
เรื่อง ภาวะสังคมไทยไตรมาสหนึ่ง ปี 2561 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติขอรำยงำนภำวะสังคมไทยไตรมำสหนึ่ง 
ปี 2561 ซึ่งมีควำมเคลื่อนไหวทำงสังคมที่ส ำคัญได้แก่ รำยได้และผลิตภำพแรงงำนเพ่ิมข้ึน กำรเจ็บป่วยด้วยโรค
เฝ้ำระวังลดลง ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ลดลง อย่ำงไรก็ดี ยังมีประเด็นที่ต้อง
ติดตำม ได้แก่ กำรจ้ำงงำนลดลง กำรเฝ้ำระวังในกลุ่มเด็กและเยำวชนเล่นพนันฟุตบอลโลก 2561 ควำมปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินลดลง กำรเกิดอุบัติเหตุเพ่ิมข้ึน รวมทั้งกำรพัฒนำวิสำหกิจเพื่อสังคมให้เป็นภำคีกำรพัฒนำ 
ที่ยั่งยืน โดยมีสำระดังนี้ 

การจ้างงานภาคเกษตรขยายตัวได้ดี แต่นอกภาคเกษตรลดลง อัตราการว่างงานทรงตัว รายได้
และผลิตภาพแรงงานขยายตัวได้ดี 

ไตรมำสหนึ่ง ปี 2561 กำรจ้ำงงำนลดลงร้อยละ 0.2 โดยนอกภำคเกษตรลดลงต่อเนื่องจำกปีที่แล้ว 
ร้อยละ 2.8 ในสำขำก่อสร้ำง กำรค้ำปลีก/ค้ำส่ง โรงแรมและภัตตำคำร และสำขำขนส่ง/เก็บสินค้ำ ร้อยละ 11.8 
2.8 1.3 และ 3.2 ตำมล ำดับ ส่วนกำรจ้ำงงำนในสำขำกำรผลิตทรงตัวเท่ำกับไตรมำสหนึ่ง ปี 2560 แม้ภำพรวม
เศรษฐกิจของทั้งไทยและต่ำงประเทศจะมีแนวโน้มขยำยตัวดี แต่ไม่สะท้อนในภำพรวมของกำรจ้ำงงำนที่ยังคง 
หดตัวต่อเนื่องโดยเฉพำะในภำคก่อสร้ำง และบริกำร ส่วนหนึ่งอำจจะเป็นผลจำกกำรส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีต่ำงๆ 
เข้ำมำช่วยในกำรประกอบธุรกิจ ขณะที่กำรจ้ำงงำนภำคเกษตรขยำยตัวร้อยละ 6.0 จำกไตรมำสหนึ่ง ปี 2560 
เนื่องจำกสภำพอำกำศที่เอ้ืออ ำนวยและปริมำณน้ ำที่เพียงพอต่อกำรท ำกำรเกษตร 

อัตรำกำรว่ำงงำนเท่ำกับร้อยละ 1.2 เท่ำกับไตรมำสหนึ่ง ปี 2560 เป็นผู้ว่ำงงำนมีจ ำนวน 4.7 แสนคน 
ชั่วโมงกำรท ำงำนของแรงงำนโดยรวมในไตรมำสหนึ่ง ปี 2561 เฉลี่ยเท่ำกับ 42 ชั่วโมง/สัปดำห์ โดยภำคเอกชน 
มีชั่วโมงกำรท ำงำนเท่ำกับ 44.7 ชั่วโมง/สัปดำห์ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.4 และ 0.6 ส่วนผู้ที่ท ำงำนน้อยกว่ำ 35 
ชั่วโมง/สัปดำห์ มีจ ำนวนลดลงร้อยละ 7.5 รำยได้แรงงำนที่ไม่รวมผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนในภำพรวมเพ่ิมข้ึน
จำกไตรมำสหนึ่ง ปี 2560 ร้อยละ 2.3 โดยภำคเอกชนเพิ่มข้ึนร้อยละ 2.5 ผลิตภำพแรงงำนขยำยตัวได้ดีร้อยละ 
5.1 เป็นกำรขยำยตัวจำกภำคเกษตรร้อยละ 0.7 และนอกภำคเกษตรขยำยตัวถึงร้อยละ 7.7  

ประเด็นด้ำนแรงงำนที่ควรติดตำมและให้ควำมส ำคัญในช่วงต่อไป ได้แก่ 

1. รายได้แรงงานภาคเกษตรมีแนวโน้มผันผวน จำกปัญหำรำคำสินค้ำเกษตรที่มีแนวโน้มลดลง
ต่อเนื่องจำกเฉลี่ยร้อยละ 2.2 12.9 และ 6.0 ในไตรมำสสองถึงไตรมำสสี่ ปี 2560 เป็นร้อยละ 12.3 ในไตรมำส
หนึ่งปี 2561 ทั้งจำกรำคำสินค้ำเกษตรโลกที่ลดลงโดยเฉพำะยำงพำรำและปำล์มน้ ำมัน ประกอบกับผลผลิต
สินค้ำเกษตรมีปริมำณเพ่ิมข้ึนจำกสภำพอำกำศและปริมำณน้ ำที่เอ้ืออ ำนวยต่อกำรผลิต ซึ่งกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ได้มีมำตรกำรให้ควำมช่วยเหลือแก่เกษตรกรและแก้ไขปัญหำรำคำสินค้ำเกษตรตกต่ ำ ได้แก่ ควำมช่วยเหลือ
เกษตรกรปลูกข้ำว กำรให้สินเชื่อเพ่ือชะลอกำรขำยข้ำวเปลือกนำปีและช่วยเหลือค่ำเก็บเกี่ยว กำรชดเชยดอกเบี้ย
ให้ผู้ประกอบกำรค้ำข้ำวในกำรเก็บสต็อก ส ำหรับมำตรกำรแก้ไขปัญหำรำคำยำงพำรำตกต่ ำ ได้แก่ กำรให้สินเชื่อ
ผู้ประกอบกำรเพ่ือซื้อยำงแห้งไปใช้ในกำรแปรรูปโดยรัฐบำลจะชดเชยดอกเบี้ยให้ร้อยละ 3 ส่งเสริมกำรใช้ยำง
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ของหน่วยงำนรำชกำร และงดกำรกรีดยำงในพ้ืนที่ส่วนรำชกำรทั้งหมดในช่วงเดือนมกรำคม-มีนำคม 2561 
นอกจำกนั้น ยังได้ส่งเสริมระบบแผนที่เกษตรเพื่อกำรบริหำรจัดกำรเชิงรุกให้กับเกษตรกรเพื่อใช้ในกำรตัดสินใจ
ในกำรเพำะปลูก รวมถึงกำรใช้กำรตลำดน ำกำรผลิตในรูปแบบกำรรวมกลุ่มแปลงใหญ่ พร้อมทั้งเชื่อมโยงกับ
ผู้ประกอบกำร โรงำนแปรรูป และสนับสนุนกำรท ำกำรเกษตรผสมผสำน  

2. ข้อเรียกร้องแรงงานเนื่องจากวันแรงงานปี 2561 คณะกรรมกำรสมำนฉันท์แรงงำนไทยร่วมกับ
สมำพันธ์แรงงำนรัฐวิสำหกิจสัมพันธ์ ได้ยื่นข้อเรียกร้องต่อนำยกรัฐมนตรี 10 ข้อ ซึ่งเกี่ยวกับกำรแก้ไข พ.ร.บ. 
คุ้มครองแรงงำน พ.ศ. 2541 ในเรื่องสิทธิประโยชน์ในกำรเกษียณที่อำยุ 55 ปีให้ได้เทียบเท่ำกำรเกษียณท่ีอำยุ 
60 ปี และเรียกร้องให้มีกำรแก้ไขมำตรำ 11/1 เป็นภำคบังคับและมีบทลงโทษทำงอำญำ กำรเรียกร้องกฎหมำย
คุ้มครอง ส่งเสริม และพัฒนำคุณภำพแรงงำนนอกระบบ เรียกร้องให้ภำครัฐก ำหนดให้กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ
เป็นภำคบังคับที่นำยจ้ำงต้องจัดให้มีขึ้น ข้อเรียกร้องเกี่ยวกับสิทธิผู้ประกันตนมำตรำ 33 พ้นสภำพให้สำมำรถ
สมัครเป็นผู้ประกันตนมำตรำ 39 ได้ และข้อเรียกร้องให้รัฐบำลรับรองอนุสัญญำองค์กำรแรงงำนระหว่ ำง
ประเทศฉบับที่ 87 และ 98 โดยรัฐบำลได้ให้ควำมส ำคัญในทุกข้อเรียกร้องซึ่งหลำยข้อเรียกร้องอยู่ระหว่ำง
กำรศึกษำแนวทำงควำมเป็นไปได้และกำรแก้ไขปรับปรุงกฎหมำย อำทิ กำรรับรองอนุสัญญำองค์กำรแรงงำน
ระหว่ำงประเทศ ฉบับที่ 87 และ 98 กำรปรับปรุงกฎหมำยเพ่ือกำรคุ้มครองส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิต
แรงงำนนอกระบบ กำรก ำหนดให้กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพเป็นภำคบังคับ ให้จัดตั้งในทุกสถำนประกอบกิจกำร  
เพ่ือจะท ำให้เกิดสิทธิประโยชน์แก่แรงงำนเพ่ิมมำกขึ้นและตรงควำมต้องกำรของแรงงำนที่แท้จริง 

3. การบังคับใช้ค่าจ้างขั้นต่่าและมาตรการบรรเทาผลกระทบ จำกกำรปรับขึ้นค่ำจ้ำงขั้นต่ ำ 
ทั่วประเทศ 308–330 บำท/วัน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษำยน 2561 หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องต้องมีกำรตรวจสอบและ
ติดตำมให้สถำนประกอบกำรปฏิบัติให้ถูกต้องตำมกำรประกำศขึ้นค่ำจ้ำงแรงงำนขั้นต่ ำ รวมถึงกำรเฝ้ำระวัง
ผลกระทบจำกกำรเพ่ิมค่ำจ้ำงขั้นต่ ำต่อภำคธุรกิจ ทั้งนี้ ในช่วงเดือนเมษำยน-พฤษภำคม 2561 หลังกำรบังคับใช้
ค่ำจ้ำงขั้นต่ ำที่ปรับเพ่ิมขึ้นนั้น จำกกำรตรวจแรงงำนและกำรปฏิบัติไม่ถูกต้องเรื่องอัตรำค่ำจ้ำงขั้นต่ ำของสถำน
ประกอบกิจกำรทั่วประเทศ พบว่ำมีสถำนประกอบกำรที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องจ ำนวน 188 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 4.4 
ของสถำนประกอบกิจกำรที่ตรวจ โดยมีลูกจ้ำงที่ได้รับกำรปฏิบัติไม่ถูกต้องจ ำนวน 1,327 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 
ของลูกจ้ำงกิจกำรที่ตรวจ โดยนำยจ้ำงที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องจะมีควำมผิดตำม พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงำน พ.ศ. 2541 
ตำมมำตรำ 90 คือ ระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 100,000 บำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ 

การเจ็บป่วยด้วยโรคเฝ้าระวังโดยรวมลดลง แต่ต้องเฝ้าระวังโรคที่แพร่ระบาดในช่วงฤดูร้อน  

ไตรมำสหนึ่ง ปี 2561 จ ำนวนผู้ป่วยด้วยโรคเฝ้ำระวังโดยรวมลดลงจำกไตรมำสเดียวกันของปี 2560 
ร้อยละ 2.3 โดยผู้ป่วยโรคมือ เท้ำ ปำก ลดลงร้อยละ 44.7 เนื่องจำกมีกำรด ำเนินงำนเฝ้ำระวัง ป้องกันและ
ควบคุมโรคอย่ำงเข้มข้นอย่ำงต่อเนื่อง อย่ำงไรก็ตำม ยังต้องเฝ้ำระวังกำรระบำดของโรคพิษสุนัขบ้ำ โดยพบ
ผู้ป่วยและเสียชีวิตแล้ว 9 รำย กระทรวงสำธำรณสุขติดตำมสถำนกำรณ์โรคอย่ำงใกล้ชิด และเร่งค้นหำ ติดตำม
ผู้ที่มีประวัติสัมผัสโรคทุกรำยให้มำรับวัคซีนให้ครอบคลุม 100% รวมทั้งกำรติดตำมสถำนกำรณ์เด็กจมน้ ำ
ในช่วงปิดเทอม ซึ่งเป็นช่วงที่มีเด็กจมน้ ำเสียชีวิตมำกที่สุดเฉลี่ยปีละ 334 คน ส ำหรับในปี 2561 จำกข้อมูล 
ของกรมควบคุมโรคในช่วงปิดเทอมมีเด็กจมน้ ำเสียชีวิต 113 คน ทั้งหมดเป็นเด็กช่วงอำยุ 5-14 ปี กำรป้องกัน
และช่วยเหลือเด็กจมน้ ำจึงควรมุ่งเน้นทั้งในบ้ำนและชุมชน โดยบ้ำนเป็นจุดเริ่มต้นของกำรสร้ำงควำมปลอดภัย
ทำงน้ ำ ผู้ปกครองควรดูแลเด็กอย่ำงใกล้ชิด และชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน ทั้งนี้ กระทรวง
สำธำรณสุขได้ร่วมกับภำครัฐ เอกชน จิตอำสำและชุมชน ด ำเนินกำรป้องกันกำรจมน้ ำ โดยได้ก่อตั้งทีม 
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“ผู้ก่อกำรด”ี ตั้งแต่ปี 2558 ซึ่งทั่วประเทศมีทีมผู้ก่อกำรดีกว่ำ 2,000 ทีม ใน 74 จังหวัด จัดสอนว่ำยน้ ำให้เด็ก
ไปแล้วเกือบ 4 แสนคน และคนในชุมชนหรือเด็กได้ฝึกปฏิบัติกำรช่วยฟื้นคืนชีพกว่ำ 1.7 แสนคน 

ค่าใช้จ่ายในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ลดลง รวมทั้งยังต้องเฝ้าระวังพฤติกรรม 
ของเด็กและเยาวชนไทยในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่กับการเล่นพนันฟุตบอล 

ในไตรมำสหนึ่ง ปี 2561 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลดลงจำกไตรมำสเดียวกันของปี
ที่ผ่ำนมำร้อยละ 3.1 และค่ำใช้จ่ำยในกำรบริโภคบุหรี่ลดลงร้อยละ 2.1 ทั้งนี้ ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริโภคบุหรี่และ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์คิดเป็นร้อยละ 3.9 ของค่ำใช้จ่ำยครัวเรือน อย่ำงไรก็ตำม ยังต้องเฝ้ำระวังพฤติกรรมกำรดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และกำรสูบบุหรี่ในกลุ่มเยำวชน เนื่องจำกอำจน ำไปสู่กำรเสพสำรเสพติดชนิดอ่ืนที่ร้ำยแรง 
รวมถึงเป็นปัจจัยเสี่ยงส ำคัญที่เป็นสำเหตุของภำวะโรคและกำรเสียชีวิตก่อนวัยอันควร รวมทั้งปัจจุบันเด็กและ
เยำวชนเข้ำสู่วงจรกำรพนันฟุตบอลมำกขึ้น โดยเฉพำะช่วงกำรแข่งขันฟุตบอลโลกซึ่งท ำให้เกิดนักพนันฟุตบอล
หน้ำใหม่จ ำนวนมำก ส ำหรับกำรแข่งขันฟุตบอลโลก 2561 รอบสุดท้ำยที่จะมีขึ้นในช่วงเดือนมิถุนำยน ศกนี้ 
ทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภำครัฐ ภำคประชำสังคม และเครือข่ำยเด็กและเยำวชน ได้ร่วมกันก ำหนดมำตรกำร
ป้องกัน ปรำบปรำม และช่วยเหลือเยียวยำอย่ำงเป็นระบบเพื่อลดผลกระทบจำกกำรพนันฟุตบอล 

คดีอาญารวมยังเพิ่มข้ึน ต้องระดมทุกภาคส่วนร่วมสร้างสังคมปลอดภัย  

คดีอำญำรวม คดียำเสพติด และคดีประทุษร้ำยต่อทรัพย์ เพ่ิมขึ้นจำกไตรมำสเดียวกันของปี 2560 
ร้อยละ 17.6 22.2 และ 1.2 ตำมล ำดับ แต่คดีชีวิตร่ำงกำยและเพศ ลดลงร้อยละ 4.1 แนวนโยบำยของรัฐ 
จึงมุ่งท้ังกำรป้องกันและปรำบปรำมอำชญำกรรม สร้ำงสังคมที่ปลอดภัยจำกกำรแพร่กระจำยของยำเสพติดที่มี
ควำมเชื่อมโยงไปสู่อำชญำกรรมแฝงในหลำยรูปแบบ ทั้งกวำดล้ำงจับกุมเป้ำหมำยเครือข่ำยยำเสพติด 
ทั่วประเทศควบคู่กับกำรปรำบปรำมผู้มีอิทธิพล ภำครัฐได้มีกำรด ำเนินโครงกำรส ำคัญๆ เพ่ือลดผลกระทบจำก
กำรแพร่ระบำดของยำเสพติด อำทิ โครงกำรแม่น้ ำโขงปลอดภัย 6 ประเทศ ภำคประชำชนต้องเข้ำมำมี 
ส่วนร่วมสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงสังคมควบคู่กันไปกับกำรเปิดพ้ืนที่ปลอดภัยจำกภัยมืดทำงสังคม ร่วมเอ๊กซเรย์
เป้ำหมำยในพ้ืนที่ ให้ข้อมูลแก่เจ้ำหน้ำที่ เพ่ือลดกำรแพร่ระบำดของยำเสพติดและปิดโอกำสกำรเกิด
อำชญำกรรมในสังคม 

การเกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้น ยังคงต้องด่าเนินมาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุอย่างต่อเนื่องทุกมิติ
เพื่อลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน  

สถำนกำรณ์กำรเกิดอุบัติเหตุจรำจรทำงบกในไตรมำสหนึ่ง ปี 2561 เพ่ิมขึ้นจำกไตรมำสเดียวกันของปี 
2560 ร้อยละ 16.1 มีผู้เสียชีวิตและมูลค่ำควำมเสียหำยลดลงร้อยละ 15.9 และ 2 ตำมล ำดับ รถที่เกิดอุบัติเหตุ
สูงสุดยังคงเป็นรถจักรยำนยนต์ร้อยละ 40 ของประเภทรถยนต์ที่เกิดอุบัติเหตุทั้งหมด นอกจำกนี้ พบกำรเกิด
อุบัติเหตุจำกรถโดยสำรสำธำรณะ 2 ชั้นบ่อยครั้ง ซึ่งสร้ำงควำมสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้โดยสำรและ
ผู้อ่ืนมำกกว่ำรถยนต์ประเภทอ่ืน กระทรวงคมนำคมจึงเพ่ิมควำมเข้มงวดเรื่องรถโดยสำรสำธำรณะโดยเฉพำะ
รถโดยสำร 2 ชั้น มีค ำสั่งยกเลิกกำรจดทะเบียนรถโดยสำรสำธำรณะ 2 ชั้นตั้งแต่ปี 2559 กรมกำรขนส่งทำงบก
จัดให้มีกำรทดสอบกำรทรงตัวของรถโดยสำร กำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ทั้งระบบ ผู้ประกอบกำรต้องมีกำรจัด
อบรมปลูกฝังวินัยจรำจรและควำมมีจิตส ำนึกในกำรใช้รถใช้ถนนร่วมกับผู้อ่ืน ติดตำมพฤติกรรมพนักงำนขับรถ
ตรวจควำมพร้อมรถยนต์ และผู้โดยสำรต้องตระหนักถึงควำมปลอดภัยโดยกำรคำดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง ขณะที่
กำรบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงเข้มงวดและต่อเนื่องตลอดทั้งปี ยังคงมีควำมจ ำเป็น โดยให้ควำมส ำคัญกับ 
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กำรยกระดับกำรบริหำรจัดกำรควำมปลอดภัยทำงถนนที่ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งด้ำนผู้ใช้รถใช้ถนน ยำนพำหนะ 
ถนน และสิ่งแวดล้อม ภำยใต้กำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนตำมแนวทำงกลไกประชำรัฐ กำรประชำสัมพันธ์ 
เตือนผู้ขับข่ีควบคู่กับป้ำยจับควำมเร็วมีกล้องบันทึกภำพเพ่ือเอำผิดตำมกฎหมำย กำรเตรียมสภำพถนนเพ่ือให้
สอดคล้องกับปัญหำของแต่ละพ้ืนที่ 

การด่าเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย  

รัฐบำลได้เดินหน้ำปฏิรูปกำรท ำงำนเพ่ือขจัดปัญหำกำรค้ำมนุษย์ทั้งระบบ มีกำรจัดสรรงบประมำณ
ประจ ำปี 2561 จ ำนวน 3,641.93 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้นจำกปีงบประมำณ 2560 ร้อยละ 13.5 จัดท ำแผนปฏิบัติ
กำรตำมข้อเสนอแนะของสหรัฐอเมริกำ TIP Report ปี 2560 ที่มีกำรบูรณำกำรกำรท ำงำนของทุกหน่วยงำน
อย่ำงครอบคลุมทุกมิติของกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ ด้วยกำรแก้ไขปัญหำค้ำมนุษย์ตำมแนวทำง 
5 P ได้แก่ ด้ำนด ำเนินคดีและบังคับใช้กฎหมำย ด้ำนคุ้มครองช่วยเหลือ ด้ำนป้องกัน ด้ำนนโยบำยและกลไก
กำรขับเคลื่อนไปสู่กำรปฏิบัติ และควำมร่วมมือกับทุกภำคส่วนยังเป็นแนวทำงที่ต้องด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง
ต่อไป โดยมีผลงำนที่เป็นรูปธรรมที่ส ำคัญ อำทิ กำรด ำเนินคดีและบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงจริงจังต่อเนื่อง  
กำรด ำเนินคดีอำญำกับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่เข้ำไปเกี่ยวข้องกับกำรค้ำมนุษย์มำกขึ้น โดยใช้ทั้งมำตรกำรทำงกำร
ปกครอง ทำงวินัย ทำงทรัพย์สินในทำงแพ่ง ทำงอำญำ ด้ำนกระบวนกำรพิจำรณำคดีในชั้นศำลมีควำมรวดเร็วขึ้น
อย่ำงต่อเนื่อง ในปี 2560 มีคดีค้ำมนุษย์เข้ำสู่กำรพิจำรณำในชั้นศำล 732 คดี ศำลพิจำรณำเสร็จสิ้น 536 คดี 
จัดให้มีกำรคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์ในสถำนคุ้มครองสวัสดิภำพฯ 8 แห่ง ให้ได้รับโอกำส
ในกำรท ำงำน มีกำรน ำเทคโนโลยีกำรจัดเก็บข้อมูลอัตลักษณ์แรงงำนต่ำงด้ำวทั้งระบบให้อยู่ในระบบฐำนข้อมูล
เดียวกันทั่วประเทศ เป็นต้น 

บทความเรื่อง “วิสาหกิจเพื่อสังคม...ภาคีการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

วิสาหกิจเพื่อสังคมหรือกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) เป็นกำรจัดตั้งองค์กรที่มีเป้ำหมำย
เพ่ือแก้ไขปัญหำสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยใช้ระเบียบวิธีแบบธุรกิจมำแก้ปัญหำทำงสังคม มีคุณลักษณะส ำคัญ 
คือ (1) มีเป้ำหมำยทำงสังคมเป็นหลัก (2) รำยได้หลักมำจำกกำรขำยสินค้ำหรือบริกำร (3) ผลก ำไรต้องน ำไป
ขยำยกำรลงทุนเพ่ือสังคม และ (4) มีธรรมำภิบำลในกำรด ำเนินงำนกับผู้เกี่ยวข้องทุกภำคส่วน 

การขับเคลื่อนวิสาหกิจเพื่อสังคม รัฐได้ออกระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีจัดตั้งคณะกรรมกำรส่งเสริม
กิจกำรเพื่อสังคมแห่งชำติ (คกส.) เพ่ือจัดท ำนโยบำย ยุทธศำสตร์ และสนับสนุนควำมช่วยเหลือให้กับวิสำหกิจ
เพ่ือสังคม จัดตั้งส ำนักงำนสร้ำงเสริมกิจกำรเพ่ือสังคมแห่งชำติ (สกส.) ตำมระเบียบกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำง
เสริมสุขภำพ (สสส.) เพ่ือเป็นกลไกสนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมแผนแม่บทว่ำด้วยกำรสร้ำงเสริมกิจกำร  
เพ่ือสังคม พ.ศ. 2553-2557 รวมทั้งกำรออกพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยกำรยกเว้นรัษฎำกร พ.ศ. 2559 และยก
ร่ำงพระรำชบัญญัติส่งเสริมวิสำหกิจเพ่ือสังคม ซึ่งอยู่ระหว่ำงเสนอคณะรัฐมนตรีพิจำรณำภำยหลังเปิดรับฟัง
ควำมคิดเห็น (2 ครั้ง) ขณะที่ สกส. ยุติบทบำทชั่วครำว และต้องรอพระรำชบัญญัติฯประกำศใช้จึงสำมำรถ
จัดตั้งส ำนักงำนและมีกลไกในกำรขับเคลื่อนวิสำหกิจเพ่ือสังคม ทั้งนี้ ในปี 2560 ได้มีกำรแก้ไขระเบียบส ำนัก
นำยกรัฐมนตรีให้อธิบดีกรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำรเป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร คกส. แทนผู้อ ำนวยกำร 
สกส. และให้กรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำรท ำหน้ำที่เป็นส ำนักงำนเลขำนุกำรของ คกส. รวมทั้งออก
หลักเกณฑ์และวิธีกำรยื่นค ำขอหนังสือรับรองกิจกำรเพ่ือสังคม พ.ศ. 2561 
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การด่าเนินงานวิสาหกิจเพื่อสังคมในประเทศไทย ส่วนใหญ่อยู่ในรูปของสหกรณ์ และเครือข่ำย
องค์กรชุมชน ผลส ำรวจของส ำนักงำนสร้ำงเสริมกิจกำรเพ่ือสังคมแห่งชำติ (สกส.)  ปี 2558 พบว่ำ มีองค์กร 
ที่เข้ำข่ำยเป็นวิสำหกิจเพ่ือสังคมกว่ำ 1,000 แห่ง ขณะที่มีองค์กรที่เข้ำข่ำยตำมกฎหมำยภำษีรัษฎำกร 361 แห่ง 
และมีเพียง 101 แห่ง ที่ผ่ำนหลักเกณฑ์ตำมกฎหมำยภำษีรัษฎำกร แม้จะมีกำรตื่นตัวและจัดตั้ง สกส. เพ่ือผลักดัน
ให้วิสำหกิจเพ่ือสังคมเข้ำมำมีบทบำทและสร้ำงผลลัพธ์ให้เกิดขึ้นทำงสังคม แต่ยังขำดกฎหมำยเฉพำะและ  
กำรสนับสนุนอย่ำงเป็นระบบท ำให้กำรด ำเนินงำนขำดควำมต่อเนื่อง ขณะที่วิสำหกิจเพ่ือสังคมยังมีข้อจ ำกัด
เรื่องเงินทุนและแหล่งเงินทุน โดยเฉพำะเครือข่ำยและองค์กรชุมชน  องค์กรสำธำรณประโยชน์และ
ผู้ประกอบกำรใหม่ รวมทั้งกำรขำดควำมเชี่ยวชำญด้ำนธุรกิจ ประกอบกับควำมคลุมเครือเกี่ยวกับค ำนิยำม 
ท ำให้เป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำและขยำยตัวของวิสำหกิจเพ่ือสังคม 

แนวทางการสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคม ประกอบด้วย 

1. กำรเร่งผลักดันพระรำชบัญญัติส่งเสริมวิสำหกิจเพ่ือสังคม พ.ศ. .... เพ่ือให้มีองค์กรที่เป็น
ศูนย์กลำงในกำรก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำวิสำหกิจเพ่ือสังคมอย่ำงเป็นองค์รวมและต่อเนื่อง ตลอดจน 
เป็นกลไกขับเคลื่อนและสร้ำงเครือข่ำยในทุกระดับทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำสังคม สอดคล้องกับ
ปฏิรูปประเทศด้ำนสังคมในกำรลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงสังคม 

2. กำรสนับสนุนสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำวิสำหกิจเพ่ือสังคม โดยสนับสนุนกำรสร้ำง 
ควำมเป็นผู้ประกอบกำรที่มีทักษะในกำรขับเคลื่อนธุรกิจและมุ่งมั่นพัฒนำสังคมไปพร้อมกัน พัฒนำองค์ควำมรู้
ด้ำนกำรประเมินผลลัพธ์ทำงสังคมและระบบทะเบียนวิสำหกิจเพ่ือสังคม ตลอดจนส่งเสริมกำรสร้ำงควำมรู้และ
นวัตกรรมทำงสังคมท้ังตัวสินค้ำและบริกำร กำรบริหำรจัดกำร กำรสร้ำงแหล่งเงินทุนรูปแบบใหม่ เช่น กำรคิด
แปรรูปขยะมำเป็นสินค้ำเพ่ือสร้ำงรำยได้และลดปัญหำสิ่งแวดล้อม กำรใช้พันธบัตรเพ่ือสังคม (Social Impact 
Bond) สนับสนุนวิสำหกิจเพ่ือสังคมในกำรด ำเนินงำน เป็นต้น  

3. กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือทั้งในกลุ่มวิสำหกิจเพ่ือสังคม และระหว่ำงกลุ่มวิสำหกิจเพ่ือสังคม
กับภำคธุรกิจและภำคประชำสังคม ผ่ำนโซเชียลมีเดียและกำรท ำกิจกรรมร่วมกันเพ่ือให้เกิดแลกเปลี่ยนควำมรู้
ประสบกำรณ์ กำรช่วยเหลือด้ำนธุรกิจ 

4. กำรแบ่งกลุ่มวิสำหกิจเพ่ือสังคมเพ่ือสนับสนุนให้ตรงกับควำมต้องกำรของวิสำหกิจเพ่ือสังคมที่มี
หลำกหลำยทั้งเวลำด ำเนินงำน รูปแบบ และขนำด เช่น วิสำหกิจเพ่ือสังคมท่ีอยู่ระยะเริ่มต้นมักขำดควำมเข้ำใจ
อย่ำงลึกซึ้งในปัญหำต้องกำรแก้ไข ขำดโมเดลทำงธุรกิจที่เหมำะสม รวมถึงขำดระบบกำรเงินและบัญชีท ำให้
ประสบควำมล้มเหลวและเลิกล้มไป จึงควรได้รับกำรสนับสนุนทำงวิชำกำร และเงินทุนเริ่มต้นส ำหรับทดลอง
โมเดลทำงธุรกิจ ขณะที่องค์กรที่ด ำเนินงำนมำระยะหนึ่ง กำรอยู่รอดภำยใต้ระบบตลำดปกติขึ้นอยู่กับ  
กำรเข้ำถึงเงินทุนในรูปแบบเงินกู้ดอกเบี้ยต่ ำ หรือเงินร่วมทุน ค ำแนะน ำทำงธุรกิจ รวมถึ งเครือข่ำยสนับสนุน
รูปแบบคู่ค้ำทำงธุรกิจ 

5. กำรรณรงค์ ประชำสัมพันธ์ และออกตรำรับรองสินค้ำและบริกำรของเครือข่ำยวิสำหกิจเพ่ือสังคม
ที่มีคุณภำพเพ่ือสร้ำงตลำดรองรับและสนับสนุนสินค้ำของวิสำหกิจเพ่ือสังคม ขณะเดียวกันก็เป็นกำรสร้ำง
ทำงเลือกให้กับผู้บริโภคในกำรบริโภคสินค้ำท่ีมีคุณภำพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

31 พฤษภำคม 2561  
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ตัวชี้วัดภาวะสังคม 

องค์ประกอบหลัก 
2559 2560 2559 2560 2561 

ทั้งป ี ทั้งป ี Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 
1.  การมีงานท่า1/ 

ก ำลังแรงงำน (พันคน) 38,266 38,100 38,312 38,160 38,683 37,911 38,216 38,267 38,168 37,748 38,145 
%YOY -0.7 -0.4 -0.1 -0.6 -0.2 -2.1 -0.3 0.3 -1.3 -0.4 -0.2 
กำรมีงำนท ำ (พันคน) 37,693 37,458 37,684 37,394 38,263 37,430 37,443 37,538 37,647 37,205 37,361 
%YOY -0.9 -0.6 0.2 -0.9 -0.2 -2.5 0.6 0.4 -1.6 -0.6 -0.2 
ผู้ว่ำงงำน (พันคน) 378 451 369.9 411.1 362.5 366.3 463 465 453 422 474 
อัตรำกำรว่ำงงำน (ร้อยละ) 0.99 1.18 0.97 1.08 0.94 0.97 1.21 1.22 1.19 1.12 1.24 
กำรท ำงำนต่ ำระดับ (พันคน) 275 303 293 352 217 237 336 350 271 256 336 

2. สุขภาพและการเจ็บป่วย 
 จ่านวนผู้ป่วยด้วยโรคท่ีต้องเฝ้าระวัง (ราย)2/ 
- หัด  1,688 3,185 221 271 466 730 367 295 479 485 547 

- ไข้กำฬหลังแอ่น  17 28 6 5 4 2 5 5 7 6 1 

- ไข้สมองอักเสบ  772 815 179 187 231 175 259 143 193 143 182 

- อหิวำตกโรค  51 8 41 2 7 1 2 2 2 2 0 

- มือ เท้ำ และปำก  79,910 70,189 10,066 19,012 39,589 11,243 11,450 19,958 35,168 7,982 8,694 

- บิด  6,726 4,847 1,820 1,841 1,887 1,178 1,329 1,410 1,130 784 1,132 

- ปอดอักเสบ  245,211 27,741 65,661 45,244 72,851 61,455 63,869 53,578 79,622 68,401 57,835 

- ฉ่ีหนู  2,295 3,474 446 401 671 777 573 592 1,166 1,132 402 

- ไข้เลือดออก  63,931 53,189 14,840 7,874 25,744 15,473 8,203 7,732 20,866 11,238 4,998 

- ไข้หวัดใหญ่  169,362 197,811 43,634 14,135 58,535 53,058 19,742 18,518 109,057 50,567 36,849 

- พิษสุนัขบ้ำ  13 8 4 2 5 2 0 3 2 1 7 
อัตราตายด้วยโรคไม่ติดต่อเร้ือรังท่ีส่าคัญต่อประชากร 100,000 คน 
- ควำมดันโลหิตสูง  121 n.a. 

ไม่มีกำรจัดเก็บข้อมูลเป็นรำยไตรมำส 
- หัวใจขำดเลือด  29.9 n.a. 

- หลอดเลือดสมอง  43.3 n.a. 

- เบำหวำน  19.4 n.a. 

- มะเร็งและเนื้องอกทุกชนิด  113.7 n.a. 
3.  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
- ผู้เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุทำงบก 

(รำย) 
8,259 8,616 1,871 1,494 2,502 2,392 2,304 2,111 1,756 2,132 2,031 

- คดีชิวิต ร่ำงกำย และเพศ (คดี) 20,218 18,249 5,659 5,294 4,879 4,386 5,120 5,032 4,573 4,357 4,403 
- คดีประทุษร้ำยต่อทรัพย์สิน (คดี) 58,964 56,778 10,236 8,957 10,188 9,583 15,167 14,102 14,486 14,305 12,932 
- คดียำเสพติด (รำย) 270,595 278,807 64,753 59,104 69,551 74,532 77,627 61,399 71,250 75,681 79,355 

4. การคุ้มครองผู้บริโภค3/ 
4.1 จ่านวนเร่ืองร้องเรียน (ราย) 

- กรณีสัญญำ/อสังหำริมทรัพย์ 2,637 3,707 727 795 509 606 548 1,380 928 851 660 

- กรณีสินค้ำและบริกำรทั่วไป 2,010 2,026 704 559 387 360 618 472 486 450 522 

- กรณีโฆษณำ 1,628 2,425 457 373 298 500 432 827 734 432 330 
- กรณีกฎหมำย 37 0 25 12 0 0 0 0 0 0 0 
- กรณีขำยตรงและตลำดแบบตรง 1,097 712 120 244 550 183 103 128 156 325 254 

4.2  การให้ค่าปรึกษาทางสายด่วน 
1166 (ราย) 

47,329 45,311 11,666 10,555 12,438 12,670 12,071 12,681 9,432 11,127 11,082 

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



Thailand’s Social Development in Q1/2018 

The Office of the National Economic and Social Development Board (NESDB) released 
the official report on Thailand’s social development in the first quarter of 2018, of which key 
positive developments included improved labour income and labour productivity, a lower 
number of patients diagnosed with diseases under surveillance, declined expenditure on 
alcohol and cigarette consumptions. However, there were still some major pressing issues 
requiring close monitoring including declined employment, surveillance of gambling by 
adolescents from FIFA World Cup 2018, decline in security of life and property, an increased 
number of accidents, and the development of social enterprise as a sustainable development 
partner. Details of the key social situations are described as follows. 

Employment in the agricultural sector expanded whereas non-agricultural 
sector decreased. Unemployment rate is stable while labour income and labour 
productivity has improved. 

In the first quarter of 2018, employment declined by 0.2 percent, while employment 
in non-agricultural sector continuously declined by 2.8 percent. Construction sector, 
wholesale/retail sector, Hotels and restaurants sector, and transport/warehouse sector 
account for 11.8 percent, 2.8 percent, 1.3 percent, and 3.2 percent, respectively. Employment 
in manufacturing sector remained stable comparing with the first quarter of 2017. Even though 
the overall economic outlook for both Thailand and overseas tends to grow, it does not 
reflect the overall employment that continues to shrink especially in the construction sector 
and services sector. It is partly due to the promotion of technology assisting in the business. 
Meanwhile, employment in agricultural sector expanded by 6.0 percent from Q1/2017 due to 
favorable weather conditions and sufficient water for agriculture. 

The unemployment rate was 1.2 percent with, equal to Q1/2017, with 470,000 
unemployed people. Total labor hours in the Q1/2018 were 42 hours/week while labor 
hours in private sector were 44.7 hours/week, which increased by 1.4 percent and 0.6 
percent, respectively. People who work less than 35 hours/week decreased by 7.5 percent. 
Wages excluding other benefits rose by 2.3 percent from Q1/2017 with a 2.5 percent 
increase in private sector. Labour productivity expanded by 5.1 percent with a 0.7 percent 
increase in agriculture and a 7.7 percent increase in non-agricultural sector. 

Labor issues that should be monitored and promoted in the future include: 

1. Income from agricultural labor is likely to fluctuate from the price of agricultural 
products, which is on its downward trend on average of 2.2 percent, 12.9 percent, and 6.0 
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percent since Q2/2017 to Q4/2017 respectively, accounted for 12.3 percent in Q1/2018. This 
fluctuation resulted from the decline in world’s price of agricultural products, especially in 
rubber and palm oil. In addition, agricultural production is increasing due to the weather and 
water availability. The Ministry of Agriculture and Cooperatives has taken measures to help 
farmers and solve the problem of agricultural prices including rice-farmer helps, loan for slowing 
in-season paddy sales and aid harvest, and compensation for rice traders to collect stock. The 
measures to tackle the problem of rubber price downgrade includes providing loans to 
entrepreneurs to buy dry rubber for processing which the government will compensate its 
interest to 3.0 percent, promoting the use of rubber by government agencies, and suspend 
rubber production in all government sectors during January-March 2018. Moreover, it has 
promoted agro-mapping for proactive management of farmers to assist in decision-making and 
the use of marketing lead production in the form of large farming. It is also linked to 
entrepreneurs, processing plants, and supporters of mixed farming. 

2. Labor demand due to Labor Day 2018 Thai Labour Solidarity Committee and the 
State Enterprises Workers' Relations Confederation submitted 10 claims to the Prime Minister 
relating to the revision of the Labor Protection Act 1998 on retirement benefits at the age of 
55 years to be equal to retirement benefits at age of 60 years. They also requested for 
amendment of Section 11/1 to be mandatory and to include criminal penalties, claimed for 
the Law on Protection, Promotion and Development of Informal Labor Quality, urged the 
government to set up a compulsory provident fund that employers must provide, claimed on 
the rights of the insurer who is out of condition in Section 33 to be able to apply as an insurer 
in Section 39, and called on the government to accreditation of ILO Conventions 87 and 98. 
The government attaches importance to every claims. Most of them are undergoing 
improvement of the law for the protection and promotion of the quality of life of informal 
workers, the provision of provident funds to become compulsory program in every business in 
order to increase the benefits of labor and to meet the needs of labor. 

3. Minimum wage enforcement and mitigation measures For the effect of the 
increase in minimum wage at 308-330 baht/day from 1st April 2018, the concerned agencies 
must monitor and follow up establishments to comply with the announcement of the 
minimum wage and to stay alerted with its impact on the business sector. During April-May 2018 
after the adoption of the minimum wage, from the labor inspection and incorrect practice of the 
minimum wage of the establishment nationwide found that 188 establishments were abusive, 
accounting for 4.4 percent of total checked establishments. There were 1,327 employees who 
were treated incorrectly, accounting for 1.0 percent of total checked employees. An employer 
who has been wrongfully treated will be guilty of an offense under the Labor Protection Act B.E. 
2541, under Section 90, and will be punished by imprisonment for a term not exceeding 6 
months or a fine not exceeding 100,000 Baht or both. 
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The overall number patients diagnosed with diseases under surveillance 
declined but needs to watch out for diseases that are infectious in the summer. 

In Q1/2018, the overall number patients diagnosed with diseases under surveillance 
dropped by 2.3 percent from Q1/2017. Foot and mouth disease was reduced by 44.7 
percent due to surveillance activities, and continuous disease preventions. However, it still 
need to monitor the outbreak of rabies which 9 patients were diagnosed and died. The 
Ministry of Public Health closely monitors the situation and accelerates the search for those 
with a history of exposure to all diseases to get the vaccines to cover 100 percent. 
Moreover, children drowning problem needs to be monitored closely since school holidays 
has the highest number of drowning problems; the average of drowned child at 334 people 
per year. In 2018, according to the Department of Disease Control, 113 children were 
drowned which are all children aged 5-14 years old. To protect children from drowning, we 
should focus on both home area and the community area. Firstly, home is the beginning of 
safety from drowning so parents should take care of children closely.  Then, the community 
took part in the operation. The Ministry of Public Health has joined forces with public, 
private, volunteer and community sectors in order to act against drowning by establishing 
the team called “Merit Maker” since 2015. The country has over 2,000 Merit Maker teams in 
74 provinces, providing swimming lessons for nearly 400,000 children. More than 170,000 of 
Community members and children have been trained Cardiopulmonary Resuscitation (CPR). 

Expenditure on both alcohol and cigarette consumptions declined, but such 
consumptions among adolescents and football gambling by adolescents still need 
further monitoring.  

In Q1/2018, expenditure on alcohol consumption declined by 3.1 percent compared 
to Q1/2017. Likewise, expenditure on cigarette consumption was declined by 2.1. 
Expenditure on both alcohol and cigarette consumptions contribute to about 3.9 percent of 
total household expenditure. However, alcohol and cigarette consumptions among 
adolescents still need monitoring since it may lead to other serious addictions and is also a 
major risk factor for disease and premature death. On the other hand, more of adolescents 
involve in football gambling especially during the FIFA World Cup 2018 which will be held in 
June. All related sectors including the government, civil society, and the networks of 
children and youth jointly formulate measures to systematically reduce the impact of 
football gambling. 

The overall number of criminal cases has increased, thus, participation from 
every sector is needed to create safe society  

Total criminal cases, narcotic cases and crimes against property increased by 17.6 
percent, 22.2 percent and 1.2 percent respectively compared to the same quarter of last 
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year. On the other hand, crimes against life and sexual assaults decreased by 4.1 percent. 
Therefore, government policies focus on both crime suppression and prevention measure in 
order to secure society especially from the spread of drug abuse-a factor that is related to 
crime in multiple ways, such as suppressing drug dealers and influential groups with 
connected networks. In addition, another major government program to reduce drug abuse 
is Greater Mekhong Subregion (GMS), a subregional economic cooperation. The public must 
join the force to protect society from threats and reduce the spread of drug abuse by 
searching for targeted groups in the areas and informing the officials.    

Number of accidents has increased, prevention measures are still needed to 
prevent property damage and loss of life at every dimension  

Q1/2561 saw an increased in road accident by 16.1 percent in comparison to 
Q1/2560. Number of deaths and property damage was declined by 15.9 percent and 2 
percent respectively. Motorcycle accidents accounted for 40 percent of the total accident 
type. In addition, road traffic accidents were mostly caused by double-decker buses which 
led to more fatal accidents and property damage compared to other vehicles. Ministry of 
Transportation, therefore, launched stricter measures on double-decker buses: banned 
unregulated double-decker buses from operating since 2016. Department of Land Transport 
ordered inspections on center of gravity of public transport vehicles and applying 
technology in operation procedure. Bus operators needed to offer special training for drivers 
to be more considerate and take safety into account along with monitoring them, and have 
buses prepared before departure. Besides, passengers should wear seat belts for safety. Law 
enforcement must be in place and exercised strictly entire year, more specifically on 
improving road safety management that should cover every dimension; namely, drivers, 
passengers, vehicles, roads and environment, and developing collaboration in the form of 
Pracharat. Increase public relations, use evidences from the speed enforcement camera to 
detect speed along with improving road conditions should be implemented to solve the 
problems of each region. 

Thailand continues to tackle human trafficking issues 

The government reaffirms its commitment to combat human trafficking via various 
channels; for instance, increasing the 2018 budget allocation for 3,641.93 million baht which 
is 13.5 percent higher than the amount in 2017. The government has also conducted the 
National Action Plan following the suggestions on the TIP report. This included integrating 
with all relevant agencies to cover every dimension of human trafficking prevention that is 
described under the 5P’s strategy; namely, prosecution, protection, prevention, policies and 
partnership. To strengthen 5P’s strategy, the government has arrested suspects and enforced 
law strictly. Criminal proceedings and disciplinary punishment will be taken against state 
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officials allegedly complicit in human trafficking. Moreover, trial proceedings were expedited 
continuously. As a result, in 2018, 732 cases went to trial and 536 cases were closed. The 
government has sought to provide the victims in 8 shelters where they are provided 
opportunities to work. Finally, technology was also used to collect data of migrant workers 
and stored in one single database.  

Article: “Social Enterprise and sustainable development network”  

Social enterprise is an organization with strong underlying missions to solve social 
and environmental issues by employing business strategies. Characteristics of social 
enterprises are (1) it aims at social targets (2) earnings are from selling products and service 
(3) profits must be maximized to make social investment and (4) good governance is 
required in the process of cooperating related people from every sector.  

Background of Social Enterprise in Thailand Government set up Thai Social 
Enterprise Promotion Board (TSEB) to design policies and strategies and promote social 
enterprise in Thailand. Thai Social Enterprise Office (TSEO) was later established under the 
Thai Health Promotion Foundation Act to implement the Social Enterprise Master Plan 
(2010-2014). Moreover, Royal Decree on Tax Exemption 2016 and the draft of Thailand 
Social Enterprise Promotion Act (SEPA) are currently being held under the Cabinet’s 
approval process after the 2nd public forum. At the same time, TSEO has been terminated 
temporarily, and is waiting for the act to be announced in order to be able to establish the 
office and to have a mechanism for social enterprise policy driving. In 2017, there was an 
amendment of the regulation of the office of the prime minister which appoints the general 
director of Department of Social Development and Welfare to be the secretary of TSEC 
replacing the director of TSEO. The Department of Social Development and Welfare also 
serves the secretary of TSEC and announces criteria and rules of applying for social 
enterprise certificate 2018. 

Social enterprise in Thailand is mainly in the form of cooperatives and community 
organization network. According to a survey conducted by the TSEO in 2015, there are 
approximately around 1,000 potential social enterprises, 361 social enterprises that fall 
within the Royal Decree’s definition of social enterprise, and with only around 101 certified 
social enterprises. Despite increased public awareness and established of TSEO to promote 
social enterprises to get involved in making social impact, the lack of specific legal 
framework and assistance often led to barriers to social enterprise growth. Key challenges to 
social enterprise growth in Thailand are (1) social enterprises, especially; community, public 
organizations and new social enterprises have limited funding options and access to finance 
(2) lack of business expertise and (3) ambiguous definition of social enterprise.  
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Measures to promote social enterprises include 

1. Push forward the Thailand Social Enterprise Promotion Act B.E. … (SEPA) so 
that there will be an organization to direct social enterprise development paths inclusively 
and continuously. The act will also develop a mechanism connecting the public, private 
and civil society that aligns with the national reform on social in reducing inequality.   

2. Create environment that encourage social enterprise growth by supporting 
entrepreneurship with business knowledge and social responsibility, providing information 
on social outcome assessment and certification process. It can also be done by promoting 
social knowledge and innovation both in terms of goods and services, management, and 
new financial products, for instance, waste recycling will definitely help social enterprise 
secure the funding and solve environment issues at the same time. Finally, social impact 
bond can be used to encourage social enterprises as well.  

3. Establish networks among social enterprise, private sector, and civil society 
through social media and other activities in order to exchange knowledge, experiences and 
business support.  

4. Classifying social enterprises into subgroups will help the government design 
policies which are specific for each group because each social enterprise differs in size, 
business model, and operating procedure. For example, social enterprises at the early stage 
often lack in-depth understanding of the problems and right solutions couple with 
appropriate business models, and financial system and bank accounts. These are main 
obstacles of failure resulting in the company shutdown. Therefore, this group should receive 
academic assistance, financial resources for experimenting business. On the other hand, the 
group that has been operating for a while, their survival depends on the low interest loans 
or joint venture, business advice and networks that come in the form of business partners.   

5. Campaign, plan public relations and issue products and services certification 
as means to help social enterprises expand their products in markets. At the same time, it 
also provides consumers options to purchase high-quality and eco-friendly products.    

Office of National Economic and Social Development Board 

       May 31, 2018 
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Key Social Indicators 

Components 
2559 2560 2559 2560 2561 
Year Year Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 

1.  Employment1/ 
Workforce (Thousands) 38,266 38,100 38,312 38,160 38,683 37,911 38,216 38,267 38,168 37,748 38,145 
%YOY -0.7 -0.4 -0.1 -0.6 -0.2 -2.1 -0.3 0.3 -1.3 -0.4 -0.2 
Employed Person (Thousands) 37,693 37,458 37,684 37,394 38,263 37,430 37,443 37,538 37,647 37,205 37,361 
%YOY -0.9 -0.6 0.2 -0.9 -0.2 -2.5 0.6 0.4 -1.6 -0.6 -0.2 
Unemployed Person 
(Thousands) 

378 451 369.9 411.1 362.5 366.3 463 465 453 422 474 

Unemployment Rate (%) 0.99 1.18 0.97 1.08 0.94 0.97 1.21 1.22 1.19 1.12 1.24 
Underemployed Person 
(Thousands) 

275 303 293 352 217 237 336 350 271 256 336 

2. Health and Illness 
 Number of patients under disease surveillance2/ 
- Measles  1,688 3,185 221 271 466 730 367 295 479 485 547 

- Meningococcal 
    Meningitis 

 17 28 6 5 4 2 5 5 7 6 1 

- Japanese encephalitis  772 815 179 187 231 175 259 143 193 143 182 

- Cholera  51 8 41 2 7 1 2 2 2 2 0 

- Hand, Foot, Mouth  79,910 70,189 10,066 19,012 39,589 11,243 11,450 19,958 35,168 7,982 8,694 

- Dysentery  6,726 4,847 1,820 1,841 1,887 1,178 1,329 1,410 1,130 784 1,132 

- Pneumonia  245,211 27,741 65,661 45,244 72,851 61,455 63,869 53,578 79,622 68,401 57,835 

- Leptospirosis  2,295 3,474 446 401 671 777 573 592 1,166 1,132 402 

- Dengue Fever  63,931 53,189 14,840 7,874 25,744 15,473 8,203 7,732 20,866 11,238 4,998 

- Influenza  169,362 197,811 43,634 14,135 58,535 53,058 19,742 18,518 109,057 50,567 36,849 

- Rabies  13 8 4 2 5 2 0 3 2 1 7 
Rate per 100,000 population of death with major chronic non-communicable diseases 
- High blood pressure   121 n.a.  

 
No quarterly data available 

- Ischaemic heart disease  29.9 n.a. 

- Cerebrovascular disease  43.3 n.a. 

- Diabetes  19.4 n.a. 

- Cancer and tumors  113.7 n.a. 
3.  Social Security 
- Patients from road 

accidents (cases) 
8,259 8,616 1,871 1,494 2,502 2,392 2,304 2,111 1,756 2,132 2,031 

- Crimes against person 
(cases) 

20,218 18,249 5,659 5,294 4,879 4,386 5,120 5,032 4,573 4,357 4,403 

- Property crimes (cases) 58,964 56,778 10,236 8,957 10,188 9,583 15,167 14,102 14,486 14,305 12,932 
- Narcotics (cases) 270,595 278,807 64,753 59,104 69,551 74,532 77,627 61,399 71,250 75,681 79,355 

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

- Contract/Property 2,637 3,707 727 795 509 606 548 1,380 928 851 660 
- Goods and service 2,010 2,026 704 559 387 360 618 472 486 450 522 
- Advertisement 1,628 2,425 457 373 298 500 432 827 734 432 330 
- Law 37 0 25 12 0 0 0 0 0 0 0 
- Direct sales and marketing 1,097 712 120 244 550 183 103 128 156 325 254 

4.2  Hot line 1166 (cases) 47,329 45,311 11,666 10,555 12,438 12,670 12,071 12,681 9,432 11,127 11,082 

Source:  1/ Labor force survey report, National Statistical Office, Ministry of Information and Communication Technology 
 2/ Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control, Ministry of Health 
 3/ Office of the Consumer Protection Board, Office of the Prime Minister 
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