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

ี่ 2 เม.ย. ท่ีหองประชุม สสส. ดร.อมรวิชช  นาครทรรพ  ท่ีปรึกษารัฐมนตรีชวยวาการ
ศึกษาธิการ เปดเผยวา ไดมีการประชุมระดมความคดิเรื่องปญหาเยาวชนในสถานศึกษา  คง
ไดวาปจจุบันกระแสยุคโลกาภิวัตนไดเขามามีบทบาทในสังคมไทย รวมทั้งสภาพเศรษฐกิจ 
นิยม และสิ่งแวดลอม   สงผลใหครอบครัวมีการเปลี่ยนแปลงไปดวย ท้ังในดานโครงสราง 
ะรูปแบบของครอบครัว ตลอดจนสมัพันธภาพ ความคดิ และพฤติกรรมการใชชีวิตของบุคคลใน
 อนันําไปสูความออนแอของสถาบันครอบครัว  จึงกอใหเกิดปญหาครอบครัวและสังคมตามมา

    
             
ารสํารวจพบปญหาเยาวชนไทยในสังคมยุค “ วัตถุนิยม ” มีดังน้ี  แนวโนมการพยายามฆาตัว
ึ้น พบวาเยาวชนอายุต่ํากวา 25 ป พยายามฆาตัวตายเพิ่มขึ้นจากจํานวน 29.73 เปน 33.98 คน
ระชากรในกลุมอายุหรือเกือบ 20 คนตอวันและท่ีฆาตัวตายสําเร็จถึงราววันละ 2 คน จํานวนเด็ก
ูกับพอแมเพิ่มขึน้  เด็กประถมไมไดอยูกับพอแมเพิ่มขึ้นจากรอยละ 23.58 เปน 25.36 สวนเด็ก
มศึกษาเพิ่มขึ้นจากรอยละ 30.13 เปน 31.09  แนวโนมเด็กเล็กติดขนมกรุบกรอบและ
เพิ่มขึ้น พบวาเด็กประถมทาน ขนมกรุบกรอบและดื่มนํ้าอัดลมเปนประจําเพิ่มขึน้จากรอยละ 
ละ 20.28 เพิ่มเปน 27.14 และ 22.81 เน่ืองจากสื่อโฆษณาชักจูงใหเด็กนิยมรับประทานมาก
นมวัยรุนมเีพศสมัพันธและมาทําคลอดสูงขึ้น เด็กวัยรุนระดับมัธยม-อุดม ยอมรบัวามี
ันธเพิ่มขึ้นจากรอยละ 16 เปนรอยละ 19 และมีวัยรุนต่ํากวา 19 ปมาทําคลอดเพิ่มขึ้นจาก 
คนเปน 71,000 คน  เด็กถูกละเมิดทางเพศเพิ่มสูงขึน้ อัตราเด็กอายุ 18 ปและต่ํากวาถูกละเมิด
 เพิ่มขึ้นจาก 6.42 เปน 31.32 คนตอแสนประชากรในกลุมอายุหรือคิดเปนจํานวน 5,300 คนตอ
ละถึง 15 คน ปญหาความรุนแรงและการพนันในกลุมเยาวชน วัยรุนระดับมัธยมตนขึ้นมารอยละ 
นันบอล  รอยละ 10 ถูกรีดไถโดยเพื่อนนักเรียน จํานวนเด็กที่ถูกสงเขาสถานพินิจสูงถึงปละ 
คน 

อมรวิชช เปดเผยตอไปวาปญหาสวนใหญเริ่มมาจากครอบครัว  ซึง่จากผล  การวิจัยติดตาม
ณเด็กรายจังหวัดในโครงการ Child Watch พบวาจังหวัดใดมีอัตราเด็กไมไดอยูกับพอแม
วนคดีละเมิดทางเพศและคดียาเสพติดกม็ีแนวโนมสูงตาม  นอกจากนี้ ยังพบอีกวาในโรงเรียน
ยเฉล่ียมีเด็กที่พอแมแยกทางกันสูงถึงรอยละ 15 และเด็กกลุมน้ีจะเขาสูปญหาพฤติกรรมเสีย่ง
กวาเด็กปกติถึง 2-3 เทา  ท้ังเหลาบุหรี่ การพนัน ความรุนแรง ตลอดจนพฤติกรรมติดเกมส

ปญหาตางๆ เหลาน้ีควรเริ่มตนแกไขที่ครอบครัว ถาครอบครัวขาดความรักความอบอุน เด็กก็จะ
าอบายมุข  ติดกระแสบริโภคนิยม ถูกยั่วยุใหทําทุกอยางแลกกับชีวิตฟุงเฟอ แมแต การ “ ขาย
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รางสรางตัว ” และนิสัยเสี่ยงชอบ “ รวยลัดวัดดวง ”  ทําทุกอยางแบบขาดสติ ขาดผูใหญเปนแบบอยาง
ท่ีดี ดังน้ันครอบครัวรากฐานอันมั่นคง ควรใหความรัก ความอบอุน เอาใจใส รวมทั้งโรงเรียน ครู หรือคน
ใกลชิด ควรเปนที่ปรึกษา คอยใหกําลังใจ หรือใหโอกาสสนับสนุนใหเด็กไดมีโอกาสเรียนรูและคนหา
ศักยภาพตนเอง ก็จะสามารถชวยหลอหลอม  ปลูกฝงใหเยาวชน ท่ีจะเติบโตขึ้นเปนผูใหญในวัน
ขางหนา เปนคนดีของสังคมตอไป ” 
    
ในโอกาส “ วันครอบครัว ” ซึ่งตรงกับวันที่ 14 เมษายนของทุกป ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย จึงไดรวมกับ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสรมิสุขภาพ ( สสส. ) และ
ภาคีเครือขาย  จัดงานวันครอบครัว ประจําป 2550 “ สมัชชาครอบครัว  สูสังคมรมเย็นเปนสุข ภายใน
งานมีกิจกรรมที่นาสนใจมากมาย อาทิ พิธีมอบโลประกาศเกียรติคุณเพื่อยกยองครอบครัวรมเย็นและ
ศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนนํารอง การเสวนา การแสดงปาฐกถาในประเด็นเกี่ยวกับครอบครัว เวที
แลกเปล่ียนเรียนรูเพื่อพฒันาความเขมแข็งของครอบครัว เวทีสมัชชาครอบครัวเฉพาะประเด็นกฎหมาย
สงเสริมครอบครัว ชุมชน ทองถิ่น ครอบครัวกับศาสนา ฯ นอกจากนี้ภายในงานยังมีการออกราน 
นิทรรศการจากหนวยงานตางๆ  ประชาชนที่สนใจสามารถเขารวมกิจกรรมไดโดยไมเสียคาใชจาย 
ระหวางวันที่  5 - 6  เม.ย. ตั้งแตเวลา  9.00 – 16.00  น.   ท่ีสโมสรทหารบก ถ.วิภาวดีฯ  สอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี โทร . 02-9542346-7  
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