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การจางงานขยายตัวเฉล่ียรอยละ 1.4 อัตราการวางงานลดลงสูระดับต่ําที่รอยละ 1.2 และมี
การขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะในบางสาขาการผลิต ในขณะเดียวกัน จํานวนผูประกอบอาชีพอิสระ
มีแนวโนมเพ่ิมขึ้น และแรงงานโดยเฉลี่ยมีระดับการศึกษาดีขึ้น ดานสุขภาพของประชาชน การ
ระบาดของไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 ทําใหมีผูปวยไขหวัดใหญโดยรวมเพิ่มขึ้นมาก ซึ่งยังตอง
เฝาระวังเปนพิเศษในชวงปลายปที่อาจระบาดระลอกสอง รวมท้ังโรคไขหวัดนกซึ่งเปนโรคประจําถ่ิน
ที่จะระบาดในชวงฤดูหนาว และโรคปอดอักเสบที่มีความเชื่อมโยงกับไขหวัดใหญ 

 
 
 

 

คดีอาชญากรรมโดยรวมเพิ่มขึ้นจากไตรมาสสองเล็กนอย โดยเฉพาะคดีประทุษรายตอทรัพย
ที่มีสถิติสูงสุดในไตรมาสสามของทุกป การจับกุมคดียาเสพติดลดลงเล็กนอย แตพบวาเด็กและ
เยาวชนเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติดมากขึ้น ที่นาเปนหวงคือยาเสพติดกําลังแพรระบาดไปยังกลุม
เด็กที่อายุนอยกวา 10 ป ผูบริโภครองเรียนการใชบริการโทรคมนาคมเพิ่มขึ้น สวนใหญเปนเรื่อง
คุณภาพของการใหบริการและการคิดคาบริการที่ผิดพลาด ไดมีการแจงใหผูประกอบการแกไขและ
ไกลเกล่ียจนไดขอยุติประมาณรอยละ 41 

 
 

 

 
 
การบริโภคแอลกอฮอลและยาสูบมีแนวโนมลดลง สวนหนึ่งเปนผลมาจากการดําเนิน

มาตรการตาง ๆ อยางตอเนื่อง และการปรับเพ่ิมอัตราการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตยิ่งสงผลใหการ
บริโภคลดลงในอัตราที่เร็วขึ้น ทําใหผูประกอบการปรับรูปแบบสินคาเพ่ือดึงดูดผูบริโภค โดยเฉพาะ
ในสินคายาสูบ มีการขยายตลาดบุหรี่มวนเองและยาจุกทางปาก ซึ่งเปนอันตรายกับสุขภาพมากขึ้น 
จําเปนตองมีมาตรการควบคุมการบริโภคอยางเรงดวน สําหรับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตของคน
ไทย หนี้สินภาคครัวเรือนยังเพ่ิมขึ้นตอเนื่องและเปนความเสี่ยงตอความมั่นคงของชีวิต โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ถาหากเปนหนี้สินที่เกิดจากพฤติกรรมการใชจายที่ไมเหมาะสม และประเด็นที่มีความสําคัญและตองระมัดระวัง
คือปญหาหนี้นอกระบบ 
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• การจางงานเฉลี่ยของไตรมาสสามเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันของป 2551 รอยละ 1.4 การเริ่มฟนตัวของภาคการ
ผลิตตาง ๆ ทําใหอัตราการวางงานลดลงสูระดับใกลเคียงกับปที่แลวที่รอยละ 1.2 หรือมีผูวางงาน 4.6 แสนคน ซึ่ง
เปนปจจัยหนึ่งที่สะทอนวาคุณภาพชีวิตประชาชนมีแนวโนมดีขึ้น  

• จํานวนผูประกอบอาชีพอิสระมีแนวโนมเพ่ิมขึ้น ซึ่งสวนหนึ่งเปนการปรับตัวภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจ โดยเฉพาะใน
ภาคการคา และบริการ และเมื่อคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในอนาคตที่คนจะมีความเปนตัวของตัวเอง
สูงขึ้น มีรูปแบบการทํางานที่เปนอิสระจากนายจาง จึงควรมีการเตรียมการแหลงเงินทุนสนับสนุนและมาตรการใน
เรื่องการคุมครองแรงงานและหลักประกันทางสังคมใหกับผูประกอบอาชีพอิสระ  

• ในภาพรวมของประเทศและรายสาขาการผลิตแรงงานโดยเฉลี่ยมีระดับการศึกษาดีขึ้น แตการยกระดับคุณภาพ
และสมรรถนะในการประกอบอาชีพยังมีความจําเปนเพ่ือใหตรงกับความตองการของตลาดและการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีรวมท้ังพลวัตรการเปล่ียนแปลงโครงสรางการผลิต ซึ่งจะชวยใหผลิตภาพแรงงานสูงขึ้น 

• ปญหาสุขภาพจากโรคติดตออุบัติใหมยังเปนประเด็นเฝาระวังที่สําคัญ ในไตรมาสนี้มีผูปวยไขหวัดใหญมากกวา 4 
หมื่นคน เพ่ิมขึ้นจากชวงเดียวกันของปที่แลว 8.6 เทา ซึ่งนอกจากการปวยดวยโรคไขหวัดตามฤดูกาลแลวยังเปน
ผลจากการระบาดอยางรวดเร็วของไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 ซึ่งยังตองเฝาระวังเปนพิเศษในชวงปลายปที่
อาจระบาดระลอกสอง รวมท้ังโรคไขหวัดนกซึ่งเปนโรคประจําถ่ินที่จะระบาดในชวงฤดูหนาว และโรคปอดอักเสบที่
มีความเชื่อมโยงกับไขหวัดใหญ 

• การสูบบุหรี่และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลซึ่งเปนพฤติกรรมเสี่ยงที่สงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของคนมี
แนวโนมลดลงอันเปนผลจากการดําเนินมาตรการควบคุม รณรงคตาง ๆ และเพ่ิมภาษี ทําใหผูประกอบการปรับ
รูปแบบสินคา โดยเฉพาะในสินคายาสูบมีการขยายตลาดบุหรี่มวนเองโดยอาศัยโอกาสจากอัตราภาษียาเสนที่ตํ่า
กวาบุหรี่ แตงกล่ินและสีของยาสูบไรควันสําหรับเหน็บปาก กําลังเปนที่นิยมมากขึ้น จําเปนตองมีมาตรการการ
ควบคุมการจําหนายและการบริโภคอยางเรงดวน รวมท้ังพิจารณาปรับอัตราภาษีเพ่ือปดชองโหว  

• ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินยังเปนปญหาของสังคม คดีประทุษรายตอทรัพยเพ่ิมขึ้นจากไตรมาสสองรอย
ละ 12.7 สําหรับคดีชีวิต รางกาย และเพศ คดีอุกฉกรรจมีจํานวนเพิ่มขึ้น สะทอนสภาพสังคมที่ใชความรุนแรงใน
การแกปญหา คนขาดสํานึกในเรื่องคุณธรรม นอกจากนี้ ปญหายาเสพติดยังมีสวนเกี่ยวของกับอาชญากรรมอื่น 
ทั้งความรุนแรงในธุรกิจคายาและการกออาชญากรรมของผูเสพเพ่ือหาเงินไปซื้อยา 

• การคุมครองผูบริโภคมีแนวโนมดีขึ้นหลังกฎหมายคุมครองผูบริโภคฉบับใหม 2 ฉบับมีผลบังคับใชในป 2551 
พ.ร.บ. ความรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคาไมปลอดภัยทําใหผูประกอบการมีความระมัดระวังตอ
การผลิตสินคาและบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น และ พ.ร.บ. วิธีพิจารณาคดีผูบริโภคชวยใหผูบริโภคฟองรองได
รวดเร็วและสะดวกขึ้น สําหรับผลการดําเนินงานของสถาบันคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม ในปนี้มีการ
รองเรียนเพ่ิมขึ้นจากป 2551 คอนขางมาก มีการแจงใหผูประกอบการแกไขและไกลเกล่ียไดประมาณรอยละ 41 
ของเรื่องที่รองเรียน ผูบริโภคจึงตองมีความระมัดระวังในการเลือกใชบริการและมีความเขาใจเรื่องสิทธิของตนเอง 

• หนี้สินภาคครัวเรือนยังเพ่ิมขึ้นตอเนื่อง จากการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนในชวง 6 เดือนแรก
ของป 2552 มีครัวเรือนรอยละ 61.8 ที่มีหนี้สิน มูลคาหนี้เฉล่ียตอครัวเรือนที่เปนหนี้อยูที่ 215,684 บาท เพ่ิมขึ้นใน
อัตราเฉลี่ยรอยละ 8.5 ตอป และประเด็นสําคัญที่ตองระมัดระวังคือปญหาหนี้นอกระบบ เพราะผูกูมีความเสี่ยงตอ
ภาระการจายชําระหนี้ที่สูงและการเอาเปรียบจากเจาหนี้ โดยเฉพาะเมื่อเศรษฐกิจฟนตัวเต็มที่และภาวะการเงินตึง
ตัวมากขึ้น ทําใหประชาชนบางกลุมตองหันไปพ่ึงพาเงินดวนและแหลงเงินนอกระบบเพิ่มขึ้น  

ประเด็นหลัก 
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ตารางที่ 1 ผลสํารวจภาวะการทํางานของประชากรไตรมาสสามป 2550-2552   

 
จํานวน (ลานคน) เปลี่ยนแปลง (%) 

2550 2551 2552 2551 2552 

กําลังแรงงานรวม 37.59 38.28 38.81 1.8 1.4 

ผูมีงานทํา 37.10 37.76 38.30 1.8 1.4 

ภาคเกษตร 15.12 15.61 15.46 3.2 -0.9 

นอกภาคเกษตร 21.98 22.16 22.83 0.8 3.0 

- อุตสาหกรรมการผลิต 5.92 5.47 5.55 -7.6 1.5 

- กอสราง 1.95 2.06 2.07 5.7 0.4 

- คาสง / คาปลีก 5.48 5.61 5.89 2.3 5.0 

- โรงแรม ภัตตาคาร 2.34 2.38 2.58 1.9 8.4 

- ขนสง โทรคมนาคม 1.07 1.16 1.16 8.2 0.6 

- การบริการอื่น  ๆ 5.23 5.48 5.58 4.9 1.7 

การทํางานต่ําระดับ 0.55 0.42 0.52 -23.6 23.8 
จํานวนผูวางงาน 0.44 0.46 0.46 3.4 0.7 
อัตราการวางงาน (%) 1.2 1.2 1.2   

หมายเหตุ : ใชขอมูลเฉลี่ยระหวางเดือน ก.ค.-ก.ย. 
ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ 

 

 

แผนภูมิที่ 1 ผูประกนัตนที่ข้ึนทะเบียนขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน 

 
 

ป 2551 
 ป 2552 

Q1/52 Q2/52 Q3/52 ต.ค. 

ผูขอรับประโยชนทดแทน 
กรณีวางงาน (คน) 

387,629 250,557 181,266 149,108 47,836 

ที่มา : กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน 

 

 

 

คนมีงานทํามากขึ้น อัตราการวางงานต่ํา 

ชีวิตความเปนอยูของคนมีแนวโนมดีขึ้นจากการมีงานทํา 
การจางงานเฉลี่ยของไตรมาสสามเพิ่มข้ึนจากชวงเดียวกัน
ของป 2551 รอยละ 1.4 เปนการขยายตัวของผูมีงานทํานอก
ภาคเกษตรโดยเฉพาะภาคโรงแรมและภัตตาคาร การคา
สง/คาปลีก สําหรับภาคอุตสาหกรรมที่หดตัวตอเนื่องตั้งแต
ไตรมาส 2/2551 ไดเริ่มขยายตัวเล็กนอยในไตรมาสนี้ตาม
ทิศทางเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้น โดยเฉพาะอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส เครื่องจักรและอุปกรณไฟฟา สงผลให
ปญหาการวางงานผอนคลายลง จํานวนผูประกันตนที่ขอรับ
ประโยชนทดแทนกรณีวางงานลดลงจากระดับสูงสุด 
250,557 คนในไตรมาส 1/2552 เปน 181,266 คนใน 
ไตรมาสสอง และ 149,108 คนในไตรมาสนี้ และจากการ
สํารวจภาวะการทํางานของประชากรในชวงเดือน ก.ค. – 
ก.ย. 2552 มีผูวางงานเฉล่ีย 4.6 แสนคน หรือมีอัตรา 
การวางงานรอยละ1.2 ซึ่งเปนระดับที่ตํ่าและใกลเคียงกับป
กอนหนา แตอยางไรก็ตาม แมจะมีงานทําเพ่ิมขึ้นแต
ประชาชนก็ยังมีความกังวลตอปญหาราคาน้ํามันที่มี
แนวโนมสูงขึ้นและภาวะการเมืองภายในประเทศ สะทอน
ไดจากดัชนีความเชื่อมั่นของผูบริโภคในเดือนตุลาคมที่
ลดลงเปนครั้งแรกในรอบ 5 เดือน 

บางสาขาการผลิตยังขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะ
ตรงกับความตองการ จากบริการจัดหางานของกระทรวง
แรงงาน ในไตรมาสสามมีผูไดรับการบรรจุงาน 116,357 
คน คิดเปนรอยละ 72.6 ของผูลงทะเบียนสมัครงานทั้งหมด 

และรอยละ 114.6 ของตําแหนงงานวาง
1
 การบรรจุงาน

เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของป 2551 ถึงรอยละ 74.8 
ซึ่งเปนการบรรจุงานในภาวะที่เศรษฐกิจและการผลิตเริ่มฟนตัว
ภายหลังจากที่มีการปลดคนงานจํานวนมากในชวงที่การผลิตหดตัว 
นอกจากนี้ ผูจบการศึกษาระดับอาชีวศึกษาซึ่งเปนกลุมที่
ตลาดมีความตองการมากที่สุดแตมีผูสมัครงานนอยกวา
ตําแหนงที่เปดรับ สาเหตุสวนหน่ึงเพราะคนเลือกเรียนใน

                                          
1 อัตราการบรรจุงานสูงกวาตําแหนงงานวางจาก 2 สาเหตุ คือ มีตําแหนงงานวางที่ยังไมไดรับการบรรจุสะสมมาจากงวดกอน และผูประกอบการ
รับบรรจุงานมากกวาตําแหนงที่แจงเขาสูระบบบริการจัดหางาน 
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แผนภูมิที่ 2 สัดสวนผูสมัครตอตําแหนงงานวาง และสัดสวนการบรรจุงานตอ
ตําแหนงงานวาง (3mma) 

 
ที่มา : กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน 

 

 

แผนภูมิที่ 3 สัดสวนผูประกอบอาชีพอิสระตอจํานวนผูมีงานทํา 

 
หมายเหตุ : ไตรมาส3/2552 ใชขอมูลเฉลี่ยระหวางเดือน ก.ค.-ก.ย. 
ที่มา : สํานกังานสถิติแหงชาต ิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สายอาชีวศึกษานอย ในปการศึกษา 2551 มีผูเรียนมัธยม
ปลายสายอาชีวศึกษา/สายสามัญในสัดสวนรอยละ 39: 61 
และผูที่จบการศึกษาเกือบรอยละ 70 ศึกษาตอระดับ
ปริญญาตรี ทําใหเหลือแรงงานเพียงประมาณรอยละ 30 ที่
เขาสูตลาดแรงงาน และในกลุมที่เขาสูตลาดแรงงานก็ยังมี
ปญหาในเรื่องคุณสมบัติ ทักษะ และความสามารถในการ
ปฏิบัติงานที่ไมตรงตามความตองการ โดยเฉพาะงานใน
สายการผลิตและชางเทคนิคในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส
และยานยนต  

ผู ป ร ะกอบอาชี พอิ ส ร ะมี แนว โน ม เ พิ่ ม ข้ึ น 
โดยเฉพาะในสาขาการคาและโรงแรม/ภัตตาคาร มีสาเหตุ
จาก 1) ความตกต่ําของอุตสาหกรรมที่ใชแรงงานเขมขน 
ไดแก อุตสาหกรรมสิ่งทอ เฟอรนิเจอร และเคร่ืองใชไฟฟา
ราคาถูก ที่ตองประสบกับภาวะการแขงขันที่รุนแรงขึ้นกับ
ประเทศที่มีตนทุนการผลิตต่ํากวาโดยเฉพาะประเทศจีน
และอินเดีย ทําใหอุตสาหกรรมเหลานี้ไมสามารถเปนแหลง
รองรับแรงงานที่สําคัญไดอีกตอไป 2) ผลกระทบจากวิกฤต
เศรษฐกิจที่ผานมาซ้ําเติมอุตสาหกรรมดังกลาว และเมื่อ
เศรษฐกิจกลับมาฟนตัว แรงงานที่ถูกปลดก็มีทักษะไมตรง
กับความตองการของตลาด และ 3) รูปแบบการทํางานแนว
ใหมที่ตองการความเปนอิสระและยืดหยุนมากขึ้น ลดการ
พ่ึงพิงการทํางานในอุตสาหกรรมการสงออกซึ่งผันผวนสูง
ตามภาวะเศรษฐกิจโลกและการแขงขันจากฐานการผลิต
ประเทศอุตสาหกรรมใหมมากขึ้น 

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทํางานนี้เปนไปในทิศทาง
เดียวกับหลายประเทศในภูมิภาคที่ไดรับผลกระทบจากวิกฤต
และมีผูตกงานจํานวนมากนั้น มีแรงงานนอกระบบ (Informal 

sector) มากขึ้น
2
 นอกจากนี้ แนวโนมการฟนตัวของเศรษฐกิจ

โลกท่ียังมีความไมแนนอน ทําใหภาคการสงออกยังมีความผัน
ผวน การขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศตาง ๆ จึงตองอาศัย
การกระตุนการใชจายภายในประเทศเปนหลัก ดังนั้นจึงจูงใจให
มีการดําเนินธุรกิจขนาดเล็กหรือผูประกอบอาชีพอิสระ
โดยเฉพาะในภาคบริการเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยที่ภาครัฐเอง
ไดใหการสนับสนุนทั้งการเพิ่มโอกาสในการเขาถึงแหลงเงินทุน
หมุนเวียนในการประกอบอาชีพ และการพัฒนาทักษะที่เกี่ยวของ 

                                          
2
 อางอิงจากเอกสารการประชุม UNESCAP, Committee on Macroeconomic Policy, Poverty Reduction and Inclusive Development, First session, 24-26   

พ.ย. 2552 ในหัวขอ Impact of the Economic Crisis on Poverty and Inclusive Development : Policy Responses and Option 
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แผนภูมิที่ 4 จํานวนผูประกันตนในระบบประกันสังคม 

 
ที่มา : สํานกังานประกนัสังคม 

 

อยางไรก็ตาม กลุมผูประกอบอาชีพอิสระยังมีความ
เส่ียงในเรื่องสวัสดิการและความมั่นคง โดยเฉพาะกลุมที่
รายไดนอย เพราะระบบประกันสังคมยังครอบคลุมไมทั่วถึง 
แมจํานวนผูประกันตนภาคสมัครใจตามมาตรา 39 ของ 
พ.ร.บ.ประกันสังคม จะเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง แตจํากัด
เฉพาะผูที่เคยเปนลูกจางและเปนผูประกันตนภาคบังคับ
ตามมาตรา 33 มากอนเทานั้น แรงงานใหมที่เริ่มตนดวย
การทํางานสวนตัวจึงไมอยูในขายไดรับความคุมครอง เห็น
ได ว า แม ว า ผู มี ง านทํ ามี จํ านวน เพิ่ มขึ้ น แต จํ านวน
ผูประกันตนโดยรวมลดลงจากป 2551  

แรงงานโดยเฉลี่ยของประเทศมีระดับการศึกษาท่ี
ดี ข้ึนในทุกสาขาการผลิต  ซึ่ ง เปน เครื่ อ งชี้ ว า พ้ืน
ฐานความรูของแรงงานมีแนวโนมดีขึ้นตามลําดับ แตการ
ยกระดับคุณภาพและสมรรถนะในการประกอบอาชีพยังมี
ความจําเปนเพ่ือใหตรงกับความตองการของตลาดและการ
เปล่ียนแปลงเทคโนโลยีรวมทั้งพลวัตรการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางการผลิต ซึ่งจะชวยใหผลิตภาพแรงงานสูงขึ้นได
อยางแทจริง  
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ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ 
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การศึกษากบัการพัฒนาคุณภาพแรงงาน 

แรงงานโดยเฉลี่ยของประเทศมีระดับการศึกษาท่ีดีข้ึนในทุกสาขาการผลิต เปนผลสืบเนื่องจากการปรับ
เกณฑการศึกษาภาคบังคับและการขยายโอกาสทางการศึกษาใหกับประชาชนทั่วไป แตผูมีงานทําสวนใหญประมาณ
รอยละ 55.6 ยังมีการศึกษาเพียงระดับประถมศึกษา และรอยละ 71.4 มีการศึกษาไมเกินมัธยมตน ซึ่งเปนลักษณะตาม
โครงสรางฐานการผลิตที่เปนอุตสาหกรรมระดับตน (Tier 1) ที่เนนการใชแรงงานไรฝมือจํานวนมาก รวมท้ังความเปน
ประเทศเกษตรกรรมที่อาศัยแรงงานที่มีระดับการศึกษาต่ํา  

สัดสวนผูมีงานทําท่ีมีการศึกษาไมเกินระดับประถมมีแนวโนมลดลง                สัดสวนผูมีงานทําท่ีมีการศึกษาระดับ ม.ปลายขึ้นไปมีแนวโนมเพิ่มขึ้น  

 
ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ (ขอมูลไตรมาส 2) 

พ้ืนฐานทางการศึกษาที่ตํ่าจะเปนอุปสรรคตอการเรียนรู
การพัฒนาศักยภาพของแรงงานและการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของ
ประเทศ โดยเฉพาะภายใตยุทธศาสตรการปรับโครงสรางการผลิต
สูการเพิ่มมูลคาของสินคาและบริการโดยการพัฒนานวัตกรรมดาน
กระบวนการผลิต รูปแบบผลิตภัณฑรวมท้ังคุณภาพของผลิตภัณฑ 
ประกอบกับโครงสรางประชากรที่สัดสวนของกําลังแรงงานวัยหนุม
สาวมีแนวโนมลดลงอยางชัดเจน ขณะที่สัดสวนแรงงานสูงอายุมี
แนวโนมเพ่ิมขึ้น จึงจําเปนตองอาศัยทักษะและผลิตภาพแรงงานที่
สูงขึ้นเพ่ือมาตรฐานชีวิตของประชากรโดยรวมและรักษาระดับ
ศักยภาพการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ (Potential Growth) ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับกลุมประเทศ OECD อัตราการ
จางงานจะมีความสัมพันธเชิงบวกกับระดับการศึกษา เนื่องจากใหความสําคัญกับทักษะ ความรูความสามารถของ
แรงงานซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการเพิ่มผลิตภาพการผลิตใหสูงขึ้นและชวยลดตนทุนการผลิตตอหนวย 
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โรคเฝาระวัง 
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ไขหวัดใหญ 
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ไขเลือดออก 
ไขสมองอักเสบ 
บิด 
อหิวาตกโรค 
มือ เทา ปาก 
ฉ่ีหนู 
พิษสุนัขบา 
รวม 

อัตราตอประชา
แสนคน 

  ที่มา : สํานักระบาด
 
 
 

แผนภูมิที่ 5  จํา

หมายเหตุ : ป 255
ที่มา : สํานักระบา
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องกัน ไดแก ม
ม. ทั่วประเทศ
คและวิธีปองกัน
มหมูบานไป
ยชีวิตไดมาก 
เขา 1 ลานโดส

จากสภาพอ
ะระบาดระลอก
ศษอยางใกลชิ
เปนโรคประจํ
ดอักเสบที่มีคว

                     

ญเพิ่มขึ้นมาก 

ญหาสุขภาพจ
บปวยดวยโรค
ชวงเดียวกันขอ
ญ คือไขหวัดให
เทา ซึ่งนอกจา
พ่ิมขึ้นแลวยังเป
หวัดใหญสายพ
นี้ มีผูปวยไขห
2548-2551 มีผู
กนี้โรคฉี่หนูยั
ฝนและพบวามี

ของไขหวัดใหญ
ดมากขึ้นในไต
เภอเมืองถึงร
หรือมีกิจกรรมท
าณการวามีผูติ
ประมาณ 6 ลา
ดเอง การรับมือ
าตรการเฝาระ

ศกวา 970,000 
น ตลอดจนตรว
รักษาไดอยา
และจัดหาวั

สแรกในเดือนธั

อากาศที่เอื้ออํา
ก 2 ในชวงปลา
ด นอกจากนี้ 
าถิ่นที่จะระบา
วามเชื่อมโยงกั

                    4

  

ากโรคติดตออ
คเฝาระวังในไต
องปกอนรอยล
ญ มีผูปวยมาก
ากการปวยดว
ปนผลจากการ
พันธุใหม 200
หวัดใหญรวม 
ผูปวยเฉล่ียปร
ังเปนอีกโรคห
มีอัตราการเสี

ญสายพันธุใหม
ตรมาสนี้ และ
อยละ 90 เนื่อ
ที่ตองอยูรวมกั
ตดิเชื้อไวรัสไขห
านคน แตสวนใ
อกับปญหานี้จึง
ะวังและควบคุ
 คน ออกใหคว
วจคัดกรองผูที่
างทันทวงทีทํ
วัคซีนปองกันโ
ธันวาคม 2552 

านวย ทําใหโรค
ายป จึงยังตอง
ตองเฝาระวังโร
าดในชวงฤดูห
ับไขหวัดใหญ 

4 ธันวาคม 2552
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อุบัติใหมมาก
ตรมาสสามป 
ะ 21.8 โรคที่
กกวา 4 หมื่น
วยโรคไขหวัด
รระบาดอยาง
09 ในชวง 9 
68,555 ราย 

ระมาณปละ 2 
หนึ่งที่มีผูปวย
ยชีวิตสูงกวา

ม 2009 ขยาย
สวนใหญพบ
องจากมีผูอยู
กัน กระทรวง
หวัดใหญสาย
ใหญมีอาการ
งตองเนนการ
มโรค โดยให 
วามรูเกี่ยวกับ
ที่มีอาการปวย
ทําใหลดการ
โรค ซึ่งจะเริ่ม
 

คนี้มีแนวโนม
งเฝาระวังเปน
รคไขหวัดนก
หนาว รวมทั้ง
 

2 
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สํานักงานคณะก

 

 

 

แผนภูมิที่ 6  จํา
 ป

ที่มา : สํานักงานตํ

แผนภูมิที่ 7 จํา

ที่มา : สํานักพัฒน
กระทรวงสา

ตารางที่ 3  ตนท
กา

ลําดับ 

1 ศุนยแร

2 สํานักง

3 ศูนยชุม

4 โรงพยา

5 สถานกั

6 ศุนยฟน

7 สถาบัน

8 ศุนยฝก
พระนค

9 ศูนยฟน

10 โรงพยา

คา

 

ที่มา : รายงานการ
ศูนยเศรษฐศาสตร
 

9,39

21,9

38,5

 69,8

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

จํานวนคดี

คดีชีวิต ราง

คดียาเสพตดิ

0

50,000

100,000

150,000

จํานวนราย

ไตรมาสสาม ป 25

รรมการพัฒนากา

านวนคดีอาชญากร
ป 2550 –2552  

ารวจแหงชาติ 

นวนการบําบัดรัก

าระบบบริการสุขภา
าธารณสุข ณ วันที่ 2

ทุนบําบัดรักษายา
ารบําบัดรักษายาเสพ
ปงบประมาณ 2550

หนวยงาน

รกรับเด็กและเยาวชนช

งานคุมประพฤติประจํา

มชนบําบัดคลองไผ เรอื

าบาลจิตเวชนครราชสี

กกัขังกลาง จังหวัดปทุม

นฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพ

นธัญญารักษ 

กและอบรมเด็กและเยา
ครศรีอยุธยา 
นฟูฯ กองบิน 46 

าบาลศูนยราชบุรี 

รวม 

าเฉล่ียตนทุนการบําบัด

รศึกษาวิเคราะหตนท
รสาธารณสุข คณะเศ

0 9,129 8,879 8

926
15,972 16,652

537 39,089
46,240

 5

853 
 64,190 

 71,771 
 7

กาย และเพศ

ด

55,502
61,165

1 ต.ค.48 - 30 ก.ย.49
1 ต.ค.50 - 30 ก.ย.51

552                

ารเศรษฐกิจและสั

รรม 3 ประเภทหลั

กษาผูปวยยาเสพ

พ กรมสนับสนุนบริก
2 พฤศจิกายน 2552 

าเสพติดจําแนกต
พติด 
0 

น 

ชายบานเมตตา 

ศาลแขวงดุสิต 

อนจํากลางคลองไผ 

มาราชนครินทร 

มธานี 

พติดลาดหลุมแกว 

าวชน 

ด/คน 

ทนุและประสิทธิผลข
ศรษฐศาสตร จุฬาลงก

8,598 7,690 8,31

 16,179  17,837 16,

52,334  55,099 
49,17

77,111 
 80,626 

74,0

คดีประ

คดีชีวิต

5
92,289

 103,840 

1 ต.ค.
1 ต.ค.

                     

สังคมแหงชาต ิ

ลกั รายไตรมาส 

พติด 

การสุขภาพ 
 

ตามหนวยงาน   

ตนทุน 

บาท/ป 

11,138,855 

7,431,553 

10,758,301 

25,914,461 

4,350,697 

28,764,103 

181,136,030 

12,032,093 

6,676,737 

2,714,682 

290,917,513 

15,597 

องระบบบาํบัดรักษา
กรณมหาวิทยาลัย  (

7 8,381 8,109 7,

,524 14,942 13,736 1

9
57,799 57,156 5

020
81,122 79,001 8

ะทุษรายตอทรพัย

ตรางกาย ประทุษรายตอทรัพย แล

.49 - 30 ก.ย.50

.51 - 30 ก.ย.52

                    

 

 

จํานวนผู
บําบัด 

คน 

430 

1,018 

400 

1,063 

4,061 

360 

8,668 

360 

180 

2,112 

18,652 

ายาเสพตดิ  
(มิ.ย.52) 

 

ควา
ใหญ

จาก
ที่สุ
รอย
เครื่

12.
สา
ประ
โจร
ปญ
เงิน
คดี
สภา
เรื่อ

ยาเ

ปที่
แน
255
นอ
เสพ
ของ
ระห
และ
มาก
ยังก
เสพ
ประ
สาร
เสพ
ของ
ทรพั

869

5,741

56,851

80,461

ไตรมาส

ละยาเสพติด

                     

ามมั่นคงปลอ
ญของสังคม 

ในไตรมาสสา
กไตรมาสสองรอ
สด รอยละ 50.
ยละ 14 คดีชีวิ
รองบงชี้หนึ่งถึงค

คดีประทุษรา
7 โดยที่คดีปร
เหตุที่ทําใหมี
ะกอบกับสภาพ
รกรรมตามบาน
ญหายาเสพติด
นไปซื้อยา สําหรั
ลดลง แตพบวา
าพสังคมที่ใชค
งคุณธรรมในกา

เสพติดเปนปญ

สถานการณ
ทผานมา และสง
วโนมเพ่ิมขึ้น 
52 แตก็มีจําน
กจากนี้ ยังพบ
พติดเพิ่มมากขึ
งสํานักงาน ปปส
หวาง 15-24 ป 
ะนักเรียนกลุมอ
กขึ้น และที่นากั
กลุมเด็กอายุน
พยาบาซึ่งขณะ
ะวัติผูเขารับกา
รเสพติดครั้งแร
พติดมีสวนทําลา
งเด็กและเยาวชน
พยากรมนุษยใน

                     

ความมั่

อดภัยในชีวิตแ

มป 2552 มีคดเี
อยละ 1.1 โดยที
.6 สวนคดีประ
วิต รางกาย เพ
ความมั่นคงปลอ

ายตอทรัพยเพ่ิ
ระเภทลักทรัพย
มีคดีเ พ่ิมขึ้นไ
พแวดลอมในชว
นเรือน นอกจา
 ผูติดยาจํานวน
รับคดีชีวิต รางก
าคดีอุกฉกรรจก
วามรุนแรงในก
ารอยูรวมกัน  

ญหาหลักท่ีตอง

ยาเสพติดมีคว
งผลใหจํานวนค
แมสถิติการจับ

นวนคดีมากถึง
บเด็กและเยาว
ขึ้น จากผลการจั
ส. ผูตองหาราย
กระทําความผิ
อายุระหวาง 12-
กงัวลคือยาเสพ
อยลง ลาสุด พ
นี้อยูระหวางกา
รบําบัดรักษาใน
รกในชวงอายุน
ายพัฒนาการทั้ง
น จึงเปนปญห
นระยะยาว 

                    4

มั่นคงทา

และทรัพยสินย

เกิดขึ้นรวม 112
ที่คดียาเสพติด
ะทุษรายตอทร
พศ มีสัดสวนร
อดภัยของคนในส

พ่ิมขึ้นจากไตรม
ยมีสัดสวนสูงถึ
ดแกปญหาท
วงฤดูฝนที่เอื้ออ
ากนี้ ยังมีความ
นมากกออาชญ
กาย และเพศ แม
กลับมีจํานวนเพิ
การแกปญหา ค

งเรงแกไข 

วามรุนแรงขึ้นใ
คดีอาชญากรรม
ับกุมจะคอนขา
ง 56,851 คดี ใ
วชนเขาไปเกี่
จับกุมคดียาเสพ
ยใหมสวนใหญเป
ดในขอหาเสพย
-18 ปหันมาเปน
พติดมีแนวโนม
พบเด็กนักเรียน
ารบําบัด และจ
นปงบประมาณ
นอยกวา 7 ป ถึ
ั้งดานรางกาย จิ
หาที่สงผลกระทบ

4 ธันวาคม 2552
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งสังคม 

ยังเปนปญหา

2,436 คดี ลดลง
มีสัดสวนมาก
รัพยมีสัดสวน
รอยละ 7 เปน
สังคม 

มาสสองรอยละ 
ถึงรอยละ 84.2 
างเศรษฐกิจ 
อํานวยตอการ
มเชื่อมโยงกับ
ญากรรมเพื่อหา
มวาจะมีจํานวน
พ่ิมขึ้น สะทอน
นขาดสํานึกใน

ในชวงระยะ 4 
มในภาพรวมมี
างทรงตัวในป 
ในไตรมาสสาม 
ยวของกับยา
พติดทั่วประเทศ
ปนเยาวชนอาย ุ
ยาบามากที่สุด 
นผูคาและผูเสพ
แพรระบาดไป
นชายอายุ 9 ป 
ากรายงานสรุป

ณ 2551 มีผูที่ใช
ถึง 54 ราย ยา 
จิตใจ และสมอง
บตอการพัฒนา

2 

6 
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สํานักงานคณะก

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

แผนภูมิที่ 8 สัด

ที่มา : สถาบนัคุมค

 
       “สถาบันคุมค
จัดตั้งข้ึนภายใต
ผลประโยชนของผ
สาธารณะ และอิน

11.3

34.1

บทเรียนก
หมู

จังหวัดฉะเชิ
2537 โดยเฉ
ชุมชนไดรว
หมูบาน กร
แกปญหาขอ
ทั้งหมดในช
บําบัดรักษา
ปรับเปลี่ยน
ดําเนินการป
ยาเสพติดอ
ตอเน่ือง โด
บุคคลที่มีพฤ
ประชาชนแล

ไตรมาสสาม ป 25

รรมการพัฒนากา

ดสวนการรองเรียน

ครองผูบริโภคในกิจก

ครองผูบริโภคในกิ
คณะกรรมการกิจก
ผูบริโภคในการใชบ
นเทอรเนต็” 

22.1

11.83

การจัดการปญห
มูบานคลองจระเข
ชิงเทรา เปนหมู
ฉพาะป 2542 ยาเส
มตัวเพื่อแกไขปญ
ระตุนใหประชาชน
องตนเอง มีการคัดแ
ชุมชน ใชหลักสัน
า มีการเจรจาและ
นพฤติกรรม ขณะ
ปราบปรามผูผลิตห ื
อยางยั่งยืน ตอง
ดยมีกรรมการหรือ
ฤติกรรมที่เกี่ยวขอ
ละเยาวชนไดรูถึงภั

552                

ารเศรษฐกิจและสั

นบริการโทรคมน

การโทรคมนาคม (1 

กิจการโทรคมนาคม
การโทรคมนาคม (ก
บริการโทรศัพทบา

20.7

หายาเสพติดดวย
ขนอย ตําบลเกา
มูบานหน่ึงที่มีปญ
สพติดระบาดหนกั
ญหายาเสพติดดวย
มีสวนรวมคิด คน
แยกผูมีพฤติกรรมเ
นติวิธีแกไข เชน
ะใหโอกาสผูคารา
ะเดียวกันก็ใชกล
หรือผูคารายใหญ ก
งมีกลไกดูแลชุมช
ออาสาสมัครดูแลเ
องกับยาเสพติด พ
ภยัของยาเสพติด  

                     

สังคมแหงชาต ิ

นาคม 

ม.ค.- 30 มิ.ย.52) 

ม (สบท.) เปนองค
กทช.) ในป 2550 มีห
าน โทรศัพทมือถือ

คุณภาพบริการ

คาบริการ

เรียกเก็บคาคูสาย

กําหนดระยะเวลาบริ
แบบเติมเงิน
อื่นๆ

ยกลไกชุมชน  
ะไร อําเภอบานโ
หายาเสพติดตั้งแ
กเกือบทุกหลังคาเรื
ยการจัดเวทีประชา
นหาปญหา และหา
เกี่ยวของกับยาเสพ
น สงผูเสพเขารับ
ายยอยที่อยูในชุม
ลไกทางกฎหมาย
การทําใหชุมชนปล
ชนอยางใกลชิดแ
ฝาระวังครัวเรือน
รอมอบรม/กิจกรรม

                    

หน
จาก
61,
และ
บําบ
103
ตาม
พบ
ได
ประ

ควา
เสพ
ดวย
ในสิ
ควร
ควา
เหล
สําค
จิตใ
จิตใ
ใหแ

 

กรมหาชน
หนาที่ดูแล
อ โทรศัพท

ผูบ

มาก
อิ น
โทร
เพ่ิม
ของ
พบ
มกร
เรื่อ
ผูบ ิ
การ
ตาม
หลุ

การ

โพธิ์ 
แตป 
รือน 
าคม
าวิธี
พติด
การ
มชน
เขา
ลอด
และ
และ
มให

                     

จากการศึกษ
นวยงาน โดยเฉล่ี
กสถิติผูติดยาทีเ่
165 ราย จะมีคา
ะภาระคาใชจา
บัดซึ่งเพ่ิมขึ้นอ
3,840 ราย ในป
มลําดับ ทั้งนี้ จ
วารอยละ 86 ไม
ตามปกติ นับไ
ะสิทธิผล แมจะมี

บทบาทของ
ามสําคัญเปน
พติด ประกอบ
ยความใสใจและเ
ส่ิงถูกผิด และสร
รสอดสองดูแลส
ามเขาใจเห็นใจ
ลานี้ในการมีสว
คัญในการดูแลนัก
ใจ และสถาบัน
ใจ ใหแนวทางใ
แกผูรับการบําบั

บริโภครองเรีย

ปจจุบันกา
กขึ้นทั้งปริมาณ
นเทอร เน็ ตคว
รศัพทมือถือ ฯ
มขึ้นทั้งในเรื่อง
งสถาบันคุมคร
บวา การรองเรี
ราคมถึงมิถุนาย
อง ในป 2551 
ริโภคตระหนัก
รรองเรียนสูงสุ
มที่ไดประชาสัม
ดบอย และการโ

                     

ษาวิเคราะหตน
ล่ียมีตนทุนตอค
เขารับการบําบัด
าใชจายรวมโดย
ยมีแนวโนมเพ่ิ
ยางตอเนื่องเป
ป 2552 หรือเพิ
จากการติดตาม
มกลับไปใชยาเส
ไดวาระบบบํา
มคีาใชจายสูงก็ต

งสถาบันทางส
อยางยิ่งในกา
ดวย สถาบันค
เขาใจ ปลูกฝงคา
รางความอบอุนใ
สมาชิกในชุมชน
จผูที่กลับตัวกลั
วนรวม สถาบัน
ักเรียน ทั้งปองกั
นศาสนา มีสวนส
ในการประพฤติ
ัดรักษาและฟนฟ

นการใชบริกา

ารขยายตัวของก
ณและความหลาก
วามเร็ ว สู ง  บ
ฯลฯ ทําใหมีปญ
งคุณภาพและก
รองผูบริโภคใน
ยนสินคาและบ
ยน 2552 มีทั้งสิ
 เนื่องจากจําน
และสนใจในสิท
ดคือคุณภาพข
มพันธ เชน คว
รโทรออกขามเค ื

                    4

นทุนการบําบัด
น 15,597 บาทใ
ดรักษาในปดังก
ยประมาณเกือบ 
มขึ้นตามจํานว
น 92,289 รายใ
พ่ิมขึ้นรอยละ 3
มผลหลังออกจา
สพติดและสามา
าบัดรักษาผูติ
ตาม 

ส ังคมไทยระ
ารปองกันและแ
ครอบครัว ที่ต
านิยมที่ดี ใหคํา
ใหกับครอบครัว
น สรางวัฒนธร
ับใจ และใหการ
นโรงเรียน ครูเ
กนั บําบัดรักษาแ
สําคัญในการเป
ติปฏิบัติตน และ
ฟู  

ารโทรคมนาค

การใชสินคาโท
กหลายของบริก
บริ การอิ น เท
ญหาการเอาเป
การคิดคาบริกา
นกิจการโทรคม
บริการโทรคมน
ส้ิน 662 เรื่อง เพิ
นวนผูบริโภคมี
ทธิของตนเองมา
ของการใหบริก
วามเร็วอินเทอร
ครือขายยาก เป

4 ธันวาคม 2552

        7

ดรักษาของ 10 
ในป 2550 และ
กลาวที่มีจํานวน 
 1 พันลานบาท 
วนผูเขารับการ
ในป 2551 และ
33.7 และ 11.1 
ากสถานบําบัด
ารถดําเนินชีวิต
ดยาเสพติดมี

ะด ับช ุมชนมี
แกไขปญหายา
ตองอบรมเล้ียงดู
าปรึกษาแนะนํา
ว สถาบันชุมชน 
รรมที่ดีงาม ให
รยอมรับบุคคล
เปนผูมีบทบาท
และฟนฟูสภาพ
ปนที่ยึดเหน่ียว
ะปรับสภาพจิต

คมเพิ่มขึ้น 

รคมนาคมเพิ่ม
าร เชน บริการ

ทอร เน็ ตผ าน
ปรียบผูบริโภค
าร จากรายงาน
มนาคม (สบท.) 
นาคม ระหวาง
พ่ิมขึ้นจาก 334 
มีมากขึ้น และ
ากขึ้น เรื่องที่มี
ารที่ไมเปนไป
รเน็ต สัญญาณ
นตน รองลงมา
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พฤติกรรมและความเปนอยูของคน 

 
 
 

คือการคิดคาบริการผิดพลาด การเรียกเก็บเงินคาตอคูสาย และ
การกําหนดระยะเวลาใชบริการโทรศัพทแบบเติมเงินลวงหนา 

ดานการดําเนินการ ไดมีการแจงใหผูประกอบการ
แกไขและไกลเกล่ียจนผูบริโภคพอใจและยุติขอรองเรียน 
272 เรื่อง สําหรับเรื่องที่ยังไมสามารถหาขอยุติไดสวนใหญ
เปนเรื่องที่ยังไมมีการกําหนดหลักเกณฑในทางปฏิบัติที่
ชัดเจน เชน กําหนดระยะเวลาใชโทรศัพทแบบเติมเงิน
ลวงหนา การคิดคาบริการ การกอสรางเสารับสงสัญญาณ
ซึ่งสงผลตอความปลอดภัย ฯลฯ นอกจากนี้ ยังมีโครงการ
สํารวจและทดสอบคุณภาพอินเทอรเน็ต (Speed Test) เพ่ือ
เปนประโยชนตอการตัดสินใจเ ลือกซื้อบริการและผู
ใหบริการปรับปรุงตนเอง จากรูปแบบบริการที่มีหลากหลาย
และเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว จึงมีจําเปนตองมีการกําหนด
หลักเกณฑบริการที่เปนธรรมตอผูบริโภคใหครอบคลุม
บริการ การใหความรูแกประชาชน ตลอดจนสงเสริมการ
รวมตัวเพ่ือใหตระหนักถึงสิทธิและปกปองตนเองจากการ
เอาเปรียบของผูใหบริการ 

 
 
 

 
 
 
แผนภูมิที่ 9  การใชจายของครัวเรือนหมวดเครือ่งดื่มแอลกอฮอลและยาสูบ 

มีแนวโนมลดลง 
(% การเปลี่ยนแปลงจากชวงเดยีวกันของปกอนหนา, ราคาป 2531) 

 
ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
หมายเหตุ : มีการปรับอตัราภาษีสรรพสามิตคร้ังลาสุดเมื่อเดือน พ.ค. 2552 

 

 

 

การบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลและยาสูบมีแนวโนมลดลง 

ในไตรมาสสามป 2552 คาใชจายการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลลดลงรอยละ 14.8 และคาใชจายการบริโภคยาสูบลดลง
รอยละ 10.5 เปนการลดลงอยางตอเนื่องตลอด 5 ไตรมาส ซึ่งสวน
หนึ่งเปนผลมาจากมาตรการเขมงวดในเรื่องการหามโฆษณา 
ควบคุมการสงเสริมการขาย รวมทั้งการรณรงคใหมีการลด ละ เลิก
อยางตอเนื่อง นอกจากนี้การปรับเพ่ิมเพดานอัตราการจัดเก็บภาษี
สรรพสามิตเมื่อเดือนพฤษภาคม 2552 ย่ิงสงผลใหการบริโภคลดลง
ในอัตราที่รวดเร็วขึ้น อยางไรก็ตาม ไดมีการปรับรูปแบบสินคา 
เชน ดัดแปลงเปนเหลาปนหรือเหลาผสมเพื่อใหขายไดใน
รานอาหารและเครื่องดื่มทั่วไปไดสะดวกมากขึ้น รวมทั้งดึงดูด
กลุมเปาหมายที่เปนเด็กและเยาวชนงายขึ้น  

ในสวนของการบริโภคบุหรี่มีแนวโนมสูบบุหรี่มวนเอง
เพ่ิมขึ้น โดยเพิ่มจาก 4.8 ลานคน ในป 2547 เปน 5.1 ลานคน ในป 
2550 และจากการสํารวจการบริโภคยาสูบในผูใหญ (Global Adult 
Tobacco Survey) 2552 พบวาในประเทศไทยมีผูสูบบุหรี่มวนเอง
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เครื่องด่ืมแอลกอฮอล ยาสูบ

ปรับอัตราภาษีสรรพสามติ พ.ค. 52 

การบังคับใชกฎหมายคุมครองผูบริโภค 
ความคืบหนาของการใชกฎหมายคุมครองผูบริโภคฉบับใหม 2 ฉบับ 

ซ่ึงเร่ิมในป 2551 พบวา จากการบังคับใช พ.ร.บ.ความรับผิดชอบ
ตอความเสียหายที่เกิดข้ึนจากสินคาไมปลอดภัย แมจะยังไมมีการ
ฟองรองแตทําใหผูประกอบการมีความระมัดระวังตอการผลิต
สินคาและบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น มีการอบรมและทําความ
เขาใจในกลุมผูผลิตและผูจําหนายเพื่อปองกันการฟองรองที่อาจ
เกิดข้ึนได อยางไรก็ตาม กฎหมายนี้ยังไมรวมสินคาที่ เปน
อสังหาริมทรัพยซ่ึงผูบริโภคตองใชกฎหมายแพงและพาณิชย
แทน สวน พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีผูบริโภคชวยใหผูบริโภค
ฟองรองไดรวดเร็วและสะดวกขึ้นแตยังมีปญหาในเรื่องเจา
พนักงานคดีขาดความเขาใจตอกฎหมายโดยเฉพาะเรื่อง
การแพทยและเร่ืองหุน ซ่ึงตองมีการอบรมและพัฒนาเจา
พนักงานคดีใหรูรอบดานมากขึ้น ตลอดจนใหความรูกับผูบริโภค
ในการเก็บรวมรวมหลักฐาน และหาความรูเพื่อเปนประโยชนใน
การตอสูคดี  
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ตารางที่ 4 จํานวนและรอยละของประชากรอายุ 15 ปข้ึนไปท่ีสูบบุหร่ี  

เปนประจํา จําแนกตามชนิดบุหร่ีที่สูบมากที่สุด 
                                                                                              หนวย : ลานคน 

ประเภทบุหรี่ท่ีสูบมากที่สุด 2547 2550 

บุหรี่ซองผลิตในประเทศ 4.42 
(46.2) 

4.08 
(43.0) 

บุหรี่ซองผลิตจากตางประเทศ 0.12 
(1.3) 

0.09 
(0.9) 

บุหรี่มวนเอง 4.78 
(50.0) 

5.11 
(53.9) 

อ่ืนๆ1 
 

0.24 
(2.5) 

0.21 
(0.2) 

หมายเหตุ 1/ รวมซิการ ไปป 
             ( ) รอยละ 
ที่มา : สํานักงานสถิตแิหงชาติ 

 

มากถึง 7.4 ลานคน และสูบเปนประจําประมาณ 6.5 ลานคน 
เนื่องจากยาเสนมีราคาถูกเพราะมีการเก็บภาษีอัตราที่คอนขางต่ํา 
คือรอยละ 1 ของราคาขายปลีก และไมไดรับผลกระทบจากการปรับ
ขึ้นภาษีบุหรี่ ขณะเดียวกัน ผูขายก็มีกลยุทธและรูปแบบใหม ๆ  
เพ่ิมทางเลือกสําหรับผูบริโภค มีการจําหนายเครื่องทําบุหรี่อัดยา
เสน การพัฒนายาเสนใหมีรสชาติคลายบุหรี่ย่ีหอตาง  ๆกระดาษ
หอที่มีสีสันสวยงาม สามารถทําบุหรี่สูบดวยตนเองในตนทุนไมถึง
มวนละบาท ซึ่งทําใหมีการนําไปผลิตทั้งสูบเองและจําหนาย ชอง
ทางการจําหนายมีทั้งการสรางเปนเครือขายแฟรนไชส การโฆษณา
ทางอินเตอรเน็ต และในหางสรรพสินคาทั่วไป การสูบบุหรี่มวนเอง
เปนอันตรายตอผูบริโภคมากกวาเดิมทั้งจากยาฆาแมลงตกคางใน
ยาเสนรวมถึงกระดาษที่ใชมวนปนเปอนจากสารเคมีเคลือบปน  

นอกจากนี้ ยังมีการใชยาสูบในรูปแบบใหมคือยาจุกทาง
ปากซึ่งเปนยาสูบชนิดไรควัน นํามาปรับใหมีสีสันที่สวยงามดึงดูด
ใจวัยรุน และมีแนวโนมสูงที่กลุมวัยรุนเริ่มใหความสนใจเพิ่มขึ้น 
ซึ่งกอใหเกิดความเสี่ยงสูงตอการเกิดมะเร็งในชองปาก ตัวอยางใน
ประเทศอินเดียที่คนนิยมใชบุหรี่ไรควันจากการเคี้ยวยาเสน มีสถิติ
ผูเสียชีวิตจากมะเร็งในชองปากถึงปละ 1 แสนรายซึ่งถือวามาก
ที่สุดในโลก ดังนั้น จําเปนตองมีมาตรการในการควบคุมการบริโภค
บุหรี่ในรูปแบบขางตนอยางเรงดวน อาทิ การใชกฎหมายควบคุม
การจําหนาย รวมถึงการปรับขึ้นภาษี 

 
 
 
 
ตารางที่ 5   หน้ีสินของครัวเรือน 

 2547 2549 2550 2552 

สัดสวนครัวเรือนที่มีหนี้ (%) 66.4 64.4 63.3 61.8 

หนี้เฉลี่ยของครัวเรือนทั่ว
ประเทศ (บาท) 

104,571 116,585 116,681 133,293 

หนี้เฉลี่ยตอครัวเรือนทีมี่หนี้ 
(บาท) 

160,781 181,033 184,330 215,684 

ที่มา : สํานกังานสถิติแหงชาต ิ
 
 

 
 
 
 
 
 
 

หน้ีสินภาคครัวเรือนยังเพิ่มข้ึนตอเน่ืองและเปนความเสี่ยง
ตอความมั่นคงของชีวิต โดยเฉพาะอยางยิ่งถาหากเปนหนี้สิน
ที่เกิดจากพฤติกรรมการใชจายที่ไมเหมาะสม 

จากการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ
ครัวเรือนในชวง 6 เดือนแรกของป 2552 พบวาสัดสวน
ครัวเรือนที่มีหนี้สินลดลงจากรอยละ 63.3 ในป 2550 เปน
รอยละ 61.8 ในปนี้ แตมูลคาหนี้เฉล่ียตอครัวเรือนที่เปน
หนี้เพ่ิมขึ้นจาก 184,330 บาท เปน 215,684 บาท หรือ
เพ่ิมขึ้นเฉล่ียรอยละ 8.5 ตอป อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณา
วัตถุประสงคของการกอหนี้ หนี้เพ่ือที่อยูอาศัยซึ่งเปนการ
สรางความมั่นคงในชีวิตเพ่ิมขึ้นรอยละ 16.3 ตอป รวมทั้ง
หนี้เพ่ือการประกอบอาชีพในการทําธุรกิจและการเกษตร
เพ่ิมขึ้นในอัตราเฉล่ียรอยละ 8.8 และ 6.1 ตามลําดับ 
สอดคลองกับทิศทางของตลาดแรงงานที่มีผูประกอบอาชีพ
อิสระในสัดสวนที่สูงขึ้น สวนหนี้เพ่ือการใชจายอุปโภค
บริโภคเพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอย ซึ่งสวนหนึ่งเปนเพราะภาวะ
เศรษฐกิจที่ซบเซาประชาชนบางสวนจึงขาดความเชื่อมั่น



ภาวะสังคมไทยไ

 

สํานักงานคณะก

 

 
แผนภูมิที่ 10  ร

ห

มู

หน้ีเฉล่ียตอครวั

หน้ีเฉล่ียตอครั

ที่มา : สํานกังานสถิ

 

 

 
สรุป 

ในไต
แนวโนมเพ่ิม
ใหม 2009 ทํ
ระลอกสอง ร
ตาง ๆ อยาง
อันตรายกับสุ
เปนปญหา ค
จํานวนเพิ่มขึ้
หวงคือยาเสพ
คุมครองผูบริ
ใหญเปนเรื่อง
สําคัญที่ตองร
เจาหนี้ โดย
และแหลงเงิน

 

9.7%

ไตรมาสสาม ป 25

รรมการพัฒนากา

อยละของครัวเรือน
หน้ีสินเฉลี่ยตอครัว

ลคาหนี ้

วเรือนท่ัวประเทศ (บา

รวัเรือนท่ีเปนหน้ี (บา

ติแหงชาต ิ

ตรมาสสามป 2
มขึ้น และแรงงา
ทําใหมีผูปวยไข
รวมทั้งโรคไขหว
งตอเนื่อง แตผู
สุขภาพมากขึ้น
คดีประทุษราย
้น การจับกุมค
พติดกําลังแพร
ริโภคฉบับใหม
งคุณภาพของก
ระมัดระวังคือ
เฉพาะเมื่อเศร
นนอกระบบเพิ่ม

82.9%

7.4%

552                

ารเศรษฐกิจและสั

นที่มีหน้ีในระบบแล
เรือน (ป2552) 

หนี้ในระบ

าท) 127,152 

าท) 222,190 

2552 คนมีงาน
านโดยเฉล่ียมีร
ขหวัดใหญโดย
วัดนกและโรคป
ผูประกอบการ
น จําเปนตองมี
ตอทรัพยเพ่ิมขึ
คดียาเสพติดลด
รระบาดไปยังก
 2 ฉบับมีผลบั
การใหบริการแ
ปญหาหนี้นอก
รษฐกิจฟนตัวเต็
มขึ้น 

มหี

มหี

มหี

                     

สังคมแหงชาต ิ

ละนอกระบบ และจํ

บบ หนี้นอกระ

 6,140 

 58,101

นทํามากขึ้น แ
ระดับการศึกษ
ยรวมเพ่ิมขึ้นม
ปอดอักเสบ กา
ปรับรูปแบบสิ
มาตรการควบ
ขึ้นจากไตรมา
ดลงเล็กนอย แ
กลุมเด็กที่อายุน
บังคับใชในป 2
และการคิดคาบ
กระบบ เพราะ
ต็มที่และภาวะ

หนี้ในระบบอยางเดียว

หนี้ทั้งในระบบและนอ

หนี้นอกระบบอยางเดยี

                    

านวน

 
ะบบ 

 

ในก
ปร
แล

17.
ครัว
แต
มูล
กูเงิ
ชําร

ตอ
การ
แห
นอ
เศร
ประ
ประ
เพ่ิม
เปน

และมีอัตราการ
ษาดีขึ้น ดานสุข
มาก ซึ่งยังตอง
ารบริโภคแอลก
สนคาเพ่ือดึงดูด
คุมการบริโภค
สสองรอยละ 1
แตพบวาเด็กแล
นอยกวา 10 ป
551 ในสวนขอ
บริการที่ผิดพล
ะผูกูมีความเสี่
การเงินตึงตัวม

ว

อกระบบ

ยว

                     

การใชจาย พฤ
ะเด็นที่ตองเฝ
ะมีการจูงใจกา

ในกลุมครัว
.1 ที่เปนหนี้นอ
วเรือนทั้งหมดจ
เมื่อคิดเฉลี่ยเฉพ
คาเฉล่ียครัวเรือ
งินนอกระบบจํา
ระหนี้ที่สูงจากกา

นอกจากนี้
องการสินเชื่อจะ
รตลาด แตประช
ลงรายไดที่แนน
อย จะเขาถึงแห
รษฐกิจฟนตัวเต
ะชาชนบางกลุม
ะเภทเงินดวนทีม่ี
มขึ้น ซึ่งหากเป
นหลุมพรางและก

รวางงานต่ําที่
ขภาพของประช
งเฝาระวังเปนพ
กอฮอลและยาสู
ดผูบริโภค เชน
คอยางเรงดวน 
12.7 และคดีชีวิ
ละเยาวชนเขาไ
ป ดานการคุมค
องการใชบริกา
ลาด หนี้สินภา
ยงตอภาระกา
มากขึ้น ทําใหป

                     

ฤติกรรมการใ
าระวังเมื่อเศร
ารใชจายในรูปแ

วเรือนที่มีหนี้สิน
อกระบบ แมวาจ
ะอยูที่ 6,140 บา
พาะครัวเรือนที่มี
อนละ 58,101 บา
านวนไมนอยมีค
ารเอาเปรียบจาก

น้ เมื่อเศรษฐกิจ
ะเริ่มเพ่ิมขึ้นตา
ชาชนกลุมที่ขา
นอน ประชาชน
หลงเงินในระบ
ต็มที่และภาวะ
มตองหันไปพึ่ง
มภีาระอัตราดอก
นการใชจายที่ไ
กลายเปนความเสี

รอยละ 1.2 โด
ชาชน การระบ
พิเศษในชวงฤ
สูบมีแนวโนมลด
น บุหรี่มวนเอ
 ดานความปลอ
วิต รางกาย แ
ไปเกี่ยวของกับ
ครองผูบริโภคมี
ารโทรคมนาคม
คครัวเรือนยังเ
รจายชําระหนี้
ประชาชนบางก

                    4

ใชจายที่ฟุมเฟ
รษฐกิจมีการฟ
แบบตาง ๆ มา

นนั้น มีสัดสวนค
จํานวนเงินที่เป
าท ซึ่งต่ํากวาห
มีหนี้นอกระบบแ
าท และผลการสํา
ความเสี่ยงตอภ
กเจาหนี้  

จฟนตัวขึ้นตาม
ามโอกาสทางธุ
าดหลักทรัพยค้ํ
นที่มีหนี้เสีย รวม
บไดยากขึ้น โด
การเงินตึงตัวม
งพาแหลงเงินใ
กเบ้ียสูงและแหลง
ไมเหมาะสมหรือ
ส่ียงตอความมั่นค

ดยที่ผูประกอบ
บาดของไขหวัด
ดูหนาวปลาย 
ดลงจากการดํา
งและยาจุกทา
อดภัยในชีวิตแ
ละเพศ ที่เปนค
บยาเสพติดมา
มีแนวโนมดีขึ้น
มมีการรองเรีย
เพ่ิมขึ้นตอเนื่อ
นี้ที่สูงและการเ
กลุมตองหันไป

4 ธันวาคม 2552

        10

อยจึงยังเปน
ฟนตัวมากขึ้น
กขึ้น  

รัวเรือนรอยละ 
นหนี้เฉล่ียตอ

หนี้ในระบบมาก 
แลว จะมีหนี้สิน
ารวจแสดงวาผู
าระในการจาย

มลําดับ ความ
รกิจและภาวะ
้าประกัน ไมมี
มทั้งผูมีรายได
ดยเฉพาะเมื่อ
มากขึ้น ทําให
ในระบบที่เปน
งเงินนอกระบบ
อฟุมเฟอยก็จะ
คงของชีวิต 

บอาชีพอิสระมี
ดใหญสายพันธุ
ปที่อาจระบาด
าเนินมาตรการ
างปาก ซึ่งเปน
และทรัพยสินยัง
คดีอุกฉกรรจมี
ากขึ้น ที่นาเปน
นหลังกฎหมาย
นมากขึ้น สวน
ง และประเด็น
เอาเปรียบจาก
ปพ่ึงพาเงินดวน

2 

0 

มี
ธุ
ด
ร
น
ง
มี
น
ย
น
น
ก
น



ภาวะสังคมไทยไตรมาสสาม ป 2552                                                                                                                    4 ธันวาคม 2552 

 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ         11 

 

เรื่องเดนประจําฉบับ 
 

เงินดวน : ที่พึ่งหรือหลุมพรางของคนรอนเงิน 

เงินดวนเปนสินเชื่อสวนบุคคลประเภทหนึ่งที่นับวาเปนแหลงเงินทุนเสริมสภาพคลองสําคัญใหกับผูมีความจําเปนตอง
ใชเงินเรงดวนหรือไมสามารถกูยืมสินเชื่อทั่วไปจากธนาคารได แตอยางไรก็ตาม การแขงขันรุนแรงและใชกลยุทธตาง ๆ ในการ
ขยายฐานลูกคาและสรางอุปสงคตอธุรกิจเปนการกระตุนใหผูบริโภคใชจายเกินตัว กระแสบริโภคนิยม และขาดวินัยทางการเงิน 
ซึ่งจะกอใหเกิดปญหาหนี้สินภาคครัวเรือนที่รุนแรงได นอกจากนี้ ชองโหวของการกํากับดูแลประกอบกับความตองการเงินทุน
ของลูกคาที่ไมสามารถใชเงินในระบบไดนําไปสูพัฒนาการของเงินดวนหนี้นอกระบบรูปแบบใหมที่ซับซอนและเอาเปรียบ
ผูบริโภคมากขึ้น แมวาในระยะสั้นบริการเงินดวนจะสามารถบรรเทาภาวะรอนเงินไดในระยะเวลาหนึ่ง แตผลสุดทายผูเดือดรอน
ทางการเงินมักตกเปนฝายเสียเปรียบ และผลประโยชนในระยะส้ันมักไมคอยคุมกับความเสียหายของฐานะทางการเงินของ
ครอบครัวในระยะยาว 

สถานการณธุรกิจเงินดวน 

 สินเชื่อสวนบุคคลหรือเงินดวนมีการใหบริการแพรหลายและเปนที่นิยมมากขึ้นในชวง 10 ปที่ผานมา มีทั้งที่ดําเนินการ
โดยธนาคารและผูประกอบการที่ไมใชธนาคาร (Non Bank) เนื่องจากภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจในป 2540 ความตองการสินเชื่อ
ภาคธุรกิจอยูในภาวะคอนขางซบเซา ประกอบกับการดําเนินธุรกิจมีความเสี่ยงมากขึ้นในภาวะที่เศรษฐกิจมีความผันผวนไดงาย 
รวมท้ังดุลบัญชีเดินสะพัดโดยเฉลี่ยมีฐานะเกินดุล ระบบการเงินมากจึงมีสภาพคลองสวนเกินมาก และไดสงผลใหผูประกอบการ
ในภาคการเงินหันมาใหความสนใจในตลาดสินเชื่อสวนบุคคลมากขึ้น และผลตอบแทนท่ีดีดึงดูดใหบริษัทสินเชื่อเงินผอนจาก
ตางชาติเขามาประกอบธุรกิจในเมืองไทย และในชวงเวลาดังกลาวยังไมมีการกํากับดูแลที่ครอบคลุมธุรกิจลักษณะนี้ทําใหมีการ
ผอนปรนเรื่องกฎเกณฑและใหสินเชื่อไดงายจึงมีการขยายตัวอยางรวดเร็ว นอกจากนี้ สินเชื่อทั่วไปในระบบธนาคารนั้นมี
หลักเกณฑการพิจารณาที่เขมงวดและตองมีหลักประกัน ทําใหประชาชนที่ยากจนหรือผูประกอบอาชีพที่ไมมีแหลงที่มาของ
รายไดที่มั่นคงไมสามารถเขาถึงได 

 

......ผูกูรายหนึ่งใชบริการ “เงินดวนสําหรับคนที่มีบัตรผอนสินคาแต
วงเงินเต็ม” จากเบอรโทรศัพทที่ติดอยูบนตูโทรศัพทสาธารณะ ผูใหกู
ไดพาเขาไปรานคาแหงหน่ึงเพื่อรูดบัตรผอนชําระสินคา และพนักงาน
ในรานนําบัตรผอนชําระสินคาของผูกูเดินไปหลังราน สักพักหน่ึงก็นํา
เอกสารมาใหลงชื่อ/สัญญาการกู แลวผูกูสามารถรูดบัตรผอนสินคาได 
ซ่ึงครั้งน้ีเขารูดบัตรผอนสินคาเปนวงเงิน 100,000 บาท แตไดเงินสด
เพียง 75,000 บาท หลังจากนั้นผูกูตองผอนชําระกับบริษัทผูออกบัตร
เดือนละ 3,584 บาท เปนเวลา 48 เดือน  

 
 

.........ผูใหกูรายนี้มีกลุมลูกคาเปาหมายคือ นักเรียน นักศึกษา ที่อาศัยอยูในหอพัก
และรอบ ๆ  สถาบันการศึกษา คิดอัตราดอกเบี้ยรอยละ 10 ตอเดือน วงเงินสูงสุดในการ
ปลอยกูแตละรายไมเกิน 5,000 บาท ผูกูตองเปนนักศึกษาที่กูเงินเรียน (กยศ) 
เทานั้น โดยจะยึดบัตร ATM และสมุดบัญชีเงินกูยืมเพื่อการศึกษาไว วันที่เงินกูยืม
ถูกโอนเขามาในบัญชี นักศึกษารายนั้นก็พาไปกดเงินเพื่อชําระหนี้ ผูใหกูคิดวาเปน
การชวยเหลือผูกู เน่ืองจากจําเปนตองใชเงินเปนคาเลาเรียน คาอุปกรณการเรียน 

 

พัฒนาการและรูปแบบของเงินดวน: มีความหลากหลาย 
และซับซอนมากข้ึน  

เงินดวนในระบบ ประกอบดวยการใหสินเชื่อในรูปบัตร
เงินสด สินเชื่อเชาซื้อหรือสินเชื่อเงินผอน และรีไฟแนนซ
รถยนต เปนตน ซึ่งรูปแบบไมไดเปล่ียนแปลงไปมากนักแต
ความตองการมีเพ่ิมขึ้นตอเนื่อง 

เงินดวนนอกระบบ มีพัฒนาการมากขึ้น และในปจจุบัน
มีรูปแบบซับซอนขึ้น แบงกลุมไดเปน 

• เงินกูนอกระบบทั่วไป อาจมีสัญญาหรือใชโฉนด
หรือของมีคาเปนหลักประกันซึ่งเปนรูปแบบที่ใชมานาน 
ปจจุบันใชการยึดบัตรเอทีเอ็มสําหรับผูมีรายไดประจํา ใน
กลุมที่เปนนักเรียนนักศึกษานิยมการ “ฝาก” โทรศัพทมือถือ
หรือแมแตการใชรายไดจาก กยศ.เปนหลักประกัน รวมถึง
การจํานําทะเบียนหรือการเชาซื้อรถยนต/รถจักรยานยนตซึ่ง
เปนของตนเองอยูแลว 
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..........ผูกูรายน้ี ตกงานมา 6 เดอืน จึงกูเงินดวนเพ่ือนํามาใชจายในชีวิตประจําวัน 
หาขอมูลจากอินเตอรเน็ตและโทรศพัทเขาไปสอบถามรายละเอยีดและนัดพบกันที่
หางสรรพสินคา มีผูหญิงคนหนึง่เปนคนดําเนินเร่ืองการทาํบัตรผอนสินคาให 
โดยเขาตองจายเงิน 3,000 บาทในการเปนคาดําเนินการปลอมแปลงเอกสารตาง ๆ  
เชน ใบแสดงรายการเคลื่อนไหวในบัญชี (Statement)  และหนังสือรับรองเงินเดือน 
เปนตน จากน้ันก็ใหเขายื่นกู จํานวน 300,000 บาท เม่ือไดรับอนุมัติบัตรผอน
สินคา แลวนายหนาจะดําเนินการนําบัตรไปรูดสินคาจนครบ 300,000 บาท หักคา

นายหนา 25 % และมีภาระผอนชาํระหนี้จํานวน 48 งวด เปนเงิน 516,000 บาท 

 
แผนภูมิที่ 11 สัดสวนผูเปนหน้ีเงินดวนจําแนกตามกลุมอาชีพ 

 
ที่มา : สศช. 

 
ตารางที่ 6 สัดสวนผูเปนหน้ีเงินดวนในแตละกลุมอาชีพจําแนกตาม 

วัตถุประสงคของการกู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : สศช. 

 
 

• เงินกูที่ใหกูโดยอาศัย/อางอิงกับเคร่ืองมือทางการ
เงินในระบบ ที่มีการใชกันมากไดแก 

(1) การอาศัยบัตรเครดิตเปนเครื่องมือ โดยใหลูกคา
ที่มีบัตรเครดิตรูดซื้อสินคาแลวนําสินคานั้นไปแลกเปล่ียนเปน
เงินสดกับผูใหบริการเงินสดนอกระบบซึ่งผูใหบริการจะคิดคา
ดําเนินการประมาณรอยละ 10-20  

(2) ใหเงินสดผานการอนุมัติสินเชื่อเงินผอน โดยผู
ถือบัตรใชวิธีสมัครสินเชื่อเชาซื้อหรือสินเชื่อเงินผอนเพ่ือซื้อ
สินคาตามรานคาที่มีปายใหบริการสินเชื่อเหลานั้น แลวผู
ใหบริการเงินกูนอกระบบจะรับซื้อสินคาดังกลาวตอโดยคิด
คาบริการประมาณรอยละ 30 วิธีนี้รานคาอาจเปนผูใหบริการ
เ งินกูนอกระบบเสียเองทําใหไมตองยุ งยากในการนํา
สินคาออกไปขาย เปรียบเสมือนไมมีการสงมอบสินคาแตเปน
การใหกูนอกระบบโดยทําสัญญาเชาซื้อเปนหลักประกัน ซึ่งผู
กูจะตองจาย 2 ตอทั้งคาดําเนินการและภาระผูกพันผอนชําระ
สินคาพรอมดอกเบี้ย 

จากจํานวนการโฆษณาทั้งในเว็บไซดและปดปายตาม
สถานที่ตาง ๆ เชน เสาไฟฟา ปายรถประจําทาง ตูโทรศัพท
สาธารณะ การตั้งโตะใหบริการในที่ชุมชน ฯลฯ ชี้ใหเห็นวามี
ธุรกิจประเภทนี้จํานวนมาก 

ผลการสํารวจสถานการณหน้ีเงินดวน : ใครใช อยางไร 

จากการที่ สศช.ไดมีการสํารวจเกี่ยวกับการเปนหนี้เงิน
ดวนผูประกอบการที่มิใชธนาคารและหนี้เงินดวนนอกระบบ
ของประชาชนกลุมอาชีพตาง ๆ มีผลสรุปสําคัญ ดังนี้ 

• กลุมตัวอยางที่มีหนี้ สินมี สัดสวนรอยละ  53.8 
ประกอบดวย กลุมที่เปนหนี้เงินดวนรอยละ 33.5 และกลุมที่
เปนหนี้อ่ืน ๆ รอยละ 20.3  

• กลุมพอคาแมคา/ผูประกอบอาชีพอิสระมีสัดสวน
เปนหนี้ เ งินดวนสูงที่ สุด รองลงมาคือนักเรียนนักศึกษา 
พนักงานเอกชน พอบานแมบาน  

• รอยละ 82.2 ของการใชบริการเงินดวนเปนการกู
เงินนอกระบบ โดยกลุมเกษตรกร นักเรียนนักศึกษาและผู
ประกอบอาชีพอิสระมีสัดสวนการกูนอกระบบมากที่สุด และ
กลุมที่มีรายไดนอยมีสัดสวนเปนหนี้เงินดวนนอกระบบสูงกวา
กลุมที่มีรายไดสูง 

• สาเหตุที่กูเงินดวนสวนใหญเปนเพราะไดเงินงาย
สะดวกรวดเร็ว ไมตองมีหลักประกัน รอยละ 67.4 เคยกูยืม
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รวม 

เพื่อใชจายใน
ชีวิตประจําวัน 

34.5 34.4 25.1 26.2 27.2 19.3 26.5 

เพื่อการศึกษา 27.3 20.7 18.7 18.5 12.7 16.6 18.1 
เพื่อการรักษาพยาบาล 0.0 11.6 4.5 6.3 6.8 4.7 5.8 

ทุนหมุนเวียน 0.0 3.7 30.5 24.9 5.6 7.9 16.1 

เคร่ืองใชในบาน/มือถือ/
คอมพิวเตอร 

8.9 3.3 2.1 3.9 14.1 16.1 7.7 

เพื่อซ้ือสินคา Brand 
name 

4.9 0.0 0.0 0.0 1.7 1.7 1.0 

เพื่อใชหน้ีการพนัน 7.6 0.8 1.1 1.7 2.6 1.9 2.3 

เท่ียวกลางคืน/สังสรรค 8.9 0.0 0.0 0.5 1.1 0.8 1.3 

ผอนคางวด/ชําระหน้ี 1.0 15.8 13.9 14.3 21.8 22.3 15.8 

อื่นๆ 6.9 9.5 4.0 3.6 6.5 8.7 5.6 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 



ภาวะสังคมไทยไ

 

สํานักงานคณะก

 

 

ตารางที่ 7  หน้ี
ขอ

รูปแบ

ในระบบ 
  สินเชื่อสวนบุ
  สินเชื่อจํานําร
  สินเชื่ออ่ืนๆ เ
ซื้อบาน 
นอกระบบ 
เงินกูไมมีหลักป
เงินกูโดยยึดโฉ
เงินกูโดยการรู
สินคา 
เงินกูโดยยึดบตั

เงินกูจํานํารถย

เงินกูจํานําโทร
เงินกูจํานําคอม
เงินกูจํานําเครื่

ที่มา : สศช. 

 
แผนภูมิที่ 12 แ

ที่มา : สศช. 

 
 
........ผูกูรายหนึ่งเป
แนะนําและพาไปกู
คิดดอกเบี้ยรอยล
เจาหนี้สงลูกนองม
ปลอยในที่เปลี่ยว 
รายรางกายหนักก
ระวังตัวอยูเสมอ แ
ทราบแลวจะถูกทํ
และหาเงินมาชําร

 

4%

3%

14%

ไตรมาสสาม ป 25

รรมการพัฒนากา

น้ีสินเฉลี่ย และสดั
องเงินดวน 
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เชน สถาบันการเงนิ
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ฉนดท่ีดินเปนประกั
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ตรเอทีเอ็ม/สมุดเงิน

ยนต/จักรยานยนต 

รศัพทมือถือ 
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ปนนักศึกษากูเงินด
กู แหลงเงินกูเปนรา
ละ 25 ตอเดือน เม่ื
มาทวงหนี้ แลวพาไป
 พรอมขมขูใหหาเงิน
กวาเดิม ปจจุบันยังถ
แตไมไดแจงเจาหนา
ารายรางกายหนักข้ึ
ระหนี้ดวยการทําอ
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ปซอมจนไดรับบาดเจ็
นมาชําระภายในเวลาท
ถูกขมขูอยูบอย ๆ  ถู
าที่ตํารวจหรือหนวยง
ข้ึนกวาเดิม และปจจุ
อาชีพเสริมเดินโพย

2%

                     

สังคมแหงชาต ิ

จําแนกตามรูปแบ

หน้ี 
ละ) 

หน้ีเฉล่ีย
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 78,440
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 8,050 
5 10,144

น้ 

นฟุตบอล โดยมีเพื่อน
ง โดยกูในวงเงิน 6,00
น้ีไดตามเงื่อนไขผูกู
จ็บสาหัส หลังจากนั้
ที่กําหนดมิฉะน้ันจะ
ถูกทํารายรางกาย ต
งานอื่น ๆ  เพราะกลัว
จุบันผูกูรายนี้ยังเป
ยบอล” 

รายได

กูนอกระบบ

กูในระบบ

ยืมเพือน/ญา

อ่ืนๆ
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นที่รูจัก
00  บาท 
เคยถูก
ั้นนําไป
ะโดนทํา
ตองคอย
วเจาหนี้
ปนหนี้ 

จากแห
19.1 
13.5 มี
แตสวน

•
เพ่ือใช
ทุนหม
ประกอ
ประเด็
15.8 
มากก
และกล
กลางคื

•
บาท ลู
18,22
กรณีลู
ตางกัน
67.6 มี
หลักป

•
ชําระไ
อยางไ
ใชวิธกีู

ผลกร

ไดทัน
ดานล
ฟุมเฟ
ดอกเบี
ดอกเบี
ฐานะ
ความ
หวาดร
จากงา
แตกแ
กับผูป
กฎหม

าติ

                     

หลงเงินทุนอื่น
ที่เคยใชธนาค
มีการติดตอขอ
นใหญเกือบรอ

• วัตถุประส
ชจายในชีวิตป
มุนเวียน และ
อบอาชีพอิสระ
ด็นที่นาหวงคื
โดยเฉพาะก

กวากลุมอื่น เป
ลุมนักเรียนนัก
คนื/สังสรรค/ดื่ม

• กลุมตัวอย
ลูกหนี้เงินดวน
20 บาท สินเชื่
ลูกหนี้เ งินดวน
น เชน การกูแ
มหีนี้เฉล่ีย 12,3
ประกันมีหนี้เฉลี

• ความสาม
ไดตามเงื่อนไข
ไรก็ตาม ผูที่สา
กูจากแหลงอื่นม

ระทบของหนี้เ ิ

การใชเงินด
ทวงทีและสรา
บ ไดแก การ
อยและขาดวินั
บ้ียที่คอนขางสู
บ้ีย คาธรรมเนี
การเงินของค
เปราะบางทา
ระแวงจากการ
านเพ่ือหนีหนี้
ยก นอกจากนี้
ประกอบการน
มายได เชน เอ

                     

 สวนใหญเปน
คารพาณิชย ท
อกูเงินจากสถา
ยละ 90 ไมไดร

งคของการกูเงิ
ระจําวัน เพ่ือก
ะชําระหนี้ ตา
ะกูเพ่ือลงทุน/เ
อมีผูกูเพ่ือผอ
ลุมขาราชกา
ปนวิธีการหมุน
กศึกษามีการนํ
มสุรา และซื้อสิ

างมีภาระหนี้เงิ
นในระบบที่กูสิน
ชอจํานํารถยนต
นนอกระบบแ
แบบไมมีหลักป
324 บาท สวน
ล่ีย 61,935 บาท

มารถในการชํา
ข มีรอยละ 5.
ามารถชําระหนี้
มาชําระหนี้  

งินดวน 

วนสามารถชว
งโอกาสในการ
รกูยืมไดงายสร
นัยทางการเงิน
สูงซึ่งมีทั้งที่เห็น
นียม และคาบริ
ครอบครัวโดย
างการเงินอยูแ
รทวงหนี้แบบคุ
นี้ บางรายคิดฆ
น้ ยังมีปญหาถกู
นอกระบบที่ไ
ารถไปจํานําแ

                    4

นโรงรับจํานํา มี
ทั้งนี้ กลุมตัวอ
าบันการเงินกอ
รับอนุมัติ 

งินดวนสวนให
การศึกษา เพ่ื
มลําดับ เกษ
ปนทุนหมุนเวี
นคางวด/ชําร
ารฯ และลูกจา
นหนี้ที่จะกอห
นําไปเพื่อใชหนี
สนคาแบรนดเน

งินดวนเฉล่ียค
นเชื่อสวนบุคค
ตมีหนี้เฉล่ีย 7
แตละประเภท
ประกันซึ่งมีสัด
นประเภทที่มีโฉ
ท เปนตน  

าระหนี้ สวนให
.7 ที่มีปญหาก
นี้ไดนั้น มีถึงรอ

วยแกไขปญหา
รประกอบอาชีพ
รางแรงจูงใจใ
น คาใชจายสูงขึ
นชัดเจนและแ
ริการนานาชนิด
เฉพาะผูมีราย
แลว เกิดความ
คุกคาม บางราย
ฆาตัวตาย แล
กฉอโกงจากกา
ไมสามารถเอ
ตกลับกลายเป

4 ธันวาคม 2552

        13

มีเพียงรอยละ 
อยางรอยละ 
อนกูเงินดวน

หญเปนการกู
อลงทุน/เปน

ษตรกรและผู
ยนมากที่สุด 
ระหนี้รอยละ 
างมีสัดสวน
หนี้เปนลูกโซ 
นี้พนัน เที่ยว
นม 

นละ 35,090 
คลมีหนี้เฉล่ีย 
73,353 บาท 
ทคาเฉล่ียจะ
ดสวนรอยละ 
ฉนดที่ดินเปน

หญสามารถ
การชําระหนี้ 
อยละ 25.8 ที่

าเฉพาะหนา
พ แตมีผลใน
ใหคนใชจาย
ขึ้นจากภาระ
แอบแฝง เชน 
ด กระทบตอ
ยไดนอยที่มี
มเครียดและ
ยตองลาออก
ละครอบครัว
ารทําธุรกรรม
าผิดในทาง

ปนสัญญาเชา

2 

3 
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สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ         14 

 

ซื้อรถยนตตัวเอง ไดรับเงิน 6 หมื่นกวาบาทแตมีหนี้เชาซื้อ
แสนกวาบาท ผูที่แกไขปญหาหนี้สินไมไดบางรายหาทางออก
ดวยการกออาชญากรรม เชน คายาเสพติด หารายไดจาก
การเลนหวย/เดินโพยบอล ลักทรัพย ตมตุน/หลอกลวง เปน
ตน กอใหเกิดปญหาสังคมตามมา 

การขยายตัวของการใหบริการและหนี้เงินดวนสะทอนถึงชองวางระหวางความตองการใชเงินและการเขาถึงแหลง
เงินทุน ผลตอบแทนที่ดีทําใหผูใหบริการเขามาทําธุรกรรมเพิ่มขึ้นทั้งที่อยูและไมอยูภายใตการควบคุมของกฎหมาย ผู
ใหบริการมีแนวโนมเปล่ียนจากคนในทองที่และรูจักกันเปนคนไมรูจัก มีการโฆษณาชักจูงใหใชบริการ ผูกูสามารถเขาถึงแหลง
เงินไดงายขึ้น แมวาเงินดวนจะเปนชองทางในการแกไขปญหาเฉพาะหนา สรางโอกาสในการประกอบอาชีพ อยางไรก็ตาม 
หากไมระมัดระวังจะทําใหมีปญหาหนี้สินเพ่ิมขึ้น ครัวเรือนมีความเปราะบางทางการเงินมากขึ้นโดยเฉพาะกลุมผูมีรายไดนอย
ถึงปานกลาง นอกจากนี้ ยังมีสวนสรางนิสัยบริโภคนิยมและทําใหครัวเรือนขาดวินัยทางการเงิน แกไขปญหารายไดไมพอกับ
รายจายดวยการกู และหากใชวิธีหมุนหนี้ก็จะเกิดการกอหนี้ไมมีที่ส้ินสุด 

มาตรการภาครัฐกับปญหาหนี้สินภาคครัวเรือน 

ปญหาหนี้สินภาคครัวเรือนเปนปญหาเรื้อรังมานาน ที่ผานมารัฐบาลไดดําเนินมาตรการเพื่อการแกไขปญหาหนี้สินที่
สําคัญในหลายแนวทาง ดังนี้  

• การขยายโอกาสการเขาถึงแหลงเงินทุน เชน สินเชื่อธนาคารประชาชนโดยธนาคารออมสิน ต้ังแตเริ่มโครงการใน
ป 2544 ถึงตุลาคม 2552 ไดอนุมัติเงินกูรวม 1.97 ลานราย จํานวนเงิน 55,175 ลานบาท กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 
ปจจุบันมีอยูเกือบ 8 หมื่นกองทุน มีสมาชิก 10.4 ลานราย แมวากองทุนหมูบานคอนขางครอบคลุมประชาชนไดมาก แต
ในทางปฏิบัติมีการใชเงินผิดวัตถุประสงคอยูบาง เชน บางรายนําไปซื้อสินคาอุปโภคบริโภค  

• การปรับโครงสรางหนี้ภาคครัวเรือน ในป 2548 มีการดําเนินการ 2 สวน 1) ปรับโครงสรางหนี้ในระบบธนาคาร
ของรัฐ มีลูกหนี้ที่เจรจาสําเร็จ 1.05 แสนราย และ 2) ปรับโครงสรางหนี้นอกระบบเขาสูธนาคารของรัฐ มีผูเขาสูการเจรจา
ประมาณ 2 แสนราย มูลหนี้ 14,850 ลานบาท (ประมาณรอยละ 10 ของลูกหนี้นอกระบบ) ไดรับอนุมัติเงินจากธนาคารเพียง
รอยละ 31 โดยสวนใหญมีปญหาลูกหนี้มีมูลหนี้สูงกวารายไดที่ผอนชําระ และขาดรายละเอียดของลูกหนี้  

• สงเสริมการออมชุมชน มีการจัดทําแผนแมบทการเงินฐานราก โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสนับสนุนองคกรการเงิน
ชุมชนใหเขมแข็งเพ่ือเปนแหลงเงินทุนใหกับสมาชิก สรางวินัยทางการเงิน สงเสริมการออม ตลอดจนสามารถสนับสนุน
วิสาหกิจชุมชน แตยังตองผลักดันใหมีการขับเคล่ือนแผนฯ อยางเปนรูปธรรม นอกจากนี้ ในระยะตอไปการบังคับใชกฎหมาย
การออมแหงชาติ (กอช.) ก็จะมีสวนชวยในการสงเสริมการออมของแรงงานนอกระบบไดมากขึ้น ซึ่งขณะนี้รางกฎหมายฉบับ
ดังกลาวไดผานความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีไปแลวเมื่อ วันที่ 20 ตุลาคม 2552 

• การใหคําปรึกษา รัฐมีหนวยงานในการใหคําปรึกษาและความชวยเหลือลูกหนี้ที่ประสบปญหาถูกฟองรอง
ดําเนินคดี ไดแกศูนยดํารงธรรม สํานักงานอัยการ สํานักคุมครองสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ กองบังคับการปราบปรามการ
กระทําผิดเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคยังไดเปดศูนยการปราบปรามการทวงหนี้โหด อยางไรก็ตาม การใชบริการยังมีไมมาก
เนื่องจากลูกหนี้ไมทราบและเกรงกลัวอิทธิพลของผูใหกู 

สําหรับมาตรการที่จะดําเนินการในระยะตอไป มีดังนี้  

• คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2552 อนุมัติงบประมาณ 1.95 หมื่นลานบาท เพ่ือเพ่ิมเงินทุนหมุนเวียน
ใหกับกองทุนหมูบานที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลแลวซึ่งมีประมาณ 7 หมื่นกองทุนในอัตรากองทุนละ 2-6 แสนบาท ตาม
จํานวนสมาชิกของกองทุน สําหรับกองทุนที่ยังไมเปนนิติบุคคลประมาณ 8,000 กองทุน เมื่อจดทะเบียนแลวจึงจะอนุมัติ
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งบประมาณให คาดวาจะทําใหสมาชิกเขาถึงบริการเพิ่มขึ้น 9 แสนราย นอกจากนี้ มีการแกไขระเบียบกองทุนขยายระยะเวลา
การชําระคืนหนี้จาก 1 ป เปน 2 ป 

• การปรับโครงสรางหนี้ โดยแปลงหนี้นอกระบบเปนหนี้สถาบันการเงินของรัฐ ในวงเงินรายละไมเกิน 200,000 
บาท โดยมีเง่ือนไขวาเปนหนี้ที่กูเพ่ือการประกอบอาชีพ เปดใหประชาชนลงทะเบียนต้ังแต 1-31 ธันวาคม 2552 และมีแนวคิด
ในการจัดระเบียบธุรกิจเงินกูนอกระบบโดยออกกฎหมายและจดทะเบียนผูประกอบการนอกระบบ อยางไรก็ตาม จากการ
สํารวจของ สศช. กลุมตัวอยางรอยละ 51.8 ยังไมทราบเกี่ยวกับมาตรการภาครัฐในการแกไขปญหาหนี้สินภาคประชาชน 

แนวทางในการลดปญหาจากหนี้เงินดวน 

การดําเนินงานที่ผานมายังเนนการแกไขปญหาเฉพาะหนา เชน การขยายโอกาสการเขาถึงแหลงเงินทุนซึ่งในบางครั้ง
การดําเนินการจะไมเกิดประสิทธิผลเทาที่ควร หรือกอใหเกิดผลในทางลบหากไมสามารถกํากับหรือติดตามผลการใชเงินกูผิด
วัตถุประสงค หรือแมจะมีการโอนหนี้เขาสูในระบบแตก็กลับมากูนอกระบบอีก ดังนั้นการแกปญหาอยางยั่งยืน สําหรับ
ประชาชนผูกูเงินตองยึดหลักตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดวยการสรางคานิยมของการไมเปนหนี้ ใชจายเฉพาะสิ่งที่
จําเปนโดยกําหนดแผนใชจายอยางรอบคอบ รวมถึงหารายไดเพ่ิม และการเพิ่มการออมเพื่อใหมีหลักประกันและความมั่นคง
เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ภาครัฐ ควรสนับสนุนใหมีแหลงเงินทุนหรือสินเชื่อรายยอยใหบริการแกประชาชนอยางทั่วถึงและเปน
ธรรม รวมทั้งมีการกํากับการใชเงินกูเพ่ือใหตรงตามวัตถุประสงค สนับสนุนองคกรการเงินชุมชน และจัดระเบียบเงินกูนอก
ระบบโดยเปดโอกาสใหผูสนใจเขามาจดทะเบียนเพ่ือไมใหกระทําการเอาเปรียบตอผูบริโภค  ทบทวนกฎหมายหามเรียก
ดอกเบี้ยเกินอัตราใหเหมาะสมกับภาวะปจจุบันเพ่ือลดการทําธุรกรรมแฝงหรือสัญญาแบบเลี่ยงกฎหมาย ใหความรูเกี่ยวกับ
สิทธิและขอกฎหมายเพื่อปองกันการเอาเปรียบ/ฉอโกงผูบริโภค การบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิผล รวมท้ังการ
ประชาสัมพันธหนวยงาน/องคกรที่ใหคําปรึกษาและความชวยเหลือลูกหนี้ใหกวางขวางยิ่งขึ้น 

 อยางไรก็ตาม แนวทางการแกปญหาหนี้สินครัวเรือนไมวาจะเปนหนี้เงินดวนหรือหนี้ประเภทอื่น ๆ ที่มีความยั่งยืนนั้น
มีความจําเปนที่จะตองมุงเนนการสรางฐานรายไดที่มั่นคงของประชาชน การสงเสริมการออม และการปลูกฝงการดําเนินชีวิต
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีการใชจายอยางพอประมาณตามความจําเปนอยางสมเหตุสมผล 
 
 



2552
ไตรมาส3 ไตรมาส4 ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3

1. คุณภาพของคน

    การมีงานทํา (พันคน) 1/ 36,303 36,002 34,638 35,502 36,345 36,257 35,253 35,751 37,122 36,873 35,820 36,860  37,837  37,550  36,503  37,699  38,372  

 -  อัตราการวางงาน (รอยละ) 1.3 1.5 1.9 1.7 1.2 1.3 1.6 1.6 1.2 1.1 1.7 1.4       1.2       1.3       2.0 1.8 1.2
 -  อัตราการวางงานตามระดับการศึกษา (รอยละ)

  รวม 1.3 1.5 1.9 1.7 1.2 1.3 1.6 1.6 1.2 1.1 1.7 1.6       1.2       1.3       2.1 1.8  - 

  ประถมศึกษาและต่ํากวา 0.7 1.0 1.3 0.9 0.7 0.9 1.1 0.8 0.6 0.6 1.1 0.8       0.6       0.7       1.2 0.9  - 

  มัธยมศึกษาตอนตน 2.1 2.2 2.7 2.2 2.2 2.1 2.5 2.3 1.9 1.6 2.7 2.3       1.9       2.2       3.4 2.1  - 

  มัธยมศึกษาตอนปลาย 2.0 2.0 2.8 2.4 2.2 1.7 2.0 2.3 1.4 2.2 2.2 2.3       1.4       1.6       3.1 2.4  - 

  อาชีวศึกษา 2.0 1.9 2.9 2.4 1.2 1.4 1.8 2.3 2.2 1.4 2.0 2.3       2.2       2.7       3.5 3.1  - 

  วิชาชีพช้ันสูง 3.5 2.6 2.5 3.6 1.4 2.4 3.6 4.1 2.2 1.8 2.1 4.1       2.2       2.6       3.2 4.4  - 

  มหาวิทยาลัย 2.7 2.4 2.6 3.8 2.2 2.2 2.4 3.2 2.3 2.1 2.3 3.2       2.3       2.0       2.6 3.4  - 

 -  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 61.2 60.7 59.9 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  - 

  มัธยมศึกษาตอนตน 13.8 14.3 14.1 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  - 

  มัธยมศึกษาตอนปลาย 8.1 8.2 8.4 8.8 8.8 8.9 9.1 9.1 9.1 9.6 9.6 9.9       9.5       9.5       9.9 10.0  - 

  อาชีวศึกษา 3.4 3.4 3.3 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  - 

  วิชาชีพช้ันสูง 3.8 3.8 3.9 3.9 3.8 3.7 3.9 4.1 4.1 3.9 4.2 4.2       4.2       4.1       4.2 4.5  - 

  มหาวิทยาลัย 9.7 9.6 10.4 10.3 10.2 9.9 10.2 10.5 10.3 10.3 10.8 10.7     10.8     10.9     11.1 11.1  - 
   สุขภาพ

  หัด 828 564 1,247   732      695      650      1,075   942      930      946      1,827   1,338   1,905   1,442   2,406 1,488   1,274   

  ไขกาฬหลังแอน 9 6 11 15 8 10        8         10        5 7 11        24        4         10        17 16        13        

  ไขสมองอักเสบ 62 62 53 68 93 66        64        125      109 70 86        116      122      74        95 117      112      

  อหิวาตกโรค 104 25 5         10        13        7         4         26        250      706      51        117      30        65        3 202      26        

  มือ เทา และปาก 1,739 366 347      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   

  บิด 4,944 3,275 5,408   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   

  นิวมอเนีย 47,915 29,062 39,788  28,872  45,195  31,435  41,490  25,268  43,223  32,269  36,654  24,890  40,677  41,998  32,175 25,596 38,985

  ฉี่หนู 1,223 729 346      587      1,806   1,202   389      597      1,305   988      372      518      1,233   972      536 749 1,747

  ไขเลือดออก 16,593 7,265 5,320   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

  ไขหวัดใหญ 6,022 4,883 3,588   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

  พิษสุนัขบา 2 4 7         6         10        3         4         3         4         7         2         0 0 1         5 3         2         

2.ความมั่นคงทางสังคม

   หลักประกันทางสังคม

   ความสงบสุขในสังคม (ตอประชากรแสนคน) 3/

 สัดสวนการบาดเจ็บและตายดวยอุบัติเหตุ- 37.6 44.8 40.1 36.6 38.5 47.1 36.7 33.6 33.7 34.5 32.5 30.6 28.2 32.6 31.7 29.0 24.8

 การจราจรทางบก

 สัดสวนคดีประทุษรายตอทรัพยสิน 30.8 31.0 28.8 17.5 32.9 30.2 27.0 28.3 33.1 24.1 25.1 24.3 26.7 24.8 22.3 20.5 23.4

 สัดสวนคดีชีวิต รางกาย และเพศ 16.9 18.4 18.1 16.8 16.3 17.0 16.2 15.6 14.2 13.8 13.3 12.9 11.5 12.4 12.5 12.1 11.7

 สัดสวนคดียาเสพติด 40.0 42.7 34.8 45.8 46.8 40.9 47.0 50.4 58.3 59.0 69.2 78.7 82.7 73.8 86.5 85.5 84.8

 รอยละของคดีเด็กและเยาวชนที่กระทํา- 12.34 12.11 10.74 12.16 12.37 11.98 12.31 12.37 13.43 13.41 13.96 14.01 14.53 13.7 14.0  - -

 ความผิดซํ้าตอคดีท้ังหมดท่ีถูกดําเนินคดี-

 โดยสถานพินิจฯท่ัวประเทศ 4/

3.ความเปนอยูและพฤติกรรมของคน

   การคุมครองผูบริโภค 5/

 -  จํานวนเร่ืองรองเรียน  (เร่ือง)

บาน  อาคาร  ท่ีดิน 631 1,678 817 518 923 617 581 808 464 828 634 439 289 396 755 657 767

สินคาและบริการ 305 633 565 378 582 534 556 498 458 425 348 507 309 376 680 675 796

การโฆษณาตางๆ 145 192 148 182 191 152 335 200 394 258 291 233 231 137 279 182 358

ผานทางสายดวน 1166/ปรึกษาขอกฏหมาย 2,758 3,167 2,734 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   

การขายตรงและตลาดแบบตรง 0 18 19 26 24 17 23 25 14 31 162 54 3 95 32 35 46

2551

ตัวชี้วัดภาวะสังคม  (รายไตรมาส)

 -  จํานวนผูปวยดวยโรคที่ตองเฝาระวังเรงดวน (ราย) 2/

องคประกอบหลัก
2548 2549 2550
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1.คุณภาพของคน

    การมีงานทํา

ผลิตภาพแรงงาน

 -  กรณีแรงงาน (บาท/คน/ป) 6/ 96,138 95,738 97,912 102,484 105,654 109,425 113,762 117,509 118,041

อัตราการมีงานทํา (รอยละ)  7/ 94.2 94.9 96.5 96.7 97.2 97.6 98.0 98.1 98.2

อัตราการวางงาน (รอยละ)  7/ 3.6 3.3 2.4 2.2 2.1 1.8 1.5 1.4 1.4

การทํางานต่ําระดับ(ทํางานนอยกวา 35 ชม./สป. ที่พรอมจะทํางานเพิ่ม)  6 1,045 883 783 697 787 754 578 597 529

     สุขภาพ 8/

อัตราการเจ็บปวย (ตอประชากรพันคน) 1,714.02 1,783.38 1,809.63 1,845.04 1,798.06 1,878.92 2,079.57 2,284.59 2436.128

อัตราปวยดวยโรคไมติดตอ (ตอประชากรแสนคน)   

 -  เน้ืองอกราย (มะเร็ง) 72.33 80.39 98.98 101.67 107.05 114.31 124.38 130.75 133.81

 -  หัวใจ 291.84 317.67 391.45 451.45 503.10 530.75 618.20 687.72 717.42

 -  เบาหวาน 257.59 277.71 340.95 380.75 444.16 490.53 586.82 650.43 675.74

 -  ความดัน 259.02 287.50 340.99 389.83 477.35 544.05 659.57 778.12 860.53

ความผิดปกติทางจิต/จิตเภท/ประสาทหลอน (ตอประชากรแสนคน) 32.32 32.91 38.12 39.33 38.93 42.02 45.62 48.79 47.28

ความผิดปกติทางอารมณ (สะเทือนอารมณ)  (ตอประชากรแสนคน) 9.24 8.43 12.17 13.41 13.54 14.83 15.86 18.48 20.09

ความผิดปกติจากโรคประสาท/ความเครียด (ตอประชากรแสนคน) 65.29 62.62 66.21 62.45 64.64 59.69 64.89 63.48 60.95

ภาวะแปรปวนทางจิตและพฤติกรรม (ตอประชากรพันคน) 34.46 35.57 33.97 37.13 35.90 37.64 42.41 42.27 47.285

รอยละของการขาดสารอาหาร

ไ โ ี

ตัวชี้วัดภาวะสังคม  (รายป)

 -  ขาดสารไอโอดีน 2.17 2.00 1.74 1.31 ไมมีการรายงานขอมูล

 -  ภาวะโลหิตจางในหญิงมีครรภ 11.91 13.34 13.04 12.35 ไมมีการรายงานขอมูล

 -  ขาดสารอาหารระดับ 1 8.49 8.62 7.85 8.24 ไมมีการรายงานขอมูล

 -  ขาดสารอาหารระดับ 2 0.65 0.74 0.72 0.74 ไมมีการรายงานขอมูล

     ประชากร

อัตราสวนภาระพึ่งพิง (รอยละ) 9/ 51.70 51.29 50.88 50.46 50.03 49.69 49.26 48.84 48.43

สัดสวนคนยากจน (รอยละ) 10/ 20.98 -     14.93   -     11.16   -       9.55      8.48      8.95

การศึกษา

อัตรานักเรียนตอประชากรวัยเรียน 11/

 -  ประถมศึกษา 103.24 103.79 104.77 104.49 104.24 104.17 103.47 104.51 100.35

 -  มัธยมศึกษาตอนตน 82.70 82.19 82.23 84.01 92.47 95.45 96.67 96.37 96.51

 -  มัธยมศึกษาตอนปลาย 57.40 58.99 59.82 58.73 63.82 63.80 65.77 67.16 68.03

 -  อุดมศึกษา(ปริญญาตรีและตํ่ากวา) 39.03 41.08 43.81 45.43 52.94 55.60 62.50 61.05 61.02

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

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

 -  ชาย 8.3 8.4 8.6 8.8 8.9 8.8 8.9

 -  หญิง 7.9 8.1 8.2 8.5 8.6 8.6 8.7

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

 -  ชาย 4.5 4.5 4.7 4.9 4.9 5.0 5.1

 -  หญิง 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.8 4.0

2.ความมั่นคงทางสังคม

สถาบันครอบครัว

 -  สัดสวนครัวเรือนที่มีที่อยูอาศัยถาวร (รอยละ) 14/ 97.70 97.90 97.30 96.00 96.60 98.65 98.50 99.30 98.86

ั ี ั ั ี่  ใ ั  15/ 69 49 66 28 66 09 68 11 67 04 66 13 62 42 61 92 63 94       -  ดชนีสมพนธภาพทีอบอุนในครอบครว (รอยละ) 69.49 66.28 66.09 68.11 67.04 66.13 62.42 61.92 63.94      
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หลักประกันทางสังคม

รอยละของการมีหลักประกันสุขภาพ 16/ 92.30   93.73   95.42 96.32     97.75 98.75    99.16     

 -  ประกันสังคม -     -     11.48   12.77   13.28 13.84     14.31 14.71    15.86     

 -  สวัสดิการขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ -     -     6.62    6.44    6.83 6.57      7.91 8.06      8.06       

 -  โครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา -     -     74.16   73.61   75.15 75.40     73.58 73.31    75.69     

 -  ยังไมมีสิทธ์ิ -     -     7.52    6.96    4.58 3.68      2.25 1.41      0.81       

สัดสวนผูประกันตนตอกําลังแรงงาน 17/ 17.49 17.29 20.15 21.34 21.86 22.73     23.20 23.77    24.65     

ความสงบสุขในสังคม (ตอประชากรแสนคน)

อัตราการตายดวยอุบัติเหตุการจราจรทางบก 18/ -     18.7 20.9    22.9    21.3    20.6      20.2      19.8      18.3       

สัดสวนคดีประทุษรายตอทรัพยสิน 18/ 109.2 105.6 109.7   106.0   106.5   122.0     122.2    118.0    115.8     

สัดสวนคดีชีวิต รางกาย และเพศ 18/ 55.8 56.7 60.5    71.5    71.5    73.5      69.3      62.6      62.6       

สัดสวนคดียาเสพติด 18/ 420.7 438.6 422.8   261.4   116.5   160.4     176.5    225.0    224.9     

รอยละของคดีเด็กและเยาวชนที่กระทําความผิดซํ้าตอคดีทั้งหมด - 18.57 17.22 15.68 15.16 13.83 12.08 11.85 12.92 14.06

ที่ถูกดําเนินคดีโดยสถานพินิจฯทั่วประเทศ 19/

3.ความเปนอยูและพฤติกรรมของคน

พฤติกรรมในการบริโภค

 -  คาใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภค (รอยละของคาใชจายรวม) 20/ 86.90 87.36 88.01 -     88.61 -       90.02 87.80 88.4

 -  คาใชจายที่ไมเกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค (รอยละของคาใชจายรวม)20/ 13.10 12.64 11.99 -     11.39 -       9.98 12.20 11.6

 -  อัตราการบริโภคสุรา (รอยละ)21/ -     32.6 -     35.520/ 32.7 -       31.5 29.3*   -

 -  อัตราการบริโภคบุหรี่ (รอยละ)21/ -     25.5 -     -     23.0 -       18.9* 18.5*   -
ํ ป ี่ ี ป ึ้ ไป

78.2

    * = จํานวนประชากรทีมีอายุ 15 ปขึนไป

การคุมครองผูบริโภค 5/

จํานวนเรื่องรองเรียน  (เรื่อง) 11,037 14,055 23,212 27,583 21,920 18,302 18,677 20,483 20,998

 -  บาน  อาคาร  ที่ดิน 3,829 3,422 2,068 2,040 2,249 3,421 2,875 2,667 1,758

 -  สินคาและบริการ 771 1,775 2,026 2,602 3,221 3,089 2,059 1,937 1,540

 -  การโฆษณาตางๆ 590 490 373 389 735 704 673 1,187 892

 -  ผานทางสายดวน 1166/ปรึกษาขอกฏหมาย 5,847 8,368 18,745 22,552 15,682 11,026 12,984 14,599 16,808

 -  การขายตรงและตลาดแบบตรง -     -     -     -     33 62 86 93 314

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/ 2.3 3.5 4.8 6.0 7.0 7.1 8.5 9.3 10.96

4. สิ่งแวดลอม

สารอันตราย 24/

ปริมาณการใชสารเคมี (ลานตัน) 17.77 29.33 33.38 26.90 29.49 31.70 30.80 30.40 29.17

จํานวนผูปวยที่เกิดจากสารพิษอันตราย (คน) 4,224 5,042 5,213 5,029 2,717 1,640 1,452 1,586 1,650

จํานวนผูเสียชีวิตที่เกิดจากสารพิษอันตราย (คน) 21 15 10 9 10 0 0 1 4
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ขยะ 

การผลิตขยะที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ (ลานตัน)24/ 13.93 14.10 14.32 4.32 14.58 14.31 14.63 14.85 15.04

การผลิตขยะที่เกิดขึ้นในกทม. (ลานตัน)24/ 3.33 3.40 3.51 3.41 3.41 3.03 3.09 3.24 3.27

ความสามารถในการกําจัดขยะแบบถูกสุขลักษณะ ในกทม. (ลานตัน)24/ 3.30 3.36 3.48 3.37 3.41 3.03 3.09 3.24 3.27

ปริมาณของเสียอันตรายทั่วประเทศ (พันตัน)27/ 1.60 1.68 1.78 1.80 1.81 1.81 1.83 1.80 1.86

มลพิษทางอากาศ 

ปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด(เมตริกตัน/หัว) 25/ 2.3 2.5 2.6 2.7 2.8 ไมมีการจัดเก็บขอมูล

 -คาเฉลี่ยฝุนขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน (24 ช่ัวโมง) มคก. / ลบ.ม. 56.1 40.5 49.4 54.5 59.8 40.6 43.3 50.0 61.8      

  (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 

                      ประมวลโดยสํานักพัฒนาฐานขอมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (ขอมูล ณ 3 มี.ค. 2551)

              4/      กลุมงานขอมูลและขอสนเทศ สํานกัพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน  

              5/      สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค สํานักนายกรัฐมนตรี

              6/      ขอมูล GDP จากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และขอมูลการมีงานทําจากสํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ

              8/      สถิติสาธารณสุข สํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข

              9/      การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ.2543-2573 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

            10/      การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ประมวลผลโดยสํานกัพัฒนาฐานขอมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม สศช.

            11/      กลุมพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ขอมูล ณ 10 มิ.ย. 51)

            12/      รายงานผลการประเมินโอกาสและคุณภาพการศึกษาของคนไทย สํานักประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

            13/      ปการศึกษาเฉลี่ยของประชากรไทยป 2548-2549 สํานักวิจัยและพัฒนาการศึกษา สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

            14/      รายงานคณภาพชีวิตของคนไทย จากขอมลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ ) ป 2542 2551 กรมการพัฒนาชมชน กระทรวงมหาดไทย            14/      รายงานคุณภาพชวตของคนไทย จากขอมูลความจาเปนพนฐาน (จปฐ.) ป 2542-2551 กรมการพฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

            15/      สํานักประเมินผลและเผยแพรการพัฒนา สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (ปรับปรุงองคประกอบของดัชนีป 2544-2550)

            16/      สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ กระทรวงสาธารณสุข

            17/      สํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน และสํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

            18/      ศูนยขอมูลขอสนเทศ สํานักงานตํารวจแหงชาติ และอัตราการตายตอประชากรแสนคนคํานวณจากขอมูลของสํานักบริหารการทะเบียน กระทรวงมหาดไทย

            19/      กลุมงานขอมูลและขอสนเทศ สํานักพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน

            20/      รายงานการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน, สรุปผลเบ้ืองตนรายงานการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2547-2550 สํานักงานสถิติแหงชาติ 

                      กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ขอมูลประกอบดวย เงินบริจาค สลากกินแบง การจัดงานพิธี ดอกเบ้ียจาย คาสมาชิกอาชีพ ภาษีและอื่นๆ)

                     * บทสรุปสําหรับผูบริหารการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2551

            21/      การสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของประชากร พ.ศ.2544 และการสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราของประชากร พ.ศ.2547 สํานักงานสถิติแหงชาติ 

                      กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (*ขอมูลป 2549-2550)

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

            23/      ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (ขอมูลป 2542-2545) และการสํารวจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ครัวเรือน) พ.ศ.2546-2550 สํานักงานสถิติแหงชาติ 

                      กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

            24/      สํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2551 (ซึ่งยังไมรวมปริมาณขยะมูลฝอยกอนที่จะนํามาทิ้งในถังขยะ 

                      และขอมูลสารพิษอันตราย)

            25/      กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน

            26/      กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

            27/      สํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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