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28 ธันวาคม 2552 

 

ทบทวนเศรษฐกิจสังคมไทย  กอนกาวสูปใหม 2553 
 

 

ป 2552 นับวาเปนปแหงความวิกฤตของประเทศที่ไดรับผลกระทบ   
ท้ังดานเศรษฐกิจและสังคม ในขณะท่ีมีรัฐบาลใหมเขามาบริหารประเทศทามกลางปญหา
ความขัดแยงท่ีตองการความสมานฉันท  ในโอกาสที่ป 2552 กําลังจะผานพนไป  
นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม ผูอํานวยการสํานักงานสถิติแหงชาติ  จึงขอทบทวนเศรษฐกิจ
สังคมไทย กอนกาวสูปใหม 2553  เพื่อใหทราบถึงสถานการณตางๆ ท่ีเกิดขึ้นในรอบ
ป 2552 และส่ิงท่ีภาครัฐ ตองใหความสําคัญตอเน่ืองไปในป 2553 ไดแก 

 
ปญหาการวางงานของประชาชน ในปลายป 2552 ดีข้ึนจากชวงตนปอยางมาก เห็นไดจากอัตราการวางงาน

ในชวงเดือนมกราคม  ซ่ึงเปนชวงแรกของรัฐบาลนี้จะสูงถึงรอยละ 2.4   หรือมีผูวางงานมากถึง 8.8 แสนคน ดวยนโยบายและ
มาตรการตาง ๆ ของรัฐบาล ในการบรรเทาปญหาการวางงาน ทําใหสถานการณการวางงานลดลงเหลือรอยละ 1.1 หรือ 4.1 
แสนคน ในเดือนตุลาคม 2552  ในจํานวนนี้กระจายอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุด  (1.3 แสนคน)  รองลงมาคือ    
ภาคกลาง(1.2 แสนคน)  และต่ําท่ีสุดในกรุงเทพมหานคร  (0.3 แสนคน)  

 แตเปนที่นาสังเกตวา ผูวางงานสวนใหญเปนกลุมแรงงานใหมท่ีเพิ่งเขาสูวัยแรงงานหรือเพิ่งจบการศึกษาที่มี
อายุระหวาง 15-24 ป คนกลุมน้ีมีอัตราการวางงานสูงถึง รอยละ 3.7 ของผูมีอายุ 15-24 ปท้ังหมด ในขณะที่อัตราการวางงาน
รวมทุกกลุมอายุเปนรอยละ 1.1 เทาน้ัน นอกจากนี้ยังพบวา แมสถานการณการจางงานจะมีทิศทางดีข้ึน  แตท่ียังเปนปญหาของ
สังคมไทยคือ มีการทํางานต่ํากวาระดับ ไดแก การทํางานตํ่ากวาระดับดานเวลา ซ่ึงหมายถึง ใชเวลาทํางานต่ํากวา 35 ชั่วโมง
ตอสัปดาห และยังมีความตองการทํางานเพิ่ม ซ่ึงกลุมน้ีจะมีอยูรอยละ 1.2 ของผูมีงานทําท้ังหมด โดยเพิ่มข้ึนเล็กนอยจากรอยละ 
1.0 ในป 2551  อีกกลุมหนึ่งคือ การทํางานตํ่ากวาระดับดานการศึกษา ซ่ึงหมายถึง ผูทํางานท่ียอมทํางานโดยใช            
วุฒิการศึกษาต่ํากวาวุฒิการศึกษาของตน  โดยพบวา มีแนวโนมเพิ่มข้ึนตามลําดับจากรอยละ 3.3 ในป 2550 เปนรอยละ 3.8 
และรอยละ 4.1 ในป 2551 และป 2552  

ปจจุบันปญหาการวางงานเริ่มคลี่คลายลงแลว โดยอัตราการวางงานเขาสูระดับปกติ แตยังคงมีปญหาเรื่องการ
วางงานของกลุมแรงงานใหมท่ีเพิ่งจบการศึกษา การทํางานต่ํากวาระดับโดยเฉพาะดานการศึกษา ซ่ึงรัฐบาลจะตองพิจารณา
ทบทวนนโยบายดานการศึกษา การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน 

สําหรับภาวะเศรษฐกิจของครัวเรือน ในป 2552 พบวา ครัวเรือนมีรายไดเฉล่ียเพิ่มข้ึนจาก 18,660 บาท  
ตอเดือน ในป 2550 เปน 21,135 บาทตอเดือน ในป 2552 สวนรายจายเพิ่มข้ึนจาก 14,500 บาท เปน 16,255 บาท ในขณะท่ี
จํานวนครัวเรือนที่มีหน้ีลดลงจากรอยละ 63.3 เปนรอยละ 61.8 หรือ 11.8 ลานครัวเรือนในป 2552 ในจํานวนนี้มีหน้ีในระบบ
อยางเดียว 9.8 ลานครัวเรือน หรือรอยละ 82.9  มีหน้ีสินนอกระบบอยางเดียว 0.9 ลานครัวเรือน หรือคิดเปนรอยละ 7.4  และ
เปนครัวเรือนท่ีมีท้ังหน้ีในระบบและหนี้นอกระบบ 1.1 ลานครัวเรือน หรือคิดเปนรอยละ 9.7  โดยหนี้ในระบบมีมูลคาหนี้เฉล่ียสูง
ถึง 127,152 บาทตอครัวเรือนที่เปนหนี้ ซ่ึงสวนใหญจะเปนหนี้ท่ีเกิดจากการซ้ือบาน/ท่ีดิน ในขณะที่หนี้นอกระบบมีมูลคาหนี้
เฉล่ียเพียง 6,140 บาทตอครัวเรือน ซ่ึงสวนใหญจะนํามาใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภคในครัวเรือน    

ในเรื่องพฤติกรรมเสี่ยง พบวา อัตราการสูบบุหรี่ของคนไทยมีแนวโนมลดลงจากรอยละ 18.5 ในป 2550 เปน
รอยละ 18.1 ในป 2552  แตท้ังนี้พบวา ผูหญิงมีแนวโนมสูบบุหรี่เพิ่มข้ึนเล็กนอย จากรอยละ 1.6  เปนรอยละ 1.7 ในชวงเวลา
เดียวกัน 
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ปญหาท่ีนาหวงท่ีสุดของสังคมไทยคือ ปญหาการดื่มสุราของคนไทยที่เพิ่มข้ึนทั้งในผูชายและผูหญิง ทําให
ภาพรวมมีอัตราการดื่มสุราเพิ่มข้ึนจากรอยละ 29.3 ในป 2550 เปนรอยละ 32.0 ในป 2552  ฉะน้ันทุกฝายควรใหความสําคัญใน
การรณรงคใหประชาชนตระหนักถึงภัยและโทษที่จะเกิดข้ึน  และคงตองขอความรวมมือจากผูเกี่ยวของทุกฝาย ชวยกันหาทาง
ลดปญหาน้ีอยางตอเน่ืองและจริงจังกวาเดิม  

สําหรับการพัฒนาตนเองและการเรียนรู ยังตองใหการสงเสริมมากขึ้น เน่ืองจากคนไทยมีนิสัยรักการอาน
หนังสือไมมากนัก อีกท้ังเริ่มมีแนวโนมลดลงจากรอยละ 69.1 ในป 2548 เหลือรอยละ 66.3 ในป 2551 โดยเฉพาะในวัย 15-24 
ป มีอัตราการอานหนังสือลดลงจากรอยละ 83.1 เหลือรอยละ 78.6 และวัย 6-14 ป ลดลงจากรอยละ 87.7 เหลือรอยละ 81.5 
ในชวงเวลาเดียวกัน   

นอกจากนี้คนไทยยังมีการใช ICT ไมมากเทาท่ีควร โดยมีอัตราการใชอินเทอรเน็ตในป 2551 เปนรอยละ 
18.2 ของประชากรอายุ 6 ปข้ึนไปเทาน้ัน ดังน้ันการสงเสริมและสนับสนุนใหคนไทย  โดยเฉพาะเยาวชนที่เปนอนาคตของชาติ
ใหมีพฤติกรรมใฝรู รักการอานและการเรียนรูดวยตนเอง จึงเปนส่ิงท่ีหนวยงานที่เก่ียวของตองใหการสงเสริมเปนอยางยิ่ง  และใน
ขณะเดียวกันรัฐบาลควรสนับสนุนการจัดหาและจัดการดาน ICT เพื่อใหประชาชนในทุกชุมชนไดเขาถึงและเรียนรูดาน ICT อยาง
ท่ัวถึง 

จากผลการสํารวจความเดือดรอนของประชาชนในป 2552 พบวา ประชาชนรอยละ 40.3 มีความเห็นวา  
คนในชุมชน/หมูบานมีปญหาหนี้สิน/เงินกูนอกระบบ รอยละ 34.7  มีปญหาเกี่ยวกับผลผลิตทางการเกษตรมีราคาตกต่ํา  
รอยละ 22.1 มีปญหาไมมีงานทํา  รอยละ 21.3 มีปญหาไมมีเงินทุนในการประกอบอาชีพ และรอยละ 21.0 มีปญหาเรื่องปุย/    
ยาปราบศัตรูพืชราคาแพง 

ในโอกาสที่กําลังจะเขาสูป 2553 นี้ ส่ิงท่ีประชาชนคาดหวังใหรัฐบาลแกปญหาเพื่อเปนของขวัญปใหม
จากรัฐบาล 5 อันดับแรก คือ แกปญหาหนี้สิน/เงินกูนอกระบบ รอยละ 38.0 แกปญหาความยากจนหรือขึ้นคาแรงเงินเดือน  
รอยละ 32.3  แกปญหาราคาสินคาอุปโภคบริโภค/กําหนดมาตรการคุมครองผูบริโภค รอยละ 32.2  แกปญหาผลผลิตราคาตกต่ํา 
รอยละ 30.3  และแกปญหาราคาน้ํามันแพง รอยละ 24.4   

นางจีราวรรณ กลาววา “ปญหาท่ีประชาชนตองการใหรัฐบาลเขามาดูแล สวนใหญเปนเรื่องเก่ียวกับปากทอง
ของประชาชน การแกปญหาหน้ีสิน ซ่ึงเปนปญหาที่รัฐบาลเห็นความสําคัญ และกําลังดําเนินการ โดยเฉพาะการแกปญหาหนี้
นอกระบบ ซ่ึงถือเปนเรื่องท่ีนาจะมาถูกทิศทางแลว” 

ทายที่สุดน้ีในป 2553 ถือเปนปของการจัดทํา สํามะโนประชากรและเคหะ คร้ังท่ี 11 ในป 2553 ซ่ึงเปน
การทําสํามะโนประชากรครบรอบ 100 ป ของประเทศไทยพอดี  สํานักงานสถิติแหงชาติ จึงขอความอนุเคราะหจาก
ส่ือมวลชนชวยประชาสัมพันธ และสนับสนุนการรณรงคใหความรู ความเขาใจแกประชาชน เก่ียวกับโครงการ 
สํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 เพื่อใหประชาชนใหความรวมมือใหขอมูลท่ีเปนจริงกับเจาหนาท่ีของ
สํานักงานสถิติแหงชาติท่ีจะออกไปทําการสัมภาษณในเดือนกรกฎาคม 2553 ดวย 

                                               ............................................................................... 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :  
กลุมประชาสัมพันธ  สํานักสถิติพยากรณ  
โทรศัพท  0 2281 0333  ตอ  1527 1528 
โทรสาร   0 2280 0282    

รวมฉลอง 100 ป สํามะโนประชากรไทย เพื่อจัดทําขอมูลของแผนดิน 


