
เรื่อง ภาวะสังคมไทยไตรมาสสี่และภาพรวม ปี 2560 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติขอรำยงำนภำวะสังคมไทยไตรมำสสี่
และภำพรวมปี 2560 ซึ่งมีควำมเคลื่อนไหวทำงสังคมที่ส ำคัญได้แก่ ผลิตภำพแรงงำนเพ่ิมขึ้น กำรผิดนัดช ำระ
หนี้ลดลง กำรเจ็บป่วยด้วยโรคเฝ้ำระวังลดลง ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ลดลง  
ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพ่ิมขึ้น กำรลดอุบัติเหตุทำงถนนในช่วงเทศกำล ประชำชนมีหลักประกัน
ทำงสังคมเพ่ิมขึ้น อย่ำงไรก็ดี ยังมีประเด็นที่ต้องติดตำม ได้แก่ กำรจ้ำงงำนและรำยได้ลดลง กำรว่ำงงำน 
ที่เพ่ิมขึ้น กำรเร่งพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำไทย กำรเจ็บป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่และโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  
กำรตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นในระดับสูง กำรเกิดอุบัติเหตุเพ่ิมขึ้น และกำรเตรียมศักยภำพแรงงำนเพ่ือรองรับ 
กำรพัฒนำประเทศ รวมทั้งสรุปประเด็นเฝ้ำระวังในปี 2561 โดยมีสำระดังนี้ 

การจ้างงานลดลง อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ค่าจ้างแรงงานภาคเกษตรและสาขาบริการ 
ผลิตภาพแรงงานขยายตัวได้ดี 

ไตรมำสสี่ปี 2560 กำรจ้ำงงำนลดลงร้อยละ 0.6 โดยภำคเกษตรลดลงร้อยละ 2 ส่วนกำรจ้ำงงำนภำค
นอกเกษตรเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.1 ในสำขำโรงแรมและภัตตำคำรและสำขำกำรขนส่ง/เก็บสินค้ำ สอดคล้องกับ 
กำรส่งออกและกำรท่องเที่ยวที่ขยำยตัวสูงในไตรมำสนี้ อัตรำกำรว่ำงงำนเท่ำกับร้อยละ 1.1 โดยกำรว่ำงงำน
ของผู้ที่เคยท ำงำนมำก่อนลดลง ส่วนผู้ว่ำงงำนที่ไม่เคยท ำงำนมำก่อนยังคงเพ่ิมขึ้น ชั่วโมงกำรท ำงำนเฉลี่ยลดลง
ร้อยละ 1.0 ค่ำจ้ำงแรงงำนภำคเอกชนที่ไม่รวมผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนลดลงร้อยละ 0.4 แต่ค่ำจ้ำงแรงงำน 
ในภำคเกษตร โรงแรมและภัตตำคำร กำรค้ำส่ง/ค้ำปลีกยังเพ่ิมข้ึน 

ตลอดปี 2560 กำรจ้ำงงำนลดลงจำกปี 2559 ร้อยละ 0.6 เป็นกำรลดลงของกำรจ้ำงงำนนอกภำค
เกษตรร้อยละ 1.0 เนื่องจำกภำพรวมกำรส่งออกที่ขยำยตัวช้ำในช่วงครึ่งแรกของปี และแม้ว่ำในช่วงครึ่งหลัง 
ของปีกำรส่งออกจะปรับตัวดีขึ้น แต่ยังไม่ส่งผลต่อกำรขยำยกำรจ้ำงงำนในสำขำกำรผลิตมำกนัก ประกอบกับ
กำรปรับเปลี่ยนใช้เทคโนโลยีกำรผลิตที่ทันสมัยและมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น ส่วนสำขำท่ีมีกำรจ้ำงงำนเพ่ิมข้ึน 
เช่น กำรขนส่ง/เก็บสินค้ำ และสำขำกำรโรงแรม ภัตตำคำร เป็นผลจำกกำรท่องเที่ยวที่ขยำยตัวดีในช่วงครึ่งหลัง
ของปี และรูปแบบกำรค้ำในลักษณะออนไลน์ที่ขยำยตัวเร็วส่งผลต่อเนื่องให้กำรขนส่งสินค้ำมีมำกขึ้น ส ำหรับ
ภำคเกษตรตลอดทั้งปีขยำยตัวร้อยละ 0.3 เทียบกับกำรลดลงร้อยละ 4.3 ในปี 2559 อัตรำกำรว่ำงงำนเท่ำกับ
ร้อยละ 1.2 ค่ำจ้ำงแรงงำนที่ไม่รวมผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนปรับตัวลดลงเล็กน้อยร้อยละ 0.1 ส่วนผลิตภำพ
แรงงำนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.6 โดยปรับตัวดีขึ้นทั้งภำคเกษตรและนอกภำคเกษตรที่ร้อยละ 5.9 และ 5.6 ตำมล ำดับ 

สรุปควำมเคลื่อนไหวด้ำนแรงงำนที่ส ำคัญในปี 2560 ดังนี้ 

1. การปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่่าของปี 2560 ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2560 จำกเดิม 300 
บำท ปรับขึ้นเป็น 305-310 บำท/วัน ใน 69 จังหวัด ส่วนอีก 8 จังหวัดคงค่ำจ้ำงแรงงำนขั้นต่ ำไว้เท่ำเดิม  
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2. การส่งเสริมการยกระดับและพัฒนาฝีมือแรงงาน กำรประกำศคณะกรรมกำรค่ำจ้ำงเรื่องอัตรำ
ค่ำจ้ำงตำมมำตรฐำนฝีมือ (ฉบับที่ 6) เมื่อวันที่ 24 มกรำคม 2560 ก ำหนดอัตรำค่ำจ้ำงตำมมำตรฐำนฝีมือรวม 
12 สำขำอำชีพ เมื่อรวมกับกำรประกำศอัตรำค่ำจ้ำงตำมมำตรฐำนฝีมือในช่วงก่อนหน้ำ (ฉบับที่ 1-5) ท ำให้
ปัจจุบันไดม้ีกำรก ำหนดค่ำจ้ำงมำตรฐำนฝีมือรวมทั้งสิ้น 67 สำขำอำชีพ 

3. การส่งเสริมแรงงานนอกระบบให้ได้รับการคุ้มครองทางสังคม เมื่อวันที่ 26 เมษำยน 2560 
คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบร่ำงกฎหมำย 3 ฉบับ ได้แก่ (1) ร่ำงพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดคุณสมบัติของบุคคล 
ซึ่งอำจสมัครเข้ำเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. …. (2) ร่ำงพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดหลักเกณฑ์ และอัตรำกำรจ่ำยเงิน
สมทบประเภทของประโยชน์ทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในกำรรับประโยชน์ทดแทน 
พ.ศ. .... และ (3) ร่ำงกฎกระทรวงก ำหนดอัตรำเงินสมทบที่รัฐบำลจ่ำยเข้ำกองทุนประกันสังคมส ำหรับบุคคล
ซึ่งสมัครเข้ำเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. .... เพ่ือเป็นกำรเพ่ิมสิทธิประโยชน์ให้กับสมำชิกกองทุน และเพ่ิมทำงเลือก 
ในกำรจ่ำยเงินเข้ำกองทุน เพ่ือให้ผู้ประกอบกำรอิสระสำมำรถเข้ำถึงกองทุนได้มำกข้ึน  

4. การจัดระเบียบและการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว รัฐบำลเปิดโอกำสให้นำยจ้ำงขึ้นทะเบียน
แรงงำนต่ำงด้ำวระหว่ำงวันที่ 24 กรกฎำคม–7 สิงหำคม 2560 โดยมีแรงงำนต่ำงด้ำวมำลงทะเบียนทั้งสิ้น 7.9 
แสนคน ซึ่งมีก ำหนดกำรตรวจสอบและกำรพิสูจน์สัญชำติให้แล้วเสร็จภำยในวันที่ 30 มิถุนำยน 2561 ทั้งนี้ 
เมื่อวันที่ 16 มกรำคม 2561 ที่ผ่ำนมำ คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติกำรผ่อนผันให้แรงงำนต่ำงด้ำว สัญชำติกัมพูชำ 
ลำว เมียนมำ ที่อยู่ภำยใต้ข้อก ำหนดได้ท ำงำนในประเทศไทยต่อไประยะหนึ่ง เพ่ือตอบสนองต่อสถำนกำรณ์ที่
ประเทศไทยจ ำเป็นต้องพ่ึงพิงแรงงำนขั้นพ้ืนฐำนจำกประเทศเพ่ือนบ้ำน 

หนี้สินครัวเรือนเพิ่มข้ึนในอัตราที่ชะลอตัว สะท้อนจำกยอดคงค้ำงสินเชื่อเพ่ือกำรอุปโภคบริโภคส่วน
บุคคลของธนำคำรพำณิชย์ที่ขยำยตัวเพ่ิมขึ้นโดยเฉพำะสินเชื่อเพ่ือซื้อหรือเช่ำซื้อรถยนต์ที่ขยำยตัวต่อเนื่อง 
อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการช่าระหนี้ดีขึ้น  พิจำรณำจำกสัดส่วนหนี้เ พ่ือกำรอุปโภคบริโภค 
ที่ไม่ก่อให้เกิดรำยได้ต่อสินเชื่อรวมที่ลดลง และกำรผิดนัดช ำระหนี้เกิน 3 เดือนขึ้นไปของสินเชื่อส่วนบุคคล
ภำยใต้กำรก ำกับและสินเชื่อบัตรเครดิตที่ลดลง 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษายังต้องเร่งด่าเนินการ โดยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนในทุกวิชำหลักยังอยู่
ในระดับที่ต่ ำไม่ถึงร้อยละ 50 ของคะแนนรวม ขณะที่ประชำกรไทยอำยุ 15 ปีขึ้นไปมีกำรศึกษำเฉลี่ย 8.6 ปี  
ในปีกำรศึกษำ 2560 รัฐบำลให้ควำมส ำคัญกับกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีกำรแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรอิสระเพ่ือกำรปฏิรูปกำรศึกษำเพ่ือเร่งด ำเนินกำรให้เด็กเล็กได้รับกำรดูแลและพัฒนำก่อนเข้ำรับ
กำรศึกษำ กำรจัดตั้งกองทุนเพ่ือใช้ในกำรช่วยเหลือผู้ขำดแคลนทุนทรัพย์ ลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
และกำรมีกลไกและระบบกำรผลิต คัดกรองและพัฒนำผู้ประกอบวิชำชีพครูและอำจำรย์ รวมถึงกำรปรับปรุง
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนทุกระดับ ส ำหรับควำมคืบหน้ำของกำรปฏิรูปในปัจจุบันคือ กำรจัดท ำร่ำง พ.ร.บ. 
กองทุนเพ่ือควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ ที่ผ่ำนกำรพิจำรณำเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีแล้วเมื่อวันที่ 21 
พฤศจิกำยน 2560 และกำรจัดท ำร่ำงแผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ 

การเจ็บป่วยยังต้องเฝ้าระวังไข้หวัดใหญ่ที่พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในปี 2561 ในไตรมำสสี่ปี 2560 
จ ำนวนผู้ป่วยด้วยโรคเฝ้ำระวังโดยรวมลดลงจำกไตรมำสเดียวกันของปี 2559 ร้อยละ 2.3 โดยผู้ป่วยโรค
ไข้เลือดออกลดลงร้อยละ 27.4 เนื่องจำกมีกำรด ำเนินงำนเฝ้ำระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอย่ำงเข้มข้น
ต่อเนื่อง ท ำให้สำมำรถลดกำรแพร่ระบำดลงได้ ทั้งปี 2560 พบผู้ป่วยด้วยโรคเฝ้ำระวังเพ่ิมขึ้นจำกปี 2559  
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ร้อยละ 5.5 โดยเป็นผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่เพ่ิมขึ้นร้อยละ 16.7 ซึ่งแพร่ระบำดอย่ำงต่อเนื่องตั้งแต่ไตรมำสสำม
ของปี 2560 ทั้งนี้ กรมควบคุมโรคได้คำดกำรณ์ในปี 2561 โรคไข้หวัดใหญ่มีแนวโน้มระบำดสูง จะมีผู้ป่วย
ประมำณ 220,000 รำย โดยพ้ืนที่ที่มีควำมเสี่ยงสูง ได้แก่ กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล จังหวัดขนำดใหญ่
และจังหวัดที่มีกำรเคลื่อนย้ำยประชำกรสูง รวมทั้งต้องเฝ้ำระวังกำรระบำดของโรคอุจจำระร่วงเฉียบพลันจำก
ไวรัส เด็กไทยป่วยโรคสมำธิสั้นมำกขึ้น และโรคซึมเศร้ำในผู้สูงอำยุ 

การตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นลดลงแต่ยังคงอยู่ในระดับสูงและยังต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง จำกข้อมูล
สถิติของส ำนักอนำมัยกำรเจริญพันธุ์ กรมอนำมัย พบว่ำ อัตรำกำรคลอดในกลุ่มอำยุ 15-19 ปี ต่อหญิง 
วัยเดียวกัน 1,000 คน ลดลงอย่ำงต่อเนื่องจำกอัตรำ 53.4 ในปี 2555 เป็นอัตรำ 42.5 ในปี 2559 อย่ำงไร 
ก็ตำม อัตรำกำรคลอดยังอยู่ในระดับสูงและยังต้องเฝ้ำระวังอย่ำงต่อเนื่อง นอกจำกนี้ ยังต้องเฝ้ำระวังกำรมี
เพศสัมพันธ์ครั้งแรกในกลุ่มนักเรียน กำรเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ และกำรใช้ถุงยำงอนำมัย  
ในกลุ่มนักเรียน ทั้งนี้ กำรส่งเสริมให้วัยรุ่นเข้ำถึงและมีกำรใช้ถุงยำงอนำมัยยังเป็นเรื่องส ำคัญเพ่ือป้องกัน
โรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์รวมทั้งป้องกันกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  

ค่าใช้จ่ายในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ลดลง แต่ยังต้องเฝ้าระวังในกลุ่มเด็กและ
เยาวชน ในไตรมำสสี่ปี 2560 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลดลงจำกไตรมำสเดียวกันของปีที่
ผ่ำนมำร้อยละ 1.3 ขณะที่ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริโภคบุหรี่ลดลงร้อยละ 6.0 ทั้งนี้ ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริโภคบุหรี่และ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์คิดเป็นร้อยละ 4.9 ของค่ำใช้จ่ำยครัวเรือน อย่ำงไรก็ตำม จำกข้อมูลกำรส ำรวจของ
ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ พบว่ำ ยังต้องเฝ้ำระวังพฤติกรรมกำรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และกำรสูบบุหรี่ในกลุ่ม
เยำวชน เนื่องจำกอัตรำกำรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และกำรสูบบุหรี่ ในกลุ่มอำยุ 15-24 ปี ยังมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 

คดีอาญาลดลง แนวนโยบายของรัฐมุ่งทั้งการป้องกันและลดปัญหาเพื่อสร้างสังคมปลอดภัย  
ในไตรมำสสี่ปี 2560 คดีอำญำโดยรวมลดลงจำกไตรมำสเดียวกันของปี 2559 ร้อยละ 3.8 โดยคดียำเสพติด 
คดีชีวิตร่ำงกำยและเพศ คดีประทุษร้ำยต่อทรัพย์ ลดลงร้อยละ 2.8 7.7 และ 7.2 ตำมล ำดับ ทั้งปี 2560 
คดีอำญำโดยรวมเพ่ิมขึ้นจำกปี 2559 ร้อยละ 6.3 จำกกำรที่คดียำเสพติดเพ่ิมขึ้นร้อยละ 12.3 แต่คดีชีวิต
ร่ำงกำยและเพศ คดีประทุษร้ำยต่อทรัพย์ลดลงร้อยละ 14.2 และ 10.5 ตำมล ำดับ แนวนโยบำยของรัฐจึงยังคง
เน้นด้ำนกำรป้องกัน ปรำมปรำม และบ ำบัดรักษำและฟ้ืนฟูผู้เสพยำเสพติดอย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงกำรสร้ำงกำรมี
ส่วนร่วมของประชำชน สร้ำงสภำพแวดล้อมบรรยำกำศปลอดภัยจำกยำเสพติดนอกรั้วบ้ำนในทุกหลังคำเรือน 
ควำมอบอุ่นในครอบครัวจะเป็นเกรำะป้องกันลูกหลำนให้รอดพ้นสิ่งเสพติด และที่ส ำคัญคือ กำรสร้ำงหรือ
พัฒนำระบบรองรับกำรคืนคนดีให้สังคม  

การเกิดอุบัติ เหตุในช่วงเทศกาลลดลง แต่ในภาพรวมยังคงเพิ่มขึ้น  ในไตรมำสสี่ปี  2560 
สถำนกำรณ์กำรเกิดอุบัติเหตุจรำจรทำงบกเพ่ิมขึ้นจำกไตรมำสเดียวกันของปี 2559 ร้อยละ 9.6 มีผู้เสียชีวิต
ลดลงร้อยละ 10.9 ภำพรวมปี 2560 กำรเกิดอุบัติเหตุและผู้เสียชีวิตเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 1.3 และ 2.5 ตำมล ำดับ 
ขณะที่ช่วงเทศกำลปีใหม่ 2561 กำรเกิดอุบัติเหตุ ผู้บำดเจ็บ และผู้เสียชีวิตลดลง ร้อยละ 2.0 3.1 และ 11.5 
ตำมล ำดับ ดังนั้น ควรด ำเนินมำตรกำรลดกำรเกิดอุบัติ เหตุอย่ำงเข้มงวดและต่อเนื่องตลอดทั้งปี  
เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบังคับใช้กฎหมำยโดยเฉพำะกำรตรวจจับเมำแล้วขับ และขับรถเร็วเกินก ำหนด เพ่ือลด
กำรสูญเสียชีวิตที่เพ่ิมข้ึนต่อเนื่อง 
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ประชาชนมีการออมเพื่อเกษียณอายุเพิ่มขึ้น  โดยในปี 2560 มีผู้ประกันตนภำยใต้กองทุน
ประกันสังคม 14.6 ล้ำนคน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.3 และกองทุนกำรออมแห่งชำติ (กอช.) 5.3 แสนคน เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 2.4 แต่ยังมีแรงงำนนอกระบบที่ไม่มีหลักประกันกว่ำ 20 ล้ำนคน ซึ่งต้องเร่งขยำยควำมครอบคลุม  
โดย กอช. ได้ร่วมมือกับ 10 หน่วยงำนภำครัฐ คลังจังหวัด และสถำบันกำรเงินชุมชนทั่วประเทศ และออก
กฎหมำยกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญแห่งชำติเพ่ือเพ่ิมเงินออมของประชำชนให้มีรำยได้พอเพียงหลังเกษียณอำยุ 

บทความเรื่อง “การเตรียมศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ” 

ก่าลังแรงงานมีแนวโน้มลดลงจากการเข้าสู่สังคมสูงอายุ โดยในปี 2560 มีก ำลังแรงงำน 38.08  
ล้ำนคน ลดลงจำก 38.64 ล้ำนคน ในปี 2553 ขณะที่ก ำลังแรงงำนที่เข้ำสู่ตลำดแรงงำนไม่สอดคล้องกับ 
ควำมต้องกำร โดยตลำดแรงงำนมีแนวโน้มต้องกำรแรงงำนในภำคบริกำรเพ่ิมขึ้น ภำคบริกำรที่มีกำรจ้ำงงำน
ส ำคัญคือ กำรค้ำส่งค้ำปลีก โรงแรมและภัตำคำรฯลฯ แรงงำนร้อยละ 62 ยังมีกำรศึกษำระดับมัธยมต้นและต่ ำ
กว่ำ และมีสัดส่วนแรงงำนอำยุ 50 ปีขึ้นไป ถึงร้อยละ 31.1 และในช่วง 15 ปี (พ.ศ. 2545-2560) มีผลิตภำพ
แรงงำนเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 3.1 ขณะที่เด็กวัยเรียนยังมีปัญหำกำรออกกลำงคัน และมีคะแนนสอบ PISA และ 
O-NET ในระดับต่ ำทั้งวิชำคณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์และภำษำอังกฤษ จึงเป็นเรื่องท้ำทำยต่อทุกภำคส่วน 
ในกำรให้เตรียมพัฒนำคนตั้งแต่เด็กปฐมวัยให้มีศักยภำพและป็นแรงงำนทักษะสูงสำมำรถรองรับกำรพัฒนำ  
ที่จะเกิดข้ึนในอนำคต 

เงื่อนไขที่กระทบต่อตลาดแรงงาน ประกอบด้วย (1) กำรเปลี่ยนแปลงของโครงสร้ำงประชำกรจำก
กำรเข้ำสู่สังคมสูงอำยุซึ่งเป็นข้อจ ำกัดด้ำนปริมำณแรงงำนในอนำคต (2) แนวทำงกำรพัฒนำประเทศที่มุ่งเน้น
กำรเพ่ิมผลิตภำพกำรผลิตด้วยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี ส่งผลต่อควำมต้องกำรทักษะใหม่ ขณะที่กำรขับเคลื่อน
แผนเน้นสนับสนุนอุตสำหกรรมเป้ำหมำยและกำรลงทุนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ท ำให้มี 
ควำมต้องกำรแรงงำนในสำขำที่เกี่ยวข้องเพ่ิมมำกขึ้น อำทิ โลจิสติกส์ แมคำทรอนิค และอิเล็กทรอนิกส์ และ 
(3) ควำมก้ำวหน้ำด้ำนเทคโนโลยีแบบก้ำวกระโดดส่งผลต่อกำรใช้เทคโนโลยีทดแทนแรงงำนเกิดกำรลด 
กำรจ้ำงงำนในบำงสำขำอำชีพ และเพ่ิมขึ้นในบำงสำขำ กำรท ำงำนรูปแบบใหม่ คือ ท ำงำนเป็นชิ้น ท ำหลำย
อำชีพ มีควำมเป็นอิสระ (Gig economy) เพ่ิมขึ้นที่อำจส่งผลกระทบต่อจ ำนวนแรงงำนที่จะเข้ำท ำงำน 
ในสถำนประกอบกำร 

การด่าเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมแรงงาน  

1. เตรียมคนก่อนเข้ำสู่ตลำดแรงงำน โดยพัฒนำยกระดับคุณภำพกำรศึกษำในระดับพ้ืนฐำนให้มี
กำรจัดกำรสอนแบบบูรณำกำรข้ำมกลุ่มสำระวิชำเพ่ือบ่มเพำะคุณลักษณะและทักษะที่เหมำะสมกับกำรท ำงำน
ในยุคใหม่  แก้ไขปัญหำกำรอ่ำนไม่ออกเขียนไม่ได้ พัฒนำคุณภำพโรงเรียนท้องถิ่นโดยมีสถำบันอุดมศึกษำเป็น
พ่ีเลี้ยง เป็นต้น ผลิตก ำลังคนและยกระดับคุณภำพอำชีวศึกษำ โดยร่วมมือกับเอกชน อำทิ โครงกำรสัตหีบ
โมเดล โครงกำรสถำนศึกษำต้นแบบทวิภำคี Excellent Model School (EMS) จัดท ำ Web-based Survey 
เพ่ือส ำรวจควำมต้องกำรและกำรผลิตแรงงำน ตลอดจนผลิตและสร้ำงผู้เชี่ยวชำญทำงด้ำนเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม โดยเฉพำะในสำขำเทคโนโลยีที่เป็นเป้ำหมำยในกำรพัฒนำประเทศ  

2. กำรพัฒนำศักยภำพผู้ที่อยู่ในตลำดแรงงำน โดยยกระดับฝีมือทักษะแรงงำน จัดท ำแผนก ำลังคน
ในอุตสำหกรรมศักยภำพ และก ำลังคนระดับจังหวัด ยกระดับฝมือแรงงำนในสถำนประกอบกลุ่ม Super 
Cluster กลุม Cluster อ่ืนๆ และอุตสำหกรรมเปำหมำย ฝกอบรมฝมือแรงงำนใหมในสำขำภำคบริกำร และ
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ระบบโลจิสติกส รวมทั้งพัฒนำสมรรถนะด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับแรงงำนนอกระบบ และ 
ผู้ประกอบอำชีพอิสระ ธุรกิจเกิดใหม่ (Startup) วิสำหกิจชุมชน และกลุ่ม SMEs 

แนวทางการด่าเนินงานต่อไป  

1. พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ โดยจัดหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนแบบ Competency-based  
เร่งพัฒนำก ำลังคนอำชีวศึกษำให้มีทักษะ และสมรรถนะด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรม สร้ำงควำมร่วมมือกับ
ภำคเอกชนในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในสถำนศึกษำและสถำนประกอบกำรให้เรียนรู้จำกกำรฝึกปฏิบัติจริง  
และเรียนรู้โลกกำรท ำงำน ส่งเสริมกำรเข้ำถึงแหล่งข้อมูลทำงอำชีพและแสดงให้เห็นถึงเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำ
ทำงอำชีพ เพ่ือสร้ำงควำมม่ันใจและจูงใจในกำรเรียนอำชีวศึกษำ 

2. พัฒนำยกระดับทักษะแรงงำน กลุ่มแรงงานใหม่ มุ่งกำรพัฒนำแนวทำงเรียนรู้ในระบบกำรศึกษำ
กับกำรปฏิบัติเพ่ือให้เกิดกำรปฏิบัติงำนได้จริง โดยสร้ำงควำมร่วมมือของภำครัฐ เอกชน และสถำนศึกษำร่วม
ออกแบบหลักสูตร และฝึกอบรมให้ เหมำะกับแต่ละคลัสเตอร์อุตสำหกรรม  เพ่ิมทักษะและควำมรู้ 
ควำมเชี่ยวชำญด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ กลุ่มแรงงานเดิม อบรมให้มีทักษะใหม่ๆ เพ่ิมทักษะ และมี
ทักษะที่หลำกหลำย ทักษะด้ำนภำษำอังกฤษ และเทคโนโลยีสำรสนเทศ พัฒนำแรงงำนให้ปรับตัวและเรียนรู้
ตลอดชีวิต ควบคู่กับพัฒนำคุณลักษณะด้ำนกำรท ำงำน เช่น กำรผสมผสำนระหว่ำงกำรใช้เทคโนโลยีกับกำรลง
พ้ืนที่จริงอย่ำงเหมำะสม ยืดหยุ่น และพัฒนำทักษะกำรสร้ำงทีม เป็นต้น 

3. ควรมีกำรจัดท ำแผนแม่บทกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ของประเทศ โดยศึกษำควำมต้องกำร 
เพ่ือวำงแผนกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนในภำพรวมของประเทศ ให้เพียงพอและสอดคล้องกับควำมต้องกำร
เพ่ือตอบโจทย์กำรพัฒนำประเทศในระยะยำว รวมถึงพัฒนำและปรับปรุงกำรจัดเก็บข้อมูลแรงงำน  
ให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงของงำนและรูปแบบกำรท ำงำนซึ่งมีควำมหลำกหลำยมำกขึ้น  

4. สนับสนุนปัจจัยอ่ืนๆ อำทิ โครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรพัฒนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีกำรผลิต
สำมำรถเข้ำถึงและใช้ประโยชน์ได้ ตลอดจนส่งเสริมกำรสร้ำงวัฒนธรรมกำรเรียนรู้ในทุกองค์กร/สถำบัน  
เพ่ือสร้ำงคนคุณภำพ โดยสร้ำงสภำพแวดล้อมกำรเรียนรู้ที่เสริมสร้ำงแรงบันดำลใจ มีควำมมุ่งมั่น บ่มเพำะ
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ มีจิตสำธำรณะที่ยึดผลประโยชน์ส่วนรวม และมุ่งกำรท ำงำนให้เกิดผลสัมฤทธิ์  

ประเด็นเฝ้าระวังและท่ีต้องด่าเนินการในปี 2561 

1. การติดตามและเฝ้าระวังผลกระทบจากการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยี 

 กำรจ้ำงงำน แนวโน้มตลำดแรงงำนที่มีกำรปรับตัวใช้เทคโนโลยีชั้นสูงทดแทน 
ในกระบวนกำรผลิตมำกขึ้น งำนบริกำรที่มีกระบวนกำรท ำงำนซ้ ำ เป็นอำชีพที่มีควำมเสี่ยงต่อกำรถูกทดแทน 
ขณะที่มีรูปแบบกำรท ำงำนใหม่และหลำกหลำยอำชีพมำกขึ้น โดยเฉพำะกำรท ำอำชีพอิสระ กำรรับจ้ำงผ่ำน
แพลทฟอร์มออนไลน์ จ ำเป็นต้องส่งเสริมให้มีกำรอบรมพัฒนำฝีมือทักษะแรงงำนและส่งเสริมกำรเรียนรู้  
เพ่ือปรับตัวให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี พัฒนำอำชีพอ่ืนเพ่ือให้แรงงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนอำชีพได้ 
ขณะเดียวกันกลุ่มแรงงำนทักษะสูงจะเป็นที่ต้องกำรและจะมีบทบำทในโลกแห่งเทคโนโลยีในอนำคตมำกขึ้น 
รวมทั้งควรมีกำรพัฒนำและจัดเก็บข้อมูลอำชีพที่หลำกหลำยมำกขึ้น ตลอดจนมีกฎระเบียบที่รองรับงำน
ลักษณะใหม่เพ่ือให้ผู้ประกอบกำร และลูกจ้ำงได้รับกำรคุ้มครอง 

 กำรคุ้มครองผู้บริโภคและป้องกันกำรหลอกลวงหรือข้อพิพำทจำกกำรซื้อสินค้ำและบริกำร
รูปแบบใหม่ เช่น กำรซื้อขำยออนไลน์ กำรซื้อขำยผ่ำน QR code และกำรใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนสร้ำงสกุลเงิน
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ดิจิทัล รวมทั้งกำรเฝ้ำระวังกำรท ำผิดกฎหมำยผ่ำนทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศที่เข้ำถึงกลุ่ มเป้ำหมำยได้
กว้ำงขวำง เช่น กำรพนันออนไลน์ สื่อลำมก ยำเสพติด เป็นต้น 

2. ผลกระทบจากการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่่า จำกกำรปรับเพ่ิมขึ้นค่ำจ้ำงขั้นต่ ำอยู่ที่ 308–330 บำท 
หรือเฉลี่ย 315 บำททั่วประเทศ และจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษำยน พ.ศ.2561 เป็นต้นไป ทั้งนี้  
จำกข้อมูลกำรส ำรวจภำวะกำรมีงำนท ำของประชำกรปี 2560 พบว่ำ มีผู้ที่ได้รับค่ำจ้ำงแรงงำนต่ ำกว่ำค่ำจ้ำง 
ขั้นต่ ำเฉลี่ยทั่วประเทศจ ำนวน 5.4 ล้ำนคน ผู้ที่ได้รับค่ำจ้ำงขั้นต่ ำส่วนใหญ่จะอยู่ในสถำนประกอบกำรขนำด
เล็กที่มีจ ำนวนไม่เกิน 9 คน สถำนประกอบกำรกลุ่มนี้จะมีค่ำจ้ำงแรงงำนเป็นสัดส่วนต้นทุนที่สูง ซึ่งยังคงต้อง
ติดตำมผลกระทบที่จะเกิดข้ึนกับธุรกิจดังกล่ำว รวมถึงมำตรกำรที่จะบรรเทำผลกระทบซึ่งอยู่ระหว่ำงกำรเสนอ
มำตรกำร และกำรติดตำมกำรบังคับใช้ค่ำจ้ำงขั้นต่ ำและกำรลงโทษสถำนประกอบกำรและนำยจ้ำงที่ไม่ปฏิบัติ
ตำมประกำศค่ำจ้ำงข้ันต่ ำดังกล่ำว 

3. การป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และการลดภาวะทุพพลภาพจากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วย 
แนวโน้มกำรเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อำทิ โรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง โรคมะเร็ง กำรเกิดอุบัติเหตุ
จรำจรที่เพ่ิมสูงขึ้น ประกอบกับกำรเจ็บป่วยด้วยโรคดังกล่ำว ส่งผลให้เกิดกำรทุพพลภำพหรือเสียชีวิตหำกไม่ได้
รับกำรปฐมพยำบำลทันท่วงที ซึ่งนอกจำกจะด ำเนินงำนด้ำนกำรป้องกันแล้ว ควรให้ควำมส ำคัญกับ  
กำรช่วยเหลือเมื่อพบผู้ป่วย อำทิ มีหลักสูตรปฐมพยำบำลเบื้องต้นในสถำนศึกษำหรืออบรมให้ประชำชนทั่วไป 
ตลอดจนพัฒนำระบบกำรแพทย์ฉุกเฉินที่มีประสิทธิภำพซึ่งจะช่วยลดช่วยลดกำรสูญเสียจำกกำรเจ็บป่วย 

4. การขยายหลักประกันทางสังคม จำกกำรที่รัฐได้มีแนวทำงขยำยกำรออมภำคบังคับเพ่ือสร้ำง
หลักประกันด้ำนรำยได้หลังเกษียณให้พอเพียงต่อกำรด ำรงชีพ โดยเร่งผลักดันร่ำงพระรำชบัญญัติกองทุน
บ ำเหน็จบ ำนำญแห่งชำติ พ.ศ. .... เพ่ือให้มีระบบกำรออมเพ่ือกำรด ำรงชีพยำมชรำภำพอย่ำงเพียงพอ  
สร้ำงควำมมั่นคงในชีวิต ครอบคลุมลูกจ้ำงในระบบทั้งหมด ตลอดจนเป็นกำรสร้ำงวินัยในกำรออม 
ของประชำชนในวัยท ำงำน 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

9 มีนำคม 2561  
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ตัวชี้วัดภาวะสังคม 

องค์ประกอบหลัก 
2559 2560 2559 2560 

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

ก ำลังแรงงำน (พันคน) 38,266 38,100 38,312 38,160 38,683 37,911 38,216 38,267 38,168 37,748 
%YOY -0.7 -0.4 0.1 -0.6 -0.2 -2.1 -0.3 0.3 -1.3 -0.4 
กำรมีงำนท ำ (พันคน) 37,693 37,458 37,684 37,394 38,263 37,430 37,443 37,538 37,647 37,205 
%YOY -0.9 -0.6 0.2 -0.9 -0.2 -2.5 0.6 0.4 -1.6 -0.6 
ผู้ว่ำงงำน (พันคน) 378 451 369.9 411.1 362.5 366.3 463 465 453 422 
อัตรำกำรว่ำงงำน (ร้อยละ) 0.99 1.18 0.97 1.08 0.94 0.97 1.21 1.22 1.19 1.12 
กำรท ำงำนต่ ำระดับ (พันคน) 275 303 293 352 217 237 356 350 271 256 

2. สุขภาพและการเจ็บป่วย 
 จ่านวนผู้ป่วยด้วยโรคท่ีต้องเฝ้าระวัง (ราย)2/ 
- หัด 1,688 (66.3)     3,185  (88.6) 221 271 466 730 367 295 479 485 
- ไข้กำฬหลังแอ่น 17 (-32.0)      28  (64.7) 6 5 4 2 5 5 7 6 
- ไข้สมองอักเสบ 772 (22.1) 815 (5.5) 179 187 231 175 259 143 193 143 
- อหิวำตกโรค 51 (-52.7)  8  (-84.3) 41 2 7 1 2 2 2 2 
- มือ เท้ำ และปำก 79,910 (93.1)  70,189  (12.2) 10,066 19,012 39,589 11,243 11,450 19,958 35,168 7,982 
- บิด 6,726 (-4.4) 4,847  (27.9) 1,820 1,841 1,887 1,178 1,329 1,410 1,130 784 
- ปอดอักเสบ 245,211 (13.1) 267,741  (10.4) 65,661 45,244 72,851 61,455 63,869 53,578 79,622 68,401 
- ฉ่ีหนู 2,295 (6.7) 3,474  (51.3) 446 401 671 777 573 592 1,166 1,132 
- ไข้เลือดออก 63,931 (-53.6) 53,189  (16.8) 14,840 7,874 25,744 15,473 8,203 7,732 20,866 11,238 
- ไข้หวัดใหญ่ 169,362 (117.3) 197,811  (16.7) 43,634 14,135 58,535 53,058 19,742 18,518 109,057 50,567 
- พิษสุนัขบ้ำ 13 (-160)       8  (-62.5) 4 2 5 2 0 3 2 1 
อัตราตายด้วยโรคไม่ติดต่อเร้ือรังท่ีส่าคัญต่อประชากร 100,000 คน 
- ควำมดันโลหิตสูง 12.1  (10.8) n.a. 

ไม่มีกำรจัดเก็บข้อมูลเป็นรำยไตรมำส 
- หัวใจขำดเลือด 29.9   (7.5) n.a. 

- หลอดเลือดสมอง 43.3 (11.9) n.a. 

- เบำหวำน 19.4 (10.9) n.a. 

- มะเร็งและเนื้องอกทุกชนิด 113.7  (5.5) n.a. 
3.  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
- ผู้เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ 

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

- คดีชิวิต ร่ำงกำย และเพศ 
(คดี) 

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

- คดีประทุษร้ำยต่อทรัพย์สิน 
(คดี) 

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

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

- กรณีสัญญำ/สังหำริมทรัพย์ 2,637 3,707 727 795 509 606 548 1,380 928 851 

- กรณีฉลำก 2,010 2,026 704 559 387 360 618 472 486 450 

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

แบบตรง 
1,097 712 120 244 550 183 103 128 156 325 

4.2  การให้ค่าปรึกษาทางสาย
ด่วน 1166 (ราย) 

47,329 45,311 11,666 10,555 12,438 12,670 12,071 12,681 9,432 11,127 

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



Thailand’s Social Development in Q4/2016 and Overall Situations in 2017 

The Office of the National Economic and Social Development Board (NESDB) 
released the official report on Thailand’s social development in the fourth quarter of 2017 
and overall situations throughout  the year, of which key positive developments included 
improved labour productivity, a declined number of default debts, a lower number of 
patients diagnosed with diseases under surveillance, declined expenditure on alcohol and 
cigarette consumptions, improvement in security of life and property, a lower number of 
road traffic accidents during festive seasons, and a higher number of people with at least 
one type of social security. However, there were still some major pressing issues requiring 
close monitoring including declined employment and labour income, higher unemployment, 
the urgency to have Thai education system upgraded, sickness due to influenza and non-
communicable diseases, high teenage pregnancy rates, an increased number of accidents, 
and the need to improve Thai workers’ capacity required to push the country forward. 
Details of the key social situations are described as follows. 

Sluggish employment with slight increases in unemployment. Growth in labour 
productivity and income in both agricultural sector and service sector was recorded. 

Q4/2017 saw 0.6 percent declines in employment growth, stemming from a 2.0 
percent decline from the agricultural sector and a 0.1 percent increase in the non-
agricultural sector in the hotel and restaurant, transport/warehouse industries as reflected in 
the increases in both exports and tourism recorded in this quarter. Unemployment was 
about 1.1 percent, with a lower rate among those who had previously been employed while 
that of those who had never been employed continuously increased. The average working 
hours declined by 1.0 percent. Wages and salaries in the private sector, excluding overtime 
pay and other benefits, declined by 0.4 percent, while labour compensations in the 
agricultural, hotel and restaurant and wholesale/retail sectors increased.  

Employment throughout 2017 declined by 0.6 percent compared to 2016, comprising 
of a 1.0 percent decline in the non-agricultural sector due to sluggish export growth in the 
first half of the year. Moreover, despite the improvement in exports in the second half of 
the year, employment in the manufacturing sector did not significantly benefit, as there had 
been an increased number of firms adopting the use of more advanced production 
technology with improved efficiency. Industries saw improvement in employment were, for 
example, transport/warehouse, hotel and restaurant caused by expansions in the tourism 
industry in the second half of the year and fast growth in on-line trades, which led to 
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increased demand of freight transportation. As for the agricultural sector, this 2017 year saw 
overall growth of 0.3 percent compared to the 4.3 percent reduction in 2016. 
Unemployment rate of the sector was 1.2 percent, while wages, excluding other benefits, 
slightly declined by 0.1 percent. Labour productivity impressively increased by 4.6 percent, 
with improvement in both non- agricultural and agricultural sectors with 5.9 percent and 5.6 
percent increase respectively.  

Summary of key labour issues for 2017 can be elaborated as follows: 

1. Daily minimum wages adjustment for 2017: the adjusted rates became 
affective on 1 January 2017, increasing from 300 Baht nationwide to between 305-310 Baht 
in 69 provinces while the other 8 provinces had their rates maintained.  

2. Skill improvement and development of Thai labour force: on 24 January 2017 
the Thai National Wage Committee issued Notification on Wage Rates for Skilled Workers 
According to Skill Standards (No. 6) for additional 12 occupations, resulted in the total number 
of 67 occupations up to dates which now require employers to pay wage rates according to 
skill standards to those with certifications issued by the Ministry of Labour. 

3. Social protection of informal workers: the Cabinet, on 26 April 2017, endorsed 
in principle 3 informal worker related drafted Acts, including (1) Drafted Royal Decree 
concerning characteristic specification of people eligible to apply for social security as self-
insured person (2)  Drafted Royal Decree concerning contribution rates for different social 
security benefits and entitlement categories and requirements and (3) Drafted Ministerial 
Regulation concerning Social Security Fund’s government contribution rates. These acts aim 
to incentivize informal workers to participate in voluntary social security schemes.  

4. Illegal foreign workers registration and management: the government 
launched the registration program, intended to address the lack of workers in Thailand and 
to help employers in Thailand who employed illegal foreigner workers, from between 24 
July to 7 August 2017. There were approximately 790,000 workers registered in the program, 
of which required national verification to be completed by 30 June 2018. However, on 16 
January this year, the government decided to permit the registered workers of Cambodian, 
Lao and Myanmar nationals to work in the country until further notice in response to the 
relative high reliance on such workers in the country. 

Household debts’ growth decelerated as reflected in the constant growth of 
outstanding consumer loan balances of commercial banks, especially for car loans. However, 
loan repayment had been improved as shown in less non-performing loan amounts and a 
lower number of people whose personal loans defaulted over 3 month-period.  
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Thai quality of education urgently needs a major revamp as students’ scores of the 
core subjects were still below 50 percent of the total scores. Moreover, Thai people aged 15 
years and over had only 8.6 years of schooling on average for the school year of 2017. The 
government consistently placed importance on revamping the nation’s education system, as an 
independent reform committee on education has been set up to come up with effective 
measures to improve the education system including early childhood development, funds set 
up to provide assistance to those with insufficient financial means, improve education inequality 
and effective teacher recruiting and training as well as teaching improvement at all educational 
levels. The nation education reform’s current status is that the drafted Education Equality Fund 
Act has already been endorsed in principle by the Cabinet on 21 November 2017 and the 
drafted reform plan on education is now pending for the Cabinet’s endorsement.  

The number of patients diagnosed with influenza continuously increases 
throughout 2018. In Q4/2017, the overall number patients diagnosed with diseases under 
surveillance dropped by 2.3 percent from Q4 last year, while that of dengue fever patients 
massively declined by 27.4 percent due to the strict disease monitor and control throughout 
the year. However, as of the year 2017, the number of patients diagnosed with diseases 
under surveillance increased from 2016 by 5.5 percent, comprising of 16.7 percent increases 
in those diagnosed with influenza which had been persistently spreading from Q3/2017. 
Thus, the Department of Disease Control has forecasted high possibility of influenza 
outbreak in the year of 2018, with the estimated number of 220,000 infected people and 
Bangkok and vicinity, large provinces and provinces with high domestic migration volumes 
being the areas with highest outbreak risks. Additionally, viral diarrhea outbreak, increasing 
number of children with short attention span and depression among elderly people also 
need to be closely monitored. 

Teenage pregnancy rates showed a sign of improvement but still relatively high 
and needs further monitoring. According to statistical information from the Bureau of 
Reproductive Health, Department of Health, it has been revealed that the birth rates among 
women aged 15-19 years old has persistently declined from 53.4 births per 1,000 women in 
this age group in 2012 to 42.5 births in 2016. Nevertheless, despite such declines, the rates 
are still relatively high, thereby; further close monitoring is critically required. Furthermore, 
the issues of initial sexual intercourse among school students, sexual transmitted infections 
(STIs), and promotion of condom use also need to be closely watched. The promotion of 
condom use among teenagers is critically important as it can effectively help prevent STIs 
outbreaks as well as teenage pregnancy.  

Expenditure on both alcohol and cigarette consumptions declined, but such 
consumptions among adolescents still need further monitoring. Expenditure on alcohol 
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consumption in Q4/2017 declined by 1.3 percent compared to Q4/2016. Likewise, 
expenditure on cigarette consumption was a 0.6 percent decline from the previous year. 
According to related statistics, expenditure on both alcohol and cigarette consumptions 
contribute to about 4.9 percent of total household expenditure. However, based on the 
recent survey conducted by the National Statistical Office, it reveals that youth alcohol and 
cigarette consumption behaviours require urgent attention as the consumption rates among 
youth aged 15-24 years old continue to be on the rise. 

Criminal cases declined, government policy direction focuses on both crime 
suppression and prevention measures aimed for peaceful and safe society. Q4/2017 
saw an overall reduction of criminal cases by 3.8 percent in comparison to Q4/2016, 
comprising of a 2.8 percent reduction in narcotic cases, 7.7 percent crimes against life, bodily 
harm and sexual assaults and 7.2 percent in crimes against property. However, when looking 
at the whole year of 2017 in more detail, the total number of criminal cases rose by 6.3 
percent compared to 2016, contributed from a 12.3 percent increase in narcotic cases. 
However, crimes against life, bodily harm and sexual assaults and crimes against property 
declined by 14.2 percent and 10.5 percent respectively. The government policy regarding 
crimes this year still has its main focus on both crime prevention and suppression as well as 
drug abuse and addiction rehabilitation, public participation and engagement in crime 
prevention, and creation of drug-free environment and neighborhoods in local communities 
as understanding and loving families are one of the basic key factors of drug addiction 
prevention. Furthermore, it is also very important to create understanding in local 
communities of the importance of reintegration of offenders in societies.  

The number of accidents during festive-season-only declined, but the annual 
number rose from last year. Q4/2017 saw the number of deaths declined by 10.9 percent 
from Q4/2016, despite an increased number of road accidents by 9.6 percent. As for the 
whole 2017 year, both the number of road accidents and deaths rose by 1.3 percent and 
2.5 percent respectively. However, the number of accidents, injuries and deaths during the 
2018 New Year declined by 2.0 percent, 3.1 percent and 11.5 percent respectively compared 
to 2017 New Year. Consequently, road accident prevention measures need to be further 
implemented and put in place, with stricter traffic law enforcement throughout this year, 
especially the drink-driving and speeding laws.  

The number of people with saving for retirement increased. In 2017, according to 
statistical figures, the number of insured persons under the Social Security Fund rose by 4.3 
percent, totaling up 14.6 million people and the number of the National Saving Fund’s 
members recorded at 530,000 people, equivalence of a 2.4 percent increase. However, the 
number of informal workers was still relatively high at more than 20 million people, thereby, 
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requiring a more effective social security coverage expansion measure. Recently, the 
National Saving Fund has partnered up with 10 related institutions nationwide in saving for 
retirement promotion scheme. Moreover, the National Pension Fund has also been 
endorsed by the Cabinet, which is believed to be a financial tool to raise saving for 
retirement for the Thai people.  

Special Article on “Workforce development for the country development” 

The Thai workforce is declining as a result of declining number of working age 
population due to an aging society. In 2017, the total Thai workforce was 38.08 million 
people, dropping from 38.64 million in 2010. Additionally, Thai labour supply mismatches 
with labour demand in general, as the increasing job growth is most prevailingly witnessed in 
the service sector, especially in the retail and wholesale industry and restaurant and hotel 
industry. However, 62 percent of the workforce has secondary education attainment and 
lower and 31.1 percent are aged 50 years and over. Additionally, labour productivity growth 
is only 3.1 percent on average during the past 15 years. Furthermore, a number of school 
age children still have the dropout problem and low PISA and O-NET scores in Math, 
Science, and English subjects. These pressing issues place a great challenge on Thailand’s 
skilled workforce development, of which a great emphasis needs to be place as early as at 
early childhood development.  

Challenges and factors influencing the labour market include (1) demographic 
changes due to aging society which will place a great constraint on labour supply in the 
future (2) the country development direction which emphasizes on production productivity 
enhancement through science and technology, resulting in demand for workforce with new 
skills. Furthermore, the national plan emphasizes the targeted industry and infrastructure 
investment in the special economic zones led to labour demand in related fields, such as 
logistics, mechatronics and electronics and (3) fast paced technology advancement which 
will inevitably be used to replace some types of labours in some occupations/fields or lead 
to higher labour demand in some related industries as well new forms of employment such 
as piecemeal jobs, multi jobs and a gig economy.  

Workforce Development Preparation 

1. Skill development for people prior to labour market entry: by (1) improving 
the quality of basic education to become more integrated between subjects, so that students 
can have their related skills developed and trained for the future jobs, solving the problem of 
dyslexia and illiteracy among younger population, upgrading the quality of local schools with 
coaching assistance from tertiary education institutions, and (2) manpower production and 
vocational education improvement with assistance from interested private sector such as the 
Sattahip model, based on the success of Sattahip Vocational College, whereby the school 
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cooperates with the government and private firms to implement work-integrated learning, the 
Excellent Model School project, web-based survey introductory in order to accurately survey 
labour demand and supply, production of workforce with expertise in technology and 
innovation, especially in the fields in line with the country development direction.  

2. Skill development for people already in the workforce: by improving skills of 
the workforce, setting up manpower development plan for potential industries as well as 
provincial plans, improving skills in workplaces of the Super Cluster group, other clusters 
group and targeted industries, skill training and development for new entry labour in the 
service and logistics sectors as well as educating informal workers freelancers, startup 
business owners, SMEs and local enterprises, on technology and innovation.  

Guidelines to improve the Thai workforce   

1. Improve the quality of education by organizing a Competency-based course, 
developing vocational education workforce with technology and innovation competences. In 
addition, coordinating with the private sector to manage learning courses in educational 
institution and practical trainings in business, promoting access to occupation information for 
career path is also concerned, in order to build confidence and interest in vocational education. 

2. Develop workforce skills. For new labor groups by improving educational system 
with practice to achieve the actual work, collaborating between public, private and 
educational institutions to build up proper programs for each industrial cluster, and enhance 
skills and knowledge of new technology and innovation. On the other hand, skills and 
knowledge of former labor groups need to be enhanced in terms of new skill, multi-skill, 
English language skill, information technology, together with functional features such as 
integration between new technology and real life practice, flexibility and team building skills. 

3. The master plan for human resource development in the country should be 
prepared to match with labor demand and the country’s economic growth in long term. 
Moreover, labor data collection should be improved to be more consistent with the 
workforce flows and work patterns, which tend to be more diverse. 

4. Support other related factors such as infrastructures, access to the use of 
innovation and production technology development. Also, encouraging learning culture 
building in all organizations/institutions by creating environment that brings inspired, 
creative, and makes people to have public minded for the public interest. 

Surveillance and Actions to be taken in 2018 

1. Monitoring the impact of technology transfer 

 For the employment, there is more demand on labor with high technology 
adaptation in production process. Repeated-task career style in service sector is at risk of 
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being replaced while there are new and varied career styles especially for self-employment 
and employment through the online platform. Therefore, it is necessary to encourage the 
development of skills and knowledge, the adaptation to technology changes, and the 
creation of other optional careers. On the other hand, highly skilled workers will be needed 
and will play an important role in the future of the technology world. It should also improve 
more diverse career information, and new regulations that support new careers. 

 Consumer protection and the prevention of fraud or disputes from the 
purchase of new products and services, such as online trading, trading through QR code, and 
digital currency technology, should be implemented. In addition, surveillance of illegal 
activities through information technology which can reach a wide audience, such as online 
gambling, pornography, and drugs, should also be concerned. 

2.  Impact of rising daily minimum wage: the recent raise in the country’s daily 
minimum wage to 308-330 baht or an average of 315 baht nationwide will take effect on 
April 1, 2018. Therefore, according to the Labor Force Survey in 2017, there were 5.4 million 
people who received wages below the national minimum wage. The majority of those 
receiving minimum wage were in the small corporations with no more than 9 employees. 
This type of corporations normally has the cost of labor considering as high variable costs, 
so impacts of the recent minimum wage hike on those businesses need to be closely 
monitored and policies to mitigate the impact. Moreover, it is necessary to track the 
enforcement of minimum wage and punish employers who do not comply with the 
minimum wage declaration. 

3. Non-communicable diseases (NCDs) Prevention and reduction of disability 
from accidents and illness Increases in Non-communicable diseases (NCDs) such as 
coronary artery disease, cancer, together with traffic accidents, can result in disability or 
death if not treated promptly. Apart from the prevention policies, patient assistances such 
as first aid courses in schools or in the general public and effective emergency medical 
system should be encouraged too. 

4. Extension of social security The government has expanded its mandatory savings 
for post-retirement income to be more sufficient for living by accelerating National Pension 
Fund Act, BE .... which will provide adequate savings for the elderly, cover all employees in 
the social security system, and create saving discipline of people in working age. 

Office of the National Economic and Social Development Board 

9th March 2018  
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Key Social Indicators 

Components 
2016 2017 2016 2017 

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

Workforce (Thousands) 38,266 38,100 38,312 38,160 38,683 37,911 38,216 38,267 38,168 37,748 
%YOY -0.7 -0.4 0.1 -0.6 -0.2 -2.1 -0.3 0.3 -1.3 -0.4 
Employed person 
(Thousands) 

37,693 37,458 37,684 37,394 38,263 37,430 37,443 37,538 37,647 37,205 

%YOY -0.9 -0.6 0.2 -0.9 -0.2 -2.5 0.6 0.4 -1.6 -0.6 
Unemployed person 
(Thousands) 

378 451 369.9 411.1 362.5 366.3 463 465 453 422 

Unemployment rate (%) 0.99 1.18 0.97 1.08 0.94 0.97 1.21 1.22 1.19 1.12 
Underemployed person 
(Thousands) 

275 303 293 352 217 237 356 350 271 256 

2. Health and illness 
 Number of patients under disease surveillance (cases)2/ 
- Measles 1,688 (66.3)     3,185  (88.6) 221 271 466 730 367 295 479 485 
- Meningococcal 

Meningitis 
17 (-32.0)      28  (64.7) 6 5 4 2 

5 5 7 
6 

- Japanese encephalitis 772 (22.1) 815 (5.5) 179 187 231 175 259 143 193 143 
- Cholera 51 (-52.7)  8  (-84.3) 41 2 7 1 2 2 2 2 
- Hand, food and mouth 79,910 (93.1)  70,189  (12.2) 10,066 19,012 39,589 11,243 11,450 19,958 35,168 7,982 
- Dysentery 6,726 (-4.4) 4,847  (27.9) 1,820 1,841 1,887 1,178 1,329 1,410 1,130 784 
- Pneumonia 245,211 (13.1) 267,741  (10.4) 65,661 45,244 72,851 61,455 63,869 53,578 79,622 68,401 
- Leptospirosis 2,295 (6.7) 3,474  (51.3) 446 401 671 777 573 592 1,166 1,132 

- Dengue fever 63,931 (-53.6) 53,189  (16.8) 14,840 7,874 25,744 15,473 8,203 7,732 20,866 11,238 
- Influenza 169,362 (117.3) 197,811 (16.7) 43,634 14,135 58,535 53,058 19,742 18,518 109,057 50,567 

- Rabies 13 (-160)       8  (-62.5) 4 2 5 2 0 3 2 1 
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) 
8,259 8,616 1,871 1,494 2,502 2,392 2,304 2,111 1,756 2,132 

- Crime against person 
(cases) 

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

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

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

- Advertisement 2,637 3,707 727 795 509 606 548 1,380 928 851 

- Label 2,010 2,026 704 559 387 360 618 472 486 450 

- Contract 1,628 2,425 457 373 298 500 432 827 734 432 
- Law 37 0 25 12 0 0 0 0 0 0 
- Direct sales and direct 

marketing 
1,097 712 120 244 550 183 103 128 156 325 

4.2  Hot line 1166 (cases) 47,329 45,311 11,666 10,555 12,438 12,670 12,071 12,681 9,432 11,127 

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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