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สวนดุุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุุสิต ไดุ้เผยผลสำารวจ
ความคิดุเห็นของประชาชนท่�ม่บุุตรหลานอายุ 0-15 ปี ต่อกรณ่ี 
“การเล่�ยงดูุเด็ุกในยุคโควิดุ-19” พบุว่า ปัจจุบัุนคนในครอบุครัว 
ปู�ย่า ตายาย เป็นคนเล่�ยงดูุเด็ุก และเม่�อเปร่ยบุเท่ยบุยุคสมัยก่อน
กับุยุคสมัยน่�การเล่�ยงดูุบุุตรหลานยากข้�น วิธ่ีดูุแลบุุตรหลานในยุค
โควิดุ-19 ค่อ ใช้เวลาร่วมกัน หากิจกรรมทำาร่วมกัน รองลงมาค่อ
เน้นดูุแลสุขอนามัย สิ�งท่�หนักใจค่อกังวลการติดุเช่�อโควิดุ-19  
รองลงมาค่อเร่�องการเร่ยน โดุยมองวา่บุุตรหลานค่อนข้างสามารถ
ดูุแลรับุผิดุชอบุตัวเองไดุ้ สิ�งท่�อยากให้ภาครัฐดุำาเนินการเก่�ยวกับุ
การดูุแลเด็ุก ค่อ ช่วยเหล่อเด็ุกท่�ดุ้อยโอกาสทางสังคม เด็ุกเร่ร่อน
เด็ุกกำาพร้า

โดุยนางสาวพรพรรณี บัุวทอง นักวิจัย สวนดุุสิตโพล 
มหาวิทยาลัยสวนดุุสิต เปิดุเผยถ้งการสำารวจดัุงกล่าวว่า  
สวนดุุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุุสิต สำารวจความคิดุเห็นของ
ประชาชนท่�ม่บุุตรหลานอายุ  0-15 ปี ต่อกรณ่ี “การเล่�ยงดูุเด็ุก
ในยุคโควิดุ-19” จำานวนทั�งสิ�น 1,154 คน ระหว่างวันท่� 15-18 
พฤศจิกายน 2564 พบุว่า ปัจจุบัุนคนในครอบุครัว ปู�ย่า ตายาย 
เป็นคนเล่�ยงดูุเด็ุก ร้อยละ 49.14 รองลงมาค่อเล่�ยงเอง ร้อยละ 
45.45 เม่�อเปร่ยบุเท่ยบุยุคสมัยก่อน กับุยุคสมัยน่�การเล่�ยงดูุ 
บุุตรหลานยากข้�น ร้อยละ 77.64 วิธี่ดุูแลบุุตรหลานในยุค 
โควิดุ-19 ค่อ ใช้เวลาร่วมกัน หากิจกรรม ทำาร่วมกัน ร้อยละ 
83.75 รองลงมาค่อ เน้นดูุแลสุขอนามัย ร้อยละ 69.23 สิ�งท่�
หนักใจค่อกังวลการติดุเช่�อโควิดุ-19 ร้อยละ 74.57 รองลงมาค่อ
เร่�องการเร่ยน ร้อยละ 62.90 ค่าใช้จ่ายในการเล่�ยงดูุบุุตรหลาน
เฉล่�ยประมาณี 7,974.60 บุาทต่อเดุ่อน

โดุยมองว่าบุุตรหลานค่อนข้างสามารถดุูแลรับุผิดุชอบุ 
ตัวเองไดุ้ร้อยละ 56.10 สิ�งท่�อยากให้ภาครัฐดุำาเนินการเก่�ยวกับุ
การดูุแลเด็ุก ค่อ ช่วยเหล่อเด็ุกท่�ดุ้อยโอกาสทางสังคม เด็ุกเร่ร่อน
เด็ุกกำาพร้า ร้อยละ 80.87 ผู้ปกครองมองว่า “เด็ุก” ในปัจจุบัุน
เล่�ยงดูุยากข้�น และม่ค่าใช้จ่ายในการเล่�ยงดูุเฉล่�ยเก่อบุแปดุพัน
บุาทต่อเดุ่อน

เม่�อพิจารณีาข้อมูลจากสำานักงานสถิติแห่งชาติ พบุว่า  
รายไดุ้ของครัวเร่อนไทยในช่วงคร้�งปีแรก (2564) เฉล่�ยประมาณี 
28,454 บุาท ค่าใช้จ่ายในการเล่�ยงดูุเด็ุกจ้งคิดุเป็น 1 ใน 3 ของ
รายไดุ้ ดัุงนั�นสิ�งท่�จะส่งเสริมการเล่�ยงดูุเด็ุกให้สามารถเติบุโต 
และพัฒนาไดุ้อย่างเต็มศักยภาพก็ค่อนโยบุายของรัฐท่�เน้นการแก้
ปัญหาความเหล่�อมลำ�า สนับุสนุนการศ้กษาเด็ุกทุกกลุ่มอย่าง 
ทั�วถ้งและเท่าเท่ยม เพ่�อให้เด็ุกม่ความพร้อมในการเป็นพลเม่อง
ในศตวรรษท่� 21 บุนพ่�นฐานการคำาน้งถ้งสิทธิีเสร่ภาพ ของเด็ุก
เป็นสำาคัญ

ขณีะท่�นายศรชัย อุตส่นอก ครูใหญ่โรงเร่ยนสาธิีตละอออุทิศ
ศูนย์การศ้กษานอกสถานท่�ตั�ง นครนายก เปิดุเผยว่า การเล่�ยงดูุ
ให้เด็ุกคนหน้�งเติบุโตมาอย่างสมบุูรณ์ีเป็นความฝัันสูงสุดุของคน
เป็นพ่อเป็นแม่ แต่ดุ้วยปัจจัยบุางอย่างท่�ไม่สามารถควบุคุมไดุ้โดุย
เฉพาะในช่วงท่�ม่มาตรการล็อคดุาวน์ ทำาให้รปูแบุบุการเล่�ยงดูุเด็ุก
ต้องเปล่�ยนแปลงไป พ่อแม่บุางสว่นท่�สามารถทำางานอยู่ท่�บุ้านไดุ้
ก็จะม่เวลาในการทำากิจกรรมร่วมกันกับุลูกมากข้�น แต่ก็ม่พ่อแม่
บุางส่วนท่�ให้เด็ุกต้องอยู่กับุผู้เล่�ยงดูุท่�เป็น ปู� ย่า ตา ยาย หร่อ
บุุคคลอ่�นแทน ซึ่้�งอาจส่งผลให้เด็ุกสูญเส่ยโอกาสในการสร้าง
สัมพันธีภาพท่�ดุ่กบัุพ่อและแม่ไดุ้ ยิ�งไปกว่านั�นค่อยังม่พอ่แม่ท่�ต้อง
พาเด็ุกออกไปทำางานดุ้วย

บุางครั�งสถานท่�ทำางานก็ไม่เหมาะสม และพ่อแม่เองก็
ทำางานไดุ้ไม่เต็มท่� ท่�หนักสุดุก็ค่อต้องปล่อยเด็ุกไว้ตามลำาพัง  
ซ้ึ่�งอาจเกิดุอันตรายไดุ้ ทั�งหมดุน่�ค่อสิ�งท่�สะท้อนให้เห็นถ้งความ
แตกต่างของรปูแบุบุการเล่�ยงดูุเด็ุกในช่วงยุคโควิดุ-19 น่�ซ้ึ่�งไม่ว่า
จะเป็นการเล่�ยงดูุเด็ุกในรูปแบุบุใดุ พ่อแม่และบุุคคลท่�เก่�ยวข้อง
ต้องวางแผนและออกแบุบุเพ่�อให้เด็ุกสามารถใช้ช่วิตอยู่บุนโลก
ใบุน่�ให้ไดุ้อย่างเหมาะสมและปลอดุภัย

(โดย น.ส.พรพรรณ บััวทอง นักวิจััยสวนดุสิตโพล
นายศรชััย อุตสีนอก ครูใหญ่่โรงเรียนสาธิิตละอออุทิศ

ศูนย์การศึกษานอกสถานที�ตั�ง นครนายก
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต)

การเลี้ยงดูเด็ก
ในยุคโควิด-19 วันอาทิตย์ท่� 21 พฤศจิกายน 2564





การเลี้ยงดูเด็กในยุคโควิด-19
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� ปีท่ี 72 ฉบับท่ี 24682 � วันพฤหัสบดีท่ี 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564



 

	 การแพร่ระบาดข งไ รั โค ดิ-19	ได้ ง่ผลกระทบต่่ ประชาชนท่�น กจากจะต้่ งใช้ช่ ติ่ ย่า่งย่ากลำาบากมากย่ิ�งข้�นจาก
ปัญ าทางเ ร ฐกิจท่�ต่กต่ำ�าแล้ 	ย่งัต้่ งค ย่ระมัดระ งัปัญ าการติ่ดเช้� ท่� าจเกิดข้�นได้ทุกเม้� ากไม่ระมัดระ งัและปฏิิบัติ่ต่าม
มาต่รการป้ งกันต่่าง	ๆ 	 ย่่างเคร่งครัด	ไม่ ่าจะเป็นการใช้ช่ ิต่ใน ังคมน กบ้านท่�แ ดล้ มไปด้ ย่ผ้้คนแปลก น้า	 ร้ แม้กระทั�ง 
ในบ้านท่�ม่เฉพาะ มาชิกในคร บครั ข งต่นเ งก็ต่าม	น กเ น้ ไปจากน่�	ค ามย่ากลำาบากท่�ต้่ งเผชิญ ำา รับพ่ แม่และผ้้ปกคร งก็ค้  
การท่�บุต่ร ลานต้่ ง ยุ่ด ย่้บ้่านเป็นเ ลานานต่ามมาต่รการการเร่ย่น นไลน์	เพ้� ป้ งกันค ามเ ่�ย่งจากการไปโรงเร่ย่น	ซ้ึ่�ง ากม ง 
ในแงด่่ก็ทำาใ พ่้ แม่ผ้้ปกคร งม่เ ลา ย่้ก่บับุต่ร ลานมากย่ิ�งข้�น	ช่ ย่ก่ ใ เ้กิดค าม มัพันธ์์ นัแน่นแฟ้้นภาย่ในคร บครั มากย่ิ�งข้�น	
แต่่ในทางต่รงกันข้ามค้ 	การท่�ต้่ งใช้เ ลา ย่้กั่บบุต่ร ลานมากข้�นก า่เดิม	ย่่ ม มาย่ถ้ึงค ามรับผิดช บข งพ่ แม่ผ้้ปกคร งท่�ต้่ ง
ม่มากข้�นไปต่ามลำาดับ	ไม่ า่จะเป็น	การด้แลเร้� ง ขุ นามัย่	การเร่ย่น นไลน์	การด้แลพฤติ่กรรมต่่าง	ๆ 	ร มทั�งการท่�จะต้่ งค ย่ 
ค บคุมไม่ใ เ้ด็ก นใจ ร้ มกมุ่นในการเล่นโทร พัท์มากจนเกินไป	ด้ ย่เ ตุ่น่�	“ นดุ ติ่โพล”	ม า ทิย่าลัย่ นดุ ติ่	จ้งได้ ำาร จ 
ค ามคิดเ น็ข งประชาชนท่�ม่บุต่ร ลาน ายุ่	0-15	ปี	ทั� ประเท 	จำาน นทั�ง ิ�น	1,154	คน	ผ่านระบบ นไลน์	ระ า่ง นัท่�	15-18 
พฤ จิกาย่น	2564	 ในประเด็นการเล่�ย่งด้เด็กในยุ่คโค ิด-19	 โดย่ในบทค ามน่�	 Insight	poll	 จะข เจาะล้กเฉพาะค ามคิดเ ็น 
ข งประชาชนกลุ่มท่�ต่้ งเล่�ย่งด้บตุ่ร ลานด้ ย่ต่นเ งเท่านั�น	ซ้ึ่�งคิดเป็นร้ ย่ละ	45.45	ข งผ้้ต่ บแบบ บถึามทั�ง มด	เพ้� ะท้ น
มุมม งต่่ ปัญ าและข้ เ น แนะท่�ต้่ งการใ ้รัฐบาลและ น่ ย่งานท่�เก่�ย่ ข้ งเข้ามาดำาเนินการช่ ย่เ ล้ ด้แลต่่ ไป
	 จากการพิจารณาคุณลัก ณะข งประชาชนกลุ่มท่�เล่�ย่งด้บุต่ร ลานด้ ย่ต่นเ ง		พบ า่	 ่ นใ ญ่ประก บ าช่พธุ์รกิจ ่ นตั่ / 
ค้าขาย่	คิดเป็นร้ ย่ละ	58.65	ร งลงมาเป็นพนักงานบริ ัท	ร้ ย่ละ	46.26	และข้าราชการ/รัฐ ิ า กิจ	ร้ ย่ละ	45.16	ต่ามลำาดับ
โดย่กลุ่มคนเ ลา่น่�ม่ ธ่ิ์ด้แลบุต่ร ลานในย่คุโค ดิ-19	ท่�นิย่มนำามาปฏิิบัติ่มากท่� ดุ	ค้ 	ใช้เ ลาร่ มกัน		 ากิจกรรมทำาร่ มกัน	ร้ ย่ละ 
84.32	ร งลงมา	ค้ 	เป็นแบบ ย่่างท่�ด่ใ ้เด็ก	ร้ ย่ละ	70.54		และเน้นด้แล ุข นามัย่	การ ม น้ากาก	ล้างม้ 	ร้ ย่ละ	69.19	 
ต่ามลำาดับ	ทั�งน่�	ข้ แนะนำาจากกุมารแพทย่์ ำา รับการเล่�ย่งด้บตุ่ร ลานในช่ งเ ลาดังกล่า น่�		ค้ 	ผ้้ปกคร งค รต้่ งจัดใ ม่้ช่ งเ ลา 
ในการ ย่้่กับบุต่ร ลาน ย่่างใกล้ชิด ย่่างน้ ย่ ันละ	 10-15	 นาท่ต่่ ัน	 โดย่ในช่ งเ ลาดังกล่า ไม่ค รใช้โทร ัพท์ม้ ถ้ึ 	 ด้ท่ ่ 
ร้ นใจ ย่า่ง ้�น	เพ้� ใ เ้ด็กได้ร้้ ก้ถ้ึงการใ ค้ าม นใจ	ค ามรัก	ค ามไ ใ้จ	ค ามปล ดภัย่	และค าม บ ุน่จากคร บครั 	น กจากน่� 

ผ้้ปกคร งค รต่้ งเพิ�มการค บคุม ารมณ์ตั่ เ งใน ถึานการณ์ต่่าง	 ๆ	 เน้� งจากเด็กจะซ้ึ่มซัึ่บและนำามาเป็นแบบ ย่่างได้ง่าย่1   
ใน ่ นข งการด้แล ุข นามัย่นั�น	ค ร นใ ้เด็กล้างม้ บ่ ย่	ๆ	ด้ ย่ บ่้ ร้ เจลแ ลก ล์	ไม่ใ ้ ย่้่ใกล้คนป่ ย่	ไ 	จาม	 ร้  
ม่นำ�าม้ก	และค รทำาค าม ะ าดบริเ ณท่�เด็กม่การใช้งานบ่ ย่	ๆ 	เช่น	โต๊่ะ	เก้า ่�	ล้กบิดประต้่	 ติ่ซ์ึ่ไฟ้	ร่โมต่	รา จับ	 ้ งนำ�า	 า่งนำ�า 
ร้ ข งเลน่	ค รจดัใ เ้ด็กม่กิจกรรมน กบา้นเพ้� ค ามแข็งแรงและ ดช้�น	และไมค่ รใ ้ ย่้ใ่กล้ชิดกับคนกลุ่มเ ่�ย่ง	เน้� งจากเด็กท่�

ติ่ดเช้� โค ดิ-19		มักม่ าการเล็กน้ ย่	แต่่ าจแพร่เช้� ใ กั้บกลุ่มเ ่�ย่งท่�เม้� รับเช้� แล้ าการ าจทรุด นักได้	เช่น	ผ้้ ง้ าย่ใุนบ้าน 
เป็นต้่น2 
	 เม้� บถึามถึง้เร้� ง นักใจต่่ การด้แลบุต่ร ลานในช่ งท่�ม่การแพรร่ะบาดข งโค ดิ-19			พบ า่	ผ้้ปกคร งกลุ่มน่�	ม่ค ามกงั ล 
เร้� งการติ่ดเช้� โค ดิ-19	มากท่� ดุ	โดย่คิดเป็นร้ ย่ละ	72.79	ร งลงมา		ค้ 	การเร่ย่นทั�ง นไลน์และ นไซึ่ต์่	ร้ ย่ละ	62.43	และ
พฤติ่กรรมการใช้โทร พัท์ม้ ถ้ึ 	ร้ ย่ละ	61.89	ต่ามลำาดับ	ทั�งน่�	ในกรณ่ค ามกัง ลเร้� งการติ่ดเช้� 	โค ดิ-19	นั�น	รัฐบาลก็ได้ม่มาต่รการ
ป้ งกันค ามเ ่�ย่งดังกล่า โดย่การประกา นโย่บาย่ใ ้ม่การจัดการเร่ย่นการ นเป็นแบบ นไลน์	 ต่ล ดจนเร่งใ ้ม่การจัด า 

"ค ามคิดเ ็นของประชาชน
ที�เลี�ยงดูบุตร ลานเอง ร้อยละ 45.45"

คุณลัก ณะด้านอาชีพ
อันดับ 1 อาชีพธุรกิจ ่ นตั /ค้าขาย ร้อยละ 58.65
อันดับ 2 อาชีพพนักงานบริ ัท ร้อยละ 46.26
อันดับ 3 อาชีพข้าราชการ/รัฐ ิ า กิจ ร้อยละ 45.16 

เรื�อง นักใจที�มีต่อการดูแลบุตร ลาน
ในช่ งที�มีการแพร่ระบาดของโค ิด-19
 

อันดับ 1 กัง ลการติดเชื�อโค ิด-19 ร้อยละ 72.79 
อันดับ 2 การเรียนทั�งออนไลน์และออนไซต์  ร้อยละ 62.43
อันดับ 3 พฤติกรรมการใช้โทร ัพท์มือถือ  ร้อยละ 61.89

ิธีดูแลบุตร ลานในยุคโค ิด-19
อันดับ 1 ใช้เ ลาร่ มกัน ากิจกรรมทําร่ มกัน 
              ร้อยละ 84.32
อันดับ 2 เปนแบบอย่างที�ดีใ ้เด็ก ร้อยละ 70.54 
อันดับ 3 เน้นดูแล ุขอนามัย การ ม น้ากาก ล้างมือ 
              ร้อยละ 69.19

ิ�งที�อยากใ ้ภาครัฐดําเนินการเกี�ย กับการดูแลเด็ก
อันดับ 1  นับ นุนการ ึก าอย่างทั� ถึงและเท่าเทียม มีทุนเรียนฟรี ร้อยละ 80.81 
อันดับ 2  ช่ ยเ ลือเด็กที�ด้อยโอกา ทาง ังคม เด็กเร่ร่อน เด็กกําพร้า ร้อยละ 74.87
อันดับ 3  คํานึงถึง ิทธิเ รีภาพของเด็ก ป�องกันอาชญากรรม การล่ งละเมิด 
               และการใช้ค ามรุนแรง ร้อยละ 74.60



 
คัซ่ึ่นมาฉ่ดใ ค้ร้และเดก็ ย่า่งทั� ถ้ึงก่ นท่�จะม่การเปดิเร่ย่นในโรงเร่ย่นต่ามเดมิ	โดย่ภาย่ในเด้ นพฤ จกิาย่น	2564	น่�	คาด า่คร้

และบคุลากรทางการ ้ก าจะไดรั้บ คัซ่ึ่น ย่า่งน้ ย่เข็มแรกครบทกุคน	ร มทั�งนักเร่ย่นก็ได้รับ คัซ่ึ่นเพิ�มมากข้�นเร้� ย่	ๆ 	จากเดมิท่�
ม่ ย่้	่2.8	ลา้นคน	จ้งทำาใ โ้รงเร่ย่นใน งักัด ำานักงานคณะกรรมการการ ้ก าขั�นพ้�นฐาน	( พฐ.)	ได้ประกา เปดิเร่ย่น นไซึ่ต์่แล้
ประมาณ	12,000	แ ่ง	ซ้ึ่�งใน ันท่�	15	พฤ จิกาย่น	2564	โรงเร่ย่นใน ังกัดกรุงเทพม านครและโรงเร่ย่น ังกัด ้�น	ๆ	ก็เปิดเร่ย่น 

นไซึ่ต์่เพิ�มมากข้�น ก่3	 ำา รบัค ามกงั ลเก่�ย่ กับพฤติ่กรรมการใช้โทร พัท์ม้ ถ้ึ นั�น	คาด า่เม้� ม่การเปดิเร่ย่น นไซึ่ต์่ต่ามเดมิ 
พฤติ่กรรมดังกล่า น่าจะลดลงไป	เน้� งจากเด็กต้่ งไปใ ่ใจในด้านการเร่ย่นในชั�นเร่ย่นเพิ�มมากข้�น	 ย่่างไรก็ต่าม	จากการ ำาร จ
ถึานการณ์เด็กติ่ดม้ ถ้ึ ในประเท ไทย่	ปัจจุบันพบเด็กท่�ม่พฤติ่กรรมเข้าข่าย่การติ่ดม้ ถ้ึ ประมาณร้ ย่ละ	20-30	ข งประชากร

เด็กทั�ง มด	และม่แน โน้มเพิ�มข้�นใน นาคต่	โดย่ ่ นใ ญ่ติ่ด ินเท ร์เน็ต่	โซึ่เซ่ึ่ย่ลม่เด่ย่	 ้� ังคม นไลน์	ร งลงมา	ค้ 	ติ่ดเกม 
และ ุดท้าย่	 ค้ 	 การเข้าด้ ้� ลามก	 ซ้ึ่�งผ้้ปกคร งค ร ร้างค ามเข้าใจท่�ถ้ึกต้่ งใ ้กับเด็ก	 เพ้� ใ ้พ กเขา ามารถึเล่นม้ ถ้ึ  
ใ ้เกิดประโย่ชน์กับตั่ เ งมากย่ิ�งข้�น4

	 ท้าย่ท่� ดุ	 ิ�งท่�ผ้้ปกคร งเ ล่าน่� ย่ากฝากถ้ึงภาครัฐในการดำาเนินการเก่�ย่ กับการด้แลเด็กมากท่� ดุก็ค้ 	 นับ นุนการ ก้ า 
ย่่างทั� ถ้ึงและเท่าเท่ย่ม	ม่ทุนเร่ย่นฟ้ร่	ร้ ย่ละ	80.81	ร งลงมา	ค้ 	ช่ ย่เ ล้ เด็กท่�ด้ ย่โ กา ทาง ังคม		เด็กเร่ร่ น	เด็กกำาพร้า

ร้ ย่ละ	74.87	และคำาน้งถ้ึง ิทธิ์เ ร่ภาพข งเด็ก	 ป้ งกัน าชญากรรม	การล่ งละเมิด	และการใช้ค ามรุนแรง	 ร้ ย่ละ	74.60	
ต่ามลำาดับ	 โดย่ประเด็นปัญ าต่่าง	 ๆ	 เก่�ย่ กับเด็กเ ล่าน่�	 เป็นปัญ าท่�ประชาชนม่ค ามกัง ลและต้่ งการใ ้รัฐร่บดำาเนินการ
แก้ไข ย่า่งเร่งด่ น	ไม่ า่จะเป็น	ปัญ าด้านการ นับ นุนการ ก้ า	ท่�แม้ า่รัฐจะกำา นดนโย่บาย่ใ เ้ด็กทุกคนได้รับการ ก้ าฟ้ร่ 
ตั่�งแต่่ระดับ นุบาลไปจนถ้ึงมัธ์ย่ม ้ก าต่ นปลาย่ก็ต่าม	 แต่่ก็ย่ังคงพบปัญ าท่� าจกล่า ได้ ่า	 ไม่ ามารถึเร่ย่นฟ้ร่ได้จริง	 ทั�งน่�
เน้� งจากผ้้ปกคร งย่ังคงต่้ งแบกรับภาระค่าใช้จ่าย่เพิ�มเติ่มเก่�ย่ กับการ ้ก าข งบุต่ร ลาน ่กมากมาย่5	 ในขณะท่�	 ปัญ า 
ด้านเด็กด้ ย่โ กา 	เด็กเร่ร่ น	เด็กกำาพร้านั�น	ก็ย่งัคงด้เ ม้ น า่จะเป็นปัญ าท่�รัฐยั่งไม่ ามารถึด้แลได้ ย่า่งทั� ถ้ึง	เพราะปัจจุบัน
ย่ังคงพบนักเร่ย่นท่�ไม่จบการ ้ก าภาคบังคับเป็นจำาน นมาก	ทั�งน่�	เน้� งมาจากปัญ าค ามย่ากจน	ปัญ าคร บครั 	การ มร  
ต้่ งคด่/ถ้ึกจับ	 พย่พต่ามผ้ป้กคร ง	 าเล่�ย่งคร บครั 	ท่� ง่ผลใ เ้ป็นเด็กด้ ย่โ กา ทางการ ก้ า	และใช้ช่ ติ่ ย่า่งไม่ม่เป้า มาย่6 

ต่ล ดไปจนถ้ึงปัญ าด้านค ามรุนแรงในเด็กท่�ย่ังคงพบ ย่่างต่่ เน้� งใน ังคมไทย่	 ดังราย่งานจากกระทร ง าธ์ารณ ุขท่�ระบุ ่า 
ในปี	 2560	 ม่เด็กเก้ บ	9,000	คน	 ต้่ งเข้ารับการรัก าในโรงพย่าบาลเน้� งจากถ้ึกทำาร้าย่	 โดย่ ่ นใ ญ่ถ้ึกล่ งละเมิดทางเพ 	 
ซ้ึ่�งตั่ เลขน่� าจเป็นเพ่ย่ง	“ย่ ดภ้เขานำ�าแข็ง”	เน้� งจากเป็นกรณ่ท่�รุนแรงมาก	ๆ 	เท่านั�น	จ้งจะปรากฏิ กมาเป็นข่า ใ เ้ป็นท่�รับร้้ 
ต่าม ้� ต่่าง	ๆ	เป็นต้่น7
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