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สศช. ได้รายงานความเคลื่อนไหวทางสังคมในช่วงไตรมาสสี่และ
ภาพรวมปี ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 

The Office of the National Economic and Social 
Development Board (NESDB), on February 26, 2013, 
reported Thailand’s social conditions in the 4th quarter of 
2012. 

นางสุวรรณี ค ามั่น รองเลขาธิการ สศช. เปิดเผยว่า ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ติดตามความ
เคลื่อนไหวสถานการณ์ทางด้านสังคมที่ส าคัญๆ ในช่วงไตรมาสสี่และ
ภาพรวมปี ๒๕๕๕ และประเด็นเฝ้าระวังส าคัญในระยะต่อไป สรุปได้
ดังนี ้

Mrs. Suwannee Khamman, Deputy Secretary General, 
reported that the Office of NESDB has been monitoring 
key social developments in Thailand in the fourth quarter 
of 2012 and assessed issues to watch in the near future. 
The summary is as follows:  

สรุปภาวะสังคมไทยในไตรมาสสี่และภาพรวม ปี ๒๕๕๕ 

การจ้างงานและรายได้:   

๑) สถานการณ์ทั่วไปของการจ้างงานและรายได้ : ในไตรมาส ๔/
๒๕๕๕ การจ้างงานเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑.๗ ผู้มีงานท า ๓๙.๖ ล้านคน โดย
การจ้างงานภาคเกษตรขยายตัวมากที่สุดร้อยละ ๓.๐ และอัตราการ
ว่างงานอยู่ในระดับต่ าร้อยละ ๐.๔๘ โดยมีจ านวน ๑๙๐,๒๔๕ คน 
ลดลงจากอัตราร้อยละ ๐.๖๓ ในช่วงเดียวกันปีที่แล้ว ตลอดทั้งปี 
๒๕๕๕ อัตราการว่างงานเฉลี่ยอยู่ในระดับต่ าร้อยละ ๐.๖๖ มีการจ้าง
งานเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑.๒ ตลาดแรงงานในภาพรวมอยู่ในภาวะตึงตัวใน
กลุ่มแรงงานกึ่งทักษะหรือการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ แต่มี
การผลิตก าลังแรงงานส่วนเกินในระดับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูงและปริญญาตรี ค่าจ้างแรงงานภาคเอกชนตลอดปีเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๑๖.๘ และค่าจ้างแรงงานแท้จริงเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๓.๔ 
ส่วนหน่ึงเนื่องจากการปรับค่าจ้างข้ันต่ าตั้งแต่เดือนเมษายน 

๒) ประเด็นที่ต้องเร่งขับเคลื่อนก าลังคนเพ่ือรองรับการพัฒนา
ประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในช่วง
ปี ๒๕๕๖-๒๕๕๗ 

 การเตรียมความพร้อมก าลังคนทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ 
รวมถึงการแก้ไข/ปรับปรุงกฎระเบียบให้สอดคล้องกับประเทศอื่นๆ ใน
ภูมิภาคอาเซียนและครอบคลุมแรงงานทุกกลุ่ม ซึ่งในระยะสั้นต้องเร่ง
แก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงาน ควบคู่ไปกับการวางพื้นฐานการปรับ
โครงสร้างแรงงานในระยะยาว ท้ังในด้านการศึกษา ทักษะแรงงาน การ
เพิ่มผลิตภาพแรงงาน การเพิ่มสัดส่วนแรงงานในระบบ 

Social Development Report in Q4 of the Year 2012 

Employment and Income 

1)  The general situation of employment and income: 
Employment increased by 1.7 percent, with 39.6 million 
employed persons in quarter 4/2012. The sector with the 
highest expansion in employment was the agricultural 
sector, which grew by 3.0 percent. Unemployment rate 
remained at a low level of 0.48 percent, with 190,245 
unemployed persons, down from 0.63 percent in the same 
quarter of last year. In 2012, the average unemployment 
rate remained low at 0.66 percent, while employment rose 
by 1.2 percent. Overall, there was a tight market situation 
in semi-skilled and vocational-certificate labour force. 
However, there was a surplus of labour with high 
vocational certificate and bachelor’s degree. Labour wage 
in the private sector rose by 16.8 percent while real wages 
increased by 13.4 percent, which was partly due to the 
adjustment in minimum wage since April. 
 
2)  Workforce was needed to be driven at an accelerated 
pace in order to accommodate the development, 
following the implementation of the Country Strategy and 
the entry to ASEAN Community in 2013-2014. 

 The labour force, both in terms of quantity and 
quality must be prepared for the upcoming changes and 
some rules and regulation must also be revised to conform to 
the regulations in other ASEAN countries and cover all groups 
of labour. In the short run, solving problem of labour shortage 
must be accelerated, while in the long run, the labour force 
restructuring in terms of laying foundation for education, 
labour skills, labour productivity, and the increase in the 
proportion of labour in the formal sector, were needed. 

ข่าวเศรษฐกิจและสังคม 
สายงานพัฒนาสังคม 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม ป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐ 
โทรศัพท์. ๐-๒๒๘๐-๔๐๘๕ ต่อ ๓๕๐๐ โทรสาร. ๐-๒๒๘๑-๒๘๐๓ 
http://social.nesdb.go.th 
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 การมีกลไกที่จะดูแลผู้ที่จะได้รับผลกระทบกลุ่มอื่น เช่น 
ผู้ประกอบการ SMEs ที่จะได้รับผลกระทบจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น 
แรงงานภาคเกษตรและผู้ประกอบการอิสระที่จะได้รับผลกระทบจาก
ราคาสินค้าท่ีเพิ่มขึ้น 

ด้านคุณภาพคน 

 การฟื้นฟูยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยในเวทีโลกต้องเร่ง
ขับเคลื่อนอย่างเต็มที่ เนื่องด้วยการศึกษาไทยถูกจัดอันดับอยู่ใน
ต าแหน่งท้ายๆ ของเวทีโลก อาทิ World Economic Forum ได้จัดให้
ไทยอยู่ในอันดับที่ ๗๗ จาก ๑๔๒ ประเทศ การประเมินผลสัมฤทธ์ิวิชา
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติของนักเรียนช้ัน ม.๒ 
พ.ศ.๒๕๕๔ ต่ ากว่าในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยมีผลคะแนนเฉลี่ยวิชา
คณิตศาสตร์ ๔๒๗ คะแนน อยู่ในอันดับ ๒๘ และวิชาวิทยาศาสตร์ 
๔๕๑ คะแนน อยู่ในอันดับ ๒๕ ขณะที่อันดับสถาบันอุดมศึกษาไทยยัง
เป็นรองประเทศในภูมิภาคเอเชีย แต่ดีกว่าประเทศอาเซียนอื่นๆ เป็น
รองแค่ประเทศสิงคโปร์ กระทรวงศึกษาธิการได้เริ่มต้นที่จะปฏิรูป
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการเรียนรู้อย่างจริงจังแล้ว หากต้อง
ควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้าใจให้กับครูไปพร้อม
กัน ทั้งนี้ อาจใช้บัญชีรายจ่ายเพื่อการศึกษาเป็นเครื่องมือหน่ึงที่ใช้เป็น
กรอบในการรวบรวมแหล่งที่มาและการกระจายทรัพยากรในด้าน
การศึกษาของประเทศ เพื่อการก าหนดนโยบายการพัฒนาการศึกษา
และการเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุนด้านการศึกษา 

 การเจ็บป่วยด้วยโรคเฝ้าระวังโดยรวมยังเพ่ิมขึ้น การ
เจ็บป่วยด้วยโรคเฝ้าระวังเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕๗.๕ พบผู้ป่วยโรค
ไข้เลือดออกสูงกว่าในไตรมาส ๔/๒๕๕๔ เกือบ ๓ เท่าตัว ภาพรวมในปี 
๒๕๕๕ ผู้ป่วยด้วยโรคเฝ้าระวังเพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๔ ร้อยละ ๑๖.๘ โรค
ที่พบมากและมีอาการของโรครุนแรงข้ึน ได้แก่ โรคปอดอักเสบ ไข้หวัด
ใหญ่ ไข้เลือดออก และโรคมือ เท้า ปากในส่วนการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่
ติดต่อเรื้อรังยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๑.๒ จากปี ๒๕๕๔ โดยพบ
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตมากที่สุด  
 
 
ด้านพฤติกรรมและความเป็นอยู่ของคนในสังคมไทย มีประเด็นเฝ้า
ระวังหลายด้าน ได้แก่ 

 พฤติกรรมการด่ืมแอลกอฮอล์และสูบบุหร่ีของผู้ปกครองและ
เพ่ือน ส่งผลให้เด็กกลายเป็นนักด่ืม/นักสูบหน้าใหม่เพ่ิมขึ้น ผลการ
ส ารวจสถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในครอบครัวไทย
กลุ่มชานเมืองในกลุ่มเด็ก ป. ๒-๖ พบว่า เด็กร้อยละ ๕๕ เริ่มหัดดื่ม
และรู้จักเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นครั้งแรกตอน ป.๒ และพบพ่อแม่มี
อิทธิพลหรือหยิบยื่นเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ ให้กับเด็กมากที่สุด 
เช่นเดียวกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ จากผลการส ารวจปัจจัยที่สัมพันธ์
กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ในระยะเริ่มต้นของนักเรียนชายช้ัน

 A mechanism that takes care of those concerned 
groups such as the SMEs affected by the rising costs or 
agricultural workers and entrepreneurs affected by rising 
goods price, must be in place. 

People Quality 

 The quality of Thailand education must be 
improved at an accelerating pace because according to 
the World Economic Forum, Thailand Education fared poorly 
at 77th out of 142 countries. The evaluation of the 
international mathematics and science achievement of M.2 
students (8th graders) in 2011 was lower than those in 2007. 
The average maths score was 427, ranked at 28th, while 
average science score was 451, ranked at 25th. However the 
ranking of Thailand higher-education institutions was 
relatively high as Thailand may be behind some countries in 
Asia, but in ASEAN, Thailand was only second to Singapore. 
The Ministry of Education has started to seriously reform the 
basic education curriculum and learning. Although these 
reforms must be accomplished together with the 
development of teacher’s capacity and understanding. 
National Education Account could be seen as a tool to 
collect and distribute the country’s educational resources, in 
order to determine policy on education development and 
enhance the efficiency of investment in education. 

 Overall number of patients diagnosed with 
diseases under National Communicable Disease 
Surveillance System was on the rise. The number of 
patients diagnosed with diseases under National 
Communicable Disease Surveillance System increased by 
57.5 percent in this quarter. In addition, the number of 
Dengue patients was almost 3 times higher than that in 
quarter 4/2011. In 2012, the number of patients diagnosed 
with diseases under National Communicable Disease 
Surveillance System increased by 16.8 percent, compared 
with the previous year. The diseases which became more 
common and developed more severe symptoms included 
pneumonia, influenza, dengue fever and hand, foot and 
mouth disease. Non Communicable diseases also had a 
rising tendency as it increased by 11.2 percent from 2011, 
while most patients suffered from Hypertension.  

Behaviour and well-being of people in Thailand. There were 
a number of issues that need to be closely monitored, namely: 

 Drinking and smoking behaviour of parents and 
friends led to greater number of new drinking and smoking 
youths. Based on a survey on alcohol consumption in Thai 
suburban households with 2nd- 6th graders, 55 percent of these 
children started drinking or became familiar with alcohol for the 
first time when they were in their 2nd grade. It also revealed that 
parents were the one offering alcoholic beverages to their 
children, and this pattern was also found in smoking behaviour. 
A survey on factors associated with smoking behaviour in the 
secondary school male students, revealed that the smoking 
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มัธยมศึกษาตอนต้นพบว่า มีอัตราการสูบบุหรี่ร้อยละ ๓๘.๗๖ ร้อยละ 
๖๒.๖๐ เริ่มสูบบุหรี่ตอนอายุ ๙-๑๒ ปี ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 
๕๙.๗๖ มีผู้ปกครองสูบบุหรี่ และร้อยละ ๔๕.๘๖ มีเพื่อนสนิทสูบบุหรี่ 

 สภาพครอบครัวมีความใกล้ชิดกันน้อยลงและความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยี ท าให้เด็กสามารถเข้าถึงสื่อที่มีเนื้อหาทางเพศที่ไม่
เหมาะสมได้ง่ายขึ้น รวมทั้งการเข้าถึงแหล่งความรู้เกี่ยวกับอนามัยการ
เจริญพันธุ์ยังมีน้อย ส่งผลให้เด็กมีพฤติกรรมทางเพศที่เสี่ยงมากข้ึน ทั้ง
อายุเฉลี่ยในการมีเพศสัมพันธ์น้อยลง และการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม ซึ่งจะ
น าไปสู่การเป็นแม่วัยใส ท าแท้ง และการทอดทิ้งเด็กทารกเพิ่มขึ้น ผล
การเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเช้ือ HIV ในประชากรกลุ่ม
นักเรียน พบเด็กไทยมีเพศสัมพันธ์เร็วขึ้น ในปี ๒๕๕๔ เด็กเริ่มมี
เพศสัมพันธ์ครั้งแรกตอนอายุเฉลี่ย ๑๒ ปีและส่วนใหญ่เป็นความสมัคร
ใจ แต่กว่าร้อยละ ๕๐ ไม่มีการป้องกัน อีกทั้งยังพบว่าการตั้งครรภ์ของ
วัยรุ่นไทยในปี ๒๕๕๔ มีแม่อายตุ่ ากว่า ๒๐ ปี จ านวน ๑๑๔,๐๐๑ คน 
หรือร้อยละ ๑๔.๓๒ ของแม่ทุกอายุ มีแม่อายุน้อยที่สุด ๘ ปี ในขณะที่
พ่ออายุน้อยที่สุด ๑๐ ปี 

 ครัวเรือนเสี่ยงเป็นหนี้ซ้ าซ้อน และเป็นหนี้มากกว่าออม 
ครัวเรือนมีการก่อหนี้เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยยอดคงค้างสินเช่ือเพื่อการ
อุปโภคบริโภคบุคคลมีมูลค่า ๒,๙๑๔,๒๘๘ ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 
๒๑.๖ เป็นการเพิ่มขึ้นมากในสินเช่ือซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และ
สินเช่ือเพื่อบริโภคส่วนบุคคลอื่นร้อยละ ๓๓.๙ และ ๒๙.๔ ตามล าดับ 
ขณะที่การผิดนัดช าระหนี้ยังอยู่ในระดับสูง เห็นได้จากการผิดนัดช าระ
หนี้เกิน ๓ เดือนของสินเช่ือภายใต้การก ากับ และสินเช่ือบัตรเครดิต
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๘.๑ และ ๓.๒ ตามล าดับ หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 
(NPL) จากสินเช่ือเพื่อการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคลเพิ่มขึ้นร้อยละ 
๒๐.๕ จากข้อมูลปี ๒๕๕๔ พบว่า ครัวเรือนมีการออมต่ าเพียงร้อยละ 
๕.๓ ของ GDP และจากข้อมูลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ
ครัวเรือนในปี ๒๕๕๔ พบว่ามีครัวเรือน ๙.๐๙ ล้านครัวเรือน หรือร้อย
ละ ๔๕ ของครัวเรือนทั่วประเทศ ทีไ่ม่มีความสามารถในการออม  

ด้านความมั่นคงทางสังคม มีประเด็นเฝ้าระวังหลายด้าน ได้แก่  

 คดีอาญารวมเพิ่มสูงทุกประเภท โดยคดียาเสพติดมีสัดส่วน
มากสุดร้อยละ ๘๓.๙ รับแจ้ง ๑๐๐,๔๐๑ คดี เพิ่มขึ้นจากไตรมาส ๔/
๒๕๕๔ และไตรมาส ๓/๒๕๕๕ ร้อยละ ๑๗.๑ และ ๑๒.๓ ทั้งปี ๒๕๕๕ 
คดียาเสพติดเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕.๔ อีกทั้งยังพบว่าเด็กและเยาวชนยังคง
เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของการค้ายาเสพติด โดยนักค้ายาเสพติด
กระจายยาเสพติดลงในพ้ืนท่ีชุมชน จากข้อมูลในระบบติดตามและเฝ้า
ระวังปัญหายาเสพติด ในปี ๒๕๕๕ กลุ่มผู้เข้ารับการบ าบัดรักษามากสุด
ร้อยละ ๓๕.๕ อยู่ในช่วงอายุ ๑๘-๒๔ ปี และกลุ่มอายุ ๑๒-๑๗ ปีถูกส่ง
เข้ารับการบ าบัดรักษาเพิ่มขึ้นร้อยละ ๖๘.๓ จากในปี ๒๕๕๔ สาเหตุ
อันดับแรกมาจากการทดลองร้อยละ ๔๖.๑ จึงได้มีการขยายโครงการ
ชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนท่ีกระท าผิด
ได้มีที่ยืนในสังคมได้ 

rate was 38.76 percent, while 62.60 percent of these students 
started smoking between the age of 9-12 years old. Moreover, 
59.76 percent of this sample had smoking parents, and 45.86 
percent had close friend who were smokers. 

 Family relations were not as close as they used 
to be, while advanced technology enabled children to 
have easier access to inappropriate media with sexual 
content. Moreover, the access to knowledge of reproductive 
was limited; therefore, more children were having greater risk 
of inappropriate sexual behaviour. The average age of first 
sexual intercourse alarmingly decreased while unplanned 
pregnancy which led to teenage mom, abortion and child 
abandonment, was on the rise. According to the HIV-
associated Behaviour Surveillance System among students, 
Thai students started to have sexual intercourse at a younger 
age, and in 2011, the average age of first sexual intercourse 
was 12. Most of these intercourses were voluntary and more 
than 50 percent were unprotected. In addition, in 2011, 
teenage pregnancy of female under 20 years of age, reached 
114,001 or 14.32 percent of the mothers from all age groups. 
The youngest mother found was only 8 years old, while the 
youngest father was 10 years old. 

 Households were at risk of recurring debt, as 
household debt was much larger than savings. 
Household debt has continued to increase, while 
outstanding debts for personal consumption amounted to 
2,914,288 million baht, or up by 21.6 percent. The cars & 
motorcycles loan and personal consumption loan largely 
rose by 33.9 and 29.4 percent, respectively. Default on 
loan repayment remained high as the default of more than 
3 months on loans under supervision and credit card loans 
increased by 28.1 and 3.2 percent, respectively. The NPL of 
loans for personal consumption also grew by 20.5 percent. 
The data from 2011 revealed that household savings was 
contributed to only 5.3 percent of the GDP. Furthermore, 
according to the household socio-economic survey in 2011, 
9.09 million households, or 45 percent of total households 
had no saving ability. 
Social security: Several issues were needed to be closely 
monitored, including: 

 It could be seen that all types of crime cases have 
been increased, while 83.9 percent of these cases related 
to drug as there were 100,401 drug cases reported in this 
quarter. The drug cases rose by 17.1 and 12.3 percent, 
compared with quarter 4/2011 and quarter 3/2012, 
respectively. In 2012, drug cases increased by 5.4 percent, 
while children and youth continued to be the main target 
of drug trade as many drug sellers often distributed drugs 
in the community areas. According to the drug abuse 
surveillance system, in 2012, mostly 35.5 percent of the 
people who received drug treatment were in 18-24 age 
range. Moreover, increasing number of people between 12-
17 years old, were sent to a rehab as the figure rose by 
68.3 percent, compared with 2011. It could also be seen 
that 46.1 percent of drug addict was a result of personal 
experiment. Thus, the government’s “proactive 
programme in tackling drugs” has been expanded to help 
juvenile offenders to get back on their feet again. 
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 การคุ้มครองทางสังคมมีความครอบคลุมมากขึ้น หากยังมี
ปัญหาความลักลั่นและไม่เป็นธรรม การประกันสังคมครอบคลุม
แรงงานเพิ่มขึ้นเป็น ๑๑.๗ ล้านคนในปี ๒๕๕๕ หรือร้อยละ ๒๙.๗ ของ
ก าลังแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานนอกระบบเพิ่มกว่า ๗ แสนคน แต่มี
ปัญหาลักลั่นในการจ่ายเงินชดเชยกรณีชราภาพ ๖๐๐ บาท ให้
ผู้ประกันตนกว่า ๑ แสนคน ใกล้เคียงกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การขยาย
ความครอบคลุมหลักประกันด้านสุขภาพร้อยละ ๙๙.๙  ของประชากรผู้มี
สิทธ ิขณะที่หลักประกันสุขภาพมีการบูรณาการ ๓ กองทุนหลักเพื่อให้
ผู้ป่วยได้รับบริการมาตรฐานเดียวกัน แต่ไม่มีความชัดเจนถึงความ
แตกต่างเรื่องสิทธิประโยชน์ท าให้เกิดความไม่เป็นธรรม เนื่องจากมีการ
ร่วมจ่ายในกลุ่มประกันสังคม  

 
 Social protection became more inclusive. 

However, some processes were overlapped and unfair. 
Workers with social insurance coverage increase to 11.7 
million in 2012, or accounted for 29.7 percent of the labor 
force. In addition, more than 700,000 of these workers were in 
the informal sector. However, there was an overlapping 
problem on payment of old-age benefit (600 baht) to 100,000 
insured people which closely equals old-age allowance. 
There was also the expansion in health insurance coverage to 
cover 99.9 percent of the eligible population. Although health 
security has integrated 3 main health security funds to ensure 
that patients would receive the same standard of service, 
there was no clear distinction between their benefits which 
seemed unfair because people in the social security fund 
group also had to make contributions to the fund. 

เร่ืองเด่นประจ าฉบับ “การกระท ารุนแรงในเด็กและสตรี...สิทธิที่ต้อง
เร่งคุ้มครอง”  

 ความรุนแรงในเด็กและสตรียังเป็นปัญหาส าคัญ  ในปี 
๒๕๕๔ มีผู้มารับบริการศูนย์พึ่งได้ กระทรวงสาธารณสุข เพิ่มขึ้นเป็น 
๒๒,๕๖๕ ราย เฉลี่ย ๖๒ รายต่อวัน จาก ๑๑,๒๔๒ ราย เฉลี่ย ๓๒ 
รายในปี ๒๕๔๘ โดยสัดส่วนเด็กต่อสตรีที่ถูกกระท ารุนแรงเป็น ๕๑: 
๔๙ จากการรายงานความรุนแรงในครอบครัวของส านักงานกิจการ
สตรีและสถาบันครอบครัวเพิ่มขึ้นด้วยเป็น ๗๒๗ ราย ในปี ๒๕๕๕ 
จาก ๕๑ รายในปี ๒๕๕๑ 

 เด็กถูกกระท ารุนแรงทางเพศมากที่สุด เด็กหญิงถูกท าร้าย ๘ 
เท่าของเด็กชาย ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงวัยรุ่นอายุ ๑๐-๑๕ ปี เป็นการกระท า
รุนแรงทางเพศมากที่สุดถึงร้อยละ ๗๔.๑ โดยผู้กระท ารุนแรงส่วนใหญ่
เป็นแฟนร้อยละ ๔๐.๒ โดยสาเหตุที่เกิดส่วนใหญ่มาจากสภาพแวดล้อม 
เช่น สื่อลามกต่างๆ ความใกล้ชิด และโอกาสเอื้ออ านวย การใช้สาร
กระตุ้น ความรุนแรงในโรงเรียนจากการท าโทษอย่างรุนแรงของครู 
แก๊งอันธพาล และล่วงละเมิดทางเพศ  

 ผู้หญิงเผชิญปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเป็นส่วนใหญ่ 
โดยผู้หญิงจะถูกกระท ารุนแรงในช่วงอายุ ๒๕-๔๕ ปี มากที่สุด ถูก
กระท ารุนแรงทางกายร้อยละ ๗๔.๖ จากคู่สมรส/แฟนร้อยละ ๖๕.๖ 
สาเหตุมาจากการสัมพันธภาพในครอบครัว เช่น การนอกใจ หึงหวง 
ทะเลาะร้อยละ ๔๐.๗ รูปแบบความรุนแรง ได้แก่ การทุบตี ฆ่า ด่าทอ 
ความรุนแรงทางเพศ และถ่ายคลิปข่มขู่คุกคาม 

 แนวทางการแก้ไขปัญหาการกระท าความรุนแรงในเด็กและ
สตรี ในระยะสั้น ได้แก่ (๑) การปรับระบบบริการใหป้ระชาชนสามารถ
เข้าถึงได้สะดวกและทั่วถึง โดยเน้นบูรณาการความช่วยเหลือใน
ลักษณะครบวงจร (One Stop Services Case Manager) และ
ด าเนินงานโดยทีมสหวิชาชีพ (Multidisciplinary) (๒) การให้ความรู้
และค าปรึกษาอย่างเข้าถึงใกล้ชิดแก่ผู้ปกครองในเรื่องการดูแลเด็กทั้ง
ร่างกาย พัฒนาการและอารมณ์และเฝ้าระวังเด็กที่มีความเสี่ยงต่อการ

This issue’s highlight is “Violence against children and 
women: the rights that need urgent protection". 

 Violence against children and women remained 
a persisting problem. In 2011, the number of people that 
came to the One Stop Crisis Centre, the Ministry of Public 
Health, increased to 22,565 or an average of 62 persons per 
day, up from 2005 when there were 11,242 people or an 
average of 32 persons per day visited the centre. Moreover, 
the proportion of abused children per women was 51:49. 
According to the report by the Office of Women's Affairs and 
Family Development, domestic violence increased to 727 
cases in 2012, up from 51 cases in 2008. 

 Most victims of sexual abuse were children. 
Girls were eight times more likely to be assaulted than 
boys. Most of them were between 10-15 years old. In 
addition, 74.1 percent of these assaults were acts of 
sexual violence, while 40.2 percent of them caused by 
their own boyfriends. These acts of violence mainly 
resulted from bad environment, such as, pornography, 
intimacy, accommodating opportunities, the use of 
stimulants, violence due to the severe punishment in 
schools, gangster in schools and sexual abuse. 

 Most of the victims experiencing domestic 
violence were women. Moreover, women aged between 
25-45 years old were most likely to be abused. 74.6 
percent were physical abused by their spouse, while 65.6 
percent were abused by their partners or boyfriend. In 
addition, 40.7 percent of the abuse cases resulted from 
family relationship such as infidelity, jealousy and family 
disputes. There were different forms of violence, namely, 
beatings, killing, verbal assault, sexual violence and taking 
video clips to threaten the victims. 

 Solutions to the problem of violence against 
children and women: Short term solutions include: (1) 
Improve the access to services so that people can easily 
and inclusively received necessary help. There must be 
the integration of a full range of assistance, in other word, 
a One Stop Services Case Manager implemented by a 
multidisciplinary team must be established; (2) Closely 
provide education and counseling to parents in terms of 
child development, both physically and emotionally. 
Moreover, children with a high risk of acts of violence 
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กระท ารุนแรง  (๓) การด าเนินมาตรการเกี่ยวกับแหล่งมั่วสุม สื่อลามก 
ยาเสพติด การขายเครื่องดื่มแก่เด็กและเยาวชน ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน
ให้เกิดการใช้ความรุนแรงอย่างเข้มข้น และ (๔) การปราบปรามความ
รุนแรงที่เกิดจากการค้ามนุษย์และการใช้แรงงานเด็กท้ังในและข้ามชาติ 
ส าหรับในระยะยาว เน้นการป้องกัน ได้แก่ (๑) การสร้างเสริม
ครอบครัวอบอุ่น (๒) การส่งเสริมสถานภาพสตรีและเสริมสร้างความ
เท่าเทียมระหว่างหญิงชายเพื่อลดความรุนแรง โดยการปรับปรุงและ
บังคับใช้กฎหมายในการคุ้มครองเด็กและสตรีให้ปลอดภัยจากการใช้
ความรุนแรง (๓) การรณรงค์ให้ความรู้ สร้างความตระหนัก โดยใช้สื่อ
เป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูลศูนย์ที่ให้บริการความช่วยเหลือ (๔) การ
รณรงค์ต่อต้านและสร้างค่านิยมที่ถูกต้องเพื่อให้เกิดแนวร่วมในการ
ด าเนินการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา (๕) การสร้างและส่งเสริมเจตคติ
การไม่เลือกปฏิบัติในสังคม (๖) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและส่งไป
ช่วยเหลือในที่ขาดแคลน (๗) การปรับปรุงการบันทึกและจัดท า
ฐานข้อมูลเด็กและสตรี โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ผู้ด้อยโอกาสในระดับ
พื้นที่  และ (๘) การพัฒนากลไกบริหารจัดการกองทุนที่จะช่วย
ตอบสนองต่อการพัฒนาบทบาทสตรีเพื่อให้การพัฒนาเด็ก สตรี 
คนชราและผู้ด้อยโอกาสใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 

must be closely monitored; (3) Strictly enforce measures 
against assembly for unlawful purposes, pornography, 
drug abuse, selling of alcohol to children and youths, 
which are factors that contributed to violence and; (4) 
Suppress violence caused by intra-national and 
international human trafficking and child labour. Long 
term solutions, on the other hand, focus on preventative 
measures, such as: (1) Promote close-knit family; (2) 
Enhance the status of women and promote gender 
equality to reduce violence through improving and 
enforcing laws to protect children and women from 
violence; (3) Campaign to raise people’s awareness and 
knowledge through media as disseminate information 
concerning One Stop Crisis Center to the public; (4) 
Campaign against wrong value while promoting the right 
one in order to create the allies that would help solving 
the problems; (5) Establish and promote the non-
discriminatory attitude in the society; (6) Develop 
personnel’s capacity and send them to help the deprived 
areas; (7) Upgrade the records and database of children 
and women, particularly the risky and disadvantaged 
groups in the area and; (8) Develop a fund management 
mechanism that will respond to the development of the 
role of women in such a way that the development of 
children, women, the elderly and the disadvantaged will 
be in the same direction. 

 

 

 
NESDB:  National Economic and Social Development Board 
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