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การจางงานในไตรมาสสี่และเฉล่ียทั้งปเพ่ิมขึ้นรอยละ 1.8 อัตราการวางงานอยูในระดับตํ่าที่
รอยละ 1.0 และเฉล่ียทั้งปที่รอยละ 1.5 แมในภาพรวมปญหาการวางงานจะกลับเขาสูภาวะปกติ แต
ยังมีประเด็นสําคัญอ่ืน ๆ ที่ตองเฝาระวัง รวมทั้งดานโครงสรางคาจางที่ควรไดรับการปรับใหอิงกับ
สมรรถนะหรือความเชี่ยวชาญของแรงงาน คนไทยเขาถึงบริการสุขภาพและมีความตื่นตัวในการ
ดูแลสุขภาพมากขึ้น แตคนจํานวนมากยังมีพฤติกรรมการบริโภคที่ไมถูกตองทําใหมีความเสี่ยงเปน
โรคอวนสูง รวมทั้งการเจ็บปวยดวยโรคความดันโลหิต หัวใจ เบาหวาน หลอดเลือดสมอง และ
โรคมะเร็งมีแนวโนมเพ่ิมขึ้น สําหรับการระบาดของไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 ยังพบผูปวย
ตอเนื่องถึงป 2553  

 

 
 

 

การตั้งครรภในวัยรุนมีมากขึ้นและเปนปญหาสังคมเรงดวน สาเหตุเกิดจากเด็กวัยรุนมีทัศนคติ
เกี่ยวกับเพศสัมพันธเปนเรื่องธรรมดาจากการซึมซับผานสื่อตาง ๆ ทําใหมีเพศสัมพันธกอนวัยอัน
ควร สภาพครอบครัวแตกแยก และการอยูหอพัก นอกจากนั้น การดื่มสุรา/สารเสพติด และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในทางที่ไมเหมาะสมยิ่งซ้ําเติมใหปญหาลุกลามรุนแรงขึ้น 

 
 
 

 

คดีอาญาโดยรวมยังคงเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะยาเสพติดยังเปนปญหาสําคัญที่มีแนวโนมรุนแรงขึ้น
ทั้งในสังคมทั่วไปและในทัณฑสถาน ในรอบป 2552 มีคดียาเสพติดเพ่ิมขึ้นจากป 2551 รอยละ 16.3 
สวนหนึ่งเปนผลจากภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา และการฟนตัวทางเศรษฐกิจที่ยังไมกระจายไปสูคน
กลุมตาง ๆ อยางทั่วถึง แตอยางไรก็ตาม ในป 2552 คนไทยมีหลักประกันทางสังคมมากขึ้น ทั้งดาน
รายได การประกันสังคม และสิทธิประโยชนดานหลักประกันสุขภาพ 

 
 

 
 

 

อุบัติภัยจากสารเคมีมากขึ้น สวนใหญเกิดจากความประมาณ รูเทาไมถึงการณ มีการลักลอบทิ้ง
สารเคมีเพ่ือหลีกเล่ียงคาใชจายในการกําจัด และขาดความพรอมในการจัดการเมื่อเกิดอุบัติเหตุ 
นอกจากนี้แหลงน้ําเส่ือมโทรมมีจํานวนมากขึ้น สวนใหญมาจากโรงงานอุตสาหกรรม น้ําทิ้งจาก
ชุมชนและน้ําทิ้งจากการใชสารเคมีทางการเกษตรที่ไมผานกระบวนการบําบัดน้ําเสียกอนปลอยลงสู
ส่ิงแวดลอมและแหลงน้ําสาธารณะ 
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• เศรษฐกิจที่เริ่มฟนตัวทําใหการจางงานในไตรมาส 4/2552 เพ่ิมขึ้นจากชวงเดียวกันของป 2551 รอยละ 1.8 อัตราการ
วางงานลดลงและอยูในระดับต่ําที่รอยละ 1.0 ผูประกันตนที่ขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานก็ลดลงจากระดับสูงสุด
ในไตรมาส 1/2552 เปน 123,708 คนในไตรมาส 4/2552 รวมทั้งปมีการจางงานเฉลี่ย 37.7 ลานคน เพ่ิมขึ้นจากป 
2551 รอยละ 1.8 และมีอัตราการวางงานเฉลี่ยรอยละ 1.5 ซึ่งเปนระดับปกติ  

• แมปญหาการวางงานนับวากลับเขาสูภาวะปกติ แตยังมีประเด็นที่ตองเฝาระวังคือภาวะการตึงตัวของตลาดแรงงาน  
ทั้งการขาดแคลนแรงงานมีฝมือเนื่องจากทักษะฝมือและสาขาความเชี่ยวชาญของแรงงานไมตรงกับความตองการของ
ตลาด และการขาดแคลนแรงงานไรฝมือในภาคเกษตรและโรงงานอุตสาหกรรมที่ตองอาศัยแรงงานตางดาวมากขึ้น 
รวมทั้งแนวโนมการขาดแคลนแรงงานในอนาคตเนื่องจากการเขาสูภาวะสังคมผูสูงอายุอยางรวดเร็วจะสงผลให
กําลังคนในวัยทํางานมีสัดสวนลดลง โดยเฉพาะภายใตกระแสโลกาภิวัตนที่มีการเคลื่อนยายคนอยางเสรีมากขึ้นนั้น
ประเทศไทยจะเผชิญกับปญหาการไหลออกของแรงงานมีฝมือและกลุมวิชาชีพที่ขาดแคลนไดงาย 

• ในปจจุบันระบบการจายคาจางสวนใหญยังอิงกับระดับการศึกษามากกวาทักษะหรือความสามารถเฉพาะในการทํางาน
ซึ่งทําใหผลตอบแทนแรงงานบางกลุมยังไมสะทอนถึงผลิตภาพแรงงานที่แทจริง และคาจางแทจริงโดยเฉลี่ยยังเพ่ิมขึ้น
นอย ดังนั้นจึงควรปรับใชระบบการจายคาจางตามสมรรถนะหรือความเชี่ยวชาญ (Competency pay) ควบคูกับการ
พัฒนาทักษะประสิทธิภาพและความสามารถในการสรางสรรคของแรงงาน ที่จะชวยใหเกิดการสรางมูลคาสินคา ซึ่งจะเปน
ปจจัยสนับสนุนใหมีการเพิ่มอัตราคาจางขึ้นไดโดยไมกดดันตอตนทุนการผลิตและคาครองชีพประชาชน มีการคุมครอง
แรงงานที่เหมาะสม เพ่ือสรางมาตรฐานคาจางแรงงานที่สูงขึ้นและเปนธรรม ซึ่งจะทําใหคนสวนใหญมีมาตรฐานการ 
ดํารงชีพที่ดีขึ้น  

• แมวาคนไทยเขาถึงบริการสุขภาพมากขึ้น มีความตื่นตัวในการดูแลสุขภาพและมีความรูมากขึ้น แตคนจํานวนไมนอย
ยังมีพฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพและทําใหเกิดโรค โดยเฉพาะพฤติกรรมการบริโภคที่ไมถูกตอง ขาดการออกกําลังกาย 
และภาวะเครียด ทําใหมีความเสี่ยงเปนโรคอวนสูง นอกจากนี้ ยังสงผลใหการเจ็บปวยดวยโรคความดันโลหิต หัวใจ 
เบาหวาน หลอดเลือดสมอง และโรคมะเร็ง มีแนวโนมเพ่ิมขึ้น และเปนโรคเรื้อรังที่มีภาระ/คาใชจายในการดูแลรักษา 
ที่สูง รวมท้ังสงผลตอผลิตภาพแรงงานของประเทศ ตองสงเสริมใหมีการตรวจสุขภาพประจําป ขณะเดียวกัน การระบาด
ของไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 ยังเกิดอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน จึงยังตองเฝาระวังตอไปในป 2553 โดยตองมีมาตรการใน
การปองกันที่เขมขนจริงจังและตอเนื่อง 

• การตั้งครรภในวัยรุนมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นและเปนกลายเปนปญหาสังคมเรงดวน เพราะการตั้งครรภในวัยรุนทําใหแมและ
เด็กมีความเสี่ยงดานสุขภาพสูงกวาผูใหญ เกิดปญหาเรื่องเรียน ภาวะการเงิน การทําแทงหรือฆาตัวตาย ทารกถูก
ทอดท้ิงซึ่งกอใหเกิดปญหาสังคมอื่น ๆ ติดตามมา ปญหานี้เกิดจากหลายสาเหตุ ทั้งการที่เด็กวัยรุนมีทัศนคติเกี่ยวกับ
เพศสัมพันธเปนเรื่องธรรมดาจากการซึมซับผานสื่อตาง ๆ ทําใหมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร สภาพครอบครัว
แตกแยก และการอยูหอพัก นอกจากนั้น การดื่มสุรา/สารเสพติด และการใชอินเทอรเน็ตและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในทางที่ไมเหมาะสม ก็ย่ิงซ้ําเติมใหปญหาลุกลามมากขึ้น 

• ยาเสพติดยังเปนปญหาสําคัญที่มีแนวโนมรุนแรงขึ้นทั้งในสังคมทั่วไปและในทัณฑสถาน ในรอบป 2552 มีคดียาเสพติด
มากกวา 2 แสนคดี เพ่ิมขึ้นจากป 2551 รอยละ 16.3 และปญหายังคงมีแนวโนมรุนแรงขึ้นในป 2553 เนื่องจากการ 
ฟนตัวทางเศรษฐกิจยังไมกระจายไปสูคนกลุมตาง ๆ อยางทั่วถึง จึงตองบูรณาการการทํางานตามยุทธศาสตร 5 รั้ว
ปองกันอยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่องสม่ําเสมอ 

• คุณภาพชีวิตของคนไดรับผลกระทบเนื่องจากเกิดอุบัติภัยจากสารเคมีมากขึ้น โดยสาเหตุสวนใหญเนื่องมาจากความ
ประมาท รูเทาไมถึงการณ มีการลักลอบทิ้งสารเคมีเพ่ือหลีกเล่ียงคาใชจายในการกําจัด และการขาดความพรอมในการ
จัดการเมื่อเกิดอุบัติเหตุ นอกจากนี้ แหลงน้ําเส่ือมโทรมมีจํานวนมากขึ้น ควรใชมาตรการเก็บคาปลอยน้ําทิ้ง 
กําหนดใหโรงงานอุตสาหกรรมเปดเผยขอมูลการใชสารเคมีและปริมาณการปลอยมลพิษ และใหประชาชนและชุมชนมี
สวนรวมในการตรวจสอบและเฝาระวังแหลงกําเนิดมลพิษ 

ประเด็นหลัก 
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 ���#-$�7� Asian Productivity Organization 2009 <!�� ���"�������A�$9����������� ���#$�&�/����#EF���/��-$/�
 46 A���!��!�� 
13 %' A��
�!���%' 2536 DE�%' 2549 (��=$�B���/�-$/�
 2.8 ��$%') #	
��� ���"�������#$��������#EF���=$<������� 
2
 ����������!�%�
������
"�!
����������� ����������D����������� 
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�������������  2 
  

 
� �"7����� 2 ��?���?��!������������!�����$ 7-��������, $�������
<���9�����$�����������!��� ��
$�������!������ 
 

 
����� : ��������?����� ��
��!�������, ����������D����������� 
 
� �"7����� 3 ��?�?��������-���B���/ ��
?�������� 7-<��;"� 
 

 
����� :  ��
��!��	��/G, ���., ����������D����������� 

� �"7����� 4 �%��/<���/<?��������-���B���/ ����-�������-���� ��
 GDP 

 
���/���9 : ����-��A�-#-$�7��B���/&�����1-&�����3 
����� : ���. 
 

 

�
?�<�����/������D<����������$����������#EF� ��
�
�-$�DE�
 ���"��������������#EF�$����Q��-$/  

$/���&��Q���A�%M��9<��������$$���9������-���������A�-
!��D9?�<��
"7��%MNN�A��-$�D�������!;�-�����#EF� ���� 
���=�$������
��9�&� ���=�$����$�� �<7� ��
 ���"�	gG����� �! 
�!���F �?$�&�-%�
?���G�� �� > LE� ��%H���9������- ���� �
��
 �%�
;/��G����<�9������#EF� ��
�
����!���!/A�-�������
�9�����
�������A�"��!����/���/=� 

��-A�"��!�%MN�����!���������!��h�����������<!��
���<�#-��7�"�!
%��� �����%�
�?Q������N����-$��iP��
!��A���=�$�
"�!
���?�������E���!�����Q�&?-�����?��!������������!�����$
 7-�������������%��<�7�#EF� "�!
����E���!��F��
�-$�DE���F����#�?
������������i'�=$��=�$��������
i'�=$��
��#��!������/!��N
#$�������&�������<�!���-$����#$����? (mismatching) ��

���#�?����������&�-i'�= $A�"���������
;�����
$9��������������A�-�-$�$���/����������?-�!���#EF� ���#�?
�����������
?�<������F���!���E����=�$������9�����D7�%�?$$�
A���!����������?��!<����!���=$�����
&�����<�#-��������?��
��=�$�������/%M���/ ���� �7-�E�&��������?-����/&?- ��=�$����
 7-%�
�$<�����!�A�N���<������7��-����/!�� A��D�����	G���/��
&������A���$���IJK���!#$��������� ������%���/�$��������#-�
il�$<������
��������;?/�B�
A���9��$���$���
 �$������F
/���-$��iP��
!����!;�-����#�?����������A�$������=�$����
����#-��7�"�!
����� 7-�7�$�/9$/����!?��Q!�
��� �A�-��������A�
!�/������ (productive force) ����?��!��?�� ;?/�B�
"�/A�-
��
��;���"�!���G�����������=�$�/-�/��$/����������#EF���F�
%�
���&�/�
� ��N��<%MN�����&��$$�#$���������i'�=$��

��9��!��������#�?����&?-���/ (brain drain) �$������F��NN�	
���?�������E���!��$��=�$��
�%H�����??����$����-�� ��������-� 
��
�����$���;?/�!�A�-�7�#EF�A��
/
��$&%&?-��� ���"�
������&������#EF� 

?����F��E��-$���?����D�����	G���?������$/���A��-��? 
��
���
<<���#-$�7���������D��?����D�����	GA���/��9��&?-
$/�����?������#EF�  
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� �"7�����  5 ����-����� �%H���!�����B���/��$�?=$� ����������
?�<
����E���  
 

 
����� : ����������D����������� 

�#//����'�1.'�����-'��2*3'1%�$���%/�#(%/���4��5�
�����'�6%�5#*�7$.���-����8�9��#2����6)���� 

A�%M��9<���
<<������/����-����!�A�N�/��$����<�
?�<
����E�������!������
��=$�!�������D�B�
A����������
LE�����A�- ��$<���������<����9��/��&���
�-$�DE� ���"�
�����������-���� ?����F��E��!������%��<��!��?��
�
<<���
���/����-���������D�
��=$�!������/!��N (Competency 
pay) �!<�7���<�����������
 %�
���C�"���

�!�������DA������-������G#$������� ����
��!/A�-���?���
��-���7��������-� ��-���!��&?-�%��/<A�����#��#�� LE���
�%H�
%M���/���<��9�A�-���������$��������-��#EF�&?-;?/&���??����$
�-��9���� �����$���!/��
�����$���%�
���� �����
�9-���$��������������
�� �=�$��-�������������-�����������
�7�#EF���
�%H�C��� LE���
���A�-����!�A�N�������������
?���������?�#EF� ��
�%H���������N#$����������������
"�/A�%�
��� (Domestic Economy) A�-#/�/��!�!<�7�&%��<
"��������������%�
��� (External Sector)  

�
<<������/����-���������D�
��=$�!������/!��N 
(Competency pay) �%H�������/����-��;?/$����<�������
�9	!9����
�������!������ LE��?���������;?/���D�<��
�9	!9��!����� (TVQ) �%H���!����A���������?�������
$���/�9	!9��!����� ;?/�!����!��=$#$���9��$���/!����� 
��
 7-%�
�$<����%H���-�"�����A���������?�������
�9	!9�� A�-�%H���$</��!���A������?��������7����
���
il�$<��#$��D�<������E�����
�D�<������i'�=$������ 
LE���
���A�-�����D��������D�
#$�������&?-������
�!���-$����#$����? ���?�!���9-����A���� ����������� ��
��-����$��� (Career path) �����?��� �����D�����?����-��
����%H�C�������
?�<����D�
#$������� ��F�/���%H����
��������A�-��������������/��7-��$?��!�� ���
���!��
��=�$�;/��
�!���;��#$�����E�����
��������� 
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 ����%(.�������*����$���#�64: ��1@(�.'�����!����� &%�=> �%(*�����$�.0AB��=>��& 

��������&�/IJK���!$/�����?���A�&������9?�-�/#$�%' 2552 ��F���� �!������������;��%��<��!?�#EF���
��� �A�-
������$$�&�/����#EF���� ��
 �#$����?�������;/<�/�=�$IJK�I7�������� A�"�������#$�%�
����Q�����&?-��<$������G
���&%?-!/ ����������������������#EF� ���A�-���/#$�%�
�������<������#EF� LE����F!���9	"���!��?-����������#$�
%�
����������%��<��!?�#EF����"�!
�������� ���$/���&��Q��������F!�?DE��9	"���!��?-����������#$�%�
����A������
/���-$�����	��E���&%DE���/&?-#$�%�
��������
��/&?-����%H� ��$<����������!���F��!��?�������%�
����&?-��< 
��=�$�����9	"���!��?-����������#$�%�
������!�A�N�#$�%�
�����F��-$�E��������-����������=$�����?=$�A����
?������!���%H������N ;?/�B�
A���9�����
?�<��������LE��������$$�&����� &��&?-D=$��$����?����=$���/G����%H�����!�
��� ��=$&��&?-�%H���-�#$��9���
C9���� ?����F�����-����������
�����?=$��E���<!���%H����=�$���F��������NA����!�?�9	"���!��
#$�%�
������!�A�N�#$�%�
��� �$������F����%���/��%��#$� ��$<����������%��/<���/<��<����%���/��%��#$�
��/&?-%�
�������!�/���
�-$�DE��D�����	G?-�������
��/��/&?-$���%H� �!�����������#$�%�
���$��?-!/ ?����F�
A����%�
���� ��!���-�!��-���������#$�%�
��� �E����!������%H�����
�-$��������?���#-$�7����=�$���F!�?��/&?-
%�
������  ��$<��������� ��/&?-��!�<9��� ��
��/&?-��������D�
E���<���/A�-�$/&?-$/�����$��=�$��=�$��FDE��9	"�
��!��?-���������� (Economic well-being) #$�%�
�������#EF�$/7���<��/&?-�����DE��=$%�
����$/�����-����  

 

A���	�#$�%�
 ���&�/��F���/&?-%�
������ 
(National Income: NI) �����!���7�������������������������
�%H� ���"�	gG�!��!�A�%�
��� (Gross Domestic Product: 
GDP) ��F���F��=�$��������!���/&?-�9�C�#$���!��������A�
%�
���&�/����-$�������<$$�&% �$������F/������!�����%H�
"������$-$�C9���� ��
�����=�$��������D7����$$�&%��$�������
��$���%H���/&?-%�
�����9�C���
��DE��=$%�
���� ;?/���
��/&?-%�
��������F��%H���/&?-#$�%M���/��� �����F���?LE��
%�
�$<?-!/����-�� ������� ?$��<�F/ ��
���&� ��
A������F
����-����F��!�DE�����-�� �����?=$� ��
 ��$<�������%H�����
�!��?������=$ �%�
;/��G�$������������-����� �%H����
�9-���$��������� (fringe benefits)  

"�/A�-;�����-����/&?-%�
������#$�&�/A���!�%' 2536-2551  ��$<��������� (Compensation of Employee) 
��?�%H���?��!��B���/�-$/�
 40.81 ;?/�����?��!�#$� ��$<�����������F�����#EF�A���!�#$����IJK���!����!��h� ���$/���&�
�Q�����=�$�������������IJK���!��Q����������#�<���=�$�#$�������$$���������#/�/��!��� ��$<���#$�%M���/��� �����F�
�����9� ���?�� ��
%M���/�9�$=�� > �
����#EF���Q!�!�� ��$<��������� �E���� �A�-��?��!� ��$<�����������$��/&?-
%�
�������?�� ��
 ��$<�������������#EF�A�$��������-��!�� ��$<���%M���/�9���
��/&?-%�
������A�"��!�$/���
��?��� ��FDE�%MN�������
��/��/&?-#$�%�
��� LE���-$�$���/��&���
��!������� > A������!/A�-���?�����
��/
 �%�
;/��G�������������?�#EF� ��F������-���!���#-��#Q�#$����������9��� ���%��<;�����-��"����=�$�?�!��<�?�<=$�
�
�!�����9����/&?- ���A�-���/#$���������/&?-"����=�$����9-���$��������� �!���F�����=����&��7������"�/A�-��$<���
?��������������< �?�$<��$�����#$�"��C9�����$��� (Social Corporate Responsibility: CSR) ��
��������������
?���������C9�����=�$����� (Social enterprises) ;?/�!����!��=$�
�!���"�������
�$��� LE��A�%' 2552 ��F���<!���%H����
�%���/� �����������N#$�%�
���&�/A�����<�!���
#/�/�!����$<��9�#$�����9-���$������������#EF���
�%H���&�
�����NA������!/��
��/ �%�
;/��G������#/�/��!�������������
�������&%�7���9��������;?/�B�
�������
?�<
����&?-���#EF��!���F� 7-?-$/;$�����
��/����A�-&?-��<����9-���$�����������
���9	"���!�����?�#EF�  
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�������� 2 �-$/�
#$����������%�
����9#"�#$���&�/ 
                                %' 2550 - 2552 
�#//��#�%�-0�B�� �� 2550 �� 2551 �� 2552 
�!��?����#-�������/ 
���!������� 

8.04 8.06 8.09 

%�
�������� 14.71 15.86 15.30 

;����������%�
���
�9#"�D-!���-� 

73.31 75.69 76.08 

     ����� : �������;/<�/��
/9�C�����G  ���������%��?��
��!���C��	�9#  
���/���9  #-$�7�����%�
����9#"�D-!���-� ��
%�
�������� (�.�. { �./. 52 ) 
 
 
�������� 3  �!�������CG#$�h����������/���<������?;����������N 

�H&������->�1� ������(I�. 

1.���<��;"�$����&��D7��-$� �!��?��;�����7� �<��!��  ��!A� 
��$?��=$?��$� �
��Q� ;��$9<���
A�����
LF� � (&#-�!�?�� L��G�  
!�	;����
�$?�G)  ;��$-!� 

2.#�?���$$���������/ �!��?��;�����7� �<��!��  
��!A� ��$?��=$?��$� ;��$-!� 

3.����7<<9���� �!��?��;�����7�  ��!A�  ��$?
��=$?-��$�  �
��Q� 

4. ���?=���9�� ��
���=�$�?=���E���� �!��?��;�����7�  ��!A�  ��$?
��=$?-��$�  �
��Q� 

5. �!������/? �!��?��;�����7� �<��!��  
��!A� ��$?��=$?��$�  ;��$-!�             

����� : �$��9#�E���  ������<��9�<������9#"�  ��
��!���C��	�9# 
 
 
 
�������� 4 ����!� 7-%|!/?-!/;��&����?��$��������N %' 2551 - 2552 
                                                                                      ���!/ : ��/  

I�. �� 2547 �� 2548 �� 2549 �� 2550 �� 2551 
�� 2552 

(9�(7$�) 

*"$(�"7$(-�$� 94,567 98,895 107,246 117,571 124,532 116,190 

.���(%�I"*�& 265,636 307,671 375600 445,300 494,809 346,304 

*%�2� 279,966 300,137 328195 393,559 412,515 305,588 

�/�*��� 247,165 277,391 334,168 372,226 388,551 263,887 

�#��J� 59,570 64,642 71,196 74838 77,173 53,292 

��� 946,904 1,048,736 1,216,405 1,403,490 1,497,580 1,085,261 

����� : �������;/<�/��
/9�C�����G   ���������%��?��
��!���C��	�9# 

�H&��������/��IB.-'�+"�->1&'$-0�B��.�@61����� �  

�"������A�%M��9<�� ��-!����&�/�#-�DE�<������9#"�
���#EF� ����
���!���=����!A����?7���9#"� ��
%�
������
�!���7-���#EF� ���������!�&���-$//����h����������/���$���
?7���9#"���
���A�-���?;�� ;?/�B�
h���������<��;"����
&��D7��-$� ���� ���<��;"�$�������!�&#��� �%P���
�F������7� 
��� �� �&�-�-$/�!��%����	����!���� ��
#�?���$$���������/ 
������/��-$/�
 34.7 ���$$���������/�%H�%�
��� ���h������
?������!��� �A�-���!������/��%H�;��$-!��7�  

A��$< 10 %'��� ����� <��&�/��"�!
;��$-!��7�DE� 7 
������! A���9��$�/9 20 { 29 %' ��
A���9��$�/9 40 { 49 %' ���
#-$�7��������!�"�!
$-!���9�A�%�
����$�/9 15 %' #EF�&%���!
%�
��� � ����/%' 2551 <!����/���$<�$!����������� ��F���� 
90 �L�������#EF�&%DE��-$/�
 34 ��
�N���$<�$!��F���� 80 
�L�������#EF�&%�-$/�
 58 ����%H�;��$-!���9� LE������/���$���
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Q1 Q2 Q3 Q4 
%$?$����< 36,657 24,890 40,677 41,998 
&#-�!�?A�N� 4,264 4,172 4,633 6,023 
��? 1,827 1,338 1,905 1,442 
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Q1 Q 2 G3 Q 4 
32,175 25,596 38,985 35,089 
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2,406     1,488    1,274      646 
17       16     13        5 
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95     117    112      135 
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3      202     26      160 
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�!���=F���� ;?/�� 7-A�-$����$�G��Q�A��#�
���<������!���$��#����<���!�� 

������<<�����;��������=F���� <!�� ���!��=$����
�� ;�����G=F ��������!;�-��?����=� $ �������A�-
;�����G�=$D=$�?��� $/���&��Q��� =F�����$��#�
���<��/��#�?����;�����G��C��	
 ;?/
;�����G��C��	
��-!   �-$/�
 
��$��7�<-�� ��
����/��-$/�
 
��C��	
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�D���$����/ ��� ���!���-$����A�-;�����G��C��	
DE�
�-$/�
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�-$���?<�����A�-
%�
�����#-�DE�$/������!DE� ;?
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!��I���"("�  

A�&����� 4/2552 
�$��$}$�G#$����!��=$�&�/�?�������!��?�/!���#$�%' 
2551 �-$/�
 2.1 �����?�/!��<���A�-���/���<��;"�/��7<���
�?���-$/�
 11.2 ��
�!���F�%'  
���=�$�?=���$��$}$�G�?�����%' 
�?���-$/�
 8.0 �%H� ����
�?�����A�-��%��<�?���<��;"� 
�������� ����	���G �!�DE���������!<�9�����#-��!?
#EF� ���� ����-�����;��	�%�
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���<��;"����=�$�?=���$��$}$�G
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$����$�G��Q�/�����-$/��=�$���/<��<��9��%�
���$��L�/� ��
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�!���=F���� ;?/�� 7-A�-$����$�G��Q�A��#�

����!���$��#����<���!�� 2 ����  

������<<�����;��������=F���� <!�� ���!��=$����
�� ;�����G=F ��������!;�-��?����=� $�������A�-
;�����G�=$D=$�?��� $/���&��Q��� =F�����$��#�
���<��/��#�?����;�����G��C��	
 ;?/����7�<-�������
;�����G��C��	
��-!   �-$/�
 70.5 �B���/ 1.5 ��#���/

�-$/�
 76.4 ���A�-&?- A�#	
����D�����
��C��	
#$���7�<-�� ���� ;�����/� �D��������
�G����� 

�-$����A�-;�����G��C��	
DE�
LE� �/�����!������%H�����
�-$���?<�����A�-

%�
�����#-�DE�$/������!DE� ;?/�B�
��9�� 7-����/&?-�-$/ 

.'�2=��'�12����/��IB.�.�7�$�(7��!$"�$P$"Q!"#1�-,/�>

2552 ���A�-���/���<��;"����=�$�?=��
�$��$}$�G#$����!��=$�&�/�?�������!��?�/!���#$�%' 

�����?�/!��<���A�-���/���<��;"�/��7<���
��
�!���F�%'  2552 ������/<��;"�

���=�$�?=���$��$}$�G�?�����%' 2551 �-$/�
 7.8 /��7<
�%H� ����"�!
����������
��/&?-���

�?�����A�-��%��<�?���<��;"� ���%��<�����?��"���
�!�DE���������!<�9�����#-��!?

#EF� ���� ����-�����;��	�%�
�������CGA��=�$�9�
�7%�<< ����!<�9�A���������������#�/ ��������?�!��
�������/ �!�DE���������?�D������������/ �%H��-� 

���<��;"����=�$�?=���$��$}$�G������������?��
���%����	����������/�9�����<

����#EF������!��?�/!���#$�%' 2551 ;?/��$? ;?/�B�

?��������#EF����A�&�������F ��=�$����;�����-��

"����������������?��Q<A�%M��9<�����A�-���-�#�!LE���%H�
���-�����D7������?�����$��$}$�G�7� ���/"��������!���<�/�G
LE����?�����$��$}$�G��������!�� %�
�$<��<��%����	��� ���
�7� ��F����;�������
 7- ���A��9�������!���� ��L=F$&?-
���/ �E�����<����!��?���?=���<�/�G�%���/���?=���9������
D7���� LE���
�%H�%MN����$�9#"�����!�� ���%��<
;�����-��"����9���E��!�����E�DE��!��<�?�<=$������� �
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�������� 7 %����	����������/�9����
�<�/�G %' 2550-2552 
���!/ : �-������ 

�� -0�� 
$%&����� 

��">�1�!�"� (%) �/>1�Q 
$%&�����

��">�1�!�"� (%) 
2550 834 2.9 2,080 6.1 
2551 887 6.4 1,990 -4.3 
   &����� 1 213 -2.7 549 1.7 
   &����� 2 218 0.9 490 5.4 
   &����� 3 216 13.1 418 -14.5 
   &����� 4 240 15.4 533 -9.0 
2552 943 6.3 1,756 -11.8 
   &����� 1 231 8.5 542 -1.3 
   &����� 2 241 10.6 407 -16.9 
   &����� 3 225 4.2 318 -23.9 
   &����� 4 246 2.5 489 -8.3 

����� : C���������%�
���&�/ 

;?/�!���?��Q<���%����	?�����$��$}$�G LE���
�%H����
�����?$����"�������
�-$�%MN����=$ ����/�����������
?=�����=�$�?=���$��$}$�G  

�$������F����%�?����-�����$��L�/� (AFTA) ����� �
���<����<A�- A��?=$������� 2553 ���A�- ���=�$�?=��
�$��$}$�G��� ���A�"7��"�����/"�������#-� 0 % ����?�����
���/"���A�$���� 5% ��������-�����#-����D7��� %�
�$<��<
�!����/� �#$��$��  $����� A�-�����?=�� ���=� $�?=� �
�$��$}$�G����#-����#EF� LE����%�
�?Q��iP��
!����=�$�����-�
����D7�����9	"���������
/����� ����/��$�9#"�%�
����
����9�������#EF� 
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.(>��>�1��%/=>��&!"#6�%�1Q-���>!��I���"("�!&'.(>1�
�-�&�(������� ���� 

��!;�-��?�$�N�;?/�!�/��������#EF� ;?/����?�/���
��?LE������?��!��������9?������!� 63,976 �?�����#EF���� 
&���������-$/�
 11.9 ��
����#EF����&������?�/!���
#$�%' 2551 �-$/�
 30.1 #	
����?�%�
�9��-�/��$���/G
�?�����&�������$���-���
&������?�/!���#$�%' 2551 
�-$/�
 17.2 ��
 0.5 ������?�< ��!��?���!��������/��

������#EF����&���������-$/�
 5.2 ����?�����&�����
�?�/!���#$�%' 2551 �-$/�
 9.4  

A��$<%' 2552 ���?�/�����?DE� 236,008 �?� ����#EF�
���%' 2551 �-$/�
 16.3 LE���%H�%MN���������!;�-��9����
#EF�A�"�!
�����������L<�L�  �$%���<���%��<%��<
$/�����$ ��=�$�  ��!��?���!��������/��
�� ��
�?�
%�
�9��-�/��$���/G �?���-$/�
 2.4 ��
 11.4 ������?�< 

%MN��/�����?/��������!;�-�����#EF�A�%' 2553 
%%�. ��?���	G!���
�� 7-�-$������D7���<�9����#EF�%�
��	
�-$/�
 10 ��=�$����%M���/�����������LE����-�
IJK���!���
/��&����
��/&%�7�����9������ > $/������!DE� ��F���F���
%P$������
%��<%�����F�����%H��-$�<7�	�������������
���/9�C�����G  5 ��F!%P$����$/�����%�
���C�"���

��$��=�$���������$ ��
A�-�!�������N��<���?�����������$#-$
���/��-$�#$�%�
���� ��
��?�����<��9��$��C�������
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�������� 8 %�
�"��D������?$9<������9  

��#�B6 Q4/51 Q4/52 �� 2551 �� 2552 

�-.$�%��%��+ 15,918 11,766 59,162 52,608 
�-%��+�/�  10,882 9,127 40,334 39,275 
�-�0��� 6,825 4881 24,491 23,650 
.$�%�� 526 359 2,114 2,312 
&�1$2!/ 1,790 1,713 6,870 6,634 
�-�3* 679 465 2,417 2,218 
�-4 %,��5�� 6��� 648 635 2,534 2,370 
�-7���($ 10 '*�589�:� 803 640 3,530 2,815 
�-7���($ 6 '*� 576 487 2,435 2,139 
,�;'*����</�� 214 237 992 987 
,�;'*� 68 56 484 266 
�</� =  587 433 1,920 1,698 

����� : �������������!��������� 
 
 
 
 
 
 
�������� 9  ����!����F�������?$9<������9��������D��A���!�������  
                                     .�. 2547-2553 

 
�.4. 

�)����������($0/%&��*&0 
2�='���64��" (.�% �) 

$%&�������/"( 
(��$1"#) 

-�����&Q ��2*�' -�����&Q ��2*�' 
2546-47 32,533 19,562   
2547-48 25,533 6,842 -21.5 -65.0 
2548-49 12,074 4,164 -52.7 -39.1 
2549-50 5,327 4,456 -55.9 7.0 
2550-51 4,274 4,475 -19.8 0.4 
2551-52 4,243 3,824 -0.7 -14.5 
2552-53 3,977 3.534 -6.3 -7.6 

����� : ���%P$������
<�������C��	"�/ ��
��!����?&�/ 

h����������/!#-$���</�����? �!���F�%MN��/�����?A�
��	gG�D�� 

$0/%&��*&0��������6��/�"("� 

������?$9<������9�����������<�A�&��������#$�%' 
2552 �� 19,389 ��/ �?�����&��������#$�%' 2551 �-$/
�
 18 �� 7-���/��!�� 2,282 ��/ ��
�7�������/G������/��/ 
467 �-��<�� �?�����&��������#$�%' 2551 �-$/�
 23.8 
��
 75.4 ������?�< %�
�"��D������?$9<������9�������9?
&?-����D����/��/��G ����!� 11,766 ��� ��?�%H��-$/�
 
38.1 #$��D������?$9<������9 �$������%H��D/��G���� ��

�D<���9���Q� (%��$�) ��
��$?%' 2552 ���?$9<������9
�����������<� 84,806 ��/ �?�����%' 2551 �-$/�
 
4.4 �� 7-���/��!�� 10,717 ��/�?���-$/�
 12.8 ��!��7����
�!�����/��/�?���-$/�
 29.5 ��F���F $9<������9������?#EF�
A������!���<��?����$�#-����� ��!���E���%H����

"�!
�����������L<�L����A�-���?����?����� �����A�-
<������
<<#������C��	
���#EF� �!���F������%��<%�9�
��-����������A��9?����/���=$�9?��?��������  

$9<������9������#�<#���D����/��/��G�%H�%MN�������N 
������?$9<������9<�$/���F���
���A�-<�?��Q<��=$���/��!�� LE��
#-$�7�����D�<�������/GB9��B���������� <!���7�DE�
%�
��	 8,000 ����$%' �����9��������<�?��Q<�������

������&��&?-�!���!����"�//A�-��!����"�/��� &��&?-
������� ��
���!�������CG����/���<���?=�����=�$�?=��
�$��$}$�G A���!� 7-L-$��-�/���!������/���$���<�?��Q<
��
���/��!���7��!�� 7-#�<#���!�� 2 �������
��$��������!�
��!����"�/�����!�� 7-#�<#�� #	
��� 7-�$?��!���-$/�
 6-10 #$�
 7-<�?��Q<�9�����
���� �9�"� ��F���F $��G���$����/
;���
<9!������!���!����"�/�����D�?������/��!�����
���<�?��Q<�������
��&?-DE��-$/�
 16 �E��!������<����<A�-
�����/��=�$�����!���!����"�/$/���������� 

������<$9<������9A���!�%'A��� 2553 ���?$9<������9  3,534 
���F� �?�����%' 2552 �-$/�
 7.6  �� 7-<�?��Q< 3,827 �� 
�?���-$/�
 6.8 ��
�� 7-���/��!�� 347 ��/ �?���-$/�
 5.4  
/�����
������?$9<������9�%H��D����/��/��G�7��9?�-$/�
 
82.6 �����9������?$9<������9��!�A�N����?�������9�� �-$/�
 
40.5 �$������=$h������#�?!���/����� �-$/�
 20.12 
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$/���&��Q��� �D���������?$9<������9A���!�������/��
�7��!����!�%���$/������ ��=�$����%����	����?�����#$�
������#EF� %�
�$<��<������������G��
?=���$��$}$�G���
��� ���A�-�!������/�A�������?$9<������9����#EF� LE�����
#-$�7��D���������?$9<������9A���!�%'A���#$�����
%'��FA�-��Q�
$/�����?���DE������9#$�$9<������9���D�������������
�9���������9? �E�/���-$�����������#-��!?$/�����$��=�$� 
�=�$�?����!�$9<������9��
�!���7N���/ 

 

 
 
� �"7����� 15 ����!���=�$��-$����/�%�
�"�����> 

 
����� : ����������	
��������9-���$� 7-<��;"� 

 
� �"7����� 16 ����-$����/�����-��9#"�%'�<%�
��	 2547-52 

 
����� : ����������	
�������$������
/� 

 
 
 
 
 

+,�/��IB.��$���>1���.�-��.��!"#/������������ � 

%' 2552 ����������	
��������9-���$� 7-<��;"�
(��<.) ��<��=�$��-$����/���� 7-<��;"� 6,816 ��/ ����#EF�
���%' 2551 �-$/�
 50.4 ;?/�B�
��=�$���������-���

<����������������9? #	
�?�/!��� �������-�"�/A��Q�� 7-
�-$����/�����/!��<���&��%�?%P�/��?���������-���
����?
#��?����-�DE� 5,052 ��/ ����#EF����%' 2551 %�
��	 
4,000 ��/ ��=�$����"�!
��������L<�L� 7- ������&%A�-!�C�
�?#��?����-� ;?/�B�
��9������-�$9%;"�<��;"� 

 A���!�#$����?��������� ��<.&?-?��������������
&��������/&?-#-$/9�� 1,673 ��/ &?-��<����?��/ 24.42 �-��
<�� %�
������!/����������/!#-$� 1,375 ��/ ��
��<
?�������?���� 7-<��;"� 392 ��/ �7�����!�����/��/ 85.2 
�-��<�� �!���F � A�-�!���7-%�
�������CG  ��$?��
��!��$<h�����	G#$� 7-%�
�$<C9����  

������<����-$����/�����-��9#"�����!;�-��?��;?/
A�%' 2552 ������-$����/� 1,294 ��/ �?�����%' 2551 
�-$/�
 6.8 ;?//��?���-$/�
 17.3 �������!<�9����A�-
/����&��#$$�9N�� $/���&��Q��� %MN��;��	�$���������
�=�$�?�F���������<������!�����#EF� ;?/�B�
����������/
 ����
<<#�/������&%��	�/G��
$����$�G��Q� ��=�$����
%�
����A�-�!�������N��<����!<�9��F����������#EF� ;?/
 ���"�	gG���D7��-$����/�����
$/7�A��7%#$�$��������� 
���I�?�F������ ���=�$��=$��������/G��
$9%��	G 
�$������F  � ���� � C9 ������� ��� � � �� � � ���
<<
$������$����G���A�-��%MN�������$��!�������C9�����
�����������������#EF�?-!/ ���� ���A�-$9%��	G$���#-$�7����
�D<������Q� ���A�-$����G/;�����G��$��!�A�-�%�?� /
#-$�7���!���! �%H��-� 
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����������;�;�/���
����-����A�-�� ���"�	gG
A���> �#-��7����?$/����!?��Q!�E��-$�A�-�!���7-��� 7-<��;"�
�=�$A�-��
����DE��!������/���
���!���$<�$<A������=$�
L=F$ ���"�	gG �!���F���-�����=$#��/ 7-<��;"�A����%�%P$�
���C�#$����$��=�$A�-����9-���$� 7-<��;"�&?-$/������!DE�
���#EF� 

 

 

 
 
 
�������� 10 ����	
������?$9<���"�/���������� 

"%�5A#������($0/%&�B%1���-���.�> (.�% �) 

�� 
������
��-'� 

"%�"$/6� �
-���.�> 

$0/%&�B%12� 
I�����

$0&-�*���� 
$7��T 

2548 11 7 5 - 
2549 5 13 12 - 
2550 10 9 8 - 
2551 6 9 14 - 
2552 15 13 10 9 

����� : ����!<�9����� ��
��!����/���C���������
�����!?�-$� 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
�������� 11 %����	#/
��F�%�
��� ��
A���9��������� 

�����A�1#6% ���#�64 !"#2���0��6��*��.�  (&%� / �%� ) 

�� ��0��6�U ���6% ���#�64 

2545  9,617  39,225  

2546  9,340  39,240  

2547  9,356  39,956  

2548  8,340  39,270  

2549  8,473  40,082  

2550  8,532  40,332  

2551  8,970  41,213  

2552  8,900  41,240  

����� : ����!<�9����� ��
��!����/���C���������
�����!?�-$� 

$0/%&�B%1���-���.�>������� � 

%M��9<�������A�-�������A���
<!���� �������-����/
%�
�"� A���!�&�����������?$9<������9?-���������$/���
�9����#EF����/���F� $��� ���?����&��-�������;L�?�/��%$�G
L���I�A��7-�$������$�G<���!	�����=$����B<�� ���A�-��
 7-&?-��<<�?��Q<�������&��- ��
�!����&?-I9P���
��/&%�7�
�9���A�<���!	A��-���/� ��
$9<������9���L���!"�/A�
;����� ���������G<$�&?L��&I?G ����!�?��
<9�� ���A�-��
 7-&?-��<<�?��Q< ��
���/��!����=�$�������L&};?����L��&I?G
������!&�����!���#-�#-��7�  

������?$9<���"�/������������!�A�N���=�$�������!��
%�
��� �7-����&��DE����	G ���������$<��F���������=�$
��������/����A�-���/A���������? ��
���#�?�!���-$�A�
�����?�����=�$���?$9<������9 ?����F� ���A�-�!�������N��<
�������%P$����$�����/�E��!�?����������!<�7�&%��<
�����������/��!���-$���=�$���?$9<������9 ���� ���#���� 
��Q<����� ���=�$�/-�/ ��
�����?��<��$ "���
<���9 ��=$
!��?9��$�9-��������$�����/ �-$�%��<������������	gG��

!�C����$/�����������? �!���F�����������?�������B9��B�� 
$/�������
����
�%H��
<<��=�$���?$9<������9 �
��!/�?
�!���9���� ��
 ���
�<��$��=�$���$�����
��� ��-�/��� 

.0AB��$���4 !"#�����A�1#2�"��.>1��%/��6>�+'����   

�D�����	G�9	"�$�������!&%A�%' 2552 /��$/7�A�
��	gG������� <%MN��i9|��
$$�#��?��Q��!�� 10 
&���$��7��%H�<��=F���� LE�������9����/���������%MN��
i9|����;�����$9�������� �����$��-�� ��
��������A�
�#���=$� ������<%����	#/
������?#EF����!%�
���A��-���/�
��<%'��� ����� ��
&?-��<��������?$/���D7��-$�����#EF����

����
�&�'"� 
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� �"7����� 17 �9	"�������F���=?���!%�
��� %' 2548 -2552 (�-$/�
) 

 

����� : ����!<�9����� ��
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�����!?�-$� 
 
 

 

�-$/�
 37 �%H��-$/�
 43 ;?/�B�
��9���� ��#/
�?��!��
�
 70 ��� �%H� ���������������
����	���G$/���
��$��=�$�A�-�������?�/�#/
�=�$������<��A�-%�
;/��G ���
�����������<��;"�����-���&L������=$����-�����%H�������$
�����!?�-$� 

!*"'�� )��-7�$�I6��������� �  

A�%' 2552 ������F���=?������9	"�?�������!�����#EF� 
�����?��!�������F�����$/7�A���	gG��=�$�;����Q����#EF����
�-$/�
  19 �%H��-$/�
 30 �$������F/��<������F�������
�!������/���$�����=�$�;��� ;?/��!�A�N�$/7�A�<���!	 4 
�9���F�� �=$����F�������$� ����F�������� ����F����-��
/� ��

����F��<��%
�� LE���%H�������F��������������N?-���������� 
����� ��
!���C��� ��
�%H�������F��A�-�=�$$9%;"�/<��;"�  

%M���/����� ���$������?�F���������/��!�A�N������ 
;�����$9�������� ��=� $ � ����� ���A�- ��� ���� A�
��
<!���� �������!���� �!���F����!���-$����A�-�F��A�
%����	��� ��
���/����/��&��&?-�����%��<������
�����/�����!?�-$� �$������F/�����F����F�����9�����
�F��
��F�������A�-���������������������&�� �����
<!����
<��<�?�F� � ���/��$�%��$/���7���� ��!?�-$���
������F� �
��C��	
 �!�&%DE�%M���/$=�� > ������ �A�-���!�� �� !�
�%���/��%��#$��9	"��F�� ���� ������?$9��"�/ ���<9��9�
�����/=F�����-��F�� ��
#�?���!��� �<�������?����F�����?� 

��-!����$?���/%'��� ������
�����/;���������
���?#EF� �=�$/�/����-&#%MN���F���������/ �����!�A�N��%H�
;�������������B�
���&����$��=�$� �$������F�O3*��������
@�'8��!*"'���$�,"2�����"'$1�"��5�$�I�����
$0&-�*����6)�2*�&�������D�=<����������=�$�$� �?
��
���/�����?��/��< 7-��$���� ��
��#=�=�@�'�,���$�,"
�'��-��-8�����AQ�"��56��� )�!"#+"��#6/ 6)�2*�
�$���N���7�$�@�"&%�!"#@�'�*J�.����)���N�2�����>
-'���'��(,!"�%�5�.0AB��!*"'�� )� �E��!������������
<�������?������/����F���<<<7�	����;?/�9�"����!� 
��-�A�-%�
�����9���&?-����!���!�A������!��$<��
�iP�
�
!�������������?���� ��-��$��G�!���7-A�-��<��A��9��� 
�=�$��-���������E��!�������/����-$�D��� ��
��C��	
��<���#$��9��� �$������F��������?A�-���������Q<���
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%��$/�F����F� $�����A�-����
���!��=$�/�F���?���#EF�A�����

���F�����
%��$/�F�����/����$�F����F�#$����$� ��
���
�����?A�-;�����$9��������A����
 7-��$�����%�?� /
#-$�7����A�-���������
%����	���%��$/����A�-
%�
�������< ��������������F$���%H�$����!�����E�����
��!/A�����!<�9� ?7�� ��-&#%MN�� 

 
/6-�0�!"#��#�(J��LM��#�%�6��-%�.� 

��!���!���%H�$/7�#$�����
�"������&�/A�&����������
%' 2552 ������%���/��%��A����������?�#EF����/%�
��� 
&?-��� ����-���������#EF���$��=�$� %MN�����!������<������������!��-�%' ��
$�������!�������?���7��
?�<%��� �����$�
������?�����A�-������L=F$�����-����;?/�B���/����#EF� ;$����������E���#$��?Q�&�/���#EF����;���������<��9������?
����E���;?/&�����/���A�-���/ 15 %' ��&�/�#-�DE�<������9#"� ��
������%�
��������������� > ���#EF� ��F�A�?-��#$�
���#/�/��9�� 7-��<%�
;/��G��
����������C�%�
;/��G LE����!/�?�!������/���
<����� ���
�<���!��h���������A�-��< 7-
����/&?-�-$/ $/���&��Q��� /������#�(J��LM��#�%�/�O3*�6>�6)�2*����(&��60�6���4�5V���!"#-%�.�-,� &?-���  
1. &#-�!�? 2009 /���
<�?��$��=�$���
�� 7-���/��!�� �-$��iP��
!����$��=�$�  
2. h����������/�#$���&�/����%H�%MN���9����#EF� ��� ����/��$�9#"���
�9	"���/ ���"�������A��
/
/�! 

���?�!�����/��/��$��!����
���/G��� �!���F�����"��
�<%�
��	A�?-�����A�-���/�����/�<��  
• ���<��;"�$�������&������
�� ���#�?���$$���������/ ;������/? ��
���?=�����=�$�?=���$��$}$�G �!���F�

����7<<9���� ���A�-���?�����Q<%|!/?-!/;��&����?��$����!���� &?-��� ;���!��?��;���� ��!A� �<��!�� 
��$?��=$?��$� ��
;���
��Q� �!���F�%MN��;��$-!�A��?Q� 

• ���?=�����=�$�?=���$��$}$�G ���A�-���/����!;�-��?����Q��-$/ ����%H����
�����?=���9������D7������?����
�$��$}$�G�7�#EF�  

3. %MN�����������?�!� ����� ���
�<��$��=�$��%H�!��!-����
�� ����/��$�9	"���A��
/
/�!  
• !�/�9����F����"G/�9	���!�/A� ����!;�-�����#EF� 
• ���A�-$����$�G��Q���
���;�;�/���������A������� �?  
• %MN��/�����?���/���9���� 
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����&'$@��%/����%/�."7�$����.0��.�$�6��-%�.� 

�������%�
���A�-�-�!��-���F��������������
�������� �������� ���
�<��$��!���!���%H�$/7�#$���&�/��F�
���<!���
����< ;?/�B�
 7-���$/7�A�"�!
�%��
<����
&?-��<�!���?=$?�-$� �
&?-��< ���
�<A�����<������
�%���/��%����
�������A�/9�;���"�!���G�������9? �$������F�D�����	G�!��/����A�%�
����Q/��$�$�&�!��$�!��
����/�A�?-������ > A�#	
��������
��/ �%�
;/��G����������/�����!�����=�$��F��$/7����<�=F����#$�;�����-��
����������
�����A�%M��9<�� ��������"�/A�%�
���/����#��?��Q���
�%H� �!�����!�����=�$��F��?-������E�����

�����������
�!�������D ?����F��=�$�%H���&������A������-%MN���!��/������
�����
��/��/&?- �!���F��%H����
<����� ���
�<$�����?���"�!
!��h�A�?-������ > ���;�����������!������/����#EF���F�"�/�<������C���������
�!�� ��
 !������������ �E�����%H��-$�A�-�!���9-���$���=$A�-����%�
�������������� 7-���&?-��<�!������/��������FA�-�����D
?������!��A������&?-?�#EF� ��F���F;?/���?�������;/<�/#$���������-������-������%�
������?������!��������9	"�$/����-$/A�
�
?�<=F����A�-���%�
����$/����������/� �!���F������-���
<<����9-���$������������$���/�����!��=$���#$��9�"����!� 
��F�%�
�����$� �9��� "���$��� ��
"����� ?����F� ����<�!����?���������A�����9-���$���������#$�&�/�����$/7�A�
%M��9<���E����!�������N������<�%H���!���A����%��<%�9����?������������A�-���!����$<��9����!DE���9���%P����/$/���
��-���� ��F���F �=�$A�-%�
������!�A�N�#$�%�
������9	"���!�����?�/���#EF�"�/A�-�%P����/��������=�$�!��$/7��/Q��%H��9#
��!���� 

�#//���.0��.�$�6��-%�.�.7$$#@� 

��!��? �����9-���$���������� (Social Protection) ���������/��F�A��9��$�#$�����%�
�����
#$�&�/�$� ���
;?/��9%��F� ����9-���$����������%H������?�
<<<�����?-������ > �=�$�%H����=�$��=$�?�!������/���
����;$���A�-
%�
���� ��
��������N�%H���&������NA����%�%P$��9-���$� ��!/���=$��/���� ��
 7-?-$/;$���A�-����!���!���%H�$/7����?�
#EF� �����DE������$� ��
��"7���9-�����!������/� A��
/
/�! �!���F�/���%H���&�A������!/�?�!�����=�$��F�����?-��
��/&?-��
;$����
�!�����9����A������&?-$�������E��?-!/ ����9-���$����������E���$<��9���F������?�!��?���� ���
������
�G <�����#�F�=F���� ��
���%�
����!��������?-������ > 

���2*�.���.0��.�$�6��-%�.�2���#�64@61: 2.�@(��%/$#@�  

%M��9<�������A�-�!���9-���$������������/�7%�<<�����9���%P����/���� > ��F�%�
�"����A�-��<��&�/�9���
"�/A�-�;/<�/=F�������������
���A�-�!���9-���$������9���%P����/���������	
�B�
���
�� �!���F� 7-&�������DE���
���$�&?- �=�$A�-%�
������9������ > �����DA�-��!��$/7�A������&?-$/������9	"�  

B��������2*�.���.0��.�$�6��-%�.�2���#�64@61 
�"0'���M�*��1 ���.0��.�$�6��-%�.� +,�2*� �������8��/.���.�$/."0� ��$�)��%(/�O3*� 

1 �(J�!"#�1��=�     
1.1 �?Q����!&% • �7�/G�����?Q���Q� ��� / $%�. ���7�/G 19,845 ���� ?7���?Q� 920,000 

�� �� 7-?7���?Q� 4.7 ��=����  
/���-$����������9	"������?����E���
�-$���F��E�����=�$�&#<����<����$9��������
�-$��%�?�7�/G�����?Q�#$����$� 

• ;���������/�I�� 15 %' �����?����<%�
��	A�%' 
2552 �!� 19,296 �-��<�� 

������/�&?-��<%�
;/��G 12.5 �-����   7-%���$�/����/��&�������D��<"��

���A�-���/�������/!��=�$���<������/�$=�� > 

• �$��9�����A�-�7-/=��=�$ ��� $�9����!������7-/=� ������/� �. %��/ { ����E��� %.��� ��� /��&�������D�$<��$��!���-$����

 �(�"� &$����)	�*+�+ 
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�"0'���M�*��1 ���.0��.�$�6��-%�.� +,�2*� �������8��/.���.�$/."0� ��$�)��%(/�O3*� 
����E��� (�/�.) %'�<%�
��	 2552 %�
��	 

36,000 �-��<�� 
#�?�����9����/G �7-/=�����!� 
981,520 ��/ 

&?-$/������!DE� 

• �$��9�����A�-�7-/=����
 7 � �� < � � / & ?- A �
$���� (��$.). 

;?/��� ��
A�$�����
 �!�
�#-���< �/�. 

#-$�7�%' 2550 �$���< 7-�7-&?-
%�
��	 5 ����� ��=$ 70% 
#$�����E���A��
<<��F���? 

A�-�7-�B�
������/���
���A�-���/���
����/!#-$���<����E��� �-$/�
 80 &��
�!����A�-���/��!���!����E��� 

1..2 �?Q�?-$/;$��� • �D��������
�G�?Q���

�/�!�� 

���/�$��� �D��������
�G#$���� 21 ���� 
��
�7�/G������
�G��
il�$��� 
1 ���� ���?Q��!� 5,500 �� ��

�D��?7���?Q�����-��$��� 118 
�����?Q� 10,896 �� 

/��&����/�$A����A�-�!����!/���=$ 

• �$��9��9-���$��?Q� ��� %' 2552 ������
�G��
�9-���$��!��?�
"��?Q� 5,333 ��/ ��
���<��9�
$��G��/;������ ��!/���=$�?Q� 92,840 
��/ 

�����!/���=$�?Q���
��$<���!
��/<9���/��&����$<��9���9���%P����/���
��
��/$/7�=F��������&����������!� 

• ;��������$<��� !
$9%D��"G 

���/�$��� ��?����$<���!�?���A�-��<�?Q��%H�
������!���! 

/��&����/�$A��������$<��$<���!$9%D��"G 

• ���il�$����?Q���� &��
���/���$ 

��� �?Q���
�/�!������<����E���"��
<����<��
&����;$������/���$ 

�?Q���������
/������
$/7�����&��$���#-�DE�
<�������F&?-/�� 

2. �%1!����� • �$��9 �����i' �= $
������ 

��� / �$��� �������7-����A�$����?$��<�F/�����-$/
�
 1  

 

• �$��9������?��� ���?���������;?/��Q<����
���<�����/�-�� 

�7��-�� �����/�-��#EF��
�<�/���<
�$��9�� 

/������/�-����������/����#EF��
�<�/� 

• �$��9�������
�G�7��-�� ��� $9?��9�%�
��	 200 �-��
<�� ��/�-����
�7��-�����<
�-$/�
 5  

�7��-����	�$$����������=$
���/��!�� 

/��&�������D��$<�9���7��-��&?-$/������!DE� 

• �$��9�<�����Q�<����N
#-������� (�<#.) 

��� /�������$��9�  #-������� 9 %�
�"� 1.1 �-���� 
�����$��9� 432,412 �-��<�� 

 

• �$��9�%�
�������� �������<�����/�-�� �7��-��  
i|�/�
 5% ��
���<�� 2.75% 

 7-%�
����� 9.19 �-���� A�-�!��
�9-���$�A� 6 ��	� �������$��9� 
650,204 �-��<�� 

�$��9���F/��&����$<��9��������$��
<< 
%�
��	 24.1 �-���� ��=�$�&#���C�%�
;/��G&��
�7�A� 7-%�
�����"�������A��������� 40 

• �$��9��!��?�����9��� %�
���� / �9��� �����$��9�
�!� 617.7 �-��<�� �����
�;/<�/���<��9��<%�
��	
��!�������
 $%�. ��!����<
��<�9��� A�$���� 1:1:1  

�$��9��!��?�����
?�<���<� 3,154 
�$��9� �����$��9� 617.7 �-��<��
������%�
��	 1 �-���� 

/��&����$<��9�$/������!DE� 

• �!��?���������/�<��
#-���������
������
���!������� 

���  7-�����C��%�
��	 5 �-������?�%H�
�-$/�
 8.5 #$�%�
����
��F���? 

�%H����A�-���/A�-�<%�
��	%'�
 5{6 
��=���-��<�� ��������//��������
����%H���
��-���������/�<��
����!����������������%P$����;�� �E�
&?-�����A�-�
<<���/�����������/�<�� 

3. +,�-,�$�10 • �7�/G<�������������
 7-�7�$�/9 

��� / �$��� <�������!/���=$ 7-�7�$�/9���
%�
�<%MN���!���?=$?�-$�
�B�
��-�A�?-��%M���/ 4  

/��&����$<��9�$/������!DE� ;?/�B�
 7-�7�$�/9
A��#���<� �E��-$�����������!���!���� 
$%�. 
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�"0'���M�*��1 ���.0��.�$�6��-%�.� +,�2*� �������8��/.���.�$/."0� ��$�)��%(/�O3*� 

• �7�/G<����� 7-�7�$�/9A�
!�?;?/�9��� 

��� / �9��� A�-!�?��=$�D�<��
���������%H��7�/G���� 

�� 200 �7�/G���!%�
���  

• ������ 7-�7�$�/9 ��� /�$��� $/7�A�;��/�<��
814 �������!%�
��� 

 7-�7�$�/9������!���-$������!�
�9#"�/IJK�I7����D"� 

/��&����$<��9�$/������!DE� ;?/�B�
 7-�7�$�/9
A��#���<� �E��-$�����������!���!���� 
$%�. 

• �D��������
�G����� ��� $9%���
 7-�7�$�/9 60 %'#EF�&% ���D��
������
�G 20 ����  7-�7�$�/9%�
��	 
2,800 �� 

/��&����/�$��$�!���-$���� ;?/�B�
&�/
�������-�!�#-��7������ 7-�7�$�/9��
��"�!
����/�
����9#"�  

• �<�F//���� 7-�7�$�/9 ���A�-������<��9��<�F//����
 7-�7�$�/9 500 <��/�?=$�/�� 

 7-�7�$�/9 60 %'#EF�&% %�
��	 5.4 
�-����A�%' 2552 ����#EF����%' 2551 
LE���� 7-�7�$�/9/������
&�������E��
&?-��< 1.76 �-���� 

&����/�$��$���?������!����
%MN���!��&��
�������/� 

• �$��9� 7-�7�$�/9 ��� A�-�����7-/=�A�-��< 7-�7�$�/9
��/�
&������ 30,000 <�� 

 7-�7�$�/9����-$����%�
�$<$������
/��#�?����������9� 

 

4. +,������ • �D��������
�G �?Q �
������
������ 

��� A�-<�����%M���/ 4 IJK�I7
����D"� �����/�<�� il�
$��� 

�� 7-$/7�A��D��������
�G 9 �����!�
%�
��	 4,600 �� 

�����!/���=$/��&����$<��9���9���%P����/���
��
��/$/7�=F��������&����������!� 

• �<�F//���������� ������/����<�F/�������?=$�
�
 500 <��/�� 

������%�
��	 2.6 ����� ��
A�%' 
2553 �
#/�/A�-��$<��9� 7-�������
�?�
�<�/��9��� 

$���� 7-�������/��������!� ��=�$����&��
�����D&%�?�
�<�/�?-!/���$� 

• �7�/GIJK �I7$�����
���� 

��� ��?<�����il�$������
����
����<�"��!������ 
�=�$�#-��7����?������ 

������$�/9 17-40 %' ���7�/GIJK�I7
$��� 8 ���� ��
�7�/G����$���
������ 1 ���� 

 

5. +,�$1,'2�B��#
����#/��!"#@(��%/
.����(7$(��$� 

• � $ � �9 � � ? � � �
 7-%�
�<"�/ 

���  7-%�
�<"�/��=$��/�� ������<���/
������/��/A��<=F$��-� 

#�?�����-&#%MN��;?/���%P$������=$�
<<
%�
����!������/�A��
/
/�! 

• %�
���"�/�$=F$$��� ���/ �$��� / %�
����  7-����/&?-�-$/ &?-��<�!��
�9-���$�������%�
���"�/ ;?/
��"��
�<�F/%�
��������%H���	����� 

������/�����=��?���/�����!������-�$/7�A�
�
/
��� 

• <-���$=F $$���/ <- ��
������A��9����$$�? 

���A�-���$9?��9�  7-����/&?-�-$/�����D�����$/7�
$���/�%H�#$����$� 

 

60��"0'���M�*��1 • �
<<����%�
����9#"�
D-!���-� 

��� ��?����<��������/
��/��!�
2,401.38 <��
��$ 7-�����C�� 

��$<��9�%�
����%�
��	 
47.56 �-���� ��=$�-$/�
 76.1 #$�
%�
���� 

#-$�����?#$��<%�
��	��
�9	"�<�����
����%H��-$������<�������?���$/�����
%�
���C�"� 

• �$��9����$$��������� ��� ��!����<A�$�������$�/9
#$� 7-$$�  7-������#-���!� 

 7-������#-���!�;������ / �������$�
�
<< 

 7-/����$��&�������D���/�������<&?- 
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�-��6������%/�."7�$����.0��.�$�6��-%�.��$�@61 

�����������9-���$�����������<!��/��&��%�
�<�!�������Q�A������9	"���������!� ��=�$����#�?���#�<���=�$�
���$/�����$��=�$� LF��L-$� �"�%MN���������������A�����
��9���%P����/ �!��L�<L-$�#$�%MN�����������%���/��%��
��$?�!�� ������������NA����A�-����9-���$�����������F�/E?��������#-�DE���
�!����$<��9�#$�����9-���$����������
��9���%P����/ ���A�-���/�<%�
��	���<��$/�����%�
���C�"� ��
�����!��=$�
�!���"����� �$��� �9��� ��
%�
���� 
;?/���%P����/�=�$�����?�
<<<�����?-������ > A�����%H����=�$��=$�?�!������/���
����;$���A�-%�
���� ��
�=�$��-��
���/"�A����E�������$�A��
/
/�! ��
��=�$����A��
/
/�!"��
�<%�
��	#$����<��A����A�-����9-���$���������
�
����#EF�;?/�B�
A������ 7-�7�$�/9��
�����"��
�<%�
��	 7�������;/<�/=F���������������-$����?7��%�
����&?-
D-!��9���$/7���� A�#	
����!���-$�����<%�
��	�=�$�������;�����-��=F�����Q����#EF� ?����F����������?���������
����9-���$����������E��-$�����!����!��=$���"������������F� 3 i|�/ ;?/�B�
���i|�/�9�������
�-$���<�<�������N
A����#�<���=�$�����9-���$������������#EF�A�$�����=�$��-��������!��?���� (welfare society) ;?/$���/���/�����

���=$#��/�9��� A�����	
#$����.0��.�$�6>����(����"%��$�=0�=��$� (Community-based social protection) 
������<����
"����!���F��!���<�<��A����#�<���=�$� ?����F 

������A�-�!�������N��<�����������������9�?-���!��?���������#$�"�����A�-����
����
���!DE� ;?/�!��%H����
��$<��9��<<����=�$�&# �=�$A�-���A�-�<%�
��	��������?$/����9-���� ���� �!��?���� 7-�7�$�/9��-�A�- 7-�7�$�/9���/������$� 
��=$����	�%��<����$�/9#$� 7-��<�<�F//���� 7-�7�$�/9 LE���
���A�-���/������$��&?-���#EF� ��F���F �-$�A�-"���-$�D����#-�����!�
��<"��
?-!/ ��F���F�
�-$�����������
<<���#-$�7�%�
����#$�%�
��� ��F�A��
?�<=F���� ��������9�������!�/ $��� �� 
��
��/&?- �=�$�����?�����9���%P����/A����A�-����9-���$������%�
�"����� >  

��	�
�-$�E����9�#$����$���F��9����/G��
�9���������A������?�!��?���������A�-��$<��9�%�
����A�
�9��� LE����$<��9�DE���9���%P����/�������$��
<<?-!/ ��=�$����A�$��������
&�������D���<��9����������!/���=$
�����&?-��<D-!��9��� ����E������?��������!���A�������<��9��������<A�-����$��9��!��?�����9�������#-��#Q���=�$�-�%' 
2553 #	
��������?�!��?����"�/A��9�����F� �9����-$�?E����/"�#$��9��� �9�����������<�������?���A�-��
%�
���C�"� ���� A���	�?7�������� ����-$���������!��D��?7�� 7-���� ��
<�������!���<�9����-$�D��� ?������ 
;�������������/"�������;?/�9��� �%H��-� 

������
�%H���!����<��9��9?�-�/ ;?/"���$����#-�������!���!�A������?�!��?��������� ;?/���A�-����7�A�A�
��=�$�����?�/�$�//��!-�"��� ���� "��C9����;?/?���������"�/A�-�;/<�/�!����< �?�$<��������#$�C9���� (Corporate 
Social Responsibility: CSR) $���#-�����<�<��A����?7�� 7-�7�$�/9 ��?��$��������?7�����<-�� ��=$��-������� 7-�7�$�/9 A�
?-������������� > &?-��� ������<��9��9�����E����?Q�?-$/;$�����
 7-���� ����%�?;�����/�A�-�?Q����/�I�� ��
��<�#-�
��������<<����� ��������9����$<<�����/;����� �%H��-� �!���F�����-�!&%�7��
?�<������9��=�$��� ����=�$����� 
(Social enterprises) LE��$���
?���������;?/"�������=$;?/"��C9�����$���  
 



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

1. คุณภาพของคน

    การมีงานทํา (พันคน) 1/
36,002 34,638 35,502 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 38175p

 -  อัตราการวางงาน (รอยละ) 1.47        1.87        1.67        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    0.99p

 -  อัตราการวางงานตามระดับการศึกษา (รอยละ)

  รวม 1.47        1.87        1.67        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      -

  ประถมศึกษาและตํ่ากวา 0.98        1.31        0.89        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      -

  มัธยมศึกษาตอนตน 2.20        2.68        2.21        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      -

  มัธยมศึกษาตอนปลาย 2.00        2.83        2.44        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      -

  อาชีวศึกษา 1.94        2.89        2.42        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      -

  วิชาชีพชั้นสูง 2.58        2.54        3.56        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      -

  มหาวิทยาลัย 2.41        2.62        3.75        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      -

   การทํางานตํ่าระดับ (พันคน) 700 538 547 573 654 659 655 555 518 575 481 420 555 699 570 525 689p

       (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    -

  ประถมศึกษาและตํ่ากวา 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    56.0      -

  มัธยมศึกษาตอนตน 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    15.3      -

  มัธยมศึกษาตอนปลาย 8.2          8.4          8.8          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        -

  อาชีวศึกษา 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      3.5        -

  วิชาชีพชั้นสูง 3.8          3.9          3.9          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        -

  มหาวิทยาลัย 9.7          10.4        10.3        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      -

   สุขภาพ

  หัด 564 1,215      726         749         653         1,075      942         930         946         1,827      1,338  1,905  1,442  2,406 1,488  1,274  646     

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

  ไขสมองอักเสบ 62 53 68 93 66           64           125         109 70 86           116     122     74       95 117     112     135     

  อหิวาตกโรค 25 5            10           13           7            4            26           250         706         51           117     30       65       3 202     26       160     

  มือ เทา และปาก 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  1,600  

  บิด 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  2,363  

  นิวมอเนีย 29,062 39,788    28,872    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 35,089

  ฉี่หนู 729 346         587         1,806      1,202      389         597         1,305      988         372         518     1,233   972     536 749 1,747   1,826   

  ไขเลือดออก 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 9,911   

  ไขหวัดใหญ 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 13,319 

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

2.ความมั่นคงทางสังคม

   หลักประกันทางสังคม

   ความสงบสุขในสังคม (ตอประชากรแสนคน) 3/

 สัดสวนการบาดเจ็บและตายดวยอุบัติเหตุ- 42.8        38.3        34.8        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

 การจราจรทางบก

 สัดสวนคดีประทุษรายตอทรัพยสิน 29.6        27.5        28.1        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

 สัดสวนคดีชีวิต รางกาย และเพศ 17.5        17.2        16.7        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

 สัดสวนคดียาเสพติด 40.8        39.9        43.6        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

 รอยละของคดีเด็กและเยาวชนท่ีกระทํา- 12.11      10.74      12.16      12.37      11.98      12.31      12.37      13.43      13.41      13.96      14.01  14.53  13.70  14.00  ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล

 ความผิดซ้ําตอคดีท้ังหมดท่ีถูกดําเนินคดี-

 โดยสถานพินิจฯท่ัวประเทศ (รอยละ)4/

3.ความเปนอยูและพฤติกรรมของคน

   การคุมครองผูบริโภค 5/

 -  จํานวนเรื่องรองเรียน  (เรื่อง) 5,688      4,283      4,634      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

บาน  อาคาร  ท่ีดิน 1,678 817 518 923 617 581 808 464 828 634 439 289 396 755 657 767     615

สินคาและบริการ 633 565 378 582 534 556 498 458 425 348 507 309 376 680 675 796     676

การโฆษณาตางๆ 192 148 182 191 152 335 200 394 258 291 233 231 137 279 182 358     253

ผานทางสายดวน 1166/ปรึกษาขอกฏหมาย 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  13,644*
การขายตรงและตลาดแบบตรง 18 19 26 24 17 23 25 14 31 162 54 3 95 32 35 46       10

*ไตรมาส 4/2552 สคบ.ใหบริษัทเอกชนดําเนินการจัดเก็บขอมูลแทน

หมายเหตุ : p ขอมูลการมีงานทํา อัตราการวางงานและการทํางานตํ่าระดับ ไตรมาส4/2552 ใชขอมูลเฉลี่ยเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน  2552

2551

ตัวชี้วัดภาวะสังคม  (รายไตรมาส)

 -  จํานวนผูปวยดวยโรคที่ตองเฝาระวังเรงดวน (ราย) 2

องคประกอบหลัก
2548 2549 2550 2552



องคประกอบหลัก 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552

1.คุณภาพของคน

    การมีงานทํา

ผลิตภาพแรงงาน กรณีแรงงาน (บาท/คน/ป) 6/ 95,785  97,957  102,541  106,293  109,579  113,976  117,711  118,184   -

อัตราการมีงานทํา (รอยละ)  7/ 94.9     96.5     97.0       97.2       97.6       98.0       98.1       98.2        -

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

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

     สุขภาพ 8/

อัตราการเจ็บปวย (ตอประชากรพันคน) 1,783.38  1,809.63  1,845.04   1,798.06    1,878.92    2,079.57   2,529.45   2,284.59    -

อัตราปวยดวยโรคไมติดตอ (ตอประชากรแสนคน)   

 -  เน้ืองอกราย (มะเร็ง) 80.39    98.98    101.67   107.05    114.31    124.38   130.75    134.21     -

 -  หัวใจ 317.67  391.45  451.45   503.10    530.75    618.20   687.72    749.54     -

 -  เบาหวาน 277.71  340.95  380.75   444.16    490.53    586.82   650.43    675.74     -

 -  ความดัน 287.50  340.99  389.83   477.35    544.05    659.57   778.12    860.53     -

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

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

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

ภาวะแปรปวนทางจิตและพฤติกรรม (ตอประชากรพันคน) 35.57    33.97    37.13     35.90      37.64      42.41     42.27     42.27      -

รอยละของการขาดสารอาหาร

 -  ขาดสารไอโอดีน 2.00 1.74 1.31 ไมมีการรายงานขอมูล

โ ิ ใ ิ ี  ไ ี

ตัวชี้วัดภาวะสังคม  (รายป)

 -  ภาวะโลหิตจางในหญิงมีครรภ 13.34 13.04 12.35 ไมมีการรายงานขอมูล

 -  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      -

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

การศึกษา

อัตรานักเรียนตอประชากรวัยเรียน 11/

 -  ประถมศึกษา 103.79  104.77  104.49   104.24    104.17    103.47   104.51    104.83     -

 -  มัธยมศึกษาตอนตน 82.19    82.23    84.01     92.47      95.45      96.67     96.37     95.62      -

 -  มัธยมศึกษาตอนปลาย 58.99    59.82    58.73     63.82      63.80      65.77     67.16     68.14      -

 -  อุดมศึกษา(ปริญญาตรีและตํ่ากวา) 41.08    43.81    45.43     52.92      55.60      62.50     61.05     60.47      -

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/ 97.90    97.30    96.00     96.60      98.65      98.50     99.30     98.86      -

 -  ดัชนีสัมพันธภาพที่อบอุนในครอบครัว (รอยละ) 15/ 66.28    66.09    68.11     67.04      66.13      62.42     61.92     63.94      -



องคประกอบหลัก 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552

หลักประกันทางสังคม

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

 -  ประกันสังคม -       11.65    12.95     13.34      13.92      14.75     15.35     15.73    15.34P

 -  สวัสดิการขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ -       6.62     6.44       6.82       6.61       6.51       8.22       8.00      7.9P

 -  โครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา -       74.20    73.62     75.31      75.37      76.20     74.79     75.06    75.86P

 -  ยังไมมีสิทธ์ิ -       7.53     6.99       4.53       3.75       2.18       1.25       0.84      0.53P

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

ความสงบสุขในสังคม (ตอประชากรแสนคน)

อัตราการตายดวยอุบัติเหตุการจราจรทางบก 18/ 18.7     20.9     22.2       22.2       20.6       20.2       19.8       18.2      16.8P

สัดสวนคดีประทุษรายตอทรัพยสิน 18/ 56.7 60.5     76.4       73.4       73.5       69.3       62.6       52.8      51.2P

สัดสวนคดีชีวิต รางกาย และเพศ 18/ 105.6 109.7    106.4     110.7      122.0      122.4     115.8     106.0    93.3P

สัดสวนคดียาเสพติด 18/ 438.9 422.8    196.2     119.8      160.4      176.2     225.0     320.0    369.8P

รอยละของคดีเด็กและเยาวชนที่กระทําความผิดซํ้าตอคดีทั้งหมด - 17.22 15.68 15.16 13.83 12.08 11.85 12.92 14.06 ไมมีขอมูล

ที่ถูกดําเนินคดีโดยสถานพินิจฯทั่วประเทศ 19/

3.ความเปนอยูและพฤติกรรมของคน

พฤติกรรมในการบริโภค

 -  คาใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภค (รอยละของคาใชจายรวม) 20/ 87.36 87.16 -        87.95 -         88.75 87.80 88.4   -

 -  คาใชจายที่ไมเกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค (รอยละของคาใชจายรวม)20/ 12.64 12.84 -        12.05 -         11.25 12.20 11.6   -

 -  อัตราการบริโภคสุราของประชากรอายุ 11 ปขึ้นไป (รอยละ)21/ 32.6 -       -        32.7 -         29.2* 29.3*   -   -

 -  อัตราการบริโภคบุหรี่ของประชากรอายุ 11 ปขึ้นไป (รอยละ)21/ 25.5 -       -        23.0 -         20.2* 18.5*   -   -

ั ิโ ป ี่ ี ป ึ้ ไป    * = อัตราการบริโภคของประชากรทีมีอายุ 15 ปขึนไป

การคุมครองผูบริโภค 5/

จํานวนเรื่องรองเรียน  (เรื่อง) 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 2681 1758 2,794     

 -  สินคาและบริการ 1,775    2,026    2,984 3,103 3,089 2,059 1937 1540 2,827     

 -  การโฆษณาตางๆ 490      373      585 949 708 673 1187 892 1,072     

 -  ผานทางสายดวน 1166/ปรึกษาขอกฏหมาย 8,368    18,745  22,834 15,682 11,026 12,984 14,599    16,808   21,160   

 -  การขายตรงและตลาดแบบตรง -       -       -        33 62 86 93 314 125       

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 10.96   -

4. สิ่งแวดลอม

สารอันตราย 24/

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

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

จํานวนผูเสียชีวิตที่เกิดจากสารพิษอันตราย (คน) 15 10 9 10 0 0 1 4   -



องคประกอบหลัก 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552

ขยะ 

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

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

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

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

มลพิษทางอากาศ 

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

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

  (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 21 ธันวาคม 2552 )

              4/      กลุมงานขอมูลและขอสนเทศ สํานักพฒันาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน 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  ประมวลผลโดยสํานักพฒันาฐานขอมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม สศช.

            11/      กลุมพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ขอมูล ณ 24 ธ.ค. 52)

                      ขอมูลประชากรป2544-2546ใชขอมูลประชากรรายอายุจากประมาณการประชากรของประเทศไทย ป2547-2551ใชขอมูลประชากรรายอายุจากสํานักบริหารทะเบียน กรมการปกครอง ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2551

            12/      กลมพัฒนาเครือขายสารสนเทศ สํานักวิจัยและพัฒนาการศึกษา สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ            12/      กลุมพฒนาเครอขายสารสนเทศ สานกวจยและพฒนาการศกษา สานกงานเลขาธการสภาการศกษา กระทรวงศกษาธการ

            13/     กลุมพัฒนาเครือขายสารสนเทศ  สํานักวิจัยและพัฒนาการศึกษา สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

            14/      รายงานคุณภาพชีวิตของคนไทย จากขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) ป 2542-2551 กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

            15/      สํานักประเมินผลและเผยแพรการพัฒนา สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (ปรับปรุงองคประกอบของดัชนีป 2544-2550)

            16/      สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ กระทรวงสาธารณสุข

            17/      สํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน และสํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

            18/      ศูนยขอมูลขอสนเทศ สํานักงานตํารวจแหงชาติ และอัตราตอประชากรแสนคนคํานวณจากขอมูลของสํานักบริหารการทะเบียน กระทรวงมหาดไทย

            19/      กลุมงานขอมูลและขอสนเทศ สํานักพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน

            20/      รายงานการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ป พ.ศ. 2542 - 2550  สํานักงานสถิติแหงชาติ   กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

                      บทสรุปสําหรับผูบริหารการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2551

            21/      การสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราของ ประชากร พ.ศ.2544  2547   และ 2550  สํานักงานสถิติแหงชาติ    กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแหงชาติ 

                      การสํารวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2549    สํานักงานสถิติแหงชาติ  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

            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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