
 
 
 
 

 

 

สศช. ไดรายงานความเคลื่อนไหวทางสังคม

ในชวงไตรมาสสี่/รายป 2549 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 

2550 

          NESDB reports Thailand’s social movement 
in Q4/2006 on Friday 16th  March  2007. 

นายอํ าพน  กิตติอํ าพน  เลขา ธิการ  สศช .  

นายกิติ ศักดิ์  สินธุวนิช  รองเลขาธิการ  สศช .  และ 

นางสุวรรณี คําม่ัน ท่ีปรึกษาดานนโยบายและแผนงาน 

สศช. เปดเผยวา สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดติดตามความเคลื่อนไหว

สถานการณทางสังคมท่ีสําคัญๆ สรุปไดดังนี้ 

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

ภาวะสังคมไตรมาสสี่ (ต.ค.-ธ.ค.) ป 2549 

คุณภาพคน :  ประชาชนมีงานทําในระดับเต็มที่และ 

มีสุขภาพดีกวาปที่ผานมา ประชาชนมีงานทําเพิ่มจาก 

36.2 ลานคน ในไตรมาสสี่ป 2548 เปน 36.8 ลานคน 

ในป 2549 หรือเพิ่มข้ึนรอยละ 1.6 โดยภาคการเกษตร

จางงานเพิ่มขึ้น จาก 15.52 ลานคน เปน 15.55 ลานคน 

หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 0.2 ซึ่งผลมาจากการจางงานของ

สาขาประมงเพิ่มข้ึน 7.1 หมื่นคน สวนนอกภาคเกษตร

จางงานเพ่ิมข้ึนจาก 20.67 ลานคน เปน 21.22 ลานคน 

หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 2.7 โดยสาขาบริการจางงานเพิ่มข้ึนจาก 

6.3 ลานคน ในป 2548 เปน 6.7 ลานคน ในป 2549 

การจางงานที่สูงข้ึนดังกลาวสงผลใหอัตราการวางงานมี

เพียง 4.6 แสนคน หรือรอยละ 1.23 ของกําลังแรงงาน

ในป 2549 สําหรับสุขภาพของประชาชนนั้นมีผูเจ็บปวย

ดวยโรคเฝาระวังโดยรวมดีกวาปท่ีผานมา โดยไตรมาสสี่

ป 2548 มีผูป วยรวม  46,241 ราย  ลดลงเหลือ 

Social Outlook in Q4/2006(October–December) 

  Human Quality: Thailand was at a full 
employment stage and people were healthier 
than the year before.  Total employment increased 
from 36.2 million persons in Q4/2005 to 36.8 million 
persons in Q4/2006, showing an increase by 1.6 percent.  
Farm sector showed an increase in total employment from 
15.52 to 15.55 million persons, up by 0.2 percent, thanks to 
an increase in employment in fishery by 71,000 persons.  
Non-farm sectors also registered higher employment from 
20.67 to 21.22 million persons, up by 2.7 percent.. Service 
sector showed an increase in total employment from 6.3 to 
6.7 million persons, during the same period.  Higher 
employment in 2006 resulted in a low unemployment rate 
of only 460,000 persons or 1.23 percent of total labor force 
in 2006.  As for public health, the general situation of 
patients suffering from diseases under surveillance 
improved from the year before.  The total number of 
patients dropped from 46,421 persons in Q4/2005 to 

ขาวเศรษฐกิจและสังคม
สายงานสํานักพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการกระจายรายได   
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ 

962 ถนนกรงุเกษม  ปอมปราบฯ กรุงเทพฯ  10100 
โทรศัพท. 0-2281-8831, โทรสาร. 0-2281-2803 
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44,098 ราย ในป 2549 หรือลดลงรอยละ 4.6 

เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขไดฉีดวัคซีนปองกันโรค

ใหกับกลุมผูท่ีมีความเสี่ยงตอการติดเชื้อโรคไขหวัดนก

ใหแก เด็ก และผูสูงอายุ รวมท้ังการรณรงคใหประชาชน

ดูสุขภาพใหแข็งแรงอยูตลอดเวลา สําหรับโรคที่เปนปญหามีผู

เจ็บปวยเพ่ิมข้ึน ไดแก โรคมือ เทา ปาก โดยเพ่ิมจาก 366 ราย 

ในไตรมาสสี่ ป 2548 เปน 1,210 ราย ในป 2549 หรือ

เพ่ิมขึ้นคิดเปนรอยละ 230.60 และโรคฉี่หนู มีผูปวยเพ่ิมจาก 

729 รายในป 2548 เปน 1,106 ราย ในป 2549 หรือ

เพิ่มขึ้น รอยละ 51.71 ท้ังนี้เนื่องมาจากปญหาอุทกภัย

และนํ้าทวมขังเปนเวลานาน ประเด็นที่ควรเฝาระวังอยาง

ใกลชิด คือ การเจ็บปวยดวยโรคไขหวัดใหญ ปอดบวม 

ไขเลือดออก และบิด ซึ่งมีผูปวยมากในแตละไตรมาส 

กระทรวงสาธารณสุขควรจัดหนวยบริการเคลื่อนท่ีออก

ใหบริการประชาชน ท้ังการฉีดวัคซีนปองกันโรค การ

ตรวจสุขภาพ และใหความรูในการรักษาสุขภาพ เพ่ือลด

จํานวนผูปวยในป 2550ใหไดผลอยางตอเน่ือง 

44,098 persons in 2006, or 4.6 percent, thanks to 
vaccination service by the Ministry of Public Health for some 
risk groups for Avian Influenza, especially children and the 
elderly.  In addition, the Ministry of Public Health had 
launched a campaign for people to keep them fit at all 
times.  Some diseases showing a higher record of patients 
included hand, foot and mouth disease, rising from 366 
persons in Q4/2005 to 1,210 persons in Q4/2006, up by 
230.60 percent.  The number patients suffering from 
“LEPTOSPIROSIS” increased from 729 persons in 2005 
to 1,106 persons in 2006, up by 51.71 percent, due chiefly 
to persistent floods.  Certain issues requiring close attention 
included suffering from flu, pneumonia, dengue and 
dysentery, showing an increase in the number of patients in 
each quarter.  The Ministry of Public Health should launch 
its mobile medical unit to provide proper services to people, 
such as vaccination, medical checkup and provision of 
proper knowledge for health care in order to keep reducing 
the number of patients in 2007. 
 

ความมั่นคงทางสังคม :  ประชาชนมีความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสินใกลเคียงกับปที่ผานมาแตการ

กระทําผิดของเด็กและเยาวชนเพิ่มขึ้นมาก ไตรมาสสี่ 

ป 2548 มีคดีอาญาเกิดขึ้นจํานวน 57,457 คดี และ

เพิ่มขึ้นเปน 57,740 คดี ในป 2549 หรือเพิ่มขึ้น

รอยละ 0.5 อยางไรก็ตาม การกระทําความผิดของ

เด ็กและ เยาวชนกลับเพิ่มข้ึนมาก โดยในไตรมาส  

ป 2548 มีจํานวน 9,264 คดี และเพิ่มข้ึนเปน 13,042 

คดี ในป 2549 หรือเพิ่มข้ึนคิดเปนรอยละ40.8 คดีท่ี

เด็กและเยาวชนกระทําความผิดเพิ่มมากที่สุด ไดแก 

ความผิดเกี่ยวกับทรัพย เพิ่มจาก 2,795 คดี ในป 2548 

เปน 3,993 คดี ในป 2549 หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 42.9 

 

Social Security: The level of security in life and property 

among people was close to the record in the year 

before, but there was a marked increase in wrongdoing  

cases committed by children and the youth.  In 

Q4/2005, there were 57,457 criminal cases, which 

increased to 57,740 cases in 2006, or up by 0.5 percent.  

Nonetheless, some wrongdoing cases committed by 

children and the youth increased at an alarming level, rising 

from 9,264 cases in Q4/2005 to 13,042 cases in Q4/2006, 

or up by 40.8 percent.  Most of these cases were related to 

cheating and fraud of assets, rising from 2,795 cases in 2005 

to 3,993 cases in 2006, or  up by 42.9 percent. 
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การเกิดอุบัติเหตุมีจํานวนลดลงจาก 31,934 ราย 

ในไตรมาสสี่ ป 2548 เหลือ 30,859 ราย ในป 2549 

หรือลดลงคิดเปน  รอยละ  3.4 สําหรับชวง 7 วัน

อันตรายในชวงเทศกาลปใหม (29 ธ.ค. – 3 ม.ค.) ก็มีผู

ประสบอุบัติเหตุลดลงจากปท่ีผานมาเชนเดยีวกนั โดยป 2548 

มีผูบาดเจ็บ 8,547 ราย กอนจะลดลงเหลือ 4,772 ราย 

ในป 2549 และ 4,943 ราย ในป 2550  ซึ่งเปนผลมา

จากการรณรงคปองกันการเกิดอุบัติตางๆ ของตํารวจ

ทางหลวงรวมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม 

และหนวยงานตางๆ สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ มาจากการ

เมาสุรามากท่ีสุด รองลงมาคือขับรถเร็วเกินกําหนด 

  The record of accidents decreased from 31,934 
cases in Q4/2005 to 30,859 cases in 2006, or a drop by 
3.4 percent.  During the 7-dangerous days in the New Year 
festival (December 29-January 3), the record of accidents 
was also on the ebb.  The number of injured persons 
dropped from 8,547 persons in 2005 to 4,772 persons in 
2006, and 4,943 persons in 2007, thanks to extensive 
cooperation among all involved agencies, especially the 
Highway Police Division, Ministry of Interior, and Ministry of 
Transport.  Main causes of accidents were drunkard driving 
and over speed limit drive. 
 

พฤติกรรมและความเปนอยูของคน : คาใชจาย

ของครัวเรือนเกี่ยวกับบุหร่ีลดลงจากระยะเดียวกันของ 

ป 2548 และประชาชนไดรับความเปนธรรมจากการ

ซื้อสินคาและบริการดีขึ้น คาใชจายการบริโภคบุหรี่มี

มูลคา 5,867 ลานบาท ในไตรมาสสี่ป 2548 ลดลงเหลือ

เพียง 5,603 ลานบาท ในป 2549 หรือลดลงรอยละ 

4.5 ซึ่งเปนผลมาจากการรณรงค งดสูบบุหรี่ ในสถานที่

ราชการ สวนสาธารณะ โรงพยาบาล โรงเรียน มาอยาง

ตอเน่ือง  สวนการบริโภคแอลกอฮอลยังเพ่ิมข้ึนในทุก

ไตรมาส โดยเฉพาะการดื่มเบียรทําใหปริมาณการ

จําหนายเบียรเพ่ิมข้ึนจาก 468 ลานลิตร ในไตรมาสสี ่

ป 2548 เปน 553 ลานลิตร ในป 2549 หรือเพิ่มขึ้นถึง

รอยละ 18.3 สําหรับดานการคุมครองผูบริโภคพบวา

ประชาชนรองเรียนเรื่องไมไดรับความเปนธรรมจากการซื้อ

สินคาและบริการ ลดลงจาก 2,521 ราย ในป 2548 เหลือ 

1,320 ราย ในป 2549 หรือลดลงรอยละ 47.6 เรื่องที่

ลดลงมากคือ สัญญาบานที่ดิน 
 

 Behaviors and Living Conditions: Household 

expenses on tobacco dropped from the same period of 

2005, and people saw better fairness in purchases of 

goods and services.  Tobacco expenses stood at Baht 

5,867 Million in Q4/2005, and dropped to Baht 5,603 Million 

in 2006, down by 4.5 percent, thanks to no-smoking 

campaigns at government offices, public parks, hospitals 

and schools.  Consumption of alcoholic beverages had 

been increasing in every quarter, especially consumption of 

beer.  Sales of beer increased from 468 million liters in 

Q4/2005 to 533 million liters in 2006, or a rise by 18.3 

percent.  As for consumer’s protection, it was interesting to 

note that the recent record showed a drop in public petition 

in regard to fairness in purchases of goods and services.  It 

fell from 2,521 cases in 2005 to 1,320 cases in 2006, or a 

drop by 47.6 percent.  A more prevalent drop was 

observed for purchase contract of land and houses.  
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ส่ิงแวดลอม :  มลพิษทางเสียงและมลพิษทาง

อากาศดีกวาปที่ผานมา โดยเมืองใหญ เชน เชียงใหม 

กรุงเทพฯ ภูเก็ต ซึ่งเปนเขตที่มีเสียงดังเกินมาตรฐานใน 

ป 2548 มีความดังเฉลี่ย 24 ชั่วโมง อยูระหวาง 61-77 

เดซิเบลเอ ลดลง 0.2-1.3 เดซิเบลเอ ในป 2549 โดย
กรุงเทพมหานครยังมีเสียงดังเกินมาตรฐาน 70 เดซิเบลเอ 

มีถึง 5 จุด จากการตรวจ 6 จุด เชน เขตพระนครมีเสียง

ดัง 77 เดซิเบลเอ เขตบางกะปมีเสียงดัง 72.9 เดซิเบลเอ 

และเขตดินแดงมีเสียงดัง 72.4 เดซิเบลเอ สําหรับ

ตางจังหวัดพื้นท่ีจังหวัดสระบุรี มีเสียงดังเฉลี่ย 71.5  

เดซิเบลเอ เนื่องจากเปนพ้ืนที่ประกอบอุตสาหกรรมโมหิน 
สวนคุณภาพอากาศในเมืองใหญ โดยทั่วไปมีคุณภาพอยู

ในเกณฑมาตรฐาน ยกเวนในบางพื้นท่ียังมีปริมาณฝุน

ละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน มากเกินเกณฑมาตรฐาน

ท่ีกําหนดไวไมใหเกิน 120 ไมโครกรัม/ลบ.ม. คือบริเวณ

กรมทรัพยากรธรณี จังหวัดสมุทรปราการมีฝุนละออง 

140.4 ไมโครกรัม/ลบ.ม. บริเวณโรงจักรพระนครใตมี

ฝุนละออง 157.2 ไมโครกรัม/ลบ.ม. และบริเวณตําบล

หนาพระลาน จังหวัดสระบุรี มีปริมาณถึง 179.1 

ไมโครกรัม/ลบ.ม. 

  Environment: The condition of noise and air 
pollution improved from the year before.  Some 
metropolitan areas of Bangkok, Chiang Mai and Phuket 
showed the level of loud noise above standard in 2005, or 
average loud noise in 24 hours between 61-77 decibels A, 
which fell by 0.2-1.3 decibels A on average in 2006.  There 
were 5 major spots in Bangkok Metropolis showing loud 
noise above standard of 70 decibels A.  For instance, 
average noise in Khet Phra Nakhon stood at 77 decibels A, 
Khet Bang Kapi at 72.9 decibels A, and Khet Din Daeng at 
72.4 decibels A, compared with average noise at 71.5 
decibels A in Saraburi Province, due to quarrying industry in 
the local area.  Air condition in most urban centers was at 
the standard level, except in certain areas, where the 
volume of micro dust, smaller than 10 micron, above 
standard, not to exceed 120 micrograms / cubic meter.  At 
the Department of Mineral Resources in Samut Prakan 
Province, for instance, the volume of micro dust was at 
140.4 micrograms per cubic meter, a locomotive garage in 
Southern Bangkok at 157.2 micrograms per cubic meter, 
and Tambon Na Phralan, in Saraburi Province at 179.1 
micrograms / cubic meter. 
 

ภาพรวมภาวะสังคมไทยป 2549 

คุณภาพคน : ประชาชนมีงานทําอยูในระดับเต็มที่
อยางตอเน่ือง เด็กและเยาวชนไดรับโอกาสทาง

การศึกษาดีข้ึนทุกระดับ และประชาชนมีสุขภาพดีข้ึน  

ประชาชนมีงานทําเพ่ิมข้ึนจาก 35.5 ลานคน ในป 2548 

เปน 36 ลานคน ในป 2549 หรือเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 

1.9 กําลังแรงงานมีการศึกษาเพิ่มสูงข้ึนในทุกระดับ

การศึกษา ซึ่งมีสวนชวยใหผลิตภาพของแรงงานเพิ่มข้ึน

อยางตอเนื่องจากคนละ 108,982 บาทตอป ในป 

2548 เพิ่มเปน 112,268 บาท ในป 2549 หรือ

เพิ่มข้ึนรอยละ 3 

Overall Social Outlook in 2006 

Human Quality: Thailand had been at a full employment 
stage throughout the year.  Most children and the youth 
had better educational opportunities at all levels, and the 
public health conditions had been improving.  The number 
of employed persons increased from 35.5 million persons in 
2005 to 36 million persons in 2006, or a rise by 1.9 percent.  
The labor force at all levels showed higher educational 
achievements, which, in turn, resulted in higher productivity 
from an average of Baht 108,982 per head in 2005 to Baht 
112,268 per head in 2006, or a rise by 3 percent. 
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 เด็กและเยาวชนที่ศึกษาในระบบโรงเรียนมีอัตรา

เขาเรียนในระดับการศึกษาภาคบังคับเพิ่มข้ึน โดย

ระดับประถมมีอัตราการเขาเรียนถึงรอยละ 104 และ

ระดับมัธยมตน รอยละ 95 สวนการศึกษาตอในระดับที่

สูงขึ้นก็อยูในเกณฑดี คือระดับมัธยมปลายมีอัตราเขา

เรียนรอยละ 64 และอุดมศึกษา รอยละ 61 

 สถานการณการเจ็บปวยดวยโรคเฝาระวัง 11 

โรคของประชาชนทั่วประเทศลดลงจาก 238,346 ราย

ในป 2548 เหลือ 229,445 รายในป 2549 หรือลดลง

รอยละ 3.7  สวนภาวการณเจ็บปวยทั่วไป ซึ่งประชาชน

มีอัตราการเจ็บปวยมากท่ีสุด 5 อันดับแรก ไดแก โรค

ระบบทางเดินหายใจมีผูปวยคิดเปนอัตรา 942 รายตอ

ประชากรแสนคนเพิ่มข้ึนรอยละ 6.6 รองลงมาเปน

โรคหัวใจ มีอัตราปวย 565 ราย เพ่ิมข้ึนรอยละ 1.6 โรค

ความดันโลหิตสูง  544 ราย  เพิ่มขึ้นรอยละ  14 

โรคเบาหวาน 491 ราย เพิ่มขึ้นรอยละ 10.4 และโรค

ปอดอักเสบ 348 รายตอประชากรแสนคน เพิ่มขึ้นรอยละ 
4.9 สวนการเสียชีวิตจากโรคตางๆ พบวาโรคมะเร็งยังคง
เปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหคนไทยเสียชีวิตมากเปนอันดับ

หน่ึง โดยมีอัตราการตาย 81 คนตอประชากรแสนคน 

รองลงมาเปนโรคติดเชื้อและปรสิตมีอัตรา 66 คนตอ

ประชากรแสนคน นอกจากนี้ในเรื่องการแพรระบาดของ

โรคเอดส พบวาผูปวยรายใหมลดลงจาก 18,841 คน ใน

ป 2548 เหลือ 7,065 คน ในป 2549 โดยผูปวยราย

ใหมสวนใหญมีอายุ 30-34 ป จํานวน 1,747 ราย คิด

เปนสัดสวนรอยละ 25 ของทั้งหมด รองลงมามีอายุ 

35-39 ป จํานวน 1,607 ราย หรือรอยละ 22.7 

  Enrollments increased in the compulsory 
educational level, or over 104 percent among primary 
schools and 95 percent at the lower secondary level.  
Pursuance of education to the higher levels was also at a 
satisfactory level, i.e., 64 percent at the high school level and 
61 percent at a tertiary level. 
  The number of ailments from 11 diseases under 
surveillance all over the country decreased from 238,346 
persons in 2005 to 229,445 persons in 2006, or a drop by 
3.7 percent on average.  The five most prevalent 
sicknesses included the number of patients suffering from 
respiratory tract infections at 942 persons per 100,000 
populations, up by 6.6 percent, as followed by the number 
of patients suffering from heart disease at 565 persons, up 
by 1.6 percent.  Others were the number of patients 
suffering from high-blood pressure at 544 persons, up 14 
percent, diabetes at 491 persons up 10.4 percent, and  
Pneumonia at 348 persons per 100,000 populations, 
increasing by 4.9 percent.  As for deaths from sickness, 
cancer remained on top of the chart of a main cause of 
death among Thai people, standing at 81 persons per 
100,000 populations, as followed by infectious diseases and 
parasite at 66 persons per 100,000 populations.  In addition, 
the new AIDS infection dropped from 18,841 persons in 
2005 to 7,065 persons in 2006.  Most of the new AIDS 
victims were aged between 30-34 years old, totaling 1,747 
persons, or 25 percent of all new AIDS patients, as followed 
by those aged between 35-39 years old, totaling 1,607 
persons, or 22.7 percent . 

ความมั่นคงทางสังคม :   คนไทยมีความมั่นคงในการ
ดํารงชีวิตดีขึ้นทั้งดานหลักประกันสุขภาพและความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน คนไทยมีหลักประกัน

สุขภาพเพ่ิมข้ึนจาก 60.61 ลานคนในป 2548 เปน 

Social Stability : Thai people had better security in life,  
both in health security and security in life and property.  
The number of Thai people under Universal Health 
Insurance  Coverage increased from 60.61 million persons 
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61.94 ลานคน ในป 2549 หรือมี สัดสวนรอยละ 

97.75 ของประชากรทั้งหมด และกําลังแรงงานท่ีไดรับ

การคุมครองตามกฎหมายประกันสังคมมีจํานวนเพิ่มข้ึน

จาก 8.23 ลานคนในป 2548 เปน 8.53 ลานคนในป 

2549 หรือมีสัดสวนรอยละ 23.20 ของกําลังแรงงาน 

อยางไรก็ตามประชากรสวนใหญอีกถึงรอยละ 75.8 ของ

กําลังแรงงาน ซึ่งสวนใหญเปนผูประกอบอาชีพอิสระ เชน 

เกษตรกร แรงงานรับจางยังเขาไมถึงระบบประกันสังคม

ท่ีรัฐจัดให 

 สําหรับการเกิดคดีอาชญากรรม  ไดแก คดี

ประทุษรายตอทรัพยสิน และคดีชีวิต รางกาย และเพศ 

พบวามีคดีลดลงจาก 122,033 คดีในป 2548 เหลือ 

120,298 คดีในป 2549 หรือลดลงคิดเปนสัดสวนรอยละ 

1.4 ประเด็นที่ตองใหความสนใจคือการแพรระบาดของ

ยาเสพติด ท่ี มีคดี เพิ่ม ข้ึนจาก  100,132 คดี  เปน 

110,904 คดี หรือเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 10.7 

 นอกจากนี้ประเด็นที่นาเปนหวงคือจํานวนคดีเด็ก

และเยาวชนที่ถูกดําเนินคดีโดยสถานพินิจฯ ท่ัวประเทศ  

มีจํานวน  36,080 คดี ในป 2548 และเพิ่มเปน 

48,218 คดี ในป 2549 หรือเพิ่มข้ึนรอยละ 33.6 

จําแนกเปนคดีเกี่ยวกับทรัพย 14,314 คดี หรือรอยละ 

30 ของท้ังหมด รองลงมาเปนคดียาเสพติด 8,803 คดี 

หรือรอยละ 18.3 โดยสาเหตุการกระทําผิดสวนใหญมา

จากการคบเพื่อน คิดเปนสัดสวนรอยละ 40.2 ของ

สาเหตุท้ังหมด 

การเกิดอุ บัติ เหตุจราจรทางบกในป 2549  

มีจํานวนลดลง โดยในป  2548 มีจํานวนอุบั ติ เหตุ 

122,040 ราย ลดลงเหลือ 110,686 ราย ในป 2549 

หรือลดลงรอยละ 9.3 สาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุ 

มาจากการขับรถเร็วเกินอัตราที่กําหนด และประเภทรถ

ท่ี เ กิ ด อุ บั ติ เ ห ตุ ม า ก ที่ สุ ด  คื อ  จั ก ร ย า น ย น ต 

in 2005 to 61.94 million persons in 2006, or 97.75 percent 
of total population of the country.  The number of labor  
force under Social Security Act  increased from  8.23 million 
persons in 2005 to 8.53 million persons in 2006, or 
equivalent to 23.20 percent of total labor force.  However, 
majority of people of over 75.8 percent of labor force, such 
as farmers and hired workers, were still inaccessible to the 
government social insurance scheme. 

  With regard to criminal cases, especially threats to 
life and property, as well as physical and sexual abuses, the 
number of criminal cases dropped from 122,033 cases in 
2005 to 120,298 cases in 2006, or a drop of 1.4 percent.  
Prudent attention should be paid to the spread of narcotics, 
showing an increase in the number of drug-related cases 
from 100,132 to 110,904 cases, or up by 10.7 percent 
during the same period. 

  Another point of concern would be the number of 
youth and children-related cases.  Children and Youth 
Reprimand Centers all over the country showed an 
increase in the number of children and youth-related cases 
from 36,080 cases in 2005 to 48,218 cases in 2006, or up 
by 33.6 percent.  These could be classified as 14,314 
cases related to cheating and fraud of assets, or 30 percent 
of all cases, as followed by 8,803 drug-related cases or 
18.3 percent.  The main attributes for wrongdoing among 
kids would be seduction by friends, or over 40.2 percent of 
all possible causes. 

  The record of accidents in land transportation 

dropped from 122,040 cases in 2005 to 110,686 cases in 

2006, or a drop by 9.3 percent.  Main causes stemmed 

from driving over speed limits, and motorcycle driving 

showed the highest record of accidents on the road.  The 
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ผูไดรับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรทางบกมีจํานวน

ลดลงจาก 94,364 ราย ในป 2548 เหลือ 83,290 

ราย ในป 2549 หรือลดลงรอยละ 11.7 สวนทรัพยสิน

ท่ีเสียหายจากการเกิดอุบัติ เหตุ มีมูลคาเพิ่มข้ึนจาก 

3,238.22 ลานบาท ในป 2548 เปน 3,643.75 ลานบาท

ในป 2549 หรือเพ่ิมถึงรอยละ 12.52 

number of injured persons from land transportation dropped 

from 94,364 to 83,290 persons during the same period, or 

a drop by 11.7 percent.  The value of assets damaged in 

the accidents increased from Baht 3,238.22 Million in 2005 

to Baht 3,643.75 Million in 2006, or a rise by 12.52 percent. 

พฤติกรรมและความเปนอยูของคน : คาใชจายการ

บริโภคบุหร่ีของครัวเรือนไทย ลดลงในขณะที่การใช

มือถือของเด็กและเยาวชนสูงขึ้น คาใชจายการบริโภค

บุหรี่ลดลงจาก 25,625 ลานบาท ในป 2548 เหลือ 

22,300 ลานบาทหรือลดลงรอยละ 13 ท้ังนี้เปนผลมา

จากการที่ภาครัฐไดดําเนินมาตรการลดการสูบบุหรี่

อยางเปนรูปธรรมและตอเนื่อง สําหรับคาใชจายในการ

บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล พบวา มีมูลคาเพ่ิมข้ึนจาก 

131,823 ลานบาท ในป 2548 เปน 147,186 ลานบาท

ในป 2549 หรือเพ่ิมรอยละ 11.7 ผลกระทบของการ

ดื่มสุราและเบียร ทําใหประชาชนมีอัตราการเจ็บปวย

ดวยโรคตับออนเนื่องจากการดื่มแอลกอฮอลเพิ่มข้ึนจาก 

23.22 ราย ตอประชากรแสนคนในป 2546 เปน 29.6 

ราย ในป 2547 และ 33.45 รายในป 2548 รวมท้ัง

การเกิดคดีอุบัติเหตุทางบกที่มีสาเหตุจากการเมาสุรา

เพ่ิมขึ้นจากรอยละ 5 ในป 2546 เปนรอยละ 7.6 ในป 2549 

 สําหรับการใชโทรศัพทมือถือของประชาชนมี

จํานวนเพิ่มข้ึนจาก 16.5 ลานคน ในป 2545 เปน 

21.6 ลานคน ในป 2548 และ 24.7 ลานคน ในป 2549 

หรือเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยรอยละ 24.4 ตอป โดยเด็กอายุระหวาง 

6-14 ป มีสัดสวนผูใชเพิ่มจากรอยละ 1.7 ในป 2547 

เปนรอยละ 5.1 ในป 2549 สวนเยาวชนอายุ 15-19 ป 

มีผูใชเพิ่มขึ้นจากรอยละ 25.4 เปนรอยละ 45.2 ในชวง

เดียวกัน ซึ่งสถาบันรามจิตติ สํารวจพบวาเด็กใน กทม. 

และปริมณฑลติดมือถือมากที่สุด ถึงรอยละ 56.9 โดย

Behavior and Living Condition: Household spending 

on tobacco dropped, while expenses on cell phones 

among children and the youth significantly increased.  

Household spending on tobacco dropped from Baht 

25,625 Million in 2005 to Baht 22,300 Million, or a drop by 

13 percent, thanks to the more effective and continuous no-

smoking campaigns.  Spending on alcoholic beverages 

increased from Baht 131,823 to 147,186 Million during the 

same period, or a rise by 11.7 percent.  Higher 

consumption of beer resulted in liver disease from 23.22 

persons per 100,000 populations in 2003 to 29.6 persons 

in 2004 and 33.45 persons in 2005.  The higher record of 

accidents in land transportation was attributed to drunkard 

driving, increasing from 5 percent in 2003 to 7.6 

percent in 2006. 

  The number of cell phone subscribers increased 
from 16.5 million subscribers in 2002 to 21.6 million 
subscribers in 2005 and 24.7 million subscribers in 2006, or 
a rise of 24.4 percent on average.  The proportion of users, 
aged between 6-14 years old increased from 1.7 percent in 
2004 to 5.1 percent in 2006.  The proportion of users, aged 
between 15-19 years old also increased from 25.4 to 45.2 
percent during the same period.  Ramjitti Institute conducted 
a survey and discovered that children in Bangkok 
Metropolitan Region showed the highest proportion of use 
of cell phones at 56.9 percent of the respondents.  Primary 
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เด็กประถมจะใชโทรศัพทวันละครึ่งชั่วโมง เด็กมัธยมใช

โทรศัพทวันละ 1 ชั่วโมง ระดับอุดมศึกษาใชวันละ 1 

ชั่วโมงครึ่ง สวนผลกระทบที่เกิดข้ึนน้ัน เด็กและเยาวชน 

รอยละ 50.2 รูสึกวาการใชโทรศัพทมือถือนานๆ จะมี

ผลในทางลบตอตนเอง คือ เกิดอารมณรอน และขี้เหงา 

สุขภาพออนแอ เปลืองเงิน เสียเวลา รวมถึงมีผลกระทบ

ตอการเรียน  

 ดานการคุมครองผูบริ โภคพบวาป  2549 

ประชาชนรองเรียนเรื่องความไมเปนธรรมจากการซื้อ

สินคาและบริการจํานวน  5,693 ราย  ลดลงจาก 

ป 2548 รอยละ 21.8 โดยเรื่องรองเรียนท่ีลดลงมาก

ท่ีสุด คือ สินคาและบริการท่ัวไป มีผูรองเรียน 2,059 

ราย ลดลงรอยละ 33.3 จากปท่ีผานมา รองลงมาเปน

เรื่องบานและที่ดินมีผูรองเรียนลดลงรอยละ 16.1 

นอกจากนี้สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 

รายงานวาป 2549 มีการรองเรียนจํานวน 1,477 เรื่อง 

ลดลงจากป  2548 รอยละ 18.8 โดยสินคาที่มีการ

รองเรียนมากที่สุดคือ อาหาร  

school children, according to the survey, used cell phones 
of about half an hour a day, compared with an average use 
of about 1 hour a day by secondary school children and 1 
and a half hour a day by university students.  As for 
impacts from higher use of cell phones, over 50.2 percent 
of children and the youth being the respondents in the 
survey said there would be negative effects on them, e.g., 
hot temper, loneliness, poor health condition, waste of time 
and money, including impacts on their studies. 

  As for consumer protection, in 2006, there were 
5,693 petitions against unfair purchases of goods and 
services, dropping from the year before by 21.8 percent.  
The number of petitions, showing the highest drop from the 
year before, would be the petitions against unfair purchases 
of goods and services, by total 2,059 petitioners, down by 
33.3 percent from the year before.  These were followed by 
petitions against unfair purchases of land and houses, 
dropping by 16.1 percent.  Furthermore, the Food and 
Drug Administration of Thailand reported that, in 2006, there 
were total 1,477 petitions, mainly against the purchase of 
food products, submitted by the general public, or 18.8 
percent down from the year before. 
 

ส่ิงแวดลอม : มลพิษทางเสียงของกรุงเทพมหานคร

ลดลง คุณภาพอากาศโดยทั่วไปยังอยู ในเกณฑ

ปลอดภัย แหลงน้ําที่มีคุณภาพดีเพิ่มขึ้น แตเร่ืองขยะ

ยังเปนปญหา เขตจราจรหนาแนนใน กทม.ท่ีทําการ

ตรวจวัดมลพิษทางเสียงเชนที่เขตดินแดง มีระดับเสียง

ลดลงจาก 73.1 เดซิเบลเอ ในป 2548 เหลือ 71.8 เดซิ

เบลเอ ในป 2549 ถนนสันติภาพ ลดลงจาก 73.4 เดซิ

เบลเอ เหลือ 72.9 เดซิเบลเอ สวนในตางจังหวัดมีระดับ

เสียงอยูในเกณฑปกติ รวมทั้งจังหวัดสระบุรี ซึ่งเปนพื้นที่

ท่ีมีปญหามากที่สุด ก็มีความดังลดลงเหลือ 71.5 จากที่

เคยมีคาสูง 72.3 เดซิเบลเอ ในป 2547 และ 71.5 เดซิเบลเอ 
ในป 2548 

Environment: Noise pollution in Bangkok Metropolis 
was on the ebb.  Air quality in general was in a healthy 
condition.  Quality of water resources improved, but 
garbage remained a major problem.  At certain spots in 
Bangkok, still facing heavy traffic congestion, such as Khet 
Din Daeng, the level of loud noise dropped from 73.1 
Decibels A in 2005 to 71.8 Decibels A in 2006, and 
Santiphap Road, from 73.4 Decibels A to 72.9 Decibels A.  
Noise pollution upcountry was still at a normal level.  At 
Saraburi Province, showing the worst noise pollution in the 
year before, loud noise record dropped to 71.5 Decibels A, 
compared with the high records of 72.3 Decibels A in 2004 
and 71.5 Decibels A in 2005. 
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 ดานคุณภาพอากาศ พบวามีปริมาณฝุนละออง

ขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน (PM) ท่ียังอยูในเกณฑ

มาตรฐาน ยกเวนจังหวัดสมุทรปราการ บริเวณโรงจักร

พระนครใตมีฝุนสูงถึง 123.2 ไมโครกรัม/ลบ.ม. และ 

จังหวัดสระบุรีท่ียังคงมีคาเฉลี่ยปริมาณฝุนถึง 124.6 

ไมโครกรัม/ลบ.ม. 

 คุณภาพแหลงนํ้าที่มีคุณภาพดี มีสัดสวนเพิ่มข้ึน

จากรอยละ 17 ในป 2548 เปนรอยละ 19 ในป 2549 

แหลงนํ้าท่ีมีคุณภาพเสื่อมโทรมและเสื่อมโทรมมากลดลง

จาก รอยละ 34 ในป 2548 เหลือรอยละ 23 ในป 2549 

โดยแหลงน้ําที่มีคุณภาพเส่ือมโทรมมากยังคงเปนแมน้ํา

เจาพระยาตอนลาง แมนํ้าทาจีนตอนลาง และลําตะคองตอนบน 

ปริมาณขยะเพ่ิมขึ้นจาก  14.3 ลานตัน ใน 

ป 2548 เปน 14.6 ลานตันในป 2549 ซึ่งขยะจํานวน

นี้ถูกกําจัดอยางถูกหลักสุขาภิบาลได 5.25 ลานตัน หรือ

คิดเปนสัดสวนรอยละ36 และมีการนํากลับมาใชประโยชน

ได 3.2 ลานตัน หรือรอยละ 22 ขยะที่เกิดขึ้นในป 2549 

จะมีขยะพิษจํานวน 1.83 ลานตัน หรือคิดเปนรอยละ 

12.5 ของท้ังหมด และสามารถกําจัดอยางถูกหลัก

สุขาภิบาลไดเพียงรอยละ 40 ของทั้งหมด สวนที่เหลือ

ถูกท้ิงปะปนกับขยะท่ัวไป ซึ่งเปนประเด็นท่ีตองเรง

ดําเนินงานขจัดอยางถูกวิธีใหครบถวนกอนจะสงผล

กระทบตอส่ิงแวดลอมและสุขภาพประชาชน 

 
 
 
 
 
 

  As for air quality, the volume of micro dust, smaller 
than 10 micron (PM), remained at the normal standard, 
except in Samut Prakan Province (Locomotive Garage in 
Southern Bangkok), showing the volume of micro dust as 
high as 123.2 micrograms / cubic meter, and 124.6 
micrograms / cubic meter in Saraburi Province. 

  The proportion of water resources with water quality 
at an accepted standard increased from 17 percent in 2005 
to 19 percent in 2006, while the proportion of water 
resources with depleted water quality dropped from 34 
percent in 2005 to 23 percent in 2006.  Certain water 
resources with depleted water quality were mostly the 
Lower Chao Phraya River, the Lower Tha Chin River, and 
the Upper Lam Takhlong . 

  Garbage volume increased from 14.3 million tons in 
2005 to 14.6 million tons in 2006, as only 5.25 million tons 
of garbage had been treated according to the proper 
sanitary standard, or only 36 percent.  Approximately 3.2 
million tons had been reused, or 22 percent.  Of the 
garbage volume in 2006, some toxic garbage equaled 1.83 
million tons or 12.5 percent, as 40 percent of these had 
been treated under proper sanitary standard.  The rest had 
been disposed of with other general garbage.  It is noted 
here that proper treatment of garbage should be provided 
completely so as to avoid any adverse effects on the 
environment and general public. 
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เร่ืองเดนประจําฉบับ : ผูสูงอายุในสังคมไทย 

 ในป 2549 ประเทศไทยมีประชากรอายุ 60 ป

ข้ึนไป ถึง 6.5 ลานคน หรือรอยละ 10.64  ซึ่งถือวา

ประเทศไทยไดกลายเปนสังคมผูสูงอายุแลว ผูสูงอายุ

ยังคงทํางานหาเลี้ยงชีพ โดยสวนใหญประกอบอาชีพ

สวนตัวไมมีลูกจางถึงรอยละ 61  รองลงมาเปนการชวย

ธุรกิจครัวเรือน รอยละ 20 ลูกจางภาครัฐและเอกชน 

รอยละ 14.4 ซึ่งคนสูงอายุท่ีทํางานเหลานี้จะอยูในภาค

การเกษตรมากที่สุดถึงรอยละ 64  ผูสูงอายุสวนใหญมี

โรคเรื้อรังถึงรอยละ 48 โดยเจ็บปวยดวยโรคหัวใจมาก

ท่ีสุด ถึงรอยละ 47.8 ของผูปวยทั้งหมด สาเหตุมาจาก

การใชชีวิตประจําวันในวัยหนุมสาวที่มีพฤติกรรมเสี่ยง

ตอสุขภาพ เชน บริโภคอาหารประเภทไขมันสูง สูบบุหรี่

และดื่มเครื่องด่ืมมีแอลกอฮอล คนสูงอายุมีแนวโนมอยู

โดดเดี่ยวมากขึ้นจากรอยละ 3.6 ในป 2537 เปนรอยละ 

6.3 ใน 2545 และรอยละ 7.1 ในป 2548 ตาม

ลักษณะของครัวเรือนท่ีมีแนวโนมเปนครัวเรือนเดี่ยวมากขึ้น

สงผลใหทุนทางสังคมท่ีอยูรวมกันแบบครอบครัวขยาย 

ถดถอยลง การคุมครองทางสังคมแกผูสูงอายุสวนใหญจะ

มีเฉพาะการมีหลักประกันดานสุขภาพท่ีมีท่ัวถึง สวนการ

บริการทางดานสังคมยังอยูในขั้นเริ่มตน ท้ังการฝกอบรม

วิชาชีพโดยกระทรวงแรงงาน การจัดอาสาสมัครพัฒนา

สังคม การสงเคราะหผูดอยโอกาส การสงเคราะหเบี้ยยังชีพ 

และการลดหยอนภาษีเพ่ือชวยเหลือ  

 อยางไรก็ตามสังคมไทยก็ไดใชศักยภาพที่มีอยู

ของผูสูงอายุในการพัฒนาประเทศโดยมีโครงการคลัง

ปญญาผู สูงอายุชุมชนเพ่ือสงเสริมใหมีกิจกรรมที่ใช

ประโยชนจากภูมิปญญา และ วุฒิอาสาธนาคารสมอง 

ต า ม พ ร ะ ร า ช ดํ า รั ส ข อ ง ส ม เ ด็ จ พ ร ะ น า ง เ จ า

พระบรมราชิ นีนาถ  ซึ่ ง วุ ฒิอาสาได ใชความรู และ

ประสบการณท่ีส่ังสมมานานในการขับเคลื่อนการทํางาน

ขององคกรและหนวยงานตางๆ  

Highlight of the Report : The Elderly in Thai Society 

  In 2006, the number or Thai people, aged above 
60 years old, rose to 6.5 million persons, or 10.64 percent, 
which implied that Thailand had been approaching to an 
aging society.  Some of them had to earn living by 
themselves.  Most of them, or 61 percent, ran private 
business without assistants, as followed by 20 percent 
providing unpaid family workers, 20 percent as employees 
in public sector, and 14.4 percent as employees in private 
sector.  Over 64 percent of the elderly were in agricultural 
sector, and 48 percent of them suffered from chronic 
ailments.  Most of sick elderly, or 47.8, suffered from heart 
disease, due chiefly to some risky behaviors at younger 
ages, such as consumption of high calorie food, smoking 
and drinking of alcoholic beverages.  The proportion of 
abandoned elderly increased from 3.6 percent in 1994 to 
6.3 percent in 2002 and 7.1 percent in 2005, in line with a 
shift to a nuclear family.  The proportion of an extended 
family was reducing.  Social protection for the elderly was 
just merely a thorough under Universal Health Insurance 
Coverage, while social services were mostly in a nascent 
period, such as occupational training by the Ministry of 
Labor and Social Welfare, social development volunteering, 
welfare for the underprivileged, provision of living allowance, 
and tax exemption. 

   However, Thailand had been trying to maximize 
the elderly’s contribution in national development, as 
evidenced from the brain bank project among the elderly in 
community, in order to promote activities using intellectual 
capability of these older people.  These included the Brain 
Bank Project, under royal initiative of Her Majesty the 
Queen.  Some aging scholars had devoted their 
knowledge and experience in propelling many 
organizations. 
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 การดูแลผูสูงอายุใหสามารถอยูในสังคมไดอยาง

มีคุณคา มีศักดิ์ศรี มีสุขภาพอนามัยที่ดี ภาครัฐและ

เอกชนควรเรงมาตรการเพื่อสรางความเขมแข็งทาง

เศรษฐกิจของครัวเรือนและการเก็บออมเงินตั้งแตอยูใน

วัยแรงงาน ตลอดจนสรางหลักประกันทางสังคม รวมท้ัง

ลด ละ เลิก พฤติกรรมเสี่ยงตางๆ โดยผลักดันระบบ

ประกันสังคม การจัดตั้งระบบบําเหน็จบํานาญ ขยายการ

คุมครองทางสังคมใหคนในชุมชน รวมกันดูแลสุขภาพ 

ใชเวลาวางในการออกกําลังกาย พรอมท้ังจัดระบบ

บริการสุขภาวะผูสูงอายุอยางครอบคลุมและทั่วถึง คนหา

ศักยภาพที่มีอยูของผูสูงอายุในสังคมไทยใหเปนพลังใน

การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน 

  To take care of the elderly to live their lives with 
dignity and good health, both public and private sectors 
concerned should expedite measures to strengthen 
household economy and to promote savings at younger 
ages.  In addition, there should be a proper social insurance 
scheme, together with reduction of some risky behaviors.  
The existing social insurance system should be upgraded, 
together with establishment of a pension system.  Social 
protection should extended to cover people in community.  
They should cooperate in some health-care programs, 
spending more time for exercising.  Basic services should 
be provided for the elderly thoroughly.  Some valuable 
potentials among older people should be preserved and 
brought in to the process of mobilizing sustainable 
development of the country . 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

NESDB : National Economic and Social Development Board 
 
 
 
 


