
 

 

 

เรื่อง ภาวะสังคมไทยไตรมาสหนึ่ง ปี 2563 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติขอรำยงำนภำวะสังคมไทยไตรมำสหนึ่ง ปี 2563 
ซึ่งมีควำมเคลื่อนไหวทำงสังคมที่ส ำคัญ ได้แก่ อัตรำกำรว่ำงงำนยังอยู่ในระดับต่ ำ หนี้สินครัวเรือนชะลอกำรขยำยตัว 
กำรเจ็บป่วยด้วยโรคเฝ้ำระวังลดลง คดีอำญำลดลง กำรเกิดอุบัติเหตุทำงบกลดลง แต่มีประเด็นที่ต้องติดตำม 
ได้แก่ กำรจ้ำงงำนลดลง กำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ เพ่ิมขึ้น นอกจำกนี้ ยังมีกำรน ำเสนอ
สถำนกำรณ์ทำงสังคมที่น่ำสนใจ ได้แก่ กำรเลิกเรียนกลำงคัน : ควำมเสี่ยงของอนำคตเยำวชนไทย และพฤติกรรม
ทำงกำรเงินของครัวเรือนไทยและควำมเสี่ยงทำงกำรเงิน รวมทั้งกำรเสนอบทควำมเรื่อง “วิกฤต COVID-19 : 
บทเรียนเพื่อกำรก้ำวต่อไปอย่ำงมีภูมิคุ้มกัน” โดยสรุปสำระดังนี้ 

การจ้างงานลดลงอย่างต่อเนื่อง อัตราการว่างงานยังอยู่ในระดับต่่า ค่าจ้างแรงงานเพิ่มขึ้นในอัตราที่ชะลอลง 

ไตรมำสหนึ่ง ปี 2563 ผู้มีงำนท ำ 37,424,214 คน ลดลงจำกช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 0.7  
จำกกำรจ้ำงงำนภำคเกษตรกรรมที่ลดลงร้อยละ 3.7 ซึ่งได้รับผลกระทบจำกปัญหำภัยแล้งที่มีควำมรุนแรงและ
ต่อเนื่องตั้งแต่กลำงปี 2562 ขณะที่กำรจ้ำงงำนนอกภำคเกษตรกรรมยังคงขยำยตัวได้เล็กน้อยที่ร้อยละ 0. 5 
จำกกำรขยำยตัวของกำรจ้ำงงำนในสำขำโรงแรมและภัตตำคำร และสำขำกำรศึกษำ ทั้งนี้ กำรแพร่ระบำดของ
โรค COVID-19 ยังไม่แสดงผลกระทบในจ ำนวนกำรจ้ำงงำนภำคบริกำรที่เกี่ยวเนื่องกับกำรท่องเที่ยวมำกนัก 
ส่วนหนึ่งเนื่องจำกในช่วงเดือนมกรำคม-ต้นมีนำคม กำรแพร่ระบำดของโรค COVID-19 ยังคงจ ำกัดอยู่ในบำงพ้ืนที่ 
และผู้ประกอบกำรยังรอดูสถำนกำรณ์ของผลกระทบ อย่ำงไรก็ตำม มีสัญญำณของผลกระทบจำกกำรแพร่
ระบำดของโรค COVID-19 ต่อกำรจ้ำงงำนคือ ชั่วโมงกำรท ำงำนเฉลี่ยภำคเอกชนลดลงเท่ำกับ 42.8 ชั่วโมง/
สัปดำห์ จำก 43.5 ชั่วโมง/สัปดำห์ในช่วงเดียวกันปีที่แล้ว โดยผู้ที่ท ำงำนมำกกว่ำ 50 ชั่วโมงขึ้นไป/สัปดำห์ 
ลดลงร้อยละ 9.0 นอกจำกนั้น สถำนประกอบกำรมีกำรขอใช้มำตรำ 75 ในกำรหยุดกิจกำรชั่วครำวมีจ ำนวน
ทั้งสิ้น 570 แห่ง และมีแรงงำนที่ต้องหยุดงำนแต่ยังได้รับเงินเดือน 121,338 คน  

ผู้ว่ำงงำนมีจ ำนวน 394,520 คน หรือคิดเป็นอัตรำกำรว่ำงงำนร้อยละ 1.03 เพ่ิมขึ้นจำกร้อยละ 0.92 
จำกช่วงเดียวกันปีที่แล้ว สอดคล้องกับจ ำนวนผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่ำงงำนที่ในไตรมำสหนึ่ง ปี 2563 
มีจ ำนวน 170,144 คน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3 และมีผู้ว่ำงงำนแฝงจ ำนวน 448,050 คน คิดเป็นอัตรำกำรว่ำงงำนแฝง
ร้อยละ 1.2 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 17.7 จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน ค่ำจ้ำงที่แท้จริงภำคเอกชนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.2 
ผลิตภำพแรงงำนลดลงร้อยละ 1.0 เป็นกำรลดลงจำกท้ังภำคเกษตรกรรมและนอกภำคเกษตรกรรม 

ปัจจัยท่ีกระทบต่อการจ้างงาน ปี 2563 

1. การแพร่ระบาดของ COVID-19 จำกกำรประเมินผลกระทบของ COVID-19 ต่อแรงงำน พบว่ำ 
แรงงำนมีควำมเสี่ยงต่อกำรถูกเลิกจ้ำงทั้งสิ้น 8.4 ล้ำนคน แบ่งเป็นแรงงำน 3 กลุ่ม ประกอบด้วย (1) แรงงำน
ในภำคกำรท่องเที่ยวซึ่งมีประมำณ 3.9 ล้ำนคน (ไม่รวมสำขำกำรค้ำส่ง และกำรค้ำปลีก) จะได้รับผลกระทบ
จำกกำรลดลงของนักท่องเที่ยวต่ำงชำติ และกำรท่องเที่ยวในประเทศ ประมำณ 2.5 ล้ำนคน (2) แรงงำน 
ในภำคอุตสำหกรรมซึ่งจะได้รับผลกระทบจำกตั้งแต่ก่อน COVID-19 จำกสงครำมกำรค้ำ และต่อเนื่องมำจนถึง
กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 จำกกำรลดลงของอุปสงค์ท้ังในและต่ำงประเทศ อย่ำงไรก็ตำม บำงอุตสำหกรรม
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ที่ผลิตสินค้ำขำยในประเทศยังขยำยตัวได้ เช่น อุตสำหกรรมอำหำร และเครื่องดื่ม หรือของใช้ที่จ ำเป็น รวมทั้ง
อุตสำหกรรมกำรผลิตสินค้ำอิเล็กทรอนิกส์ ท ำให้แรงงำนในภำคอุตสำหกรรมจำกทั้งหมด 5.9 ล้ำนคน คำดว่ำ 
มีผู้ได้รับผลกระทบ 1.5 ล้ำนคน และ (3) กำรจ้ำงงำนในภำคบริกำรอ่ืนที่ไม่ใช่กำรท่องเที่ยวในกลุ่มนี้จะได้รับ
ผลกระทบจำกมำตรกำรควบคุมกำรแพร่ระบำดของภำครัฐจำกกำรปิดสถำนที่ เช่น สถำนศึกษำ หรือสถำนที่มี
กำรรวมกลุ่มของคนจ ำนวนมำก เช่น ตลำดสด สนำมกีฬำ ห้ำงสรรพสินค้ำ ซึ่งกลุ่มนี้มีกำรจ้ำงงำนจ ำนวน 10.3 ล้ำนคน 
คำดว่ำจะได้รับผลกระทบประมำณ 4.4 ล้ำนคน  

2. ผลกระทบจากภัยแล้งต่อการจ้างงานภาคเกษตรกรรม ภำวะภัยแล้งตั้งแต่กลำงปี 2562 และ
ต่อเนื่องถึงไตรมำสที่ 1 ปี 2563 ส่งผลให้กำรจ้ำงงำนภำคเกษตรลดลง และมีจ ำนวนแรงงำนที่รอฤดูกำล 
370,000 คน สูงที่สุดในรอบ 7 ปี โดย ณ เดือนเมษำยน ได้มีกำรประกำศเขตให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) จ ำนวน 26 จังหวัด และมีเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบประมำณ 3.9 ล้ำนคน และ
เกษตรกรในพ้ืนที่อ่ืนที่มีปริมำณน้ ำน้อยและไม่สำมำรถท ำกิจกรรมทำงกำรเกษตรก็ได้รับผลกระทบอีกจ ำนวน 
2.1 ล้ำนคน รวมเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจำกภัยแล้งทั้งสิ้น 6 ล้ำนคน  

ทั้งนี้ คำดว่ำผลกระทบของกำรแพร่ระบำดเชื้อ COVID-19 และปัญหำภัยแล้งต่อกำรจ้ำงงำน กำรว่ำงงำน 
จะปรำกฏผลชัดเจนเป็นล ำดับตั้งแต่ไตรมำสที่สอง และชัดเจนมำกขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี อย่ำงไรก็ตำม คำดว่ำ
ในปี 2563 อัตรำกำรว่ำงงำนจะอยู่ในช่วงร้อยละ 3-4 หรือตลอดทั้งปีมีผู้ว่ำงงำนไม่เกิน 2 ล้ำนคน เนื่องจำก 
(1) สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดเริ่มควบคุมได้และในครึ่งหลังของเดือนพฤษภำคมเริ่มผ่อนคลำยมำตรกำร
ควบคุมท ำให้กิจกรรมทำงเศรษฐกิจบำงประเภทสำมำรถเปิดด ำเนินกำรได้มำกขึ้น (2) รัฐบำลมีมำตรกำรในกำร
ช่วยเหลือ และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ โดยเน้นกระตุ้นให้เกิดกำรจ้ำงงำนในพ้ืนที่ และ (3) ภำคเกษตรกรรมจะสำมำรถ
รองรับแรงงำนที่ว่ำงงำนได้บำงส่วนแม้ว่ำจะมีปัญหำภัยแล้ง 

ประเด็นที่ต้องติดตาม 

1. ความครอบคลุมของมาตรการช่วยเหลือ ทั้งแรงงำนที่ได้รับผลกระทบจำก COVID-19 และ
เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจำกภำวะภัยแล้ง ปัจจุบันรัฐบำลมีมำตรกำรช่วยเหลือประชำชนโดยมีเป้ำหมำย
ทั้งสิ้น 37 ล้ำนรำย แบ่งเป็นเกษตรกร 10 ล้ำนรำย กลุ่มผู้ประกันตน 11 ล้ำนรำย กลุ่มอำชีพอิสระ 16 ล้ำนรำย 
ซึ่งต้องพิจำรณำให้ประชำชนที่ได้รับผลกระทบเข้ำถึงมำตรกำรช่วยเหลือดังกล่ำว  

2. การติดตามภาวะการเลิกจ้างและการว่างงาน แม้ว่ำปัจจุบันมีกำรผ่อนคลำยมำตรกำรควบคุม  
แต่แรงงำนบำงกลุ่มจะยังไม่สำมำรถกลับมำท ำงำนได้เช่นเดิม เช่น แรงงำนในภำคกำรท่องเที่ยว แรงงำนในอุตสำหกรรม
ส่งออก เช่น รถยนต์ ฯลฯ เนื่องจำกอุปสงค์ในต่ำงประเทศลดลง และกำรท่องเที่ยวยังเชื่อมโยงกับมำตรกำร
ของต่ำงประเทศด้วย ซึ่งหำกผู้ประกอบกำรไม่สำมำรถจ้ำงงำนต่อได้จะมีแรงงำนจ ำนวนหนึ่งที่ถูกเลิกจ้ำง 
ขณะเดียวกันในช่วงเดือนพฤษภำคม-กรกฎำคม คำดว่ำจะมีแรงงำนจบใหม่เข้ำสู่ตลำดประมำณ 520,000 คน 
ซึ่งอำจไม่มีต ำแหน่งงำนรองรับ ดังนั้น จึงจ ำเป็นต้องมีมำตรกำรสร้ำงงำน และจ้ำงงำนที่เพียงพอเพ่ือรองรับ 
ผู้ที่มีควำมเสี่ยงที่จะหำงำนท ำไมไ่ด้  

3. การเตรียมความพร้อมของแรงงานเพื่อรองรับการฟื้นตัว ในช่วงกำรระบำดของเชื้อ COVID-19 
ผู้ประกอบกำร/ธุรกิจมีกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรท ำงำน และมีกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรท ำงำน/
ติดต่อสื่อสำรมำกขึ้น ท ำให้กำรท ำงำนบำงประเภทไม่ถูกจ ำกัดในเรื่องสถำนที่ ซึ่งแรงงำนจะต้องมีกำรเตรียม
ควำมพร้อมที่จะปรับทักษะเพ่ือให้ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของธุรกิจ หรือกำรสร้ำงทักษะใหม่เพ่ือรองรับ
กำรเปลี่ยนแปลงทำงอำชีพหรือลักษณะกำรท ำงำน 
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หนี้ครัวเรือนชะลอตัวลงจากไตรมาสก่อน แต่คุณภาพสินเชื่อแย่ลง  

ในไตรมำสสี่ปี 2562 สถำนกำรณ์หนี้ครัวเรือนไทย มีมูลค่ำ 13.47 ล้ำนล้ำนบำท ขยำยตัวร้อยละ 5.0 
ชะลอลงจำกร้อยละ 5.5 ในไตรมำสก่อน โดยเป็นผลจำกกำรปรับตัวลดลงในสินเชื่อทุกประเภท ขณะที่สัดส่วน
หนี้สินครัวเรือนต่อ GDP อยู่ที่ร้อยละ 79.8 สูงสุดในรอบ 14 ไตรมำส นับตั้งแต่ไตรมำสที่ 3 ปี 2559 เป็นต้นมำ 
เนื่องจำกเศรษฐกิจไทยชะลอตัวลงอย่ำงต่อเนื่องและเร็วกว่ำกำรชะลอตัวของหนี้สินครัวเรือน ด้ำนภำพรวม
คุณภำพสินเชื่อด้อยลง โดยยอดคงค้ำงหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรำยได้ (NPL) เพ่ือกำรอุปโภคบริโภคของธนำคำร
พำณิชย์ในไตรมำสหนึ่ง ปี 2563 มีมูลค่ำ 156,227 ล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.23 ต่อสินเชื่อรวม 
ปรับตัวเพ่ิมขึ้นจำกร้อยละ 2.90 ในไตรมำสก่อน ซึ่งเป็นผลจำกควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ของสินเชื่อ 
ทุกประเภทด้อยลง โดยเฉพำะสินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อบัตรเครดิต และสินเชื่อเพ่ืออุปโภคบริโภคส่วนบุคคลอ่ืนๆ  

ในช่วงที่ผ่ำนมำ เศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบทำงลบอย่ำงต่อเนื่องไม่ว่ำจะเป็นภำคกำรส่งออก  
ภำคกำรท่องเที่ยว และภำคกำรเกษตร โดยภำครัฐได้ด ำเนินมำตรกำรต่ำงๆ เพ่ือให้ควำมช่วยเหลือแก่
ประชำชนผ่ำนหลำยช่องทำง ในส่วนของปัญหำหนี้สินและสภำพคล่องของประชำชนได้ด ำเนินมำตรกำรสินเชื่อ
เพ่ือเสริมสภำพคล่องและบรรเทำภำระค่ำครองชีพต่ำงๆ เช่น สินเชื่อดอกเบี้ยต่ ำ (Soft Loan) สินเชื่อเพ่ือ
ส่งเสริมกำรจ้ำงงำน สินเชื่อฉุกเฉินส ำหรับผู้ไม่มีรำยได้ประจ ำ รวมถึงมำตรกำรช่วยเหลือลูกหนี้รำยย่อยและ 
SMEs ที่มีศักยภำพและไม่เป็นหนี้ค้ำงช ำระเกิน 90 วัน อย่ำงไรก็ตำม มำตรกำรต่ำงๆ ส่วนใหญ่ยังคงเป็น
มำตรกำรระยะสั้นและมุ่งบรรเทำควำมเดือดร้อนเท่ำนั้น ซึ่งภำครัฐจ ำเป็นต้องเร่งเตรียมแผนกำรด ำเนินงำน
และมำตรกำรต่ำงๆ ที่มุ่งเน้นช่วยเหลือฟ้ืนฟูและยกระดับรำยได้ของครัวเรือนอย่ำงชัดเจนเพ่ือให้สอดคล้องกับ
ภำระค่ำใช้จ่ำยและหนี้สินของแต่ละครัวเรือน รวมทั้งกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ให้สำมำรถสร้ำงผลตอบแทนให้แก่
ครัวเรือนได้เพ่ือชดเชยรูปแบบหนี้ที่เน้นกำรอุปโภคบริโภค 

การเจ็บป่วยยังต้องเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกที่กลับมาระบาดในบางพื้นที่  

ไตรมำสหนึ่ง ปี 2563 มีผู้ป่วยด้วยโรคเฝ้ำระวังรวม 189,319 รำย ลดลงจำกช่วงเดียวกันของปีที่ผ่ำนมำ
ร้อยละ 19.9 เป็นกำรลดลงเกือบทุกโรค โดยเฉพำะผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกลดลงร้อยละ 42.8 ผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่
ลดลงร้อยละ 26.9 ผู้ป่วยโรคหัดลดลงร้อยละ 64.6 และผู้ป่วยโรคฉี่หนูลดลงร้อยละ 44.4 เนื่องจำกกำรเฝ้ำระวัง
และดูแลตัวเอง รวมทั้งกำรเว้นระยะทำงกำยภำพ (Physical Distancing) เพ่ิมมำกข้ึน อย่ำงไรก็ตำม ยังคงต้อง
เฝ้ำระวังโรคไข้เลือดออกท่ีแม้ในภำพรวมของประเทศจะมีผู้ป่วยลดลง แต่มีแนวโน้มจะกลับมำระบำดอีกครั้งใน
บำงพ้ืนที่จำกกำรเข้ำสู่ช่วงฤดูฝน รวมทั้งเฝ้ำระวังกำรกลับมำระบำดหนักอีกครั้งของโรค COVID-19 และ
ผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของโรค COVID-19 อำทิ โรคจำกควำมเครียด ปัญหำทำงจิต และกำรฆ่ำตัวตำย 
รวมทั้งกำรเฝ้ำระวังโรคที่เกิดจำกพฤติกรรมจำกกำรกักตัวอยู่บ้ำน 

การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่เพิ่มข้ึน  

ไตรมำสหนึ่งปี 2563 กำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ขยำยตัวร้อยละ 3.0 โดยกำรบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขยำยตัวร้อยละ 5.5 ขณะที่กำรบริโภคบุหรี่ลดลงร้อยละ 1.0 และต้องเฝ้ำระวังอันตรำย
และควำมเสี่ยงของผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่เป็นประจ ำที่อำจติดเชื้อ COVID-19 ได้ง่ำยและมี
อำกำรรุนแรงกว่ำบุคคลทั่วไป ทั้งนี้ จำกมำตรกำรภำครัฐที่ได้มีกำรปิดสถำนบันเทิง และห้ำมจ ำหน่ำยเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ทุกชนิดในช่วงที่ผ่ำนมำส่งผลให้กำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเดือนเมษำยนลดลง เหตุผลหลัก
ที่ท ำให้นักดื่มหยุดดื่มหรือดื่มน้อยลงคือ หำซื้อไม่ได้/ซื้อยำก กลัวเสี่ยงติดเชื้อ รำยได้น้อยลง/ไม่มีเงินซื้อ และ
ต้องกำรรักษำสุขภำพให้แข็งแรง และเหตุผลที่ท ำให้พฤติกรรมกำรสูบบุหรี่ลดลง คือ รำยได้ลดลง ต้องกำรดูแลสุขภำพ 
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ค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมขึ้น และหำซื้อยำสูบได้ยำกขึน้ ส่วนปัจจัยที่ท ำให้พฤติกรรมกำรสูบบุหรี่เพ่ิมขึ้น คือ มีควำมเครียดกับ
สถำนกำรณ์ COVID-19 มีควำมเครียดจำกกำรท ำงำน และกักตุนสินค้ำ/กลัวสินค้ำขำดแคลน/กังวลเรื่องรำคำสินค้ำ 

คดีอาญารวมลดลงจากคดีชีวิตร่างกายและเพศและคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ท่ีลดลง  

ไตรมำสหนึ่ง ปี 2563 คดีอำญำรวมลดลงร้อยละ 4.8 จำกไตรมำสเดียวกันของปี 2562 โดยลดลง 
ทั้งกำรรับแจ้งคดียำเสพติดร้อยละ 4.4 คดีประทุษร้ำยต่อทรัพย์ร้อยละ 5.3 คดีชีวิตร่ำงกำยและเพศร้อยละ 
13.7 จำกกำรที่อยู่ในช่วงประกำศภำวะฉุกเฉิน ผู้กระท ำควำมผิดก่ออำชญำกรรมยำกขึ้น ขณะที่กำรลด
กิจกรรมทำงเศรษฐกิจท ำให้ประชำชนขำดรำยได้ พบว่ำในเดือนมีนำคม 2563 คดีประทุษร้ำยต่อทรัพย์เพ่ิมขึ้น
จำกก่อนหน้ำร้อยละ 0.7 จึงต้องให้ควำมส ำคัญกับกำรเข้มงวดตรวจตรำเฝ้ำระวังเพ่ือป้องกันกำรกระท ำผิด  
ด้ำนกำรประทุษร้ำยต่อชีวิตและทรัพย์สิน 

การเกิดอุบัติเหตุและผู้เสียชีวิตลดลงทั้งในช่วงปกติและช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2563  

ไตรมำสหนึ่ง ปี 2563 สถำนกำรณ์กำรเกิดอุบัติเหตุจรำจรทำงบกและจ ำนวนผู้เสียชีวิตลดลงจำก 
ไตรมำสเดียวกันของปี 2562 ร้อยละ 6.4 และ 20.8 ตำมล ำดับ แต่มูลค่ำทรัพย์สินเสียหำยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 40.0 
และจำกกำรจ ำกัดกำรเดินทำง ห้ำมจ ำหน่ำยสุรำ กำรล็อกดำวน์ของจังหวัด ส่งผลให้เทศกำลสงกรำนต์ปี 2563 
เกิดอุบัติเหตุจรำจรทำงบกและผู้เสียชีวิตลดลงร้อยละ 60.8 และ 56.7 ตำมล ำดับ ทั้งนี้ จำกพฤติกรรมกำรขับรถ
เร็วเกินกว่ำที่กฎหมำยก ำหนดเป็นกำรเพ่ิมควำมเสี่ยงให้ผู้ประสบเหตุมีโอกำสเสียชีวิตสูง จึงจ ำเป็นต้องสร้ำง
ควำมร่วมมือกับทุกภำคส่วนให้ปฏิบัติตำมข้อบังคับของกฎหมำยอย่ำงเคร่งครัดและลงโทษผู้กระท ำผิดอย่ำง
จริงจัง รวมทั้งกำรถอดบทเรียนกำรด ำเนินมำตรกำรในช่วงจัดกำรโรค COVID-19 มำประยุกต์ใช้เพ่ือบริหำร
จัดกำรและลดอุบัติเหตุทำงถนนได้ 

การร้องเรียนผ่าน สคบ. และ กสทช. ลดลง  

ไตรมำสหนึ่ง ปี 2563 สคบ. ได้รับกำรร้องเรียนสินค้ำและบริกำรลดลงจำกช่วงเวลำเดียวกันในปีก่อน
ร้อยละ 6.4 แม้ว่ำจะมกีำรร้องเรียนในประเด็นกำรจองตั๋วเครื่องบิน/สำยกำรบินเพิ่มข้ึนเนื่องจำกกำรแพร่ระบำด
ของ COVID-19 ท ำให้มีกำรยกเลิกเที่ยวบิน เช่นเดียวกับกำรร้องเรียนผ่ำน กสทช. ที่ลดลงจำกช่วงเวลำ
เดียวกันในปีก่อนร้อยละ 36.6 โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องมำตรฐำนและคุณภำพกำรให้บริกำร นอกจำกนี้ กำรระบำด
ของโรค COVID-19 ส่งผลให้ต้องมีกำรเฝ้ำระวังกำรหลอกลวงและเอำเปรียบผู้บริโภคในด้ำนต่ำงๆ ทั้งใน
ประเด็นข่ำวปลอม สินค้ำปลอม รำคำสินค้ำสูงเกินจริง กำรหลอกขำยกรมธรรม์ และภัยไซเบอร์จำกมำตรกำร
ท ำงำนที่บ้ำน (Work from Home) โดยที่ผ่ำนมำได้มีกำรจัดตั้ง "ศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด-19" ท ำหน้ำที่ 
(1) จัดหำและบริหำรจัดกำรหน้ำกำกอนำมัย เจลล้ำงมือ (2) ประชำสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรที่ถูกต้อง 
นอกจำกนี้ ยังมีกำรจัดตั้งทีมเฉพำะกิจโดยคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย 
ท ำหน้ำที่ในกำรตรวจสอบกำรเสนอขำย กำรร้องเรียน และกำรจ่ำยเคลมประกัน อีกทั้งได้สร้ำงแอปพลิเคชัน 
“คนกลำง For Sure” เพ่ือตรวจสอบสถำนะใบอนุญำตของตัวแทน-นำยหน้ำประกันภัย 

การเลิกเรียนกลางคัน : ความเสี่ยงของอนาคตเยาวชนไทย 

สถำนกำรณ์เด็กและเยำวชนต้องออกจำกระบบกำรศึกษำกลำงคัน แม้จะมีแนวโน้มดีขึ้น แต่พบว่ำจะมี
เด็กหลุดออกจำกระบบกำรศึกษำเพ่ิมตำมระดับกำรศึกษำที่สูงขึ้น โดยนักเรียนที่เข้ำศึกษำประถมศึกษำปีที่ 1 
ในระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2546–2548 มีนักเรียนกว่ำร้อยละ 20 ไม่จบกำรศึกษำภำคบังคับ (ม.ต้น) และมี
นักเรียนกว่ำร้อยละ 31 หลุดออกจำกระบบกำรศึกษำก่อนส ำ เร็จกำรศึกษำมัธยมศึกษำตอนปลำย/ปวช.  
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และร้อยละ 38 หลุดออกจำกกำรศึกษำในระดับอุดมศึกษำ สาเหตุของการหลุดออกนอกระบบการศึกษา  
จำกข้อมูลกองทุนเพ่ือควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ พบควำมยำกจนถือเป็นสำเหตุที่ส ำคัญที่ท ำให้กลุ่มเด็กและ
เยำวชนไทยหลุดออกนอกระบบกำรศึกษำมีมำกกว่ำ 670,000 คน รวมทั้งยังมีสำเหตุอ่ืนๆ อำทิ ปัญหำภำยใน
ครอบครัว ปัญหำแม่วัยใส กำรที่เด็กต้องดูแลคนป่วยคนพิกำรที่อยู่ในบ้ำน ปัญหำกำรเจ็บป่วย รวมถึงกำรย้ำย
ภูมิล ำเนำตำมผู้ปกครอง  

นอกจำกนี้ การหลุดออกนอกระบบการศึกษายังสะท้อนถึงความเหลื่อมล้่า กลุ่มเด็กและเยำวชนใน
กลุ่มครัวเรือนที่รวยที่สุด (ครัวเรือนที่รวยสุด 10% บน) ได้เรียนต่อในระดับ ม.ปลำย/ปวช.ร้อยละ 80.3 และ
ได้เรียนต่อในระดับปวส./อุดมศึกษำร้อยละ 63.1 ขณะที่กลุ่มเด็กและเยำวชนในกลุ่มครัวเรือนที่ยำกจนที่สุด 
(ครัวเรือนที่ยำกจนที่สุด 10% ล่ำง) ได้เรียนต่อระดับม.ปลำย/ปวช. เพียงร้อยละ 40.5 และได้เรียนต่อในระดับ
ปวส./อุดมศึกษำเพียงร้อยละ 4.2 นอกจำกนั้น ยังมีกลุ่มเยำวชนที่ไม่ได้มีสถำนะอยู่ในกำรจ้ำงงำน กำรศึกษำ
และกำรฝึกอบรม หรืออำจกล่ำวว่ำไม่ได้อยู่ในกิจกรรมสะสมทุนมนุษย์ (NEETs: Not in Education, Employment 
or Training) มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น โดยในปี 2562 มีอยู่ร้อยละ 12.87 ของเยำวชนไทยในช่วงอำยุ 15 ถึง 24 ป ี
หรือประมำณ 1,200,000 คน ผลกระทบของการหลุดออกนอกระบบการศึกษาก่อนวัยอันควร คือ (1) ทักษะ
แรงงำนที่ต่ ำและค่ำแรงที่ต่ ำตำมมำ ส่งผลต่อฐำนะทำงเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มเด็กดังกล่ำวในระยะยำว 
จนก่อให้เกิดวัฎจักรควำมจน โดยเฉพำะในกลุ่มครัวเรือนที่ยำกจน (2) กำรขำดแคลนแรงงำนในระยะยำว 
เนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้ำงประชำกรอย่ำงรวดเร็ว (3) ควำมเสี่ยงจำกทักษะกำรท ำงำนที่มีอำจล้ำสมัย 
(Skills Obsolete) ไม่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดงำน และ (4) อุปสรรคในกำรเพ่ิมผลิตภำพทำง 
กำรผลิต (Productivity) และกำรสูญเสียโอกำสทำงเศรษฐกิจของประเทศ 

แนวทางการส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา ดังนี้ (1) ร่วมมือกับหน่วยงำนและ
ภำคีในพ้ืนที่ในกำรน ำเด็กและเยำวชนให้กลับสู่ระบบกำรศึกษำหรือกำรพัฒนำทักษะอำชีพ และมุ่งเน้นวำงแผน 
กำรช่วยเหลือเป็นรำยกรณี (2) จัดตั้งหน่วยงำนเฝ้ำระวัง ป้องกัน โดยต้องมีระบบฐำนข้อมูลที่มีประสิทธิภำพในกำร
ติดตำมช่วยเหลือเด็กและเยำวชน และสร้ำงเครือข่ำยทั้งภำคกำรศึกษำและนอกกำรศึกษำ (3) ปรับวิธีกำรเรียน
กำรสอนให้มีควำมยืดหยุ่นเหมำะกับสภำพปัญหำของเด็ก มีระบบสะสม โอนหน่วยกิต/เทียบวุฒิกำรศึกษำ 
และมีรูปแบบกำรเรียนกำรสอนที่หลำกหลำย และ (4) ศึกษำและแก้ปัญหำผ่ำนกลไกของรัฐ อำทิ กำรใช้กลไก
ภำษีเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพำะ (Earmarked Tax) เพ่ือแก้ปัญหำตรงจุดและต่อเนื่อง 

พฤติกรรมทางการเงินของครัวเรือนไทยและความเสี่ยงทางการเงิน 

ในปัจจุบันสถำนกำรณ์ครัวเรือนไทยก ำลังเผชิญผลกระทบทั้งในมิติทำงเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี หรือ
แม้กระทั่งวัฒนธรรม โดยควำมเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นสะท้อนให้เห็นถึงปัญหำเชิงโครงสร้ำงและควำมเปรำะบำง
ของระบบเศรษฐกิจและสังคมในระดับครัวเรือนอย่ำงชัดเจน ทั้งนี้ จำกผลกำรศึกษำโครงกำรส ำรวจและศึกษำ
สำเหตุที่คนไทยก่อหนี้เพ่ืออุปโภคบริโภคส่วนบุคคล โดยควำมร่วมมือระหว่ำงส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ (สศช.) และบริษัทศูนย์วิจัยเพ่ือกำรพัฒนำสังคมและธุรกิจ จ ำกัด (SAB) ได้ฉำยภำพให้เห็น
รูปแบบกำรสะสมควำมเสี่ยงที่ส่งผลต่อฐำนะทำงกำรเงินของครัวเรือนเป็นจ ำนวนมำก ได้แก่ (1) พฤติกรรม
การก่อหนี้ที่เน้นการบริโภค น่าไปสู่การสร้างภาระทางการเงินของครัวเรือน และไม่สามารถช่วยยกระดับรายได้
ของครัวเรือนให้สูงขึ้นได้ในระยะยาว โดยมำกกว่ำครึ่งหนึ่งของรำยจ่ำยมักเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรซื้อสินค้ำและบริกำร
ที่จ ำเป็น ขณะเดียวกันปัญหำรำยได้ไม่พอกับรำยจ่ำยโดยเฉพำะในกลุ่มคนที่เริ่มท ำงำนใหม่ส่วนหนึ่งเป็นผลจำก
รำยจ่ำยเพ่ือสันทนำกำรฯ อำทิ ค่ำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์/บุหรี่ ค่ำใช้จ่ำยท่องเที่ยว และค่ำกำรดูแลควำมสวยงำม 
รวมถึงทัศนคติที่พร้อมจะใช้จ่ำยมำกขึ้นเมื่อมีรำยได้สูงขึ้น และควำมคลั่งไคล้ในกำรชอปปิง (2) ทัศนคติและ
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พฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยของครัวเรือนมีแนวโน้มท่าให้เกิดการบริโภคสูง การก่อหนี้ที่น่าไปใช้จ่ายผิด
ประเภท และการเข้าสู่วงจรหนี้ซ้่า โดยเฉพำะกำรน ำเงินที่ได้จำกกำรกู้เพ่ือประกอบอำชีพและเพ่ือกำรศึกษำ
ไปใช้บริโภคแทนกำรลงทุนและต่อยอดเพ่ือยกระดับรำยได้และคุณภำพชีวิตในระยะยำว  และเมื่อไม่สำมำรถ
ช ำระคืนได้จะอำศัยกำรกู้เงินจำกแหล่งอ่ืนเพ่ือน ำไปช ำระหนี้คืนแทน (กำรก่อหนี้ซ้ ำ) และ (3) การเกิดวิกฤต
ทางเศรษฐกิจท่าให้เห็นความเปราะบางของครัวเรือนชัดเจนมากยิ่งข้ึน ในช่วงสถำนกำรณ์ปกติครัวเรือนไทย
ก็มีปัญหำทำงกำรเงินในระดับสูง ทั้งกำรมีเงินออมน้อย มีภำระหนี้สูงและนำน และภูมิคุ้มกันทำงกำรเงินอยู่ใน
ระดับต่ ำ เมื่อต้องเผชิญกับภำวะที่เศรษฐกิจหดตัวท ำให้ผลกระทบต่อครัวเรือนจะมีควำมรุนแรง และอำจส่งผล
กระทบต่อเนื่องเป็นวงกว้ำง  

ในปัจจุบันกำรแก้ไขปัญหำของภำครัฐพยำยำมเร่งด ำเนินกำรเพ่ือช่วยบรรเทำควำมเดือดร้อนของครัวเรือน
ในช่วงระยะสั้น อย่ำงไรก็ตำม สิ่งส ำคัญของกำรแก้ไขปัญหำ คือ กำรแก้ไขปัญหำควำมเปรำะบำงทำงกำรเงิน 
ในระดับเชิงโครงสร้ำงของครัวเรือนในระยะยำวอย่ำงยั่งยืน โดย (1) กำรสร้ำงกลไกเพ่ือบรรเทำภำระหนี้และ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงหนี้โดยมีภำครัฐเป็นสือ่กลำง (2) กำรยกระดับรำยได้ของประชำชนให้สอดคล้องกับควำมเป็นอยู่
และควำมเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ และ (3) กำรส่งเสริมควำมรู้และสร้ำงวินัยทำงกำรเงินให้กับประชำชน
ผ่ำนช่องทำงเทคโนโลยีที่สำมำรถเข้ำถึงได้อย่ำงครอบคลุมและมีประสิทธิภำพ 

บทความเรื่อง “วิกฤต COVID-19: บทเรียนเพื่อการก้าวต่อไปอย่างมีภูมิคุ้มกัน” 

กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 น ำมำซึ่งมำตรกำรในกำรควบคุมกำรแพร่กระจำยของโรค ซึ่งส่งผลกระทบ
ในวงกว้ำงต่อทั้งเศรษฐกิจและสังคมไทย โดยท ำให้ (1) กิจกรรมทางเศรษฐกิจลดลง ส่งผลถึงการจ้างงาน 
จำกกำรชะลอตัวของกำรบริโภคภำคเอกชน กำรหดตัวของกำรลงทุน และกำรส่งออก-น ำเข้ำ ซึ่งส่งผลต่อ 
กำรประกอบธุรกิจและกำรจ้ำงงำน (2) ภาวะหนี้ครัวเรือนถูกซ้่าเติมจากรายได้ที่ลดลง ซึ่งอำจท ำให้ครัวเรือน
เกิดปัญหำสภำพคล่องทำงกำรเงิน (3) วิถีชีวิตของคนในสังคมเปลี่ยนไป โดยประชำชนจะให้ควำมส ำคัญกับ
กำรรักษำควำมสะอำดและกำรดูแลสุขภำพมำกขึ้น มีกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรท ำงำนโดยท ำงำนจำกที่บ้ำนมำกขึ้น 
มีกำรใช้บริกำรสินค้ำ/ซื้ออำหำรทำงออนไลน์มำกขึ้น รวมไปถึงกำรศึกษำที่มีกำรปรับสู่กำรเรียนกำรสอนออนไลน์
แทนกำรเรียนที่โรงเรียน (4) คุณภาพชีวิตที่ไม่เหมือนเดิม กลุ่มคนเปรำะบำงจะได้รับผลกระทบจำกกำรที่
รำยได้ลดลง และอำจกลำยเป็นคนจน คนไร้บ้ำน รวมทั้งยังเผชิญปัญหำในเรื่องสุขภำวะจำกกำรป้องกันตนเอง
ทั้งจำกกำรมีหน้ำกำกอนำมัย/เจลล้ำงมือ หรือกำรเว้นระยะห่ำงของคนในครอบครัวจำกข้อจ ำกัดทำงกำรเงิน
และท่ีอยู่อำศัย นอกจำกนี้ ยังมีอุปสรรคในกำรเข้ำถึงบริกำรภำครัฐ ทั้งสำธำรณสุข กำรศึกษำ และกระบวนกำร
ยุติธรรม (5) ผลกระทบต่อสุขภาพจิต จำกควำมเครียดและแนวโน้มควำมรุนแรงในครอบครัวที่เพ่ิมขึ้น เนื่องจำก
แรงกดดันในกำรด ำรงชีพ และ (6) ผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม พบว่ำ ปริมำณขยะทำงกำรแพทย์ 
(Medical Waste) มีจ ำนวนเพ่ิมขึ้น รวมถึงขยะพลำสติกและกระดำษที่ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์จำกธุรกิจเดลิเวอรี่ด้วย 
ส่งผลต่อระบบกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอย  

อย่ำงไรก็ตำม วิกฤตครั้งนี้ท ำให้เกิดกำรเรียนรู้และกำรปรับตัวของสังคมไทย ซึ่งจะกลำยเป็นควำมคุ้นชินใหม่
หลังกำรแพร่ระบำดยุติลง อำทิ (1) การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล ซึ่งถือเป็นโอกำสลงทุนด้ำนดิจิทัล กำรประยุกต์ใช้
ดิจิทัลในกำรด ำเนินกำรธุรกิจ รวมทั้งเกิดกำรบริกำรออนไลน์ใหม่ๆ เช่น กำรศึกษำ สุขภำพ กำรแพทย์ อีเวนต์ต่ำงๆ 
(2) การตระหนักในเรื่องการดูแลสุขภาพ ท ำให้เกิดกำรเรียนรู้ที่จะรับมือกับกำรระบำดของโรคอุบัติใหม่และ
กำรดูแลตัวเองให้มีสุขภำวะที่ดีจนเกิดเป็นควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ (Health Literacy) (3) การตระหนักถึงการมี
หลักประกันทางรายได้รองรับในยามวิกฤต โดยเห็นควำมส ำคัญของกำรวำงแผนทำงกำรเงินของบุคคลและ
ครัวเรือนอย่ำงรอบคอบ รวมถึงกำรมีควำมรู้ในกำรบริหำรจัดกำรทำงกำรเงิน และ (4) การตระหนักถึงความเข้มแข็ง
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ของภาคประชาสังคม ท ำให้เห็นบทบำทและควำมเข้มแข็งของภำคประชำสังคมจำกกำรให้ควำมช่วยเหลือ/
แบ่งปัน เพ่ือบรรเทำควำมเดือดร้อนผู้ได้รับผลกระทบ 

ในกำรนี้ ประเทศไทยจ ำเป็นต้องมีกำรด ำเนินกำรเพ่ือรองรับกำรปรับตัวดังกล่ำว ได้แก่ (1) การพัฒนา
ระบบนิเวศดิจิทัล โดยส่งเสริมและพัฒนำระบบดิจิทัลและแพลตฟอร์มออนไลน์ให้มีประสิทธิภำพ (2) การสร้าง
หลักประกันด้านรายได้และยกระดับประกันสังคมให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุม โดยพัฒนำระบบฐำนข้อมูล
ทีม่ีควำมแม่นย ำ ส่งเสริมระบบกำรออมตลอดชีวิต รวมทั้งจัดระเบียบกำรจัดสวัสดิกำรให้ครอบคลุมและทั่วถึง 
(3) การส่งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์และรับมือปัญหาในภาวะวิกฤต ด้วยกระบวนกำรมีส่วนร่วมกับชุมชน 
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ และเครือข่ำยอำสำสมัคร (4) การเสริมสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมพหุปัญญาที่รอบรู้
อย่ำงรอบด้ำนและสำมำรถเชื่อมโยงควำมสัมพันธ์ถึงกัน ทั้งเรื่องสุขภำพ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม และ 
(5) การเรียนรู้และถอดบทเรียนจากการด่าเนินการต่างๆ ทั้งจำกภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำชน  
เพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำและเตรียมควำมพร้อมในกำรท ำงำนและบริหำรจัดกำรของภำครัฐให้สำมำรถรองรับ
สถำนกำรณ์ต่ำงๆ ที่จะเกิดขึ้นในระยะต่อไปได้อย่ำงเหมำะสมและรวดเร็ว โดยเฉพำะกำรบริหำรจัดกำรข้อมูล 
กำรสนับสนุนและส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำด้ำนสำธำรณสุข 

 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
28 พฤษภำคม 2563 
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ตัวชี้วัดภาวะสังคม 

องค์ประกอบหลัก 
2561 2562 2561 2562 2563 
ทั้งป ี ทั้งป ี Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 

1.  การมีงานท่า1/ 
ก ำลังแรงงำน (พันคน) 38,434 38,178 38,145 38,482 38,725 38,382 38,365 38,420 37,959 37,968 38,193 
%YOY 0.9 -0.7 -0.2 0.6 1.5 1.7 0.6 -0.2 -2.0 -1.1 -0.4 
กำรมีงำนท ำ (พันคน) 37,865 37,613 37,361 37,885 38,301 37,911 37,703 37,782 37,482 37,483  37,424 
%YOY 1.1 -0.7 0.2 0.9 1.7 1.9 0.9 -0.3 -2.1 -1.1 -0.7 
ผู้ว่ำงงำน (พันคน) 404 373 474 411 373 359 351 377 394 372 395 
อัตรำกำรว่ำงงำน (ร้อยละ) 1.1 099 1.24 1.07 0.96 0.93 0.92 0.98 1.04 1.04 1.03 
กำรท ำงำนต่ ำระดับ (พันคน) 293 250 336 283 319 232 336 239 193 231 284 

2. สุขภาพและการเจ็บป่วย 
 จ่านวนผู้ป่วยด้วยโรคท่ีต้องเฝ้าระวัง (ราย)2/ 
- หัด 5,556 (74.4) 6,562 (18.1) 630 632 1,186 3,108 2,065 1,582 1,520 1,395 732 

- ไข้กำฬหลังแอ่น 20 (-28.5) 22 (10) 1 9 3 7 6 5 6 6 5 

- ไข้สมองอักเสบ 745 (-8.5) 891 (19.5) 182 251 200 132 258 199 212 222 250 

- อหิวำตกโรค 5 (-37.5) 12 (140) 0 2 2 1 6 4 1 1 0 

- มือ เท้ำ และปำก 70,008 (-0.3) 67,203 (-4.1) 10,079 14,626 32,718 12,585 9,254 12,916 35,866 9,167 5,269 

- บิด 3,399 (-29.8) 2,518 (-25.9) 1,132 965 741 561 646 731 642 499 647 

- ปอดอักเสบ 283,601 (5.9) 256,194 (-9.6) 74,881 58,699 90,160 59,861 73,553 51,353 63,816 67,472 74,839 

- ฉ่ีหนู 2,540 (-26.8) 2,165 (-14.7) 402 637 932 569 466 495 710 494 259 

- ไข้เลือดออก 86,922 (63.4) 129,906 (49.4) 6,830 24,029 35,564 20,499 15,548 31,766 54,906 27,686 8,900 

- ไข้หวัดใหญ่ 183,363 (6.7) 392,518 (105.3) 40,995 25,698 73,042 43,628 133,369 61,229 108,345 89,575 97,489 

- พิษสุนัขบ้ำ 15 (87.5) 3 (-80) 7 3 3 2 0 2 0 1 0 
อัตราตายด้วยโรคไม่ติดต่อเร้ือรังท่ีส่าคัญ ต่อประชากร 100,000 คน 
- ควำมดันโลหิตสูง 13.1 (6.6) n.a.  

ไม่มีกำรจัดเก็บข้อมูลเป็นรำยไตรมำส 

- หัวใจขำดเลือด 31.8 (3.2) n.a.  

- หลอดเลือดสมอง 47.2 (6.9) n.a.  

- เบำหวำน 21.9 (12.1) n.a.  

- มะเร็งและเนื้องอก
ทุกชนิด 

123.3 (2.4) n.a.  

3.  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
- ผู้เสียชีวิตด้วย

อุบัติเหตุทำงบก (รำย) 
8,361 8,667 2,310 2,003 1,799 2,249 2,432 2,178 1,898 2,159 1,925 

- คดีชิวิต ร่ำงกำย 
และเพศ (คดี) 

17,704 16,640 4,447 4,619 4,133 4,505 4,353 4,493 3,988 3,806 3,755 

- คดีประทุษร้ำยต่อ
ทรัพย์สิน (คดี) 

45,701 47,726 11,267 11,258 11,597 11,579 11,967 11,103 12,595 12,061 11,334 

- คดียำเสพติด (รำย) 289,666 385,971 64,704 77,157 72,784 75,021 102,583 94,208 97,557 91,623 92,049 
4. การคุ้มครองผู้บริโภค3/ 
4.1 จ่านวนเร่ืองร้องเรียน (ราย) 

- กรณีสัญญำ/
อสังหำริมทรัพย์ 

3,191 4,017 660 795 1,072 664 1,170 1,050 1,018 779 528 

- กรณีสินค้ำและ
บริกำรทั่วไป 

1,871 2,105 522 433 482 434 459 706 545 395 547 

- กรณีโฆษณำ 1,434 7,191 330 253 417 439 726 3,452 1,705 1,328 949 
- กรณีกฎหมำย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
- กรณีขำยตรงและ

ตลำดแบบตรง 
940 2,252 254 180 220 286 377 651 721 503 534 

4.2  การให้ค่าปรึกษาทาง 
สายด่วน 1166 (ราย) 

52,504 47,996 11,082 14,879 13,684 12,859 11,759 11,579 13,127 11,531 15,258 

ที่มำ:  1/ รำยงำนผลกำรส ำรวจภำวะกำรท ำงำนของประชำกร ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
 2/ ส ำนักระบำดวิทยำ กรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข 
 3/ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค ส ำนักนำยกรัฐมนตรี 



 

 

Thailand’s Social Situation and Outlook of Q1/2020 

The Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC) 
released the official report on Thailand’s Social Situation and Outlook of Q1/2020, of which 
key issues including a low unemployment rate, a slowdown of household debt growth and a 
decrease in diseases under surveillance, criminal cases and road traffic accident. However, 
there were still some major issues require close monitoring including a decline in 
employment and an increase in alcoholic beverage and cigarette expenditures. Moreover, 
there were also some interesting social situations including a halfway dropout from school: 
risk of the future Thai juvenile, the financial behavior and financial risk of Thai households, 
and the article "COVID-19 crisis: Lessons for the next step with immunity". The summary is as 
follows. 

Employment continuously declined. The unemployment rate was still low. Wages 
increased at a slow rate. 

In Q1/2020, there were 37,424,214 employed persons, decreased by 0.7 percent 
from the same period of the previous year. Employment in agricultural sector decreased by 
3.7 percent which was affected from severe and continued drought since the mid-year of 
2019. While the employment in non-agricultural sector continued to expand slightly by 0.5 
percent due to the expansion of employment in hotels and restaurants sector, and 
education sector. As a result of the spread of COVID-19 had not yet shown a significant 
impact on the number of tourism-related employment partly due to the period January-
early March that the spread of COVID-19 was still limited in some areas, and entrepreneurs 
were still waiting to see the situation of the impact. However, there were signs of the impact 
of the COVID-19 outbreak to the employment that average working hour of private sector 
had reduced to 42.8 hours/week from 43.5 hours/week of the same period of the previous 
year. In addition, those who worked for more than 50 hours/week decreased by 9.0 percent. 
Besides, the number of businesses requested for the use of Section 75 to temporarily stop 
running the business was 570 establishments and there were workers who had to stop 
working but still receive a salary for a total of 121,338 people. 

The number of unemployed persons was 394,520 representing 1.03 percent of 
unemployment rate, up from 0.92 percent from the same period last year. This was aligned 
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with the number of unemployment compensation claims in the Q1/2020, with 170,144 
people, an increase of 3 percent. There were also 448,050 disguised unemployed, 
representing 1.2 percent of disguised unemployment rate, which increased by 17.7 percent 
from the same period last year. The actual wages of private sector increased by 3.2 percent 
and the labor productivity declined by 1.0 percent from both reductions in agricultural and 
non-agricultural sector. 

Factors affecting employment in 2020 

1. The spreading of COVID-19 disease. According to the evaluation of the impact 
of COVID-19 on labor, it is found that 8.4 million workers are at risk of termination. Among 
this number could be divided into 3 groups as follows. (1) Workers in tourism sector for 
approximately 3.9 million people (excluding retail and wholesale trading sector) would be 
affected from the reduction of foreign tourists and domestic tourism about 2.5 million 
people. (2) Labors in the industrial sector, which have already been affecting from the trade 
war formerly and aggravating by the outbreak of COVID-19 caused from the decline in both 
domestic and foreign demand. Nevertheless, some industries that produce products for sale 
in domestic can still expand such as food and beverage or necessary items, including the 
manufacture of electronic products. According to these, from a total of 5.9 million industrial 
workers, it is estimated that 1.5 million people are affected. (3) Employment in services 
other than tourism would be affected by the government's epidemic control measures due 
to the closure of places such as schools or places with large groups of people such as fresh 
markets, sports stadiums or shopping malls. There is employment in this group for 10.3 
million people. It is estimated to be affected by about 4.4 million people. 

2. The impact of drought to employment in agricultural sector. Drought crisis 
since mid-year of 2019 and continuously to Q1/2020 results in reducing of employment in 
the agricultural sector. There were 370,000 seasonal workers, the highest in 7 years. In April, 
26 provinces announced the assistant area for emergency disaster victims (drought). There 
are approximately 3.9 million farmers affected, and 2.1 million farmers in other areas with 
little water and unable to engage in agricultural activities are affected. A total of 6 million 
farmers are affected by drought. 

It is expected that the impact of the COVID-19 outbreak and the drought on 
unemployment will be apparent in the second quarter and more clearly in the second half 
of the year. However, it is expected that by 2020, the unemployment rate will be in the 
range of 3-4 percent or throughout the year with no more than 2 million unemployed. As a 
result of (1) The epidemic situation began to be in controlled. In addition, in the second half 
of May, the government began to lessen the control measures, allowing some economic 
activities to be re-open. (2) The government has measures to support and recover economy 
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by focusing on encouraging employment in the area. (3) The agricultural sector will be able 
to support some unemployed workers despite the drought. 

Issues to be followed 

1. The coverage of rescue measures for both the workers affected by COVID-19 
and the farmers affected by the drought, currently, the government has measures to help 
people with a total target of 37 million people. These can be divided into 10 million 
farmers, 11 million insured persons, and 16 million self-employed persons. It must be 
considered thoroughly provided that affected people could reach the mentioned measures. 

2. Follow up the termination of employment and unemployment Currently, the 
control measures are lessened, but some groups of workers are still unable to return to 
work as before, such as workers in the tourism sector, workers in the export industry such as 
automobiles and etc. by the reason of the declining in foreign demand. In addition, tourism 
is also linked to foreign measures. If the entrepreneurs are unable to continue employment, 
there will be a number of workers who are terminated. Meanwhile, during May-July, it is 
expected that there will be approximately 520,000 new graduates entering the market, 
which there may not be job positions for them. Therefore, it is necessary to have measures 
for job establishment and hiring sufficiently to support those at risk of not being able to find 
job. 

3. Preparation of the labor for recovery During the outbreak of COVID-19, 
entrepreneurs/businesses have modified their work style and make use of technology more 
for work/communication. It appeared that there is no restriction in terms of location for 
some types of work which labor needs to adjust skills in order to respond to business needs. 
Labor may even have to upgrade new skills to support career change or new working style. 

A slowdown of household debt growth from previous quarter, but the credit quality 
was worsening. 

The household debt situation in Q4/2019 was worth 13.47 trillion baht, expanding by 
5.0 percent, which decelerated from 5.5 percent in the previous quarter. This was mainly 
due to a slowdown in all types of loans. The household debt ratio accounted for 79.8 
percent of the GDP, highest in 14 quarters since the Q3/2016, as the Thai economy slowed 
down continuously and faster than the household debt. The overall credit quality 
deteriorated. The non-performing loan (NPL) outstanding for consumption of commercial 
banks in the Q1/2020 was 156,227 million baht, representing 3.23 percent of total loans, an 
increase of 2.90 percent from the previous quarter, which is a result from the declination of 
ability to repay all types of loans, especially car loans, credit card loans and other loans for 
personal consumption. 
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 Recently, the Thai economy has been continuously adversely affected regarding the 
export, tourism and agriculture sector. The government has implemented various measures 
to provide assistance to people through multiple channels. As a matter of debt and 
personal liquidity, the government has implemented measures to enhance liquidity and 
alleviate the cost of living, such as releasing of Soft Loans, employment promotion loans, 
emergency loans for those with non-current money income. Moreover, there are measures 
to help small debtors and SMEs with high potential and not being overdue for more than 90 
days, as well. Most of the measures, nonetheless, are still short-term and focus only on 
alleviation. The government must urgently prepare action plans and measures which 
apparently focuses on helping to rehabilitate and raise the household income to correspond 
with the burden of expenses and debts of each household, along with the restructuring of 
debt to be able to generate remuneration for the household in order to make up for debt 
focusing on consumer goods. 

Illness must be continuously monitored for dengue fever increasing again in some 
areas. 

In Q1/2020, the overall number of patients under surveillance is 189,319 increased 
by 19.9 percent from the same period of last year. This was a decline in almost every 
disease, particularly, dengue fever patients decreased by 42.8 percent, influenza patients 
decreased by 26.9 percent, measles patients decreased by 64.6 percent and patients with 
leptospirosis decreased by 44.4 percent due to better surveillance and self-care, including 
increasing of Physical Distancing. In spite of the declination of overall dengue fever patients 
in the country, the surveillance is still a must to be taken since it is likely to increase again in 
some areas during rainy season. A surveillance of COVID-19 disease which may relapse and 
preparation for the effects of the epidemic of COVID-19, such as stress, mental problems 
and suicide, as well as surveillance of diseases caused by behavior from detention at home 
must be monitored. 

Consumption of alcohol and cigarettes increases 

In Q1/2020, the consumption of alcohol and cigarettes expands by 3.0 percent. The 
expansion of alcohol consumption was 5.5 percent, whereas the cigarette consumption was 
reduced by 1.0 percent. There must be an awareness raising of dangers and risks of people 
who regularly drink alcohol and smoke may become infected with COVID-19 easily and 
having more severe symptoms than the general public. Temporary closure of the 
entertainment places and prohibition on selling all kinds of alcoholic beverages according to 
the government measures recently led to reduction on alcohol consumption during April. 
The main reasons caused drinkers stop drinking or drink less are inability/difficulty in buying, 
fright of infection, to have less income/no money to buy, and intention to maintain good 
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health. At the same time, the main reasons caused smoker to smoke less are to have less 
income, intention to maintain good health, increasing cost and difficulty in buying. There are 
some factors, however, which urge smoking behavior such as the tension to COVID-19 
situation, work-related stress, and for products stockpiling/fear of shortage/concern of 
product prices. 

Criminal cases decreased from decrease in both violence against life, body and sex-
related cases and offense against property cases 

In Q1/2020, overall criminal cases decreased by 4.8 percent from the same quarter of 
2019. It was reported that narcotic cases decreased by 4.4 percent and offense against 
property cases increased by 5.3 percent. Crimes against life, body and sexual assaults 
decreased by 13.7 percent. In consequence of being in a state of emergency, offenders find 
more difficult to commit crimes. On the other hand, the reduction of economic activities 
causes people to lack of income. It is reported that in March 2020 crimes against property 
increased by 0.7 percent from the previous period. Hence, it is necessary to pay close 
attention to more strict surveillance measure to prevent offenses or violence against life and 
property.   

In 2020, the number of accidents and deaths decreased during both normal period 
and Songkran holidays. 

 In Q1/2020, road accidents and deaths decreased by 6.4 percent and 20.8 percent 
from the same quarter of 2019 respectively, but the damage value increased by 40.0 
percent. Since there has been a limitation on traveling, prohibition of alcoholic beverage 
selling and the lockdown of each province, road accidents and deaths decreased by 60.8 
percent and 56.7 percent respectively during Songkran festival in 2020. However, the 
behavior of driving exceeding the legal speed limits can escalate the risk of the death, 
therefore, it is necessary to initiate a cooperation from all sectors to strictly comply with the 
regulations and seriously discipline lawbreakers. Likewise, the lessons learned from COVID-19 
disease control measure could be beneficial to manage and reduce road accidents.  

Complaints through the Office of the Consumer Protection Board (OCPB) and the 
National Broadcasting and Telecommunication Commission (NBTC) decreased 

In Q1/2020, the OCPB received product and service complaints decreasing by 6.4 
percent from the same period last year, regardless of that there are complaints about plane 
ticket/airline reservations rising due to the spread of COVID-19 causing the cancellation of 
flights. NBTC, as well, received complaints decreasing by 36.6 percent from the same period 
last year. Majority of the complaints is about standard and quality of service. In addition, the 
COVID-19 outbreak provokes the supervision of deceive and taking advantage of consumers 
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such as fake news, counterfeits, overpricing, deception of selling insurance and also cyber 
threats from ‘Work From Home’ policy. Formerly, the "Center for COVID-19 situation 
administration (CCSA)" has been established to perform duties as following; (1) provide and 
take charge of surgical masks and hand sanitizers (2) publicize and disseminate correct 
information. Besides, there is also a special team established by Insurance Commission to 
investigate sales proposals, complaints and insurance claims. Moreover, web/mobile 
application named “Kon-Klang For Sure” is created to verify the license status of agents or 
insurance brokers. 

A halfway dropout: risk of the future Thai Juvenile 

Although the problem of children and juvenile who have to leave the education 
system halfway is getting better, it is found that more children dropped out in accordance 
with higher education levels. During the academic year of 2003-2005, there were more than 
20 percent of students who entered in the elementary level but did not finish the 
compulsory education (lower secondary education). More than 31 percent of students 
dropped out of the education system before graduation from upper secondary school or 
lower vocational school, and 38 percent of students dropped out of higher education. 
Causes of dropout from the education system According to data from the Equitable 
Education Fund (EEF), it is found that poverty is the main reason for Thai children and 
juvenile to drop out from education system for more than 670,000 people. There are also 
some other reasons, for example, family problems, teenage mothers, children who has to 
take care of the sick and disabled family members, illness, or even relocation to follow 
parents. 

Moreover, a dropout of the education system also reflects inequality. Children 
and juvenile in the richest family (The top 10 percent richest family) continue to study in 
upper secondary school or lower vocational school by 80.3 percent and continue to study 
at the higher vocational/higher education level by 63.1 percent. In the meantime, children 
and juvenile in the poorest family (The bottom 10 percent poorest family) continue to study 
in upper secondary school/lower vocational school by only 40.5 percent and continue to 
study in the higher vocational/higher education level only 4.2 percent. There are still some 
juveniles who are “Not in Education, Employment or Training” (NEETs). This group of 
juveniles tends to increase in number. In 2019, there are 12.87 percent of Thai juveniles 
aged 15-24 years old or about 1,200,000 people who are categorized to this group. The 
effects of premature dropout of education system are (1) Low labor skills followed by 
low wages which affect the economic and social status of these children in the long run, 
and consequently cause a cycle of poverty, particularly in the poor family. (2) Long-term 
labor shortages due to rapid structural changes in population (3) The risk of existing skills 
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may be obsolete and might not align with the needs of market. (4) Difficulty to increase 
production productivity and the loss of economic opportunities of the country. 

Guidelines for encouraging children and juvenile to return to the education 
system as follow: (1) Collaborate with local associations and state agency to bring children 
and juvenile back to the education system or the vocational skills development, along with 
focusing on individual assistant plan. (2) Establish an institution to monitor and prevent the 
problems, which must have an efficient database system for tracking and helping children 
and juvenile. Also, create a network for both the education and non-education sectors.  
(3) Adjust teaching methods to be flexible for the children’s problems by creating a 
cumulative credit and qualification transfer system and provide a variety of teaching styles. 
(4) Study and solve problems through government mechanisms such as the use of 
Earmarked Tax to solve problems directly and continuously. 

Financial behavior and financial risk of Thai households  

Nowadays, economic, social, technology or even cultural dimension has influenced 
Thai households. The change has shown the structural and fragile problems of the economy 
and society clearly to the household level. According to survey and study about the causes 
of being indebted for personal consumption of Thai people, through the collaboration 
between the Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC) and 
Research Centre for Social and Business Development Co., Ltd. (SAB) shows patterns of risk 
accumulation that affects the financial status of many households as following: (1) Debt 
behavior that focuses on consumption led to a financial burden for the household 
and could not raise a long-term household income. More than half of the expenditure is 
usually the cost of purchasing necessary goods and services. Meanwhile, the problem of 
incomes less than expenses, especially to those who start a new job, is partly a result of 
recreational expenses such as alcohol/cigarettes, traveling and beauty care expenses, plus 
an attitude that is ready to spend more when earning more, as well as, craziness about 
shopping. (2) Consumer attitudes and behavior tend to cause high consumption, 
Indebtedness from faulty expenditure, and entering into the debt cycle repeatedly, 
particularly using the occupational or educational loan for consumption instead of investing 
and expanding to improve income and quality of life in the long term. When it is unable to 
pay back, the idea of borrowing money from other sources to repay the former debt create 
the “Repeated debt” cycle. (3) The occurrence of economic crises clearly shows the 
vulnerability of households. During normal situations, Thai households have a high level of 
financial problems, including having a small savings, a high and long-term debt and the 
financial immune is low. When confront with the economic contraction, the impact on 
households is severe and might have a broader effect. 
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Presently, the government's solution is to expedite the steps to alleviate the 
suffering of the household in the short-term. However, the significant matter is the 
sustainable resolution of financial vulnerability in the structural level of the household by 
(1) Establishing mechanisms to alleviate debt burdens and restructuring debt with the 
government as a middleman. (2) Raising population’s incomes to be in line with economic 
conditions and changes. (3) Promoting knowledge and creating financial discipline for the 
public through accessible and effective technology channels. 

The article "COVID-19 Crisis: Lessons for the next step with immunity" 

The COVID-19 outbreak brings in measures to control the spread of the disease which 
has a wide impact on both Thai economy and society. This crisis causes: (1) A reduction of 
economic activity, affecting employment due to the slowdown of consumption from 
private sector, the contraction of investment, exports-imports which affects business 
operations and employment. (2) The household debt situation has been aggravated by 
reduced income which might cause financial problems to the households. (3) The way of 
life of people in society has changed. People will pay more attention to cleanliness and 
health care. There is a change in working style by working from home more, purchasing 
merchandise and food via online becomes larger, as well as, educational dimension that has 
been adapted to online channels instead of going to school. (4) Quality of life is not the 
same. Vulnerable groups of people will be affected by falling incomes and may become 
poor or homeless person. Besides, financial and residential limitation lead to health problem 
such as finding surgical mask or hand sanitizer for self-protection or practicing a “Social 
Distancing”. There are also difficulties in accessing government services such as public 
health, education, and the judicial process. (5) An impact on mental health from stress. 
Also, tendency of family violence increase as result of living constraints. (6) An impact on 
environmental quality. It is found that the amount of medical waste has been increasing, 
including plastic waste and paper used as packaging from the delivery business which affect 
the waste management system. 

However, this crisis brings about learning and adjustment of Thai society which will 
become a “New Normal” after the epidemic is over, for instance, (1) Digital transition which 
is considered a digital investment opportunity to apply digital platform in business 
operations, including new online services such as education, health, medical and various 
events. (2) More health awareness which results in learning to cope with an emerging 
epidemic and taking care of oneself to become health literacy. (3) Raising awareness of 
income security to support in emergency situation and realization of the importance of 
financial planning of individuals and households prudently, including having knowledge in 
financial management. (4) Awareness of the strength of civil society which shows the role 
and strength of society by helping and sharing to alleviate the suffering of those affected. 
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For this purpose, Thailand needs to take action to support the adjustment of:  
(1) Digital ecosystem development by promoting and developing digital systems and 
online platforms to be more effective. (2) Creating income security and raising the better 
level of social security to be more effective and more comprehensive by developing an 
accurate database system. Encouraging lifetime saving systems, including organizing a 
comprehensive and thorough welfare arrangement. (3) Supporting analytical and critical 
thinking processes to deal with crisis by promoting the participation with the community, 
creativity and volunteer network. (4) Reinforcing Thai society to be a multi-intellectual 
society that is well-rounded and able to link to each other in the part of health, society, 
economy, and environment. (5) Lessons learned from numerous operations by 
government, private and public sectors will lead the government to develop and prepare 
for handling various situations in the future, appropriately and quickly. Specially data 
management, supporting and encouraging public health researches and development are to 
be promoted. 

 

 

 

The Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC) 

May 28, 2020 
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Key Social Indicators 

Components 
2018 2019 2018 2019 2020 
YEAR YEAR Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 

1. Employment 1/ 
Workforce (Thousands) 38,434 38,178 38,145 38,482 38,725 38,382 38,365 38,420 37,959 37,968 38,193 
%YOY 0.9 -0.7 -0.2 0.6 1.5 1.7 0.6 -0.2 -2.0 -1.1 -0.4 
Employed Person 
(Thousands) 

37,865 37,613 37,361 37,885 38,301 37,911 37,703 37,782 37,482 37,483 37,424 

%YOY 1.1 -0.7 0.2 0.9 1.7 1.9 0.9 -0.3 -2.1 -1.1 -0.7 
Unemployed Person 
(Thousands) 

404 373 474 411 373 359 351 377 394 372 395 

Unemployment Rate (%) 1.1 099 1.24 1.07 0.96 0.93 0.92 0.98 1.04 1.04 1.03 
Underemployed Person 
(Thousands) 

293 250 336 283 319 232 336 239 193 231 284 

2. Health and Illness 
 Number of patients under disease surveillance2/ 
- Measles 5,556 (74.4) 6,562 (18.1) 630 632 1,186 3,108 2,065 1,582 1,520 1,395 732 

- Meningococcal  
Meningitis 

20 (-28.5) 22 (10) 1 9 3 7 6 5 6 6 
5 

- Japanese encephalitis 745 (-8.5) 891 (19.5) 182 251 200 132 258 199 212 222 250 

- Cholera 5 (-37.5) 12 (140) 0 2 2 1 6 4 1 1 0 

- Hand, Foot, Mouth 70,008 (-0.3) 67,203 (-4.1) 10,079 14,626 32,718 12,585 9,254 12,916 35,866 9,167 5,269 

- Dysentery 3,399 (-29.8) 2,518 (-25.9) 1,132 965 741 561 646 731 642 499 647 

- Pneumonia 283,601 (5.9) 256,194 (-9.6) 74,881 58,699 90,160 59,861 73,553 51,353 63,816 67,472 74,839 

- Leptospirosis 2,540 (-26.8) 2,165 (-14.7) 402 637 932 569 466 495 710 494 259 

- Dengue Fever 86,922 (63.4) 129,906 (49.4) 6,830 24,029 35,564 20,499 15,548 31,766 54,906 27,686 8,900 

- Influenza 183,363 (6.7) 392,518 (105.3) 40,995 25,698 73,042 43,628 133,369 61,229 108,345 89,575 97,489 

- Rabies 15 (87.5) 3 (-80) 7 3 3 2 0 2 0 1 0 
Rate per 100,000 population of death with major chronic non-communicable diseases 
- High blood pressure 13.1 (6.6) n.a.  

No quarterly data available 
- Ischaemic heart disease 31.8 (3.2) n.a.  

- Cerebrovascular disease 47.2 (6.9) n.a.  

- Diabetes 21.9 (12.1) n.a.  

- Cancer and tumors 123.3 (2.4) n.a.  

3.  Social Security 
- Patients from road 

accidents (cases) 
8,361 8,667 2,310 2,003 1,799 2,249 2,432 2,178 1,898 2,159 1,925 

- Crimes against person 
(cases) 

17,704 16,640 4,447 4,619 4,133 4,505 4,353 4,493 3,988 3,806 3,755 

- Property crimes (cases) 45,701 47,726 11,267 11,258 11,597 11,579 11,967 11,103 12,595 12,061 11,334 
- Narcotics (cases) 289,666 385,971 64,704 77,157 72,784 75,021 102,583 94,208 97,557 91,623 92,049 

4. Consumer Protection3/ 
4.1 Number of complaints (cases) 

- Contract/Property 3,191 4,017 660 795 1,072 664 1,170 1,050 1,018 779 528 

- Goods and service 1,871 2,105 522 433 482 434 459 706 545 395 547 

- Advertisement 1,434 7,191 330 253 417 439 726 3,452 1,705 1,328 949 
- Law 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
- Direct sales and 

marketing 
940 2,252 254 180 220 286 377 651 721 503 534 

4.2  Hot line 1166 (cases) 52,504 47,996 11,082 14,879 13,684 12,859 11,759 11,579 13,127 11,531 15,258 
Source:  1/ Labor force survey report, National Statistical Office, Ministry of Digital Economy and Society 
 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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