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ในสังคมและผลกระทบตอเน่ืองจากปญหาเศรษฐกิจในชวงท่ีผานมา 
ที่อาจจะทําใหอัตราการฆาตัวตายเพิ่มขึ้นได (2) ความขัดแยงใน
สังคมท่ียังดําเนินตอไปสรางความเครียดและบั่นทอนสุขภาพจิต (3) 
การรับรูขอมูลขาวสารจํานวนมากที่ขาดการกลั่นกรองรวมทั้งการ
รับขอมูลขาวสารอยางทวมทนจากสื่อสังคม (Social media) และ
เครือขายสังคมตาง ๆ (Social networks) สรางความเครียดใน
สังคมมากขึ ้นได โดยเฉพาะในกลุ มเด ็กและเยาวชนที ่ย ังขาด
ภูมิคุมกันท่ีเหมาะสม และ (4) สังคมผูสูงอายุ มีผูสูงอายุถูกทอดทิ้ง
และเกิดโรคซึมเศราเพ่ิมข้ึน เปนตน 

นอกจากน้ี สุขภาพประชาชนไทยยังมีความเสี่ยงจากโรคภัย
ท่ีตองเฝาระวัง คือ การระบาดของไขหวัดใหญอยางตอเนื่อง และ
การระบาดของอหิวาตกโรคตลอดทุก 3 ป ขณะท่ีพฤติกรรมการสูบ
บุหรี่มี พิษภัยแฝงมากขึ้น ท้ังกับตนเอง และผูอื่น  จากการใช
ผลิตภัณฑบุหรี่ใหม ๆ เชน บุหรี่อิเล็กทรอนิกส นอกจากนี้ ยังมี
การศึกษาคนพบเก่ียวกับพิษภัยจากบุหรี่ท่ีมีตอบุคคลท่ีสาม (third-
hand smokers ไดรับจากพิษภัยจากควันบุหรี่ท่ีติดอยูตามสถานท่ี
และเครื่องใชตาง ๆ) การบังคับใชกฎหมายเรื่องสถานท่ีปลอดบุหรี่
เพ่ือคุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหรี่ตองจริงจังมากข้ึน 

คดีอาญาโดยรวมลดลง สวนหนึ่งเปนผลจากภาวะเศรษฐกิจท่ี
กลับมาฟนตัวดีข้ึน การจางงานเพ่ิมข้ึนชวยใหคดียาเสพติดและคดี
ประทุษรายตอทรัพยลดลง รวมทั้งมีผลจากการใชมาตรการเชิงรุก 
อยางไรก็ตาม แนวโนมระยะยาวยังตองระมัดระวังปญหายาเสพติด
โดยเฉพาะในกลุมเยาวชน ขณะท่ีแรงกดดันภายในครอบครัวและ
แรงกดดันภายนอก ซ่ึงเทคโนโลยี เขามามีบทบาทสําคัญใน
ชีวิตประจําวันของวัยรุน เชน การแชทผาน ไฮไฟว เฟสบุค ทวิต
เตอร ก็เปนปจจัยหน่ึงท่ีสงผลใหเกิดปญหาเด็กถูกลอลวงมากขึ้น
โดยเฉพาะกลุมเด็กและเยาวชนอายุ 11-15 ป 

ภาวะโลกรอนสงผลใหสถานการณภัยแลง และปญหาไฟไหม
ปาในฤดูแลงมีแนวโนมรุนแรงข้ึน เกิดหมอกควันและฝุนละอองขนาด
เล็กมีคาเฉล่ียเกินเกณฑมาตรฐานเพิ่มข้ึนกระทบตอสุขภาพของ
ประชาชนโดยเฉพาะกลุมเสี่ยง ไดแก เด็กเล็ก ผูสูงอายุ และกลุมท่ีมี
ปญหาระบบทางเดินหายใจ การแกไขปญหาอยางยั่งยืนคือ การนอม
นําพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในการนําปาเปยก 
เพ่ือสรางความชุมช้ืนใหกับผืนปา มาเปนแนวทางในการอนุรักษ
ฟนฟูปาไม และปองกันไฟปาในระยะยาวท่ีไดผลอยางยั่งยืน  

เ 

 

mental health problem, due to social tension and subsequent 
economic problems, and consequence of the 2008-2009 
economic crisis, leads to increasing suicide rate (2) continued 
social conflicts would add to the stress and aggravate mental 
health, (3) exposure to excessive information from all sources 
including social media and social networks without proper 
verification and deliberation could create more tension especially 
among children and the youth who do not have the maturity and 
coping skills,  (4)  more older persons may be abandoned and 
suffer from depression. 

Further, Thai people still faced health risks that require 
close surveillance, namely periodic eruption of flu, Chorela 
that recurred every three-year, new trend of tobacco 
consumption, e.g. new tobacco products such as electronic 
cigarette which had more hidden health risks to the 
consumers and others. New studies have identified harmful 
effects from residue of cigarette smoke that remains in the 
environment on third-handed smokers.  More stringent law 
enforcement on smoke-free areas is needed to protect the 
health of non-smokers. 

The number of crimes dropped, partly due to the 
economic recovery. Expanded employment, plus Government 
pro-active measures, led to reduction of drug-related crimes, 
and crimes against property. In the long run, it is still 
necessary to maintain vigilant monitoring of drug problems, 
especially among the youth. Pressure from within and outside 
the family, coupled with the widespread use of ICT 
technology, e.g. chat, hi-5, facebook, twitter, also led to the 
seduction of children and the youth, especially aged 11-15 
years old. 

Global Warming has made drought and forest fires 
during dry seasons more severe.   Some areas experienced 
an extended period of smog and <10 micron dust (PM10), 
which affected the health of vulnerable groups such as small 
children, the elderly, and people with respiratory problems. A 
sustainable solution to conserve and rehabilitate the forest 
and to prevent forest fires is to introduce Wet Forest to the 
forest land. 
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เร่ืองเดนประจําฉบับ “พลังเด็กและเยาวชนสรางสังคม”  

วาระเรงดวนในการขับเคล่ือนประเทศไทยใหกาวหนาอยาง
ยั่งยืนในทุกดานคือ การพัฒนาคนไทยในทุกชวงวัยใหเปนคนดี มี
คุณภาพ มีจิตอาสา และการเสริมสรางพลังประชาชนในทุกกลุมวัย
ใหเปนพลังบวกและสรางสรรคในการสรางชาติ โดยเฉพาะการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนทามกลางปญหาการขาดตนแบบท่ีดีและ
ความออนแอของตนทุนชีวิตท่ีจะเปนปจจัยหลอหลอม ใหกลายเปน
พลังบวกและสรางสรรคสังคมท่ีเขามารับชวงการพัฒนาประเทศ
ตอไป  

แนวทางและมาตรการการพัฒนาเด็กและเยาวชนใหมี
คุณลักษณะพึงประสงคที่ดําเนินการอยูในปจจุบันครอบคลุมดาน 
ตาง ๆ ประกอบดวย การคุมครองทางสังคม เชน การดูแลดาน
โภชนาการและสุขภาพเด็ก การคุมครองเด็กและเยาวชน การพัฒนา
ดานคุณภาพและการเขาถึงบริการการศึกษาของเด็กและเยาวชน 
การเรียนฟรี 15 ป และ การสนับสนุนดานเงินทุนกูยืมเพ่ือการศึกษา 
เปนตน รวมท้ังการจัดตั้งกองทุนและสถาบันเพ่ือการเรียนรูและ
พัฒนาคุณภาพเยาวชน เชน สถาบันสงเสริมอัจฉริยภาพและ
นวัตกรรมการเรียนรู กองทุนสื่อสรางสรรค และสํานักงานสงเสริม
การเรียนรูและพัฒนาคุณภาพเยาวชนภายใต สสส. มีการจัดตั้งศูนย
เฝาระวังดานวัฒนธรรม ดานสังคม ดานเทคโนโลยี อยางไรก็ตาม 
ยังมีความจําเปนท่ีจะตองใหความสําคัญกับการปองกันการเกิด
ปญหาของเด็กมากข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งการสรางกิจกรรม/พ้ืนท่ีดี  
ทดแทนพ้ืนท่ีเสีย ท่ีจูงใจและเปดโอกาสใหเด็กเขารวมกิจกรรมท่ีจะ
สรางสรรคใหเกิดพฤติกรรมในเชิงบวก 

 การพัฒนาเด็กและเยาวชนในเชิงบวก (Positive Youth 
Development) เปนกระบวนการพัฒนาที่ยึดหลักการเปดโอกาสหรือ
พ้ืนท่ีใหเยาวชนมีทางเลือก ประสบการณรวมในเชิงบวก สงผลให
เกิดผลลัพธเปนพฤติกรรมเชิงบวกในการใชชีวิตในสังคม เปน
หลักการท่ีปองกันและทําใหเยาวชนปลอดปญหาตั้งแตเริ่มตน เพ่ือ
เปนกิจกรรมเสริมท่ีสําคัญในการปองกันการเกิดปญหาของเด็กมาก
ข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งการสรางกิจกรรม/พ้ืนท่ีดีทดแทนพ้ืนท่ีเสีย ท่ี
จูงใจและเปดโอกาสใหเด็กเขารวมกิจกรรมท่ีจะสรางสรรคใหเกิด
พฤติกรรมในเชิงบวก ภายใตการเสริมสรางพ้ืนท่ีครอบครัวเต็มไป
ดวยความรักและความเขาใจ ใหโอกาส พ้ืนท่ีโรงเรียนมีกิจกรรมที่
หลากหลายเขาถึงใจเด็ก พ้ืนที่รอบนอกโรงเรียนเปนแหลงเรียนรู
เสริมทักษะ พ้ืนท่ีชุมชนสงเสริมความรักทองถิ่น และพ้ืนท่ีทางสังคม
ท่ีเปดโอกาสใหเด็กไดกาวไปสูการเปนสมาชิกท่ีดี มีจิตอาสา มีสํานึก

Lead Story : “The Force of Children and Youth to Society”  

An urgent agenda to drive Thailand toward a 
sustainable future is to develop Thai people of all ages to be 
good citizen of high caliber, with volunteering spirit. It is time 
to breathe positive force into population of all ages, 
particularly children and youth development. Our next 
generation needs good role models to supplement the 
deteriorating life capital they possess at present. Positive 
force would help them overcome many obstacles in their lives 
so that they can make valuable contribution to society and the 
country in the future.  

At present, various measures have been implemented 
in order to develop children and youth to become human 
being with desirable qualities. These include social protection 
such as nutrition and health care, child and youth protection, 
development of quality and access to education services, 15 
years of free education, and study loans. Moreover, funds and 
institutes for learning promotion and youth development, 
talent and learning innovation, creative and safe media have 
been established. Surveillance centers for culture, society and 
technology have also been set up. However, the aforementioned 
measures focus on resolving of each particular problem and 
concern. Unless holistic approaches centering at children are 
implemented, these measures would be ineffective. More 
focus has to be placed on prevention of problem and 
enhancement of child’s potential by increasing number of good 
and creative activities, social activities, and youth networks for 
academic and charity works. 

Positive Youth Development is an approach that 
emphasizes space and options for the youth. It is believed that 
shared positive experiences will inspire positive social behaviors. 
This approach is based on prevention, to protect them from 
harmful environment and to provide the youth a fresh start. The 
aim is to nurture the youth to become competent, with good 
social skills, self-control, disciplines, self-reliance, and enthusiasm 
for learning new things, to be capable of analytical thinking and 
problem-solving, and to have the maturity to avoid risky 
behaviors. This requires a loving, understanding, and supportive 
family. The school should provide a wide range of child-centered 
learning activities. Children should find plenty of supplementary 
learning in outside the school. The community should instill a 
sense of belong and attachment. The society should provide 
ample social space for children to become good members, ones 
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สาธารณะตอบานเมือง รวมถึงพ้ืนที่สื่อที่เปดโลกการเรียนรูไร
พรมแดนอยางสรางสรรคและมีความปลอดภัย ท้ังนี้ โดยการ
ดําเนินการของรัฐในฐานะผูสนับสนุนและประสานผนึกกําลังกับทุก
ภาคสวน สงเสริมธุรกิจเอกชนเขามาสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือสังคม
และลงทุนเพ่ือสังคม เปนกลุมงาน/อาสาสมัครในการเปนพ่ีเลี้ยง
เยาวชน ใหความสําคัญกับบทบาทของทองถิ่นในการขับเคล่ือนและ
ผลักดันงานดานเด็กและเยาวชนในระดับชุมชนทั่วประเทศ 

that have volunteering spirit and civic consciousness. The media 
should connect the children to the borderless world of endless 
but harmless creativities. The Government must provide support 
and coordinate collaboration from all sectors. The private sector 
should support various activities and help coaching the youth. 
Last but not least, local authorities should be a driving force for 
children and youth development at the community level all over 
the country. 

 
NESDB :  National Economic and Social Development Board 

 


