ภาวะสังคมไทยQ1/2560-2661 และแนวโน้มปี 2562 คนว่างงานสูงสุด
ในรอบ 7 ปี สวนทางจีดพี ี – แต่มีความสุขอันดับ 2 ของอาเซียน
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เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ดร.ปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการ คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์ แถลงข่าวภาวะสังคมไทยไตรมาสที่ 1 ของปี 2560 ว่า ในไตรมาสแรกมีจานวน
ผู้ว่างงาน 460,000 คน คิดเป็นอัตราการว่างงาน 1.2% เพิ่มขึ้นจาก 0.97% ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า
ทั้งนี้ อัตราการว่างงานดังกล่าวถือว่าเป็นอัตราสูงทีส่ ุดนับตัง้ แต่ไตรมาสที่ 2 ของปี 2553 ที่ 1.3% หรือสูงสุดใน
รอบ 7 ปี และหากเทียบจากช่วงเวลาเดียวจะพบว่าอัตราการว่างงานเริ่มเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 1 ของปี 2557
ที่มีอัตราการว่างงาน 0.9% ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้การจ้างงานของเศรษฐกิจไทยในไตรมาสปัจจุบัน
มีจานวน 37.4 ล้านคน จากกาลังแรงงาน 38.2 ล้านคน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า 0.6% และเป็น
การลดลงในภาคเกษตรกรรม 1.4% และลดลงในภาคอุตสาหกรรม 0.3%
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โดยการจ้างงานในภาคเกษตรลดลงเนือ่ งจากการเคลือ่ นย้ายแรงงานไปสู่ภาคนอกการเกษตรในช่วงภัยแล้ง
ต่อเนื่องของปี 2557-2559 ประกอบกับแรงงานส่วนหนึ่งออกจากการเป็นกาลังแรงงานเนื่องจากเข้าสู่วัย
สูงอายุและการทดแทนแรงงานใหม่ลดลง ขณะที่การจ้างงานในอุตสาหกรรมลดลงจากภาคก่อสร้างและ
อุตสาหกรรมการผลิตเป็นหลักที่ 8.7% และ 1.5% เนื่องจากการส่งออกและการลงทุนภาคเอกชนยังฟื้นตัวได้
ไม่เต็มที่ อย่างไรก็ตาม ส่วนของสาขาค้าส่ง/ปลีก โรงแรมและภัตตาคาร และสาขาการขนส่ง ยังมีการจ้างงาน
เพิ่มขึ้น ตามการบริโภคครัวเรือนและภาคการท่องเที่ยวที่ขยายตัวได้ดี ส่วนค่าจ้างแรงงานภาคเอกชนที่ไม่รวม
ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ และค่าล่วงเวลาลดลงเล็กน้อย 0.9% อย่างไรก็ดี ค่าจ้างภาคเกษตรกรรมเพิ่มขึ้น
5.2% และผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้น 4.0%
“จ้างงานยังสวนทางกับเศรษฐกิจ แต่ต้องไปดูว่ามันอาจจะเป็นเรือ่ งปรับตัวโครงสร้างเศรษฐกิจ ภาคเกษตร
แรงงานก็สูงอายุออกไปเรือ่ ยๆ ถ้าเราเน้นประสิทธิภาพ ผลิตภาพ เครื่องจักรเครื่องยนต์มากขึ้น ยังไม่นับเรือ่ ง
หุ่นยนต์อะไรเข้ามาอีก ก็คงต้องมีปรับตัวแรงงานในการผลิตเดิมๆ ที่ทยอยออก หรือรับตัวหางานใหม่ ก็เป็นไป
ได้ที่ต้องคอยดูในช่วงนี้ แล้วเราก็เห็นการย้ายไปใช้เครือ่ งจักร อย่างในภาคก่อสร้างเอง แม้แต่ถนน เดี๋ยวนี้ก็เป็น
เครื่องจักรซะมาก ดังนั้นก็เป็นไปได้ว่าเศรษฐกิจช่วงที่ฟื้นตัว การจ้างงานอาจจะไม่ได้สูงเท่าทีผ่ ่านมา แต่คิดว่า
ไม่น่าเป็นปัญหามาก อย่างภาคเกษตรไตรมาสแรกขยายตัว แต่การจ้างงานลดลง พอเมษายนก็จ้างงานเพิ่ม
ตาม ต้องคอยดูอีกระยะหนึง่ ส่วนภาคอุตสาหกรรมคงต้องร่วมมือกันปรับตัวทัง้ เอกชนทั้งรัฐ วางแผนไปตอบ
รับให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง อย่างฝึกฝนแรงงานรับ s-curve ใหม่จากฐานอุตสาหกรรมเดิมแบบนี้ก็ได้” ดร.
ปรเมธีกล่าว
ดร.ปรเมธีกล่าวต่อไปถึง 2 ประเด็นที่ต้องจับตามอง ได้แก่ 1) การเคลื่อนย้ายแรงงานภาคเกษตรและการ
ปรับตัวของภาคเกษตร ซึ่งการจ้างงานภาคเกษตรมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องจากปัญหาโครงสร้างแรงงาน โดย
ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา แรงงานเกษตรลดลง 1.3 ล้านคน แรงงานในช่วงอายุ 30-49 ปีลดลง 0.99 ล้านคน ซึ่ง
คาดว่าเป็นผลจากภาวะภัยแล้งในช่วงปี 2557-2559 ทาให้แรงงานเคลื่อนย้ายออกไปทางานในภาคนอกเกษตร
ขณะที่แรงงานที่จะเข้ามาทดแทนและกลุ่มแรงงานสูงวัยอายุ 50 ปีขึ้นไปมีแนวโน้มลดลง
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ขณะที่พื้นที่เพาะปลูกมีแนวโน้มลดลงต่อเนือ่ งโดยพื้นที่ถือครองเพื่อการเกษตรลดงจาก 151.0 ล้านไร่ในปี
2546 เป็น 149.2 ล้านไร่ในปี 2556 ลดลงเฉลี่ยปีละ 0.16 ล้านไร่ สะท้อนภาคเกษตรที่มีแนวโน้มเล็กลงทั้ง
จานวนแรงงานและพื้นที่เพาะปลูก ดังนั้น การเพิ่มผลิตภาพการผลิตจึงเป็นประเด็นสาคัญที่ตอ้ งเร่งดาเนินการ
ในปี 2560 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายสาคัญเพือ่ ช่วยเพิ่มผลิตภาพการเกษตรและรายได้เกษตรกร
เช่น การทาเกษตรแปลงใหญ่ การปรับปรุงระบบส่งน้า/กระจายน้า การใช้เกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรแบบ
ผสมผสานเป็นแนวทางทีจ่ ะช่วยขับเคลือ่ นเป้าหมายที่สาคัญนี้ให้สาเร็จ รวมถึงการสร้าง Smart Farmer
2) การฟื้นตัวของการส่งออกและการลงทุนภาคเอกชนทีจ่ ะมีผลต่อการจ้างงาน แม้การส่งออกจะมีอัตราการ
ขยายตัวต่อเนื่องตั้งแต่ไตรมาสทีส่ ามปี 2559 เป็นต้นมา แต่ยังเป็นการฟื้นตัวอย่างช้าๆ โดยมูลค่าของการ
ส่งออกสินค้ายังคงต่ากว่ามูลค่าการส่งออกในช่วงปี 2555-2556 ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนยังฟื้นตัวช้า ทาให้
ผู้ประกอบการชะลอการจ้างงานเพิ่ม อย่างไรก็ตาม มีสัญญาณความเชื่อมั่นของผูป้ ระกอบการดีขึ้นเป็นลาดับ
จากระดับ 48.7 ในปี 2558 เป็น 49.6 และ 50.8 ในปี 2559 และไตรมาสแรกปี 2560 ตามลาดับ
ทั้งนี้ ในช่วงที่เหลือของปี 2560 หากการส่งออกสามารถเพิม่ ขึ้นได้ตามเป้าหมายและตลอดปีขยายตัวได้เฉลี่ย
3.6% ตามแนวโน้มการปรับตัวดีขึ้นตามเศรษฐกิจโลก และการเร่งการใช้จ่ายภาครัฐโดยเฉพาะการใช้จ่าย
ลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน จะทาให้ภาคเอกชนมีความมั่นใจ และนาไปสู่การขยายตาแหน่งงานในระยะต่อไป
โดยเฉพาะภาคการผลิต การก่อสร้าง และการขายส่ง/ขายปลีก และช่วยลดอัตราการว่างงาน
ไทยมีความสุขอันดับ 2 ของอาเซียน รองสิงคโปร์
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สาหรับภาวะสังคมด้านอื่นๆ คนไทยมีสุขภาพจิตที่ดี สอดคล้องกับดัชนีความสุขโลก จากผลการสารวจ
สุขภาพจิต (ความสุข) คนไทยของสานักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า ในปี 2558 คนไทยมีคะแนนสุขภาพจิตเฉลี่ย
อยู่ที่ 31.44 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทีก่ าหนด โดยกลุ่มอายุ 25-59 ปี มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาเป็นกลุ่ม
อายุ 15-24 ปี และ 60 ปีขึ้นไป ตามลาดับ ความรักความผูกพันและการดูแลซึ่งกันและกันของคนในครอบครัว
มีส่วนสาคัญที่ทาให้คนไทยมีสุขภาพจิตที่ดี สอดคล้องกับ World Happiness Report 2017 ซึ่งรายงานค่า
ดัชนีความสุขโลก พบว่าประเทศไทยมีอันดับดีขึ้นจากอันดับที่ 33 ในช่วงปี 2556-2558 เป็นอันดับที่ 32
ในช่วงปี 2557-2559 และอยู่ในอันดับที่ 19 ของประเทศทีม่ ีการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก
ผู้ป่วยด้วยโรคเฝ้าระวังโดยรวมลดลง แต่ยังต้องเฝ้าระวังโรคติดต่อทางอาหารและน้าที่พบผูป้ ่วยเพิ่มขึ้น ในไตร
มาสแรกปี 2560 จานวนผู้ป่วยด้วยโรคเฝ้าระวังโดยรวมลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปี 2559 ที่ 22.7% โดย
ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกลดลง 44.7% เนือ่ งจากทุกฝ่ายร่วมกันเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคทีม่ ากับยุงลาย
อย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตาม ยังต้องเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดต่อทางอาหารและน้า โดยพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 3.2% และ
ติดตามสถานการณ์เด็กจมน้าในช่วงปิดภาคเรียนซึง่ เป็นช่วงที่มีเด็กจมน้าเสียชีวิตมากทีส่ ุดเฉลี่ยปีละ 348 คน
สาหรับในปี 2560 จากข้อมูลของกรมควบคุมโรคในช่วงปิดภาคเรียนมีเด็กจมน้าเสียชีวิต 127 คน ทั้งหมดเป็น
เด็กช่วงอายุ 5-14 ปี
คนไทยเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มากขึ้น ยกเว้น กทม.
ภาวะโภชนาการในเด็กเล็กและการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มีแนวโน้มดีขึ้น จากผลการสารวจสถานการณ์เด็กและ
สตรีในประเทศไทย ปี 2558-2559 (MICS 5) พบว่าภาวะโภชนาการเมื่อเทียบกับปี 2555 (MICS 4) ดีขึ้นใน
ทุกตัวชี้วัด แต่ยังต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง โดยเด็กอายุต่ากว่า 5 ปี 6.7 % มีน้าหนักต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน
5.4% มีภาวะทุพโภชนาการเฉียบพลัน (ผอม) 10.5% มีภาวะทุพโภชนาการเรื้อรัง (เตี้ย) และ 8.2% มีน้าหนัก
สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (อ้วน) สาหรับสถานการณ์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ พบว่า เด็กอายุต่ากว่า 6 เดือนที่กิน
นมแม่อย่างเดียวมีแนวโน้มเพิม่ ขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2559 มีเด็ก 23.1% ที่กินนมแม่อย่างเดียว และ
42.1% กินนมแม่เป็นหลัก แต่ยังต้องเฝ้าระวังในกลุ่มแม่ที่ไม่ได้เรียนหนังสือเนื่องจากมีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
อย่างเดียวเพียง 0.2%
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ที่มาภาพ : http://countryoffice.unfpa.org/thailand/drive/ICPDat15Thaifinal.pdf
แม่วัยรุ่นลดลงแต่ยังสูง เฝ้าระวังมีเพศสัมพันธ์วัยเรียน
การตั้งครรภ์ในกลุม่ วัยรุ่นลดลงแต่ยงั อยู่ในระดับสูง และยังต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง อัตราการคลอดในกลุม่
อายุ 15-19 ปี ต่อหญิงวัยเดียวกัน 1,000 คน ลดลงอย่างต่อเนื่องจากอัตรา 53.4 ในปี 2555 เป็นอัตรา 44.8
ในปี 2558 อย่างไรก็ตาม อัตราการคลอดในกลุ่มวัยรุ่นยังอยูใ่ นระดับสูง และยังมี 5 จังหวัดที่มีอัตราการคลอด
สูงกว่า 60.0 ได้แก่ ชลบุรี นครนายก ระยอง ประจวบคีรีขันธ์ และสมุทรสาคร นอกจากนี้ ยังต้องเฝ้าระวังการ
มีเพศสัมพันธ์ในกลุม่ นักเรียนซึง่ มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น อัตราป่วยด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มวัยรุ่นที่มี
แนวโน้มเพิ่มขึ้น และสถานการณ์การทาแท้งในกลุม่ วัยรุ่นทีพ่ บว่า 53.1% มีอายุต่ากว่า 25 ปี และ 28.6% ยัง
มีสถานภาพเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา
บริโภคเหล้า-บุหรี่ลดลง – จับตาภัย “มือสอง” กระทบส่วนรวม
ค่าใช้จ่ายในการบริโภคเครื่องดืม่ แอลกอฮอล์และบุหรีล่ ดลง แต่ยังต้องเฝ้าระวังภัยของเหล้า-บุหรี่ มือสอง ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม เช่น ควันบุหรี่ อุบัตเิ หตุจากการดื่มเหล้า ในไตรมาสแรก ปี 2560 ค่าใช้จ่ายในการ
บริโภคเครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์มีมลู ค่า 38,544 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ 3.2
ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการบริโภคบุหรี่มีมลู ค่า 14,972 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.2

6

ทั้งนี้ ยังต้องเฝ้าระวังภัยของเหล้า-บุหรี่มือสอง ที่สง่ ผลกระทบทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสุขภาพของผู้ที่
ไม่ได้ดื่มเหล้าและไม่ได้สูบบุหรี่ ขณะที่หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องรณรงค์และขับเคลื่อนให้ประชาชนเห็นความสาคัญ
ของพิษภัยจากการสูบบุหรี่ ผลกระทบและความสูญเสียทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม เพื่อนาไปสู่การเลิกสูบ
บุหรี่และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้มีสุขภาพที่ดี และเชิญชวนให้ผู้ทสี่ ูบบุหรี่เป็นประจาเลิกสูบ โดยมีเป้าหมาย 3
ล้านคน ในระยะเวลา 3 ปี
คดีอาญาหด เหตุปราบปรามต่อเนื่อง
คดีอาญาโดยรวมลดลงจากการปราบปรามอาชญากรรมอย่างต่อเนื่อง คดีอาญาโดยรวมไตรมาสแรกปี 2560
ลดลง 2.6% จากไตรมาสก่อนหน้า คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์และคดียาเสพติดลดลง 13.5% และ 0.3% ขณะที่
คดีชีวิตร่างกายและเพศเพิ่มขึ้น 0.3% นอกจากนี้ ได้มีการเร่งปราบปรามภัยอาชญากรรมทีส่ ่งผลกระทบต่อ
สังคมโดยรวม ได้แก่ (1) การป้องกัน ปราบปราม บาบัดรักษา ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด โดยใช้หลักสิทธิมนุษยชน
และการสาธารณสุขเป็นพื้นฐานการแก้ไขปัญหา ภายใต้หลักการ “เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้” และสามารถกลับไปใช้
ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข (2) การค้าประเวณีที่ส่งผลกระทบต่อปัญหาการค้ามนุษย์ จึงมีข้อสัง่ การให้ทกุ
หน่วยงานเร่งวางมาตรการดาเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มงวด กวาดล้างจับกุมการลักลอบค้าประเวณี
ดาเนินคดีข้าราชการทีเ่ ข้าไปแสวงหาผลประโยชน์ จัดให้ผู้เสียหายได้รับการคุ้มครอง และ (3) ธุรกิจในลักษณะ
ฉ้อโกงประชาชน การกระทาความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่ทาลายระบบเศรษฐกิจและ
ประชาชนในทุกระดับ ควรตรวจสอบพิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบ และเมื่อตกเป็นเหยื่อควรเข้ามาร้อง
ทุกข์เพื่อตัดวงจรขบวนการ ภาครัฐควรบูรณาการการทางานเชิงรุกเพื่อแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วด้วยการสร้าง
การรับรู้ ติดตามและตรวจสอบพฤติกรรมผู้ต้องสงสัย และจับกุมผู้กระทาความผิด
อุบัติเหตุทางบกลด 7.2% – เสียชีวิตเพิ่ม 1.3%
การลดการใช้ความเร็วในการขับรถเพื่อบรรเทาความสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุ ไตรมาสแรกปี 2560
อุบัติเหตุจราจรทางบกลดลง 7.2% มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 1.3% มูลค่าความเสียหายลดลง 75.0% จากไตรมาส
เดียวกันปี 2559 โดยช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 พบการเกิดอุบัติเหตุและผูบ้ าดเจ็บเพิ่มขึ้น 7.0% และ
4.2% แต่ผู้เสียชีวิตลดลง 11.8% โดยเฉพาะการเสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุลดลงเหลือ 50% เป็นผลจากการคุม
เข้มการใช้รถ การเข้มงวดบังคับใช้เข็มขัดนิรภัยในทุกที่นงั่ ผูโ้ ดยสารรถทุกประเภท มาตรการห้ามนั่งท้าย
กระบะเกิน 6 คน สาเหตุที่ทาให้เกิดอุบัติเหตุสงู สุดยังคงมาจากการเมาสุราและการขับรถเร็ว ดังนั้น การแก้ไข
ปัญหาเมาแล้วขับยังต้องเน้นการปลูกจิตสานึกและสร้างวินัยการใช้รถใช้ถนนให้กับคนไทยอย่างเข้มข้น รวมทั้ง
การแก้ปญ
ั หาขับรถเร็วยังต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเอาจริงเอาจัง และเมื่อตรวจพบผู้กระทาผิดให้ดาเนินคดี
ทันที รวมถึงมาตรการลงโทษหากไม่เสียค่าปรับเมื่อได้รบั ใบสั่ง
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การร้องเรียนสินค้าและบริการเพิม่ ขึ้น การรับร้องเรียนของ สคบ. และ กสทช. เพิม่ ขึ้น 3.2% และ 11.6%
จากไตรมาสก่อน โดยสินค้าที่มีการร้องเรียนมากที่สุด คือ รถยนต์ อาคารชุด และสินค้าบริการทั่วไป ส่วน
บริการกิจการโทรคมนาคมมีการร้องเรียนบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่มากทีส่ ุด โดยประเด็นการร้องเรียนคือ
มาตรฐานและคุณภาพการให้บริการ ซึ่งการดาเนินงานนอกจากจะแก้ไขปัญหาแล้วยังร่วมกับหน่วยงานรัฐและ
เอกชนเฝ้าระวังสินค้าบริการที่ไม่ปลอดภัยและการทดสอบสินค้าเพื่อให้การคุ้มครองผูบ้ ริโภคมีประสิทธิภาพ
ขณะที่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศทาให้รปู แบบการบริโภคสินค้าและการให้บริการเปลี่ยนไป เช่น
กรณีบริการของรถรับจ้างโดยสารสาธารณะผ่านแอปพลิเคชัน ซึ่งบางบริการไม่มกี ฎหมายรองรับและไม่ได้รบั
ความคุ้มครองทัง้ ความปลอดภัยและการเอารัดเอาเปรียบผูบ้ ริโภค จาเป็นต้องมีมาตรการกากับดูแลเพื่อให้
สอดคล้องกับรูปแบบการให้บริการที่เปลี่ยนแปลงไป
เอกสารอ้างอิง
https://thaipublica.org/2017/05/nesdb-social-outlook-q1-2560/

