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 การจางงานไตรมาสสามเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 0.8 จากไตรมาสเดียวกันป 2552 การขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง  
ทําใหโอกาสในการทํางานและสรางรายไดดีขึ้น อัตราการวางงานเฉล่ียลดลงเปนรอยละ 0.9 มีผูวางงานจํานวน 341.0 พันคน 
จํานวนผูประกันตนท่ีขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานลดลงเปน 124,037 คน 

 ประเด็นเฝาระวังอยางตอเนื่องและตองเรงรัดมาตรการเพ่ือแกไขปญหาคือ (1) ตลาดแรงงานมีแนวโนมตึงตัวมากขึ้น มีความ
ตองการแรงงานมากกวาจํานวนผูสมัครงาน โดยเฉพาะแรงงานระดับกึ่งฝมือ และแรงงานระดับลาง (2) ประเด็นเฝาระวังท่ีมี
แนวโนมสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตแรงงานในระยะสั้น ไดแก ผลกระทบจากการแข็งคาของเงินบาทตอรายไดแรงงานสงกลับ
จากตางประเทศ การสูญเสียโอกาสในการทํางานและสูญเสียรายไดจากพืชผลการเกษตร การสูญเสียทรัพยสินจากผลกระทบ
ภาวะน้ําทวม 

 สุขภาพประชาชนไทยยังมีความเส่ียงจากโรคภัยท่ีตองเฝาระวังคือ การระบาดของไขเลือดออกอยางตอเนื่อง และการระบาดของ
โรคมือเทาปากเพ่ิมขึ้นมาก ผูปวยดวยโรคเอดสโดยรวมมีจํานวนลดลง แตเยาวชนไทยอายุ 15–24 ป และผูติดยาเสพติดชนิดฉีด
ยังเปนกลุมเส่ียงท่ีตองเฝาระวัง นอกจากนี้ ในระยะส้ันยังตองเฝาระวังโรคท่ีมากับน้ําทวม ไดแก โรคอุจจาระรวง ไขหวัด 
ไขเลือดออก โรคฉ่ีหนู โรคผิวหนัง และโรคตาแดง 

 อาชญากรรมเกี่ยวกับยาเสพติด ประทุษรายตอทรัพย ยังพุงสูงขึ้น โดยเฉพาะคดียาเสพติดเพ่ิมสูงสุดในรอบ 9 ป นอกจากนี้ 
ปญหาความรุนแรงของกลุมวัยรุนมีมากขึ้น ปญหาความขัดแยงของนักเรียนตางสถาบันยกพวกทะเลาะ ตีกัน เปนปญหาเรื้อรังและ
ทวีความรุนแรงขึ้น จะพบวา มีการใชอาวุธอันตราย และมีผลกระทบตอความเสียหายในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนผูบริสุทธิ์ 

 กองทุนสวัสดิการชุมชนเปนท้ังเคร่ืองมือในการจัดสวัสดิการและพัฒนาทุนทางสังคม เปนตัวอยางบทเรียนในการนําทุนทางสังคม
ท่ีมีอยูในชุมชนมาชวยรองรับการแกปญหาและสรางความเขมแข็งของชุมชน ซึ่งจะเปนรากฐานท่ีสําคัญสําหรับการพัฒนาใน
อนาคต ทําใหเกิดการรวมตัวฟนฟูระบบคุณคาทุนทางสังคมท่ีมีอยูมาชวยเหลือเกื้อกูลกันในลักษณะของการจัดสวัสดิการชุมชน
จากฐานท่ีมีอยูในชุมชน เชน องคกรการเงินชุมชนและการบูรณาการกองทุน การออมวันละบาทและกองบุญสัจจะวันละบาท 
กองทุนสวัสดิการจากศาสนากลุมออมทรัพยและการจัดการทรัพยากร ฯลฯ  

 การขับเคล่ือนในเรื่องการจัดต้ังกองทุนสวัสดิการชุมชนมีความคืบหนามากขึ้น แตการขยายใหมีความครอบคลุมท้ังในเชิงพ้ืนท่ีและ
กลุมยากจน กลุมดอยโอกาสนั้น ยังมีความทาทายหลายประการ ไดแก การครอบคลุมกลุมผูท่ียากจนและผูดอยโอกาสอยางแทจริง 
ระยะเวลาในการพัฒนาใหมีความแข็งแกรง ความเขาใจของประชาชน การประชาสัมพันธ ความชัดเจนของการปฏิบัติ และการ
สนับสนุนโดยภาครัฐ นอกจากนี้ รูปแบบการจัดสวัสดิการท่ีฟุมเฟอยในบางกองทุนก็จะทําใหมีปญหาเรื่องความยั่งยืนไดในอนาคต 
ท่ีสําคัญคือ การนําความรูจากการพัฒนาชุมชน เชน บัญชีครัวเรือน การจัดทําแผนชุมชน ฯลฯ มาวิเคราะหเพ่ือขยายบทบาท
สวัสดิการไปสูการแกปญหาของครอบครัว เชน หนี้สิน การสรางอาชีพ มากกวาการจัดสวัสดิการแบบใหเปลาเฉพาะตัวบุคคล ก็จะ
เปนการจัดสวัสดิการท่ีกอใหเกิดการพัฒนาตอยอดในการพ่ึงตนเอง แกไขปญหาความยากจน และยังเปนการนํากลุมวัยทํางานซ่ึง
เปนกลุมท่ีมีพลังความคิดสรางสรรคเขามาเปนกําลังสําคัญในการขับเคล่ือนและพัฒนากองทุนและชุมชนในดานอื่นๆ ตอไป 

 ในยามท่ีเกิดภัยพิบัติและความยากลําบากของประชาชน สวัสดิการในเรื่องการเจ็บปวย และการทําศพก็นับวาเปนแรงหนุนเสริม
จากกองทุนสวัสดิการที่มีความสําคัญโดยเฉพาะอยางย่ิงในกลุมท่ียากจน แมวาโดยบทบาทของกองทุนจะไมใชการใหความ
ชวยเหลือแรก (First aid) หรือเปนหนทางหลักในการบรรเทาสาธารณภัย แตบทบาทของกองทุนฯ ก็ตอกยํ้าวา การชวยเหลือ
กันเองในภาคประชาชน/เครือขายประชาชน เปนทุนทางสังคมท่ีจะมีสวนชวยในการเขามาประคับประคองสังคมในยามประสบ
ภัยพิบัติ อยางไรก็ตาม ในอนาคตเมื่อกองทุนสามารถเปนศูนยขอมูลเพ่ือการแกไขเยียวยาท่ีสําคัญ รวมท้ังการเปนเครือขายใน
การประสานความชวยเหลือใหตรงกลุมเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น และหากกองทุนมีความแข็งแกรงมากขึ้นอาจจะ
ใหสวัสดิการเพ่ือบรรเทาความเดือดรอนเฉพาะหนาในภาวะท่ีประสบภัยพิบัติไดดวย 

ประเด็นหลัก 
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ตาราง 1  ผลสํารวจภาวะการทํางานของประชากรไตรมาสสามป 2553   

 
จํานวน (ลานคน) เปล่ียนแปลง (% YOY) 

2552 2553 2552 2553 

ท้ังป Q1 Q2 Q3 ท้ังป Q1 Q2 Q3 

กําลังแรงงานรวม 38.43 38.15 38.38 39.09 1.93 1.6 -0.5 0.5 

1. ผูมีงานทํา 37.71 37.43 37.51 38.69 1.86 2.6 -0.5 0.8 

   (การทาํงานต่ําระดบั) 0.60 0.55 0.57 0.49* 19.13 -21.6 0.3 24.2*

   1.1 ภาคเกษตร 14.68 13.14 13.41 15.75 -0.04 1.8 -7.4 -1.2

   1.2 นอกภาคเกษตร 23.01 24.30 24.10 22.95 3.19 3.0 3.8 2.3 

    - อุตสาหกรรมการผลิต 5.37 5.57 5.48 5.19 -1.46 -0.4 1.7 -2.1

    - กอสราง 2.30 2.55 2.78 2.08 4.02 0.7 9.9 1.9 

    - คาสง / คาปลีก 6.05 6.35 6.37 6.11 5.10 2.9 5.1 4.1 

    - โรงแรม ภัตตาคาร 2.59 2.87 2.65 2.56 8.75 11.0 3.2 0.0 

    - ขนสง โทรคมนาคม 1.14 1.17 1.15 1.05 2.12 -3.1 2.7 -5.7

    - การบริการอืน่ๆ 5.56 5.79 5.67 5.96 2.98 5.1 2.9 7.1 

2. จํานวนผูวางงาน 0.57 0.43 0.51 0.34 9.65 -44.6 -24.8 -25.2

อัตราการวางงาน (%) 1.49 1.13 1.32 0.87     

3. แรงงานรอฤดูกาล 0.15 0.28 0.36 0.60 -8.47 14.3 90.3 16.4

หมายเหตุ :  * ขอมูลเฉลี่ยของเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม     
ที่มา :  สํานักงานสถิติแหงชาติ 

 

ตาราง 2  ผูประกันตนท่ีข้ึนทะเบียนขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน 
 2552  2553  

Q3/52 Q4/52 ทั้งป Q1/53 Q2/53 Q3/53 

ผูขอรับประโยชนทดแทน
กรณีวางงาน(คน) 

149,108 123,708 704,639 126,116 143,265 124,037 

ที่มา : กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน 

 

 

แผนภูมิ 1  แสดงดัชนีคาจางเฉลี่ย และดัชนีราคาผูบริโภค 

 
หมายเหตุ ตัวเลขคาจาง Q3/53 เปนคาเฉลีย่ของเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 
ที่มา : กระทรวงพาณิชย, สศช., สํานักงานสถิติแหงชาติ 

 

 

 

 

การจางงานเพิ่มข้ึน 

ในไตรมาสที่สาม การจางงานเฉล่ียเพ่ิมขึ้นรอยละ 0.8 
จากชวงเดียวกันของปท่ีแลว โดยที่การจางงานภาคนอก
เกษตรเพิ่มขึ้นรอยละ 2.3 สาขาท่ีมีการจางงานเพ่ิมขึ้น 
ไดแก การคาสงคาปลีก กอสราง อสังหาริมทรัพย และ
การศึกษา สวนสาขาการผลิต และการขนสงการจางงาน
ลดลงรอยละ 2.1 และ 5.7 ตามลําดับ เนื่องจากผูประ กอบ
การยังชะลอการจางงานในชวงท่ียังรอดูผลกระทบจาก
สถานการณเงินบาทท่ียังแข็งคาตอเนื่อง สวนสาขาการโรงแรม
ภัตตาคารไมมีการเปล่ียนแปลง สวนหนึ่งเนื่องจากการคง
ประกาศพระราชกําหนดฉุกเฉินในบางพ้ืนท่ี สําหรับการจาง
งานภาคเกษตรกรรมลดลงรอยละ 1.2 ท้ังนี้ การจางงานตํ่า
ระดับมีจํานวน 490.8 พันคนหรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 24.2 จาก
ชวงเดียวกันปท่ีแลว แตยังคงต่ํากวาคาเฉล่ียประมาณ 
563.7 พันคนในไตรมาสเดียวกันในชวง 5 ปท่ีผานมา 
โดยประมาณรอยละ 70 เปนการจางงานต่ําระดับในภาค
การเกษตร 

อัตราการวางงานอยูท่ีรอยละ 0.9 เปนผูวางงาน 341.0 
พันคน ตํ่ากวาอัตราการวางงานรอยละ 1.2 หรือการวางงาน 
456.1 พันคนในไตรมาสที่สามป 2552 และอัตราการวางงาน
รอยละ 1.3 ในไตรมาสท่ีสองท่ีผานมา สอดคลองกับจํานวน
ผูประกันตนที่ขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานที่ลดลงจาก 
149,108 คนในไตรมาส 3/2552 เปน 124,037 คนในไตรมาสนี้ 
อยางไรก็ตามจํานวนผูสมัครงานท่ีลดลงรอยละ 21.6 เร็วกวา
ตําแหนงงานวางท่ีลดลงรอยละ 2.9 ทําใหตลาดแรงงานตึงตัว
ตอเนื่องและยังคงเปนขอจํากัดสําหรับผูประกอบการ 

ดานผลตอบแทนแรงงาน  คาจ างแรงงานและ
เงินเดือนภาคเอกชนที่ยังไมรวมผลประโยชนตอบแทนอื่น
นั้นเพ่ิมขึ้นในชวงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม รอยละ 8.3 จาก
เฉล่ียรอยละ 4.5 ในชวงครึ่งแรกของปนี้ ภาวะเงินเฟอท่ีมี
แนวโนมอยูในชวงรอยละ 3.0-3.5 ในปนี้ ทําใหผลตอบแทน
แรงงานแทจริงมีแนวโนมปรับเพ่ิมขึ้นเล็กนอยท่ีพอจะชวย
ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานใหดีขึ้นบาง นอกจากนี้ อาจ
นับไดวาสวนเพ่ิมนี้ เปนผลตอบแทนสําหรับผลิตภาพ
แรงงานที่ปรับตัวในทิศทางท่ีดีขึ้นไดบาง สําหรับแนวโนม
การปรับคาจางแรงงานขั้นต่ําในป 2554 ซึ่งอยูในระหวาง
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1  การสํารวจการขาดแคลนแรงงาน สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 2553  

 

แผนภูมิ 2  แสดงการเปลี่ยนแปลงคาจาง และเงินเฟอ 

 
หมายเหตุ ตัวเลขคาจาง Q3/53 เปนคาเฉลีย่ของเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 
ที่มา : กระทรวงพาณิชย, สํานักงานสถิติแหงชาติ 

 

 

แผนภูมิ 3  ภาวะความตึงตัวของตลาดแรงงาน และความไมสมดุลในตลาดแรงงาน 

 
ที่มา : กรมการจัดหางาน 
 
 
 
ตาราง 3  สัดสวนผูสมัครงานตอตําแหนงงานวางสะสม 

(เทา) 
2552 2553 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 
รวม 0.65 0.61 0.43 0.35 0.39 0.39 0.22 
ประถมศึกษาและต่ํากวา 1.00 0.98 0.86 0.69 0.73 0.71 0.39 
มัธยมศึกษา 0.88 0.72 0.50 0.39 0.40 0.41 0.25 
ปวช.-ปวส./อนุปริญญา 0.29 0.26 0.17 0.13 0.16 0.16 0.08 
ปริญญาตรีและสูงกวา 0.77 0.97 0.63 0.53 0.70 0.71 0.37 

ที่มา : กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน 

 

 

 

 

การพิจารณาทบทวนของคณะอนุกรรมการวิชาการและ
กล่ันกรองคาจางกลาง เพ่ือใหสะทอนคุณภาพชีวิตแรงงาน
นั้น การพิจารณาปรับคาจางขั้นต่ําไดมีการนําประเด็นใน
เรื่องคาครองชีพของผูใชแรงงาน อัตราเงินเฟอ ตนทุนของ
ผูประกอบการ ความสามารถของธุรกิจ ผลิตภาพแรงงาน 
และอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ ซึ่งเปนขอกําหนด
ภายใตพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานมาตรา 84 มารวม
พิจารณาดวย ซึ่งสะทอนถึงการคุมครองแรงงานโดย
คํานึงถึงคุณภาพชีวิตของผูใชแรงงาน 

ตลาดแรงงานยังอยูในภาวะตึงตัวมาก แมในภาพรวม
สถานการณตึงตัวของตลาดแรงงานจะผอนคลายลงบาง
หากพิจารณาจากการที่สามารถบรรจุงานไดเพ่ิมขึ้น แต
สัดสวนผูสมัครงานตอตําแหนงงานวางสะสมลดลงตอเนื่อง
จาก 0.39 เทา ในไตรมาส 2/2553 เปน 0.22 เทาใน 
ไตรมาสนี้ แสดงใหเห็นถึงความตองการแรงงานที่มีมากกวา
จํานวนผูสมัครงาน โดยเฉพาะแรงงานระดับกึ่งฝมือ และ
แรงงานระดับลาง ท้ังนี้ จากการสํารวจความตองการ

แรงงานของสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย1 ใน 6 กลุม
อุตสาหกรรมไดแก ชิ้นสวนและอะไหลยานยนต ยานยนต 
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เครื่องปรับอากาศ และเครื่องทํา
ความเย็น และเครื่องจักรกล ในชวง 5 ป (2554–2558) 
พบวาในอุตสาหกรรมดังกลาวมีความตองการแรงงาน
เพ่ิมขึ้น 248,862 คน โดยสวนใหญเปนกลุมระดับการศึกษา
มัธยมตนและมัธยมปลาย คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 
52.9 และระดับวิชาชีพ (ปวช. และ ปวส.) รอยละ 36.0 สวน
ความตองการแรงงานระดับปริญญาตรีคิดเปนสัดสวนเพียง
รอยละ 11.1 

นอกจากนั้น ยังมีประเด็นเฝาระวังอื่นท่ีมีแนวโนมสง
ผลกระทบตอคุณภาพชีวิตแรงงานไดในระยะส้ัน ไดแก  
(1) ผลกระทบจากการแข็งคาของเงินบาทตอรายไดแรงงาน
การแข็งคาของเงินบาทสงผลกระทบตอการสงออกสินคาท่ี
ใชวัตถุดิบภายในประเทศเปนสวนประกอบหลัก (high local 
content) ซึ่งสวนใหญเปนสินคาท่ีใชแรงงานสูง (labour 
intensive) อาทิ อุตสาหกรรมส่ิงทอ รองเทา อัญมณีและ
เครื่องประดับ เครื่องหนัง อุตสาหกรรมการเกษตร อาหาร
สําเร็จรูป และสินคาเกษตร เปนตน ซึ่งจะสงผลกระทบ
ตอเนื่องตอรายไดของแรงงาน จากการลดโบนัสหรือไมปรับ
ขึ้นเงินเดือนในชวงปลายปเนื่องจากผลตอบแทนจากการ
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2  ทั้งน้ีประมาณการรายรับจากการสงกลับของแรงงานไทยในตางประเทศในชวงคร่ึงหลงัของป 2553 ประมาณ 850-900 ลานดอลลาร สรอ. ซ่ึงการแข็ง

คาของเงินบาททําใหรายไดแรงงานไทยที่สงกลับจากตางประเทศมายงัครอบครัวในประเทศไทยเม่ือแลกเปนเงนิบาทแลวมีจํานวนต่ําลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกอบการที่ลดลง นอกจากนั้น การแข็งคาของเงินบาทยัง
สงผลตอรายไดในรูปเงินบาทของแรงงานไทยที่สงกลับจาก
ตางประเทศ (Labour remittance) โดยคาดวาในชวงครึ่ง
หลังของป การแข็งคาของเงินบาททําใหสูญเสียรายไดของ
แรงงานไทยสงกลับจากตางประเทศในรูปเงินบาทประมาณ 

1,161 ลานบาท2 และ (2) ภาวะน้ําทวมท่ีกระจายเปนวง
กวางในหลายพ้ืนท่ี ท้ังพ้ืนท่ีการเกษตรโดยเฉพาะนาขาว 
และพ้ืนท่ีอยูอาศัยไดรับความเสียหาย ซ้ําเติมเกษตรกรและ
แรงงานที่ยากจน ท้ังจากการสูญเสียรายไดจากพืชผล
การเกษตร บานเรือน อุปกรณในการดํารงชีวิตไดรับความ
เสียหาย และการสูญเสียรายไดจากการทํางาน รวมท้ังไดรับ
ผลกระทบจากราคาสินคาอาหารท่ีมีแนวโนมปรับเพ่ิมขึ้น
เนื่องจากการท่ีผลผลิตเกษตรออกสูตลาดลดลง 

สัญญาณเตือนตลาดแรงงานตึงตัว: Beveridge Curve เคร่ืองมือบงชี้ท่ีสําคัญ 

นักเศรษฐศาสตรที่ไดรับรางวัลโนเบลประจําป 2553
*
 มาจากผลงานที่ชวยสรางองคความรูและความเขาใจที่สําคัญเกี่ยวกับปจจัยกําหนด

และภาวะการเกิดการวางงาน โดยการประยุกตใชทฤษฎี “Search and Matching Theory” ซ่ึงมีการพัฒนาเปนแบบจําลองที่รูจักกันในช่ือ 
“Diamond-Mortensen-Pissarides” หรือ DMP Model และไดมีการใชกันอยางแพรหลายในการวิเคราะหการวางงาน การกําหนดคาจาง และ
ตําแหนงงานวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งตอคําถามที่วา ทําไมสถานการณที่อัตราการวางงานสูง แมวามีอัตราตําแหนงงานวางจึงเกิดข้ึนได การวิเคราะห
ดังกลาวจะชวยสะทอนถึงปญหาความไมสมดุลของตลาดแรงงาน อันจะสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตและสวัสดิการแรงงานไดในที่สุด 

การอธิบายสถานการณในตลาดแรงงานโดยใชกรอบแนวคิดดังกลาวน้ัน มีการพัฒนาเปน Beveridge curve
**
 เพื่อใชเปนเคร่ืองมือในการ

วิเคราะห Beveridge curve เปนเสนกราฟแสดงความสัมพันธระหวางจํานวนอัตราตําแหนงงานวางกับอัตราการวางงาน ภายใตกรอบแนวคิดท่ีวาเม่ือ
เศรษฐกิจฟนตัวหรือขยายตัวดี ความตองการแรงงานจะเพิ่มข้ึน ตําแหนงงานวางก็จะเพ่ิมข้ึนตามความตองการดังกลาว และเม่ือมีการบรรจุงานอัตรา
การวางงานจะลดลง แตในทางตรงกันขาม เม่ือเศรษฐกิจถดถอยความตองการแรงงานมักจะลดลง ผูประกอบการจะไมเพิ่มตําแหนงงานใหมและ
บอยคร้ังผูประกอบการจะปลดคนงานออกอีก จึงทําใหเกิดการวางงานเพิ่มข้ึน ดังน้ันความเคลื่อนไหวของอัตราการวางงานและอัตราตําแหนง
งานวางในทิศทางท่ีตรงกันขามกันจะบงช้ีวา การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นสะทอนถึงการขยับตัวดานความตองการแรงงานท่ีเกิดขึ้นในแตละ
ชวงของวัฎจักรธุรกิจ  แตถาการวางงานและจํานวนตําแหนงงานวางเพ่ิมขึ้นไปดวยกันในทิศทางเดียวกัน ก็มักจะเปนผลมาจากลักษณะ
การทํางานของตลาดแรงงาน (Performance of the labour market) เชนปญหาความไมสอดคลองระหวางความตองการแรงงานและประเภทแรงงาน
ที่หางานทําในตลาด ที่เรียกวา weaker matching efficiency หรือเปนผลจากการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสรางที่ทําใหบริษัทธุรกิจเอกชนเลิกจางใน
อัตราที่เร็วข้ึน ซ่ึงภายใตภาวะดังกลาวการวางงานก็จะเกิดข้ึนในชวงเวลาที่ติดตอกันคอนขางนาน และมักจะเปนที่คาดการณวาในระยะยาวอัตราการ
วางงานจะเพิ่มสูงข้ึน นอกจากน้ัน Search and Matching theory ยังอธิบายวา การมีสวัสดิการการวางงานที่ดีมากๆ ก็จะทําใหผูวางงานใชเวลาในการ
หางานทํานานข้ึนและอัตราการวางงานจะทรงตัวอยูในระดับสูง กรอบทฤษฎีน้ีจึงถูกใชประกอบการออกแบบการประกันการวางงานดวย 

ภายใต Beveridge curve น้ันเสน 45 องศาแสดงถึงความสมดุลระหวางความตองการแรงงานกับการวางงาน ซ่ึงในขณะเดียวกันก็สามารถบงชี้
ถึงภาวะเศรษฐกิจในขณะนั้นไดดวย โดยพ้ืนที่เหนือเสน 45 องศา เปนภาวะเศรษฐกิจที่ฟนตัว/ขยายตัว และพื้นที่ใตเสน 45 องศา แสดงสภาพ
เศรษฐกิจที่กําลังถดถอย/หดตัว นอกจากน้ัน ความสัมพันธที่เคลื่อนเขาหาจุด origin ซ่ึงเปนจุดท่ีทั้งอัตราการวางงานและอัตราตําแหนงงานวางอยูใน
ระดับต่ําน้ันแสดงถึงการจับคูระหวางตําแหนงงานวางกับการวางงานที่มีประสิทธิภาพ ตรงกันขามกับความสัมพันธที่เคลื่อนออกจากจุด origin จะ
หมายถึงการจัดคู (matching) ที่ขาดประสิทธิภาพ น่ันคือ อัตราการวางงานสูงข้ึนทั้งๆ ที่มีอัตราตําแหนงงานวางอยูมากเชนกัน ในกรณีตลาดแรงงาน
ของประเทศไทยนั้น การวิเคราะหโดยใชความสัมพันธระหวางตําแหนงงานวางและอัตราการวางงานแบบ Beveridge curve โดยใชขอมูลตั้งแตป 2541-
2552 น้ัน พบวา สามารถแบงสถานการณตลาดแรงงานออกไดเปน 3 ชวงเวลา ดังน้ี (ดูแผนภูมิประกอบ)  

* นักเศรษฐศาสตรที่ไดรับรางวัลโนเบลประจําป 2553 ประกอบดวย Peter Diamond, Dale Mortensen และ Christopher Pissarides ซึ่งไดรับรางวัลรวมกันจากงานวิจัยดาน 
“Search and Matching Theory” 

** DMP Model เปนกรอบทฤษฎีทีใ่ชในการอธิบาย Beveridge Curve ซึ่งไดกลายเปนเคร่ืองมือที่ใชในการวิเคราะหสถานการณตลาดแรงงานท่ีสําคัญ    
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ตาราง 4  ผลการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้น ป.6 และ ม.3  

ปการศึกษา 2547-2552 

วิชาหลัก 
คะแนนเฉล่ีย 

2547 2549 2550 2551 2552 
ประถมศึกษาปที ่6    
ภาษาไทย 44.23 42.74 36.58 42.02 38.58
ภาษาองักฤษ 37.34 34.51 38.67 37.77 31.75
คณิตศาสตร 43.77 38.87 47.54 43.75 35.88
วิทยาศาสตร 41.60 43.17 49.57 51.68 38.67
มัธยมศึกษาปที ่3    
ภาษาไทย 38.29 43.94 48.05 41.04 35.35
ภาษาองักฤษ 32.28 30.85 28.68 34.56 22.54
คณิตศาสตร 34.88 31.15 34.70 32.64 26.05
วิทยาศาสตร 37.22 39.34 35.21 39.39 29.16
สังคมศกึษา 42.44 41.68 41.75 41.37 39.70

หมายเหตุ: ไมมีการทดสอบในปการศึกษา 2548 
ที่มา:  กระทรวงศึกษาธิการ ปการศึกษา 2547-2549 

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) ปการศึกษา 2550-2552 

 

 

 

ตาราง 5   นักเรียนตอครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน จําแนกตามภาคป 2550 

ภาค นักเรียน ครูมีจริง 
ครูตาม
เกณฑ 

นักเรียน
ตอ 

ครูมีจริง 
กรุงเทพและปริมณฑล 811,262 29,746 41,599 27.27 
กลาง 1,438,268 67,135 82,292 21.42 
เหนือ 1,519,905 78,482 89,523 19.37 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 3,374,606 159,154 199,046 21.20 
ใต 1,210,959 60,948 69,481 19.87 
ทั้งประเทศ 8,355,000 395,465 481,941 21.13 

ที่มา :  http://doc.obec.go.th/schoolmap_gis/kroo_all.php ประมวลผลโดยสํานักพัฒนา
ฐานขอมูลและตัวช้ีวัดภาวะสังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การบริหารจัดการบุคลากรการศึกษาเพ่ือกําลังคนท่ีมี
คุณภาพตอบสนองความตองการของตลาดและ
คุณภาพชีวิตท่ีดีของคนไทย 

การพัฒนาการศึกษาของไทยยังคงประสบปญหาการ
ขาดแคลนครูท้ังในดานปริมาณและในเชิงคุณภาพ การ
ติดตามผลการปฏิรูปการศึกษาในชวง 9 ปท่ีผานมา พบวา 
มีการขาดแคลนครูท้ังในเชิงปริมาณในบางระดับและบาง
สาขา และเชิงคุณภาพในทุกระดับการศึกษา โดยเฉพาะการ
อาชีวศึกษา ซึ่งนับวาเปนระดับการศึกษาท่ีมีความสําคัญ
มากในการตอยอดเพ่ือการพัฒนาบุคลากรสายอาชีพ  

ดร.อมรวิชช นาครทรรพ ไดทําการศึกษาเรื่องวิกฤต
คุณภาพการศึกษาโดยการวิเคราะหจากดัชนีบงชี้ในเรื่องผล
การประเมินในมิติตางๆ ไดแก (1) ความสามารถของ
นักเรียนนานาชาติ (PISA) ของนักเรียนอายุ 15 ป ท่ีระบุวา 
รอยละ 74 มีทักษะการอานอยูในระดับต่ํา ความรูทาง
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 432 คะแนน จากคะแนน
เฉล่ีย 500 คะแนน (2) ผลการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระดับ ป.6 และ ม.3 ประจําปการศึกษา 2549 ของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบวา ชั้น  
ป.6 มีคาเฉล่ียลดลงทุกวิชา ชั้น ม.3 มีคาเฉล่ียสูงขึ้นในวิชา
ภาษาไทยและวิทยาศาสตร สวนคณิตศาสตร สังคม 
ภาษาอังกฤษลดลง และสรุปวา สถานการณคุณภาพ
การศึกษาของประเทศไทยจัดอยูในภาวะวิกฤตท่ีจะสงผล
อยางรุนแรงตอคุณภาพกําลังคนและความมั่นคงของ
ประเทศไทยในระยะยาว ซึ่งปจจุบันนี้ จากผลการทดสอบ
ทางการศึกษา (ONET) ในป 2551-2552 ยังพบวา ท้ังชั้น  
ป.6 และ ม.3 มีคาเฉล่ียลดลงทุกวิชาและไดระบุวา สาเหตุ
หนึ่งของปญหาคุณภาพการศึกษาเกิดจากการขาดแคลนครู
ในเชิงปริมาณและคุณภาพ  

จากการประมวลผลขอมูลการขาดแคลนครูของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในป 2550 
พบวา สัดสวนครูมีจริงตอนักเรียนโดยภาพรวมเทากับ 1:21 
เฉพาะในจังหวัดกรุงเทพฯและปริมณฑล และใน 3 จังหวัด
เขตเศรษฐกิจและทองเท่ียว ไดแก ระยอง ชลบุรี และภูเก็ต 
เทานั้น ท่ีมีสัดสวนครูมีจริงตอนักเรียนมากกวา 1:25 ตาม
เกณฑท่ีกําหนดไวสําหรับการพัฒนาของประเทศในเอเชีย 
ดังนั้นปญหาการขาดแคลนครูระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน
เชิงปริมาณจึงนับวาไมอยูในขั้นวิกฤติ แตอาจตองแกปญหา
ดวยการบริหารจัดการ การกระจายครูในแตละพ้ืนท่ีให 
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3  สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายปฏิรูปการศกึษาในทศวรรษที่สอง (กนป.) ดานพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนรูคร้ังที่ 

5/2553 วันที่ 20 กรกฎาคม 2553 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิ 4 แผนการลงทุนดานการศกึษาและการเรียนรู 
 

 

 

เหมาะสม หากจําเปนตองเพิ่มอัตรากําลังเพ่ือลดปญหา
ภาระงานของครู เชน งานธุรการ หรือการขาดแคลนครูใน
บางสวนบางพ้ืนท่ีบางเวลา อาจกําหนดเง่ือนไขการจางงาน
รูปแบบอื่นทดแทนการบรรจุเปนขาราชการ และใหยุบเลิก
อัตรากําลังเมื่อส้ินสุดระยะเวลาที่กําหนด หรือใหมีนักศึกษา
ฝกงานเปนครูชวยสอนในพ้ืนท่ีขาดแคลนเปนระยะเวลา
หนึ่ ง โดยใหไดรับประกาศนียบัตรรับรองการฝกงาน
ดังกลาวดวย 

สําหรับการศึกษาระดับอาชีวศึกษาท่ีมีนโยบายใหขยาย
สัดสวนของผูเรียนสายอาชีพกับสายสามัญจากรอยละ 40 
เปนรอยละ 60 นั้น มีความจําเปนตองเรงผลิตและพัฒนาครู
สายอาชีวศึกษา ปจจุบันนี้ อัตราสวนครูตอนักเรียนของ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในป 2551 เทากับ  
1: 24 โดยท่ีมีการขาดแคลนครูสายอาชีวศึกษาประมาณ 

15,000 คน3  ซึ่งมีการใชครูชางอัตราจางมาชวยสอนอยู 
สําหรับแนวทางการแกปญหาในระยะตอไปนั้น จะคัดเลือก 
ผูจบการศึกษาดานวิศวกรรมศาสตรท่ีวางงานเกือบ 10,000 
คน มาสนับสนุนเปนครูสายชางตามสาขาท่ีถนัดเปนการ
เพ่ิมเติม ในขณะเดียวกันก็เรงพัฒนาครูสายอาชีวศึกษาท่ีมี
อยูเดิมใหมีคุณภาพ โดยการจัดต้ังสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
เพ่ือกําหนดเกณฑในการชี้ วัดสมรรถนะและยกระดับ
มาตรฐานวิชาชีพของครูชางและไดรับคาตอบแทนตาม
คุณวุฒิวิชาชีพ 

ขณะท่ีการแกไขปญหาการขาดแคลนครู ในเชิ ง
คุณภาพนั้น กําลังดําเนินการภายใตกรอบการปฏิรูป
การศึกษาทศวรรษที่สอง (2552-2561) ท่ีมีเปาหมายใหคน
ไทยไดเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพมุงเนนเรื่องการ
ยกระดับคุณภาพ 4 มิติ รวมเรื่องการพัฒนาคุณภาพครูยุค
ใหมท่ีมีคุณภาพมาตรฐานเหมาะสมกับการเปนวิชาชีพท่ีมี
คุณคา และเปนผูเอื้ออํานวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวย 
โดยมีแนวคิดสรางครูพันธุใหมทดแทนครูเกษียณท่ีได
อัตรากําลังคืนมารอยละ 100 จะคัดเลือกจากเด็กท่ีมีผลการ
เรียนดีไมตํ่ากวา 3.00 ไดรับการบรรจุเปนครูทันทีเมื่อเรียน
จบแลว ใหทุนการศึกษาเมื่อแสดงความจํานงเปนครูในพ้ืนท่ี
หางไกลและพ้ืนท่ีทุรกันดาร รวมท้ังมีระบบความกาวหนาใน
อาชีพแตกตางจากเดิม 
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ยังมีชีวิตอยู 2
เพศสัมพันธท่ี
รองลงมาคือ จา
เมื่อพิจารณาแ
มากท่ีสุดและมี
ระหวาง15–24 
ในป 2548 เพ่ิม
ในป 2552 เหลื
กลุมอายุ  

จากขอมู
เส่ียงและตองเฝ
ท่ีเปล่ียนแปล
พบวากลุมเยา
การมีเพศสัมพ
อนามัยอยางส
ของเครือขายเ
จังหวัด พบวา 
ยอมรับเคยมีเ
เพศสัมพันธแบ
ขอมูลของสํานัก
เส่ียงในกลุมนั
สัดสวนของนัก
โดยนักเรียนม
มัธยมศึกษาตอ
นัก เรี ยนสาย
เพศสัมพันธ 

พฤติกรร
การติดเชื้อเอ
เพศสัมพันธชนิ
การติดเชื้อเอช
ศูนยความรวม
ผูท่ีติดเชื้อโรค
เอดสสูงกวาคน

นอกจาก
กลุมหนึ่งคือ ก
เชื้อเอดสสูงท่ีสุ
มแีนวโนมจะเพิ
เสพติดมีแนวโน

ท้ังนี้ ไดมี
ในกลุมประชา

                     

                    

271,870 ราย 
ไมไดปองกันร
ากการเสพยาเ
ยกตามกลุมอา
มีแนวโนมเพ่ิม
 ป มีอัตราปวย
มขึ้นเปน 49.92
ลือ 40.97 แตก็ย

ลดังกลาวชี้ใหเ
ฝาระวังมากท่ีสุ
งไปตามวัฒน
วชนมีเพศสัมพ
พันธระหวางช
ม่ําเสมอ ซึ่งจา
ยาวชนตานเอด
 เยาวชนอายุร
เพศสัมพันธ แ
บบเปล่ียนคูนอน
ักระบาดวิทยาป
นักเรียนชาย-ห
กเรียนในการมี
มัธยมศึกษาต
อนปลายรอยละ
ยอาชี ว ศึกษา

รมทางเพศเหล
ดสแลว ยังเป
นิดอ่ืนดวย จาก
ช ไอ วี รายให
มมือไทย-สหรั
ติดตอทางเพศ
นท่ัวไป 3–9 เท

นี้ กลุมประชา
กลุมผูติดยาเสพ
สุดรอยละ 34.9
พ่ิมขึ้นเนื่องจาก
นมเพ่ิมขึ้นอยา

มีการคาดการณ
กรท่ัวไปเพ่ิมสู

                 29 

                     

สาเหตุสวนให
รอยละ 84.34 
สพติดชนิดฉีด
ายุ พบวากลุมอ
ขึ้นไดแก กลุม
 43.92 รายตอ
2 ในป 2551 แ
ยังจัดวาอยูในร

เห็นวา เยาวชน
สุด เนื่องดวยพ
นธรรมและคาน
พันธกับคูนอน
ชายกับชาย ก
กการสํารวจพ
ดสประเทศไทย
ระหวาง 15–22
และรอยละ 39
นเปนเรื่องปกติ
ป 2551 การเฝ
หญิงใน 24 จั
มีเพศสัมพันธมี
อนตนพบรอ
ะ 15–24 และร
า  เคยมีประส

ลานี้นอกจากเป
ปนสาเหตุของ
กขอมูลการศึกษ
หมของสํานักร
รัฐดานสาธารณ
ศสัมพันธจะเส่ี
ทา  

กรท่ีตองเฝาระ
พติดชนิดฉีดท่ี
98 ของประชาก
กการแพรระบา
างตอเนื่อง 

ณวาจะมีผูติดเ
สูงขึ้นประมาณ

 พฤศจิกายน 25

                    

หญเกิดจากการ
 ของผูปวยเอด
รอยละ 4.43 แ
อายุท่ีมีอัตราป
มเยาวชนที่มีอ
ประชากรแสนค
และลดลงเล็กน
ระดับสูงกวาในท

นเปนกลุมมีควา
ฤติกรรมทางเพ
นิยมการใชชีวิ

นหลายคนมากขึ
การไมใชถุงย
ฤติกรรมทางเพ
ย ป 2550 ใน 
2 ป รอยละ 48
9.1 เห็นวาการ
ติ นอกจากนี้ จ
ฝาระวังพฤติกร
ังหวัด ยังพบ
มีแนวโนมเพ่ิมขึ
ยละ 3 นักเรีย
รอยละ 37–43 
สบการณการ

ปนปจจัยเส่ียงต
งการติดเชื้อท
ษาระบบเฝาระ
ะบาดวิทยา แ
ณสุข รายงาน
ยงตอการติดเชื

ะวังเปนพิเศษอี
ท่ีพบอัตราการติ
กรกลุมเส่ียง แ
าดของการใชส

ชื้อเอดสรายให
ณ 10,853 ราย 
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ตาราง 9  คาใชจายการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ยาสูบ และสุขภาพ 
 ของครัวเรือน รายไตรมาส (ราคาป 2531)                     หนวย : ลานบาท 

รายการ 
ป 2552 ป 2553 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล 39,236 34,661 26,569 40,720 37,536 33,603 27,460 
-  สุรา  ไวน 11,399 12,216 10,777 14,919 12,835 11,455 11,157 
-   เบียร 27,837 22,445 15,792 25,801 24,701 22,148 16,303 
บุหร่ี 5,581 5,228 5,420 4,956 5,322 5,177 5,435 
สุขภาพ 41,315 36,060 40,318 40,806 44,611 35,978 41,055 
-  คายา 31,654 28,336 31,196 31,587 34,981 28,617 32,044 
-  คารักษา 9,661 7,724 9,122 9,219 9,630 7,361 9,011 
อื่นๆ 465,084 485,740 480,470 500,534 485,361 523,132 506,672 
การใชจายของครัวเรือน 551,216 561,689 552,777 587,016 572,830 597,890 580,622 
ที่มา :  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ตาราง 10    จํานวนประชากรอายุ 15-24 ปที่ด่ืมสุรา จําแนกตามพฤติกรรมการดื่ม  
ป 2550 และ 2552                                                      หนวย : พันคน 

พฤติกรรมการด่ืม 2550 2552 
ประจํา 2,336 2,545 
นาน  ๆครั้ง 225 473 
รวม 2,561 3,018 
ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ การสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหร่ีและการด่ืมสุราของประชากร  

พ.ศ. 2550 และ 2552 

ตาราง 11 จํานวนผูปวยโรคตับเกี่ยวกับแอลกอฮอล 

 2550 2551 2552 
จํานวน (ราย) 27,409 35,073 33,985 
อัตรา (รายแสนคน) 43.55 53.76 55.27 
ที่มา : สถิติสาธารณสุข พ.ศ. 2550 - 2552 
 
 

คาใชจายการบริโภคยาสูบและเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลมี
แนวโนมเพิ่มข้ึน 

คาใชจายการบริโภคยาสูบของครัวเรือนไทยเพ่ิมขึ้น
จาก 5,420 ลานบาทในไตรมาสสามของป 2552 (ราคาป 
2531) เปน 5,435 ลานบาทในป 2553 หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 
0.3 เชนเดียวกับคาใชจายการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล
ท่ีเพ่ิมขึ้นจากไตรมาสสามของป 2552 มูลคา 26,569 ลาน
บาทเปน 27,460 ลานบาทในป 2553 หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 
3.4 ซึ่งเปนการเพ่ิมขึ้นครั้งแรกในรอบ 2 ปนับตั้งแตไตรมาส
สามของป 2551 เปนตนมา  

ขณะท่ีการบริโภคแอลกอฮอลในภาพรวมมีแนวโนม
เพ่ิมขึ้น กลุมเยาวชนไทยมีแนวโนมบริโภคเพ่ิมขึ้นตาม
เชนเดียวกัน เห็นไดจากผลการสํารวจพฤติกรรมการบริโภค
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลของประชากรไทยอายุต้ังแต 15 ปขึ้นไป
ของสํานักงานสถิติแหงชาติในป 2552 พบวา คนไทยอายุ
ในชวงอายุ 15-24 ป ด่ืมแอลกอฮอลมีมากถึง 3,018,000 คน 
แบงเปนผู ด่ืมสุราประจํา 2,545,000 คน และนานๆ ครั้ง 
473,000 คน ซึ่งเพ่ิมขึ้นมากกวา 2 เทาของป 2550 ผลท่ี
ตามมาจากการด่ืมแอลกอฮอลไดกอใหเกิดการเจ็บปวยดวย
โรคตับ ซึ่งเพ่ิมขึ้นจาก 43.55 รายตอประชากรแสนคนในป 
2550 เปน 53.76 และ 55.27 ในป 2551 และ 2552 
ตามลําดับ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ป 2553 และจากอัตราการปวยติดเชื้อทางเพศสัมพันธท่ีมี
แนวโนมเพ่ิมสูงขึ้น จึงเปนตัวบงบอกสัญญาณเตือนวา โรค
เอดสอาจกลับมาแพรระบาดในไทยไดอีก หากไมเรงรัด 
กําหนดมาตรการปองกันอย าง เขมขนและตอ เนื่ อ ง
โดยเฉพาะในกลุมเส่ียงท่ีเปนเด็กและเยาวชน และผูติดยา
เสพติด โดยเฉพาะกลุมท่ียากจนมักจะมีความเส่ียงในการ
ติดตอมากกวากลุมอื่น 

พฤติกรรมและความเปนอยูของคน

ฟลิปปนสดันรางกฎหมาย “เมาแลวขับเปนคดีอาญา” 
นางกลอเรีย อารโรโย  อดีตประธานาธิบดีหญิงแหงฟลิปปนส ปจจุบันดํารงสถานะ เปน ส.ส. ไดเสนอรางกฎหมายท่ีจะกําหนดอยางชัดเจนวา การเมาแลวขับ

รถเปนอาชญากรรมชนิดหนึ่งเขาสูการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎร โดยยกเหตุผลวา ประเทศฟลิปปนสมีการรายงานขาวเกี่ยวกับอุบัติเหตุรายแรงบนทองถนนอยู
บอยๆ นับเปนสาเหตุหลักของการเสียชีวิตของประชากรในประเทศ และมีเปอรเซนตไมนอยเลยที่เปนผลมาจากการขับขี่ภายใตฤทธ์ิน้ําเมา จากสถิติปท่ีแลวระบุวา 
จํานวนอุบัติเหตุท่ีเกี่ยวของกับแอลกอฮอลท่ัวประเทศเพิ่มสูงขึ้นถึง 6.2 % และนําไปสูความสูญเสียในรูปแบบตางๆ โดยในรางกฎหมายใหมไดมีการขีดเสนอยาง
ชัดเจนวา คนท่ีตองถูกดําเนินคดีเมาแลวขับรถนั้นคือ คนท่ีขับขี่ยานพาหนะในขณะที่มีระดับแอลกอฮอลในเลือดตั้งแตระดับ 0.06 ขึ้นไป พรอมท้ังกําหนดโทษตั้งแต
ปรับไปจนถึงยกเลิกใบขับขี่ และท่ีสําคัญรางกฎหมายนี้ยังกําหนดใหคนท่ีขับขี่รถแลวเกิดอุบัติเหตุทําใหมีผูเสียชีวิตตองถูกตรวจปริมาณแอลกอฮอลในเลือดทุกกรณี
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แผนภูมิ 9   จํานวนคดีอาชญากรรม 3 ประเภทหลัก รายไตรมาสป 2551–2553  

 
ที่มา : สํานักงานตํารวจแหงชาติ  
 

 

 

แผนภูมิ 10   รอยละของ คาสูงสุดของการใชความรุนแรงของเด็กและ
เยาวชนที่ตอบวาเคยกระทําความรุนแรงภายใน 3 เดือน 

 
 
ที่มา : รายงานการวิจัย “มิตทิางสังคมวัฒนธรรมที่สงผลตอความรุนแรงในเด็ก 

และเยาวชน”  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

 
 
 
 

 

 
คดียาเสพติด – ประทุษรายตอทรัพย พุงสูงข้ึน 

ในไตรมาสสาม คดีอาญารวมพุงสูงสุดในรอบ 9 ปแมวา
สถานการณเศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้นตามลําดับ โดยมีคดีอาญา
รวมจํานวน 95,046 คดี เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสสองของป
เดียวกันรอยละ 15.5 และไตรมาสสามของป 2552 รอยละ
15.3 โดยคดียาเสพติดมีสัดสวนมากท่ีสุดจํานวน 72,631 คดี 
เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสสองของป 2553 และไตรมาสสามของป 
2552 ถึงรอยละ 18.6 และ 21.7ตามลําดับ สวนคดีประทุษราย
ตอทรัพย รับแจง 15,499 คดี เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสสองของป 
2553 รอยละ 10.5 และลดลงจากไตรมาสสามของป 2552  
รอยละ 1.5 สําหรับคดีชีวิต รางกายและเพศ มีจํานวน 6,916 
คดี ลดลงจากไตรมาสสองของป 2553 และไตรมาสสามของป 
2552 รอยละ 6 และ 1.7 ตามลําดับ  

จากสถิติอาชญากรรมดังกลาว จะเห็นวาปญหายา 
เสพติดยังมีแนวโนมรุนแรงขึ้นตอเนื่อง โดยเฉพาะในกลุม

เด็กและเยาวชน4 ซึ่งจากผลการศึกษาของคณะสังคม

สงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร5 พบวาการติด
ยาเสพติดของเด็กและเยาวชนมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นทุกป จาก
ครอบครัวท่ีมีความสัมพันธแบบขัดแยง และขาดการใชเวลา
อยางมีคุณภาพใหแกกัน รวมท้ังพบวาเด็กซึมซับและ
เลียนแบบพฤติกรรมจากพอแม นอกจากนี้ พบวาครอบครัว
สวนใหญนั้นประสบกับภาวะความยากจน และสภาพแวดลอม
เปนชุมชนแออัดและคับแคบ เปนแหลงอบายมุข  

ความรุนแรงของวัยรุน  

ปญหาความขัดแยงของนักเรียนตางสถาบันยกพวก
ทะเลาะ ตีกัน เปนปญหาเรื้อรังและทวีความรุนแรงขึ้น จะ
พบวามีการใชอาวุธอันตรายที่หาซื้อไดงายจากตลาดมืด 
อินเตอรเน็ต รวมทั้งผลิตเอง เชน มีด ปนเถ่ือน ระเบิดขวด 
ระเบิดปงปอง นําไปสูสาเหตุการตายของเด็กวัยรุนกอนวัย
อันควร และลุกลามไปถึงประชาชนท่ีไมเกี่ยวของท่ีตองโดน
ลูกหลงจนบาดเจ็บและเสียชีวิตในที่สุด  

รายงานการวิจัย “มิติทางสังคมวัฒนธรรมที่สงผลตอความ
รุนแรงในเด็กและเยาวชน” ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและ

                                  
4 ดังที่รายงานในครั้งการแถลงขาวไตรมาสสองป 2553 
5 นางสาวอรพิน กลิ่นพยูร นักศึกษาปริญญาโท คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
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ตาราง 12   การรับเร่ืองรองเรียน  
การรองเรียน 

(ราย) 
2552 2553 

Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 
สัญญา (บาน ที่ดิน 
อาคารชุดฯลฯ) 

657 767 615 538 612 606 

สินคาและบริการ
ทั่วไป 

675 796 676 727 659 666 

การโฆษณา 182 358 253 291 360 361 
การขายตรงและ
ตลาดแบบตรง  

35 46 12 8 4 6 

รวม  1,549 1,967 1,556 1,564 1,635 1,639 
ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 
 

เหลานี้ จะสงผลกระทบตอการสรางบุคลากรในสาขาอาชีพท่ี
ขาดแคลนของประเทศมากยิ่งขึ้นได 

เพ่ือเปนการปองปรามและแกไขเยียวยาเด็กท่ีกระทํา
รุนแรง คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบในมาตรการปองกัน
และแกไขปญหาการทะเลาะวิวาท โดยดําเนินการในเรื่อง
การจัดทําขอมูลเชิงลึกประวั ตินักเรียนนักศึกษาเปน
รายบุคคล การติดตามเฝาระวังสุมตรวจจุดเส่ียง/พ้ืนท่ีเส่ียง 
และนักเรียนกลุมเส่ียง ใหผูบริหารสถานศึกษา ครูอาจารย 
กํากับดูแลความประพฤตินักเรียนนักศึกษาอยางเขมงวด ให
สถานศึกษาจัดต้ังภาคีเครือขาย สงเสริมพัฒนานักศึกษา
จากทุกระดับ รวมท้ังการจัดชองทางการส่ือสารท่ีรวดเร็ว
ชัดเจน และตั้งคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการ
ปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขปญหาทะเลาะวิวาท
ของนักเรียน นักศึกษาอยางท่ัวถึง 

ในสวนของมาตรการตอเนื่องระยะยาวที่ทําควบคูไป 
ไดแกการติดตามตรวจสอบการดําเนินตามมาตรการ การ
จัดระบบชวยเหลือนักเรียนเปนรายบุคคล เชน โครงการเยี่ยม
บานชวยเหลือนักเรียนอยางรอบดาน การจัดกิจกรรมอบรม
พัฒนาศักยภาพนักเรียน การสนับสนุนใหผูเรียนรับผิดชอบ
และมีวินัยเพ่ือความเปนพลเมืองดี กิจกรรมลูกเสือ นักศึกษา
วิชาทหาร กิจกรรมเยี่ยมสถานพินิจฯ และการจัดทําวิจัยขอมูล
เพ่ือนํามาแกไขปญหาในอนาคต ท้ังนี้ เรียกรองใหส่ือมวลชน 
ประชาชน รวมกันสงเสริมนักเรียนนักศึกษาทําความดี ลดการ
ย่ัวยุ สวนกรณีท่ีกฎหมายไมสอดคลองกับการแกไขปญหาให
สวนราชการและหนวยงานของรัฐท่ีมี อํานาจหนาท่ีตาม
กฎหมายเสนอปรับปรุงแกไขกฎหมายใหเหมาะสมตอไป 

การคุมครองผูบริโภค: สถิติการรองเรียนผาน สคบ.
ทรงตัว และทุกภาคสวนท่ีเกี่ยวของต่ืนตัวมากข้ึน 

สถานการณดานการคุมครองผูบริ โภค จากสถิติ
สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (สคบ.) ซึ่งเปน 

ชองทางหนึ่งในการใหการคุมครองผูบริโภค6 รายงานวา ใน
ไตรมาสสาม ป 2553 มีผูรองเรียนจํานวน 1,639 ราย เพ่ิมขึ้น
รอยละ 0.2 จากไตรมาสกอนหนา โดยมีการรองเรียนมากที่สุด

                                  
6  ผูบริโภคสามารถยื่นขอรองเรียนได 3 ชองทางหลัก ตาม พระราชบัญญัติการคุมครองผูบริโภค พ.ศ.2522 คือ (1) คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (2) 
หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของในเร่ืองน้ัน ๆ โดยตรง อาทิ สํานักงานคณะกรรมอาหารและยา สํานักงานเพทยสภา กระทรวงสาธารณสุข (กองประกอบ
โรคศิลปะ) กรมการคาภายใน กรมพัฒนาธุรกิจการคา กรมการประกันภัย กระทรวงอุตสาหกรรม (สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ) กรมท่ีดิน (กอง
ควบคุมธุรกิจที่ดิน) กองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี สํานักงานตํารวจทองเที่ยว และกระทรวงมหาดไทย (กรมการ
ปกครอง) และ (3) หนวยงานภาคเอกชน อาทิ ศูนยพิทักษสิทธิผูบริโภค มูลนิธิเพื่อผูบริโภค  

 แนวทางการดําเนินการตามมาตรการปองกันและแกไขปญหาการ
ทะเลาะวิวาทของนักเรียนนักศึกษา 
การดําเนินการตามมาตรการเชิงรุก 

1) ใหสถานศึกษาจัดทําขอมูล ประวัติของนักเรียนนักศึกษาเปนรายบุคคล 
โดยเฉพาะกลุมเสี่ยงท่ีจะกระทําความผิด ตองมีขอมูลเชิงลึก พรอมภาพถาย
และประวัติ ผู ปกครอง  จัดส ง ใหสถานีตํ ารวจในพื้น ท่ี ศูนย เสมารักษ
กระทรวงศึกษาธิการ รวมท้ังแจงผูปกครองทราบและรวมกันแกไขปญหาเพื่อ
เปนการปองปราม 
2) ใหสถานศึกษาจัดใหมีการติดตามเฝาระวังจุดเสี่ยงหรือพื้นท่ีเสี่ยงท่ี
นักเรียนนักศึกษาจะกระทําความผิด และกําหนดจุดเสี่ยง/พื้นท่ีเสี่ยงรวมกัน
ระหวางสถานศึกษา การแตงตั้งเจาหนาท่ีปฏิบัติงานในแตละจุดเสี่ยงหรือพื้นท่ี
เสี่ยงรวมกัน  ประสานกับสถานศึกษาในการกํากับดูแลในการกําหนด
ผูรับผิดชอบแตละจุดเสี่ยงหรือพื้นท่ีเสี่ยงแนะนําเสนอแตงตั้ง 

คณะทํางาน 4 ชุด มีผูตรวจราชการ ศธ. เปนหัวหนา รวมดวยสารวัตร
นักเรียน ฝายปกครองแตละโรงเรียน และตํารวจแตละทองท่ี ติดตามเฝาระวัง
สุมตรวจจุดเสี่ยง/พื้นท่ีเสี่ยง และนักเรียนกลุมเสี่ยง หากพบนักเรียนท่ีกระทํา
ผิด ใหดําเนินการตามกฎหมายโดยเครงครัด 
3)  ผูบริหารสถานศึกษา ผูรับใบอนุญาต ครู อาจารยกํากับดูแลความ
ประพฤตินักเรียนนักศึกษาตามมาตรการกระทรวงท่ีกําหนด หากสถานศึกษา
ปลอยปละละเลยหรือยังเกิดเหตุบอยครั้ง จะพิจารณาสั่งปดชั่วคราว และหาก
เกิดซ้ําซอนจะสั่งปดเปนการถาวร 
4) ใหสถานศึกษาจัดตั้งภาคีเครือขาย เพื่อสงเสริมและชวยเหลือในการ
พัฒนานักเรียน นักศึกษาจากทุกระดับ ท้ังการแกไขปญหา และการสงเสริม
กิจกรรมตางๆ  
5)  จัดชองทางการสื่อสารระหวางสถานศึกษา ผูปกครอง ภาคีเครือขาย และ
หนวยงานที่ เกี่ยวของเพื่อสามารถแกไขปญหาการทะเลาะวิวาท ไดทันตอ
สถานการณ โดยภาพรวมใหศูนยเสมารักษ เปนผูประสานงาน โดยใชสายดวน 1579  
6)  ใหกระทรวงศึกษาธิการแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการ
ปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขปญหาทะเลาะวิวาทของนักเรียน 
นักศึกษาอยางท่ัวถึง รวมทั้งการสอบสวนสถานศึกษาท่ีปลอยปละละเลยให
นักเรียนนักศึกษากอเหตุ พรอมรายงานผลตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
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ในเรื่องสินคาและบริการท่ัวไป เพ่ิมขึ้นรอยละ 1 โดยเฉพาะใน
เรื่องราคาสินคาและบริการ  ปญหารถยนต และสินคาและ
บริการไมไดคุณภาพ รองลงมาเปนการรองเรียนเกี่ยวกับการ
โฆษณาเพ่ิมขึ้นรอยละ 0.3 ซึ่งเปนการรองเรียนเกี่ยวกับการ
ซื้อสินคาและบริการหลังจากไดรับคําแนะนํา สวนการ
รองเรียนเกี่ยวกับสัญญาอสังหาริมทรัพยลดลงรอยละ 1 

สําหรับการแกไขปญหาในไตรมาสที่ 3 สวนใหญเปน
การประสานหนวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของใหดําเนินการตาม
อํานาจหนาท่ี 421 ราย รองลงมาเปนการเจรจาไกลเกล่ียได
ขอยุติ 319 ราย ท่ีเหลือนั้นมีท้ังท่ีผูบริโภคยุติเรื่อง เนื่องจาก
เขาใจคําชี้แจง และกลุมท่ีเสนอคณะกรรมการคุมครอง
ผูบริโภคและรับดําเนินคดีแทนผูบริโภค โดยสวนใหญเปน
เรื่องของการดําเนินการท่ีไมเปนไปตามสัญญา 

ในปจจุบัน บทบาทของภาครัฐโดย สคบ. พยายามใช
วิธีการเจรจาไกลเกล่ียใหไดขอยุติมากกวาการใชมาตรการทาง
กฎหมายท่ีตองใชระยะเวลาในการดําเนินและการบังคับคดี 
โดยไดดําเนินนโยบายเชิงรุก 3ประสาน และ 5 ยุทธศาสตร7 
เพ่ือใหผูบริโภคมีความมั่นใจวาจะไดรับความคุมครองอยาง
เปนธรรม  ตามสิทธิท่ีพึงไดรับจากการซื้อสินคาและบริการ  

นอกจากนั้น บทบาทของภาครัฐโดยหนวยงานอ่ืนท่ี
เกี่ยวของและเอกชนไดใหความสําคัญกับปญหาแรใยหินซึ่ง
จะมีผลกระทบตอสุขภาพจากการสะสมในรางกายจากการ
ใชผลิตภัณฑตางๆ ท่ีมีสวนประกอบแรใยหิน ซึ่งปจจุบันมี
การดําเนินการโดยใหมีการกําหนดคําเตือนในสินคาท่ีมีแร
ใยหินเปนองคประกอบ ประกาศดังกลาวมีผลบังคับใชใน
เดือนมีนาคม 2553 ซึ่งนอกจากการติดฉลากเตือนแลว ควร
มีการรณรงคใหประชาชนทราบถึงอันตรายของแรใยหินและ
ระมัดระวังการใชสินคาท่ีมีแรใยหินเปนองคประกอบเพื่อลด
การแตกกระจายของอนุภาคแรใยหินท่ีฟุงกระจายสูปอด 
ขณะท่ีภาคธุรกิจมีการต่ืนตัวโดยยกเลิกการนําแรใยหินมา
เปนสวนประกอบ เชน บริษัทปูนซิเมนตไทย ซึ่งถือเปน
ความรับผิดชอบตอสังคมของผูประกอบการ (TRUE CSR : 
Corporative Social Responsibility) 
 

                                  
7
 นโยบายเชิงรุก 3 ประสาน 5 ยุทศาสตร โดย 3 ประสาน ไดแก 1) การประสานความรวมมือกับภาครัฐตั้งแตระดับจังหวัดท่ีมีผูวาราชการจังหวัดเปน
ประธาน สคบ. จังหวัดไปจนถึงสวนกลาง เชน สํานักงานตํารวจแหงชาติ (สตช.) องคการอาหารและยา (อย.) และกรมการคาภายใน (คน.) ใหมีการ
ทํางานรวมกันอยางบูรณาการ  2) การประสานความรวมมือกับผูประกอบการ เพื่อจะไดเขาใจถึงมาตรฐานสินคาบริการ ในการรักษาสิทธิผูบริโภค ที่
สําคัญนับเปนการสรางเครือขายผูประกอบการน้ําดี 3) ประสานความรวมมือกับองคกรเครือขายภาคเอกชน สวน 5 ยุทธศาสตร ไดแก 1) สะสาง 2) 
สงเสริม 3) เพิ่มชองทาง การรองทุกข และการคุมครอง 4) สรางความเขาใจ และ 5) หวงใยผูบริโภค 

CSR : ความรับผิดชอบตอผูบริโภค 
การดําเนินกิจกรรมของธุรกิจภาคเอกชนที่สวนใหญพยายามปรับปรุง

มาตรฐานสินคาและบริการของตนอยูเดิมแลว จากผลการสํารวจบริษัทตาง ๆ 
ท่ัวประเทศ พบวา รอยละ 90 ของธุรกิจมีการทํากิจกรรม CSR ในลักษณะของ
การรับผิดชอบตอผูบริโภค โดยรอยละ 85 เปนการทํากิจกรรมในลักษณะการ
พัฒนาสินคาใหมีคุณภาพสูงขึ้น และการใหขอมูลท่ีถูกตองแกลูกคา สวนท่ี
เหลือเปนการทํากิจกรรมในลักษณะ อ่ืนๆ  ท่ี เกี่ ยวของหรือช วยเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการพัฒนาและการใหขอมูลเกี่ยวกับสินคา อาทิ การจัดตั้งศูนย
ลูกคาสัมพันธ การอบรมพนักงานดานการใหบริการ การพัฒนาระบบคุณภาพ 
และการปลูกฝงใหพนักงานมีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ เปนตน โดย
รอยละ 94 ไดดําเนินกิจกรรมในลักษณะเชนนี้มาอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะ
ธุรกิจท่ีมีอายุกิจการมากกวา 6 ปขึ้นไปไดใหความสําคัญกับการทํา CSR ใน
ลักษณะเชนนี้สูงกวาธุรกิจท่ีมีอายุกิจการต่ํากวา อยางไรก็ตาม เม่ือสอบถาม
เกี่ยวกับแนวโนมการทํา CSR ในอนาคต พบวา มีธุรกิจเพียงรอยละ 23.7 ท่ีมี
แนวโนมในอนาคตจะทํา CSR ในลักษณะการรับผิดชอบตอลูกคา ซึ่งต่ํากวา
แนวโนมการทํา CSR ในลักษณะการดูแลสิ่งแวดลอม การศึกษา การ
ชวยเหลือผูดอยโอกาส และการลดปญหาความยากจน ซึ่งเปนประเด็นท่ีอยูใน
กระแสความสนใจของสังคมปจจุบัน ภาครัฐจะตองประสานความรวมมือและ
สรางความเขาใจกับภาคเอกชนถึงความรับผิดชอบตอสังคมในระดับพื้นฐาน 3 
ประการ คือ การรับผิดชอบตอแรงงาน ผูบริโภค และสิ่งแวดลอม 

การคุมครองผูบริโภคจากอันตรายแรใยหิน 

แรใยหินเปนวัสดุท่ีนํามาใชในผลิตภัณฑท่ีตองการความทนทานและทน
ความรอน เชน กระเบื้องมุงหลังคา ฝาเพดาน ทอน้ําซีเมนต ผาเบรก รวมถึง
อุปกรณไฟฟาท่ีมีฉนวนความรอน เชน เครื่องเปาผม เครื่องปงขนมปง ฯลฯ 
ประเทศไทยมีการนําเขาแรใยหินขาวหรือไครโซไทล 1.5 แสนตันตอป มี
ปริมาณการใชตอจํานวนประชากร 3 กก./คน/ป สูงเปนอันดับ 2 ของโลก รอง
จากรัสเซีย ปจจุบันมีการหามใชแรใยหินแลวถึง 50 ประเทศ 

อันตรายที่สําคัญท่ีเกิดจากแรใยหิน คือ การท่ีแรใยหินเปนเสนใยเล็ก
มาก สามารถเขาไปอยูในปอดไดและมีอํานาจทะลุทะลวงถึงเยื่อหุมปอดได ทํา
ใหเกิดโรคท่ีเกี่ยวกับปอด เชน ปอดอักเสบจากแรใยหิน มะเร็งปอด และมะเร็ง
เยื่อหุมปอด เปนตน ซึ่งเกิดขึ้นไดจากการฟุงกระจายของแรใยหินจากการใช
ผลิตภัณฑท่ีมีสวนประกอบแรใยหิน รวมถึงการเลื่อย/ตัดกระเบื้อง ฝา และการ
ทุบทําลายอาคาร เปนตน 

ปจจุบันเครือขายสมัชชาสุขภาพฯ มีขอเสนอเรงดวนใหมีการปรับสถานะ
แรใยหินจากวัตถุอันตรายประเภท 3 (ขออนุญาตนําเขา ครอบครอง และผลิต) 
เปนวัตถุอันตรายประเภท 4 (หามนําเขา หามครอบครอง และหามผลิต)  
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ตาราง 13 ความเสียหายจากสถานการณอุทกภัยชวง 10 ต.ค.-26 พ.ย. 2553  

วันท่ี 
ราษฎรไดรับความ

เดือดรอน 
( ครัวเรือน) 

พื้นท่ีการเกษตร
เสียหาย 

( ลานไร ) 

ผูเสียชวีิต 
( คน ) 

10 ต.ค. 53 21,761 0.03 - 
23 ต.ค. 53 815,707 2.54 25 
27 ต.ค. 53 1,221,760 3.47 58 
30 ต.ค. 53 1,574,419 4.13 101 
4 พ.ย. 53 1,812,971 4.14 110 
26 พ.ย. 53 2,612,472 7.78 255 

ที่มา : กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 
 
 

มาตรการของรัฐในการชวยเหลือและฟนฟูผูไดรับผลกระทบจากอุทกภัย 

มาตรการชวยเหลือระยะเรงดวน ใหชวยเหลือผูประสบอุทกภัยทุกกลุม ทุก
พื้นท่ีในทันที โดยการชวยเหลือระยะเรงดวน ผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
(อุทกภัย) ชดเชยใหครัวเรือนละ 5,000 บาท กรณีบานเสียหายท้ังหลังชดเชยให
หลังละ 30,000 บาท การชวยเหลือสถานศึกษาท่ีประสบอุทกภัยจํานวน 100 
เขตๆ ละ 200,000 บาท เปนตน และเบิกจายงบกลาง 283 ลานบาท จัดซื้อเรือ 
กระสอบทราย เต็นท และจัดทําสุขาชั่วคราว เพื่อแกปญหาเบื้องตน 

มาตรการฟนฟูหลังภาวะนํ้าลด กระทรวงเกษตรฯ จะชดเชยคาเสียหาย
พืชผลในอัตรารอยละ 55 ของตนทุนการผลิตรวมตามพื้นท่ีเสียหายจริง 
ประมาณไรละ 2,098 บาท สําหรับสวนยางประมาณไรละ 17,000 บาท 
กรมการจัดหางานจัดทําโครงการ 2 โครงการ ไดแก 1) โครงการชวยเหลือถึง
บานบริการอาชีพ เปาหมาย 75,000 คน 2) โครงการฟนฟูสรางอาชีพใหมใหคน
วางงาน ตกงานจากอุทกภัย 2553 เปาหมาย 15,000 คน สําหรับมาตรการดาน
สินเชื่อเพื่อชวยเหลือเกษตรกร โดยการจําหนายหนี้สูญในกรณีเกษตรกร
เสียชีวิตและใหรัฐบาลรับภาระหนี้แทน และขยายเวลาชําระหนี้และงดดอกเบี้ย
เปนเวลา 3 ป (2553-2555) และใหสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ
เสริมสรางคุณภาพชีวิต เปนตน รวมทั้งการฟนฟูโครงสรางพื้นฐานท่ีไดรับความ
เสียหาย เชน โรงพยาบาล ไฟฟา ประปา สถานท่ีราชการตางๆ ขณะเดียวกัน 
กระทรวงสาธารณสุขไดจัดสงทีมสุขภาพจิตเคลื่อนท่ีออกไปดูแลผูท่ีไดรับ
ผลกระทบ และตรวจคัดกรองและวางแผนดูแลผูท่ีมีปญหาเพื่อลดความเครียด 
โดยเฉพาะโรคซึมเศราซึ่งจะนําไปสูการฆาตัวตาย 

มาตรการปองกันและบรรเทาปญหาภัยพิบัติในระยะยาว เรงจัดทําระบบ
การเตือนภัยท่ีมีเอกภาพ ระบบปองกันอุทกภัยและระบบบริหารจัดการน้ํา 
รวมท้ังกําหนดแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีมีขั้นตอนการดําเนินงาน
อยางชัดเจนและเปนระบบ ตลอดจนเรงพัฒนากลไกประกันความเสี่ยงท่ีเกิดจาก
ภัยธรรมชาติ 

การจัดการภัยพิบัติและบทบาททุนทางสังคมในการ
บรรเทาผลกระทบ 

ภาวะภัยพิบัติทางธรรมชาติครั้งสําคัญท่ีรุนแรงมาก
ท่ีสุดในรอบ 50 ป ท่ี เ พ่ิงเกิดขึ้นในชวงเดือนตุลาคม -
พฤศจิกายนท่ีผานมา เกิดน้ําทวมหนักในหลายพ้ืนท่ีในภาค
กลางและภาคอีสาน และพายุดีเปรสชั่นถลมภาคใตจนเกิด
น้ําทวมและดินถลม ท้ังสองเหตุการณไดสรางความเสียหาย
อยางหนักท้ังชีวิตและทรัพยสิน 

จากการสํารวจสถานการณอุทกภัยน้ําทวมฉับพลัน และ
น้ําปาไหลหลากในประเทศไทย ของกรมปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย ในชวงวันท่ี 10 ตุลาคม-26 พฤศจิกายน 2553 
จังหวัดท่ีประสบภัยท้ังส้ิน 51 จังหวัด ราษฎรไดรับความ
เดือดรอน 2,612,472 ครัวเรือน มีผูเสียชีวิต 255 คน พ้ืนท่ี
การเกษตรท่ีคาดวาจะเสียหาย 7,784,368 ไร ปจจุบันจังหวัด
ท่ียังคงมีสถานการณอุทกภัยท้ังส้ิน 9 จังหวัด ผลกระทบ
ประชาชนในหลายดาน อาทิ อันตรายจากไฟฟา ไฟดูด การ
จมน้ํา สัตวมีพิษ และโรครายหลายชนิด เชน น้ํากัดเทา และ
แผลเปอยติดเชื้อ และในชวงน้ําลดลง อาจมีการระบาดของ
โรคตาแดงจากเชื้อไวรัส ซึ่งแพรกระจายมากับน้ําท่ีสกปรก 
ทวมขัง และโรคอุจาระรวง รวมท้ังกอใหเกิดความเครียด วิตก
กังวลในชีวิตความเปนอยูและทรัพยสิน เปนตน 

ในการดําเนินการใหความชวยเหลือและฟนฟูผูประสบ
อุทกภัยเมื่อภัยเกิดขึ้นแลว ทุกภาคสวนไดดําเนินการใน
ลักษณะของพลังรวม ภาครัฐไดดําเนินการชวยเหลือและ
ฟนฟูผูประสบภัยโดยใชงบประมาณ 4 หมื่นลานบาท 
ประสานความรวมมือกับองคกรสาธารณกุศล เชน สภากาชาดไทย 
มูลนิธิราชประชานุเคราะหในพระบรมราชูปถัมภ มูลนิธิ
อาสาเพ่ือนพ่ึง (ภาฯ) ยามยาก กองงานพระวรชายาฯ ใน
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร รวมกับ
ภาคเอกชน ประชาชน และส่ือมวลชน เขาชวยเหลือ
ผูประสบภัยท่ีเขาถึงงายไดอยางเรงดวนและทันทวงที 
ขณะท่ีหนวยงานรัฐดําเนินการชวยเหลือผูประสบภัยท่ีดอย
โอกาสและเขาถึงยากกวา  

ภัยพิบัติท้ังน้ําทวมซ้ําซาก หรือแลงซ้ําซาก และทวี
ความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ชี้ถึงความจําเปนเรงดวนในการ
วางแผนเตรียมพรอมเพ่ือการบริหารจัดการภาวะวิกฤต และ
การหาแนวทางแกไขปญหาในระยะยาวท่ีทุกฝายควร

สิ่งแวดลอม



ภาวะสังคมไทยไตรมาสสาม ป 2553                                                                                                                 29 พฤศจิกายน 2553 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ                                                                                                        17 

 

ตระหนักและเริ่มตนดําเนินการอยางจริงจัง ซึ่งรัฐบาลได
กําหนดเปนมาตรการปองกันและบรรเทาปญหาภัยพิบัติใน
ระยะยาวแลว หากแตยังตองมีการบูรณาการและเชื่อมโยง
ถึงกันหมดท้ังดานเทคโนโลยี กฎหมาย ฝายการเมือง ฝาย
คุมนโยบาย และหนวยงานภาคปฏิบัติ ท้ังรัฐ เอกชน องคกร
พัฒนาเอกชน ภาคประชาชน รวมท้ังการจัดการภัยพิบัติ
ตองมีองคกรหนวยงานระดับชาติเปนผูส่ังการ เปนเจาภาพ 
ท่ีขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรี ขณะที่การใหความสําคัญกับ
ชุมชนและประชาชน ทุนทางสังคมยังเปนพ้ืนฐานในการ
ผลักดันใหเกิดการปองกันและจัดการภัยพิบัติเปนจริงได 
โดยการเสริมความรูและความรวมมือของประชาชน ใช
ชุมชนเปนตัวกลางในการเชื่อมประสานการใหความ
ชวยเหลือท้ังทางดานการกูภัยและการเตรียมพ้ืนท่ีในการ
อพยพ เพ่ือลดการสูญเสียท่ีจะเกิดขึ้นอยางมีประสิทธิภาพ 
รวมท้ังการจัดการแหลงน้ําของชุมชนเองเพ่ือแกไขสภาวะ 
แหงแลงและน้ําทวมในพ้ืนท่ีไดเปนอยางดี 

 
 

 

การเตรียมพรอมรับมือวิกฤตการณ 

ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เพิ่มความรุนแรงมากขึ้น และเกิดติดตอกันหลาย
คร้ังในพื้นที่ตางๆ ทั่วโลกในชวง 6 ปที่ผานมา ไดกลายเปนภัยคุกคามรายแรง
ที่นํามาซ่ึงความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพยสินอยางมหาศาล และในหลายกรณี 
ผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติยังสงแรงสะเทือนขามพรมแดนไปยัง
ประเทศหรือภูมิภาคตาง ๆ ที่อยูรอบขาง ทําใหประเด็นเร่ืองการปองกันภัย
ธรรมชาติไดรับความสนใจจากนานาชาติมากข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งการรวมมือ
กันปองกันภัยพิบัติธรรมชาติในระดับโลก 

จีนเปนประเทศหน่ึงที่ไดรับความเสียหายอยางมากจากภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ เฉพาะในป 2553 จีนเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงถึง 5 คร้ัง 
ทั้งเหตุการณแผนดินไหว พายุฝน นํ้าทวม และดินถลม แมเหตุการณที่
เกิดข้ึนจะทําใหมีผูไดรับความเสียหายจํานวนมาก แตการที่รัฐบาลมีนโยบาย
ที่เตรียมพรอมรับมือในภาวะวิกฤตอยางเปนระบบ ทําใหการตัดสินใจทําได
รวดเร็วสามารถชวยเหลือผูประสบภัยไดอยางทันทวงที อัตราความเสียหาย
ลดลง  นอกจากน้ี ยังมีการเพิ่มศักยภาพในการปองกันภัยพิบัติในโครงสราง
พื้นฐานที่จําเปนอยางตอเน่ือง เชน การใชระบบวิศวกรรมในการปองกันนํ้า
ทวมที่มีมาตรฐานสูง ในแมนํ้าสายหลักของประเทศ ทําการเพาะปลูกขยาย
พื้นที่ปาชายเลนเพื่อสรางความสามารถในการตานทานกับภัยพิบัติทางทะเล 
 

 

และใหความสําคัญในดานการวิจัยและพัฒนา และในอนาคตจะเนน
การนําผลการศึกษาทางดานวิทยาศาสตรมาใชเปนพื้นฐานในการ
ตัดสินใจเชิงนโยบาย และยุทธศาสตรของประเทศมากข้ึน อีกท้ังสราง
ความรวมมือกับตางประเทศในการเสริมสรางความสามารถทางดาน
เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

สหรัฐอเมริกามีทีมงานผูเชี่ยวชาญดานภัยพิบัติน้ันๆ คอยศึกษา
เกาะติดอยูตลอด และเตือนภัยไดทันทวงที แลวสายตรงฮ็อตไลนไป
ถึงทําเนียบประธานาธิบดี หรือกระทรวงกลาโหมไดเลย 

ประเทศไทยมีระบบเตือนภัยที่มีความสามารถในการเตือนภัย
ครอบคลุมทั่วประเทศ ทั้งของกรมอุตุนิยมวิทยา ศูนยเตือนภัยพิบัติ
แหงชาติ และกรมชลประทาน แตอุปสรรคสําคัญที่ทําใหการเตือนภัย
ไมสามารถทําไดอยางเต็มศักยภาพคือการเช่ือมโยงขอมูลระหวาง
หนวยงานที่เกี่ยวของยังดําเนินการไดไมทั่วถึง ประกอบกับแผนการ
บริหารจัดการสาธารณภัยที่ไมครบถวนทุกประเด็นตามสภาวะการ
เกิดภัยพิบัติ และไมไดลงลึกถึงการปฏิบัติอยางแทจริง การจัดการจึง
ยังคงอาศัยการแกไขปญหาเฉพาะหนาเปนสวนใหญ 

 
 
 
 

  

ความชวยเหลือจากองคกรอื่นๆ  

มูลนิธิราชประชานุเคราะห ในพระบรมราชูปถัมภ กองงานพระวรชายาฯ ในสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานถุงยังชีพ ใหแกราษฎรเพื่อ
บรรเทาความเดือดรอนในเบื้องตน  

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ใหการชวยเหลือประทัง
ชีวิตผูประสบอุทกภัย 3 ดาน คือ 1) ดานการจัดตั้งคลังน้ําด่ืมแบบปนสวนโดย
สมัครใจ และการแจกจายน้ําด่ืม 2) ดานการประกอบและแจกจายอาหารสด 
โดยมีท้ังนําออกไปแจกและการจัดตั้งหนวยปฏิบัติการประกอบอาหารแบบโรง
ทาน และมีหนวยเคลื่อนท่ีโดยใชรถ "รถเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ชวยดวยใจ คนไทยไม
ท้ิงกัน" และ 3) ดานการแจกจายถุงยังชีพโดยจัด "ถุงยังชีพพระราชทาน" ออก
แจกจายในพื้นท่ีหางไกลยากจะเขาถึงได รวมทั้งชวยเหลือการดูแลผูออนแอ 
ไดแก ผูพิการ ผูสูงอายุ ผูเจ็บปวยเรื้อรัง หญิงมีครรภ และเด็กเล็ก โดยจัดตั้ง
อาสาสมัคร "เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก" คอยดูแล และเยี่ยมเยียนจนกวาระดับ
น้ําจะลดเปนปกติ 

ภาคเอกชน ประชาชน และส่ือมวลชนท้ังประเทศ เชน ครอบครัวขาว 3 ทีวี
ชอง 9 และ 11 เปนสื่อกลางในการประสานรับบริจาคเงินและสิ่งของจาก
ประชาชนและนําไปแจกจาย เครือขายโทรศัพทเคล่ือนท่ีรวมบริจาครายไดจาก 
SMS ครั้งละ 10 บาท เพื่อชวยเหลือผูประสบภัย เปนตน 
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จากวิกฤตเศรษฐกิจป 2540 สงผลกระทบตอความเปนอยู
ของประชาชนและกอใหเกิดการทบทวนและสรุปบทเรียนในการนํา
ทุนทางสังคมท่ีมีอยูในชุมชนมาชวยรองรับการแกปญหาและสราง
ความเขมแข็งของชุมชน ทําใหเกิดการรวมตัวฟนฟูระบบคุณคาทุน
ทางสังคมท่ีมีอยูมาชวยเหลือเกื้อกูลกันในลักษณะของการจัด
สวัสดิการชุมชนจากฐานท่ีมีอยูในชุมชน เชน องคกรการเงินชุมชน
และการบูรณาการกองทุน การออมวันละบาทและกองบุญสัจจะวัน
ละบาท กองทุนสวัสดิการจากศาสนา กลุมออมทรัพยและการจัดการ
ทรัพยากร ฯลฯ กองทุนสวัสดิการจึงเปนท้ังเคร่ืองมือในการจัด
สวัสดิการและพัฒนาทุนทางสังคม เนื่องจากกระบวนการจัดต้ัง
กองทุนกอใหเกิดการแบงปน สรางความรัก ความเอื้อเฟอ การ
รวมมือ ชวยเหลือซึ่งกันและกัน พลิกฟนทุนทางสังคมใหกลับมาและ
เปนการพัฒนาศักยภาพชุมชนใหเขมแข็งมากขึ้น 

พัฒนาการกองทุนสวัสดิการชุมชน 

จากการทบทวนคุณคาทุนทางสังคมในชุมชน 
พบวา กองทุนในชุมชนท่ีมีอยูเดิมเปนการออมประโยชน
และดอกผลทําเพ่ือรับผลตอบแทนสําหรับสมาชิก ยังไม
สามารถตอบสนองความอยูดีมีสุขของทุกคนในชุมชนได 
โดยเฉพาะกลุมคนจนและคนดอยโอกาสที่ไมสามารถเขา
เปนสมาชิกได จึงเกิดแนวคิดการจัดต้ังกองทุนเพ่ือเปน 
“การให” มากกวา “การรับ” โดยเปนการระดมเงินจากฐาน
สมาชิกกลุมท่ีมีอยูเดิมและคนทั่วไปในชุมชนวันละบาท 
เพ่ือเปน “กองบุญ” สวัสดิการของสมาชิกและผูดอยโอกาส
ท่ีไมสามารถสมทบเงินไดในชุมชน มีการบริหารงานแยก
จากกองทุนท่ีมีอยูเดิม เปนเงินท่ีไมไดคืนและไมมีการ
ปลอยกูเพ่ือหาดอกผล แตเนื่องจากจํานวนเงินท่ีไดไม
เพียงพอ จึงขยายจํานวนสมาชิกเปนระดับตําบล รวมท้ัง
หาภาคีรวม เชน องคการปกครองสวนทองถ่ิน รัฐ และ
องคกรเอกชน ฯลฯ ในป 2547 เกิดการจัดต้ังกองทุนสวัสดิการชุมชนระดับตําบลที่เนนการสมทบจาก 3 ฝาย คือ ทุนจากสมาชิกใน
ชุมชน การสบทบจากรัฐผานสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน และการสมทบจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการขยายการจัดต้ังกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบล และสมทบงบประมาณในการจัดสวัสดิการ
ชุมชน เกิดการจัดต้ังกองทุนสวัสดิการชุมชนระดับตําบล 3,154 กองทุน เปนกองทุนท่ีมีขอมูลชัดเจน 2,990 กองทุน ครอบคลุม 
21,795 หมูบาน (29%) สมาชิก 1.04 ลานคน  

ในป 2552 รัฐมีนโยบายสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชนในหลักการสมทบ 1:1:1 (ชุมชน:องคกรปกครองสวนทองถ่ิน:
รัฐบาล) โดยมีเปาหมายสมทบกองทุนสวัสดิการที่มีการจัดต้ังแลว 3,100 ตําบล/เมือง และสมทบกองทุนตําบลใหมท่ียังไมจัดต้ัง 

 
สวัสดิการชุมชน คือการทําใหคนในชุมชนมีคุณภาพ
ชีวิต มีความเปนอยูที่ดีข้ึน มีความสุขกายสุขใจ โดยคน
ในชุมชนรวมกันจัดใหมีระบบการดูแลชวยเหลือเก้ือกูล
ซึ่งกันและกัน ทั้งในรูปของส่ิงของ เงินทุน น้ําใจ และ
การชวยเหลือเก้ือกูลต้ังแตเกิดจนตาย ซึ่งหมายรวมถึง
การสรางหลักประกันและความมั่นคงในชีวิตรวมกับคน
ในชุมชน  

        การดําเนินงานสวัสดิการชุมชน 

ภาค 
จํานวน
กองทุน 

เงิน
สมทบ

(ลานบาท) 

ผูไดรับประโยชน 
สมาชิก
ท่ัวไป 

ผูดอยโอกาส 

กทม.และตะวันออก 341 115.25 4,723 124 
กลางบนและ
ตะวันตก 

544 141.58 1,431 545 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 974 192.04 2,204 345 
ใต 512 217.05 3,229 963 
เหนือ 619 174.44 3,276 491 
รวม 2,990 840.35 14,863 2,468 
ที่มา :  เอกสารประกอบการจัดงาน “สวัสดิการชุมชนรากฐานการพัฒนาทีย่ั่งยืน” 

11 ม.ค. 53  
หมายเหตุ :  จํานวนผูรับผลประโยชนเปนจํานวนตามที่มีรายงานผลการดําเนินงาน

มายัง พอช  

เรื่องเดนประจําฉบับ

กองทุนสวัสดิการชุมชน...ทางขางหนายังทาทาย 
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กองทุนสวัสดิการชุมชน 2,000 แหง การสมทบเงินจะสมทบใหเทากับจํานวนเงินสมทบกองทุนสวัสดิการของสมาชิกรวมกันในรอบ  
1 ป แตไมเกิน 365 บาทตอคน และไมเกิน 1 แสนบาทในกองทุนจัดต้ังใหม8  

โดยในป 2553 ไดรับงบประมาณสนับสนุนกองทุน 638 
ลานบาท และงบพัฒนาความเขมแข็งและการบริหารจัดการ 89.3 
ลานบาท ปจจุบันกองทุนท่ีจัดต้ังแลวไดรับอนุมัติงบสมทบ 1,948 
กองทุน ไดรับงบสมทบเปนเงิน 298.75 ลานบาท จํานวนสมาชิก 
9.39 แสนคน และมีกองทุนจัดต้ังใหม 510 กองทุน แตยังไมไดรับ
เงินสนับสนุน (รายงานผลการดําเนินงานโครงการสนับสนุน
สวัสดิการชุมชน กันยายน 2553, สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน) 
สําหรับการสมทบของ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ยังขึ้นกับความ
พรอมของแตละแหงซึ่งอาจสูงกวาหรือตํ่ากวา 1 สวน  

สําหรับแนวทางการบริหารจัดการเงินของกองทุนจะนําเงิน
มาแบงสวน เชน เพ่ือจัดสวัสดิการ เงินทุนสํารอง เงินทุนเพ่ือการ
พัฒนา และเงินทุนดําเนินการ สัดสวนและการแบงหลากหลายขึ้นอยู
กับขอตกลงของแตละกองทุน นอกจากนี้ บางกองทุนอาจมีการหา
เงินเพ่ิมเติมจากการจัดงาน/จัดเล้ียง ประเภทของสวัสดิการท่ีจัด
ครอบคลุมเรื่องเกิด แก เจ็บ ตาย คลายคลึงกัน แตรายละเอียด
แตกตางตามขนาดกองทุน ระยะเวลาจัดต้ังกองทุน และการเปน
สมาชิก 

 

บทบาทกองทุนสวัสดิการชุมชน 

 แรงงานนอกระบบและผูดอยโอกาสเขาถึงสวัสดิการมากข้ึน ปจจุบันกองทุนสวัสดิการชุมชนมีจํานวนเงินสมทบ 840 
ลานบาท เปนเงินออมของชุมชน 617 ลานบาท (73%) เงินสมทบจากรัฐบาลผานสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 163 ลานบาท (20%) 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 36 ลานบาท (4%) และอื่นๆ 23 ลานบาท (3%) มีการจัดสวัสดิการใหสมาชิกท่ัวไปกวา 14,863 คน 
ผูดอยโอกาส 2,468 คน9 สวนใหญเปนกลุมแรงงานนอกระบบที่มีสวัสดิการไมเพียงพอ/มีขอจํากัดในการเขาถึง (โครงการ
หลักประกันสุขภาพถวนหนาและเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ) นอกจากนี้ จากผลการติดตามความกาวหนาการดําเนินงานตามยุทธศาสตร
การพัฒนาคนและสังคมไทยและการประเมินสถานะทุนทางสังคมระดับชุมชน ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ พบวา กองทุนสวัสดิการชุมชนท่ีรัฐสนับสนุน 1:1:1 มีสวนชวยในการลดความเหล่ือมลํ้าทางสังคม คนจนและ
ผูดอยโอกาสสามารถเขาถึงสวัสดิการสังคมไดเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากกําหนดอัตราสมทบจํานวนนอย รวมท้ังการมีระเบียบผอนผัน
ใหผูไมสามารถสมทบเปนสมาชิกได ซึ่งอาจมีการกําหนดเง่ือนไขของแตละชุมชน เชน การทํางานใหชุมชน ฯลฯ  

อยางไรก็ตาม การเขาถึงสวัสดิการของกลุมผูดอยโอกาสขึ้นอยูกับความเขาใจของคณะกรรมการ ผูนําทองถ่ินและ
ประชาชน โดยพบวา ยังมีคนจนและกลุมท่ีไมมีบัตรประชาชนหรือทะเบียนบานในทองถ่ินมีขอจํากัดในการไดรับสวัสดิการ 
นอกจากนี้ กองทุนสวัสดิการท่ีสํารวจมีหมูบานท่ีเปนสมาชิกเพียงรอยละ 52 เนื่องจากการขาดความเชื่อมั่น ไมเห็นประโยชนของ
กองทุน การเปนสมาชิกหลายกลุมทําใหมีภาระในการชําระ ทําใหบางกองทุนมีสมาชิกไมมาก มีเงินไมเพียงพอในการจัดสวัสดิการ 

                                  
8  สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน), “คูมือการดําเนินงานโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน”, 2552. 
9  สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน), เอกสารประกอบการจัดงาน “สวัสดิการชุมชนรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน” วันที่ 11 มกราคม 2553 ณ 
ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล จัดโดยคณะกรรมการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนแหงชาติ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน และเครือขายสวัสดิการชุมชน 5 ภาค, 2553. 

หลักเกณฑในการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน  

 จัดต้ังและดําเนินการไมต่ํากวา 1 ป และไดรับการรับรอง
จากสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน หรือ สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษยจังหวัด 
 สมาชิกและผูรับประโยชนมีความหลากหลายครอบคลุม
เยาวชน  คนชรา  คนพิการ และผูดอยโอกาส  และมีหมูบาน/
ชุมชนเขารวมไมนอยกวารอยละ 50 ของจํานวนหมูบาน/ชุมชน
ทั้งหมดในตําบล/ทองถ่ิน ถาเปนกองทุนตําบลใหมตองมีสมาชิก
ไมต่ํากวา 100 คน 
 มีเงินกองทุนที่มาจากสมาชิก และองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  
 มีการบริหารกองทุนที่ดีมีความชัดเจน ทั้งคณะกรรมการ 
สมาชิก ทะเบียน/ขอมูลสมาชิก ระเบียบหลักเกณฑของกองทุน 
ระบบบัญชีการเงิน แผนการพัฒนาองคกร การติดตามและ
รายงานผลตอสาธารณะ 
 มีการจัดสวัสดิการชุมชนพื้นฐานไมนอยกวา 3 เร่ือง ที่ดูแล
สมาชิกและคนในชุมชน และเชื่อมโยงสวัสดิการกับงานพัฒนา
อื่นๆ ในชุมชน  
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  การเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชน นอกจากจะไดรับสวัสดิการจากกองทุนแลว กองทุนยังมีบทบาทในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนท้ังในเรื่องสุขภาพ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสรางอาชีพเสริม ฯลฯ ตัวอยางกองทุน
สวัสดิการชุมชนที่ประสบความสําเร็จในการเสริมสรางคุณภาพชีวิตคนในชุมชน ไดแก สวัสดิการชุมชนตําบลหนองหลม  
อ.ดอกคําใต จ.พะเยา มีการเชื่อมโยงการทํางานไปยังกิจกรรมอื่นๆ เชน รวมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพจัดทําโครงการปองกัน
โรคภัยไขเจ็บ โดยการออกไปรณรงคใหความรูเรื่องโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ปญหาเรื่องสุขภาพจากสารเคมีทางการเกษตร 
โดยรณรงคใหใชปุยอินทรีย ทําใหคนสุขภาพดีขึ้นเจ็บปวยและตายลดลง กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลหนองประดู อ.เลาขวัญ  
จ.สุพรรณบุรี ไดรวมกันในการจัดการน้ําชุมชนเพ่ือแบงปนกันใชท้ังคนและสัตวเล้ียง โดยรวมกับสภาองคกรชุมชนและกลุมออม
ทรัพยจัดทําฝายขนาดเล็กๆ ขุดสระ กักเก็บน้ําไวใชในฤดูแลง ลดการปลูกพืชชวงหนาแลง หันมาสงเสริมใหเล้ียงหมูเพ่ือเปนอาชีพ
เสริมแทน และคาดหลังจัดทําฝายไดมากพอ จะสามารถปลูกแตงโม พริก แตงกวา เปนรายไดเสริมในทองถ่ินตอไป  

 การพัฒนาทุนทางสังคมระดับชุมชน กิจกรรมที่เกิดจากกองทุนสวัสดิการชุมชนกอใหเกิดกระบวนการเรียนรูแลกเปล่ียนใน
แนวราบ การชวยเหลือเกื้อกูล เกิดความรักความผูกพัน รวมท้ังใชภูมิปญญาทองถ่ินมารวมคิดรวมแกปญหาท่ีเกิดขึ้นในชุมชน ตลอดจน
ขยายไปยังชุมชนอื่น องคกรปกครองสวนทองถ่ินและหนวยงานที่เกี่ยวของ เกิดการแลกเปล่ียนประสบการณและสรางเครือขายในการ
ทํางาน เชน กองทุนมีสวัสดิการชวยเหลือเจ็บปวย เห็นวา หากคนเจ็บปวยมาก ก็จะสงผลตอกองทุน จึงรวมคิดและสนับสนุนใหสมาชิก
ออกกําลังกาย ลด ละ เลิก พฤติกรรมเส่ียง รวมทั้งปลูกพืชผักปลอดสารพิษเพ่ือใหสุขภาพแข็งแรง บางชุมชนมีปญหาหนี้สินตองการลด
คาใชจายเพ่ือนําเงินมาออมกองทุน ก็สนับสนุนใหทําเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกพืชผัก เล้ียงปลา เล้ียงไกไวกินเอง เปนตน  

 
 

 

 

การติดตามความกาวหนาการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมไทยและการประเมินสถานะทุนทางสังคมระดับชุมชน

ผลการสํารวจการดําเนินงานสวัสดิการชุมชน ของ สศช . ระหวางเดือน
กรกฎาคมถึงเดือนกันยายน 2553 มีผูตอบแบบสอบถามทั้งส้ิน 687 กองทุน 
เปนกองทุนที่จัดต้ังใหมรอยละ 67 พัฒนาจากกองทุนเดิมรอยละ 27 และอื่นๆ 
ปจจุบันมีจํานวนสมาชิก 375,902 คน จาก 5,869 หมูบาน จากหมูบานทั้งหมด 
11,273 หมูบาน (รอยละ 52.1) มีจํานวนเงินกองทุนรวม 308.5 ลานบาท ใชเงิน
เพื่อจัดสวัสดิการในรอบ 1 ปที่ผานมา 92.9 ลานบาท เหตุผลของการจัดต้ัง
กองทุนสวนใหญมาจากความตองการของประชาชนเน่ืองจากคนในชุมชนยังไม
มีสวัสดิการใดๆ เลยหรือมีอยูนอย รองลงมาเปนการดําเนินการตามแบบอยาง
ตําบลท่ีจัดต้ังมากอน หนวยงานของรัฐแนะนํา และผูนําชุมชนเห็นประโยชนของ
กองทุน สวนชุมชนที่ไมเขารวมสวนใหญเปนเพราะขาดความเขาใจและขาด
ความพรอม สวัสดิการที่จัดใหสมาชิกสวนใหญ ไดแก เจ็บปวย เสียชีวิต 
เกี่ยวกับเด็ก การศึกษา และอื่นๆ  สําหรับผูที่ไมเขารวมกองทุนในชุมชน/ตําบล
ที่มีการจัดต้ังกองทุนสวัสดิการชุมชนเน่ืองจากเปนผูมีฐานะและมีสวัสดิการอยู
แลว ซ่ึงผูบริหารกองทุนเห็นวาจะตองสรางความเขาใจและขยายไปในกลุมผูที่มี
ฐานะในชุมชนเขารวมเน่ืองจากเปนการชวยเหลือคนในชุมชน ปญหาอุปสรรค
พบวามีปญหาการเขารวมของชาวบาน โดยเฉพาะเด็กซ่ึงไมมีรายได ผูที่เปน
สมาชิกหลายกลุมในชุมชนทําใหมีภาระในการจายเงินสมทบ มีการใหสวัสดิการ
หลากหลายประเภทมากอาจสงผลกระทบตอความยั่งยืนในอนาคตได การขาด
ความรูความเขาใจของชาวบานและผูนํา ปญหาการเมืองทองถ่ิน ขาดคนที่มีจิต
อาสาในการทํางาน สวนแนวทางแกไขควรใหความรู ประชาสัมพันธ สนับสนุน
การดูงาน/อบรมเจาหนาที่การทําบัญชี วิชาการและอุปกรณ เชน คอมพิวเตอร 
ฯลฯ ใหคาตอบแทนอาสาสมัคร ตลอดจนผลักดัน พระราชบัญญัติสวัสดิการเพื่อให
มีการสนับสนุนงบประมาณอยางตอเน่ือง 

 
 
     เปรียบเทียบสถานะกองทุนเริ่มจัดต้ังกับปจจุบัน 

สถานะกองทุนสวัสดกิาร เริ่มจัดต้ัง ปจจุบัน 
หมูบานที่เปนสมาชิก (แหง) 4,087 5,869 
สมาชิก (คน) 
เพิ่มขึ้น (เทา) 

130,885 375,902 
(2.9) 

เงินสมทบ (ลานบาท) 
เพิ่มขึ้น (เทา) 

84.9 308.5 
(3.6) 

 
 
 

 

เก่ียวกับเด็ก
20%

การเจ็บปวย/

รักษาพยาบาล
23%

ผูสูงอายุ
7%

กรณีผูเสียชีวิต
22%

ผูดอยโอกาส
8%

เพ่ือพัฒนา
อาชีพ
5%

เพ่ือการศึกษา
8%

อ่ืนๆ
7%

สัดสวนการจัดสวัสดิการประเภทตางๆ
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นอกจากนี้ ชวงเกิดอุทกภัยในภาคอีสานไดมีการสรุปบทเรียนท่ีจะใชเครือขายกองทุนสวัสดิการชุมชนเปนศูนยสํารวจ
ขอมูลผูท่ียังไมไดรับความชวยเหลือใหสามารถเขาถึงบริการและการชวยเหลือจากภาครัฐและเอกชน หาแนวทางฟนฟู  รวมท้ังเขา
รวมเปนเครือขายในการวางระบบปองกันภัยท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต จากตัวอยางกองทุนท่ีประสบความสําเร็จ จะเห็นไดวากองทุน
สวัสดิการชุมชนมิใชเฉพาะเปนการจัดสวัสดิการ แตเปนกลไกหนึ่งท่ีทําใหชุมชนเกิดการเรียนรู สรางความรวมมือ และรวม
แกปญหาชุมชนอยางเปนองครวม ชวยพัฒนาทุนทางสังคมและชุมชนใหเขมแข็งมากย่ิงขึ้น  

ประเด็นทาทาย 

 ความยั่งยืนของกองทุน ความสําเร็จของการจัดต้ังกองทุนสวัสดิการชุมชน พบวา เกิดจากความตั้งใจและความเสียสละ
ของผูนํา ความโปรงใสและธรรมาภิบาลในการทํางานของคณะกรรมการฯ สมาชิกมีสัจจะ มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ชุมชนมี
ความเอื้อเฟอแบงปน ซึ่งปจจัยดังกลาวทําใหเกิดขอจํากัดในการขยายใหครอบคลุมท่ัวประเทศ นอกจากนี้ ความย่ังยืนของกองทุน
ท่ีจัดต้ังแลวขึ้นอยูกับการบริหารจัดการกองทุน การกําหนดสวัสดิการท่ีมากเกินไปทําใหรายจายสูง โดยบางกองทุนมีรายจายสูง
กวาเงินสะสมและเงินสมทบของชุมชน ซึ่งหากขาดการสนับสนุนจากรัฐอาจสงผลตอความย่ังยืนของกองทุน การขาดความรูดาน
เทคนิคของคณะกรรมการฯ เชน บริหารงาน การบัญชี การเก็บขอมูล ฯลฯ ความรูความเขาใจของชาวบานท่ีจะเห็นประโยชนของ
กองทุน เกิดความเชื่อมั่นและเขารวมกองทุน รวมไปถึงกระบวนการทํางาน กฎระเบียบ ของหนวยงานท่ีเกี่ยวของท้ังในระดับ
ทองถ่ิน ระดับจังหวัดและระดับประเทศที่สนับสนุนและเอื้อตอการดําเนินงานของกองทุน ตลอดจนปญหาการเมืองทองถ่ินและความ
พรอมดานงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 ความครอบคลุมของกองทุน การจัดต้ังกองทุนสวัสดิการชุมชนท่ีเกิดจากความเขาใจและความรวมมือของชุมชนนั้นจะ
ขึ้นอยูกับความพรอมและความเขมแข็งของแตละชุมชน การขยายกองทุนใหครอบคลุมในทุกพ้ืนท่ีจึงเปนเรื่องทาทาย รวมถึงการทําให
กองทุนสามารถครอบคลุมประชาชนผูไมมีสวัสดิการใดๆ เขาเปนสมาชิก โดยเฉพาะคนจน คนดอยโอกาสที่ไมสามารถจายเงินสมทบได 

 เกิดการจัดสวัสดิการที่ฟุมเฟอยไมจําเปน การจัดสวัสดิการบางกองทุนจําเปนตองสรางแรงจูงใจในการสมทบ ทําใหมี
การจัดสวัสดิการที่ส้ินเปลืองไมจําเปน เชน ใหสวัสดิการทําบุญขึ้นบานใหม แตงงาน เกณฑทหาร การจบการศึกษาในระดับตางๆ 
ผูสูงอายุท่ีไมไดเบ้ียยังชีพ 500 บาท ฯลฯ รวมถึงการมีการเขารับบริการเกินจําเปนเพ่ือใหไดสิทธิประโยชนตามท่ีกําหนดไว (Moral 

Hazard) ขณะท่ียังมีกลุมคนจนและดอยโอกาส โดยเฉพาะคนเรรอน คนไรสัญชาติ ยังขาดโอกาสในการเขาถึงสวัสดิการสังคม 

 ความเชื่อมโยงกับนโยบายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ รัฐมีนโยบายที่เกี่ยวของกับการจัดสวัสดิการภาพรวมท่ีเกี่ยวของและ 
มีผลกระทบตอสวัสดิการชุมชน ไดแก กองทุนการออมแหงชาติ มีวัตถุประสงคใหมีระบบการออมเพื่อชราภาพที่ครอบคลุมแรงงาน
ทุกคน สรางความเทาเทียมและเปนธรรมจากการดูแลของภาครัฐ ซึ่งจะทําใหแรงงานทุกคนมีรายไดหลังเกษียณอยางนอยขั้นพ้ืนฐาน 
เพ่ือสรางความมั่นคงในชีวิตในวัยชราและลดภาระรัฐบาลอยางมีประสิทธิภาพ สวัสดิการประกันแรงงานนอกระบบ โดยแกไข
ปรับปรุงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 มาตรา 40 เพ่ือคุมครองและสรางหลักประกันทางแกแรงงานนอกระบบ กองทุน
สวัสดิการชาวนา เสนอผานความเห็นชอบโดยอนุกรรมการนโยบายขาวแหงชาติ เพ่ือใหชาวนาไดรับบํานาญตลอดชีวิต โดยสมาชิก
สงเงินสะสม 3% คิดจากรายไดจําหนวยขาวเปลือกแตละปและรัฐสมทบให 6% ซึ่งนโยบายดังกลาวสงอาจผลกระทบทั้งในแงซ้ําซอน
กลุมเปาหมาย ภาระการจายสะสมท้ังภาคประชาชนและรัฐบาล ซึ่งอาจสงผลตอความย่ังยืนของกองทุน จึงเปนประเด็นสําคัญท่ีตอง
ขบคิดและหาแนวทางเพื่อเชื่อมประสานและบูรณาการการจัดสวัสดิการของประเทศใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด 
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หนทางสูความสําเร็จ 

 การสรางความรูความเขาใจโดยสนับสนุนดานวิชาการ การจัดเวที การดูงาน เขารวมกระบวนการและทดลองปฏิบัติใหกับ
ผูนําชุมชน ชาวบานเพื่อใหเกิดการเรียนรู ปฏิบัติไดจริง ควบคูไปกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพ่ือใหเกิดการสนับสนุนและทํางาน
รวมกัน สามารถพัฒนากองทุนใหเกิดการกระจายตัวท้ังเชิงปริมาณและคณุภาพ 

 การนําความรูจากการพัฒนาชุมชน เชน บัญชีครัวเรือน การจัดทําแผนชุมชน ฯลฯ มาวิเคราะหเพ่ือขยายบทบาทสวัสดิการ
ไปสูการแกปญหาของครอบครัว เชน หนี้สิน การสรางอาชีพ มากกวาการจัดสวัสดิการแบบใหเปลาเฉพาะตัวบุคคล ซึ่งจะเปนการจัด
สวัสดิการท่ีกอใหเกิดการพัฒนาตอยอดในการพ่ึงตนเอง แกไขปญหาความยากจนแลว ยังเปนการนํากลุมวัยทํางานซึ่งเปนกลุมท่ีมี
พลังมีความคิดสรางสรรคเขามาเปนกําลังสําคัญในการขับเคล่ือนและพัฒนากองทุนและชุมชนในดานอื่นๆ ตอไป 

 การพัฒนาและจัดระบบขอมูลเพ่ือนํามาสรางองคความรูในการวิเคราะห ประเมินความเส่ียงเปนเครื่องมือในการประเมิน
ตนเอง รวมถึงการถอดรูปแบบตัวอยางมาเปนรูปแบบชุดความรูเพ่ือเปนขอมูลในการสรางความรูความเขาใจไดอยางชัดเจน 
การเชื่อมโยงและบูรณาการงานสวัสดิการชุมชนกับงานพัฒนาอื่นเพ่ือใหเกิดการหนุนเสริมการพัฒนาในดานตางๆ ของชุมชนทั้ง
การพัฒนาคน ส่ิงแวดลอม ทําใหสวัสดิการชุมชนมีความย่ังยืนและเปนแกนหลักในการพัฒนาชุมชน 
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1.คุณภาพของคน

    การมีงานทํา

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

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

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

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

     สุขภาพ 8/

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

อัตราปวยดวยโรคไมติดตอ (ตอประชากรแสนคน)   

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

 -  หัวใจ 317.67    391.45    451.45    503.10    530.75    618.20    687.72    749.54    793.03    

 -  เบาหวาน 277.71    340.95    380.75    444.16    490.53    586.82    650.43    675.74    736.48    

 -  ความดัน 287.50    340.99    389.83    477.35    544.05    659.57    778.12    860.53    981.48    

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

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

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

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

รอยละของการขาดสารอาหาร
 -  ขาดสารไอโอดีน 2.00 1.74 1.31 ไมมีการรายงานขอมูล

 -  ภาวะโลหิตจางในหญิงมีครรภ 13.34 13.04 12.35 ไมมีการรายงานขอมูล

ตัวชี้วัดภาวะสังคม  (รายป)

 -  ขาดสารอาหารระดับ 1 8.62 7.85 8.24 ไมมีการรายงานขอมูล

 -  ขาดสารอาหารระดับ 2 0.74 0.72 0.74 ไมมีการรายงานขอมูล

     ประชากร

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

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

การศึกษา

อัตรานักเรียนตอประชากรวัยเรียน 11/

 -  ประถมศึกษา 105.33    105.26    104.83    104.24    104.17    103.47    104.51    104.83    104.36    

 -  มัธยมศึกษาตอนตน 86.61     85.65     90.34     92.47     95.45     96.67     96.37     95.62     94.48     

 -  มัธยมศึกษาตอนปลาย 59.58     60.79     62.76     63.82     63.80     65.77     67.16     68.14     69.54     

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

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

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

 -  ชาย 8.3         8.4         8.6         8.8         8.9         8.8         8.9         9.0         

 -  หญิง 7.9         8.1         8.2         8.5         8.6         8.6         8.7         8.9         

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

 -  ชาย 4.5         4.5         4.7         4.9         4.9         5.0         5.1         5.1         

 -  หญิง 3.2         3.3         3.4         3.5         3.6         3.8         4.0         3.9         

2.ความม่ันคงทางสังคม

สถาบันครอบครัว

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

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

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

 -  ประกันสังคม -         11.65     12.95     13.34     13.92     14.75     15.35     15.73     15.34

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

 -  โครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา -         74.20     73.62     75.31     75.37     76.20     74.79     75.06     75.86

 -  สิทธิ์อื่นๆ -                  - -                  - 0.35       0.36       0.39       0.37       0.37

 -  ยังไมมีสิทธิ์ -         7.53       6.99       4.53       3.75       2.18       1.25       0.84       0.53

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

ความสงบสุขในสังคม (ตอประชากรแสนคน)

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

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

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

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

รอยละของคดีเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิดซ้ําตอคดีทั้งหมด - 17.22 15.68 15.16 13.83 12.08 11.85 12.92 14.06 13.57

การคุมครองผูบริโภค 5/

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

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

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

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

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

 -  การขายตรงและตลาดแบบตรง -         -         -         33 62 86 93 314 125        

3.ความเปนอยูและพฤติกรรมของคน
ใพฤติกรรมในการบริโภค

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

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

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

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

การใชเวลาในชีวิตประจําวัน 

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

 -  การอาน 1.1 -         -         1.1 -         -           -   -   -

 -  การดูโทรทัศนและวีดีโอ 2.9 -         -         2.7 -         -           -   -   -

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

 -  การรับรูขอมูลขาวสารจากคอมพิวเตอร 1.9 -         -         1.9 -         -           -   -   -

 -  การใชหองสมุด 1.0 -         -         0.8 -         -           -   -   -

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

4. ส่ิงแวดลอม

สารอันตราย 24/

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

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

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

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

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

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

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

มลพิษทางอากาศ 

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

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

  (บริเวณพื้นที่ทั่วไปใน กทม.)26/

ที่มา  :    1/ 7/    รายงานผลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร, สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

              2/      สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

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

                      ประมวลโดยสํานักพัฒนาฐานขอมูลและตัวช้ีวัดภาวะสังคม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

              4/      กลุมงานขอมูลและขอสนเทศ สํานักพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน  

              5/      สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค สํานักนายกรัฐมนตรี

              6/      ขอมูล GDP จากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และขอมูลการมีงานทําจากสํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

              8/      สถิติสาธารณสุข สํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข

              9/      การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ.2543-2573 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

            10/      การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ประมวลผลโดยสํานักพัฒนาฐานขอมูลและตัวช้ีวัดภาวะสังคม สศช.

            11/      จํานวนนักเรียน จากศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ขอมูลประชากร จากสํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

            12/      ขอมูลป 2545-2546 จากรายงานผลการประเมินโอกาสและคุณภาพการศึกษาของคนไทย สํานักประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

                      ขอมูลป 2547-2552 จากปการศึกษาเฉล่ียของประชากรไทย  กลุมพัฒนาเครือขายสารสนเทศ  สํานักวิจัยและพัฒนาการศึกษา สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

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

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

            15/      สํานักประเมินผลและเผยแพรการพัฒนา สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (ปรับปรุงองคประกอบของดัชนีป 2544-2552)

            16/      สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ กระทรวงสาธารณสุข

            17/      สํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน และสํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

            18/      ศูนยขอมูลขอสนเทศ สํานักงานตํารวจแหงชาติ และขอมูลประชากรจากสํานักบริหารการทะเบียน กระทรวงมหาดไทย

            19/      กลุมงานขอมูลและขอสนเทศ สํานักพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน

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

            21/      การสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราของประชากร พ.ศ.2544 2547 และ 2550  สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

                      การสํารวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2549 และ 2552 สํานักงานสถิติแหงชาติ  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

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

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

                      กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

            24/      สํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

            25/      กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน

            26/      กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 



ไตรมาส3 ไตรมาส4 ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส 3

1. คุณภาพของคน

    การมีงานทํา (พันคน) 1/
36,344 36,257 35,253 35,751 37,122 36,873 35,820 36,860 37,837 37,550 36,503 37,699 38,372 38,252 37,434  37,515  38,692  

 -  อัตราการวางงาน (รอยละ) 1.22        1.31        1.63        1.61        1.18        1.11        1.65        1.39    1.18    1.33    2.08    1.75    1.17    0.98 1.13     1.32     0.87     
 -  อัตราการวางงานตามระดับการศึกษา (รอยละ)

  รวม 1.22        1.31        1.63        1.61        1.18        1.11        1.65        1.39    1.18    1.33    2.08    1.75    1.17    0.98 1.13     1.32     
  ประถมศึกษาและต่ํากวา 0.67        0.85        1.08        0.81        0.63        0.59        1.11        0.63    0.59    0.74    1.24    0.89    0.57    0.52 0.58     0.69     
  มัธยมศึกษาตอนตน 2.17        2.10        2.50        2.33        1.85        1.56        2.65        2.04    1.71    2.24    3.44    2.08    1.89    1.62 1.75     1.71     
  มัธยมศึกษาตอนปลาย 2.17        1.71        1.99        2.27        1.42        2.21        2.19        1.66    1.86    1.61    3.06    2.40    1.14    0.93 1.75     1.63     
  อาชีวศึกษา 1.17        1.40        1.77        2.26        2.20        1.41        2.02        2.76    2.02    2.65    3.54    3.06    2.19    1.45 1.84     1.98     
  วิชาชีพชั้นสูง 1.42        2.35        3.58        4.13        2.18        1.77        2.06        3.67    2.79    2.61    3.20    4.43    3.09    1.89 2.39     2.18     
  มหาวิทยาลัย 2.24        2.17        2.39        3.23        2.34        2.06        2.32        2.95    2.05    2.04    2.63    3.44    2.17    1.93 1.81     2.95     

   การทํางานต่ําระดับ (พันคน) 573 654 659 655 555 518 575 481 420 555 699 570 525 626 548      572
       (ทํางานนอยกวา 35 ชม./สป. ท่ีพรอมจะทํางานเพ่ิม)

 -  สัดสวนกําลังแรงงานตามระดับการศึกษา (รอยละ)

  รวม 100.0      100.0      100.0      100.0      100.0      100.0      100.0      100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 100.0    100.0    
  ประถมศึกษาและต่ํากวา 59.8        59.8        58.7        58.0        58.3        58.4        56.9        56.4    57.1    57.1    56.0    55.2    56.0    55.3 55.78 54.22    
  มัธยมศึกษาตอนตน 14.2        14.4        14.8        15.0        14.8        14.5        15.3        15.5    15.2    15.2    15.3    15.9    15.3    15.5 15.94 15.99    
  มัธยมศึกษาตอนปลาย 8.8          8.9          9.1          9.1          9.1          9.5          9.6          9.9      9.5      9.5      9.9      10.0    9.7      10.0 10.22 10.48    
  อาชีวศึกษา 3.2          3.3          3.3          3.3          3.4          3.3          3.2          3.4      3.3      3.2      3.5      3.4      3.5      3.5 3.57 3.52     
  วิชาชีพชั้นสูง 3.7          3.7          3.9          4.0          4.1          3.9          4.2          4.2      4.2      4.1      4.2      4.5      4.4      4.2 4.31 4.34     
  มหาวิทยาลัย 10.2        9.9          10.2        10.5        10.3        10.4        10.8        10.7    10.8    10.8    11.1    11.1    11.2    11.4 10.19 11.45    

   สุขภาพ

  หัด 749         653         1,075      942         930         946         1,827      1,338  1,905  1,442  2,406 1,488  1,274  646     759      598      691      
  ไขกาฬหลังแอน 8 10           8            10           5 7 11           24       4        10       17 16       13       5         7         6         11        
  ไขสมองอักเสบ 93 66           64           125         109 70 86           116     122     74       95 117     112     135     121      112      153      
  อหิวาตกโรค 13           7            4            26           250         706         51           117     30       65       3 202     26       160     417      586      511      
  มือ เทา และปาก 1,645      1,368      821         882         3,561      11,582    5,343      1,409  1,630  1,152  1,960 2,043  1,622  1,600  5,821    2,173    2,880    
  บิด 4,873      3,489      4,899      5,950      4,706      3,471      4,339      4,398  3,636  3,258  4,157 4,526  2,750  2,363  3,507    3,657    3,936    
  นิวมอเนีย 45,195    31,435    41,490    25,268    43,223    32,269    36,657    24,890 40,677 41,998 32,175 14,368 38,985 35,099 34,064  31,032  49,466  
  ฉ่ีหนู 1,806      1,202      389         597         1,305      988         372         518      1,233   972      536 749 1,747   1,826   701      889      1,725    
  ไขเลือดออก 18,051    8,941      5,742      21,166    25,363    13,310    10,599    25,520 34,462 16,833 7,131 20,301 17,307 9,911   11,940  25,623  60,366  
  ไขหวัดใหญ 6,705      3,247      5,296      3,523      5,155      4,394      4,264      4,172   4,633   6,023   3,122 21,119 44,314 13,319 25,856  7,325    53,174  
  พิษสุนัขบา 10           3            4            3            4            7            2            0 0 1        5 3        2        3         8         2 0

2.ความม่ันคงทางสังคม
   หลักประกันทางสังคม

   ความสงบสุขในสังคม (ตอประชากรแสนคน) 3/

 สัดสวนการบาดเจ็บและตายดวยอุบัติเหตุ- 32.2        40.9        36.7        33.6        33.7        34.6        32.4        30.6    28.2    32.9    31.7    29.0    25.1    22.5 21.70    18.0     
 การจราจรทางบก
 สัดสวนคดีประทุษรายตอทรัพยสิน 31.5        30.1        27.0        28.3        31.1        24.0        25.1        24.3    26.8    24.8    22.5    20.5    23.5    22.3 11.80    10.9     10.3     
 สัดสวนคดีชีวิต รางกาย และเพศ 15.5        16.9        16.2        15.6        14.2        13.8        13.4        12.9    11.5    12.5    12.6    12.1    11.7    12.3 19.60    20.6     23.0     
 สัดสวนคดียาเสพติด 44.5        40.7        46.9        50.3        58.3        59.0        69.7        78.7    82.7    73.7    86.9    85.4    84.8    95.3 84.60    87.8     107.8    
 รอยละของคดีเด็กและเยาวชนที่กระทํา- 12.37      11.98      12.31      12.37      13.43      13.41      13.96      14.01  14.53  13.70  14.00  ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล

 ความผิดซ้ําตอคดีทั้งหมดที่ถูกดําเนินคดี-

 โดยสถานพินิจฯทั่วประเทศ (รอยละ)4/

   การคุมครองผูบริโภค 5/

 -  จํานวนเรื่องรองเรียน  (เรื่อง) 5,163      4,597      5,557      5,014      4,863      5,063      5,866      6,019  4,054  5,373  8,318  8,575  9,529  15,200 12,942  12,803  13,362  
บาน  อาคาร  ที่ดิน 923 617 581 808 464 828 634 439 289 396 755 657 767     615 538 612 606
สินคาและบริการ 582 534 556 498 458 425 348 507 309 376 680 675 796     676 727 659 666
การโฆษณาตางๆ 191 152 335 200 394 258 291 233 231 137 279 182 358     253 291 360 361

ผานทางสายดวน 1166/ปรึกษาขอกฏหมาย 3,443 3,277 4,062 3,483 3,533      3,521      4,431 4,786 3,222 4,369 6,572  7,026  7,562  13,644* 11,378* 11,168* 13,362*

การขายตรงและตลาดแบบตรง 24 17 23 25 14 31 162 54 3 95 32 35 46       12 8 4 6

* สคบ.ใหบริษัทเอกชนดําเนินการจัดเก็บขอมูลแทน

25532551

ตัวช้ีวัดภาวะสังคม  (รายไตรมาส)

 -  จํานวนผูปวยดวยโรคที่ตองเฝาระวังเรงดวน (ราย) 2

องคประกอบหลัก
2549 2550 2552
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