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การมีงานทําและคุณภาพคน

พฤติกรรมและความเป็นอยู่ของคน

ความมั่นคงทางสังคม

สิ่งแวดลอ้ม

ไตรมาส
ค่าจ้างแรงงานและเงินเดือนท่ีไม่รวมผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 
เป็นร้อยละ 
อุทกภัยทําให้ประชาชนว่างงานเพ่ิมข้ึน 
ชีพมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนท้ังในช่วงของการอพยพและการฟ้ืนฟูหลังน้ําลด
จําเป็นมีแนวโน้มสูงข้ึน
กัดเท้าร้อยละ 
แพทย์และรับยาหรือรับการรักษาได้ในช่วงน้ําท่วม รวมท้ังต้องเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคฉี่หนู 
ไข้เลือดออก 
ความสุขมวลรวมของคนไทยลดลง

พฤติกรรมเสี่ยงการสูบบุหรี่และการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยังต้องเฝ้าระวังต่อเนื่อง มีผู้ท่ีเคยสูบบุหรี่
และดื่มเหล้าครั้งแรกเมื่ออายุต่ํากว่า 
เหล้าถึง 5-7 เท่า
เกิดอุทกภัย พบว่า ผู้บริโภคยังขาดข้อมูลและความรู้ในเรื่องของสิทธิโดยพ้ืนฐาน เช่น การขอระงับการใช้บริการ
โทรคมนาคมช่ัวคราว และการประกันภัยทรัพย์สินในกรณีเกิดภัยพิบัติโดยเฉพาะรถยนต์ เป็นต้น

คดีอาญาโดยรวมเพ่ิมข้ึน เป็นคดียาเสพติดมีสัดส่วนมากท่ีสุดร้อยละ 
จับกุมยาเสพติดเพ่ิมข้ึนร้อยละ 
อุบัติเหตุจราจรทางบก
อุบัติเหตุท่ีรุนแรง
บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขรองรับผู้ประสบภัย รวมท้ังผู้ประ
สถานพยาบาลท่ีใกล้ท่ีสุดได้

ความผันแปรของภูมิอากาศจากสภาวะโลกร้อน
ท่ีสุดในรอบ 50 
การวางแผนป้องกัน ระบบการเตือนภัย การเยียวยา
รวมท้ังมกีารสร้างความตระหนักในการเตรียมรับมือกับภัยธรรมชาติ
ไทยให้พร้อมช่วยเหลือตนเอง ก่อนท่ีจะได้รับการช่วยเหลือจากชุมชนและ
การวางแผนป้องกันและรั
และชุมชน และภาคธุรกิจเอกชน
รูปแบบของชุมชนจัดการภัยพิบัติ 

��������������������    

ชุมชนผู้มีรายได้น้อยในเมือง : 
ผลกระทบจากมหาอุทกภัย        
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การมีงานทําและคุณภาพคน 

พฤติกรรมและความเป็นอยู่ของคน 

ความมั่นคงทางสังคม 

สิ่งแวดลอ้ม 

ไตรมาส 3/2554 การจ้างงานเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.6 อัตราการว่างงานเป็นร้อยละ 
ค่าจ้างแรงงานและเงินเดือนท่ีไม่รวมผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 
เป็นร้อยละ 4.1 ค่าจ้างท่ีแท้จริงจึงเพ่ิมข้ึนเพียงร้อยละ 3.0 ชะลอตัวลง

ทําให้ประชาชนว่างงานเพ่ิมข้ึน รายได้ของแรงงานลดลงโดยเฉพาะในระยะสั้น
ชีพมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนท้ังในช่วงของการอพยพและการฟ้ืนฟูหลังน้ําลด ราคาอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภค
จําเป็นมีแนวโน้มสูงข้ึนส่งผลกระทบคุณภาพชีวิต นอกจากนี้ มีปัญหาสขุภาพ

ร้อยละ 70 โรคติดเช้ือระบบทางเดินหายใจ โรคทางเดินอาหาร ปัญหาโรคเรื้อรังท่ีไม่สามารถพบ
แพทย์และรับยาหรือรับการรักษาได้ในช่วงน้ําท่วม รวมท้ังต้องเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคฉี่หนู 
ไข้เลือดออก และปัญหาสุขภาพจิตซึ่งมีสะสมสูงถึง 121,788 รายในช่วง
ความสุขมวลรวมของคนไทยลดลง 

พฤติกรรมเสี่ยงการสูบบุหรี่และการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยังต้องเฝ้าระวังต่อเนื่อง มีผู้ท่ีเคยสูบบุหรี่
และดื่มเหล้าครั้งแรกเมื่ออายุต่ํากว่า 5 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มท่ีมีโอกาสเสพยาเสพติดมากกว่า

เท่า ผู้สูบบุหรี่ท่ีเปน็วัณโรคมีอัตราการเสียชีวิตเป็น 2 เท่าของคนท่ีไม่สูบบุหรี่ท่ีเป็นวัณโรค
เกิดอุทกภัย พบว่า ผู้บริโภคยังขาดข้อมูลและความรู้ในเรื่องของสิทธิโดยพ้ืนฐาน เช่น การขอระงับการใช้บริการ
โทรคมนาคมช่ัวคราว และการประกันภัยทรัพย์สินในกรณีเกิดภัยพิบัติโดยเฉพาะรถยนต์ เป็นต้น

คดีอาญาโดยรวมเพ่ิมข้ึน เป็นคดียาเสพติดมีสัดส่วนมากท่ีสุดร้อยละ 
จับกุมยาเสพติดเพ่ิมข้ึนร้อยละ 12.8 โดยมีกลไกช่วยเหลือและแก้ปัญหายาเสพติด
อุบัติเหตุจราจรทางบกมีจํานวนลดลงร้อยละ 20.8 แต่มีจํานวนผู้เสียชีวิตเพ่ิมมากข้ึนจาก
อุบัติเหตุท่ีรุนแรงมากข้ึน ในด้านการคุ้มครองด้านสุขภาพ ในช่วงวิกฤตการณ์น้ําท่วมได้
บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขรองรับผู้ประสบภัย รวมท้ังผู้ประ
สถานพยาบาลท่ีใกล้ท่ีสุดได ้

ความผันแปรของภูมิอากาศจากสภาวะโลกร้อนทําให้ประเทศไทยประสบกับ
50 ปี เป็นสัญญาณเตือนให้ต้องเร่งวางระบบการบริหารจัดการภัยพิบัติท่ีเป็นรูปธรรม 

การวางแผนป้องกัน ระบบการเตือนภัย การเยียวยา/บรรเทาทุกข์ และการฟ้ืนฟู
สร้างความตระหนักในการเตรียมรับมือกับภัยธรรมชาติในเชิงรุกมากข้ึน 

ไทยให้พร้อมช่วยเหลือตนเอง ก่อนท่ีจะได้รับการช่วยเหลือจากชุมชนและ
การวางแผนป้องกันและรบัมือร่วมกันของผู้มีส่วนได้เสียในพ้ืนท่ีโดยอาศัยพลังร่วมของท้ังประชาชน ท้องถ่ิน
และชุมชน และภาคธุรกิจเอกชนมีความสําคัญมากข้ึน จึงควรเร่งดําเนินการถอดบทเรียนและขยายผล
รูปแบบของชุมชนจัดการภัยพิบัติ  
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อัตราการว่างงานเป็นร้อยละ 0.7 ผลตอบแทน
ค่าจ้างแรงงานและเงินเดือนท่ีไม่รวมผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 7.2 แต่อัตราเงินเฟ้อท่ีสูงข้ึน

ชะลอตัวลงจากช่วงเดียวกันปีท่ีแล้ว ภาวะ
ายได้ของแรงงานลดลงโดยเฉพาะในระยะสั้น แต่รายจ่ายค่าครอง

ราคาอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภค
ขภาพจากโรคท่ีมากับน้ํา เช่น โรคน้ํา

โรคติดเช้ือระบบทางเดินหายใจ โรคทางเดินอาหาร ปัญหาโรคเรื้อรังท่ีไม่สามารถพบ
แพทย์และรับยาหรือรับการรักษาได้ในช่วงน้ําท่วม รวมท้ังต้องเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคฉี่หนู 

รายในช่วง 25 ก.ค.-25 พ.ย.54 ขณะท่ีดัชนี

พฤติกรรมเสี่ยงการสูบบุหรี่และการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยังต้องเฝ้าระวังต่อเนื่อง มีผู้ท่ีเคยสูบบุหรี่
มีโอกาสเสพยาเสพติดมากกว่ากลุ่มท่ีไม่สูบบุหรี่และไม่ดื่ม

เท่าของคนท่ีไม่สูบบุหรี่ท่ีเป็นวัณโรค ในช่วงท่ี
เกิดอุทกภัย พบว่า ผู้บริโภคยังขาดข้อมูลและความรู้ในเรื่องของสิทธิโดยพ้ืนฐาน เช่น การขอระงับการใช้บริการ
โทรคมนาคมช่ัวคราว และการประกันภัยทรัพย์สินในกรณีเกิดภัยพิบัติโดยเฉพาะรถยนต์ เป็นต้น 

คดีอาญาโดยรวมเพ่ิมข้ึน เป็นคดียาเสพติดมีสัดส่วนมากท่ีสุดร้อยละ 81.4 ของคดีอาญารวม มีการ
และแก้ปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ ส่วน

ผู้เสียชีวิตเพ่ิมมากข้ึนจากลักษณะการเกิด
ในช่วงวิกฤตการณ์น้ําท่วมได้มีการจัดเตรียมระบบ

บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขรองรับผู้ประสบภัย รวมท้ังผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการรักษาท่ี

ประเทศไทยประสบกับอุทกภัยครั้งรุนแรง
เร่งวางระบบการบริหารจัดการภัยพิบัติท่ีเป็นรูปธรรม ตั้งแต่

บรรเทาทุกข์ และการฟ้ืนฟู/การพัฒนาหลังเหตุการณ์ 
ในเชิงรุกมากข้ึน เตรียมพร้อมประชาชน

ไทยให้พร้อมช่วยเหลือตนเอง ก่อนท่ีจะได้รับการช่วยเหลือจากชุมชนและรัฐบาล ชุมชนจัดการภัยพิบัติท่ีมี
ในพ้ืนท่ีโดยอาศัยพลังร่วมของท้ังประชาชน ท้องถ่ิน

มีความสําคัญมากข้ึน จึงควรเร่งดําเนินการถอดบทเรียนและขยายผล



 

 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                
  

ประเด็นหลัก 

• การจ้างงานในไตรมาสสามปี 2554 เพ่ิมข้ึนจากช่วงเดียวกันของปี 2553 ร้อยละ 1.6 โดยการจ้างงานในสาขาก่อสร้างเพ่ิมข้ึนถึงร้อยละ 4.3 อัตรา
การว่างงานเท่ากับร้อยละ 0.7 เป็นผู้ว่างงาน 262,440 คน ลดลงจากร้อยละ 0.9 ผลตอบแทนค่าจ้างแรงงานและเงินเดือนที่ไม่รวมผลประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 7.2 แตอั่ตราเงินเฟ้อสูงร้อยละ 4.1 ส่งผลให้ค่าจ้างที่แทจ้ริงเพ่ิมข้ึนเพียงร้อยละ 3.0 ชะลอตัวจากช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 

• ผลกระทบอุทกภัยต่อตลาดแรงงานและคุณภาพชีวิตแรงงาน (1) ในระยะส้ัน การว่างงานจะเพ่ิมข้ึน คาดว่าในไตรมาสสี่ปี 2554 อัตราการว่างงาน
จะเท่ากับร้อยละ 1.8-2.3 หรือมีผู้ว่างงานประมาณ 7.3-9.2 แสนคน รายได้ของแรงงานลดลงประมาณ 157 ล้านบาท/วัน แต่รายจ่ายค่าครองชีพ
สูงข้ึน (2) ในระยะยาว ตลาดแรงงานจะกลับมาตึงตัว ภาคธุรกิจเอกชนมีการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์และเคร่ืองจักรในภาคอุตสาหกรรมและมีแนวโน้ม
ปรับลดความเข้มข้นของการใช้แรงงานลง ตามทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีและลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนแรงงาน  

• หนี้สินครัวเรือนเฉลี่ยสูงข้ึนเป็น 136,562 บาทต่อครัวเรือนในช่วงคร่ึงแรกปี 2554 จาก 134,699 บาทในปี 2552 แต่สัดส่วนจํานวนครัวเรือนที่มี
หนี้สินลดลงเป็นร้อยละ 56.9 จากร้อยละ 60.9 ในปี 2552 และคาดว่าหนี้สินครัวเรือนจะมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนและการออมลดลงในช่วงที่เหลือของปี 
เนื่องจากรายได้ลดลงจากผลกระทบน้ําท่วม แต่ค่าครองชีพเพ่ิมข้ึนทั้งในช่วงน้ําท่วมและในระยะการฟ้ืนฟูหลังน้ําลด ค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมสูงข้ึน ได้แก่ ค่า
เช่าที่พักอาศัยชั่วคราวในกรณีที่ที่พักอาศยัเดิมถูกน้ําท่วม ค่าเดินทางกลับภูมิลําเนาเดิม ราคาอาหารและสินค้าจําเป็นในชีวิตประจําวันมีราคาสูงข้ึน 
และมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและฟ้ืนฟูบ้านเรือนที่อยู่อาศัยและเคร่ืองใช้ในบ้าน โดยที่กลุ่มผู้มีรายได้น้อยและขาดหลักทรัพย์ค้ําประกัน รวมทั้ง
กลุ่มที่มีหนี้สินเดิมที่ได้รับการผ่อนผันการชําระหนี้อยู่แล้ว ก็อาจมีความจําเป็นต้องพ่ึงพิงเงินกู้นอกระบบสถาบันการเงินมากข้ึน รัฐบาลจึง
จําเป็นต้องส่งสัญญาณการป้องปรามไม่ให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบ ทั้งนี้ จากการสํารวจผลกระทบน้ําท่วมและพฤติกรรมการใช้จ่ายวันลอยกระทง 
โดยศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พบว่า หากรายได้ไม่พอกับรายจ่าย ประชาชนร้อยละ 34.8 จะกู้ยืม ร้อยละ 29.8 จะนํา
เงินออมมาใช้ และร้อยละ 21.2 จะขายทรัพย์สินที่ม ี

• ในช่วงที่ประเทศไทยกําลังประสบภาวะอุทกภัยและการฟ้ืนฟูหลังน้ําลด มีประเด็นที่ผู้บริโภคควรรู้สิทธิและสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองต่างๆ ได้แก่ 
(1) สิทธิในการระงับการใช้บริการโทรคมนาคม เช่น อินเทอร์เน็ต ค่าโทรศัพท์พ้ืนฐาน ฯลฯ โดยไม่ต้องจ่ายค่าบริการ (2) สิทธิและความคุ้มครอง
ของการประกันภัยทรัพย์สินของตน เช่น ในกรณีการประกันภัยรถยนต์บางประเภทให้ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากภัยพิบัติ และ (3) การ
เข้าถึงสินค้าและบริการที่จําเป็น ซึ่งมีความรุนแรงในเร่ืองราคาและปริมาณในช่วงอุทกภัย ดังนั้น การให้ข้อมูลและความรู้เพ่ือให้ผู้บริโภครู้สิทธิจึง
เป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้ผู้บริโภคปกป้องและพิทักษ์สิทธิของตนเอง ขณะเดียวกันก็ต้องติดตามและกํากับให้การปฏิบัติมีความเป็นธรรม ได้แก่ (1) การ
กํากับดูแลในเร่ืองการจ่ายสินไหมให้รวดเร็วและเป็นไปตามความคุ้มครองที่กําหนด และ (2) การเฝ้าระวังและคุ้มครองผู้บริโภคให้สามารถเข้าถึง
สินค้าและบริการในราคาที่เหมาะสมและเพียงพอในช่วงน้ําท่วมและหลังน้ําลด 

• การเจ็บป่วยด้วยโรคเฝ้าระวังโดยรวมลดลง มีผู้เจ็บป่วยรวม 122,556 ราย ลดลงร้อยละ 29.1 โดยเฉพาะโรคไข้เลือดออกและไข้หวัดใหญ่ลดลง โรคที่ยังเป็น
ปัญหาสําคัญคือ โรคปอดอักเสบ มีผู้ป่วยมากกว่า 5 หมื่นราย เพ่ิมข้ึนจากระยะเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 4.8 รวมทั้งโรคมือเท้าปากพบผู้ป่วยเพ่ิมข้ึนมาก 
ส่วนใหญ่พบในเด็กอายุต่ํากว่า 5 ปีลงมา และยังต้องเฝ้าระวังสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้ประสบภัยน้ําท่วมอย่างต่อเนื่อง พบว่าเป็นโรคน้ํากัดเท้าร้อย
ละ 70 มีปัญหาสุขภาพจิต 121,788 ราย ขณะที่ดัชนีความสุขมวลรวมของคนไทยลดลงมาอยู่ที่ 5.98 ในเดือนตลุาคมซึ่งเป็นช่วงน้ําท่วมในหลายพ้ืนที ่

• คดีอาญาโดยรวมเพ่ิมข้ึน และจํานวนคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์เพ่ิมข้ึน แม้ว่าคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์รับแจ้ง 12,894 คดีลดลงจากไตรมาสเดียวกัน
ของปี 2553 ร้อยละ 16.2 แต่เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสก่อนหน้าของปีเดียวกันร้อยละ 21.5 และคาดว่าคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์จะเพ่ิมข้ึนในไตรมาส
สุดท้ายโดยเฉพาะในช่วงที่เกิดอุทกภัย ประชาชนส่วนใหญ่ต้องละทิ้งบ้านเรือน/ทรัพย์สิน ส่วนคดียาเสพติดมีสัดส่วนมากที่สุดถึงร้อยละ 81.4 ของ
คดีอาญารวม มีการจับกุม 81,457 คดี เพ่ิมข้ึนร้อยละ 12.8  

• ลักษณะทางประชากรและสังคมของชุมชนผู้มีรายได้น้อยและคนจนในเมืองสะท้อนถึงรูปแบบการดํารงชีวิตที่มีความอ่อนไหวและล่อแหลมต่อภัย
พิบัติมากกว่ากลุ่มอ่ืน มักจะเป็นด่านหน้าของการเกิดภัยพิบัติ และเมื่อเกิดภัยพิบัติผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตมักจะรุนแรงกว่ากลุ่มอ่ืนและฟ้ืนตัวได้
ช้ากว่า การสํารวจแสดงว่าร้อยละ 70.5 ของผู้มีรายได้น้อยในเขตเมืองนั้นอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑล โดยที่ส่วนใหญ่ย้ายมาจากที่อ่ืน และมี
ลักษณะที่สะท้อนถึงความอ่อนไหว คือ (1) การประกอบอาชีพได้แก่ พนักงานบริษัท/ห้างร้าน/ร้านค้า ค้าขาย ลูกจ้างรายวัน/รายชิ้นงาน รับจ้าง
ทั่วไป และขับรถ/มอเตอร์ไซด์รับจ้าง โดยมีสัดส่วนถึงร้อยละ 57.9 ที่มีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 6,000 บาทต่อเดือน (2) ประชาชนที่ไม่ได้ครอบครองที่
อยู่อาศัยอย่างมีสิทธิท์างกฎหมายอย่างสมบูรณ์มีสัดส่วนค่อนข้างสูง โดยทีร้่อยละ 65 เป็นเจ้าของบ้าน แต่เป็นเจ้าของบ้านบนที่ดินสาธารณะหรือที่
บุกรุกร้อยละ 16.6 เป็นบ้านเช่า/ห้องแบ่งเช่าร้อยละ 29.6 และร้อยละ 45.4 เป็นบ้านไม้ทั้งหลัง และ (3) มีปัญหาแออัดเสื่อมโทรมและไม่มี
ทะเบียนบ้าน ทําให้ไม่สามารถเข้าถึงสวัสดิการภาครัฐ ปัญหาขยะ ทางระบายน้ําและมลภาวะทางกลิ่น พบว่าร้อยละ 26.8 ที่ไม่มีท่อหรือทางระบาย
น้ําทิ้งและต้องทิ้งลงพ้ืน การใช้ส้วมซึมเป็นส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 85.7 จากลักษณะความอ่อนไหวดังกล่าว เมื่อเกิดภัยพิบัติผลกระทบจึงรุนแรงทั้งใน
ด้านรายได้ที่ลดลงโดยไม่มีประกันสังคม ความเสียหายของทรัพย์สินและเคร่ืองใช้ในบ้านเมื่อเทียบกับทรัพย์สินทั้งหมดที่มีเป็นสัดส่วนที่สูง รวมทั้ง
ผลกระทบด้านสุขภาพเนื่องจากสภาพความเป็นอยู่ขาดสุขอนามัย 

• รัฐบาลได้มีมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดย (1) มาตรการเร่งด่วนช่วงวิกฤติ ได้แก่ การแจกถุงยังชีพ การจัดหาปัจจัยสี่ การจัดส่ง
อุปกรณ์กู้ภัย ยานพาหนะ อพยพผู้ประสบภัย และจัดหาศูนย์พักพิงให้ความช่วยเหลือ (2) มาตรการช่วยเหลือหลังน้ําลด ได้แก่ เงินช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย 5,000 บาทต่อครัวเรือน การชดเชยค่าเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน การลดค่าครองชีพ การผ่อนผันด้านการชําระหนี้และสินเชื่อ
ดอกเบี้ยต่ํา และมาตรการภาษี เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ยังต้องติดตามการดําเนินการให้ประชาชนที่มีรายได้น้อยในชุมชนเมืองสามารถเข้าถึงความ
ช่วยเหลือดังกล่าวได้อย่างทั่วถึง ทั้งนี้ ผลการสํารวจแสดงว่าประชาชนในกรุงเทพมหานครร้อยละ 31.4 คาดว่ารายได้จะลด ขณะที่ประมาณคร่ึงจะ
มีรายได้เท่าเดิม ร้อยละ 67.2 ได้รับผลกระทบจากค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมข้ึนจากการกักตุนอาหาร น้ําดื่ม และอุปกรณ์ป้องกันน้ําท่วม รวมทั้งปัญหา
ค่าใช้จ่ายที่จะเพ่ิมข้ึนหลังน้ําลด สําหรับความต้องการหลังน้ําลดร้อยละ 65 ขอให้ช่วยซ่อมแซมที่พักอาศัย ร้อยละ 59.3 แก้ไขปัญหาราคาสินค้า 
ร้อยละ 54.6 แก้ไขปัญหาคนว่างงาน รวมถึงการหาแนวทางป้องกันน้ําท่วมในอนาคตและช่วยเหลือเร่ืองสภาพคล่อง (เอแบค, 2554) 

• ข้อเสนอแนะในการเตรียมรับมือภัยพิบัติเพ่ือลดความสูญเสียในอนาคต โดยจะต้องวางแผนอย่างต่อเนื่องครบกระบวนการเพ่ือเผชิญหน้ากับ
สถานการณ์ตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ ประกอบด้วย การป้องกันและบรรเทาผลกระทบ การเตรียมพร้อมและการรับ
สถานการณ์ฉุกเฉิน การฟ้ืนฟูบูรณะและการพัฒนา ทั้งนี้ โดย (1) การให้ความช่วยเหลือฟ้ืนฟูให้กับผู้ประสบภัยควรคํานึงถึงแต่ละกลุ่มเป้าหมายซึ่ง
แตกต่างกัน และโอกาสที่คนยากจนและผู้ด้อยโอกาสจะได้รับการคุ้มครอง (2) การใช้แนวทางการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน (3) การพัฒนาระบบ
การคุ้มครองทางสังคมในระบบปกติให้ครอบคลุมและสามารถรองรับผลกระทบที่เกิดจากภัยพิบัติ เช่น การมีระบบประกันภัยโดยรัฐสนับสนุน
บางส่วน เพ่ือเป็นหลักประกันให้กับประชาชนและลดภาระการใช้จ่ายภาครัฐ (4) การบรรจุแผนการลดความเสี่ยงและการปรับตัวภายใต้สภาพการ
เปลี่ยนแปลงภัยพิบัติไว้ใน “การวางแผนและการบริหารจัดการเมือง” (5) การมีระบบข้อมูลและติดตามการดําเนินงานตามมาตรการเพ่ือให้
ผู้ประสบภัยได้รับความช่วยเหลือและฟ้ืนฟูอย่างทั่วถึง สําหรับในระยะสั้นมีความจําเป็นต้องพิจารณาลดข้อจํากัดต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึง
การคุ้มครองทางสังคมที่จัดให้ ทั้งในเร่ืองของการไม่มีทะเบียนบ้าน ไม่มีสัญญาการเช่าบ้าน ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ําของสถาบัน
การเงินของรัฐ การไม่ได้รับชดเชยรายได้เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระและลูกจ้างรายวันโดยไม่ได้เป็นผู้ประกันตน ตลอดจนการ
ไม่ได้รับประโยชน์จากมาตรการภาษี เนื่องจากส่วนใหญ่ผู้มีรายได้น้อยได้รับการยกเว้นภาษีหรือจ่ายในจํานวนน้อยอยู่แล้ว 
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ตาราง 1 ผลสํารวจภาวะการทํางานของประชากรไตรมาสสามปี 2554 

 

จํานวน (ล้านคน) เปลี่ยนแปลง (%YOY) 

2553 2554 2553 2554 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 

กําลังแรงงานรวม 38.1 38.4 39.1 38.9 38.3 38.5 39.6 1.6 -0.5 0.5 0.6 0.3 0.3 1.4 

1.ผู้มีงานทํา 37.4 37.5 38.7 38.5 37.7 38.0 39.3 2.6 -0.5 0.8 0.7 0.6 1.4 1.6 

(การทํางานตํ่าระดับ) 0.5 0.6 0.5 0.4 0.4 0.4 0.3 -21.6 0.3 -1.5 -28.6 -21.7 -28.2 -46.1 

1.1ภาคเกษตร 13.1 13.4 15.7 15.9 13.4 14.3 16.1 1.8 -7.4 -1.2 2.9 2.1 6.4 2.3 

1.2นอกภาคเกษตร 24.3 24.1 22.9 22.6 24.2 23.8 23.2 3.0 3.8 2.3 -0.8 -0.3 -1.5 1.1 

- อุตสาหกรรมการผลิต 5.6 5.5 5.2 5.2 5.5 5.4 5.2 -0.4 1.7 -2.1 -1.1 -2.0 -2.1 0.9 

- ก่อสร้าง 2.5 2.8 2.1 2.0 2.7 2.6 2.2 0.7 9.9 1.9 -4.4 4.0 -6.5 4.3 

- ค้าส่ง / ค้าปลีก 6.3 6.4 6.1 6.1 6.2 5.9 5.9 2.9 5.1 4.1 0.5 -3.0 -6.8 -3.4 

- โรงแรม ภัตตาคาร 2.9 2.6 2.6 2.5 2.6 2.6 2.6 11.0 3.2 0.0 -4.6 -10.0 -2.3 2.3 

- การบริการอื่นๆ 6.9 6.8 7.1 6.8 7.4 7.3 7.3 3.5 2.3 5.2 0.8 6.0 6.3 3.8 

 2. จํานวนผู้ว่างงาน 0.43 0.5 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 -44.6 -24.8 -25.2 -13.4 -26.4 -54.3 -23.0 

 อัตราการว่างงาน(%) 1.1 1.3 0.9 0.9 0.8 0.6 0.7        

3. แรงงานรอฤดูกาล 0.3 0.4 0.06 0.1 0.3 0.2 0.04 14.3 90.3 16.3 7.3 3.1 -32.9 -27.5 

ที่มา :  สํานักงานสถิติแห่งชาติ 

 

ตาราง 2 ผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน 

 2553 2554 

Q1/53 Q2/53 Q3/53 Q4/53 Q1/54 Q2/54 Q3/54 
ผู้ขอรับประโยชน์ทดแทน 

กรณีว่างงาน(คน) 
126,116 143,265 124,037 109,991 132,163 135,762 128,085 

ที่มา :  กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน 

 

แผนภาพ 1 จํานวนผูว้่างงาน 

 
ที่มา :  สํานักงานสถิติแห่งชาติ 

 

 

 

ไตรมาสสามการจ้างงานเพิ่มข้ึน อัตราการว่างงาน
ลดลง แต่รายได้แท้จริงเริ่มชะลอตัวลง 

ในไตรมาสสาม ปี 2554 การจ้างงานเฉลี่ยเพิ่มข้ึน
จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 1.6 การจ้างงานภาค
เกษตรเพิ่มข้ึนร้อยละ 2.3 และการจ้างงานภาคนอกเกษตร
เพิ่มข้ึนร้อยละ 1.1 โดยที่การจ้างงานในสาขาการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.9 สาขาก่อสร้างเพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 4.3 และสาขาโรงแรมและภัตตาคารเพิ่มข้ึนร้อยละ 
2.3 แต่สาขาค้าส่ง/ค้าปลีกการจ้างงานลดลงร้อยละ 3.4 

ผู้ว่างงานมีจํานวน 262,440 คน คิดเป็นอัตราการ
ว่างงานร้อยละ 0.7 ลดลงจากร้อยละ 0.9 ในช่วงเดียวกัน
ปีที่แล้ว ทั้งนี้ จํานวนผู้ว่างงานมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง 
ตลาดแรงงานมีการจ้างงานเต็มที่ และการทํางานต่ําระดับ
ที่ชี้วัดโดยจํานวนชั่วโมงทํางานต่อสัปดาห์ลดลงต่อเนื่อง
โดยที่ลดลงมากถึงร้อยละ 46.1 ในไตรมาสสาม 
ตลาดแรงงานยังอยู่ในสภาพตึงตัวแม้จะผ่อนคลายลงบ้าง
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน การขาดแคลนกําลัง
แรงงานที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของตลาดชี้ถึง
แนวโน้มระยะยาวว่า ภาคเศรษฐกิจที่ใช้กําลังแรงงาน
เข้มข้นในปัจจุบันจํา เป็นต้องปรับตัวไปสู่การพึ่ งพา
เทคโนโลยีที่เข้มข้นมากข้ึน ควบคู่ไปกับการเพิ่มผลิตภาพ
แรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนให้การศึกษา
ระดับอาชีวศึกษามีทักษะวิชาชีพที่ตรงกับความต้องการ
ของตลาดและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ
ภาคธุรกิจเอกชนในการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ควบคู่
ไปกับการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาที่จะนําไปสู่การ
พัฒนานวัตกรรมด้านกระบวนการผลิต 

ผลตอบแทนแรงงาน ค่าจ้างแรงงานและเงินเดือน
ภาคเอกชนที่ไม่รวมผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนในไตรมาสที่
สาม 2554 เพิ่มข้ึนร้อยละ 7.2 แต่อัตราเงินเฟ้อที่สูงข้ึน
เป็นร้อยละ 4.1 ส่งผลให้ค่าจ้างที่แท้จริงเพิ่มข้ึนเพียงร้อย
ละ 3.0 ชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับที่เพิ่มข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 4.4 
ในช่วงเดียวกันปีที่แล้ว  

ผลกระทบภาวะอุทกภัยต่อตลาดแรงงาน ภาวะ
อุทกภัยที่ เ กิด ข้ึนตั้ งแต่ปลายเดือนกรกฎาคม และ
สถานการณ์มีความรุนแรงและส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง

ภาวะสังคมไทยไตรมาสสามปี 2554 
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แผนภาพ 2 สถานการณ์ตลาดแรงงาน

 
ที่มา :  กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน 

 
 
 
 
ตาราง 3 สัดส่วนผู้สมัครงานต่อตําแหน่งงานว่างสะสม 

(เท่า) 
2553 2554 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 
ประถมศึกษาและตํ่ากว่า 2.18 2.13 1.16 0.78 1.40 2.89 1.87 
มัธยมศึกษา 1.19 1.22 0.74 0.45 0.92 1.89 1.29 
ปวช.-ปวส./อนุปริญญา 0.47 0.49 0.24 0.15 0.35 0.62 0.41 
ปริญญาตรีและสูงกว่า 2.09 2.12 1.10 0.58 1.38 2.43 1.48 
รวม 1.16 1.16 0.65 0.39 0.82 1.59 1.05 

ที่มา : กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน 

 

 

 

 
แผนภาพ 3 แสดงดัชนีค่าจ้างเฉลี่ย และดัชนีราคาผูบ้ริโภค 

 
ที่มา : กระทรวงพาณิชย์, สศช., สํานักงานสถิติแห่งชาติ 

 

ตั้งแต่ปลายเดือนกันยายนเป็นต้นมาได้ส่งผลกระทบให้การ
จ้างงานลดลงในช่วงเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน และ
คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานถึงสิ้นปี 2554 
และในบางพื้นทีอ่าจจะต่อเนื่องถึงช่วงต้นของไตรมาสแรก
ป ี2555 ทั้งนีภ้าพรวมคาดว่าการจ้างงานจะลดลงและการ
ว่างงานเพิ่มข้ึนในช่วงไตรมาสสุดท้าย1 และส่งผลให้รายได้
ของแรงงานลดลงชั่วคราวในระยะเวลาสั้น แต่คาดว่าจะ
ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของแรงงานต่อเนื่องต่อไปอีก
เป็นระยะเวลา 6-12 เดือนหลังน้ําลดสถานการณ์และ
ผลกระทบจากการประเมินเบื้องต้น มีดังนี ้

- สรุปผลกระทบ ตั้ งแต่ วันที่  1  ตุลาคม–16 
พฤศจิกายน 2554 มีสถานประกอบการที่ประสบอุทกภัย 
28,605 แห่ง มีลูกจ้างได้รับกระทบ 1,020,675 คน2 และ
มีความเสี่ยงต่อการถูกเลิกจ้าง 600 คน และมีลูกจ้างกว่า 
4,510 คนที่ ถูกเลิกจ้างแล้วพื้นที่ เกษตรที่ ได้ รับความ
เสียหาย 12.04 ล้านไร่  ส่งผลกระทบต่อเกษตรกร
ประมาณ 1.5 ล้านคน3 ทั้งนี้ ยังไม่นับรวมผลกระทบต่อ
แรงงานประกอบอาชีพอิสระ และนอกภาคทางการ4ซึ่งไม่
สามารถทําการค้าขายหรือดําเนินกิจการหรือให้บริการได้
ตามปกติได้ เช่น กลุ่มแรงงานลูกจ้างค้าปลีก ร้านอาหาร 
แรงงานขนส่ง/รับจ้างทั่วไปแรงงานรับงานไปทําที่บ้าน 

- ภาคอุตสาหกรรม ได้รับความเสียหายรุนแรงจาก
น้ําเข้าท่วมพื้นที่ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมขนาดกลางและ
ขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมสําคัญๆ ใน
จังหวัดอยุธยา (นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร สวน
อุตสาหกรรมโรจนะ นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค นิคม
อุตสาหกรรมบางปะอิน แฟคตอรีแลนด์) และจังหวัด
ปทุมธานี (นิคมอุตสาหกรรมนวนคร และนิคมอุตสาหกรม
บางกระดี) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรงงานผลิตสินค้าประเภท
ไฮเทค รถยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์ โดยทยอยหยุดกิจการ
ตั้ งแต่วันที่  8 ตุลาคมเป็นต้นมา  นอกจากนั้นนิคม
อุตสาหกรรมในเขตกรุงเทพฯ (นิคมอุตสาหกรรมบางชัน 
และนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง) ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการ
ถูกน้ําท่วม ทําให้หลายกิจการทยอยหยุดการผลิตตั้งแต่
วันที่ 1 พฤศจิกายน เป็นต้นมา โดยจํานวนแรงงานในพื้นที่

                                  
1 แม้ว่าตามฤดูกาลอัตราการว่างงานในไตรมาสสุดท้ายจะต่าํสุดในรอบป ี
2 ข้อมูลจากกระทรวงแรงงาน ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2554 อย่างไรก็ตาม รายงานข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2554 จํานวนแรงงานที่ได้รับผลกระทบ

ลดลงเหลือเพียง 993,869 คน เนื่องจากสถานประกอบการในพื้นที่ประสบภัยในจังหวัดอยุธยา ปทุมธานี และอื่นๆ เร่ิมเรียกลูกจ้างกลับเข้าทํางาน 
3 รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตรตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม–23 พฤศจิกายน 2554 เกษตรกรเพาะปลูกพืชเสียหาย1,164,673ราย ประมงเสียหาย 

124,891 ราย ปศุสัตวเ์สียหาย 220,209 ราย 
4 สัดส่วนแรงงานนอกระบบในสาขาเกษตร (รวมประมง) ภาคค้าส่งค้าปลีก โรงแรม/ภัตตาคาร คิดเป็นร้อยละ 92.0 66.1 และ 72.8 ตามลําดับ (จากการ

สํารวจแรงงานนอกระบบ สํานักงานสถิติแห่งชาต,ิ 2553 
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แผนภาพ 4 แสดงการเปลี่ยนแปลงค่าจ้าง และเงินเฟ้อ 

 

 
ที่มา : กระทรวงพาณิชย์, สํานักงานสถิติแห่งชาติ 

 

 

นิคมอุตสาหกรรมและนอกนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัด
อยุธยา ปทุมธานี และกรุงเทพฯ ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ
ประมาณ 378,114 คน5 นอกจากนั้น ผู้ผลิตขนาดกลางและ
ขนาดย่อม หรือ SMEs ที่กระจายอยู่ทั่วไปในพื้นที่ประสบภัย6 
ก็ได้รับผลกระทบบางส่วนด้วยเช่นกัน 

โดยสรุป ผลกระทบในระยะสั้น จะส่งผลให้การจ้าง
งานลดลงชั่วคราวทั้งในภาคการผลิต ภาคบริการ และการจ้าง
งานทุกระดับ รวมถึงแรงงานที่ประกอบอาชีพอิสระที่จะไม่
สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติ โดยแรงงานประเภทจ้าง
รายวัน/จ้างเหมา และแรงงานที่ประกอบอาชีพอิสระจะได้รับ
ผลกระทบมากกว่ากลุ่มอ่ืนเนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีความมั่นคง
ในอาชีพน้อยกว่าและอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงใน
สถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ คาดว่าในไตรมาสสุดท้ายของปีอัตรา
การว่างงานจะเท่ากับร้อยละ 1.8-2.3 เทียบกับเฉลี่ยร้อยละ 
0.7 ในช่วง 9 เดือนแรกของปี หรือมีผู้ว่างงานประมาณ 7.3-
9.2 แสนคน แต่จะเป็นภาวะการว่างงานที่เพิ่มข้ึนชั่วคราว   

ในภาคการเกษตร พื้นที่ เกษตรกรรมได้รับ
ความเสียหาย โดยเฉพาะข้าวในเขตภาคกลาง แรงงานจึง
ไม่สามารถเก็บเก่ียวข้าวได้ตามฤดูกาล ซึ่งปกติในช่วงไตร
มาสที่สี่จะเป็นช่วงที่มีการจ้างงานในภาคเกษตรสูง เนื่องจาก
เป็นช่วงเก็บเก่ียว แต่ภาวะน้ําท่วมทําให้เกษตรกรต้องรอ
เพาะปลูกฤดูกาลใหม่ในช่วงต้นปี 2555 

แรงงานภาคการผลิต กิจกรรมการผลิตที่ต้อง
หยุดลงชั่วคราว และการฟื้นฟูโรงงานและเคร่ืองจักรที่อาจ
ต้องใช้เวลานานถึง 1–3 เดือน และอีกบางส่วนใน
อุตสาหกรรมรถยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ที่อาจจะใช้เวลาถึง 
6 เดือน แต่ผู้ประกอบการบางรายยังคงรักษาสภาพการ
จ้างงานไว้เช่นเดิม เนื่องจากต้องการรักษาแรงงานประเภท
ทักษะไว้เพื่อป้องกันการขาดแคลนภายหลังฟื้นฟูกิจการ 
ประกอบกับมีมาตรการของรัฐบาลในการช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการเพื่อสนับสนุนการเลิกจ้าง ดังนั้น การเลิกจ้าง
จึงเป็นเพียงบางส่วน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเภทแรงงานรายวัน 
แรงงานจ้างเหมา หรือรับงานไปทําที่บ้าน รวมทั้งแรงงานที่อยู่
นอกภาคทางการอ่ืนๆ ออ  ในพื้นที่ประสบอุทกภัย ดังนั้น ใน
ภาพรวมรายได้ของแรงงานจะลดลงเป็นช่วงสั้นๆ 1-3 
เดือน และอาจจะยาวนานถึง 6 เดือน เป็นเพียงจํานวน
น้อยในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และรถยนต ์

 

 

 

 

 

                                  
5 รวบรวมข้อมูลจากการรายงานของการนิคมอุตสาหกรรม 
6 จังหวัดที่ประสบภยั 22 จังหวัด จํานวนทั้งหมด 1,146,598 แห่ง ซ่ึงมีการจ้างงานประมาณ 5,958,043 คน 
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ผู้ประกอบการอิสระ การฟื้นฟูร้านค้าและสถาน
ประกอบการของผู้ประกอบการอิสระภายหลังน้ําลดจะใช้เวลา
สั้นกว่าแรงงานในภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม อย่างไร 
ก็ตาม ความเสียหายทั้งการสูญเสียทรัพย์สิน และการขาด
รายได้ในช่วงภาวะน้ําท่วม รวมทั้งข้อจํากัดในการเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนในระบบทําให้ผู้ประกอบการอิสระอาจจะต้องใช้เวลา 
2-3 เดือนก่อนจะกลับมาประกอบกิจการต่อได้และกลายเป็นผู้
ว่างงานชั่วคราว ทั้งนี ้คาดว่าแรงงานส่วนใหญ่สามารถกลับมา
ดําเนินการได้ภายใน 1 เดือนหลังน้ําลด 

แรงงานต่างด้าว แรงงานต่างด้าวจะเป็นผู้ว่างงาน
จากการปิดกิจการชั่วคราวและมีความยากลําบากมากกว่าทั้ง
จากข้อกําหนดในการจํากัดการเปลี่ยนแปลงพื้นที่การทํางาน
ของแรงงานต่างด้าว การเดินทางกลับประเทศ การสื่อสาร 
และความหวาดกลวัจากการถูกจับกุม ทั้งนี้ มีแรงงานต่างด้าว
ในจังหวัดประสบภัยน้ําท่วมที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ
ประมาณ 4-6 แสนคน7 

ดังนั้นในระยะสั้น โดยภาพรวมการจ้างงานจะ
ลดลง และมีการว่างงานเพิ่มข้ึน ซึ่งจะส่งผลทําให้รายได้ของ
แรงงานทุกกลุ่มลดลง ในขณะที่ค่าใช้จ่ายเพื่อการครองชีพ
ยังคงเพิ่มข้ึนสูง ประกอบกับมีค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึนจากการอพยพ
โยกย้ายจากที่พักอาศัยเดิมที่ถูกน้ําท่วม ทําให้มีแนวโน้มที่
หนี้สินของแรงงานจะเพิ่มข้ึน 

• ในระยะยาว  การป รับ เปลี่ ยน อุปกรณ์ และ
เค ร่ื อ งจั ก ร ในภาค อุตสาหกรรม  โดย เฉพาะ ในนิ คม
อุตสาหกรรมซึ่ งส่วนใหญ่ เป็น เค ร่ืองจักรประเภทที่ ใช้
เทคโนโลยีระดับสูง ในระยะสั้นซึ่งเป็นช่วงของการปรับตัว 
ประมาณ 1-2 เดือน อาจจะมีผลกระทบต่อผลิตภาพการผลิต
หรือผลผลิตต่อชั่วโมงการทํางานของแรงงานบ้าง และอาจจะ
ไม่สามารถใช้เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ที่มีอยู่ ได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ อย่างไรก็ตาม ในระยะยาวมีแนวโน้มว่าอุตสาหกรรม
จะยังคงมีแนวโน้มปรับลดความเข้มข้นของการใช้แรงงานลง 
(labour intensity)8 ตามทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีที่
ก้าวหน้ามากข้ึนและแนวทางการลดความเสี่ยงจากการขาด
แคลนแรงงาน  

นอกจากนี้ ยังมีประเด็นอ่ืนๆ ที่ต้องติดตามและเฝ้า
ระวังผลกระทบต่อแรงงานและคุณภาพชีวิตแรงงานในช่วง
ต่อไป ได้แก่ (1) ความเสี่ยงที่จะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจถดถอย
รอบใหม่ในยูโรโซนและสหรัฐฯ จะส่งผลกระทบซ้ําเติมต่อ

                                  
7 จาก http://www.mwgthailand.org/ 
8 เพิ่ม capital deepening 

เศรษฐกิจไทยได้ (2) ผลกระทบในระยะการปรับตัวของการ
ปรับข้ึนค่าจ้างข้ันต่ําในช่วงปีหน้าต่อความต้องการแรงงาน  
(3) ผลกระทบของอุทกภัยต่อพื้นที่อุตสาหกรรมสําคัญอาจมี
ผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติซึ่งจะมี
ผลกระทบต่อเนื่องต่อการจ้างงานได้ อย่างไรก็ตาม การสร้าง
ความชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรมถึงแนวทางในการป้องกันปญัหา
ในอนาคตภายใต้คณะกรรมการระดับชาติในการฟื้นฟูและ
เยียวยาผู้ได้ รับผลกระทบและคณะกรรมการในการวาง
โครงสร้างระยะยาวซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการยุทธศาสตร์
เพื่ อการฟื้ นฟูและส ร้างอนาคตประเทศ (กยอ.) และ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา (กยน.) จะมีส่วนช่วยในการสร้างความเชื่อมั่น 
ทั้งนี้ จะต้องมีการสื่อสารสร้างความเข้าใจอย่างต่อเนื่องและ
เ ร่ ง ดํ า เนิ นกา รสู่ ก า รปฏิ บั ติ อย่ า ง เป็ น รูป ธรรม  และ  
(4) ผลกระทบต่อการดํารงชีวิตและคุณภาพชีวิตของแรงงาน
ในทุกมิติในช่วงของการเยียวยาและฟื้นฟู โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในกลุ่มแรงงานรายได้น้อยที่อาศัยอยู่ในชุมชนเมืองที่ประสบ
กับปัญหาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยและทรัพย์สินอ่ืนๆ ได้รับความ
เสียหายจนต้องก่อหนี้ในการฟื้นฟูสภาพความเป็นอยู่ และอยู่
ในสภาพจํายอมที่ต้องกลับไปอยู่ในสภาพที่อยู่อาศัยและ
สภาพแวดล้อมรอบข้างที่ เสื่อมโทรม รวมทั้งอาจจะยังมี
ผลกระทบต่อสุขภาพกายและจิตใจที่ต่อเนื่องมาจากช่วงวิกฤต
อุทกภัย 
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ตาราง 4 จํานวนผู้ป่วยด้วยโรคเฝ้าระวังรายไตรมาส ปี 2553-2554 

                                                                                                             ����� : �	� 

โรคเฝ้าระวัง 
2553 2554 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 
ปอดอักเสบ 34,064 31,032 49,466 38,481 44,420 31,168 51,868 
ไข้หวัดใหญ ่  25,856 7,325  3,174   21,934 9,239 6,054 29,846 
ไข้เลือดออก 11,287 29,121 60,366 17,925 7,119 20,287 26,013 
มือ เท้า ปาก 5,821 2,173 2,880 972 800 3,532 8,943 
บิด 3,507 3,657 3,936 2,594 3,671 3,817 3,375 
ฉ่ีหน ู 701 889 1,725 1,283 396 535 1,626 
หัด 759 598 691 30 539 621 736 
ไข้สมองอักเสบ 121 112 153 94 184 145 106 
อหิวาตกโรค 417 586 511 296 35 47 35 
ไข้กาฬหลังแอ่น 7 6 11 8 11 3 7 
พิษสุนัขบ้า 8 2 0 2 0 2 1 
รวม 82,547 70,985 172,913 83,894 66,414 66,211 122,556 
อัตราตอ่ประชากร
แสนคน 

129.94 111.74 272.19 132.06 104.63  103.93   192.39 

ที่มา  : สํานักระบาดวิทยา  กระทรวงสาธารณสุข 
 
 

การเจ็บป่วยด้วยโรคเฝ้าระวังโดยรวมลดลง แต่ต้อง
เฝ้าระวังสุขภาพของผู้ประสบภาวะอุทกภัยอย่าง
ต่อเนื่อง 

การเจ็บป่วยด้วยโรคเฝ้าระวังในไตรมาสสามของปี 
2554 มีผู้ เจ็บป่วยรวม 122,556 ราย ลดลงจากไตรมาส
เดี ยวกันของปี  2553 ร้อยละ 29.1 โดยเฉพาะโรค
ไข้เลือดออกและไข้หวัดใหญม่ีจํานวนผู้ป่วยลดลงมาก เป็นผล
จากการเฝ้าระวังและควบคุมโรคอย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง 
อย่างไรก็ตาม โรคที่ยังเป็นปัญหาสําคัญคือ โรคปอดอักเสบ 
ซึ่งเป็นโรคติดเชื้อที่มีความรุนแรงตามฤดูกาลหน้าฝน อากาศ
มีความชื้นสูง ทําให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคได้ง่าย มี
ผู้ป่วยมากกว่า 5 หมื่นราย เพิ่มข้ึนจากระยะเดียวกันของปี
ก่อนร้อยละ 4.8 ส่วนใหญ่จะพบในเด็กอายุต่ํากว่า 5 ปี และ
ในผู้สูงอายุ 65 ปี ข้ึนไป จึงยังต้องมีมาตรการในการป้องกันที่
เข้มข้นจริงจังอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งโรคมือเท้าปากพบผู้ป่วย
เพิ่มข้ึนมาก ส่วนใหญ่พบในเด็กอายุต่ํากว่า 5 ปีลงมา จุดที่
ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคได้ง่ายคือ 
เนิร์สเซอร่ี ศูนย์เด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาล 

แรงงานใน
พ้ืนที่

ประสบภัย
น้ําท่วม

รายได้

ช่วงเกิดภาวะน้ําท่วม: ผลกระทบต่อการจ้างงานและรายได้
(1-2 เดือน) 

หลังน้ําท่วม (ช่วงฟื้นฟ/ูซ่อมแซม)
(1-12 เดือนหลงัน้ําลด)

รายจ่าย 

• �������	
�	������ => �	����� ��������ลดลง (รับ 75%, ไม่มี OT)
• ����������������������������������  => ��������
• ������� !��� �"��  � #$%�#������� => ��������
• ��&����� '�����  �������"	(� => �������

• )��*+����"��(�,!�	
-,� ()���/ ��,��	
-,��� ��0������ )���	
-,�*(����(�����0������  1�1)
• )�� �(�� (���340  �(��"�"��-�
�  ��)�"��)��"���50�)
• )����"�� ()�� --/)�����������,!6���������)

•แรงงานทยอยกลับสู่สถานประกอบการ 
ผู้ประกอบการอิสระประกอบกิจการได้ การ
ว่างงานลดลง => รายได้กลับมาเท่าเดิม 
หรือตํ่ากว่าก่อนเกิดน้ําท่วม

• ค่าใช้จ่ายซ่อมแซมท่ีพัก  วัสดุอุปกรณ์ของใช้ใน 
ครัวเรือน  ยานพาหนะ 

• ค่าดูแลสุขภาพ (การเจ็บป่วยจากความเครียด) 

•    สถานการณ์แรงงานกลบัเข้าสู่ภาวะปกติ
� สถานประกอบการเรียกพนักงานกลับเข้าสู่ระบบ

การผลิต (1 – 2 เดือน)

� ผู้ประกอบอาชีพอิสระค้าขาย/รับจ้างท่ัวไปทยอย
เปิดกิจการและมีงานทํา (1-2 สัปดาห)์

� แนวโน้มความต้องการแรงงานก่อสร้างเพิ่มขึ้น 
จากการซ่อมแซมฟ้ืนฟูท้ังของภาครัฐ (โครงสร้าง
พ้ืนฐาน) และภาคเอกชน  ( ท่ีพักอาศัย สถาน
ประกอบการ) (1-12 เดือน)

�   แนวโน้มความต้องการแรงงานภาคบริการ 
  และ ผู้ ป ร ะกอบกา รอิ ส ร ะ วิช าชี พ เ พ่ิ ม ข้ึ น  
  จากการ ฟ้ืนฟู/ปรับป รุงสถานที่   ที่ พั กอา ศัย 
  การซ่อม/บํา รุงอุปกรณ์เครื่องใช้ ในครัว เรือน 
  และยานพาหนะ ฯลฯ  (1-12 เดือน) 

     

ผลกระทบนํ้าท่วม : การว่างงานเพ่ิมข้ึน รายได้ลดและรายจ่ายเพ่ิมขึน้

ลูกจ้างรัฐบาลและ
รัฐวิสาหกิจ

การจ้างงานไม่ได้รับผลกระทบ 

กลุ่มที่ไม่ได้รับ
ผลกระทบ
(แรงงานทักษะ/
พนักงานประจํา)

กลุ่มที่ได้รับ
ผลกระทบ

ลูกจ้างเอกชน

หางานใหม่ได้
(แรงงานกลับสู่ภาค
เกษตร/หางานอื่นทํา)

ยังไม่เลิกจ้าง (รับ 
75% ของเงินเดือน) 
(ลูกจ้าง/พนักงานประจํา
ในกิจการขนาดใหญ่)

ถูกเลิกจ้าง (ลูกจ้าง
รายวัน/แรงงานจ้างเหมา)

หางานใหม่ไม่ได้
(ว่างงาน)

/

ผู้ประกอบการ
อิสระ

กลุ่มได้รับผลกระทบ 
(แรงงานภาคบริการ/รับจ้าง
ทั่วไป/กลุ่มวิชาชีพ/ขนส่ง/
ผู้ค้ารายยอ่ย) 

รอการฟ้ืนฟูกิจการ/
ร้านค้า (ว่างงานชั่วคราว)

แรงงานทํางานใน
ครัวเรือน

ได้รับผลกระทบ 
(เกษตรกร)

รอฤดูกาล
เพาะปลูกใหม่

ผลจากรายได้ลดลง รายจ่ายเพ่ิมขึ้น => (1) นําเงินออมออกมาใช้ (2) กู้ยืม (ยืมญาติ พ่ีน้อง เพ่ือนฝูง/กู้ยืมจากสถาบันการเงิน/กูย้ืมจากนอกระบบ)  
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แผนภาพ 5 ดัชนีความสุขมวลรวมของคนไทยตั้งแต่ ม.ีค. 2552–ต.ค. 2554 
 

 
ที่มา : ศูนย์วิจัยความสุขชุมชน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอแบค) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

จากสถานการณ์มหาอุทกภัยในปี 2554 (ตั้งแต่ 25 
กรกฎาคม–25 พฤศจิกายน 2554) พบผู้ป่วย 1,905,545 
ราย โรคที่พบมากที่สุดคือ โรคน้ํา กัดเท้าร้อยละ 70 
รองลงมาคือ ไข้หวัดใหญ่ และผื่นคัน โรคทางเดินอาหาร 
และโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ ส่วนด้านสุขภาพจิต 
จากการประเมินตรวจคัดกรองผู้ประสบภัยใน 64 จังหวัด
ที่มีน้ําท่วม พบมีปัญหาสุขภาพจิตจํานวน 121,788 ราย มี
ภาวะเครียดสูง 7,020 ราย ซึมเศร้า 8,753 ราย เสี่ยงต่อ
การฆ่าตัวตาย 1,545 ราย ต้องติดตามดูแลเป็นพิเศษ 
2,489 ราย และต้องรักษาโดยการให้ยาคลายเครียด 
7,430 ราย กระทรวงสาธารณสุขได้จัดหน่วยแพทย์
เคลื่อนที่ดูแลทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตใจ ออกบริการ
ประชาชนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เป็นกรณีพิเศษ พร้อมทั้ง
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้วิธีการดูแลสุขภาพในช่วงน้ําท่วม
และมาตรการฟื้นฟูสุขภาพอนามัยหลังน้ําลด 

ทั้งนี้  ผลสํารวจของเอแบคโพลล์เร่ืองแนวโน้ม
ความสุขมวลรวมของคนไทยในสถานการณ์ปัจจุบันของ
ประเทศในระดับครัวเรือนจาก 17 จังหวัด ระหว่างวันที่ 
20 กันยายน–9 ตุลาคม 2554 พบว่า ดัชนีความสุขมวล
รวมของคนไทยลดลงจาก 6.80 ของผลสํารวจเมื่อเดือน
สิงหาคม 2554 มาอยู่ที่ 5.98 ในเดือนตุลาคม ปัจจัยสําคัญ
ที่ทําให้ความสุขมวลรวมของคนไทยลดลงคือ สถานการณ์
น้ําท่วมในหลายพื้นที่รวมทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล  
ที่ส่งผลกระทบต่อการดํารงชีวิตและคุณภาพชีวิต เช่น 
ปัญหาเศรษฐกิจโดยรวม ปัญหาการว่างงาน ค่าครองชีพที่
สูงข้ึน การอพยพที่อยู่ การเดินทางไม่สะดวก และความไม่
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

อาหารจําพวกแป้งมีความเสี่ยงต่อสุขภาพของ
ผู้บริโภค 

วิถีการดําเนินชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะรูปแบบ
การบริโภคอาหารเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่มีการปรุงอาหาร
รับประทานเองเป็นซื้ออาหารปรุงสําเร็จจากร้านอาหารมา
รับประทานแทนการบริโภคอาหาร ซึ่งในสถานการณ์
ปัจจุบันอาจจะมีความเสี่ยงเร่ืองคุณภาพของอาหารไม่
สะอาดปลอดภัย มีสารปนเปื้อน เช่น เชื้อจุลินทรีย์ เชื้อ
แบคทีเรีย เชือ้โรค สารพิษ สารก่อมะเร็ง อาหารจําพวกแป้ง
และผลิตภัณฑ์ที่ทําจากถ่ัวลิสงที่มีสารอะฟลาท็อกซิน 
(Aflatoxin) ปนเปื้อนอยู่และจะทําให้เกิดอันตรายร้ายแรง
แก่ร่างกายของผู้บริโภคได้ โดยที่สารอะฟลาท็อกซินนั้น
ก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายคล้ายคลึงกับอาการของเด็กที่
เป็นกลุ่มอาการไรน์ (Reye’s Syndrome) โดยจะมีอาการ
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สารพิษประเภทอะฟลาท็อกซิน (Aflatoxin) ที่ก่อให้เกิด
อันตรายแก่ร่างกายซ่ึงเป็นสารพิษที่สร้างขึ้นโดยเชื้อราดําเป็นสาร
ก่อมะเร็งในมนุษย์โดยสารพิษนี้มีคุณสมบัติทนความร้อนได้สูงถึง 
270 องศาเซลเซียสโดยพิษของอะฟลาท็อกซินแบบเฉียบพลันนั้น
มักเกิดในเด็กมากกว่าผู้ใหญ่อาการที่เกิดจากพิษของอะฟลาท็อก
ซินในเด็กคล้ายคลึงกับอาการของเด็กที่เป็นกลุ่มอาการไรน์ 
(Reye’s syndrome) คือ มีอาการชักและหมดสติได้เนื่องจากมี
ความผิดปกติของตับและสมองน้ําตาลในเลือดลดลง 

ฝ่ายบริการข้อมูลและสารสนเทศสถาบันอาหาร 
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ตาราง 5 แสดงปริมาณสารอะฟลาท็อกซิน (Aflatoxin) ในเลือด (pg/mg) ของ

เด็กนักเรียนในกรุงเทพฯ และชนบท 
 

ปริมาณ สารอะฟลาท็อกซิน (Aflatoxin) ในเลือด (pg/mg) (Pictogram/Milligram)  
กลุ่มตัวอย่างนักเรียน 
250 คน(อาย9ุ-16ป)ี 

น้อย
กว่า5.0 

5-10 10-20 20-30 มากกว่า
30 

รวม 

เขตกรุงเทพ 3.2 10.4 40.0 
 

33.6 12.8 100 
(n=125) 

เขตชนบทและ
ชายแดน 

5.6 8.8 55.2 19.2 11.2 100 
(n=125) 

รวม 4.4 9.6 47.6 26.4 12.0 100 
(n=250) 

ที่มา : วารสารโรคมะเร็ง (ก.ค.-ก.ย. 2552) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ชักและหมดสติได้ เพราะมีความผิดปกติของตับและสมอง
น้ําตาลในเลือดลดลง สมองบวม มีการคั่งของไขมันในอวัยวะ
ภายใน เช่น ตับ ไต หัวใจและปอด เป็นต้น 

จากข้อมูลการสุ่มตัวอย่างเด็กนักเรียน 250 คน ใน
กรุงเทพฯ และชนบท พบว่าเด็กนักเรียนเกือบทั้งหมดได้รับ
สารพิษอะฟลาท็อกซิน ส่วนผู้ใหญ่หากได้รับสารพิษชนิดนี้
เข้าไปเป็นจํานวนมาก หรือแม้เป็นจํานวนน้อยแต่ได้รับเป็น
ประจําอาจเกิดการสะสม จนทําให้เกิดอาการชักหายใจ
ลําบาก ตับถูกทําลาย หัวใจและสมองบวม นอกจากนี้ ระดับ
ความเป็นพิษของอะฟลาท็อกซินนั้น องค์การอนามัยโลกจัด
ให้เป็นสารก่อมะเร็งที่ร้ายแรงมากที่สุดชนิดหนึ่ง ปริมาณ
ของอะฟลาท็อกซินเพียง 1 ไมโครกรัม สามารถทําให้เกิดการ
กลายพันธุ์ในแบคทีเรียและทําให้เกิดมะเร็งในสัตว์ทดลองได้
เมื่อได้รับสารนี้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากร่างกายคนได้รับสารพิษ
นี้เป็นประจําจะเพิ่มโอกาสเสี่ยงของการเกิด“โรคมะเร็งตับ” 
ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันตนเอง จึงควรหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
ที่จะได้รับอะฟลาท็อกซิน โดยเมื่อพบว่าอาหารมีราไม่ว่าจะ
เป็นสี อะไรก็ตาม ควรนํ าไปทิ้ งทันที และห้ามนํ ามา
รับประทานหรือปรุงอาหารเด็ดขาด ไม่ควรซื้ออาหารที่มี
ความเสี่ยงเกิดเชื้อราได้ง่ายมาเก็บคร้ังละมากๆ เมื่อซื้อมาแล้ว
ควรเก็บรักษาในที่แห้งสนิทและไม่มีความชื้น หลีกเลี่ยงถ่ัว
ลิสงที่เก่ามีตําหนิหรือความชื้นหรือมีกลิ่นหืน ควรเลือกซื้อ
อาหารจากแหล่งที่ไว้ใจได้สดใหม่และควรรักษาอุปกรณ์
เคร่ืองครัวและเขียงให้สะอาดอยู่ เสมอ ส่วนสํานักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา ควรเข้มงวดคุณภาพทั้งขบวนการผลิตของ
อาหารที่อยู่ในท้องตลาด ทั้งนี้ งานคุ้มครองผู้บริโภคมีภารกิจ
หนึ่งที่สําคัญในการดูแลคุณภาพของอาหารเพื่อให้ประชาชน
ได้รับความปลอดภัยและประโยชน์จากสารอาหาร 

 
ตาราง 6 ค่าใช้จ่ายการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบ และสุขภาพ 

ของครัวเรือน รายไตรมาส (ราคาปี 2531) 
(หน่วย : ล้านบาท) 

รายการ 
ปี 2553 ปี 2554 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ 37,536 33,603 27,517 40,681 36,965 34,357 27,356 
-  สุรา  ไวน์ 12,835 11,455 11,214 15,258 13,328 11,697 10,704 
-   เบียร์ 24,701 22,148 16,303 25,423 23,637 22,660 16,652 
บุหรี ่ 5,322 5,177  5,388 5,026 5,408 5,173 5,442 
สุขภาพ 44,611 35,978 41,055 41,986 46,299 38,824 42,122 
-  ค่ายา 34,981 28,617 32,044 33,089 36,692 31,407 33,001 
-  ค่ารักษา 9,630 7,361 9,011 8,897 9,607 7,417 9,121 
อ่ืนๆ 485,361 523,132 506,646 522,212 502,925 535,944 519,356 
การใช้จ่ายของ
ครัวเรือน 572,830 597,890 580,606 609,905 591,597 614,298 594,276 

ที่มา :  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ค่าใช้จ่ายการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ
ค่อนข้างทรงตัว และผู้สูบบุหรี่มีโอกาสเสียชีวิตจาก
วัณโรคเป็น 2 เท่า 

ค่าใช้จ่ายการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของ
ครัวเรือนไทยลดลงจาก 27,517 ล้านบาทในไตรมาสสาม
ของปี 2553 เป็น 27,356 ล้านบาทในปี 2554 หรือลดลง
ร้อยละ 0.6 ในขณะที่ค่าใช้จ่ายการบริโภคยาสูบเพิ่มข้ึนจาก
ไตรมาสสามของปี 2553 จากมูลค่า 5,388 ล้านบาท เป็น 
5,442 ล้านบาทในปี 2554 หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 1.0 

 

พฤติกรรมและความเป็นอยู่ของคน 
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สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

 
ตาราง 7 อั ตราการสูบบุ ห ร่ี  ดื่ ม เหล้ า  เค ร่ื องดื่ มแอลกอฮอล์ ของ

เด็กและเยาวชนอายุ 12-24 ปีทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา

ลําดับ บุหร่ี เหล้า เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ค่าร้อยละ อายุเฉล่ียท่ีสูบ
1 สูบบุหรี ่ 20.7 15 ปี
2 เหล้า 35.0 16 ปี
3 เบียร ์ 35.8 16 ปี
4 เครื่องด่ืมแอลกอฮอล ์ 24.2 16 ปี

ที่มา :  สํานักวิจัยเอแบคโพลล์ 2554 

 
 
ตาราง 8 ผลวิ เคราะห์ทางสถิติ วิ จั ยเกี่ ยวกับสาเหตุ ของพฤติกรรม

และปัญหาต่างๆ ที่นําไปสู่โอกาสยาเสพติด

ลําดับ 
พฤติกรรม / ปัญหา ในกลุ่มเด็ก  

และเยาวชน 
โอกาสสูบบุหร่ี

ดื่มเหล้า
1 สูบบุหรี ่ - 
2 ด่ืมเหล้า - 
3 ปัญหาด้านการเรียน/การศึกษา 2 เท่า 
4 ปัญหาทางด้านการเงิน 2 เท่า  
5 ปัญหาครอบครัว 2 เท่า 
6 ปัญหาเรื่องแฟน/คู่รัก 3 เท่า 
7 ปัญหาทางด้านสุขภาพส่วนตัว 2 เท่า 
8 ปัญหาเรื่องเพื่อน 2 เท่า 
9 ปัญหาเรื่องงาน 2 เท่า 

ที่มา :  สํานักวิจัยเอแบคโพลล์ 2554 
 
 
ตาราง 9 ความต้องการของเด็กและเยาวชนที่มีต่อรัฐบาลและผู้ใหญ่ในสังคม

ลําดับ ประเด็น 
1 ควรเพิ่มพื้นที่ที่จะส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของเยาวชนไทย
2 ควรปฏิรูปเศรษฐกิจ 
3 ควรปฏิรูปสังคม 
4 ขจัดพื้นที่เสี่ยงทําลายคุณภาพของเยาวชนไทย เช่น สถานบันเทิง
5 ควรปฏิรูปการเมือง 
6 ประชาชนต้องมีอิสระ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
7 มีการแบ่งพรรคแบ่งพวกมากเกินไป ไม่รู้จักให้อภัย ไม่มีน้ําใจต่อกัน
8 นักการเมืองเป็นตัวอย่างไม่ดี ยึดถือประโยชน์ของตนเองเป็นส่วนใหญ่
9 ต้องการความเป็นประชาธิปไตยที่แข็งแกร่ง  
10 ผู้ใหญ่เป็นตัวอย่างไม่ดี ใช้ความรุนแรงแก้ปัญหากัน 

ที่มา :  สํานักวิจัยเอแบคโพลล์ 2554 
 
 
แผนภาพ 6 อัตราผู้ปว่ยดว้ยวัณโรค ป ี2542-2552 

ที่มา : สํานักนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 
 

                                  
9 รายงานการวิจยัโดย น.พ.สัญชัย บาสุตีพิมพ์ในวารสารบริติช เมดิคัลเจอร์นัล ฉบับเดือนตุลาคม
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เค ร่ื องดื่ มแอลกอฮอล์ ของ 
ปีทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา 

(หน่วย : ร้อยละ) 
อายุเฉล่ียท่ีสูบ/ดื่ม สูบ/ดื่มคร้ังแรก 

ปี 5 ขวบ 
ปี 4 ขวบ 
ปี 4 ขวบ 
ปี 4 ขวบ 

ผลวิ เคราะห์ทางสถิติ วิ จั ยเกี่ ยวกับสาเหตุ ของพฤติกรรม 
และปัญหาต่างๆ ที่นําไปสู่โอกาสยาเสพติด 

โอกาสสูบบุหร่ี/  
ดื่มเหล้า 

โอกาสเสพยา
เสพติด 
5 เท่า  
7 เท่า 
1 เท่า 

 2 เท่า 
2 เท่า 
3 เท่า 
2 เท่า 
2 เท่า 
2 เท่า 

ความต้องการของเด็กและเยาวชนที่มีต่อรัฐบาลและผู้ใหญ่ในสังคม 

ร้อยละ 
ควรเพิ่มพื้นที่ที่จะส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของเยาวชนไทย 90.5 

83.6 
83.3 

ขจัดพื้นที่เสี่ยงทําลายคุณภาพของเยาวชนไทย เช่น สถานบันเทิง บ่อนพนัน 82.6 
73.0 

เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น  71.4 
ไม่มีน้ําใจต่อกัน 68.4 

ยึดถือประโยชน์ของตนเองเป็นส่วนใหญ่ 68.1 
66.9 
64.5 

 
สํานักนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

จากข้อมูลงานวิจัยเชิงสํารวจ
เร่ือง “รายงานตัวเลขผลประมาณการจํานวนเด็กและ
เยาวชนที่ใช้ยาเสพติดทั่วประเทศ
12-24 ปี ทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา
จังหวัด ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม
พบว่า เด็กและเยาวชนสูบบุหร่ี
อยู่ที่ 15 ปี และสูบคร้ังแรกอายุต่ําสุด 
และเยาวชนดื่มเหล้าร้อยละ 35.0 
และดื่มเหล้าคร้ังแรกอายุต่ําสุด 
ข้อมูลระหว่างกลุ่มเด็กและเยาวชน
พบว่า เด็กและเยาวชนที่สูบบุหร่ีมีโอกาสเสพยาเสพติด
มากกว่า 5 เท่า ในขณะที่ข้อมูล
ดื่มเหล้าพบว่า เด็กและเยาวชนที่ดื่มเหล้ามีโอกาสเสพยาเสพ
ติดมากกว่าถึง 7 เท่า จากการ
เด็กและเยาวชนที่มีต่อรัฐบาลและผู้ใหญ่ในสังคมพบว่า
และเยาวชนส่วนใหญ่หรือร้อยละ 
จะส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของเยาวชนไทย 
82.6 ที่ระบุว่าควรขจัดพื้นที่เสี่ยงทําลายคุณภาพเยาวชน
ไทย เช่น สถานบันเทิง และบ่อนการพนัน เป็นต้น

จากรายงานการวิจัยโดย นพ
ผู้สูบบุหร่ีที่เป็นวัณโรคมีอัตราการเสียชีวิตเป็น
คนที่ไม่สูบบุหร่ีที่เป็นวัณโรค
ของประชากรโลกเป็นผู้สูบบุหร่ี
บุหร่ียังคงเพิ่มข้ึนจากประชากรโลกที่เพิ่มสูงข้ึน
คาดว่าผู้สบูบุหร่ี 40 ล้านคนจะเสียชีวิตจากวัณโรคภายใน
ปี 20509 สําหรับผู้ป่วยวัณโรค
เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่องแบบก้าวกระโดด จาก 
หนึ่งแสนประชากรในปี 2542 
แสนประชากรหรือเท่ากับผู้ป่วยวัณโรค 
2552อย่างไรก็ตาม จํานวนผู้สูบบุหร่ี
ค่อนข้างคงที่คือ ในปี 2544 
และในปี 2552 มีคนไทยที่สูบบุหร่ี 
เป็นสาเหตุที่ทําให้จํานวนผู้ป่วยวัณโรคมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนใน 
10 ปีที่ผ่านมา ซึ่งจากสถิติพบว่า อัตราการสูบบุหร่ีของ
ชายไทยอยู่ที่ร้อยละ 40 ทําให้ประมาณการได้ว่ามีผู้ป่วย
วัณโรคไทยหลายหมื่นคนที่สูบบุหร่ี

 

 

สัญชัย บาสุตีพิมพ์ในวารสารบริติช เมดิคัลเจอร์นัล ฉบับเดือนตุลาคม 2554 
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จากข้อมูลงานวิจัยเชิงสํารวจสํานักวิจัยเอแบคโพลล์
รายงานตัวเลขผลประมาณการจํานวนเด็กและ

เยาวชนที่ใช้ยาเสพติดทั่วประเทศ” กรณีศึกษาตัวอย่างอายุ 
ปี ทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษาในพื้นที่ 17 

สิงหาคม-14 กันยายน 2554 
สูบบุหร่ีร้อยละ 20.7 โดยอายุเฉลี่ย

และสูบคร้ังแรกอายุต่ําสุด 5 ขวบ ในขณะที่เด็ก
35.0 โดยอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 16 ปี 

และดื่มเหล้าคร้ังแรกอายุต่ําสุด 4 ขวบ เมื่อเปรียบเทียบ
เด็กและเยาวชนที่สูบบุหร่ีและไม่สูบบุหร่ี

เด็กและเยาวชนที่สูบบุหร่ีมีโอกาสเสพยาเสพติด
ในขณะที่ข้อมูลระหว่างกลุ่มที่ดื่มเหล้ากับไม่
เด็กและเยาวชนที่ดื่มเหล้ามีโอกาสเสพยาเสพ

จากการสอบถามความต้องการของ
รัฐบาลและผู้ใหญ่ในสังคมพบว่า เด็ก

ร้อยละ 90.5 ระบุควรเพิ่มพื้นที่ที่
วิตที่ดีของเยาวชนไทย และมีถึงร้อยละ 

ที่ระบุว่าควรขจัดพื้นที่เสี่ยงทําลายคุณภาพเยาวชน
ไทย เช่น สถานบันเทิง และบ่อนการพนัน เป็นต้น 

รายงานการวิจัยโดย นพ.สัญชัย บาสุ พบว่า  
นวัณโรคมีอัตราการเสียชีวิตเป็น 2 เท่าของ

คนที่ไม่สูบบุหร่ีที่เป็นวัณโรค ในปัจจุบันประมาณ 1 ใน 5 
ของประชากรโลกเป็นผู้สูบบุหร่ี โดยแนวโน้มจํานวนผู้สูบ
บุหร่ียังคงเพิ่มข้ึนจากประชากรโลกที่เพิ่มสูงข้ึน และเป็นที่

ล้านคนจะเสียชีวิตจากวัณโรคภายใน
สําหรับผู้ป่วยวัณโรคในประเทศไทยมีอัตรา

เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่องแบบก้าวกระโดด จาก 78.3 รายต่อ
2542 เป็น 126.9 รายต่อหนึ่ง

แสนประชากรหรือเท่ากับผู้ป่วยวัณโรค 73,287 คนในปี 
จํานวนผู้สูบบุหร่ีในประเทศไทยยัง
2544 มีผู้สูบบุหร่ี 11.9 ล้านคน 

คนไทยที่สูบบุหร่ี 10.9 ล้านคน ซึ่งอาจ
เป็นสาเหตุที่ทําให้จํานวนผู้ป่วยวัณโรคมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนใน 

จากสถิติพบว่า อัตราการสูบบุหร่ีของ
ทําให้ประมาณการได้ว่ามีผู้ป่วย

วัณโรคไทยหลายหมื่นคนที่สูบบุหร่ี 



ภาวะสังคมไทยไตรมาสสาม ปี 2554                                                                                                                       28 พฤศจกิายน 2554 
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ม.วิสคอนซิน บังคับนักศึกษาขี้เมาจ่ายค่าอบรมด้านเหล้า 

“ไม่ใช่แต่สอนให้มีความรู้เท่านั้นแต่สอนให้เป็นคนดีด้วย” คํากล่าวที่ว่านี้เป็นของ
มหาวิทยาลัย‘วิสคอนซินแมดิสัน’ซึ่งเริ่มบังคับใช้ระเบียบใหม่เกี่ยวกับนักศึกษาที่ชอบเมาแล้วเกิด
เรื่องเป็นคดีความข้ึนมา ไม่ว่าจะเป็นการโดนจับเพราะด่ืมเหล้าทั้งที่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์ หรือเมาแล้ว
ไปก่อเหตุเดือดร้อนรําคาญ โดยนักศึกษาเหล่านี้จะต้องเข้ารับการอบรมที่มีชื่อเรียกว่า‘การคัด
กรองปัญหาเร่ืองแอลกอฮอล์และการรักษาสําหรับนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย’ ซึ่งมีข้อแม้ว่า 
นักศึกษาต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการอบรมด้วยตัวเองทั้งหมด เพื่อเป็นการลงโทษให้รู้สึกหลาบจํา 

ขณะที่ตํารวจก็จะดําเนินโครงการร่วมกันไป ในส่วนที่จะละเว้นการดําเนินคดีกับ
นักศึกษาที่โทรเรียก 991 แทนเพื่อนหรือใครที่กําลังต้องการความช่วยเหลือทางการแพทย์ ถึงแม้ว่า
ตัวคนโทรเองจะกระทําการละเมิดกฎหมายเกี่ยวกับแอลกอฮอล์ก็ตาม เพื่อให้นักศึกษาที่ประสบ
เหตุไม่กลัวที่จะโทรหาตํารวจเพื่อขอความช่วยเหลือ 

 
 
 
 
 
 

ตาราง 10 สถานการณ์รายได้ รายจ่าย และหนี้สินครัวเรือน 

 2550 2552 
2554 
(H1) 

การเปล่ียนแปลง
ต่อป(ี%) 

2552 
2554  
(H1) 

รายได้ (บาท) 18,660 20,903 23,544 5.8 6.1 
รายจ่าย (บาท) 14,500 16,205 17,861 5.7 5.0 
ค่าใช้จ่ายต่อรายได้ (ร้อยละ) 77.7 77.5 75.9 -0.1 -1.0 
หนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน
ทั้งสิ้น (บาท) 

116,681  34,699 136,562 7.4 0.7 

- หนี้ในระบบ 109,826 127,715 132,452 7.8 1.8 
- หนี้นอกระบบ 6,855 6,984 4,110 0.9 -23.3 
ครัวเรือนที่เป็นหนี้ (ร้อยละ) 60.9 60.9 56.9 -1.9 -3.3 
หนี้สินต่อรายได้ (เท่า) 6.4 6.4 5.8 0.8 -4.8 
หมายเหตุ : ข้อมูลปี 2554 เป็นการสํารวจในช่วง มกราคม–มิถุนายน 2554 
ที่มา : สํานักงานสถิติแห่งชาติ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในช่วงครึ่งแรกของปี 2554 : หนี้สินต่อครัวเรือนมี
แนวโน้มเพ่ิมขึ้น 

สถานะหนี้สินครัวเรือนในช่วงคร่ึงแรกปี 2554 จาก
ผลสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สํานักงาน
สถิติแห่งชาติ พบว่า ครัวเรือนที่มีหนี้สินมีร้อยละ 56.9 
ลดลงจากร้อยละ 60.9 ในปี 2552 แต่จํานวนหนี้สินเฉลี่ย
สูงข้ึนจาก 134,699 บาท เป็น 136,562 บาทต่อครัวเรือน 
ครัวเรือนส่วนใหญ่ร้อยละ 87.9 เป็นหนี้ในระบบ ครัวเรือน
ร้อยละ 6.1 มีหนี้ทั้งในระบบและนอกระบบ และครัวเรือน
ร้อยละ 6.0 มีหนี้นอกระบบอย่างเดียว จํานวนเงินเฉลี่ย
หนี้ในระบบประมาณ 132,452 บาท/ครัวเรือน และ
จํานวนเงินหนี้นอกระบบประมาณ 4,110 บาท/ครัวเรือน 
หรือคิดเป็นหนี้ในระบบสูงกว่าหนี้นอกระบบ 32 เท่า โดย
กลุ่มที่มีรายได้น้อยมีสัดส่วนหนี้นอกระบบต่อหนี้ทั้งหมดสงู
กว่ากลุ่มที่มีรายได้สูง 

สําหรับในช่วงคร่ึงหลังของปีคาดว่าทั้งจํานวน
ครัวเรือนที่เป็นหนี้และจํานวนหนี้สินต่อครัวเรือนจะเพิ่ม
สูงข้ึนกว่าในคร่ึงแรก และโดยเฉลี่ยหนี้สินต่อครัวเรือนทั้งปี 
2554 จะสูงข้ึน โดยเฉพาะในช่วง 1-2 เดือนสุดท้ายของปี
ซึ่งประชาชนจํานวนมากได้รับผลกระทบจากภาวะน้ําท่วม 
ทั้งกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการที่บ้านเรือนที่อยู่
อาศัยได้รับความเสียหายและจากสถานประกอบการ
ประสบภาวะน้ําท่วม และกลุ่มที่ได้รับผลกระทบทางอ้อม
จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่หยุดชะงักลง  

• รายได้ครัวเรือนมีแนวโน้มลดลง ผลของ
อุทกภัยที่ เ กิด ข้ึนส่งผลให้รายได้ของครัวเรือนลดลง 
เนื่องจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่ประสบภัยต้อง
หยุดชะงักลง ทําให้รายได้ของผู้ที่มี งานทําเกือบทุก
ประเภท (ยกเว้นกลุ่มที่รับเงินเดือนประจํา) ลดลงทันที
โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานระดับปฏิบัติการ ทั้งรายได้ที่เป็น
ค่าจ้างและค่าตอบแทนอ่ืนเช่น ค่าทํางานล่วงเวลาซึ่งคิด
เป็นประมาณเกือบคร่ึงหนึ่งของรายได้รวมต่อเดือน เบี้ย
ขยัน เป็นต้น และในกลุ่มลูกจ้างรายวันและแรงงานจ้าง
เหมาซึ่งกิจการหยุดดําเนินการนั้นจะขาดรายได้ในทันที 
รวมถึงผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ไม่สามารถประกอบอาชีพ
ได้ ทั้งนี้ คาดว่าแรงงานจะสูญเสียรายได้ในช่วงที่เกิดภาวะ
น้ําท่วม และในช่วงระหว่างการฟื้นฟูกิจการคิดเป็น
ประมาณ 157 ล้านบาท/วันทํางาน ทั้งนี้ มาตรการชะลอ
การเลิกจ้างงานของภาครัฐและการประกันสังคมในกรณี
การเลิกจ้างไดช้่วยให้แรงงานบางส่วนยังมีรายได้ชดเชย 
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สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

 

 

แผนภาพ 7 ร้อยละของครัวเรือนที่มีหนี้สินในระบบและนอกระบบ 
หนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน (ป ี2554) 

ที่มา :  สํานักงานสถิติแห่งชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  
10  ผู้มีรายได้น้อยตามความหมาย “คนจน” และ “เกือบจน

87.9%

6.1%
6.0%มีหนีส้ินทั้งในระบบ

และนอกระบบ

มีหนี้สินนอกระบบอย่างเดียว

จากผลการสํารวจผลกระทบน้ําท่วมและพฤติกรรมการใช้จ่ายวัน
ลอยกระทง โดยศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พบว่า
ประชาชนร้อยละ 82 มีความเห็นว่าภาวะน้ําท่วมส่งผลกระทบต่อรายได้ใน
ระดับปานกลางและมาก และหากรายได้ไม่พอกับรายจ่ายประชาชนร้อยละ 
34.8 จะกู้ยืม ร้อยละ 29.8 จะนําเงินออมมาใช้ และร้อยละ 
หรือขายทรัพย์สินที่ม ี

หากรายได้ไม่พอกับรายจ่าย จะดําเนินการโดย
 
กู้ยืม 
นําเงินออมออกมาใช ้
ขาย/จํานําสนิทรัพย์ที่ม ี
ขอความช่วยเหลือจากญาติพ่ีน้อง  
อื่น ๆ  
รวม 

ที่มา : ผลการสํารวจผลกระทบน้ําท่วมและพฤติกรรมการใช้จ่ายวันลอยกระทง 
โดยศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 

4                                                                                                                       

ฐกิจและสังคมแห่งชาติ                                                             

ร้อยละของครัวเรือนที่มีหนี้สินในระบบและนอกระบบ และจํานวน

 

• ค่าใช้จ่ายในการครองชีพเพ่ิมสูงขึ้น
ส่วนใหญ่ต้องมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึนในช่วงของการอพยพ 
เช่น ค่าเช่าที่พักอาศัยชั่วคราวในกรณีที่ที่พักอาศัยเดิมถูกน้ํา
ท่วม ค่าใช้จ่ายสําหรับเดินทางกลับภูมิลําเนาเดิม ค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางในชีวิตประจําวันสูงข้ึน ราคาอาหารและ
สินค้าจําเป็นในชีวิตประจําวันมีราคาสูงข้ึน เนื่องจาก
ประชาชนสต็อกสินค้าทําให้สินค้าขาดตลาด และสินค้า
ประเภทข้าวแป้งและอาหารสดที่มีแนวโน้มราคาสูงข้ึน
หลังจากน้ําลดแล้ว เนื่องจากผลผลิตได้รับความเสียหายจาก
อุทกภัย จึงทําให้กําลังซื้อที่แท้จริงลดลงซ้ําเติมแรงงานที่
ขาดรายได้ นอกจากนั้น ภายหลังน้ําลดแล้ว
ค่าใช้ในการฟื้นฟูที่อยู่อาศัยและเคร่ืองใช้ภายในบ้าน และ
ยานพาหนะที่ได้รับความเสียหายซึ่งจะเป็นจํานวนเงินที่มาก
เกินกว่าเงินช่วยเหลือที่ได้รับจากรัฐบาล ทั้งนี้ เงินเฟ้อใน
เดือนตุลาคมสูงข้ึนเป็นร้อยละ 
เงินเฟ้อในช่วงเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมเฉลี่ยเท่ากับ
ร้อยละ 4.1 จึงยังเป็นปัจจัยลบต่อรายได้แท้จริง

• แนวโน้มหนี้สิน
ครัวเรือนที่ลดลง ในขณะที่ภาระการใช้จ่ายเพิ่มข้ึนจาก
ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มข้ึนดังกล่าวข้างต้น จะทําให้กลุ่มที่เงินออม
ต้องนําเงินออมมาใช้ สําหรับกลุ่มที่ไม่
ออมอยู่ในระดับต่ําอาจจะต้องก่อหนี้
จะมีแนวโน้มเพิ่ม ข้ึน อย่างไรก็ตาม การก่อหนี้ เพื่อ
จุดประสงค์ดังกล่าว นับว่าเป็นรายจ่ายที่จําเป็นต่อการ
ฟืน้ฟูคุณภาพชีวิตและไม่เป็นปัญหาในเร่ืองวินัยการใช้จ่าย

สําหรับรูปแบบการก่อหนี้ คาดว่า 
เพิ่มข้ึนทั้งหนี้ในระบบและนอกระบบ สําหรับ
สถาบันการเงินแหล่งสําคัญคือ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารออมสิน
กลุ่มครัวเรือนรายได้น้อยอาจจะต้องพึ่งพิงเงินกู้นอกระบบ
สถาบันการเงิน ทั้งนี้ ผลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและ
สังคมของครัวเรือนในปี 255
และเกือบจน10 ของทั้งประเทศที่เป็นหนี้นอกระบบมี
สัดส่วนร้อยละ 22.6 เป็นหนี้ทั้งในและนอกระบบร้อยละ
9.3 และที่เป็นหนี้ในระบบเพียงอย่างเดียวมีร้อยละ
แต่เมื่อพิจารณาเฉพาะในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
สัดส่วนของครัวเรือนยากจนและเกือบจนที่เป็นหนี้นอก
ระบบอย่างเดียวมีสูงถึงร้อยละ 
นอกระบบร้อยละ 7.8 สะท้อน
น้อยในเมืองที่ต้องพึ่งพิงหนี้นอกระบบยังมีสัดส่วนสูง

เกือบจน” ข้อมูล SES, 2552 ประมวลผลโดยสํานกัพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม

มีหนี้สินนอกระบบอย่างเดียว

มีหนี้สินใน
ระบบอย่าง
เดียว

การสํารวจผลกระทบน้ําท่วมและพฤติกรรมการใช้จ่ายวัน
ลอยกระทง โดยศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พบว่า

มีความเห็นว่าภาวะน้ําท่วมส่งผลกระทบต่อรายได้ใน
ระดับปานกลางและมาก และหากรายได้ไม่พอกับรายจ่ายประชาชนร้อยละ 

จะนําเงินออมมาใช้ และร้อยละ 21.2 จะจํานํา

หากรายได้ไม่พอกับรายจ่าย จะดําเนินการโดย 
(%) 
34.8 
29.8 
21.2 
13.9 
0.3 
100.0 

การสํารวจผลกระทบน้ําท่วมและพฤติกรรมการใช้จ่ายวันลอยกระทง 
โดยศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
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ค่าใช้จ่ายในการครองชีพเพ่ิมสูงขึ้น ประชาชน
ส่วนใหญ่ต้องมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึนในช่วงของการอพยพ 
เช่น ค่าเช่าที่พักอาศัยชั่วคราวในกรณีที่ที่พักอาศัยเดิมถูกน้ํา
ท่วม ค่าใช้จ่ายสําหรับเดินทางกลับภูมิลําเนาเดิม ค่าใช้จ่าย

รเดินทางในชีวิตประจําวันสูงข้ึน ราคาอาหารและ
สินค้าจําเป็นในชีวิตประจําวันมีราคาสูงข้ึน เนื่องจาก
ประชาชนสต็อกสินค้าทําให้สินค้าขาดตลาด และสินค้า
ประเภทข้าวแป้งและอาหารสดที่มีแนวโน้มราคาสูงข้ึน
หลังจากน้ําลดแล้ว เนื่องจากผลผลิตได้รับความเสียหายจาก

ลังซื้อที่แท้จริงลดลงซ้ําเติมแรงงานที่
ขาดรายได้ นอกจากนั้น ภายหลังน้ําลดแล้ว ครัวเรือนยังมี
ค่าใช้ในการฟื้นฟูที่อยู่อาศัยและเคร่ืองใช้ภายในบ้าน และ
ยานพาหนะที่ได้รับความเสียหายซึ่งจะเป็นจํานวนเงินที่มาก
เกินกว่าเงินช่วยเหลือที่ได้รับจากรัฐบาล ทั้งนี้ เงินเฟ้อใน
ดือนตุลาคมสูงข้ึนเป็นร้อยละ 4.2 ซึ่ง สศช. คาดว่าอัตรา
เงินเฟ้อในช่วงเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมเฉลี่ยเท่ากับ

จึงยังเป็นปัจจัยลบต่อรายได้แท้จริง 

แนวโน้มหนี้สินครัวเรือนเ พ่ิมขึ้น  รายได้
ลดลง ในขณะที่ภาระการใช้จ่ายเพิ่มข้ึนจาก

ที่เพิ่มข้ึนดังกล่าวข้างต้น จะทําให้กลุ่มที่เงินออม
สําหรับกลุ่มที่ไม่มีเงินออมหรือเงิน

ต้องก่อหนี้ ทําให้คาดว่าหนี้สิน
มีแนวโน้มเพิ่ม ข้ึน อย่างไรก็ตาม การก่อหนี้ เพื่อ

นับว่าเป็นรายจ่ายที่จําเป็นต่อการ
นฟูคุณภาพชีวิตและไม่เป็นปัญหาในเร่ืองวินัยการใช้จ่าย 

สําหรับรูปแบบการก่อหนี้ คาดว่า หนี้สินมีแนวโน้ม
เพิ่มข้ึนทั้งหนี้ในระบบและนอกระบบ สําหรับในระบบนั้น 
สถาบันการเงินแหล่งสําคัญคือ ธนาคารเพื่อการเกษตร 
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารออมสิน แต่สําหรับ

อาจจะต้องพึ่งพิงเงินกู้นอกระบบ
ผลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและ
2552 แสดงว่า ครัวเรือนยากจน

ของทั้งประเทศที่เป็นหนี้นอกระบบมี
เป็นหนี้ทั้งในและนอกระบบร้อยละ 

และที่เป็นหนี้ในระบบเพียงอย่างเดียวมีร้อยละ 68.2 
เมื่อพิจารณาเฉพาะในเขตกรุงเทพและปริมณฑล

สัดส่วนของครัวเรือนยากจนและเกือบจนที่เป็นหนี้นอก
ระบบอย่างเดียวมีสูงถึงร้อยละ 44.1 เป็นหนี้ทั้งในและ

สะท้อนว่าจํานวนครัวเรือนรายได้
งพิงหนี้นอกระบบยังมีสัดส่วนสูง 

ประมวลผลโดยสํานกัพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม 
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ตาราง 11 การรับเร่ืองร้องเรียน 

หน่วย : ราย  
การร้องเรียน Q3/53 Q4/53 Q1/54 Q2/54 Q3/54 

สัญญา (บ้าน ที่ดิน อาคาร
ชุดฯลฯ) 

606 606 786 821 814 

สินค้าและบริการทัว่ไป 666 783 789 888 840 

การโฆษณา 361 342 354 332 394 

ด้านกฎหมาย - - - - 17 

การขายตรงและตลาด
แบบตรง 

6 5 42 7 50 

รวม 1,639 1,736 1,971 2,048 2,115 
ที่มา :  สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แม้ว่าเป็นจํานวนหนี้สินที่เป็นสัดส่วนต่ํากว่าหนี้ในระบบก็
ตาม จึงคาดว่าหนี้สินที่มีแนวโน้มเพิ่มข้ึนหลังภาวะน้ําท่วม
จะเป็นทั้งหนี้สินในระบบและนอกระบบ โดยที่กลุ่มผู้มี
รายได้น้อยและขาดหลักทรัพย์ค้ําประกัน รวมทั้งกลุ่มที่มี
หนี้สินเดิมที่ได้รับการผ่อนผันการชําระหนี้อยู่แล้วก็อาจมี
ความจําเป็นต้องพึ่งพิงเงินกู้นอกระบบสถาบันการเงินมาก
ข้ึน รัฐบาลจึงจําเป็นต้องส่งสัญญาณการป้องปรามไม่ให้
เกิดการเอารัดเอาเปรียบลูกหนี ้

สิทธิของผู้บริโภคท่ีควรรู้และได้รับความคุ้มครอง
ในช่วงอุทกภัย 

ในช่วงที่ประเทศไทยกําลังประสบภาวะอุทกภัยและ
การฟื้นฟูหลังน้ําลด มีประเด็นที่ผู้บริโภคควรรู้สิทธิและ
สิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองต่างๆ ได้แก่ (1) สิทธิในการ
ระงับการใช้บริการโทรคมนาคม เช่น อินเทอร์ เน็ต  
ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ฯลฯ ซึ่งในช่วงที่ เกิดอุทกภัยนั้น 
ผู้บริโภคส่วนใหญ่ไม่ได้แจ้งระงับการใช้ตามสิทธิที่มี จึงทํา
ให้ยังต้องจ่ายค่าบริการโดยที่ไม่ได้อยู่ในบ้านและไม่สามารถ
ใช้ได้เป็นระยะเวลานาน สะท้อนให้เห็นว่า ผู้บริโภคยังขาด
ข้อมูลและความรู้ในเร่ืองของสิทธิที่จะขอระงับการใช้
บริการโทรคมนาคมชั่วคราวได้ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม
หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ตามประกาศคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติเร่ือง มาตรฐานของสัญญาให้บริการ
โทรคมนาคม พ.ศ. 2549 ข้อ 25 และ (2) การไม่ทราบสิทธิ
และความคุ้มครองของการประกันภัยทรัพย์สินของตน ซึ่ง
สะท้อนถึงการขาดการทําความเข้าใจกับรายละเอียดการ
คุ้มครองภายใต้การประกันภัยและเงื่อนไขในการให้การ
คุ้มครอง เช่น ในกรณีการประกันภัยรถยนต์บางประเภทให้
ความคุ้มครองความเสียหายที่ เกิดจากภัยพิบัติ  ทั้งนี้ 
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้สรุปตัวเลขความเสียหายจาก
เหตุน้ําท่วม ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2554 แสดงว่า มีผู้เอา
ประกันรถยนต์เสียหาย 2,004 คัน รวมค่าสินไหม 211.5 
ล้านบาท ความเสียหายต่อทรัพย์สิน 2,862 ราย รวม 
5,924.3 ล้านบาท ประกันชีวิต 58 ราย รวมเงินประกัน 
11.1 ล้านบาท แต่คาดว่าจํานวนผู้เอาประกันที่ได้รับความ
เสียหายจะเพิ่มข้ึนภายหลังการสํารวจหลังน้ําลด รวมทั้ง 
(3) การเข้าถึงสินค้าและบริการที่จําเป็น ซึ่งมีความรุนแรง
ในเร่ืองราคาและปริมาณในช่วงอุทกภัย  

ดังนั้น การให้ข้อมูลและความรู้เพื่อให้ผู้บริโภครู้สิทธ ิ
จึงเป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้ผู้บริโภคปกป้องและพิทักษ์สิทธิ
ของตนเอง ขณะเดียวกันก็ต้องติดตามและกํากับให้การ
ปฏิบัติมีความเป็นธรรม ได้แก่ (1) การกํากับดูแลในเร่ือง

นํ้าท่วม..ประกันแบบไหนที่ครอบคลุม 

การประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 คุ้มครองความเสียหายที่
เกิดขึ้นจากน้ําท่วมทั้งหมด หากเสียหายบางส่วนจะได้รับการชดเชย
ค่าเสียหายตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินจํานวนเงินเอา
ประกันภัย หากรถยนต์เสียหายจนไม่สามารถซ่อมได้หรือความ
เสียหายที่มีมูลค่าความเสียหายตั้งแต่ร้อยละ 70 ของมูลค่ารถยนต์ 
บริษัทประกันจะต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนเต็มตามจํานวนเงินเอา
ประกันภัยที่ระบุไว ้

การประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (Industrial All Risks: 
IAR) ให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยจาก
ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด ลมพายุ น้ําท่วม และ แผ่นดินไหว เป็นต้น 

แต่การประกันอัคคีภัยคุ้มครองเฉพาะกรณีไฟไหม้ หากต้องซ้ือ
ภัยคุ้มครองภัยน้ําท่วมเพิ่มเติมจึงจะได้รับการคุ้มครองในกรณีน้ําท่วม 
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การจ่ายสินไหมให้รวดเร็วและเป็นไปตามความคุ้มครองที่
กําหนด และ (2) การเฝ้าระวังและคุ้มครองผู้บริโภคให้
สามารถเข้าถึงสินค้าและบริการในราคาที่เหมาะสมและ
เพียงพอในช่วงน้ําท่วมและหลังน้ําลด เพื่อป้องกันการเอา
รัดเอาเปรียบผู้บริโภคโดยกําหนดราคาสินค้าและบริการที่
สูง เกินความเป็นจริง และในขณะเดียวกันก็ช่วยลด
ผลกระทบจากการขาดแคลนอาหาร น้ํา ยา สินค้าและ
บริการที่จําเป็น 

สําหรับสถิติด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในช่วงไตรมาส
สาม สรุปว่า การรับเร่ืองร้องเรียนของสํานักคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ในไตรมาสสาม ปี 2554 มีจํานวน
ผู้ร้องเรียน 2,115 ราย เพิ่มข้ึนจากไตรมาสก่อนร้อยละ 3.2 
โดยเพิ่มข้ึนในเร่ืองการโฆษณาสินค้าและบริการ และการ
ขายตรงและตลาดแบบตรง ในส่วนของการดําเนินการแก้ไข
ได้ดําเนินการเจรจาไกล่เกลี่ยได้ข้อยุติ 697 ราย จํานวนเงิน 
14.9 ล้านบาท ประสานหน่วยงานที่เก่ียวข้องดําเนินการ
ตามอํานาจหน้าที่ 503 ราย ส่งเร่ืองให้เจ้าหน้าที่ดําเนินคดี 
141 ราย จํานวนเงิน 19.5 ล้านบาท และรับดําเนินคดีแทน
ผู้บริโภค 55 ราย มูลค่าความเสียหาย 7.1 ล้านบาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพ 8 จํานวนคดีอาญาประเภทประทุษร้ายต่อทรัพย์ ชีวิตร่างกาย และเพศ 

และคดียาเสพติด รายไตรมาสปี 2551–2554 
จํานวน 

 
ที่มา : ศูนย์ข้อมูลข้อสนเทศ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2554 

 
 
 

 

 

คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์มีจํานวนคดีเพิ่มสูงข้ึน 

ไตรมาสสามของปี 2554 คดีอาญาโดยรวมเพิ่มข้ึน 
เป็นคดียาเสพติดมีสัดส่วนมากที่สุดถึง ร้อยละ81.4 ของ
คดีอาญารวม โดยคดีชีวิต ร่างกายและเพศ รับแจ้ง 5,678 
คดี และคดีประทุษร้ายต่อทรัพยรั์บแจ้ง 12,894 คดี ลดลง
จากไตรมาสเดียวกันของปี 2553 ร้อยละ 17.1 และ 16.2 
ตามลําดับ แต่เพิ่มข้ึนจากไตรมาสก่อนหน้าของปีเดียวกัน
ร้อยละ 1.1 และ 21.5 

นอกจากนั้น คาดว่าคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์จะ
เพิ่มข้ึนในไตรมาสสุดท้ายโดยเฉพาะในช่วงที่เกิดอุทกภัย 
ประชาชนส่วนใหญ่ต้องละทิ้งบ้านเรือน/ทรัพย์สิน ทําให้
กลุ่มมิจฉาชีพฉวยโอกาสลักทรัพย์สิน จากรายงานสรุป
ข้อมูลสถานภาพอาชญากรรมและปัญหาความขัดแย้งใน
พื้นที่ประสบอุทกภัยตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม-11 พฤศจิกายน 
2554 พบว่า มีคดีประทุษร้ายต่อชีวิตร่างกายเพศเกิดข้ึน 
15 คดี จับได้ 9 คดี คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์เกิด 74 คดี 
จับได้ 37 คดีมีเหตุความขัดแย้ง 13 คดี ศูนย์รักษาความ
ปลอดภัยชีวิต ทรัพย์สินและการจราจร สํานักงานตํารวจ
แห่งชาตจิึงได้มีการจัดตั้งศูนย์ปราบโจรช่วงน้ําท่วมสืบสวน 
ตั้งจุดรับแจ้งเหตุและจัดกําลังสายตรวจลาดตระเวนสาย
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แผนภาพ 9 สถิติการเกิดอุบัติเหตุ ตาย และมูลค่าความเสียหาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : ศูนย์ข้อมูลข้อสนเทศ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2554 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจทางน้ําออกสอดส่องดูแลบ้านเรือนราษฎรที่หนีน้ํา
ท่วม ดูแลความปลอดภัยและทรัพย์สินของผู้ประสบภัย 
ป้องกันมิจฉาชีพก่อเหตุซ้ําเติมประชาชน พร้อมทั้งได้เพิ่ม
โทษในช่วงน้ําท่วมจากเดิมข้อหาลักทรัพย์ มีความผิดตาม
มาตรา 334 มีโทษจําคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 6,000 
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ หากมีกรณีมิจฉาชีพ/ผู้ไม่ประสงค์
ดีในช่วงที่ประชาชนกําลังเดือดร้อนและฉวยโอกาสลัก
ทรัพย์สิน ถือว่าเป็นภัยซ้ําซ้อน มีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 335 วรรค 2 ผู้ใดลักทรัพย์ในที่หรือ
บริเวณที่มีเหตุเพลิงไหม้ การระเบิด อุทกภัย หรือในที่หรือ
บริเวณที่มี อุบัติ เหตุหรือยานพาหนะอ่ืนที่ประชาชน
โดยสาร หรือภัยพิบัติอ่ืนทํานองเดียวกันหรืออาศัยโอกาสที่
มีเหตุเช่นว่านั้น หรืออาศัยโอกาสที่ประชาชนกําลังตื่นกลัว
ภยันตรายใดๆ รวมไปถึงการทําลายคันก้ันน้ํา มีโทษจําคุก
ตั้งแต่ 1-5 ปี จากปกติมีโทษจําคุกไม่เกิน 3 ปีและปรับ 
2,000-10,000 บาท และหากเป็นการกระทําผิดมากกว่า 
2 องค์ประกอบ มีโทษจําคุก 1-7 ปี และปรับ 20,000-
24,000 บาท 

นอกจากนี้ ผลการดําเนินงานปราบปรามยาเสพติด
ทําให้สามารถจับกุมผู้ค้าและผู้เสพยาเสพติดเพิ่มข้ึน โดยมี
การจับกุมคดียาเสพติดจํานวน 81,457 คดี เพิ่มข้ึนจากไตร
มาสเดียวกันของปี 2553 และจากไตรมาสสองของปี 2554
ร้อยละ 12.8 และร้อยละ 15.8 ตามลําดับ และเพื่อเร่ง
แก้ปัญหาอย่างจริงจังตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะ
ยาเสพติดอันเป็นวาระแห่งชาติที่ยึดหลักผู้เสพคือ ผู้ป่วยที่
ต้องได้รับการบําบัดรักษา“เพื่อคืนบุตรหลานให้ครอบครัว 
คืนคนดีสู่สังคม” พร้อมทั้งมีกลไกช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ 
การคัดกรองกลุ่มผู้เสพยาเสพติดที่ไม่ใช่ผู้ค้าออกมารักษา
ชักชวนผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดสมัครใจเข้าสู่การบําบัดด้วย
ความสมัครใจและฟื้นฟูสมรรถภาพภายในปี 2555 ไม่น้อย
กว่า 400,000 คน โดยพบว่า มีผู้เสพยาขอเข้าร่วมรับการ
บําบัดในรูปแบบสมัครใจเป็นจํานวนมาก เนื่องจากการเข้า
รับการรักษาได้โดยตรง จะไม่ต้องถูกดําเนินคดีตาม พ.ร.บ.
ยาเสพติด ซึ่งที่ผ่านมาต้องถูกส่งเข้าเรือนจําก่อน แต่
โครงการจะตรวจคัดกรองและส่งตัวเข้าไปรักษายังศูนย์
บําบัดยาเสพติดทันทีใน 9 วัน ส่วนผู้ที่เสพยาเสพติดมานาน 
ที่มีอาการทางจิตหรือมีโรคอ่ืนๆ จะถูกส่งไปยังสถาบันธัญ
ลักษณ์เพื่อบําบัดให้หายต่อไปและทั้งยังได้มีการสร้างโอกาส
ให้กับผู้ผ่านการบําบัดรักษาและฟื้นฟูให้มีโอกาสได้รับการ
ฝึกอาชีพ สร้างรายได ้และดํารงชีวิตอย่างเป็นสุขโดยไม่หวน
กลับไปสู่การเป็นผู้เสพ รวมทั้งดําเนินการป้องกันกลุ่มเสี่ยง
และประชาชนทั่วไปไม่ให้เข้าไปเก่ียวข้องกับยาเสพติดโดยใช้
กลยุทธ ์7 แผน 4 ปรับ 3 หลัก 6 เร่งในการขับเคลื่อน 
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แผนภาพ 10 ประเภทรถที่เกิดอุบัติเหตุจราจรทางบกทั่วราชอาณาจักร 
ไตรมาส 3 ของปี 2553 และ 2554 

 
ที่มา : ศูนย์ข้อมูลข้อสนเทศ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2554 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

อุบัติเหตุการจราจรทางบกลดลง แต่เป็นอุบัติเหตุท่ีมี
ความรุนแรงและมีผู้เสียชีวิตเพิ่มข้ึน 

สถานการณ์การบาดเจ็บและการเสียชีวิตจาก
อุบัติ เหตุทางบกลดลงอย่างต่อเนื่องตามที่องค์การ
สหประชาชาติกําหนดให้เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัย
ทางถนนในช่วงไตรมาสสามของปี 2554 จํานวนอุบัติเหตุ
ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน มีการรับแจ้งคดี
อุบัติเหตุการจราจร 14,448 ราย ลดลงจากไตรมาสก่อน
หน้าและไตรมาสเดียวกันของปี 2553 ร้อยละ 4.1 และ 
20.8 ตามลําดับ จํานวนผู้เสียชีวิตลดลงจากไตรมาส
เดียวกันของปี 2553 ร้อยละ 9.7 แต่เพิ่มข้ึนจากไตรมาส
ก่อนหน้าของปีเดียวกันร้อยละ 3.9 มีการเกิดอุบัติเหตุ
การจราจรทางบกกับรถจักรยานยนต์จํานวน 4,382 คัน 
คิดเป็นร้อยละ 34 ของรถที่เกิดอุบัติเหตุ รองลงมาเป็น 
รถยนต์นั่งและรถบรรทุกเล็ก (ปิกอัพ) สาเหตุที่จํานวน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มข้ึนส่วนหนึ่งมาจากความรุนแรงของอุบัติเหตุ
ทางถนน11 ที่พบว่า เมื่อมีการเกิดอุบัติเหตุแต่ละคร้ังจะมี
ความรุนแรงและเสี่ยงต่อการเสียชีวิตมากข้ึน อาทิ จาก
การที่ผู้โดยสารที่นั่งหลุดกระเด็นจากตําแหน่งที่นั่ง หลุด
จากตัวรถ เป็นต้น 

ในช่วงวิกฤตการณ์น้ําท่วมก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากภัย
ธรรมชาติได ้เช่น ไฟดูด พลัดตกน้ํา บางพื้นที่ระดับน้ําท่วม
สูงจําเป็นต้องใช้เรือสัญจรแทนรถและเสี่ยงต่อการเกิด
อุบัติเหตุได้ง่ายสําหรับประชาชนที่ขาดทักษะในการใช้เรือ 
และว่ายน้ําไม่เป็น รวมถึงบาดแผลจากของมีคม แผลฟกช้ํา
ต่างๆ เป็นต้น โดยมีผู้เสียชีวิตจากภาวะน้ําท่วมรวม 728 
ราย สาเหตอัุนดับแรกจากการจมน้ํา 588 รายหรือร้อยละ 
80.3 น้ําพัด 22 ราย ต้นไม้ล้มทับ 2 ราย ดินสไลด์ทับ 14 
ราย และไฟฟ้าช็อต 102 ราย (ข้อมูล ณ 2 สิงหาคม-25 
พฤศจิกายน 2554: ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาสาธารณภัยด้านการแพทย์และการสาธารณสุขกรณี
อุทกภัย) 

เหตุการณ์ผู้เสียชีวิตจากไฟฟ้าช็อตมีจํานวนเพิ่ม
สูง ข้ึน สะท้อนถึงการขาดความรู้ถึงมาตรฐานความ
ปลอดภัยของประชาชนเอง และการขาดการให้ความรู้ต่อ
ประชาชนของหน่วยงานที่เก่ียวข้องอย่างทันต่อเหตุการณ์
และการสื่อสารให้เข้าใจได้ง่าย โดยมีผู้เสียชีวิตเพิ่มข้ึน
เกือบ 6 เท่าตัวภายใน 4 สัปดาห์ และมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน
ในช่วงน้ําลดและประชาชนเร่ิมกลับเข้าฟื้นฟูบ้านเรือนทีอ่ยู่

                                  
11 งานสัมมนาระดับชาติเร่ืองความปลอดภัยทางถนน คร้ังที่ 10 ภายใต้หัวข้อ “สู่ทศวรรษแห่งการลงมือทํา: Time for Action“  
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ตาราง 12 จํานวนผู้ลงทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพแยกตามประเภทสิทธิ 
ปี 2554 (ณ ตุลาคม 2554) 

ประเภทสิทธ ิ
ตุลาคม 2554 

(คน) 
ร้อยละ 

1. ประกนัสุขภาพถว้นหน้า 47,878,696 75.33 
2. ประกนัสังคม 9,994,520 15.72 
3. ข้าราชการ/รฐัวสิาหกจิ/ขรก.การเมอืง 4,946,940 7.78 

4. สิทธิอืน่1 584,54 0.92 
5. ผู้ยังไม่ลงทะเบียนสทิธ ิ 153,588 0.24 
รวมผูม้ีสิทธิหลกัประกนัสุขภาพ 63,558,287 100 
ความครอบคลุมหลักประกนัสุขภาพ  
(1+2+3+4) 

63,404,699  

ร้อยละความครอบคลุมสิทธ ิ 99.76  
บุคคลรอพิสูจน์สถานะ2 1,135,074 65.94 
คนไทยต่างประเทศ 15,597 0.91 
คนต่างด้าว 570,641 33.15 
รวมประชากรอืน่   1,721,312 100 
รวมประชากรทัง้ประเทศ 65,279,599  

หมายเหตุ : 1. ได้แก่ ทหารผ่านศึก ครูเอกชน และบุคคลที่มีปญัหาสถานะและสิทธ ิ
 2. ได้แก่บุคคลที่ตาย หายสาบสูญ/ไม่พบตัวตน เลขบัตรประชาชนซ้ําซ้อน สิทธิ

คนไทยในต่างประเทศ รหัสบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง ย้ายไปจังหวัดอ่ืน และ
คนต่างด้าว 

ที่มา :  ศูนย์บริหารงานทะเบียน สํานักบริหารกองทุน ณ 30 ตุลาคม 2554, สํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

 
 

อาศัยโดยขาดการป้องกันเร่ืองไฟร่ัวและการถูกไฟฟ้าดูด
อย่างถูกต้อง การเสียชีวิตเกิดจากสัมผัสกับอุปกรณ์ไฟฟ้า
ในขณะที่ตัวเปียก เช่น ตู้เย็น ปลั๊กไฟ ปั๊มน้ํา หรือสัมผัสกับ
วัสดุหรืออุปกรณ์ที่เป็นสื่อนําไฟฟ้า เช่น การใช้เรือเหล็ก 
การเปิดประตูลูกกรงเหล็ก หรืออยู่ในรัศมีของอุปกรณ์
ไฟฟ้าที่ เ กิดไฟร่ัว จึงควรระมัดระวังและปฏิบัติตาม
คําแนะนําของเจ้าหน้าที่เพื่อความปลอดภัย 

หลักประกันสุขภาพท่ีครอบคลุมและเป็นธรรมในช่วง
อุทกภัย 

การจัดให้มีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเป็น
นโยบายที่รัฐบาลที่ให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิ
ครบถ้วนภายใต้ระบบที่มีมาตรฐานเดียวกัน ทั้งนี้ ผลจาก
การดําเนินงานการสร้างหลักประกันสุขภาพ พบว่า ใน
เดือนตุลาคม 2554 หลักประกันสุขภาพครอบคลุม
ประชาชนผู้มีสิทธิจํานวน 63.40 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 
99.76 ของประชากรผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพทั่ว
ประเทศ 63.55 ล้านคน ยังมีประชากรกลุ่มหนึ่งที่ยังไม่
ลงทะเบียนตามสิทธิจํานวน 153,588 คน และกลุ่มรอ
พิสูจน์สถานะ 1,135,074 คน รวมประชากรที่ลงทะเบียน
ตามหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าจํานวน 47,878696 คน 
และใช้สิทธิหลักประกันสังคม 9,94,520 คน 

สําหรับการดูแลด้านสุขภาพในช่วงวิกฤติการณ์น้ํา
ท่วม ได้มีการเตรียมระบบบริการทางการแพทย์และ
สาธารณสุขรองรับประชาชนประสบภัยในพื้นที่ที่ยากจะ
เข้าถึง จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พร้อมระบบขนส่งทางเรือ
ออกตรวจเยี่ยม จัดเตรียมชุดเวชภัณฑ์ยา กลุ่มผู้ป่วยโรค
เร้ือรัง ได้แก่เบาหวาน และโรคความดัน ประสานการส่ง
ต่อผู้ป่วย นอกจากนั้น ในส่วนผู้ประกันตนที่ประสบ
อันตรายหรือเจ็บป่วยไม่สามารถเข้า รับบริการทาง
การแพทย์  สถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิการ
รักษาพยาบาล หากเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือประสบอุบัติเหตุ
สามารถเข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาลใดก็ได้ที่อยู่ใกล้
ที่ สุ ด โดยไม่ เ รียกเ ก็บค่ าบ ริการทางการแพทย์จาก
ผู้ประกันตน ทั้งนี้ ให้สถานพยาบาลเบิกค่าบริการทางการ
แพทย์ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดจากสํานักงานประกันสังคม
จังหวัด/เขตพื้นที่ที่สถานพยาบาลตั้งอยู่โดยตรง 
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ตาราง 13 สถานการณ์ภยัแล้งและความเสียหาย พ.ศ. 2545-2553 

ป ี
ประชาชน 
(ล้านคน) 

ครัวเรือน 
(ล้าน

ครัวเรือน) 

พื้นที่เกษตร  
(ล้านไร)่ 

ความเสียหาย 
(ล้านบาท) 

2545 12.84 2.94 2.07 509 
2546 5.94 1.40 0.48 174 
2547 8.39 1.97 1.48 191 
2548 11.15 2.77 13.74 7,566 
2549 11.86 2.96 0.53 495 
2550 16.75 4.38 1.35 198 
2551 13.30 3.63 0.52 104 
2552 17.35 4.50 0.59 108 
2553 15.74 4.08 1.72 1,415 

ที่มา :  สถิติสถานการณ์ภัยแล้งของประเทศไทย พ.ศ. 2545-2553 โดยกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตาราง 14 สถานการณ์อุทกภัยและความเสียหาย พ.ศ.2545-2553 

ป ี
ประชาชน 
(ล้านคน) 

ครัวเรือน 
(ล้านครัวเรือน) 

พื้นที่เกษตร  
(ล้านไร)่ 

ความเสียหาย 
(ล้านบาท) 

2545 5.13 1.37 10.44 13,385 
2546 1.88 0.49 1.60 2,050 
2547 2.32 0.62 3.30 851 
2548 2.87 0.76 1.70 5,982 
2549 6.05 1.67 6.56 9,627 
2550 2.33 0.57 1.62 1,688 
2551 7.92 2.03 6.59 7,602 
2552 8.88 2.31 2.96 5,253 
2553 13.49 3.92 12.50 16,339 

ที่มา :  สถิติสถานการณ์อุทกภัยของประเทศไทย พ.ศ. 2545-2553 โดยกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย  

 
 
 
 
 
 
 

 
ชุมชนจัดการภัยพิบัติในประเทศไทย 

ความผันผวนของภูมิอากาศจากสภาวะโลกร้อนอัน
เป็นผลต่อเนื่องจากการพัฒนาเศรษฐกิจและขาดความสมดุล
ในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติทําให้ประเทศต่างๆ ตกอยู่ใน
ภาวะความเสี่ยงจากภัยพิบัติมากข้ึนสําหรับประเทศไทยนั้น
ถู กจั ด อันดั บที่  3712 ของประเทศเสี่ ยงภั ยจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และกรุงเทพมหานครถูกจัดอยู่
ในอันดับ 7 ของเมืองที่เสี่ยงต่อการจมน้ํามากที่สุดในโลก13 
ตั้งแต่ปี 2553 ประเทศไทยต้องประสบกับภัยธรรมชาติหลาย
คร้ัง เร่ิมจากภัยแล้งที่ยาวนานเกินกว่าคร่ึงปีแรก 2553 และ
ตามมาด้วยอุทกภัยปี 2554 ซึ่งรุนแรงที่สุดในรอบ 50 ปี โดย
เกิดข้ึนตั้งแต่วันที่  25 กรกฎาคมเป็นต้นมา สร้างความ
เสียหายรุนแรงให้ 64 จังหวัด ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 
4,039,459 ครัวเรือน 13,425,869 คน และมีผู้เสียชีวิต 615 
ราย สูญหาย 3 ราย บ้านเรือนเสียหายทั้งหลัง 118 หลัง 
เสียหายบางส่วน 93,103 หลัง โดยมีพื้นที่ที่ยังคงประสบ
อุทกภัย 16 จังหวัด 116 อําเภอ 924 ตําบล 5,530 หมู่บ้าน 
ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 1,879,224 ครัวเรือน 
5,036,020 คน (ข้อมูลศูนย์อํานวยการและการบริหาร
สถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ณ วันที่ 25 
พฤศจิกายน 2554)  

ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงมากที่สุดในรอบ 50 ปี
ในประเทศไทย และภัยพิบัติที่เกิดข้ึนบ่อยคร้ังในหลาย
ประเทศที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันเป็นสัญญาณเตือนให้
ประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศไทยต้องเร่งวางระบบการ
บริหารจัดการภัยพิบัติที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน ตั้งแต่การ
วางแผนป้องกัน ระบบการเตือนภัย การเยียวยา/บรรเทา
ทุกข์ และการฟื้นฟ/ูการพัฒนาหลังเหตุการณ์ รวมทั้งการให้
ความรู้และการสร้างความตระหนักในการเตรียมรับมือกับ
ภัยธรรมชาติในลักษณะเชิงรุกมากข้ึน มีการเตรียมตัว
ประชาชนไทยให้พร้อมช่วยเหลือตนเอง (Self Support) 
ก่อนที่ จะได้ รับการช่วยเหลือจากชุมชนและรัฐบาล 
(Community Support & Government Support)  

                                  
12 เมเปิลครอฟท์ บริษัทวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดทําแผนที่ เผยแพร่สมุดแผนที่ความเสี่ยงการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมฉบับที่ 4 จัดอันดับ

เกือบ 200 ประเทศเสี่ยงภัยระยะปานกลาง 10 ประเทศที่มีความเสี่ยงมากที่สุดได้แก่ เฮติ บังกลาเทศ เซียร์ราลีโอน ซิมบับเว มาดากัสการ์ กัมพูชา โมซัมบิก 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก มาลาวี และฟิลิปปินส์ ส่วนไทยมีความเสี่ยงเป็นอันดับที่ 37 ขณะที่ไอซ์แลนด์มีความเสี่ยงน้อยที่สุด 

13 ธนาคารโลกคาดการณ์ว่า แผ่นดินทรุดบวกกับอุณหภูมิและระดับน้ําทะเลที่เพิ่มสูงจะทําให้ความเสี่ยงน้ําท่วมกรุงเทพฯ จะเพิ่มขึ้น 4 เท่าภายในปี 2593 
ขณะที่องค์กรเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (โออีซีดี) จัดเมืองหลวงของไทยติดอันดับที่ 7 ของโลกที่เสี่ยงเผชิญผลกระทบจากน้ําท่วมชายฝั่ง
มากที่สุดภายในป ี2613 ด้านนายฟรังซัวส์ โมลผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการน้ําฝร่ังเศส ชี้ว่า การพัฒนาเมืองอย่างรวดเร็วเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้น้ําท่วม
แผ่ขยายรุนแรงเมื่อน้ํามีที่ไปน้อยลง ในระยะยาวกรุงเทพฯ จะจมบาดาลในที่สุดขึ้นอยู่กับว่าจะเป็นเมื่อไหร่เท่านั้น 

สิ่งแวดลอ้ม 
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การบริหารจัดการอุทกภัยเชิงองค์รวม 
(Integrated Flood Management) 

โดย ร.ศ.เสรี ศุภราทิพย ์
ผู้อํานวยการศูนยว์ิจยัภยัธรรมชาติ มหาวิทยาลยัรังสิต 

1. การจัดการวฏัจักรน้ําทั้งระบบตั้งแต่ต้นน้ําจนถึงปลายน้ํา การบริหารจัดการ
อุทกภัย และภัยแล้ง ต้องสอดประสานกันโดยการนําปริมาณน้ําท่วมมาใช้ให้
เกิดประโยชน์สูงสุดในพ้ืนที่แห้งแล้ง ในกรณีเกิดเหตุการณ์อุทกภัยที่รุนแรง
จะต้องสามารถบริหารจัดการได้โดยการกระจายความเสี่ยง (ปริมาณน้ําท่วม) 
ไปยังพ้ืนที่ต่างๆ เพ่ือป้องกันพ้ืนที่สําคัญหรือพ้ืนที่ที่วิกฤตได้อย่างปลอดภัย 

2. การจัดการแบบองค์รวมของดินและน้ํา การวางแผนการใช้ที่ดิน และการ
บริหารจัดการน้ํา ควรเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาร่วมกันและสอดประสานกัน
ระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

3. การผสมผสานมาตรการต่างๆระหว่างการใช้กลยุทธ์และทางเลือกตาม
ขั้นตอนของการเกิดน้ําท่วมในลุ่มน้ํา (Layered Flood Management 
Strategy) ซ่ึงปัจจุบันเป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสมที่สุด และการเลือกใช้กลยุทธ์ที่มี
ลักษณะ “Resilient Response” ซ่ึงสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์
ขนาดน้ําท่วมเป็นเรื่องของความไม่แน่นอนในอนาคต 

4. การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย ผู้ใช้ ผู้วางแผน และผู้
กําหนดนโยบายทุกระดับ ต้องเปิดเผย โปร่งใส และกระจายไปยังทุกภาค
ส่วนในลุ่มน้ํา 

5. การวิเคราะห์ความเสี่ยงและความอ่อนแอของชุมชนต่อภัยพิบัติที่ครอบคลุม
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมซ่ึงเปลี่ยนจากการต่อสู้หรือป้องกัน
ภัยพิบัติด้วยวิธีทางเทคนิค โดยเอาปริมาณเป็นที่ตั้ง 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นอกจากนี้ การวางแผนป้องกันและรับมือร่วมกันของ 
ผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ในพื้นที่โดยอาศัยพลังร่วมของ
ทั้งประชาชน ท้องถ่ินและชุมชน และภาคธุรกิจเอกชน จะเป็น
รูปแบบการบริหารจัดการภัยพิบัติที่จะมีความสําคัญมากข้ึน
ในอนาคต โดยเฉพาะในรูปของการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน
ท้องถ่ิน (Community-Based Disaster Risk Management: 
CBDRM) ซึ่งจะสามารถตอบสนองต่อการลดความเสี่ยงและ
แก้ปัญหาในระดับพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง ในหลายประเทศที่
ประสบกับปัญหาภัยพิบัติและมีความเสี่ ยงนั้น มีการ
ดําเนินการในรูปแบบCBDRM เช่น ในประเทศฟิลิปปินส์ บัง
คลาเทศ อินโดนีเซีย และพม่า เป็นต้น  

ชุมชนจัดการภัยพิบัติ หรือ CBDRM นั้นหมายถึง
กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติโดยชุมชนเองเข้า
ร่วมดําเนินการอย่างจริงจังในการกําหนดถึงปัจจัยเสี่ยง การ
วิเคราะห์ การเยียวยาและแก้ปัญหา และการติดตามและ
ประเมินผลความเสี่ยงภัยพิบัติเพื่อที่จะลดความล่อแหลมและเพิ่ม
ขีดความสามารถในการบริหารจัดการ ทั้งนี้ การมีส่วนร่วมของ
กลุ่มที่มีความเสี่ยง/มีความล่อแหลมนั้นมีความสําคัญ ในขณะที่
การสนับสนุนของกลุ่มที่มีความเสี่ยงน้อยที่สุดนั้น มีความจําเป็น
เพื่อสร้างความมั่นใจในความมั่นคงของชีวิตและทรัพย์สินของคน
ในชุมชนต่างๆ และกระตุ้นความตื่นตัวของคนในชุมชนให้มีจิต
อาสาเพื่อพร้อมสําหรับการเฝ้าระวังภัยพิบัติ รับมือกับภัยพิบัติ
เมื่อเกิดข้ึน ตลอดจนเยียวและฟื้นฟูหลังภัยพิบัต ิ

แนวคิดการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน หรือ CBDRM มี
ชุมชนเป็นศูนย์กลางของกระบวนการด้วยความตระหนักว่า
ชุมชนนั้น มีขีดความสามารถในการที่จะเร่ิมต้นและสร้างความ
ยั่งยืนของการพัฒนาของชุมชนเอง โดยมีเหตุผลสนับสนุน
ได้แก่ (1) ไม่มีใครสามารถเข้าใจสถานการณ์ในท้องถ่ินได้ดีกว่า
ชาวชุมชนเอง (2) ชุมชนเป็นผู้ที่ต้องรับมือกับภัยพิบัติที่
ประสบเองก่อนเป็นลําดับแรก (3) CBDRM นํามาซึ่งการผนึก
กําลังและการระดมทรัพยากรของชุมชนและกลุ่มผู้มีส่วนได้
เสีย ทําให้สามารถเพิ่มฐานกําลังทรัพยากรได้ (4) มีความ
ยั่งยืน เนื่องจากชุมชนเป็นทั้งผู้ดําเนินการและผู้ ได้ รับ
ประโยชน์จากกระบวนการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงภัยพิบัติ 
(5) การจัดการภัยพิบัติและการลดความเสี่ยงโดยชุมชนนั้น 
มุ่งเน้นในการเพิ่มขีดความสามารถและทรัพยากรของกลุ่มที่มี
ความสุ่มเสี่ยงมากที่สุดและลดความล่อแหลมของกลุ่มดังกลา่ว
ลง และ (6) แต่ละปัจเจก ครัวเรือน และกลุ่มในชุมชนย่อมมี
ความเสี่ยง ความล่อแหลม และขีดความสามารถที่แตกต่างกัน 

กรณีชุมชนชาวปากเกร็ด ด้วยความร่วมมือของคนใน
ชุมชนเองจัดการอย่างครบวงจร ทั้งการป้องกันอุทกภัย มี
หน่วยเฝ้าระวัง สร้างคันก้ันน้ําสูง 3 เมตร ยาว 50 กิโลเมตร 
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แผนภาพ 11 โมเดลการเตรียมพร้อมรับมือภยัพิบัติของชุมชนบ้านน้ําเค็ม 

 
 

 
 
 

ที่มา : การศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยชุมชนเป็นฐาน จากภาค
ประชาสังคม : กรณีศึกษาชุมชนบ้านน้ําเค็ม ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา โดย ศิรินันต์ 
สุวรรณโมล,ี สุรพงษ์ ชูเดช, และ มิชิตา จําปาเทศ รอดสุทธ ิ

การบรรเทาทุกข์ให้กับฝ่ายที่ถูกน้ําท่วมโดยกําลังสนับสนุน
ของประชาชนที่ไม่ถูกน้ําท่วม การช่วยเหลือผู้ประสบภัยใน
พื้นที่ชุมชนนั้น มีทั้งการส่งอาหารให้ทุกมื้อ การแจกจ่ายถุงยัง
ชีพเฉลี่ยสัปดาห์ละ 1 ถุง และการให้พื้นที่ในการเก็บทรัพย์สิน
เคร่ืองใช้ภายในบ้านที่ต้องย้ายออกมาเก็บ ในขณะที่ประชาชน
ในฝั่งที่ถูกน้ําท่วมทําหน้าที่เฝ้าระวังการร่ัวของคันก้ันน้ํา และ
ที่สําคัญคือ การสนับสนุนกําลังทรัพยากรโดยภาคธุรกิจ
เอกชนที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียสําคัญในพื้นที่ทั้งในรูปของเงินและ
สิ่งของหรือตามที่ประชาชนในพื้นที่จะร้องขอการสนับสนุน  

การจัดการภัยพิบัติของชุมชนบ้านน้ําเค็มเป็นอีก
ตัวอย่างหนึ่งของชุมชนจัดการภัยพิบัติ ซึ่งเกิดจากความ
ต้องการชุมชนเองและการสนับสนุนการทํางานของชุมชนของ
องค์กรภาคีต่างๆ จนสามารถสร้างแผนเตรียมความพร้อมเพื่อ
รับมือภัยพิบัติสึนามิของชุมชนได้และเป็นตัวอย่างให้กับ
ชุมชนอ่ืนๆ ได้มาแลกเปลีย่นเรียนรู้แล้วนั้น ยังขยายเครือข่าย
ความร่วมมือและการให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชนอ่ืนๆ ที่
ประสบภัยพิบัติด้วย เช่น เหตุการณ์น้ําท่วมใหญ่คร้ังนี้ ทีม
เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติของชุมชนบ้านน้ําเค็ม  
(อปพร. บ้านน้ําเค็ม) ได้ลงไปช่วยผู้ประสบภัยน้ําท่วมในหลาย
จังหวัดด้วย ซึ่งมีการวางแผนเป็นระบบโดยมีผู้ปกครองทอ้งถ่ิน
และภาคเอกชนเข้ามาเป็นคานงัดที่เข้มแข็ง  

การสรุปบทเรียนจากการจัดการภัยพิบัติ เพื่อสร้างแผน
เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติสึนามิของชุมชนบ้านน้ําเค็ม 
จังหวัดพังงา14 มีกิจกรรมการรับมือภัยพิบัติคือ (1) การ
ฝึกอบรมแกนนําชุมชนบ้านน้ําเค็ม (2) การฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนบ้านน้ําเค็มรุ่นที่ 1 (3) การประเมิน
ความเสี่ยงภัยของชุมชน เช่น กิจกรรมการทําแผนที่แต่ละซอย
ของชุมชน การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลร่วมกัน การ
นําเสนอข้อมูลความเสี่ยงภัยของชุมชน (4) การกําหนดจุดเสี่ยง
ภัย จุดปลอดภัยของชุมชน (5) การกําหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบของอาสาสมัครชุมชน (6) การซ้อมหนีภัยสึนาม ิและ 
(7) กิจกรรมอ่ืนๆ เช่น การปลูกป่าชายเลน ป่าชายหาดฯ 

แม้ว่าการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนนั้น ได้เร่ิมเกิดข้ึน
อย่างเป็นรูปธรรมมากข้ึนในประเทศไทย แต่เนื่องจากความ
เสี่ยงจากผลกระทบภัยพิบัติมีมากข้ึน โดยมีพื้นที่ที่มีความ
เสี่ยงหรือมีความล่อแหลมอยู่เป็นวงกว้าง ดังนั้น จึงมีความ
จําเป็นต้องเร่งดําเนินการในการถอดบทเรียนและการเร่งขยาย
ผลไปสู่ชุมชนในประเทศไทยอยา่งทั่วถึง15 

                                  
14 การจัดการความรู้เพื่อรับมือกับภัยพิบัติสึนามิของชุมชนบ้านน้ําเค็ม จังหวัดพังงา โดย ภศิกา ผลารักษ,์ www.thaingo.org/writer/view.php?id=1771 
15 ในระดับภาพรวมของประเทศไทยในระยะยาว คณะรัฐมนตรีได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ขึ้น 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟู

และสร้างอนาคตประเทศ (กยอ.) และคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา (กยน.) เพื่อจัดทําข้อเสนอแก้ไขวิกฤตจากภัย
ธรรมชาติและวางอนาคตการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและวางระบบการบริหารจัดการน้ํา 
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ลักษณะประชากรและสังคม              
ผู้มีรายได้อยู่ในชุมชนเขตเมือง ท่ัวประเทศ กทม. ปริมณฑล 

จํานวนประชากร (คน) 1,279,810 676,832 225842 
ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป(คน) 1,002,611 537457 174759 
เป็นผู้มีงานทํา (ร้อยละ) 66 65.3 67.6 

รายได้เฉลี่ยต่อสัปดาห์ (ร้อยละ) 100 100 100 
น้อยกว่า 1,501 บาท 57.9 46.0 64.4 
1,501–3,000 บาท 32.7 40.3 30.4 
3,001-6,000 บาท 8.1 11.7 4.0 
มากกว่า 6,000 บาท 1.3 1.5 0.9 

อาชีพ 5 ลําดับแรก (ร้อยละ) 100 100 100 

พนักงานบริษัท/ห้างร้าน/ร้านค้า 32.8 39.1 35.7 
ค้าขาย 23.9 23.1 20 
ลูกจ้างรายวัน/รายชิ้นงาน 12.1 9.5 17.4 
รับจ้างทัว่ไป 7.8 5 8.5 
ขับรถ/มอเตอร์ไซด์รับจ้าง 6.1 6.7 6.4 
สภาพการครอบครองที่อยู่อาศัย(ร้อยละ)  100 100 100 
เป็นเจ้าของบ้านและที่ดนิ/ปลูกใน  บ้าน
ญาต/ิทีเ่ซ้งสิทธิ ์

23.4 15.2 15.9 

เป็นเจ้าของบ้านบนทีด่ินสาธารณะ/บุกรุก 16.6 15.7 17.9 
เป็นเจ้าของบ้านแตเ่ช่าทีด่ิน 25.1 30.7 35.3 
บ้านเช่า/ห้องเช่า(หลัง/ห้องแถว/เรือน

แถว) 
26.5 29.2 21.6 

ห้องแบ่งเช่า 3.1 5 1.7 
อื่นๆ 5.2 4.2 7.7 

ที่มา :  การสํารวจลักษณะประชากรและสังคมของชุมชนผู้มีรายได้น้อยในเมือง พ.ศ. 2549
สํานักงานสถิติแห่งชาติ 

 

 

 

ผลกระทบจากอุทกภัยได้สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิตของคนอย่างกว้างขวางในหลายพื้นที ่
รวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑล อย่างไรก็ตาม ในระดับบุคคลและครัวเรือน ความรุนแรงของผลกระทบข้ึนอยู่กับรูปแบบและความ
เสี่ยงหรือความล่อแหลมของการดํารงชีวิตที่เป็นพื้นฐานเดิมก่อนที่จะประสบภัย ผู้มีรายได้น้อยที่อาศัยอยู่ในชุมชนเมืองนับว่า
เป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตรุนแรงกว่ากลุ่มอ่ืน เนื่องจากโดยพื้นฐานเดิมเป็นกลุ่มที่การดํารงชีวิตต่ํากว่ามาตรฐาน
ที่ควรจะเป็นทั้งในเร่ืองที่อยู่อาศัย รายได้ และคุณภาพชีวิตในด้านอ่ืนๆ กลุ่มผู้มีรายได้น้อยในชุมชนเมืองจึงมักจะเป็นด่านหน้าที่
เผชิญกับภัยพิบัติ ประกอบกับมักจะขาดความรู้และปัจจัยสนับสนุนในการเตรียมการป้องกันตนเองจากภัยพิบัติ และเมื่อเกิดภัย
พิบัติข้ึนแล้ว ก็มักจะขาดช่องทางโยกย้ายและแหล่งพักพิง รวมทั้งขาดทรัพยากรในการฟื้นฟูตนเองและครอบครัวหลังเหตุการณ์
ภัยพิบัติ ดังนั้น มาตรการเพื่อการป้องกันความเสี่ยงจากภัยพิบัติ การเยียวยา/บรรเทาทุกข์ในช่วงของการเกิดภัยพิบัติ และการ
ฟื้นฟูและพัฒนาหลังจากนั้น จะต้องมีการออกแบบให้สอดคล้องกับลักษณะพื้นฐานของแต่ละกลุ่มประชาชนและชุมชน ทั้งนี ้
จะต้องคํานึงถึงความจําเป็นที่จะต้องป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเนื่องที่รุนแรงข้ึนที่เรียกว่า “vicious spiral” จากความเสี่ยง
ภัยพิบัติสําหรับกลุ่มคนจนเมือง และจําเป็นต้องมีการติดตามการฟื้นฟูที่มีลักษณะรายกรณีและรายพื้นที่ (Case Management) 
มากข้ึนโดยอาศัยความร่วมมือกับภาคประชาชนและภาคธุรกิจเอกชน ทั้งนี้ ระบบการกําหนดกลุ่มเป้าหมาย (National 
Household Targeting System for Disaster Relief: NHTS-DR) จะเป็นเคร่ืองมือที่สําคัญในอนาคตของประเทศไทย
ท่ามกลางความเสี่ยงภัยพิบัติ โดยดําเนินการเป็นลําดับข้ันตอน เช่น การกําหนดพื้นที่เป้าหมาย (Geographical Targeting) การ
ประเมินครัวเรือนและการตรวจสอบเพื่อความถูกต้องโดยอาศัยเคร่ืองมือที่เรียกว่า Proxy Mean Test หรือ PMT  

ลักษณะประชากรและสังคมของผู้มีรายได้น้อยใน
ชุมชนเขตเมือง 

ผลการสํารวจลักษณะทางประชากรและสังคม
ของชุมชนผู้มีรายได้น้อยในเมือง ปี 2549 ของสํานักงาน
สถิติแห่งชาติ พบว่า ผู้มีรายได้น้อยในเขตเมืองมีจํานวน 
348,973 ครัวเรือน มีประชากรทั้งสิ้น 1.3 ล้านคน ร้อยละ 
70.5 อยู่ในกรุงเทพและปริมณฑล ร้อยละ 56.9 ย้ายมา
จากที่อ่ืน อาชีพสําคัญ 5 ลําดับแรก ได้แก่ พนักงาน
บริษัท/ห้างร้าน/ร้านค้า ค้าขาย ลูกจ้างรายวัน/รายชิ้นงาน 
รับจ้างทั่วไป และขับรถ/มอเตอร์ไซด์รับจ้าง มีรายได้สุทธิ
เฉลี่ยต่อสัปดาห์ของประชากรในชุมชนของผู้มีอายุ 15 ปี
ข้ึนไปที่ทํางาน ร้อยละ 57.9 มีรายได้ไม่เกินสัปดาห์ละ 
1,500 บาท หรือไม่เกินเดือนละ 6,000 บาท การ
ครอบครองที่อยู่อาศัยยังขาดกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายอย่าง
สมบูรณ์ โดยมีเพียงร้อยละ 23.4 ที่เป็นเจ้าของบ้านและ
ที่ดิน/ปลูกในบ้านญาติหรือที่เซ้งสิทธิ ปลูกบนบ้านเช่า 
ร้อยละ 25.1 และปลูกบนที่ดินสาธารณะหรือที่บุกรุก 
ร้อยละ 16.6 เป็นบ้านเช่า/ห้องแบ่งเช่าร้อยละ 29.6 
ขณะที่ ลักษณะที่อยู่อาศัยเป็นไม้ทั้งหลังร้อยละ 45.4 
ขณะที่ผู้อยู่ในเขตปริมณฑลใช้วัสดุไม่ถาวรหรือวัสดุเหลือ 
ใช้ในการสร้างบ้านเรือนที่อยู่อาศัยร้อยละ 8.2 นอกจากนี้ 
ยังมีปัญหาแออัดเสื่อมโทรมและไม่มีทะเบียนบ้านทําให้ 

เรื่องเด่นประจําฉบับ 
ชุมชนผู้มีรายได้น้อยในเมือง : ผลกระทบจากมหาอุทกภัย 
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ความรุนแรงของผลกระทบจากน้ําทว่มต่อผู้มีรายได้น้อยในเขตเมือง 

ผลกระทบ สาเหตุของความรุนแรง 
รายได้และอาชีพ - เปราะบางต่อการถูกเลิกจ้าง 

- ขาดหลักประกันในการชดเชยค่าจ้าง 
- สินค้าและเครื่องมือประกอบอาชีพเสียหายไม่สามารถประกอบอาชีพ

ได ้และไม่สามารถประกอบอาชีพได้ในยามน้ําท่วม 
ทรัพย์สิน - ไม่มีประกันภัย 

- ลักษณะที่อยู่ชั้นเดียว เป็นไม้ ทําให้บ้านเรือนและเครื่องใช้เสียหาย
รุนแรง 

- ขาดช่องทาง/เงินในการโยกย้าย 
- ขาดข้อมูล ความตระหนักและปัจจัยในการเตรียมรับสถานการณ ์
- ความเสียหายเป็นสัดส่วนต่อความมั่งค่ัง (Wealth) เกือบทั้งหมด 

ชี วิ ต / สุ ขภ าพ /
ความปลอดภัยใน
ชีวิต 

- ที่อ ยู่อาศัยอยู่ในตรอกซอยเล็กยากต่อการเข้าถึงและให้ความ
ช่วยเหลือ 
- สภาพแวดล้อมที่มี ปัญหาทั้งขยะ การระบายน้ํา อาชญากรรม

สาธารณูปโภคที่ ไม่ปลอดภัย ส่งผลต่อโรคภัยไข้เจ็บและความ
ปลอดภัยของชีวิต 

หนี้สิน - ความไม่เพียงพอของรายได้เดิมทําให้ขาดเงินออม  
- รายได้ลดลง ราคาสินค้า และค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้น 
- ขาดแหล่งเงินทุนทําให้มีความเสี่ยงต่อการเป็นหนี้นอกระบบ  
- หนี้สินมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 

ไม่สามารถเข้าถึงสวัสดิการภาครัฐและมีปัญหาแออัดเสื่อมโทรม โดยร้อยละ 14.4 มีปัญหาที่อยู่อาศัยไม่มีทะเบียนบ้าน ร้อยละ 
26.8 ไม่มีท่อหรือทางระบายน้ําทิ้งและทิ้งลงพื้น รวมทั้งการใช้ส้วมทีเ่ป็นส้วมซึมเป็นส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 85.7  

ผู้มีรายได้น้อยในชุมชนเขตเมือง : ความอ่อนไหวต่อผลกระทบน้ําท่วม 

จากลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้มีรายได้น้อยในเขตเมืองสะท้อนถึงความอ่อนไหวต่อความเสี่ยงภัยพิบัต ิ
(Vulnerability to Disaster Risks) รวมถึงผลกระทบที่เกิดข้ึนต่อการดํารงชีวิตของกลุ่มผู้มีรายได้น้อยในชุมชนเมือง สศช. จึง
ประเมินว่า ผลกระทบจากภาวะน้ําท่วมใหญต่่อประชาชนกลุ่มนี้จะรุนแรงและฟื้นตัวได้ช้ากว่ากลุ่มอ่ืนๆ ดังนี ้ 

• เป็นกลุ่มที่มีขาดความมั่นคงด้านอาชีพและรายได ้ผู้มีรายได้น้อยในชุมชนเขตเมืองประมาณร้อยละ 50 ของกลุ่ม
เป็นลูกจ้างรายวัน/รายชิ้นงาน ค้าขายและประกอบอาชีพอิสระทําให้ขาดความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ โดย  

 กลุ่มลูกจ้างรายวัน/รับจ้างทั่วไป การหยุดดําเนินการจะทําให้ขาดรายได้ในทันที รวมทั้งเสี่ยงต่อการเลิกจ้าง 
นอกจากนี้ ยังเป็นกลุ่มที่ไม่ได้รับการชดเชยรายได้เช่นกรณีของแรงงานที่อยู่ในภาคทางการที่จะได้รับการชดเชยบางส่วนจาก
ระบบประกันสังคม โดยผู้มีรายได้น้อยในเขตเมืองของกรุงเทพและปริมณฑลที่มีผู้อยู่ในระบบประกันสังคมร้อยละ 9.5 

 ผู้ประกอบอาชีพอิสระ/ค้าขาย ซึ่งนอกจากจะขาดรายได้จากการไม่ได้ขายสินค้าในช่วงภาวะน้ําท่วมแล้ว ยัง
สูญเสียสินค้า เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ประกอบอาชีพ ที่ไม่มีการประกันความเสียหายมารองรับ และอาจไม่สมารถเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนในระบบทําให้ผู้ประกอบการอาชีพอิสระ/ค้าขายอาจจะต้องใช้เวลา 2-3 เดือน ก่อนจะมาประกอบกิจการต่อได้และ
กลายเป็นผู้ว่างงานชั่วคราว 

นอกจากนี้ ยังต้องเผชิญกับภาวะค่าครองชีพที่สูงข้ึนจากราคาสินค้าที่สูงข้ึนโดยเฉพาะอาหารและน้ํา มีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มข้ึน
ในช่วงน้ําท่วม ได้แก่ ค่าเดินทาง ค่าเช่าที่พักชั่วคราว ค่าอุปกรณ์กันน้ําท่วม ตลอดจนเสื้อผ้า และเคร่ืองใช้ในชีวิตประจําวันที่
เสียหายจากน้ําท่วม รวมทั้งค่าซ่อมแซมบ้านเรือนและเคร่ืองใช้ในบ้าน เมื่อประกอบกับรายได้ที่ไม่ค่อยเพียงพอต่อการดํารงชีพอยู่
แล้วในยามปกติ ก็ทําให้ประสบปัญหาในการดํารงชีวิต ไม่สามารถจัดซื้อถึงสินค้าและบริการที่จําเป็นได้ แต่มักต้องรอความ
ช่วยเหลือจากภาครัฐหรือองค์กรต่างๆ ทั้งนี้ ผลสํารวจของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (2554) พบว่า ร้อยละ 72.6 ของผู้ประสบภัยที ่
ทําการสํารวจมีความเดือดร้อนสูงสุดในเร่ืองราคาอาหาร รองลงมาเป็น น้ําดื่ม ยารักษาโรค ค่าเรือเดินทาง อิฐบล็อก ปูน เป็นต้น 

• มีความเสี่ยงต่อการเป็นหนี้นอกระบบ
มากขึ้น จากการขาดรายได้และค่าใช้ที่เพิ่มสูงข้ึน 
ขณะที่การเข้าถึงแหล่งเงินกู้ในระบบมีข้อจํากัดจาก
การขาดหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ําประกัน ข้อมูลการ
สํารวจในปี 2552 พบว่า ผู้มีรายได้น้อยในเขตเมือง
โดยเฉพาะในกรุงเทพและปริมณฑลมีสัดส่วนของ
การเป็นหนี้นอกระบบอย่างเดียวร้อยละ 44.1 เป็น
หนี้ในระบบและนอกระบบร้อยละ 7.8 

• สถานที่ตั้งส่วนใหญ่เป็นชุมชนอยู่ใน
ตรอกซอยเล็กที่แออัดและยากในการเข้าถึงจึงมี
ความเสี่ยงต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
การได้รับความช่วยเหลือระยะเร่งด่วนทําได้ยากและ
ไม่ทั่วถึงทั้งในการแจกจ่ายอาหารและยา รวมทั้งการ
ขนย้ายอพยพออกมาจากพื้นที่ ประกอบกับลักษณะ
ของที่อยู่อาศัยที่ส่วนใหญ่เป็นไม้ เป็นบ้านชั้นเดียว 
ทําให้ไม่สามารถอยู่อาศัยหรือเก็บเคร่ืองใช้และ
ทรัพย์สินไว้เหนือระดับน้ําได้ จึงประสบกับความ
เสียหายมาก 
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เปรียบเทียบสถานะเศรษฐกิจและสังคม ปี 2552 

สถานะ 
กลุ่มมิใช่ผู้มี
รายได้น้อย 

ผู้มีรายได้
น้อยในเมือง 

ผู้มีรายได้น้อย 
ในเมือง 
(กทม. และ
ปริมณฑล) 

1. รูปแบบการก่อหนี้  
(ร้อยละ) 

   

- หนี้ในระบบ 79.56 68.2 48.2 
- หนี้ในและนอกระบบ 7.95 9.3 7.8 
- หนี้นอกระบบ 12.49 22.6 44.1 

2. ผู้มีสวัสดกิาร
ประกนัสังคม (รอ้ยละ) 

18.4 3.1 9.85 

3. สัดส่วนสมาชิกครัวเรอืน
ที่เป็นเด็กกับผู้สูงอายุ
และผู้สูงอายุอย่างเดียว  

7.39 20.93 14.75 

หมายเหตุ : ผู้มีรายได้น้อย หมายถึงกลุ่มผู้ที่จนและเกือบจน 
ที่มา : การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2552 ประมวลผลโดย 

สํานักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม 
 

 

 

 

• ความเสียหายเมื่อเทียบเป็นสัดส่วนต่อความ 
มั่งค่ัง (Wealth) กลุ่มผู้มีรายได้น้อยจะมีสูญเสียมาก 
เนื่องจากทรัพย์สินที่มีเกือบเป็นทรัพย์สินทั้งหมด เมื่อ
ทรัพย์สินเสียหายก็จะไม่เหลือทรัพย์สินอ่ืนใดอีก จึงพบว่าเป็น
กลุ่มที่ ไม่ประสงค์ที่จะอพยพ เพราะเป็นกังวลเ ก่ียวกับ
ทรัพย์สินมากกว่าคนชั้นกลางหรือผู้มีรายได้สูง เมื่อประกอบ
กับไม่มีที่พักพิงอ่ืนเป็นทางเลือก ทําให้ต้องติดอยู่ในที่อยู่อาศัย
และมีความยากลําบากในการดํารงชีวิต 

• สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยที่แออัด เสื่อมโทรม 
ขาดระบบการระบายน้ําทิ้งและของเสียที่ดี ทําให้เป็นความ
เสี่ยงต่อสุขภาพในช่วงน้ําท่วม มีปัญหาสุขภาพทั้งจากโรค
ที่มากับน้ํา เช่น น้ํากัดเท้า ไข้หวัด โรคทางระบบทางเดิน
อาหาร และโรคติดต่อเก่ียวกับระบบทางเดินหายใจ ความ
เสี่ยงต่อการจมน้ําและไฟดูด ตลอดจนผู้ที่มีโรคประจําตัวซึ่ง
ยากลําบากในการเข้าถึงสถานพยาบาล เป็นต้น สําหรับในช่วง
ของการฟื้นตัวนั้นต้องพึ่งพิงเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลเป็น
สําคัญ โดยที่อาจจะต้องก่อหนี้เพื่อการซ่อมแซมและทดแทน
เคร่ืองใช้และทรัพย์สินที่เสียหายไปโดยที่ไม่มีการประกันภัย 
ดังนั้น การฟืน้ตัวจึงเป็นไปได้ช้าและเกิดภาวะเครียดสูง 

• การขาดปัจจั ยสนับสนุนในการ เตรี ยมรับ
สถานการณ์และการป้องกันผลกระทบ เช่น การใช้กระสอบ
ทราย ก่ออิฐ ฯลฯ รวมถึงการเตรียมหาแหล่งพักพิงใหม่ 
ขณะที่กลุ่มผู้มีรายได้ปานกลางหรือสูงได้สร้างปรากฎการณ์ 
“หอพัก/อพาร์ทเม้นทเ์ต็ม” รวมทั้งการอพยพออกไปพักพิงใน
โรงแรมและคอนโดมีเนียมในเขตกรุงเทพชั้นใน นอกจากนี ้
โครงสร้างครัวเรือนมีสมาชิกที่เป็นเด็กกับผู้สูงอายุ เด็กอย่าง
เดียว และผู้สูงอายุอย่างเดียวมีสัดส่วนร้อยละ 20.9 ขณะที่
กรุงเทพและปริมณฑลมีร้อยละ 14.7 ทําให้ขาดความคล่องตัว
และยากลําบากในการโยกย้าย นอกจากนี้ การขาดข้อมูลและ
ตระหนักถึงความรุนแรงของอุทกภัยทําให้ขาดการเตรียมตัว 
โดยผู้ประสบภัยจํานวนมากไม่ได้คาดว่าน้ําจะท่วมสูงเป็น
เวลานาน การยกของข้ึนที่สูงซึ่งไม่พอต่อความสูงของระดับน้ํา
ทําให้ทรัพย์สินส่วนใหญ่เสียหาย 

• ชุมชนเมืองขาดการรวมตัวเมื่อเปรียบเทียบกับ
ชุมชนชนบททําให้ขาดความร่วมมือในการช่วยเหลือกัน 
นอกจากนี้ ในช่วงแรกของภาวะวิกฤตนั้นขาดศูนย์รวมข้อมูล 
รวมทั้งการประสานกับหน่วยงานภายนอกเพื่อ ร่วมกัน
ช่วยเหลือคนในชุมชน โดยผู้ประสบภัยที่อยู่ในชุมชนเมือง
จะต้องช่วยเหลือตนเองหรือต่างก็ต้องรอรับความช่วยเหลือ
จากภายนอก ทําให้ผู้ด้อยโอกาสไม่สามารถเข้าถึงความ
ช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

เสียงสะท้อนจากผู้ประสบภัยย่านบางพลัดที่อาศัยอยู่ในศูนย์พักพิง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

เพศหญิงอายุ  48 ปี จรัลสนิทวงศ์ ซอย 80 อาชีพรับจ้างใน
ร้านอาหาร รายได้ 9,000 บาทต่อเดือน เป็นบ้านของตนเองปลูกบนที่เช่า
ของวัด อยู่ด้วยกัน 10 คน อยู่วัยเรียน 6 คน ผู้สูงอายุ 1 คน ผู้พิการ 1 
คน และมีน้องทํางานในบริษัทฯ 1 คน ซ่ึงบริษัทหยุดทําการเนื่องจาก
ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมโดยจ่ายเงินเดือนให้คร่ึงหนึ่ง “....น้ําท่วม
ระดับอก มันมาเร็วและเยอะกว่าที่คาดไว้ ไม่ได้ป้องกัน ค่าใช้จ่ายสูง ซ้ือ
แต่ข้าวตุนไว้ก็ถูกน้ําท่วมหมด ของที่ยกไว้ก็หนีไม่พ้นเสื้อผ้าและอุปกรณ์
การเรียนของเด็กเสียหายหมด ไม่รู้จะไปโรงเรียนอย่างไร ปี 38 ยังอยู่ได้
ไม่คิดว่าจะท่วมสูงอย่างนี้....พื้นบ้านกระดานลอยไปไหนไม่รู้ ยังไม่รู้จะ
ซ่อมอย่างไร....หยุดงานไป 2-3 วันตอนที่ยังอยู่ในบ้าน ปัจจุบันย้ายมาอยู่
ในศูนย์ฯก็ไปทํางานได้แล้ว....ตอนที่หนีออกมาก็ต่างคนต่างหนี น้ําสูง
ออกมาเองไม่ได้ต้องรอทหารมาช่วย....อยากให้มีเงินช่วยเหลือซ่อมบ้าน 
ถ้าย้ายที่อยู่เด็กเดินทางไปโรงเรียนลําบากและค่าใช้สูง” 

เพศหญิง อายุ 41 อยู่ซอยจรัลฯ 57 อาชีพขายของมือสอง อยู่กับ
หลานอายุ 5 ขวบ เป็นบ้านของตัวเองแต่เช่าที่ “....ไม่คิดว่าน้ําจะท่วมมาก
ขนาดนี้ ประธานชุมชนบอกว่าถึงท่วมก็ไม่สูงเลยไม่ทําอะไร แค่เตรียมน้ํา
และอาหารนิดหน่อย....ไม่คิดจะย้ายแต่กลัวหลานเป็นอันตราย....ข้าวของ
เสียหายหมด ของที่จะเอาไปขายก็เสียหมด....ตอนนี้ใช้เงินออมแล้ว
ประหยัดเอา....กินใช้ในศูนย์ฟรีทุกอย่างก็อยู่ได้แต่อยากซ่อมบ้าน....ไม่มี
หนี้เพราะกู้ไม่ได้ไม่มีเงินเดือนในชุมชนมีเครดิตยูเนียนแต่ไม่ได้เป็นสมาชิก 
ไม่มีเงินซ่อมก็ต้องอยู่ไปตามอัตภาพ” 
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ผลกระทบและความต้องการความช่วยเหลือของผู้ประสบอุทกภัย 

การเกิดอุทกภัยตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคม สรุปพื้นที่ประสบอุทกภัยรวม 64 จังหวัด ราษฎรเดือนร้อนกว่า 4 ล้าน
ครัวเรือน 13.4 ล้านคน มีผู้เสียชีวิต 615 คน สูญหาย 3 คน มีพื้นที่เกษตรเสียหาย 12.04 ล้านไร่ สถานประกอบการเสียหาย 
28,605 แห่ง กระทบลูกจ้างกว่า 1.02 ล้านคน ทั้งนี้ ยังไม่รวมผู้ประกอบอาชีพอิสระซึ่งอยู่นอกภาคทางการที่ไม่สามารถ
ประกอบอาชีพได้ตามปกติ ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้และค่าใช้จ่ายของประชาชน โดยประชาชนในกรุงเทพมหานครร้อยละ 
31.4 คาดว่ารายได้จะลดลง ขณะที่ประมาณคร่ึงจะมีรายได้เท่าเดิม อย่างไรก็ตาม ร้อยละ 67.2 ได้รับผลกระทบจากค่าใช้จ่ายที่
เพิ่มข้ึนจากการกักตุนอาหาร น้ําดื่ม และอุปกรณ์ป้องกันน้ําท่วม รวมทั้งปัญหาค่าใช้จ่ายที่จะเพิ่มข้ึนหลังน้ําลด สําหรับความ
ต้องการหลังน้ําลดร้อยละ 65 ต้องการความช่วยเหลือในการซ่อมแซมที่พักอาศัย ร้อยละ 59.3 แก้ไขปัญหาราคาสินค้า ร้อยละ 
54.6 แก้ไขปัญหาคนว่างงาน รวมถึงการหาแนวทางป้องกันน้ําท่วมในอนาคตและช่วยเหลือเร่ืองสภาพคล่อง (เอแบค, 2554) 
สอดคล้องกับผลการสํารวจของสวนดุสิตโพลล์ (พฤศจิกายน, 2554) ที่ต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลือในเร่ืองเงินชดเชยสําหรับ
ซ่อมแซมบ้านหรือชดเชยรายได้ที่ขาดหายไป ควบคุมราคาสินค้า/จัดหาสินค้าที่จําเป็นและขาดแคลนมาจําหน่ายหรือจ่ายแจก
อย่างเพียงพอ ช่วยเหลือคนตกงานจากสถานประกอบการที่ต้องปิดตัวลง และการผ่อนผันการชําระหนี้และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่
จําเป็น เช่น ค่าน้ํา ค่าไฟ และค่าเดินทาง เป็นต้น 

โอกาสและความครอบคลุมท่ีได้รับจากการช่วยเหลือฟื้นฟูภาครัฐสําหรับประชาชนผู้มีรายได้น้อยในชุมชนเมือง 

การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการฟื้นฟูความเสียหาย รัฐได้มีมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดย
มาตรการเร่งด่วนช่วงวิกฤติ ได้แก่ การแจกถุงยังชีพ การจัดหาปัจจัยสี่ ซึ่งมีอาสาสมัครและภาคเอกชนจํานวนมากเข้าร่วม
ดําเนินการ การจัดส่งอุปกรณ์กู้ภัย ยานพาหนะ เคร่ืองอุปโภคบริโภค เวชภัณฑ์ อพยพผู้ประสบภัย และจัดหาศูนย์พักพิงให้
ความช่วยเหลือ รวมทั้งมีมาตรการช่วยเหลือหลังน้ําลดครอบคลุม 5 กลุ่ม คือ ประชาชนทั่วไป แรงงาน เกษตรกร ผู้ประกอบการ
อิสระรายย่อย และผู้ผลิตภาคอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม กลุ่มผู้มีรายได้น้อยในเขตเมืองอาจมีข้อจํากัดต่างๆ หลายประการที่
เป็นอุปสรรคในทางปฏิบัติที่ทําให้ประชาชนบางกลุ่มไม่ได้รับความช่วยเหลือตามมาตรการที่กําหนด ประเด็นต่างๆ ที่ควรได้รับ
การพิจารณา ได้แก่ การไม่มีทะเบียนบ้าน การไม่มีสัญญาการเช่าบ้าน การไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ของรัฐเนื่องจากขาด
หลักทรัพย์และการค้ําประกัน การไม่ได้รับชดเชยรายได้เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระและไม่ได้เป็นผู้ประกันตน 
ตลอดจนการไม่ได้รับประโยชน์จากมาตรการภาษีเนื่องจากส่วนใหญ่ผู้มีรายได้น้อยได้รับการยกเว้นภาษีหรือจ่ายในจํานวนน้อย
อยู่แล้ว ดังนั้น การดําเนินการภายใตม้าตรการดังกล่าวจึงควรคํานึงถึงข้อจํากัดเหล่านี้ รวมทั้งมีการติดตามการช่วยเหลือเพื่อให้ผู้
มีรายได้น้อยและผู้ประสบภัยได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึง สามารถกลับมาดําเนินชีวิตตามปกติได้อย่างรวดเร็ว โดยการ
ดําเนินการโดยมีการกําหนดกลุ่มและพื้นที่เป้าหมายในการติดตามอย่างชัดเจน ทั้งนี้ โดยต้องอาศัยความร่วมมือกับนอกภาค
ทางการ (Non-Governmental Organizations) และภาคธุรกิจเอกชน 

สรุปและข้อเสนอแนะ  

การเกิดภัยพิบัติต่างๆ เป็นสาเหตุหนึ่งที่จะส่งผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตของคนให้ไม่สามารถดําเนินไปอย่างปกติ 
รวมถึงส่งผลต่อเนื่องต่อปัญหาความยากจนและคุณภาพชีวิตในด้านอ่ืนๆ ท่ามกลางความเสี่ยงการเกิดภัยพิบัตทิี่มีมากข้ึนในภาวะ
ที่ภูมิอากาศมีการเปลี่ยนแปลงรุนแรงและรวดเร็ว การเตรียมรับมือเพื่อลดผลกระทบเป็นปัจจัยสําคัญที่จะลดความสูญเสีย 
จําเป็นต้องมีการวางแผนเพื่อเผชิญหน้ากับสถานการณ์ตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุ ที่ต่อเนื่องครบ
กระบวนการที่เรียกว่า “วงจรการจัดการสาธารณภัย” ประกอบด้วย การป้องกันและบรรเทาผลกระทบ การเตรียมพร้อม การ
รับสถานการณ์ฉุกเฉิน การฟื้นฟูบูรณะและการพัฒนา โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้  

(1) การออกแบบรูปแบบการป้องกัน การเยียวยา และการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟ ูรวมทั้งการพัฒนาหลังเหตุการณ์ภัย
พิบัติให้กับผู้ได้รับผลกระทบ ต้องคํานึงถึงแต่ละกลุ่มและพ้ืนที่เป้าหมายซึ่งมีความแตกต่างกัน โดยเฉพาะอย่างย่ิงการ
คํานึงถึงโอกาสการได้รับประโยชน์และการคุ้มครองโดยเฉพาะคนยากจนและผู้ด้อยโอกาส (รวมถึงครัวเรือนที่หัวหน้า
ครอบครัวเป็นผู้หญิง ผู้สูงอายุ และคนพิการ) ซึ่งมักจะได้รับความผลกระทบจากภัยพิบัติรุนแรงที่สุด แม้ว่าชุมชนยากจนจะมี
ความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ แต่มักมีขีดความสามารถในเชิงสังคมและวัฒนธรรม (ทุนทางสังคม) ที่จะช่วยให้สามารถเผชิญกับภัย
พิบัติได้ และองค์ประกอบนี้เป็นสินทรัพย์ที่สําคัญในการบริหารจัดการภัยพิบัติ ทั้งนี้ ที่ตั้งในทางภูมิศาสตร์ อายุ เพศ ชนชั้น กลุม่



ภาวะสังคมไทยไตรมาสสาม ปี 2554                                                                                                                       28 พฤศจกิายน 2554 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ                                                                                                  25 

 

ชาติพันธุ์ โครงสร้างชุมชน กระบวนการตัดสินใจของชุมชน รวมทั้งประเด็นทางการเมือง ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยที่กําหนดความ
อ่อนไหวหรือความล่อแหลมของประชาชนยากจน  

(2) การสนับสนุนแนวทางการจัดการภัยพิบัติและการลดความเสี่ยงภัยพิบัติโดยชุมชน (Community-Based 
Disaster Risks Management: CBDRM) ซึ่งยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การนําไปปฏิบัติ และ
การติดตามและประเมินผล ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มคุณภาพและความรวดเร็วของการฟื้นฟู โครงการสอดคล้อง/ตรงกับความต้องการที่
แท้จริง และลดความเสี่ยงที่จะทําให้เกิดการใช้จ่ายที่ผิดหรือบิดเบือนจากจุดประสงค์ที่แท้จริง ทั้งนี้ โครงการฟื้นฟูควรใช้
ทรัพยากร ขีดความสามารถ และความคิดริเร่ิมของชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยที่การวางแผนและการนําไปปฏิบัติควรอยู่
บนพื้นฐานขององค์ความรู้ท้องถ่ิน ทักษะ วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการ โดยคํานึงถึงความเป็นไปได้ในการจัดหามาและมีความยั่งยืน 

(3) การพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคมในระบบปกติให้ครอบคลุมและสามารถรองรับผลกระทบที่เกิดจากภัยพิบัติ 
เช่น การมีระบบประกันภัยโดยรัฐสนับสนุนบางส่วน ซึ่งจะเป็นสร้างหลักประกันให้กับประชาชน และลดภาระการใช้จ่ายภาครัฐ 

(4) การบรรจุแผนการลดความเสีย่งและการปรับตัวภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไว้ภายใต้ “การวางแผน
การบริหารจัดการเมือง” จะช่วยให้การปฏิบัติบรรลุผลและมีความยั่งยืนได้นั้น ซึ่งหมายรวมถึงการแก้ปัญหาความแออัด ระบบ
สาธารณูปโภค/สาธารณูปการ และบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของชุมชนผู้มีรายได้น้อยในเขตเมือง 

(5) การดําเนินการมุ่งสู่การลดความอ่อนไหวทางเศรษฐกิจภายใต้ยุทธศาสตร์การลดความเสี่ยง (Risk Reduction 
Strategies) สําหรับคนจน และในขณะเดียวกันก็ใช้และบ่มเพาะขีดความสามารถทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนยากจนให้
เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ ความยากจนเป็นเคร่ืองชี้หนึ่งของความขาดแคลนหรือการที่ไม่สามารถเข้าถึงทรัพยากรและโอกาสใน
การสร้างรายได้ และความยากจนนั้นเป็นเพียงมิติหนึ่งของความอ่อนไหว 

(6) การมีระบบข้อมูลและติดตามการดําเนินงานตามมาตรการเพื่อให้ผู้ประสบภัยได้รับความช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่าง
ทั่วถึงและยั่งยืนซึ่งจะต้องมีเคร่ืองมือที่เหมาะสม เช่น การใช้ระบบการกําหนดกลุ่มเป้าหมาย (National Household 
Targeting System for Disaster Relief: NHTS-DR) ซึ่งจะเป็นเคร่ืองมือที่สําคัญในอนาคตของประเทศไทยท่ามกลางความ
เสี่ยงภัยพิบัติ โดยดําเนินการเป็นลําดับข้ันตอน เช่น การกําหนดพื้นที่เป้าหมาย (Geographical Targeting) การประเมิน
ครัวเรือนและการตรวจสอบเพื่อความถูกต้องโดยอาศัยเคร่ืองมือที่เรียกว่า Proxy Mean Test หรือ PMT 
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มาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยท่ีเกี่ยวข้องกับผู้มีรายได้น้อยในเขตเมือง 

ประชาชนทั่วไป 
การได้รับประโยชน์ของผู้มี
รายได้น้อยในเขตเมือง 

การชดเชยความเสยีหาย 
1. น้ําท่วมบ้าน  ได้รับ 5,000 บาทต่อครัวเรือน  
2. ชดเชยกรณีบ้านหรือทรัพย์สินเสียหาย 
3. ชดเชยบุคคลเสียชีวิต 
4. ผู้สูงอายุหรือผู้พิการ ที่หัวหน้าครอบครัวเสียชีวิต พิการ บาดเจ็บ และไม่สามารถดํารงชีวิตได้อย่างปกติสุข ได้รับเงินไม่เกิน 5,000 บาท

ต่อครอบครัว 
5. นักเรียน นักศึกษา ที่พ่อ แม่ หรือผู้อุปการะเสียชีวิตจากอุทกภัย ได้รับค่าอุปกรณ์การเรียนไม่เกิน 3,000 บาทต่อคน และ

ค่าใช้จ่ายตามภารกิจประจําวัน เช่น ค่าพาหนะไปสถานศึกษาอีก 500 บาทต่อคน 

 
อาจมขี้อจาํกัดกรณีบ้านไม่มเีลขที่  
ผู้ที่อยู่บ้านเช่า และไม่มีหลกัฐาน
ทะเบียนบ้านและสญัญาเช่า 

การลดภาระค่าครองชีพ 
6. ผ่อนผันระยะเวลาการจ่ายค่าไฟฟ้า ค่าน้ําประปา และค่าโทรศัพท์  
7. จัดบริการคลังอาหารสด อาหารปรุงสําเร็จ (พณ.) ถุงยังชีพ (มท.) และ น้ําดื่ม (ทส.) ให้ประชาชนในพ้ืนที่น้ําท่วม 
8. จัดตั้งศูนย์จําหน่ายและกระจายสินค้าอุปโภคบริโภค 

 
ได้รับประโยชน ์

การช่วยเหลือทางด้านการเงิน 
9. การช่วยเหลือเงินกู้เดิม 

- กรณีลูกค้าเก่าพักชําระหนี้เงินต้นหรือเงินต้นและดอกเบ้ีย ไม่เกิน 6 เดือน และปรับลดเงินงวดและ/หรือขยายระยะเวลาผ่อน
ชําระหนี้ ออกไปจากเดิมอีก ภายในระยะเวลา 1- 2 ปี (แล้วแต่ประเภทสินเชื่อและความเสียหาย) 

- กรณีทั่วไป พักหนี้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน (คิดอัตราดอกเบ้ีย 0% ต่อปี) กรณีเสียชีวิต ลดอัตราดอกเบ้ียลงเหลือ 0.01% ต่อปี 
ตลอดระยะเวลาที่เหลืออยู่ และกรณีอาคารพังทั้งหลัง ปลดภาระหนี้ตามยอดหนี้คงเหลือในส่วนของอาคาร 

- กรณีไม่กู้เพ่ิม ปลอดชําระเงินต้น ไม่เกิน 6 เดือน (ทั้งสินเชื่อบุคคลและที่อยู่อาศัย) และพักชําระหนี้เงินกู้แบบมี
ระยะเวลา ทั้งเงินตน้และดอกเบ้ีย ไม่เกิน 6 เดือน 

- พักชําระหนี ้ไม่เกิน 6 เดือน ปรับลดเงินงวดผ่อนชําระ และขยายระยะเวลาการผ่อนชําระหนี้ออกไปรวมไม่เกิน 30 ปี 
รวมทั้งปรับปรุงโครงสร้างหนี้ในกรณีที่จําเป็น ผ่อนปรนการชําระหนี้ ทั้งส่วนเงินต้นและกําไร เป็นระยะเวลา 3 เดือน และคิดอัตรา
กําไรแบบผ่อนปรนในช่วง เดือนที่ 3–24 

 
ผู้มีรายได้น้อยได้ประโยชน์มจีํานวน
ไม่มากเนื่องจากมีหนี้สินนอกระบบ 

10. สินเชื่อเคหะ 
- รายละ 300,000 บาท อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 3.45 (ปี 1-3 และปี 4-5 MRR - 0.50) ระยะเวลา 5 ปี  
- กรณีสร้างใหม ่อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 2 ต่อปี นาน 5 ปี (วงเงินร้อยละ 100 ของราคาประเมินค่าก่อสร้าง แต่ไม่เกินรายละ 1 ล้านบาท) 

หลังจากนั้น กรณีซ่อมแซม อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 4 ต่อปี นาน 5 ปี (วงเงินร้อยละ 100 ของราคาประเมินค่าซ่อมแซม แต่ไม่เกินรายละ 
100,000 บาท) โดยผู้คํ้าประกันต้องมีรายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของวงเงินกู้ ให้สินเชื่อไม่เกินร้อยละ 100 ของราคาประเมิน
หลักประกันเดิม และปลอดชําระเงินต้น 3 เดือน และคิดอัตรากําไรแบบผ่อนปรนในช่วง เดือนที่ 3–24 

 
มีข้อจํากัดเรือ่งการคํ้าประกนั 

11. สินเชื่อบุคคล 
- กรณีลูกค้าเดิม รายละไม่เกิน 50,000 บาท อัตราดอกเบ้ีย MLR  ระยะเวลา 5 ปี กรณีลูกค้าใหม่ รายละไม่เกิน 30,000 

บาท อัตราดอกเบ้ีย MRR  ระยะเวลา 5 ปี และสินเชื่อเพ่ือพัฒนากลุ่มอาชีพ รายละไม่เกิน 50,000 บาท อัตราดอกเบ้ีย 
MLR  ระยะเวลา 5 ปีปลอดชําระเงินต้น 3 เดือน และคิดอัตรากําไรแบบผ่อนปรนในช่วง เดือนที่ 3–36 

 
มีข้อจํากัดเรือ่งการคํ้าประกนั 

การชว่ยเหลือทางด้านภาษี 
12. ยกเว้นภาษีเงินได ้

- สําหรับเงินชดเชยจากภาครัฐเท่ากับความเสียหายที่ได้รับ  
- สําหรับผู้ประสบภัยที่ลงทะเบียนไว้กับหน่วยงานรัฐ 
- ค่าสินไหมทดแทนที่ได้จากบริษัทประกันภัย 

ได้รับประโยชนน์้อยเพราะเป็นกลุม่
ที่ไม่ได้เสียภาษีรายได้หรือเสียน้อย 

การชว่ยเหลืออื่นๆ 
13. เร่งรัดให้บริษัทประกันจ่ายค่าสินไหมทดแทนอย่างรวดเร็ว 

ไม่ได้รับประโยชน์เนื่องจากไม่มีการ
ทําประกันภัย 

14. เงินบริจาค สามารถหักภาษีได้ 1.5 เท่า ไม่ได้รับประโยชน ์
15. บริการศูนย์พักพิงผู้ประสบภัย และการให้ความช่วยเหลือ ได้รับประโยชน ์
ผู้ใช้แรงงาน  
1.  กรณถีูกเลิกจ้างจะไดร้ับเงินชดเชยตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน แต่หากไม่ไดก้็สามารถย่ืนขอรับเงนิช่วยเหลือจากกองทนุ
สงเคราะห์ลูกจ้าง 
2.  กรณเีป็นผู้ประกนัตนที่ถกูเลกิจ้างจะได้รับเงนิทดแทนระหว่างการว่างงาน รอ้ยละ 50 ของค่าจ้าง แต่ไม่เกิน 7,500 บาท เป็น
เวลา 6 เดือน 
3. การจดัหางาน  

- จ้างงานเร่งด่วนสําหรับงานสาธารณะประโยชน์ในพ้ืนที่ประสบภัย 150 บาทต่อวัน เป็นระยะเวลา 20 วัน 
- จัดหาตําแหน่งงานรองรับแรงงานที่ว่างงาน 

4. การชว่ยเหลือทางด้านการเงิน 
- ลดดอกเบ้ียเงินกู้ยืมกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน สําหรับผู้เข้ารับการฝึกจากร้อยละ 1 เป็นร้อยละ 0.1 เป็นระยะเวลา 1 ปี 
- สินเชื่อรายละ 50,000 บาท สําหรับผู้ประกันตนไว้กับสํานักงานประกันสังคม 

ได้รับประโยชน์จาํนวนนอ้ย 
เนื่องจากส่วนใหญเ่ป็นลกูจ้าง
รายวัน ผู้ประกอบกาชีพอิสระราย
ย่อย และรับจ้างทั่วไป 
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แรงงานและผู้ประกอบการ : สรุปผลกระทบจากน้ําท่วม และมาตรการช่วยเหลือ 

กลุ่มเป้าหมาย 
ผลกระทบต่อการจ้างงาน 

ช่ัวโมงการทํางาน หรือรายได ้
การคุ้มครองตามกฎหมาย

แรงงาน 
มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจาก

ภาครัฐ 
ความช่วยเหลืออื่น (เอกชน/องค์กรธุรกิจ, 

สหภาพแรงงาน, ประชาชน,) 
ลูกจ้างเอกชน ประมาณ 1,020,675 คน*    
• ลูกจ้างที่อยู่ในระบบ

ประกันสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- จํานวนแรงงานในนิคมและเขต
อุตสาหกรรม จังหวัดอยุธยา (5 
แห่ง) และปทุมธานี (2 แห่ง) 
และนิคมเฝ้าระวังในกรุงเทพฯ 
(2 แห่ง) รวมประมาณ 
378,114 คน  

- สถานประกอบการเลิกจ้าง 15 
แห่ง แรงงาน 4,510 คน ได้แก่ 
การผลิตรถยนต์ ชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์
พลาสติก และร้านอาหาร 
 

- ผู้ประกันตนที่ถูกเลิกจ้างได้รับเงิน
ทดแทนการว่างงานร้อยละ 50 
ของค่าจ้าง แต่ไม่เกิน 7,500 
บาท เป็นเวลา 6 เดือน 

- กรณีถูกเลิกจ้างจะได้รับเงิน
ชดเชยตามกฎหมายคุ้มครอง
แรงงาน มาตรา 118 แต่หาก
ไม่ได้ก็สามารถยื่นขอรับเงิน
ช่วยเหลือจากกองทุนสงเคราะห์
ลูกจ้างซ่ึงจะจ่ายให้ในอัตราไม่
เกิน 60 เท่าของค่าจ้างรายวัน 

 

การช่วยเหลือด้านการเงิน 
- การช่วยเหลือทางการเงิน สินเชื่อรายละ 

50,000 บาท สําหรับผู้ประกันตนไว้กับ
สํานักงานประกันสังคมตามมาตรา 33และ 
39 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.5 คงที่ 2 ปี  

- ลดดอกเบี้ยเงินกู้ยืมกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงานจากร้อยละ 1 เป็นร้อยละ 0.1 
ระยะเวลา 1 ป ี

การสร้างงาน 
- จ้างงานเร่งด่วนสําหรับงานสาธารณะ

ประโยชน์ในพ้ืนที่ประสบภัย 150 บาท/วัน 
สูงสุด 20 วัน 

- จัดหาตําแหน่งงานรองรับแรงงานที่ว่างงาน 
ความช่วยเหลือที่จัดให้สําหรับประชาชนทั่วไป 
- การชดเชยความเสียหายโดยใช้งบประมาณ

แผ่นดิน  
- ผ่อนปรนระยะเวลาการจ่ายค่าไฟฟ้า ค่า

นํ้าประปา และค่าโทรศัพท์  
- มาตรการทางการเงินอื่นๆ เช่น ผ่อนผันการ

ชําระหน้ี สินเชื่อดอกเบี้ยต่ํา  
- การช่วยเหลืออื่น เช่น ศูนย์พักพิง และถุงยังชีพ 

ภาคเอกชน/องค์กรธุรกิจ 
- ตั้งศูนย์เพ่ือรับของบริจาคจัดถุงยังชีพ และ
นําไปมอบแก่ผู้ประสบภัย 

- การประสานและจัดทีมช่วยเหลือในการ
อพยพผู้ประสบภัยออกจากพ้ืนที่ 

- Crisis Mappers Workshop สอนการ
แปลงข้อมูลภัยพิบัติลงในแผนที่ แล้วลงมือ
ทําจริง 

- Social Media Crisis response team 
ทีมประสานงานการแจ้งเหตุภัยพิบัติผ่าน
ทางเครือข่ายสังคม 

- หน่วยงาน/องค์กร จัดหาที่พักและอาหาร
ให้กับพนักงานของตนที่ประสบภัย 

- การจัดโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ใน
ระยะฟ้ืนฟูอาทิ การตรวจสภาพเคร่ืองยนต์
และเปล่ียนถ่ายนํ้ามันเคร่ืองฟรี การ
ตรวจสอบความปลอดภัยถังก๊าซหุงต้ม 
และเปล่ียนก๊าซหุงต้มการตรวจสอบความ
ปลอดภัยระบบไฟฟ้าโครงการ EM Ball 
ปรับสภาพ นํ้าเสีย โครงการหน่วยแพทย์
เคล่ือนที่ โครงการนํ้าสะอาดเพ่ือผู้บริโภค
โครงการส่งเสริมความรู้ด้านอาชีพเป็นต้น 

 
สหภาพแรงงาน  
- การตั้งโรงครัวประกอบอาหาร ชว่ยเหลือ
ผู้ประสบภัย  

- การนําถุงยังชีพไปแจกแก่แรงงานและ
ชาวบ้าน  
 

ประชาชนทั่วไป 
- กลุ่มจิตอาสา/อาสาสมัครช่วยเหลืองานต่างๆ 
- การบริจาคทรัพย์และส่ิงของเพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย  

 
 
 
 
 

• ลูกจ้างรายวัน 
(ส่วนใหญ่ไม่อยู่ในระบบ
ประกันสังคม) 

- ประกันสังคมมาตรา 39*** และ 
40 (กรณีเป็นผู้ประกันตนโดย
สมัครใจ) สิทธิประโยชน์ไม่
ครอบคลุมกรณีว่างงาน 

 
• ลูกจ้างจ้างเหมา 

(ส่วนใหญ่ไม่อยู่ในระบบ
ประกันสังคม) 

 

• แรงงานต่างด้าว 
(ถูกกฎหมาย อยู่ใน
ระบบประกันสังคม) 

- แรงงานต่างด้าวที่ในพ้ืนที่
ประสบภยัประมาณ 4-6 แสนคน 

- ได้รับสิทธิประกันสังคม
เช่นเดียวกับลูกจ้างในระบบ
ประกันสังคม  

 

แรงงานประกอบอาชีพอิสระ 2,056,918 ล้านคน**   
• ค้าขายรายย่อย ประมาณ 299,208 คน** - ประกันสังคมมาตรา 39*** และ 

40 (กรณีเป็นผู้ประกันตนโดย
สมัครใจ) สิทธิประโยชน์ไม่
ครอบคลุมกรณีว่างงาน 
 

ด้านการเงิน 
- สินเชื่อรายละ 50,000 บาท สําหรับ

ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 เพ่ือนําไป
ซ่อมแซมปรับปรุงที่อยู่อาศัยของตนเองหรือ
ของบิดามารดา อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.5 
คงที่ 2 ป ี

 
เกษตรกร (เฉพาะที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริม
การเกษตรและสํานักงานอ้อยและนํ้าตาลทราย,
กรมประมง, กรมปศุสัตว์) 
-  ผู้ปลูกข้าวนาปี กรณีที่ขายผลผลิตไปในช่วง

ส.ค.-ก.ย. 54 และเกษตรกรที่ได้รับความ
เสียหายเน่ืองจากประสบอุทกภัย จะได้รับตัน
ละ 1,437 บาท และเมล็ดพันธ์ุตามที่เสียหาย
จริงไม่เกิน 100 กก. 

- ช่วยเหลือซ่อมแซมเคร่ืองมือและอุปกรณ์
การเกษตร 

- จําหน่ายหน้ีสูญสมาชิกที่เสียชีวิต  
- ขยายเวลาการชําระหน้ี และงดคิดดอกเบี้ย เป็น

ระยะเวลา 3 ปี และมาตรการปรับโครงสร้างหน้ี 
- สินเชื่อเพ่ือฟ้ืนฟูการประกอบอาชีพและ

พัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีลูกค้าเดิม รายละไม่
เกิน 100,000 บาท ลดอัตราดอกเบี้ยจากปกติ
ลงอีกร้อยละ 3 และลดหย่อนหลักประกันการกู้
เงิน กรณีลูกค้าใหม ่รายละไม่เกิน 30,000 บาท 
อัตราดอกเบี้ยปกติ และใช้บุคคลค้ําประกัน 

- กรณีเช่าที่ดินราชพัสดุเพ่ือทําการเกษตร 
ได้รับการยกเว้นค่าเช่า 1 ปี 

• รับจ้าง/ขนส่ง/บริการ
ทั่วไป 

 
 
 

ประมาณ 340,828 คน** 

• เกษตรกร - พ้ืนทีเ่พาะปลูกพืชและพ้ืนที่
เพาะเล้ียงสัตว์นํ้าได้รับความ
เสียหายประมาณ 12.04 ล้านไร่ 
สัตว์ได้รับผลกระทบ 29.4 ล้านตัว 

- เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน
ประมาณ 1.50 ล้านคน 
 
 
 
 

ผู้ประกอบการ สถานประกอบการ 28,605 แห่ง*    
• ผู้ประกอบการรายใหญ่ ประมาณ 840 แห่ง การประกันภัยทรัพย์สิน - การช่วยเหลือด้านการเงิน เช่น สินเชื่อธุรกิจ

และเงินทุนหมุนเวียน 
- ขยายสิทธิประโยชน์การส่งเสริมการลงทุน 
เช่น มาตรการยกเว้นอากรขาเข้าเคร่ืองจักร
ทดแทนที่เสียหาย 

- การช่วยเหลือทางด้านภาษี เช่น การยกเว้น
ภาษีเงินได้ และขยายเวลาการยื่นแบบแสดง
รายการภาษีสรรพากร 

• ผู้ประกอบการ SMEs ประมาณ 218,000แห่ง จํานวนน้อยรายที่มีการทํา
ประกันภัยที่คุ้มครองภัยพิบัติ 

- สสว. เปิดศูนย์ประสานความช่วยเหลือ 
SMEs ประสบอุทกภัย เพ่ือเป็นศูนย์กลาง
ในการให้คําปรึกษาเบื้องต้นแก่
ผู้ประกอบการ SMEs 

ท่ีมา :  รวบรวมข้อมูลจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รายงานสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือ กระทรวงแรงงาน 
การช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย ปี 2554 สํานักนายกรัฐมนตรี  

หมายเหตุ  * ข้อมูลสถานประกอบการ และจํานวนแรงงานท่ีแจ้งไปกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ณ วันท่ี 1 ตุลาคม–16 พฤศจิกายน 2554 
 ** ประมาณการจาํนวนแรงงานประกอบอาชีพอิสระท่ีได้รับผลกระทบจากนํ้าท่วม โดยใช้ข้อมูลการสํารวจการมีงานทําของ สํานักงานสถิติแห่งชาติ (LFS) จําแนกตามจังหวัดท่ีนํ้าท่วม และปรับด้วย

สมมุติฐานความรุนแรงของนํ้าท่วมในแต่ละพื้นท่ี รายสาขาการผลิต 
   แรงงานประกอบอาชีพอิสระ คือ แรงงานท่ีประกอบธุรกิจโดยไม่มีลูกจ้าง และแรงงานท่ีช่วยธุรกิจในครัวเรือนโดยไม่ได้รับค่าจ้าง 
                 *** ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 คือ ผู้ประกันตนท่ีเคยเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาก่อน และต่อมาได้สิ้นสภาพความเป็นลูกจ้าง แต่ยังประสงค์จะเป็นผู้ประกันตนต่อไป 
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ไตรมาส4 ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3

1. คุณภาพของคน

การมีงานทํา

การมีงานทํา (พันคน)
1/

36,873 35,820 36,860   37,837   37,550  36,503   37,699   38,372   38,252    37,434  37,515   38,692   38,446   37,647 38,024 39,317

อัตราการวางงาน (รอยละ) 1.11      1.65      1.39      1.18       1.33      2.08      1.75      1.17      0.98       1.13 1.32      0.87       0.87      0.83 0.60 0.66

อัตราการวางงานตามระดับการศึกษา (รอยละ)

   - รวม 1.11      1.65      1.39      1.18       1.33      2.08      1.75      1.17      0.98       1.13 1.32      0.87       0.87      0.83 0.60 0.66

   - ประถมศึกษาและต่ํากวา 0.59      1.11      0.63      0.59       0.74      1.24      0.89      0.57      0.52       0.57 0.69      0.33       0.48      0.46 0.33 0.22

   - มัธยมศึกษาตอนตน 1.56      2.65      2.04      1.71       2.24      3.44      2.08      1.89      1.62       1.75 1.71      1.19       1.36      1.19 0.72 0.77

   - มัธยมศึกษาตอนปลาย 2.21      2.19      1.66      1.86       1.61      3.06      2.40      1.14      0.93       1.75 1.63      0.80       0.85      0.91 0.78 0.92

   - อาชีวศึกษา 1.41      2.02      2.76      2.02       2.65      3.54      3.06      2.19      1.45       1.84 1.98      1.44       1.31      1.36 0.98 0.88

   - วิชาชีพชั้นสูง 1.77      2.06      3.67      2.79       2.61      3.20      4.43      3.09      1.89       2.39 2.18      2.03       1.23      1.36 1.51 1.58

   - มหาวิทยาลัย 2.06      2.32      2.95      2.05       2.04      2.63      3.44      2.17      1.93       1.69 2.95      2.38       1.72      1.56 1.05 1.84

การทํางานต่ําระดับ (พันคน) 518       575       481       420        555       699       570       525       626        548       572       516        409       429       411 278

  (ทํางานนอยกวา 35 ชม./สป.ที่พรอมจะทํางานเพิ่ม)

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     100.00   100.00 100.00 100.00

   - ประถมศึกษาและต่ํากวา 58.42 56.94 56.37 57.11 57.08 55.95 55.20 55.96 55.29 54.63 54.22    54.16     54.64     53.17 53.23 53.39

   - มัธยมศึกษาตอนตน 14.51 15.29 15.46 15.19 15.23 15.29 15.88 15.26 15.49 15.89 15.99    15.65     15.48     16.01 16.24 15.77

   - มัธยมศึกษาตอนปลาย 9.54 9.57 9.86 9.49 9.54 9.95 9.99 9.74 10.05 10.19 10.48    10.50     10.41     10.47 10.64 10.83

   - อาชีวศึกษา 3.26 3.24 3.43 3.26 3.24 3.46 3.42 3.46 3.54 3.55 3.52      3.41       3.31      3.52 3.43 3.33

   - วิชาชีพชั้นสูง 3.89 4.20 4.18 4.17 4.07 4.24 4.47 4.36 4.22 4.30 4.34      4.57       4.40      4.56 4.60 4.59

   - มหาวิทยาลัย 10.38 10.76 10.70 10.78 10.85 11.11 11.05 11.22 11.41 11.44 11.45    11.71     11.76     12.28 11.87 12.09

สุขภาพ

จํานวนผูปวยดวยโรคที่ตองเฝาระวังเรงดวน (ราย)
2/

   - หัด 946       1,827    1,338     1,905     1,442    2,406    1,488    1,274    646        759       598       691              305 539       621       736      

   - ไขกาฬหลังแอน 7          11         24         4           10        17         16         13         5            7          6           11                   8 11         3          7         

   - ไขสมองอักเสบ 70         86         116       122        74        95         117       112       135        121       112       153                94 184       145       106      

   - อหิวาตกโรค 706       51         117       30         65        3           202       26         160        417       586       511              296 35         47         35        

   - มือ เทา และปาก 11,582  5,343    1,409     1,630     1,152    1,960    2,043    1,622    1,600     5,821    2,173    2,880           972 777       3,532    8,943   

   - บิด 3,471    4,339    4,398     3,636     3,258    4,157    4,526    2,750    2,363     3,507    3,657    3,936         2,594 3,671    3,817    3,375   

   - ปอดอักเสบ 32,269  36,657  24,890   40,677   41,998  32,175   25,596   38,985   35,099    34,064  31,032   49,466     38,481 44,420  31,168  51,868 

   - ฉี่หนู 988       372       518       1,233     972       536       749       1,747    1,826     701       889       1,725         1,283 396       535       1,626   

   - ไขเลือดออก 13,310  10,599  25,520   34,462   16,833  6,995    17,750   19,502   12,404    11,940  25,623   60,366     17,925 7,119    20,287  26,013 

   - ไขหวัดใหญ 4,394    4,264    4,172     4,633     6,023    3,122    21,119   44,314   13,319    25,856  7,325    53,174     21,934 9,239    6,054    29,846 

   - พิษสุนัขบา 7          2          -        -        1          5           3           2           3            8          2           -                  2 -        2          1         

2. ความม่ันคงทางสังคม

 ความสงบสุขในสังคม (ตอประชากรแสนคน)3/

   - สัดสวนการบาดเจ็บและตายดวยอุบัติเหตุ- 34.60    32.40    30.63     28.20     32.91    31.70    29.00    25.10    22.80     22.10    18.00    14.10     7.40      9.00      8.20      8.91     

     การจราจรทางบก

   - สัดสวนคดีชีวิต รางกาย และเพศ 13.77    13.40    12.92     11.50     12.50    12.60    12.10    11.70    12.30     11.80    10.90    10.30     10.60     9.60      8.30      8.39     

   - สัดสวนคดีประทุษรายตอทรัพยสิน 24.00    25.08    24.32     26.80     24.80    22.50    20.50    23.50    22.30     19.60    20.60    23.00     21.30     18.00    15.70    19.05   

   - สัดสวนคดียาเสพติด 59.01    69.70    78.70     82.70     73.70    86.90    85.40    84.80    95.30     84.60    87.80    107.80   115.40   123.60  104.10  120.36 

   - รอยละของคดีเด็กและเยาวชนที่กระทําความผิดซ้ํา 13.41    13.96    14.01     14.53     13.70    14.00    ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล

     ตอคดีทั้งหมดที่ถูกดําเนินคดีโดยสถานพินิจฯ
4/

   การคุมครองผูบริโภค 5/

จํานวนเรื่องรองเรียน (ราย) 1,542 1,435    1,233     832        1,004    1,746 1,549 1,967 1,556 1,564    1,635    1,639     1,736     1,971    2,048    2,059   

   - บาน  อาคาร  ท่ีดิน 828 634 439 289 396 755 657 767       615 538 612 606 606 786       821       814      

   - สินคาและบริการ 425 348 507 309 376 680 675 796       676 727 659 666 783 789       888       801      

   - การโฆษณาตางๆ  258 291 233 231 137 279 182 358       253 291 360 361 342 354       332       394      

   - การขายตรงและตลาดแบบตรง 31 162 54 3 95 32 35 46         12 8 4 6 5 42         7          50        

การใหคําปรึกษาทางสายดวน 1166 (ราย) 3,521    4,431 4,786 3,222 4,369 6,572    7,026    7,562    13,644    11,378 11,168 13,362 17,433 17,689  16,823  15,734 

ตัวชี้วัดภาวะสังคม  (รายไตรมาส)
2550 2553 255425522551
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1. คุณภาพของคน

    การมีงานทํา

ผลิตภาพแรงงาน กรณีแรงงาน (บาท/คน/ป)6/ 95,738   97,912 102,484 106,200 109,425  113,675  117,424 117,823 113,033 120,842 

อัตราการมีงานทํา (รอยละ)7/ 94.95 96.50 96.96 97.23 97.58 97.96 98.13 98.19 98.13 98.43

อัตราการวางงาน (รอยละ)7/ 3.32 2.40 2.16 2.07 1.83 1.51 1.38 1.38 1.49 1.04

การทํางานต่ําระดับ(ทํางานนอยกวา 35 ชม./สป.ที่พรอมจะทํางานเพ่ิม)6/ 883 783 697 787 754 578 597 508 605 521

     สุขภาพ8/

อัตราการเจ็บปวย (ตอประชากรพันคน) 1783.38 1809.63 1845.04 1798.06 1878.92 2079.57 2292.29 2436.12 2639.43

อัตราปวยดวยโรคไมติดตอ (ตอประชากรแสนคน)   

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

 -  หัวใจ 317.67 391.45 451.45 503.10 530.75 618.20 687.72 749.54 793.03

 -  เบาหวาน 277.71 340.95 380.75 444.16 490.53 586.82 650.43 675.74 736.48

 -  ความดันโลหิต 287.50 340.99 389.83 477.35 544.05 659.57 778.12 860.53 981.48

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

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

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

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

รอยละของการขาดสารอาหาร

 -  ขาดสารไอโอดีน 2.00 1.74 1.31 ไมมีการรายงานขอมูล

 -  ภาวะโลหิตจางในหญิงมีครรภ 13.34 13.04 12.35 ไมมีการรายงานขอมูล

 -  ขาดสารอาหารระดับ 1 8.62 7.85 8.24 ไมมีการรายงานขอมูล

 -  ขาดสารอาหารระดับ 2 0.74 0.72 0.74 ไมมีการรายงานขอมูล

     ประชากร

อัตราสวนภาระพึ่งพิง (รอยละ)9/ 51.29 50.88 50.46 50.03 49.69 49.26 48.84 48.43 48.11 47.94

สัดสวนคนยากจน (รอยละ)10/ - 14.93 - 11.16 - 9.55 8.48 8.95 8.12 7.75

การศึกษา

อัตรานักเรียนตอประชากรวัยเรียน11/

 -  ประถมศึกษา 105.33 105.26 104.83 104.24 104.17 103.47 104.51 104.83 104.00

 -  มัธยมศึกษาตอนตน 86.61 85.65 90.34 92.47 95.45 96.67 96.37 95.62 94.87

 -  มัธยมศึกษาตอนปลาย 59.58 60.79 62.76 63.82 63.80 65.77 67.16 68.14 69.57

 -  อุดมศึกษา (ปริญญาตรีและต่ํากวา) 42.88 45.42 53.01 52.92 55.60 62.50 61.05 60.47 56.21

จํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของประชากรกลุมอายุ 15 ปข้ึนไป12/ 7.4 7.5 7.6 7.8 7.8 7.9 8 8.1 8.2

จํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของประชากรกลุมอายุ 15-59 ป13/ 8.1 8.3 8.4 8.6 8.7 8.7 8.8 8.9 9

 -  ชาย 8.3 8.4 8.6 8.8 8.9 8.8 8.9 9 9.1

 -  หญิง 7.9 8.1 8.2 8.5 8.6 8.6 8.7 8.9 9

จํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของประชากรกลุมอายุ 60 ปข้ึนไป13/ 3.8 3.8 3.9 4.1 4.2 4.3 4.4 4.4 4.6

 -  ชาย 4.5 4.5 4.7 4.9 4.9 5.0 5.1 5.1 5.3

 -  หญิง 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.8 4 3.9 4.1

2. ความมั่นคงทางสังคม

สถาบันครอบครัว

สัดสวนครัวเรือนที่มีที่อยูอาศัยถาวร (รอยละ)14/ 97.90 97.30 96.00 96.60 98.65 98.50 99.30 98.86 99.70 99.78

ดัชนีครอบครัวอบอุน (รอยละ)15/ 62.24 61.65 63.97 63.18 63.08

ตัวชี้วัดภาวะสังคม  (รายป)
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หลักประกันทางสังคม

รอยละของการมีหลักประกันสุขภาพ 16/ - 92.47 93.01 95.47 96.25 97.82 98.75 99.16 99.47 99.36

 -  ประกันสังคม - 11.65 12.95 13.34 13.92 14.75 15.35 15.73 15.34 15.60

 -  สวัสดิการขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ - 6.62 6.44 6.82 6.61 6.51 8.22 8.00 7.90 7.75

 -  ประกันสุขภาพถวนหนา - 74.20 73.62 75.31 75.37 76.20 74.79 75.06 75.86 75.20

 -  สิทธิ์อื่นๆ -          - -          - 0.35 0.36 0.39 0.37 0.37 0.81

 -  ยังไมมีสิทธิ์ - 7.53 6.99 4.53 3.75 2.18 1.25 0.84 0.53 0.64

สัดสวนผูประกันตนตอกําลังแรงงาน17/ 17.70 20.57 21.80 22.49 23.43 24.32 24.86 24.65 24.53 25.11

ความสงบสุขในสังคม (ตอประชากรแสนคน)

อัตราการตายดวยอุบัติเหตุการจราจรทางบก18/ 18.70 20.90 22.20 22.20 20.60 20.20 19.80 18.20 16.90 11.90

สัดสวนคดีชีวิต รางกาย และเพศ18/ 56.70 60.50 76.40 73.40 73.46 69.30 62.60 52.80 51.40 45.80

สัดสวนคดีประทุษรายตอทรัพยสิน18/ 105.60 109.70 106.40 110.70 122.00 122.40 115.80 106.00 93.70 88.90

สัดสวนคดียาเสพติด18/ 438.90 422.80 196.20 119.80 160.42 176.20 225.00 320.00 371.60 416.40

รอยละของคดีเด็กและเยาวชนที่กระทําความผิดซ้ําตอคดีทั้งหมด

    ที่ถูกดําเนินคดีโดยสถานพินิจฯทั่วประเทศ4/
17.22 15.68 15.16 13.83 12.08 11.85 12.92 14.06 13.57 12.62

การคุมครองผูบริโภค5/

จํานวนเรื่องรองเรียน  (ราย) 5,687     4,467   5,554     6,586    7,284     5,693     5,898     4,504    6,818    6,574    

 -  บาน  อาคาร  ที่ดิน 3,422     2,068   1,985     2,501    3,425     2,875     2,681     1,758    2,794    2,362    

 -  สินคาและบริการ 1,775     2,026   2,984     3,103    3,089     2,059     1,937     1,540    2,827    2,835    

 -  การโฆษณาตางๆ 490       373     585       949      708       673       1,187     892       1,072    1,354    

 -  การขายตรงและตลาดแบบตรง -        -      -        33        62         86         93         314       125      23        

การใหคําปรึกษาทางสายดวน 1166 (ราย) 8,368     18,745 22,834   15,682  11,026   12,984   14,599   16,808   34,804  53,341   

3. ความเปนอยูและพฤติกรรมของคน

พฤติกรรมในการบริโภค

คาใชจายเพ่ือการอุปโภคบริโภค (รอยละของคาใชจายรวม)19/ 87.36 87.16 - 87.95 - 88.75 87.80 88.40 87.90 88.30

คาใชจายที่ไมเกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค (รอยละของคาใชจายรวม)19/ 12.64 12.84 - 12.05 - 11.25 12.20 11.60 12.10 11.70

อัตราการบริโภคสุราของประชากรอายุ 15 ปข้ึนไป (รอยละ)20/ 32.60 - - 32.70 - 29.20 29.30   - 32.00   -

อัตราการบริโภคบุหรี่ของประชากรอายุ 15 ปข้ึนไป (รอยละ)20/ 25.50 - - 23.00 - 20.20 18.50   - 20.70   -

การใชเวลาในชีวิตประจําวัน 

การใชบริการจากสื่อตางๆ (ชม./วัน)21/ 3.0 - - 2.8 - -   -   - 2.9

 -  การอานหนังสือ (รวมสิ่งพิมพ/วารสารทางอินเทอรเน็ต) 1.1 - - 1.1 - -   -   - 1.0

 -  การชม/การฟงโทรทัศน 2.9* - - 2.7 - -   -   - 2.7

 -  การชม/การฟงวีดีโอ ดีวีดี วีซีดี 2.3 2.5

 -  การฟงรายการวิทยุ 1.4 - - 1.4 - -   -   - 1.6

 -  การทองอินเทอรเน็ต 1.9 - - 1.9 - -   -   - 1.9

 -  การใชหองสมุด 1.0 - - 0.8 - -   -   - 0.8

จํานวนประชากรอายุ 6 ปข้ึนไปที่ใช Internet (ลานคน)22/ 3.5 4.8 6.0 7.0 7.1 8.5 9.3 11.0 12.3 13.8

4. สิ่งแวดลอม

สารอันตราย 23/

ปริมาณการใชสารเคมี (ลานตัน) 29.33 33.38 26.9 29.49 32.03 29.34 30.2 29.4 39.64 30.56

จํานวนผูปวยที่เกิดจากสารพิษอันตราย (คน) 2,933     2,751   2,499     2,717    1,640     1,452     1,586     1,868    1,926    2,306    

จํานวนผูเสียชีวิตที่เกิดจากสารพิษอันตราย (คน) 15         11       9          10        -        -        1          -       -       -       



องคประกอบหลัก 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553

ขยะ 

การผลิตขยะที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ (ลานตัน)23/ 14.10 14.32 14.32 14.58 14.32 14.60 14.72 15.03 15.14 15.16

การผลิตขยะที่เกิดขึ้นในกทม. (ลานตัน)23/ 3.40 3.51 3.41 3.41 3.03 3.07 3.11 3.20 3.24 3.20

ความสามารถในการกําจัดขยะแบบถูกสุขลักษณะ ในกทม. (ลานตัน)23/ 3.36 3.48 3.37 3.41 3.03 3.07 3.11 3.20 3.24 3.20

ปริมาณของเสียอันตรายทั่วประเทศ (ลานตัน)23/ 1.68 1.78 1.80 1.81 1.81 1.83 1.85 3.13 3.07 3.09

มลพิษทางอากาศ 

คาเฉลี่ยฝุนขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน (24 ชั่วโมง) มคก./ ลบ.ม. 40.50 49.40 54.50 59.80 40.60 43.30 50.00 47.90 42.50 37.80

  (บริเวณพื้นที่ทั่วไปใน กทม.)23/

หมายเหตุ :  * ขอมูลรวมการดูโทรทัศนและวีดีโอ (2544)

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 

              4/      กลุมงานขอมูลและขอสนเทศ สํานักพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน  

              5/      สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค สํานักนายกรัฐมนตรี (การใหคําปรึกษาทางสวยดวน 1166 สคบ.ใหบริษัทเอกชนดําเนินการตั้งแตไตรมาส 4 ป พ.ศ. 2552)

              6/      ขอมูล GDP จากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และขอมูลการมีงานทําจากสํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

              8/      สถิติสาธารณสุข สํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข

              9/      การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ.2543-2573 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

            10/      การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ประมวลผลโดยสํานักพัฒนาฐานขอมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม สศช.

            11/      จํานวนนักเรียน จากศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ขอมูลประชากร จากสํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

            12/      ขอมูลป 2545-2546 จากรายงานผลการประเมินโอกาสและคุณภาพการศึกษาของคนไทย สํานักประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

                      ขอมูลป 2547-2553 จากปการศึกษาเฉลี่ยของประชากรไทย กลุมพัฒนาเครือขายสารสนเทศ สํานักวิจัยและพัฒนาการศึกษา สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

            13/      ปการศึกษาเฉลี่ยของประชากรไทย กลุมพัฒนาเครือขายสารสนเทศ สํานักวิจัยและพัฒนาการศึกษา สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

            14/      รายงานคุณภาพชีวิตของคนไทย จากขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) ป 2542-2553 กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

            15/      สํานักประเมินผลและเผยแพรการพัฒนา สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (ปรับปรุงองคประกอบของดัชนีป 2544-2552)

            16/      สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ กระทรวงสาธารณสุข

            17/      สํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน และสํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

            18/      ศูนยขอมูลขอสนเทศ สํานักงานตํารวจแหงชาติ และขอมูลประชากรจากสํานักบริหารการทะเบียน กระทรวงมหาดไทย

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

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

                      การสํารวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2549 และ 2552 สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ป2544-2548 เปนการสํารวจของประชากรอายุ 11 ปขึ้นไป)

            21/      รายงานการสํารวจการใชเวลาของประชากร พ.ศ.2544,2547 และ 2552 สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

            22/      ขอมูลป 2542-2545 ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ  และการสํารวจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ครัวเรือน) พ.ศ.2546-2553 สํานักงานสถิติแหงชาติ 

                      กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

            23/      รายงานสถานการณมลพิษของประเทศไทย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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