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http://www.archanwell.org/webboard/show.php?Category=board_1&No=147. 2546. เร่ือง
ส่ือทีวีที่เกี่ยวขงอกับเด็ก. สํานักวิจัยเอแบคโพลล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. 

http//dusitpoll.dusit.ac.th/2546/2546_118.html. 26 เมษายน 2546. ความรุนแรงของ”วัยรุน”ใน
ปจจุบัน. สถาบันราชภัฏสวนดุสิต. 

http://168.120.31.165/ipoll/2548/0929.html. 2548. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการแกปญหามอเตอร
 ไซดซิ่ง. สํานักวิจัยเอแบคโพลล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ.  
http://168.120.31.165/webbase/2549/ABAC_POLL_ Monitoring_in_the_future_2006.pdf. 
 2549. โครงการเฝาระวังรักษาคุณภาพอนาคตของเยาวชนไทย เร่ือง ทัศนคติการใชส่ิงเสพ
 ติดในกลุมเยาวชนชวงปดภาคฤดูรอน กรณีตัวอยางเยาวชนที่มีอายุ 12-24 ป ที่พักอาศัย
 ในระดับครัวเรือน หอพัก อพารตเมนต และคอนโดมิเนียม ในเขตกรุงเทพมหานคร  
นนทบุรี  ปทุมธานี และสมุทรปราการ. สํานักวิจัยเอแบคโพลล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ.  
http://board.thaicool.com/index.php?action=search?. 2548. โจไทย 1 ในโลก. สถาบันวิจัย

ประชากรและสังคม.  
“-------------“. โจไทย 1 ในโลก. สํานักวิจัยเอแบคโพลล. 
http://news.sanook.com/crime/crime_15215.php. 2548. รุนพี่ผูหญิงหลอกป.5 ขมขืนใหหัว
 โจกในหมูบานขมขืน.หนังสือพิมพคมชัดลึก. 
http://news.sanook.com/scoop/scoop_07036.php. 2549. ขาโจ ไทยนาหวงคบเพื่อนเลว-กอ

คดีโหด. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม.  
http://region7.prd.go.th/webboard/view.php. 2 พฤษภาคม 2547. ขาวภูมิภาค.สํานักงาน

ประชาสัมพันธเขต 7 จันทบุรี 
ht tp:/ /samutprakarn.pol ice.go.th/webboard/viewphp?category=people&wb_id. 

=49.  8 มิถุนายน 2548. แจงขอมูลเบาะแส. สถานีตํารวจจังหวัดสมุทรปราการ  
http://se-ed.net/newspaper/issue10/scoop.html. หรือจะผิดเพราะติดยา.  
http://service.nso.go.th/nso/data/data23/stat_23/toc_4/4.4 4-11-47E.xls. 2547. การสํารวจ

พฤติกรรมการสูบบุหร่ี และการดื่มสุราของประชากร. สํานักงานสถิติแหงชาติ  กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.  

http://stopdrink.com/index.php?content=ViewNews&id=135&type=3. 1 ธันวาคม 2548.
วัยรุนขี้เมาหนาสวนสันติฯ ลวนลามผูหญิง ตบกระเทย. ผูจัดการออนไลน. 
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“-------------“. 19 มีนาคม 2548.จับหนุมโรงงานเมาเบียร บุกบานขืนใจสาววัย 14.  ผูจัดการ
ออนไลน. 

http://stopdrink.com/index.php?content=ViewNews&id=2 3 1 &type=3 .  1 0  พฤษภาคม 
2549. วัยรุน เมาซิ่งเกง ชนตนไมขางทาง ติดภานใน 3 คน. ผูจัดการออนไลน. 

http://stopdrink.com/index.php?content=ViewNews&id=81&type=3. 2548. เปลือยชีวิต 4 
เด็กพินิจ กอเร่ืองเพราะเหลา. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 
และกรมพินิจและคุมครองเด็ก. 

http://stopdrink.com/index.php?content=ViewNews&id=88&type=3. 31 สิงหาคม 2548.
ศาลตัดสินประหารชีวิต! –“วัยรุน” เมาซิ่งชนคนดับ. ผูจัดการออนไลน. 

http://talk.sanook.com/hot/hot_00200.php. ตีแผชีวิตหนุมไฮโซ “มดดํา” เปดใจเปนอุทาหรณ. 
 หนังสือพิมพผูจัดการ.  
http://www.ashthailand.or.th/th/content_image/informationcenter/130.doc. 2547. การสูบ

บุหร่ีของนักเรียนนักศึกษา และพฤติกรรมปญหาที่เกี่ยวของ: กรณีศึกษานักเรียน
นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนถึงระดับปริญญาตรีจาก 25 จังหวัดทั่วประเทศ.
สํานักวิจัยเอแบคโพลล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ.  

http://www.ashthailand.or.th/th/content_image/informationcenter3.pdf?PHPSESSID=f17e
37e7527e0cfbb8b3d98355147c10. 2542. การสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของ
ประชากร พ.ศ. 2547 สํานักงานสถิติแหงชาติ วิเคราะหและขอเสนอแนะแนวทางการ
แกปญหา. มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี. 

http://www.carefor.org/cgi-bin/story/generate.cgi?content=0068&board=people. 2545.
วิถีชีวิตของเด็กไทยยุคใหม "เจนเนอเรชั่น เอ็กซ” .อนันตชัย คงจันทร  

http://www.carefor.org/cgi-bin/story/generate.cgi?content=0068&board=people. 2548.
วิถีชีวิตของเด็กไทยยุคใหม "เจนเนอเรชั่น เอ็กซ .สถาบนัวิจัยประชากรและสังคม 

http://www.childprotection.or.th/casestudy/fr_case.htm. กรณีตัวอยางที่นาเศราสลด. มูลนิธิ
 คุมครองเด็ก. 
http://www.childthai.org/cic/c212.htm. 2539. วัยรุนกับการใชสารเสพติด ตีพิมพในจุลสารศูนย

สุขวิทยาจิต ปที่ 19 ฉบับที่ 2 หนาที่ 13-19. ศูนยสุขวิทยาจิต  
http://www.childthai.org/cic4/n002.html. 2548. รายงานสะทอนเด็กไทยตกต่ํา. สถาบันเด็ก 

มูลนิธิเด็ก. 
http://www.dmh.go.th/sty_libnews/news/view.asp?id=1255. ชางกล-อาชีวะ ซา! ยกพวกตีกัน 

คูอริยิงสวนดับ 1 ราย. 2 กุมภาพันธ 2548. ทีมขาวอาชญากรรม ผูจัดการออนไลน. 
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http://www.drugcare.net/webboard/webboard_ans.php?q_id=3&type=2. สาเหตุทีติดยา. 
Drugcare.net. 

http://www.dss.go.th/dssweb/st-rticles/files/bsp_12_2547_alcohol.pdf. สุรา..พิษรายสําหรบั
เยาวชน.  

http://www.elib-online.com/doctors/free_sex.html. 22 กรกฎาคม 2541. ปญหา free sex ของ
วัยรุน. หนังสือพิมพมติชนรายวัน.   

http://www.friendsofwomen.net/ information%20centre/ statistics.htm.  2546. สรุปสถิติขาว
การละเมิดทางเพศป 2546. มูลนิธิเพื่อนหญิง.  

 “-------------“. 18 ตุลาคม 2546. สรุปสถิติขาวการละเมิดทางเพศป 2546 เดลินิวส: หนาที่ 1. 
มูลนิธิเพื่อนหญิง.  

“-------------“. 21 มีนาคม  2546.สรุปสถิติขาวการละเมิดทางเพศป 2546 ขาวสด: หนาที่  11.  
มูลนิธิเพื่อนหญิง.  

“-------------“.  31 กรกฎาคม 2546. สรุปสถิติขาวการละเมิดทางเพศป 2546 เดลินิวส: หนาที่ 1.
มูลนิธิเพื่อนหญิง.  

http://www.icygang.com hothilights/view.php?news/_id=3062&category.  2 มีนาคม 2549. 
สังคมสลด"6 ด.ช."วัย 14- หื่นวางยา-รุมโทรม"2ด.ญ."ม.2. หนังสือพิมพขาวสด. 

http://www.kapook.com. 2545. เด็กไทย-วัยรุน เขายุคฟรีเซ็กซ!. สํานักวิจัยเอแบคโพลล 
 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. 
http://www.kapook.com/hilight/3/1805.html. เร่ืองจริงจากผูอาน.  
http://www.moj.go.th/service/stat1/data/default_pin.htm. สถิติจํานวนคดีเด็กและเยาวชน. 

สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม.   
http://www.musivza.com. 2545. เด็กไทย-วัยรุน เขายุคฟรีเซ็กซ!. สํานักวิจัยเอแบคโพลล 
http://www.nitadebangkok.com/buca1/page/inside_page/econ_page/week1/econnews/

econ1_5.htm. สายดวนเมาไมขับ 1717.  มูลนิธิเมาไมขับ.   
http://www.thaico.net13_pnew/47101700.htm. 2547. เปดใจวัยโจ เลิกตีตราเด็กแกงคเปน 
อันธพาล. สํานักขาวประชาธรรม.  
http://www.thai.ngo.org/story/kid_gangster.htm. 2547. แก็งวัยรุน: ชีวิตหนุมสาวที่ตองเขาใจ
 และใหโอกาส. โครงการจัดการความรูของเด็กและยาวชนที่รวมตัวกันเปนกลุมแกง 
 เครือขายเด็กและเยาวชนภาคเหนือตอนบน. 
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http://www.thanyarak.go.th/thai/index.php?potion=com_content&task=view&id=276&Ite
 mid=61&limit=1limitstart=1. 2548.สถิติผูปวยยาเสพติด ประเภทสุรา ปงบประมาณ 
 2543-2548. โรงพยาบาลธัญญารักษ.  
http://www.tvburabha.com/test/home/program_list.asp?search=&id=&cate=3&PageInde

x=7. 1 ตุลาคม 2548. คําใหการของผูตองหาคดีโทรมหญิง. รายการหลุมดํา  
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