
เรื่อง ภาวะสังคมไทยไตรมาสหน่ึงป 2558

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติขอรายงานภาวะสังคมไทย
ไตรมาสหนึ่งป 2558 ดังมีรายละเอียดดังนี้

ความเคลื่อนไหวทางสังคมท่ีสําคัญไตรมาสหนึ่งป 2558

การจางงานลดลง อัตราการวางงานต่ํา รายไดยังเพิ่มข้ึน
ในไตรมาสหนึ่งของป 2558 การมีงานทําลดลงรอยละ 0.5 โดยสภาพภูมิอากาศท่ีไมเอ้ืออํานวย

หลายพ้ืนท่ีประสบภาวะภัยแลง ประกอบกับเปนชวงหลังฤดูเก็บเก่ียว และการปรับตัวของการเพาะปลูกขาวท่ี
ลดลงหลังจากยุติมาตรการจํานําขาว ทําใหผูมีงานทําภาคเกษตรลดลงรอยละ 4.4 สําหรับการจางงานภาคนอก
เกษตรเพ่ิมข้ึนรอยละ 1.3 ตามการฟนตัวของภาคการผลิต กอสราง และโรงแรมและภัตตาคาร ขณะท่ีอัตรา
การวางงานเทากับรอยละ 0.94 ใกลเคียงกับรอยละ 0.89 ในชวงเดียวกันปท่ีแลว ชั่วโมงการทํางานเฉลี่ย
เทากับ 41.7 ชั่วโมงตอคนตอสัปดาห ต่ําสุดในชวง 9 ไตรมาส และเม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกันปท่ีแลวลดลง
รอยละ 2.2 คาจางแรงงานและเงินเดือนภาคเอกชนท่ียังไมรวมคาลวงเวลาและผลประโยชนตอบแทนอ่ืนท่ีหัก
ดวยเงินเฟอแลวเพ่ิมข้ึนรอยละ 4.6

ประเด็นท่ีตองติดตามในชวงตอไป
ไดแก (1) ผลกระทบตอรายได จากภัยแลง
ท่ีจะสงผลตอรายไดเกษตร ขณะท่ีภาค
การผลิตและภาคบริการมีการลดชั่วโมง
การทํางาน และมีผูทํางานต่ําระดับเพ่ิมข้ึน
(ทํางานต่ํากวา 35 ชั่วโมงตอสัปดาห) ซึ่งจะ
ส ง ผลต อ ร าย ได แ ร ง ง านนอก เกษตร
(2) แรงงานจบใหมท่ีจะเขาสูตลาดแรงงาน
ในชวงกลางป 2558 (3) ปญหาการขาด
แคลนแรงงานคุณภาพ ขณะท่ีแรงงาน
ระดับปฏิบัติงานมีแรงกดดันจากชั่วโมงการ
ทํางานท่ีลดลง แนวโนมการยายฐานการ
ผลิตของผูประกอบการบางธุรกิจไปยังประเทศเพ่ือนบาน รวมท้ังการยายโรงงานไปพ้ืนท่ีชายแดน เพ่ือใช
ประโยชนจากแรงงานท่ีมีอัตราคาจางต่ํากวา ทําใหมีการลดจํานวนพนักงานโดยเฉพาะพนักงานซับคอนแทรค
หรือการมีโครงการเกษียณอายุกอนกําหนด เปนตน และ (4) การเตรียมการผลิตกําลังคนลวงหนาเพ่ือรองรับ
การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ีจะเกิดข้ึนท่ีจะตองสอดคลองกับความตองการและงานท่ีจะเกิดข้ึน ท้ังในดาน
ปริมาณและคุณภาพ

ผลสํารวจภาวะการทํางานของประชากรไตรมาสหนึ่งป 2558
2556 2557 2557 2558
ทั้งป ทั้งป Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

กําลังแรงงานรวม (ลานคน) 38.7 38.6 38.5 38.4 38.8 38.6 38.3
1. ผูมีงานทํา (ลานคน) 38.2 38.1 37.8 37.8 38.4 38.3 37.6

(%YoY) -0.1 -0.4 -0.4 -1.2 0.3 -0.1 -0.5
1.1 ภาคเกษตร (%YoY) -0.2 -2.4 1.0 -2.9 -2.2 -4.9 -4.4
1.2 นอกภาคเกษตร (%YoY) -0.03 0.7 -1.0 -0.3 1.7 2.5 1.3

2. จํานวนผูวางงาน (ลานคน) 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 0.2 0.4
อัตราการวางงาน (%) 0.73 0.84 0.89 1.00 0.84 0.61 0.94

3. แรงงานรอฤดูกาล (ลานคน) 0.2 0.1 0.3 0.2 0.1 0.1 0.3
สัดสวนตอกําลังแรงงาน (%) 0.4 0.5 0.8 0.6 0.2 0.3 0.8

ที่มา: สํานักงานสถิตแิหงชาติ



2

การกอหนี้สินครัวเรือนชะลอตัวลงตอเนื่อง ไตรมาสสี่ ป 2557 หนี้สินครัวเรือนเทากับ 10,432,529
ลานบาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 6.5 ชะลอตัวลงตอเนื่อง คิดเปนสัดสวนตอ GDP เทากับรอยละ 79.3 สําหรับไตรมาส
แรกป 2558 ยอดคงคางสินเชื่อเพ่ือการอุปโภคบริโภคสวนบุคคลของธนาคารพาณิชยเพ่ิมข้ึนรอยละ 7.6 ชะลอ
ตัวลงเม่ือเทียบกับการเพ่ิมข้ึนรอยละ 10.7 ในไตรมาสเดียวกันปท่ีแลว โดยสินเชื่อเพ่ือซื้อรถยนตลดลงตอเนื่อง
เนื่องจากมีการปลอยสนิเชื่อไปกอนหนานี้ในชวงท่ีมีมาตรการคืนภาษีรถยนตคันแรก ทําใหเกิดอุปสงคท่ีเพ่ิมข้ึน
เกินความเปนจริง การผิดชําระหนี้ท้ังสินเช่ือเพื่อการอุปโภคบริโภค สินเช่ือภายใตการกํากับ และบัตรเครดิต
เพิ่มข้ึน หนี้เพ่ือการอุปโภคบริโภคท่ีไมกอใหเกิดรายไดเพ่ิมข้ึนรอยละ 17.0 สินเชื่อภายใตการกํากับผิดนัด
ชําระหนี้เกิน 3 เดือนเพ่ิมข้ึนรอยละ 27.4 และยอดคงคางชําระบัตรเครดิตเกิน 3 เดือน เพ่ิมข้ึนรอยละ 22.0

ผูปวยดวยโรคเฝาระวังโดยรวมลดลง แตตองเฝาระวังโรคไขเลือดออก และการระบาดของโรค
ไขหวัดใหญ ในไตรมาสแรกของป 2558 จํานวนผูปวยดวยโรคเฝาระวังโดยรวมลดลงจากไตรมาสเดียวกัน
ของป 2557 รอยละ 10.9 โดยผูปวยโรคไขหวัดใหญลดลงรอยละ 23.3 และผูปวยโรคปอดอักเสบลดลงรอยละ
8.9 แตพบผูปวยโรคไขเลือดออกเพ่ิมข้ึนรอยละ 49.7 จาก 4,953 รายในไตรมาสแรกป 2557 เปน 7,413 ราย
ในไตรมาสนี้ สวนหนึ่งเนื่องจากสภาพอากาศท่ีอุณหภูมิสูงข้ึน พรอมท้ังมีฝนตกในหลายพ้ืนท่ีทําใหเกิดแองน้ํา
ขังหรือมีน้ําขังตามภาชนะตางๆ จนกลายเปนแหลงเพาะพันธุของยุง และยังตองเฝาระวังการระบาดของโรค
ไขหวัดใหญซึ่งแพรระบาดในประเทศอินเดียและฮองกงในชวงตนป และการระบาดของโรคติดตอทางอาหาร
และน้ําในชวงฤดูรอน

ความสุขของคนไทยเริ่มดีข้ึน สอดคลองกับดัชนีความสุขโลก ผลการสํารวจสุขภาพจิต (ความสุข)
คนไทย โดยสํานักงานสถิติแหงชาติและกรมสุขภาพจิต พบวา ในชวงครึ่งหลังของป 2557 ความสุขของคนไทย
เริ่มดีข้ึนและคาดวาจะมีแนวโนมดีข้ึนตอเนื่องในป 2558 สอดคลองกับรายงาน World Happiness Report
2015 ของสหประชาชาติ พบวาในชวงป 2555-2557 ประเทศไทยมีคาดัชนีความสุขอยูอันดับท่ี 34 จาก 158
ประเทศ ซึ่งถือวามีความสุขมากข้ึนเม่ือเทียบกับชวงป 2553-2555 ท่ีประเทศไทยอยูอันดับท่ี 36 จาก 156
ประเทศท่ัวโลก และอยูอันดับท่ี 2 รองจากประเทศสิงคโปรเม่ือเทียบในกลุมอาเซียน

การตั้งครรภในวัยรุนลดลงแตยังอยูในระดับสูง และพบการตั้งครรภซํ้าเพิ่มข้ึน ในป 2556
การคลอดบุตรของวัยรุนไทยลดลง โดยอัตราการคลอดในวัยรุนอายุ 15-19 ป ตอหญิงวัยเดียวกัน 1,000 คน
ลดลงจากอัตรา 53.8 ในป 2555 เปนอัตรา 51.2 ในป 2556 แตเม่ือพิจารณาสัดสวนการคลอดในวัยรุนอายุ
10-19 ป ตอการคลอดท้ังหมดพบวายังไมลดลง โดยมีสัดสวนประมาณรอยละ 17 ของการคลอดท้ังหมด และ
ยังพบการตั้งครรภซ้ําเพ่ิมข้ึนจากรอยละ 11.6 ในป 2555 เปนรอยละ 12.1 ในป 2556 และจากขอมูล
การสํารวจการแทงในประเทศไทยป 2556 ของกรมอนามัยพบผูปวยท่ีทําแทงเปนวัยรุนอายุต่ํากวา 20 ป ถึง
รอยละ 29 สะทอนถึงความรุนแรงของปญหาท่ียังคงมีอยู ซึ่งตองรวมกันแกไขอยางจริงจัง เปนระบบ และ
ตอเนื่อง เพ่ือหยุดการตั้งครรภไมพรอมในเด็กผูหญิงซึ่งเปนวัยท่ียังไมสมควรตองรับบทบาทความเปนแมท่ีไมมี
ความพรอมท้ังทางกาย ใจ และเศรษฐกิจ

คาใชจายในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลและบุหรี่เพิ่มข้ึน และยังตองเฝาระวังการเขาถึงบุหรี่
ของเยาวชน ในไตรมาสแรกของป 2558 คาใชจายในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลมีมูลคา 38,190
ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสเดียวกันของป 2557 รอยละ 10.4 ขณะท่ีคาใชจายในการบริโภคบุหรี่มีมูลคา
15,693 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสเดียวกันของป 2557 รอยละ 2.5 และยังตองเฝาระวังการเขาถึงบุหรี่
ของเยาวชน เนื่องจากพบอายุเฉลี่ยท่ีเริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรกของกลุมเยาวชนท่ีสูบบุหรี่ เปนประจําลดลง
อยางตอเนื่องจาก 16.8 ปในป 2550 เปน 15.6 ปในป 2557 ท้ังท่ีประเทศไทยมีการบังคับใชกฎหมายซึ่งหาม
ขายบุหรี่แกบุคคลท่ีมีอายุต่ํากวา 18 ป มากวายี่สิบปแลวก็ตาม การแบงขายบุหรี่ท่ีเปนรายมวนเปนกลยุทธ
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อยางหนึ่งท่ีรานคาปลีกใชเพ่ือดึงดูดนักสูบกลุมเยาวชน ขณะนี้มี 97 ประเทศท่ัวโลกท่ีมีกฎหมายหามขายบุหรี่
เปนรายมวน รวมถึงหลายประเทศในกลุมอาเซียน ไดแก ประเทศลาว เมียนมา มาเลเซีย สิงคโปร และบรูไน
สําหรับประเทศไทยไดมีการกําหนดไวเพ่ิมเติมในพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบฉบับใหม

คนไทยมีพฤติกรรมการอานหนังสือเพิ่มข้ึน ในป 2556 มีผูอานหนังสือท่ีมีอายุตั้งแต 6 ปข้ึนไป
จํานวน 50.8 ลานคน คิดเปนอัตราการอานหนังสือรอยละ 81.8 เพ่ิมข้ึนจากจํานวน 42.9 ลานคน หรือคิดเปน
อัตราการอานหนังสือรอยละ 68.6 ในป 2554 โดยเวลาเฉลี่ยท่ีใชอานหนังสือนอกเวลาเรียน/นอกเวลาทํางาน
เพ่ิมข้ึนจาก 35 นาทีตอวันในป 2554 เปน 37 นาทีตอวันในป 2556 กลุมเด็กวัย 6-14 ป มีอัตราการอาน
หนังสือสูงสุด รองลงมาคือ กลุมเยาวชนวัย 15-24 ป กลุมวัยทํางาน 25-59 ป และกลุมผูสูงอายุ 60 ปข้ึนไป
เม่ือพิจารณาประเภทสื่อท่ีอานและประเภทเนื้อหาสาระของหนังสือ พบวาคนสวนใหญยังนิยมอานจากรูปเลม
หนังสือหรือเอกสาร แตก็มีแนวโนมของผูอานจากสื่ออิเล็กทรอนิกสทางอินเทอรเน็ต และ Tablet/E-book
reader/Smart phone เพ่ิมข้ึน

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินโดยรวมดีข้ึน โดยยังคงตองใหความสําคัญในการปราบปราม
การคายาเสพติดอยางตอเนื่อง ในไตรมาสหนึ่งของป 2558 คดีอาญารวมลดลงรอยละ 14.6 เม่ือเทียบกับ
ไตรมาสเดียวกันของป 2557 ขณะท่ีคดียาเสพติดยังคงมีสัดสวนมากท่ีสุดรอยละ 82.9 ของคดีอาญารวม ลดลง
รอยละ 16 คดีประทุษรายตอทรัพยลดลงรอยละ 10.3 คดีชีวิตรางกายและเพศลดลงรอยละ 0.3

การสรางพฤติกรรมความมีน้ําใจและบังคับใชกฏหมายอยางเด็ดขาดเพื่อลดความสูญเสียจาก
อุบัติเหตุจราจรทางบก การเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบกในไตรมาสท่ีหนึ่งของป 2558 เกิดอุบัติเหตุเพ่ิมข้ึน
รอยละ 3.6 มีผูเสียชีวิตลดลงรอยละ 13.1 เม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของป 2557 แมจะมีการใชแผน
บูรณาการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสงกรานตป 2558 แตการเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิต
เพ่ิมสูงข้ึนกวาป 2557 รอยละ 12.7 และ 11. 7 สาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุยังคงมาจากการเมาสุราและ
ขับรถเร็วเกินกวาท่ีกฎหมายกําหนด

การจมน้ํายังเปนสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของเด็กไทยอายุต่ํากวา 15 ป แมวาผูเสียชีวิตจะมี
แนวโนมลดลงอยางตอเนื่องจาก 1,482 คนในป 2549 เปน 807 คน ในป 2557 โดยในเดือนมีนาคม-
พฤษภาคม ชวงปดภาคการศึกษา เทศกาลสงกรานต อากาศรอน จะพบเด็กจมน้ําเสียชีวิตมากท่ีสุด แตยังตอง
เฝาระวังเนื่องจากพบวาในป 2556 มีเด็กอายุ 5-14 ปท่ีวายน้ําเปนรอยละ 23.7 แตสามารถวายน้ําเพ่ือเอาชีวิต
รอดไดเพียงรอยละ 4.4 และจากขอมูลการเสียชีวิตจากการจมน้ํา พบวาเด็กเล็กอายุต่ํากวา 5 ป สวนใหญ
จมน้ําในแหลงน้ําภายในบานหรือบริเวณรอบๆ บาน สวนเด็กอายุมากกวา 5 ป มักพบจมน้ําในแหลงน้ําขุดเพ่ือ
การเกษตรและแหลงน้ําตามธรรมชาติ และพบวาเด็กมักจะจมน้ําเสียชีวิตพรอมกันครั้งละหลายคนเนื่องจากไม
รูวิธีการเอาชีวิตรอดในน้ําและวิธีการชวยเหลือท่ีถูกตองจึงมักกระโดดลงไปชวยคนท่ีตกน้ํา

ความมุงม่ันของไทยในการแกไขปญหาการคามนุษย ภายใตหลักการ 5P (Policy, Prosecution,
Protection, Prevention, Partnership) อยางจริงจังอยางตอเนื่อง โดยยึดหลักสากล สรางความเปนธรรมท่ี
ทุกภาคสวนตองรวมบูรณาการการทํางานใหสอดคลองเพ่ือนําไปสู เปาหมายท้ังในดานการดําเนินคดี
การคุมครองชวยเหลือ การปองกัน การพัฒนากลไกเชิงนโยบายและการขับเคลื่อน การพัฒนาและบริหาร
ขอมูล อยางไรก็ดี ยังคงมีชองวางการดําเนินงานดานการดําเนินคดี ซึ่งถือเปนประเด็นสําคัญในการแกไขปญหา
การคามนุษยในมุมมองของสหรัฐฯ

การรองเรียนเรื่องอินเทอรเน็ตมีแนวโนมเพิ่มข้ึน โดยการรองเรียนสินคาและบริการผานสํานักงาน
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคมีจํานวน 1,522 เรื่อง ลดลงจากไตรมาสกอนหนารอยละ 9.4 ขณะท่ีการ
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รองเรียนบริการกิจการโทรคมนาคมมีจํานวน 741 เรื่อง เพ่ิมข้ึนรอยละ 53.1 โดยอินเทอรเน็ตมีแนวโนม
เพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องจากการขยายตัวของการใหบริการ นอกจากนี้ ยังมีการบริโภคอาหารและยาท่ีมี
สเตอรอยดปลอมปนท่ีผูบริโภคไดรับผลกระทบโดยไมรูตัว ซึ่งจําเปนตองเรงสุมตรวจ จับกุม และเผยแพร
ประชาสัมพันธสินคาท่ีไมถูกตองแกสาธารณะเพ่ือปองกันไมใหมีสินคาท่ีเปนอันตรายจําหนายแกผูบริโภค

การเพิ่มพื้น ท่ีสี เ ขียวเพื่อคุณภาพชีวิตของคนเมืองท่ีดี ข้ึน ปริมาณพ้ืนท่ีสี เ ขียวตอคนของ
กรุงเทพมหานครซึ่งต่ํามากเพียง 3.3 ตารางเมตรตอคน เม่ือเทียบกับมหานครอ่ืนๆ ในประเทศเอเชียและต่ํา
กวาเกณฑมาตรฐานขององคการอนามัยโลกกวาเทาตัว สงผลกระทบตอประชาชนโดยตรงท้ังทางรางกายและ
จิตใจ เกิดปญหาดานสุขภาพ มลพิษ รวมถึงขาดพ้ืนท่ีเพ่ือการนันทนาการพักผอนหยอนใจ และยังทําใหสภาพ
อากาศในเมืองใหญกลายเปนเกาะรอน ปจจุบันประเทศไทยไดใหความสําคัญกับการพัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียวในเขต
เมือง ดังจะเห็นไดจากการบรรจุแผนการพัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียวไวท้ังในแผนพัฒนาระดับประเทศและในระดับ
ทองถ่ิน ท้ังกรุงเทพมหานครก็มีโครงการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวตามนโยบายมหานครสีเขียว โดยไดกําหนดเปาหมาย
ในป 2559 จะตองมีพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือสภาพแวดลอมของเมืองรอยละ 7 ของพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร

บทความพิเศษเรื่อง “อาชีวะทวิภาค:ี พลังรวมสรางกําลังคนคุณภาพ”

การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเปนพลังรวมระหวางสถานศึกษาและสถานประกอบการท่ีจะพัฒนา
กําลังคนระดับกลางใหมีคุณภาพ นําไปสูการยกระดับสมรรถนะและความสามารถในการแขงขันกับนานา
ประเทศ ปจจุบันมีสถาบันการศึกษาภาครัฐและเอกชนกวา 800 แหงท่ัวประเทศ มีนักเรียนประมาณ 1 ลานคน
ในแตละปมีผูสําเร็จการศึกษาประมาณ 3-4 แสนคน ในจํานวนนี้ประมาณรอยละ 80 ของผูสําเร็จการศึกษา
ระดับ ปวช. ศึกษาตอ และผูสําเร็จระดับ ปวส. ศึกษาตอประมาณรอยละ 50 ทําใหเกิดความขาดแคลนแรงงาน
ระดับกลาง สาเหตุหลักมาจากคานิยมท่ีมองวาเด็กนักเรียนอาชีวศึกษาเปนเด็กเรียนไมดี คุณภาพของเด็กท่ีจบไม
มีทักษะเพียงพอ สงผลตอคาจางทําใหผูปกครองสนับสนุนเด็กใหเรียนตอสายสามัญจนถึงปริญญาตรี

การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีแมจะมีการจัดท้ังสถาบันของรัฐและเอกชนแตมีการรวบรวมขอมูลเฉพาะ
ในสวนสังกัดของรัฐ โดยสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดการศึกษาระบบ
ทวิภาคี จํานวน 382 แหง มีผูเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) จํานวน 61,244 คน เพ่ิมข้ึนจากป 2552 กวาเทาตัว แตคิดเปนรอยละ 9.4 ของนักเรียนอาชีวศึกษา
ในสังกัด สอศ. และมีนักเรียนเฉลี่ย 160 คนตอสถานศึกษา โดยสาขาอุตสาหกรรมทองเท่ียวมีสัดสวนตอนักเรียน
ท้ังหมดสูงสุดคือ รอยละ 29.5 สาขาอุตสาหกรรมสัดสวนรอยละ 11 ชี้ใหเห็นวายังมีสัดสวนไมมากนัก เนื่องจาก
การบริหารจัดการท่ีมีความซับซอน และข้ึนอยูกับความพรอมของหลายฝาย ดานผลสําเร็จยังขาดขอมูลภาพรวม
การมีงานทําและรายไดของเด็กท่ีจบการศึกษาเพ่ือใชวิเคราะหและเผยแพรตอสังคม

ปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จตอการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา
ผูประกอบการ การมีสวนรวมของภาคีเครือขาย นโยบายท่ีชัดเจนและการสรางกลไกสนับสนุนกระบวนการ
บริหารงาน การกําหนดมาตรฐานและวิธีการประเมินการบริหารงาน สวนขอจํากัด ไดแก การขาดความพรอม
ของสถานศึกษาและสถานประกอบท้ังในเรื่องบุคลากร ความรูความเขาใจ ครูฝกขาดทักษะและไมเพียงพอ
ขณะท่ีนักเรียนขาดความพรอม ความเขาใจและขาดวุฒิภาวะในการปรับตัว จนเกิดปญหาการลาออกกลางคัน

นโยบายและการดําเนินงาน ในป 2558 สอศ. มีเปาหมายเพ่ิมปริมาณผูเรียน เพ่ิมจํานวนสถาน
ประกอบการ ผลักดันใหสถานศึกษาในสังกัดเปนสถานศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเต็มรูปแบบ คิดเปน
รอยละ 50 ของจํานวนสถานศึกษาท้ังหมด โดยมีแนวทางการดําเนินงานสนับสนุนการจัดและพัฒนาคุณภาพ
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การจัดอาชีวศึกษาทวิภาคีท้ังดานการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา มาตรการลดปญหาดานการบริหารจัดการ
ภายในสถานศึกษา เผยแพรประชาสัมพันธ และจัดทํามาตรฐานการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี รวมท้ัง
สงเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาในภาพรวม ท้ังพัฒนาคุณภาพมาตรฐานโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน
จัดทํามาตรฐานวิชาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน จัดการอบรมครูฝก ครูนิเทศ
ตลอดจนจัดกิจกรรมแนะแนวเชิงรุก

ประเด็นสังคมท่ีตองเฝาระวังในระยะตอไป มีดังนี้
1. คุณภาพชีวิตแรงงานอันเนื่องมาจากปจจัยผลกระทบตางๆ ไดแก ปญหาภัยแลง การขาดแคลน

แรงงานคุณภาพ แรงงานจบใหมท่ีจะเขาสูตลาดแรงงานในชวงกลางป 2558 และการบริหารจัดการ
แรงงานตางดาวโดยควรเรงประชาสัมพันธใหผูประกอบการนําแรงงานตางดาวท่ีข้ึนทะเบียนมายื่น
พิสูจนสัญชาติกอนสิ้นสุดระยะเวลา รวมถึงการเขมงวดในการจับกุมลักลอบเขาเมืองผิดกฏหมาย

2. การเรงรัดการแกไขปญหาหนี้สิน การเปดดําเนินการของธุรกิจนาโนไฟแนนซซึ่งเปนชองทางเพ่ือ
แกไขปญหาหนี้สินใหกับผูกูรายยอยอาจสงผลใหมูลคาของการกูยืมนอกระบบปรากฏในระบบบัญชี
หนี้สินครัวเรือนเพ่ิมมากข้ึน ซึ่งจําเปนตองติดตามผลการดําเนินงานของธุรกิจนาโนไฟแนนซในระยะ
ตอไป อยางไรก็ดี การกูยืมเงินนอกระบบท่ีถูกนําเขาสูระบบบัญชีหนี้สินครัวเรือน ก็จะทําใหมีการ
บริหารจัดการและการติดตามอยางเปนระบบมากข้ึน อีกท้ังยังทําใหการตรวจสอบและการคุมครอง
ลูกหนี้สามารถดําเนินการไดอยางครอบคลุมท่ัวถึง และมีความเปนธรรมกับลูกหนี้มากข้ึน

3. การปองกันการสูบบุหรี่ของเยาวชน โดยทุกภาคสวนจะตองรวมกันผลักดันการบังคับใช
พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบฉบับใหมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปองกันการเขาถึง
ผลิตภัณฑยาสูบของเด็กและเยาวชน

4. การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ควรเนนการปราบปรามนักคายาเสพติดรายใหญ การฟนฟูผูติดยา
เสพติดไมใหหวนกลับไปเสพติดซ้ําดวยการสรางอาชีพตามโครงการอาชีวะบําบัด การพัฒนาอาชีพทางเลือก

5. การปองกันการเกิดอุบัติเหตุ โดยใหความสําคัญกับการบังคับใชกฎหมายอยางเด็ดขาด มีบทลงโทษ
อยางรุนแรง การเพ่ิมความเขมขนการรณรงคท่ีสื่อใหเห็นถึงความสูญเสียแกชีวิตจากการเมาแลวขับ
รวมท้ังการสรางพฤติกรรมการใชถนนอยางแบงปนและมีน้ําใจ

6. การปองกันเด็กจมน้ํา โดยการบังคับใชกฎหมายในเรื่องความปลอดภัยทางน้ํา การสอนใหเด็กเรียนรู
วิธีการวายน้ําเพ่ือเอาชีวิตรอด พรอมท้ังวิธีการชวยเหลือตนเองและผูอ่ืนท่ีถูกตอง

7. แนวทางการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ไดแก (1) การเรงจัดทําขอมูลการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคีของประเทศ สนับสนุนศูนยอาชีวศึกษาทวิภาคี เปนศูนยขอมูลและประสานงานใหการจัด
อาชีวศึกษาทวิภาคีของประเทศมีประสิทธิภาพและกวางขวางยิ่งข้ึน (2) การพัฒนาระบบการคัดเลือก
ผูบริหารสถานศึกษาเพ่ือใหไดผูมีความรูและประสบการณ (3) การบริหารงานอาชีวศึกษาทวิภาคี
ในสถานศึกษาในรูปคณะกรรมการท่ีมีความเขมแข็งจะชวยลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง
ผูบริหารสถานศึกษา (4) การเรงผลิตและพัฒนาครูชางใหเพียงพอและมีคุณภาพ และ (5) การกํากับ
คุณภาพมาตรฐานสถานศึกษาท่ีไมไดมาตรฐานอยางเขมงวดเพ่ือยกระดับคุณภาพของสถานศึกษา

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
25 พฤษภาคม 2558
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ตัวชี้วัดภาวะสังคม

องคประกอบหลัก 56 57 2556 2557 2558
ทั้งป ทั้งป Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

1. การมีงานทํา1/

กําลังแรงงาน (พันคน) 38,661 38,576 38,502 38,789 38,678 38,676 38,454 38,442 38,811 38,598 38,279
%YOY -0.1 -0.2 1.04 0.69 -0.94 -1.00 -0.12 -0.89 0.35 -0.20 -0.45

การมีงานทํา (พันคน) 38,216 38,077 37,965 38,267 38,318 38,316 37,812 37,815 38,421 38,262 37,612
%YOY -0.1 -0.4 1.32 0.85 -1.18 -1.26 -0.40 -1.18 0.27 -0.14 -0.53

ผูวางงาน (พันคน) 281.7 322.7 269.6 288.0 312.6 256.6 341.1 385.7 326.6 237.3 361.3
อัตราการวางงาน (รอยละ) 0.73 0.84 0.70 0.74 0.81 0.66 0.89 1.00 0.84 0.61 0.94
การทํางานตํ่าระดับ (พันคน) 273.7 256.3 308.7 220.1 274.3 291.8 277.9 258.1 245.1 244.1 281.2

2. สุขภาพและการเจ็บปวย
จํานวนผูปวยดวยโรคท่ีตองเฝาระวัง (ราย)2/

- หัด 2,647 (-49.2) 1,184 (-55.3) 937 788 618 304 340 321 313 210 223
- ไขกาฬหลงัแอน 14 (75.0) 14 - 3 2 2 7 4 3 2 5 4
- ไขสมองอักเสบ 723 (6.3) 594 (-17.8) 183 192 175 173 140 143 153 158 165
- อหิวาตกโรค 8 (-82.2) 12 (50.0) 4 1 1 2 2 2 6 2 2
- มือ เทา และปาก 46,131 (1.8) 65,835 (42.7) 9,585 8,853 18,087 9,606 9,662 19,732 27,792 8,649 8,741
- บิด 9,586 (-26.8) 8,106 (-15.4) 2,733 2,710 2,465 1,678 2,326 2,261 2,050 1,469 1,640
- ปอดอักเสบ 185,481 (-5.3) 200,710 (8.2) 55,424 35,238 49,812 45,007 60,599 38,215 56,775 45,121 55,222
- ฉ่ีหนู 3,103 (-27.4) 2,263 (-27.1) 639 634 974 856 393 462 774 634 257
- ไขเลือดออก 154,773 (94.5) 40,999 (-73.5) 21,979 53,050 65,382 14,362 4,953 8,222 16,554 11,270 7,413
- ไขหวัดใหญ 43,941 (-29.2) 74,065 (68.6) 17,394 6,062 11,631 8,854 30,899 11,178 16,146 15,842 23,696
- พิษสุนัขบา 5 - 6 (20.0) 1 2 2 - 2 1 2 1 2
อัตราตายดวยโรคไมติดตอเร้ือรังท่ีสําคัญ ตอประชากร 100,000 คน
- ความดันโลหิตสูง 8.0 (40.4) n.a.

ไมมีการจัดเก็บขอมูลเปนรายไตรมาส
- หัวใจขาดเลือด 26.9 (14.5) n.a.

- หลอดเลือดสมอง 36.1 (13.9) n.a.

- เบาหวาน 14.9 (23.1) n.a.

- มะเร็งและเนื้องอกทุกชนิด 104.8 (6.4) n.a.

3. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
- จํานวนผูเสียชีวิตดวย

อุบัติเหตุทางบก (ราย) 6,938 5,998 2,171 1,720 1,470 1,577 1,884 1,577 1,285 1,625 1,370

- จํานวนคดีชิวิต รางกาย
และเพศ (คดี) 23,915 23,916 6,189 6,311 5,856 5,559 5,882 6,021 5,839 6,174 5,900

- จํานวนคดีประทุษรายตอ
ทรัพยสิน (คดี) 50,213 46,722 12,650 12,355 12,934 12,274 11,705 11,846 11,733 11,438 10,498

- จํานวนคดียาเสพติด (ราย) 445,919 384,644 112,456 112,926 117,629 102,908 94,997 102,582 97,907 89,158 79,779
4. การคุมครองผูบริโภค3/

4.1 จํานวนเร่ืองรองเรียน (ราย)
- ดานโฆษณา 1,033 1,515 310 233 244 246 131 621 519 244 260
- ดานฉลาก 2,631 2,352 759 555 709 608 254 682 752 664 572
- ดานสัญญา 2,729 2,571 758 663 632 676 287 843 805 636 632
- ดานกฎหมาย 593 69 541 6 37 9 10 15 39 5 4
- ดานขายตรงและตลาด

แบบตรง 107 131 12 31 24 40 - - - 131 54

4.2 การใหคําปรึกษาทางสายดวน
1166 (ราย) 41,773 38,701 10,321 10,314 12,348 8,790 3,410 10,804 12,703 11,784 12,293

ที่มา: 1/ รายงานผลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2/ สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
3/ สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค สํานักนายกรัฐมนตรี



Thailand’s Social Development in Q1/2015
Office of the National Economic and Social Development Board (NESDB) released the

official report on Thailand’s social development in the first quarter of 2015. Details of the
situation are described as follows.

Social situations and indicators in Q1/2015

Lower employment, unemployment rate remained low while income still
increased

In the first quarter of 2015, employment declined by 0.5 percent. Agricultural
employment fell by 4.4 percent due to unfavorable weather with droughts in many areas,
being the time after the end of harvest season and farmers’ downward adjustment in
response to the expiration of the government’s Rice Pledging Scheme. Employment in non-
agricultural sector went up by 1.3 percent following the recovery in manufacturing,
construction, hotels and restaurants production. Unemployment rate was recorded at 0.94
percent, slightly different from 0.89 percent in the same period last year. Average working
hours stood at 41.7 hours per person per week, a 2.2 percent lower than the same period
last year and the lowest in 9 quarters. Wages and salaries in the private sector excluding
overtime pay and other benefits in the first quarter of 2014 rose by 4.6 percent from the
same period last year.

Issues to be closely monitored
include: (1) effects on income as
droughts may adversely affect farm
income while lower work hours and
increasing number of underemployed
workers (working less than 35 hours per
week) would affect overall non-farm
income, (2) newly graduates entering
labor market in mid-2015, (3) shortage
of quality workers coupled with
pressure toward lower work hours at
operational-level. As manufacturing
sector moved their production base to
neighboring countries or to the borders to take advantage of lower wages, number of workers in
Thailand was reduced, particularly the subcontracted workers. Workers were motivated to leave

Labor force survey in Q1/2015
2013 2014 2015
Year Year Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

Total labor force (Millions) 38.7 38.6 38.5 38.4 38.8 38.6 38.3
1.Employed (Millions) 38.2 38.1 37.8 37.8 38.4 38.3 37.6

(%YoY) -0.1 -0.4 -0.4 -1.2 0.3 -0.1 -0.5
1.1 Agriculture (%YoY) -0.2 -2.4 1.0 -2.9 -2.2 -4.9 -4.4
1.2 Non-agriculture

(%YoY) -0.03 0.7 -1.0 -0.3 1.7 2.5 1.3

2.Unemployed (Millions) 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 0.2 0.4
Unemployment rate (%) 0.73 0.84 0.89 1.00 0.84 0.61 0.94

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

Share to labor force (%) 0.4 0.5 0.8 0.6 0.2 0.3 0.8
Source: National Statistical Office
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under early-retirement program while some workers had to migrate to get decent jobs, and
(4) preparation of labor force—both in terms of quantity and quality—to meet the demand from
upcoming mega-infrastructure projects.

Household debts continued to slow down in the first quarter of 2015. Household
debts in the first quarter of 2015 stood at 10,432,529 million baht, an increase continually at
slower rate by 6.5 percent. The value accounted for 79.3 percent of GDP. In the first quarter
of 2015, total outstanding of commercial banks’ personal consumer credit went up by 7.6
percent, a slowdown from a 10.7 percent increase in the same quarter of 2014. Car loans
continued to fall as it dramatically increased during the First Car Tax Rebate Scheme.
Default debts on consumer loan, personal loan under supervision and credit cards
continued to increase. Non-performing loans (NPLs) rose by 17.0 percent, personal loan
under 3-month supervision rose by 27.4 percent and outstanding 3-month overdue credit
card debts rose by 22.0 percent.

The number of patients diagnosed with diseases under surveillance decreased,
but close surveillance should be on the dengue fever and influenza. In the first quarter
of 2015, overall number of patients under disease surveillance declined by 10.9 percent
compared with the same quarter last year. Number of patients with influenza fell by 23.3
percent and those with pneumonitis fell by 8.9 percent. However, number of dengue fever
patients rose by 49.7 percent from 4,953 persons in the first quarter of 2014 to 7,413
persons. An increase of ground temperature coupled with heavy rainfalls in many areas
caused water stagnant, which is favorable for mosquitos to propagate. Influenza spreading in
India and Hong Kong at the beginning of 2015 and alimentary diseases should also be
closely watched.

Happiness of Thai people at large improved, consistent with the World
Happiness Index. Mental Health Survey by National Statistical Office (NSO) and the
Department of Mental Health found that happiness of Thai population improved in the
second half of 2014 and tend to improve further in 2015. This is consistent with the World
Happiness Report 2015 by United Nations (UN). The report ranks Thailand’s happiness index
for 2012-2014 at 34 out of 158 countries, an improvement from rank 36 out of 156 countries
in 2010-2012. Among ASEAN countries, Thailand ranks second, after Singapore.

Teenage pregnancy fell but still remained at a high level and increasing number
of repeated pregnancies. In 2013, child deliveries by teenagers declined. Childbirths in
population aged 15-19 years fell from 53.8 per 1,000 heads in 2012 to 51.2 in 2013.
However, the ratio of childbirths by population aged 10-19 years to total childbirths
remained stable at 17 percent. Repeated pregnancies in teenagers increased from 11.6
percent in 2012 to 12.1 percent in 2013. Moreover, the survey on abortion in Thailand 2013
by the Department of Health found abortion rate in teenagers lower than 20 years old at 29
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percent—reflecting the severity of the problem. This therefore calls for serious, systematic
and continuous measures to stop the pregnancies among teenagers—the age not ready for
the role of mother physically, mentally and economically

Expenditure on alcohol and cigarette increased, accessible to cigarette by youth
should be under close monitor. In the first quarter of 2015, spending on alcohol
consumption was 38,190 million baht, a rise by 10.4 percent from the same quarter of 2014.
Similarly, expenditure on cigarette consumption was 15,693 million baht, a 2.5 percent
growth from the same quarter of previous year. In addition, close surveillance should be
posted on youth’s accessibility to cigarette. Average age to start smoking continued to fall
from 16.8 years in 2010 to 15.6 years in 2014, albeit the legal age of 18 years. Thailand has
imposed a law for more than 20 years prohibiting sellers to sell cigarette to buyers aged
lower than 18 years. Sellers normally offer to sell cigarette by small quantities (unpacked
cigarettes) rather than by package as a selling strategy to youth. In response, 97 countries
currently imposed a law prohibiting the sales of cigarette in small quantities, including Laos,
Myanmar, Malaysia, Singapore and Brunei. As for Thailand, it has been stated in the new
Tobacco Control Act.

Reading interest has improved. In 2013, number of readers aged 6 years and above
stood at 50.8 million persons, an 81.8 percent reading rate. The number and the rate
increased from 42.9 million persons or 68.6 percent in 2011. Also, the average time spent
reading outside study/working hours increased from 35 minutes per day in 2011 to 37
minutes per day in 2013. Children aged 6-14 years has the highest rate of reading, followed
by youth aged 15-24 years, working age of 25-59 years and elderly population aged 60 years
and over, respectively. When considering the types and contents of reading materials, most
people still preferred hardcopies with increasing trend in reading via electronic files on
internet, tablet, e-book readers and smartphones.

Overall security of life and property improved; however, undertaking drug
dealing is still an ongoing important issue. In the first quarter of 2015, the total number of
crime cases decreased 14.6 percent compared to the same quarter in 2014. Drug cases
remained the highest share, 82.9 percent, of all crime cases, decreasing by 16 percent. Cases
of violence against property dropped 10.3 percent while life, physical and sexual offence
cases declined 0.3 percent.

Creating the culture of generosity on the road, and strict traffic law
enforcement would help reduce casualties from road accidents. Road accidents in the
first quarter of 2015 increased 3.6 percent, while death casualties decreased 13.1 percent
compared to the same quarter of the previous year. Even though there was integrated
planning to prevent road accidents during the Thai New Year 2015, numbers of road
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accidents and death tolls still increased from 2014 by 12.7 and 11.7 percent. The main
causes of accidents remained drunk driving and speeding.

Drowning was still the number one cause of death in Thai children below 15
years old. The number of death from drowning is on a downward trend, from 1,482 deaths
in 2006 to 807 in 2014, with the highest death tolls during summers and Songkran festival
due to hot weather. Nonetheless, we need to remain watchful on the topic. Out of 23.7
percent of children aged 5-14 who can swim, only 4.4 percent of them can swim to survive.
According to data on death from drowning in 2013, children younger than 5 years old mostly
drowned in water in or around their residential areas; while children older than 5 years old
mostly drowned in agricultural or natural water sources. Moreover, in many cases there are
many deaths from drowning at once, as children could not swim to survive. And due to the
lack of knowledge of proper ways to rescue a drowning person, sometimes drowned
person’s peers jumped in to help and drown themselves as well.

Thailand’s determination in resolving human trafficking continued earnestly
with the 5P (Policy, Prosecution, Protection, Prevention and Partnership) under the
international standard. To pursue justice, every sectors need to integrate their works
together to achieve the goal in prosecution, protection, rescue, prevention, policy
development and maneuver, and data management and development. Nonetheless, gaps in
the prosecution process still exist and are important matters with regard to attacking human
trafficking in the US’s view.

Internet-related complaints rose. Complaints on goods and services to the Office
of the Consumer Protection Board totaled at 1,522 cases, declining from the previous
quarter by 9.4 percent. In contrary, complaints in telecommunication services totaled at 741
cases, increasing by 53.1 percent. Internet usages continued to increase with the expansion
in service offering. On top of that, another issue is the consumption of foods and drugs with
steroids contamination without the knowledge of consumers. Random inspection,
arrestment and publication of contaminated goods need to be done urgently in order to
protect consumers from the harmful products.

Expansion of green areas will improve city life. The green area per person ratio in
Bangkok is only 3.3 square meters per person, very low compared to other metropolis in Asia,
and two times lower than the standard by WHO. The lack of green spaces affects people both
physically and mentally, resulting in health and pollution problems. Spaces for recreation and
relaxation are also lacking. Moreover, Bangkok has become a heat island. Currently, Thailand
has put importance in creating green spaces in city areas, as can be seen from the addition of
green areas development plans in both regional and country level development plans.
Moreover, Bangkok initiated projects to increase green spaces according to the green
metropolis policy, with the goal to have 7 percent of Bangkok as green areas in 2016.
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Key social issues “Dual Vocational Training: Uniting to create quality labor”

Dual Vocation Training (DVT) is cooperation between educational institutions and
business establishments to raise the quality of mid-level labor, which will promote
Thailand’s competency and competitiveness at international stage. Presently, there are
more than 800 public and private educational institutions all over the country with
approximately 1 million students.  Each year there are about 300-400 thousands graduates.
Eighty percent of vocational graduates and fifty percent of high vocational graduates,
continue higher education. Moreover, social values that look down on vocational students
result in mid-level labor shortage as a consequence. Furthermore, vocational graduates are
often viewed as lacking intelligence and skills, which further contributes to lower their
wages. Consequently, parents tend to encourage students to pursue general education and
bachelor’s degrees.

Dual Vocational Training (DVT) took place both in public and private institutions but
data collection is only done on public institutions. The total of 382 educational institutions
under the Office of the Vocational Education Commission (VEC) participated in the DVT
program, with 61,244 vocational and high vocational students, doubled from 2009, or 9.4
percent of all vocational students under VEC or 160 students per institution. The highest
shares of students are in tourism, 29.5 percent, and manufacturing, 11 percent. The low
number was due to complication in administration and readiness of participating parties.
However, the success of the program is hard to determine now due to the lack of overall
data on employment and incomes of graduates.

Influencing factors to the success of dual vocational training are institution
administrators, business operators and participation of associated networks, clear policy
direction, supporting mechanism in management, standard setting, and management
evaluation. Limitations include the lack of aptness of educational institutions and
establishments both in human capital and understanding. Teachers are in shortages and lack
necessary skills while students lack understanding, adaptability and maturity which lead to
job resignation halfway.

In 2015, VEC targets to increase the number of participating students and
establishments, and to push all institutions under VEC, 50 percent of all institutions, to
become comprehensive bilateral vocational institutions. Strategies to enhance management
and quality development are vocational curriculum development, alleviation of internal
management problems, and publicizing the program.  In addition, setting standards for dual
vocational training system, setting profession standards and qualifications, developing
teaching quality, training coach and supervisor teachers and engaging in aggressive guidance
activities are other important strategies.
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Key issues needed to be closely monitored in the near term are as follows:
1. Living quality of labor is affected by several factors including drought, labor

shortage and newly graduates entering the labor market in mid-2015. In addition, there is
also an issue on foreign worker management. Government should promote and encourage
entrepreneurs to register their foreign workers as well as tightening the enforcement and
prosecution of the illegal immigration.

2. Urgently solving the debt problems. Nano-finance businesses emerged as a
channel to resolve retail debts problem and bringing informal debts into the household
debts accounting system. This will be beneficial for debt management and monitoring to
become more systematic. It will also increase protection to borrowers both in terms of
coverage and fairness.

3. Prevention of cigarette consumption among youth by coordinating with all
related parties in enforcing the new Tobacco Control Act, which will increase the efficiency
in preventing youth’s access to cigarette.

4. Prevention and suppression of narcotic drugs by targeting the major drug
dealers and using career-building programs as a rehabilitation method to prevent addicts to
return to drugs in the future.

5. Prevention of road accidents should focus on enforcement of road safety
regulations with intensive punishments as well as on campaign emphasizing the loss of life from
driving under alcohol influence as well as on promoting generosity and sharing on the roads.

6. Preventing children from drowning by enforcing the regulations on water
safety, teaching children to swim for survival in case of emergencies as well as correct
rescue methods.

7. Promoting Dual Vocational Training (DVT) by (1) urgently preparing detailed
information on the DVT and expanding DVT centers in terms of coverage and efficiency,
(2) improving institution administrator selection method such that institution administrators
are well-qualified in both knowledge and experience, (3) managing the DVT program in form
of board of committees in order to reduce risk of rotated institution administrators, (4)
urgently developing skills of technical teachers both in numbers and quality, and (5) strictly
monitoring the quality of institutions, particularly those that do not meet the standards.

Office of the National Economic and Social Development Board (NESDB)
25th May 2015



7

Key Social Indicators

Components 2013 2014 2013 2014 2015
Year Year Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

1. Employment1/

Workforce (Thousands) 38,661 38,576 38,502 38,789 38,678 38,676 38,454 38,442 38,811 38,598 38,279
%YOY -0.1 -0.2 1.04 0.69 -0.94 -1.00 -0.12 -0.89 0.35 -0.20 -0.45

Employed person
(Thousands) 38,216 38,077 37,965 38,267 38,318 38,316 37,812 37,815 38,421 38,262 37,612

%YOY -0.1 -0.4 1.32 0.85 -1.18 -1.26 -0.40 -1.18 0.27 -0.14 -0.53
Unemployed person
(Thousands) 281.7 322.7 269.6 288.0 312.6 256.6 341.1 385.7 326.6 237.3 361.3
Unemployment rate (%) 0.73 0.84 0.70 0.74 0.81 0.66 0.89 1.00 0.84 0.61 0.94
Underemployed person
(Thousands) 273.7 256.3 308.7 220.1 274.3 291.8 277.9 258.1 245.1 244.1 281.2

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

- Measles 2,647 (-49.2) 1,184 (-55.3) 937 788 618 304 340 321 313 210 223
- Meningococcal

Meningitis 14 (75.0) 14 - 3 2 2 7 4 3 2 5 4
- Japanese encephalitis 723 (6.3) 594 (-17.8) 183 192 175 173 140 143 153 158 165
- Cholera 8 (-82.2) 12 (50.0) 4 1 1 2 2 2 6 2 2
- Hand, food and

mouth 46,131 (1.8) 65,835 (42.7) 9,585 8,853 18,087 9,606 9,662 19,732 27,792 8,649 8,741
- Dysentery 9,586 (-26.8) 8,106 (-15.4) 2,733 2,710 2,465 1,678 2,326 2,261 2,050 1,469 1,640
- Pneumonia 185,481 (-5.3) 200,710 (8.2) 55,424 35,238 49,812 45,007 60,599 38,215 56,775 45,121 55,222
- Leptospirosis 3,103 (-27.4) 2,263 (-27.1) 639 634 974 856 393 462 774 634 257
- Dengue fever 154,773 (94.5) 40,999 (-73.5) 21,979 53,050 65,382 14,362 4,953 8,222 16,554 11,270 7,413
- Influenza 43,941 (-29.2) 74,065 (68.6) 17,394 6,062 11,631 8,854 30,899 11,178 16,146 15,842 23,696
- Rabies 5 - 6 (20.0) 1 2 2 - 2 1 2 1 2
Numbers of patients with chronic non-communicable diseases (cases)
- High blood pressure 8.0 (40.4) n.a.

No quarterly data available

- Ischaemic heart
disease 26.9 (14.5) n.a.

- Cerebrovascular
disease 36.1 (13.9) n.a.

- Diabetes 14.9 (23.1) n.a.
- Cancer and tumors 104.8 (6.4) n.a.

3. Social security
- Patients from road

accidents (cases) 6,938 5,998 2,171 1,720 1,470 1,577 1,884 1,577 1,285 1,625 1,370
- Crime against person

(cases) 23,915 23,916 6,189 6,311 5,856 5,559 5,882 6,021 5,839 6,174 5,900
- Property crimes

(cases) 50,213 46,722 12,650 12,355 12,934 12,274 11,705 11,846 11,733 11,438 10,498
- Narcotics (cases) 445,919 384,644 112,456 112,926 117,629 102,908 94,997 102,582 97,907 89,158 79,779

4. Consumer protection3/

4.1 Number of complaints (cases)
- Advertisement 1,033 1,515 310 233 244 246 131 621 519 244 260
- Label 2,631 2,352 759 555 709 608 254 682 752 664 572
- Contract 2,729 2,571 758 663 632 676 287 843 805 636 632
- Law 593 69 541 6 37 9 10 15 39 5 4
- Direct sales and

direct marketing 107 131 12 31 24 40 - - - 131 54
4.2 Hot line 1166 (cases) 41,773 38,701 10,321 10,314 12,348 8,790 3,410 10,804 12,703 11,784 12,293

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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