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เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ดร.ปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการ คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) หรือสภาพฒัน์ แถลงข่าวภาวะสังคมไทยไตรมาสที่ 1 ของปี 2560 ว่า ในไตรมาสแรกมีจ านวน
ผู้ว่างงาน 460,000 คน คิดเป็นอัตราการว่างงาน 1.2% เพิ่มข้ึนจาก 0.97% ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า 

ทั้งนี ้อัตราการว่างงานดังกล่าวถือว่าเป็นอัตราสูงทีสุ่ดนับตัง้แต่ไตรมาสที่ 2 ของปี 2553 ที่ 1.3% หรอืสงูสุดใน
รอบ 7 ป ีและหากเทียบจากช่วงเวลาเดียวจะพบว่าอัตราการว่างงานเริ่มเพิ่มข้ึนจากไตรมาสที่ 1 ของปี 2557 
ที่มีอัตราการว่างงาน 0.9% ต่อเนื่องมาจนถึงปจัจบุัน ส่งผลให้การจ้างงานของเศรษฐกิจไทยในไตรมาสปจัจบุัน
มีจ านวน 37.4 ล้านคน จากก าลังแรงงาน 38.2 ล้านคน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า 0.6% และเป็น
การลดลงในภาคเกษตรกรรม 1.4% และลดลงในภาคอุตสาหกรรม 0.3% 

 

http://www.nesdb.go.th/ewt_news.php?nid=6689&filename=index
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โดยการจ้างงานในภาคเกษตรลดลงเนือ่งจากการเคลือ่นย้ายแรงงานไปสู่ภาคนอกการเกษตรในช่วงภัยแล้ง
ต่อเนื่องของป ี2557-2559 ประกอบกบัแรงงานส่วนหนึ่งออกจากการเป็นก าลังแรงงานเนื่องจากเข้าสู่วัย
สูงอายุและการทดแทนแรงงานใหมล่ดลง ขณะที่การจ้างงานในอุตสาหกรรมลดลงจากภาคก่อสร้างและ
อุตสาหกรรมการผลิตเป็นหลักที ่8.7% และ 1.5% เนื่องจากการส่งออกและการลงทุนภาคเอกชนยังฟื้นตัวได้
ไม่เต็มที ่อย่างไรก็ตาม ส่วนของสาขาค้าส่ง/ปลกี โรงแรมและภัตตาคาร และสาขาการขนส่ง ยังมีการจ้างงาน
เพิ่มข้ึน ตามการบรโิภคครัวเรือนและภาคการท่องเที่ยวที่ขยายตัวได้ดี ส่วนค่าจ้างแรงงานภาคเอกชนที่ไมร่วม
ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ และค่าล่วงเวลาลดลงเล็กน้อย 0.9% อย่างไรก็ดี ค่าจ้างภาคเกษตรกรรมเพิ่มข้ึน 
5.2% และผลิตภาพแรงงานเพิ่มข้ึน 4.0% 

“จ้างงานยังสวนทางกบัเศรษฐกิจ แต่ต้องไปดูว่ามันอาจจะเป็นเรือ่งปรบัตัวโครงสร้างเศรษฐกิจ ภาคเกษตร
แรงงานกส็ูงอายุออกไปเรือ่ยๆ ถ้าเราเน้นประสิทธิภาพ ผลิตภาพ เครื่องจกัรเครื่องยนต์มากข้ึน ยังไม่นับเรือ่ง
หุ่นยนต์อะไรเข้ามาอีก ก็คงต้องมปีรบัตัวแรงงานในการผลิตเดิมๆ ที่ทยอยออก หรือรับตัวหางานใหม่ ก็เป็นไป
ได้ที่ต้องคอยดูในช่วงนี้ แล้วเรากเ็ห็นการย้ายไปใช้เครือ่งจักร อย่างในภาคก่อสร้างเอง แม้แต่ถนน เดี๋ยวนี้ก็เป็น
เครื่องจักรซะมาก ดังนั้นก็เป็นไปได้ว่าเศรษฐกิจช่วงที่ฟื้นตัว การจ้างงานอาจจะไม่ได้สูงเท่าทีผ่่านมา แต่คิดว่า
ไม่น่าเป็นปญัหามาก อย่างภาคเกษตรไตรมาสแรกขยายตัว แต่การจ้างงานลดลง พอเมษายนกจ็้างงานเพิ่ม
ตาม ต้องคอยดูอีกระยะหนึง่ ส่วนภาคอุตสาหกรรมคงต้องรว่มมือกันปรับตัวทัง้เอกชนทั้งรัฐ วางแผนไปตอบ
รับใหท้ันกบัการเปลี่ยนแปลง อย่างฝึกฝนแรงงานรบั s-curve ใหม่จากฐานอุตสาหกรรมเดิมแบบนี้ก็ได”้ ดร.
ปรเมธีกล่าว 

ดร.ปรเมธีกล่าวต่อไปถึง 2 ประเด็นที่ต้องจบัตามอง ได้แก่ 1) การเคลื่อนย้ายแรงงานภาคเกษตรและการ
ปรับตัวของภาคเกษตร ซึ่งการจ้างงานภาคเกษตรมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องจากปัญหาโครงสร้างแรงงาน โดย
ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา แรงงานเกษตรลดลง 1.3 ล้านคน แรงงานในช่วงอายุ 30-49 ปีลดลง 0.99 ล้านคน ซึ่ง
คาดว่าเป็นผลจากภาวะภัยแล้งในช่วงป ี2557-2559 ท าให้แรงงานเคลื่อนย้ายออกไปท างานในภาคนอกเกษตร 
ขณะที่แรงงานที่จะเข้ามาทดแทนและกลุ่มแรงงานสูงวัยอาย ุ50 ปีข้ึนไปมีแนวโน้มลดลง 
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ขณะที่พื้นที่เพาะปลูกมีแนวโน้มลดลงต่อเนือ่งโดยพื้นที่ถือครองเพื่อการเกษตรลดงจาก 151.0 ล้านไร่ในปี 
2546 เป็น 149.2 ล้านไร่ในปี 2556 ลดลงเฉลี่ยปีละ 0.16 ล้านไร ่สะท้อนภาคเกษตรที่มีแนวโน้มเล็กลงทั้ง
จ านวนแรงงานและพื้นที่เพาะปลกู ดังนั้น การเพิ่มผลิตภาพการผลิตจงึเป็นประเด็นส าคัญที่ตอ้งเร่งด าเนินการ 
ในปี 2560 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายส าคัญเพือ่ช่วยเพิ่มผลิตภาพการเกษตรและรายได้เกษตรกร 
เช่น การท าเกษตรแปลงใหญ่ การปรบัปรุงระบบสง่น้ า/กระจายน้ า การใช้เกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรแบบ
ผสมผสานเป็นแนวทางทีจ่ะช่วยขับเคลือ่นเป้าหมายที่ส าคัญนี้ให้ส าเร็จ รวมถึงการสร้าง Smart Farmer 

2) การฟื้นตัวของการสง่ออกและการลงทุนภาคเอกชนทีจ่ะมีผลต่อการจ้างงาน แม้การส่งออกจะมีอัตราการ
ขยายตัวต่อเนื่องตั้งแต่ไตรมาสทีส่ามปี 2559 เป็นต้นมา แตย่ังเป็นการฟื้นตัวอย่างช้าๆ โดยมูลค่าของการ
ส่งออกสินค้ายังคงต่ ากว่ามูลค่าการสง่ออกในช่วงปี 2555-2556 ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนยังฟื้นตัวช้า ท าให้
ผู้ประกอบการชะลอการจ้างงานเพิ่ม อย่างไรก็ตาม มีสัญญาณความเช่ือมั่นของผูป้ระกอบการดีข้ึนเป็นล าดับ
จากระดบั 48.7 ในปี 2558 เป็น 49.6 และ 50.8 ในปี 2559 และไตรมาสแรกปี 2560 ตามล าดับ 

ทั้งนี้ ในช่วงที่เหลือของปี 2560 หากการส่งออกสามารถเพิม่ขึ้นได้ตามเป้าหมายและตลอดปีขยายตัวได้เฉลี่ย 
3.6% ตามแนวโน้มการปรับตัวดีข้ึนตามเศรษฐกิจโลก และการเร่งการใช้จ่ายภาครัฐโดยเฉพาะการใช้จ่าย
ลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน จะท าให้ภาคเอกชนมีความมั่นใจ และน าไปสู่การขยายต าแหนง่งานในระยะต่อไป 
โดยเฉพาะภาคการผลิต การก่อสร้าง และการขายส่ง/ขายปลีก และช่วยลดอัตราการว่างงาน 

ไทยมีความสุขอันดับ 2 ของอาเซียน รองสิงคโปร์ 
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ส าหรับภาวะสงัคมด้านอื่นๆ คนไทยมสีุขภาพจิตที่ดี สอดคลอ้งกับดัชนีความสุขโลก จากผลการส ารวจ
สุขภาพจิต (ความสุข) คนไทยของส านักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า ในปี 2558 คนไทยมีคะแนนสุขภาพจิตเฉลี่ย
อยู่ที่ 31.44 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทีก่ าหนด โดยกลุ่มอายุ 25-59 ปี มีคะแนนเฉลี่ยสงูสุด รองลงมาเป็นกลุ่ม
อายุ 15-24 ป ีและ 60 ปีข้ึนไป ตามล าดับ ความรักความผกูพันและการดูแลซึ่งกันและกันของคนในครอบครัว
มีส่วนส าคัญที่ท าให้คนไทยมีสุขภาพจิตที่ด ีสอดคลอ้งกบั World Happiness Report 2017 ซึ่งรายงานค่า
ดัชนีความสุขโลก พบว่าประเทศไทยมีอันดับดีข้ึนจากอันดับที่ 33 ในช่วงปี 2556-2558 เป็นอันดบัที่ 32 
ในช่วงปี 2557-2559 และอยู่ในอันดับที่ 19 ของประเทศทีม่ีการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก 

ผู้ป่วยด้วยโรคเฝ้าระวังโดยรวมลดลง แต่ยังต้องเฝ้าระวังโรคติดต่อทางอาหารและน้ าที่พบผูป้่วยเพิ่มข้ึน ในไตร
มาสแรกปี 2560 จ านวนผู้ป่วยด้วยโรคเฝ้าระวังโดยรวมลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปี 2559 ที ่22.7% โดย
ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกลดลง 44.7% เนือ่งจากทกุฝ่ายร่วมกนัเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคทีม่ากับยงุลาย
อย่างต่อเนื่อง  

อย่างไรก็ตาม ยังต้องเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดต่อทางอาหารและน้ า โดยพบผู้ป่วยเพิ่มข้ึน 3.2% และ
ติดตามสถานการณ์เดก็จมน้ าในช่วงปิดภาคเรียนซึง่เป็นช่วงที่มีเด็กจมน้ าเสียชีวิตมากทีสุ่ดเฉลี่ยปลีะ 348 คน 
ส าหรับในปี 2560 จากข้อมลูของกรมควบคุมโรคในช่วงปิดภาคเรียนมีเด็กจมน้ าเสียชีวิต 127 คน ทั้งหมดเป็น
เด็กช่วงอายุ 5-14 ป ี

คนไทยเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มากขึ้น ยกเว้น กทม. 

ภาวะโภชนาการในเด็กเลก็และการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มีแนวโน้มดีข้ึน จากผลการส ารวจสถานการณ์เด็กและ
สตรีในประเทศไทย ปี 2558-2559 (MICS 5) พบว่าภาวะโภชนาการเมื่อเทียบกับปี 2555 (MICS 4) ดีข้ึนใน
ทุกตัวช้ีวัด แต่ยังต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง โดยเด็กอายุต่ ากว่า 5 ปี 6.7 % มีน้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
5.4% มีภาวะทุพโภชนาการเฉียบพลัน (ผอม) 10.5% มีภาวะทุพโภชนาการเรื้อรัง (เตี้ย) และ 8.2% มีน้ าหนัก
สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (อ้วน) ส าหรับสถานการณ์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ พบว่า เด็กอายุต่ ากว่า 6 เดือนที่กิน
นมแม่อย่างเดียวมีแนวโน้มเพิม่ขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2559 มีเด็ก 23.1% ที่กินนมแมอ่ย่างเดียว และ 
42.1% กินนมแมเ่ป็นหลกั แต่ยังต้องเฝ้าระวังในกลุ่มแม่ที่ไมไ่ด้เรียนหนงัสือเนื่องจากมีการเลี้ยงลกูด้วยนมแม่
อย่างเดียวเพียง 0.2% 
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ที่มาภาพ : http://countryoffice.unfpa.org/thailand/drive/ICPDat15Thaifinal.pdf  

แม่วัยรุ่นลดลงแตย่ังสูง เฝ้าระวังมีเพศสัมพันธ์วัยเรียน 

การตั้งครรภ์ในกลุม่วัยรุ่นลดลงแต่ยังอยู่ในระดับสูง และยังตอ้งเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง อัตราการคลอดในกลุม่
อายุ 15-19 ป ีต่อหญิงวัยเดียวกัน 1,000 คน ลดลงอย่างตอ่เนื่องจากอัตรา 53.4 ในปี 2555 เป็นอัตรา 44.8 
ในปี 2558 อย่างไรก็ตาม อัตราการคลอดในกลุ่มวัยรุ่นยังอยูใ่นระดับสูง และยงัมี 5 จังหวัดที่มีอัตราการคลอด
สูงกว่า 60.0 ได้แก่ ชลบุรี นครนายก ระยอง ประจวบคีรีขันธ์ และสมุทรสาคร นอกจากนี ้ยังต้องเฝ้าระวังการ
มีเพศสมัพันธ์ในกลุม่นักเรียนซึง่มสีัดส่วนเพิ่มข้ึน อัตราป่วยด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มวัยรุ่นที่มี
แนวโน้มเพิ่มข้ึน และสถานการณ์การท าแทง้ในกลุม่วัยรุ่นทีพ่บว่า 53.1% มีอายุต่ ากว่า 25 ป ีและ 28.6% ยัง
มีสถานภาพเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา 

บริโภคเหล้า-บุหรี่ลดลง – จับตาภัย “มือสอง” กระทบส่วนรวม 

ค่าใช้จ่ายในการบรโิภคเครื่องดืม่แอลกอฮอล์และบหุรีล่ดลง แต่ยังต้องเฝ้าระวังภัยของเหล้า-บุหรี่ มอืสอง ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม เช่น ควันบุหรี่ อุบัตเิหตจุากการดื่มเหล้า ในไตรมาสแรก ปี 2560 ค่าใช้จ่ายในการ
บริโภคเครือ่งดื่มแอลกอฮอล์มีมลูค่า 38,544 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปทีี่ผ่านมาร้อยละ 3.2 
ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการบริโภคบุหรี่มีมลูค่า 14,972 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.2 

http://thailand.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/State%20of%20Thailand%20Population%20report%202013-MotherhoodinChildhood_th.pdf
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ทั้งนี้ ยังต้องเฝ้าระวังภัยของเหล้า-บุหรี่มือสอง ที่สง่ผลกระทบทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสุขภาพของผู้ที่
ไม่ได้ดื่มเหล้าและไม่ได้สูบบุหรี ่ขณะที่หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องรณรงค์และขับเคลื่อนให้ประชาชนเห็นความส าคัญ
ของพิษภัยจากการสบูบหุรี ่ผลกระทบและความสูญเสียทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม เพื่อน าไปสู่การเลิกสูบ
บุหรี่และปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมใหม้ีสุขภาพที่ด ีและเชิญชวนให้ผู้ทีสู่บบุหรี่เป็นประจ าเลิกสูบ โดยมเีป้าหมาย 3 
ล้านคน ในระยะเวลา 3 ป ี

คดีอาญาหด เหตุปราบปรามต่อเน่ือง 

คดีอาญาโดยรวมลดลงจากการปราบปรามอาชญากรรมอย่างต่อเนื่อง คดีอาญาโดยรวมไตรมาสแรกปี 2560 
ลดลง 2.6% จากไตรมาสก่อนหน้า คดีประทุษร้ายต่อทรัพยแ์ละคดียาเสพติดลดลง 13.5% และ 0.3% ขณะที่
คดีชีวิตร่างกายและเพศเพิ่มข้ึน 0.3% นอกจากนี ้ได้มีการเรง่ปราบปรามภัยอาชญากรรมทีส่่งผลกระทบต่อ
สังคมโดยรวม ได้แก่ (1) การป้องกัน ปราบปราม บ าบัดรกัษา ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด โดยใช้หลักสิทธิมนุษยชน
และการสาธารณสุขเป็นพื้นฐานการแก้ไขปญัหา ภายใต้หลกัการ “เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้” และสามารถกลบัไปใช้
ชีวิตในสังคมได้อย่างปกตสิุข (2) การค้าประเวณีที่ส่งผลกระทบต่อปญัหาการค้ามนุษย ์จึงมีข้อสัง่การให้ทกุ
หน่วยงานเร่งวางมาตรการด าเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มงวด กวาดล้างจบักุมการลักลอบค้าประเวณี 
ด าเนินคดีข้าราชการทีเ่ข้าไปแสวงหาผลประโยชน ์จัดใหผู้้เสยีหายได้รับการคุ้มครอง และ (3) ธุรกิจในลักษณะ
ฉ้อโกงประชาชน การกระท าความผิดเกี่ยวกบัอาชญากรรมทางเทคโนโลยทีี่ท าลายระบบเศรษฐกจิและ
ประชาชนในทุกระดับ ควรตรวจสอบพิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบ และเมื่อตกเป็นเหยื่อควรเข้ามาร้อง
ทุกข์เพื่อตัดวงจรขบวนการ ภาครัฐควรบูรณาการการท างานเชิงรุกเพื่อแกป้ัญหาได้อย่างรวดเร็วด้วยการสร้าง
การรบัรู ้ติดตามและตรวจสอบพฤติกรรมผู้ต้องสงสัย และจบักุมผู้กระท าความผิด 

อุบัติเหตุทางบกลด 7.2% – เสียชีวิตเพ่ิม 1.3% 

การลดการใช้ความเร็วในการขับรถเพื่อบรรเทาความสูญเสียจากการเกิดอบุัติเหตุ ไตรมาสแรกปี 2560 
อุบัติเหตุจราจรทางบกลดลง 7.2% มีผู้เสียชีวิตเพิ่มข้ึน 1.3% มูลค่าความเสียหายลดลง 75.0% จากไตรมาส
เดียวกันปี 2559 โดยช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 พบการเกิดอุบัติเหตุและผูบ้าดเจบ็เพิ่มข้ึน 7.0% และ 
4.2% แต่ผู้เสียชีวิตลดลง 11.8% โดยเฉพาะการเสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุลดลงเหลือ 50% เป็นผลจากการคุม
เข้มการใช้รถ การเข้มงวดบังคับใช้เข็มขัดนิรภัยในทุกที่นัง่ผูโ้ดยสารรถทุกประเภท มาตรการห้ามนั่งท้าย
กระบะเกิน 6 คน สาเหตทุี่ท าใหเ้กิดอบุัติเหตุสงูสุดยังคงมาจากการเมาสรุาและการขับรถเร็ว ดังนั้น การแก้ไข
ปัญหาเมาแล้วขับยังต้องเน้นการปลูกจิตส านึกและสร้างวินัยการใช้รถใช้ถนนให้กับคนไทยอย่างเข้มข้น รวมทั้ง
การแก้ปญัหาขับรถเร็วยังต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเอาจรงิเอาจงั และเมื่อตรวจพบผู้กระท าผิดให้ด าเนินคดี
ทันท ีรวมถึงมาตรการลงโทษหากไม่เสียค่าปรับเมื่อได้รบัใบสั่ง 
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การร้องเรียนสินค้าและบริการเพิม่ขึ้น การรบัรอ้งเรียนของ สคบ. และ กสทช. เพิม่ขึ้น 3.2% และ 11.6% 
จากไตรมาสก่อน โดยสินค้าที่มีการรอ้งเรียนมากที่สุด คือ รถยนต์ อาคารชุด และสินค้าบริการทั่วไป ส่วน
บริการกจิการโทรคมนาคมมีการร้องเรียนบริการโทรศัพทเ์คลื่อนที่มากทีสุ่ด โดยประเด็นการร้องเรียนคือ
มาตรฐานและคุณภาพการใหบ้ริการ ซึ่งการด าเนินงานนอกจากจะแก้ไขปัญหาแล้วยังร่วมกับหน่วยงานรฐัและ
เอกชนเฝ้าระวังสินค้าบริการที่ไม่ปลอดภัยและการทดสอบสนิค้าเพื่อให้การคุ้มครองผูบ้รโิภคมีประสทิธิภาพ 
ขณะที่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศท าให้รปูแบบการบริโภคสินค้าและการให้บริการเปลี่ยนไป เช่น 
กรณีบริการของรถรับจ้างโดยสารสาธารณะผ่านแอปพลิเคชัน ซึ่งบางบรกิารไม่มกีฎหมายรองรับและไม่ได้รบั
ความคุ้มครองทัง้ความปลอดภัยและการเอารัดเอาเปรียบผูบ้ริโภค จ าเป็นต้องมีมาตรการก ากับดูแลเพื่อให้
สอดคล้องกบัรปูแบบการใหบ้รกิารที่เปลี่ยนแปลงไป 

เอกสารอ้างอิง 

https://thaipublica.org/2017/05/nesdb-social-outlook-q1-2560/ 
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