
เรื่อง ภาวะสังคมไทยไตรมาสสอง ปี 2560 
ส ำนักงาำนัณะกงรรกงำร กันนัำงำรศรรฐกงจและกสกาณกล่งาาำิจอ รำยาำนัภำวกสกาณกไทยไิรกำส

ส าปี 2560 ซึ่ากีณวำกศณะื่ นัไ่วทำาสกาณกที่ส ำณกญได้ลงง งำรแ้ำาาำนั รำยได้ละกผะจิภำัลราาำนัศ จั่กอึ้นั 
ศด็งไทยกีรกดกบไ ณจวละก ีณจวดีอึ้นัละกณนัไทยกี ำยุยืนัยำวอึ้นั ณวำกปะ ดภกยในัาีวจิละกทรกัย์สจนัดีอึ้นั  
งำรศงจด ุบกิจศ่ิุะดะา  ยงำาไรง็ดี ยกากีปรกศด็นัที่ิ้ าิจดิำก ได้ลงง งำรวงำาาำนัในังะุงกลราาำนัใ่กง  
งำรศแ็บป่วยด้วยโรณศฝ้ำรกวกาละกสถำนังำระ์โรณไอ้่วกดใ่ญง ณนัไทยกีลนัวโนั้กป่วยละกิำยด้วยโรณไกงิจดิง 
ศรื้ รกาศ จั่กอึ้นั งำรสูบบุ่รี่ จศะ็ณทร นัจงส์ในังะุงกศด็งละกศยำวานั งำรศรงาลง้ไอปัญ่ำงำรณ้ำกนัุฐย์ รวกทก้า 
งำร กันนัำรกบบณุ้กณร าผู้บรจโภณในัโะงดจแจทกะ โดยกีสำรกดกานัี้ 

การจ้างงานโดยรวมเพิ่มข้ึน ค่าจ้างแรงงานสูงขึ้น ผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้น  

ไิรกำสส าปี 2560 งำรแ้ำาาำนัศ จั่กอ้ึนัณรก้าลรงในัางวาสี่ไิรกำสที่ผงำนักำศป็นัร้ ยะก 0.4 ภำณศงฐิร
ศ จั่กอึ้นัร้ ยะก 6.3 ศนัื่ าแำงสภำั ำงำรที่ศ ้ื   ำนัวย นั้ ำในัศอื่ นัศอ้ำสูงภำวกปงิจ อะกที่รำณำสจนัณ้ำศงฐิร
ในัางวาไิรกำสลรงที่ดีอ้ึนัแูาใแใ่้ศงฐิรงรอยำยงจแงรรกงำรศงฐิร ส ำ่รกบงำรแ้ำาาำนัภำณนั งศงฐิระดะา
ในัสำอำ ุิสำ่งรรก งง สร้ำา ละกโราลรกละกภกิิำณำร ศนัื่ าแำงงำระาทุนัภำณศ งานัยกาอยำยิกวา้ำละก
งำรแ้ำาาำนักกงแกศงจดอึ้นั่ะกางำระาทุนัอยำยิกวปรกกำะ 2 -3 ไิรกำส อะกศดียวงกนัผู้ปรกง บงำรยกาใา้
่ะกงงำรบรจ่ำรแกดงำรลราาำนัที่กี ยูง กีงำรนั ำศทณโนัโะยีที่ทกนัสกกยกำใา้ในังรกบวนังำรผะจิ งำรงง สร้ำา ละก
งำรใ่้บรจงำร  กิรำงำรวงำาาำนัสูาอึ้นัศะ็งนั้ ยศทงำงกบร้ ยะก 1.2 โดยที่ผู้วงำาาำนัไกงศณยท ำาำนักำงง นัศ จั่ก
สูาอึ้นัถึาร้ ยะก 24.1 ศนัื่ าแำงศป็นัางวาแบงำรรึงฐำละกลราาำนัใ่กงศอ้ำสูงิะำดลราาำนั ซึ่าปรกกำะร้ ยะก 
39 แบงำรรึงฐำรกดกบ ุดกรึงฐำ โดยปงิจลราาำนังะุงกนัี้แกวงำาาำนัสูาในัางวาไิรกำสที่ส า-ไิรกำสที่สำก 
ละกแกะดะาในัไิรกำสที่สี่อ าทุงๆ ปี สงวนัณงำแ้ำาลราาำนัภำณศ งานัที่ไกงรวกผะปรกโยานั์ิ บลทนั ่ืนัๆ ละก
ณงำะงวาศวะำศ จั่กอ้ึนัศะ็งนั้ ยร้ ยะก 0.1 โดยศัจ่กทก้าภำณศงฐิรงรรกละกนั งภำณศงฐิรงรรกร้ ยะก 1.2 ละก 
0.9 รวกทก้าผะจิภำัลราาำนัศ จั่กอ้ึนัร้ ยะก 3.3 

ปรกศด็นัด้ำนัลราาำนัทีณ่วริจดิำกละกใ่้ณวำกส ำณกญในัางวาณรึ่า่ะกาอ าปี 2560 ได้ลงง  

(1) ผลกระทบการจ้างงานและรายได้เกษตรกรจากแนวโน้มราคาสินค้าเกษตรอ่อนตัวลง และ
ปัญหาอุทกภัย ในัางวาณรึ่า่ะกาอ าปี 2560 ศงฐิรงรกีลนัวโนั้กได้รกบผะงรกทบแำงรำณำสจนัณ้ำศงฐิรที่ ง นัิกว
ะา โดยในัางวาศดื นััฤฐภำณก–กจถุนัำยนั รำณำสจนัณ้ำศงฐิระดะาศฉะี่ยร้ ยะก 4.2 ละกกีลนัวโนั้กที่แกะดะา
ิง ศนัื่ าในัไิรกำสที่สำกละกไิรกำสที่สี่ ิำกรำณำยำาัำรำ อ้ำวโัดศะี้ยาสกิว์ ละก ้ ยโราาำนั อะกที่รำณำอ้ำว
ณำดวงำแกศ จั่กอึ้นัิำกรำณำิะำดโะง นั งแำงนัก้นั งรก ุิุนัจยกวจทยำได้ณำดงำระ์วงำในัศดื นัสจา่ำณกละกงกนัยำยนั
 ำแศงจดัำยุที่กีโ งำสศณะื่ นัิกวผงำนัปรกศทรไทยิ นับนั ละกแกท ำใ่้ศงจดฝนัิง่นักงในั่ะำยั้ืนัที่ ซึ่าในัศดื นั
ดกางะงำวศป็นัางวาศัำกปะูงอ้ำวนัำปี  ำแสงาผะิง งจแงรรกงำรท ำงำรศงฐิรละกงำรแ้ำาาำนัภำณศงฐิรได้ รกกบำะ
ได้กีกำิรงำรศั่ื บรรศทำผะงรกทบแำง ุทงภกยางวาศดื นังรงฎำณก-สจา่ำณกที่ผงำนักำ โดยได้ นัุกกิจาบปรกกำะ
ในัวาศาจนั 1,685 ะ้ำนับำท ณรกวศรื นัะก 3,000 บำท ละกธนัำณำรศั่ื งำรศงฐิรละกส่งระ์งำรศงฐิรได้ผง นัผกนั
งำรา ำรก่นัี้  งไปไกงศงจนั 12 ศดื นัโดยไกงณจดด งศบี้ยปรกบ ละกส ำ่รกบศงฐิรงรผู้ปะูงอ้ำวที่ศอ้ำรงวกโณรางำร
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ปรกงกนัภกยอ้ำวนัำปีงกบ ธงส. ที่ได้รกบณวำกศสีย่ำยแกได้รกบณวำกณุ้กณร าไรงะก 1,260 บำท รวกถึางำรใ่้งู้ปะ ด
ด งศบี้ยศป็นัศวะำ 6 ศดื นัส ำ่รกบงำรใา้แงำยในังำรท ำงำรศงฐิรร บใ่กง  

(2) การเร่ งพัฒนาทักษะแรงงานเพื่อ เพิ่มศักยภาพแรงงานให้ตรงกับควา มต้องการ 
ของตลาดแรงงานและยกระดับผลิตภาพแรงงาน ในัไิรกำสส าปี 2560 งำระาทุนัภำณศ งานัอยำยิกว 
ร้ ยะก 3.2 ่ะกาแำง่ดิกวิง ศนัื่ าในัรกยก 3 ไิรกำสที่ผงำนักำ ศป็นัสกญญำะที่ดีิง งำรแ้ำาาำนัใ่กง  ยงำาไร  
ง็ิำก งำรบรจ่ำรแกดงำรลราาำนัภำยในั าณ์งร งำรนั ำศทณโนัโะยีที่ทกนัสกกยกำใา้ในังรกบวนังำรผะจิละก
บรจงำร  ำแกีผะท ำใ่้รูปลบบละกณวำกิ้ างำรแ้ำาาำนัศปะี่ยนัไป  ำทจ งำรแ้ำาาำนัลบบสกญญำแ้ำา  
กีรกยกศวะำ ณวำกิ้ างำรลราาำนัที่สำกำรถท ำาำนัได้่ะำย่นั้ำที่ (Multi-Skill)  

ภำณรกกได้กีงำรสงาศสรจกงำรยงรกดกบณุะภำัลราาำนัใ่กงที่แกศอ้ำสูงิะำดลราาำนั ศางนั งำรแกด
 ำาีวรึงฐำรกบบทวจภำณี ที่ศนั้นังำรแกด่ะกงสูิรงำรศรียนังำรส นัที่ใ่้ผู้ศรียนัได้ศรียนัรู้ณวบณูงไปงกบงำรท ำาำนั
ในัสถำนัปรกง บงำรแรจา  ีงทก้าโณรางำรสำนััะกาปรกาำรกก ด้ำนังำรยงรกดกบณุะภำัวจาำาีั ศางนั โณรางำร 
Excellent Model School ณวำกรงวกกื งกบปรกศทรศงำ่ะีใิ้ในังำรแกดงำรรึงฐำวจาำาีัทวจวุนจรงวกงกนั  
ศป็นัิ้นั นั งแำงนัี้ งรก กันนัำฝีกื ลราาำนัได้กีโณรางำรบกนัทึงอ้ ิงะาณวำกรงวกกื งกบ่นังวยาำนัศณรื องำย

กันนัำฝีกื ลราาำนั ศั่ื กันนัำลราาำนัใ่กงละกยงรกดกบฝีกื ะูงแ้ำารงวกงกบสถำนัปรกง บงำร ศางนั บรจฐกท 
โิโยิ้ำก ศิ ร์ ปรกศทรไทย แ ำงกด โราลรกในัศณรื ศซ็นัทำรำ ่รื บรจฐกทสยำกไดงจ้นั ศป็นัิ้นั ศั่ื ใ่้กีฝีกื 
ร ารกบศทณโนัโะยีใ่กงที่ศปะี่ยนัลปะาไปละกซกบซ้ นักำงอึ้นั  

(3) การติดตามการบังคับใช้กฎระเบียบและพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม งำรปรกบลง้ไอัรกรำาบกญญกิจณุ้กณร าลราาำนั ละกงฎรกศบียบ กีสำรกส ำณกญ ได้ลงง ัรกรำาบกญญกิจ
ณุ้กณร าลราาำนั (ฉบกบที่ 5) ั.ร. 2560 กีงำรปรกบปรุาละกลง้ไอศ จั่กศิจกศั่ื ใ่้กีณวำกทกนัสกกย ณร บณะุก 
ละกศป็นัธรรกงกบผู้ที่ศงี่ยวอ้ า โดยศฉัำกงำรศ จั่ก กิรำโทฐในัณวำกผจดศงี่ยวงกบงำรใา้ลราาำนัศด็ง ศั่ื ใ่้ศงจด
งำรป้ างกนั ยกบยก้า ละกอแกดปัญ่ำงำรณ้ำกนัุฐย์ด้ำนัลราาำนัศป็นัไป ยงำากีปรกสจทธจภำั งำรปรกบลง้ในัสงวนั
อ างำรใ่้นัำยแ้ำาปรกงำรรกศบียบงำรแกดท ำอ้ บกาณกบศงี่ยวงกบงำรท ำาำนัไว้ ะ สถำนัปรกง บงำร ละก  
งำรปรกบลง้งฎงรกทรวาในัสงวนังำรศ จั่กวาศาจนัแงำยณงำรกงฐำัยำบำะอ านัำยแ้ำาในังระีที่ะูงแ้ำารกงฐำิกว  
ในัโราัยำบำะ นั งแำงนัี้ ศกื่ วกนัที่ 15 สจา่ำณก 2560 ณะกรกกกนัิรีได้ นัุกกิจ่ะกงงำรรงำาัรกรำาบกญญกิจ
ณุ้กณร าลราาำนั (ฉบกบที่...) ั.ร. ... ศั่ื ยงรกดกบกำิรกำนังำรณุ้กณร าะูงแ้ำาใ่้สูาอึ้นัละกะดรกดกบ 
ณวำกศ่ะื่ กะ้ ำอ าสกาณกละกสร้ำาโ งำสงำรศอ้ำถึาบรจงำรอ ารกกิำกนัโยบำยอ ารกกบำะ 

ผู้ป่วยด้วยโรคเฝ้าระวังโดยรวมเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะโรคไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในัไิรกำสส า
ปี 2560 แ ำนัวนัผู้ป่วยด้วยโรณศฝ้ำรกวกาโดยรวกศ จั่กอึ้นัแำงไิรกำสศดียวงกนัอ าปี 2559 ร้ ยะก 14.9 โดยผู้ป่วยโรณ
ไอ้่วกดใ่ญงศ จั่กอึ้นัร้ ยะก 31.1 ละกยกาิ้ าศฝ้ำรกวกาโรณกื  ศท้ำ ปำง ศ จั่กอึ้นัร้ ยะก 4.9 โดยับกำงในังะุงกศด็ง
 ำยุิ่ ำงวงำ 5 ปี รวกทก้าโรณซึกศรร้ำับผู้ป่วยกีลนัวโนั้กศ จั่กอึ้นั ทก้านัี้ สำกำรถป้ างกนัโดยงำรระราณ์สร้ำาณวำกรู้ 
ณวำกศอ้ำใแในังำรป้ างกนัละกรกงฐำโรณซึกศรร้ำใ่้งกบปรกาำานั ศั่ื ใ่้ผู้ป่วยสำกำรถ ยูงรงวกงกบบุณณะ ่ืนัได้ 
ิะ ดแนัได้รกบณวำกศอ้ำใแแำงณนัในัณร บณรกวละกาุกานั 

เด็กไทยมีระดับไอคิวเฉลี่ยสูงข้ึน แต่ยังต่่ากว่ามาตรฐานสากล ขณะที่อีคิวอยู่ในเกณฑ์ปกติ แำงผะ
งำรส ำรวแสถำนังำระ์รกดกบสิจปัญญำ (IQ) ละกณวำกฉะำดทำา ำรกะ์ (EQ) ในัศด็งไทยรกดกบาก้นั
ปรกถกรึงฐำปีที่ 1 ั.ร. 2559 อ างรกสุอภำัแจิ ับวงำ ศด็งนักงศรียนัาก้นัปรกถกรึงฐำปีที่ 1 กีรกดกบ  IQ 
ศฉะี่ยศทงำงกบ 98.23 สูางวงำณงำศฉะี่ย 94.58 ในัปี 2554 ถื วงำ ยูง ในัศงะฑ์ปงิจ ลิงยกาิ่ ำงวงำณงำกำิรกำนัสำงะ 
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(IQ = 100) ละกยกากีณวำกศ่ะื่ กะ้ ำรก่วงำางะุงกที่กีรกดกบสิจปัญญำสูางกบงะุงกที่กีรกดกบสิจปัญญำิ่ ำ  
สงวนัณวำกฉะำดทำาด้ำนั ำรกะ์สงวนัใ่ญง ยูงในัศงะฑ์ปงิจ  งำรศะี้ยาดูศ ำใแใสงอ า งั ลกง ผู้ปงณร ากีผะ 
 ยงำากำงิง กันนัำงำรอ าศด็งในัางวาปกกวกย ซึ่าศป็นัางวาที่สก าสงวนั่นั้ำ กันนัำกำงที่สุด งำรศะื งอ าศะงนัใ่้
ศด็งได้ณจด ยงำาสร้ำาสรรณ์ งำร งำนั่นักาสื ใ่้ศด็งฟัา งำรสงาศสรจกใ่้ศด็งศะงนัดนัิรี ง็ศป็นัวจธีงำรฝึงสก าที่ดี
ส ำ่รกบศด็งปกกวกย ละกแกางวยใ่้ศด็งณจดศป็นั ท ำศป็นั ศรียนัรู้ศป็นั ลง้ปัญ่ำศป็นั  ยูงงกบณนั ่ืนัศป็นั ละกกี
ณวำกสุอศป็นั ซึ่าทกงฐกศ่ะงำนัี้ศป็นัสจ่าที่ทุงณนัิ้ าใา้ละกกีผะิง ณวำกส ำศร็แในัาีวจิ  

คนไทยมีอายุยืนยาวขึ้น แต่ต้องให้ความส่าคัญมากขึ้นกับการป้องกันโรคไม่ติดต่อ แำงอ้ กูะอ า
สถำบกนัวจแกยปรกาำงรละกสกาณก ับวงำ ำยุณำดศฉะี่ยศกื่ ลรงศงจดอ าณนัไทยศ จั่กอึ้นัแำง 73.28 ปี ในัปี 2552 ศป็นั 
75.4 ปี ในัปี 2560  ยงำาไรง็ิำก แำงอ้ กูะ าณ์งำร นัำกกยโะง ับวงำ  ำยุณำดศฉะี่ยอ าภำวกสุอภำัดี (Health 
Adjusted Life Expectancy: HALE) กีณงำิ่ ำงวงำ ำยุณำดศฉะี่ยศกื่ ลรงศงจด สกท้ นัใ่้ศ่็นัวงำณนัไทยไกงได้กี
สุอภำัที่สกบูระ์ิะ ดางวาาีวจิ ลิงแกกีางวาศวะำที่ิ้ า ยูง ยงำาศแ็บป่วย่รื จังำร ละกแำงอ้ กูะอ างรกทรวา
สำธำระสุอับวงำณนัไทยกีลนัวโนั้กศแ็บป่วยละกศสียาีวจิด้วยโรณไกงิจดิง ศรื้ รกาศ จั่กอึ้นั งำรปรกบศปะี่ยนััฤิจงรรก
งำรบรจโภณ ำ่ำร งำร  งง ำะกางำย ละกะดัฤิจงรรกศสี่ยาิงำาๆ ศป็นัปัแแกยส ำณกญที่แกางวยะดแ ำนัวนัผู้ป่วยละก
ผู้ศสียาีวจิงง นัวกย กนัณวร ละกางวยใ่้กีณุะภำัาีวจิที่ดีิะ ดางวาาีวจิ 

ค่าใช้จ่ายในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ลดลง แต่ยังต้องเฝ้าระวังบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์
ในกลุ่มเด็กและเยาวชน ในัไิรกำสส าปี 2560 ณงำใา้แงำยในังำรบรจโภณศณรื่ าดื่กล ะง ฮ ะ์กีกูะณงำ 35,097 
ะ้ำนับำท ะดะาแำงไิรกำสศดียวงกนัอ าปีที่ผงำนักำร้ ยะก 1.0 อะกที่ณงำใา้แงำยในังำรบรจโภณบุ่รี่กีกูะณงำ 
14,878 ะ้ำนับำท ะดะาร้ ยะก 0.8 ทก้านัี้ แ ำนัวนันักงดื่กยกากีลนัวโนั้กศ จั่กอึ้นัละกยกาิ้ าศฝ้ำรกวกาบุ่รี่
 จศะ็งทร นัจงส์ในังะุงกศด็งละกศยำวานั ศนัื่ าแำงยกาสำกำรถ่ำซื้ ได้ ยงำาลัรง่ะำยทำา จนัศท ร์ศนั็ิ ทก้าที่กี 
งำร่้ำกนั ำศอ้ำกำในัปรกศทริก้าลิงปี 2557 ละกแำงผะส ำรวแอ างรกณวบณุกโรณับวงำ ศยำวานั ำยุ 13-15 ปี 
กี กิรำงำรสูบบุ่รี่ จศะ็งทร นัจงส์ร้ ยะก 3.3 โดยศัราำยกี กิรำงำรสูบร้ ยะก 4.7 ละกศัร่ญจากี กิรำ  
งำรสูบร้ ยะก 1.9 ทก้านัี้ ยกาไกงกีอ้ กูะที่ากดศแนัศงี่ยวงกบณวำกปะ ดภกยละกปรกสจทธจภำัในังำรางวยศะจงบุ่รี่ 
ละก ำแศป็นัแุดิก้าิ้นัในังำรศสัิจดบุ่รี่่รื สำรศสัิจดปรกศภท ่ืนัๆ ในังะุงกศด็งละกศยำวานั 

สถานการณ์อาชญากรรมและยาเสพติดดีขึ้น ณดี ำญำรวก ยำศสัิจดะดะาแำงไิรกำสงง นั่นั้ำ
ร้ ยะก 1.8 ละก 4.2 อะกที่ณดีาีวจิรงำางำยละกศัรละกณดีปรกทุฐร้ำยิง ทรกัย์ศ จั่กอึ้นัร้ ยะก 7.3 ละก 6.5 
ิำกะ ำดกบ ดกานัก้นั งำรป้ างกนัละกะด ำาญำงรรกณวรกุงาศนั้นังำรบกาณกบใา้งฎ่กำยใ่้กีปรกสจทธจภำั กีงำร
ะาโทฐผู้งรกท ำผจดในัะกงฐะกณดีปรกศภทศดียวงกนั ยงำาศทงำศทียกงกนั  กีงำรนั ำิกวผู้งรกท ำผจดกำรกบโทฐ 
 ยงำารวดศร็ว ศั่ื ใ่้ณนัในัสกาณกกีณวำกศงรางะกวิง งฎ่กำยละกบทะาโทฐศป็นัส ำณกญ รวกทก้างำรลง้ไอปัญ่ำ
ละกงำรใ่้ณวำกางวยศ่ะื ผู้ิ้ าอกาใ่้่ะุดั้นัวาแรงำรงรกท ำผจดงฎ่กำยด้วยงำรยงรกดกบณุะภำัาีวจิ  
งำรใ่้โ งำสในัาีวจิใ่กงด้วยงำรใ่้ณวำกรู้ั้ืนักำนัด้ำนั ำาีั งำรรึงฐำ งำรศิรียกณนัใ่้กีณุะณงำณืนัสูงสกาณก 
 ำทจ โณรางำรสำนััะกาปรกาำรกก บ้ำนังึ่าวจถี “บ้ำนัศธ ” โดยงรกทรวายุิจธรรกรงวกงกบวจสำ่งจแสุอภำัาุกานั 
ที่นั ำผู้ิ้ าอกาละกผู้ั้นัโทฐ่ญจากำฝึง ำาีั สร้ำาาำนั ใ่้ที่ กัง สำกำรถั่ึาัำินัศ าละกกีรำยได้่ะกาั้นัโทฐ 

การเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบกลดลง ในัไิรกำสส าปี 2560  ุบกิจศ่ิุแรำแรทำาบงะดะาแำง 
ไิรกำสงง นั่นั้ำร้ ยะก 11.3 กีผู้ศสียาีวจิละกผู้บำดศแ็บะดะาร้ ยะก 10.9 ละก 16.2 กูะณงำณวำกศสีย่ำย
ะดะาร้ ยะก 40 ทก้านัี้ กีปรกศด็นัที่สกาณกณวรใ่้ณวำกส ำณกญ ได้ลงง งำรศงจด ุบกิจศ่ิุอ ารถัยำบำะฉุงศฉจนั  
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รถงู้าีั ซึ่ากีสำศ่ิุกำแำงงำรรีบนั ำสงาผู้ป่วยท ำใ่้ิ้ าอกบรถด้วยณวำกศร็ว งำรดกดลปะารถิู้กำศป็นัรถัยำบำะ
ที่ไกงศป็นัไปิำกกำิรกำนัสำงะ รวกทก้าผู้ใา้รถใา้ถนันัไกง่ะบ่รื ศปิดทำาใ่้รถฉุงศฉจนั  สงาผะใ่้ศงจด 
ณวำกสูญศสียทก้าผู้ใา้รถใา้ถนันั ผู้ป่วยละกบุณะำงรทำางำรลัทย์ แึาได้กีงำรแกด บรกณวำกปะ ดภกย จัศรฐ
ศั่ื ใ่้ศงจดทกงฐกณวำกา ำนัำญในังำรอกบอี่ละกิ้ าอึ้นัทกศบียนัิำกรกบบทก้าิกวรถละกิกวบุณณะ ัร้ กผะกงดกนั
งำร  งใบอกบอี่ศฉัำกิำกปรกศภทรถฉุงศฉจนั นั ำรง าโณรางำริจดิก้าศณรื่ า GPS ที่สงาสกญญำะศิื นัผู้อกบอี่ 
่ำงกีงำรใา้ณวำกศร็วศงจนังวงำที่ง ำ่นัด รวกทก้างำรปรกาำสกก กันัธ์สร้ำาแจิส ำนัึงอ าปรกาำานัถึาณวำกส ำณกญ
อ ารถัยำบำะฉุงศฉจนั่ำงงระีิ้ าฝ่ำฝืนัสกญญำะไฟ ่รื ใา้ทำา จัศรฐ ัร้ กระราณ์ศปิดทำาละกากะ 
ณวำกศร็วภำยใิ้าื่  “รถณกนันัี้กีนั้ ำใแ ่ะีงทำาใ่้รถัยำบำะ”  

ประเทศไทยยังคงมุ่งม่ันแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์อย่างจริงจัง เพื่อปกป้องคุ้มครองคนไทยและ 
คนต่างชาติในไทยเป็นส่าคัญ  โดยรกกบำะศรงาลง้ไอปัญ่ำงำรณ้ำกนัุฐย์ที่กีงำรบูระำงำรงำรท ำาำนั 
อ าทุง่นังวยาำนั ยงำาณร บณะุกทุงกจิจ กุงาศนั้นังำรท ำาำนัรงวกงกบภำณปรกาำสกาณกละกใ่้สงวนัรำางำรศรงารกด 
งำรด ำศนัจนัาำนัใ่้กีผะศป็นัรูปธรรก โดยศฉัำกผะงำรด ำศนัจนัณดีงกบศแ้ำ่นั้ำที่อ ารกกทุงรำยที่ศงี่ยวอ้ างกบงำรณ้ำ
กนัุฐย์ ิจดิำกณวำกณืบ่นั้ำณดีส ำณกญละกณดีที่ ยูงในัณวำกสนัใแอ าปรกาำานั รวกทก้างำร กันนัำณวำกรงวกกื  
ในัรูปลบบปรกาำรกกศั่ื สร้ำาณวำกรงวกกื งกบภำณีทุงภำณสงวนัในังำรป้ างกนัละกปรำบปรำกงำรณ้ำกนัุฐย์ 

เปิดพื้นที่การเรียนรู้: การศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ กับ “โรงเรียนมีชัยพัฒนา” 
โราศรียนักีากย กันนัำ แกา่วกดบุรีรกกย์ ศป็นัิกว ยงำา่นัึ่าอ าโราศรียนัทำาศะื งที่แกดงำรศรียนังำรส นัใ่้งกบ
นักงศรียนัรกดกบกกธยกรึงฐำในัานับทที่กีณุะภำั ภำยใิ้บรรยำงำรงำรศรียนัรู้ ยงำากีณวำกสุอ ศนั้นัทกงฐกาีวจิ
ละกทกงฐก ำาีั ศป้ำ่กำยโราศรียนักุงาศป็นัล่ะงาศรียนัรู้ิะ ดาีวจิอ าทุงณนัในัาุกานั ละกศป็นัสงวนั่นัึ่า 
อ าาุกานั ศั่ื รงวกงกนัสร้ำาณนัดีละกซื่ สกิย์ ที่นัึงถึาณนั ่ืนั รู้แกงลบงาปันั ละกิก้าใแณ้นัณว้ำ่ำณวำกรู้ ละกศป็นั
บุณะำงรที่กีณุะณงำอ าสกาณก กำงงวงำงำรสร้ำาณนัศงงาศัียา ยงำาศดียว 

บทความเรื่อง “ดัชนีความก้าวหน้าของคน ปี 2560: เครื่องมือวัดความก้าวหน้าของคนในระดับจังหวัด” 

 ส ำนักงาำนัณะกงรรกงำร กันนัำงำรศรรฐกงจและกสกาณกล่งาาำิจ  (สรา.) ได้รกบโ นัภำรงจแ 
งำรแกดท ำดกานัีณวำกง้ำว่นั้ำอ าณนั (Human Achievement Index- HAI) แำงส ำนักงาำนัโณรางำร กันนัำ 
ล่งาส่ปรกาำาำิจ (UNDP) ปรกศทรไทย ละกได้ศรจ่กแกดท ำดกานัีณวำกง้ำว่นั้ำอ าณนั ปี 2558 ศป็นัณรก้าลรง 
ละกดกานัีณวำกง้ำว่นั้ำอ าณนั ปี 2560 ศป็นัณรก้าที่ 2 สรา. ได้ทบทวนัดกานัี โดยดกานัี HAI ปี 2560 ยกาณายึด
งร บละกกีดกานัียง ยศ่กื นัศดจก ลิงิกวาี้วกดในัลิงะกด้ำนัใ่้กี 4 ิกวศทงำงกนั กีิกวาี้วกดทก้าสจ้นั 32 ิกวาี้วกด ซึ่าแก 
ท ำใ่้ณงำณกลนันัสำกำรถศปรียบศทียบงกนัได้ 

 ดกานัีณวำกง้ำว่นั้ำอ าณนั ปี 2560 ศป็นัดกานัีรวก (composite index) กีวกิถุปรกสาณ์ศั่ื ใา้
ศป็นัศณรื่ ากื ปรกศกจนัณวำกง้ำว่นั้ำอ าณนัในัรกดกบแกา่วกดอ าปรกศทรไทย ซึ่าแกนั ำไปสูงงำรแกดยุทธรำสิร์
ละกลผนั กันนัำณนัในัแกา่วกดใ่้กีณุะภำัาีวจิที่ดียจ่าอึ้นัิง ไป ยึดงร บลนัวณจดงำร กันนัำณนัที่ณร บณะุกงำรกี
สุอภำัที่ดี กีงำรรึงฐำ กีาีวจิงำราำนั กีรำยได้ที่ศัียาั ิง งำรด ำราาีวจิ กีที่ ยูง ำรกยที่กก่นัณาละก ยูงในั
สภำัลวดะ้ กที่ดี กีาีวจิณร บณรกวที่ บ ุงนัในัาุกานัที่กีณวำกปะ ดภกย กีงำรณกนัำณกที่สกดวงปะ ดภกยละก
ศอ้ำถึางำรสื่ สำร ยงำาทก่วถึา ิะ ดแนักีสงวนัรงวกทำางำรศกื าละกสกาณก ยงำากีรกงดจ์รรี  ซึ่าแำงงร บลนัวณจด
ดกางะงำวได้ใา้ศป็นังร บง ำ่นัด าณ์ปรกง บอ าดกานัีณวำกง้ำว่นั้ำอ าณนั ปี 2560 ปรกง บด้วย 8 ดกานัียง ย
ณื  (1) ด้ำนัสุอภำั (2) ด้ำนังำรรึงฐำ (3) ด้ำนัาีวจิงำราำนั (4) ด้ำนัรำยได้ (5) ด้ำนัที่ ยูง ำรกยละก
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สภำัลวดะ้ ก (6) ด้ำนัาีวจิณร บณรกวละกาุกานั (7) ด้ำนังำรณกนัำณกละกงำรสื่ สำร ละก (8) ด้ำนังำรกี
สงวนัรงวก โดยดกานัียง ยในัลิงะกด้ำนั กี 4 ิกวาี้วกดศทงำๆ งกนั รวกิกวาี้วกดทก้ า่กด 32 ิกวาี้วกด ศั่ื ศป็นัอ้ กูะ
ิกวาี้วกดรกดกบแกา่วกด (77 แกา่วกด) โดยสงวนัใ่ญงศป็นัอ้ กูะในัปี 2559 (แ ำนัวนั 21 ิกวาี้วกด) ละกศป็นัอ้ กูะในัปี 
2558 แ ำนัวนั 11 ิกวาี้วกด ซึ่าศป็นัอ้ กูะะงำสุดที่กี ยูงในัปัแแุบกนั 

 ผะงำรปรกศกจนัด้วยดกานัีณวำกง้ำว่นั้ำอ าณนั ปี 2560 ับวงำ  

(1) ในภาพรวมของประเทศ การพัฒนาคนด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมมีความก้าวหน้า
มากที่สุด แต่ด้านการศึกษาก้าวหน้าน้อยที่สุด ปี 2560 กีณงำดกานัี HAI = 0.5966 โดยงำร กันนัำณนัด้ำนัที่ ยูง
 ำรกยละกสภำัลวดะ้ กศทงำงกบ 0.8208 ร าะากำณื  ด้ำนัาีวจิณร บณรกวละกาุกานั ด้ำนัาีวจิงำราำนั ด้ำนังำร
ณกนัำณกละกงำรสื่ สำร ด้ำนัรำยได้ ละกด้ำนังำรกีสงวนัรงวก ิำกะ ำดกบ สงวนัด้ำนังำรรึงฐำกีณวำกง้ำว่นั้ำนั้ ย
ที่สุดกีณงำศทงำงกบ 0.4790  

(2)  ในระดับภาค ภาคกลางมีความก้าวหน้ามากที่สุด ส่วนภาคใต้มีความก้าวหน้าน้อยที่สุด 
โดยภำณงะำา (ไกงรวกงรุาศทัก่ำนัณร) กีณงำดกานัี HAI = 0.6111 ศนัื่ าแำงกีงำร กันนัำในั 5 ด้ำนักำงงวงำ
ภำณ ่ืนัๆ ณื  ด้ำนัสุอภำั ด้ำนังำรรึงฐำ ด้ำนัาีวจิงำราำนั ด้ำนัรำยได้ ละกด้ำนังำรณกนัำณกละกงำรสื่ สำร 
ลิงด้ำนังำรกีสงวนัรงวกละกด้ำนัที่ ยูง ำรกยละกสภำัลวดะ้ กงะกบกีงำร กันนัำนั้ ยงวงำทุงภำณ สงวนัภำณที่กี
งำร กันนัำณนัร าะากำณื  ภำณศ่นัื  ภำณิกวกนั  งศฉียาศ่นัื  ละกภำณใิ้ ิำกะ ำดกบ ซึ่าภำณใิ้กีดกานัี HAI 
นั้ ยที่สุด ณื  0.5598 โดยกีงำร กันนัำด้ำนัาีวจิงำราำนัละกด้ำนัาีวจิณร บณรกวละกาุกานันั้ ยที่สุด  ส ำ่รกบ
ดกานัียง ย ับวงำ ทุงภำณกีณวำกง้ำว่นั้ำด้ำนัที่ ยูง ำรกยละกสภำัลวดะ้ กกำงที่สุด ภำณงะำากีณวำกง้ำว่นั้ำ
ด้ำนังำรกีสงวนัรงวกนั้ ยที่สุด สงวนัภำณศ่นัื  ภำณิกวกนั  งศฉียาศ่นัื  ละกภำณใิ้  กีณวำกง้ำว่นั้ำ 
ด้ำนังำรรึงฐำนั้ ยที่สุด ส ำ่รกบงรุาศทัก่ำนัณรกีณวำกง้ำว่นั้ำกำงงวงำภำณ ่ืนัโดยศฉัำกด้ำนังำรรึงฐำ 
ด้ำนัาีวจิงำราำนั ด้ำนัรำยได้ ละกด้ำนังำรณกนัำณกละกงำรสื่ สำร ลิงยกากีปัญ่ำด้ำนังำรกีสงวนัรงวก  

(3)  5 จังหวัดที่มีความก้าวหน้าการพัฒนาคนมากที่สุด ณื  ภูศง็ิ ัรกนัณรรรี ยุธยำ ะ ำัูนั 
นันัทบุรี ละกงรุาศทัก่ำนัณร ิำกะ ำดกบ โดยทก้า 5 แกา่วกดกีณวำกง้ำว่นั้ำในัด้ำนัาีวจิงำราำนั ด้ำนัที่ ยูง ำรกย
ละกสภำัลวดะ้ ก ละกด้ำนังำรณกนัำณกละกงำรสื่ สำร ณง นัอ้ำาสูากีณงำดกานัีศงจนังวงำ 0.6 ส ำ่รกบด้ำนังำรรึงฐำ 
ด้ำนัรำยได้ ละกด้ำนัาีวจิณร บณรกวละกาุกานั กีณวำกง้ำว่นั้ำในัรกดกบปำนังะำาแนัถึาณง นัอ้ำาสูากีณงำดกานัี  
ศงจนังวงำ 0.5 อะกที่ด้ำนังำรกีสงวนัรงวกกีณวำกง้ำว่นั้ำนั้ ยกำง ณงำดกานัีิ่ ำงวงำ 0.3 โดยศฉัำกในัแกา่วกดภูศง็ิ 
นันัทบุรี ละกงรุาศทัก่ำนัณร ยงศว้นัแกา่วกดะ ำัูนักีณวำกง้ำว่นั้ำกำงที่สุดละก ยูงะ ำดกบที่ 1 อ าปรกศทร  

(4)  5 จังหวัดที่มีความก้าวหน้าการพัฒนาคนน้อยที่สุด ณื  ลกงฮง าส นั นัรำธจวำส ากยนัำท 
ปัิิำนัี ละกสรกลง้ว ิำกะ ำดกบ โดยทก้า 5 แกา่วกดกีณวำกง้ำว่นั้ำในัด้ำนังำรรึงฐำละกด้ำนัรำยได้นั้ ยกำง  
กีณงำดกานัีด้ำนังำรรึงฐำ ยูงรก่วงำา 0.1190–0.3303 (ณงำศฉะี่ยปรกศทร = 0.4790) ละกณงำดกานัีด้ำนัรำยได้ 
 ยูงรก่วงำา 0.2760–0.4323 (ณงำศฉะี่ยปรกศทร = 0.5463)  

 

 ส ำนักงาำนัณะกงรรกงำร กันนัำงำรศรรฐกงจและกสกาณกล่งาาำิจ 

4 งกนัยำยนั 2560  
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ตัวชี้วัดภาวะสังคม 
 

องค์ประกอบหลัก 
2558 2559 2558 2559 2560 

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

ง ำะกาลราาำนั (ักนัณนั) 38,548 38,266 38,279 38,404 38,811 38,767 38,312 38,160 38,683 37,911 38,216 38,267 
%YOY -0.07 -0.73 -0.45 -0.10 -0.11 0.38 0.09 -0.64 -0.22 -2.15 -0.25 0.28 
งำรกีาำนัท ำ (ักนัณนั) 38,016 37,693 37,612 37,752 38,330 38,371 37,684 37,394 38,263 37,430 37,443 37,538 
%YOY -0.16 -0.85 -0.53 -0.17 -0.24 0.28 0.19 -0.95 -0.18 -2.45 0.64 0.39 
ผู้วงำาาำนั (ักนัณนั) 341 378 361 336 356 301 370 411 363 366 463 465 
 กิรำงำรวงำาาำนั (ร้ ยะก) 0.88 0.99 0.94 0.88 0.92 0.80 0.97 1.08 0.94 0.97 1.21 1.22 
งำรท ำาำนัิ่ ำรกดกบ (ั กนัณนั) 272 275 281 277 251 281 292 352 217 237 356 350 

2. สุขภาพและการเจ็บป่วย 
 จ่านวนผู้ป่วยด้วยโรคท่ีต้องเฝ้าระวัง (ราย)2/ 
- ก่ด 1,015 (-14.3) 1,688 (66.3) 224 236 276 279 221 271 466 730 367 295 

- ไอ้งำฬ่ะกาล งนั 2 (78.6) 17 (-32.0) 4 6 9 6 6 5 4 2 5 5 

- ไอ้สก า กงศสบ 632 (6.4) 772 (22.1) 164 144 178 146 179 187 231 175 259 143 

-  จ่วำิงโรณ 108 (800.0) 51 (-52.7) 2 2 4 100 41 2 7 1 2 2 

- กื  ศท้ำ ละกปำง 41,392 (-37.1) 79,910 (93.1) 9,217 7,771 14,594 9,810 10,066 19,012 39,589 11,243 11,450 19,958 

- บจด 7,042 (-13.1) 6,726 (-4.4) 1,804 1,956 1,774 1,508 1,820 1,841 1,887 1,178 1,329 1,410 

- ป ด กงศสบ 216,959 (8.0) 245,211 (13.1) 56,556 42,176 57,754 60,473 65,661 45,244 72,851 61,455 63,869 53,578 

- ฉ่ี่นัู 2,151 (-49.4) 2,295 (6.7) 283 393 723 752 446 401 671 777 573 592 

- ไอ้ศะื ด  ง 144,952 (53.6) 63,931 (-53.6) 7,538 24,409 60,768 52,237 14,840 7,874 25,744 15,473 8,203 7,732 

- ไอ้่วกดใ่ญง 77,926 (52.1) 169,362 (117.3) 24,206 10,840 18,397 24,483 43,634 14,135 58,535 53,058 19,742 18,518 

- ัจฐสุนักอบ้ำ 5 (-16.6) 13 (-160) 1 1 2 1 4 2 5 2 0 3 
อัตราตายด้วยโรคไม่ติดต่อเร้ือรังท่ีส่าคัญต่อประชากร 100,000 คน 
- ณวำกดกนัโะ จ่ิสูา 12.1 (10.8) n.a.  

ไกงกีงำรแกดศง็บอ้ กูะศป็นัรำยไิรกำส 
- ก่วใแอำดศะื ด 29.9 (7.5) n.a.  

- ่ะ ดศะื ดสก า 43.3 (11.9) n.a.  

- ศบำ่วำนั 19.4 (10.9) n.a.  

- กกศร็าละกศนัื้ า งทุงานัจด 113.7 (5.5) n.a.  

3.  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
- ผู้ศสียาีวจิด้วย

 ุบก จิศ่ิุทำาบง (รำย) 
6,271 8,259 1,629 1,542 1,356 1,850 2,275 1,838 1,797 2,457 2,304 2,111 

- ณดีาจวจิ รงำางำย ละก
ศัร (ณดี) 

25,602 20,218 6,020 6,531 5,901 6,681 6,415 6,140 5,606 5,106 5,120 5,032 

- ณดีปรกทุฐร้ำย งิ 
ทรกัย์สจนั (ณดี) 

48,770 38,964 10,885 12,690 12,960 11,792 18,796 16,792 18,402 17,543 15,167 14,102 

- ณดียำศสั จิด (รำย) 279,266 270,595 82,998 66,667 64,632 64,900 65,493 61,029 70,330 77,880 77,627 61,399 
4. การคุ้มครองผู้บริโภค3/ 
4.1 จ่านวนเร่ืองร้องเรียน (ราย) 

- งระีสกญญำ/
 สกา่ำรจกทรกัย์ 

2,8875 2,637 632 753 742 748 727 795 509 606 548 1,380 

- งระีสจนัณ้ำละกบรจงำร
ทก่วไป 

2,552 2,010 572 726 614 640 704 559 387 360 618 472 

- งระีโฆฐะำ 1,119 1,628 260 272 253 334 457 373 298 500 432 827 
- งระีงฎ่กำย 6 37 4 1 1 0 25 12 0 0 0 0 
- งระีอำยิราละก

ิะำดลบบิรา 
566 1,097 54 159 177 176 120 244 550 183 103 128 

4.2  การให้ค่าปรึกษา 
ทางสายด่วน 1166 
(ราย) 

49,708 47,329 12,293 12,300 12,865 12,250 11,666 10,555 12,438 12,670 12,071 12,681 

ที่กำ:  1/ รำยาำนัผะงำรส ำรวแภำวกงำรท ำาำนัอ าปรกาำงร ส ำนักงาำนัสถจ จิล ง่าาำ จิ งรกทรวาศทณโนัโะยีสำรสนัศทรละกงำรสื่ สำร 
 2/ ส ำนักงรกบำดวจทยำ งรกณวบณุกโรณ งรกทรวาสำธำระสุอ 
 3/ ส ำนักงาำนัณะกงรรกงำรณุ้กณร าผู้บรจโภณ ส ำนักงนัำยงรกกกนัิรี 



 Thailand’s Social Development in Q2/2017 
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 2017. 
The key social highlights included in this quarter are increases in employment, income and 
labour productivity, improved EQ and IQ levels among Thai children, longevity and mortality 
improvement, improvement in overall safety in life and property of citizens, and declined 
rates of accident. Nevertheless, there are still some concerning issues which need to be 
closely monitored, including unemployment among new graduates, sickness from diseases 
under surveillance and the flu situation, increases in patients diagnosed and deceased from 
Non-Communicable Diseases (NCDs), electronics cigarette smoking among youth and 
children, the urgent need to tackle human trafficking issue, as well as consumer protection 
system development in the digital era. The details of these key social situations are 
elaborated as follows: 

Overall employment increased, with higher wages and increased labor productivity. 

In this second quarter of 2017, the overall employment rose for the first time in past 4 
quarters by 0.4 percent, with 6.3 percent increases in the agricultural sector. Contributing 
factors include favorable weather conditions, back-to-normal water level in dams and rises in 
agricultural products which incentivized farmers to expand their agricultural activities. On the 
contrary, employment in the non-agricultural sector declined, especially in the manufacturing, 
construction, and hotel and restaurant sectors, due to relatively slowly business expansions 
and the fact that employment usually starts once such expansions take place approximately 
2-3 quarters after. Furthermore, the majority of business operators were reported to try to 
utilize their existing manpower, while some have employed some advanced technologies in 
their productions, constructions and services. These have led to a slight 1.2 increase in the 
unemployment rate, with a drastic spike of 24.1 percent among those who have never been 
employed before as it was the graduation season and a large influx of new graduates entering 
the labour market. It is believed that out of such high number of unemployment, 39 percent 
were those with university degrees. This was considered to be a normal reoccurrence as this 
group of working age population usually has a high rate of unemployment in quarters 2-3 each 
year and it usually starts declining as quarter 4 approaches. The real wage (excluding overtime 
pay and other benefits) slightly increased by 0.1 percent, comprising of a 1.2 percent rise in 
the agricultural sector and a 0.9 percent rise in the non-agricultural sector. The total labour 
productivity increased by 3.3 percent.  
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There are still some key concerning labour related issues that need to be closely 
followed-up in the next 6 months of 2017, including: 

(1) Impacts on employment and income in the agricultural sector from 
weakening agricultural product prices and floods: in the last 2 quarters of this year, farmers 
tend to be affected by the anticipated weakening agricultural product prices, which have been 
reported to already decline on an average of 4.2 percent in May-June and will consistently 
decline further in quarters 3 and 4 this year, following the downward prices of rubber, maize 
and sugarcane. However, the price of rice is expected to be on the upward trend, following 
the global rice price. Additionally, the Meteorological Department has already issued an 
advisory warning, following its forecast of anticipated tropical storms which would cause heavy 
rains in many areas during August-September this year. During such months are usually the 
cultivating season of wet season rice, thereby affecting some related agricultural activities and 
employment. The government launched a number of measures aimed to relieve impacts 
caused by the floods during July and August, including the approval of budget allocation of 
1,685 million Baht to provide 3,000 Baht financial assistance per family to the affected farmers, 
the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives’ extended debt repayment period to 
another 12 more months without any additional interest charged, and the Bank’s insurance 
scheme to guarantee against damages done to participating rice farmers, with the financial 
coverage of 1,260 Baht per Rai, and 6 month interest free loans to participating rice farmers to 
cover related expenses required for the next cultivation.  

(2) The urgent need to accelerate the skill development for Thai workers to 
have the right competency required by the labour market and to improve labour 
productivity: the private sector’s investment expanded by 3.2 percent in Q2/2017, 
following the consistent contractions for the previous 3 consecutive quarters. This could be 
interpreted as a positive signal for new employments. However, worker utilization and the 
employment of advanced technologies in companies’ productions and services may result 
in changes in the forms and needs in employment, such as shorter working contracts and 
rising demands of workers with multi-skills.  

Upon realizing the importance of correctly matching workers’ skills with the 
labour market needs, the public sector has continuously been attempting to have the skills of 
new graduates improved and ready for the market through various programs, including the 
Dual Education system, an educational program that combines apprenticeships in a company 
and education at a vocational school in one course, the Pracharat (Public-Private Collaboration) 
project in the professional enhancement (such as Excellent Model School project), the 
collaboration with South Korea in dual degree education, the MOU signing initiated by the 
Ministry of Labour with related counterparts in skilled labour development, including Toyota 
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Motors Thailand, Centara hotel groups and Siam Diakin Co. Ltd., in order to equip workers with 
the set of skills needed for the new and more complex technology.  

 (3) The follow-up on the enforcement of amended Labour Protection Act and 
its related regulations: the recent amendment of the Labour Protection Act (No. 5) B.E. 
2560 has made the Act and all its related rules and regulations regarding labour projection 
more up to date, inclusive, and impartial to all related parties. There are a number of key 
improvements of the Act, including, firstly, the enhancement of punishment for employing 
child labourers by increasing the penalty, aiming to help prevent, suppress and eliminate 
human trafficking problem more effectively; secondly, the amendment of the section 
relating to the requirement for employers to have a set of written of rules and regulations 
regarding jobs and employment on announcement boards located in workplaces. 
Additionally, a regulation of the Ministry of Labour regarding increased capped amount of 
payment employers are required to pay for employees in the case that employees have to 
be admitted in hospitals has also been amended. Furthermore, the Cabinet, on 15th August 
2017, has also endorsed in principle the amended Labour Protection Act (No. …) B.E. ..., 
aimed to improve the protection standards of workers/employees and reduce social 
inequality while creating more opportunities for workers to get access to public services as 
mandated by the government’s policies.  

The number of patients diagnosed with diseases under surveillance increased, 
especially influenza which had the number of its patients continuously increased. The 
total number of patients under disease surveillance increased in Q2/2017 from Q2/2016 by 
14.9 percent, with those diagnosed with influenza worryingly increased by 31.1 percent. 
Additionally, the Hand Foot and Mouth disease still needed to be closely monitored as the 
number of people diagnosed with such disease rose by 4.9 percent, which majorly found 
among children aged below 5 years old. Moreover, patients diagnosed with Depressive 
Disorder were also on the rise. However, this is preventable, simply by promoting more 
awareness, knowledge and understanding about the disorder to the general public, which 
makes it more pleasant for patients with such disorder to be able to live and blend in the 
society and get the support from their families and communities. 

Thai children’s IQ (Intelligence Quotient) increased, but still comparatively lower 
than the international standard, while EQ in normal range. Based on the recent survey of 
Thai children's IQ and EQ in 2016 by the Department of Mental Health, Ministry of Public Health, 
the average IQ score for students at Prathom 1 (Grade 1) was 98.23, higher than the 2011’s 
average of 94.58, which was considered to be in the normal range, but lower than that of the 
international score of 100. Furthermore, it was also found that IQ scores were noticeably 
inequitable between children with high IQ and children with low IQ. As for the EQ (Emotional 
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Quotient), according to the survey, the average EQ score was in the normal range. Parents have 
a significant influence on the development of children, especially in early childhood years which 
are when the frontal lobes of the brain, the parts that are associated with memory, abstract 
thinking, planning, and impulse control, are the most developed. Therefore, parents’ roles in 
creative toy selections, reading for their children or letting their children play music instruments 
can help with brain development of children in their early childhood years. These will, thus, 
help children to grow up being able to think, act, learn, solve problems, live with others and be 
happy, the skill set needed to live happily and successfully.  

Thai people are having higher longevity, but more attention needs to be paid to 
NCDs. According to the Institute for Population and Social Research, Mahidol University, it is 
found that life expectancy at birth of Thai people increased from 73.28 years old in 2009 to 
75.4 years old in 2017. However, based on WHO’s data, it shows that the Health Adjusted 
Life Expectancy (HALE) at birth of Thai people is comparatively lower than the life 
expectancy at birth, reflecting that Thai people do not have perfect health throughout their 
life cycles and there are some years of ill health (sickness or disability). Moreover, based on 
the information gathered from the Ministry of Public Health, it shows that the number of 
Thai people diagnosed with NCDs has been on the rise. Adopting healthy dietary practices, 
regular exercise and reduction in risky behaviors have been shown to help reduce the risk of 
NCDs and overall improvement in the quality of life throughout one’s life cycle.  

Expenditure on alcohol and tobacco consumption decreased, but electronics 
cigarette consumption among youth and children needs to be closely monitored 
further. Expenditure on consumption of alcoholic beverages in Q2/2017 was estimated at 
35,097 million baht, a 1.0 percent decline from the same period last year. Likewise, 
expenditure on tobacco consumption was registered at 14,878 million baht, a 0.8 percent 
decline from the previous year. Nevertheless, the number of alcohol consumers has the 
tendency to be on the rise and more attention needs to be paid to electronics cigarette 
consumption among youth and children as they can be easily purchased online, despite the 
import ban since 2014. Additionally, based on the recent survey conducted by the 
Department of Disease Control, it shows that youth aged 13-15 years old have the highest 
electronics cigarette consumption rate of 3.3 percent, with 4.7 percent among males and 1.9 
percent among females. It has not been scientifically proven yet of whether or not 
electronics cigarettes are safer than regular cigarettes and their effectiveness in helping 
smokers quit regular cigarettes. Furthermore, electronics cigarettes may serve as 
gateway drugs for young people to start smoking cigarettes and taking other drugs. 
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Crime, narcotic and drug situation has improved. Overall criminal cases, and 
drugs and narcotics related cases declined from the previous quarter by 1.8 percent and 4.2 
percent, respectively. Meanwhile, crimes against life, bodily harm and sexual assaults, and 
crimes against property rose by 7.3 percent and 6.5 percent, respectively. Therefore, crime 
prevention and reduction should emphasize effective law enforcement. Offenders in the 
same type of case should be executed equally and promptly in order to create culture of 
lawfulness. Measures to help offenders break the cycle of offenses should also be imposed. 
This can be done by improving their quality of life, providing new life opportunities by giving 
them basic knowledge of the profession, education, and preparation for social reintegration. 
Success example includes the "SHE" project by the Public-Private Collaboration between the 
Ministry of Justice and the Social Health Enterprise that bring inmates and female prisoners 
to professional training in order to create works, income, and self-reliance. 

Number of road accidents has reduced. During the second quarter of 2017, the 
number of road accidents dropped from the previous quarter by 11.3 percent. Number of 
deaths and casualties fell by 10.9 percent and 16.2 percent, respectively. The value of loss 
also fell by 40 percent. There are issues that society should focus on including accidents of 
ambulances or emergency rescuers which are caused by the rush to deliver patients, causing 
the driver to drive at high speed, modification of the ambulance vans that do not meet 
international standards, and road users who do not make ways for emergency vans. In order 
to eliminate loss to road users, patients and health personnel, special safety trainings have 
been provided to improve their driving skills and while both emergency vehicle and rescuers 
have to be registered in the system. In addition, driver's license specific for emergency vehicles 
should also be implemented along with GPS installation that alerts the driver when exceeding 
a speed limit. Campaigns to raise awareness of the importance of emergency ambulance in 
case of violating traffic lights or using express way should also be promoted as well as 
campaigns to encourage road users to slow down the speed and give way for ambulances.  

Thailand continues to resolve human trafficking issues in order to protect both 
Thais and foreigners in Thailand. The government is integrating with all agencies to tackle 
the problem of human trafficking. The government, with the collaboration of civil society, has 
been emphasizing on concrete actions especially the prosecution of all state officials involved 
in human trafficking, following up the progress of cases that are currently in public interest, 
and developing the collaboration in form of “Pracharat” (Public-Private Collaboration) to work 
with all sectors in the prevention and suppression of human trafficking. 

Open Learning Area: An education for complete human development with 
"Mechai Pattana School" Mechai Pattana School in Buriram province is one example of an 
alternative school that offers quality secondary education in rural areas under the happy 
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learning atmosphere, and emphasizing on life skills and career skills. The school aims to be a 
lifelong learning resource for everyone in the community and becomes part of the 
community to create good and honest members who are eager to learn and share 
knowledge to others, and become a valuable human resource in community instead of just 
being excellent only by each own self. 

Article: “Human Achievement Index 2017: A measure for assessing human 
development at provincial level”  

 The United Nations Development Programme (UNDP) passed on one of its mission, 
Human Achievement Index (HAI) to the Office of the National Economic and Social 
Development Board (NESDB). NESDB has started developing HDI in 2015 for the first time and it 
continues to generate HAI in 2017 for the second time. NESDB has revised such index with HAI 
2017 having the same methodology and sub-indicators. However, each dimension now consists 
of 4 indicators, making a total of 32 indicators which means that HAI values are comparable.  

 HAI 2017 is a composite index that aims to assess progress in human development 
at the provincial level in Thailand which will help improve the formulation of provincial 
strategies and human development plan to ultimately improve their quality of life. The policy 
framework would covers better health, education, occupation, sufficient income, stable living 
condition, better environment, warm family relationship, safe neighborhood, convenient and 
safe transportation, accessible communication as well as political and social participation. 
Composition of HAI 2017 is based on such framework which covers 8 dimensions, namely (1) 
health (2) education (3) employment (4) income (5) housing and living environment (6) family 
and neighborhood life (7) transportation and communication and (8) participation. Each 
dimension consists of 4 indicators so there are a total of 32 sub-indicators to assess human 
development progress in 77 provinces. The majority of the data is from 2016 (21 indicators) 
and there are 11 indicators from 2015, the latest data available so far.  

 Results from HAI in 2017 show that 

(1) Overall, human achievement in housing and living environment shows 
the highest progress while education is the lowest. Thailand’s HAI value in 2017 is 0.5966. 
HAI value in housing and living environment is the highest with the score of 0.8208 followed 
by family and neighborhood life, employment, transportation and communication, income 
and participation, respectively. On the other hand, the value in education ranks the lowest 
with the score of 0.4790. 

(2) At regional level, the central region has the highest human achievement 
level while the southern region has the lowest. The HAI value of the central region (except 
Bangkok) is 0.6111 due to relatively higher achievements then other regions in 5 dimensions; 
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health, education, employment, income, and transportation and communication. However, 
participation, and housing and living environment have the lower developments compared to 
other regions. 3 regions with lower human developments are the North, the Northern, and the 
South, respectively. The southern region has the lowest HAI value at 0.5598 with the lowest 
developments in employment, and family and neighborhood life dimensions. For sub-
indicators, the results show that every region has the highest achievement in housing and 
living environment. The central region has the lowest development level in participation while 
the northern, northeastern, and southern regions have the lowest development level in 
education. On the other hand, Bangkok has higher levels of human developments than the 
rest of the country, especially education, employment, income, transportation and 
communication. However, participation level remains low.   

(3) 5 provinces with highest human achievement levels are Phuket, Phra 
Nakhon Si Ayutthaya, Lamphun, Nonthaburi and Bangkok, respectively. All 5 provinces show 
high achievements in employment, housing and living environment, and transportation and 
communication with HAI values higher than 0.6. For education, income, and family and 
neighbor life dimensions, the achievements are considered moderately to relatively high as 
each value is higher than 0.5. Meanwhile, participation level is quite low with the value 
lower than 0.3 especially in Phuket, Nonthaburi and Bangkok while Lamphun ranks No.1 for 
achievement level in participation compared to the rest of the country.  

(4) 5 provinces that have the least human achievement levels are Mae 
Hong Son, Narathiwat, Chai Nat, Pattani and Sakaew, respectively. They have relatively low 
development levels in education and income with HAI value of education between 0.1190-
0.3303 (the national average is 0.4790) and that of income between 0.2760-0.4323 (the 
national average is 0.5463).  

 

 Office of the National Economic and Social Development Board 

4th September 2017  
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Key Social Indicators 

Components 
2015 2016 2015 2016 2017 

Year Year Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 
1.  Employment1/ 

Workforce (Thousands) 38,548 38,266 38,279 38,404 38,811 38,767 38,312 38,160 38,683 37,911 38,216 38,267 
%YOY -0.07 -0.73 -0.45 -0.10 -0.11 0.38 0.09 -0.64 -0.22 -2.15 -0.25 0.28 

Employed person 
(Thousands) 

38,016 37,693 37,612 37,752 38,330 38,371 37,684 37,394 38,263 37,430 37,443 37,538 

%YOY -0.16 -0.85 -0.53 -0.17 -0.24 0.28 0.19 -0.95 -0.18 -2.45 0.64 0.39 
Unemployed person  
(Thousands) 

341 378 361 336 356 301 370 411 363 366 463 465 

Unemployment rate (%) 0.88 0.99 0.94 0.88 0.92 0.80 0.97 1.08 0.94 0.97 1.21 1.22 
Underemployed person 
(Thousands) 

272 275 281 277 251 281 292 352 217 237 356 350 

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

- Measles 1,015 (-14.3) 1,688 (66.3) 224 236 276 279 221 271 466 730 367 295 
- Meningococcal 

Meningitis 
2 (78.6) 17 (-32.0) 4 6 9 6 6 5 4 2 5 5 

- Japanese encephalitis 632 (6.4) 772 (22.1) 164 144 178 146 179 187 231 175 259 143 
- Cholera 108 (800.0) 51 (-52.7) 2 2 4 100 41 2 7 1 2 2 
- Hand, food and 

mouth  
41,392 (-37.1) 79,910 (93.1) 9,217 7,771 14,594 9,810 10,066 19,012 39,589 11,243 11,450 19,958 

- Dysentery 7,042 (-13.1) 6,726 (-4.4) 1,804 1,956 1,774 1,508 1,820 1,841 1,887 1,178 1,329 1,410 
- Pneumonia 216,959 (8.0) 245,211 (13.1) 56,556 42,176 57,754 60,473 65,661 45,244 72,851 61,455 63,869 53,578 
- Leptospirosis 2,151 (-49.4) 2,295 (6.7) 283 393 723 752 446 401 671 777 573 592 
- Dengue fever 144,952 (53.6) 63,931 (-53.6) 7,538 24,409 60,768 52,237 14,840 7,874 25,744 15,473 8,203 7,732 
- Influenza 77,926 (52.1) 169,362 (117.3) 24,206 10,840 18,397 24,483 43,634 14,135 58,535 53,058 19,742 18,518 
- Rabies 5 (-16.6) 13 (-160) 1 1 2 1 4 2 5 2 0 3 
Rate per 100,000 population of death with major chronic non-communicable diseases 
- High blood pressure 12.1 (10.8) n.a.  

No quarterly data available 

- Ischaemic heart 
disease 

29.9 (7.5) n.a.  

- Cerebrovascular 
disease 

43.3 (11.9) n.a.  

- Diabetes 19.4 (10.9) n.a.  

- Cancer and tumors 113.7 (5.5) n.a.  

3. Social security 
- Patients from road 

accidents (cases) 
6,271 8,259 1,629 1,542 1,356 1,850 2,275 1,838 1,797 2,457 2,304 2,111 

- Crime against person 
(cases) 

25,602 20,218 6,020 6,531 5,901 6,681 6,415 6,140 5,606 5,106 5,120 5,032 

- Property crimes 
(cases) 

48,770 38,964 10,885 12,690 12,960 11,792 18,796 16,792 18,402 17,543 15,167 14,102 

- Narcotics (cases) 279,266 270,595 82,998 66,667 64,632 64,900 65,493 61,029 70,330 77,880 77,627 61,399 
4.  Consumer protection3/ 
4.1 Number of complaints (cases) 

- Advertisement 2,8875 2,637 632 753 742 748 727 795 509 606 548 1,380 

- Label 2,552 2,010 572 726 614 640 704 559 387 360 618 472 

- Contract 1,119 1,628 260 272 253 334 457 373 298 500 432 827 
- Law 6 37 4 1 1 0 25 12 0 0 0 0 
- Direct sales and 

direct marketing 
566 1,097 54 159 177 176 120 244 550 183 103 128 

4.2 Hot line 1166 (cases) 49,708 47,329 12,293 12,300 12,865 12,250 11,666 10,555 12,438 12,670 12,071 12,681 

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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