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 ภาพรวมประเทศไทยปญหาการวางงานไดหมดไป  
ในไตรมาส 2/2553 มีผูวางงาน 498.7 พันคน อัตราการวางงานรอยละ 
1.3 ลดลงจากรอยละ 1.8 ในไตรมาส 2/2552 จํานวนผูประกันตนท่ี
ขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานก็ลดลงเชนกันจาก 181,266 
คนเปน 143,265 คน เนื่องจากการฟนตัวของเศรษฐกิจไทย
โดยเฉพาะการสงออกสินคาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส รถยนต 
อุปกรณและชิ้นสวน และอาหารแชเย็นแชแข็งท่ีเพ่ิมข้ึนมาก รวมท้ัง
ภาคการทองเท่ียวและบริการอื่น ๆ ท่ีเริ่มฟนตัวสงผลใหความ
ตองการแรงงานเพ่ิมข้ึน แตการจางงานในภาคเกษตรลดลงรอยละ 
6.6 เน่ืองจากปญหาภัยแลงท่ีทําใหตองเลื่อนการเพาะปลูกออกไป 

 ประเด็นเฝาระวัง ท่ีสําคัญในระยะตอไปคือปญหา
ตลาดแรงงานตึงตัว ซึ่งจากสัดสวนตําแหนงผูสมัครงานตอตําแหนง
งานวางท่ีลดลง  สะทอนท้ังปญหาเชิงโครงสรางและการเปล่ียนแปลง
ตามวัฎจักรเศรษฐกิจ  ไดแก  (1) การขาดแคลนแรงงานใน
อุตสาหกรรมหลักท่ีมีการขยายตัวมาก เชน อุตสาหกรรมยานยนต 
อิเล็กทรอนิกส และอาหารแชเย็นแชแข็ง ซ่ึงมีความตองการแรงงาน
รวมประมาณ 1 แสนคนและยังมีความตองแรงงานสําหรับกลุม
ผูรับจางผลิตอีกดวย (sub-contractor) การขาดแคลนแรงงานสวนหนึ่ง
เปนเพราะคุณภาพและทักษะฝมือแรงงาน  สัดสวนการบรรจุงานตอ
ผูสมัครงานและสัดสวนการบรรจุงานตอตําแหนงงานวางรวมของ
ประเทศจึงลดลง (2) การตึงตัวของแรงงานระดับอาชีวศึกษา (ปวช. 
ปวส. และอนุปริญญา) เนื่องจากการขาดแคลนผูที่จบการศึกษา
สายอาชีพ ในขณะที่แรงงานกลุมมีการศึกษาระดับปริญญาตรีและ
สูงกวาโดยเฉพาะสายสังคมศาสตรผูวางงานมีมากกวาตําแหนงงาน
วางอยูมาก  เชนเดียวกับแรงงานระดับการศึกษาต่ําและมัธยมศึกษา
มีผูวางงานมากกวาตําแหนงงานวางท่ีผานกรมการจัดหางานอยูมาก 
แตผูประกอบการหรือนายจางสวนหน่ึงเลือกใชแรงงานตางดาว
เนื่องจากคาแรงถูกกวาและการดูแลคุมครองในเรื่องมาตรฐานความ
ปลอดภัยในการทํางานและเพดานชั่วโมงการทํางานมีมาตรฐานนอยกวา 
และ (3) ประชากรในวัยแรงงาน (15-59 ป) กําลังชะลอตัวและอัตรา
การเขาสูตลาดแรงงานเร่ิมมีแนวโนมลดลงโดยในไตรมาสสองนี้
เทากับรอยละ 71.75 ต่ํากวารอยละ 73.01 ในไตรมาสสองปท่ีแลว 
โดยท่ีกลุมผูท่ีทํางานบานและกลุมผูสูงอายุท่ีไมสามารถทํางานไดนั้น
มีจํานวนเพ่ิมข้ึน 

 การพัฒนาดาน IQ/EQ ของเด็กไทยอยูในระดับต่ํากวา
คาเฉลี่ยที่องคการอนามัยโลกแนะนํา (ที่ 90-110) ซึ่งสวนหนึ่งเปน
ปญหาการขาดสารไอโอดีนและธาตุเหล็กในหญิงมีครรภและเด็ก 
ทุกชวงวัยโดยเฉพาะเด็กวัย 0-6 ป ที่เปนชวงการพัฒนาสมอง
เต็มท่ีท่ีสุด รวมท้ังเปนปญหาตอเน่ืองจากการตั้งครรภกอนวัยอันควร 

 Unemployment was no longer a problem.  In the 
2nd quarter of 2010, there were 498,700 unemployed, at 1.3% 
unemployment rate, representing a decrease from 1.8% during 
the 2nd quarter of 2009. Number of insured persons seeking 
unemployment benefits also dropped from 181,266 to 143,265. 
This was due to the economic recovery especially the expansion 
of exports of electronic goods, automobile and spare parts, 
and frozen food. Tourism and other service sectors also 
rebounced. As a consequence, demand for labour expanded, 
with an exception of farm labour; farm employment dropped 
6.6% due to the dry spell that delayed the crop season 

 An immediate concern is to monitor a rather tight 
labour market situation. Ratio of applications to vacant positions 
has dropped, reflecting structural problems and cyclical 
movements. Firstly, there is a shortage of labour in key industries 
that are expanding rapidly, e.g. automobile, electronics, frozen 
food; together they need approximately 100,000 workers, 
excluding sub-contract units. Labour mismatches partly account 
for the labour shortage; the quality of labour and labour skills that 
are available do not meet the requirements of the market. 
Consequently, the proportion of placements to job applications, 
and the proportion of placements to vacant positions have 
dropped.  Secondly, the labour market is very tight at the 
vocational (vocational certificate, high vocational certificate, and 
diploma) level. But there are a large number of unemployed 
graduates at bachelor’s degree or higher level. The qualifications 
of these graduates do not meet the requirements of the market. 
The surplus of social sciences graduates is particularly large. As 
for workers with little or secondary education, there is also a 
large number of unemployed, compared with available vacancies 
handled by the Department of Employment. But the employers 
prefer migrant workers for lower wages and less stringent labour 
protection and occupational safety standards including 
extraordinary long working hours. Thirdly, the working-age 
population (15-59 years old) is decelerating and labour 
participation rate dropped to 71.75% in the 2nd quarter of 2010, 
compared with 73.01% in the previous 2nd quarter.   Meanwhile, 
the number of home workers and elderly not working has 
expanded. 

 Thai children have IQ/EQ lower than the average 
level (90-110), recommended by the World Health 
Organization, partly due to iodine deficiency and anemia 
among pregnant women and children especially during the 
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ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาระดับประถมศึกษาปท่ี 3 และผลการสอบ 
O-net ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ในกลุมวิชาพ้ืนฐานสําคัญ ท้ังคณิตศาสตร 
ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร ต่ํากวาเกณฑมาก สถานศึกษาท่ีได
มาตรฐานตามเกณฑยังมีสัดสวนคอนขางต่ํา และมีความแตกตาง
ดานคุณภาพในระหวางพ้ืนท่ีมาก 

 ประชาชนมีความเชื่อมั่นตอระบบสุขภาพมากขึ้น
โดยเฉพาะในกลุมรายไดต่ํา การศึกษาต่ํา และผูสูงอายุ และยังสามารถ
เขาถึงบริการไดมากข้ึน อยางไรก็ตามทรัพยากรดานสาธารณสุขยัง
ไมเพียงพอและยังมีความเหล่ือมล้ําท่ีทําใหมาตรฐานการบริการ
สุขภาพมีความแตกตางกันมากในระหวางพ้ืนท่ี จึงตองเรงรัดการ
ลงทุนขนาดใหญดานสุขภาพภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 
2555 เพ่ือชวยลดความเหล่ือมลํ้าของการกระจายทรัพยากร
สาธารณสุข และสรางมาตรฐานคุณภาพการใหบริการใหใกลเคียงกัน
มากข้ึน รวมท้ังมีการปรับระบบสุขภาพใหมีความสมดุลและนําไปสู
การสงเสริมสุขภาพและการปองกันโรคในระดับครอบครัว ชุมชน 

 ประชาชนมีปญหาหน้ีสินมากขึ้นและความสามารถในการ
ชําระหนี้ลดลง ความไมเปนธรรมตอลูกหน้ีน้ันมีท้ังในกลุมลูกหน้ีนอกระบบ
และกลุมลูกหน้ีในระบบทั้งท่ีเก่ียวกับสัญญาเงินกู/ สัญญาจํานอง 
การขายสินทรัพยในราคาต่ํา การคิดดอกเบี้ยจากการผิดพลาดการ
ชําระตามกําหนดเวลาในอัตราท่ีสูงกวาสัญญา เปนตน การรองเรียน
ผูบริโภคเร่ืองสินคาและบริการมีแนวโนมเพ่ิมขึ้น แตยังกระจุกตัวอยู
ในกลุมผูมีการศึกษาและผูท่ีอยูในเมืองท่ีเขาถึงขอมูลขาวสารได
มากกวาและผลการสํารวจแสดงวาการรองเรียนมีเพียงรอยละ 10.8 
ของปญหาท่ีเกิดขึ้น และผูรองเรียนท่ีมีความพึงพอใจนอย / นอยท่ีสุด 
และไมพึงพอใจมีรวมประมาณรอยละ 47 

 พฤติกรรมเสี่ยงในเรื่องการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลและ
การสูบบุหรี่โดยเฉพาะในกลุมสตรีและวัยรุนมีความนาเปนหวงมากข้ึน 
นอกจากนี้กลุมผูมีรายไดต่ํามีสัดสวนการใชจายซ้ือเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล
และบุหรี่ตอรายจายรวมสูงกวากวากลุมท่ีมีรายไดสูง (รอยละ 0.82 
สําหรับกลุม quintile ท่ี 1 และรอยละ 0.45 สําหรับ quintile ท่ี 5 
สําหรับกลุมท่ีอยูในเขตเทศบาล) และอาชญากรรมเกี่ยวกับยาเสพติด
ยังเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะในกลุมสตรี 

 

ages of 0-6 years old when brain development is at its peak, 
and partly due to immature pregnancy. Education scores at 
grade 3 level and O-Net test scores in key subjects including 
mathematics, English and sciences at grade 12 level are 
considerably below the standard, and reveal sizable gaps 
among different areas. 

 Thai people, especially women and adolescents, 
exhibit more risk behaviors in terms of alcohol drinking and 
smoking. Low-income groups spend a larger share of their 
expenditures on alcoholic beverages and cigarettes than high-
income groups (0.82% by the 1st quintile compared with 
0.45% by the 5th quintile of municipal residents). Drug-related 
crimes are rising especially among women. 

 People, especially low-income, poorly-educated, 
and the elderly, have better access to and have higher 
confidence in the healthcare system. Nevertheless, healthcare 
resources are still inadequate and there is a large gap 
between the qualities of service in different areas. This 
explains the large investments in health under the 
Strengthening Thailand Action Plan 2012 to address the 
unequal distribution of health infrastructure and resources and 
to achieve a more even standard of services, as well as to 
reorient the healthcare system toward health promotion and 
disease prevention at the family and community level. 

 Indebtedness has expanded while debt-servicing 
capacity has reduced. Unfair treatment of institutional and 
non-institutional debtors ranges from those concerning loan 
contracts/mortgage agreements, undervalued selling of 
assets, charging an interest on overdue payment at higher 
rate than stipulated in the contract, etc. Consumers’ 
complaints about goods and services have been on the rise, 
but come largely from well-educated and urban dwellers who 
have better access to information. A recent survey shows that 
the complaints account for only 10.8% of actual problems, 
and of those who filed the complaints, 47% were not satisfied, 
fairly satisfied and marginally satisfied with the result. 
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เร่ืองเดนประจําฉบับ “วิสาหกิจเพื่อสังคมและความรับผิดชอบ
ของบริษัทตอสังคม: ภาคีรวมการลดความเหลื่อมล้ําในสังคม” 

ความเหล่ือมลํ้าในสังคมไทยเปนอุปสรรคสําคัญตอการพัฒนา
ประเทศโดยเฉพาะผลกระทบตอความสมานฉันท ตนทุนและโอกาส
ทางเศรษฐกิจ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
ซึ่งในแกปญหาความเหล่ือมลํ้าใหสัมฤทธิ์ผลนั้นภาคธุรกิจเอกชนจะ
เปนพลังรวมท่ีสําคัญเน่ืองจากมีท้ังศักยภาพ ทรัพยากร และชองทาง
การดําเนินการท่ียืดหยุน แตผลการสํารวจบริษัทตางๆ ท่ัวประเทศ
พบวาการดําเนินกิจกรรมเพ่ือรับผิดชอบตอสังคม (CSR) สวนใหญ
ยังคงเปนการบริจาคเงินและสิ่งของถึงรอยละ 98.5 จึงไมสามารถ
ชวยแกปญหาความยากจนและชวยสรางโอกาสทางอาชีพไดอยาง
ยั่งยืน การดําเนินกิจกรรมของภาคธุรกิจเอกชนท่ีตั้งเปาหมายเพ่ือ
แกปญหาความยากจน สรางความเปนธรรมและโอกาสแกคนระดับ
ลางมีเพียงรอยละ 58.8 สําหรับกิจการเพ่ือสังคมท่ีมีบทบาทในการ
แกไขปญหาความยากจนและความเหล่ือมลํ้าในสังคมไดดี น้ัน
ผลกระทบ (Impact) ยังไมมากนัก เนื่องจากมีขนาดเล็กและมี
ขอจํากัดดานเงินทุนและการบริหารจัดการ 

ภาคเอกชนจึงควรพิจารณาเพิ่มบทบาทในการแกปญหาความ
เหลื่อมล้ําและความยากจนอยางยั่งยืน ดวยการสงเสริมหรือตอยอด
ในกิจกรรมท่ีภาครัฐและภาคีการพัฒนาอื่นๆ ขาดความเชี่ยวชาญ
และศักยภาพ หรือมีความยืดหยุนนอยกวา ขณะท่ีภาครัฐตองเนน
บทบาทการหนุนเสริมใหภาคธุรกิจเอกชนตระหนักท่ีจะเขามามีสวน
รวมในการสรางความเปนธรรมและสรางโอกาสอยางยั่งยืน โดยการ
ณรงคผานสื่อถึงความรูและความจําเปนของ CSR และกิจการเพ่ือสังคม 
การใชมาตรการภาษีท่ีจูงใจ การกําหนดใหบริษัทมหาชนที่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยจะตองจัดทํารายงานเพื่อใชเผยแพรกิจกรรมของ
บริษัทมหาชนทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม อีกท้ังการ
จัดตั้งกองทุนรวมทุนโดยภาครัฐ หรือกองทุนเงินกูยืมเพ่ือ CSR และ
กิจการเพ่ือสังคม เพ่ือสงเสริมกิจกรรมของ CSR และกิจการเพ่ือ
สังคมใหมีความมั่นคงทางการเงินมากข้ึน 

This issue’s highlight is “Social Enterprise and Corporate 
Social Responsibility : Partnership to Reduce Social 
Inequality” 

Inequality poses a significant obstacle to national 
development. It has far-reaching implications on social 
cohesion, economic cost and benefit and personal safety. 
Collaboration from the private sector is essential for 
overcoming inequality as the private sector has the potential, 
resources and more flexibility than the public sector. But a 
survey of business enterprises all over the country reveals 
that 98.5% of the companies’ CSR is in the form of donation 
of fund and materials, which is ineffective at reducing poverty 
and creating sustainable income opportunities. Only 58.5% of the 
private sector’s CSR activities set a target to reduce poverty, 
provide opportunities to grassroots people, and enhance 
social justice.  As for social enterprises, they have not made 
noticeable impact on poverty and inequality as most are 
constrained by their small size, resources and managerial skills. 

The private sector should consider expanding its role 
in solving problems from inequality and poverty for 
sustainability by stepping in where the public sector and other 
development partners do not have the flexibility or the 
necessary expertise. The public sector has to promote the 
awareness and the involvement of the private sector in the 
strive for social justice by way of campaigning for CSR and 
social enterprises, providing tax incentives, requiring public 
companies registered at the Stock Exchange of Thailand to 
publicly report on company’s economic, social and environment 
activities. Another idea is for the Government to establish a 
Government CSR and social enterprise venture capital or loan 
fund to strengthen the financial prospect of CSR and social 
enterprises. 
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