
 

 

 

 

 

สศช. ได้รายงานความเคล่ือนไหวทางสังคมในช่วงไตรมาส
๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการ สศช. และ
เลขาธิการ สศช. เปิดเผยว่า สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ติดตามความเคล่ือนไหวสถานการณ์
ทางด้านสังคมที่สําคัญๆ ในช่วงไตรมาสหนึ่งปี ๒๕๕๕
ระวังสําคัญในระยะต่อไป สรุปได้ดังนี ้

สรุปภาวะสังคมไทยในไตรมาสหน่ึง ปี ๒๕๕๕ 

การจ้างงานและรายได้:  ภาพรวมจํานวนการว่างงาน
รายได้เพิ่มข้ึน แต่แรงงานรอฤดูกาลและผู้ที่ทํางานน้อยกว่า 
ช่ัวโมงเพิ่มข้ึนมาก สะท้อนถึงลักษณะของการว่างงานแฝง
ทํางานที่ไม่ก่อให้เกิดผลผลิตที่มากข้ึน การเปล่ียนแปลงที่สําคัญใน
ตลาดแรงงานมีดังนี ้

• ไตรมาส ๑/๒๕๕๕ การจ้างงานเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
เป็นการจ้างงานภาคเกษตรเพิ่มข้ึนร้อยละ ๒.๕ เนื่องจากเกษตรกรเล่ือน
ปลูกข้าวนาปรังจากช่วงน้ําท่วมมาเป็นไตรมาสนี้ และราคาพืชไร่อ่ืนๆ มี
แนวโน้มเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้เกษตรกรขยายการเพาะปลูกเพ่ิมขึ้น และการ
จ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ ๐.๕ จากการจ้างงานสาขาการ
ผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ ๖.๓ เน่ืองจากแรงงานในพื้นที่นํ้าท่วมได้ทยอยกลับ
เข้าสู่สถานประกอบการโดยเฉพาะสถานประกอบการที่ใช้เทคโนโลยีต่ํา 

• แม้ภาพรวมการจ้างงานจะเ พ่ิมขึ้น แต่ ส่งผลต่อมูลค่า
ส่วนเพิ่มในระบบเศรษฐกิจได้ไม่มาก เนื่องจากมีผู้มีงานทําท่ีทํางานน้อย
กว่า ๓๕ ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ จํานวน ๗.๙๔ ล้านคน เพ่ิมขึ้นจากช่วงเวลา
เดียวกันของปีก่อนร้อยละ ๑๘.๘ ขณะท่ีผู้มีงานทําที่ไม่ก่อให้เกิดผลผลิต
เต็มที่ (Unproductive job) มีประมาณ ๑.๐๕ 
ร้อยละ ๒.๗๖ ของผู้มีงานทําทั้งหมด เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
เดียวกันของปีก่อน 
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ได้รายงานความเคล่ือนไหวทางสังคมในช่วงไตรมาสหน่ึงปี The Office of the National Economic and Social 
Development Board (NESDB), on 
Thailand’s social conditions in the

และนางสุวรรณี คํามั่น รอง
เปิดเผยว่า สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ติดตามความเคล่ือนไหวสถานการณ์
๒๕๕๕ และประเด็นเฝ้า

Mr. Arkhom Termpittayapaisith, Secretary General
Suwannee Khamman, Deputy Secretary General, 
on the Office of NESDB’s monitoring of significant
situations in the first quarter of 
to watch for the next period.

 

ภาพรวมจํานวนการว่างงานยังต่ํา 
และผู้ที่ทํางานน้อยกว่า ๓๕ 

สะท้อนถึงลักษณะของการว่างงานแฝง และการ
การเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญใน

การจ้างงานเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๑.๒ จําแนก
เนื่องจากเกษตรกรเล่ือน

ปลูกข้าวนาปรังจากช่วงน้ําท่วมมาเป็นไตรมาสนี้ และราคาพืชไร่อ่ืนๆ มี
แนวโน้มเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้เกษตรกรขยายการเพาะปลูกเพ่ิมขึ้น และการ

จากการจ้างงานสาขาการ
เนื่องจากแรงงานในพ้ืนที่นํ้าท่วมได้ทยอยกลับ

เข้าสู่สถานประกอบการโดยเฉพาะสถานประกอบการที่ใช้เทคโนโลยีต่ํา  

แม้ภาพรวมการจ้างงานจะเพิ่มขึ้น แต่ ส่งผลต่อมูลค่า 
เนื่องจากมีผู้มีงานทําที่ทํางานน้อย

ล้านคน เพ่ิมขึ้นจากช่วงเวลา
ขณะที่ผู้มีงานทําที่ไม่ก่อให้เกิดผลผลิต

๐๕ ล้านคน คิดเป็นสัดส่วน
ของผู้มีงานทําทั้งหมด เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๓.๖๑ จากช่วง

 
Social Development Report in Q

Employment and Income
rate was considerably low
however, the number of seasonal labour and those 
with working hours less than 35 hours drastically 
increased, reflecting the 
unemployment characteristic
Major changes observed in labour market are as following:

• Quarter 1/2012 saw the increase in employment by 
1.2 percent, compositing of increases in employment in 
agricultural sector and non
percent respectively, resulted from rice farmers postponed 
the cultivation of double-crop 
quarter of this year due to the flood coupled with the 
tendency of field crops’ prices to be on the rise, creating 
incentives for farmers to expand their cultivation. The 0.5 
percent increases in employment in non
was largely contributed by the production sector with 6.
percent increases as flood
returned to work, especially low

• Despite the overall increases in employment, this 
had limited impacts on the eco
people whose working hours were less than 35 hours 
increased by 18.8 percent, totaling up to 7.94 people, 
compared to the 1st quarter last year. 
unproductive jobs also increased by 13.61 percent, an 
equivalence of 1.05 million people, contributing 2.76 percent 
to the total number of employed people compared to the 
same period last year. 

 

ข่าวเศรษฐกิจและสังคม 
สายงานพัฒนาสังคม 
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ถนนกรุงเกษม ป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐ 
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The Office of the National Economic and Social 
Development Board (NESDB), on May 28, 2012, reported 
Thailand’s social conditions in the 1st quarter of 2012. 

Mr. Arkhom Termpittayapaisith, Secretary General and Mrs. 
Suwannee Khamman, Deputy Secretary General, reported 
on the Office of NESDB’s monitoring of significant social 

st quarter of 2012 and important trends 
period. The summary is as follows:  

Social Development Report in Q1 of the Year ๒๐๑๒ 
ncome: Overall, unemployment 

rate was considerably low and income increased, 
the number of seasonal labour and those 

with working hours less than 35 hours drastically 
the rise in both disguised 

unemployment characteristic and unproductive work. 
Major changes observed in labour market are as following: 

1/2012 saw the increase in employment by 
1.2 percent, compositing of increases in employment in 
agricultural sector and non-agricultural sector 2.5 and 0.5 
percent respectively, resulted from rice farmers postponed 

crop rice from last year to the first 
quarter of this year due to the flood coupled with the 
tendency of field crops’ prices to be on the rise, creating 
incentives for farmers to expand their cultivation. The 0.5 
percent increases in employment in non-agricultural sector 
was largely contributed by the production sector with 6.3 
percent increases as flood-affected labour have gradually 
returned to work, especially low-technological workplaces. 

Despite the overall increases in employment, this 
had limited impacts on the economy as the number of 
people whose working hours were less than 35 hours 
increased by 18.8 percent, totaling up to 7.94 people, 

quarter last year. The number of 
increased by 13.61 percent, an 

equivalence of 1.05 million people, contributing 2.76 percent 
total number of employed people compared to the 

 

๒๘๐๓ 
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• อัตราการว่างงานในไตรมาสนี้เท่ากับร้อยละ ๐.๗๓ หรือม ี
ผู้ว่างงาน ๒๘๕,๑๕๐ คน ยังคงต่ําเมื่อเทียบกับอัตราร้อยละ ๐.๘๓ ในช่วง
เดียวกันปีที่แล้ว ขณะที่การว่างงานแฝงกลับมากข้ึน โดยมีอัตราการว่างงาน
แฝงร้อยละ ๑.๔๔ คิดเป็นจํานวน ๕๕๗,๕๔๐ คน เพ่ิมขึ้นจากช่วงเวลา
เดียวกันของปีท่ีแล้วร้อยละ ๒๙.๒ จําแนกเป็นผู้ที่ทํางานน้อยกว่า ๑๐ 
ช่ัวโมงต่อสัปดาห์และต้องการทํางานเพิ่มจํานวน ๑๑๑,๗๕๕ คน และ
แรงงานรอฤดูกาลจํานวน ๔๔๕,๗๘๕ คน  

• ค่าจ้างแรงงานและเงินเดือนภาคเอกชนที่ยังไม่รวมค่า
ล่วงเวลาและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๑๕.๑ ส่วนหนึ่ง
เป็นการปรับค่าจ้างแรงงานเพื่อดึงดูดพนักงานโดยเฉพาะในอุตสาหกรรม
ขนาดกลางและขนาดใหญ่ท่ียังขาดแคลนแรงงานฝีมือและแรงงานกึ่ง
ฝีมือจํานวนมาก แต่ราคาสินค้าที่เพิ่มขึ้นเฉล่ียร้อยละ ๓.๔ ทําให้ค่าจ้าง
แท้จริงเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๑.๔ 

• ในช่วงที่เหลือของปี ๒๕๕๕ มีประเด็นที่เฝ้าระวังดังนี้ (๑) แรง
กดดันเงินเฟ้อท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น จากการปรับเพ่ิมราคาพลังงานใน
ประเทศ การปรับค่าโดยสารรถประจําทาง ปรับขึ้นค่าไฟฟ้า และการปรับ
ค่าจ้างแรงงานขั้นตํ่า (๒) การปรับเพิ่มผลิตภาพของแรงงานเพื่อรักษาขีด
ความสามารถในการแข่งขันหลังจากค่าแรงข้ันต่ําปรับขึ้นอย่างก้าวกระโดด 
โดยจะต้องเพิ่มผลิตภาพแรงงานให้สูงขึ้นในอัตราที่ใกล้เคียงกับค่าจ้างที่
เพิ่มขึ้น รวมถึงการเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการท่ีได้รับผลกระทบ
ต้นทุนผู้ประกอบการที่เพิ่มขึ้นจากค่าจ้างแรงงานขั้นตํ่าทั้งในระยะส้ันและ
ระยะยาว และ (๓) การเข้าสู่ตลาดแรงงานของผู้จบการศึกษาใหม่ ซึ่งในปี 
๒๕๕๕ คาดว่าจะมี ๕.๓ แสนคน ในภาวะค่าจ้างแรงงานท่ีเพิ่มข้ึน 
ผู้ประกอบการจะระมัดระวังการเพิ่มขึ้นของต้นทุน ซึ่งอาจทําให้มีการชะลอ
การจ้างงาน หรือจ้างงานเฉพาะที่ตรงกับความต้องการเท่านั้น 

ด้านการศึกษา: คุณภาพการศึกษาเป็นปัญหาเร่งด่วน การ
ประเมินผลการสอบ ONET ในปี ๒๕๕๑-๒๕๕๔ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใน
วิชาหลักไม่ถึงร้อยละ ๕๐ จึงต้องยกระดับคุณภาพการศึกษาของเด็กไทย
อย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะการสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อม
ด้านภาษาอังกฤษให้กับเยาวชนเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 
รวมทั้งการยกระดับความรู้วิชาพื้นฐานเพื่อการเข้าสู่การเรียนรู้วิชาชีพ
และการศึกษาที่สูงขึ้น โดยเฉพาะการส่ือสารด้วยภาษาอังกฤษและการ
ใช้ภาษาอังกฤษในหมวดวิชาชีพต่างๆ 

ด้านสุขภาพ: การเจ็บป่วยด้วยโรคมือ เท้า ปาก ยังมีแนวโน้ม
เพิ่มข้ึน ความสุขมวลรวมลดลงและแนวโน้มโรคเครียดเพิ่มข้ึน ขณะที่
คนไทยใช้ยาเกินความจําเป็น ผู้ป่วยด้วยโรคเฝ้าระวังเพิ่มข้ึนร้อยละ 
๖.๑๑ จากไตรมาส ๑/๒๕๕๔ โดยเฉพาะโรคมือ เท้า ปาก พบผู้ป่วย
มากกว่า ๔ พันราย เพิ่มเกือบ ๖ เท่าตัว และกว่าร้อยละ ๙๐ พบในเด็ก
อายุต่ํากว่า ๕ ปีลงมา ด้านสุขภาพจิต ยังต้องเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิต 

• Compared to the unemployment rate of 0.83 in the 
same period last year, this quarter was 0.73 percent low, an 
equivalence of 285,150 unemployed people. However, the 
disguised unemployment was higher with the rate of 1.44 
percent, totaling up to 557,540 people, an equivalence of 
29.2 percent increases from the same quarter last year. It 
could be divided into 111,755 people who worked less than 
10 hours and wanted to acquire more working hours and 
445,785 seasonal labors.  

• Wages and salary of the private sector excluding 
overtime payments and other fringe benefits increased by 15.1 
percent. Such the increase was partially contributed by the 
wage adjustment aimed to attract more labors, especially in 
medium and large industries that were facing the problem of 
skilled and semi-skilled labor shortages. However, the average 
commodity prices increased by 3.4 percent, thereby resulted 
in 11.4 percent increases in the average real wage. 

• There are a number of related issues that need 
monitoring in the rest of the year 2012 including (1) the rising 
inflationary pressure induced upon by the price adjustment of 
energy, public transportation fees and minimum wage, (2) the 
increase in productivity of labors in order to sustain the 
competitiveness after the rapid rise in minimum wage, in which 
labor productivity needs to be improved to be up to par with 
the increased wage, as well as assistance provision to 
entrepreneurs who are affected by such the wage increase, 
both short and long term, and (3) the labor market entry of 
new graduates which has been expected to reach up to 
530,000 people in 2012. It is worth noting that, as the result of 
increased minimum wage, employers will be more cautious of 
potential increased production costs, thereby causing 
employment postponements or specific skill employment. 

Education: the problem of education quality 
needed to be tackled immediately. From the evaluation 
of ONET exam’s results from 2008-2011, it was found that 
the academic achievement of Thai students in major 
subjects was lower than 50 percent, thereby, reflecting the 
urgent need for the Thai education system’s quality 
improvement, particularly with more emphasis on preparing 
and creating awareness among Thai youths to have English 
language skills ready for the ASEAN Economic Community 
(AEC). Moreover, higher education and vocational schools 
also need to be critically improved especially 
communication using English language and inclusion of 
English language in vocational courses. 

Health: Hand, foot and mouth disease (HFMD) still 
showed tendency to rise while the overall gross domestic 
happiness decreased with the number of people 
diagnosed with psychosomatic disorders on the rise and 
medication overuse reported. The number of patients 
diagnosed with diseases under national surveillance increased 
by 6.11 percent from the 1st quarter last year, especially HFMD 
of which more than 4,000 people were found infected, 6 times 
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เนื่องจากมีคนไทยให้ความสนใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตจํานวนมากข้ึน 
ส่วนใหญ่ขอปรึกษาปัญหาความเครียด ๑๒๔,๙๘๔ ราย และผลการ
สํารวจแสดงความสุขมวลรวมของคนไทยลดลงในเดือนมีนาคม 
นอกจากน้ี ยังพบคนไทยใช้ยาเกินความจําเป็นส่งผลอันตรายต่อสุขภาพ 
ค่าใช้จ่ายจากการใช้ยาของไทยในปี ๒๕๕๔ มีมูลค่า ๑๓๔,๒๘๖ ล้าน
บาทหรือเพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๐ ร้อยละ ๒๒.๓ ยาที่คนไทยใช้มากเป็น
อันดับ ๑ คือ ยาปฏิชีวนะ ใช้ถึงร้อยละ ๒๐ ของยาทั้งหมด 

ด้านพฤติกรรมและความเป็นอยู่ของคนในสังคมไทย มีประเด็น
เฝ้าระวังหลายด้าน ได้แก่ 

• พฤติกรรมเส่ียงการสูบบุหรี่และการดื่มแอลกอฮอล์ยังต้อง
เฝ้าระวังต่อเน่ือง มีผู้ที่สูบบุหรี่ถึง ๑๑.๕ ล้านคน หรือร้อยละ ๒๑.๔ และมี
พฤติกรรมการสูบบุหรี่เป็นประจําเพิ่มขึ้นถือเป็นปัจจัยเส่ียงสําคัญท่ีทําให้
เกิดภาระโรคสูงสุดเป็นอันดับ ๓ รองจากปัจจัยเส่ียงด้านพฤติกรรมทางเพศ
ท่ีไม่เหมาะสม และปัจจัยเส่ียงด้านการดื่มแอลกอฮอล์ ในขณะที่การดื่ม
สุราพบว่า อัตราการด่ืมการสุราในกลุ่มวัยทํางานวัย ๒๕-๕๙ ปี และวัย
สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซ่ึงก่อให้เกิดพฤติกรรมเส่ียงนําไปสู่การตั้งครรภ์ที่
ไม่พึงประสงค์ การทําแท้ง หรือความเส่ียงต่อการติดโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ จากการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกโดยไม่ได้ตั้งใจของวัยรุ่นร้อยละ 
๓๐.๔ ที่ดื่มจนขาดสติควบคุมตนเองไม่ได ้  

• หน้ีสินต่อครัวเรือนในปี ๒๕๕๔ อยู่ในภาวะทรงตัวเมื่อ
เทียบกับปี ๒๕๕๒ ครัวเรือนที่มีหนี้สินมีร้อยละ ๕๕.๘ ของครัวเรือนรวม 
ลดลงจากร้อยละ ๖๐.๙ ในปี ๒๕๕๒ และจํานวนหน้ีสินเฉล่ียเท่ากับ 
๑๓๔,๙๐๐ บาทต่อครัวเรือน ครัวเรือนส่วนใหญ่ร้อยละ ๘๗.๕ เป็นหนี้
ในระบบ จํานวนเงินเฉล่ียหนี้ในระบบ ๑๓๐,๙๓๐ บาท/ครัวเรือน 
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑.๓ ต่อปี และเงินหนี้นอกระบบ ๓,๙๗๐ บาท/ครัวเรือน
ลดลงร้อยละ ๒๔.๖ ต่อป ี ขณะที่มูลค่าหนี้สินต่อครัวเรือนอยู่ในระดับที่
ทรงตัวจากปี ๒๕๕๒ โดยครัวเรือนร้อยละ ๘๗.๕ เป็นหน้ีในระบบ 
วัตถปุระสงค์ของการก่อหนี้ส่วนใหญ่เพ่ือใช้ในครัวเรือน 

ด้านความม่ันคงทางสังคม มีประเด็นเฝ้าระวังหลายด้าน ได้แก ่ 

• คดียาเสพติดเริ่มลดลงจากไตรมาสหนึ่งปี ๒๕๕๔ และ 
ไตรมาสส่ีของปี ๒๕๕๔ ร้อยละ ๓.๑๓ และ ๕.๖๔ เป็นผลจากการ
ดําเนินงานเชิงรุกเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด แต่ยังต้องเร่งฟื้นฟูผู้
เสพ/ผู้ติดยาที่คาดว่าจะมีถึง ๑.๗ ล้านคนในปี ๒๕๕๕ ขณะที่คดีชีวิต
ร่างกายและเพศ และคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสส่ีของปี 
๒๕๕๔ ร้อยละ ๔.๑๒ และ ๓.๘๙ เน่ืองจากประชาชนทิ้งบ้านอพยพไป
อยู่ที่ อ่ืนในช่วงอุทกภัย ในส่วนของการกระทําผิดเกี่ยวกับการพนัน
เพิ่มขึ้นจากไตรมาสส่ีของปี ๒๕๕๔ ร้อยละ ๑๐.๑๕ อันส่งผลกระทบทั้ง
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  

increases, of which 90 percent of infected patients were 
children aged less than 5 years old. Mental health problem 
still needed to be carefully monitored as increasing number of 
Thai people have now been seeking for mental health 
counseling with 124,984 people reported acquiring stress 
related advices. The gross domestic happiness reduced in 
March 2012 and unnecessary overuse of medications was also 
reported with medical expenses increased from 2007 by 22.3 
percent. The mostly used medication was anti-biotic, making 
up to 20 percent of the total medication used.  

Behavior and well-being in Thai Society, the following 
are issues need to be paid attention to: 

• Risky smoking and alcohol consumption 
behaviors still need to be closely monitored. Thailand 
currently has 11.5 million smokers, an equivalence of 21.4 
percent of the total population, and more people are 
demonstrating the high tendency to adopt smoking habit, 
considering as the 3rd risky factor of burden of disease, 
following inappropriate sexual behaviors and alcohol 
consumption. As for alcohol consumption behavior, it was 
found that the alcohol consumption rate among working 
population age groups 25-59 years old and elderly was on 
the rise, inducing unwanted pregnancy, abortion or sexual 
transmitted infections resulted from the 1st time of 
unplanned sexual activity among teens of which 30.4 
percent were reported being in the state of losing 
consciousness as a consequence of alcohol consumption.  

• Household debt situation in 2011 was 
considerably stable compared to 2009. 55.8 percent of 
households nationwide were reported to be indebted in 
2011 with the average amount of debts equal to 134,900 
baht per household, significantly reduced from 60.9 percent 
in 2009. 87.5 percent of households acquired their debts 
through the formal debt system with the average amount of 
debts equal to 130,930 baht/household, an equivalence of 
1.3 increases per annual, while the amount of debts acquired 
through informal debt system was 3,970 baht/household or 
24.6 percent reductions per annual. The main reason of 
household debts was usually for domestic uses. 

Social security: a number of related issues need to be 
closely monitored including: 

• Overall narcotic related cases decreased from 1st 
and 4th quarters of last year by 3.13 and 5.64 percent 
respectively, mainly as a result of effective measures aimed 
to tackle drug and narcotic problems. However, the expected 
number of drug users and addicts is believed to reach 1.7 
million this year, thereby, needing to be dealt with 
immediately. Life and sex related crimes and robbery cases 
increased from the 4th quarter last year by 4.12 and 3.89 
percent respectively as people temporarily abandoned their 
residence during the flood. Gamble related crimes also 
increased from last year’s 4th quarter by 10.15 percent, 
impacting the nation economically and socially.  
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• พฤติกรรมการกระทําความรุนแรงต่อเด็กและสตรีมี
แนวโน้มท่ีน่าเป็นห่วง โดยในปี ๒๕๕๔ มีผู้หญิงถูกทําร้ายร่างกาย
เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๓ เป็น ๒๗,๐๐๐ คน หรือถึง ๒.๒ เท่า โดยในทุกๆ ๑ 
ช่ัวโมง จะมีผู้หญิงถูกทําร้ายร่างกาย ๓ คน ส่วนใหญ่ถูกกระทําความ
รุนแรงจากคู่สมรสและแฟน ท่ีมีสาเหตุหลักจากความสัมพันธ์ใน
ครอบครัวและการใช้สารกระตุ้น การแก้ไขปัญหาจะต้องเกิดจากผู้มี
หน้าที่เกี่ยวข้อง ให้ความสําคัญกับการป้องกันและการแก้ไขปัญหาด้าน
พฤติกรรมความรุนแรงมากยิ่งขึ้น จริงจัง และต่อเนื่อง 

• ผู้บริโภคยังคงได้รับอันตรายจากการบริโภคสินค้าโดยไม่
รู้ตัว เช่น มีการใช้พลาสติกชนิดโพลีคาร์บอนเนตซ่ึงมีสารบิสฟีนอลเอ 
(BPA) เป็นส่วนประกอบมาใช้ผลิตขวดนมเด็ก จากการที่สถาบันสุขภาพ
เด็กได้ดําเนินโครงการอาหารปลอดภัยเด็กไทยพ้นสารพิษพลาสติก พบว่า 
ขวดนมเด็กที่จําหน่ายในท้องตลาดมากกว่าร้อยละ 80 ผลิตจากพลาสติกโพ
ลีคาร์บอเนต และเม่ือนํามาทดสอบหาสารเคมี BPA ในนํ้านม ก็พบว่ามี
สารเคมี BPA ปนเปื้อนในนํ้านมเช่นกัน และยังพบว่า หากอุณหภูมิของน้ํา
ย่ิงสูงเท่าใด ก็จะส่งผลให้มีสารเคมีดังกล่าวปนเป้ือนออกมาในจํานวนมาก 
การแก้ไขปัญหานั้น ได้มีความพยายามให้มีการยกเลิกการผลิตขวดนมจาก
โพลีคาร์บอเนต แต่ยังไม่ประสบความสําเร็จ จึงมีเพียงข้อแนะนําให้
ผู้บริโภคป้องกันโดยเลือกซื้อขวดนมที่ผลิตจากแก้วหรือพลาสติกโพลีพรอพ
พีลีน หรือ PP (#5) ไม่อุ่นนมหรือใส่นมขณะยังร้อนในขวดพลาสติก เพื่อ
หลีกเล่ียงสารพิษละลายออกมาปนเป้ือนอาหาร เป็นต้น ทั้งนี้ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจําเป็นต้องมีการบูรณาการและประสานความร่วมมือกันในการ
ดําเนินงานและแก้ไขปัญหาท้ังในเรื่องการให้ความรู้ เกี่ยวกับการใช้
ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่เหมาะสม การสร้างความตระหนักเกี่ยวกับพิษภัยจาก
การปนเปื้อน ตลอดจนการยกเลิกใช้วัสดุทีอันตรายในผลิตภัณฑ ์

ด้านส่ิงแวดล้อม: วิกฤตไฟป่าและหมอกควันส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพของประชาชน การเกิดไฟป่าในช่วงฤดูร้อนและพฤติกรรมการ
เร่งเผาใบไม้และเศษวัชพืชของเกษตรกรเพ่ือเตรียมการเพาะปลูกในช่วง
ฤดูฝน รวมท้ังผลกระทบจากการเผาป่าของประเทศเพื่อนบ้าน ส่งผลให้
เกิดวิกฤตหมอกควันท่ีทวีความรุนแรงขึ้นทุกปีโดยเฉพาะจังหวัดใน
ภาคเหนือตอนบน คุณภาพอากาศที่เกินค่ามาตรฐานส่งผลกระทบท้ังต่อ
สุขภาพของประชาชน การท่องเที่ยวท่ีเป็นระบบเศรษฐกิจท่ีสําคัญของ
พ้ืนที่ และการเกิดอุบัติเหตุ ดังนั้น ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้อง
เร่งให้ความรู้และส่งเสริมอาชีพทางเลือกหรือเกษตรกรทางเลือกท่ีไม่ต้อง
เผา รวมท้ังต้องเร่งสร้างจิตสํานึกเกษตรกรให้ตระหนักถึงปัญหาที่ตามมา
เพื่อการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน 

• Violent behavior towards children and women is 
alarmingly concerned. Approximately 27,000 women were 
assaulted, a 2.2 increase from 2010. Statistically, every hour 3 
women were assaulted mainly by their husband or partner, 
triggered by domestic relationships and drug influence. Affirm 
and continuous preventative measures and violent behaviors 
problem solving initiated by responsible authorities can be 
quite an effective way to tackle such problems. 

• Consumers were still unaware of consuming 
health hazard products that could put them at risk 
such as the use of milk bottles produced from Poly-
carbonate plastic that contains BPA chemical. According to 
the campaign designed to promote food safety for children 
conducted by the Queen Sirikit National Institute of Child 
Health, it was found that more than 80 percent of milk 
bottles sold in markets were produced from plastic 
containing BPA which subsequently resulted in BPA 
contaminated milk. Moreover, it was found that the amount 
of released chemical in bottles was correlated with room 
temperatures. There has a number of failed attempts aimed 
to terminate the production of Poly-carbonate plastic milk 
bottles. As a result, consumers have been warned and 
recommended to avoid purchasing such milk bottles and 
buy PP (#5) bottles instead. They have also been suggested 
not to put milk in milk bottles while it is still hot in order to 
avoid the release of hazardous chemical substances. 
Nevertheless, related government agencies need to 
collaboratively tackle and prevent the use of hazardous 
chemical substances in consumer products including 
knowledge provision and awareness creation regarding 
dangers from contaminated products, appropriate product 
selection as well as termination of hazardous chemical 
substances as products’ ingredients.  

Environment: wildfire and haze crisis greatly 
impacted the health of local residents. Summer wildfires 
and crop residue elimination through field burning in 
preparation for next cultivation as well as forest fires from 
neighboring countries have increasingly aggravated the 
intensification of haze problem in Thailand, especially in 
provinces located in the Northern region.  Not only the 
health of local residents is impacted by the lower-than-
standard air quality, so is tourism which is the crucial 
money generator of the region’s economy as well as 
accident probability. As a result, all related agencies need 
to hastily educate farmers on appropriate and correct 
methods of crop residue elimination that does not involve 
field burning as well as create awareness of farm burning’s 
consequences in order to effectively and permanently 
tackle the wildfire and haze problems. 
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เรื่องเด่นประจําฉบับ “ประชากรวัยแรงงานกับภาระการพัฒนา
ประเทศในอนาคต”  

• การเปล่ียนแปลงทางประชากรส่งผลต่อจํานวนและโครงสร้าง
อายุประชากรโดยสัดส่วนผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ ๑๑.๙ ในปี ๒๕๕๓ 
เป็นร้อยละ ๒๕.๑ ในปี ๒๕๗๓ ขณะที่ วัยเด็กและวัยแรงงานลดลง
โดยเฉพาะแรงงานอายุต่ํากว่า ๓๕ ปี ที่เริ่มหดตัวลงตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ ส่งผล
ให้วัยแรงงานต้องรับภาระดูแลผู้สูงอายุเพิ่มข้ึน อย่างไรก็ตาม การลดลง
ของประชากรวัยเด็กที่จะทําให้นักเรียนใน ๑๐ ปีข้างหน้าลดลงทุกระดับช้ัน
จะเป็นโอกาสในการระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนได้อย่าง
เข้มข้นมากขึ้นเพื่อให้คุณภาพคนท่ีสูงขึ้นช่วยทดแทนกําลังแรงงานที่ลดลง  

• โครงสร้างและลักษณะของประชากรในปัจจุบันมีผลให้เกิด
ภาระและความเส่ียงต่อการพัฒนาประเทศในอนาคตดังน้ี (๑) ประชากร
วัยแรงงานรุ่นเกิดล้านกลายเป็นผู้สูงอายุ ได้แก่ ๑) โครงสร้างประชากร
วัยแรงงานท่ีลดลงและอัตราการทดแทนของประชากรกลุ่มเด็กและวัย
แรงงานที่ต่ํา ซึ่งมีความเส่ียงต่อการขาดแคลนแรงงานและผลผลิตท่ีลดลง
ในอนาคต ๒) โครงสร้างตลาดแรงงานนอกระบบท่ีสูงประมาณร้อยละ ๖๒ 
นําไปสู่ความเส่ียงการขาดหลักประกันทางสังคมเมื่อสูงอายุหรือไม่ได้
ทํางาน ๓) การออมเพื่อวัยสูงอายุยังเป็นปัญหาโดยเฉพาะแรงงานใน
ครัวเรือนยากจนมีรายจ่ายมากกว่ารายได้ทําให้ไม่สามารถออมได้ และ
หากให้มีการออมโดยรัฐจ่ายสมทบ ผลการสํารวจของสํานักงานสถิติ
แห่งชาติพบว่า ประชาชนร้อยละ ๘๐ ต้องการออม แต่มีประชาชนเพียง
ร้อยละ  ๕๐ ที่ ม่ั น ใจ ว่ าสามารถออม เพื่ อ ใ ช้ ในยาม เกษี ยณได้  
๔) ครัวเรือนที่มีขนาดเล็กลง จํานวนการมีบุตรที่ลดลง และการขาดการ
เตรียมตัวของแรงงานท่ีกําลังจะเป็นผู้สูงอายุ มีความเส่ียงต่อการเป็นภาระ
ของครอบครัวและภาระทางการคลังในการจัดสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ
เพ่ิมขึ้น (๒) เด็กและแรงงานอายุน้อยรุ่นหลังเกิดล้านท่ีจะเข้าสู่วัย
แรงงาน ได้แก่ ๑) ประชากรเด็กที่ยังมีปัญหาด้านพัฒนาการและเชาวน์
ปัญญา ภาวะโภชนาการและปัญหาต้ังครรภ์ในวัยรุ่นเพ่ิมขึ้น มีความเส่ียง
ต่อปัญหาคุณภาพแรงงานของประเทศในอนาคต ๒) แรงงานอายุน้อย
ประมาณร้อยละ ๒๕ ยังมีการศึกษาตํ่า ซ่ึงมีแนวโน้มเป็นแรงงานไร้ฝีมือ 
จะนําไปสู่ความเส่ียงต่อโอกาสในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของ
ประเทศและเป็นข้อจํากัดในการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานในอนาคต 

• แนวทางป้องกันการเป็นภาระทางประชากรมีดังน้ี (๑) การ
ใช้โครงสร้างประชากรเป็นตัวกําหนดทิศทางการพัฒนาประเทศใน
อนาคต ที่ให้ความสําคัญกับการเพ่ิมการจ้างงานในระบบและลดการจ้าง
งานนอกระบบลง เปิดโอกาสสําหรับการจ้างงานสตรีและผู้สูงอายุมากขึ้น 
พัฒนาระบบคุ้มครองทางสังคมเพื่อสร้างความม่ันคงและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตแรงงานและคนยากจน ตลอดจนการส่งเสริมการลงทุนที่เหมาะสม

This issue’s highlight is “The working age population and 
the nation development responsibility in the future”. 

• The recent population changes has consequently 
impacted both the number and age structure of population 
with the proportion of aging population increasing from 11.9 
percent in 2010 to 25.1 percent in 2030 while the child and 
working age populations will be on the decline, particularly 
labors aged below 35 years which has already been on the 
decline since 2010. Consequently, this has subsequently 
increased the burden of working-age population to take care 
the aging population. However, the reduction of child 
population, resulting in a lower number of students at all 
levels in the next 10 year can possibly give rise to the 
opportunity to intensely start human resource development 
to replace the currently diminishing workforce. 

• The current population structures and characteristics 
have put the nation at risk as follows  
(1) working age people of Generation “Population of 
Millions” that currently turning into aging population 
including 1) the declining working-age population and the low 
replacement rate of both child and working-age populations 
makes Thailand more vulnerable to labour shortages and 
production reduction in the future, 2) the 62 percent high of 
informal labors can lead to the problem of lacking social 
security provision when these labors are older or out of 
workforce, 3) the problem of saving for retirement still 
prevails, especially among low-income labors who have 
outgoing exceeding income, thereby, making it more difficult 
to save and, according to the National Statistics Office, only 
50 percent out of the 80 percent of the population who wish 
to save, are confident to have enough saving for retirement if 
saving can be partially subsidized by the government, 4) 
household size is getting smaller with lower number of 
children together with the lack of preparation of labors who 
are turning into aging population make it more likely for 
these people to become a burden of their families as well as 
a financial burden of the nation. (2) children and younger 
workers after Generation “Population of Millions” that 
currently turning into working age group including 1) the 
child population with intelligence and development 
problems as well as increasing malnutrition and pregnancy 
rate among teens can impact the workforce’s quality in the 
future and 2) approximately 25 percent of young working-age 
population have low educational attainment and have the 
tendency to become unskilled labors which can lead to the 
problems of the nation’s production efficiency and labor’s 
productivity limitation in the future. 

• Preventative measures for the problem of population 
burdens can be (1) the use of population structure as one of 
specifications for the nation’s development direction in the 
future which emphasizes more on formal employment 
enhancement and informal employment reduction, 
employment opportunity for women and aging populations, 
social protection improvement to assure security and life 
quality improvement of labors and the poor as well as 
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เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการระดมเงินออมภายในประเทศ (๒) การ
ยกระดับการศึกษาและผลิตภาพแรงงาน การวางแผนกําลังคน ให้
ความสําคัญกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนาแรงงานให้มีทักษะฝีมือ
สูง การผลักดันกรอบคุณวุฒิวิชาชีพให้เป็นที่ยอมรับและแพร่หลายทั้ง
ฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง และส่งเสริมการจ้างงานให้มีความมั่นคง มี
ความก้าวหน้าในอาชีพ และ (๓) การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ด้านสุขภาพในทุกกลุ่มวัย โดยให้ความสําคัญกับการส่งเสริมและคุ้มครอง
ด้านอนามัยเจริญพันธ์ุอย่างเหมาะสมในทุกช่วงวัยประชากร รวมทั้ง
ส่งเสริมสถาบันครอบครัวและชุมชนในการดูแลให้ความรู้และเป็นท่ีพึง่พงิ
ของสมาชิกในครอบครัวและสังคม 

appropriate investment promotion to utilize the domestic 
savings (2) quality of education system and labor productivity 
improvement, the labour force planning with more emphasis 
on lifelong learning, highly skilled labor development, driving 
system of professional qualifications to be widely socially 
accepted by both employers and employees as well as 
promotion of employment security and career path and  
(3) promotion and improvement of  health related quality of 
life of all age groups with more emphasis on adequate 
reproductive hygiene promotion and protection as well as 
family and local community encouragement to care, educate 
and support their members. 
 
 
 
 

 
NESDB:  National Economic and Social Development Board 


