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คำนำ




การใช้หลักการบริหารจัดการที่ดี หรือธรรมาภิบาล (Good governance) เป็น

สิ่งที่หน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ต้องยึดถือและนำไป

ปฏิบัติ เพื่อให้ผลของการปฏิบัติงานต่างๆ มีความถูกต้อง เที่ยงธรรมและโปร่งใส  

ตรวจสอบได้  ซึ่งการจะตรวจสอบว่าแต่ละหน่วยงานใช้หลักธรรมาภิบาลเพื่อการ

บริหารกันในระดับใดอาจไม่ใช่เรื่องง่าย และไม่มีตัวชี้วัดใดที่เป็นมาตรฐานในแต่ละเรื่อง

เพื่อใช้ตรวจสอบ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลทางสถิติบางอย่างสามารถเป็นเครื่องบ่งบอกได้

ถึงผลสำเร็จของการบริหารงานนั้นๆ ในรายงานนี้จึงใช้การอนุมานข้อมูลทางสถิติ 

มาเป็นตัวชี้วัดระดับของความเป็นธรรมาภิบาลในเรื่องต่างๆ ซึ่งผลที่ได้อาจสามารถ

บอกถึงระดับการมีธรรมาภิบาลได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งทำให้มองเห็นถึงศักยภาพของสิ่ง 

ที่มีอยู่ ข้อจำกัดหรืออุปสรรคที่ขัดขวางและสิ่งที่ควรหนุนเสริมเพื่อให้เกิดความเป็น

ธรรมาภิบาลขึ้นได้ ด้วยหวังว่าเมื่อการบริหารงานในทุกภาคส่วนมีธรรมาภิบาลที่ดีแล้ว 

จะสามารถสร้างสรรค์และพัฒนาประชาธิปไตยในทุกท้องที่ของประเทศไทยให้เป็น 

ปึกแผ่นมั่นคงด้วยเช่นกัน 

สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า ขอขอบคุณนักวิชาการ นักวิจัยและ

ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันสร้างงานเขียนที่มีคุณประโยชน์ ขอขอบคุณแหล่ง

ข้อมูลทางสถิติต่างๆ ที่ถูกกล่าวอ้างถึงในรายงานนี้ ซึ่งเป็นการยืนยันว่าข้อมูลของท่าน

สามารถนำมาใช้ต่อให้เกิดประโยชน์เป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับงานวิจัย 

ในทำนองเดียวกันคณะผู้จัดทำก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานนี้จะถูกนำไปใช้ประโยชน์ 

ในทางที่ถูกที่ควรต่อไป อย่างไรก็ตาม หากมีข้อผิดพลาดประการใดคณะผู้จัดทำ 

ขอน้อมรับคำแนะนำต่างๆ ไว้เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นในรายงานเล่มต่อๆ ไป 
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IV

กิตติกรรมประกาศ


สถาบันพระปกเกล้าเป็นองค์กรที่มีพันธกิจหลักในการศึกษาวิจัย และเผยแพร่

ความรู้และข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเมืองการปกครองและการพัฒนาประชาธิปไตย 

เห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ในการศึกษาความเป็นธรรมาภิบาลของประเทศไทย 

เนื่องจากธรรมาภิบาลมีส่วนสำคัญยิ่งสำหรับการพัฒนาความเป็นประชาธิปไตย 

ในสังคม  

ด้วยเล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ดังกล่าว สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า 

จึงได้จัดทำโครงการวิจัยประเมินผลการวัดระดับความเป็นธรรมาภิบาลในประเทศไทย 

ภายใต้ชื่อ“จับชีพจรประเทศไทย:ตัวชี้วัดประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล

มีลักษณะเป็นรายงานการศึกษาวิจัยแบบต่อเนื่องทุกสองปีซึ่งรายงานนี้เป็นของ

ปีพ.ศ.2552-2553” โดยได้รับความร่วมมือจากนักวิชาการ พนักงานเจ้าหน้าที่ 

ของสถาบันพระปกเกล้า เป็นผู้จัดทำรายงาน พร้อมทั้งได้รับความอนุเคราะห์จาก  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรศักดิ์ เครือเทพ  ซึ่งให้คำปรึกษาและร่วมจัดทำในบทที่ 5  

การกระจายอำนาจ  และรองศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร คณบดีคณะพัฒนา

สังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ช่วยจัดทำรายงานในบทที่ 

11 และบทที่ 12 ซึ่งสถาบันฯ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง   

นอกจากนี้ สถาบันฯ ขอขอบคุณคณะที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่  

รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย  ศาสตราจารย์นายแพทย์ วันชัย วัฒนศัพท์   

รองศาสตราจารย์ ประณต  นันทิยะกุล  รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี รูปสุวรรณ   

รองศาสตราจารย์ ดร .นิ ยม รั ฐอมฤต  รองศาสตราจารย์ สุ นี ย์ ศี ลพิพัฒน์   

รองศาสตราจารย์ พรชัย เทพปัญญา  ศาสตราจารย์ สุริชัย หวันแก้ว ศาสตราจารย์

พิเศษธงทอง จันทรางศุ และรองศาสตราจารย์ ดร.สมพร แสงชัย ซึ่งเป็นผู้ตรวจ

พิจารณาและให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อรายงานนี้  สถาบันฯ ขอขอบพระคุณ 

ทุกท่านเป็นอย่างสูงในความกรุณาที่มีให้กับสถาบันมาโดยตลอด 

ท้ายสุด รายงานนี้จะปรากฏออกมามิได้เลย ถ้าไม่ได้รับความร่วมมืออย่างดีจาก

เหล่านักวิชาการของสถาบัน ตลอดจนพนักงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน  

ขอขอบคุณแด่การเสียสละเวลาอันมีค่ามาร่วมแรงร่วมใจจัดทำรายงานนี้จนเสร็จ

สมบูรณ์  
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แผนภูมิ 3.10 ร้อยละของประชาชน จำแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นต่อ 60 
  การทำงานของสื่อ 
แผนภูมิ 4.1 ร้อยละของคดีที่พิจารณาเสร็จสิ้นของศาลยุติธรรมระหว่างปี พ.ศ. 2540 - 89 
  เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2554 
แผนภูมิ 4.2 จำนวนคดีรับเข้าของศาลปกครอง พ.ศ. 2544– 2552 94 
แผนภูมิ 4.3 ร้อยละของคดีแล้วเสร็จต่อคดีในความรับผิดชอบ พ.ศ. 2544 – 2549 95 
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แผนภูมิ 4.4 ร้อยละของคดีแล้วเสร็จต่อคดีรับเข้า พ.ศ. 2544 – 2551 95 
แผนภูมิ 4.5 การพิจารณาคดีปกครองของศาลปกครองสูงสุด ปี พ.ศ. 2544 – 2552 96 
แผนภูมิ 4.6 การพิจารณาคดีปกครองของศาลปกครองชั้นต้น ปี พ.ศ. 2544 - 2552 96 
แผนภูมิ 4.7 ร้อยละของความเชื่อมั่นของประชาชนต่อหน่วยงานต่างๆ ระหว่างปี 105 
  พ.ศ. 2544 – 2552 
แผนภูมิ 9.1 แสดงการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายต่อครัวเรือน รายภาค (ปี 2551 – 2553) 207 
แผนภูมิ 9.2 แสดงแผนที่ภูมิสารสนเทศสถิติแสดงค่าใช้จ่ายต่อเดือนของครัวเรือน (บาท) 208 
  ปี 2553 
แผนภูมิ 9.3 แสดงแผนที่ภูมิสารสนเทศสถิติแดสงหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน (บาท)  ปี 2552 208 
แผนภูมิ 9.2  แสดงค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini coefficient) ของรายได้  212 
  จำแนกตามภาค 
แผนภูมิ 9.3  แสดงตัวชี้วัดช่องว่างความยากจน และความรุนแรงของปัญหาความยากจน 213 
  ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่ ปี 2531 – 2553 
แผนภูมิ 9.6 แสดงแผนที่ภุมิสารสนเทศสถิติแสดงร้อยละของผู้มีงานทำ ไตรมาส 4 ปี 2553 217 
แผนภูมิ 9.7 แสดงแผนที่ภูมิสารสนเทศสถิติแสดงร้อยละของผู้มีงานทำไตรมาส 4 ปี 2552 217 
แผนภูมิ 9.4   แสดงอัตราการว่างงานในช่วงระหว่าง พ.ศ. 2544 – 2553 220 
แผนภูมิ 9.5 แสดงแผนที่ภูมิสารสนเทศสถิติแสดง  อัตราการว่างงาน ไตรมาส 4 ปี 2552 221 
แผนภูมิ 9.6 แสดงแผนที่ภูมิสารสนเทศสถิติแสดง อัตราการว่างงาน ไตรมาส 4 ปี 2552 221 
แผนภูมิ 9.7  ปริมาณเนื้อที่ถือครองทำการเกษตรและจำนวนผู้ถือครองที่ดินทำการ 223 
  เกษตรของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2546 
แผนภูมิ 9.8 ทรัพย์สินครัวเรือนตามกลุ่มรายได้ 225 
แผนภูมิ 9.9 รายได้ของครัวเรือนในภาคต่างๆ ระหว่าง พ.ศ. 2541 – 2549 230 
แผนภูมิ 9.10 การกระจายรายได้ในประเทศไทย 233 
แผนภูมิ 9.11 การจัดลำดับการพัฒนาของจังหวัดในประเทศไทย โดย HAI ปี 2552 233 
แผนภูมิ 10.1  จำนวนคดีอาญาที่รับแจ้งระหว่างปี พ.ศ. 2544-2553 273 
แผนภูมิ 10.2 อัตราการจับกุมคดีอาญา ระหว่างปี พ.ศ. 2544-2553 274 
แผนภูมิ 10.3 คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย ระหว่างปี พ.ศ. 2544-2553 275 
แผนภูมิ 10.4 สัดส่วนคดีที่เกิดขึ้นในแต่ละปีระหว่างปี พ.ศ. 2544-2553 276 
แผนภูมิ 10.5  สถิตินักโทษคดียาเสพติด 279 
แผนภูมิ 10.6 สถิตินักโทษเด็ดขาดทั่วประเทศกับคดียาเสพติด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546-2552 281 
แผนภูมิ 10.7  สถิติผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรในเทศปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ 286 
แผนภูมิ 10.8  สถิติผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรในเทศปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ 286 
แผนภูมิ 11.1  ดัชนีความสุขมวลรวมของคนไทยตั้งแต่ มี.ค. 2552 – ม.ค. 2554 314 
แผนภูมิ 11.2  แสดงอัตราผู้ป่วยด้วยโรคเฝ้าระวัง ปี 2544 – 2553 315 
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แผนภูมิ 11.3 ค่าใช้จ่ายการบริโภคของครัวเรือนหมวดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่  317 
  ปี 2550 – 2553 (ราคา ปี 2531) 
แผนภูมิ 11.4 ร้อยละของประชากรที่สูบบุหรี่เป็นประจำและดื่มสุรา พ.ศ.  2547 – 2552 317 
แผนภูมิ 11.5 จำนวนคดีอาญาประเภทประทุษร้ายต่อทรัพย์ ชีวิตร่างกายและเพศ และ 324 
  คดียาเสพติด รายไตรมาสปี 2551- 2553 
แผนภูมิ 11.6  คดีอาญา 4 ประเภทที่ต้องเฝ้าระวัง ปี 2548 – 2553 325 
แผนภูมิ 11.7  จำนวนเด็กและสตรีที่ถูกกระทำความรุนแรงในทุกด้าน ปี 2549 – 2553 326 
แผนภูมิ 11.8  จำนวนเด็กและสตรีที่ถูกกระทำความรุนแรง ปี 2553 326 
แผนภูมิ 11.9  ลักษณะทางประชากรของผู้สูงอายุ 328 
แผนภูมิ 11.10 อัตราส่วนการเป็นภาระรวม ภาระวัยเด็กและภาระวัยสูงอายุ พ.ศ. 2537  329 
  2545 และ 2550 
แผนภูมิ 11.11  อัตราส่วนเกื้อหนุนผู้สูงอายุ พ.ศ. 2537 2545 และ 2550 330 
แผนภูมิ 11.12  ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีส่วนร่วมในกำลังแรงงาน 331 
แผนภูมิ 11.13  จำนวนผู้สูงอายุที่เป็นแรงงานในระบบและนอกระบบ พ.ศ. 2553 331 
แผนภูมิ 11.14  ร้อยละของผู้สูงอายุที่ทำงาน จำแนกตามอาชีพ พ.ศ. 2553 332 
แผนภูมิ 11.15  ร้อยละของผู้สูงอายุที่ทำงาน จำแนกตามภาคทางเศรษฐกิจที่สำคัญ พ.ศ. 2553 333 
แผนภูมิ 11.16  ร้อยละของผู้สูงอายุที่ทำงาน จำแนกตามระดับการศึกษาที่สำเร็จ พ.ศ. 2553 334 
แผนภูมิ 11.17  ร้อยละของผู้สูงอายุที่ทำงาน จำแนกตามการได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ 335 
  จากการทำงาน พ.ศ. 2553 
แผนภูมิ 11.18  ร้อยละของผู้สูงอายุที่ทำงาน จำแนกตามการใช้สวัสดิการในการเบิกจ่ายค่า 336 
  รักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 
แผนภูมิ 11.19  ร้อยละของผู้สูงอายุที่ทำงาน จำแนกตามการใช้สวัสดิการในการเบิกจ่ายค่า 336 
  รักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 
แผนภูมิ 11.20  ร้อยละของผู้สูงอายุ จำแนกตามลักษณะการอยู่อาศัยในครัวเรือน  337 
  พ.ศ. 2537 2545 2550 
แผนภูมิ 11.21  ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเป็นผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือ 338 
  ตนเองไม่ได้ในอนาคต พ.ศ. 2550 
แผนภูมิ 12.1  จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชาชนไทย  จำแนกตามกลุ่มอายุ และ 354 
  เขตที่อยู่อาศัยปี 2550-2552 ทั้งประเทศ 
แผนภูมิ 12.2  ประมาณการจำนวนผู้เข้าเรียนในระดับอาชีวศึกษา พ.ศ. 2546-2568 363 
แผนภูมิ 12.3  ค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษา 364 
  ขั้นพื้นฐาน รอบที่สองระยะครึ่งวงจร  พ.ศ. 2549-2551 
แผนภูมิ 12.4  ค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษา 365 
  ขั้นพื้นฐานรอบที่สองระยะครึ่งวงจร พ.ศ. 2549-2551  จำแนกตามสังกัด 
แผนภูมิ 13.1  แสดงร้อยละของการนับถือศาสนาของประเทศไทย ปี 2548 395 
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แผนภูมิ 13.2  แผนภูมิแสดงภาพรวมผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ  419 
  พ.ศ. 2553 
แผนภูมิ 13.3  แสดงภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2553  420 
  จำแนกตามเป้าหมายการให้บริการกระทรวง 
แผนภูมิ 13.4  แสดงภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2553  421 
  จำแนกตามหน่วยงาน 
แผนภูมิ 14.1  ร้อยละของจำนวนป่าไม้ในประเทศไทยจำแนกตามภาค ปี พ.ศ.2552 433 
แผนภูมิ 14.2  ร้อยละของคุณภาพแหล่งน้ำจืด 437 
แผนภูมิ 14.3  ระบบบำบัดน้ำเสียรวมจำแนกตามหน่วยงานที่รับผิดชอบ 438 
แผนภูมิ 14.4  ร้อยละของคุณภาพแหล่งน้ำทะเลชายฝั่ง 439 
แผนภูมิ 14.5  ฝุ่นละอองขนาดเล็กเฉลี่ยรายปี 2549-2553 440 
แผนภูมิ 14.6  ก๊าซโอโซนเฉลี่ยรายปี 2549 -2553 441 
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ภาพที่ 2.1 ลำดับขั้นของการมีส่วนร่วมทางการเมืองในบริบทสากล 23 
ภาพที่ 12.1 องค์ประกอบที่สำคัญของสังคมแห่งการเรียนรู้ 347 
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ตารางที่ 1.1 ข้อมูลทางสถิติที่ใช้เป็นตัวชี้วัด 8 
ตารางที่ 2.1 แสดงร้อยละของความหมายของประชาธิปไตยโดยผู้ตอบชาวไทย พ.ศ.2545 21 
ตารางที่ 2.2 แสดงร้อยละของความคิดเห็นของประชาชนต่อประเด็นด้านการปกครอง  24 
  (ปี 2552) 
ตารางที่ 2.3 แสดงร้อยละของความคิดเห็นของประชาชนต่อประเด็นด้าน 25 
  คุณภาพการปกครอง 
ตารางที่ 2.4 แสดงร้อยละของประชากร จำแนกตามความสนใจการเมือง ปี2.552 และ 2554 27 
ตารางที่ 2.5 แสดงร้อยละของประชากรตัวอย่าง จำแนกตามการมีส่วนร่วมทางการเมือง 28 
ตารางที่ 2.6 แสดงร้อยละของประชากรตัวอย่าง จำแนกตามความคิดเห็นในเรื่องความ 30 
  สำคัญในการเป็นคุณลักษณะของประชาธิปไตย 
ตารางที่ 2.7 แสดงจำนวนประชากรและการใช้สิทธิเลือกตั้งปี 2548 ปี 2550 และปี 2554 31 
ตารางที่ 2.8 แสดงร้อยละของประชากรตัวอย่าง จำแนกตามพรรคการเมืองที่จะเลือกและ 33 
  ไม่เลือก 
ตารางที่ 2.9 แสดงร้อยละของประชากรตัวอย่าง จำแนกตามความถี่ในการไปใช้สิทธิ 34 
  เลือกตั้ง 
ตารางที่ 2.10 แสดงร้อยละของประชากรตัวอย่าง จำแนกตามภาพรวมการเลือกตั้ง 34 
  วันที่ 23 ธันวาคม 2550 
ตารางที่ 2.11 แสดงร้อยละของประชากรตัวอย่าง จำแนกตามการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง 35 
ตารางที่ 2.12 แสดงร้อยละของประชากรตัวอย่าง จำแนกตามความถี่ในการติดตามข่าวสาร 36
  ทางการเมือง 
ตารางที่ 2.13 แสดงร้อยละของประชากรตัวอย่าง จำแนกตามแหล่งที่ได้รับข่าวสาร 36 
  ทางการเมือง 
ตารางที่ 2.14 แสดงร้อยละของประชากรตัวอย่าง จำแนกตามความเห็นเกี่ยวกับ 37 
  สถานการณ์การเมือง 
ตารางที่ 2.15 แสดงร้อยละของประชากรตัวอย่าง จำแนกตามความพึงพอใจโดยรวมต่อ 38 
  การปกครองระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทย 
ตารางที่ 2.16 แสดงร้อยละของประชากรตัวอย่าง จำแนกตามความพึงพอใจต่อการปกครอง 38 
  ของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 
ตารางที่ 2.17 แสดงร้อยละของประชากรตัวอย่าง จำแนกตามความคิดเห็นเรื่องความเป็น 39 
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ตารางที่ 11.6  อัตราร้อยละของครัวเรือน จำแนกตามลักษณะของครัวเรือน  304 
  เขตการปกครองและภาค พ.ศ. 2552 
ตารางที่ 11.7  จำนวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปจำแนกตามสถานภาพแรงงาน 305 
ตารางที่ 11.8  จำนวนและอัตราการว่างงาน จำแนกตามรายภาค 306 
ตารางที่ 11.9  จำนวนผู้เข้าศึกษาต่อระดับอาชีวศึกษา 307 
ตารางที่ 11.10  แสดงจำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้และไม่มีไฟฟ้าใช้ ปี พ.ศ. 2551-2553 310 
ตารางที่ 11.11  แสดงจำนวนครัวเรือนที่มีน้ำประปาใช้และไม่มีน้ำประปาใช้  311 
  ปี พ.ศ. 2551-2553 
ตารางที่ 11.12  แสดงศูนย์สงเคราะห์ประจำหมู่บ้าน 311 
ตารางที่ 11.13  แสดงการให้สงเคราะห์คนชราและผู้ด้อยโอกาสและงบประมาณ 312 
ตารางที่ 11.14  แสดงการประกันสังคมและการให้บริการ 312 
ตารางที่ 11.15 การจัดอันดับสถานการณ์การศึกษาของประเทศไทย ปี 2552-2553 313 
ตารางที่ 11.16  จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคเฝ้าระวังรายไตรมาส ปี 2552 -2553 316 
ตารางที่ 11.17 จำนวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่สูบบุหรี่เป็นประจำ   318 
  จำแนกตามเพศ และกลุ่มอายุ พ.ศ. 2550 และ 2552 
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ตารางที่ 11.18 ร้อยละของแรงงานที่รู้สึกป่วยหรือไม่สบาย จำแนกตามโรค/อาการ และเพศ  319 
  พ.ศ. 2552 
ตารางที่ 11.19 ร้อยละของแรงงานที่มีโรคเรื้อรัง/โรคประจำตัว จำแนกตามกลุ่มโรค  320 
  และเพศ พ.ศ. 2552 
ตารางที่ 11.20  จำนวนและร้อยละของแรงงาน จำแนกตามวิธีการรักษาพยาบาล  321 
  การเจ็บป่วย/มีโรคเรื้อรังการบาดเจ็บ และเพศ ทั่วราชอาณาจักร และภาค  
  พ.ศ. 2552 
ตารางที่ 11.21  จำนวนและร้อยละของแรงงาน จำแนกตามการมีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล  322 
  การเจ็บป่วย มีโรคเรื้อรัง การบาดเจ็บ และเพศ ทั่วราชอาณาจักร และภาค  
  พ.ศ. 2552 
ตารางที่ 11.22 จำนวนและร้อยละของแรงงาน จำแนกตามการไม่ใช้สิทธิสวัสดิการค่า 323 
  รักษาพยาบาล การเจ็บป่วย/มี โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บ และเพศ ทั่วราชอาณาจักร  
  และภาค พ.ศ. 2552 
ตารางที่ 11.23  ดัชนีผู้สูงอายุของประเทศไทย พ.ศ. 2537 พ.ศ. 2545 และ พ.ศ. 2550 329 
ตารางที่ 11.24  ตัวชี้วัดภาวะสังคม (รายปี) 338 
ตารางที่ 12.1  เวลาในการอ่านของประชากรไทยปี พ.ศ. 2552 349 
ตารางที่ 12.2  จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรไทย จำแนกตามกลุ่มอายุ และเขต 353 
  ที่อยู่อาศัย ปี 2547-2552 
ตารางที่ 12.3 แสดงงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณการศึกษา และร้อยละ 355 
  ของงบประมาณการศึกษาต่องบประมาณแผ่นดิน 
ตารางที่ 12.4 ร้อยละของนักเรียนในโรงเรียนภาครัฐเปรียบเทียบกับเอกชนในระบบ   361 
  ปีการศึกษา 2551-2552 
ตารางที่ 12.5   สัดส่วนร้อยละของผู้เรียนมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อ 362 
  สามัญศึกษา ปี 2549 – 2551 
ตารางที่ 12.6  ค่าเฉลี่ยของการประเมินมีระดับคุณภาพตัวบ่งชี้ ในแต่ละมาตรฐานเป็น  365 
  4 ระดับ 
ตารางที่ 12. 7 จํานวนนักศึกษาเข้าใหม่ปี 2549 – 2555 จําแนกตามระดับการศึกษา 368 
ตารางที่ 12.8  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกและระดับคุณภาพ จำแนกตามกลุ่มสถาบัน 370 
ตารางที่ 12.9 ระดับคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาจำแนกตามมาตรฐานของการประเมิน 370 
  คุณภาพภายนอก 7 มาตรฐาน 
ตารางที่ 12.10  การจัดอันดับมหาวิทยาลัยของประเทศไทยเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยทั่วโลก 372 
ตารางที่ 12.11  ผลการจัดการศึกษานอกโรงเรียน สำหรับผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)  375 
  ประจำปีงบประมาณ 2553 
ตารางที่ 12.12  จำนวนผู้ใช้สื่อสารมวลชนทางด้านวิทยุ โทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์ 377 
  ในประชากรไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป 
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ตารางที่ 12.13  จำนวนประชากรอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป  จำแนกตามการอ่านหนังสือพิมพ์  378 
  กลุ่มอายุ เพศและเขตการปกครอง ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 
ตารางที่ 12.14  จำนวนประชากรอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปที่อ่านหนังสือพิมพ์   379 
  จำแนกตามประเภทเนื้อของหนังสือพิมพ์ที่อ่าน กลุ่มอายุ เพศ  
  และเขตการปกครอง ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 
ตารางที่ 12.15  จำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ต จำแนกตามกิจกรรมที่ใช้ กลุ่มอายุ และเพศ พ.ศ.2552 387 
ตารางที่ 13.1 แสดงจำนวนและร้อยละของการนับถือศาสนาในประเทศไทย ในปี 2548 395 
ตารางที่ 13.2  แสดงจำนวนและร้อยละของการประกอบศาสนกิจของพุทธศาสนิกชน 397 
  ที่มีอายุตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไป พ.ศ. 2551 
ตารางที่ 13.3  แสดงจำนวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่นับถือศาสนาอิสลาม จำแนกตาม 397 
  การประกอบกิจทางศาสนา เพศ ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 
ตารางที่ 13.4  แสดงจำนวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่นับถือศาสนาอิสลาม จำแนกตาม 398 
  การประกอบกิจทางศาสนา เพศ ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 
ตารางที่ 13.5 แสดงจำนวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่นับถือศาสนาอิสลาม จำแนกตาม 398 
  การประกอบกิจทางศาสนา เพศ ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 
ตารางที่ 13.6  แสดงจำนวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่นับถือศาสนาคริสต์ จำแนกตาม 399 
  การประกอบกิจทางศาสนา เพศ ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 
ตารางที่ 13.7  แสดงจำนวนวัดในพระพุทธศาสนา ปี 2553 400 
ตารางที่ 13.8  แสดงจำนวนพระภิกษุ สามเณร ทั่วประเทศ ปี 2553 401 
ตารางที่ 13.9 แสดงงบประมาณอุดหนุนด้านศาสนา ประจำปี 2551 403 
ตารางที่ 14.1  พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในประเทศไทย 435 
ตารางที่ 14.2  ปริมาณขยะมูลฝอยจำแนกตามเขตการปกครอง ปี 2552-2553 442 
ตารางที่ 14. 3  ปริมาณของเสียอันตรายจำแนกตามแหล่งกำเนิด ปี 2551-2553 442 
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