
 

 

 

 
 

เร่ือง ภาวะสังคมไทยไตรมาสที่ 4/2556 และภาพรวมทั้งปี 2556 
 

ส ำนกงาำนณะกงรรมงำรพกนนำงำรศรรฐฐงจแลลกสกาณมล่งาาำิจอ รำยาำนภำวกสกาณมไทยอ า 
ไิรมำสที่สี่ลลกภำพรวมทก้าปี 2556 ดกามีรำยลกศ ียดดกานี้ 

ภาวะสังคมไตรมาสที่ 4/2556 และแนวโน้มปี 2557 

ในภำพรวม ภำวกงำรแ้ำาาำนลดลา  กิรำงำรวงำาาำนสูาอึ้นศล็งน้ ย ลลกปรกาำานยกามีรำยได้แำง
ศาจนศดื นลลกณงำแ้ำาศพจ่มอ้ึน สงวนภำวกสกาณมด้ำนสุอภำพพบวงำ ผู้ป่วยโรณศฝ้ำรกวกามีแ ำนวนลดลา ลลกยกาณาิ้ า
ศฝ้ำรกวกาโรณป ด กงศสบลลกไอ้่วกดใ่ญงที่ลพรงรกบำด ยงำาิง ศนื่ า  ุบกิจศ่ิุแรำแรลดลา ในอะกที่ปัญ่ำ
 ำาญำงรรมโดยรวมดีอ้ึน ลม้วงำณดียำศสพิจดแกยกาณาศพจ่มอึ้น ส ำ่รกบณวำมศณลื่ นไ่วทำาสกาณมที่ส ำณกญที่ิ้ า
จิดิำมลลกศฝ้ำรกวกา ได้ลงง ปัญ่ำศด็งลลกศยำวาน งำรศแ็บป่วยโรณศรื้ รกา รำยได้ รำยแงำยลลก่นี้สจนณรกวศรื น 

ลลกงำรณ้ำมนุฐย์  

รายได้และการจ้างงาน 

ในไตรมาสที่สี่ 2556 งำรแ้ำาาำนลดลาร้ ยลก 1.1 ศป็นงำรลดลาทก้าภำณศงฐิรลลกภำณน งศงฐิร 
 กิรำงำรวงำาาำนศทงำงกบร้ ยลก 0.65 ณงำแ้ำาลราาำนลลกศาจนศดื นภำณศ งานที่ยกาไมงรวมณงำลงวาศวลำลลก
ผลปรกโยาน์ิ บลทน ่ืน ศพจ่มอึ้นร้ ยลก 8.7 แำงางวาศดียวงกนงกบปีงง น ลลกแำงรำณำสจนณ้ำที่ศพจ่มอึ้นร้ ยลก 
1.7 ท ำใ่้ณงำแ้ำาลราาำนลลกศาจนศดื นภำณศ งานที่่กงด้วยศาจนศฟ้ ลล้วศพจ่มอึ้นร้ ยลก 6.9 ผลจิภำพลราาำนใน
ไิรมำสที่สี่ศพจ่มอ้ึนร้ ยลก 1.7 ทก้านี้ โดยรวมิล ดทั้งปี 2556 พบวงำ ลม้วงำงำรแ้ำาาำนแกลดลาลลก กิรำงำร
วงำาาำนแกสูาอึ้นในไิรมำสที่สี่   กนศนื่ ามำแำงภำวกศรรฐฐงจแากล ิกวลาง็ิำม ิล ดทก้าปีงำรแ้ำาาำนลดลา
ศมื่ ศทียบงกบปี 2555 ลดลาศล็งน้ ยศพียาร้ ยลก 0.05 ในอะกที ่กิรำงำรวงำาาำนศทงำงกบร้ ยลก 0.72 นกบวงำยกา
 ยูงในรกดกบที่ิ่ ำ ลลกใงล้ศณียางกบรกดกบ กิรำงำรวงำาาำนในางวาส าปีที่ผงำนมำที่ร้ ยลก 0.7 ณงำแ้ำาลราาำนลลก
ศาจนศดื นภำณศ งานที่ยกาไมงรวมณงำลงวาศวลำลลกผลปรกโยาน์ิ บลทน ่ืนในปี 2556 ศพจ่มอึ้นร้ ยลก 10.2 ณงำแ้ำา
ลท้แรจาศพจ่มอึ้นร้ ยลก 7.8 ผลจิภำพลราาำนศพจ่มอึ้นร้ ยลก 2.9 

แนวโน้มการจ้างงานในปี 2557 ภำวกศรรฐฐงจแที่ยกามีลนวโน้มอยำยิกวได้ร้ ยลก 3-4 ิ่ ำงวงำที่ณำดงำระ์
ไว้ศดจมที่ร้ ยลก 4-5 ยกาณาลสดาถึาลนวโน้มงำรแ้ำาาำนที่แกศพจ่มอึ้น ปัแแกยบวงที่ณำดวงำ ำแแกมีผล งิ ภำวกงำรมี
าำนท ำลลกรำยได้อ าปรกาำาน ได้ลงง ภำวกงำรสงา  งสจนณ้ำที่ณำดวงำแกอยำยิกวได้ดีงวงำปีที่ลล้ว  ยงำาไรง็ิำม 
ปัแแกยที่แกสงาผลลบิง งำรแ้ำาาำน ได้ลงง ณวำมลงำา้ำอ างำรด ำศนจนโณรางำรลาทุนภำณรกฐ ณวำมศาื่ มก่นอ าธุรงจแ
ลลกณวำมศาื่ มก่นอ าผู้บรจโภณ ลลกศ่ิุงำระ์าุมนุมทำางำรศมื า น งแำงนี้ ลนวโน้มสถำนงำระ์ภกยลล้าที่ณำดวงำ
แกมีณวำมรุนลราศนื่ าแำงน้ ำิ้นทุนในศอื่ นมีน้ ย แกมีผลิง งำรมีาำนท ำลลกรำยได้อ าศงฐิรงร ในปีนี้ยกา
ณวรศรงาศิรียมสภำพลวดล้ มอ าิลำดลราาำนใ่้พร้ มรกบงกบงำรศปิดศสรีงำรศณลื่ นย้ำยลราาำนในงลุงม
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ปรกศทร ำศซียน ทก้าด้ำนงฎรกศบียบที่ศงี่ยวอ้ างกบด้ำนงำรแ้ำาาำน งำรณุ้มณร าลราาำน ลลกงำรศพจ่มทกงฐก
ลราาำน  

ภาวะสุขภาพ 

ผู้ป่วยด้วยโรคเฝ้าระวังมีแนวโน้มลดลง แต่ยังต้องเฝ้าระวังโรคในระบบทางเดินหายใจ ผู้ป่วยด้วย
โรณศฝ้ำรกวกาลดลาร้ ยลก 25.1 ศมื่ ศทียบงกบไิรมำสที่สี่ปี 2555 ส ำ่รกบภำพรวมทก้าปี 2556 มีผู้ป่วยศพจ่มอึ้น
ร้ ยลก 8.9 ศมื่ ศทียบงกบปี 2555 โดยผู้ป่วยโรณไอ้ศลื ด  งศพจ่มอึ้นศงื บ 2 ศทงำ ซึ่าลพรงรกบำด ยงำาิง ศนื่ า
ิก้าลิงไิรมำสที่สำมปี 2555 สงวนใ่ญงแกพบมำงในงลุงมนกงศรียน ำยุ 10-24 ปี รวมทก้ายกาิ้ าศฝ้ำรกวกาโรณป ด
 กงศสบลลกไอ้่วกดใ่ญงที่ลพรงรกบำด ยงำาิง ศนื่ าิก้าลิงิ้นปี 2557 ศนื่ าแำงฤดู่นำวที่ยำวนำนอึ้น ปรกง บ
งกบมีงำรรกบำดอ าโรณไอ้่วกดนงในปรกศทรแีน แึาิ้ าิจดิำมสถำนงำระ์ ยงำาใงล้าจด ส ำ่รกบงำรศแ็บป่วย
ด้วยโรณไมงิจดิง ศรื้ รกาที่ส ำณกญมีลนวโน้มศพจ่มอึ้น โดยในปี 2555 พบผู้ป่วยโรณณวำมดกนโล่จิสูา ศพจ่มอึ้นร้ ยลก 
9.7 ศมื่ ศทียบงกบปี 2554 ร าลามำได้ลงง โรณศบำ่วำน โรณ่กวใแอำดศลื ด โรณ่ล ดศลื ดสม า ลลกโรณมกศร็า 
โดยศพจ่มอึ้นร้ ยลก 8.6 3.7 7.4 ลลก 6.2 ิำมล ำดกบ ทก้านี้ โรณมกศร็ายกาศป็นสำศ่ิุงำริำย กนดกบ่นึ่าอ าปรกศทร 
สงวน่นึ่าศนื่ าแำงวจถีงำรด ำศนจนาีวจิที่ศปลี่ยนไปงง ใ่้ศงจดพฤิจงรรมทำาสุอภำพที่ไมงศ่มำกสม  

ค่าใช้จ่ายในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีแนวโน้มลดลง แำง 43,526 ล้ำนบำทในไิรมำสที่สี่ปี 
2555 ศป็น 39,664 ล้ำนบำทในไิรมำสที่สี่ปี 2556 ่รื ลดลาร้ ยลก 8.9 ศนื่ าแำงปรจมำะแ ำ่นงำยสุรำลลก
ศบียร์ลดลา สงวน่นึ่าศป็นผลมำแำงงำรปรกบภำฐีสรรพสำมจิอ าสุรำลลกศบียร์ใ่มงิก้าลิงวกนที่  4 ง.ย. 2556 ท ำ
ใ่้รำณำสุรำลลกศบียร์ศพจ่มอึ้นศฉลี่ยปรกมำะ ร้ ยลก 7-8 ซึ่าสงาผลใ่้ปรจมำะงำรบรจโภณศณรื่ าดื่มล ลง ฮ ล์
ลดลา อะกที่ค่าใช้จ่ายในการบริโภคบุหรี่เพิ่มขึ้นแำงมูลณงำ 4,682 ล้ำนบำทในไิรมำสที่สี่ปี 2555 ศป็น 
4,734 ล้ำนบำทในไิรมำสที่สี่ปี 2556 ่รื ศพจ่มอึ้นร้ ยลก 1.1 ส ดณล้ างกบปรจมำะงำรแ ำ่นงำยบุ่รี่แำง
โราาำนยำสูบที่อยำยิกวศพจ่มอึ้น ปรกง บงกบฐำนงำรใา้แงำยในไิรมำสศดียวงกนปีที่ลล้วที่ิ่ ำ แำงปรจมำะงำร
แ ำ่นงำยที่ลดลา ศนื่ าแำงรำณำปรกบิกวสูาอึ้นิำมผลงรกทบแำงงำรปรกบภำฐีสรรพสำมจิอ าบุ่รี่ิก้าลิงางวา
ไิรมำสสำมปี 2555 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

คดีอาญาโดยรวมลดลง ขณะที่คดียาเสพติดเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ในไิรมำสที่สี่อ าปี 2556 มีงำรรกบ
ลแ้า 118,904 ณดี ลดลาร้ ยลก 0.6 ศมื่ ศทียบงกบไิรมำสศดียวงกนอ าปีงง น่น้ำ โดยณดียำศสพิจดมีสกดสงวน
มำงที่สุด ณจดศป็นร้ ยลก 85.1 อ าณดี ำญำรวม ซึ่าศพจ่มอึ้นแำงไิรมำสที่สี่อ าปี 2555 ร้ ยลก 0.8 ส ำ่รกบ
ภำพรวมทก้าปี 2556 มีงำรรกบลแ้าณดียำศสพิจด 434,557 ณดี ศพจ่มอึ้นร้ ยลก 19.7 ศมื่ ศทียบงกบปี 2555 ดกานก้น 
แึาแ ำศป็นิ้ าศพจ่มณวำมศอ้มอ้นในงำรป้ างกนลลกปรำบปรำมนกงณ้ำยำลลกผู้ศสพ ยงำาณรบวาแร ศพ่ื ลดแ ำนวน
ผู้ศสพ/ผู้ิจดยำศสพิจด  

สถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบกลดลง แต่ยังต้องรณรงค์การสวมหมวกนิรภัยให้
ครบถ้วนอย่างต่อเนื่องและจริงจัง งำรศงจด ุบกิจศ่ิุแรำแรทำาบงในไิรมำสที่สี่อ าปี 2556 มีผู้ศสียาีวจิลดลา
ร้ ยลก 24.4 ศมื่ ศทียบงกบไิรมำสศดียวงกนอ าปี 2555 ส ำ่รกบภำพรวมทก้าปี 2556 มีผู้ศสียาีวจิลดลาร้ ยลก 
9.1 ศมื่ ศทียบงกบปี 2555 ส าหรับในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 ศงจด ุบกิจศ่ิุ 3,174 ณรก้า ศพจ่มอึ้นแำงปี 2556 
ร้ ยลก 0.3 มีผู้บำดศแ็บ 3,345 ณน ผู้ศสียาีวจิ 366 ณน สำศ่ิุ่ลกงยกาณามำแำงงำรอกบรถศร็วศงจนงวงำที่
งฎ่มำยง ำ่นด ลลกรถแกงรยำนยนิ์ศป็นยำนพำ่นกที่ศงจด ุบกิจศ่ิุสูาสุดที่ทก้าผู้อกบอี่ลลกผู้ซ้ นท้ำยไมงสวม
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่มวงนจรภกย แึายกาิ้ าระราณ์งำรสวม่มวงนจรภกยใ่้ณรบถ้วน ยงำาิง ศนื่ าลลกแรจาแกาิล ดทก้าปี ณวบณูงไปงกบ
งำรบกาณกบใา้งฏ่มำย ยงำาศอ้มาวด  

ความเคลื่อนไหวทางสังคมที่ส าคัญ 

พัฒนาการเด็กและวัยรุ่น ศด็งลลกวกยรุงนยกามีปัญ่ำที่ิ้ าศรงาลง้ไอใน่ลำยศรื่ า ณื  ภำวกโภานำงำร
อ าศด็ง งำรศอ้ำถึางำรรึงฐำ ยงำาทก่วถึาลลกมีณุะภำพ ลลกลมงวกยใส โดยมีปัญ่ำทก้าภำวกโภานำงำรศงจนลลก
อำดสำร ำ่ำรในศด็งยำงแนซึ่าสงาผลิง งำรพกนนำสม าลลกภูมจณุ้มงกน ด้ำนงำรรึงฐำพบวงำ ศด็งไทยยกาไมงได้
รกบงำรรึงฐำอก้นพ้ืนฐำนณรบถ้วน โดยศฉพำกศด็งมกธยมปลำยมี กิรำศอ้ำศรียนศพียาร้ ยลก 73.18 อะกที่
ผลสกมฤทธจ์งำรรึงฐำยกาณง นอ้ำาิ่ ำ โดยผลงำรปรกศมจน PISA ปี 2012 ณกลนนวจาำณะจิรำสิร์ งำร งำน ลลก
วจทยำรำสิร์ยกาิ่ ำงวงำณงำศฉลี่ยในลิงลกวจาำ ในสงวนอ าลมงวกยใสมีลนวโน้มศพจ่มอึ้นลลก ำยุน้ ยลา โดยลมง ำยุ 
15-19 ปี มี กิรำงำรณล ดิง ปรกาำงรงลุงม ำยุศดียวงกนพกนณน ศพจ่มอึ้นแำง 50.1 ในปี 2551 ศป็น 53.8 ในปี 
2555 น งแำงนี้ ยกาพบวงำศด็งวกยรุงนมีศพรสกมพกนธ์ศพจ่มอึ้นโดยศฉพำกวกยรุงน่ญจา อะกที่งำรป้ างกนยกามีน้ ย แึา
แ ำศป็นิ้ ามีงำรพกนนำศด็งลลกวกยรุงนไทยศรจ่มิก้าลิง ยูงในณรรภ์ทก้าในศรื่ าสุอภำพลลกงำรรึงฐำ ด้วยงำรใ่้
สำร ำ่ำรที่แ ำศป็นลงงลมงลลกศด็ง งำรสงาศสรจมโภานำงำรที่ศ่มำกสม งำรสนกบสนุนณงำใา้แงำยที่ไมงใางงำรรึงฐำ
ศพ่ื ใ่้ศด็งยำงแนสำมำรถณา ยูงในรกบบงำรรึงฐำ รวมทก้างำรแกดงำรศรียนที่ศ่มำกสมศพ่ื ลดงำร  งแำงงำร
ศรียนอ าลมงวกยใส  

รายได้ รายจ่าย และหนี้สินครัวเรือน ผลงำรส ำรวแภำวกศรรฐฐงจแลลกสกาณมอ าส ำนกงาำนสถจิจ
ล่งาาำิจพบวงำ รำยได้ณรกวศรื นิง ศดื นในางวาณรึ่าลรงอ าปี 2556 ศพจ่มอึ้นร้ ยลก 4.6 อะกที่รำยแงำย
ณรกวศรื นศฉลี่ยศพจ่มอึ้นร้ ยลก 5.2 ณรกวศรื นมี่นี้สจนศพจ่มอึ้นร้ ยลก 8.7  ยงำาไรง็ิำม สกดสงวนณรกวศรื นที่ศป็น
่นี้ลดลาแำงร้ ยลก 55.8 ในปี 2554 ศป็นร้ ยลก 54.4 ในปี 2556 โดยศป็นงำรงง ่นี้ศพ่ื ใา้ซื้ ่รื ศางำาื้ 
บ้ำนลลกที่ดจนศพจ่มอึ้นร้ ยลก 17.0 ิง ปี ่นี้ศพ่ื  ุปโภณบรจโภณศพจ่มอึ้นร้ ยลก 7.8 ิง ปี (ซึ่ารวม่นี้ศพ่ื ซื้ 
รถยนิ์ิำมมำิรงำรณืนภำฐีรถยนิ์ณกนลรง) ลลก่นี้ศพ่ื ใา้ในงำรศงฐิรศพจ่มอึ้นร้ ยลก 3.4 ิง ปี ส ำ่รกบ
ในางวาณรึ่า่ลกาอ าปี 2556 ลนวโน้มงำรใา้แงำยลลกงำรงง ่นี้ณรกวศรื นากล ิกวลา ดกาศ่็นแำงศณรื่ าาี้งำรใา้
แงำยภำณศ งานลดลาร้ ยลก 2.9 ส ดณล้ างกบย ดณาณ้ำางำรใ่้สจนศาื่ ศพ่ื งำร ุปโภณบรจโภณสงวนบุณณลอ า
ธนำณำรพำะจาย์ที่ากล ิกวลาิง ศนื่ าิก้าลิงไิรมำสลรงอ าปี ลลก ะ สจ้นไิรมำสที่สี่ 2556 มีมูลณงำ 3.2 ล้ำน
ล้ำนบำท ศพจ่มอึ้นร้ ยลก 11.6 ากล ลาแำงร้ ยลก 21.6 ะ สจ้นไิรมำสสี่ปี 2555  ยงำาไรง็ิำม งำรผจดนกด
า ำรก่นี้ศพจ่มอึ้นโดยพบวงำย ดณาณ้ำา NPL สจนศาื่  ุปโภณบรจโภณสงวนบุณณล ศพจ่มอึ้นร้ ยลก 26.6 สจนศาื่ 
ภำยใิ้งำรง ำงกบผจดนกดา ำรก่นี้ศงจน 3 ศดื นอึ้นไปศพจ่มอึ้นสูาร้ ยลก 45.8 ่รื ศป็นมูลณงำ 10,920 ล้ำนบำท 
ย ดณ้ำาา ำรกบกิรศณรดจิศงจน 3 ศดื นอึ้นไปศพจ่มอึ้นร้ ยลก 31.3 สถำนงำระ์ดกางลงำวยกาศป็นสกดสงวนน้ ยใน
ภำพรวมอ าสจนศาื่  ลิงศป็นศณรื่ าาี้วงำณวำมสำมำรถในงำรา ำรก่นี้อ าณรกวศรื นลดลา ทก้านี้ ลนวโน้มในปี 
2557 ภำวกงำรงง ่นี้ศพจ่มศิจม่รื งำรา ำรก่นี้ศดจมแกอึ้น ยูงงกบลนวโน้มศรรฐฐงจแลลกงำรศพจ่มอึ้นอ า
ศาจนศดื นลลกณงำแ้ำาอ าลราาำน 

ไทยยังคงถูกจัดอันดับให้เป็นประเทศที่ต้องจับตามองด้านการค้ามนุษย์ (Tier 2 Watch List) 
เป็นปีท่ีสี่ตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา ศนื่ าแำงไทยยกาได้รกบงำรผง นผกนลลกใ่้แกดท ำรำยาำนลสดาลนวทำาลลก
มำิรงำรที่ได้ด ำศนจนงำรศพจ่มอึ้นในงำรป้ างกนลลกปรำบปรำมงำรณ้ำมนุฐย์  ยงำาไรง็ดี ในปี 2556 ไทยได้
พยำยำมศรงารกดงำรด ำศนจนงำรป้ างกนลลกปรำบปรำมงำรณ้ำมนุฐย์ิำมอ้ ศสน ลนกอ าส่รกฐ ศมรจงำ ศพ่ื 
น ำไปสูงงำรปรกศมจนรำยาำนสถำนงำระ์งำรณ้ำมนุฐย์ปรกแ ำปี  ณ.ร. 2014 อ างรกทรวางำริงำาปรกศทร



 

4 

 

ส่รกฐ ศมรจงำ โดยได้ด ำศนจนงำรที่ส ำณกญได้ลงง งำรลง้ไอปัญ่ำงำรณ้ำมนุฐย์ใน ุิสำ่งรรมปรกมา งำร
แกดรกบบลราาำนิงำาด้ำว งำรบูระำงำรงำรางวยศ่ลื ศด็ง สิรี ผู้สูา ำยุ ลลกณนพจงำร ภำยใิ้าื่  “OSCC 
รูนย์างวยศ่ลื สกาณม” งำรศรงารกดงำรด ำศนจนณดีงกบผู้งรกท ำณวำมผจดฐำนณ้ำมนุฐย์ลลกศแ้ำ่น้ำที่อ ารกฐที่มีสงวน
ศงี่ยวอ้ า งำริจดิำมิกวผู้งรกท ำณวำมผจดมำลาโทฐ งำรณกดลยงผู้ศสีย่ำยแำงงำรณ้ำมนุฐย์ ลลกงำร
ปรกงำรใา้ พรบ.ป้ างกนลลกปรำบปรำมงำรมีสงวนรงวมใน าณ์งร ำาญำงรรมอ้ำมาำิจ พ.ร. 2556 ศพ่ื ใ่้งำร
สืบสวน ส บสวนณดีณ้ำมนุฐย์ท่ีศงี่ยวอ้ างกบ าณ์งร ำาญำงรรมอ้ำมาำิจมีปรกสจทธจภำพยจ่าอึ้น 

 

  
 

ส ำนกงาำนณะกงรรมงำรพกนนำงำรศรรฐฐงจแลลกสกาณมล ง่าาำิจ 
24 งุมภำพกนธ์ 2557 
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ตัวชี้วัดภาวะสังคม 

องคป์ระกอบหลกั 54 55 56 2556 

ท ัง้ปี ท ัง้ปี ท ัง้ปี Q1 Q2 Q3 Q4 

1. คณุภาพคน 

1.1  การมงีานท า1/ 

ก าลงัแรงงาน (พนัคน) 38,922 39,409 39,395 39,134 39,489 39,467 39,491 

%YOY 0.72 1.25 -0.02 1.04 0.69 -0.94 -0.84 

การมงีานท า (พนัคน) 38,465 38,941 38,919 38,516 38,912 39,112 39,135 

%YOY 1.12 1.24 -0.05 1.32 0.85 -1.18 -1.12 

ผูว้า่งงาน (พนัคน) 264.3 258.8 284.0 280.5 292.1 305.6 257.9 

อัตราการว่างงาน (รอ้ยละ) 0.68 0.66 0.72 0.72 0.74 0.77 0.65 

การท างานต า่ระดบั (พนัคน) 383.3 347.4 336.6 393.8 277.6 327.5 347.6 

1.2 สุขภาพ 

จ านวนผูป่้วยดว้ยโรคทีต่อ้งเฝ้าระวัง

เรง่ดว่น(ราย)2/        

- หัด 3,156 (22.2) 5,207 (65.0) 2,642 (-49.3) 937 793 619 293 

- ไขก้าฬหลังแอน่ 22 (-21.4) 8 (-63.6) 15 (87.5) 3 3 2 7 

- ไขส้มองอกัเสบ 572 (32.7) 680 (18.9) 724 (6.5) 182 187 177 178 

- อหวิาตกโรค 281 (-82.4) 45 (-84.0) 8 (-82.2) 4 1 1 2 

- มอื เทา้ และปาก 18,196 (46.1) 45,297 (148.9) 45,853 (1.2) 9,624 8,872 17,942 9,415 

- บดิ 14,274 (-8.9) 13,094 (-8.3) 9,425 (-28.0) 2,679 2,708 2,441 1,597 

- ปอดอักเสบ 179,976 (5.6) 195,940 (8.9) 184,147 (-6.0) 55,277 35,374 49,577 43,919 

- ฉี่หนู 4,261 (-13.8) 4,275 (0.3) 3,047 (-28.7) 634 626 963 824 

- ไขเ้ลอืดออก 69,800 (-40.3) 79,593 (14.0) 152,768 (91.9) 21,879 52,131 64,734 14,024 

- ไขห้วัดใหญ ่ 62,112 (-46.1) 62,100 (0.0) 43,791 (-29.5) 17,372 6,084 11,591 8,744 

- พษิสนัุขบา้ 7 (-53.3) 5 (-28.6) 6 (20.0) 1 3 2 - 

จ านวนผูป่้วยดว้ยโรคไมต่ดิตอ่เรือ้รังที่

ส าคัญ (ราย)        

- ความดันโลหติสงู 920,106  (7.0)  1,009,382  (9.7) n.a. 

ไมม่กีารจัดเกบ็ขอ้มลูเป็นรายไตรมาส 

- หัวใจขาดเลอืด 264,877 (4.7) 274,753 (3.7) n.a. 

- หลอดเลอืดสมอง 212,186 (8.2) 227,848 (7.4) n.a. 

- เบาหวาน 621,411 (2.2) 674,826 (8.6) n.a. 

- มะเร็งและเนื้องอกทกุชนดิ 408,830  (6.0)     434,166  (6.2) n.a. 

2.  ความม ัน่คงทางสงัคม 

- จ านวนผูเ้สยีชวีติดว้ยอบุตัเิหตทุางบก 9,065 7,634 6,938 2,171 1,720 1,470 1,577 

 - จ านวนคดชีวิติ รา่งกาย และเพศ (คด)ี 25,478 24,972 23,573 6,135 6,246 5,685 5,547 

- จ านวนคดปีระทษุรา้ยตอ่ทรัพยส์นิ 

(คด)ี 
50,545 49,752 49,853 12,511 12,223 12,892 1,227 

- จ านวนคดยีาเสพตดิ (ราย) 345,950 363,174 434,557 110,569 110,711 112,107 101,170 

3.  การคุม้ครองผูบ้รโิภค3/ 

3.1 จ านวนเรือ่งรอ้งเรยีน (ราย) 7,422 9,464 n.a. 2,380 1,488 1,609 n.a. 

- บา้น  อาคาร  ทีด่นิ 2,927 3,547 n.a. 758 663 632 n.a. 

- สนิคา้และบรกิาร 3,121 4,024 n.a. 759 555 709 n.a. 

- การโฆษณาตา่งๆ  1,257 2,012 n.a. 310 233 244 n.a. 

- การขายตรงและตลาดแบบตรง 117 15 n.a. 12 31 24 n.a. 

3.2  การใหค้ าปรกึษาทางสายดว่น 1166 

(ราย) 
61,242 60,982 n.a. 10,321 10,314 12,348 n.a. 

่มำยศ่ิุ :  อ้ มูลลราาำนไิรมำสที่สี่ศป็นอ้ มูลศฉลี่ยศดื นิุลำณม-ธกนวำณม2556 
ที่มำ :  1/    รำยาำนผลงำรส ำรวแภำวกงำรท ำาำนอ าปรกาำงร ส ำนกงาำนสถจ จิล ง่าาำ จิ งรกทรวาศทณโนโลยีสำรสนศทรลลกงำรสื่ สำร 
         2/    ส ำนกงรกบำดวจทยำ งรมณวบณุมโรณ งรกทรวาสำธำระสุอ 
         3/    ส ำนกงาำนณะกงรรมงำรณุ้มณร าผู้บรจโภณ ส ำนกงนำยงรกฐมนิรี 
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Thailand’s Social Development in Q4/2013 and the Year 2013 
 

 
Office of the National Economic and Social Development Board (NESDB) released the official 

report on Thailand’s social development in the fourth quarter and the year 2013. Details of the situation 
are as follows. 

Social situations and indicators in Q4/2013 and the year 2013 

In all, employment declined and unemployment rate slightly increased while income from salaries 
and wages rose. As for health condition, it was apparent that the number of patients diagnosed with 
diseases under National Communicable Disease Surveillance System experienced a downtrend. However, 
it is still necessary to conduct the surveillance on pneumonia and influenza diseases. Meanwhile, overall 
situation in crime problems steadily improved despite the increase in narcotics cases. Key social issues 
needed to be scrutinized and watch closely include child and teenagers problems, chronic illnesses, 
household’s income, expenditure and debts as well as human trafficking 

Employment and income  

In the fourth quarter of 2013, employment declined by 1.1 percent both in agricultural and non-
agricultural sectors. Unemployment rate was recorded at 0.65 percent. Wages and salaries in the private 
sector excluding overtime pay and other benefits increased by 8.7 percent compared with the same 
period of last year. Due to a 1.7 percent rise in price levels, wages and salaries of the private sector after 
deducted by inflation increased by 6.9 percent. Labor productivity in the fourth quarter rose by 1.7 
percent. Meanwhile, the indicators revealed that despite the fact that employment declined and 
unemployment increased in the first quarter following the economic slowdown, overall employment in 
2013 experienced a slight decline of only 0.05 percent.  Nevertheless, unemployment rate remained low 
at 0.72 percent similar to average rate of 0.7 percent in the past two years. Wages and salaries in the 
private sector excluding overtime pay and other benefits in 2013 went up by 10.2 percent while real 
wages and labor productivity grew by 7.8 and 2.9 percent respectively.  

Employment prospect in 2014. The Thai economy is expected to expand by 3-4 percent, lower 
than the previous projection of 4-5 percent. This indicates an uptrend of employment. Key supporting 
factor associated with employment and household income was export of goods that are expected to 
grow faster than expected. However, some downside risks which might undermine employment include 
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export performance, the delay in public investment projects, deterioration in business and consumer 
confidences and the political disturbance. In addition, the drought condition is likely to become more 
severe due to low water level in dams and will inevitably affect employment and farm income. Also, it is 
important to arrange the labor market environment to become favorable and well-prepared for the labor 
liberalization among ASEAN countries including employment-related regulations, labor protection and skill 
enhancement for labor force. 

Health condition  

The number of patients diagnosed with diseases under disease surveillance continued to 
decline while the respiratory infectious diseases remained important risks and still needed to be 
followed closely. The number of patients under disease surveillance dropped by 25.1 percent compared 
with the fourth quarter of 2012. In 2013, the number of patients rose by 8.9 percent compared to 2012. 
Patients with dengue fever were recorded double in numbers due to a continued epidemic since the third 
quarter of 2012 mostly seen in group of students aged 10-14 years. At the same time, the surveillance is 
required to cover pneumonia and influenza diseases that have been widespread since the early 2014 
because of a lingering winter season as well as the bird flu outbreak in China. Meanwhile, illnesses from 
the chronic non-communicable diseases were on their uptrend. In 2012, the incidence of high blood 
pressure disease increased by 9.7 percent compared to 2011 followed by diabetes, ischemic heart disease, 
cerebrovascular disease, and cancer with 8.6, 3.7, 7.4, and 6.2 percent growth rate respectively. Cancer 
still remained the first leading cause of death due mainly to changing life styles which lead to 
inappropriate health behaviors. 

Spending on alcohol consumption declined from 43,526 million baht in the fourth quarter of 
2012 to 39,664 million baht in the fourth quarter of 2013 or declining by 8.9 percent. This owed to 
reduction in liquor and beer sales due partly to an increase in excise tax on liquor and beer effective since 
4 September 2013 which led to increases in liquor and beer prices of 7-8 percent. Similarly, expenses on 
smoking increased from 4,682 million baht in the fourth quarter of 2012 to 4,734 million baht in the 
same quarter of 2013 or up by 1.1 percent in line with expansion of cigarette sales from Thailand Tobacco 
Monopoly factory. Moreover, there was a low base effect of cigarette sales in the same quarter of last 
year resulting from increasing prices after the excise tax hike in the third quarter of 2012.  

Security in life and assets 

The number of crime cases dropped while narcotics cases climbed up negligibly. In the 
fourth quarter of 2013, total numbers of 118,904 crime cases were reported, decreasing by 0.6 percent 
compared with the same quarter of last year. The narcotics cases served the largest share of about 85.1 
percent to total crime cases, 0.8 percent higher than that of in the fourth quarter of last year. In 2013, 
there were 434,557 narcotics cases reported, showing an expansion of 19.7 percent compared to 2012. It 
is thus necessary to push intensive efforts on reinforcing the protection and suppression measures on drug 
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dealers and end users in order to reduce the number of drug users/ drug addicts.  

Road accidents decreased, however, the campaign on safety helmet use is required to carry 
on seriously. In the fourth quarter of 2013, the number of deaths from road accidents dropped by 24.4 
percent compared with the same period of last year. In 2013, the number of deaths declined by 9.1 
percent compared to 2012. During the 2014 New Year festive, there were 3,174 accidents, growing by 0.3 
percent from 2013 while the number of injured and deaths were 3,345 and 366 persons respectively. 
Major causes were still from reckless driving over a legal speed limit and motorcycle riding without 
wearing safety helmet. It is therefore needed to continue campaigning on safety helmet use throughout 
the year as well as to enforce the traffic law more strictly.  

Key social development issues 

Development of child and teenagers. There are several child and teenagers problems urged to 
be solved including child nutrition, access to education provision with full coverage and better quality, 
and teenage pregnancy. On the nutrition front, over- and under-nutrition in impoverished children can 
affect the development of the brain and immune system. Regarding the education, it was apparent that 
Thai children have not yet fully obtained basic educational level especially those in the upper secondary 
level that were recorded at only 73.18 percent enrollment rate. Moreover, the educational achievement 
remained low. According to the 2012 Programme for International Student Assessment (PISA), the results 
showed that scores in mathematics, reading and science were all lower than the average scores in each 
individual subject. As for the teenage pregnancy problem, there has been an increase in the number while 
the average age was found younger. Teenage mother aged 15-19 years old had higher childbearing rate 
per thousand female population with the same age group increased from the rate of 50.1 in 2008 to 53.8 
in 2012. Moreover, it was found that there has been increasing prevalence of premarital sex particularly 
among female teenagers but still with low pregnancy prevention. It is therefore required to develop child 
and teenagers since announcing pregnancy both in terms of health and education by offering essential 
nutrient for mother and child, providing appropriate nutrition, supporting non-education related expenses 
for poor children to continue in the educational system, and arranging suitable educational pattern for 
reducing the school dropout rates among teenage mothers.  

Household income, expenditure and debts. Socio-Economic Survey conducted by the National 
Statistical Office revealed that monthly household income in the first half of 2013 expanded by 4.6 
percent. In the meantime, average household expenditure and household debts increased by 5.2 and 8.7 
percent respectively. Nevertheless, the proportion of household with debt burden dropped from 55.8 
percent in 2011 to 54.4 in 2013. Increasing household debts were mainly contributed by 17.0 percent 
annual growth of debts from purchasing or leasing house and land, 7.8 percent annual growth of debts 
from consumption (including debts from purchasing car under the first-time-car-buyer scheme), and 3.4 
percent annual growth of debts from agriculture. During the latter half of 2013, household spending and 
debts creation tend to slowdown. Key indicators also suggested similar trend in which that private 
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consumption declined by 2.9 percent in tandem with a continual decline in commercial banks’ credits for 
personal consumption since the first quarter of the year. At the end of the fourth quarter of 2013, loan 
outstanding totaled 3.2 trillion baht or 11.6 percent growth, slowing down from 21.6 percent at the end of 
the fourth quarter of 2012. However, debt default rate rose which can be seen from mounting non-
performing loans (NPLs) of personal consumption of about 26.6 percent growth. In addition, credit default 
of over three months increased by 45.8 percent or accounted for about 10,920 million baht. The unpaid 
credit card balance of over 3 months also increased by 31.3 percent. These figures were accounted for 
only small proportion of total credit. Nevertheless, they indicated that households’ ability to pay back 
debts became worsened. In 2014, new debt creation or existing debt repayment will depend on the 
economic trend and increases in salaries and wages of labor.  

Thailand is placed on Tier 2 Watch List for the fourth consecutive year since 2010 as 
Thailand has been relieved of its obligation regarding human trafficking and required to provide the 
progress report on additional guidelines and measures that Thailand adopted for protecting and 
preventing human trafficking. Nevertheless, in 2013, Thailand made further progress by accelerating the 
procedures to tackle human trafficking problems in response to the US’s recommendation which will be 
incorporated into the Trafficking in Persons Report 2014 conducted by the US Department of State. Major 
implementations of anti-human trafficking activities include the fight against human trafficking in fishery 
industrial sector, the system management for foreign workers, the integration of social assistance services 
for children, women, elderly and disabled persons under “One stop crisis center (OSCC), known as a social 
assistance center”, the acceleration of the prosecution and conviction process for human traffickers and 
government officials involved in trafficking-related corruption, the tracking of convicted offenders or 
perpetrators to receive criminal penalties, the segregation of human trafficking victims, and the enactment 
of the Anti-Transnational Organized Crime Act of 2013 to facilitate more efficient investigation and 
prosecution on human trafficking cases related to the transnational organized crime.  

 

 

 

 

Office of the National Economic and Social Development Board (NESDB) 

24 February 2014 
 

  



5 

Key social indicators 
 

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

1.  Human quality  
1.1  Employment1/ 

Workforce (Thousands) 38,922 39,409 39,395 39,134 39,489 39,467 39,491 
%YOY 0.72 1.25 -0.02 1.04 0.69 -0.94 -0.84 

Employed person  
(Thousands) 38,465 38,941 38,919 38,516 38,912 39,112 39,135 

%YOY 1.12 1.24 -0.05 1.32 0.85 -1.18 -1.12 
Unemployed person  
(Thousands) 264.3 258.8 284.0 280.5 292.1 305.6 257.9 
Unemployment rate (%) 0.68 0.66 0.72 0.72 0.74 0.77 0.65 
Underemployed person  
(Thousands) 383.3 347.4 336.6 393.8 277.6 327.5 347.6 

1.2  Health 
Number of patients under 
disease surveillance 
(cases)2/        
-  Measles 3,156 (22.2) 5,207 (65.0) 2,642 (-49.3) 937 793 619 293 
- Meningococcal Meningitis 22 (-21.4) 8 (-63.6) 15 (87.5) 3 3 2 7 
- Japanese encephalitis 572 (32.7) 680 (18.9) 724 (6.5) 182 187 177 178 
- Cholera 281 (-82.4) 45 (-84.0) 8 (-82.2) 4 1 1 2 
- Hand, food and mouth  18,196 (46.1) 45,297 (148.9) 45,853 (1.2) 9,624 8,872 17,942 9,415 
- Dysentery 14,274 (-8.9) 13,094 (-8.3) 9,425 (-28.0) 2,679 2,708 2,441 1,597 
- Pneumonia 179,976 (5.6) 195,940 (8.9) 184,147 (-6.0) 55,277 35,374 49,577 43,919 
- Leptospirosis 4,261 (-13.8) 4,275 (0.3) 3,047 (-28.7) 634 626 963 824 
- Dengue fever 69,800 (-40.3) 79,593 (14.0) 152,768 (91.9) 21,879 52,131 64,734 14,024 
- Influenza 62,112 (-46.1) 62,100 (0.0) 43,791 (-29.5) 17,372 6,084 11,591 8,744 
- Rabies 7 (-53.3) 5 (-28.6) 6 (20.0) 1 3 2 - 
Numbers of patients with 
chronic non-communicable 
diseases (cases)        
- High blood pressure 920,106  (7.0)  1,009,382  (9.7) n.a. 

No quarterly data available 
- Ischaemic heart disease 264,877 (4.7) 274,753 (3.7) n.a. 
- Cerebrovascular disease 212,186 (8.2) 227,848 (7.4) n.a. 
- Diabetes 621,411 (2.2) 674,826 (8.6) n.a. 
- Cancer and tumors 408,830  (6.0)     434,166  (6.2) n.a. 

2. Social security 
-  Patients from road 

accidents (cases) 9,065 7,634 6,938 2,171 1,720 1,470 1,577 
-  Crime against person  

(cases) 25,478 24,972 23,573 6,135 6,246 5,685 5,547 
- Property crimes (cases) 50,545 49,752 49,853 12,511 12,223 12,892 1,227 
-  Narcotics (cases) 345,950 363,174 434,557 110,569 110,711 112,107 101,170 

3.  Consumer protection3/ 
3.1  Number of complaints  

(cases) 7,422 9,464 n.a. 2,380 1,488 1,609 n.a. 
- House, building, land 2,927 3,547 n.a. 758 663 632 n.a. 
- Products and services 3,121 4,024 n.a. 759 555 709 n.a. 
- Advertisement  1,257 2,012 n.a. 310 233 244 n.a. 
-  Direct sales and direct 

marketing 117 15 n.a. 12 31 24 n.a. 
3.2 Hot line 1166 (cases) 61,242 60,982 n.a. 10,321 10,314 12,348 n.a. 

Note:  Labor data in Q4 is an average of October-December 2013 
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 
 




