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สศช. ไดรายงานความเคลื่อนไหวทางสังคมในชวงไตรมาสสอง  
ป 2551 เมื่อวันท่ี 8 กันยายน 2551 

The Office of the National Economic and Social 
Development Board (NESDB) reports on social monitor 
in Q2/2008, on September 8, 2008. 

นายอําพน กิตติอําพน เลขาธิการ สศช. นายกิติศักดิ์ สินธุวนิช  
รองเลขาธิการ สศช. และนางสุวรรณี คํามั่น ที่ปรึกษาดานนโยบายและ
แผนงาน สศช. เปดเผยวา สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ไดติดตามความเคลื่อนไหวสถานการณทางสังคมที่
สําคัญ  ๆสรุปไดดังน้ี 

Dr. Ampon Kittiampon, NESDB Secretary-General, 
Mr.Kitisak Sinthuvanich, Deputy Secretary-General, and 
Ms. Suwannee Khamman, Senior Adviser in Policy and 
Plan, together disclosed that NESDB had monitored 
significant movements in that society, summarizing 
that : 

ภาวะสังคมไทยไตรมาสสอง (เม.ย.-มิ.ย.) ป 2551 

มิติดานคุณภาพคน : สถานการณการมีงานทําไตรมาสสอง ผูมี 
งานทําเพ่ิมขึ้น อัตราวางงานลดลงอยางตอเนื่องและอยูในระดับต่ําที่
รอยละ 1.4 การจางงานทั้งในและนอกภาคเกษตรขยายตัวดี มีเพียงการ
จางงานในสาขาหัตถอุตสาหกรรมที่ลดลงรอยละ 1.5 จากการหดตัวของ
อุตสาหกรรมที่ใชแรงงานเขมขน ดานสุขภาพของประชาชน คนไทยมี
ปญหาดานสุขภาพมากขึ้นดวยโรคเฝาระวัง 11 โรค นอกจากนี้ ขอมูล
กระทรวงสาธารณสุขในรอบ 10 ปที่ผานมา พบเยาวชนกลุมอายุ  
15-24 ป มีอัตราปวยดวยโรคติดตอทางเพศสัมพันธสูงและมีแนวโนม
เพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง  

มิติดานความมั่นคงทางสังคม : คนไทยมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินโดยรวมดีขึ้น แตปญหายาเสพติดยังคงเปนปญหารุนแรง
อยางตอเนื่อง และมีการแพรระบาดอยางกวางขวางแมกระทั่งในเรือนจํา
และทัณฑสถาน โดยการซุกซอนในอาหารและสิ่งของที่ญาตินํามาเยี่ยม
รวมทั้งการสั่งซื้อขายทางโทรศัพทมือถือที่นักโทษลักลอบนําเขาไปใช
ในเรือนจํา สวนความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุทางบกและการ
เสียชีวิตลดลงในไตรมาสนี้ สวนหน่ึงเปนผลจากความเขมงวดในการ
กวดขันวินัยจราจร สําหรับสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุยังคงมา
จาก การขับรถเร็วเกินกวาที่กฎหมายกําหนด   

มิติดานพฤติกรรมและความเปนอยูของคน : คาใชจายการบริโภค
แอลกอฮอลในครัวเรือนลดลง ขณะที่การบริโภคยาสูบก็ยังคงเพิ่มขึ้น 
อยางไรก็ตาม เด็กและเยาวชนตั้งแตระดับประถมศึกษาปที่ 5 ถึง
ระดับอุดมศึกษามีการใชสารเสพที่นิยมมากที่สุดคือ เหลา และปจจัยที่

Social Development Report in Q2/2008 (April–
June) 
Human Quality Dimension: Overall employment 
continued to increase in Q2/2008, whereas 
unemployment remained low at 1.4 percent.  
Employment in farm and non-farm sectors grew 
healthily, except the drop in employment in handicraft 
sector by 1.5 percent, in line with contraction of growth 
in labor-intensive industries.  As for public health, the 
Thai people had more problems with the 11 infectious 
diseases.  The 10-year record of the Ministry of Public 
Health showed that the Thai youth group, aged 
between 15-24 years old, showed a high record of 
communicable sicknesses from sexual relationships, still 
tending to grow continuously. 
Social Security Dimension: Thai people experienced 
better security in life and property, but narcotic 
problems tended to worsen continuously.  There were 
widespread uses of drugs in prisons and penal 
institutions, being hidden in food containers and things 
carried by relatives during their visits.  These included 
drug purchases on cell phones, illegally brought into the 
prisons or penal institutions.  Losses from accidents and 
death tolls in land transportation decreased in this 
quarter, due to strict supervision of traffic discipline.  
The main cause of car accidents remained excess 
speed driving. 
Behavioral and Living Dimensions: Household 
spending on alcoholic beverages dropped in this 
quarter, whereas tobacco consumption was still on the 
rise.  However, liquor became the most favorite 



2 
กระตุนใหสูบบุหร่ีมาจากการมีเพ่ือนสนิทสูบบุหร่ี ดานพฤติกรรม 
ทางเพศของวัยรุนมีคานิยมการมีเพศสัมพันธโดยไมไดแตงงานเพิ่มขึ้น 

มิติดานสิ่งแวดลอม : คุณภาพอากาศในหลายพื้นที่ดีขึ้น แตปริมาณ
ฝุนขนาดเล็กยังเปนปญหาในบางพื้นที่ของกรุงเทพฯ สระบุรีและ
เชียงใหม นอกจากนี้ ยังตรวจพบกาซโอโซนเกินมาตรฐานในปริมาณ
และความถี่ของการเกิดกาซโอโซนที่เพ่ิมขึ้นในหลายจุดตรวจวัด 
ใน กทม. และปริมณฑล สวนมลพิษทางเสียงบริเวณริมถนนเกือบทุกจุด
ตรวจวัดในกรุงเทพฯและสระบุรียังคงมีระดับเสียงเกินคามาตรฐาน 
อยางตอเนื่อง 

เร่ืองเดนประจําฉบับ 

แอบแฝงขายบริการทางเพศ : ภัยมืดของสังคมไทยในยุคโลกาภิวัตน 

การแอบแฝงขายบริการทางเพศในปจจุบันไดมีการขยายไปสูกลุมบุคคล
ตาง  ๆตั้งแตนักเรียนนักศึกษา ผูมีงานประจําที่ขายบริการทางเพศเปน
อาชีพเสริม และกลุมแมบาน ควบคูกับการใชเทคโนโลยีสมัยใหม
โดยเฉพาะอยางยิ่งเครือขายอินเตอรเน็ตและมือถือ  

พฤติกรรมทางเพศของวัยรุนไทย : กาวแรกสูการขายบริการทาง
เพศ แนวคิดเซ็กซเสรีตามวัฒนธรรมตะวันตกกําลังสงผลตอพฤติกรรม
การมีเพศสัมพันธของคนรุนใหม ที่เห็นเปนเรื่องความสนุกสนานชั่วครู
ชั่วยาม เชน การเชาหอพักอยูดวยกัน เกมสการลาแตม เปนจุดเริ่มตน
ของการถลําไปสูการขายบริการทางเพศ ซึ่งจําแนกผูแอบแฝงขาย
บริการทางเพศไดเปน 2 กลุมคือกลุมที่ทํางานอิสระบางเวลา และกลุม
นักศึกษา คาดวามีจํานวนรวมกันประมาณ 48,000 คน และมีแนวโนมที่
ผูขายบริการทางเพศจะมีอายุนอยลง จากการศึกษาที่สนับสนุนโดย
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) 
ป 2551 การสัมภาษณเชิงลึกพบวา รอยละ 44.4 ของผูขายบริการทาง
เพศที่สํารวจเปนนักเรียน นักศึกษา มีอายุเฉล่ียเมื่อเร่ิมเขาสูวงการนี้
คือ 16 ป และผูที่มีอายุต่ําสุดเมื่อเริ่มขายบริการทางเพศคือ 13 ป 

แรงจูงใจใหขายบริการ ปจจัยหลักที่ชักจูงใหเขาสูการขายบริการทาง
เพศไดแก ปญหาการเงิน การเลียนแบบเพื่อนที่ขายบริการทางเพศแลว
มีฐานะความเปนอยูดีขึ้น และความตองการเงินจํานวนมากโดยไมตอง
ทํางานหนัก ผลการศึกษาที่สนับสนุน โดย สศช. พบวา กวารอยละ 60 
ของผูที่ประกอบอาชีพแอบแฝงขายบริการทางเพศมีรายไดประมาณ
เดือนละ 2 หมื่นบาทขึ้นไปจากการขายบริการ  

ปจจัยท่ีทําใหการบริการทางเพศขยายตัวอยางรวดเร็ว คือ การมี
เอเยนต หรือนายหนาขายบริการทางเพศจํานวนมาก การสื่อสารที่
สามารถติดตอไดอยางสะดวกรวดเร็วทั้งทางโทรศัพทมือถือ และ
อินเตอรเน็ต และการมีคานิยมมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร 

alcoholic beverage among children and the youth, from 
Prathom Suksa 5 up to the university level.  The most 
influential factor for smoking habit stems from a 
company with pals who smoke.  As for sexual 
relationship, most teenagers increasingly favored an 
unmarried sexual relationship. 
Environmental Dimension: Air quality improved in 
many areas.  Micro dust was alarmingly dangerous in 
certain areas of Bangkok, Saraburi and Chiang Mai.  
Ozone volume still exceeded the standard, in terms of 
both volume and frequency that increased in many 
inspection spots in Bangkok Metropolitan Region (BMR).  
Noise pollution along the roads in Bangkok and Saraburi 
still continued to exceed the limits. 
Highlights 
Hidden sex services: Threat in Thai Society in 
Globalization 
Currently, hidden sex services have increasingly 
expanded to various groups of people in Thai society, 
ranged from students, to regular income earners but 
engaged in hidden sex services for extra income, and 
housewives.  They have used modern technology, 
especially Internet and cell phones for dealings. 
Sexual Behaviors among Thai Teenagers: First 
Step to Sex Services: Free sex habits that come 
along with the Western culture have evidently affected 
sexual relationships among the new generation of 
people.  They see it as one-time fun, such as temporary 
roommates in dormitories and headhunting game, etc., 
being seen as the beginning to get involved in sex 
industry.  Hidden sex workers can be divided in two 
groups, i.e., freelance and student groups, where the 
members of both groups can be as high as 48,000 
persons.  There is also a tendency for younger people 
to enter into this business.  In a recent study, funded by 
the Office of the National Economic and Social 
Development Board, some in-depth interviews 
conducted in 2008 showed 44.4 percent of sex workers 
in the poll were students, having been engaged in this 
business since they were 16 years old.  The youngest 
worker, according to the poll, was 13 years old. 
Incentives for Sex Services: The main influential 
factor for entry into sex industry is financial problem.  
Most of them want to emulate their friends who have 
earned handsome income for better living status.  They 
can earn easy money without hard work.  The survey, 
supported by NESDB, showed that more than 60 
percent of the hidden sex workers earned more than 
Baht 20,000 a month from sex services. 
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แนวทางแกปญหาแอบแฝงขายบริการทางเพศ ปญหาแอบแฝงขาย
บริการทางเพศเปนปญหาที่คอนขางซับซอน มีปจจัยเกื้อหนุนหลาย
ประการประกอบกัน ดังนั้นการแกไขปญหาดังกลาวจึงตองดําเนินการ
ในหลายสวนควบคูกันไป 

• พัฒนาสถาบันครอบครัว โดยมุงสงเสริมผูปกครองใหมี
ความรูความเขาใจจิตวิทยาในการเลี้ยงดูวัยรุนอยางถูกตอง 

• จัดตั้งศูนยใหคําปรึกษาแนะนํา ผานทางสายดวน และทาง
อินเตอรเน็ต เพ่ือปองกันไมใหนักเรียน นักศึกษา และเยาวชนขาย
บริการทางเพศ  

• การสรางสภาพแวดลอมที่เหมาะสมและเอื้ออํานวยในการบม
เพาะนิสัยสรางจริยธรรม ควบคุมกําจัดส่ือส่ิงพิมพที่ยั่วยุทางดานเพศ
และแอบแฝงขายบริการ และพัฒนาดานจิตใจของเด็กและเยาวชน 

• แกไขกฎหมายโดยเพิ่มโทษผูกระทําความผิดใหรุนแรงยิ่งขึ้น
โดยเฉพาะนายหนา เจาของสถานประกอบการที่คาบริการแอบแฝง 
เจาของสื่อที่ใหมีการโฆษณาแอบแฝงขายบริการทางเพศ และผูซื้อ
บริการจากเด็กนักเรียนนักศึกษาอายุต่ํากวา 18 ป รวมทั้งมาตรการ
ลงโทษทางสังคมเชน การใหทํางานสาธารณประโยชน 

Factors for rapid Business Growth: There are 
agents for sex services everywhere, and the 
convenience in modern communications through 
Internet and cell phones, including the widespread 
value of premature sexual relationship are also the key 
factors. 
Solutions: The problem of hidden sex trade is rather 
complicated, due to several involved factors.  Therefore, 
we need variable measures to solve it. 
• Development of Family Institution, by providing 
parents with proper knowledge and understanding 
about Psychology of Puberty  
• Establishment of advisory service center, through 
hotline services and Internet to prevent students and 
the youth from entering sex trade 
• Development of conducive environment for ethical 
habits, by controlling and eliminating some sexual-
related materials and hidden sex services, including 
proper spiritual development for children and the youth 
• Legal Amendment to institute more severe penalties 
against agents in sex services, especially owners of 
some entertainment spots, media and buyers of sex 
services from students under 18 years old, including 
some social sanctions, such as the requirement for 
public services, etc. 
 

 
NESDB : National Economic and Social Development Board 
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