
 
 
 

 

 

สศช. ไดรายงานความเคลื่อนไหวทางสังคมในชวงไตรมาสสี่
และภาพรวม ป 2551 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2552 

The Office of the National Economic and Social 
Development Board (NESDB) reports on social monitor in 
Q4/2008, on March 9, 2008. 

นายอําพน กิตติอําพน เลขาธิการ สศช. นางสุวรรณี  คํามั่น รองเลขาธิการ 
สศช. เปดเผยวา สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ไดติดตามความเคลื่อนไหวสถานการณทางสังคมท่ี
สําคัญ ๆ สรุปไดดังนี้ 

Dr. Ampon Kittiampon, NESDB Secretary-General, and 
Ms. Suwannee Khamman, Deputy Secretary-General, 
together disclosed that NESDB had monitored significant 
movements in the society, summarizing that : 

ภาวะสังคมไทยไตรมาสสี่ และป 2551 

มิติดานคุณภาพคน : การจางงานในอุตสาหกรรมการผลิต
ลดลงตอเน่ืองเปนไตรมาสที่สามในอัตรารอยละ 3.8 อัตราการวางงาน
ในไตรมาสสี่สูงข้ึนเปนรอยละ 1.3 เทียบกับรอยละ 1.1 ในชวงเดียวกัน
ของป 2550 และมีผูประกันตนขึ้นทะเบียนรับประโยชนทดแทนกรณี
วางงานเพ่ิมข้ึนจากปท่ีแลวรอยละ 55.5 สวนใหญอยูในภาคอุตสาหกรรม
การผลิต อยางไรก็ตาม การจางงานโดยรวมในป 2551 ขยายตัวไดรอยละ 
2.1 เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจและการผลิตในชวงคร่ึงปแรกยังอยูในเกณฑ
ดีและภาคเกษตรชวยดูดซับแรงงานจากภาคอ่ืน แตผลิตภาพแรงงานใน
ภาคเกษตรคอนขางต่ํา จําเปนตองมีมาตรการสงเสริม เชน การลด
ตนทุนการผลิต พัฒนาพันธุและเทคโนโลยีทางการเกษตร การบริหาร
จัดการดานการเงินและการตลาด รวมทั้งยกระดับการศึกษาของแรงงาน 

สถานการณทางเศรษฐกิจที่ทรุดตัวทําใหปญหาการวางงานมี
แนวโนมรุนแรงข้ึนในป 2552 คาดวาจะมีอัตราการวางงานรอยละ 
2.5-3.5 หรือมีผูวางงานประมาณ 9 แสน – 1.3 ลานคน รัฐจึงดําเนิน
มาตรการเพื่อบรรเทาปญหาดวยการเพ่ิมโอกาสในการทํางาน ขยาย
การจางงานในโครงการภาครัฐ จัดฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
แรงงาน ควบคูกับมาตรการกระตุนเศรษฐกิจและการใชจายใน
ประเทศ ชวยเหลือดานสินเช่ือแกผูประกอบการโดยเฉพาะ SMEs 
นอกจากนี้ แรงงานไดรับการคุมครองมากกวาชวงวิกฤตป 2540 ท้ัง
สิทธิประโยชนกรณีวางงานท่ีทําใหยังมีรายไดระดับหนึ่ง  และ
สวัสดิการสังคมอื่น ๆ 

ในป 2551 ระดับการศึกษาของแรงงานไทยดีข้ึนเล็กนอยเปนผล
มาจากการขยายการศึกษาภาคบังคับ สําหรับโครงการสนับสนุนการจัด
การศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย 15 ป สรางโอกาสใหเด็กไทยทุกคนไดรับ

Social Conditions in Q4 and the Year 2008 
Human Quality Dimension: Employment in 

manufacturing sector had contracted, for 3 consecutive 
quarters, by 3.8 percent in Q4/2008. Unemployment rate 
then reached 1.3 percent, as against 1.1 percent recorded 
in the same period of 2007. Insured workers, registering 
for unemployment benefits increased by 55.5 percent from 
the previous year, mainly those having been laid off from 
the manufacturing sectors. However, overall employment 
in 2008 remained to grow by 2.1 percent as of sound 
economic condition in the first half of the year. While 
agricultural sector absorbed migrant workers from other 
sectors, labor productivity in this sector was relatively low. 
Thus some supporting measures are needed, such as 
production cost reduction, development of crop seeds and 
farming technology, financial and marketing management, 
including upgrading in educational levels among farm 
workers.  

The current economic slump would likely exacerbate 
unemployment in 2009. Unemployment rate could reach 
2.5-3.5 percent of labor force or around 0.9 – 1.3 million 
persons. The government, therefore, launched some 
remedial measures through expansion of employment in 
government-funded projects, skill-training for development 
of labor potential, together with economic and domestic 
spending stimulus package, and facilitating credits for 
SMEs.  

In 2008, the average educational level of labor force 
improved slightly, due to the extension in compulsory 
education. Regarding the 15-year free education scheme 
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บริการการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางเทาเทียมและเสมอภาคกัน อยางไรก็ตาม 
ควรขยายโอกาสสําหรับเด็กท่ีครอบครัวยากจนและเด็กดอยโอกาสท่ีมี
ความเปราะบางดานสังคมทําใหตองละท้ิงการเ รียน  เชน  ให
ทุนการศึกษาที่ครอบคลุมคาใชจายทางออม 

สวนดานสุขภาพของประชาชน มีผู เจ็บปวยดวยโรคระบบ
ทางเดินหายใจมากข้ึน เน่ืองจากมีฝนตกชุกในชวงปลายฤดูและสภาพ
อากาศท่ีหนาวเย็นกวาทุกป การเจ็บปวยดวยโรคเฝาระวังเพิ่มข้ึนอยาง
ตอเนื่องในชวง 10 ปที่ผานมา โรคท่ีพบมากและมีอาการรุนแรงข้ึนไดแก 
โรคปอดอักเสบ ไขหวัดใหญและไขเลือดออก พฤติกรรมและแบบแผนการ
ดํารงชีวิตสงผลใหการเจ็บปวยดวยโรคปองกันไดเพิ่มข้ึน อัตราผูปวย
โรคมะเร็ง หัวใจ ความดันโลหิต และโรคเบาหวาน 4 โรครวมกันคิดเปนเกือบ 6 
เทาของผูปวยโรคเฝาระวังในป 2551 และความเครียดจากปญหาทาง
เศรษฐกิจทําใหปญหาดานสุขภาพจิตมีแนวโนมสูงข้ึน สวนโรคท่ีเกิดจาก
การประกอบอาชีพหรือการทํางานสวนใหญพบในผูประกอบอาชีพ
ภาคอุตสาหกรรม ขณะเดียวกัน เกษตรกรยังปวยดวยโรคจากพิษสารเคมี
ทางการเกษตรจํานวนมาก  

มิติดานความม่ันคงทางสังคม : ในไตรมาสสี่ กองทุน
ประกันสังคมจายประโยชนทดแทนใหกับผูประกันตนกรณีวางงาน 
620.4 ลานบาท สูงข้ึนจากชวงเดียวกันของป 2550 รอยละ 14.8 และ
การจายเงินทดแทนจะสูงข้ึนมากในป 2552 อยางไรก็ตาม เงินกองทุน 
ณ สิ้นป 2551 ท่ีประมาณ 3 หมื่น 7 พันลานบาทเพียงพอตอการ
รับภาระดังกลาว ปญหาทางเศรษฐกิจเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหคดี
ประทุษรายตอทรัพยเพิ่มข้ึน คดีโจรกรรมรถจักรยานยนตมีจํานวน
เพิ่มข้ึนถึงรอยละ 77.5 ในไตรมาสสี่ คดียาเสพติดมีทิศทางเพิ่มข้ึนอยาง
เห็นไดชัดในระยะ 2 ปที่ผานมา นอกจากนี้ ยังมีกลุมมิจฉาชีพที่ฉวย
โอกาสกับผูท่ีตองการหางานทํา ในรอบปมีแรงงานถูกหลอกลวง 1,183 
คน มูลคาความเสียหาย 62 ลานบาท สวนการเกิดอุบัติเหตุจราจรทาง
บกลดลง สวนใหญเกิดในพ้ืนท่ีเขตนครบาล สาเหตุหลักเกิดจากความ
ประมาท มาตรการคุมพฤติกรรมเสี่ยงของผูขับข่ีอยางเขมงวด การ
บังคับใชอุปกรณนิรภัย และการตั้งจุดตรวจรวม สงผลใหอุบัติเหตุทาง
ถนนในชวง 7 วันอันตรายลดลง ดานการกระทําผิดของเด็กและ
เยาวชนลดลงเกือบทุกประเภทยกเวนคดียาเสพติดเพิ่มข้ึนรอยละ 9.0 
ในป 2551  

มิติดานพฤติกรรมและความเปนอยูของคน : คาใชจายการ
บริโภคแอลกอฮอลและยาสูบของครัวเรือนลดลงในชวงวิกฤต
เศรษฐกิจ เน่ืองจากประชาชนระมัดระวังลดคาใชจายท่ีไมจําเปนลง 

would provide equal educational opportunity for all Thai 
children. However, attention should be duly paid to the 
poor and disadvantaged children, still prone to dropouts 
from schools. There should be other types of scholarships 
to cover their indirect educational costs. 

As for public health, patients suffering from 
respiratory tract infection increased in Q4 due to overly 
rainfalls and the unusual cold weather than other years. 
Patients suffering from infectious diseases increased 
continuously over 10-year period. The most prevalent and 
intensifying diseases were pneumonia, flu and dengue 
hemorrhagic fever. People’s behavior and lifestyles were 
major cause of non-infectious diseases. Combined 
number of cancer, heart disease, high-blood pressure and 
diabetes patients were almost six fold over those suffering 
from infectious diseases in 2008. In addition, tensions 
from economic turmoil led to an increasing mental health 
problems. Occupational illness was mostly found among 
manufacturing employees. Meanwhile, there were 
substantial farmers suffering from toxic substances in 
agricultural chemical products.  

Social Security Dimension: In Q4/2008 the Social 
Security Fund paid 620.4 million baht unemployment 
benefits, increased from the same period of previous year 
by 14.8 percent. The payment would rise significantly in 
2009. However, accumulated fund of around 37 billion 
baht by the end of 2008 allowed the unemployment fund 
to accommodate such burdens. The current economic 
difficulty was observed as an attribute for an increase in 
crimes against property. Especially, motorcycle robbery 
markedly increased by 77.5 percent. Drug-related cases 
increased evidently during the last two years. Moreover, 
there were some offenders exploiting those in dire needs 
of employment. In 2008, 1,183 workers were lured, with 
total loss of 62 million baht. Meanwhile, a drop in road 
accidents due partly to strictly control over drivers’ risky 
behaviors and enforcement the use of safety equipment. 
Involvement of children and the youth in crimes declined 
in broad categories, except drug-related cases that 
increase by 9.0 percent in 2008. 

Behavioral and Living Dimensions: Household 
spending on alcohol and tobacco dropped amid economic 
crisis, due to their expenditure cut-off. Consumer 
protection was improved under new legal enforcements 
and facilitations. However, petitions over the direct sales 
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ผูบริโภคไดรับความคุมครองเพิ่มข้ึนจากการใชกฎหมายใหมที่ใหสิทธิ
และอํานวยความสะดวกในหลายดาน แตมีการรองเรียนเกี่ยวกับการ
ขายตรงและตลาดแบบตรงเพ่ิมข้ึนถึง 3 เทา ดานพฤติกรรมของเด็ก
และเยาวชนใชการแกปญหาดวยวิธีการท่ีรุนแรงมากข้ึน สาเหตุจาก
การถูกกระทําหรืออยูในสภาพแวดลอมที่ไดเห็นความรุนแรง รวมท้ัง
การไดรับรูผานสื่อตาง ๆ และการเลนเกมส ทําใหซึมซับและเลียนแบบ 

มิติดานสิ่งแวดลอม : สภาพอากาศท่ีแปรปรวนเน่ืองจากภาวะ
โลกรอนสงผลใหมีฝนตกชุกและเกิดอุทกภัยตอเน่ืองจากไตรมาสกอน 
ภาคใตไดรับความเสียหายมากในไตรมาสนี้ นอกจากนี้ หลายพ้ืนท่ีของ
ประเทศประสบภัยหนาว อุณหภูมิลดต่ํากวาปกติ การปองกันและ
บรรเทาความรุนแรงของความเสียหายจากภัยธรรมชาติทําไดโดยการ
เฝาระวังและเตือนภัย รวมท้ังการรักษาสภาพแวดลอมท่ีจะเปนปราการ
ทางธรรมชาติ ซึ่งตองอาศัยความรวมมือจากทุกฝาย คุณภาพน้ํา
โดยรวมอยูในเกณฑดีข้ึนยกเวนแมนํ้าเจาพระยาตอนลางที่เสื่อมโทรม
มากสาเหตุหลักมาจากนํ้าทิ้งในชุมชน สถานการณไฟปาลดลงในป 
2551 เพราะปรากฏการณ ลานินญา ทําใหมีฝนตกกระจายในชวงฤดู
แลง แตมีความเสี่ยงมากข้ึนในป 2552 เน่ืองจากมีการสํารวจพบ
ปริมาณเชื้อเพลิงสะสมในปาเบญจพรรณสูงข้ึนถึงรอยละ 47 และ
มนุษยยั งคง เปนตน เหตุสํ าคัญของไฟปา  พื้น ท่ีส วนใหญของ
กรุงเทพมหานครและจังหวัดสระบุรียังคงมีปญหาระดับเสียงเกิน
มาตรฐานอยางตอเน่ือง สวนปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กลดลงใน
เกือบทุกพื้นท่ี 

เร่ืองเดนประจําฉบับ   

ตกงาน : ปญหาและผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ  

วิกฤตการเงินและเศรษฐกิจโลกสงผลกระทบตอภาคการผลิต
และการจางงานของไทย ในไตรมาสสี่ ป 2551 มีผูวางงาน 5.1 แสน
คน ผูถูกเลิกจางเพิ่มข้ึนจาก 29,915 คน ในป 2550 เปน 55,549 คน ในป 
2551 และจากตนปถึง 20 ก.พ. 2552 มีผูถูกเลิกจางแลว 17,474 คน 
คิดเปนรอยละ 31.5 ของผูถูกเลิกจางป 2551 อยางไรก็ตาม เงินชดเชย
และสวัสดิการสังคม จะชวยบรรเทาผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของผู
ถูกเลิกจางและครอบครัวไดในระดับหน่ึง 

ผลการสํารวจแรงงานท่ีถูกเลิกจาง 2,022 คน พบวา เปนหญิง
มากกวาชายในสัดสวน 6:4 รอยละ 66 อายุระหวาง 21-30 ป จบระดับ
มัธยมศึกษารอยละ 45.3 สวนใหญรอยละ 67.2 มีรายไดอยูระหวาง 
5,000-15,000 บาทตอเดือน และอยูในภาคอุตสาหกรรมการผลิตรอย
ละ 73.6 การเลิกจางทําใหสัดสวนครอบครัวผูถูกเลิกจางท่ีมีรายได

and marketing business increased by threefold. Children 
and the youth tended to resolve their problems in a more 
violent way, due to prior abuse and past experiences in 
violent surrounding, including media exposures and 
games, thus resulting in absorption and imitation of 
improper behavior. 

Environmental Dimension: The global climatic 
changes resulted in heavy rainfalls and inundation, 
continuing from the previous quarter. Severe losses were 
seen in Southern Thailand in this quarter. Furthermore, 
large part of the country confronted with the unusual 
colder weather. Prevention and mitigation of losses from 
natural disasters should be conducted through proper 
surveillance and early warning, including preservation of 
the natural buffer zone, which would require cooperation 
of all parties concerned. Overall water quality improved, 
except water quality in the lower Chao Phraya River, 
heavily plagued with pollution and wastewater from nearby 
communities. Forest fire diminished in 2008, as more 
rainfalls during dry season, due to the La Nina 
phenomenon. Higher risk is foreseen in 2009 with higher 
accumulation of dry woods and leafs by 47 percent in 
Thailand’s tropical forest areas while human is major 
cause of forest fire. Bangkok and Saraburi province were 
still encountered with noise pollution, while the volume of 
micro dust dropped in almost every area. 

Hot Issue 

Jobless: Problems and Impacts from Economic Crisis 
The global financial and economic crisis had 

considerable impacts on Thailand’s production sectors and 
employment. 510,000 labor forces were unemployed in 
Q4/2008. The number of laid-off workers increased from 
29,915 persons in 2007 to 55,549 persons in 2008. From 
the beginning of this year to February 20th, laid-off 
workers totaled 17,474 persons or 31.5 percent of all laid-
off in 2008. However, unemployment compensation and 
social welfare have relieved adverse effect on workers 
and their families to a certain level. 

The recent survey among 2,022 laid-off workers 
showed a higher ratio of female to male by 6:4. Over 66 
percent of them were aged between 21-30 years old. 
Approximately 45.3 percent had only secondary education, 
67.2 percent earned between Baht 5,000-15,000 a month, 
and 73.6 percent of them were laid off from manufacturing 
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มากกวา 15,000 บาทตอเดือนกอนถูกเลิกจางลดลงจากรอยละ 55 
เหลือเพียงรอยละ 20 หลังถูกเลิกจาง และมีครอบครัวที่ไมมีรายไดถึง
รอยละ 12.4 เกิดปญหารายไดนอยกวารายจาย ภาวะเครียดและ
ปญหาสุขภาพจิตท้ังตนเองและครอบครัว บุคคลท่ีเกี่ยวของไดรับ
ผลกระทบมากท่ีสุดคือ พอ-แม เน่ืองจากตองดูแลบุตร สามี/ภรรยา
เปนอันดับแรก 

ผูถูกเลิกจางสวนใหญนําเงินชดเชย และเงินออมมาใชจายโดย
คาดวาจะอยูไดไมเกิน 3 เดือน ทําใหตองปรับตัวโดยลดคาใชจายที่ไม
จําเปน รวมท้ังหาเงินเพื่อแกไขปญหาเฉพาะหนา ไดแก การรับจาง
ชั่วคราว ทํางานอิสระ กูยืมหรือใชบัตรเครดิต รอยละ 42.5 ของ
แรงงานตางถิ่นท่ีถูกเลิกจางตองการกลับภูมิลําเนาเดิม ประมาณ
คร่ึงหนึ่งตองการหาอาชีพใหมในทองถิ่นและชวยครอบครัวทําเกษตร 
ท่ีเหลือตองการพักผอนและลดคาใชจาย 

ผูถูกเลิกจางยังไมไดรับเงินชดเชยการเลิกจางอยางท่ัวถึง เพราะ
เปนลูกจางชั่วคราวหรือถูกบีบใหลาออก และรอยละ 30.8 ของผูไดรับ
เงินชดเชยไดรับในอัตราท่ีไมเปนไปตามกฎหมาย จากกลุมตัวอยาง ผู
ถูกเลิกจางรอยละ 86.3 อยูในระบบประกันสังคม และรอยละ 78.8 อยู
ระหวางดําเนินการขอรับเงินทดแทนการวางงาน มีรอยละ 10.2 ไดรับ
เงินบางสวนแลว และรอยละ 11 ไมไดรับสิทธิประโยชนเน่ืองจากไม
ตรงตามเง่ือนไขของสํานักงานประกันสังคม 

รัฐมีมาตรการบรรเทาผลกระทบ ไดแก การเพิ่มกําลังซื้อและลด
คาครองชีพ การเพิ่มศักยภาพและสรางงานซ่ึงรวมการใหสินเชื่อเพื่อ
ประกอบอาชีพอิสระและสินเช่ือผูประกอบการเพื่อชะลอการเลิกจาง 
และจัดสวัสดิการสังคมดานการศึกษาและสาธารณสุข ผูถูกเลิกจาง
สวนใหญใชประกันการวางงาน ศูนยชวยเหลือผูถูกเลิกจาง และการ
อุดหนุนคาสาธารณูปโภค สวนสวัสดิการท่ีตองการใหรัฐชวยเหลือ คือ 
การจัดหางาน การขยายสิทธิประกันสังคม การลดคาใชจายและจัดหา
แหลงเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพ มาตรการสวนใหญตรงกับความ
ตองการและสามารถบรรเทาผลกระทบได แตมีกลุมท่ียังไมไดรับ
ประโยชน รัฐจึงควรใหความรูเกี่ยวกับสิทธิ/ ข้ันตอน ปรับปรุงการ
ดําเนินงานใหรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ฝกอบรมทักษะแรงงานที่ตรงกับ
ความตองการ ตลอดจนสนับสนุนการรวมตัวของกลุมลูกจางในการ
แลกเปลี่ยนขอมูลและชวยเหลือกันเพื่อปองกันการไมไดรับความเปน
ธรรมจากนายจาง 

sector. The proportion of families with more than 15,000 
baht monthly income prior the laid off dropped from 55 to 
20 percent thereafter. Furthermore, 12.4 percent reported 
totally lost of income for their families. They inevitably 
faced with problems of insufficient income, tensions and 
mental health problems. Among their dependents, parents 
were mostly affected, since the priority of taking care was 
much placed for their children and spouse. 

Their livings relied on unemployment compensation 
and savings which were expected to run out within three 
months. Many of them had to cut unnecessary expenses, 
or to search for more income to resolve their immediate 
problems, such as temporary employment, being self-
employed, or borrowings. More than 42.5 percent of 
migrant workers that were laid off wanted to return 
hometown. More than half of them would seek new jobs 
at home, or help their families in farms. 

Some laid-off had not received their severance pays, 
due to their temporary employment status, or being forced 
to resign. About 30.8 percent of those who received the 
compensation had not received full severance pays as 
prescribed by laws. The survey sample of 86.3 percent 
was under the social insurance scheme, and 78.8 percent 
of them awaited unemployment allowances. Around 10.2 
percent had received said allowances, but 11 percent 
were not eligible under the Social Security Fund criteria. 

Government remedial measures included income 
subsidies and reduction of living cost, enhancing labor 
potentials and employment opportunities, and provision of 
social welfare on educational and public health. Most of 
the laid-off workers had relied on the social insurance 
system, services from the Center for laid-off workers, and 
subsidies on public facilities. Required assistances from 
the government are job procurement service, extension of 
social insurance benefits, expenses reduction and funds 
for self-employment. Most of measures implemented met 
the workers’ needs and eased their distress. However, 
some workers remained left out. The government, in this 
regard, should provide knowledge about their rights and 
procedures, improve service efficiency, provide skill-
training in responsiveness to the demand and promote 
networks among workers for information sharing and 
mutual assistances.  
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