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สศช. ไดรายงานความเคลื่อนไหวทางสังคมในชวงไตรมาสสาม ป 
2551 เมื่อวันท่ี 8 ธันวาคม 2551 

The Office of the National Economic and Social Development 
Board (NESDB) reports on social monitor in Q3/2008, on 
December 8, 2008. 

นายอําพน กิตติอําพน เลขาธิการ สศช. นางสุวรรณี  คํามั่น รอง
เลขาธิการ สศช. เปดเผยวา สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดติดตามความเคลื่อนไหวสถานการณ
ทางสังคมที่สําคัญ ๆ  สรุปไดดังน้ี 

Dr. Ampon Kittiampon, NESDB Secretary-General, and Ms. 
Suwannee Khamman, Deputy Secretary-General, together 
disclosed that NESDB had monitored significant movements in 
that society, summarizing that : 

ภาวะสังคมไทยไตรมาสสาม (ก.ค.-ก.ย.) ป 2551 

มิติดานคุณภาพคน : สถานการณการจางงานนอกภาคเกษตรมี
สัญญาณของการชะลอตัว สาเหตุมาจากการหดตัวของอุตสาหกรรม
สงออกที่ใชแรงงานเขมขน แตการขยายตัวในภาคการเกษตรทําให
อัตราการวางงานยังคงอยูในระดับตํ่าที่รอยละ 1.2 อยางไรก็ตาม การ
วางงานมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นเนื่องจากผลกระทบของวิกฤตการเงินและ
เศรษฐกิจโลกชะลอตัว จําเปนตองเตรียมมาตรการบรรเทาปญหาที่จะ
เกิดขึ้นดังกลาว สําหรับดานการศึกษาเพื่อเพ่ิมผลิตภาพกําลังคนถึง
เวลาที่ตองเรงรัดคุณภาพอยางจริงจัง สวนดานสุขภาพของประชาชน 
สภาพอากาศที่แปรปรวนเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหการระบาดของโรค
ไขเลือดออกมีแนวโนมรุนแรงขึ้น รวมท้ังพบการแพรระบาดซ้ําของโรค
ชิคุนกุนยาหรือไขปวดขอซึ่งมียุงลายเปนพาหะนําโรคเชนกัน และตอง
เฝาระวังการเจ็บปวยดวยโรคไขหวัดใหญและปอดอักเสบที่อาจเพิ่มขึ้น
ในไตรมาสสี่ 

มิติดานความมั่นคงทางสังคม : การโจรกรรมรถจักรยานยนตเปนคดี
ที่มีมากถึง 1 ใน 3 ของคดีลักทรัพย ทั้งยังเคลื่อนยายและเปล่ียนสภาพ
ไดเร็ว จึงติดตามจับกุมไดยาก ขณะที่การปราบปรามยาเสพติดอยาง
เขมงวดสงผลใหมีการจับกุมและยึดของกลางไดเปนจํานวนมาก และ
การกวดขันวินัยจราจรสงผลใหคดีอุบัติเหตุจราจรทางบกและความ
เสียหายลดลง สวนการกระทําผิดของเด็กและเยาวชนยังคงมีสาเหตุหลัก
มาจากการคบเพื่อนและความคึกคะนอง  

มิติดานพฤติกรรมและความเปนอยูของคน : คาใชจายการ
บริโภคแอลกอฮอลและยาสูบในครัวเรือนลดลง ดานพฤติกรรม
ของเด็กและเยาวชนใชเวลาไปกับกิจกรรมบันเทิงมากกวาการ
อานหนังสือ เนื่องจากขาดการกระตุนใหรักการอานตั้งแตเล็ก 

Social Development Report in Q3/2008 (July – September) 
Human Quality Dimension: Overall employment in the non-
farm sectors signaled a slowdown trend, due to contractions in the 
labor-intensive export-oriented industries. Considerable expansion 
in agricultural sector, however, kept unemployment rate at a low 
level of 1.2 percent. Nonetheless, higher unemployment is 
foreseen, attributed by impacts of the global financial crisis and 
economic slowdown, which would require proper prevention of 
some adverse consequences. As for education to increase 
manpower productivity, it would be of great necessary to 
expedite quality upgrading. Regarding public health, climatic 
change was seen as a main cause for greater intensity in spread of 
dengue hemorrhagic fever. There was also repeated epidemic, i.e. 
of Chikungunya fever, carried by aedes aegypti. Due attention 
should be paid to some infectious diseases, especially flu and 
pneumonia, which may increase in the fourth quarter. 
Social Security Dimension: Robbery of motorcycles accounted 
for around one-third of all property-related cases. Moreover, these 
were very difficult to arrest due to easy relocation and 
transformation. Strict suppression of narcotics resulted in higher 
number of arrests and seizure of narcotics, and the more intensive 
promotions of traffic discipline markedly reduced accidents and 
losses in land transportation. Involvement of children and the 
youth in criminal cases was still driven mainly by friends and 
aggressive behaviors. 
Behavioral and Living Dimensions: Household spending on 
alcoholic beverages and tobacco dropped slightly. Children and 
the youth spent most of their free time in entertainment activities 
rather than reading, due to the lack of implanting reading habit 
from their childhood, which will serve as a solid foundation for 
development and nurture of life-long learning habit. 
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ทั้งนี้ การสงเสริมใหเด็กรักการอานจะเปนพ้ืนฐานเสริมสราง
พัฒนาการและบมเพาะนิสัยการเรียนรูตลอดชีวิต  

มิติดานสิ่งแวดลอม : ภาวะโลกรอนและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอยางไมมีประสิทธิภาพเปนสาเหตุของอุทก
ภัยในหลายพ้ืนที่ของประเทศ กอใหเกิดความเสียหายตอ
เศรษฐกิจและสังคม นอกจากนี้ ของเสียอันตรายยังถูกทิ้งปะปน
กับขยะมูลฝอยทั่วไป ขาดการปองกันและควบคุมการทิ้งขยะ
ประเภทนี้อยางมีประสิทธิภาพ สวนคุณภาพอากาศมีแนวโนมดี
ขึ้น ปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กลดลงโดยเฉพาะฝุนที่เกิดจาก
กิจกรรมการผลิต  

เร่ืองเดนประจําฉบับ   

อิทธิพลของสื่อตอเด็กและเยาวชนไทย  

ปจจุบันส่ือเขามามีอิทธิพลตอประชาชนและสังคมอยางมากทั้งดาน
บวกและลบ สงผลตอทัศนคติ พฤติกรรมและวัฒนธรรม โดยเฉพาะใน
กลุมเด็กและเยาวชนที่ยังขาดวิจารณญาณในการเลือกบริโภคส่ือ  

ความกาวหนาของสื่อจากสิ่งพิมพสูยุคไซเบอร ส่ือประกอบดวย 
ส่ือส่ิงพิมพ ส่ือโสต และส่ือโสตทัศน ส่ือที่ไดรับความนิยมมากที่สุดคือ
โทรทัศน โดยการชมโทรทัศนเพ่ิมขึ้นจากรอยละ 80.4 ในป 2532 เปน
รอยละ 95.7 ในป 2551 ในขณะที่ส่ือวิทยุและส่ิงพิมพมีแนวโนมลดลง 
กลุมเด็กและเยาวชนมีการชมโทรทัศนกวารอยละ 95 ฟงวิทยุรอยละ 
12.7- 37.1 โดยกวารอยละ 80 ของการฟงวิทยุและชมโทรทัศนของเด็ก
เปนรายการบันเทิง และใชเวลาในการชมโทรทัศนเฉล่ีย 2.5-3 ชั่วโมงตอ
วัน สูงกวาเกณฑเฉล่ีย 2 ชั่วโมงตอวัน  นอกจากนี้ อินเทอรเน็ต และ
โทรศัพทมือถือเปนส่ือที่มีการขยายตัวและมีบทบาทตอกลุมเด็กและ
เยาวชน โดยป 2550 มีคนเลนอินเทอรเน็ต 9.3 ลานคน รอยละ 60 เปน
เด็กและเยาวชน ใชเวลาเฉลี่ย 2.5 ชั่วโมงตอวัน สวนใหญใชเพ่ือความ
บันเทิง และใชโทรศัพทมือถือเผยแพรขอมูลผานระบบ SMS โดยมีการ
สง 3-4 ครั้งตอวัน โหลดเพลง/ภาพ/เกม 3-8 ครั้งตอวัน 

โทรทัศนและอินเทอรเน็ต  สื่ออิทธิพลสูงตอเด็กและเยาวชน 
เนื่องจากมีเครื่องรับโทรทัศนแทบทุกบาน มีความรวดเร็ว รวมทั้งการใช
ประสาทสัมผัสรับไดทั้งรูปและเสียงทําใหจดจํางายทําใหส่ือโทรทัศนมี
การโฆษณาสูงสุดถึงประมาณรอยละ 58 ของรายไดจากโฆษณาของสื่อ
ทั้งหมด ในขณะที่ อินเทอรเน็ตมีผลกระทบกวางขวาง รุนแรงและ
รวดเร็ว เปดโอกาสใหผูรับสารเปนผูสงสารและสามารถปกปดตัวตนท่ี
แทจริงของบุคคลทําใหมีการแสดงความคิดเห็นอยางเสรีซึ่งเปนไดทั้ง
สรางสรรคและเปนภัยตอสังคม 
 

 

Environmental Dimension: The global warming phenomenon 
and ineffective management of natural resources were seen as 
major causes of flood in many parts of the country, led to 
tremendous economic and social losses. In addition, some 
hazardous waste had been disposed of in the general wastes, still 
lacking proper and effective management. Air quality tended to 
improve, especially the micro dust volume from production 
activities. 
 
Highlights 
Influence of Media on Thai Children and Youth 
Public media have greater influences on people and society. 
There are both positive and negative impacts on attitude, behavior 
and culture, notably among children and the youth who tend to 
have improper discretion in media exposure. 
Progress in Media: From Printed to Cyber Media: The public 
media generally include printed, audio and visual media. 
Television is the most popular one. TV viewing increased from 
80.4 percent in 1989 to 95.7 percent in 2008, amid the drop in 
exposure to radio and printed media. Over 95 percent of children 
and the youth viewed TV, compared with only 12.7-37.1 percent 
listening to radio. Most of the programs, over 80 percent, viewed 
by children and the youth, were entertainment programs. 
Moreover, their average viewing time of TV was 2.5-3 hours a 
day, higher than the daily average of 2 hours. Internet and cellular 
phones have played the greater roles among children and the 
youth as well. In 2007, there were 9.3 million net surfers in 
Thailand, and 60 percent of them were children and the youth. 
They spent 2.5 hours average each day on internet, mostly for 
entertaining. They also used their mobile phones for entertaining, 
especially the sending of 3-4 SMS each day, and 3-8 downloads 
of music/pictures/games each day. 
TV and Internet: High Influence on Children and Youth: TV 
sets are very common in every household. It is fast and easy for 
reception of both pictures and sound. It has proven as an easy 
channel for ensuring quick memorization of viewers, thus 
resulting in high advertising spending of over 58 percent of total 
spending in all kinds of media. Internet has recently showed 
widespread, rapid and severe effects, allowing receiver to send 
messages and to conceal their own identities, resulting in free 
expression of ideas, which can be both creative and detrimental to 
society. 
Creative Influences: The media can promote appropriate 
behavior for learning and understanding among children, 
particularly instructional media, such as use of computer for 
education, use of multimedia system for remote education, and 
search of information on Net. Encouraging children to produce 
media to open up their vision concerning benefits of technology 
would lead to creativity and self-development. 
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อิทธิพลสื่อในทางสรางสรรค ส่ือที่มีสาระสงเสริมพฤติกรรมที่
เหมาะสมมีผลตอการเรียนรู และความรูความเขาใจของเด็ก การใชส่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา เชน ใชคอมพิวเตอรเปนส่ือในการสอน การ
ใชระบบมัลติมีเดียในการสอนทางไกล และใชอินเทอรเน็ตในการคนหา
ขอมูล รวมทั้งการสนับสนุนใหเด็กผลิตส่ือเพ่ือเปดโลกทัศนใหเด็กมี
มุมมองการใชประโยชนจากเทคโนโลยี ชวยใหเด็กมีความคิดสรางสรรค
และพัฒนาตัวเอง 
ผลกระทบในทางลบที่พึงระวังจากการบริโภคสื่อ  ส่ือที่มีเนื้อหา
รุนแรง อาฆาตพยาบาทสงผลตอพฤติกรรมกาวราวของเด็ก เนื้อหาที่
แสดงออกของพฤติกรรมทางเพศสงผลตอความเชื่อและคานิยมเรื่อง
เพศสัมพันธผิด  ๆการใชเวลากับส่ือมากเกินไปทําใหขาดทักษะในการ
ทํางานรวมกับผูอื่น นอกจากนี้ ยังมีผลกระทบดานสุขภาพ ดานการ
พัฒนาสติปญญาจากการขาดการกระตุนความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
ตลอดจนดานวัฒนธรรม ทัศนคติและคานิยมทั้งในเรื่องการใชภาษา 
คานิยมไมเหมาะสมบางประการ  

ขจัดสื่อราย ขยายสื่อดี สรางภูมิคุมกัน : แนวทางดําเนินงาน ขจัด
ส่ือรายโดยจัดระดับความเหมาะสมของสื่อทุกประเภท การจัดระเบียบ
รานอินเทอรเน็ต เกมคาเฟ จัด rating รายการโทรทัศน และตรวจจับส่ือ
ไมเหมาะสม ขยายสื่อดีโดยสรางแรงจูงใจใหผูผลิตผลิตส่ือคุณภาพ การ
บรรจุเนื้อหาการสอนตางๆ สนับสนุนใหเยาวชนผลิตส่ือ การสราง
ภูมิคุมกัน โดยใหรู เทาทันผานการพัฒนาหลักสูตรอินเทอรเน็ต
ปลอดภัยและสรางสรรค เปนตน อยางไรก็ตาม ยังมีขอจํากัดในหลาย
ดาน คือ ความเพียงพอของรายการที่เหมาะสมเนื่องจากการทําใหธุรกิจ
สูญเสียรายได ในขณะที่การควบคุมตรวจจับส่ือรายใหหมดไปทําได
ยากเนื่องจากเปนส่ือออนไลน และยังมีความตองการของตลาด 

สรุปและขอเสนอแนะ ส่ือเปนส่ิงมีประโยชนโดยเฉพาะโทรทัศนและ
คอมพิวเตอรทําใหเด็กสามารถติดตามขาวสาร แลกเปล่ียนความรูและ
กาวทันโลก ซึ่งขึ้นอยูกับสาระที่ไดรับ และระยะเวลาที่ใชกับส่ือ อยางไร
ก็ตาม การกํากับดูแลส่ือที่ซับซอน รวดเร็วและมาจากทั่วโลกทําไดยาก
ยิ่งขึ้น การสรางคุมกันที่ตัวเด็กใหรู เทาทันส่ือ ภาคธุรกิจที่ตอง
รับผิดชอบตอสังคมโดยผลิตส่ือดีหรือสนับสนุนการผลิตส่ือดี และรัฐมี
มาตรการจูงใจเพื่อสรางสื่อดีและพ้ืนที่กิจกรรมอื่นๆ ใหเด็กเรียนรูและ
พัฒนาความคิดสรางสรรค เติบโตและเปนผูใหญที่มีคุณภาพ 

Negative Impacts from Media Exposure: Terror and malice 
contents on the media may lead to aggressive behavior among 
children. Some erotic expressions may lead to the improper 
perception and value in sexual relationships, and the over-media 
exposure may affect their cooperative skills with other people. 
Some effects on health cannot be overlooked, including effects on 
the development of intellectual capability, due to the lack of 
stimulation of creative thinking. These include some possible 
effects on culture, attitude and value, as well as improper use of 
language. 
Elimination of Wicked Media, Promotion of Creative Media 
for Immunization: Implementation Guideline Wicked media 
should be eliminated, through enforcement of rating of all types 
of media, regulation of Internet café, TV programs, and cracks of 
improper media. There require proper incentives for producing 
creative and educational media, as well as production of creative 
media among the youth. These include immunization among 
children and the youth to realize proper and constructive uses of 
Internet, etc. However, some limitations remain, mainly the 
insufficient number of appropriate programs, due to loss of 
income for businesses. Meanwhile, control of some online media 
may be almost impossible, despite the high market demand. 
Conclusion and Recommendations: There are plenty benefits 
from television and computer, which will enable children to 
receive necessary information, to exchange their knowledge and 
to catch up with global changes. These would depend on the 
messages and contents, and exposure time. However, it is very 
difficult to supervise the more rapid and complex media in a 
globalizing world. Therefore, it is necessary to ensure children to 
understand the media, and to promote public awareness for some 
constructive media among related businesses. The government 
should provide some incentives for production of constructive 
media and activities that will promote creative thinking and 
learning among children in order to become the high-quality 
human resources in the future. 
 

 
NESDB : National Economic and Social Development Board 
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