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บทที่  2 
คุณลักษณะและตัวช้ีวัดตอปญหาเด็กและเยาวชนไทย 

 
2.1   คุณลักษณะของเด็กและเยาวชนไทย    
 2.1.1  คุณลักษณะของคนในศตวรรษที่ 21   
  ประเทศไทยนั้นเปนสังคมเปด มีอิสระ เสรีภาพ การเรียนรูกวางไกล เปนแหลงรวม
ของวัฒนธรรมที่หลากหลายและแตกตาง คนไทยมีระบบคุณธรรมจริยธรรมของศาสนาพุทธ    
เปนแกนสารที่ยึดถือมาโดยตลอด  ประเทศไทยมีประวัติศาสตรอันยาวนานกวา 700 ป มีเอกลักษณ
ทั้งในเชิงภาษาไทย การแตงกาย อาหารประจําชาติ วัฒนธรรมที่ละเอียดออน สวยงาม และประณีต  
ทามกลางกระแสทุนนิยมโลกาภิวัตนในชวง 30 ปเศษที่ผานมาสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว
และคอนขางมาก การพบปะผูคนในเชิงสากลนานาชาติ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การยางเขาสูศตวรรษที่ 21 ที่เปนโลกสมัยใหม การปรับตัวเองใหเขมแข็ง รูเทาทัน และอยูรอดใน
ประชาคมโลกจึงเปนเรื่องที่มีความสําคัญอยางยิ่งยวด การทราบแนวโนมที่กําลังจะเกิดขึ้น คุณภาพ
และคุณลักษณะประชากรของแตละประเทศ ความรูสึกนึกคิด คานิยมรวมของประชากรทั้งโลก  
คืออะไร ความเดนเฉพาะ ความเปนเอกลักษณที่ผสมกลมกลืนของเด็กไทยอยางเหมาะสม ไดสัดสวน
และครบถวนมีอะไรบาง ครอบครัว ชุมชน ศาสนา ระบบการศึกษา ส่ือมวลชน จะเขามามีบทบาท
ในการสรางความเปนพลเมืองไทยที่พึงประสงคในอุดมการณของรัฐ ปรัชญาของคนในชาติ     
การปฏิบัติที่มีเปาหมายตรงกัน 
 2.1.2   คุณลักษณะของเด็กไทยท่ีพึงประสงค 
  1)  ยิ้มอยางไทย มีน้ําใจ ใฝสันติ รักความยุติธรรม มีความซื่อสัตยสุจริตเอื้อเฟอ 
เผ่ือแผ เปนมิตรกับทุกคน รักธรรมชาติ 
  2) มีความมั่นใจในตนเองแบบสากลแตมีสัมมาคารวะ ออนนอมถอมตนแบบ
วัฒนธรรมไทย 
  3) ใฝศึกษาหาความรู มีความสามารถในการใชทักษะภาษาอังกฤษ ภาษา 
คอมพิวเตอร และวัฒนธรรมที่หลากหลาย (Global Literacy) 
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  4) รูจักสิทธิ หนาที่ ความรับผิดชอบ จิตสํานึกสาธารณะในการเมืองระบอบ
ประชาธิปไตย 
  5) ดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง การรูจักพึ่งตนเองได  
  6) การเปนผูมีความอดทน สูงาน รูจักประหยัด อดออม มีทักษะการจัดการและ
การบริหารไดอยางมีประสิทธิภาพ   
  7) การรูจักคุณคาของตนเอง ยอมรับในความแตกตางแหงศักดิ์ศรีความเปน
มนุษย การดูแลรักษาสิ่งแวดลอมใหยั่งยืนและเกิดประโยชนสุขแกทุกฝาย 
  8) การเปนคนเกง ดี มีความสุข รูจักการปรับตัวเองในกระแสโลกาภิวัตนได
อยางสมดุล แยบยล และรูเทาทัน 
  9) การมีทักษะชีวิตในการจัดการกับปญหาที่เกิดขึ้นได มีภูมิตานทานของจิตใจ
ที่เขมแข็งจนสามารถปฏิเสธกับภัยอันตรายตางๆ ที่กระตุนยั่วยุใหหลงผิดได 
  10) มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย การดํารงรักษา ศิลปะ วัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี  วิถีชีวิตที่เปนเอกลักษณของตนเองได 
 2.1.3 คุณลักษณะของเด็กและเยาวชนที่พงึประสงคของรัฐบาล 
  เพื่อใหเด็กและเยาวชนในชวงอายุไมเกิน 25 ป ไดรับการพัฒนาตามศักยภาพ
สอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ที่มีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รัฐบาลภายใต
การนําของ ฯพณฯ ทักษิณ ชินวัตร จึงกําหนดคุณลักษณะของเด็กและเยาวชนที่พึงประสงคไว ดังนี้ 

1) มีความผูกพันในครอบครัว ภาคภูมใิจในความเปนไทย และทักษะในอาชีพ
และการดํารงชีวิต รูจักเคารพสิทธิของผูอ่ืน 

2) มีสุขภาพและพลานามัยแข็งแรง และรูจักปองกันตนเองจากโรคและสิ่งเสพติด 
3) มีวุฒิภาวะทางอารมณ จริยธรรม คุณธรรม และมีพฤติกรรมดานความรับผิดชอบ

ตามวัย 
4) มีเจตคติที่ดีตอการทํางาน มีศักดิ์ศรี และมีความภาคภูมิใจในการทํางานที่สุจริต 
5) รูจักคิดอยางมีเหตุผลรอบดาน และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
6) รูจักชวยเหลือผูดอยโอกาสและมีสวนรวมเพื่อการพัฒนาชุมชนและ

ประเทศชาติ 
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2.2   หลักการเรียนรูและพัฒนาการเด็กแตละวัย 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545 - 2549) มุงพัฒนาคุณภาพ

คนและการคุมครองทางสังคมเพื่อใหเกิดการทํางานรวมกันดวยระบบพื้นที่ ภารกิจและการมีสวนรวม   
การพัฒนาเด็กและเยาวชนยังคงยึดหลักการพัฒนาในลักษณะองครวมแบบบูรณาการและปรับ      
ยุทธศาสตรใหสอดคลองกับพัฒนาการของเด็กและเยาวชนในแตละวัย และสอดคลองกับทิศทาง
ของการพัฒนาประเทศรวมทั้งสิ้น 5 ยุทธศาสตร คือ 

2.2.1 ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมเด็ก อายุต่าํกวา 5 ป 
เพื่อใหเด็กมีชีวิตอยูรอดในครอบครัวที่อบอุนและไดรับการอบรมสั่งสอนเพื่อ

เตรียมความพรอมเขาสูสังคมอยางมั่นคง ประกอบดวยมาตรการ ดังนี้ 
1) รณรงคใหบิดามารดาเลี้ยงดูบุตรดวยการใหความรัก สนับสนุน ควบคุมและ

ใชเหตุผลอยางสม่ําเสมอ 
2) สรางความเขาใจใหบิดา/มารดาเห็นคุณคาของการเปนตนแบบ เสริมสราง

ลักษณะนิสัยความรับผิดชอบ และการมีวินัย 
3) สงเสริมการใชบัตรสุขภาพเด็กและใหบริการสุขภาพอนามัย การควบคุม

โรคและการปองกันทั้งโรคติดตอ และไมติดตอ ใหครอบคลุมทุกพื้นที่อยางมีคุณภาพ 
4) กําหนดมาตรฐานสถานรับเลี้ยงเด็ก เพื่อตอบสนองความตองการพื้นฐาน

ทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญาของเด็ก 
5) ฝกอบรมบุคลากร/อาสาสมัครในชุมชน/ผู เ ล้ียงเด็กปฐมวัยใหมีความรู

เกี่ยวกับการดูแลเด็ก  ดานสุขอนามัย การพัฒนาอารมณ การพัฒนาบุคลิกภาพของเด็ก  และการให
คําปรึกษาครอบครัว 

6) เผยแพรความรูการปองกัน และรักษาสุขภาพแกบิดามารดาและผูดูแลเด็ก 
2.2.2 ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมเด็ก อายุ 6-14 ป 

  เพื่อใหเด็กไดรับการเรียนรูที่นําไปสูการพัฒนาความสามารถและทักษะในการ
ดํารงชีวิตรวมกับผูอ่ืน  ประกอบดวยมาตรการ ดังนี้ 
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1) สรางความเขาใจใหบิดา/มารดาเห็นคุณคาของการศึกษา การเปนตนแบบ   
ในการมีความรับผิดชอบ การมีวินัย การควบคุมอารมณ และรูจักชมเชยบุตรเมื่อเรียนรูที่จะชวยเหลือ
หรือเอื้อเฟอตอผูอ่ืน 

2) สงเสริมและสนับสนุนใหบิดา/มารดา ครู ส่ือมวลชน รับผิดชอบในการ
เสริมสรางประสบการณที่หลากหลายเพื่อพัฒนาเจตคติ รวมทั้งสงเสริมใหเด็กใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชนตอการพัฒนาตนเอง ครอบครัว และชุมชน ในดานคุณธรรม จริยธรรม กีฬาและนันทนาการ 

3) สงเสริมและสนับสนุนใหเด็กเกิดการเรียนรูที่จะแสวงหาขอมูลในการ
ตัดสินใจดวยตนเอง และมีทักษะชีวิตดวยวิธีการศึกษาในทุกรูปแบบ 

4) สรางแนวคิดที่มีอิทธิพลตอจิตใจและพฤติกรรมของเด็ก ใหเกิดความ
สอดคลองกันระหวางบานและโรงเรียน 

5) สรางแนวคิดใหชุมชน/โรงเรียน และเด็กมีความคิดเรื่องการรักษาสุขภาพวา
มิใชเปนเรื่องสวนบุคคล หากเปนเรื่องที่ชุมชนตองรวมรับผิดชอบ 

6) สนับสนุนใหโรงเรียนเปนโรงเรียนสุขภาพในชุมชนทั้งสุขภาพอนามัยและ
การพัฒนาจิตใจโดยใหความสําคัญกับการปองกันโรค และรักการออกกําลังกาย 

7) สนับสนุนใหเด็กทํางานเปนกลุมแบบรวมมือ เพื่อสรางวินัยในตนเองและ
พัฒนาบุคลิกภาพประชาธิปไตย 

8) สงเสริมใหมีการสรางโลกทัศนเกี่ยวกับชีวิตและอาชีพ ตลอดจนรูกฎหมาย
พื้นฐานเพื่อคุมครองสิทธิของตนเอง 

2.2.3 ยุทธศาสตรการพัฒนาเยาวชน อายุ 15-25 ป  
เพื่อใหเยาวชนเติบโตเปนผูใหญอยางมีคุณภาพ พึ่งตนเองได และมีสวนรวม     

ในการชวยเหลือผูดอยโอกาส และพัฒนากิจการของชุมชน จนเปนที่ยอมรับจากผูอ่ืนและสังคม 
ประกอบดวยมาตรการ ดังนี้ 

1) ใหความสําคัญกับการเปนตนแบบของบิดามารดาและผูนําทางความคิดที่
เหมาะสมกับเยาวชน รวมทั้งขยายบริการแนะแนว และใหคําปรึกษาแกครอบครัวอยางมีคุณภาพ 

2) ใหความรูเร่ืองอนามัยเจริญพันธุแกเยาวชนเพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจ
ที่ถูกตองเกี่ยวกับเพศศึกษา อนามัยวัยรุนและครอบครัวศึกษา 
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3) จัดบริการสุขภาพและมีระบบรายงานสุขภาพเพื่อประโยชนในการรับ
บริการอยางตอเนื่อง 

4) สนับสนุนใหโรงเรียนเปนโรงเรียนสงเสริมสุขภาพชุมชน ทั้งดานรางกาย  
จิตใจและโรคที่เกิดจากภาวะเสี่ยงทางสุขภาพ รวมทั้งสงเสริมใหสถาบันการศึกษาเปนศูนยปองกัน
ปญหาและปรับพฤติกรรมของเยาวชน 

5) สรางความเขาใจใหเยาวชนและประชาชนทั่วไปเห็นความสําคัญของการ
ปองกันโรคและรักการออกกําลังกายอยางถูกวิธีเปนประจํา 

6) สนับสนุนใหเยาวชนทํางานเปนกลุมแบบรวมมือ เพื่อรูจักคิดและใชเหตุผล  มี
ความรับผิดชอบ พูดแสดงความเห็นและรับฟงผูอ่ืนมีการควบคุมอารมณและพัฒนาบุคลิกภาพ
ประชาธิปไตย 

7) สนับสนุนใหชุมชน องคกรระดับทองถ่ินและระดับชาติ เปดโอกาสให
เยาวชนไดเรียนรูจากการมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น  กําหนดความตองการในกิจกรรมของ
สังคม และรับผิดชอบตอการตัดสินใจในกิจกรรมที่เยาวชนมีสวนรวม 

8) สงเสริมและสนับสนุนให เยาวชนเปนอาสาสมัครในกิจกรรมที่ เปน
ประโยชนตอชุมชนและสังคม 

9) สนับสนุนใหมีการจัดตั้งองคกรเพื่อปองกันผลกระทบตาง ๆ ที่จะเกิดกับ
เยาวชน รวมทั้งสนับสนุนการมีสวนรวมของเยาวชนในทุกระดับ 

10) สรางคานิยมการบริหารจัดการเบื้องตนและคุณคาในการประกอบอาชีพ
อิสระ และสนับสนุนการผลิตกําลังแรงงานที่อยูในระบบการศึกษาใหสามารถประกอบอาชีพ
อิสระได รวมทั้งสงเสริมใหชุมชนและสถานศึกษาจัดการฝกอาชีพสําหรับเตรียมเยาวชนเขาสูการ
ประกอบอาชีพดวยความภาคภูมิใจ  

2.2.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาเด็กกลุมพิเศษ  
ประกอบดวย กลุมเด็กในภาวะยากลําบาก และกลุมเด็กที่มีความสามารถพิเศษ 
1) กลุมเด็กในภาวะยากลําบาก 

   เนื่องจากยังไมมีการสํารวจขอมูลกลุมประชากรในระดับชาติ จึงเรงรัดให
เด็กกลุมนี้สมควรไดรับความชวยเหลือจากสังคมเปนพิเศษอยางมาก ประกอบดวยมาตรการ ดังนี้ 

(1) คนหาและสํารวจขอมูลกลุมประชากรระดับชาติ 
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(2) สงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนมีบทบาทในการเฝาระวังปญหาของ
เด็กและมีจิตสํานึกในการชวยเหลือและคุมครองเด็ก 

(3) สนับสนุนการมีเครือขายชวยเหลือฉุกเฉินในชุมชน 
(4) พัฒนาประสิทธิภาพการชวยเหลือ และคุมครอง เพื่อใหเด็กเขาถึง

บริการในการปองกัน บําบัด ฟนฟู และพัฒนาอยางสะดวกในลักษณะสหวิชาชีพและใหบริการใน
เชิงรุก 

(5) สงเสริมใหสถานศึกษามีเครือขายกับหนวยงานที่ใหบริการทางดาน
สุขภาพกายและสุขภาพจิต เพื่อปองกันและชวยเหลือเด็กกลุมเสี่ยงไดทันทวงที 

(6) เผยแพรขาวสารและใหบริการเกี่ยวกับปญหาสุขภาพรางกาย สุขภาพจิต 
(7) รวมทั้งปญหาเกี่ยวกับภาวะเสี่ยงตามวัยชวงอายุตาง ๆ ใหมวลชนทราบ

เปนระยะเพื่อรวมกันชวยเหลือและแกไขปญหา 
(8) ตรวจสอบ ติดตามและปรับปรุงกลไกดานกฎหมายใหสามารถคุมครอง

เด็กไดทันกับปญหาที่เกิดขึ้น 
2) กลุมเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ 

เพื่อแสวงหาเด็กที่มีความสามารถพิเศษในแตละดานและพัฒนาใหเต็มตาม 
ศักยภาพ  รวมทั้งใหมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ซ่ึงประกอบดวยมาตรการ ดังนี้ 

(1) แสวงหาและสรางระบบคัดกรองเด็กที่มีความสามารถพิเศษใหชัดเจน
ตั้งแตระดับปฐมวัย เพื่อพัฒนาใหเตม็ตามศักยภาพ 

(2) สงเสริมและสนับสนุนใหบดิา/มารดา และครูไดมีความรู ความเขาใจ
และใหความรวมมือในการคนหา พัฒนา และติดตามผลความกาวหนาของเด็ก 

(3) สรางองคความรูเร่ืองวิธีการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความสามารถ
พิเศษ 

(4) สนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมกีฬา ดนตรี ศิลปะ ภาษาศาสตร คณิตศาสตร
ในรูปแบบที่หลากหลาย  ทั้งในระดับชุมชน ระดับชาติ  และนานาชาติ 

(5) จัดบริการและสวัสดิการเฉพาะสําหรับเด็กที่ผานการคัดกรองเปนเด็กที่
มีความสามารถพิเศษและมกีารพิจารณางบประมาณในการจัดบริการระหวางบิดา/มารดาหรือผูใช
อํานาจปกครอง และรัฐอยางเปนธรรม 
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(6) สนับสนุนการมีสวนรวมจากภาคธุรกิจเอกชน และองคกรประชาชน
ในการจัดบริการเสริมสรางประสบการณทางดานตาง ๆ รวมทั้งดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แกเด็กและเยาวชนในรูปแบบที่หลากหลาย 

(7) สนับสนุนการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมและการเห็นประโยชน
สวนรวมแกเด็กที่มีความสามารถพิเศษ 

(8) เผยแพรขาวสารที่เกี่ยวกับความสําเร็จ และที่เกิดประโยชนจากการทํา
กิจกรรมของเด็กใหมวลชนไดรับรู และชื่นชม 

2.3   ตัวชี้วัดสําคัญตอปญหาเด็กและเยาวชนไทยในสังคมไทย 
 2.3.1   น้ําตาลในนมและขนมเด็ก เร่ืองไมเล็กในสังคมไทย 
   เด็กเล็กเปนกลุมผูบริโภคที่ ช่ืนชอบขนมขบเคี้ยวที่มีแปงและน้ําตาลเปน
สวนประกอบหลักสงผลใหเด็กวัยเรียนมีแนวโนมเปนโรคอวนมากขึ้น โดยพบวาเกือบ 1 ใน 5 
ของเด็กชั้นประถมศึกษาเปนโรคอวนและสวนใหญมีความดันโลหิตผิดปกติ พอแมผูปกครองจึง
ควรหันมาใสใจพฤติกรรมการบริโภคของเด็กอยางจริงจังกอนที่จะสายเกินไป  
  ขอมูลภาพกวางจากการสัมมนาระดับชาติ “เด็กไทยรูทัน” ระบุวาเด็กและเยาวชน 
อายุ 5 -24 ป ประมาณ 21 ลานคน มีเงินไปโรงเรียนปละ 354,911 ลานบาท ใชจายเรื่องขนมขบเคี้ยว
ทั้งปรวม 161,580  ลานบาท นั่นคือเทากับรอยละ 15.7  ของเงินงบประมาณแผนดินป 2547 
  ถามองลงไปในระดับครัวเรือน ประมาณ 2 ใน 3 ของจํานวนครัวเรือนใน
สังคมไทยทั้งหมด 16,470,000 ครัวเรือน มีหนี้สินรุงรัง โดยรายไดเฉลี่ยตอเดือนตอครัวเรือนอยูที่ 
13,736 บาท แตจายคาขนมใหลูกเฉลี่ยคนละ 3,024 บาทตอป เงินจํานวนมากที่หมดไปกับการ    
ซ้ือขนม คือแมเหล็กสําคัญที่ทําใหผูผลิตหลายรายกระโดดเขารวมแยงชิงสวนแบงทางการตลาด
ของขนมเด็ก 
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การบริโภคขนมของเด็กไทย ป 2546
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 2.3.2 โรคอวนและน้ําตาล ปญหาใหญของเด็กในยุคนี ้

องคการอนามัยโลกประกาศให  “โรคอวน”  เปนปญหาสาธารณสุขของโลก จาก
สถิติประชากรทั่วโลกในป 2546 ประมาณ 6,300 ลานคน พบวามีผูปวยเปนโรคอวน 1,000 ลานคน 
และในจํานวนนี้เปนเด็กถึง 22 ลานคน ในขณะที่ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา และสิงคโปรได
ประกาศสงครามกับโรคอวน เพราะเห็นพองกันวาเด็กที่มี “โภชนาการเกิน” หรือ “กินจนอวน”  จะ
เกิดปญหาดานสติปญญา ผลการวิจัยของสิงคโปร พบวา เด็กที่สอบไดเกรดต่ํามักเปนเด็กที่มีน้ําหนัก
ตัวเกินเกณฑมาตรฐานที่กําหนด  ปจจุบันประมาณรอยละ 20 ของเด็กอายุประมาณ 10 ป ใน
กรุงเทพฯ เปนโรคอวน เด็กกลุมนี้สวนใหญจะชอบอาหารกินดวนที่เรียกวา “ฟาสตฟูด” ทําใหเด็ก
ตองเผชิญปญหาโรคอวน และมีแนวโนมเปนโรคเบาหวานตั้งแตอายุยังนอย 
 
 
 
 
 

แผนภูมิ 1.1  การบริโภคขนมของเด็กไทย ป 2546 
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 2.3.3   1 ใน 2 ของการตายในวัยรุนหญิงและชายมีสาเหตุจากโรคเอดสและอุบัติเหตุ
จราจร 
  แมการเสียชีวิตดวยโรคเอดสในวัยรุนจะมีแนวโนมลดลงทั้งหญิงและชาย ส่ิงที่นา
จับตามองในขณะนี้คือ พฤติกรรมทางเพศของวัยรุนในปจจุบันจะมีผลตอปญหาเอดสอยางไร 
  ทุกวันนี้ตองยอมรับวาวัยรุนมองเรื่องการมีเพศสัมพันธเปนเรื่องปกติ ในแตละวัน 
บทสนทนาของวัยรุนจะมีการแลกเปลี่ยนขอมูลในกลุมเพื่อนวาใครไปทําอะไร ที่ไหน กับใคร        
ใครรักใครชอบใคร วัยรุนชายเพียง 1 ใน 4 เทานั้นที่ซ้ือบริการทางเพศ แตเพศสัมพันธที่ไมเกี่ยวของ
กับการซื้อขายอยางตรงไปตรงมากลับกลายเปนเรื่องทาทายของวัยรุนในปจจุบัน 

แผนภูมิท่ี 2 แสดงโรคอวนในเด็กวัยเรียน (ป.1-6) ป 2545-2546
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แผนภูมิ 1.2  แสดงโรคอวนในเด็กวัยเรียน (ป. 1-6) ป 2545-2546 

        อวนและเริ่มอวน 
        ทวม 

รอยละ 
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  โดยวัยรุนชายเกือบคร่ึงมีความเห็นวายอมรับใหผูหญิงโสดมีเพศสัมพันธได และ
มากกวา 1 ใน 4  ยังยอมรับเรื่องการอยูดวยกันกอนแตงงานมากขึ้น เร่ืองที่นาหวงใย คือ ประมาณ 1 
ใน 5 ของวัยรุนชายและหญิงอายุ 15-19 ป มีอัตราการใชถุงยางอนามัยอยูในระดับต่ํามาก คําถาม
สําคัญ คือ จะมั่นใจไดอยางไรวา โรคเอดสจะไมแพรระบาดในวัยรุนทั้งหญิงและชายในเร็วๆ วันนี้ 
  เมาแลวขับ ไมคาดเข็มขดันิรภัย ไมสวมหมวกกันน็อค ยงัเปนปญหาสําคัญของ
อุบัติเหตุจราจร โดยเฉพาะในกลุมวัยรุน 
  วัยรุนหกหมื่นคนยังเมาแลวขับเปนประจํา วัยรุนชายที่ไมเคยใชเข็มขัดนิรภัยมี
มากขึ้นกวาปที่ผานมา  และ 1 ใน 5 ของวัยรุนชายยังไมใสหมวกกันน็อค ทําใหวัยรุนยังคงเปนกลุม
ที่มีความเสี่ยงมากที่สุดตอการเกิดอุบัติเหตุจราจรบอยครั้งที่การขับขี่รถซ่ิงแขงกันบนถนน
สาธารณะของกลุมวัยรุนนําไปสูความสูญเสียของบุคคลที่ไมเกี่ยวของ ความคึกคะนอง การแขงขัน
ที่ทาทาย ตลอดจนความมึนเมา ควบคุมสติไมไดขณะขับขี่ ลวนเปนสาเหตุสําคัญที่นําไปสูการ
เสียชีวิตกอนวัยอันควร บาดเจ็บหรือพิการของวัยรุนทั้งสิ้น การใชกฎหมายที่เขมงวดอยางเดียว   
อาจไมเพียงพอและกลับกลายเปนสิ่งทาทายสําหรับวัยรุน การรณรงคสรางจิตสํานึกและใหความรู
ดานการจราจรแกกลุมวัยรุนจึงเปนสิ่งที่ควรไดรับความสนใจอยางเรงดวน 
 
 
 

แผนภูมิ 1.3  การซื้อบริการทางเพศของชายอายุ  20-24 ป 
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 2.3.4 สังคมไทยกับภัยขมขืน 
  ในป 2547 ปญหาภัยทางเพศทวีความรุนแรงเพิ่มสูงขึ้นมากจนคุกคามสวัสดิภาพ
ของผูคนในสังคม ซ่ึงเปนปญหาที่ทุกฝายควรหาทางออกรวมกัน แตกลับไมมีหนวยงานใดรับเปน
ผูรับผิดชอบโดยตรงอยางจริงจัง อีกทั้งยังไมมีนโยบายใดที่สามารถสรางความมั่นใจไดวา ผูหญิง
ทุกคนไมวาจะเปนเด็ก คนพิการ หรือคนชรา จะมีพื้นที่ปลอดภัยเพียงพอท่ีจะเรียกไดวา “เขตปลอด
ขมขืน” 
 

 

 

อายุของผูเกิดอุบัติเหตุจราจรรุนแรง

อายุ 0-14 ป, 
11.30%

อายุ 15-24 ป,
 43.50%

อายุ 25-59 ป,
 42.20%

อายุ 60 ปข้ึน
ไป, 3.00%

วัยรุน (อายุ 15-24 ป) ท่ีขับขี่รถยนตเม่ือดื่มสุรา

ไมขับข่ีเมื่อด่ืม 
(5.6 แสนคน) 

46%

บางคร้ัง
 (6 แสนคน) 

49%

เปนประจํา 
(6 หมื่นคน)

5%

 

แผนภูมิ 1.4  อายุของผูเกิดอุบัติเหตุจราจรรุนแรง 

แผนภูมิ 1.5  วัยรุน (อายุ 15-24 ป) ท่ีขับขี่รถยนตเม่ือดื่มสุรา 
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ตาราง 1.1 จํานวนคดขีมขืนกระทําชําเราและฆาขมขืน ตัง้แตป 2540-2547 

ป รับแจง จับได % จับได 
2540 3,741 2,576 68.9 
2541 3,540 2,391 67.5 
2542 4,005 2,532 63.2 
2543 4,053 2,640 65.1 
2544 3,857 2,544 66.0 
2545 4,445 2,556 57.5 
2546 4,818 1,707 35.4 
2547 5,052 1,861 36.8 

 ที่มา : โครงการสุขภาพคนไทย, 2548.คํานวณจากสถิติคดีขมขืน กระทําชําเรา และ      
  ฆาขมขืนของศูนยขอมูลขอสนเทศ สํานักงานตํารวจแหงชาติ www.police.go.th/pisc 
 
  ดัชนีที่ช้ีวัดถึงสถานการณภัยทางเพศของผูหญิงไทยมีมากขึ้นกวาปกอนๆ มาก  
อยางนาตกใจ ที่นาสนใจมากที่สุด คือ ในชวงระหวางป 2544 - 2547 จํานวนคดีความผิดทางเพศ
จากสถานพินิจเด็กและเยาวชนทั่วประเทศสูงขึ้นโดยตลอด จากจํานวนคดีรวม 1,735 คดี ในป 2546  
เพิ่มเปน  2,417  คดี  ในป 2547 หากพิจารณาเฉพาะคดีขมขืนในรอบปนี้พบวา เหตุการณขมขืน   
ไดพุงสูงขึ้นถึง 942 คดี มากกวาป 2546 ถึง 312 คดี หรือในแตละวันมีผูตกเปนเหยื่อจากเหตุการณ
ขมขืนโดยเด็กและเยาวชนสูงถึงวันละ 2.6 ราย 
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 2.3.5   สื่อลามกกับเรื่องเซ็กสของวัยรุน 
    ในขณะที่ป 2547 เปนปที่ขาวและคดีภัยทางเพศในสังคมไทยพุงขึ้นสูงอยางนาตกใจ
ในปเดียวกันนี้เองก็เกิดกรณีส่ือลามกหลากหลายรูปแบบถูกนําเสนอตอสาธารณะทั้งในแงความ
เปนหวงตอสถานการณ เชน เร่ืองโทรศัพทมือถือที่สามารถใชเปนเครื่องมือรับสงรูปลามก เพลงที่มี
เนื้อหาลามก การตูนลามก และเว็บไซตลามก และในแงความแพรหลายเขาถึงไดงาย ๆ ของส่ือลามก 
ยุคดั้งเดิม คือ หนังสือปกขาว ยุคสมัยใหมก็คือวีดีโอลามกและหนังแผนลามก โดยยังไมนับรวมการ
ตีพิมพรูปลามก เปลือยในนิตยสารและหนังสือพิมพรายวันที่ทําประจํากันอยูแลว 
  ทั้งหมดนี้ลวนทําใหประชาชนทุกเพศทุกวัยสามารถเขาถึงเรื่องราวลามก           
จนกลายเปนความเคยชิน แตผลกระทบที่ขยายวงกวางมาตลอดป 2547 คงปฏิเสธไดยากวา 
พฤติกรรมเลียนแบบที่กลายมาเปนอาชญากรรมทางเพศนั้น สวนหนึ่งเปนผลพวงจากการขาดการ
ควบคุมสื่อลามกอนาจารตางๆ และเปนที่นาหวั่นใจมากยิ่งขึ้นเมื่อพบวาผูตกอยูในอิทธิพลส่ือลามก
รุนแรง คือ เด็กๆ ที่ยังขาดวิจารณญาณ จนกลายเปนทั้งผูตองหาและผูถูกกระทําในเวลาเดียวกัน  
  นายแพทย ม.ล.สมชาย จักรพันธุ อธิบดีกรมสุขภาพจิต อธิบายสาเหตุของปญหา
วัยรุนวา วิกฤตวัยรุนสวนหนึ่งมาจาก “ส่ือ” ที่ทําใหการรับรูของวัยรุนกวางไกลขึ้น แต “เซ็กส” 
เร่ืองเดียวก็นําเสนอกันแบบพิสดาร ซีดีขายกันเกลื่อนเมือง หาซื้องาย สะทอนใหเห็นวาโอกาสใน
การเขาถึงสื่อลามกของวัยรุนสมัยนี้ทําไดงาย 

แผนภูมิ 1.6  จํานวนคดีความผิดทางเพศซึ่งกระทําโดยเยาวชน ป 2544 - 2547 
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 2.3.6 ความรุนแรงในวัยรุน อันธพาลหรือคึกคะนอง ผดิพลั้งหรือตั้งใจ 
         สํานักวิจัยเอแบคโพลลมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรม
ความรุนแรงในวัยรุนเรื่อง “การสํารวจความเสี่ยงในการใชความรุนแรงแกปญหาของนักเรียนชาย”          
         กรณีศึกษา : นักเรียนชายระดับมัธยมปลายและสายอาชีวะในเขตกรุงเทพมหานคร” 
ในป 2546 พบวา ปจจัยดานสื่อที่มีอิทธิพลตอการใชความรุนแรงของวัยรุน ดังนี้ 
 

ตารางที่ 1.2  ประเภทของสือ่ท่ีมีอิทธิพลตอการใชความรุนแรงของวัยรุน 

ลําดับท่ี ประเภทของสือ่ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) รอยละ 
1 ภาพยนตร 57.9 
2 การชักจูงและสนับสนุนจากเพื่อน 56.3 
3 ขาวความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสื่อตางๆ 43.8 
4 เกมสตู / เกมสคอมพิวเตอร 32.4 
5 อินเตอรเน็ต 30.8 
6 รายการทีว ี 27.2 
7 อ่ืน ๆ อาทิ หนงัสือนิยาย / การตูน เปนตน 23.4 

 ที่มา : สํานักวิจัยเอแบคโพลล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ www.abac-ksc.poll.th.org  

  อีกหนึ่งงานวิจัยซ่ึงแสดงใหเห็นวาสังคมไทยกําลังเผชิญกับภาวะที่นาตกใจ คือ 
ผลวิจัยของสํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) ที่ช้ีวานักเรียนตีกันมีเฉพาะเด็กไทยชาติเดียว 
และการตีกันเปนรูปแบบหนึ่งของการตอตานสังคมของกลุมเยาวชน ขอคนพบจากงานวิจัยนี้ระบุวา
ในชวง 10 ปที่ผานมา ปญหาวัยรุนยกพวกตีกันจะเกิดขึ้นเฉพาะเมื่อมีการแขงขันกีฬา แตปจจุบัน
สาเหตุการวิวาทกันเกิดจากการเที่ยวเตรหาความสําราญ เชน การชมคอนเสิรต งานตามโรงเรียนและ
หางสรรพสินคา จากการสํารวจพบวาการยกพวกตีกันในที่สาธารณะ คิดเปนรอยละ 78 สวนงานกีฬา
ซ่ึงเคยเปนชนวนใหเกิดการวิวาทมีเพียง รอยละ 16 เทานั้น 
  จากผลการศึกษาทั้งของไทยและตางประเทศชี้ชัดวา ความรุนแรงที่ เกิดขึ้น        
ในครอบครัวหรือที่พบเห็นในชุมชน  ทําใหเด็กเกิดความคุนเคยกับความรุนแรง ซ่ึงสงผลให
กลายเปนผูกอความรุนแรงไดในทายที่สุด นั่นคือการซึมซับวัฒนธรรมความรุนแรง ไมวาจะจาก
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ในบาน ในชุมชน ในกลุมเพื่อน หรือส่ือตาง ๆ โดยเฉพาะภาพยนตรและโทรทัศน หรือจากสังคม
วงกวางที่นิยมใชความรุนแรงแกไขปญหา  ทั้งหมดนี้คือปจจัยที่กระตุนใหเกิดการกอความรุนแรง
สืบเนื่องตอๆ ไปได 
    2.3.7 เด็กไทยในกับดักอบายมุขท่ีถูกกฎหมาย เท่ียวกลางคืน สูบบุหรี่และดื่มเหลา 
        ผลการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติ ในป 2547 พบวา จําแนกเยาวชนอายุ 
15-24 ปที่ดื่มแอลกอฮอลมี 3.78 ลานคน แตขอมูลที่นาตกใจ คือ ในระยะเวลา 7 ป (พ.ศ.2539-
2546) จํานวนวัยรุนหญิงอายุ 15-19 ป ที่ดื่มแอลกอฮอลมีจํานวนเพิ่มขึ้นเกือบ 6 เทาจากเดิมเพียง
รอยละ 1 กลายเปนรอยละ 5.6 สวนการสูบบุหร่ีนั้น ป 2547 มีผูสูบบุหร่ีเปนประจําประมาณ       
9.6 ลานคน และสูบไมประจํา 1.7 ลานคน รวมผูสูบบุหร่ี 11.3 ลานคน ในจํานวนนี้เปนเยาวชนอายุ 
15-24 ป 1.26 ลานคน  
           เดือนกุมภาพันธ 2548 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรายงานถึงผลการสํารวจ
พฤติกรรมการดื่มสุราของเยาวชนไทยอายุ 15-19 ป พบวา รอยละ 45 ดื่มเหลาเปนประจํา โดยสวนใหญ
ดื่มครั้งแรกเมื่ออายุ 15 ป และอายุที่เร่ิมดื่มนอยที่สุด คือ 3 ขวบ โดยพอแมใหลองดื่ม ทั้งนี้แรงจูงใจ
สําคัญที่ดื่มครั้งแรกคือความอยากลอง ที่นาสนใจ คือ สภาพแวดลอมที่มีอิทธิพลตอการดื่มอยางสูง
คือ การเขาถึงแหลงซื้อขายสุราในชุมชน 
  ขอสรุปของการจัดสัมมนา “เด็กไทยในมิติวัฒนธรรม” รวม 5 คร้ัง จากผลการ
สํารวจวิจัยหลายสํานัก ไดแก มูลนิธิเครือขายครอบครัว โครงการติดตามสถานการณเด็กและ
เยาวชนรายจังหวัด (Child Watch) สํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย และเอแบคโพลล ช้ีวา
เด็กไทยในปจจุบันกําลังใชชีวิตและเติบโตขึ้นอยางไมสนใจสังคมสวนรวม และมีแนวโนมที่จะติด
อบายมุขตาง ๆ สูง ดังนี้ 

1) แปลกแยกกับศาสนา คือ รอยละ 45 ไมนิยมทําบุญตักบาตร และรอยละ 65     
ไมเคยฟงพระเทศนเลย  

2) มองเรื่องความสัมพันธทางเพศในวัยเรียนวาเปนเรื่องปกติ โดยอายุเฉลี่ยของ
การมีเพศสัมพันธคร้ังแรกของเด็กไทยคือ 17 ป ในกลุมที่มีเพศสัมพันธ รอยละ 50 ยอมรับวาอยู
ดวยกันกอนแตงงาน  และรอยละ 40 เสพสื่อลามก 

3) ติดชีวิตเสพสุข คือ ชอบเดินหางสรรพสินคา และรอยละ 52 ชอบซ้ือและ
เปลี่ยนมือถือ 
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4) บางสวนติดการพนัน คือ ประมาณรอยละ 5 พนันบอลมากกวา 1-2 คร้ังตอ
สัปดาห 

5) อยูทามกลางวงลอมของสถานที่อโคจรทั้งสถานบันเทิง บริการอาบอบนวด และ
คาราโอเกะ 
 2.3.8 ยุคสังคมเส่ือมคนแหหนี “กรุงเทพฯ” 
  นายอําพน  กิตติอําพน   เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ (สศช.)  เปดเผยถึงภาวะสังคมไทยไตรมาสแรกป 2548 วาเปนหวงการกระทําของเด็ก
และเยาวชนมาก เพราะจากคดีความผิดของเยาวชน 6,208 คดี ประกอบดวย ทรัพยสิน 2,559 คดี 
ชีวิต รางกายและทางเพศ 2,171 คดี และยาเสพติด 1,478 คดี พบวาเปนเด็กนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนตนมากที่สุดรอยละ 44.30 เปนประถมศึกษารอยละ 32.0 โดยสาเหตุมาจากการ 
คบเพื่อนรอยละ 51.50 ความรูเทาไมถึงการณรอยละ 14.78 จึงเปนหนาที่ของพอแม ผูปกครองควร  
เอาใจใสดูแลอยางใกลชิด ทั้งในเรื่องของความประพฤติและการคบเพื่อน ขณะเดียวกัน ยังพบวา
เด็กอายุตั้งแต 6 ป จนถึงวัยรุน เร่ิมติดเกมสมากขึ้น จากขอมูลกระทรวงพาณิชยในป 2547 มี
ผูประกอบการเครื่องเลนเกมสในหางสรรพสินคา โรงภาพยนตร หรืออาคารพาณิชย ไดขอ
ใบอนุญาตถึง 2,562 ราย เพิ่มขึ้นจากป 2543 ประมาณ 8 เทา โดยบริเวณที่ตั้งตูมักอยูบริเวณที่มีไฟ
คอนขางสลัวเพื่อใหผูเลนเกมสเห็นภาพไดชัดเจน หรือมีแสงออกจากจอตามจังหวะ การเลนสราง
ความเราใจกับผูใชบริการ ในอนาคตจะมีผลตอระบบการมองเห็น และเปนอันตรายตอจอประสาท
รับภาพของเด็กได  รวมถึงกรณีที่มีเสียงดัง เชน เกมสรถแขง เกมสการตอสู ทําใหประสาทรับ
สัมผัสเสียงเสื่อมได 

 


