
 

 

 

เรื่อง ภาวะสังคมไทยไตรมาสสาม ปี 2562 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติขอรำยงำนภำวะสังคมไทยไตรมำสสำม ปี 2562 
ซึ่งมีควำมเคลื่อนไหวทำงสังคมที่ส ำคัญ ได้แก่ อัตรำกำรว่ำงงำนยังอยู่ในระดับต่ ำ หนี้สินครัวเรือนชะลอกำรขยำยตัว 
กำรเจ็บป่วยด้วยโรคเฝ้ำระวังลดลง กำรเกิดอุบัติเหตุทำงบกลดลง แต่มีประเด็นที่ต้องติดตำม ได้แก่ กำรจ้ำงงำน
ลดลง กำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ขยำยตัว คดีอำญำเพ่ิมขึ้นจำกคดียำเสพติดที่เพ่ิมมำก 
นอกจำกนี้ ยังมีกำรน ำเสนอสถำนกำรณ์ทำงสังคมที่น่ำสนใจ ได้แก่ เด็กไทย 1 ใน 5 เป็นเด็กยำกจนหลำยมิติ 
กำรป้องกันเด็กและเยำวชนจำกภัยออนไลน์ และรูปแบบกำรท ำงำนแบบคนรุ่นใหม่ รวมทั้งกำรเสนอบทควำม
เรื่อง “ควำมก้ำวหน้ำกำรพัฒนำคนของประเทศไทย” โดยสรุปสำระดังนี้  

การชะลอตัวของเศรษฐกิจยังไม่ปรากฏผลกระทบต่อตลาดแรงงานมากนัก 

ไตรมำสสำม ปี 2562 ผู้มีงำนท ำลดลงร้อยละ 2.1 เมื่อเทียบกับไตรมำสเดียวกันของปีก่อน โดยภำคเกษตร
มีกำรจ้ำงงำนลดลงร้อยละ 1.8 เป็นกำรลดลงต่อเนื่องเป็นไตรมำสที่ 3 จำกปัญหำภัยธรรมชำติ และกำรจ้ำงงำน
ภำคนอกเกษตรลดลงร้อยละ 2.3 ตำมกำรชะลอตัวทำงเศรษฐกิจ และกำรหดตัวของกำรส่งออก โดยสำขำที่มี
กำรจ้ำงงำนลดลงได้แก่ สำขำกำรผลิต สำขำกำรขำยส่ง/ขำยปลีก และสำขำกำรก่อสร้ำง ลดลงร้อยละ 5.2 4.1 
และ 2.2 ตำมล ำดับ ขณะที่สำขำโรงแรม/ภัตตำคำร และสำขำกำรขนส่ง/เก็บสินค้ำ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.1 และ 1.0 
ตำมล ำดับ ซึ่งเป็นผลมำจำกกำรขยำยตัวของจ ำนวนนักท่องเที่ยวที่เพ่ิมขึ้นมำก  

ชั่วโมงการท างานทรงตัว แม้กำรจ้ำงงำนจะลดลง แต่โดยเฉลี่ยแรงงำนยังคงมีชั่วโมงท ำงำนยังอยู่ใน
ระดับใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปี 2561 โดยเพ่ิมขึ้นที่ร้อยละ 0.4 มีสำเหตุจำกกำรปรับตัวของ 
สถำนประกอบกำรมีกำรปรับลดชั่วโมงกำรท ำงำนล่วงเวลำลงและบำงส่วนมีกำรปรับลดกำรจ้ำงแรงงำนที่มี
ผลิตภำพและชั่วโมงกำรท ำงำนต่ ำก่อน ท ำให้โดยเฉลี่ยชั่วโมงกำรท ำงำนยังคงทรงตัวในเกือบทุกสำขำเศรษฐกิจ 
ค่าจ้างแรงงานในภาพรวมเพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยค่ำจ้ำงแรงงำนโดยรวมเฉลี่ยเท่ำกับ 14,334 บำท/เดือน 
ค่ำจ้ำงแรงงำนภำคเอกชนเท่ำกับ 12,847 บำท/เดือน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.8 และ 2.5 ตำมล ำดับ เมื่อหักเงินเฟ้อ
ที่ร้อยละ 0.6 ค่ำจ้ำงที่แท้จริงของภำคเอกชนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.9 ด้ำนผลิตภำพแรงงำน (มูลค่ำผลิตภัณฑ์ 
มวลรวมภำยในประเทศต่อผู้มีงำนท ำ) พบว่ำ มีมูลค่ำ 69,329 บำทต่อคน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.6  

ขณะที่อัตรำกำรว่ำงงำนเท่ำกับร้อยละ 1.04 หรือมีจ ำนวน 0.394 ล้ำนคน เพ่ิมขึ้นเล็กน้อยจำกร้อยละ 5.5 
สำเหตุส ำคัญมำจำกเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง และปัญหำภัยธรรมชำติ กำรว่ำงงำนเพ่ิมขึ้นทั้งผู้ที่เคยท ำงำนและไม่เคย
ท ำงำนมำก่อน โดยผู้ว่ำงงำนที่เคยท ำงำนมำก่อนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 8.4 ผู้ว่ำงงำนที่ไม่เคยท ำงำนมำก่อนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.0 
ส่วนหนึ่งเนื่องจำกเป็นช่วงเวลำที่ผู้จบกำรศึกษำใหม่เริ่มเข้ำสู่ตลำดแรงงำน เมื่อพิจำรณำกำรว่ำงงำนตำมระดับกำรศึกษำ 
พบว่ำ ผู้จบกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำมีอัตรำกำรว่ำงงำนสูงสุดที่ร้อยละ 2.15 รองลงมำเป็นผู้จบอำชีวศึกษำ วิชำชีพชั้นสูง 
มัธยมศึกษำตอนต้น มัธยมศึกษำตอนปลำย และระดับประถมศึกษำและต่ ำกว่ำ และพบว่ำ ผู้จบกำรศึกษำ
ระดับอุดมศึกษำ อำชีวศึกษำ และมัธยมศึกษำตอนต้น มีอัตรำกำรว่ำงงำนที่เพ่ิมขึ้นจำกไตรมำสเดียวกันของปีที่ผ่ำนมำ 
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แนวโน้มกำรจ้ำงงำนในไตรมำสสี่ ปี 2562 คำดว่ำ กำรชะลอตัวทำงเศรษฐกิจยังไม่ปรำกฎผลกระทบ
ต่อตลำดแรงงำนมำกนัก ชี้ให้เห็นจำกตัวเลขจำกกำรส ำรวจภำวะกำรมีงำนท ำของประชำกรเดือนตุลำคม 
2562 อัตรำกำรว่ำงงำนยังอยู่ในระดับต่ ำร้อยละ 0.9 หรือคิดเป็นผู้ว่ำงงำน 0.355 ล้ำนคน แม้ว่ำก ำลังแรงงำน
และผู้มีงำนท ำลดลงร้อยละ 1.7 และ 1.6 ตำมล ำดับ ส่วนหนึ่งคำดว่ำมีกำรเคลื่อนย้ำยออกจำกก ำลังแรงงำน 
โดยเฉพำะกลุ่มผู้สูงอำยุและกลุ่มผู้ท ำงำนบ้ำนที่เข้ำสู่ก ำลังแรงงำนเป็นครั้งครำวตำมฤดูกำล โดยพบว่ำผู้ที่อยู่
นอกก ำลังแรงงำน 19.2 ล้ำนคน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.1 ประกอบกับโครงสร้ำงตลำดแรงงำนไทยมีควำมยืดหยุ่น 
ซึ่งแรงงำนท่ีถูกเลิกจ้ำงในระบบสำมำรถย้ำยไปท ำงำนนอกระบบได้ง่ำยโดยเฉพำะในภำคเกษตรกรรม 

อย่ำงไรก็ตำม มีสัญญำณของผลกระทบจำกกำรชะลอตัวทำงเศรษฐกิจที่ต้องติดตำมต่อไป ดังนี้ (1) ผู้ขอรับ
ประโยชน์ทดแทนกรณีว่ำงงำนมีจ ำนวนเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง โดย ณ สิ้นไตรมำสสำม ปี 2562 มี 1.72 แสนคน 
หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.5 ต่อจ ำนวนผู้ประกันตนตำมมำตรำ 33 ทั้งหมด สูงที่สุดตั้งแต่วิกฤติเศรษฐกิจ 
ปี 2552 ที่มีสัดส่วนที่ร้อยละ 2.2 (2) ค ำสั่งซื้อในประเทศและต่ำงประเทศที่ปรับตัวลดลง โดยดัชนีภำวะธุรกิจ
ในค ำสั่งซื้อในประเทศปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 11 ติดต่อกัน ขณะที่ค ำสั่งซื้อจำกต่ำงประเทศหดตัว
ต่อเนื่องเป็นไตรมำสที่ 6 ซึ่งอำจส่งผลกระทบต่อกำรจ้ำงงำนในอุตสำหกรรมกำรผลิตเพ่ือส่งออก (3) กำรท ำงำน
ล่วงเวลำลดลง โดยจ ำนวนผู้มีงำนท ำมำกกว่ำ 50 ชั่วโมงขึ้นไปลดลงร้อยละ 7.9 ในไตรมำสที่ 3 เป็นกำรลดลง
ต่อเนื่องตั้งแต่ไตรมำสที่ 4 ปี 2559 เป็นต้นมำ และ (4) สถำนประกอบกำรมีกำรขอใช้มำตรำ 75 ตำม พรบ. 
คุ้มครองแรงงำน พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม 2551 เพ่ิมขึ้น (เป็นมำตรกำรที่ก ำหนดให้สถำนประกอบกำร
สำมำรถหยุดงำนชั่วครำวโดยจ่ำยค่ำจ้ำงให้ลูกจ้ำงไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 75 ของค่ำจ้ำง) โดยไตรมำสสำม ปี 2562 
จ ำนวนแรงงำนทีไ่ด้รับผลกระทบทั้งสิ้น 48,015 คน จำกสถำนประกอบกำร 93 แห่งทั่วประเทศ แบ่งเป็นหยุด
กิจกำรบำงส่วน 21,297 คน และหยุดกิจกำรทั้งหมดจ ำนวน 26,718 คน  

ประเด็นที่ต้องให้ควำมส ำคัญกับตลำดแรงงำน  

1. กำรติดตำมสถำนกำรณ์กำรเลิกจ้ำงอย่ำงใกล้ชิด และกำรติดตำมตรวจสอบให้แรงงำนได้รับเงิน
ชดเชยกำรเลิกจ้ำงตำมที่กฎหมำยก ำหนด รวมทั้งอ ำนวยควำมสะดวกและประสำนจัดหำงำนให้กับแรงงำน 
เช่น กำรจัดตลำดนัดแรงงำน กำรประชำสัมพันธ์ช่องทำงกำรสมัครงำน และแหล่งงำน 

2. กำรด ำเนินมำตรกำรเพ่ือบรรเทำผลกระทบที่อำจจะเกิดข้ึนต่อแรงงำน อำทิ  

 กำรขอควำมร่วมมือสถำนประกอบกำรใช้แนวทำงชะลอกำรเลิกจ้ำงเป็นล ำดับ เช่น กำรลด
ชั่วโมง/วันท ำงำนลง กำรหยุดกำรท ำกำรชั่วครำวตำมมำตรำ 75 กำรสมัครใจลำออก โดยกำรเลิกจ้ำงควรเป็น
แนวทำงสุดท้ำย 

 มำตรกำรในกำรเพ่ิม/ปรับเปลี่ยนทักษะแรงงำนให้สำมำรถท ำงำนที่แตกต่ำงไปจำกเดิม หรือ
เปลี่ยนไปประกอบอำชีพใหม่ได้ โดยเฉพำะแรงงำนไร้ทักษะ แรงงำนกึ่งทักษะ ที่พบว่ำมีกำรว่ำงงำนเพ่ิมมำกขึ้น 
และมีแนวโน้มจะได้รับผลกระทบในระยะยำวจำกกำรปิดกิจกำรและย้ำยฐำนกำรผลิต ซึ่งจะท ำให้เกิดกำรหดตัว
ในควำมต้องกำรแรงงำนกลุ่มไร้ทักษะและกึ่งทักษะ ประกอบกับกำรดึงดูดกำรลงทุนของไทยที่เน้นกำรลงทุน  
ที่ใช้เทคโนโลยีเป็นหลัก ซึ่งจะท ำให้ควำมต้องกำรแรงงำนทักษะมำกขึ้น 

หนี้ครัวเรือนเพิ่มข้ึนร้อยละ 5.8 ชะลอการขยายตัวลงเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน 

สถำนกำรณ์หนี้สินครัวเรือนในไตรมำสสอง ปี 2562 มีมูลค่ำ 13.08 ล้ำนล้ำนบำท ขยำยตัวร้อยละ 
5.8 ชะลอลงเมื่อเทียบกับร้อยละ 6.3 ในไตรมำสก่อน หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 78.7 ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
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ในประเทศ เป็นผลจำกภำวะเศรษฐกิจในไตรมำสที่สองชะลอตัวลงเร็วกว่ำหนี้สินครัวเรือน เมื่อพิจำรณำเป็น
รำยประเภท พบว่ำ สินเชื่อเพ่ือที่อยู่อำศัยขยำยตัวร้อยละ 7.8 ชะลอลงจำกร้อยละ 9.1 ในไตรมำสก่อน 
เช่นเดียวกับสินเชื่อเพ่ือซื้อรถยนต์หรือรถจักรยำนยนต์ที่ชะลอลงร้อยละ 10.2 จำกร้อยละ 11.4 ขณะที่สินเชื่อ
เพ่ืออุปโภคบริโภคส่วนบุคคลอ่ืน ๆ ปรับตัวเพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง โดยขยำยตัวร้อยละ 11.8 เทียบกับร้อยละ 
11.3 เป็นผลจำกกำรขยำยตัวของทั้งสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลอ่ืน 

ภำพรวมคุณภำพสินเชื่ออยู่ในเกณฑ์เฝ้ำระวัง เนื่องจำกคุณภำพสินเชื่อหลำยประเภทมีควำมเสี่ยงเพ่ิมขึ้น 
โดยยอดคงค้ำงหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรำยได้ (NPL) เพ่ือกำรอุปโภคบริโภคของธนำคำรพำณิชย์ในไตรมำสสำม ปี 2562 
มีมูลค่ำ 133,254 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 12.2 จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.81 ต่อ
สินเชื่อรวม โดยสัดส่วน NPL ของสินเชื่อที่อยู่อำศัยอยู่ที่ร้อยละ 3.49 เพ่ิมข้ึนจำกร้อยละ 3.34 ในไตรมำสก่อน 
ด้ำนสินเชื่อรถยนต์สัดส่วน NPL ปรับตัวเพ่ิมขึ้นมำอยู่ที่ร้อยละ 1.86 จำกร้อยละ 1.82 ในไตรมำสที่ผ่ำนมำ และ
สัดส่วน NPL ของสินเชื่อบัตรเครดิตอยู่ที่ร้อยละ 2.65 เทียบกับร้อยละ 2.48 ในไตรมำสก่อน ขณะที่ NPL ของ
สินเชื่อเพ่ืออุปโภคบริโภคส่วนบุคคลอ่ืน ๆ สัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 2.36 ปรับลดลงจำกร้อยละ 2.42  

แนวโน้มหนี้สินครัวเรือนในช่วงครึ่งหลังปี 2562 คำดว่ำจะชะลอตัวลงจำกช่วงครึ่งแรกของปี แต่สัดส่วน
หนี้ครัวเรือนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมยังคงมีเพ่ิมขึ้น เนื่องจำกแนวโน้มเศรษฐกิจในช่วงครึ่งหลังของปีขยำยตัวอย่ำง
ค่อยเป็นค่อยไป ขณะที่หนี้ครัวเรือนมีแนวโน้มชะลอตัวลงตำม (1) สินเชื่อที่อยู่อำศัยยังคงทรงตัวจำกในช่วง
ครึ่งปีแรก จำกควำมต้องกำรที่อยู่อำศัยที่มีแนวโน้มชะลอลง อุปทำนส่วนเกินของตลำดอสังหำริมทรัพย์ และ
ควำมเข้มงวดของสถำบันกำรเงินในกำรปล่อยกู้ และ (2) สินเชื่อรถยนต์ที่ชะลอตัวตำมยอดจ ำหน่ำยรถยนต์
และจักรยำนยนต์ที่ลดลง และสถำบันกำรเงินส่วนใหญ่ที่ยังคงเข้มงวดในกำรปล่อยสินเชื่อ ขณะที่สินเชื่อเพ่ือ
อุปโภคบริโภคส่วนบุคคลอ่ืนมีแนวโน้มปรับตัวเพ่ิมข้ึนตำมสินเชื่อบัตรเครดิตที่เพ่ิมสูงขึ้น 

ในช่วงที่ผ่ำนมำภำครัฐได้ด ำเนินมำตรกำรส ำคัญต่ำง ๆ เพ่ือติดตำมและก ำกับดูแลกำรขยำยตัวของ
หนี้สินครัวเรือนอย่ำงต่อเนื่อง อำทิ (1) กำรส่งเสริมควำมรู้ทำงกำรเงินเชิงรุกแบบเน้นกลุ่มเป้ำหมำย ไม่ว่ำจะเป็น
กลุ่มอำชีวศึกษำ กลุ่มวัยเริ่มท ำงำน กลุ่มเด็กและเยำวชน และกลุ่มเกษตรกร (2) กำรก ำกับดูแลให้เกิดกำรเป็นหนี้
อย่ำงเหมำะสมทั้งในด้ำนผู้ก่อหนี้และผู้ปล่อยกู้ โดยธนำคำรแห่งประเทศไทยได้มีกำรด ำเนินกำรต่ำง  ๆ เพ่ือ
ก ำกับดูแลกำรปล่อยสินเชื่อหลำยประเภท เช่น หลักเกณฑ์สินเชื่อจ ำน ำทะเบียนรถ หลักเกณฑ์สินเชื่อเพ่ือที่อยู่
อำศัย (LTV) กำรศึกษำกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรค ำนวณภำระหนี้รวมต่อรำยได้ (DSR) และ (3) กำรช่วยเหลือ
ลูกหนี้เพื่อบรรเทำควำมเดือดร้อนที่ได้รับผลกระทบจำกภัยธรรมชำติและกำรปรับโครงสร้ำงหนี้  

การเจ็บป่วยยังต้องเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง  

ไตรมำสสำม ปี 2562 จ ำนวนผู้ป่วยด้วยโรคเฝ้ำระวังโดยรวมลดลงจำกไตรมำสเดียวกันของปี 2561 
ร้อยละ 5.2 โดยผู้ป่วยโรคปอดอักเสบลดลงร้อยละ 31.1 และผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ลดลงร้อยละ 1.3 แต่พบ
ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเพ่ิมขึ้นร้อยละ 51.9 เนื่องจำกในหลำยพ้ืนที่ยังมีฝนตกต่อเนื่อง ท ำให้เกิดน้ ำท่วมขัง  
ซึ่งเป็นแหล่งเพำะพันธุ์ของยุงลำยที่เป็นพำหะของโรค โดยพบผู้ป่วยสูงสุดในพ้ืนที่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มเด็กอำยุ 5-14 ปี นอกจำกนี้ ต้องเฝ้ำระวังกำรระบำดของโรคปวดข้อยุงลำยหรือโรคชิคุนกุนยำ
ที่พบผู้ป่วยเพ่ิมสูงขึ้นกว่ำช่วงเดียวกันของปีที่ผ่ำนมำถึง 13 เท่ำ รวมทั้งยังต้องเฝ้ำระวังโรคท่ีเกิดในช่วงฤดูหนำว 
ได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่ โรคปอดอักเสบ และโรคหัด ที่ยังพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 

 



 

4 
 

การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่เพิ่มข้ึน 

ไตรมำสสำม ปี 2562 กำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ขยำยตัวร้อยละ 3.1 โดยปริมำณกำรบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขยำยตัวร้อยละ 3.0 ขณะที่กำรบริโภคบุหรี่ขยำยตัวร้อยละ 2.9 และยังมีประเด็นที่ต้อง
เฝ้ำระวัง ดังนี้ (1) เบียร์ไร้แอลกอฮอล์ เนื่องจำกปริมำณแอลกอฮอล์ที่ต่ ำกว่ำ 0.5 ดีกรี จึงไม่เข้ำข่ำยกำรเป็น
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตำม พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ท ำให้สำมำรถลงโฆษณำได้ทุกช่องทำง
โดยไม่ผิดกฎหมำย รวมทั้งสำมำรถจ ำหน่ำยได้ตลอดวัน และไม่มีกำรก ำหนดอำยุขั้นต่ ำของผู้ซื้อ ปัจจุบัน 
แม้ยอดขำยเบียร์ไร้แอลกอฮอล์จะยังไม่สูง แต่สำมำรถท ำหน้ำที่เป็นเสมือนสื่อโฆษณำให้แก่เครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์เนื่องจำกมีกำรใช้สัญลักษณ์ แพ็กเกจ ที่เหมือนหรือคล้ำยกับเบียร์ที่มีแอลกอฮอล์ที่ผลิตโดยบริษัท
ในเครือเดียวกัน และ (2) อันตรำยจำกบุหรี่ไฟฟ้ำ ซึ่งยังมีกำรลักลอบจ ำหน่ำยจ ำนวนมำก แม้ประเทศไทยจะห้ำม
น ำเข้ำและจ ำหน่ำยตั้งแต่ปลำยปี 2557 ทั้งนี้ มีผลกำรวิจัยในหลำยประเทศที่พบว่ำบุหรี่ไฟฟ้ำมีอันตรำย อำทิ 
พบว่ำมีสำรนิโคตินสูงกว่ำเฮโรอีน แอลกอฮอล์ และกัญชำ วัยรุ่นที่ยังไม่เคยสูบบุหรี่มำก่อนเมื่อลองใช้บุหรี่ไฟฟ้ำ
มีแนวโน้มที่จะเริ่มสูบบุหรี่แบบปกติในเวลำต่อมำ และพัฒนำไปสู่กำรเสพติดยำเสพติดประเภทอ่ืน นอกจำกนี้ 
ประเทศสหรัฐอเมริกำได้ประกำศเตือนให้ประชำชนหยุดสูบบุหรี่ไฟฟ้ำหลังจำกมีกำรเสียชีวิตต่อเนื่องมำตั้งแต่
ปลำยเดือนสิงหำคมท่ีผ่ำนมำ และพบว่ำมีผู้ที่ติดเชื้อทำงเดินหำยใจหลังจำกท่ีสูบบุหรี่ไฟฟ้ำเพ่ิมข้ึน 

คดียาเสพติดเพิ่มสูง และต้องให้ความส าคัญกับการป้องกันการกระท ารุนแรงทางร่างกาย/เพศ 

ไตรมำสสำม ปี 2562 คดีอำญำรวมเพ่ิมขึ้นร้อยละ 27.7 จำกไตรมำสเดียวกันของปี 2561 เป็นกำรรับแจ้ง 
คดียำเสพติดเพ่ิมขึ้นร้อยละ 32.8 คดีประทุษร้ำยต่อทรัพย์รับแจ้งเพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.6 จำกกำรให้ควำมส ำคัญต่อ 
กำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดทั้งกำรปรำบปรำม ป้องกัน และบ ำบัดอย่ำงต่อเนื่อง โดยน ำหลักด้ำนสำธำรณสุขมำใช้ 
ด้วยกำรมองปัญหำยำเสพติดเป็นเรื่องของสุขภำพและสำธำรณสุข แม้ว่ำคดีชีวิตร่ำงกำยและเพศจะมีสัดส่วนคดีเพียง
ร้อยละ 3.5 ของคดีอำญำรวม แต่มีผลกระทบต่อเหยื่อผู้ถูกกระท ำทั้งด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ จำกข้อมูลส ำนักงำน
กองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพร่วมกับมูลนิธิเพ่ือนหญิงชี้ว่ำ ผู้หญิงถูกละเมิดทำงเพศ ถูกกระท ำควำมรุนแรง
ทำงร่ำงกำย จิตใจ วันละไม่น้อยกว่ำ 7 คน และมีผู้หญิงที่เข้ำรับกำรบ ำบัดรักษำ และแจ้งควำมร้องทุกข์สูงถึงปีละ 
30,000 คน มีผู้เสียชีวิต 20 รำย และในเดือนพฤศจิกำยนของทุกปีจะเป็น “เดือนรณรงค์ยุติควำมรุนแรงต่อเด็กและ
สตรี” ทุกฝ่ำยในสังคมควรตระหนักและร่วมป้องกันและขจัดควำมรุนแรงต่อเด็กและสตรีในทุกรูปแบบให้หมดสิ้นไป 

การเกิดอุบัติเหตุ จ านวนผู้เสียชีวิต และมูลค่าความเสียหายลดลง  

ไตรมำสสำม ปี 2562 สถำนกำรณ์กำรเกิดอุบัติเหตุจรำจรทำงบกลดลงจำกไตรมำสเดียวกันของปี 2561 
ร้อยละ 11.1 ผู้เสียชีวิตและมูลค่ำควำมเสียหำยลดลงร้อยละ 0.9 และ 2.1 ตำมล ำดับ รถที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดยังคง
เป็นรถจักรยำนยนต์มีสัดส่วนร้อยละ 40.1 ของประเภทรถที่เกิดอุบัติเหตุทั้งหมด สำเหตุของอุบัติเหตุอันดับแรก
เกิดจำกตัวบุคคล จำกกำรใช้ควำมเร็วเกินกว่ำที่กฎหมำยก ำหนด และระดับควำมรุนแรงของอุบัติเหตุจะขึ้นอยู่กับ
ระดับควำมเร็วของกำรขับขี่ ที่จะส่งผลต่อโอกำสกำรบำดเจ็บและเสียชีวิตทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืนในอัตรำที่เพ่ิมขึ้นได้ 
โดยเฉพำะกลุ่มผู้ใช้ถนนที่มีควำมเสี่ยง เช่น คนเดินเท้ำ ผู้ขี่รถจักรยำนยนต์ กำรชนสิ่งกีดขวำงอันตรำยข้ำงทำง เช่น 
ต้นไม้ เสำไฟฟ้ำ จึงต้องรณรงค์ให้ควำมรู้เพ่ือควบคุมพฤติกรรมกำรใช้ควำมเร็วของผู้ขับขี่ให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัย
และเหมำะสมกับสภำพแวดล้อมทำงถนน สนับสนุนกำรบังคับใช้กฎหมำยควำมเร็วที่มีประสิทธิภำพ กวดขันวินัย
จรำจร และกำรเฝ้ำระวังอุบัติเหตุในช่วงเทศกำลปีใหม่ 2563 ผู้ใช้รถใช้ถนนควรเตรียมควำมพร้อมของตนเองก่อน
ออกเดินทำง ปฏิบัติตำมข้อบังคับจรำจรอย่ำงเคร่งครัด ไม่ดื่มสุรำ เมำแล้วขับ ให้ควำมส ำคัญกับกำรจัดกำร 
ควำมปลอดภัยในระดับพ้ืนที่ที่มีส่วนร่วมจำกทุกฝ่ำย สร้ำงควำมร่วมมือน ำท้องถิ่นเป็นกลไกส ำคัญในกำรแก้ปัญหำ 
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การรับร้องเรียนผ่าน สคบ. ลดลง แต่ยังคงอยู่ในระดับสูงจากการร้องเรียนผู้ประกอบการด้านการ
ท่องเที่ยว ขณะที่การรับร้องเรียนผ่าน กสทช. เพิ่มข้ึน  

ไตรมำสสำม ปี 2562 สคบ. ได้รับกำรร้องเรียนสินค้ำและบริกำรจ ำนวน 3,989 รำย เป็นกำรร้องเรียน
ผู้ประกอบกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวมำกที่สุด เนื่องจำกผู้ประกอบกำรฉ้อโกง ให้ช ำระเงินค่ำทัวร์ก่อน แต่ไม่มีกำรจัด
ให้มีกำรท่องเที่ยวตำมสัญญำ ขณะที่กำรร้องเรียนผ่ำน กสทช. มีจ ำนวน 508 เรื่อง เป็นกำรร้องเรียนเรื่อง
โทรศัพท์เคลื่อนที่มำกที่สุด นอกจำกนี้ ยังมีประเด็นกำรเฝ้ำระวังภัยจำกข่ำวปลอม ซึ่งเป็นรูปแบบกำรหลอกลวง
ที่พัฒนำไปตำมกำรใช้โซเชียลมีเดียที่แพร่หลำยมำกข้ึน ซึ่งข่ำวปลอมที่มีวัตถุประสงค์ในกำรหลอกลวงผู้บริโภค
สำมำรถท ำได้หลำยรูปแบบ อำทิ กำรโฆษณำเกินจริง อ้ำงอิงถึงงำนวิจัยหรือผลส ำรวจที่ไม่เป็นควำมจริง  
แอบอ้ำงข้อมูลของบุคคลหรือองค์กรที่มีชื่อเสียง รวมถึงอีเมลหลอกลวง (Email scam) ซึ่งที่ผ่ำนมำศูนย์ต่อต้ำน
ข่ำวปลอมได้เริ่มให้บริกำร โดยท ำหน้ำที่กลั่นกรอง ตรวจสอบ ก ำจัดข่ำวปลอม ปลูกฝังจิตส ำนึกและควำมรู้ 
เท่ำทันเทคโนโลยี และเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้อง ครอบคลุม 4 กลุ่มหลักคือ (1) ภัยพิบัติ (2) เศรษฐกิจ-กำรเงิน
กำรธนำคำร (3) ผลิตภัณฑ์สุขภำพ-สินค้ำและบริกำรที่ผิดกฎหมำยอ่ืน (4) นโยบำยรัฐ-ข่ำวสำรที่กระทบสังคม 
ขัดศีลธรรม และควำมมั่นคงของประเทศ ภำยหลังจำกกำรเปิดให้บริกำร ศูนย์ต่อต้ำนข่ำวปลอมได้มี 
กำรกลั่นกรอง ตรวจสอบ ข่ำวสำรต่ำง ๆ และเผยแพร่สู่สำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ ซึ่งครอบคลุมในทุกกลุ่ม อำทิ 
ประเด็นกำรเรียกเก็บภำษี กำรเกิดฟองสบู่แตก ไข้เลือดออกสำยพันธุ์ใหม่ กำรอนุญำตปลูกกัญชำ น้ ำยำบ้วนปำก
รักษำโรค อีกทั้ง พ.ร.บ. คุ้มครองผู้บริโภคฉบับใหม่ ได้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 25 สิงหำคม 2562 ซึ่งจะเป็น 
อีกหนึ่งกลไกที่เข้ำมำสนับสนุนกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภคให้มีประสิทธิภำพมำกข้ึน 

เด็กไทย 1 ใน 5 เป็นเด็กยากจนหลายมิติ 

จำกรำยงำนดัชนีควำมยำกจนหลำยมิติของกลุ่มเด็กในประเทศไทย ระบุว่ำ ในปี 2558/59 ในภำพรวม
ของประเทศมีสัดส่วนของเด็กที่มีควำมยำกจนหลำยมิติ คิดเป็นร้อยละ 21.5 หรืออำจกล่ำวได้ว่ำประมำณ  
1 ใน 5 ของเด็กที่อำศัยอยู่ในประเทศไทยคือเด็กที่ยำกจนหลำยมิติ ขณะที่ค่ำเฉลี่ยควำมขัดสนอยู่ที่ร้อยละ 
34.7 ซึ่งเปรียบได้กับควำมรุนแรง (intensity) ของปัญหำควำมยำกจนหลำยมิติของเด็ก และดัชนีควำมยำกจน
หลำยมิติของกลุ่มเด็กหรือค่ำ C-MPI เท่ำกับ 0.075 ส ำหรับมิติที่เป็นสำเหตุหลักที่ส่งผลให้เด็กยำกจนหลำยมิติ
มำกที่สุด อันดับหนึ่งมำจำกมิติด้ำนกำรศึกษำ รองลงมำคือ มิติด้ำนสุขภำพ หำกเปรียบเทียบระหว่ำงภูมิภำค 
พบว่ำภำคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภูมิภำคที่เด็กมีควำมยำกจนหลำยมิติมำกที่สุด รองลงมำคือ ภำคเหนือ  
ภำคใต้ ภำคกลำง และกรุงเทพมหำนคร ตำมล ำดับ เด็กในช่วงอำยุ 0-4 ปี มีสัดส่วนของเด็กยำกจนหลำยมิติ 
สูงที่สุด เด็กเพศชำยมีค่ำดัชนีควำมยำกจนหลำยมิติมำกกว่ำเพศหญิง รวมถึงระดับกำรศึกษำของหัวหน้ำ
ครัวเรือนนั้นสำมำรถส่งผลต่อควำมยำกจนหลำยมิติของกลุ่มเด็กในครัวเรือนได้ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ ดัชนีควำมยำกจน
หลำยมิติในกลุ่มเด็กของประเทศไทยแสดงให้เห็นว่ำปัญหำควำมยำกจนในกลุ่มเด็ก เมื่อพิจำรณำจำกมิติอ่ืน  ๆ 
นอกเหนือจำกมิติที่เป็นด้ำนตัวเงินแล้ว ยังคงเป็นปัญหำส ำคัญ แม้ว่ำในช่วงที่ผ่ำนมำภำครัฐจะมีนโยบำย
ช่วยเหลือกลุ่มเป้ำหมำยให้หลุดพ้นจำกควำมยำกจนไปบ้ำงแล้ว แต่ยังคงมี เด็กอีกจ ำนวนมำกที่ยังต้องกำร 
ควำมช่วยเหลืออยู่ โดยเฉพำะในมิติด้ำนกำรศึกษำและสุขภำพ  

การป้องกันเด็กและเยาวชนจากภัยออนไลน์ 

จำกรำยงำน 2018 DQ Impact Report ซึ่งส ำรวจกลุ่มตัวอย่ำงเด็กและเยำวชนไทยที่มีอำยุระหว่ำง 8-12 ป ี
จ ำนวน 1,300 คนทั่วประเทศ พบว่ำ เด็กไทยยังมีทักษะควำมฉลำดทำงดิจิทัลต่ ำ โดยร้อยละ 60 มีควำมเสี่ยง
จำกภัยออนไลน์ ภัยที่พบมำกที่สุดคือ กำรถูกกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ กำรเข้ำถึงสื่อลำมกและพูดคุยเรื่องเพศ
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กับคนแปลกหน้ำ กำรติดเกม และกำรถูกล่อลวงออกไปพบคนแปลกหน้ำ สอดคล้องกับผลกำรส ำรวจ
สถำนกำรณ์เด็กไทยกับภัยออนไลน์ประจ ำปี 2561 ซึ่งส ำรวจในกลุ่มเด็กอำยุ 6-18 ปี ทั่วประเทศ จ ำนวน 
15,318 คน ที่พบว่ำ เด็กไทยมีพฤติกรรมเสี่ยงจำกภัยออนไลน์ อำทิ พูดคุยกับคนที่ไม่รู้จักผ่ำนสื่อออนไลน์   
ให้ข้อมูลส่วนตัวผ่ำนสื่อออนไลน์ เปิดอ่ำนอีเมลที่ส่งมำจำกคนที่ไม่รู้จักหรือคลิก link ที่ไม่รู้จัก เคยเล่นพนัน
ทำยผลฟุตบอลออนไลน์ เคยถ่ำยภำพหรือวิดีโอลำมกของตนเองส่งให้คนอ่ืน ๆ ทำงออนไลน์ และที่น่ำกังวลคือ
เด็กกว่ำร้อยละ 25 เคยนัดพบกับเพ่ือนออนไลน์อย่ำงน้อย 1 ครั้ง ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อกำรถูกหลอกลวง 
ถูกล่วงละเมิดทำงเพศ หรือถูกท ำร้ำยร่ำงกำยได้ง่ำย ดังนั้น ทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้องจ ำเป็นต้องสร้ำงภูมิคุ้มกันให้
เด็กรู้เท่ำทันสื่อสำรสนเทศ และมีควำมฉลำดทำงดิจิทัล (DQ: Digital Intelligence Quotient) สำมำรถเติบโต
และเผชิญหน้ำกับโลกยุคดิจิทัลโดยไม่บั่นทอนพัฒนำกำรทำงด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำ ทั้งนี้ 
ควรเริ่มตั้งแต่ปฐมวัยเพรำะเด็กเติบโตมำในสภำพแวดล้อมที่รำยล้อมไปด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยทักษะส ำคัญ
ของกำรเลี้ยงลูกให้มีควำมฉลำดทำงดิจิทัล ประกอบด้วย (1) สอนให้รู้จักจัดกำรตัวตนทั้งควำมคิด ควำมรู้สึก 
กำรกระท ำ และรู้จักรับผิดชอบต่อกำรกระท ำ (2) สอนให้รู้จักคิดวิเครำะห์ สำมำรถแยกแยะข้อมูล ไม่เชื่อทุกอย่ำง
ที่เห็นหรือรับมำ (3) สอนให้รู้จักรักษำควำมปลอดภัยของตนเอง อำทิ ตั้งรหัสผ่ำน กำรสแกนไวรัสก่อนใช้งำน 
(4) สอนให้รักษำควำมเป็นส่วนตัว ไม่บอกข้อมูลส่วนตัวกับคนอ่ืน (5) สอนให้ใช้เวลำบนโลกออนไลน์อย่ำงเหมำะสม 
ไม่กระทบชีวิตด้ำนอ่ืน ๆ (6) สอนให้เข้ำใจธรรมชำติของโลกดิจิทัลว่ำจะหลงเหลือร่องรอยข้อมูลทิ้งไว้เสมอ  
(7) สอนให้รู้จักรับมือกับกำรกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ อำทิ บล็อกจำกรำยชื่อผู้ติดต่อ แจ้งให้ผู้ปกครองทรำบ 
และ (8) สอนให้มีควำมเห็นอกเห็นใจและสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืนบนโลกออนไลน์ ไม่ด่วนตัดสินผู้อ่ืนจำก
ข้อมูลออนไลน์เพียงอย่ำงเดียว 

รูปแบบการท างานของคนรุ่นใหม่หรือ NextGen Work  

ปัจจุบันแรงงำนในประเทศไทยมีลักษณะกำรท ำงำนแบบคนรุ่นใหม่จ ำนวนมำกกว่ำ 2 ล้ำนคน และมี
แนวโน้มที่จะเพ่ิมข้ึนปีละประมำณ 300,000-600,000 คน โดยเฉพำะในกลุ่มคนเจเนอเรชันวำย (กลุ่มคนที่เกิด
ระหว่ำงปี 2524-2544) ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่เติบโตมำพร้อมกับกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและอินเทอร์เน็ต และมี
แนวโน้มในกำรประกอบอำชีพในรูปแบบใหม่มำกขึ้น โดย 1 ใน 3 ของกลุ่มคนเจเนอเรชันวำย มีแนวโน้มกำรท ำงำน
แบบ NextGen Work สูงกว่ำคนในกลุ่มอ่ืน ๆ อำชีพที่ผู้ว่ำจ้ำงนิยมจ้ำงบุคคลในลักษณะกำรท ำงำนแบบคนรุ่นใหม่
ในประเทศไทย 4 อันดับแรก ได้แก่ กรำฟิกดีไซน์ กำรตลำดออนไลน์และโฆษณำ กำรท ำเว็บและโปรแกรมมิ่ง 
และงำนเขียนและแปลภำษำ แม้ว่ำเด็กรุ่นใหม่จะเป็นกลุ่มที่ชอบควำมเป็นอิสระ ต้องกำรเป็นผู้จัดกำรตนเอง 
รวมถึงชอบกำรท ำงำนที่มีควำมยืดหยุ่นสูง แต่ยังเป็นกลุ่มที่ตระหนักถึงควำมส ำคัญของควำมมั่นคงด้ำนรำยได้ 
และสวัสดิกำร ดังนั้น จึงพบว่ำกลุ่มเด็กรุ่นใหม่จ ำนวนมำกยังคงท ำงำนในระบบทั้งภำครัฐและเอกชน แต่มี
บำงส่วนที่ต้องกำรเพ่ิมรำยได้ และตอบสนองควำมชื่นชอบส่วนบุคคล ด้วยกำรท ำอำชีพที่ 2 และพร้อมจะ
เปลี่ยนไปท ำอำชีพอิสระเป็นอำชีพหลักได้เช่นกัน หำกสร้ำงรำยได้ได้มำกกว่ำ  อย่ำงไรก็ตำม จำกกำรศึกษำ
พลวัตควำมเปลี่ยนแปลงรูปแบบกำรท ำงำนของไทยและกำรเปลี่ยนผ่ำนสู่กำรท ำงำนแบบ NextGen Work 
โดยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติร่วมกับบริษัทศูนย์วิจัยเพื่อกำรพัฒนำสังคมและธุรกิจ 
จ ำกัด (กรกฎำคม 2562) พบว่ำ กลุ่มคนที่ท ำงำนในรูปแบบใหม่ยังไม่มีควำมตระหนักถึงเรื่องกำรวำงแผนด้ำน
กำรเงินในอนำคตเท่ำที่ควร โดยในกลุ่มตัวอย่ำงอำยุระหว่ำง 18-39 ปี จ ำนวน 6,255 คน พบว่ำ ร้อยละ 72 
ยังไม่ได้มีกำรวำงแผนเตรียมควำมพร้อมส ำหรับกำรใช้ชีวิตในยำมเกษียณ 
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บทความเรื่อง “ความก้าวหน้าการพัฒนาคนของประเทศไทย” 

ความก้าวหน้าการพัฒนาคนของประเทศไทยปี 2562 ในภำพรวมของประเทศมีควำมก้ำวหน้ำ
ค่อนข้ำงคงที่ โดยค่ำดัชนีกำรพัฒนำคนในปี 2562 เท่ำกับ 0.6219 ใกล้เคียงกับปี 2558 และ 2560 และเมื่อ
พิจำรณำดัชนีย่อยด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ มีควำมก้ำวหน้ำมำกขึ้นใน 4 ด้ำน คือ ด้ำนกำรศึกษำ ด้ำนชีวิตกำรงำน 
ด้ำนที่อยู่อำศัยและสภำพแวดล้อม และด้ำนคมนำคมและกำรสื่อสำร ขณะที่มีควำมก้ำวหน้ำลดลงใน 4 ด้ำน 
คือ ด้ำนสุขภำพ ด้ำนรำยได ้ด้ำนชีวิตครอบครัวและชุมชน และกำรมีส่วนร่วม 

ความก้าวหน้าการพัฒนาคนเชิงพื้นที่ ภำคกลำงมีควำมก้ำวหน้ำกำรพัฒนำคนมำกท่ีสุด ขณะที่ภำคใต้ 
3 จังหวัดชำยแดนมีควำมก้ำวหน้ำน้อยที่สุด เมื่อพิจำรณำดัชนี HAI ในระดับภำค ซึ่งถูกแบ่งออกเป็น 6 ภำค คือ 
ภำคเหนือ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ภำคกลำง ภำคตะวันออก ภำคใต้ 11 จังหวัด และภำคใต้ 3 จังหวัด
ชำยแดน พบว่ำ ภำคกลำงมีค่ำดัชนี HAI มำกที่สุด เท่ำกับ 0.6499 โดยมีกำรพัฒนำคนมำกกว่ำภำคอ่ืน ๆ ใน 3 ด้ำน 
คือ ด้ำนสุขภำพ ด้ำนรำยได้ และด้ำนกำรคมนำคมและกำรสื่อสำร ส่วนภำคที่มีค่ำ HAI รองลงมำคือ ภำค
ตะวันออก ภำคใต้ 11 จังหวัด ภำคเหนือ และภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ตำมล ำดับ ส ำหรับภำคใต้ 3 จังหวัด
ชำยแดนมีดัชนี HAI น้อยทีสุ่ด คือ 0.5142 โดยมีกำรพัฒนำคนน้อยที่สุด 4 ด้ำนคือ ด้ำนสุขภำพ ด้ำนกำรศึกษำ 
ด้ำนชีวิตกำรงำน และด้ำนรำยได้ โดยกำรพัฒนำคนของจังหวัดทั่วประเทศท่ีมีควำมก้ำวหน้ำเพ่ิมข้ึนและลดลงมี
สัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน โดยพบว่ำ จังหวัดที่ค่ำดัชนีควำมก้ำวหน้ำของคนเพ่ิมขึ้น มีจ ำนวน 41 จังหวัด (ร้อยละ 
53.2) ขณะที่จังหวัดที่มีค่ำดัชนีควำมก้ำวหน้ำกำรพัฒนำคนลดลง จ ำนวน 36 จังหวัด (ร้อยละ 46.8) ทั้งนี้ 
นนทบุรี กรุงเทพมหำนคร ปทุมธำนี ภูเก็ต ระยอง มีควำมก้ำวหน้ำในกำรพัฒนำคนมำกท่ีสุด ขณะที่นรำธิวำส 
ปัตตำนี แม่ฮ่องสอน สุรินทร์ และบุรีรัมย์ มีควำมก้ำวหน้ำในกำรพัฒนำคนน้อยที่สุด 

ความท้าทายต่อการพัฒนาความก้าวหน้าของคนในประเทศไทย จำกผลกำรประเมินควำมก้ำวหน้ำของคน
ตำมดัชนี HAI เห็นควรให้ควำมส ำคัญและเร่งด ำเนินกำรในประเด็นต่ำง ๆ ได้แก่ (1) การสร้างเสริมสุขภาวะ 
เพ่ือลดการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ โดยสร้ำงควำมตระหนักกำรมีพฤติกรรม
สุขภำพที่เหมำะสมทั้งในเรื่องกำรออกก ำลังกำย กำรบริโภคอำหำร และเสริมสร้ำงพฤติกรรมควำมปลอดภัยในกำร
ใช้รถใช้ถนน รวมทั้งกำรพัฒนำสภำพแวดล้อมให้เอ้ือต่อกำรมีสุขภำพที่ดี (2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
ลดช่องว่างการพัฒนาระหว่างพ้ืนที่ โดยปรับระบบบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำขนำดเล็กให้มีกำรใช้ทรัพยำกร
ร่วมกัน พัฒนำระบบประเมินคุณภำพสถำนศึกษำที่ยึดผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็นหลัก รวมทั้งให้กำรช่วยเหลือ
อุดหนุนและสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เหมำะสม โดยเฉพำะพ้ืนที่ห่ำงไกลเพ่ือเพ่ิมอัตรำกำรเข้ำเรียนต่อระดับ 
มัธยมปลำยและอำชีวศึกษำ (3) การยกระดับรายได้ โดยสนับสนุนกำรมีที่ดินท ำกินอย่ำงยั่งยืน ส่งเสริมกำรจ้ำงงำน
นอกฤดูกำลในพ้ืนที่ที่มีกำรท ำงำนต่ ำระดับ/ว่ำงงำน ตลอดจนส่งเสริมทักษะกำรบริหำรเงินเพ่ือให้สำมำรถจัดกำร
รำยได้ เงินทุน และหนี้สินอย่ำงมีประสิทธิภำพ (4) การขยายระบบประกันสังคมให้ครอบคลุมโดยเฉพาะแรงงาน
นอกระบบ รวมทั้งส่งเสริมกำรออมเพ่ือกำรเกษียณอำยุ เพ่ือให้มีควำมมั่นคงและมีรำยได้เพียงพอต่อกำรด ำรงชีวิต 
และ (5) การสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน โดยเฉพาะครอบครัวที่มีความเปราะบาง และพ้ืนที่  
ในเขตเมือง โดยสร้ำงและพัฒนำผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงในชุมชน กำรส่งเสริมต่อยอดควำมรู้และกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศในกำรจัดกำรควำมรู้ชุมชนที่น ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำชุมชน ตลอดจนสนับสนุนและติดตำม
ช่วยเหลือครอบครัวเปรำะบำงให้สำมำรถดูแลสมำชิก ทั้งเด็กปฐมวัยและผู้สูงอำยุได้อย่ำงเหมำะสม 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
25 พฤศจิกำยน 2562  
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ตัวชี้วัดภาวะสังคม 
 

องค์ประกอบหลัก 
2560 2561 2560 2561 2562 
ทั้งป ี ทั้งป ี Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 

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 38,365 38,420 37,959 
%YOY 0.4 0.9 -0.3 0.3 1.3 -0.4 -0.2 0.6 1.5 1.7 0.6 -0.2 -2.0 
กำรมีงำนท ำ (พันคน) 37,458 37,865 37,443 37,538 37,647 37,205 37,361 37,885 38,301 37,911 37,703 37,782 37,482 
%YOY 0.6 1.1 0.6 0.4 -1.6 -0.6 0.2 0.9 1.7 1.9 0.9 -0.3 -2.1 
ผู้ว่ำงงำน (พันคน) 451 404 463 465 453 422 474 411 373 359 351 377 394 
อัตรำกำรว่ำงงำน (ร้อยละ) 1.2 1.1 121 1.22 1.19 1.12 1.24 1.07 0.96 0.93 0.92 0.98 1.04 
กำรท ำงำนต่ ำระดับ 
(พันคน) 

303 293 293 352 217 237 336 283 319 232 336 239 193 

2. สุขภาพและการเจ็บป่วย 
 จ านวนผู้ป่วยด้วยโรคท่ีต้องเฝ้าระวัง (ราย)2/ 
- หัด 3,185 (88.6) 5,556 (74.4) 367 295 479 785 630 632 1,186 3,108 1,756 1,051 1,082 
- ไข้กำฬหลังแอ่น 28 (64.7) 20 (-28.5) 5 5 7 6 1 9 3 7 4 4 5 
- ไข้สมองอักเสบ 815 (5.5) 745 (-8.5) 259 143 193 143 182 251 200 132 240 178 149 
- อหิวำตกโรค 8 (-84.3) 5 (-37.5) 2 2 2 2 0 2 2 1 5 4 1 
- มือ เท้ำ และปำก 70,189 (12.2) 70,008 (-0.3) 11,450 19,958 35,168 7,982 10,079 14,626 32,718 12,585 9,158 12,652 31,668 
- บิด 4,847 (27.9) 3,399 (-29.8) 1,329 1,410 1,130 784 1,132 965 741 561 627 702 394 
- ปอดอักเสบ 267,741 (10.4) 283,601 (5.9) 63,869 53,578 79,622 68,401 74,881 58,699 90,160 59,861 72,817 51,005 62,518 
- ฉ่ีหนู 3,474 (51.3) 2,540 (-26.8) 573 592 1,666 1,132 402 637 932 569 457 486 608 
- ไข้เลือดออก 53,189 (16.8) 86,922 (63.4) 7,060 9,170 32,410 5,521 6,830 24,029 35,564 20,499 15,482 31,426 54,052 

- ไข้หวัดใหญ่ 171,811 (16.7) 183,363 (6.7) 19,742 18,508 109,057 50,567 40,995 25,698 73,042 43,628 132,787 60,518 72,054 
- พิษสุนัขบ้ำ 8 (-62.5) 15 (87.5) 2 3 2 1 7 3 3 2 0 2 0 

อัตราตายด้วยโรคไม่ติดต่อเร้ือรังท่ีส าคัญต่อประชากร 100,000 คน 
- ควำมดันโลหิตสูง 13.1 (7.5)  13.1 (6.6) 

ไม่มีกำรจัดเก็บข้อมูลเป็นรำยไตรมำส 

- หัวใจขำดเลือด 31.8 (3.3)  31.8 (3.2) 
- หลอดเลือดสมอง 47.8 (7.2)  47.2 (6.9) 
- เบำหวำน 22.0 (17.4)  21.9 (12.1) 
- มะเร็งและเนื้องอก

ทุกชนิด 
120.5 (1.2) 123.3 (2.4) 

3.  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
- ผู้เสียชีวิตด้วย

อุบัติเหตุทำงบก (รำย) 
8,491 7,506 2,304 2,111 1,756 2,320 2,031 1,746 1,590 2,139 2,198 2,063 1,778 

- คดีชิวิต ร่ำงกำย 
และเพศ (คดี) 

18,249 17,524 5,120 5,032 4,573 4,357 4,403 4,560 4,083 4,478 4,327 4,498 3,967 

- คดีประทุษร้ำยต่อ
ทรัพย์สิน (คดี) 

56,778 53,456 15,167 14,102 14,486 14,305 12,932 13,185 13,557 13,782 11,877 10,804 12,366 

- คดียำเสพติด (รำย) 278,807 355,584 77,627 61,399 71,250 75,681 79,355 93,110 89,414 93,705 85,846 94,296 96,657 
4. การคุ้มครองผู้บริโภค3/ 
4.1 จ านวนเร่ืองร้องเรียน (ราย) 

- กรณีสัญญำ/
อสังหำริมทรัพย์ 

3,707 3,191 548 1,380 928 851 660 795 1,072 664 1,170 1,050 1,018 

- กรณีฉลำก 2,026 1,871 618 472 486 450 522 433 482 434 459 706 545 

- กรณีโฆษณำ 2,470 1,434 432 872 734 432 330 253 417 439 726 3,432 1,705 
- กรณีกฎหมำย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
- กรณีขำยตรงและ

ตลำดแบบตรง 
712 940 103 128 156 325 254 180 220 286 377 651 721 

4.2  การให้ค าปรึกษาทาง
สายด่วน 1166 (ราย) 

45,311 52,504 12,071 12,681 9,432 11,127 11,082 14,879 13,684 12,859 11,759 11,579 13,127 

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



 

 

 

Thailand’s Social Situation and Outlook in Q3/2019 

The Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC) 
released the official report on Thailand’s social situation and outlook in the third quarter of 
2019, of which key issues included a low unemployment rate, a slowdown of household 
debt growth, a decrease in diseases under surveillance, and a decrease in road traffic 
accident. However, there were still some major issues require close monitoring including a 
decline in employment, an increase in alcoholic beverage and cigarette expenditures, and 
an increase in criminal cases due to the increasing narcotic cases. Moreover, there were also 
interesting social situations including; 1 out of 5 of Thai children are multi-dimensionally 
poor, protecting children and juveniles from online threats, the NextGen Work, and also the 
article “The progress of human development in Thailand”. The summary is as follows. 

The economic slowdown has not shown much impact on the labor market. 

In Q3/2019, the employment decreased by 2.1 percent year-over-year. Employment 
in agricultural sector decreased by 1.8 percent which was a continuous decline for the third 
quarter from inclement weather.  Employment in non-agricultural sectors also decreased by 
2.3 percent due to the economic slowdown and the decline of exports. Economic sectors 
that had lower employments included manufacturing sector, wholesale/retail, and 
construction, decreased by 5.2, 4.1, and 2.2 percent respectively. Meanwhile, employments 
in hotel/restaurant sector and transportation/storage sector increased by 3.1 and 1.0 
respectively as a result of the expansion of the number of tourists. 

Working hours did not change much. Even the employment decreased, the 
average number of working hours was still the same as Q3/2018. The number of working 
hours increased by 0.4 percent due to the adjustment of firms that reduced the hours of 
overtime and the employment of labor with low productivity and working hours first. As a 
result, the average working hours in all sectors did not change much. Overall labor wages 
slightly increased to 14,334 Baht/month while the average wage for private sector was 
equal to 12,847 Baht/month which were accounted for 1.8 and 2.5 percent increases 
respectively. When deducting inflation at 0.6 percent, the real wages of the private sector 
increased by 1.9 percent. Labor productivity (Gross domestic product per worker) had a 
value of 69,329 baht per person, an increase of 4.6 percent. 
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Meanwhile, the unemployment rate was 1.04 percent or 0.394 million people, slightly 
increased by 5.5 percent year-over-year. The main reason is due to the economic slowdown 
and inclement weather. Unemployment increased for both who have worked and also who 
have never worked before by 8.4 and 3.0 percent respectively partly because of the season 
when new graduates entered the labor market. When considering unemployment according to 
education level, it was found that those who completed bachelor degree had the highest 
unemployment rate at 2.15 percent, followed by vocational graduates, high vocational 
graduates, lower secondary school graduates, upper secondary school graduates, and primary 
school or lower graduates. It also showed that those who graduated from bachelor degree, 
vocational education, and lower secondary education had increasing unemployment rates 
comparing with the same quarter of the last year. 

Employment trends in Q4/2019 expected that the economic slowdown has not 
shown much impact on the labor market. By looking at the Labor Force Survey in October 
2019, the unemployment rate is still low at 0.9 percent or equivalent to 0.355 million 
unemployed. Although the total labor force and the employment decrease by 1.7 and 1.6 
percent respectively, it is because they are ones who move out of the labor force especially 
the elderly and houseworkers who enter into the labor force occasionally according to 
season. It was found that there were 19.2 million people who were outside the labor force 
and it was increased by 5.1 percent. In addition, the structure of the Thai labor market is 
flexible, with workers who are laid off in the formal system are able to easily move to work 
in the informal sector instead, especially by moving to the agricultural sector. 

However, there are signs of the effects of the economic slowdown which must be 
followed up as follows: (1) The number of unemployment benefit applicants has 
continuously increased. At the end of Q3/2019 there are accounted 1.72 hundred thousand 
persons or 1.5 percent of the total number of insured persons under Section 33, the highest 
since the economic crisis in 2009 which was accounted for 2.2 percent at that time.  
(2) Domestic and foreign orders declined. The business index in domestic orders declined 
continuously for the 11th consecutive month while foreign orders continued to decrease for 
the 6th quarter, which may affect employment in the export-goods manufacturing industry. 
(3) A reduction of working overtime: the number of employed persons over 50 hours 
decreased by 7.9 percent in Q3/2019 which is a continuous decline since Q4/2016 onwards. 
(4) Firms requesting to use Section 75 in accordance with the 1998 Labor Protection Act, as 
amended 2008 (as a measure that allows companies to temporarily stop work by paying a 
minimum wage to employees more than 75 percent of wages): By Q3/2019, there were the 
total number of 48,015 affected workers from 93 firms nationwide which divided into 21,297 
people who were affected by partial business closures and 26,718 people who were 
affected by complete business closures. 
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Issues that need to focus on the labor market include: 

1. Closely monitoring the employment termination situation and monitoring of 
workers receiving compensation for termination of employment as specified by law. Affected 
workers should be facilitated such as organizing labor markets, promoting job applications 
and job opportunities. 

2. Implementing measures to alleviate the effects that may occur on labor such as: 

 Asking for cooperation from firms in order to delay layoffs, such as reducing 
working hours/days, or pausing firm operations in accordance with Article 75. Voluntary 
resignation with employment termination should be the last resort. 

 Measures to increase/change working skills differently and give opportunities 
to change their career paths, especially for unskilled labors and semi-skilled labors, which 
found that the unemployment rate in these groups are increasing and are likely to be 
affected in the long term due to business closures and relocation of production bases, 
coupled with the attractiveness of Thai investments that focused on technology-based 
production that will require skilled labors instead. 

Household debt increased by 5.8 percent, slowing down from the previous quarter. 

The household debt situation in Q2/2019 was worth 13.08 trillion baht, expanding by 
5.8 percent, which decelerated from 6.3 percent in the previous quarter. It accounted for 
78.7 percent of the GDP due to the result of the economy in Q2 decelerated faster than 
household debt. When considered by each category, it was found that housing loans grew 
by 7.8 percent, decelerated from 9.1 percent in the previous quarter. Likewise, loans for 
automobiles slowed down by 10.2 percent from 11.4 percent. Whereas loans for other 
personal consumption increased continually, grew by 11.8 percent compared to 11.3 
percent as a result of the expansion of both credit card loans and other personal loans. 

The overall credit quality is within the surveillance criteria since many credit types 
have increased risks. The non-performing loan (NPL) outstanding amount of commercial 
banks in the Q3/2019 was 133,254 million baht, an increase of 12.2 percent from the same 
period last year, representing 2.81 percent of total loans. The NPL ratio of housing loans 
stood at 3.49 percent, up from 3.34 percent in the previous quarter. For car loans, the NPL 
ratio increased to 1.86 percent from 1.82 percent in the previous quarter. While the NPL 
ratio of credit card loans was 2.65 percent compared to 2.48 percent in the previous quarter, 
and the NPL of other personal loans was at 2.36 percent, down from 2.42 percent.  

The tendency of household debt in the second half of 2019 is expected to slow 
down from the first half of the year. However, the proportion of household debt to GDP 
continues to increase due to the economic tendency in the second half of the year that 
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expanded slowly, whereas the household debt is likely to slow down as a result of the 
following: (1) Housing loans remained stable from the first half of the year because of 
demand for housing that has a decelerating tendency, the excess supply of the property 
market and the strictness of financial institutions in lending. (2) Car loans slowed down due 
to the decreased sales of cars and motorcycles, also most financial institutions that are still 
strict on credit lending. Meanwhile, loans for other personal consumption tend to increase 
according to the increasing credit card loans. 

In the past, the government has implemented various measures to continuously 
monitor and keep track of the expansion of household debt, such as (1) promoting proactive 
financial literacy with a focus on target groups, whether vocational groups, early working-age 
groups, children and youth, and farmers. (2) Controlling proper indebtedness in both debtors 
and lenders. The Bank of Thailand has taken various actions to oversee the issuance of 
various types of loans, such as regulations on car title mortgage loans, Loan to Value (LTV) 
Criteria, and study of setting standards for calculating the Debt Service Ratio (DSR).  
(3) Assisting debtors to alleviate the distress suffered from natural disasters and using debt 
restructuring measures. 

Illness must be continuously monitored for dengue fever. 

In Q3/2019, the overall number of patients under surveillance decreased by 5.2 
percent from the same quarter of 2018. Patients with pneumonia decreased by 31.1 percent 
and influenza patients decreased by 1.3 percent. However, it was found that patients with 
dengue fever increased by 51.9 percent due to continued rain in many areas, causing 
flooding which is a breeding ground of Aedes mosquitoes that are carriers of the disease. 
The highest number of patients were found in the northeastern region, mostly in the group 
of children aged 5-14 years. In addition, the spread of Chikungunya disease (a kind of 
mosquito ailment) needed to be prevented where patients are found to be 13 times higher 
than in the same period of the last year. Also, it is needed to be aware of diseases that 
occur during the winter, such as influenza, pneumonia, and measles that patients are still 
increasing continually. 

Consumption of alcohol and cigarettes increases. 

In Q3/2019, consumption of alcohol and cigarettes expended by 3.1 percent, in 
which alcohol consumption grew by 3.0 percent, while cigarette consumption grew by 2.9 
percent. There are still issues that need to be monitored as follows: (1) Non-alcoholic beer; 
since the alcohol content is lower than 0.5 degrees, it is not considered an alcoholic 
beverage under the Alcoholic Beverage Control Act 2008. Thus, it is possible to advertise in 
all channels without breaking the law including that it can be sold all day and there is no 
minimum age requirement for the buyer. Currently, although sales of non-alcoholic beer are 
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still not high, it can act as advertising for alcoholic beverages due to the use of package, 
symbols that are the same or similar to alcoholic beer produced by the same subsidiary.  
(2) Danger of electric cigarette; which still has a lot of smuggling although Thailand has 
forbidden to import and sell since the end of 2014. Research in many countries has found 
that e-cigarettes are more dangerous, such as higher levels of nicotine than heroin, alcohol, 
and marijuana. Adolescents who have never smoked before trying e-cigarettes are more 
likely to start smoking normal cigarettes afterward and develop into an addiction to other 
types of drugs. Furthermore, the United States has warned people to stop smoking electric 
cigarettes after constant death since the end of August. It is also found that people with 
respiratory infections after smoking electric cigarettes have increased. 

Narcotic cases increased. The prevention of physical and sexual violence is 
needed to be prioritized. 

In Q3/2019, overall criminal cases increased by 27.7 percent from the same quarter 
of the year 2018. It was reported that narcotic cases increased by 32.8 percent and offense 
against property cases increased by 6.6 percent, due to the focus on solving drug problems, 
including suppression, prevention, and continually rehab by applying public health 
principles. The problem of drugs is considered as a matter of health and public health. 
Although crimes against life, body and sexual assaults accounted for only 3.5 percent of the 
total criminal cases, it has an impact on the victim, both physically and mentally. According 
to the Thai Health Promotion Foundation in cooperation with Friends of Women 
Foundation, it is indicated that women being sexually, physically and mentally abused for at 
least 7 people a day. There are 30,000 women a year who undergo treatment and report 
complaints, while 20 women died. In November of every year, it is the month of “Campaign 
to end violence against children and women". All parties in society should be aware and 
jointly prevent and eliminate all forms of violence against children and women. 

The number of accident, deaths and the damage value decreased 

In Q3/2019, road accidents decreased by 11.1 percent from the same period last 
year. Deaths and damage value decreased by 0.9 and 2.1 percent respectively. The type of 
vehicle with the highest accident is still a motorcycle, accounting for 40.1 percent of the 
total. The first main cause of accident occurred from the individual who rode exceeding the 
speed limit by the law. The severity of the accident depends on the speed of driving that 
will result in increased chances of injury and death to both drivers and others, especially to 
road users, such as pedestrians or motorcyclists, or collisions with dangerous obstacles such 
as trees and electric poles. So, there must be campaigns to provide knowledge in order to 
control the driver's speed behavior at a safe and appropriate level for the road environment. 
Also, promoting effective speed law enforcement, controlling traffic disciplinary and 
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monitoring accidents during the New Year Festival of 2020 should be established. Car users 
on the road should prepare themselves before traveling, strictly comply with traffic 
regulations, do not drink and drive, pay attention to safety management at the level of the 
area that is involved from all parties, and creating cooperation leading local which is the 
important mechanism to solve problems. 

Complaints through the Office of the Consumer Protection Board (OCPB) 
decreased but still at a high level from tourism entrepreneurs, while complaints through 
the National Broadcasting and Telecommunication Commission (NBTC) increased. 

In Q3/2019, the OCPB received 3,989 complaints about product and service, of which 
the complaints of tourism operators the most. As the tour operator is fraudulent by asking 
tourists to pay for the tour first, but then, there is no tour as promised. Meanwhile, the NBTC 
received 508 complaints about mobile phones the most. Besides, there is still a surveillance 
issue from fake news which is a form of deception that develops with the increasingly 
widespread use of social media. Fake news that is intended to mislead consumers can take 
many forms such as exaggerated advertising, references to research or survey results that are 
not true, falsely claiming information of a reputable person or organization, including email 
scams. In the past, the anti-fake news center has started providing services by screening, 
inspecting and eliminating fake news, encouraging awareness and technology literacy, and 
disseminating accurate information. The information cover 4 main groups, which are  
(1) Disaster (2) Economy - Finance and Banking (3) Health products - Other illegal goods and 
services (4) Government policies - News that affect society, morals and national security. 
After the service is launched, the anti-fake news center has scrutinized the news and publish 
it to the public via the website which covers all groups, for example, tax collection issues, 
the economic bubble burst, new species of dengue fever, permission to grow marijuana and 
mouthwash curing disease. Also, the new Consumer Protection Act came into effect on 
August 25, 2019, which will be another mechanism to support the operation of consumer 
protection to be more effective. 

1 out of 5 of Thai children are multi-dimensionally poor 

According to the Child Multidimensional Poverty Index report, it is indicated that in 
2015/16, children with multi-dimensional poverty were accounted for 21.5 percent of the 
total number of children in the country, or approximately 1 out of 5 children living in 
Thailand were multi-dimensionally poor children. The average deprivation rate was 34.7 
percent which was comparable to the intensity of the multi-dimensional poverty problem of 
children, and the Child Multidimensional Poverty Index (C-MPI) equaled to 0.075. The 
dimension which was the major cause of child multi-dimensional poverty comes from the 
educational dimension, following by health dimension. When comparing between regions, it 
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was found that the Northeast region had the most child multi-dimensional poverty, 
following by Northern, Southern, Central region and Bangkok, respectively. Children aged 0-4 
years old was the most proportion of child multi-dimensional poverty. Boys had a multi-
dimensional poverty index greater than girls. The educational level of the family leaders can 
also affect the multi-dimensional poverty of children in the household as well. The Child 
Multi-dimensional Poverty Index in Thailand shows that poverty in children when considering 
other dimensions aside from the monetary dimension, is still a major problem. Although in 
the past the government had the policies to help the target group to be liberated from 
poverty, there are still many children that still need help, especially in the educational and 
health dimension. 

Protecting children and juveniles from online threats 

According to the 2018 DQ Impact Report, which surveyed a sample of 1,300 Thai 
children and juveniles aged between 8-12 years, found that Thai children still have low digital 
intelligence. 60 percent of Thai children are at risk from online threats. The most common 
threats are cyberbullying, accessing porn and discussing sex with strangers, addicted to games, 
and being lured out to meet strangers from the online platforms. It is accordant with the 
results of the survey of Thai children with online threats in 2018, which surveyed 15,318 
children of 6-18-year-old nationwide. It is found that Thai children were at risk from online 
threats, for example, chatting with unknown people online, providing personal information via 
online media, opening to read emails sent from unknown people or clicking unknown links, 
gambling online football predictions, taking pictures or videos of their own porn and sent to 
others online. The most worrying is that more than 25 percent of children have met at least 
once with online friends, which is a behavior that is at risk of being deceived, sexually abused 
or easily assaulted. All relevant sectors, therefore, need to build immunity for children of 
media and information literacy and to have digital intelligence (DQ: Digital Intelligence 
Quotient). Thus, they can grow up to face the digital age without compromising physical, 
emotional, social, and intellectual development. This should start from early childhood 
because children will grow up in an environment surrounded by digital technology. The key 
skills of raising a child to have digital intelligent comprise of (1) Teaching to manage one's self 
of thoughts, feelings, actions, and being responsible for actions (2) Teaching of critical thinking, 
data classification and not to believe everything that is seen or received. (3) Teaching to know 
how to protect one's own security, such as password setting, virus scanning before use.  
(4) Teaching to maintain privacy and not to share personal information with other people.  
(5) Teaching to spend time online properly to not affect other aspects of life. (6) Teaching to 
understand the nature of the digital world that will always be left the traces behind.  
(7) Teaching how to deal with cyberbullying, such as block the person from contacts and 
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inform parents. (8) Teaching about sympathy and building good relationships with others 
online and not to Judge others from only online information. 

The NextGen Work 

Nowadays, more than 2 million workforces in Thailand are the NextGen and tend to 
be increased by 300,000-600,000 each year, especially among the Generation Y people (a 
group of people born between 1981-2001). This is a group of people that grow up using 
digital technology and the internet and have a tendency to pursue a new type of career. 1 
out of 3 of Generation Y people tend to work as the NextGen Work more than other groups 
of people. The top 4 careers that employers like to hire new generation people in Thailand 
are Graphic Designer, Online Marketing and Advertising, Web Creator and Programmer, and 
Content Writer and Translator. Though the new generation is a group of people who like 
independence, want to be a self-manager, and also like to work with high flexibility, but 
they also realize the importance of income and welfare. For these reasons, there are still 
many new generation people who are still working in the system, both the government and 
private sectors. Yet, there are some who want to increase income and meet personal 
preferences with a second job. They are ready to change to an independent career as a 
main career if they earn more. However, according to the study of the dynamics of changes 
in Thai working styles and the transition to NextGen Work by the NESDC in collaboration with 
the Research Center for Social and Business Development Company Limited (July 2019), it 
was found that the group of people working in the new styles is not yet aware of their 
future financial planning. In the sample of 6,255 people aged between 18-39 years, found 
that 72 percent have not planned to prepare for life after retirement. 

The article “The progress of human development in Thailand” 

The progress of human development in Thailand in 2019, in overall, is quite 
stable. The Human Achievement Index (HAI) in 2019 equal to 0.6219 which close to the 
index in 2015 and 2017. After considered the sub-indexes in various fields, it was found that 
there are great progress in 4 areas which are education, work-life, residential and 
environmental aspects, and transportation and communication. Meanwhile, the progress in 
another 4 areas which are health, income, family life and community, and participation has 
been reduced. 

The progress of human development in each area The central region has the 
most advancement in human development, while the 3 southern border provinces have the 
least advancement. When considering the HAI at the regional level, which is divided into 6 
regions which are the north, northeast, central, eastern, 11 southern provinces and 3 
southern border provinces, it is found that the central region had the highest HAI of 0.6499, 
with higher HAI than other regions in 3 dimensions: health, income and transportation and 
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communication, followed by the eastern region, 11 southern provinces, northern region and 
northeast region respectively. The 3 southern border provinces have the lowest HAI of 
0.5142, with the least development in 4 dimensions: health, education, work-life and 
income. The human development in provinces all over the country that are progressively 
increasing and decreasing have the same proportion. There were 41 provinces (53.2 percent) 
with an increase in HAI, while 36 provinces (46.8 percent) decreased in HAI. In this regard, 
Nonthaburi, Bangkok, Pathum Thani, Phuket, and Rayong have the most advancement in HAI, 
while Narathiwat, Pattani, Mae Hong Son, Surin, and Buriram have the least progress in HAI. 

Challenges for the development of human progress in Thailand From the 
evaluation of the progress according to the HAI, it should be emphasized and expedited on 
various issues as followed (1) Promoting well-being to reduce illness from chronic disease, 
injuries and deaths from accidents by raising awareness of appropriate health behaviors, 
including exercise and food consumption, also strengthen safety behavior for drivers as well 
as the development of the better off environment for good health. (2) Level up the quality 
of education and narrowing the gap of development between areas by adjusting the 
management system of small schools to share resources, developing a school quality 
assessment system based on student achievement, including helping, subsidizing and 
creating the proper environment especially in remote areas to increase enrollment in upper 
secondary school and vocational college. (3) Revenue enhancement by supporting 
sustainable land use, promoting off-season employment in areas that have low-level 
working or unemployment, also promoting financial management skills to be able to 
effectively manage income, capital, and debt. (4) Expanding the social security system to 
cover especially the informal labors, promoting savings for retirement in order to be stable 
and have sufficient income to sustain life. (5) Strengthening family and community especially 
families that are fragile and in urban areas by creating and developing change leaders in the 
community, promoting the extension of knowledge and the use of information technology 
in managing community knowledge that leads to problem-solving and community 
development, and also supporting and following up to help fragile families to ably take care 
of members, both early childhood and the elderly suitably. 
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Key Social Indicators 

Components 
2017 2018 2017 2018 2019 
Year Year Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 

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 38,365 38,420 37,959 
%YOY 0.4 0.9 -0.3 0.3 1.3 -0.4 -0.2 0.6 1.5 1.7 0.6 -0.2 -2.0 
Employed Person 
(Thousands) 

37,458 37,865 37,443 37,538 37,647 37,205 37,361 37,885 38,301 37,911 37,703 37,782 37,482 

%YOY 0.6 1.1 0.6 0.4 -1.6 -0.6 0.2 0.9 1.7 1.9 0.9 -0.3 -2.1 
Unemployed Person 
(Thousands) 

451 404 463 465 453 422 474 411 373 359 351 377 394 

Unemployment Rate (%) 1.2 1.1 121 1.22 1.19 1.12 1.24 1.07 0.96 0.93 0.92 0.98 1.04 
Underemployed Person 
(Thousands) 

303 293 293 352 217 237 336 283 319 232 336 239 193 

2. Health and Illness 
 Number of patients under disease surveillance2/ 
- Measles 3,185 (88.6) 5,556 (74.4) 367 295 479 785 630 632 1,186 3,108 1,756 1,051 1,082 

- Meningococcal  
Meningitis 

28 (64.7) 20 (-28.5) 5 5 7 6 1 9 3 7 4 4 5 

- Japanese encephalitis 815 (5.5) 745 (-8.5) 259 143 193 143 182 251 200 132 240 178 149 
- Cholera 8 (-84.3) 5 (-37.5) 2 2 2 2 0 2 2 1 5 4 1 
- Hand, Foot, Mouth 70,189 (12.2) 70,008 (-0.3) 11,450 19,958 35,168 7,982 10,079 14,626 32,718 12,585 9,158 12,652 31,668 
- Dysentery 4,847 (27.9) 3,399 (-29.8) 1,329 1,410 1,130 784 1,132 965 741 561 627 702 394 
- Pneumonia 267,741 (10.4) 283,601 (5.9) 63,869 53,578 79,622 68,401 74,881 58,699 90,160 59,861 72,817 51,005 62,518 
- Leptospirosis 3,474 (51.3) 2,540 (-26.8) 573 592 1,666 1,132 402 637 932 569 457 486 608 
- Dengue Fever 53,189 (16.8) 86,922 (63.4) 7,060 9,170 32,410 5,521 6,830 24,029 35,564 20,499 15,482 31,426 54,052 
- Influenza 171,811 (16.7) 183,363 (6.7) 19,742 18,508 109,057 50,567 40,995 25,698 73,042 43,628 132,787 60,518 72,054 
- Rabies 8 (-62.5) 15 (87.5) 2 3 2 1 7 3 3 2 0 2 0 
Rate per 100,000 population of death with major chronic non-communicable diseases 
- High blood pressure 13.1 (7.5) 13.1 (6.6) 

No quarterly data available 

- Ischaemic heart 
disease 

31.8 (3.3) 31.8 (3.2) 

- Cerebrovascular 
disease 

47.8 (7.2) 47.2 (6.9) 

- Diabetes 22.0 (17.4) 21.9 (12.1) 
- Cancer and tumors 120.5 (1.2) 123.3 (2.4) 

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 2,198 2,063 1,778 

- Crimes against person 
(cases) 

18,249 17,524 5,120 5,032 4,573 4,357 4,403 4,560 4,083 4,478 4,327 4,498 3,967 

- Property crimes 
(cases) 

56,778 53,456 15,167 14,102 14,486 14,305 12,932 13,185 13,557 13,782 11,877 10,804 12,366 

- Narcotics (cases) 278,807 355,584 77,627 61,399 71,250 75,681 79,355 93,110 89,414 93,705 85,846 94,296 96,657 
4. Consumer Protection3/ 
4.1 Number of complaints (cases) 

- Contract/Property 3,707 3,191 548 1,380 928 851 660 795 1,072 664 1,170 1,050 1,018 

- Goods and service 2,026 1,871 618 472 486 450 522 433 482 434 459 706 545 

- Advertisement 2,470 1,434 432 872 734 432 330 253 417 439 726 3,432 1,705 
- Law 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
- Direct sales and 

marketing 
712 940 103 128 156 325 254 180 220 286 377 651 721 

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 11,759 11,579 13,127 
Source:  1/ Labor force survey report, National Statistical Office, Ministry of Digital Economy and Society 
 2/ Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control, Ministry of Health 
 3/ Office of the Consumer Protection Board, Office of the Prime Minister 
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