
เรื่อง ภาวะสังคมไทยไตรมาสสอง ปี 2559 

ส ำนกงาำนณณกงรรมงำรพกฒนำงำรศรรฐฐงจแลลกสกาณมล่งาาำตจอ รำยาำนภำวกสกาณมไทยไตรมำส
ส าอ าปี 2559 ซึ่ามีณวำมศณลื่ นไ่วทำาสกาณมที่ส ำณกญ ดกานี้ 

การจ้างงานและรายได้เพิ่มข้ึนเล็กน้อย อัตราการว่างงานอยู่ในระดับต่่า  

ในไตรมำสส าอ าปี 2559 ผู้มีาำนท ำ 37,393,472 ณน ลดลาร้ ยลก 0.9 แำงางวาศดียวงกนอ าปี 
ที่ลล้ว โดยงำรแ้ำาาำนภำณศงฐตรลดลาร้ ยลก 6.2 ลม้วงำภกยลล้าสจ้นสุดลา ลตงศนื่ าแำงสถำนงำรณ์ภกยลล้า 
ที่สกสมมำตก้าลตงฤดูงำลศพำกปลูงปี 2557 ท ำใ่้งจแงรรมทำางำรศงฐตรลดลาตง ศนื่ า สงวนงำรแ้ำาาำน 
ภำณน งศงฐตรศพจ่มอ้ึนร้ ยลก 1.4 ตำมงำรอยำยตกวอ าศรรฐฐงจแโดยศฉพำกสำอำงง สร้ำา อนสงา ลลกบรจงำร
ทง าศที่ยว ลตงภำณ ุตสำ่งรรมงำรผลจตยกามีงำรแ้ำาาำนที่ลดลา ทก้านี้ ในไตรมำสส ามีผู้วงำาาำน 411,124 ณน 
 กตรำงำรวงำาาำนศทงำงกบร้ ยลก 1.08 ณงำแ้ำาลราาำนที่ไมงรวมผลต บลทน ่ืนๆ ลลกณงำลงวาศวลำศพจ่มอึ้นร้ ยลก 
1.14 ณงำแ้ำาลราาำนภำณศ งานลท้แรจาที่ไมงรวมผลต บลทน ่ืนๆ ลลกณงำลงวาศวลำศพจ่มอึ้นร้ ยลก 1.3 ผลจตภำพ
ลราาำนศฉลี่ยศพจ่มอึ้นร้ ยลก 4.5 โดยผลจตภำพลราาำนภำณศงฐตรศพจ่มอึ้นร้ ยลก 6.5 ลลกผลจตภำพลราาำน 
ภำณน งศงฐตรศพจ่มอ้ึนร้ ยลก 2.3 

ส ำ่รกบปรกศด็นลราาำนที่ต้ าใ่้ณวำมส ำณกญ ลลกตจดตำมในางวาณรึ่า่ลกาอ าปี ได้ลงง  

(1) การจ้างงานและรายได้แรงงาน
ภาคเกษตร แำงสถำนงำรณ์งำรแ้ำาาำน 
ภำณศงฐตรงรรมที่ลดลาตง ศนื่ า ลลกปรจมำณ
น้ ำในศอื่ นที่ยกา ยูงในรกดกบที่ต่ ำ  ยงำาไรง็ดี  
ปรจมำณฝนที่ตงตง ศนื่  าตก้ าลตงงลำาศดื น
งรงฏำณมแนถึาศดื นตุลำณม รงนี้  ำแท ำใ่้มี
ปรจมำณน้ ำศพียาพ ส ำ่รกบงำรศพำกปลูง ลลก
่ำงมีงำรวำาลผนงำรงกง ศง็บน้ ำ  ยง ำ ามี
ปรกสจทธจภำพ ณำดวงำในางวาณรึ่าปี่ลกางำรแ้ำา
าำนภำณศงฐตรนงำแกมีลนวโน้มปรกบตกวดีอึ้นแำง
งจแงรรมงำรศพำกปลูงที่ศอ้ำสูงภำวกปงตจ 

(2) การปรับตัวของการจ้างงานใน
สาขาอุตสาหกรรม ลม้วงำศรรฐฐงจแอยำยตกวใน กตรำศรงา งำรผลจตศพ่ื สงา  งอ าไทยยกาลดลา ลลก
ผู้ปรกง บงำรทีไ่มงสำมำรถรกบภำรกต้นทุนได้ตง ไปศรจ่ม่กนมำใา้วจธีปรกบลดลราาำน่ลกาแำงที่ได้พยำยำมปรกบตกว
โดยงำรบรจ่ำรแกดงำรต้นทุนในด้ำน ่ืนๆ ในางวาที่ผงำนมำ  ยงำาไรง็ดี ณำดวงำณวำมต้ างำรลราาำนในภำณงำร
ผลจตแกศพจ่มอ้ึนศมื่ งำรสงา  งงลกบมำอยำยตกว ทก้านี้ แำงดกานีณำดงำรณ์ภำวกธุรงจแสงา  งในไตรมำสสำมอ าปี 

ผลส่ารวจภาวะการท่างานของประชากรไตรมาสสอง ปี 2559 

 
2558 2558 2559 
ทั้งป ี Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 

ง ำลกาลราาำนรวม (ล้ำนณน) 38.5 38.3 38.4 38.7 38.7 38.3 38.2 
1. ผู้มีาำนท ำ (ล้ำนณน) 38.0 37.6 37.8 38.3 38.4 37.7 37.4 

(%YoY) -0.2 -0.5 -0.2 -0.2 0.3 0.2 -0.9 
1.1 ภำณศงฐตร (%YoY) -3.6 -4.4 -5.8 -3.8 -0.7 -2.7 -6.2 
1.2 น งภำณศงฐตร (%YoY) 1.6 1.3 2.6 1.7 0.8 1.5 1.4 

2. แ ำนวนผู้วงำาาำน (ล้ำนณน) 0.3 0.4 0.3 0.4 0.3 0.4 0.4 
 กตรำงำรวงำาาำน (%) 0.88 0.94 0.88 0.92 0.8 0.97 1.08 

3. ลราาำนร ฤดูงำล (ล้ำนณน) 0.2 0.3 0.3 0.1 0.1 0.3 0.4 
สกดสงวนตง ง ำลกาลราาำน (%) 0.5 0.8 0.8 0.2 0.2 0.7 0.9 
ที่มำ:  ส ำนกงาำนสถจตจล ง่าาำตจ  
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2559 ณำดวงำงำรสงา  งมีลนวโน้มดีอึ้น โดยงลุงมสจนณ้ำที่ณำดวงำแกมีงำรสงา  งศพจ่มอึ้น  ำทจ งลุงม
ศณรื่ าใา้ไฟฟ้ำ ผลจตภกณฑ์พลำสตจง ยำนพำ่นก ผลจตภกณฑ์ยำา ลลกศ่ล็ง ศป็นต้น  

(3) การบังคับใช้อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน ฉบับที่ 5 ที่มีผลบกาณกบใา้ตก้าลตงวกนที่ 10 
สจา่ำณม 2559 ศป็นต้นมำ โดยศพจ่มใน 5 งลุงม ุตสำ่งรรม 20 สำอำ ณวรมีงำรตจดตำมงำรบกาณกบใา้ณงำแ้ำา
มำตรฐำนฝีมื งกบสถำนปรกง บงำร ยงำาศอ้ม ศพ่ื ที่ลราาำนแกได้มีณวำมตื่นตกวในงำรพกฒนำฝีมื ลราาำนใ่้
ได้รกบณงำแ้ำาลราาำนที่สูาอึ้น ยงำาศป็นธรรม กนแกสงาผลดีตง งำรอกบศณลื่ นงำรพกฒนำศรรฐฐงจแลลกศพจ่ม
ณวำมสำมำรถในงำรลองาอกนอ าปรกศทรท่ีมีลราาำนซึ่าศป็นง ำลกาส ำณกญในงำรพกฒนำปรกศทรที่มีรกงยภำพที่สูาอึ้น 

การส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพเพื่อสังคมสูงวัย ปรกศทรไทยง้ำวสูงงำรศป็นสกาณมสูาวกย ยงำาศต็มตกว
ลลกมีภำวกงำรศงจดน้ ย อณกที่ปรกาำงรสูาวกยลลก กตรำสงวนพ่ึาพจาศพจ่มมำงอึ้น แำงอ้ มูลแ ำนวนงำรศงจด  
อ างรกทรวาม่ำดไทยปี 2549-2558 พบวงำลดลา ยงำาตง ศนื่ า โดยในปี 2558 มีแ ำนวนงำรศงจด 736,352 ณน 
ศทียบงกบปี 2549 มีแ ำนวนงำรศงจด 802,924 ณน แำงสถำนงำรณ์งำรศงจดที่ลดลา ยงำาตง ศนื่ าดกางลงำว 
สถำบกนวจแกยปรกาำงรลลกสกาณม ม่ำวจทยำลกยม่จดลได้ณำดปรกมำณลนวโน้มแ ำนวนบุตรศฉลี่ยตง สตรีวกย 
ศแรจญพกนธุ์แกลดลา ยงำาตง ศนื่ าแนศ่ลื ศพียา 1.3 ณนภำยในปี 2583 ซึ่าไมงสำมำรถทดลทนวกยลราาำนที่ศป็นง ำลกา
่ลกงในงำรอกบศณลื่ นศรรฐฐงจแอ าปรกศทรได้ ดกานก้น แึาแ ำศป็นต้ าใ่้ณวำมส ำณกญงกบภำวกงำรศงจดที่น้ ย ยูงลล้ว
ใ่้มีณุณภำพศพ่ื รกบปรกงกนวงำพวงศอำแกศตจบโตศป็นผู้ใ่ญงที่สำมำรถใา้รกงยภำพอ าตนศ าใ่้ศงจดปรกโยาน์ศต็มที่ 

การเร่งพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร แำงงำรปรกศมจนผลงำรส บ O-NET ในปี 
2558 ลสดาถึาผลสกมฤทธจ์ทำางำรศรียนในวจาำ่ลกงยกาณาไมงถึาร้ ยลก 50 โดยศฉพำกณงำศฉลี่ยวจาำภำฐำ กางฤฐ
ต่ ำสุดส ดณล้ างกบงำรแกด กนดกบอ า English Proficiency Index (EPI) ที่แกดใ่้ปรกศทรไทย ยูงในงลุงม
ปรกศทรที่มีภำฐำ กางฤฐรกดกบต่ ำมำง อณกที่ผลงำรแกด กนดกบอ า International Institute for 
Management Development (IMD) ด้ำนสถำนงำรณ์งำรรึงฐำปี 2559 พบวงำภำพรวมอ าไทยปรกบตกว
ลดลา ยูง กนดกบที่ 52 ศทียบงกบ กนดกบที่ 48 ในปี 2558  ยงำาไรง็ดี มีตกวาี้วกดยง ยด้ำนงำรรึงฐำแำงงำรแกด
 กนดกบอ า IMD ที่สกท้ นณุณภำพอ ารกบบงำรรึงฐำลลกทกงฐกภำฐำอ าไทยในทจรทำาที่ดีอึ้นลตงยกาไมงสงาผล
ตง  กนดกบณวำมสำมำรถในงำรลองาอกนด้ำนงำรรึงฐำใ่้ดีอึ้นในภำพรวม 

ผู้ป่วยด้วยโรคเฝ้าระวังโดยรวมลดลง แต่ต้องเฝ้าระวังโรคที่แพร่ระบาดในช่วงฤดูฝน  ในไตรมำส
ส าอ าปี 2559 แ ำนวนผู้ป่วยด้วยโรณศฝ้ำรกวกาโดยรวมลดลาแำงไตรมำสศดียวงกนอ าปี 2558 ร้ ยลก 2.3 
โดยผู้ป่วยโรณไอ้ศลื ด  งลดลาร้ ยลก 77.3 ลตงพบผู้ป่วยโรณป ด กงศสบศพจ่มอึ้นร้ ยลก 8.3 ลลกโรณไอ้่วกด
ใ่ญงศพจ่มอ้ึนร้ ยลก 34.1 โดยสงวนใ่ญงศป็นศด็งศล็งลลกผู้สูา ำยุที่ป่วยศป็นโรณศรื้ รกา ศนื่ าแำงมีภูมจณุ้มงกนน้ ย 
ศงจดงำรตจดศาื้ ได้างำย  ีงทก้ายกาต้ าศฝ้ำรกวกางำรรกบำดอ าโรณมื  ศท้ำ ปำง ซึ่าพบผู้ป่วยศพจ่มอึ้นงวงำ 2 ศทงำ 
รวมทก้ายกาต้ าศฝ้ำรกวกาอ้ มูลสุอภำพทำาโซศซียลมีศดียที่ไมงถูงต้ ามีผลงรกทบตง สุอภำพ 

คนไทยมีความสุข แต่ต้องเฝ้าระวังการฆ่าตัวตายที่มีอัตราเพิ่มขึ้น  แำง World Happiness 
Report 2016 อ าส่ปรกาำาำตจ พบวงำในปี 2559 ปรกศทรไทยมีณงำดกานีณวำมสุออ าณนไทย ยูง กนดกบที่ 33 
อ าโลง ซึ่าถื วงำมีณวำมสุอมำงอึ้นศล็งน้ ยศมื่ ศทียบงกบปี 2558 ที่ ยูง กนดกบที่ 34 แำง 158 ปรกศทรทก่วโลง 
ลลก ยูง กนดกบที่ 2 ร าแำงปรกศทรสจาณโปร์ศมื่ ศทียบในงลุงม ำศซียน อณกที่ผลงำรส ำรวแสุอภำพแจต 
(ณวำมสุอ) ณนไทย โดยส ำนกงาำนสถจตจล่งาาำตจลลกงรมสุอภำพแจต พบวงำ ในปี 2558 ณกลนนสุอภำพแจตอ า 
ณนไทย ยูงที่ 31.44 ณกลนน ซึ่าลดลาศล็งน้ ยแำงปี 2557 ที่ณกลนนสุอภำพแจตศฉลี่ย 31.48 ณกลนน 
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น งแำงนี้  กตรำงำรฆงำตกวตำยอ าณนไทยศพจ่มอ้ึนแำง 6.07 ณนตง ปรกาำงรลสนณนในปี 2557 ศป็น 6.31 ณน
ตง ปรกาำงรลสนณนในปี 2558 โดยพบวงำ างวา ำยุ 30-39 ปี มีงำรฆงำตกวตำยมำงที่สุด สำศ่ตุงำรฆงำตกวตำย 
สงวนใ่ญงมำแำงปัญ่ำณวำมสกมพกนธ์ในณร บณรกว ปัญ่ำศรรฐฐงจแ ลลกปัญ่ำแำงงำรศแ็บป่วยด้วยโรณศรื้ รกา 
อณกทีอ่้ มูล กตรำงำรฆงำตกวตำยรกดกบโลงอ า าณ์งำร นำมกยโลงปี ณ.ร. 2012 ปรกศทรไทย ยูงใน กนดกบที่ 57 
อ าโลง แำง 172 ปรกศทรทก่วโลงที่มี กตรำงำรฆงำตกวตำยศฉลี่ยที่ 11.4 ตง ปรกาำงรลสนณน  

ค่าใช้จ่ายในการบริโภคเครื่องดื่มแอกอฮอล์เพิ่มขึ้น ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการบริโภคบุหรี่ลดลง 
ณงำใา้แงำยในงำรบรจโภณศณรื่ าดื่มล ลง ฮ ล์มีมูลณงำ 35,488 ล้ำนบำท ศพจ่มอึ้นร้ ยลก 1.3 แำงไตรมำส
ศดียวงกนอ าปี 2558 อณกที่ณงำใา้แงำยในงำรบรจโภณบุ่รี่มีมูลณงำ 15,149 ล้ำนบำท ลดลาร้ ยลก 0.4 แำง 
ไตรมำสศดียวงกนอ าปี 2558 ลตงยกาต้ ารณราณ์ณวบณุมงำรบรจโภณศณรื่ าดื่มล ลง ฮ ล์ลลกบุ่รี่ ยงำาศอ้มอ้น
ตง ไปศพ่ื ลดแ ำนวนผู้ดื่มล ลง ฮ ล์ที่ยกาศพจ่มอึ้นศงื บทุงงลุงม ำยุ ลลกลดแ ำนวนผู้สูบ่น้ำใ่มงศนื่ าแำง
ศยำวานยกาศป็นงลุงมที่มี กตรำงำรสูบบุ่รี่ศพจ่มอ้ึน 

คดีอาญาโดยรวมลดลง สถานการณ์ยาเสพติดมีแนวโน้มดีขึ้น ณดี ำญำโดยรวมไตรมำสส าอ าปี 
2559 ลดลาร้ ยลก 14.6 แำงไตรมำสศดียวงกนอ าปี 2558 โดยณดียำศสพตจดลดลาร้ ยลก 11.3 ณดีาีวจต
รงำางำยลลกศพร ลลกณดีปรกทุฐร้ำยตง ทรกพย์รกบลแ้าลดลาร้ ยลก 18.9 ลลก 29.4 ตำมล ำดกบ ในสงวนอ าณดี
องมอืนลลกณดีงำรพนกน ลม้ลดลาร้ ยลก 19.4 ลลก 28.1 ตำมล ำดกบแำงณรึ่าปีลรงอ าปี 2558 ลตงยกาต้ าใ่้
ณวำมส ำณกญงกบปัญ่ำณวำมรุนลราทำาศพรลลกงำรพนกน ยงำาศอ้มอ้น โดยศพจ่มณวำมศอ้มอ้นงำรแกดง ำลกา 
สำยตรวแป้ างกนณนร้ำยปรกสาณ์ตง ทรกพย์ 

การเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบกลดลง ไตรมำสส าอ าปี 2559  ุบกตจศ่ตุแรำแรทำาบงลดลาร้ ยลก 
6.9 มีผู้ศสียาีวจตลดลาร้ ยลก 3.1 มูลณงำณวำมศสีย่ำยลดลาร้ ยลก 56.9 อณกที่รำยาำนสถำนงำรณ์โลง 
ด้ำนณวำมปล ดภกยทำาถนนปี 2558 อ า าณ์งำร นำมกยโลง รกบุปรกศทรไทยมี กตรำงำรศสียาีวจต 36.2  
ตง ปรกาำงรลสนณนศป็นปรกศทรที่มี ุบกตจศ่ตุทำาถนนสูาศป็น กนดกบส าอ าโลงร าแำงลจศบีย ศทียบงกบ กตรำ
งำรตำยแำง ุบกตจศ่ตุบนท้ าถนนศฉลี่ยอ าโลง ยูงที่ 18 ณนตง ปรกาำงรลสนณน 

ไทยได้เลื่อนอันดับการค้ามนุษย์ Tier 2 Watch List ภำย่ลกาแำงที่ได้รกบงำรปรกศมจนในรกดกบงลุงม
ที่ 3 ในปี พ.ร. 2557-2558 แำงงำรที่ไทยใ่้ณวำมส ำณกญงกบงำรตง ต้ำนงำรณ้ำมนุฐย์ปรกงำรศแตนำรมณ์ลลก
ง ำ่นดนโยบำยศรื่ างำรป้ างกนลลกลง้ไอปัญ่ำงำรณ้ำมนุฐย์ใ่้ศป็นวำรกล่งาาำตจลลกยกาณามุงามก่นด ำศนจนาำน
ป้ างกนลลกปรำบปรำมงำรณ้ำมนุฐย์ศพื่ ณวำมมก่นณาลลกมนุฐยธรรม โดยลนวทำางำรด ำศนจนาำนในรกยกตง ไป
มุงาศพจ่มพูนณวำมรงวมมื งกบทุงภำณสงวนที่ศงี่ยวอ้ า ศพจ่มณวำมรงวมมื รกดกบทวจภำณีในงำรตง ต้ำนงำรณ้ำมนุฐย์
โดยศฉพำกสตรีลลกศด็ง ณร บณลุมในด้ำนงำรณุ้มณร าผู้ศสีย่ำย งำรบกาณกบใา้งฎ่มำย ลลกงำรสงางลกบลลกณืน
สูงสกาณม รวมทก้างำรสื่ สำรลลกใ่้อ้ มูลงกบนำนำาำตจถึาศแตนำรมณ์ลลกงำรด ำศนจนาำนอ าไทยในงำรตง ต้ำน
งำรณ้ำมนุฐย์  กนแกศป็นงำรยงรกดกบภำพลกงฐณ์อ าปรกศทรในรกดกบนำนำาำตจ 

การร้องเรียนสินค้าและบริการลดลง แต่พบปัญหาการใช้ยาปฏิชีวนะในกระบวนการเลี้ยงสัตว์ 
ที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้บริโภค ผู้บรจโภณร้ าศรียนผงำนส ำนกงาำนณุ้มณร าผู้บรจโภณลดลาร้ ยลก 
3 อณกที่ยกาพบปัญ่ำงำรใา้ยำปฏจาีวนกในงรกบวนงำรศลี้ยาสกตว์ที่ศป็น ำ่ำรที่ส ำณกญ แึาณวรมีมำตรงำร
รณราณ์ใ่้ณวำมรู้ลงงศงฐตรงรใ่้ศ่็นถึาผลศสียศพ่ื ใ่้มีงำรลด ศลจงใา้ ่รื ใา้ ยงำาถูงต้ า สงาศสรจมงำรรึงฐำ
วจแกยลลกรกบร ายำทำาศลื งศพ่ื ใา้ทดลทนยำปฏจาีวนก ปรกบปรุาลลกบกาณกบใา้งฎ่มำยศพ่ื ง ำงกบใ่้มีงำรใา้
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 ยงำาศ่มำกสม ป้ างกนงำรลกงล บแ ำ่นงำยยำ/ศภสกาภกณฑ์ไปใา้ในสกตว์ ตล ดแนผลกงดกนใ่้มีฉลำงที่ลสดา
อ้ มูลงำรผลจต ำ่ำรแำงสกตว์ที่ไมงใา้ยำปฏจาีวนกศพ่ื ศป็นทำาศลื งใ่้งกบปรกาำาน 

การจัดการขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพด้วยการเปลี่ยนขยะเป็นเชื้อเพลิง งำรแกดงำรปัญ่ำอยกมูล
ฝ ยที่ศพจ่มมำงอ้ึนลลกสกสมมำนำน โดยรกฐบำลได้มีงำร  ง Roadmap งำรแกดงำรอยกมูลฝ ยลลกอ าศสีย
 กนตรำย มีลนวณจดที่ส ำณกญณื  ่ลกงงำร 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle) ลดงำรศงจดอ าศสีย่รื อยกมูลฝ ย 
ที่ล่ลงาง ำศนจด น ำอ าศสียงลกบมำใา้ซ้ ำลลกใา้ปรกโยาน์ใ่มงศพ่ื ลดต้นทุนงำรผลจตลลกลดงำรศงจดอยกมูลฝ ย 
สงวนอยกที่ศ่ลื แำงงำรณกดลยงน ำไปใา้ปรกโยาน์ใ่มง ซึ่าปัแแุบกนปรกศทรไทยได้มีศทณโนโลยีงำรผลจตพลกาาำน
แำงอยกมำงมำย่ลำยวจธี ศางน รกบบศตำศผำ รกบบลง๊สซจฟิศณาก่น รกบบไพโรไลซจส รกบบง๊ำซาีวภำพแำง่ลุมฝัา
งลบ รกบบผลจตศาื้ ศพลจา กดลทงา (Refuse Derived Fuel) ่รื  RDF ศป็นต้น โดยมีตกว ยงำางำรผลจตศาื้ ศพลจา
 กดลทงา RDF ที่ปรกสบณวำมส ำศร็แใน่ลำยพ้ืนที่ทก้ารูปลบบที่ศ งานด ำศนจนงำรรกบซื้ อยกแำงาุมานศ า่รื 
รูปลบบที่ าณ์งรปงณร าสงวนท้ าถจ่นลลกผู้ปรกง บงำรรงวมงกนผลจต RDF โดยอ้ แ ำงกดอ างำรผลจต RDF  
ที่ส ำณกญณื   าณ์ปรกง บทำาศณมี ณวำมร้ น ลลกณงำณวำมาื้นอ าอยกมูลฝ ยที่แกน ำมำผลจตศาื้  ศพลจาอยกนก้น 
มีผลตง รำณำงำรรกบซื้ อยก ดกานก้น งำรณกดลยงอยกแึาศป็นศรื่ าที่ส ำณกญที่ท ำใ่้งำรง ำแกดอยกโดยงำรพกฒนำ
ศาื้ ศพลจาอยกศป็นไป ยงำามีปรกสจทธจภำพ ลลกศป็นแุดศรจ่มต้นที่ส ำณกญในงำรง ำแกดลลกแกดงำรอยกในทุงรูปลบบ 

การประกอบอาชีพของแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือจากประเทศเพื่อนบ้านเปลี่ยนจากการเป็นลูกจ้าง 
ในงานอันตราย สกปรกและยาก มาเป็นผู้ค้าขายรายย่อยมากขึ้น โดยแำงงำรส ำรวแพบวงำงรกบวนงำรศอ้ำสูง
 ำาีพณ้ำอำยรำยยง ยอ าณนตงำาด้ำวมีทก้างำรศอ้ำศมื าถูงต้ าตำมงฎ่มำยลตงศปลี่ยนมำณ้ำอำยรำยยง ย โดยมี
สำศ่ตุมำแำงพบาง าทำางำรณ้ำอำยซึ่ามีรำยได้ดีงวงำงำรศป็นลูงแ้ำาซึ่าศป็นาำนไมงตง ศนื่ าลลกถูงศ ำศปรียบ 
บำาสงวนศอ้ำมำลบบผจดงฎ่มำยไมงสำมำรถท ำาำนได้แึาศอ้ำสูงงำรณ้ำอำยรำยยง ย ลราาำนตงำาด้ำวที่ศป็นผู้ณ้ำอำย
รำยยง ยร้ ยลก 40 ศป็นศแ้ำอ างจแงำรใน่ลำยรูปลบบทก้าศป็นศแ้ำอ าศ า ใ่้ณนไทยรกบศป็นนำยแ้ำา ลลกรกบ
างวาแำงผู้  งทุนโดยตงลาลบงาผลปรกโยาน์ งำรที่ลราาำนตงำาด้ำวยกาณาปรกง บ ำาีพผู้ณ้ำรำยยง ยได้ 
ศนื่ าแำงมีนำยแ้ำารกบสม ้ำาแงำยณงำปรกบใ่้ศมื่ ถูงแกบ ลลก่ำงถูงผลกงดกนงลกบปรกศทรง็สำมำรถงลกบมำ
ปรกง บ ำาีพณ้ำอำยได้ ีง ส ำ่รกบผลงรกทบแำงงำรปรกง บ ำาีพณ้ำอำยรำยยง ยอ าลราาำนตงำาด้ำวยกามี
มุมม าที่่ลำง่ลำย โดยศแ้ำ่น้ำที่รกฐลลกผู้ณ้ำรำยยง ยไทยศ่็นวงำมีผลงรกทบศาจาลบตง ผู้ณ้ำณนไทยในงำรลยงา
ตลำดลลกลูงณ้ำ อณกที่นกงวจาำงำรศ่็นวงำผลงรกทบไมง ยูงในรกดกบที่นงำงกาวล  ยงำาไรง็ตำม ยกามีอ้ งกาวล 
ถึาผลงรกทบด้ำนสุอภำพ ณวำมสก ำดลลกสุอ นำมกย งำรลพรงรกบำดอ าโรณ ปัญ่ำ ำาญำงรรม ลลกงำรใา้
ทรกพยำงรลลกบรจงำรสำธำรณก ดกานก้น แึาศ่็นณวรใ่้มีงำรพจแำรณำทบทวนงฎ่มำย งฎ รกศบียบที่ศงี่ยวอ้ า
งกบงำรง ำ่นดาำน ำาีพส ำ่รกบณนตงำาด้ำวใ่้ส ดณล้ างกบสภำพณวำมต้ างำรใา้ลราาำนตงำาด้ำว รวมทก้า
ปรกาำสกมพกนธ์ลลกรณราณ์ผงำนสื่ ศพ่ื สร้ำาณวำมศอ้ำใแศรื่ างฎ่มำยที่ศงี่ยวอ้ างกบงำรท ำาำนอ าณนตงำาด้ำว
ใ่้งกบลราาำนตงำาด้ำวงง นศอ้ำสูงตลำดลราาำนไทย 
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 การด่าเนินงานที่ส่าคัญในระยะต่อไป มีดกานี ้

1. แนวทางการพัฒนาแรงงานในภาพรวม และการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ดกานี้ 

(1) การพัฒนาแรงงานในภาพรวม โดยงำรอกบศณลื่ นงำรพกฒนำง ำลกาลราาำนใ่้ส ดณล้ า
งกบทจรทำางำรพกฒนำปรกศทร ยงรกดกบลราาำนทกงฐกต่ ำไปสูงลราาำนทกงฐกสูา่รื งำรศป็นผู้ปรกง บงำรที่มี
รกงยภำพ งำรพกฒนำรกบบอ้ มูลลราาำนไทยโดยศฉพำกลราาำนน งรกบบศพ่ื น ำไปสูงงำรพกฒนำรกงยภำพลลก
งำรณุ้มณร าทำาสกาณม ตล ดแนพกฒนำรกบบอ้ มูลณวำมต้ างำรลลกงำรผลจตง ำลกาณนที่มีงำรบูรณำงำร
รก่วงำา่นงวยาำนที่ศงี่ยวอ้ า  

(2) การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว โดยงำรปรกบปรุารกบบอ้ มูลลราาำนตงำาด้ำวทก้างำร
ศพจ่มอ้ มูลที่แ ำศป็นตง งำรณวบณุมลลกป้ างกน งำรน ำศทณโนโลยีที่ทกนสมกยมำใา้ในงำรแกดศง็บใ่้ศป็นมำตรฐำน
ศดียวงกน ศพ่ื ใ่้สำมำรถตรวแส บอ้ มูลลลกศาื่ มตง รก่วงำา่นงวยาำนซึ่าแกท ำใ่้รกบบอ้ มูลศป็นปรกโยาน์
ตง งำรบรจ่ำรลราาำนตงำาด้ำวได้ ยงำามีปรกสจทธจภำพมำงอึ้น งำรทบทวนงฎ่มำยที่ศงี่ยวอ้ าใ่้ส ดณล้ างกบ
สถำนงำรณ์ณวำมต้ างำรใา้ลราาำนตงำาด้ำว ลลกใ่้มีงำรบกาณกบใา้งฎ่มำย ยงำาศอ้มาวด อณกศดียวงกนใ่้มี
มำตรงำรสงาศสรจมใ่้ลราาำนตงำาด้ำวศอ้ำสูงงำรแดทกศบียนศพจ่มมำงอึ้นศพ่ื ใ่้สำมำรถตจดตำมลลกง ำงกบดูลลได้
 ยงำาทก่วถึา  ีงทก้าปรกาำสกมพกนธ์ลลกรณราณ์ผงำนสื่ รกดกบปรกศทรศพ่ื สร้ำาณวำมศอ้ำใแศรื่ างฎ่มำย 
งำรท ำาำนอ าณนตงำาด้ำวในปรกศทรไทย 

2. การจัดการปัญหายาเสพติดให้มีประสิทธิภาพที่เน้นการป้องกันโดยใช้กลไกประชารัฐควบคู่
กับการปราบปราม งำรใา้ณวำมรงวมมื แำงทุงภำณสงวนในรกดกบพ้ืนที่ศพ่ื งำรลง้ไอปัญ่ำด้วย่ลกงงำร ศอ้ำใแ 
ศอ้ำถึา พกฒนำ ลลกสลำยโณราสร้ำาปัญ่ำ พร้ มศปิดโ งำสใ่้บุณณลที่ศณยศอ้ำไปศงี่ยวอ้ างกบอบวนงำร  
ยำศสพตจดใ่้ลกศลจงพฤตจงำรณ์ด้วยงำรปรกบศปลี่ยนวจถีาีวจตไมงศอ้ำไปยุงาศงี่ยวงกบยำศสพตจด รวมถึางำรศพจ่มพูน
ณวำมรงวมมื รก่วงำาปรกศทรปลำยทำา ต้นทำา ลลกปรกศทรทำาผงำนอ ายำศสพตจด 

3. การบริหารจัดการการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบกอย่างรอบด้าน โดยงำรผลกงดกนใ่้มี 
งำรด ำศนจนาำนด้ำนณวำมปล ดภกยทำาถนนใ่้บรรลุศป้ำ่มำยตำมงร บปฏจญญำม สโง สร้ำาวกฒนธรรม 
งำรศณำรพงฎ่มำย ลลกมุงาศน้นงำรวจศณรำก่์สำศ่ตุลลกต้นต อ า ุบกตจศ่ตุแรำแรทำาบงศพ่ื ใ่้สำมำรถลง้ไอ
ปัญ่ำได้ ยงำายก่ายืน 

ส ำนกงาำนณณกงรรมงำรพกฒนำงำรศรรฐฐงจแลลกสกาณมล่งาาำตจ 

29 สจา่ำณม 2559  
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ตัวชี้วัดภาวะสังคม 

องค์ประกอบหลัก 
57 58 2557 2558 2559 

ทั้งป ี ทั้งป ี Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 
1.  การมีงานท่า1/ 

ง ำลกาลราาำน (พกนณน) 38,576 38,548 38,454 38,442 38,811 38,598 38,279 38,404 38,767 38,744 38,312 38,160 
%YOY -0.2 - 0.07 -0.12 -0.89 0.35 -0.20 -0.45 -0.10 -0.1 0.4 0.1 -0.6 
งำรมีาำนท ำ (พกนณน) 38,077 38,016 37,812 37,815 38,421 38,262 37,612 37,752 38,330 38,371 37,684 37,394 
%YOY -0.4 -0.16 -0.40 -1.18 0.27 -0.14 -0.53 -0.17 -0.2 0.3 0.2 -0.9 
ผู้วงำาาำน (พกนณน) 322.7 340.6 341.1 385.7 326.6 237.3 361.3 336.1 356.0 308.8 369.9 411.1 
 กตรำงำรวงำาาำน (ร้ ยลก) 0.80 0.88 0.89 1.00 0.84 0.61 0.94 0.88 0.92 0.8 0.97 1.08 
งำรท ำาำนต่ ำรกดกบ (พกนณน) 256.3  272.5 277.9 258.1 245.1 244.1 281.2 277.2 250.9 280.8 292.9 351.8 

2. สุขภาพและการเจ็บป่วย 
 จ่านวนผู้ป่วยด้วยโรคท่ีต้องเฝ้าระวัง (ราย)2/ 
- ก่ด 1,184 (-55.3) 1,015 (-14.3) 340 321 313 210 224 236 276 279 316 215 

- ไอ้งำฬ่ลกาล งน 14 - 25 (78.6) 4 3 2 5 4 6 9 6 5 4 

- ไอ้สม า กงศสบ 594 (-17.8) 632 (6.4) 140 143 153 158 164 144 178 146 182 119 

-  จ่วำตงโรณ 12 (50.0) 108 (800.0) 2 2 6 2 2 2 4 100 41 2 

- มื  ศท้ำ ลลกปำง 65,835 (42.7) 41,392 (-37.1) 9,662 19,732 27,792 8,649 9,217 7,771 14,594 9,810 8,906 17,872 

- บจด 8,106 (-15.4) 7,042 -13.1 2,326 2,261 2,050 1,469 1,804 1,956 1,774 1,508 1,694 1,590 

- ป ด กงศสบ 200,710 (8.2) 216,959 (8.0) 60,599 38,215 56,775 45,121 56,556 42,176 57,754 60,473 56,376 45,658 

- ฉ่ี่นู 2,263 (-27.1) 2,151 (-49.4) 393 462 774 634 283 393 723 752 391 364 

- ไอ้ศลื ด  ง 40,999 (-73.5) 144,952 (53.6) 4,953 8,222 16,554 11,270 7,538 24,409 60,768 52,237 14,885 5,537 

- ไอ้่วกดใ่ญง 74,065 (68.6) 77,926 (52.1) 30,899 11,178 16,146 15,842 24,206 10,840 18,397 24,483 34,817 14,545 

- พจฐสุนกอบ้ำ 6 (20.0) 5 (-16.6) 2 1 2 1 1 1 2 1 3 1 
อัตราตายด้วยโรคไม่ติดต่อเร้ือรังท่ีส่าคัญต่อประชากร 100,000 คน 
- ณวำมดกนโล จ่ตสูา 11.0 (37.5) n.a.  

ไมงมีงำรแกดศง็บอ้ มูลศป็นรำยไตรมำส 

- ก่วใแอำดศลื ด 27.8 (3.3) n.a.  

- ่ล ดศลื ดสม า 38.7 (7.2) n.a.  

- ศบำ่วำน 17.5 (17.4) n.a.  

- มกศร็าลลกศนื้ า งทุง
านจด 

107.9 (3.0) n.a.  

3.  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
- ผู้ศสียาีวจตด้วย ุบกตจศ่ ตุ

ทำาบง (รำย) 
5,998 6,271 1,884 1,577 1,285 1,625 1,623 1,533 1,322 1,793 1,871 1,494 

- ณดีาจวจต รงำางำย ลลก
ศพร (ณดี) 

23,916 25,602 5,884 6,024 5,904 6,313 6,210 6,724 5,947 6,721 5,659 5,294 

- ณดีปรกทุฐร้ำยตง 
ทรกพย์สจน (ณดี) 

46,722 48,770 11,706 11,853 11,845 11,690 11,214 12,850 12,926 11,780 10,236 8,957 

- ณดียำศสพตจด (รำย) 384,644 279,266 95,095 102,728 98,838 91,711 83,963 67,015 64,375 63,913 64,753 59,104 
4. การคุ้มครองผู้บริโภค3/ 
4.1 จ่านวนเร่ืองร้องเรียน (ราย) 

- งรณีสกญญำ/
 สกา่ำรจมทรกพย์ 

2,571  2,875 287 843 805 636  632  753  742 748 727 795 

- งรณีสจนณ้ำลลกบรจงำร
ทก่วไป 

2,352  2,552 254 682  752  664  572  726  614 640 704 559 

- งรณีโฆฐณำ 1,515  2,552 131 621 519 244  260  272  253 334 457 373 
- งรณีงฎ่มำย 69  6 10 15 39 5   4  1  1 0 25 12 
- งรณีอำยตราลลก

ตลำดลบบตรา 
131  566 0 0 0 131  54  159  177 176 120 244 

4.2  การให้ค่าปรึกษาทาง 
สายด่วน 1166 (ราย) 

38,701 49,708 3,410 10,804 12,703 11,784 12,293 12,300 12,865 12,250 11,666 10,555 

ที่มำ:  1/ รำยาำนผลงำรส ำรวแภำวกงำรท ำาำนอ าปรกาำงร ส ำนกงาำนสถจตจล ง่าาำตจ งรกทรวาศทณโนโลยีสำรสนศทรลลกงำรสื่ สำร 
 2/ ส ำนกงรกบำดวจทยำ งรมณวบณุมโรณ งรกทรวาสำธำรณสุอ 
 3/ ส ำนกงาำนณณกงรรมงำรณุ้มณร าผู้บรจโภณ ส ำนกงนำยงรกฐมนตรี 



 Thailand’s Social Development in Q2/2016 

The Office of the National Economic and Social Development Board (NESDB) released 
the official report on Thailand’s social development in the second quarter of 2016.  
Details of the key social situations and movements are elaborated as follows. 

Employment and income slightly increased with a considerably low rate of employment  
Statistically, there were 37,393,472 employed persons in Q2/2016, a slight 0.9 percent drop 
from the same quarter last year. The employment rate in the agricultural sector declined 
further from the previous quarter by 6.2 percent. Despite the end of the severe drought, a 
result of which is believed to be due to the accumulated effects of the ongoing drought 
started back during the cultivation season in 2014 that gradually decreased agricultural 
activities. On the contrary, employment in the non-agricultural sector increased by 1.4 
percent, especially in construction, transportation and tourism sectors, following the global 
economic expansions, while that of manufacturing sector went in the opposite direction. 
During the Q2/2016, there were recorded 411,124 unemployed persons, equivalence of 1.08 
percent rate of unemployment. Wages and salaries in the private sector, excluding overtime 
pay and other benefits, increased by 1.14 percent, while the real wage (excluding overtime 
pay and other benefits) increased by 1.3 percent. Labour productivity increased on average 
of 4.5 percent, comprising of the 6.5 percent increase in the agricultural sector and 2.3 
percent increase in the non-agricultural sector. 

The key labour and employment related issues needed to be closely monitored are 
as follows, 

(1) Employment and income 
in the agricultural sector: the 
continuing decline in the employment 
rate in the sector and the relatively low 
level of water in all of the reservoirs 
had raised deeps concerns about the 
sector’s employment and income. 
However, continuous heavy rainfall 
during mid-July to October is believed 
to help relieve reservoirs’ low water 
level situation, and together with 

Labour Force Survey in Q2/2016 

 
2015 2015 2016 
Year Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 

Total labor force (Millions) 38.5 38.3 38.4 38.7 38.7 38.3 38.2 
1. Employed (Millions) 38.0 37.6 37.8 38.3 38.4 37.7 37.4 
      (%YoY) -0.2 -0.5 -0.2 -0.2 0.3 0.2 -0.9 
  1.1  Agriculture (%YoY) -3.6 -4.4 -5.8 -3.8 -0.7 -2.7 -6.2 
  1.2  Non-agriculture (%YoY) 1.6 1.3 2.6 1.7 0.8 1.5 1.4 
2. Unemployed (Millions) 0.3 0.4 0.3 0.4 0.3 0.4 0.4 

Unemployment rate (%) 0.88 0.94 0.88 0.92 0.8 0.97 1.08 
3. Seasonally inactive  

labor force (Millions) 0.2 0.3 0.3 0.1 0.1 0.3 0.4 

Share to labor force (%) 0.5 0.8 0.8 0.2 0.2 0.7 0.9 
Source: National Statistical Office  
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effectively planned water storage management, it is anticipated that the employment situation in 
the agricultural sector in the second half of 2016 should be improved as cultivation is believed to 
bounce back to its normality. 

(2) Employment adjustment in manufacturing sector: despite the recent accelerating 
expansion rate of the economy, production for exports has been on the decline. As a result, many 
business owners had opted for employment suspension after failing at trying to lower other 
related non-labour costs. Nevertheless, increases in employment in the sector are anticipated 
with future export expansion. According to the Export Expectation Index in Q3/2016, export 
is expected to show a sign of improvement, especially among electrical appliances, plastic 
products, automobiles, rubber products and metal.  

(3) The enforcement on wage rates set by the 5th the National Occupational 
Skill Standard Announcement in 20 additional occupations: as of 10th August 2016, 
workers in 20 additional occupations in 5 industrial sectors should have their wages paid in 
accordance to the regulation. Thus, throughout follow ups should be carried out by related 
officials to ensure that such regulation implementation is effective, which in turn, can 
incentivize workers to have their skills developed and improved so that they can fairly 
pursue higher wages. These can, therefore, positively impact the country’s economic 
development and competitiveness, as Thai labour, which is one of the most crucial 
contributions to the economy, will have higher capacity, thus yielding higher productivity 
overall.  

Promotion of birth quality to deal with the aging society. Thailand is rapidly moving 
towards an aged society nation with an alarmingly lower fertility rate, while the number of 
elderly population and dependency ratio have concerningly increased. According to the Ministry 
of interior’s statistical data, the birth rate has been persistently on a decline during 2006-2015, 
with 736,352 children being born in 2015 compared to 802,924 children in 2006. Furthermore, 
given such alarmingly declining birth rate, the Institute for Population and Social Research, 
Mahidol University, had forecasted that the fertility rate would be dropped to just about 1.3 in 
2040, which would be below the replacement rate. Therefore, it is crucially important to ensure 
utmost quality maternity care and child bearing so that children can grow into decent and 
capable adults who can utilize their abilities, skills and knowledge to the greatest use for the 
country.  

Accelerating the development of foreign language skill for communication with the 
global community. Based on the O-NET results in 2015, it revealed that Thai students had the 
average scores of the main subjects less than 50 percent, especially in English subject that had 
the lowest average score, in line with the English Proficiency Index (EPI) that ranked Thailand in 
the very low proficiency group. Similarly, the ranking conducted by the International Institute 
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for Management Development (IMD) on education in 2016 put Thailand at number 52, 
compared to that of 48 in 2015. However, there were some sub-indexes of the IMD on 
education that reflected slight improvements of Thailand’s education system and language 
proficiency, but not sufficiently enough to push the country into a better ranking number.  

The overall number of patients diagnosed with diseases under surveillance 
decreased, but certain contagious diseases easily spread during the rainy season needed 
to be closed monitored. The total number of patients under disease surveillance 
persistently decreased in Q2/2016 from Q2/2015 by 2.3 percent, comprising of 77.3 percent 
decreases of dengue fever patients, 8.3 percent increases of Pneumonia patients and 34.1 
percent increases in influenza patients, most of whom were children and elderly with 
chronic diseases due to compromised immune system, making them easily prone to 
infections. Furthermore, the hand, foot and mouth disease has made a comeback, thus, 
requiring a close monitoring as the number of children diagnosed with such disease had 
been doubled in this quarter. Lastly, sharing invalidated and incorrect health information on 
the social media, which could impact general well-being, needed to be closely watched.  

Thai people seemed to be content overall, but the increasing suicide rate 
needed to be closely followed up. According to the UN’s World Happiness Report, it was 
found that Thailand’s happiness index in 2016 was ranked number 33, a slight improvement 
from number 34 in 2015, and ranked second in ASEAN, following Singapore. However, the 
survey on mental health (happiness) of the Thai people, conducted by the Department of 
Mental Health in collaboration with the National Statistical Office, revealed that the total 
happiness score of the Thai people in 2015 was at 31.33 points, a slight decrease from that 
of 31.48 in 2014. Furthermore, the suicide rate among the Thais had gone up from 6.07 
persons per 100,000 people in 2014 to that of 6.31 in 2015. The highest rate was found 
among population aged between 30-39 years old and the most major causes of suicide were 
problems associated with family issues, economics and chronic diseases. Compared 
internationally, according to the World Health Organization, the average global suicidal rate 
was 11.4 persons per 100,000 people, while Thailand was placed at 57th highest suicidal rate 
nation out of 172 nations worldwide. 

Expenditure on cigarette consumption decreased, whereas that of alcohol 
consumption increased. In Q2/2016, the value of alcoholic consumption spending was 
estimated at about 35,488 million baht, a 1.3 percent increase compared to the same 
quarter in 2015. However, the spending on cigarette was approximately 15,149 million baht, 
a 0.4 percent decline compared to the same quarter last year. Despite such improvement in 
the cigarette consumption, limitation on both alcohol and cigarette consumptions should 
still need to be persistently campaigned, aiming to lower the number of alcohol consumers 
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that had gone up in nearly all age groups and that of the first time smokers whom seemed 
to be among youths. 

Overall crime and narcotics cases improved. The overall crime cases in Q2/2016 
decreased by 14.6 percent compared to the same quarter in 2015, with 11.3 reduction in 
narcotics and drug related cases, and life, physical and sexual offence cases and violence 
against property cases dropped by 18.9 percent and 29.4 percent respectively. Furthermore, 
despite the slight reductions in the cases of rapes and gambling of 19.4 percent and 28.1 
percent respectively during the first half of 2016, it still deemed very important to strictly 
curb the problem of sexual assault and gambling problems, with more emphasis being 
placed on personal deployment to risky areas. 

Number of road accidents decreased. In the second quarter of 2016, the number 
of road accidents and casualties decreased by 6.9 and 3.1 percent respectively. The value of 
loss decreased by 56.9 percent. The World Health Organization’s Global status report on 
road safety 2015 indicates that Thailand’s fatality rate is 36.2 per 100,000 people, which 
placed Thailand as the second-highest road-accident country in the world, after Libya, 
compared to the world average death rate from road accidents of 18 per 100,000 people. 

Thailand has been upgraded to Tier 2 Watch List on human trafficking, after 
placed in Tier 3 in 2014-2015. Thailand has given priority to human trafficking, demonstrated 
diligence towards human trafficking, and established a national policy to solve the problem, 
consistently protecting and repressing human trafficking for the sake of national security and 
humanity. In the next stage of this effort, Thailand will increase coordination with every 
related sector, improve coordination at the bilateral level to stop human trafficking, 
especially in women and children, and include other aspects such as victim protection, law 
enforcement, and returning victims to their home countries. Also, Thailand will 
communicate and inform other countries about its intention and movement to thwart 
human trafficking, which also promotes Thailand’s image at the international level. 

Complaints on consumer goods and services have decreased, yet the problems 
of antibiotic use in animals that affect consumer safety have been found. Numerous 
complaints to the Office of the Consumer Protection Board have decreased by 3 percent, 
while important problems caused by using antibiotics on animals for consumption still exist. 
Therefore, Thailand should establish measures to campaign to inform ranchers about the 
disadvantages of antibiotic usage in order to reduce, quit or utilize antibiotics correctly. It 
should support research and assure alternative drugs as substitutes for antibiotics, adjust and 
enforce laws to supervise the proper application, prevention of antibiotics smuggling, as well 
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as push for labeling details concerning the production that does not contain antibiotic 
animals to give consumers choices. 

Efficient waste management by turning waste to fuels. The government has 
created a roadmap to manage the increase and long-time accumulation of municipal solid 
waste and hazardous waste. The main idea is using 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle). For 
instance, Thailand will reduce waste production at the source, reuse refuse for the sake of 
reducing production cost and waste generation, and recycle sorted trash. Today, the country 
has several energy-from-waste technologies, such as Incineration, Gasification, Pyrolysis, 
Landfill Gas to Energy, and Refuse Derived Fuel (RDF) etc. Both private and local government 
sectors in several regions have been successfully adopted RDF, by private individual 
purchases of waste from a community himself or a local government, accompanied with 
entrepreneurs, to produce RDF. The major limitation of RDF production is the chemical 
composition, heat and moistness of waste used in energy generation. Since waste has been 
affecting sale prices, sorting waste is the principal method of eliminating waste by efficiently 
developing energy from waste. It is also a starting point toward waste elimination and waste 
management in all forms. 

The unskilled migrant workers from the neighbor countries have increasingly 
changed from laboring in dangerous, dirty, and arduous jobs to individual retailers. A 
survey found that there are two processes that migrant workers can become small retailers. 
First process happens when a migrant worker, who was originally a legal immigrant, changed 
to be a small retailer because of foreseeing more earnings than being employed in exploited 
and temporary jobs. The other process applies to an illegal immigrant who could not find a 
job. As a consequence, this worker turned himself into small retailers. About 40 percent of 
the migrant workers who are small retailers own the business in many forms such as owning 
the business themselves, hiring Thai citizens to act as employers, and doing business with 
the help of investors who agree to share profit. The migrant workers can still work as small 
retailers because there are employers who will take care of the fine when they are arrested 
and if the migrant workers are deported, they can still return to Thailand and work as small 
retailers. Speaking of an impact of foreign retailers, authorities and Thai small retailers think 
that the problem affects Thai dealers negatively in term of competing for the market and 
customers while researchers believe that it does not cause serious consequences. However, 
concerns for health care, cleaning and hygiene, epidemics, crime and access to resources 
and public services still remain. Therefore, it is important to review all regulations relevant 
to labor migration’s occupation in accordance with foreign worker demand. Raise public 
awareness through media to increase understanding of the labor migration regulations to 
inform migrant workers before entering Thai labor market. 
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Key issues needed to be closely monitored in the near term are as follows: 

1. Approaches to develop overall labor and the management of labor migration. 

(1) Overall labor development by driving work force development 
correspondence with direction of country development with aiming to upgrade high skilled 
workers or effective entrepreneurs. It’s also important to develop all labor information 
system especially informal worker data in order to develop their potentials and provide 
them with access to social protection. In addition, cooperate with related agencies to 
improve data system on manpower production and demand.  

(2) Management of migrant workers by improving database on migrant 
worker, including adding all important information in order to prevent illegal migration. 
Moreover, using technology to set standard database to verify information and then linking 
to related agencies for effective labor migration management is also crucial. The government 
should review all relevant regulations in accordance with foreign worker demand, and 
enforce the law strictly, with promoting migrant workers into registration process, along with 
raising public awareness through national media to increase understanding of the labor 
migration regulation in Thailand. 

2. Tackling narcotic drugs problem emphasizing on protection of “Pracharat” 
(public-private-community) collaboration mechanism by coordinating with local and 
regional institutions to solve problem using the principle of “understand” “approach” 
“develop” and “solve” the problem structure. Furthermore, encourage those involved in 
drugs to adjust their lifestyle, so they will not return to drugs again. In addition, government 
should cooperate with countries of origin and destination, including borders. 

3. Holistic road accidents management by promoting the enforcement of road 
safety regulations in order to achieve goals under Moscow Declarations. Create culture for 
people to follow rules. Moreover, there is a need to analyze the root causes of road 
accidents to solve the problem permanently. 

 

Office of the National Economic and Social Development Board 

29 August 2016  
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Key Social Indicators 

Components 
2014 2015 2014 2015 2016 
Year Year Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 

1.  Employment1/ 
Workforce (Thousands) 38,576 38,548 38,454 38,442 38,811 38,598 38,279 38,404 38,767 38,744 38,312 38,160 

%YOY -0.2 - 0.07 -0.12 -0.89 0.35 -0.20 -0.45 -0.10 -0.1 0.4 0.1 -0.6 
Employed person 
(Thousands) 

38,077 38,016 37,812 37,815 38,421 38,262 37,612 37,752 38,330 38,371 37,684 37,394 

%YOY -0.4 -0.16 -0.40 -1.18 0.27 -0.14 -0.53 -0.17 -0.2 0.3 0.2 -0.9 
Unemployed person  
(Thousands) 

322.7 340.6 341.1 385.7 326.6 237.3 361.3 336.1 356.0 308.8 369.9 411.1 

Unemployment rate (%) 0.80 0.88 0.89 1.00 0.84 0.61 0.94 0.88 0.92 0.8 0.97 1.08 
Underemployed person 
(Thousands) 

256.3  272.5 277.9 258.1 245.1 244.1 281.2 277.2 250.9 280.8 292.9 351.8 

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

- Measles 1,184 (-55.3) 1,015 (-14.3) 340 321 313 210 224 236 276 279 316 215 
- Meningococcal 

Meningitis 
14 - 25 (78.6) 4 3 2 5 4 6 9 6 5 4 

- Japanese encephalitis 594 (-17.8) 632 (6.4) 140 143 153 158 164 144 178 146 182 119 
- Cholera 12 (50.0) 108 (800.0) 2 2 6 2 2 2 4 100 41 2 
- Hand, food and 

mouth  
65,835 (42.7) 41,392 (-37.1) 9,662 19,732 27,792 8,649 9,217 7,771 14,594 9,810 8,906 17,872 

- Dysentery 8,106 (-15.4) 7,042 -13.1 2,326 2,261 2,050 1,469 1,804 1,956 1,774 1,508 1,694 1,590 
- Pneumonia 200,710 (8.2) 216,959 (8.0) 60,599 38,215 56,775 45,121 56,556 42,176 57,754 60,473 56,376 45,658 
- Leptospirosis 2,263 (-27.1) 2,151 (-49.4) 393 462 774 634 283 393 723 752 391 364 
- Dengue fever 40,999 (-73.5) 144,952 (53.6) 4,953 8,222 16,554 11,270 7,538 24,409 60,768 52,237 14,885 5,537 
- Influenza 74,065 (68.6) 77,926 (52.1) 30,899 11,178 16,146 15,842 24,206 10,840 18,397 24,483 34,817 14,545 
- Rabies 6 (20.0) 5 (-16.6) 2 1 2 1 1 1 2 1 3 1 
Rate per 100,000 population of death with major chronic non-communicable diseases 
- High blood pressure 11.0 (37.5) n.a.  

No quarterly data available 

- Ischaemic heart 
disease 

27.8 (3.3) n.a.  

- Cerebrovascular 
disease 

38.7 (7.2) n.a.  

- Diabetes 17.5 (17.4) n.a.  

- Cancer and tumors 107.9 (3.0) n.a.  

3. Social security 
- Patients from road 

accidents (cases) 
5,998 6,271 1,884 1,577 1,285 1,625 1,623 1,533 1,322 1,793 1,871 1,494 

- Crime against person 
(cases) 

23,916 25,602 5,884 6,024 5,904 6,313 6,210 6,724 5,947 6,721 5,659 5,294 

- Property crimes (cases) 46,722 48,770 11,706 11,853 11,845 11,690 11,214 12,850 12,926 11,780 10,236 8,957 
- Narcotics (cases) 384,644 279,266 95,095 102,728 98,838 91,711 83,963 67,015 64,375 63,913 64,753 59,104 

4.  Consumer protection3/ 
4.1 Number of complaints (cases) 

- Advertisement 2,571  2,875 287 843 805 636  632  753  742 748 727 795 

- Label 2,352  2,552 254 682  752  664  572  726  614 640 704 559 

- Contract 1,515  2,552 131 621 519 244  260  272  253 334 457 373 
- Law 69  6 10 15 39 5   4  1  1 0 25 12 
- Direct sales and 

direct marketing 
131  566 0 0 0 131  54  159  177 176 120 244 

4.2 Hot line 1166 (cases) 38,701 49,708 3,410 10,804 12,703 11,784 12,293 12,300 12,865 12,250 11,666 10,555 

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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