
บทที่ 2  
 

พฤติกรรมที่เปนปญหาของวัยรุน 
 

 พฤติกรรมของวัยรุนที่มีปญหาในปจจุบันมีมากหมาย อาทิ การเสพยาเสพติด ความประพฤติ
ทางเพศที่ไมเหมาะสม การดื่มสุรา เปนตน อยางไรก็ตาม มีนักวิชาการสาขาตางๆ ไดวิเคราะหถึง
สถานการณเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เปนปญหาของวัยรุนไวดังนี้ 
 ภาพรวมของปญหาวัยรุนในมุมมองของนักวิชาการทางจิตวิทยา น.พ.อุดมศิลป ศรีแสงนาม11 
กลาววา วิกฤตการณของวัยรุนไทยยุคนี้นับเปนชวงนากลัวที่สุด ปญหาที่มีหลักๆ คือ สําสอนทางเพศ ติด
ยาเสพติด สุขภาพจิตไมดี ปญหาการตายอันดับหนึ่งของวัยรุนคือ การฆาตัวตาย สุดทายเปนปญหา
พัฒนาการชา เชาวปญญาต่ํา นี่เปนปญหาภาพรวมของวัยรุนในปจจุบัน ถายังไมมีหนวยงานใดเขามา
แกไข วัยรุนที่เติบโตวันขางหนาจะเปนกลุมปญหาที่นากลัว (อุดมศิลป ศรีแสงนาม, 2548 อางใน 
http://www.musivza.com)   
 ภาพรวมของปญหาวัยรุนในมุมมองของนักวิชาการทางสังคม นายสมพงษ จิตระดับ12 กลาววา 
สถานการณเร่ืองเพศของวัยรุนในปหนาจะเปนปญหาใหญ แซงหนาปญหาอื่นๆ ที่พบวามีเว็บไซตโปให
เด็กไทยเปดดูถึง 4 แสนเว็บ พอแมซื้อคอมพิวเตอรใหลูกโดยไมดูแล เปนการฆาลูกทางออม และเชื่อวา
อนาคตขางหนาประเทศไทยจะกลายเปนศูนยกลางเผยแพรเว็บลามก ที่สําคัญปญหาเชิงสังคมขณะนี้ 
รัฐบาลไมไดใหความสําคัญ ผูนําของประเทศไมสนใจปญหาดังกลาว นโยบายที่ออกมาไมชัดเจน 
กระทรวงที่คิดวานาจะแกปญหาไดดี ก็เกิดจากพรรครวมรัฐบาลที่ไมสามารถลงมือทําอะไรไดเต็มที่ (นาย
สมพงษ จิตระดับ, 2548 อางใน http://www.musivza.com เพิ่งอาง)    
 อยางไรก็ตาม จากการรวบรวมสถานการณพฤติกรรมสุขภาพของเด็กและเยาวชนไทยยุคใหม
พบวา  มีประเด็นที่นาสนใจดังนี้ ยาเสพติด การดื่มสุรา การสูบบุหร่ี  ปญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศ 
และการรวมกลุมกระทําการที่ไมเหมาะสม ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 
 
 
 
 
 

                                                        
11 จิตแพทยจากโรงพยาบาลเทพธารินทร 
12 อาจารยคณะครศุาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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ยาเสพติด 
   
1. สถานการณของปญหา 
 ยาเสพติดที่เยาวชนนิยมใช มีอยู  5 ประเภท ไดแก เบียร/ไวน/สปาย  เหลา น้ําผลไมผสม
แอลกอฮอล  บุหร่ี และกัญชา เปนตน  ดร.นพดล กรรณิกา13 ไดทําการสํารวจเยาวชนจํานวนทั้งสิ้น 
1,562,986 คน   ซึ่งกําลังศึกษาทั้งในและนอกระบบการศึกษา พบวา จํานวนเยาวชนไทยที่ใชส่ิงเสพติด
ประเภทตาง ๆ เรียงจากมากไปหานอย 5 อันดับแรก คือ  
 

1. เบียร/ไวน/สปาย โดยผลประมาณการพบวามีจํานวนเยาวชนที่มีประสบการณในการดื่ม
เบียร ไวน สปาย ตลอดประสบการณชีวิตที่ผานมาทั้งสิ้น 678,950 คน (หกแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเการ
อยหาสิบคน) 

2. เหลา โดยผลประมาณการพบวามีจํานวนเยาวชนที่มีประสบการณในการดื่ม  เหลาตลอด
ประสบการณชีวิตที่ผานมาทั้งสิ้น 635,816 คน (หกแสนสามหมื่น   หาพันแปดรอยสิบหกคน)  

3. น้ําผลไมผสมเครื่องด่ืมแอลกอฮลล  โดยผลประมาณการพบวามีจํานวนเยาวชนที่มี
ประสบการณในการดื่มน้ําผลไมผสมเครื่องดื่

                                                       

มแอลกอฮอล ตลอดประสบการณชีวิตที่ผานมาทั้งสิ้น 
518,364 คน (หาแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสามรอยหกสิบส่ีคน) 

4. บุหรี่ โดยผลประมาณการพบวา มีจํานวนเยาวชนที่มีประสบการณในการสูบบุหร่ีตลอด
ประสบการณชีวิตที่ผานมาทั้งสิ้น 403,546 คน (ส่ีแสนสามพันหารอยสี่สิบหกคน) 

5. กัญชา ซึ่งผลประมาณการพบวา มีจํานวนเยาวชนที่มีประสบการณในการใชกัญชาจํานวน
ทั้งสิ้น 111,917 คน (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเการอยสิบเจ็ดคน)  
 

อยางไรก็ตาม การวิจัยครั้งนี้ยังไดแสดงขอมูลที่นาเปนหวงเกี่ยวกับการใชยาบาเอาไววา  จาํนวน
เยาวชนที่ติดยาบามีแนวโนมสูงขึ้น คือ  ในชวง 3 เดือนแรกที่รัฐบาลประกาศนโยบายปราบยาบา มี
เยาวชนที่ใชยาบาจํานวน 5,060 คน แตเมื่อเร่ิมทําการสํารวจอีกครั้งในชวงในวันที่ 20 เมษายน - 9 

 
13 ดร.นพดล กรรณิกา ผู อํานวยการสํานักวิจัยเอแบคโพลล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ในฐานะที่ปรึกษาเครือขายวิชาการสารเสพติดของ
สํานักงาน ปปส. และหัวหนาโครงการวิจัย ไดเปดเผยผลสํารวจเร่ือง “โครงการวิจัยพฤติกรรมเชิงสรางสรรค และประมาณการจํานวน
เยาวชนทั้งในระบบการศึกษาและนอกระบบการศึกษาที่เขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติด” ในครั้งนี้ไดดําเนินการเก็บรวบรวม      ขอมูลจาก
เยาวชนที่มีอายุ 12-24 ป ที่พักอาศัยในระดับครัวเรือน และที่พักอาศัยประเภทอื่นๆ อาทิ หอพัก อพารตเมนต และคอนโดมิเนียม ในเขต
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ จํานวนทั้งสิ้น 4,078 ตัวอยาง ซึ่งดําเนินโครงการสํารวจ ในวันที่ 20 เมษายน - 9 
พฤษภาคม 2549 
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พฤษภาคม 2549 พบวา ในชวง 30 วันกอนการสํารวจมีเยาชนที่ใชยาบาจํานวน   41,666 คน มากกวา
ชวงที่เคยสํารวจเอาไวถึง 8 เทา ดังตารางที่ 8 

“ส่ิงที่นาเปนหวงอยางยิ่งคือ กลุมเยาวชนที่ใชยาบาในชวง 30 วันที่ ผานมาพบ 
วามีอยูมากถึง 41,666 คน เพิ่มขึ้นถึงกวา 700% จาก 5,060 คนในการวิจัยที่
เคย คนพบชวง 3 เดือนหลังประกาศสงครามยาเสพติด” 

     
ตารางที ่ 8 เปรียบเทยีบผลการประมาณการจาํนวนเยาวชนที่ใชยาบา ระหวางผลวิจยัชวง 3 
เดือนหลังประกาศ สงครามยาเสพติด  

ชวงเวลาของผลวิจัย  
ผลประมาณการ  
เยาวชนที่ใชยาบา 

(คน)  

สวนตาง (%)  

ผลวิจัยชวง 3 เดือนหลงัประกาศสงครามยาเสพติด 
(พฤษภาคม 2546)  

5,060  

ผลสํารวจลาสุด พฤษภาคม 2549  41,666  
+723.4%  

ที่มา:  โครงการวิจัยพฤติกรรมเชิงสรางสรรค และประมาณการจํานวนเยาวชนทั้งในระบบการศึกษาและ
นอกระบบการศึกษาที่เขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติด 2549 
 

 สวนสาเหตุที่ยาเสพติดกลับมาระบาดอีกครั้งหนึ่ง ดร.นพดล กรรณิกา กลาววา จากการสํารวจ
เยาวชนระบุสาเหตุที่ทําใหยาเสพติดกลับมาระบาดอีกครั้งดังตอไปนี้  

 1.  เจาหนาที่ของรัฐปราบปรามยาเสพติดไมจริงจัง  
 2.  ความไมตอเนื่องของนโยบายแกไขปญหายาเสพติด  
 3.  ปญหาผูมีอิทธิพล  
 4.  บทลงโทษผูเกี่ยวของกับยาเสพติดยังไมรุนแรง  
 5.  ยังมีแหลงมั่วสุมของเยาวชน  
 6.  ผูเสพยังไมไดรับการบําบัด / ผูเสพไดรับการบําบัดแลวแตกลับมาเสพอีก  
 7.  สังคมยังไมยอมรับผูที่เคยติดยาเสพติดทําใหเกิดปญหาการหันกลับมาเสพซ้ํา 

 8.  อ่ืนๆ อาทิ สภาพเศรษฐกิจตกต่ํา/การฟนฟูบุคลากรยังไมครบวงจร / กระบวนการของ
การสร างงาน  สรางอาชีพยังไมดีพอ (ดร.นพดล กรรณิกา, 2549 อางใน 
http://168.120.31.165/webbase/2549/ABAC_POLL_Monitoring_in_the_future 
_2006.pdf) 

 
 

 14

http://168.120.31.165/webbase/2549/ABAC_POLL_Monitoring_in_the_future _2006.pdf
http://168.120.31.165/webbase/2549/ABAC_POLL_Monitoring_in_the_future _2006.pdf


2. ผลกระทบของยาเสพติดตอสุขภาพ 
 การใชยาเสพติดในวัยรุนมผีลกระทบทั้งในระยะสัน้และระยะยาว ทัง้ในดานรางกาย จิตใจ 
สังคม และสตปิญญา ซึ่งผลกระทบขึ้นอยูกับชนิดของยาเสพติด ซึ่งพอสรุปไดดังนี้  

- ผลกระทบทางรางกาย ไดแก พิษจากยาเสพติด อาการขาดยา เปนตน  
- ผลกระทบทางดานจิตใจ ไดแก วิตกกังวล ซึมเศรา นอนไมหลับ หลงผิด ระแวงและมี

พฤติกรรมกาวราว เปนตน            
- ผลกระทบทางดานสติปญญา ไดแก ความจําแยลง หลงลืม สมาธิไมดี  
- ผลกระทบทางดานสังคม ไดแก การเรียนแยลง ไมสนใจเขารวมกิจกรรมกับกลุมเพื่อน 
 จากการศึกษาของ Semlitz พบวาเด็กที่ใชยาเสพติดจะมีปญหาอื่นๆตามมาดังนี้  
- ผลการเรียนลดลง 69%  
- ขาดเรียน 75%  
- ฝาฝนกฎระเบียบของโรงเรียน 48%  
- เปนผูขายยาเสพติดในโรงเรียน 40%  
- กระทําผิดกฎหมายอื่นๆเชนขโมยของ 30% อดอาหารและหารายไดพิเศษเพื่อซื้อยา 

62% (พญ . เ บญจพ ร  ปญญาย ง ,  2539:13-19  อ า ง ใ น 
http://www.childthai.org/cic/c212.htm) 

 
นอกจากยาเสพติดจะมีผลกระทบโดยตรงตอสุขภาพแลว ยาเสพติดยังเปนชองทางที่จะนําไปสู

พฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆ เชน การขายบริการทางเพศ เปนตน  
  กรณีศึกษาเรื่องการใชหนี้ดวยความสาว  

นองนิดเด็กสาวที่อยูในกลุมเด็กเรียน เกรดเฉลี่ยไมต่ํากวา 3.7 มาตลอด ไปรวมเรียน
พิเศษกับเพื่อนที่จังหวัดใกลเคียงที่ใหญและทันสมัย โดยจะตองไปอยูประจํา จะกลับบาน
เฉพาะเสาร-อาทิตย นิดและเพื่อนๆ ซึ่งรวมถึงเพื่อนชาย(แฟน) จึงไดอยูหางสายตาผูใหญ 
จนนิดกลับมาบาน เธอเริ่มซูบผอมลง แมของเด็กสาวจึงตัดสินใจแอบคนหอง ส่ิงที่พบใน
หองมียาเสพติดพรอมอุปกรณเสพจํานวนมากอยูใน  นิดเลาวามีนายทหารคนหนึ่งเปน
หัวเรือใหญ นิดติดยาเสพติดนี้โดยเพื่อนชาย(แฟน) นํามาใหทดลอง ถามีเงินก็นําไปจายที่
พลทหารคนนั้น แตถาไมมีเงินก็มีวิธีอื่น คือยอมรวมมีสัมพันธทางเพศกับพลทหารคนนั้น 
หรือกับคนที่พลทหารคนนั้นจะพาไปหา รวมทั้งนายทหารคนที่เปนหัวเรือใหญดวย โดย
แตละครั้งที่ยอมไปหลับนอนกับคนพวกนั้นมีมูลคาที่ใชหักหนี้สิน ครั้งละ 2,500 บาท 
จนกวาจะหมดหนี้กัน หากไปหลับนอนเกินจํานวนหนี้สิน ก็จะไดเงินคืนในสวนที่เกินดวย 
และแมแตวาถาหมดหนี้แลวยังยินยอมไปอีก ก็จะไดเงินเปนคาตอบแทนทุกครั้ง ปจจุบัน
นองนิดใชหนี้คายาเสพติดจนหมดแลวดวย โดยที่ไมไดเสียเงินสักบาท (เร่ืองจริงจาก
ผูอาน  อางใน http://www.kapook.com/hilight/3/1805.html) 
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3. ทัศนคติของวัยรุนที่มีตอยาเสพติด 
 สถาบันราชภัฏสวนดุสิต สํารวจความคิดเห็นของ “วัยรุนชาย” ที่มีอายุระหวาง 15-20 ป ใน
เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล จํานวน 1,566 คน ระหวางวันที่ 22 - 26 เมษายน 2546    สรุปผลไดดังนี้  
 วัยรุนชายคิดอยางไรกับ “ยาเสพติด”  อันดับที่ 1  รอยละ 33.10 เชื่อวา ทําใหเสียอนาคต/
ทําลายชีวิต/ทําลายอนาคต อันดับที่ 2  รอยละ 27.59 เชื่อวา เปนบอนทําลายชาติ/ทําใหประเทศชาติไม
เจริญ อันดับที่ 3 รอยละ 17.24  เชื่อวา เปนปญหาสังคม/ทําใหสังคมเสื่อมโทรม/เกิดปญหาอาชญากรรม  
อันดับที่ 4  รอยละ 10.34  เชื่อวา เปนสิ่งที่ผิดกฎหมายอยางรายแรง อันดับที่ 5 รอยละ 7.59 เชื่อวา ถา
ติดแลวทําใหพอ-แมและครอบครัวเสียใจ และอื่นๆ อีกรอยละ 4.14 เชื่อวา  สังคมรังเกียจ,เสียเงินทอง,ดู
เปนคนไม ดี  ฯลฯ  (สถาบันราชภัฏสวนดุ สิต ,  2546 อ า ง ใน 
http//dusitpoll.dusit.ac.th/2546/2546_118.html) 

 
4.  ปจจัยทีส่งเสริมการเสพยาเสพติด 

4.1 ปจจัยทีท่ําใหเด็กและเยาวชนเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติด 
- ปญหาครอบครัว 
 พอแมทะเลาะกันปลอยลกูเครียด และวาเหว 

วัสวุฒิ ยิ้มแชม หนึ่งในคณะทํางานของ Alden House ยอมรับวาตนเองเคยเสพยามาตั้งแตอายุ 
14-15 ป โดยกอนหนานั้นเขาเคยสูบบุหรี่มานานแลว วัยเด็กเขาอาศัยอยูกับปา เขามีปาที่เขมงวด 
พอแมแยกทางกัน และกลับมาอยูดวยกันตอนเขาอายุ 8 ป พอแมนั้นยังคงทะเลาะกันเหมือนเดิม 
หากมองยอนกลับไปเขารูวามันเปนเรื่องธรรมดา แตตอนนั้นเขายังเด็ก จึงมองเหตุการณตรงขามกัน 
นั่นอาจเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหเขารูสึกวาผูใหญไมเขาใจเขา พอแมเอาแตทะเลาะกัน และมีแตความ
เหงาเทานั้นที่เขามาหา แลวเขาก็ไดพบกับรุนพี่คนหนึ่ง จากการแนะนําของเพื่อน รุนพี่คนนี้เลน
กีตารเปนและฉีดผงขาวดวย จุดมุงหมายของวัสวุฒิเพียงแคอยากเลนกีตารไวอวดผูหญิง เหมือน
วัยรุนทั่วไปเทานั้นเอง เขาไมไดสนใจการเสพยาของรุนพี่คนนี้เลย จนวันหนึ่งเขาก็ยอมตามคํา
ชักชวนของรุนพี่จนได เขาเริ่มฉีดผงขาวหรือเฮโรอิน ซึ่งนั่นเปนครั้งแรกที่เขาใชยาเสพติด (อางใน 
http://se-ed.net/newspaper/issue10/scoop.html
 
ติดยาเพราะโหยหาความรัก 
มดดํา(นามสมมติ) ยังยอมรับอีกวา เคยเสพยาเสพติด มานานแลวและเพิ่งจะโบกมือลาไดเพียง 2 
ป เทานั้น ซึ่งสาเหตุที่ทําใหตนเองตองหันไปใชยาเปนที่พึ่งนั้น ก็เพราะโหยหาความรักนั่นเอง ซึ่ง ณ 
ตอนนั้น ตน เองยังไมรูวา....เปนคนที่ขาดความรัก และยังเลาถึงจุดที่ทําใหชีวิตแยลงวา เมื่ออายุ 11 
ขวบ หนีปูยาไปเที่ยว และคิดวาแหลงสถานบันเทิงทั้งหลายนั้น เปนสถานที่โหยหามานาน เพราะ
ที่นี่มีเพื่อนเยอะ มาแลวทุกคนรูจักเรา หลังจากนั้นก็ริ หันหนาเขาหาสิ่งเสพติด ตอนนั้นเริ่มหัดสูบ
บุหรี่กอน ตอมาก็กัญชา กลับถึงบาน 6 โมงเชาทุกวัน เปนอยางนี้มาตลอด (ผูจัดการ อางใน  
http://talk.sanook.com/hot/hot_00200.php) 
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- เพื่อนชวน 
 ขัดเพื่อนไมได  

เรื่องนี้ เปนประสบการณจริงในชีวิตของผม14 บิดาของผมถึงแกกรรมแลว เหลือแตมารดากับพี่สาว 
มารดามีอาชีพรับจาง สวนพี่สาวทํางานอยูกรุงเทพฯ ในชวงนั้นผมอายุได 15 ป กําลังเรียนอยูชั้น ม.
3 เพื่อนของผมที่เรียนอยูดวยกันนั้นก็จะมีเรียนเกงบาง ติดยาบาง ชวงนั้นผมคบกับเพื่อนที่ชอบโดด
เรียนเพราะเปนอะไรที่สนุกมาก ไมวาเพื่อนจะชวนไปไหน ผมก็จะไปตลอด เปนเพราะวากลัวเพื่อน
ไมยอมใหเขากลุม เพื่อนผมก็ลองเสพยาบา ทีแรกผมก็ปฏิเสธ แตเพื่อนไมยอม จะใหเสพดวย ผมก็
เลยตัดสินใจเสพ พอเสพเขาไปเทานั้น มันเกิดความคึกคะนองเพราะฤทธิ์ยา นี่เปนจุดแรกที่ทําใหผม
ตองคามันเพื่อใหไดมีเงินมากๆ จากสิบกลายเปนยี่สิบ สามสิบ ผมทํามาประมาณสองเดือนเกือบ
โ ดนจั บ หล ายค รั้ ง เ พ ร า ะ ค ว าม ไ ม ร ะ วั ง  ( Drugcare.net, อ า ง ใน 
http://www.drugcare.net/webboard /webboard_ans.php?q_id=3&type=2) 

 
 4.2 ปจจัยที่สงเสริมการใชยาเสพติด 
 ถึงสถานที่ที่คิดวายาเสพติดกําลังกลับมาแพรระบาดนั้น พบวา ตัวอยาง รอยละ 58.0 ระบุ
เธค/ผับ/สถานบันเทิง ตัวอยางรอยละ 30.1 ระบุโรงเรียน/สถานศึกษา รอยละ 29.5 ระบุบริเวณใกลเคียง
กับชุมชนที่พักอาศัย รอยละ 21.8 ระบุในชุมชนที่พักอาศัย และรอยละ 15.6 ระบุสถานที่   กอสราง 
ตามลําดับดังตารางที่ 9 (สถาบันวิจัยเอแบคโพลล, 2549 อางแลว) 
 
ตารางที่ 9 แสดงคารอยละของตัวอยางที่ระบุสถานที่ที่คิดวายาเสพติดกําลังกลับมาแพรระบาด  
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ)  

ลําดับ
ที่ สถานทีท่ี่คิดวายาเสพติดกําลงักลับมาแพรระบาด 

คารอยละ  

1  เธค/ผับ/สถานบันเทงิ  58.0  
2  โรงเรียน/สถานศึกษา  30.1  
3  บริเวณใกลเคียงกับชมุชนทีพ่ักอาศยั  29.5  
4  ในชุมชนทีพ่ักอาศัย  21.8  
5  สถานที่กอสราง  15.6  
6  ที่ทาํงาน  4.6  
7  อ่ืน ๆ อาท ิในชุมชนแออัดตางๆ /ชุมชนใตสะพานลอย /

ที่รกราง เปนตน  
3.9  

                                                        
14 นักเรียนระดับมัธยมโรงเรียนหนึ่ง (ขอสงวนชื่อผูสงและโรงเรียน) สงเขามาประกวดในโครงการ "ประสบการณ
วัยรุน" ที่นิตยสาร life&family รวมกับกรมสุขภาพจิต 
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ที่มา:  โครงการวิจัยพฤติกรรมเชิงสรางสรรค และประมาณการจํานวนเยาวชนทั้งในระบบการศึกษาและ
นอกระบบการศึกษาที่เขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติด สถาบันวิจัยเอแบคโพลล สํารวจ ในระหวางวันที่ 20 
เมษายน - 9 พฤษภาคม 2549 
 
 สรุป ยาเสพติดที่เยาวชนนิยมมากที่สุด คือ เบียร/ไวน/สปาย รองลงมาคือ  เหลา และเครื่องดื่ม
ผลไมที่ผสมแอลกอฮอล ตามลําดับ สําหรับผลกระทบตอสุขภาพมีทั้งทางตรงไดแก ทําใหรางกายออนแอ 
มีผลตอระดับสติปญญา สวนทางออมมีผลโดยตรงตอการดําเนินชีวิต เชน ความสัมพันธระหวางสมาชิก
ในสังคมลดลง และยังเปนชองทางที่นําไปสูพฤติกรรมเสี่ยงตางๆ เชน การขายตัวเพื่อแลกยา เปนตน 
อยางไรก็ตามเยาวชนตางทราบดีวายาเสพติดเปนสิ่งไมดี แตสาเหตุที่เยาวชนหลงเดินทางผิดเปนเพราะ
ครอบครัว เชน การเลียนแบบพฤติกรรมพอแม หรือการโหยหาความรักจนถูกผูอ่ืนชักจูงไดงาย เปนตน  
 

การด่ืมสุรา 
 
1. สถานการณของปญหา 
 ในการรวบรวมสถิติเด็กและเยาวชนที่ด่ืมสุรานั้นสวนหนึ่งสามารถรวบรวมขอมูลไดจาก สถิติ
จากการสํารวจโดยการสุมตัวอยางดังเชน การสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติ รายงานการสํารวจจาก
เอแบคโพลล และสถิติการปวยที่รวบรวมไดจากโรงพยาบาลที่รักษาผูติดยาเสพติด ดังมีรายละเอียดที่
นาสนใจดังนี้ 

1. อายุที่เริ่มด่ืมสุรา จากการรวบรวมขอมูลของสํานักงานสถิติแหงชาติพบวา อายุเฉลี่ยที่เร่ิม
ดื่มสุราคือ 20.4 ป ในขณะเดียวกันจากการสํารวจพบวา จํานวนกลุมอายุที่เร่ิมด่ืมสุรามากที่สุด คือ 20-
24 ป  และอายุตํ่าสุดที่ที่เร่ิมด่ืมสุรา คือ กลุมคนที่มีอายุเพียง 10-14 ป  ดูตารางที่ 10  

 
ตาราง 10 รอยละของประชากรอายุ 15 ปขึ้นไปทีด่ื่มสุราเปนประจํา จําแนกตามอายทุี่เริ่มด่ืม
สุรา อายุเฉลีย่ที่เริ่มด่ืมสุรา เพศ และเขตการปกครอง พ.ศ. 2547 

รวม ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล อายุที่เริ่มดื่มสุรา 
(ป) รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง 

รวม 100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  

10 – 14 2.8  3.2  0.7  2.5  2.9  0.5  2.9  3.4  0.8  
15 – 19 47.9  52.8  22.2  46.9  50.2  28.7  48.3  53.9  19.5  
20 – 24 31.8  32.3  29.3  34.0  34.3  32.2  30.8  31.4  28.1  
25 – 29 9.0  7.3  17.8  9.8  8.4  17.1  8.6  6.8  18.1  
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30 – 34 4.8  2.8  15.2  4.3  2.9  11.6  5.0  2.7  16.7  
35 – 39 1.6  0.9  5.7  1.3  0.6  5.2  1.7  1.0  5.9  

40 ปขึ้นไป 2.1  0.8  9.0  1.2  0.6  4.6  2.5  0.9  10.8  
อายุเฉล่ียที่เริ่มดื่ม

สุรา 20.4  19.4  25.4  20.2  19.6  23.7  20.5  19.4  26.1  
ที่มา:  การสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ และการดื่มสุราของประชากร พ.ศ. 2547 สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อางใน http://service.nso.go.th/nso/data/data23/stat_23/toc_4/4.4 4-11-
47E.xls.    

 นอกจากนี้จากการสํารวจเกี่ยวกับการบริโภคแอลกอฮอลของเอแบคโพลลก็สอดคลองกับการ
สํารวจของสํานักงานสถิติเชนกันวา การเริ่มตนดื่มสุราของเด็กและเยาวชน นั้นมีอายุตํ่ากวา 15 ป    

“จากการสัมมนาเครือขายวัยมันส รูทันแอลกอฮอล เรื่องแนวทางการรับนองอยางสรางสรรค 
ปราศจากการใชแอลกอฮอล ตามโครงการ “รักนองจริงอยาชวนนองดื่ม” จัดโดยสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่หองประชุมปนนอย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดุสิต ผศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล ผอ.สํานักรณรงคและส่ือสารสาธารณะเพื่อสังคม สสส. กลาววา 
ปจจุบันสถิติคนไทยติดเหลาสูงเปนอันดับ 5 ของโลก และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล
สูงขึ้นถึง 3 เทาตัวในระยะเวลาไมกี่ปที่ผานมา จากการสํารวจของ สสส.พบวาอายุของเด็กที่
ดื่มเหลาครั้งแรกลดลงจาก 20 ป เปนต่ํากวา 15 ป และมีโอกาสที่จะดื่มจนติดมากขึ้น 
นอกจากนี้ กลุมผูหญิงอายุ 15-19 ป มีสถิติการดื่มเพิ่มขึ้น 5.6 เทาใน 7 ป ที่สําคัญขณะนี้
ตลาดของเครื่องดื่มแอลกอฮอลพุงเปาไปที่เยาวชนมากขึ้น และโอกาสที่จะดื่มก็คือ เทศกาลรื่น
เริงตางๆ รวมทั้งการรับนอง” (สํานักวิจัยเอแบคโพลล, 2549 อางใน http://www. 
sanook.com/education/education_06326.php  ) 
 

2. อายุของผูปวยที่ติดสุรา  ในการรวบรวมอัตราผูปวยที่ติดสุราทั้งหมดของโรงพยาบาล
ธัญญารักษ สามารถจําแนกเด็กและเยาวชนที่ติดสุราตามชวงอายุตาง ๆ ดังตอไปนี้  (ดูตารางที่ 11 
ประกอบ)  

- อายุ 0-4 ป  มีจํานวนเด็กและเยาวชนที่ติดสุราดังนี้ ในปพ.ศ.2547 มีจํานวนเด็กที่
ติดสุรา 5 คน คิดเปนรอยละ 0.3 ในจํานวนผูติดสุราทั้งหมด 1,693 คน สําหรับในปพ.ศ. 2548 มีจํานวน
เด็กที่ติดสุราจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 0.12  ในจํานวนผูที่ติดสุราทั้งหมด 1,689 คน 

- อายุ 15-19 ป  มีจํานวนเด็กและเยาวชนที่ติดสุราดังนี้ ในปพ.ศ.2544 มีจํานวน
เด็กและเยาวชนที่ติดสุรา 6 คน คิดเปนรอยละ 0.78 ในจํานวนผูที่ติดสุราทั้งหมด 774 คน ในปพ.ศ. 
2545 มีจํานวนเด็กและเยาวชนที่ติดสุรา 3 คน คิดเปนรอยละ 0.32 ในจํานวนผูที่ติดสุราทั้งหมด 932 คน 
ในปพ.ศ. 2546  มีจํานวนเด็กและเยาวชนที่ติดสุรา 6 คน คิดเปนรอยละ 0.57 ในจํานวนผูที่ติดสุรา
ทั้งหมด 1,055 คน  ในปพ.ศ.2547 มีจํานวนเด็กและเยาวชนที่ติดสุรา 12 คน คิดเปนรอยละ 0.7 ใน
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จํานวนผูที่ติดสุราทั้งหมด 1,693 คน ในปพ.ศ.2548 มีจํานวนเด็กและเยาวชนที่ติดสุรา 10 คน คิดเปน
รอยละ 0.59 ในจํานวนผูที่ติดสุราทั้งหมด 1,689 คน 

- อายุ 20-24 ป   มีจํานวนเด็กและเยาวชนที่ติดสุราดังนี้  ในปพ.ศ.2544  มีจํานวน
เด็กและเยาวชนที่ติดสุรา 16 คน คิดเปนรอยละ 2.07 ในจํานวนผูที่ติดสุราทั้งหมด 774 คน ในปพ.ศ. 
2545 มีจํานวนเด็กและเยาวชนที่ติดสุรา 44 คน คิดเปนรอยละ 4.72 ในจํานวนผูที่ติดสุราทั้งหมด 932 
คน ในปพ.ศ. 2546  มีจํานวนเด็กและเยาวชนที่ติดสุรา 31 คน คิดเปนรอยละ 2.94 ในจํานวนผูที่ติดสุรา
ทั้งหมด 1,055 คน  ในปพ.ศ.2547 มีจํานวนเด็กและเยาวชนที่ติดสุรา 60 คน คิดเปนรอยละ 3.5 ใน
จํานวนผูที่ติดสุราทั้งหมด 1,693 คน ในปพ.ศ.2548 มีจํานวนเด็กและเยาวชนที่ติดสุรา 67 คน คิดเปน
รอยละ  3 .97  ในจํ านวนผูที่ ติดสุ ราทั้ งหมด  1 ,689  คน  ( โ รงพยาบาลธัญญารักษ ,อ างใน 
http://www.thanyarak.go.th/thai/index.php?potion=com_content&task=view&id=276&Itemid=6
1&limit=1limitstart=1)  
 
ตารางที่ 11 จํานวนและอตัรารอยละผูปวยยาเสพตดิประเภทสรุา จําแนกตามกลุมอาย ุ

ปงบประมาณ 
กลุมอายุ 2544  %  2545  %  2546  %  2547  %  2548  % 

     0 - 14  0 0 0 0 0 0 5 0.3 2 0.12 
     15 – 19 6 0.78 3 0.32 6 0.57 12 0.7 10 0.59 
     20 – 24 16 2.07 44 4.72 31 2.94 60 3.5 67 3.97 
     25 – 29 78 10.08 68 7.3 108 10.2 169 10 160 9.47 
     30 – 34 120 15.5 154 16.52 181 17.2 257 15 278 16.5 
     35 – 39 149 19.25 195 20.92 206 19.5 318 19 320 19 
     40 – 44 165 21.32 149 15.99 194 18.4 327 19 268 15.9 
     45 – 49 89 11.5 124 13.3 120 11.4 223 13 244 14.5 
     50 – 54 61 7.88 79 8.48 95 9 155 9.2 166 9.83 
     55 – 59 40 5.17 56 6.01 54 5.12 94 5.6 82 4.85 
     60 – 64 31 4.01 38 4.08 36 3.41 34 2 45 2.66 
     65 – 69 15 1.94 17 1.82 12 1.14 15 0.9 24 1.42 
     70+ 4 0.52 5 0.54 12 1.14 24 1.4 23 1.36 
     รวม 774 100 932 100 1,055 100 1,693 100 1,689 100 
ที่มา:  สถิติผูปวยยาเสพติดประเภทสุราปงบประมาณ 2543-2548 โรงพยาบาลธัญญารักษ ขอมลูแกไข
ลาสุด เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2548 
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2.  ผลกระทบตอการดื่มสุรา 
 จากขอมูลผลการสํารวจของทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพในป 2546 พบวา คนไทยเริ่มด่ืม
สุราตั้งแตอายุ 11 ป โดยมีประชากรดื่มสุราอยู 18.61 ลานคน เปนชาย 15.51 ลานคน หญิง 3.95         
ลานคน ที่นาตกใจ คือ กลุมเด็กหญิงอายุระหวาง 11-19 ป มีจํานวนเพิ่มข้ึนจากป 2541 ถึง 5 เทาตวัการ
ด่ืมสุรานั้น นอกจากจะนํามาซึ่งโรคภัยไขเจ็บหลายชนิดแกตัวผูบริโภคเองแลว ยังเปนสาเหตุที่กอใหเกิด 
ปญหาตาง ๆ ตามมาอยางมากมายไมวาจะเปนปญหาทางดานอุบัติเหตุบนทองถนน ปญหาทาง
อาชญากรรม และปญหาทางสังคมและครอบครัว ซึ่งหากปลอยไวโดยไมมีการควบคุมก็จะทาํใหปญหาต
าง ๆ เหลานี้ลุกลามจนยากที่จะแกไขได (มโนวิช เรืองดิษฐ อางใน http://www.dss.go.th/dssweb/st-
rticles/files/bsp_12_2547_alcohol.pdf)   
 อยางไรก็ตาม นายวันชัย รุจนวงศ อธิบดีกรมพินิจและคุมครองเด็ก เปนประธานในการแถลง
ขาวและเผยผลวิจัยพฤติกรรมการบริโภคสุรา เบียร และการใชสารเสพติดของเยาวชนที่กระทําผิด
กฎหมายและถูกควบคุมตัวใหมาฝกอบรมจํานวน 121 ราย อายุระหวาง 9-23 ป เร่ิมเก็บขอมูลต้ังแต
เดือน ส.ค.2547 จนถึง พ.ค.2548  ขอมูลที่สําคัญพบวา การดื่มสุราของเยาวชนมีผลกระตุนใหพวกเขา
กระทําผิด ทั้งการขมขืน โทรมหญิง ทํารายรางกาย และกอคดีฆาตกรรม ซึ่งเด็กที่ตองโทษรอยละ 38 ด่ืม
สุรากอนจะทําผิดไมเกิน 5 ชั่วโมง หนําซ้ําขณะที่ทําผิดยังอยูในสภาพมึนเมา และแมเด็กจะไมไดด่ืมเหลา
กอนกอเหตุแตเหลาก็เปนสิ่งจูงใจใหลักทรัพย จี้ ปลน เพราะตองการหาเงินไปซื้อ รวมถึงไปเที่ยวสถาน
บันเทิงจะไดด่ืมเหลาดวย (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) และกรมพินิจและ
คุมครองเด็ก, 2548 อางแลว)  
 กลาวไดวา ผลกระทบที่เกิดจากการดื่มสุราในเด็กและเยาวชนเปนชองทางที่นําพวกเขาไปสู
พฤติกรรมที่เสี่ยงในสองแงมุมคือ เปนผูกระทําผิด และเปนผูที่ถูกกระทํา  ดังกรณีตัวอยางดังตอไปนี้  
  1.  เปนผูกระทําผิด ซึ่งไดแก  

1.1 ทํารายรางกายผูอ่ืน 
  กรณีของตน  

ในวันเกิดเหตุตนเลาวา หลังจากการดื่มเหลาจนเมาในกลุมเพื่อนแลว ทั้งหมดก็
ตัดสินใจไปเที่ยวกัน โดยเรียกแท็กซี่เปนพาหนะโดยสาร แตเกิดทะเลาะกันกับ
คนขับแท็กซี่ จึงรวมกันทํารายรางกายจนโชเฟอรไดรับบาดเจ็บ กอนที่จะชิงเงิน
แลวหลบหนีไป กอนจะถูกจับไดในที่สุด (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สรางเสริมสุขภาพ (สสส.) และกรมพินิจและคุมครองเด็ก, 2548 อาง
แลว) 
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1.2 ลักทรพัยผูอ่ืน 
 กรณขีองโบว  

“โบว” จากบานกรุณา กลาววาดื่มเหลาเพราะเพื่อนชวน เมื่อเมาแลวเพื่อนก็ชวน
ไปชิงรถจักรยานยนต ดวยความเมาประกอบกับการอยากลองและความคึก
คะนองของวัยรุน ทําใหโบวติดสินใจไปชิงรถจักรยานยนตเพื่อนําไปขาย และนํา
เงินมาแบงกินซื้อเหลามาดื่มและไปเที่ยว (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สรางเสริมสุขภาพ (สสส.) และกรมพินิจและคุมครองเด็ก, 2548 อาง
แลว) 
 
กรณีของบอย 
“บอย” จากบานกาญจนา กลาววา วันเกิดเหตุไดดื่มกินกับเพื่อนจนเมามายสติ
ไมอยูกับเนื้อกับตัว เพื่อนชวนไปปลนคนยานอนุสาวรียก็ไปกับเพื่อน พอลงมือ
ปลนปรากฏวาเจาทรัพยขัดขืนและตอสู เพื่อนรุนพี่อีกคนจึงเอามีดฟนหัวเจา
ทรัพยอาการสาหัส บอยและกลุมเพื่อนไดหนีไปและไปนั่งเลนอยูหนาสถาน
บริการน้ํามันในซอยอินทามระ 40 กอนจะถูกเจาหนาที่จับตัวได (สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) และกรมพินิจและ
คุมครองเด็ก, 2548 อางแลว) 
 

1.3 ฆาคนตาย 
  กรณีของกอลฟ 

 “กอลฟ” จากบานกาญจนา วัย 22 ป ที่ถูกจับสงสถานพินิจตั้งแตอายุ 17 ป 
ในขอหา “ฆาคนตายโดยเจตนา” อดีตเด็กอาชีวะฯ ผูไมยอมใครยอมรับวาเขา
เปนคนที่ติดเหลามาก ดื่มครั้งแรกตอนอยูชั้น ปวช. 1 ในวันเกิดเหตุ เปนวันที่
กอลฟอยูในอาการมึนงงจากการดื่มสุรามาเมื่อคืนกอนหนา หรืออาการที่คน
ทั่วไปเรียกกันวา “เมาคาง” เขาไปเดินเลนที่หางสรรพสินคา จากนั้นก็ไดมีเด็ก
อาชีวะฯ จากโรงเรียนดังยานบางนา คูอริเขาจํานวน 3 คน เดินผานประตู
อัตโนมัติของหางมารุมตีเขา กอลฟจึงไดชักมีดออกมาแลวแทงสวนไป กอนจะ
หลบหนีโดยการนั่งแท็กซี่กลับมาที่โรงเรียน ภายหลังเมื่อถูกตํารวจจับเขาถึงได
ทราบวาคูอริที่เขาแทงสวนออกไปนั้น ถูกตัดเอ็นแขนขาด และถูกแทงตัดขั้วหัวใจ
เสียชีวิต (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 
และกรมพินิจและคุมครองเด็ก, 2548 อางแลว) 
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 1.4 ทําใหเกิดอุบัติเปนอันตรายตอทรัพยและชีวิตของผูอ่ืน 
  ศาลตัดสินประหารชีวิต! -“วัยรุน” เมาซ่ิงชนคนดับ 

นายณัฐพงษ (นามสมมติ) อายุ 23 ป อยู อ.เมือง จ.มหาสารคาม ดื่มสุราจน
เมามายกอนจะแอบขโมยรถบรรทุก 6 ลอของพอเล้ียงแลวไลขับชนชาวบานจะ
เปนเหตุใหมีผูเสียชีวิต 4 ราย บาดเจ็บอีก 4 รายนั้น และศาลมหาสารคามได
ตัดสิน เจาตัวสารภาพยอมชดใชกรรม ในขณะที่ญาติเหยื่อ นึก "สงสารแตไม
เห็นใจ" (ผูจัดการออนไลน, 31 สิงหาคม 2548 อางใน 
http://stopdrink.com/index.php?content=ViewNews&id=88&typ
e=3) 
 

1.5  ไดรับอุบัติเหตุ 
สามวัยรุนเมาแลวขับ พากันซ่ิงรถยนต พุงชนตนไมขางทาง ซอย
ลาดพราว 101/1 ไดรับบาดเจ็บสาหัส 
เจาหนาที่กูภัย กําลังใชเครื่องตัดถาง เพื่อใหการชวยเหลือนํารางผูไดรับบาดเจ็บ
จํานวน 3 คน ประกอบดวยนายธีรณัต เทพผลิน อายุ 23 ป ไดรับบาดเจ็บ
เล็กนอย นายกอพงศ ภูมิธรรมรัตน อายุ 23 ป และคุณศราวัลย ไชยแกว อายุ 
24 ป ไดรับบาดเจ็บสาหัส ออกจากรถรถยนต มิตซูบิชิ แลนเซอร สีเทาดํา 
ทะเบียน ฉฐ-4964 กรุงเทพมหานคร เบื้องตน ไดชวยเหลือนําสงโรงพยาบาลเวช
ธานี  ( ผู จัดการออนไลน ,  วันที่  10  พฤษภาคม  2549 อางใน 
http://stopdrink.com/index.php?content=ViewNews&id=2 
31&type=3) 
 

2. เปนผูถูกกระทํา 
  2.1 ถูกลวงละเมิดทางเพศ 

    จับหนุมโรงงานเมาเบียร บุกบานขืนใจสาววยั 14 
แมพาสาววัย 14 เขาแจงความถูกหนุมโรงงาน บุกขมขืนถึงหองพัก เหยื่อสาว
เผยเพิ่งรูจักแควันเดียว เห็นหิ้วเบียรมานั่งกินหนาบาน เลยลงมาคุยดวย ไมได
คิดอะไร แตพอกลับขึ้นหอง ไอหนุมบุกขึ้นบานเขามาขืนใจถึงหองนอน ดานไอ
หนุมโรงงานจอมหื่นรับทําจริง แตอางสาวเจาเปนคนลงมาเชิญขึ้นหองเอง 
( ผูจัดการออนไลน ,  วันที่  19 มีนาคม  2548 อางใน 

http://stopdrink.com/index.php?content=ViewNews&id 

=135&type=3) 
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วัยรุน ขี้เมาหนาสวนสันติฯ ลวนลามผูหญิง ตบกระเทย 

นางสาวยุ เลาวา ขณะนั่งเลน และพูดคุยกับ นายพีระดา เพื่อนซึ่งเปนสาว
ประเภท 2 อยูที่มานั่งหนาสวนสันติชัยปราการ ไดมีชายวัยรุน ซึ่งจับกลุมนั่งดื่ม
สุรา อยูใกลกัน เขามาพูดจาแทะโลม โดยมีชายคนหนึ่ง ใชมือจับที่หนาอกของ
ตน 1 ครั้ง จึงวากลาวดวยความไมพอใจ ขณะที่ นายพีระดา ไดเขาตอวา เปน
เหตุให ชายทั้งหมด ตรงเขามาทําราย นายพีระดา ซึ่งตนไดเขาหามปรามจนถูก
ทํารายบาดเจ็บดังกลาว (ผูจัดการออนไลน, วันที่ 1 ธันวาคม2548, อาง
ใน http://stopdrink.com/index.php? content=ViewNews&id  
=135&type=3) 

  อยางไรก็ตาม นอกเหนือจากปญหาอาชญากรรมที่เกิดจากการดื่มสุราแลว ผลอีกอยาง
หนึ่งก็คือ มีอาชีพเสริมใหเยาวชน โดยเฉพาะสาวๆ ที่มีรูปรางและหนาตาดี ที่เรียกวา “พริตตี้”  โดยสาวๆ 
เหลานี้จะไดคาตอบแทนตั้งแต 250 – 500 ข้ึนอยูกับรูปรางหนาตา 

“พริตตี้มีหนาที่หลักในการกระตุนยอดขายเปนหลักหรือที่ลูกคาสวนใหญเรียกกันวาเด็ก
เชียรเบียร โดยคาตอบแทนจะแบงออกเปน 3 ระดับ ไดแก ระดับ A จะไดรับคาแรงวันละ 
300-350 บาท ระดับB 280 บาทและระดับ C 250 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยูกับบุคลิกลักษณะและ
หนาตาของพริตตี้” (มูลนิธิเมาไมขับ สายดวนเมาไมขับ 1717 อางใน  
http://www.nitadebangkok.com/buca1/page/inside_page
/econ_page/week1/econnews/econ1_5.htm) 

 
 “โดยจะไดรับคาตอบแทนวันละ 400 บาท ขณะที่พริตตี้ของคายเบียรไฮเนเกน จะไดรับ
คาแรงมากกวาคือวันละ 500 บาท” (มูลนิธิเมาไมขับ สายดวนเมาไมขับ 1717, อาง
แลว) 

 
3.  ทัศนคติของวัยรุนที่มีตอการดื่มสุรา 

 วัยรุนชายคิดอยางไรกับเหลาสุรา  จากผลสํารวจกลุมตัวอยางจํานวน 4,078 คน ของเอแบค
โพลลพบวา ตัวอยางรอยละ 66.2 ระบุคิดวาเหลาเปนสิ่งเสพติด ในขณะที่ตัวอยาง รอยละ 22.8 ระบุไม
เปนสิ่งเสพติด และรอยละ 11.0 ระบุไมแนใจวาเหลาเปนสิ่งเสพติดหรือไม (นพดล กรรณิกา, 2549 อาง
แลว) 
 อยางไรก็ตาม จากการสํารวจของสวนดุสิตโพลลที่ทําการสํารวจความคิดเห็นของ “วัยรุนชาย”  
ที่มีอายุระหวาง 15-20 ป ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล จํานวน  1,566  คน  ระหวางวันที่ 22 - 26 
เมษายน 2546  สรุปผลไดดังนี้ เยาวชนรูสึกวาเหลามีผลตอสุขภาพดังนี้ อันดับหนึ่ง รอยละ 27.22 เชือ่วา
ทําลายสุขภาพ/เปนโรคตับแข็ง/โรคมะเร็ง อันดับที่ 2 รอยละ 22.48% เชื่อวา กินแลวเมาทําใหขาดสติ
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อันดับที่ 3 รอยละ 17.16 เชื่อวา กินไดแตอยาใหมาก/หรือบอยเกินไป  อันดับที่ 4  รอยละ 14.20 เชื่อวา
เปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุ  อันดับที่ 5 รอยละ 12.43 เชื่อวา กินเพื่อเขาสังคม แ ล ะ ที่
เหลืออีก 6.51 เชื่อวา เปนสิ่งไมดี,เสียบุคลิก,เปนสารเสพติดไมรุนแรง ฯลฯ (สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
,2546 อางแลว)  
 
4. ปจจัยที่ทําใหเยาวชนหันมาดื่มสุรา 
 4.1 ครอบครัว 
  -    เห็นพอแมทําจนเกิดความเคยชิน จากการรวบรวมขอมูลของสถานพินิจและ
คุมครองเด็กพบวา รอยละ 80 มีพฤติกรรมเสี่ยง เชน ด่ืมสุราและสูบบุหร่ี เพราะเห็นพอแมสูบบุหร่ีและดืม่
สุราจนชิน จนในที่สุดพฤติกรรมดังกลาวก็นําไปสูการกระทําผิด ดังกรณีตัวอยางเหลานี้ 

“ตน” จากบานอุเบกขา กลาววา พื้นฐานครอบครัวพอเปนคนที่ดื่มสุราจัด ดื่มทุกวัน ดื่มที่
บานและเปนการดื่มใหเห็นจนชิน เริ่มดื่มมาตั้งแตอายุ 15 ป (สํานักงานกองทนุ
สนับสนนุการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) และกรมพนิิจและคุมครองเด็ก, 2548 
อางแลว)  
 

 -   รูสึกเครียดเบื่อบาน จากการสัมภาษณเด็กและเยาวชน พบวา พฤติกรรมการดื่ม
สุราทําใหครอบครัวขาดความอบอุน เด็กรูสึก เครียดจนในที่สุดก็หาทางแกปญหาโดยเลียนแบบสิ่งที่
ผูปกครองทํานั่นเอง 

 
“ตน” จากบานอุเบกขา กลาววา รูสึกเครียดและเบื่อบาน จึงยึดเพื่อนเปนที่พึ่ง ติดเพื่อน 
และเมื่อเพื่อนชวนไปดื่มสุราก็ไป เพราะอยากลืมทุกข อยากระบายความเครียด เริ่มดื่มมา
ตั้งแตอายุ 15 ป (สํานกังานกองทนุสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) และ
กรมพนิิจและคุมครองเด็ก, 2548 อางแลว)  
 
“กอลฟ” จากบานกาญจนา วัย 22 ป ที่ถูกจับสงสถานพินิจตั้งแตอายุ 17 ป ในขอหา 
“ฆาคนตายโดยเจตนา” อดีตเด็กอาชีวะฯ ผูไมยอมใครยอมรับวาเขาเปนคนที่ติดเหลามาก 
ดื่มครั้งแรกตอนอยูชั้น ปวช. 1 เนื่องจากพอชอบกินเหลาแลวทะเลาะกับแมเลยเกิด
ความเครียด ไมเขาใจวาคนที่รวมทุกขรวมสุขกันมานานอยางพอกับแมเหตุใดเมื่อมีเหลา
มาเปนตัวกลางแลวถึงไมมีเหตุผล ตองทะเลาะกันทุกครั้ง (สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) และกรมพินิจและคุมครองเด็ก, 2548 อางแลว) 
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 -   เห็นพอแมทําอยากลอง  บางครั้งการที่เด็กและเยาวชนกระทําผิดก็ไมไดเกิดจาก
แรงกดดันหรือความเครียด แตบางครั้งเกิดจากความรูสึกอยากลองทําตามในสิ่งที่ผูใหญทํา แตเนื่องจาก
พวกเขายังขาดวุฒิภาวะทางอารมณจึงทําใหกอเหตุโดยไมต้ังใจ ดังตัวอยางตอไปนี้ 

“บอย” จากบานกาญจนา กลาววา เห็นพอดื่มเหลาทุกวันก็เกิดความอยากลอง วันเกิด
เหตุไดดื่มกินกับเพื่อนจนเมามายสติไมอยูกับเนื้อกับตัว เพื่อนชวนไปปลนคนยาน
อนุสาวรียก็ไปกับเพื่อน พอลงมือปลนปรากฎวาเจาทรัพยขัดขืนและตอสู เพื่อนรุนพี่อีกคน
จึงเอามีดฟนหัวเจาทรัพยอาการสาหัส บอยและกลุมเพื่อนไดหนีไปและไปนั่งเลนอยูหนา
สถานบริการน้ํามันในซอยอินทามระ 40 กอนจะถูกเจาหนาที่จับตัวได (สํานักงาน
กองทนุสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) และกรมพินจิและคุมครองเด็ก, 
2548 อางแลว) 

4.2  เพื่อนชวน  จากรายงานการวิจัยของสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน พบวา การที่
เด็กมีพฤติกรรมเสี่ยงเนื่องมากจากเพื่อนชวนมีอัตราสงูตัง้แตรอยละ 75.0-92.6  ดังกรณีตัวอยางของ 
“โบว” 

“โบว” จากบานกรุณา กลาววาดื่มเหลาเพราะเพื่อนชวน เมื่อเมาแลวเพื่อนก็ชวนไปชิง
รถจักรยานยนต ดวยความเมาประกอบกับการอยากลองและความคึกคะนองของวัยรุน 
ทําใหโบวติดสินใจไปชิงรถจักรยานยนตเพื่อนําไปขาย และนําเงินมาแบงกินซื้อเหลามาดื่ม
และไปเที่ยว (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) และกรม
พินิ จและคุ มครอง เด็ ก , 2548  อ างแล ว ) 
 

4.3 กลยุทธการแขงขันทางการตลาด 
 -  มีของแถม 

ซื้อเหยือกแถมเหยือก สงผล คนไทยดื่มแอลกอฮอลสูงขึ้น (มูลนิธิเมาไมขับ สายดวน
เมาไมขับ 1717, อางแลว) 
 

  -   จัดเทศกาลดื่มเบียร 
เทศกาลเบียรสดที่มาพรอมกับลมหนาวเปนประจําในชวงปลายป คายเบียรแตละคายถือ
โอกาสจัดกิจกรรม ณ จุดขายเพื่อกระตุนยอดขายตามสถานที่ที่เปนยานสําคัญ ที่เปนจุด
นัดพบประสังสรรคของคนทุกระดับตั้งแตวัยเรียนจนถึงวัยทํางาน (มูลนิธิเมาไมขับ สาย
ดวนเมาไมขับ 1717, อางแลว) 
 

- รสชาดอาหาร 
นายปติ ภิรมยภักดี ผูจัดการฝายโฆษณา บริษัทบุญรอดเทรดดิ้ง จํากัด เปดเผยวา
เทศกาลเบียรสดในปนี้นอกจากตองแขงขันในเรื่องของราคาและรสชาติของเบียรแลว 
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อาหารกับแกลมตองถูกปากลูกคาดวยเชนกัน (มูลนิธิเมาไมขับ สายดวนเมาไมขับ 
1717, อางแลว) 
 

  -      สรางบรรยากาศในการดื่ม โดยจดัใหมีคอนเสิรตของศิลปนทีม่ีชื่อเสียง 
กอปรกับการสรางกระแสและความแตกตางจากลานเบียรอื่นมาสรางสีสันดวยนําศิลปนที่
มีชื่อเสียงมาแสดงคอนเสิรตกอปรกับการสรางกระแสและความแตกตางจากลานเบียรอื่น
มาสรางสีสันดวยนําศิลปนที่มีชื่อเสียงมาแสดงคอนเสิรต (มูลนิธิเมาไมขับ สายดวน
เมาไมขับ 1717, อางแลว) 
 

  -       ชิงรางวัล 
อีกทั้งมีการจัดกิจกรรมใหลูกคาไดรวมชิงรางวัลมูลคากวา 1 ลานบาท ทั้งนี้ กลยุทธ
ดังกลาวถือวาเปนการกระตุนและดึงดูดลูกคาดวยอีกทางหนึ่ง (มูลนิธิเมาไมขับ สาย
ดวนเมาไมขับ 1717, อางแลว) 
 

- ใชสถานที่ที่ เปนสัญลักษณของการนัดพบของผูคนโดยทั่วไป   เชน 
หางสรรพสินคา 

จะเห็นไดวา บริเวณลานเบียรหนาหางสรรพสินคาเซ็นทรัล เวิลด พลาซา ผมคิดวา
กลายเปนจุดนัดพบที่ถือเปนสัญลักษณของเทศกาลเบียรสด โดยมีหลายคายเบียรมาจัด
กิจกรรมสงเสริมการขายที่นี่เปนประจําทุกป และถือวามียอดจําหนายและมีลูกคามาใช
บริการมากกวาเมื่อเทียบกับลานเบียรบริเวณอื่นๆ ซึ่งในบริเวณของเบียรสิงหมีลูกคามาใช
บริการประมาณ 2 พันคนตอคืน (มูลนิธิเมาไมขับ สายดวนเมาไมขับ 1717, อาง
แลว) 
 

-     เนนในเรือ่งของการบริการทีป่ระทบัใจลกูคาเปนหลัก เชน มสีาวสวยบริการ 
เสริฟเบียร 

พริตตี้มีหนาที่หลักในการกระตุนยอดขายเปนหลักหรือที่ลูกคาสวนใหญเรียกกันวาเด็ก
เชียรเบียร(มูลนิธิเมาไมขับ สายดวนเมาไมขับ 1717, อางแลว 
 
โดยเฉพาะลานเบียรบริเวณหนาหางสรรพสินคาเซ็นทรัล เวิลด พลาซา จะเปนที่เดียวที่มี
การคัดเลือกหนาตาของพริตตี้เปนพิเศษ เพราะที่นี่จะมีลูกคาจํานวนมากนิยมมานั่งดื่ม
เบียรทางคายเบียรจึงเตรียมพริตตี้ไวตอนรับเพื่อความประทับใจใหกับลูกคา(มูลนิธิเมา
ไมขับ สายดวนเมาไมขับ 1717, อางแลว) 
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4.4 แนวคิดของผูบริโภค 
 -   ยิ่งกินหลายคนยิ่งถูก 

ผูส่ือขาวรายงานถึงคาใชจายของวัยรุนที่นิยมมาสังสรรคที่ลานเบียรในแตละครั้งประมาณ 
200-1000 บาท ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับจํานวนของคนที่มาดวย ถามากันหลายคนก็จะเสีย
คาใชจายตอคนนอยลง และขึ้นอยูกับปริมาณการดื่มดวย ถามากันประมาณ 5-10 คน จะ
ส่ังประมาณ 5-10 เหยือกหรือ 4 แคป ซึ่งราคาตอเหยือกของแตละยี่หอก็จะมีความ
แตกตางกันเบียรสิงหราคา 130 บาทหรือถาเปนแคปอยูที่ 450 บาท ทางดานเบียรไฮเน
เกนราคาอยูที่ 180 บาท(มูลนิธิเมาไมขับ สายดวนเมาไมขับ 1717, อางแลว) 

 

  -   นิยมดื่มมากกวาทานกบัแกลม  ไมนยิมกนิกับแกลมเพราะมีราคาแพง 
ในสวนของการซื้ออาหารกับแกลมนั้นสวนใหญจะเปนกลุมคนวัยทํางานมากกวากลุม
วัยรุน ขณะที่กลุมวัยรุนจะเนนดื่มเบียรอยางเดียว อยางไรก็ตาม ราคาอาหารกับแกลมจะ
มีราคาสูงกวาราคาตามทองตลาด ทั้งนี้ เพราะในแตละรานจะคิดคาเซอรวิสชารทเขาไป
ดวยจึงทําใหราคาคอนขางแพง(มูลนิธิเมาไมขับ สายดวนเมาไมขับ 1717, อาง
แลว) 

 

-    ไดบรรยากาศ  เวลาพบปะสังสรรคกับเพื่อนๆ วัยรุนนิยมมาพบกนัทลานเบียรเพราะ
ไดบรรยากาศที่สนกุสนานครึกครื้น 

นายอัฐพันธ พูลสวัสดิ์ นักศึกษาคณะรัฐประสาศนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีระบุ
ถึงสาเหตุที่เลือกมาพบประสังสรรคกับเพื่อนๆ ที่ลานเบียร เพราะวานอกจากจะไดนั่งดื่ม
เบียรแลว ยังไดสัมผัสกับลมหนาวทําใหบรรยากาศของการพบประสังสรรคคึกครื้น
สนุกสนานดวยเสียงดนตรี(มูลนิธิเมาไมขับ สายดวนเมาไมขับ 1717, อางแลว) 

 

 
 สรุป   จากการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับอายุที่เร่ิมด่ืมสุราพบวามีจํานวนเด็กที่มีอายุตํ่ากวา 15 ป
รวมอยูดวยถึงแมวาจะไมมากก็ตาม  นอกจากนี้ยังพบวา โดยเฉลี่ยกลุมอายุที่เร่ิมด่ืมสุรามากที่สุด คือ 
20-24 ป แสดงใหเห็นวาการดื่มสุราไดขยายไปสูกลุมเด็กและเยาวชนมากขึ้น แตส่ิงที่สําคัญคือ ใน
จํานวนผูที่ปวยดวยโรคพิษสุราเรื้อรังทั้งหมดมีเด็กที่มีอายุยังไมถึง 15 ปรวมอยูดวย นอกจากผลกระทบ
ตอสุขภาพแลวแตการดื่มสุรายังสงผลตอผูอ่ืนในสังคมดวย เชน เด็กและเยาวชนที่ด่ืมสุราจนเมาจนขาด
สติในการยับยั้งชั่งใจจนนําไปสูการกออาชญากรรมได   อยางไรก็ตาม เยาวชนตางทราบอยูแลววาการ
ด่ืมสุราเปนสิ่งที่ไมมีประโยชน แตสาเหตุที่ด่ืมเพราะเลียนแบบสมาชิกในครอบครัว เพื่อนๆ ชักชวน และ
กลยุทธทางการแขงขันหรือที่เรียกวาการสรางคานิยมในการบริโภคซึ่งเปนกลยุทธตางๆ ในระบบทุนนิยม
ซึ่งยั่วยุใหเด็กและเยาวชนดื่มสุรามากขึ้นดวย 
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การสูบบุหรี ่
 

 จากการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับผูที่สูบบุหร่ีต้ังแตป พ.ศ. 2534-2547 ของศูนยวิจัยและจัดการ
ความรูการควบคุมการบริโภคยาสูบ  ผลการวิเคราะหแสดงใหเห็นวาอายุเฉลี่ยเมื่อเร่ิมสูบบุหร่ีของ
ประชากรไทยโดยรวม มีคาเทากับ 18 + 4 ป ในทุกรอบการสํารวจ (ศรัณญา เบญจกุล มณฑล เกงการ
พานิช และลักขณา เติมศิริกุลชัย, 2549: 56) อยางไรก็ตาม มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี และ
สํานักงานโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค ไดรายงานเกี่ยวกับสถานการณการสูบบุหร่ีสิ่งที่นาเปนหวงใน
เด็กและเยาวชนมีดังตอไปนี้  
 
1. สถานการณของปญหา 

1. จํานวนผูสูบุหรี่ในเด็กและเยาวชน 
 ปจจุบันมีเด็กไทยที่มีอายุตํ่ากวา 18 ป เสพติดบุหร่ีเกือบ 5 แสนคน และมีเยาวชนที่อายุตํ่า

กวา 24 ป เสพติดบุหร่ีหนึ่งลานหาแสนกวาคน โดยสถิติพบวาอายุเฉลี่ยของคนไทยที่เสพติดบุหร่ี คือ 18 
ป ซึ่งโดยเฉลี่ยจะเสพติดบุหร่ีตอไปเปนเวลา 23 ป จึงจะสามารถเลิกสูบบุหร่ีไดโดยสาเหตุสวนใหญที่เลิก
เพราะเริ่มปวยแลว (ประกิต วาทีสาธกกิจ, 2547 อางใน การทบทวนองคความรูการควบคุมการบริโภค
ยาสูบ, 2549: 29) ดูรูปภาพที่ 8 

ภาพท่ี 8 อายุท่ีเริ่มสูบบุหรี่เปนประจํา
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ที่มา:  มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี อางอิงใน สถิติทีสํ่าคัญเกี่ยวกบัการไมสูบบุหร่ีของคนไทย 2547 
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 อยางไรก็ตาม พบวา ในแตละปมีเยาวชนไทยเสพติดบุหร่ีใหม และกลายเปนผูที่ตองสูบบุหร่ีเปน
ประจํา 200,000 ถึง 300,000 คน ทดแทนผูใหญที่สูบบุหร่ีที่เสียชีวิตหรือเลิกสูบ ทําใหจํานวนผูสูบบุหร่ี
ไทยคงที่อยูที่ 11 ลานคน ในระยะยี่สิบปที่ผานมา (ประกิต วาทีสาธกกิจ, 2549: 29-30 เพิ่งอาง) 

 
2. วัยรุนมีแนวโนมสูบบุหรี่เพิ่มขึ้น 

2.1 สําหรับวัยรุนอายุ 15-24 ป มีแนวโนมการสูบบุหร่ีเพิ่มข้ึนจากรอยละ 12.3 ใน พ.ศ.
2542 เปนรอยละ 15.2 ในปพ.ศ. 2546 

2.2 โดยเฉพาะวัยรุนหญิงมีอัตราการสูบบุหร่ีสูงขึ้นถึง 3 เทา คือ จากรอยละ 0.3 เปน
รอยละ 0.9 ในชวงเวลาเดียวกัน 

2.3 ประมาณครึ่งหนึ่งของผูสูบบุหร่ีเร่ิมสูบเมื่ออายุระหวาง 15-19 ป มีอัตราชุกของการ
สูบบุหร่ีเปนรอยละ 10 เพิ่มสูงขึ้นจากป พ.ศ.2542 (รอยละ 6.3) ที่สํารวจโดย
สํานักงานสถิติแหงชาติ 

2.4 เด็กนักเรียนอาชีวะมีอัตราชุกของการสูบบุหร่ีมากกวาในสายสามัญศึกษา (รอยละ 
16.0 และ5.1 ตามลําดับ) 

2.5 เด็กนักเรียนในชนบทจะมีอัตราชุกของการสูบบุหร่ีมากกวาเด็กนักเรียนในพื้นที่
เมือง และกรุงเทพมหานคร (รอยละ 7.1 และ 6.4 ตามลําดับ) (ประกิต วาทีสาธก
กิจ, อางแลว) 

 
3. ขอเท็จจริงเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ของเยาวชนไทย 
 จากการวิเคราะหของผูเชี่ยวชาญดานการรณรงคเร่ืองยาสูบ และผลงานวิจัยที่รวบรวมโดย

มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี สรุปไดดังนี้  
3.1 โดยเฉลี่ยเยาวชนไทยที่สูบบุหร่ีสูบวันละ 8.3 มวนหากคิดเปนเงินจะตกวันละเกือบ

ยี่สิบบาท 
3.2 ผูใหญที่สูบบุหร่ีในขณะนี้รอยละ 6.5 ติดกอนอายุ 14 ป รอยละ 5.8 ติดระหวาง 15-

19 ป และรอยละ 27.7 ติดระหวาง 20-24 ป รวมแลวรอยละ 92.5 ของผูเสพติด
บุหร่ีติดกอนอายุ 24 ป ฉะนั้นหากเยาวชนไมเสพติดบุหร่ีไดจนถึงอายุ 25 ป โอกาส
ที่เขาจะกลายเปนผุสูบบุหร่ีจะมีนอยมาก 

3.3 ประมาณสามในสี่ของผูใหญที่ติดบุหร่ีติดกอนอายุ 19 ป 
3.4 บุหร่ีเปนยาเสพติดตัวแรกที่เยาวชนติดและเปนสื่อนําไปสูส่ิงเสพติดอื่นที่รายแรง

กวา 
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3.5 ในเยาวชนที่สูบบุหร่ีรอยละ 21.2 มีผลการศึกษาที่ไมดีและมีรอยละ 2.1 เทานั้นที่มี
ผลศึกษาดี 

3.6 เยาวชนที่มีการศึกษาต่ําและออกจากโรงเรียนเร็วจะมีแนวโนมการสูบบุหร่ีที่สูงกวา
ผูที่ยังคงอยูในระบบการศึกษา 

3.7 เยาวชนที่ไมสูบบุหร่ีมีความปรารถนาที่จะศึกษาตอในระดับปริญญาโทกวาเยาวชน
ที่สูบบุหร่ีถึงกวา 2 เทา 

3.8 เยาวชนที่สูบบุหร่ีใหขอมูลวาผูปกครองที่ใหเวลากับลูกไมเพียงพอมีจํานวนมากกวา
กลุมเยาวชนที่ไมสูบบุหร่ีบอกวาผูปกครองมีเวลาใหกับลูกไมเพียงพอถึง 3.5-4.5 
เทา 

3.9 เยาวชนที่สูบบุหร่ีมีแนวโนมที่จะมาจากครอบครัวที่มีสมาชิกชอบดื่มเหลา หรือเลน
การพนัน 2-10 เทา 

3.10 เยาวชนที่สูบบุหร่ีมีประวัติถูกตบตีหรือถูกทํารายภายในบานมากกวาเยาวชนที่
ไมสูบบุหร่ี 4-12 เทา 

3.11 สมาชิกในครอบครัวสูบบุหร่ีหรือสนับสนุนใหสูบบุหร่ีจะทําใหวัยรุนมีโอกาสติด
บุหร่ีสูง 

3.12 การสูบบุหร่ีคร้ังแรกสวนใหญเกิดจากการชักนําของเพื่อนและหัดสูบคร้ังแรกที่
บานเพื่อน 

3.13 รอยละ 52 ของเยาวชนชายที่สูบบุหร่ีมีเพื่อที่เคยลองยาเสพติดมากอน ขณะที่
รอยละ 19 ชองเยาวชนชายที่ไมสูบบุหร่ีมีเพื่อนที่เคยลองยาเสพติดมากอน 

3.14 รอยละ 60 ของเยาวชนหญิงที่สูบบุหร่ีมีเพื่อนสนิทที่ด่ืมเหลาเปนประจําทุก
อาทิตยและเพียงรอยละ 11 ของเยาวชนหญิงที่ไมสูบบุหร่ีมีเพื่อนสนิทที่ด่ืมเหลา
เปนประจํา 

3.15 เยาวชนที่สูบบุหร่ีรอยละ 56.6 มีทัศนคติทางดานลบตอการสูบบุหร่ีขณะที่รอย
ละ 4.34 มีทัศนคติทางดานบวกตอการสูบบุหร่ี 

3.16 เยาวชนทั้งหญิงและชายทั้งที่สูบบุหร่ีและไมสูบบุหร่ีลวนมีทัศนคตใินดานลบตอ
ผูหญิงที่สูบบุหร่ีสวนใหญเห็นวาการเปนผูหญิงสูบบุหร่ีนั้นแสดงถึงความมีปมดอย
เก็บกด 

3.17 เยาวชนสวนใหญมีความเห็นวาการใหวัยรุนชวยรณรงคเพื่อนไมใหสูบบุหร่ีเปน
มาตรการปองกันที่ไดผลที่สุด 

3.18 เยาวชนที่สูบบุหร่ีเปนประจํารอยละ 83 พยายามที่จะเลิกสูบแตไมสําเร็จรอย
ละ 11.6 มีความตองการที่จะเลิกแตยังไมละความพยายาม 
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3.19 บริษัทบุหร่ีบันทึกวา “นักสูบบุหร่ีที่มีอายุนอยคือ ธุรกิจของเรา” เพราะหากไมมี
เยาวชนเขามาเสพติดบุหร่ีทดแทนผูที่เลิกสูบหรือเสียชีวิตไมนานบริษัทบุหร่ีก็ตอง
เลิกกิจกการ 

3.20 การวิจัยพบวา การบังคับกฎหมายหามขายบุหร่ีแกเยาวชนที่มีอายุตํ่ากวา 18 
ป ไมไดผลเทาที่ควร โดยกวารอยละ 90 ของรานคามีการขายบุหร่ีใหแกเยาวชนที่มี
อายุตํ่าวา 18 ป (ประกิต วาทีสาธกกิจ, 2549: 30-31 อางแลว) 

 
2.  ผลกระทบจากการสูบบุหรี ่
 มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่รวมกับสํานักวิจัยเอแบคโพลล  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
สนับสนุน โดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) เสนอผลสํารวจ ภาคสนาม  
การสูบบุหร่ีของนักเรียน นักศึกษา และพฤติกรรมปญหาที่เกี่ยวของ :  กรณีศึกษานักเรียนนักศึกษาระดบั
มัธยมศึกษาตอนตนถึงระดับปริญญาตรีจาก 25 จังหวัดทั่วประเทศ ขนาดตัวอยางที่ทําการสํารวจคือ
จํานวน 4,645  ตัวอยาง  จําแนกเปนรายภาคไดแก   กรุงเทพมหานครจํานวน  758 ตัวอยาง  ภาคเหนือ
จํานวน 851 ตัวอยาง  ภาคกลาง  จํานวน 1,064 ตัวอยาง  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจํานวน 1,431 
ตัวอยาง   และภาคใตจํานวน 541 คน (เอแบคโพลล, 2547 อางแลว) ผลการศึกษาพบวาการสูบบุหร่ีมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมเสี่ยงดังตอไปนี้ 
 1.  การดื่มเครื่องด่ืมแอลกอฮอล  จากการสํารวจพบวา ผูที่สูบบุหรี่มีพฤติกรรมในการดื่ม
แอลกอฮอลรอยละ 88.5 สวนผูที่ไมสูบบุหร่ีมีพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลเพียงรอยละ 25.2  
ดังตารางที่ 12  
 
ตารางที่  12  แสดงคารอยละของตัวอยางที่มีพฤติกรรม “การดื่มเครื่องด่ืมแอลกอฮอล”  
เปรียบเทียบระหวางนักเรียนนักศึกษาที่ไมสูบบุหรี่ และกลุมที่สูบบุหรี่  
ลําดับที ่ กลุมนกัเรียน/นักศึกษา คารอยละของผูที่มีพฤติกรรม การด่ืม

เครื่องด่ืมแอลกอฮอล 

1 ผูที่ไมสูบบุหร่ี 25.2 
2 ผูที่สูบบุหร่ี 88.5 
ที่มา: การสูบบุหร่ีของนักเรียนนักศึกษา และพฤติกรรมปญหาที่เกี่ยวของ: กรณีศึกษานักเรียนนักศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนตนถึงระดับปริญญาตรีจาก 25 จังหวัดทั่วประเทศ สํานักวิจัยเอแบคโพลล 2547 
 
 2.   การเที่ยวสถานที่บันเทิง จากการสํารวจพบวา ผูที่สูบบุหร่ีมีพฤติกรรมในการเที่ยวสถาน
บันเทิงรอยละ 68.1 สวนผูที่ไมสูบบุหร่ีมีพฤติกรรมการเที่ยวสถานที่บันเทิงเพียงรอยละ 21.3 ดังตารางที่ 
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13 
ตารางที่ 13 แสดงคารอยละของตัวอยางที่มีพฤติกรรม “การเที่ยวสถานบันเทิง”  เปรียบเทียบ 
ระหวางนักเรียนนักศึกษาที่ไมสูบบุหรี่ และกลุมที่สูบบุหรี่  
ลําดับที ่ กลุมนกัเรียน/นักศึกษา คารอยละของผูที่มีพฤติกรรม การ

เที่ยวสถานบนัเทิง 
1 ผูที่ไมสูบบุหร่ี 21.3 
2 ผูที่สูบบุหร่ี 68.1 
ที่มา: การสูบบุหร่ีของนักเรียนนักศึกษา และพฤติกรรมปญหาที่เกี่ยวของ: กรณีศึกษานักเรียนนักศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนตนถึงระดับปริญญาตรีจาก 25 จังหวัดทั่วประเทศ สํานักวิจัยเอแบคโพลล 2547 
 
 3.  เลนการพนัน จากการสํารวจพบวา ผูที่สูบบุหร่ีมพีฤติกรรมในการเลนการพนนัรอยละ 40.7 
สวนผูที่ไมสูบบุหรี่มีพฤติกรรมการเลนการพนนัเพยีงรอยละ 25.2  ดังตารางที่ 14 
 
ตารางที่ 14  แสดงคารอยละของตัวอยางที่มีพฤติกรรม “เลนการพนัน”  เปรียบเทียบระหวาง
นักเรียนนักศึกษาที่ไมสูบบุหรี่ และกลุมที่สูบบุหรี่  
ลําดับที ่ กลุมนกัเรียน/นักศึกษา คารอยละของผูที่มีพฤติกรรม เลนการ

พนัน 
1 ผูที่ไมสูบบุหร่ี 12.4 
2 ผูที่สูบบุหร่ี 40.7 
ที่มา: การสูบบุหร่ีของนักเรียนนักศึกษา และพฤติกรรมปญหาที่เกี่ยวของ: กรณีศึกษานักเรียนนักศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนตนถึงระดับปริญญาตรีจาก 25 จังหวัดทั่วประเทศ สํานักวิจัยเอแบคโพลล 2547 
  
 4.  การเสพยาเสพติด  จากการสํารวจพบวา ผูที่สูบบุหร่ีมีพฤติกรรมในการเสพยาเสพติดรอย
ละ 10.6 สวนผูที่ไมสูบบุหร่ีมีพฤติกรรมการเสพยาเสพติดเพียง 0.6  ดังตารางที่ 15 
 
ตารางที่ 15 แสดงคารอยละของตัวอยางที่มีพฤติกรรม “การเสพยาเสพติด” เปรียบเทยีบ
ระหวางนักเรยีนนักศึกษาที่ไมสูบบหุรี ่และกลุมทีส่บูบุหรี ่ 
ลําดับที ่ กลุมนกัเรียน/นักศึกษา คารอยละของผูที่มีพฤติกรรม การเสพ

ยาเสพติด 
1 ผูที่ไมสูบบุหร่ี 0.6 
2 ผูที่สูบบุหร่ี 10.6 
ที่มา: การสูบบุหร่ีของนักเรียนนักศึกษา และพฤติกรรมปญหาที่เกี่ยวของ: กรณีศึกษานักเรียนนักศึกษา
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ระดับมัธยมศึกษาตอนตนถึงระดับปริญญาตรีจาก 25 จังหวัดทั่วประเทศ สํานักวิจัยเอแบคโพลล 2547 
 5.  การมีเพศสัมพันธ  จากการสํารวจพบวา ผูที่สูบบุหร่ีมีพฤติกรรมในมีเพศสัมพันธรอยละ 
67.4 สวนผูที่ไมสูบบุหร่ีมพีฤติกรรมในการมีเพศสัมพันธรอยละ 18.0 ดังตารางที่ 16 
 
ตารางที ่16  แสดงคารอยละของตัวอยางที่มีพฤติกรรม “การมีเพศสมัพันธ”  เปรียบเทยีบ
ระหวางนักเรยีนนักศึกษาที่ไมสูบบหุรี ่และกลุมทีส่บูบุหรี ่ 
ลําดับที ่ กลุมนกัเรียน/นักศึกษา คารอยละของผูที่มีพฤติกรรม การมี

เพศสัมพันธ 
1 ผูที่ไมสูบบุหร่ี 18.0 
2 ผูที่สูบบุหร่ี 67.4 
ที่มา: การสูบบุหร่ีของนักเรียนนักศึกษา และพฤติกรรมปญหาที่เกี่ยวของ: กรณีศึกษานักเรียนนักศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนตนถึงระดับปริญญาตรีจาก 25 จังหวัดทั่วประเทศ สํานักวิจัยเอแบคโพลล 2547 
 
 6.  การทะเลาะวิวาท จากการสํารวจพบวา ผูที่สูบบุหร่ีมีพฤติกรรมในการมเีพศสัมพันธรอยละ 
48.0 สวนผูที่ไมสูบบุหร่ีมพีฤติกรรมในการมีเพศสัมพันธรอยละ 29.3 ดังตารางที่ 17 
 
ตารางที ่17  แสดงคารอยละของตัวอยางที่มีพฤติกรรม “การทะเลาะวิวาท”  เปรียบเทยีบ
ระหวางนักเรยีนนักศึกษาที่ไมสูบบหุรี ่และกลุมทีส่บูบุหรี ่ 
ลําดับที ่ กลุมนกัเรียน/นักศึกษา คารอยละของผูที่มีพฤติกรรม การ

ทะเลาะวิวาท 
1 ผูที่ไมสูบบุหร่ี 29.3 
2 ผูที่สูบบุหร่ี 48.0 
ที่มา: การสูบบุหร่ีของนักเรียนนักศึกษา และพฤติกรรมปญหาที่เกี่ยวของ: กรณีศึกษานักเรียนนักศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนตนถึงระดับปริญญาตรีจาก 25 จังหวัดทั่วประเทศ สํานักวิจัยเอแบคโพลล 2547 
  
 7.   ความคิดฆาตัวตาย จากการสํารวจพบวา ผูที่สูบบุหร่ีมีพฤติกรรมในการคิดฆาตัวตายรอย
ละ 11.3 สวนผูที่ไมสูบบุหร่ีมีพฤติกรรมในการคิดฆาตวัตายรอยละ 8.1 ดังตารางที่ 18 
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ตารางที ่18  แสดงคารอยละของตัวอยางที่ม ี“ความคิดฆาตัวตาย”  เปรียบเทยีบระหวาง
นักเรียนนักศกึษาทีไ่มสูบบุหรี ่และกลุมที่สูบบุหรี ่ 
ลําดับที ่ กลุมนกัเรียน/นักศึกษา คารอยละของผูที่คิดฆาตัวตาย 
1 ผูที่ไมสูบบุหร่ี 8.1 
2 ผูที่สูบบุหร่ี 11.3 
ที่มา: การสูบบุหร่ีของนักเรียนนักศึกษา และพฤติกรรมปญหาที่เกี่ยวของ: กรณีศึกษานักเรียนนักศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนตนถึงระดับปริญญาตรีจาก 25 จังหวัดทั่วประเทศ สํานักวิจัยเอแบคโพลล 2547 
 
3. ทัศนคติของวัยรุนที่มีตอการสูบบุหรี ่

  สถาบันราชภัฏสวนดุสิต สํารวจความคิดเห็นของ “วัยรุนชาย” ที่มีอายุระหวาง 15-20 ป ใน
เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล จํานวน 1,566 คน ระหวางวันที่ 22 - 26 เมษายน 2546    สรุปผลไดดังนี้  
  วัยรุนชายคิดอยางไรกับการสูบบุหร่ี  อันดับหนึ่ง รอยละ 25.96 เชื่อวาทําลายสุขภาพ/ทําให
รางกายออนแอ อันดับสอง  รอยละ 19.15 เชื่อวา เปนยาเสพติดชนิดหนึ่ง  อันดับสาม รอยละ 17.87 เชื่อ
วาเปนสิ่งไมได/ไมควรทดลอง อันดับส่ี รอยละ 13.62 เชื่อวาเปนบอเกิดของโรคมะเร็ง อันดับหา รอยละ 
11.91 เชื่อวาควันบุหร่ีทําลายคนขางเคียง และที่เหลืออีกรอยละ 11.49 เชื่อวา ทําใหเสียบุคลิก สังคม
รังเกียจ (สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, 2546 อางแลว) 

   
4.  ปจจัยที่ทาํใหสูบบุหรี ่
 ศ.น.พ.ประกิต วาทีสาธกกิจ กลาววา สาเหตุที่เด็กและเยาวชนหันมาเริ่มสูบบุหร่ี รอยละ 37.5 
เร่ิมสูบเพราะอยากทดลองสูบ รอยละ 34.8 เพราะตามอยางเพื่อนหรือเพื่อนชวน ที่เหลือเร่ิมสูบเพราะ
สาเหตุตาง ๆ เชน เพื่อเขาสังคม มีความเครียดวิตกกงัวล ตามอยางสมาชกิในครวัเรือน ดังตารางที่ 19 
(ประกิต วาทสีาธกกิจ, 2542 อางใน http://www.ashthailand.or.th/th/content_image/ information 
center/3.pdf? PHPSESSID=f17e37e7527e0cfbb8b3d98355147c10) 
 
ตารางที ่19 สาเหตขุองการเริ่มสูบบุหรี่ 

สาเหต ุ รอยละ 
1. ตามอยางเพื่อนหรือเพื่อนชวน 34.8 
2. อยากทดลองสูบ 37.5 
3. เพื่อเขาสังคม 7.1 
4. ไมมีอะไรจะทํา 3.4 
5. สาเหตุจากการท ํางาน 2.9 
6. ตามอยางสมาชิกในครัวเรอืน 3.5 
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7. ตามอยางผูใหญหรือดารา 0.6 
8. มีความเครยีดวิตกกงัวล 3.9 
9. เพื่อความโกเก 3.2 

ที่มา : การสํ ารวจพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของประชากร พ.ศ. 2542 โดยสํ านักงานสถิติแหงชาติ 
 

 สรุป สถานการณการสูบบุหร่ีในประเทศไทยโดยเฉลี่ยแลวพบวาอายุที่เร่ิมสูบบุหร่ีคือ ชวงอายุที่
อยูระหวางอายุ 15-24 ป นั่นหมายความวา มีเด็กและเยาวชนใหมๆ ที่สูบบุหร่ีทดแทนผูสูบที่ตายและเลกิ
สูบเพราะเปนโรคทดแทนขึ้นเรื่อยๆ จากการศึกษาพบวาสวนใหญเด็กที่สูบบุหร่ีเปนนักเรียนอาชีวะ และ
เด็กที่อยูในเขตชนบท อยางไรก็ตามเด็กตางๆ ทราบวา บุหร่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ แตสาเหตุที่สูบ
เพราะ ทําตามอยางเพื่อน อยากทดลอง เพื่อเขาสังคม เปนตน  

 
พฤติกรรมทางเพศ 

 
 สําหรับสถานการณดานพฤติกรรมทางเพศของวัยรุนไทยในปจจุบัน จากการวิจัยตาง ๆ พบวา
วัยรุนมีเพศสัมพันธกอนแตงงานเพิ่มข้ึน และเปนการมีเพศสัมพันธต้ังแตอายุนอยกับแฟน คูรัก หรือเพือ่น
ทั้งในสถานศึกษาเดียวกันและตางสถานศึกษา  

“ขอมูลจาก พญ.จันทรเพ็ญ ชูประภาวงศ มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ พบวา วัยรุนหญิง
ในเมือง รอยละ 50 มีเพศสัมพันธกอนแตงงาน และรอยละ 66 มีเพศสัมพันธ กับเพื่อน
ชาย โดยไมใชถุงยางอนามัย” (พญ.จันทรเพ็ญ ชูประภาวงศ, 2541 อางใน 
http://www.elib-online.com/doctors/sexeducation.html) 

 นอกจากนี้ยังพบวาเมื่อมีเพศสัมพันธในครั้งแรกแลวการมีเพศสัมพันธในครั้งตอๆไปก็เปนไปงาย
ข้ึน ความยับยั้งชั่งใจมีนอยลงและที่นาเปนหวงอยางยิ่งคือการมีเพศสัมพันธโดยไมมีการปองกันการ
ต้ังครรภ และขาดการปองกันการติดเชื้อโรคติดตอทางเพศสัมพันธและโรคเอดส หรือหากมีการปองกัน
บางก็พบวาเปนการปองกันในบางครั้ง บางโอกาสเทานั้นซึ่งสภาพการณเชนนี้ยอมเสี่ยงตอการติดเชื้อ
โรคติดตอทางเพศสัมพันธและการตั้งครรภไมพึงประสงค หากวัยรุนตองเผชิญกับปญหาดังกลาวแลว 
ยอมมีความเสี่ยงตอสุขภาพทั้งทางรางกายและจิตใจ  และหากตองทําแทงดวยแลวยอมมีความขัดแยง
ตอมาตรฐานทางศีลธรรมดวย (สํานักวิจัยเอแบคโพลล, 2545 อางใน http://www.musivza.com และ 
http://www.kapook.com) อยางไรก็ตาม สถานการณเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศมีประเด็นที่นาสนใจ
ดังตอไปนี้  
1. สถานการณของปญหา 
 1.   อายุกับการมีเพศสัมพันธ 

อายุกับการมีเพศสัมพนัธในวัยรุนชายและหญิงสามารถจําแนกไดดังตอไปนี้ 
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  - อายุตํ่าสุดที่มีเพศสัมพนัธ จากการสํารวจของเอแบคโพลล พบวา อายุตํ่าสุดของ
ชายที่มีเพศสัมพันธ คือ 9 ป สวนผูหญิงอายุตํ่าสุดทีม่ีเพศสัมพนัธ คือ 10 ป “วัยรุนชาย อายุนอยที่สุดที่พบ
อายุ 9 ป อยูระดับประถมปที่ 3…อายุหญิงต่ําสุด 10 ป”   (สํานักวจิัยเอแบคโพลล, 2545 เพิ่งอาง)  
  - อายุเฉลี่ยที่มีเพศสัมพันธ จากการสํารวจของเอแบคโพลล พบวา อายุเฉลี่ยของ
ชายที่มีเพศสัมพันธ คือ 15 ป และอายุเฉลี่ยของหญิงที่มีเพศสัมพันธ คือ 16 ป “โดยเฉลี่ยการมีเพศสัมพันธ
ของวัยรุนชายอยูในวัย 15 ป หญิงเฉลี่ยอายุ 16 ป ความรุนแรงเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศ” (สํานักวิจัยเอแบคโพลล
, 2545 อางแลว)   

2. ความรุนแรงทางเพศ   
ประเด็นเกีย่วกับสถานการณทางเพศในเด็กและเยาวชนสามารถจาํแนกได 2 แงมุม คือ เด็ก

และเยาวชนเปนผูกระทํา และเด็กและเยาวชนเปนผูถูกกระทาํ 
- เด็กและเยาวชนเปนผูกระทํา จากสถานการณที่เปนขาวในหนังสือพิมพเกี่ยวกับ

พฤติกรรมทางเพศของเด็กและเยาวชนพบวา สถานการณทางเพศของเด็กและเยาวชนไทยไดเขาสูภาวะ
ความรุนแรงมากขึ้น ดังเชนมีนักวิชาการไดกลาววา การขมข่ืนในสงัคมไทยมีเพิ่มข้ึนถงึเกือบ 100 เทา 
โดยที่ในแตละวันการขมข่ืนเกิดจากการกระทําโดยเด็กและเยาวชนสูงถึง 2.6 ราย หรือเฉลี่ยแลวมากกวา 
2 ราย   

“สังคมไทยกับภัยขมขืน เปนหนึ่งในสถานการณที่ผูวิจัยรายงานวา ในรอบปที่ผานมา มี
ขาวเกี่ยวกับการรุมโทรม หรือขมขืนหมูในเมืองไทยเพิ่มขึ้น เกือบ 100 เทา นาสนใจขึ้นไป
อีกเมื่อพบวา โดยเฉลี่ยแตละวัน มีคนไทยตกเปนเหยื่อการขมขืน โดยเด็กและเยาวชน สูง
ถึง 2.6 ราย หมายความวา ไมวาผูถูกขมขืนจะเปนหญิงวัยใด ถูกขมขืนโดยเด็กและ
เยาวชนไทยเฉลี่ยมากกวาวันละ 2 ราย” (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม, 2548 
อางใน http://board.thaicool.com/index.php?action=search?) 

  อยางไรก็ตาม ในชวงระหวางป 2544-2547 จํานวนคดีความผิดทางเพศจากสถานพินิจ
และเยาวชนทั่วประเทศสูงขึ้นโดยตลอด จากจํานวนคดีรวม 1,735 ในป 2546 เพิ่มเปน 2,417 คดี ในป 
2547 หากพิจารณาเฉพาะคดีขมขืนพบวา เหตุการณขมขืนไดพุงสูงถึง 942 คดี มากกวาป 2546 ถึง 312 
คดี หรือในแตละวัน มีผูที่เปนเหยื่อจากการกระทําของเด็กและเยาวชนสูงถึงวันละ 2.6 ราย (สถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม, 2548: 51) ดังภาพที่ 9 
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ภาพท่ี 9 
จํานวนคดีความผิดทางเพศท่ีกระทําโดยเยาวชน
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2544 2545 2546 2547 2548 ปพ.ศ.

จํานวนคดี
 กระทําอนาจาร

ขมขืนกระทําชําเรา

พยายามขมขืนกระทํา
ชําเรา
พรากผูเยาว

โทรมหญิง

พยายามทําความผิด
เกี่ยวกับเพศ
รวมความผิดเก่ียวกับเพศ

 
ที่มา: ฝายสถิติและประมวลผล ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร กระทรวงยุติธรรม อางใน 
วารสารสุขภาพคนไทย ป 2548 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล  
 

-   เด็กและเยาวชนเปนผูถูกกระทํา จากการเปรียบเทียบสถิติการกอคดีการขมขืนในป
พ.ศ. 2540 2543 2545 และ 2547 พบวา มีคดีขมขืนเพิม่มากขึน้ทกุป ดังตารางที2่0    

 
ตารางที่ 20 แสดงจํานวนคดีที่เพิ่มขึ้นในแตละป 
ปพ.ศ. จํานวนคดี 
2540 3714 
2543 4037 
2545 4300 
2547 5052 

 
ในจํานวนสถติิที่เพิ่มข้ึนนี ้ ผูเชี่ยวชาญกลาววา เฉพาะในปพ.ศ.2545 เฉลี่ยแลวมีคนเปน

เหยื่อของการถูกขมขืนวันละ 11 ราย ในจํานวนนี้มีเด็กอายุตํ่ากวา 15 ป ที่เปนเหยื่อจากการถูกขมขืน
เฉลี่ยวนัละ 2 ราย   

“ป 2545 เพิ่มเปน 4,300 คดี หรือเทากับมีการขมขืนและแจงความใหดําเนินคดี เฉล่ียวัน
ละเกือบ 11 ราย ในจํานวนนี้มีเด็กอายุต่ํากวา 15 ป ตกเปนเหยื่อการขมขืน และถูกลวง
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ละเมิดทางเพศ เฉล่ียวันละ 2 ราย” (สถาบนัวจิัยประชากรและสังคม, 2548 อาง
แลว) 

อยางไรก็ตาม จากการรวบรวมรายงานขาวการละเมดิทางเพศจากหนงัสือพมิพรายวนั 5 
ฉบับ ไดแก ไทยรัฐ เดลนิิวส มติชน ขาวสด และกรุงเทพธุรกิจ ป 2546 พบวา มขีาวการละเมดิทางเพศ
เกิดขึ้นจํานวน 267 กรณี เมื่อแยกประเภทของการกระทําผิดสามารถแบงไดดังนี้ 1) ขมขืน 144  กรณี 
คิดเปน 54 %   2) ขมขืนและฆา 29  กรณี คิดเปน 11 % 3) พยายามขมขืนและอนาจาร 38  กรณี คิด
เปน 14 %  4) รุมโทรม 54  กรณี คิดเปน 20 %  และรุมโทรมและฆา 2   กรณี คิดเปน    1 %  

เมื่อจําแนกผูถกูกระทาํพบวา มีผูหญงิจํานวน 113 ราย ผูชายจาํนวน 1 ราย เด็กหญิง
จํานวน 167 ราย และเด็กชายจาํนวน 17 ราย รวมเปน 298 ราย และผูกระทาํผิดเปนผูชาย
จํานวน  470  ราย และเด็กชายจํานวน 28   ราย รวมเปน 498 ราย   

การกอคดีขมขืนทั้ง 267 กรณี ถูกกระทําจากเครือญาติ  จํานวน  35  กรณี โดยจําแนกเปน
บุคคลที่ใกลชิดดังตอไปนี้พอ-ลูกจํานวน 12 ราย พอเลี้ยง-ลูกเลี้ยง จํานวน 10  ราย เครือญาติ 
จํานวน     13  ราย   (มูลนิธิเพื่อนหญิง, 2546 อางใน  http://www.friendsofwomen.net/ 
information%20centre/ statistics.htm) 

3. กรณีศึกษาของผูที่ถูกกระทํา 
3.1 อายุสูงสุดและต่ําสุดของผูที่ถูกกระทาํ 

-  ผูถูกกระทาํอายุมากทีส่ดุคือ 77 ป 
เจาหนาที่ตํารวจรับแจงเหตุ คนรายบุกขึ้นกุฏิขมขืนแมชี จึงรุดไปที่เกิดเหตุ  พบแมชีกุ
หลายอายุ 77 ป นอนรองครวญครางขอความชวยเหลือ ตามรางกายถูกทําราย และที่
อวัยวะเพศมีเลือดไหลออกมา เพราะถูกขมขืนอยางทารุณ กอนเกิดเหตุคนรายไดปนขึ้นไป
หาผูเสียหายแลวทํารายรางกายกอนลงมือขมขืน และหลบหนีไปพรอมขโมยเงินสดไป 
1,000 บาท (ขาวสด, วนัที ่ 21  มี.ค.  46 : 11 อางใน 
http://www.friendsofwomen.net/ information%20centre/ statistics.htm) 
 

-   ผูถูกกระทําอายุนอยที่สุดคือ 7 เดือน 
เจาหนาที่ตํารวจรับแจงเหตุ มีเด็กหญิงวัยแบเบาะอายุ 7 เดือน ถูกขมขืนภายในบาน ที่
เกิดเหตุไดมีชาวบานควบคุมตัวผูกอเหตุไว แพทยตรวจสอบแลวพบวามีรองรอยการ
ขมขืนจริง จนอวัยวะเพศฉีกขาดยาวประมาณ 2 เซนติเมตร คนรายรับสารภาพวาได
ขมขืนจริง โดยกอนเกิดเหตุ ไดไปดูวีซีดีโปมาจากบานเพื่อนแลวเกิดอารมณ เห็นเด็กนอน
อยูคนเดียวจึงเขาไปขมขืน (เดลินิวส, 31 ก.ค. 46: 1 อางใน
http://www.friendsofwomen.net/ information%20centre/ statistics.htm) 
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-  ถูกกระทําจากคนใกลชดิ 
 รุนพี่ผูหญิงหลอกป.5 ขมขืนใหหวัโจกในหมูบานขมขืน 

ถูกรุนพี่หญิงหลอกใหหัวโจกในหมูบานขมขืนหลังอาคารเรียน ซวยซ้ํานักเรียนชาย ม.1 
เห็นเหตุการณพาไปขมขืน ตอมาอีกสองวัน รุนพี่อีกคนขมขูขมขืนซ้ํา เครียดจัดไมไป
โรงเรียน ผอ.เคนถามแกปญหาใหพักการเรียนสงบจิตใจ (คมชัดลึก, 2548 อางใน
http://news.sanook.com/crime/crime_15215.php) 
 
เด็กหญิงที่ตกเปนเหยื่ออายุ 11 ป ถูกครูขมขืนกระทําชําเรา 
ครูโดยอางใหเด็กชวยเหลืองานวันหยุดที่โรงเรียน ครูกระทําบนพื้นหองเรียน บนโตะเรียน
ของเด็ก หองน้ํา หองพักครู ที่บานครู ฯลฯ หลังขมขืนเสร็จทุกครั้ง ครูจะขมขูฆาอีกทั้งยังมี
พรรคพวกรวมอาชีพคอยชวยเหลือ รวมไปถึงการใชเงินทองเปนเครื่องตอรองกับเด็กจนไม
มี ใ ค ร ส าม า ร ถ ช ว ย เ ห ลื อ เ ด็ ก ไ ด  (มู ลนิ ธิ คุ ม ค รอ ง เด็ ก
,http://www.childprotection.or.th/casestudy/fr_case.htm)  
 
เด็กหญิงอาย ุ 14 ป เธอเปนเด็กกาํพราแมจึงถกูพอบังเกิดเกลาขมขืน
กระทําชําเรา 
โดยใชมีดจี้ที่อกของเธอ และกระทําการลวงเกินทางเพศหลังจากนั้นซื้อยาคุมใหเธอกิน 
พอของเธอกระทําเชนนี้นานเกือบเดือน เธอรับสภาพที่เกิดขึ้นไมไดจึงมาขอความ
ชวยเหลือจากมูลนิธิฯ เพื่อแจงความจับพอของตนเอง (มูลนิธิคุมครองเด็ก, อางแลว) 
 
เด็กหญิงอายุ 14 ป เธอเปนเหยื่อของความโหดรายในสังคมเธอถูกบิดา
ลวงเกินทางเพศ  
จึงหนีออกมาหางานทําโดยเปนลูกจางทําความสะอาดบานทวาเธอโชครายเพราะนายจาง
นั้นทํารายทารุณเธอดวย วิธีการตางๆ นานาเชน ใชมีดบังตอฟนบริเวณศีรษะและขาใชไม
กวาดและเฆี่ยนตีที่ลําตัวนับไมถวน ใชตะหลิวรอนๆ นาบที่ใบหนา เธอทนกับการทรมาน
กรรมไมไหวจึงรองขอใหมูลนิธิฯ ดําเนินการชวยเหลือเพื่อปกปองคุมครองเธอ (มูลนิธิ
คุมครองเด็ก, อางแลว)  
 
เด็กหญิงอาย ุ 5 ป และเดก็หญิงอาย ุ 3 ป ถกูบิดาขมขืน  
ทั้งคูเปนพี่นองกันเกิดมาในครอบครัวที่มีฐานะดีบิดาเปนเจาของกิจการใหญโต แตขาด
สํานึกในความเปนมนุษย ลวงเกินเพศบุตรสาวทั้งสองโดยไมเลือกสถานที่ เชน ในบาน ใน
รถยนต ในหางสรรพสินคา แมวามารดาจะพาหลบหนี แตเขาไดพยายามติดตามจนพบ
และลวงเกินทางเพศอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งพอไดกระทําการเชนนี้กับบุตรสาวทั้งสองคนเปนเวลา 
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2 ป จนมารดาเด็กหมดความอดทนจึงขอความชวยเหลือจากมูลนิธิฯ เพื่อคุมครองใหหนู
นอยทั้งสองปลอดภัย (มูลนิธิคุมครองเด็ก, อางแลว) 

 
3.2 อายุสูงสุดของผูที่กระทําผิด 
 -    ผูกระทําผิดอายุมากที่สุดคือ 77 ป 

 เจาหนาที่ตํารวจรับแจงเหตุ มีเด็กหญิงอายุ 10 ขวบ ถูกพระธุดงคกอดปล้ํากระทําอนาจาร 
โดยเด็กหญิงใหการวา ตอนเย็นของวันที่ 16 ต.ค.46  ขณะเดินเลนอยู พระพยอมที่ปกกลด
อยูหนาหมูบาน ไดใชอุบายหลอกใหเขาไปหาแลวกอดปล้ํากระทําอนาจารแตดิ้นหลุดมาได 
ตํารวจไปตรวจสอบพบวา พระพยอมมีอาวุธปน เหลาขาว 1 ขวด มีดปลายแหลม 2 เลม  จึง
นําตัวมาสอบสวน พระพยอม  บุญมี  อายุ 77 ป ใหการรับสารภาพวา เห็นเด็กแลวเกิด
อ า ร มณ ท น ไ ม ไ ห ว     (เ ดลิ นิ ว ส , 1 8  ต .ค .  4 6 : 1  อ า ง ใ น 
http://www.friendsofwomen.net/ information%20centre/ statistics.htm) 

 
4. ความเสี่ยงที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ 
 นอกเหนือจากปญหาความรุนแรงทางเพศที่เกี่ยวของกับปญหาสุขภาพของเด็กและเยาวชน

แลว ปญหาความเสี่ยงเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธที่ไมปลอดภัยก็เปนอีกปญหาหนึ่งที่มีความเกี่ยวของกับ
สุขภาพของเด็กและเยาวชนโดยตรง ปจจุบันพบวาการมีเพศสัมพันธของเด็กวัยรุนนั้นไมนิยมใชถุงยาง
อนามัย จากการสํารวจของเอแบคโพลลพบวา มีวัยรุนที่ใชถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธเพียง 20.5 % 
เทานั้น “การมีเพศสัมพันธของวัยรุนมีเพียง 20.5% เทานั้นที่ใชถุงยางอนามัย นอกจากนั้นไมนิยมใช” (สํานักวิจัย
เอแบคโพลล, 2546 อางแลว) 

 
2.   ผลกระทบ 
 1.   ผลกระทบทางตรง    ไดแก ปญหาการตั้งครรภและทําแทง การถูกทอดทิ้ง การมี
เพศสัมพันธโดยไมยินยอม และการติดเชื้อโรคจากการมีเพศสัมพันธ   
 -     การต้ังครรภและการทําแทง สําหรับอัตราการตั้งครรภและการทําแทงในวัยรุนนั้น 
องคการกองทุนประชากรแหงสหประชาชาติพบวา มีมากถึง 300,000 รายตอป หรือคิดเปน 1 ใน 3 ราย
ของการเกิดมีชีพ  

“บอล โกปาล ผูแทนองคการกองทุนประชากรแหงสหประชาชาติ กลาววา ประเทศไทย ทีอัตรา
การตั้งครรภ และการทําแทง ในวัยรุนสูง โดยมีจํานวนการทําแทง ปละ ประมาณ 300, 000 
ราย หรือคิดเปนสัดสวนเทากับ 1 ในทุก 3 รายของการเกิดมีชีพ” (หนังสือพิมพมติชน
รายวัน ฉบับวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2541 เรียบเรียงโดย นลินี มกรเสน อางอิงจาก 
หนังสือพิมพบางกอกโพส, 11 ก.ค. 2541 อางใน http://www.elib-
online.com/doctors/free_sex.html) 
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-      การถูกทอดทิ้ง   เปนปญหาหลังการมีเพศสัมพันธของวัยรุนที่พบมากที่สุด 
กลาวคือ มีจํานวนปญหาประมาณ 29% ของจํานวนปญหาทั้งหมด “ปญหาที่เกิดหลังการมีเพศสัมพันธคือ 
ถูกฟนแลวทิ้ง 29.1%” (สํานักเอแบคโพลล, 2546 อางแลว) 

-     การมีเพศสัมพันธโดยไมยินยอม เปนปญหาหลังการมีเพศสัมพันธของวัยรุนที่พบ
รองมาจากการถูกทอดทิ้ง กลาวคือ มีจํานวนปญหาประมาณ 10.5% ของจํานวนปญหาทั้งหมด “มี
เพศสัมพันธโดยไมยินยอม 10.5%” (สํานักวิจัยเอแบคโพลล, 2546 อางแลว) 

-     การติดเชื้อโรคจากการมีเพศสัมพันธ เปนปญหาหลังการมีเพศสัมพันธของวัยรุน
อาจมีการติดเชื้อโรคประมาณ 2.8% จากจํานวนปญหาทั้งหมด “ติดเชื้อโรคจากการมีเพศสัมพันธ 2.8%” 
(สํานักวิจัยเอแบคโพลล, 2546 อางแลว) 
 2.  ผลกระทบทางออม การผานการมีเพศสัมพนัธทําใหเด็กและเยาวชนบางสวนผันตัวเองไป
ทําอาชีพขายบริการทางเพศไดงายขึ้น จากการสํารวจของเอแบคโพลล พบวา ผูชายมีแนวคิดขายบริการ
มากกวาผูหญงิ กลาวคือ มจีํานวนชายคดิขายบริการประมาณ 5.4% สวนผูหญิงมปีระมาณ 1.4% เร่ือง
ของการขายบริการทางเพศ วัยรุนชายคิดขายบริการ 5.4% หญิง 1.4% โดยผูตองการขายบริการทางเพศ
วัยรุนหญิงมักผานการมีเพศสัมพันธมาแลว (สํานักวิจัยเอแบคโพลล, 2546 อางแลว) 

 
3.ทัศนคติของวัยรุนที่มีตอพฤติกรรมทางเพศ 
 สถาบันราชภัฏสวนดุสิต สํารวจความคิดเห็นของ “วัยรุนชาย” ที่มีอายุระหวาง 15-20 ป ในเขต
กรุงเทพฯและปริมณฑล จํานวน 1,566 คน ระหวางวันที่ 22 - 26 เมษายน 2546 สรุปผลไดดังนี้  
วัยรุนชายคิดอยางไรกับการเที่ยวผูหญงิ อันดับที ่ 1 รอยละ 57.31 เชือ่วา เสี่ยงตอการติดโรคเอดสและ
โรครายตางๆทั้งตนเองและครอบครัว อันดับที่ 2 รอยละ 18.72 เชื่อวา ไมใชเร่ืองจาํเปน/ยงัไมถงึวยั/ไมถงึ
เวลาเที่ยว อันดับที่ 3 รอยละ 9.36 เชื่อวา เสียเงนิ/ส้ินเปลืองเงนิทอง อันดับที ่รอยละ 6.43 เชื่อวา ทาํให
เกิดปญหาครอบครัว/ ครอบครัวแตกแยก อันดับที่ 5 รอยละ 2.92 เชื่อวา  เปนเรือ่งธรรมดาของผูชาย/ได
ผอนคลาย และอ่ืนๆ อีกรอยละ 2.92 เชื่อวา  ผิดศีลขอ 3,เสียการเรียน,ไมใหเกียรติผูหญิง ฯลฯ  (สถาบนั
ราชภัฏสวนดสิุต, 2546 อางแลว) 
 อยางไรก็ตาม จากการสํารวจของอนนัตชัย คงจันทรคนพบประเดน็สําคัญเกีย่วกับคานยิมใน
การเลือกคูครองของวยัรุนปจจุบันวา วยัรุนในปจจุบันไมใหความสําคัญกับพรหมจรรยของคูครอง  “ใน
ดานความคิดเห็นกับเรื่องครอบครัว กลุมตัวอยางทั้งชายและหญิง เห็นวาการแตงงานเปนเรื่องที่มีความสําคัญมาก แต
เมื่อถามเรื่องการมีสัมพันธกอนแตงงาน รอยละ 45.83 เห็นวา เปนเรื่องปกติที่อาจเกิดขึ้นได มีเพียงรอยละ 15.6 
เทานั้นที่เห็นวา เปนปญหาสังคม สําหรับความเห็นในเรื่องบริสุทธิ์ของคูสมรส คนรุนใหม รอยละ 71.73 เห็นวาไมใช
เรื่องสําคัญ” (นายอนนัตชัย คงจันทร, 2545 อางแลว) 

 

 42



4.  ปจจัยทีส่งเสริมพฤติกรรมเสีย่งทางเพศ 

 ปจจัยที่สงเสริมพฤติกรรมเส่ียงทางเพศของเด็กและเยาวชน คือ ส่ือ ยกตัวอยางเชน ส่ือทาง
โทรทัศน หรือส่ือทางคอมพิวเตอร เชน เว็บไซดเกี่ยวกับส่ือลามก เปนตน ดังผลการวิจัยตอไปนี้ 
 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล กลาววา สภาพสังคมที่เปดชองใหเด็กและ
เยาวชนซื้อหาวีดิโอโปมาดูอยางงายดาย แอบผูปกครองดูกันดวย ความคะนอง ขาดการแยกแยะวา นั่น
คือการแสดง ทําให เกิดทัศนคติทางเพศแบบผิดๆ และนําไปสูคดีอาชญากรรมทางเพศ โดยมีเด็กและ
เยาวชนเปนผูกระทํา 
 ส่ือคอมพิวเตอร นับเปนชองทางหนึ่งที่นาจับตา ปจจุบันมีเว็บไซต นับไมถวน ทําตัวเปนเวบ็เซก็ซ 
โชวลามกอนาจารโจงครึ่ม มีการขมขืนใหเห็นทางจอ โดยมีผูประมาณวา เวลานี้ทั่วโลกมีเว็บไซตมากกวา 
4,300 ลานเว็บไซต เฉพาะเว็บไซตที่เกี่ยวกับเซ็กซมีมากถึง 400 ลานเว็บไซต ในจํานวนนี้เฉพาะใน
สหรัฐฯ มีเว็บไซตถูกกฎหมาย แสดงการขมขืนใหดูแบบสดๆ ไมมีการตัดตอมากถึง 250,000 เว็บไซต 
เฉพาะเมืองไทย มีไมตํ่ากวา 10 เว็บไซตที่นําไปสูเว็บลามกไดถึง 1,000 เว็บ สามารถใชบริการเซ็กซ สง
รูปเปลือยใหแกกัน ผานทางระบบโทรศัพท มือถือ หรือระบบเว็บแคม ที่สามารถถายทอดการโชวเปลื้อง
ผาใหอีกฝายดูอยางงายดาย  
 ตัวกระตุนถัดมา คือ เกมออนไลนวิปริต ซึ่งเปนเกมฮอตฮิตของเด็กและวัยรุน โดยเฉพาะเกมที่
ผลิตจากญี่ปุน บางเกมมีเนื้อหาสมมุติใหผูเลนเปนโรคจิต ลวงครูหรือนักเรียนไปขมขืน ความกาวหนา
ของเกมทําใหผูเลนสามารถรวมเลนเกมไดพรอมกันถึง 30 คน โดยใหผูเลนแตละคนแขงกันวา ใครจะ
ขมขืนตัวละครไดกอน เพื่อสะสมแตม  
 นอกจากมาตรการกําจัดสื่อลามกอนาจารอยางจริงจัง มีผูเสนอใหเพิ่มโทษผูขมขืนกระทําชําเรา
ผูอ่ืน ใหหนักขึ้น เพราะเห็นวาในยุคที่ผูคนเสื่อมศีลธรรม การจะหวังใชศีลธรรมเปนตัวควบคุมอยางเดียว 
คงไรผล ดังนั้นมาตรการทางกฎหมายจะตองเขมแข็งขึ้น (สํานักงานกองทุนสนับสนุน การสรางเสริม
สุขภาพ (สสส.),ชื่นฤทัย กาญจนะจิตราและ ทีมงาน จากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2548  อางแลว) 
 นอกจากนี้สถาบันวิจัยเอแบคโพลลรวมกันมูลนิธิเครือขายครอบครัว15 ไดทําการสํารวจเกี่ยวกับ
ความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปที่มีตอส่ือโทรทัศนและพฤติกรรมการแสดงออกทางเพศของเยาวชน พบ
ประเด็นที่นาสนใจดังตอไปนี้  

                                                        
15 โครงการสํารวจความคิดเห็นของประชาชทั่วไปที่มีตอสื่อโทรทัศนและพฤตกิรรมการแสดงออกทางเพศของเยาวชน เม่ือวันที่ 14-19 สิงหาคม 2546ใชวิธีสุมตัวอยาง
แบบแบงกลุมเชิงชั้นภูมิ (Stratified Cluster Sampling) จากนั้นใชการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากประชาชนทั่วไปที่มีอายุ 18 ปขึ้นไปนั้น 
คณะผูวิจยัไดใชเทคนคิการสุมตัวอยางแบบแบงกลุมเชิงชัน้ภูมิ (Stratified Cluster Sampling) จากนัน้ใชการสุมตัวอยางแบบกระจายตามสัดสวนของประชากรเพื่อให
ไดตัวอยาง การศึกษาครั้งนี้ทั้งสิ้น 1,090 ตัวอยาง 
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1. ความคิดเห็นตอสื่อที่มีสวนกระตุนตอพฤติกรรมการแสดงออกทางเพศของเด็ก
และวัยรุน จากการศึกษาพบวา ส่ือที่มีสวนกระตุนตอพฤติกรรมการแสดงออกทางเพศของเด็กและ
วัยรุนมากที่สุดคือ รายการโทรทัศน / ละคร (รอยละ 24.6) รองลงมาคือ อินเตอรเน็ต (รอยละ 22.3) 
ภาพยนตร / หนังตางประเทศ (รอยละ 20.8) และหนังสือการตูน (รอยละ 11.2)  

2. ความคิดเห็นตอพฤติกรรมและการกระทําที่แสดงออกตามรายการทีวีปจจุบัน 
จากการศึกษาตัวอยางมีความคิดเห็นวา พฤติกรรมและการกระทําตางๆ ที่แสดงออกทางเพศตาม
รายการทีวีในปจจุบันสามารถแบงประเภทและระดับความรุนแรงไดดังนี้  

- คําพูดที่สอไปในทางเรื่องเพศ เชน คําพูดทะลึ่ง ลามก หยาบโลน พูดจา 2 แง 2 
งาม นั้น พบวา ตัวอยางรอยละ 56.6 ระบุวามีมาก รอยละ 33.8 ระบุวามีระดับปาน
กลาง และรอยละ 6.3 ระบุวามีนอย  

- การแสดงออกถึงทาทาง เชน การกอดจูบ พบวา ตัวอยางรอยละ 67.4 ระบุวามี
มาก รอยละ 25.7 ระบุวามีระดับปานกลาง และรอยละ 4.0 ระบุวามีนอย  

- การแสดงความกดขี่ทางเพศ เชน การพูดจาแทะโลมผูหญิง การที่พระเอกใน
ละครใชกําลังปลุกปล้ํานางเอก สามีทุบตีภรรยา พบวา ตัวอยางรอยละ 63.6 ระบุ
วามีมาก รอยละ 26.6 ระบุวามีระดับปานกลาง และรอยละ 7.0 ระบุวามีนอย  

- การแตงกายวาบหวิว พบวา ตัวอยางรอยละ 79.1 ระบุวามีมาก รอยละ 15.3 ระบุ
วามีระดับปานกลาง และรอยละ 2.8 ระบุวามีนอย  

- คานิยมทางเพศที่ไมเหมาะสม เชน การอยูดวยกันกอนแตงงาน วัยรุนคลั่งไคล
หอมแกมนักรอง การแสดงออกทางเพศในที่สาธารณะ การมีเพศสัมพันธกอนวัยอัน
ควร เปนตน พบวา ตัวอยางรอยละ 76.1 ระบุวามีมาก รอยละ 16.6 ระบุวามีระดับ
ปานกลาง และรอยละ 4.1 ระบุวามีนอย  

- การแสดงบทบาททางเพศที่ไมเหมาะสม เชน การเบี่ยงเบนทางเพศ เปนตน 
พบวา ตัวอยางรอยละ 62.0 ระบุวามีมาก รอยละ 25.2 มีระดับปานกลาง และรอย
ละ 7.6 ระบุวามีนอย 

3. ความคิดเห็นตอพฤติกรรมและการกระทําในรายการทีวี ที่มีสวนกระตุนตอพฤติกรรม
การแสดงออกทางเพศของเด็กและวัยรุน ผลการศึกษาพบวา ตัวอยางรอยละ 29.1 ระบุวาการแตงกาย
วาบหวิว มีสวนกระตุนตอพฤติกรรมการแสดงออกทางเพศของเด็กและวัยรุนมากที่สุด รองลงมาคือ การ
แสดงออกถึงทาทาง เชน กอดจูบ (รอยละ 21.4) และคานิยมทางเพศที่ไมเหมาะสม เชน การอยูดวยกัน
กอนแตงงาน วัยรุนคลั่งไคล การแสดงออกทางเพศในที่สาธารณะ (รอยละ 18.8)  
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4. ความคิดเห็นตอ "จรรยาบรรณทางเพศของวัยรุนไทย" ในปจจุบันวาดีข้ึนหรือแยลง
กวาในอดีต และความคิดเห็นตอความรุนแรงของปญหาทางดานความเสื่อมในศีลธรรมทางเพศของ
สังคมไทยปจจุบัน ผลการศึกษาพบวา มีถึงรอยละ 82.0 ที่ระบุวา "จรรยาบรรณทางเพศของวัยรุนไทย" 
แยงลงกวาในอดีต รอยละ 9.3 ระบุวาเหมือนเดิม และรอยละ 2.9 ที่ระบุวาดีข้ึนกวาในอดีต นอกจากนี้
เมื่อถามความรุนแรงของปญหาทางดานความเสื่อมในศีลธรรมทางเพศของสังคมไทย พบวา รอยละ 
71.1 ระบุวามีปญหาอยูในขั้นรุนแรง รอยละ 16.2 ระบุวาไมรุนแรง และรอยละ 1.5 ระบุวา ไมมีปญหา
เร่ืองความเสื่อมในศีลธรรมทางเพศ  

5. ความคิดเห็นตอขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเรื่องเพศที่ปรากฏในปจจุบัน กอใหเกิดผล
เสียหายตอเด็กในระดับรุนแรงหรือไม และความคิดเห็นตอการประพฤติที่ไมเหมาะสมทางเพศของดารา
และนักแสดงมีผลทําใหเยาวชนเลียนแบบหรือไม  ผลการศึกษาพบวา รอยละ 66.1 ระบุวาขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับเร่ืองเพศในปจจุบันมีความรุนแรง ขณะที่รอยละ 19.2 ระบุวาไมรุนแรง และรอยละ 14.7 ระบุวา
ไมแนใจ นอกจากนี้ เมื่อสอบถามถึงความคิดเห็นตอการประพฤติที่ไมเหมาะสมทางเพศของดาราและ 
นักแสดงมีผลทําใหเยาวชนเลียนแบบหรือไม พบวา มีสูงถึงรอยละ 85.4 ที่ระบุวามีผลทําใหเยาวชน
เลียนแบบ ขณะที่มีเพียง รอยละ 6.0 ระบุวาไมมีผล   (มูลนิธิเครือขายครอบครัว และสํานักวิจัยเอแบค
โพลล  มหาวิทยาลั ยอั ส สัมชัญ , 2546 อ า งแล ว
http://www.archanwell.org/webboard/show.php?Category=board_1&No=147) 

 สรุป อายุตํ่าสุดของชายที่มีเพศสัมพันธ คือ 9 ป สวนผูหญิงอายุตํ่าสุดที่มีเพศสัมพันธ คือ 
10 ป  อายุเฉลี่ยของชายที่มีเพศสัมพันธ คือ 15 ป และอายุเฉลี่ยของหญิงที่มีเพศสัมพันธ คือ 16 ป การ
ขมข่ืนเกิดจากการกระทําโดยเด็กและเยาวชนสูงถึง 2.6 ราย หรือเฉลี่ยแลวมากกวา 2 รายในแตละวัน   
อยางไรก็ตาม ในจํานวนนี้มีเด็กอายุตํ่ากวา 15 ป ที่ตกเปนเหยื่อจากการถูกขมขืนเฉลี่ยวันละ 2 ราย 
สําหรับผลกระทบตอสุขภาพเนื่องจากทัศนคติเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธของเด็กและเยาวชนไมนิยมสวม
ถุงยางอนามัย ดังนั้นอาจทําใหติดเชื้อโรคได นอกจากนี้ยังทําใหเกิดการตั้งทองและถูกทอดทิ้ง 
นอกจากนี้คานิยมในเรื่องการปลอยเนื้อปลอยตัวของเด็กยังทําใหงายตอการตัดสินใจขายตัวอีกดวย 

การรวมกลุมที่นําไปสูพฤติกรรมที่ไมสรางสรรค 

1.  สถานการณของปญหา 
 ปญหาการรวมกลุมที่ทําไปสูพฤติกรรมที่ไมสรางสรรคไดสรางความเสียหายใหทั้งกับตนเองและ
คนรอบขางนี้ ปรากฏการณที่เปนประจักษมีอยูสองประเภทหลักๆ  คือ การยกพวกตีกัน และการแขงรถ
มอเตอรไซด เปนตน  
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- การยกพวกตีกัน 
 สถาบันวิจัยประชากรมหาวิทยาลัยมหิดลไดรวบรวมสถิติวัยรุนยกพวกตีกัน ในชวง 1 

เดือนคือ ดือนตุลาคม-เดือนสิงหาคม พ.ศ.2547 พบวา เฉพาะในเขตกรุงเทพฯมีกลุมวัยรุนที่ยกพวกตีกัน
ถึง 3,000 คร้ัง   

“เฉพาะในกรุงเทพมหานคร ชวงเดือน ต.ค. 2546-ส.ค. 2547 เกิดเหตุการณ วัยรุนยกพวกตีกัน 
มากกวา 3,000 ครั้ง สถานการณนี้ฟองวา ไมธรรมดา นาสนใจวา เกิดอะไรขึ้นกับเยาวชนไทย 
ซึ่งเปนอนาคตของชาติ และอะไรคือแรงผลักดันใหพวกเขา หันหาความรุนแรง สอดรับกับ
งานวิจัยอีกชิ้นที่บงชี้วา สังคมไทยกําลังเผชิญกับภาครับประหลาด คือ ผลงานวิจัยของ 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ที่ระบุวา “นักเรียนยกพวกตีกัน มีเฉพาะเด็กไทย
ชาติเดียว” (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม, 2548: 66 อางแลว และหนังสือพิมพ
ไทยรัฐ อางใน    http://board.thaicool.com/index.php? action=search?) 
 

  อยางไรก็ตาม จํานวนเด็กและเยาวชนที่ถูกจับเพื่อดําเนินคดีก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และ
จากสถิติการกระทําผิดก็พบวา ความผิดฐานทํารายรางกายผูอ่ืนเปนคดีที่มีจํานวนมากที่สุด นายอําพน 
กิตติอําพน เลขาธิการ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติกลาววา จํานวน
เด็กและเยาวชนที่ถูกดําเนินคดี โดยสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน มีแนวโนมเพิ่มข้ึนจาก 
8,782 คน ในไตรมาสแรกป 2548 เปน 11,045 คน หรือ 25.8% โดยคดีที่มีอัตราการเพิ่มสูงขึ้น คือ "คดี
ชีวิต-รางกาย" โดยเพิ่มข้ึนจากป 2548 ที่มีผูกระทําผิด 1,493 คน เปน 1,908 คดี ในป 2549 หรือ 27.8% 
( สํ า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร พั ฒ น า ก า ร เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม ,  2 5 4 9  อ า ง ใ น 
http://news.sanook.com/scoop/scoop_07036.php) 
 

- การแขงรถซ่ิง 
 จากการสํารวจเกี่ยวกับปญหารถมอเตอรไซคซิ่ง พบวา ในจํานวนผูใชมอเตอรไซค มีกลุม

ที่เคยมีประสบการณในการขับข่ีมอเตอรไซคซิ่งมีจํานวนรอยละ 29.5 ของจํานวนผูที่ใชมอเตอรไซค 
“คณะผูวิจัยไดสอบถามถึงการขับขี่มอเตอรไซค พบวา ตัวอยางรอยละ 53.2 
ระบุขับขี่ และตัวอยางรอยละ 46.8 ระบุไมไดขับขี่ ผลสํารวจการเคยมี
ประสบการณขี่มอเตอรไซคชิ่ง ตัวอยางรอยละ 70.5 ระบุไมเคย และตัวอยาง
รอยละ 29.5 ระบุเคย” (ศรีศักดิ์ จามร และนพดล กรรณิกา, 2548 อางใน 
http://168.120.31.165/ipoll/2548/0929.html) 
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2. ผลกระทบ 
 พฤติกรรมการรวมกลุมเหลานี้กลายเปนพลังแหงการทําลายแทนทีจ่ะเปนพลงัแหงความ
สรางสรรค ผลที่เกิดจากพฤติกรรมทั้งสองสวนนี้ไดสรางปญหาใหกับตนเองและสงัคมดังนี ้

- ตอตนเอง 
1. ไดรับอุบัติเหตุ 
 กรณีศึกษามอเตอรไซดซ่ิงไดรับอุบัติเหตุ  

รอยตํารวจตรีวิษณุ แพทยพิบูลย รอยเวรประจําสถานีตํารวจภูธรอําเภอเมือง จังหวัด
จันทบุรี ไดรับแจงเหตุรถเกงสวนบุคคลเฉี่ยวชนรถจักรยานยนตบนถนนญาณวิโรจน สาย
หนองบัว เบื้องตนพบผูเสียชีวิต 1 ราย ชื่อ นายฐาภพ พลอยแหวน อายุ 16 ป อยู
บานเลขที่ 12/2 บานทําเนียบ หมูที่ 3 ตําบลบางกะจะ อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี นอน
อยูกลางถนนในสภาพนอนคว่ํา สวมเสื้อยืดสีดํา กางเกงยีนสสีน้ําเงิน และพบเด็กชาย
พีรพัฒน วงมาก อายุ 13 ป ไมทราบที่อยู ไดรับบาดเจ็บกระดูกตนคอแตก มีบาดแหล
ถลอกตามลําตัว หางจากที่เกิดเหตุประมาณ 50 เมตร พบรถจักรยานยนตฮอนดาเวฟ 
100 สีน้ําเงิน หมายเลขทะเบียน กพร 453 จันทบุรี ลมอยูกลางถนน สภาพคอหัก ตัวรถ
พังเสียหาย จากการสอบถามผูเห็นเหตุการณทราบวา กอนเกิดเหตุมีกลุมวัยรุนขับขี่
รถจักรยานยนตแขงกันมาจากตัวเมืองจันทบุรี มุงหนาไปทางเกาะขวาง จํานวน 50 คัน 
เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุรถภายในกลุมเกิดเกี่ยวกันเอง จนรถของผูตายเสียหลักแตกออกจาก
กลุม (สํานักงานประชาสัมพันธเขต 7 จันทบุรี, วันที่ 2 พ.ค. 2547 อางใน  
http://region7.prd.go.th/webboard/view.php) 

 
2. เกิดคานิยมที่ผิดๆ   
 กรณีของผูตองหาที่รุมโทรมผูหญิงบอกวา เห็นและทําจนชิน 

 “เอ” (นามสมมติ) หนึ่งในสมาชิกของ “ซุม” (แกง) วัยรุนซุมหนึ่งในจังหวัดชลบุรี ซึ่งตกเปน
ผูตองหาคดีโทรมหญิง “เอ” จะพาเราเขาไปรูจักพฤติกรรมของกลุมเยาวชนอายุระหวาง 14-18 
ป ที่ละเลยหนาที่การเปนลูกที่ดีของพอแม เปนเยาวชนที่พรอมจะเติบโตอยางมีคุณภาพเพื่อ
เปนอนาคตของประเทศ แตกลับนําพาชีวิตเขาสูเสนทางดํามืด ที่เริ่มตนดวยการขับรถมอเตอร
ไซดเที่ยวเตรไปตามที่ตางๆ ม่ัวสุ ทะเลาะวิวาท และพัฒนาไปสูการชิงทรัพย ตบทรัพย คายา 
หรือแมแตพยายามฆา เสนทางสายอาชญากรของเอและเพื่อน แทบไมตางจากกลุมวัยรุน
ทั่วไปในละแวกเดียวกัน นั่นคือ คานิยม “รุมโทรม” เอ...เลาวาตัวเขาทํามาแลวนับครั้งไมถวน 
เริ่มตนจากการเห็นเพื่อนทําทุกวันจนชิน และเห็นเปนเรื่องปกติธรรมดา ตอมาจึงเริ่มทําบาง 
บางวันโทรม 7 ครั้ง 7 คน ชนิดไมซ้ําหนา ผูหญิงคนไหนที่พามาแลวไมยินยอมก็จะถูกทําราย
รางกาย ทั้งเตะ ทั้งกระทืบ และจบลงดวยการถูกรุมโทรมชนิดไมต่ํากวา 10 คน พฤติกรรมของ
วัยรุนกลุมนี้สะทอนใหเห็นถึงปญหาใดในสังคม และอะไรคืออิทธิพลหรือแรงจูงใจใหยุวทรชน
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เหลานี้ สามารถลวงละเมิดสตรีเพศไดโดยไมหวั่นตอศีลธรรม หรือแมแตกฎหมายบานเมือง 
( ร า ย ก า ร ห ลุ ม ดํ า ,  วั น ที่  1  ตุ ล า ค ม  2 5 4 8 , 
http://www.tvburabha.com/test/home/program_list.asp?search=&id=&cate
=3&PageIndex=7) 

 
- ตอผูอ่ืน 

1. กอความรําคาญ (กวนเมือง) 
  แมวากลุมผูที่ขับข่ีมอเตอรไซดซิ่งจะมีไมมาก แตก็สรางความเดือนรอนใหกับ
ชาวบานจํานวนมาก จากการสํารวจของเอแบคโพลลพบวา ประชาชนไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
มอเตอรไซดซิ่งโดยรอยละ 90.2 ระบุวาการขับข่ีมอเตอรไซดซิ่งสรางความเดือนรอนมาก รอยละ 5.1 ระบุ
วาไมสรางความเดือนรอน และรอยละ 4.7 ไมระบุความคิดเห็น 

“เมื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการสรางความเดือดรอนใหกับประชาชนของกลุมขับรถ
มอเตอรไซคซิ่ง พบวา ตัวอยางรอยละ 90.2 ระบุสรางความเดือดรอน ตัวอยางรอยละ 5.1 ระบุ
ไมสรางความเดือดรอน และตัวอยางรอยละ 4.7 ไมระบุความเห็น” (ศรีศักดิ์ จามรมาน, 
นพดล กรรณิกา, 2548 อางแลว) 
 
กรณีศึกษาบริเวณถนนแพรกษา 
ถนนแพรกษา บริเวณเมืองใหมแพรกษา ทุกวันจะมีมอเตอรไซคซิ่งทําใหตกใจทุกวัน เขาวิ่งมา
แรงมาก เวลาผอนคันเรงจะมีเสียงเหมือนระเบิด มันดังมากๆ เลย มันไมใชมีคันเดียวนะ ตอวัน
จะมีหลายคันมาก ขอใหชวยดูแลใหหนอย มันเปนที่รําคาญมากเลย (สถานีตํารวจจังหวัด
สมุทรปราการ ,  วันที่  8 มิ .ย .  2548 อ างใน
http:/ /samutprakarn.pol ice.go.th/webboard/viewphp?category=p
eople&wb_id. =49)  
 

2. ปลนทรัพย 
โจรวัยรุนใชรถจักรยานยนตพรอมอาวุธมีดตระเวนลาเหยื่อ 
เมื่อตองการเงินไปเที่ยว โดยเล็งเหยื่อที่ไมมีทางสูและมาคนเดียว โจรวัยรุนโจรวัยรุนใช
รถจักรยานยนตพรอมอาวุธมีดตระเวนลาเหยื่อค่ําคืน ดังเชนเหตุรายที่เกิดขึ้นในตอนค่ําของ
วั น ที่  5  ม ก ร า ค ม  2 5 4 7  โ จ ร วั ย รุ น  3  ค น  ป ล น ชิ ง ท รั พ ย นั ก ศึ ก ษ า ช า ย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2 รายซอนในเวลาใกลเคียงกันที่ปายรถเมล ขอมือขวาและที่ริม
ฝปากจนตองเย็บถึง 50 เข็ม (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม, 2548: 67 อางแลว) 
 
 

 48

http://samutprakarn.police.go.th/webboard


ปลนโทรศัพทมือถือเปนทรัพยสินท็อปฮิตที่โจรวัยรุนจับจอง 
 กรณีเด็กชายวัย 15 ปที่จังหวัดยโสธร ขณะกําลังขี่รถจักรยานยนตกลับบานถูกวันรุน 4 คน ใช
รถจักรยานยนต 2 คันเปนพาหนะตามถีบจนรถลมแลวใชมีดฟนจนนิ้วเกือบขาด  แลวปลนเอา
โทรศัพทมือถือไป ส่ิงที่นาสะเทือนใจคือ โจรวัยรุนรับสารภาพวาเลียนแบบมาจากภาพยนตร
แนวอาชญากรรม (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม, 2548 อางแลว) 
 
ปลนวัด 
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2547 โจรวัยรุนวัย 17 ป ขณะพยายามเขาไปโจรกรรมทรัพยสินภายใน
วัด บังเอิญแมชีเดินผานมาเห็นแลวรองตะโกน จึงใชมีดอีโตที่พกติดตัวกระหนําฟนที่ศีรษะ 
ใบหนา และแขนหลายครั้งหวังฆาปดปาก แพทยตองเย็บถึง 205 เข็ม (สถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม, 2548 อางแลว) 

 
3. ทําลายทรัพยสินของทางราชการ 
 ทําลายทรัพยสินสาธารณะ 

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2547 ตํารวจกวา 50 นาย จากสถานีตํารวจนครบาลพญาไท ตั้งดาน
จับกุมแกงรถจักรยานยนตกวนเมืองที่ขี่รถเปนกลุม เกิดการตอตานโดยวัยรุนรวมกลุมกันขี่
รถจักรยานยนตไปทุบทําลายปอมควบคุมสัญญาณไฟจราจรในเขตพื้นที่พญาไทจนไดรับความ
เสียหาย (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม, 2548 อางแลว) 

  
4. ทํารายผูอ่ืน 
 กรณีศึกษาชางกล-อาชีวะ ซา! ยกพวกตีกัน คูอริยิงสวนดับ 1 ราย  

นักเรียนอาชีวะ-ชางกล ยกพวกตีกัน หนีเขาซอย ถูกคูอริชักปนยิงสวน เขาดานหลังทะลุชาย
โครง เสียชีวิตระหวางนําสงโรงพยาบาล และถูกลูกหลงบาดเจ็บอีก 1 ราย เจาหนาที่รวบตัวผู
ตองสงสัยไวได 4 ราย…ระหวางที่นักเรียนโรงเรียนเทคโนโลยีกรุงเทพประมาณ 60 คนนั่ง
รถเมลเพื่อกลับบานยานลาดกระบัง ถูกกลุมนักเรียนที่มีประมาณ 20 คน คูอริขวางปาระเบิด
ปงปองขึ้นมาบนรถเมลประจําทางคันดังกลาว จากนั้นนักเรียนโรงเรียนเทคโนโลยี่กรุงเทพไดพา
วิ่งหนีแยกยายกระจัดกระจาย เขาไปในซอยออนนุช แตถูกกลุมวัยรุนคูอริไลตามและชักอาวุธ
ปนไลยิงประมาณ 6 นัด กระสุนถูกนายธีรยุทธ เอี่ยมยิ้ม นักเรียนชั้น อายุ 17 ป ปวช.ป 1 
แผนกชางกลโรงงานบริเวณหลังทะลุซี่โครงซาย ไดรับบาดเจ็บสาหัส แตทนพิษบาดแผลไมไหว 
เสียชีวิตในเวลาตอมา ที่โรงพยาบาลสิรินธร สวนนักเรียนชางกลอีกคนที่ถูกลูกหลงคือนายจักร
พันธ มาประชุม นักเรียน อายุ 18 ป ปวช.ป 2 แผนกชางกลโรงงานถูกยิงเขาที่บริเวณขาซาย
ไดรับบาดเจ็บ ซึ่งแพทยไดชวยเหลือจนอาการปลอดภัย (ทีมขาวอาชญากรรม ผูจัดการ
ออน ไลน ,  2 กุ มภาพั น ธ  2548, อ า ง ใน 
http://www.dmh.go.th/sty_libnews/news/view.asp?id=1255) 
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ฆาคนตายเพราะความโมโห 
สังคมตองช็อคกับการเสียชีวิตของ “นฤเบศร มกจก” ดาวตลกรางแคระ หลังถูกปาดวยกอนหิน
เขากลางแสกหนาทําใหกะโหลกราว จากคําสารภาพของผูตองหาวัย 17 ป ระบุวาทําไปดวย
อารมณโมโหและไมตั้งใจเพราะรถตูที่ผูตายโดยสารมาเปดไฟสูงใส สวนกอนหินที่กลายเปน
อาวุธนั้น ตนพกไวเพื่อปาสุนัขที่ชอบไลเหาเทานั้น (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม, 
2548 อางแลว) 

 
5. รุมโทรม 
 สังคมสลด"6ด.ช."วัย14-หื่นวางยา-รุมโทรม"2ด.ญ."ม.2 

สังคมสลดด.ช.วัยแค 14 ป 6 คน ริเปนทรชนหื่นตั้งแตเด็กวางยา-รุมโทรม 2 ด.ญ.วัย 12 ขวบ 
เรียนอยูที่เดียวกันนัดฝายหญิงออกมาพบเพื่อพาเที่ยวเมืองพัทยา เหยื่อหลงเชื่อพาเพื่อน
ออกมาพบอีกคน ระหวางเที่ยวอาสาไปซื้อน้ํามาให หลังดื่มเขาไปมีอาการสะลึมสะลือ จนถูก
พาไปในปาละเมาะรุมโทรมยับ กอนหิ้วมาทิ้งขูซ้ําหากบอกใครจะลากไปขมขืนอีก ตร.บุกลา
ตัวโจหื่นแตเผนไปหมดแลว ผูปกครองแทบช็อกรับปากจะพามามอบตัว ม่ันใจลากคอมาได
ครบเพราะรูชื่อ-ที่อยูทั้งหมด (ขาวสด, 2 มีนาคม 2549 อางใน
http://www.icygang.com hothilights/view.php?news/_id=3062&category) 
 

3.  ทศันคติของประชาชนตอการรวมกลุมที่ไมสรางสรรค 
 ในสวนของความคิดเหน็เกีย่วกับการรวมกลุมของเด็กและเยาวชนที่ไมสรางสรรคนี้ มีหลายฝาย
ไดแสดงความคิดเห็นเอาไวดังตอไปนี้ 

- กลุมวัยรุนที่อยูในแกงวัยรุนที่รวมตัวกันตั้งกลุมไดแสดงทัศนคติตอการรวมกลุมของ
พวกเขาดังตอไปนี้ 

1. เปนเรื่องปกติธรรมดาของวัยรุน 
 

“ไมเขาใจวาทําไมตํารวจตองมาตามจับมาตั้งคาตัวพวกเราดวย”  
 
“คนเรียกเราวาแกง ทั้งๆ ที่เราเปนกลุมวัยรุนทั่วไป” 
 

2. เปนความผูกพันและความทรงจําที่ดีระหวางเพื่อน 
  

“ในกลุมพวกเราเหมือนพี่นองที่คุยกันไดทุกเรื่องมีความจริงใจใหกัน การชกตอยกันเปนเรื่อง
ธรรมดาที่มกจะเกิดตอนกินเหลาแตพอเกิดเรื่องก็จับมันมากินเหลาดวยกันมาคุยดวยกันมันก็ดี
กันเอง” 
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“คนทั่วไปมักนึกวาพวกเรามีปญหาครอบครัว สวนหนึ่งมันใชนะ แตเราอยากเจอเพื่อนมากกวา 
คนวัยเดียวกันอยูดวยกัน เที่ยวดวยกันแลวสนุกบางทีเพื่อโดนตีที่เธค อีกวันพวกเราก็ยกพวกไป
เอาคืน ใครจะใหเพื่อนเจ็บฟรีๆ หละ เพื่อตองชวยเพื่อนสิพี่” 
 
“ขอบคุณที่เปนแกง…คิดถึงเพื่อนๆ ที่เคยอยูดวยกันไมรูวาตอนนี้เปนไงกันบาง เมื่อกอนอยูใน
กลุมมีเพื่อเยอะมาก ตอนนี้ไมคอยไดเจอเลย แตละคนก็แยกยายกันไปเรียน ไปทํางาน เหลือ
เราคนเดียวที่ไมรูจะไปไหน ชีวิตแบบนั้นมันไดบทเรียนเยอะมาก มันทําใหเรารูจัดสังคมมากขึ้น 
มีเพื่อนทเขาใจ แตดีนะที่มีพี่สาวชวนาทํากิจกรรมเยาวชนแบบนี้ ไมงั้นปานนี้คงโดนตํารวจตั้ง
คาหัวเปนหมื่นๆ แลวก็ได”(กิตติพันธ กันจนิะ 16 , 2547 อางใน 
http://www.thaico.net13_pnew/47101700.htm.) 

 
- ชาวบาน  ไดแสดงความคดิเห็นเอาไววา การรวมกลุมของเยาวชนที่เรียกวาแกงนี้นา 

  กลัว 
 

“ดีแลว! ที่พวกตํารวจยิงพวกแกงซิ่ง ขับรถนากลัวมาก” (กิตติพันธ กนัจนิะ, 2547 เพิง่
อาง) 
 

- ครู ไดแสดงความคิดเห็นวา ปญหานี้เปนเรื่องของเด็กกบัครอบครัว ไมใชเร่ืองของครู 
 

“ก็มันเรื่องของเด็กกับครอบครัว ครูอยางเราไมยุงดีกวาเดี๋ยวเจอดี” (กิตติพันธ กนัจนิะ, 
2547 อางแลว) 
  

- นักพัฒนาองคกรเอกชน มองวาการแกปญหาวันรุนทีเ่จาหนาที่ดําเนินการอยูเปนการ
  แกไขปญหาทีป่ลายเหตุ  

  
 “เปนการแกปญหาที่ปลายเหตุ” (กิตติพันธ กนัจินะ, 2547 อางแลว)  
  

  มีตัวอยางที่สอดคลองกับความคิดเห็นดงักลาว เชน การแกไขปญหามอเตอรไซดซิ่ง 
จากการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนตอการแกไขปญหามอเตอรไซดซิ่งของกระทรวงพัฒนาสงัคมฯ 

                                                        
16 ผูปฏิบัติงานเครือขายเด็กและเยาวชนภาคเหนือตอนบน ในโครงการจัดการองคความรูเดก็และเยาวชนที่รวมตัวเปนกลุมแกง 
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ที่ผานมา ความคิดเหน็สวนใหญรอยละ 45.7 เชื่อวาเปนการสงเสริมทําใหปญหาเพิ่มมากขึ้น รอยละ 
25.1 เชื่อวาระดับปญหายงัเทาเดิม และรอยละ 20.8 เชือ่วาปญหาจะลดลง  
  จากการสํารวจความคิดเห็นตอการทีน่ายวฒันา เมืองสขุ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการ
พัฒนาสังคมฯ ออกมาจัดสนามแขงรถ จะทําใหเยาวชนมีพฤติกรรมชอบแขงรถบนถนนสาธารณะเพิ่มข้ึน
หรือลดลง พบวา ตัวอยางสวนใหญ รอยละ 45.7 ระบุเพิ่มข้ึน รองลงมารอยละ 25.1 ระบุเทาเดิม และ
รอยละ 20.8 ระบุลดลง ตามลําดับ (ศรีศักดิ์ จามรมาน และนพดล กรรณิกา, วันที่ 28-29 กันยายน 
2548)   

นอกจากนีจ้ากการสํารวจความคิดเห็นของกลุมวัยรุนอายุไมเกิน 25 ป พบวา รอยละ 
53.9 เชื่อวานโยบายนี้ยงัไมสามารถแกไขปญหาได ในขณะที่รอยละ 36.5 เชื่อวานโยบายนี้แกไขปญหา
ได และรอยละ 9.6 เชื่อวาแกไขปญหาไมได “เมื่อจําแนกกลุมตัวอยางตามวัย พบวา กลุมวัยรุน (อายุไมเกิน 25 
ป) ตัวอยางรอยละ 53.9 ระบุแกไขไมได รอยละ 36.5 ระบุแกไขได และรอยละ 9.6 ไมระบุความเห็น” (ศรีศักดิ์ จามร
มาน และนพดล กรรณิกา, 2548 อางแลว) 
  
4. ปจจัยที่ทาํใหเด็กต้ังกลุมและมีพฤติกรรมรุนแรง 
 นายกิตติพันธ กันจินะ กลาววา สาเหตุที่ทําใหเด็กมารวมกลุมกัน คือ ตองการพบเพื่อนที่มีความ
สนใจในสิ่งเดียวกันที่ไมเคยมีอยูในสังคมทั่วไป สอง มีปญหาครอบครัวแตกแยก สาม ไมเปนที่ยอมรับใน
สังคม เชน ในสถาบันการศึกษา ถูกตีตราจากสังคม และสื่อมองวาเปนกลุมอันธพาล เปนตน ทั้งนี้วัยรุน
ที่มารวมตัวกันมีทั้งผูที่มีฐานะครอบครัวดีจนถึงยากจน มีทั้งเรียนดีและไมดี (กิตติพันธ กันจินะ, 2547 
อางแลว) 
 สําหรับพฤติกรรมการแสดงออกที่รุนแรง มีผลการสํารวจของสํานักวิจัยเอแบคโพลซึ่งวิจัย
เกี่ยวกับพฤติกรรมความรุนแรงของวัยรุนไทย พบวา ส่ือหรือปจจัยตอไปนี้ มีอิทธิพลตอการใชความ
รุนแรงของวัยรุน เรียงตามลําดับ ไดแกอันดับ 1 ภาพยนตร อันดับ 2 การชักจูงและสนับสนุนจากเพื่อน 
อันดับ 3 ขาวความรุนแรง ที่ปรากฏตามสื่อ อันดับ 4 เกมตู และเกมคอมพิวเตอร อันดับ 5 อินเตอรเน็ต 
อันดับ 6 รายการทีวี และอันดับ 7  นิยาย หรือการตูนแนวกาวราว 17 (สํานักวิจัยเอแบคโพลล, อางใน 
http://board.thaicool.com/index.php?action=search?) 
 นอกจากนี้สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ยังกลาวอีกวา ส่ือตางๆ คือ
ชนวนเหตุสําคัญทําใหเด็กหรือเยาวชนไทยเกิดความคุนเคยกับความรุนแรง และกลายเปนผูกอความ
รุนแรงเสียเองในที่สุด การซึมซับวัฒนธรรมความรุนแรงจากสังคมวงกวางตั้งแตบาน ชุมชน เพื่อน และ

                                                        
17 เรื่อง “คานิยมทางเพศ และพฤติกรรมเสี่ยงในวันวาเลนไทน (14 กุมภาพันธ 2548) : กรณีศึกษาเยาวชนอาย ุ15 - 24 ปในเขตกรุงเทพมหานคร” ซ่ึง
ดําเนินโครงการสาํรวจระหวางวันท่ี 24 มกราคม - 9 กุมภาพนัธ 2548 
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ส่ือ โดยเฉพาะสื่อภาพยนตรกับโทรทัศนที่นิยมใชความรุนแรงในการแกปญหา เปนตัวกระตุนสําคัญให
เกิดการใชความรุนแรงโดยไมรูตัว ยกตัวอยางเชน ส่ือภาพยนตร มีอิทธิพลในแงกอใหเกิดการเลียนแบบ
ความรุนแรง รัฐหรือผูมีอํานาจควรแยกแยะประเภทภาพยนตรเพื่อยับยั้งไมใหเด็กและวัยรุนไดชม
ภาพยนตรที่รุนแรง เพราะจะมีผลส่ังสมใหจดจํานําไปเลียนแบบใชในอนาคต  เปนตนวา สนับสนุนให
นักเรียน นักศึกษา สามารถหารายไดนอกเวลาเรียนหรือระหวางหยุดเรียน หรือไมก็ใชกิจกรรมประเภท
ดนตรี กีฬา และคอมพิวเตอร ชวยพัฒนาและดึงดูดความสนใจ 
 จากการสํารวจพบวา ยามเกิดปญหากดดันคับของใจ วัยรุนชายมักเลือกหาทางออก โดยใช
เพลงเปนเครื่องผอนคลายความคับของ ฉะนั้นแทนที่เนื้อหาและทวงทํานองของเพลงจะเนนกระตุนให
เกิดความกาวราวรุนแรง ควรทําใหเปนเพลงที่ฟงแลวเกิดสุนทรียรสมากขึ้นในทางตรงขาม ควรสงเสริม
ใหส่ือตางๆลดความรุนแรงลง โดยเพิ่มความมีสุนทรียรสเขาไปแทนที่ โดยเฉพาะสื่อประเภท เพลง 
 นอกจากนี้ เพื่อน เปนอีกปจจัยที่ทรงอํานาจ สามารถชักนําไปสูการใชความรุนแรงของเด็กและ 
เยาวชนเปนอยางมาก ทีมงานวิจัยเสนอวา ควรมีการสรางและพัฒนา “กลุมเพื่อน” ที่มีคุณภาพ เพื่อให
วัยรุนมีชองทางที่จะคบหาสมาคมกับผูที่ชวยนําพาชีวิตไปในทางสรางสรรคทํากิจกรรมที่ชวยดึงดูด กลุม
เพื่อนคนอื่นๆ ใหเขารวมเพื่อพัฒนาตนเอง มองเห็นคุณคาที่ แทจริงของตัวเอง หรือใหเกิดพลังใน
ทางบวก   
 ดังนั้น การแกไขปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชนคือ การสรางคุณคาในตัวของเด็ก “ยิ่ง
สามารถดึงคุณคา และตัวตนที่สรางสรรคของเด็กและเยาวชนไทย ออกมาใชใหเกิดประโยชนตอตัวเองและสวนรวม
มากเทาใด การใชความรุนแรงของพวกเขา ก็จะลดลงเทานั้น”(สํานักงานกองทุนสนับสนุน การสรางเสริม
สุขภาพ (สสส.),ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา และ ทีมงานสถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2548 อางแลว) 
  
 สรุป จากการรวบรวมสถิติเพียงแค  1 เดือนก็พบวามีกลุมวัยรุนที่ยกพวกตีกันถึง 3,000 คร้ัง 
และจากสถิติจํานวนเด็กและเยาวชนที่ถูกดําเนินคดีทํารายชีวิต-รางกายของสถานพินิจและคุมครองเด็ก
และเยาวชน ก็มีแนวโนมเพิ่มข้ึน โดยในป 2548 ที่มีผูกระทําผิด 1,493 คน เพิ่มเปน 1,908 คดี ในป 
2549 หรือเพิ่มข้ึนจากเดิม 27.8% นอกจากความรุนแรงที่เกิดจากการยกพวกตีกันแลวการกอความ
รําคาญโดยแกงรถซิ่งอีกดวย อยางไรก็ตามจะเห็นไดวาการตั้งกลุมที่มีสรางสรรคของเด็กและเยาวชน
ตางมีผลกระทบตอตนเองและคนรอบขาง ส่ิงที่นาสนใจก็คือ วัฒนธรรมกลุมที่ไมไดรับการแกไขใหดีข้ึน
จะหลอหลอมใหเกิดคานิยมที่ผิดขึ้นมาได นอกจากนี้ส่ือมวลชน เชน ละคร เพลง ที่มีเนื้อหาที่แฝงไปดวย
ความรุนแรงก็มีอิทธิผลตอพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนอีกดวย อยางไรก็ตาม การแกไขโดยใชความ
รุนแรงก็มิใชวิธีการที่เหมาะสมนัก แตควรสงเสริมการรวมกลุมใหมีกิจกรรมที่สรางสรรค เพื่อใหเด็กและ
เยาวชนซึมซบัเอาคานิยมและมีพฤติกรรมที่เหมาะสมไปปฏิบัติตอไป  
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