
 

 

 

สภาพัฒน์เผยรายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสสอง ปี 2563 

 

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 ศ.พิเศษ ดร.ทศพร  ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ได้แถลงข่าวรายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสสอง ปี 2563  
ซึ่งมีความเคลื่อนไหวทางสังคมที่ส าคัญ ได้แก่ มิติคุณภาพของคน การจ้างงานยังคงได้รับผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดของ COVID-19 ท าให้การจ้างงานลดลง ในขณะเดียวกันอัตราการว่างงานเพ่ิมขึ้น หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิด
รายได้ (NPLs) มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน และด้านสุขภาพ พบว่าการเจ็บป่วยด้วยโรคเฝ้าระวังลดลง มิติความมั่นคง 
ทางสังคม คดีอาญาลดลง การเกิดอุบัติเหตุทางบกลดลง มิติด้านความเป็นอยู่และพฤติกรรมของคน การบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ลดลง นอกจากนี้ ยังมีการน าเสนอสถานการณ์ทางสังคมที่น่าสนใจ ได้แก่  
การปรับตัวทางการศึกษาในภาวะการระบาดของ COVID-19 และความท้าทายของการออกแบบระบบการ
คุ้มครองทางสังคม รวมทั้งการเสนอบทความเรื่อง “มหาวิทยาลัยร้าง : วิกฤตอุดมศึกษาไทย” โดยสรุปสาระ
ดังนี้ 

การจ้างงานลดลงอย่างต่อเนื่อง การว่างงานเพิ่มข้ึน ค่าจ้างแรงงานลดลง 

สถานการณ์การจ้างงานในไตรมาสสอง ปี 2563 ปรับตัวลดลง โดยผู้มีงานท ามีจ านวน 37.1 ล้านคน 
ลดลงร้อยละ 1.9 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันในปี 2562  เป็นการลดลงทั้งผู้มีงานท าใน 
ภาคเกษตรกรรมที่ลดลงร้อยละ 0.3 และนอกภาคเกษตรกรรมลดลงร้อยละ 2.5 ส าหรับสาขาที่มีการจ้างงาน
ลดลงมาก ได้แก่ สาขาก่อสร้าง สาขาการผลิต สาขาโรงแรม/ภัตตาคาร ลดลงร้อยละ 6.3 4.4 และ 2.8 
ตามล าดับ ส่วนสาขาการขายส่ง/ขายปลีก ลดลงเล็กน้อยเพียงร้อยละ 1.0 เนื่องจากยังเปิดด า เนินการได้
บางส่วน ขณะที่สาขาการขนส่ง/เก็บสินค้า ขยายตัวร้อยละ 0.1 
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ไตรมาสสองปี 2563 รัฐบาลมีมาตรการชดเชย เยียวยาให้กับแรงงานที่ได้รับผลกระทบจาก 
การแพร่ระบาดของ COVID-19 ประกอบด้วย (1) แรงงานผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ของ พ.ร.บ. ประกันสังคม 
ที่ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงงานด้วยเหตุสุดวิสัยจ านวนประมาณ 0.92 ล้านคน (2) แรงงานผู้ประกันตน
ตามมาตรา 33 ที่อยู่ในสถานประกอบการที่หยุดงานด้วยเหตุสุดวิสัย แต่ไม่สามารถขอรับเงินชดเชยเนื่องจาก
จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนฯ ไม่ครบ 6 เดือนตามเงื่อนไข จ านวนทั้งสิ้น 59 ,776 คน โดยจะได้รับเงินเยียวยา 
5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน และ (3) แรงงานนอกระบบที่เป็นกลุ่มแรงงานอิสระ 15.3 ล้านคน และ
เกษตรกร 7.75 ล้านคน ยังได้รับการเยียวยาในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ตาม พ.ร.ก. กู้เงินฯ ด้วย 
โดยได้รับการเยียวยา 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ซึ่งท าให้แรงงานกลุ่มนี้มีสภาพคล่องมากขึ้น และบรรเทา
ผลกระทบที่เกิดจากมาตรการจ ากัดการแพร่ระบาดได้ นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีมาตรการในด้านอ่ืน อาทิ 
มาตรการภาษี มาตรการลดเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม มาตรการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ า ซึ่งช่วยลดภาระ
ต้นทุนของผู้ประกอบการและรักษาการจ้างงานได้ระดับหนึ่ง 

การจ ากัดการแพร่ระบาดของรัฐโดยการปิดสถานที่ และจ ากัดการเดินทางระหว่างพ้ืนที่ ท าให้ชั่วโมง
การท างานของภาคเอกชนลดลงร้อยละ 13.4 จาก 46.4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ในไตรมาสสอง ปี 2562 เหลือ 
40.2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในไตรมาสสอง ปี 2563 ขณะเดียวกันจ านวนผู้ท างานต่ ากว่า 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์   
ซึ่งถือเป็นกลุ่มที่ท างานน้อยกว่าการท างานปกติ เพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 68.0 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน  
โดยเพิ่มจาก 6.0 ล้านคน เป็น 10.1 ล้านคน  

สถานการณ์การว่างงาน ผู้ว่างงานมีจ านวนทั้งสิ้น 0.75 ล้านคน คิดเป็นอัตราการว่างงานร้อยละ 
1.95 เพ่ิมขึ้น 1 เท่าจากอัตราการว่างงานในช่วงปกติ และเป็นอัตราการว่างงานที่สูงสุดตั้งแต่ ไตรมาสสอง 
ปี 2552 ผู้ว่างงานร้อยละ 64.2 เคยท างานมาก่อน โดยร้อยละ 58.7 สาเหตุที่ว่างงานเกิดจากสถานที่ท างาน
เลิก/หยุด/ปิดกิจการหรือหมดสัญญาจ้าง  

ผู้ประกันตนรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน (รายใหม่) ในช่วงไตรมาสสองเพ่ิมสูงขึ้นตั้งแต่เดือนเมษายน 
จ านวน 0.12 ล้านราย โดยสูงสุดในเดือนพฤษภาคมที ่0.17 ล้านราย และปรับตัวลดลงในเดือนมิถุนายน เหลือ 
0.13 ล้านราย ทั้งนี้ รัฐบาลมีมาตรการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจภายใต้ พ.ร.ก. กู้เงินฯ วงเงิน 4 แสนล้านบาท ณ วันที่ 
13 สิงหาคม 2563 ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีไปแล้วจ านวน 11 โครงการ รวมวงเงิน 42,964 ล้านบาท 
ซึ่งคาดว่าจะสามารถสร้างงานได้ 86 ,103 ต าแหน่ง โดยมีระยะเวลาการจ้างงาน 3-12 เดือน ที่จะช่วยให้ 
ผู้ว่างงานสามารถมีงานท าและมีรายได้เพ่ิมข้ึน 

ประเด็นที่ต้องติดตามในระยะต่อไป  

ในช่วงครึ่งหลังของปี 2563 ตลาดแรงงานจะยังได้รับผลกระทบที่ต่อเนื่องจากช่วงครึ่งแรกของปี โดยมี
ประเด็นที่ต้องติดตามคือ (1) แนวโน้มเศรษฐกิจในช่วงครึ่งหลังของปี ที่ยังไม่มีแนวโน้มฟ้ืนตัวอย่างชัดเจน  
จะส่งผลให้ธุรกิจซึ่งส่วนใหญ่ที่มีสภาพคล่องส ารองเพียงพอส าหรับรองรับวิกฤตได้ไม่เกิน 6 เดือนอาจเลิกจ้าง
งานและปิดกิจการ โดยเฉพาะสถานประกอบการที่ขอใช้มาตรา 75 ซึ่งเป็นกลุ่มที่ขอหยุดชั่วคราว แต่ยังต้อง
รับภาระในการจ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้างอยู่  และผู้จบการศึกษาใหม่ในปี 2563 ที่ก าลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
0.52 ล้านคน มีแนวโน้มจะหางานท าได้ยากขึ้น หรืออาจต้องใช้ระยะเวลาในการหางานนานกว่าปกติ  
(2) ปัญหาภัยแล้งที่ต่อเนื่องและสถานการณ์น้้าท่วมฉับพลันและน้้าป่าไหลหลาก  จะส่งผลต่อการจ้างงาน 
ในภาคเกษตร และกระทบต่อรายได้แรงงาน อีกทั้งภาคเกษตรอาจจะสูญเสียความสามารถในการดูดซับ
แรงงานจากนอกภาคเกษตรที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 และ (3) ผลของมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจต่อ
การจ้างงาน ซึ่งต้องติดตามผลของการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิดว่าสามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้าง
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งานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ โดยปัจจุบันแม้ว่าจะได้รับการอนุมัติโครงการไปแล้วบางส่วน แต่โครงการ
ส่วนใหญ่จะเริ่มการจ้างงานภายในเดือนตุลาคม 2563 ซึ่งหากมีความล่าช้าอาจท าให้ไม่สามารถช่วยเหลือ
แรงงานที่ตกงานได้อย่างเต็มที ่

หนี้ครัวเรือนเพิ่มข้ึนในอัตราที่ชะลอตัว ขณะที่คุณภาพสินเชื่อด้อยลงทุกประเภท 

สถานการณ์หนี้สินครัวเรือนในไตรมาสหนึ่งปี 2563 มีมูลค่า 13.48 ล้านล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 3.9 
ชะลอลงจากร้อยละ 5.1 ในไตรมาสก่อน โดยเป็นผลจากความเชื่อมั่นที่ลดลงตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
และการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่มีความไม่แน่นอนสูง ส่งผลให้ความต้องการอุปโภคบริโภคของครัวเรือน
ปรับตัวลดลง รวมถึงความต้องการสินเชื่อของครัวเรือนในเกือบทุกประเภท สัดส่วนหนี้สินครัวเรือนต่อ GDP 
อยู่ที่ร้อยละ 80.1 สูงสุดในรอบ 4 ปี นับตั้งแต่ไตรมาสสอง ปี 2559 ขณะที่ภาพรวมคุณภาพสินเชื่อด้อยลง 
โดย ณ สิ้นสุดไตรมาสหนึ่ง ปี 2563 ยอดคงค้างหนี้เพ่ือการอุปโภคบริโภคที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) มีมูลค่า 
156,226 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 23.6 และมีสัดส่วนต่อสินเชื่อรวมอยู่ที่ร้อยละ 3.23 เพ่ิมขึ้นจากสัดส่วน  
ร้อยละ 2.90 ในไตรมาสก่อน 

แนวโน้มสินเชื่อครัวเรือนในไตรมาสสอง ปี 2563 ยังคงชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่อง ตามความต้องการ
สินเชื่อในภาพรวมที่ปรับตัวลดลง ขณะที่สัดส่วนหนี้สินครัวเรือนต่อ GDP มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นตามระดับการหดตัว
ทางเศรษฐกิจที่จะรุนแรงมากขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน รวมถึงต้องเฝ้าระวังและติดตามความสามารถใน
การช าระหนี้ของครัวเรือนอย่างใกล้ชิด เนื่องจากปัจจัยของภาวะเศรษฐกิจ ปัญหาภัยแล้ง และความไม่แน่นอน
การแพร่ระบาดของ COVID-19 ท าให้ภาคครัวเรือนเผชิญกับปัญหาการขาดสภาพคล่องและความเสี่ยงด้าน
ความมั่นคงทางการเงินที่ต่อเนื่องมาจากโครงสร้างทางการเงินของครัวเรือนที่เปราะบาง สะท้อนจากจ านวน
ลูกหนี้รายย่อยขอรับความช่วยเหลือผ่านการปรับโครงสร้างหนี้ผ่านสถาบันการเงินที่สูงถึง 11.6 ล้านบัญชี 
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563) ท าให้ธนาคารแห่งประเทศไทยและสถาบันการเงินออกมาตรการ
ช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยเพ่ิมเติมระยะที่ 2 เนื่องจากมาตรการในระยะแรกจะทยอยครบก าหนดในช่วงสิ้นเดือน
มิถุนายนที่ผ่านมา เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของลูกหนี้โดยเฉพาะทางด้านภาระค่าใช้จ่ายและโอกาสการผิด
ช าระหนี้ของลูกหนี้ 

อย่างไรก็ตาม ในการด าเนินมาตรการข้างต้นยังคงเป็นเพียงการแก้ไขปัญหาในระยะสั้นตาม 
ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นของลูกหนี้เท่านั้น แต่ในระยะยาวภาครัฐจ าเป็นต้องเร่งยกระดับรายได้ภาคครัวเรือน
ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วและเสริมสร้างกันชนทางการเงินโดยเฉพาะเงินออมของภาคครัวเรือนให้เข้มแข็ง
มากยิ่งขึ้นเพ่ือรองรับเหตุการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิด และเสริมสร้างความมั่นคงให้กับระบบ
การเงินของประเทศไปพร้อมกัน  

การเจ็บป่วยโดยรวมลดลง แต่มีการระบาดของไข้เลือดออกอย่างรุนแรงในบางพื้นที่  

ไตรมาสสอง ปี 2563 มีผู้ป่วยด้วยโรคเฝ้าระวังรวม 53,756 ราย ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา
อย่างมากถึงร้อยละ 66.5 ซึ่งเป็นการลดลงในทุกโรค โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ลดลงร้อยละ 92.2 ผู้ป่วย
โรคมือ เท้า ปาก ลดลงร้อยละ 91.5 ผู้ป่วยโรคหัดลดลงร้อยละ 91.0 ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกลดลงร้อยละ 44.2 
และผู้ป่วยโรคปอดอักเสบลดลงร้อยละ 43.6 จากการเฝ้าระวังและดูแลตัวเอง รวมทั้งการเว้นระยะทาง
กายภาพ ท าให้โอกาสในการสัมผัสเชื้อโรคจากสถานที่หรือจากบุคคลลดลง อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องเฝ้าระวัง
โรคไข้เลือดออกที่แม้ในภาพรวมของประเทศจะมีผู้ป่วยลดลง แต่มีแนวโน้มจะกลับมาระบาดอีกครั้งใน  
บางพ้ืนที่จากการเข้าสู่ช่วงฤดูฝน นอกจากนี้ ต้องเฝ้าระวังโรคระบบทางเดินหายใจ 5 โรคที่มากับฤดูฝน ได้แก่ 
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โรคหวัด โรคไข้หวัดใหญ่ โรคคออักเสบ โรคหลอดลมอักเสบ และโรคปอด รวมถึงโรคเครียดและปัญหาทางจิต 
จากความกังวลต่อการแพร่ระบาด COVID-19 และผลกระทบต่อเนื่อง ขณะที่ผู้ป่วยเดิมมีแนวโน้มเครียดมากขึ้น
จากช่วงกักตัวและไม่ได้พบแพทย์  

การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ลดลง  

ไตรมาสสอง ปี 2563 การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ลดลงร้อยละ 9.7 โดยการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลดลงร้อยละ 17.1 ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการปิดสถานบันเทิงในเดือนเมษายน-ปลายมิถุนายน 
รวมถึงการประกาศห้ามออกจากเคหะสถานในเดือนเมษายน–ปลายพฤษภาคม ขณะที่การบริโภคบุหรี่เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 2.2 อย่างไรก็ตาม ยังต้องเฝ้าระวังการซื้อขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทางออนไลน์ที่มีการจัดโปรโมชั่น
ส่งเสริมการขาย โฆษณาเชิญชวน รวมถึงการบริการจัดส่งถึงที่ โดยไม่มีการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ซื้อ ซึ่งอาจ
กระตุ้นให้การบริโภคเพ่ิมขึ้นได้ และที่ส าคัญจะท าให้เด็กและเยาวชนสามารถเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้
โดยง่าย จนเกิดนักด่ืมหน้าใหม่เพ่ิมข้ึนและอายุน้อยลง 

คดีอาญารวมลดลง แต่ยังคงต้องให้ความส้าคัญกับการป้องกันการลักลอบค้ายาเสพติด  
การประทุษร้ายต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างเข้มงวด  

ไตรมาสสอง ปี 2563 คดีอาญารวมลดลงร้อยละ 13.4 จากไตรมาสเดียวกันของปี 2562 โดยลดลงทั้ง
การรับแจ้งคดียาเสพติดร้อยละ 13.9 คดีชีวิตร่างกายและเพศร้อยละ 21.7 และคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ร้อยละ 
5.7 แต่ยังคงต้องให้ความส าคัญกับมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมอย่างเข้มงวด เน้นการตรวจตรา
และเฝ้าระวังป้องกันการลักลอบค้ายาเสพติด รวมทั้งกลุ่มมิจฉาชีพที่มุ่งหวังชีวิตและทรัพย์สินของผู้อื่น 

การเกิดอุบัติเหตุและผู้เสียชีวิตลดลง แต่ยังต้องเฝ้าระวังการเกิดอุบัติเหตุจากจักรยานยนต์  

ไตรมาสสอง ปี 2563 สถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบกและจ านวนผู้เสียชีวิตลดลงจาก  
ไตรมาสเดียวกันของปี 2562 ร้อยละ 26.7 และ 38.4 ตามล าดับ สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจากบุคคลสูงสุดคือ
การขับรถตัดหน้ากระชั้นชิด ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่ รถจักรยานยนต์ การป้องกันหรือ 
ลดอุบัติเหตุได้ด้วยความร่วมมือจากผู้ขับขี่รถรักษากฎระเบียบจราจรอย่างเคร่งครัด ค านึงถึงความปลอดภัย
ของตนเองและผู้อ่ืน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความส าคัญอย่างมากกับปัจจัยทางถนนและสภาพแวดล้อม 
ที่ปลอดภัย  

การร้องเรียนผ่าน สคบ. ลดลง ขณะที่การร้องเรียนผ่าน กสทช. เพิ่มข้ึน  

ไตรมาสสอง ปี 2563 สคบ. ได้รับการร้องเรียนสินค้าและบริการลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อน
ร้อยละ 15.8 ซึ่งการร้องเรียนในประเด็นการจองตั๋วเครื่องบิน/สายการบินยังคงอยู่ในระดับสูง จากการขอคืน
ค่าโดยสารและไม่ได้รับเงินคืนตามก าหนด ขณะที่การร้องเรียนผ่าน กสทช. เพ่ิมขึ้นร้อยละ 14.1 จากช่วงเวลาเดียวกัน
ในปีก่อน โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องมาตรฐานและคุณภาพการให้บริการ นอกจากนี้ มาตรการป้องกันการแพร่
ระบาดของ COVID-19 และมีการสั่งปิดสถานที่เสี่ยงในการแพร่เชื้อ ท าให้ผู้คนหันมาจับจ่ายใช้สอยผ่านระบบ
ออนไลน์มากขึ้น อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลการร้องเรียนผ่านกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พบว่า
ในช่วงเดือนมกราคม-กรกฎาคม ปัญหาทางออนไลน์ที่ถูกร้องเรียนมากที่สุดคือปัญหาจากการซื้อขายทาง
ออนไลน์ โดยเฉพาะสินค้าแฟชั่นและอุปกรณ์ไอที โดยศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ได้มีการประสาน
ความร่วมมือกับหน่วยงานหลายภาคส่วนและมีการประยุกต์ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีเพ่ือด าเนินการคุ้มครอง
ผู้บริโภคออนไลน์ในเชิงรุก อีกทั้งได้มีแนวทางในการรับมือเมื่อประสบปัญหาการซื้อขายออนไลน์ คือ (1) ถ่ายภาพ
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ความบกพร่องของสินค้าและน าไปแจ้งความเพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐาน (2) น าหลักฐานติดต่อไปยังผู้ขายหรือ
ช่องทางของแต่ละแพลตฟอร์ม และ (3) หากมีปัญหาสามารถร้องเรียนไปยังหน่วยงานต่างๆ ดังนั้น ภาครัฐควร
เร่งให้ความส าคัญกับการก ากับดูแลในเรื่องนี้อย่างจริงจัง เพ่ือรองรับกิจกรรมซื้อขายออนไลน์ที่ขยายตัว 

การปรับตัวทางการศึกษาในภาวะการระบาดของ COVID-19 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่รุนแรงได้ส่งผลกระทบต่อภาคการศึกษาและนักเรียนทั่วโลก 
โดยประเทศไทยมีประชากรวัยเรียนในทุกระดับชั้นได้รับผลกระทบประมาณ 14 ล้านคน ซึ่งกลุ่มนักเรียนที่ได้รับ
ผลกระทบมากที่สุดจากการหลุดออกจากระบบห้องเรียนคือ นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประมาณ 
11.47 ล้านคน ทั้งนี้ งานวิจัยในประเทศสหรัฐอเมริกา การปิดโรงเรียนหรือการเปิดเรียนล่าช้า 1 เดือน จะส่งผล
กระทบต่อ GDP ของประเทศในระยะยาวร้อยละ 0.1-0.3 และการที่นักเรียนต้องอยู่บ้านเป็นระยะเวลานาน 
จะยิ่งท าให้ลืมสิ่งที่เคยเรียนมา ต้องทบทวนซ้ าอีกครั้ง หรือเรียกว่าปรากฏการณ์ความรู้ที่ถดถอยไปหลังจาก 
ปิดเทอมใหญ่ และยังพบการที่เด็กไม่ได้ไปโรงเรียนประมาณ 6 สัปดาห์ อาจท าให้ความรู้หายไปถึงครึ่งปีการศึกษา 
ซึ่งจะเป็นผลกระทบที่ส าคัญต่อฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมในระยะยาว  การด้าเนินงานของภาครัฐในการ
แก้ปัญหาการศึกษาจากผลกระทบของ COVID-19 ประเทศไทยได้มีการจัดการเรียนการสอนในระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานแบบชั่วคราว โดยด าเนินการแก้ปัญหาผ่านแพลตฟอร์มการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
ซึ่งสามารถเรียนรู้ได้ผ่าน 3 ช่องทางคือ (1) โทรทัศน์ช่อง DLTV (2) ผ่านเว็บไซต์ DLTV และ (3) แอปพลิเคชัน DLTV 
เพ่ือแก้ปัญหาการเรียนล่าช้าและการหลุดออกจากระบบห้องเรียนของเด็ก โดยมีการวางแผนการจัดการเรียน
การสอนไว้ส าหรับทั้งกรณีที่สถานการณ์การแพร่ระบาดคลี่คลายและยังไม่คลี่คลาย  

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมามีสถานการณ์และผลกระทบที่ส้าคัญจากการจัดการเรียนการสอนผ่าน
ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ดังนี้ (1) ความไม่พร้อมด้านสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้นอกห้องเรียน และ
การที่ต้องรับภาระในการจัดหาอุปกรณ์ในการเรียนรู้ โดยเฉพาะในกลุ่มครัวเรือนยากจน รวมถึงการเข้าถึง
สัญญาณอินเทอร์เน็ต และความเสถียรและความเร็วของอินเทอร์เน็ต (2) ความไม่พร้อมทั้งรูปแบบและเนื้อหา
การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ DLTV ของครูผู้สอน ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพในการเรียนรู้ และการขาด
สมาธิและทักษะที่มีความจ าเป็นด้านอ่ืนๆ อาทิ การเรียนรู้ร่วมกัน การมีปฏิสัมพันธ์ การท างานเป็นทีม ทักษะ
ด้านอารมณ์ และทักษะด้านการสื่อสารของนักเรียน (3) เด็กบางส่วนไม่ได้รับการดูแลอย่างเพียงพอ โดยเฉพาะ
นักเรียนในกลุ่มครัวเรือนยากจนซึ่งจะไม่ได้รับอาหารและอาหารเสริมจากทางโรงเรียน และนักเรียนกลุ่มพิเศษ 
นักเรียนผู้พิการ ผู้มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านต่างๆ ที่ผู้ปกครองไม่สามารถดูแลได้อย่างใกล้ชิด หรือ
ต้องขาดรายได้จากการต้องมาดูแลกลุ่มเด็กดังกล่าว ข้อเสนอการปรับรูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสม
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต คือ (1) การเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน
ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม (2) การจัดสื่อการเรียนการสอนที่จูงใจการเรียนรู้ รูปแบบการสอนที่หลากหลาย
เหมาะสมกับวัยและช่วงเวลา และ (3) การพัฒนาเทคนิควิธีการสอน กระบวนการจัดการเรียนการสอน และ
การเตรียมความพร้อมของครูผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนผ่านเทคโนโลยี 

ความท้าทายของการออกแบบระบบการคุ้มครองทางสังคม 

การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อผู้มีงานท าและประชาชนทั่วไป จนท าให้ภาครัฐต้องมี
มาตรการช่วยเหลือระยะสั้นมารองรับประชาชนจ านวนหนึ่งที่หลุดรอดออกจากระบบการคุ้มครองทางสังคมที่มีอยู่ 
โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานนอกระบบ ลูกจ้าง/ผู้ประกอบการอิสระ ที่ไม่ได้รับความคุ้มครองหรือไม่มีหลักประกัน
ทางสังคม โดยจากการส ารวจแรงงานนอกระบบ ปี 2562 ของส านักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า ประเทศไทยมี 
ผู้มีงานท าทั้งหมด 37.5 ล้านคน โดยเป็นผู้มีหลักประกันทางสังคมร้อยละ 50.4 และเป็นผู้ไม่มีหลักประกันร้อยละ 
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49.6 ทั้งนี้ ในปีเดียวกัน มีแรงงานนอกระบบสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 และ 40 จ านวนเพียง 4.8 ล้านคน 
หรือเป็น 1 ใน 5 ของแรงงานนอกระบบทั้งหมด เเม้ว่าที่ผ่านมานโยบายของภาครัฐได้พยายามผลักดันให้
แรงงานนอกระบบสามารถเข้าร่วมกองทุนประกันสังคมแต่ยังคงเพ่ิมขึ้นเพียงช้าๆ ซึ่งส่วนหนึ่งเนื่องจากสิทธิ
ประโยชน์หรือเงื่อนไขที่อาจไม่จูงใจ การมีข้อจ ากัดจากการอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล การมีรายได้ไม่เพียงพอ รวมถึง
การไม่ตระหนักถึงความส าคัญของการมีหลักประกัน  ทั้งนี้ ผลกระทบจากการแพร่ระบาด COVID–19 ได้
สะท้อนว่าแม้แรงงานที่มีประกันสังคมตามมาตรา 39 และมาตรา 40 แต่การขาดสิทธิประโยชน์จากการ
ว่างงานหรือการสูญเสียรายได้จากการท างาน ท าให้เมื่อได้รับผลกระทบรัฐจึงจ าเป็นต้องรับภาระในการดูแล 

อีกหนึ่งประเด็นที่น่าเป็นห่วงส้าหรับแรงงานนอกระบบ คือ การไม่มีหลักประกันรองรับในยามเกษียณ 
อีกท้ังประชาชนบางส่วนที่ยังไม่ให้ความส าคัญในการวางแผนทางการเงินและขาดวินัยในการออม ซึ่งจะส่งผล
กระทบให้รายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายและต่อคุณภาพในการด ารงชีพ แม้ว่าภาครัฐจะมีมาตรการช่วยเหลือ
ในโครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยมาตรการช่วยเหลือนี้จะส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนทางการคลัง
ระยะยาว ดังนั้น การพัฒนาระบบประกันสังคมถือเป็นความท้าทายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ที่ต้องศึกษา
หาสาเหตุที่ท าให้แรงงานนอกระบบจ านวนมากไม่ตัดสินใจสมัครเข้ากองทุนประกันสังคม และศึกษาหา
แนวทางในการพัฒนาและออกแบบระบบประกันสังคมให้จูงใจมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การลงทะเบียนเป็น
ผู้ประกันตนโดยความสมัครใจอาจไม่สามารถสร้างความคุ้มครองให้ประชาชนได้ทั้งหมด จึงอาจต้องมี  
การเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของทั้งระบบสมัครใจและระบบบังคับให้มีความเหมาะสมกับบริบทของ
ประเทศไทย รวมถึงการศึกษาถึงแนวทางการส่งเสริม การสร้างความรู้เกี่ยวกับการมีหลักประกันตนทั้งใน 
วัยแรงงานและวัยเกษียณ และการอ านวยความสะดวกที่จะท าให้ผู้ที่อยู่ห่างไกลสามารถเข้าถึงระบบได้ง่าย  
โดยการปรับปรุงกลไกการท างานระบบประกันสังคม ซึ่งหากไม่สามารถดึงแรงงานนอกระบบให้เข้าสู่ระบบ
ประกันสังคมได้ ก็จะเกิดเป็นอีกหนึ่งความท้าทายว่าจะมีระบบใดมาช่วยดูแลคุ้มครองประชาชนทั้งในยามที่เกิด
วิกฤติและในสภาวะปกติได้  

บทความเรื่อง “มหาวิทยาลัยร้าง : วิกฤตอุดมศึกษาไทย” 

แนวโน้มจ านวนนักศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ส่งผลให้มีที่ว่าง
ในมหาวิทยาลัยเป็นจ านวนมาก รายได้ของมหาวิทยาลัยลดลง ท้าทายให้สถาบันอุดมศึกษาไทยต้องปรับตัวเพ่ือ
ความอยู่รอด ที่ผ่านมาจ านวนมหาวิทยาลัยของไทยไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก หากมีการเพ่ิมขึ้นของจ านวน
สถานศึกษาจากการขยายวิทยาเขตของสถาบันที่มีชื่อเสียง และการเปิดหลักสูตรเพ่ิมขึ้น ท าให้จ านวนอาจารย์
ในสถาบันอุดมศึกษามีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ขณะที่นักศึกษาใหม่มีแนวโน้มลดลงทุกปี สะท้อนให้เห็นได้จากสถิติ
ผู้สมัครและผู้ผ่านการคัดเลือกในระบบ TCAS (รอบที่ 4) ในช่วงปี 2558–2562 ที่มีแนวโน้มลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งนี้ ภาวะสถาบันศึกษาล้นมีปัจจัยมาจากโครงสร้างประชากรไทยที่มีอัตราการเกิดลดลง ส่งผลให้
จ านวนนักศึกษาลดลง รวมทั้งการขยายโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในระดับสูงท าให้มีการเปิดวิทยาเขต และ
หลักสูตรใหม่ๆ ที่สนองความต้องการของผู้เรียนและตลาดแรงงาน เพ่ือดึงดูดนักเรียนนักศึกษา 

ท่ามกลางการลดลงของจ านวนผู้เรียน การแข่งขันในการดึงดูดผู้เรียนของสถาบันอุดมศึกษาที่สูง รวมถึง
การพัฒนาให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน เป็นความท้าทาย
ที่น ามาซึ่งการปรับตัวของสถาบันการศึกษาเพ่ือให้สามารถอยู่รอดได้ ที่ผ่านมาสถาบันอุดมศึกษามีความพยายาม
ในการปรับตัว อาทิ (1) การปรับหลักสูตรให้ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานและแต่ละช่วงวัย  
โดยการปรับหลักสูตรให้สอดรับกับตลาดแรงงาน โดยส่งเสริมการเรียนแบบสหวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร 
รูปแบบใหม่ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียน ตลอดจนการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น เพ่ือตอบสนองต่อคน 
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แต่ละวัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (2) การพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการใช้นวัตกรรมการศึกษา 
ในการจัดการเรียนการสอน การเปิดหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นน าในต่างประเทศ และ (3) การขยาย
กลุ่มเป้าหมาย โดยมีการขยายกลุ่มเป้าหมายการรับนักศึกษาที่ครอบคลุมไปถึงนักศึกษาต่างชาติ 

อย่างไรก็ตาม แนวทางดังกล่าวท าให้การแข่งขันที่ เ พ่ิมสูงขึ้นทั้ งระหว่ างสถาบันการศึกษา
ภายในประเทศ และสถาบันการศึกษาภายในประเทศกับต่างประเทศ และการแข่งขันเพ่ือดึงดูดนักศึกษาที่รุนแรง
อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษา และการคงอยู่ของสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงหรือคุณภาพน้อยกว่า 
รวมทั้งแนวทางการปรับตัวยังขาดการให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการและบูรณาการความร่วมมือระหว่าง
สถาบันการศึกษา เพ่ือยกระดับและสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันการศึกษาภายในประเทศ  ดังนั้น 
สถาบันอุดมศึกษาไทยจ าเป็นต้องปรับตัวเพ่ือความอยู่รอดในอนาคต ได้แก่ (1) การก้าหนดแนวทางการปรับตัว
ที่เป็นเอกภาพ โดยการบริหารจัดการและบูรณาการความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา ทั้งในด้านบุคลากร
และทรัพยากรต่างๆ การขยายงานวิชาการทั้งในด้านศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา การบริการสังคม 
ตลอดจนการวิจัยเพ่ือการพาณิชย์ที่จะช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (2) การน้าแนวคิด
ด้านการตลาดมาใช้ในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา โดยดึงอัตลักษณ์และความแข็งแกร่งทางวิชาการมาเป็น
จุดขายในการขับเคลื่อนองค์กร เพ่ือพัฒนาสถาบันให้ตรงจุดที่ควรมุ่งเน้น รวมถึงการบริหารต้นทุนของ
มหาวิทยาลัย อาทิ การลดต้นทุนในด้านที่มิใช่จุดแข็งของมหาวิทยาลัยโดยการยุบ/รวม สาขาที่มิใช่ความเชี่ยวชาญ/
ไม่สามารถแข่งขันได้ของมหาวิทยาลัย (3) การทบทวน/ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน โดยค านึงถึง
ความต้องการของผู้เรียนและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน การจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ภาคปฏิบัติ การพัฒนาหลักสูตรเพ่ือดึงดูดนักเรียนต่างชาติเข้ามาชดเชยปริมาณนักศึกษาไทยที่ลดลง การเปิดกว้าง
ส าหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น/หลักสูตรอาชีพ เพ่ือเพ่ิมทักษะความรู้ต่างๆ แก่
คนท างาน ผู้ว่างงาน และผู้สูงอายุ (4) การน้านวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนมาใช้ในมหาวิทยาลัย อาทิ 
การจัดการศึกษารูปแบบใหม่ที่ให้นักศึกษาสามารถจัดองค์ประกอบของวิชาเรียนได้ การพัฒนารายวิชาใหม่ๆ 
ที่ตอบโจทย์บริบทการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในระบบการเรียนการสอนมากขึ้น  
และ (5) การส่งเสริมการวิจัยที่มุ่งเน้นสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้ 
รวมทั้งทบทวน/ปรับปรุงระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินกิจกรรมเชิงพาณิชย์ของ
มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาของรัฐ เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีความคล่องตัวในการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ 

 

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
17 สิงหาคม 2563  
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ตัวชี้วัดภาวะสังคม 
 

องค์ประกอบหลัก 
2561 2562 2561 2562 2563 

ทั้งป ี ทั้งป ี Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 
1.  การมีงานท้า1/ 

ก าลังแรงงาน (พันคน) 38,434 38,178 38,145 38,482 38,725 38,382 38,365 38,420 37,959 37,968 38,193 38,173 
%YOY 0.9 -0.7 -0.2 0.6 1.5 1.7 0.6 -0.2 -2.0 -1.1 -0.4 -0.6 
การมีงานท า (พันคน) 37,865 37,613 37,361 37,885 38,301 37,911 37,703 37,782 37,482 37,483 37,424 37,081 
%YOY 1.1 -0.7 0.2 0.9 1.7 1.9 0.9 -0.3 -2.1 -1.1 -0.7 -1.9 
ผู้ว่างงาน (พันคน) 404 373 474 411 373 359 351 377 394 372 395 745 
อัตราการว่างงาน (ร้อยละ) 1.1 099 1.24 1.07 0.96 0.93 0.92 0.98 1.04 1.04 1.03 1.95 
การท างานต่ าระดับ (พันคน) 293 250 336 283 319 232 336 239 193 231 284 704 

2. สุขภาพและการเจ็บป่วย 
 จ้านวนผู้ป่วยด้วยโรคท่ีต้องเฝ้าระวัง (ราย)2/ 

- ปอดอักเสบ 283,601 (5.9) 256,555 (-9.5) 74,881  58,699  90,160  59,861  73,429 51,189 63,635 68,302 76,734 29,032 
- ไข้เลือดออก 86,922 (61.1) 131,157 (50.9) 6,830  24,029  35,564  20,499  16,150 31,978 54,989 28,040 9,218 17,797 
- มือ เท้า ปาก 70,008 (-0.3) 67,355 (-3.8) 10,079  14,626  32,718  12,585  9,260 12,954 35,839 9,302 5,429 1,107 
- ไข้หวัดใหญ ่ 183,363 (-4.4) 396,363 (116.2) 40,995  25,698  73,042  43,628  133,975 61,464 108,786 92,138 99,202 4,781 
- บิด 3,399 (-29.9) 2,556 (-24.8) 1,132  965  741  561  649 736 647 524 660 537 
- หัด 5,556 (74.4) 6,614 (19.0) 630  632  1,186  3,108  2,068 1,585 1,533 1,428 739 140 
- ฉ่ีหนู 2,540 (-26.9) 2,170 (-14.6) 402  637  932  569  463 493 722 492 266 330 
- ไข้สมองอักเสบ 745 (-8.6) 894 (20.0) 182  231  200  132  258 207 211 218 277 191 
- อหิวาตกโรค 5 (-37.5) 12 (140.0) 0  2  2  1  6 4 1 1 0 2 
- ไข้กาฬหลังแอ่น 20 (-28.6) 25 (25.0) 1  9  3  7  6 6 6 7 5 3 
- พิษสุนัขบ้า 15 (36.4) 3 (-80.0) 7  3  3  2  0 2 0 1 0 2 
อัตราตายด้วยโรคไม่ติดต่อเร้ือรังท่ีส้าคัญต่อประชากร 100,000 คน 
- ความดันโลหิตสูง 131 (6.6) n.a.  

ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลเป็นรายไตรมาส 

- หัวใจขาดเลือด 31.8 (3.2) n.a.  

- หลอดเลือดสมอง 47.2 (6.9) n.a.  

- เบาหวาน 21.9 (12.1) n.a.  

- มะเร็งและเนื้องอก 
ทุกชนิด 

123.3 (2.4) 
n.a.  

3. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
- ผู้เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ

ทางบก (ราย) 
8,361 8,667 2,310 2,003 1,799 2,249 2,432 2,178 1,898 2,159 1,925 1,342 

- คดีชิวิต ร่างกาย และ
เพศ (คดี) 

17,704 16,640 4,447 4,619 4,133 4,505 4,353 4,493 3,988 3,806 3,755 3,520 

- คดีประทุษร้ายต่อ
ทรัพย์สิน (คดี) 

45,701 47,726 11,267 11,258 11,597 11,579 11,967 11,103 12,595 12,061 11,334 10,476 

- คดียาเสพติด (ราย) 289,666 385,971 64,704 77,157 72,784 75,021 102,583 94,208 97,557 91,623 92,049 81,083 
4. การคุ้มครองผู้บริโภค3/ 
4.1 จ้านวนเร่ืองร้องเรียน (ราย) 

- กรณีสัญญา/
อสังหาริมทรัพย์ 

3,191 4,017 660 795 1,072 664 1,170 1,050 1,018 779 528 776 

- กรณีสินค้าและบริการ
ทั่วไป 

1,871 2,105 522 433 482 434 459 706 545 395 547 429 

- กรณีโฆษณา 1,434 7,191 330 253 417 439 726 3,452 1,705 1,328 949 2,525 
- กรณีกฎหมาย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
- กรณีขายตรงและ

ตลาดแบบตรง 
940 2,252 254 180 220 286 377 651 721 503 534 1,189 

4.2  การให้ค้าปรึกษาทาง 
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 13,737 

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

 


