
 
 

 

 

สศช. ไดรายงานความเคลื่อนไหวทางสังคม
ในชวงไตรมาสสามป 2549 เมื่อวันท่ี 15 ธันวาคม 2549  

NESDB reports Thailand’s social movement in 
Q3/2006, on December 15, 2006. 

นายอําพน กิตติอําพน เลขาธิการ สศช. นายกิติศักดิ์ สินธุวนิช 
รองเลขาธิการ และนางสุวรรณี คํามั่น ที่ปรึกษาดานนโยบายและ
แผนงาน สศช. เปดเผยวา สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดติดตามความเคลื่อนไหว
สถานการณทางสังคมที่สําคัญๆ สรุปไดดงัน้ี 

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

 ภาวะสังคมไตรมาสสาม (ก.ค. -ก.ย.) ป 2549 

 คุณภาพคน : ประชาชนมีงานทําเพิ่มข้ึนจาก 36.5 
ลานคนในไตรมาสสามป 2548 เปน 36.7 ลานคนในไตรมาส
สามป 2549 หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 0.6 โดยภาคเกษตรจางงาน
ลดลงจาก 15.8 ลานคนเหลือเพียง 15.5 ลานคน หรือลดลง
รอยละ 1.6 ในชวงเดียวกัน เนื่องจากการเกิดอุทกภัย และ
พ้ืนที่เกษตรเสียหาย สวนนอกภาคเกษตร จางงานเพิ่มข้ึน
จาก 20.6 ลานคนเปน 21.1 ลานคนหรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 2.2 
โดยสาขากอสรางและสาขาการคาและการธนาคารมี
ภาวะการจางงานดีขึ้นอยางตอเน่ืองทําใหอัตราการวางงาน
อยูในระดับต่ําเพียงรอยละ 1.36 ของกําลังแรงงานเทากับ
ระยะเดียวกันกับป 2548 นอกจากนี้ แรงงานที่จบการศึกษา
สูงกวาระดับประถมศึกษามีสัดสวนเพ่ิมข้ึนจากรอยละ 38.9 
ในป 2548 เปนรอยละ 40.2 .ในป 2549 ซ่ึงจะชวยใหศักยภาพ
ในการแขงขันของประเทศสูงขึ้น 

 การศึกษาซึ่งเปนปจจัยสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพ
ของคน ยังมีจุดออนทั้งระบบการจัดการและสถานศึกษา โดย
สํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาได
ประเมินคุณภาพสถานศึกษาทั้งดานผูเรียน ดานครู และดาน
การบริหารในชวง พ.ศ. 2544 – 2548 พบวามีโรงเรียนที่ผาน
เกณฑการประเมินเพียงรอยละ 35 โดยเฉพาะโรงเรียนใน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ดูแล

Social Outlook Q3/2006 (July – September 2006) 
Human Quality: Employment situation increased 
from 36.5 million persons in Q3/2005 to 36.7 
million persons in Q3/2006, representing an 
increase of 0.6 percent on average. Employment in 
agricultural sector dropped from 15.8 to 15.5 
million persons, or a drop by1.6 percent during the 
same period, due in large part to the flooded 
farmlands. Employment in non-farm sector 
increased from 20.6 to 21.1 million persons, up 2.2 
percent. Continuing increase in employment was 
evident in construction, as well as commercial and 
banking sectors, keeping the national 
unemployment rate at a low level of only 1.36 
percent of labor force, unchanged from the 
corresponding period last year. The proportion of 
labor force, holding an education level above 
primary education rose from 38.9 percent in 2005 to 
40.2 percent in 2006, which would, in turn, lead to 
higher potential competitiveness of the country. 
Education is a vital factor for development of 
human quality, but weaknesses were perceivable in 
terms of educational management and institutions. 
The Office of the National Education Standards and 
Quality Assessment (ONESQA) recently assessed 
educational quality among educational institutions, 
focusing mainly on students, teachers and 
management during 2001-2005. Only 35 percent of 
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นักเรียนถึง 8.7 ลานคนหรือรอยละ 75.8 ของทั้งประเทศ มี
โรงเรียนที่ผานเกณฑประเมินเพียงรอยละ 34 ซ่ึงต่ํากวา
คา เฉ ล่ียของทั้ งประเทศ  และโรงเรียนในสังกัดสํานัก
บริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนที่ดูแล
นักเรียน 1.9 ลานคนหรือรอยละ 16.6 ก็มีโรงเรียนผานเกณฑ
ประเมินเพียงรอยละ 49 ดังน้ันปญหาการศึกษาไทยจึงอยูใน
ภาวะวิกฤตที่ตองแกไขอยางเรงดวน 

 สุขภาพของประชาชน : ไตรมาสสามป 2549 ดีกวาป
ที่ผานมา โดยมีผูปวยดวยโรคเฝาระวังที่สําคัญ เชนปอดบวม 
ไขเลือดออก โรคบิด และไขหวัดใหญ ลดลงจาก 72,312 ราย
ในป 2548 เหลือ 67,290 รายในป 2549 หรือลดลงรอยละ 6.9 
อยางไรก็ตามโรคที่นาเปนหวงคือ การเจ็บปวยดวยโรคฉี่หนู 
โรคไขหวัดใหญที่มีผูปวยเพ่ิมขึ้น รวมทั้งการเจ็บปวยดวยโรค
ไขเลือดออก ซ่ึงถึงแมจะมีผูปวยลดลงแตกรมควบคุมโรค ได
ประกาศเตือนใหประชาชนดูแลบุตรหลานอยางใกลชิดและ
นอนกางมุงทั้งกลางวันกลางคืน เน่ืองจากยุงลายที่เปนพาหะ
ของโรคไดเปล่ียนพฤติกรรมหากินจากเดิมที่หากินเฉพาะ
กลางวันเปนหากินทั้งกลางวันและกลางคืน รวมท้ังมีเชื้อโรค
ถึงสองชนิดในยุงตัวเดียวกันจากเดิมที่มีเพียงชนิดเดียว 

 ความมั่นคงทางสังคม : ไตรมาสสามป 2549 

ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินลดลง โดย
การ เกิดคดี  3 ก ลุ มคื อ  คดีชี วิ ต ร า งกายและ เพศ  คดี
ประทุษรายตอทรัพย และคดียาเสพติดมีจํานวนเพิ่มขึ้นจาก 
54,460 คดี ในไตรมาสสามป 2548 เปน 60,026 คดี ในป 2549 
หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 10.2 คดีที่เพ่ิมข้ึนมากคือ คดียาเสพติดที่
เพ่ิมข้ึนจาก 24774 คดี เปน 29,207 คดี หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 
17.9 ประเด็นที่นาเปนหวงคือ การกระทําผิดซ้ําของเด็กและ
เยาวชน ที่มีจํานวนเพิ่มข้ึนจาก 1,153 คดีในไตรมาสสามป 
2548 เปน 1,681 คดีในไตรมาสสามป 2549 หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 
45.8 โดยคดีเกี่ยวกับทรัพยมีมากที่สุด คิดเปนรอยละ 41.6 
รองลงมาเปนคดียาเสพติดรอยละ 25.2 ซ่ึงผูเกี่ยวของควรเรง
หามาตรการปองกันเพ่ือมิใหเด็กและเยาวชนเหลานี้มี
พฤติกรรมเบี่ยงเบนเมื่อโตเปนผู ใหญตอไป สวนความ
ปลอดภัยจากอุบัติเหตุจากการจราจรทางบกอยูในเกณฑ
ดีกวาปที่ผานมาทั้งจํานวนการเกิดอุบัติเหตุที่ลดลงจาก 
28,685 รายในป 2548 เหลือ 24,055 รายในป 2549 หรือลดรอย

schools passed the minimum standard. Particular 
attention was paid to schools under the Office of the 
Basic Education Commission, now supervising 8.7 
million students, or  75.8 percent of students all over 
the country. Only 34 percent of those schools passed 
the minimum requirement, lower than national 
average. As for schools under the Office of Private 
Education Commission, supervising  1.9 million 
students, or 16.6 percent of all, only 49 percent of 
them passed the minimum requirement. Thailand’s 
education is now in crisis, and proper remedies are 
urgently required. 
Public Health Condition: Public health condition 
improved in 2006, compared to last year, as 
evidenced from the drop in some preventable 
diseases, such as pneumonia, dengue, dysentery and 
flu. The number of patients dropped from 72,312 
persons in 2005 to 67,290 persons in 2006, or a drop 
by 6.9 percent. However, there were greater concern 
about the rising number of patients suffering from 
“LEPTOSPIROSIS”, flu and dengue. Despite the 
effective control, the Department of Disease Control 
still warned parents to closely take care of their 
children. They should sleep in mosquito net, both at 
day and night time because of the change in 
behavior of “Aedes aegypti”, commonly known as 
“Yellow Fever Mosquito”, identified as carrier of 
dengue. Previously, scientists believed it fed at 
daytime, but now it feeds at both day and night. In 
addition, it carries more than one diseases for every 
bite. 
Social Stability: In Q3/2006, people saw falling 
security in life and property. Three major groups of 
lawsuit, concerning physical and sexual abuses, as 
well as, threats to life and property and narcotics, 
showed an increase from 54,460 cases in Q3/2005 
to 60,026 cases in 2006, up 10.2 percent. Marked 
increase was observed among narcotic cases, rising 
from 24,774 to 29,207, up by 17.9 percent, during 
the same period. A point of concern is repeated 
mistake among children and the youth, rising from 
1,153 cases in Q3/2005 to 1,681 cases in Q3/2006, 
up by 45.8 percent. The highest cases was relating 
to property share at 41.6 percent, as followed by 
narcotics 25.2 percent. Relevant parties should 
urgently seek proper remedies for preventing 
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ละ 16.1 และจํานวนผูเสียชีวิตที่ลดลงรอยละ 5.4 ทั้งน้ีเปนผล
จากการดําเนินมาตรการอยางเขมงวดและตอเนื่อง เชน เมา
ไมขับ และการตรวจจับรถเร็วเกินกําหนด 

 พฤติกรรมและความเปนอยูของคน : คาใชจาย
การบริโภคบุหรี่ในป 2549 มีอัตราลดลงอยางตอเน่ือง โดย
ไตรมาสหนึ่งลดลงรอยละ 19.4 ไตรมาสสองลดลงรอย 20.5 

และไตรมาสสามลดลงรอยละ 6.1 เมื่อเทียบกับไตรมาส
เดียวกันของป 2548 ประเด็นที่นาเปนหวงคือ เด็กอายุ 11-14 
ป มีสัดสวนผูสูบบุหรี่เพ่ิมขึ้นจากรอย 0.2 ในป 2547 เปนรอย
ละ 0.4 ในป 2549 ในขณะที่วัยอื่นมีสัดสวนผูสูบบุหรี่ลดลง 
ทั้งนี้เปนผลจากการใชกลยุทธฺเจาะกลุมเปาหมายใหม ๆ คือ
เด็ก และผูหญิงของบริษัทผูผลิตและจําหนายบุหร่ี เชน บุหรี่
รสผลไมและบุหรี่รสออน นอกจากนี้เด็กและเยาวชนยังนิยม
ดื่มสุรามากขึ้นดวย โดยเด็กอายุ 11-14 ป มีสัดสวนผูดื่มสุรา
เพ่ิมจากรอยละ 0.2 ในป 2547 เปนรอยละ 0.7 ในป 2549 และ
กลุมอายุ 15-24 ปมีสัดสวนผูดื่มสุราเพิ่มข้ึนจากรอยละ 23.5 
เปนรอยละ 23.7 ในชวงเดียวกัน สถานการณดังกลาวถือวา
เปนภัยคุกคามตอความมั่นคงของสังคมในระยะยาวที่ทุกฝาย
ตองเรงแกไข นอกจากนี้ผูผลิตสินคาและบริการยังคงเอา
เปรียบผูบริโภคเพิ่มขึ้นทําใหมีเร่ืองรองเรียนตอสํานักงาน
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคในไตรมาสสามป 2549 มี
ทั้ งสิ้ น  1,720 เ พ่ิม ข้ึนจากป  2548 รอยละ  59.1 โดยการ
รองเรียนเกี่ยวกับบานและที่ดินยังมีจํานวนมากที่สุดถึง 923 

เรื่อง หรือมีสัดสวนรอยละ 53.7 ของทั้งหมด 

 สิ่งแวดลอม : คุณภาพอากาศในเมืองใหญยังอยูใน
เกณฑมาตรฐานและมีแนวโนมดีกวาปที่ผานมา อยางไรก็
ตามในบางพื้นที่ซ่ึงมีสภาพการจราจรหนาแนนยังมีมีปริมาณ
ฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน ใกลเคียงกับมาตรฐานที่
กําหนดไวไมใหเกิน 120 ไมโครกรัม/ลบ.ม ซ่ึงควรเรงรัดแกไข
ตอไป คือ บริเวณถนนพระราม 6 (กระทรวงวิทยาศาสตร) มี
ฝุนละออง 81.4 ไมโครกรัม/ลบ.ม และบริเวณโรงจักรพระนคร
ใตมีฝุนละออง 103.9 ไมโครกรัม/ลบ.ม นอกจากนี้พ้ืนที่สวน
ในของกรุงเทพมหานครยังมีเสียงดังเกินเกณฑมาตรฐาน 70 
เดซิเบล เอ อยางตอเน่ือง ไดแกเขตธนบุรี เขตบางกะป เขต
ดินแดง และเขตพระนคร มีความดังของเสียงเฉล่ีย 24 ช่ัวโมง 
อยูระหวาง 71-77 เดซิเบล เอ สวนคุณภาพแหลงนํ้าสาย

deviated behaviors when they grow up. Safety on 
the road showed a better record than the year before, 
as evidenced from the falling accident in land 
transportation from 28,685 cases in 2005 to merely 
24,055 cases in 2006, down 16.1 percent. The 
number of casualties dropped 5.4 percent, thanks to 
the intensive and continuing campaigns, especially 
inspection of alcoholic level among drivers, and 
control of driving over limit. 
Behaviors and Living Conditions: Expenses on 
tobacco dropped continuously by 19.4 percent in 
Q1/2006, 20.5 percent in Q2/2006 and 6.1 percent 
in Q3/2006, as against the same periods of 2005. A 
point of concern is that there was an increase in the 
proportion of young smokers, aged between 11-14 
years old, from 0.2 percent in 2004 to 0.4  in 2006, 
while the proportion of smokers at other age groups 
was on the ebb. These would be due to marketing 
penetration into new groups of smokers, i.e., 
children and women by some producers and 
distributors, by launching some fruit-taste and light 
cigarette. A number of children and the youth, aged 
between 11-14 years old, tended to drink more 
liquor, showing an increase from 0.2 percent in 
2004 to 0.7 percent in 2006. The proportion of 
drinkers, aged between 15-24 years old, increased 
from 23.5 to 23.7 percent during the same period. 
This would be a major social threat in the long run, 
and proper remedies should be launched urgently. 
Some producers continued to take advantage of 
consumers, as evidenced from the rising petitioning 
records to the Office of the Consumer Protection 
Board, totaling 1,720 cases in Q3/2006, rising by 
59.1 percent from the previous year’s record. 
Petitions toward housing and land still topped the 
chart at 923 cases, or 53.7 percent of total petitions. 
Environment: Air condition in urban area was up 
to standard, and tended to improve, when compared 
with the previous year. However, in certain areas 
still facing traffic congestion, the volume of micro 
dust, smaller than 10 micron was close to a standard 
level, limiting at 120 microgram / m3. Urgent 
remedies would be required at Rama VI road (in 
front of the Ministry of Science and Technology), 
showing the dust level at 81.4 microgram / m3, and 
at the locomotive garage at 103.9 microgram / m3. 
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สําคัญมีแนวโนมแยลงโดยแหลงน้ําที่มีคุณภาพดีเหมาะสมตอ
การประมงและกีฬาทางน้ํา มีสัดสวนลดลงจากรอยละ 48 ใน
ป 2547 เหลือรอยละ 33 ในป 2548 และรอยละ 27 ในป 2549 
ซ่ึงทุกฝายจะตองชวยกันดูแลมิ ใหโรงงานอุตสาหกรรมและ
ชุมชนปลอยนํ้าเสียงลงสูแหลงน้ําสาธารณะ รวมท้ังเรงฟนฟู
แหลงน้ําที่เสื่อมโทรมใหดีขึ้น 

 เร่ืองเดนประจําฉบับ : อุทกภัย ป 2549 ทุนทาง
สังคมชวยกูวิกฤต 

 สถานการณนํ้าทวมป 2549 มีพ้ืนที่ประสบภัยรวม 47 
จังหวัด 439 อําเภอ 40 กิ่งอําเภอ 16 เขต 3,035 ตําบล 
20,426 หมูบาน และประชาชนไดรับความเดือดรอน จํานวน 
1.42 ลานครัวเรือน คิดเปนจํานวนประชากร 6.17 ลานคน 

สรางความเสียหายแก ถนน 10,040 สาย สะพาน 663 แหง 
เหมือง 777 แหง พ้ืนที่การเกษตรได รับความเสียหาย 
5,971,468 ไร สัตวไดรับผลกระทบ 3,490,036 ตัว พ้ืนที่
เพาะเล้ียงสัตวน้ํา ไดรับผลกระทบ 73,854 บอ ประชาชน 
เจ็บปวย รวม 638,000 ราย มีปญหาดานสุขภาพจิต จํานวน 
80,271 ราย โรงเรียนตองปดอยางไมมีกําหนด มีโรงเรียน
ไดรับความเสียหาย 1,374 แหง 

ทุนทางสังคมไดชวยบรรเทาทุกขของประชาชนอยางชัดเจน 
เชน ความเสียสละของคนสวนนอยยินยอมใหนํ้าทวมพ้ืนที่
เพ่ือประโยชนสวนใหญ ความเอื้ออาทรและการชวยเหลือกัน
ของหมูเหลาตางๆ มีปรากฏใหพบเห็นอยางชัดเจน ทั้งความ
ชวยเหลือของชาวบานดวยกันเอง องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นและวัด เปนศูนยกลางความชวยเหลือ พบปะ พูดคุย 
เปนที่รวมของบริจาค และเปนที่พักสําหรับชาวบานที่ถูกน้ํา
ทวม ตลอดจน พลังน้ําใจจากภายนอก หนวยงานตางๆ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ใหความชวยเหลือในดานของใชที่จําเปน 

Some areas in Bangkok still face loud noise in 
excess of standard of 70 decibel A continuously. 
These were observed at Thon Buri, Bang Kapi, Din 
Daeng and Phra Nakhon districts, showing average 
loud noise, 24 hours a day, between 71-77 Decibel 
A. Water quality in major rivers tended to 
deteriorate. The proportion of water resources 
proper for fishery and water sports dropped from 48 
percent in 2004 to merely 33 percent in 2005, and 
27 percent in 2006. All parties concerned should 
cooperate in encouraging factories and communities 
to reduce release of wastewater into public water 
resources, and in rehabilitating some degraded ones. 
Highlights: 2006 Floods and Social Capital to 
Salvage the Nation 
In 2006, the flood-hit areas in Thailand included 47 
provinces, 439 districts, 40 sub-districts, 16 districts 
in Bangkok, 3,035 tambons and 20,426 villages, 
and disaster victims reached a high level of 1.42 
million households, or 6.17 million populations. 
Over 10,040 roads were inundated, including 663 
bridges, and 777 mines. Total damaged farmlands 
were 5,971,468 rais, and 3,490,036 domestic 
animals affected. No less than 73,854 aquatic 
animal-rearing ponds were affected, and 638,000 
people were sick. A total 80,271 people faced 
mental problems and stresses. No less than 1,374 
schools were damaged, and many of them had been 
shut down indefinitely. 
The benefits of social capital manifested itself in 
disaster relief process. Many of them had given up 
their farmlands to save the benefits of majority of 
people. Caring and mutual assistance mushroomed 
everywhere. Many local administrative 
organizations and temples became the center of 
donation and a venue for relieving discussions. 
Some became temporary shelters among the 
victims. These included assistance and basic 
necessities donated by both public and private 
sectors concerned. 
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