
เรื่อง ภาวะสังคมไทยไตรมาสที่ 1/2557

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติขอรายงานภาวะสังคมไทยของ
ไตรมาสท่ีหนึ่ง ป 2557 ดังมีรายละเอียดดังนี้

ความเคลื่อนไหวทางสังคมท่ีสําคัญไตรมาสท่ี 1/2557
การจางงานลดลง อัตราการวางงานสูงข้ึน แตรายไดเพิ่มข้ึน
ในไตรมาสแรกป 2557 การมีงานทําลดลงรอยละ 1.8 เปนการลดลงของการมีงานทําในภาคเกษตร

รอยละ 13.7 เนื่องจากภาวะภัยแลง สวนการมีงานทําภาคนอกเกษตรเพ่ิมข้ึนรอยละ 4.8 อัตราการวางงาน
เทากับรอยละ 0.89 เทียบกับรอยละ 0.72 ในชวงเดียวกันปท่ีแลว ชั่วโมงการทํางานเฉลี่ยเทากับ 42.7 ชั่วโมง
ตอคนตอสัปดาห ลดลงจาก 43.8 ชั่วโมงตอคนตอสัปดาหในชวงเดียวกันของปท่ีแลว หรือลดลงรอยละ 2.4
โดยชั่วโมงการทํางานตอคนตอสัปดาหของแรงงานนอกภาคเกษตรลดลงรอยละ 3.6 และแรงงานภาคเกษตร

ลดลงรอยละ 2.5
คาจางแรงงานและเงินเดือนภาคเอกชน

ท่ียังไมรวมคาลวงเวลาและผลประโยชน
ตอบแทนอ่ืนในชวงไตรมาสแรกป 2557
เพ่ิมข้ึนรอยละ 10.4 จากชวงเดียวกันปกอน
ราคาสินคาท่ีเพ่ิมข้ึนรอยละ 2.0 ทําให
คาจางแรงงานและเงินเดือนภาคเอกชนท่ี
หักดวยเงินเฟอเพ่ิมข้ึนรอยละ 8.2

การกอหนี้สินครัวเรือนชะลอลง แตมีความเสี่ยงในการชําระคืนหนี้
สถานะเศรษฐกิจของครัวเรือนในป 2556 จากการสํารวจสถานะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน พบวา

ในป 2556 ครัวเรือนไทยมีรายไดเฉลี่ย 25,194 บาทตอเดือน เพ่ิมข้ึนรอยละ 4.1 ตอป ขณะท่ีครัวเรือนมี
รายจายเฉลี่ย 19,061 บาทตอเดือน หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 4.7 ตอป ครัวเรือนมีหนี้สินเฉลี่ย 163,087 บาทตอ
ครัวเรือน เพ่ิมข้ึนรอยละ 9.95 ครัวเรือนมีมูลคาทรัพยสินเฉลี่ยประมาณ 1,490,695 บาทตอครัวเรือน คิดเปน
สัดสวนสูงกวาหนี้สิน 9.14 เทา ครัวเรือนท่ีมีเงินออม 14.99 ลานครัวเรือน คิดเปนสัดสวนรอยละ 75 ของ
ครัวเรือนท้ังหมด โดยมีเงินออมเฉลี่ยครัวเรือนละ 115,446 บาท

การใชจายและหนี้สินของครัวเรือนบางกลุมมีความเสี่ยงตอการดํารงชีพและความม่ันคงของครัวเรือน
ในชวงตอไป ไดแก (1) ครัวเรือน 8.52 ลานครัวเรือน คิดเปนรอยละ 42.25 ของครัวเรือนท้ังหมดท่ีมีรายไดไม
เพียงพอตอรายจายและการชําระหนี้ (2) ครัวเรือน 4.7 ลานครัวเรือนหรือประมาณ 1 ใน 3 ของครัวเรือนท่ีเปน

ผลสํารวจภาวะการทํางานของประชากรไตรมาสหน่ึงป 2557
2555 2556 2557
ท้ังป ท้ังป Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

กําลังแรงงานรวม (ลานคน) 39.4 39.4 39.1 39.5 39.5 39.4 38.5
1. ผูมีงานทํา (ลานคน) 38.9 38.9 38.5 38.9 39.1 39.1 37.8

(%YoY) 1.3 -0.1 1.0 0.7 -0.9 -1.0 -1.8
1.1 ภาคเกษตร (%YoY) 3.7 -0.2 1.2 0.5 -1.7 -0.4 -13.7
1.2 นอกภาคเกษตร (%YoY) -0.3 -0.03 1.4 1.1 -0.8 -1.9 4.8

2.จํานวนผูวางงาน (ลานคน) 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
อัตราการวางงาน (%) 0.66 0.72 0.72 0.74 0.77 0.65 0.89

3. แรงงานรอฤดูกาล (ลานคน) 0.2 0.2 0.3 0.3 0.05 0.1 0.3
สัดสวนตอกําลังแรงงาน (%) 0.5 0.5 0.9 0.7 0.1 0.3 0.8
ที่มา: สํานักงานสถิติแหงชาติ
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หนี้ มีการกอหนี้เพ่ืออุปโภคบริโภคเปนมูลคามากกวารอยละ 70 ของมูลคาหนี้รวมของครัวเรือน (3) ครัวเรือน
คนงานเกษตร และคนงานท่ัวไปมีรายจายคิดเปนสัดสวนรอยละ 89.0 และ 85.3 ของรายไดรวมตามลําดับ สูงกวา
กลุมอ่ืนๆ ซึ่งมีความเสี่ยงตอการกอหนี้ นอกจากนี้ ยังพบวาการกอหนี้เพ่ือการอุปโภคบริโภคของครัวเรือนคนงาน
เกษตร และคนงานท่ัวไป คิดเปนสัดสวนสูงถึงรอยละ 68.1 และรอยละ 61.8 ของการกอหนี้รวมตามลําดับ
ซึ่งเปนหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายไดและไมเกิดการสะสมเปนมูลคาทรัพยสิน และ (4) ครัวเรือนเพียงรอยละ 75 ของ
ครัวเรือนท้ังหมดท่ีมีเงินออม และ 11.4 ลานครัวเรือนหรือ 1 ใน 2 ของครัวเรือนรวมมีเงินออมไมเกิน 100,000
บาท ขณะท่ีครัวเรือนท่ีมีเงินออมมากกวา 5 แสนบาทมีเพียง 7 แสนครัวเรือนเทานั้น สะทอนวาครัวเรือนไทยยัง
ขาดภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง และอาจมีความเสี่ยงตอการดํารงชีวิตหลังเกษียณจากการทํางาน

แนวโนมป 2557 การกอหนี้ของครัวเรือนชะลอลงในไตรมาสแรกป 2557 จากขอมูลยอดคงคาง
สินเชื่อเพ่ือการบริโภคอุปโภคสวนบุคคลของธนาคารพาณิชย เทากับ 3,273,570 ลานบาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 10.7
ชะลอตัวลงตอเนื่องเปนไตรมาสท่ี 5 สวนหนึ่งเนื่องจากการสิ้นสุดของมาตรการคืนภาษีรถยนตคันแรก ประกอบ
กับความกังวลเก่ียวกับรายไดและการมีงานทําในอนาคต ทําใหครัวเรือนชะลอการบริโภค อยางไรก็ตาม
ความเสี่ยงในการผิดนัดชําระหนี้มีเพ่ิมข้ึน โดยในไตรมาสแรกป 2557 ยอดคงคาง NPL สินเชื่ออุปโภคบริโภค
สวนบุคคลเพ่ิมข้ึนรอยละ 31.3 สินเชื่อภายใตการกํากับผิดนัดชําระหนี้เกิน 3 เดือนข้ึนไปเพ่ิมข้ึนสูงรอยละ 42.0
และยอดคางชําระบัตรเครดิตเกิน 3 เดือนข้ึนไป เพ่ิมข้ึนรอยละ 36.4

การยกระดับการพัฒนาศักยภาพคนไทยใหพรอมกาวสูประชาคมอาเซียนและแขงขันไดในเวทีโลก
เปนเรื่องสําคัญท่ีตองเรงรัดการดําเนินการ ประชากรไทยอายุ 15 ปข้ึนไปมีจํานวนปการศึกษาเฉลี่ย 8 ป
ในป 2556 ยังต่ํากวาเปาหมายของการพัฒนาประเทศและนอยกวา 4 ประเทศเพ่ือนบานในกลุมอาเซียน ไดแก
สิงคโปร มาเลเซีย ฟลิปปนส และบรูไน ขณะท่ีคะแนนเฉลี่ยการสอบ ONET ในป 2552-2556 แสดงถึง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักไมถึงรอยละ 50 บงชี้ใหตองเรงยกระดับการศึกษาท้ังเชิงปริมาณและ
คุณภาพอยางเรงดวนเพ่ือใหมีศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ผูปวยดวยโรคเฝาระวังลดลง แตตองเฝาระวังโรคติดตอทางอาหารและน้ํา ในไตรมาสแรกของป
2557 จํานวนผูปวยดวยโรคเฝาระวังโดยรวมลดลงจากไตรมาสเดียวกันของป 2556 รอยละ 3.9 โดยเฉพาะ
ผูปวยโรคไขเลือดออกมีจํานวนลดลงมากและเขาสูภาวะปกติจากท่ีไดแพรระบาดอยางหนักในปท่ีผานมา
ประกอบกับเปนการลดลงตามฤดูกาล ขณะท่ีผูปวยโรคปอดอักเสบและไขหวัดใหญมีจํานวนเพ่ิมข้ึน เนื่องจาก
สภาพอากาศท่ีเปลีย่นแปลงอยูตลอดประกอบกับอาการเริ่มตนของผูปวยไมรุนแรงนัก ทําใหขาดความตระหนัก
ในการเขารับการรักษา และการควบคุมปองกันโรค และยังตองเฝาระวังการระบาดของโรคติดตอทางอาหาร
และน้ําซึ่งพบผูปวยเพ่ิมข้ึน รวมท้ังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2012 ท่ีกําลังแพร
ระบาดในประเทศแถบตะวันออกกลาง

คาใชจายในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลลดลง ขณะท่ีคาใชจายในการบริโภคบุหรี่เพิ่มข้ึน
เล็กนอย ในไตรมาสแรกของป 2557 คาใชจายในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลมีมูลคา 36,030 ลานบาท
ลดลงจากไตรมาสท่ีผานมารอยละ 11.1 ขณะท่ีคาใชจายในการบริโภคบุหรี่มีมูลคา 5,490 ลานบาท เพ่ิมข้ึน
จากไตรมาสท่ีผานมารอยละ 16 เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสแรกป 2556 พบวา คาใชจายในการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอลลดลงรอยละ 7.8 สวนหนึ่งเปนผลจากการดําเนินมาตรการควบคุมและปองกันการ
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลอยางตอเนื่อง ประกอบกับการบริโภคของครัวเรือนลดลงตามภาวะเศรษฐกิจ
ขณะท่ีคาใชจายในการบริโภคบุหรี่เพ่ิมข้ึนรอยละ 1.5 สวนหนึ่งเนื่องจากฐานการใชจายในไตรมาสเดียวกันของ
ปท่ีแลวท่ีต่ําจากการปรับข้ึนภาษีสรรพสามิตของบุหรี่ตั้งแตชวงไตรมาสสามป 2555
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คดีอาญาโดยรวมลดลง ขณะท่ีคดีชีวิตรางกายและเพศเพิ่มข้ึน ในไตรมาสท่ีหนึ่งของป 2557 มีการ
รับแจง 105,748 คดี ลดลงรอยละ 18.1 เม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของป 2556 โดยคดียาเสพติดมีสัดสวน
มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 83.6 ของคดีอาญารวม ซึ่งลดลงรอยละ 20.1 คดีประทุษรายตอทรัพย ลดลงรอยละ
7.4 คดีชีวิตรางกายและเพศลดลงรอยละ 6.1 ขณะท่ีเทียบกับไตรมาสกอนหนาเพ่ิมข้ึนรอยละ 4.6 แตปจจุบัน
คดีอุกฉกรรจและสะเทือนขวัญพบเห็นมากข้ึนโดยเฉพาะเหตุการณความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนในครอบครัวอันทําให
สังคมไทยเกิดอาชญากรรมประเภทตางๆ มากมาย รวมท้ังการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชน ท่ีนับวันจะ
มีความรุนแรงเพ่ิมข้ึนเปนลําดับ พอแมจึงควรปลูกฝงใหลูกรูคุณคาของตนเอง การยอมรับของพอแมท้ังในสวน
ท่ีเปนขอดีและขอเสียของลูก การปรับความคาดหวังในตัวลูก

การเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบกลดลง แตยังจําเปนตองใหความสําคัญกับการลดอุบัติเหตุจากรถ
โดยสารสาธารณะขนาดใหญและรถตู ในไตรมาสท่ีหนึ่งของป 2557 มีผูเสียชีวิตลดลงรอยละ 24.1 เม่ือเทียบ
กับไตรมาสเดียวกันของป 2556 ถึงแมจะเขมงวดเรื่องการบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง เรงการสราง
ความตระหนักรณรงคใหผูขับข่ีและผูซอนทายรถจักรยานยนตสวมหมวกนิรภัยยังคงตองดําเนินการอยาง
ตอเนื่องเพ่ือลดอุบัติเหตุโดยเฉพาะในชวงเทศกาลก็ตาม แตในชวงเทศกาลสงกรานต 2557 เกิดอุบัติเหตุ
2,992 ครั้ง เพ่ิมข้ึนจากป 2556 รอยละ 5.8 ผูบาดเจ็บเพ่ิมข้ึนรอยละ 6.1 ผูเสียชีวิตลดลงรอยละ 0.3 สาเหตุ
หลักยังคงมาจากเมาสุรา และรถจักรยานยนตเปนยานพาหนะท่ีเกิดอุบัติเหตุสูงสุด ในสวนของรถตูสาธารณะมี
สถิติการเกิดอุบัติเหตุสูงกวารถโดยสารสาธารณะขนาดใหญ แตจํานวนผูบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถโดยสาร
สาธารณะขนาดใหญสูงกวารถตูถึง 2.7 เทา ปจจัยหลักมาจากคนขับประมาท สวนมูลเหตุสําคัญของการ
เสียชีวิตคือการขาดอุปกรณความปลอดภัย

การเรงรัดการจัดการของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมใหมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน ปญหาของเสีย
อันตรายมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนในป 2555 พบของเสียอันตราย 4.71 ลานตัน เพ่ิมข้ึนจากป 2554 รอยละ 38.53
สวนใหญเปนของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรม 3.95 ลานตัน เขาสูระบบการจัดการเพียง 2.82 ลานตัน ทําใหยัง
พบปญหาการลักลอบท้ิงของเสียอันตรายในพ้ืนท่ีรกรางหรือบอขยะของชุมชน ขณะท่ีของเสียอันตรายจากชุมชน
มีปริมาณ 0.71 ลานตัน เพ่ิมข้ึนจากป 2554 รอยละ 0.7 สวนใหญรอยละ 51 เปนซากผลิตภัณฑ
เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสจํานวน 0.36 ลานตัน และของเสียอันตรายประเภทอ่ืน เชน แบตเตอรี่
หลอดไฟ ภาชนะบรรจุสารเคมี รวมกันอีกประมาณ 0.35 ลานตัน ซึ่งปจจุบันของเสียอันตรายยังถูกท้ิงปะปน
กับขยะมูลฝอยท่ัวไป หรือขายใหกับผูรับซื้อของเกา อาจมีการถอดแยกชิ้นสวนอยางไมถูกตองตามหลักวิชาการ
ของเสียอันตรายท้ังจากอุตสาหกรรมและจากชุมชนท่ีถูกท้ิงปะปนกับขยะมูลฝอยท่ัวไปในบอขยะของชุมชน
จะปนเปอนเขาสูสิ่งแวดลอมและเขาสูหวงโซอาหารได

บทความพิเศษเรื่อง “คุณคาผูสูงอายุในสังคมไทย”
ภาวะพึ่งพิงท่ีเพิ่มข้ึนอันเนื่องมาจากการเขาสูสังคมผูสูงอายุของไทย รวมท้ังภาวะเศรษฐกิจและสังคม

ท่ีเปลี่ยนแปลงไปสงผลกระทบตอการใหคุณคาผูสูงอายุในสังคม สําหรับคุณคาผูสูงอายุในสังคมไทยหมายถึง
การมีประสบการณ การมีความสามารถเปนท่ีปรึกษา การพ่ึงพาตนเองไดและเปนท่ีพ่ึงของลูกหลาน อยางไรก็ดี
คนสวนใหญมักนึกถึงผูสูงอายุควบคูไปกับความเสื่อมของสุขภาพ ความเจ็บปวย และวัยท่ีตองการการดูแล แตยังมี
คนจํานวนไมนอยท่ีมองผูสูงอายุเปนหนาท่ีท่ีจะตองทดแทนบุญคุณ สําหรับคําจํากัดความ “ผูสูงอายุ” นั้น รอยละ
70 เห็นวาผูสูงอายุคือผูท่ีมีอายุ 60 ปข้ึนไปตามเกณฑสากล ขณะท่ีรอยละ 20 ของกลุมวัยทํางานและกลุมผูมีอายุ
60 ปข้ึนไป เห็นวาผูสูงอายุควรเริ่มท่ีอายุมากกวา 70 ป และเนื่องดวยผูสูงอายุแตละบุคคลมีความแตกตางกัน
จึงควรมองผูสูงอายุในมิติสุขภาพ บุคลิกภาพ และความสามารถในการทํางานประกอบดวย
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การใหคุณคาผูสูงอายุในสังคมไทยมีแนวโนมลดลงเม่ือเปรียบเทียบกับในอดีต แตยังอยูในระดับ
นาพอใจ จากผลการสํารวจคุณคาผูสูงอายุไทยพบกวารอยละ 90 มีทัศนคติเชิงบวกตอผูสูงอายุ ขณะท่ีมีเพียง
จํานวนนอยมีทัศนคติเชิงลบ โดยเฉพาะทัศนคติท่ีมองผูสูงอายุเปนตัวถวงและเปนภาระของครอบครัว
การประเมินคุณคาตนเองของผูสูงอายุและการประเมินคุณคาผูสูงอายุโดยกลุมอ่ืนยังอยูในระดับสูง

ผูสูงอายุยังมีบทบาทสําคัญในครอบครัวและสังคม ผูสูงอายุกวา 3 ใน 4 ยังมีบทบาทในการเก้ือหนุน
ครอบครัวท้ังในดานการใหคําปรึกษา ชวยดูแลบุตรหลาน ดูแลบานและเปนพ่ึงทางใจ ขณะท่ีผูสูงอายุวัยตน
(60-69 ป) กวารอยละ 60 ยังมีบทบาทในการเก้ือหนุนดานการเงิน สิ่งของ และทํางานบาน ท้ังนี้ ผูสูงอายุถึง
รอยละ 77 ระบุวาตนมีสวนรวมในการทํากิจกรรมท่ีเปนประโยชนแกชุมชนและสังคม อีกท้ังระบุวาไดรับการ
เก้ือหนุนจากสมาชิกในครอบครัวสูงในดานการเงิน สิ่งของและการดูแลสุขภาพ ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการให
ความสําคัญและการตอบแทนบุญคุณตอผูสูงอายุในสังคมไทยยังอยูในระดับดี สําหรับการมีประสบการณท่ีถูก
เลือกปฏิบัติ ผูสูงอายุ 1 ใน 3 ระบุวาถูกเลือกปฏิบัติจากการเปนผูสูงอายุโดยเฉพาะการลอเลียนในเชิงขบขัน

ประเด็นสังคมท่ีตองเฝาระวังในระยะตอไป มีดังนี้
1. ภาวการณมีงานทําและรายไดเกษตรกรท่ีอาจไดรับผลกระทบจากภาวะภัยแลง การปรับลด

แรงงานของผูประกอบการอันเนื่องจากสถานการณทางการเมือง รวมท้ังแนวโนมการวางงานของผูจบ
การศึกษาใหมระดับปริญญามีสูงข้ึน โดยเฉพาะผูจบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาศิลปกรรมศาสตร
วารสารศาสตรและสารสนเทศ ธุรกิจและการบริหาร พาณิชยศาสตร วิทยาศาสตรชีวภาพ วิทยาศาสตร
กายภาพ และ คอมพิวเตอร

2. การลดความเสี่ยงของครัวเรือนจากการกอหนี้ โดยใหความสําคัญกับการสรางโอกาสใหกลุม
ครัวเรือนท่ีมีรายไดนอยใหมีรายไดเพ่ิมข้ึน การใหความรูแกประชาชนในการบริหารจัดการการเงินของครัวเรือน
นอกจากนี้ ควรใหความสําคัญกับการกํากับดูแลการติดตามทวงหนี้อยางเปนธรรม

3. การยกระดับการพัฒนาศักยภาพคนไทยควรใหความสําคัญกับการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตใน
ทุกชวงวัย สําหรับการพัฒนาคุณภาพคนในระบบการศึกษา ตองเรงรัดในเรื่องการปรับเนื้อหาหลักสูตร
การศึกษา การพัฒนาทักษะของครูใหสอนไดหลากหลาย การประเมินวิทยฐานะครูตองข้ึนอยูกับผลสัมฤทธิ์
การเรียน และการเตรียมพรอมดานภาษาใหกับเยาวชน

4. การบังคับใชกฎหมายจราจรทางบกเพ่ือลดอุบัติเหตุอยางจริงจัง โดยเฉพาะการควบคุมความเร็ว
เมาแลวขับ การรณรงคปลูกฝงการสรางจิตสํานึกขับข่ีปลอดภัย และการบังคับใชมาตรการเพ่ิมความปลอดภัย
ของรถโดยสารสาธารณะ

5. การเรงรัดการจัดการของเสียอันตรายโดยเฉพาะจากภาคอุตสาหกรรมใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน
6. การสรางผูสูงอายุใหอยูในภาวะพฤฒิพลังควรเนนการสรางความสัมพันธในครอบครัว โดยการ

สรางคุณคาผูสูงอายุผานการสรางความสัมพันธท่ีดีของครอบครัวและการปลูกฝงจากโรงเรียน รวมท้ังให
ความสําคัญกับการสรางระบบการออมและระบบดูแลผูสูงอายุระยะยาว

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
2 มิถุนายน 2557
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ตัวชี้วัดภาวะสังคม

องคประกอบหลัก 54 55 56 2556 2557
ท้ังป ท้ังป ท้ังป Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

1. การมีงานทํา1/

กําลังแรงงาน (พันคน) 38,922 39,409 39,395 39,134 39,489 39,467 39,445 38,454
%YOY 0.72 1.25 -0.02 1.04 0.69 -0.94 -1.00 -1.74

การมีงานทํา (พันคน) 38,465 38,941 38,919 38,516 38,912 39,112 39,087 37,812
%YOY 1.12 1.24 -0.05 1.32 0.85 -1.18 -1.26 -1.83

ผูวางงาน (พันคน) 264.3 258.8 284.0 280.5 292.1 305.6 255.9 341.1
อัตราการวางงาน (รอยละ) 0.68 0.66 0.72 0.72 0.74 0.77 0.65 0.89
การทํางานต่ําระดับ (พันคน) 383.3 347.4 336.6 393.8 277.6 327.5 346.0 277.9

2. สุขภาพและการเจ็บปวย
จํานวนผูปวยดวยโรคที่ตองเฝา
ระวังเรงดวน(ราย)2/

- หัด 3,156 (22.2) 5,207 (65.0) 2,642 (-49.3) 937 793 619 293 330
- ไขกาฬหลังแอน 22 (-21.4) 8 (-63.6) 15 (87.5) 3 3 2 7 3
- ไขสมองอักเสบ 572 (32.7) 680 (18.9) 724 (6.5) 182 187 177 178 167
- อหิวาตกโรค 281 (-82.4) 45 (-84.0) 8 (-82.2) 4 1 1 2 1
- มือ เทา และปาก 18,196 (46.1) 45,297 (148.9) 45,853 (1.2) 9,624 8,872 17,942 9,415 9,294
- บิด 14,274 (-8.9) 13,094 (-8.3) 9,425 (-28.0) 2,679 2,708 2,441 1,597 2,081
- ปอดอักเสบ 179,976 (5.6) 195,940 (8.9) 184,147 (-6.0) 55,277 35,374 49,577 43,919 58,963
- ฉ่ีหนู 4,261 (-13.8) 4,275 (0.3) 3,047 (-28.7) 634 626 963 824 360
- ไขเลือดออก 69,800 (-40.3) 79,593 (14.0) 152,768 (91.9) 21,879 52,131 64,734 14,024 4,757
- ไขหวัดใหญ 62,112 (-46.1) 62,100 (0.0) 43,791 (-29.5) 17,372 6,084 11,591 8,744 28,359
- พิษสุนัขบา 7 (-53.3) 5 (-28.6) 6 (20.0) 1 3 2 - 2
จํานวนผูปวยดวยโรคไมติดตอ
เรื้อรังที่สําคัญ (ราย)
- ความดันโลหิตสูง 920,106 (7.0) 1,009,382 (9.7) n.a.

ไมมีการจัดเก็บขอมูลเปนรายไตรมาส
- หัวใจขาดเลือด 264,877 (4.7) 274,753 (3.7) n.a.
- หลอดเลือดสมอง 212,186 (8.2) 227,848 (7.4) n.a.
- เบาหวาน 621,411 (2.2) 674,826 (8.6) n.a.
- มะเร็งและเนื้องอกทุกชนิด 408,830 (6.0) 434,166 (6.2) n.a.

3. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
- จํานวนผูเสียชีวิตดวยอุบัติเหตุ

ทางบก 9,065 7,634 6,938 2,171 1,720 1,470 1,577 1,647

- จํานวนคดีชิวิต รางกาย และเพศ
(คดี) 25,478 24,972 23,573 6,135 6,246 5,685 5,507 5,736

- จํานวนคดีประทุษรายตอ
ทรัพยสิน (คดี) 50,545 49,752 49,853 12,511 12,223 12,892 12,227 11,587

- จํานวนคดียาเสพติด (ราย) 345,950 363,174 434,557 110,569 110,711 112,107 101,170 88,398

4. การคุมครองผูบริโภค3/

4.1 จํานวนเร่ืองรองเรียน (ราย) 7,422 9,464 6,509 2,380 1,488 1,609 1,579 682
- บาน อาคาร ที่ดิน 2,927 3,547 2,543 758 663 632 490 180
- สินคาและบริการ 3,121 4,024 3,112 759 555 709 1,089 502
- การโฆษณาตางๆ 1,257 2,012 787 310 233 244 - -
- การขายตรงและตลาดแบบตรง 117 15 67 12 31 24 - -

4.2 การใหคําปรึกษาทางสายดวน
1166 (ราย) 61,242 60,982 41,773 10,321 10,314 12,348 8,790 3,410

หมายเหตุ: ขอมูลแรงงานไตรมาสที่หนึ่งเปนขอมูลเฉลี่ยเดือนมกราคม-มีนาคม 2557

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



Thailand’s Social Development in Q1/2014
Office of the National Economic and Social Development Board (NESDB) released the

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

Social situations and indicators in Q1/2014
Employment declined and unemployment rate increased while income rose
In the first quarter of 2014, employment declined by 1.8 percent owing primarily to a

decline in agricultural sector of 13.7 percent following the drought condition. On the contrary,
employment in non-agricultural sector increased by 4.8 percent. Unemployment rate was
recorded at 0.89 percent compared with 0.72 percent in the same period last year. Average
working hours remained at 42.7 hours per person per week, decreasing from 43.8 hours per
person per week in the same period last year or declining by 2.4 percent. Average working
hours of non-agricultural and agricultural workers dropped by 3.6 and 2.5 percent respectively.

Wages and salaries in the private sector excluding overtime pay and other benefits in the
first quarter of 2014 increased by 10.4 percent compared with the same period last year. Due to a
2.0 percent rise in price levels, wages and salaries of the private sector after deducted by inflation
increased by 8.2 percent.

Household debts slowed down but some insolvency risks remained.
Household economic status in 2013: Household Socio-Economic Survey revealed

that average household income was 25,194 baht per month, increasing by 4.1 percent per
annum and average household expenditure was 19,061 baht per month, increasing by 4.7

percent per annum. Meanwhile,
average household debt stood at
163,087 baht per household,
growing by 9.95 percent.

Average household asset
was 1,490,695 baht per household,
or equivalent to 9.14 asset to debt
ratio. Numbers of household with
saving were 14.99 millions, sharing
of 75 percent to total households
with average household saving of
115,446 baht.

Labor force survey in Q1/ 2014
2012 2013 2014
Year Year Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

Total labor force (Millions) 39.4 39.4 39.1 39.5 39.5 39.4 38.5
1. Employed (Millions) 38.9 38.9 38.5 38.9 39.1 39.1 37.8

(%YoY) 1.3 -0.1 1.0 0.7 -0.9 -1.0 -1.8
1.1 Agriculture (%YoY) 3.7 -0.2 1.2 0.5 -1.7 -0.4 -13.7
1.2 Non-agriculture

(%YoY) -0.3 -0.03 1.4 1.1 -0.8 -1.9 4.8
2.Unemployed (Millions) 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3

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

labor force (Millions) 0.2 0.2 0.3 0.3 0.05 0.1 0.3
Share to labor force (%) 0.5 0.5 0.9 0.7 0.1 0.3 0.8
Source: National Statistical Office
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Spending patterns and debt of some household groups are considered vulnerable for
households’ livelihood and security in the future including (1) 8.52 million households or 42.25
percent share to total households who experienced insufficient income for their spending and
debt payment. (2) 4.7 million households or one third of total households whose consumer
debts accounted for more than 70 percent of total household debt. (3) Households of
agricultural and general workers whose spending shared about 89.0 and 85.3 percent of total
income respectively, higher than other household groups which tend to become debt burden.
In addition, it was found that consumer debts of agricultural and general worker households
shared about 68.1 and 61.8 percent of total debts respectively which considered as non-
performing loans. (4) Only 75 percent of total households earned their saving and 11.4 million
households or half of total households owned less than 100,000 baht saving. There were only
700,000 households holding saving of more than 500,000 baht. This reflects that Thai
households are still vulnerable and possibly face with some risks in their living after retirement.

Outlook for 2014: Household debts slow down in the first quarter of 2014. Total
outstanding of commercial banks’ personal consumer credit stood at 3,273,570 million baht
with 10.7 percent growth continually slowing down for five consecutive quarters. This
slowdown owed mainly to the end of the first-car buyer scheme and some concerns over
future income and employment condition which made household to soften their
consumption. Nevertheless, debt solvency increased. In the first quarter of 2014, non-
performing loans (NPLs) from personal consumer credit grew by 31.3 percent while credit
default of over three month increased by 42.0 percent and the unpaid credit card balance
of over three months also increased by 36.4 percent.

Enhancement of Thai people’s competency as part of the preparation for
ASEAN Community and world’s competitiveness is strongly necessary. Thai population
ages above 15 had 8 years of schooling in 2013, lower than the development target and
also less than other 4 neighboring countries in ASEAN namely Singapore, Malaysia,
Philippines, and Brunei. Average ONET score between 2009 to 2013 revealed that the
student achievement score in core subjects were less than 50 suggesting that it is required
to immediately improve educational system in terms of both quantity and quality in order
to further support country’s economic and social development.

The number of patients diagnosed with diseases under surveillance decreased,
however, the foodborne and waterborne infectious diseases are still required to be
monitored closely. In the first quarter of 2014, the number of patients under disease
surveillance dropped by 3.9 percent compared with the same quarter last year, due
significantly to a sharp decline in number of patients with dengue fever in line with its
normalizing trend after a severe epidemic in the previous year and following its seasonal
factor. The number of patients with pneumonia and influenza diseases rose as a result of
unstable weather conditions and less severe condition during the first stage which made
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patients unaware of receiving medical treatment and disease prevention. It is also
considered necessary to be closely monitored the rising epidemic of the foodborne and
waterborne and the outbreak of Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV),
also termed EMC/2012.

While expenditure on cigarette consumption slightly increased, spending on
alcoholic consumption decreased. In the first quarter of 2014, spending on alcoholic
consumption was 36,030 million baht, declining by 11.1 percent from last quarter. However,
expenditure on cigarette consumption was 5,490 million baht, growing by 16 percent from
last quarter. Compared with the first quarter of 2013, spending on alcoholic consumption
dropped by 7.8 percent, owing partly to continued implementation of control and
prevention measures on alcoholic consumption. Moreover, household consumption
declined in line with the economic condition. Expenditure on cigarette consumption
increased by 1.5 percent due partly to a low base of the same quarter last year as an
increase in the cigarette excise tax since the third quarter of 2012.

The number of crime cases in general dropped while the cases against life,
bodily harm and sex increased. In the first quarter of 2014, total number of 105,748 crime
cases were reported, decreasing by 18.1 percent compared with the same quarter last year.
The narcotics cases served the largest share of about 83.6 percent of total crime cases,
decreasing by 20.1 percent. The cases of offences against property declined by 7.4 percent
and the cases against body and sex dropped by 6.1 percent but increasing by 4.6 percent
compared with the first quarter of 2014. Nontheless, the cases of serious and fearful crime
increased particularly the violence occurring within the family, resulting in various kinds of
crimes in the Thai society. This includes the juvenile delinquency which has been increased
tremendously nowaday. Therefore, parents should encourage their children to know and
value themselves. Parents need to also acknowledge and accept their children pros and
cons as well as properly adjust thier expectation upon thier children.

Road accidents dropped. However, it is still required to focus on reducing the
traffic accidents from public buses and public vans. In the first quater of 2014, the number
of deaths from road accidents declined by 24.1 percent compared with the same quarter of
2013. Despite the serious enforcement of the traffic law and the continued campaigning on
safety helmet use, during Songkran festival in 2014, there were total 2,992 road accidents,
increasing by 5.8 percent from last year. The number of injured increased by 6.1 percent but
the number of deaths decreasing by 0.3 percent. Major causes were still from drunk drivers
and the motorcycles were main vehicles of traffic accidents. Public vans had higher traffic
accident than that of the public buses. Nontheless, the number of deaths from public buses
were recorded about 2.7 higher than that of from public vans. Major reasons of injury were
from reckless driving and the main course of death was lack of safety equipment.
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It is also important to further improve the hazardous waste management in the
industrial sector. The problem of hazardous waste continued to increase. In 2012, there were
about 4.71 million tons of hazardous waste, growing by 38.53 percent from 2011. These wastes
mainly were mostly originated from the industrial sector of 3.95 million tons while only 2.82
million tons were properly treated in waste management system. It was also found that
hazardous wastes were left without permission in the local community’s waste area. Meanwhile,
hazardous wastes from the community recorded at 0.71 million tons, or 0.7 percent growth
compared to 2011. Of these, about 51 percent were found as the disposal of waste of electrical
and electronic appliances of 0.36 million tons and other hazardous waste such as batteries, light
bulbs and chemical containers of about 0.35 million tons. Currently, those hazardous wastes
remain disposed with other ordinary waste or were sold to used-item buyers which might be
separated inappropriately. Hazardous waste both from industrial sector and community left
together with common waste can be polluted into environment and finally food chain.

Key social issues “Value of the elderly people in the Thai society”
Rising dependency is a result of the ageing society of Thailand and also changing

economic and social conditions which seem to affect elderly people’s value. Value of the
elderly in the Thai society is generally defined as those with lots of experience, ability to provide
suggestion, self reliance, and supporter for siblings. However, people also consider the ageing
people as those with poor health, illness and care seeker. Some people perceive the elderly as
those to be grateful and needed to return their gratitude to. Regarding the definition of “the
elderly”, about 70 percent said that the elderly people are those aged over 60 years according
to the normal international standard. Meanwhile, 20 percent of working aged people and of
over 60 years old said that ageing population should be more than 70 years old. In addition,
since each elderly seems to have different characteristics, thus it is important to consider the
elderly people in terms of health, personal character, and also their working ability.

It is likely that the value given to elderly in Thai society is lower compared to the past,
though still remains at a satisfactory level. Following the survey in valuing Thai elderly, it is
apparent that 90 percent have positive attitude towards the elderly while only few turned out
to be negative especially those look at the elderly as family burden. Self value among elderly
themselves and by other groups remains relatively high.

Ageing population has significant role in family and society. About 3 out of 4 elderly
remain an active role in supporting their family in several circumstances including advising, baby
sitting, house-keeping, as well as mental healing. More than 60 percent of the early elderly (aged
60-69 years old) still play important role in terms of financing, products, and house-keeping.
Meanwhile, 77 percent of elderly mentioned that they participated in valuable activities for
community and society. Also, they said they were supported from family members through
money, products and health care provision which reflect that the significance and the
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gratefulness to the elderly in the Thai society remain fairly well. About one-third said they were
deliberately targeted particularly for making joke.

Key issues needed to be closely monitored in the near term are as follows:
1. Employment condition and farm income which might be adversely affected by

the drought, downsize of workers due to political situation, and high possible
unemployment trend of newly graduates particularly those graduated in liberal arts,
journalism and information, business and administration, commerce, biological science,
physical science and computer.

2. Lessen household’s insolvency risk by providing better opportunities for low-
income households in order to obtain higher income, providing knowledge for household to
well manage their balance sheet, as well as controlling and monitoring debt collection fairly.

3. Development of Thai people’s competency by supporting lifelong learning
system in all age groups. In order to improve human quality with the educational system, it
is required to reform teaching lessons, develop teacher skills to be diversified, evaluate
teacher’s academic standing with student achievement, and prepare basic of language
knowledge for youth.

4. Enforcement of traffic law to be more strictly especially by controlling speed
limit and drunk drivers, encouraging safety concern, and enforcing stricter measures for
public bus.

5. Speed up more effective hazardous waste management particularly from
industrial sector.

6. Development of active ageing in the elderly by strengthening family relationship
and educating students in school to value the elderly. It is also important to build up the
saving system and the long-term care for elderly.

Office of the National Economic and Social Development Board (NESDB)
2nd June 2014
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Key Social Indicators

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

1. Employment1/

Workforce (Thousands) 38,922 39,409 39,395 39,134 39,489 39,467 39,445 38,454
%YOY 0.72 1.25 -0.02 1.04 0.69 -0.94 -1.00 -1.74

Employed person (Thousands) 38,465 38,941 38,919 38,516 38,912 39,112 39,087 37,812
%YOY 1.12 1.24 -0.05 1.32 0.85 -1.18 -1.26 -1.83

Unemployed person
(Thousands) 264.3 258.8 284.0 280.5 292.1 305.6 255.9

341.1

Unemployment rate (%) 0.68 0.66 0.72 0.72 0.74 0.77 0.65 0.89
Underemployed person
(Thousands) 383.3 347.4 336.6 393.8 277.6 327.5 346.0 277.9

2. Health and illness
Number of patients under
disease surveillance (cases)2/
- Measles 3,156 (22.2) 5,207 (65.0) 2,642 (-49.3) 937 793 619 293 330
- Meningococcal Meningitis 22 (-21.4) 8 (-63.6) 15 (87.5) 3 3 2 7 3
- Japanese encephalitis 572 (32.7) 680 (18.9) 724 (6.5) 182 187 177 178 167
- Cholera 281 (-82.4) 45 (-84.0) 8 (-82.2) 4 1 1 2 1
- Hand, food and mouth 18,196 (46.1) 45,297 (148.9) 45,853 (1.2) 9,624 8,872 17,942 9,415 9,294
- Dysentery 14,274 (-8.9) 13,094 (-8.3) 9,425 (-28.0) 2,679 2,708 2,441 1,597 2,081
- Pneumonia 179,976 (5.6) 195,940 (8.9) 184,147 (-6.0) 55,277 35,374 49,577 43,919 58,963
- Leptospirosis 4,261 (-13.8) 4,275 (0.3) 3,047 (-28.7) 634 626 963 824 360
- Dengue fever 69,800 (-40.3) 79,593 (14.0) 152,768 (91.9) 21,879 52,131 64,734 14,024 4,757
- Influenza 62,112 (-46.1) 62,100 (0.0) 43,791 (-29.5) 17,372 6,084 11,591 8,744 28,359
- Rabies 7 (-53.3) 5 (-28.6) 6 (20.0) 1 3 2 - 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.

3. Social security
- Patients from road accidents
(cases) 9,065 7,634 6,938 2,171 1,720 1,470 1,577 1,647

- Crime against person (cases) 25,478 24,972 23,573 6,135 6,246 5,685 5,507 5,736
- Property crimes (cases) 50,545 49,752 49,853 12,511 12,223 12,892 12,227 11,587
- Narcotics (cases) 345,950 363,174 434,557 110,569 110,711 112,107 101,170 88,398

4. Consumer protection3/

4.1 Number of complaints
(cases) 7,422 9,464 6,509 2,380 1,488 1,609 1,579 682
- House, building, land 2,927 3,547 2,543 758 663 632 490 180
- Products and services 3,121 4,024 3,112 759 555 709 1,089 502
- Advertisement 1,257 2,012 787 310 233 244 - -
- Direct sales and direct
marketing 117 15 67 12 31 24 - -

4.2 Hot line 1166 (cases) 61,242 60,982 41,773 10,321 10,314 12,348 8,790 3,410
Note: Labor data in Q1 is an average of January-March 2014
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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