
 
 
 

 

 

สศช. ไดรายงานความเคลื่อนไหวทางสังคมในชวงไตรมาส
หน่ึง ป 2552 เมื่อวันท่ี 5 มิถุนายน 2552  

The Office of the National Economic and Social 
Development Board (NESDB), on June 5, 2009, reported 
Thailand’s social condition in the first quarter of 2009.  

นายอําพน กิตติอําพน เลขาธิการ สศช. นางสุวรรณี  คํามั่น รอง
เลขาธิการ สศช. เปดเผยวา สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดติดตามความเคล่ือนไหวสถานการณ
ทางสังคมท่ีสําคัญ ๆ สรปุไดดังนี้ 

Dr. Ampon  Kittiampon, NESDB Secretary General, and 
Ms. Suwannee  Khamman, Deputy Secretary General, 
together disclosed that the Office of the NESDB, had 
monitored significant social movements, summarizing that: 

ภาวะสังคมไทยไตรมาสหน่ึง (ม.ค.-มี.ค.) ป 2552 
มิติดานคุณภาพคน : อัตราการวางงานสูงข้ึนเปนรอยละ 2.1 

เน่ืองจากการลดคนงานภาคอุตสาหกรรมและมีแรงงานจบการศึกษา
ใหมจํานวนมาก แตการจางงานในภาพรวมท้ังประเทศยังขยายตัว
เฉลี่ยรอยละ 1.9 ทั้งภาคเกษตร บริการ และการจางงานภาครัฐ 
ประกอบกับมาตรการฟนฟูเศรษฐกิจระยะเรงดวนเริ่มมีผล จึงชวย
รองรับและบรรเทาความรุนแรงของปญหาดานแรงงาน สําหรับดาน
การศึกษา ผลสอบ O-NET ยังคงสะทอนผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาอยู
ในระดับต่ํา จึงตองมีการลงทุนเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาท้ัง
ระบบและติดตามการดําเนินงานใหมีความคุมคา ดานสุขภาพของ
ประชาชน โรคชิคุนกุนยาระบาดอยางรวดเร็ว รวมท้ังขยายวงจาก
ภาคใตตอนลางสูพ้ืนท่ีอื่นรวม 28 จังหวัด และปญหาไขหวัดใหญ
สายพันธุใหม ชนิดเอ เอช 1 เอ็น 1 ซ่ึงกําลังระบาดในหลายประเทศ 
โดยเฉพาะเมื่อเขาสูฤดูฝนท่ีไขหวัดใหญตามฤดูกาลแพรระบาด ตอง
เฝาระวังไมใหเกิดการขามสายพันธุของเชื้อน้ีกับไขหวัดใหญธรรมดา 
นอกจากนี้ ผูปวยวัณโรคมีจํานวนเพ่ิมข้ึนตอเน่ือง สาเหตุสําคัญมา
จากโรคเอดสท่ีทําใหผูปวยขาดภูมิคุมกันจึงติดเช้ือไดงาย และปญหา
การดื้อยาทําใหคาใชจายในการรักษาสูงข้ึนมาก 

มิติดานความมั่นคงทางสังคม : คดีอาชญากรรมโดยรวมลดลง
โดยเฉพาะคดีประทุษรายตอทรัพย แตยาเสพติดยังคงเปนปญหา
ตอเน่ืองและแพรระบาดรุนแรงขึ้น วัยรุนเปนกลุมเสี่ยงท่ีควรเฝาระวัง
อยางใกลชิด อุบัติเหตุจากการจราจรมีสาเหตุหลักมาจากขับรถเร็วเกิน
อัตราท่ีกฎหมายกําหนด ความถี่ของอุบัติเหตุจากเมาแลวขับเพ่ิมข้ึน
มากโดยเฉพาะในชวงสงกรานต และเกิดอุบัติ เหตุจากผู ขับข่ี
รถจักรยานยนตสูงสุดถึงรอยละ 81.9 ขณะเดียวกัน ในกลุมเด็กอายุต่ํา
กวา 15 ป การจมนํ้าเปนสาเหตุการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุท่ีสูงเปน
อันดับหนึ่ง 

Social Development Report in Q1/2009 (Jan. – Mar.) 
Human Quality Dimension: Unemployment picked 

up to 2.1 percent, due to layoffs in manufacturing sector 
and a large number of new graduates entering the labor 
market. However, overall employment remained to grow 
by 1.9 percent, across the agricultural, services and public 
sectors. In addition, the implementation of stimulus 
measures has started to bear fruit, thus accommodating 
and mitigating difficulties in the labor market. As for 
education, the O-NET results still reflected unsatisfied 
achievements in education, which need investments to 
enhance educational quality of the entire system together 
with monitoring to ensure effectiveness of investments. In 
terms of public health, “Chikungunya” epidemic spread rapidly 
from the Lower Southern sub-region to more than 28 
provinces. Another emerging concern was the outbreak of 
Influenza A (H1N1). Thailand is now entering rainy season 
when influenza tends to spread rapidly in seasonal epidemics. 
Hence close surveillance is needed to prevent the bridging 
between seasonal influenza and these emerging viruses. 
Moreover, tuberculosis patients increased continuously, 
due largely to HIV/AIDS infection, and drug resistance 
among TB bacteria leads to higher treatment costs. 

Social Security Dimension: The number of crimes 
dropped, in particular crime against property. However, 
drug-related cases intensified continuously. Teenagers are 
the most vulnerable group that needed closer attention. 

ขาวเศรษฐกิจและสังคม 
สายงานพัฒนาสังคม  
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

962 ถนนกรุงเกษม ปอมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100 
โทรศัพท. 0-2280-4085 ตอ 3500, โทรสาร. 0-2281-2803 
http://social.nesdb.go.th 
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มิติดานพฤติกรรมและความเปนอยูของคน : ปญหาทาง

เศรษฐกิจทําใหคนลดการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
รวมท้ังเพ่ิมความระมัดระวังในการกอหน้ี แตเริ่มมีสัญญาณของหนี้
คางชําระท่ีสูงขึ้นในกลุมผูมีรายไดนอย โรงรับจํานําเปนทางเลือก
หน่ึงของแหลงเงินทุน ชวยเสริมสภาพคลองในการจับจายใชสอยและ
ลดปญหาหน้ีสินจากบัตรเครดิตหรือหน้ีนอกระบบ 

มิติดานส่ิงแวดลอม : มลพิษจากภาคอุตสาหกรรมสงผล
กระทบตอสุขภาพและคุณภาพชีวิตของคนในพื้นท่ีมาบตาพุดอยาง
ชัดเจน จนตองประกาศเปนเขตควบคุมมลพิษ ดังน้ันชุมชนและภาค
ธุ ร กิจตองร วมมือกันแกปญหาอยางจริ ง จั ง  ดวยการ รักษา
สภาพแวดลอม ปฏิบัติตามมาตรฐานและกฎระเบียบอยางเครงครัด 

เร่ืองเดนประจําฉบับ   

พฤติกรรมการบริโภคของคนไทยในชวงวิกฤตเศรษฐกิจ 

ในชวงป 2551 คนและสังคมไทยไดรับผลกระทบจาก
ปญหาทางเศรษฐกิจ ความเชื่อมั่นในเรื่องความมั่นคงของอาชีพและ
รายไดลดลง จึงปรับพฤติกรรมในการบริโภคโดยระวังการใชจาย
มากขึ้น ชะลอการซื้อสินคาคงทนและลดการใชสินคาไมจําเปน แต
เปนท่ีนาสังเกตวาจํานวนผูซ้ือสลากกินแบง/หวยเปล่ียนแปลงเพียง
เล็กนอย และจากราคาอาหารที่เพ่ิมสูงขึ้นมากทําใหมีการปรับตัว 
โดยลด/งดการบริโภคเครื่องดื่มชูกําลังและแอลกอฮอล อาหาร
ฟุมเฟอยราคาแพง รวมท้ังเปล่ียนสถานท่ีซ้ือเปนตลาดนัดหรือราน
ใกลบานและซื้อเทาท่ีจําเปน  

หน้ีเพ่ือการอุปโภคบริโภคของภาคครัวเรือนขยายตัวใน
อัตราชะลอลง ผูมีรายไดนอยท่ีเปนหน้ีมีสัดสวนเพิ่มข้ึน และมีหน้ี
นอกระบบเน่ืองจากมีปญหาการเขาถึงแหลงเงินทุน การลดลงของ
รายไดสงผลตอความสามารถในการชําระหนี้ของผูมีรายไดนอย จะ
ทําใหตองเสียคาปรับผิดนัดชําระหน้ีอัตราสูง และมีความเสี่ยงตอ
ปญหาการทวงหนี้นอกระบบ ซ่ึงรัฐตองดูแลและคุมครองเพื่อใหเกิด
ความเปนธรรม 

จากการสํารวจของ สศช. ในชวงระหวางวันท่ี 16-30 
เมษายน 2552 เห็นไดวาประชาชนปรับวิถีการดํารงชีวิตโดยนํา
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช คือ ใชจายอยางมี
เหตุผล เก็บออมไวใชยามจําเปน ไมสรางหน้ีเพ่ิม บํารุงรักษา
เครื่องใชใหใชงานไดยาวนานและใชการซอมแซมแทนการซื้อใหม 
การเผยแพรความรู สรางความเขาใจในหลักคิดของเศรษฐกิจ
พอเพียง จะเปนประโยชนตอประชาชนจํานวนมากขึ้น 

สําหรับมาตรการฟนฟู เศรษฐกิจเ พ่ือบรรเทาความ
เดือดรอน เพ่ิมรายไดและกําลังซื้อใหกับผูมีรายไดนอยท่ีภาครัฐ
ดําเนินการนั้น จากการสํารวจกลุมเปาหมาย 4 กลุม ในชวงปลาย
เดือนเมษายน มีผูไดรับเช็คชวยชาติแลวรอยละ 93 ผูสูงอายุมีผูมี

Road accidents were mostly due to driving over speed 
limits. Accidents caused by drunkard driving increased 
markedly especially during Songkran Festival whereas 
accidents among motorcycles constituted the highest 
share of 81.9 percent. Among children aged below 15, 
drowning was most frequent cause of accidental death. 

Behavioral and Living Dimensions: Current 
economic problems resulted in the decline of tobacco and 
alcoholic beverages. Consumer tended to be more 
prudent in borrowing, but overdue repayment increased 
among the low-income earners. Pawnshops were 
alternative source of funds for spending and mitigating 
debt burden from credit card or informal lending. 

Environmental Dimension: Industrial pollution has 
generated drastic effects on health and quality of life of 
the residents at Map Ta Phut industrial zone, which has 
been demarcated as a pollution-control area. Both 
communities and business sector should cooperate in 
finding proper ways to solve the problems, through 
environmental preservation, and strict compliance with the 
standards, rules and regulations. 

Highlights 

Consumption Behavior Amid Economic Hardships 

In 2008, Thai people and society experienced 
adverse effects from the economic downturn. With lower 
confidence of occupations and income, many people have 
become more frugal in their spending. Many have slowed 
down purchase of durable goods and cut unnecessary 
spending. It is worth noting that the number of buyers of 
lottery/ underground lottery changed only slightly. Amid 
the rising prices of food, many have cut spending on 
energy drinks and alcoholic beverages, as well as 
luxurious meal. They have also shifted to nearby flea 
markets and stores, and kept spending as necessary only. 

Consumer credits slowed down. However, 
indebtedness mounted up among the low-income earners. 
Some were trapped in informal lending, due to limited 
access to formal funding sources. Dropping income 
inevitably affected debt-servicing capability among the 
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สิทธิไดรับเบี้ยยังชีพเพ่ิมขึ้นรอยละ 40 กลุมตัวอยางท่ีเปน อสม. 
ไดรับเงินแลวรอยละ 26.6 สําหรับแผนการใชเงินท่ีไดรับ ผูสูงอายุ
รอยละ 24 ตั้งใจจะนําเงินไปเก็บออมท้ังจํานวน สวนผูไดรับเช็คชวย
ชาติและ อสม. ตั้งใจออมท้ังจํานวนรอยละ 11 และ 14 ตามลําดับ 
และมาตรการเหลาน้ีมีสวนชวยใหประชาชนรูสึกวาเศรษฐกิจและ
รายไดของตนดีข้ึน สวนโครงการลดภาระคาใชจายของประชาชนยัง
ครอบคลุมไมท่ัวถึง รอยละ 63.6 ของกลุมตัวอยางเคยใชประโยชน
จากโครงการ 5 มาตรการ 6 เดือน แตมีเพียงรอยละ 15.8 ท่ีเคยซ้ือ
สินคาโครงการจําหนายสินคาราคาถูกหรือ “ธงฟา” สวนผูมีสิทธิ
ไดรับความชวยเหลือในโครงการเรียนฟรีรอยละ 80 ไดรับเงินแลว
อีกบางสวนโรงเรียนจะจายใหเมื่อเปดเทอม  

ในดานความคิดเห็นตอมาตรการทางออมท่ีจะชวยสราง
งานและพัฒนาศักยภาพนั้น ตรงกับความตองการของชุมชน 
โดยเฉพาะโครงการชุมชนพอเพียง แตบางสวนยังมีปญหาการมีสวน
รวมของชุมชน สวนโครงการตนกลาอาชีพมีปญหาเรื่องการ
ประชาสัมพันธไมท่ัวถึง และความคลองตัวในการเขาสูระบบ เปนตน 

 

low-income earners. Many of them had to pay for high 
late payment fees, and had been prone to mean 
collections of debts by the informal lenders. The 
government should take care of the deal in order to 
ensure fairness for all. 

The survey conducted by NESDB during April 16-30, 
2009 showed that people have adopted the Philosophy of 
the Sufficiency Economy in their daily life, especially 
justifiable spending, savings, avoidance of additional debt 
creation, as well as maintenance and reparation of 
devices instead of purchases of new ones. Dissemination 
of knowledge and understanding of the Philosophy of the 
Sufficiency Economy will be of great benefits to the public. 

Regarding the economic stimulus measures for 
mitigation of hardship among the low-income earners, the 
recent surveys among four target groups in the latter half 
of April, indicated that 93 percent of eligible persons 
already received the 2,000 Baht-government rebate 
cheque. Old-age allowance recipients increased by 40 
percent and 26.6 percent of samples who were Village 
Healthcare Volunteers, already received the money. As for 
their spending plans, 24 percent of the elderly samples 
intended to save all the money, compared with the 
proportions of 11 percent of the recipients of the 2,000-
Baht cheque, and 14 percent of healthcare volunteers 
respectively. The respondents felt that these measures 
had improved their economic standings. Regarding 
measures to reduce people’s expenditures, approximately 
63.6 percent of the respondents were benefited from the 
five-measure-six-month program, but 15.8 percent of them 
had ever purchased products under the “Blue Flag” 
champagne. Around 80 percent of beneficiaries already 
received money from free-education program. 

Concerning the job creation and potential upgrading 
programs, the “sufficiency community” projects were 
responsive to the needs of a community. The “Tonkla 
Archeep” project still encountered problems in thorough 
PR and the access to the system, etc. 

 
NESDB : National Economic and Social Development Board 


