
เรื่อง ภาวะสังคมไทยไตรมาสที่สองของปี 2557 
 

ส านังาานณณะงรรมงารพัฒนางารศรรฐฐงจแลละสัาณมล่งาาาตจอ รายาานภาวะสัาณมไทยไตรมาส 
ทีส่ าอ าปี 2557 ดัามีรายละศ ียดดัานี้ 

ความเคลื่อนไหวทางสังคมที่ส าคัญไตรมาสทีส่องของปี 2557 

การจ้างงานลดลง อัตราการว่างงานสูงขึ้น แต่รายได้ยังคงเพิ่มขึ้น ผลิตภาพแรงงานภาคเกษตรยังต่ า 

ในไตรมาสส าอ าปี 2557 งารมีาานท าลดลาร้ ยละ 2.8 ศป็นงารลดลาอ างารมีาานท าในภาณ
ศงฐตรร้ ยละ 17.9 ศนื่ าแางภาวะภัยลล้า สงวนงารมีาานท าภาณน งศงฐตรศพจ่มอึ้นร้ ยละ 6 .8 อณะที่ ัตรา
งารวงาาาานศทงางับร้ ยละ 1.0 ศพจ่มอึ้นศมื่ ศทียบงับร้ ยละ 0.74 ในางวาศดียวงันปีที่ลล้ว ลราาานสงวนใ่ญงมี
าั่วโมางารท าาานศฉลี่ย 44.3 าั่วโมาตง สัปดา่์ ลดลาแางางวาศดียวงันอ าปีที่ลล้วร้ ยละ 1 .0 ณงาแ้าาลราาาน
ลละศาจนศดื นภาณศ งานที่ยัาไมงรวมณงาลงวาศวลาลละผลประโยาน์ต บลทน ่ืนที่่ังด้วยศาจนศฟ้ ลล้วศพจ่มอึ้น 
ร้ ยละ 9.8 

ผลจตภาพลราาานอ าไทยในางวา
ปี 2555–2556 ศฉลี่ยศพจ่มอึ้นร้ ยละ 4.1 
ตง ปี  ลม้สู างวง า ศฉลี่ ยร้ ยละ 3 .0 ที่
ง า่นดไว้ในลผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ศมื่ 
พจแารณาในรายสาอาพบวงา ศป็นงารศพจ่ม
อ าผลจตภาพลราาานสาอางารผลจต ลละ
บรจ งาร ศฉลี่ ย ร้  ยละ  2 . 2  ลละ 6 . 6 
ตามล าดับ อณะที่ผลจตภาพลราาานสาอา
ศงฐตรศพจ่มศพียาร้ ยละ 0.8 มีสัดสงวน
ลราาานในภาณศงฐตรมางถึาร้ ยละ 39.6 
อ าลราาานรวม 

การก่อหนี้สินครัวเรือนชะลอลงตามภาวะเศรษฐกิจ แต่ต้องเฝ้าระวังการผิดนัดช าระหนี้ที่เพิ่มขึ้น 
ในไตรมาสที่ส าปี 2557 งารงง ่นี้อ าณรัวศรื นาะล ลา แางอ้ มูลย ดณาณ้าาสจนศาื่ ศพ่ื งารบรจโภณ ุปโภณ
สงวนบุณณลอ าธนาณารพาณจาย์ศทงางับ 3,334,029 ล้านบาท ศพจ่มอึ้นร้ ยละ 8.8 าะล ตัวลาตง ศนื่ าศป็น 
ไตรมาสที่ 6 สงวน่นึ่าแางงารสจ้นสุดอ ามาตรงารรถยนต์ณันลรง ประง บงับณวามงัาวลศงี่ยวงับรายได้ลละ
งารมีาานท าใน นาณต ท าใ่้ณรัวศรื นาะล งารใา้แงาย ทั้านี้ ย ดณาณ้าาสจนศาื่ ศพ่ื ซื้ รถยนต์ (สัดสงวนร้ ยละ 
26.5) ่ดตัวลาร้ ยละ 1.2 สงวนย ดณาณ้าาสจนศาื่ ศพ่ื งารซื้ ที่พัง ารัย ลละสจนศาื่ ศพ่ื งารบรจโภณสงวนบุณณล
 ่ืนๆ ศพจ่มอึ้นร้ ยละ 12.7 ลละ 13.6 ตามล าดับ  ยงาาไรง็ตาม ต้ าศฝ้าระวัางารผจดนัดา าระ่นี้ในไตรมาสที่
ส าปี 2557 สจนศาื่  ุปโภณบรจโภณสงวนบุณณลที่ไมงงง ใ่้ศงจดรายได้ (NPL) ศพจ่มอึ้นร้ ยละ 29.4 ลละศทงางับ 

ผลส ารวแภาวะงารท าาานอ าประาางรไตรมาสส าปี 2557 
 2555 2556 2557 
 ท้ังปี ท้ังป ี Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 
ง าลัาลราาานรวม (ล้านณน) 39.4 39.4 39.1 39.5 39.5 39.4 38.5 38.4 
1. ผู้มีาานท า (ล้านณน) 38.9 38.9 38.5 38.9 39.1 39.1 37.8 37.8 
      (%YoY) 1.3 -0.1 1.0 0.7 -0.9 -1.0 -1.8 -2.8 
  1.1 ภาณศงฐตร(%YoY) 3.7 -0.2 1.2 0.5 -1.7 -0.4 -13.7 -17.9 
  1.2 น งภาณศงฐตร (%YoY) -0.3 -0.03 1.4 1.1 -0.8 -1.9 4.8 6.8 
2. แ านวนผู้วงาาาาน(ล้านณน) 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 

 ัตรางารวงาาาาน(%) 0.66 0.72 0.72 0.74 0.77 0.65 0.89 1.00 
3. ลราาานร ฤดูงาล(ล้านณน) 0.2 0.2 0.3 0.3 0.05 0.1 0.3 0.2 
สัดสงวนตง ง าลัาลราาาน (%) 0.5 0.5 0.9 0.7 0.1 0.3 0.8 0.6 

ที่มา: ส านังาานสถจตจล่งาาาตจ  
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ร้ ยละ 2.5 อ าสจนศาื่ รวม สจนศาื่ ภายใต้งารง างับผจดนัดา าระ่นี้ศงจน 3 ศดื นอึ้นไปศพจ่มอึ้นสูาร้ ยละ 50.5 
่รื ศป็นมูลณงา 12,810 ล้านบาท ย ดณ้าาา าระบัตรศณรดจตศงจน 3 ศดื นอึ้นไป มูลณงาประมาณ 7,497 ล้านบาท 
ศพจ่มอ้ึนร้ ยละ 28.4 

การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองไทยที่ดีจะมีส่วนส าคัญในการปลูกฝังจิตส านึกและความ
รับผิดชอบต่อประเทศชาติ  ในประศด็นงารรับรู้ ศรื่ าสจทธจลละ่น้าที่พลศมื าอ าประาาานไทย ลละ
ประวัตจราสตร์ไทย รวมทั้างารปฏจบัตจตัวศป็นพลศมื าดีแางผลงารส ารวแอ า International Civic and 
Citizenship Education Study ปี 2009 ในงลุงมศ ศาีย 5 ประศทร ณื  ไต้่วัน ศงา่ลี ฮง างา  จนโดนีศซีย
ลละไทยในงลุงมนังศรียนมัธยมรึงฐาต นต้นพบวงา ณวามรู้ด้านพลศมื าอ านังศรียนในไต้่วัน ศงา่ลี ฮง างา มี
มางงวงาไทยลละ จนโดนีศซีย โดยมีณะลนนสูางวงา 550 อณะที่ไทยลละ จนโดนีศซียได้ณะลนนศพียา 452 ลละ
433 ณะลนน ตามล าดับ ลละต่ างวงาณงาศฉลี่ยอ าศ ศาียที่ 502 ณะลนน ลละแางงารส ารวแงารรึงฐางับ่น้าที่
พลศมื าโดย สรา. ลละวจทยาลัยประาางรราสตร์ แุฬาลางรณ์ม่าวจทยาลัย พบวงา ณนไทยมีณวามรู้ทาา
ประวัตจราสตร์ไทยศบื้ าต้นประมาณส าในสามศทงานั้น โดยวัยศยาวานมีลนวโน้มที่แะต บณ าถามได้ถูงต้ า
มางงวงาวัย ่ืน ปัแแุบันได้มีงารทบทวนงารปลูงฝัาศรื่ า่น้าที่พลศมื าที่มีศนื้ ่าสาระที่สร้าาณวามแารังภังดี
ตง าาตจ ราสนาลละพระม่างฐัตรจย์ มีแจตส านึงณวามรับผจดา บศ่็นประโยาน์อ าประศทราาตจตั้าลตงในระบบ
งารรึงฐา สถาบันณร บณรัว าุมาน ลละวางว้าาในระดับสัาณม 

คดีอาญาโดยรวมลดลง ขณะที่คดีชีวิตร่างกายและเพศมีแนวโน้มของความรุนแรงมากขึ้น  
ในไตรมาสส าอ าปี 2557 ณดี าญาโดยรวมลดลาร้ ยละ 12.6 ศมื่ ศทียบงับไตรมาสศดียวงันอ าปีงง น่น้า  
ณดีประทุฐร้ายตง ทรัพย์ ณดีาีวจตรงาางายลละศพร ลดลาแางไตรมาสงง น่น้าร้ ยละ 4.1 ลละ 5.4 ตามล าดับ 
อณะที่ณดียาศสพตจดมีสัดสงวนมางที่สุดร้ ยละ 84.4 อ าณดี าญารวม ลดลาแางไตรมาสศดียวงันอ าปี 2556
ร้ ยละ 14 ส า่รับสถานงารณ์ณวามปล ดภัยในาีวจตลละทรัพย์สจนในระยะศวลาอ างารบรจ่ารราางาร
ลผงนดจนโดยณณะรังฐาณวามสาบล่งาาาตจ ในศดื นมจถุนายนมีณดี าญารวมรับลแ้า 40,800 ณดี ศพจ่มอึ้นแาง
ศดื นพฤฐภาณมร้ ยละ 5.7 ณดีประทุฐร้ายตง ทรัพย์ลละณดีาีวจตรงาางายลละศพรศพจ่มอึ้นแางศดื นพฤฐภาณม
ร้ ยละ 3.6 ลละ 3.7 ตามล าดับ ณดียาศสพตจดรับลแ้า 34,785 ณดี ศพจ่มอึ้นร้ ยละ 6 สามารถแับงุมผู้ต้ า่า
งระท าผจดยาศสพตจดแ านวน 36,682 ราย 

การลดอุบัติเหตุจราจรทางบกโดยเฉพาะจากรถตู้สาธารณะด้วยการระดมความร่วมมือด าเนิน
แนวทางมาตรการการลดอุบัติเหตุการจราจรทางบกอย่างจริงจังต่อเนื่อง งารศงจด ุบัตจศ่ตุแราแรทาาบงใน
ไตรมาสที่ส าอ าปี 2557 มีผู้ศสียาีวจตลดลาร้ ยละ 17.9 ศมื่ ศทียบงับไตรมาสศดียวงันอ าปี 2556 ศงจด
 ุบัตจศ่ตุ 14,255 ราย ศพจ่มอึ้นแางไตรมาสศดียวงันอ าปี 2556 ร้ ยละ 5.1 ส า่รับงารศงจด ุบัตจศ่ตุแราแร
ทาาบงในศดื นมจถุนายน ซึ่าศป็นางวาลรงที่ณณะรังฐาณวามสาบล่งาาาตจศอ้ามาบรจ่ารราางารลผงนดจน โดยมี
นโยบายใ่้ทุง่นงวยศรงารัดด าศนจนงารดูลลรังฐาณวามปล ดภัยในพ้ืนที่ใ่้ศงจดประสจทธจภาพสูาสุด พบวงา มีงาร
รับลแ้าณดี ุบัตจศ่ตุแราแร 4,438 ราย มีผู้ศสียาีวจต 434 ราย ลดลาแางศดื นพฤฐภาณมร้ ยละ 5.8 ลละ 5.7 
ตามล าดับ น งแางนี้ ยัาพบรถตู้สาธารณะมีสถจตจงารศงจด ุบัตจศ่ตุมางงวงารถโดยสารประศภท ่ืน แางอ้ มูล
อ ารูนย์พจทังฐ์สจทธจผู้บรจโภณ มูลนจธจศพ่ื ผู้บรจโภณ ในางวาปี 2554-2556 พบผู้ศสียาีวจตแาง ุบัตจศ่ตุรถตู้
สาธารณะศฉลี่ย 6 รพตง ศดื น อณะที่ในณรึ่าปีลรงอ าปี 2557 แางรายาานสถจตจ ุบัตจศ่ตุแราแรทาาบงโดย
ส านังาานต ารวแล่งาาาตจ พบรถตู้สาธารณะศงจด ุบัตจศ่ตุแ านวน 377 ณรั้า  ยงาาไรง็ตาม แางงารตจดตาม
สถานงารณ์แราแร ลละงารส ารวแณวามศ่็นประาาานตามนโยบาย 5 แรจา 5 แ ม ในางวาศดื นมจถุนายน -
งรงฎาณม พบวงา ประาาาน ยางใ่้ศแ้า่น้าที่ด าศนจนงาร ยงาาตง ศนื่ าร้ ยละ 97 มาตรงารยงรถางวยลด
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ปัญ่ารถตจดได้ร้ ยละ 88 สภาพงารแราแรในพ้ืนที่งรุาศทพฯ ดีอึ้นร้ ยละ 77 ลละลนวโน้มผู้งระท าผจด่ลัา
ด าศนจนมาตรงารลดลา 

สถานการณ์การค้ามนุษย์ยังจ าเป็นต้องระดมพลังความร่วมมือแก้ไขอย่างบูรณาการ ประศทรไทย
ได้รับงารประศมจนต่ าลา ยูงในระดับ Tier 3 ซึ่าศป็นระดับต่ าสุดอ ารายาานสถานงารณ์งารณ้ามนุฐย์
ศางนศดียวงับประศทรมาศลศซีย ศงา่ลีศ่นื  ลละศวศนซุศ ลา รงวมงับ ีง 20 ประศทร ที่ถูงระบุมีสถานงารณ์
งารณ้ามนุฐย์ในระดับรุนลรา รวมทั้ารัฐบาลไมงมีณวามง้าว่น้าในงารรับมื งับสถานงารณ์ดัางลงาว ลนวทาาที่
ต้ าศรงาด าศนจนงารตง ไปณื  งารป้ างันประาาานงลุงมศสี่ยาไมงใ่้ตงศป็นศ่ยื่ อ างระบวนงารณ้ามนุฐย์  งาร
พจแารณาประศด็นอ้ ศสน ลนะตง ประศทรไทยตามรายาาน TIP Report 2014 ศพ่ื น าไปสูงงารด าศนจนงารลง้ไอ 
งารลง้ไอปัญ่าณ ร์รัปาั่น ยงาาแรจาแัา งารลง้ไอปัญ่างารใา้ลราาานบัาณับในภาณ ุตสา่งรรมลละธุรงจแ
ประมา ลละงารพัฒนาระบบอ้ มูลลละงารวจศณราะ่์อ้ มูลใ่้มีมาตรฐานศป็นที่ย มรับ 

การแสวงหาผลประโยชน์จากการตั้งครรภ์แทน (อุ้มบุญ) เชิงพาณิชย์โดยใช้ช่องทางบริการทาง
การแพทย์ในทางที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายมีมากขึ้น ประศทรไทยยัาไมงมีงฎ่มายศงี่ยวงับงารตั้าณรรภ์ลทนอณะนี้
ณณะรังฐาณวามสาบล่งาาาตจได้ นุมัตจ่ลังงารรงาาพระราาบัญญัตจณุ้มณร าศด็งที่ศงจดโดย ารัยศทณโนโลยีางวย
งารศแรจญพันธุ์ทาางารลพทย์ พ.ร. ... ลละม บ่มายส านังาานณณะงรรมงารงฤฐฏีงาตรวแพจแารณา ีงณรั้า
งง นศสน สภานจตจบัญญัตจล่งาาาตจ ลละใ่้งระทรวาสาธารณสุอพจแารณาณวามแ าศป็นศ่มาะสมในงาร  ง
งฎ่มายศพ่ื ณวบณุมดูลลสศต็มศซลล์ (Stem Cells) รงวมงับลพทยสภาลละ่นงวยาานที่ศงี่ยวอ้ า ่างศ่็นณวร
  งศป็นงฎ่มายง็ใ่้ศรงาด าศนจนงารลล้วศสน ณณะรังฐาณวามสาบล่งาาาตจ ส า่รับสถานงารณ์ที่พบในสัาณม
ศรจ่มมีธุรงจแใ่้บรจงาร ุ้มบุญศงจดอึ้นศนื่ าด้วยไทยมีมาตรฐานงารใ่้บรจงารที่ดี ทั้างารดูลลณรรภ์ ณงาใา้แงายไมงสูา
มาง แึาท าใ่้มีงารตั้าณรรภ์ลทนศพจ่มอ้ึนสงาผลงระทบทั้าด้านงฎ่มาย แรจยธรรม สัาณม ลละสุอภาพ 

บทความพิเศษเรื่อง “เด็กปฐมวัย...จุดเริ่มต้นการพัฒนาตามช่วงวัย” 

การพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นเรื่องที่ต้องเร่งให้ความส าคัญในฐานะท่ีเป็นรากฐานการพัฒนาทุนมนุษย์
ของประเทศ ส า่รับประศด็นปัญ่าส าณัญลละลนวทาางารพัฒนาศด็งปฐมวัยมีดัานี้  

เด็กปฐมวัยโดยเฉพาะเด็กในครัวเรือนยากจนยังประสบปัญหาทั้งด้านภาวะทุพโภชนาการและด้าน
สติปัญญา ผลงารส ารวแสถานงารณ์ศด็งลละสตรีในประศทรไทย พ.ร. 2555 พบวงา ศด็งลรงณล ดร้ ยละ 7.6 
มีน้ า่นังต่ างวงา 2,500 งรัม อณะที่ศด็ง ายุต่ างวงา 5 ปี มีน้ า่นังต่ างวงาศงณฑ์มาตรฐานปานงลาาลละรุนลรา
ร้ ยละ 9.2 มีณวามสูาต่ างวงาศงณฑ์ระดับปานงลาาลละรุนลราถึาร้ ยละ 16.3 มีน้ า่นั งตง สงวนสูาต่ างวงา
ศงณฑ์ปานงลาาลละรุนลราร้ ยละ 6.7 โดยปัแแัยที่มีผลตง ภาวะโภานางารอ าศด็ง ได้ลงง งารรึงฐาอ า
มารดาลละฐานะทาาศรรฐฐงจแอ าณรัวศรื น โดยศด็งในณรัวศรื นยางแนมางลละมารดามีงารรึงฐาต่ ามี
สัดสงวนศด็งที่มีภาวะทุพโภานางารสูางวงาณรัวศรื นร่ ารวยโดยศฉพาะงารอาดสาร า่ารศรื้ รัาที่สูาถึาร้ ยละ 
23.1 ลละมีลนวโน้มศพจ่มอึ้นศมื่ ศทียบงับปี 2549 ลละผลงารตรวแระดับไ โ ดีนในปี 2556 มีศด็ง ายุ 3-5 ปี 
ร้ ยละ 11.1 ศป็นโรณอาดสารไ โ ดีน โดยณรัวศรื นยางแนมางมีไ โ ดีนบรจโภณศพียาพ ร้ ยละ 54 
น งแางนี ้ยัาพบวงา ศด็ง ายุ 6 ศดื น ถึา 3 ปีในศอตานบทมีภาวะโล่จตแาาถึาร้ ยละ 42 อณะที่ผลงารส ารวแ
อ างรมสุอภาพแจต พบวงาในปี 2554 ศด็ง ายุ 6-15 ปี มีไ ณจวศฉลี่ย 98.59 ต่ างวงามาตรฐานสางล ลละต่ างวงา
ประศทรในงลุงมศ ศาีย  

การคุ้มครองทางสังคมยังไม่ทั่วถึงในกลุ่มเด็กปฐมวัย งารแัดสวัสดจงารสัาณมแะศป็นสงวนศสรจมส าณัญ
ที่างวยศตรียมณวามพร้ มอ าพง ลมงลละางวยลบงาศบาภาระงารศลี้ยาดูอ าพง ลมงโดยศฉพาะ ยงาายจ่าณร บณรัว
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ยางแน ด้ ยโ งาส พง ลละลมงที่อาดณวามรู้ลละอาดณวามตระ่นังถึาณวามส าณัญอ างารพัฒนางารในางวา
าีวจตปฐมวัย รัฐแึาใ่้ณวามส าณัญลละแัดใ่้มีงารณุ้มณร าทาาสัาณมในงลุงมศด็งโดยตราลละที่ใ่้สจทธจประโยาน์
ณร บณลุมไปถึาตัวศด็ง  าทจ โณรางารสนับสนุนณงาใา้แงายในงารแัดงารรึงฐาตั้าลตง นุบาลแนถึางารรึงฐา 
อั้นพ้ืนฐาน งาร ุด่นุน า่ารงลาาวันลละ า่ารศสรจมนมลงงศด็งที่ศอ้าศรียน งารแัดตั้ารูนย์ศด็งศล็ง 
่ลังประงันสุอภาพถ้วน่น้า ทั้านี้ งารณุ้มณร าทาาสัาณมที่ณร บณลุมศด็งปฐมวัยยัามีอ้ สัาศงต่ลายประงาร 
 าทจ ด้านการศึกษา ยัามีปัญ่าณงาใา้แงายในงารศอ้าถึาโดยศฉพาะในงลุงมณนแน รวมถึาปัญ่าณุณภาพอ ารูนย์
พัฒนาศด็งปฐมวัย ด้านการคุ้มครองทางสังคม ยัาไมงมีโณรางารที่ณุ้มณร าศด็งงง นศอ้าโราศรียน (0-2 ปี) ทุงณน
โดยตรา อณะศดียวงันศด็ง ายุ 3-5 ปี โดยศฉพาะศด็งในณรัวศรื นยางแนที่ไมงได้ศอ้าโราศรียนแะไมงได้รับงาร
 ุด่นุนทั้า า่ารลละงารพัฒนาทังฐะ 

ประเด็นสังคมที่ต้องเฝ้าระวังในระยะต่อไป มีดัานี ้

1. การเร่งเพิ่มผลิตภาพแรงงานเกษตร  ศป็นสงวน่นึ่าที่มีณวามส าณัญตง งารยงระดับรายได้
ณรัวศรื น ลละผลจตภาพลราาานอ าประศทร 

2. การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างครบวงจรศพ่ื สร้าาณวามมั่นณาทาาสัาณมทั้างารสร้าา
มาตรงารแูาใแใ่้ผู้ศสพศอ้ารับงารบ าบัดรังฐาด้วยณวามสมัณรใแลละไมง่วนงลับศอ้าสูงวาแรยาศสพตจด งารศฝ้า
ระวัาลละตจดตามผู้ที่ผงานระบบงารบ าบัดรังฐาใ่้สามารถงลับศอ้าสูงสัาณมลละใา้าีวจตได้ ยงาาปงตจสุอ มีณวาม
มั่นณาในงารด าราาีวจตศพ่ื มจใ่้งลับไปศสพยาศสพตจดซ้ า ีง งารศพจ่มประสจทธจภาพงารสงัดงั้นลละงารปราบปราม 
ศน้นงารท าลายโณราสร้าางารณ้าลละวาแรงารศาจนศพ่ื ตัดวาแรงารณ้ายาศสพตจด งารศาจนที่ผจดงฎ่มาย 

3. การระดมความร่วมมือด าเนินแนวทางมาตรการการลดอุบัติเหตุการจราจรทางบกจากรถตู้
สาธารณะอย่างจริงจังต่อเนื่อง พร้ มทั้ารจศรจ่มอับศณลื่ นงารลง้ไอปัญ่า ุบัตจศ่ตุแางงารใา้ณวามศร็วโดย 
ทุงภาณสงวน ยงาาแรจาแัา 

4. การผลักดันการออกกฎหมายที่เกี่ยวกับกระบวนการรับตั้งครรภ์แทนทั้งระบบ ศพ่ื ป้ างันงาร
ลสวา่าประโยาน์โดยมจา บ ลละศอ้มาวดในงารณวบณุมสื่   นไลน์ศพ่ื มจใ่้ศป็นาง าทาาน าไปสูงธุรงจแรับแ้าา
ตั้าณรรภ์่รื  ุ้มบุญศาจาพาณจาย์ 

5. การเร่งส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัยทั้งด้านสติปัญญาและอารมณ์อย่างครบวงจร
ทั้าในด้านงารพัฒนาระบบงารณุ้มณร าทาาสัาณมใ่้ณร บณลุมทั่วถึาลละมีณุณภาพ ศน้นณวามส าณัญอ า
สถาบันณร บณรัวทั้าในศรื่ า นามัยงารศแรจญพันธุ์ งารศลี้ยาดูศด็ง ตล ดแนณรูลละโราศรียนใ่้ศอ้าใแถึาบทบาท
อ าตนในงารสงาศสรจมพัฒนางารอ าศด็ง ทั้านี้ ภาณรัฐณวร ุด่นุนลละใ่้ณวามางวยศ่ลื ศด็ งในณรัวศรื น
ยางแน ยงาาตง ศนื่ าทั้าในรูปอ าศาจนลละสจ่าอ าศพ่ื ใ่้ได้รับงารศลี้ยาดู ยงาาศ่มาะสม ได้รับสาร า่ารที่
ศพียาพ  ลละสงาศสรจม/สนับสนุนงารมีสงวนรงวมอ าาุมานในงารแัดสวัสดจงาราุมานใ่้งว้าาอวาาศพจ่มอ้ึน 

 

 

 
ส านังาานณณะงรรมงารพัฒนางารศรรฐฐงจแลละสัาณมล ง่าาาตจ 

25 สจา่าณม 2557 
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ตัวชี้วัดภาวะสังคม 

องค์ประกอบหลัก 
55 56 2556 2557 

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

ก าลังแรงงาน (พันคน) 39,409 39,395 39,134 39,489 39,467 39,445 38,454 38,442 
%YOY 1.25 -0.02 1.04 0.69 -0.94 -1.00 -1.74 -2.65 

การมีงานท า (พันคน) 38,941 38,919 38,516 38,912 39,112 39,087 37,812 37,815 
%YOY 1.24 -0.05 1.32 0.85 -1.18 -1.26 -1.83 -2.82 

ผู้ว่างงาน (พันคน) 258.8 284.0 280.5 292.1 305.6 255.9 341.1 385.7 
 ัตรางารวงาาาาน (ร้ ยละ) 0.66 0.72 0.72 0.74 0.77 0.65 0.89 1.00 
การท างานต่ าระดับ (พันคน) 347.4 336.6 393.8 277.6 327.5 346.0 277.9 258.1 

2. สุขภาพและการเจ็บป่วย         

จ านวนผู้ป่วยด้วยโรคท่ีต้องเฝ้าระวัง (ราย)2/        

- ่ัด 5,207 (65.0) 2,642 (-49.3) 937 793 619 293 345 325 

- ไอ้งาฬ่ลัาล งน 8 (-63.6) 15 (87.5) 3 3 2 7 4 4 

- ไอ้สม า ังศสบ 680 (18.9) 724 (6.5) 182 187 177 178 148 154 

-  จ่วาตงโรณ 45 (-84.0) 8 (-82.2) 4 1 1 2 1 2 

- มื  ศท้า ลละปาง 45,297 
(148.9

) 45,853 (1.2) 9,624 8,872 17,942 9,415 
9,627 19,412 

- บจด 13,094 (-8.3) 9,425 (-28.0) 2,679 2,708 2,441 1,597 2,276 2,143 

- ป ด ังศสบ 195,940 (8.9) 184,147 (-6.0) 55,277 35,374 49,577 43,919 60,531 37,774 

- ฉ่ี่นู 4,275 (0.3) 3,047 (-28.7) 634 626 963 824 390 471 

- ไอ้ศลื ด  ง 79,593 (14.0) 152,768 (91.9) 21,879 52,131 64,734 14,024 4,877 7,951 

- ไอ้่วัดใ่ญง 62,100 (0.0) 43,791 (-29.5) 17,372 6,084 11,591 8,744 30,846 11,035 

- พจฐสุนัอบ้า 5 (-28.6) 6 (20.0) 1 3 2 - 2 1 

อัตราตายด้วยโรคไม่ติดต่อเร้ือรังท่ีส าคัญ ต่อประชากร 100,000 คน       

- ณวามดันโล จ่ตสูา 5.7 (0.4) 8.0 (39.5) 

ไมงมีงารแัดศง็บอ้ มูลศป็นรายไตรมาส 
- ่ัวใแอาดศลื ด 23.5 (4.4) 26.9 (14.7) 
- ่ล ดศลื ดสม า 31.7 (5.5) 36.1 (14.0) 
- ศบา่วาน 12.1 (1.5) 14.9 (23.8) 
- มะศร็าลละศนื้ า งทุงานจด 98.5 (3.5) n.a.  

3.  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน        

- แ านวนผู้ศสียาีวจตด้วย ุบัตจศ่ตุ
ทาาบง 

7,634 6,938 2,171 1,720 1,470 1,577 1,777 1,412 

- แ านวนณดีาจวจต รงาางาย ลละศพร 
(ณดี) 

24,972 23,573 6,135 6,246 5,685 5,507 5,810 5,907 

- แ านวนณดีประทุฐร้ายตง 
ทรัพย์สจน (ณดี) 

49,752 49,853 12,511 12,223 12,892 12,227 11,654 11,719 

- แ านวนณดียาศสพตจด (ราย) 363,174 434,557 110,569 110,711 112,107 101,170 89,864 95,226 
4.  การคุ้มครองผู้บริโภค3/         

4.1 จ านวนเร่ืองร้องเรียน (ราย) 9,464 6,509 2,380 1,488 1,609 1,579 682 2,161 
- บ้าน าณารที่ดจน 3,547 2,543 758 663 632 490 287 843 
- สจนณ้าลละบรจงาร 4,024 3,112 759 555 709 1,089 254 682 
- งารโฆฐณาตงาาๆ 2,012 787 310 233 244 - 131 621 
- งารอายตราลละตลาดลบบตรา 15 67 12 31 24 - 10 15 

4.2  การให้ค าปรึกษาทางสายด่วน 1166 
(ราย) 

60,982 41,773 10,321 10,314 12,348 8,790 3,410 10,314 

 
ที่มา:  1/ รายาานผลงารส ารวแภาวะงารท าาานอ าประาางร ส านังาานสถจตจล ง่าาาตจงระทรวาศทณโนโลยีสารสนศทรลละงารสื่ สาร 
 2/ ส านังระบาดวจทยา งรมณวบณุมโรณงระทรวาสาธารณสุอ 
 3/ ส านังาานณณะงรรมงารณุ้มณร าผู้บรจโภณส านังนายงรัฐมนตรี 
 

 



Thailand’s Social Development in Q2/2014  
Office of the National Economic and Social Development Board (NESDB) released the 

official report on Thailand’s social development in the second quarter of 2014. Details of the 
situation are described as follows. 

Social situations and indicators in Q2/2014 

Employment declined, unemployment rate increased while income rose but 
agricultural labor productivity remained low 

In the second quarter of 2014, employment declined by 2.8 percent as drought caused a 
decline in agricultural employment by 17.9 percent. On the contrary, employment in non-
agricultural sector increased by 6.8 percent. Unemployment rate was recorded at 1.0 percent 
compared with 0.74 percent in the same period last year. Average working hours stood at 44.3 
hours per person per week, decreasing by 1.0 percent compared with the same period last year. 
Wages and salaries in the private sector excluding overtime pay and other benefits after deducting 
the inflation rate went up by 9.8 percent. 

Labor productivity during 
2012-2013 was averaged at 4.1 
percent. Although this was higher 
than 3.0 percent target of the 11th 
Development Plan, the increase 
only occurred in industrial and 
services sector by 2.2 percent and 
6.6 percent, respectively. Labor 
productivity of agricultural sector 
accounting for 39.6 percent share 
of labor only rose by 0.8 percent. 

 

Household debts slowed down in the second quarter of 2014 in line with economic 
conditions. However, default payments need to be under a close watch. Total outstanding of 
commercial banks’ personal consumer credit stood at 3,334,029 million baht, an 8.8 percent 
growth slowing down for six consecutive quarters. This slowdown owed mainly to the expiration of 
the First-car Tax Rebate Scheme and some concerns over future income and employment 
condition. This consequently caused households to slow down on their spending. Outstanding 
loans for cars (26.5 percent share) decreased by 1.2 percent while that for housing and for other 

Labor force survey in Q1/ 2014 
 2012 2013 2014 
 Year Year Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 
Total labor force (Millions) 39.4 39.4 39.1 39.5 39.5 39.4 38.5 38.4 
1. Employed (Millions) 38.9 38.9 38.5 38.9 39.1 39.1 37.8 37.8 
      (%YoY) 1.3 -0.1 1.0 0.7 -0.9 -1.0 -1.8 -2.8 
  1.1  Agriculture (%YoY) 3.7 -0.2 1.2 0.5 -1.7 -0.4 -13.7 -17.9 
  1.2  Non-agriculture 

(%YoY) -0.3 -0.03 1.4 1.1 -0.8 -1.9 4.8 6.8 

2. Unemployed (Millions) 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 
Unemployment rate (%) 0.66 0.72 0.72 0.74 0.77 0.65 0.89 1.00 

3. Seasonally inactive  
labor force (Millions) 0.2 0.2 0.3 0.3 0.05 0.1 0.3 0.2 

Share to labor force (%) 0.5 0.5 0.9 0.7 0.1 0.3 0.8 0.6 
Source: National Statistical Office  
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consumer loans increased by 12.7 percent and 13.6 percent, respectively. Meanwhile, default debts 
need to be in a close monitor as non-performing loans (NPLs) rose by 29.4 percent, reaching 2.5 
percent share of total outstanding debts. Credit default of over three month increased by 50.5 
percent, with value of 12,810 million Baht. Similarly, the unpaid credit card balance of over three 
months registered a value of 7,497 million Baht, an increase by 28.4 percent. 

Education that promotes good Thai citizens is a key factor to raise social 
responsibility. This is in regards to awareness of civil rights and responsibility, national history 
and practices of good citizens. International Civic and Citizenship Education Study (ICCS, 2009) 
surveyed students at lower secondary schools (Grade 8) in 5 Asian countries, Taiwan, Korea, 
Hong Kong, Indonesia and Thailand. Results showed that students in Taiwan, Korea and Hong 
Kong had more civil knowledge than students in Thailand and Indonesia. The former three 
countries all had scores higher than 550 while the latter two scored 452 and 433, respectively. 
The scores for Thailand and Indonesia were lower than Asian average of 502. In addition, the 
survey on education and civil responsibility by NESDB and College of Population Studies, 
Chulalongkorn University found that only two-third of the Thai people has the knowledge of 
basic Thai history. It also found that youths tended to answer basic history questions more 
correctly than adults. In response, issues on raising awareness of civil responsibility, building 
royalty to the nation, religion and the King, raising social responsibility by all institution units 
(education, family, community and society) have been recently reviewed.  

The overall number of crime cases dropped while the cases against life, bodily harm 
and sex tend to be more violent. In the second quarter of 2014, total number of crime cases 
declined by 12.6 percent compared with the same quarter last year. The cases of offences 
against property and the cases on body and sex dropped by 4.1 percent and 5.4 percent, 
respectively. The narcotics cases served the largest share of 84.4 percent of total crime cases, 
declined by 14 percent compared with the same quarter last year. Situation on safety of life and 
property under the NCPO administration in June showed total number of 40,800 crimes reported, 
a 5.7 percent increase from the May record. Number of crimes against property and that of 
physical and sexual assaults rose by 3.6 percent and 3.7 percent, respectively. The narcotics 
cases of 34,785 crimes and 36,682 arrests reported and increased by 6 percent. 

Measures to reduce road accidents, particularly from public vans need 
cooperation from all parties and serious enforcement. In the second quater of 2014, the 
number of deaths from road accidents declined by 17.9 percent compared with the same 
quarter of 2013. However, total number of accidents was recorded at 14,255 cases, a 5.1 
percent increase from the same quarter of 2013. For the month of June, under NCPO 
administration with policy to increase security in every area, the number of road accidents was 
4,438 cases and 434 deaths, decreasing from May records by 5.8 percent and 5.7 percent, 
respectively. Moreover, accidents in public vans were the highest among public vehicles. 
According to Consumer Protection Center, Foundation for Consumers, the average number of 
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deaths from public van accidents was 6 deaths per month during 2011-2013. On first half of 
2014, number of traffic accidents recorded by the Royal Thai Police showed 377 accidents from 
public vans. However, the follow-up survey on “Five Real Actions for Five Traffic Violations” 
during June-July found that 97 percent of Bangkok population would like the policy to carry on. 
Towing the vehicles parked on the prohibited areas reduced traffic by 88 percent, leading to 77 
percent improvement in Bangkok traffic and smaller number of violations.  

Human trafficking needs cooperation from all parties to resolve the problem 
entirely. Thailand was downgraded to the lowest Tier 3 in the Trafficking in Persons Report (TIP 
Report) 2014, along with Malaysia, North Korea and Venezuela. There were also 20 other 
countries considered to have severe human trafficking situation without improvement in 
government measures. Therefore, the urgent measures include (1) protection for population 
with high risk to become victims of human trafficking, (2) review of TIP Report 2014 
recommendations for Thailand to better resolve, (3) serious address of corruption problem, (4) 
solving of forced labor in manufacturing and fishery, and (5) development of database with 
acceptable standards and data supports from all parties.  

Commercial surrogacy through loopholes in medical practices has increased as 
Thailand currently does not have direct law on surrogacy. In response, the NCPO already 
approved on the draft of Protection on Child Born under Assisted Reproductive Technology Act 
B.E…. and assigned Office of the Juridical Council to review the draft before presenting to the 
National Legislative Assembly. The NCPO also assigned the MOPH, the Medical Council of Thailand 
and related agencies to review the necessity of the law on Stem Cells. If it is, the draft should be 
presented to the NCPO promptly. Currently, there is increasing commercial surrogacy services in 
Thailand due to good Thai medical standards at reasonable expenses. This posted adverse 
effects on Thai society in terms of legal, morality, social as well as health.  

Key social issues “Early childhood…the begin of life-cycle development”  

Early childhood development is an issue that needs to be urgently addressed as 
they are the human capital of the country in the future. Issues and measures relating to 
early childhood development are as follows: 

Children in early ages, particularly those in poor households, are still facing 
malnutrition and underdevelopment problems. The Thailand Multiple Indicator Cluster Survey 
2012 (MICS4) showed that 7.6 percent of newborn children in Thailand were weighted lower than 
2,500 grams. Also, 9.2 percent of children under 5 years old were underweighted, 16.3 percent 
with stunted and 6.7 percent wasted (weight-for-height ratio lower than standard). Factors 
affecting malnutrition include mother’s education level and socio-economic status. Children in 
poor households with lower education mothers tended to have malnutrition. As much as 23.1 
percent showed chronic lack of nutrition. In 2013, 11.1 percent of children aged 3-5 years were 
found iodine deficient. Only 54 percent of very poor households were found to have sufficient 
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iodine intake Moreover, 42 percent of rural children aged 6 months to 3 years were found to be 
anemic. A survey by the Department of Mental Health found that children aged 6-15 years had 
average IQ of 98.59 in 2011, lower than international standard and lower than Asian average.  

Social protection for children in early ages is not universally covered. Social 
protection programs are important supports to prepare parents and reduce burdens for family. 
This is particularly true for the poor and disadvantaged households, parents having low 
education or lack of awareness for early childhood development. Accordingly, government has 
provided these social protection programs which cover the children e.g. educational 
expenditure for children from kindergarten to compulsory education, school lunch and milk, 
child development centers and universal health care scheme. However, there are issues on 
social protection for children in early ages requiring further attention e.g. on education, there 
are problems in accessibility for poor households and quality of child development centers; on 
social protection, there is no programs for children before the pre-school (0-2 years). Also, 
children aged 3-5, particularly the poor, did not go to school and therefore did not receive 
provision of food nor skill development. 

Key issues needed to be closely monitored in the near term are as follows: 

1. Enhancing agricultural labor productivity as a major factor for raising income level 
and overall labor productivity.  

2. Holistically prevent and resolve narcotic drugs problem in order to create social 
stability. Policy should cover measures to motivate drug-addicts to receive treatments and will 
not return to using drugs, monitoring system on treated persons to happily return to society 
and have security in life, effective prevention and suppression measures focusing on bringing 
down the entire drug-trading structure. 

3. Promote cooperation from all parties in continuously reducing road accidents 
in public vans. This should include resolving accidents from speed-driving. 

4. Push forward the law covering the entire system of surrogacy in order to prevent 
improper profit-seeking activities. Also, monitor online network strictly such that it is not used 
as a channel for commercial surrogacy.   

5. Promote early childhood development, both intellectually and emotionally by 
expanding the coverage and quality of social protection, enhancing family institution from 
reproductive health to child care and promoting roles of teachers and schools in child 
development. Government should continuously subsidize or provide both financial and  
in-kind assistance to poor children and support more community participation.  

 
Office of the National Economic and Social Development Board (NESDB) 

25th August 2014 
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Key Social Indicators 

Components 
2012 2013 2013 2014 
Year Year Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 

1.  Employment1/ 
Workforce (Thousands) 39,409 39,395 39,134 39,489 39,467 39,445 38,454 38,442 

%YOY 1.25 -0.02 1.04 0.69 -0.94 -1.00 -1.74 -2.65 
Employed person 
(Thousands) 38,941 38,919 38,516 38,912 39,112 39,087 37,812 37,815 

%YOY 1.24 -0.05 1.32 0.85 -1.18 -1.26 -1.83 -2.82 
Unemployed person  
(Thousands) 258.8 284.0 280.5 292.1 305.6 255.9 341.1 385.7 
Unemployment rate (%) 0.66 0.72 0.72 0.74 0.77 0.65 0.89 1.00 
Underemployed person  
(Thousands) 347.4 336.6 393.8 277.6 327.5 346.0 277.9 258.1 

2. Health and illness 
Number of patients under 
disease surveillance 
(cases)2/      

 

 

 

- Measles 5,207 (65.0) 2,642 (-49.3) 937 793 619 293 345 325 
- Meningococcal Meningitis 8 (-63.6) 15 (87.5) 3 3 2 7 4 4 
- Japanese encephalitis 680 (18.9) 724 (6.5) 182 187 177 178 148 154 
- Cholera 45 (-84.0) 8 (-82.2) 4 1 1 2 1 2 
- Hand, food and mouth  45,297 (148.9) 45,853 (1.2) 9,624 8,872 17,942 9,415 9,627 19,412 
- Dysentery 13,094 (-8.3) 9,425 (-28.0) 2,679 2,708 2,441 1,597 2,276 2,143 
- Pneumonia 195,940 (8.9) 184,147 (-6.0) 55,277 35,374 49,577 43,919 60,531 37,774 
- Leptospirosis 4,275 (0.3) 3,047 (-28.7) 634 626 963 824 390 471 
- Dengue fever 79,593 (14.0) 152,768 (91.9) 21,879 52,131 64,734 14,024 4,877 7,951 
- Influenza 62,100 (0.0) 43,791 (-29.5) 17,372 6,084 11,591 8,744 30,846 11,035 
- Rabies 5 (-28.6) 6 (20.0) 1 3 2 - 2 1 

Numbers of patients with chronic non-communicable diseases (thousands) 
- High blood pressure 5.7 (0.4) 8.0 (39.5) 

No quarterly data available 
- Ischaemic heart disease 23.5 (4.4) 26.9 (14.7) 
- Cerebrovascular disease 31.7 (5.5) 36.1 (14.0) 
- Diabetes 12.1 (1.5) 14.9 (23.8) 
- Cancer and tumors 98.5 (3.5) n.a.  

3. Social security   

- Patients from road 
accidents 

7,634 6,938 2,171 1,720 1,470 1,577 1,777 1,412 

- Crime against person  
(cases) 

24,972 23,573 6,135 6,246 5,685 5,507 5,810 5,907 

- Property crimes (cases) 49,752 49,853 12,511 12,223 12,892 12,227 11,654 11,719 
- Narcotics (cases) 363,174 434,557 110,569 110,711 112,107 101,170 89,864 95,226 

4.  Consumer protection3/ 

4.1 Number of complaints 
(cases) 9,464 6,509 2,380 1,488 1,609 1,579 682 2,161 
- House, building, land 3,547 2,543 758 663 632 490 287 843 
- Products and services 4,024 3,112 759 555 709 1,089 254 682 
- Advertisement  2,012 787 310 233 244 - 131 621 
- Direct sales and direct 

marketing 15 67 12 31 24 - 10 15 
4.2 Hot line 1166 (cases) 60,982 41,773 10,321 10,314 12,348 8,790 3,410 10,314 

Note: Labor data in Q1 is an average of January-March 2014 
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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