
 
 
 
 

 

 

สศช. ไดรายงานความเคลื่อนไหวทางสังคมในชวง

ไตรมาสสี่ป 2548 และภาพรวมป 2548 เมื่อวันศุกรที่ 17 

มีนาคม 2549  

NESDB reports Thailand’s social movement in 
Q4/2005 and in 2005, on March 17, 2006. 

นายอําพน  กิตติอําพน  เลขาธิการ สศช. นายกิติศักด์ิ  

สินธุวนิช  รองเลขาธิการ  และนางสุวรรณี  คํามั่น  รักษาการที่

ปรึกษาดานนโยบายและแผนงาน สศช. เปดเผยวาสํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดติดตาม

ความเคลื่อนไหวสถานการณทางสังคมที่สําคัญๆ พบวา 

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

ภาวะสังคมไตรมาสสี่(ตุลาคม-ธันวาคม) ป 2548 

คุณภาพคน : มีจางงานเต็มท่ีเพราะเปนชวงฤดูเก็บเก่ียว
พืชผลทางการเกษตร ผูมีงานทําเพ่ิมข้ึนจาก 35.8 ลานคนในป 

2547 เปน 36.1 ลานคนในป 2548 ระดับการศึกษาของผูมี

งานทําสูงข้ึน อันเปนผลจากการขยายโอกาสทางการศึกษา 

การศึกษาภาคบังคับ และมีการศึกษานอกระบบมากขึ้นทําให

กลุมท่ีมีการศึกษาระดับประถมศึกษาและต่ํากวามีสัดสวนลดลง

จากรอยละ 62.9 ในป 2546 เหลือรอยละ 60.5 ในป 2548 

นอกจากนัน้อัตราการวางงานของไตรมาสสี่ต่ํากวาทุกไตรมาสใน

รอบปคิดเปนรอยละ 1.22 โดย กทม. มีอัตราวางงานต่ํากวาทุก

ภาคคิดเปนรอยละ 0.9 

ประชาชนเจ็บปวยดวยโรคสําคญัที่ตองเฝาระวัง 9  โรค 

เชน โรคหัด โรคบิด โรคปอดบวม โรคฉี่หนูและโรคมอืเทาและ

ปาก มีจํานวนผูปวยลดลงจาก 34,330 คนในป 2547 เหลอื 

29,278 คนหรอืลดลงรอยละ 14.7 ในป 2548 จํานวนผูปวย

ท่ีลดลงเปนการลดลงของโรคปอดบวม โรคบดิ และโรคมือ เทา

และปาก กรณีโรคมอืเทาและปาก มีผูปวยดวยโรคนี้มากใน

ไตรมาสสองของป 2548 มีจํานวน 2,259 คนลดลงเหลือ 

426 คน ในไตรมาสสี่ ซึ่งโรคดังกลาวยังไมมีวัคซีนปองกันและ

จะระบาดมากในชวงฤดูรอน เพ่ือปองกันการติดเช้ือจากโรค

 
Social Outlook in Q4/2005 
 Human Quality: Thai society was at a stage of full 
employment because of the annual harvest season.  
The number of employed persons increased from 
35.8 million in 2004 to 36.1 million in 2005.  
Educational levels of employed persons increased, 
thanks to successful extension of educational 
opportunities, especially at compulsory and non-
formal school systems.  The proportion of workers 
holding primary education or lower dropped from 62.9 
percent in 2003 to 60.5 percent in 2005.  On top of 
that, unemployment rate of Q4/2005 was the lowest, 
when compared with the preceding quarters of the 
year, standing at 1.22 percent.  Bangkok Metropolitan 
Region showed the lowest unemployment record by 
regions at 0.9 percent. 
 There are nine major diseases on the 
watch-list, e.g., measles, dysentery, 
pneumonia, laptospirosis, and hand foot mouth 
disease (HFMD), etc..  The number of patients 
dropped from 34,330 in 2004 to 29,278, or 
14.7 percent in 2005, mainly those patients 
suffering from pneumonia, dysentery, and 
HFMD.  The number of HFMD patients peaked 
in Q2/2005, totaling 2,259 persons, before 
dropping to 426 persons in Q4/2005.  There is 
no vaccine to stop the disease, mainly spread 
during summer.  For effective prevention, the 
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ดังกลาว กระทรวงสาธารณสขุควรเรงเผยแพรความรูเรื่องการ

ปฏิบัติตน ใหกับผูปกครองที่ตองดูแลทารกและเด็กเล็ก อยางไร

ก็ตามการสรางความรูใหประชาชนตระหนักในการรักษาความ

สะอาดของมือ น้ําด่ืม และภาชนะใสอาหารตลอดจนการใชสวม

ท่ีถูกสุขลักษณะเปนเร่ืองที่จําเปนเพราะทุกชวงฤดูรอนเปนชวง

ท่ีเอื้อตอการแพรระบาดของโรคบิดและประชาชนจะเจ็บปวย

ดวยโรคนี้กันมาก 

ความมั่นคงทางสังคม : ไตรมาสสี่ป 2548 มีคดี

ประทุษรายตอทรัพยเพ่ิมข้ึนจาก 18,891 คดี ในป 2547 เปน  

19,338 คดีเพ่ิมข้ึนรอยละ 2.4 คดีเกี่ยวกับชีวิต รางกาย และ

เพศลดลงจาก 11,958 คดีในป 2547 เปน 11,451 คดีใน 

ป 2548 ลดลงรอยละ 4.2 สวนคดียาเสพติดในป 2547  

มี 21,827 คดีเพ่ิมรอยละ 22 เปน 26,667 คดีในป 2548 

อันเปนผลจากการระดมกวาดลางยาเสพติดของรัฐบาล   

ในชวงเทศกาลลอยกระทงและปใหมโดยเฉพาะในชวง 

7 วันอันตรายของเทศกาลข้ึนปใหมท่ีผานมา สามารถควบคุม

จํานวนผูเสยีชีวติจากอุบัติเหตุจราจรทางบกใหอยูในเปาหมายได 

จากเปาหมายการเสียชีวิตที่ต้ังไวจํานวน 456 ราย มีผูเสยีชีวิตจริง 

434 ราย ตํ่ากวาป 2547 รอยละ 7.5 ซึ่งมีจํานวนผูเสียชีวติ 

469 ราย สวนการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบกโดยรวมไตรมาสสี ่

จาก 35,623 คดีในป 2547 ลดลงเหลอื 31,934 คดี ในป 2548 

คิดเปนลดลงรอยละ 10.3 จํานวนผูเสียชีวิตลดลงจาก 2,943 ราย

เหลือ 2,764 ราย หรือลดลงรอยละ 6.1 ในชวงเดียวกัน 

พฤติกรรมและความเปนอยูของคน : คนไทยนิยม
กินขนมขบเคี้ยวเปนสัดสวนรอยละ 49 ของประชากร อายุ 6 ป

ข้ึนไปในป 2548 โดยกลุมเด็กอายุ 6-14 ป มีขอมลูวากินทุกวนั

มีมากถึงรอยละ 42 ซึ่งจะนําไปสูการสิ้นเปลืองคาใชจายโดยไม

จําเปน ตลอดจนสงผลกระทบทาํใหเด็กขาดสารอาหาร มีโรคอวน 

ฟนผุ และมีความเสี่ยงตอสุขภาพจากการสะสมสารปรุงแตงรส 

สี และสารกันบูด 

สิ่งแวดลอม : ผลจากการที่รัฐบาลประกาศใหป 2547 

เปนปแหงความปลอดภัยดานอาหาร มีการกําหนดมาตรการ

ในการผลิต ผัก ผลไมใหมีความปลอดภัย ทําใหเกษตรกรใชยา

ปราบศัตรูพืชลดลงจาก 99,829 ตันในป 2547 ลดลงเหลือ 

78,816 ตันในป 2548 หรือลดลงรอยละ 21 จํานวนผูปวย

จากการถูกพิษสารเคมีกําจัดศัตรูพืชมีจํานวนลดลงจาก 177 คน 

Ministry of Public Health should hastily 
distribute information on hygienic practices for 
parents taking care of infants and young 
children.  Nonetheless, public awareness 
should be created for hand washing, drinking 
water, food containers, including use of 
hygienic toilets.  These are essential habits 
during summertime, as the climate is suitable 
for spread of dysentery, and the number of 
patients will increase very rapidly. 
 Social Stability: In Q4/2005, there were 
19,338 cases involved with assaults to 
properties, up from 2004’s record of 18,891 
cases, or 2.4 percent.  Threats to life, as well 
as physical and sexual abuses dropped from 
11,958 cases in 2004 to 11,451 cases in 2005, 
down 4.2 percent.  Drug-related cases 
increased from 21,827 to 26,667 cases, or 22 
percent, due to extensive suppression by the 
government. 
 During major festivals at year-end, especially 
“Loy Krathong” and New Year Festival, the 
government announced the 7-Dangerous Day 
Period, both before and after the New Year 
Festival.  It is an attempt to keep the number of 
death tolls from accidents in land transport as 
targeted.  The target of death tolls was set at 456 
persons, and the actual number was 434 persons, 
lower than total death tolls of 469 persons in 2004 
or 7.5 percent.  There were total accidents in land 
transport of 31,934 cases in Q4/2005, down 10.3 
percent from the total of 35,623 cases recorded in 
the year before.  Death tolls fell from 2,943 to 2,764 
persons, or 6.1 percent, during the same period. 
 Behaviors and Living Conditions: Over 49 
percent of Thai population aged above 6 years old 
favored snacks.  It is evident to note that, in 2005, 
about 42 percent of children aged between 6-14 
years old ate snacks everyday, thereby leading to 
unnecessary expenses.  Some children would even 
be suffering from malnutrition, obesity, tooth decays, 
and the risk-prone conditions due to over 
accumulation of seasonings, coloring items and 
preservatives. 
 
 Environment: The government announced the 
Year 2004 as the “Food Safety Year”, enforcing 
production with safty standards of vegetables and 
fruits, thereby leading to lower use of pesticides from 
99,829 tons in 2004 to merely 78,816 tons in 2005, or 
21 percent.  The number of patients, being affected 
by pesticides dropped from 177 persons in 2003 to 
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ในป 2546 ลดลงเหลือ 145 คนในป 2547 หรือจากอัตราสวน 

2.4 คนตอประชากรแสนคนเหลือ 1.9 คนตอประชากรแสนคน

ในชวงปเดียวกัน อยางไรก็ตามขอมูลในชวงตุลาคม 2547-กันยายน 

2548 พบวามียาฆาแมลงตกคางในผักเชน มะเขือเปาะ ผักคะนา 

พริกสด และแตงกวา และพบมากในกรุงเทพฯ สูงถึงรอยละ 8.19 

ของจํานวนตัวอยางที่เก็บ ซึ่งเปนเรื่องที่จะตองใหความรูแกผูบรโิภค 

และผูผลิตใหลดการใชสารเคมีทางการเกษตรใหเหลือนอยที่สดุ 

เพ่ือกาวสูการเปนครัวโลกอยางสมบูรณและประชาชนมีความ

ปลอดภัยจากการบริโภค 

ภาวะสังคมป 2548 

คุณภาพคน : มีการจางงานเต็มที่ตอเนื่องเปนป 

ท่ีสามจาก 33.8 ลานคนในป 2546 เปน 35.3 ลานคนในป 

2548 สาขาที่การมีงานทําเพ่ิมข้ึนมากไดแก สาขาการกอสราง

มีอัตราเพิ่มข้ึนรอยละ 20 สาขาบริการเพิ่มข้ึนรอยละ 9 สาขา

การคาและการธนาคารเพิ่มข้ึนรอยละ 4.6 และสาขาหัตถ-

อุตสาหกรรมเพิ่มข้ึนรอยละ 4.4 อันเนื่องมาจากการขยายตัว

ทางเศรษฐกิจเทากับรอยละ 7 ในป 2546 และเพิ่มข้ึนรอยละ 

6.2 และ 4.5 ในป 2547 และ 2548 ตามลําดับ มีผลทําให

โครงสรางการมงีานทําของภาคเกษตรจากเดิมท่ีมีสดัสวนรอยละ 

40 ในป 2546 ลดลงเหลือรอยละ 38.5 ในป 2548 และ

สาขานอกการเกษตรมีสัดสวนเพิ่มข้ึนเปนรอยละ 61.5 ในป

เดียวกัน การวางงานต่ําคิดเปนรอยละ 1.7 ผลติภาพแรงงานมี

แนวโนมของการเจริญเติบโตเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่องจาก 98,100 บาท 

ในป 2545 เปน 108,724 บาทในป 2548 คิดเปนอัตราการ

เพ่ิมเฉลี่ยรอยละ 3.5 

เมื่อพิจารณาทางดานจํานวนปเฉลี่ยทางการศึกษา 

พบวาคนไทยอายุ 15-59 ปมีจํานวนปเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนอยาง

ตอเนื่องจาก 8.3 ป ในป 2546 เปน 8.52 ปในป 2548 หรือ

เพ่ิมข้ึนรอยละ 1.4 โดยกรุงเทพฯ มีจํานวนปเฉลี่ยทางการ

ศึกษาสูงเทากับ 10.58 ป ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีคาต่ําสุด

เทากับ 8 ป ซึ่งเปนประเด็นที่ภาครัฐจะตองพัฒนาการศึกษาให

มีความเทาเทียมกันอยางรีบดวน  เพ่ือสรางขีดความสามารถ

ใหคนไทยไดรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตนไดอยาง

เทาเทียมกัน นอกจากนี้อัตราการเรยีนตอโดยรวมในป 2548

ของระดับประถมศึกษาสูงถึงรอยละ 102 มัธยมศึกษาตอนตน 

รอยละ 97 และมัธยมศึกษาตอนปลาย รอยละ 65 รวมทั้งเด็ก

วัยเรียนจากครัวเรือนที่ยากจนไดมีโอกาสทางการศึกษาทั้งภาค

145 persons in 2004, or the proportion of 2.4 persons 
per 100,000 population to 1.9 persons per 100,000 
population during the same period.  However, the 
data during October 2004 – September 2005, 
showed chemical residue in some local vegetables, 
such as “Solanum melongena” or  eggplant, kale, 
fresh chili, and cucumber.  A high level of chemical 
residue is found in Bangkok, or as high as 8.19 
percent of the collected samples, and relevant parties 
should immediately inform the general public and 
producers so as to minimize the use of chemical 
substances in crop cultivation.  This will lead to a 
perfect “kitchen of the world” as planned, and safety 
will be assured for all consumers. 
 Social Outlook in 2005 
 Human Quality: Full employment has been 
continued since the last 3 years, from 33.8 
million in 2003 to 35.3 million in 2005.  Certain 
sectors registering high increases in 
employment were construction, increasing by 
20 percent, services by 9 percent, commercial 
and banking activities by 4.6 percent, and 
manufacturing by 4.4 percent, thanks in large 
part to favorable economic expansion at 7 
percent in 2003, and then 6.2 and 4.5 percent 
in 2004 and 2005, respectively.  This caused 
employment structure in agricultural sector 
reducing from 40 percent in 2003 to 38.5 
percent in 2005.  Non-farm sectors, on the 
other hand showed an increase to 61.5 percent 
in the same year.  Unemployment was as low 
as 1.7 percent.  Labor productivity continued to 
grow from Baht 98,100 in 2002, to Baht 
108,724 in 2005, or an average growth rate at 
3.5 percent. 
 
 With regard to years of schooling, it is evident to 
note that the Thai people, aged between 15-59 
years, showed continuous increase in years of 
schooling from 8.3 years in 2003, to 8.52 years in 
2005, up by 1.4 percent.  Bangkok showed the 
highest years of schooling at 10.58 years, 
compared with the lowest at 8 years in the 
Northeast.  Equal educational opportunities should 
be promoted as soon as possible, in order to 
equalized years of schooling among Thais and to 
upgrade capability of the Thai people to reap 
benefits from the globalization process more 
equally.  Besides, the overall transition rate from 
Pre-elementary level to Grade 1 equaled 102 
percent in 2005, Grade 6 to Grade 7 at 97 percent, 
and Grade 9 to Grade 10 at 65 percent.  Children 
from poor families had chances for the 9-year 
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บังคับ 9 ป และการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 12 ป มีแนวโนมดีข้ึนทุก

ระดับชั้น เชนเดียวกับเด็กท่ัวไป 

คนไทยโดยรวมมีสุขภาพแข็งแรงขึ้นวัดไดจากอัตรา

การเจ็บปวยลดลงจาก 1,845.04 คนตอประชากรพันคนในป 

2546 เหลือ 1,798.06 คน ตอประชากรพันคนในป 2547 

หรือลดลงรอยละ 2.5 การเจ็บปวยดวยโรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง 

เบาหวานและมะเร็งเพ่ิมสูงข้ึน โดยโรคหัวใจเพิ่มข้ึนจาก 391 คน

ตอประชากรแสนคนในป 2545 เปน 503 คนตอประชากร

แสนคนในป 2547 โรคความดันโลหิตสูงเพ่ิมจาก 341 เปน 477 คน

ตอประชากรแสนคน เบาหวานเพิ่มจาก 341 เปน 444 และ

มะเร็งเพ่ิมจาก 99 เปน 107 คนตอประชากรแสนคนในชวง

เดียวกัน สวนผูปวยจากความผดิปกติทางจิตและทางอารมณยงั

อยูในระดับทรงตัวไมเปลี่ยนแปลงมากนักในชวงป 2545-2547 

การเสียชีวิตดวยโรคสําคัญ  ๆลดลงจากอัตราสวน 396 คน

ตอประชากรแสนคน ในป 2546 เหลือ 372 คนตอประชากร

แสนคนในป 2547 ลดลงรอยละ 6.1 ซึ่งมะเร็งเปนโรคที่ครา

ชีวิตคนไทยมากเปนอันดับหนึ่ง เพ่ิมข้ึนจากอัตรา 78 เปน 79 คน

ตอประชากรแสนคนในป 2546 และ 2547 ตามลําดับ 

นอกจากนั้นเด็กไทยยังมีความเสี่ยงตอการเปนโรคอวน และ

ลุกลามเปนโรคเบาหวาน อันเนื่องจากพอแมนิยมเลี้ยงลูกใหอวน 

การบรโิภคอาหารของเด็กไทยไมถูกหลักโภชนาการ นยิมประเภท

ไขมันสูง มีรสหวาน รวมทั้งเด็กไทยกินมากแตใชพลังงานนอย 

ดังนั้นพอแม ครู และผูผลิตขนมตางๆ  ควรมีความรับผิดชอบตอสังคม

รวมกัน ท้ังการอบรมสั่งสอนเด็กใหกินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ 

และการผลิตขนมอยางรับผิดชอบตอสังคม โดยคํานึงถึงสุขภาพ

ผูบริโภคและการใหขอมูลที่ถูกตองแกผูบริโภค 

ความมั่นคงทางสังคม : คนไทยเขาถึงหลักประกัน

สุขภาพแลวกวารอยละ 96 ในป 2548 คิดเปน  จํานวน 

60.61 ลานคน สวนใหญอยูภายใตหลักประกัน 3 ประเภทคือ 

โครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา (โครงการ 30 บาทชวย

คนไทยหางไกลโรค) มีสัดสวนสูงสุดคือ รอยละ 75.40 ของ

ประชากร รองลงมาเปนสิทธิประกันสังคมรอยละ 13.84 และ

สิทธิสวัสดิการขาราชการฯ รอยละ 6.57 โดยประชาชนที่ยังไม

สามารถเขาถึงหลักประกันสุขภาพ เนื่องจากอยูระหวางการ

ตรวจสอบสิทธิ์มีท้ังสิ้น 2.3 ลานคน หรือรอยละ 4 ของ

ประชากรทั้งหมด นอกจากนั้นคนไทยยังนยิมการทําประกัน

ชีวิตโดยในป 2547 มีเบี้ยประกันชีวิต 107,566 ลานบาท 

compulsory education, and the basic 12-year 
education tended to improve at every level, similar 
to other children in general. 
 Most of the Thai people gained better health, as 
evidenced from the falling sickness from 1,845.04 per 
1,000 population in 2003, to 1,798.06 per 1,000 
population in 2004, or a drop by 2.5 percent.  The 
proportion of sufferings from heart disease, high-blood 
pressure, diabetes, and cancers increased.  The 
proportion of patients suffering from heart disease 
increased from 391 per 100,000 population in 2002 to 
503 per 100,000 population in 2004.  Patients 
suffering from high-blood pressures increased from 
341 to 477 persons per 100,000 population, diabetes 
from 341 to 444 persons per 100,000 population, and 
cancers from 99 to 107 persons per 100,000 
population during the same period.  Those suffering 
from mental and emotional disorders remained 
unchanged during 2002-2004. 
 Deaths as a result of major ailments reduced from 
396 per 100,000 population in 2003 to 372 per 
100,000 population in 2004, or a drop by 6.1 percent.  
Cancers were the most important ailments that killed 
more Thai people, or from 78 to 79 persons per 
100,000 population in 2003 and 2004, respectively.  
In addition, Thai children were increasingly prone to 
obesity, which can develop to diabetes because most 
parents encourage kids to eat.  Consumption 
behaviors among children were not as required by 
nutritional principles.  Most of them favored high-
cholesterol and sweetened food.  Many of them ate a 
lot, but spent less.  Parents, teachers and producers 
of desserts and snacks must share responsibility in 
this respect.  They should promote nutritional food, 
and confectionery producers should share social 
responsibility in this respect.  The more health-
concern eating habits and right information should be 
provided to consumers. 
 Social Stability: Over 96 percent of Thai 
population have been under Universal Health 
Insurance Coverage, or as high as 60.61 million in 
2005.  Most of them, or as high as 75.40 percent, 
were under the 30 – Baht Health Care Program, as 
followed by 13.84 percent under social security 
system, and 6.57 percent under government pension 
system.  Some 2.3 million people, or 4 percent of total 
population, lacked access to Universal Health 
Insurance Coverage, still pending right verification 
process.  More Thai people entered into life-insurance 
schemes.  Total life-insurance premiums increased 
from Baht 107,566 million in 2004 to Baht 118,087 
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เพ่ิมเปน 118,087 ลานบาทในป 2548 คิดเปนอัตราเพิ่ม 

รอยละ 12.2 สวนการประกันดานสุขภาพและการประกัน

อุบัติเหตุ ยังไดรับความสนใจนอยคิดเปนรอยละ 18 ของเบี้ย

ประกันภัยทั้งหมดในป 2548 

จํานวนอุบัติเหตุและอัตราการตายจากอุบัติเหตุ

การจราจรทางบก สามารถควบคุมใหลดลงได โดยป 2547  

มีจํานวนอุบัติเหตุเกิดข้ึน 124,530 ราย ลดลงเหลือ 122,040 ราย

ในป 2548 คิดเปนการลดลงรอยละ 2 คดีเก่ียวกับชีวิตรางกาย 

และเพศลดลงจาก 48,215 คดีในป 2546 เหลือ 45,840 คดี

ในป 2548 หรือลดลงเฉลี่ยรอยละ 2.4 อยางไรก็ตามความ

ปลอดภัยอันเกิดจากการประทุษรายตอทรัพยมีเพ่ิมข้ึนจาก 

67,134 คดี ในป 2546 เปน 76,178 คดีในป 2548 คิดเปน

การเพิ่มข้ึนเฉลี่ยรอยละ 6.5 ตอป และคดียาเสพติดลดลงจาก

ป 2546 ท่ีมี 123,786 คดี เปน 74,121 คดีในป 2547 แต

กลับเพ่ิมข้ึนเปน 100,058 คดี ซึ่งเปนจากการเรงระดมกวาดลาง

ในป 2548  เร่ืองที่นาเปนหวงอีกเรื่องหนึ่งไดแก การที่เยาวชน

มีการกระทําผิดเก่ียวกับยาเสพติดเพ่ิมข้ึนจาก 5,310 คดีใน 

ป 2547 เปน 6,542 คดีในป 2548 เพ่ิมข้ึนรอยละ 23 และ

ความผิดเก่ียวกับอาวุธเพ่ิมข้ึนรอยละ 18 จาก 2,031 คดีเปน 

2,404 คดีในชวงเดียวกัน 

พฤติกรรมและความเปนอยูของคน : จากการ

สํารวจการเขารวมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของประชาชนในป 2548 

โดยสํานักงานสถิติแหงชาติ พบวาภาพรวมประชาชนทุกกลุม

อายุเขารวมกิจกรรมทางศาสนาในบางกิจกรรมคอนขางนอย 

(นอยกวารอยละ 50) ไดแก การฟงเทศน ฟงธรรมและ 

ดูรายการธรรมะคิดเปนรอยละ 44.1 ของผูตอบแบบสอบถาม 

การรักษาศีล รอยละ 26.6 การอานหนังสือธรรมะรอยละ 22 

การทําสมาธิรอยละ 14.1 สวนกิจกรรมทางศาสนาที่คนเขารวมมาก

ไดแก การทําละหมาดรอยละ 86.2 การตักบาตรรอยละ 84.8 

การไปโบสถรอยละ 71.9 การสวดภาวนารอยละ 66.1 การ

ถวายสังฆทานรอยละ 64.8 การไปมัสยิดรอยละ 58.5 และ

การสวดมนตรอยละ 56.5 หากพิจารณาเฉพาะกลุมอายุ 15-

19 ป พบวาการเขารวมกิจกรรมทางศาสนามีสัดสวนนอยกวา

คาเฉลี่ยของทุกกลุมอายุ ยกเวนการทําละหมาด การไปโบสถ

และการสวดภาวนาแตขอมูลที่แสดงถึงการมีสิ่งยึดเหนียวทาง

จิตใจในการดํารงชีวิตอันมีแหลงท่ีมาจากศาสนาไดแก การที่

นักเรียนและนักศึกษารอยละ 86.2 ใหความสําคัญของวันมาฆบูชา 

million in 2005, up by 12.2 percent.  Health and 
accidental insurance were not of interest for Thai 
people, representing a share of 18 percent of all 
insurance premiums in 2005. 
 
 The number of accidents and death tolls in land 
transport were kept under control.  In 2004, there 
were accidents of 124,530 cases, being reduced to 
122,040 cases in 2005, down 2 percent.  Threats to 
life, as well as physical and sexual abuses dropped 
from 48,215 cases in 2003 to 45,480 cases in 2005, 
or an average decrease of 2.4 percent.  However, 
threats to properties increased from 67,134 cases in 
2003 to 76,178 cases in 2005, or an increase by 6.5 
percent a year on average.  Drug cases dropped 
from 123,786 cases in 2003 to 74,121 cases in 2004, 
before rising again to 100,058 cases as a result of 
expedited suppression in 2005.  Another point of 
concern was the rising number of youth committed to 
drug-related crimes, rising from 5,310 cases in 2004, 
to 6,542 cases in 2005, or an increase by 23 percent, 
weapon-related crimes increased 18 percent, from 
2,031 to 2,404 cases during the same period. 

 Behaviors and Living Conditions:  
According to The Cultural Activity Participation Survey 
in 2005, conducted by the National Statistical Office 
(NSO) revealed that, in general, people at all ages 
showed a relatively low level of participation in some 
religious activities, say lower than 50 percent.  For 
example, only 44.1 percent of the respondents said 
they attended sermons chanted by monks, Dhamma 
presentation and some Dhamma-related programs.  
Only 26.6 percent observed religious precepts, 22 
percent read Dhamma books, and 14.1 percent 
meditated.  Certain activities with high participation by 
the public were Islamic prayers (86.2 percent), alms 
offering (84.8 percent), going to church (71.9 percent), 
praying and mediating (66.1 percent), offering of 
utensils for monks (64.8 percent), going to mosques 
(58.5 percent), and chanting (56.5 percent).  Classified 
by ages, the samples aged between 15-19 years old 
showed the lowest proportion of participation in 
religious activities, below averages of the samples at all 
ages, except Islamic prayers, going to church and 
praying and meditating.  The poll results showing 
bonds between people and religions were that 86.2 
percent of polled students placed greater or 
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มากหรือเทากับวันวาเลนไทน ดังนั้นทุกฝายที่เก่ียวของควรสราง

บรรยากาศในการทําความดี การจัดกิจกรรมทางศาสนาเพื่อสราง

โอกาสใหเด็กและเยาวชนเขารวมตามความตั้งใจ 

สิ่งแวดลอม :  ขยะทั่วประเทศลดลงจาก 39,956 ตัน

ตอวันในป 2547 เหลือ 39,270 ตันตอวันในป 2548 

เนื่องจากขยะจากกรุงเทพฯ ลดลงจาก 9,356 เหลือ 8,340 ตัน

ตอวันหรือคิดเปนอัตราการลดลงรอยละ 10.9 ในชวงเดียวกัน 

อันเปนผลจากการคัดแยกและนําขยะกลับมาใชประโยชนใหม 

รวมทั้งมีการรณรงคลดการใชพลาสติกและโฟมในหางสรรพสินคา 

และรานสะดวกซื้อ ท้ังนี้จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองใหความสําคญั

กับกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน โดยเนนการจัดการขยะ

แบบครบวงจรทั้งในเรือ่งการจัดเก็บ การคัดแยกขยะ การนํากลับมา

ใชใหม และการกําจัดขยะอยางมีประสิทธิภาพ 

คุณภาพอากาศโดยรวมดีข้ึนจากคาดัชนีการวัดมลพิษ

ท่ีมีคา 59.7 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตรในป 2547 ลดลง

เหลือ 39.5 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตรในป 2548 อยางไรก็ตาม

ยังมีปญหาเรื่องฝุนขนาดเลก็กวา 10 ไมครอนอันเกิดจากรถประจําทาง 

รถบรรทุกและโรงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งแถบ

ถนนพระรามที่ 6 พระรามที่ 4 ดินแดง พหลโยธิน พ้ืนที่จังหวัด 

สมุทรปราการ สระบุรี เชียงใหม ลําปาง นครราชสีมา อยุธยา 

ระยอง และชลบุรี แหลงดังกลาวเปนอันตรายตอระบบทางเดิน

หายใจของประชาชน จึงจําเปนที่ทุกฝายจะตองรวมมือกันปองกัน

และขจัดมลพิษใหลดลงสูระดับที่ปลอดภัย  

สารอันตรายที่อยูในรูปสารเคมีปองกันและกําจัด

ศัตรูพืชและสัตว และสารทใชในกระบวนการอตุสาหกรรม เชน 

ตะกั่ว แมงกานีส และปรอท มีจํานวนเพิ่มมากข้ึน โดยการผลติ

สารอันตรายในประเทศ มีจํานวนเพิ่มข้ึนจาก 22.3 ลานตนั ในป 

2546 เปน 26 ลานตัน ในป 2548 และการนําเขาสาร

อันตรายเพิ่มจาก 4.6 ลานตัน ในป 2546 เปน 5.7 ลานตัน 

ในป 2548 ซึ่งการใชสารดังกลาวอาจมีการปนเปอนใน

สิ่งแวดลอมที่จะมีผลตอคุณภาพน้ําสัตวน้ําและสุขภาพของ

ประชาชน จําเปนที่รัฐจะตองประชาสัมพันธใหประชาชนได

เขาใจถึงผลดี ผลเสีย และประโยชนท่ีไดรับจากการจัดการสาร

อันตรายอยางถกูวิธี เพ่ือปองกันผลกระทบที่จะเกิดข้ึน  

 

 

comparable significance to the Makha Bucha Day, 
relative to Valentine’s Day.  As a result, all parties 
concerned should enhance merit-making atmosphere 
by organizing some religious activities in which children 
and the youth can participate as intended. 
 Environment: Garbage volume all over the 
country reduced from 39,956 tons a day in 2004 to 
39,270 tons a day in 2005, thanks to reduction of 
garbage volume in Bangkok from 9,356 to 8,340 
tons a day during the same period, or a drop by 
10.9 percent.  This can be attributed to the 
promotion of separation, recycles and reuse of 
garbage, including campaigns for reduction in use 
of plastic and foam among department and 
convenience stores.  Public participation process is 
a major key of success in the move, by promoting 
garbage management in a complete systematic 
manner in terms of collection, separation, reuse 
and efficient disposal. 

 Air quality improved, following the pollution 
indicator, falling from 59.7 micrograms per one 
cubic meter in 2004, to 39.5 micrograms per cubic 
meter in 2005.  Nonetheless, there was some 
problem of micro-dust, smaller than 10 microns as 
a result of public buses, trucks and factories, 
especially those located along Rama 6, Rama 4, 
Din Daeng, and Phahon Yothin roads.  These 
included many areas in Samut Prakan, Saraburi, 
Chiang Mai, Lampang, Nakhon Ratchasima, Phra 
Nakhon Si Ayutthaya, Rayong and Chon Buri 
provinces.  Air quality in these areas is detrimental 
to public health, which will urge all concerned to 
prevent and minimize air pollution at a safe level. 

 Hazardous substances in herbicides and 
pesticides, including those in manufacturing process, 
such as lead, manganese and mercury were rising to 
a significant level.  Generation of these chemical 
substances in Thailand increased from 22.3 million 
tons in 2003 to 26 million tons in 2005, while imports 
of hazardous substances increased from 4.6 to 5.7 
million tons during the same period.  Uses of these 
substances would contaminate the environment, thus 
impacting water quality, fishery products and public 
health.  It is considered as an essential step to be 
taken by relating government agencies to urge the 
general public to recognize pros and cons regarding 
proper use of chemical substances in order to 
minimize deadly consequences. 
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แนวโนมการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยป 2549 : 
คาดหมายวาจะมีประเด็นสําคัญ ซึ่งจะตองใหความสนใจเปน

พิเศษ ไดแก (ก) การตึงตัวของตลาดแรงงาน ประกอบกับการ

ขยายตัวของภาคทองเที่ยว ภาคเกษตรขยายตัว โครงการพลังงาน

ทางเลือกซึ่งจะมีความตองการแรงงานมาก แรงงานตางดาวจะไหล

เขามาทํางานกันมากข้ึน เนื่องจากแรงานไทยมีงานทําและมี

การจางงานเต็มท่ี หนวยงานที่เก่ียวของจะตองมีระบบบริหาร

แรงงานที่มีประสิทธิภาพ ระบบการเพิ่มขีดความสามารถใหกับ

แรงงานและการคุมครองแรงงานใหท่ัวถึง  (ข) การพัฒนาระบบ
การศึกษาในภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีประชากร

อาศัยอยูมาก มีปญหาความยากจนหนาแนนกวาภาคอื่น ๆ 

รวมทั้งคาจํานวนปเฉลี่ยทางการศึกษาตํ่ากวาคาเฉลี่ยทั้ง

ประเทศ (ค) การกวดขันปราบปรามผูผลิตและคาสื่อลามกและ
สรางภูมิคุมกันใหกับกลุมเปาหมายเด็กและเยาวชน เพ่ือลด

สถิติการดูการตูนโป VCD โปและเว็ปโปลง  (ง) วัฒนธรรม

เครือขายจะแพรขยายเพิ่มข้ึนมาก อันเนื่องมาจากการตอสู

เรยีกรองทางการเมือง การปฏิรูปทางการเมืองและการเลือกต้ัง

ในป 2549 สังคมไทยจะไดเรียนรูถึงผลดีและผลเสียจากเรื่อง

ดังกลาวในหลากหลายรูปแบบ และในการแกไขปญหาตางๆ 

จําเปนที่ตองพิจารณากันอยางรอบดาน และรอบคอบ ซึ่งทุก

ฝายที่เกี่ยวของจะตองรวมมือกันอยางดีท่ีสุดเพื่อประโยชนของ

ประเทชาติ 

เรื่องเดนประจําฉบับ “สื่อลามก : ภัยรายทําลายสังคมไทย” 

 เด็กและเยาวชนในปจจุบันอยูภายใตปจจัยแวดลอมที่

อาจชักจูงไปในทางใหเสียการเรียน และมีพฤติกรรมเบี่ยงเบน

ไปจากคานิยม จารีตประเพณีและวัฒนธรรมทีดี่ของไทย ปจจัย

สําคัญที่มีผลกระทบโดยตรงกับเด็กและเยาวชน ไดแก การ

บริโภคสื่อลามก เชน ภาพโป การตูนโป VCD โปและเว็ปโป  

ทําใหเด็กหมกมุนอยูกับเร่ืองลามก สมองใชคิดและเชื่อมโยงกับ

เรื่องลามกทําใหเสียสมาธิกับเรื่องเรียน สอบตก เสียการเรียน

และเสียคน สังคมโดยรวมจะวุนวาย มีความรุนแรงทางเพศ 

เกิดคดีทางเพศและลุกลามไปถงึโรคภัยตาง เชน โรคเอดส 

กามโรคและยาเสพติด 

 พัฒนาการของสื่อลามก  มีตั้งแตนิตยสารที่มีภาพสยิว 

หนังสือพิมพท่ีแทรกภาพโปและการตูนลามก สวนสื่อ

อิเล็กทรอนิคสประกอบดวย วีซีดีและดีวีดีลามกโดยเฉพาะอยางยิ่ง

 Changing Trend of Thai Society in 2006: There 
are many significant issues to ponder over in 2006.  
Firstly, the tight labor market since 2003 as well as 
the healthy expansion in tourism, agriculture and 
alternative energy production in 2006 would lead the 
excess demand for labor in the country.  Foreign 
workers will enjoy coming to Thailand, amid full 
employment among the Thai labor force.  An effective 
labor management will be necessary, together with 
continuing capability upgrading and thorough 
protection for workers.  Secondly, continuing 
education should be promoted in the North.  They 
should be discouraged to and Northeast, due to high 
population and poverty as well as the lower 
attainment of years of schooling than the average of 
the country.  Thirdly, rigid suppression of producers 
and traders of pornographic materials should be 
emphasized to immunize our childrenpay attention to 
some porn comics, VCD and website.  And, finally, 
cultural networks will be increasingly evident in Thai 
society, as a result of political demonstrations, political 
reforms and the general election in 2006. Society will 
learn pros and cons regarding this. All concerned 
should take into account the holistic approach in order 
to resolve conflicts on some sensitive issues. 

 Highlight of the Report “Pornographic Media: 
Another Society Hazard” 
Children and the youth are prone to distraction from 
social norm, culture and tradition in Thailand.  A major 
factor is easy access to pornographic media, 
especially porn pictures, comics  VCD and website, 
causing children and the youth to be preoccupied with 
sex.  Then, they will end up losing concentration in 
education, and dropping out from schools.  Their 
futures will be in despairs.  Society will be in chaos, 
and sexual abuses will increasingly prevail, thereby 
leading to sexual offense and diseases, such as 
AIDS, venereal disease and drugs. 
 

 Development of Pornographic Media : It 
started from magazines and newspapers, inserted 
with sexy pictures and comics, including electronic 
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ภาพแอบถายนักเรียน นักศึกษากระทําการอันไมเหมาะสม เว็ปโป 

การรวบรวมภาพโปเพ่ือการเผยแพร (sex gallery) กระดานขาว 
(web board) การจําหนายอุปกรณท่ีใชตอบสนองอรรถรสทางเพศ 

(sex toy) การสั่งซื้อหนังโปทางเวปไซด รวมตลอดทั้งราน

อินเทอรเน็ตคาเฟท่ีเยาวชนสามารถเขาถึงเว็ปโปไดอยางงายดาย 

และการเห็นภาพพลอดรักกันในยามวิกาลตามสวนสาธารณะ 

 เด็กและเยาวชนบริโภคสื่อลามกกันอยางนาเปนหวง  

โดยเฉพาะอยางยิ่งเด็กประถมศึกษาดูการตูนโปมากกวาสื่ออื่น 

และเยาวชนระดับมัธยมศึกษาถึงอุดมศึกษานิยมดู  VCD โป 

ซึ่งสื่อลามกจะมีผลกระทบตอเด็ก ทั้งในดานที่ทําใหเสียการเรียน 

ถูกเพ่ือนชักชวนไปในทางที่ผิด มีคานิยมในการยอมเอาตัวเขาแลก 

การแขงขันกันสะสมคูนอน และในที่สุดอาจถูกลอลวงไปทําราย

เพ่ือชิงทรัพย หรือถูกขมขืนไดโดยงายเพราะหลงเชื่อจากการตี

สนิทของมิจฉาชีพ 

 ผลงานปราบปราม  รัฐบาลไดดําเนินมาตรการขจัด

สื่อลามกอยางจริงจังท้ังปองกันปราบปรามและการสงเสริมสื่อ

สรางสรรค สรุปไดวาจับกุมผูคาได 507 ราย ไดสิ่งพิมพลามก 

8,243 เลม VCD และ DVD มากกวา 20,000 แผน (ในชวง 

22 ตุลาคม 2548 – 31 มกราคม 2549) ทําการปดก้ันเว็ปไซด 

6,000 เว็ป เปดชองทางใหประชาชนรวมแจงเบาะแสเว็ปผิด

กฎหมายและสื่อลามกผาน cyberclean.org หรือ Thaicybercop.com 

และทางคลื่นวิทยุ F.M.105 Cybercop Station มียอดการ
แจงเบาะแสผูกระทําผิด 109,152 เรื่อง นอกจากนั้นยังไดมี

การผลิตสือ่สรางสรรคในรูปแบบหนังสั้น สปอตโฆษณา สารคดี 

ออกรายการผาน ชอง 11 เปดชองทางใหผูปกครองเด็ก

รองเรียนเรื่องสื่อลามกทางคลืน่วิทยุชุมชน Media Watch 
98.25 F.M. รวมทั้งการจัดทําเรตติ้งสื่อโทรทัศน อินเทอรเน็ต 

สิ่งพิมพ และภาพยนตร โดยใชกระบวนการมีสวนรวมของ

ชุมชน ท้ังนี้สื่อโทรทัศนและอินเทอรเนต รัฐบาลเรงรัดให

ดําเนินการอยางเรงดวน 

แนวทางแกไขปญหา  เปนเรื่องที่ทุกภาคสวนของสังคมตอง

รวมมือกันสรางภูมิคุมกันใหแกเด็กและเยาวชนเพื่อใหเติบโต

เปนผูใหญท่ีมีคณุภาพ  โดย (1) รณรงคใหครอบครัวเปน

จุดเริ่มตนในการสรางภูมิคุมกันใหกับเด็ก ใหพอแมมีความรูท่ี

พอเพียง และเขาใจถึงการพัฒนาอารมณและจิตใจเด็กในแตละ

ชวงวัย  (2) สนับสนุนใหเด็กและเยาวชนสรางเครือขายในการ

ปราบสือ่ลามกใหแพรกระจายไปทั่วประเทศและมีมาตรการจูงใจ

media, porn VCD and DVD, especially snapshots 
of students in some improper sexual relationships.  
Due attention should be also paid to porn website, 
sex gallery, web boards and sex toys, orders of 
porn movies from website, and easy access to 
porn materials at Internet café, or even dating of 
lovers at public parks at night. 
 Access to Porn Media among Children 
and Youth: Children, especially in primary 
schools have more accesses to porn comics, 
while those in secondary and undergraduate 
levels shift to some porn videos.  These will 
affect their studies, very prone to some 
unfavorable values, especially sex trade, 
exchange of partners, and eventually some 
tragic murders or rapes. 

 Suppression: The government has been 
extensively suppressed porn media, and promote the 
creative ones.  Approximately 507 traders were 
arrested, including 8,243 porn magazines, and 20,000 
copies of VCD and DVD (during October 22, 2005 – 
January 31, 2006).  No less than 6,000 webtsites 
were blocked.  Public notification of some porn media 
can be reported to cyberclean.org, or 
Thaicybercop.com, and F.M.105 Cybercop Station.  
No less than 109,152 cases were reported.  
Regarding the promotion of creative medias, 
production of some creative short stories, advertising 
spots and documentaries to be broadcast via 
Television Channel 11 Station have been released.  
Parents were encouraged to report porn media via 
community radio station, especially Media Watch 
98.25 F.M., including rating of TV programs, Internet, 
printed media and movies, through public 
participation, which the first two medias should be 
promoted immediately, assigned by the government. 

 Alleviation Guidelines: All sectors should 
cooperate in immunization our children to become 
high-quality human capital.  Firstly, families should 
be the beginning of immunization process for kids.  
Parents should have sufficient knowledge, able to 
understand development of children at different 
ages.  Secondly, children and the youth should be 
encouraged to form up networks for detecting porn 
media all over the country, under proper incentives 
provided for them.  Thirdly, certain activities that 
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อยางเหมาะสม  (3) สงเสริมกิจกรรมการใหอนาคตที่ดีกับเด็ก

และเยาวชน โดยอาจมีการจัดตั้งเปนกองทุนและระดมเงิน

บริจาคจากภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม เพ่ือมาจัดกิจกรรมสราง

และใหอนาคตทีด่ีกับเด็กและเยาวชน  (4) สนับสนุนใหมีกลไก

กลางเปนศูนยกลางบูรณาการการทํางานทุกภาคสวน พรอมทั้ง

ปรับระบบตัวชี้วัดผลสําเร็จการปองกันและปราบปรามสื่อลามก

ใหเกิดการทํางานไมซ้ําซอน มีการทํางานจริงจังตอเนื่อง เพ่ือ

ขจัดสื่อลากมกอนาจารใหหมดสิ้นไปอยางยั่งยืนในระยะยาว 

creating promising futures to children and the youth 
should be promoted.  These can be set up as a 
fund, or relating business and industries should 
make some financial contribution to support the 
development of promising futures for children.  
Fourthly, there should be a central mechanism to 
integrate operations of all sectors in Thai society, 
together with revision in indicators of prevention and 
suppression of porn media in order to avoid 
duplication of work.  These should be done 
intensively and continuously for sustainable benefits 
in the long run. 

 

NESDB :  National Economic and Social 
Development Board 


