ขาวเศรษ ฐกิจและสังคม
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สศช. ไดรายงานความเคลื่อนไหวทางสังคม
ในชวงไตรมาสสามป ๒๕๕๕
เมื่อวันที่ ๒๖
พฤศจิกายน ๒๕๕๕

The Office of the National Economic and
Social Development Board (NESDB), on
November 26, 2012, reported Thailand’s
social conditions in the 3rd quarter of 2012.

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการ สศช.
และนางสุวรรณี คํามั่น รองเลขาธิการ สศช.
เปดเผยวา สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดติดตามความ
เคลื่อนไหวสถานการณทางดานสังคมที่สําคัญๆ
ในชวงไตรมาสสามป ๒๕๕๕ และประเด็นเฝา
ระวังสําคัญในระยะตอไป สรุปไดดังนี้

Mr.
Arkhom
Termpittayapaisith,
Secretary General and Mrs. Suwannee
Khamman, Deputy Secretary General,
reported that the Office of NESDB has
been
monitoring
key
social
developments in Thailand in the third
quarter of 2012 and assessed issues to
watch in the near future. The summary is
as follows:

สรุปภาวะสังคมไทยในไตรมาสสาม ป ๒๕๕๕

Social Development Report in Q3 of the
Year 2012

การจางงานและรายได : การจางงานยัง

Employment

and

Income:

Employment continued to increase while
unemployment rate fell. These changes
were inconsistent with a slowdown in
production activities and export. Average
real income was also reported to have
increased. Significant changes in the

เพิ่มขึ้นและการวางงานลดลง แมไมสอดคลอง
กับกิจกรรมการผลิตที่ชะลอตัวลงและการ
สงออกที่ลดลง โดยเฉลี่ยรายไดแทจริงของ
แรงงานเพิ่มขึ้น การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญใน

labour market were as follows:
ตลาดแรงงานมีดังนี้
• Average unemployment rate stood
at 0.58 percent in Quarter 3/2012, with
• ไตรมาส ๓/๒๕๕๕ อัตราการวางงาน
232,400 unemployed persons, down from
0.65 percent in the same period of last
เฉลี่ยเทากับรอยละ ๐.๕๘ โดยมีจํานวน
year, or a reduction of 24,795 unemployed
persons. Total employment rose by 0.6
๒๓๒,๔๐๐ คน ลดลงจากอัตรารอยละ ๐.๖๕
percent. In addition, employment in the
ในชวงเดียวกันปที่แลว หรือลดลง ๒๔,๗๙๕
construction sector significantly increased
คน การจางงานรวมเพิ่มขึ้นรอยละ ๐.๖ เปนการ by 7.0 percent resulting from investments
in government projects, and the real
จางงานในสาขากอสรางเพิ่มมากสุดรอยละ
estate sector’s recovery after the flood
disaster late last year.
๗.๐ เนื่องจากมีการจางงานจากโครงการลงทุน
• Rising employment and lower
ของรัฐบาลที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับการ
unemployment
rate,
which
were
inconsistent
with
a
slowdown
in
ฟนตัวของภาคอสังหาริมทรัพยจากวิกฤติการณ production activities and export, were
น้ําทวมปลายปที่แลว
partly due to the fact that entrepreneurs
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maintained the same number of workers
but reduced their working hours. Thus,
there were 6,160,821 workers who
worked less than 35 hours per week, an
increase of 10.3 percent compared to the
same period of last year. These workers
who wanted to work more or these low
skilled workers were accumulated to
310,353 persons, a rise of 16.4 percent,
while employment in hotels and
restaurants, wholesale and retail sectors
have increased.
• A tight labour market situation
persisted as the job seeker to job vacancy
ratio stood at 0.85, compared to 1.5 in the
same period of last year, and 1.2 in the
previous quarter. Tight labour market of
workers with vocational and high
vocational certificate also continued to
persist, this reflected in the shortage of
• ภาวะตลาดแรงงานตึงตัว สัดสวนผูสมัคร skilled and semi-skilled workers Labour
wages in the private sector grew by 13.3
งานตอตําแหนงงานวางเทากับ ๐.๘๕ เทา
percent while average price increased by
3.0 percent, which means a rise in real
เทียบกับ ๑.๕ เทาในชวงเดียวกันปที่แลว และ
wages of 10.0 percent. The increase in
minimum wage to 300 baht per day
๑.๒ เทาในไตรมาสที่ผานมา โดยเฉพาะ
starting in January 2013, will raise the
country’s average minimum wage by 22.4
แรงงานระดับ ปวช.-ปวส. ยังมีสภาพตึงตัวสูง
percent and raise the average wage of 70
ตอเนื่อง โดยมีการขาดแคลนมากในกลุม
provinces using this policy by 25.2
The lowest rise in minimum
แรงงานทักษะและกึ่งทักษะ รายไดของแรงงาน percent.
wage will be equivalent to 9.7 percent, or
a 27 baht increase in wages in Chonburi
ภาคเอกชนเพิ่มขึ้นรอยละ ๑๓.๓ ขณะทีร่ าคา
Province, while the highest increase will
35.2 percent or 78 baht increase in
สินคาเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ ๓ .๐ ทําใหคาจาง be
Phayao Province. There will be 18
แทจริงเพิ่มขึ้นรอยละ ๑๐.๐ การปรับขึ้นคาจาง provinces that will see an increase in
minimum wage by more than 30 percent.
แรงงานขั้นต่ํา ๓๐๐ บาทในเดือนมกราคม
Currently there are 5.37 million workers
๒๕๕๖ จะทําใหคาจางขั้นต่ําเฉลี่ยของประเทศ with wages lower than 300 baht per day.

• การจางงานที่เพิ่มขึ้นและการวางงาน
ลดลง ที่ไมสอดคลองกับกิจกรรมการผลิตที่
ชะลอตัวลงและการสงออกที่ลดลง สวนหนึ่ง
เนื่องมาจากผูประกอบการยังรักษาการจาง
แรงงานเดิมไวแตปรับตัวโดยการลดชั่วโมง
ทํางานลง มีแรงงานที่ทํางานต่ํากวา ๓๕
ชั่วโมงตอสัปดาห ๖,๑๖๐,๘๒๑ คน เพิ่มขึ้นรอย
ละ ๑๐.๓ จากชวงเดียวกันปที่ผานมา ซึ่งเปน
แรงงานที่ตองการทํางานเพิ่มหรือแรงงาน
ทํางานต่ําระดับ ๓๑๐,๓๕๓ คน เพิ่มขึ้นรอยละ
๑๖.๔ ขณะทีส
่ าขาโรงแรมภัตตาคาร และ
การคาสงคาปลีกมีผลผลิตเพิ่มขึ้น

Education:
A
production
and
เพิ่มขึ้นรอยละ ๒๒.๔ และคาจางเฉลี่ยของ ๗๐
development of middle-skill workers must
จังหวัดที่มีการปรับคาจางเปน
๓๐๐ บาท be re-evaluated. Transition rate in
vocational education over the past five
gradually declined. For example, in
เพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ ๒๕.๒ คาจางเพิ่มขึ้นต่ําสุด years
2011, the rate dropped to 36.55 percent.
Thus, there must be quantitative measures
เทากับรอยละ ๙.๗ หรือ ๒๗ บาทที่จังหวัด
to create incentives for students to take
vocational courses. These measures
ชลบุรี และเพิ่มขึ้นสูงสุดเทากับรอยละ ๓๕.๒
include ensuring personal security and
changing values by supporting the private
หรือ ๗๘ บาทที่จังหวัดพะเยา โดยจังหวัดที่มี
sector to develop complete vocational
คาจางเพิ่มขึ้นสูงกวารอยละ ๓๐ มีจํานวน ๑๘
qualification standard. Moreover, 10-15
percents of children who could not further
schooling
should
be
given
จังหวัด ปจจุบน
ั มีแรงงาน ๕.๓๗ ลานคนที่ their
opportunities to continue their study at the
vocational level, for example, granting
ไดรับคาจางต่ํากวา ๓๐๐ บาท
scholarships for underprivileged youths,
and allowing youths who work in factories
study and work at the same time. In
ดานการศึกษา : การทบทวนการผลิตและ to
addition, firm-school cooperative education
projects should be expanded through tax
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incentive measure.

พัฒนากําลังคนระดับกลาง อัตราการเรียนตอ

สายอาชีพใน ๕ ปที่ผานมามีสัดสวนคอยๆ ลดลง
ในป ๒๕๕๔ ลดลงเหลือรอยละ ๓๖.๕๕ จึงตองมี
มาตรการในเชิงปริมาณ จูงใจใหนักเรียนเขา
เรียนสายวิชาชีพเพิ่มขึ้น ทั้งดานความปลอดภัย
ในชีวิต การปรับเปลี่ยนคานิยม โดยผลักดันให
ภาคเอกชนจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพอยาง
เต็มรูปแบบ ขณะที่ใหโอกาสเด็กที่ไมไดเรียนตอ
ประมาณรอยละ ๑๐-๑๕ ไดเรียนตอสายอาชีพ
เชน การสนับสนุนทุนการศึกษาอาชีวศึกษา
ใหแกเด็กดอยโอกาส และใหเด็กที่เขาทํางานใน
โรงงานมีโอกาสศึกษาควบคูไ
 ปดวย
ขณะเดียวกัน ควรขยายการดําเนินโครงการสห
กิจศึกษาใหกวางขวางยิ่งขึ้น โดยใชมาตรการ
จูงใจดานภาษี

Health: Overall disease increased
while pneumonia was a persistent
problem from the end of rainy season
until the start of winter. Approximately 2
percent of the population suffered from
depressive disorder and the burden of
health care for migrant workers has the
tendency to increase. In the third quarter

of 2012, the number of patients
diagnosed with diseases under National
Communicable Disease Surveillance
system increased by 13.1 percent from
the same quarter of last year. In addition,
the number of patients with pneumonia
continued to grow by 19.2 percent, these
patients were mainly children under 5 or
the elderly older than 65 years of age.
On mental health, the data from Centre
for Depressive Disorder, the Department
of Mental Health, showed that in 2012,
about 1.5 million Thai people aged 15
and above, or 2 percent of the total
population, suffered from depressive
disorder. On the other hand, gross
national happiness continued to drop to
5.79 in September. One of the important
factors that contributed to the decline in
national happiness was the
ดานสุขภาพ : การเจ็บปวยโดยรวมเพิ่มขึ้น gross
household’s rising cost of living. The
health care system has also faced
โรคปอดอักเสบยังเปนปญหาตอเนื่องถึงชวง
accumulated problems of epidemic
ปลายฝนตนหนาว ประชากรรอยละ ๒ ปวยเปน disease control and the burden of
treatment costs for migrant workers.
โรคซึมเศรา และภาระการรักษาสุขภาพแรงงาน Thus, the migrant public health service
was established in the forms of health
insurance fund which, in 2012, there are
ขามชาติมีแนวโนม
520,000 migrant workers applied for the
มากขึ้น การเจ็บปวยดวยโรคเฝาระวังในไตร
fund membership; and 217,972 migrant
workers as insured persons in the social
มาสสามของป ๒๕๕๕ เพิ่มขึ้นจากไตรมาสสาม security system.
Behaviour and well-being of people in
ของป ๒๕๕๔ รอยละ ๑๓.๑ มีผูปวยดวยโรค
Thailand. There were a number of issues
ปอดอักเสบอยางตอเนื่องและเพิ่มขึ้นรอยละ
that need to be closely monitored,
including:
๑๙.๒ สวนใหญพบในเด็กอายุต่ํากวา ๕ ป และ
• Children and youths are having
ผูสูงอายุ ๖๕ ป ขึ้นไป ดานสุขภาพจิต จาก
easier access to cigarettes and their
ขอมูลของศูนยโรคซึมเศราไทย กรมสุขภาพจิต smoking quantity amounted to the same
level as elderly smokers and higher than
ป ๒๕๕๕ พบวา คนไทยอายุ ๑๕ ปขึ้นไป ๑.๕
the quantity smoked by the working-age
population. Based on a survey on
ลานคนหรือรอยละ ๒ ของประชากรทั้งหมด
tobacco consumption behaviours of youth
under 18, by the Tobacco Control
ปวยเปนโรคซึมเศรา ขณะที่ความสุขมวลรวม
Research and Knowledge Management
ของไทยลดลงตอเนื่องอยูที่ ๕.๗๙ ในเดือน
Centre (TRC), children and young people
กันยายน ปจจัยสําคัญที่ทําใหความสุขมวลรวม have had easier access to cigarettes.
Moreover, 80 percent of young people
ลดลงคือ ปญหาเศรษฐกิจในระดับครัวเรือนที่คา revealed that their neighbourhood stores
sold cigarettes to children under 18. The
ครองชีพสูงขึ้น การรักษาสุขภาพแรงงานขาม
2011 survey on cigarette and alcohol
ชาติเปนปญหาสะสมในระบบสาธารณสุขทัง้
consumption behaviour showed a rise in
overall cigarette consumption that is
ดานการควบคุมโรคระบาดตางๆ และภาระ
among youth, working age, and elderly to
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9.1, 11.2 and 10.7 cigarettes per day,
respectively. It was also revealed that
alcohol drinking behaviour has led to
domestic violence. According to the 2011
survey on cigarette and alcohol
แรงงานขามชาติ ๕๒๐ ,๐๐๐ คน และแรงงาน consumption behaviour, 36.6 percent of
households with drinking members
ขามชาติที่เขาสูระบบประกันสังคมและอยูใน
experienced domestic violence/troubled
family relation. In addition, violence
ฐานะผูป
 ระกันตน ๒๑๗,๙๗๒ คน
against women and children was on the
rising trend as the number of service
ดานพฤติกรรมและความเปนอยูของคนใน recipients of the One Stop Crisis Centre,
under the Ministry of Health, increased
สังคมไทย มีประเด็นเฝาระวังหลายดาน ไดแก from 23,499 in 2009 to 25,744 in 2010.
Most cases were on and related to
• เด็กและเยาวชนยังเขาถึงการซื้อบุหรี่ได abuses by their boyfriend/husband and
close relatives as a result of alcoholงายขึ้น และมีปริมาณการสูบบุหรี่เพิ่มขึ้น
drinking problem/drug addiction.
คาใชจายการรักษา
จึงไดจด
ั ระบบบริการ
สาธารณสุขแรงงานขามชาติในรูปของกองทุน
ประกันสุขภาพแรงงานตางดาว ในป ๒๕๕๕ ให

เทียบเทาผูสูงอายุ แตมากกวาประชากรวัย
ทํางาน จากขอมูลการสํารวจพฤติกรรมการ

• Household debt has increased,
while debt repayment ability decreased.
The outstanding debts for personal
consumption escalated to 2,748,930
million baht, up by 20.4 percent from the
same period of last year. This was partly
due to the government’s first-home and
first-car policy. On the other hand, the
reduction in debt repayment ability
reflected excessive household spending
behaviour. This behaviour was needed to
be closely monitored especially the
spending behaviour of the middle-income
and lower-income group. The default of
more than three months on loans under
supervision and credit card loans
increased by 37.8 and 11.1 percent,
respectively. The ratio of NPLs of loans
for consumption to total NPLs stood at
21.4, rising for 5 consecutive quarters.

บริโภคยาสูบของเยาวชนอายุต่ํากวา ๑๘ ป
ของศูนยวิจัยและจัดการความรูเพื่อการควบคุม
ยาสูบ พบวา เด็กและเยาวชนเขาถึงการซื้อ
บุหรี่ไดงายขึ้น โดยเยาวชนรอยละ ๘๐ ระบุ
รานคาแถวบานขายบุหรี่ใหเด็กอายุต่ํากวา ๑๘
ป และจากผลการสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่
และการดืม
่ สุราของประชากร พ.ศ. ๒๕๕๔
พบวามีปริมาณการสูบบุหรี่เพิ่มขึ้นในทุกกลุม
ทั้งกลุมเยาวชน
วัยทํางาน และผูสูงอายุ มี
ปริมาณการสูบเพิ่มขึ้นเปน ๙.๑ ๑๑.๒ และ
๑๐.๗ มวนตอวัน ตามลําดับ พฤติกรรมการดื่ม
สุรากอใหเกิดปญหาการใชความรุนแรงใน
ครอบครัว ผลการสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่
และการดืม
่ สุราของประชากร พ.ศ. ๒๕๕๔
พบวา ประชากรที่มีสมาชิกในครอบครัวดื่มสุรา
รอยละ ๓๖.๖ มีการใชความรุนแรงใน
ครอบครัว/มีปญ
 หาความสัมพันธในครอบครัว
นอกจากนี้ การกระทําความรุนแรงตอสตรีและ
เด็กมีแนวโนมเพิ่มขึ้น เห็นไดจากจํานวนผูเขา
รับบริการในศูนยพึ่งไดของกระทรวง

Social security: Several issues
needed to be closely monitored,
including:
• There was a rising tendency that

three out of four drug offenders arrested
were first-time convicts or youths. In
addition, drug cases increased by 9.8
percent, compared to the third quarter of
2011, but the figure decreased by 3.3
percent compared the second quarter of
this year. According to the 2012 report on
drug situation and trends by Office of the
Narcotics Control Board, the volume of
drug trafficking has increased, while drug
abuse in the community with children and
young people were more prevalent.
Moreover, three out of four drug offenders
arrested were first-time convicts or youths.

สาธารณสุข เพิ่มขึ้นจาก ๒๓ ,๔๙๙ รายในป
๒๕๕๒ เปน ๒๕ ,๗๔๔ รายในป ๒๕๕๓ โดย
สวนใหญจะถูกกระทํารุนแรงจากแฟน/สามี
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และคนใกลชิด โดยสาเหตุลําดับแรกมาจากเมา The government has introduced “proactive
programme in tackling drugs” to arrest
สุรา/ติดสารเสพติด
drug users, get them into treatment, and
closely give them assistance, as well as
• ครัวเรือนมีการกอหนี้เพิ่มขึ้น ขณะที่
offer them jobs and education.
ความสามารถในการชําระคืนลดลง โดยยอด
• Reckless and disturbing motorcycle
คงคางสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคสวนบุคคล driving needs to be eliminated to reduce

disturbance to the road users and
accidents. It was reported that the

มีมูลคา ๒,๗๔๘,๙๓๐ ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ
๒๐.๔ จากชวงเดียวกันของปกอน สวนหนึ่งเปน
การใชสิทธิตามโครงการบานหลังแรก และรถ
คันแรก ขณะที่ความสามารถในการชําระคืน
ลดลงชี้วา ครัวเรือนมีพฤติกรรมการใชจายที่
เกินตัวมากขึ้น ซึ่งเปนประเด็นที่ตองเฝาระวังและ
ติดตามโดยเฉพาะพฤติกรรมการใชจา ยของผูม
 ี
รายไดปานกลาง-นอย เห็นไดจากการผิดนัด
ชําระหนี้เกิน ๓ เดือนของสินเชื่อภายใตการ
กํากับ และสินเชื่อบัตรเครดิตเพิ่มขึ้นรอยละ
๓๗.๘ และ ๑๑.๑ ตามลําดับ นอกจากนี้
สัดสวน NPLs

ของสินเชื่อเพื่อการอุปโภค

บริโภคตอ NPLs รวม เทากับรอยละ ๒๑.๔
เพิ่มขึ้นตอเนื่องเปนไตรมาสที่ ๕
ดานความมั่นคงทางสังคม มีประเด็นเฝา
ระวัง ไดแก
• แนวโนมของผูกระทําผิดคดียาเสพติดที่

problem of reckless motorcycle driving
youth in Bangkok has become more
frequent. On average, the number of
complaint calls to the police was 300 calls
per month, and in August alone, the
complaint calls reached 498. According to
a road safety survey in 2010, most road
accidents were caused by motorcycles,
while motorcyclists at the age of 18-24
were most accident-prone. Moreover,
accident statistics indicated that more
young people and students were facing
the highest risk of accidents each year.
Despite the lower number of injured
people in 2011 compared to the previous
year, the rising number of injured people
caused by motorcycle accidents was
accounted for 29.31 percent of all
accidents. Therefore, to sustainably solve
the problem of reckless motorcycle
driving by youths, all sectors have to start
from the roots of the problem through a
positive force creation, and together
develop high-moral upbringing to help
create a child's emotional stability and
good virtue.
• Monitoring

system must be
established to prevent possible accidents
caused by public transport in the
upcoming holiday season. Although the

ถูกจับกุม ๓ ใน ๔ เปนรายใหม และเปนกลุม
เยาวชนมากขึ้น คดียาเสพติดเพิ่มขึ้นจากไตร

มาสสามป ๒๕๕๔ รอยละ ๙.๘ แตลดลงจากไตร
มาสสองป ๒๕๕๕ รอยละ ๓.๓ และจากรายงาน
สถานการณและแนวโนมปญหายาเสพติด
ประเทศไทยป ๒๕๕๕ ของสํานักงานปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด พบวา ปริมาณการลําเลียง
ขนยาเสพติดในแตละครั้งมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น มี
การแพรระบาดยาเสพติดในชุมชนที่มีเด็กและ
เยาวชนเขาไปมีสว
 นรวมมากขึน
้ แนวโนมของ
ผูกระทําความผิดยาเสพติดที่ถูกจับกุม ๓ ใน ๔
เปนรายใหม และเปนกลุมที่เปนเยาวชนเพิ่มขึ้น

accidents and deaths caused by road
accidents have declined by 23.2 percent in
the third quarter of 2012, monitoring
system must still be set up to prevent big
accident caused by public transport, such
the one that happened at the end of 2010,
from repeating itself. Thus, in the
upcoming holiday season, there must be
measures to enhance the safety of public
vans, the use of RFID technology to
monitor and detect speeding, and serious
enforcement and punishment for speeding
and traffic violation. At the same time,
commuters are advised to use public
buses or vans which are legally registered
5

order to protect their rights to safe public
รัฐจึงไดดําเนินการในเชิงรุกโครงการ “ชุมชน in
transport.
อุนใจไดลูกหลานกลับคืน ” เพือ
่ ปราบปราม
จับกุม นําผูเสพเขารับการบําบัดรักษา ติดตาม
ชวยเหลือ และสงเสริมใหมีอาชีพและการศึกษา
• การขจัดพฤติกรรมเด็กแวนเพื่อลดความ

เดือดรอนใหประชาชนผูใชรถใชถนนและ
ปญหาอาชญากรรม ความถีข
่ องปญหาการแขง

รถของเด็กแวน เพิ่มขึ้น โดยในพื้นที่กรุงเทพฯ
มีประชาชนรองเรียนผานหมายเลข ๑๙๑ เฉลี่ย
เดือนละ ๓๐๐ ครั้ง เฉพาะในเดือนสิงหาคมที่
ผานมา มีการรองเรียนถึง ๔๙๘ ครั้ง จากการ
สํารวจความปลอดภัยในการเดินทางทางถนน
พ.ศ. ๒๕๕๓ พบวา รถจักรยานยนตเปนพาหนะ
ที่ประสบอุบัติเหตุมากที่สุดโดยเฉพาะในกลุม
เยาวชนอายุ ๑๘-๒๔ ป นอกจากนี้ สถิติการ
เกิดอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนตระบุวา กลุม
เยาวชน นักเรียน นักศึกษา เปนกลุมเสี่ยงใน
การเกิดอุบัติเหตุสูงสุดและมีจํานวนมากขึ้นทุกป
และแมวาในป ๒๕๕๔ จํานวนผูประสบอุบัติเหตุ
ทางถนนลดลงจากในป ๒๕๕๓ แตจํานวนผู
ประสบอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนตกลับ
เพิ่มขึ้นถึงรอยละ ๒๙.๓๑ ของอุบัติเหตุทั้งหมด
ดังนั้น การแกไขปญหาเด็กแวนอยางยั่งยืน
จะตองแกปญหาที่ตนเหตุ โดยทุกภาคสวน
รวมกันแกปญหาในเชิงพลังบวกควบคูไปกับ
การสรางรากฐานในการเลี้ยงดูเด็กใหมีความ
มั่นคงทางอารมณและเปนคนดี
• การเฝาระวังเพื่อลดอุบัติเหตุรถยนต

โดยสารสาธารณะโดยเฉพาะในชวงเทศกาลที่
จะมาถึง แมวาสถานการณการเกิดอุบัติเหตุและ
การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางบกลดลงในชวง
ไตรมาสสามของป ๒๕๕๔ รอยละ ๒๓.๒ แตยงั
ตองเฝาระวังเพื่อลดอุบัติเหตุทางบกโดยเฉพาะ
รถยนตโดยสารสาธารณะที่เคยเกิดอุบัติเหตุครั้ง
ใหญเมื่อปลายป ๒๕๕๓ และในชวงเทศกาลที่
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จะมาถึง จะมีการใชมาตรการสงเสริมความ
ปลอดภัยของผูใชรถตูโดยสารสาธารณะ นํา
ระบบเทคโนโลยี
RFID เพื่อติดตามและ
ตรวจจับความเร็ว รวมทัง้ เขมงวดกวดขันการ
ควบคุมตรวจสอบความเร็วและลงโทษผูก
 ระทํา
ผิดอยางจริงจัง ขณะเดียวกันผูใชบริการ รถตู
โดยสารสาธารณะควรเลือกใชบริการรถ
โดยสารสาธารณะที่จดทะเบียนถูกตองตาม
กฎหมาย พรอมรวมเปนสวนหนึ่งในการพิทักษ
สิทธิในการใชบริการรถโดยสารสาธารณะให
ปลอดภัย
เรื่องเดนประจําฉบับ “แรงงานขามชาติ........
ความจําเปนในการจัดระเบียบ”

This issue’s highlight is “Migrant workers:
the need to re-regulate”.

• การลักลอบเขาเมืองของแรงงานขาม
ชาติเปนปญหาหนึ่งที่สําคัญ ปจจุบันมีผูที่มิได
ถือสัญชาติไทยอยูใ
 นประเทศประมาณ ๒.๗๓.๕ ลานคน เปนผูพํานักอาศัยและทํางาน
๓.๑๔ ลานคน ขณะที่ผูไดรับอนุญาตใหทํางาน
คงเหลือ ณ เดือนกันยายน ๒๕๕๕ มีจํานวน
๑.๑๖ ลานคน และคาดวามีแรงงานที่ไมไดรับ
อนุญาต ๒ ลานคน รอยละ ๖๕ เปนผูที่มาจาก
ประเทศพมา ลาว และกัมพูชา เปนแรงงานไร
ฝมืออยูในสาขาการเกษตรและปศุสัตว
กอสราง การผลิตฯลฯ

• Illegal entry of migrant workers has
been an important concern since there are
approximately 2.7 to 3.5 million non-Thai
citizens, of which 3.14 million people live
and work in Thailand. In September, 2012,
the number of legal migrant workers was
1.16 million persons. Thus there are
approximately 2 million unauthorized
migrant workers in Thailand. 65 percent of
migrant workers are from Myanmar, Laos
and Cambodia, of which are unskilled
workers working in agricultural and
livestock, industrial, construction sectors,
etc.

• Although migrant workers help
create economic expansion, illegal entry
• แมแรงงานขามชาติจะกอใหเกิดการ
of these workers has resulted in
numerous issues including: (1) Legal
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ แตปญหาการลักลอบ
status and fundamental rights. These
เขาประเทศโดยผิดกฎหมายของแรงงานสงผล workers as well as their children do not
have personal legal status thus they are
ดาน often violated and become the victims of
ตอปญหาในหลายดานไดแก (๑)
human trafficking. Moreover, they do not
สถานภาพตามกฎหมายและสิทธิขั้นพื้นฐาน
have access to the basic public services
แรงงานไมไดรบ
ั สถานะบุคคลตามกฎหมาย
provided by the government. There is
รวมถึงบุตรหลานที่เกิดขึ้นมีจํานวนมากขึ้น การ often violence in the areas where
migrants live due to crime and suspicion.
ถูกละเมิดสิทธิและเปนเหยื่อขบวนการคามนุษย (2) Public health. There are often
problems of an epidemic and the cost of
และการเขาไมถึงสิทธิขั้นพื้นฐานที่รัฐจัดให
public health care especially in the
country border areas (3) Education. Thai
ตลอดจนปญหาความไมสงบในพื้นที่อัน
government has to bear the cost of
เนือ
่ งจากปญหาอาชญากรรมและความไม
providing basic services to approximately
7

60,000 children with no citizenship. This
could affect the teaching and learning
quality of schools in the bordering areas
of Thailand. (4) Economy. The reliance
of the economy on cheap migrant labour
affects the employment of Thai workers
as it dampens the improvement of labour
skills in Thailand and the use of modern
technology, which in turn, causes a
reduction
in
the
country’s
competitiveness.
• However, migrant worker are still
essential for the country’s development
due to: (1) the lack of basic skilled
labour. It could be seen in 2011 that
there was a shortage of labour with lower
secondary education, and lower, of
144,823 people, or 52.75 percent of the
total labour shortage. This shortage
mainly presented in wholesale and retail,
food
and
animal
feed,
textile,
construction and service sectors; (2) the
demand for low-skilled migrant workers
in Thailand is likely to continue for the
next 10 years and the integration into
ASEAN Community will enhance labour
mobility as it will be easier for workers to
move to a market with higher demand for
labour.

ไววางใจ (๒) ดานสาธารณสุข เกิดปญหาการ
แพรระบาด ตลอดจนภาระในการ
รักษาพยาบาลโดยเฉพาะในบริเวณชายแดน
(๓) ดานการศึกษา รัฐตองรับภาระคาใชจาย
ในการจัดบริการพื้นฐานใหกับเด็กที่ไมมี
สัญชาติประมาณ ๖ หมื่นคน รวมถึงผลกระทบ
ตอคุณภาพการเรียนการสอนในพื้นที่ชายแดน
ของไทย และ (๔) ดานเศรษฐกิจ การพึ่งพิงการ
ใชแรงงานขามชาติราคาถูก สงผลกระทบตอ
การจางแรงงานไทย และไมสงเสริมการพัฒนา
ทักษะฝมือของแรงงานไทยและการใช
เทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งทําใหความสามารถใน
การแขงขันลดลง
• อยางไรก็ตาม แรงงานขามชาติยังมี
ความจําเปนตอการพัฒนาประเทศ เนือ
่ งจาก
(๑) การขาดแคลนแรงงานระดับพื้นฐาน ดังจะ
เห็นไดจากในป ๒๕๕๔ มีการขาดแคลน

• The government has implemented
several regulations to systematise and
legalise migrant workers. However, there
was a lack of clear policy, as these
regulations were often complicated and
costly. Furthermore, law enforcement is
so far ineffective, corrupt and lack right
protection. Therefore, in the immediate
term, migrant workers must be reregulated and it could be done through
revising
strict
rules,
developing
mechanism that adequately protects
migrant workers’ rights, as well as
creating positive attitude towards migrant
workers to help them live in harmony in
• รัฐไดดําเนินการจัดระเบียบแรงงานขาม the society. Additionally, in the long run,
clear direction of labour policy must be
ชาติเพื่อใหไดแรงงานถูกกฎหมาย แตยังขาด
determined and the plan to upgrade
ความชัดเจนในนโยบาย กฎระเบียบทีย
่ งุ ยาก
production technology to increase labour
must be in place. Once these
และมีคาใชจายสูง การบังคับใชกฎหมายยังไมมี productivity
regulations
become
effective,
the
reliance
on
migrant
workers
would
be
ประสิทธิภาพ มีการทุจริต และไมมีการคุมครอง
curbed at a necessary and appropriate
สิทธิ ดังนั้น ในระยะเรงดวน เห็นควรใหมีการจัด level for the country’s development.
ระเบียบแรงงานขามชาติ เชน การทบทวน
กฎระเบียบที่เขมงวด การสรางกลไกการ
คุมครองแรงงานขามชาติอยางเพียงพอ และ
สรางทัศนคติในเชิงบวกใหเกิดการอยูรวมกัน

แรงงานระดับมัธยมตนและต่ํากวา ๑๔๔ ,๘๒๓
คน หรือรอยละ ๕๒.๗๕ ของแรงงานทีข
่ าด
แคลน สวนใหญอยูในสาขาคาสงคาปลีก
อาหารและอาหารสัตว กอสราง สิ่งทอ และการ
บริการ และ (๒) ความตองการแรงงานขาม
ชาติทักษะต่ําของไทยมีแนวโนมตอเนื่องไปอีก
๑๐ ป และการเขาสูประชาคมอาเซียน ทําให
แรงงานเคลื่อนยายไปสูตลาดที่มีความตองการ
ไดสะดวกขึ้น
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อยางกลมกลืน ควบคูไปกับการดําเนินการใน
ระยะยาวในการกําหนดทิศทางดานแรงงานที่
ชัดเจน เพื่อวางแผนยกระดับเทคโนโลยีการ
ผลิตและเพิ่มผลิตภาพแรงงาน เพื่อใหมีการ
พึ่งพิงแรงงานขามชาติตามความจําเปนและ
เหมาะสมกับการพัฒนาประเทศ

NESDB: National Economic and Social Development Board
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