
 
 
 

 

 

สศช. ไดรายงานความเคลื่อนไหวทางสังคมในชวงไตรมาสสาม 
ป 2550 เม่ือวันท่ี 12 ธันวาคม 2550 

The Office of the National Economic and Social 
Development Board (NESDB) reports on social 
monitor in Q3/2007, on December 12, 2007. 

นายอําพน กิตติอําพน เลขาธิการ สศช. และนายกิติศักดิ์ สินธุวนิช 
รองเลขาธิการ สศช. เปดเผยวา สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดติดตามความเคลื่อนไหวสถานการณ
ทางสังคมที่สําคัญ  ๆสรุปไดดังน้ี 

 Dr. Ampon  Kittiampon, NESDB Secretary 
General, and Mr. Kittisak  Sinthuvanich, Deputy 
Secretary General of NESDB, together reported 
social movements monitored by the Office of the 
NESDB, as follows : 

ภาวะสังคมไทยไตรมาสสาม (ก.ค.-ก.ย.) ป 2550 

มิติดานคุณภาพคน : สถานการณการมีงานทําไตรมาสสามมี
การขยายตัวในภาคอุตสาหกรรม การคา โรงแรมและภัตตาคาร 
และ มีผูวางงานรอยละ 1.2 กลุมผูจบการศึกษาระดับปริญญามี
อัตราการวางงานสูงกวาระดับอื่น ในขณะเดียวกัน บางสาขาการ
ผลิตยังมีความตองการแรงงานอยูมาก จึงควรปรับปรุงหลักสูตร
การศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานมาก
ขึ้น รวมทั้งขยายความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษากับ
สถานประกอบการ 

 โรคเฝาระวังที่เปนปญหาตอสุขภาพและชีวิตของ
ประชาชนในชวงไตรมาสนี้ไดแกไขเลือดออก มีผูปวยเพ่ิมขึ้น
จาก 18,051 ราย เปน 22,695 ราย และโรค มือ เทา ปาก ที่มี
ผูปวยเพิ่มขึ้นจาก 1,645 ราย เปน 3,148 ราย เน่ืองจากเปนชวง
ที่ฝนตกชุกและนํ้าทวมขัง  

มิติดานความมั่นคงทางสังคม : ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินลดลง เมื่อพิจารณาจาก  คดีหลักไดแกคดีประทุษราย
ตอทรัพย คดีชีวิตรางกายและเพศ และคดียาเสพติด เพ่ิมขึ้น
รอยละ 16.58 เทียบกับขอมูลในชวงเดียวกันของป 2549 การ
กระทําผิดของเด็กและเยาวชนเพ่ิมขึ้นโดยเฉพาะกลุมผูชายอายุ 
15-18 ป สาเหตุสําคัญมาจากการคบเพื่อนในกลุมติดสารเสพติด 
สวนความเสียหายของทรัพยสินจากการเกิดอุบัติเหตุมีมูลคาสูง

Social Development Report in Q3/2007 (July – 
September) 
Human Quality: Overall employment continued to 
increase in manufacturing sector, trading, as well 
hotel and restaurant.  Unemployment was recorded 
at 1.2 percent. However, unemployment rate 
among university graduates was higher than other 
educational levels.  Meanwhile, some production 
sectors were still in need of labors.  Educational 
curricula should be, therefore, adjusted in line with 
the current and future market demand, and 
cooperation between educational institutions and 
private business enterprises should be 
strengthened. 
  Infectious diseases which were threatening 
to health condition and life among people in the 
third quarter, included dengue hemorrhagic fever, 
showing an increase in the number of patients from 
18,051 to 22,695 persons.  The number of patients 
suffering from foot and mouth disease increased 
from 1,645 to 3,148 persons, due to the higher 
rainfalls and inundation. 
Social Security: It is interesting to note that safety 
in life and property was ebbing.  The number of 
criminal cases, notably threats to life and property, 
as well as physical and sexual abuses, and 
narcotics, increased by 16.58 percent from the 
same period last year.  The record of crimes, 
committed by children and the youth, aged 15-18 
years old, continuously increased, due chiefly to 
companionship with friends addicted to narcotics.  

ขาวเศรษฐกิจและสังคม
สายงานพัฒนาสังคม   
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ
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ถึง 1,265 ลานบาท เพ่ิมขึ้นถึง 1.2 เทาเมื่อเทียบกับปที่แลว 
สําหรับการประสบอันตรายและการเจ็บปวยจากการทํางานมี
แนวโนมลดลงในทุกกรณี 

มิติดานพฤติกรรมและความเปนอยูของคน : เด็กและ
เยาวชนท่ีด่ืมแอลกอฮอลเปนประจําในป 2549 เพ่ิมขึ้นเกือบ 3 
เทาของป 2547 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ่ิมถึง 15 เทา 
โดยเฉพาะเด็กอาชีวะศึกษา สาเหตุจากการอยากรูอยากลองและ
การหาซื้อสะดวกจากรานของชําและรานคาในตลาด รวมท้ัง
ไดรับการกระตุนจากสื่อโฆษณาที่มักชี้ใหเห็นภาพเชิงบวกของ
การดื่มแอลกอฮอล 

 การบริโภคยาสูบในกลุมเด็กและผูหญิงมีแนวโนม
เพ่ิมขึ้น ผูผลิตใชกลยุทธในรูปแบบตางๆ เชนเพ่ิมสีสัน รสชาติ 
และผลิตบุหร่ีแบบมวนเล็กสําหรับกลุมเปาหมายที่เปนผูหญิง 
ผลการวิจัยชี้วาการสูบบุหร่ีมีผลกระทบตอสุขภาพทั้งผูชายและ
ผูหญิง แตรางกายผูหญิงสามารถทําลายสารพิษจากควันบุหร่ี
ไดชากวา จึงสงผลใหผูหญิงที่สูบบุหร่ีเสี่ยงตอการเจ็บปวย
มากกวาผูชาย 

มิติดานส่ิงแวดลอม : ปริมาณฝุนทั้งใน กทม.และตางจังหวัด
ลดความรุนแรงลงแตบริเวณถนนพระราม 4  พระราม 6 และดิน
แดงเปนจุดที่ตองเฝาระวังหากเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพ
อากาศ จะสงผลใหเกิดฝุนขนาดเล็กสูงเกินมาตรฐาน ขณะที่การ
รองเรียนปญหามลพิษทางเสียงในเขต กทม.และปริมณฑล มี
รอยละ 17 แหลงกําเนิดเสียงดังมาจาก ยานพาหนะ ผับ เธค คา
ราโอเกะและโรงงานอุตสาหกรรม  

เรื่องเดนประจําฉบับ  

ยาเสพติด : มหันตภัยท่ีหวนกลับมา 
 แนวโนมความรุนแรงของปญหายาเสพติดเพ่ิมขึ้นอยาง
ตอเน่ืองในชวงป 2547-2549 จาก 55,472 คดี เปน 74,403 คดี 
โดยเฉพาะขอหาครอบครองเพ่ือจําหนายมี จํานวนสูงสุด 
ผูกระทําผิดรายใหมเพ่ิมเฉลี่ยรอยละ 19.3 ตอป และผูรับการ
บําบัดยาเสพติดรายใหมเพ่ิมเฉลี่ยรอยละ 12 ตอป 

 

 

The value of property damaged from accidents was 
as high as Baht 1,265 million, or a rise of 1.2 fold 
from the record in the previous year.  The 
occupational hazard, both accidents and illness, 
decreased in all cases. 
Behavior and Living Condition: The number of 
children and youth, drinking alcohol beverages 
regularly, increased by three fold in 2006 as against 
the record in 2004.  This included an alarming 
increase over 15 fold in the Northeast, especially 
among vocational students.  The main attributes 
were, i.e., trial and error habit, and convenience in 
purchase of alcoholic beverages from convenience 
and grocery stores, together with arousing from the 
positive image of alcoholic beverage consumption 
on advertising. 
  Consumption of tobacco tended to increase 
among children and women.  Producers had been 
using several marketing techniques to attract 
buyers, for example, colorful and stylish packaging, 
taste of flavored cigarette and producing small 
cigarettes for women.  The recent research findings 
showed hazardous effects from smoking for both 
men and women, but the physical capacity of 
women can eliminate toxic substance of tobacco 
from their body slower than men’s.  Women, 
therefore, are prone to have greater risks than men. 
Environment:  The volume of dust in Bangkok 
Metropolis and upcountry was reducing.  However, 
some major road areas in Bangkok, mainly Rama 4 
road, Rama 6 road, and Din Daeng, would remain 
on the watch list, in case where there are climatic 
changes, which would lead to a rise in micro dust.  
Petitions against noise pollution still exist in 
Bangkok Metropolis, and 17 percent of loud noise 
stemmed from vehicles, pubs, discotheque, 
karaoke sing-along and industrial plants. 
Highlights 
Narcotics: Returning Hazard 
  Narcotic-related problems had been 
intensifying during 2004-2006, as drug-related 
crimes increased from 55,472 to 74,403 cases.  
The highest record was observed among 
possession of drugs for trading.  The number of 
new criminals increased 19.3 percent each year, 
and the number of new patients admitted for 
treatment for drug addicts increased 12 percent p.a.
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 วงจรยาเสพติด  
  ผูคายาเสพติดเปนกลุมลักลอบนําเขายาเสพติดมา
ใชกันเองในกลุมผูใชแรงงาน กลุมลักลอบนําเขาจากประเทศ
แหลงผลิต และกลุมผูคารายยอยท่ีเปนคนไทย มูลเหตุจูงใจของ
ผูคารายใหมคือผลกําไรจากการคายาเสพติด 

  ผูเสพ/ผูคายาเสพติด สวนใหญเปนกลุมเยาวชน
อายุ 18-24 ป เปนผูวางงานมากที่สุด และการอยากลองเปน
สาเหตุหลักของการเสพครั้งแรก 

  ชนิดของยาเสพติดที่เปนปญหาสําคัญในปจจุบัน
คือ เมทแอมเฟตามีนหรือยาบา และกลุมตัวยาที่มีแนวโนม
เพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ืองคือ Club drugs ไดแก ไอซ เอ็กซตาซ่ี 
โคเคน และเคตามีน  

 เด็กและเยาวชนเปนผูเสพยาเสพติดรายใหญ และเปน
กลุมเส่ียงสูงที่เขามาเกี่ยวของกับยาเสพติด ป 2551 ประมาณ
การเยาวชนอายุ 13-18 ป จํานวน 5.6 แสนคน เปนกลุมท่ีมี
ความเสี่ยงตอการเกี่ยวของกับยาเสพติด จึงตองดําเนินการตาม
หลักการ ”หยุดย้ังท้ังผูเสพและผูคา” 

The Deadly Drug Cycle  
   Drug traders comprised of drug 
smugglers for usage among labor groups including 
migrant labors or delivery to local distributors,   drug 
smugglers from countries being identified as major 
drug production areas, and some Thai retailers. A 
lucrative profits from drug trading lures new traders 
into this business. 
   Most of the drug addicts / traders were 
youth group, aged between 18-24 years old, mainly 
those young people who are unemployed.  Their 
trial and error habit would lead to the first trial of 
drugs. 
   Amphetamine remained the most popular 
narcotic.  There was also a continuous increase in 
‘club drugs’ category, especially ICE, ECTASY, 
cocaine and Ketamine. 
  Children and youth were the biggest risk 
group, being prone to get involved with the deadly 
drug cycle.  In 2008, it is expected that there would 
be 560,000 persons of the youth, aged between 
13-18 years old, to get involved with drugs.  
Relevant parties must urgently embark on 
suppression measures, under the principle to ‘stop 
both users and traders’. 

 
 
 
 
 

NESDB : National Economic and Social Development Board 


