


 
 

Child Watch กับสภาวการณ์เด็กและเยาวชนในรอบปี 2554-2555 
 

  ในรอบปี 2554-2555 โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดการเชิงพ้ืนที่ในการวิเคราะห์สภาวการณ์และ
ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน (Child Watch) โดยการสนับสนุนของสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ดําเนินการสํารวจสภาวการณ์เด็กและเยาวชนดังเช่นที่ได้เคยปฏิบัติ
มา แต่ทว่าในรอบปี 2554-2555 น้ีโครงการ Child Watch ได้ทําการพัฒนาเคร่ืองมือใหม่สําหรับการสํารวจ
สภาวการณ์การใช้ชีวิตของเด็กและเยาวชนจากการศึกษางานวิชาการด้านเด็ก เยาวชน และการศึกษาใน
ต่างประเทศโดยยกระดับให้แบบสํารวจสภาวการณ์เดิมมีความสามารถในการเก็บข้อมูลเพ่ือการวิเคราะห์ปัจจัย
สาเหตุหรือตัวกําหนดทางสังคม (Social Determinants) ที่เป็นตัวอธิบายความสัมพันธ์ที่ระหว่างพฤติกรรม
และปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นของเด็กและเยาวชนไทยเพิ่มขึ้นด้วย ทําให้ในปัจจุบันข้อมูลสภาวการณ์เด็กและ
เยาวชนของโครงการมีความสามารถเพียงพอในการอธิบายปรากฏการณ์ และปัจจัยเก้ือหนุนที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมของเด็กและเยาวชนในปัจจุบัน อาทิ ความสําเร็จทางการศึกษา บทบาทของครอบครัว กลุ่มเพ่ือน 
และชุมชน เป็นต้น ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยสําคัญซึ่งมีผลต่อพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนในระดับช่วงวัยต่างๆ 
ต้ังแต่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา อีกทั้งยัง
สามารถทํานายให้เห็นถึงภาพอนาคตของเด็กและเยาวชนไทยได้อีกด้วย 
  อย่างไรก็ดี สําหรับการสํารวจสภาวการณ์เด็กและเยาวชนในรอบปี 2554-2555 น้ี การสํารวจยังคง
เน้นไปที่การสํารวจใน 3 มิติหลักเช่นเดิมคือ ด้านสุขภาพอนามัย ด้านการเรียนรู้ และด้านสังคม โดยประกอบ
ไปด้วยมิติย่อย 8 มิติ ได้แก่ มิติชีวิตกับการเรียนรู้ มิติชีวิตความแข็งแรงและการบริโภค มิติชีวิตกับความเครียด
และสุขภาพจิต มิติชีวิตกับครอบครัว มิติชีวิตด้านเพศ มิติชีวิตกับอบายมุข มิติชีวิตกับคุณธรรมและจริยธรรม 
และมิติชีวิตกับความรุนแรง โดยคลอบคลุมการสํารวจการใช้ชีวิตของเด็กและเยาวชนในช่วงวัยต่างๆ  
ในพ้ืนที่จังหวัดกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศกว่า 25,975 คน ในพ้ืนที่ 7 ภูมิภาค แบ่งเป็น ภาคเหนือ 5,205 คน 
(เชียงใหม่ น่าน ลําปาง พิษณุโลก) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 3,003 คน (สกลนคร อุดรธานี นครพนม) 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2,800 คน (มหาสารคาม มุกดาหาร อุบลราชธานี) ภาคกลาง 5,001 คน 
(กาญจนบุรี นครปฐม พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี สิงห์บุรี) ภาคตะวันออก 2,000 คน (สมุทรปราการ 
สระแก้ว) ภาคใต้ 6,003 คน (นครศรีธรรมราช ภูเก็ต ยะลา) และกรุงเทพมหานคร 1,963 คน โดยในปี  
2554-2555 มีสภาวการณ์หรือแนวโน้มที่น่าสนใจดังน้ี 
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มิติชีวิตกับการเรียนรู้ : อย่าทิ้งเด็กหลังห้องต้องสร้างกลุ่มเพื่อนดี มีความสุขกับการเรียนคือเป้าหมาย 

แนวโน้มสถานการณ์ด้านการศึกษาของเด็กไทยยังคงน่าเป็นห่วง โดยเมื่อพิจารณาถึงคะแนนคะแนน

ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา(Onet) ซึ่งจัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ซึ่งเมื่อพิจารณา

เฉพาะใน 5 วิชาหลักจะพบว่า เด็กไทยมีผลสัมฤทธ์ิทางการการศึกษาที่ตํ่าลงอย่างต่อเน่ืองโดยเฉพาะอย่างย่ิง

ในระดับประถมศึกษาปีที่ 6 และในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 และโดยเฉพาะอย่างย่ิงในสาระวิชาซ่ึงเก่ียวข้อง

กับการคิดวิเคราะห์ เช่น คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ขณะเดียวกันแม้ว่าโดยภาพรวมระดับมัธยมศึกษาปี

ที่ 3 จะมีคะแนนONET ที่ดีขึ้นก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาให้ลึกลงไปรายวิชาแล้วจะพบว่าคะแนนในวิชา

คณิตศาสตร์เองยังคงมีระดับคะแนนที่ลดลง ซึ่ง

สอดคล้องกับการจัดอันดับความสามารถในการ

แข่งขันด้านการศึกษาโดย IMD ในปี 2554 ซ่ึง

พบว่า ไทยอยู่ในอันดับที่ 51 จาก 57 ประเทศทั่ว

โลก จากเดิมที่เคยอยู่ในอันดับ 46 เมื่อปี 2550 

นอกจากน้ีคะแนนการสอบประเมินผลนักเรียน

นานาชาติ หรือ Program for International 

Student Assessment (PISA) ด้านวิทยาศาสตร์ 

และด้านคณิตศาสตร์ ประเทศไทยยังคงอยู่ในอันดับ 

56 และ 58 ตามลําดับจากจํานวนประเทศท่ีเข้ารับ

การทดสอบ 65 ประเทศ ในขณะที่ประเทศอ่ืนใน

เอเชียหลายประเทศกลับอยู่ในอันดับต้นๆ เช่น ญี่ปุ่น 

เกาหลี จีน เป็นต้น  

ในด้านมิติการเรียนรู้ จากผลสัมฤทธ์ิทาง

การศึกษา(Onet) ในภาพรวมดังกล่าว

เช่ือมโยงมาสู่นิสัยการเรียนรู้ของเด็กไทย 

โดยจากผลการสํารวจพบว่าภาวะนิสัยการ

เรียนรู้ของเด็กไทยในปัจจุบันอยู่ในภาวะท่ี

น่าเป็นห่วง โดยพบว่าเด็กโดยเฉลี่ยถึงร้อย

ละ 30 เข้าเรียนไม่ครบทุกคาบ หรือ “โดด

เรียน” เป็นประจํา นอกจากน้ียังพบอีกว่า

คะแนน ONET ป.6  2554 2555 
ภาษาไทย 49.72 45.32 
สังคมศึกษา 51.79 43.79 
ภาษาอังกฤษ 37.57 36.12 
คณิตศาสตร ์ 52.03 35.28 
วิทยาศาสตร ์ 40.53 37.15 
เฉลี่ย 46.33 39.53 

คะแนน ONET ม.3  2554 2555 
ภาษาไทย 47.66 54.15 
สังคมศึกษา 42.16 46.63 
ภาษาอังกฤษ 29.75 28.02 
คณิตศาสตร ์ 31.56 26.61 
วิทยาศาสตร ์ 31.73 35.04 
เฉลี่ย 36.57 38.09 

คะแนน ONET ม.6 2553 2554 2555 
ภาษาไทย 46.47 42.51 41.88 
สังคมศึกษา 36.00 46.51 33.39 
ภาษาอังกฤษ 23.98 19.22 21.80 
คณิตศาสตร ์ 28.56 14.99 22.73 
วิทยาศาสตร ์ 31.03 30.90 27.90 
เฉลี่ย 33.21 30.83 29.54 
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เด็กเฉลี่ยถึงร้อยละ 39 มีพฤติกรรมให้ลอกหรือลอกข้อสอบเป็นครั้งคราวถึงประจํา และนอกจากนี้ในด้าน

ทัศนคติต่อการเรียนพบว่ามีเด็กเฉลี่ยถึงร้อยละ 59 ที่ระบุว่าตนเองมีความสุขกับการเรียนที่โรงเรียน 

วิทยาลัย หรือ มหาวิทยาลัยมากถึงมากที่สุด เพิ่มขึ้น

จากร้อยละ 50 ในปี 2554 โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกลุ่มเด็ก

ประถมและมัธยมศึกษาตอนต้นที่สู งถึ งร้อยละ  64 

(มัธยมศึกษาตอนปลายร้อยละ 57อาชีวศึกษาร้อยละ 53 

และอุดมศึกษาร้อยละ 55) ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลความ

ปลอดภัยในสถานศึกษา โดยพบว่ามีเด็กที่รู้สึกปลอดภัย

มากที่สุดเวลาอยู่ที่โรงเรียนเฉลี่ยกว่าร้อยละ 22 ใกล้เคียง

กับปี 2552 นอกจากนี้ยังพบอีกว่ามีเด็กเพียงเฉลี่ยร้อยละ 

32 ที่รู้สึกว่าโรงเรียนของตนมีการจัดการสอน หรือการช่วยเหลือที่เป็นพิเศษให้แก่กลุ่มเด็กที่เรียนอ่อน/

เรียนช้ามากถึงมากที่สุด ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาของการจัดการศึกษาไทยที่เด็กกลุ่มเรียนอ่อน หรือมีความ

บกพร่องทางการเรียนรู้มักไม่ได้รับดูแลให้ได้รับการศึกษาท่ีสอดคล้องกับศักยภาพทางการเรียนรู้ส่งผลให้เด็ก

กลุ่มน้ีกลายเป็น “เด็กไม่เรียน”(มาเรียนแต่ไม่ยอมเรียน) หรือ “เรียนแต่ไม่รู้”(ไม่เข้าใจเน้ือหา ไต่ไม่ได้ ไปไม่

ถึง) ตกอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการที่จะหลุดออกนอกระบบการศึกษา 

โดยเมื่อได้ทําการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยสาเหตุที่เก่ียวข้องกับนิสัยการเรียนรู้ของเด็กจะพบว่า “กลุ่ม

เพื่อน” “ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา” และ “การเอาใจใส่ดูแลของครู” เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลสําคัญต่อการเข้า

เรียนของเด็ก(โดดเรียน) 

และการให้ลอกหรือลอก

ข้อสอบ(ลอกข้อสอบ) โดย

สําหรับปัจจัยแรก เรื่ อง

กลุ่มเพื่อน พบว่าการที่

เด็กมีเพ่ือนสนิทชอบโดด

เ รี ยนมากถึ ง ม ากที่ สุ ด

จํานวนมากย่อมส่งผลถึง

จํานวนเฉลี่ยของเด็กที่โดด

เรียน และลอกข้อสอบที่สูงขึ้น ขณะเดียวกันหากเด็กมีกลุ่มเพ่ือนทางบวก เช่น กลุ่มเพ่ือนที่กิจกรรมหรือชมรม

ร่วมกัน ฯลฯ ย่อมส่งผลถึงจํานวนเฉลี่ยของเด็กที่โดดเรียน และลอกข้อสอบที่ลดน้อยลงขณะเดียวกันเมื่อ

พิจารณาถึงปัจจัยเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาแล้วจะพบว่า กลุ่มเด็กมีเกรดเฉลี่ยมากกว่า 2.5 มีแนวโน้ม

ปัจจัย ความถ่ี 
เด็กที่เข้าเรียน
ไม่ครบทุกคาบ 

เด็กที่ให้ลอก/
ลอกข้อสอบ 

เด็กมีเกรดเฉลี่ย 
มากกว่า 2.5 21% 36% 
น้อยกว่า 2.5 35% 42% 

เด็กมีกลุ่มเพ่ือนทํากิจกรรม/
ชมรมที่สนใจร่วมกัน 

มาก 13% 12% 

น้อย 27% 24% 

เด็กมีเพ่ือนสนิทชอบโดดเรียน 
มาก 30% 25% 
น้อย 8% 7% 

เด็กที่ครูเอาใจใส่/ดูแล 
มาก 13% 11% 
น้อย 28% 16% 
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ความรับผิดชอบและการสนใจทางการเรียนและมีความซื่อสัตย์ที่มากกว่ากลุ่มเด็กที่มีเกรดเฉลี่ยน้อยกว่า และ

นอกจากน้ีสําหรับปัจจัยเรื่องการเอาใจใส่ดูแลของครู พบวาการท่ีเด็กได้รับการเอาใจใส่/ดูแลจากครูในระดับ

มากถึงมากที่สุดย่อมโดดเรียน และลอกข้อสอบน้อยกว่าเด็กซึ่งครูเอาใจใส่/ดูแลน้อย 

  นอกจากน้ีในด้านทัศนคติต่อการเรียนเมื่อได้ทําการวิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์ของตัวแปรแล้วจะ

พบว่า “ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา” “การเป็นที่ยอมรับของกลุ่มเพื่อน” และ “การได้รับความเอาใจใส่ดูแล

จากครู” โดยจะพบว่า เป็นธรรมดาที่กลุ่มเด็กที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงจะรู้สึกมีความสุขกับการเรียนที่

มากกว่ากลุ่มเด็กซึ่งมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่น้อยกว่า ขณะที่การที่เด็กได้รับการยอมรับของเพ่ือนร่วมช้ันที่

โรงเรียนจะมีความสุขในการเรียนที่มากกว่าเด็กกลุ่มซึ่งไม่เคยได้รับการยอมรับหรือได้รับการยอมรับของเพ่ือน

ร่วมช้ันที่โรงเรียนเพียงเล็กน้อยถึง

เท่าตัว และเมื่อพิจารณาถึงปัจจัย

เรื่องการได้รับความเอาใจใส่ดูแลจาก

ครู จะพบว่ากลุ่มเด็กที่ได้รับการเอา

ใจใส่ดูแลจากครูในระดับมากจะมี

ความสุขกับการเรียนมากกว่ากลุ่มที่

ได้รับความเอาใจใส่ดูแลจากครูใน

ระดับน้อย 

จ า ก ข้ อ มู ล ส ภ า ว ก า ร ณ์ แ ล ะ ข้ อ มู ล เ ชิ ง ปั จ จั ย ส า เ ห ตุ ใ น มิ ติ ด้ า น ก า ร เ รี ย น รู้ น้ี เ อ ง  

ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงความจะเป็นในทางการศึกษาที่จะต้องเร่งเข้าไปดูแลช่วยเหลือ “กลุ่มเด็กหลังห้อง” มิให้

หลุดออกไปจากระบบการศึกษา กลับมามีพ้ืนที่ในการเรียนรู้ พ้ืนที่ซึ่งตนเองจะสามารถได้รับการยอมรับผ่าน

การจัดการศึกษาด้วยหลักสูตรทางเลือกในโรงเรียนตามความถนัดและสนใจของเด็ก ตลอดจนการสร้างกลุ่ม

เพื่อนเรียน หรือกลุ่มพี่ช่วยน้อง การสนับสนุนให้เด็กมีกลุ่มเพื่อนทางบวก ตลอดจนการมีระบบครูพี่เลี้ยง

รายกรณี ซ่ึงจะช่วยให้เด็กซ่ึงเคยถูกตราว่าเป็นเด็กหลังห้องเหล่านี้มีโอกาสกลับมามีศักด์ิศรี มีความสุขกับ

การเรียนอีกครั้งหนึ่ง ดังตัวอย่างการดําเนินงานที่เกิดผลสัมฤทธ์ิแล้วเช่น โครงการโรงเรียนในโรงเรียนซึ่งทาง

สํานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน(สสค.) ได้ให้การสนับสนุนโรงเรียนรัตนโกสินทร์

สมโภชน์ บางขุนเทียน ในพัฒนาต้นแบบระบบดูแลช่วยเหลือเด็กกลุ่มเสี่ยงในระบบการศึกษารายกรณี 

โครงการโรงเรียนทําหนังสถาบันรามจิตติที่ใช้กระบวนการทําหนังสารคดีซึ่งเป็นกระบวนการนอกหลักสูตรมา

ใช้บูรณาการการเรียนรู้ข้ามสาขาวิชา และการดําเนินงานของโรงเรียนมูลนิธิพระดาบสท่ีมุ่งจัดหลักสูตรให้ตรง

กับความถนัดของผู้เรียนเป็นสําคัญ  เป็นต้น   

ปัจจัย ความถ่ี 
เด็กมีความสุขกับการ

เรียน 

เด็กมีเกรดเฉล่ีย 
มากกว่า 2.5 63% 
น้อยกว่า 2.5 52% 

เ ด็กท่ีได้รับการยอมรับของ
เพ่ือนร่วมชั้นท่ีโรงเรียน 

มาก 74% 
น้อย 35% 

เด็กท่ีครูเอาใจใส่/ดูแล 
มาก 80% 
น้อย 29% 
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มิติชีวิตความแข็งแรงและการบริโภค : เด็กไทยไม่กินข้าวเช้า 1 ใน 5 ป่วยเป็นประจํา ยํ้าบทบาท

ครอบครัว 

  ในด้านสภาวการณ์ด้านความแข็งแรงการบริโภคของเด็กและเยาวชน พบว่ามีแนวโน้มสุขลักษณะการ
บริโภคมีประเด็นน่าห่วงหลายเร่ืองโดยพบว่า มีเด็กเพียงร้อยละ 51.16 เท่านั้นที่รับประทานอาหารเช้า
บ่อยคร้ังถึงเป็นประจําโดยเด็กที่รับประทานอาหารเช้ามากที่สุดได้แก่เด็กประถมศึกษา คือ ร้อยละ 63.85(
มัธยมศึกษาตอนต้น 56.88, มัธยมศึกษาตอนปลาย 53.74, อาชีวะศึกษา 42.98, และอุดมศึกษา 38.36) ทั้งนี้
จากข้อคําถามที่เพิ่มขึ้นในปีนี้ พบว่าเด็กที่อยู่กับพ่อแม่มีอัตราการรับประทานอาหารเช้าเฉลี่ยสูงกว่าเด็กที่
ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่กว่าร้อยละ 7 ทั้งน้ียังพบอีกว่า มีเด็กเพียงร้อยละ 59 เท่าน้ันที่พ่อแม่ผู้ปกครองดูแลให้
บริโภคอาหารที่มีประโยชน์ 

น อ ก จ า ก น้ี ยั ง พ บ ว่ า
สุขลักษณะการบริโภคของเด็กกับ
การด่ืมนํ้าหวาน/ นํ้าอัดลม เพ่ิม
สูงขึ้นจากร้อยละ 29 ในปี 2554 
เป็นร้อยละ 34 ในปี 2555 และยัง
พบอีกว่าเด็กที่รับประทานขนม
หวาน ขนมกรุบกรอบเองก็มีอัตรา
สูงขึ้นจากร้อยละ 34 ในปี 2554 
มาเป็นร้อยละ 37 ในปี 2555 

สําหรับข่าวดี พบว่าอนามัยแม่และเด็กมีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง อัตราการตายทารกตายแรก
คลอดปัจจุบันคงที่จากเม่ือปีที่ผ่านมีที่ 6.5 ต่อพันการคลอด มีเด็กอ้วนหรือนํ้าหนักเกินเกณฑ์ ร้อยละ 6.98 
ลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ 7.13 ในปี 2554เช่นเดียวกันกับจํานวนเด็กผอมหรือนํ้าหนักตํ่ากว่าเกณฑ์ก็ลดลง
เล็กน้อยจากร้อยละ 2.12 ในปี 2554 มาเป็นร้อยละ 2.01 ในปี 2555 ขณะเดียวกันพบว่าเด็กออกกําลังกาย
บ่อยคร้ังถึงเป็นประจําเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ 45 ในปี 2554 เป็นเกือบร้อยละ 47  อย่างไรก็ตาม
จากผลการสํารวจยังพบอีกว่ามีเด็กเพียงร้อยละ 17 เท่านั้นที่เจ็บป่วยเป็นไข้ไม่สบายเป็นประจําโดยเฉพาะ
เด็กที่อาศัยอยู่กับพ่อแม่มีอัตราการเจ็บป่วยเป็นไข้ไม่สบายตํ่ากว่าเด็กที่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่อย่างชัดเจนถึง
ร้อยละ 4 

อย่างไรก็ดีแม้ว่าสุขภาพอนามัยในภาพรวมจะมีสถิติดีขึ้นจากอัตราส่วนเด็กที่นํ้าหนักเกินหรือตํ่ากว่า
เกณฑ์ก็ตาม แต่จากการสํารวจก็ยังพบข้อน่าเป็นห่วงเก่ียวกับนิสัยการบริโภคของเด็กและเยาวชนอยู่ไม่น้อยทั้ง
อัตราการรับประทานอาหารเช้า การด่ืมนํ้าหวานนํ้าอัดลมและขนมกรุบกรอบที่มีอัตราสูง จากการสํารวยยังพบ
อีกว่า มีเด็กเพียงร้อยละ 47 เท่านั้น ที่อ่านฉลากส่วนประกอบอาหารของของกินหรือเครื่องด่ืมที่ซ้ือ ขณะที่
เด็กไทยราวครึ่งเท่านั้น คือเพียงร้อยละ 49 ระบุว่าตนเองรับประทานผัก/ผลไม้บ่อยคร้ังถึงประจํา  

สภาวการณ์ อยู่กับพ่อแม่ ไม่อยู่กับพ่อแม่ 

เด็กท่ีรับประทานอาหารเช้า 
บ่อยครั้งถึงเป็นประจํา 

54.0% 46.8% 

เด็กท่ีรับประทานผัก/ผลไม้  
บ่อยครั้งถึงเป็นประจํา 

51.00% 49.15% 

เด็กท่ีด่ืมน้ําหวาน/น้ําอัดลม  
บ่อยครั้งถึงเป็นประจํา 

34.16% 34.03% 

เด็กท่ีรับประทานขนมหวาน ขนมกรุบกรอบ
บ่อยครั้งถึงเป็นประจํา 

37.94% 36.37% 
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ในด้านภาวะเสี่ยงของการบริโภคเหล้าบุหรี่ พบว่าเด็กร้อยละ 20 สูบบุหรี่เป็นครั้งคราวถึงประจํา
เช่นเดียวกับในปีที่แล้ว และพบว่ามีเด็กร้อยละ 25 ที่ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เป็นประจํา ลดลงจากร้อยละ 31 
ในปีที่แล้ว และจากข้อคําถามเพิ่มเติมใหม่ในปีน้ีพบว่า มีเด็กร้อยละ 19 ที่ระบุว่าตนมีเพ่ือนสนิทสูบบุหรี่ และ
ด่ืมเหล้าบ่องครั้งถึงเป็นประจํา และมีเกือบเด็กร้อยละ 24 ที่ระบุว่าครอบครัวของคนมีคน สูบบุหรี่ ด่ืมเหล้า
บ่องคร้ังถึงเป็นประจํา และเด็กอีกเกือบร้อยละ 39 ที่ระบุว่า ในชุมชนของตนมีสูบบุหรี่ ด่ืมเหล้ามากถึงมาก
ที่สุด ซึ่งทั้งหมดเป็นปัจจัยสาเหตุที่อธิบายพฤติกรรมเสพเหล้าบุหรี่ของเด็กได้ทั้งสิ้น และไม่เพียงเท่าน้ันเมื่อดู
ปัจจัยอธิบายความสัมพันธ์ยังพบว่า เด็กที่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่มีอัตราการสูบบุหรี่และด่ืมแอลกอฮอล์สูงกว่า
เด็กที่อยู่กับพ่อแม่ถึงร้อยละ 3.2อีกด้วย 

   นอกจากน้ี จากการสํารวจยังพบสภาวการณ์ด้านความเสี่ยง
ต่ออุบัติเหตุ มีเด็กเพียงร้อยละ 40 เท่าน้ัน ที่ใส่หมวกกันน็อคบ่อยครั้งถึง
เป็นประจําเวลาขับขี่มอเตอร์ไซค์ซึ่ง และจากข้อคําถามที่เพ่ิมขึ้นในปีน้ียัง
พบอีกว่า มีเด็กถึง 1 ใน 4 หรือกว่าร้อยละ 27 และ 23 ตามลําดับที่ระบุ
ว่าตนเองมีเพ่ือนที่ชอบซิ่งรถจักรยานยนต์ และดูการซ่ิงรถจักรยานยนต์
บ่อยคร้ังถึงเป็นประจํา ซึ่งเป็นปัจจัยต้นเหตุประการหน่ึงของการนําเด็กเข้า

สู่ความเสี่ยงเรื่องน้ี 
  อย่างไรก็ตามเมื่อทําการวิเคราะห์ข้อมูลของปัจจัยเชิงสาเหตุ จะ

พบว่า การได้รับความรู้เรื่องความปลอดภัยในท้องถนนจากครู และพ่อแม่ ย่อมมีความสัมพันธ์กับการสวม
หมวกกันน็อค ซึ่งเท่ากับว่าหากครู และพ่อแม่ชวยกันสอนและปลูกฝังค่านิยมให้กับเด็ก ควบคู่ไปกับการดูแล
เด็กกลุ่มเสี่ยง(เด็กชอบซิ่งจักรยานยนต์) ย่อมจะทําให้เด็กมีพฤติกรรมสวมหมวกกันน็อคที่มากขึ้น และทําให้
เด็กไทยมีความรู้และความตระหนักที่
เ พี ยงพอ  ในการที่ จะรั กษาความ
ปลอดภัยให้แก่ตนเองและผู้อ่ืนจากการ
ขับขี่รถจักรยานยนต์มากย่ิงขึ้น ดัง
ตัวอย่างเ ช่น  เทศบาลตําบลตลาด
เกรียบ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่ง
เริ่มต้นการทํางานด้วยการสํารวจข้อมูล
สภาวการณ์เด็กและเยาวชนในพ้ืนที่ ซึ่งทําให้รู้ว่าสถิติอุบัติเหตุจักรยานยนต์ และจํานวนเด็กที่ไม่ใส่หมวก
กันน็อคในพ้ืนที่ค่อนข้างสูง จึงนําไปสู่การรณรงค์และสร้างเครือข่ายในพ้ืนที่โดยความร่วมมือขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และครอบครัวในการร่วมส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในพ้ืนที่ใช้หมวกกันน็อค ซึ่ง
เป็นตัวอย่างของการจัดการระดับพ้ืนที่ ในการดูแลเด็กและเยาวชนโดยท้ถิ่นและชุมชนซึ่งน่าจะขยายผลต่อไป 

ปัจจัย เด็กสวมหมวก
กันน็อค 

 มาก น้อย 

เด็กที่เรียนรู้เรื่องความปลอดภัยในท้องถนนจากครู 57% 29% 

เด็กที่เรียนรู้เรื่องความปลอดภัยในท้องถนนจากพ่อ
แม่ผู้ปกครอง 

53% 31% 
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มิติชีวิตกับความเครียดและสุขภาพจิต : เด็กไทยย่ิงโตยิ่งเครียดกับชีวิตที่ถูกเบียดตกขอบ  

  จากสถานการณ์การศึกษาในปัจจุบันซึ่งมีอัตราการแข่งขันที่สูงมาก ทําให้ใน
ปัจจุบันเด็กนักเรียนในเมืองและชนบทมีความทุกข์เพราะระบบการศึกษาที่ไม่
ต่ า ง กั น  คื อ ใ ช้ เ ว ล า เ รี ยน ในห้ อ ง เ รี ยนที่ ม า ก ข้ึ น  โ ดยจ ากข้ อมู ล ขอ ง
กระทรวงศึกษาธิการที่พบว่า ในปัจจุบันเด็กไทยใช้เวลาเรียนถึง 1,200 ช่ัวโมงต่อ
ปี ซึ่งถือเป็นอันดับสองของโลกและ สูงกว่าประเทศอื่นๆ ในกลุ่มภูมิภาคเอเชีย 
เช่น เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น ที่มีช่ัวโมงเรียนตํ่ากว่า 1,000 ช่ัวโมงต่อปี โดยเฉพาะ
ฮ่องกงซึ่งประสบความสําเร็จในการพัฒนาการศึกษาอย่างมาก โดยเด็กมีช่ัวโมง
เรียนต่อปีเพียง 790 ช่ัวโมง ขณะที่องค์การยูเนสโกได้กําหนดช่ัวโมงเรียนของนักเรียนที่เหมาะสมไว้ที่ 800 
ช่ัวโมงต่อปี1 ซึ่งด้วยเวลาเรียนที่มากเช่นน้ีย่อมนํามาซึ่งความเครียดแก่เด็กและเยาวชนจากทั้งการบ้านและ
เน้ือหารายวิชาจํานวนมาก 

  จ า ก ข้ อ มู ล
ส ภ า ว ก า รณ์ เ ด็ ก แ ล ะ
เยาวชน  ในมิ ติ ชี วิตกับ
ค ว า ม เ ค รี ย ด แ ล ะ
สุขภาพจิต พบว่า มีเด็กที่
รู้ สึกเครียดจนมีอาการ
ทางกาย  เ ช่น  ปวดหั ว 
อาเจียนเป็นลม ฯลฯ ครั้ง
คราวถึงเป็นประจําเฉลี่ย
ร้อยละ 41.60 ซึ่งพบว่า
เด็กที่รู้สึกเครียดมากท่ีสุด
เป็นเด็กระดับอาชีวะศึกษาและอุดมศึกษาคือร้อยละ 45 และ 46 ตามลําดับ ทั้งน้ีเมื่อวิเคราะห์ดูปัจจัย
ความสัมพันธ์พบว่า เด็กที่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่เกิดความรู้สึกเครียดจนมีอาการทางกาย (ร้อยละ 44) มากกว่าเด็ก
ที่อยู่กับพ่อและแม่พร้อมหน้า (ร้อยละ 40) ถึงร้อยละ 4  

  เมื่อพิจารณาถึงปัจจัยเชิงสาเหตุอ่ืนๆที่นําไปสู่ความเครียดของเด็ก พบว่า ปัจจัยด้านความสําเร็จทาง
การศึกษา (educational attainment) คือปัจจัยต้นเหตุสําคัญประการหน่ึงของการนําเด็กเข้าสู่ปัญหา
ความเครียดในเด็กและเยาวชน ซึ่งจะเห็นได้ว่าเด็กที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมากกว่า 2.5 เกิดความรู้สึก
                                                            
1 เผยเด็กไทยเรียนมาก1,200ชั่วโมงต่อปี แต่ความรู้น้อย, นสพ.เดลินิวส์, วันท่ี 10 มีนาคม 2556, จากเว็บไซต์

http://www.dailynews.co.th/education/189693.  
 

ประถมศึกษา, 
33.86%

มัธยมศึกษา
ตอนตน, 41.14%

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย, 

40.96%

อาชีวศึกษา, 
45.40%

อุดมศึกษา, 
46.63 %

สภาวการณ์ความเครียดของเด็กไทย
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เครียดจนมีอาการทางร่างกายมากกว่า เด็กที่มีเกรดเฉลี่ยผลการเรียนตํ่ากว่า 2.5 ประมาณร้อยละ 2 อีกทั้ง
ปัจจัยต้นเหตุสําคัญอีกประการหน่ึงครอบครัว ซึ่งจากข้อคําถามที่เพ่ิมขึ้นในปีน้ีแสดงให้เห็นว่า เด็กที่ครอบครัว

ของตนมักแสดงความเครียดหรือความ
กังวลในตัวเด็กเองเป็นปัจจัยที่ นําไปสู่
ปัญหาความเครียดและสุชภาพจิตของเด็ก
ด้วยถึงแม้ว่าเด็กจะมีผลการเรียนที่ดีก็ตาม 

ดังน้ันเพ่ือแก้ปัญหาความเครียดในเด็ก
และเยาวชนลง แนวคิดเรื่อง “ปรับการ
เรียน เปลี่ยนการบ้าน” จึงถูกนํามาใช่ใน
การจัดการเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชน

อย่างกว้างขวางมากขึ้น โดยการปรับลดเนื้อหาของหลักสูตรแกนกลางลง โดยเพ่ิมหลักสูตรทางเลือก หรือ
หลักสูตรท้องถิ่นซึ่งสอดคล้องกับวิถีชีวิตและความสนใจของเด็กเข้ามาทดแทนโดยที่ยังคงไว้ซึ่งสาระการเรียนรู้
หลัก รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือการมีงานทําในรูปแบบสหกิจซึ่งสอดคล้องกับอาชีพท้องถิ่น เพ่ือลด
ความเครียดจากภาระทางเศรษฐกิจของครอบครัว เช่น ในพ้ืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งท่านผู้ว่าราชการ
จังหวัดออกมารณรงค์ให้เด็กในพ้ืนที่เรียนอาชีวศึกษา เน่ืองจากจังหวัดเป็นพ้ืนที่อุตสาหกรรมซึ่งต้องการ
แรงงานฝีมือมากกว่าบัณฑิต เป็นต้น นอกจากน้ียังรวมถึงการส่งเสริมการสอนทักษะชีวิตเพ่ือให้เด็กสามารถ
รับมือกับปัญหาและความเครียดได้ ควบคู่ไปกับการประเมินผู้เรียนโดยเน้นที่ทักษะการเรียนรู้และการ
พัฒนาการรายบุคคลแทนที่การประเมินเชิงปริมาณแบบเดิมที่วัดด้วยเกรดซึ่งไม่กระตุ้นจูงใจให้เด็กอยากเรียนรู้
โดยในปัจจุบันมีโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนรู้ในลักษณะเช่นนี้แล้วอาทิ  โรงเรียนรุ่งอรุณ โรงเรียนมีชัยพัฒนา 
โรงเรียนลําปลายมาศ ฯลฯ 

 

 

  

ประเด็น 
เกรดเฉลี่ย 

>2.5 
เกรดเฉลี่ย 

< 2.5 

เด็กที่รู้สึกเครียดจนมีอาการทาง
ร่างกายเช่น ปวดหัว อาเจียนเป็นลม 
ฯลฯครั้งคราวถึงเป็นประจํา 

40.85% 42.37% 

เด็กที่ครอบครัวของตนมักแสดง
ความเครียดหรือความกังวลในตัวฉัน
บ่อยครั้งถึงเป็นประจํา 

19.77% 21.88% 
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เด็กที่อยู่กับ
พ่อแม่
64%

เด็กที่ไม่ได้อยู่
กับพ่อแม่

36%

สภาวการณด์้านครอบครัวของเด็กไทย

มิติชีวิตด้านครอบครัว : เพยีงครอบครัวใส่ใจ ป้องกันได้แทบทุกเรื่อง 

 สําหรับสภาวการณ์ด้านครอบครัว

พบว่าเด็กไทยในปัจจุบันไม่ได้อาศัยอยู่กับ

พ่อแม่ หรือพ่อแม่แยกทางกันสูงถึงร้อยละ 

36 ขณะเดียวกันยังพบอีกว่ามีเด็กที่ได้ทํา

กิจกรรมหรือใช้เวลาร่วมกันกับครอบครัว เช่น 

ท่องเที่ยว ปลูกต้นไม้ เล่นกีฬา ทํางานบ้าน 

ฯลฯ ในระดับบ่อยคร้ังถึงเป็นประจําเพียงร้อย

ละ 45 ซึ่งเมื่อทําการวิเคราะห์ถึงข้อมูลปัจจัย

เชิงสาเหตุแล้วจะพบว่า “เด็กซ่ึงมีความสัมพันธ์อันดีกับครอบครัว” อาทิ ได้ทํากิจกรรมกับครอบครัว ได้รับ

การช่ืนชมเมื่อทําดี ได้รับการใส่ใจดูแลจากครอบครัว ฯลฯ บ่อยคร้ังถึงเป็นประจํา มีแนวโน้มที่จะมีผลสัมฤทธิ์

ท างการศึ กษา เฉลี่ ย ดี ก ว่ า เ ด็ก ซ่ึ ง

ครอบครัวห่างเหินกัน ขณะเดียวกันยัง

พบอีกว่าเด็กซ่ึงมีความสัมพันธ์อันดีกับ

ครอบครัวมีแนวโน้มในทางพฤติกรรม

เสี่ยงอาทิ การด่ืมเหล้า สูบบุหรี่ เล่น

พนัน ฯลฯ ที่น้อยกว่าเด็กซ่ึงครอบครัว

ห่างเหินกัน และ จากข้อมูลดังกล่าวน้ี

เองย่อมสะท้อนให้เห็นว่าปัจจัยในมิติ

ด้านครอบครัวนี้เองที่มีส่วนสําคัญและ

ส่งผลต่อระดับสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 

แ ล ะ พ ฤ ติ ก ร ร ม ข อ ง เ ด็ ก แ ล ะ เ ย า ว ช น ข อ ง เ ร า อ ย่ า ง มี 

นัยยะสําคัญ ซึ่งหากพ่อแม่ผู้ปกครองในปัจจุบันในฐานะ “รั้วแรก” ให้เวลาแสดง

ความรัก ใส่ใจเพ่ือพูดคุย และทํากิจกรรมร่วมกันกับบุตรหลานของตนให้บ่อยครั้ง

ย่ิงขึ้น เด็กและเยาวชนซึ่งอยู่ภายใต้ปัจจัยสร้างด้านครอบครัวเช่นน้ี ก็ย่อมห่างไกล

จากปัจจัยเสี่ยงทั้งหลายที่จะเข้ามาทําร้ายและอาจนําพาเด็กไปสู่ทางเสี่ยงเด็กได้ 

โดยในท้ายที่สุดแล้วเด็กเหล่าน้ีก็จะสามารถเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพได้

ต่อไป 

สภาวการณ ์
เกรดเฉลี่ย  

>2.5 
เกรดเฉลี่ย  

< 2.5 

เด็กที่ครอบครัวแสดงความชื่นชมกัน 60.18% 46.81% 

เด็กที่ทํากิจกรรมร่วมกับครอบครัว 49.13% 38.18% 

เด็กที่ใช้เวลาในช่วงวันหยุดกับครอบครัว 48.47% 38.02% 

เด็กที่ครอบครัวมีเวลาพูดคุย 55.59% 45.26% 

เด็กที่ครอบครัวมีการแสดงความรักกัน 44.76% 35.46% 

เด็กท่ีครอบครัวมีเวลาทานข้าวเช้าหรือ
ข้าวเย็นร่วมกัน 

56.82% 47.79 

เด็กที่รู้สึกว่าครอบครัวเป็นท่ีปรึกษาที่ดี 58.14% 47.36 

เ ด็ ก ที่ รู้ สึ ก ว่ า พ่ อ แ ม่ ใ ส่ ใ จ เ กี่ ย ว กั บ
ชีวิตประจําวันของตน 

55.88% 46.35 
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  อย่างไรก็ดีสําหรับการดูแลเด็กและเยาวชนนั้น หากปล่อยให้เป็น

ภาระของครอบครัวเพียงอย่างเดียวคงไม่ได้ภาควิชาการและภาครัฐเองก็

ควรที่จะเข้ามามีบทบาทในการให้ความรู้กับพ่อแม่ผู้ปกครองในการดูแล

เด็กและเยาวชนควบคู่ไปด้วยเพ่ือให้ครอบครัวมีความเท่าทันต่อสภาพ

ความเปลี่ยนแปลงไปของสังคม โดยที่ผ่านมามีองค์กรภาควิชาการที่

ทํางานด้านน้ีให้เห็นเป็นประจักษ์ อาทิ มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว สมาคม

ครอบครัวศึกษาแห่งประเทศไทย ซึ่งช่วยสร้างความตะหนักรู้ในการดูแลเด็ก

และเยาวชนให้กับกลุ่มพ่อแม่ และขับเคลื่อนนโยบายระดับชาติที่เก่ียวข้องกับ

ครอบครัวให้แก่สังคมไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ปัจจัย 
เด็กมีความสัมพันธ์อันดีกับครอบครัว* 

มาก น้อย 
เด็กที่สูบบุหรี่หรือยาเส้นชนิดอื่นๆ 4% 13% 

เด็กที่ด่ืมเหล้าหรือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล ์ 6% 11% 
เด็กที่ฉันซ้ือลอตเตอรี่หรือหวยใต้ดิน 4% 8% 
เด็กที่เล่นพนันฟุตบอล 5% 11% 

เด็กท่ีพบเห็นการเสพยาเสพติดร้ายแรงเช่น ยาบ้า  
ยาไอส์ สี่คูณร้อย ฯลฯ ในสถานศึกษาของฉัน 

6% 13% 

เด็กที่ดูสื่อลามก 3% 9% 

*เฉลี่ยรวมปัจจัยสร้างด้านครอบครัว อาทิ ทํากิจกรรมร่วมกัน พูดคุย ฯลฯ 
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มิติชีวิตทางเพศ : แม่วัยเรียน แม่ไม่พร้อมเลี้ยง ความเสีย่งระยะยาวของชาต ิ

   สําหรับสภาวการณ์ทางเพศ พบว่า สถานการณ์แม่วัยรุ่นอายุ 19 ปี และตํ่า
กว่า ยังคงเป็นสถานการณ์ที่น่าจับตามองเน่ืองจากในปี 2554 ที่ผ่านมา มีจํานวนแม่วัยรุ่นของ
ไทยสูงถึง 129,321 คนหรือเฉล่ียจํานวนที่เพ่ิมขึ้นต่อวันๆ ละ 354 คน ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปี 2551 
ที่มีจํานวนแม่วัยรุ่นเพียง 69,874 คน เกือบเท่าตัว ทําให้ประเทศไทยเป็นประเทศซึ่งมี
อัตราการเพ่ิมขึ้นของจํานวนแม่วัยรุ่นที่สูงมากประเทศหน่ึงในเอเชีย  

   นอกจากน้ีปรากฏการณ์แม่ วัยรุ่น เองยังสอดคล้องกับข้อมูล
สภาวการณ์เด็กและเยาวชนในปี 2555 ที่ผ่านมา ซึ่งพบว่าเด็กและเยาวชนโดยเฉลี่ยกว่าร้อย
ละ 21 ยอมรับการมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งและอยู่ก่อนแต่ง โดยเฉพาะอย่างย่ิงในระดับอุดมศึกษาที่มีเด็กกว่า
ร้อยละ 27 (อาชีวศึกษาร้อยละ 24 มัธยมศึกษาตอนปลาย 20  มัธยมศึกษาตอนต้น 17 และประถมศึกษาร้อย
ละ 14) ขณะเดียวกันมีเด็กเฉลี่ยเพียงร้อยละ 30 เท่านั้นที่ระบุว่า ตนเองมีความรู้เรื่องอุปกรณ์คุมกําเนิด 
และการติดต่อของกามโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เป็นอย่างดี โดยในเด็กในระดับประถมศึกษามี
ความรู้เรื่องอุปกรณ์คุมกําเนิดฯเพียงร้อยละ 19 ขณะที่เด็กระดับอุดมศึกษาซึ่งน่าจะมีความรู้และทักษะชีวิตที่ดี
กลับมีความรู้ในเรื่องน้ีเพียงร้อยละ 40 ซึ่งสอดคล้องไปกับข้อมูลความพอใจของเด็กกับการสอนเพศศึกษาใน
โรงเรียนซึ่งพบว่ามีเด็กเฉลี่ยเพียงร้อยละ 39 เท่าน้ันที่พอใจกับการสอนเพศศึกษาในโรงเรียนในปัจจุบัน โดย
เมื่อพิจารณาการสอนเพศศึกษาของไทยในปัจจุบันแล้วจึงพบว่า ด้วยระบบวัฒนธรรม ประเพณี และความเช่ือ
ในอดีต ที่มองว่าเรื่องเพศเป็นเรื่องควรปกปิดไม่ควรเปิดเผย และปรัชญาทางการศึกษาที่ผ่านมาของไทยซึ่ง
มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งสร้างทักษะทางวิชาการให้กับเด็กมากว่าการสร้างทักษะชีวิตให้สัมพันธ์กับความรู้ 
ได้ทําให้การสอนทักษะชีวิตซึ่งรวมไปถึงการสอนเพศศึกษากลายเป็นวิชาแขนงในกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักมี
เน้ือหาการเรียนรู้ที่ตายตัวเป็นวิชาการไม่สอดรับกับความสนใจของผู้เรียนและสภาพความเป็นจริง  

   ปรากฏการณ์ดังกล่าวทําให้ในปัจจุบันเด็กไทยต้องแสวงหาความรู้เรื่องเพศศึกษาเองจากกลุ่ม
เพ่ือน เว็บไซต์ หรือสื่อลามกชนิดต่างๆ ซึ่งมีกชักนําไปสู่ความเข้าใจและค่านิยมผิดๆ จากข้อมูลสภาวการณ์ใน 
ปี 2555 ที่ผ่านมาพบว่า เด็กไทยเฉลี่ยกว่าร้อยละ 40 ดูสื่อลามกเป็นครั้งคราวถึงประจํา อาทิ การ์ตูนโป๊ 
นิตยสาร/แมกกาซีนโป๊ หนังโป๊ เว็บโป๊ ฯลฯ และยังพบอีกว่าระดับการศึกษาและช่วงวัยของเด็กน้ีเองมี
ความสัมพันธ์ต่อการเสพสื่อลามกของเด็ก โดยในระดับประถมศึกษานั้นจะเข้าถึงสื่อลามกประเภทการ์ตูนโป๊ได้
ง่ายที่สุด ขณะที่นิตยสาร/แมกกาซีนโป๊ หนังโป๊ เว็บโป๊ การเสพสื่อลามกเหล่าน้ีจะเพ่ิมขึ้นตามระดับการศึกษา
ที่สู งขึ้นของเด็ก
แ ล ะ ด้ ว ย
ความสัมพันธ์เชิง
ปั จ จั ย ดั ง กล่ า ว
ย่อมสะท้อนให้

สภาวการณ ์ ประถม ม.ต้น ม.ปลาย อาชีวะ อุดม 
เด็กเคยดูการ์ตูนโป๊ 17.76% 23.34% 22.19% 25.10% 27.77% 

เด็กเคยดูนิตยสาร/แมกกาซีนโป ๊ 9.36% 15.36% 20.45% 24.18% 27.67% 

เด็กเคยดูหนังโป๊ 5.81% 19.18% 27.30% 30.27% 33.76% 

เด็กเคยดูเว็ปโป๊ 5.17% 17.51% 30.61% 27.26% 36.21% 
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เห็นว่าเด ็กในช่วงวัยที่ก้าวเข้าสู่วัยรุ่น และวัยรุ่นซึ่งเป็นวัยหัวเลี้ยวหัวต่อน้ีเองเป็นช่วงวัยที่ตัวเด็กเองได้ให้ความ
สนใจเกี่ยวกับเรื่องเพศอยู่ไม่น้อย 

    อย่างไรก็ตามแม้ว่าเด็กไทยในปัจจุบันยังคงขาดทักษะความรู้เรื่อง

เพศ เพราะขาดที่ปรึกษาที่ดีจากท้ังพ่อแม่และครู (เด็กร้อยละ 24 ที่

ปรึกษาปัญหาเรื่องเพศกับพ่อแม่ผู้ปกครอง เด็กร้อยละ 16 ที่ปรึกษา

ปัญหาเรื่องเพศกับครู) แต่เมื่อพิจารณาถึงความเข้าใจต่อปัญหาจะ

พบว่า เด็กและเยาวชนไทย “เปิดใจเรื่องเพศมากขึ้น” โดยมีเด็กถึง

ถึงร้อยละ 42 ยอมรับการที่วัยรุ่นยุคนี้พกถุงยางอนามัยติดตัว 

ขณะท่ีมีเด็กเห็นด้วยกับการทําแท้งเม่ือวัยรุ่นต้ังครรภ์ไม่พร้อมใน

ระดับมากถึงมากที่สุดถึงร้อยละ 7 ซึ่งจากข้อมูลเหล่าน้ีเองย่อมสะท้อน

ให้เห็นว่าเด็กและเยาวชนในปัจจุบันค่อนข้างต่ืนตัวกับการป้องกันตนจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และปัญหา

การต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควร ซึ่งขณะเดียวกันก็ยอมรับเรื่องการท้องก่อนวัยอันควรได้มากย่ิงขึ้น  

   โ ดย เมื่ อ นํ า ข้ อมู ล
ปัจจัยเชิงสาเหตุซึ่งเ ก่ียวข้องความ
เข้าใจทักษะทางเพศมาวิเคราะห์ จะ
พบว่า การที่เด็กมีความรู้เรื่องเพศที่
เพียงพอจากทั้งครอบครัว ครู และการ
หาความรู้ด้วยตนเองอย่างถูกวิธี จะ
ช่วยสร้างทักษะในการรับมือกับปัญหา
และความเสี่ยงทางเพศท่ีเด็กอาจต้อง
พบเจอได้ ดังเช่นตัวอย่างการพัฒนา
หลักสูตรการสอนเพศศึกษาของ
องค์กร PATH ซึ่งได้ดําเนินการ
ร่วมกับเครือข่ายคณะครุศาสตร์และ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ทั่วประเทศในการพัฒนาหลักสูตร
การสอนเพศศึกษาซึ่งเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติของครู และรูปแบบเทคนิค
การสอน ซึ่งทําให้การสอนเพศศึกษา
ในโรงเรียนกลายเป็นส่วนสําคัญใน

ปัจจัย 
เด็กมีความรู้เรื่องอุปกรณ์

คุมกําเนิด 

มาก น้อย 
เด็กที่ยอมรับการมีเพศสัมพันธ์/การอยู่
ด้วยกันก่อนแต่งงาน 

31% 5% 

  
เด็กที่ เห็นด้วยกับการทําแท้ง เ ม่ือวัยรุ่น
ต้ังครรภ์ไม่พร้อม 

12% 4% 
  

เด็กที่ เห็นด้วยกับการที่ วัยรุ่นปัจจุบันพก
ถุงยางอนามัยติดตัว 

49% 17% 

ปัจจัย เด็กมีความรู้เรื่องกามโรคและ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

มาก น้อย 
เด็กที่ยอมรับการมีเพศสัมพันธ์/การอยู่
ด้วยกันก่อนแต่งงาน 

23% 8% 

  
เด็กที่ เห็นด้วยกับการทําแท้ง เ ม่ือวัยรุ่น
ต้ังครรภ์ไม่พร้อม 

14% 6% 
  

เด็กที่ เห็นด้วยกับการที่ วัยรุ่นปัจจุบันพก
ถุงยางอนามัยติดตัว 

45% 17% 
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การป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ปัญหาการต้ังครรภ์ไม่พึงประสงค์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
อันจะเป็นปัญหาต่อเน่ืองไปในระยะยาวต่อทั้งตัวเด็กและปัญหาสังคมได้ และนอกจากน้ีในส่วนของพ่อแม่เอง
น้ันสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ 
สร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. เองก็

ได้ให้ความสําคัญกับการให้ความรู้

และพัฒนาทักษะการพูดคุยเรื่อง

เพศให้กับพ่อแม่โดยทําให้เรื่องเพศ

ไม่ใช่เรื่องน่าอายอย่างในอดีต โดย

ได้จัดทําหนังสือคู่มือ“คุยเรื่องเพศ 

ไม่ยากอย่างที่คิด” เพ่ือให้พ่อแม่

สามารถ รับมือ กับคํ าถามและ

สามารถคุยกับลูกเร่ืองเพศได้ง่าย

ย่ิงขึ้น 

เมื่อครูและพ่อแม่ซึ่งเป็น

บุคคลท่ีอยู่ใกล้ตัวเด็กเกิดความ

เข้าใจ และทักษะที่ ดีพอในการ

พูดคุยกับเด็กและเยาชนเรื่องเพศ

แล้ว สิ่งสําคัญที่สุดในระยะยาวคง

หนีไม่พ้นการส่งผ่านความรู้ความเข้าใจเร่ืองเพศเหล่าน้ีไปสู่เด็กและเยาวชนของเรา ซึ่งคงจะช่วยให้การปัญหา

แม่วัยรุ่นซึ่งในปัจจุบันเป็นปัญหาระดับชาติดีขึ้นไม่น้อย 

  

ปัจจัย 
ฉันพูดคุยหรือปรึกษาปัญหา

เรื่องเพศกับครู 

มาก น้อย 
เด็กท่ียอมรับการมีเพศสัมพันธ์/การอยู่
ด้วยกันก่อนแต่งงาน 

21% 9% 

  
เด็กท่ีเห็นด้วยกับการทําแท้ง เ ม่ือวัยรุ่น
ต้ังครรภ์ไม่พร้อม 

23% 3% 
  

เด็กท่ีเห็นด้วยกับการท่ีวัยรุ่นปัจจุบันพก
ถุงยางอนามัยติดตัว 

35% 21% 

ปัจจัย 
เด็กพูดคุยหรือปรึกษาปัญหา
เรื่องเพศกับพ่อแม่ผู้ปกครอง 

มาก น้อย 
เด็กท่ียอมรับการมีเพศสัมพันธ์/การอยู่
ด้วยกันก่อนแต่งงาน 

19% 10% 

  
เด็กท่ีเห็นด้วยกับการทําแท้ง เ ม่ือวัยรุ่น
ต้ังครรภ์ไม่พร้อม 

19% 4% 
  

เด็กท่ีเห็นด้วยกับการท่ีวัยรุ่นปัจจุบันพก
ถุงยางอนามัยติดตัว 

39% 20% 
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มิติชีวิตกับอบายมุขและความรุนแรง : กลุม่เพื่อน ชุมชน และครอบครัวคือตัวแบบแห่งความเสี่ยง 

   ในเรื่องสภาวการณ์ด้านความเสี่ยงและอบายมุขพบว่ายังคงอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปี 2554 

โดยพบว่าเด็กไทยเฉลี่ยร้อยละ 20 หรือ 1 ใน 5 เล่นพนันฟุตบอลและซ้ือลอตเตอรี่หรือหวยใต้ดินเป็นครั้ง

คราวถึงเป็นประจํา โดยเด็กในระดับอุดมศึกษาถือเป็นช่วงวัยที่เล่นพนันฟุตบอลและซื้อลอตเตอร่ีหรือหวยใต้

ดินสูงที่สุดเฉลี่ยร้อยละ 28 และ 30 

ต า ม ลํ า ดั บ  ข ณ ะ ที่ เ ด็ ก ใ น ร ะ ดั บ

ประถมศึกษาเ ป็น ช่วง วัยที่ เล่นพนัน

ฟุตบอลและซื้อลอตเตอรี่หรือหวยใต้ดิน

น้อยที่ สุ ด เฉลี่ ย ร้ อยละ  11  และ  15 

ตามลําดับ และเมื่อพิจารณาถึงเรื่อง

ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาแล้วจะพบว่าเด็ก

ซึ่ งมีผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาสูงจะมี

แนวโน้มที่จะเล่นการพนันน้อยกว่าเด็กซึ่ง

มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่า โดยพบว่าเด็กซึ่งมีผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาสูงกว่า 2.5 เฉลี่ยร้อยละ 18 มี

พฤติกรรมเล่นพนันฟุตบอลและซื้อ

ลอตเตอร่ีหรือหวยใต้ดิน ขณะที่เด็กซึ่ง

มีผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาน้อยกว่า 

2.5 มีมากถึงร้อยละ 25 นอกจากน้ี

เมื่อได้ทําการวิเคราะห์ถึงปัจจัยเชิงสาเหตุแล้วจะพบว่าปัจจัยสําคัญซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมการเล่นพนันของเด็ก

น้ันเกิดจากปัจจัย“ด้านครอบครัว” และ “กลุ่มเพื่อน” ของเด็ก  

   นอกจากน้ีในเรื่องสิ่งเสพติดและปัญหาความรุนแรงซึ่งเป็นปัญหาสําคัญของสังคมไทยใน

ปัจจุบันจะพบว่าเด็กและเยาวชนไทยเกือบ 1 ใน 4 (ร้อยละ 22) พบเห็นการเสพยาเสพติดร้ายแรงใน

สถานศึกษาเป็นครั้งคราวถึงเป็นประจํา โดย

เมื่อนํามาคํานวณเทียบกับจํานวนเด็กและ

เยาวชนในระบบการศึกษาซึ่งมีกว่า 11 ล้าน

คน จะพบว่าเด็กไทยกว่า 2.7 ล้านคนกําลัง

ตกอยู่ในความเสี่ยงจากปัญหายาเสพติด

โ ดย เ ฉพาะอย่ า ง ย่ิ ง ใ น กลุ่ ม เ ด็ ก ซึ่ ง มี

สภาวการณ ์
เกรดเฉลี่ย  

>2.5 
เกรดเฉลี่ย  

< 2.5 
เด็กท่ีพบเห็นการเสพยาเสพติดร้ายแรง เช่น 
ยาบ้า ยาไอส์ สี่คูณร้อย ฯลฯ ในสถานศึกษา  

22 29 

  

ปัจจัย 
เด็กซ้ือลอตเตอรี่/ 

หวยใต้ดิน 

มาก น้อย 
เด็กท่ีครอบครัวเล่นหวย ลอตเตอรี่ 29% 5% 

  
เด็กท่ีเพ่ือนสนิทเล่นหวย ลอตเตอรี่  38% 3% 

  
เด็กท่ีครอบครัวเล่นพนันฟุตบอล 26% 5% 

  
เด็กท่ีครอบครัวเล่นพนันฟุตบอล 36% 3% 

  

ปัจจัย 
เด็กพบเห็นการเสพ 
ยาเสพติดร้ายแรง 

มาก น้อย 
เด็กมีกลุ่มเพ่ือนทํากิจกรรม/ชมรม
ท่ีสนใจร่วมกัน 

10% 29% 

  
เด็กท่ีครูเอาใจใส่/ดูแล 10% 28% 
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ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนน้อยกว่า 2.5 ซึ่งถือเป็นกลุ่มเยาวชนซึ่งมีความ

เสี่ยงอย่างมากที่จะกลายเป็นเด็กซึ่งหลุดออกจากระบบการศึกษา ซึ่ง

สอดคล้องกับข้อมูลการสํารวจสภาวการณ์เด็กในปี 2555 น้ีที่พบว่าเด็ก

ซึ่งมีเกรดเฉลี่ยน้อยกว่า 2.5 เฉลี่ยร้อยละ 29 มีโอกาสพบเห็นการ

เสพยาเสพติดร้ายแรงในสถานศึกษาเป็นครั้งคราวถึงเป็นประจําซึ่งซึ่ง

สูงกว่าเด็กซึ่งมีเกรดเฉลี่ยมากกว่า 2.5 ซึ่งมีเพียงร้อยละ 22 

  ขณะเดียวกันเมื่อได้ทําการวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่เป็นตัวช่วยเชิงพฤติกรรมของเด็กแล้วจะพบว่าปัจจัย

เรื่อง “เพื่อน” และ “ครู”เป็นปัจจัยสําคัญที่จะช่วยประคับประคองเด็กให้ห่างไกลจากยาเสพติดได้ โดยหาก

เด็กมีกลุ่มเพ่ือนทางบวกและครูซึ่งเอาใจใส่ดูแลในระดับมากถึงมากที่สุดก็จะพบว่ามีเด็กที่พบเห็นยาเสพติดลด

น้อยลงเมื่อเทียบกับการที่เด็กมีกลุ่มเพ่ือนทางบวกและครูซึ่งเอาใจใส่ดูแลในระดับน้อยถึงน้อยที่สุด ในประเด็น

ด้านความรุนแรงในเด็กและเยาวชน จากข้อมูลสภาวการณ์ในปี 2555 น้ี ในประเด็นด้านความรุนแรงพบว่า

เด็กไทยกว่าร้อยละ 34 เคยพบเห็นการพกพาอาวุธเป็นครั้งคราวถึงเป็นประจํา และเคยพบเห็นการทําร้าย

ร่างกายในสถานศึกษาเป็นครั้ง

ค ร า ว ถึ ง เ ป็ น ป ร ะ จํ า  แ ล ะ

นอกจากนี้ยังพบอีกว่ามีเด็กถึง

ร้อยละ 26 เคยพบเห็นหรือเคย

ถูกขู่กรรโชกทรัพย์หรือรีดไถเงิน 

โดยนอกจากน้ียังพบอีกว่าระดับ

ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของ

เด็กเองก็มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงของเด็กไทย โดยพบว่าเด็กเกรดเฉล่ียน้อยกว่า 2.5 

มักจะมีประสบการณ์เคยพบเห็นหรือเคยถูกกระทํารุนแรงที่สูงกว่าเด็กที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่า 2.5 

ขณะเดียงกันเมื่อทําการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลและปัจจัยเชิงสาเหตุแล้วจะพบว่าปัจจัยเรื่อง 

“ชุมชน” “ครอบครัว”และ “เพื่อน”ถือเป็นปัจจัยซึ่งมีอิทธิพลอย่างมากต่อการพบเห็นพฤติกรรมการใช้ความ

รุนแรงของเด็กและเยาวชน ซึ่งหากเด็กต้องตกอยู่ในสภาการณ์ดังกล่าวเช่นน้ีนานวันเข้าเด็กย่อมซึมซับเอา

พฤติกรรมการใช้ความรุนแรงเหล่าน้ีเป็นของตนในที่สุด  

 

 

สภาวการณ ์
เกรดเฉลี่ย  

>2.5 
เกรดเฉลี่ย  

< 2.5 

เด็กท่ีเคยพบเห็นเพ่ือนนักเรียนพกพาอาวุธร้ายแรง
เข้ามาในสถานศึกษา 

34.43% 40.90% 

เด็กท่ีเคยพบเห็นหรือเคยถูกทําร้ายร่างกายในหรือ
นอกสถานศึกษา 

33.83% 41.61% 

เด็กท่ีเคยพบเห็นหรือเคยถูกขู่กรรโชกทรัพย์หรือรีด
ไถเงินในหรือนอกสถานศึกษา 

34.43% 40.90% 
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   ดังน้ันเพ่ือให้เกิดการป้องกันและแก้ไขปัญหาอบายมุขและความรุนแรงในเด็กและเยาวชนให้

เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ในท้ายที่สุดแล้วคงหนีไม่พ้นที่จะเป็นหน้าที่ของครอบครัว สถานศึกษา และชุมชนที่

จะร่วมกันสอดส่องดูแลช่วยเหลือ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กและเยาวชนของเรา โดยดําเนินการควบคู่ไป

กับการสร้างทักษะชีวิตในการเลือกกลุ่มเพ่ือน และการสร้างทักษะในการปฏิเสธ ซึ่งในปัจจุบันมีมีชุมชนท้องถิ่น

ที่มีกระบวนการเข้มแข็งและได้ดําเนินการในเรื่องน้ีให้เห็นผลเป็นประจักษ์แล้วเช่น องค์การบริหารส่วนตําบล

นํ้าเก๋ียน จังหวัดน่าน ที่ใช้กระบวนการชุมชนในการป้องกันปัญหายาเสพติดและปัญหาเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่ 

ซึ่งส่งผลให้ตําบลนํ้าเก๋ียนกลายเป็นตําบลซึ่งมีกลไกชุมชนเข้มแข็งแห่งหน่ึง 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

ปัจจัย ความถ่ี 
เด็กพบเห็นพบเห็นการ 

พกพาอาวุธ 

เด็กเคยพบเห็นหรือ
เคยถูกทําร้าย

ร่างกาย 

เด็กเคยพบเห็นหรือเคย
ถูกขู่กรรโชกทรัพย์หรือ

รีดไถเงิน 
เด็กท่ีชุมชนของฉันมีการจี้ปล้น/
ทําร้ายร่างกาย/ลักทรัพย์เกิดขึ้น 

มาก 45% 44% 43% 

น้อย 11% 10% 6% 
เด็กท่ีคนในครอบครัวของชอบ
พูดและ/หรือกระทํารุนแรง 

มาก 47% 42% 45% 
น้อย 10% 9% 6% 

เด็กท่ีเพ่ือนสนิทท่ีชอบใช้ความ
รุนแรง 

มาก 41% 36% 35% 

น้อย 8% 8% 7% 
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มิติชีวิตกับคุณธรรมและจริยธรรม : เด็กไทยศรัทธายังดี แต่ต้องมีสิ่งแวดล้อมหนุน 

  สภาวการณ์ด้านคุณธรรมและจริยธรรมในปี 2555 
พบว่า  มีเด็กและเยาวชนที่ยังเช่ือเรื่อง”กฏแห่งกรรม ทําดีได้ดีทําช่ัว
ได้ช่ัว” เพียงร้อยละ 56 ซึ่ง ลดลงจากร้อยละ 62 ปี 2552 
นอกจากน้ีจากการสํารวจด้วยข้อคําถามใหม่ที่เพ่ิมขึ้นยังพบอีกว่า  
ทัศนคติของเด็กและเยาวชนไทยต่อเรื่อง “ความดียังสามารถ
เอาชนะความช่ัวได้” มีเพียงร้อยละ 51 เท่าน้ัน และยังพบอีกว่า มี
เด็กและเยาวชนเพียงร้อยละ 39 เท่าน้ันที่ยังบอกว่าตนยังดําเนิน
ชีวิตตามหลักศาสนา เช่น ถือศีล ปฏิบัติตามหลักศาสนา คําสอน
ของศาสดา  ซึ่ งหากพิจารณาตามระ ดับ
การศึกษาจะพบว่าเด็กย่ิงโตยิ่ งหย่อนการ
ปฏิบัติศาสนกิจ แต่อย่างไรก็ตามในภาพรวม
พบว่ามีเด็กสวดมนต์ไหว้พระหรือประกอบ
ศาสนกิจประจําวันบ่อยคร้ังถึงเป็นประจําเพ่ิม
สูงขึ้นจากร้อยละ 27 ในปี 2552 เป็นร้อยละ 
34 ในปีน้ี  

 ทั้ ง น้ีจากข้อคําถามที่ เ พ่ิมขึ้นในปี น้ี 
พบว่าปัจจัยสําคัญคือครอบครัว ครู และชุมชน
มีส่วนไม่น้อยในการหล่อหลอมค่านิยมและวิถี
ปฏิบัติเรื่องศาสนา คุณธรรม และจริยธรรมของเด็กและเยาวชน โดยพบว่าปัจจัยเหล่าน้ียังอยู่ในระดับที่ไม่สูง
นัก คือ มีพ่อแม่ผู้ปกครองที่สั่งสอนเรื่องคุณธรรมจริยธรรมลูกอยู่เสมอเพียงร้อยละ 54 เท่าน้ัน และมีครูเพียง

ครึ่ ง เ ดี ยวที่ เ ป็ น ตั วอ ย่ า ง ด้ านคุณธรรม
จริยธรรมให้แก่เด็กเท่าน้ัน อีกทั้งเด็กไม่ถึง
ครึ่งคือร้อยละ 47 ที่บอกว่า ชุมชนของตนมี 
พระ/นักบวช/ผู้นําทางศาสนาที่เป็นที่นับถือ
และเป็นหลักยึดเหนี่ยวให้ชุมชนได้ แต่ใน
ขณะเดียวกันก็พบความแตกต่างที่ ชัดเจน
ระหว่างเด็กที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ครอบครัว 
ครูและชุมชนให้การอบรมส่ังสอนเรื่ อง
คุณธรรมจริยธรรม กับเด็กที่ขาดปัจจัยเหลานี้
หนุนนํา 

  

ปัจจัย 
เด็กเชื่อว่าความดีสามารถ

เอาชนะความช่ัวได้ 
มาก น้อย 

เ ด็ก ท่ีครู เป็น ตัวอย่ าง เรื่ อ ง
คุณธรรมจริยธรรม 

73% 29% 

เด็กท่ีพ่อแม่ผู้ปกครองสั่งสอน
เรื่องคุณธรรมจริยธรรม 

72% 28% 

เด็กที่ชุมชนมีพระ/นักบวช/
ผู้นําทางศาสนาที่เป็นท่ีนับถือ 

74% 37% 
  

45.39

39.16

39.03

31.45

37.17

ประถมศึกษา

มัธยมศึกษาตอนต้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย

อาชีวศึกษา

อุดมศึกษา

ร้อยละเด็ก
ท่ีบอกว่าตนยังดําเนินชีวิตตามหลักศาสนา
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เวลานอน, 
8 ช่ัวโมง

เวลาเรียน, 
8 ช่ัวโมง

เวลาโทรศัพท์, 2.40 
ช่ัวโมง

เวลาเล่นอินเทอร์เน็ต, 
3 ช่ัวโมง

เวลาดูโทรทัศน์, 
3 ช่ัวโมง

เวลา 1 วัน(24 ชั่วโมง)ในชีวิตเด็กไทย

มิติชีวิตกับสื่อ : สื่อครองชีวิตเด็กทะลุ 8 ชั่วโมงต่อวัน ต้องช่วยกันสร้างพื้นที่ดีออนไลน ์  

    ในด้านสภาวการณ์เด็กกับสื่อพบว่าแนวโน้มเด็กยุคใหม่ใช้เวลากับสื่อมากขึ้น โดยจากข้อมูล
สภาวการณ์เด็กและเยาวชนในปี 2555 ที่ผ่านมาพบว่า เด็กเยาวชนต้ังแต่ระดับมัธยมศึกษาถึงอุดมศึกษากว่า
ร้อยละ 91  มีโทรศัพท์มือถือ โดยเพ่ิมสูงขึ้นจากร้อยละ 85 ในปี 2552 โดยเมื่อทําการวิเคราะห์ถึงพฤติกรรม
การใช้งานรูปแบบต่างๆ แล้ว
พบว่าเด็กใช้เวลาคุยโทรศัพท์ 
หรือแชทผ่านโปรแกรม Line 
WhatsApp BBmessenger 
Facebook เฉลี่ยวันละ 166 
นาที หรือวันละ 2 ชั่วโมง 40 
น า ที  แ ล ะ ยั ง พ บ อี ก ว่ า
โทรศัพท์มือถือของมีเด็กไทย
เฉลี่ยถึงร้อยละ 70 สามารถ
เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ อีกทั้งใน
ปัจจุบันมีเด็กถึงร้อยละ 58 ที่มี
คอมพิวเตอร์และอีกร้อยละ 14 
ที่มีแท๊บเล็ต/ipad/galaxy tabของตนเอง ส่งผลให้ในปัจจุบันเด็กไทยสามารถเข้าถึงสื่ออินเทอร์เน็ตได้ง่าย
ย่ิงขึ้น และถือเป็นปัจจัยหนุนเสริมพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของเด็กให้เพ่ิมสูงขึ้น โดยพบว่าเด็กในปัจจุบัน
ใช้เวลาเล่นอินเทอร์เน็ตต่อวันเฉลี่ยสูงถึง 198 นาที หรือวันละกว่า 3 ชั่วโมง โดยเพ่ิมสูงขึ้นจาก 134 นาที
ในปี 2552 นอกจากน้ีในส่วนของ
สื่อโทรทัศน์น้ันพบว่าเด็กใช้เวลา
ไปกับสื่อโทรทัศน์เฉลี่ยวันละ 177 
นาที หรือเกือบวันละ 3 ชั่วโมง 
เพ่ิมขึ้นจาก 166 นาทีในปี 2552 
โดยเมื่อพิจารณาจากข้อมูลเหล่านี้
ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงการใช้เวลาของเด็กที่ใช้ไปกับสื่อซ่ึงสูงถึง 8 -9 ชั่วโมงใน 1 วัน ซ่ึงอาจเทียบได้กับ

เวลาครึ่งชีวิตยามต่ืนของเด็กไทย โดยในระยะยาวอาจส่งผลต่อเวลาในการพักผ่อนที่
ลดลง และส่งผลกระทบต่อเวลาในการเรียนรู้ของเด็กให้ต้องด้อยประสิทธิภาพลงไป 
โดยข้อมูลสภาวการณ์ที่พบว่าเด็กที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยมากกว่า 2.5 จะ
เวลากับสื่อสมัยใหม่เหล่าน้ีน้อยกว่าเด็กที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยน้อยกว่า 
2.5 ซึ่งอาจสันนิษฐานได้ว่าสื่อสมัยใหม่เหล่าน้ีอาจเป็นปัจจัยสาเหตุหน่ึงที่ส่งผลต่อ
พัฒนาการทางการเรียนรู้ของเด็กไทย 

สภาวการณ ์
เกรดเฉลี่ย  

>2.5 
เกรดเฉลี่ย  

< 2.5 

คุย /Chat ผ่านโทรศัพท์(นาที) 162 194 

เล่นอินเทอร์เน็ต(นาที) 195 216 

ดูโทรทัศน์ และดูละครซีรี่ย์(นาที) 176 182 
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 ดังน้ันเพ่ือเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาสื่อครองชีวิตเด็กไทยไม่ให้ขยายตัวสูงขึ้น กลไก
ครอบครัวจึงถือเป็นหัวใจสําคัญในการควบคุมดูแลเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เด็กได้มีโอกาสทํากิจกรรมที่หลากหลาย เพ่ือลดโอกาสและเวลาในการเข้าถึงสื่อ โดยเฉพาะอย่าง
ย่ิงหากเด็กได้อาศัยอยู่กับ
ครอบครั วและมี ก ารทํ า
กิจกรรมต่างๆร่วมกันกับ
สมาชิกในครอบครัว เช่น 
การเล่นกีฬา ท่องเที่ยว ฯลฯ 
ด้วยกิจกรรมเหล่าน้ีเองย่อมสามารถดึงดูดให้เด็กเข้ามาใช้เวลาความสุขร่วมกันกับครอบครัวได้มากยิ่งขึ้น และ
สามารถลดเวลาในการใช้สื่อของเด็กให้ลดน้อยลงได้ ขณะเดียวกันหากในครอบครัวเองมีกฎกติกาในการใช้สื่อ
เช่น ไม่ใช้โทรศัพท์ในพ้ืนที่ลับตา การกําหนดระยะเวลาในการดูโทรทัศน์ การไม่ให้มีโทรทัศน์หรือคอมพิวเตอร์
ในห้องส่วนตัวของเด็ก เป็นต้น ด้วยกระบวนการเช่นน้ีเองย่อมจะช่วยลดเวลาที่เด็กใช้กับสื่อให้ลดน้อยลงไปไม่
ยากต่อไป    

  

 

  

สภาวการณ ์ อยู่กับพ่อแม่ ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ 

คุย /Chat ผ่านโทรศัพท์(นาที) 172 185

เล่นอินเทอร์เน็ต(นาที) 202 211

ดูโทรทัศน์ และดูละครซีรี่ย์(นาที) 180 181
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บทปิดทา้ย 

จากข้อมูลทั้งหมดในภาพรวมเราจะพบว่าสภาวการณ์เด็กและเยาวชนในหลายเรื่องยังคงดีอยู่มาก อาทิ

เช่น เรื่องความเช่ือในการทําดี จํานวนเด็กออกกําลังกาย การบริโภคอาหารเช้า ที่ต่างเพ่ิมสูงขึ้น แต่กระน้ัน

ข้อมูลในหลายด้านเองก็ยังคงช้ีให้เห็นว่า มีเด็กถึงกว่า 1 ใน 3 ที่ยังคงขาดทักษะชีวิต โดยมีอิทธิพลมาจาก

ครอบครัว โรงเรียนและชุมชน และจากการขาดทักษะชีวิตน้ีเองถือเป็นปัจจัยสําคัญที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ยง

ของเด็กและเยาวชนในมิติหลายๆ ด้าน  

ดังน้ันเพ่ือแก้ไขปัญหาเหล่าน้ีจําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องเสริมบทบาทให้กับ พ่อแม่ ครู และชุมชน โดยเน้น 

“การสร้างทักษะชีวิตเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน” ให้เด็กต้ังแต่เล็กอย่างจริงจังผ่านความร่วมมือระหว่างครอบครัว

และชุมชน  ควบคู่ไปกับการสร้าง “แรงบันดาลใจ”ให้กับเด็กในการเรียน โดยไม่ปล่อยให้เกิดปรากฏการณ์

“เด็กหลังห้อง”ซึ่งอาจทําให้เกิดเด็ก “ศักด์ิศรีบกพร่อง” ถอดใจจากการเรียนและพาตัวเข้าสู่พฤติกรรมเสี่ยง

ต่าง ๆ มากมายอันจะนําไปสู่การหลุดออกนอกระบบ  

นอกจากน้ีการมีวาระแห่งชาติของรัฐบาลอย่างต่อเน่ืองใน “เรื่องครอบครัว” เพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์

และการสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัวในปัจจุบัน ย่อมจะมีส่วนช่วยให้ครอบครัวกว่า 7 ล้าน

ครอบครัวซึ่งกลายเป็นเป็นครอบครัวพ่อแม่เลี้ยงเด่ียวหรือปู่ย่าตายายเลี้ยงกลับมามีใจที่จะช่วยกันค้ําชูให้

ลูกหลานของเราเติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพและสามารถรับมือกับปัญหาต่างๆได้ต่อไป   
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