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รบัลงประกาศโฆษณาใหก้บัหน่วยงานราชการ

มูลนธิิ องคก์รต่างๆ, บุคคล, นติิบุคคล, 

บริษทัจํากดั, บริษทัมหาชน, สาํนกังานทนายความ, 

ธนาคาร, ลงงบการเงินประจําปี, 

ประกาศเชิญประชมุสามญัและวิสามญั 

ตรงตามรูปแบบที�กฎหมายกาํหนดไว้ 
ปีที�   2  ฉบับที�   218   วนัจนัทร์ที�   5  มถุินายน  พ.ศ.  2560  ราคา   15   บาท

                                      ภาคเหนือ
 วนัที� 2 - 5 ม.ิย. มฝีนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื�นที�    หลงัจากนั�น

 ฝนจะเพิ�มขึ�น   ลมตะวนัตกเฉียงใต้  ความเร็ว  10 - 30 กม. / ชม.   

อุณหภูมติํ�าสุด 23 - 26 องศาเซสเซียส  สูงสุด 31 -37   องศาเซลเซียส  

                         ภาคใต้ ฝั�งตะวนัตก
  มฝีนฟ้าคะนองร้อยละ  60 -80  ของพื�นที�  กบัมฝีนตกหนักบางแห่ง

  อุณหภูมติํ�าสุด 22 -25 องศาเซลเซียส สูงสุด 29 - 33 องศาเซลเซียส   

  ลมตะวนัตกเฉียงใต้  ความเร็ว  20 - 35 กม. / ชม.   

                          

                       ภาคใต้ ฝั�งตะวนัออก
 มฝีนฟ้าคะนองร้อยละ40 -60 ของพื�นที�  ตลอดช่วง

อุณหภูมติํ�าสุด  23 - 27  องศาเซสเซียส  สูงสุด 30 -35 องศาเซลเซียส  

ทะเลมคีลื�นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั�งคลื�นสูงประมาณ  1 - 2  เมตร

                 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ      
มฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 - 40 ของพื�นที� หลงัจากนั�นฝนจะเพิ�มขึ�น

อุณหภูมติํ�าสุด  24 -26 องศาเซสเซียส สูงสุด 31- 35 องศาเซลเซียส

ลมตะวนัตกเฉียงใต้  ความเร็ว  10- 30 กม. / ชม.

                             ภาคกลาง
 มฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ40-60ของพื�นที� หลงัจากนั�นฝนจะเพิ�มขึ�น

ลมตะวนัตกเฉียงใต้  ความเร็ว  10- 30 กม. / ชม.

อุณหภูมติํ�าสุด 24-26องศาเซสเซียส สูงสุด 32 -36 องศาเซสเซียส    

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มฝีนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื�นที� หลงัจากนั�นฝนจะเพิ�มขึ�น

อุณหภูมติํ�าสุด  25-27 องศาเซสเซียส อุณหภูมสูิงสุด  32-35      

องศาเซลเซียส

 นายปรเมธี  วมิลศิริ  เลขาธิการสาํนกังานคณะกรรมการพฒันา

การเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ  (สศช.)  กล่าวในงานสมัมนา   “ร่างแผน

ประชากรเพื�อการพฒันาประเทศระยะยาว 20 ปี  (ปี 2560-2579)”  วา่ ไทย

เผชิญกบัปัญหาโครงสร้างประชากร   เนื�องจากสตรีวยัเจริญพนัธ์ุมีบุตรลด

ลงต่อเนื�อง  การเพิ�มจาํนวนของเดก็เกิดใหม่ระหวา่งปี  2506-2526   มีมาก

กวา่ปีละ 1 ลา้นคน แต่ปัจจุบนัเหลือปีละ 700,000 คน ข   ณะที�ประชากรมี

อายยุนืยาวมากขึ�น เป็นสงัคมผูสู้งอาย ุแต่รายไดเ้ฉลี�ยต่อหวัของประเทศยงั

ไม่จดัอยูใ่นระดบัประเทศรายไดสู้ง แตกต่างจากประเทศอื�นที�เขา้สู่สงัคมผู ้

สูงอาย ุโดยที�มีรายไดค่้อนขา้งดี ซึ� งในอาเซียนประเทศที�เขา้สู่สงัคมสูงอายุ

แลว้คือ สิงคโปร์ เวยีดนาม และไทย

 “ประเมินวา่ปี   2561      เป็นปีแรกที�ผูสู้งอายจุะมากกวา่วยัเดก็

หลายแสนคน  และจะเพิ�มอยา่งต่อเนื�องจนถึงปี  2564   ถึงตอนนั�นไทยจะ

เขา้สู่สงัคมผูสู้งอายโุดยสมบูรณ์ โดยมีประชากรผูสู้งอาย ุ 20%   ของประ- 

ชากรทั�งหมด ส่วนตั�งแต่ปี 2579 ประชากรไทยจะมีนอ้ยกวา่ปัจจุบนั   และ

สนุนคนที�มีบุตรคนที� 2 และ 3 จะใหเ้รียนระดบัมหาวทิยาลยัฟรี

 ขณะที�นางชุตินาฏ วงศสุ์บรรณ รองเลขาธิการ สศช. กล่าววา่จะ

เสนอใหค้ณะรัฐมนตรี  (ครม.)    พิจารณาร่างแผนประชากรเพื�อการพฒันา

ประเทศระยะยาว 20 ปี วนัที� 6 มิ.ย.นี�  ซึ� งการเปลี�ยนแปลงโครงสร้างประชา

กรไทยสู่สงัคมสูงอาย ุถือเป็นปรากฎการณ์ที�เกิดขึ�นค่อนขา้งเร็ว    เมื�อเทียบ

กบัประเทศพฒันาแลว้      ส่งผลใหไ้ทยตอ้งเผชิญกบัความทา้ทายทั�งเสถียร

ภาพทางการเงิน  การคลงัในการจดัสวสัดิการดูแลผูสู้งอายเุพิ�มขึ�น   รวมถึง

ความเติบโตทางเศรษฐกิจที�จะชะลอตวัลงจากแรงงานที�ลดลง      “ร่างแผน

ประชากรฯที�จะเสนอ  ครม.ไดก้าํหนดวสิยัทศันว์า่    ประชากรไทยเกิดและ

เติบโตอยา่งมีคุณภาพ มีคุณภาพชีวติที�ดี  และมีส่วนร่วมยกระดบัการพฒันา

ประเทศ ซึ�งมี 5 ยทุธศาสตร์  คือ 1.ส่งเสริมใหป้ระชากรวยัเจริญพนัธ์ุมีบุตร

เพิ�มขึ�น 2.พฒันาและยกระดบัผลิตภาพประชากร 3.พฒันาคุณภาพชีวติประ

ชากร  4.สร้างความมั�นคงทางเศรษฐกิจและคุ้มครองทางสงัคม และ 5.สนบั

สนุนสภาพแวดลอ้มที�เอื�อต่อการพฒันาประชากร”.

ไทยเผชิญกบัปัญหาโครงสร้างประชากร

ปี 2564 เขา้สู่สงัคมผูสู้งอายโุดยสมบูรณ์

ครม.อนุมติัจดัตั�งกองทุนประชารัฐช่วยผูมี้รายไดน้อ้ย
 นายสมชยั สจัจพงษ ์ปลดักระทรวงการคลงั เปิดเผยวา่ กระทรวงการคลงัจะพิจารณามาตรการใหค้วามช่วยเหลือประชาชนที�มีรายไดน้อ้ย ที�มาลงทะเบียนเพื�อขอรับสวสัดิการจากรัฐอยา่งรอบคอบ   โดยวงเงินดงักล่าว

จะมีประมาณ 50,000 ลา้นบาทต่อปี ซึ� งล่าสุด คณะรัฐมนตรี (ครม.) ไดอ้นุมติัใหจ้ดัตั�งกองทุนประชารัฐวงเงิน 50,000 ลา้นบาท เป็นที�เรียบร้อยแลว้ โดยจะใชง้บกลางที�อยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดูแลของนายกรัฐมนตรี    ซึ� งจะเริ�มโครง

การไดใ้นเดือน ต.ค. 2560 ซึ� งเป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ 2561 

 “สิ�งที�กระทรวงการคลงักาํลงัพิจารณาในขณะนี� คือ หลกัการของมาตรการที�ออกมาตอ้งใหต้รงกบัความตอ้งการของประชาชนมากที�สุด ซึ� งอาจจะเจาะจงตามภาค หรือเป็นรายจงัหวดักไ็ด ้     โดยมุ่งหวงัพฒันาคุณภาพ

ชีวติผูมี้รายไดน้อ้ยใหดี้ขึ�น ขณะนี�อยูร่ะหวา่งการพิจารณาขอ้มูลผูล้งทะเบียน คาดวา่จะใชเ้วลา 1-2 เดือน และน่าจะออกมาตรการไดภ้ายในเดือน ต.ค.นี�  อยา่งแน่นอน”

 ดา้นนายกฤษฎา จีนะวจิารณะ   ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเศรษฐกิจการคลงั (สศค.) กล่าววา่ ขณะนี�กระทรวงการคลงัไดส่้งรายชื�อประชาชนที�ลงทะเบียนขอรับสวสัดิการจากรัฐไปใหห้น่วยงานที�
ั
รับผดิชอบแลว้ประมาณ 

11 ลา้นคน จากจาํนวนที�ลงทะเบียนทั�งหมด 14.1 ลา้นคน โดยในระหวา่งนี�  กระทรวงมหาดไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ธนาคารพาณิชย ์กรมที�ดิน กรมสรรพากร เป็นตน้    จะเริ�มตน้กระบวนการตรวจสอบจากฐานขอ้

มูลจากแบบฟอร์มที�ประชาชนกรอกเอาไว ้ส่วนสวสัดิการ เช่น รถเมลฟ์รี รถไฟฟรี การรับส่วนลดค่านํ�าประปาและค่าไฟฟ้า ยงัไม่มีขอ้สรุปที�ชดัเจน แต่ทุกเรื�องที�มีการเสนอ มีความเป็นไปไดท้ั�งหมด

 ส่วนความคืบหนา้โครงการสินเชื�อรายจิ�ว (พิโก ้ไฟแนนซ์) ล่าสุด สศค.อนุมติัใบอนุญาตแลว้ 55 ราย และยงัอยูร่ะหวา่งการพิจารณาอีก 240 ราย ซึ� งส่วนใหญ่   สศค.ไดเ้สนอใหผู้ป้ระกอบการเขียนแผนการบริหารงาน

ธุรกิจมาใหม่ เพราะแผนงานที�เสนอมาในครั� งแรกไม่ถกูตอ้ง เนื�องจากเนน้เรื�องการรับจาํนาํ หรือจาํนองสิ�งของ ซึ� งเป็นรูปแบบเดิมของพวกเงินกูน้อกระบบ จึงไม่ใช่วตัถุประสงคข์องรัฐบาล ซึ�งพิโก ้ไฟแนนซ์ เป็นการปล่อยกูเ้งิน

ฉุกเฉินวงเงินไม่เกิน 50,000 บาท  โดยไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ�าประกนั  ซึ� งมีผุป้ระกอบการเริ�มปล่อยกูไ้ปแลว้ 9 ราย เป็นเงิน 3-4 ลา้นบาท  ขณะที�นาโนไฟแนนซ์ล่าสุดมียอดปล่อยกูแ้ลว้ 3,000 ลา้นบาท   ปล่อยกูร้ายละไม่เกิน 100,000 

บาท อตัราดอกเบี�ยไม่เกิน 36% ต่อปี.

จะมีสดัส่วนประชากรสูงอาย ุ30% เขา้สู่สงัคมผูสู้งอายรุะดบัสุดยอด ซึ�งจะ

เกิดการสร้างภาระพึ�งพิงต่อวยัแรงงานและภาครัฐ    ที�ตอ้งจดัสวสัดิการให้

มากขึ�น ส่งผลกระทบต่อการพฒันาประเทศ  และขยายตวัทางเศรษฐกิจจึง

ตอ้งหาทางเพิ�มประชากร ทั�งปริมาณและพฒันาคุณภาพอยา่งเขม้ขน้”

 ดา้นนายมีชยั  วรีะไวทยะ  นายกสมาคมพฒันาประชากร  และ

ชุมชนกล่าวปาฐกถาพิเศษหวัขอ้   “ประชากรกบัการพฒันาประเทศ...อนา

คตที�ทา้ทาย” วา่ ในฐานะที�ตกเป็นจาํเลยสงัคม  เนื�องจากทาํเรื�องการคุมกาํ

เนิดร่วมกบัหน่วยงานต่างๆ ไดผ้ลมาก    จนวนันี�ตอ้งหาทางเพิ�มประชากร 

ขนาดครูต่อวา่ไดซี้ไม่สูง  เพราะเดก็ไม่เกิด      และคนแก่เตม็บา้นเตม็เมือง 

เพราะคนชื�อ “มีชยั” สาเหตุที�การคุมกาํเนิดไดผ้ล     เพราะในอดีตมีการจดั

กิจกรรมรณรงคอ์ยา่งต่อเนื�องและหลากหลายรูปแบบ เช่น ทาํหมนัแลว้จะ

ไดบ้ตัรขึ�นรถทวัร์ฟรีหรือหมนัเงินลา้น     ใครที�ทาํหมนัจะไดรั้บลอตเตอรี�

ลุน้รางวลั หรือมีกองทุนใหกู้เ้ฉพาะคนที�ไม่ตั�งครรภ ์เป็นตน้  แนวคิดเหล่า

นี�นาํมาประยกุตใ์ชส้าํหรับการเพิ�มประชากรได ้เช่น  รัฐบาลประกาศสนบั
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