาสายดวนสุขภาพจิตมากขึ้น เฉล่ียวันละ 400 สายตอวัน โดย
เปนการขอคําปรึกษาทางดานอารมณ ความรูสึกทางการเมืองประมาณ
รอยละ 10  

ในดานปจจัยทางเศรษฐกิจ แมวาในภาพรวมเศรษฐกิจจะฟน
ตัวดีขึ้น แตนับวายังกระจุกตัว โดยเฉพาะในกลุมอุตสาหกรรม
สงออกและการจับจายใชสอยซื้อสินคาคงทนประเภทรถยนตและ
อิเล็กทรอนิกส ความกังวลในเรื่องความมั่นคงในการทํามาหากินจึง
ยังเปนปญหาสําคัญท่ีสงผลกระทบตอสุขภาพจิตของคนไทยบาง
กลุม ผลการสํารวจของสวนดุสิตโพลลในเรื่อง “ความเครียดวิตก
กังวล ความหนักใจ และความหวาดระแวงที่มีอยู ณ วันนี้คือเรื่อง
ใด” ในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ และปริมณฑลจํานวน 1,056 คน ระหวาง
วันท่ี 15–17 ก.ค. 2553 พบวา ประชาชนมีความเครียดวิตกกังวล
และหนักใจกับปญหาเศรษฐกิจ คาครองชีพสูงถึงรอยละ 46.53 
รองลงมาคือ เรื่องสถานการณทางการเมืองและความขัดแยงของ
นักการเมืองรอยละ 19.05 และปญหาหนี้สินรอยละ 14.13  
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ในการดูแล
ผนปฏิบัติการใน
มนุมทางการเมื
หวัด ตั้งแตเดือ
สาสมัครสาธา
ตใจ อีกท้ังคณะ
ขภาพในปงบปร
ปวยจิตเวช 119,
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ในไตรมาส 2
ลงจากไตรมาส
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หวัดใหญ 2009
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ขณะท่ีผูปวย
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ลดานสุขภาพ
นการเยียวยาฟ
มืองในเขตกรุง
อน มิ.ย.–ส.ค. 2
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รัฐมนตรีไดอนุ
ระมาณ 2554 ใ
371 คน ในวงเงิ

ยโรคเฝาระวัง
กสูงท่ีสุดในรอบ

2/2553 มีผูปวย
สเดียวกันของป
นวนผูปวยลดล
เขมงวดและตอเ
งเปนวัคซีนรวม
9 ดวย มีผูไดรบั
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ยไขเลือดออกเพ
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พจิต กระทรว
ฟนฟูจิตใจผูไดรั
งเทพฯ และพื้
2553 โดยจัดทีม
การอบรมลงพ้ืน
นมัติงบประมาณ
ใหครอบคลุมถึ
งิน 203 ลานบาท

งโดยรวมลดลง
บ  5  ป 
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ป 2552 รอยละ 
ลงมาก เปนผลจ
เนื่อง รวมท้ังกา
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      8 
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ระบาด

03 ราย 
าะโรค
วังและ
วัคซีน
บคลุม

สบ และ
พ่ิมขึ้น
มีความ
 65 ป 
อกและ
ภาพให

– มิ.ย. 
นของป 
นื่องใน
งเวลา
อบอุน
นธุของ
องโรค
นกลุม
มากขึ้น 
ป ท่ีมี
งกัดท่ี
กลุมวัย
มรูแก



ภาวะสังคมไทยไตรมาสสอง ป 2553                                                                                                                                 1 กันยายน 2553 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ                                                                                                                  9 
 

 

ตาราง 13 ความเช่ือม่ันตอระบบสุขภาพในแตละมิติจําแนกตามเขตการปกครอง 

 

คะแนนเฉล่ีย 
ทั่ว

ประเทศ 

ภาค 

กทม. กลาง เหนือ ต.อ.น. ใต 

รวม 136.89 126.00 129.15 146.70 144.21 133.97 

การเสริมสรางสุขภาพ 142.77 130.71 135.04 151.49 148.40 141.97 

การปองกันและควบคุมโรค 

และปจจัยที่คกุคามสุขภาพ 

143.35 132.84 136.20 154.30 149.69 139.21 

การบริการสาธารณสุข และ

การควบคุมคุณภาพการ

ใหบริการ 

130.86 119.04 122.66 140.00 140.31 126.05 

การคุมครองผูบริโภคดาน

สุขภาพ 

130.38 121.49 122.43 140.58 137.64 129.99 

ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ 

 
 
ตาราง 14 ความเช่ือม่ันตอระบบสุขภาพในแตละมิติ จําแนกตามรายไดครัวเรือน 
 
 คะแนนเฉล่ีย 

รายไดครัวเรือน 

ตอเดือน 
รวม 

การ

เสริมสราง

สุขภาพ 

การปองกัน

และควบคุม

โรค และ

ปจจัยที่

คุกคาม

สุขภาพ 

การบริการ

สาธารณสุข 

และการ

ควบคุม

คุณภาพการ

ใหบริการ 

การ

คุมครอง

ผูบริโภค

ดานสุขภาพ 

เฉลี่ย 136.89 142.77 143.35 130.86 130.38 

ต่ํากวา 3,000 บาท 143.68 148.59 149.72 138.77 137.10 

3,001 – 5,000 บาท 142.54 148.37 148.48 137.43 135.45 

5,001 – 10,000  บาท 136.44 142.10 143.43 130.05 129.86 

10,001 – 15,000 บาท 131.90 138.71 138.84 124.78 125.39 

15,001 – 30,000 บาท 132.57 139.10 138.82 125.71 126.95 

มากกวา 30,000 บาท 131.07 136.02 136.92 125.45 125.76 

ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ 

 
 
ตาราง 15 ความเช่ือม่ันตอระบบสุขภาพในแตละมิติ จําแนกตามระดับการศึกษา 

 คะแนนเฉล่ีย 

ระดับการศึกษา รวม 

การ

เสริมสราง

สุขภาพ 

การปองกัน

และควบคุม

โรค และ

ปจจัยที่ 

คุกคาม

สุขภาพ 

การบริการ

สาธารณสุข 

และการ

ควบคุม

คุณภาพการ

ใหบริการ 

การ

คุมครอง

ผูบริโภค

ดานสุขภาพ 

ระดับการศึกษาสูงสุด 136.89 142.77 143.35 130.86 130.38 

ไมไดเรียนหนังสือ 140.56 146.31 142.02 138.20 136.18 

ประถมศึกษา 142.42 147.95 149.10 136.71 135.40 

มัธยมศึกษา 133.87 140.20 140.82 126.91 127.57 

ปวช. ปวส. ปวท. 
อนุปริญญา 

126.72 132.40 131.86 121.22 121.59 

ปริญญาตรี และสูง
กวา 

123.51 129.78 130.47 115.80 118.38 

ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ 
 

ประชาชนมีความเชื่อมั่นในระบบสุขภาพมากข้ึน  แต 
มาตรฐานการบริการสุขภาพยังมีความแตกตางมากใน
ระหวางพื้นท่ี  

บริการดานสุขภาพมีความท่ัวถึงมากขึ้น โดยในป 2552 
ประชากรมีหลักประกันสุขภาพจํานวน 62.46 ลานคน ครอบคลุม
รอยละ 99.28 ของประชากร มีการผลิตบุคลากรแพทยเพ่ิมขึ้น จึง
ทําใหอัตราสวนประชากรตอแพทย 1 คน มีแนวโนมลดลงในทุก

ภาค และผลการสํารวจความเชื่อมั่นตอระบบสุขภาพ2ในทุกมิติ
แสดงวาประชาชนมีความเชื่อมั่นมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุมท่ี
รายได ตํ่า การศึกษานอย และในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
รวมท้ังกลุมผูสูงอายุ สะทอนถึงการเขาถึงท่ีครอบคลุมมากขึ้นและ
การปรับปรุงดานคุณภาพการใหบริการของระบบสุขภาพในมิติ
ตาง ๆ รวมท้ังระบบธรรมาภิบาล ในขณะที่มีความพยายามใน
การกระจายทรัพยากรทางสาธารณสุขใหท่ัวถึงมากขึ้น 

สัดสวนบุคลากรทางการแพทยนับวายังไมพอเพียงและสงผล
กระทบตอคุณภาพบริการ และยังมีปญหาความเหล่ือมลํ้าของการ
กระจายทรัพยากรสาธารณสุขท่ีมีความแตกตางระหวางพ้ืนท่ีอยู
มากแมวาชองวางจะเริ่มลดลงบางก็ตาม  โดยในป 2551 พบวาใน
เขตกรุงเทพ ฯ มีสัดสวนของแพทย 1 คนตอประชากร 738 คน 
ขณะท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีสัดสวนแพทย 1 คนตอประชากร
เปนจํานวนสูงถึง 5,316 คน และท้ังสัดสวนเครื่องมือแพทยตอ
ประชากรในกรุงเทพฯ ยังสูงสุดถึง 270 เครื่องตอประชากรลานคน 
ขณะท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีสัดสวนต่ําท่ีสุดเพียง 98 เครื่อง
ตอประชากรลานคน 

ท้ังนี้ จึงตองเรงรัดการลงทุนขนาดใหญดานสุขภาพภายใต
แผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 เพ่ือชวยลดความเหล่ือมลํ้าของ
การกระจายทรัพยากรสาธารณสุข และสรางมาตรฐานคุณภาพการ
ใหบริการใหใกลเคียงกันมากขึ้น รวมท้ังมีการปรับระบบสุขภาพให
มีความสมดุล และนําไปสูการสงเสริมสุขภาพและการปองกันโรค
ในระดับครอบครัว ชุมชน 

 

 

 

 

 
 
 

                                          
2 การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับความเช่ือม่ันตอระบบสุขภาพ พ.ศ. 2553 โดย สสช. และ สถาบนัวิจัยระบบสาธารณสุข  
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แผนภูมิ 9  คาใชจายการบริโภคของครัวเรือนหมวดเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล 

และยาสูบ ป 2549-2553 (ราคาป 2531)            
                                                                                                                      (หนวย : พันลานบาท) 

 
ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ

 

ตาราง 16 จํานวนประชากรอายุ 15 ปข้ึนไปท่ีสูบบุหร่ี 
จําแนกตามเพศ พ.ศ.2534-2552 

ป พ.ศ. จํานวนผูสูบปจจุบัน (ลานคน) สัดสวนตอผูสูบบุหร่ีรวม 

 รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง 

2534 12.25 11.30 0.95 100.0 92.2 7.8 

2539 12.53 11.76 0.77 100.0 93.9 6.1 

2544 11.98 11.28 0.70 100.0 94.1 5.9

2547 11.35 10.70 0.65 100.0 94.2 5.8

2550 10.86 10.35 0.51 100.0 95.3 4.7

2552 10.90 10.36 0.54 100.0 95.0 5.0

 
ที่มา :  สํานักงานสถิติแหงชาติ 
 
 

ประเทศออสเตรเลียนํารองบังคับใชบุหรี่ซองโลน 
รัฐบาลประเทศออสเตรเลียไดประกาศใชกฎหมายใหม ท่ีควบคุมให

บริษัทผูผลิตบุหร่ีตองใชซองบรรจุที่วางเปลาปราศจากตราสินคา หรือ
โลโกขอความโฆษณาภาพสีใดๆ ของตัวเอง แตใหใสภาพคําเตือนอันตราย
ตอสุขภาพของบุหร่ีท่ีจัดหาใหโดยทางการแทน สวนช่ือยี่หอบุหร่ีใหใสไวท่ี
สวนลางสุดของซองและตองเปนตัวอักษรท่ีธรรมดาสามัญท่ัวไปเทาน้ัน ซึ่งจะมี
ผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2555 เปนตนไป โดยหวังวามาตรการดาน
กฎหมายใหมน้ีจะชวยลดทอนความนาสนใจของซองบุหร่ีลง และทําใหไมเกิด
การกระตุนความรูสึกอยากบุหร่ีในผูท่ีสูบอยูแลวหรือเชิญชวนใหนักสูบหนาใหม
อยากลอง 

พรอมกันน้ี รัฐบาลออสเตรเลียยังไดประกาศขึ้นภาษีบุหร่ีอีกถึง 25 % มีผล
บังคับใชราวกลางเดือนพฤษภาคม ซึ่งการขึ้นภาษีคร้ังน้ีสงผลใหราคาบุหร่ี
เพ่ิมขึ้นถึง 2.16 ดอลลารออสเตรเลีย และยิ่งไปกวาน้ัน กฎหมายใหมยังจะมีผล
บังคับหามโฆษณาบุหร่ีผานทางอินเทอรเน็ตอีกดวย 

 

การสูบบุหร่ีในกลุมผูหญิงมีแนวโนมเพิ่มข้ึนโดยเฉพาะใน
กลุมวัยรุน 

การติดตามพฤติกรรมการบริโภคท่ีเส่ียงตอสุขภาพพิจารณา
จากคาใชจายการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอลของครัวเรือนไทย 
พบวาลดลงจาก 34,642 ลานบาทในไตรมาสสองของป 2552 
(ราคาป 2531) เปน 33,584 ลานบาทในป 2553 หรือลดลงรอยละ 
3.1 เชนเดียวกับคาใชจายสําหรับยาสูบท่ีลดลงเล็กนอยจาก 5,220 
ลานบาทในไตรมาสสองของป 2552 เปน 5,169 ลานบาทในป 
2553 หรือลดลงรอยละ 1.0 ท้ังนี้ สวนหนึ่งเปนผลจากการรณรงค
ตางๆ และการใชมาตรการดานภาษีของภาครัฐ อยางไรก็ตาม
นับวาเปนการเปล่ียนแปลงท่ียังชามาก และนาเปนหวงเมื่อ
พิจารณาจากกลุมรายไดตาง ๆ พบวา กลุมผูมีรายไดตํ่ามีสัดสวน
การใชจายซื้อเครื่องด่ืมแอลกอฮอลตอการใชจายรวมมากกวาผูมี
รายไดสูง (รอยละ 0.82 สําหรับกลุม quintile ท่ี 1 และรอยละ 
0.45 สําหรับ quintile ท่ี 5 สําหรับกลุมท่ีอยูในเขตเทศบาล เปน
รอยละ 0.67 และรอยละ 0.47 สําหรับกลุมนอกเขตเทศบาล) 

ขณะท่ีสถานการณการสูบบุหรี่ในกลุมผูหญิงมีแนวโนมสูงขึ้น 
โดยการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติป 2552 พบวามีผู
หญิงไทยสูบบุหรี่ 5.44 แสนคน คิดเปนสัดสวนรอยละ 2 ของ
ผูหญิงท้ังหมด และคิดเปนสัดสวนรอยละ 5 ของผูสูบบุหรี่รวม 
เพ่ิมขึ้นจากป 2550 เฉล่ียปละ 17,000 คน และเยาวชนหญิงอายุ 

13 – 15 ป เปนผูสูบบุหรี่รอยละ 3.83  ซึ่งเปนเปาหมายทาง
การตลาดที่ สําคัญของบริษัทผูผลิตบุหรี่ สําหรับอันตรายตอ
สุขภาพท่ีเกิดขึ้นของผูหญิงท่ีสูบบุหรี่ พบวา มีโอกาสเกิดโรคราย
ตางๆ ไดมากข้ึนท้ังมะเร็งปอดที่สามารถเปนไดงายกวาผูชาย
เพราะฮอรโมนที่ตางกัน มะเร็งปากมดลูก โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ 
โรคหัวใจวาย โรคเสนเลือดในสมองตีบ และโรคในชองปาก 
รวมถึงการทําใหแกกอนวัย การเปล่ียนแปลงของผิวหนังและ
ใบหนาจะมีรอยยนมากขึ้น ริมฝปากคลํ้า ท่ีสําคัญคือ การทําใหมี
โอกาสตั้งครรภชาหรือไมมีบุตรมากกวาผูท่ีไมสูบบุหรี่ถึง 3 เทา 

ท้ังนี้ รัฐไดพยายามดําเนินการในเชิงรุก โดยการลดการ
เขาถึงบุหรี่ของกลุมวัยรุนในการซื้อ ลดการสัมผัสควันมือสอง
โดยเฉพาะในผับบารซึ่งเปนจุดเริ่มตนของการสูบ ควบคูกับการ
รณรงคและประชาสัมพันธในการลดเลิกบุหรี่ การมีมาตรการ
เฉพาะเพ่ือเรงรณรงคและสรางความตระหนักในกลุมผูหญิง 
โดยเฉพาะวัยรุนก็จะชวยลดเลิกการสูบบุหรี่ในกลุมนี้ไดผลยิ่งขึ้น 

 

                                          
3 การสํารวจการสูบบุหร่ีในเยาวชนไทยอายุ 13 – 15 ป พ.ศ. 2552 ศูนยขอมูลเฝาระวังพฤติกรรมเส่ียงโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  
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แผนภูมิ 10 จํานวนคดีอาชญากรรม 3 ประเภทหลัก รายไตรมาส 
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คดีอาชญากรรมเพิ่มข้ึน  

คดีอาญารวมในไตรมาสสองของป 2553 เพ่ิมขึ้น โดยคดียา 
เสพติดมีสัดสวนมากที่สุด จํานวน 59,087 คดี เพ่ิมขึ้นจากไตรมาส
แรกป 2553 และไตรมาสสองของป 2552 รอยละ 3.7 และ 3.3 
ตามลําดับ คดีประทุษรายตอทรัพย รับแจง 13,887 คดี เพ่ิมขึ้นจาก
ไตรมาสแรกของปเดียวกันและไตรมาสสองของป 2552 รอยละ 5.1 
และ 1.1 ตามลําดับ สําหรับคดีชีวิต รางกายและเพศ มีจํานวน 
7,380 คดี ลดลงจากไตรมาสกอนของป 2553 และไตรมาสสองของป 
2552 รอยละ 7.1และ 9.9 ตามลําดับ สวนหน่ึงท่ีทําใหคดีอาญา
โดยเฉพาะคดีประทุษรายตอทรัพยเพ่ิมขึ้นอาจมีผลจากการตองการ
หาเงินเพ่ือไปซื้อยาเสพติด และเพ่ือลักลอบเลนพนันฟุตบอลโลก 
รวมท้ังการเลนการพนันตามบอนพนันในประเทศเพ่ือนบาน 

การเสพยาเสพติดสูงข้ึนในกลุมหญิงไทย  

ปญหาการเสพยาเสพติดยังมีความรุนแรง การจับกุมของ
ผูกระทําความผิดสูงขึ้นจาก 56,887 รายในไตรมาสแรกของปนี้ 
เปนจํานวน 59,087 ราย หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 3.8 และเพ่ิมขึ้นจาก
ไตรมาสเดียวกันของป 2552 รอยละ 3.3 จากสถิติการเขารับการ
บําบัดรักษาพบวา หญิงไทยเขารับการบําบัดรักษามากขึ้นทุกป ในป 
2551 มีจํานวน 10,059 ราย เพ่ิมเปน 11,089 ราย หรือเพ่ิมรอยละ 
10.2 ในป 2552 ซึ่งสวนใหญเปนผูเขาบําบัดรักษาสารเสพติด
ประเภทยาบารอยละ 83.1 ของสารเสพติดท้ังหมด  

การเฝาระวัง และปองกันยาเสพติดแพรระบาดสูทุกพ้ืนท่ีทุก
กลุม ยังคงตองดําเนินการอยางจริงจังตอเนื่องไป โดยอาศัยความ
รวมมือจากทุกฝาย รัฐดําเนินยุทธศาสตร 5 รั้วปองกันปญหายา
เสพติด ท่ีเนนบทบาทภาคประชาชนในการดูแลบุคคลแวดลอมให
ปลอดภัยจากภยันตรายของยาเสพติดโดยส้ินเชิง  

การปองกันและปราบปรามการเลนการพนันทายผลฟุตบอลโลก 

ปจจุบันรูปแบบการเลนการพนันมีหลากหลายวิธีและหลาย
ชองทางในการเขาถึง เชน การเลนการพนันออนไลนทางเว็บไซด
รานเกม รานอินเตอรเน็ต และสถานศึกษา ในกลุมผูลักลอบเลน
การพนันมีหลายระดับท้ังกลุมวัยทํางานและกลุมเด็กและเยาวชน
ท่ีกําลังศึกษา ซึ่งเปนสาเหตุหนึ่งของการกออาชญากรรมในกลุม
คดีชีวิต รางกายและเพศ และคดีประทุษรายตอทรัพย จาก
พฤติกรรมการทวงหนี้ ปญหาหนี้นอกระบบ  

ชวงเทศกาลบอลโลกที่ผานมา หนวยงานที่เกี่ยวของไดจัด
ชุดปฏิบัติการสืบสวนปราบปรามอยางตอเนื่อง โดยปรับภารกิจ
เปนการปองกัน ปราบปรามแกงทวงหน้ี สงผลใหสามารถจับกุม
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ความม่ันคงทางสังคม 

ยุทธศาสตร 5 รั้วปองกัน ระยะที่ 2  
เปนการเสริมภารกิจ เพ่ือเรงรัดการดําเนินงานปองกัน และแกไขปญหายาเสพ

ติดใหเปนไปตามนโยบายอยางจริงจัง ตอเน่ือง ลดปญหายาเสพติด ขจัดความ
เดือดรอนของประชาชน โดยการเนนการบูรณาการยุทธศาสตร 5 ร้ัวปองกัน เขาสู
พ้ืนท่ีเปาหมาย ในระดับหมูบานและอําเภอ เรงลดปญหายาเสพติด ท้ังผูคา-ผู
เสพ โดยใชมาตรการทางกฎหมายอยางเด็ดขาด เนนดําเนินการตอเจาหนาท่ีของ
รัฐ-กลุมผูอิทธิพลท่ีมีพฤติการณเก่ียวของกับยาเสพติด ท้ังโดยตรงและโดยออม 
และเนนขยายบทบาทของภาคประชาชนใหเพ่ิมมากขึ้นในทุกร้ัวและการ
เสริมสรางโครงการตางๆ ในมาตรการ ตามยุทธศาสตรแกไขปญหาในระดับท่ี 1 
โดยปฏิบัติในทุกพ้ืนท่ีประกอบดวย กิจกรรม 5 ร้ัว 4 โครงการ 

รั้วชายแดน เพ่ิมมาตรการเฝาระวังการลับลอบนํายาเสพติดเขาประเทศ ท่ีมี
เขตติดตอกับประเทศเพื่อนบาน  

รั้วชุมชน เสริมสรางการมีสวนรวมของชุมชนในการปองกันยาเสพติด  

รั้วสังคม บูรณาการจัดระเบียบสังคม ดวยการควบคุมสถานบริการตาง  ๆ
หอพัก รานเกม และรานอินเตอรเน็ต ใหปฏิบัติตามกฎหมาย
อยางเครงครัด  

รั้วโรงเรียน ดําเนินตามนโยบาย 3D ใหครอบคลุมครู-นักเรียน-ผูปกครอง
และชุมชน  

รั้วครอบครัว สงเสริมใหครอบครัวเขามามีสวนรวมในการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด 

โครงการปราบปรามยาเสพติดและลดความเดือดรอนของประชาชน  
โครงการบําบัดรักษา ฟนฟูผูติดยาเสพติด นําผูเสพเขาบําบัด และติดตาม 
โครงการสถานประกอบการปองกันยาเสพติด สรางความเขมแข็งใหกับสถาน
ประกอบการในการปองกันและแกไข 

โครงการบริการจัดการแบบบูรณาการ 
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ตองหาได 3,789
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งคงเปนสาเหต
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การเสียชีวิตจ
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        1 กันยาย

                     

ดีรวม 135 ลาน
รับแทงพนันฟุต
ะเทศเพ่ือนบาน
น 5 ลานบาทต
ละผลกระทบต
ชนอายุ 15 ปข
ก.ค. 2553 ร
จับกุมไดยาก ร
มีสวนเกี่ยวของ
ยไมรุนแรง แล
หาอาชญากรร
รหาเงินเพ่ือมา
ปรามแกงรับจา
อาจารยควรสั
ษา ท่ีอาจถูกติด
ยและบทลงโท

ตุหลักของอุบั

ชาติกําหนดให
ตั้งเปาลดผูเสีย
นแรกของป 
ากอุบัติเหตุท
นมา ในชวงไต
ะการเสียชีวิตล
ย ลดลงจากไต
ชวิต 1,907 ราย 
าย 1,018 ลาน

กับรถจักรยาน
องรถที่เกิดอุบั
ฏิบัติตามกฎระ
สวมหมวกนิรภั
กเล็ก (ปคอัพ) ส
ขับรถเร็วเกิน
นของป 2552 ร
รอยละ 43.3 ข
างผิดกฎหมาย
ยละ 13.8 

น 2553 

      12 

นบาท 4 
ตบอล
น โดย
ตอคน
ตอการ
ขึ้นไป 
ะบุวา  
รอยละ 
ง และ
ละเมื่อ
รมของ
ใชหนี้ 
างทวง
สังเกต
ดตาม
ษการ

ัติเหตุ

หเปน
ยชีวิต
2553 
างบก

ตรมาส
ดลงมี
ตรมาส
 ลดลง
นบาท 

นยนต 
ัติเหตุ 
ะเบียบ
ย การ
สาเหตุ
กวาท่ี
รอยละ 
ขับรถ
ยลดลง



ภาว

สําน
 

ท
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ท
 

 
ต

ท
 
 
 

ต

ห
ท
 

วะสังคมไทยไตรม

นักงานคณะกรรม

แผนภูมิ 14  ประ
ไตร

ที่มา : สํานักงานตาํร

 
แผนภูมิ 15  สถิ

สาเ

ที่มา : ศูนยขอมูลขอ
 

 
ตาราง 18 การรบั

    
การรอง

สัญญา(บาน ทีด่ิน
สินคาและบริการทั
การโฆษณา 
การขายตรงและต
รวม 

ที่มา : สํานักงานคณ
 
 
 

ตาราง 19  ประชา
        

ผูประสบปญ

ผูประสบปญหา 
เร่ืองที่ประสบปญห
   อาหาร/เคร่ืองดื่
เส้ือผา 
   เคร่ืองใชไฟฟา/

   ยา/เคร่ืองสําอา
   รถยนต/จักรยาน
   บาน/อสังหาริม

หมายเหตุ 1 ตอบไดมา
ที่มา : การสํารวจคว
        สํานักงานสถิติ

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

 -   
 500 

 1,000 
 1,500 
 2,000 
 2,500 
 3,000 
 3,500 
 4,000 

มาสสอง ป 2553

มการพัฒนาการเศ

ะเภทรถที่เกิดอุบั
รมาส 2 ของป 25

รวจแหงชาติ 

ติคดีอุบัติเหตุจรา
เหตุการเกิดอุบัตเิ

อสนเทศ สํานักงานตํ

บเร่ืองรองเรียน   
                
งเรียน 

น อาคารชุดฯลฯ) 
ทั่วไป 

ลาดแบบตรง 

ณะกรรมการคุมครอง

าชนที่ประสบปญ
                     
ญหา สินคา

14.9 
หา1 100.0
ดม/ 72.5 

/มือถือ 36.2 

ง 26.8 
นยนต 10.7 
ทรัพย 6.7 

ากกวา 1 คําตอบ 
วามคิดเห็นของประช
ติแหงชาติ 

8,985
7,285

13,454

9,69

ไตรมาสสองป 2553

 3,421  3,510 

 2,612  2,44

Q2/2552

3                    

ศรษฐกิจและสังค

ัติเหตุจราจรทางบ
552 และ 2553 

าจรทางบกทั่วราช
เหตุไตรมาสสอง 

ารวจแหงชาติ 

    
                
Q2/52 Q3/52 

657 767 
675 796 
182 358 
35 46 

1,549 1,967 

ผูบริโภค 

ญหาจากการซื้อ/ใช
                    
 ผูประสบป

ผูประสบปญหา 
 เร่ืองที่ประสบปญ

   บริการรักษาพ

   บริการเครอืขาย
เคล่ือนที/่ จาน

   ขนสงสาธารณ
   บัตรเครดิต/ป
   บริการไฟฟา/
ที่ดิน ไปรษณี

ชาชนเก่ียวกับการจัด

4,173 

1,125

92

6,498 

3 ไตรมาสองป 25

 1,235  1,084 
49  690  1,25

Q2/2553

                    

มแหงชาติ        

บกทั่วราชอาณาจ

ชอาณาจักร จําแน
 ป 2551 – 2552

               ห
Q4/52 Q1/53

615 538
676 727
253 291
12 8

1,556 1,564

ชสินคาและบริกา
               (หนว
ปญหา บริ

14
ญหา1 10
พยาบาล 58

ยโทรศพัท 
นดาวเทยีม 

39

ณะ 34
ประกนั 12
/ประปา 
ณยี ธนาคาร 

1

ดระเบยีบสังคม พ.ศ.2

5

3,198
1,564

4,622

552

 855  791 
57  436  4

                     

                     

จักร 

 

นกตาม
 

 

หนวย : ราย  
Q2/53 

612
659
360
4

1,635

ร  
วย : รอยละ) 
การ 

4.2
00.0
8.5

9.4

4.5
2.7
1.4

2553 

สาธ
สงก
อา
กลุ
เป
ต่ํา
15-
นับ
แอ
นัก
กา
การ
คว
สํา
เปน
ปร
เขม
อุบั
ขา
ถึง

ตา
สา
บา
กา
แล

กา
ตัว
ขา

ใน
ไต
แล
เศ
รอ

ดํา
เห
เกี่
เส

451 

                     

                    

สาเหตุกา
ธารณสุขของปร
กรานตท่ีผานมา
ยุต่ํากวา 20 ป 
มเด็กอายุต่ํากว
นผลจากการขั
กวา 14 ป มีกา
-20 ป มีรอยละ
บตั้งแตตนป 2
ลกอฮอล อายุ
กเรียนระดับมัธย
รด่ืมแอลกอฮอ
รเกิดอุบัติเหตุข
รผลักดันใหมีก
หรับผูขับขี่อาย
นพิเศษ พรอม
ระสิทธิภาพ แล
มงวดและตอเนื
บัติเหตุจราจร 
งทางใหเห็นชัด
รอยละ 60 และ

ดังนั้น เพ่ือ
มท่ีไดกําหนด
ธารณสุขไดว
าดเจ็บและเสีย
รเฝาระวังกับร
ะเพ่ือชวยเหลือ

ารรองเรียนผูบ
วอยูในกลุมผูม
าวสารไดมากก

สํานักงานคณ
นไตรมาส 2 ป
รมาสกอนรอย
ะบริการท่ัวไป 
รษฐกิจเริ่มข
งลงมาคือ สัญญ

สําหรับการแ
เนินการเจรจา
ลือนั้นมีท้ังท่ีอ
ยวของ ผูบริโ
นอคณะกรรม

                     

                    

รเกิดอุบัติเหตุ
ระเทศมาโดยตล
า พบผูเสียชีวิต
 ถึงรอยละ 29.4
วา 14 ป รอยละ
ับขี่รถจักรยาน
ารสวมหมวกนิร
ะ 5.8 และจากผ
2553 ท่ีไดเริ่ม
เฉล่ียของนักด่ื
ยมศึกษา เปนนั
ลเพ่ิมขึ้น อีกท้ั
ของการขับขี่รถ
การกําหนดระดับ
ยุนอยและผูท่ีไ
ท้ังยกระดับกา
ะใหเจาหนาท่ีท
นื่อง ซึ่งจากผล
ของ สสส.พบ
ดเจน ก็สามารถ
ะการตั้งจุดตรวจ

อลดอัตราควา
ใหป 2553 เป
างระบบการเ
ชีวิตในกลุมเย
ระบบจีไอเอส
อผูบาดเจ็บไดท

บริโภคมีแนวโ
มีการศึกษาแ
กวา 

ณะกรรมการคุม
 2553 มีผูรอ
ยละ 4.5 โดยเรื
 โดยเฉพาะเรื่อ
ขยายตัวและสิ
ญาบานท่ีดิน แ

แกไขปญหาใน
าไกลเกล่ียไดข
อยูในชวงของ
ภคยุติเรื่องเนื่
มการคุมครอง

                     

                     

ตุทางถนนเปน
ลอด เฉพาะในช
และบาดเจ็บเปน
4 และ 27.7 ตา
ะ 11.7 และ 9.8
นยนต จะพบวา
รภัย รอยละ 3.1
ผลสํารวจของมู
มเปดเสรีการค
ด่ืมหนาใหมเริ่ม
นักเรียนในระดับ
ท้ังยังเปนกลุมท่ี
ถจักรยานยนตแ
ับเพดานปริมาณ
ดรับใบอนุญาต
รบังคับใชกฎห
ท่ีเกี่ยวของบัง
ลการศึกษาตนท
วา เพียงแคตํา
ถลดอุบัติเหตุจา
จสามารถลดอบุ

ามสูญเสียจาก
ปนปแหงความ
เฝาระวังการบ
ยาวชน และวัย
เพ่ือหาตําแหน
ทันทวงที    

โนมเพิ่มข้ึน แ
และผูท่ีอยูในเ

มครองผูบริโภค
องเรียน 1,635
รื่องท่ีรองเรียน
องราคาสินคาแ
สินคามีตนทุ
และรถยนต 

นชวงไตรมาส 
อยุติ 252 ราย
งการประสาน
องจากเขาใจค
งผูบริโภคและ

        1 กันยาย

                     

น 1 ใน 3 ของป
ชวงเทศกาลปให
นกลุมเด็กและเย
มลําดับ โดยแย

8 ตามลําดับ สว
าในกลุมเด็กท่ี
1 และในกลุมเด็
ลนิธิเมาไมขับ
าประเภทเครื่
มลดลงจากเดิม
บประถมศึกษาที
ท่ีมีพฤติกรรมเส่ี
และจากการดื่มสุ
ณแอลกอฮอลใน
ตขับรถชั่วคราว
หมายเมาแลวขั
คับใชกฎหมาย
ทุนความสูญเสี
ารวจจอดรถย
ากการใชความ
บัติเหตุไดรอยล

กอุบัติเหตุทาง
ปลอดภัย กระ
บาดเจ็บเพ่ือล
ยรุน โดยเชื่อม
นงการเกิดอุบั

แตคอนขางก
มืองท่ีเขาถึงข

ค (สคบ.) รายง
5 ราย เพ่ิมขึ้น
นมากท่ีสุดคือ 
และบริการ เนื่อ
นการผลิตเพิ

2 สวนใหญสา
 การรองเรียน

นกับหนวยงาน
คําชี้แจง และก
ะรับดําเนินคดี

น 2553 

      13 

ปญหา
หมและ
ยาวชน
ยกเปน
นใหญ
มีอายุ 
ด็กอายุ 
พบวา 
องด่ืม
ท่ีเปน
ท่ีเริ่มมี
ส่ียงตอ
สุรา จึง
นเลือด
วใหต่ํา
ับใหมี
ยอยาง
สียจาก
นตไว 
เร็วได
ละ 40 

งถนน
ะทรวง
ดการ
ระบบ
ัติเหตุ

ระจุก
ขอมูล

งานวา 
นจาก 
สินคา
องจาก
พ่ิมขึ้น 

ามารถ
สวนที่
นอื่นท่ี
กลุมท่ี
ดีแทน
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วะสังคมไทยไตรม

นักงานคณะกรรม

 
 
 
 

ตาราง 20  ระดับค
                        

พ
พ
พ
พ
พ
ไ

ที่มา : การสํารวจคว
        สํานักงานสถิติ
 
 
 

ตาราง 21  เปรียบ
จําแนก

หมายเหตุ : คาใชจายเ
               ประเภทสะ
ที่มา : สํานักงานสถิต
 

 
 
แผนภูมิ 16  มูล

ตาม

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : สํารวจภาวะเศ
 
 

                     

   ครัวเรือนทั้งส้ิน

   ผูถือครองทําการเกษตร

      - สวนใหญเปนเจาของที่

      - สวนใหญเชาที่ดิน/ทําฟ

      - ประมง ปาไม ลาสัตว และบ

   ผูดําเนนิธุรกิจของตนเอง

   ลูกจาง

     - ผูปฏิบัติงานวิชาชีพ  นักวิ

      - คนงานเกษตร

     - คนงานทั่วไป

     - เสมียนพนักงาน พนักงา

     - ผูปฏบิัติงานในกระบวนก

   ผูไมไดปฏิบัติงานเชงิเศร

สถานะทางเศรษ

 -   

 10,000 

 20,000 

 30,000 

 40,000 
ลานบาท

มาสสอง ป 2553

มการพัฒนาการเศ

ความพึงพอใจตอก
   
ระดับความพึงพ

พอใจมากที่สุด 
พอใจมาก 
พอใจปานกลาง 
พอใจนอย 
พอใจนอยที่สุด 
ไมพอใจ 
วามคิดเห็นของประช
ติแหงชาติ 

บเทียบรายได คาใ
กตามสถานะทางเศ

เฉล่ียตอเดือนเปนคาใช
ะสมทุน เชน ซื้อบาน ที
ตแิหงชาติ 

คาหน้ีและสัดสวน
มกลุมครัวเรือนต

ศรษฐกิจและสังคมข

2550

18,660

12,488

ฟรี 12,046

บริการทางการเกษตร 9,185

ง ที่ไมใชการเกษตร25,208

ชาการและนักบริหาร 42,863

9,759

10,609

านขายและใหบริการ 19,311

การผลิต 14,095

รษฐกิจ 12,604

รายได
ษฐสังคม

2549

3                    

ศรษฐกิจและสังค

การทํางานของหน

พอใจ ร

ชาชนเก่ียวกับการจัด

ใชจายเฉลี่ยตอเดือ
ศรษฐกิจสังคมของ

ชจายที่จําเปนตองใชใน
ที่ดิน เปนตน 

นหน้ีสินนอกระบบ
ามระดับรายได 

องครัวเรือน ประมว

2552 % 2550 2

20,903 5.8    14,500 16

15,014 9.6    10,469 11

17,765 21.4  10,327 12

8,818 (2.0)  7,468 7

26,697 2.9    17,197 18

48,745 6.6    30,241 33

11,087 6.6    9,345 10

11,906 5.9    9,651 11

20,169 2.2    16,680 18

15,174 3.8    12,262 13

13,798 4.6    10,303 11

เฉลี่ยตอเดือน คาใชจายเฉ

2550

                    

มแหงชาติ        

นวยงาน/บุคคลที่ไป

อยละ 

1.6 
13.4 
37.9 
16.1 
4.0 
27.0 
ดระเบยีบสังคม พ.ศ.2

อน และหน้ีสินเฉลี่
งครัวเรือน 

นการยังชีพ โดยไมรวม

บตอหน้ีทั้งหมด จ

ลผลโดย สศช. 

(หนวย

552 % 2550 25

6,205 5.7  116,681 134,

1,749 5.9  84,922 91,9

2,484 9.9  104,956 121,

,976 3.3  40,159 37,7

8,876 5.0  167,480 198,

3,748 5.6  367,437 421,

0,532 6.2  38,195 41,4

1,022 6.9  37,192 33,6

8,069 4.1  109,745 122

3,388 4.5  45,445 60,7

1,118 3.9  51,217 45,2

หนี้สินเฉล่ียตอฉล่ียตอเดือน

0

2

4

6

8

10

12

14

2552

%

                     

                     

ปรองเรียน 

2553 

ยตอเดือน 

 
มคาใชจาย 

จําแนก

ผูบ
แล

กา
สํา
ปญ
รอ
เขต
เพี
อื่น
โท
ใน
กา
รอ
ผูร
ระด
มา
รอ
เนื่
เจา

ขอ
กฎ
เสีย
รู สิ
ดํา
กับ
กา
ผูบ
แล
แล
ผูป
กา

ครั
คว

รา
หนี้
13
ตอ
รอ

ย : บาท)

52 %

,699 7.4    

969 4.1    

,301 7.5    

798 (3.0)  

,869 9.0    

,672 7.1    

430 4.1    

639 (4.9)  

294 5.6    

749 15.6  

251 (6.0)  

อครัวเรือน  

                     

                    

บริโภค เชน ป
ะการไมโอนกร

อยางไรก็ตา
รรองเรียนหรือ
นักงานสถิติแห
ญหาจากการซื
งเรียนสวนให
ตเมือง โดยเป
ยงรอยละ 22
น ๆ ไดแก สํา
รศัพทเคล่ือน
ดานผลของกา
รแกไข อยูระห
ยละ 19.2 แ
รองเรียนครึ่งห
ดับความพึงพอ
ากท่ีสุดรอยละ
ยละ 20.1 ไม
องจากไมไดรับ
าหนาท่ีไมเต็มใ

แมวาภาครัฐ
องผูบริโภคท้ังใน
ฎหมายควบคุ
ยหายที่เกิดจาก
สทธิ  รวมท้ังก
เนินงานที่เห็น
บจํานวนผูประ
รศึกษานอย จึ
บริโภครูและปก
ะทองถ่ิน รวม
ละมาตรฐานสิน
ประกอบการท่ีจ
รคุมครองอยาง

รัวเรือนมีภาระ
วามไมเปนธรร

ภาระหนี้ สิ
ยงานภาวะเศ
นี้สินเฉล่ียตอครั
4,699 บาทใน 
อรายไดเพ่ิมขึ้น
ยละ 63.3 ใน

                     

                    

ญหารถของลูก
รรมสิทธิ์บาน/อ

ม เมื่อเปรียบเ
อพิทักษสิทธิขอ
หงชาติ พบวา 
ซื้อ/ใชสินคาแล
ญเปนผูมีควา
ปนการรองเรีย
.2 สวนท่ีเหลือ
นักงานคณะก
ท่ี โรงพยาบา
ารรองเรียน ผูร
หวางดําเนินกา
ละไมไดรับการ
นึ่งทราบวามีก
อใจ ท่ีมีระดับ
 52.9 ขณะท่ีผ
มพอใจรอยละ 2
ับการแกไข ใช
ใจในการใชบริก

ฐไดใหความสํ
นเรื่องการใหข
มในดานคุณภ
กการใชสินคาแ
การขาดชองท
นผล ทําใหการ
สบปญหาโดย
จึงควรสรางชอ
กปองสิทธิของ
ท้ังการบังคับใช
นคาอยางเขม
จะตองรับผิดช
งท่ัวถึงยิ่งขึ้น  

ะหน้ีสินเพิ่มข้ึ
รม 

สินภาคครัวเรื
ศรษฐกิจและสั
รัวเรือนเพ่ิมมา
ป 2552 หรือเพ
น แมวาสัดสวน
นป 2550 เหลื

                     

                     

กคาท่ีจอดในห
อาคารชุด เปนต

เทียบกับการป
องผูบริโภคยังมี
มีเพียงรอยละ 
ละบริการท่ีเค
ามรูระดับปริญ
ยนกับสํานักงา
อเปนการรองเ
กรรมการอาหา
ล ผูประกอบธ
รองเรียนรอยล
ารรอยละ 12.
รแกไขรอยละ 
การดําเนินการ
บความพึงพอใ
ผูรองเรียนท่ีพ
27 โดยสาเห
ชเวลานานในก
การ 

สําคัญในการดู
ขอมูล การตรวจ
ภาพและการรั
แลว แตมีผูบริโ
ทางของการ
รรองเรียนมีจํา
ยเฉพาะในกลุม
องทางบริการใ
งตนเองโดยเฉ
ชกฎหมายในก
งวด ควบคูกับ
ชอบตอสังคมเพื

้น ขณะท่ีหน้ีใ

รือนมีแนวโน
ังคมของครัวเ
กขึ้นจาก 116,
พ่ิมขึ้นเปนรอย
ครัวเรือนท่ีมีห
ลือรอยละ 60

        1 กันยาย

                     

หางสรรพสินค
ตน 

ประสบปญหา 
มีนอย ผลสํารว
 10.8 ของผูป
ยรองเรียน แล

ญญาขึ้นไปและ
นคุมครองผูบ
เรียนกับผูเกี่ย
ารและยา เครื
ธุรกิจตางๆ เป
ะ 38.4 ระบุวา
5 ไมทราบ/ไม
 29.9 ผลสํารว
ร ซึ่งสอดคล
ใจระดับปานกล
พอใจนอย/นอย
ตุของความไม
การดําเนินการ

แลและปกปอ
จสอบสินคาแล
รับผิดชอบตอ
โภคจํานวนไม
รองเรียนแล
านวนนอยเมื่อ
มผูอยูหางไกล
ใหท่ัวถึง สงเส
ฉพาะในระดับช
การควบคุณคุณ
บการสรางจิต
พ่ือใหผูบริโภค

ในระบบยังมีป

มสูงขึ้น ผลสํ
เรือน พบวาจํา
681 ในป 2550
ยละ 7.4 ทําใหห
นี้มีจํานวนลดล
.9 ในป 2552

น 2553 
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วจของ
ประสบ
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สริมให
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แผนภูมิ 17  รอยละของครัวเรือนที่มีหน้ี ที่มีการชําระหน้ี-ไมชําระหน้ีในรอบ 
12 เดือนที่ผานมา จําแนกตามกลุมครัวเรือนตามระดับรายได 
ป 2552 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตาราง 22 สินเชื่อลูกหน้ีนอกระบบ 

ผลการอนุมัติสินเช่ือลูกหน้ีนอกระบบ  ณ วันท่ี 9 สิงหาคม 2553 

รวมจํานวนลูกหน้ี 361,412 ราย รวมเงินใหกู 33,418.81 ลานบาท 

ธนาคารท่ีใหกู 
จํานวนลูกหน้ี 

(ราย) 
จํานวนเงินใหกู (ลานบาท) 

ธ.ก.ส. 222,419 22,168.14 

ออมสิน 135,782 10,899.59 

ธพว. 2,065 207.10 

ธอส. 519 72.48 

อิสลาม 397 46.16 

กรุงไทย 230 25.34 

หมายเหต ุเปนขอมูลเบื้องตน 
ที่มา : http://www.neesin.com                      

 

ผูปฏิบัติงานในกระบวนการผลิตมีจํานวนหนี้สินเพ่ิมขึ้นรอยละ 
15.6 ขณะที่รายไดเพ่ิมขึ้นเพียงรอยละ 3.8 ซึ่งชี้วาความสามารถ
ในการชําระหนี้ลดลง ในสวนของคาใชจายโดยเฉลี่ยมีการขยายตัว
ใกลเคียงกับรายได แตกลุมคนงานทั่วไป ประมง เสมียนฯ และ
ผูปฏิบัติงานในกระบวนการผลิตมีอัตราเพ่ิมของคาใชจายสูงกวา
รายไดอยางชัดเจน ซึ่งชี้ใหเห็นวาครัวเรือนมีความเปนอยูลําบาก
ขึ้นและมีความเส่ียงท่ีจะตองพึงพิงการกูยืมเงินมากขึ้น 

หนี้ภาคครัวเรือนสวนใหญเปนหนี้ในระบบรอยละ 82.4 หนี้
นอกระบบรอยละ 7.9 และเปนหนี้ท้ังในและนอกระบบรอยละ 9.7 
มีจํานวนหนี้สินในระบบ 127,715 บาทตอครัวเรือน และจํานวน
หนี้นอกระบบ 6,984 บาทตอครัวเรือน โดยกลุมท่ีมีรายไดนอยมี
สัดสวนหนี้นอกระบบตอหนี้ท้ังหมดสูงกวากลุมท่ีมีรายไดสูง และ
มีปญหาการชําระหนี้สูงกวาในกลุมผูมีรายไดสูง สําหรับปญหาหนี้
นอกระบบ พบวา ลูกหนี้ตองรับภาระดอกเบ้ียสูงและมีการขมขูทํา
รายจากการทวงหน้ี รัฐแกไข โดยแปลงหนี้นอกระบบเปนใน
ระบบโดยการจดทะเบียนลูกหนี้ซึ่งมีจํานวนทั้งส้ิน 1.18 ลานราย 
มูลหนี้ 1.22 แสนลานบาท และอนุมัติสินเชื่อแลว 3.6 แสนราย 
เปนเงินใหกู 3.34 หมื่นลานบาท 

สําหรับหนี้ในระบบ พบวา ยังมีปญหาความไมเปนธรรม
เกี่ยวกับสัญญาเงินกู/สัญญาจํานอง การขายสินทรัพยในราคาต่ํา 
การคิดดอกเบ้ียจากการผิดพลาดการชําระตามกําหนดเวลาใน
อัตราที่สูงกวาสัญญา ในกรณีบัตรเครดิตและสินเชื่อสวนบุคคล
หากผิดนัดชําระหนี้มีการคิดเบ้ียปรับและคาใชจายในการติดตาม
หนี้ท่ีท่ีสูงมาก เชน คิดคาทวงถาม 200-300 บาทตอครั้ง ดอกเบ้ีย
ปรับกรณีผิดชําระเกิน 3 เดือนจะคิดคาติดตามหนี้ ท้ังนี้ หากยัง
ไมสามารถชําระไดจะถูกนําไปเปนเงินตนในการคิดดอกเบ้ียใน
งวดตอไปซึ่งไมเปนธรรมตอลูกหนี้ นอกจากน้ี การผอนชําระจะ
หักคาใชจาย/ดอกเบ้ียท่ีเกิดขึ้นกอนทําใหเงินตนลดลงนอย ทําให
มี ลูกหนี้บางสวนหยุดการชําระหนี้และรอเขาสูศาลเพ่ือขอ
ลดหยอนดอกเบ้ีย ซึ่งหากมีกลไกเจรจาไกลเกล่ีย การลดเบ้ียปรับ
และคาใชจายใหเหมาะสมเปนธรรมท้ังสองฝายก็จะชวยลดความ
สูญเสีย และลดจํานวนคดีท่ีจะเขาสูศาล รวมทั้งการใหความรู
ผูบริโภคเกี่ยวกับสิทธิขอกฎหมายท่ีเกี่ยวของ ตลอดจนสัญญา
และขอตกลงเพ่ือลดการถูกเอาเปรียบ การจํากัดใหมีบัตรเครดิต
สูงสุดตามเงินเดือนเพ่ือลดความเส่ียงการใชหนี้จากการมีบัตร
เครดิตหลายใบ ท้ังนี้ ประชาชนและสังคมจําเปนตองสรางคานิยม
การออม ลดพฤติกรรมฟุมเฟอยและมีวินัยทางการเงินเพ่ือลด
ปญหาหนี้สินอยางยั่งยืน 
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วิสาหกิจเพื่อสังคมและความรับผิดชอบของบริษัทตอสังคม: ภาคีรวมการลดความเหลือ่มล้ําในสังคม 

ความเหล่ือมลํ้าในสังคมไทยไดกลายเปนอุปสรรคสําคัญตอการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะผลกระทบที่มีตอความสมานฉันทและ
ความเปนน้ําหนึ่งอันเดียวกันของคนไทย ผลกระทบตอตนทุนและโอกาสทางเศรษฐกิจ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
รวมท้ังเสถียรภาพการทางการเมือง ความไมสงบและความแตกแยกในสังคมในชวงท่ีผานมา สวนหนึ่งตอกย้ําถึงปญหาความเหลื่อมลํ้าใน

การกระจายรายได โอกาส และสิทธิตางๆ ท่ีเรื้อรังมาเปนเวลานาน5 การดําเนินการเพ่ือแกปญหาความเหล่ือมลํ้าของการกระจายรายไดและ
การเขาถึงทรัพยากรและสิทธิดานตาง ๆ นั้น รัฐจําเปนตองดําเนินมาตรการหลายดาน ซึ่งใชเวลาในการดําเนินการใหบังเกิดผล และจะไม
สามารถดําเนินการไดอยางสัมฤทธิ์ผลโดยภาครัฐเพียงลําพัง หากแตจะตองอาศัยแนวรวมจากภาคประชาชนและภาคธุรกิจเอกชน สําหรับภาค
ธุรกิจเอกชนน้ันมีท้ังศักยภาพและทรัพยากร และชองทางการดําเนินการท่ีมีความยืดหยุน รวมท้ังสามารถเขาถึงประชาชนกลุมตาง ๆ ไดมาก  
จึงสามารถมีบทบาทท่ีสําคัญในการชวยบรรเทาปญหาความเหล่ือมลํ้าและสรางความเปนธรรมทางสังคมของไทยได โดยผานกระบวนการสราง
ความรับผิดชอบของบริษัทตอสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) และการดําเนินกิจการเพ่ือสังคม (Social Enterprise) ซึ่งไดถือ
กําเนิดขึ้นในสังคมไทยมาเปนเวลายาวนาน เพียงแตยังตองพัฒนากระบวนการพัฒนากิจการเพ่ือสังคมและการสรางความรับผิดชอบของบริษัท
ตอสังคมใหสามารถรวมสรางความเปนธรรมและการแกปญหาความยากจนในสังคมไทยไดอยางย่ังยืน และมีทิศทางสอดคลองกับการผลักดัน
โดยภาครัฐเอง เพ่ือใหเกิดเปนพลังรวมท่ีชวยใหการแกปญหาความเหล่ือมลํ้าและความยากจนสัมฤทธิ์ผลเปนรูปธรรมและมีความย่ังยืน  

บทบาทของภาคธุรกิจเอกชน: รวมสรางความเปนธรรมและการแกปญหาความยากจนในสังคมไทย 

การดําเนินกิจกรรมในลักษณะความรับผิดชอบตอสังคมไทยของภาคธุรกิจเอกชนหรือแนวคิด CSR มีมานานแลว แตเพ่ิงมี
กระแสตื่นตัวในชวง 10 ปท่ีผานมา โดยเฉพาะในรูปแบบของการบริจาคเงินและส่ิงของ สวนหนึ่งเกิดจากความพยายามของภาคธุรกิจใน
การนําแนวความคิดดาน CSR มาใชเปนกลยุทธขององคกรเพ่ือสรางความยั่งยืน และการสงเสริมการขายขององคกรผานการสราง
ภาพลักษณในดานการเปนองคกรท่ีมีความรับผิดชอบตอสังคม เนื่องจากกระแสผูบริโภคท่ีใหความสําคัญตอสินคาและบริการท่ีมี
กระบวนการผลิตตามแนวคิด CSR มากขึ้น ในระยะแรกจึงเปนการดําเนินการเพื่อการสรางภาพลักษณและผลตอบแทนในเชิงธุรกิจเปน
สําคัญ อยางไรก็ตาม ในระยะหลังภาคธุรกิจเอกชนมีความตระหนักมากขึ้นถึงความสําคัญของการอยูรวมกันอยางเกื้อกูลซึ่งกันและกันของ
สังคมท่ีเขมแข็งและการดําเนินธุรกิจของภาคเอกชน และการสรางบรรยากาศทางสังคมและการเมืองท่ีเขมแข็งจะเอื้อตอการดําเนินธุรกิจ
และการลงทุนของภาคเอกชน 

ประเทศไทยมีหนวยงานเอกชนจํานวนมากที่ประกาศตัวอยางชัดเจนวาไดดําเนินธุรกิจ พรอมท้ังดําเนินกระบวนการสรางความ
รับผิดชอบของบริษัทตอสังคม เชน โครงการสํานึกรักบานเกิดของดีแทค ท่ีเปนการมอบทุนการศึกษาใหกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 
จนจบปริญญาตรี เพ่ือกลับไปพัฒนาบานเกิดของตนเอง โครงการสื่อสารสังคมสรางโอกาสเขาถึงคุณภาพชีวิตท่ีดีของบริษัท กสท. 
โทรคมนาคม จํากัด เปนโครงการที่สรางโอกาสการเขาถึงระบบส่ือสารใหกับผูคนในพ้ืนท่ีหางไกลทุรกันดาร โครงการสานรัก คนเกงหัวใจ
แกรง โดยบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) เพ่ือชวยเหลือเยาวชนดอยโอกาส และโครงการเกษตรผสมผสานตามแนว
พระราชดําริ 7 อาชีพ 7 รายได ของบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ จํากัด (มหาชน) โดยประยุกตเศรษฐกิจพอเพียงในการสงเสริมอาชีพท่ี
หลากหลายใหกับเกษตรกรมีทางเลือกประกอบอาชีพตามความพรอม เปนตน 

 

 

 

 

                                          
5  ชองวางระหวางรายไดของกลุมผูมีรายไดสูงสุดกับกลุมผูมีรายไดต่ําสุด มีความแตกตางกันมากคือ กลุมประชากรรวยสุดมีสัดสวนครองรายไดรอยละ 37.2 ในป 
พ.ศ. 2531 และเพิ่มข้ึนเปนรอยละ 38.4 ในป พ.ศ. 2552 เทียบกับกลุมจนสุดครองรายไดเพียงรอยละ 1.8 ในป พ.ศ. 2531 และรอยละ 1.7 ในป พ.ศ.2552 ทําใหมี
ความแตกตางกันของรายไดระหวางกลุมคนรวยสุดกับกลุมคนจนสุดถึง 20.83 เทาในป พ.ศ. 2531 และเพิ่มเปน 22.73 เทาในป พ.ศ.2552 

เรื่องเดนประจําฉบับ 
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กิจกรรม CSR เพ่ือแกปญหาความยากจน สรางความเปนธรรม และสรางโอกาสแกคนระดับลาง 

บริษัทท่ีทํา

กิจกรรม 

รายไดรวมของบริษทั ป 2552 

ไมเกิน 50 

ลานบาท 

51 - 200 

ลานบาท 

201 -500 

ลานบาท 

501 - 1,000 

ลานบาท 

มากกวา 1,000 

ลานบาท 
รวม 

จํานวน 17 32 19 9 37 114 

รอยละ 41.5% 51.6% 59.4% 64.3% 82.2% 58.8% 

จํานวนผูตอบ

แบบสอบถาม 
41 62 32 14 45 194 

ตอมาไดมีการวิวัฒนาการจากแนวคิด “ความรับผิดชอบตอสังคม (Social Responsibility)” ไปสูกิจการเพ่ือสังคม (Social 
Enterprise) โดยเปนกิจการธุรกิจเอกชนท่ีผลิตหรือคาขายสินคาโดยใชกลยุทธการคาขายในรูปแบบธุรกิจเอกชนท่ีมุงแสวงหากําไร แตจะ
นํากําไรสวนหนึ่งหรือท้ังหมดไปใชเพ่ือสังคม ซ่ึงมีความแตกตางจาก CSR ท่ีวา CSR เปนโครงการเพ่ือสังคมของภาคธุรกิจท่ีแสวงหา
กําไร ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมของภาคธุรกิจเอกชน ในขณะที่กิจการเพื่อสังคมนั้น ท้ังองคกรมีความมุงหมายในการที่จะดําเนิน
ธุรกิจท่ีมีเปาหมายทางสังคมเปนหลัก  

ผลจากการเกิดความตื่นตัวเรื่องความรับผิดชอบตอสังคม ทําใหเกิดการต่ืนตัวตอเนื่องในการทํากิจการเพ่ือสังคม จะเห็นไดจาก
องคกรท่ีเคยดําเนินการในรูปสมาคมหรือองคกรพัฒนาเอกชนตางหันมาทําธุรกิจในลักษณะกิจการเพ่ือสังคม เพ่ือหารายไดมาดําเนินงานใน
สวนท่ีทําเพ่ือสังคม เพ่ือลดปญหาการตองพ่ึงพาเงินบริจาคท่ีไมสม่ําเสมอและมีแนวโนมลดลง ทางออกในการแกไขปญหาดังกลาวก็คือ การ
กอตั้งกิจการแบบธุรกิจเอกชน เพียงแตลักษณะของธุรกิจเนนผลการดําเนินงานเพ่ือสังคม อยางไรก็ตาม แมจะมีการตื่นตัวและจัดต้ังกิจการ
เพ่ือสังคมกันมากขึ้น แตสวนใหญยังเปนกิจการขนาดเล็กท่ีดําเนินโดยกลุมท่ีมีประสบการณจากการชวยเหลือพัฒนาสังคมในบทบาทของ
องคกรเอกชน (NGO) มากอน เชน กลุมออมทรัพยคลองเปยะ โครงการดอยตุง มูลนิธิแมฟาหลวง ราน Cabbages & Condoms มูลนิธิ
โรงพยาบาลอภัยภูเบศร บริษัท Open Dream บริษัทไทยคราฟท แฟรเทรด จํากัด รานเลมอนฟารม และบริษทั BREAD เปนตน  

บริษัท ไทยคราฟ แฟรเทรด จํากัด กอตั้งข้ึนเม่ือ พ.ศ.2538ดําเนินธุรกิจใน
การบริการจัดหาตลาดใหแกกลุมผูผลิตสินคาหัตถกรรม โดยสินคา
หัตถกรรมจะตองเปนไปตามเงื่อนไขขององคกรแฟรเทรด นอกจากน้ัน 
บริษัทยังใหบริการที่ปรึกษาดานการตลาด การออกแบบ และการผลิตให
ตรงตามความตองการของผูบริโภคซ่ึงสวนใหญจะเปนชาวตางชาติและ
ตลาดตางประเทศ โดยท่ีการดําเนินการของบริษัทไดสงผลในรูปธรรมใน
การสรางอาชีพเสริม ทําใหกลุมชาวบานโดยเฉพาะกลุมสตรีและกลุม
ผูดอยโอกาสไมตองเดินทางออกนอกพื้นที่เพื่อหารายไดเสริม และเปนการ
สืบสานและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินใหคงอยู รวมท้ังเปนการลดการ
เอาเปรียบจากพอคาคนกลาง ซ่ึงสงผลใหกลุมตางๆ เหลาน้ีมีรายไดเสริม 
เชน กลุมผูพิการ โรคเร้ือน และโรคเอดสแหงกลุมมโนรมย จังหวัดชัยนาทที่
ผลิตเคร่ืองประดับจากกะลามะพราวและหินสี และกลุมผลิตโคมไฟ จังหวัด
สระบุรี โดยบริษัทมีนโยบายวา สินคาที่ผานการสนับสนุนจากบริษัทจะตอง
เปนสินคาคุณภาพเทาน้ัน เพื่อใหลูกคาซ้ือจากคุณภาพของสินคา ไมใชจาก
การสงเคราะหหรือความสงสาร ซ่ึงจะมีความยั่งยืนในการพัฒนามากกวา 

 บริษัท  ธุรกิจ เพื่ อ พัฒนาการศึกษาและชนบท  จํา กัด  หรือ  BREAD 
(Business for Rural Education and Development co., Ltd.) เปนองคกร
ธุรกิจแบบใหมที่เรียกวา “ธุรกิจเพื่อสังคม” มีวัตถุประสงคที่จะนํากําไรของ
บริษัทที่ไดจากการดําเนินธุรกิจ ไปใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน
ในชนบทใหดีข้ึนโดยจะดําเนินการผานทางองคกรเอกชนสาธารณประโยชน
ตางๆ ในเครือขายของบริษัทโดยเฉพาะทางดานการศึกษาที่เกื้อกูลชีวิต 
และการพัฒนาชุมชน โดยผลิตภัณฑของ BREAD ในปจจุบัน คือ "ขาว
โรงเรียน" ผลิตภัณฑขาวหอมมะลิ 100% ในลักษณะขาวถุงเพื่อการบริโภค 
ผลิตโดยความรวมมือของนักเรียน ครู ผูปกครองและชุมชนใกลเคียงของ
โรงเรียนลําปลายมาศพัฒนา โดยมี BREAD เปนผูจัดจําหนาย วางจําหนาย
ที่ท็อปซูเปอรมารเก็ต เซ็นทรัลฟูดฮอลล รานใบจากและรานเลมอนกรีน มี
ทั้งขนาดใหญและขนาดเล็กท่ีบรรจุเพียง 1 อิ่ม ดวยสีสันถุงที่สดใส ชู
สโลแกน "ขาวทุกคํา เพ่ือสรางเด็กดีและขจัดความยากจน" โดยผล
กําไรไดนําไปพัฒนาและบริหารโรงเรียนลําปลายมาศพัฒนา เพื่อสราง
โอกาสใหกับนักเรียนชนบทไดมีโอกาสเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

ปจจัยผลักดันการดําเนินการเพื่อรับผิดชอบตอสังคมและกิจการเพื่อสังคมในการลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม 

ภาคธุรกิจเอกชนไดเขามามีสวนรวมในการทํา CSR และกิจการเพื่อสังคมกันอยางแพรหลายในปจจุบัน โดยมีปจจัยจูงใจและ
ผลักดัน 3 ประการ ไดแก (1) ความตระหนักในปญหาของสังคมท่ีไมอาจดูดายหรือปลอยใหเปนหนาท่ีของฝายใดฝายหน่ึงโดยลําพัง และ
ปญหาทางสังคมในท่ีสุดแลว จะสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจอยางราบรื่นและมีเสถียรภาพดวย จึงเปนการพัฒนาความสัมพันธท่ี 
แนนแฟนระหวางภาคธุรกิจและสังคม โดยมีเปาหมายเปนคุณคาเดียวกันขององคกรและสังคม (2) ความสํานึกรับผิดชอบวาตนเองมีสวนท่ี
กอใหเกิดผลกระทบตอสังคมและส่ิงแวดลอมจากการประกอบธุรกิจ และ (3) ขอกําหนดทางกฎหมายหรือระเบียบกฎเกณฑตางๆ ท่ีไดมี
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ามสําคัญกับกา

รก็ตาม การบร
าความยากจน
ท่ีมุงเนนการพั
บํารุงรักษาทรัพ
การยุติธรรม ก
เทาปญหาควา
นสังคมไทยดว
ะตองสามารถพ
จการเพ่ือสังคม
ยางโปรงใส แข
ตอสังคม ซึ่งจะ

3                    

ศรษฐกิจและสังค

ปนขอปฏิบัติทา
รไดดวยความร

ท้ัง 3 ประการท
ษัทสวนหนึ่งท่ีไ
 CSR ไมมีบุค
บเกี่ยวกับอุปส
ลากรท่ีจะใหรบั

พ่ือสังคมน้ัน ข
มีบทบาทในก
ตุผลท่ีวากิจกา

นทุน และไมสา
ดออนดานการ
กจิการเพื่อสังค

ยการสรางคว

ดําเนินกิจกรรม
หล่ือมลํ้าและส
ล่ือมลํ้าและแก
ดอยางชัดเจน แ
ขึ้น ดังนั้น ภาค
ารบรรเทาปญห

รรเทาปญหาค
นในสังคมไทย
ัฒนาคุณภาพชี
ัพยากร กิจกรร
การดําเนินธุรกิ
ามเหล่ือมลํ้า ชว
วยเชนกัน ส่ิง
พัฒนาศักยภาพ
มเพ่ือนําไปสูกา
งขันอยางเปน
ะมีสวนชวยใหเ

                    

มแหงชาติ        

างธุรกิจเพ่ิมมา
ราบรื่น 

ท่ีกระตุนใหภา
ไมมีการดําเนิน
คลากรท่ีจะดําเ
สรรคของบริษัท
บผิดชอบดําเนิ

อมูลท่ีไดจากก
ารแกไขปญหา
ารเพ่ือสังคมโด
มารถหาเงินกู
รบริหารจัดการ
มดวย 

วามรับผิดชอ

ม CSR ในปร
สรางความเปนธ
ปญหาความย
และไมไดสรางก
รัฐตองสรางกร

หาความเหล่ือมล

ความเหลื่อมลํ้า
นี้หมายรวมถึง
ชวีิตท่ีดีของประ
รมการใหความ
กิจบนฐานของ
วยสรางความเ
ท่ีควรใหควา
พชุมชนหรือผูมี
ารพ่ึงพาตนเอง
ธรรม มีความเ
กิดความย่ังยืน

                     

                     

ากขึ้นเปนลําดับ

าคธุรกิจเอกชน
นกิจกรรม CS
เนินการ ไมมีง
ทท่ีไดดําเนินกิ
นการ ขาดการ

การสัมภาษณ
าความยากจน
ดยท่ัวไปมีขนาด
จากสถาบันกา
รในเชิงธุรกิจเพื

บของบริษัทต

ระเทศไทย พบ
ธรรมในสังคม ก
ากจนอยางยั่ง ื
การพ่ึงพาตนเอ
ระแสใหภาคธุรกิ
ลํ้า สรางความเ

า การสรางคว
งท้ังกิจกรรม C
ะชาชน ความรั
มรูดานสิทธิพ้ืน
งการบริหารจัด
เปนธรรมและช
มสําคัญเปนอ
มสีวนไดสวนเสี
ง ในขณะที่บริษ
เปนธรรมตอพ
นในการพัฒนาส

                     

                    

บ ธุรกิจจึงจําเป

นเขามามีสวนร
SR ซึ่งคิดเป
งบประมาณ (ยั
กิจกรรม CSR 
รสนับสนุนจาก

เชิงลึกบงชี้ถึง
นและความเหลื
ดเล็ก สวนใหญ
ารเงินได ทําให
พ่ือใหเกิดประสิ

ตอสังคมและ

วา กิจกรรมสว
การดําเนินการ
ยืนได เพราะก
องและความเขม
กิจเอกชนมีควา
เปนธรรม และก

ามเปนธรรม
CSR หรือ
รับผิดชอบตอ
นฐานและการ
ดการท่ีดีลวน
ชวยแกปญหา
อยางยิ่งก็คือ 
สียในกิจกรรม
ษัทเอกชนเอง
นักงานและมี
สังคมไทย 

                     

                    

ปนตองปฏิบัติ

รวมในการทํา 
ปนรอยละ 3 ข
ยังขาดทุนอยู) 

ไดแก ยังขา
ภาครัฐ และไม

ง กิจการเพ่ือสั
ล่ือมลํ้าในสังคม
ญเกิดจากผูกอต
หไมสามารถดํา
สิทธิภาพสูงสุด

ะกิจการเพื่อสั

วนใหญยังไมได
รยังเปนลักษณะ
ารชวยเหลือใน
มแข็งใหกับชุมช
ามตระหนักในก
การแกปญหาคว

                     

                     

ตามเพ่ือใหกิจ

 CSR และกิ
ของการสํารวจ
และไมทราบวา
าดองคความรูเ
มทราบวาจะทํา

สังคมท่ีเขมแข็ง
มไดเปนอยางดี
ตั้งท่ีมีความมุง
าเนินการตามเ
 รวมทั้งกฎเกณ

สังคมในการบ

ดมีจุดเนนในกา
ะของการสงเคร
นรูปแบบนี้ไมไ
ชน แตกลับสรา
การดําเนินกิจก
วามยากจนในสั

        1 กันยาย

                     

การเปนท่ียอม

กิจการเพื่อสังค
 โดยบริษัทเห
าจะทํา CSR 
เกี่ยวกับ CSR
 CSR เรื่องอะไ

งและมีเปาหม
ดี แตระดับผล
มั่นท่ีจะทํากิจก
เปาหมายไดเท
ณฑตางๆ ของ

บรรเทาปญหา

ารบรรเทาปญห
ราะหเปนสําคัญ
ดเพ่ิมทักษะให
งวัฒนธรรมการ
กรรม CSR และ
สังคมไทย  

น 2553 
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มรับของ

คมอยาง
หลานี้ให 
ไปเพ่ือ

R ขาด
ไร  

มายเพื่อ
กระทบ 
การเพ่ือ
ทาท่ีควร 
งภาครัฐ

าความ

หาความ
ญ ซึ่งไม
หมๆ ไม
รรองขอ
ะกิจการ
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ขอเสนอแนะท่ีอยากใหรัฐบาลดําเนินการ/สนับสนุน รอยละ* 

มาตรการเกี่ยวกับภาษี เชน การลดหยอนภาษี 24.1 
มีสวนรวมในการทํา CSR และตอยอดโครงการได เชน การ
อํานวยความสะดวกแกเอกชน รัฐเสนอโครงการ CSR แก
เอกชน ประสานงานและรวมกันทํากิจกรรม 

19.3 

สนับสนุนดานงบประมาณ 13.3 
สนับสนุน สงเสริมใหความรูเรื่อง CSR/ขยายความรูเกี่ยวกบั 
CSR 

12 

ดานขอมูล สภาพปญหาความจําเปนในการชวยเหลือตางๆ 
ความตองการของชุมชน 

8.4 

มีหนวยงานกลางที่ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับ CSR และอ่ืนๆ เชน ให
ใบประกาศ 

7.2 

การประชาสัมพันธใหความรูเกี่ยวกับ CSR/รณรงคเผยแพร CSR 
อยางจริงจัง/จัดกิจกรรมเชิญชวนใหเอกชนเขารวม 

4.8 

กําหนดทิศทาง CSR ท่ีชัดเจน 3.6 
สนับสนุนใหมีการทํา CSR ท้ังหนวยงานรัฐและภาคเอกชน 3.6 
ใหความรูเกี่ยวกับ CSR แกเจาหนาท่ีรัฐ 1.2 
บรรจุใน ISO 26000 1.2 
รัฐควรไวใจและเขาใจเอกชนมากขึ้น 1.2 
*จํานวนบริษัททีต่อบแบบสอบถามมี 66 บริษัท จากผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 280 บริษัท 

บทสรุป 

จากกรอบแนวคิดการพัฒนาในปจจุบันท่ีเนนกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการขับเคล่ือนการพัฒนานั้น กิจกรรมของ 
CSR และกิจการเพื่อสังคม กิจกรรมของภาครัฐ กิจกรรมของภาคองคกรเอกชน และกิจกรรมของชุมชนและกลุมตางๆ จึงเปนพลังรวมท่ี
หากมีการบูรณาการอยางมีทิศทางก็จะมีพลังในการผลักดันการพัฒนาสังคมไดมากขึ้น ภาคเอกชนควรพิจารณาเพ่ิมบทบาทในการ
แกปญหาความเหล่ือมลํ้า สรางความเปนธรรมและแกปญหาความยากจนโดยภาคเอกชน ดวยการสงเสริมหรือตอยอดในกิจกรรมหรือ
ลักษณะงานที่ภาครัฐและภาคีการพัฒนาอื่นๆ มีความเชี่ยวชาญนอยกวา มีศักยภาพไมเพียงพอ หรือมีความยืดหยุนในการดําเนินการ 
นอยกวา เชน ดานการตลาด การสงเสริมการขาย การรณรงคตางๆ และการพัฒนาศักยภาพของชุมชนใหสอดคลองทันสมัยกับความ
ตองการของตลาด ขณะท่ีภาครัฐตองเนนบทบาทการหนุนเสริมใหภาคธุรกิจเอกชนตระหนักและมีความเต็มใจท่ีจะเขามามีสวนรวมในการ
บรรเทาปญหาความเหล่ือมลํ้า การสรางความเปนธรรมและการแกปญหาความยากจนในสังคมไทยไดอยางยั่งยืน โดยการณรงคผานสื่อ
ตางๆ ถึงความรูและความจําเปนของ CSR และกิจการเพ่ือสังคมในการบรรเทาปญหาความเหลื่อมลํ้าและการแกปญหาความยากจน 
รวมท้ังการจัดทําฐานขอมูลพ้ืนฐานตามความตองการของหมูบานและชุมชนตางๆ ท่ัวประเทศ เพ่ือเปนฐานขอมูลใหภาคธุรกิจเอกชน
สามารถพิจารณาดําเนินกิจกรรมตางๆ การใชมาตรการภาษีกระตุนใหภาคธุรกิจทํากิจกรรม CSR และการสงเสริมกิจการเพื่อสังคม 
รวมท้ังการปรับโครงสรางกฎหมายใหเอื้ออํานวยตอการดําเนินกิจกรรม CSR และกิจการเพื่อสังคม การกําหนดใหบริษัทมหาชนที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยจะตองจัดทํารายงานท่ีเรียกวา Sustainability Report เพ่ือใชเผยแพรกิจกรรมของบริษัทมหาชนท้ังในมิติ
เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม เพ่ือกระตุนใหองคกรตางๆ ใหความสนใจทํา CSR มากขึ้น รวมท้ัง การมอบรางวัลหรือประกาศนียบัตร 
CSR และกิจการเพ่ือสังคมดีเดนเพ่ือเปนการเชิดชูเกียรติและสรางภาพลักษณขององคกร อีกท้ังการจัดต้ังกองทุนรวมทุนโดยภาครัฐ 
หรือกองทุนเงินกูยืมเพ่ือ CSR และกิจการเพ่ือสังคม ซึ่งอาจจะดําเนินการโดยภาครัฐตามลําพังดวยเงินงบประมาณ หรือการรวมทุนกับ
สถาบันการเงินของภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนภาคเอกชนท่ีสนใจ เพ่ือสงเสริมกิจกรรมของ CSR และกิจการเพ่ือสังคมใหมีความ
มั่นคงทางการเงิน รวมท้ังควรมีมาตรการในการเขาไปพัฒนาและสรางความเขมแข็งแกกิจการเพ่ือสังคมท่ีรวมทุนดวย เพ่ือใหองคกรเกิด
ความย่ังยืน รวมถึงการพิจารณาจัดต้ังตลาดหลักทรัพยกิจการเพ่ือสังคมตอไป 

 



ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 ไตรมาส1 ไตรมาส2

1. คุณภาพของคน

    การมีงานทํา (พันคน) 1/
35,502 36,344 36,257 35,253 35,751 37,122 36,873 35,820 36,860  37,837  37,550  36,503  37,699  38,372  38,252 37,434  37,460  

 -  อัตราการวางงาน (รอยละ) 1.67        1.22        1.31        1.63        1.61        1.18        1.11        1.65        1.39    1.18    1.33    2.08    1.75    1.17    0.98 1.13      1.30      
 -  อัตราการวางงานตามระดับการศึกษา (รอยละ)

  รวม 1.67        1.22        1.31        1.63        1.61        1.18        1.11        1.65        1.39    1.18    1.33    2.08    1.75    1.17    0.98 1.13      
  ประถมศึกษาและต่ํากวา 0.89        0.67        0.85        1.08        0.81        0.63        0.59        1.11        0.63    0.59    0.74    1.24    0.89    0.57    0.52 0.58      
  มัธยมศึกษาตอนตน 2.21        2.17        2.10        2.50        2.33        1.85        1.56        2.65        2.04    1.71    2.24    3.44    2.08    1.89    1.62 1.75      
  มัธยมศึกษาตอนปลาย 2.44        2.17        1.71        1.99        2.27        1.42        2.21        2.19        1.66    1.86    1.61    3.06    2.40    1.14    0.93 1.75      
  อาชีวศึกษา 2.42        1.17        1.40        1.77        2.26        2.20        1.41        2.02        2.76    2.02    2.65    3.54    3.06    2.19    1.45 1.84      
  วิชาชีพชั้นสูง 3.56        1.42        2.35        3.58        4.13        2.18        1.77        2.06        3.67    2.79    2.61    3.20    4.43    3.09    1.89 2.39      
  มหาวิทยาลัย 3.75        2.24        2.17        2.39        3.23        2.34        2.06        2.32        2.95    2.05    2.04    2.63    3.44    2.17    1.93 1.81      

   การทํางานต่ําระดับ (พันคน) 547 573 654 659 655 555 518 575 481 420 555 699 570 525 626 548      
       (ทํางานนอยกวา 35 ชม./สป. ที่พรอมจะทํางานเพิ่ม)

 -  สัดสวนกําลังแรงงานตามระดับการศึกษา (รอยละ)

  รวม 100.0      100.0      100.0      100.0      100.0      100.0      100.0      100.0      100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 100.0    
  ประถมศึกษาและต่ํากวา 59.2        59.8        59.8        58.7        58.0        58.3        58.4        56.9        56.4    57.1    57.1    56.0    55.2    56.0    55.3 55.78
  มัธยมศึกษาตอนตน 14.5        14.2        14.4        14.8        15.0        14.8        14.5        15.3        15.5    15.2    15.2    15.3    15.9    15.3    15.5 15.94
  มัธยมศึกษาตอนปลาย 8.8          8.8          8.9          9.1          9.1          9.1          9.5          9.6          9.9      9.5      9.5      9.9      10.0    9.7      10.0 10.22
  อาชีวศึกษา 3.3          3.2          3.3          3.3          3.3          3.4          3.3          3.2          3.4      3.3      3.2      3.5      3.4      3.5      3.5 3.57
  วิชาชีพชั้นสูง 3.9          3.7          3.7          3.9          4.0          4.1          3.9          4.2          4.2      4.2      4.1      4.2      4.5      4.4      4.2 4.31
  มหาวิทยาลัย 10.3        10.2        9.9          10.2        10.5        10.3        10.4        10.8        10.7    10.8    10.8    11.1    11.1    11.2    11.4 10.19

   สุขภาพ

  หัด 726         749         653         1,075      942         930         946         1,827      1,338  1,905  1,442  2,406 1,488  1,274  646     759      598      
  ไขกาฬหลังแอน 15 8 10           8            10           5 7 11           24       4        10       17 16       13       5         7          6          
  ไขสมองอักเสบ 68 93 66           64           125         109 70 86           116     122     74       95 117     112     135     121      112      
  อหิวาตกโรค 10           13           7            4            26           250         706         51           117     30       65       3 202     26       160     417      586      
  มือ เทา และปาก 601         1,645      1,368      821         882         3,561      11,582    5,343      1,409  1,630  1,152  1,960 2,043  1,622  1,600  5,821    2,173    
  บิด 5,500      4,873      3,489      4,899      5,950      4,706      3,471      4,339      4,398  3,636  3,258  4,157 4,526  2,750  2,363  3,507    3,657    
  นิวมอเนีย 28,872    45,195    31,435    41,490    25,268    43,223    32,269    36,657    24,890  40,677  41,998  32,175 14,368 38,985  35,099 34,064  31,032  
  ฉ่ีหนู 587         1,806      1,202      389         597         1,305      988         372         518      1,233   972      536 749 1,747   1,826    701      889      
  ไขเลือดออก 14,517    18,051    8,941      5,742      21,166    25,363    13,310    10,599    25,520  34,462  16,833  7,131 20,301 17,307  9,911    11,940  25,623  
  ไขหวัดใหญ 3,884      6,705      3,247      5,296      3,523      5,155      4,394      4,264      4,172   4,633   6,023   3,122 21,119 44,314  13,319  25,856  7,325    
  พิษสุนัขบา 6            10           3            4            3            4            7            2            0 0 1        5 3        2        3         8          2

2.ความม่ันคงทางสังคม
   หลักประกันทางสังคม

   ความสงบสุขในสังคม (ตอประชากรแสนคน) 3/

 สัดสวนการบาดเจ็บและตายดวยอุบัติเหตุ- 34.8        32.2        40.9        36.7        33.6        33.7        34.6        32.4        30.6    28.2    32.9    31.7    29.0    25.1    22.5 21.70    18.00    
 การจราจรทางบก
 สัดสวนคดีประทุษรายตอทรัพยสิน 28.1        31.5        30.1        27.0        28.3        31.1        24.0        25.1        24.3    26.8    24.8    22.5    20.5    23.5    22.3 11.80    11.00    
 สัดสวนคดีชีวิต รางกาย และเพศ 16.7        15.5        16.9        16.2        15.6        14.2        13.8        13.4        12.9    11.5    12.5    12.6    12.1    11.7    12.3 19.60    20.60    
 สัดสวนคดียาเสพติด 43.6        44.5        40.7        46.9        50.3        58.3        59.0        69.7        78.7    82.7    73.7    86.9    85.4    84.8    95.3 84.60    87.80    
 รอยละของคดีเด็กและเยาวชนที่กระทํา- 12.16      12.37      11.98      12.31      12.37      13.43      13.41      13.96      14.01  14.53  13.70  14.00  ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล

 ความผิดซํ้าตอคดีทั้งหมดที่ถูกดําเนินคดี-

 โดยสถานพินิจฯทั่วประเทศ (รอยละ)4/

   การคุมครองผูบริโภค 5/

 -  จํานวนเร่ืองรองเรียน  (เร่ือง) 4,634      5,163      4,597      5,557      5,014      4,863      5,063      5,866      6,019  4,054  5,373  8,318  8,575  9,529  15,200 12,942  12,803  
บาน  อาคาร  ที่ดิน 518 923 617 581 808 464 828 634 439 289 396 755 657 767     615 538 612
สินคาและบริการ 378 582 534 556 498 458 425 348 507 309 376 680 675 796     676 727 659
การโฆษณาตางๆ 182 191 152 335 200 394 258 291 233 231 137 279 182 358     253 291 360

ผานทางสายดวน 1166/ปรึกษาขอกฏหมาย 3,530 3,443 3,277 4,062 3,483 3,533      3,521      4,431 4,786 3,222 4,369 6,572  7,026  7,562  13,644* 11,378* 11,168*

การขายตรงและตลาดแบบตรง 26 24 17 23 25 14 31 162 54 3 95 32 35 46       12 8 4

* สคบ.ใหบริษัทเอกชนดําเนินการจัดเก็บขอมูลแทน

25532551

ตัวช้ีวัดภาวะสังคม  (รายไตรมาส)

 -  จํานวนผูปวยดวยโรคท่ีตองเฝาระวังเรงดวน (ราย) 2/

องคประกอบหลัก
2549 2550 2552
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1.คุณภาพของคน

    การมีงานทํา

ผลิตภาพแรงงาน กรณีแรงงาน (บาท/คน/ป) 6/ 95,738    97,912    102,484  106,200  109,425  113,675  117,424  117,823  113,033  

อัตราการมีงานทํา (รอยละ)  7/ 94.95     96.50     96.96     97.23     97.58     97.96     98.13     98.19     98.13     

อัตราการวางงาน (รอยละ)  7/ 3.32       2.40       2.16       2.07       1.83       1.51       1.38       1.38       1.49       

การทํางานต่ําระดับ(ทํางานนอยกวา 35 ชม./สป. ที่พรอมจะทํางานเพ่ิม)  6/ 883        783        697        787        754        578        597        508        605        

     สุขภาพ 8/

อัตราการเจ็บปวย (ตอประชากรพันคน) 1,783.38 1,809.63 1,845.04 1,798.06 1,878.92 2,079.57 2,292.29 2,436.12 2,639.43 

อัตราปวยดวยโรคไมติดตอ (ตอประชากรแสนคน)   

 -  เนื้องอกราย (มะเร็ง) 80.39     98.98     101.67    107.05    114.31    124.38    130.75    134.22    133.05    

 -  หัวใจ 317.67    391.45    451.45    503.10    530.75    618.20    687.72    749.54    793.03    

 -  เบาหวาน 277.71    340.95    380.75    444.16    490.53    586.82    650.43    675.74    736.48    

 -  ความดัน 287.50    340.99    389.83    477.35    544.05    659.57    778.12    860.53    981.48    

ความผิดปกติทางจิต/จิตเภท/ประสาทหลอน (ตอประชากรแสนคน) 32.91     38.12     39.33     38.93     42.02     45.62     48.79     47.28     49.77     

ความผิดปกติทางอารมณ (สะเทือนอารมณ)  (ตอประชากรแสนคน) 8.43       12.17     13.41     13.54     14.83     15.86     18.48     20.09     26.46     

ความผิดปกติจากโรคประสาท/ความเครียด (ตอประชากรแสนคน) 62.62     66.21     62.45     64.64     59.69     64.89     63.48     60.94     60.86     

ภาวะแปรปวนทางจิตและพฤติกรรม (ตอประชากรพันคน) 35.57     33.97     37.13     35.90     37.64     42.41     42.27     45.88     49.00     

รอยละของการขาดสารอาหาร
 -  ขาดสารไอโอดีน 2.00 1.74 1.31 ไมมีการรายงานขอมูล

 -  ภาวะโลหิตจางในหญิงมีครรภ 13.34 13.04 12.35 ไมมีการรายงานขอมูล

ตัวชี้วัดภาวะสังคม  (รายป)

 -  ขาดสารอาหารระดับ 1 8.62 7.85 8.24 ไมมีการรายงานขอมูล

 -  ขาดสารอาหารระดับ 2 0.74 0.72 0.74 ไมมีการรายงานขอมูล

     ประชากร

อัตราสวนภาระพึ่งพิง (รอยละ) 9/ 51.29     50.88     50.46     50.03     49.69     49.26     48.84     48.43     48.11     

สัดสวนคนยากจน (รอยละ) 10/ -         14.93     -         11.16     -         9.55       8.48       8.95       8.12       

การศึกษา

อัตรานักเรียนตอประชากรวัยเรียน 11/

 -  ประถมศึกษา 105.33    105.26    104.83    104.24    104.17    103.47    104.51    104.83    104.36    

 -  มัธยมศึกษาตอนตน 86.61     85.65     90.34     92.47     95.45     96.67     96.37     95.62     94.48     

 -  มัธยมศึกษาตอนปลาย 59.58     60.79     62.76     63.82     63.80     65.77     67.16     68.14     69.54     

 -  อุดมศึกษา(ปริญญาตรีและต่ํากวา) 42.88     45.42     53.01     52.92     55.60     62.50     61.05     60.47     59.56     

จํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของประชากรกลุมอายุ 15 ปขึ้นไป 12/ 7.4         7.5         7.6         7.8         7.8         7.9         8.0         8.1         

จํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของประชากรกลุมอายุ 15-59 ป 13/ 8.1         8.3         8.4         8.6         8.7         8.7         8.8         8.9         

 -  ชาย 8.3         8.4         8.6         8.8         8.9         8.8         8.9         9.0         

 -  หญิง 7.9         8.1         8.2         8.5         8.6         8.6         8.7         8.9         

จํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของประชากรกลุมอายุ 60 ปขึ้นไป 13/ 3.8         3.8         3.9         4.1         4.2         4.3         4.4         4.4         

 -  ชาย 4.5         4.5         4.7         4.9         4.9         5.0         5.1         5.1         

 -  หญิง 3.2         3.3         3.4         3.5         3.6         3.8         4.0         3.9         

2.ความม่ันคงทางสังคม

สถาบันครอบครัว

 -  สัดสวนครัวเรือนที่มีที่อยูอาศัยถาวร (รอยละ) 14/ 97.90     97.30     96.00     96.60     98.65     98.50     99.30     98.86     99.70     

 -  ดัชนีครอบครัวอบอุน (รอยละ) 15/ 66.28     66.09     68.11     67.04     66.13     62.24     61.92     63.94     62.98     
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หลักประกันทางสังคม

รอยละของการมีหลักประกันสุขภาพ 16/ -         92.47     93.01     95.47     96.25     97.82     98.75     99.16     99.47

 -  ประกันสังคม -         11.65     12.95     13.34     13.92     14.75     15.35     15.73     15.34

 -  สวัสดิการขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ -         6.62       6.44       6.82       6.61       6.51       8.22       8.00       7.90

 -  โครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา -         74.20     73.62     75.31     75.37     76.20     74.79     75.06     75.86

 -  สิทธิ์อื่นๆ -                  - -                  - 0.35       0.36       0.39       0.37       0.37

 -  ยังไมมีสิทธิ์ -         7.53       6.99       4.53       3.75       2.18       1.25       0.84       0.53

สัดสวนผูประกันตนตอกําลังแรงงาน 17/ 17.70 20.57 21.80 22.49 23.43 24.32 24.86 24.65 24.53

ความสงบสุขในสังคม (ตอประชากรแสนคน)

อัตราการตายดวยอุบัติเหตุการจราจรทางบก 18/ 18.7       20.9       22.2       22.2       20.6       20.2       19.8       18.2       16.9

สัดสวนคดีชีวิต รางกาย และเพศ 18/ 56.7 60.5       76.4       73.4       73.5       69.3       62.6       52.8       51.4

สัดสวนคดีประทุษรายตอทรัพยสิน 18/ 105.6 109.7     106.4     110.7     122.0     122.4     115.8     106.0     93.7

สัดสวนคดียาเสพติด 18/ 438.9 422.8     196.2     119.8     160.4     176.2     225.0     320.0     371.6

รอยละของคดีเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิดซ้ําตอคดีทั้งหมด - 17.22 15.68 15.16 13.83 12.08 11.85 12.92 14.06 ไมมีขอมูล

การคุมครองผูบริโภค 5/

จํานวนเร่ืองรองเรียน  (เร่ือง) 14,055    23,212    28,388    22,268    18,310    18,677    20,497    21,312    41,622    

 -  บาน  อาคาร  ที่ดิน 3,422     2,068     1,985 2,501 3,425 2,875 2,681     1,758     2,794     

 -  สินคาและบริการ 1,775     2,026     2,984 3,103 3,089 2,059 1,937     1,540     2,827     

 -  การโฆษณาตางๆ 490        373        585 949 708 673 1,187     892        1,072     

 -  ผานทางสายดวน 1166/ปรึกษาขอกฏหมาย 8,368     18,745    22,834 15,682 11,026 12,984 14,599    16,808    34,804    

 -  การขายตรงและตลาดแบบตรง -         -         -         33 62 86 93 314 125        

3.ความเปนอยูและพฤติกรรมของคน
ใพฤติกรรมในการบริโภค

 -  คาใชจายเพ่ือการอุปโภคบริโภค (รอยละของคาใชจายรวม) 20/ 87.36 87.16 -         87.95 -         88.75 87.80 88.40 87.90     

 -  คาใชจายที่ไมเก่ียวกับการอุปโภคบริโภค (รอยละของคาใชจายรวม)20/ 12.64 12.84 -         12.05 -         11.25 12.20 11.60 12.10     

 -  อัตราการบริโภคสุราของประชากรอายุ 11 ปขึ้นไป (รอยละ)21/ 32.60 -         -         32.70 -         29.20* 29.30*   - 32.00*

 -  อัตราการบริโภคบุหร่ีของประชากรอายุ 11 ปขึ้นไป (รอยละ)21/ 25.50 -         -         23.00 -         20.20* 18.50*   - 20.70*
    * = อัตราการบริโภคของประชากรที่มีอายุ 15 ปขึ้นไป

การใชเวลาในชีวิตประจําวัน 

การใชบริการจากสื่อตางๆ  (ชม./วัน)22/ 3.0 -         -         2.8 -         -           -   -   -

 -  การอาน 1.1 -         -         1.1 -         -           -   -   -

 -  การดูโทรทัศนและวีดีโอ 2.9 -         -         2.7 -         -           -   -   -

 -  การฟงเพลง หรือวิทยุ 1.4 -         -         1.4 -         -           -   -   -

 -  การรับรูขอมูลขาวสารจากคอมพิวเตอร 1.9 -         -         1.9 -         -           -   -   -

 -  การใชหองสมุด 1.0 -         -         0.8 -         -           -   -   -

จํานวนประชากรที่ใช  Internet  (ลานคน) 23/ 3.5 4.8 6.0 7.0 7.1 8.5 9.3 11.0 12.3

4. ส่ิงแวดลอม

สารอันตราย 24/

ปริมาณการใชสารเคมี (ลานตัน) 29.33 33.38 26.90 29.49 32.03 29.34 30.20 29.40 39.64

จํานวนผูปวยที่เกิดจากสารพิษอันตราย (คน) 2,933     2,751     2,499 2,717 1,640 1,452 1,586     1,868     1,769     

จํานวนผูเสียชีวิตที่เกิดจากสารพิษอันตราย (คน) 15 11 9 10 0 0 1 0 0
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ขยะ 

การผลิตขยะที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ (ลานตัน)24/ 14.10 14.32 14.32 14.58 14.32 14.60 14.72 15.03 15.14

การผลิตขยะที่เกิดขึ้นในกทม. (ลานตัน)24/ 3.40 3.51 3.41 3.41 3.03 3.07 3.11 3.20 3.25

ความสามารถในการกําจัดขยะแบบถูกสุขลักษณะ ในกทม. (ลานตัน)24/ 3.36 3.48 3.37 3.41 3.03 3.07 3.11 3.20 3.25

ปริมาณของเสียอันตรายทั่วประเทศ (พันตัน)27/ 1.68 1.78 1.80 1.81 1.81 1.83 1.85 3.13 3.07

มลพิษทางอากาศ 

ปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด(เมตริกตัน/หัว) 25/ 2.50 2.60 2.70 2.80 ไมมีการจัดเก็บขอมูล

 -คาเฉลี่ยฝุนขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน (24 ชั่วโมง) มคก. / ลบ.ม. 40.50 49.40 54.50 59.80 40.60 43.30 50.00 47.90 42.50

  (บริเวณพื้นที่ทั่วไปใน กทม.)26/

ที่มา  :    1/ 7/  รายงานผลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร, สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

              2/      สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

              3/      ขอมูลสถิติคดีอาญาและอาชญากรรมจากศูนยขอมูลขอสนเทศ สํานักงานตํารวจแหงชาติ และขอมูลประชากรจากการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2533-2563 และ พ.ศ.2543-2573 

                      ประมวลโดยสํานักพัฒนาฐานขอมูลและตัวช้ีวัดภาวะสังคม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

              4/      กลุมงานขอมูลและขอสนเทศ สํานักพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน  

              5/      สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค สํานักนายกรัฐมนตรี

              6/      ขอมูล GDP จากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และขอมูลการมีงานทําจากสํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

              8/      สถิติสาธารณสุข สํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข

              9/      การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ.2543-2573 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

            10/      การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ประมวลผลโดยสํานักพัฒนาฐานขอมูลและตัวช้ีวัดภาวะสังคม สศช.

            11/      จํานวนนักเรียน จากศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ขอมูลประชากร จากสํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

            12/      ขอมูลป 2545 - 2546 จากรายงานผลการประเมินโอกาสและคุณภาพการศึกษาของคนไทย สํานักประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

                       ขอมูลป 2547 -2552 จากปการศึกษาเฉล่ียของประชากรไทย  กลุมพัฒนาเครือขายสารสนเทศ  สํานักวิจัยและพัฒนาการศึกษา สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

            13/     ปการศึกษาเฉล่ียของประชากรไทย   กลมพัฒนาเครือขายสารสนเทศ  สํานักวิจัยและพัฒนาการศึกษา สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ            13/     ปการศกษาเฉลยของประชากรไทย   กลุมพฒนาเครอขายสารสนเทศ  สานกวจยและพฒนาการศกษา สานกงานเลขาธการสภาการศกษา กระทรวงศกษาธการ

            14/      รายงานคุณภาพชีวิตของคนไทย จากขอมูลความจําเปนพ้ืนฐาน (จปฐ.) ป 2542-2552 กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

            15/      สํานักประเมินผลและเผยแพรการพัฒนา สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (ปรับปรุงองคประกอบของดัชนีป 2544-2552)

            16/      สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ กระทรวงสาธารณสุข

            17/      สํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน และสํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

            18/      ศูนยขอมูลขอสนเทศ สํานักงานตํารวจแหงชาติ และขอมูลประชากรจากสํานักบริหารการทะเบียน กระทรวงมหาดไทย

            19/      กลุมงานขอมูลและขอสนเทศ สํานักพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน

            20/      รายงานการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ป พ.ศ. 2542 - 2552  สํานักงานสถิติแหงชาติ   กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

            21/      การสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราของ ประชากร พ.ศ.2544  2547   และ 2550  สํานักงานสถิติแหงชาติ    กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

                      การสํารวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2549 และ 2552    สํานักงานสถิติแหงชาติ  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

            22/      รายงานการสํารวจการใชเวลาของประชากร พ.ศ.2544 และ 2547 สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

            23/      ขอมูลป 2542-2545 ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ  และการสํารวจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ครัวเรือน) พ.ศ.2546-2552 สํานักงานสถิติแหงชาติ 

                      กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

            24/      สํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

            25/      กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน

            26/      กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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