
 

เรื่อง ภาวะสังคมไทยไตรมาสสี่และภาพรวม ปี 2561 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติขอรำยงำนภำวะสังคมไทยไตรมำสสี่และภำพรวม 
ปี 2561 ซึ่งมีควำมเคลื่อนไหวทำงสังคมที่ส ำคัญ ได้แก่ กำรจ้ำงงำน รำยได้และผลิตภำพแรงงำนเพ่ิมขึ้น กำรเจ็บป่วย
ด้วยโรคเฝ้ำระวังลดลง กำรเกิดอุบัติเหตุทำงบกลดลง แต่มีประเด็นที่ต้องติดตำม ได้แก่ หนี้สินครัวเรือนเพ่ิมขึ้น
เล็กน้อย ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่เพ่ิมขึ้น ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินลดลง
โดยพิจำรณำจำกคดีอำญำทีเ่พ่ิมขึ้น นอกจำกนี้ ยังมีกำรน ำเสนอสถำนกำรณ์ทำงสังคมที่น่ำสนใจ ได้แก่ กำรรำยงำน
ดัชนีทุนมนุษย์ปี 2018 และกำรแก้ไขปัญหำมลพิษฝุ่นอย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งกำรเสนอบทควำมเรื่อง “ควำมเหลื่อมล้ ำ
ในสังคมไทย” โดยสรุปสำระดังนี้  

การจ้างงานขยายตัวดีทั้งภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร อัตราการว่างงานลดลง รายได้และ 
ผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้น 

ไตรมำสสี่ปี 2561 กำรจ้ำงงำนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.9 โดยปรับตัวเพ่ิมขึ้นทั้งภำคเกษตรและนอกภำคเกษตรร้อยละ 
2.4 และ 1.7 ตำมล ำดับ ในสำขำกำรก่อสร้ำง สำขำกำรผลิต สำขำกำรขนส่ง สถำนที่เก็บสินค้ำ และกำรคมนำคม 
และสำขำกำรขำยส่งขำยปลีก กำรซ่อมแซมยำนยนต์ รถจักรยำนยนต์ และของใช้ส่วนบุคคล โดยเพ่ิมขึ้นจำกช่วง
เดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 5.0 4.6 2.6 และ 1.5 ตำมล ำดับ เนื่องจำกกำรขยำยตัวของกำรลงทุนก่อสร้ำงโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนขนำดใหญ่ และกำรส่งออกสินค้ำอุตสำหกรรมที่เพ่ิมข้ึน อัตรำกำรว่ำงงำนเท่ำกับร้อยละ 0.9 โดยเป็นกำร
ลดลงทั้งผู้ที่เคยท ำงำนและไม่เคยท ำงำนมำก่อนร้อยละ 7.7 และ 21.4 ตำมล ำดับ ค่ำจ้ำงแรงงำนที่แท้จริงภำคเอกชน
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.5 ค่ำจ้ำงแรงงำนที่แท้จริงนอกภำคเกษตรเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.9 แต่ค่ำจ้ำงแรงงำนที่แท้จริงในภำค
เกษตรลดลงร้อยละ 2.4 ลดลงต่อเนื่องเป็นไตรมำสที่สี่ ขณะที่ผลิตภำพแรงงำนโดยรวมยังคงเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 1.8 

ภำพรวมในปี 2561 กำรจ้ำงงำนเพ่ิมขึ้นจำกปี 2560 ร้อยละ 1.1 เป็นกำรเพ่ิมขึ้นของกำรจ้ำงงำนทั้งใน
และนอกภำคเกษตรร้อยละ 3.3 และ 0.1 ตำมล ำดับ โดยมีปัจจัยสนับสนุนมำจำก (1) สภำพอำกำศที่เอ้ืออ ำนวย
ต่อกำรเพำะปลูก ท ำให้มีควำมต้องกำรแรงงำนเพ่ิมขึ้น (2) ควำมต้องกำรสินค้ำอุตสำหกรรมโดยเฉพำะเพ่ือ 
กำรส่งออก ท ำให้มีกำรจ้ำงงำนภำคกำรผลิตเพ่ิมขึ้น และ (3) กำรท่องเที่ยวที่ยังขยำยตัวได้ดี และกำรขยำยตัว 
ของกำรค้ำปลีกและค้ำส่ง ทั้งรูปแบบปกติและกำรค้ำออนไลน์ ส่งผลให้มีควำมต้องกำรแรงงำนในภำคบริกำร
เพ่ิมขึ้น อัตรำกำรว่ำงงำนเท่ำกับร้อยละ 1.1 โดยเป็นกำรลดลงทั้งผู้ที่เคยท ำงำนและไม่เคยท ำงำนมำก่อนร้อยละ 
10.1 และ 10.5 ตำมล ำดับ อย่ำงไรก็ดี ยังมีปัญหำกำรขำดแคลนแรงงำนอย่ำงต่อเนื่อง เมื่อพิจำรณำตำมระดับ
กำรศกึษำ พบว่ำ มีควำมต้องกำรแรงงำนที่จบทุกระดับกำรศึกษำ แต่ผู้จบกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำและปริญญำตรี
และสูงกว่ำมีอัตรำกำรว่ำงงำนสูงกว่ำระดับกำรศึกษำอ่ืน ค่ำจ้ำงแรงงำนที่แท้จริงภำคเอกชนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.2 
ส่วนผลิตภำพแรงงำนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.0 เป็นผลจำกกำรยกระดับทักษะแรงงำนอย่ำงต่อเนื่อง โดยปรับตัวดีขึ้นทั้ง
ภำคเกษตรและนอกภำคเกษตรที่ร้อยละ 1.7 และ 4.0 ตำมล ำดับ  
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ประเด็นที่ต้องติดตำมและเฝ้ำระวังในระยะต่อไป 

(1) ผลกระทบจำกสภำพอำกำศ และรำคำสินค้ำเกษตรต่อกำรจ้ำงงำนและรำยได้ของเกษตรกร  
จำกข้อมูลปริมำตรน้ ำในเขื่อนต่ำงๆ อยู่ในเกณฑ์ปำนกลำงที่ร้อยละ 69 ของระดับกักเก็บของอ่ำงเก็บน้ ำ หำกเกิด
ภำวะฝนทิ้งช่วงนำนอำจจะส่งผลกระทบต่อกำรเพำะปลูกในพ้ืนที่  รวมถึงกำรจ้ำงงำนในภำคเกษตร ขณะที่
แนวโน้มรำคำสินค้ำเกษตรยังลดลง ซึ่งส่งผลต่อรำยได้ของเกษตรกร โดยจำกกำรคำดกำรณ์ของส ำนั กงำน
เศรษฐกิจกำรเกษตรว่ำ ดัชนีรำคำสินค้ำเกษตรที่เกษตรกรขำยได้จะยังคงลดลงอย่ำงต่อเนื่องในช่วงต้นปี 2562 

(2) ควำมผันผวนของเศรษฐกิจโลกในปี 2562 และกำรส่งออกที่ยังมีควำมไม่แน่นอนจำกกรณีสงครำมกำรค้ำ
ระหว่ำงสหรัฐอเมริกำและจีน อำจส่งผลกระทบต่อกำรส่งออกของไทย และกำรจ้ำงงำนในภำคกำรผลิต และภำคบริกำร 

(3) ควำมต้องกำรแรงงำนที่เพ่ิมขึ้นจำกกำรลงทุนโครงกำรขนำดใหญ่ของภำครัฐในปี 2562 โดยเฉพำะ 
ในด้ำนกำรก่อสร้ำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำน เช่น โครงกำรพัฒนำระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก (EEC) โครงกำร
รถไฟฟ้ำสำยสีส้ม และสำยสีม่วง โครงกำรรถไฟทำงคู่เฟส 2 รวมถึงกำรลงทุนภำคเอกชนในพ้ืนที่เขตพัฒนำพิเศษภำค
ตะวันออก ซึ่งจะท ำให้มีควำมต้องกำรแรงงำนเพ่ิมขึ้น โดยเฉพำะแรงงำนกึ่งทักษะ และทักษะสูงในสำขำที่เกี่ยวข้องกับ 
New S-Curve เช่น ดิจิทัล หุ่นยนต์ อำกำศยำน และยำนยนต์ เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลให้ตลำดแรงงำนมีควำมตึงตัวเพ่ิมขึ้น  

(4) กำรเปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยี และกำรน ำเครื่องมือเครื่องจักรที่ทันสมัยมำใช้ในกำรผลิต กำรบริกำร 
และกำรบริหำรจัดกำรมำกขึ้น ซึ่งส่งผลให้กำรผลิตมีประสิทธิภำพและมีต้นทุนต่ ำ ขณะเดียวกันก็ส่งผลกระทบต่อ
กำรจ้ำงแรงงำน และควำมต้องกำรแรงงำนในบำงอำชีพ ทั้งในด้ำนปริมำณและคุณภำพ กล่ำวคือ กำรเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีท ำให้เกิดกำรเลิกจ้ำงและเปลี่ยนรูปแบบควำมต้องกำรแรงงำน ส่วนใหญ่จะเป็นควำมต้องกำรแรงงำน 
ในกลุ่มกึ่งทักษะและแรงงำนทักษะ โดยผลของเทคโนโลยีจะกระทบต่อแรงงำนไร้ทักษะ ซึ่งจะต้องมีแนวทำง 
ที่รองรับทั้งกลุ่มแรงงำนที่ถูกทดแทนด้วยเทคโนโลยี และกำรเตรียมทักษะแรงงำนเพ่ือตอบสนองต่อควำมต้องกำร
ในงำนที่จะเกิดข้ึนใหม่ หรืองำนที่ไม่สำมำรถทดแทนด้วยเทคโนโลยี ทั้งนี้ ปัจจุบันเริ่มเห็นผลกระทบของเทคโนโลยี
ต่อกำรจ้ำงงำนในบำงสำขำอำชีพ เช่น พนักงำนธนำคำร พนักงำนด้ำนกำรพิมพ์ ขณะเดียวกันเทคโนโลยีจะสร้ำง
ควำมต้องกำรแรงงำนในสำขำใหม่ เช่น นักเขียน application Youtuber เป็นต้น 

(5) กำรเร่งส่งเสริมกำรสร้ำงหลักประกันให้กับกลุ่มแรงงำนนอกระบบ ปัจจุบันมีแรงงำนนอกระบบเพียง
ร้อยละ 10.9 ที่มีหลักประกันทำงสังคม นอกจำกนั้น โครงสร้ำงประชำกรของประเทศที่จะท ำให้ประเทศไทยเป็น
สังคมสูงวัยอย่ำงสมบูรณ์ในปี 2564 ขณะที่มีแรงงำนนอกระบบประมำณร้อยละ 30 ที่มีอำยุ 55 ปีขึ้นไป ซึ่งคน
กลุ่มนี้อำจจะกลำยเป็นผู้สูงอำยุที่มีควำมเสี่ยงต่อควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจ สุขภำพ ซึ่งหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องต้องให้
ควำมส ำคัญและเร่งด ำเนินกำร 

หนี้สินครัวเรือนเพิ่มข้ึนเล็กน้อย  

ไตรมำสสำมปี 2561 หนี้สินครัวเรือนเท่ำกับ 12.56 ล้ำนล้ำนบำท เพิ่มข้ึนร้อยละ 5.9 และคิดเป็นสัดส่วน
ต่อ GDP เท่ำกับร้อยละ 77.8 เพ่ิมขึ้นเล็กน้อยจำกไตรมำสก่อน ส ำหรับไตรมำสสี่ ยอดคงค้ำงสินเชื่อเพ่ือกำรอุปโภค
บริโภคส่วนบุคคลของธนำคำรพำณิชย์ที่ขยำยตัวร้อยละ 9.4 ด้ำนควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้เริ่มส่งสัญญำณที่ต้อง
ติดตำมอย่ำงใกล้ชิด เมื่อพิจำรณำหนี้เพ่ือกำรอุปโภคบริโภคที่ไม่ก่อให้เกิดรำยได้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 8.9 เทียบกับร้อยละ 
4.8 ในช่วงเดียวกันของปี 2560 ด้ำนกำรผิดนัดช ำระหนี้ โดยยอดสินเชื่อผิดนัดช ำระเกิน 3 เดือนขึ้นไปของสินเชื่อ
ส่วนบุคคลภำยใต้กำรก ำกับ เพ่ิมขึ้นในอัตรำเร่งร้อยละ 9.9 ขณะที่ยอดสินเชื่อผิดนัดช ำระหนี้เกิน 3 เดือนขึ้นไป
ของสินเชื่อบัตรเครดิตเริ่มมีอัตรำขยำยตัวร้อยละ 0.3 จำกที่หดตัวต่อเนื่องตั้งแต่ไตรมำสสี่ปี 2559 เป็นต้นมำ ทั้งนี้ 
ต้องติดตำมแนวโน้มกำรก่อหนี้ประเภทกำรบริโภคอ่ืนๆ ซึ่งบำงส่วนเป็นกำรก่อหนี้ที่ไม่จ ำเป็นที่เกิดจำกแรงจูงใจ
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จำกกำรส่งเสริมทำงกำรตลำดของผู้ประกอบกำร และควรส่งเสริมกำรให้ควำมรู้ในกำรบริหำรจัดกำรทำงกำรเงิน
แก่ครัวเรือนอย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงกำรสร้ำงวินัยทำงกำรเงินและกำรออมในทุกช่วงวัย  ในช่วงที่ผ่ำนมำ ภำครัฐได้
ด ำเนินมำตรกำรด้ำนหนี้สินครัวเรือน อำทิ กำรแก้ไขปัญหำหนี้นอกระบบ โครงกำรคลินิกแก้หนี้ มำตรกำร
ช่วยเหลือแก้ไขปัญหำหนี้สินครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรและสถำบัน
เกษตรกร รวมทั้งกำรจัดตั้งกองทุนกำรออมแห่งชำติ 

การเจ็บป่วยยังต้องเฝ้าระวังไข้หวัดใหญ่ที่คาดว่าเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในปี 2562  

ไตรมำสสี่ปี 2561 จ ำนวนผู้ป่วยด้วยโรคเฝ้ำระวังโดยรวมลดลงจำกไตรมำสเดียวกันของปี 2560 ร้อยละ 
17.4 โดยผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกลดลงร้อยละ 5.7 เนื่องจำกมีกำรด ำเนินงำนเฝ้ำระวัง ป้องกันและควบคุมโรค 
อย่ำงเข้มข้นต่อเนื่อง ท ำให้สำมำรถลดกำรแพร่ระบำดลงได้ ทั้งปี 2561 พบผู้ป่วยด้วยโรคเฝ้ำระวังเพ่ิมขึ้นจำก 
ปี 2560 ร้อยละ 2.5 โดยเป็นผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่เพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.6 ซึ่งแพร่ระบำดอย่ำงต่อเนื่องตั้งแต่ไตรมำส
สำมของปี 2561 ทั้งนี้ กรมควบคุมโรคได้คำดกำรณ์ในปี 2562 โรคไข้หวัดใหญ่มีแนวโน้มระบำดสูง จะมีผู้ป่วย
ประมำณ 180,000 รำย โดยมีสำเหตุมำจำกกำรเดินทำงของผู้คน และสภำพอำกำศที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นปัจจัย  
ที่ส่งผลต่อกำรระบำดมำกขึน้ รวมทั้งต้องเฝ้ำระวังกำรระบำดของโรคไข้ปวดข้อยุงลำยหรือโรคซิคุนกุนยำที่พบผู้ป่วย
เพ่ิมสูงขึ้น และกำรเจ็บป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคไม่ติดต่อที่ยังมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นต่อเนื่องทั้งที่สำมำรถป้องกันได้  

ค่าใช้จ่ายในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ในไตรมาสสี่เพิ่มขึ้น แต่ในภาพรวมตลอดปี 2561 ลดลง  

ไตรมำสสี่ปี 2561 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่เพ่ิมขึ้นจำกไตรมำสเดียวกัน 
ของปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 3.7 และ 6.5 ตำมล ำดับ ทั้งนี้ ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริโภคบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์คิดเป็น
ร้อยละ 3.9 ของค่ำใช้จ่ำยครัวเรือน ภำพรวมปี 2561 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ลดลง
ร้อยละ 1.8 และ 3.0 ตำมล ำดับ ส่วนหนึ่งเป็นผลจำกกำรปรับเพ่ิมรำคำสินค้ำจำกกำรบังคับใช้ พ.ร.บ. ภำษี
สรรพสำมิต พ.ศ. 2560 ตั้งแต่วันที่ 16 กันยำยน 2560 ส่งผลให้กำรบริโภคของประชำชนลดลงอย่ำงต่อเนื่อง
ตั้งแต่ปลำยปี 2560 ประกอบกับมีกำรรณรงค์งดสูบบุหรี่ และลดกำรดื่มแอลกอฮอล์อย่ำงต่อเนื่อง แต่ยังต้องเฝ้ำ
ระวังกำรเกิดนักสูบและนักดื่มหน้ำใหม่ และอันตรำยจำกบุหรี่ไฟฟ้ำและควันบุหรี่มือสอง 

คดียาเสพติดเพิ่มขึ้น ยังต้องให้ความส าคัญกับการป้องกันปัญหาอาชญากรรมที่ตามมา  

ไตรมำสสี่ปี 2561 คดีอำญำโดยรวมเพ่ิมขึ้นจำกไตรมำสเดียวกันของปี 2560 ร้อยละ 16.9 โดยคดียำเสพติด 
และคดีชีวิตร่ำงกำยและเพศ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 21.5 และ 1.9 ตำมล ำดับ ขณะที่คดีประทุษร้ำยต่อทรัพย์ลดลงร้อยละ 
3.3 ภำพรวมปี 2561 คดีอำญำโดยรวมเพ่ิมขึ้นจำกปี 2560 ร้อยละ 20.6 จำกกำรที่คดียำเสพติดเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
27.3 แต่คดีชีวิตร่ำงกำยและเพศ คดีประทุษร้ำยต่อทรัพย์ลดลงร้อยละ 3.9 และ 4.8 ตำมล ำดับ มำตรกำรป้องกัน
และปรำบปรำมอำชญำกรรมยังคงต้องให้ควำมส ำคัญกับกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดอย่ำงเป็นระบบ
ตั้งแต่ต้นทำงของปัญหำคือ แหล่งที่มำของยำเสพติด โดยควบคุมพ้ืนที่เส้นทำงหลักที่เข้ำออกจับยึดสำรตั้งต้น เพ่ือลดทอน
ศักยภำพกำรผลิต กลำงทำงของปัญหำคือ กำรเสพและกำรแพร่ระบำด บ ำบัดรักษำและฟ้ืนฟูสมรรถภำพผู้ติดสำร
เสพติดเพ่ือคืนคนดีสู่สังคมให้กลับมำเป็นคนดีที่มีคุณภำพ และปลำยทำงของปัญหำคือ กำรป้องกันประชำชนไม่ให้
เข้ำไปยุ่งเกี่ยวกับยำเสพติด  

การเกิดอุบัติเหตุลดลง แต่ในภาพรวมตลอดปี 2561 การเกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้น  

ไตรมำสสี่ปี 2561 สถำนกำรณ์กำรเกิดอุบัติเหตุจรำจรทำงบกลดลงจำกไตรมำสเดียวกันของปี 2560 ร้อยละ 
1.9 มีผู้เสียชีวิตและมูลค่ำควำมเสียหำยลดลงร้อยละ 7.8 และ 46.6 ตำมล ำดับ ภำพรวมปี 2561 กำรเกิดอุบัติเหตุ
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เพ่ิมข้ึนร้อยละ 16.1 แต่จ ำนวนผู้เสียชีวิตและมูลค่ำควำมเสียหำยลดลง ร้อยละ 8.6 และ 11.8 ตำมล ำดับ ขณะที่
ช่วงเทศกำลปีใหม่ 2562 ได้มีกำรป้องกันอย่ำงเข้มข้นท ำให้กำรเกิดอุบัติเหตุลดลงร้อยละ 1.3 แต่มีผู้เสียชีวิต
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 9.5 โดยกลุ่มผู้ใช้รถจักรยำนยนต์เป็นกลุ่มที่เกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตสูงสุด สะท้อนถึงควำมรุนแรง
ของอุบัติเหตุที่เพิ่มขึ้น ภำครัฐจะถอดบทเรียนวิเครำะห์หำสำเหตุเพ่ือก ำหนดมำตรกำรและแนวทำงที่เหมำะสมกับ
สภำพปัญหำอุบัติเหตุทำงถนนในแต่ละพ้ืนที่ ด้วยกำรสนับสนุนกลไกระดับอ ำเภอ/ต ำบล ให้เข้มแข็ง เข้มงวดในกำร
บังคับใช้กฎหมำยและเพ่ิมมำตรกำรที่สร้ำงพฤติกรรมกำรใช้รถใช้ถนนอย่ำงปลอดภัย  รวมทั้งออกแบบและสร้ำง
ช่องทำงส ำหรับรถจักรยำนยนต์ที่ได้มำตรฐำน รณรงค์เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 15 ปี ไม่ขับขีร่ถจักรยำนยนต์  

การพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อเพิ่มศักยภาพแรงงานในอนาคต  

รำยงำนดัชนีทุนมนุษย์ปี 2018 ของธนำคำรโลก พบว่ำ ประเทศไทยมีคะแนน 0.60 จำกคะแนนเต็ม 1 
สะท้อนว่ำเด็กไทยจะมีผลิตภำพกำรท ำงำนจนถึงอำยุ 60 ปี เพียงร้อยละ 60 ของศักยภำพที่ควรจะมี หำกได้รับ
กำรศึกษำที่มีคุณภำพและกำรดูแลด้ำนสุขภำพอย่ำงเต็มที่ ซึ่งจะส่งผลต่อกำรเพ่ิมผลิตภำพของแรงงำนที่จะช่วย
ยกระดับรำยได้ของแรงงำนและช่วยลดปัญหำควำมเหลื่อมล้ ำ รวมทั้งควำมสำมำรถในกำรแข่งขันที่จะขับเคลื่อน
เศรษฐกิจได้อย่ำงต่อเนื่อง จึงต้องเร่งยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ และลดปัจจัยเสี่ยงเสียชีวิตจำกโรคไม่ติดต่อและ
อุบัติเหตุเพ่ือเพ่ิมอำยุคำดเฉลี่ยในประชำกรวัยผู้ใหญ่ 

การแก้ไขปัญหามลพิษฝุ่นอย่างต่อเนื่อง  

ปัญหำปริมำณฝุ่นละอองขนำดเล็ก (PM2.5) สูงปกคลุมทั่วพ้ืนที่กรุงเทพมหำนครและปริมณฑลที่มีสำเหตุ
จำกกำรเผำไหม้ของเครื่องยนต์ และกำรก่อสร้ำง ประกอบกับสภำพอำกำศปิด ลมสงบควำมเร็วต่ ำ ท ำให้อำกำศ
ลอยตัวไม่ดี และในอีกหลำยพ้ืนที่ได้รับผลกระทบจำกปัญหำฝุ่นละอองโดยเฉพำะจังหวัดต่ำงๆ ในภำคเหนือ  
มีสำเหตุส่วนใหญ่จำกกำรเผำในที่โล่งทั้งภำยในประเทศและจำกประเทศเพ่ือนบ้ำน ซ่ึงมีระดับฝุ่นพิษเกิน 
ค่ำมำตรฐำนของไทยที่ 50 ไมโครกรัม/ลูกบำศก์เมตร และขององค์กำรอนำมัยโลกที่ระบุไว้ที่ 25 ไมโครกรัม/
ลูกบำศก์เมตร ภำครัฐได้ด ำเนินกำรเร่งด่วนในกำรติดตำมตรวจสอบ เฝ้ำระวังและแจ้งเตือนสถำนกำรณ์ผ่ำน
ช่องทำงต่ำงๆ กำรให้ควำมรู้ สร้ำงควำมเข้ำใจกับสื่อมวลชนและประชำชนในกำรดูแลและป้องกันตนเองเมื่อต้อง
ออกกลำงแจ้ง รวมถึงกำรด ำเนินงำนเพ่ือควบคุมมลพิษในระยะสั้น  

อย่ำงไรก็ตำม ระยะยำวจ ำเป็นต้องแก้ไขปัญหำอย่ำงถำวร เช่น (1) กำรลดมลพิษจำกภำคขนส่ง โดยกำร
ปรับปรุงคุณภำพน้ ำมันเชื้อเพลิง และคุณภำพรถยนต์ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนไอเสียยูโร 5/6 กำรพัฒนำระบบขนส่ง
สำธำรณะ กำรปรับลดกำรตรวจสอบสภำพกำรใช้งำนรถยนต์ (2) กำรลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดกำรเผำไหม้จำก
กำรเกษตรและประชำชนทั่วไป โดยสร้ำงควำมตระหนักถึงผิดภัยของมลภำวะฝุ่น กำรสร้ำงควำมร่วมมือและให้
ควำมรู้เกีย่วกับกำรจัดกำรพ้ืนที่ท ำเกษตรแก่เกษตรกร รวมทั้งส่งเสริมให้ประชำชนตรวจสภำพรถยนต์ตนเอง กำรใช้
รถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (3) กำรลดมลพิษฝุ่นจำกภำคอุตสำหกรรม โดยกำรก ำหนดเขต
ปลอดมลพิษ สนับสนุนให้สถำนประกอบกำรมีกำรบ ำบัดมลพิษก่อนระบำยสู่อำกำศ กำรปกคลุมสิ่งก่อสร้ำงต่ำงๆ  

ทั้งนี้ รัฐต้องมีควำมมุ่งมั่นในกำรแก้ไขปัญหำมลพิษฝุ่นอย่ำงต่อเนื่อง จ ำเป็นต้องมีกำรบังคับใช้กฎหมำย 
อย่ำงเข้มงวด และมีหน่วยงำนเจ้ำภำพรับผิดชอบกำรแก้ปัญหำอย่ำงบูรณำกำรและครบวงจร รวมทั้งเร่งร่วมมือระดับ
ภูมิภำคในกำรแก้ไขปัญหำมลพิษทำงอำกำศโดยเฉพำะพ้ืนที่อำเซียนภำคพ้ืนมหำสมุทร นอกจำกนี้ ควรมีกำรก ำหนด
เป้ำหมำยและแนวทำงในกำรปรับลดเพดำนค่ำมำตรฐำนของฝุ่นละอองขนำดเล็กให้ใกล้เคียงกับประเทศที่พัฒนำแล้ว 
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บทความเรื่อง“ความเหลื่อมล้ าในสังคมไทย” 

สถานการณ์ความเหลื่อมล้ าของประเทศไทย ควำมเหลื่อมล้ ำเป็นควำมแตกต่ำงของฐำนะควำมเป็นอยู่
ของประชำกร ทั้งในด้ำนรำยได้ ทรัพย์สิน และควำมไม่เท่ำเทียมกันในโอกำสกำรเข้ำถึงทรัพยำกรและบริกำร  
ทำงสังคม ในช่วง 3 ทศวรรษที่ผ่ำนมำ พบว่ำ (1) ควำมเหลื่อมล้ ำมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น อย่ำงไรก็ตำม ยังคงอยู่ใน
ระดับสูงเมื่อเทียบกับประเทศในภูมิภำค (2) สินทรัพย์ทำงกำรเงินและกำรถือครองที่ดินกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มคน
จ ำนวนน้อย (3) กลุ่มประชำกรที่มีรำยได้น้อยมีควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึงแหล่งทุน แต่มีภำระหนี้คิดเป็นสัดส่วน
สูงกว่ำครัวเรือนรำยได้สูงมำก (4) กำรเข้ำถึงโอกำสทำงกำรศึกษำและบริกำรสำธำรณสุขยังมีควำมเหลื่อมล้ ำทั้งใน
มิติพ้ืนที่และมิติรำยได้ และ (5) กำรเข้ำถึงโครงสร้ำงพ้ืนฐำนของไทยมีแนวโน้มที่ดีขึ้น แต่ยังพบควำมเหลื่อมล้ ำ 
ในกำรเข้ำถึงคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 

สาเหตุของความเหลื่อมล้ า มำจำก (1) โครงสร้ำงทำงเศรษฐกิจที่ยังคงเอ้ือประโยชน์ให้กับเจ้ำของทุน
มำกกว่ำแรงงำน (2) โครงสร้ำงทำงภำษีที่ไม่สนับสนุนกำรกระจำยรำยได้อย่ำงเป็นธรรม (3) โอกำสกำรเข้ำถึง
แหล่งทุนและบริกำรทำงกำรเงินของคนในชนบทยังมีอยู่อย่ำงจ ำกัด  (4) กำรกระจำยตัวของทรัพยำกรที่ไม่มี
ประสิทธิภำพก่อให้เกิดควำมเหลื่อมล้ ำในกำรเข้ำถึงบริกำรพ้ืนฐำนของรัฐ และ (5) กำรเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรม
ยังมีควำมเหลื่อมล้ ำส่งผลกระทบต่อโอกำสทำงเศรษฐกิจและกำรเลื่อนชั้นทำงสังคม 

นโยบายแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ าที่ผ่านมา รัฐบำลได้มีกำรด ำเนินกำรที่ส ำคัญ ดังนี้ 
(1) กำรปรับโครงสร้ำงทำงเศรษฐกิจให้มีควำมสมดุลมำกขึ้น โดยปรับขึ้นค่ำแรงขั้นต่ ำ พัฒนำปรับโครงสร้ำงกำรผลิต
สินค้ำเกษตร รวมทั้งจัดสรรที่ดินท ำกิน (2) กำรปรับโครงสร้ำงภำษีเพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงสังคม  กำรจัดเก็บ
ภำษีจำกฐำนสินทรัพย์เพ่ิมขึ้น โดยกำรออกกฎหมำย ได้แก่ พ.ร.บ. ภำษีกำรรับมรดก พ.ศ. 2558 (ร่ำง) พ.ร.บ. 
ภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง พ.ศ. .... (3) กำรขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุนและบริกำรทำงกำรเงินของผู้มี
รำยได้น้อย โดยกำรด ำเนินโครงกำรแก้ไขปัญหำหนี้นอกระบบอย่ำงบูรณำกำรและยั่งยืน (4) กำรด ำเนินนโยบำย
กำรคลังด้ำนรำยจ่ำยเพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำ ได้แก่ โครงกำรเงินอุดหนุนเพ่ือกำรเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กองทุนเพ่ือ
ควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ โครงกำรพัฒนำที่อยู่อำศัยกลุ่มผู้ด้อยโอกำสและผู้มีรำยได้น้อย โครงกำรบัตร
สวัสดิกำรแห่งรัฐ เป็นต้น และ (5) กำรแก้ปัญหำควำมเหลื่อมล้ ำในกำรเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรม โดยกำรด ำเนิน
มำตรกำรทำงเลือกแทนโทษจ ำคุก เช่น ใช้เครื่องมือติดตำมตัว กำรพัฒนำนวัตกรรมกำรปล่อยชั่วครำว นอกจำกนี้ 
ยังมีกำรส่งเสริมกำรเพิ่มโอกำสในกำรต่อสู้คดีของกลุ่มผู้มีรำยได้น้อยผ่ำนกองทุนยุติธรรมด้วย 

ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ าในสังคมไทย เมื่อพิจำรณำปัจจัย
ควำมเหลื่อมล้ ำ กำรแก้ปัญหำของรัฐในช่วงที่ผ่ำนมำได้ด ำเนินกำรค่อนข้ำงครบถ้วนในทุกปัจจัย อย่ำงไรก็ดี ยังคง
จ ำเป็นต้องเร่งด ำเนินนโยบำยข้ำงต้นให้เข้มข้นและต่อเนื่องเพ่ือให้เกิดผลในกำรลดควำมเหลื่อมล้ ำได้อย่ำงชัดเจน
ต่อไป นอกจำกนี้ กำรด ำเนินนโยบำยของรัฐยังคงมีช่องว่ำงของนโยบำยที่ยังสำมำรถด ำเนินกำรเพ่ิมเติมอันจะช่วยให้
กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำมีประสิทธิภำพและยั่งยืนมำกข้ึน อำทิ (1) กำรสร้ำงกลไกในกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและ
ลดปัญหำควำมเหลื่อมล้ ำอย่ำงบูรณำกำร (2) กำรบูรณำกำรฐำนข้อมูลด้ำนควำมยำกจนและน ำมำใช้ในกำรช่วยเหลือ
ประชำกรกลุ่มเป้ำหมำยแบบเจำะจงอย่ำงเป็นรูปธรรม (3) กำรปรับโครงสร้ำงเศรษฐกิจโดยมุ่งเน้นกำรลดควำมเหลื่อมล้ ำ 
(4) กำรก ำหนดนโยบำยกำรคลังเพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำในสังคมและเอ้ือประโยชน์ต่อกลุ่มคนที่มีรำยได้น้อยให้มี
ประสิทธิภำพเพ่ิมขึ้น (5) กำรเพ่ิมมำตรกำรในกำรยกระดับรำยได้โดยเฉพำะในประชำกรกลุ่มเป้ำหมำยร้อยละ 40 ที่มี
รำยได้น้อยที่สุด และ (6) กำรเพ่ิมมำตรกำรเพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำในกระบวนกำรยุติธรรม 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
1 มีนำคม 2562  
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ตัวชี้วัดภาวะสังคม 

องค์ประกอบหลัก 
2560 2561 2560 2561 

ทั้งป ี ทั้งป ี Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 
1.  การมีงานท า1/ 

ก ำลังแรงงำน (พันคน) 38,100 38,434 38,216 38,267 38,168 37,748 38,145 38,482 38,725 38,382 
%YOY -0.4 0.9 -0.3 0.3 1.3 -0.4 -0.2 0.6 1.5 1.7 
กำรมีงำนท ำ (พันคน) 37,458 37,865 37,443 37,538 37,647 37,205 37,361 37,885 38,301 37,911 
%YOY -0.6 1.1 0.6 0.4 -1.6 -0.6 0.2 0.9 1.7 1.9 
ผู้ว่ำงงำน (พันคน) 451 404 463 465 453 422 474 411 373 359 
อัตรำกำรว่ำงงำน (ร้อยละ) 1.2 1.1 1.21 1.22 1.19 1.12 1.24 1.07 0.96 0.93 
กำรท ำงำนต่ ำระดับ (พันคน) 303 293 293 352 217 237 336 283 319 232 

2. สุขภาพและการเจ็บป่วย 
 จ านวนผู้ป่วยด้วยโรคท่ีต้องเฝ้าระวัง (ราย)2/ 
- หัด 3,185 (88.6) 2,990 (-6.2) 367 295 479 785 547 660 1,238 545 
- ไข้กำฬหลังแอ่น 28 (64.7) 20 (-13.1) 5 5 7 6 1 9 3 7 
- ไข้สมองอักเสบ 815   (5.5) 745 (-8.5) 259 143 193 143 182 231 200 132 
- อหิวำตกโรค 8  (-84.3) 5 (-37.5) 2 2 2 2 0 2 2 1 
- มือ เท้ำ และปำก 70,189   (12.2) 66,866 (-4.7) 11,450 19,958 35,168 7,982 8,894 19,247 31,518 7,207 
- บิด 4,847   (27.9) 3,399 (-29.8) 1,329 1,410 1,130 784 1,132 965 741 561 
- ปอดอักเสบ 267,741   (10.4) 262,962 (-1.8) 63,869 53,578 79,622 68,401 57,835 57,985 88,717 58,425 
- ฉ่ีหนู 3,474     (51.3) 2,540 (-26.8) 573 592 1,166 1,132 402 637 932 569 
- ไข้เลือดออก 53,189   (16.8) 70,631 (32.7) 7,060 9,170 32,410 5,321 4,998 24,156 31,073 10,604 
- ไข้หวัดใหญ่ 171,811   (16.7) 179,826 (4.6) 19,742 18,508 109,057 50,567 19,849 18,128 103,721 38,128 
- พิษสุนัขบ้ำ 8  (-62.5) 15 (87.5) 2 3 2 1 7 3 3 2 
อัตราตายด้วยโรคไม่ติดต่อเร้ือรังท่ีส าคัญต่อประชากร 100,000 คน 
- ควำมดันโลหิตสูง 14.2 (10.8) n.a. 

ไม่มีกำรจัดเก็บข้อมูลเป็นรำยไตรมำส 
- หัวใจขำดเลือด 31.8 (7.5) n.a. 

- หลอดเลือดสมอง 47.8 (11.9) n.a. 

- เบำหวำน 22 (12.4) n.a. 

- มะเร็งและเนื้องอกทุกชนิด 120.5  (5.7) n.a. 
3.  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
- ผู้เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ 

ทำงบก (รำย) 
8,491 7,506 2,304 2,111 1,756 2,320 2,031 1,746 1,590 2,139 

- คดีชิวิต ร่ำงกำย และเพศ 
(คดี) 

18,249 17,524 5,120 5,032 4,573 4,357 4,403 4,560 4,083 4,478 

- คดีประทุษร้ำยต่อทรัพย์สิน 
(คดี) 

56,778 53,456 15,167 14,102 14,486 14,305 12,932 13,185 13,557 13,782 

- คดียำเสพติด (รำย) 278,807 355,584 77,627 61,399 71,250 75,681 79,355 93,110 89,414 93,705 
4. การคุ้มครองผู้บริโภค3/ 
4.1 จ านวนเร่ืองร้องเรียน (ราย) 

- กรณีสัญญำ/สังหำริมทรัพย์ 3,707 4,350 548 1,380 928 851 660 795 1,072 1,823 

- กรณีฉลำก 2,026 2,092 618 472 486 450 522 433 473 664 

- กรณีโฆษณำ 2,425 1,434 432 827 734 432 330 253 417 434 
- กรณีกฎหมำย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
- กรณีขำยตรงและตลำด

แบบตรง 
712 941 103 128 156 325 254 180 221 286 

4.2  การให้ค าปรึกษาทางสาย
ด่วน 1166 (ราย) 

45,311 52,504 12,071 12,681 9,432 11,127 11,082 14,879 13,684 12,859 

ที่มำ:  1/ รำยงำนผลกำรส ำรวจภำวะกำรท ำงำนของประชำกร ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
 2/ ส ำนักระบำดวิทยำ กรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข 
 3/ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค ส ำนักนำยกรัฐมนตรี 

 



 

 

 
Thailand’s Social Situation and Outlook in Q4/2018 and Overview in 2018 

The Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC) 
released the official report on Thailand’s social situation and outlook in the fourth quarter 
of 2018, together with the overview in 2018, of which key issues included the employment, 
an increase in income and labour productivity, a decrease in diseases under surveillance, 
and a decrease in road accidents. However, there were still some major issues requiring 
close monitoring including an increase in household debt, an increase in alcoholic beverage 
and cigarette expenditures, and a decline in security of life and property that caused by an 
increase in criminal and accident cases. Moreover, there were also interesting social 
situations including Human Capital Index report in 2018, the continuous dust pollution 
solving, and the article “Inequality in Thai society”. The summary is as follows. 

Total employment increased in both agricultural sectors and non-agricultural 
sectors. Unemployment rate decreased. Income and labor productivity increased. 

In the fourth quarter of 2018, employment rose by 1.9 percent. Both agricultural 
sectors and non-agricultural sectors expanded by 2.4 and 1.7 percent respectively. In detail, 
employments in construction sector, manufacturing sector, transportation and storage sector, 
and wholesale and retail trade sector, including repair of motor vehicles and motorcycles, and 
personal use, increased by 5.0, 4.6, 2.6 and 1.5 percent respectively. These were resulted from 
the expansion of large infrastructure construction investment and increased exports of 
industrial products. The unemployment rate was 0.9 percent, lowered by decreases in both 
unemployed who has worked and who has not worked before by 7.7 and 21.4 respectively. 
Real wage in private sector increased by 0.5 percent. Considering in more detail, real wage in 
non-agricultural sector increased by 0.9 percent while real wage in agricultural sector declined 
by 2.4 percent which was a continuous decline by four quarters consecutively. Meanwhile, 
overall labor productivity continued to increase by an average of 1.8 percent. 

Overview In 2018, total employment increased from 2017 by 1.1 percent which came 
from both agricultural sectors and non-agricultural sectors by 3.3 and 0.1 percent 
respectively. This expansion in employment resulted from (1) weather conditions that were 
favorable to cultivation resulting in increased demand for labour in agricultural sectors  
(2) demand for industrial products, especially in export products that reflected increased 
employment in the manufacturing sector and (3) tourism that were still expanding well. In 
addition, the expansion of retail and wholesale trade, both by offline and online, was also a 



 

2 
 

cause of an increase in demand for labor in the service sector. The unemployment rate was 
1.1 percent, lowered by decreases in both unemployed who has worked and who has not 
worked before by 10.1 and 10.5 respectively. However, there was still a shortage of labor. 
When considering the level of education, it was found that there was a need for workers in 
all levels of education. However, secondary school graduates, and bachelor degree and 
higher graduates had higher unemployment rates comparing to other education levels. Real 
wage in private sector rose by 1.2 percent, while labor productivity increased by 3.0 percent, 
by improving both agricultural and non-agricultural sector at 1.7 and 4.0 percent 
respectively, as a result of continued skill enhancement.  

Issues that should be monitored in the future include: 

(1) Weather conditions and prices of agricultural products that can affect to 
employment and income of farmers since the volumes of water in various dams are at a 
moderate level of 69 percent. If the rain does not fall for a long period, it may affect the 
cultivation and, thus, the employment in agricultural sector. Meanwhile, the trend of 
agricultural product prices has decreased which affects farmers' income. The forecast of the 
Office of Agricultural Economics shows that the price of agricultural products sold by farmers 
will continue to decline in early 2019. 

(2) Global economic fluctuations in 2019 and uncertainty of exports due to the 
trade war between the United States and China may affect Thai exports and employments 
in manufacturing sector and service sector. 

(3) Labor demand that increased from the government's large-scale project 
investment in 2019, especially in the construction of infrastructure, such as projects related 
to the Eastern Economic Corridor (EEC) including private investment, the Orange Line and 
the Purple Line MRT Project, and the Phase 2 railway project. These will increase the 
demand for labour especially semi-skilled workers and high-skilled workers related to New  
S-Curve such as digital, robotics, aircraft, motor vehicles, etc. It will result in increased 
tightness of labour market. 

(4) Technological changes and higher uses of modern machines and tools for 
production, service, and management result in better efficiency and lowered cost of 
production. Meanwhile, they also affect the employment of workers and labour 
requirements in some professions both in terms of quantity and quality. The technological 
changes can cause the termination of employment and change the pattern of labour 
demand, mostly in semi-skilled and skilled labor groups. It will also affect unskilled labour 
which we must provide supports to those who will be replaced by technology, and the 
preparation for labour to meet the needs of the new job or jobs that cannot be replaced by 
technology. At present, the impact of technological changes on employment has occurred 
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in some fields of work such as bank employees and printing sector. At the same time, 
technology will create demand for workers in new fields of work such as application 
developers, Youtubers, etc. 

(5) Creating social security for informal workers. At present, there are only 10.9 
percent of informal workers with social security. In addition, the present population structure 
will lead Thailand into a complete ageing society in 2021, while there are about 30 percent 
of informal workers who aged 55 and over. This group of people may become older people 
who are at risk for economic and health security, which the relevant agencies must pay 
attention to and quickly execute. 

Household debt slightly increased. 

In the third quarter of 2018, household debt was equal to 12.56 trillion baht, increased 
by 5.9 percent and accounted for 77.8 percent of the total GDP which slightly increased from 
the previous quarter. In the fourth quarter of 2018 the remaining consumer loans expanded by 
9.4 percent. The ability to repay debt started sending signals that it needs to be closely 
monitored. Considering non-performing loans, it increased by 8.9 percent in this quarter from 
4.8 percent in the fourth quarter of 2018. In term of debt default, overdue loans more 3 
months of personal loans under supervision increased at an accelerated rate of 9.9 percent, 
while the number of credit card loans overdue more 3 months began to increase by 0.3 
percent from the continued contraction since the fourth quarter of 2016 onwards. Therefore, 
the trend of other types of consumer debt is needed to be monitored, which partly come 
from unnecessary debt incentivized from marketing promotion. In addition, education in 
financial management for households, including creating financial discipline and saving at all 
ages, should be continuously promoted. In the past, the government sector has implemented 
policies on household debt, such as resolving informal debt problems, Debt Clinic Project, 
resolving debt problems for teachers and educational staffs, strengthening farmers and their 
institutions, and the establishment of the National Savings Fund. 

In term of illness, the Influenza must also be monitored which is expected to 
increase continuously in 2019. 

In the fourth quarter of 2018, the total number of patients with surveillance diseases 
decreased from the same quarter of 2017 by 17.4 percent. Dengue fever patients decreased by 
5.7 percent which caused by the promotion of surveillance operations. Continuous preventions 
and controls for the disease made it possible to reduce the spread. For the overall 2018, 
patients with surveillance disease increased from 2017 by 2.5 percent. The number of Influenza 
patients increased by 4.6 percent which had continuously spread since the third quarter of 2018. 
Therefore, the Department of Disease Control predicted that in 2019 the influenza tends to be a 
severe epidemic. There will be about 180,000 patients. People's travels and changing weather 
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conditions are the main factors that cause the outbreak. Moreover, Chikungunya disease, which 
has increased in patients, also needs to be monitored. Although preventable, Illnesses and 
deaths with non-communicable diseases continue to increase. 

Expenditure on alcoholic beverage and cigarette consumptions in Q4/2018 
increased but decreased as the overall 2018. 

In the fourth quarter of 2018, expenditure on alcoholic beverages and cigarette 
consumptions increased from the same quarter last year by 3.7 and 6.5 percent respectively. 
The expenditures of cigarettes and alcoholic beverages accounted for 3.9 percent of total 
household expenditures. As the overall 2018, expenditure on alcoholic beverages and 
cigarette consumptions decreased by 1.8 and 3.0 percent respectively. It was partly because 
of the increasing price due to the enforcement of the Excise Tax Act (B.E. 2560) since 16 
September 2017, resulting in a decrease in public consumptions since the end of 2017. 
There were also campaigns to stop smoking and to reduce alcoholic beverages consumption 
continuously but still have to beware of new smokers and drinkers, and the danger of 
electric cigarettes and the second-hand smoke. 

Narcotic crime cases increased. Subsequent crime prevention must be prioritized. 

In the fourth quarter of 2018, overall criminal cases increased from the same quarter 
of 2017 by 16.9 percent. Narcotic cases and crimes against life and sexual assaults increased 
by 21.5 and 1.9 percent respectively while crimes against property decreased by 3.3 percent. 
Overview of the year 2018, total criminal cases increased from 2017 by 20.6 percent since 
narcotic cases increased by 27.3 percent even though crimes against life and sexual assaults 
and crimes against property decreased by 3.9 and 4.8 percent respectively. Crime prevention 
and suppression policies must still focus on the prevention and solution of narcotic drug 
problems systematically from the origin of the problem, the source of drug, by controlling 
the main route area that drug dealers use and capturing the substrate suppliers to reduce 
production. The middle of the problem is addiction and its spread. Treating and 
rehabilitating for drug addicts should be executed to return good people to society and turn 
them into good quality people. Lastly, the destination of the problem is prevention of 
people not to involve with drugs. 

Number of accidents decreased. However, the overall number of accidents 
throughout the year 2018 increased. 

In the fourth quarter of 2018, the situation of road traffic accident declined from the 
same quarter of 2017 by 1.9 percent, with number of deaths and property damages 
decreased by 7.8 and 46.6 percent respectively. For the overall in year 2018, number of 
accidents increased by 16.1 percent but the number of deaths and property damages 
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decreased 8.6 and 11.8 percent respectively. While the New Year period of 2019 the 
accident prevention was intensely strict, the accident was reduced by 1.3 percent. However, 
the number of deaths increased by 9.5 percent mostly from motorcycle users. This reflected 
the increased severity of accidents and, thus, the government will analyze the causes to 
determine the appropriate policies and guidelines for road accidents in each area by 
strengthening the district/sub-district mechanisms, strictly enforcing laws and creating safe 
driving behavior, designing lanes for motorcycles that meet the standard, and also strictly 
prohibiting children under the age of 15 to drive motorcycles. 

Human capital development to increase labor potential in the future 

The World Bank’s Human Capital Index report in 2018 found that Thailand has a score 
of 0.60 from the full score of 1, reflecting that Thai children, who can contribute labour 
productivity until the age of 60, are equal to only 60 percent of the potential that it should 
be. If they receive quality education and full health care, it will increase the productivity of 
labour and help increasing the income of workers and reduction of inequality problems, and 
also continuously increasing the economic competitiveness. Therefore, the educational quality 
upgrading must be accelerated together with reducing risks of chronic non-communicable 
diseases and number of accidents in order to increase the average age of the population. 

Continuing to solve dust pollution problems 

The problem of small dust particles (PM2.5) which covered all areas of Bangkok 
Metropolitan Region caused by the combustion of the engine, constructions, and the bad 
weather condition from low-speed wind causing the low atmosphere. Many other areas also 
affected by dust problems, especially in the Northern provinces. The most common cause is 
the open burning in both domestically and from neighboring countries which has toxic dust 
levels exceeding Thailand’s standard value at 50 micrograms/cubic meter and also the World 
Health Organization at 25 micrograms/cubic meter. The government has taken urgent action to 
monitor the situation through various channels. Educating and creating understanding about 
how to protect themselves when going outdoor to the media and the public has been done. 
Certain operations to control pollution in the short term have also been done. 

However, in long-term this problems need to be fixed permanently, such as (1) reducing 
pollution from the transportation sector by improving fuel quality and vehicle quality to meet 
the Euro 5/6 exhaust standards, developing better public transportation system, and reducing 
the inspection of car usage conditions. (2) Reduction of activities that cause combustion from 
agriculture and the general public by creating awareness of the danger of dust pollution, 
providing knowledge about agricultural area management for farmers as well as encouraging 
people to inspect their cars and promoting environmentally friendly fuels. (3) Reducing dust 
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pollution from the industrial sector by defining pollution free zones, supporting factories to have 
pollution treatment before venting into the air, and covering various constructions. 

Therefore, the government must have a strong commitment to resolve dust 
pollution continuously. It requires strict enforcement of laws and should has a host agency 
who will be responsible for integrated and comprehensive solutions as well as accelerating 
regional participation in solving air pollution problems, especially in the ASEAN’s ocean 
region. In addition, targets and guidelines for reducing the standard values of small dust 
particles should be set as same as the developed countries. 

The article “Inequality in Thai society” 

Thailand’s inequality situation Inequality is the difference in the status of the 
population, in terms of income, assets, and inequality in the opportunity to access resources 
and social services. During the past 3 decades, it was found that (1) the inequality tends to 
improve; however, it remains at a high level when compared with regional countries.  
(2) Financial assets and land ownerships are concentrated in just a small number of people. 
(3) Low-income households have more ability to access the sources of fund but there is a 
high proportion of debt burden compared to high income households. (4) Access to 
educational opportunities and public health services is still unequal in terms of area and 
income dimension. (5) Access to infrastructure in Thailand is likely to be better but 
inequality still can be found in accessibilities of computers and the internet. 

The causes of inequality came from (1) The economic structure that is still 
beneficial to the owner of the capital rather than the labor. (2) The tax structure that does 
not support the distribution of income fairly. (3) Opportunities for access to funding and 
financial services for people in rural areas are limited. (4) The inefficient distribution of 
resources caused inequality in basic services accessibility. (5) Access to justice is also 
unequal, affecting economic opportunities and social promotion. 

Policies on solving poverty and inequality in the past The government has taken 
important actions as follows: (1) Adjusting the economic structure to be more balanced by 
raising the minimum wage, restructuring the agricultural productions, and reallocating arable 
land. (2) Restructuring tax to reduce social inequality, increasing tax collection from the 
assets by issuing related legislation such as the Inheritance Tax Act B.E. 2558, Land and 
Building Tax Act BE .... (Draft), etc. (3) Expanding opportunities for access to sources of funds 
and financial services for low-income people by implementing an integrated and sustainable 
debt problem-solving program. (4) Implementing fiscal policy on expenditures to reduce 
inequality, such as New Baby Support Grant policy, Equitable Education Fund (EEF), 
Residential development project for Disadvantaged groups and low-income people, 
Government Welfare Card program, etc. (5) Solving the problem of inequality in access to 
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justice by implementing alternative policies instead of imprisonment, such as using tracking 
tools and development of temporary release. In addition, there is also a policy of increasing 
lawsuit justice for low-income people through the Justice Fund as well. 

Recommendations for solving poverty and inequality in Thai society By 
considering inequality factors, the solutions from the government in the past has been 
carried out completely in all factors. However, it is still necessary to accelerate the 
implementation of the above policies intensively and continuously in order to clearly 
alleviate inequality in the future. In addition, the implementation of government policies still 
has gaps that can be improved further in order to reduce inequality more effectively and 
sustainably such as: (1) Creating integrated mechanisms for solving poverty problems and 
reducing inequality. (2) Integrating poverty database and providing concrete support for 
targeted population. (3) Economic restructuring by focusing on reducing inequality.  
(4) Determining fiscal policies to reduce social inequality and focusing on benefits to low-
income people to increase efficiency. (5) Creating policy that can raise revenue of targeted 
groups, especially in low-income Bottom 40 group. (6) Creating policy to reduce the 
inequality in the justice system. 
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Key Social Indicators 

Components 
2017 2018 2017 2018 

Year Year Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 
1. Employment 1/ 

Workforce (Thousands) 38,100 38,434 38,216 38,267 38,168 37,748 38,145 38,482 38,725 38,382 
%YOY -0.4 0.9 -0.3 0.3 1.3 -0.4 -0.2 0.6 1.5 1.7 
Employed Person 
(Thousands) 

37,458 
37,865 

37,443 37,538 37,647 37,205 37,361 37,885 
38,301 

37,911 

%YOY -0.6 1.1 0.6 0.4 -1.6 -0.6 0.2 0.9 1.7 1.9 
Unemployed Person 
(Thousands) 

451 404 463 465 453 422 474 411 
373 

359 

Unemployment Rate (%) 1.2 1.1 1.21 1.22 1.19 1.12 1.24 1.07 0.96 0.93 
Underemployed Person 
(Thousands) 

303 293 293 352 217 237 336 283 
319 

232 

2. Health and Illness 
 Number of patients under disease surveillance2/ 
- Measles 3,185 (88.6) 2,990 (-6.2) 367 295 479 785 547 660 1,238 545 
- Meningococcal  
    Meningitis 

28 (64.7) 20 (-13.1) 5 5 7 6 
1 9 3 

7 

- Japanese encephalitis 815   (5.5) 745 (-8.5) 259 143 193 143 182 231 200 132 
- Cholera 8  (-84.3) 5 (-37.5) 2 2 2 2 0 2 2 1 
- Hand, Foot, Mouth 70,189   (12.2) 66,866 (-4.7) 11,450 19,958 35,168 7,982 8,894 19,247 31,518 7,207 
- Dysentery 4,847   (27.9) 3,399 (-29.8) 1,329 1,410 1,130 784 1,132 965 741 561 
- Pneumonia 267,741   (10.4) 262,962 (-1.8) 63,869 53,578 79,622 68,401 57,835 57,985 88,717 58,425 
- Leptospirosis 3,474     (51.3) 2,540 (-26.8) 573 592 1,166 1,132 402 637 932 569 
- Dengue Fever 53,189   (16.8) 70,631 (32.7) 7,060 9,170 32,410 5,321 4,998 24,156 31,073 10,604 
- Influenza 171,811   (16.7) 179,826 (4.6) 19,742 18,508 109,057 50,567 19,849 18,128 103,721 38,128 
- Rabies 8  (-62.5) 15 (87.5) 2 3 2 1 7 3 3 2 
Rate per 100,000 population of death with major chronic non-communicable diseases 
- High blood pressure 14.2 (10.8) n.a. 

No quarterly data available 
- Ischaemic heart disease 31.8 (7.5) n.a. 

- Cerebrovascular disease 47.8 (11.9) n.a. 

- Diabetes 22 (12.4) n.a. 

- Cancer and tumors 120.5  (5.7) n.a. 
3.  Social Security 
- Patients from road 

accidents (cases) 
8,491 7,506 2,304 2,111 1,756 2,320 2,031 1,746 1,590 2,139 

- Crimes against person 
(cases) 

18,249 17,524 5,120 5,032 4,573 4,357 4,403 4,560 4,083 4,478 

- Property crimes (cases) 56,778 53,456 15,167 14,102 14,486 14,305 12,932 13,185 13,557 13,782 
- Narcotics (cases) 278,807 355,584 77,627 61,399 71,250 75,681 79,355 93,110 89,414 93,705 

4. Consumer Protection3/ 
4.1 Number of complaints (cases) 

- Contract/Property 3,707 4,350 548 1,380 928 851 660 795 1,072 1,823 

- Goods and service 2,026 2,092 618 472 486 450 522 433 473 664 

- Advertisement 2,425 1,434 432 827 734 432 330 253 417 434 
- Law 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
- Direct sales and marketing 712 941 103 128 156 325 254 180 221 286 

4.2  Hot line 1166 (cases) 45,311 52,504 12,071 12,681 9,432 11,127 11,082 14,879 13,684 12,859 

Source:  1/ Labor force survey report, National Statistical Office, Ministry of Information and Communication Technology 
 2/ Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control, Ministry of Health 
 3/ Office of the Consumer Protection Board, Office of the Prime Minister 


	Web Social Press-Thai_Q4-2561
	Web Social Press-Eng_Q4-2561

