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ความเคลื่อนไหวทางสังคมรายไตรมาส 

 การจ้างงานลดลงร้อยละ 0.2 โดยภาคนอกเกษตรลดลงร้อยละ 2.8 ขณะที่
ภาคเกษตรขยายตัวร้อยละ 6.0 อัตราการว่างงานเท่ากับร้อยละ 1.2 ค่าจ้าง
เพิ่มข้ึนร้อยละ 2.3 

 หนี้สินครัวเรือนมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น สะท้อนจากยอดคงค้างสินเชื่อเพื่อการ
อุปโภคบริโภคส่วนบุคคลของธนาคารพาณิชย์ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.1 

 การเจ็บป่วยด้วยโรคเฝ้าระวังโดยรวมลดลงร้อยละ 2.3  

 ค่าใช้จ่ายในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ลดลงร้อยละ 3.1 และ 2.1 

 คดีอาญารวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.6 โดยคดียาเสพติดเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.2 

 การเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบกเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.1 แต่มีผู้เสียชีวิตลดลงร้อยละ 15.9 

บทความ เรื่อง “วิสาหกิจเพื่อสังคม...ภาคีการพัฒนาท่ียั่งยืน” 

วิสาหกิจเพื่อสังคมเป็นแนวทางหนึ่งของการปฏิรูปเพื่อน าพาไปสู่สังคมไทยที่มี
คุณภาพทั้งในมิติความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม การสร้างโอกาสที่เป็นธรรม
โดยไม่แบ่งแยก ลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันของสังคม โดย
มุ่งสร้างการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและสถาบันทางสังคมต่างๆ ให้มีบทบาท
การพัฒนาประเทศอย่างเป็นระบบและยั่งยืนมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันยังมีข้อจ ากัดใน
เร่ืองของความยั่งยืนและไม่สามารถสร้างผลลัพธ์ทางสังคมที่ต้องการได้ ภาครัฐ
จึงควรเร่งรัดออกกฎหมายเพื่อให้มีศูนย์ประสานงาน ก าหนดนโยบายและ
ขับเคลื่อนงานอย่างเป็นระบบ สนับสนุนสภาพแวดล้อม สร้างเครือข่ายและ
ประชาสัมพันธ์เพื่อให้วิสาหกิจเพื่อสังคมมีบทบาทในการพัฒนาประเทศมากขึ้น 
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สถานการณ์ทางสังคมท่ีส าคัญ 

รัฐบาลเร่งเดินหน้าแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ โดยปฏิรูปการท างานเพื่อขจัดปัญหา
ทั้งระบบ และด าเนินการอย่างจริงจัง มีการจัดท าแผนปฏิบัติการครอบคลุม 
ทุกมิติของการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ที่บูรณาการการท างาน 
ของทุกหน่วยงาน ส่งผลให้มีผลงานที่เป็นรูปธรรมมากข้ึน 
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การจ้างงานภาคเกษตรขยายตัวได้ดี แต่นอกภาคเกษตรลดลง อัตราการว่างงานทรงตัว รายได้และผลิตภาพแรงงานขยายตัวได้ดี 
  

ตาราง 1 ผลส ารวจภาวะการท างานของประชากรไตรมาสหนึ่ง ปี 2561 

 
จ านวน (หน่วย: ล้านคน) การเปลี่ยนแปลง (%YOY) 

2560 2561 2560 2561 
Q1 Q2 Q3 Q4 ท้ังป ี Q1 Q1 Q2 Q3 Q4 ท้ังป ี Q1 

ก าลังแรงงานรวม 38.2 38.3 38.2 37.7 38.1 38.1 -0.3 0.3 -1.3 -0.4 -0.4 -0.2 
1. ผู้มีงานท า 37.4 37.5 37.6 37.2 37.5 37.4 -0.6 0.4 -1.6 -0.6 -0.6 -0.2 
    (การท างานต่ าระดับ)* 0.3 0.4 0.3 0.1 0.1 0.3 14.6 -0.5 24.9 7.8 12.4 0.0 
1.1 ภาคเกษตร 11.0 11.6 12.6 11.9 11.8 11.7 -1.4 6.3 -1.2 -2.0 0.3 6.0 
1.2 นอกภาคเกษตร 26.4 25.9 25.1 25.3 25.7 25.7 -0.3 -2.1 -1.8 0.1 -1.0 -2.8 

-  อุตสาหกรรมการผลิต 6.3 6.2 6.0 6.0 6.1 6.3 -1.5 -4.2 -4.0 -1.8 -2.9 0.0 
-  ก่อสร้าง 2.4 2.3 2.0 2.0 2.2 2.1 -8.7 -11.8 -6.8 -4.3 -8.2 -11.8 
- ค้าส่ง/ค้าปลีก 6.5 6.4 6.2 6.2 6.3 6.3 0.9 1.0 -2.6 0.0 -0.2 -2.8 
-  โรงแรม ภัตตาคาร 2.9 2.7 2.7 2.9 2.8 2.8 4.2 -2.7 -1.0 6.8 1.8 -1.3 
-   การขนส่ง/เก็บสนิค้า 1.3 1.2 1.2 1.2 1.2 1.3 2.9 1.3 3.0 4.0 2.8 -3.2 
-  การศกึษา 1.2 1.2 1.1 1.2 1.2 1.2 0.5 0.8 1.0 -2.1 0.0 -5.1 
-   อื่นๆ 5.9 6.0 5.9 5.8 5.9 5.8 0.2 0.3 1.4 0.1 0.5 -2.3 

2. จ านวนผู้ว่างงาน** 0.5 0.5 0.5 0.4 0.5 0.5 25.3 13.1 24.8 15.1 19.4 2.2 
อัตราการว่างงาน (%) 1.2 1.2 1.2 1.1 1.2 1.2       
3.  แรงงานรอฤดกูาล 0.3 0.3 0.1 0.1 0.2 0.3 19.9 -25.7 19.3 5.4 -2.8 0.2 
สัดส่วนตอ่ก าลงัแรงงาน (%) 0.8 0.7 0.2 0.3 0.5 0.8       
4.  ชั่วโมงท างานเฉลี่ย/สัปดาห์ (เอกชน) 44.0 46.5 46.8 46.6 46.0 44.7 0.1 0.1 -0.5 -4.8 -1.3 1.4 
5. ชั่วโมงท างานเฉลี่ย/สัปดาห์ (ทกุสถานภาพ) 41.7 43.3 44.0 43.5 43.1 42.0 -0.2 0.5 -0.2 -1.0 -0.2 0.6 
5.1 ผู้ท างานน้อยกว่า 10 ชม.*** 1.0 0.8 0.3 0.7 0.7 0.8 6.6 -13.6 -1.3 38.4 4.4 -21.4 

- ต้องการท างานเพิม่ 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 74.8 -20.2 -5.3 3.8 12.4 -25.7 
-  ไม่ต้องการท างานเพิม่ 0.9 0.7 0.3 0.6 0.6 0.7 0.6 -12.7 -0.7 43.8 3.4 -20.7 

5.2 ผู้ท างานน้อยกว่า 35 ชม.*** 8.4 6.0 5.3 5.5 6.36 7.8 -1.6 -6.0 -3.6 0.2 -2.7 -7.5 
- ต้องการท างานเพิม่ 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 14.6 -0.5 24.9 7.8 10.3 0.0 
- ไม่ต้องการท างานเพิม่ 8.0 5.7 5.0 5.3 6.0 7.4 -2.1 -6.3 -4.7 -0.2 -3.3 -7.8 

5.3 ผู้ท างาน 40 ชม. ขึ้นไป 25.1 27.3 27.9 27.4 26.9 25.5 0.0 1.8 -1.0 -0.5 0.1 1.8 
5.4 ผู้ท างาน 50 ชม. ขึ้นไป 7.4 7.9 8.0 7.7 7.7 7.1 -1.0 -0.8 -6.0 -6.2 -3.6 -4.5 
6. จ านวนผู้ว่างงานแฝง 0.4 0.4 0.1 0.2 0.3 0.4 32.5 -24.4 8.9 4.9 1.3 -7.7 
อัตราการว่างงานแฝง (%) 1.2 0.9 0.3 0.5 0.7 1.1       

หมายเหตุ:  *   ท างานต่ ากว่า 35 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์และต้องการท างานเพิ่ม (นับรวมผู้ท่ีท างาน 0 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์) 
 **  ผู้ว่างงาน หมายถึง ผู้ท่ีไม่ได้ท างานและไม่มีงานประจ าแต่ได้หางาน สมัครงานหรือรอการบรรจุงาน และผู้ท่ีไม่ได้หางานท าแต่พร้อมจะท างานในระหว่าง 30 วันก่อนวันสัมภาษณ์  
  ผู้ว่างงานแฝง คือ ผู้ท่ีท างานน้อยกว่า 10 ชม./สัปดาห์  และต้องการท างานเพิ่ม และผู้รอฤดูกาล อัตราการว่างงานแฝง = ผู้ว่างงานแฝง/ก าลังแรงงาน 
 *** นับรวมผู้ท่ีท างาน 0 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 

ที่มา: ข้อมูลการส ารวจภาวะการท างานของประชากร ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

ไตรมาสหนึ่ง ปี 2561 มีก าลังแรงงานท้ังสิ้น 38.1 ล้านคน 
การจ้างงานมีจ านวน 37.4 ล้านคน ท้ังจ านวนก าลังแรงงานและ
การจ้างงานหดตัวเล็กน้อยร้อยละ 0.2 โดยนอกภาคเกษตรหดตัว
ร้อยละ 2.8 เป็นการหดตัวในสาขาก่อสร้าง การค้าปลีก/ค้าส่ง 
โรงแรมและภัตตาคาร และสาขาขนส่ง/เก็บสินค้า ร้อยละ 11.8 
2.8 1.3 และ 3.2 ตามล าดับ ส่วนสาขาการผลติมีการจ้างงานท่ีทรงตัว
เท่ากับไตรมาสหนึ่ง ปี 2560 แม้ภาพรวมเศรษฐกิจของไทยและ
ต่างประเทศจะมีแนวโน้มขยายตัวดี แต่ไม่สะท้อนในภาพรวม 
ของการจ้างงาน โดยเฉพาะในภาคก่อสร้าง และบริการท่ีการจ้างงาน
ยังคงหดตัวต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นผลจากการส่งเสริม 
การใช้เทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาช่วยในการประกอบธุรกิจ ส่วนการ

จ้างงานภาคเกษตรขยายตัวร้อยละ 6.0 จากไตรมาสหนึ่ง ปี 2560 
จากสภาพอากาศท่ีเอื้ออ านวยและปริมาณน้ าท่ีเพียงพอต่อ 
การท าการเกษตร 

อัตราการว่างงานเท่ากับร้อยละ 1.2 เท่ากับไตรมาสหนึ่ง 
ปี 2560 คิดเป็นผู้ว่างงานมีจ านวน 4.7 แสนคน โดยการว่างงาน
ของผู้ท่ีเคยท างานมาก่อนมีจ านวนลดลงแต่ผู้ท่ีไม่เคยท างานมาก่อน
มีการว่างงานเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับอัตราการว่างงานของผู้ท่ีมี
อายุไม่เกิน 24 ปีท่ีมีอัตราการว่างงานสูงมาก ส าหรับผู้ว่างงานแฝง
มีจ านวน 0.4 แสนคน ลดลงร้อยละ 7.7 จากไตรมาสหนึ่ง ปี 2560  

ชั่วโมงการท างานของแรงงานโดยรวมในไตรมาสหนึ่ง ปี 2561 
เฉลี่ยเท่ากับ 42 ชั่วโมง/สัปดาห์ โดยภาคเอกชนมีชั่วโมงการท างาน

ความเคล่ือนไหวทางสังคมรายไตรมาส 
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เท่ากับ 44.7 ชั่วโมง/สัปดาห์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4 และ 0.6 ส่วนผู้ท่ี
ท างานน้อยกว่า 35 ชั่วโมง/สัปดาห์ มีจ านวนลดลงร้อยละ 7.5 
และผู้ท่ีท างาน 40 ชั่วโมงขึ้นไปมีจ านวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.8  

รายได้แรงงานท่ีไม่รวมผลประโยชน์ตอบแทนอื่นในภาพรวม
เพิ่มขึ้นจากไตรมาสหนึ่ง ปี 2560 ร้อยละ 2.3 โดยภาคเอกชน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 ผลิตภาพแรงงานขยายตัวได้ดีร้อยละ 5.1 
เป็นการขยายตัวจากภาคเกษตรร้อยละ 0.7 และนอกภาคเกษตร
ขยายตัวถึงร้อยละ 7.7 

ประเด็นด้านแรงงานที่ควรติดตามต่อไป 

1. รายได้แรงงานภาคเกษตรมีแนวโน้มผันผวน จาก
ปัญหาราคาสินค้าเกษตรท่ีมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องจากเฉลี่ยร้อยละ 
2.2 12.9 และ 6.0 ในไตรมาสสองถึงไตรมาสสี่  ปี 2560 เป็น 
ร้อยละ 12.3 ในไตรมาสหนึ่ง ปี 2561 ท้ังจากราคาสินค้าเกษตร
โลกท่ีลดลงโดยเฉพาะยางพาราและปาล์มน้ ามัน ประกอบกับ
ผลผลิตสินค้าเกษตรมีปริมาณเพิ่มขึ้นจากสภาพอากาศและปริมาณ
น้ าท่ีเอื้ออ านวยต่อการผลิต ท าให้ราคาสินค้าลดต่ าลง ซึ่งจะมีผล
ต่อรายได้ของเกษตรกรและแรงงานในภาคเกษตร ทั้งนี้ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ได้มีมาตรการให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกร
และแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ า ได้แก่ ความช่วยเหลือ
เกษตรกรปลูกข้าว โดยการให้สินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้าง
มูลค่าเพิ่ม การให้สินเชื่อเพื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีและ
ช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยว การชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าว
ในการเก็บสต็อก ส าหรับมาตรการแก้ไขปัญหาราคายางพารา
ตกต่ า ได้แก่ การให้สินเช่ือผู้ประกอบการเพื่อซื้อยางแห้งไปใช้ใน
การแปรรูปโดยรัฐบาลจะชดเชยดอกเบี้ยให้ร้อยละ 3 ส่งเสริม 
การใช้ยางของหน่วยงานราชการ และงดการกรีดยางในพื้นท่ีส่วน
ราชการท้ังหมด 3 เดือนแรก (มกราคม-มีนาคม 2561) ซึ่งมีพื้นท่ี
ปลูกยางพาราประมาณ 1.2 แสนไร่ นอกจากนั้น ยังได้ส่งเสริม
ระบบแผนท่ีเกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) ให้กับ
เกษตรกรเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการเพาะปลูก รวมถึงการใช้
การตลาดน าการผลิตในรูปแบบการรวมกลุ่มแปลงใหญ่ พร้อมท้ัง
เชื่อมโยงกับผู้ประกอบการ โรงงานแปรรูป และสนับสนุนการท า
การเกษตรผสมผสาน เป็นต้น 

2. ข้อเรียกร้องแรงงานเนื่องจากวันแรงงานปี 2561 
คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยร่วมกับสมาพันธ์แรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ได้ยื่นข้อเรียกร้องต่อนายกรัฐมนตรี 10 ข้อ 
ซึ่งเกี่ยวกับการแก้ไข พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในเรื่อง

สิทธิประโยชน์ในการเกษียณท่ีอายุ 55 ปีให้ได้เทียบเท่าการเกษียณ
ท่ีอายุ 60 ปี และเรียกร้องให้มีการแก้ไขมาตรา 11/1 เป็นภาค
บังคับและมีบทลงโทษทางอาญา การเรียกร้องกฎหมายคุ้มครอง
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพแรงงานนอกระบบ เรียกร้องให้
ภาครัฐก าหนดให้กองทุนส ารองเลี้ยงชีพเป็นภาคบังคับท่ีนายจ้าง
ต้องจัดให้มีขึ้น ข้อเรียกร้องเกี่ยวกับสิทธิผู้ประกันตนมาตรา 33 
พ้นสภาพให้สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 ได้ และข้อ
เรียกร้องให้รัฐบาลรับรองอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ ฉบับท่ี 87 และ 98 โดยรัฐบาลได้ให้ความส าคัญในทุก
ข้อเรียกร้องซึ่งหลายข้อเรียกร้องอยู่ระหว่างการศึกษาแนวทาง
ความเป็นไปได้และการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย อาทิ การรับรอง
อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับท่ี 87 และ 98 
การปรับปรุงกฎหมายเพื่อการคุ้มครองส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตแรงงานนอกระบบ การก าหนดให้กองทุนส ารองเลี้ยงชีพเป็น
ภาคบังคับ ให้จัดต้ังในทุกสถานประกอบกิจการเพื่อจะท าให้เกิด
สิทธิประโยชน์แก่แรงงานเพิ่มมากขึ้นและตรงตามความต้องการ
ของแรงงานที่แท้จริง 

3. การบังคับใช้ค่าจ้างขั้นต่ าและมาตรการบรรเทา
ผลกระทบ จากการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ าท่ัวประเทศ 308–330 บาท/วัน 
ต้ังแต่วันท่ี 1 เมษายน 2561 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต้องมีการ
ตรวจสอบและติดตามให้สถานประกอบการปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
การประกาศขึ้นค่าจ้างแรงงานขั้นต่ า รวมถึงการเฝ้าระวัง
ผลกระทบจากการเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ าต่อภาคธุรกิจ ท้ังนี้ ในช่วง
เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2561 หลังการบังคับใช้ค่าจ้างขั้นต่ า 
ท่ีปรับเพิ่มขึ้นนั้น จากการตรวจแรงงานและการปฏิบัติไม่ถูกต้อง
เรื่องอัตราค่าจ้างขั้นต่ าของสถานประกอบกิจการท่ัวประเทศ 
พบว่ามีสถานประกอบการท่ีปฏิบัติไม่ถูกต้องจ านวน 188 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 4.4 ของสถานประกอบกิจการท่ีตรวจ โดยมี
ลูกจ้างท่ีได้รับการปฏิบัติไม่ถูกต้องจ านวน 1,327 คน คิดเป็น
ร้อยละ 1.0 ของลูกจ้างกิจการท่ีตรวจ โดยนายจ้างท่ีปฏิบัติ 
ไม่ถูกต้องจะมีความผิดตาม พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
ตามมาตรา 90 คือ ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับ 
ไม่เกิน 100,000 บาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 
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  หนี้สินครัวเรือนมแีนวโน้มขยายตัวเพิม่ขึ้น 

จากการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครวัเรือน พ.ศ. 
2560 ของส านักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า จากครัวเรือนท่ัวประเทศ
ประมาณ 21 ล้านครัวเรือน มีรายได้เฉลี่ย เดือนละ 26,946 
บาท/ครัวเรือน และมีรายจ่ายเฉลี่ยเดือนละ 21,437 บาท/
ครัวเรือน รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็นในการยังชีพ 5,509 
บาท/เดือน ครัวเรือนท่ีมีหนี้มีจ านวนประมาณ 10.8 ล้านครัวเรือน 
โดยมีหนี้สินเฉลี่ย 178,994 บาท/ครัวเรือน เพิ่มขึ้นจาก 156,770 
บาท/ครัวเรือน ในปี 2558 ครัวเรือนส่วนใหญ่ร้อยละ 90 มีหนี้ 
ในระบบอย่างเดียว ร้อยละ 5.8 มีหนี้นอกระบบอย่างเดียว และ
ร้อยละ 4.2 มีหนี้ท้ังในระบบและนอกระบบ โดยจ านวนหนี้ 
ในระบบเฉลี่ยอยู่ท่ี 174,714 บาท/ครัวเรือน และจ านวนหนี้นอก
ระบบเฉลี่ยอยู่ท่ี 4,280 บาท/ครัวเรือน ส่วนใหญ่เป็นการก่อหนี้เพื่อ
การอุปโภคบริโภค และการซื้อบ้าน/ที่ดิน  

แผนภาพ 1 เปรียบเทียบรายได้ ค่าใช้จ่าย และหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน 

 
ที่มา: ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

เมื่อพิจารณาหนี้สินครัวเรือนผ่านสถาบันทางการเงิน 
ไตรมาสสี่ ปี 2560 หนี้สินครัวเรือนมีมูลค่าเท่ากับ 11,979,892 
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี ท่ีแล้วร้อยละ 4.3  
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 77.54 ต่อ GDP  

แนวโน้มหนี้ครัวเรือนยังขยายตัวต่อเนื่อง ชี้ให้เห็นได้
จากไตรมาสหนึ่ง ปี 2561 ยอดคงค้างสินเชื่อเพื่อการอุปโภค
บริโภคส่วนบุคคลของธนาคารพาณิชย์  ขยายตัวเพิ่มขึ้นจาก 
ร้อยละ 6.1 ในไตรมาสสี่ ปี 2560 เป็นร้อยละ 7.1 ในไตรมาสนี้ 
โดยสินเชื่อเพื่อซื้อหรือเช่าซื้อรถยนต์ยังคงขยายตัวต่อเนื่อง
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.6  

ตาราง 2 หนี้สินครัวเรือน (สินเชื่อจากสถาบันการเงิน) 

ณ สิ้นระยะเวลา 
2559 2560 

 Q1 Q2 Q3 Q4 
หนี้สินครวัเรือน  
(ล้านล้านบาท) 11.49 11.50 11.61 11.76 11.98 

%YOY 3.5 3.2 3.2 3.6 4.3 
- สถาบันรับฝากเงนิ 4.2 3.7 3.6 3.8 4.2 
- สถาบันการเงนิอืน่ -1.2 -0.1 0.5 2.5 5.1 
สัดส่วนตอ่ GDP  79.03 77.87 77.51 77.34 77.54 

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ตาราง 3 การเปลี่ยนแปลงการให้สินเชื่อคงค้างอุปโภคบริโภคส่วนบุคคลของ
ธนาคารพาณิชย์ 

ณ สิ้นระยะเวลา (%) 
สัดส่วน 
(%) 2560 2561 

Q1/61 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 
สินเชื่ออุปโภคบริโภคส่วนบุคคล 100.0 4.5 4.4 5.6 6.1 7.1 
- ที่อยู่อาศัย 50.7 6.1 5.0 5.7 5.5 5.8 
- ซ้ือหรือเช่าชื้อรถยนต ์ 23.6 2.4 4.5 7.0 8.4 10.6 
- การศกึษา 0.0 35.3 33.0 24.5 13.5 4.2 
- เดินทางไปต่างประเทศ 0.0 -3.3 -1.9 -1.8 17.6 29.3 
- บริโภคอืน่ ๆ 25.7 3.2 3.1 4.2 5.2 6.5 

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ความสามารถในการช าระหนี้ เมื่อพิจารณาสัดส่วนหนี้
เพื่อการอุปโภคบริโภคท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อสินเชื่อรวม พบว่า
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 2.68 ในไตรมาสสี่ ปี 2560 เป็นร้อยละ 2.78 
ในไตรมาสนี้ โดยเพิ่มขึ้นในสินเชื่อเกือบทุกประเภท ยกเว้น
สินเชื่อรถยนต์  

 

ตาราง 4 หนี้เพื่อการอปุโภคบริโภคที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย 
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หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย 

ณ สิ้นระยะเวลา 
2560 2561 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 
หนี้เพื่อการอุปโภคบรโิภค 
ที่ไม่กอ่ให้เกดิรายได้ (ล้านบาท) 

109,902 104,989 110,177 110,375 115,910 

% YOY 14.2 6.9 5.9 4.8 5.5 
สัดส่วนตอ่ NPLs รวม 27.17 25.22 25.74 25.73 26.14 
สัดส่วนตอ่สินเชื่อรวม 2.82 2.66 2.74 2.68 2.78 
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การผิดนัดช าระหนี้เกิน 3 เดือนขึ ้นไปของสินเชื ่อ
ส่วนบุคคลภายใต้การก ากับมีมูลค่า 9,446 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 
4.0 และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.7 ของยอดสินเชื่อคงค้าง 
ส าหรับการผิดนัดช าระหนี้เกิน 3 เดือนขึ้นไปของสินเชื่อบัตร
เครดิตมีมูลค่า 8,099 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 17.9 และคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 2.3 ของยอดสินเชื่อคงค้าง  

ตาราง 5 สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับและสินเชื่อบัตรเครดิต 

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ส าหรับการด าเนินมาตรการแก้ปัญหาหนี้ภาคครัวเรือน 
ผ่านโครงการคลินิกแก้หนี้ ซึ่งจัดต้ังโดยธนาคารแห่งประเทศไทย 
สมาคมธนาคารไทย และสมาคมธนาคารนานาชาติ โดยมีบริษัท
บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จ ากัด เป็นหน่วยงานกลางในการช่วยให้
ลูกหนี้สามารถแก้ไขปัญหาหนี้สินกับธนาคารพาณิชย์ท้ังหลายให้
ได้ข้อยุติในคราวเดียว ซึ่งเริ่มด าเนินการต้ังแต่วันท่ี 1 มิถุนายน 
2560 พบว่า ในช่วง 10 เดือนท่ีผ่านมา มีผู้ผ่านการพิจารณา

ความสามารถในการช าระหนี้ และท าสัญญาปรับปรุงโครงสร้าง
หนี้ท้ังสิ้น 594 ราย ภาระหนี้รวม 129.65 ล้านบาท อย่างไร 
ก็ตาม พบว่า ยังมีลูกหนี้บางส่วนท่ีติดขัดเรื่องคุณสมบัติท าให้เสีย
โอกาสเข้าร่วมโครงการ จึงได้ปรับหลักเกณฑ์เงื่อนไขให้มี 
ความยืดหยุ่นและเปิดกว้างมากขึ้น ท้ังนี้ นอกจากการช่วย
แก้ปัญหาหนี้แล้ว ยังมีการจัดอบรมความรู้ทางการเงิน และการ
บริหารจัดการหนี้ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการทุกราย และมีการ
บรรยายให้แก่พนักงานขององค์กรต่างๆ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ
ทางการเงินท่ีดีให้แก่คนในสังคม ลดความฟุ่มเฟือยเพื่อช่วยลด
ปัญหาหนี้ภาคครัวเรือนท้ังทางตรงและทางอ้อม 

การเร่งแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบโดยเฉพาะในกลุ่ม
เกษตรกร แม้ว่าท่ีผ่านมาจะมีคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้นอก
ระบบอยู่แล้ว แต่ยังไม่เพียงพอในการแก้ไขอย่างท่ัวถึง คณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จึงร่วมลงพื้นท่ีในการส ารวจ
และแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบโดยเฉพาะในกลุ่มเกษตรกร 
ร่วมกับคณะกรรมการก ากับการแก้ ไขปัญหาหนี้สินภาค
ประชาชน ท้ังในส่วนกลางและส่วนพื้นท่ี เพื่อให้การแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวเดินหน้าอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

ตาราง 6 การปรับหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้ 

เกณฑ์เดิม เกณฑ์ใหม่ 
บุคคลธรรมดา มีเงินเดือนประจ า บุคคลธรรมดา ที่มีรายได้ 
อายุไม่เกิน 65 ปี  
มีหนี้บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด หรือสินเชื่อ
ส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน ค้างเกินกว่า  
3 เดือน กับธนาคารตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไป 
ก่อนวันที่ 1 พ.ค. 2560 

มีหนี้บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด หรือสินเชื่อ
ส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน ค้างเกินกว่า  
3 เดือน กับธนาคารตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไป 
ก่อนวันที่ 1 เม.ย. 2561 

ไม่ถูกฟ้องด าเนินคดี ไม่ถูกด าเนินคดี หรือถูกด าเนินคดีแล้วแต่
ยังไม่มีค าพิพากษา 

ยอดหนี้เงินต้นค้างช าระรวมไม่เกิน 2 ล้านบาท  

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 

ณ สิ้นระยะเวลา 
2560 2561 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 
สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ 
(1)  ยอดสินเชือ่คงค้าง (ล้านบาท) 331,489 335,966 347,612 354,243 354,004 

%YOY 3.0 2.7 4.4 4.8 6.8 
(2)  สินเชือ่ผิดนดัช าระหนี ้

เกนิ 3 เดือนขึ้นไป 
9,844 8,911 8,964 8,873 9,446 

%YOY -12.8 -15.5 -21.1 -16.3 -4.0 
(2) / (1) (ร้อยละ) 3.0 2.7 2.6 2.5 2.7 

สินเชื่อบัตรเครดิต 
(1) ยอดสินเชือ่คงค้าง (ล้านบาท) 333,249 336,386 342,710 394,123 358,291 

%YOY 7.9 6.6 8.2 10.0 7.5 
(2) ยอดค้างช าระเกนิ 3 เดือน
 ขึ้นไป 

9,859 8,339 7,217 7,558 8,099 

%YOY -10.1 -15.6 -39.1 -27.2 -17.9 
(2) / (1) (ร้อยละ) 3.0 2.5 2.1 1.9 2.3 
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การเจ็บป่วยด้วยโรคเฝ้าระวังโดยรวมลดลง แต่ต้องเฝ้าระวังโรคที่แพร่ระบาดในช่วงฤดูร้อน 

ไตรมาสหนึ่ง ปี 2561 มีผู้ป่วยด้วยโรคเฝ้าระวังรวม 
110,647 ราย ลดลงเกือบทุกโรคจากไตรมาสเดียวกันของปี 
2560 ร้อยละ 2.3 โดยผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปาก ลดลงร้อยละ 44.7 
และโรคไข้เลือดออกลดลงร้อยละ 37.6 เนื่องจากมีการด าเนินงาน
เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคอย่างเข้มข้นต่อเนื่อง โดยมีการ
รณรงค์ในศูนย์ดูแลเด็กเล็ก และเด็กนักเรียนในสถานศึกษาท าให้
สามารถลดการแพร่ระบาดลงได้ อย่างไรก็ตาม โรคไข้หวัดใหญ่มี
จ านวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 82.4 เนื่องจากสภาพอากาศท่ีแปรปรวน 
ร้อนสลับฝนตก ท าให้มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มเด็ก
นักเรียน ผู้ปกครองและครูควรสังเกตอาการเด็ก หากมีไข้ให้หยุดเรียน 
และพักรักษาจนกว่าจะหายเป็นปกติ 

ตาราง 7 จ านวนผู้ปว่ยดว้ยโรคเฝ้าระวัง 

หมายเหตุ: ข้อมูลปี 2561 เป็นข้อมูล ณ วันท่ี 22 พฤษภาคม 2561 
ที่มา: ส านักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข 

ประเด็นท่ีต้องเฝ้าระวังคือโรคท่ีแพร่ระบาดในช่วงต้นปี
และช่วงฤดูร้อน ดังนี ้

1. โรคพิษสุนัขบ้า เป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน
ท่ีเป็นปัญหาสาธารณสุขส าคัญในหลายประเทศ รวมท้ังประเทศไทย 
ผู้ท่ีติดเชื้อหากแสดงอาการแล้วเสียชีวิตทุกราย แต่โรคนี้สามารถ
ป้องกันได้ด้วยวัคซีน ซึ่งในปี 2561 จากข้อมูลของส านักระบาดวิทยา  
 

ต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม-22 พฤษภาคม 2561 พบผู้ป่วยและเสียชีวิต
ด้วยโรคพิษสุนัขบ้าแล้ว 9 ราย เมื่อเปรียบเทียบกับในปี 2559 
พบผู้ป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคนี้ จ านวน 14 ราย ซึ่งสูงสุดในรอบ 
5 ปีท่ีผ่านมา และ 11 รายในปี 2560 ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ไม่ได้
รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายหลังสัมผัสโรคจากการขาด
ความตระหนักถึงความรุนแรงของโรคเมื่อถูกสัตว์กัด ข่วน เลีย 
แล้วไม่ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ท าให้เสี่ยงท่ีจะได้รับ
เชื้อและเสียชีวิตลงได้ ในปี 2560 มีผู้สัมผัสโรคและเข้ารับวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจ านวน 181,849 ราย ส าหรับในปี 2561 
ต้ังแต่เดือนมกราคม-14 พฤษภาคม มีผู้สัมผัสโรคและเข้ารับ
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแล้วจ านวน 89,683 ราย 

แผนภาพ 2 จ านวนผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2556-2560 

 
ที่มา: ส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

ตาราง 8 จ านวนผู้มารับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

ปี จ านวน (ราย) 
2554 179,125 
2555 167,663 
2556 157,109 
2557 166,422 
2558 166,015 
2559 181,738 
2560 181,849 

หมายเหตุ: ข้อมูลจากระบบรายงานผู้สัมผัสโรคและรับวัคซีนฯ (ร.36) 

ที่มา: ส านักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุช 
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โรค 
เฝ้าระวัง 

2560 2561 %YOY 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q1/61 

ปอดอักเสบ 65,600 53,992 79,748 68,401 57,835 -11.8 
ไข้เลือดออก 8,020 12,936 20,995 11,238 4,998 -37.6 
มือ เท้า ปาก 15,746 18,248 28,213 7,982 8,694 -44.7 
ไข้หวัดใหญ่ 20,192 18,930 108,122 50,567 36,849 82.4 
บิด 1,416 1,501 1,146 784 1,132 -20.1 
หัด 1,398 711 591 485 547 -60.8 
ฉี่หน ู 575 601 1,166 1,132 402 -30.1 
ไข้สมองอกัเสบ 251 210 211 143 182 -27.4 
อหิวาตกโรค 2 2 2 2 0 - 
ไข้กาฬหลังแอ่น 5 9 8 6 1 - 
พิษสุนัขบ้า 1 4 2 4 7 - 
รวม 113,206 107,144 240,204 140,744 110,647 -2.3 
อัตราตอ่ 
 ประชากรแสนคน 171.8 162.7 364.8 213.7 168.1  
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เป็นโรคติดต่อรา้ยแรง 

จากสตัวส์ ูค่น 

 เกิดจากเช้ือไวรัสเรบีส์ (rabies) 
 พบได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิด 

พบมากท่ีสุดในสุนัข 
 จากการถูกกัด ข่วน สัมผัสน้ าลายหรือ

สารคัดหลั่งจากสัตว ์

 เบื่ออาหาร 
 มีไข้ เจ็บคอ 
 อ่อนเพลีย 
 คันที่แผล 
 กลัวแสง กลวัน้ า 
 ปวดท้องน้อย 
 กล้ามเนื้อขากระตุก 
 แน่นหน้าอก 
 ชักเกร็ง 
 อัมพาต หมดสติ 
 เสียชีวิตในที่สุด 

 ล้างแผลด้วยน้ า ให้ลึกถึงก้นแผล  
และฟอกด้วยสบู่หลายๆ ครั้ง 

 เช็ดแผลด้วยน้ ายาฆ่าเช้ือ 
 รีบไปโรงพยาบาลเพื่อให้แพทย์ประเมิน

การให้วัคซีนและอิมมูโนโกลบูลิน 
 อาจให้วัคซีนป้องกันบาดทะยัก 

และให้ยาปฏิชีวนะ 
 กักขังสัตว์ท่ีกัด สังเกตอาการอย่างน้อย  

10 วัน หากไม่มีอาการผิดปกติแสดงว่า 
ไม่เป็นโรคพิษสุนัขบ้า 

ปัจจบุนัไมส่ามารถรกัษาโรคน้ีใหห้ายขาดได ้

ท าไดเ้พียงการรกัษาแบบประคบัประคอง มีโอกาสเสียชีวิตเกือบทกุราย 

อาการของผ ูป่้วย 

โรคพิษสนุขับา้ 

ท าอยา่งไรเม่ือถกูกดั 

โรคพิษสนุขับา้ 

หรอืโรคกลวัน ้า 

ที่มา:  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน และสร้าง
ความตระหนักให้รู้ถึงอันตรายของโรค รู้วิธีป้องกันตนเองและ
ครอบครัวรวมถึงคนในชุมชน โดยเฉพาะการให้ความส าคัญกับ
การท าความสะอาดแผลเมื่อถูกสัตว์กัด ข่วน เลีย และการได้รับ
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายหลังจากสัมผัสโรค นอกจากนี้ 
เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขต้องติดตามสถานการณ์โรคอย่างใกล้ชิด 
และเร่งค้นหา ติดตามผู้ ท่ีมีประวัติสัมผัสโรคทุกรายให้มารับ
วัคซีนให้ครอบคลุม 100% รวมท้ังก าชับ อสม. ให้เคาะประตู
บ้าน เพื่อเพิ่มการค้นหา และติดตามผู้ถูกกัดหรือสัมผัสโรคมารับ
วัคซีนให้ครบทุกราย ส าหรับประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ีให้ช่วยกัน
สอดส่องสัตว์แปลกหน้าท่ีมีอาการดุร้ายและแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์
โดยเร่งด่วน ตลอดจนต้องเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าระบาดข้ามแดน
อีกดว้ย ท้ังนี้ องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ก าหนดเป้าหมายให้
ท่ัวโลกก าจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปภายในปี 2573 และจาก
การด าเนินงานป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย
โดยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบ ท าให้จ านวน
ผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่สามารถ
ลดให้เหลือศูนย์ได้ และด้วยพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร. 
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี 

ทรงห่วงใยในการดูแลทุกข์สุขของพสกนิกรชาวไทย ทรงมี 
พระประสงค์จะให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย จึงได้มี
การด าเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บ้าขึ้นในปี 2560 โดยมีเป้าหมายท่ีจะก าจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมด
ไปจากประเทศไทยภายในป ี2563 

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภยั จากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธานศาสตราจารย ์ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ ์อัครราชกมุารี 

ด้วยพระเมตตาของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า 
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่ทรงห่วงใยสุขภาพของปวงชน รวมไปถึงโรค
พิษสุนัขบ้าซ่ึงเป็นปัญหาส าคัญของชาติ นับตั้งแต่ทอดพระเนตรการด าเนินงาน 
ของศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ อ. สัตหีบ จ. ชลบุรี เมื่อวันที่ 30 เมษายน 
2559 ก็ทรงมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย ก่อให้เกิด
โครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า” โดยพระองค์ทรงรับ
เป็นประธาน ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าวเพื่อ
สุขภาพของคนไทยและสรรพชีวิตต่างๆ  

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข ได้เริ่มด าเนินการ
มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 มีระยะเวลาด าเนินโครงการถึงปี 2563 โดยมุ่งมั่น 
ตั้งเป้าให้ประเทศไทยปลอดโรคพิษสุนัขภายในปี 2563 ปัจจุบันมีจังหวัดน าร่อง 5 
จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา อุดรธานี นครศรีธรรมราช อุทัยธานี และ
เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย ส าหรับ
การด าเนินโครงการแบ่งออกเป็น 8 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ (1) การเฝ้าระวังป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ (2) การจัดการระบบศูนย์พักพิงสัตว์ (3) การเฝ้าระวัง 
ป้องกันควบคุม และดูแลรักษาโรคพิษสุนัขบ้า ในคน (4) การขับเคลื่อน 
การด าเนินงานโรคพิษสุนัขบ้าในท้องถิ่น (5) การประชาสัมพันธ์ (6) การบูรณาการ 
และการบริหารจัดการข้อมูลโรคพิษสุนัขบ้า (7) การติดตามและประเมินผล และ 
(8) การพัฒนานวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยี  

จากโครงการตามพระปณิธานฯ ท าให้เกิดการบูรณาการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ระหว่างหน่วยงานภาคีเครือข่าย เช่น กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย ส านักนายกรัฐมนตรี และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ซ่ึงการเฝ้าระวังป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ มีกรมปศุสัตว์  เป็นหน่วยงานหลัก  
การป้องกันและควบคุมโรคในคน มีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เป็น
หน่วยงานหลัก กรมประชาสัมพันธ์ด าเนินการให้ความรู้ข้อมูลกับประชาชน กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีบทบาทในการด าเนินงานป้องกันโรคในสุนัข เช่น 
การฉีดวัคซีน การจัดการที่พักพิงของสุนัขจรจัด การบูรณาการข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
รวมทั้งการติดตามผลและการพัฒนาเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับโรค
พิษสุนัขบ้า ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถป้องกันและมีการจัดการที่ดีขึ้น โดยเน้นประชาชน
เป็นผู้รับประโยชน์ที่ส าคัญ 

ที่มา:  ส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
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2. สถานการณ์เด็กจมน้ าในช่วงปิดเทอม การจมน้ า
เป็นสาเหตุท่ีท าให้เด็กไทยอายุต่ ากว่า 15 ปีเสียชีวิตสูงเป็นอันดับหนึ่ง 
ซึ่งในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา (พ.ศ. 2551-2560) พบว่ามีเด็กอายุต่ ากว่า 
15 ปี เสียชีวิตจากการจมน้ า 9,574 คน เฉลี่ยปีละ 957 คน หรือ
วันละเกือบ 3 คน และส านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค ได้ท า
การวิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยงของการเสียชีวิตจากการจมน้ าพบ
กลุ่มเด็กอายุต่ ากว่า 5 ปี ถือเป็นกลุ่มท่ีจมน้ าเสียชีวิตสูงเฉลี่ยปีละ 
339 คน ซึ่งส่วนใหญ่เสียชีวิตจากการจมน้ าภายในบ้านและ
ละแวกบ้านของตนเอง นอกจากนี้ ช่วงปิดเทอม 3 เดือน (มีนาคม-
พฤษภาคม) เป็นช่วงท่ีมีเด็กจมน้ าเสียชีวิตสูงสุดเฉลี่ยปีละ 334 คน 
และในบางปีมีจ านวนสูงเกือบ 456 คน โดยเฉพาะในเดือน
เมษายนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 3 วัน (13-15 เมษายน) ในช่วง 
10 ปีท่ีผ่านมา (พ.ศ. 2551-2560) พบเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี 
จมน้ าเสียชีวิต 173 คน เฉลี่ยวันละ 6 ราย ซึ่งมากกว่าช่วงวัน
ปกติถึง 2 เท่า ส าหรับในปี 2561 จากข้อมูลของกรมควบคุมโรค 
ต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม-15 พฤษภาคม 2561 พบเด็กจมน้ า
เสียชีวิต 146 คน โดยเฉพาะช่วงปิดเทอมต้ังแต่วันท่ี 1 มีนาคม-
15 พฤษภาคม 2561 มีเด็กจมน้ าเสียชีวิต 113 คน ในจ านวนนี้
เป็นเด็กอายุ 10-14 ปีมากที่สุด  

 

แผนภาพ 3 จ านวนและอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ าของเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี  

 
ที่มา: ส านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
 

 

 

 

 

 

 

ตาราง 9 จ านวนการเสียชีวิตจากการจมน้ าของเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี ในช่วง
ปิดภาคการศึกษา 3 เดือน (มี.ค-พ.ค.) ปี 2551-2560 

ที่มา: ส านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

การป้องกันและช่วยเหลือเด็กจมน้ าจึงควรมุ่งเน้นท้ังใน
บ้านและชุมชน โดยบ้านเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความปลอดภัย
ทางน้ า ผู้ปกครองควรดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด อย่าปล่อยให้เด็กชวน
กันไปเล่นน้ ากันเองตามล าพังและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน เช่น การสร้างรั้วหรือติดป้ายค าเตือน การจัดให้มี
อุปกรณ์ช่วยเหลือไว้บริเวณแหล่งน้ าเสี่ยง ตลอดจนการเฝ้าระวัง
และการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในชุมชน เป็นต้น ท้ังนี้ กระทรวง
สาธารณสุขได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วนท้ังภาครัฐ 
เอกชน จิตอาสาและชุมชน ร่วมกันด าเนินการป้องกันการจมน้ า 
โดยได้ก่อต้ังทีม “ผู้ก่อการดี” ต้ังแต่ปี 2558-ปัจจุบัน (2561)  
ซึ่งท่ัวประเทศมีทีมผู้ก่อการดีกว่า 2,000 ทีม ใน 74 จังหวัด ได้มี
การจัดสอนว่ายน้ าให้เด็กไปแล้วเกือบ 4 แสนคน และคนในชุมชน
หรือเด็กได้ฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) กว่า 1.7 แสนคน 
และได้ก าหนดเป้าหมายในปี 2561 เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจาก
การจมน้ าของเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี ให้เหลือ 4.5 คนต่อประชากร
แสนคน หรือลดจ านวนการตายให้เหลือน้อยกว่า 500 คน  
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จ านวน อัตรา 

ปี จ านวนรวม 
เดือน 

มีนาคม เมษายน พฤษภาคม 
2551 304 82 124 98 
2552 442 134 175 133 
2553 344 106 143 95 
2554 447 131 169 147 
2555 448 138 168 142 
2556 400 127 149 124 
2557 402 129 148 125 
2558 250 73 98 79 
2559 197 56 93 48 
2560 254 84 87 83 
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  ค่าใช้จ่ายในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ลดลง  

ค่าใช้จ่ายในการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ลดลงจาก 
37,938 ล้านบาทในไตรมาสหนึ่ง ปี 2560 เป็น 36,762 ล้านบาท
ในไตรมาสนี้ หรือลดลงร้อยละ 3.1 ขณะท่ีค่าใช้จ่ายในการ
บริโภคบุหรี่ลดลงจาก 14,629 ล้านบาทในไตรมาสหนึ่ง ปี 2560 
เป็น 14,327 ล้านบาทในไตรมาสนี้ หรือลดลงร้อยละ 2.1 
ค่าใช้จ่ายในการบริโภคบุหรี่และเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์คิดเป็น
ร้อยละ 3.9 ของค่าใช้จ่ายครัวเรือน  

แผนภาพ 4 การเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายการบริโภคของครัวเรือนหมวดเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์และบุหรี่ (ณ ราคาปี 2002) 

 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 

ท้ังนี้ การด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่เป็น
พฤติกรรมเสี่ยงท่ีจะน าไปสู่การเสพสารเสพติดชนิดอื่นท่ีร้ายแรง 
รวมถึงเป็นปัจจัยเสี่ยงส าคัญท่ีเป็นสาเหตุของภาวะโรคและการ
เสียชีวิตก่อนวัยอันควร องค์การอนามัยโลกจึงก าหนดให้วันท่ี 31 
พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก ซึ่งประเทศต่างๆ ท่ัวโลก 
รวมท้ังประเทศไทยได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อมุ่งเน้นถึงความเสี่ยง
ด้านสุขภาพที่เกิดจากการสูบบุหรี่ และสนับสนุนให้มีการก าหนด
นโยบายท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อลดการสูบบุหรี่มาอย่างต่อเนื่อง 
โดยในปี 2561 มีค าขวัญว่า “Tobacco Breaks Hearts: บุหรี่ตัวร้าย
ท าลายหัวใจ” เนื่องจากการสูบบุหรี่ก่อให้เกิดเส้นเลือดหัวใจตีบ
ซึ่งจะท าให้ผู้ป่วยเสียชีวิตเร็วเพราะหัวใจวาย และท าให้เส้นเลือด
สมองตีบตัน เป็นอัมพาต 

ส าหรับในกลุ่มเยาวชน ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายส าคัญ 
ในการป้องกันไม่ให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยง กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข ได้ขับเคลื่อนการด าเนินงาน “สถานศึกษาปลอด
บุหรี่” แบบภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรม ร่วมกับ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และมูลนิธิ
รณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ มาอย่างต่อเนื่องต้ังแต่ปี 2557 โดยมี
เป้าหมายขับเคลื่อนการด าเนินงานให้ครอบคลุมสถานศึกษาสังกัด 
สพฐ. ทุกระดับภายในปี 2561 เพื่อลดจ านวนผู้สูบบุหรี่ 

วมกันสร้างสงัคมปลอดภัย 

คดีอาญารวมเพิ่มขึ้น ต้องระดมทุกภาคส่วนร่วมสร้างสังคมปลอดภัย 

ไตรมาสหนึ่ง  ปี 2561 คดีอาญารวมมีการรับแจ้ง 
96,690 คดี เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปี 2560 ร้อยละ 
17.6 คดียาเสพติดมีการรับแจ้ง 79,355 คดี เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.2 
โดยมีสัดส่วนมากท่ีสุดร้อยละ 82.1 ของคดีอาญารวม คดี
ประทุษร้ายต่อทรัพย์รับแจ้ง 12,932 คดี เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.2
ขณะท่ีคดีชีวิตร่างกายและเพศรับแจ้ง 4,403 คดี ลดลงร้อยละ 4.1  

 

 

แผนภาพ 5 จ านวนคดีอาญาประเภทประทุษร้ายต่อทรัพย์ ชีวิตร่างกาย และเพศ 
และคดียาเสพติด รายไตรมาสปี 2557–2561 

 
ที่มา: ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ข้อมูล ณ วันที่ 23 เมษายน 2561) 
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แนวนโยบายภาครัฐได้ให้ความส าคัญกับการป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรม เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน สร้างสังคมท่ีปลอดภัยจากการแพร่กระจายของ 
ยาเสพติดท่ีมีความเชื่อมโยงไปสู่อาชญากรรมแฝงในหลายรูปแบบ  
จึงให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องปฏิบัติการกวาดล้างจับกุมเป้าหมาย
เครือข่ายยาเสพติดท่ัวประเทศควบคู่กับการปราบปรามผู้มีอิทธิพล 
ขยายผลเชื่อมโยงให้ถึงเครือข่ายขบวนการ นายทุนและผู้สนับสนุน
อยู่ เบื้องหลัง รวมท้ังชาวต่างชาติท่ีอาศัยอยู่ เกินก าหนดและ 
ท่ีลักลอบเข้าเมืองผิดกฏหมายท่ีส่วนใหญ่พบพฤติการณ์เข้าไป
เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์และอาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบต่างๆ 
ท่ีมีผลกระทบต่อความมั่นคงและภาพลักษณ์ของประเทศ โดย
ด าเนินการเข้มท้ังมาตรการทางกฎหมายและการยึดทรัพย์ พร้อมท้ัง
วางระบบตรวจสอบ คัดกรองไม่ให้มีการลักลอบกลับเข้ามาอีก 

ภาครัฐได้มีการด าเนินโครงการส าคัญๆ หลายโครงการ
เพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของยาเสพติด อาทิ โครงการ 
"Safe Mekong” โครงการแม่น้ าโขงปลอดภัย 6 ประเทศ ได้แก่ 
จีน ลาว เมียนมา ไทย กัมพูชา และเวียดนาม ถือเป็นความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ ในการปฏิบัติการสืบสวนร่วมต่อต้านเครือข่าย
การค้ายาเสพติดตามลุ่มแม่น้ าโขงและพื้นท่ีสามเหลี่ยมทองค า 
โดยแต่ละประเทศจัดสรรทรัพยากร งบประมาณ ก าลังพล 

เครื่องมืออุปกรณ์เข้ามาด าเนินการตามศักยภาพและกรอบ
อ านาจอธิปไตยของแต่ละประเทศ ร่วมกันก าหนดยุทธศาสตร์
เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน จัดท าแผนความร่วมมือ 
ในการสกัดกั้นและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นท่ีสามเหลี่ยม
ทองค าเพื่อสกัดกั้นสารต้ังต้น เคมีภัณฑ์ และเครื่องมืออุปกรณ์ 
ในการผลิตยาเสพติดไม่ให้เข้าสู่แหล่งผลิตในสามเหลี่ยมทองค า
และไม่แพร่กระจายในภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง และภูมิภาคอื่นๆ 
ของโลก โครงการ “แนวทางการพัฒนาทางเลือก” (Alternative 
Development) การแก้ไขปัญหาการปลูกพืชเสพติดโดยการ
ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตในพื้นท่ีท่ีปลูกพืชเสพติด เน้นแนวปฏิบัติ 
ท่ีเป็นนวัตกรรมท้ังท่ีเป็นแนวคิดและหลักปฏิบัติ เพื่อใช้ในการ
ปรับปรุงและปรับใช้ต้ังแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน และสามารถใช้
เป็นพื้นฐานท่ีมั่นคงส าหรับอนาคตสืบไป 

ขณะเดียวกันการสร้างสังคมปลอดภัย ภาคประชาชน
จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมควบคู่ไปกับ 
การเปิดพื้นท่ีปลอดภัยจากภัยมืดทางสังคม ชุมชน/ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการเอ๊กซเรย์เป้าหมายในพื้นท่ี ให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าท่ี
ท้ังทหาร ต ารวจและฝ่ายปกครองท่ีท างานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดและปิดโอกาสการเกิด
อาชญากรรมในสังคม  

 

 

การเกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้น ยังคงต้องด าเนินมาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุอย่างต่อเนื่องทุกมิติเพื่อลดการสูญเสียชีวิต 
และทรัพย์สิน 

สถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบกในไตรมาสหนึ่ง 
ปี 2561 มีการรับแจ้ง 24,960 ราย เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกัน
ของปี 2560 ร้อยละ 16.1 ขณะท่ีผู้เสียชีวิต 2,031 ราย ลดลง
ร้อยละ 15.9 มูลค่าความเสียหายลดลงร้อยละ 2 รถท่ีเกิด
อุบัติเหตุสูงสุดยังคงเป็นรถจักรยานยนต์ร้อยละ 40 รองมาเป็น
รถยนต์นั่งร้อยละ 27.5 ของประเภทรถท่ีเกิดอุบัติเหตุท้ังหมด 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพ 6 สถิติการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบก ตาย และมูลค่าความเสียหาย
รายไตรมาส ปี 2557–2560 

 
ที่มา: ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ข้อมูล ณ วันที่ 23 เมษายน 2561) 
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ข้อมูลจากศูนย์อุบัติเหตุเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัย
ทางถนน (Thai RSC) ต้ังแต่ต้นปี 2561 (1 มกราคม–20 เมษายน) 
ยอดผู้ เสียชีวิตเฉลี่ย 49 คนต่อวัน เพิ่มสูงกว่าปี 2560 ท่ีมี
ผู้เสียชีวิตเฉลี่ย 42 คนต่อวัน นอกจากนี้ พบการเกิดอุบัติเหตุ
จากรถโดยสารสาธารณะ 21 ชั้นบ่อยครั้ง ในแต่ละครั้งสร้าง
ความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้โดยสารและผู้อื่นมากกว่า
รถยนต์ประเภทอื่น ท้ังนี้ ศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย 
พบว่า รถโดยสารสาธารณะ 2 ชั้น มีอัตราความเสี่ยงท่ีสูงท าให้
ผู้โดยสารเสียชีวิตมากกว่ารถโดยสารสาธารณะชั้นเดียวถึง 6 เท่า2 
รถบัส 2 ชั้นในไทยทุกคันสูงเกิน 4 เมตร และประกอบโครงสร้าง
ขึ้นเองจากโรงงานประกอบรถยนต์ในประเทศเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้ แม้จะมีข้อดีสามารถรองรับผู้โดยสารได้มาก 
แต่ก็มีความเสี่ยงท่ีจุดศูนย์ถ่วงของรถเมื่อเจอสภาพถนนท่ีเป็น
ทางโค้ง ประกอบกับความเร็วในการขับขี่ จะท าให้เกิดอุบัติเหตุ
เสียหลักหรือพลิกคว่ าได้ง่ายท าใหแ้ต่ละครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ
จะพบจ านวนผู้เสียชีวิตหลายราย รวมท้ังพนักงานขับรถท่ีมี
พฤติกรรมการขับขี่ที่สุ่มเสี่ยงต่ออันตราย ขับขี่ด้วยความประมาท 
ด่ืมสุราหรือเสพสารเสพติด ร่างกายเหนื่อยล้าที่นับเป็นปัจจัยหลัก
ของการเกิดอุบัติเหตุ  

กระทรวงคมนาคมจึงเพิ่มความเข้มงวดเรื่องรถโดยสาร
สาธารณะ โดยเฉพาะรถโดยสาร 2 ชั้น จะไม่มีบนท้องถนนภายใน
ปี 2563 เนื่องจากมีค าสั่งยกเลิกการจดทะเบียนรถโดยสาร
สาธารณะ 2 ชั้น ต้ังแต่ปี 2559 เป็นต้นไป ส าหรับรถ ท่ีจด
ทะเบียนก่อนหน้าซึ่งมีอายุการใช้งาน 5 ปี  คาดว่าจะทยอย 

 

 

 

                                                           
1 จากการแข่งขันที่ เพิ่มขึ้นด้านการท่องเที่ยว ท าให้รถทัวร์ชั้นเดียวในอดีต 

ถูกปรับเปลี่ยนเป็นระบบ 2 ชั้น ข้อมูลจากกรมขนส่งทางบกที่ได้จดทะเบียนและ
ให้บริการ ปี 2560 มีจ านวน 20 ,000 คัน กลุ่มหนึ่งมีการจดทะเบียนตั้งแต่ปี 
2556 และทะเบียนจะหมดในปี 2560 ขณะที่อีกส่วนหนึ่งท าการจดทะเบียนในปี 
2558 และจะสิ้นสุดปี 2563 

2 ศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทยส ารวจการเกิดอุบัติเหตุในรถสาธารณะ 
ต่อ 10,000 คัน พบว่า รถตู้มีความเสี่ยงมากกว่า รถบัสชั้นเดียว 2 เท่า แต่รถบัส 
2 ชั้นเสี่ยงมากกว่ารถบัสชั้นเดียวถึง 6 เท่า ขณะที่รถตู้มีความเสี่ยงที่จะเกิด
อุบัติเหตุหรือการเสียชีวิตสูงกว่ารถบัส 1 ชั้นถึง 2 เท่า 

หมดอายุในปี 2563 กรมการขนส่งทางบก จัดให้มีการทดสอบ
การทรงตัวของรถโดยสาร Center of Gravity ให้รถโดยสารท่ีมี
ความสูงต้ังแต่ 3.60 เมตรขึ้นไปต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบ 
การทรงตัวบนพื้นลาดเอียง 30 องศา และการน าเทคโนโลยีมาใช้
ท้ังระบบ อาทิ การติดต้ังระบบ GPS Tracking เพื่อการบริหารจัดการ
เดินรถเชิงป้องกัน ควบคุมก ากับ ดูแล บังคับใช้ ติดตามการเดินรถ 
ลักษณะ Online แบบ Real-time มีประกันภัยคุ้มครองทุกท่ีนั่ง 
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ วงเงินคุ้มครองความเสียหายต่อชีวิต
หรือร่างกายไม่ต่ ากว่า 300,000 บาทต่อคนในแต่ละครั้ง พัฒนา
กระบวนการออกใบอนุญาตขับรถและผู้ประจ ารถให้มีคุณภาพ 
ตามมาตรฐานสากลภายใต้โครงการ Sure Driving/Smart 
Driver รวมถึงการพัฒนาระบบและเทคโนโลยี3 มาใช้เพื่อบังคับ
พฤติกรรมของผู้ขับขี่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด  

ในส่วนผู้ประกอบการจะต้องมีการจัดอบรมปลูกฝังวินัย
จราจรและความมีจิตส านึกในการใช้รถใช้ถนนร่วมกับผู้อื่น ตรวจ
ความพร้อมและติดตามพฤติกรรมพนักงานขับรถ รวมท้ังต้องน า
รถตรวจสภาพตามก าหนด ติดต้ังเข็มขัดนิรภัยและอุปกรณ์
ฉุกเฉินอย่างครบถ้วน ต้องมีการจัดท าประกันภัยภาคบังคับและ
ควรมีประกันภัยภาคสมัครใจหรือประกันภัยส่วนบุคคลเพิ่มเติม 
ขณะเดียวกันตัวผู้ โดยสารต้องตระหนักถึงความปลอดภัย 
ของตนเอง โดยการคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง ตรวจสอบข้อมูลรถ
โดยสารและเลือกซื้อตั๋วโดยสารกับบริษัทท่ีเชื่อถือได้ 

 

 

 

 

 

 
                                                           
3 รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนโครงการระบบความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ 

สนับสนุนนวัตกรรมเทคโนโลยี Data Recorder : Digital Tachograph เพื่อการ
ควบคุมความปลอดภัยในการเดินรถโดยสาร สามารถส่งข้อมูลไปที่ผู้ขับรถและ 
ผู้ควบคุมรถทราบถึงการพัฒนาการขับขี่ที่ปลอดภัย โดยระบบใช้วิธีการค านวณ
และวิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่ได้จากการบันทึกของระบบแบบ
อัตโนมัติ จะมีการแนะน าการขับรถโดยมีการสื่อสารจากระบบโดยตรงส่งถึงผู้ขับ
รถผ่านข้อมูลพฤติกรรมที่ระบบท าการบันทึกพร้อมกับการประเมินผลการขับรถ  
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ขณะท่ีการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ก็ถือ
เป็นช่วงท่ีมีสถิติอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าช่วงปกติ โดยในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 2561 (ระหว่างวันท่ี 11-17 เมษายน 2561) เกิด
อุบัติเหตุ 3,724 ครั้ง เพิ่มขึ้นจากช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 
ร้อยละ 0.9 บาดเจ็บ 3,897 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4 ขณะท่ี
เสียชีวิต 418 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.5 พฤติกรรมเสี่ยงท่ีท าให้
เสียชีวิตและบาดเจ็บ 3 อันดับแรก ได้แก่ การไม่สวมหมวกนิรภัย 
ด่ืมและขับ ขับรถเร็วเกินก าหนด ยานพาหนะท่ีเกิดอุบัติเหตุ
สูงสุดยังคงเป็นรถจักรยานยนต์ร้อยละ 79.8 ส่วนใหญ่เกิด
อุบัติเหตุในเส้นทางตรงบนถนนทางหลวงมากท่ีสุดร้อยละ 66.4 
ขณะที่ถนนสายรองมีการต้ังด่านชุมชนกว่า 21,000 ด่าน ท าให้มี
ผู้เสียชีวิตในถนนสายรองน้อยกว่า อีกท้ังปริมาณรถท่ีเพิ่มขึ้น
ในช่วงเทศกาลและการขับขี่ด้วยความเร็วในพื้นท่ีจ ากัดหรือใน 
ท่ีแคบจึงเป็นจุดท่ีท าให้เกิดความสูญเสีย การบังคับใช้กฎหมาย
อย่างเข้มงวดและต่อเนื่องตลอดท้ังปียังคงมีความจ าเป็นต่อไป 
โดยให้ความส าคัญกับการยกระดับการบริหารจัดการความปลอดภัย
ทางถนนท่ีครอบคลุมทุกมิติ ท้ังด้านผู้ใช้รถใช้ถนน ยานพาหนะ 
ถนน และสิ่งแวดล้อม ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตาม
แนวทางกลไกประชารัฐ การประชาสัมพันธ์ เตือนผู้ขับขี่ควบคู่
กับป้ายจับความเร็ว มีกล้องบันทึกภาพเพื่อเอาผิดตามกฎหมาย 
การเตรียมสภาพถนนเพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาของแต่ละพื้นท่ี 

แผนภาพ 7 สถิติอุบัติเหตุจราจรในช่วงเทศกาลของไทย ปี 2560-2561  

ที่มา:  ศูนย์อ านวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล 

 

แผนภาพ 8 สถิติการเสียชีวิตจากอบุัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 

 
ที่มา:  ศูนย์อ านวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล 
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ผู้บาดเจ็บ (ราย) การเกิดอุบัติเหตุ (ครั้ง) ผู้เสียชีวิต (ราย) 

เสียชีวิต 418 ราย เกิดอุบัติเหตุ 3,724 คร้ัง 

เสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุ      230 ราย 
        ที่โรงพยาบาล        177 ราย 
ระหว่างน าส่งโรงพยาบาล    11 ราย 

พฤติกรรมท่ีท าให้เสียชีวิต 
ไม่สวมหมวกนิรภัย   185 ราย 
ขับรถเร็วเกินก าหนด 109 ราย 

สถานะของผู้เสียชีวิต 
 ผู้ขับขี่         321 ราย 
ผู้โดยสาร       64 ราย 
คนเดินถนน     22 ราย 

สาเหตุ ขับรถเร็ว 150 ราย 
       ดื่มแล้วขับ  107 ราย 
ตัดหน้ากระชั้นชิด  78 ราย 

เสียชีวิตแยกตามประเภทรถ 
รถจักรยานยนต์  293 ราย 
รถปิคอัพ           58 ราย 
รถยนต์นั่ง          33 ราย 
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  เด็กและเยาวชนไทยกับการเล่นพนันทายผลฟุตบอล  

ปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนเข้าสู่วงจรการพนันทายผล
ฟุตบอลมากขึ้น โดยเฉพาะช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกซึ่งเป็น
รายการใหญท่ี่ได้รับความนิยมในการดูการถ่ายทอดสด ท าให้เกิด
นักพนันทายผลฟุตบอลหน้าใหม่จ านวนมาก 

จากรายงานสถานการณ์การพนันในสังคมไทย ปี 2560 
ของศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พบว่า 
คนไทยร้อยละ 54.6 หรือประมาณ 28.9 ล้านคนเล่นการพนันใน
ปี 2560 ในจ านวนนี้เป็นเด็กและเยาวชน 15-25 ปี 3.6 ล้านคน 
โดยการพนันทายผลฟุตบอล เป็นการพนันท่ีได้รับความนิยมใน
อันดับต้นๆ รองจากสลากกินแบ่งรัฐบาล หวยใต้ดิน และไพ่  
มีนักพนันประมาณ 2.47 ล้านคน เป็นนักพนันหน้าใหม่ 1.17 แสนคน 
มีวงเงินหมุนเวียนในตลาดการพนันทายผลฟุตบอล 140,016 ล้านบาท 
แม้นักพนันส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงวัยท างาน แต่ก็ต้องเฝ้าระวังใน
กลุ่มเด็กและเยาวชนซึ่งเล่นพนันทายผลฟุตบอลมากถึงประมาณ 6.09 
แสนคน ในจ านวนนี้เป็นเด็กอายุ 15-18 ปี ถึง 1.38 แสนคน โดย
ส่วนมากเล่นกับเพื่อน ญาติ คนรู้จัก โต๊ะบอล และเล่นผ่านเว็บไซต์
รับแทงพนัน ซึ่งปัจจุบันสามารถเล่นได้เกือบทุกวันเนื่องจากมี
โปรแกรมการแข่งขันท่ีหลากหลายให้เลือกจากรายการแข่งขันชั้น
น าท่ัวโลก  

ส าหรับการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งท่ีผ่านมา จากผล
การส ารวจพฤติกรรมรับชมและการเล่นพนันทายผลฟุตบอลโลก 
20144 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเกือบครึ่งติดตามชมการถ่ายทอดสด
การแข่งขัน โดยร้อยละ 9.4 หรือประมาณ 4.6 ล้านคนเล่นพนัน
ทายผลฟุตบอล ท่ีน่ากังวลคือ มีประมาณ 2 ล้านคนเป็นนักพนัน
ทายผลฟุตบอลหน้าใหม่ และในจ านวนนี้ประมาณ 1 ใน 4 คิด
จะเล่นพนันทายผลฟุตบอลรายการอื่นต่อไป  

 

 

 

                                                           
4  โดยศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ และศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน 

แผนภาพ 9 ประเภทการพนันที่คนไทยเล่นใน ปี 2560 

 
ที่มา: ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน  

จ านวนนักพนันทายผลฟุตบอลท่ีเพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งเกิด
จากสภาพแวดล้อมท่ีเอื้ออ านวย อาทิ การมีบุคคลรอบข้างเล่น
พนันทายผลฟุตบอลแล้วชวนไปเล่นด้วย การเข้าถึงแหล่งรับ
พนันได้ง่าย และสังคมส่วนหนึ่งยอมรับว่าการเล่นพนันกับเพื่อน
โดยใช้สิ่งอื่นท่ีไม่ใช่เงินเป็นเรื่องปกติ ท าให้กลุ่มผู้ท่ีเล่นพนันทายผล
ฟุตบอลโดยส่วนใหญ่มองว่าการเล่นพนันท าให้เชียร์ฟุตบอลได้
สนุกต่ืนเต้นขึ้น ท้ังนี้ พบว่า คนเล่นพนันทายผลฟุตบอลร้อยละ 
6.6 หรือประมาณ 303,087 คน มีหนี้สินจากการเล่นพนันทายผล
ฟุตบอลโลก  และบางส่ วนก่ อ ให้ เ กิ ดปัญหา ต่ างๆ  อา ทิ 
ความเครียด ทะเลาะกับคนในครอบครัวและคู่พนัน ถูกโกง เสีย
การเรียน/เสียงาน ถูกขู่กรรโชกท าร้ายร่างกาย  

ส าหรับการแข่งขันฟุตบอลโลก 2561 รอบสุดท้ายท่ีจะมี
ขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายน ศกนี้ ทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐ 
ภาคประชาสังคม และเครือข่ายเด็กและเยาวชน ได้ร่วมกัน
ก าหนดมาตรการป้องกัน ปราบปราม และช่วยเหลือเยียวยา 
อย่างเป็นระบบ ท้ังการสื่อสารและสร้างความตระหนักแก่สังคม 
โดยเฉพาะผลกระทบจากการพนันทายผลฟุตบอลออนไลน์ต่อเด็ก
และเยาวชน การประชาสัมพันธ์สายด่วนแจ้งเบาะแส มาตรการ
ป้องกันเพื่อลดผลกระทบจากการพนันทายผลฟุตบอลออนไลน์ 
มาตรการปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย และมาตรการ
ช่วยเหลือและเยียวยาเด็กท่ีได้รับผลกระทบจากการพนันทายผล
ฟุตบอลออนไลน ์ 
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ท้ังนี้ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
ได้ออกมาตรการในการป้องกันและแก้ปัญหาการเล่นพนันบอล 
ในสถานศึกษาในสังกัด โดยให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด อาทิ  
ให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาดูแลรับผิดชอบ 
การป้องกันและแก้ปัญหาการเล่นพนันทายผลฟุตบอลอย่างเป็น
รูปธรรม โดยให้ถือเป็นพันธกิจท่ีต้องปฏิบัติทุกระดับชั้น หาก
บุคลากรท่ีได้รับมอบหมายละเลย ให้ถือว่าจงใจละเลยการปฏิบัติ
หน้าท่ี ต้องถูกด าเนินการทางวินัย หากโรงเรียนไม่สามารถ
แก้ปัญหาเองได้ ให้ขอความช่วยเหลือจากส านักพัฒนากิจกรรม
นักเรียน สพฐ. นอกจากนี้ ส านักงานต ารวจแห่งชาติได้จัดต้ังศูนย์
ป้องกันและปราบปรามการลักลอบเล่นการพนันทายผลการแข่งขัน
ฟุตบอล โดยประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสได้ท่ีสายด่วน 1599 

จากข้อมูลผู้ใช้บริการสายด่วนสุขภาพจิตเลิกพนัน 1323 
พบว่าปัญหาท่ีมีผู้โทรมาขอรับค าปรึกษามากท่ีสุดคือพนันบอล 
โดยในช่วงฟุตบอลยูโร 2559 มีผู้ โทรมาปรึกษาเพิ่มสูงกว่า 
ช่วงฟุตบอลโลก 2557 ถึง 8 เท่า ส าหรับผลในการบ าบัดผู้มีปัญหา
ติดการพนันในกลุ่มของผู้ใหญ่พบว่าร้อยละ 30 สามารถเลิกได้  
มีร้อยละ 5 ท่ีกลับไปติดซ้ า ส่วนในกลุ่มเยาวชนพบว่าสามารถ
เลิกได้ร้อยละ 9 และกลับไปเล่นการพนันและติดซ้ าร้อยละ 5 
ประเด็นท่ีน่าเป็นห่วงคือ เด็กและเยาวชนท่ีติดการพนันจะบ าบัด
ได้ยากกว่าผู้ใหญ่ เนื่องจากสมองส่วนหน้าซึ่งเกี่ยวกับการคิด 
การตัดสินใจด้วยเหตุผลยังไม่พัฒนาเท่าผู้ใหญ่ ขณะท่ีสมอง 
ส่วนหลังซึ่งเกี่ยวข้องกับความอยากได้พัฒนาไปก่อน เด็กจึงไม่
สามารถยับยั้งชั่งใจได้ และหันไปติดพนันซ้ าได้ง่าย ซึ่งหากติด
ต้ังแต่อายุยังน้อยก็จะท าให้มีโอกาสติดการพนันไปตลอดชีวิต 

 
การด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย 

จากรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ ประจ าปี 2560 
(Trafficking in Persons Report 2017) กระทรวงการต่างประเทศ
สหรัฐอเมริกาจัดอันดับประเทศไทยให้อยู่ในกลุ่มท่ี 2 บัญชีรายชื่อ
ประเทศท่ีต้องจับตามอง (Tier 2 Watch list) เป็นปีท่ี 2 ติดต่อกัน 
พร้อมท้ังได้ให้ข้อเสนอแนะ ท้ังนี้ ประเทศไทยปฏิบัติตามนโยบาย 
ท่ีมุ่งแก้ปัญหาค้ามนุษย์อย่างจริงจัง และพยายามขจัดปัญหา
ดังกล่าวให้หมดไป โดยได้จัดท าแผนปฏิบัติการตามข้อเสนอแนะ
ของสหรัฐอเมริกา TIP Report ปี 2560 ท่ีมีการบูรณาการการท างาน
ของทุกหน่วยงานอย่างครอบคลุมทุกมิติของการป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ รัฐบาลไทยยังคงเดินหน้าปฏิรูปการท างาน
เพื่อขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ท้ังระบบ มีการจัดสรรงบประมาณ
ประจ าปี 2561 จ านวน 3,641.93 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 
2560 ร้อยละ 13.5  

การแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์ยังคงเป็นหน่ึงในวาระแห่งชาติ 
มีผลงานท่ีเป็นรูปธรรมท่ีส าคัญ ดังนี้ 

1. การด าเนินคดีและบังคับใช้กฎหมายค้ามนุษย์และ
กฎหมายเกี่ยวเนื่องอย่างจริงจัง มีสถิติการสืบสวนปราบปรามคดี
ค้ามนุษย์จ านวน 302 คดี รูปแบบในการแสวงหาผลประโยชน์
ส่วนใหญ่ยังคงเป็นรูปแบบเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศ  

255 คดี หรือร้อยละ 84.4 การน าคนมาขอทาน 26 คดี และการ
บังคับใช้แรงงานหรือบริการ 21 คดี โดยมีผู้ต้องหารวม 427 คน 
จ าแนกเป็นชาย 145 คน หญิง 282 คน  

2. การด าเนินคดีอาญากับเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีเข้าไปมี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์หนักขึ้น โดยใช้ท้ังมาตรการ 
ทางปกครอง มาตราการทางวินัย มาตรการด าเนินการทรัพย์สิน
ในทางแพ่ง และการด าเนินคดีทางอาญา เช่น กรณีค้ามนุษย์ 
หน่วงเหนี่ยว กักขัง เรียกค่าไถ่  และฆ่าฝังศพชาวโรฮีนจากว่า 
30 ศพ ศาลตัดสินลงโทษเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 11 คน พิจารณา
ตัดสินจ าคุกสูงสุดถึง 78 ปี ถูกยึดทรัพย์ 23 ล้านบาท  

3. กระบวนการพิจารณาคดีค้ามนุษย์ในชั้นศาล
รวดเร็วขึ้นอย่างต่อเนื่อง นับต้ังแต่ปี 2559 โดยในปี 2560 มีคดี
ค้ามนุษย์ท่ีเข้าสู่การพิจารณาของศาล 732 คดี ศาลพิจารณา
เสร็จสิ้นแล้ว 536 คดี เมื่อเทียบกับปี 2559 มีคดีเข้าสู่การ
พิจารณาของศาล 745 คดี ศาลพิจารณาเสร็จสิ้น 497 คดี  

4. การคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
ในสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 8 แห่ง 
จ านวน 360 ราย โดยผู้เสียหายในสถานคุ้มครองฯ ได้รับการ
ส่งเสริมโอกาสในการท างานเพื่อสร้างรายได้ท้ังในและนอกสถาน
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คุ้มครองฯ จ านวน 287 คน และไม่ได้ออกไปท างาน 163 คน 
เนื่องจากมีปัญหาสุขภาพ ทุพพลภาพ อยู่ในช่วงแรกรับปรับ
สภาพ อยู่ในกระบวนการทางกฎหมาย ศึกษาในระบบการศึกษา 
และอยู่ระหว่างฝึกอาชีพเพื่อเตรียมพร้อมก่อนท างาน 

5. การเพิ่มสิทธิประโยชน์จากกองทุนเพื่อการป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ให้แก่ผู้เสียหาย เช่น การจ่ายเงิน
ตามมาตรการส่งเสริมการมีงานท าวันละ 300 บาท ในระหว่าง
หางาน โดยในปี 2560 เริ่มเบิกจ่ายจากกองทุนฯ ต้ังแต่วันท่ี 28 
มีนาคม 2560 มีผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ท่ีได้รับเงินนี้แล้ว 24 
ราย เป็นเงิน 583,800 บาท 

6. การน าเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลอัตลักษณ์
แรงงานต่างด้าวท้ังระบบให้อยู่ในระบบฐานข้อมูลเดียวกัน 
ท่ัวประเทศ เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองดูแลแรงงานต่างด้าวได้
อย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ โดยท่ีแรงงานภาคประมงถือเป็น
แรงงานกลุ่มท่ีมีความเสี่ยงต่อการตกเป็นผู้เสียหายจากการค้า
มนุษย์ โดยเริ่มจัดเก็บข้อมูลลายนิ้วมือ หน้า และม่านตา 
ของแรงงานภาคประมงท่ีเป็นลูกเรือชาวต่างด้าว ปัจจุบันมี

จ านวน 93,089 คน จ าแนกเป็นแรงงานประมง 33,867 คน 
และแรงงานแปรรูปสัตว์น้ า 59,222 คน  

7. การใช้นโยบายเปิดกว้างเพื่อเพิ่มการท างานร่วมกับ
พันธมิตรภาคประชาสังคมท้ังในและนอกประเทศไทย เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างานเพื่อแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์มากขึ้น 
ท้ังในลักษณะของการแจ้งเบาะแส การให้ความช่วยเหลือ
ผู้เสียหาย และร่วมซักถามเพื่อแสวงหาความจริง รวมท้ังร่วมมือ
จนน าไปสู่การจับกุมผู้กระท าความผิดได้มากขึ้น รวมท้ัง 
การท างานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับภาคประชาชน สังคม เพื่อให้
ผู้เสียหายเป็นศูนย์กลางมากขึ้น 

รัฐบาลไทยได้รายงานความมุ่งมั่นแก้ปัญหาค้ามนุษย์
อย่างจริงจัง และพยายามขจัดปัญหาดังกล่าวให้หมดไปยังสถาน
เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจ าประเทศไทย เมื่อวันท่ี 31 
มกราคม 2561 เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดท ารายงาน
สถานการณ์การค้ามนุษย์ (Trafficking in Persons Report: 
TIP Report) ประจ าปี 2561 ของประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วง
ปลายเดือนมิถุนายน ศกนี้ 
 

 
 การติดตามการแก้ปัญหาแรงงานประมงผิดกฎหมายให้หมดสิ้นไป 

อุตสาหกรรมประมงทะเลถือได้ว่าเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรม
ท่ีส าคัญของประเทศไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์
สัตว์น้ าทะเลรายใหญ่ของโลก ก่อให้เกิดความต้องการแรงงาน
ประมงเพื่อรองรับในอัตราท่ีสูง แต่จากสภาพการท างานท่ีหนัก
และต้องออกทะเลเป็นระยะเวลา 1-5 ปีโดยไม่กลับเข้าฝั่ง ท าให้
แรงงานส่วนใหญ่ปฏิเสธงานประมง จึงประสบปัญหาขาดแคลน
แรงงานประเภทลูกเรือประมงในอัตราท่ีสู ง โดยท่ีแรงงาน 
ลูกเรือประมงข้ามชาติ5 เข้ามาท างานสูงกว่าแรงงานไทยหลายเท่าตัว 
ด้วยลักษณะงานท่ีเสี่ยงอันตรายและต้องอยู่กลางทะเลเป็นระยะ
เวลานาน จึงท าให้เกิดปัญหาท้ังการจ้างงานท่ีไม่เป็นธรรม การละเมิด
สิทธิแรงงาน การบังคับใช้แรงงานเด็กทั้งเด็กไทยและเด็กต่างด้าว 

                                                           
5 สถานการณ์แรงงานประมงทะเลและแปรรูปสัตว์น้ า ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2561 

พบว่า มีแรงงานประมงทะเล 128,669 คน เป็นแรงงานไทยที่ได้รับ Seaman 
Book 57,781 คน และแรงงานต่างด้าวที่ได้รับ Seabook 70,888 คน ส่วน
แรงงานต่างด้าวในกิจการแปรรูปสัตว์น้ า ณ เดือนธันวาคม 2560 จ านวน 
222,274 คน 

ท้ังเด็กชายอายุต่ ากว่า 16 ปีท่ีถูกล่อลวงและน ามาท างานบน
เรือประมง หรือเด็กท่ีติดตามครอบครัวหรือญาติท่ีมาท างานบน
เรือประมงทุกคนต้องถูกใช้ให้ท างานหนักเท่ากันไม่ว่าเป็นเด็กหรือ
ผู้ใหญ่ จึงกล่าวได้ว่าการใช้แรงงานเด็กบนเรือประมงถือเป็นการใช้
แรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวร้ายท่ีสุดประเภทหนึ่ง โดยรายงาน
สถานการณ์การค้ามนุษย์ประจ าปี 2557 (Trafficking in Persons 
Report 2014) ระบุว่าประเทศไทยถูกลดอันดับมาอยู่ในบัญชีกลุ่ม
ท่ี 3 (Tier 3 กลุ่มประเทศท่ีมีสถานการณ์การค้ามนุษย์ระดับ
เลวร้ายท่ีสุด) และคณะกรรมมาธิการยุโรปด้านประมงและทะเล
สหภาพยุโรป (EU)6 ได้ให้ “ใบเหลือง” เพื่อแจ้งเตือนประเทศไทย
อย่างเป็นทางการเรื่องการขาดมาตรการท่ีเพียงพอในการต่อสู้กับ

                                                           
6 ก าหนดให้ประเทศที่ส่งออกสินค้าประมงที่จับจากทะเลไปยังสหภาพยุโรป ต้อง

จัดท าระบบป้องกัน ยับยั้งและขจัดการท าประมงแบบ IUU และต้องมีใบรับรอง
การจับสัตว์น้ า (Catch Certificate) ประกอบการส่งออกสัตว์น้ าไปยังสหภาพ
ยุโรปทุกครั้งเพื่อรับรองว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่ได้มาจากการท าประมงแบบ IUU 
โดยกฎระเบียบนี้เร่ิมบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 เป็นต้นมา 
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การประมงท่ีผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม 
(Illegal, Unreported and Unregulated Fishing: IUU Fishing) 
โดยให้ความเห็นว่าประเทศไทยควรต้องพัฒนาระบบควบคุม 
การท าประมงแบบ IUU ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นท้ังด้านกฎหมาย
และการด าเนินมาตรการบังคับใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ จากรายงาน
ท้ังสองฉบับส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของไทยและยังส่งผล 
ต่อการค้าด้านอุตสาหกรรมประมงของไทย 

จากการหารือร่วมกันระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การต่างประเทศของไทยกับกรรมาธิการยุโรปด้านสิ่งแวดล้อม 
กิจการทะเลและประมงแห่งสหภาพยุโรป หรือ EU (มีนาคม 2561) 
ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม เพื่อชี้แจงถึงสถานการณ์ 
การแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย หรือ IUU ท่ีไทยได้รับ
ใบเหลืองแจ้งเตือนจากสหภาพยุโรป และจากการหารือร่วมกัน
ท าให้ EU รับทราบถึงพัฒนาการความมุ่งมั่นอย่างจริงจังของไทย
ในการแก้ไขปัญหา และเชื่อว่าความมุ่งมั่นต่อการแก้ไขปัญหา
การท าประมงผิดกฎหมายของไทยกว้างขึ้นในอีกระดับ จะส่งผลดี
ต่อสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น  

การแก้ปัญหาแรงงานประมงผิดกฎหมายท่ีเป็นรูปธรรม ได้แก่ 

 การบังคับใช้กฎหมายท่ีมีความเข้มงวดมากขึ้น 
ส่งผลให้เกิดการป้องปรามการใช้แรงงานผิดกฎหมายอย่างเข้มข้น 
มีการด าเนินคดีกว่า 4,240 คดี โดยขยายผลเป็นการด าเนินคดี
ค้ามนุษย์ 85 คดี 

 การจัดระเบียบเรือประมงโดยการจดทะเบียน
เรือประมงและออกใบอนุญาตท าการประมงเพื่อแก้ไขเรือประมง
และเครื่องมือท าการประมงให้ถูกต้องตามกฎหมาย ด าเนินการ
โดยหน่วยเคลื่อนท่ีเบ็ดเสร็จในระดับอ าเภอ รวม 112 หน่วย 
ครอบคลุมพื้นที่ 23 จังหวัดชายทะเล  

 การลงทะเบียนนายจ้างประมงและการรวบรวม
ความต้องการแรงงานประมง การรับสมัครแรงงานไทยและ 
การอนุมัติน าเข้าแรงงานต่างด้าว การคัดเลือกบริษัทจัดหางาน 
ท่ีถูกกฎหมายกรณีน าเข้าแรงงานต่างด้าว และการดูแลแรงงาน
ประมงก่อนลงเรือ  

 การจัดท าระบบติดตามต าแหน่งเรือ (VMS) จัดต้ัง
ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมและติดตามต าแหน่งเรือประมง โดยใช้
ระบบดาวเทียม 

 การจัดท าระบบควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง 
(PIPO) ก าหนดให้เรือทุกล าต้องเข้ารับการตรวจระหว่างท่ีออก
และกลับสู่ท่าเทียบเรือ และก าหนดขั้นตอนปฏิบัติเพื่อการตรวจ
เรือประมงระหว่างอยู่ในทะเล รวมทั้งระบบติดตามตรวจสอบเรือ
และการจ ากัดเวลาออกเรือแต่ละครั้งไม่เกิน 30 วัน ท าให้เกิดการ
ปรับปรุงท่ีส าคัญต่อแรงงานประมง 

 การจัดต้ังศูนย์ประสานแรงงานประมง รวบรวม
เอกสารทะเบียนและใบอนุญาตท างานของแรงงานต่างด้าว 
ท่ีท างานในเรือประมง ด าเนินการร่วมกับเจ้าของเรือให้มั่นใจว่า
ไม่มีการจ้างแรงงานต่างด้าวท่ีไม่มีเอกสาร ติดตามและตรวจสอบ
สภาพการท างานของเรือประมง จัดฝึกอบรมเรื่องการคุ้มครอง
แรงงานแก่นายจ้างและลูกจ้าง รับค าร้องเกี่ยวกับการค้ามนุษย์
และประสานหน่วยงานอื่นเพื่อให้การช่วยเหลือ เยียวยา และให้
การฟื้นฟูแก่เหย่ือค้ามนุษย์ 

 การจัดต้ังศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการท าประมงผิด
กฎหมาย ประสานงานในการแก้ไขปัญหาคดีค้ามนุษย์และการ
ประมงผิดกฎหมาย มีการจัดต้ังศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก
เรือประมง 32 ศูนย์ และศูนย์ให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่
เรือประมงแบบเบ็ดเสร็จในจังหวัดชายแดน 19 แห่ง ด าเนินการตรวจ
ในอุตสาหกรรมประมงและอาหารทะเลท่ีท่าเรือ ในทะเล และบนบก 

 ภาครัฐให้ความส าคัญต่อการปรับปรุงกฎหมาย 
กฎระเบียบ และแนวปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม อาทิ 
ประกาศใช้กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 เมื่อวันท่ี 2 เมษายน 2561 โดยสาระท่ีมี
การปรับปรุงแก้ไข เช่น การก าหนดให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างในอัตรา
รายเดือนไม่น้อยกว่าเดือนละครั้ง ก าหนดให้นายจ้างซึ่งท าการ
ประมงนอกน่านน้ าไทยจัดให้มีอุปกรณ์ หรือระบบการสื่อสาร
รับส่งข้อความผ่านดาวเทียมเพื่อให้ลูกจ้างสามารถติดต่อกับ
เจ้าหน้าท่ีหรือหน่วยงานของรัฐ สามี ภริยา หรือญาติ ได้ตลอดเวลา 
เร่งด าเนินการยกร่างกฎหมายเพื่อรองรับการให้สัตยาบันพิธีสาร
ภายใต้อนุสัญญา ILO ฉบับท่ี 29 ว่าด้วยแรงงานบังคับ และยกร่าง/
ปรับปรุงกฎหมาย เพื่อรองรับการให้สัตยาบันอนุสัญญา ILO 
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ฉบับท่ี 188 ว่าด้วยการท างานในภาคประมง น าเสนอต่อสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ (สนช.) การปรับปรุงกฎหมายเพื่อรองรับการให้
สัตยาบันอนุสัญญา ILO ฉบับท่ี 98 ว่าด้วยสิทธิในการรวมตัว
และการร่วมเจรจาต่อรอง เป็นต้น 

 การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว อาทิ การน าเข้า
แรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านตาม MOU การจดทะเบียนแรงงาน

ต่างด้าว 3 สัญชาติในกิจการประมงทะเล/ในกิจการแปรรูปสัตว์น้ า 
รวมทั้งการต่อใบอนุญาตท างานของแรงงานต่างด้าว 

ท้ังนี ้การแก้ไขปัญหาด้านแรงงานในกิจการประมงทะเล
และแปรรูปสัตว์น้ าท่ีเกิดขึ้นจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจาก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในการผลักดันและขับเคลื่อน 
แบบบูรณาการเพื่อคุ้มครองแรงงานให้ได้รับความเป็นธรรม และ
แก้ปัญหาการใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

การจัดการปัญหามลพษิทางอากาศและฝุ่นละอองขนาดเล็ก 

ปัจจุบันมลพิษทางอากาศเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีส าคัญ
และรุนแรงมากขึ้น เนื่องมาจากจ านวนประชากรท่ีเพิ่มขึ้น รวมถึง
วิถีชีวิตท่ีเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้มีการใช้พลังงานในภาคส่วน
ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรม การคมนาคม 
การผลิตไฟฟ้า ซึ่งล้วนส่งผลให้เกิดมลพิษทางอากาศแทบท้ังสิ้น 
โดยปริมาณของอากาศเสียท่ีถูกปล่อยออกมาจะปรากฏในรูป 
ของฝุ่นละอองขนาดเล็กมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นตามมา โดยเฉพาะฝุ่น
ละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) และ 2.5 ไมครอน (PM2.5) 
หากมีค่าเกินมาตรฐาน คุณภาพอากาศจะส่งผลกระทบต่อระบบ
ทางเดินหายใจของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงซึ่งได้แก่ เด็ก 
ผู้สูงอายุ และผู้ท่ีมีโรคประจ าตัวเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ท้ังนี้ 
จากรายงานขององค์การอนามัยโลก7 ระบุว่าประชากรท่ัวโลก
มากกว่า 27 ล้านคนเสียชีวิตจากมลพิษทางอากาศ 

ตาราง 10  ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10 PM2.5) เฉลี่ยรายปี 2555-2560 

 ค่าเฉลี่ย 1 ปี (มกค./ลบ.ม.) 
ปี 
 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 
10 ไมครอน (PM10) 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 
2.5 ไมครอน (PM2.5) 

2555 42.0 27.0 
2556 45.0 28.8 
2557 43.0 28.8 
2558 42.0 28.0 
2559 43.0 27.0 
2560 41.0 22.0 

ค่ามาตรฐาน 50 25 
ที่มา:  รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศ กรมควบคุมมลพิษ ปี 2555-2560 

 

 

 
                                                           
7  World Health Organization, 2003 

 

แผนภาพ 10 ค่ามาตรฐานฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10 และ  PM2.5) 
เปรียบเทียบประเทศไทยกับองค์การอนามัยโลก 

 
หมายเหตุ: ดัชนีคุณภาพอากาศคือ ค่าตัวเลขท่ีใช้เพื่อรายงานคุณภาพอากาศรายวัน ท าให้เรารู้ว่าอากาศสะอาด

หรือสกปรกเพียงใด และอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพอย่างไร องค์การอนามัยโลก (WHO) 
สนับสนุนให้ใช้ค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองท่ีมีขนาดเล็กไม่เกิน 25 ไมครอน (PM2.5 AQI) เพื่อความ
แม่นย าในการระบุผลต่อสุขภาพ 

ที่มา: http://www.greenpeace.org/seasia/th/campaigns/Urban-
Revolution/AirPollution/Right-To-Clean-Air/City-ranking/2016/ 

องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ก าหนดค่าเฉลี่ยรายปี PM2.5 เท่ากับ 10 มคก./ลบ.ม. 
และค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงเท่ากับ 25 มคก./ลบ.ม. ส่วนประเทศไทย กรมควบคุมมลพิษ
ได้ก าหนดค่ามาตรฐานส าหรับ PM2.5 คือค่าเฉลี่ยรายปีเท่ากับ 25 มคก./ลบ.ม. และ
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 50 มคก./ลบ.ม. ซ่ึงสูงกว่าค่ามาตรฐานขององค์การ
อนามัยโลก ในปี พ.ศ. 2556 องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ก าหนดอย่างเป็น
ทางการให้ PM2.5 จัดอยู่ในกลุ่มที่ 1 ของสารก่อมะเร็ง ปัจจุบันมีสถานีตรวจวัด
คุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ 63 สถานีใน 33 จังหวัดทั่วประเทศ และมี
จ านวนสถานีที่ตรวจวัดและรายงานค่า PM2.5 จ านวน 26 สถานีใน 18 จังหวัด 
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ค่าเฉลี่ยรายปี ค่าเฉลี่ย 24 ชม. ค่าเฉลี่ยรายปี ค่าเฉลี่ย 24ชม. 

มาตรฐานต่างระดับ 

องค์การอนามัยโลก 

ประเทศไทย 

PM 2.5 PM 10 

หน่วย: ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร 

http://www.greenpeace.org/seasia/th/campaigns/Urban-Revolution/AirPollution/Right-To-Clean-Air/City-ranking/2016/
http://www.greenpeace.org/seasia/th/campaigns/Urban-Revolution/AirPollution/Right-To-Clean-Air/City-ranking/2016/
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ส าหรับประเทศไทย ข้อมูลสถานการณ์คุณภาพอากาศ
ประเทศไทยของกรมควบคุมมลพิษในปี 2560 พบว่าฝุ่นละออง
ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 
2.5 ไมครอน (PM2.5) ค่าเฉลี่ยรายปีท้ังประเทศเท่ากับ 41.0 และ 
22.0 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ลดลงจากปี 2559 ร้อยละ 5 
และร้อยละ 19 ตามล าดับ ซึ่ งมีค่าอยู่ ในเกณฑ์มาตรฐาน 
ของคุณภาพอากาศ แม้ว่าสถานการณ์ฝุ่นละอองในภาพรวม
พบว่ามีแนวโน้มดีขึ้น แต่ยังปรากฎมลพิษทางอากาศของฝุ่น
ละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ท่ีมีค่าเกินค่ามาตรฐาน
ในหลายพื้นท่ี โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ท่ีมีการจราจรหนาแน่น 
และในพื้นท่ีท่ีมีการเผาวัสดุทางการเกษตร เช่น กรุงเทพมหานคร 
เชียงใหม่ และสระบุรี ฯลฯ 

ตาราง 11 ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เฉลี่ยรายปีและ
เฉลี่ย 24 ชั่วโมงสูงสุด จ าแนกตามพื้นที่ ปี 2555-2560 

 ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 2.5 ไมครอน (PM2.5) 
จังหวัด 

 
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงสูงสุด 

(มกค./ลบ.ม.) 
ค่าเฉลี่ย 1 ปี 
(มกค./ลบ.ม.) 

 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2555 2556 2557 2558 2559 2560 
กรุงเทพฯ (ดินแดง) 86 112 87 101 103 * 34 35 36 36 43 26 
เชียงใหม่ 147 188 188 266 144 114 29 35 33 33 28 27 
สระบุรี (หน้าพระลาน) 82 140 118 112 68 89 35 38 39 46 35 36 
ล าปาง (แม่เมาะ) - 71 123 187 156 95 - 26 30 30 29 19 
ขอนแก่น - - 114 117 112 109 - - 30 31 43 30 

ค่ามาตรฐาน 50 25 

หมายเหตู: * ไม่มีการตรวจวัด 
ที่มา:  รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศ กรมควบคุมมลพิษ ปี 2555-2560 

ฝุ่นละอองขนาดเล็กเป็นปัญหาท่ีเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะเมืองขนาดใหญ่ท่ีการจราจรคับคั่ง เขตอุตสาหกรรม 
และพื้นท่ีเสี่ยงต่อการเผาในที่โล่ง ถือเป็นแหล่งก าเนิดโดยตรง
ของมลพิษทางอากาศท่ีมีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5)  
ซึ่ง PM2.5

8 มีขนาดเล็กกว่า 1 ใน 25 ส่วนของเส้นผ่าศูนย์กลาง
ของเส้นผมมนุษย์ สามารถแพร่กระจายเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ 
ถุงลมในปอดและกระแสเลือดโดยตรง ส่งผลอันตรายต่อกระบวนการ
ท างานของอวัยวะต่างๆ ในร่างกายและเพิ่มความเสี่ยงต่อการ
เป็นโรคเรื้อรัง 

                                                           
8 PM2.5 แบ่งได้เป็นฝุ่นที่เกิดจากแหล่งก าเนิดโดยตรงและฝุ่นที่เกิดจากการรวมตัว

ของก๊าซและมลพิษอื่นๆ ในบรรยากาศ โดยเฉพาะซัลเฟอร์ไดออกไซด์และ
ออกไซด์ของไนโตรเจน PM2.5 ยังเป็นมลพิษข้ามพรมแดนและปนเปื้อนอยู่ใน
บรรยากาศได้นาน เป็นฝุ่นอันตรายไม่ว่าจะมีองค์ประกอบทางเคมีใดๆ ก็ตาม 
เช่น ปรอท แคดเมียม อาร์เซนิก หรือโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน 
(PAHs) เป็นต้น 

รัฐบาลให้ความส าคัญกับปัญหาฝุ่นละออง โดยหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง อาทิ กรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรุงเทพมหานคร 
ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ตรวจสอบปริมาณฝุ่นละออง
และคุณภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ 
ผู้สูงอายุ หญิงต้ังครรภ์ เด็กเล็ก และผู้ท่ีเป็นโรคหอบหืด โรคปอด
อุดกั้นเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่ งหน่วยงานด้าน
สาธารณสุขได้เฝ้าระวัง 4 โรคส าคัญ คือ โรคระบบทางเดิน
หายใจ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเยื่อบุตาอักเสบ และโรค
ผิวหนังท่ีอาจเกิดจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก รวมถึงการก าหนดและ
ด าเนินการตามมาตรการเร่งด่วนในแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 
และมาตรการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ โดยการเฝ้าติดตาม
ตรวจสอบ เฝ้าระวังและแจ้งเตือนสถานการณ์ผ่านช่องทางต่างๆ 
การให้ความรู้ สร้างความเข้าใจกับสื่อมวลชนและประชาชน 
ควบคุมและลดมลพิษจากยานพาหนะ โดยเพิ่มจุดตรวจจับรถ
ควันด าและบังคับใช้กฎหมายฯลฯ ส าหรับมาตรการการแก้ปัญหา
ฝุ่นละอองจากการก่อสร้างอาคารและรถไฟฟ้าโครงการต่างๆ  
ในเมืองขนาดใหญ่ ภาครัฐโดยกรุงเทพมหานครมีมาตรการ 
ให้ผู้ด าเนินการก่อสร้างค านึงถึงความปลอดภัยเป็นส าคัญ เช่น 
ปิดกั้นพื้นท่ีก่อสร้างให้มิดชิด ป้องกันไม่ให้สิ่งของต่างๆ จากการ
ก่อสร้างหล่นออกนอกพื้นท่ีก่อสร้างซึ่งเป็นอันตรายต่อประชาชน 
รวมถึงการล้างถนน ดูดฝุ่น ล้างล้อรถทุกครั้งท่ีออกจากพื้นท่ี
ก่อสร้าง ล้างแท่งแบริเออร์กั้นทาง รวมถึงฉีดพ่นละอองน้ าลดฝุ่น
ละอองในอากาศ ฯลฯ 
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วิสาหกิ จเพื่ อสั งคมหรือกิ จการเพื่ อสั งคม (Social 
Enterprise) เป็นแนวทางหนึ่งของการปฏริูปเพื่อน าพาไปสู่สังคมไทย
ท่ีมีคุณภาพท้ังในมิติเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม  
การสร้างโอกาสท่ีเป็นธรรมโดยไม่แบ่งแยก ลดความเหลื่อมล้ า
และสร้างความเป็นหนึ่ งเ ดียวกันของสังคม ให้บรรลุตาม
เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมุ่งสร้างการมีส่วนร่วม 
ของภาคเอกชนและสถาบันทางสังคมต่างๆ ให้มีบทบาท 
การพัฒนาประเทศอย่างเป็นระบบและยั่งยืนมากขึ้น ตลอดจน
ลดผลกระทบจากความไม่สมดุลของการพัฒนาท้ังเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม แม้ว่าวิสาหกิจเพื่อสังคมในประเทศไทย
จะไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่ยังมีข้อจ ากัดในเรื่องของความยั่งยืนและไม่
สามารถสร้างผลลัพธ์ทางสังคมท่ีต้องการได้ เนื่องจากมีการ
ท างานแยกส่วน ขาดนวัตกรรม แหล่งเงินทุน และการติดตาม
ประเมินผล การศึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการ 
เพื่อสังคม รูปแบบและโอกาสนการพัฒนาเพื่อก าหนดแนวทาง
สนับสนุนท่ีจะช่วยยกระดับการด าเนินงานวิสาหกิจเพื่อให้มี
ประสิทธิภาพอันจะน าไปสู่การพัฒนาท่ียั่งยืนต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวคิดและความหมาย 

การพัฒนาทางเศรษฐกิจท าให้สังคมมีความซับซ้อน
หลากหลาย และเกิดปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมมากขึ้นจนล าพัง
ภาครัฐยากท่ีจะรับมือได้ท้ังหมด จ าเป็นต้องอาศัยภาคเอกชน และ
ประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา ที่ผ่านมาการมี
ส่วนร่วมมีหลากหลายรูปแบบ เช่น มูลนิธิ/องค์กรไม่แสวงหาก าไร 
สหกรณ์ ธุรกิจแสวงหาก าไรแต่ให้ความส าคัญต่อการรับผิดชอบ 
ต่อส่วนต่างๆ ของสังคมท่ีมีส่วนได้เสียอันเนื่องมาจากการด าเนิน
ธุรกิจ (Corporate Social Responsibility: CSR) และวิสาหกิจ
เพื่อสังคม (Social Enterprise)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทความ เร่ือง “วิสาหกิจเพือ่สังคม...ภาคีการพฒันาท่ีย่ังยืน” 

เปรียบเทียบการด าเนินงานของหน่วยงานทางสังคมในรูปแบบต่างๆ 

สหกรณ ์ องค์กรไม่แสวงหาก าไร/
องค์กรอาสาสมัคร 

ความรับผิดชอบต่อ
สังคม CSR 

วิสาหกิจเพื่อสังคม 
Social Enterprise 

ธุรกิจเพื่อสังคม 
Social Business 

ผู้ประกอบการทางสงัคม/ 
การประกอบการสงัคม 

มีเป้าหมายการจัดตั้ง
เพื่อแสวงหาก าไรจาก
ก า ร ท า ธุ ร กิ จ เ พื่ อ
ประโยชน์สมาชิก มี
ก า ร ร ะ ดม ทุ น จ า ก
สม า ชิ ก แ ล ะ มี ก า ร
กระจายรายได้โดย
การจ่ายผลตอบแทน
ให้ กับสมาชิ ก  เป็ น
วิ ส า ห กิ จ รู ป แ บ บ
พิเศษที่จดทะเบียน
ภายใต้ พ.ร.บ. สหกรณ ์
พ.ศ. 2542 

จัดตั้ งขึ้นเพื่อประโยชน์
ของสั งคม และรายได้ 
ส่ ว น ใ ห ญ่ ม า จ า ก ก า ร
ช่วยเหลือของภาครัฐหรือ
เ งิ น บ ริ จ า ค  ท า ใ ห้ มี
ข้อจ ากัดทางการเงินและ
ค ว า ม ต่ อ เ นื่ อ ง ข อ ง
กิจกรรม ต่อมาจึงมีการ
ปรับตัวในการแสวงหา
รายได้เพื่อความอยู่รอด
ขององค์กร 

เ ป็ น ธุ ร กิ จ ที่ มี
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ห ลั ก 
ในการแสวงหาก าไร
สูงสุดให้แก่ เจ้ าของ
กิจการ แต่มีข้อกังวล
ต่อปัญหาสังคม ท าให้
ก า ร ด า เ นิ น ก า ร
ค า นึ ง ถึ ง ค ว า ม
รับผิดชอบต่อสังคม
โดยค านึงถึงทุกภาค
ส่วนในสังคมที่มีส่วน
ได้เสียกับการด าเนิน
ธุรกิจไม่ว่ากฎหมายจะ
ก าหนดไว้หรือไม่ 

มี เ ป้ า ห ม า ย เ พื่ อ มุ่ ง
แ ก้ ปั ญ ห า สั ง ค ม แ ล ะ
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  มี ก า ร
ด าเนินงานต่อเนื่อง อาจ
จั ด ตั้ ง ใ น รู ป อ ง ค์ ก ร
แส ว งหา ก า ไ รห รื อ ไ ม่
แสวงหาก าไรก็ได้ แต่ต้อง
มีกิจกรรมและการบริหาร
จัดการที่สร้างความยั่งยืน
ทา งก า ร เ งิ น ที่ ชั ด เ จ น 
รวมทั้งมีวิธีการที่ชัดเจน
ว่าประโยชน์ต่ า งๆ จะ
ส่งผ่านไปถึงกลุ่มเป้าหมาย
ของกิจการอย่างแท้จริง 

เป็ นหน่ วยย่ อยขอ ง
วิสาหกิจเพื่อสังคม จด
ทะเบียนเป็นธุรกิจ มี
โม เดลธุ รกิ จชัด เจน 
แต่ เป้ าหมายเป็นไป
เพื่ อ สั ง คม  ผู้ ถื อ หุ้ น
สามารถถอนทุนคืนได้ 
แต่ไม่ได้รับเงินปันผล 
ก า ไ ร ส่ ว น เ กิ น จ า ก
ต้นทุนจะต้องเก็บไว้ใช้
ในการบริหารเงินเพื่อ
ประโยชน์แก่สังคมตาม
เป้าหมายขององค์กร 

ผู้ประกอบการทางสังคมเป็น 
ผู้มีความสามารถในการสร้าง
ผลลัพธ์ทางสังคมโดยใช้จิต
วิญญาณของผู้ประกอบการ
ทางธุรกิจ สามารถแก้ปัญหา
สังคมโดยการสร้างนวัตกรรม
ที่จะสามารถเปลี่ยนแปลง
ระบบไปสู่สิ่งที่ดีกว่าได้  โดย
การประกอบการทางสังคม
เ ป็ น ก ร ะ บ ว น ก า ร ที่ มุ่ ง
เปลี่ยนแปลงทั้งระบบในสังคม
และพยายามขยายผลกระทบ
ให้องค์กรอื่นน านวัตกรรม 
ทางสังคมไปเผยแพร่ ท าซ้ า
และขยายผลเป็นบรรทัดฐาน
ใหม่ของสังคม 

ที่มา:  รวบรวมจาก สฤณี อาชวานันทกุล (2560) และเกวลิน มะลิ (2557) 
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ที่มา:  กิจการเพื่อสังคมไนส์คอร์ป 

แนวคิดวิสาหกิจเพื่อสังคมเป็นการผสมผสานองค์กร 
ไม่แสวงหาก าไรท่ีเป้าหมายทางสังคมแต่มีข้อจ ากัดด้านความ
ยั่งยืนทางการเงินกับธุรกิจท่ีแสวงหาก าไรสูงสุด ซึ่งแม้จะมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมซึ่ งยั งมีข้อจ ากัด เรื่ องเป้าหมายและ
ผลประโยชน์ต่อสังคม เนื่องจากธุรกิจนั้นจะได้รับผลประโยชน์
อื่นด้วย เช่น การบริจาคการกุศลน ามาลดหย่อนภาษีนิติบุคคล 
การเพิ่มยอดขายจากการชักชวนให้บริจาค และการส่งเสริม
ภาพลักษณ์ท่ีดีของกิจการ เป็นต้น วิสาหกิจเพื่อสังคมจึงเป็นการ
ต้ังองค์กรท่ีมีเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
โดยใช้ระเบียบวิธีแบบธุรกิจมาแก้ปัญหาทางสังคม ซึ่งจะท าให้
เกิดความสมดุลใน 3 ด้าน (Triples Bottom Line) คือ ผลตอบแทน
ทางสังคมหรือคนในชุมชน เช่น สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
คนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ ท่ีดีขึ้น ผลตอบแทนด้าน
สิ่งแวดล้อม เช่น การอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ลดการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยท่ีสุด 
และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ เช่น ผลก าไรของกิจการให้ธุรกิจ
มั่นคงและด าเนินกิจการต่อไปได้ 

ในประเทศยุโรปตะวันตกและสหรัฐอเมริกาได้ก าเนิดขึ้น
ในช่วงกลางทศวรรษ 1990s และน ามาใช้เป็นเครื่องมือช่วยลด
ปัญหาช่องว่างระหว่างกลุ่มคนท าให้เกิดความเป็นธรรมมากขึ้น 
และช่วยลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมจากระบบเศรษฐกิจทุนนิยมได้
อย่างมีเหตุผลและย่ังยืน (Defourny & Kim, 2011: อ้างจาก
ศักดา ศิริภัทรโสภณ, 2558) อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันนิยาม 
ของวิสาหกิจเพื่อสังคมยังเป็นท่ีถกเถียงกันท้ังในแวดวงวิชาการ 
ภาครัฐ และภาคธุรกิจ และมีความแตกต่างกันตามการพัฒนา
และบริบทของแต่ละพื้นท่ี โดยไม่มีนิยามเพียงหน่ึงเดียวท่ียอมรับ
กันท่ัวโลก (Hackett, 2010; อ้างจากสฤณี อาชวานันทกุลและ
คณะ, 2560) ส าหรับประเทศไทยระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2554 
ก าหนดให้ “กิจการเพื่อสังคม” หมายถึง การท่ีเอกชนซึ่งเป็น
บุคคล กลุ่มบุคคล หรือชุมชน ได้ประกอบกิจการหรือด าเนินการ  

 

 

 

 

โดยมีเป้าหมายอย่างชัดเจนต้ังแต่เริ่มต้นเพื่อแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาสังคม หรือสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก และมีรายรับจากการขาย 
การผลิตสินค้า หรือการให้บริการซึ่งมิได้มุ่งสร้างก าไรสูงสุดต่อ 
ผู้ถือหุ้นหรือเจ้าของกิจการ” (ราชกิจจานุเบกษา, 2554) ซึ่งเป็น
ความหมายกว้างเพื่อให้เกิดการส่งเสริมสนับสนุน และเปิดกว้าง
ให้องค์กร ต่างๆ มี โอกาสเข้ ามามีส่ วนร่ วมพัฒนาสั งคม 
ขณะเดียวกันมีการก าหนดความหมายให้มีความเฉพาะเจาะจง
มากขึ้นในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร พ.ศ. 
25599 เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ท่ีชัดเจนในการให้สิทธิประโยชน์แก่
ธุรกิจท่ีเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมอย่างแท้จริง 

ลักษณะและรปูแบบวิสาหกิจเพือ่สังคมในประเทศไทย 

จากแนวคิดและนิยามของวิสาหกิจเพื่อสังคมท าให้
วิสาหกิจเพื่อสังคมมีคุณลักษณะส าคัญ 4 ประการ (1) เป็นองค์กร
ท่ีจัดต้ังขึ้นเพื่อเป้าหมายทางสังคมเป็นหลัก ไม่ใช่เพื่อก าไรและ
ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น (2) การใช้รูปแบบธุรกิจในการ
ด าเนินการ คือรายได้หลักมาจากการขายสินค้าหรือบริการไม่ใช่
การบริจาคหรือเงินให้เปล่าของรัฐ (3) การจัดการผลก าไรต้อง
น าไปขยายผลตามวัตถุประสงค์ทางสังคมท่ีองค์กรก าหนดไม่ใช่
เพื่อประโยชน์ส่วนตน และ (4) การมีธรรมาภิบาลในกระบวนการ
บริหารจัดการท้ังกับผู้ร่วมงานในองค์กร สังคมและสิ่งแวดล้อม 
อย่างไรก็ตาม วิสาหกิจเพื่อสังคมแต่ละแห่งสามารถก าหนด 
ความเข้มข้นของคุณลักษณะแตกต่างกันออกไป เช่น กรณี
ประเทศสหราชอาณาจักรสามารถปันผลได้แต่อยู่ในระดับท่ีไม่มาก
ไปกว่าการลงทุนซ้ าในกิจการ กรณีของ ดร. ยูนูส (กรามีนแบงค์)  

                                                           
9
 วิสาหกิจเพื่อสังคม หมายถึง บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตาม

กฎหมายไทย ซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบกิจการขายสินค้าหรือการให้บริการ
โดยมุ่งส่งเสริมการจ้างงานในท้องถิ่นที่วิสาหกิจเพื่อสังคมตั้งอยู่ หรือมีเป้าหมาย
ในการจัดตั้งตั้งแต่แรกเริ่มในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน สังคม หรือ
สิ่งแวดล้อม โดยมิได้มุ่งสร้างก าไรสูงสุดต่อผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วน และน าผล
ก าไรไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ไปลงทุนในกิจการของตนเอง หรือใช้เพื่อประโยชน์
ของเกษตรกร ผู้ยากจน คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส หรือใช้เพื่อประโยชน์ส่วนรวมอื่นๆ 
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนที่ 76 ก 30 สิงหาคม 2559) 

ธุรกิจ/
SMEs 

1.  มีเป้าหมายทางสังคม 
2.  น าก าไรกลับมาสร้าง

ประโยชน์เพื่อสังคมเป็นหลัก 

วิสาหกิจ 
เพ่ือสังคม 

1. มีรูปแบบการด าเนินธุรกิจ 

2. มีความยั่งยืนทางการเงิน 

NGOs/ 
NPOs 
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และคุณมีชัย วีระไวทยะ (ร้านอาหาร Cabbages & Condoms 
โรงแรม Birds & Bees พัทยา) ก าหนดห้ามปันผลก าไร หรือกรณี
ประเทศฟินแลนด์และเกาหลีใต้ ได้รับการสนับสนุนทางการเงิน
และสิทธิประโยชน์จากรัฐโดยมีวัตถุประสงค์ชัดเจน เช่น ก าหนด
สัดส่วนของการจ้างงานท่ีต้องมีผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาสอย่างน้อย
ร้อยละ 30 เป็นต้น ส าหรับรูปแบบของวิสาหกิจเพื่อสังคมอาจแบ่ง
ได้ 3 แนวทาง คือ (1) ประโยชน์ท่ีเกิดขึ้น (2) โมเดลทางธุรกิจ 
และ (3) กลุ่มบุคคลท่ีก่อต้ังวิสาหกิจเพื่อสังคม ดังแผนภาพรูปแบบ
วิสาหกิจเพื่อสังคม 

ส าหรับประเทศไทย ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2554 ได้กล่าวถึง
คุณลักษณะของวิสาหกิจเพื่อสังคมไว้ ดังนี้ (1) มีกระบวนการผลิต 
การด าเนินกิจการ หรือการด าเนินการในส่วนของผลิตภัณฑ์หรือ
บริการซึ่งมิได้ก่อให้เกิดผลเสียในระยะยาวต่อสุขภาวะ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม (2) มีการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ (3) มี
ศักยภาพท่ีจะมีความยั่งยืนทางการเงินได้ด้วยตนเอง (4) ผลก าไร
ส่วนใหญ่จากการประกอบกิจการหรือการด าเนินการถูกน าไป
ขยายผลเพื่อการบรรลุเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา
ชุมชน สังคม หรือสิ่งแวดล้อม หรือคืนผลประโยชน์ให้แก่สังคม 
(5) สามารถมีรูปแบบองค์กรท่ีหลากหลาย และ (6) มีการก ากับ
ดูแลกิจการท่ีดี (ราชกิจจานุเบกษา, อ้างแล้ว) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขณะท่ีแผนแม่บทสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคม พ.ศ. 
2553-2557 (ส านักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ, 
2553) ได้แบ่งรูปแบบวิสาหกิจเพื่อสังคมเพื่อประโยชน์ในการ
วางยุทธศาสตร์และนโยบายในการเสริมสร้างวิสาหกิจเพื่อสังคม
จึงแบ่งเป็น 6 กลุ่มหลักตามกลุ่มบุคคลท่ีจัดต้ังคือ (1) เครือข่าย
และองค์กรชุมชน ได้แก่ วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ องค์กรการเงิน
ชุมชน (2) องค์กรสาธารณประโยชน์ ได้แก่ ธุรกิจท่ีจัดต้ัง และ/
หรือถือหุ้นโดยองค์กรสาธารณประโยชน์ (3) ธุรกิจท่ีจัดต้ังหรือ
ถือหุ้นโดยหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ (4) ผู้ประกอบการ
หน้าใหม่ท่ีบุกเบิกโดยผู้ประกอบการเพื่อสังคม (5) ธุรกิจท่ีจัดต้ัง
โดยธุรกิจเอกชน (Corporate) และ (6) อื่นๆ ได้แก่ จัดต้ังหรือ
ถือหุ้นโดยวัด สถาบันการศึกษา สถาบันอื่นๆ ฯลฯ  

การด าเนินงานวิสาหกิจเพือ่สังคมในประเทศไทย 

วิสาหกิ จเพื่ อสั งคมมีการด า เนินงานมานานแล้ ว 
ในประเทศไทย ส่วนใหญ่อยู่ในรูปของสหกรณ์ กลุ่มอาชีพหรือออม
ทรัพย์ในรูปวิสาหกิจชุมชน มีเป้าหมายเพื่อตอบสนองปัญหา 
ในท้องถิ่นท้ังทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น วิสาหกิจ
ชุมชนท่ีรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือชนกลุ่มน้อย 
ในภาคเหนือ การอนุรักษ์ธรรมชาติทางทะเลท่ีเกิดปัญหาจากการ
ท่องเท่ียว หรือการใช้สารเคมี และการท าธุรกิจเกี่ยวกับเกษตร
ชีวภาพ เกษตรพอเพียง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นต้น 

รูปแบบวิสาหกิจเพ่ือสังคม 

 
ประโยชน์ที่เกดิขึ้น 

-- อ ง ค์ ก รที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น เ พื่ อ
เป้าหมายทางสังคมจึงเน้น
ผลิตสินค้าหรือบริการในราคา
ต่ าหรือราคาเหมาะสม เช่น 
กรามีน-ดานอน 

- ธุรกิจที่ถือครองกรรมสิทธิ์
โดยกลุ่มเป้าหมายที่ยากจน
จึงสามารถเน้นการสร้างผล
ก าไรได้ อย่ างเต็ มที่  เช่ น 
ธนาคารกรามีน 

 

โมเดลทางธุรกิจ 

- ธุรกิจที่สร้างรายได้สูงเพื่อน าก าไรไปช่วยเหลือกิจกรรมทางสังคม 
อาทิ ร้าน Cabbages & Condoms 

- ธุรกิจที่ เน้นขายสินค้าบริการในตลาดปกติเพื่อน าผลก าไรไป
สนับสนุนสินค้า/บริการให้กับกลุ่มที่อยู่ฐานล่างของสังคม เช่น  
กรามีน-ดานอน และรองเท้า TOMS SHOES เป็นต้น 

- ธุรกิจที่เน้นการสร้างผลกระทบทางสังคมผ่านกระบวนการและ
สินค้า/บริการของกิจการเอง เช่น เลมอนฟาร์ม มูลนิธิโรงพยาบาล
อภัยภูเบศร์ บริษัทนวัตกรรมชาวบ้าน เป็นต้น 

- ธุรกิจที่ถือครองโดยผู้ด้อยโอกาสหรือกลุ่มคนชายขอบ อาทิ ธนาคาร
กรามีน  

- ธุรกิจที่ขายผลิตภัณฑ์หรือให้บริการปกติในระบบตลาดแต่เน้นการ
จ้างงานผู้ด้อยโอกาสเป็นหลักในโครงสร้างองค์กร อาทิ กิจการ Call 
Centre ของมูลนิธิเพื่อการพัฒนาคนพิการมหาไถ่ 

 

กลุ่มบุคคลที่ก่อตั้ง SE 

- เครือข่ายและองค์กรชุมชน เช่น กลุ่มออมทรัพย์คลองเปียะ 
กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ครูชบ เป็นต้น 

- องค์กรสาธารณประโยชน์ เช่น โครงการดอยตุง มูลนิธิ 
แม่ฟ้าหลวง ร้าน Cabbages & Condoms เป็นต้น 

- หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ อาทิ มูลนิธิโรงพยาบาล 
อภัยภูเบศร์ 

- ผู้ประกอบการหน้าใหม่ที่บุกเบิกโดยผู้ประกอบการเพื่อสังคม 
อาทิ บริษัท Open dream จ ากัด นิตยสาร BE 

- ธุรกิจภาคเอกชน (Corporate) อาทิ ร้านเลมอนฟาร์ม บริษัท
สังคมสุขภาพ จ ากัด 

- อื่นๆ ได้แก่ จัดตั้งหรือถือหุ้นโดยวัด สถาบันการศึกษา สถาบัน
อื่นๆ ฯลฯ เช่น Thai Tribal Crafts Fair Trade (TTC) และ
โรงเรียนรุ่งอรุณ เป็นต้น 

 

ท่ีมา:  ประมวลจากสภาปฎริูปแห่งชาติ วาระปฏิรูปพิเศษ 1 : วิสาหกิจเพื่อสังคม (2558) และแผนแม่บทสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคม พ.ศ. 2553-2557 
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รูปแบบวิสาหกิจชุมชนจ าแนกตามผู้ก่อต้ัง 

รูปแบบของกิจการ ลักษณะท่ีส าคัญ จุดเด่นและอุปสรรค ตัวอย่าง 
เครือข่ายและองค์การชุมชน วิสาหกิจชุมชน ท่องเท่ียว

ชุมชน สหกรณ์ องค์กร
การเงินชุมชน 

- สามารถแก้ไขปัญหาสังคม สุขภาวะและสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชนได้เป็นอย่างดี เน่ืองจากมีการจัดตั้ง บริหารจัดการ
และด าเนินกิจการโดยคนในชุมชนซ่ึงเข้าใจสภาวะและ
ปัญหาในชุมชนอย่างถ่องแท้ 

- ต้องการตัวกลางหรือการเข้าถึงภาคธุรกิจท่ีมีความเชี่ยวชาญ 
เพื่อบริหารจัดการกิจการให้สามารถพัฒนาจนมีขนาดใหญ่ 

กลุ่มออมทรัพย์คลองเปียะ 
กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ ครูชบ 
ยอดแก้ว 

องค์กรสาธารณประโยชน์ ธุรกิจท่ีจัดตั้งและ/หรือถือหุ้น
โดยองค์กรสาธารณประโยชน์ 

- องค์กรหลายแห่งริเริ่มวิสาหกิจเพื่อสังคมด้วยเงินทุนท่ีได้มา
จากเงินบริจาคและเงินให้เปล่า ซ่ึงเป็นแหล่งเงินทุนหลัก 
และน ามาพัฒนาเป็นกิจกรรมท่ีสร้างรายได้ 

- กิจการในกลุ่มน้ีประสบปัญหามากกว่ากลุ่มอื่นในเรื่องของ
การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการบริหาร
จัดการเชิงธุรกิจ เน่ืองจากกลุ่มคนท่ีเลือกท างานในองค์กร
มักขาดความเชี่ยวชาญ ความเข้าใจและ/หรือความสนใจ
ในการด าเนินงานทางธุรกิจท่ีจ ากัด 

โครงการดอยตุง มูลนิธิแม่ฟ้า
หลวง  
ร้าน Cabbages & Condoms 
(สมาคมพัฒนาประชากรและ
ชุมชน) 

หน่วยราชการและ
รัฐวิสาหกิจ 

ธุรกิจท่ีจัดต้ังและ/หรือถือ
หุ้นโดยหน่วยราชการและ
รัฐวิสาหกิจ 

- เป็นการกระจายการให้บริการสาธารณะต่างๆ จาก
หน่วยงานของรัฐไปสู่วิสาหกิจเพื่อสังคม โดยให้อ านาจใน
การบริหารงานของชุมชนเพิ่มขึ้นในการริเริ่มวิสาหกิจเพื่อ
สังคมด้วยเงินทุนสนับสนุนในการเริ่มต้นกิจการเพื่อสร้าง
การมีส่วนร่วมและความใกล้ชิดกับชุมชน 

- กิจการในกลุ่มน้ีประสบปัญหาการบริหารจัดการเชิงธุรกิจ 
เน่ืองจากกลุ่มคนท่ีด าเนินงานส่วนใหญ่มาจากภาครัฐซ่ึง
บางส่วนขาดประสบการณ์ ในเชิงธุรกิจ รวมท้ังขาด
ศักยภาพท่ีจะท าให้กิจการเติบโตได้อย่างยั่งยืน 

มูลนิธิโรงพยาบาลอภัยภูเบศร์ 

ผู้ประกอบการใหม ่ กิ จ ก า ร ท่ี บุ ก เ บิ ก โ ด ย
ผู้ประกอบการเพื่อสังคม 

- คนรุ่นใหม่มีความสนใจจัดตั้งธุรกิจท่ีนอกจากจะสร้างผล
ก าไรแล้วยังมีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคมสุข
ภาวะ และสิ่งแวดล้อม 

- ผู้ประกอบการใหม่มักประสบปัญหาทางด้านเงินทุนอย่าง
มาก ท้ังในการระดมทุนเริ่มต้นกิจการและเงินทุนในการ
ขยายกิ จการ  รวม ท้ั งการพัฒนา ศักยภาพและขี ด
ความสามารถในการด าเนินธุรกิจเน่ืองจากผู้ประกอบการ
ส่วนใหญ่ไม่ได้มีพื้นฐานความรู้ด้านบริหารธุรกิจ หรือถ้ามีก็
ขาดประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจ 

บริษัท OpenDream จ ากัด 
นิตยสาร BE 

ธุรกิจภาคเอกชน ธุรกิจ ท่ีจัดตั้ ง โดยธุรกิจ
เอกชน (Corporate) 

- เป็นการต่อยอดมาจากกิจกรรม CSR ขององค์กรท่ีถูก
พัฒนาให้เป็นธุรกิจเพื่อสังคมท่ีมีความต่อเนื่องและยั่งยืน 

- มักจะไม่ประสบปัญหาด้านเงินทุน รวมท้ังมีความเชี่ยวชาญ
ในการด าเนินธุรกิจเป็นอย่างดี 

ร้านเลมอนฟาร์ม 
(บริษัทสังคมสุขภาพ จ ากัด) 
 

วิสาหกิจเพื่อสังคมอื่นๆ  ธุรกิจท่ีจัดตั้งหรือถือหุ้น
โดยวัด สถาบันการศึกษา 
สถาบันอื่นๆ ฯลฯ 

- มีแนวโน้มท่ีจะสามารถส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ 
เพื่อช่วยเหลือคนในท้องท่ีน้ันๆ เพื่อแก้ปัญหาสังคมและการ
ให้บริการเสริมหรือทดแทนบริการของหน่วยงานรัฐโดยตรง 

- การสนับสนุนจากองค์กรต่างๆ ซ่ึงเป็นแหล่งเงินทุน ดังน้ัน 
เงินส าหรับวิสาหกิจเพื่อสังคมในกลุ่มน้ีจึงถือได้ว่ามีความ
จ าเป็นโดยเฉพาะในการเริ่มต้นกิจการ 

Thai Tribal Crafts Fair Trade 
(TTC) 
โรงเรียนรุ่งอรุณ 

ที่มา:  ประมวลจากแผนแม่บทสร้างเสรมิกจิการเพื่อสังคม พ.ศ. 2553-2557 และศักด์ิดา ศิริภัทรโสภณ. “การศึกษากรอบแนวคิดเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมในประเทศไทย” 2558. 
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โดยประมาณว่ามีวิสาหกิจเพื่อสังคมในรูปเครือข่ายและองค์กรชุมชน
กว่าแสนราย ส่วนการก่อต้ังในรูปแบบองค์กรสาธารณประโยชน์ 
หน่วยราชการ และธุรกิจเอกชน ประมาณกว่า 400 แห่ง อย่างไร 
ก็ตาม อาจมีการนับรวมองค์กรท่ีมีลักษณะใกล้เคียงแต่ไม่นับว่าเป็น
วิสาหกิจเพื่อสังคมตามนิยามท่ีก าหนดไว้เบื้องต้น  

จ านวนวิสาหกิจเพ่ือสังคมจ าแนกตามผู้ก่อตั้ง 

ผู้ก่อตั้ง จ านวน (แห่ง) มูลค่าธุรกิจ  

เครือข่ายและองค์กรชุมชน >100,000 แสนล้านบาท 

องค์กรสาธารณประโยชน์ >100 ร้อยล้านบาท 

หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ <10 ล้านบาท 

ผู้ประกอบการใหม่ >200 พันล้านบาท 

ธุรกิจเอกชน <10 พันล้านบาท 

อื่นๆ <100 ร้อยล้านบาท 

ที่มา:  แผนแม่บทส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม พ.ศ. 2553-2557 

การด าเนินงานในรูปของวิสาหกิจเพื่อสังคมท่ีก่อต้ังมา
เป็นเวลานานและเป็นท่ียอมรับ เช่น สมาคมพัฒนาประชากร
และชุมชน มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง มูลนิธิโรงพยาบาลอภัยภูเบศร์ ฯลฯ 
แต่มีจ านวนน้อยและจ ากัดอยู่ในวงแคบ การส ารวจจ านวน
วิสาหกิจเพื่อสังคมของส านักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคม
แห่งชาติ (สกส.) ปี 2558 พบว่า เครือข่ายและองค์กรชุมชน
ประมาณร้อยละ 2-3 เท่านั้นท่ีเข้าข่ายเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม 
รวมกับการสอบถามธุรกิจ ผู้ประกอบการรายใหม่ มูลนิธิและ
องค์กรไม่แสวงหาก าไร มีองค์กรท่ีเข้าข่ายเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม
กว่า 1,000 แห่ง ขณะท่ีมีองค์กรท่ีเข้าข่ายตามกฎหมายภาษี
รัษฎากร 361 แห่ง และมีเพียง 101 แห่ง ท่ีผ่านหลักเกณฑ์ตาม
กฎหมายภาษีรัษฎากร 

การขับเคลื่อนวิสาหกิจเพื่อสังคม ภาครัฐได้มีการ
เคลื่อนไหวอย่างจริงจังในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมา โดยการผลักดัน
กฎหมายสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคม ในปี 2553 รัฐได้จัดต้ัง
ส านักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ (สกส.) ตามระเบียบ
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อเป็นกลไก
สนับสนุนการด าเนินงานตามแผนแม่บทว่าด้วยการสร้างเสริม
กิจการเพื่อสังคม พ.ศ. 2553-2557 ซึ่งประกอบด้วยยุทธศาสตร์  
3 ด้าน ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์การสร้างการรับรู้และการเรียนรู้เรื่อง
กิจการเพื่อสังคมในประเทศไทย (2) ยุทธศาสตร์การพัฒนารูปแบบ
และขีดความสามารถของกิจการเพื่อสังคม และ (3) ยุทธศาสตร์
การพัฒนาช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและทรัพยากร 

ในปี 2554 รัฐบาลได้ออกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
จัดต้ังคณะกรรมการส่งเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ (คกส.) 
เพื่อจัดท านโยบาย ยุทธศาสตร์ และสนับสนุนความช่วยเหลือ
ให้กับวิสาหกิจเพื่อสังคม ท าให้เกิดงานพื้นฐานเพื่อรองรับการเติบโต
ของวิสาหกิจเพื่อสังคม ได้แก่ การมีระบบและทะเบียนวิสาหกิจ
เพื่อสังคมกว่า 400 กิจการ การเกิดขึ้นขององค์กรบ่มเพาะท้ังใน
รูปแบบหลักสูตรในสถาบันอุดมศึกษาหรือองค์กรตัวกลางรวม
กว่า 10 แห่ง มีเครือข่ายผู้สนใจติดตามกิจกรรมต่างๆ ของ สกส. 
มากกว่า 10,000 คน (ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2558 : น. 2) 
รวมทั้งมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับวิสาหกิจเพื่อสังคม การสนับสนุน
ด้านภาษีโดยออกพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 
พ.ศ. 2559 และได้มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริม
วิสาหกิจเพื่อสังคมในปี 2558 ซึ่งอยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาภายหลังเปิดรับฟังความคิดเห็น (2 ครั้ง) ขณะท่ี 
สกส. ก็ยุติบทบาทชั่วคราวต้ังแต่วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2559  

ต่อมาได้มีการออกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 
แก้ไขระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างเสริมกิจการ
เพื่อสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2554 โดยให้อธิบดีกรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการเป็นกรรมการและเลขานุการแทนผู้อ านวยการ
ส านักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ และให้ คกส.
แต่งต้ังผู้ช่วยเลขานุการได้จ านวนไม่เกินสามคน และให้กรม
พัฒนาสังคมและสวัสดิการท าหน้าท่ีเป็นส านักงานเลขานุการ
ของคณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ 
รับผิดชอบงานธุรการ งานประชุม การศึกษาหาข้อมูลและ
กิจการต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับคณะกรรมการ รวมท้ังปฏิบัติงานอื่น
ตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย โดย คกส. ได้ออกประกาศว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นค าขอหนังสือรับรองกิจการเพื่อสังคม 
พ.ศ. 2561 (วันท่ี 9 พฤษภาคม 2561)  

ด้านการด าเนินงานของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง อาทิ 
กระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนวิสาหกิจเพื่อสังคมท่ีผ่านเกณฑ์
ของคณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ (คกส.) 
101 แห่ง และมีเป้าหมายพัฒนากิจการท่ีมีศักยภาพให้เป็น
วิสาหกิจเพื่อสังคมร้อยละ 50 จากจ านวน 361 แห่ง สนับสนุน
การกระจายสินค้าและขยายช่องทางการตลาดผ่านเครือข่าย
ความร่วมมือทางธุรกิจและการจับคู่พันธมิตรทางธุรกิจ ตลอดจน
สนับสนุนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้บริโภคและภาค
ธุรกิจอุดหนุนผลิตภัณฑ์และบริการของกลุ่มวิสาหกิจเพื่อสังคม
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มากขึ้น การผลักดันวิสาหกิจเพื่อสังคมท่ีจัดต้ังขึ้นตามนโยบาย
สานพลังประชารัฐโดยให้กรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยรับรอง
การเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมซึ่งมีจ านวนท้ังสิ้น 77 แห่ง (จังหวัดละ 
1 แห่ง) รวมท้ังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้จัดอบรม 
ให้ความรู้ และสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงภาคธุรกิจและภาคสังคม
ร่วมกันพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างผลลัพธ์ ท่ีดี 
ทางสังคม ตลอดจนผลักดันร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจ
เพื่อสังคม พ.ศ. .... เพื่อให้มีองค์กรตัวกลาง กลไก และเครื่องมือ
ต่างๆ ในการขับเคลื่อนวิสาหกิจเพื่อสังคมอย่างมีประสิทธิผล 

ปัจจัยท่ีมผีลต่อการเติบโตของวิสาหกิจเพือ่สังคม 

แม้จะมีการต่ืนตัวและผลักดันให้วิสาหกิจเพื่อสังคมเข้ามา
มีบทบาทและสร้างผลลัพธ์ให้เกิดขึ้นทางสังคม อย่างไรก็ตาม 
การเติบโตของวิสาหกิจเพื่อสังคมของไทยยังอยู่ในวงจ ากัดเมื่อ
เทียบกับต่างประเทศ ตัวอย่างเช่น ประเทศอินโดนีเชียท่ีแต่เดิมมี
องค์กรลักษณะนี้เพียง 1 องค์กร แต่ปัจจุบันมีเพิ่มขึ้นถึง 2,000 
องค์กร ประเทศอินเดียท่ีมีองค์กรภาคประชาชนมากกว่า 1 ล้าน
องค์กร ประเทศบังคลาเทศมีหน่วยงานภาคประชาชน 20,000 
หน่วยงาน ประเทศแคนาดามีหน่วยงานภาคประชาชนท่ีจด
ทะเบียนมีเพิ่มมากขึ้นประมาณร้อยละ 50 จากปี ค.ศ. 1987 
ปัจจุบันมีหน่วยงานภาคเอกชนถึง 200 ,000 หน่วยงาน หรือ
ประเทศสหรัฐอเมริกามีจ านวนองค์กรภาคประชาชนเพิ่มขึ้นจาก 
464,000 เป็น 734,000 องค์กร ฯลฯ (สศช., 2554) ทั้งนี้ ปัจจัย
ส าคัญต่อการเติบโตของวิสาหกิจเพื่อสังคม ประกอบด้วย 

1. การก าหนดนิยาม ซึ่งหากไม่ชัดเจนจะท าให้เกิด
ความสับสนและท าให้ระบบการสนับสนุนจากภาครัฐไม่สามารถ
ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงกับกลุ่มเป้าหมาย โดยเป็น
นิยามท่ีชัดเจนแต่ไม่คับแคบเกินไปเพื่อให้ครอบคลุมประเด็น 
ท่ีหลากหลายตามความสนใจ เป็นการเปิดโอกาสหรืออ านวย
ความสะดวกให้ผู้ท่ีต้องการท างานแก้ปัญหาสามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. การสนับสนุนเชิงนโยบายจากภาครัฐ โดยเฉพาะ
การสร้างระบบนิเวศและโครงสร้างพื้นฐานท่ีเอื้อต่อการเกิด
วิสาหกิจเพื่อสังคม ได้แก่ การสนับสนุนให้เกิดผู้ประกอบการ 
ทางสังคม (Social Entrepreneurship) การวิจัยนวัตกรรมสังคมและ
การประเมินผลกระทบทางสังคม (Social Impact Assessment) 
ระบบทะเบียนเพื่อรับรองวิสาหกิจเพื่อสังคม การมีแหล่งเงินทุน
หรือกองทุน ตลอดจนมีกลไกในการขับเคลื่อน 

3. ความต่ืนตัวของสังคมในการร่วมสนับสนุน โดยเปิด
พื้นท่ีสื่อสาธารณะประชาสัมพันธ์ให้กับวิสาหกิจเพื่อสังคม การ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างวิสาหกิจเพื่อสังคมกับภาค
ประชาชนและเอกชน 

ท้ังนี้ เมื่อพิจารณาประเทศท่ีมีความก้าวหน้าในการ
ขับเคลื่อนวิสาหกิจเพื่อสังคม จะเห็นว่าภาครัฐมีบทบาทส าคัญ 
ในการส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคมในประเทศต่างๆ 
ในประเด็นต่างๆ ดังนี ้

บทบาทภาครัฐในการส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคมในประเทศต่างๆ 

 อังกฤษ ฟินแลนด ์ อเมรกิา แคนาดา สิงคโปร ์ เกาหลีใต ้

1. บทบาทของรัฐบาลในการ
สนับสนุน 

            

2. การก าหนดนิยามที่ชัดเจน            
3. กลยุทธ์ระยะยาวของภาครัฐ          
4. การมีนโยบายในการพัฒนา

องค์กรตัวกลาง 
       

5. การมีกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับ
วิสาหกิจเพื่อสังคม 

            

6. การพัฒนาบริการสาธารณะ
ของรัฐด้วยการสร้างการมีส่วน
ร่วมจากวิสาหกิจเพื่อสังคม 

       

7. ก อ ง ทุ น เ ฉ พ า ะ เ กี่ ย ว กั บ
วิสาหกิจเพื่อสังคม 

         

8. ความร่วมมือระหว่างประเทศ          
9. การสนับสนุนทางด้านการเงิน

ส าหรับการวิจัยและนวัตกรรม 
           

ที่มา:  แผนแม่บทสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคม พ.ศ. 2553-2557 

ส าหรับประเทศไทย การขับเคลื่อนวิสาหกิจเพื่อสังคม 
แม้จะมีระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีในการจัดต้ังส านักงานสร้าง
เสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ แต่ยังขาดการสนับสนุนอย่างเป็น
ระบบ ท าให้ขาดองค์กรตัวกลางท่ีจะเป็นศูนย์กลางและกลไก 
การด าเนินงานอย่างต่อเนื่องในการสนับสนุนและสร้างศักยภาพ
วิสาหกิจเพื่อสังคม ท้ังในด้านงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมสินค้า  
การวัดผลกระทบทางสังคม การบริหารจัดการ ตลอดจนแหล่งทุน/
กองทุนท่ีเป็นรูปธรรมเพื่อให้เกิดขยายผลให้กว้างขวางมากขึ้น  

นอกจากนี้ การด าเนินงานของวิสาหกิจเพื่อสังคมยังมี
ข้อจ ากัดเรื่องเงินทุนและแหล่งเงินทุน โดยเฉพาะวิสาหกิจ 
เพื่อสังคมประเภทก่อต้ังโดยเครือข่ายและองค์กรชุมชนองค์กร
สาธารณประโยชน์ เนื่องจากแหล่งเงินทุนส่วนใหญ่จะมาจาก
ภายนอกคือ งบประมาณและเงินบริจาคเพื่อการกุศล ดังนั้น จึงมี
ความเสี่ยงมากกว่ากิจการท่ัวไป เพราะความไม่แน่นอนของเงินบริจาค 
ส าหรับวิสาหกิจเพื่อสังคมประเภทก่อต้ังโดยผู้ประกอบการใหม่ 
อาจจะมีบางรายท่ีประสบปัญหาเงินทุนหมุนเวียนและมีความ
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เสี่ยงด้านธุรกิจเนื่ องจากวิสาหกิจเพื่อสังคมเป็นเรื่องใหม่ 
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่มีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจ ประกอบ
กับความคลุมเครือเกี่ยวกับค านิยาม และรูปแบบท่ีเหมาะสม
ภายใต้บริบทของประเทศไทย จึงเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีเป็นอุปสรรค
ต่อการพัฒนาและขยายตัวของวิสาหกิจเพื่อสังคม 

ส าหรับความต้องการการสนับสนุนของวิสาหกิจ 
เพื่อสังคม ผลการส ารวจของกระทรวงพาณิชย์ในวิสาหกิจ 
เพื่อสังคมท่ีได้รับการขึ้นทะเบียนจากส านักงานสร้างเสริมกิจการ
เพื่อสังคมแห่งชาติ (สกส.) 101 ราย พบว่าส่วนใหญ่ต้องการได้รับ
การสนับสนุนและส่งเสริม 7 ประการ ได้แก่ (1) การผสานแนวคิด
และความรู้ด้านนวัตกรรมทางสังคมในระบบการศึกษา (2) การ
ฝึกอบรมและพัฒนาทักษะของผู้ประกอบการเพื่อสังคม เช่น ด้าน
การบริการจัดการ ด้านการตลาด ด้านการเงินและบัญชี เป็นต้น 
(3) ระบบการจดทะเบียนและกฎระเบียบของกิจการเพื่อสังคม  
(4) ระบบการสื่อสารส่งเสริมช่องทางการตลาด (5) ระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการจากกิจการเพื่อสังคม (6) ระบบการ
ลดหย่อนภาษีเพื่อการลงทุนในวิสาหกิจเพื่อสังคม และ (7) สนาม
การลงทุนเพื่อสังคม (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2560)  

สรปุและข้อเสนอแนะ 

วิสาหกิจเพื่อสังคมเป็นแนวทางการพัฒนาเพื่อแก้ไข
ปัญหาสังคม สิ่งแวดล้อม ท่ีมีการน านวัตกรรมสังคมเข้ามาใช้ใน
การแก้ไขปัญหา จะเป็นเครื่องมือท่ีมีความส าคัญเพิ่มขึ้นในการ
ช่วยลดปัญหาสังคม ลดช่องว่างระหว่างกลุ่มคน รวมทั้งลดปัญหา
ด้านสิ่งแวดล้อม ส าหรับประเทศไทยแม้มีองค์กรท่ีมีเป้าหมาย
ด าเนินงานเพื่อแก้ปัญหาชุมชนและสังคมจ านวนมากทั้งเครือข่าย
ชุมชน องค์กรสาธารณประโยชน์แต่ยังขาดโมเดลธุรกิจเพื่อหา
รายได้ ขณะท่ีธุรกิจจ านวนไม่น้อยด าเนินกิจกรรมเพื่อสังคมแต่ยัง
เป็นองค์กรท่ีแสวงหาก าไรสูงสุดเพื่อเจ้าของ/ผู้ถือหุ้น การสนับสนุน
และพัฒนาศักยภาพ รวมท้ังเปิดช่องทางเพื่อยกระดับเป็นวิสาหกิจ
เพื่อสังคมจะช่วยขยายบทบาทของวิสาหกิจเพื่อสังคมในการ
พัฒนาประเทศมากขึ้น โดยแนวทาง ดังนี้ 

 การเร่งผลักดันพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจ
เพื่อสังคม พ.ศ. .... เพื่อให้มีองค์กรท่ีเป็นศูนย์กลางในการ
ก าหนดทิศทางการพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมอย่างเป็นองค์รวม
และต่อเน่ือง ตลอดจนเป็นกลไกขับเคลื่อนและสร้างเครือข่ายใน
ทุกระดับท้ังภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมสอดคล้อง
กับปฏิรูปประเทศด้านสังคมในการลดความเหล่ือมล้ าทางสังคม 

 การสนับสนุนสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการพัฒนา
วิสาหกิจเพื่อสังคม โดยสนับสนุนการสร้างความเป็นผู้ประกอบการ
ท่ีมี ทักษะในการขับเคลื่อนธุรกิจและมุ่งมั่นพัฒนาสังคมไป 
พร้อมกัน พัฒนาองค์ความรู้ด้านการประเมินผลลัพธ์ทางสังคม
และระบบทะเบียนวิสาหกิจเพื่อสังคมเพื่อให้เกิดการสนับสนุน
อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความรู้และ
นวัตกรรมทางสังคมท้ังตัวสินค้าและบริการ การบริหารจัดการ 
การสร้างแหล่งเงินทุนรูปแบบใหม่ เช่น การคิดแปรรูปขยะต่างๆ 
เป็นสินค้าเพื่อสร้างรายได้และลดปัญหาสิ่งแวดล้อม และการใช้
พันธบัตรเพื่อสังคม (Social Impact Bond) สนับสนุนวิสาหกิจ
เพื่อสังคมในการด าเนินงาน เป็นต้น 

 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือท้ังในกลุ่มวิสาหกิจ
เพื่อสังคม และระหว่างกลุ่มวิสาหกิจเพื่อสังคมกับภาคธุรกิจ และ
ระหว่างกลุ่มวิสาหกิจเพื่อสังคมและภาคประชาสังคม ผ่าน
โซเชียลมีเดียและการท ากิจกรรมร่วมกันเพื่อให้เกิดแลกเปลี่ยน
ความรู้ประสบการณ์ และการช่วยเหลือด้านธุรกิจ  

 การแบ่งกลุ่มวิสาหกิจเพื่อสังคมเพื่อสนับสนุนให้
ตรงกับความต้องการของวิสาหกิจเพื่อสังคมท่ีมีหลากหลาย 
ท้ังเวลาด าเนินงาน รูปแบบ และขนาด เช่น วิสาหกิจเพื่อสังคม 
ท่ีอยู่ระยะเริ่มต้น มักขาดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในปัญหา
ต้องการแก้ไข ขาดโมเดลทางธุรกิจท่ีเหมาะสม รวมถึงขาดระบบ
การเงินและบัญชีท าให้ประสบความล้มเหลวและเลิกล้มไป  
จึงควรได้รับการสนับสนุนทางวิชาการ และเงินทุนเริ่มต้นส าหรับ
ทดลองโมเดลทางธุรกิจ ขณะท่ีองค์กรท่ีด าเนินงานมาระยะหนึ่ง 
การอยู่รอดภายใต้ระบบตลาดปกติขึ้นอยู่กับการเข้าถึงเงินทุน 
ในรูปแบบเงินกู้ดอกเบ้ียต่ า หรือเงินร่วมทุน ค าแนะน าทางธุรกิจ 
รวมถึงเครือข่ายสนับสนุนรูปแบบคู่ค้าทางธุรกิจ เป็นต้น 

 การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ และออกตรารับรอง
สินค้าและบริการของเครือข่ายวิสาหกิจเพื่อสังคมท่ีมีคุณภาพ
เพื่อสร้างตลาดรองรับและสนับสนุนสินค้าของวิสาหกิจเพื่อสังคม 
ขณะเดียวกันก็เป็นการสร้างทางเลือกให้กับผู้บริโภคในการ
บริโภคสินค้าที่มีคุณภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 



2561
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

1. คณุภาพของคน

การมีงานท า 1/

การมงีานท า (พนัคน) 37,612  37,752  38,330  38,370  37,684  37,393  38,263    37,430    37,443    37,538    37,647    37,205    37,361     
อตัราการว่างงาน (รอ้ยละ) 0.94     0.88     0.92     0.80     0.97     1.08     0.94       1.00       1.21       1.22       1.19       1.12       1.24        
อตัราการว่างงานตามระดบัการศกึษา (รอ้ยละ)

   - รวม 0.94     0.88     0.92     0.80     0.97     1.08     0.94       0.97       1.21       1.24       1.19       1.12       1.24        
   - ประถมศกึษาและต ่ากว่า 0.48     0.37     0.37     0.42     0.45     0.42     0.41       0.47       0.62       0.53       0.45       0.57       0.60        
   - มธัยมศกึษาตอนตน้ 1.29     0.84     1.20     0.96     1.35     1.41     0.98       1.34       1.27       1.57       1.47       1.27       1.62        
   - มธัยมศกึษาตอนปลาย 1.22     1.19     1.09     0.98     1.17     1.33     0.91       1.07       1.64       1.41       1.21       1.22       1.53        
   - อาชวีศกึษา 1.15     1.19     1.28     1.07     1.90     1.70     1.22       1.44       2.25       2.51       1.61       1.45       2.03        
   - วชิาชพีชัน้สงู 1.37     1.77     1.81     1.17     1.27     2.13     1.51       1.17       2.34       2.63       2.47       1.89       2.18        
   - อุดมศกึษา 1.61     1.86     1.82     1.44     1.61     1.98     2.24       1.75       1.91       2.02       2.40       2.07       1.96        
การท างานต ่าระดบั (พนัคน) 281.2    277.2    250.9    280.8    292.9    351.8    217.3     237.4     335.6     350.1     271.4     256.0     335.7      
(ท างานน้อยกว่า 35 ชม./สป.ทีพ่รอ้มจะท างานเพิม่)
สดัส่วนก าลงัแรงงานตามระดบัการศกึษา (รอ้ยละ)

   - รวม 100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  100.00    100.00    100.00    100.00    100.00    100.00    100.00     
   - ประถมศกึษาและต ่ากว่า 47.90    47.92    47.78    47.46    46.75    46.62    46.83     45.78     45.80     45.49     45.36     45.06     45.68      
   - มธัยมศกึษาตอนตน้ 15.82    15.79    15.79    15.90    16.13    16.04    16.28     16.45     16.39     16.38     16.85     16.88     16.56      
   - มธัยมศกึษาตอนปลาย 12.16    12.24    12.25    12.44    12.61    12.56    12.42     12.77     12.64     12.77     12.61     12.75     12.77      
   - อาชวีศกึษา 3.57     3.62     3.67     3.39     3.57     3.69     3.71       3.65       3.71       3.60       3.76       3.66       3.52        
   - วชิาชพีชัน้สงู 4.77     5.00     5.05     5.01     4.89     5.04     5.01       5.14       4.99       5.22       5.18       5.16       5.15        
   - อุดมศกึษา 15.77    15.43    15.46    15.80    16.05    16.04    15.74     16.21     16.46     16.54     16.25     16.49     16.32      

สขุภาพ
จ านวนผูป้่วยดว้ยโรคทีต่อ้งเฝ้าระวงั (ราย)2/

   - ปอดอกัเสบ 56,556  42,176  57,754  60,473  65,661  45,244  72,851    61,455    65,600    53,992    79,748    68,401    57,835     
   - ไขเ้ลอืดออก 7,538    24,409  60,768  52,237  14,840  7,874    25,744    15,473    8,020     12,936    20,995    11,238    4,998      
   - มอื เทา้ และปาก 9,217    7,771    14,594  9,810    10,066  19,012  39,589    11,243    15,746    18,248    28,213    7,982     8,694      
   - ไขห้วดัใหญ่ 24,206  10,840  18,397  24,483  43,634  14,135  58,535    53,058    20,192    18,930    108,122  50,567    36,849     
   - บดิ 1,804    1,956    1,774    1,508    1,820    1,841    1,887     1,178     1,416     1,501     1,146     784       1,132      
   - หดั 224      236      276      279      221      271      466       730       1,398     711       591       485       547         
   - ฉีห่นู 283      393      723      752      446      401      671       777       575       601       1,166     1,132     402         
   - ไขส้มองอกัเสบ 164      144      178      146      179      187      231       175       251       210       211       143       182         
   - อหวิาตกโรค 2         2         4         100      41        2         7           1           2           2           2           2           -         
   - ไขก้าฬหลงัแอ่น 4         6         9         6         6         5         4           2           5           9           8           6           1            
   - พษิสุนขับา้ 1         1         2         1         4         2         5           2           1           4           2           1           7            

2. ความมัน่คงทางสงัคม

 ความสงบสขุในสงัคม (ต่อประชากรแสนคน)3/

   - สดัส่วนการบาดเจบ็และตายดว้ยอุบตัเิหตุ- 9.67     9.57     8.02     8.83     7.11     5.82     5.26       5.37       5.15       4.68 3.95       4.72       4.31        
     การจราจรทางบก
   - สดัส่วนคดชีวีติ ร่างกาย และเพศ 8.96     9.71     8.77     9.92     8.65     8.31     7.57       6.95       6.79       6.95 6.83       6.47       6.50        
   - สดัส่วนคดปีระทุษรา้ยต่อทรพัยส์นิ 16.20    18.87    19.18    17.51    24.32    22.32    24.55     22.82     18.90     21.3 22.18     21.08     19.08      
   - สดัส่วนคดยีาเสพตดิ 123.55  99.15    96.05    96.37    84.31    78.60    89.61     95.51     96.05     93.81 110.51    112.62    117.06     

   การคุ้มครองผู้บริโภค 5/

จ านวนเรือ่งรอ้งเรยีน (ราย) 1,522    1,911    1,787    1,898    2,033    1,983    1,744     1,649     1,701     2,807     2,304     2,058     1,766      
   - กรณีสญัญา 632      753      742      748      727      795      509       606       548       1,380     928       851       660         
   - กรณีฉลาก 572      726      614      640      704      559      387       360       618       472       486       450       522         
   - กรณีโฆษณา 260      272      253      334      457      373      298       500       432       827       734       432       330         
   - กรณีกฎหมาย 4         1         1         -       25        12        -        -        -        -        -        -        -         
   - กรณีขายตรงและตลาดแบบตรง 54        159      177      176      120      244      550       183       103       128       156       325       254         
การใหค้ าปรกึษาทางสายด่วน 1166 (ราย) 12,293  12,300  12,865  12,250  11,666  10,555  12,438    12,670    12,071    12,681    9,432     11,127    11,082     
 

ตัวชี้วัดภาวะสังคม (รายไตรมาส)
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องคป์ระกอบหลกั



องคป์ระกอบหลกั 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560

1. คณุภาพของคน

    การมีงานท า

ผลติภาพแรงงาน กรณีแรงงาน (บาท/คน/ปี)6/ 201,450    209,094    208,294    203,072    216,435    215,823    228,623    235,077   242,394   249,926   260,213    272,477     

อตัราการมงีานท า (รอ้ยละ)7/ 97.96       98.13       98.19       98.13       98.43       98.83       98.81       98.81      98.70      98.62      98.50       98.32        

อตัราการว่างงาน (รอ้ยละ)7/ 1.51         1.38         1.38         1.49         1.04         0.70         0.70         0.70       0.80        0.88        0.99         1.18          

การท างานต ่าระดบั (พนัคน)6/ 578          597          508          605          521          383          347          274        256        273         275          303          
(ท างานน้อยกว่า 35 ชม./สป.ทีพ่รอ้มจะท างานเพิม่)

     สขุภาพ8/

อตัราผูป้่วยนอก (ต่อประชากรพนัคน) 2,080       2,292       2,436       2,639       2,816       2,948       3,116       2,917      2,837      3,160      3,733       
อตัราการป่วยดว้ยโรคไมต่ดิต่อ (ต่อประชากรแสนคน)   
 -  มะเรง็ และเนื้องอกทุกชนดิ 113          617          629          613          784          821          862          902        829        1,026      1,083       
 -  หวัใจ 618          688          750          793          845          936          955          887        845        1,012      1,027       
 -  เบาหวาน 587          650          676          736          793          849          868          1,081      1,033      1,233      1,293       
 -  ความดนัโลหติ 660          778          861          981          1,059       1,187       1,246       1,622      1,561      1,901      2,009       
ความผดิปกตทิางจติ/จติเภท/ความหลงผดิ (ต่อประชากรแสนคน) 46           49           47           50           57           64           63           83          79          92          95           
ความผดิปกตทิางอารมณ์ (ต่อประชากรแสนคน) 16           18           20           26           31           34           35           43          45          55          58           
ความผดิปกตจิากโรคประสาท/ความเครยีด (ต่อประชากรแสนคน) 65           63           61           61           56           60           54           46          39          44          42           
ภาวะแปรปรวนทางจติและพฤตกิรรม (ต่อประชากรพนัคน) 42           42           46           49           57           61           62           60          51          72          76           

     ประชากร

อตัราส่วนภาระพึง่พงิ (รอ้ยละ)9/ 49.26       48.84       48.43       48.11       55.22       55.47       55.83       56.29      56.85      57.50      58.24       59.06        

สดัส่วนคนยากจน (รอ้ยละ)10/ 21.94       20.04       20.43       17.88       16.37       13.22       12.64       10.94      10.53      7.21        8.61         

การศึกษา

อตัรานกัเรยีนต่อประชากรวยัเรยีน11/

 -  ประถมศกึษา 103.47      104.51      104.83      104.00      104.30      103.50      104.00      102.72    102.24    102.40     102.74      
 -  มธัยมศกึษาตอนตน้ 96.67       96.37       95.62       94.87       98.01       98.43       97.65       96.75      97.13      98.71      96.77       
 -  มธัยมศกึษาตอนปลาย 65.77       67.16       68.14       69.57       71.68       72.18       73.18       75.07      77.29      78.45      78.57       
 -  อุดมศกึษา (ปรญิญาตรแีละต ่ากว่า) 62.50       61.05       60.47       56.21       46.21       47.18       51.85       46.48      46.22      48.17      47.72       

จ านวนปีการศกึษาเฉลีย่ของประชากรกลุ่มอายุ 15 ปีขึน้ไป12/ 7.8           7.9           8.0           8.1           8.2           8.2           8.0           8.0         8.1         8.5          8.5          8.6           

จ านวนปีการศกึษาเฉลีย่ของประชากรกลุ่มอายุ 15-59 ปี13/ 8.7           8.7           8.8           8.9           9.0           9.1           8.8           8.9         9.0         9.3          9.4          9.5           
 -  ชาย 8.9           8.8           8.9           9.0           9.1           9.2           8.9           8.9         9.0         9.3          9.3          9.4           
 -  หญงิ 8.6           8.6           8.7           8.9           9.0           9.1           8.8           8.9         9.0         9.4          9.5          9.6           

จ านวนปีการศกึษาเฉลีย่ของประชากรกลุ่มอายุ 60 ปีขึน้ไป13/ 4.2           4.3           4.4           4.4           4.6           4.7           4.5           4.7         4.8         5.0          5.0          5.0           
 -  ชาย 4.9           5.0           5.1           5.1           5.3           5.4           5.1           5.3         5.4         5.6          5.7          5.7           
 -  หญงิ 3.6           3.8           4.0           3.9           4.1           4.2           4.1           4.3         4.3         4.5          4.5          4.5           

2. ความมัน่คงทางสงัคม

สถาบนัครอบครวั

สดัส่วนครวัเรอืนทีม่ทีีอ่ยู่อาศยัถาวร (รอ้ยละ)14/ 98.50       99.30       98.86       99.70       99.78       99.84       99.53       99.71      99.64      99.59      99.62       99.69

ดชันคีรอบครวัอบอุ่น (รอ้ยละ)15/ 62.24       61.65       63.97       63.18       63.08       65.17       68.31       65.58      65.53      65.34      67.98       

หลกัประกนัทางสงัคม

รอ้ยละของการมหีลกัประกนัสุขภาพ16/ 97.82       98.75       99.16       99.47       99.36       99.95       99.90       99.87      99.84      99.92      99.95       99.95        
 -  ประกนัสงัคม 14.75       15.35       15.73       15.34       15.60       15.91       15.99       16.54      16.83      17.18      17.67       17.95        
 -  สวสัดกิารขา้ราชการ/รฐัวสิาหกจิ 6.51         8.22         8.00         7.90         7.75         7.77         7.69         7.80       7.62        7.37        7.21         7.48          
 -  ประกนัสุขภาพถว้นหน้า 76.20       74.79       75.06       75.86       75.20       75.28       75.27       74.61      73.48      73.71      73.44       72.84        
 -  สทิธสิวสัดกิารพนกังานส่วนทอ้งถิน่ - - - - - - - 0.15       0.87        0.93        0.93         0.92          
 -  สทิธอิื่นๆ 0.36         0.39         0.37         0.37         0.81         1.00         0.95         0.93       1.03        0.73        0.70         0.76          
 -  สทิธวิ่าง (ผูย้งัไมล่งทะเบยีนสทิธ)ิ 2.18         1.25         0.84         0.53         0.64         0.05         0.10         0.13       0.16        0.08        0.05         0.05          

สดัส่วนผูป้ระกนัตนต่อก าลงัแรงงาน17/ 24.32       24.86       24.65       24.53       25.11       27.07       29.70       31.56      35.32      35.77      36.69       38.44        

ความสงบสขุในสงัคม (ต่อประชากรแสนคน)

อตัราการตายดว้ยอุบตัเิหตุการจราจรทางบก18/ 20.20       19.80       18.20       16.90       11.90       14.15       11.84       11.29      9.99        9.77        12.75       13.19        

สดัส่วนคดชีวีติ ร่างกาย และเพศ18/ 69.30       62.60       52.80       51.40       45.80       39.76       40.03       36.97      37.26      38.24      32.22       27.65        

สดัส่วนคดปีระทุษรา้ยต่อทรพัยส์นิ18/ 122.40      115.80      106.00      93.70       88.90       78.88       79.72       77.40      72.70      73.44      96.22       85.33        

สดัส่วนคดยีาเสพตดิ18/ 176.20      225.00      320.00      371.60      416.40      539.91      565.44      688.30    568.67    424.77     356.21      422.29       

รอ้ยละของคดเีดก็และเยาวชนทีก่ระท าความผดิซ ้าต่อคดทีัง้หมด

ทีถ่กูด าเนนิคดโีดยสถานพนิจิฯ ทัว่ประเทศ4/
11.85       12.92       14.06       13.57       12.62       11.77       19.98       20.37      17.52      19.03      20.02       

ตัวชีว้ดัภาวะสังคม (รายป)ี



องคป์ระกอบหลกั 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560

การคุ้มครองผู้บริโภค5/

จ านวนเรือ่งรอ้งเรยีน  (ราย) 5,693       5,898       4,504       6,818       6,574       7,427       9,489       7,093      6,638      7,118      7,409       8,870        
 -  กรณีสญัญา 2,875       2,681       1,758       2,794       2,362       2,927       3,547       2,729      2,571      2,875      2,637       3,707        
 -  กรณีฉลาก 2,059       1,937       1,540       2,827       2,835       3,121       3,876       2,631      2,352      2,552      2,010       2,026        
 -  กรณีโฆษณา 673          1,187       892          1,072       1,354       1,257       2,013       1,033      1,515      1,119      1,628       2,425        
 -  กรณีกฎหมาย -          -          -          -          -          5             38           624        69          6            37           -           
 -  กรณีขายตรงและตลาดแบบตรง 86           93           314          125          23           117          15           76          131        566         1,097       712          
การใหค้ าปรกึษาทางสายด่วน 1166 (ราย) 12,984      14,599      16,808      34,804      53,341      61,242      60,982      41,773    38,701    49,708     47,329      45,311       

3. ความเป็นอยู่และพฤติกรรมของคน

พฤติกรรมในการบริโภค

คา่ใชจ่้ายเพือ่การอุปโภคบรโิภค (รอ้ยละของคา่ใชจ่้ายรวม)19/ 88.75       87.83       88.36       87.90       88.32       88.07       88.30       88.07      87.88      87.11      87.10       

คา่ใชจ่้ายทีไ่มเ่กีย่วกบัการอุปโภคบรโิภค (รอ้ยละของคา่ใชจ่้ายรวม)19/ 11.25       12.17       11.64       12.10       11.68       11.93       11.70       11.93      12.12      12.89      12.90       

อตัราการบรโิภคสุราของประชากรอายุ 15 ปีขึน้ไป (รอ้ยละ)20/ - 29.30         - 32.04         - 31.53         - 32.22      32.29      34.00        -

อตัราการบรโิภคบุหรีข่องประชากรอายุ 15 ปีขึน้ไป (รอ้ยละ)20/ - 21.22         - 20.70         - 21.36         - 19.94      20.72      19.90        -
การใช้เวลาในชีวิตประจ าวนั 

การใชบ้รกิารจากสือ่ต่างๆ (ชม./วนั)21/ -   -   - 2.90           -   -   -   -   - 3.19          -
 -  การอ่านหนงัสอื (รวมสิง่พมิพ/์วารสารทางอนิเทอรเ์น็ต) -   -   - 1.00           -   -   -   -   - 1.11          -
 -  การดโูทรทศัน์ -   -   - 2.70           -   -   -   -   - 3.00          -
 -  การดวูดีโีอ -   -   - 2.50           -   -   -   -   - 2.07          -
 -  การฟงัรายการวทิยุ -   -   - 1.60           -   -   -   -   - 1.64          -
 -  การท่องอนิเทอรเ์น็ต -   -   - 1.90           -   -   -   -   - 2.03          -
 -  การฟงัโสตสือ่อื่นๆ -   -   -   -   -   -   -   -   - 1.26          -

จ านวนประชากรอายุ 6 ปีขึน้ไปทีใ่ช ้Internet (ลา้นคน)22/ 8.50         9.30         10.96       12.33       13.80       14.80       16.60       18.30      21.70      24.59      29.80       33.40        

4. ส่ิงแวดล้อม

สารอนัตราย

ปรมิาณการใชส้ารเคม ี(ลา้นตนั)23/ 29.34       30.20       29.40       39.64       79.96       65.36       68.13       62.38      21.42      20.36      n.a. n.a.
ขยะ 

การผลติขยะทีเ่กดิขึน้ทัว่ประเทศ (ลา้นตนั)23/ 14.60       14.72       23.93       24.11       24.22       25.35       24.73       26.77      26.19      26.85      27.06       27.39        

การผลติขยะทีเ่กดิขึน้ใน กทม. (ลา้นตนั)23/ 3.07         3.11         3.20         3.22         3.20         3.37         4.01         4.13       3.94        4.19        4.21         4.88          

ความสามารถในการก าจดัขยะแบบถกูสุขลกัษณะใน กทม. (ลา้นตนั)23/ 3.07         3.11         3.20         3.22         3.20         3.37         4.01         4.13       3.94        3.70        3.73         3.88          

ปรมิาณของเสยีอนัตรายทัว่ประเทศ (ลา้นตนั)23/ 1.83         1.85         3.13         3.07         3.16         3.41         3.57         3.30       2.69        3.45        3.51         
มลพิษทางอากาศ 

คา่เฉลีย่ฝุน่ขนาดเลก็กว่า 10 ไมครอน มคก./ลบ.ม. 43.35       46.27       47.90       42.50       37.80       38.10       38.20       41.00      41.30      38.20      38.38       35.43        

(บรเิวณพืน้ทีท่ ัว่ไปใน กทม.)23/

ทีม่า:    1/ 7/    รายงานการส ารวจภาวะการท างานของประชากร ส านักงานสถติแิห่งชาต ิกระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม
             2/     ส านักระบาดวทิยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
             3/     ขอ้มลูสถติคิดอีาญาและอาชญากรรมจากศนูยข์อ้มลูขอ้สนเทศ ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิและขอ้มลูประชากรจากการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ.  2543-2573 และ พ.ศ. 2553-2583 
                    ประมวลโดยส านักพฒันาฐานขอ้มลูและตวัชี้วดัภาวะสงัคม ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ
             4/     กลุ่มงานขอ้มลูและขอ้สนเทศ ส านักพฒันาระบบงานยตุธิรรมเดก็และเยาวชน กรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน  
             5/     ส านักงานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภค ส านักนายกรฐัมนตร ี(การใหค้ าปรกึษาทางสวยด่วน 1166 สคบ. ใหบ้รษิทัเอกชนด าเนินการตัง้แต่ไตรมาส 4 ปี พ.ศ. 2552)
             6/     ขอ้มลู GDP chain volume measures [reference year = 2002] (original) จากส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิและขอ้มลูการมงีานท าจากส านักงานสถติแิห่งชาต ิกระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม
             8/     สถติสิาธารณสุข กองยทุธศาสตรแ์ละแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข
                    ตัง้แต่ปี 2556 ไดเ้ปลีย่นแปลงวธิกีารเกบ็ขอ้มลูจาก 75 กลุ่มโรค เป็น 298 กลุ่มโรค
             9/     การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2543-2573   ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ
                    ตัง้แต่ปี 2553 การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2583  ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ
           10/     การส ารวจภาวะเศรษฐกจิและสงัคมของครวัเรอืน ส านักงานสถติแิห่งชาต ิกระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม  ประมวลผลโดยส านักพฒันาฐานขอ้มลูและตวัชี้วดัภาวะสงัคม สศช.
           11/     สถติกิารศกึษาฉบบัยอ่ ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ ส านักงานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร
       12/13/     ขอ้มลูปี 2545-2546 จากรายงานผลการประเมนิโอกาสและคุณภาพการศกึษาของคนไทย ส านักประเมนิผลการจดัการศกึษา ส านักงานเลขาธกิารสภาการศกึษา กระทรวงศกึษาธกิาร
                    ขอ้มลูตัง้แต่ปี 2547 เป็นตน้ไป จากปีการศกึษาเฉลีย่ของประชากรไทย กลุ่มพฒันาเครอืขา่ยสารสนเทศ ส านักวจิยัและพฒันาการศกึษา ส านักงานเลขาธกิารสภาการศกึษา กระทรวงศกึษาธกิาร
           14/     รายงานคุณภาพชวีติของคนไทย จากขอ้มลูความจ าเป็นพืน้ฐาน (จปฐ.)  กรมการพฒันาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
           15/     ส านักประเมนิผลและเผยแพรก่ารพฒันา ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ
           16/     ส านักงานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาต ิกระทรวงสาธารณสุข
           17/     ส านักงานประกนัสงัคม กระทรวงแรงงาน และส านักงานสถติแิห่งชาต ิกระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม
           18/     ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศกลาง ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิและขอ้มลูประชากรจากส านักบรหิารการทะเบยีน กระทรวงมหาดไทย
           19/     รายงานการส ารวจภาวะเศรษฐกจิและสงัคมของครวัเรอืน ส านักงานสถติแิห่งชาต ิกระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม 
           20/     การส ารวจพฤตกิรรมการสบูบุหรีแ่ละการดื่มสุราของประชากร พ.ศ. 2547, 2550, 2554 และ 2557 ส านักงานสถติแิห่งชาต ิกระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม
                    การส ารวจอนามยัและสวสัดกิาร พ.ศ. 2552, 2556 และ 2558 ส านักงานสถติแิห่งชาต ิกระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม (ปี 2544-2548 เป็นการส ารวจของประชากรอาย ุ11 ปีขึน้ไป) ท าการส ารวจทุก 2 ปี
           21/     รายงานการส ารวจการใชเ้วลาของประชากร พ.ศ. 2547, 2552 และ 2558 ส านักงานสถติแิห่งชาต ิกระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม ท าการส ารวจทุก 5 ปี 
           22/     ขอ้มลูปี 2545-2551 ศนูยเ์ทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกสแ์ละคอมพวิเตอรแ์ห่งชาต ิและการส ารวจเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ครวัเรอืน) พ.ศ. 2552-2560 ส านักงานสถติแิห่งชาต ิ

                    กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม
           23/     รายงานสถานการณ์มลพษิของประเทศไทย กรมควบคุมมลพษิ กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 



 

 

เอกสารอ้างอิง 
 

 
กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน. 2561. จ านวนผู้สมัครงาน ต าแหน่งงานว่าง และการบรรจุงาน. 

                                        . 2561. ผู้ประกันตนท่ีขึ้นทะเบียนขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน. 

กรมการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ. 2561. “ประกาศคณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นค าขอหนังสือรับรอง
กิจการเพื่อสังคม พ.ศ. 2561”. 

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 2560. (ร่าง) สถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2560. 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์. 2560. พาณิชย์จัดงาน “วิสาหกิจเพื่อสังคมกับบทบาทท่ีเหนือกว่าการเป็นผู้ให้”. www.dbd.go.th. 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. 2558. แนวทางการเฝ้าระวังพื้นท่ีเสี่ยงจากมลพิษทางอากาศ: กรณีฝุ่นละอองขนาดเล็ก. 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. 2560. รายงานผลการด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ประจ าปี 2560. 

เกวลิน มะลิ. 2557. “กิจการเพื่อสังคมในประเทศไทย” วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ ปีท่ี 1 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2557 น. 104-112. 

ชัยยุทธ์ ช านาญเสิศกิจ. 2557. “กิจการเพื่อสังคมในระบบตลาดเป็นฐานเพื่อผลตอบแทนทางสังคมต่อการลงทุนท่ียั่งยืน” วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา 
(สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 12 กรกฎาคม-ธันวาคม 2557 น.70-86. 

ธนาคารแห่งประเทศไทย. 2561. สถิติสถาบันการเงิน. 

ราชกิจจานุเบกษา. 2554. “ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2554” เล่ม 128 ตอนพิเศษ 55 ง 18 พฤษภาคม 2554. 

                   . 2554. “ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560” เล่ม 134 ตอนพิเศษ 325 ง 29 
ธันวาคม 2560. 

ศักดิ์ดา ศิริภัทรโสภณ. 2558. “การศึกษากรอบแนวคิดเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมในประเทศไทย” วารสารสมาคมนักวิจัย ปีท่ี 20 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม-
สิงหาคม 2558 น. 30-47. 

ศูนย์ข้อมูลข้อสนเทศ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ. 2560. สถิติคดีจราจรทางบก มกราคม–มีนาคม 2561. 

                                                   . 2560. สถิติคดีอาญา มกราคม–มีนาคม 2561. 

ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน. 2560. รายงานสถานการณ์ การพนันในสังคมไทยปี 2560. 

ศูนย์อ านวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย. 2561. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561. 

สฤณี อาชวานันทกุล และคณะ. 2560. “โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการประเมินผลลัพธ์ทางสังคมส าหรับกิจการเพื่อสังคม และจัดท ากรณีศึกษาน าร่อง” 
สนับสนุนโดยส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 

สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. 2558. “สภาปฏิรูปแห่งชาติ วาระปฏิรูปพิเศษ 1 : วิสาหกิจเพื่อสังคม” ส านักพิมพ์ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 
กรุงเทพมหานคร. 

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการเสร้างเสริมสุขภาพ. 2561. แนะ 6 ข้อ วิธีแก้ปัญหาฝุ่นละออง. วันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2561. 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2561. ค่าใช้จ่ายการบริโภคของครัวเรือนหมวดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่. 

ส านักงานสถิติแห่งชาติ. 2561. การส ารวจภาวะการท างานของประชากร. 

ส านักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ. 2553. “แผนแม่บทสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคม พ.ศ. 2553-2557”. 

ส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. 2561. บทสรุปทางระบาดวิทยาในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า. 

                                                               . 2561. สถานการณ์โรคท่ีเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา. 

ส านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. 2561. ประเด็นสารส าคัญส าหรับการด าเนินงานป้องกันเด็กจมน้ าปี 2561. 

 
 
 
 

http://www.dbd.go.th/ewt_news.php%3Fnid%3D469405193%26filename%3Dindex+&cd=3&hl=th&ct=clnk&gl=th


 

 

 

 

 

 

 

 

 


	ร่างรายงาน_Q1-2560_28 May 2018_final ส่งโรงพิมพ์
	ท้ายเล่ม Q1-2561
	ตาราง_รายไตรมาส.pdf
	ตารางรายปี_ Q1-2561.pdf
	เอกสารอ้างอิง docx(รวมเล่ม) Q1-61docx.pdf

	ปก

