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 ประเด็นหลัก 

 การจางงานเฉล่ียของไตรมาสแรกเพ่ิมขึ้นรอยละ 2.6 จากไตรมาส 1/2552 การฟนตัวของภาคการผลิตและบริการ 
อยางตอเนื่องจากไตรมาส 4/2552 ทําใหการจางงานเต็มเวลาเพ่ิมขึ้น อัตราการวางงานลดลงเปนรอยละ 1.1 หรือวางงาน 
4.3 แสนคน การทํางานต่ําระดับลดลง และจํานวนผูประกันตนท่ีขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานลดลงเปน 126,116 คน 

 ประเด็นเฝาระวังสําคัญในระยะตอไป คือ การวางงานมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นในไตรมาส 2 และ 3 ของปนี้ กระทบคุณภาพ
ชีวิตแรงงาน อันเนื่องจาก (1) ความเสียหายตอภาคธุรกิจท่ีเกิดจากการชุมนุมและการกอการจลาจล ทําตองลดจํานวน
ชั่วโมงการทํางานในสาขาบริการรวมท้ังการลดการจางงานในบางกลุม (2) ปญหาภัยพิบัติการเกษตร ท้ังภาวะภัยแลง
และการระบาดของศัตรูพืช และ (3) การทยอยเขาสูตลาดแรงงานของผูจบการศึกษาใหม นอกจากนั้นยังตองเรง
แกปญหาโครงสรางตลาดแรงงานที่มีมาตอเนื่อง ท้ังการขาดแคลนแรงงานระดับลาง และการขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะ
ตรงกับความตองการของตลาด รวมท้ังการดูแลระบบสวัสดิการสังคมและการพัฒนาคุณภาพฝมือแรงงานที่อยูนอกระบบ  

 สุขภาพประชาชนไทยยังมีความเสี่ยงจากโรคภัยท่ีตองเฝาระวัง คือ การระบาดของไขหวัดใหญอยางตอเนื่อง และ 
การระบาดของอหิวาตกโรคตลอดทุก 3 ป ขณะท่ีพฤติกรรมการสูบบุหรี่มีพิษภัยแฝงมากขึ้นท้ังกับตนเอง และผูอ่ืน จาก
การใชผลิตภัณฑบุหรี่ใหม ๆ เชน บุหรี่อิเล็กทรอนิกส นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาคนพบเกี่ยวกับพิษภัยจากบุหรี่ท่ีมีตอ
บุคคลท่ีสาม (third-hand smokers) ท่ีไดรับพิษภัยจากควันบุหรี่ท่ีติดอยูตามสถานท่ีและเคร่ืองใชตาง ๆ การบังคับใช
กฎหมายเรื่องสถานที่ปลอดบุหรี่เพ่ือคุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหรี่จึงตองจริงจังมากขึ้น 

 ปญหาสุขภาพจิตในสังคมมีแนวโนมรุนแรงขึ้นทามกลางปญหาทางการเมือง (Political Stress Syndrome: PSS)  
ความขัดแยงในสังคม และปญหาเศรษฐกิจสําหรับประชาชนบางกลุม ในขณะท่ีคนไทยยังขาดทักษะการจัดการ
ความเครียดและภาวะวิกฤตในชีวิต ปญหาสุขภาพจิตนั้น มีแนวโนมภาระโรคสูงขึ้นโดยเฉพาะในกลุมเด็กและเยาวชน ซึ่ง
จะเปนอุปสรรคตอการพัฒนาคุณภาพคน ประเด็นเฝาระวังสําคัญ คือ (1) ปญหาสุขภาพจิตขั้นรุนแรงที่อาจจะทําใหอัตรา
การฆาตัวตายเพ่ิมขึ้นได (2) ความขัดแยงในสังคมบ่ันทอนสุขภาพจิตมากขึ้น (3) การรับรูขอมูลขาวสารจํานวนมากท่ีขาด
การกล่ันกรองสรางความเครียดในสังคม และ (4) สังคมผูสูงอายุท่ีมีผูสูงอายุถูกทอดท้ิงและเกิดโรคซึมเศรามากขึ้น เปนตน 

 วาระเรงดวนในการขับเคล่ือนประเทศไทยใหกาวหนาอยางยั่งยืนในทุกดานคือ การพัฒนาคนไทยในทุกชวงวัยใหเปนคนเกง
คนดีมีศีลธรรม มีคุณภาพ มีจิตสาธารณะ และการเสริมสรางพลังประชาชนในทุกกลุมวัยใหเปนพลังบวกและสรางสรรคใน
การสรางชาติ โดยเฉพาะการพัฒนาเด็กและเยาวชนท่ีจะเขามารับชวงการพัฒนาประเทศตอไปทามกลางปญหาการขาด
ตนแบบที่ดีและความออนแอของตนทุนชีวิตท่ีจะเปนปจจัยหลอหลอมใหเกิดการพัฒนาทางดานจิตใจ สังคม สติปญญา 
ใหสามารถดํารงชีพอยูในสังคมไดอยางเขมแข็งและมีประสิทธิภาพภายใตเง่ือนไขความเส่ียงท่ีมีมากขึ้น 

 การพัฒนาเด็กและเยาวชนในเชิงบวก (Positive Youth Development) เปนกระบวนการพัฒนาท่ียึดหลักการเปดโอกาส
หรือพ้ืนท่ีใหเยาวชนมีทางเลือก ประสบการณรวมในเชิงบวก สงผลใหเกิดผลลัพธเปนพฤติกรรมเชิงบวกในการใชชีวิตใน
สังคม เปนหลักการท่ีปองกันและทําใหเยาวชนปลอดปญหาต้ังแตเริ่มตน เพ่ือเปนกิจกรรมเสริมท่ีสําคัญในการปองกัน
การเกิดปญหาของเด็กมากขึ้น โดยเฉพาะอยางย่ิงการสรางกิจกรรม/พ้ืนท่ีดีทดแทนพ้ืนท่ีเสีย ท่ีจูงใจและเปดโอกาสให
เด็กเขารวมกิจกรรมท่ีจะสรางสรรคใหเกิดพฤติกรรมในเชิงบวก ภายใตการเสริมสรางพ้ืนท่ีครอบครัวเต็มไปดวยความรัก
และความเขาใจ ใหโอกาส  พ้ืนท่ีโรงเรียนมีกิจกรรมท่ีหลากหลายเขาถึงใจเด็ก พ้ืนท่ีรอบนอกโรงเรียนเปนแหลงเรียนรู
เสริมทักษะ พ้ืนท่ีชุมชนสงเสริมความรักทองถ่ิน และพ้ืนท่ีทางสังคมท่ีเปดโอกาสใหเด็กไดกาวไปสูการเปนสมาชิกท่ีดี มี
จิตอาสา มีสํานึกสาธารณะตอบานเมือง รวมถึงพ้ืนท่ีส่ือท่ีเปดโลกการเรียนรูไรพรมแดนอยางสรางสรรคและมีความ
ปลอดภัย ท้ังนี้โดยการดําเนินการของรัฐในฐานะผูสนับสนุนและประสานผนึกกําลังกับทุกภาคสวน สงเสริมธุรกิจเอกชน
เขามาสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือสังคมและลงทุนเพ่ือสังคม เปนกลุมงาน/อาสาสมัครในการเปนพ่ีเล้ียงเยาวชน ให
ความสําคัญกับบทบาทของทองถ่ินในการขับเคล่ือนและผลักดันงานดานเด็กและเยาวชนในระดับชุมชนทั่วประเทศ



สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ         3 

 

การมีงานทําและคุณภาพคน 

 
 
 
ตารางท่ี 1 ผลสํารวจภาวะการทํางานของประชากรไตรมาสหน่ึงป 2553   

 
จํานวน (ลานคน) เปล่ียนแปลง (%YOY) 
2552 2553 2552 2553 

ทั้งป Q4 Q1 ทั้งป Q4 Q1 
กําลังแรงงานรวม 38.43 38.73 38.12 1.93 1.53 1.7 
ผูมีงานทํา 37.71 38.25 37.42 1.86 1.87 2.6 
ภาคเกษตร 14.68 15.44 12.80 -0.04 -2.26 2.8 
นอกภาคเกษตร 23.01 22.80 24.62 3.19 4.87 2.5 
- อุตสาหกรรมการผลิต 5.37 5.22 5.78 -1.46 0.17 -1.1 
- กอสราง 2.30 2.10 2.55 4.02 5.32 -1.2 
- คาสง / คาปลีก 6.05 6.08 6.35 5.10 5.44 2.9 
- โรงแรม ภัตตาคาร 2.59 2.66 2.89 8.75 11.42 10.3 
- ขนสง โทรคมนาคม 1.14 1.13 1.23 2.12 3.76 -3.3 
- การบริการอ่ืน  ๆ 5.56 5.61 5.82 2.98 5.99 4.9 
การทํางานต่ําระดับ 0.60 0.63 0.51 19.13 12.86 -24.4 
จํานวนผูวางงาน 0.57 0.38 0.43 9.65 -24.85 -44.4 
อัตราการวางงาน (%) 1.49 0.98 1.13    

ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ 

แผนภูมิที่ 1 ผูประกนัตนที่ข้ึนทะเบียนขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน 

 
 ป 2552 ป 2553 

Q1/52 Q2/52 Q3/52 Q4/52 Q1/53 เม.ย. 

ผูขอรับประโยชน
ทดแทนกรณีวางงาน 

 (คน) 
250,557 181,266 149,108 123,708 126,116 46,877 

ที่มา : กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน 

แผนภูมิที่ 2 แสดงดัชนีคาจางเฉลีย่ และดัชนีราคาผูบริโภค 

 
 

 

การจางงานเพิ่มข้ึนตอเน่ือง และอัตราการวางงาน
ลดลงมาก 

การจางงานในไตรมาสแรกของป 2553 เพ่ิมขึ้นเฉล่ีย 
รอยละ 2.6 โดยการจางงานในภาคเกษตร เพ่ิมขึ้น 
รอยละ 2.8 เนื่องจากราคาพืชผลสําคัญท่ีเพ่ิมขึ้นจูงใจให
เกษตรกรเพิ่มการผลิต สําหรับการจางงานนอกภาค
เกษตร เพ่ิมขึ้นรอยละ 2.5 โดยเพ่ิมขึ้นมากในภาคโรงแรม 
ภัตตาคาร ซึ่งเปนผลจากภาคการทองเที่ยวท่ีขยายตัว  
แตการจางงานในภาคอุตสาหกรรมการผลิตยังคงลดลง
รอยละ 1.1 เนื่องจากยังเปนระยะเริ่มแรกของการฟนตัว
ของการผลิต ผูประกอบการจึงเพ่ิมชั่วโมงการทํางานและ
การทํางานลวง เวลากอน ท่ีจะเ พ่ิมจํ านวนแรงงาน 
โดย เฉพาะอุ ตสาหกรรมรถยนต  อิ เ ล็ กทรอนิ กส 
เครื่องใชไฟฟา เห็นไดจากจํานวนผูท่ีทํางานมากกวา 40 
ชม . / สัปดาห  เ พ่ิมขึ้ นรอยละ  14  ประกอบกับกลุม
อุตสาหกรรมเหลานี้ ยังขาดแรงงานมีทักษะท่ีตรงกับ 
ความตองการ นอกจากนี้ ความไมมั่นคงทางการเมืองและ
ผลกระทบจากความลาชาของการลงทุนโครงการใหญใน
มาบตาพุด ทําใหมีการชะลอการจางงาน และแรงงาน
บางสวนหันไปประกอบอาชีพอิสระแทนหลังวิกฤต
เศรษฐกิจ 

จากการฟนตัวของการผลิตและบริการที่ชัดเจนมาก
ขึ้นในไตรมาสสุดทายของป 2552 ทําใหคาจางท่ียังไมรวม
ผลประโยชนตอบแทนอื่นเพ่ิมขึ้นรอยละ 2.8 เปนเฉล่ีย 
7,266 บาทตอเดือน และมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นตอเนื่องใน 
ไตรมาสแรกของป 2553 ตามการปรับเพ่ิมคาจางแรงขั้น
ตํ่าท่ีเพ่ิมขึ้นเฉล่ียท้ังประเทศ 6.3 บาทหรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 
4.0 โดยมีผลบังคับใชต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2553 อยางไร
ก็ตาม เงินเฟอท่ีสูงขึ้นในไตรมาสแรกของป 2553 อยูท่ี
รอยละ 3.7 ทําใหคาจางท่ีแทจริงและกําลังซื้อท่ีแทจริงของ
แรงงานยังอยูในระดับต่ํา  

แมวาในไตรมาสแรกอัตราการวางงานลดลงมากจาก
รอยละ 2.1 ในชวงเดียวกันของปท่ีแลวเปนรอยละ 1.1  
ในปนี้ ขณะเดียวกัน จํานวนผูประกันตนที่ขอรับประโยชน
ทดแทนกรณีวางงานลดลงจาก 250,557 คนในไตรมาส 
1/2552 เปน 126,116 คนในไตรมาสนี้ แตประเด็นเฝา
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ภาวะสังคมไทยไตรมาสหน่ึง ป 2553 

ดัชนีคาจางเฉลี่ย 

ดัชนีราคาผูบริโภค 

ดัชนีผลิตภาพแรงงาน 

ดัชนีคาจางที่แทจริงเฉลี่ย 

ที่มา : กระทรวงพาณิชย, สศช., สํานักงานสถิติแหงชาติ 
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1 ในชวงแรกของการชุมนุม บางกิจการไดยายพนักงาน/ลูกจางประจําไปทํางานในสาขาอื่น หรือใหหยุดงานชั่วคราว สวนพนักงาน/ลูกจางรายวันที่
ตองหยุดงาน ทําใหขาดรายได ตอมาในระหวางวันที่ 19 – 21 พฤษภาคม 2553 มีผูประกอบการไดรับความเสียหายประมาณ 2,951 ราย และตอง
หยุดดําเนินการตอไปอีก ซ่ึงจะทําใหมีแรงงงานถูกเลิกจางจํานวนหน่ึง  

2
 ขอมูลจากศูนยความชวยเหลือผูไดรับผลกระทบจากการจางงานจากการชุมนุมทางการเมือง(ศชจ.) กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ตั้งแต
วันที่ 22 เมษายน -24 พฤษภาคม 2553 มีผูลงทะเบียนขอรับความชวยเหลือสะสมจํานวน 6,043 ราย แยกเปนนายจาง 757 ราย ผูประกอบการ
อิสระ 2,679 ราย และลูกจาง 2,607 ราย 

แผนภูมิที่ 3 แสดงการเปลีย่นแปลงคาจาง และเงินเฟอ 

 
ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ, กระทรวงพาณิชย 

แผนภูมิที่ 4 แสดงภาวะความตึงตัวของตลาดแรงงาน และการเกิด
mismatching 

 
 
 
 

 
พนักงานและลูกจางธุรกิจโรงแรม รานคาปลีก และหางสรรพสินคา 
ที่ไดรับผลกระทบจากการชมุนุมบริเวณราชประสงค 
สถานประกอบการ 3,731  แหง 
ลูกจางรายวนั รานคาปลีกท่ีเชา
พื้นท่ีตามศูนยการคา 

87,604  คน 
 

ที่มา : กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน  ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2553 
 
 
 
 
 

ระวังท่ีสําคัญ คือ การวางงานมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นใน 
ไตรมาสสองและสามของปนี้ และสงผลกระทบตอคุณภาพ
ชีวิตแรงงาน เนื่องจาก (1) ผลกระทบจากความไมสงบ
ทางการเมืองตอภาคธุรกิจ ทําใหสถานประกอบการใน
บริเวณพื้นท่ีท่ีมีการชุมนุมและพ้ืนท่ีใกลเคียงตองหยุด

ดําเนินการชั่วคราวในชวง เม.ย. – พ.ค.1 ท้ังนี้จากขอมูล
กรมจัดหางาน กระทรวงแรงงาน พบวามีผูมาขอรับความ
ชวยเหลือจากเหตุการณชุมนุมตั้งแตวันท่ี 22 เมษายน – 

24 พฤษภาคม จํานวน 6,043 ราย2 และภาคธุรกิจยังตอง
ใชเวลา 1-3 เดือน ในการฟนฟูกิจการ และการฟนฟู 
ความเชื่ อมั่น  ประกอบกับในไตรมาสสามไม ใชฤ ดู 
การทองเที่ยว จึงคาดวาการทองเท่ียวและการจางงานใน
ภาคบริการทองเท่ียวและการคาจะยังไมฟนตัวจนกระทั่ง
ปลายปซึ่งเปนฤดูกาลทองเที่ยวและฤดูกาลจับจายใชสอย 
(2) ปญหาภัยพิบัติดานการเกษตร ท้ังภาวะภัยแลงและ
การระบาดของศัตรูพืชท่ีมีความรุนแรงอาจจะสงผลใหภาค
เกษตรไมสามารถชวยรองรับแรงงานไดมาก และ (3) การ
ทยอยเขาสูตลาดแรงงานของผูจบการศึกษาใหม โดย
เฉล่ียปละ 4 - 5 แสนคน ต้ังแตชวงปลายเดือนมีนาคมถึง
เดือนมิถุนายน จะสงผลใหจํานวนผูวางงานท่ีมีอายุ 20-24 ป 
เพ่ิมขึ้นในชวงไตรมาสสอง   

นอกจากนี้ ในเชิงโครงสรางตลาดแรงงานยังมีปญหา
อยางตอเนื่อง ไดแก การขาดแคลนแรงงานท่ีมีทักษะตรง
กับความตองการของตลาด เห็นไดจากสัดสวนตําแหนง
งานวางตอผูสมัครท่ีเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง ขณะที่สัดสวน
การบรรจุงานตอตําแหนงงานวางลดลง นอกจากนี้ สัดสวน
ตําแหนงงานวางตอผูสมัครท่ีเพ่ิมขึ้น ยังชี้ถึงความตึงตัว
ของตลาดแรงงานในภาพรวม 
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ที่มา : กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน, สํานักงานสถิติแหงชาต ิ
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มาตรการชวยเหลือผูไดรับผลกระทบจากเหตกุารณชุมนุมในชวงเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2553 

มาตรการชวยเหลือลูกจาง 

- ใหลูกจางที่ไมไดอยูในระบบประกันสังคมไดรับเงินชวยเหลือเดือนละ 7,500 บาท  (ทั้งน้ี กรณีลูกจางที่จะไดรับความชวยเหลือตาม
กฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน และกฎหมายวาดวยการประกันสังคม  หากถูกเลิกจางจะมีสิทธิไดรับคาชดเชยและสินจางแทน
การบอกกลาวลวงหนาตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน และมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน จากกองทุน
ประกันสังคมรอยละ 50 ของคาจาง  แตไมเกินเดือนละ 7,500 บาท เปนเวลา 6 เดือน ตามกฎหมายวาดวยการประกันสังคม)  

มาตรการชวยเหลือผูประกอบการรายใหญ 

- จายคาจางที่ผูประกอบการจายใหลูกจางในชวงที่หยุดประกอบการ 1 เดือน             

- การชวยเหลือเร่ืองคาเชา (คณะกรรมการชวยเหลือผูประกอบการและลูกจางที่ไดรับผลกระทบจากการชุมนุมอยูระหวางการเจรจาขอ
ลดคาเชา) 

มาตรการชวยเหลือผูประกอบการรายยอย  

- สินเชื่อเสริมสภาพคลอง ผานธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (ธพว.) โดยใหกูรายละไมเกิน 5 ลานบาท ระยะเวลา
การกูยืมสูงสุดไมเกิน 6 ป และปลอดชําระคืนเงินตน 2 ป อัตราดอกเบ้ียรอยละ 2 ตอปตลอดระยะเวลาการกูยืม และสําหรับการกูที่ไม
มีหลักประกัน ใหกูปลอดดอกเบ้ีย 1 ป 300,000 บาทแรก วงเงินกูตอรายสูงสุดไมเกิน 1 ลานบาท คิดอัตราดอกเบ้ียถัดจากปแรก 
รอยละ 3 ตอป 

- จายเงินชวยเหลือผูประกอบการรายยอยที่ไดรับความเสียหายโดยตรงจากเหตุการณความไมสงบตั้งแตวันที่ 19 พฤษภาคม 2553 
รายละ 50,000 บาท  

- จัดสถานที่ใหสามารถคาขายได และการจัดกิจกรรมการคาในพื้นที่ตาง ๆ  

มาตรการภาษี 

- ขยายเวลาการยื่นแบบภาษีเงินไดนิติบุคคล (ภ.ง.ด.50) ของผูประกอบการ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธ.ค.52 ออกไป
จนถึงวันที่ 30 ก.ย.53 

- ภาษีมูลคาเพิ่ม (ภ.พ.30) ที่กําหนดยื่นแบบฯ ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป และภาษีเงินได หัก ณ ที่จาย (ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.3 
และภ.ง.ด.53) ที่กําหนดยื่นแบบฯ ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป ใหขยายเวลาการยื่นแบบฯ ออกไป 2 เดือน นับจากวันส้ินสุดการ
ชุมนุม 

- ขยายระยะเวลาชาํระภาษีโรงเรือนและที่ดินออกไปจนถึงส้ินเดือนกันยายน 

การจายเงินประกันสังคม 
- นายจางในพื้นที่ที่ไดรับความเสียหายจะไดรับการยกเวนการสงเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในป 2553 – 2554 

 
การเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากเหตุชุมนุม 
มาตรการระยะส้ัน 

- สนับสนุนพื้นที่โดยไมมีคาใชจายสําหรับผูประกอบการที่ไดรับผลกระทบ เพื่อจําหนายสินคาในบริเวณกระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (ถนนโยธี) ซ่ึงจะสามารถรองรับผูประกอบการไดประมาณ 40 ราย 

- รวมกับภาคเอกชน (บริษัท ตลาดดอทคอม จํากัด) จัดทําหลักสูตรการขายสินคาบนเว็บไซดสําหรับ 

ผูประกอบการ “หลักสูตรวิทยไขได : ปนนํ้าใจรานคาไทยพนวิกฤต” ระยะเวลาการฝกอบรม 1 วัน ใหกับผูประกอบการที่ไดรับผลกระทบโดยไมมี
คาใชจาย 

- ปรับปรุงพื้นที่จอดรถบริเวณลานจอดรถและถนนซอยตาง ๆ ในสยามสแควใหเปนรานคาก่ึงถาวรในพื้นที่ใกลเคียงที่อยูเดิม และงด
การเก็บคาเชา 1 ป 

มาตรการระยะกลาง 

เพื่อเพิ่มภูมิคุมกันทางความคิดใหแกชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร 2,000 แหง ใหมีระบบความคิดอยางมีเหตุมีผลแบบวิทยาศาสตร 
สามารถคิดเปน คิดชอบ ไมถูกมอมเมาจากส่ือตาง ๆ ไดงาย อีกท้ังมีจิตสํานึกในการจงรักภักดีตอชาติ  ศาสนา และพระมหากษัตริย อันสอดคลอง
กับแผนปรองดองแหงชาติ ขอท่ี 1 จึงไดจัดใหมีโครงการ “ไทย...น้ีรักสงบ” ข้ึน โดยในเบ้ืองตนจะจัดใหมีกิจกรรมเพื่อสงเสริมการพัฒนา
กระบวนการคิดและพัฒนาอาชีพดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหแกชุมชน จํานวน 500 แหงกอน 
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รายไดคนไทย: การเปลี่ยนแปลงโครงสรางฐานรายได 1 

ประเทศไทยกําลังอยูในชวงหัวเลี้ยวหัวตอทามกลางปญหาสําคัญหลายดาน ทั้งในเร่ืองปญหาความขัดแยงและการขาดความปรองดองในชาติที่
ทําลายทั้งทุนทางเศรษฐกิจและทุนทางสังคม คนไทยหลายกลุมยังขาดความม่ันคงดานรายไดและการคุมครองทางสังคม รวมทั้งมีปญหาความเหลื่อมล้ํา
ดานรายไดมาอยางตอเน่ืองที่สะทอนถึงการขาดโอกาสในการเขาถึงการศึกษา การบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ การเขาถึงทรัพยากรและบริการ
สาธารณะ การเขาไมถึงสิทธิมนุษยชนที่ยุติธรรมและเปนธรรมที่พึงมีเปนพื้นฐาน รวมทั้งความบิดเบือนของกลไกตลาด กลไกภาษีและการบริหารจัดการ 

รายไดที่ ม่ันคงเปนปจจัยหน่ึงสําหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหสามารถเขาถึงความตองการพื้นฐานของชีวิตในดาน 
ตาง ๆ การวิเคราะหโครงสรางรายไดของประชาชนไทยในชวง 2 ทศวรรษที่ผานมา จากขอมูลผลการสํารวจเศรษฐกิจสังคมและขอมูลบัญชีประชาชาติ
พบวาประชาชนไทยสวนใหญอาศัยรายไดประจําเปนหลัก คิดเปนสัดสวนรอยละ 98.3 ของรายไดรวมในป 2552 และมีขอสรุปสําคัญ ดังน้ี 

(1)    รายไดประจําหลักท่ีเปนตัวเงิน คิดเปนสัดสวนรอยละ 82.8 ในป 2552 เพิ่มข้ึนจากสัดสวนรอยละ 76.1 ในป 2533 โดยเปนรายไดที่เปน
คาจางและเงินเดือนรอยละ 40.3 เพิ่มข้ึนจากรอยละ 36.3 ในป 2533 แตในชวงตั้งแตป 2549 ซ่ึงเศรษฐกิจเร่ิมเขาสูภาวะซบเซาเปนตนมา สัดสวนของ
รายไดจากคาแรงและเงินเดือนลดลงตอเน่ือง ในขณะที่รายไดกําไรสุทธิจากการทําธุรกิจและรายไดจากทรัพยสินมีสัดสวนเพ่ิมข้ึน สะทอนวาคาแรงและ
เงินเดือนน้ันเปนรายไดที่เพิ่มข้ึนชากวารายไดประเภทอื่น นอกจากน้ี ในชวงที่เศรษฐกิจเร่ิมฟนตัวคาแรงและเงินเดือนจะเพ่ิมข้ึนไดชากวาสวนที่เปนกําไร
สุทธิของภาคธุรกิจ และเน่ืองจากกลุมผูมีรายไดต่ําและปานกลางนั้น ฐานรายไดหลักมาจากคาจางและเงินเดือน ดังน้ัน จึงยังจําเปนตองทบทวนระบบ
คาจางและผลตอบแทนใหมีโครงสรางที่เปนธรรม เหมาะสมกับคาครองชีพและผลิตภาพของแรงงาน และเสริมดวยระบบการคุมครองทางสังคม  

(2) รายไดประจําท่ีไมเปนตัวเงิน ประกอบดวย สวัสดิการหรือบริการที่ไดรับในรูปอื่น ๆ ที่ไมใชตัวเงิน มีสัดสวนลดลงอยางตอเน่ืองโดยเฉพาะ
ภายหลังภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในป 2540 ซ่ึงสะทอนถึงการบริหารตนทุนของภาคธุรกิจดวยการตัดรายจายสวัสดิการหรือการชวยเหลือ ประกอบกับมีการ
ปรับเขาสูระบบประกันสังคมเปนรูปแบบทางการมากข้ึนดวย  

(3)   รายไดท่ีเปนตัวเงินท่ีไดรับเปนการชวยเหลือ อาทิ เงินสงเคราะห บําเหน็จ บํานาญ มีสัดสวนเพิ่มข้ึนอยางชัดเจนและตอเน่ืองหลังวิกฤต
เศรษฐกิจ เม่ือปรับเขาสูระบบประกันสังคมที่มีความครอบคลุมมากข้ึน ในป 2552 รายไดในสวนน้ีมีสัดสวนรอยละ 9.3 โดยที่รอยละ 1 เปนสัดสวนที่
นายจางสนับสนุน เปนการคุมครองทางสังคมแกลูกจาง รายไดสวนน้ีที่เพิ่มข้ึนชวยชดเชยรายไดคาแรงและเงินเดือนที่เพิ่มข้ึนไดเพียงชา ๆ คาดวาภายใต
ระบบสังคมสวัสดิการ รายไดรูปแบบน้ีจะมีแนวโนมสูงข้ึน อยางไรก็ตาม จะเห็นวาระบบสวัสดิการน้ัน ไมครอบคลุมแรงงานนอกระบบและชวยบรรเทา
ปญหาการกระจายรายไดไดเพียงบาง สวนเน่ืองจากรายไดในสวนน้ีคิดเปนสัดสวนต่ํากวารอยละ 10 หากแตสวัสดิการสวนน้ีจะชวยเหลือกลุมที่เกือบจน
และจนไมมากในการปองกันไมใหปญหาความยากจนรุนแรงข้ึน  

(4)   สัดสวนรายไดท่ีเปนกําไรสุทธิจากการทําการเกษตรมีแนวโนมลดลง ในป 2552 มีสัดสวนรอยละ 11.4 จากท่ีสูงสุดรอยละ 15-16 เม่ือ 20 
ปที่แลว สะทอนปญหาการพัฒนาในภาคเกษตรที่ลาหลังกวาการพัฒนาในดานอื่น ๆ ที่เปนที่ทราบกันมาโดยตลอด ดังน้ัน จึงยังเปนขอเท็จจริงที่วาการ
แกปญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ําน้ันตองเรงแกปญหาและสรางความเขมแข็งภาคเกษตรโดยการพัฒนาภาคเกษตรที่ครบวงจรและยั่งยืน 

  
จากโครงสรางรายไดชี้วา การแกปญหาความเหลื่อมล้ําดานรายไดตองอาศัยการปฏิรูปทั้งระบบไปพรอม ๆ กัน ทั้งการปรับฐานเศรษฐกิจเพื่อสราง

ฐานอาชีพและรายไดที่ม่ันคงของคนระดับลาง การสรางความเขมแข็งของชุมชน การแกไขกฎระเบียบทางการคา การตลาด และการลงทุนรวม ทั้งระบบ
ภาษีเพื่อสรางความเปนธรรมในสังคม การสรางความเขมแข็งและขยายความครอบคลุมของระบบการคุมครองทางสังคม อีกท้ังการสรางระบบสวัสดิการ
สังคมและกิจกรรมคืนกําไรสูสังคมที่เกิดจากพลังความรวมมือของทุกภาคสวนในสังคมโดยเฉพาะภาคธุรกิจเอกชนและชุมชน 

_______________________________________________________ 
1 นําเสนอเปนประเด็นตอเนื่องจากรายงานภาวะสังคมในไตรมาส 4/2552  ซึ่ง สศช. ไดนําเสนอเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงรายไดประชาชาติรวมและรายได
จากคาจางแรงงาน (Compensation of Employees) ท่ีชี้ถึงปญหาความเหลื่อมลํ้าดานรายไดของประเทศ ท่ีจะตองเรงสรางกลไกและแนวทาง 
ตางๆ รวมทั้งระบบการคุมครองทางสังคม ในการชวยใหเกิดการกระจายผลประโยชนจากการพัฒนาที่ดีขึ้น  ภายใตหัวเรื่อง “การวัดความกาวหนาของ
ประเทศ: รายไดคาจางแรงงาน ตัวชี้วัดหนึ่งของคุณภาพชีวิต” 
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ภาพจิตมีแนว

ผชิญกับปญหา
ตทางการเมือง
เศรษฐกิจท่ีลว
สุขภาพจิตของ
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กและเยาวชน 
าพคนในภาพรว

าพจิต จํานวนผู
2 เพ่ิมขึ้นอยาง
สุขภาพจิตผาน
แสดงวา คนไท
พจิตของตนเอ
าพปญหาท่ีรุน
วามสําคัญเพ่ิม
ท่ีสุดคือ ปญห
พาะในกลุมคน
ามรัก ครอบค
นอกจากนี้การ
 คนไทยท่ีมีคว
ยดในระดับปาน
สํารวจของสถาบ
นรอบป 2551 –
าวชนท่ัวประเท
ะดับอุดมศึกษา
ต และความเค
ท่ีพยายามฆาตั
ะลดลงจากป 2
งอยูในเกณฑสูง

ากสถานการณท
yndrome หรือ 
พจิตท่ีกําลังเพิ
ใจของผู ท่ีมีคว
รณอยางใกลชิด

31 พฤษภาคม 25

                     

วโนมสูงข้ึน   

าวิกฤตหลายดา
และความขัดแย
วนแลวแตสงผ
งคนไทยมากขึ้
ปวยโรคจิตแล
าสุขภาพจิตท่ีพ
วะโรคซึมเศร
ตใจ และปญห
 ซึ่งลวนแลวแ
วมและผลิตภา

ผูปวยจิตเวชที่ม
งตอเนื่อง และค
สายดวนมากขึ้
ทยยอมรับและใ
องมากขึ้น แตใ
นแรงขึ้นและเป
ขึ้น การปรึกษ
หาความเครีย
นวัย 15-30 
ครัว และปญห
สํารวจโดยกร
วามเครียดมา
นกลางถึงมาก
บันรามจิตติ เรื่อ
– 2552 ท่ีทํากา
ทศ 1.5 แสนค
า พบวา เด็กรอ
ครียด ในป 255
ัวตาย 7,300 ค
2551 ท่ีมีจํานว
ง 

ทางการเมือง หรื
PSS ก็เปนกลุ

พ่ิมขึ้น PSS เป
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แผนภูมิที่ 6  อัตราการฆาตัวตายตอประชากรแสนคน 

 
ท่ีมา  ขอมูลป  2535 – 44 จากสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
        ขอมูลป 2545 – 52 จากสํานักนโยบายและยุทธศาสตร  สํานักงาน  
        ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทางกลุมใดกลุมหนึ่ง จนทําใหมีอาการทางกาย จิตใจ มีปญหา
พฤติกรรมและกระทบตอสัมพันธภาพกับผู อ่ืน และจาก
สถานการณวุนวายทางการเมืองท่ียืดเย้ือสงผลใหเกิดกลุม
อาการดังกลาวเพ่ิมขึ้น มีประชากร 1 ใน 4 ท่ีเปนโรคเครียดจาก
การเมือง และผลสํารวจของกรมสุขภาพจิตในระหวางวันท่ี 20 – 
22 เมษายน 2553 พบวา ดัชนีชี้วัดความสุขของคนไทยลดลง
อยางมาก คนไทยทั่วประเทศรอยละ 32 หรือกวา 20 ลานคน 
มีภาวะความเครียดและวิตกกังวลจากปญหาการเมืองและการ
ชุมนุม สอดคลองกับผลการวิจัยของเอแบคเรียลไทมโพลล เรื่อง
ปญหาความเครียดและทางออกในบรรยากาศขัดแยงทาง
การเมือง ในพ้ืนท่ี 17 จังหวัดจํานวน 1,394 ครัวเรือน ระหวาง
วันท่ี 5-6 มีนาคม 2553 ท่ีพบวา กลุมตัวอยางรอยละ 67.3 รูสึก
เครียดตอบรรยากาศความขัดแยงทางการเมืองในปจจุบัน  

ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจเปนอีกปญหาสําคัญท่ีสงผล
กระทบตอสุขภาพจิตของคนไทย กรมสุขภาพจิตไดทําการ
สํารวจสุขภาพจิตของคนไทยในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจและ
พบวาคนกรุงเทพฯ มีความเส่ียงท่ีจะมีปญหาสุขภาพจิต
เพ่ิมสูงขึ้นจากรอยละ 15.5 ในป 2551 เปนรอยละ 17.5 ใน
ป 2552 ส่ิงท่ีมีอิทธิพลตอสุขภาพจิตของคนกรุงเทพฯ คือ 
เรื่องเศรษฐกิจ และการรับขอมูลขาวสารท่ีหล่ังไหลเปน
จํานวนมากมายและขาดระบบการกลั่นกรองที่เหมาะสม
โดยเฉพาะการรับรูขาวสารผานทางส่ือทางสังคม (Social 
medias) และเครือขายทางสังคม (Social networks) ท่ีหาก
ขาดการกล่ันกรองก็กลายเปนพิษภัยท่ีตองระมัดระวัง    

ปญหาสุขภาพจิตในสังคมไทยเปนประเด็นเฝา
ระวังท่ีมีลําดับความสําคัญเพิ่มข้ึนภายใตสภาพแวดลอม
การดําเนินชีวิตท่ีมีความเส่ียงมากขึ้น ไดแก (1) ปญหา
สุขภาพจิตขั้นรายแรงท่ีอาจนําไปสูการฆาตัวตาย อันเปน
ผลกระทบตอเนื่องจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ ท้ังนี้ ขอมูล
อัตราการฆาตัวตายในชวง 20 ปท่ีผานมาชี้วาวิกฤต
เศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้นในแตละครั้งจะตามมาดวยอัตราการฆา

ตัวตายท่ีเพ่ิมขึ้นใน 2-3 ปหลังจากนั้น3 ดังนั้นจึงตองเฝา
ระวังถึงผลพวงจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้นตั้งแต
ปลายป 2551 และตลอดป 2552 อาจจะทําใหมีปญหา
สุขภาพจิตรุนแรงเพิ่มขึ้นไดในป 2553 (2) ความขัดแยงใน
สังคมบ่ันทอนสุขภาพจิต (3) การรับรูขาวสารมากเกินไป 
โดยเฉพาะขาวสารในลักษณะชี้นํา ใชภาษาขาวท่ีรุนแรง

                                          
3  สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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ตารางท่ี 3   จํานวนผูปวยดวยโรคเฝาระวังรายไตรมาส ป 2552 - 2553 

                                                                                                               หนวย : ราย 

โรคเฝาระวัง 
2552 2553 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 
ปอดอักเสบ 32,175 25,596 38,985 35,099 34,064 
ไขหวัดใหญ 3,122 21,119 44,314 13,319    25,856 
หัด 2,406 1,488 1,274 646 759 
ไขกาฬหลังแอน 17 16 13 5 7 
ไขเลือดออก 7,131 20,301 17,307 9,911 11,287 
ไขสมองอักเสบ 95 117 112 135 121 
บิด 4,157 4,526 2,750 2,363 3,507 
อหิวาตกโรค 3 202 26 160 417 
มือ เทา ปาก 1,960 2,043 1,622 1,600 5,821 
ฉ่ีหนู 536 749 1,747 1,826 701 
พิษสุนัขบา 5 3 2 3 8 
รวม 51,607 76,160 108,152 65,057 82,547 
อัตราตอประชากร
แสนคน 

81.41 120.14 170.61 102.63 129.94 

ที่มา : สํานักระบาดวิทยา  กระทรวงสาธารณสุข 
 
 
 

 

  ตารางท่ี 4 จํานวนผูปวยดวยโรคอหิวาตกโรค ป  2550 - 2553 

ป จํานวน 

2546 1,002 

2547 2,130 

2548 279 

2549 35 

2550 986 

2551 248 

2552 391 

2553 (ม.ค. – 20พ.ค.) 534 

ที่มา : สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  
 
 

หรือย่ัวยุใหเกิดความเขาใจผิด เปนปจจัยหนึ่งท่ีกระตุน 
ใหเกิดความเครียด และ (4) สังคมท่ีผูสูงอายุเพ่ิมขึ้น  
มีปญหาถูกทอดท้ิงและความยากจน จะเห็นวาปญหาโรค
ซึมเศราของผูสูงอายุนั้นเพ่ิมขึ้น  

การแกปญหาสุขภาพจิตและการทําใหสังคมมีความนาอยู
ตองอาศัยความรวมมือจากหลายฝายท้ังภาครัฐและเอกชน 
เพ่ือใหประชาชนนําความรูในการเสริมสรางพลังสุขภาพจิต 
สรางภูมิคุมกันฝาวิกฤตในสถานการณปจจุบัน สามารถปรับตัว
อยูในสังคมไดอยางมีความสุข ลดความตึงเตรียดในจิตใจและ
ชวยปองกันปญหาสุขภาพจิต  

ไขหวัดใหญยังคงเปนปญหาตอเน่ือง และการระบาดของ
อหิวาตกโรคตลอดทุก 3 ป 

การเจ็บปวยดวยโรคเฝาระวังในไตรมาสแรกของป 
2553 มีผูปวยรวม 82,547 ราย เพ่ิมขึ้นจากชวงเดียวกันของ
ป 2552 รอยละ 59.9 โดยที่การระบาดของไขหวัดใหญยัง
เพิ่มข้ึนมากตอเน่ืองจากปลายปท่ีแลว ในไตรมาสแรกป 
2553 มีผูปวยมากกวา 2 หมื่น 5 พันคน ท้ังนี้ สาเหตุหนึ่งมา
จากประชาชนละเลยในการปองกันตนเองเมื่อขาวสารการ
ระบาดของไขหวัดใหญเริ่มเลือนหายไป จึงยังจําเปนตองมี
มาตรการในการปองกันท่ีเขมขนจริงจงัและตอเนื่อง 

ผูปวยอหิวาตกโรคเพิ่มขึ้นมาก ต้ังแตเดือนมกราคม –  
20 พฤษภาคม 2553 มีจํานวนผูปวย 534 ราย  มากกวาจํานวน
ผูปวยในป 2552 ท้ังปท่ีมีเพียง 391 ราย  โดยผูปวยสวนใหญเปน
กลุมลูกเรือประมงแรงงานตางชาติท่ีเกิดการแพรเชื้อในพ้ืนท่ีจังหวัด
ชายฝงทะเล จากรายงานของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
พบวา จะมีการระบาดรุนแรงของโรคอหิวาตกโรคทุก 3 ป ซึ่งการ
ระบาดรุนแรงคร้ังสุดทายคือในป 2550 มีผูปวย 986 ราย ดังนั้นในป 
2553 จะเปนปท่ีตองเฝาระวังท่ีสําคัญโดยเฉพาะเปนปท่ีประสบกับ
ภาวะภัยแลงและขาดน้ําสะอาดสําหรับกินใช ท่ีเส่ียงตอการเกิดโรค
ทองรวงและอหิวาตกโรคไดงาย ท้ังนี้กรมควบคุมโรคไดมีมาตรการ
ควบคุมและปองกันโรคในระดับพ้ืนท่ี รวมท้ังรณรงคใหความรูแก
ประชาชนในการปองกันและดูแลตนเอง ใหแตละจังหวัดเขมงวดตรวจ
ตราเรื่องอาหารและน้ําท่ีวางจําหนาย และเพ่ิมประสานขอมูลในระดับ
ทองถ่ินใหมีความพรอมในการรับมือมากขึ้น นอกจากนื้โรคมือ เทา 
ปาก เพ่ิมขึ้นจาก 1,960 ราย เปน 5,821 ราย สวนใหญเปนในกลุม
ทารกและเด็กเล็ก แหลงแพรระบาดไดแก สถานรับเล้ียงเด็กและ
โรงเรียนอนุบาล เนื่องจากเด็กยังไมรูจักวิธีรักษาความสะอาด
เพียงพอ จึงทําใหเกิดโรคและติดตอกันไดงาย 
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แผนภูมิที่ 7  คาใชจายการบริโภคของครัวเรือนหมวดเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล 

และยาสูบ ป 2549-2553  (ราคาปจจุบัน)        
                                                                                 (หนวย : พันลานบาท) 

 
ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ

 
 
 
แผนภูมิที่ 8 คาใชจายการบริโภคของครัวเรือนหมวดเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล 

และยาสูบ ป 2549-2553 (ราคาป 2531)            
                                                                                                                           (หนวย : พันลานบาท) 

 
ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ

 
ตารางท่ี 5 พฤติกรรมและทัศนคติของหญิงไทยอายุ 15-30 ป ตอการสูบบุหร่ี  

เหตุผลที่ทําใหผูหญิงตองการสูบบุหรี่ รอยละ 

1. ความเคยชิน / สูบมานานแลว 63.7 
2. ตองการผอนคลายความเครียด ความหงุดหงิด 49.9 
3. สูบฆาเวลา เนื่องจากไมรูจะทําอะไร 18.9 
4. ชอบรสชาติของบุหรี่/คุนเคยในรสชาต ิ 17.7 
5. เปนเรื่องงธรรมดา ไมใชสิ่งเลวราย 16.9 
6. ชวยในเรื่องการขับถาย 15.5 
7. ทําใหบรรยากาศการสังสรรคมีความเพลิดเพลิน 15.3 
8. เพื่อนชวนใหสูบบุหรี่ / สูบตามเพื่อน 10.5 

ที่มา : สํานักวิจัยเอแบคโพลล 

 

 

ผลิตภัณฑสุราและบุหร่ีในรูปแบบใหมเกิดข้ึนอยาง
ตอเน่ืองและมีพิษภัยมากข้ึน  

คาใชจายการบริโภคบุหรี่ของครัวเรือนไทยลดลงจาก 
5,575 ลานบาทในไตรมาสหนึ่งของป 2552 (ราคาป 2531) 
เปน 5,186 ลานบาทในป 2553 หรือลดลงรอยละ 7.0 
เชนเดียวกับคาใชจายการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอลท่ี
ลดลงรอยละ 4.7 จากมูลคา 39,214 ลานบาทในไตรมาส
หนึ่งของป 2552 เหลือเพียง 37,375 ลานบาทในป 2553 

แมวาในภาพรวมคาใชจายเพ่ือการสูบบุหรี่และด่ืม
เครื่องด่ืมแอลกอฮอลมีแนวโนมลดลง แตรูปแบบผลิตภัณฑ
บุหรี่และเครื่องด่ืมแอลกอฮอลมีการเปล่ียนแปลงในรูปแบบ
ใหมท้ังในเรื่องรสและกล่ินเพ่ือจูงใจผูบริโภคอยูตลอดเวลา 
โดยเฉพาะในกลุมท่ีเปนเด็กและเยาวชน และเปนลักษณะ
แฝงท่ีผูบริ โภคไมรู เท า ทันผลขางเคียง ท่ีแทจริ ง  ท้ั ง
ผลกระทบตอตนเองและผูอ่ืน ท้ังนี้ องคการอนามัยโลกระบุ
วา การด่ืมสุรากอปจจัยเส่ียงตอสุขภาพเทียบเทากับโรคราย 
3 โรครวมกัน คือ โรคหัด วัณโรค และมาเลเรีย และ 1 ใน 4
ของผูท่ีเสียชีวิตกอนวัยอันควรในชวงอายุ 15-29 ป มี
สาเหตุเกี่ยวของกับการด่ืมสุรา4    

การสูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกสหรือ E-Cigarette เปนท่ีนิยม
อยางแพรหลายของกลุมวัยรุนในปจจุบันโดยเฉพาะสตรี 
โดยมีการส่ังซื้อทางอินเทอรเนต ประกอบดวย บุหรี่ 1 ตัว 
และนํ้ายาท่ีระบุเปนนิโคตินสกัด 1 ขวด ซึ่งมีกล่ินหอมและ
รสปรุงแตงหลากหลาย เชน วานิลลา ช็อคโกแล็ต มินท และ
กล่ินผลไมรวม จูงใจเด็กและเยาวชนมากขึ้น เพราะเขาใจ
ผิดวาเปนบุหรี่ท่ีปลอดภัยตอสุขภาพ แตปริมาณนิโคติน  
1 มวนจากบุหรี่รูปแบบใหมนี้ สูงเทากับสูบบุหรี่ท่ัวไปถึง  
15 มวน ดวยพิษภัยท่ีมากมายนี้ทําใหหลายประเทศไดส่ัง
หามการใชสินคาดังกลาวแลว เชน ออสเตรเลีย บราซิล 
อิสราเอล เปนตน  

นอกจากนี้ ในปจจุบัน ไดมีผลการศึกษาแสดงถึงควันบุหรี่ท่ี
ตกคางหรือเกาะติดอยูตามส่ิงของเครื่องใชตาง ๆ ในสถานที่ท่ีมี
การสูบบุหรี่นั้นเปนพิษภัยจากบุหรี่ท่ีเรียกวา ”ควันบุหรี่มือสาม” 
อันเปนผลจากควันบุหรี่ท่ีเกาะติดอยูตามเคร่ืองใชตาง ๆ และ
เส้ือผา ซึ่งยังมีพิษในการกอใหเกิดสารกอมะเร็ง หากสูดหายใจ
เขาไปหรือถูกสัมผัสทางผิวหนังแมวาพิษจะไมมากเทากับผลจาก 

                                          
4 อางอิงจากชุดขอมูล “กาวทันแอลกอฮอล” จัดทําและเผยแพรโดย โครงการพัฒนาเครือขายควบคุมการบริโภคแอลกอฮอลระดับสากล  
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กําหนดสถานที่หา
ไวนอกอาคารได 

                     

อง” ก็ตาม พิษภ
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สุด และผูมีอาชี
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และสถานที่ที่อนุญ

คว

                    3

ภัยจากการสูบบุ
ดวน โดยเฉพาะ
ถุงลมโปงพองแ
บเขตปลอดบุหรีต่

ไตรมาสแรกล

3 จํานวนคดีอ
อทรัพย รับแจ
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นตามที่ประกาศไวใ
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ารบําบัดรักษา
3,049 คน และ

อยางไรก็ต
อมูลรายป พ
ารเฝาระวัง ปอ
าเนินการอยางเ
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หองคกรปกค
สริมสรางความ
ลไกในการปอง
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 เชน ศูนยพัฒ
งคมและความ
ละรวมกันทําง
วมมือจาก ส่ือ
นังสือพิมพทอ
ณรงคปลูกฝงค
วามเขมแข็งใน
รางครอบครัวเข

ดก็หายเปนภยั

ปญหาเด็ก
ากสถิติขอมูลคน
อตานการคามนุ
จงบุคคลสูญหาย
รกของป 2553 ม
ากไตรมาสแรกข
านมากที่สุดคือ
ากบานดวยควา
องวันก็กลับมา
ากแรงกดดันภา
นในครอบครัวที

                     

ามากที่สุด รอ
เกษตรกร 11,9

ตาม หากพิจา
บวาคดียาเส
องกันและปราบ
เขมขน โดยเฉพ
อยลงเรื่อย ๆ 
ป ทุกฝายตอ

กัน การปราบ
ติดยาเสพติด
รคนหาผูคา ผู
นินยุทธศาสตรรั
นรวมของภาค
ประกอบดวยแน
รองสวนทอง
มเขมแข็งครอบ
งกัน ชวยเหลือ
สนับสนุนใหภา
ฒนาครอบครัว
มั่นคงของมนุ
านดานยาเสพ
อทุกประเภท
องถ่ิน องคกร
านิยม และเผย
นครอบครัวใหเ
ขมแข็งในประช

ยรายคุกคามเ

กหายในชวงปด
นหายทั่วประเทศ
นุษย มูลนิธิกระจ
ยเพ่ิมขึ้นจากป 2
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ามสมัครใจประ
าเฉล่ียวันละ 10-
ายในครอบครัวที
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                    3

องลงมาเปนก
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ารณาแนวโนม
สพติดยังมีแน
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ลุมคนวางงาน
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สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ                       13 

 

 
ตารางท่ี 7 จํานวนผูสูญหายจําแนกตามอายุป 2548-มี.ค.53 

บุคคลสูญหาย
แยกตามชวงอายุ 

2548 2549 2550 2551 2552 
2553 

(มค.-มึค.) 

0-10 ป 11 15 4 12 21 4 

11-15 ป 31 134 112 151 136 44 

16-18 ป 26 75 56 78 80 23 

19-30 ป 61 28 14 29 35 9 

31-50 ป 35 18 11 29 29 8 

51 ปข้ึนไป 22 22 14 23 37 9 

ไมไดระบุปเกิด 9 3 1 6 1 3 
รวม 195 295 212 328 339 100 

ที่มา : ศูนยขอมูลคนหายเพื่อการตอตานการคามนุษย มูลนิธิกระจกเงา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 14 สถิติการเกิดอุบัติเหตุ ตาย และมูลคาความเสียหาย 

ที่มา : สํานักงานตาํรวจแหงชาติ 

แรงกดดันภายนอกในชวงคาบเกี่ยวท่ีเทคโนโลยีเขามามีบทบาท
สําคัญในชีวิตประจําวัน การติดเกมออนไลน ถูกลอลวงผาน
เครือขายท่ีเปนท่ีนิยมในกลุมวัยรุน โดยเฉพาะการแชทผาน 
ไฮไฟว เฟสบุค ทวิตเตอร รวมท้ังกิจกรรมในชวงปดเทอมท่ีทําให
เด็กไดมีโอกาสสานสัมพันธกับบุคคลภายนอก เชน การเรียน
พิเศษ การไปเท่ียวกับเพ่ือน การทํางานพิเศษในชวงปดเทอม 
เปนตน  

จากรายงานสถิติคนหายจากการ “แชท” ของศูนยเฝา
ระวังภัยเทคโนโลยี มูลนิธิกระจกเงา พบวา มีแนวโนมเพ่ิมขึ้น
อยางตอเนื่อง เฉพาะในป 2552 มีจํานวน 23 ราย พบแลว 7 
ราย และในป 2553 ถึงเดือนมีนาคมมีจํานวน 4 ราย พบแลว 
1 ราย และทุกรายเปนหญิงวัยรุนท่ีมีเรื่องความรักมาเกี่ยวของ 
เมื่อผูปกครองพบไปแจงความ มักถูกมองวาเด็กอาจหนีเท่ียว
หรือไปพักอยูกับเพ่ือน หรือยกเง่ือนไขเรื่องเวลาครบ 24 
ชั่วโมงมาเปนเหตุไมยอมรับแจงความ รวมท้ังการขาด
พยานหลักฐานและขอมูลของผูกระทําผิด ทําใหทางเจาหนาท่ี
ตํารวจมีความยากลําบากในการติดตาม  อีก ท้ังไมมี 
การประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลและภาพเด็กเพ่ือติดตามเด็ก
หายตามส่ือทุกแขนงอยางท่ัวถึง  

ดังนั้น ทุกภาคสวนตองใหความสําคัญและดําเนินการ
อยางจริงจังท้ังในเชิงการปองกันและการชวยเหลือเด็กหาย 
ภาครัฐควรมีมาตรการปองกันและมีการบังคับใชกฎหมาย
ดานส่ือสรางสรรคอยางจริงจัง ลดและควบคุมพ้ืนท่ีเส่ียงตาง ๆ 
เชน รานเกมส รานอินเตอรเน็ต ผับบาร พรอมท้ังมีประกาศ
เตือนภัยในพ้ืนท่ีเส่ียง โดยดําเนินการรวมกับองคกรเครือขาย
ชุมชน/สังคม รวมท้ังมีการเสริมสรางความรูสําหรับผูปกครอง
เพ่ือเขาใจความเคล่ือนไหวของเทคโนโลยีใหม ๆ ท่ีบุตร
หลานเขาถึง ในขณะท่ีการปฏิรูปการศึกษาก็ไดวางแนวทาง
ในการสงเสริมใหเด็กเรียนรูทักษะการดํารงชีวิตและการ
เรียนรูจากส่ิงรอบตัวนอกหองเรียนมากขึ้น  

อุบัติเหตุการจราจรทางบกลดลง  

การเกิดอุบัติเหตุการจราจรทางบกในไตรมาสแรกของ 
ป 2553 มีจํานวน 18,501 ราย ลดลงจากไตรมาสแรกของป
กอน รอยละ 27.6 มีผูเสียชีวิต 2,816 ราย และมูลคาทรัพยสิน
เสียหาย 536 ลานบาท ลดลงจากไตรมาสแรกของปกอน  
รอยละ 12.9 และ 27.6 ตามลําดับ ประเภทรถท่ีเกิดอุบัติเหตุ
มากที่สุดไดแก รถจักรยานยนต จํานวน 7,877 คัน คิดเปน
รอยละ 38.8 ของรถที่เกิดอุบัติเหตุ รองลงมาเปนรถยนตนั่ง 
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เด็กถูกลักพาตัว 
กลุมเด็กเปาหมายของมิจฉาชีพ สวนใหญมักเปนเด็กชาย/หญิง ท่ี

มีอายุในชวงแรกเกิด-13 ป มีผิวพรรณดี การแตงกายดูมีฐานะ และมักเชื่อ
บุคคลแปลกหนางาย เปนท่ีตองการท้ังของตลาดทางเพศและตลาดคาแรงงาน 
กลุมเด็กชายมีความเสี่ยงในการลักพาตัวไดมากกวาเนื่องจากมักไมแสดง
อาการรองไห ลอหลอกดวยของเลนไดงาย อีกท้ังผูปกครองไมคอยดูแล
ติดตามพฤติกรรมเทากับเด็กหญิง ท้ังนี้สถานท่ีท่ีเด็กมักถูกลักพาตัวไดงาย
จะเปนสถานท่ีใกลบานท่ีทางครอบครัวมักพาบุตรหลานไปพักผอนบอยจน
เกิดความรูสึกปลอดภัยทําใหละเลยการเฝาระวังบุตรหลาน เชน หางสรรพสินคา 
สวนสาธารณะ สนามหลวง สนามเด็กเลน  โรงเรียน  

วิธีการลอลวงเด็ก มักใชวิธีการตีสนิทกับเด็กโดยซื้อขนม ของเลน 
หรือชักชวนใหเด็กไปเลนเกมส ไปเท่ียว หรืออางวาผูปกครองขอใหมารับ 
หรือกลาวหาวาเด็กไดกระทําความผิดตองนําตัวไปสอบสวน  สวนกรณีลักพา
ตัวเด็กมีหลายวิธีการ เชน แกงรถตู หรือวิธีการอ่ืนใดที่ทําใหเด็กหลงเชื่อและ
บุคคลอ่ืนไมเกิดความสงสัย ปลายทางท่ีเด็กถูกลักพาตัวเพื่อแสวงหา
ผลประโยชน เด็กเล็กถูกสงออกขายเปนบุตรบุญธรรมชาวตางชาติ เด็กโตถูก
นําไปใชแรงงาน เปนขอทาน เขาแกงโจรกรรมกออาชญากรรม หรือประโยชน
ทางเพศ หรือเพื่อความเสนหาสวนตัว จากสถิติพบวาสาเหตุของการหายตัว
อันดับแรกคือ ถูกหลอกลวงเพื่อคาบริการทางเพศ รองลงมาคือสมัครใจ
หลบหนีออกจากบาน 
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สํานักงานคณะก

 

 
ตารางท่ี 8 ป

ประเภ
อุบ

รถจักรยาน
รถยนตนั่ง  
รถปคอัพ 
จักรยาน 
แท็กซี ่
รถตู 
รถโดยสารข
รถบรรทุก 1
รถบรรทุก 6
สามลอเคร่ือ
สามลอ 
อื่น ๆ  

ที่มา : สํานักง
 
แผนภูมิที่ 1

ที่มา : กรมปอ

 
ตารางท่ี 9 จํ
               ใ

 

พ.ศ. 

2546 
2547 
2548 
2549 
2550 
2551 
2552 
2553 

ที่มา : กรมปอ
 

           
5 อุบัติเหตุ

12.2 และ
การใชรถ
ผูเสียชีวติ

5

ไตรมาสหนึ่ง ป 2

กรรมการพัฒนาก

ประเภทรถที่เกิด
ภทรถที่เกิด
บัติเหตุ 
ยนต 
 

ขนาดใหญ 
10 ลอขึน้ไป 
6 ลอ 
อง 

งานตาํรวจแหงชาติ 

15 สถิติอุบัติเหตทุ


องกันและบรรเทาสา

จํานวนคร้ังการเกดิ
ในชวงเทศกาลสงก

จํานว
ในช

สงกรานต

32,533 
25,533 
12,074 
5,327 
4,274 
4,243 
3,977 
3,516 

องกันและบรรเทาสา

                
ตุทางถนนชวงเท
ะมีผูเสียชีวิต 361
ถกระบะบรรทุกผู
ตหลายรายในครา

0

5000

2552

373

4332

ผูเสียชีวิต (คน)

2553               

ารเศรษฐกิจและส

อุบัติเหตุจราจรท
ป 2552 

ไตรมาส 1 
14,623 
10,667 
6,625 
930 

1,656 
634 
607 
815 
582 
230 
98 
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กรรมการคุมคร
2553 มีผูรองเรี
0.5 โดยสินคาแ
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าวะเศรษฐกิจทํา
ญหาไดดําเนิน
งโฆษณา 173 ร
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ภค 17 ราย ร
พ่ือปองกันการล
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 จึงตองมีระบ
างตอเนื่อง ท้ั

ช ดํ าริ ของพร
ปยก เพ่ือสร
นการอนุรักษฟ
ผลอยางยั่งยืน 

 ป 

โนมรุนแรงขึ้นเ
ะมากกวาทุกป
สบปญหาความ
นเขื่อนท่ีสรางอ
นี้ ระดับน้ําลดล

สิ่

31 พฤษภาคม 25

                     

วามปลอดภัยใน
และปกปองสิท ิ
วามรูผูบริ โภค
หผูประกอบกา
มท้ังการสงเสริม
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ภาพมากข้ึน 
มีความผันผวน
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รอยละ 20-30 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป 2552 นับวามี
ปริมาณน้ําในแมน้ําโขงเหือดแหงมากท่ีสุดในรอบ 30 ป 
ประกอบกับปญหาผลกระทบของปรากฏการณเอลนินโญ  
ซึ่งมีอิทธิพลทําใหสภาพภูมิอากาศมีระดับอุณหภูมิท่ีสูงขึ้น 
โดยเฉพาะอุณหภูมิโดยเฉล่ียชวงปลายฤดูหนาวตอเนื่องถึง
ตนฤดูรอน ป 2553 (มกราคม – เมษายน) มีแนวโนมสูงกวา
ปกติ และภาวะฝนทิ้งชวงเปนระยะเวลานาน โดยเฉพาะพ้ืนท่ี
นอกเขตชลประทาน และพ้ืนท่ีแลงซ้ําซาก ทําใหปริมาณน้ําใน
อางเก็บน้ําขนาดใหญท้ังประเทศ ในไตรมาส1/2553 มีเพียง 
1,784.96 ลานลูกบาศกเมตร นอยกวาปท่ีผานมารอยละ 
21.04 ทําใหสถานการณภัยแลงในภาพรวมของประเทศไทยมี
แนวโนมรุนแรงที่สุดในรอบ 5 ป  

จากรายงานของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(ขอมูล ณ วันท่ี 27 เม.ย.-11 พ.ค. 2553) มีพ้ืนท่ีประสบภัย
แลง 52 จังหวัดมากกวาชวงเวลาเดียวกันของปท่ีแลว
จํานวน 34 จังหวัด ราษฎรไดรับความเดือดรอน 19,309 
หมูบาน มากขึ้นถึง 12,558 หมูบาน คิดเปนรอยละ 186.0 
สงผลตอการประกอบอาชีพ เชน ไมสามารถ/ลดการทํานา
ปรัง และเล้ียงปลาในกระชัง ตองยายไปทํางานรับจาง
ตางจังหวัด หรือเปล่ียนไปทําอาชีพชั่วคราว ภาครัฐไดเรง
ดําเนินการแกไขปญหาเฉพาะหนาไดแก แจกจายน้ําอุปโภค/
บริโภค ซอมสรางทํานบ/ฝายชั่วคราวปดกั้นลําน้ํา 9,617 แหง 
และจัดสงเคร่ืองสูบน้ําในพ้ืนท่ี 40 จงัหวัด เปนตน 

ผลกระทบในระยะส้ันจากปญหาภัยแลงและไฟปาเปน
ผลกระทบท่ีทําใหตองเล่ือนการเพาะปลูกออกไป หรือ
ผลกระทบตอพืชผล แตผลกระทบในระยะยาวคือ ปญหาปา
ถูกทําลาย และปญหาท่ีกระทบกับอาชีพเกษตรกรที่ตอง
ปรับเปล่ียนไปสูการปลูกพืชท่ีอาศัยน้ํานอย การใชพันธุพืช
ท่ีมีคุณภาพ รวมท้ังการใชเทคโนโลยีและระบบการบริหาร
จัดการน้ําเขามาชวย 
 

 
 
  

สภาพแมน้ําโขงแหงเหือด 
ในชวงปลายป 2552-2553 ระดับน้ําในแมน้ําโขงลดลงผิดปกติจนอยูใน

ระดับวิกฤต มีสาเหตุหลักมาจากพื้นที่ปาบริเวณตนแมน้ําโขงถูกทําลาย ประกอบ
กับการกักเก็บน้ําในเขื่อนขนาดใหญเพื่อผลิตกระแสไฟฟาของประเทศจีน ไดเพิ่ม
ความรุนแรงของปญหาภัยแลงมากขึ้น สงผลกระทบตอชุมชนโดยรวมที่พึ่งพา
แมน้ําโขง กระทบตอระบบนิเวศน การอพยพของปลา การประกอบอาชีพเกษตร
และประมงริมฝงโขง การพังทลายของตลิ่ง การสัญจรทางน้ํา และน้ําอุปโภค/
บริโภค เชน ชาวบานสองฝงโขงหันมาจับหอยหินแทนการจับปลาที่หายากข้ึน 
โดยเฉพาะชาวบานอําเภอบุงคลา จังหวดหนองคายเปลี่ยนจากหาปลาและปลูกผัก
มาจับหอยขายในราคากิโลกรัมละ 10 บาท มากขึ้น อาจสงผลกระทบตอการสูญ
พันธของหอยหินไปในที่สุด 

จากสัญญาณภัยแลงดังกลาว หากไมมีมาตรการดูแลแกไขปญหาจากทุก
ฝายอยางจริงจังในอนาคต ความอุดมสมบูรณ และวิถีวัฒนธรรมของประชากรริม
ฝงแมน้ําโขงอาจตองเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะประเทศจีนไมไดเปนสมาชิก
คณะกรรมาธิการลุมแมน้ําโขง (MRC) และยังมีโครงการจะสรางเขื่อนบนลําน้ําโขง
อีกหลายแหง ทําใหคณะกรรมาธิการแมน้ําโขงตองพยายามขยายความรวมมือกับ
โครงการความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภาคลุมแมน้ําโขง (GMS) เพื่อหา
แนวทางใหประเทศจีนเขามามีสวนรวมในการสงเสริมการพัฒนาและการจัดการ
ทรัพยากรน้ําของลุมน้ําโขงอยางย่ังยืน 

สําหรับการแกไขวิกฤตภัยแลงที่เกิดขึ้นกับแมน้ําโขงในการประชุมสุดยอด
ผูนําลุมน้ําโขงหรือ MRC (Mekong River Commission) รัฐบาลไทยในฐานะ
คณะกรรมาธิการจะนําผลการประชุมมากําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาลุมน้ําโขงใน 
5 ปขางหนา เพื่อหาแนวทางในการปองกันและบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดใน
อนาคต ทั้งนี้ แนวทางการแกไขปญหา โดยการนํามาตรการทางเศรษฐกิจมา
ผสมผสานกับการบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอม จะทําใหเกิดการมีสวน
รวมในการรักษาความสมดุลระหวางการอนุรักษและการใชประโยชน
จากทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน และเปนธรรมแกทุกฝาย 
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พลังเด็กและเยาวชนสรางสังคม 

ประเทศไทยกําลังเผชิญกับปญหาทาทายหลายดานท่ีจะกลายเปนปจจัยกําหนดทิศทางการพัฒนาในระยะยาว 
โดยเฉพาะปญหาคุณภาพคน ท้ังการขาดความรู การขาดคุณธรรมจริยธรรม และการยึดประโยชนสวนตนและพวกพอง รวมท้ัง
การขาดความเปนธรรมในสังคมท่ีนําไปสูความขัดแยงและแตกแยก ขณะเดียวกัน ก็มีแนวโนมท่ีจะตองเผชิญกับภาวะ 
ขาดแคลนกําลังคนในวัยทํางานจากการที่โครงสรางประชากรเขาสูสังคมผูสูงอายุและผลิตภาพแรงงานยังต่ํา กอปรกับมีเง่ือนไข
ภายนอกท่ีจะเปนภัยคุกคามสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพคนได หากขาดการบริหารจัดการท่ีเหมาะสม อาทิ ความกาวหนาของ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการหล่ังไหลขององคความรูและขอมูลขาวสาร การเล่ือนไหลทางวัฒนธรรม และการแขงขันท่ีรุนแรง 
ในขณะท่ีตนทุนชีวิตของคนรุนใหมท้ังพลังตัวตน พลังสรางปญญา พลังครอบครัว พลังเพ่ือนและกิจกรรม และพลังชุมชน  
ก็ออนแอลง จึงสงผลใหขาดพ้ืนฐานท่ีดีท่ีจะเปนปจจัยท่ีหลอหลอมใหเกิดการพัฒนาทางดานจิตใจ สังคม สติปญญา ใหสามารถ
ดํารงชีพอยูในสังคมไดอยางเขมแข็งและมีประสิทธิภาพภายใตเง่ือนไขดังกลาว ดังนั้น หลักคิดและแนวทางสําคัญประการหนึ่ง
ในการขับเคล่ือนประเทศไทยใหมีความกาวหนาอยางยั่งยืนในทุกดานคือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในทุกชวงวัยใหเหมาะสม 
และการเสริมสรางพลังประชาชนในทุกกลุมวัยใหเปนพลังบวกและสรางสรรคในการสรางชาติ และความหวังสําคัญประการ
หน่ึงของประเทศก็คือ การพัฒนาเด็กและเยาวชนใหกลายเปนพลังบวกและสรางสรรคท่ีเขามารับชวงการพัฒนา
ประเทศตอไปในอนาคต และเปนการพัฒนาท่ีตองกําหนดใหเปนวาระเรงดวนเสียต้ังแตวันน้ี  

ปจจัยประคับประคองการกาวยางของเด็กและเยาวชน  

ผลการศึกษาของ ดร.จุฬาภรณ มาเสถียรวงศ พบปรากฏการณเด็ก 3 กลุม ไดแก เด็กเสีย เด็กเส่ียง เด็กใส โดยแรงขับท่ี
สําคัญเปนปจจัยท่ีเกี่ยวของกับครอบครัว  พื้นท่ีสื่อ และการศึกษา  โดยเฉพาะพื้นท่ีสื่อหรือบนไซเบอรสเปซซึ่งเปนพื้นท่ี
สําหรับการเรียนรูดวยตนเอง ในปจจุบันพ้ืนท่ีดังกลาวกําลังกลายเปนปจจัยเส่ียงท่ีสงผลกระทบตอการพัฒนาคุณภาพเด็กและ
เยาวชน อาทิ พ้ืนท่ีส่ือเต็มไปดวยภาพและโลกเสมือนจริงท่ีมอมเมาเด็กและเยาวชน ครอบครัวมีความแตกแยกมากขึ้น ในขณะท่ี
โรงเรียนและชุมชนแวดลอมดวยรานเหลา รานเกม แหลงอบายมุข เหลานี้ลวนสงผลใหเกิดพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค  

นอกจากนั้นสถานการณภายในประเทศในปจจุบันท่ีมีการแกปญหาโดยการใชความรุนแรง และประชาชนไดรับรูขาวสาร
มากมายซึ่งขาดการกล่ันกรองที่เหมาะสมโดยเฉพาะจากส่ือสังคมและเครือขายสังคม (Social medias และ Social networks) จะมี
อิทธิพลตอจิตใจและพฤติกรรมเด็กอยางมาก สงผลใหเกิดเด็กสายพันธุใหมท่ีกาวราว มีปญหาเรื่องการควบคุมอารมณ ใชความ
รุนแรงในการแกปญหา ไมเคารพกฎหมายและกติกาสังคม ขาดความเมตตาตอเพ่ือนมนุษย ขาดความมีจิตอาสา ขาดความไววางใจ
กัน และมองโลกในแงราย รวมท้ังมีเหตุปจจัยและพฤติกรรมเส่ียงในการใชชีวิตและการใชเวลาของเยาวชนเอง ไดแก ครอบครัวขาด
ความรักความอบอุน มีความรักหรือมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร ส่ืออินเทอรเน็ต การเขาถึงอบายมุขโดยงาย และการขาดแบบ 
อยางท่ีดี ท่ีเปนอุปสรรคตอการพัฒนาเรียนรู อารมณและจิตใจ  

รายงานสภาวะการณเด็กและเยาวชน6  พบวา ลักษณะการดําเนินชีวิตของเด็กและเยาวชนนั้นมีพฤติกรรมเส่ียงมากขึ้น อาทิ 
มีการใชเวลากับส่ือตาง ๆ กวา 6-7 ชั่วโมงตอวัน โดยหมดไปกับการดูโทรทัศนราว 3 ชั่วโมง อินเทอรเน็ตกวา 2 ชั่วโมงและโทรศัพท
กวา 1 ชั่วโมงครึ่ง ซึ่งจากขอมูลของสถาบันวิจัยซีเอ็มอาร มารเก็ตติ้ง รีเสิรท พบวา การใชอินเทอรเน็ตในรานบริการเพ่ือเลนเกม 
รอยละ 86 สนทนาออนไลนรอยละ 49 สงอีเมลรอยละ 44 ใชเพ่ือการศึกษาเพียงรอยละ 14 และมีเด็กเลนเกมออนไลน คอมพิวเตอร
และอ่ืน ๆ เปนประจํา รอยละ 20 ใชเวลาเฉล่ียวันละ 2 ชั่วโมง ทําใหเกิดปญหาเด็กติดเกม การดูเว็บ/คลิปโป ทัศนคติและ 
การเลียนแบบพฤติกรรมท้ังในเรื่องการบริโภคสินคาฟุมเฟอยและวัตถุนิยมมากขึ้น การมีเพศสัมพันธเกิดปญหาการตั้งครรภไมพึง
ประสงคและการติดเชื้อเอชไอวเีอดส  นอกจากนี้ ยังพบวา เด็กประมาณรอยละ 30 มีอาการเครียดและปญหาทางอารมณ และ 37 คน

                                          
6
 Child Watch 2551 

เรื่องเดนประจําฉบับ 
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ในแสนคนพยายามฆาตัวตาย โดยกลุมอายุ 19-25 ป มีถึง 75 คนในแสนคน รวมท้ังมีพฤติกรรมกาวราว ต้ังแกงแขงรถมอเตอรไซด 
ใชความรุนแรง ทะเลาะวิวาท ด่ืมสุราและเสพยาเสพติด มีปญหาการออกจากโรงเรียนกลางคัน ตลอดจนผลสัมฤทธิ์การศึกษาตํ่า  
ซึ่งจะสงผลใหเยาวชนซึ่งเปนกําลังแรงงานของชาติในอนาคตขาดคุณภาพท้ังทักษะความรู ขาดวินัย และมีพฤติกรรมรุนแรง รวมท้ัง
ขาดจริยธรรมคุณธรรมได   

อยางไรก็ตาม ทามกลางวิกฤตและความเสี่ยงยังมีกลุมเด็กและเยาวชนจํานวนหน่ึงท่ีมีตนทุนชีวิตสูงและมีพฤติกรรมเชิง
บวกท่ีจะเปนพลังเพ่ือการพัฒนาท่ีสําคัญในอนาคต หากมีมาตรการสนับสนุนและสงเสริมท่ีเหมาะสมอยางตอเนื่อง ท้ังนี้ รายงาน
สถานการณเด็กและเยาวชนพบวา มีเด็กท่ีเขารวมกิจกรรมเชิงบวกเปนจํานวนมาก โดยกิจกรรมท่ีทําประจํา ไดแก ชวยทํางานบาน 
เปนอาสาสมัครทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชน อานหนังสือเปนงานอดิเรก รวมท้ังการใสบาตรและไปวัด 

 
แผนภูมิที่ 18  เวลาที่เด็กและเยาวชนใชไปกับส่ือ 

    
ท่ีมา :  child watch 2551 

ตารางท่ี 11  สภาวการณเด็กและเยาวชนป 50-51   (หนวย : รอยละ) 

  ประถม ม.ปลาย อุดมศึกษา 

เคยเปนอาสาสมัคร 55 64 62 
ชวยงานบานเปนประจํา 65 70 52 
อานหนังสือเปนงานอดิเรก 30 26 21 
ใสบาตรเปนประจํา 15 10 8 
ไปวัดเปนประจํา 12 8 7 
ถูกทํารายในสถานศึกษา 18 20 13 
อาการเครียดจนนอนไมหลับ 23 34 39 
พบเห็นการเสพยาเสพติดใน
สถานศึกษา 

5 13 17 

ยอมรับวาเคยมีเพศสัมพันธ - 13 38 
เลนการพนัน 11 29 34 

ที่มา : child watch 2551 

 

กลไกและมาตรการภาครัฐ: การพัฒนา คุมครองทางสังคม การสงเสริมการเรียนรู และการเฝาระวัง 

แนวทางและมาตรการการพัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีคุณลักษณะพึงประสงคท่ีดําเนินการอยูในปจจุบันครอบคลุม
ดานตาง ๆ ประกอบดวย การคุมครองทางสังคม เชน การดูแลดานโภชนาการและสุขภาพเด็ก การคุมครองเด็กและเยาวชน 
การพัฒนาดานคุณภาพและการเขาถึงบริการการศึกษาของเด็กและเยาวชน การเรียนฟรี 15 ป และ การสนับสนุนดานเงินทุน
กูยืมเพ่ือการศึกษา เปนตน รวมท้ังการจัดต้ังกองทุนและสถาบันเพ่ือการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพเยาวชน เชน สถาบัน
สงเสริมอัจฉริยภาพและนวัตกรรมการเรียนรู กองทุนส่ือสรางสรรค และสํานักงานสงเสริมการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพเยาวชน
ภายใต สสส. มีการจัดต้ังศูนยเฝาระวังดานวัฒนธรรม ดานสังคม ดานเทคโนโลย ี 

อยางไรก็ตาม แนวทาง/มาตรการขางตนเนนการแกไขปญหาเด็กในแตละดาน ยังไมเปนการแกไขเปนองครวมท่ี 
ตัวเด็กท้ังหมด การแกปญหาของเด็กและเยาวชนจึงยังขาดประสิทธิผล และมีความจําเปนท่ีจะตองเสริมแนวทางการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนโดยใหความสําคัญกับการปองกันการเกิดปญหาของเด็กมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งการสรางกิจกรรม/พื้นท่ี
ดี  ทดแทนพื้นท่ีเสีย ท่ีจูงใจและเปดโอกาสใหเด็กเขารวมกิจกรรมท่ีจะสรางสรรคใหเกิดพฤติกรรมในเชิงบวก ภายใต
แนวทางการพัฒนาแบบสรางสรรคเพ่ือชวยหลอหลอมใหเด็กและเยาวชนมีความพรอมในจิตสาธารณะ 5 ประการ คือ จิตแหง
วิทยาการ ท่ีมีการเรียนรูตลอดชีวิต คิดเปน ทําเปน จิตแหงการสังเคราะห คือ “การส่ังสม ตอยอดและสรางนวัตกรรมความรู” 
จิตแหงการสรางสรรค ดวยการหมั่นฝกฝน จิตแหงความเคารพ ท่ีพรอมเปดใจกวางพรอมรับฟงทุกความคิดเห็น และมีจิตแหง
คุณธรรม ท่ีมคีวามรูคูคุณธรรมนําการพัฒนา ท้ังนี้เพ่ือเปนพลังสรางสรรคสังคมตอไป 
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กลไก มาตรการและกิจกรรมในการพัฒนาเด็กและเยาวชน 

ปญหาเด็กและ
เยาวชน 

กลไกภาครัฐ กิจกรรมเสริม ขอเสนอแนะ 

ดานสุขภาพ 
 เด็กอวน  
 ไอคิว และอีคิวต่ํา 
 เครียดและฆาตัวตาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- สรางโอกาสใหประชาชนทุก
กลุมออกกําลังกาย เชน 
โครงการคนไทยไรพุง 

- รณรงคไมโฆษณาขนบกรุบ 
กรอบ 

- สนับสนุนใหเด็กไดรับ
สารอาหารครบถวน และ
ปลอดภัย 

- โครงการพัฒนาอารมณและ
สติปญญาเด็กไทย 

- การพัฒนาสติปญญาเด็กไทย 

- เฝาระวังภาวะสุขภาพจิต 
ปองกันและแกไขปญหาโรค
ซึมเศราและผูท่ีเสี่ยงตอการ
ฆาตัวตาย 

 
ดานโครงการสงเสริมความรู
ความสามารถทางวิชาการ  
เชน โครงการแบรนดซัมเมอร
แคมป โครงการแขงขันตอบ
ปญหาในระดับตางๆ 
 
ดานความคิดสรางสรรค เปน
โครงการประยุกตตามความรู
ความสามารถตางๆ ท้ังในเร่ือง
ของอาชีพ การประดิษฐ และ
ศิลปะ  เชน 

- โครงการประกวดการตูนไทย
กาวไกลสูสากล ของมูลนิธิ
สยามกัมมาจล 

- โครงการเด็กหัวใส..ฉลาดใช
ไอซีที มหาวิทยาลัยมหิดล 

- โครงการกรุงไทยยุววาณิช 
เพ่ือเรียนรูการเปน
ผูประกอบการ ของ
ธนาคารกรุงไทย 

 
ดานกิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชน/แกไขปญหา เชน 

- การอนุรักษปาชายเลนของ
เครือขายเยาวชนคลองใหญ 
จ.ตราด  

- โครงการเยาวชนไมทอดท้ิง
สังคม ของกลุมเยาวชน Y-
ACT  

- โครงการกลาใหมสรางสรรค
ชุมชน สนับสนุนมูลนิธิ
สยามกัมมาจล 

- กิจกรรมพัฒนาเครือขาย
เยาวชนไทยยุคไอซีที ของ
กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  

- โครงการเด็กหัวใส..ฉลาดใช
ไอซีที มหาวิทยาลัยมหิดล  

- การจัดหลักสูตร Service 
Learning ของ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญและ
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จ.
เพชรบุรี 

 สงเสริมกิจกรรมเพื่อปลูกฝงความคิดสรางสรรค
ดวยการเตรียมความพรอมใหแกเด็กและเยาวชนในเรื่อง
การศึกษาเชิงสรางสรรค และการเปดโอกาสใหเด็กและ
เยาวชนมีสวนรวมในการสะทอนความคิด  

 ถอดบทเรียนและขยายผลเยาวชนตนแบบ มีศูนย
รวบรวมเครือขาย เพ่ือสรางความรวมมือในการทํางาน
อยางกวางขวาง ตลอดจนเผยแพรสูสังคมวงกวาง เปน
แบบอยางในการพัฒนา รวมท้ังใชเปนขอมูลในการ
สนับสนุนกิจกรรมท่ียังขาดแคลน เชน เยาวชนตนแบบท่ี
เปลี่ยนแปลงตัวเองจากเด็กติดเกมสหรือเด็กท่ีใชไอซีที
อยางไมสรางสรรคไปเปนเยาวชนท่ีใชไอซีทีไดอยาง
สรางสรรค  

 สนับสนุนกองทุนสื่อสรางสรรคและคณะกรรมการ
สื่อปลอดภัยและสรางสรรคในทุกระดับ เพ่ือเพ่ิม
พ้ืนท่ีสื่อดีใหครอบคลุมประเด็นตางๆ อยางเพียงพอ 
สนับสนุนการพัฒนาสื่อปลอดภัย สื่อสรางสรรค 
โดยเฉพาะสื่อสรางสรรคสุขภาพจิต เพ่ือใหเด็กและ
เยาวชนไดรับสื่อตาง ๆ ในแงมุมท่ีดี เพ่ือเปนแรงบันดาล
ใจ  ใหขอคิดหรือมุมมองทางออกของชีวิตในการแกไข
ปญหาวิกฤตตาง ๆ รวมท้ัง มีการตั้งคณะกรรมการสื่อ
ปลอดภัยและสรางสรรคท้ังในระดับจังหวัดและระดับ
ตําบล เพ่ือขับเคลื่อนสื่อดีไปถึงระดับชุมชน ชวยดูแล
เร่ืองของรานเกม ปญหาเด็กติดเกม มีการใหความรูเพ่ือ
สรางภูมิคุมกันแกผูปกครอง เด็กและเยาวชน ใหรูทันสื่อ
และรูจักเวลาท่ีเหมาะสมในการเลนเกม 

 สงเสริมบทบาทของครอบครัวเปนดานแรกในการ
พัฒนาเด็กและเยาวชน โดยอาศัยบทบาทหนาท่ีของ
สมาชิกในครอบครัว  การสื่อสารภายในครอบครัว และ
การใชเวลารวมกัน เพ่ือสรางปจจัยเสริมความเขมแข็ง
ดานจิตใจ ใหเช่ือมั่นในสิ่งท่ีถูกตอง มีจุดยืนท่ีชัดเจน มี
ความรับผิดชอบ มีเปาหมายชีวิต และมองโลกในแงดี  

 สงเสริมและสนับสนุนใหสถาบันการศึกษาจัด
หลักสูตรการเรียนรูดวยการใหบริการสังคม 
(service learning) ใหกวางขวางย่ิงขึ้น โดยพัฒนา
บุคลากรใหมีทักษะและความรูในการจัดการเรียนการ
สอนเพื่อบริการสาธารณะดวย ควบคูไปกับการสราง
ทางเลือกกิจกรรมท่ีหลากหลายเขาถึงใจเด็ก และพ้ืนท่ี
รอบนอกโรงเรียนเปนแหลงเรียนรูเสริมทักษะ 

 สงเสริมบทบาทภาคธุรกิจเอกชนเขามามีสวนรวม
ในการสนับสนุนกิจกรรม และเปนกลุมงาน/
อาสาสมัครในการเปนพี่เลี้ยงเยาวชนในสาขาท่ีมี
ความถนัดเพ่ิมมากขึ้น โดยใชมาตรการทางภาษี รางวัล
ยกยองเชิดชู การประกาศเกียรติคุณทางสื่อมวลชน 
เน่ืองจากการสนับสนุนของภาคเอกชนยังจํากัดอยู
เฉพาะธุรกิจขนาดใหญ 

 เพิ่มบทบาทของทองถ่ินในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนเพื่อใหสะทอน
ลักษณะเฉพาะในเชิงพื้นที่ มีการสรางระบบพี่เลี้ยง
หรือที่ปรึกษาของเด็กใหเกิดข้ึนในชุมชน และ
ผลักดันงานดานเด็กและเยาวชนในระดับชุมชนทั่ว
ประเทศ รวมท้ังการใหความรู สรางความตระหนักและ
สนับสนุนหนวยงาน/องคกรใหดําเนินการโครงการ
เพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะอปท./ชุมชน ซึ่งนอกจากจะเปนการ
แกไขปญหาใหชุมชน แลวยังสรางกระบวนการเรียนรู รัก
ทองถิ่นบานเกิด ทํางานเพ่ือชุมชน สงผลใหเกิดพ้ืนท่ี
สรางสรรคในทุกชุมชนและสรางความเขมแข็งของชุมชน
ในระยะยาวอีกดวย 

 การปรับปรุงระบบการคุมครองทางสังคมสําหรับ
กลุมเปาหมายเด็กยากจนและดอยโอกาสเพื่อสราง
โอกาสและศักยภาพ โดยมีการกําหนดเง่ือนไขและ
เปาหมายของการคุมครองท่ีชัดเจน     

 
ดานการศึกษา 
 จํานวนปการศึกษา
เฉลี่ยต่ํา 

 ขาดทักษะในการ
ทํางาน    (ป
การศึกษาเฉลี่ย
ผลสัมฤทธิ์) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดานสังคม 
 ติดเกม กาวราว ใช
ความรุนแรง 

 ดื่มสุรา ยาเสพติด
และพนัน 

 ฟุมเฟอย  
 เพศสัมพันธกอนวัย
อันควร 

- พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การจัดการศึกษาในทุกระดับ
ท้ังดานหลักสูตร บุคลากร 

- สนับสนุนการเรียนฟรี 15 ป 

- การใหกูยืมเงินเพ่ือการศึกษา 
- สงเสริมใหเด็กและเยาวชนรัก
การอาน เพ่ือสรางสังคมแหง
การเรียนรูตลอดชีวิต 

- โครงการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาทองถิ่น  
(ศูนยเด็กเล็ก) 

- สงเสริมและพัฒนาดาน
วิชาการใหเขมแข็ง โดย 
สนับสนุนการแขงขันดาน
วิชาการระดับตางๆ  

-  พัฒนาการเรียนรู โดยตั้ง
สถาบันสงเสริมอัจฉริยภาพ
และนวัตกรรมการเรียนรู 
(สสอน.) และ สนง.สงเสริม
การเรียนรูและพัฒนาคุณภาพ
เยาวชน (สสค.) ภายใต 
สสส. 
 

- เสริมสรางและพัฒนาความ
เปนปกแผนของสถาบัน
ครอบครัวและชุมชน เชน 
โครงการรณรงคแมวัยใส เพ่ือ
ปองกันและแกไขปญหาการ
ตั้งครรภไมพรอม 

- การพัฒนาสื่อปลอดภัยและ
สรางสรรค กองทุนสื่อ
สรางสรรค 

- การรณรงคปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด มาตรการ 5 
ร้ัวปองกัน โครงการ TO BE 
NUMBER 1 
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ทิศทางในเชิงรุก :  การพัฒนาแบบสรางสรรคเพื่อสรางสังคม 
การพัฒนาเยาวชนเชิงบวก (Positive Youth Development) เปนกระบวนการพัฒนาในเชิงรุกท่ียึดหลักการเปด

โอกาสหรือพ้ืนท่ีใหเยาวชนมีทางเลือก และเสริมสรางประสบการณรวมในเชิงบวก ท่ีจะสงผลใหเกิดผลลัพธเปนพฤติกรรม 
เชิงบวกในการใชชีวิตในสังคมและเปนหลักการท่ีปองกันใหเยาวชนปลอดปญหาต้ังแตเริ่มตน การพัฒนาเยาวชนเชิงบวกเปน
แนวคิดท่ีไดจากการศึกษาการแกไขปญหาเด็กและเยาวชนของอเมริกาโดยคนหาปจจัย บทเรียน และเง่ือนไขเพื่อพัฒนาเยาวชนที่พึง
ประสงคคือ มีสมรรถนะ มีทักษะในการสรางสัมพันธภาพกับผูอ่ืน การยอมรับจากบุคคล  ชุมชน มีความสามารถควบคุม
ตนเอง มีวินัย พึ่งตนเอง แกปญหาและคิดวิเคราะหได เห็นคุณคาและเกิดฉันทะตอการเรียนรู มีวุฒิภาวะในการลด
พฤติกรรมเสี่ยงท่ีมีผลรายตอสุขภาวะ แนวทางการพัฒนาจึงเนนการใหเด็กและเยาวชนเขามามีสวนในการทํากิจกรรมตางๆ  
ท้ังในกลุมเพ่ือน การรวมกับครอบครัว โรงเรียนชุมชน และสังคม 

 

เครือขายเยาวชนคลองใหญ จ.ตราด เริ่มจากการ
รวมตัวของนักเรียนเพ่ือทํางานดานคุมครองผูบริโภค ตอมา
ปญหาปาชายเลนทวีความรุนแรงกลุมจึงทํากิจกรรมปลูกปา
ชายเลน ปจจุบันมีการสรางเครือขายในระดับจังหวัดตราด  

 
“.....การทํางานของกลุมนอกจากจะเปนการกระตุนให

เยาวชนมีความรักและความหวงแหนในธรรมชาติแลว ยังเปนการ
ตอยอดความคิดสรางจิตสาธารณะใหเด็ก ๆ เหลาน้ีไดใชเวลาวาง
ใหเปนประโยชนและอยูรวมกับคนอื่นในสังคมไดอยางปกติสุขโดย
การสรางจิตสํานึกท่ีดีในการอยูรวมกันไดอยางสมบูรณแบบ อันจะ
นําไปสูการสรางสังคมที่ดีตอไป 

….เด็กๆ ควรท่ีจะไดรับโอกาสในการที่เขาจะพัฒนาตนเอง
ใหมีความพรอมในดานตางๆ มากกวาการศึกษาในหองเรียนอยาง
เดียว ชุมชนส่ิงที่อยูรอบตัวเราลวนแตเปนบทเรียนที่ดีใหเขาได
เรียนรูทั้งน้ัน ปญหาเหลาน้ีมันไมไดข้ึนอยูกับเด็กอยางเดียว มัน
ข้ึนอยูกับผูใหญดวยวาจะเอาใจใสพวกเขาแคไหน ที่ผานมาการ
ทํางานของกลุมเครือขายเยาวชนคลองใหญไมไดรับการยอมรับ
จากผูหลักผูใหญของชุมชนเพราะเขามองไมทะลุวาส่ิงที่เด็กทํามัน
มีคุณคามหาศาลตอชุมชนและสังคม....." 

อาจารยวิภา จางวางแกว 
                  ที่ปรึกษาเครือขายกลุมเยาวชนคลองใหญ 

กลุมเยาวชน Y-ACT ดําเนินโครงการเยาวชนไม
ทอดทิ้งสังคม (เยาวชน 1000 ทาง) เปนโครงการที่เปด
โอกาสใหเยาวชนริเริ่มทํากิจกรรมเพ่ือคนอื่น โดยเยาวชน
เปนผูเลือกประเด็น รูปแบบและวิธีการดําเนินงานเอง มี
การรวมกลุมของเยาวชนอายุ 15-22 ป ไมนอยกวา 3 คน 
จั ดทํ า โครงการที่ มี ผลกระทบที่ ดี ต อ สั งคมโดยใช
งบประมาณไมเกิน 8,000 บาท เมื่อโครงการผานการ
พิจารณาแลวจะมีคายปฐมนิเทศ ใหนองๆ มีโอกาสเรียนรู
วิธีการทํางาน การบริหารจัดการ รวมทั้งการแกไขปญหา
บนพ้ืนฐานการทํางานรวมกัน มีโครงการที่เกิดข้ึนใหมจาก
งานของนองกวา 1000 โครงการทั่วประเทศ และมีนองที่
ผานการอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะการทํางานกวา 5,000 คน 

การรวมพลังผลักดันกิจกรรมเชิงบวก 

ปจจุบันไดมีหนวยงานจํานวนมากที่ริเริ่มการพัฒนาเยาวชนใน
เชิงบวก เปดพ้ืนท่ีสรางสรรคใหเด็กและเยาวชนไดพัฒนาความรู
ความสามารถของตนเอง โดยใหความสนับสนุน และเปนพ่ีเล้ียงคอยให
การดูแล คําปรึกษา ออกแบบจัดกระบวนการเรียนรู หนวยงานตาง ๆ 
เชน กระทรวงพัฒนาสังคมฯ กระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศ และการ
ส่ือสาร กทม. สสส. สภาองคการพัฒนาเด็กและเยาวชน (สอ.ดย.) มูลนิธิ
สยามกัมมาจล ปตท. ฯลฯ ทําใหมีเยาวชนที่รวมกลุมกันทําประโยชนอยู
จํานวนมาก อยางไรก็ตาม ยังขาดการรวบรวมเพื่อเผยแพรและใหสังคม
รับรู เรียนรูทําความเขาใจในวงกวาง ทําใหพ้ืนท่ีทางสังคมท่ีใหเด็กทํา
ส่ิงดีๆ ยังไมแพรหลายเพียงพอ และขาดการขยายผล  

ประเภทของกิจกรรมที่กอใหเกิดพลังสรางสรรคในเชิงบวกที่
ดําเนินการและใหการสนับสนุน ไดแก (1) โครงการสงเสริมความรู
ความสามารถทางวิชาการ เชน การแขงขันตอบคําถาม (2) ความคิด
สรางสรรค เปนโครงการประยุกตตามความรูความสามารถตางๆ ท้ัง
ในเรื่องของอาชีพ การประดิษฐ และศิลปะ เปนตน และ (3) กิจกรรม
บําเพ็ญประโยชน /แกไขปญหา อาทิ  อนุรักษทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอม ส่ือ ยาเสพติด ศิลปวัฒนธรรม กีฬา ฯลฯ ทําใหเด็กและ
เยาวชนไดแสดงออกตามความถนัดของตนเอง รูสึกตัวเองมีคุณคา มี
ความภูมิใจ ไดรับการยอมรับนับถือจากคนรอบขาง ซึ่งเปนแรงบวก
ใหเด็กอยากทําในส่ิงท่ีดีเปนประโยชนตอตนเองและสวนรวมยิ่งขึ้น 
เชน การอนุรักษปาชายเลนของเครือขายเยาวชนคลองใหญ จ.ตราด 
โครงการเยาวชนไมทอดท้ิงสังคม ของกลุมเยาวชน Y-ACT และ
โครงการกลาใหมสรางสรรคชุมชน ของมูลนิธิสยามกัมมาจล เปนตน  

กิจกรรมที่ใหเด็กเขาไปรวมเปนกระบวนการเรียนรูจากการ
ปฏิบัติ เปนการพัฒนาทักษะ การจัดการ การทํางานรวมกับผูอ่ืน 
กอใหเกิดการเรียนรูรวมกัน สรางความผูกพันระหวางเด็ก ครอบครัว
และชุมชน เด็กรักและรูสึกเปนสวนหนึ่งของชุมชนและมีบทบาทใน
การพัฒนาชุมชนในที่สุด 
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กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

มีกิจกรรมพัฒนาเครือขายเยาวชนไทยยุค ICT เปน
กิจกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางวิชาการดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารใหกับครูและเยาวชน 
กระตุนและสงเสริมการเรียนรูของเยาวชน สรางเครือขาย
แลกเปลี่ยนขอมูลเชิงวิชาการและทํากิจกรรมรวมกันผาน
เว็บไซด www.yongICT.com มีกิจกรรมในการจัดอบรม
ความรูหลักสูตรตาง ๆ เชน การสรางแอนนิเมช่ันดวย
โปรแกรม GIMP และ Flash การผลิตส่ือการสอนดวย
โปรแกรม Adobe Premiere มีกิจกรรมจัดประกวดผลงาน
ดาน ICT เชน ประกวดออกแบบ Mascot และจัดทํา
ภาพยนตรส้ัน รวมทั้งจัดทัศนศึกษาดูงานดาน ICT (ICT 
Camp) เพ่ือใหเยาวชนไดมีประสบการณตรงในการทํางาน
ดานไอซีที และสามารถนํามาประยุกตใชใหเกิดประโยชน
กับชีวิตจริง 

พื้นท่ีสื่อ : การพัฒนาเพิ่มศักยภาพและลดปญหา 

ส่ือมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาเด็กและเยาวชน เนื่องจาก
ส่ือมีอิทธิพลตอการเรียนรูของเด็ก การใหเด็กเขามามีสวนรวมโดย
สนับสนุนใหเด็กเปนผูผลิตส่ือ เปนการเปดโลกทัศนใหเด็กไดมี
มุมมองการใชประโยชนจากเทคโนโลยี ทําใหเด็กมีความคิด
สรางสรรคและพัฒนาตนเองไดเร็วขึ้น ดังกรณี มารก ชัคเกอร
เบิรก ผูสราง Facebook.com สําหรับในประเทศไทยไดมีการ
ดําเนินโครงการ เชน กิจกรรมพัฒนาเครือขายเยาวชนไทยยุคไอซี
ที ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร โครงการ”
เด็กหัวใส..ฉลาดใชไอซีที”  มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการประกวด
การตูนไทยกาวไกลสูสากล ของมูลนิธิสยามกัมมาจล ฯลฯ  

นอกจากนี้ การพัฒนาส่ือคุณภาพและสาระของส่ือควบคูไปกับ
มาตรการคุมครอง โดยสนับสนุนใหมีการผลิตส่ือท่ีดี การใหความรู
เพ่ือใหเทาทันส่ือ การจัดเรตติ้งท่ีมุงเนนพัฒนาเนื้อหามากกวาการ
ควบคุม การคุมครองระหวางเวลาบริโภคโดยใชระบบทะเบียน
บุคคล รวมถึงการแกปญหาผลกระทบที่ เกิดขึ้น เชน การต้ัง
หนวยงานใหความชวยเหลือ ใหคําปรึกษาเด็กติดเกม ติดตาม
สถานการณ วิจัยและทํากิจกรรมปองกันการติดอินเทอรเน็ต 
ตลอดจนกระจายการเขาถึงส่ือใชส่ือเปนเครื่องมือในการพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนและเปนแหลงเรียนรูดวยตัวเอง ซึ่งเปน
การใชประโยชนจากสื่อในการพัฒนาเด็กและเยาวชนอยางมี
ประสิทธิภาพ 

พื้นท่ีการศึกษา : เปดสูการเพิ่มสมรรถนะและจิตสาธารณะ 
ภายใตนโยบายปฏิรูปการศึกษาท่ีเนนสมรรถนะการศึกษาใหมีคุณภาพ การใฝรู เรียนรูดวยตนเอง มีความพรอมใน 

จิตสาธารณะคิดเปน ทําเปน รูจักริเริ่มและคิดวิเคราะห การจัดหลักสูตรการเรียนรูดวยการใหบริการสังคม (service learning) 
ของสถานศึกษาท่ีเด็กและเยาวชนใชเวลาอยูเปนสวนใหญ เปนการนําการใหบริการสังคมมาเปนสวนหน่ึงของหลักสูตรท่ีเรียน  
มีการนําวิชาท่ีเรียนมาประยุกตใชและใหบริการท่ีสอดคลองกับปญหาและความตองการของชุมชน เปนการประยุกตใชองค
ความรูจากทฤษฎีสูการปฏิบัติจริงเพ่ือใหเด็กเห็นคุณคาในส่ิงท่ีเขาเรียนในโรงเรียน ตลอดจนเพ่ิมพูนความสามารถทางวิชาการ
ของผูเรียนไปพรอมกัน มีสถานศึกษาท่ีเร่ิมใชหลักสูตรน้ีในการเรียนการสอนแลว เชน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โรงเรียน
เบญจมเทพอุทิศ จ.เพชรบุรี เปนตน สําหรับหลักสูตรการศึกษาท่ีมีเปาหมายเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม  
มีสติปญญา และมีประสิทธิภาพในการประกอบอาชีพและดํารงชีวิตอยูในครอบครัว ชุมชน และสังคมอยางมีความสุขนั้น จะตอง
อาศัยสาระการเรียนรูในหลายดานท้ังทักษะการเรียนรู ความรูพ้ืนฐาน ทักษะการประกอบอาชีพ ทักษะการดําเนินชีวิต และ 
การพัฒนาสังคม เปนตน 

บทสรุป 
การพัฒนาพลังเยาวชนในเชิงสรางสรรค โดยการเปดหรือสรางพ้ืนท่ี ทางเลือก ใหเยาวชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรม

สรางสรรค เปนการหลอหลอมใหเด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมเชิงบวก การเรียนรูรวมกับครอบครัว โรงเรียน ชุมชน ทําใหเกิด
ความรักความผูกพัน อยากทํากิจกรรมเพื่อสวนรวม เปนการสรางจิตสํานึกสาธารณะ และยังเปนการนําพลังเยาวชนมาใชใหเปน
ประโยชนตอการพัฒนาประเทศอีกดวย  
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ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 ไตรมาส1

1. คุณภาพของคน

    การมีงานทํา (พันคน) 1/
34,638 35,502 36,344 36,257 35,253 35,751 37,122 36,873 35,820 36,860  37,837  37,550  36,503  37,699  38,372  38,252 37,416   

 -  อัตราการวางงาน (รอยละ) 1.87        1.67        1.22        1.31        1.63        1.61        1.18        1.11        1.65        1.39    1.18    1.33    2.08    1.75    1.17    0.98 1.13

 -  อัตราการวางงานตามระดับการศึกษา (รอยละ)
  รวม 1.87        1.67        1.22        1.31        1.63        1.61        1.18        1.11        1.65        1.39    1.18    1.33    2.08    1.75    1.17    0.98   -

  ประถมศึกษาและต่ํากวา 1.31        0.89        0.67        0.85        1.08        0.81        0.63        0.59        1.11        0.63    0.59    0.74    1.24    0.89    0.57    0.52   -

  มัธยมศึกษาตอนตน 2.68        2.21        2.17        2.10        2.50        2.33        1.85        1.56        2.65        2.04    1.71    2.24    3.44    2.08    1.89    1.62   -

  มัธยมศึกษาตอนปลาย 2.83        2.44        2.17        1.71        1.99        2.27        1.42        2.21        2.19        1.66    1.86    1.61    3.06    2.40    1.14    0.93   -

  อาชีวศึกษา 2.89        2.42        1.17        1.40        1.77        2.26        2.20        1.41        2.02        2.76    2.02    2.65    3.54    3.06    2.19    1.45   -

  วิชาชีพชั้นสูง 2.54        3.56        1.42        2.35        3.58        4.13        2.18        1.77        2.06        3.67    2.79    2.61    3.20    4.43    3.09    1.89   -

  มหาวิทยาลัย 2.62        3.75        2.24        2.17        2.39        3.23        2.34        2.06        2.32        2.95    2.05    2.04    2.63    3.44    2.17    1.93   -
   การทํางานต่ําระดับ (พันคน) 538 547 573 654 659 655 555 518 575 481 420 555 699 570 525 626 512
       (ทํางานนอยกวา 35 ชม./สป. ที่พรอมจะทํางานเพิ่ม)

 -  สัดสวนกําลังแรงงานตามระดับการศึกษา (รอยละ)

  รวม 100.0      100.0      100.0      100.0      100.0      100.0      100.0      100.0      100.0      100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0   -

  ประถมศึกษาและต่ํากวา 59.9        59.2        59.8        59.8        58.7        58.0        58.3        58.4        56.9        56.4    57.1    57.1    56.0    55.2    56.0    55.3   -

  มัธยมศึกษาตอนตน 14.1        14.5        14.2        14.4        14.8        15.0        14.8        14.5        15.3        15.5    15.2    15.2    15.3    15.9    15.3    15.5   -

  มัธยมศึกษาตอนปลาย 8.4          8.8          8.8          8.9          9.1          9.1          9.1          9.5          9.6          9.9      9.5      9.5      9.9      10.0    9.7      10.0   -

  อาชีวศึกษา 3.3          3.3          3.2          3.3          3.3          3.3          3.4          3.3          3.2          3.4      3.3      3.2      3.5      3.4      3.5      3.5   -

  วิชาชีพชั้นสูง 3.9          3.9          3.7          3.7          3.9          4.0          4.1          3.9          4.2          4.2      4.2      4.1      4.2      4.5      4.4      4.2   -

  มหาวิทยาลัย 10.4        10.3        10.2        9.9          10.2        10.5        10.3        10.4        10.8        10.7    10.8    10.8    11.1    11.1    11.2    11.4   -
   สุขภาพ

  หัด 1,215      726         749         653         1,075      942         930         946         1,827      1,338  1,905  1,442  2,406 1,488  1,274  646     759

  ไขกาฬหลังแอน 11 15 8 10           8            10           5 7 11           24       4        10       17 16       13       5         7

  ไขสมองอักเสบ 53 68 93 66           64           125         109 70 86           116     122     74       95 117     112     135     121

  อหิวาตกโรค 5            10           13           7            4            26           250         706         51           117     30       65       3 202     26       160     417

  มือ เทา และปาก 347         601         1,645      1,368      821         882         3,561      11,582    5,343      1,409  1,630  1,152  1,960 2,043  1,622  1,600  5,821

  บิด 5,408      5,500      4,873      3,489      4,899      5,950      4,706      3,471      4,339      4,398  3,636  3,258  4,157 4,526  2,750  2,363  3,507

  นิวมอเนีย 39,788    28,872    45,195    31,435    41,490    25,268    43,223    32,269    36,657    24,890  40,677  41,998  32,175 14,368 38,985  35,099 34,064

  ฉ่ีหนู 346         587         1,806      1,202      389         597         1,305      988         372         518      1,233   972      536 749 1,747   1,826    701

  ไขเลือดออก 5,320      14,517    18,051    8,941      5,742      21,166    25,363    13,310    10,599    25,520  34,462  16,833  7,131 20,301 17,307  9,911    11,287

  ไขหวัดใหญ 3,588      3,884      6,705      3,247      5,296      3,523      5,155      4,394      4,264      4,172   4,633   6,023   3,122 21,119 44,314  13,319  25,856

  พิษสุนัขบา 7            6            10           3            4            3            4            7            2            0 0 1        5 3        2        3         8

2.ความม่ันคงทางสังคม
   หลักประกันทางสังคม

   ความสงบสุขในสังคม (ตอประชากรแสนคน) 3/

 สัดสวนการบาดเจ็บและตายดวยอุบัติเหตุ- 38.3        34.8        32.2        40.9        36.7        33.6        33.7        34.6        32.4        30.6    28.2    32.9    31.7    29.0    25.1    22.5 22.1 

 การจราจรทางบก
 สัดสวนคดีประทุษรายตอทรัพยสิน 27.5        28.1        31.5        30.1        27.0        28.3        31.1        24.0        25.1        24.3    26.8    24.8    22.5    20.5    23.5    22.3 19.6 

 สัดสวนคดีชีวิต รางกาย และเพศ 17.2        16.7        15.5        16.9        16.2        15.6        14.2        13.8        13.4        12.9    11.5    12.5    12.6    12.1    11.7    12.3 11.8 

 สัดสวนคดียาเสพติด 39.9        43.6        44.5        40.7        46.9        50.3        58.3        59.0        69.7        78.7    82.7    73.7    86.9    85.4    84.8    95.3 84.6 

 รอยละของคดีเด็กและเยาวชนที่กระทํา- 10.74      12.16      12.37      11.98      12.31      12.37      13.43      13.41      13.96      14.01  14.53  13.70  14.00  ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล

 ความผิดซํ้าตอคดีทั้งหมดที่ถูกดําเนินคดี-

 โดยสถานพินิจฯทั่วประเทศ (รอยละ)4/

3.ความเปนอยูและพฤติกรรมของคน

   การคุมครองผูบริโภค 5/

 -  จํานวนเร่ืองรองเรียน  (เร่ือง) 4,283      4,634      5,163      4,597      5,557      5,014      4,863      5,063      5,866      6,019  4,054  5,373  8,318  8,575  9,529  15,200 12,942 

บาน  อาคาร  ที่ดิน 817 518 923 617 581 808 464 828 634 439 289 396 755 657 767     615 538

สินคาและบริการ 565 378 582 534 556 498 458 425 348 507 309 376 680 675 796     676 727

การโฆษณาตางๆ 148 182 191 152 335 200 394 258 291 233 231 137 279 182 358     253 291

ผานทางสายดวน 1166/ปรึกษาขอกฏหมาย 2,734 3,530 3,443 3,277 4,062 3,483 3,533      3,521      4,431 4,786 3,222 4,369 6,572  7,026  7,562  13,644* 11,378

การขายตรงและตลาดแบบตรง 19 26 24 17 23 25 14 31 162 54 3 95 32 35 46       12 8

*ไตรมาส 4/2552 สคบ.ใหบริษัทเอกชนดําเนินการจัดเก็บขอมูลแทน

2551

ตัวช้ีวัดภาวะสังคม  (รายไตรมาส)

 -  จํานวนผูปวยดวยโรคท่ีตองเฝาระวังเรงดวน (ราย) 2/
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1.คุณภาพของคน

    การมีงานทํา

ผลิตภาพแรงงาน กรณีแรงงาน (บาท/คน/ป) 6/ 95,785  97,957  102,541  106,293  109,579  113,976  117,711  118,184 113,033    

อัตราการมีงานทํา (รอยละ)  7/ 94.9     96.5     97.0       97.2       97.6       98.0       98.1       98.2      98.1       

อัตราการวางงาน (รอยละ)  7/ 3.32     2.40     2.16       2.07       1.83       1.51       1.38       1.38      1.49       

การทํางานตํ่าระดับ(ทํางานนอยกวา 35 ชม./สป. ที่พรอมจะทํางานเพิ่ม)  6 883 783 697 787 754 578 597 508 605        

     สุขภาพ 8/

อัตราการเจ็บปวย (ตอประชากรพันคน) 1,783.38  1,809.63 1,845.04   1,798.06    1,878.92    2,079.57   2,529.45   2,284.59    -

อัตราปวยดวยโรคไมติดตอ (ตอประชากรแสนคน)   

 -  เน้ืองอกราย (มะเร็ง) 80.39    98.98   101.67   107.05    114.31    124.38   130.75    134.21     -

 -  หัวใจ 317.67  391.45  451.45   503.10    530.75    618.20   687.72    749.54     -

 -  เบาหวาน 277.71  340.95  380.75   444.16    490.53    586.82   650.43    675.74     -

 -  ความดัน 287.50  340.99  389.83   477.35    544.05    659.57   778.12    860.53     -

ความผิดปกติทางจิต/จิตเภท/ประสาทหลอน (ตอประชากรแสนคน) 32.91    38.12   39.33     38.93      42.02      45.62     48.79       -   -

ความผิดปกติทางอารมณ (สะเทือนอารมณ)  (ตอประชากรแสนคน) 8.43     12.17   13.41     13.54      14.83      15.86     18.48       -   -

ความผิดปกติจากโรคประสาท/ความเครียด (ตอประชากรแสนคน) 62.62    66.21   62.45     64.64      59.69      64.89     63.48       -   -

ภาวะแปรปวนทางจิตและพฤติกรรม (ตอประชากรพันคน) 35.57    33.97   37.13     35.90      37.64      42.41     42.27     42.27      -

รอยละของการขาดสารอาหาร
 -  ขาดสารไอโอดีน 2.00 1.74 1.31 ไมมีการรายงานขอมูล

โ ิ ใ ิ ี  ไ ี

ตัวช้ีวัดภาวะสังคม  (รายป)

 -  ภาวะโลหิตจางในหญิงมีครรภ 13.34 13.04 12.35 ไมมีการรายงานขอมูล

 -  ขาดสารอาหารระดับ 1 8.62 7.85 8.24 ไมมีการรายงานขอมูล

 -  ขาดสารอาหารระดับ 2 0.74 0.72 0.74 ไมมีการรายงานขอมูล

     ประชากร

อัตราสวนภาระพึ่งพิง (รอยละ) 9/ 51.29    50.88   50.46     50.03      49.69      49.26     48.84     48.43    48.11      

สัดสวนคนยากจน (รอยละ) 10/ -       14.93   -        11.16      -         9.55       8.48       8.95        -

การศึกษา

อัตรานักเรียนตอประชากรวัยเรียน 11/

 -  ประถมศึกษา 103.79  104.77  104.49   104.24    104.17    103.47   104.51    104.83   104.36    

 -  มัธยมศึกษาตอนตน 82.19    82.23   84.01     92.47      95.45      96.67     96.37     95.62    94.48      

 -  มัธยมศึกษาตอนปลาย 58.99    59.82   58.73     63.82      63.80      65.77     67.16     68.14    69.54      

 -  อุดมศึกษา(ปริญญาตรีและตํ่ากวา) 41.08    43.81   45.43     52.92      55.60      62.50     61.05     60.47    59.56      

จํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของประชากรกลุมอายุ 15 ปขึ้นไป 12/ 7.4       7.5        7.6         7.8         7.8        7.9         8.0          -

จํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของประชากรกลุมอายุ 15-59 ป 13/ 8.1       8.3        8.4         8.6         8.7        8.7         8.8          -

 -  ชาย 8.3       8.4        8.6         8.8         8.9        8.8         8.9          -

 -  หญิง 7.9       8.1        8.2         8.5         8.6        8.6         8.7          -

จํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของประชากรกลุมอายุ 60 ปขึ้นไป 13/ 3.8       3.8        3.9         4.1         4.2        4.3         4.4          -

 -  ชาย 4.5       4.5        4.7         4.9         4.9        5.0         5.1          -

 -  หญิง 3.2       3.3        3.4         3.5         3.6        3.8         4.0          -

2.ความมั่นคงทางสังคม

สถาบันครอบครัว

 -  สัดสวนครัวเรือนที่มีที่อยูอาศัยถาวร (รอยละ) 14/ 97.90    97.30   96.00     96.60      98.65      98.50     99.30     98.86    99.70      

 -  ดัชนีสัมพันธภาพที่อบอุนในครอบครัว (รอยละ) 15/ 66.28    66.09   68.11     67.04      66.13      62.42     61.92     63.94      -
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หลักประกันทางสังคม

รอยละของการมีหลักประกันสุขภาพ 16/ -       92.47   93.01     95.47      96.25      97.82     98.75     99.16    99.47

 -  ประกันสังคม -       11.65   12.95     13.34      13.92      14.75     15.35     15.73    15.34

 -  สวัสดิการขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ -       6.62     6.44       6.82       6.61       6.51       8.22       8.00      7.9

 -  โครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา -       74.20   73.62     75.31      75.37      76.20     74.79     75.06    75.86

 -  ยังไมมีสิทธ์ิ -       7.53     6.99       4.53       3.75       2.18       1.25       0.84      0.53

สัดสวนผูประกันตนตอกําลังแรงงาน 17/ 17.70 20.57 21.80 22.49 23.43 24.32 24.86 24.65 24.53      

ความสงบสุขในสังคม (ตอประชากรแสนคน)

อัตราการตายดวยอุบัติเหตุการจราจรทางบก 18/ 18.7     20.9     22.2       22.2       20.6       20.2       19.8       18.2      16.9

สัดสวนคดีชีวิต รางกาย และเพศ 18/ 105.6 109.7   106.4     110.7      122.0      122.4     115.8     106.0    93.7

สัดสวนคดีประทุษรายตอทรัพยสิน 18/ 56.7 60.5     76.4       73.4       73.5       69.3       62.6       52.8      51.4

สัดสวนคดียาเสพติด 18/ 438.9 422.8   196.2     119.8      160.4      176.2     225.0     320.0    371.5

รอยละของคดีเด็กและเยาวชนที่กระทําความผิดซํ้าตอคดีทั้งหมด - 17.22 15.68 15.16 13.83 12.08 11.85 12.92 14.06 ไมมีขอมูล

ที่ถูกดําเนินคดีโดยสถานพินิจฯทั่วประเทศ 19/

3.ความเปนอยูและพฤติกรรมของคน
พฤติกรรมในการบริโภค

 -  คาใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภค (รอยละของคาใชจายรวม) 20/ 87.36 87.16 -        87.95 -         88.75 87.80 88.4 87.90      

 -  คาใชจายที่ไมเกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค (รอยละของคาใชจายรวม)20/ 12.64 12.84 -        12.05 -         11.25 12.20 11.6 12.1       

 -  อัตราการบริโภคสุราของประชากรอายุ 11 ปขึ้นไป (รอยละ)21/ 32.6 -      -        32.7 -         29.2* 29.3*   -   -

 -  อัตราการบริโภคบุหรี่ของประชากรอายุ 11 ปขึ้นไป (รอยละ)21/ 25.5 -      -        23.0 -         20.2* 18.5*   -   -
ั ิโ ป ี่ ี ป ึ้ ไป    * = อัตราการบริโภคของประชากรทีมีอายุ 15 ปขึนไป

การคุมครองผูบริโภค 5/

จํานวนเรื่องรองเรียน  (เรื่อง) 14,055  23,212  28,388   22,268    18,310    18,677   20,497    21,312   41,622    

 -  บาน  อาคาร  ที่ดิน 3,422    2,068   1,985 2,501 3,425 2,875 2681 1758 2,794      

 -  สินคาและบริการ 1,775    2,026   2,984 3,103 3,089 2,059 1937 1540 2,827      

 -  การโฆษณาตางๆ 490      373      585 949 708 673 1187 892 1,072      

 -  ผานทางสายดวน 1166/ปรึกษาขอกฏหมาย 8,368    18,745  22,834 15,682 11,026 12,984 14,599    16,808   21,160    

 -  การขายตรงและตลาดแบบตรง -       -      -        33 62 86 93 314 125        

การใชเวลาในชีวิตประจําวัน 

การใชบริการจากสื่อตางๆ  (ชม./วัน)22/ 3.0 -      -        2.8 -         -          -   -   -

 -  การอาน 1.1 -      -        1.1 -         -          -   -   -

 -  การดูโทรทัศนและวีดีโอ 2.9 -      -        2.7 -         -          -   -   -

 -  การฟงเพลง หรือวิทยุ 1.4 -      -        1.4 -         -          -   -   -

 -  การรับรูขอมูลขาวสารจากคอมพิวเตอร 1.9 -      -        1.9 -         -          -   -   -

 -  การใชหองสมุด 1.0 -      -        0.8 -         -          -   -   -

จํานวนประชากรที่ใช  Internet  (ลานคน) 23/ 3.5 4.8 6.0 7.0 7.1 8.5 9.3 10.96   -

4. สิ่งแวดลอม

สารอันตราย 24/

ปริมาณการใชสารเคมี (ลานตัน) 29.33 33.38 26.90 29.49 31.70 30.80 30.40 29.17   -

จํานวนผูปวยที่เกิดจากสารพิษอันตราย (คน) 5,042 5,213 5,029 2,717 1,640 1,452 1,586 1,650   -

จํานวนผูเสียชีวิตที่เกิดจากสารพิษอันตราย (คน) 15 10 9 10 0 0 1 4   -
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ขยะ 

การผลิตขยะที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ (ลานตัน)24/ 14.10 14.32 4.32 14.58 14.31 14.63 14.85 15.04   -

การผลิตขยะที่เกิดขึ้นในกทม. (ลานตัน)24/ 3.40 3.51 3.41 3.41 3.03 3.09 3.24 3.27   -

ความสามารถในการกําจัดขยะแบบถูกสุขลักษณะ ในกทม. (ลานตัน)24/ 3.36 3.48 3.37 3.41 3.03 3.09 3.24 3.27   -

ปริมาณของเสียอันตรายทั่วประเทศ (พันตัน)27/ 1.68 1.78 1.80 1.81 1.81 1.83 1.80 1.86   -

มลพิษทางอากาศ 

ปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด(เมตริกตัน/หัว) 25/ 2.5 2.6 2.7 2.8 ไมมีการจัดเก็บขอมูล

 -คาเฉลี่ยฝุนขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน (24 ช่ัวโมง) มคก. / ลบ.ม. 40.5 49.4 54.5 59.8 40.6 43.3 50.0 -          -

  (บริเวณพื้นที่ทั่วไปใน กทม.)26/

ที่มา  :    1/ 7/  รายงานผลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร, สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

              2/      สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

              3/      ขอมูลสถิติคดีอาญาและอาชญากรรมจากศูนยขอมูลขอสนเทศ สํานักงานตํารวจแหงชาติ และขอมูลประชากรจากการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2533-2563 และ พ.ศ.2543-2573 

                      ประมวลโดยสํานักพัฒนาฐานขอมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (ขอมูล ณ 21 ธันวาคม 2552 )

              4/      กลุมงานขอมูลและขอสนเทศ สํานักพฒันาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน  

              5/      สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค สํานักนายกรัฐมนตรี

              6/      ขอมูล GDP จากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และขอมูลการมีงานทําจากสํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ

              8/      สถิติสาธารณสุข สํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข

              9/      การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ.2543-2573 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

            10/      การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  ประมวลผลโดยสํานักพฒันาฐานขอมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม สศช.

            11/      กลุมพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ขอมูล ณ 24 ธ.ค. 52)

                      ขอมูลประชากรป2544-2546ใชขอมูลประชากรรายอายุจากประมาณการประชากรของประเทศไทย ป2547-2551ใชขอมูลประชากรรายอายุจากสํานักบริหารทะเบียน กรมการปกครอง ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2552

            12/      กลมพัฒนาเครือขายสารสนเทศ สํานักวิจัยและพัฒนาการศึกษา สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ            12/      กลุมพฒนาเครอขายสารสนเทศ สานกวจยและพฒนาการศกษา สานกงานเลขาธการสภาการศกษา กระทรวงศกษาธการ

            13/     กลุมพัฒนาเครือขายสารสนเทศ  สํานักวิจัยและพัฒนาการศึกษา สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

            14/      รายงานคุณภาพชีวิตของคนไทย จากขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) ป 2542-2552 กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

            15/      สํานักประเมินผลและเผยแพรการพัฒนา สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (ปรับปรุงองคประกอบของดัชนีป 2544-2550)

            16/      สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ กระทรวงสาธารณสุข

            17/      สํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน และสํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

            18/      ศูนยขอมูลขอสนเทศ สํานักงานตํารวจแหงชาติ และอัตราตอประชากรแสนคนคํานวณจากขอมูลของสํานักบริหารการทะเบียน กระทรวงมหาดไทย

            19/      กลุมงานขอมูลและขอสนเทศ สํานักพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน

            20/      รายงานการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ป พ.ศ. 2542 - 2551  สํานักงานสถิติแหงชาติ   กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

                      บทสรุปสําหรับผูบริหารการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2552

            21/      การสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราของ ประชากร พ.ศ.2544  2547   และ 2550  สํานักงานสถิติแหงชาติ    กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารแหงชาติ 

                      การสํารวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2549    สํานักงานสถิติแหงชาติ  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

            22/      รายงานการสํารวจการใชเวลาของประชากร พ.ศ.2544 และ 2547 สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

            23/      ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (ขอมูลป 2542-2545) และการสํารวจเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ครัวเรือน) พ.ศ.2546-2550 สํานักงานสถิติแหงชาติ 

                      กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

            24/      สํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม พ.ศ. 2551 (ซึ่งยังไมรวมปริมาณขยะมูลฝอยกอนที่จะนํามาทิ้งในถังขยะ 

                      และขอมูลสารพิษอันตราย)

            25/      กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน

            26/      กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

            27/      สํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
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