
 

 

 

เรื่อง ภาวะสังคมไทยไตรมาสส่ีและภาพรวม ปี 2563 

การน าเสนอภาวะสังคมไทยไตรมาสสี่และภาพรวม ปี 2563 พบว่ามีความเคลื่อนไหวส าคัญในไตรมาสสี่ 
ปี 2563 โดยภาพรวมมีการปรับตัวดีขึ้น การจ้างงานเพ่ิมขึ้นและอัตราการว่างงานลดลงต่อเนื่องจากไตรมาสที่แล้ว 
การเจ็บป่วยด้วยโรคเฝ้าระวังลดลง คดีอาญาลดลง การเกิดอุบัติเหตุทางบกลดลง การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
และบุหรี่ลดลง อย่างไรก็ตาม ภาพรวมทั้งปี 2563 สังคมไทยได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้การจ้างงานลดลงและอัตราการว่างงานเพ่ิมข้ึน ในขณะที่สถานการณ์ด้านอื่น ๆ ได้แก่  
การเจ็บป่วยด้วยโรคเฝ้าระวัง คดีอาญา การเกิดอุบัติเหตุมีสถานการณ์ดีขึ้น นอกจากนั้น ยังได้น าเสนอสถานการณ์
ทางสังคมที่น่าสนใจ ได้แก่ การพัฒนาทักษะดิจิทัลมีความส าคัญกับการท างานในอนาคต และหลักประกันรายได้
ของผู้สูงอายุเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน รวมทั้งการเสนอบทความเรื่อง “พ.ร.ก. เงินกู้ให้อะไรกับประชาชน”  

การจ้างงานปรับตัวดีขึ้น แต่อัตราการว่างงานอยู่ในระดับสูง และชั่วโมงการท่างานยังต่่ากว่าภาวะปกติ 

ไตรมาสสี่ ปี 2563 ก ำลังแรงงำนเพ่ิมข้ึน โดยมีจ านวนทั้งสิ้น 39.1 ล้านคน เพ่ิมขึ้นจาก 38.0 ล้านคน 
หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.9 ในช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการเคลื่อนย้ายเข้าสู่ตลาดแรงงานของกลุ่มผู้อยู่นอก
ก าลังแรงงานโดยเฉพาะในกลุ่มท างานบ้าน ซึ่งแรงงานกลุ่มนี้เข้ามาเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ กำรจ้ำงงำนเพ่ิมขึ้น 
มีจ านวน 38.3 ล้านคน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.2 จากการขยายตัวของการจ้างงานภาคเกษตรกรรมร้อยละ 3.4 
ขณะที่นอกภาคเกษตรกรรมมีการจ้างงานเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.6 โดยสาขาที่ขยายตัว ได้แก่ สาขาการขนส่ง/เก็บสินค้า 
สาขาก่อสร้าง รวมทั้งสาขาโรงแรม/ภัตตาคาร กำรว่ำงงำนมีแนวโน้มดีขึ้น อัตราการว่างงานเท่ากับร้อยละ 1.86 
ลดลงจากร้อยละ 1.95 และร้อยละ 1.90 ในไตรมาสสองและไตรมาสสามตามล าดับ เช่นเดียวกับผู้รับ
ประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานรายใหม่มีจ านวนลดลงมากจาก 171 ,987 คนในเดือนพฤษภาคม 2563 เหลือ 
64,760 คนในเดือนธันวาคม 2563 สะท้อนให้เห็นถึงการจ้างงานในระบบที่ปรับตัวดีขึ้น ชั่วโมงกำรท ำงำนยังต่ ำกว่ำ
ภำวะปกติ โดยชั่วโมงการท างานเฉลี่ยภาคเอกชนเท่ากับ 45.4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ลดลงเมื่อเทียบกับ 46.4 
ชั่วโมงต่อสัปดาห์จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน แต่ปรับตัวดีขึ้นจาก 44.2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในไตรมาสก่อน 
ด้านการท างานล่วงเวลา (ท างานมากกว่า 50 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) ลดลงร้อยละ 2.9 มีจ านวนเท่ากับ 6.4 ล้านคน 
จาก 6.6 ล้านคน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน  

ตลอดปี 2563 ตลาดแรงงานได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ท าให้อัตรำกำรว่ำงงำนเพ่ิม และชั่วโมง
กำรท ำงำนลดลง โดยก าลังแรงงานในปี 2563 มีจ านวนทั้งสิ้น 38.5 ล้านคน หรือขยายตัวร้อยละ 1.0 การจ้างงาน
ขยายตัวร้อยละ 0.2 จากการจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรมขยายตัวร้อยละ 0.3 ส่วนการจ้างงานภาคเกษตรกรรม
ลดลงร้อยละ 0.1 อัตราการว่างงานปี 2563 อยู่ในระดับสูงที่ร้อยละ 1.69 เพ่ิมจากปี 2562 ที่ร้อยละ 0.98 
และชั่วโมงการท างานโดยเฉลี่ยลดลง โดยชั่วโมงการท างานภาคเอกชนอยู่ที่ 43.2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ลดลงจาก 
45.8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือลดลงร้อยละ 5.7 ขณะที่แรงงานที่ท างานล่วงเวลา (ท างานมากกว่า 50 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์) มีจ านวนลดลงร้อยละ 17.1 ซึ่งส่วนหนึ่งท าให้แรงงานมีรายได้ลดลงและอาจไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพ 
ทั้งนี้ จากข้อมูลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนช่วงครึ่งปี 2563 พบว่า ครัวเรือนมีรายได้ 
23,615 บาท ปรับตัวลดลงจากปี 2562 ที่มีรายได้ 26,371 บาท หรือมีรายได้ลดลงร้อยละ 10.45   
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ปัจจัยเสี่ยงด้านแรงงานปี 2564 ได้แก่ (1) ความไม่แน่นอนของการระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่
และผลกระทบต่อเศรษฐกิจ หากมีการระบาดระลอกใหม่จะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการโดยเฉพาะกลุ่มที่
ยังไม่ฟ้ืนตัวจากการระบาดในรอบแรก อาจจะปรับลดต าแหน่งงานลง หรือปรับเปลี่ยนรูปแบบการจ้างงาน โดยเฉพาะ
แรงงานในสถานประกอบการขนาดเล็กสาขาโรงแรม/ภัตตาคาร ค้าปลีกและค้าส่ง ขณะที่ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
จะมีรายได้ลดลงจากการชะลอตัวของการบรโิภคภาคเอกชน ทั้งนี้ หากยังไม่สามารถควบคุมสถานการณ์การระบาดได้ 
รวมทั้งมีความล่าช้าในการได้รับวัคซีน และกระจายให้กับประชาชน แรงงานอาจได้รับผลกระทบที่รุนแรงและ
ยาวนานขึ้น (2) สถานการณ์ภัยแล้ง จากปริมาณน้ าในเขื่อนที่มีปริมาณลดลงต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2562 ท าให้
ปริมาณน้ าต้นทุนในปี 2564 มีน้อย ปริมาณน้ าในอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564  
มีปริมาณน้ าใช้การได้อยู่ที่ 16,151 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีน้อยกว่าปี 2563 ถึง 1 ,176 ล้านลูกบาศก์เมตร  
จึงอาจเกิดภาวะขาดแคลนน้ าในฤดูแล้ง กระทบต่อการเพาะปลูกของเกษตรกรโดยเฉพาะในกลุ่มพืชที่ใช้น้ ามาก 
และ (3) การขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะกลุ่มทักษะด้านเทคโนโลยี และดิจิทัล จากสถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สถานประกอบการที่การจ้างงานเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและดิจิทัลมีการ
ขยายตัวอย่างมาก เนื่องจากการเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีมากขึ้น ทั้งหุ่นยนต์ ระบบ
ปัญญาประดิษฐ์ และอินเทอร์เน็ต ขณะที่การผลิต การยก/เปลี่ยนระดับทักษะแรงงานด้านเทคโนโลยียังไม่
ตอบสนองต่อความต้องการดังกล่าว  

แนวทางการบริหารจัดการตลาดแรงงาน ประกอบด้วย (1) การรักษาระดับการจ้างงานอย่างต่อเนื่อง 
โดยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเข้าถึงนโยบายเสริมสภาพคล่องของภาครัฐ เพ่ือรักษาการจ้างงานในช่วงวิกฤต และ
เร่งรัดการด าเนินงานภายใต้โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจเพ่ือให้เกิดการจ้างงาน และสร้างรายได้ลงสู่พ้ืนที่โดยเร็ว รวมทั้ง
ส่งเสริมการจ้างงานผ่านระบบออนไลน์ เพ่ือให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงงานมากขึ้น (2) การจัดเตรียมมาตรการ
รองรับปัญหาภัยธรรมชาติที่จะส่งผลต่อแรงงานเกษตร โดยต้องวางแผนบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรให้
สอดคล้องกับปริมาณน้ าในแต่ละพ้ืนที่ และส่งเสริมอาชีพเสริมให้กับแรงงานในช่วงที่ไม่สามารถท าการเกษตรได้ 
รวมถึงการสนับสนุนการเข้าถึงเงินทุน และการตลาด และ (3) การสนับสนุนการพัฒนาทักษะ ปรับทักษะ และ
สร้างทักษะใหม่ให้กับแรงงาน เพ่ือให้ตอบสนองกับความต้องการของผู้ประกอบการ โดยการเร่งประชาสัมพันธ์
สิทธิประโยชน์ที่รัฐจัดให้จากการฝึกอบรมพัฒนาทักษะแรงงานของสถานประกอบการ การส่งเสริมการเข้าถึงบริการ
เรียนรู้ทางออนไลน์บนแพลตฟอร์มของภาครัฐ อาทิ “ไทยมีงานท า” ของกระทรวงแรงงาน และ “Futureskill—
newcareer.in.th” ของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 

หนี้ครัวเรือนขยายตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ขณะที่คุณภาพสินเชื่อดีขึ้นแต่ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด 

หนี้สินครัวเรือนในไตรมาสสามปี 2563 มีมูลค่า 13.77 ล้านล้านบาท ขยายตัวเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยที่ 
ร้อยละ 3.9 ใกล้เคียงกับร้อยละ 3.8 ในไตรมาสก่อน หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 86.6 ต่อ GDP เพ่ิมสูงขึ้นตาม
เศรษฐกิจที่หดตัวจากผลของการแพร่ระบาดของ COVID-19 ขณะที่ความสามารถในการช าระหนี้ปรับตัวดีขึ้น
โดยไตรมาสสามปี 2563 ยอดคงค้างหนี้ NPLs เพ่ือการอุปโภคบริโภคมีมูลค่า 144,329 ล้านบาท คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 2.91 ของสินเชื่อรวม ลดลงเมื่อเทียบกับร้อยละ 3.12 ในไตรมาสก่อน เป็นผลจากมาตรการ
ช่วยเหลือและการปรับโครงสร้างหนี้เพ่ือชะลอการด้อยคุณภาพของสินเชื่อ ท าให้ภาพรวมคุณภาพสินเชื่อดีขึ้น
ในทุกประเภทสินเชื่อ อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องเฝ้าระวังความสามารถในการช าระหนี้ เนื่องจากในไตรมาสสาม 
ปี 2563 สัดส่วนหนี้ค้างช าระไม่เกิน 3 เดือน (Special Mention Loans: SM) ของสินเชื่อเพ่ือการอุปโภค
บริโภคส่วนบุคคลมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 6.7 ต่อสินเชื่อรวม หรือคิดเป็น 2 เท่าของสัดส่วน NPLs ต่อสินเชื่อรวม 
ชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่สินเชื่อดังกล่าวจะกลายเป็น NPLs หากมีปัจจัยลบมากระทบต่อรายได้หรือความสามารถ
ในการช าระหนี้ของครัวเรือน 
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แนวโน้มการก่อหนี้ของครัวเรือนในระยะถัดไป คาดว่าหนี้ครัวเรือนจะเพ่ิมขึ้นใกล้เคียงกับไตรมาสก่อน 
ตามมาตรการกระตุ้นการบริโภคของภาครัฐ รวมถึงกิจกรรมเศรษฐกิจที่เริ่มฟ้ืนตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป ที่จะท าให้
ความต้องการสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลเพ่ิมขึ้น ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่านมา รัฐบาลได้ด าเนินมาตรการ
แก้ปัญหาหนี้สินในวงกว้างและเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง แต่สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่
จะส่งผลกระทบต่อรายได้และความสามารถในการช าระหนี้ของครัวเรือนเพ่ิมขึ้น และเป็นความท้าทายส าคัญ
ในการหาแนวทางช่วยเหลือลูกหนี้ เพ่ือไม่ให้มีปัญหาสภาพคล่องซึ่งจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต และ
กลายเป็นปัจจัยฉุดรั้งเศรษฐกิจ โดยระยะถัดไปอาจต้องพิจารณาถึง (1) การปรับโครงสร้างหนี้ส าหรับลูกหนี้ที่
เคยได้รับการปรับโครงสร้างหนี้ไปแล้ว ควบคู่กับการปรับโครงสร้างหนี้รายใหม่ (2) การจ าแนกลูกหนี้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ ออกจากลูกหนี้กลุ่มอ่ืน เพ่ือไม่ให้เกิดการที่กลุ่มลูกหนี้
ที่ไม่มีปัญหาทางการเงินแต่เข้ารับมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ และ (3) การต้องให้ความช่วยเหลือกลุ่มครัวเรือน
ผู้มีรายได้น้อยเป็นพิเศษ เนื่องจากการลดลงของรายได้อาจส่งผลกระทบรุนแรงต่อการด ารงชีพ เพราะมีภาระ
หนี้สินและขัดสนด้านการเงินเดิมอยู่แล้ว 

การเจ็บป่วยโดยรวมลดลง แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังโรคมือ เท้า ปาก ในกลุ่มเด็กเล็ก 

ไตรมาสสี่ ปี 2563 การเจ็บป่วยด้วยโรคเฝ้าระวังลดลงร้อยละ 51.9 เป็นการลดลงในเกือบทุกโรค  
โดยผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ลดลงร้อยละ 88.1 ผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลงร้อยละ 69.3 และผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ
ลดลงร้อยละ 20.9 แต่ยังต้องเฝ้าระวังโรคมือ เท้า ปาก ในกลุ่มเด็กเล็ก เนื่องจากมีผู้ป่วยเพ่ิมขึ้นกว่าเท่าตัว 
รวมทั้งการแพร่ระบาดของ COVID-19 และผลกระทบจากฝุ่น PM 2.5 ขณะที่ภาพรวมปี 2563 การเจ็บป่วย
ด้วยโรคเฝ้าระวังลดลงร้อยละ 50.0 ส่วนหนึ่งเนื่องจากประชาชนตระหนักถึงการป้องกันตนเอง ส่งผลให้ 
การเป็นโรคตามฤดูกาลลดลง  

การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ลดลง  

ไตรมาสสี่ ปี 2563 การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ลดลงร้อยละ 3.2 โดยการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลดลงร้อยละ 4.7 และการบริโภคบุหรี่ลดลงร้อยละ 0.5 ขณะที่ภาพรวมปี 2563  
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ลดลงร้อยละ 3.6 เนื่องมาจากมาตรการภาครัฐในการปิด  
สถานบันเทิงและการห้ามจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 และ
ประชาชนตระหนักถึงโทษของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่ซึ่งเป็นพฤติกรรมเสี่ยงที่ท าให้เกิด
โอกาสติดเชื้อ COVID-19 ได้ง่ายและอาการรุนแรงกว่าบุคคลทั่วไป จึงหันมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดย 
การลด ละ เลิก การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่ เพ่ือให้มีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นและเป็นการลด
ค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็น ทั้งนี้ ยังคงต้องให้ความส าคัญกับการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ถึงโทษและพิษภัย
ของการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่อย่างต่อเนื่อง เพ่ือสร้างความตระหนักรู้จนเกิดเป็นการ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติและค่านิยมของคนในสังคม 

คดีอาญารวมลดลง แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังการประทุษร้ายต่อทรัพย์ การลักลอบเล่นการพนัน 
รวมทั้งการลักลอบข้ามชายแดนเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมายเพื่อลดการแพร่ระบาดของ COVID-19 

ไตรมาสสี่ ปี 2563 คดีอาญารวมลดลงร้อยละ 23.7 จากไตรมาสเดียวกันของปี 2562 โดยคดียาเสพติด
ลดลงร้อยละ 26.4 คดีชีวิตร่างกายและเพศลดลงร้อยละ 7.8 คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ลดลงร้อยละ 7.5 ขณะที่
ภาพรวมปี 2563 คดีอาญารวมลดลงเช่นกันที่ร้อยละ 14.6 โดยคดียาเสพติดลดลงร้อยละ 15.6 คดีชีวิต
ร่างกายและเพศลดลงร้อยละ 12.3 คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ลดลงร้อยละ 7.5 สถานการณ์ช่วงต้นปี 2563  
ที่เกิดการแพร่ระบาดของ COVID-19 รัฐบาลใช้มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม มาตรการล็อกดาวน์ ท าให้
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การก่ออาชญากรรมท่ัวไปในช่วงดังกล่าวลดลง แต่เกิดอาชญากรรมอิเล็คทรอนิกส์เพ่ิมขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 
96.5 ภายหลังการผ่อนคลายมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 รูปแบบการก่ออาชญากรรม
ด้านอ่ืนเริ่มมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากไตรมาสสามปี 2563 โดยมีคดีชิงทรัพย์ วิ่งราว ลักทรัพย์ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.4 
รถจักรยานยนต์ถูกโจรกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 49.3 จึงต้องให้ความส าคัญและเฝ้าระวังคุมเข้มการกระท าความผิด
เกี่ยวกับทรัพย์ การแพร่ระบาดของสารเสพติดรูปแบบใหม่ รวมทั้งการลักลอบข้ามชายแดนเข้าประเทศอย่าง
ผิดกฎหมาย การลักลอบเล่นการพนัน ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการระบาดระลอกใหม่ของ COVID-19 

การเกิดอุบัติเหตุและผู้เสียชีวิตลดลง ขณะที่อุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น สาเหตุ
หลักเกิดจากตัวบุคคล จึงยังต้องรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตส่านึกความปลอดภัยทางถนนอย่างต่อเนื่องต่อไป 

ไตรมาสสี่ ปี 2563 มีการรับแจ้งการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบกลดลงร้อยละ 10.7 ผู้เสียชีวิตลดลง  
ร้อยละ 14.1 และผู้บาดเจ็บลดลงร้อยละ 7.2 สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจากตัวบุคคลสูงสุดคือ ขับรถตัดหน้า
กระชั้นชิดร้อยละ 36.1 รองลงมาได้แก่ ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายก าหนดร้อยละ 35.7 ภาพรวมปี  2563 
การเกิดอุบัติเหตุ จ านวนผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บ ลดลงร้อยละ 8.7 17.7 และ 9.9 ตามล าดับ และช่วง
เทศกาลปีใหม่ 2564 แม้ได้มีการถอดบทเรียนจากเทศกาลของไทยที่ผ่านมา อีกทั้งยังเป็นช่วงที่เกิดการระบาด
ของ COVID-19 ระลอกใหม่ จ านวนผู้เสียชีวิตช่วงเทศกาลปีใหม่เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.1 สะท้อนสถานการณ์บน
ท้องถนนที่ยังคงต้องใหค้วามส าคัญกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนน สภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
การบูรณาการการแก้ปัญหาอย่างจริงจังทั้งในส่วนกลางที่ก าหนดนโยบาย ร่วมกับชุมชน ท้องถิ่น การรณรงค์
ประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ตลอดจน
ปรับเปลี่ยนทัศนคติผู้ขับขี่ให้มีส านึกรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยอย่างยั่งยืน 

การร้องเรียนผ่าน สคบ. และกสทช. เพิ่มข้ึน  

ไตรมาสสี่ ปี 2563 สคบ. ได้รับการร้องเรียนสินค้าและบริการเพ่ิมจากช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อน 
ร้อยละ 39.7 โดยประเด็นด้านขายตรงและตลาดแบบตรงยังคงได้รับการร้องเรียนจ านวนมากจากการหลอกให้
ร่วมลงทุน ขณะที่การร้องเรียนผ่าน กสทช. เพ่ิมขึ้นร้อยละ 58.2 จากช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อน  โดยส่วนใหญ่
เป็นประเด็นเรื่องมาตรฐานและคุณภาพการให้บริการ ซึ่งปัจจุบัน กสทช. ออกประกาศการก าหนดและก ากับ
ดูแลอัตราข้ันสูงของค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศท่ีเกินกว่าสิทธิการใช้งาน ได้แก่ (1) บริการเสียง 
(Voice) (2) บริการข้อความสั้น (SMS) (3) บริการข้อความมัลติมีเดีย (MMS) และ (4) บริการอินเทอร์เน็ต
เคลื่อนที่ (Mobile Internet) เพ่ือให้เป็นธรรมต่อผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ ภาพรวมในปี 2563 การรับร้องเรียน
ผ่าน สคบ. และ กสทช. เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.6 และ 5.2 ตามล าดับ และมีประเด็นเฝ้าระวังในการคุ้มครองผู้บริโภค
ที่ส าคัญ คือ (1) สินค้าปลอมและสินค้าราคาสูงเกินจริง ทั้งที่ซื้อขายผ่านหน้าร้านและช่องทางออนไลน์ (2) การหลอก
ขายกรมธรรม์คุ้มครองเกี่ยวกับ COVID-19 (3) ภัยไซเบอร์จากมาตรการท างานที่บ้าน (Work from Home) 
และ (4) การคุ้มครองผู้บริโภคจากการซื้อขายออนไลน์ข้ามประเทศ (Cross-Border E-Commerce) ที่ยังไม่มี
หน่วยงานรับผิดชอบก ากับดูแลในส่วนที่ไม่ได้ซื้อขายผ่านแพลตฟอร์ม และที่ผ่านแพลตฟอร์มที่ไม่ได้จด
ทะเบียนในราชอาณาจักร 

การพัฒนาทักษะดิจิทัลมีความส่าคัญกับการท่างานในอนาคต  

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้อัตราการใช้อินเทอร์เน็ตสูงขึ้นมาก 
เนื่องจากประชาชนต้องเปลี่ยนวิถีการด าเนินชีวิต นอกจากจะเอ้ือต่อการใช้ชีวิตในระหว่างที่มีโรคระบาด ยังมี
ส่วนส าคัญต่อการด าเนินชีวิตในภาวะวิถีใหม่และการท างานในอนาคต ซึ่งจากการประชุมเวทีเศรษฐกิจโลก 
(WEF, 2020) ชี้ว่าในอีก 5 ปีข้างหน้า ธุรกิจกว่าร้อยละ 43 มีแผนที่จะลดจ านวนแรงงาน ร้อยละ 41 จะจ้าง
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ผู้เชี่ยวชาญส าหรับงานเฉพาะแทนพนักงานเดิมของตน และร้อยละ 34 มีความต้องการแรงงานที่มีทักษะมากขึ้น 
โดยอาชีพที่มีความต้องการมากขึ้น อาทิ Data Analysts and Scientists, AI and Machine Learning 
Specialists, Big Data Specialists, และ Digital Marketing and Strategy Specialists ซึ่งจะเน้นการใช้
เทคโนโลยีซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยก าลังแรงงานที่มีทักษะด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีเป็นหลัก  

ขณะที่แรงงานไทยยังคงต้องพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลส าหรับการท างานในอนาคต โดย WEF Digital skill 
report 2020 ระบุว่าแรงงานไทยมีทักษะด้านดิจิทัลเพียงร้อยละ 54.9 โดยอยู่ในอันดับที่ 89 จาก 140 ประเทศ 
สอดคล้องกับอันดับความสามารถในการแข่งขันทางดิจิทัล (IMD world digital skill) ของ International Institute 
for Management Development (IMD) ซ่ึงประเมินจากปัจจัยหลัก 3 ด้าน ได้แก่ ด้านองค์ความรู้ ด้านเทคโนโลยี 
และด้านความพร้อมรองรับอนาคต โดยในปี 2020 ประเทศไทยมีคะแนนรวม 64.265 จาก 100 คะแนน และอยู่
อันดับที่ 39 จาก 63 ประเทศ โดยด้านความพร้อมรองรับอนาคตเป็นด้านที่เป็นจุดอ่อนที่สุดมีคะแนนเพียง 
49.936 อยู่อันดับที่ 45 ซึ่งปัจจัยย่อยที่เป็นจุดอ่อนที่ส าคัญคือ การฝึกอบรมและการศึกษา (อันดับ 55) และ
ทัศนคติในการปรับตัวในการท างานในอนาคตได้ (อันดับ 53) ส าหรับแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลจาก
ตัวอย่างของต่างประเทศ สามารถจ าแนกได้เป็น 2 ส่วน กล่าวคือ (1) การพัฒนาทักษะของแรงงาน 
ประกอบด้วย การขยายการเข้าถึงและผู้ใช้งาน ICT การมีนโยบายตลาดแรงงานเชิงรุกที่การด าเนินการต้อง
เชื่อมโยงกับทักษะที่มีความต้องการของตลาด และการส่งเสริมการพัฒนาทักษะแรงงานด้านดิจิทัล และ  
(2) การยกระดับการศึกษาด้าน ICT โดยต้องด าเนินการตั้งแต่การวางแผนโดยเชื่อมโยงการศึกษาด้าน ICT กับแผนอ่ืน 
รวมทั้งหากลไกการสนับสนุน และดึงภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน ICT ให้ครอบคลุม 
ซึ่งรวมถึงการพัฒนาครูให้มีทักษะ การก าหนดมาตรฐานด้านการเรียนรู้ ICT และท าให้การเรียนรู้ ICT เป็นการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต การมีอุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน และการติดตามประเมินผลการใช้ ICT ใน
การศึกษา ซึ่งประเทศไทยอาจน ามาประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาแรงงานของไทยให้มีขีดความสามารถในการรองรับ
การท างานในอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในที่สุด  

หลักประกันรายได้ของผู้สูงอายุ : เพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

ประเทศไทยกลายเป็นสังคมสูงอายุตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 และจะก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์ 
(Completely Aged Society) ในปี 2566 และสังคมสูงวัยระดับสุดยอด (Super Aged Society) ในปี พ.ศ. 2576 
แต่การออมในผู้สูงอายุยังไม่เพียงพอต่อการสร้างความมั่นคงในชีวิต จากรายงานเรื่อง “การเตรียมความพร้อม 
ด้านการเงินและสุขภาพในสังคมอายุยืน” ของ TDRI (2562) ระบุว่า เงินออมที่พึงมีเมื่ออายุ 60 ปี เพ่ือให้พอใช้
จ่ายจนถึงอายุ 100 ปี ส าหรับคนรายได้ปานกลางที่อยู่ในเขตเมืองคือประมาณ 4.3 ล้านบาท ขณะที่ผู้อยู่ในเขต
ชนบทคือประมาณ 2.8 ล้านบาท ซึ่งในปี 2562 พบว่า มีครัวเรือนเพียง 1.2 แสนครัวเรือนเท่านั้นที่มีเงินออม
สูงกว่า 2.8 ล้านบาท สะท้อนให้เห็นว่าสถานการณ์ออมของครัวเรือนในปัจจุบันยังไม่เพียงพอ นอกจากนี้ ระบบ
บ านาญของไทยยังถูกจัดอันดับไว้ในระดับต่ า โดยสถาบันระดับโลก 2 สถาบันคือ Mercer CFA และบริษัท 
Allianze ซึ่งระบุตรงกันว่าประเทศไทยมีคะแนนของระบบบ านาญอยู่ในระดับต่ า โดยเฉพาะในมิติด้านความ
เพียงพอ ทั้งนี้ แรงงาน 37.9 ล้านคน มีระบบบ านาญรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งรองรับ คือ (1) แรงงานในระบบ 17.5  
ล้านคน มีกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ และกองทุนประกันสังคมมาตรา 33 และ
มาตรา 39 (ได้รับบ านาญจากทั้งกองทุนฯ และเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) และ (2) แรงงานนอกระบบ 20.4 ล้านคน 
ซึ่งมีเพียงการออมภาคสมัครใจที่รัฐจัดให้ แบ่งเป็นกองทุนประกันสังคมมาตรา 40 จ านวน 3.5 ล้านคน และ
กองทุนการออมแห่งชาติ 2.4 ล้านคน ซึ่งทั้งสองกลุ่มจะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วย และแรงงานที่เหลือ 14.5 
ล้านคน ได้รับเพียงเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอย่างเดียว ซึ่งหากพิจารณาความเพียงพอของบ านาญหลังเกษียณ พบว่า 
ประเทศไทยมีสัดส่วน Gross pension replacement rate ที่ร้อยละ 37.5 ขณะที่ค่าเฉลี่ยของ OECD อยู่ที่
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ร้อยละ 52 ซึ่งแตกต่างค่อนข้างมาก อีกท้ังอัตราทดแทนรายได้หลังเกษียณ (Replacement Rate) ของไทยซึ่ง
ควรอยู่ที่ร้อยละ 50–60 แต่มีเพียงข้าราชการที่จะมีรายได้เพียงพอที่ร้อยละ 50–70 ของเงินเดือนเดือนสุดท้าย
เท่านั้น ดังนั้น ภาครัฐควรด าเนินการ ได้แก่ (1) การส่งเสริมการออมเพื่อสร้างหลักประกันรายได้ให้กับผู้สูงอายุ โดย
การสร้างการรับรู้และเพ่ิมช่องทางการเข้าถึงหลักประกันให้สะดวกและรวดเร็วทั้งการสมัครและการขอรับสิทธิ
ประโยชน์ และทบทวนฐานเงินเดือนสูงสุดในการค านวณเงินสมทบประกันสังคมและปรับอัตราการออมเพ่ือให้
แรงงานสามารถออมได้มากขึ้น ขณะที่ภาคประชาชนสามารถเตรียมความพร้อมโดยการเก็บออมได้อีกทางหนึ่ง
ด้วย และ (2) การเพิ่มรายได้ โดยส่งเสริมการมีรายได้หลังเกษียณและความรู้ทางการเงิน การประกอบอาชีพ
ตามความสามารถของผู้สูงวัย และเพ่ิมความรู้ในการบริหารจัดการการเงิน (Financial literacy)  

บทความเรื่อง “พ.ร.ก. เงินกู้ให้อะไรกับประชาชน” 

การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยหดตัวอย่างรุนแรง กระทบต่อ
ประชาชนทุกสาขาอาชีพ รัฐบาลจึงได้ออก พ.ร.ก. เงินกู้หนึ่งล้านล้านบาท ใช้เพ่ือประโยชน์ในการแก้ปัญหา
การระบาดของโรค ช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ภาคประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ รวมทั้ง
ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม โดย พ.ร.ก. ดังกล่าวได้ก าหนดการใช้จ่ายเป็น 3 แผนงานหลัก ได้แก่ แผนงานที่ 1  
มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยมีวงเงินกู้ 45,000 ล้านบาท ประกอบด้วย แผนงาน/
โครงการเพื่อรองรับค่าใช้จ่าย ค่าเยียวยา ค่าชดเชย และค่าเสี่ยงภัยส าหรับบุคลากรทางการแพทย์ การจัดซื้อ/
จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ ยารักษาโรค วัคซีนป้องกันโรค และห้องปฎิบัติการ การรองรับค่าใช้จ่ายที่จ าเป็น
ต่อการบ าบัดรักษา/ป้องกัน/ควบคุมโรค/วิจัยพัฒนา การเตรียมความพร้อมด้านสถานพยาบาล ตลอดจนการรับมือ
กับสถานการณ์ฉุกเฉิน แผนงานที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยผู้ได้รับผลกระทบ 
โดยมีวงเงินกู้ 555,000 ล้านบาท และต่อมาเมื่อเกิดการระบาดระลอกใหม่ ได้รับการโอนงบประมาณจาก
แผนงานที่ 3 อีกจ านวน 45,000 ล้านบาท รวมเป็น 600,000 ล้านบาท ประกอบด้วย แผนงาน/โครงการเพ่ือช่วยเหลือ 
เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชน เกษตรกร ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ แผนงานที่ 3 มีวัตถุประสงค์
เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม โดยมีวงเงินกู้ 400,000 ล้านบาท และต่อมาเมื่อเกิดการระบาดระลอกใหม่  
ได้โอนงบประมาณไปยังแผนงานที่ 2 จ านวน 45,000 ล้านบาท คงเหลือ 355,000 ล้านบาท ประกอบด้วย 
แผนงาน/โครงการเพ่ือการฟ้ืนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ส่งเสริมและกระตุ้น  
การบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน รวมทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  

ปัจจุบันกรอบวงเงินกู้ถูกอนุมัติไปแล้วทั้งสิ้น 748 ,666.24 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 74.9 ของวงเงิน
งบประมาณรวม และมีการเบิกจ่ายแล้วประมาณร้อยละ 54.05 ของงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติทั้งหมด 
(ข้อมูล ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564) โดยมีโครงการที่ได้รับการอนุมัติแล้ว 256 โครงการ อย่างไรก็ตาม 
วงเงินอนุมัติดังกล่าวจะถูกกู้และเบิกจ่ายเป็นงวดตามความจ าเป็นในการใช้จ่าย ซึ่งปัจจุบันมีการเบิกจ่ายแล้ว 
404,632.25 ล้านบาท ส าหรับการด าเนินโครงการภายใต้แผนงาน/โครงการตาม พ.ร.ก. เงินกู้ฯ ดังกล่าว 
ก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม ได้แก่ แผนงานที่ 1 ท าให้ระบบสาธารณสุขมีความพร้อม
ในการรับมือการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยได้สนับสนุนโครงการที่ส าคัญ อาทิ การจัดหายาและวัสดุ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ การพัฒนาศักยภาพระบบบริการสุขภาพ การเร่งรัดการเข้าถึงวัคซีน COVID-19 ส าหรับ
ประชาชนไทย รวมถึงการสนับสนุนค่าตอบแทน เยียวยา ชดเชย และเสี่ยงภัย ส าหรับการปฏิบัติงานของ อสม. 
แผนงานที่ 2 สนับสนุนเงินช่วยเหลือประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบกว่า  31 ล้านคน โดยเฉพาะ
แรงงานนอกระบบและกลุ่มเปราะบาง ซึ่งประกอบด้วย ผู้ประกอบอาชีพอิสระ 15.3 ล้านคน เกษตรกร 7.56 ล้านคน 
และกลุ่มเปราะบาง 7.7 ล้านคน นอกจากนี้ ได้สนับสนุนโครงการเพ่ิมก าลังซื้อผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และ
โครงการคนละครึ่ง ซึ่งเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและค่าครองชีพ พร้อมไปกับการกระตุ้นเศรษฐกิจ  



 

7 
 

แผนงานที่ 3 ท าให้เกิดการสร้างต าแหน่งงานรองรับการว่างงานมากถึง 416 ,581 ต าแหน่ง โดยแบ่งเป็น 
การจ้างงานในท้องถิ่น 156,581 ต าแหน่ง และนักศึกษาจบใหม่ 260,000 ต าแหน่ง ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่าง 
การด าเนินการจ้างงาน มีการจ้างงานในท้องถิ่นเกิดขึ้นแล้ว 131 ,961 ต าแหน่ง และโครงการจ้างนักศึกษา 
จบใหม่มีการจ้างงานแล้ว 11,962 ต าแหน่ง 

นอกจากประโยชน์ทางตรงจาก 3 แผนงานหลักดังกล่าวแล้ว การเปลี่ยนแปลงวิถี ชีวิตของประชาชน
ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคฯ ยังสนับสนุนให้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมดิจิทัล (Digital Society) เร็วขึ้น 
จากการที่ภาครัฐได้ก าหนดมาตรการช่วยเหลือ/เยียวยา ผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตังและถุงเงิน  ซึ่งท าให้คนไทย
เริ่มมีความคุ้นชินกับการใช้จ่ายเงินผ่านกระเป๋าตังอิเล็กทรอนิกส์ (E-Wallet) มากขึ้น นอกจากนี้ การลงทะเบียน
ขอรับสิทธิประโยชน์ในโครงการต่าง ๆ ท าให้เกิดเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ที่ได้จากหลายหน่วยงานมาร่วม
ตรวจสอบสิทธิประโยชน์ ซึ่งจะน าไปสู่การสร้างความร่วมมือในการเชื่อมโยงข้อมูลด้านต่าง ๆ ระหว่างหน่วยงาน 

จากการด าเนินงานที่ผ่านมา ท าให้ทราบถึงบทเรียน อันจะน าไปสู่แนวทางการปรับปรุงระบบและการเตรียม
ความพร้อมให้สามารถรองรับปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อาทิ (1) การมีความพร้อมในการรองรับโรคอุบัติใหม่ 
ท าให้ระบบสาธารณสุขไทยมีแผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อมป้องกัน/แก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่
แห่งชาติ ทั้งในด้านการจัดการเชิงยุทธศาสตร์ และบุคลากร อย่างไรก็ตาม ยังมีความจ าเป็นที่จะต้องเร่ง
เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับโรคให้กับบุคลากรในพ้ืนที่ การประสานงานและบูรณาการของหน่วยงาน ตลอดจน
การพัฒนาฐานข้อมูลและระบบเฝ้าระวังโรคด้วยระบบดิจิทัล (2) การมีหลักประกันด้านรายได้ของประชาชน
กลุ่มต่าง ๆ จะสามารถบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตได้ ในช่วงการระบาด พบว่า แรงงานนอกระบบ 
ประมาณ 17.5 ล้านคน (ร้อยละ 46.2 ของจ านวนผู้มีงานท าทั้งหมด) ไม่มีหลักประกันด้านรายได้มารองรับจาก
การขาดรายได้ ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องสร้างความตระหนักในการออมให้กับประชาชน และความรู้ในการบริหาร
จัดการเงิน โดยการทบทวนรูปแบบการออมให้มีความหลากหลายเพ่ือตอบสนองความต้องการและ
ความสามารถในการออม (3) การมีฐานข้อมูลบุคคลด้านสวัสดิการสังคมที่สมบูรณ์ท่าให้การช่วยเหลือประชาชน
มีความรวดเร็วและตรงกลุ่มเป้าหมาย ที่ผ่านมาฐานข้อมูลบุคคลยังไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายและมี 
การจัดเก็บอย่างกระจัดกระจาย ท าให้ยากต่อการน าข้อมูลมาเชื่อมโยงและใช้ประโยชน์ ดังนั้น การพัฒนาและ
จัดการระบบฐานข้อมูลบุคคลจึงเป็นเรื่องจ าเป็น รวมถึงการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล การก าหนดสิทธิใน
การเข้าถึง และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลระหว่างฐานข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ ข้อมูลสวัสดิการและ
การได้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เข้ากับฐานข้อมูลภาษี เพ่ือใช้ในการจัดสรรความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว ทันการณ์ 
ประหยัดงบประมาณ (4) การมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่ผ่านมาทุกภาคส่วน
ได้ร่วมมือในการจัดการการระบาด อาทิ การจัดท าสื่อความรู้เผยแพร่ การพัฒนาแอปพลิเคชันติดตามและ 
เฝ้าระวังโรค เช่น หมอชนะ ไทยชนะ COVID-19 Tracker การปรับตัวของภาคเอกชนที่อนุญาตให้พนักงาน
ท างานที่บ้าน การตรวจคัดกรองโรคก่อนเข้าสถานที่ รวมถึงการสนับสนุนสถานที่ในการกักตัว อย่างไรก็ตาม  
การบูรณาการความร่วมมือและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคมจ าเป็นต้อง
มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้มีความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ ในอนาคต และ (5) การสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์อย่างสม่่าเสมอและโปร่งใส ที่เน้นให้ประชาชนเข้าใจง่ายที่สุด โดยให้ทราบว่าเกิดอะไรขึ้น 
และควรจะต้องรับมือหรือปฏิบัติตนอย่างไรในสถานการณ์วิกฤต เพ่ือลดความตื่นตระหนกจากข้อมูลหรือ
ข่าวสารที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง ตลอดจนช่วยสร้างความตื่นรู้และความร่วมมือของประชาชน 

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

23 กุมภาพันธ์ 2564 
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ตัวชี้วัดภาวะสังคม 

องค์ประกอบหลัก 
2562 2563 2562 2563 
ท้ังป ี ท้ังป ี Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1.  การมีงานท่า1/ 
ก าลังแรงงาน (พันคน) 38,178 38,544 38,365 38,420 37,959 37,968 38,193 38,173 38,726 39,086 
%YOY -0.7 1.0 0.6 -0.2 -2.0 -1.1 -0.4 -0.6 2.0 2.9 
การมีงานท า (พันคน) 37,613 37,680 37,703 37,782 37,482 37,483 37,424 37,081 37,927 38,289 
%YOY -0.7 0.2 0.9 -0.3 -2.1 -1.1 -0.7 -1.9 1.2 2.2 
ผู้ว่างงาน (พันคน) 373 651 351 377 394 372 395 745 738 727 
อัตราการว่างงาน (ร้อยละ) 0.98 1.69 0.92 0.98 1.04 0.98 1.03 1.95 1.90 1.86 
การท างานต่ าระดับ (พันคน) 250 485 336 239 193 231 284 704 442     510 

2. หนี้สินครัวเรือน2/           
มูลค่าหนี้สินครัวเรือน 
 (ล้านล้านบาท) 13.49 N.A. 12.97 13.09 13.25 13.49 13.50 13.59 13.77 N.A. 

% YOY 5.1 N.A. 6.3 5.8 5.6 5.1 4.1 3.8 3.9 N.A. 
สัดส่วนต่อ GDP (ร้อยละ) 79.9 N.A. 78.4 78.4 78.9 79.9 80.2 83.8 86.6 N.A. 
NPL (พันล้านบาท) 140.6 N.A. 126.4 124.4 133.3 140.6 156.2 152.5 144.3 N.A. 
% YOY 16.7 N.A. 9.0 10.0 12.2 16.7 23.6 19.7 8.3 N.A. 
% NPL ต่อสินเชื่อรวม  2.90 N.A. 2.75 2.74 2.81 2.90 3.23 3.12 2.91 N.A. 

3. สุขภาพและการเจ็บป่วย 
 จ่านวนผู้ป่วยด้วยโรคท่ีต้องเฝ้าระวัง (ราย)2/ 

หัด 6,614 (19.0) 1,212 (-81.7) 2,068 1,585 1,533 1,428 746 146 194 126 
ไข้กาฬหลังแอ่น 25 (25) 12 (-52) 6 6 6 7 5 3 2 2 
ไข้สมองอักเสบ 894 (20.0) 908 (1.6) 258 207 211 218 275 190 266 177 
อหิวาตกโรค 12 (140) 5 (-58.3) 6 4 1 1 0 1 2 2 
มือ เท้า และปาก 67,355 (-3.8) 33,310 (-50.5) 9,260 12,954 35,839 9,302 5,512 1,153 5,003 21,642 
บิด 2,556 (-24.8) 2,234 (-12.6) 649 736 647 524 679 573 586 396 
ปอดอักเสบ 256,555 (-9.5) 196,403 (-23.4) 73,429 51,189 63,635 68,302 77,549 29,430 35,389 54,035 
ฉ่ีหนู 2,170 (-14.6) 1,641 (-24.4) 463 493 722 492 269 334 526 512 
ไข้เลือดออก 131,157 (50.9) 72,130 (-45.0) 16,150 31,978 54,989 28,040 9,183 18,159 36,187 8,601 
ไข้หวัดใหญ่ 396,363 (116.2) 123,602 (-68.8) 133,975 61,464 108,786 92,138 99,365 4,957 8,293 10,987 
พิษสุนัขบ้า 3 (-80.0) 3 (-0.0) 0 2 0 1 0 2 1 0 
อัตราตายด้วยโรคไม่ติดต่อเร้ือรังท่ีส่าคัญต่อประชากร 100,000 คน 
- ความดันโลหิตสูง 14.2 (8.4) N.A. 

ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลเป็นรายไตรมาส 
- หัวใจขาดเลือด 31.4 (-1.2) N.A. 

- หลอดเลือดสมอง 53.0 (12.6) N.A. 

- เบาหวาน 25.3 (15.9) N.A. 

- มะเร็งและเนื้องอกทุกชนิด 128.2 (4.2) N.A. 
4.  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
- ผู้เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ 

ทางบก (ราย) 
8,685 7,147 2,422 2,177 1,899 2,187 2,057 1,450 1,761 1,879 

- คดีชิวิต ร่างกาย และเพศ (คดี) 16,640 14,585 4,353 4,498 3,989 3,800 3,879 3,591 3,613 3,502 
- คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน 

(คดี) 
46,549 43,038 11,684 10,757 12,341 11,767 11,084 10,353 10,718 10,883 

- คดียาเสพติด (ราย) 369,237 311,455 86,291 94,196 97,520 91,230 91,929 81,504 70,890 67,132 
5. การคุ้มครองผู้บริโภค3/ 
5.1 จ่านวนเร่ืองร้องเรียน (ราย) 
- กรณีสัญญา 4,017 3,188 1,170 1,050 1,018 779 528 776 1,091 865 
- กรณีฉลาก 2,105 2,138 459 706 545 395 547 429 537 625 
- กรณีโฆษณา 7,191 6,810 726 3,452 1,705 1,328 949 2,525 1,758 1,578 
- กรณีกฎหมาย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
- กรณีขายตรงและ 

ตลาดแบบตรง 
2,252 3,828 377 651 721 503 534 1,189 975 1,130 

5.2  การให้ค่าปรึกษาทาง 
สายด่วน 1166 (ราย) 

47,996 55,551 11,759 11,579 13,127 11,531 15,258 13,737 13,278 13,278 

ที่มา:  1/ รายงานผลการส ารวจภาวะการท างานของประชากร ส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 2/ ธนาคารแห่งประเทศไทย 
 3/ ส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
 4/ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ส านักนายกรัฐมนตรีไม่มีการจัดเก็บข้อมูลเป็นรายไตรมาส 



 

 

 

 
 

Thailand Social’s Outlook of Q4/2020 

Details of key social situations and movements in the fourth quarter of 2020 are 
elaborated as follows: the overall situations have improved due to the fact that the 
unemployment rate has been declining from the previous quarter, along with an increase in 
employment. There has also been a decrease in diseases under surveillance, criminal cases, 
road accidents, as well as a decrease in alcohol and tobacco consumption. For the whole 
year of 2020, other dimensions of social sectors have improved (i.e. the decrease of diseases, 
criminal cases and accidents), although the COVID-19 has significantly affected Thai society, 
resulting in lower employment and higher unemployment rate. In addition, this report also 
provides interesting social situations including the importance of digital skills development 
for the future or works, elderly income insurance for the better quality of life, and The 
article “Emergency Decree Authorising the Ministry of Finance to raise loans : what benefits 
can citizens get?”. 

Employment increased slightly, while the unemployment rate remained high 
and working hours were still lower than pre-crisis levels 

There was an increase from 38 million employed persons to 39.1 million in Q4/2020, 
or a 2.9 percent increase from the same quarter last year. The increase was explained by the 
fact that more people outside the labor market moved to the labor force, in particular 
those who used to be housewives (not in laborforce) have shifted to self-employed workers. 
There were 38.3 million persons in employment, an increase of 2.2 percent, in which the 
employment in the agricultural sector increased by 3.4 percent. On the contrary, the 
employment rate in the non-agricultural sector increased by 1.6 percent, especially in 
transportation/storage, construction and hotel/restaurant sectors. The unemployment rate 
decreased from 1.95 percent and 1.90 percent in the second and third quarters respectively 
to 1.86 percent in the fourth quarter. The number of people receiving unemployment 
compensation decreased tremendously from 171,987 persons in May 2020 to 64,760 
persons in December 2020, indicating that the employment in formal sector has been 
improving. The total number of  hours worked were still lower than pre-crisis levels. The 
average number of hours worked in the private sector decreased from 46.4 hours per week 
last year to 45.4 hours per week this year, though it went up slightly from 44.2 hours per 
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week in the third quarter. The number of overtime workers or those who work more than 50 
hours per week decreased by 2.9 percent, equivalent to 6.4 million workers, down from 6.6 
million workers in the same period last year. 

Throughout 2020, impacts of the COVID-19 on the labor market in Thailand have 
resulted in higher rates of unemployment and lower hours worked. Total labor force in 2020 
was 38.5 million, an increase of 1.0 percent. There was also an increase of 0.2 percent of 
employment. The employment in the non-agricultural sector increased by 0.3 percent, 
whereas the employment in the agricultural sector decreased by 0.1 percent. The 
unemployment rate increased from 0.98 in 2019 to 1.69 percent in 2020. The average hours 
worked in the private sector also went down from 45.8 hours per week to 43.2 hours per 
week, a decrease of 5.7 percent. In addition, The number of overtime workers who work 
more than 50 hours per week went down to 17.1 percent. This implies that the workers 
were experiencing insufficient income to afford adequate necessities. According to the 
Household Socio-Economic Survey, household income decreased from 26,371 baht to 
23,615 baht during the first half of 2020, or by 10.45 percent.  

Anticipated issues that may impact the labor market and employment in 2021 are as follows: 

(1) The impact of the second wave of COVID-19 on Thai economy. It will affect 
entrepreneurs who have not yet recovered if there is a new emerging phrase of outbreaks, 
causing a high risk of downgrading jobs and changing forms of employment. Some workers, 
especially those working in the small enterprises in hotels/restaurants or retail stores, have a 
greater risk of job displacement. Self-employed workers will experience lower income as 
private consumption contracts. If the virus cannot be controlled, combined with delays in 
the distribution of vaccines, the impact on the labor market and employment will be severe 
in the long run.  

(2) Drought situation in 2020. Following the continuous decline in water levels in 
dams since 2019, the water supplies in 2020 was low. The actual water supply in dams and 
reservoirs (as of February 14, 2021) was 16,151 million cubic meters, which was 1,176 million 
cubic meters lower than in 2020. The anticipated drought will more than likely affect crops 
that require much water supplies for production.  

(3) Labor shortages, particularly high-tech and digital skills groups. In the wake 
of COVID-19 outbreak in 2020, the employment in technology and digital enterprises have 
increased significantly due to changing business models that have used more robots and 
artificial intelligence and the internet. On the other hand, the productions and 
upskilling/reskilling programs for workers have not yet responded to such demand.  

Guidelines for managing the labor market include (1) maintaining the level of 
employment continuously by 1) providing entrepreneurs access to liquidity enhancement 
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schemes in order to maintain employment during the crisis. 2) accelerating the disbursement 
of the Economic Rehabilitation Program to create jobs and generate income in the areas as 
soon as possible 3) promoting employment through online systems which gives people 
opportunities to access more jobs. (2) preparing measures to cope with disasters that will 
affect labor force working in agriculture by 1) planning and managing agricultural products in 
accordance with water supplies in each area 2) providing workers with jobs while unable to do 
agricultural work, as well as access to capital and market. (3) supporting the reskilling and 
upskilling for workers to meet demands of employers by campaigning for the benefits 
provided by the state's skills development programs, as well as promoting government online 
platforms such as "Thais Have Jobs" by the Ministry of Labour and "Futureskill-newcareer.in.th" 
by Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. 

Household debt increased slightly, whereas credit quality required more close 
monitoring.  

Household debt was 13.77 trillion baht, increased from 3.8 percent in the previous 
quarter to 3.9 percent in the fourth quarter of 2020, equivalent to 86.6 percent of the total 
GDP. The rise of household debt was due to economic contraction as a result of COVID-19. 
The ability to pay debt has improved as non-performing loans (NPLs) was 144,329 million 
baht, a decrease of 2.91 percent from 3.12 percent in the previous quarter. This was a result 
of assistance measures and debt restructuring that prevented the deterioration of credit 
quality, which improved the quality of overall credits. However, the ability to repay debt 
needs to be closely monitored. The ratio of outstanding loans of less than 3 months 
(Special Mention Loan: SM) in personal consumption accounted for 6.7 of total loans, or 
twice the ratio of NPLs to total loans. It indicates the risk that such loans would turn into 
NPLs if household income and their ability to repay debt were negatively affected. 

Trends in household debt in the next phrase: household debt is expected to 
increase close to the previous quarter. The government's stimulus package plan and other 
relief measures, combined with the economic activities that have begun to recover, will 
boost demand for personal loans and credit cards. 

Recently, the government has continued to take measures to tackle the debt 
problem actively. However, the second wave of COVID-19 impacted their income and ability 
to repay household debt. It is a major challenge to find measures to help debtors remain 
solvent as a lack of liquidity will affect the economy severely. The next phase may include 
(1) debt restructuring for debtors who have previously been restructured, along with the 
new debt restructuring. (2) there must also be a classification of the debtors affected by the 
second wave of pandemic in order to prevent debtors who may not have financial problems 
from receiving debt restructuring assistance. (3) special assistance must also be provided to 
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low-income households because the loss of income will have a serious impact on their 
living conditions as they already have debt burdens and financial needs. 

The overall illness decreased, but the hand, foot and mouth disease among 
young children needed to be monitored.  

The number of patients under disease surveillance decreased by 51.9 percent in 
Q4/2020, which include 88.1 percent decreases of influenza patients, 69.3 percent decreases 
of dengue fever patients, and 20.9 percent decreases of pneumonia patients. However, the 
hand, foot, and mouth disease required a close monitoring as the number of children 
diagnosed with such disease has been doubled. Moreover, illness caused by the COVID-19 
and PM 2.5 must be monitored continually. Throughout 2020, diseases under surveillance 
decreased by 50 percent partly because Thai people took care of themselves carefully, 
resulting in a lower number of seasonal illness reports.  

Consumption of alcohol and cigarettes decreased. 

In Q4/2020, the consumption of alcohol and cigarettes dropped by 3.2 percent. 
Alcohol consumption decreased by 4.7 percent, while cigarette consumption decreased by 
0.5 percent. Throughout 2020, consumption of alcohol and cigarettes dropped by 3.6 
percent due to the lockdown measures following the second outbreak of COVID-19. The 
government imposed the ban on alcohol sales, along with the closure of all entertainment 
venues and restaurants. Moreover, Thai people were aware that the act of smoking involved 
contacts, which increased the possibility of transmission of viruses and COVID-19 patients 
with a history of cigarette-smoking tended to have more severe outcomes than non-smokers. 
Therefore, people have changed their behaviors by consuming less alcohol and cigarettes 
for better health and reducing unnecessary costs. However, efforts to control alcohol and 
cigarette consumption, such as the campaign against alcohol abuse and smoking, should be 
made on a continuous basis in order to change their attitude and value substantially. 

The total number of criminal cases dropped, but crimes against property, illegal 
gambling and illegal border crossing must be monitored closely to prevent the spread 
of COVID-19. 

In Q4/2020, the total criminal cases decreased from the same quarter last year by 
23.7 percent. Narcotic cases, life and sexual assault crimes, and property crimes decreased 
by 26.4 percent, 7.8 percent, and 7.5 percent respectively. Throughout 2020, total criminal 
cases decreased by 14.6 percent, narcotics cases decreased by 15.6 percent, life and sexual 
assault crimes decreased by 12.3 percent and property crimes also decreased by 7.5 percent. 
Due to the spread of COVID-19, the government imposed social distancing and lockdown 
measures which resulted in a lower number of crime cases. On the other hand, cyber crimes 
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showed increasing trends as they increased by 96.5 percent from 2019. Following the 
relaxation of COVID-19 restrictions, other forms of organized crime have begun to spike since 
the third quarter of 2020, with a 4.4 percent increase in cases of robbery and a 49.3 percent 
increase in motorcycle theft. Therefore, there is a need to monitor and control property-
related crimes, the spread of new illicit drugs, illegal gambling and illegal border crossings, 
which are the risky factors that could trigger the surge in new COVID-19 cases.  

The number of accidents and deaths decreased. Meanwhile, during the new 
year of 2021, the death toll had risen, mainly because of individuals. Therefore, there 
is a need to continuously raise awareness of road safety to public. 

During Q4/2020, there was a drop in report of road accidents, deaths and injuries by 
10.7 percent, 14.1 percent, and 7.2 percent respectively. Cutting in front of other vehicles 
(36.1 percent) accounted for the largest reason of accidents caused by individuals, followed 
by 35.7 percent of driving exceeding speed limits. Overall, in 2020, there was a decline in 
accident rates, deaths and injuries by 8.7 percent, 17.7 percent, and 9.9 percent respectively. 
However, in spite of some experiences from the previous festivals in Thailand, and it was 
during the new wave of COVID-19 pandemic, the number of deaths during new year 2021 
climbed by 5.1 percent. This demonstrated that the situation on the road is still in a crisis 
that needs to be focused on changing the driving behaviour, physical environment, and the 
integrated solutions to serious problems from both policy-making center and local 
community in order to publicize the campaign to promote recognition, understanding and 
awareness of road safety. Moreover, to build a sustainable safety culture, there should also 
be an encouragement to change drivers’ attitudes to be more socially responsible.  

The number of complaints to the National Consumer Protection Board (NCPB) 
and the National Broadcasting and Telecommunications Commission (NBTC) increased. 

In Q4/2020, the National Consumer Protection Board (NCPB) received complaints about 
goods and services more than the same period last year for 39.7 percent. Direct sales and 
marketing remained the top complaint of fraudulently inducing persons to invest money. 
While compliants to the National Broadcasting and Telecommunications Commission (NBTC) 
grew 58.2 percent from the same period of previous year, the most common complaining was 
about standard and quality of services. Presently, in all fairness to both service users and 
providers, the National Broadcasting and Telecommunications Commission (NBTC) has issued a 
notice for determining and regulating the high level of domestic mobile phone service fee that 
exceed the usage rights, namely (1) Voice Service (2) Short Message Service (3) Multimedia 
Messaging Service and (4) Mobile Internet Service. Throughout 2020, complaints to the 
National Consumer Protection Board (NCPB) and the National Broadcasting and 
Telecommunications Commission (NBTC) increased by 2.6 and 5.2 respectively. There are 
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important issues to be kept under surveillance to protect consumers including  (1) counterfeit 
products and inflated prices of both purchasing directly from the stores and online channels 
(2) Fraudulent sales of insurance for COVID-19 (3) Cyber threats from Work From Home 
measure (4) Consumer protection from cross-boarder e-commerce which is not under 
supervision of authority in those parts that are being traded outside platforms and those that 
are being traded on platforms that are not registered in the country. 

Digital skills development is important for working in the future 

The COVID-19 pandemic led to the remarkable rise of internet usage due to the 
lifestyle has been changed. Apart from being conducive to life during the epidemic, it is also 
an important part of living in a new way and working in the future. According to the World 
Economic Forum in 2020, over the next five years, over 43 percent of businesses plan to 
reduce their workers, 41 percent of them will hire specialists for specific jobs instead of their 
existing employees and 34 percent of businesses need more skilled workers. The need for 
tech jobs, such as Data Analysts and Scientists, AI and Machine Learning Specialists, Big Data 
Specialists, and Digital Marketing and Strategy Specialists is on the rise. Businesses will focus 
on the use of technology which requires mainly digital and technological skills workforces.  

While Thai workers need more development on digital skills to work in the future, 
according to WEF Digital skill report 2020, there was only 54.9 percent of digital skills literate 
workers, ranking at 89th from 140 countries. It corresponded to the IMD World Digital Skill 
ranking by the International Institute for Management Development (IMD) which evaluated 
from three major areas, namely knowledge, technology, and readiness for the future. In 
2020, Thailand had net score at 64.265 out of 100 and was ranked at 39th from 63 countries. 
The most weakness of Thailand in the readiness for future had a mere of 49.936 scores 
which ranked at 45th. The factors contributed to the significant weak point are the training 
and educating (55th), and the attitude of adaptability to work in the future (53rd). Guidelines 
for developing digital skills from examples of foreign countries can be classified into 2 parts, 
namely, (1) The skill development of the workforce which consists of expanding ICT users 
and accessibility, having a proactive labor market policy where actions must be linked to the 
skills with the market demands and promotion of developing digital labor skills  
(2) Enhancement of ICT education must be taken from planning by linking ICT education 
with other plans, including finding a support and collaboration with the private sector. There 
must be a comprehensive development of the ICT infrastructure, which includes the 
development of skilled teachers, establishing the standard for ICT learning and making ICT a 
lifelong learning. Providing sufficient devices to support teaching and learning, as well as 
monitoring and evaluation of the use of ICT in the study must also be improved. Thailand 
may apply these methodologies to develop the Thai labors to have the capability to the 
work in the future and to increase the ultimate competitiveness of the country. 
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Income insurance for elderly : for the better quality of life 

Despite the fact that Thailand has become aged society since 2005 which is going to 
become a complete aged society in 2023 and will be a super aged society in 2033, savings in 
the elderly are not enough to ensure life security. According to “Preparation for savings and 
health in longevity society” report from TDRI in 2019, it stated that the income must be 
earned at the age of 60 to allow enough expenditures to reach the age of 100 for middle-
income people living in the urban area is approximately 4.3 million baht, and 2.8 million baht 
for those residing in rural areas. In 2019, it was found that there were merely 1.2 hundred 
thousand households that had saving over 2.8 million baht, showing that the current 
household savings status is not enough. In addition, Thailand’s pension system was rated low. 
According to 2 global institutes which are Mercer CFA and Allianze, both stated that Thailand’s 
pension system had low scores, especially in sufficiency dimension. 37.9 million Thai workers 
are supported by one type of pension system, (1) 17.5 million formal workers have 
government pension funds, provident fund, and social security fund under section 33 and 
section 39 (receiving pensions from both funds and senior living allowance) (2) 20.4 million 
informal workers only have voluntary savings provided by the government. It is divided into 
the social security fund under section 40 (3.5 million people) and the National Savings Fund 
(2.4 million people), both of which will also receive a living allowance for the elderly. The 
remaining 14.5 million workers will receive only the old age allowance. Considering the 
adequacy of retirement pensions, Thailand has a gross pension replacement rate of 37.5 
percent, while the OECD's average is 52 percent which is markedly different. Moreover, the 
replacement rate of Thailand should be 50–60 percent, but only the government officials will 
have sufficient income at 50–70 percent of the last month's salary. Therefore, the government 
should proceed to (1) promoting savings to create income security for the elderly by raising 
awareness and increasing access to social insurance quickly and easily for both applying and 
claiming for benefits, as well as reviewing the maximum salary base for calculating social 
security contributions and adjusting the savings rate so that workers can save more while 
people can additionally be prepared by their own saving. (2) promoting income after 
retirement and financial literacy by encouraging to work according to the abilities of the 
elderly, and boosting up financial literacy. 

The article “Emergency Decree Authorising the Ministry of Finance to raise loan : what 
benefits can citizens get?”  

The Coronavirus 2019 has driven Thai economy into damaging recession which adversely 
affected all professions. Therefore, the government shall have the authority to have the Emergency 
Decree Authorising the Ministry of Finance to raise loans of a total value of one trillion baht, for the 
benefit of solving problems, remedying and compensating citizens, farmers and entrepreneurs, as 
well as restoring the economy and society. The loan from the Emergency Decree shall be distributed 



 

8 
 

into three main areas. The 1st scheme aims at health care system with a budget limit of 45,000 
million baht to support expenditures such as remedies, compensations, allowance for risk of health 
professionals, purchasing and procurement of medical equipment, medicines, vaccines and 
operating rooms, necessary costs for treatment/prevention/disease control/research and 
development, hospital preparation, and emergency situations handling. The 2nd scheme serves the 
purpose of aiding, remedies and compensating affected people with a limitation of 555,000 million 
baht of fund which was added up for another 45,000 million bath after the new wave of epidemic, 
making a total of 600,000 million baht budget to help ameliorate and compensate affected citizens, 
farmers and entrepreneurs. The 3rd scheme’s objective is to restoring economy and society for the 
financial amount of 400,000 million baht which 45,000 million baht was slashed to top up to the 2nd 
scheme, remaining at 355,000 million baht to restore economic activities including local community 
economic restoration, promoting and encouraging private and household consumption, as well as 
the development of infrastructure.   

At the moment, the loan was approved for the amount of 748,666.24 million baht which 
had the proportion of 74.9 percent of the total loan. Approximately 54.05 percent of the total 
approved budget has been disbursed (as of February 15, 2021) with 256 approved projects. The 
approved money will be obtained and disbursed in installments conforming to necessities. Currently, 
404,632.25 million baht has been disbursed for the implementation of the projects under the 
Emergency Decree. The loan benefits the public both directly and indirectly as follow; the 1st 
scheme has prepared healthcare systems to tackle the COVID-19 epidemic by the support of 
important projects, for instance, the procurement of drugs and medical equipment, the 
development of potential healthcare service systems,  the acceleration of the accessibility to COVID-
19 vaccine for Thai citizens, and the increase of allowance, compensation, remedy for Village Health 
Volunteer (VHV). The 2nd scheme has supported funds to aid more than 31 million affected people, 
especially informal workers and vulnerable groups which consists of 15.3 million self-employed 
people, 7.56 million farmers and 7.7 million vulnerable people. Moreover, the plan to expand of 
government welfare card holders and the 50 percent co-payment subsidy scheme were raised to 
ease burden of living expenses and to be an economy stimulus package. The 3rd scheme has 
created the job employment for 416,581 positions which can be divided into 156,581 positions of 
local employment and 260,000 positions of new graduates. They are during the process of hiring 
right now. There were 131,961 people have been hired for the local employment and 11,962 
students have been employed for new gradutes positions.  

Apart from direct benefits from the 3 mentioned schemes, the changes of lifestyle 
due to the pandemic pushed Thailand toward Digital Society earlier. The remedial 
measures from the government through “Pao Tung” and “Tung Ngern” applications resulted 
in the greater familiarity of payment method via E-wallet. In addition, the registration for 
benefits built up big database from numerous sectors to help examine the benefits which 
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consequently leads to the cooperation in synchronizing information from various fields 
between departments.  

The experience from the past works gave the lessons that will lead to a way to 
improve the system and preparation to tackle problems that may arise in the future, for 
example; (1) The readiness to handle emerging diseases made Thai healthcare system to 
prepare a national strategy to prevent and solve the emerging diseases at a national level in 
terms of both strategic and personnel management. However, there is a need to accelerate 
the promotion of disease knowledge among local personnel, the coordination and 
integration of each institutes, as well as the development of digital database and 
surveillance systems for diseases. (2) Ensuring income of different groups of people can 
mitigate the effects of crisis situations. From the pandemic, it is found that roughly 17.5 
million informal workers (46.2 percent of the total employee) have no income guarantee to 
support the shortage of income. It is therefore necessary to raise awareness of saving and 
knowledge of money management by revising different savings models to meet savings 
needs and capacity. (3) Having a complete social welfare database of citizens help 
ameliorate people faster and meet targeted audience. In the past, the personal database 
was not covered all the target audience and has been stored disorderly causing the difficulty 
in connecting and utilizing information. So, it is imperative to develop and manage a human 
database system including data security, limiting access rights and synchronizing personal 
information between different departments such as linking welfare and benefits information 
to the tax database in order to offer help quickly and economically. (4) Involvement of the 
government, private and civil society sectors. Formerly, all sectors have participated to 
manage the outbreak, for instance, the preparation of knowledge materials for dissemination, 
the development of applications for monitoring and surveillance diseases like “Mor Chana”, 
“Thai Chana” or COVID-19 Tracker, the adaptation from private sectors that allows 
employees to work from home, screening for pre-symtoms of the disease before entering 
places, and also the support of the quarantine facilities. However, the integrated 
cooperation is needed constantly by the government, private sectors and civil society 
sectors to be ready to cope with any situation in the future. And (5) Regular and 
transparent public relations communication which focuses on making the easiest way to 
create mutual understanding to public on what happened and how to deal with or how to 
act in a critical situation can reduce the panic of information or news that does not match 
with the facts as well as to help raise awareness and to promote cooperation among people. 

 

Office of National Economic and Social Development Council 

February 23rd, 2021 
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Key Social Indicators 

Components 
2019 2020 2019 2020 
Year Year Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1.  Employment 1/ 
Workforce (Thousands) 38,178 38,544 38,365 38,420 37,959 37,968 38,193 38,173 38,726 39,086 
%YOY -0.7 1.0 0.6 -0.2 -2.0 -1.1 -0.4 -0.6 2.0 2.9 
Employed Person 
(Thousands) 37,613 37,680 37,703 37,782 37,482 37,483 37,424 37,081 37,927 38,289 

%YOY -0.7 0.2 0.9 -0.3 -2.1 -1.1 -0.7 -1.9 1.2 2.2 
Unemployed Person 
(Thousands) 373 651 351 377 394 372 395 745 738 727 

Unemployment Rate (%) 0.98 1.69 0.92 0.98 1.04 0.98 1.03 1.95 1.90 1.86 
Underemployed Person 
(Thousands) 250 485 336 239 193 231 284 704 442     510 

2. Household debt2/           
household debt value 
(Trillion baht) 13.49 N.A. 12.97 13.09 13.25 13.49 13.50 13.59 13.77 N.A. 

% YOY 5.1 N.A. 6.3 5.8 5.6 5.1 4.1 3.8 3.9 N.A. 
Ratio to GDP (percent) 79.9 N.A. 78.4 78.4 78.9 79.9 80.2 83.8 86.6 N.A. 
NPL (Billion baht) 140.6 N.A. 126.4 124.4 133.3 140.6 156.2 152.5 144.3 N.A. 
% YOY 16.7 N.A. 9.0 10.0 12.2 16.7 23.6 19.7 8.3 N.A. 
% NPL to Total loan 2.90 N.A. 2.75 2.74 2.81 2.90 3.23 3.12 2.91 N.A. 

3. Health and Illness 
Number of patients under disease surveillance3/ 
Measles 6,614 (19.0) 1,212 (-81.7) 2,068 1,585 1,533 1,428 746 146 194 126 
Meningococcal fever 25 (25) 12 (-52) 6 6 6 7 5 3 2 2 
Encephalitis 894 (20.0) 908 (1.6) 258 207 211 218 275 190 266 177 
Cholera 12 (140) 5 (-58.3) 6 4 1 1 0 1 2 2 
Hands, feet and mouth  67,355 (-3.8) 33,310 (-50.5) 9,260 12,954 35,839 9,302 5,512 1,153 5,003 21,642 
Dysentery 2,556 (-24.8) 2,234 (-12.6) 649 736 647 524 679 573 586 396 
Pneumonia 256,555 (-9.5) 196,403 (-23.4) 73,429 51,189 63,635 68,302 77,549 29,430 35,389 54,035 
Leptospirosis 2,170 (-14.6) 1,641 (-24.4) 463 493 722 492 269 334 526 512 
Dengue fever 131,157 (50.9) 72,130 (-45.0) 16,150 31,978 54,989 28,040 9,183 18,159 36,187 8,601 
Influenza 396,363 (116.2) 123,602 (-68.8) 133,975 61,464 108,786 92,138 99,365 4,957 8,293 10,987 
Rabies 3 (-80.0) 3 (-0.0) 0 2 0 1 0 2 1 0 
Rate per 100,000 population of death with major chronic non-communicable diseases 
- High blood pressure 14.2 (8.4) N.A. 

No quarterly data available 
- Ischaemic heart disease 31.4 (-1.2) N.A. 

- Cerebrovascular disease 53.0 (12.6) N.A. 

- Diabetes 25.3 (15.9) N.A. 

- Cancer and tumors 128.2 (4.2) N.A. 
4.  Safety of life and property 
- Deaths from road 

accidents (cases) 
8,685 7,147 2,422 2,177 1,899 2,187 2,057 1,450 1,761 1,879 

- Crimes against person (cases) 16,640 14,585 4,353 4,498 3,989 3,800 3,879 3,591 3,613 3,502 

- Property crimes (cases) 46,549 43,038 11,684 10,757 12,341 11,767 11,084 10,353 10,718 10,883 

- Narcotics (cases) 369,237 311,455 86,291 94,196 97,520 91,230 91,929 81,504 70,890 67,132 
5. Consumer Protection4/ 
5.1 Number of complaints (cases) 
- Contract/Property 4,017 3,188 1,170 1,050 1,018 779 528 776 1,091 865 
- Goods and service 2,105 2,138 459 706 545 395 547 429 537 625 
- Advertisement 7,191 6,810 726 3,452 1,705 1,328 949 2,525 1,758 1,578 
- Law 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
- Direct sales and marketing 2,252 3,828 377 651 721 503 534 1,189 975 1,130 

5.2  Hot line 1166 (cases) 47,996 55,551 11,759 11,579 13,127 11,531 15,258 13,737 13,278 13,278 

Source:  1/ Labor force survey report, National Statistical Office, Ministry of Digital Economy and Society  
2/ Bank of Thailand 
3/ Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control, Ministry of Health 
4/ Office of the Consumer Protection Board, Office of the Prime Minister 
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