
เรื่อง ภาวะสังคมไทยไตรมาสที่สามของปี 2557 
 

ส านังาานณณะงรรมงารพัฒนางารศรรฐฐงจแลละสัาณมล่งาาาตจอ รายาานภาวะสัาณมไทยไตรมาส 
ทีส่ามอ าปี 2557 ดัามีรายละศ ียดดัานี้ 

ความเคลื่อนไหวทางสังคมที่ส าคัญไตรมาสทีส่ามของปี 2557 

การจ้างงานลดลง อัตราการว่างงานเพิ่มข้ึน แต่รายได้ยังเพิ่มขึ้น 

ในไตรมาสสามอ าปี 2557 งารมีาานท าลดลาร้ ยละ 1.8 ศป็นงารลดลาอ างารมีาานท าในภาณ
ศงฐตรร้ ยละ 17.5 ศนื่ าแาง่ลายพ้ืนที่ประสบภาวะอาดฝน ลละศงจดภาวะน้ าทงวมในบาาพ้ืนที่ รวมถึาณวาม
ไมงมั่นใแตง ราณาพืาศงฐตร สงวนงารมีาานท าภาณน งศงฐตรศพจ่มอึ้นร้ ยละ 9.6 อณะที่ ัตรางารวงาาาาน
ศทงางับร้ ยละ 0.84 ศพจ่มอ้ึนศมื่ ศทียบงับร้ ยละ 0.77 ในางวาศดียวงันปีที่ลล้ว ลราาานมีาั่วโมางารท าาานศฉลี่ย 
44.9 าั่วโมาตง สัปดา่์ ศพจ่มอึ้นแางางวาศดียวงันอ าปีที่ลล้วร้ ยละ 0.9 ณงาแ้าาลราาานลละศาจนศดื น
ภาณศ งานที่ยัาไมงรวมณงาลงวาศวลาลละผลประโยาน์ต บลทน ่ืนที่่ังด้วยศาจนศฟ้ ลล้วศพจ่มอ้ึนร้ ย 9.2 

งารปรับณงาแ้าาลราาาน 
อั้นต่ าตั้าลตงศมฐายน พ.ร. 2555  
ที่ผงานมา ท าใ่้าง าวงาาอ าณงาแ้าา
ลราาานศ งานมีลนวโน้มลดลา
าัดศแน โดยลดลาแาง 7.5 ศทงาในปี 
พ.ร. 2555 (งง นงารปรับณงาแ้าา
ลราาานอั้นต่ าในศดื นศมฐายน) 
ศป็น 5.4 ศทงา ในไตรมาสสามปี 
2557  ยงาาไรง็ตาม ปัแแุบันยัาม ี
ผู้ที่ท าาานศต็มศวลา (40 าั่วโมา 
อึ้นไป) ลตงมีรายได้ต่ างวงาณงาแ้าา
ลราาานอั้นต่ า 2.8 ล้านณน 

ผลิตภาพแรงงานตง ณน ไตรมาสสามปี 2557 ศพจ่มอึ้นร้ ยละ 2.4 ศมื่ พจแารณาผลจตภาพลราาาน 
รายสาอาศทียบงับณงาแ้าาที่ศพจ่มอ้ึน พบวงา ผลจตภาพลราาานศพจ่มอ้ึนา้างวงางารศพจ่มอ้ึนอ าณงาแ้าาลราาานในศงื บ
ทุงสาอาได้ลงง งารผลจต งง สร้าา ณ้าปลีงณ้าสงา อนสงา งารศาจนงารธนาณาร ยงศว้นสาอาโราลรมภัตตาณารลละ 
งารรึงฐาทีผ่ลจตภาพลราาานศพจ่มอ้ึนมางงวงาณงาแ้าา 

การก่อหนี้สินครัวเรือนมีแนวโน้มชะลอลง แต่ต้องเฝ้าระวังการผิดนัดช าระหนี้ที่เพิ่มขึ้น  ไตรมาส 
ทีส่ามปี 2557 ย ดณาณ้าาสจนศาื่ ศพ่ื งารบรจโภณ ุปโภณสงวนบุณณลอ าธนาณารพาณจาย์ยัาาะล ตัวตง ศนื่ าศป็น
ไตรมาสที่ 7 โดยมีมูลณงาย ดณาณ้าาสจนศาื่ ศทงางับ 3,396,048 ล้านบาท ่รื ศพจ่มอึ้นร้ ยละ 8.0 าะล ตัวลา

ผลส ารวแภาวะงารท าาานอ าประาางรไตรมาสสามปี 2557 
 2555 2556 2557 
 ทั้งป ี ทั้งป ี Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 
ง าลัาลราาานรวม (ล้านณน) 39.4 39.4 39.1 39.5 39.5 39.4 38.5 38.4 38.8 
1. ผู้มีาานท า (ล้านณน) 38.9 38.9 38.5 38.9 39.1 39.1 37.8 37.8 38.4 

(%YoY) 1.3 -0.1 1.0 0.7 -0.9 -1.0 -1.8 -2.8 -1.8 
1.1ภาณศงฐตร (%YoY) 3.7 -0.2 1.2 0.5 -1.7 -0.4 -13.7 -17.9 -17.5 
1.2น งภาณศงฐตร (%YoY) -0.3 -0.03 1.4 1.1 -0.8 -1.9 4.8 6.8 9.6 

2. แ านวนผู้วงาาาาน (ล้านณน) 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 
 ัตรางารวงาาาาน (%) 0.66 0.72 0.72 0.74 0.77 0.65 0.89 1.00 0.84 

3. ลราาานร ฤดูงาล (ล้านณน) 0.2 0.2 0.3 0.3 0.05 0.1 0.3 0.2 0.06 
สัดสงวนตง ง าลัาลราาาน (%) 0.5 0.5 0.9 0.7 0.1 0.3 0.8 0.6 0.2 
ที่มา: ส านังาานสถจตจล ง่าาาตจ 
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ศมื่ ศทียบงับร้ ยละ 10.7 ลละ 8.8 ในไตรมาสลรงลละไตรมาสที่ส าที่ผงานมา โดยสจนศาื่ ศพ่ื ซื้ ที่พัง ารัย 
ลละงารบรจโภณ ่ืนๆ ยัาศพจ่มอึ้น ลตงสจนศาื่ ศพ่ื ซื้ รถยนต์ลดลาตง ศนื่ า การผิดนัดช าระหนี้สินเชื่อภายใต้การ
ก ากับและบัตรเครดิตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง แต่ยังไม่ส่งสัญญาณความเสี่ยงต่อภาพรวม  โดย่นี้ศพ่ื งาร ุปโภณ
บรจโภณทีไ่มงงง ใ่้ศงจดรายได้มีมูลณงา 90,157 ล้านบาท ศพจ่มอึ้นร้ ยละ 31.8 ลละณจดศป็นสัดสงวนร้ ยละ 2.7 ตง 
สจนศาื่ รวม สจนศาื่ ภายใต้งารง างับผจดนัดา าระ่นี้ศงจน 3 ศดื นศพจ่มอึ้นร้ ยละ 48.9 ลละย ดณาณ้าาา าระบัตร
ศณรดจตศงจน 3 ศดื น ศพจ่มอ้ึนร้ ยละ 28.1 

ผู้ป่วยด้วยโรคเฝ้าระวังลดลง แต่ต้องเฝ้าระวังโรคปอดอักเสบ ไข้หวัดใหญ่ และมือ เท้า ปาก  
ในไตรมาสที่สามอ าปี 2557 แ านวนผู้ป่วยด้วยโรณศฝ้าระวัาโดยรวมลดลาแางไตรมาสศดียวงันอ าปี 2556 
ร้ ยละ 19.9 อณะที่โรณที่ลพรงระบาดในางวาปลายฝนต้น่นาวได้ลงง โรณป ด ังศสบ ลละโรณไอ้่วัดใ่ญง พบ
ผู้ป่วยศพจ่มอึ้น สงวนใ่ญงศป็นศด็งศล็งลละผู้สูา ายุที่ป่วยศป็นโรณศรื้ รัา ศนื่ าแางมีภูมจณุ้มงันน้ ย ศงจดงารตจดศาื้ 
ได้างาย ลละยัาต้ าศฝ้าระวัางารระบาดอ าโรณมื  ศท้า ปาง ลละโรณตาลดา ซึ่าพบผู้ป่วยศพจ่มอึ้นมาง รวมทั้า
งารระบาดอ าโรณตจดศาื้ ไวรัส ีโบลาที่ยัาลพรงระบาดในวางว้าาในประศทรงจนี ไลบีศรีย ลละศซียร์ราลีโ น 

ค่าใช้จ่ายในการบริโภคบุหรี่เพิ่มขึ้น และต้องเฝ้าระวังบุหรี่ไฟฟ้าที่ก าลังแพร่ระบาดในกลุ่มวัยรุ่น
เมือง ในไตรมาสที่สามอ าปี 2557 ณงาใา้แงายในงารบรจโภณศณรื่ าดื่มล ลง ฮ ล์มีมูลณงา 27,907 ล้านบาท 
ลดลาแางไตรมาสศดยีวงันอ าปี 2556 ร้ ยละ 0.6 อณะที่ณงาใา้แงายในงารบรจโภณบุ่รี่มีมูลณงา 5,308 ล้านบาท 
ศพจ่มอึ้นแางไตรมาสศดียวงันอ าปี 2556 ร้ ยละ 1.7 ลละต้ าศฝ้าระวัาบุ่รี่ไฟฟ้าที่ง าลัาลพรงระบาดในงลุงม
วัยรุงนศมื า โดยงรุาศทพม่านณรมี ัตราผู้ใา้บุ่รี่ไฟฟ้าสูางวงาพ้ืนที่ ่ืนๆ วัยรุงน่รื วัยศรจ่มท าาาน ายุ 19-24 ปี 
มีลนวโน้มใา้มางงวงางลุงม ่ืน ลละร้ ยละ 94 อ าผู้ใา้บุ่รี่ไฟฟ้าศป็นผู้ที่ศณยสูบบุ่รี่ทั่วไปมางง น โดยสงวนใ่ญง
มีพฤตจงรรมใา้บุ่รี่ไฟฟ้าณวบณูงไปงับบุ่รี่ทั่วไปมางงวงาใา้ศพ่ื ลด ละ ศลจงบุ่รี่ ยงาาศด็ดอาด 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยรวมดีขึ้น แต่ยังคงมีการใช้ความรุนแรงในการทวงหนี้นอก
ระบบ ในไตรมาสสามอ าปี 2557 ณดี าญาโดยรวมลดลาร้ ยละ 17.5 ศมื่ ศทียบงับไตรมาสศดียวงันอ าปี
งง น่น้า ณดีประทุฐร้ายตง ทรัพย์ลดลาแางไตรมาสงง น่น้าร้ ยละ 11.2 ณดีาีวจตรงาางายลละศพรศพจ่มอึ้นแาง
ไตรมาสศดียวงันอ าปี 2556 ร้ ยละ 0.3 อณะที่ณดียาศสพตจดมีสัดสงวนมางที่สุดร้ ยละ 84.1 อ าณดี าญา
รวม ลดลาแางไตรมาสศดียวงันอ าปี 2556 ร้ ยละ 19.1 อณะที่อบวนงารทวา่นี้น งระบบที่มีงารศรียงศง็บ
ใน ัตราด งศบี้ยที่สูาลละมีงารใา้ง าลัาท าร้ายรงาางายลูง่นี้ งารลง้ไอปัญ่า่นี้น งระบบที่น าไปสูงงารลด
ณวามรุนลราที่ถูงทวา่นี้ ศางน งารใ่้ณวามางวยศ่ลื ลูง่นี้น งระบบโดยแัดทนายณวามศอ้ามาางวยศ่ลื ลูง่นี้
ศาจนงู้น งระบบที่ไมงได้รับณวามศป็นธรรม มีมาตรงารสจนศาื่ นาโนไฟลนนซ์ ศพ่ื ลง้ไอปัญ่างารศอ้าถึาล่ลงา
ศาจนทุนอ าประาาาน แัดใ่้มี่นงวยาานศฉพาะท า่น้าที่ในงารลง้ไอปัญ่าศรื่ า่นี้สจนภาณประาาานทั้าระบบ 
รวมทั้าปรับศปลี่ยนพฤตจงรรมงารใา้แงายอ าประาาานใ่้สามารถบรจ่ารแัดงาร่นี้ลละ่ลุดพ้นแางวาแร่นี้
น งระบบ ยงาาถาวรได้ด้วยตนศ า 

การเร่งรณรงค์ “เมา-ง่วง ไม่ขับ-ใช้ความเร็วตามที่กฎหมายก าหนด” อย่างต่อเนื่องเพื่อลดความ
สูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรทางบก งารศงจด ุบัตจศ่ตุแราแรทาาบงในไตรมาสที่สามอ าปี 2557 มีผู้ศสียาีวจต
ลดลาร้ ยละ 21.2  ศมื่ ศทียบงับไตรมาสศดียวงันอ าปี 2556 ศงจด ุบัตจศ่ตุ 13,274 ราย ลดลาแางไตรมาส
ศดียวงันอ าปี 2556 ร้ ยละ 5.9 สาศ่ตุศงจดแางอับรถศร็วศงจนงวงาที่งฎ่มายง า่นด งารศงจด ุบัตจศ่ตุในางวา
ศทรงาลพบวงา “ศมาลล้วอับ” ยัาศป็นสาศ่ตุ ันดับต้น ศพื่ ป้ างันงารศงจด ุบัตจศ่ตุในศทรงาลปีใ่มง 2558 ที่แะ
มาถึา  โดยงารรณราณ์ปลูงแจตส านึงใ่้ณวามรู้ในงารป้ างันตนศ าใ่้่งาาไงลแาง ุบัตจศ่ตุ แัดตั้าแุดตรวแวัด
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ล ลง ฮ ล์ใ่้ณร บณลุมทุงพ้ืนที่ทุงวัน แัดตั้าแุดบรจงารประาาานศพ่ื พังผง น แัด่นงวยใ่้บรจงารตรวแ
รถยนต์งง นงารศดจนทาา แัดตั้ารูนย์รณราณ์งารลด ุบัตจศ่ตุลละบรจ่ารงารแัดงารแราแรในางวาศทรงาลปีใ่มง 
2558 ศพ่ื ตจดตามงารอับรถลละบรจ่ารงารแราแรใ่้มีณวามณลง าตัวมางยจ่าอึ้นในางวาศทรงาล รวมทั้าศรงาใ่้มี
มาตรงารลดพฤตจงรรมศสี่ยาแางงารใา้ณวามศร็วศงจนงวงางฏ่มายง า่นด โทรรัพท์่รื ดื่มสุราอณะอับรถ ศพจ่ม
บทลาโทฐที่รุนลรางับผู้ที่งระท าผจดลละด าศนจนณดีทันที 

ร้านค้าออนไลน์: สู่การเติบโตอย่างปลอดภัย พฤตจงรรมงารซื้ สจนณ้า  นไลน์ศพจ่มอึ้น โดยในปี 2555 มี
มูลณงาพาณจาย์ จศล็งทร นจงส์ที่ธุรงจแอายลงงผู้บรจโภณศป็น 121,000 ล้านบาท ศพจ่มอึ้นร้ ยละ 21 โดยมีงารซื้ 
  นไลน์ผงานณ มพจวศต ร์ร้ ยละ 46.9 ลละผงาน ุปงรณ์ศณลื่ นที่ร้ ยละ 29.7 สงวนใ่ญงศป็นสจนณ้าลฟาั่น  
ศณรื่ าส า าา ยา  า่ารศสรจมฯลฯ ปัแแัยที่ส าณัญณื  โปรโมาั่นที่ถูงใแ มีอ้ มูลศพียาพ ตง งารตัดสจนใแ ลละมั่นใแ
ในณวามปล ดภัยอ าศว็บไซด์ สงวนปัญ่าที่พบณื  ณุณภาพสจนณ้าไมงตราตามที่ระบุไว้ สงาสจนณ้าลงาา้า ณวามไมง
รวดศร็วในงารดาวน์โ่ลด ลละตจดตง งับร้านณ้ายาง งารลง้ปัญ่าสงวนใ่ญงนจยมร้ าศรียนผงานศว็บไซต์อ าสจนณ้า/
บรจงารนั้นๆ ลตงร้ ยละ 10 ศลื งที่แะไมงร้ าศรียน ซึ่าต้ าศรงาสร้าาณวามศาื่ มั่นตง ร้านณ้า ใ่้ณวามรู้ลละพัฒนา
ระบบร้ าศรียน รวมทั้าง างับดูลลใ่้สจนณ้าที่อาย  นไลน์มีณุณภาพลละปล ดภัยโดยศฉพาะสจนณ้าสุอภาพ 

การก าจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์จากความก้าวหน้าเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้น แางอ้ มูลอ างรมณวบณุม
มลพจฐ พบวงา ในปี 2556 ซางผลจตภัณฑ์ไฟฟ้าลละ จศล็งทร นจงส์มีปรจมาณสูาถึา 368,314 ตัน ณจดศป็นร้ ยละ 
65.4 แางอ าศสีย ันตรายแางาุมานทั้า่มด ศพจ่มอึ้นแางปี 2555 ที่มีปรจมาณ 359,070 ตัน ลละแางอ้ มูล
อ างรมโราาาน ุตสา่งรรมยัาพบวงาในปี 2556 มีปรจมาณอยะ จศล็งทร นจงส์มางงวงา 20 ล้านศณรื่ า ลละมี
ลนวโน้มศพจ่มอึ้นร้ ยละ 10 ตง ปี อณะที่ปัแแุบันประศทรไทยยัาอาดสถานที่ง าแัดที่ได้มาตรฐานลละมีงาร
ด าศนจนาาน ยงาาถูงต้ า โดยงารส ารวแพฤตจงรรมอ าผู้บรจโภณในงารแัดงารซางผลจตภัณฑ์ฯ พบวงา งลุงม
ณรัวศรื นงวงาร้ ยละ 25 แะศง็บไว้ศ า ลละปัญ่าที่นงาศป็น่งวาณื ร้ ยละ16 แะทจ้าซางผลจตภัณฑ์ฯ ปะปนงับ
อยะทั่วไป ท าใ่้ซางผลจตภัณฑ์ฯ ศ่ลงานี้ได้รับงารแัดงาร ยงาาไมงศ่มาะสม่รื ถูงวจธี ลละไมงสามารถน าศ า
วัสดุมาใา้ใ่มง่รื รีไซศณจลได้ ยงาาศต็มประสจทธจภาพลละ ยงาาปล ดภัย  

บทความพิเศษเรื่อง “โอกาสการพัฒนาศักยภาพเด็กวัยเรียน” 

ศด็งวัยศรียนไทยยัามีปัญ่างารอาดโ งาสพัฒนารังยภาพลละ  งแางระบบงารรึงฐา โดยศด็ง
แ านวน 6-8 ลสนณนที่ไมงมีโ งาสศอ้าศรียนลละได้ศรียนลตง  งแางระบบงารรึงฐางง นแบงารรึงฐาอั้นพ้ืนฐาน 
ศ่ตุผลที่ไมงได้ศรียนได้ลงง ในงลุงมวัย 6-14 ปี ร้ ยละ 33 มาแางปัญ่างารศแ็บป่วยลละพจงาร ร้ ยละ 24 ไมงมี
ทุนทรัพย์ ลละร้ ยละ 15 ไมงสนใแที่แะศรียน ในงลุงมวัย 15-17 ปี ณรึ่า่นึ่าใ่้ศ่ตุผลวงาแบงารรึงฐาลล้ว 
ร าลามาณื ไมงมีทุนทรัพย์ร้ ยละ 23 ไมงสนใแร้ ยละ 18 ศด็งที่ไมงศอ้าศรียนสงวนใ่ญง ยูงในณรัวศรื นที่มีรายได้
น้ ย โดยศด็งวัย 12-14 ปีที่ไมงได้ศรียนมีร้ ยละ 4.6 ศด็งวัย 15-17 ปี มีร้ ยละ 31 สูางวงางลุงมรายได้ปานงลาา
ลละสูาที่มศีด็งไมงได้ศรียนร้ ยละ 1.43 ลละร้ ยละ 15 ตามล าดับ งรุาศทพฯ ลละภาณใต้มีสัดสงวนศด็งวัย 15-17 ปี 
ไมงได้ศรียนสูาสุดณื  ร้ ยละ 47.15 ลละร้ ยละ 30.03 โดยศด็งที่ไมงได้ศรียนสงวนใ่ญงศอ้าสูงตลาดลราาาน 
ประมาณ 5.5 ลสนณน ถูงด าศนจนณดีในสถานพจนจแลละศอ้าบ าบัดรังฐายาศสพตจดประมาณ 50,000-60,000 ณน 
ป่วยลละพจงาร 24,000 ณน ลละศด็งศรงรง นประมาณ 30,000 ณน  

ศด็งในระบบโราศรียนยัามีปัญ่าด้านณุณภาพ อาดทังฐะท าาานลละงารด าศนจนาี วจต ทั้านี้ พบศด็งงวงา 
1 ลสนณน งานไมง  งศอียนไมงได้ ผลสัมฤทธจ์งารรึงฐาต่ า อาดทังฐะที่ใา้ในงารท าาานลละตง ย ดงารศรียนรู้ 
ได้ลงง ภาฐา ัางฤฐ งารใา้าานศทณโนโลยี งารณจดณ านวณณวามณจดสร้าาสรรณ์ ภาวะผู้น า ลละงารสื่ สาร ท าใ่้



 

4 
 

ผลจตภาพลราาานศพจ่มศฉลี่ยร้ ยละ 2.4 ตง ปี ซึ่า ยูงในระดับต่ าศมื่ ศทียบงับประศทร ่ืนในภูมจภาณ งารมีต้นทุน
าีวจตที่ ง นล  ณื  แจต าสา งจแงรรมทาาราสนาลละาุมานศ่็นณุณณงา อณะที่ส านังรับร ามาตรฐานลละ
ประศมจนณุณภาพงารรึงฐาพบวงาศด็งนังศรียนมีณุณธรรมด้านณวามซื่ สัตย์น้ ยลา  

ประเด็นสังคมที่ต้องเฝ้าระวังในระยะต่อไป มีดัานี ้

1. การผลิตก าลังคนให้ตรงตามต้องการของตลาดแรงงาน โดยงารศรงาผลังดันงารศพจ่มสัดสงวน
งารรึงฐาสาย าาีวะลละสายสามัญ 45:55 ใ่้บัาศงจดผลในปี 2558 งารพัฒนาทังฐะลราาานที่ตราตามณวาม
ต้ างารอ าตลาด รวมถึางารวาาลผนงารใา้ลราาานตงาาด้าว ยงาาศป็นระบบ ลละงารศพจ่มผลจตภาพลราาานโดย
งารน าศทณโนโลยีมารงวมในงารผลจตมางอึ้น 

2. การแก้ไขปัญหาหนี้สิน โดยงารสงาศสรจมงารสร้าาวจนัยทาางารศาจนลงงประาาาน งารทบทวนงฎระศบียบ
ในงารง างับดูลลงารประง บธุรงจแบัตรศณรดจต ศป็น่นทาาที่างวยลดภาระ่นี้สจนสงวนบุณณลในสงวนที่ไมงแ าศป็น ลละ
สร้าาณวามศาื่ มั่นในงารใา้บรจงารทาางารศาจนส า่รับผู้มีรายได้น้ ยที่แะสามารถศอ้าถึาล่ลงาศาจนที่มีณวามศป็นธรรม 
ลละแะไมงศป็นภาระที่ซ้ าศตจมลงงลูง่นี้ รวมถึาระบบงารทวา่นี้ที่ไมงงง ใ่้ศงจดงารณุงณาม่รื มีณวามรุนลรา 

3. การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในศทรงาลปีใ่มง 2558 ที่แะมาถึา โดยงารบัาณับใา้งฎ่มาย ยงาา
ศณรงาณรัด รงวมงับงารสร้าาณวามตระ่นังใ่้งับสัาณม ลละศรงารณราณ์ “ศมา-างวา ไมงอับ-ใา้ณวามศร็วตามที่
งฎ่มายง า่นด”  ยงาาตง ศนื่ าตล ดปี พร้ มทั้า “บูรณางาร” งารท าาานอ า่นงวยาานลละภาณสงวนตงาาๆ 
โดยศฉพาะ าณ์งรปงณร าสงวนท้ าถจ่นลละ่นงวยาาน ่ืนๆ ใา้งลยุทธ์สื่ รูปลบบใ่มงมาศสรจม 

4. การก้าวสู่ร้านค้าออนไลน์ ศตรียมงารด้านงารณุ้มณร าผู้บรจโภณ โดยงารศรงาสงาศสรจมใ่้ธุรงจแแด
ทะศบียนศพ่ื อ   งศณรื่ า่มายรับร างารแดทะศบียนลละศณรื่ า่มายรับร าณวามนงาศาื่ ถื  ณวบณูงงับงาร
พัฒนาระบบณุ้มณร าผู้บรจโภณทั้าในศรื่ างารรับศรื่ าร้ าศรียน ไงลงศงลี่ยลละแัดงารระาับอ้ พจพาทที่ศงจดอึ้น
ระ่วงาาผู้ประง บงารงับผู้บรจโภณ งารใ่้ณวามรู้ลงงผู้บรจโภณทั้าในศรื่ าสจทธจผู้บรจโภณ อ้ พึาระวัาในงารซื้ สจนณ้า  

5. การผลักดันการป้องกันขยะอิเล็กทรอนิกส์ ศพ่ื ไมงใ่้ศงจดผลงระทบตง สจ่าลวดล้ ม าุมาน ลละ
ตง สุอภาพ โดยงารปลูงฝัาศด็งตั้าลตงศล็งใ่้ด าศนจนอีวจตประแ าวันตาม่ลังปรัาญาอ าศรรฐฐงจแพ ศพียา ลละ
งารณวบณุมอยะ จศล็งทร นจงส์ด้วย่ลังงาร 3R (Reduce Reuse Recycle)  าทจ งารแัดระบบศงี่ยวงับ
สถานที่ทจ้าอยะ จศล็งทร นจงส์ งารสงาศสรจมใ่้ศงจดธุรงจแรีไซศณจล ยงาาณรบวาแร งารสนับสนุนใ่้มีงารรึงฐาวจแัย
ลละพัฒนาลละงารถงายท ดศทณโนโลยีด้านงาร  งลบบลละปรับปรุางารผลจตผลจตภัณฑ์ศณรื่ าใา้ไฟฟ้าลละ
 จศล็งทร นจงส์ที่ศป็นมจตรตง สจ่าลวดล้ ม รวมถึางารน ามาตรงารภาฐีมาใา้ศพ่ื สร้าาณวามตระ่นังในณวาม
รับผจดา บตง สจ่าลวดล้ มลงงผู้ผลจต 

6. แนวทางการพัฒนาศักยภาพเด็กวัยเรียน โดยสนับสนุนใ่้ศด็งณา ยูงในระบบโราศรียนทั้างาร
างวยศ่ลื ณงาใา้แงายศพจ่มศตจมใ่้ลงงศด็งยางแน สร้าาลราแูาใแใ่้งับสถานรึงฐาศพ่ื ศ ้ื ตง งารศอ้าศรียนอ าศด็ง
ด้ ยโ งาสงลุงมตงาาๆ งารศพจ่มาง าทาาลละทาาศลื งงารรึงฐาในงลุงมศด็งที่ ยูงน งระบบงารรึงฐาโดย
สนับสนุนงารงลับศอ้าสูงระบบโราศรียน งารรึงฐาน งระบบโราศรียนลละงารพัฒนา าาีพศาจารุง สงาศสรจมงารใา้
ศทณโนโลยีสารสนศทรลละงารสื่ สารศป็นสื่ งลาางารศรียนงารส น พัฒนาณุณภาพงารรึงฐาโดยยงระดับ
ณุณภาพณรู พัฒนา่ลังสูตรใ่้มีณวาม่ลาง่ลายลละศป็นทาาศลื งใ่มง สงาศสรจมทังฐะงาร งานศพ่ื ศสรจมงาร
ศรียนรู้ตล ดาีวจตลละสร้าาณวามศป็นพลศมื าที่ดี  

ส านังาานณณะงรรมงารพัฒนางารศรรฐฐงจแลละสัาณมล ง่าาาตจ 
24 พฤรแจงายน 2557 
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ตัวชี้วัดภาวะสังคม 

องค์ประกอบหลัก 
55 56 2556 2557 

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

ก าลังแรงงาน พพันคน  39,409 39,395 39,134 39,489 39,467 39,445 38,454 38,442 38,811 
%YOY 1.25 -0.02 1.04 0.69 -0.94 -1.00 -1.74 -2.65 -1.66 

การมีงานท า พพันคน  38,941 38,919 38,516 38,912 39,112 39,087 37,812 37,815 38,421 
%YOY 1.24 -0.05 1.32 0.85 -1.18 -1.26 -1.83 -2.82 -1.77 

ผู้ว่างงาน พพันคน  258.8 284.0 280.5 292.1 305.6 255.9 341.1 385.7 326.6 
 ัตรางารวงาาาาน (ร้ ยละ) 0.66 0.72 0.72 0.74 0.77 0.65 0.89 1.00 0.84 
การท างานต่ าระดับ พพันคน  347.4 336.6 393.8 277.6 327.5 346.0 277.9 258.1 245.1 

2. สุขภาพและการเจ็บป่วย          

จ านวนผู้ป่วยด้วยโรคท่ีต้องเฝ้าระวัง พราย 2/         

- ่ัด 5,207 (65.0) 2,642 (-49.3) 937 793 619 293        348  329 304 
- ไอ้งาฬ่ลัาล งน 8 (-63.6) 15 (87.5) 3 3 2 7           4  4 2 
- ไอ้สม า ังศสบ 680 (18.9) 724 (6.5) 182 187 177 178        145  152 172 
-  จ่วาตงโรณ 45 (-84.0) 8 (-82.2) 4 1 1 2       2  2 7  
- มื  ศท้า ลละปาง 45,297 (148.9) 45,853 (1.2) 9,624 8,872 17,942 9,415  9,668  19,726    27,486  
- บจด 13,094 (-8.3) 9,425 (-28.0) 2,679 2,708 2,441 1,597 2,310  2,221     2,010  
- ป ด ังศสบ 195,940 (8.9) 184,147 (-6.0) 55,277 35,374 49,577 43,919   60,441   37,922  55,710  
- ฉ่ี่นู 4,275 (0.3) 3,047 (-28.7) 634 626 963 824        393        465  773  
- ไอ้ศลื ด  ง 79,593 (14.0) 152,768 (91.9) 21,879 52,131 64,734 14,024 4,928   8,204  16,248  
- ไอ้่วัดใ่ญง 62,100 (0.0) 43,791 (-29.5) 17,372 6,084 11,591 8,744 30,929   11,140  15,822  
- พจฐสุนัอบ้า 5 (-28.6) 6 (20.0) 1 3 2 - 2          1   2  
อัตราตายด้วยโรคไม่ติดต่อเร้ือรังท่ีส าคัญ ต่อประชากร 100,000 คน        

- ณวามดันโล จ่ตสูา 5.7 (0.4) 8.0 (39.5) 

ไมงมีงารแัดศง็บอ้ มูลศป็นรายไตรมาส 
- ่ัวใแอาดศลื ด 23.5 (4.4) 26.9 (14.7) 
- ่ล ดศลื ดสม า 31.7 (5.5) 36.1 (14.0) 
- ศบา่วาน 12.1 (1.5) 14.9 (23.8) 
- มะศร็าลละศนื้ า งทุงานจด 98.5 (3.5) n.a.  

3.  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน         

- แ านวนผู้ศสียาีวจตด้วย ุบัตจศ่ตุทาาบง 7,634 6,938 2,171 1,720 1,470 1,577 1,777 1,511 1,158 
- แ านวนณดีาจวจต รงาางาย ลละศพร (ณดี) 24,972 23,573 6,135 6,246 5,685 5,507 5,810 5,907 5,701 
- แ านวนณดีประทุฐร้ายตง ทรัพย์สจน (ณดี) 49,752 49,853 12,511 12,223 12,892 12,227 11,654 11,719 11,447 
- แ านวนณดียาศสพตจด (ราย) 363,174 434,557 110,569 110,711 112,107 101,170 89,864 95,226 90,663 

4.  การคุ้มครองผู้บริโภค3/          

4.1 จ านวนเร่ืองร้องเรียน พราย  9,464 6,509 1,839 1,482 1,609 1,570 682 2,161 2,115 
- บ้าน   าณาร  ที่ดจน 3,547 2,543 758 663 632 676 287 843 541 
- สจนณ้าลละบรจงาร 4,024 3,112 759 555 709 608 254       682  1,055 
- งารโฆฐณาตงาาๆ  2,012 787 310 233 244 246 131       621        519  
- งารอายตราลละตลาดลบบตรา 15 67 12 31 24 40 10        15            -    

4.2  การให้ค าปรึกษาทางสายด่วน 1166 
(ราย  

60,982 41,773 10,321 10,314 12,348 8,790 3,410  10,804  12,703  

 
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 Q3/2014  
Office of the National Economic and Social Development Board (NESDB) released the 

official report on Thailand’s social development in the third quarter of 2014. Details of the 
situation are described as follows. 

Social situations and indicators in Q3/2014 

Employment declined, unemployment rate increased but income continued to increase. 

In the third quarter of 2014, employment declined by 1.8 percent. Agricultural 
employment fell by 17.5 percent due to drought, floods and reducing farmers’ confidence 
on agricultural prices. On the contrary, employment in non-agricultural sector increased by 
9.6 percent. Unemployment rate was recorded at 0.84 percent compared with 0.77 percent 
in the same period last year. Average working hours stood at 44.9 hours per person per 
week, a 0.9 percent higher than the same period last year. Wages and salaries in the private 
sector excluding overtime pay and other benefits in the third quarter of 2014 rose by 9.2 
percent from the same period last year.  

The adjustment of 
minimum wage in April 2012 has 
apparently narrowed the private 
labor wage gap from 7.5 times in 
2012 (prior to the adjustment) to 
5.4 times in the third quarter of 
2014. However, there are 2.8 
million full-time (40 hours or 
over) workers whose wages are 
still lower than the minimum 
wage.  

Labor productivity during 
the third quarter of 2014 went up 
by 2.4 percent. When comparing 
with wage increase, the labor 
productivity increased at slower 

Labor force survey in Q3/2014 
 2012 2013 2014 
 Year Year Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 
Total labor force 
(Millions) 39.4 39.4 39.1 39.5 39.5 39.4 38.5 38.4 38.8 
1. Employed 

(Millions) 38.9 38.9 38.5 38.9 39.1 39.1 37.8 37.8 38.4 
(%YoY) 1.3 -0.1 1.0 0.7 -0.9 -1.0 -1.8 -2.8 -1.8 

1.1 Agriculture 
(%YoY) 3.7 -0.2 1.2 0.5 -1.7 -0.4 -13.7 -17.9 -17.5 

1.2  Non-
agriculture 
(%YoY) 

-0.3 -0.03 1.4 1.1 -0.8 -1.9 4.8 6.8 9.6 

2. Unemployed 
(Millions) 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 

Unemployment 
rate (%) 0.66 0.72 0.72 0.74 0.77 0.65 0.89 1.00 0.84 
3.  Seasonally 

inactive  
labor force 
(Millions) 

0.2 0.2 0.3 0.3 0.05 0.1 0.3 0.2 0.06 

Share to labor 
force (%) 0.5 0.5 0.9 0.7 0.1 0.3 0.8 0.6 0.2 
Source: National Statistical Office  
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rate than the wage increase. This occurred in almost all sectors, namely manufacturing, 
construction, wholesale and retail trade, transportation and banking sectors. Only the hotels 
and restaurants that experienced higher increase in labor productivity than the wage increase. 

Household debts slowed down in the third quarter of 2014 but increased 
default payments need to be under a close watch. Total outstanding of commercial 
banks’ personal consumer credit stood at 3,396,048 million baht, an 8.0 percent growth 
slowing down for seven consecutive quarters from 10.7 percent and 8.8 percent in the first 
and second quarter of 2014, respectively. While housing and other consumer loans 
increased, loans for cars continuously decreased. Default debts on personal loan under 
supervision and credit cards continued to increase but not yet posing risks to the 
economy. Non-performing loans (NPLs) stood at 90,157 million Baht, a 31.8 percent 
increase, accounting for 2.7 percent share of total outstanding debts. Personal loan under 3-
month supervision rose by 48.9 percent while unpaid credit card balance of over three 
months increased by 28.1 percent. 

The number of patients diagnosed with diseases under surveillance decreased. 
However, pneumonitis, influenza and hand, foot and mouth disease still need to be 
monitored closely. In the third quarter of 2014, the number of patients under disease 
surveillance dropped by 19.9 percent compared with the same quarter last year. However, 
patients with diseases endemic in end-of-rainy and beginning-of-dry season e.g. pneumonitis 
and influenza increased. Most of patients were kids and elderly with chronic diseases, who 
had low immunity and easily got infected. There were also rising number of patients with 
hand, foot and mouth disease and conjunctivitis. Close surveillance is also required for 
Ebola virus disease, which is currently spreading in Guinea, Liberia and Sierra Leone. 

Expenditure on cigarette increased and electronic cigarette has been 
increasingly popular among urban adolescence. In the third quarter of 2014, spending on 
alcohol consumption was 27,907 million baht, a decline by 0.6 percent from the same 
quarter of 2013. However, expenditure on cigarette consumption was 5,308 million baht, a 
1.7 percent growth from the same quarter of previous year. Also, use of electronic cigarette 
has been increasingly popular among urban adolescence. Particularly, Bangkok had a higher 
share of electronic cigarette users than other provinces with adolescence and newly  
employed workers at early working age 19-24 years old being most likely users. As much as 
94 percent of electronic cigarette users had smoked before and mostly use electronic 
cigarette along with regular cigarette rather than a replacement to quit smoking.  

The overall number of crime cases dropped but violence on collection of 
informal debts is still prevalent. In the third quarter of 2014, total number of crime cases 
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decreased by 17.5 percent compared with the same quarter last year. The cases of offences 
against property dropped by 11.2 percent while the cases on physical and sexual assaults rose 
by 0.3 percent from the same quarter of previous year. The narcotics cases served the largest 
share of 84.1 percent of total crime cases fell by 19.1 percent from the same quarter of 2013. 
However, assaults on collection of informal debts have become more prevalence. Solving the 
informal debts would consequently help reduce this type of assault. This can be done by 
providing lawyers for assaulted informal debtors, setting up nano-finance measures to expand 
accessibility to all population, assigning government agency to handle the entire system of 
household debts as well as promoting the personal spending behavior that enhances debt 
management such that they do not need to rely on informal sources in the long run.  

“Don’t Drive Drunk or Drowsy, and Drive with Limited Speed Campaign” has been 
continuously promoted to reduce road accidents. In the third quater of 2014, the number 
of deaths from road accidents declined by 21.2 percent compared with the same quarter of 
2013. Total number of accidents was recorded at 13,274 cases, a 5.9 percent decrease from 
the same quarter of 2013. Most of the accidents were caused by driving exceeding speed 
limits and drunk-driving during the holidays. In order to reduce the accidents during the New 
Year 2015 Holidays, it is important that measures are implemented e.g. campaign to raise 
awareness on road safety, setting up alcohol-detection units, rest areas and car check-up 
services. Also, there should be a center for the campaign in order to reduce road accidents 
and manage the traffic during the New Year Holidays to monitor traffic as well as promoting 
measures to reduce risky behaviors such as driving exceed the speed limits, using of mobile 
phone or drunk while driving, and increase punishments. 

Online shops: toward safe growth. Online shopping has increased significantly. In 
2012, value of trade through online businesses was recorded at 121 billion Baht, a 21 percent 
increase. Online shopping via computers and mobile devices accounted for 46.9 percent and 
29.7 percent, respectively. Products with most sales were fashion, cosmetic, drug and dietary 
supplement products. Important factor was the attractive promotion and sufficient product 
information for decision-making and confidence toward the website. However, there are some 
problems such as product quality not as specified, slow delivery and difficulties in contacting 
the sellers. Most of complaints were reported to the website but 10 percent of consumers still 
chose to not filing any complaints. It is therefore important to raise confidence toward online 
shops, educating consumers and developing complaint system and increase supervision on 
quality and safety of online shopping, especially for health products.  

Management of massive electronic waste led by technological advancement. 
Pollution Control Department found that in 2013, electronic and electric product waste was 
368,314 tons, accounting for 65.4 percent of all community toxic waste, increasing from 
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359,070 tons in 2012. In addition, the Department of Industrial Works reported electronic 
waste of more than 20 million machines in 2013, with an average increase of 10-percent per 
year. Currently, Thailand is still lack of electronic waste disposal that meets international 
standards. According to consumers’ behavior survey, 25 percent of households would keep 
the waste while 16 percent disposes the electronic waste with regular waste. This 
consequently caused problem of improper waste disposal, making it unable to be reused or 
recycled effectively. 

Key social issues “Opportunity to develop students to their potentials”  

Thai students still faces problems of the lack of opportunity to develop their 
potentials and school dropouts. As much as 6-8 hundred thousand students do not have 
opportunity to attend school or have to drop out of school before finishing the basic 
education. For students aged 6-14 years, 33 percent of those not attending school is due to 
sickness and disability, 24 percent due to lack of funding and 15 percent is not interested. 
For students aged 15-17 years, half of which considered themselves graduated education, 23 
percent does not have sufficient funding and 18 percent is not interested in school. Most of 
the out-of-school children are from the low-income families, with the rate of 4.6 percent of 
children aged 12-14 years and 31 percent of children aged 15-17 years being out of school. 
These rates are higher than those among middle- and high-income families, namely 1.43 
percent and 15 percent, respectively. Considering by region, Bangkok and the South have 
the highest out-of-school children aged 15-17 years with the rate of 47.15 percent and 30.03 
percent, respectively. Approximately 5.5 hundred thousand out-of-school children join the 
workforce while 50,000-60,000 children are prosecuted for narcotic drug crimes and being 
treated in rehabilitation centers, 24,000 children are sick and disables and 30,000 children 
being homeless. 

As for children in school, they have been facing quality problem e.g. lack of both 
work and life skills. More than 100,000 students are found illiterate, low learning 
achievement, lack of work and apply skills such as English, use of technology for calculation 
and creativity, leadership and communication. Accordingly, the labor productivity went up 
by 2.4 percent per year, which is lower than other countries in the region. Not only that, 
Thai students also have low level of development Assets such as volunteer spirit, religious 
activities and appreciative community. Office for National Education Standards and Quality 
Assessment (ONESQA) found that students are having lower merit, particularly honesty.  

Key issues needed to be closely monitored in the near term are as follows: 

1. Producing workforce that meets the labor market demand by increasing the 
share of vocational education to 45 percent by 2015, development of labor skills demanded 
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by labor market as well as setting up systematically plan for employing the foreign workers 
and increase productivity by bringing in more technology for production. 

2. Solving the debt problems by promoting financial discipline at individual level, 
reconsidering the regulations and supervision of credit card operation, creating financial 
confidence for low-income individuals in accessing fair and legal sources. This can 
consequently reduce the violence in debt-collection system. 

3. Prevention of road accidents during the upcoming New Year 2015 Holidays by 
strictly enforcing the road regulations, couple with campaign promoting social awareness 
and “Don’t Drive Drunk or Drowsy, and Drive in Limited Speed” and continue with the 
campaigns throughout the year. Also, increase cooperation across all related agencies, 
particularly local administrations and using new media strategy for reducing road accidents.  

4. Setting up consumer protection for online shopping by inducing businesses to 
register in order to receive trademarks, developing consumer protection system particularly 
for complaints and settling the cases between sellers and buyers, educating consumers on 
their rights and cautions on online shopping. 

5. Pushing forward the electronic waste protection in order to prevent effects on 
environment, community and people’s health. This can be done by fostering children to 
follow sufficiency economy, controlling electronic waste through 3R method (Reduce, Reuse, 
Recycle). For example, setting up system of sites of electronic waste disposal, supporting the 
recycle businesses, promoting R&D and technological transfer on design and improve the 
production of electronic products to be more environmental friendly and using of tax 
incentive for environmental friendly producers.  

6. Developing school age child to their potentials. Supporting the children to 
stay in school can be done by giving financial supports for poor students, creating incentive 
for schools to accommodate disadvantaged students. For dropouts, channels of schooling 
should be increased such as support going back to school, proactive non-formal education 
and vocational training, the use of IT and communication system. Education quality can be 
upgraded by improving quality of teachers, development of curriculum such that there are 
more variety, providing more options for all students and enhancing reading skills to support 
lifelong learning and good citizens. 

 
 
 
 
 

Office of the National Economic and Social Development Board (NESDB) 
24th November 2014 
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Key Social Indicators 

Components 
2011 2012 2013 2014 
Year Year Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 

1. Employment1/          

Workforce (Thousands) 39,409 39,395 39,134 39,489 39,467 39,445 38,454 38,442 38,811 
%YOY 1.25 -0.02 1.04 0.69 -0.94 -1.00 -1.74 -2.65 -1.66 

Employed person (Thousands) 38,941 38,919 38,516 38,912 39,112 39,087 37,812 37,815 38,421 
%YOY 1.24 -0.05 1.32 0.85 -1.18 -1.26 -1.83 -2.82 -1.77 

Unemployed person  
(Thousands) 

258.8 284.0 280.5 292.1 305.6 255.9 341.1 385.7 326.6 

Unemployment rate (%) 0.66 0.72 0.72 0.74 0.77 0.65 0.89 1.00 0.84 
Underemployed person  
(Thousands) 

347.4 336.6 393.8 277.6 327.5 346.0 277.9 258.1 245.1 

2. Health and illness          

Number of patients under disease surveillance 
(cases)2/      

   

- Measles 5,207 (65.0) 2,642 (-49.3) 937 793 619 293 348 329 304 
- Meningococcal Meningitis 8 (-63.6) 15 (87.5) 3 3 2 7 4 4 2 
- Japanese encephalitis 680 (18.9) 724 (6.5) 182 187 177 178 145 152 172 
- Cholera 45 (-84.0) 8 (-82.2) 4 1 1 2 2 2 7 
- Hand, food and mouth  45,297 (148.9) 45,853 (1.2) 9,624 8,872 17,942 9,415 9,668 19,726 27,486 
- Dysentery 13,094 (-8.3) 9,425 (-28.0) 2,679 2,708 2,441 1,597 2,310 2,221 2,010 
- Pneumonia 195,940 (8.9) 184,147 (-6.0) 55,277 35,374 49,577 43,919 60,441 37,922 55,710 
- Leptospirosis 4,275 (0.3) 3,047 (-28.7) 634 626 963 824 393 465 773 
- Dengue fever 79,593 (14.0) 152,768 (91.9) 21,879 52,131 64,734 14,024 4,928 8,204 16,248 
- Influenza 62,100 (0.0) 43,791 (-29.5) 17,372 6,084 11,591 8,744 30,929 11,140 15,822 
- Rabies 5 (-28.6) 6 (20.0) 1 3 2 - 2 1 2 

Numbers of patients with chronic non-communicable diseases (cases)        

- High blood pressure 5.7 (0.4) 8.0 (39.5) 

No quarterly data available 
- Ischaemic heart disease 23.5 (4.4) 26.9 (14.7) 
- Cerebrovascular disease 31.7 (5.5) 36.1 (14.0) 
- Diabetes 12.1 (1.5) 14.9 (23.8) 
- Cancer and tumors 98.5 (3.5) n.a.  

3. Social security         

- Patients from road accidents 
(cases) 

7,634 6,938 2,171 1,720 1,470 1,577 1,777 1,511 1,158 

- Crime against person (cases) 24,972 23,573 6,135 6,246 5,685 5,507 5,810 5,907 5,701 
- Property crimes (cases) 49,752 49,853 12,511 12,223 12,892 12,227 11,654 11,719 11,447 
- Narcotics (cases) 363,174 434,557 110,569 110,711 112,107 101,170 89,864 95,226 90,663 

4. Consumer protection3/          

4.1 Number of complaints 
(cases) 9,464 6,509 1,839 1,482 1,609 1,570 682 2,161 2,115 
- House, building, land 3,547 2,543 758 663 632 676 287 843 541 
- Products and services 4,024 3,112 759 555 709 608 254 682  1,055 
- Advertisement  2,012 787 310 233 244 246 131 621 519 
- Direct sales and direct 

marketing 
15 67 12 31 24 40 10 15 - 

4.2 Hot line 1166 (cases) 60,982 41,773 10,321 10,314 12,348 8,790 3,410  10,804  12,703  
 
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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