
เรื่อง ภาวะสังคมไทยไตรมาสสอง ปี 2561 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติขอรำยงำนภำวะสังคมไทยไตรมำส
สองปี 2561 ซึ่งมีควำมเคลื่อนไหวทำงสังคมที่ส ำคัญ ได้แก่ กำรจ้ำงงำน รำยได้และผลิตภำพแรงงำนเพ่ิมขึ้น 
ค่ำใช้จ่ำยและจ ำนวนผู้สูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลดลง แต่มีประเด็นที่ต้องติดตำม ได้แก่ หนี้สิน
ครัวเรือนมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นแต่ยังสำมำรถจัดกำรได้ กำรเจ็บป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกที่เพ่ิมขึ้น ควำมปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินลดลงจำกคดีอำญำและอุบัติเหตุที่เพ่ิมขึ้น นอกจำกนี้ ยังมีกำรน ำเสนอสถำนกำรณ์ 
ทำงสังคมที่น่ำสนใจ ได้แก่ ประเทศไทยได้รับกำรจัดอันดับกำรแก้ไขปัญหำกำรค้ำมนุษย์ดีขึ้นเป็น “Tier 2” 
กำรลดขยะพลำสติก สถำนกำรณ์ปัญหำผู้ต้องขังล้นเรือนจ ำ สถำนกำรณ์ของแอร์บีเอ็นบีในไทย รวมทั้ง 
กำรเสนอบทควำมเรื่อง “กำรพัฒนำเด็กปฐมวัย” โดยมีสรุปสำระดังนี้ 

การจ้างงานเพิ่มข้ึน โดยมาจากภาคเกษตรทีข่ยายตัวได้ดี อัตราการว่างงานลดลง รายได้และผลิต
ภาพแรงงานยังคงขยายตัวได้ดี 

ไตรมำสสองปี 2561 กำรจ้ำงงำนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.9 เป็นกำรจ้ำงงำนภำคเกษตรที่เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.0 
เนื่องจำกสภำพอำกำศที่เอ้ืออ ำนวยและมีกำรขยำยพ้ืนที่เพำะปลูก ส่วนนอกภำคเกษตรมีกำรจ้ำงงำนทรงตัว
เท่ำกับไตรมำสสองปี 2560 แต่มีสัญญำณกำรจ้ำงงำนที่ดีขึ้นในหลำยสำขำ ได้แก่ สำขำอุตสำหกรรมกำรผลิต
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.6 ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องจำกไตรมำสหนึ่งปี 2561 และเป็นกำรเพ่ิมขึ้นครั้งแรกในรอบ 11 ไตรมำส 
ส่วนหนึ่งเป็นผลจำกกำรส่งออกสินค้ำและกำรบริโภคภำยในประเทศที่ขยำยตัวดี สำขำโรงแรมและภัตตำคำร 
มีกำรจ้ำงงำนเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.7 ตำมกำรเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่องของนักท่องเที่ยวต่ำงชำติ และสำขำกำรก่อสร้ำง 
แม้กำรจ้ำงงำนยังลดลงแต่เป็นกำรลดลงในอัตรำที่ต่ ำกว่ำ 5 ไตรมำสที่ผ่ำนมำ 

อัตรำกำรว่ำงงำนเท่ำกับร้อยละ 1.1 เทียบกับร้อยละ 1.2 ในช่วงเดียวกันของปี 2560 เป็นผู้ว่ำงงำน
จ ำนวน 4.1 แสนคน ชั่วโมงกำรท ำงำนของแรงงำนโดยรวมในไตรมำสสองปี 2561 เฉลี่ยเท่ำกับ 43.2 ชั่วโมง/
สัปดำห์ ลดลงร้อยละ 0.1 โดยสำขำที่มีชั่วโมงกำรท ำงำนลดลงได้แก่ สำขำก่อสร้ำง และค้ำส่งค้ำปลีก แต่สำขำหลัก
ได้แก่ เกษตรกรรม อุตสำหกรรม และโรงแรมและภัตตำคำร มีชั่วโมงกำรท ำงำนของแรงงำนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.9 
0.2 และ 0.3 ตำมล ำดับ สะท้อนกิจกรรมกำรผลิตที่เพ่ิมขึ้นในสำขำดังกล่ำว ค่ำจ้ำงแรงงำนแท้จริงภำคเอกชน 
ที่ไม่รวมผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.7 ผลิตภำพแรงงำนต่อคนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.7 เทียบกับร้อยละ 
3.4 ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว  

ประเด็นด้ำนแรงงำนที่ต้องเฝ้ำระวังในระยะต่อไป ได้แก่ 

1. ควำมเสี่ยงจำกสถำนกำรณ์อุทกภัยที่ส่งผลกระทบต่อรำยได้เกษตรกร จำกภำวะฝนตกหนักและ
เกิดอุทกภัยในบำงพ้ืนที่ในช่วงเดือนกรกฎำคม–สิงหำคม 2561 และภำวะน้ ำหลำกและอุทกภัยที่มักเกิดในช่วง
เดือนกันยำยน–ตุลำคมของทุกปี ส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่ภำคเกษตรและกำรมีงำนท ำของเกษตรกร ซึ่งต้องเฝ้ำ
ระวังเตรียมมำตรกำรป้องกันและบรรเทำผลกระทบในช่วงครึ่งหลังของปี 2561  
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2. ปัญหำกำรว่ำงงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในระดับอุดมศึกษำ เมื่อรวมกับผู้จบกำรศึกษำใหม่ที่จะ
เข้ำสู่ตลำดแรงงำนในไตรมำสสำมปี 2561 ประมำณ 3.2 แสนคน อำจส่งผลให้มีผู้ที่ยังไม่ได้งำนมีจ ำนวนเพิ่มข้ึน 
ภำครัฐโดยกระทรวงแรงงำนได้จัดให้มีบริกำร “ศูนย์ที่นี่มีงำนท ำ (Job Ready Center)” เพ่ือจัดหำงำนให้ 
ผู้จบปริญญำตรี โดยให้บริกำรจับคู่ต ำแหน่งงำนระหว่ำงผู้ที่ก ำลังหำงำนท ำกับผู้ประกอบกำร ให้ค ำปรึกษำแนะแนว
อำชีพ กำรฝึกอบรมเพ่ิมทักษะ และติดตำมกำรมีงำนท ำรำยบุคคล นอกจำกนั้น ยังมีศูนย์บริกำรจัดหำงำน 
เพ่ือคนไทย (Smart Job Center) เป็นระบบที่เปิดให้ผู้สมัครงำนเข้ำมำค้นหำต ำแหน่งงำนที่สถำนประกอบกำร
ประกำศ และสถำนประกอบกำรเข้ำมำค้นหำผู้สมัครงำนที่มีคุณสมบัติตำมที่สถำนประกอบกำรต้องกำร  
ซึ่งในช่วง 10 เดือนแรกของปีงบประมำณ 2561 มีผู้มำใช้บริกำร 166,160 คน สูงกว่ำเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ทั้งปี 
ที่ 150,000 คน 

หนี้สินครัวเรือนมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน แต่ยังมีความสามารถในการช าระหนี้  

ไตรมำสสองปี 2561 หนี้สินครัวเรือนมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน พิจำรณำจำกยอดคงค้ำงสินเชื่อเพ่ือกำรอุปโภค
บริโภคส่วนบุคคลของธนำคำรพำณิชย์ที่ขยำยตัวร้อยละ 8.0 ด้ำนควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ เมื่อพิจำรณำ
สัดส่วนหนี้เพ่ือกำรอุปโภคบริโภคที่ไม่ก่อให้เกิดรำยได้ต่อสินเชื่อรวมลดลงจำกร้อยละ 2.78 ในไตรมำสหนึ่ง 
ปี 2561 เป็นร้อยละ 2.72 ในไตรมำสนี้ โดยลดลงในสินเชื่อเกือบทุกประเภท ยกเว้นสินเชื่อที่อยู่อำศัยที่ยัง
เพ่ิมขึ้นต่อเนื่อง ภำครัฐมีมำตรกำรแก้ไขปัญหำหนี้ครัวเรือนอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งหนี้ในระบบและหนี้นอกระบบ  
โดยมำตรกำรเพ่ือแก้ไขปัญหำหนี้ในระบบ ได้แก่กำรออกมำตรกำรควบคุมบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล  
กำรปรับโครงสร้ำงหนี้ผ่ำนโครงกำรคลินิกแก้หนี้ กำรจัดอบรมควำมรู้ทำงกำรเงินและบริหำรจัดกำรให้กับ
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ มำตรกำรแก้ไขปัญหำหนี้นอกระบบ ได้แก่ กำรออกพระรำชบัญญัติห้ำมเรียกเก็บดอกเบี้ย
เกินอัตรำ พ.ศ. 2560 เพ่ิมโทษกับเจ้ำหนี้นอกระบบ กำรกวดขันจับกุมผู้ปล่อยกู้ กำรเพ่ิมช่องทำงกำรเข้ำถึง
สินเชื่อในระบบ นอกจำกนั้น ยังด ำเนินกำรให้ควำมรู้ทำงกำรเงิน และแนะแนวกำรประกอบอำชีพเพ่ือเพ่ิมรำยได้
แก่บุคคลทั่วไปอย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงกำรส่งเสริมกำรสร้ำงวินัยกำรออมตั้งแต่วัยเด็ก และกำรด ำเนินชีวิตโดยยึด
หลักเศรษฐกิจพอเพียงที่ช่วยแก้ไขปัญหำกำรก่อหนี้ที่เกิดจำกควำมไม่ระมัดระวังและไม่จ ำเป็น 

การเจ็บป่วยด้วยโรคเฝ้าระวังโดยรวมเพิ่มขึ้น ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่า และต้อง
เฝ้าระวังโรคที่มักระบาดในช่วงฤดูฝน  

ไตรมำสสองปี 2561 จ ำนวนผู้ป่วยด้วยโรคเฝ้ำระวังโดยรวมเพ่ิมขึ้นจำกไตรมำสเดียวกันของปี 2560 
ร้อยละ 20.4 โดยเฉพำะผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเพ่ิมขึ้นเกือบ 2 เท่ำ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2560 
ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเด็กอำยุ 10-14 ปี แต่ผู้เสียชีวิตส่วนมำกเป็นกลุ่มวัย 15 ปีขึ้นไป ภำครัฐร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้น ำชุมชน ครู นักเรียน และประชำชนในพื้นท่ี ช่วยกันก ำจัดแหล่งเพำะพันธุ์ลูกน้ ำยุงลำย
ทุกสัปดำห์อย่ำงต่อเนื่อง นอกจำกนี้ ต้องเฝ้ำระวังโรคที่มักระบำดในช่วงฤดูฝน ได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่พบผู้ป่วย
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 32.7 และโรคมือ เท้ำ ปำก เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.4 โดยส่วนใหญ่เป็นเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 5 ปี รวมทั้ง
โรคปอดอักเสบพบผู้ป่วยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 7.3 พบได้ทุกช่วงอำยุ เด็กอำยุน้อยกว่ำ 4 ปีและผู้สูงอำยุ 65 ปีขึ้นไป 
มีโอกำสเกิดควำมรุนแรงของโรคได้มำกกว่ำ ส่วนหนึ่งมีสำเหตุมำจำกกำรติดเชื้อไวรัสอำร์เอสวี ที่สำมำรถติด
เชื้อได้โดยตรงและเกิดเป็นโรคแทรกซ้อนรุนแรงในกลุ่มทำรกท่ีคลอดก่อนก ำหนด หรือมีควำมผิดปกติของหัวใจ
แต่ก ำเนิด พบมำกในเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 5 ปี และทำรก  
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ค่าใช้จ่ายและจ านวนผู้สูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลดลงอย่างต่อเนื่อง  

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริโภคบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลดลงจำกช่วงเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 2.4 
และ 1.3 ตำมล ำดับ โดยค่ำใช้จ่ำยในกำรบริโภคบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์คิดเป็นร้อยละ 3.5  
ของค่ำใช้จ่ำยครัวเรือน ส ำหรับจ ำนวนผู้สูบบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบว่ำคนไทยมีอัตรำกำรสูบบุหรี่
และดื่มสุรำลดลงอย่ำงต่อเนื่อง โดยอัตรำกำรสูบบุหรี่ลดลงจำกร้อยละ 19.9 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 19.1  
ในปี 2560 ขณะที่อัตรำกำรดื่มสุรำลดลงจำกร้อยละ 34.0 เป็นร้อยละ 28.4  

ทั้งนี้ ในระยะที่ผ่ำนมำ รัฐและภำคส่วนต่ำงๆ ได้มีมำตรกำรและควำมร่วมมือในกำรลดกำรสูบบุหรี่
ของคนไทย อำทิ มำตรกำรรณรงค์ลดกำรสูบบุหรี่ ได้แก่ โครงกำร 3 ล้ำน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไท้องค์รำชัน 
มีผู้เข้ำร่วมโครงกำรตั้งแต่เดือนมิถุนำยน 2559 จนถึงปัจจุบัน จ ำนวน 1.2 ล้ำนคน คิดเป็นประมำณร้อยละ 11 
ของผู้สูบบุหรี่ มีผู้เลิกบุหรี่ได้อย่ำงต่อเนื่องไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน จ ำนวน 129,698 คน โครงกำรสถำนศึกษำ
ปลอดบุหรี่เพ่ือป้องกันผู้เสพรำยใหม่ กำรประกำศห้ำมสูบบุหรี่ในพ้ืนที่บริเวณชำยหำด 24 แห่งใน 15 จังหวัด 
เพ่ือควำมสะอำดและสิ่งแวดล้อมปลอดควันบุหรี่เกิดผลดีต่อสุขภำพนักท่องเที่ยว และจำกกำรประเมินผล 
กำรรณรงค์งดเหล้ำเข้ำพรรษำปี 2560 พบว่ำ กำรรณรงค์ท ำให้กลุ่มผู้ดื่มร้อยละ 85.2 เกิดควำมตระหนักในพิษภัย 
และพยำยำมลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยมีกำรปรับเปลี่ยนจำกกำรดื่มปกติเป็นงดดื่มตลอดช่วง
เข้ำพรรษำร้อยละ 37.9 งดเป็นบำงช่วงร้อยละ 15.1 และไม่งดแต่ลดร้อยละ 14.5 กำรเลิกเหล้ำเป็นเวลำ 3 เดือน 
สำมำรถช่วยลดค่ำใช้จ่ำยของครัวเรือนได้เฉลี่ย 1,844 บำท 

คดีอาญารวมยังเพิ่มข้ึน ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปราม  

คดีอำญำรวมในไตรมำสสองปี 2561 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 34.1 จำกไตรมำสเดียวกันของปี 2560 โดยคดี
ชีวิตร่ำงกำยและเพศ คดีประทุษร้ำยต่อทรัพย์ ลดลงร้อยละ 3 และ 9.2 ตำมล ำดับ ขณะที่คดียำเสพติดเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 46.5 ซึ่งเป็นสัดส่วนร้อยละ 84 ของคดีอำญำรวม จำกกำรที่หน่วยงำนภำครัฐเฝ้ำระวัง สกัดกั้น ป้องกัน
และปรำบปรำมยำเสพติด น ำไปสู่กำรเปิดปฏิบัติกำรกวำดล้ำงยำเสพติดทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ พร้อมก ำหนด 
กำรขับเคลื่อนมำตรกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด ภำยใต้แผนประชำรัฐร่วมใจ ปลอดภัยยำเสพติด 
พ.ศ. 2561 โดยมีจุดมุ่งหมำยเพ่ือลดปริมำณผู้เข้ำสู่กำรกระท ำผิด อีกทั้งน ำคนออกจำกวงจรกำรกระท ำผิด 
อันเกี่ยวกับยำเสพติดให้เห็นอย่ำงชัดเจน และไม่ส่งผลกระทบต่อประชำชน และสังคม กำรขจัดปัญหำยำเสพติด 
ให้มีประสิทธิภำพและมีประสิทธิผล จะต้องอำศัยควำมร่วมมือ ร่วมใจ จำกทุกภำคส่วน รวมทั้งกำรช่วยเหลือ  
ผู้เสพยำเสพติดซึ่งถือเป็นเหยื่อของผู้ค้ำยำเสพติดควรได้รับโอกำสและกำรบ ำบัดรักษำ เพ่ือให้มีโอกำสได้
กลับมำเริ่มต้นชีวิตใหม่ในสังคมอีกครั้ง 

การเกิดอุบัติเหตุยังคงเพิ่มขึ้น ภาครัฐเพิ่มมาตรการป้องกันและลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน  

สถำนกำรณ์กำรเกิดอุบัติเหตุจรำจรทำงบกในไตรมำสสองปี 2561 เพ่ิมขึ้นจำกไตรมำสเดียวกันของปี 2560 
ร้อยละ 23.3 มูลค่ำควำมเสียหำยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 63 แต่จ ำนวนผู้เสียชีวิตลดลงร้อยละ 21 สำเหตุกำรเกิด
อุบัติเหตุสูงสุดเป็นกำรขับรถเร็วเกินกว่ำกฎหมำยก ำหนด รถที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดยังคงเป็นรถจักรยำนยนต์ร้อยละ 
38.6 ของประเภทรถยนต์ที่เกิดอุบัติเหตุทั้งหมด ภำครัฐให้ควำมส ำคัญกับมำตรำกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุ 
ในประเด็นกำรบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงจริงจัง กำรรณรงค์กำรสร้ำงวินัยจรำจรแก่ผู้ขับขี่ พร้อมทั้งเพ่ิมประสิทธิภำพ
ในกำรป้องกันและคุ้มครองควำมปลอดภัยทำงถนนที่น ำไปสู่กำรลดอุบัติเหตุ  อำทิ กำรปรับปรุงกฏหมำยให้มี
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ประสิทธิภำพและทันสมัย ได้แก่ ร่ำงพระรำชบัญญัติจรำจรทำงบก พ.ศ. .... และกำรบูรณำกำรพระรำชบัญญัติ
รถยนต์ พ.ศ. 2522 และพระรำชบัญญัติกำรขนส่งทำงบก พ.ศ. 2522 ให้เป็นกฎหมำยเดียวกัน 

ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ดีขึ้นเป็น “Tier 2” จำกล ำดับ Tier 2 
Watch List  

เนื่องจำกมีควำมก้ำวหน้ำกำรบูรณำกำรแก้ไขปัญหำอย่ำงมีนัยส ำคัญทั้งด้ำนกำรบังคับใช้กฎหมำย  
กำรด ำเนินคดีกับผู้กระท ำผิด กำรคุ้มครองดูแลผู้เสียหำย และกำรป้องกันกำรตกเป็นเหยื่อกำรค้ำมนุษย์ ทั้งนี้ 
รัฐบำลยังคงให้ควำมส ำคัญต่อกำรแก้ไขปัญหำกำรค้ำมนุษย์ ได้น ำข้อเสนอแนะของประเทศสหรัฐอเมริกำ  
ในรำยงำนกำรค้ำมนุษย์ฯ ประจ ำปี 2561 ไปด ำเนินกำรขับเคลื่อนแก้ไขปัญหำในประเด็นต่ำงๆ เพ่ือให้ 
กำรแก้ไขปัญหำกำรค้ำมนุษย์เกิดผลส ำเร็จที่เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น นอกจำกนั้น ยังก ำหนดให้มีมำตรกำรเร่งรัด 
กำรด ำเนินคดีค้ำมนุษย์ และคดีค้ำมนุษย์ที่มีเจ้ำหน้ำที่รัฐเข้ำไปเกี่ยวข้องให้มีควำมรวดเร็ว มีกำรบังคับใช้
กฎหมำยกับผู้กระท ำควำมผิด กำรคุ้มครองผู้เสียหำย และป้องกันกำรตกเป็นเหยื่อ รวมทั้งร่วมมือกับองค์กร
ระหว่ำงประเทศ 

การลดขยะพลาสติกด้วยการใช้มาตรการที่เป็นรูปธรรมร่วมกับการรณรงค์ให้ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการใช้  

ในช่วงระยะเวลำ 20 ปีที่ผ่ำนมำ ประเทศไทยมีกำรบริโภคถุงพลำสติกหูหิ้ว 45,000 ล้ำนใบต่อปี เฉลี่ย
คนละ 8 ใบต่อวัน โฟมบรรจุอำหำร 6,758 ล้ำนใบต่อปี แก้วพลำสติกแบบใช้ครั้งเดียว 9,750 ล้ำนใบต่อปี  
ซึ่งพลำสติกและโฟมเป็นวัสดุที่ย่อยสลำยยำก ต้องใช้เวลำในกำรย่อยสลำยหลำยร้อยปี เมื่อไม่ได้รับกำรจัดกำร
ที่ถูกต้องภำยหลังกำรบริโภค ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทำงบกและทำงทะเล และข้อมูลของโครงกำร
สิ่งแวดล้อมแห่งสหประชำชำติระบุว่ำประเทศไทยได้ถูกจัดให้อยู่ในล ำดับที่ 6 ของประเทศที่มีขยะพลำสติก 
ในทะเลมำกที่สุดในโลก ภำครัฐได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชำชนเกิดควำมตระหนักและเห็นควำมส ำคัญ
ของปัญหำขยะพลำสติก เช่น กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ได้ด ำเนินโครงกำร “ท ำควำมดี
ด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” โดยด ำเนินกิจกรรมลดใช้ถุงพลำสติกหูหิ้วและงดใช้โฟมบรรจุอำหำร 
ในหน่วยงำนภำครัฐ อย่ำงไรก็ตำม ปัจจัยส ำคัญที่จะท ำให้กำรลดใช้พลำสติกประสบควำมส ำเร็จอย่ำงรวดเร็ว
และอย่ำงยั่งยืน คือ กำรกระตุ้นจิตส ำนึกและเปลี่ยนควำมคิดของคนในสังคม โดยเฉพำะคนรุ่นใหม่ที่จะเป็น
พลังส ำคัญช่วยลดและแก้ปัญหำขยะพลำสติก ควบคู่กับกำรเริ่มใช้มำตรกำรบังคับที่เป็นรูปธรรม อำทิ กำรให้
ผู้บริโภคจ่ำยค่ำถุงพลำสติก เริ่มจำกในห้ำงสรรพสินค้ำหรือซูเปอร์สโตร์ขนำดใหญ่ ซึ่งบรรจุไว้ในแผน
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนสิ่งแวดล้อม ก่อนที่จะยกระดับเป็นกำรเลิกใช้พลำสติกประเภท
ใช้แล้วทิ้งไป จนถึงสนับสนุนอุตสำหกรรมทดแทนไบโอพลำสติก 

สถานการณ์ปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจ า  

ประเทศไทยมีผู้ต้องขังสูงเป็นอันดับ 6 ของโลก ท ำให้เกิดปัญหำควำมแออัด ส่งผลต่อกำรควบคุมและ
กำรแก้พฤตินิสัย โดยมีสำเหตุจำกกำรก ำหนดโทษทำงอำญำเป็นหลักน ำไปสู่กำรเพ่ิมจ ำนวนผู้ต้องขังโดยเฉพำะ
คดียำเสพติด กำรแก้ปัญหำผู้ต้องขังล้นเรือนจ ำจึงจ ำเป็นต้องมีกำรปรับปรุงกฎหมำย เช่น กำรให้ผู้ต้องขังที่อยู่
ระหว่ำงพิจำรณำ (กรณีที่ไม่เป็นอันตรำยต่อสังคมหรือท ำให้คดียุ่งเหยิง) อยู่นอกเรือนจ ำมำกขึ้น กำรมีกฎหมำย
ให้ผู้ถูกตัดสินคดีอำชญำกรรมท่ีไม่ร้ำยแรงและไม่มีประวัติอำชญำกรรมอีกเลยหลังรับโทษเป็นระยะ 5 ปี ได้รับ
กำรรับรองว่ำไม่มีประวัติอำชญำกรรม ฯลฯ กำรบูรณำกำรงำนทุกภำคส่วนเพ่ือให้กำรแทรกแซงก่อนและหลัง
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ปล่อยตัวผู้ต้องขังมีประสิทธิภำพ กำรสร้ำงควำมรู้และปรับทัศนคติประชำชน ตลอดจนกำรสร้ำงกลไกกำรมี
ส่วนร่วมของภำคเอกชนในกำรอบรมฟ้ืนฟู ดูแล และให้โอกำสอดีตผู้ต้องขังเพ่ือลดกำรกระท ำผิดซ้ ำ 

Airbnb เทคโนโลยีกับการเปลี่ยนรูปแบบบริโภคและผลกระทบต่อสังคม  

Airbnb เป็นแพลตฟอร์มจองที่พักระหว่ำงผู้เช่ำกับเจ้ำของที่พักในท้องถิ่นโดยตรง ส่งผลให้เกิด 
กำรแข่งขันและสร้ำงรำยได้ให้กับผู้ให้เช่ำท้องถิ่น มีผลกระทบด้ำนลบคือ กำรตัดรำคำ กำรจัดเก็บภำษีไม่ได้ 
ปัญหำควำมปลอดภัยและกำรรบกวนผู้พักอำศัย ในต่ำงประเทศมีกำรออกกฎระเบียบเพ่ือลดผลกระทบ เช่น 
ก ำหนดให้ลงทะเบียนที่พักและกำรก ำหนดวันและจ ำนวนที่พักให้เช่ำ ฯลฯ ประเทศไทยมีที่พักในระบบ Airbnb 
43,223 แห่ง ในปี 2559 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 100 จำกปี 2558 มีนักท่องเที่ยวใช้บริกำร 774,000 คน ปัจจุบันยัง
ไม่มีกฎหมำยรองรับโดยตรง แม้ผลกระทบที่เกิดขึ้นจะยังไม่ชัดเจน แต่กำรเติบโตอย่ำงก้ำวกระโดดของ Airbnb 
ท ำให้ต้องมีกำรเตรียมกำรรองรับเพ่ือให้เท่ำทันและใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีในกำรพัฒนำประเทศ 

บทความเรื่อง “การพัฒนาเด็กปฐมวัย” 

1. กำรพัฒนำเด็กปฐมวัยมีควำมส ำคัญและจ ำเป็นที่สุดต่อกำรวำงรำกฐำนกำรพัฒนำควำมเจริญ 
เติบโตของมนุษย์ในทุกด้ำน และมีอัตรำผลตอบแทนจำกกำรลงทุนที่คุ้มค่ำ ที่ผ่ำนมำรัฐบำลและหน่วยงำน 
ที่เกี่ยวข้องได้ด ำเนินกำรเตรียมควำมพร้อมของสุขภำวะแม่ กำรวำงแผนครอบครัว กำรให้ควำมรู้เรื่องกำรดูแลบุตร 
รวมทั้งกำรส่งเสริมภำวะโภชนำกำรของแม่และเด็ก จัดตั้งมุมนมแม่ และศูนย์เลี้ยงดูบุตรผู้ใช้แรงงำนในสถำน
ประกอบกิจกำร กำรจัดบริกำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบำล รวมทั้งจัดท ำมำตรฐำนกำรด ำเนินงำน
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กและหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย  

2. อย่ำงไรก็ตำม กำรพัฒนำเด็กปฐมวัยยังมีปัญหำทั้งด้ำนพัฒนำกำร ภำวะทุพโภชนำกำรทั้งขำด
และเกิน ควำมเหลื่อมล้ ำในกำรเข้ำถึงบริกำรที่มีคุณภำพ ขำดควำมรู้และมำตรฐำนกำรพัฒนำที่เหมำะสมกับวัย 
รวมทั้งกำรเชื่อมต่อปฐมวัยไปยังระดับประถมศึกษำ ประกอบกับกำรเปลี่ยนแปลงของโครงสร้ำงครอบครัวและ
สภำพแวดล้อมรอบตัวเด็ก นอกจำกนั้น ยังมีประเด็นท้ำทำยส ำคัญคือ กำรบริหำรจัดกำรยังขำดเอกภำพและ
ประสิทธิภำพเนื่องจำกขำดกำรบูรณำกำรงำน กรอบคิดกำรพัฒนำเด็กปฐมวัยที่คลำดเคลื่อนโดยคำดหวัง 
ควำมเก่งของลูกท ำให้เร่งเขียนอ่ำนฝึกเชำวน์ปัญญำ และระบบนิเวศน์ของเด็กที่เปลี่ยนแปลงทั้งโครงสร้ำง
ครอบครัวและกำรใช้สื่อเทคโนโลยีโดยขำดควำมระมัดระวัง ซึ่งล้วนส่งผลต่อพัฒนำกำรโดยรวมของเด็ก 

3. ดังนั้น กำรพัฒนำเด็กปฐมวัยอย่ำงมีประสิทธิผลจึงควรเร่งส่งเสริมกำรวำงแผนครอบครัวและงำน
อนำมัยแม่และเด็กให้ครอบคลุม กำรส่งเสริมและพัฒนำกำรเรียนกำรสอนเลี้ยงดูเด็กให้มีคุณภำพมำตรฐำน 
กำรบริหำรจัดกำรเพ่ือให้เกิดกำรบูรณำกำรงำนพัฒนำเด็กปฐมวัยอย่ำงรอบด้ำนในหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนเสริมพลังพ่อแม่และชุมชนให้ท ำกิจกรรมเชิงบวกเพ่ือกระตุ้นพัฒนำกำร กำรสร้ำงวินัย และทักษะ 
กำรคิดเชิงบริหำรอย่ำงรวดเร็ว (EFs- Executive Functions) 

 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
31 สิงหำคม 2561  
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ตัวชี้วัดภาวะสังคม 

องค์ประกอบหลัก 
2559 2560 2559 2560 2561 

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

ก ำลังแรงงำน (พันคน) 38,266 38,100 38,312 38,160 38,683 37,911 38,216 38,267 38,168 37,748 38,145 38,482 
%YOY -0.7 -0.4 -0.1 -0.6 -0.2 -2.1 -0.3 0.3 -1.3 -0.4 -0.2 0.6 
กำรมีงำนท ำ (พันคน) 37,693 37,458 37,684 37,394 38,263 37,430 37,443 37,538 37,647 37,205 37,361 37,885 
%YOY -0.9 -0.6 0.2 -0.9 -0.2 -2.5 0.6 0.4 -1.6 -0.6 -0.2 0.9 
ผู้ว่ำงงำน (พันคน) 378 451 369.9 411.1 362.5 366.3 463 465 453 422 474 411 
อัตรำกำรว่ำงงำน (ร้อยละ) 0.99 1.18 0.97 1.08 0.94 0.97 1.21 1.22 1.19 1.12 1.24 1.07 
กำรท ำงำนต่ ำระดับ (พันคน) 275 303 293 352 217 237 336 350 271 256 336 283 

2. สุขภาพและการเจ็บป่วย 
 จ านวนผู้ป่วยด้วยโรคท่ีต้องเฝ้าระวัง (ราย)2/ 
- หัด  

1,688 
 

3,185 221 271 466 730 367 295 479 485 547 660 

- ไข้กำฬหลังแอ่น  
17 

 
28 6 5 4 2 5 5 7 6 1 9 

- ไข้สมองอักเสบ  
772 

 
815 179 187 231 175 259 143 193 143 182 231 

- อหิวำตกโรค  
51 

 
8 41 2 7 1 2 2 2 2 0 2 

- มือ เท้ำ และปำก  
79,910 

 
70,189 10,066 19,012 39,589 11,243 11,450 19,958 35,168 7,982 8,694 19,247 

- บิด  
6,726  4,847 1,820 1,841 1,887 1,178 1,329 1,410 1,130 784 1,132 965 

- ปอดอักเสบ  
245,211  27,741 65,661 45,244 72,851 61,455 63,869 53,578 79,622 68,401 57,835 57,985 

- ฉ่ีหนู  
2,295  3,474 446 401 671 777 573 592 1,166 1,132 402 637 

- ไข้เลือดออก  
63,931  53,189 14,840 7,874 25,744 15,473 8,203 7,732 20,866 11,238 4,998 24,156 

- ไข้หวัดใหญ่  
169,362  197,811 43,634 14,135 58,535 53,058 19,742 18,518 109,057 50,567 36,849 25,128 

- พิษสุนัขบ้ำ  
13  8 4 2 5 2 2 3 2 1 7 3 

อัตราตายด้วยโรคไม่ติดต่อเร้ือรังท่ีส าคัญต่อประชากร 100,000 คน 
- ควำมดันโลหิตสูง  

121 n.a.  

ไม่มีกำรจัดเก็บข้อมูลเป็นรำยไตรมำส 
- หัวใจขำดเลือด  29.9 n.a.  

- หลอดเลือดสมอง  43.3 n.a.  

- เบำหวำน  19.4 n.a.  

- มะเร็งและเนื้องอกทุกชนิด  113.7 n.a.  

3.  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
- ผู้เสียชีวิตด้วย

อุบัติเหตุทำงบก (รำย) 
8,259 8,616 1,871 1,494 2,502 2,392 2,304 2,111 1,756 2,132 2,031 1,746 

- คดีชิวิต ร่ำงกำย และ
เพศ (คดี) 

20,218 18,249 5,659 5,294 4,879 4,386 5,120 5,032 4,573 4,357 4,403 4,560 

- คดีประทุษร้ำยต่อ
ทรัพย์สิน (คดี) 

58,964 56,778 10,236 8,957 10,188 9,583 15,167 14,102 14,486 14,305 12,932 13,185 

- คดียำเสพติด (รำย) 270,595 278,807 64,753 59,104 69,551 74,532 77,627 61,399 71,250 75,681 79,355 93,110 
4. การคุ้มครองผู้บริโภค3/ 
4.1 จ านวนเร่ืองร้องเรียน (ราย) 

- กรณีสัญญำ/
อสังหำริมทรัพย์ 

2,637 3,707 727 795 509 660 548 1,380 928 851 660 795 

- กรณีสินค้ำและบริกำร
ทั่วไป 

2,010 2,026 704 559 387 360 618 472 486 450 522 433 

- กรณีโฆษณำ 1,628 2,425 457 373 298 500 432 827 734 432 330 253 
- กรณีกฎหมำย 37 0 25 12 0 0 0 0 0 0 0 0 
- กรณีขำยตรงและ

ตลำดแบบตรง 
1,097 712 120 244 550 133 103 128 156 325 254 180 

4.2  การให้ค าปรึกษา 
ทางสายด่วน 1166 
(ราย) 

47,329 45,311 11,666 10,555 12,458 12,670 12,071 12,681 9,432 11,127 11,082 14,879 

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 Q2/2018 

The Office of the National Economic and Social Development Board (NESDB) 
released the official report on Thailand’s social situation and outlook in the second quarter 
of 2018, of which key issues included improved the employment, labour income and 
productivity, and a decrease in expenditure and the number of people who smoke and 
drink alcohol. However, there were still some major pressing issues requiring close 
monitoring including an increase in household debt which is still manageable, an increase in 
dengue illness, and a decline in security of life and property that caused by an increase in 
criminal and accident cases. In addition, there were also interesting social situations 
including Thailand’s rank for reducing human trafficking as a "Tier 2", plastic waste reduction, 
the over-number inmate problem in prison, the situation of Airbnb in Thailand, and the 
article “Early Child Development”. The summary is as follows. 

Total employment increased mainly came from agricultural sector, 
unemployment rate fell, income and labor productivity continued to expand. 

In the second quarter of 2018, employment rose by 0.9 percent which came from a 
3.0 percent increase in agricultural sector due to the favorable weather and the expansion 
of farming areas. Employment in non-agricultural sector remained stable as the second 
quarter of 2017 but there were good signs of employment in many fields such as a 2.6 
percent increase in manufacturing sector which increased continuously from the first quarter 
of 2018 and also counted as the first increase from the previous 11 quarters. This was partly 
due to the expansion of exports and domestic consumption. Employment in hotels and 
restaurants sector increased by 5.7 percent according to the continuous increase of foreign 
tourists. Employment in construction sector decreased though with the lowest rate of the 
previous 5 quarters. 

The unemployment rate was 1.1 percent, comparing to 1.2 percent at the same 
period in the previous year, with approximately 410,000 unemployed people. Total labour 
hours in the Q2/2018 were 43.2 hours/week which decreased by 0.1 percent. The sectors 
with a decrease rate in total labour hours included construction sector, wholesale/retail 
sector. The total labour hours in agricultural sector, industrial sector, and hotels and 
restaurants sector increased by 0.9 percent, 0.2 percent, and 0.3 percent consecutively. Real 
wage in private sector excluding other benefits rose by 0.7 percent. Labour productivity per 
capita expanded by 3.7 percent, compared to a 3.4 percent increase in the previous year at 
the same quarter. 



 

2 
 

Labor issues that should be monitored in the future include: 

1. Risk from flooding that might affect farmer’s income The severe floods in 
some areas during July - August 2018 and the floods which annually occurs in September – 
October might affect in agricultural areas and, thus, the employment of farmers. Therefore, 
there should be any measure to prevent and mitigate the impact in the second half of 2018. 

2. Unemployment problem of people who graduated in higher education 
Together with the new graduates entering the labour market in the third quarter this year 
about 310,000 people may result in an increase in the number of unemployed. The Ministry 
of Labour has provided services called "Job Ready Center" to support jobs for 
undergraduates in terms of job matching services between job seekers and the companies, 
counseling career guidance, skills training, and follow up on individual job finding progress. 
Moreover, there are other services, Smart Job Center, which allowed job seekers to find the 
fit job and to help companies finding their qualified employees. In the first 10 months of 
fiscal year 2018, 166,160 people were employed by these services, which was higher than 
the 150,000-year target. 

Household debt tended to increase but can be repayable 

In the second quarter of 2018, household debt was likely to increase considering by 
total outstanding of commercial banks’ personal consumer credit went up by 8.0 percent. 
The ability to repay debt when considering the proportion of non-performing loans to total 
loans decreased from 2.78 percent in Q1/2018 to 2.72 percent in Q2/2018 by almost every 
type of loan except for housing loans that continued to rise. The government continued to 
tackle the household debt problem, both of debt in the system and external debt. The 
measures to resolve the debt in the system included credit card and personal credit control, 
debt restructuring through Debt Clinic project, and the financial literacy and management 
training. The measures to resolve informal debt included the issuance of the Interest Rate 
Exemption Act BE 2560, increasing the penalty with creditors outside the system, the arrest 
of the lender, and the increased access to credit in the system. In addition, there were also 
financial educations, the career guidelines to increase their income, promotion of saving 
discipline since childhood, and introducing the Sufficiency Economy as a key to solve debt 
problems caused by the careless and unnecessary. 

Patients diagnosed with diseases under surveillance increased. Dengue patients had 
nearly doubled. Diseases that often outbreak in the rainy season must be watched out. 

In Q2/2018, the overall number patients diagnosed with diseases under surveillance 
increased by 20.4 percent from Q2/2018 especially came from Dengue patients which had 
doubled from the same period in the previous year. Most patients were children aged 10-14 
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years, however, most deaths were older than 15 years old. The government together with 
the local government, community leaders, teachers, students and people in the area must 
support each other in order to eliminate mosquito larvae continuously. Furthermore, 
diseases that often outbreak in the rainy season must be watched out including influenza 
which increased by 32.7 percent, Hand-foot-mouth disease which increased by 5.4 percent 
mostly in the children under 5 years old, and pulmonary disease which increased by 7.3 
percent in all age groups. Children less than 4 years old and elderly of 65 years and above 
have a higher incidence of severe disease. Part of the virus was caused by the RSV virus 
which directly had a chance to infect diseases and severe complications in preterm infants 
or congenital heart disease. This was very common in children under 5 years old and infants. 

Expenditure and the amount on both alcohol and cigarette consumptions 
declined continuously. 

Expenditure on both alcohol and cigarette consumptions declined comparing year-on-
year by 2.4 percent and 1.3 percent consecutively. These expenditures accounted for 3.5 
percent of the total household expenditure. The number of Thai people who had gradually 
decreased in smoking and alcohol drinking. The rate of smoking decreased from 19.9 percent 
in 2015 to 19.1 percent in 2017 while the rate of alcohol use decreased from 34.0 percent to 
28.4 percent. 

Previously, the government and other sectors created measures and cooperation to 
reduce the smoking such as Project 3 million people of smoke quitters in 3 years which had 
been 1.2 million attendees since June 2016 or 11 percent of the total smokers. There were 
129,698 people who can continuously quit smoking for at least 6 months. Also, there were 
the non-smoking school project to prevent new addicts, and the ban on smoking in 24 
beaches in 15 provinces for clean and smoke-free environment. The evaluation of the 
campaign to stop drinking alcohol in 2017 found that 85.2% of the respondents were aware 
of the danger and tried to reduce alcohol consumption. There were 37.9 percent of people 
that totally stop drinking alcohol during Buddhist Lent period, 15.1 percent of people that 
partly stop drinking, and 14.5 percent of people that did not stop but reduce in the amount 
of drinking. This campaign was able to reduce household expenses by an average of 1,844 
baht for each household. 

The overall number of criminal cases increased which needed the cooperation 
from all sectors to prevent and suppress. 

The overall number of criminal cases in Q2/2018 increased by 34.1 percent compared 
to Q2/2017. Crimes against life and sexual assaults and crimes against property decreased by 3 
percent and 9.2 percent consecutively, however, narcotic cases increased by 46.5 percent 
which accounted for 84 percent of the overall number of criminal cases. The government’s 
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prevention on narcotic cases leads to the opening of the drug clearance operation throughout 
the country together with the drive to prevent and suppress drugs under the Civil State 
Cooperation Plan on Drugs-free B.E. 2018 that aimed to reduce the number of people entering 
the crime. It also aimed to remove people from the cycle of drug offenses and to protect 
people and the society. In order to eliminate drug problems effectively, we need cooperation 
from all sectors as well as helping drug users who are victims of drug traffickers to get 
treatment and, thus, a chance to start a new life in society again. 

Number of accidents still increased. The government’s prevention measures 
were needed to prevent property damage and loss of life. 

The situation of road traffic accident in Q2/2018 increased by 23.3 percent compared 
to Q2/2017. Property damages increased by 63 percent whereas number of deaths 
decreased by 21 percent. The cause of the accident was mainly from driving the car too fast. 
Most of them were still a motorcycle accounted for 38.6 percent of all car accidents. The 
government emphasized the prevention and mitigation by seriously using law enforcements, 
creating campaign of traffic discipline for drivers, and improving the law regarding road safety 
and security to be more effective and modern such as drafted Land Traffic Act B.E. …. , the 
integration of the Car Act B.E. 2522 and the Land Transport Act B.E. 2522. 

Thailand has been ranked as a "Tier 2" of resolving human trafficking issues 
from the previous rank “Tier 2 Watch List”. 

This is due to the progressive integration of resolving human trafficking issues in terms 
of law enforcement, litigation with offenders, victim protection, and prevention of trafficking 
victims. Therefore, the government continued to focus on tackling human trafficking by using 
the U.S. recommendations in the Trafficking Report 2018 in order to practically solve problems 
in certain issues. In addition, the government also established measures to expedite the 
prosecution of trafficking and the human trafficking cases involving government officials. There 
were also strictly law enforcement with the offenders, victim protection, and prevention on 
victimization, together with the cooperation of international organizations. 

The reduction of plastic waste by using concrete measures coupled with a 
campaign to change the use habits. 

Over the past 20 years, Thailand has annually consumed 45,000 million bags of 
plastic bags, accounted as 8 bags per day per person on average, 6,758 million pieces of 
foam food packaging, and 9,750 million of single-use plastic glasses. These types of plastic 
and foam are hard-degraded and take hundreds of years to decompose. Without proper 
waste management, there will be a severe impact on the environment, both by land and 
sea. The data from the U.N. Environment Programme show that Thailand is currently ranked 
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6th in the world's largest plastic waste by sea. The government has supported and 
encouraged the public to recognize the importance of plastic waste. For instance, the 
Ministry of Natural Resources and Environment has implemented the project called “Do well 
with the heart, reduce environmental hazards” by reducing the use of plastic bags, refraining 
the uses of foam food packaging in government agencies. However, the key factor to reduce 
plastic uses successfully is to stimulate consciousness and change the mindset of people in 
society, especially in the new generation which will be a major force, together with the 
introduction of concrete measures such as the campaign that customers need to pay for a 
plastic bag in large stores, which was included in the National Strategic Plan and the 
Environmental Reform Plan, prior to the ban of disposable plastic uses and the support on 
bio-plastic uses. 

The over-number inmate problem in prison 

Thailand has the 6th highest number of prisoner in the world, causing congestion led 
to control and resolving habit problems. The main cause is the establishment of criminal 
penalties which leads to an increase in the number of inmates, particularly from drug cases. 
To resolve the problem requires improving laws such as do not put inmate in consideration 
(does not harm to the society or does not make case more complicated) in jail immediately, 
implementing law for criminals, who did non-severe crime and do not have any criminal 
records after their previous penalty for 5 years, to be certified as no criminal record, and etc. 
The integration of all sectors to ensure effective pre-release and post-prison interventions, 
knowledge creation and attitude adjustment, and creating mechanisms by private sector for 
rehabilitation, taking care of, and giving former prisoner opportunities to prevent repeating 
offenses are needed. 

Airbnb Technology with the change of consumer patterns and social impact 

Airbnb is a platform for booking accommodation between tenants and local lessors. 
This results in higher competition and revenue for local lessors. There are negative impacts 
including price cutting, impossible tax collection, and safety issues and disturbances on 
other residents. In other countries, regulations have been issued to avoid these problems 
such as registration system of the date and number of rental accommodation, and etc. 
Thailand has 43,223 Airbnb reservations in 2016, increased by 100% from 2015, with 774,000 
tourists who used this platform. However, there is still no direct regulation. Even though the 
impact is unclear, the growth of Airbnb has made it necessary to be prepared for and should 
be considered to take advantages from this technology. 
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The article “Early Child Development” 

1. Early childhood development is the utmost importance of human development 
in all aspects and high return on investment. In the past, the government and related 
agencies have been preparing for maternal well-being, family planning, and parenting care. 
They also promoted proper nutrition of mothers and children, breastfeeding corner 
implementation, child care centers in workplaces, Child Development Centers and 
kindergartens, and also setting standards for the Child Development Center and the Early 
Childhood Education Program. 

2. However, there are still problems including early childhood development, both 
malnutrition and overnutrition, inequality in access to quality services, lacks of knowledge, 
and standards of development appropriate to the specific age, together with early childhood 
connections to elementary school, in addition with the changes in family structure and 
environment around children. Furthermore, there are challenging issues including lack of 
efficient management because of integration problem, the concept of early childhood 
development misguided by the expectation on children, and the ecosystem of children, 
both family structure and the use of technology media without care. These issues have 
importantly resulted in the overall development of the child. 

3. Therefore, in order to emphasize effective early childhood development, the 
government should accelerate to support family planning together with maternal and child 
health. To promote and develop childcare learning and teaching standards, management to 
integrate early childhood development tasks between the relevant agencies are needed. 
Also, parents and communities should support positive activities to stimulate children 
development, disciplines, and Executive Functions (EFs). 

 
 

Office of National Economic and Social Development Board 
 August 31, 2018  
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Key Social Indicators 

Components 
2016 2017 2016 2017 2018 

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

Workforce (Thousands) 38,266 38,100 38,312 38,160 38,683 37,911 38,216 38,267 38,168 37,748 38,145 38,482 
%YOY -0.7 -0.4 -0.1 -0.6 -0.2 -2.1 -0.3 0.3 -1.3 -0.4 -0.2 0.6 
Employed Person (Thousands) 37,693 37,458 37,684 37,394 38,263 37,430 37,443 37,538 37,647 37,205 37,361 37,885 
%YOY -0.9 -0.6 0.2 -0.9 -0.2 -2.5 0.6 0.4 -1.6 -0.6 -0.2 0.9 
Unemployed Person 
(Thousands) 

378 451 369.9 411.1 362.5 366.3 463 465 453 422 474 411 

Unemployment Rate (%) 0.99 1.18 0.97 1.08 0.94 0.97 1.21 1.22 1.19 1.12 1.24 1.07 
Underemployed Person 
(Thousands) 

275 303 293 352 217 237 336 350 271 256 336 283 

2. Health and Illness 
 Number of patients under disease surveillance2/ 
- Measles  

1,688 
 

3,185 221 271 466 730 367 295 479 485 547 660 

- Meningococcal  
    Meningitis  

17 
 

28 6 5 4 2 5 5 7 6 
1 9 

- Japanese encephalitis  
772 

 
815 179 187 231 175 259 143 193 143 182 231 

- Cholera  
51 

 
8 41 2 7 1 2 2 2 2 0 2 

- Hand, Foot, Mouth  
79,910 

 
70,189 10,066 19,012 39,589 11,243 11,450 19,958 35,168 7,982 8,694 19,247 

- Dysentery  
6,726  4,847 1,820 1,841 1,887 1,178 1,329 1,410 1,130 784 1,132 965 

- Pneumonia  
245,211  27,741 65,661 45,244 72,851 61,455 63,869 53,578 79,622 68,401 57,835 57,985 

- Leptospirosis  
2,295  3,474 446 401 671 777 573 592 1,166 1,132 402 637 

- Dengue Fever  
63,931  53,189 14,840 7,874 25,744 15,473 8,203 7,732 20,866 11,238 4,998 24,156 

- Influenza  
169,362  197,811 43,634 14,135 58,535 53,058 19,742 18,518 109,057 50,567 36,849 25,128 

- Rabies  
13  8 4 2 5 2 2 3 2 1 7 3 

Rate per 100,000 population of death with major chronic non-communicable diseases 
- High blood pressure  

121 n.a.  

No quarterly data available 
- Ischaemic heart disease  29.9 n.a.  

- Cerebrovascular disease  43.3 n.a.  

- Diabetes  19.4 n.a.  

- Cancer and tumors  113.7 n.a.  

3.  Social Security 
- Patients from road 

accidents (cases) 
8,259 8,616 1,871 1,494 2,502 2,392 2,304 2,111 1,756 2,132 2,031 1,746 

- Crimes against person 
(cases) 

20,218 18,249 5,659 5,294 4,879 4,386 5,120 5,032 4,573 4,357 4,403 4,560 

- Property crimes (cases) 58,964 56,778 10,236 8,957 10,188 9,583 15,167 14,102 14,486 14,305 12,932 13,185 
- Narcotics (cases) 270,595 278,807 64,753 59,104 69,551 74,532 77,627 61,399 71,250 75,681 79,355 93,110 

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

- Contract/Property 2,637 3,707 727 795 509 660 548 1,380 928 851 660 795 

- Goods and service 2,010 2,026 704 559 387 360 618 472 486 450 522 433 

- Advertisement 1,628 2,425 457 373 298 500 432 827 734 432 330 253 
- Law 37 0 25 12 0 0 0 0 0 0 0 0 
- Direct sales and marketing 1,097 712 120 244 550 133 103 128 156 325 254 180 

4.2  Hot line 1166 (cases) 47,329 45,311 11,666 10,555 12,458 12,670 12,071 12,681 9,432 11,127 11,082 14,879 

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 
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