
เรื่อง ภาวะสังคมไทยไตรมาสสองของปี 2558 

ส านังาานณณะงรรมงารพัฒนางารศรรฐฐงจแลละสัาณมล่งาาาตจอ รายาานภาวะสัาณมไทยไตรมาสส า
อ าปี 2558 ดัามีรายละศ ียดดัานี้ 

ความเคลื่อนไหวทางสังคมที่ส าคัญไตรมาสสองของปี 2558 

การจ้างงานลดลง อัตราการว่างงานต่ า ขณะที่รายได้เพิ่มขึ้นช้า  

ในไตรมาสส าอ าปี 2558 ผู้มีาานท าแ านวน 37,751,800 ณนลดลาร้ ยละ 0.2 แางไตรมาสศดียวงัน
ปีที่ลล้ว ทั้านี้ ศป็นงารแ้าาาานลดลาในภาณศงฐตรร้ ยละ 5.8 ศป็นผลมาแางปัญ่าภัยลล้าท าใ่้งจแงรรม
ทาางารศงฐตรลดลา น งแางนี้ ภาวะฝนลล้าสงาผลใ่้ศงฐตรงรต้ าศลื่ นฤดูงาลศพาะปลูงแางางวาศดื น
พฤฐภาณมไปศป็นางวาปลายศดื นงรงฎาณม ท าใ่้ลราาานศงฐตร 315,848 ณน ศป็นลราาานร ฤดูงาลศพจ่มอึ้น
ร้ ยละ 30.7 ซึ่าไมงนับศป็นผู้วงาาาาน  ยงาาไรง็ตาม งารแ้าาาานภาณน งศงฐตรศพจ่มอึ้นร้ ยละ 2.6 ศทียบงับ
งารลดลาร้ ยละ 0.3 ในไตรมาสศดียวงันปีที่ลล้ว ลละส ดณล้ างับงารอยายตัวทาาศรรฐฐงจแภาณน งศงฐตร
ที่ศพจ่มอ้ึนร้ ยละ 3.5 อณะที่ ัตรางารวงาาาานศทงางับร้ ยละ 0.88 ลดลาแางร้ ยละ 1.0 ในางวาศดียวงันปีที่ลล้ว 
ลราาานมีาั่วโมางารท าาานศฉลี่ย (ทุงสถานภาพ) 43.6 าั่วโมาตง สัปดา่์ ลดลาแางางวาศดียวงันอ าปีที่ลล้ว
ร้ ยละ 1.5 ณงาแ้าาลราาานลละศาจนศดื นภาณศ งานที่ยัาไมงรวมณงาลงวาศวลาลละผลประโยาน์ต บลทน ่ืนที่่ัง
ด้วยศาจนศฟู ลล้วศพจ่มอ้ึนร้ ยละ 2.5 แางางวาศวลาศดียวงันอ าปีที่ผงานมา ผลจตภาพลราาานตง ณนศพจ่มอึ้นร้ ยละ 
3.4 ทั้านี้ งระทรวาศงฐตรลละส่งรณ์ได้  งมาตรงารศพ่ื างวยศ่ลื ศงฐตรงร 3 มาตรงาร ได้ลงง งารใ่้ศลื่ น
ศวลางารศพาะปลูง งารสนับสนุนงารปรับศปลี่ยนพืาที่ศพาะปลูง ลละรงวมงับธนาณารศพ่ื งารศงฐตรลละ
ส่งรณ์งารศงฐตรในงารแัด่าทุนศพ่ื ปรับศปลี่ยนไปท าศงฐตรผสมผสาน น งแางนั้น ณณะรัฐมนตรีมีมตจ
 นุมัตจงารสนับสนุนาบประมาณด าศนจนมาตรงารศรงาดงวนศพ่ื างวยศ่ลื ศงฐตรงรลละณนยางแนในงาร
ศสรจมสร้าาณวามศอ้มลอ็า ยงาายั่ายืนแ านวน 6.54 พันล้านบาท 

ประศด็นที่ต้ าตจดตามในางวาตง ไป 
ได้ลงง (1) รายได้อ าลราาาน ทั้ ารายได้
ศงฐตรงร ซึ่าได้รับผลงระทบทั้าแางปรจมาณ
ผลผลจตที่ลดลาลละราณาสจนณ้าศงฐตรตงต่ า 
ล ล ะ ร าย ไ ด้ ล ร า า า นลู ง แ้ า า  ซึ่ า ไ ด้ รั บ
ผลงระทบแางงารลดาั่วโมางารท าาานลา
อ าผู้ประง บงารท าใ่้ลราาานบาางลุงมมี
รายได้ศฉลี่ยลดลา ลละ (2) งารศฝูาระวัางาร
ศลจงแ้าาลราาาน แางผลงระทบงารสงา  งที่
ยัามีลนวโน้มลดลา ลละงารย้ายฐานงารผลจต
ไปยัาประศทรศพ่ื นบ้าน 

ผลส ารวจภาวะการท างานของประชากรไตรมาสหนึ่งป ี2558 

 2557 2557 2558 
ทั้งป ี Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 

ง าลัาลราาานรวม (ล้านณน) 38.6 38.5 38.4 38.8 38.6 38.3 38.4 
1. ผู้มีาานท า (ล้านณน) 38.1 37.8 37.8 38.4 38.3 37.6 37.8 

(%YoY) -0.4 -0.4 -1.2 0.3 -0.1 -0.5 -0.2 
1.1 ภาณศงฐตร (%YoY) -2.4 1.0 -2.9 -2.2 -4.9 -4.4 -5.8 
1.2 น งภาณศงฐตร (%YoY) 0.7 -1.0 -0.3 1.7 2.5 1.3 2.6 

2. แ านวนผู้วงาาาาน (ล้านณน) 0.3 0.3 0.4 0.3 0.2 0.4 0.3 
 ัตรางารวงาาาาน (%) 0.84 0.89 1.00 0.84 0.61 0.94 0.88 

3. ลราาานร ฤดูงาล (ล้านณน) 0.1 0.3 0.2 0.1 0.1 0.3 0.3 
สัดสงวนตง ง าลัาลราาาน (%) 0.5 0.8 0.6 0.2 0.3 0.8 0.8 

ที่มา:   ส านังาานสถจตจล่งาาาตจ 
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หนี้สินครัวเรือนชะลอตัวลงต่อเนื่อง ในไตรมาสลรงปี 2558 ่นี้สจนณรัวศรื นศทงางับ 10,570,142 
ล้านบาท ศพจ่มอึ้นร้ ยละ 6.4 ลละณจดศป็นสัดสงวนตง  GDP ศทงางับร้ ยละ 79.9 ส า่รับไตรมาสส าอ าปี 2558 
ย ดณาณ้าาสจนศาื่ ศพ่ื งาร ุปโภณบรจโภณสงวนบุณณลอ าธนาณารพาณจาย์ศพจ่มอึ้นร้ ยละ 7.0 าะล ตัวลา 
ศมื่ ศทียบงับร้ ยละ 8.8 แางางวาศดียวงันอ าปีที่ลล้ว โดยสจนศาื่ ศพ่ื ซื้ รถยนต์ลละรถแังรยานยนต์ลดลา 
ร้ ยละ 3.7 ลดลาตง ศนื่ าศป็นไตรมาสที่ 3 สงวนงารใ่้สจนศาื่ ศพ่ื ซื้ ที่ ยูง ารัย งารซื้ ที่ดจน ลละงารบรจโภณ
 ่ืนยัาณาศพจ่มอึ้น การผิดนัดช าระหนี้ทั้งสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค สินเชื่อภายใต้การก ากับ และบัตร
เครดิต ยัาณาศพจ่มอึ้นร้ ยละ 15.5 22.8 ลละ 28.0 ตามล าดับ ลละสัดสงวน่นี้ศสียตง ย ดณาณ้าาอ าสจนศาื่ 
ศ่ลงานี้ยัาศพจ่มอึ้นตง ศนื่ า ทั้านี้ รัฐบาลได้ใ่้ณวามส าณัญงับงารลง้ไอปัญ่า่นี้สจนณรัวศรื น โดยมีณวามณืบ่น้า
อ ามาตรงารลง้ไอปัญ่า่นี้สจน ได้ลงง (1) งารด าศนจนธุรงจแนาโนไฟลนนซ์ โดยตั้าลตงวันที่ 25 มงราณม-1 
งรงฎาณม 2558 มีผู้ประง บงารได้รับใบ นุญาตด าศนจนธุรงจแนาโนไฟลนนซ์ลล้ว 9 ราย ลละศปิดใ่้บรจงาร
ลล้ว 3 ราย ลละ (2) งารลง้ไอปัญ่า่นี้สจนณรู โดยมีงารลตงาตั้าณณะงรรมงารบรจ่ารทุน่มุนศวียนศพ่ื ลง้ไอ
ปัญ่า่นี้สจนอ้าราางารณรู 3 ณณะ ณื  ณณะ นุงรรมงารบรจ่ารศาจนทุน่มุนศวียนสงวนราางารลละศอตพ้ืนที่
งารรึงฐา ณณะ นุงรรมงารบรจ่ารศาจนทุน่มุนศวียนศพ่ื ลง้ไอปัญ่า่นี้สจนอ้าราางารณรู ณณะ นุงรรมงาร
ง างับ ตจดตามลูง่นี้ณ้าาา าระ ศพ่ื ท า่น้าที่ศงี่ยวงับงารง างับ ตจดตาม่นี้ณ้าาา าระ งารางวยศ่ลื ปรับ
โณราสร้าา่นี้ รวมถึาได้มีงารพจแารณาง า่นด่ลังศงณฑ์งารงู้ยืมแางง าทุน่มุนศวียนศพ่ื ลง้ปัญ่า่นี้สจน
อ้าราางารณรูใ่มง ศพจ่มวาศาจนงู้ยืมอ าณรูแางศดจมรายละ 200,000 บาท ศป็น 300,000 บาท ลละด าศนจนงาร
รงวมงับธนาณาร  มสจนในงารปรับโณราสร้าา่นี้ณรู  

คุณภาพการศึกษาเป็นปัญหาเร่งด่วน งารประศมจนผลงารส บ ONET ในปี 2553-2557 ผลสัมฤทธจ์
ทาางารศรียนในวจาา่ลังไมงถึาร้ ยละ 50 ณงาศฉลี่ยวจาา่ลัง ม.6 ต่ าสุด  ยูงระ่วงาา 29.52-37.31 ลละนังศรียนใน
ศอตงรุาศทพฯ ยัาณามีณะลนนศฉลี่ยในทุงระดับสูางวงาณะลนนศฉลี่ยอ านังศรียนในศอตภูมจภาณ ซึ่ารัฐบาลได้ใ่้
ณวามส าณัญงับงารยงระดับณุณภาพงารรึงฐา ยงาาตง ศนื่ า  ีงทั้ายัามีณณะงรรมงารนโยบายลละพัฒนา
งารรึงฐาศป็นงลไงอับศณลื่ นงารแัดงารรึงฐาที่ศาื่ มโยางันทั้าระบบ โดยมีประศด็นที่ศรงารัดผลังดัน ได้ลงง  
งารปรับปรุา่ลังสูตรลงนงลาางารรึงฐาอั้นพ้ืนฐาน งารปรับตาราางารศรียนงารส นใ่้ยืด่ยุงน งารแัดงาร
ศรียนงารส นวจาาประวัตจราสตร์ลละวจาาศพจ่มศตจม่น้าที่พลศมื า งารพัฒนาทังฐะภาฐา ัางฤฐ งารอยายผล
งารรึงฐาทาาไงลผงานดาวศทียม โดยงารแัดงารศรียนงารส นโดยใา้ระบบโทรทัรน์ทาาไงลผงานดาวศทียม  
งารพัฒนาณุณภาพงารรึงฐาทาาไงลผงานศทณโนโลยีสารสนศทร โดยณัดศลื งณรูแางโราศรียนที่มีงารลองาอันสูา
ลละโราศรียนที่มีณวามพร้ มด้านศทณโนโลยีสารสนศทรศป็นโราศรียนต้นทาาในงารถงายท ดสดงารส นไปยัา
โราศรียนปลายทาา งารสงาศสรจม/ศพจ่มบทบาทอ าสถานประง บงารตงาาๆ ในงารศสน ลนะศพ่ื พัฒนา่ลังสูตร
ลละงารแัดงารศรียนงารส นใ่้ตรางับณวามต้ างารอ าตลาดลราาาน รวมทั้างารพัฒนาระบบงารสรร่าลละ
พัฒนาณุณภาพณรูลละบุณลางรทาางารรึงฐาทั้าระบบ 

ผู้ป่วยด้วยโรคเฝ้าระวังเพิ่มข้ึนโดยเฉพาะโรคไข้เลือดออกเพิ่มขึ้นเกือบ 3 เท่า ในไตรมาสส าอ าปี 
2558 แ านวนผู้ปุวยด้วยโรณศฝูาระวัาโดยรวมศพจ่มอึ้นแางไตรมาสศดียวงันอ าปี 2557 ร้ ยละ 8.2 โดยศฉพาะ
โรณไอ้ศลื ด  งศพจ่มอ้ึนศงื บ 3 ศทงา ลละต้ าศฝูาระวัาโรณที่มังระบาดในางวาฤดูฝน งารระบาดอ าโรณทาาศดจน
่ายใแตะวัน  งงลาา่รื โรณศม ร์ส ยงาาตง ศนื่ าแนงวงาสถานงารณ์ทั่วโลงแะยุตจ รวมทั้ายัาต้ าศฝูาระวัา
ผู้ปุวยโรณซึมศรร้าลละผู้ที่พยายามฆงาตัวตายศนื่ าแางมีลนวโน้มศพจ่มอ้ึน 
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ค่าใช้จ่ายในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่เพิ่มขึ้น และยังต้องเฝ้าระวังการขาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา  ในไตรมาสส าอ าปี 2558 ณงาใา้แงายในงารบรจโภณศณรื่ าดื่ม
ล ลง ฮ ล์มีมูลณงา 33,971 ล้านบาท ศพจ่มอ้ึนแางไตรมาสศดียวงันอ าปี 2557 ร้ ยละ 3.3 อณะที่ณงาใา้แงายใน
งารบรจโภณบุ่รี่มีมูลณงา 15,212 ล้านบาท ศพจ่มอึ้นแางไตรมาสศดียวงันอ าปี 2557 ร้ ยละ 2.3 ลละศมื่ 
พจแารณา ัตรางารดื่มศณรื่ าดื่มล ลง ฮ ล์พบวงาศพจ่มอึ้นแางร้ ยละ 32.2 ในปี 2556 ศป็นร้ ยละ 32.3 ในปี 
2557 ลม้วงางลุงมศยาวานแะมี ัตรางารดื่มศณรื่ าดื่มล ลง ฮ ล์ลดลาแางปี 2556 ่างยัาต้ าศฝูาระวัา 
 ยงาาตง ศนื่ าศพราะศยาวานยัาสามารถศอ้าถึาศณรื่ าดื่มล ลง ฮ ล์ได้างายศนื่ าแางมีสถานบรจงารลละร้านอาย
ปลีงงระแาย ยูงทั่วประศทรแ านวนมางโดยศฉพาะบรจศวณใงล้สถานรึงฐา่รื ่ พัง ลละสถานบรจงาร่รื 
ผู้อายยจนย มใ่้ผู้ที่มี ายุต่ างวงา 20 ปีศอ้าไปใา้บรจงารลละซื้ ศณรื่ าดื่มล ลง ฮ ล์  ่ัว่น้าณณะรังฐา 
ณวามสาบล่งาาาตจแึาได้  งณ าสั่าศรื่ า “มาตรงารในงารณวบณุมสถานบรจงาร่รื สถานประง บงารที่ศปิด
ใ่้บรจงารในลังฐณะที่ณล้ายงับสถานบรจงาร” ศพ่ื ลาโทฐผู้ที่ฝุาฝืนงฎ่มาย ยงาาศด็ดอาด 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยรวมดีขึ้น สถานการณ์ยาเสพติดดีขึ้นจากการใช้มาตรการ
ทางกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ขณะที่คดีท าร้ายร่างกายและลักทรัพย์มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ณดี าญารวม
ในไตรมาสส าอ าปี 2558 ลดลาร้ ยละ 30.9 ศมื่ ศทียบงับไตรมาสศดียวงันอ าปี 2557 อณะที่ณดีประทุฐร้าย
ตง ทรัพย์ศพจ่มอึ้นร้ ยละ 4.6 ณดีาีวจตรงาางายลละศพรศพจ่มอึ้นร้ ยละ 8.8 ณดียาศสพตจดยัาณามีสัดสงวนมางที่สุดร้ ยละ 
77.3 อ าณดี าญารวม โดยลดลาร้ ยละ 37.3 ศป็นผลแางงารที่รัฐบาลง า่นดยุทธราสตร์ทั้าในระยะสั้นลละ
ระยะยาวในงารปู างันลละลง้ไอปัญ่ายาศสพตจดใ่้ศป็นไปในทจรทาาศดียวงันลละ ยงาาแรจาแัา รวมทั้าศน้นงาร
สงัดงั้นแุดศสี่ยาลละแุดตัดตามลนวาายลดนปู างันไมงใ่้ศอ้าสูงพ้ืนที่าั้นใน 

การสร้างพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัยต่อคนเดินเท้าเพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุ
จราจรทางบก ลม้สถานงารณ์งารศงจด ุบัตจศ่ตุแราแรทาาบงในไตรมาสส าอ าปี 2558 ลดลาร้ ยละ 3.4  
มีผู้ศสียาีวจตลดลาร้ ยละ 11.8 ศมื่ ศทียบงับไตรมาสศดียวงันอ าปี 2557 อณะที่ ุบัตจศ่ตุรถยนต์านณนศดจนศท้า
ศสียาีวจตประมาณร้ ยละ 15 ลละมีลนวโน้มศพจ่มอึ้นศนื่ าแางสภาพถนนมีปัแแัยศสี่ยาตง ณนศดจนถนน
ณง นอ้าามาง โดยสงวนใ่ญงศงจดอ้ึนบนถนนที่ไมงมีศงาะงลาา ลละณนศดจนอ้ามถนนมังถูงรถานในางวาทาาตราลละ
ทาาลยง งง ใ่ศ้งจด ุบัตจศ่ตุที่มีณวามรุนลราลละสูญศสียศพจ่มอ้ึนมาง  

ประเทศไทยยังคงมุ่งม่ันจะแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์อย่างจริงจังเพื่อความม่ันคงและมนุษยธรรม 
ถึาลม้ระยะศวลาที่ผงานมาไทยได้ด าศนจนงารลง้ไอปัญ่างารณ้ามนุฐย์ ยงาาศป็นรูปธรรม ลตงยัาณาถูงแัด ันดับ ยูง
ในบัญาีงลุงมที่ 3 ตจดตง งันศป็นปีที่ 2 แางงระทรวางารตงาาประศทรส่รัฐ ศมรจงา ซึ่าศป็นงารประศมจนงาร
ด าศนจนงารระ่วงาาวันที่ 1 ศมฐายน 2557-31 มีนาณม 2558 รัฐบาลไทยยัาณาด าศนจนงารลง้ไอปัญ่างารณ้า
มนุฐย์ ยงาาแรจาแัาศพ่ื ณวามมั่นณาลละมนุฐยธรรมภายใต้่ลังงารมาตรฐานสางล 5P (Policy, Prosecution, 
Protection, Prevention, Partnership) ด้วยงารศตจมศต็มในศรื่ างารบูรณางารงารท าาานรงวมงัน ยงาาแรจาแัา 
งารบัาณับใา้งฎ่มาย ยงาาแรจาแัาศพ่ื ปู างันมจใ่้ผู้งระท าผจดงลับมาท าซ้ า ีง งารยงระดับงารประาาสัมพันธ์
ปัญ่างารณ้ามนุฐย์ตง สาธารณะทั้าในด้านปัญ่าลละลนวทาางารปู างัน ศพ่ื ใ่้ศงจดงารมีสงวนรงวมในงาร
ปู างันลละลง้ไอ ศแ้า่น้าที่อ ารัฐณวรมีณวามแรจาแัาไมงละศว้นในงารปราบปราม ไมงศงรางลัวตง  จทธจพล 

การคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับไขมันทรานส์ยังเป็นเรื่องที่ต้องผลักดัน ศนื่ าแางศป็นปัแแัยศสี่ยา 
ที่น าไปสูงงารศงจดโรณ่ล ดศลื ด่ัวใแซึ่าศป็นสาศ่ตุงารศแ็บปุวยลละตายที่ส าณัญ ใน่ลายประศทรได้มี



 

4 
 

มาตรงารศพ่ื ลดงารใา้ไอมันานจดนี้ในงารปรุา า่าร  าทจ ศดนมาร์ง ส่รัฐ ศมรจงาฯลฯ ส า่รับประศทรไทย
พบวงามี า่าร่ลายานจดที่มีไอมันทรานส์ที่ณง นอ้าาสูา  าทจ โดนัท ศวศฟ ร์ ณรัวซ าณ์ มางารีนฯลฯ  ยงาาไร 
ง็ตาม ประศทรไทยยัาไมงมีอ้ บัาณับในงารลสดาไอมันทรานส์บนฉลางซึ่า่นงวยาานที่ศงี่ยวอ้ าณวรง า่นดใ่้มี
งารลสดาฉลาง รวมทั้าศรงารณราณ์ใ่้ณวามรู้ในงารศลื งรับประทาน า่ารที่แะางวยลดณวามศสี่ยาตง  
งารศแ็บปุวยลละศสียาีวจตแางโรณ่ัวใแอาดศลื ดใ่้งับผู้บรจโภณ 

การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภายใต้แนวคิดสังคมคาร์บอนต่ า ประศทรไทยมี ัตรางาร
ปลง ยง๊าซศรื นงระแงศพจ่มอึ้นโดยศฉลี่ยร้ ยละ 3.44 ตง ปี  ยงาาไรง็ตาม ศมื่ น ามา่ังลบงับปรจมาณงารดูดงลับ
ในภาณศงฐตร ปุาไม้ลละงารใา้ประโยาน์ที่ดจนลล้ว ท าใ่้ลนวโน้มงารปลง ยง๊าซศรื นงระแงลดลาศ่ลื ร้ ยละ 
3.28 ตง ปี งารศพจ่มอึ้นอ างารปลง ยง๊าซศรื นงระแงสงาผลใ่้งารศปลี่ยนลปลาสภาพภูมจ างารลละผลงระทบ
ตงาาๆ ทวีณวามรุนลรามางอึ้น ดัาศ่็นได้แาง ุณ่ภูมจอ า างารที่สูาอึ้น งารศปลี่ยนลปลารูปลบบอ าฤดูงาล  
ที่ศปลี่ยนไป งารศงจดภัยพจบัตจที่รุนลราลละบง ยณรั้าอึ้น ส า่รับลนวทาางารลง้ไองารลดงารปลง ยง๊าซศรื น
งระแงภายใต้ลนวณจดสัาณมณาร์บ นต่ า ยงาายั่ายืนณื  งารศน้นพัฒนาลละปรับปรุางระบวนงารใ่้ปลง ยอ าศสีย
  งสูงธรรมาาตจน้ ยที่สุด งารปรับศปลี่ยนพฤตจงรรมในงารศลื งซื้ สจนณ้าลละงารบรจงาร โดยณ านึาถึา 
ณวามแ าศป็นลละศป็นมจตรงับสจ่าลวดล้ ม รวมถึางารศป็นสงวน่นึ่างับธรรมาาตจใ่้มางที่สุด 

บทความพิเศษเรื่อง “การท างานของผูสู้งอายุ: ความจ าเป็นที่ต้องผลักดัน” 

งารศอ้าสูงสัาณมสูาวัยโดยศพจ่มแางร้ ยละ 6.8 ในปี 2537 ศป็นร้ ยละ 14.9 ในปี 2557 ลละณาดวงาแะ
ศพจ่มศป็นร้ ยละ 32.1 ในปี 2583 ซึ่าสงาผลงระทบตง ภาวะพ่ึาที่ศพจ่มสูาอึ้น แางงารรึงฐาบัญาีงระลสงารโ น
ประาาาาตจในปี 2583 พบวงาสัดสงวนผู้สูา ายุแะท าใ่้งารอาดดุลรายได้ศพจ่มอึ้น  ผู้สูา ายุอาดณวามมั่นณาด้าน
รายได้ศนื่ าแางศาจน  มไมงศพียาพ ตง งารด าราาีวจตในระยะศวลา่ลัาาีวจตงารท าาานทีย่าวนานอึ้น ล่ลงารายได้
แางบุตร่ลานมีลนวโน้มลดลา ภาวะอาดลณลนลราาานอณะที่งารพ่ึาพจาลราาานศพ่ื นบ้านมีอ้ แ างัดแาง  
งารศอ้าสูงสัาณมสูาวัยในศวลาใงล้ศณียางัน รวมทั้าภาระงารณลัาที่มีลนวโน้มศพจ่มอึ้นแางรายแงายในโณรางาร
สวัสดจงารสัาณมส า่รับผู้สูา ายุศพจ่มมางอ้ึน 

ปี 2557 มีผู้สูา ายุท าาาน 3.8 ล้านณน ณจดศป็นร้ ยละ 38.4 อ าผู้สูา ายุทั้า่มด แ านวน 2 ใน 3 
ท าาานธุรงจแสงวนตัวโดยไมงมีลูงแ้าา ร้ ยละ 90 ศป็นลราาานน งระบบ ซึ่าส ดณล้ างับสัดสงวนลูงแ้าาศ งาน 
ที่ลดลางง น ายุ 60 ปี โดย ยูงในภาณศงฐตรฯ ร้ ยละ 63.8 อณะที่ลราาานสูา ายุในระบบงระแาย ยูงในภาณ
ศงฐตร งารผลจต ุตสา่งรรม ลละณ้าสงาณ้าปลีง โดย าาีพลละสาอาที่ผู้สูา ายุท า ยูงแะส ดณล้ างับสาอาที่มี
งารอาดลณลน ด้านณวามต้ างารลราาานพบวงาภาณศ งานรับรู้งารศป็นสัาณมสูาวัยลตงยัาอาดณวามตระ่นังถึา
ผลงระทบลละงารศตรียมงาร โดยสาอาโราลรมภัตตาณารลละงารอนสงามีงารแ้าาลราาาน่ลัาณรบง า่นด ายุ
งารท าาานมางที่สุด ด้าน ุปทานลราาานสงวนใ่ญงต้ างารท าาานถึา ายุ 60 ปี ทั้านี้  ศนื่ าแางภาณศ งาน 
สงวนใ่ญงแะง า่นด ายุณรบง า่นดงารท าาานที่ ายุ 55 ปี รวมถึาทัรนณตจที่ ศ่็นวงา ายุศงจน 60 ปี  
ศป็นผู้สูา ายุที่ณวรพังผง น น งแางนี้ ลราาานร้ ยละ 60 ไมงลนงใแวงาณวรมีงารอยาย ายุณรบง า่นดงาร
ท าาาน่รื ไมง ศนื่ าแางยัาอาดณวามาัดศแนลละศงราแะงระทบสจทธจประโยาน์ที่แะได้รับแางประงันสัาณม 
ส า่รับงารสงาศสรจมงารท าาานอ าผู้สูา ายุ สงวนใ่ญงต้ างารใ่้ศป็นงารแ้าาาานตามณวามสมัณรใแ มีณวาม
ยืด่ยุงน รวมทั้ามีงารสนับสนุนแางรัฐในงารศพจ่มลราแูาใแ งารสร้าางลไงศพ่ื สนับสนุน ตล ดแนงารใ่้ณวามรู้
ลละสร้าาณวามตระ่นังศงี่ยวงับผลงระทบลละณวามแ าศป็นอ างารท าาานอ าผู้สูา ายุ ซึ่าส ดณล้ างับ
ประสบงารณ์แางตงาาประศทรท่ีศน้นงารศพจ่มลราแูาใแ งารศปลี่ยนทัรนณตจ ลละงารพยายามศพจ่มงารแ้าาาาน 
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ประเด็นสังคมที่ต้องเฝ้าระวังในระยะต่อไป มีดัานี ้

1. ปัจจัยที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตแรงงาน ได้ลงง รายได้อ าลราาานลดลาทั้า
ศงฐตรงรที่ได้รับผลงระทบทั้าแางปรจมาณผลผลจตที่ลดลาลละราณาสจนณ้าศงฐตรตงต่ า ลละลูงแ้าาที่ได้รับ
ผลงระทบแางงารลดาั่วโมางารท าาานลาอ าผู้ประง บงาร  งารศลจงแ้าาลราาานแางผลงระทบ 
งารสงา  งท่ียัามีลนวโน้มลดลา ลละงารย้ายฐานงารผลจตไปยัาประศทรศพ่ื นบ้าน 

2. การลดปัญหาอาชญากรรม ยัาณาต้ าใ่้ณวามส าณัญงับงารบัาณับใา้งฎ่มาย ยงาาศฉียบอาด 
ในงารงดดัน ณวบณุม ปู างันลละปราบปราม ณวบณูงไปงับงารสร้าาแจตส านึงทาาสัาณม 

3. การสร้างความปลอดภัยในการป้องกันหรือคุ้มครองการบาดเจ็บและการสูญเสียในกลุ่มคนเดิน
เท้า โดยงารบัาณับใา้งฎ่มายศพ่ื ลง้ไอปัญ่างารใา้รถใา้ถนน ลละงารปฏจบัตจตามงฎแราแร งารง า่นด
ณวามศร็วใ่้ศ่มาะสมงับประศภทอ าถนน  

4. แนวทางการส่งเสริมการท างานผู้สูงอายุ โดย (1) การใช้มาตรการจูงใจทั้าในด้าน ุปทานลละ 
 ุปสาณ์ งารสร้าาลราแูาใแใ่้ลราาานสูา ายุอยายศวลางารท าาาน  าทจ งารสร้าาาานที่ยืด่ยุงนลละศ่มาะสม
งับผู้สูา ายุ งารลดงาร  งแางาานงง นณรบง า่นด งารฝึง บรมศพ่ื ศพจ่มรังยภาพ ลละงารทบทวนศงณฑ์
ลละผลประโยาน์ที่ลราาานแะได้รับแางงารณรบง า่นดงารท าาาน ด้านผู้ประง บงารศพ่ื แูาใแใ่้ศงจดงารแ้าา
าาน  าทจ งารสร้าาณวามตระ่นังอ าผลงระทบแางศอ้าสูงสัาณมสูาวัย งารง า่นดาานศฉพาะที่ลราาานสูา ายุ
แะได้รับงารพจแารณาพจศรฐ งารปรับปรุาศาื่ นไองารท าาานอ าผู้สูา ายุ (2) การลดอุปสรรคต่อการจ้างงาน
ผู้สูงอายุ โดยงารสร้าาทัรนณตจลละณงานจยมที่ดีศงี่ยวงับผู้สูา ายุ งารท าาานลละงาร  ม งารปรับศาื่ นไองาร
ท าาาน ตล ดแนงารพัฒนาสภาพลวดล้ มที่ท าาาน งารศดจนทาาลละใา้าีวจตใ่้ศ่มาะสมซึ่าแะสงาศสรจมใ่้
ผู้สูา ายุ  งมาท าาานลละใา้าีวจตในสัาณมมางอึ้น (3) มาตรการสนับสนุน โดยงารปรับปรุางฎ่มายงารไมง
ศลื งปฏจบัตจงับลูงแ้าาสูา ายุ งารสร้าาระบบณัดงร าลละแัดท าอ้ มูลผู้สูา ายุที่ต้ างารท าาาน งารพัฒนา
ระบบประศมจนลละงารง า่นด ัตราณงาต บลทนที่ศ่มาะสมงับสมรรถนะ งารใ่้มีรูนย์บรจงารงารแัด่าาาน
ใ่้งับผู้สูา ายุ ลละ (4) การสร้างระบบการเงินการคลังมหภาค ศพ่ื พัฒนาระบบบ าศ่น็แบ านาญลละงาร
  มใ่้ศ ้ื ตง สงาศสรจมใ่้ศงจดงารอยาย ายุงารท าาาน รวมทั้ามีงลไงในงารแัดงารงารพจแารณานโยบายลละ
มาตรงารที่ณร บณลุมบ าศ่น็แบ านาญทุงงลุงมศพ่ื ใ่้ศป็นไปในทจรทาาศดียวงัน ไมงศงจดณวามศ่ลื่ มล้ าระ่วงาา
งลุงมตงาาๆ ลละ (5) การเตรียมความพร้อมคนไทยเพื่อเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณค่า โดยศตรียมณวามพร้ มด้าน
สุอภาพอ าณนไทยตล ดางวาาีวจตตั้าลตงลรงศงจดแนถึาวัยสูา ายุศพ่ื ใ่้ณนรุงนใ่มงพร้ มที่แะศป็นผู้สูา ายุที่มี
ณุณณงาลละมีสุอภาพลอ็าลรา รวมทั้าสงาศสรจมใ่้มีงารพัฒนาทังฐะลละ าาีพที่ส ดณล้ างับณวามต้ างาร
ท าาานอ าผู้สูา ายุ ศพ่ื รงวมศป็นพลัาอับศณลื่ นงารพัฒนาประศทรตง ไป ตล ดแนงารประาาสัม พันธ์ลละใ่้
ณวามรู้ศพื่ สร้าาณวามตระ่นังถึางารศอ้าสูงสัาณมสูาวัยลละผลงระทบในด้านตงาาๆ ศพ่ื ใ่้สัาณมศงจดณวามพร้ ม
ในทุงมจตจทั้าผู้ประง บงารตัวบุณณล/ลราาาน ณร บณรัวลละสถาบันตงาาๆ 

  

ส านังาานณณะงรรมงารพัฒนางารศรรฐฐงจแลละสัาณมล่งาาาตจ 

24 สจา่าณม 2558 
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ตัวชี้วัดภาวะสังคม 

องค์ประกอบหลัก 
56 57 2556 2557 2558 

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

ง าลัาลราาาน (พันณน) 38,661 38,576 38,502  38,789  38,678  38,676  38,454 38,442 38,811 38,598 38,279 38,404 
%YOY -0.1 -0.2 1.04 0.69 -0.94 -1.00 -0.12 -0.89 0.35 -0.20 -0.45 -0.10 

งารมีาานท า (พันณน) 38,216 38,077 37,965  38,267  38,318  38,316  37,812 37,815 38,421 38,262 37,612 37,752 
%YOY -0.1 -0.4 1.32 0.85 -1.18 -1.26 -0.40 -1.18 0.27 -0.14 -0.53 -0.17 

ผู้วงาาาาน (พันณน) 281.7 322.7 269.6  288.0  312.6  256.6  341.1 385.7 326.6 237.3 361.3 336.1 
 ัตรางารวงาาาาน (ร้ ยละ) 0.73 0.84 0.70  0.74  0.81  0.66  0.89 1.00 0.84 0.61 0.94 0.88 
งารท าาานต่ าระดับ (พันณน) 273.7 256.3  308.7  220.1  274.3  291.8  277.9 258.1 245.1 244.1 281.2 277.2 

2. สุขภาพและการเจ็บป่วย 
 จ านวนผู้ป่วยด้วยโรคท่ีต้องเฝ้าระวัง (ราย)2/  
- ่ัด 2,647 (-49.2) 1,184 (-55.3) 937 788 618 304 340 321 313 210 203 214 

- ไอ้งาฬ่ลัาล งน 14 (75.0) 14 - 3 2 2 7 4 3 2 5 4 7 

- ไอ้สม า ังศสบ 723 (6.3) 594 (-17.8) 183 192 175 173 140 143 153 158 169 144 

-  จ่วาตงโรณ 8 (-82.2) 12 (50.0) 4 1 1 2 2 2 6 2 2 2 

- มื  ศท้า ลละปาง 46,131 (1.8) 65,835 (42.7) 9,585 8,853 18,087 9,606 9,662 19,732 27,792 8,649 9,409 7,862 

- บจด 9,586 (-26.8) 8,106 (-15.4) 2,733 2,710 2,465 1,678 2,326 2,261 2,050 1,469 1,686 1,729 

- ป ด ังศสบ 185,481 (-5.3) 200,710 (8.2) 55,424 35,238 49,812 45,007 60,599 38,215 56,775 45,121 55,688 41,573 

- ฉ่ี่นู 3,103 (-27.4) 2,263 (-27.1) 639 634 974 856 393 462 774 634 278 424 

- ไอ้ศลื ด  ง 154,773 (94.5) 40,999 (-73.5) 21,979 53,050 65,382 14,362 4,953 8,222 16,554 11,270 7,493 24,581 

- ไอ้่วัดใ่ญง 43,941 (-29.2) 74,065 (68.6) 17,394 6,062 11,631 8,854 30,899 11,178 16,146 15,842 24,172 10,577 

- พจฐสุนัอบ้า 5 - 6 (20.0) 1 2 2 - 2 1 2 1 1 2 
 อัตราตายด้วยโรคไม่ติดต่อเร้ือรังท่ีส าคัญ ต่อประชากร 100,000 คน 

- ณวามดันโล จ่ตสูา 8.0 (40.4) n.a.  

ไมงมีงารแัดศง็บอ้ มูลศป็นรายไตรมาส 
- ่ัวใแอาดศลื ด 26.9 (14.5) n.a.  

- ่ล ดศลื ดสม า 36.1 (13.9) n.a.  

- ศบา่วาน 14.9 (23.1) n.a.  

- มะศร็าลละศนื้ า งทุงานจด 104.8 (6.4) n.a.  
3.  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

- แ านวนผู้ศสียาีวจตด้วย
 ุบัตจศ่ตุทาาบง (ราย) 

6,938 5,998 2,171 1,720 1,470 1,577 1,884 1,577 1,285 1,625 1,534 1,391 

- แ านวนณดีาจวจต รงาางาย 
ลละศพร (ณดี) 

23,915 23,916 6,189 6,311 5,856 5,559 5,882 6,021 5,839 6,174 6,135 6,550 

- แ านวนณดีประทุฐร้าย
ตง ทรัพย์สจน (ณดี) 

50,213 46,722 12,650 12,355 12,934 12,274 11,705 11,846 11,733 11,438 11,065 12,385 

- แ านวนณดียาศสพตจด (ราย) 445,919 384,644 112,456 112,926 117,629 102,908 94,997 102,582 97,907 89,158 81,721 64,352 
4.  การคุ้มครองผู้บริโภค3/ 
4.1 จ านวนเร่ืองร้องเรียน (ราย) 

- งรณีสัญญา/
 สัา่ารจมทรัพย์ 

2,729  2,571  758 663  632  676 287 843 805 636  632  753  

- งรณีสจนณ้าลละบรจงารทั่วไป 2,631  2,352  759 555  709  608 254 682  752  664  572  726  

- งรณีโฆฐณา 1,033  1,515  310 233  244  246 131 621 519 244  260  272  
- งรณีงฎ่มาย 624  69  541 6  37  40 10 15 39 5   4  1  
- งรณีอายตราลละตลาด

ลบบตรา 
76  131  12 31  24  9 0 0 0 131  54  159  

4.2  การให้ค าปรึกษาทาง 
สายด่วน 1166 (ราย) 

41,773 38,701 10,321 10,314 12,348 8,790 3,410 10,804 12,703 11,784 12,293 12,300 

ที่มา:  1/ รายาานผลงารส ารวแภาวะงารท าาานอ าประาางร ส านังาานสถจตจล ง่าาาตจ งระทรวาศทณโนโลยีสารสนศทรลละงารสื่ สาร 
 2/ ส านังระบาดวจทยา งรมณวบณุมโรณ งระทรวาสาธารณสุอ 
 3/ ส านังาานณณะงรรมงารณุ้มณร าผู้บรจโภณ ส านังนายงรัฐมนตรี 



Thailand’s Social Development in Q2/2015  
Office of the National Economic and Social Development Board (NESDB) released the 

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

Social situations and indicators in Q2/2015 

Lower employment, yet unemployment remained low while income increased at slower pace 

In the second quarter of 2015, the number of overall employment was 37,751,800 
persons, an equivalence of 0.2 percent decrease, with agricultural employment dropped by 
5.8 percent from the same quarter last year. Droughts which widely affected many areas 
caused farmers to postpone their cultivation from May to the end of July. Consequently, 
315,848 farmers and agricultural workers became seasonally inactive labor force, causing the 
seasonally inactive labor force went up to 30.7 percent, which is not accounted for 
unemployment. However, employment in non-agricultural sectors went up by 2.6 percent, 
compared to that of 0.3 percent decrease in the same period last year. This was consistent 
with 3.5 percent growth of non-agricultural sectors increase. Therefore, the total 
unemployment rate was recorded at 0.88 percent, with the average working hours equal to 
43.6 hours per person per week, a 1.5 percent reduction from the same period last year. 
Wages and salaries in the private sector, excluding overtime pay and other benefits, rose by 
2.5 percent from the same period last year. During this quarter, the labor productivity per 
labor increased by 3.4 percent. In response to recent droughts, the Ministry of Agricultural 
and Co-operatives has issued 3 measures aimed to provide farmers some assistance, 
including cultivation postponement allowance, alternative crops promotion, and 
cooperation with the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives to provide funds for 
integrated agriculture system. Additionally, the Cabinet has agreed to allocate 6.54 billion 
Baht of government budget for short-term measures aimed to help agriculturists, farmers 
and the poor in need. 
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Issues to be closely monitored 
include: (1) labor income for both 
agricultural sector, due to the effects 
from lower production and declined 
agricultural products’ prices, and non- 
agricultural sectors, due to the reduction 
in working hours in some industries, (2) 
employment suspension as a result of 
the continuously decline trend in 
exports and the recent relocation of 
factories to neighboring countries.  

Household debts continued 
to slow down. Household debts in the first quarter of 2015 stood at 10,570,142 million Baht, 
an equivalence of 6.4 percent increase and a contribution of 79.9 percent to the GDP. In the 
second quarter of 2015, total outstanding of commercial banks’ personal consumer credit 
went up by 7.0 percent, compared to that of 8.8 percent in the same period last year. Car 
and motorcycle loans unceasingly declined for 3 consecutive quarters with 3.7 percent 
drops, while home loans, land purchases and other consumptions have gone up. Default 
debts on personal loans, under supervision loans and credit cards continued to 
increase by 15.5 percent, 22.8 percent and 28.0 percent respectively, with non-
performing loans (NPLs) continuously rising. During the first and second quarters, the 
government have tackled the household debts problem with several measures including, (1) 
Nano-finance loans scheme in which 9 licenses have been issued with 3 operators already in 
operation and (2) a debt moratorium scheme for teachers by setting up 3 committees to 
monitor, follow-up and provide debt re-structuring programs for indebted teachers as well 
as setting up new criteria and conditions for the fund’s loans in order to prevent further 
debts among teachers in the future. Furthermore, the credit limit for teachers will be raised 
from 200,000 baht to 300,000 baht, in cooperation with the Government Saving Bank (GSB) 
to restructure debts for teachers.  

The quality of education needs urgent improvement. The ONET results between 
2010–2514 had the average scores of the main subjects less than 50 percent, with the mean 
of Year 12’s subjects ranked between 29.52–37.31 scores. Students obtaining education in 
Bangkok still had higher average scores than students from other regions in all subjects. 
Consequently, the government has been trying to improve the quality of education 
nationwide, with the Education Policy Development and Scrutiny Committee acting as a focal 
point to have the system integrated at all levels and regions. Education-related agendas 
urgent need to be pushed forward include the basic education core curriculum improvement, 

Labor force survey in Q2/ 2015 

 2557 2557 2558 
Year Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 

Total labor force (Millions) 38.6 38.5 38.4 38.8 38.6 38.3 38.4 
1. Employed (Millions) 38.1 37.8 37.8 38.4 38.3 37.6 37.8 
      (%YoY) -0.4 -0.4 -1.2 0.3 -0.1 -0.5 -0.2 

  1.1  Agriculture (%YoY) -2.4 1.0 -2.9 -2.2 -4.9 -4.4 -5.8 
  1.2  Non-agriculture (%YoY) 0.7 -1.0 -0.3 1.7 2.5 1.3 2.6 

2. Unemployed (Millions) 0.3 0.3 0.4 0.3 0.2 0.4 0.3 
Unemployment rate (%) 0.84 0.89 1.00 0.84 0.61 0.94 0.88 

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

Share to labor force (%) 0.5 0.8 0.6 0.2 0.3 0.8 0.8 
Source: National Statistical Office 
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more flexible timetable adjustment, a better management and incorporation of history subject 
and inclusion of a subject aimed to teach the roles and responsibilities of good citizens, 
English skills improvement, long-distance learning via satellite program expansion, long-
distance learning quality improvement via the use of ICT by selecting schools with highest 
learning capacity and human resource readiness as pioneers, inclusion of firms and 
companies’ roles and participations in curriculum improvement in order to more correctly 
reflect the labor demand as well as improvement in both teaching and recruitment processes 
of teachers nationwide.  

Patients diagnosed with diseases under surveillance increased, especially dengue 
fever that had tripled in this quarter. The overall number of patients diagnosed with 
diseases under surveillance rose by 8.2 percent from the same quarter last year, with dengue 
fever marking triple increases in the case numbers. Contagious diseases easily spread during 
rainy season and Middle East Respiratory Syndrome (MERS) need to be closely monitored, as 
well as depression and people with suicidal tendency, given the recent increasing trend.   

Expenditure on alcohol and cigarette increased, distribution of alcohol near 
schools and education institutions needs to be closely watched. Expenditure on alcohol 
consumption recorded in quarter 2 of 2015 was 33,971 million Baht, an equivalence of 3.3 
percent increase from the same quarter last year. Alcohol consumption rate rose from 32.2 
percent in 2013 to 32.3 in 2014. Similarly, spending on cigarette also increased by 2.3 
percent compared to the same period last year, with the estimated total value of 15,212 
million Baht. Despite, the slight reduction in the alcohol consumption among youth, the 
easy access to alcohol among this population group still need to be placed under close 
monitor as there are a large number of shops and entertainment facilities serving alcohol 
located near schools, education institutions and dormitories. These shops and facilities have 
been reported to sell alcohol to youths aged less than 20 years old. As a result, the 
National Council for Peace and Order (NCPO) has issued a regulatory order titled “Alcohol 
Restriction and Control in Entertainment Venues or Similarly Facilities” in order to have a 
alcohol restriction related mandate in place to deal with and prosecute people intentionally 
selling alcohol to youths.  

Overall security of life and property improved, with better narcotics situation 
due to more effective laws enforcement, however, assault and robbery cases are on 
the tendency to rise. In the first quarter of 2015, the total number of crime cases 
decreased 30.9 percent compared to the same quarter in 2014. However, cases of violence 
against property increased by 4.6 percent while life, physical and sexual offence cases rose 
by 8.8 percent. Despite drugs and narcotics related cases still contributed highly to the total 
case numbers with the record of 77.3 percent, it showed a very impressive drop of 37.3 
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percent, owing to the government’s recent commitment and tightened measures aimed to 
tackle such problem, both short and long terms as well as its well-executed set of strategies 
to stop drugs and narcotics to enter the country from borders.  

Create road-safety behavior for pedestrians and drivers to reduce death tolls 
from car accidents. Even though car accidents in the second quarter of 2015 decreased 3.4 
percent and casualties dropped 11.8 percent in comparison to the same quarter last year, 
death tolls of pedestrians being hit by cars accounted for 15 percent of the casualties and 
seemed to be increasing due to many risk factors. Most of the accidents occurred on roads 
with no traffic islands and the pedestrians were often hit on direct roads or intersections, 
which led to severe accidents and losses.  

Thailand’s determination in resolving human trafficking continued firmly for 
security and humanity. Despite its effort to undertake the problem, Thailand remained in 
the third tier for the second year according to the evaluation from April 1, 2014 to March 31, 
2015 by the Ministry of Foreign Affairs of the United States. Thailand continued to tackle 
human trafficking for security and humanity under the international standard of 5P (Policy, 
Prosecution, Protection, Prevention, and Partnership). In particular, it focused on integration 
of related agencies to work together and strict law enforcement to prevent repeated crimes. 
The Thai government also enhanced public relations on the problem and prevention of 
human trafficking to raise awareness. Government officials ought to take the issue seriously 
without yielding to outside influences.  

Consumer protection with regard to trans-fat still needed to be promoted. Led to 
increased coronary and mortality risks, many countries such as the US and Denmark had 
already pushed measures to reduce trans-fat use. Many popular foods in Thailand including 
donuts, wafers, croissants and margarine contain trans-fat. However, there is no regulation on 
food labeling to include the amount of trans-fat. Related agencies should regulate labeling as 
well as educate consumers about the increased coronary and mortality risks from trans-fat.  

Deal with global climate change by low carbon society concept. Thailand 
released greenhouse gases at an increasing rate of 3.44 percent per year. When deducting 
the greenhouse gases that were being removal from farming and forestry, the rate recorded 
3.28 percent per year. The rise in greenhouse gas release led to climate change and the 
effects became increasingly severe as seen by higher temperatures, changes in seasonal 
patterns and increased number of natural disasters. To adopt the low carbon footprint 
lifestyle, consumers need to consciously choose goods and services produced with the most 
natural process that created minimal impacts on environment. 
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Key social issues “Works for elderly: a necessity” 

Thai elderly increased from 6.8 percent in 1994 to 14.9 percent in 2014 and is 
expected to reach 32.1 percent in 2040, leading to a higher dependency ratio. According to 
the National Transfer Accounts, in 2040 the high portion of the elderly will lead to higher 
labor income deficits. Elderly will lack income security due to insufficient savings for the 
prolonged length of life expectancy after working age. Moreover, transfers from their 
offspring will decline due to labor shortages while depending on labor from neighboring 
countries will be limited as they are entering the elderly stage at the same time. Fiscal 
burden will bring expenditures on social benefit schemes for the elderly higher.    

In 2014, there were 3.8 million elderly workers, which accounted for 38.4 percent of 
all the elderly population. Two third of them were self-employed without employees, and 
90 percent was in the informal workforce. This was consistent with the ratio of private 
employees that stopped working before age 60. Elderly workers in the agricultural sector 
accounted for 63.8 percent of the elderly workforce. While the elderly workers in formal 
sector were in agriculture, manufacturing, whole and retail trades—sectors with labor 
shortages. On the demand side, the private sector is aware of aging society but lacks the 
knowledge on its consequences and measures to deal with the problem. Hotels and 
restaurants, and transportation are sectors with most employment extension after the 
retirement age. On the supply side, most elderly workers want to work until age at 60. Since 
the retirement age in most private sectors is 55 years old, and they deem people with age 
more than 60 should be resting. Sixty percent of the workforce is unsure of whether they 
should extend their working age due to the lack of clear policy direction and are afraid that 
they will lose their social security benefits. Hiring the elderly should be voluntary and 
flexible. Moreover, the public sector should step in to provide incentives and to create a 
mechanism in attracting the elderly to work as well as spreading the awareness on the 
necessity of extending the age of our workforces. Other countries that have passed this stage 
also used incentives to attract the elderly into the workforce and to change attitudes toward 
working at older ages.   

Important social issues that need to be monitored include:  

1. Factors that will impact the quality of life of workforce are lower incomes in the 
agricultural sectors due to the drop in yields and prices. Moreover, employees had fewer 
hours as their employers reduced operating hours. The move of production base to 
neighboring countries and the fall in exports also led to unemployment. 

2. Battle with crimes. Strict law enforcement is needed to prevent and control crimes 
as well as to create social values against crime. 
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3. Creating safety for pedestrians. Strict traffic law enforcement, creating driving 
discipline on the road and proper speed limits are needed.  

4. Encouraging the elderly to work by (1) Creating incentives on both the demand and 
supply sides. Incentives for the elderly to extend their working age are such as creating 
works that are flexible and appropriate for the elderly, reducing early retirement, and 
providing training to enhance their work capacity. Moreover, rules and work benefits for 
retirement should be revised.  Employers should also be made aware of the ageing society 
and its consequences. Some jobs should be reserved for the elderly only. Moreover, work 
condition for the elderly should be revised. (2) Reducing the friction in hiring the elderly by 
changing the attitudes and values towards the elderly. Moreover, create work environment 
and condition to support the elderly to work in the society. (3) Supporting measures include 
passing a law banning discrimination against elderly workers, and creating a database and 
screening system for the elderly who wants to work. Moreover, develop an evaluation 
system and proper compensation rates for the elderly as well as develop job center for the 
elderly. (4) Creating a fiscal and monetary system for saving and retirement pensions that 
accommodate the elderly to extend their working ages. Moreover, consider policies on 
universal pensions to reduce disparity between groups. And (5) Preparing Thais to age 
gracefully and become a driving force to the society. Preparing Thais to enter the elderly 
stage with high capacity and good health by starting at young age to take care of Thai 
people health in all stages of life. Moreover, provide occupational and skill training on jobs 
that are in demand for the elderly to become part of the important driving force of the 
country. Providing information to create awareness that Thailand is entering aging society 
and its impact on the society in every dimension on employees, workers, families and 
institutions is essential.  

 

 

Office of the National Economic and Social Development Board  
August 24, 2015 
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Key Social Indicators 

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

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 38,404 

%YOY -0.1 -0.2 1.04 0.69 -0.94 -1.00 -0.12 -0.89 0.35 -0.20 -0.45 -0.10 
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 37,752 

%YOY -0.1 -0.4 1.32 0.85 -1.18 -1.26 -0.40 -1.18 0.27 -0.14 -0.53 -0.17 
Unemployed person  
(Thousands) 

281.7 322.7 269.6  288.0  312.6  256.6  341.1 385.7 326.6 237.3 361.3 336.1 

Unemployment rate (%) 0.73 0.84 0.70  0.74  0.81  0.66  0.89 1.00 0.84 0.61 0.94 0.88 
Underemployed person 
(Thousands) 

273.7 256.3  308.7  220.1  274.3  291.8  277.9 258.1 245.1 244.1 281.2 277.2 

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

- Measles 2,647 (-49.2) 1,184 (-55.3) 937 788 618 304 340 321 313 210 203 214 
- Meningococcal 

Meningitis 14 (75.0) 14 - 3 2 2 7 4 3 2 
5 4 7 

- Japanese encephalitis 723 (6.3) 594 (-17.8) 183 192 175 173 140 143 153 158 169 144 
- Cholera 8 (-82.2) 12 (50.0) 4 1 1 2 2 2 6 2 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 9,409 7,862 

- 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 1,686 1,729 
- 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 55,688 41,573 
- Leptospirosis 3,103 (-27.4) 2,263 (-27.1) 639 634 974 856 393 462 774 634 278 424 
- 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 7,493 24,581 
- 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 24,172 10,577 
- Rabies 5 - 6 (20.0) 1 2 2 - 2 1 2 1 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 1,534 1,391 

- Crime against person 
(cases) 

23,915 23,916 6,189 6,311 5,856 5,559 5,882 6,021 5,839 6,174 6,135 6,550 

- Property crimes 
(cases) 

50,213 46,722 12,650 12,355 12,934 12,274 11,705 11,846 11,733 11,438 11,065 12,385 

- Narcotics (cases) 445,919 384,644 112,456 112,926 117,629 102,908 94,997 102,582 97,907 89,158 81,721 64,352 
4.  Consumer protection3/ 
4.1 Number of complaints (cases) 

- Advertisement 2,729  2,571  758 663  632  676 287 843 805 636  632  753  

- Label 2,631  2,352  759 555  709  608 254 682  752  664  572  726  

- Contract 1,033  1,515  310 233  244  246 131 621 519 244  260  272  
- Law 624  69  541 6  37  40 10 15 39 5   4  1  
- Direct sales and 

direct marketing 
76  131  12 31  24  9 0 0 0 131  54  159  

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 12,300 

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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