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ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูท่ีได   http://news.swu.ac.th/newsclips/ 

 
 

สรุปสถานการณเด็กไทยป"48-49 ตะลึง! วัยรุนอายุต่ํากวา19 ทําคลอดวันละ200คน 
 

 

Child Watch สรุปสภาวการณเดก็ไทยในรอบป 2548-2549 พบมีแนวโนมที่จะอยูหางจากพอแมมากขึ้น 

และมีพฤติกรรมเสี่ยงมากขึน้เปนเงาตามตวั ทั้งการเสพสื่อลามก การมีเพศสัมพันธ เลนการพนนั ซ่ึงสงผล
กระทบตอแนวโนมปญหาหลายๆ ดานที่เพิ่มขึ้นดวย เชน จํานวนวัยรุนทอง จํานวนวัยรุนที่ถูกละเมิดทางเพศ 

ตลอดจนจํานวนคดีอาชญากรรมที่วัยรุนเปนผูกอก็ยังคงสูงเหมือนปที่แลว 
 

ดร.อมรวิชช นาครทรรพ ผูอํานวยการสถาบันรามจิตติ เปดเผยรายละเอียดวา โครงการ Child Watch ซ่ึง

ไดรับทุนสนับสนุนจากสํานกังานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ไดสํารวจพฤติกรรมเยาวชนและเก็บขอมูลทุติยภูมิที่เปนตวับงชี้สภาวะเด็กและ
เยาวชนไทยจากหนวยงานตางๆ ในรอบป 2548-2549 พบขอมูลที่นาสนใจดังนี ้
 

*ดานสุขภาพอนามัย* 

 

มีขาวดีในเรื่องการอนามัยแมและเดก็ดีขึ้นอยางตอเนื่อง และในเรื่องการเสพเหลาบุหร่ีลดลงเล็กนอย แตขาว
รายคือการบริโภคของเด็กระดับประถมศกึษาแยลง ติดขนม น้ําอัดลมมากขึ้น รวมทัง้ภาวะความเครียด และ
อุบัติเหตุในวยัรุนก็มีแนวโนมสูงขึ้น 
 

โดยภาวะดานโภชนาการและการบริโภคพบวา เด็กประถมที่ทานขนมกรุบกรอบและดื่มน้ําอัดลมเปนประจํา
เพิ่มขึ้นจากรอยละ 26 และ 20 เปน 27 และ 23 ตามลําดับ สวนเดก็วยัมธัยมถึงอุดมศึกษาดื่มเหลาและสูบ

บุหร่ี ทั้งที่เปนครั้งคราวถึงประจําลดลงเล็กนอยจากรอยละ 39 และ 18 เหลือ 36 และ 17 ตามลําดับ 
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ภาวะดานสุขภาพจิตพบวา มีเยาวชนต่ํากวา 25 ป พยายามฆาตัวตายเพิ่มขึ้นจากจํานวน 30 เปน 34 คนตอ

แสนประชากรในกลุมอาย ุแตที่ฆาตัวตายสําเร็จกลับลดลงเล็กนอยจาก 3.69 เหลือ 3.52 คนตอประชากรใน

กลุมอาย ุหรือคิดเปนจํานวนเยาวชนที่พยายามฆาตัวตายปละ 7,800 คน หรือเฉลี่ยวนัละ 21 คน และที่ฆาตัว

ตายสําเร็จปละราว 800 คน หรือเฉลี่ยวันละ 2 คน  

 

สําหรับภาวะดานความเสี่ยงทางสุขภาพ พบวามีเยาวชนอายุต่ํากวา 25 ปบาดเจ็บจากอุบัติเหตุมอเตอรไซค

เปนจํานวนเพิม่ขึ้นจาก 1,183 เปน 1,332 คนตอแสนประชากรในกลุมอายุ แตอัตราการเสียชีวิตลดลง

เล็กนอยจาก 32 เปน 29 คนตอแสนประชากรในกลุมอายุ หรือคิดเปนจํานวนเยาวชนที่บาดเจ็บปละกวา 

300,000 คน หรือเฉลี่ยวันละกวา 800 คน และเสียชีวิตปละเกือบ 7,000 คน หรือเฉลี่ยวันละ 18 คน 

 

*ดานการศึกษา* 

 

ขาวดีคือการไดรับโอกาสการศึกษาสูงขึ้นโดยตลอดทั้งเดก็พิการและเดก็ทั่วไป โดยเฉพาะการเรียนตอ
อุดมศึกษาพุงขึ้นสูงถึงรอยละ 73 ของผูที่จบ ม.6 รวมทั้งการลงทุนในโครงสรางพื้นฐาน เชน ระบบ

อินเตอรเน็ตโรงเรียนก็ดีขึน้อยางตอเนื่อง นอกจากนี ้ยังพบวาเดก็มีพฤติกรรมโดดเรยีนนอยลง ซ่ึงอาจจะเปน
เพราะระบบการเรียนมีความหลากหลายตามความตองการของเด็กมากขึ้น อยางไรกต็าม ขาวรายคือการที่
เด็กใชเวลาเรียนพิเศษมากขึน้จากความไมแนใจในวิธีเตรียมตัวเขามหาวิทยาลัย และเด็กก็มแีนวโนมที่จะมี
เวลาทํางานหารายไดพิเศษนอยลงดวย  
 

ในดานการใหโอกาสการศึกษา พบวาอัตราการเรียนตอ ม.4 ยังคงที่จากปที่แลวที่รอยละ 87 ในขณะที่อัตรา

การเรียนตออุดมศึกษาสูงขึน้อยางตอเนื่อง โดยเพิ่มขึ้นจากรอยละ 67 เปนรอยละ 73 สวนอัตราเด็กพิการที่

ไดรับโอกาสทางการศึกษาก็เพิ่มขึ้นจากรอยละ 66 เปนรอยละ 75  

 

สวนภาวะดานการลงทุนในปจจัยพืน้ฐาน พบวาจํานวนโรงเรียนประถมและมัธยมทีม่ีอินเตอรเน็ตใชเพิ่มขึ้น
จากรอยละ 67 และ 95 เปนรอยละ 85 และ 97 ตามลําดับ ดานงบฯหองสมุดตอหัวนกัเรียนระดับประถม 

พบวาคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเล็กนอยจาก 57 เปน 59 บาทตอคนตอป สวนระดบัมัธยมลดลงจาก 107 เหลือ 89 บาท

ตอคนตอป 
 

นอกจากนี ้ยังพบภาวะดานพฤติกรรมการเรียนและการทํางาน พบวาทั้งเด็กประถมและมัธยมใชเวลาอาน
หนังสือเรียนและทําการบานโดยเฉลี่ยคงเดมิ คือประมาณวันละ 150-170 นาที นอกจากนี ้ยังพบวา

พฤติกรรมการโดดเรียนมแีนวโนมลดลงโดยเด็กประถมลดลงจากรอยละ 12 เหลือรอยละ 11 และเด็กมัธยม

ลดลงจากรอยละ 39 เหลือเพียงรอยละ 25 ที่มีพฤติกรรมโดดเรียนอยางนอยหนึ่งครั้งตอสัปดาห อีกทั้งยัง

พบวาเดก็ประถมและมัธยมใชเวลาเรียนพิเศษเพิ่มจากวนัละ 100-140 นาที เปนวันละ 160-170 นาที สวน
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ในดานการทํางานหารายไดพิเศษพบวาทั้งเด็กประถมและมัธยมโดยเฉลี่ยมีการทํางานหารายไดพิเศษลดลง
จากรอยละ 37 เหลือเพยีงรอยละ 30 

 

*ดานภาวะทางสังคม* 

 

ขาวดีคืออัตราหยารางต่ําลงเล็กนอย และอัตราสวนพื้นที่เสี่ยงตอพื้นที่ดใีนแตละจังหวดัก็ดีขึ้น นอกจากนี ้ยัง
พบวาเดก็จํานวนมากยังคงประกอบกิจกรรมทางศาสนาอยางสม่ําเสมอ โดยเฉพาะเดก็เล็ก ในขณะที่เด็กยิ่ง
โตขึ้นมาก็ดูจะยิ่งหางศาสนามากขึ้นๆ  
 

สวนขาวรายคอื การที่เดก็มีแนวโนมที่จะอยูหางจากพอแมมากขึ้น และมีพฤติกรรมเสี่ยงมากขึ้นเปนเงาตาม
ตัวทั้งการเสพสื่อลามก การมีเพศสัมพันธ การเลนการพนัน ซ่ึงสงผลกระทบตอแนวโนมปญหาหลายดานที่
เพิ่มขึ้นดวย เชน จํานวนวยัรุนทอง จํานวนวัยรุนที่ถูกละเมิดทางเพศ ตลอดจนจํานวนคดีอาชญากรรมที่
วัยรุนเปนผูกอก็ยังคงสูงเหมอืนปที่แลว 
 

ทั้งนี้ จากการศึกษาขอมูลภาวะดานความสมัพนัธกับศาสนาพบวาเด็กประถมรอยละ 58 และ 44 เดก็มัธยม

รอยละ 47 และ 36 ยังมีการทําบุญใสบาตรและมีการไปวัด โบสถ หรือมัสยิดอยางนอย 1 วันตอสัปดาห 

สวนดานครอบครัวพบวาเดก็ประถมรอยละ 52 และเด็กมัธยมรอยละ 48 ยังไปเที่ยวกับพอแมพีน่องอยาง

นอย 1 วันตอสัปดาห ในขณะทีภ่าวะการหยารางซึ่งดูจากอัตราสวนการจดทะเบยีนสมรสตอการหยารางดี

ขึ้นเล็กนอยจาก 4.27 : 1 เปน 4.51 : 1 แตกลับพบวาจํานวนเด็กประถมและเดก็มัธยมที่ไมไดอาศัยอยูกับพอ

แมกลับมีแนวโนมเพิ่มขึ้นจากรอยละ 24 และ 30 เปนรอยละ 25 และ 33 ตามลําดับ 

 

สําหรับดานเดก็กับสื่อพบวาเด็กมัธยมถึงอุดมศึกษาทีดู่วซีีดีโปและเว็บโปเปนครั้งคราวถึงเปนประจํา เพิ่มขึ้น
จากรอยละ 39 และ 27 เปนรอยละ 41 และ 30 ตามลําดับ ในดานพฤติกรรมเสี่ยงทางสังคม พบวาเด็กมัธยม

ถึงอุดมศึกษาที่เลนพนันบอล และหวยบนดินเปนครั้งคราวถึงเปนประจํา มีจํานวนคอนขางคงที่คือรอยละ 
17 และ 20 ตามลําดับ  

 

ภาวะดานพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ เด็กมัธยมถึงอุดมศึกษาที่ยอมรับวามีเพศสัมพันธแลวเพิ่มขึ้นจากรอยละ 
16 เปนรอยละ 20 โดยเฉพาะเด็กระดับอาชีวศึกษาและอดุมศึกษา ยอมรับวาเคยมีเพศสัมพันธแลวถึงรอยละ 

28 และ 30 ตามลําดับ นอกจากนี ้ยังพบวาวัยรุนอายุต่ํากวา 19 ป ที่มาทําคลอดมีจํานวนเพิ่มขึ้นจาก 52,000 

คนในปที่แลว เปนกวา 70,000 คนในปนี้ หรือเฉลี่ยวันละเกือบ 200 คน ในจํานวนนีเ้ปนเด็กต่ํากวา 14 ป

จํานวนราว 2,000 คน หรือเฉล่ียวันละ 5 คน 

 

ผลจากการสํารวจสภาวการณเดก็ไทยในรอบป 2548-2549 ยังชี้ใหเหน็แนวโนมความสัมพันธระหวาง
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ปญหาหรือสภาวการณเด็กดานตางๆ ที่สัมพันธกันเปน "ชุดของปญหา" อีกดวย เชน กรณีจังหวดัใดมีอัตรา
เด็กดื่มสุรามากก็มักมีอัตราเด็กเสพสื่อลามกและเด็กมีเพศสัมพันธสูงตามไปดวย หรือจังหวดัใดมเีด็กเลน
พนันบอลมากก็มักมีอัตราการขูกรรโชกและทํารายรางกายในโรงเรียนสูงตามไปดวย  
 

หนา 26 
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