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บทสรุปผู้บริหาร 

สถานการณ์และการเปล่ียนแปลงสังคมในปัจจุบันท้ังภายในประเทศและกระแสสากลทํา
ให้เด็กและเยาวชนท่ีเป็นพลังท่ีสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการปกครองต้องเผชิญกับ
ความท้าทายใหม่ๆ และสถานการณ์ปัญหาต่างๆ อันเป็นอุปสรรคและเป็นอันตรายต่อการดําเนิน
ชีวิต และมีแนวโน้มปริมาณปัญหาจะเพ่ิมความรุนแรง ซับซ้อนย่ิงขึ้น ซ่ึงการแก้ไขปัญหา การ
วิเคราะห์เพ่ือหาสาเหตุและวิธีแก้ไขปัญหาต้องอาศัยข้อมูลท่ีทันต่อสถานการณ์และเกิดความ
ต่อเน่ือง  

รายงานฉบับน้ีจัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักสองประการคือ  

1.  เพ่ือศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานด้านเด็กและเยาวชนใน
มิติต่างๆ และจัดทํารายงานการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนในรอบปี 2553   

2. เพ่ือคาดการณ์แนวโน้มของปัญหาและการพัฒนาเด็กและเยาวชน รวมท้ังเสนอแนะ
แนวทางแก้ไข ตลอดจนการดําเนินงานด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนในอนาคต  

การจัดทํารายงานเป็นผลจากการศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลต่างๆ ท่ีเก่ียวกับการ
ดําเนินงานด้านเด็กและเยาวชนในมิติต่างๆ รวมถึงคาดการณ์แนวโน้มของปัญหาและการพัฒนา
เด็กและเยาวชน และเสนอแนะแนวทางแก้ไขการดําเนินงานด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนใน
อนาคต  

สถานการณ์และแนวโน้มการพัฒนาเด็กและเยาวชน การทํางานของสภาเด็กและ
เยาวชน และการใช้งบประมาณเพ่ือเด็กและเยาวชน สรุปได้ดังนี้ 

ครอบครัวกับเด็กและเยาวชน 

เด็กและเยาวชนยังคงต้องเผชิญกับปัญหาด้านความม่ันคงในการดํารงชีวิต ท้ังการเล้ียงดู
ของพ่อแม่ และกระแสการเปล่ียนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีขาดความสมดุล  สะท้อนด้วยดัชนี
ความอบอุ่นในครอบครัวท่ีมีแนวโน้มแย่ลง  สัดส่วนของเด็กท่ีได้อยู่กับพ่อแม่มีแนวโน้มลดลง ส่วน
หน่ึงเกิดจากการหย่าร้างท่ีเพ่ิมขึ้น เกิดสภาวการณ์พ่อ/แม่เล้ียงเดี่ยว (Single parent) เพ่ิมขึ้น  อีก
ส่วนหน่ึงเกิดจากความจําเป็นทางเศรษฐกิจทําให้พ่อแม่จํานวนมากจําเป็นต้องมาทํางานในเมือง 
และท้ิงลูกไว้กับปู่ย่าตายาย เกิดช่องว่างด้านการสื่อสารระหว่างวัย มีโภชนาการท่ีไม่เหมาะสม และ
อาจส่งผลให้เด็กเติบโตมาอย่างไม่มีคุณภาพเท่าท่ีควร ประกอบกับแนวโน้มของครอบครัวไทยซึ่งมี
รูปแบบเป็นครอบครัวเดี่ยวเพ่ิมขึ้น การเป็นครอบครัวเดี่ยวทําให้เด็กไม่ได้เรียนรู้ในเร่ืองวัฒนธรรม
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ประเพณีไทย ความกตัญญูกตเวทีและการดูแลปู่ย่าตายาย  การท่ีเด็กไม่เคยเห็นแบบอย่างเหล่าน้ี 
จึงเป็นเร่ืองท่ีน่ากังวลว่าในอนาคตเด็กเหล่าน้ีก็จะไม่สามารถดูแลสังคมผู้สูงวัยได้ 

อย่างไรก็ตาม จํานวนบุตรต่อครอบครัวท่ีมีน้อยลงทําให้สมาชิกอื่นในครอบครัวเห็น
ความสําคัญของเด็กและเยาวชนมากขึ้น ทํากิจกรรมร่วมกันมากขึ้น ถือเป็นแนวโน้มท่ีดี 

สุขภาพกายและสุขภาพจิต 

ความก้าวหน้าทางการแพทย์และการเข้าถึงระบบการรักษาพยาบาลอย่างถ้วนหน้าและ
ท่ัวถึง ส่งผลให้อัตราการตายของเด็กมีแนวโน้มลดลง การป้องกันโรคโดยเฉพาะการรณรงค์ให้เด็ก
ได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึงค่อนข้างประสบความสําเร็จ ทําให้อัตราเสี่ยงต่อการเป็นโรคท่ีสามารถ
ป้องกันได้มีแนวโน้มลดลง ในส่วนของโภชนาการเด็กและเยาวชนไทยมีปัญหาเร่ืองน้ีน้อยลง
โดยเฉพาะเด็กในวัยเรียน แต่ภาคพ้ืนท่ีเช่นภาคอีสานและเหนือยังมีปัญหาโภชนาการในเด็กปฐมวัย 
นอกจากน้ีพบว่าปัญหาโรคอ้วนมีมากขึ้น ส่วนหน่ึงคาดว่าเป็นเพราะเด็กและเยาวชนยังนิยมการ
บริโภคขนมกรุบกรอบ นํ้าอัดลม และอาหารจานด่วนเป็นประจําเพ่ิมขึ้น  ในด้านสุขภาพจิต การท่ี
พ่อแม่หรือผู้ปกครองไม่สามารถเป็นแบบอย่างท่ีดี ขาดทักษะในการเลี้ยงลูกอย่างเหมาะสม และมี
ความคาดหวังทางการศึกษาของลูกในระดับสูงจนเกินไป ทําให้เด็กและเยาวชนเกิดความเครียดใน
ระดับท่ีนอนไม่หลับและอาเจียนเพ่ิมขึ้น และมีเด็กจํานวนหนึ่งท่ีพยายามฆ่าตัวตายและฆ่าตัวตาย
สําเร็จแม้ว่าจะมีแนวโน้มลดลง 

การศึกษา 

โอกาสทางการศึกษาของเด็กและเยาวชนในทุกช่วงวัยเพ่ิมขื้นอย่างมีนัยสําคัญในระยะ
หลัง เช่น การศึกษาของเด็กปฐมวัย (อายุ 3-4 ปี) พบว่ามีอัตราการเข้าเรียนในรูปแบบใดรูปแบบ
หน่ึงเพ่ิมขึ้น แต่ยังคงมีปัญหาในเร่ืองความครบถ้วนและคุณภาพของสถานดูแลเด็กเล็ก  ส่วนเด็ก
และเยาวชนท่ีอยู่ในวัยเรียนมีอัตราการเข้าเรียนเพ่ิมขึ้น อัตราการออกกลางคันมีแนวโน้มลดลง 
ปัญหาใหญ่ของการศึกษาไทยคือเร่ืองคุณภาพการศึกษา ซึ่งพบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยู่ใน
เกณฑ์ตํ่าและมีแนวโน้มลดลง เม่ือเทียบกับมาตรฐานนานาชาติ ผลการประเมินของเด็กไทยยังด้อย
กว่าประเทศเพ่ือนบ้าน (ยกเว้นอินโดนีเชีย) นอกจากน้ียังมีปัญหาความไม่เท่าเทียมกันของคุณภาพ
โรงเรียน สะท้อนจากคะแนนสอบท่ีแตกต่างกันมากระหว่างประเภทโรงเรียนและระหว่างภูมิภาค 
นอกจากน้ี ยังพบว่าระบบการศึกษาของไทยมีส่วนผลักดันให้เด็กต้องออกนอกระบบโรงเรียน อาทิ 
กฎระเบียบไม่เอื้อต่อการศึกษาและการเรียนรู้ของเด็ก ปัญหาคุณภาพการจัดการศึกษา (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2553) การจัดบริการการศึกษาตลอดชีวิต 
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยยังขาดเน้ือหาและวิธีการท่ีเหมาะสม มีกฎระเบียบ
ท่ีไม่เอื้ออํานวยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง ทําให้การศึกษาตลอดชีวิตยังไม่เป็นวิถีชีวิตของ
คนในชาติ  นอกจากน้ี วิชาชีพครูยังไม่สามารถจูงใจและดึงดูดคนรุ่นใหม่ที่เก่งและดี หลักสูตรและ
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กระบวนการผลิตครูขาดความลุ่มลึกของศาสตร์ที่จําเป็นสําหรับผู ้ท่ีจะประกอบวิชาชีพครู ไม่
ทันสมัย และไม่เน้นการปลูกฝังอย่างต่อเน่ืองและจริงจังทางด้านคุณค่า คุณธรรม และจิตวิญญาณ
ของความเป็นครู จึงทําให้ครูไม่สามารถเป็นพลังหลักในการขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษา 
(กระทรวงศึกษาธิการ 2553)  รวมท้ังการขาดแคลนนักแนะแนวมืออาชีพท่ีให้คําปรึกษาแก่เด็ก 
เยาวชน และครอบครัวเก่ียวกับการดํารงชีวิต นอกเหนือจากการให้คําแนะนําทางการเรียนเพียง
อย่างเดียว 

การมีงานทําของเด็กและเยาวชน 

ในเร่ืองการมีงานทํา พบว่าการใช้แรงงานเด็กอายุ 15-18 ปี มีแนวโน้มลดลง แต่ยังคง
มีเด็กจํานวนหน่ึงท่ีต้องเข้าสู่ตลาดแรงงานต้ังแต่อายุยังน้อย ทําให้ต้องประสบกับปัญหาการถูก
หลอกลวง เอารัดเอาเปรียบ และถูกใช้แรงงานอย่างไม่เป็นธรรม  นอกจากน้ี โครงสร้างการจ้าง
งานที่ส่วนใหญ่ยังคงพ่ึงพาแรงงานระดับล่างซึ่ง รวมถึงปัญหาความไม่สอดคล้องระหว่างความ
ต้องการแรงงานกับการผลิตกําลังคนของประเทศ ส่งผลให้เยาวชนท่ีมีการศึกษาสูงกว่าระดับ
ปริญญาตรีมีปัญหาในการเข้าสู่ตลาดแรงงานและเกิดปัญหาการว่างงาน  นอกจากน้ีคุณภาพ
แรงงานไทยเม่ือเทียบกับประเทศเพ่ือนบ้าน ไทยยังเสียเปรียบในการแข่งขัน เน่ืองจากแรงงานไทย
มีระดับผลิตภาพตํ่าและไม่พัฒนา ส่วนหน่ึงเป็นผลพวงจากระบบการศึกษา   

การใช้เวลาว่างของเด็กและเยาวชน 

พฤติกรรมของเด็กได้รับอิทธิพลโดยตรงจากสื่อต่างๆ โดยเฉพาะส่ือโทรทัศน์และ
อินเทอร์เน็ต รายการท่ีเหมาะสมสําหรับเด็กยังมีจํานวนน้อย เด็กใช้เวลาว่างในการดูโทรทัศน์ คุย
โทรศัพท์มือถือ และอินเทอร์เน็ตมากขึ้น แต่ออกกําลังกายลดลง  การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากขึ้น
ส่งผลให้มีสัดส่วนของเด็กติดเกมส์มากขึ้น  แต่ในแง่ของกิจกรรมด้านศาสนาพบว่ามีเด็กและ
เยาวชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนามากขึ้น บําเพ็ญประโยชน์เพ่ือผู้อื่นมากขึ้น  พ้ืนท่ีในการ
แสดงออกทางความคิดเชิงสร้างสรรค์สําหรับเด็กและเยาวชนยังมีค่อนข้างน้อย ถึงแม้ว่าในปัจจุบัน
ได้มีการจัดต้ังสภาเด็กและเยาวชนตั้งแต่ระดับชาติลงไปจนถึงระดับจังหวัด อําเภอ และตําบลแล้ว
ก็ตาม แต่การสนับสนุนการจัดกิจกรรมยังทําได้ไม่เต็มท่ี  ท้ังน้ี สภาเด็กและเยาวชนต้องการได้รับ
การสนับสนุนด้านงบประมาณ องค์ความรู้ และพ่ีเลี้ยง รวมท้ังต้องการให้คณะบริหารสภาเด็กและ
เยาวชนมีคุณภาพ ให้สมาชิกสภาฯ มีความสามัคคีและพร้อมร่วมงาน ตลอดจนต้องการให้
ประธานสภาฯ มีความเป็นผู้นํา (สมพงษ์ จิตระดับ และคณะ, 2553)  นอกจากน้ี การมีมาตรฐาน
สภาเด็กและเยาวชนจะเป็นหลักในการเทียบเคียงและเอื้อต่อการเสริมพลังสภาเด็กและเยาวชนให้
เข้มแข็ง สามารถเป็นกลไกในการประสานงานและดําเนินกิจกรรมสร้างสรรค์สําหรับเด็กและ
เยาวชนในพ้ืนท่ีได้อย่างเต็มศักยภาพ 
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การปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชน 

กลุ่มเด็กและเยาวชนท่ีด้อยโอกาสทางสังคมยังคงมีอยู่จํานวนมาก ในปี 2553  กลุ่มเด็ก
และเยาวชนท่ีด้อยโอกาสทางสังคม รวมถึงกลุ่มแรงงานขั้นตํ่า จํานวนถึง 13.8 ล้านคน (สํานักงาน
ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน: สสค.) จําแนกได้ 5 กลุ่มหลักคือ 1) กลุ่มเด็ก 
นอกระบบการศึกษา จํานวน 2-3 ล้านคน  2) เด็กพิการทางร่างกาย เด็กพิการทางสติปัญญาและ
การเรียนรู้ จํานวน 1.7 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 10 ของเด็กในระบบการศึกษา  3) เด็กชนบท
ห่างไกล จํานวน 1.6 แสนคน  4) เด็กเยาวชนท่ีต้องคดี จํานวน 50,000 คน และอีก 10,000 คนท่ี
จะพ้นการควบคุมและต้องการพัฒนาทักษะอาชีพในทุกปี  และ 5) กลุ่มแรงงานขั้นตํ่า ซ่ึงส่วนใหญ่
หลุดจากระบบการศึกษาต้ังแต่ระดับประถมศึกษา จึงจําเป็นต้องพัฒนาศักยภาพเพ่ือเพ่ิมรายได้
จํานวน 8.8 ล้านคน  และนับเป็นภารกิจสําคัญท่ีสังคมจะต้องเร่งแก้ไขปัญหา  

ความสลับซับซ้อนและความรุนแรงในสังคม  โดยเฉพาะการขาดการพูดคุยและสร้าง
ความเข้าใจกันภายในครอบครัว ทําให้เด็กและเยาวชนอยู่ในภาวะเส่ียงท่ีจะหันไปหาอบายมุข สิ่ง
มอมเมา และมีแนวโน้มในการประพฤติตนเพ่ือเรียกร้องความสนใจจากสังคมอย่างไม่เหมาะสม  
ปัจจุบันประเด็นเร่ืองการกระทําผิดของเด็กและเยาวชนกําลังกลายมาเป็นปัญหาท่ีน่ากังวลมากขึ้น
เร่ือยๆ คดีการกระทําผิดของเด็กและเยาวชนยังคงมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น  ส่วนใหญ่เป็นความผิดเร่ือง
ยาเสพติด รองลงมาเป็นความผิดเกี่ยวกับทรัพย์  สาเหตุแห่งการกระทําผิดส่วนใหญ่ระบุว่ามาจาก
การคบเพ่ือน รองลงมาเป็นเพราะความคึกคะนอง 

ผลการดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชน 

ปี 2553 สภาเด็กและเยาวชนระดับตําบล 730 ตําบล ร่วมกันจัดกิจกรรมสร้างสรรค์เชิง
จิตอาสา เพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคม ซึ่งเด็กและเยาวชน รวมท้ังสภาเด็กและเยาวชนในทุกระดับ 
และกลุ่มแกนนําเยาวชนระดับตําบล 730 ตําบล ได้ดําเนินกิจกรรมโครงการจิตอาสา จํานวน 712 
โครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งส้ิน 101,760 คน  นอกจากนี้สภาเด็กและเยาวชนได้มีการขับเคล่ือน
กิจกรรมเชิงนโยบาย เช่น ร่วมยื่นข้อเสนอวาระเพ่ือการพัฒนาเด็กและเยาวชน ต่อนายกรัฐมนตรี 
(นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ)  ร่วมขับเคล่ือนการจัดต้ังสภาเด็กและเยาวชนตําบลตามมติคณะกรรมการ
ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ เร่ืองการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตําบล  โครงการ
รวมพลังเยาวชนสร้างประเทศไทยด้วยการให้  โครงการจัดประชุมสมัชชาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ 
และโครงการสัมมนาเด็กและเยาวชนเพ่ือเสนอนโยบายความปรองดองในมุมมองของเยาวชน โดย
สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย/เครือข่ายเยาวชนท่ัวประเทศ จํานวน 400 คน 

ผลการศึกษาการพัฒนารูปแบบสภาเด็กและเยาวชน พบว่าปัจจัยแห่งความสําเร็จของ
สภาเด็กและเยาวชน 5 อันดับแรก ได้แก่ 1. ความสามัคคีและการร่วมมือกันของสมาชิกสภาเด็ก
และเยาวชน  2. การร่วมมือของหน่วยงาน/องค์กร  3. มีเจ้าหน้าท่ี/ท่ีปรึกษาท่ีดีและเอาใจใส่   
4. สมาชิกมีคุณธรรมและมีหลักในการทํางานให้ประสบความสําเร็จ และ 5. มีงบประมาณเพียงพอ 
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งบประมาณเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน 

การใช้จ่ายงบประมาณประจําปี 2553 ท่ีเกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน ถูกจัดไว้ใน
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต ซ่ึงเป็นยุทธศาสตร์ท่ีมีวงงบประมาณ
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 29.7 ของงบประมาณรวม โดยมียุทธศาสตร์ย่อยท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับ
เด็กและเยาวชนอยู่ 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ การขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา  การส่งเสริมและ
พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  และการกีฬาและนันทนาการ 

การเปรียบเทียบงบประมาณรายกระทรวงโดยดูเฉพาะกระทรวงท่ีมีภาระหน้าที่เก่ียวข้อง
กับเด็กและเยาวชนในช่วงปี 2551-2554 ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
ยุติธรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ กระทรวง
วัฒนธรรม และกระทรวงท่องเท่ียวและกีฬา พบว่ากระทรวงเหล่าน้ีได้รับงบประมาณรวมมากกว่า
ร้อยละ 25 ของงบประมาณท้ังหมด กระทรวงท่ีได้รับงบประมาณมากท่ีสุดคือกระทรวงศึกษาธิการ 

ข้อมูลจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือ GFMIS 
(Government Fiscal Management Information System) แสดงถึงงบประมาณรายจ่ายจริง
สําหรับเด็กและเยาวชนไทย ในปี 2553 มีจํานวน 379,810 ล้านบาท (ยังไม่รวมรายจ่ายเพ่ือการ
รักษาพยาบาล) หรือคิดเป็นร้อยละ 22.3 ของงบประมาณรายจ่ายรวม  โดยในจํานวนน้ีเป็น
งบประมาณรายจ่ายเพ่ือการศึกษาถึงร้อยละ 99  

ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนท่ีสําคัญในรายงานน้ีสามารถสรุป
ได้ดังน้ี  

1. ส่งเสริมสถาบันครอบครัวและวัฒนธรรม ด้วยการพัฒนาความรู้ ทักษะ และทัศนคติท่ี
ถูกต้องให้กับพ่อแม่และผู้ปกครองในการเล้ียงดูเด็กและเยาวชนอย่างเหมาะสม โดยปลูกฝังให้เด็กและ
เยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม ยึดม่ันในหลักคําสอนทางศาสนา มีความพอเพียง มีสํานึกความเป็น
พลเมือง มีวิถปีระชาธิปไตย เคารพสิทธิผู้อื่น รู้จักคิดอย่างมีเหตุผล มีจิตสาธารณะ รักสิ่งแวดล้อม สามารถ
ดําเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัย และสนับสนุนให้ชุมชน สังคม ภาคีเครือข่ายเข้าใจปัญหาและความต้องการ
ของเด็กและเยาวชน จัดบริการสวัสดิการให้สอดคล้องกับความต้องการของเด็กและเยาวชน 

2. ส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนด้านโภชนาการท่ีเหมาะสมตามวัย 
ให้หญิงมีครรภ์และเด็กเล็กได้รับสารไอโอดีนอย่างท่ัวถึง ให้ความรู้กับเด็กและเยาวชนในการป้องกัน
ตนเองจากโรค และส่ิงเสพติด หม่ันออกกําลังกาย รับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ ป้องกันปัญหา
โรคอ้วน รวมท้ังดูแลสุขภาพจิตของเด็กและเยาวชนไม่ให้เกิดความเครียด นอกจากน้ันต้อง
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ปรับปรุงคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและบุคลากรผู้ดูแลเด็ก โดยรวมถึงการดูแลเด็กเล็กในโรงเรียน 
โรงงาน สถานประกอบการ และให้ความรู้และทักษะการใช้ชีวิตเร่ืองเพศศึกษาเม่ือถึงวัยอันควร  

3. ด้านการศึกษา ควรสนับสนุนภาคีอื่นเข้าร่วมจัดการศึกษากับกระทรวงศึกษาธิการ อาทิ 
ส่ือมวลชน องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรระหว่างประเทศท่ีทํางานด้านการศึกษา หรือชุมชน ฯลฯ เพ่ือให้
การจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีคุณภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนแต่ละกลุ่ม รวมท้ัง
เตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนเมื่อไทยเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน และต้องเพ่ิมโอกาสทาง
การศึกษาของเด็กและเยาวชนท่ียากจนหรือด้อยโอกาสรุนแรงด้วยมาตรการท่ีหลากหลาย ดูแลเร่ือง
คุณภาพการศึกษาอย่างจริงจัง รวมท้ังสร้างความหลากหลายของแนวทางและช่องทางการศึกษาโดย
สนับสนุนให้มีการจัดการศึกษาทางเลือกทุกระดับ  

4. ดูแลเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส ท้ังในด้านโภชนาการ การศึกษาท่ีพอเพียงและมีคุณภาพ 
การมีงานทํา ครอบครัวท่ีอบอุ่น รวมท้ังสร้างทุนทางสังคมให้กับเด็กและเยาวชนท่ีด้อยโอกาสท่ีจะมีส่วน
ช่วยการพัฒนาตัวเองให้หลุดพ้นสภาพด้อยโอกาส ภาครัฐควรสร้างฐานข้อมูลเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส 
ซ่ึงปัจจุบันยังมีความคลุมเครือและไม่สมบูรณ์ โดยเชื่อมโยงข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ด้อยโอกาส ระหว่าง
เครือข่ายพันธมิตรและชุมชน และทําการปรับแก้หรือบังคับใช้กฎหมาย ท่ีเอื้อต่อการพัฒนา คุ้มครอง
และพิทักษ์สิทธ์ิของเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส  

5. ปรับปรุงการดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชน ด้วยการสร้างความเข้าใจถึงบทบาทและ
ความสําคัญของสภาเด็กและเยาวชนในทุกระดับ เพ่ือให้มีความต่อเน่ืองของการดูแลเป็นพ่ีเล้ียงให้
ผู้บริหารสภาเด็กและเยาวชน พร้อมกับท่ีต้องส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของสภาเด็กและเยาวชนไปในตวั
ด้วย ในขณะท่ีผู้บริหารสภาเด็กและเยาวชนควรทําการปรึกษาอย่างกว้างขวางกับเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ี
ในการจัดกิจกรรมท่ีตรงกับความต้องการในพ้ืนท่ี อันจะนําไปสู่การสนับสนุนทรัพยากรทางการเงินจาก
ภาครัฐได้มากขึ้น  

6. ส่งเสริมบทบาทของภาคีเครือข่ายเพ่ือมีส่วนร่วมพัฒนาเด็กและเยาวชน การพัฒนาเด็ก
และเยาวชนเป็นหน้าที่ของทุกภาคส่วนในสังคม ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ธุรกิจเอกชน ชุมชน หรือครอบครัว 
จึงควรมีมาตรการส่งเสริมให้ภาคส่วนเหล่าน้ีตระหนักและมีเพ่ิมบทบาทของตนเองในเร่ืองน้ีมากขึ้น 
มาตรการท่ีอาจทําได้เช่น สนับสนุนการดําเนินงานของธุรกิจเพ่ือสังคม (Corporate Social 
Responsibility) เพ่ิมอัตราจ้างเด็กและเยาวชนในการทํางาน สนับสนุนให้อาสาสมัครมีบทบาทต่อการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ี ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีฝ่ายงานด้านเด็กและครอบครัว  

7. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในทุกด้าน 
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บทนํา 
และสรุปข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

สถานการณ์และการเปล่ียนแปลงสังคมในปัจจุบันท้ังภายในประเทศและกระแสสากลทํา
ให้เด็กและเยาวชนท่ีเป็นพลังสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการปกครองต้องเผชิญกับ
ความท้าทายใหม่ๆ และสถานการณ์ปัญหาต่างๆ อันเป็นอุปสรรคและเป็นอันตรายต่อการดําเนิน
ชีวิต มีแนวโน้มท่ีปัญหาจะเพ่ิมความรุนแรง และซับซ้อนยิ่งขึ้น ซ่ึงการแก้ไขปัญหา การวิเคราะห์
เพ่ือหาสาเหตุและวิธีแก้ไขปัญหาต้องอาศัยข้อมูลท่ีทันต่อสถานการณ์และมีความต่อเน่ือง  

การศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลเก่ียวกับสถานการณ์เด็กและเยาวชนในประเทศไทยให้
สมบูรณ์ทุกมิติ ในระดับต่างๆ เช่น ระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด และระดับประเทศ และใน
กระบวนการต่างๆ ท้ังการส่งเสริม ป้องกัน พัฒนา คุ้มครอง บําบัด ฟ้ืนฟูของภาคส่วนต่างๆ ท้ัง
ภาครัฐ เอกชน ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน มีความสําคัญยิ่ง  เพราะนอกจากจะได้ทราบ
สภาวการณ์แล้ว ยังสามารถคาดการณ์แนวโน้ม และเสนอแนวทางเพ่ือประกอบการวางแผน เฝ้า
ระวัง ป้องกัน ให้ความรู้  นําไปผลักดันการลงทุนทั้งด้านงบประมาณ และระยะเวลาการ
ดําเนินงานด้านเด็กและเยาวชนเป็นภาพรวมของประเทศ นอกจากน้ีพระราชบัญญัติส่งเสริมการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 มาตรา 20 กําหนดให้สํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและ
พิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ (พม.)  มีหน้าท่ีจัดทํารายงานการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนของประเทศอย่าง
น้อยปีละคร้ังเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติเพ่ือให้
คณะกรรมการฯ นําไปเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป ตามมาตรา 11 (5)   ดังนั้น จึงจัดทํารายงาน
การพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจําปี 2553 ขึ้น เพ่ือรายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว เพ่ือสามารถใช้กําหนดนโยบายหรือมาตรการการป้องกันและ
แก้ปัญหาเก่ียวกับเด็กและเยาวชนได้ตรงเป้าหมายและอย่างเหมาะสมต่อไป    
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วัตถุประสงค์และขอบเขตของรายงาน 

รายงานน้ีมีวัตถุประสงค์หลักสองประการคือ  

1.  เพ่ือศึกษา ค้นคว้ารวบรวมข้อมูลท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานด้านเด็กและเยาวชนในมิติ
ต่างๆ และจัดทํารายงานการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนในรอบปี 2553   

2. เพ่ือคาดการณ์แนวโน้มของปัญหาและการพัฒนาเด็กและเยาวชน รวมท้ังเสนอแนะ
แนวทางแก้ไข ตลอดจนการดําเนินงานด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนในอนาคต  

การจัดทํารายงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น  โดยเน้ือหาประกอบด้วย 5 
ส่วนคือ 

ส่วนท่ี 1 ประชากรเด็กและเยาวชน เป็นการนําเสนอโครงสร้างและแนวโน้มประชากร
เด็กและเยาวชน ตลอดจนวิเคราะห์สภาวการณ์ของเด็กและเยาวชนตามการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลก 

ส่วนที่ 2 สถานการณ์และความก้าวหน้าในการดําเนินงานด้านเด็กและเยาวชน 
ประกอบด้วยปัจจัยครอบครัวกับเด็กและเยาวชน สถานการณ์ในด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต 
การศึกษาและการมีงานทําของเด็กและเยาวชน การใช้เวลาว่างของเด็กและเยาวชน การปกป้อง
และคุ้มครองเด็กและเยาวชน กฎหมาย กฎ ระเบียบท่ีเกิดขึ้นหรือบังคับใช้ในรอบปี 2553 

ส่วนท่ี 3 สภาเด็กและเยาวชน เป็นการรายงานความก้าวหน้าของสภาเด็กและเยาวชน
แต่ละระดับ รวมท้ังวิเคราะห์ความสําเร็จ/ปัญหาอุปสรรคในบทบาทและการขับเคล่ือนงานของ
สภาเด็กและเยาวชนและกลไกแวดล้อม และบทบาทของสภาเด็กและเยาวชนใน 5 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

ส่วนท่ี 4 งบประมาณการพัฒนาเด็กและเยาวชน เป็นการวิเคราะห์การใช้งบประมาณ
เพ่ือการพัฒนาเด็กและเยาวชน 

ส่วนท่ี 5 บทวิเคราะห์ เป็นการวิเคราะห์ความสําเร็จ  กลยุทธ์ขับเคล่ือนงาน  และการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนท่ีต้องเร่งดําเนินการ โดยมีประเด็นเร่งด่วนท่ีให้ความสําคัญเป็นพิเศษ 5 
ประเด็นคือ ปัญหาเด็กกับการติดเชื้อเอดส์ พัฒนาการทางสมองของเด็กไทย การพัฒนาศูนย์เด็ก
เล็กในชุมชน การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร (แม่วัยใส) บทบาทและการขับเคล่ือนงานของสภาเด็ก
และเยาวชน 
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กรอบแนวคิดในการนําเสนอและวิเคราะห์ปัญหา 
ตลอดจนแนวทางแก้ปัญหา 

รายงานฉบับน้ีใช้กรอบแนวคิดในการนําเสนอและวิเคราะห์ปัญหาตลอดจนแนวทาง
แก้ปัญหาโดยอิงกับหลักการสากลว่าด้วยเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะแนวทางท่ีเสนอใน 
Convention on the Rights of the Child โดย United Nations Children’s Fund (UNICEF) 
หรืออนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก มีผลบังคับใช้ต่อประเทศสมาชิกท่ีลงนามรับรองเม่ือวันท่ี 2 
กันยายน 1990 ประกอบด้วยมาตราท้ังหมด 54 มาตรา โดย  

ภาค 1 มี 41 มาตรา เป็นเร่ืองเก่ียวกับนิยามเด็ก การรับประกันสิทธิของเด็กโดยรัฐภาคี
ท้ังในภาพรวมและในรายละเอียดของสิทธิในด้านต่างๆ เร่ิมตั้งแต่สิทธิขั้นพ้ืนฐาน เช่น สิทธิในการมี
ชีวิตรอด มีการพัฒนา มีชื่อ มีทะเบียน ได้รับการเล้ียงดูและอยู่ร่วมกับบิดามารดา (นอกจากเป็น
ความจําเป็นเพ่ือประโยชน์ของเด็กเอง) สิทธิในการแสดงความคิดเห็น มีเสรีภาพในการแสวงหา
ข้อมูลและข่าวสาร เสรีภาพทางศาสนา ได้รับความคุ้มครองจากความรุนแรงท้ังทางกายและทางใจ 
มีกระบวนการรับเป็นบุตรบุญธรรมท่ีชอบ สิทธิอันชอบธรรมท้ังปวงของเด็กพิการเพ่ือให้สามารถมี
ชีวิตท่ีมีคุณค่าเหมาะสมกับศักยภาพสูงสุดโดยรัฐต้องช่วยเหลืออย่างเต็มท่ีในลักษณะให้เปล่าเท่าท่ี
เป็นไปได้และเหมาะกับกําลังทรัพย์ของบิดามารดาหรือผู้ดูแลเด็ก สิทธิในการได้รับการรักษาและ
ส่งเสริมสุขภาพ การศึกษาในระดับต่าง ๆ ท่ีมุ่งให้เด็กมีการพัฒนาทางด้านสติปัญญาและอารมณ์ 
ได้รับความคุ้มครองจากการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจและทางเพศ ยาเสพติด การค้าเด็ก มี
กระบวนการยุติธรรมท่ีเหมาะสมกับเด็ก และจะไม่ถูกลงโทษอย่างหนักตามกฎหมายเช่นโทษ
ประหารชีวิตหรือโทษจําคุกตลอดชีวิตโดยไม่มีโอกาสปล่อยตัว ไม่ถูกบังคับให้มีส่วนร่วมในกรณี
พิพาทท่ีใช้อาวุธ   

ภาค 2 มี  5 มาตรา เป็นเร่ืองว่าด้วยการกํากับดูแลให้รัฐภาคีดําเนินการพิทักษ์สิทธิเด็ก
ให้เป็นไปตามอนุสัญญา โดยมีคณะกรรมการกํากับ มีการรายงานผลการดําเนินงาน เป็นต้น 

ภาค 3 มี  9 มาตรา เป็นมาตราว่าด้วยการบังคับใช้และกระบวนการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
อนุสัญญา การเป็นสมาชิกและการยกเลิกสมาชิกภาพ   

ประเทศไทยเป็นรัฐภาคีหน่ึงของอนุสัญญาน้ี และได้ตกลงรับแนวทางส่วนใหญ่โดยมีข้อ
สงวนในปัจจุบันเพียงมาตราเดียวคือมาตราท่ี 22 ซึ่งเป็นเร่ืองของการรับรองและให้ความช่วยเหลือ
เด็กลี้ภัย คาดว่าเป็นเพราะมีจํานวนเด็กท่ีเป็นบุตรหลานของแรงงานต่างชาติจํานวนมากอันอาจทํา
ให้ยากต่อการดําเนินการหากมีการร้องขอเป็นเด็กลี้ภัยจํานวนมาก  

เน้ือหาในรายงานฉบับน้ีตรงกับภาคแรกของอนุสัญญา แต่มิได้ลงรายละเอียดเน่ืองจาก
หลายมาตรามีลักษณะครอบคลุมกว้างขวางและตรงกับการปฏิบัติโดยธรรมเนียมของไทยอยู่แล้ว 
แต่จะรายงานสิทธิอื่นท่ีมีการเปล่ียนแปลง เช่น สิทธิในการมีชีวิตรอดได้รายงานไว้ในอัตราการตาย
ของเด็ก สิทธิในการอยู่กับพ่อแม่ได้รายงานไว้ในอัตราการแยกกันอยู่กับพ่อแม่ สิทธิในการได้รับ
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การพัฒนาทางกายและทางใจได้รายงานในหมวดสุขภาพกายและสุขภาพจิต หมวดครอบครัว
อบอุ่น  สิทธิในการศึกษาได้รายงานไว้หลายแง่มุมในหมวดการศึกษา สิทธิในกระบวนการยุติธรรม
ก็ได้รายงานไว้ในเร่ืองการจับกุมเด็กและเยาวชน สิทธิในการได้รับความคุ้มครองจากความรุนแรง
ได้รายงานไว้ในอัตรากระทํารุนแรงต่อเด็ก เป็นต้น 

ในเร่ืองของนิยามเด็กและเยาวชน รายงานฉบับน้ีใช้คํานิยามว่า เด็ก หมายถึง บุคคลซึ่งมี
อายุตํ่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ (พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 
2550) ซ่ึงตรงกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กมาตราท่ี 1 ส่วนเยาวชน หมายถึง บุคคลซ่ึงมีอายุต้ังแต่
สิบแปดถึงย่ีสิบห้าปีบริบูรณ์ (พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550)  

ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน 

ส่วนท่ี 5 ของรายงานน้ีได้วิเคราะห์และนําเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการพัฒนา
เด็กและเยาวชน ซึ่งสามารถสรุปได้ดังน้ี  

1. การส่งเสริมสถาบันครอบครัวและวัฒนธรรม 

ควรมีการพัฒนาความรู้ ทักษะ และทัศนคติท่ีถูกต้องให้กับพ่อแม่และผู้ปกครองในการ
เลี้ยงดูเด็กและเยาวชนอย่างเหมาะสม โดยเน้นความสัมพันธ์ในเชิงบวกมากกว่าการบังคับ ทําการ
ปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีความผูกพันกับครอบครัว มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในหลักคําสอน
ทางศาสนา มีความพอเพียง มีสํานึกความเป็นพลเมือง มีวิถีประชาธิปไตย เคารพสิทธิผู้อื่น รู้จักคิด
อย่างมีเหตุผล มีจิตสาธารณะ รักส่ิงแวดล้อม สามารถดําเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัย มีส่วนร่วมในการพัฒนา
ชุมชน และประเทศชาติ ท้ังน้ีโดยเปิดโอกาสให้เด็กได้ค้นพบตนเอง รู้ความต้องการ ความถนัด และ
ศักยภาพของตนเองอย่างแท้จริง  

นอกจากน้ีควรสนับสนุนให้ชุมชน สังคม ภาคีเครือข่ายเข้าใจปัญหาและความต้องการ
ของเด็กและเยาวชน สามารถแก้ปัญหา หรือจัดบริการสวัสดิการสังคมให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของเด็กและเยาวชนอย่างสร้างสรรค์ รวมถึงการทําหน้าที่เฝ้าระวังดูแลท้ังกาย จิต และ
พฤติกรรมต้ังแต่ยังเล็ก 

2. การส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชน 

ควรส่งเสริมสุขภาพของเด็กและเยาวชนด้านโภชนาการท่ีเหมาะสมตามวัย ให้หญิงมี
ครรภ์และเด็กเล็กได้รับสารไอโอดีนอย่างท่ัวถึง โดยการใช้เกลือและเคร่ืองปรุงรสท่ีเสริมไอโอดีน และให้
ความรู้กับเด็กและเยาวชนในการป้องกันตนเองจากโรค และสิ่งเสพติด หม่ันออกกําลังกาย  รับประทาน
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อาหารท่ีมีประโยชน์ ลดอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีมีรสหวาน และขนมขบเคี้ยว เพ่ือป้องกันปัญหาโรค
อ้วนในเด็ก ดูแลสุขภาพจิตของเด็กและเยาวชนโดยระมัดระวังในเร่ืองปัจจัยท่ีก่อให้เกิด
ความเครียด  

สําหรับเด็กเล็กควรสนับสนุนช่วยเหลือด้านคุณภาพแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บุคลากร
ผู้ดูแลเด็ก รวมท้ังสนับสนุนให้มีการดูแลเด็กเล็กในโรงเรียน โรงงาน สถานประกอบการ และพ้ืนท่ี
ก่อสร้างขนาดใหญ่ ท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐาน  

ควรให้ความรู้และทักษะการใช้ชีวิตเร่ืองเพศศึกษาเมื่อถึงวัยอันควร ซึ่งรวมถึงการป้องกัน
การต้ังครรภ์ สุขภาวะทางเพศท่ีเหมาะสมและปลอดภัย และสําหรับผู้ท่ีต้ังครรภ์แล้วต้องมีการ
เตรียมความพร้อมท่ีจะเป็นพ่อแม่ท้ังด้านรายได้ จิตใจ รวมท้ังปรัชญาการมีลูก  และการเล้ียงดูลูก  

3. การพัฒนาด้านศึกษา 

ควรสนับสนุนภาคีอื่นเข้าร่วมจัดการศึกษากับกระทรวงศึกษาธิการ อาทิ สื่อมวลชน 
องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรระหว่างประเทศท่ีทํางานด้านการศึกษา หรือชุมชน ฯลฯ เพ่ือให้การ
จัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีคุณภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนแต่ละกลุ่ม รวมท้ัง
เตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนเม่ือไทยเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน  

ต้องเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาของเด็กและเยาวชนท่ียากจนหรือด้อยโอกาสรุนแรงด้วย
มาตรการท่ีหลากหลาย รวมท้ังปรับปรุงการดําเนินงานของสถานศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของ
เด็กและเยาวชนท่ีมีปัญหาและข้อจํากัด นอกจากน้ันควรจัดระบบข้อมูลของกลุ่มเด็กท่ีไม่อยู่ใน
โรงเรียนภาคบังคับ (เด็กออกกลางคัน) ในทุกพ้ืนท่ี ควบคู่กับการสนับสนุนความช่วยเหลือตามความ
จําเป็นอย่างท่ัวถึง และมีระบบแนะแนวการศึกษาท่ีสามารถช่วยกําหนดสาขาท่ีเหมาะสมกับเด็ก
และเยาวชนอย่างแท้จริง  

ต้องมีการดูแลเร่ืองคุณภาพการศึกษาอย่างจริงจัง ท้ังในส่วนของหลักสูตร คุณภาพครู 
การบริหารจัดการของสถานศึกษา รวมท้ังสร้างความหลากหลายของแนวทางและช่องทาง
การศึกษาโดยสนับสนุนให้มีการจัดการศึกษาทางเลือกทุกระดับ ท้ังสายสามัญและสายอาชีพ และ
ส่งเสริมอาชีพนอกระบบการศึกษาท่ีหลากหลายตามความต้องการของสังคมและเศรษฐกิจ  

4. การดูแลเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส 

เด็กและเยาวชนด้อยโอกาสควรได้รับโอกาสท่ีหายไป ในด้านโภชนาการท่ีถูกต้อง 
การศึกษาท่ีพอเพียงและมีคุณภาพ การมีงานทํา ครอบครัวท่ีอบอุ่น เป็นต้น ซ่ึงต้องอาศัยการ
ทํางานในเชิงรุกของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท้ังหมดไม่ว่าภาครัฐหรือเอกชน และเสริมด้วยการสร้าง
ทุนทางสังคมท้ังในระหว่างเด็กและเยาวชนท่ีด้อยโอกาสกันเองและกับสังคมภายนอกท้ังในระดับ
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ท้องถิ่นและระดับชาติ เพ่ือให้สามารถใช้ประโยชน์จากทุนทางสังคมน้ีในการพัฒนาตัวเองให้หลุด
พ้นสภาพด้อยโอกาส  

ภาครัฐควรสร้างฐานข้อมูลเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส ซ่ึงปัจจุบันยังมีความคลุมเครือ
และถกเถียงกันมาก โดยเชื่อมโยงข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ด้อยโอกาส ระหว่างเครือข่ายพันธมิตรและ
ชุมชน และทําการปรับแก้หรือบังคับใช้กฎหมาย ท่ีเอื้อต่อการพัฒนา คุ้มครองและพิทักษ์สิทธ์ิของ
เด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส  

5. การปรับปรุงการดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชน  

ควรสร้างความเข้าใจถึงบทบาทและความสําคัญของสภาเด็กและเยาวชนในทุกระดับ 
โดยต้องทําความเข้าใจกับผู้มีหน้าท่ีสนับสนุน เช่น เจ้าหน้าท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ
ท่ีเกี่ยวข้องในพ้ืนท่ี องค์กรชุมชนหรือองค์กรเอกชนอื่น เป็นต้น เพ่ือให้การสนับสนุนการทํางานของ
สภาเด็กและเยาวชนเกิดความต่อเน่ืองโดยเฉพาะการดูแลเป็นพ่ีเล้ียงให้ผู้บริหารสภาเด็กและ
เยาวชนพร้อมๆ ไปกับการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของสภาเด็กและเยาวชนไปในตัวด้วย  

ผู้บริหารสภาเด็กและเยาวชนควรทําการปรึกษาอย่างกว้างขวางกับเด็กและเยาวชนใน
พ้ืนท่ีในการจัดกิจกรรมท่ีตรงกับความต้องการในพ้ืนท่ี อันจะนําไปสู่การสนับสนุนทรัพยากรทาง
การเงินจากภาครัฐได้มากขึ้น  

6. ส่งเสริมบทบาทของภาคีเครือข่ายเพ่ือมีส่วนร่วมพัฒนาเด็กและเยาวชน  

การพัฒนาเด็กและเยาวชนเป็นหน้าท่ีของทุกภาคส่วนในสังคม ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ธุรกิจ
เอกชน ชุมชน หรือครอบครัว จึงควรมีมาตรการส่งเสริมให้ภาคส่วนเหล่าน้ีตระหนักและเพ่ิม
บทบาทของตนเองในเร่ืองน้ีมากขึ้น มาตรการท่ีอาจทําได้ เช่น สนับสนุนการดําเนินงานของธุรกิจ
เพ่ือสังคม (Corporate Social Responsibility) เพ่ิมอัตราจ้างเด็กและเยาวชนในการทํางาน 
สนับสนุนให้อาสาสมัครมีบทบาทต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ี ส่งเสริมให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีฝ่ายงานด้านเด็กและครอบครัว  

7. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในทุกด้าน 

ในรายงานฉบับน้ีได้จัดทําผังความรับผิดชอบของหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอื่นในการ
แก้ไขปัญหาและส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน จึงควรมีการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานของหน่วยงานเหล่าน้ีอย่างต่อเน่ืองเป็นระยะ โดยรายงานผลการประเมินอย่างน้อยปีละ
คร้ังในรายงานเด็กและเยาวชนของทุกปี  
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ส่วนท่ี 1 
ประชากรเด็กและเยาวชน 

โครงสร้างประชากรเป็นตัวชี้ให้เห็นถึงภาระในอนาคตข้างหน้า สืบเน่ืองจากไทยมี
ภาวะการเจริญพันธ์ุในอัตราต่ํากว่าอัตราทดแทนมากว่า 20 ปีแล้ว ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะเจริญ
พันธ์ุ ได้แก่  1. ภาวะเศรษฐกิจ เดิมเป็นแบบเกษตรกรรมได้เปล่ียนมาเป็นอุตสาหกรรม ทําให้คน
เข้าไปทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมมากขึ้น ระบบชีวิตในครอบครัวได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
การมีแรงงานในครอบครัวจํานวนมากเพ่ือช่วยงานเกษตรกรรมไม่เป็นท่ีต้องการอีกต่อไป ทําให้ 
คนไทยต้องการมีบุตรน้อยลง  2. การเลื่อนชั้นทางสังคม เม่ือภาวะเศรษฐกิจเปล่ียนแปลงไป คนใน
เมืองพยายามสร้างฐานะให้สูงขึ้นท้ังของตนเองและบุตรหลานที่เกิดมา และเห็นว่าการเล้ียงดูบุตร
เป็นการสิ้นเปลืองเงินและเวลา ทําให้ไม่สามารถเล่ือนชนชั้นทางสังคมให้สูงขึ้นได้ จึงต้องจํากัด
จํานวนบุตรให้น้อยลง และ 3. เม่ือภาวะเศรษฐกิจรัดตัวเพ่ิมขึ้น ค่าครองชีพสูงขึ้น ครอบครัวมี
ความจําเป็นต้องใช้จ่ายมากขึ้น ทําให้สตรีซ่ึงเดิมเป็นผู้ดูแลบ้านและเลี้ยงดูบุตร ต้องออกไปทํางาน
นอกบ้าน เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่ครอบครัว นอกจากน้ีการท่ีสตรีมีการศึกษาสูงขึ้น และสังคมยก
ฐานะสตรีให้สูงขึ้น ทําให้ค่านิยมในเร่ืองการมีบุตรเปลี่ยนเป็นลดลง คือ นิยมมีครอบครัวขนาดเล็ก 
เพ่ือให้มาตรฐานการครองชีพดีขึ้น 

อัตราการเจริญพันธ์ุท่ีลดลงทําให้จํานวนเด็กเกิดใหม่มีแนวโน้มลดลงมาต้ังแต่ปี 2513 
ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร โดยคาดว่าประชากรของประเทศไทยน่าจะมีจํานวน
ลดลงก่อนปี 2563 หรือภายใน 10 ปีข้างหน้า การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางอายุของประชากร
ไทยแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนในรูปท่ี 1.1   

ปกติโครงสร้างประชากรเรามักเรียกกันว่า “ปิรามิดประชากร” เพราะมีรูปร่างเหมือน 
ปิรามิด คือมีฐานใหญ่ปลายแหลม แต่ต้ังแต่น้ีไปเราคงเรียกว่าปิรามิดประชากรไม่ได้แล้ว เพราะ
โครงสร้างประชากรไทยนับต้ังแต่ปี 2553 เป็นต้นไปจะมีลักษณะเหมือนโอ่งมากกว่า กล่าวคือ
โครงสร้างประชากรเด็กจะมีสัดส่วนลดลง ในขณะท่ีคนแก่จะมีสัดส่วนมากขึ้น  
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รูปท่ี 1.1 โครงสร้างประชากรของประเทศไทย ปี 2503-2573 

 
ที่มา: กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA), ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางประชากรใน

ประเทศไทย สถานการณ์และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (ประมาณการข้ันต่ํา) 

จากข้อมูลจํานวนประชากรของสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ในปี 2553 ประเทศไทยมีจํานวนเด็กและเยาวชนอายุไม่เกิน 25 ปีจํานวน 25.47 ล้าน
คน หรือร้อยละ 40 ของประชากรท้ังประเทศ  เป็นหญิง 12.39 ล้านคน และเป็นชาย 13.07 ล้าน
คน (รูปท่ี 1.2) 
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รูปท่ี 1.2 จํานวนเด็กและเยาวชนของประเทศไทย ปี 2553 

 
ที่มา:  สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  คํานวณจากจํานวนประชากร  

ประกาศสํานักทะเบียนกลาง  กรมการปกครองฯ  ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2552  และวันที่ 31 ธันวาคม 2553 

แม้ว่าในแง่จํานวนประชากรดูเหมือนว่าการเปล่ียนแปลงจะเป็นไปอย่างช้าๆ แต่ถ้า
พิจารณาในแง่โครงสร้างแล้ว พบว่าอัตราการเพ่ิมของประชากรสูงอายุ (65 ปีขึ้นไป) จะเพ่ิมขึ้น
อย่างรวดเร็ว  ในขณะท่ีการเพ่ิมขึ้นของประชากรวัยเด็ก (0-24 ปี) จะเร่ิมลดลง (รูปท่ี 1.3) 

รูปท่ี 1.3 ดัชนีการเจริญเติบโตของประชากรเด็กและเยาวชนกับผู้สูงวัย ปี 2543-2573  

 
ที่มา: ประมาณการประชากร จําแนกตามกลุ่มอายุและเพศ ทั่วราชอาณาจักร (ข้อสมมติภาวะเจริญพันธ์ุ

ปานกลาง), สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

384,708
402,940
410,397
414,057
415,317

1,642,711
2,091,519

2,405,251
2,529,185
2,375,846

361,191 
378,081 
385,630 
388,953 
390,665 
1,543,329 

1,971,719 
2,272,507 
2,399,446 

2,303,102 

3000000 2000000 1000000 0 1000000 2000000 3000000

0
1
2
3
4

1-4
5-9

10-14
15-19
20-24

จํานวน (คน)

ชาย หญิง

-

50 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

2543 2545 2547 2549 2551 2553 2555 2557 2559 2561 2563 2565 2567 2569 2571 2573

0-19 20-24 65+



 

10 รายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจําปี 2553 

 

การท่ีสัดส่วนเด็กและเยาวชนลดลงอย่างรวดเร็วน้ันส่วนหน่ึงเป็นเพราะอัตราการเกิดของ
ไทยค่อนข้างต่ําเมื่อเทียบกับนานาประเทศ คืออยู่ในอันดับท่ี 158 ของโลกในปี 2548 และอันดับท่ี 
152 ในปี 2554 จากท้ังหมด 200 กว่าประเทศ โดยในปี 2554 ไทยมีอัตราการเกิดเพียงประมาณ 
13 คนจาก 1,000 คน ตํ่ากว่าค่าเฉล่ียของโลกท่ี 19 คนจาก 1,000 คนมาก 

ตารางท่ี 1.1 เปรียบเทียบอัตราการเกิดของประเทศไทยกับบางประเทศ ปี 2548 

ประเทศ 
2548 2554 

อันดับ การเกิด/1,000 คน อันดับ การเกิด/1,000 คน 
ทั่วโลก 20.15  19.15 
 ลาว 38 35.99 55 26.13 
 ฟิลิปปนิส์ 74 25.31 58 25.34 
 พม่า 122 18.12 97 19.31 
 อินโดนีเซีย 104 20.71 104 18.1 
 เวียดนาม 129 17.07 118 17.07 
 สหรัฐอเมริกา 156 14.14 148 13.83 
 ไทย 158 14.00 152 12.95 
 จีน 163 13.14 159 12.29 
 ฝรั่งเศส 172 12.15 160 12.29 
 สหราชอาณาจักร 187 10.78 161 12.29 
 แคนาดา 184 10.84 186 10.28 
 สวีเดน 193 10.36 188 10.18 
 สวิตเซอร์แลนด์ 201 9.77 202 9.53 
 ไต้หวัน 168 12.64 210 8.9 
 สิงคโปร์ 209 9.49 216 8.5 
 ฮ่องกง 223 7.26 219 7.49 
 ญ่ีปุ่น 210 9.47 220 7.31 

ที่มา:  CIA The World Factbook (https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/rankorder/rawdata_2054.txt) 

การเปล่ียนแปลงในโครงสร้างประชากรลักษณะน้ีมีนัยยะต่อแนวทางการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนอย่างสําคัญ โดยดูได้จากการเปลี่ยนแปลงของสัดส่วนวัยแรงงานต่อผู้สูงวัยท่ีปัจจุบันอยู่ท่ี 
6:1 แต่จะลดลงอย่างรวดเร็วเหลือเพียง 3:1 ในอีกสิบปีข้างหน้า หมายความว่าคนวัยแรงงานต้อง
รับผิดชอบผู้สูงวัยมากขึ้น ซ่ึงคนวัยทํางานในอนาคตก็คือเด็กและเยาวชนในวันน้ี หากพวกเขาต้อง
รับภาระมากขึ้นก็หมายถึงว่าพวกเขาต้องมีคุณภาพมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพด้านการศึกษา 
สุขภาพ อารมณ์ ความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นต้น  
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ความต้องการ และสภาวการณ์ของเด็กและเยาวชน 
ตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

การหาแนวทางในการพัฒนาเด็กและเยาวชนเพ่ือเตรียมความพร้อมกับภาระในอนาคตน้ัน
จะให้ได้ผลต้องเร่ิมจากทําความเข้าใจว่าเด็กและเยาวชนกําลังเติบโตในสภาพแวดล้อมอะไร และ
พวกเขามีความต้องการอะไรในสภาวการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 

นอกจากน้ีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรท่ีกล่าวถึงแล้ว สังคมไทยเองก็มีการ
เปล่ียนแปลงท่ีมาจากปัจจัยอื่น ท้ังปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก และได้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต 
ความคิด ความอ่านและสภาวะความเป็นอยู่ของประชาชนทุกระดับท้ังในเชิงบวกและเชิงลบ 

ปัจจัยภายใน ท่ีสําคัญได้แก่ความตื่นตัวในสิทธิของประชาชน ท่ีสะท้อนอยู่ในสาระของ
รัฐธรรมนูญฉบับหลังๆ เช่น ความครอบคลุมของหมวดนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ปี พ.ศ 2540 และปี พ.ศ. 2550    และยังมีการเปล่ียนแปลงเชิงวัฒนธรรมใน
หลายด้าน การขยายตัวของบทบาทชุมชน เกิดความขัดแย้งทางการเมือง ซ่ึงล้วนมีผลต่อเนื่องไป
ถึงเด็กและเยาวชน ในส่วนท่ีกระทบเด็กและเยาวชนโดยตรงก็มีเร่ืองการปฏิรูปการศึกษาท่ีเพ่ิม
โอกาสการเข้าถึงการศึกษามากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็มีปัญหาในเร่ืองคุณภาพการศึกษามากขึ้น
เช่นกัน เป็นต้น 

ปัจจัยภายนอก ทท่ีสําคัญประกอบด้วยความเชื่อมโยงของสังคมไทยกับสังคมโลกผ่าน
ทางการสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการลงทุน การเดินทางท่องเท่ียว การติดต่อส่ือสารไร้สาย สังคม
ออนไลน์ท่ีทําให้เกิดการแพร่กระจายและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารรวมท้ังการเชื่อมโยงทางวัฒนธรรม
และระบบคุณค่า การก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 เป็นต้น 

นอกจากนั้นยังมีปัจจัยท่ีเกิดพร้อมกันทั้งภายในและภายนอก เช่นกระแสการต่ืนตัวใน
เร่ืองการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

สภาวะการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นก่อให้เกิดท้ังผลด้านลบและด้านบวก ในด้านบวกคือ
มาตรฐานการดํารงชีวิตของประชาชนดีขึ้น มีความเจริญเติบโตทางวัตถุท่ีทันสมัย มีความ
สะดวกสบายในการติดต่อส่ือสารและคมนาคม ชุมชนมีบทบาทในการพัฒนาและบริหารจัดการ
ท้องถิ่นด้วยตนเองมากขึ้น รวมทั้งประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก การคุ้มครองภายใต้
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  ส่วนผลด้านลบก็เช่นเกิดกระแส
บริโภคนิยมมากขึ้น วัฒนธรรมต่างชาติบางประการท่ีไม่เหมาะสมเร่ิมมาแทนท่ีวัฒนธรรมและ
ค่านิยมท่ีดีงามและความเป็นไทย วิถีชีวิตของคนไทยเปลี่ยนไปในลักษณะต่างคนต่างอยู่ ขาดความ
เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน คํานึงถึงแต่ประโยชน์ส่วนตน ขาดจิตสํานึกในหน้าท่ีความรับผิดชอบ และ
ไม่รู้จักเสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมของชาติ ขาดระเบียบวินัยและเคารพในกฎหมายและกติกา
ของสังคม  ในขณะที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่ิมเส่ือมโทรมและลดน้อยลงโดยลําดับ 
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ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ มากมาย  ปัญหาความขัดแย้งทางความคิดซึ่งนําไปสู่การต่อต้านและใช้
ความรุนแรงเป็นพฤติกรรมท่ีเด็กและเยาวชนได้ซึมซับมาเป็นระยะเวลาหลายปีแล้ว  รวมท้ังปัญหา
สังคมต่างๆ เช่น ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาพฤติกรรมทางเพศท่ีไม่เหมาะสม และปัญหายาเสพติด
ในกลุ่มเด็กและเยาวชน 

ในด้านความต้องการของเด็กน้ัน หากวิเคราะห์จากการเปล่ียนแปลงของโครงสร้าง
ประชากรและสภาวการณ์ภายในและภายนอก เด็กและเยาวชนย่อมมีความต้องการให้สังคม
เตรียมความพร้อมให้พวกเขาในการรับมือกับอนาคต ป้องกันและลดผลทางลบ ซึ่งหมายถึงว่าเด็ก
และเยาวชนต้องการการพัฒนาท่ีจะเพ่ิมศักยภาพมากกว่าคนในรุ่นก่อน ต้องการการเรียนรู้มากขึ้น 
มีโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมากขึ้น และท่ีสําคัญไม่ย่ิงหย่อนกว่ากันคือเด็กและเยาวชนทุกคน
ควรได้รับโอกาสดังกล่าวอย่างเท่าเทียมกัน ซ่ึงจะเป็นการเพ่ิมความสามารถในการรับความ
เปลี่ยนแปลงของคนรุ่นหลังโดยรวมได้ดีกว่าการให้โอกาสกระจุกตัวแต่ในกลุ่มน้อย 
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ส่วนท่ี 2 
สถานการณ์และความก้าวหน้า 

ในการดําเนินงานด้านเด็กและเยาวชน 

ในส่วนน้ีเป็นการทบทวนสถานการณ์และปัญหาท่ีจําต้องเร่งผลักดันในด้านต่างๆ โดย
แบ่งออกเป็น 5 หัวข้อ ได้แก่ 1. การส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน  2. การศึกษาและการมี
งานทําของเด็กและเยาวชน  3. การใช้เวลาว่างของเด็กและเยาวชน  4. การปกป้องและคุ้มครอง
เด็กและเยาวชน  และ 5. กฎระเบียบและการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน  โดยจะเน้นการ
นําเสนอข้อมูล สถิติ และตัวชี้วัดท่ีสะท้อนให้เห็นถึงประเด็นท่ีสําคัญในแต่ละด้าน  

วิธีการนําเสนอจะใช้การเสนอข้อมูลที่แสดงสถานการณ์ในแต่ละด้านในลักษณะ
ข้อเท็จจริงก่อน จากนั้นจึงเสนอคําอธิบายท่ีเป็นไปได้ของสถานการณ์น้ันโดยอาจมีข้อมูลประกอบ
บางส่วนด้วย และเสริมด้วยความก้าวหน้าการดําเนินงานท่ีสําคัญรวมท้ังข้อเสนอแนะบางประการ
ในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น ส่วนข้อเสนอท่ีเป็นองค์รวมน้ันจะนําเสนออีกคร้ังในส่วนท่ี 5  

2.1  การส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน 

2.1.1  ครอบครัวกับเด็กและเยาวชน 

การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีซับซ้อนและเป็นไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อ
โครงสร้างและรูปแบบของครอบครัวไทย ซ่ึงเดิมมักเป็นครอบครัวขนาดใหญ่อยู่ร่วมกันหลายรุ่น  มี
ระบบเครือญาติท่ีมีความผูกพันอย่างใกล้ชิด เกื้อกูลและเอื้ออาทรต่อกัน มีการอบรม ขัดเกลาบุตร
หลานและปลูกฝังวัฒนธรรมและค่านิยมประเพณีอย่างต่อเน่ือง ปัจจุบันกลายเป็นครอบครัวเด่ียว
มากขึ้น ขนาดของครอบครัวเล็กลง ทุนทางสังคมขั้นพ้ืนฐานท่ีสุดคือความสัมพันธ์ในครอบครัวจึง
ลดน้อยลงไปด้วย 

ทุนทางสังคมระดับครอบครัวท่ีลดลงอาจสะท้อนได้ด้วยดัชนีครอบครัวอบอุ่นท่ีจัดทําโดย
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซ่ึงมีแนวโน้มแย่ลง (รูปท่ี 2.1) 

ความอบอุ่นในครอบครัวขึ้นกับปัจจัยมากมาย เช่น ปัจจัยภายนอกอันเน่ืองมาจากสังคม 
ชุมชน ภาวะเศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง และวัฒนธรรม เป็นต้น   หรือจากปัจจัยภายใน อัน
ได้แก่ สมาชิกในครอบครัว จํานวนสมาชิก ความสัมพันธ์ การดูแลเอาใจใส่ ศาสนา สภาพเศรษฐกิจ
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ภายในครอบครัว  เช่น ความไม่สามารถ
ในปัจจุบัน ทําให้เกิดความห่างเหินของคนในครอบครัว 
ไม่เข้าใจกัน การหย่าร้าง การทอดท้ิ
เร็วเกินไปและอย่างไม่ตั้งใจ เช่นความ

อีกดัชนีท่ีมักใช้ในการสะท้อนปัญหาครอบครัวคือสถิติการหย่าร้าง ตัวอย่างเช่นในรูป 
ซึ่งแสดงจํานวนการสมรสและการหย่าร้างของครอบครัวท่ีมีการจดทะเบียนสมรส จะเห็นว่าในขณะท่ี
การสมรสมีแนวโน้มลดลง แต่การหย่าร้างกลับมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยส่วนใหญ่การหย่าร้างมักก่อให้เกิด
ปัญหาในครอบครัวตามมา ก่อให้เกิดภาวะเจ็บป่วยทางจิตใจแก่คู่สมรสหรือฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงม
การตายจากกัน และท่ีสําคัญมักจะมีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนท่ีจะขาดความรักและความอบอุ่น

รูปท่ี 2.1  ดัชนีครอบครัวอบอุ่น ปี 

ที่มา: ตัวชี้วัดรายงานภาวะสังคม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

รูปท่ี 2.2  สถิติการสมรส การหย่าร้าง 

ที่มา: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
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ความไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
เกิดความห่างเหินของคนในครอบครัว  ไม่มีเวลาพูดคุยปรึกษาหารือกัน เกิดความ
ย่าร้าง การทอดท้ิง นอกจากน้ันครอบครัวไม่อบอุ่นอาจเกิดจากการสร้างครอบครัว

เร็วเกินไปและอย่างไม่ตั้งใจ เช่นความรักใคร่ในวัยหนุ่มสาวจนพลาดพลั้งต้ังครรภ์และมีบุตร 

อีกดัชนีท่ีมักใช้ในการสะท้อนปัญหาครอบครัวคือสถิติการหย่าร้าง ตัวอย่างเช่นในรูป 2.2 
ซ่ึงแสดงจํานวนการสมรสและการหย่าร้างของครอบครัวท่ีมีการจดทะเบียนสมรส จะเห็นว่าในขณะท่ี
การสมรสมีแนวโน้มลดลง แต่การหย่าร้างกลับมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยส่วนใหญ่การหย่าร้างมักก่อให้เกิด

ก่อให้เกิดภาวะเจ็บป่วยทางจิตใจแก่คู่สมรสหรือฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงมากกว่า
และท่ีสําคัญมักจะมีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนท่ีจะขาดความรักและความอบอุ่น 

ดัชนีครอบครัวอบอุ่น ปี 2544-2552 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

การหย่าร้าง ปี 2548-2552 (หน่วย: ราย) 

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 

2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552

68.1 67.0
66.1

62.2 61.9
63.9 63.0

2549 2550 2551 2552

358,505
307,910 318,496 300,878

98,388 100,420 109,084 109,277

สมรส หย่าร้าง

สภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
กิดความ

การสร้างครอบครัว

2.2 
ซ่ึงแสดงจํานวนการสมรสและการหย่าร้างของครอบครัวท่ีมีการจดทะเบียนสมรส จะเห็นว่าในขณะท่ี
การสมรสมีแนวโน้มลดลง แต่การหย่าร้างกลับมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยส่วนใหญ่การหย่าร้างมักก่อให้เกิด

ากกว่า

 

 



 

 

เด็กและเยาวชนยั
เป็นได้ ปรากฏการณ์ท่ีสําคัญหน่ึงในระยะประมาณย่ีสิบปีท่ีผ่านมาคือการท่ีเด็กไม่
แม่ ในปี 2549 มีเด็กท่ีได้อยู่กับ
สัดส่วนดังกล่าวมีแนวโน้มลดลงมาอยู่ท่ี
มากกว่าเด็กในเมือง (รูปท่ี
ปัญหาในการปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กมาตราท่ี 

มีสาเหตุหลักสามประการที่ทําให้เด็กไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ 
พ่อแม่แยกทางกัน และพ่อหรือแม่เสียชีวิต
แยกทางกันมากที่สุด (ร้อยละ 
พ่อและ/หรือแม่เน่ืองจากพ่อแม่ทํางานคนละจังหวัด

การท่ีพ่อแม่ต้องทํางานในท่ีห่างไกลเพ่ือหารายได้ให้เพียงพอกับการดํารงชีพและสร้าง
ครอบครัวและท้ิงลูกหลานไว้กับปู่ย่าตายายเป็นปัญหาท่ีมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น แม้ในบางกรณีการท่ี
เด็กอยู่กับปู่ย่าตายายในชนบทอาจดีกว่าอยู่ในเมืองที่แออัดและพ่อแม่ไม่ค่อยมีเวลาให้ลูก  แต่ส่วน
ใหญ่แล้วการท่ีเด็กไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ก่อให้เกิดปัญหาหลายด้านด้วยกัน เช่น
และขาดความอบอุ่นจากครอบครัว
ทํางานเช่นกัน เด็กในกลุ่มน้ี
ปรับตัวเข้ากับเพ่ือน ติดเกมส์
พ่อแม่2  

รูปท่ี 2.3  ร้อยละของเด็กท่ีได้อยู่กับพ่อและแม่ จําแนกตามพ้ืนท่ี ปี 

ที่มา: คํานวณจากข้อมูลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สํานักงานสถิติแห่งชาติ

                                        
1 ธงทอง จันทรางศุ (2553)  
2 Sun (2003) 
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ชนยังอาจขาดความอบอุ่นของครอบครัวท้ังท่ีพ่อแม่ไม่ได้หย่าร้างกันก็
ท่ีสําคัญหนึ่งในระยะประมาณยี่สิบปีท่ีผ่านมาคือการท่ีเด็กไม่ได้อยู่กับพ่อ

เด็กท่ีได้อยู่กับท้ังพ่อและแม่คิดเป็นเพียงร้อยละ 64.5 ของจํานวนเด็กท้ังหมด
นดังกล่าวมีแนวโน้มลดลงมาอยู่ท่ีร้อยละ 61.5 ในปี 2553  โดยเด็กในชนบทจะมีปัญหาน้ี

รูปท่ี 2.3)  การท่ีมีเด็กเกือบร้อยละ 40 ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่แสดงว่าไทยมี
ปัญหาในการปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กมาตราท่ี 9 ค่อนข้างรุนแรง 

สามประการท่ีทําให้เด็กไม่ได้อยู่กับพ่อแม่  คือ พ่อแม่ทํางานคนละจังหวัด 
พ่อแม่แยกทางกัน และพ่อหรือแม่เสียชีวิต  สําหรับเด็กกรุงเทพฯ ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่เพราะว่า

ร้อยละ 51)   ส่วนเด็กในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่ได้อยู่กับ
พ่อแม่ทํางานคนละจังหวัด (รูปที่ 2.4) 

การท่ีพ่อแม่ต้องทํางานในท่ีห่างไกลเพ่ือหารายได้ให้เพียงพอกับการดํารงชีพและสร้าง
งลูกหลานไว้กับปู่ย่าตายายเป็นปัญหาท่ีมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น แม้ในบางกรณีการท่ี

เด็กอยู่กับปู่ย่าตายายในชนบทอาจดีกว่าอยู่ในเมืองท่ีแออัดและพ่อแม่ไม่ค่อยมีเวลาให้ลูก  แต่ส่วน
การท่ีเด็กไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ก่อให้เกิดปัญหาหลายด้านด้วยกัน เช่น เด็กมีจิตใจไม่สมบูรณ์ 

และขาดความอบอุ่นจากครอบครัว อีกท้ังปู่ย่าตายายเองบางคร้ังก็ไม่มีเวลาดูแลเพราะต้องไป
เด็กในกลุ่มน้ีมักมีปัญหาด้านพฤติกรรมหลายประการ เช่น ด้ือร้ัน มีปัญหาในการ

ปรับตัวเข้ากับเพ่ือน ติดเกมส์ มีความเสี่ยงท่ีจะติดยาเสพติด1 และมีผลการเรียนต่ํากว่าเด็กท่ีอยู่กับ

ร้อยละของเด็กท่ีได้อยู่กับพ่อและแม่ จําแนกตามพ้ืนท่ี ปี 2549-2553 

คํานวณจากข้อมูลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สํานักงานสถิติแห่งชาติ

                                                 

2550 2551 2552 2553

68.8 67.8 
65.9 65.8 

61.2 60.1 60.5 59.8 

64.5 63.0 62.0 61.9 61.5 

เมือง ชนบท รวม

2553 15 

ท่ีพ่อแม่ไม่ได้หย่าร้างกันก็
ได้อยู่กับพ่อหรือ

ของจํานวนเด็กท้ังหมด  
โดยเด็กในชนบทจะมีปัญหาน้ี

ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่แสดงว่าไทยมี

คือ พ่อแม่ทํางานคนละจังหวัด  
อแม่เพราะว่าพ่อแม่

ส่วนเด็กในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่ได้อยู่กับ

การท่ีพ่อแม่ต้องทํางานในท่ีห่างไกลเพ่ือหารายได้ให้เพียงพอกับการดํารงชีพและสร้าง
งลูกหลานไว้กับปู่ย่าตายายเป็นปัญหาท่ีมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น แม้ในบางกรณีการท่ี

เด็กอยู่กับปู่ย่าตายายในชนบทอาจดีกว่าอยู่ในเมืองท่ีแออัดและพ่อแม่ไม่ค่อยมีเวลาให้ลูก  แต่ส่วน
เด็กมีจิตใจไม่สมบูรณ์ 

ไม่มีเวลาดูแลเพราะต้องไป
ดื้อร้ัน มีปัญหาในการ

ผลการเรียนตํ่ากว่าเด็กท่ีอยู่กับ

 
คํานวณจากข้อมูลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สํานักงานสถิติแห่งชาติ 

61.5 
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รูปท่ี 2.4  สาเหตุที่เด็กไม่ได้อยู่กับพ่อและ

ที่มา: คํานวณจากข้อมูลการสํารวจทางเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน สํานักงานสถิติแห่งชาติ

ข้อเสนอแนะท่ีสําคัญในเร่ืองน้ีคือความจําเป็นเร่งด่วนในการหาทางให้เด็กได้อยู่กับพ่อแม่
มากขึ้น โดยต้องคํานึงถึงความจําเป็นทางเศรษฐกิจของครอบครัวประกอบด้วย 
พ่อแม่จํานวนมากต้องส่งลูกเล็กให้ปู่ย่าตายายเลี้ยงเพราะไม่สะดวกในการพาลูกไปทํางานด้วยได้ 
แนวทางแก้ปัญหาประการหน่ึงจึงเป็นการส่งเสริมให้มีสถานเลี้ยงดูเด็กเล็กในสถานประกอบการ 
หรือในบริเวณใกล้เคียงกัน นอกจากน้ีต้องดําเนินมาตรการอื่นควบคู่
เพ่ือให้สามารถกําหนดนโยบายท่ีเหมาะสมได้

มีพัฒนาการท่ีดีขึ้นอย่างหนึ่งสําหรับครอบครัวเด็กและเยาวชน คือสมาชิกอื่นในครอบครัว
มีการทํากิจกรรมร่วมกับเด็กอายุต่ํากว่า
ปรากฏการณ์น้ีเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นในทุกภาค
ตื่นตัวในการดูแลเด็ก การมีลูกน้อยลงจึงให้ความสําคัญกับลูกท่ีมีมากขึ้น รวมท้ังฐานะความเป็นอยู่
ท่ีดีขึ้นช่วยให้สมาชิกครอบครัวมีเวลาให้กับเด็กได้มากขึ้น

ในด้านผลการดําเนินงานด้
โรงเรียนพ่อแม่ เพ่ือให้ความรู้และเตรียมความพร้อมให้กับผู้ท่ีกําลังจะเป็นพ่อแม่ในอนาคต
โรงพยาบาลท่ีเข้าร่วมโครงการโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว 
มาตรฐานตามกระบวนการคุณภาพ
ตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุ 5 ปี 
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สาเหตุท่ีเด็กไม่ได้อยู่กับพ่อและ/หรือแม่ จําแนกตามภาค (ปี 2552)  

ข้อมูลการสํารวจทางเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน สํานักงานสถิติแห่งชาติ 

ข้อเสนอแนะที่สําคัญในเร่ืองน้ีคือความจําเป็นเร่งด่วนในการหาทางให้เด็กได้อยู่กับพ่อแม่
มากขึ้น โดยต้องคํานึงถึงความจําเป็นทางเศรษฐกิจของครอบครัวประกอบด้วย ตัวอย่างเช่น พบว่า
พ่อแม่จํานวนมากต้องส่งลูกเล็กให้ปู่ย่าตายายเลี้ยงเพราะไม่สะดวกในการพาลูกไปทํางานด้วยได้ 
แนวทางแก้ปัญหาประการหน่ึงจึงเป็นการส่งเสริมให้มีสถานเลี้ยงดูเด็กเล็กในสถานประกอบการ 

นอกจากน้ีต้องดําเนินมาตรการอื่นควบคู่ไปด้วยโดยควรมีการศึกษาวิจัย
เพ่ือให้สามารถกําหนดนโยบายที่เหมาะสมได้ 

มีพัฒนาการท่ีดีขึ้นอย่างหน่ึงสําหรับครอบครัวเด็กและเยาวชน คือสมาชิกอื่นในครอบครัว
มีการทํากิจกรรมร่วมกับเด็กอายุตํ่ากว่า 5 ปีมากขึ้น ซึ่งสมาชิกท่ีว่าน้ีรวมท้ังพ่อของเด็กเองด้วย 

การณ์นี้เป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นในทุกภาค (รูปท่ี 2.5 และรูปท่ี 2.6) ซ่ึงคาดว่าเป็นเพราะความ
ต่ืนตัวในการดูแลเด็ก การมีลูกน้อยลงจึงให้ความสําคัญกับลูกท่ีมีมากขึ้น รวมท้ังฐานะความเป็นอยู่
ท่ีดีขึ้นช่วยให้สมาชิกครอบครัวมีเวลาให้กับเด็กได้มากขึ้น 

ในด้านผลการดําเนินงานด้านการส่งเสริมสถาบันครอบครัวน้ัน  ปัจจุบันได้มีโครงการ
โรงเรียนพ่อแม่ เพ่ือให้ความรู้และเตรียมความพร้อมให้กับผู้ท่ีกําลังจะเป็นพ่อแม่ในอนาคต  มี
โรงพยาบาลท่ีเข้าร่วมโครงการโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว ท่ีมีการจัดระบบบริการท่ีได้
มาตรฐานตามกระบวนการคุณภาพ ตั้งแต่ระยะตั้งครรภ์ คลอด หลังคลอด การเลี้ยงดูบุตรอายุ
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เด็กตอ้งการเข้าโรงเรียน อื่นๆ

หรือแม่แต่ละภาค

 

ข้อเสนอแนะท่ีสําคัญในเร่ืองนี้คือความจําเป็นเร่งด่วนในการหาทางให้เด็กได้อยู่กับพ่อแม่
พบว่า

พ่อแม่จํานวนมากต้องส่งลูกเล็กให้ปู่ย่าตายายเลี้ยงเพราะไม่สะดวกในการพาลูกไปทํางานด้วยได้ 
แนวทางแก้ปัญหาประการหน่ึงจึงเป็นการส่งเสริมให้มีสถานเลี้ยงดูเด็กเล็กในสถานประกอบการ 

ดยควรมีการศึกษาวิจัย

มีพัฒนาการท่ีดีขึ้นอย่างหน่ึงสําหรับครอบครัวเด็กและเยาวชน คือสมาชิกอื่นในครอบครัว
รวมท้ังพ่อของเด็กเองด้วย 
ซ่ึงคาดว่าเป็นเพราะความ

ต่ืนตัวในการดูแลเด็ก การมีลูกน้อยลงจึงให้ความสําคัญกับลูกท่ีมีมากขึ้น รวมท้ังฐานะความเป็นอยู่

านการส่งเสริมสถาบันครอบครัวน้ัน  ปัจจุบันได้มีโครงการ
มี

ท่ีมีการจัดระบบบริการท่ีได้
หลังคลอด การเลี้ยงดูบุตรอายุ

หรือแม่ทํางานคนละจังหวัด



 

 

รูปท่ี 2.5  ร้อยละของเด็กอายุต่ํากว่า 

ที่มา: คํานวณจากข้อมูลการสํารวจสถานการณ์เด็กในประเทศไทย ปี 
เยาวชนปี 2551 สํานักงานสถิติแห่งชาติ

รูปท่ี 2.6 ร้อยละของเด็กอายุต่ํากว่า 

ที่มา: คํานวณจากข้อมูลการสํารวจสถานการณ์เด็กในประเทศไทย ปี 
เยาวชนปี 2551 สํานักงานสถิติแห่งชาติ

2.1.2  การส่งเสริมสุขภาพกาย

สุขภาพกายและสุขภาพจิตเป็นสิ่งสําคัญและจําเป็นสําหรับทุกชีวิต
อย่างปกติก็คือ การทําให้ร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์
ตนเองและผู้อื่น ผู้ท่ีมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดีจะปฏิบัติหน้าท่ีประจําวันไม่ว่าเป็นการเรียน
หรือการทํางานเป็นไปด้วยดี
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ร้อยละของเด็กอายุต่ํากว่า 5 ปี ท่ีสมาชิกในครัวเรือนทํากิจกรรมร่วมกับเด็ก

คํานวณจากข้อมูลการสํารวจสถานการณ์เด็กในประเทศไทย ปี 2549 และการสํารวจเด็กและ
สํานักงานสถิติแห่งชาติ 

ร้อยละของเด็กอายุต่ํากว่า 5 ปี ท่ีพ่อทํากิจกรรมร่วมกับเด็ก 

คํานวณจากข้อมูลการสํารวจสถานการณ์เด็กในประเทศไทย ปี 2549 และการสํารวจเด็กและ
สํานักงานสถิติแห่งชาติ 

การส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต 

ละสุขภาพจิตเป็นสิ่งสําคัญและจําเป็นสําหรับทุกชีวิต การท่ีจะดํารงชีวิตอยู่
การทําให้ร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ จิตใจมีความสุข ความพอใจ ความสมหวังท้ัง

ผู้ท่ีมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดีจะปฏิบัติหน้าท่ีประจําวันไม่ว่าเป็นการเรียน
หรือการทํางานเป็นไปด้วยดี  
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ปี ท่ีสมาชิกในครัวเรือนทํากิจกรรมร่วมกับเด็ก 

 
และการสํารวจเด็กและ

 
และการสํารวจเด็กและ

จะดํารงชีวิตอยู่
จิตใจมีความสุข ความพอใจ ความสมหวังท้ังต่อ

ผู้ท่ีมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีจะปฏิบัติหน้าท่ีประจําวันไม่ว่าเป็นการเรียน



 

18 รายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจําปี 

 

สุขภาพกาย สําหรับเด็ก
มารดาได้รับการดูแลครรภ์ท่ีดีก็
พฤติกรรมการบริโภคและการออกกําลังกายของเด็กล้วนมีผลต่อสุขภาพของเด็ก

ในด้านสุขภาพพ้ืนฐานของเด็กเล็ก สถิติท่ีมีการใช้อ้างอิงมากท่ีสุดคือ
เด็กอายุตํ่ากว่า 5 ปี ซ่ึงกรณีของไทย
2541 เหลือ 9.5 ต่อการเกิดมีชีพ 1
แม้จะสูงกว่าบางประเทศเช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย 
มาตรา 6 ได้ค่อนข้างดี 

รูปท่ี 2.7  อัตราการตายของเด็กอายุต่ํากว่าห้าปี 

ที่มา: สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข

สําหรับเด็กท่ีกําลังเติบโต โภชนาการมีความสําคัญต่อสุขภาพท่ีสุด ในท่ีน้ีจะพิจารณา
สถิติ 4 ชุดท่ีแสดงถึงสถานการณ์และแนวโน้มด้านโภชนาการของเด็กและเยาวชนไทย โดยแสดงใน
รูปท่ี 2.8 ถึง 2.13  

เร่ิมจากเด็กปฐมวัย พบว่า
สัดส่วนเด็กปฐมวัยท่ีมีนํ้าหนักตํ่ากว่าเกณฑ์ค่อนข้างตํ่า 
แตกต่างระหว่างภูมิภาคอยู่เน่ืองจาก
ภูมิภาคอื่นๆ (รูปท่ี 2.8) การท่ีภาวะโภขนาการในเด็ก
เร่ืองน้ีในเด็กวัยเรียนระดับประถมศึกษามีแนวโน้มดีขึ้น 
อยู่ในเร่ืองโภชนาการของเด็กวัยเรียน เนื่องจากพบว่ายังมีเด็กจํานวนหนึ่งที่ไม่ได้บริโภคอาหารมื้อ
หลักครบท้ัง 3 ม้ือ แม้จะมีจํานวนไม่มากแต่ก็มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 
จานด่วนได้รับความนิยมพอสมควรในเด็กและเยาวชนทุกกลุ่มอายุ 
ประมาณหน่ึงในสามท่ีบริโภคอาหารจานด่วนเป็นประจําโดยเฉพาะในช่วงวันเสาร์และอาทิตย์
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สําหรับเด็กความสมบูรณ์ของสุขภาพเร่ิมตั้งแต่เม่ืออยู่ในครรภ์มารดา หาก
การดูแลครรภ์ท่ีดีก็มักจะให้กําเนิดทารกท่ีมีสุขภาพดี การดูแลเด็กเล็กรวมทั้ง

พฤติกรรมการบริโภคและการออกกําลังกายของเด็กล้วนมีผลต่อสุขภาพของเด็ก  

ในด้านสุขภาพพ้ืนฐานของเด็กเล็ก สถิติท่ีมีการใช้อ้างอิงมากท่ีสุดคืออัตราการตายของ
ซึ่งกรณีของไทยมีแนวโน้มลดลงจาก 16.9 ต่อการเกิดมีชีพ 1,000 คนในปี 

1,000 คนในปี 2552  (รูปท่ี 2.7)  ซ่ึงถือว่าเป็นระดับที่น่าพอใจ
เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย และถือว่าไทยทําตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

อัตราการตายของเด็กอายุต่ํากว่าห้าปี ต่อการเกิดมีชีพ 1,000 ปี 2541-2552 

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข 

สําหรับเด็กท่ีกําลังเติบโต โภชนาการมีความสําคัญต่อสุขภาพท่ีสุด ในท่ีน้ีจะพิจารณา
ชุดที่แสดงถึงสถานการณ์และแนวโน้มด้านโภชนาการของเด็กและเยาวชนไทย โดยแสดงใน

พบว่าภาวะโภชนาการของเด็กวัยน้ีในภาพรวมน่าพอใจเพราะ
ท่ีมีนํ้าหนักต่ํากว่าเกณฑ์ค่อนข้างต่ํา (ต่ํากว่าร้อยละ 3)  อย่างไรก็ตามมีความ

แตกต่างระหว่างภูมิภาคอยู่เน่ืองจากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือมีปัญหามากกว่า
ารท่ีภาวะโภขนาการในเด็กปฐมวัยค่อนข้างน่าพอใจมีผลทําให้ปัญหา

เร่ืองน้ีในเด็กวัยเรียนระดับประถมศึกษามีแนวโน้มดีขึ้น (รูปท่ี 2.9) อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาท่ีซ่อน
อยู่ในเร่ืองโภชนาการของเด็กวัยเรียน เน่ืองจากพบว่ายังมีเด็กจํานวนหน่ึงท่ีไม่ได้บริโภคอาหารม้ือ

มื้อ แม้จะมีจํานวนไม่มากแต่ก็มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น (รูปท่ี 2.10) พร้อมๆ กับท่ีอาหาร
จานด่วนได้รับความนิยมพอสมควรในเด็กและเยาวชนทุกกลุ่มอายุ (รูปที่ 2.11) โดยมีจํานวนถึง
ประมาณหน่ึงในสามท่ีบริโภคอาหารจานด่วนเป็นประจําโดยเฉพาะในช่วงวันเสาร์และอาทิตย์ 

2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552

12.3 11.7 12 11.3 10.8 10.5 10 9.9 9.5

ความสมบูรณ์ของสุขภาพเร่ิมตั้งแต่เม่ืออยู่ในครรภ์มารดา หาก
รวมท้ัง

อัตราการตายของ
คนในปี 

ซึ่งถือว่าเป็นระดับท่ีน่าพอใจ
และถือว่าไทยทําตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

 

สําหรับเด็กท่ีกําลังเติบโต โภชนาการมีความสําคัญต่อสุขภาพท่ีสุด ในท่ีน้ีจะพิจารณา
ชุดท่ีแสดงถึงสถานการณ์และแนวโน้มด้านโภชนาการของเด็กและเยาวชนไทย โดยแสดงใน

น่าพอใจเพราะ
อย่างไรก็ตามมีความ

ปัญหามากกว่า
ค่อนข้างน่าพอใจมีผลทําให้ปัญหา

อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาท่ีซ่อน
อยู่ในเร่ืองโภชนาการของเด็กวัยเรียน เน่ืองจากพบว่ายังมีเด็กจํานวนหน่ึงท่ีไม่ได้บริโภคอาหารมื้อ

พร้อมๆ กับท่ีอาหาร
โดยมีจํานวนถึง



 

 

รูปท่ี 2.8  ภาวะโภชนาการในเด็ก

น้ําหนักตํ่ากว่าเกณฑ์

ที่มา: กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

รูปท่ี 2.9  สัดส่วนของเด็กนักเรียนประถมศึกษาท่ีน้ําหนักต่ํากว่าเกณฑ์

หมายเหตุ: ปี 2545 ไมม่ีการสํารวจน้ําหนักของเด็กประถมศึกษา
ปี 2548 ได้จากรายงาน
 สถิติแห่งชาติ
ปี 2551 ได้จากรายงานสภาวการณ์เด็กและเยาวชน
 รามจิต

ที่มา: กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
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ภาวะโภชนาการในเด็กปฐมวัยอายุ 0-6 ปี จําแนกตามภูมิภาค 

กว่าเกณฑ ์ นํ้าหนักค่อนข้างน้อย

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

สัดส่วนของเด็กนักเรียนประถมศึกษาท่ีน้ําหนักต่ํากว่าเกณฑ์ 

ไมม่ีการสํารวจน้ําหนักของเด็กประถมศึกษา  
ได้จากรายงานการสํารวจสภาวการณ์เด็กและเยาวชน ปี 2547-2548 สํานักงาน
สถิติแห่งชาติ 
ได้จากรายงานสภาวการณ์เด็กและเยาวชน (Child Watch) ปี 2551-2552 

ตติ 
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
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นํ้าหนักค่อนข้างนอ้ย 
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รูปท่ี 2.10  สัดส่วนของประชาชนอายุ 

ที่มา:  รายงานการสํารวจพฤติกรรมดูแลสุขภาพของประชากรไทย พ
รายงานการสํารวจอนามัยสวัสดิการและการบริโภคอาหารของประชากร
สถิติแห่งชาติ 

รูปท่ี 2.11  ร้อยละของเดก็และเยาวชนท่ีบริโภคอาหารจานดว่นเป็นประจํา 
(อย่างน้อย 1 วัน/สัปดาห์

ที่มา: โครงการ Child Watch 2548

กลุ่มอาหารท่ีบริโภคต่อสัปดาห์มากกว่าร้อยละ 
ผลิตภัณฑ์ และอาหารไขมันสูง แต่ในขณะเดีย
ท่ีสูงเช่นกัน (รูปท่ี 2.12 และ 2.13
เพ่ิมขึ้น (รูปท่ี 2.13) 
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สัดส่วนของประชาชนอายุ 6 ปีขึ้นไปท่ีบริโภคอาหารมื้อหลักครบ 3 มื้อ 

รายงานการสํารวจพฤติกรรมดูแลสุขภาพของประชากรไทย พ.ศ. 2548 สํานักงานสถิติแห่งชาติ 
รายงานการสํารวจอนามัยสวัสดิการและการบริโภคอาหารของประชากร พ.ศ. 2552 สํานักงาน

ร้อยละของเดก็และเยาวชนท่ีบริโภคอาหารจานดว่นเป็นประจํา  
สัปดาห์) 

Child Watch 2548-2549 สถาบันรามจิตติ 

กลุ่มอาหารท่ีบริโภคต่อสัปดาห์มากกว่าร้อยละ 80 ได้แก่ ผักและผลไม้สด เนื้อสัตว์และ
ผลิตภัณฑ์ และอาหารไขมันสูง แต่ในขณะเดียวกันก็มีการบริโภคนํ้าอัดลมและเคร่ืองด่ืมในสัดส่วน

2.13) นอกจากน้ียังพบว่าการบริโภคขนมกรุบกรอบก็มีแนวโน้ม
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ได้แก่ ผักและผลไม้สด เน้ือสัตว์และ
วกันก็มีการบริโภคนํ้าอัดลมและเคร่ืองดื่มในสัดส่วน

นอกจากน้ียังพบว่าการบริโภคขนมกรุบกรอบก็มีแนวโน้ม

2552

2548

อาทิตย์



 

 

รูปท่ี 2.12 สัดส่วนของประชาชนอายุ

ที่มา:  รายงานการสํารวจพฤติกรรมดูแลสุขภาพของประชากรไทย พ
รายงานการสํารวจอนามัยสวัสดิการและการบริโภคอาหารของประชากร
สถิติแห่งชาติ 

รูปท่ี 2.13  ร้อยละของเด็กประถมศึกษาท่ีทานขนมกรุบกรอบและน้ําอัดลมเป็นประจํา

ที่มา: รายงานสภาวการณ์เด็กและเยาวชนปี 

การบริโภคขนมกรุบกรอบและด่ืมนํ้าอัดลมเป็นประจํา
ดีของอิทธิพลของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปต่อเด็กและเยาวชน ในกรณีน้ีมีการศึกษาที่พบว่า
ของการโฆษณาในเชิงชักนํา
เค้ียวของเด็กและเยาวชน3

                                        
3  เป็นผลการวิจัยท่ีรายงานใน การสาธารณสุขไทย 

เยาวชนในพื้นท่ี 4 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ขอนแก่น สงขลา และกรุงเทพฯ ในปี 

เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์

ผักและผลไม้สด

อาหารไขมันสูง

ขนมทานเล่น ขนมกรุบกรอบ

ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม

อาหารจานด่วน

น้ําอัดลมและเครื่องด่ืม
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สัดส่วนของประชาชนอายุ 6 ปีขึ้นไปจําแนกตามกลุ่มอาหารท่ีรับประทานต่อสัปดาห์

รายงานการสํารวจพฤติกรรมดูแลสุขภาพของประชากรไทย พ.ศ. 2548 สํานักงานสถิติแห่งชาติ
รายงานการสํารวจอนามัยสวัสดิการและการบริโภคอาหารของประชากร พ.ศ. 2552 สํานักงาน

ร้อยละของเด็กประถมศึกษาท่ีทานขนมกรุบกรอบและน้ําอัดลมเป็นประจํา

รายงานสภาวการณ์เด็กและเยาวชนปี 2547-2552, โครงการ Child Watch 2553. 

บริโภคขนมกรุบกรอบและด่ืมน้ําอัดลมเป็นประจําท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเป็นตัวอย่างท่ี
ดีของอิทธิพลของสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปต่อเด็กและเยาวชน ในกรณีน้ีมีการศึกษาท่ีพบว่า
ของการโฆษณาในเชิงชักนําผ่านสื่อต่างๆ เป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลสูงสุดต่อการตัดสินใจซ้ือขนมขบ

3  

                                                 
เป็นผลการวิจัยท่ีรายงานใน การสาธารณสุขไทย 2554 โดยการสํารวจพฤติกรรมการบริโภคขนมขบเค้ียวของ

จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ขอนแก่น สงขลา และกรุงเทพฯ ในปี 2547  
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ปีขึ้นไปจําแนกตามกลุ่มอาหารท่ีรับประทานต่อสัปดาห์ 

 
สํานักงานสถิติแห่งชาติ 

สํานักงาน

ร้อยละของเด็กประถมศึกษาท่ีทานขนมกรุบกรอบและน้ําอัดลมเป็นประจํา 

 

เป็นตัวอย่างท่ี
ดีของอิทธิพลของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปต่อเด็กและเยาวชน ในกรณีน้ีมีการศึกษาที่พบว่าอิทธิพล

ผ่านสื่อต่างๆ เป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลสูงสุดต่อการตัดสินใจซ้ือขนมขบ

บเค้ียวของ
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ผลของการบริโภคอาหารท่ีมีไขมันและแคลอรีสูง ขนมกรุบกรอบและนํ้าอัดลม รวมท้ัง
อาหารจานด่วนเป็นประจํานอกจากจะทําให้เด็กฟันผุแล้วยังส่งผลให้เกิดโรคอ้วนได้ง่ายอีกด้วย 
โดยพบว่าในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา ไทยเป็นประเทศท่ีอุบัติการณ์โรคอ้วนในเด็กเพ่ิมเร็วท่ีสุดในโลก
และบางคร้ังเด็กอ้วนอาจเป็นโรคขาดสารอาหารโดยท่ีพ่อแม่ไม่ทันเฉลียวใจ 
แสดงถึงการได้รับพลังงานส่วนเกิน
กลุ่มน้ีมักจะไม่ค่อยกินผักและผลไม้
แม่หรือคนเลี้ยงดูกําหนดให้เด็กท้ังท่ีรู้ตัวและไม่ตั้งใจ

นอกจากการบริโภคอาหารปกติแล้ว ปัจจัยท่ีมีผลต่อสุขภาพเด็กและเยาวชนท่ีเก่ี
จากการบริโภคอย่างมากคือการด่ืมสุราและสูบบุหร่ี จากการสํารวจ
บุหร่ี โดยสํานักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า
หรือเคยดื่มสุรา และสัดส่วนน้ีเพ่ิมขึ้นเป็นกว่าร้อยละ 
พฤติกรรมการสูบบุหร่ีก็มีลักษณะคล้ายกันคือเด็กและเยาวชนท่ี
เคยสูบบุหร่ีมากขึ้นดังแสดงรูปท่ี 
ประการน้ีจึงเป็นปัญหาท่ีต้องได้รับการแก้ไขโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน

รูปท่ี 2.14  พฤติกรรมการดื่มสุรา

ที่มา:  รายงานการสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการด่ืมสุราของประชากร
สํานักงานสถิติแห่งชาติ 

                                                
4 “สมัชชาสุขภาพ หวั่นคนไทยอ้วนเกินพิกัด แจงผลเสีย ร้ายกว่าท่ีคิด
5 แพทย์หญิงนิพรรณพร วรมงคล และนางไฉไล
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ผลของการบริโภคอาหารท่ีมีไขมันและแคลอรีสูง ขนมกรุบกรอบและน้ําอัดลม รวมท้ัง
อาหารจานด่วนเป็นประจํานอกจากจะทําให้เด็กฟันผุแล้วยังส่งผลให้เกิดโรคอ้วนได้ง่ายอีกด้วย 

ปีท่ีผ่านมา ไทยเป็นประเทศท่ีอุบัติการณ์โรคอ้วนในเด็กเพ่ิมเร็วท่ีสุดในโลก4

และบางคร้ังเด็กอ้วนอาจเป็นโรคขาดสารอาหารโดยท่ีพ่อแม่ไม่ทันเฉลียวใจ เน่ืองจากการอ้วน
เกินแต่อาจขาดสารอาหารอื่นเช่นไวตามินและเกลือแร่เน่ืองจากเด็ก

ผลไม้ การแก้ไขเร่ืองน้ีต้องเร่ิมที่พฤติกรรมการกินซ่ึงเร่ิมจากการท่ีพ่อ
ท้ังท่ีรู้ตัวและไม่ตั้งใจ5  

นอกจากการบริโภคอาหารปกติแล้ว ปัจจัยท่ีมีผลต่อสุขภาพเด็กและเยาวชนท่ีเก่ียวเน่ือง
ดื่มสุราและสูบบุหร่ี จากการสํารวจพฤติกรรมการดื่มสุราและสูบ
พบว่ามากกว่าร้อยละ 10 ของเด็กและเยาวชนอายุ 15-19 ปี ด่ืม

หรือเคยด่ืมสุรา และสัดส่วนน้ีเพ่ิมขึ้นเป็นกว่าร้อยละ 30 ในเยาวชนอายุ 20-24 ปี (รูปท่ี 2.14)
ลักษณะคล้ายกันคือเด็กและเยาวชนท่ีอายุมากขึ้นจะมีโอกาสสูบบุหร่ีหรือ

ดังแสดงรูปท่ี 2.15 (แม้จะมีสัดส่วนน้อยกว่าการดื่มสุรา) พฤติกรรมสอง
ประการน้ีจึงเป็นปัญหาท่ีต้องได้รับการแก้ไขโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน 

กรรมการดื่มสุราของเด็กและเยาวชน จําแนกตามอายุ ปี 2547 และ 2550 

สํารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราของประชากร พ.ศ.2547 และ 2550 

         
สมัชชาสุขภาพ หว่ันคนไทยอ้วนเกินพิกัด แจงผลเสีย ร้ายกว่าท่ีคิด” บ้านเมือง 29 มกราคม 2553. 

วรมงคล และนางไฉไล เลิศวนางกูร 2553  
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ผลของการบริโภคอาหารที่มีไขมันและแคลอรีสูง ขนมกรุบกรอบและนํ้าอัดลม รวมท้ัง
อาหารจานด่วนเป็นประจํานอกจากจะทําให้เด็กฟันผุแล้วยังส่งผลให้เกิดโรคอ้วนได้ง่ายอีกด้วย 

4 
อ้วน
ด็ก

ที่พ่อ

ยวเน่ือง
พฤติกรรมการด่ืมสุราและสูบ

ดื่ม
) 

หรือ
พฤติกรรมสอง

 

 



 

 

รูปท่ี 2.15  พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเด็กและเยาวชน

ที่มา:  รายงานการสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการด่ืมสุราของประชากร
สํานักงานสถิติแห่งชาติ

นอกจากพฤติกรรมการบริโภคแล้ว
เช่นเดียวกัน ผลการสํารวจของสํานักงานสถิติแห่งชาติ 
มีแนวโน้มออกกําลังเพ่ิมขึ้นจาก
กําลังกายเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 
2.16)   

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาแนวโน้มการออกกําลังกายจากผลการสํารวจของ
กําลังกายเพ่ือสุขภาพ ร่วมกับสํานักวิจัยเอแบค
การเคลื่อนไหวออกแรง/ออกกําลังกายของคนไทย
พบว่าการออกกําลังกายท่ีพอเพียงตามเกณฑ์
วัยรุ่นท่ีไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงมากนัก 

                                        
6  เกณฑ์การประเมินความพอเพียงของการเคล่ือนไหวออกแรง

ด้วยความแรงระดับปานกลาง สะสมเป็นระยะเวลาอย่างน้อยวันละ 
2.เคลื่อนไหวออกแรง/ออกกําลังกายด้วยความแรงระดับหนั
สัปดาห์ละ 3 วัน) 
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พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเด็กและเยาวชน จําแนกตามอายุ ปี 2547 และ 

สํารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราของประชากร พ.ศ.2547 และ 2550 
สํานักงานสถิติแห่งชาติ 

นอกจากพฤติกรรมการบริโภคแล้ว พฤติกรรมการออกกําลังกายก็มีผลต่อสุขภาพกาย
เช่นเดียวกัน ผลการสํารวจของสํานักงานสถิติแห่งชาติ (2547 และ 2550) พบว่า เด็กอายุ 11

เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 62.5 เป็น 73.1  และวัยรุ่น (อายุ 15-24 ปี) มีการออก
ร้อยละ 42.6 เป็น 45.4 และผู้ชายจะออกกําลังกายมากกว่าผู้หญิง 

อย่างไรก็ตาม เม่ือพิจารณาแนวโน้มการออกกําลังกายจากผลการสํารวจของกองออ
กําลังกายเพ่ือสุขภาพ ร่วมกับสํานักวิจัยเอแบค-เคเอสซี อินเตอร์เนตโพลล์ ซึ่งได้สํารวจสถานการณ์

ออกกําลังกายของคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปในปี 2547-2550 และ 
พบว่าการออกกําลังกายท่ีพอเพียงตามเกณฑ์6 มีแนวโน้มลดลงในแทบทุกกลุ่มอายุ ยกเว้นในกลุ่ม
วัยรุ่นท่ีไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงมากนัก (รูปท่ี 2.17) 

                                                 
เกณฑ์การประเมินความพอเพียงของการเคลื่อนไหวออกแรง/ออกกําลังกาย  1.เคลื่อนไหวออกแรง/ออกกําลังกาย
ด้วยความแรงระดับปานกลาง สะสมเป็นระยะเวลาอย่างน้อยวันละ 30 นาที อย่างน้อยสัปดาห์ละ 5 

ออกกําลังกายด้วยความแรงระดับหนัก เป็นระยะเวลาอย่างน้อยวันละ 20 นาที อย่างน้อย
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พฤติกรรมการออกกําลังกายก็มีผลต่อสุขภาพกาย
11-14 ปี 

มีการออก
และผู้ชายจะออกกําลังกายมากกว่าผู้หญิง (รูปท่ี 
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รูปท่ี 2.16  อัตราการออกกําลังกาย

ที่มา:  รายงานการสํารวจพฤติกรรมการออกกําลังกายของประชากรอายุ
สํานักงานสถิติแห่งชาติ 

รูปท่ี 2.17   ร้อยละของคนไทยอายุ 
พอเพียงตามเกณฑ์

หมายเหตุ:  *  ปี 2550 และปี 2552 
Activity Questionnaires) 
ปี 2547–2549 เป็นการสํารวจโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
Activity Questionnaires)

ที่มา: กองออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย และ
โพลล์) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

สุขภาพจิต การมีครอบครัวท่ีเล็กลงและอัตรากา
หลังมีบุตรน้อยลง ซ่ึงในด้านหน่ึงทําให้เด็กและเยาวชนได้รับการเลี้ยงดูและเอาใจใส่ดีกว่าสมัยก่อน 
ซึ่งน่าจะก่อให้เกิดผลดีด้านจิตใจ สุขภาพจิตของเด็กและเยาวชนไทยโดยรวมน่าจะดีขึ้นหากใช้
มุมมองน้ี แต่ในอีกด้านหน่ึงเด็กและเยาวชนก็ถูกค
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ออกกําลังกายของประชากร จําแนกตามอายุ ปี 2547-2550 

รายงานการสํารวจพฤติกรรมการออกกําลังกายของประชากรอายุ 11 ปีข้ึนไป พ.ศ.2547 และ 2550 

ร้อยละของคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีการเคลื่อนไหวออกแรง/ออกกําลังกาย
พอเพียงตามเกณฑ์ 

2552 เป็นการสํารวจโดยใช้แบบสัมภาษณ์ GPAQ (Global Physical 
Activity Questionnaires)  

เป็นการสํารวจโดยใช้แบบสัมภาษณ์ IPAQ (International Physical 
Activity Questionnaires) ฉบับส้ัน 

กกําลังกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย และสํานักวิจัยเอแบค-เคเอสซี อินเตอร์เนตโพลล์ (เอแบค
อัสสัมชัญ 

การมีครอบครัวที่เล็กลงและอัตราการเกิดท่ีตํ่าทําให้ครอบครัวไทยในระยะ
หลังมีบุตรน้อยลง ซึ่งในด้านหน่ึงทําให้เด็กและเยาวชนได้รับการเลี้ยงดูและเอาใจใส่ดีกว่าสมัยก่อน 
ซ่ึงน่าจะก่อให้เกิดผลดีด้านจิตใจ สุขภาพจิตของเด็กและเยาวชนไทยโดยรวมน่าจะดีขึ้นหากใช้
มุมมองน้ี แต่ในอีกด้านหน่ึงเด็กและเยาวชนก็ถูกคาดหวังจากพ่อแม่ ญาติ และคนรอบข้างมากขึ้น 
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เอแบค

รเกิดท่ีต่ําทําให้ครอบครัวไทยในระยะ
หลังมีบุตรน้อยลง ซ่ึงในด้านหน่ึงทําให้เด็กและเยาวชนได้รับการเลี้ยงดูและเอาใจใส่ดีกว่าสมัยก่อน 
ซ่ึงน่าจะก่อให้เกิดผลดีด้านจิตใจ สุขภาพจิตของเด็กและเยาวชนไทยโดยรวมน่าจะดีขึ้นหากใช้

าดหวังจากพ่อแม่ ญาติ และคนรอบข้างมากขึ้น 

ปีขึ้นไป



 

 

ซึ่งหากการเลี้ยงดูไม่คํานึงถึงผลกระทบต่อความสามารถในการรองรับความคาดหวังได้ก็อาจ
นําไปสู่ปัญหาสุขภาพจิตของเด็กและเยาวชนได้เช่นกัน

ปัญหาสุขภาพจิตสามารถแสดงได้ในหลายรูปแบบ เช่นในเร่ืองความเครียด 
แสดงให้เห็นว่าเด็กและเยาวชน
หรืออาเจียน และพบว่าความเครียดเพ่ิมขึ้นตามอายุของเด็กและเยาวชน โดยระดับอุดมศึกษามี
ปัญหามากท่ีสุด ซ่ึงอาจแสดงถึงความคาดหวังท่ีเพ่ิมขึ้นหรือสภาพแวดล้อมท่ีตึงเครียดขึ้น 

อย่างไรก็ตาม เยาวชนยังมีปัญหาด้านสุขภาพจิตน้อยกว่าคนท่ัวไป จาก
สุขภาพจิตของเด็กและเยาวชนอายุ 
ร้อยละ 55.9 มีสุขภาพจิตเท่ากับคนท่ัวไป ร้อยละ 
ร้อยละ 18.5 ท่ีมีสุขภาพจิตต่ํากว่าคนท่ัวไป 

ปัญหาสุขภาพจิตในระดับรุนแรงท่ีสุด
ซึ่งพบว่าแม้อัตราการตายท่ีมีสาเหตุมาจากการฆ่าตัวตายในเด็กและเยาวชนจะมีแนวโน้มลดลง แต่
เด็กอายุ 5-14 ยังมีอัตราการฆ่าตัวตายสูงถึงร้อยละ 
การฆ่าตัวตายร้อยละ 2.2 

รูปท่ี 2.18 ร้อยละของเด็กท่ีระบุว่ามีอาการเครียดจนนอนไม่หลับหรืออาเจียน ปี

ที่มา: โครงการ Child Watch
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ซ่ึงหากการเลี้ยงดูไม่คํานึงถึงผลกระทบต่อความสามารถในการรองรับความคาดหวังได้ก็อาจ
าพจิตของเด็กและเยาวชนได้เช่นกัน 

ปัญหาสุขภาพจิตสามารถแสดงได้ในหลายรูปแบบ เช่นในเร่ืองความเครียด รูปท่ี 
เด็กและเยาวชนถึงร้อยละ 23-46 มีปัญหาความเครียดรุนแรงถึงขั้นนอนไม่หลับ

ความเครียดเพ่ิมขึ้นตามอายุของเด็กและเยาวชน โดยระดับอุดมศึกษามี
ซ่ึงอาจแสดงถึงความคาดหวังท่ีเพ่ิมขึ้นหรือสภาพแวดล้อมท่ีตึงเครียดขึ้น  

าม เยาวชนยังมีปัญหาด้านสุขภาพจิตน้อยกว่าคนท่ัวไป จากผลการสํารวจ
สุขภาพจิตของเด็กและเยาวชนอายุ 15-24 ปี โดยสํานักงานสถิติแห่งชาติ ในปี 2551พบว่า

มีสุขภาพจิตเท่ากับคนท่ัวไป ร้อยละ 25.6 มีสุขภาพจิตสูงกว่าคนท่ัวไป และมีเพียง
พจิตตํ่ากว่าคนท่ัวไป (รูปท่ี 2.19) 

ปัญหาสุขภาพจิตในระดับรุนแรงท่ีสุดอาจแสดงออกในรูปของความพยายามฆ่าตัวตาย 
การตายที่มีสาเหตุมาจากการฆ่าตัวตายในเด็กและเยาวชนจะมีแนวโน้มลดลง แต่
มีอัตราการฆ่าตัวตายสูงถึงร้อยละ 0.4  และเด็กและเยาวชนอายุ 15-24 

2 ในปี 2553 (รูปท่ี 2.20) ซ่ึงเป็นข้อมูลท่ีน่าเป็นห่วงอย่างย่ิง  

ร้อยละของเด็กท่ีระบุว่ามีอาการเครียดจนนอนไม่หลับหรืออาเจียน ปี 2550

Child Watch, สถาบันรามจิตติ 

ม.ต้น ม.ปลาย อาชีวะ อุดมศึกษา
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ซ่ึงหากการเล้ียงดูไม่คํานึงถึงผลกระทบต่อความสามารถในการรองรับความคาดหวังได้ก็อาจ

รูปท่ี 2.18 
มีปัญหาความเครียดรุนแรงถึงขั้นนอนไม่หลับ

ความเครียดเพ่ิมขึ้นตามอายุของเด็กและเยาวชน โดยระดับอุดมศึกษามี
 

ผลการสํารวจ
พบว่าเยาวชน

และมีเพียง

ฆ่าตัวตาย 
การตายท่ีมีสาเหตุมาจากการฆ่าตัวตายในเด็กและเยาวชนจะมีแนวโน้มลดลง แต่
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รูปท่ี 2.19  สุขภาพจิตของเด็กและเยาวชนอายุ 

ที่มา: การสํารวจสภาวะทางสังคม วัฒนธรรม และสุขภาพจิต พ

รูปท่ี 2.20  อัตราการตายจากการฆ่าตัวตาย ปี 

ที่มา: สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข

ในด้านสุขภาพจิตน้ีสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชน การแก้ปัญหา
ต้องเร่ิมจากสถาบันท่ีเล็กท่ีสุดคือครอบครัว การสร้างความรักความเข้าใจ การสร้างสัมพันธ์อันดี
ระหว่างคนในครอบครัว การฝึกให้เด็กได้
ตั้งแต่วัยเด็กโดยส่งเสริมพัฒนาการทุกด้าน
การดําเนินชีวิตต่อไป เพ่ือท่ีเด็กเติบโตเป็นเยาวชนและผู้ใหญ่ท่ีสามารถปรับตัวทุกๆ สถานการณ์ได้ 
ถือเป็นมาตรการเชิงป้องกัน ส่วนเม่ือมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วก็ต้องมีมาตรการเชิงบร

0

สุขภาพจิตสูงกว่าคนทัว่ไป
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รว

ม
ชา

ย
หญิ

ง

0

2

4

6

8

10

2548 2549

0.3 0.8
2.9 2.3

5.4 4.9

1.2 1.4

รายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจําปี 2553 

สุขภาพจิตของเด็กและเยาวชนอายุ 15-24 ปี 

ารสํารวจสภาวะทางสังคม วัฒนธรรม และสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 สํานักงานสถิติแห่งชาติ  

อัตราการตายจากการฆ่าตัวตาย ปี 2548-2553 

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข 

ในด้านสุขภาพจิตนี้สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชน การแก้ปัญหา
ต้องเร่ิมจากสถาบันท่ีเล็กท่ีสุดคือครอบครัว การสร้างความรักความเข้าใจ การสร้างสัมพันธ์อันดี
ระหว่างคนในครอบครัว การฝึกให้เด็กได้เรียนรู้เตรียมตัวและฝึกฝนให้เผชิญกับชีวิต สามารถเร่ิม
ต้ังแต่วัยเด็กโดยส่งเสริมพัฒนาการทุกด้าน ท้ังทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม มีความสุขใน

เพ่ือท่ีเด็กเติบโตเป็นเยาวชนและผู้ใหญ่ท่ีสามารถปรับตัวทุกๆ สถานการณ์ได้ 
ถือเป็นมาตรการเชิงป้องกัน ส่วนเม่ือมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วก็ต้องมีมาตรการเชิงบรรเทา เช่น การ
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ในด้านสุขภาพจิตน้ีสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชน การแก้ปัญหา
ต้องเร่ิมจากสถาบันท่ีเล็กท่ีสุดคือครอบครัว การสร้างความรักความเข้าใจ การสร้างสัมพันธ์อันดี

ม
อารมณ์และสังคม มีความสุขใน

เพ่ือท่ีเด็กเติบโตเป็นเยาวชนและผู้ใหญ่ท่ีสามารถปรับตัวทุกๆ สถานการณ์ได้ 
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ให้บริการปรึกษาปัญหาจิต การบรรเทาความเครียดในรูปแบบต่าง ๆ เช่นมีกิจกรรมทางสังคม การ
บําบัดกลุ่ม การให้คําปรึกษาปัญหาชีวิตลักษณะต่างๆ และควรเป็นการดําเนินการร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานของรัฐ เอกชน สถาบันครอบครัว ญาติพ่ีน้องและเพ่ือน  

ความก้าวหน้าของการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

ในรอบปี 2553 ความก้าวหน้าของการดําเนินการท่ีสําคัญในเร่ืองสุขภาพคือการสร้าง
ยุทธศาสตร์ในการจัดการปัญหา “โรคอ้วน”  โดยมีแผนยุทธศาสตร์ 5 ด้าน7  ได้แก่ 1. ร่าง
แผนปฏิบัติการจัดการปัญหาภาวะนํ้าหนักเกินและโรคอ้วน 5 ประเด็น คือ ประเด็นการส่งเสริม
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การผลิตและจําหน่ายอาหารชูสุขภาพ ขนมชูสุขภาพ เคร่ืองดื่มนํ้าตาลตํ่า 
และผักผลไม้เพ่ือเป็นทางเลือกทดแทนอาหารพลังงานสูง  ประเด็นการควบคุมการตลาดอาหาร
สําหรับทารกและเด็กเล็ก และสินค้าอาหารประเภทไขมันหรือนํ้าตาลหรือโซเดียมสูง  ประเด็นการ
รณรงค์สาธารณะ การให้ข้อมูลสร้างความรู้ และความตระหนักถึงปัญหา ผลกระทบจากปัญหาโรค
อ้วนอย่างต่อเน่ือง ประเด็นส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายเพียงพอเหมาะสมต่อเน่ืองสมํ่าเสมอ 
และประเด็นพัฒนาและสนับสนุนความเข้มแข็งของระบบการจัดบริการดูแลรักษาภาวะนํ้าหนัก
เกินและโรคอ้วน รวมถึงผลกระทบทางสุขภาพ  2. ใช้มาตรการลักษณะสีสัญญาณพร้อมคําเตือน
ในอาหารท่ีมีไขมันหรือนํ้าตาลหรือโซเดียมสูง  3. ใช้มาตรการทางภาษีและราคาอาหารเพ่ือจัดการ
กับปัญหาภาวะนํ้าหนักเกินหรือโรคอ้วน 4. จัดทําระเบียบว่าด้วยการตลาดเก่ียวกับอาหารท่ีมุ่ง
เป้าหมายไปยังเด็ก และมีผลต่อความรุนแรงของภาวะนํ้าหนักเกิน โรคอ้วน และโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง 
และ 5. ติดตามความคืบหน้าในการจัดการปัญหาภาวะนํ้าหนักเกินและโรคอ้วน โดยเฉพาะการ
ดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ฯ รวมถึงความเหมาะสมด้านระยะเวลา และกลไกการปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตร์ฯ อย่างมีส่วนร่วม 

2.2  การศึกษาและการมีงานทําของเด็กและเยาวชน 

ในโลกยุคปัจจุบันการส่งเสริมความรู้เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กและเยาวชนใน
การเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมและเศรษฐกิจท่ีดีท่ีสุด การได้มาซ่ึงความรู้น้ันแม้จะมี
หลายช่องทาง แต่การศึกษายังคงเป็นช่องทางหลักท่ีมีความสําคัญมาตลอด โดยวัตถุประสงค์ของ
การให้การศึกษากับเด็กและเยาวชนก็เพ่ือให้พวกเขามีทักษะในการดํารงชีวิตตลอดจนมีศักยภาพ
ในการทํางานเพ่ือสร้างผลผลิตและรายได้ให้กับระบบเศรษฐกิจอันจะนํามาเก้ือกูลภาคส่วนอื่นของ
สังคมเช่นผู้สูงอายุในอนาคตได้ 

                                                 
7 “เกาะติด 1 ปี ปฏิบัติการระดับชาติ เพ่ือจํากัด “ภัยอ้วน.”” สานพลัง. ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2553. 
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2.2.1  การศึกษาสําหรับเด็กและเยาวชน 

มิติของสถานการณ์ด้านการศึกษาประกอบด้วยโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาโดยรวม
ของเด็กและเยาวชนแต่ละระดับ ความเท่าเทียมกันของโอกาสการศึกษา และมิติด้านคุณภาพของ
การศึกษา 

โอกาสการศึกษา 

ในมิติของโอกาสน้ัน เร่ิมจากกรณีเด็กปฐมวัยท่ียังไม่ได้เรียนหนังสือ ควรได้รับการเตรียม
ความพร้อมสําหรับการศึกษาในระบบ ประเด็นน้ีมีความสําคัญมากขึ้นเร่ือยๆ ในสังคมไทย
เน่ืองจากพ่อและแม่ของเด็กเล็กจําเป็นต้องออกไปทํางานเพ่ือหารายได้มาช่วยครอบครัวมากขึ้นจน
ไม่มีเวลาดูแลบุตร จึงมักนําลูกไปให้ผู้อื่นเลี้ยง โดยเฉพาะตามศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การเข้าถึงบริการ
ของศูนย์เด็กเล็กรวมท้ังคุณภาพการดูแลของศูนย์เหล่าน้ีจึงเป็นตัวแทนของโอกาสท่ีจะได้รับ
การศึกษาสําหรับเด็กเล็ก ซ่ึงจากข้อมูลพบว่าจํานวนศูนย์การเรียน สถานเลี้ยงเด็ก และศูนย์พัฒนา
เด็กมีจํานวนเพ่ิมขึ้นโดยตลอด จาก 17,439 แห่งในปี 2549 เป็น 18,795 แห่งในปี 2552  (รูปท่ี 
2.21) และเด็กวัย 3-4 ปีที่ได้รับการเตรียมความพร้อมก็มีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นในทุกภูมิภาค ยกเว้น
กรุงเทพฯ (รูปท่ี 2.22) 

อย่างไรก็ตาม แม้ศูนย์เด็กเล็กจะแพร่ขยายมากขึ้น แต่ยังคงมีปัญหาในเร่ืองคุณภาพการ
ดูแล ตามรายงานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พบว่าในปี 2552 มีศูนย์เด็กเล็กท่ีได้
มาตรฐานระดับดีและดีมากเพียงร้อยละ 51.5 ในขณะท่ีมีศูนย์ท่ีได้มาตรฐานในระดับพ้ืนฐานและ
ต้องปรับปรุงถึงร้อยละ 48.5 สาเหตุหน่ึงท่ีศูนย์เด็กเล็กบางแห่งไม่ได้มาตรฐานเป็นเพราะผู้ดูแลเด็ก
ต้องทําหน้าท่ีหลายอย่าง ท้ังเป็นแม่ครัว ทําความสะอาด นอกเหนือจากการดูแลเด็กๆ และพบว่า
ร้อยละ 56.7 ของศูนย์พัฒนาเด็กให้เด็กซ้ือขนมกรุบกรอบรับประทาน และไม่มีการควบคุมในเร่ือง
โภชนาการอย่างเพียงพอซึ่งมีผลกระทบต่อพัฒนาการของเด็ก8  

ปัญหาเร่ืองคุณภาพการดูแลเด็กเล็กสะท้อนในรายงานการสํารวจภาวะสุขภาพและ
พัฒนาการเด็กปฐมวัย กรมอนามัย ซ่ึงพบว่ามีเด็กปฐมวัย (อายุ 0-5 ปี) ประมาณร้อยละ 30 มี
พัฒนาการล่าช้า (รูปท่ี 2.23) 

สําหรับโอกาสเข้าถึงการศึกษาของเด็กและเยาวชนวัยเรียนน้ัน พบว่าอัตราการเรียนต่อ
จํานวนประชากรวัยเรียนมีแนวโน้มสูงขึ้นในทุกระดับการศึกษา (รูปท่ี 2.24) ซ่ึงแสดงถึงการ
ขยายตัวของโอกาสการศึกษาที่ค่อนข้างน่าพอใจ แม้จะยังมีปัญหาเร่ืองการออกกลางคันอยู่บ้าง
โดยเฉพาะในกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย (รูปท่ี 2.25) ท่ี

                                                 
8  ข้อมูลจากการศึกษาของศิริกุล อิศรานุรักษ์ ซ่ึงได้ทําการประเมินการจัดระบบบริการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยทําการศึกษาใน 5 จังหวัดได้แก่ แพร่ บุรีรัมย์ ชลบุรี สุพรรณบุรี และตรัง รวม 
30 แห่งในปี 2550 



 

 

น่าสนใจคือเหตุผลของการออกกลางคัน
ต้องอพยพตามผู้ปกครอง แต่สําหรับชั้นมัธยมต้นมีแนวโน้มท่ีจะออกกลางคันเน่ืองจากการสมรส
มากอย่างมีนัยสําคัญ (รูปท่ี 

ข้อเท็จจริงอีกประการของการศึกษาไทยคือ เด็กและเยาวชนยังนิยมศึกษาต่อในสาย
สามัญมากกว่าสายอาชีวศึกษา โดย
น่าจะเป็นการตัดสินใจท่ีผิดพลาดเน่ืองจากข้อมูลของการศึกษานอกระบบกลับพบว่าผู้ท่ีตัดสินใจ
กลับมาเรียนใหม่นอกระบบมักจะเลือกสายอาชีพมากกว่าสายสามัญ ซ่ึงอาจเป็นเพราะมี
ประสบการณ์จากการทํางานและพบว่าความรู้ท่ีได้จากการศึกษาสายสามัญไม่เหมาะกับ
ตลาดแรงงาน 

รูปท่ี 2.21  จํานวนศูนย์การเรียน สถานเลี้ยงเด็กและศูนย์พัฒนาเด็กท่ัวประเทศ ปี 

ที่มา: สถิติการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

รูปท่ี 2.22  ร้อยละของเด็กอายุ 

ที่มา:  คํานวณจากข้อมูลการสํารวจสถานการณ์เด็กในประเทศไทยปี 
เยาวชนปี 2551 สํานักงานสถิติแห่งชาติ

17,439

15,000

17,000

19,000

2549
กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
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การออกกลางคันน้ันแม้โดยท่ัวไปจะเป็นเพราะปัญหาความยากจนและก
ต้องอพยพตามผู้ปกครอง แต่สําหรับชั้นมัธยมต้นมีแนวโน้มท่ีจะออกกลางคันเน่ืองจากการสมรส

รูปท่ี 2.26) 

ข้อเท็จจริงอีกประการของการศึกษาไทยคือ เด็กและเยาวชนยังนิยมศึกษาต่อในสาย
สามัญมากกว่าสายอาชีวศึกษา โดยมีเพียงร้อยละ 38 ท่ีเลือกสายอาชีวศึกษา (ในปี 2552
น่าจะเป็นการตัดสินใจท่ีผิดพลาดเน่ืองจากข้อมูลของการศึกษานอกระบบกลับพบว่าผู้ท่ีตัดสินใจ
กลับมาเรียนใหม่นอกระบบมักจะเลือกสายอาชีพมากกว่าสายสามัญ ซึ่งอาจเป็นเพราะมี
ประสบการณ์จากการทํางานและพบว่าความรู้ท่ีได้จากการศึกษาสายสามัญไม่เหมาะกับ

จํานวนศูนย์การเรียน สถานเลี้ยงเด็กและศูนย์พัฒนาเด็กท่ัวประเทศ ปี 2549

สถิติการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

ร้อยละของเด็กอายุ 3-4 ปีท่ีกําลังเรียน  

คํานวณจากข้อมูลการสํารวจสถานการณ์เด็กในประเทศไทยปี 2549 และการสํารวจเด็กและ
สํานักงานสถิติแห่งชาติ 

17,917

18,883 18,795

2550 2551 2552
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน รวมทั้งหมด
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น้ันแม้โดยท่ัวไปจะเป็นเพราะปัญหาความยากจนและการ
ต้องอพยพตามผู้ปกครอง แต่สําหรับชั้นมัธยมต้นมีแนวโน้มที่จะออกกลางคันเน่ืองจากการสมรส

ข้อเท็จจริงอีกประการของการศึกษาไทยคือ เด็กและเยาวชนยังนิยมศึกษาต่อในสาย
2552) ซ่ึง

น่าจะเป็นการตัดสินใจท่ีผิดพลาดเน่ืองจากข้อมูลของการศึกษานอกระบบกลับพบว่าผู้ท่ีตัดสินใจ
กลับมาเรียนใหม่นอกระบบมักจะเลือกสายอาชีพมากกว่าสายสามัญ ซ่ึงอาจเป็นเพราะมี
ประสบการณ์จากการทํางานและพบว่าความรู้ท่ีได้จากการศึกษาสายสามัญไม่เหมาะกับ

2549-2552 

 

 
และการสํารวจเด็กและ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์
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รูปท่ี 2.23 พัฒนาการของเด็กปฐมวัย

ที่มา: รายงานการสํารวจสภาวะสุขภาพและพัฒนาการเด็กปฐมวัย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

รูปท่ี 2.24  อัตราการศึกษาต่อจํานวนประชากรวัยเรียน

ที่มา: กระทรวงศึกษาธิการ 

รูปท่ี 2.25  อัตราออกกลางคัน 

หมายเหตุ: เฉพาะนักเรียนในสังกัด สพฐ
ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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พัฒนาการของเด็กปฐมวัย (0-5 ปี)  

รายงานการสํารวจสภาวะสุขภาพและพัฒนาการเด็กปฐมวัย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

ต่อจํานวนประชากรวัยเรียน 

 (ร้อยละ) 

สพฐ. 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

2547 2550 2553
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มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย อุดมศึกษา (ปริญญาตรีและตํ่ากว่า

ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย
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รูปท่ี 2.26  เหตุผลท่ีออกกลางคัน

ทุกระดับ

หมายเหตุ: เฉพาะนักเรียนในสังกัดสพฐ
ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

คุณภาพการศึกษา 

แม้โอกาสทางการศึกษาในทุกระดับชั้นจะปรับตัวดีขึ้นมากในระยะ 
แต่ปัญหาใหม่ท่ีได้รับความสนใจมากขึ้นในระยะหลังคือเร่ืองคุณภาพการศึกษา มีข้อวิจารณ์
มากมายเกี่ยวกับเร่ืองน้ี เช่นการศึกษา
ทักษะในการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาและค้นคว้าด้วยตนเอง 
ความต้องการของตลาดแรงงาน และสามารถนําไปสู่การใช้ชีวิตท่ีมีคุณค่าและมีความสุขได้

สถิติท่ียืนยันความกังวลเร่ืองคุณภาพการศึกษามีท้ังใน
ประเทศ กรณีในประเทศพบว่า
ทุกระดับชั้น ต้ังแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดั
เรียนรู้อยู่ในเกณฑ์ท่ีต่ํากว่าร้อยละ 

คุณภาพการศึกษาไทยเมื่อเทียบกับนานาชาติก็ไม่อยู่ในระดับท่ีสามารถจะไปแข่งขันได้ 
จากโครงการประเมินผลการศึกษานักเรียนนานาชาติ 
ทักษะการอ่าน ในปี 2546 2549
บ้านท่ีเข้าร่วมโครงการแทบทุกประเทศ ยกเว้นประเทศอินโดนีเซียเพียงประเทศเดียว 
2.1 และรูปท่ี 2.28) และยังพบว่าผลการประเมิน
ประเมินผลคร้ังแรกในปี 2543 

ฐานะ
ยากจน
67.3%

มีปัญหา
ครอบครวั

7.0%
สมรสแล้ว

0.6%
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ออกกลางคัน ปี 2550 

ทุกระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น

เฉพาะนักเรียนในสังกัดสพฐ. 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

แม้โอกาสทางการศึกษาในทุกระดับชั้นจะปรับตัวดีขึ้นมากในระยะ 15-20 ปีท่ีผ่านมา
แต่ปัญหาใหม่ท่ีได้รับความสนใจมากขึ้นในระยะหลังคือเร่ืองคุณภาพการศึกษา มีข้อวิจารณ์
มากมายเก่ียวกับเร่ืองน้ี เช่นการศึกษาของไทยเน้นการสอนแบบท่องจํามากกว่าการฝึกให้เด็ก

คิดวิเคราะห์แก้ปัญหาและค้นคว้าด้วยตนเอง หรือมีความรู้ความสามารถตรงตาม
ความต้องการของตลาดแรงงาน และสามารถนําไปสู่การใช้ชีวิตท่ีมีคุณค่าและมีความสุขได้

สถิติท่ียืนยันความกังวลเร่ืองคุณภาพการศึกษามีท้ังในระดับประเทศและระดับระหว่าง
ประเทศ กรณีในประเทศพบว่าคะแนนทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ (O-net) อยู่ในระดับตํ่า
ทุกระดับชั้น ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีผลสัมฤทธิ์
เรียนรู้อยู่ในเกณฑ์ท่ีต่ํากว่าร้อยละ 50 ในเกือบทุกวิชา (รูปท่ี 2.27)   

คุณภาพการศึกษาไทยเม่ือเทียบกับนานาชาติก็ไม่อยู่ในระดับท่ีสามารถจะไปแข่งขันได้ 
จากโครงการประเมินผลการศึกษานักเรียนนานาชาติ (PISA) ในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ

2546 2549 และ 2552 พบว่า เด็กไทยได้คะแนนเฉลี่ยตํ่ากว่าประเทศเพ่ือน
บ้านท่ีเข้าร่วมโครงการแทบทุกประเทศ ยกเว้นประเทศอินโดนีเซียเพียงประเทศเดียว (

และยังพบว่าผลการประเมินมีแนวโน้มลดตํ่าลงในทุกวิชาเม่ือเทียบกับการ
2543 ด้วย (รูปท่ี 2.29)    
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มัธยมศึกษาตอนต้น 

 

ปีท่ีผ่านมา 
แต่ปัญหาใหม่ท่ีได้รับความสนใจมากขึ้นในระยะหลังคือเร่ืองคุณภาพการศึกษา มีข้อวิจารณ์

เน้นการสอนแบบท่องจํามากกว่าการฝึกให้เด็กมี
ตรงตาม

ความต้องการของตลาดแรงงาน และสามารถนําไปสู่การใช้ชีวิตท่ีมีคุณค่าและมีความสุขได้ 

ระดับประเทศและระดับระหว่าง
อยู่ในระดับตํ่าใน

มีผลสัมฤทธิ์ทางการ

คุณภาพการศึกษาไทยเมื่อเทียบกับนานาชาติก็ไม่อยู่ในระดับท่ีสามารถจะไปแข่งขันได้ 
ในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ

พบว่า เด็กไทยได้คะแนนเฉลี่ยตํ่ากว่าประเทศเพ่ือน
(ตารางท่ี 

เม่ือเทียบกับการ

ปัญหาการ
ปรับตัว
8.7%

ต้องคดี
0.6%

เจ็บป่วย/
อุบัติเหตุ
0.8%

อพยพตาม
ผู้ปกครอง
10.0%หาเล้ียง

ครอบครวั
8.4%
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รูปท่ี 2.27  คะแนนสอบ o-net

ที่มา:  1.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

ตารางท่ี 2.1  คะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

ประเทศ 

PISA 2546 

คณ
ิตศ

าส
ตร

 ์

วิท
ยา

ศา
สต

ร ์

สิงคโปร ์ - - 
ฮ่องกง 550 540 
ญี่ปุ่น 534 548 
เกาหลี 542 538 
ไทย 417 429 
อินโดนีเซีย 360 395 
ที่มา:  Programme for International Student Assessment (PISA) 2003
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net 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ    
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 

คะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และทักษะการอ่านระดับนานาชาติ  
PISA 2549 PISA 2552 

กา
รอ่

าน
 

คณ
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าส
ตร

 ์

วิท
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ร ์
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คณ
ิตศ

าส
ตร

 ์

วิท
ยา

ศา
สต

ร ์

กา
รอ่

าน
 

- - - - 562 542 526 
510 547 542 536 555 549 533 
498 523 531 498 529 539 520 
534 547 522 556 546 538 539 
420 417 421 417 419 425 421 
382 391 393 393 371 383 402 

Programme for International Student Assessment (PISA) 2003 2006 และ 2009 
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รูปท่ี 2.28 รูปเปรียบเทียบอันดับคะแนน PISA ปี 2552 

 
ที่มา: Time World, http://205.188.238.181/time/interactive/0,31813,2043378,00.html 

รูปท่ี 2.29 แนวโน้มผลการประเมินจาก PISA 

 
ที่มา:  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  

นอกจากน้ี ระบบการศึกษาไทยยังไม่สามารถลดช่องว่างระหว่างเด็กเก่งกับเด็กอ่อนได้ 
สะท้อนจากผลการศึกษา PISA แยกตามประเภทโรงเรียนและภูมิภาค ซึ่งพบว่ามีเพียงโรงเรียน
สาธิตของมหาวิทยาลัย (สาธิต) เท่าน้ันท่ีมีคะแนนประเมินเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยนานาชาติท้ัง 3 วิชา  
ในขณะท่ีโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซ่ึงเคยเป็นโรงเรียนขยาย
โอกาส (สพฐ.1) และโรงเรียนในสังกัดสํานักงานการศึกษา กรุงเทพมหานคร (กทม.) มีผลการ
ประเมินค่อนข้างตํ่า  ในระดับภูมิภาคพบว่าผลการประเมินของนักเรียนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
มีคะแนนสูงท่ีสุด ส่วนภูมิภาคท่ีน่าเป็นห่วง ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (อีสานล่าง) 
และภาคเหนือล่าง  (รูปท่ี 2.30)    

431
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PISA2000 PISA2003 PISA2006 PISA2009

การอ่าน คณิตศาสาตร์ วิทยาศาสตร์
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Programme for International Student Assessment (PISA) 

เป็นโครงการประเมินผลการศึกษาของประเทศสมาชิก ที่ดําเนินการโดย Organisation for 
Economic Co-operation and Development หรือ OECD มีจุดประสงค์เพื่อสํารวจระบบการศึกษา
ของนานาประเทศว่าได้เตรียมความพร้อมสําหรับการใช้ชีวิตและการมีส่วนร่วมในสังคมในอนาคตเพียงพอ
หรือไม่ โดย PISA เน้นการประเมินสมรรถนะของนักเรียนที่จะใช้ความรู้และทักษะเพื่อเผชิญกับโลกในชีวิต
จริงมากกว่าการเรียนรู้ตามหลักสูตรในโรงเรียน โดยจัดให้มีการทดสอบสมรรถนะเด็กนักเรียนวัย 15 ปี 
หรือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จากทั่วโลก โดยเริ่มดําเนินโครงการ ตั้งแต่ปี 2000 ในปีที่ผ่านมานักเรียน
ทั้งหมด 470,000 คน จากโรงเรียนต่างๆ ใน 65 ประเทศ เข้าร่วมการประเมินเชิงเปรียบเทียบนี้ โดยทุก
ประเทศจะใช้ข้อสอบชุดเดียวกัน และมีการกําหนดพื้นที่ ขนาดโรงเรียนในการสอบที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

โดย PISA มีการประเมินสมรรถนะที่เรียกว่า Literacy ใน 3 ด้านคือการอ่าน (Reading 
Literacy) คณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ซ่ึงจะวัด
ความรู้ทั้ง 3 ด้าน แต่จะเน้นหนักในด้านใดด้านหนึ่งในการประเมินแต่ละระยะ โดยแบ่งการประเมินเป็น 2 
รอบ ได้แก่ รอบที่ 1 (Phase I: PISA 2000 PISA 2003 และ PISA 2006) และรอบที่ 2 (Phase II: PISA 
2009 PISA 2012 และ PISA 2015) กล่าวคือ 

การประเมินผลระยะที่ 1 (PISA 2000 และ PISA 2009) เน้นด้านการอ่าน ให้น้ําหนักข้อสอบ
ด้านการอ่าน 60% และที่เหลือเป็นด้าน คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อย่างละ 20% 

การประเมินผลระยะที่ 2 (PISA 2003 และ PISA 2012) เน้นด้านคณิตศาสตร์ ให้น้ําหนัก
ข้อสอบด้านคณิตศาสตร์ 60% และด้านการอ่านและวิทยาศาสตร์อย่างละ 20% 

การประเมินผลระยะที่ 3 (PISA 2006 และ PISA 2015) เน้นด้านวิทยาศาสตร์ ให้น้ําหนัก
ข้อสอบด้านวิทยาศาสตร์ 60% และด้านการอ่านและคณิตศาสตร์อย่างละ 20% 

ในแต่ละทักษะ ไม่ได้เน้นเรื่องของการอ่านออกเขียนได้ การคิดเลขเป็น แต่สิ่งที่ PISA เน้นคือ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ความเข้าใจในเนื้อหาสาระของโจทย์ที่ซับซ้อนได้ 

ผลการสอบล่าสุด เด็กนักเรียนเซ่ียงไฮ้ของจีนเป็นกลุ่มที่มีการศึกษาดีที่สุดในโลก ตามด้วย
เกาหลี ฮ่องกง-จีน จีนไทเป ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ที่ล้วนมีคะแนนอยู่ในกลุ่ม 5 หรือ 10 ประเทศแรก ทุกวิชา 
ส่วนนักเรียนไทย แสดงผลการประเมินต่ํากว่าค่าเฉลี่ยนานาชาติทุกวิชา และมีแนวโน้มลดต่ําลงทุกวิชาเมื่อ
เทียบกับการประเมินครั้งแรก (PISA 2000) 

โดยผลการประเมิน PISA นี้ไม่เพียงแต่เป็นกระจกที่สะท้อนให้เราเห็นได้ว่าความสามารถของ
เด็กนักเรียนในประเทศของตนเองนั้นเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับประเทศอ่ืน แต่ยังเป็นตัวที่บ่งช้ีเรื่องการ
เรียนการสอนแบบไหนที่เด็กนักเรียนกําลังได้รับ – มิติด้านการศึกษา ร่วมถึงการสะท้อนให้เห็นถึงเรื่องการ
พัฒนาและความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศต่อไปอีกด้วย 

จากการประเมินได้ระบุเง่ือนไขและความสําเร็จในกลุ่มประเทศที่สื่อสารด้วยภาษาจีน ว่าเป็น
เพราะชาติเหล่านี้มีการตรวจสอบและปรับปรุงระบบการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยได้มุ่งเน้นคุณภาพ
ครูผู้สอน และปรับปรุงโรงเรียนที่มีผลการเรียนระดับตํ่า 
ที่มา: http://pisathailand.ipst.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=50& 

Itemid=59 



 

 

รูปท่ี 2.30  คุณภาพการศึกษาแยกประเภทโรงเรียนและภูมิภาค 

หมายเหตุ: โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน
ขยายโอกาส (สพฐ.1)   
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
(กทม.)  โรงเรียนในสังกัดสํานักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
มหาวิทยาลัย (สาธิต)  โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 

ที่มา:  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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คุณภาพการศึกษาแยกประเภทโรงเรียนและภูมิภาค (ประเมินจาก PISA2006
วิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ 

 
การอ่าน 

 
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)   โรงเรียนซ่ึงเคยเป็นโรงเรียน

   โรงเรียนในสงักัดกรมสามัญศึกษาเดิม (สพฐ.2)  โรงเรียนในสังกัดสํานักบริหารงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  โรงเรียนในสังกัดสํานักงานการศึกษา กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนในสังกัดสํานักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถ่ิน (กศท.)  โรงเรียนสาธิตของ
โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน (อศ.1)  วิทยาลัยอาชีวศึกษาของรัฐ (อศ.2) 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  
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2006) 

 

 

 
โรงเรียนซ่ึงเคยเป็นโรงเรียน

โรงเรียนในสังกัดสํานักบริหารงาน
กรุงเทพมหานคร 
โรงเรียนสาธิตของ
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แม้ว่าคุณภาพการศึกษาไทยจะ
และทักษะด้านคอมพิวเตอร์และ
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กอายุ 
ใหญ่เป็นการใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียน แต่ก็มีแนวโน้มท่ีจะใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือการเล่นเกมส์และ
ความบันเทิงเพ่ิมขึ้น (รูปท่ี 2.32) 
เวลาอยู่กับคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต

รูปท่ี 2.31 สัดส่วนเด็กและเยาวชน

ที่มา: การสํารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน 

รูปท่ี 2.32  กิจกรรมท่ีใช้คอมพิวเตอร์

ที่มา: การสํารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน 
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แม้ว่าคุณภาพการศึกษาไทยจะยังมีปัญหาหรืออยู่ในระดับท่ีไม่น่าพอใจ แต่ในด้านความรู้
และทักษะด้านคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต พบว่าเด็กและเยาวชนไทยมีแนวโน้มการใช้
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กอายุ 11-14 ปี (รูปท่ี 2.31) และส่วน
ใหญ่เป็นการใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียน แต่ก็มีแนวโน้มท่ีจะใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือการเล่นเกมส์และ

 ซ่ึงน่าจะมีนโยบายหรือมาตรการท่ีจะป้องกันผลเสียของการใช้
อินเทอร์เน็ตมากเกินไป 

สัดส่วนเด็กและเยาวชนอายุ 6-24 ปีท่ีใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตปี 2550-2553

การสํารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในครัวเรือน สํานักงานสถิติแห่งชาติ 

คอมพิวเตอร์ปี 2551 และ 2553 

การสํารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในครัวเรือน สํานักงานสถิติแห่งชาติ 
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2.2.2  การประกอบอาชีพและการมีงานทํา 

โดยท่ัวไปการประกอบอาชีพและการมีงานทําเป็นส่ิงท่ีต่อเน่ืองจากการศึกษา โอกาส
ทางการศึกษาท่ีขยายตัวมากขึ้นทําให้เด็กและเยาวชนจํานวนมากขึ้นจะเข้าสู่ตลาดแรงงานด้วย
ระดับการศึกษาท่ีสูงขึ้น ซ่ึงย่อมเป็นผลดีต่ออนาคตของเด็กและเยาวชนเอง แต่ปัญหาของคุณภาพ
การศึกษาท่ีกล่าวไว้แล้วก็จะเป็นข้อจํากัดว่าเด็กและเยาวชนอาจไม่สามารถนําความรู้ท่ีได้จาก
ระบบการศึกษามาใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างท่ีควรเป็น จําเป็นต้องมีการฝึกงานในสถาน
ประกอบการเองหรือรับการอบรมเพ่ิมเติม   

เน่ืองจากปัจจุบันเด็กและเยาวชนไทยโดยเฉลี่ยมีโอกาสมากขึ้นท่ีจะสําเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี9 การรายงานในส่วนน้ีจึงจะเน้นไปท่ีผลสําเร็จด้านการงานของผู้จบปริญญาตรี  

ในปี 2554 มีผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 351,763 ล้านคน  แต่เข้าสู่ตลาดแรงงาน 
315,004 คน (รูปท่ี 2.33)  และขณะท่ีมีผู้ว่างงานในระดับปริญญาตรีในปี 2551 จํานวน 91,192 
คน แต่มีความต้องการแรงงานในระดับปริญญาตรีถึง 46,556 คน (ตารางท่ี 2.2)  การท่ีมีท้ังผู้
ว่างงานควบคู่ไปกับการขาดแคลนแรงงานแสดงว่ายังมีปัญหาความไม่สอดคล้องกันของอุปสงค์
และอุปทาน และท่ีสําคัญปัญหาน้ีเกิดในทุกระดับการศึกษา ซ่ึงมีสาเหตุหลายประการ10 คือ  
1. คุณภาพของผู้จบการศึกษายังไม่เป็นท่ียอมรับของตลาดแรงงาน 2.การขยายทุนการศึกษาทําให้
คนได้กู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษามากขึ้น แต่ไม่ได้ใช้เป็นเคร่ืองมือกําหนดสาขาวิชาท่ีเรียนให้ตรงกับ
ความต้องการของตลาดแรงงานเท่าท่ีควร  3. การจัดสรรงบประมาณท่ียังเป็นการนับหัวหรือ
อุดหนุนในเชิงปริมาณไม่ได้เน้นคุณภาพ และ 4.ทัศนคติของผู้ปกครองท่ีต้องการให้บุตรหลานได้รับ
ใบปริญญา ส่งเสริมท่ีคนเข้าเรียนมหาวิทยาลัยจํานวนมากท้ังท่ีเด็กและเยาวชนอาจเหมาะกับ
การศึกษาสายอาชีพมากกว่า 

                                                 
9  การศึกษาของดิลกะ ลัทธพิพัฒน์ (2554) ระบุว่าเยาวชนไทยอายุ 10-25 ปีปัจจุบันมีโอกาสถึงร้อยละ 52 ท่ีจะ

สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
10 ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ (2554) 
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รูปท่ี 2.33  ประมาณการผู้สําเร็จการศึกษาและเข้าสู่ตลาดแรงงาน จําแนกตามระดับการศึกษา 

 
ที่มา: กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน 
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ตารางท่ี 2.2 จํานวนแรงงานท่ีต้องการและขาดแคลน จําแนกตามการศึกษาและสาขาวิชา 
ปี 2551 

  ความต้องการ ขาดแคลน ผู้ว่างงาน 
ไม่จํากัดวุฒิ 21,702  14,349    
ตํ่ากว่าประถมศึกษา 15,128  9,126  59,638  
ประถมศึกษา 120,861  86,089  103,423  
มัธยมศึกษาตอนต้น 114,445  67,320  124,167  
มัธยมศึกษาตอนปลาย+ปวช. 47,013  27,940  95,528  
ปวส. 25,835  12,951  43,631  
ปริญญาตรี 46,556  29,372  91,192  
 การฝึกหัดครูและศึกษาศาสตร์  2  2  6,205  
 ศิลปศาสตร์  375  289  4,616  
 มนุษยศาสตร์  421  344  3,985  
 สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์  593  527  10,015  
 วารสารศาสตร์และสารสนเทศ  141  67  4,143  
 ธุรกิจและการบริการ  17,684  11,808  30,196  
 กฎหมาย  109  86  3,218  
 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  457  227  2,232  
 วิทยาศาสตร์กายภาพ  487  278  1,022  
 คณิตศาสตร์และสถิติ  20  15  716  
 คอมพิวเตอร์  9,051  7,280  9,315  
 วิศวกรรมศาสตร์  7,261  4,213  5,201  
 การผลิตและกระบวนการผลิต  511  181  2,024  
 สถาปัตยกรรมและการสร้างอาคาร  836  617  633  
 การเกษตร การป่าไม้ และการประมง  103  64  2,231  
 สัตวแพทย์  5  2  490  
 สุขภาพ  3,022  2,287  1,190  
 การบริการทางสังคม  14  11  154  
 การบริการส่วนบุคคล  5,265  927  1,758  
 การบริการขนส่ง  30    58  
 การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม  55  41  517  
 การบริการด้านการรักษาความปลอดภัย  114  107    
 ไม่ทราบ      1,275  
ปริญญาโท 531  304  3,672  
ปริญญาเอก 35  36  104  
การศึกษาอ่ืนๆ 3,462  2,909  625  
รวมทั้งหมด 395,568  250,397  521,980  
ที่มา: ข้อมูลการสํารวจความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ ปี 2551  สํานักงานสถิติแห่งชาติ  

ผู้ว่างงานจากข้อมูลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร ปี 2551 เฉลี่ยส่ีไตรมาส  
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ประเด็นคุณภาพแรงงานท่ีต่อเน่ืองมาจากการศึกษาน้ีทําให้ประเทศไทยมีปัญหาเร่ือง
อนาคตของคุณภาพแรงงานในภาพรวม ปัจจุบันแรงงานไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน
เสียเปรียบประเทศเพ่ือนบ้านและคู่แข่งในเอเซียอย่างเห็นได้ชัดท้ังในระดับของผลิตภาพแรงงาน
และแนวโน้มอัตราการเพ่ิม (รูปท่ี 2.34)  การแก้ปัญหาน้ีจึงควรกลับไปท่ีระบบการศึกษา โดยต้อง
ทําการปฏิรูปการศึกษาท้ังระบบโดยให้ความสําคัญกับคุณภาพเป็นเร่ืองสําคัญท่ีสุด และต้องทํา
อย่างเร่งด่วนเน่ืองจากในอนาคตอันใกล้เม่ือถึงกําหนดการรวมกลุ่มภายใต้กรอบความร่วมมือระดับ
อนุภูมิภาคโดยเฉพาะการเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 ย่อมส่งผลกระทบต่อการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ เน่ืองจากจะมีการเคลื่อนย้ายประชากรและแรงงานเข้าระหว่างประชาคมมากขึ้น 
โดยในปี 2558 จะมีการเคลื่อนย้ายแรงงานท่ีมีทักษะฝีมืออย่างเสรี 7 สาขา ได้แก่ วิศวกรรม 
พยาบาล สถาปัตยกรรม วิชาชีพสํารวจ แพทย์ ทันตแพทย์ และนักบัญชี  ดังน้ัน การพัฒนาเด็ก
และเยาวชนให้มีความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ จะต้องให้ความสําคัญกับการ
พัฒนาความรู้ความสามารถเฉพาะทาง การพัฒนาทักษะการเรียนรู้และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ท่ีจะเข้ามาในอนาคต ตลอดจนมีความรู้ภาษาต่างประเทศ และมีความเข้าใจในวัฒนธรรมท่ี
หลากหลาย เพ่ือนําไปสู่การใช้ความรู้และนวัตกรรมในการพัฒนาและการผลิตในอนาคต 

รูปท่ี 2.34  ผลิตภาพแรงงานไทยและประเทศอื่นๆ 

 
ที่มา: สํานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพชีวิตเยาวชน (www.qlf.or.th)  
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ความก้าวหน้าการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

• กระทรวงสาธารณสุขมีโครงการพัฒนามาตรฐานศูนย์เด็กเล็ก 20,000 แห่ง โดยตั้งเป้า
ให้ผ่านเกณฑ์พ้ืนฐานท้ังหมดภายในปี 2553 และจะยกระดับให้เข้าสู่เกณฑ์ระดับดี ดี
มาก และยอดเย่ียมมากขึ้น 

• กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายและยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษท่ีสอง มีการปรับหลักสูตรท่ีเน้นสาขาที่สนองความต้องการของประเทศชาติ  
ให้สอดรับกับการเป็นประชาคมอาเซียน สร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนเลือกเรียนในสาขา
ท่ีขาดแคลน เพ่ือส่งเสริมทางเลือกอาชีพท่ีหลากหลายตามความต้องการของสังคม 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) 

• ดําเนินโครงการวิจัย เร่ืองการพัฒนามาตรฐานการศึกษาสําหรับผู้มีความสามารถ
พิเศษ เพ่ือเป็นกรอบแนวทางให้หน่วยงาน องค์กร และสถานศึกษานําไปเป็นแนวทาง
ในการพัฒนา ตลอดจนตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาสําหรับผู้มีความสามารถ
พิเศษ จากการวิจัยสรุปเป็นมาตรฐานการศึกษาสําหรับผู้มีความสามารถพิเศษของ
ประเทศไทย 

• “โครงการ สร้างสํานึกพลเมือง” เพ่ืออบรมครู ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีสมัครใจเข้า
ร่วมโครงการนําร่อง เพ่ือให้เกิดจิตสํานึก มีความสนใจ มีความรู้ความเข้าใจใน
หลักการเรียนการสอน 

• วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเพ่ิมประสิทธิภาพขององค์กรการศึกษาด้วยการจัดการ
ความรู้ หรือ Ed-KM 

• ดําเนินการจัดต้ังเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ตามมติสภา
การศึกษาเห็นชอบข้อเสนอการจัดต้ังเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (มัธยมศึกษา) และยกร่าง
กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2553 
และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ. 2553 

ปัญหาท่ีจําต้องเร่งผลักดัน 

• ความเพียงพอและมาตรฐานของศูนย์เด็กเล็ก รัฐควรส่งเสริมให้ถ้วนหน้าได้ในทาง
ปฏิบัติด้วย ด้วยการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ ทั้งในด้านจํานวนศูนย์ จํานวน
บุคลากร โดยไม่คิดค่าบริการ ยกเว้นกรณีท่ีมีการให้บริการพิเศษ ก็อาจจะมีการเรียก
รับค่าใช้จ่ายพิเศษแบบสมัครใจจากผู้ปกครองได้ และอาจมีการกําหนดให้ธุรกิจ
ขนาดใหญ่ในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ต้องจัดให้มีศูนย์เด็กเล็กในพ้ืนที่ โดยมีแรงจูงใจ
ต่างๆ เช่น การลดภาษีให้ตามค่าใช้จ่ายของศูนย์ 
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• คุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะคุณภาพของครู และคุณภาพของโรงเรียนท่ียังคงมี
ความแตกต่างกันค่อนข้างมาก สะท้อนได้จากการที่โรงเรียนบางแห่งมีนักเรียน
ต้องการเข้าเรียนมากเกินอัตราการรองรับ ในขณะท่ีบางโรงเรียนมีจํานวนนักเรียน
น้อย 

• หลักสูตรการศึกษา โดยเฉพาะการศึกษาไม่ตอบโจทย์ท้องถิ่น ผลักกําลังคนท้ิงถิ่น 
รักษาคนหนุ่มสาวไว้ไม่ได้ กลายไปเป็นแรงงานในเมือง (ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ ท่ี
ปรึกษาวิชาการสํานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน) 

• การศึกษาตอกย้ําความด้อยโอกาสและความเหลื่อมลํ้าในสังคม เด็กยากจนหลุดจาก
ระบบการศึกษานับแสนคนต่อปี โดยเฉพาะในพ้ืนที่ยากจน และการจัดสรรทรัพยากร
ภาครัฐก็ย่ิงตอกยํ้าเร่ืองน้ี พ้ืนท่ียากจนกลับได้งบพัฒนาน้อยเมื่อเทียบกับพ้ืนท่ีท่ี
เจริญกว่า  

• สิ่งท่ีเป็นปัญหาเกี่ยวกับการจัดการศึกษาคือ รัฐเข้ามากํากับในทุกเร่ืองมากเกินไป
ทั้งเร่ืองของหลักสูตร วิธีสอน และงบประมาณ ชุมชนท้องถิ่นไม่มีส่วนร่วมมากพอ 
ทําให้ครูแปลกแยกจากท้องถิ่นและถูกกํากับด้วยนโยบายและคําสั่งจากกระทรวง 
(ดร.อมรวิชช์) 

2.3  การใช้เวลาว่างของเด็กและเยาวชน 

การใช้เวลาว่างเป็นเร่ืองสําคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชน เน่ืองจากยังไม่มีภารกิจอื่น
นอกเหนือจากการเรียนเด็กและเยาวชนจึงมีเวลาให้กับตัวเองมากกว่าคนวัยทํางาน หากใช้เวลาว่างน้ี
อย่างเหมาะสมย่อมเป็นการเสริมพัฒนาการให้เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ท่ีมีคุณภาพ ในทางตรงข้ามหาก
ใช้เวลาว่างอย่างเปล่าประโยชน์หรือในทางร้ายก็อาจทําให้กลายเป็นผู้ใหญ่ท่ีเป็นภาระต่อครอบครัว
และสังคมได้  

ในท่ีน้ีจะเสนอการใช้เวลาว่างในสามมิติ คือ การนันทนาการ การร่วมกิจกรรมทาง
ศาสนาและวัฒนธรรม และการใช้เวลากับสื่อประเภทต่างๆ  

2.3.1  การนันทนาการ 

การนันทนาการ หมายถึง กิจกรรมที่ทําตามสมัครใจในยามว่างเพ่ือให้เกิดความ
สนุกสนานเพลิดเพลินและผ่อนคลายความตึงเครียด  กิจกรรมนันทนาการมีหลายประเภท เด็ก
และเยาวชนสามารถเลือกกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับตนเอง อันจะก่อให้เกิดความพอใจ ความ
สนุกสนาน และยังเกิดประโยชน์ท่ีสร้างสรรค์ ท้ังต่อตนเองและสังคม อันจะนําไปสู่การมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีต่อไป 



 

 

นันทนาการท่ีสําคัญสําหรับเด็กและเยาว
การสื่อสารไร้พรมแดน โดยเฉพาะ
นักเรียน นักศึกษา ซ่ึงในปัจจุบันกลุ่มเด็กเหล่าน้ี
การลอกเลียนแบบสื่อ ภาพ และพฤติกรรม 
ตามมาเช่น การฆาตกรรมตามแบบเกม
เพศท่ีไม่เหมาะสม เป็นต้น

จํานวนร้านเกมส์มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว
25,400 ร้านในปี 2552  
ต่ําลง ทําให้การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของประชาชนทําได้
การใช้บริการตามร้านอินเทอร์เน็ต
Child Watch โดยมูลนิธิราม
ติดเกมส์ (เล่นเกมส์เป็นประจํา
20.1 เพ่ิมเป็นร้อยละ 26.8 

ในอีกด้านหนึ่ง กิจกรรมนันทนาการท่ีเหมาะสมและเป็น
ด้านร่างกายและจิตใจได้แก่การเล่นกีฬาและการทํากิจกรรมอาสาสมัคร ซ่ึงผลการสํารวจเดียวกับ
ข้างต้นพบว่าสัดส่วนเด็กและเยาวชนท่ีเล่นกีฬาเป็นประจํามีสัดส่วนไม่ถึงร้อยละ 
เยาวชนท้ังหมด ยกเว้นในระดับประถมศึกษา นอกจากน้ียังมีแนวโน้
2.36) ในขณะที่ร้อยละ 
แนวโน้มเพ่ิมขึ้นเม่ือเทียบกับปี 
สังคมท่ีมีมาอย่างต่อเน่ือง 

รูปท่ี 2.35  จํานวนร้านเกมส์ 

 ที่มา: โครงการ Child Watch

ร้านเกมส์อินเตอร์เน็ต (,000 

เวลาเล่นเกมส์

ร้อยละเด็กเล่นเกมส์เป็นประจํา
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นันทนาการท่ีสําคัญสําหรับเด็กและเยาวชนไทยในระยะหลังคือการใช้อินเทอร์เน็ต
โดยเฉพาะตลาดเกมส์ออนไลน์ท่ีมีแนวโน้มสูงขึ้น และเน้นกลุ่มลูกค้าท่ี

นักเรียน นักศึกษา ซึ่งในปัจจุบันกลุ่มเด็กเหล่าน้ีหันมาสนใจเกมส์ออนไลน์กันมาก ทําให้เด็กเกิด
ลอกเลียนแบบสื่อ ภาพ และพฤติกรรม และเด็กท่ีติดเกมส์มักมีพฤติกรรมก้าวร้าว  เกิดผลกระทบ

รรมตามแบบเกมส์ การแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง หรือพฤติกรรมทาง
เป็นต้น   

ร้านเกมส์มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วจาก 16,000 ร้านในปี 2550 
2552  ความหลากหลายในรูปแบบเกมส์ประกอบกับค่าบริการอินเทอร์เน็ตท่ี

ทําให้การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของประชาชนทําได้ง่ายขึ้นท้ังจากคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
อินเทอร์เน็ตส่งผลให้เด็กและเยาวชนหันมาเล่นเกมส์มากขึ้น จากการสํารวจ

โดยมูลนิธิรามจิตติ พบว่า เด็กใช้เวลาเล่นเกมส์วันละกว่า 2 ชั่วโมง นอกจากน้ีเด็ก
เล่นเกมส์เป็นประจํา) ก็มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากปี 2550 ซึ่งมีสัดส่วนเด็กติดเกมส์ร้อยละ 

8 ในปี 2552 (รูปท่ี 2.35) 

ในอีกด้านหน่ึง กิจกรรมนันทนาการท่ีเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนท้ัง
ด้านร่างกายและจิตใจได้แก่การเล่นกีฬาและการทํากิจกรรมอาสาสมัคร ซึ่งผลการสํารวจเดียวกับ
ข้างต้นพบว่าสัดส่วนเด็กและเยาวชนท่ีเล่นกีฬาเป็นประจํามีสัดส่วนไม่ถึงร้อยละ 50 ของเด็กและ
เยาวชนท้ังหมด ยกเว้นในระดับประถมศึกษา นอกจากน้ียังมีแนวโน้มท่ีลดลงในทุกระดับชั้น 

ในขณะท่ีร้อยละ 54-66 เคยเป็นอาสาสมัครบําเพ็ญประโยชน์ และสัดส่วนดังกล่าวมี
แนวโน้มเพ่ิมขึ้นเม่ือเทียบกับปี 2551 (รูปท่ี 2.37) ซ่ึงอาจเป็นผลจากการรณรงค์ด้านคุณธรรมใน

 

จํานวนร้านเกมส์ ร้อยละของเด็กติดเกมส์ และเวลาท่ีเล่น ปี 2550-2552 

Child Watch, สถาบันรามจิตติ 
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อินเทอร์เน็ต หรือ
กลุ่มลูกค้าที่เป็น

ทําให้เด็กเกิด
มักมีพฤติกรรมก้าวร้าว  เกิดผลกระทบ

พฤติกรรมทาง

2550 เพ่ิมเป็น 
ค่าบริการอินเทอร์เน็ตท่ี

บุคคล และ
จากการสํารวจ 

ชั่วโมง นอกจากน้ีเด็ก
ซ่ึงมีสัดส่วนเด็กติดเกมส์ร้อยละ 

ประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนท้ัง
ด้านร่างกายและจิตใจได้แก่การเล่นกีฬาและการทํากิจกรรมอาสาสมัคร ซ่ึงผลการสํารวจเดียวกับ

ของเด็กและ
มท่ีลดลงในทุกระดับชั้น (รูปท่ี 

เคยเป็นอาสาสมัครบําเพ็ญประโยชน์ และสัดส่วนดังกล่าวมี
ซ่ึงอาจเป็นผลจากการรณรงค์ด้านคุณธรรมใน
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รูปท่ี 2.36  ร้อยละของเด็กและเยาวชนท่ีเล่นกีฬา

 ที่มา: โครงการ Child Watch, สถาบัน

รูปท่ี 2.37  ร้อยละของเด็กท่ีเคยเป็นอาสาสมัครบําเพ็ญประโยชน์

ที่มา: โครงการ Child Watch, สถาบัน

2.3.2  การร่วมกิจกรรมทาง

ในด้านวัฒนธรรมสําหรับเด็กและเยาวชน ความเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญประการหน่ึงคือการ
เชื่อมโยงของวัฒนธรรมวัยรุ่นไทยกับวัยรุ่นต่างประเทศ 
ฯลฯ  เช่นเร่ืองของการแต่งกาย การใส่
ความสนใจดนตรีต่างประเทศหรือดนตรีไทยแต่ประยุกต์จากต่างประเทศเป็นหลัก การทานอาหาร
จานด่วนแบบตะวันตก เช่นพิซซ่า
เสมอไปเพราะทุกวัฒนธรรมเกิดจากการผสมผสานกับวัฒนธรรมอื่นเสมอและเกิดขึ้นตลอดเวลา 
หากมีความเข้าใจถึงผลดีผลเสียของแต่ละเร่ืองแล้วปรับใช้ให้เหมาะสมกลมกลืนก็น่าจะยอมรับได้ 
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ร้อยละของเด็กและเยาวชนท่ีเล่นกีฬา ปี 2550-2552 

สถาบันรามจิตติ 

เด็กท่ีเคยเป็นอาสาสมัครบําเพ็ญประโยชน์ปี 2550-2552 

สถาบันรามจิตติ 

การร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมและศาสนา 

ในด้านวัฒนธรรมสําหรับเด็กและเยาวชน ความเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญประการหนึ่งคือการ
เชื่อมโยงของวัฒนธรรมวัยรุ่นไทยกับวัยรุ่นต่างประเทศ เช่น วัฒนธรรมวัยรุ่นของเกาหลีใต้ ญ่ีปุ่น

การใส่สายเดี่ยว เอวลอย การเจาะตามร่างกายส่วนต่างๆ การให้
นใจดนตรีต่างประเทศหรือดนตรีไทยแต่ประยุกต์จากต่างประเทศเป็นหลัก การทานอาหาร

พิซซ่าหรือโดนัท เร่ืองต่าง ๆ เหล่าน้ีไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นเร่ืองไม่ดี
เสมอไปเพราะทุกวัฒนธรรมเกิดจากการผสมผสานกับวัฒนธรรมอื่นเสมอและเกิดขึ้นตลอดเวลา 

าใจถึงผลดีผลเสียของแต่ละเร่ืองแล้วปรับใช้ให้เหมาะสมกลมกลืนก็น่าจะยอมรับได้ 

ม.ต้น ม.ปลาย อาชีวะ อุดมศึกษา
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ม.ต้น ม.ปลาย อาชีวะ อุดมศึกษา
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ในด้านวัฒนธรรมสําหรับเด็กและเยาวชน ความเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญประการหน่ึงคือการ
ญี่ปุ่น 

การให้
นใจดนตรีต่างประเทศหรือดนตรีไทยแต่ประยุกต์จากต่างประเทศเป็นหลัก การทานอาหาร

เร่ืองต่าง ๆ เหล่าน้ีไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นเร่ืองไม่ดี
เสมอไปเพราะทุกวัฒนธรรมเกิดจากการผสมผสานกับวัฒนธรรมอื่นเสมอและเกิดขึ้นตลอดเวลา 

าใจถึงผลดีผลเสียของแต่ละเร่ืองแล้วปรับใช้ให้เหมาะสมกลมกลืนก็น่าจะยอมรับได้ 



 

 

ซึ่งการประยุกต์วัฒนธรรมน้ีเป็นเร่ืองละเอียดอ่อน ต้องมีการพูดคุยและสื่อสารระหว่างเยาวชนและ
ผู้ปกครองอย่างมีเหตุมีผลและเข้าใจซ่ึงกันและกัน

การเปลี่ยนแปลงด้านวัฒนธรรมสําหรับเด็กและเยาวชน
ก่อให้เกิดปัญหามากท่ีสุดคือ
ในประเด็นวัฒนธรรมสําหรับเยาวชนไทย ซ่ึงเร่ืองน้ีจะได้กล่าวถึงโดยละเอียดในหัว
เด่นในส่วนท่ี 5 ต่อไป  

อย่างไรก็ตามมีแนวโน้มท่ีดีด้านวัฒนธรรมในหมู่เด็กและเยาวชนคือการเข้าร่วมกิจกรรมทาง
ศาสนา ซ่ึงแม้จะอยู่ในระดับต่ําแต่
จากร้อยละ 9.4 ในปี 2550
จากร้อยละ 10.7 เป็นร้อยละ 
เป็นร้อยละ 26.9 และจํานวนของเด็กน่ังสมาธิเป็นประจําเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 
(รูปที่ 2.38) 

รูปท่ี 2.38  ร้อยละของเด็กและเยาวชนท่ีทํากิจกรรมทางศาสนา 

ที่มา: โครงการ Child Watch

2.3.3  ส่ือมวลชนเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน

สื่อท่ีเข้าถึงเด็กและเยาวชนมากท่ีสุดคือสื่อโทรทัศน์ 
โทรทัศน์มากกว่าการฟังวิทยุ โดยมีสัดส่วนเด็กท่ีดูโทรทัศน์สูงถึงร้อยละ 
ฟังวิทยุมีแนวโน้มลดลงเหลือร้อยละ 
ใช้เวลาในการคุยโทรศัพท์มือถือและเล่น
ประเภทหลังน้ีเพ่ิมมากขึ้นกว่าการดูทีวี 
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การประยุกต์วัฒนธรรมน้ีเป็นเร่ืองละเอียดอ่อน ต้องมีการพูดคุยและสื่อสารระหว่างเยาวชนและ
ผู้ปกครองอย่างมีเหตุมีผลและเข้าใจซ่ึงกันและกัน 

การเปลี่ยนแปลงด้านวัฒนธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนท่ีน่าจะมีความไม่เหมาะสมและ
ก่อให้เกิดปัญหามากท่ีสุดคือการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ถือได้ว่าเป็นเร่ืองสําคัญเร่งด่วนท่ีสุด
ในประเด็นวัฒนธรรมสําหรับเยาวชนไทย ซึ่งเร่ืองน้ีจะได้กล่าวถึงโดยละเอียดในหัวข้อสถานการณ์

มีแนวโน้มท่ีดีด้านวัฒนธรรมในหมู่เด็กและเยาวชนคือการเข้าร่วมกิจกรรมทาง
แม้จะอยู่ในระดับตํ่าแต่ก็มีแนวโน้มท่ีดีขึ้น พบว่าจํานวนเด็กท่ีเข้าวัดเป็นประจํา

2550 เป็นร้อยละ 13.4 ในปี 2552 จํานวนเด็กใส่บาตรเป็นประจํา
เป็นร้อยละ 16.5  จํานวนเด็กสวดมนต์ก่อนนอนเป็นประจําเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 
และจํานวนของเด็กน่ังสมาธิเป็นประจําเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 8.2 เป็นร้อยละ 

ร้อยละของเด็กและเยาวชนท่ีทํากิจกรรมทางศาสนา ปี 2550-2552 

Child Watch, สถาบันรามจิตติ 

สื่อมวลชนเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน 

สื่อท่ีเข้าถึงเด็กและเยาวชนมากท่ีสุดคือสื่อโทรทัศน์  พบว่าเด็กและเยาวชนนิยมดู
โทรทัศน์มากกว่าการฟังวิทยุ โดยมีสัดส่วนเด็กท่ีดูโทรทัศน์สูงถึงร้อยละ 97  ในขณะท่ีสัดส่วนเด็กท่ี

งวิทยุมีแนวโน้มลดลงเหลือร้อยละ 13 ในปี 2551 (รูปท่ี 2.39) แต่สื่อโทรทัศน์เม่ือเทียบกับการ
ท์มือถือและเล่นอินเทอร์เน็ตพบว่าเด็กและเยาวชนใช้เวลากิจกรรมสอง

ประเภทหลังน้ีเพ่ิมมากขึ้นกว่าการดูทีวี  (รูปท่ี 2.40) 

มัสยิด ทําบุญใส่บาตร สวดมนต์ น่ังสมาธิ
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การประยุกต์วัฒนธรรมน้ีเป็นเร่ืองละเอียดอ่อน ต้องมีการพูดคุยและส่ือสารระหว่างเยาวชนและ

ที่น่าจะมีความไม่เหมาะสมและ
เป็นเร่ืองสําคัญเร่งด่วนท่ีสุด

อสถานการณ์

มีแนวโน้มท่ีดีด้านวัฒนธรรมในหมู่เด็กและเยาวชนคือการเข้าร่วมกิจกรรมทาง
นเด็กท่ีเข้าวัดเป็นประจําเพ่ิมขึ้น

จํานวนเด็กใส่บาตรเป็นประจําเพ่ิมขึ้น
จํานวนเด็กสวดมนต์ก่อนนอนเป็นประจําเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 25.3 

เป็นร้อยละ 11.1 

 

พบว่าเด็กและเยาวชนนิยมดู
ในขณะท่ีสัดส่วนเด็กท่ี

แต่ส่ือโทรทัศน์เมื่อเทียบกับการ
พบว่าเด็กและเยาวชนใช้เวลากิจกรรมสอง
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เน้ือหาท่ีเด็กและเยาวชนเสพผ่าน
สื่อท่ีมีเน้ือหาเชิงสร้างสรรค์สําหรับเด็กและเยาวชนในรายการโทรทัศน์
ร้อยละ 1 เท่าน้ันในรายการวิทยุ
รัฐบาลคืนพ้ืนท่ีดีในการสร้างการเรียนรู้เพ่ือเด็กและครอบครัว ผ่านรายการวิทยุในสถานีวิทยุของ
รัฐท้ังในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดไม่น้อยกว่าวันละ 
รายการวิทยุท้ังภาครัฐและเอกชน ท่ีมีความต้องการทํารายการสร้างการเรียนรู้เพ่ือเด็กแ
ในจังหวัดต่างๆ โดยประกาศเป็นมติคณะรัฐมนตรี 

รูปท่ี 2.39  อัตราการฟังวิทยุและชมโทรทัศน์

ที่มา: การสํารวจสื่อมวลชน พ.ศ. 2532 2537 2546 

รูปท่ี 2.40  เวลาท่ีเด็กและเยาวชนใช้ไปกับสื่อต่างๆ 

ที่มา: โครงการ Child Watch, สถาบัน

                                                
11 อ้างจาก พญ.ชนิกา ตู้จินดา ผู้ทรงคุณวุฒิ สสส
12 ข้อเสนอของนางสรวงมณฑ์ สิทธิสมาน ผู้ดําเนินรายการพ่อแม่มือใหม่หัวใจเกินร้อย 
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กและเยาวชนเสพผ่านสื่อประเภทต่างๆ ก็มีความสําคัญ มีการประมาณการว่า
สื่อท่ีมีเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์สําหรับเด็กและเยาวชนในรายการโทรทัศน์มีเพียงร้อยละ 5 และเพียง

ในรายการวิทยุ11 และมีเสียงเรียกร้องจากผู้ให้บริการสื่อคุณภาพบางรายให้
รัฐบาลคืนพ้ืนท่ีดีในการสร้างการเรียนรู้เพ่ือเด็กและครอบครัว ผ่านรายการวิทยุในสถานีวิทยุของ
รัฐท้ังในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดไม่น้อยกว่าวันละ 3 ชั่วโมง รวมถึงการจัดอบรมพัฒนาผู้จัด
รายการวิทยุท้ังภาครัฐและเอกชน ที่มีความต้องการทํารายการสร้างการเรียนรู้เพ่ือเด็กและครอบครัว
ในจังหวัดต่างๆ โดยประกาศเป็นมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพ่ือให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง12  

และชมโทรทัศน์ของเด็กและเยาวชน ปี 2532 2537 2546 และ 

2532 2537 2546 และ 2551 (วิทยุและโทรทัศน์) สํานักงานสถิติแห่งชาติ

เวลาท่ีเด็กและเยาวชนใช้ไปกับสื่อต่างๆ (นาที) ปี 2549-2552 

สถาบันรามจิตติ 

         
ชนิกา ตู้จินดา ผู้ทรงคุณวุฒิ สสส. 
นางสรวงมณฑ์ สิทธิสมาน ผู้ดําเนินรายการพ่อแม่มือใหม่หัวใจเกินร้อย FM 105 MHz  

โทรทัศน์ วิทยุ โทรทัศน์
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ๆ ก็มีความสําคัญ มีการประมาณการว่า
และเพียง

และมีเสียงเรียกร้องจากผู้ให้บริการสื่อคุณภาพบางรายให้
รัฐบาลคืนพ้ืนท่ีดีในการสร้างการเรียนรู้เพ่ือเด็กและครอบครัว ผ่านรายการวิทยุในสถานีวิทยุของ

ชั่วโมง รวมถึงการจัดอบรมพัฒนาผู้จัด
ละครอบครัว

และ 2551 

 
สํานักงานสถิติแห่งชาติ. 
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ความก้าวหน้าของการดําเนินการในเร่ืองการใช้เวลาว่างท่ีเกิดขึ้นในปี 2553 ท่ีสําคัญคือ
การจัดสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชน คร้ังท่ี 1 และ 2 (2552-2553) ซึ่งมีข้อสรุปว่าเด็กและ
เยาวชนต้องการโอกาสในการมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาเด็กและ
เยาวชน ให้ผู้ใหญ่ส่งเสริมให้เกิดเวทีและพ้ืนท่ีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเด็กกับเด็ก และเด็กกับ
ผู้ใหญ่ เพ่ือให้เด็กและเยาวชนค้นพบตนเอง เติบโตเป็นพลเมืองท่ีมีจิตอาสาในการพัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติ และควรเพ่ิมโอกาสในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของเด็กและเยาวชนท่ี
ทุ่มเท เสียสละในกิจกรรมเพ่ือสังคม ให้เป็นอีกช่องทางหน่ึงในการให้ทุนการศึกษา 

2.4  การปกป้องและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  

ในท่ามกลางการเปล่ียนแปลงของสังคมท่ีรวดเร็วท่ีประกอบไปด้วยการเปลี่ยนแปลงท่ีดี
และไม่ดี เด็กและเยาวชนเป็นกลุ่มประชากรท่ีมีความเส่ียงสูงเน่ืองจากไม่มีประสบการณ์ชีวิตมาก
พอ ยังอาจขาดการตัดสินใจที่ถูกต้อง นอกจากน้ันแล้วเด็กและเยาวชนยังอาจได้รับผลกระทบจาก
ส่ิงท่ีตนเองไม่ได้เป็นผู้ก่อ เช่นการติดเชื้อเอดส์ผ่านทางแม่ จึงต้องมีมาตรการในการปกป้องและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชน ซึ่งในรายงานปี 2553 น้ีจะครอบคลุมสามเร่ืองคือการให้ความช่วยเหลือ
จากโรคเอดส์ การเสริมสร้างความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็กและเยาวชน และ
ภาพรวมการให้การช่วยเหลือเด็กที่ต้องการการคุ้มครองเป็นพิเศษ 

2.4.1  การให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ 

เอดส์เป็นปัญหาสุขภาพและเป็นโรคทางสังคมท่ีมีความซับซ้อน และมีความเชื่อมโยง
ส่งผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจและการเมือง พฤติกรรมทางสังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ เป็น
ตัวกําหนดการแพร่ระบาดของเอดส์ ในขณะท่ีความยากจน ความเป็นอยู่ท่ีไม่เท่าเทียมกัน แรงงาน
อพยพ และธุรกิจทางเพศเป็นสาเหตุและเป็นผลกระทบซ่ึงกันและกันของเอดส์ 

สถานการณ์ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ในประเทศไทย จากข้อมูลสํานักระบาด
วิทยารายงานว่า (มีนาคม 2554) มีจํานวนผู้ป่วยเอดส์ทั้งสิ้น 372,874 ราย  เสียชีวิตแล้ว 98,153 
ราย แนวโน้มของผู้ป่วยเอดส์และผู้ท่ีเสียชีวิตด้วยโรคเอดส์ลดลงกว่าในอดีตที่ผ่านมา เน่ืองจากการ
รักษาผู้ป่วยเอดส์ด้วยยาต้านไวรัสทําให้ผู้ป่วยมีชีวิตท่ียืนยาว และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น จึงทําให้
จํานวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากโรคเอดส์มีแนวโน้มลดลง 

อย่างไรก็ดี ยังพบว่าเด็กอายุ 0-4 ปีท่ีติดเชื้อและป่วยด้วยโรคเอดส์สะสมจากปี 2527–
มีนาคม 2553 มีจํานวนถึง 11,960 คน แต่มีแนวโน้มที�ผู้ ป่วยใหม่จะมีจํานวนลดลง (รูปท่ี 2.41 

และรูปท่ี 2.42) นอกจากน้ีพบว่าในกลุ่มวัยรุ่นอายุ 15-19 ปีเพศหญิงมีอัตราป่วยสูงกว่าเพศชาย 
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2:1   ปัจจัยเสี่ยงคือการมีเพศสัมพันธ์ 
จากมารดา (ร้อยละ 3.82) รับเลือด 

รูปท่ี 2.41  จํานวนผู้ป่วยเอดส์ 

ที่มา: ศูนย์ข้อมูลทางระบาดวิทยา สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

รูปท่ี 2.42  จํานวนผู้ป่วยเอดส์รายใหม่

ที่มา: ศูนย์ข้อมูลทางระบาดวิทยา สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
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ปัจจัยเสี่ยงคือการมีเพศสัมพันธ์ (ร้อยละ 84.01)  ใช้ยาเสพติดชนิดฉีด (ร้อยละ 4.6) ติดเชื้อ
รับเลือด (ร้อยละ 0.03) ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง และอื่นๆ (ร้อยละ 7.55)   

 จําแนกตามอายุ ปี 2551-2553 

ศูนย์ข้อมูลทางระบาดวิทยา สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

จํานวนผู้ป่วยเอดส์รายใหม่ จําแนกตามอายุ ปี 2551-2553 

ศูนย์ข้อมูลทางระบาดวิทยา สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
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ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ นอกจากผู้ป่วยเอดส์และผู้ ติดเชื้อท่ีตกอยู่ในฐานะ
ผู้ด้อยโอกาสแล้ว ยังมีผู้ท่ีได้รับผลกระทบอีกกลุ่มหน่ึงท่ีตกอยู่ในภาวะยากลําบากในการดํารงชีวิต 
คือ เด็กท่ีกําพร้าเพราะพ่อแม่ เสียชีวิตจากโรคเอดส์ และผู้สูงอายุท่ีลูกหลานเสียชีวิตด้วยโรคเอดส์  

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้จัดบริการสวัสดิการสังคมด้าน
โรคเอดส์แก่ผู้ติดเชื้อเอดส์และผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาเอดส์ในสถานสงเคราะห์และในชุมชน 
ดังน้ี 

1. การสงเคราะห์เด็กท่ีได้รับผลกระทบจากปัญหาเอดส์ในสถานสงเคราะห์ 4 แห่ง โดย
จัดบริการปัจจัยส่ีส่งเสริมพัฒนาการทุกด้าน เพ่ือให้เด็กมีคุณภาพชีวิตท่ีดี   ปัจจุบันมีหน่วยงาน
ให้บริการ 4 จังหวัด คือกรุงเทพฯ (สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท) เชียงใหม่ (สถานสงเคราะห์
เด็กบ้านเวียงพิงค์) อุดรธานี (สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี) และสงขลา (สถานสงเคราะห์เด็ก
บ้านสงขลา) 

2. การสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์และผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากปัญหาเอดส์ในชุมชน  

• โดยการช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ผู้ติดเชือ้เอดส์และครอบครัวๆ ละไม่เกิน 2,000 
บาท ติดต่อกันไม่เกิน 3 คร้ัง 

• การสงเคราะห์เงินทุนประกอบอาชีพแก่สตรีท่ีได้รับผลกระทบจากปัญหาเอดส์ อาทิ 
ติดเชือ้เอดส์ สามีเสียชีวิตหรือติดเชื้อด้วยโรคเอดส์ ซึ่งมีฐานะยากจน มีบุตรต้อง
เลี้ยงดู ขาดแคลนเงินทุนประกอบอาชีพ หรือประสบปัญหาทางสังคมอื่นๆ เพ่ือให้
สามารถพ่ึงพาเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว ตลอดจนสามารถอยู่ร่วมในชุมชนสังคม
ได้ตอ่ไป รายละไม่เกิน 5,000 บาท 

3. การสงเคราะห์เด็กในครอบครัวๆ ละไม่เกิน 1,000 บาทต่อเด็กหน่ึงคน และไม่เกิน 
3,000 บาทในกรณีที่มีเด็กมากกว่าหน่ึงคน 

2.4.2  การเสริมสร้างความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บ 

เด็กมีสิทธิท่ีจะอยู่อาศัยในส่ิงแวดล้อมท่ีปลอดภัย และได้รับการปกป้องคุ้มครองจาก
ปัจจัยเสี่ยงท่ีส่งผลต่อการบาดเจ็บหรือตายท่ีสามารถป้องกันได้  โดยครอบครัว ชุมชน และหน่วย
ต่างๆ ของสังคม มีหน้าท่ีในการปกป้องสิทธิความปลอดภัยน้ีแก่เด็กและเยาวชน 

สาเหตุแห่งการเสียชีวิตของเด็กและเยาวชนไทยอันดับหน่ึงคืออุบัติเหตุและความรุนแรง 
แต่ละปีมีเด็กอายุ 1-14 ปีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุและความรุนแรงจํานวนกว่า 3,300 รายต่อปี  คิด
เป็นอัตราการตาย 22 ต่อแสนราย  และเยาวชนอายุ 15-24 ปีจํานวนกว่า 10,300 รายต่อปี คิด
เป็นอัตราการตาย 104 ต่อแสนราย 
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อุบัติเหตุจราจรเป็นสาเหตุนําการตายในกลุ่มเด็กโตอายุมากกว่า 10 ปี  เด็กอายุ 1-14 ปี 
เสียชีวิตจากการจราจรกว่าปีละ 650 ราย เยาวชนอายุ 15-24 ปีเสียชีวิตจากการจราจรกว่าปีละ 
3,600 ราย นอกจากเสียชีวิตแล้ว ยังมีเด็กและเยาวชน 10 รายในหน่ึงรายของการเสียชีวิตท่ีมีการ
บาดเจ็บรุนแรงจนเกิดความพิการบางส่วน ทําให้สูญเสียโอกาสในการพัฒนากว่า 36,000 รายต่อปี  
(http://salaya-stem-cell.mahidol.ac.th/facts/protection/index.php) 

ในกลุ่มเด็กอายุน้อยกว่า 10 ปี การจมน้ําเป็นสาเหตุการตายอันดับหน่ึง เด็กอายุ 1-4 ปี 
มีอัตราการตายจากการจมนํ้าสูงถึง 12.9 ต่อแสนรายต่อปี หรือคิดเป็นร้อยละ 53 ของการตาย
จากการบาดเจ็บท้ังหมด และกลุ่มเด็ก 5-9 ปีมีอัตราการตายจากการจมนํ้า 12 ต่อแสนรายต่อปี 
หรือร้อยละ 56 ของการตายจากการบาดเจ็บท้ังหมด  ปัจจัยเสี่ยงต่อการจมนํ้าในเด็กและในผู้ใหญ่
มีความแตกต่างกัน เด็กเล็กมีความสัมพันธ์กับการดูแลของผู้ดูแลเด็ก และการจัดการสิ่งแวดล้อมใน
บ้านและละแวกบ้าน พฤติกรรมของเด็กในการปฏิบัติตามกฎแห่งความปลอดภัย และทักษะการ
ว่ายนํ้า-ช่วยคนจมนํ้า ในเด็กวัยรุ่นและผู้ใหญ่มีความสัมพันธ์กับการจัดการความปลอดภัยในแหล่ง
นํ้าสาธารณะ การเดินทางทางนํ้า การใช้สารมึนเมา และทักษะการว่ายนํ้า-ช่วยคนจมนํ้า 

2.4.3  การปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนที่ต้องการการคุ้มครองเป็นพิเศษ 

สํานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน ได้รายงานสถานการณ์ความ
เหล่ือมลํ้าทางสังคมในปี 2553 ด้วยการรวบรวมข้อมูลกลุ่มเด็กด้อยโอกาสและเด็กนอกระบบ
การศึกษา และจําแนกได้เป็น 14 กลุ่ม โดยพบว่ามีจํานวนท้ังส้ินประมาณ 5 ล้านคน (สํานักงาน
ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน 2553) ประกอบด้วย 

1. เด็กเร่ร่อน มีจํานวน 30,000 คน ซึ่งแหล่งชุมชนแออัดท่ีมีจํานวนเด็กเร่ร่อนมากท่ีสุด
อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร บริเวณสะพานพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ชุมชนคลองเตย ชุมชนรังสิต และ
ชุมชนธัญบุรี รวมท้ังตามเมืองขนาดใหญ่ อาทิ ด่านแม่สาย จ.เชียงราย บริเวณโรงเกลือ จ.สระแก้ว 
บริเวณชุมชนข้างทางรถไฟ สวนรัก หอนาฬิกา จ.นครราชสีมา  และบริเวณพัทยา จ.ชลบุรี  ซึ่ง 
ส่วนใหญ่ประสบปัญหาครอบครัวแตกแยก ถูกทารุณกรรม บางส่วนออกมาเร่ร่อนเพ่ือหารายได้
ช่วยเหลือครอบครัว และหนีตามเพ่ือนมาเร่ร่อน 

เด็กกลุ่มน้ีกําลังเผชิญความเส่ียงสูงต่อปัญหายาเสพติด การขายบริการทางเพศ และ
อาชญากรรม เน่ืองจากถูกทําร้าย ถูกล่วงละเมิดทางเพศ และการเจ็บป่วย ซ่ึงขณะน้ีมีองค์กรของ
ภาครัฐและองค์กรเอกชนเข้าช่วยเหลือได้เพียง 5,000 คน ยังมีเด็กเร่ร่อนนอกระบบจํานวนมากใน
หลายพ้ืนท่ีท่ีรอความช่วยเหลือกว่า 15,000-20,000 คน    สิ่งที่เด็กในกลุ่มน้ีต้องการคือ การ
ช่วยเหลือต่อเน่ืองระยะยาว ซ่อมแซมสภาพพ้ืนฐานในชีวิต และช่วยเหลือเยียวยาครอบครัว 
จากนั้นจึงนําเด็กกลับเข้าสู่ระบบการศึกษา 



 

รายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจําปี 2553 51 
 

2. เด็กไร้สัญชาติ มีจํานวน 200,000-300,000 คน ในจํานวนน้ีมีอยู่ 100,000 คนท่ียัง
ขาดโอกาสทางการศึกษา ซึ่งเป็นเด็กจากชนกลุ่มน้อยท่ีเข้ามาพักพิงในประเทศไทย มีทั้งท่ีอยู่มา
นานเป็นชั่วอายุคน และเพ่ิงอพยพเข้ามาอยู่ จึงยังไม่ถูกรับรองสัญชาติ ทําให้เด็กในกลุ่มดังกล่าว
ไม่ได้รับบริการเท่าเทียมกับเด็กทั่วไป โดยขาดโอกาสทางการศึกษา ไม่ได้รับสิทธิรับทุนแม้เรียนดี 
เส่ียงต่อการถูกล่อลวงไปค้ามนุษย์ ขาดสิทธิทางการรักษาพยาบาล และไม่สามารถเดินทางไกลได้ 
เพราะไม่ได้รับการรับรองสิทธิการเป็นพลเมือง 

ความต้องการจําเป็นของเด็กกลุ่มน้ีคือ การให้สิทธิและโอกาสต่อเด็กไร้สัญชาติ ท้ังทาง
กฎหมายรับรองและสิทธิการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา การดูแลรักษาพยาบาล และสิทธิการ
เดินทางออกนอกพ้ืนท่ีได้ รวมถึงกลไกการติดตามคุ้มครองเด็กไร้สัญชาติท่ีมีแนวโน้มสูญหายและ
เส่ียงต่อขบวนการค้ามนุษย์ 

3. ลูกของแรงงานต่างด้าว ซ่ึงยังไม่ทราบจํานวนท่ีแน่นอนแต่คาดว่าจะมีจํานวนกว่า
แสนคน ปัญหาสําคัญของเด็กในกลุ่มน้ีคือ ขาดโอกาสทางการศึกษา เน่ืองจากต้องอพยพตาม
ผู้ปกครองเข้ามาทํางาน และเป็นกลุ่มท่ีต้องเป็นแรงงานเด็ก จึงไม่มีเวลาเรียนในระบบโรงเรียน
ปกติ ความต้องการของเด็กกลุ่มน้ีจึงต้องการการศึกษารูปแบบพิเศษ บนพ้ืนฐานของความต้องการ
ให้การศึกษาท่ีมีคุณภาพเหมาะสมกับวิถีชีวิตรวมถึงการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และส่งเสริมยอมรับ
ในความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

4. เด็กติดเชื้อเอดส์ มีจํานวน 50,000 คน ซ่ึงติดเชื้อเอดส์จากพ่อแม่ จึงมีจํานวนไม่น้อย
ท่ีเป็นท้ังเด็กกําพร้าและติดเชื้อเอดส์ จึงต้องเผชิญกับปัญหาทางสุขภาพ ขาดการยอมรับจากสังคม
ทําให้ผู้ป่วยเข้าไม่ถึงบริการด้านสุขภาพ การส่งต่อของเด็กระหว่างองค์กรไม่เป็นความลับ และเด็ก
ท่ีป่วยไม่สามารถอยู่ร่วมกับครอบครัวได้ เด็กในกลุ่มน้ีจึงต้องการการดูแลเอาใจใส่จากครอบครัว
เครือญาติ การดูแลด้านสุขภาพ การพักฟ้ืนเยียวยาและได้รับการรักษาพยาบาลตามสิทธิอย่าง
ต่อเน่ือง ระบบสวัสดิการดูแลเด็กติดเชื้อ การเข้าใจและยอมรับจากสังคม และโอกาสในการศึกษา
เช่นเดียวกับเด็กปกติ 

5. เด็กกําพร้าถูกทอดท้ิง มีจํานวน 88,730 คน ซึ่งถูกทอดท้ิงตามโรงพยาบาล สถานรับ
เล้ียงเด็ก และท่ีสาธารณะ โดยมีสาเหตุจากแม่ท่ีอยู่ในวัยเรียน และแม่ท่ีไม่สามารถเลี้ยงลูกได้ เด็ก
ในกลุ่มนี้นอกจากต้องการโอกาสทางการศึกษาเหมือนเด็กทั่วไปต้ังแต่ปฐมวัยแล้ว ยังต้องการความ
รักความเอาใจใส่เป็นพิเศษ เพ่ือให้เด็กสามารถปรับตัวกับสังคมได้ 

6. แรงงานเด็ก ส่วนใหญ่เป็นลูกหลานท่ีติดตามพ่อแม่ซึ่งเป็นแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้า
เมืองผิดกฎหมายและช่วยทํางานเพ่ือหารายได้ มีจํานวนประมาณ 10,000 คน มีจํานวนมากท่ียัง
เข้าไม่ถึงระบบการคุ้มครองของกฎหมายและบริการทางสังคม ความต้องการของเด็กกลุ่มนี้คือ
ความช่วยเหลือทางสุขภาพ จิตใจ โอกาสในการพัฒนาและการเรียนรู้ ตลอดจนการมีงานที่มั่นคง 
มีรายได้เพ่ือหนีความยากจนในอนาคต 
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7. เด็กและเยาวชนค้าประเวณี รวมถึงเด็กและเยาวชนท่ีทํางานในสถานบริการ เช่น 
สนุ๊กเกอร์คลับ คาเฟ่ ฯลฯ โดยพบว่ามีเด็กอายุต่ํากว่า 18 ปีท่ีเข้าสู่การค้าประเวณี มีประมาณ 
40,000-50,000 คน  ความต้องการของเด็กกลุ่มนี้คือ ความช่วยเหลือท้ังทางสุขภาพ จิตใจ โอกาส
ทางการศึกษา รวมถึงกลไกทางสังคมและชุมชนในการให้กําลังใจ เพ่ือฟ้ืนฟูจิตใจ ปลูกจิตสํานึกให้
รักศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ การฝึกฝนอาชีพให้มีงานทํา 

8. เด็กติดยาเสพติด มีจํานวน 10,000 คน โดยกระจายอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และเมือง
ใหญ่ รวมถึงพ้ืนท่ีในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยพบว่า เด็กกลุ่มน้ีมีความต้องการฟ้ืนฟูสภาพ
ร่างกาย สมอง การเยียวยาจิตใจและคืนความม่ันใจในการกลับสู่สังคม  ตลอดจนความต้องการ
การศึกษาท้ังสายสามัญและสายอาชีพ 

9. เด็กยากจนพิเศษ หรือเด็กท่ีครอบครัวมีรายได้รวมกันไม่เกิน 20,000 บาท/ปี  มี
จํานวน 2,978,770 คน เด็กในกลุ่มน้ีต้องการการสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพต้ังแต่
ปฐมวัยจนถึงขั้นสูงสุดตามศักยภาพ 

10. เด็กท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีห่างไกล ถิ่นทุรกันดาร มีจํานวน 160,000 คน โดยพบว่า เด็กกลุ่ม
น้ีต้องการการสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพต้ังแต่ปฐมวัยจนถึงชั้นสูงสุดตามศักยภาพ
เช่นกัน 

11. เด็กพิการ เด็กออทิสติก เด็กท่ีมีความบกพร่องในการเรียนรู้ (LD) เด็กสมาธิส้ัน 
(ADHD) เด็กพิการ 100,000-300,000 คน  เด็กออทิสติก  เด็ก LD  และเด็ก ADHD มีจํานวน 
1,700,000 คน  ซึ่งเด็กในกลุ่มน้ีมีท้ังอยู่ในระบบการศึกษาและนอกระบบการศึกษา ซึ่งขาดการ
ส่งเสริมดูแลตามพัฒนาการการเรียนรู้อย่างเข้าใจ เด็กในกลุ่มน้ีจึงมีความต้องการเฉพาะท้ังในด้าน
การเล้ียงดูในครอบครัวและการให้การศึกษาของโรงเรียนท่ีต้องมีการจัดระบบคัดกรอง วินิจฉัย 
และดูแลอย่างเหมาะสม 

12. เด็กเยาวชนท่ีถูกดําเนินคดีในสถานพินิจ จํานวนประมาณ 50,000 คน เยาวชน
กลุ่มน้ีจะเข้าถึงระบบการศึกษาได้ยากลําบาก ความช่วยเหลือของเด็กกลุ่มน้ีคือการเยียวยา และให้
โอกาสกลับเข้าสู่สังคม 

13. เด็กในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเป็นเด็กนอกระบบการศึกษาประมาณ 
40,000 คน และอีก 10,000 คน เป็นเด็กกลุ่มเส่ียง  

14. กลุ่มแม่วัยรุ่น  มีจํานวนประมาณ 80,000–120,000 คนต่อปี เยาวชนกลุ่มน้ีเป็น
สาเหตุหน่ึงท่ีทําให้เกิดเด็กกําพร้าท่ีถูกทอดท้ิง และจากปัญหาการท้องก่อนวัยอันควรน้ีเองทําให้
เด็กกลุ่มน้ีขาดความกล้าหรือได้รับโอกาสให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา  

โดยสํานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ได้มีโครงการ
สร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาทักษะอาชีพให้เด็กเยาวชนด้อยโอกาสสามารถพ่ึงตนเองได้
อย่างยั่งยืน ผ่านแนวทางดําเนินงานท่ีสําคัญคือ 1. การศึกษาข้อจํากัดของกลไกการทํางานท่ีมีอยู่ 
เพ่ือนําสู่การปลดล็อคระบบและแก้ไขปัญหา ด้วยการประสานในทุกหน่วยงานท่ีมีภารกิจเก่ียวข้อง
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ดําเนินนโยบายอย่างมีเป้าหมายและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 2. สนับสนุนให้เกิดพ้ืนท่ีต้นแบบเพ่ือนําสู่
การขยายผลในการทํางานอย่างยั่งยืน และ 3. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือติดตามดูแล   

รูปท่ี 2.43  ประมาณการจํานวนเด็กด้อยโอกาสประเภทต่างๆ ปี 2553 

 
ที่มา: สํานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน http://www.qlf.or.th/10296 

ในส่วนของเด็กและเยาวชนท่ีต้องคดี ปัจจุบันประเด็นเร่ืองการกระทําผิดของเด็กและ
เยาวชนกําลังกลายมาเป็นปัญหาท่ีน่ากังวลมากขึ้นเร่ือยๆ  แม้ว่าคดีการกระทําผิดของเด็กและ
เยาวชนจะมีแนวโน้มลดลง จาก 51,128 คดีในปี 2550 เหลือเป็น 44,057 คดีในปี 2553 แต่ก็ยัง
นับว่าอยู่ในระดับสูง (รูปท่ี 2.44)  และยิ่งเมื่อพบว่าฐานความผิดส่วนใหญ่เป็นความผิดเร่ืองยาเสพ
ติดให้โทษ (รูปท่ี 2.45) ก็ย่ิงน่ากังวลเพราะยาเสพติดเป็นสิ่งท่ีเลิกยากและบ่อนทําลายอนาคตระยะ
ยาว ส่วนความผิดรองลงมาคือความผิดเก่ียวกับชีวิตและร่างกายและความผิดเก่ียวกับทรัพย์ก็เป็น
เร่ืองน่าห่วงเช่นกัน 

สาเหตุของการกระทําผิดส่วนใหญ่มาจากการใช้ชีวิตในสังคมท่ีไม่ถูกต้องโดยเฉพาะการคบ
เพ่ือนไม่ดี ซ่ึงเป็นสาเหตุหลักถึงร้อยละ 40 (รูปท่ี 2.47) ความคึกคะนองและรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ส่วน
ปัญหาครอบครัวและเศรษฐกิจแม้จะไม่ใช่สาเหตุหลักแต่คาดว่ามีความเชื่อมโยงกัน โดยเฉพาะการ
ดูแลจากครอบครัวหากไม่ดีพอก็เป็นเหตุให้การใช้ชีวิตในสังคมของเด็กและเยาวชนบกพร่องจน
นําไปสู่การกระทําผิดได้ 
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รูปท่ี 2.44  จํานวนคดีท่ีเด็กและเยาวชนถูกจับกุมส่งสถานพินิจฯ

หมายเหตุ: *ต้ังแต่ปี 2551 มีการเปลี่ยนแปลงช่วงอายุจาก 
ที่มา: กลุ่มงานข้อมูลและสารสนเทศ สํานักพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน

คุ้มครองเด็กและเยาวชน 

รูปท่ี 2.45  จํานวนคดีท่ีเดก็และเยาวชนถูกจบักุมส่งสถานพินิจฯท่ัวประเทศ ตามฐานความผดิ
ปี 2550-2553 

หมายเหตุ:  ตั้งแต่ปี 2550 ได้ปรับเปลี่ยนให้ฐานความผิดเก่ียวกับการพรากผู้เยาว์ ซ่ึงเดิมรวมอยู่กับฐาน
ความผิดเก่ียวกับเพศ มารว

ที่มา:  กลุ่มงานข้อมูลและสารสนเทศ สํานักพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน กรมพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชน 
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จํานวนคดีท่ีเด็กและเยาวชนถูกจับกุมส่งสถานพินิจฯ ท่ัวประเทศ ปี 2550-2553 

 
มีการเปล่ียนแปลงช่วงอายุจาก 7-14 ปี เป็น 10-14 ปี  

กลุ่มงานข้อมูลและสารสนเทศ สํานักพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน กรมพินิจและ

จํานวนคดีท่ีเดก็และเยาวชนถูกจบักุมส่งสถานพินิจฯท่ัวประเทศ ตามฐานความผดิ

ได้ปรับเปล่ียนให้ฐานความผิดเก่ียวกับการพรากผู้เยาว์ ซ่ึงเดิมรวมอยู่กับฐาน
ความผิดเก่ียวกับเพศ มารวมอยู่ในฐานความผิดเก่ียวกับความสงบสุข เสรีภาพฯ 

กลุ่มงานข้อมูลและสารสนเทศ สํานักพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน กรมพินิจและ

46,981 46,371 44,057
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ความผิดเก่ียวกับอาวุธและวัตถุระเบิด 3,650 3,251 3,413 2,889

ความผิดเก่ียวกับยาเสพติดให้โทษ 10,279 11,207 12,352 14,695

เสรีภาพ/ฯ 3,247 2,989 2,407 2,300

2,154 1,916 2,538 1,812

ความผิดเก่ียวกับชีวิตและร่างกาย 7,784 6,661 6,388 5,474

14,764 12,658 10,073 9,742

 

จํานวนคดีท่ีเดก็และเยาวชนถูกจับกุมส่งสถานพินิจฯท่ัวประเทศ ตามฐานความผดิ 

 



 

 

รูปท่ี 2.46 จํานวนคดีท่ีเด็กและเยาวชนถูกจับกุมส่งสถานพินิจฯท่ัวประเทศ จําแนกตาม
สาเหตุแห่งการกระทําผิด

ที่มา: กลุ่มงานข้อมูลและสารสนเทศ สํานักพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน กรมพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชน

เม่ือเด็กกระทําผิดแล้ว ยังมีประเด็นท่ีต้องให้ความสนใจเก่ียวกับกระบวนการบังคับคดี
อีกด้วย ท่ีสําคัญประกอบด้วย

• อายขุั้นต่าํของการรับผิดทางอาญาของประเทศไทยคือ 
ในระดับสากลคอื 
เป็นผู้ต้องหาในคดีอาญาได้และสามารถถูกพิพากษาให้คุมขังในสถานควบคุม
น่าจะขัดกับเจตนารมณ์ของมาตรา 

• ขาดสถานท่ีและอุปกรณ์ การให้บริการและกิจกรรมในศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน
ท่ีตอบสนองความจําเป็นของเด็กและเยาวชนท่ีกระทําผิดโดยเฉพาะในการช่วย
ส่งเสริมพัฒนาการและช่วยให้พวกเขาเรียนรู้และสามารถกลับสู่สังคมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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จํานวนคดีท่ีเด็กและเยาวชนถูกจับกุมส่งสถานพินิจฯท่ัวประเทศ จําแนกตาม
สาเหตุแห่งการกระทําผิด ปี 2550-2553 

กลุ่มงานข้อมูลและสารสนเทศ สํานักพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน กรมพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชน 

เม่ือเด็กกระทําผิดแล้ว ยังมีประเด็นท่ีต้องให้ความสนใจเกี่ยวกับกระบวนการบังคับคดี
ประกอบด้วย 

อายุขั้นตํ่าของการรับผิดทางอาญาของประเทศไทยคือ 10 ขวบ ซ่ึงต่าํกว่าท่ีกําหนด
ในระดับสากลคือ 12 ขวบ น่ันหมายความว่าเด็กท่ีอายุเพียงแค่ 10 ขวบสามารถตก
เป็นผู้ต้องหาในคดีอาญาได้และสามารถถูกพิพากษาให้คุมขังในสถานควบคุม
น่าจะขัดกับเจตนารมณ์ของมาตรา 37 ของอนุสญัญาว่าด้วยสิทธิเด็ก  
ขาดสถานท่ีและอุปกรณ์ การให้บริการและกิจกรรมในศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน
ท่ีตอบสนองความจําเป็นของเด็กและเยาวชนท่ีกระทําผิดโดยเฉพาะในการช่วย
ส่งเสริมพัฒนาการและช่วยให้พวกเขาเรียนรู้และสามารถกลับสู่สังคมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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จํานวนคดีท่ีเด็กและเยาวชนถูกจับกุมส่งสถานพินิจฯท่ัวประเทศ จําแนกตาม

 
กลุ่มงานข้อมูลและสารสนเทศ สํานักพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน กรมพินิจและ

เมื่อเด็กกระทําผิดแล้ว ยังมีประเด็นท่ีต้องให้ความสนใจเก่ียวกับกระบวนการบังคับคดี

ขวบ ซ่ึงตํ่ากว่าท่ีกําหนด
ขวบสามารถตก

เป็นผู้ต้องหาในคดอีาญาได้และสามารถถูกพิพากษาให้คุมขังในสถานควบคุม ซ่ึงข้อน้ี

ขาดสถานท่ีและอุปกรณ์ การให้บริการและกิจกรรมในศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน
ท่ีตอบสนองความจําเป็นของเด็กและเยาวชนท่ีกระทําผิดโดยเฉพาะในการช่วย
ส่งเสริมพัฒนาการและช่วยให้พวกเขาเรียนรู้และสามารถกลับสู่สังคมได้อย่างมี
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• ขาดการติดตามและช่วยเหลือเด็กและครอบครัวอย่างเป็นระบบภายหลังจากท่ีเด็ก
ถูกปล่อยตัว ซึ่งเป็นสิ่งท่ีสําคัญอย่าง
อย่างมีคุณภาพ ด้วยเหตุน้ีเยาวชนท่ีกระทําผิดหลายคนจึงกระทําผิดซํ้าอีก

• สังคมมีทัศนคติในทางลบต่อเด็กและเยาวชนท่ีกระทําผิด 
ส่วนใหญ่เห็นชอบกับการใช้มาตรการลงโทษท่ีรุนแรงต่อเด็กและเยาวชนกลุ่มน้ี ซ่ึง
ถือเป็นมาตรการท่ีไม่มีประสิทธิภาพในการลดการกระทําผิดของเด็กและเยาวชน

• ทัศนคติเชิงลบและการขาดความเข้าใจของสังคมยังทําให้เด็กและเยาวชนท่ีกระทํา
ผิดขาดโอกาสกลับตัวเป็นคนท่ี
งาน หรือการศึกษาต่อ โดยมักถูกตราหน้าจากสังคมว่าเป็นคน 

อีกปัญหาหน่ึงของเด็กท่ีต้องให้การปกป้องคุ้มครอง
โดยพบว่าการกระทํารุนแรงต่อเด็กและสตรีมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น
รับผิดชอบต่อครอบครัวของฝ่ายชาย การใช้อํานาจหรืออารมณ์
พฤติกรรมมัวเมาในสิ่งเสพติด ทําให้เกิดการทะเลาะวิวาท และทําร้ายกันท้ังทางร่างกาย และจิตใจ
ลักษณะการกระทํารุนแรงต่อเด็กและสตรีท่ีเกิดขึ้นมากท่ีสุดคือการทําร้ายด้
เป็นการทําร้ายทางเพศ (รูปท่ี 2.47

รูปท่ี 2.47  เด็กและสตรีท่ีถูกกระทํารุนแรง

ที่มา: ศูนย์พึ่งได้ กระทรวงสาธารณสุข 
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ามและช่วยเหลือเด็กและครอบครัวอย่างเป็นระบบภายหลังจากท่ีเด็ก
ถูกปล่อยตัว ซ่ึงเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งในการช่วยให้เด็กและเยาวชนกลับคืนสู่สังคม
อย่างมีคุณภาพ ด้วยเหตุน้ีเยาวชนท่ีกระทําผิดหลายคนจึงกระทําผิดซ้ําอีก  
สังคมมีทัศนคติในทางลบต่อเด็กและเยาวชนท่ีกระทําผิด อันเป็นสาเหตุทําให้คน
ส่วนใหญ่เห็นชอบกับการใช้มาตรการลงโทษท่ีรุนแรงต่อเด็กและเยาวชนกลุ่มนี้ ซ่ึง
ถือเป็นมาตรการท่ีไม่มีประสิทธิภาพในการลดการกระทําผิดของเด็กและเยาวชน 
ทัศนคติเชิงลบและการขาดความเข้าใจของสังคมยังทําให้เด็กและเยาวชนท่ีกระทํา
ผิดขาดโอกาสกลับตัวเป็นคนท่ีมีคุณภาพของสังคมหลังถูกปล่อยตัว เช่น การสมัคร
งาน หรือการศึกษาต่อ โดยมักถูกตราหน้าจากสังคมว่าเป็นคน “ไม่ดี” 

เด็กท่ีต้องให้การปกป้องคุ้มครองคือปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 
การกระทํารุนแรงต่อเด็กและสตรีมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากความไม่

รับผิดชอบต่อครอบครัวของฝ่ายชาย การใช้อํานาจหรืออารมณ์ในการตัดสินปัญหาและมี
พฤติกรรมมัวเมาในสิ่งเสพติด ทําให้เกิดการทะเลาะวิวาท และทําร้ายกันท้ังทางร่างกาย และจิตใจ
ลักษณะการกระทํารุนแรงต่อเด็กและสตรีท่ีเกิดขึ้นมากท่ีสุดคือการทําร้ายด้านร่างกาย รองลงมา

7)   

เด็กและสตรีท่ีถูกกระทํารุนแรง 

ศูนย์พึ่งได้ กระทรวงสาธารณสุข 2553 
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ามและช่วยเหลือเด็กและครอบครัวอย่างเป็นระบบภายหลังจากท่ีเด็ก
กลับคืนสู่สังคม

อันเป็นสาเหตุทําให้คน
ส่วนใหญ่เห็นชอบกับการใช้มาตรการลงโทษท่ีรุนแรงต่อเด็กและเยาวชนกลุ่มน้ี ซ่ึง

ทัศนคติเชิงลบและการขาดความเข้าใจของสังคมยังทําให้เด็กและเยาวชนท่ีกระทํา
การสมัคร

ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 
สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากความไม่

ตัดสินปัญหาและมี
พฤติกรรมมัวเมาในส่ิงเสพติด ทําให้เกิดการทะเลาะวิวาท และทําร้ายกันท้ังทางร่างกาย และจิตใจ  

านร่างกาย รองลงมา
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กล่าวโดยสรุป เด็กและเยาวชนไทยยังมีปัญหาในการได้รับความคุ้มครองไม่เพียงพอ ทํา
ให้จํานวนเด็กด้อยโอกาสยังมีมาก การกระทําผิดก็ยังสูงและในฐานความผิดท่ีน่าเป็นห่วง และยัง
ถูกกระทํารุนแรงทางกายและทางเพศจํานวนไม่น้อย จึงเป็นหน้าท่ีของผู้รับผิดชอบท่ีต้องเร่ง
ดําเนินการบรรเทาปัญหาให้คล่ีคลายโดยเร็ว และเน่ืองจากเด็กด้อยโอกาสมีหลายประเภท การ
แก้ปัญหาต้องใช้หลายแนวทางและดําเนินการร่วมกันอย่างเป็นองค์รวม 

2.5  กฎหมาย กฎ และระเบียบท่ีเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน 

ในการพัฒนาและดูแลเด็กและเยาวชนน้ันหลายคร้ังต้องใช้กฎหมาย กฎและระเบียบเพ่ือ
เป็นแนวทางและก่อให้เกิดสภาพบังคับเพ่ือเอื้อประโยชน์ให้กับการพิทักษ์สิทธิ โดยต้องมีการ
ปรับปรุงเป็นระยะ ให้ทันต่อสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งในระหว่างปี พ.ศ. 2553 ได้มีการ
เปล่ียนแปลงในเร่ืองของกฎหมาย กฎและระเบียบ และกติการะหว่างประเทศท่ีเก่ียวข้องกับเด็ก
และเยาวชนดังต่อไปน้ี 

2.5.1 กฎหมาย 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553  

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันท่ี 22 กรกฎาคม 2553  มีผลบังคับใช้ 23 กรกฎาคม 
2553  สาระสําคัญ 1. การบริหารจัดการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ยึดเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยคํานึงถึง 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จํานวนสถานศึกษา จํานวนประชากร วัฒนธรรมและความเหมาะสม
อื่น  2. แบ่งเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ให้รัฐมนตรีโดย
คําแนะนําของสภาการศึกษามีอํานาจประกาศกําหนดเขตพ้ืนท่ี แก้ไขเปล่ียนแปลงเขตพ้ืนท่ีให้แล้ว
เสร็จภายใน 90 วัน   และ 3. การกําหนดให้โรงเรียนใดอยู่ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาและ
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ให้ยึดระดับการศึกษาของสถานศึกษา รวมท้ังการกํากับดูแล 
ประสาน ส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามรัฐมนตรีประกาศ
กําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ยกเลิกมาตรา 37 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542/45 ให้ใช้ข้อความน้ี
แทน 

มาตรา 37 การบริหารและการจัดการ ให้ยึดเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โดยคํานึงถึงระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จํานวนสถานศึกษา จํานวนประชากร วัฒนธรรม และความเหมาะสมด้านอื่น
ด้วย (เว้นอาชีวศึกษา) 
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รัฐมนตรี โดยคําแนะนําของสภาการศึกษา มีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา
กําหนดเขตพ้ืนท่ีของประถมและมธัยม 

กรณีสถานศึกษามีนักเรียนท้ังประถมและมัธยม หากสถานศึกษาน้ันอยู่ในเขตใด ให้ยึด
ระดับการศึกษาของสถานศึกษาน้ันเป็นสําคัญ ท้ังน้ี ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนํา
ของคณะกรรมการการศึกษาขั้ น พ้ืนฐาน กรณี ท่ี เขตพ้ืนท่ี ไ ม่อาจบริหารห รือ จัดการ 
กระทรวงศึกษาธิการอาจจัดให้มีการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือเสริมการบริหารและการจัดการของเขต
พ้ืนท่ีก็ได้ ในเร่ืองต่อไปน้ี 1.สําหรับบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญาฯ  2.ใน
รูปแบบการศึกษานอกระบบหรือตามอัธยาศัย  3.สําหรับบุคคลท่ีมีความสามารถพิเศษ   
4.การศึกษาทางไกลและการให้บริการในหลายเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  มาตรา 4 เพ่ิมความต่อไปน้ีเป็น
วรรคห้า ของมาตรา 38 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (พรบ.กศช.) 42/45.. การ
ดําเนินการในส่วนของสถานศึกษาเอกชน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะอยู่ในอํานาจหน้าท่ีของ
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ให้เป็นไปตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

การปรับปรุง พ.ร.บ. คร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การบริหารจัดการการศึกษามีความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

พระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันที่ 16 พฤศจิกายน 2553 มีผลบังคับใช้วันที่ 15 
พฤษภาคม 2554 เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติการรับ
เด็กเป็นบุตรบุญธรรม พ.ศ. 2522  มีบทบัญญัติบางประการท่ียังไม่สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วย
การคุ้มครองเด็กและความร่วมมือในการรับรองบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศ และพิธีสารเลือกรับ
ต่อท้าย อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เร่ือง การค้าเด็ก การค้าประเวณีเด็ก และส่ือลามกท่ีเกี่ยวกับเด็ก
ซ่ึงประเทศไทยเป็นภาคี  จึงสมควรกําหนดให้การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมในต่างประเทศ ซ่ึงได้
กระทําตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขในการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมของประเทศท่ีเป็นภาคี
แห่งอนุสัญญาดังกล่าวแล้วมีผลเป็นการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมโดยชอบด้วยกฎหมายในประเทศ
ไทย และกําหนดโทษผู้ท่ีใช้อํานาจโดยมิชอบ หรือเป็นคนกลางโดยมีค่าตอบแทนท่ีมิควรได้ เพ่ือให้
ได้มาซึ่งความยินยอมในการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม และกําหนดให้ผู้ฝ่าฝืนมาตรา 6 มาตรา 18 
หรือมาตรา 18/1 ซึ่งกระทํานอกราชอาณาจักรโดยรัฐบาลไทยหรือคนไทยเป็นผู้เสียหายต้องรับ
โทษภายในราชอาณาจักร  

นอกจากน้ี สมควรกําหนดให้มีการเยียวยาแก้ไขปัญหาก่อนการเลิกรับบุตรบุญธรรมและ
กําหนดค่าใช้จ่ายในการอุปการะเลี้ยงดูภายหลังเลิกรับบุตรบุญธรรม ตลอดจนกําหนดแนวทางใน
การสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม บุคคลผู้มีอํานาจให้ความยินยอมในการรับเด็ก
เป็นบุตรบุญธรรม และเด็กท่ีจะเป็นบุตรบุญธรรม และขยายเวลาในการจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตร



 

รายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจําปี 2553 59 
 

บุญธรรมออกไปได้ หากมีพฤติการณ์พิเศษท่ีทําให้ไม่สามารถดําเนินการจดทะเบียนภายใน
ระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทําท่ีบ้าน พ.ศ. 2553   

ประกาศราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2553 มีผลใช้เม่ือพ้น 180 วันนับ
แต่วันประกาศ โดยมีสาระสําคัญท่ีเก่ียวข้องกับเด็กและเยาวชน ในหมวด 4 ความปลอดภัยในการ
ทํางาน มาตรา 120 กล่าวคือ ห้ามหญิงมีครรภ์หรือเด็กซ่ึงมีอายุตํ่ากว่าสิบห้าปี ท่ีรับงานไปทําท่ี
บ้านท่ีมีลักษณะงานอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัย โดยให้เป็นไปตามท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง (ขณะน้ีอยู่ระหว่างจัดทํากฎกระทรวง)  

พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีศาลเยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ. 2553 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2553 มีผลบังคับใช้วันท่ี 22 
พฤษภาคม 2554 สาระสําคัญของกฎหมายฉบับน้ี นอกจากปรับปรุงอํานาจหน้าที่และวิธี
ปฏิบัติงานของศาลเยาวชนและครอบครัว กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และหน่วยงาน
ในสังกัดให้สอดคล้องเหมาะสมแล้ว ยังมีบทบัญญัติเก่ียวกับการให้ความคุ้มครองสิทธิสวัสดิภาพ 
และวิธีปฏิบัติต่อเด็ก เยาวชน สตรี และบุคคลในครอบครัว รวมท้ังกระบวนการพิจารณาคดีของ
ศาลเยาวชนและครอบครัวท่ีมีความเข้มข้นและคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนมากขึ้น เพ่ือให้
สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติ
ต่อสตรีในทุกรูปแบบ 

โดยเม่ือตํารวจจับกุมต้องนําส่งศาลเยาวชนและครอบครัวทันที ไม่ต้องรอส่งสถานพินิจฯ 
ภายใน 24 ชั่วโมง เหมือนเช่นในอดีต ส่วนขั้นตอนใหม่หลังจากน้ี เมื่อตํารวจส่งตัวเด็กและเยาวชน
ท่ีถูกจับกุมให้ศาลเยาวชนฯ ศาลจะเป็นผู้พิจารณาว่าจะอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวหรือไม่ หากศาล
ไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว ก็จะประสานผู้อํานวยการสถานพินิจฯ ให้มารับตัวเด็กและเยาวชน 
เพ่ือนําตัวไปควบคุมไว้ ซ่ึงผู้อํานวยการสถานพินิจฯ ต้องดําเนินการสืบเสาะประวัติครอบครัว 
พร้อมท้ังเสนอรายงานและความเห็นต่อศาล และให้ผู้อํานวยการสถานพินิจฯ สามารถเสนอ
ความเห็นเพ่ือหันเหคดีเด็กและเยาวชนออกจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในคดีท่ีมีอัตราโทษ
อย่างสูงจําคุกไม่เกิน 5 ปี รวมท้ังศาลเยาวชนและครอบครัวอาจหันเหคดีการกระทําความผิดท่ีมี
อัตราโทษอย่างสูงให้จําคุกไม่เกิน 20 ปี 

นอกจากน้ีในส่วนของการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนรวมถึงครอบครัวโดยเฉพาะการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะมีการขยายขอบเขตการคุ้มครองจากเดิมท่ีจํากัดเฉพาะเด็กและ
เยาวชนท่ีตกเป็นจําเลยในศาล เป็นเด็กและเยาวชนท่ีเป็นผู้ต้องหาในชั้นพนักงานสอบสวนด้วย 
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นอกจากน้ันยังเพ่ิมบทลงโทษแก่ผู้ฝ่าฝืนในการเผยแพร่ข่าวและภาพของเด็กและเยาวชน 
รวมถึงครอบครัวท่ีเป็นคู่ความในศาลด้วย กล่าวคือ ห้ามมิให้เจ้าพนักงานผู้จับกุมเด็กหรือเยาวชน 
หรือพนักงานสอบสวนจัดให้มีหรืออนุญาตให้มีหรือยินยอมให้มีการถ่ายภาพหรือบันทึกภาพเด็ก
หรือเยาวชนซ่ึงต้องหาว่ากระทําความผิด เว้นแต่เพ่ือประโยชน์ในการสอบสวน (มาตรา 76)  และ
เพ่ิมบทบัญญัติขยายขอบเขตการคุ้มครองการห้ามเผยแพร่ข่าวและภาพของเด็กและเยาวชนท่ีตก
เป็นผู้ต้องหารวมถึง"ผู้เก่ียวข้อง"ท่ีอาจทําให้บุคคลอื่นรู้จักตัว ชื่อตัว หรือชื่อสกุล ของเด็กหรือ
เยาวชน ซ่ึงกฎหมายฉบับเดิมคุ้มครองเฉพาะผู้ท่ีเป็นจําเลยในศาลเท่าน้ัน (มาตรา 130)  รวมถึง
การคุ้มครองคู่ความในครอบครัวท่ีเก่ียวข้องกับคดีท้ังหมด โดยห้ามเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารใดๆ อัน
อาจทําให้รู้จักตัวคู่ความหรือทําให้เกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียง เกียรติคุณของบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 
หรือถูกกล่าวถึงในคดี (มาตรา 153) 

นอกจากการขยายขอบเขตการคุ้มครองดังกล่าวแล้ว ยังมีการเพ่ิมโทษผู้ฝ่าฝืน มาตรา 
130  มาตรา 136 หรือมาตรา 153 จากเดิมจําคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 5,000 บาท เป็น
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ (มาตรา 192) 

การพัฒนากฎหมายฉบับน้ีให้เข้มข้นขึ้นก็เพ่ือมุ่งคุ้มครองเด็ก เยาวชนและสถาบัน
ครอบครัวมิให้ถูกละเมิดสิทธิ และศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์   ดังน้ัน ส่ือมวลชนท่ีชอบเผยแพร่ข่าว
และภาพด้วยความเคยชิน จึงพึงต้องระมัดระวังมากขึ้น เพราะอาจถูกดําเนินคดีด้วยโทษจําคุกท่ี
หนักมากย่ิงขึ้น (ไทยรัฐ ปีที่ 62 ฉบับท่ี 19481 วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2554) 

2.5.2 กฎและระเบียบ 

กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการประกอบกิจการหอพัก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2553   

อาศัยอํานาจกฎหมาย: พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เล่มท่ี : 127 ตอนท่ี : 38ก  วันท่ีประกาศใช้ 20 มิถุนายน 2553 วันท่ีบังคับใช้ 20 มิถุนายน 2553 
มีสาระสําคัญท่ีปรับปรุงแก้ไขคือ แก้ไขลักษณะและสุขลักษณะของหอพัก ในส่วนของห้องนอน 
ห้องต้อนรับผู้เย่ียมเยียน ห้องอาหาร ห้องน้ําและห้องส้วม ซึ่งเดิมมีการกําหนดขนาดความจุอากาศ
ของห้องนอนเอาไว้ แก้เป็นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและ
กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และเพ่ิมเติมหลักฐานและเอกสารท่ีต้องใช้ในการต้ังหอพัก จะต้อง
มีใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารเพ่ือใช้เป็นหอพักตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคาร หรือใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคารว่ามีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยเพ่ือ
ใช้เป็นหอพักโดยผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและสถาปัตยกรรมควบคุมด้วย ซึ่งกฎกระทรวง
ฉบับน้ีมีส่วนเก่ียวข้องกับเด็กในแง่ความปลอดภัยของเด็กและเยาวชนท่ีพักหอพัก 
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กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการจดทะเบียนเป็นองค์กร
เอกชนหรือองค์กรชุมชนด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2553   

อาศัยอํานาจกฎหมาย: พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 
2550 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี : 127 ตอนท่ี : 63ก  วันท่ีประกาศใช้ 13 ตุลาคม 2553 
วันท่ีบังคับใช้ 13 ตุลาคม 2553 มีสาระสําคัญคือ 1. กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขในการ
ย่ืนคําขอจดทะเบียนขององค์กรเอกชนหรือองค์กรชุมชนท่ีมีฐานะเป็นนิติบุคคล  2. กําหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขในการยื่นคําขอจดทะเบียนขององค์กรเอกชนหรือองค์กรชุมชนท่ี
มิได้เป็นนิติบุคคล และ 3. กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขในการจดทะเบียนเป็นองค์กร
เอกชนหรือองค์กรชุมชนด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน  

และมีส่วนเกี่ยวข้องกับเด็กในแง่ การกําหนดให้องค์กรเอกชนหรือองค์กรชุมชนท่ีมี
กิจกรรมหรือผลงานเก่ียวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนมีสิทธิขอจดทะเบียนเป็นองค์กรเอกชนหรือ
องค์กรชุมชนด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน  

ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติว่าด้วยวิธีการคุ้มครอง 
สวัสดิภาพเด็กที่เส่ียงต่อการกระทําผิด พ.ศ. 2553 

อาศัยอํานาจกฎหมาย: พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เล่มท่ี : 127 ตอนท่ี : พิเศษ 40ง  วันท่ีประกาศใช้ 30 มีนาคม 2553 วันท่ีบังคับใช้ 31 
มีนาคม 2553 มีสาระสําคัญคือเป็นการกําหนดวิธีปฏิบัติเม่ือพนักงานเจ้าหน้าท่ีหรือผู้ท่ีมีหน้าท่ี
คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา 24 พบเห็นหรือได้รับแจ้งหรือได้รับรายงานจากบุคคลท่ีพบเห็น
เด็กท่ีเส่ียงต่อการกระทําผิดตามกฎกระทรวงกําหนดเด็กท่ีเส่ียงต่อการกระทําผิด พ.ศ. 2549 โดย
ให้สอบถามและหาข้อเท็จจริงเก่ียวกับเด็กก่อน เม่ือเห็นว่าเสี่ยงต่อการกระทําผิด ให้ส่งตัวเด็กแก่
ผู้ปกครองหรือบุคคลท่ียินยอมรับเด็กไปปกครอง ให้มีหน้าท่ีต้องดูแลตามคําแนะนําของพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีหรือผู้มีหน้าท่ีคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กเพ่ือไม่ให้เด็กมีความประพฤติเสียหายหรือเส่ียงต่อ
การกระทําผิด แต่หากผู้ปกครองหรือบุคคลท่ียินยอมรับเด็กไปปกครองไม่ปฏิบัติตาม ให้พนักงาน
เจ้าหน้าท่ีหรือผู้มีหน้าท่ีคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กรับเด็กกลับไปดูแล หรือหากจะส่งตัวไปยังสถานท่ี
อื่นๆ ต้องปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์และการแพทย์ก่อนเท่าท่ีสามารถทํา
ได้..ระเบียบน้ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับเด็กในแง่เป็นการกําหนดแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนต่อเด็กท่ีเส่ียงต่อ
การกระทําผิด 
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2.5.3 กติการะหว่างประเทศ 

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 

ประเทศไทยได้ลงนามเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เม่ือวันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 
2535  โดยต้ังข้อสงวน 3 ข้อ คือ ข้อ 7 เร่ืองสถานะบุคคล ข้อ 22 เร่ืองสถานะผู้ล้ีภัย และข้อ 29 
เร่ืองการจัดการศึกษา ต่อมาประเทศไทยได้ถอนข้อสงวนข้อ 29 เม่ือวันท่ี 11 เมษายน 2540  และ
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการถอนข้อสงวนข้อ 7 เม่ือวันท่ี 21 กันยายน 2553 และมีผลบังคับใช้ใน
ประเทศไทย เมื่อวันท่ี 13 ธันวาคม 2553   

สาระสําคัญของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ข้อ 7 คือ “สิทธิท่ีมีชื่อนับแต่เกิด สิทธิจะได้รับ
การจดทะเบียนทันทีหลังการเกิด สิทธิท่ีจะได้สัญชาติ สิทธิท่ีจะรู้จักและได้รับการเลี้ยงดูจากบิดา 
มารดา”  ปัจจุบันการประกันสิทธิดังกล่าวประเทศไทยได้มีพัฒนาการด้านการดําเนินงานท้ังด้าน
กฎหมาย นโยบาย และการปฏิบัติ ท่ีสอดคล้อง เป็นลําดับ เช่น การประกาศใช้พระราชบัญญัติ
คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 ให้บิดามารดาอุปการะเล้ียงดู อบรมส่ังสอน และพัฒนาเด็กในความดูแล
อย่างเหมาะสม  การดําเนินงานสํารวจและจัดทําทะเบียนสําหรับบุคคล   ท่ีไม่มีสถานะทาง
ทะเบียนเพ่ือกําหนดสถานะท่ีเหมาะสม  การแก้ไขพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ.2551 ให้มีการจดทะเบียนการเกิดแก่เด็กทุกคนท่ีเกิดในประเทศไทย ซ่ึงเป็นการบันทึก
ความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับบิดามารดา อันจะเป็นหลักฐานสําคัญท่ีประเทศท่ีบิดา/มารดาท่ีถือ
สัญชาติอยู่จะยอมรับให้เด็กได้สัญชาติตามบิดาหรือมารดาโดยหลักสายโลหิต  การแก้ไข
พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2551 ท่ีเอื้อในการป้องกันเด็กจะตกเป็นผู้ไร้สัญชาติได้
ครอบคลุมยิ่งขึ้น  เป็นต้น ดังนั้น จึงเป็นการสมควรในการถอนข้อสงวนดังกล่าว   

เม่ือถอนข้อสงวนฯ แล้ว ประเทศไทยจะต้องให้สัญชาติไทยแก่เด็กทุกคนท่ีเกิดหรือ
อาศัยอยูในประเทศไทยหรือไม่  “สิทธิท่ีจะได้สัญชาติ” ตามข้อ 7 ของอนุสัญญาฯ ไม่ได้กําหนดให้
เด็กทุกคนต้องได้รับสัญชาติของประเทศท่ีเด็กเกิดหรืออาศัย   ดังนั้น การถอนข้อสงวนข้อ 7 ของ
อนุสัญญาฯ จึงไม่มีผลผูกพันให้ประเทศไทยต้องให้สัญชาติไทยแก่เด็กทุกคนท่ีเกิดหรืออาศัยใน
ประเทศไทย อย่างไรก็ดี อนุสัญญาฯ กําหนดให้รัฐภาคีควรพยายามดําเนินการเพ่ือให้เด็กได้รับ
สิทธิต่างๆ ตามข้อ 7 ของอนุสัญญาฯ รวมท้ังสิทธิท่ีจะได้สัญชาติใดสัญชาติหน่ึง ซึ่งประเทศไทยมี
การดําเนินการตามกฎหมายและนโยบายท่ีมีอยู่ในปัจจุบันอย่างเต็มท่ีเพ่ือให้สอดคล้อง ตาม
เจตนารมณ์ของอนุสัญญาฯ บทดังกล่าว 
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ส่วนท่ี 3 
สภาเด็กและเยาวชน 

การตื่นตัวของการทํางานเพ่ือเด็กและเยาวชนเกิดขึ้นมากมายในหลายๆ พ้ืนที่ท่ัวประเทศ 
ซ่ึงเห็นได้ชัดจากการตอบสนองนโยบายการขับเคล่ือนของรัฐบาลท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในทุกๆ ด้าน ท้ังทางด้านสิทธิพ้ืนฐาน ด้านครอบครัว ด้านการเรียนรู้ ตลอดจนถึงการจัด
พ้ืนท่ีทางสังคมที่เอื้อต่อการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพของเด็กและเยาวชน นอกจากนี้ยังมีการจัดต้ัง
สภาเด็กและเยาวชนเพ่ือให้เป็นองค์กรกลางของเด็กและเยาวชนในระดับต่างๆ ต้ังแต่สภาเด็กและ
เยาวชนอําเภอ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัด สภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร และสภาเด็ก
และเยาวชนแห่งประเทศไทย ท่ีทําหน้าท่ีเป็นตัวแทนของเด็กและเยาวชน และเป็นเครือข่าย
เชื่อมโยงกลุ่มเด็กและเยาวชนท่ีดําเนินงานต่างๆ ในพ้ืนท่ีเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ เพ่ือท่ีจะ
ทํางานร่วมกัน และร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชน และสังคม ซ่ึงการติดตาม
และประเมินผลการทํางานของสภาเด็กและเยาวชนมีวัตถุประสงค์เพ่ือท่ีจะติดตามและประเมิน
การดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชน ตลอดจนศึกษาปัญหาอุปสรรค และปัจจัยท่ีนําไปสู่
ความสําเร็จ รวมท้ังข้อเสนอแนะแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของสภาเด็ก
และเยาวชน 

3.1  ผลการดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชน 

ความก้าวหน้าของสภาเด็กและเยาวชน บ่งบอกถึง การแสดงพลังความสามารถ ด้วยการ
ใช้ศักยภาพของตนเอง เพ่ือเปิดพ้ืนท่ีและโอกาสให้สามารถท่ีจะนําเสนอผลงานได้ ตลอดจนเป็น
เครือข่ายเชื่อมโยงการดําเนินงานในด้านต่างๆ เข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม ในการ
แสวงหาแนวทางในการจัดกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม การเชื่อมโยงน้ีจะอยู่ใน
รูปแบบการจัดองค์กรท่ีมีโครงสร้างความสัมพันธ์กันอย่างชัดเจน ซ่ึงผลงานความก้าวหน้าของสภา
เด็กและเยาวชนมีดังนี้   

ปี 2553 สํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ  
ได้บูรณาการโครงการสร้างบทบาทและพ้ืนท่ีสร้างสรรค์สําหรับเด็กและเยาวชน ร่วมกับโครงการ
สนับสนุนบทบาทสภาเด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน
แห่งชาติ พ.ศ. 2550 โดยมุ่งเน้นให้สภาเด็กและเยาวชนเป็นศูนย์กลางหรือเป็นฐานกระตุ้นการ
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รวมตัวของกลุ่มแกนนําเด็กและเยาวชนในระดับตําบล 730 ตําบล ร่วมกันจัดกิจกรรมสร้างสรรค์
เชิงจิตอาสา เพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคม ซึ่งเด็กและเยาวชน รวมท้ังสภาเด็กและเยาวชนในทุก
ระดับ และกลุ่มแกนนําเยาวชนระดับตําบล 730 ตําบล ได้ดําเนินกิจกรรมโครงการจิตอาสา 
จํานวน 712 โครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการท้ังส้ิน 101,760 คน โดยแยกประเภทโครงการ 9 ด้าน 
ดังน้ี 

• กิจกรรมด้านการพัฒนาเด็ก เยาวชน และสังคม จํานวน 258 โครงการ 
• การพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนรวมท้ังเข้าร่วม จํานวน 109 โครงการ 
• กิจกรรมประชุม อบรม สัมมนา ต่างๆ 
• การรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหา พัฒนาเด็ก เยาวชน และสังคม จํานวน 88 โครงการ 
• กิจกรรมเน่ืองในวันสําคัญต่างๆ จํานวน 39 โครงการ 
• การอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม จํานวน 86 โครงการ 
• ประเพณี/ศิลปะ/วัฒนธรรม จํานวน 65 โครงการ 
• การบําเพ็ญประโยชน์ จํานวน 40 โครงการ 
• ภูมิปัญญาท้องถิ่น จํานวน 18 โครงการ 
• ด้านอาชีพ จํานวน 9 โครงการ 

นอกจากนี้ได้มีการขับเคล่ือนกิจกรรม โครงการเชิงนโยบาย ดังนี้ 

1. สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยร่วมยื่นข้อเสนอวาระเพ่ือการพัฒนาเด็กและ
เยาวชน โดยมีมติ ครม. เม่ือวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2553 ประกาศเป็นวาระเพ่ือเด็กและเยาวชน ปี 
2553  ใน 2 ด้าน คือ จังหวัดน่าอยู่ และกิจกรรมสร้างสรรค์สําหรับเด็กและเยาวชน 

2. สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดได้ร่วมขับเคล่ือนการจัดต้ังสภาเด็กและเยาวชนตําบลตาม
มติคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ เร่ืองการจัดต้ังสภาเด็กและเยาวชน
ตําบล 

3. จัดทําคู่มือแนวทางการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 

4. โครงการรวมพลังเยาวชนสร้างประเทศไทยด้วยการให้ ระหว่างวันท่ี 8-12 ตุลาคม 
2552 

5. โครงการจัดประชุมสมัชชาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ระหว่างวันท่ี 16-18 กรกฎาคม 
2553  

6. โครงการสัมมนาเด็กและเยาวชนเพ่ือเสนอนโยบายความปรองดองในมุมมองของ
เยาวชน ระหว่างวันท่ี 6-8 สิงหาคม 2553  โดยสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย /เครือข่าย
เยาวชนท่ัวประเทศ จํานวน 400 คน 
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3.2  วิเคราะห์ความสําเร็จ/ปัญหาอุปสรรคในบทบาทและการ
ขับเคลื่อนงานของสภาเด็กและเยาวชน และกลไกแวดล้อม 
ได้แก่ องค์กรพี่เลี้ยง (สท.) และองค์กรท่ีมีส่วนร่วม13 

ปัจจุบันสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยีต่างๆ มีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 
ทําให้เด็กและเยาวชนขาดภูมิคุ้มกัน จึงต้องให้ความสําคัญและยอมรับคุณค่าเด็กและเยาวชน 
กระตุ้นให้กล้าคิด กล้าแสดงออก มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเด็กแบบบูรณาการ ซ่ึงจะทําให้
เยาวชนมีโอกาสดําเนินกิจกรรมในเชิงสร้างสรรค์ ไม่ตกเป็นเหย่ือหรือสร้างปัญหาให้กับสังคม 
นอกจากน้ี ปัจจัยท่ีจะทําให้สภาเด็กและเยาวชนมีความสมบูรณ์เพ่ิมขึ้นคือ ต้องเพ่ิมงบประมาณ 
และจัดหาสถานท่ีและเวลาท่ียืดหยุ่นให้เด็กทํางานอย่างสะดวก และผู้ใหญ่ต้องเปิดโอกาสเข้าใจ
เด็ก โดยไม่ตีกรอบทางความคิด มีเด็กบางส่วนยังถูกระบบการศึกษาตีกรอบไว้ทําให้เด็กไม่สามารถ
เข้าร่วมกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนได้อย่างต่อเน่ือง 

ความสําเร็จในบทบาทและการขับเคล่ือนงานของสภาเด็กและเยาวชน  

• เด็กและเยาวชนเข้ามามีบทบาทร่วม เช่น ร่วมรับปัญหา ร่วมกําหนดนโยบาย/แนวทาง
ในการพัฒนากับองค์กรพ่ีเลี้ยง และองค์กรท่ีมีส่วนร่วมกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน  

• มีการสร้างการเรียนรู้ หรือทําให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ เช่น มีการจัดกิจกรรมต่างๆ
เกิดขึ้น เช่น การจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรมสร้างความสามัคคี กิจกรรมสร้าง
เครือข่ายเด็กและเยาวชน กิจกรรมการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม เพ่ือให้
ตอบสนองความต้องการของเด็กและเยาวชน อีกท้ังยังแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ รวมท้ังเพ่ิมศักยภาพในการเรียนรู้ เพระว่าการเรียนรู้จะทําให้เกิดความ
ผิดพลาดน้อยลง คุณภาพก็จะเพ่ิมมากขึ้น และสามารถมีแนวทางในกระบวนการคิดท่ี
เปลี่ยนแปลงส่ิงต่างๆให้ดีขึ้น อย่างเช่น ประชุมประจําเดือน ประชุมสามัญประจําปี และ
กิจกรรมภาคฤดูร้อน ซึ่งอย่างน้อยไม่ตํ่ากว่า 3 โครงการ 

• มีการพัฒนาความคิด ส่งเสริมความคิดต่างๆ มีการสร้างกลุ่มหรือองค์กรความคิด เพ่ือ
ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ช่วยกันคิด โดยยึดหลักการตรงท่ีว่า หลายหัวดีกว่าหัวเดียว  

• มีการเปลี่ยนแปลงมุมมองในการคิด เป็นความคิดในแง่ดี มีการคิดนอกกรอบ และมีการ
ใช้ความคิดในการมองรอบด้าน การพัฒนาและการวางแผนเพ่ือให้การทํางานบรรลุ
วัตถุประสงค์ ซ่ึงเป็นแนวความคิดท้ังเหตุและผลรวมกัน  

                                                 
13 การศึกษาในส่วนน้ีเป็นการรวบรวมจากเอกสารและการสัมภาษณ์บุคคลท่ีเก่ียวข้องกับสภาเด็กและเยาวชน 
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• เป็นศูนย์กลางในการรับเร่ือง ประสานงาน สําหรับเด็กและเยาวชนในเร่ืองต่างๆ ไม่ว่าจะ
เป็นความคิดเห็นในด้านต่างๆ ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของเด็ก
และเยาวชนให้สามารถปกป้องสิทธิมนุษยชนของตนเองได้ เช่นสิทธิด้านการศึกษา การ
ประกอบอาชีพและการดํารงชีวิต เป็นต้น 

• การต่ืนตัวของการทํางานเพ่ือเด็กและเยาวชน ตลอดจนการพัฒนา และการสร้างสรรค์
กิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 

• สภาเด็กและเยาวชนเป็นพลังขับเคล่ือนในสังคม ให้สังคมตระหนักถึงความสําคัญของ
เด็กและเยาวชน ตลอดจนการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนในสังคมได้ถูกต้อง 

ปัญหา/อุปสรรคในบทบาทและการขับเคล่ือนงานของสภาเด็กและเยาวชน 

• ด้านบุคลากร ปัญหาสําคัญ คือ คณะบริหารและสมาชิกส่วนใหญ่อยู่ในวัยเรียน ต้องยึด
การเรียนเป็นหลัก บางคร้ังไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมได้  คณะบริหารและสมาชิกอยู่ต่าง
โรงเรียนกัน ทําให้โอกาสเจอกันมีไม่บ่อย คณะบริหารและสมาชิกมีเวลาว่างไม่ตรงกัน 
บางคนติดเรียน บางคนติดงาน โอกาสในการรวมทีมจึงลําบาก คณะบริหารและสมาชิก
ขาดความพร้อมในการเป็นผู้นํา ขาดความคิดริเร่ิม คณะบริหารและสมาชิกบางคนไม่เข้า
ร่วมกิจกรรมเลย  คณะบริหารและสมาชิกมีการหมุนเวียนเปล่ียนตัวค่อนข้างบ่อย 
ผู้ปกครองให้เน้นเร่ืองเรียนมากกว่าการทํากิจกรรม  เจ้าหน้าท่ีสํานักงานพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ)  ผู้รับผิดชอบงานสภาเด็กและเยาวชนมีภารกิจ
งานมากหลายด้าน และมีการสับเปลี่ยนโยกย้าย ทําให้การทํางานไม่ต่อเน่ือง 

• ด้านความรู้ คณะบริหารขาดทักษะในการดําเนินงานต่างๆ เช่น การเขียนโครงการ การ
เป็นวิทยากรในการจัดกิจกรรมนันทนาการ  

• ด้านงบประมาณ เช่น งบประมาณมีไม่เพียงพอ เบิกงบประมาณได้ยาก ล่าช้า ค่า
โทรศัพท์ติดต่อประสานงาน  บางแห่งไม่ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม 

• ด้านการบริหารจัดการ ขาดผู้ประสานงาน ขาดทักษะและประสบการณ์ในการบริหาร
จัดการการประสานงานล่าช้า งานไม่เป็นไปตามแผน ขาดการประชาสัมพันธ์งานและ
กิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน ทําให้สภาเด็กและเยาวชนไม่เป็นท่ีรู้จัก และไม่ได้รับ
ความสนใจ ขาดสถานที่ในการประชุมและการทํากิจกรรมร่วมกัน  

• ด้านอ่ืนๆ คือ ด้านการเดินทาง คือ บางจังหวัดต้องใช้เวลาเดินทางในการร่วมกิจกรรม
ค่อนข้างมาก เพราะพ้ืนท่ีอยู่ห่างไกลกัน รถประจําทางมีน้อยและมีจํากัด 
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ข้อเสนอแนะท่ีสําคัญในการดําเนินงานสภาเด็กและเยาวชน 

• ควรมีการประชาสัมพันธ์งานและกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนให้มากขึ้น เพ่ือให้เป็นท่ี
รู้จักและยอมรับของคนท่ัวไปและหน่วยงานต่างๆ และเป็นประโยชน์ในการขอรับการ
สนับสนุนต่อไป 

• ควรมีการจัดประชุม/เวทีแสดงความคิดเห็น/อบรม/ศึกษาดูงาน ให้ความรู้คณะบริหาร
เพ่ิมเติม 

• ควรเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนท่ีมีจิตอาสาเข้าร่วมเป็นคณะบริหาร 
• ควรให้ทุกโรงเรียนสนับสนุนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน 
• ควรให้มีกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน เฉพาะวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ เพราะคณะบริหาร

ส่วนใหญ่กําลังศึกษา 
• ควรรณรงค์ให้หน่วยงานต่างๆ รู้จัก และให้ความสําคัญกับสภาเด็กและเยาวชน เพ่ือให้

เป็นท่ีรู้จักและยอมรับของคนท่ัวไปและหน่วยงานต่างๆ และเป็นประโยชน์ในการขอรับ
การสนับสนุนต่อไป เช่น วิธีการชี้แจงผ่านเวทีการประชุม/อบรม/สัมมนา การใช้หนังสือ
ราชการ การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ เช่น วิทยุชุมชน เคเบิลทีวี และวิทยุกระจายเสียง 
เป็นต้น นอกจากน้ีควรประชาสัมพันธ์งานและกิจกรรม ข่าวสารของสภาเด็กและเยาวชน
ในรูปของแผ่นพับ/แผ่นปลิวให้เป็นท่ีแพร่หลาย  

• ควรให้หน่วยงานเฉพาะท่ีรับผิดชอบงานเด็กและเยาวชน มีการบูรณาการงานร่วมกัน ไม่
ควรเชิญคณะบริหารไปประชุม/อบรม/สัมมนาบ่อย เพราะเด็กมีภารกิจเร่ืองเรียนและงาน 

3.3  สิ่งท่ีเด็กและเยาวชนท่ัวไปได้รับจากการมีสภาเด็กและ
เยาวชน 

ในการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนมีการสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/
องค์กรโดยสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด ซึ่งดําเนินการประชาสัมพันธ์ 
เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับหน่วยงาน/องค์กรต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง ท้ังหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ และหน่วยงานอื่นๆ อีกท้ังยังทําให้เด็กและ
เยาวชนท่ัวไปได้รับประโยชน์จากการมีสภาเด็กและเยาวชน คือ  

• มีโอกาสทางการศึกษา และสวัสดิการเพ่ิมมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนการทํา
กิจกรรมของเด็กและเยาวชน ตลอดจนการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนท่ีต้องการ
การคุ้มครองเป็นพิเศษ 
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• มีกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในความคิด และทํากิจกรรมอย่าง
เต็มท่ี อีกท้ังยังมีอิสระทางความคิดท่ีปราศจากการครอบงําใดๆ รวมไปถึงครอบคลุมการ
พัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนในทุกด้าน 

• มีการสร้างความเข้าใจที่ดี ตลอดจนความสัมพันธ์ท่ีดีต่อตนเอง และคนรอบข้าง 
• ให้เด็กและเยาวชนไทยได้รับการพัฒนาศักยภาพ และทักษะการเป็นผู้นํา เชิงสร้างสรรค์ 
• ให้เด็กและเยาวชนไทยได้ใช้ความสามารถบําเพ็ญประโยชน์เพ่ือสังคม 
• เด็กและเยาวชนได้รับโอกาสและมีพ้ืนท่ีในการแสดงออกตามความสามารถ และความ

สนใจของตนได้อย่างเหมาะสมกับสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลง ภายใต้กรอบวัฒนธรรมอัน
ดีงาม 

• จุดประกายให้มีการพัฒนาทักษะ เพ่ือนําไปสู่ศักยภาพท่ีสูงขึ้นสําหรับตนเอง และเกิด
การรวมกลุ่มเพ่ือสร้างประโยชน์แก่ตนเอง กลุ่ม และสังคม 

• กระตุ้นให้กลุ่มเด็กและเยาวชนแสดงบทบาทของตนเองมากขึ้น 
• สร้างภาวะความเป็นผู้นําให้กล้าคิด กล้าทํา และปฏิบัติตามเป็น เพ่ิมศักยภาพ

ความสามารถในการสื่อสาร ความคิดสร้างสรรค์ การวางแผนความคิด วางแผนการ
ทํางาน วางแผนการแก้ปัญหา และที่สําคัญคือการรู้จักความสามัคคี 

• จุดประกายให้เด็กและเยาวชนรู้จักปรับเปล่ียนแนวคิด และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 

3.4  สภาเด็กและเยาวชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ผลงานความก้าวหน้าของสภาเด็กและเยาวชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต ้

• เกิดเครือข่ายเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ี 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่น้อยกว่า 15 กลุ่ม 
และแกนนําพ่ีเลี้ยงประจํากลุ่มเยาวชนแต่ละกลุ่ม 

• เกิดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพที่สอดคล้องกับความต้องการของเด็กและ
เยาวชนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม 

• เกิดข้อมูลความรู้เกี่ยวกับความต้องการของเด็กและเยาวชนต่อกิจกรรมส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน รวมถึงแนวทางการเสริมสร้างความยั่งยืนในการจัดการ
เครือข่ายเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

• สานพลังเยาวชน นําสังคมเข้มแข็ง โดยมีงบประมาณ 3,538,500.00 บาท โดยท่ี
กิจกรรมหลัก คือประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง/สภาเด็กและเยาวชนอําเภอ/จังหวัดและ
เครือข่ายเยาวชนในจังหวัดยะลา 
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ข้อเสนอแนะ 

• มีกลไกและแผนปฏิบัติการคุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
แบบบูรณาการ โดยมอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
กับศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และหน่วยงานด้านความม่ันคงท่ี
เก่ียวข้อง เช่น สภาความม่ันคงแห่งชาติ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร หารือร่วมกันในแนวทางการดําเนินงานให้เกิดผลในทางปฏิบัติท่ีเป็น
รูปธรรมต่อไป 

• ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ความรุนแรงต่อเด็กในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ให้ความสําคัญกับนโยบายด้านสังคมและการพัฒนาควบคู่กับนโยบาย
ด้านความม่ันคงอย่างจริงจังและต่อเนื่อง รวมถึงให้ผู้ท่ีมีความรู้เก่ียวกับด้านสังคมและ
การพัฒนา เข้ามามีส่วนร่วมในการกําหนดมาตรการและแนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความรุนแรงต่อเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน 

• มีการเพ่ิมศักยภาพของกลุ่มผู้บริโภค (ประชาชนทุกกลุ่มในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้) 
ไม่ว่าพ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือแม้กระท่ังตัวเด็กเองควรร่วมกันเพ่ือจัดต้ังองค์กรคุ้มครอง
ผู้บริโภคสื่อ ซ่ึงองค์กรน้ีจะทําหน้าท่ีสร้างความเข้าใจท่ีถูกต้อง และชี้แนวทางให้แก่
ประชาชนในท้องถิ่นให้ช่วยกันติดตาม ตรวจสอบและชี้แนะแนวทางแก่ผู้ดําเนินกิจกรรม
สื่อมวลชน ให้สอดคล้องกับความต้องการของตนเองโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนในพ้ืนท่ี
จังหวัดชายแดนภาคใต ้

• เป็นองค์กรหลักในการทําหน้าที่เสริมสร้างภาวการณ์รู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy) และ
ให้ความรู้เกี่ยวกับสื่อมวลชนศึกษา (Media Education) แก่เยาวชนและประชาชนท่ัวไป 
ซึ่งลักษณะดังกล่าวจะช่วยทําให้ผู้ชมมีพลังต่อรองมากขึ้น นอกจากนี้ทางภาครัฐ 
สถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่เก่ียวข้องควรเร่งพัฒนากระบวนการวิจัยท่ีส่งเสริม
การพัฒนารายการให้เข้าถึงผู้ชมโดยเฉพาะเยาวชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

• การส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีได้มีส่วนร่วมในการผลิตส่ือ กลุ่มเด็กและเยาวชน
ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้ส่งสาร เช่น การฝึกอบรมด้านทักษะการส่ือสาร 
การพัฒนาวิธีคิดในรูปแบบต่างๆ เช่น การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างเป็นเหตุเป็น
ผล นอกเหนือจากน้ี เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการผลิตส่ือ ซ่ึงจะทําให้เด็กได้
เรียนรู้ และฝึกทักษะชีวิตมากมาย ไม่ว่าจะเป็นในด้านของการรู้จักคิดวิเคราะห์ 
การศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ความรับผิดชอบในงานท่ีทํา การ
เป็นผู้นํา และความม่ันใจในตนเอง เป็นต้น สิ่งต่างๆ เหล่านี้จะทําให้เด็กได้รับการพัฒนา
ท้ังทางด้านความคิด จิตใจ และความรู้ ในคราวเดียวกัน ส่งผลให้เด็กและเยาวชนเติบโต
เป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพของชุมชน หรือสังคมต่อไป 
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• ส่งเสริมการเรียนการสอนผ่านสื่อมวลชน เหตุการณ์ความไม่สงบท่ีเกิดขึ้น ทําให้พ่อแม่ 
ผู้ปกครองไม่กล้าให้เด็กไปโรงเรียน เพราะห่วงเร่ืองความปลอดภัยของเด็ก ครูในพ้ืนท่ีขอ
ย้ายออกไปสอนท่ีอื่นทําให้เกิดปัญหาความขาดแคลนครูผู้สอน อีกท้ังต้องปิดโรงเรียนใน
บางคร้ังท่ีมีเหตุการณ์รุนแรง และโรงเรียนถูกลอบวางเพลิง เหตุการณ์เหล่าน้ีส่งผล
กระทบโดยตรงต่อคุณภาพทางการศึกษาของเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่ือมวลชน
อาจเข้ามามีส่วนช่วยเหลือในด้านการศึกษา เน่ืองจากสื่อมวลชนสามารถเข้าถึงกลุ่มเด็ก
เยาวชนได้มากท่ีสุด โดยเฉพาะส่ือโทรทัศน์ ซ่ึงแนวทางในการดําเนินงาน อาจเป็นการ
ส่งเสริมให้ มีการผลิตรายการเพ่ือสนับสนุนการเรียน ในแขนงวิชาต่างๆ เช่น 
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ฯลฯ ผ่านทาง สทท. 11 จังหวัดสงขลา หรือ 
สทท 11 ส่วนแยกจังหวัดยะลา หรืออาจให้มีการเรียนการสอนผ่านทางส่ือวิทยุท่ีเป็น
ของรัฐ เช่น สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.) ท้ัง 5 สถานี ในพ้ืนท่ี 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือผ่านทางวิทยุหรือโทรทัศน์ชุมชน เพ่ือให้เด็กและเยาวชนใน
พ้ืนท่ีสามารถศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองได้ หรือจัดให้มีการเรียนการสอนทางไกลผ่าน
ดาวเทียม เช่น การเรียนทางไกลผ่านโทรทัศน์หรือวิทยุเพ่ือการศึกษาของวังไกลกังวล 
เป็นต้น 

• การให้ความรู้ด้านส่ือเพ่ือสันติภาพ มีการอบรม การสัมมนาเพ่ือให้ความรู้ หรือการอบรม
เชิงปฏิบัติการ โดยสถาบันการศึกษาร่วมกับสถาบันวิชาชีพส่ือมวลชน เพ่ือเผยแพร่
แนวคิดและนําไปสู่แนวทางในการปฏิบัติการทางวิชาชีพอย่างเป็นรูปธรรม รวมท้ังเปิด
เวทีให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างส่ือมวลชนผู้มีประสบการณ์ในการสื่อข่าว
เพ่ือสันติภาพในสถานการณ์ต่างๆ ท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ การอบรมและ
สัมมนาดังกล่าวน้ีจะต้องจัดอย่างสมํ่าเสมอและกําหนดระดับความรู้ของกลุ่มเป้าหมาย
อย่างชัดเจน 

• การพัฒนาองค์ความรู้ สถาบันการศึกษาต่างๆ หรือสถาบันท่ีเก่ียวข้องควรส่งเสริมให้มี
การศึกษาวิจัยถึงการผลิตสื่อท่ีมีเน้ือหาท่ีเหมาะสมสําหรับเด็กในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ท่ีส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิม และมีวัฒนธรรม ประเพณีต่างจากเด็กและเยาวชนใน
พ้ืนท่ีอื่นๆ นอกเหนือจากน้ีควรมีการบรรจุรายวิชาท่ีเก่ียวกับการสื่อข่าวเพ่ือสันติภาพ มี
การจัดทําคู่มือการรายงานข่าวและการบริโภคข่าวความขัดแย้ง การสร้างมาตรฐาน
วิชาชีพสื่อกระแสหลัก รวมท้ังความรู้ทางวิชาการเก่ียวกับแนวทางการส่ือข่าวเพ่ือ
สันติภาพ ซึ่งรัฐบาลให้การสนับสนุนให้มีการจัดทําคู่มือประเภทน้ีออกมายิ่งขึ้นและ
แจกจ่ายไปยังสื่อมวลชนให้ท่ัวถึงกัน 

• การพัฒนาบุคลากรสื่อมวลชนและสถาบันท่ีเก่ียวข้อง นักสื่อสารมวลชนในพ้ืนท่ี จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ มีความรู้ความเข้าใจถึงวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของคนใน
พ้ืนท่ี และการนําเสนอข่าวจะต้องไม่มีจุดมุ่งหมายในเชิงท่ีจะมุ่งเอาประโยชน์ ไม่มี
เป้าหมายเพ่ือองค์การโดยส่วนรวม และต้องตระหนักถึงบทบาทหน้าท่ีในการแสดงความ
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รับผิดชอบต่อสังคมในการนําเสนอข่าว ต้องเสนอข่าวท่ีเป็นข้อเท็จจริง ด้วยความเป็น
กลาง (neutral) ปราศจากอคติ 

• การจัดต้ังสถาบันส่ือเพ่ือสันติภาพ จัดต้ังสถาบันพัฒนาวิชาชีพส่ือเพ่ือสันติภาพท้ังใน
ระดับท้องถิ่น ซ่ึงจะต้องเป็นสถาบันท่ีไม่หวังผลทางธุรกิจ เพ่ือป้องกันการแทรกแซงของ
ผู้สนับสนุนทุน และต้องเป็นองค์กรท่ีเป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ ทรัพยากร และกิจกรรม
ต่างๆ ท่ีเก่ียวกับการผลักดันแนวคิดส่ือเพ่ือสันติภาพ และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจใน
เร่ืองการสร้างสันติภาพและส่ือมวลชนเพ่ือสันติภาพให้เป็นไปอย่างกว้างขวางมากขึ้น 
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ส่วนท่ี 4 
งบประมาณการพัฒนาเด็กและเยาวชน 

การวิเคราะห์การใช้งบประมาณเพ่ือการพัฒนาเด็กและเยาวชน ในรายงานฉบับน้ีจะ
พยายามเน้นเฉพาะงบประมาณท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงเฉพาะกับเด็กและเยาวชนเท่าน้ัน โดยจะไม่
รวมถึงงบประมาณท่ีใช้จ่ายไปสําหรับบุคคลท่ัวไป (ซ่ึงหน่ึงในน้ันรวมถึงเด็กและเยาวชนด้วย) ซึ่ง
แบ่งเป็นสองส่วนคือ 

4.1 งบประมาณของรัฐบาล 

การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  รัฐบาลได้กําหนด
ยุทธศาสตร์เพ่ือเป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณ ภายใต้กรอบนโยบายของรัฐบาล แนวนโยบาย
พ้ืนฐานแห่งรัฐ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 2552–2554  และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 10 (2550–2554)  ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  
2553  ได้กําหนดไว้ 8 ยุทธศาสตร์ และ 1 รายการ (ตารางท่ี 4.1) คือ 

1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อม่ันและการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ 
2. ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงของรัฐ 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมีเสถียรภาพ 
5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการท่ีดิน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  การวิจัย  และนวัตกรรม 
7. ยุทธศาสตร์การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
8. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
9. รายการค่าดําเนินการภาครัฐ 
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ตารางท่ี 4.1  แสดงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณประจําปี 2553 
ยุทธศาสตร์ งบประมาณ  

(ล้านบาท) 
ร้อยละ 

1.  ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่นและการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ของประเทศ 

143,457.097 8.34 

2.  ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงของรัฐ 172,083.203 10.01 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 510,473.396 29.69 
4.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี

เสถียรภาพ 
159,495.429 9.28 

5.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

30,834.918 1.79 

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และ
นวัตกรรม 

11,160.497 0.65 

7.  ยุทธศาสตร์การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 6,939.753 0.40 
8.  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมอืงที่ดี 242,802.779 14.12 
9.  รายการค่าดําเนินการภาครัฐ 442,348.980 25.72 

รวม 1,719,596.052 100.00 
ที่มา: กรมบัญชีกลาง (http://www.bb.go.th) 

ยุทธศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกับเด็กและเยาวชนคือยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สังคมและคุณภาพชีวิต ซ่ึงเน้นเร่ืองการขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา โดยมีเป้าหมายให้คน
ไทยทุกกลุ่ม ทุกวัย ได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล ต้ังแต่ระดับปฐมวัยจนตลอด
ชีวิต มีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพ และเสริมสร้างขีดความสามารถของประเทศใน
การเป็นศูนย์กลางการศึกษา ฝึกอบรม การวิจัยและพัฒนาในระดับภูมิภาค รวมท้ังเสริมสร้างสังคม
แห่งการเรียน  

โดยมีนโยบายในการจัดสรรงบประมาณดังน้ี 

• ปฏิรูปการศึกษาท้ังระบบ โดยปฏิรูปโครงสร้างและการบริหารจัดการ ปรับปรุงกฎหมาย
ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ และระดมทรัพยากรเพ่ือการปรับปรุงการบริหารจัด
การศึกษาต้ังแต่ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจนถึงระดับอุดมศึกษา พัฒนาครู พัฒนา
ระบบการคัดเลือกเข้าสู่มหาวิทยาลัย พัฒนาหลักสูตร รวมท้ังปรับหลักสูตรวิชาแกนหลัก
รวมถึงวิชาประวัติศาสตร์ ปรับปรุงส่ือการเรียนการสอน พัฒนาทักษะในการคิด 
วิเคราะห์ ปรับบทบาทการศึกษานอกโรงเรียนเป็นสํานักงานการศึกษาตลอดชีวิต และ
จัดให้มีศูนย์การศึกษาตลอดชีวิตเพ่ือการเรียนรู้ที่เหมาะสมในแต่ละพ้ืนท่ี ตลอดจน
ส่งเสริมการกระจายอํานาจให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพ่ือนําไปสู่
เป้าหมายคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นคุณธรรมนําความรู้อย่างแท้จริง 
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• ส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาท้ังระบบ โดยมุ่งเน้นในระดับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา เพ่ือให้สนองตอบความต้องการด้านบุคลากรของภาค
เศรษฐกิจ 

• พัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้ได้ครูดี ครูเก่ง มีคุณธรรม มี
คุณภาพ และมีวิทยฐานะสูงขึ้น ลดภาระงานครูท่ีไม่เกี่ยวกับการเรียน การสอนตาม
โครงการคืนครูให้นักเรียน มีการดูแลคุณภาพชีวิตของครูด้วยการปรับโครงสร้างหนี้และ
จัดต้ังกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตครู ควบคู่ไปกับการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
เน้นการพัฒนาเน้ือหาสาระและบุคลากรให้พร้อมรองรับและใช้ประโยชน์จากระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างคุ้มค่า 

• สร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรม รวมท้ังเพ่ิมโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษา โดย
จัดบริการทางการศึกษาให้ครอบคลุมท่ัวถึงทุกระดับ/ประเภทในรูปแบบท่ีหลากหลาย
และเหมาะสม  จัดทําส่ือ และนวัตกรรมด้านการศึกษาสําหรับผู้พิการหรือผู้ทุพพลภาพ 
รวมท้ังผู้บกพร่องทางร่างกายและสติปัญญา และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการ
ให้บริการ ช่วยเหลือ รวมท้ังส่งเสริมงบประมาณด้านเด็กและเยาวชนส่วนใหญ่เป็น
งบประมาณเพ่ือการศึกษาและสนับสนุนสื่อทางการศึกษาให้กับผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส 
ผู้พิการหรือผู้ทุพพลภาพ รวมท้ังผู้บกพร่องทางร่างกายและสติปัญญา และชนต่าง
วัฒนธรรม  และยกระดับการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กในชุมชน 

• ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาไปสู่ความเป็นเลิศ 
โดยการจัดกลุ่มสถาบันการศึกษาตามศักยภาพ ปรับเงินเดือนค่าตอบแทนของผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับอาชีวศึกษาให้สูงขึ้น โดยภาครัฐเป็นผู้นําและเป็นแบบอย่างของการใช้
ทักษะอาชีวศึกษาเป็นเกณฑ์กําหนดค่าตอบแทนและความก้าวหน้าในงาน ควบคู่กับการ
พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้วยการเพ่ิมขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนา 

• ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ให้มีการประนอมและไกล่
เกลี่ยหน้ี รวมท้ังขยายกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาเพ่ิมขึ้น เพ่ือให้ประชาชนมีโอกาสใน
การเข้าถึงการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและปริญญาตรีเพ่ิมขึ้น 

• ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงสร้างสรรค์
อย่างชาญฉลาด เพ่ือเสริมสร้างการเรียนรู้และสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลท่ีหลากหลาย
และใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมท้ังการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ 

• จัดทําแผนการลงทุนเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ท้ังระบบอย่างบูรณา
การ โดยยึดพ้ืนท่ีและยึดประเด็นสําคัญของการพัฒนาเพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้คู่
คุณธรรมให้กับคนทุกช่วงวัย และต่อเน่ืองตลอดชีวิต รวมท้ังเร่งยกระดับคุณภาพของ
โรงเรียน สถานศึกษาท่ีตํ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานให้มีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์การ
ประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
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• พัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม  ที่มุ่งเน้นการเพ่ิมขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนา 
ส่งเสริมการสร้างนักวิจัยมืออาชีพ และสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันการศึกษาและ
ศูนย์การศึกษาวิจัย 

ในยุทธศาสตร์น้ี ยังมีเป้าหมายท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับเด็กและเยาวชนอีก  ได้แก่ การ
ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม  ซึ่งมีเป้าหมายให้สังคมและคนไทยมีคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมท่ีดีงาม มรดกทางศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทยมีบทบาทในการ
เรียนรู้และขับเคล่ือนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศมากขึ้น  โดยมีนโยบายการ
จัดสรรงบประมาณท่ีเก่ียวข้องกับเด็กและเยาวชนดังนี้ 

• เสริมสร้างความร่วมมืออย่างใกล้ชิด ระหว่างครอบครัว สถาบันการศึกษา และศาสนสถาน 
ในการปลูกฝังค่านิยมที่ดีในการหล่อหลอมพฤติกรรมให้แก่เด็กและเยาวชน รวมท้ังส่งเสริม
บทบาทของสภาวัฒนธรรมทุกจังหวัดให้เป็นกลไกสําคัญในการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมและ
ส่ือต่างๆ ให้ครอบคลุมในทุกระดับ ท้ังระดับนโยบายส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น 

• สร้างกลไกเครือข่ายให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการขจัดสื่อท่ีเป็นภัยต่อสังคมและ
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ท่ีประชาชนเข้าถึงได้ง่าย รวมท้ังสนับสนุนผู้ประกอบการองค์กร 
สถาบันการศึกษา เด็ก และเยาวชน ในการผลิตส่ือสร้างสรรค์ สร้างกิจกรรมเปิดพ้ืนท่ีดี
ให้แก่เด็กและเยาวชน 

• จัดให้มีพ้ืนท่ีสาธารณะสําหรับแสดงออกทางวัฒนธรรม เพ่ือสร้างโอกาสให้เด็ก เยาวชน
และประชาชน ผู้มีความรู้ ความสามารถด้านวัฒนธรรม ได้มีเวทีแสดงออก เผยแพร่ 
แลกเปล่ียน เรียนรู้ระหว่างกลุ่มวัฒนธรรมต่างๆ ท้ังในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ
อย่างสร้างสรรค์ 

นอกจากน้ียังมีในเร่ืองการกีฬาและนันทนาการ ท่ีมีเป้าหมายให้เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนได้ออกกําลังกาย เล่นกีฬาเป็นประจําเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 

รายงานฉบับน้ีได้ทดลองดึงข้อมูลจาก “ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์” หรือ ระบบ GFMIS (Government Fiscal Management Information 
System) เพ่ือดูว่างบประมาณรายจ่ายท่ีใช้จ่ายหรือลงทุนจริงๆ ในเด็กและเยาวชนไทยคิดเป็น
จํานวนเงินมากน้อยเพียงใด พบว่าประเทศไทยใช้จ่ายเพ่ือเด็กและเยาวชนเป็นจํานวน 375,504 
ล้านบาท (ยังไม่รวมรายจ่ายด้านสุขภาพ) หรือคิดเป็นร้อยละ 23 ของรายจ่ายรวม นอกจากน้ียัง
พบว่างบประมาณท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับเด็กและเยาวชนส่วนใหญ่เป็นงบประมาณรายจ่ายเพ่ือ
การศึกษาถึงร้อยละ 99 ของงบประมาณรายจ่ายเพ่ือเด็กและเยาวชน (ตารางท่ี 4.2) 

สําหรับงบประมาณเพ่ือการศึกษามีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 22.3 ของวงเงินงบประมาณ
ท้ังหมดในปี 2553 หรือคิดเป็นร้อยละ 3.75 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP)  
และในจํานวนน้ีกว่าร้อยละ 70 เป็นงบประมาณเพ่ือการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (รูปท่ี 4.1 และรูปท่ี 4.2) 
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ตารางท่ี 4.2  งบประมาณเบิกจ่ายจริงเพ่ือเด็กและเยาวชน (ล้านบาท) 

ลักษณะงาน \    ปี 2548 2549 2550 2551 2552 2553 
รวมทั้งสิ้น 245,359 275,979 328,952 342,053 375,042 379,810 
การศึกษา 244,447 274,857 327,734 340,744 373,012 377,504 

การบริการสนับสนุนการศึกษา 30,034 33,121 39,745 33,111 34,688 22,541 
การประถมศึกษา 148,148 161,392 199,250 207,269 196,147 191,488 
มัธยมศึกษาสายสามัญ 9,744 14,328 14,162 15,277 40,774 76,565 
มัธยมศึกษาอ่ืน 66 
อาชีวศึกษา 11,354 11,521 13,990 15,011 17,407 17,263 
อุดมศึกษาที่ไมม่ีปริญญา 517 1,134 1,136 1,914 1,870 1,705 
อุดมศึกษาอ่ืน 1,343 
สถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 36,160 43,591 48,885 57,929 70,189 57,048 
การศึกษาไม่กําหนดระดับ 3,701 304 88 123 139 1,847 
การศึกษาอ่ืน 3,378 9,466 10,479 10,111 11,798 9,048 

อ่ืนๆ 912 1,122 1,218 1,309 2,030 2,306 
การกีฬาและนันทนาการ 323 
งานตุลาการ 882 876 961 1,117 1,270 1,149 
งานบริการสาธารณสุข 30 37 42 65 45 
สวัสดิการสังคมอ่ืน 30 215 220 131 695 486 
ไม่ระบ ุ 19 303 

ที่มา: ข้อมูล GFMIS  กรมบัญชีกลาง. 

 

 



 

 

รูปท่ี 4.1  งบประมาณด้านการศึกษา

ที่มา: สํานักงบประมาณ 

รูปท่ี 4.2  งบประมาณด้านการศึกษา

ที่มา: 1. สํานักงบประมาณ 
2. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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ในส่วนของตารางท่ี 4.3 แสดงถึงโครงการ ประชากรเป้าหมาย งบประมาณ และ
งบประมาณเบิกจ่ายจริงในปี 2553 ของสํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ  ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีโดยตรงในการดูแลและพิทักษ์เด็กและ
เยาวชน  งบประมาณส่วนใหญ่ใช้ไปเพ่ือการเสริมสร้างความรู้และสภาพแวดล้อมทางครอบครัวท่ี
เหมาะสม เช่น โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก และโครงการสร้างบทบาทและพ้ืนท่ีสร้างสรรค์
สําหรับเด็กและเยาวชน 

ตารางท่ี 4.3  ผลผลิต ประชากรเป้าหมายท่ีได้รับการส่งเสริมความเสมอภาค การคุ้มครอง และ
พิทักษ์สิทธ์ิ 

โครงการ/ผลผลิต เป้าหมาย 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

เบิกจ่าย 
(ล้านบาท) 

การส่งเสริมความเสมอภาค การคุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิ์ 
การสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เก่ียวกับการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ์ 
เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ 5,280 คน 3.260 2.481 

โครงการส่งเสริมการดําเนินกิจการหอพักให้เป็นไปตามกฎหมาย  3.260 2.433 
เครือช่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ 
การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายให้มีองค์ความรู้ในการดําเนินงานกับเด็ก 
เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ 

750 
เครือข่าย  7.500 5.841 

โครงการสร้างกระแสการพัฒนาคนและสังคมในระดับจุลภาค  
(คนดีศรีแผ่นดิน ) 7.500 5.794 

การเสริมสร้างความรู้และสภาพแวดล้อมทางครอบครัวท่ีเหมาะสม 
การเสริมสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมสําหรับเด็กและเยาวชน 37,100 คน 38.093 19.164 

โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก 38.093 19.164 

การพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน 
1,680 
อําเภอ 24.872 19.894 

โครงการสร้างบทบาทและพ้ืนท่ีสร้างสรรค์สําหรับเด็กและเยาวชน 24.872 19.894 
- ส่งเสริมสนับสนุนบทบาทสภาเด็กและเยาวชนระดับอําเภอ จังหวัด 

และระดับชาติ (ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน
แห่งชาติ พ.ศ. 2550) 11.799 

- การสร้างบทบาทและพ้ืนท่ีสร้างสรรค์สําหรับเด็กและเยาวชน 7.771 
- โครงการเยาวชนร่วมใจเพ่ือสร้างความสงบสุขในจังหวัดชายแดนใต้ 0.195 

การส่งเสริมการจัดกิจกรรมกระบวนการเพ่ือการเรียนรู้ของเด็กภาคฤดู
ร้อน (5 จว.ภาคใต้) 100 คน 0.800 0.590 

โครงการจ้างงานเพ่ือเสริมทักษะการเรียนรู้ของเด็กในภาคฤดูร้อน 0.800 0.590 
รวมท้ังส้ิน  74.525 47.971 

ที่มา: สํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ 
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4.2 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหน่วยงานท่ีจัดต้ังขึ้นตาม
พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ.2544  มีรายได้จากภาษีสรรพสามิต
ยาสูบและสุราในอัตราร้อยละ 2 ต่อปี  มีบทบาทหน้าท่ีจุดประกาย กระตุ้น สนับสนุน ประสาน
ความร่วมมือเพ่ือให้มีการริเร่ิมกิจกรรมหรือโครงการสร้างเสริมสุขภาพโดยไม่จํากัดกรอบวิธีการ 
เปิดรับแนวทางปฏิบัติการใหม่ๆ ท่ีเป็นความคิดสร้างสรรค์สามารถนําไปสู่การขยายค่านิยมและ
การสร้างพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและกว้างขวาง  โดยมี
แผนหลักจํานวน 13 แผน ซ่ึงหนึ่งในนั้นคือสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

• ส่งเสริมการพัฒนาต้นแบบการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างทักษะชีวิตในระดับบุคคล ครอบครัว 
และสถาบันในสังคม 

• ส่งเสริมนวัตกรรมการเรียนรู้เพ่ือเด็ก เยาวชน และครอบครัว ท้ังในเชิงพ้ืนท่ี สถาบัน 
และองค์กร 

• สนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์ของเด็ก เยาวชน และครอบครัว และการสื่อสารกับสังคม
เพ่ือสร้างความตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง ความสัมพันธ์ท่ีดีในครอบครัว พ่อแม่เข้าใจ
บทบาทและการอยู่ร่วมกันของครอบครัว และมีทักษะในการเล้ียงดูบุตรหลาน 

• สนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายเด็ก เยาวชน และครอบครัว และเครือข่ายเพ่ือการปกป้อง
คุ้มครองเด็ก เยาวชน และครอบครัว ให้มีความเข้มแข็ง 

• สนับสนุนการสร้างความรู้และจัดการความรู้ด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว เพ่ือให้เกิด
การใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ (body of knowledge) ในการขยายผลในทุกมิติของ
การพัฒนาการของเด็ก เยาวชน และครอบครัว 

• สนับสนุนกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาวะของเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัว ในทุกระดับอันจะส่งผลต่อการจัดการกับปัจจัยกําหนดสุขภาพ (Health 
determinants) และปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ (Health risks) 

และได้มีการกําหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดไว้ดังนี้ 

• นโยบายสาธารณะด้านการสร้างเสริมสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว  1) พัฒนา
ข้อเสนอนโยบายระดับชาติ 3 เร่ือง ได้แก่ การปฏิรูปการศึกษา การพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก 
และการพัฒนาองค์กรเยาวชนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  2) พัฒนาและผลักดันนโยบาย
ระดับชาติ ให้หน่วยงานเจ้าภาพรับไปดําเนินการ ได้แก่ การส่งเสริมพ้ืนท่ีสร้างสรรค์
สําหรับเด็กและเยาวชน   3) สนับสนุนการบังคับใช้กฎหมาย การนํานโยบายระดับชาติ
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ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 2 เร่ือง ได้แก่ พ.ร.บ. การคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 
และ พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 

• สร้างเสริมขีดความสามารถของภาคีเป้าหมาย 1) องค์กรภาคีได้รับการพัฒนาขีด
ความสามารถหรือสร้างระบบกลไกด้านการสร้างเสริมสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว 
จํานวน 3,000 แห่ง ภายใน 3 ปี โดยมีเป้าหมายในปี 2553 จํานวน 1,279 แห่ง จําแนก
ได้เป็นองค์กรเยาวชนในพ้ืนท่ี 300 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 100 แห่ง ศูนย์เรียนรู้เพ่ือ
ครอบครัวเข้มแข็ง 8 แห่ง วัด 300 แห่ง โรงเรียน 350 แห่ง มหาวิทยาลัย 3 แห่ง องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 195 แห่ง จังหวัด 20 จังหวัด และกรม 3 กรม และ 2) แกนนําได้รับ
การพัฒนาขีดความสามารถด้านการสร้างเสริมสุขภาพจํานวน 20,000 คนภายใน 3 ปี 
โดยมีเป้าหมายในปี 2553 จํานวน 7,170 คน 

• การสร้างงานวิชาการและข้อมูลความรู้เพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพ 1) ข้อมูลสภาวการณ์
เด็กและเยาวชนในระดับจังหวัดทุกจังหวัดและระดับประเทศ และ 2) ผลงานวิชาการ
ด้านการสร้างเสริมสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว ปีละ 20 เร่ือง 

• สร้างเสริมทักษะประชาชน ประชาชนท่ีได้รับการพัฒนาทักษะด้านการสร้างเสริมสุขภาพ 
รวม 3,000,000 คนภายใน 3 ปี โดยมีเป้าหมายในปี 2553 จํานวน 900,000 คน 

• สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพ มีผลการเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมและ
ปัจจัยท่ีเอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพขององค์กรภาคีด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว ไม่
น้อยกว่า 1,200 แห่งภายใน 3 ปีโดยมีเป้าหมายในปี 2553 จํานวน 500 แห่ง 

โดยมีการใช้งบประมาณในปี 2551 ในแผนงานหลัก 8 แผน จํานวนเงิน 1,252 ล้านบาท 
และหากคิดรวมทุกแผนงานใช้งบประมาณไปท้ังสิ้น 3,283 ล้านบาท และเพ่ิมเป็น 1,428 ล้านบาท
สําหรับ 8 แผนงานหลัก  และ 4,674 ล้านบาทสําหรับทุกแผนงานในปี 2553   ซึ่งงบประมาณ
จํานวนน้ีถูกใช้ไปเพ่ือแผนงานด้านเด็กและเยาวชนร้อยละ 6.5 ของงบประมาณทั้งหมด ในปี 2551 
และร้อยละ 7.0 ในปี 2553 (ตารางท่ี 4.4) 
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ตารางท่ี 4.4 งบประมาณตามแผนงานของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

แผนงานหลัก 2551 2552 2553 
งบประมาณ (ล้านบาท) 

การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 270  280  248  
การบริโภคบุหรี่ 183  190  162  
อุบัติเหตุ 215  225  191  
การออกกําลังกาย 193  200  187  
เด็กและเยาวชน 215  390  328  
ผู้พิการและผู้สูงอายุ 110  5  145  
อาหารและโภชนาการ 51  21  162  
คุ้มครองผู้บริโภค 15  100  5  

รวม 1,252  1,411  1,428  
รวมทุกแผนงาน 3,283  4,017  4,674  

สัดส่วน 
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 8.22 6.97 5.31 
การบริโภคบุหรี่ 5.57 4.73 3.47 
อุบัติเหตุ 6.55 5.60 4.09 
การออกกําลังกาย 5.88 4.98 4.00 
เด็กและเยาวชน 6.53 9.71 7.02 
ผู้พิการและผู้สูงอายุ 3.35 0.12 3.10 
อาหารและโภชนาการ 1.55 0.52 3.47 
คุ้มครองผู้บริโภค 0.46 2.49 0.11 

รวม 38.12 35.13 30.55 
รวมทุกแผนงาน 100.00 100.00 100.00 

ที่มา: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
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ส่วนท่ี 5 
บทวิเคราะห์และข้อเสนอแนะ 

รายงานในส่วนน้ีเป็นบทวิเคราะห์ท่ีสืบเน่ืองจากส่วนท่ี 2 ถึงส่วนท่ี 4 ท่ีเสนอก่อนหน้าน้ี 
โดยเร่ิมจากการสรุปสถานการณ์และแนวโน้มการพัฒนาเด็กและเยาวชน จากน้ันก็ทําการคัดเลือก
สถานการณ์เด่นด้านเด็กและเยาวชนที่เกิดขึ้นในปี 2553 มาวิเคราะห์เป็นกรณีพิเศษ โดยกล่าวถึง
ความสําคัญของปัญหา และแนวทางดําเนินงานเพ่ือแก้ไขท่ีเกิดขึ้นในปี 2553 จากนั้นในตอนท้าย
เป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายท่ีประมวลจากเน้ือหาในรายงานท้ังหมดรวมท้ังการเสนอมาตรการ
และหน่วยงานรับผิดชอบเพ่ือเป็นแนวทางในการประเมินผลการดําเนินงานอย่างต่อเน่ืองต่อไป  

5.1  สรุปสถานการณ์และแนวโน้มการพัฒนาเด็กและเยาวชน 

ครอบครัวกับเด็กและเยาวชน 

เด็กและเยาวชนยังคงต้องเผชิญกับปัญหาด้านความม่ันคงในการดํารงชีวิต ท้ังการเล้ียงดู
ของพ่อแม่ และกระแสการเปล่ียนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีขาดความสมดุล  สะท้อนด้วยดัชนี
ความอบอุ่นในครอบครัวท่ีมีแนวโน้มแย่ลง  สัดส่วนของเด็กท่ีได้อยู่กับพ่อแม่มีแนวโน้มลดลง ส่วน
หน่ึงเกิดจากการหย่าร้างท่ีเพ่ิมขึ้น เกิดสภาวการณ์พ่อ/แม่เล้ียงเด่ียว (Single parent) เพ่ิมขึ้น  อีก
ส่วนหน่ึงเกิดจากความบีบค้ันทางเศรษฐกิจทําให้พ่อแม่จํานวนมากจําเป็นต้องมาทํางานในเมือง 
และท้ิงลูกไว้กับปู่ย่าตายาย เกิดช่องว่างด้านการสื่อสารระหว่างวัย มีโภชนาการท่ีไม่เหมาะสม และ
อาจส่งผลให้เด็กเติบโตมาอย่างไม่มีคุณภาพเท่าท่ีควร ประกอบกับแนวโน้มของครอบครัวไทยซึ่งมี
รูปแบบเป็นครอบครัวเด่ียวเพ่ิมขึ้น การเป็นครอบครัวเด่ียว ทําให้เด็กไม่ได้เรียนรู้ในเร่ืองวัฒนธรรม
ประเพณีไทย ความกตัญญูกตเวทีและการดูแลปู่ย่าตายาย  การท่ีเด็กไม่เคยเห็นแบบอย่างเหล่าน้ี 
จึงเป็นเร่ืองท่ีน่ากังวลว่าในอนาคต เด็กเหล่าน้ีก็จะไม่สามารถดูแลสังคมผู้สูงวัยได้ 

สุขภาพกายและสุขภาพจิต 

ความก้าวหน้าทางการแพทย์และการเข้าถึงระบบการรักษาพยาบาลอย่างถ้วนหน้าและ
ท่ัวถึง ส่งผลให้อัตราการตายของเด็กมีแนวโน้มลดลง การได้รับวัคซีนอย่างท่ัวถึงค่อนข้างประสบ
ความสําเร็จ ทําให้อัตราเสี่ยงต่อการเป็นโรคท่ีสามารถป้องกันได้มีแนวโน้มลดลง แม้ว่าโครงการ
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อาหารกลางวันและนมโรงเรียนทําให้ภาวะโภชนาการเด็กประถมดีขึ้น แต่เด็กไทยยังมีปัญหาภาวะ
โภชนาการเกินหรือโรคอ้วน และยังมีภาวะทุพโภชนาการ โดยเฉพาะในเด็กปฐมวัย และภาคอีสาน
และเหนือเป็นภูมิภาคท่ีมีปัญหามากท่ีสุด นอกจากน้ี เด็กและเยาวชนยังนิยมการบริโภคขนมกรุบ
กรอบ นํ้าอัดลม และอาหารจานด่วนเป็นประจําเพ่ิมขึ้น  ในด้านสุขภาพจิต การท่ีพ่อแม่หรือ
ผู้ปกครองไม่สามารถเป็นแบบอย่างท่ีดี ขาดทักษะในการเลี้ยงลูกอย่างเหมาะสม และมีความ
คาดหวังทางการศึกษาของลูกในระดับสูงจนเกินไป ทําให้เด็กและเยาวชนเกิดความกดดันและไม่มี
ความสุขกับการเรียน มีภาวะเครียดในระดับท่ีนอนไม่หลับและอาเจียนเพ่ิมขึ้น  จํานวนเด็กท่ีพยายามฆ่า
ตัวตายและฆ่าตัวตายสําเร็จแม้ว่าจะมีแนวโน้มลดลง แต่ก็ยังคงอยู่ในระดับสูง 

การศึกษา 

การศึกษาของเด็กปฐมวัย (อายุ 3-4 ปี) พบว่ามีอัตราการเข้าเรียนในรูปแบบใดรูปแบบ
หน่ึงเพ่ิมขึ้น แต่ยังคงมีปัญหาในเร่ืองความพอเพียงและคุณภาพของสถานดูแลเด็กเล็ก  ส่วนเด็ก
และเยาวชนที่อยู่ในวัยเรียนมีอัตราการเข้าเรียนเพ่ิมขึ้น อัตราการออกกลางคันมีแนวโน้มลดลง แต่
มีปัญหาในเร่ืองคุณภาพการศึกษา ซ่ึงพบว่า มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยู่ในเกณฑ์ตํ่า  และเม่ือ
เทียบกับมาตรฐานนานาชาติ  ผลการประเมินของเด็กไทยยังด้อยกว่าประเทศเพ่ือนบ้าน (ยกเว้น
อินโดนีเชีย)  และระบบการศึกษาไทยไม่สามารถลดช่องว่างระหว่างเด็กเก่งกับเด็กอ่อนได้ สะท้อน
ได้จากคะแนนความแตกต่างระหว่างประเภทโรงเรียน และภูมิภาค นอกจากน้ี ยังพบว่าระบบ
การศึกษาของไทยมีส่วนผลักดันให้เด็กต้องออกนอกระบบโรงเรียน อาทิ กฎระเบียบไม่เอื้อต่อ
การศึกษาและการเรียนรู้ของเด็ก ปัญหาคุณภาพการจัดการศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2553) การจัดบริการการศึกษาตลอดชีวิต การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยยังขาดเน้ือหาและวิธีการท่ีเหมาะสม มีกฎระเบียบท่ีไม่เอื้ออํานวยให้ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง ทําให้การศึกษาตลอดชีวิตยังไม่เป็นวิถีชีวิตของคนในชาติ  นอกจากน้ี 
วิชาชีพครูยังไม่จูงใจและดึงดูดคนรุ่นใหม่ท่ีเก่งและดีมาเรียนครู หลักสูตรและกระบวนการผลิตครู
ขาดความลุ่มลึกของศาสตร์ท่ีจําเป็นสําหรับผู้ท่ีจะประกอบวิชาชีพครู ไม่ทันสมัย และไม่เน้นการ
ปลูกฝังอย่างต่อเน่ืองและจริงจังทางด้านคุณค่า คุณธรรม และจิตวิญญาณของความเป็นครู จึงทํา
ให้ครูไม่สามารถเป็นพลังหลักในการขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ 2553)  
รวมท้ังการขาดแคลนนักแนะแนวมืออาชีพท่ีให้คําปรึกษาแก่เด็ก เยาวชน และครอบครัวเกี่ยวกับ
การดํารงชีวิต นอกเหนือจากการให้คําแนะนําทางการเรียนเพียงอย่างเดียว 

การมีงานทําของเด็กและเยาวชน 

ในเร่ืองการมีงานทํา พบว่าการใช้แรงงานเด็กอายุ 15-18 ปี มีแนวโน้มลดลง แต่ยังคง
มีเด็กจํานวนหน่ึงท่ีต้องเข้าสู่ตลาดแรงงานต้ังแต่อายุยังน้อย ทําให้ต้องประสบกับปัญหาการถูก
หลอกลวง เอารัดเอาเปรียบ และถูกใช้แรงงานอย่างไม่เป็นธรรม  นอกจากน้ี โครงสร้างการจ้าง
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งานท่ีส่วนใหญ่ยังคงพ่ึงพาแรงงานระดับล่าง ซ่ึงรวมถึงปัญหาความไม่สอดคล้องระหว่างความ
ต้องการแรงงานกับการผลิตกําลังคนของประเทศ ส่งผลให้เยาวชนท่ีมีการศึกษาสูงกว่าระดับ
ปริญญาตรีมีปัญหาการเข้าสู่ตลาดแรงงานและปัญหาการว่างงาน  นอกจากน้ีคุณภาพแรงงานไทย
เมื่อเทียบกับประเทศเพ่ือนบ้าน ไทยยังเสียเปรียบในการแข่งขัน เน่ืองจากแรงงานไทยมีระดับผลิต
ภาพตํ่าและไม่พัฒนา ส่วนหน่ึงเป็นผลพวงจากระบบการศึกษา   

การใช้เวลาว่างของเด็กและเยาวชน 

พฤติกรรมของเด็กได้รับอิทธิพลโดยตรงจากส่ือต่างๆ โดยเฉพาะสื่อโทรทัศน์และ
อินเทอร์เน็ต รายการที่เหมาะสมสําหรับเด็กยังมีจํานวนน้อย เด็กใช้เวลาว่างในการดูโทรทัศน์ คุย
โทรศัพท์มือถือ และอินเทอร์เน็ตมากขึ้น และออกกําลังกายลดลง  เข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากขึ้นส่งผล
ให้มีสัดส่วนของเด็กติดเกมส์มากขึ้น  แต่ในแง่ของกิจกรรมด้านศาสนาพบว่าเด็กและเยาวชนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมทางศาสนามากขึ้น บําเพ็ญประโยชน์เพ่ือผู้อื่นมากขึ้น  พ้ืนท่ีในการแสดงออกทาง
ความคิดเชิงสร้างสรรค์สําหรับเด็กและเยาวชนยังมีค่อนข้างน้อย ถึงแม้ว่าในปัจจุบันได้มีการจัดตั้ง
สภาเด็กและเยาวชนต้ังแต่ระดับชาติลงไปจนถึงระดับจังหวัด อําเภอ และตําบลแล้วก็ตาม แต่การ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมยังทําได้ไม่เต็มท่ี   ท้ังน้ี สภาเด็กและเยาวชนต้องการได้รับการสนับสนุน
ด้านงบประมาณ องค์ความรู้ และพ่ีเลี้ยง รวมท้ังต้องการให้คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนมี
คุณภาพ ให้สมาชิกสภาฯ มีความสามัคคีและพร้อมร่วมงาน ตลอดจนต้องการให้ประธานสภาฯ มี
ความเป็นผู้นํา (สมพงษ์ จิตระดับ และคณะ, 2553)  นอกจากน้ี การมีมาตรฐานสภาเด็กและ
เยาวชน จะเป็นหลักในการเทียบเคียงและเอื้อต่อการเสริมพลังสภาเด็กและเยาวชนให้เข้มแข็ง 
สามารถเป็นกลไกในการประสานงานและดําเนินกิจกรรมสร้างสรรค์สําหรับเด็กและเยาวชนใน
พ้ืนท่ีได้อย่างเต็มศักยภาพ 

การปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชน 

กลุ่มเด็กและเยาวชนท่ีด้อยโอกาสทางสังคมยังคงมีอยู่จํานวนมาก ในปี 2553  กลุ่มเด็ก
และเยาวชนท่ีด้อยโอกาสทางสังคม รวมถึงกลุ่มแรงงานขั้นตํ่า จํานวนถึง 13.8 ล้านคน (สํานักงาน
ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน: สสค.) จําแนกได้ 5 กลุ่มหลักคือ 1) กลุ่ม
เด็กนอกระบบการศึกษา จํานวน 2-3 ล้าน  2) เด็กพิการทางร่างกาย เด็กพิการทางสติปัญญาและ
การเรียนรู้ จํานวน 1.7 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 10 ของเด็กในระบบการศึกษา  3) เด็กชนบท
ห่างไกล จํานวน 1.6 แสนคน   4) เด็กเยาวชนท่ีต้องคดี จํานวน 50,000 คน และอีกจํานวน 
10,000 คน ท่ีจะพ้นการควบคุมและต้องการพัฒนาทักษะอาชีพในทุกปี  และ 5) กลุ่มแรงงานขั้น
ตํ่า  ซ่ึงส่วนใหญ่หลุดจากระบบการศึกษาต้ังแต่ระดับประถมศึกษา จึงจําเป็นต้องพัฒนาศักยภาพ
เพ่ือเพ่ิมรายได้จํานวน 8.8 ล้านคน  และนับเป็นภารกิจสําคัญท่ีสังคมจะต้องเร่งแก้ไขปัญหา  
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ความสลับซับซ้อนและความรุนแรงในสังคม  โดยเฉพาะการขาดการพูดคุยและสร้าง
ความเข้าใจกันภายในครอบครัว ทําให้เด็กและเยาวชนอยู่ในภาวะเสี่ยงท่ีจะหันไปหาอบายมุข ส่ิง
มอมเมา และมีแนวโน้มในการประพฤติตนเพ่ือเรียกร้องความสนใจจากสังคมอย่างไม่เหมาะสม  
ปัจจุบันประเด็นเร่ืองการกระทําผิดของเด็กและเยาวชนกําลังกลายมาเป็นปัญหาท่ีน่ากังวลมากขึ้น
เร่ือยๆ คดีการกระทําผิดของเด็กและเยาวชนยังคงมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น  ส่วนใหญ่เป็นความผิดเร่ือง
ยาเสพติด รองลงมาเป็นความผิดเกี่ยวกับทรัพย์  สาเหตุแห่งการกระทําผิดส่วนใหญ่ระบุว่ามาจาก
การคบเพ่ือน รองลงมาเป็นเพราะความคึกคะนอง 

5.2 สถานการณ์เด่นด้านเด็กและเยาวชนปี 2553 

สถานการณ์เด่นเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนในปี พ.ศ. 2553 มีหลายประการ โดยส่วนใหญ่
ได้รับความสนใจจากส่ือมวลชนจนถูกนําเสนออย่างต่อเน่ือง  ในรายงานฉบับน้ีได้ทําการคัดเลือก  
5 ประเด็นมานําเสนอในรายละเอียดเพ่ิมเติม ดังต่อไปน้ี  

5.2.1 ปัญหาเด็กกับการติดเช้ือเอดส์ 

กลุ่มเด็ก และวัยรุ่น ซ่ึงเป็นวัยท่ีกําลังมีการเปล่ียนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
ความรู้สึก และความต้องการ อีกท้ังวัยรุ่นเป็นวัยท่ีกําลังอยู่ในวัยศึกษาหาความรู้ และเป็นกําลัง
สําคัญของประเทศชาติ ในปัจจุบันวัยรุ่นมีสิ่งเร้าต่างๆ มากมาย เช่น ยาเสพติด ไฮไฟว์ การโชว์
ต่างๆ การมีแฟน การติดเพ่ือน ติดเหล้า ติดเกมส์ ฯลฯ ส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่ิงเร้าทําให้เกิดการมี
เพศสัมพันธ์ ซ่ึงเป็นสาเหตุท่ีทําให้เกิดโรคเอดส์ได้ 

ในยุคสมัยปัจจุบันน้ี เป็นยุคสังคมออนไลน์ มีการติดต่อส่ือสารได้รวดเร็วและมีส่ิงยั่วยุใน
เร่ืองพฤติกรรมทางเพศมากมาย ทําให้เด็กวัยรุ่นและเยาวชนได้รับความรู้ในส่ิงท่ีไม่ถูกต้อง และ
นําไปประพฤติปฏิบัติ พ่อแม่ ผู้ปกครอง ควรให้ความเอาใจใส่ดูแลบุตรหลานของท่านให้มากใน
เร่ืองน้ี โดยให้ความรู้ เร่ืองโรคเอดส์ การใช้ถุงยางอนามัย การรักนวลสงวนตัว เป็นต้น 

ผลการเฝ้าระวังพฤติกรรมท่ีสัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวีรอบที่ 15 (2552) ในกลุ่ม
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2, 5 และนักเรียนระดับอาชีวศึกษา พบว่า นักเรียนชายและนักเรียน
หญิงมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีแนวโน้มของการเคยมีเพศสัมพันธ์เพ่ิมขึ้น กล่าวคือ ในช่วงปี 2551-2552  
พบว่านักเรียนชายมีเพศสัมพันธ์ร้อยละ 3.7 ในปี 2551 เพ่ิมเป็นร้อยละ 4.2 ในปี 2552 และ
นักเรียนหญิงท่ีเคยมีเพศสัมพันธ์แล้วพบเพ่ิมจากร้อยละ 2.3 ในปี 2551 เป็นร้อยละ 2.6 ในปี 
2552  ท้ังน้ีพบว่านักเรียนชายมีแนวโน้มของการใช้ถุงยางอนามัยเม่ือมีเพศสัมพันธ์คร้ังแรกลดลง
จากร้อยละ 51.8 ในปี 2551 เป็นร้อยละ 50.7 ในปี 2552 ในขณะท่ีนักเรียนหญิงมีแนวโน้มของ
การใช้ถุงยางอนามัยลดลงเช่นกัน จากร้อยละ 48.3 ในปี 2551 เป็นร้อยละ 41.5 ในปี 2552 
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ในนักเรียนชายและนักเรียนหญิงมัธยมศึกษาปีท่ี 5 มีแนวโน้มของการเคยมีเพศสัมพันธ์
แล้วเพ่ิมขึ้น ในช่วงปี 2548-2552  จากท่ีพบนักเรียนชายเคยมีเพศสัมพันธ์ร้อยละ 17.7 ในปี 2548 
เพ่ิมเป็นร้อยละ 24.7 ในปี 2552   และมีแนวโน้มของการใช้ถุงยางอนามัยเม่ือมีเพศสัมพันธ์คร้ัง
แรกเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 51.1 ในปี 2551 เป็นร้อยละ 51.5 ในปี 2552  เช่นเดียวกับนักเรียนหญิง
ท่ีเคยมีเพศสัมพันธ์แล้วเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 8.7 ในปี 2548 เพ่ิมเป็นร้อยละ 13.9 ในปี 2552  และ
มีการใช้ถุงยางอนามัยลดลงจากร้อยละ 49.9 ในปี 2551 เหลือร้อยละ 47.6 ในปี 2552  

สําหรับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ในกลุ่มนักเรียนระดับอาชีวศึกษาปีท่ี 2 ในปี 2552 
พบว่านักเรียนชายและหญิงมีแนวโน้มของการเคยมีเพศสัมพันธ์เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 44 ในนักเรียนชาย 
และร้อยละ 37.4 ในนักเรียนหญิง  นักเรียนชาย (ร้อยละ 51.4) และนักเรียนหญิง (ร้อยละ 47.3) 
มีแนวโน้มของอัตราการใช้ถุงยางอนามัยเพ่ิมขึ้น (ตารางท่ี 5.1 และตารางท่ี 5.2) โดยเฉพาะ
นักเรียนชายมีแนวโน้มของการใช้ถุงยางอนามัยกับคู่รักท่ีรู้จักกันผิวเผิน ร้อยละ 62.6  และชาย
เพศเดียวกันร้อยละ 52.5 ในขณะท่ีมีการใช้ถุงยางอนามัยกับหญิงขายบริการทางเพศร้อยละ 59.1 
(http://www.aidsthai.org/article/ view/67)  

ตารางท่ี 5.1  พฤติกรรมทางเพศ  จําแนกตามเพศและชั้นเรียน 
ชาย  หญิง 

นักเรียนชั้นมัธยมปีที ่2 2548 2549 2550 2551 2552 2548 2549 2550 2551 2552 
 เคยมีเพศสัมพนัธ์แล้ว 2.9 2.9 3.2 3.7 4.2 2 1.5 1.9 2.3 2.6 
 อายุเฉล่ียเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก 13.2 13 13.1 13 12.9 13.1 13 13.4 13 13 
นักเรียนชั้นมัธยมปีที ่5   
 เคยมีเพศสัมพนัธ์แล้ว 17.7 21 21.2 24.1 24.7 8.7 12.2 12.9 14.7 13.9 
นักเรียนอาชีวศึกษา ปวช. ปีที่ 2   
 เคยมีเพศสัมพนัธ์แล้ว 37.5 36.2 40.2 43.3 44 29.7 28.2 34.1 36.5 37.4 
 อายุเฉล่ียเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก 15.5 15.4 15.5 15.3 15.1 15.9 15.7 16 15.6 15.5 
ที่มา: สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค 2553 

ตารางท่ี 5.2  ร้อยละของการใช้ถุงยางอนามัยเม่ือมีเพศสัมพันธ์คร้ังแรก 
 2548 2549 2550 2551 2552 
นักเรียนมัธยมปีที่ 2 ชาย 55.1 45.8 50.0 51.8 50.7 
 หญิง 46.4 33.3 50.0 48.3 41.5 
นักเรียนมัธยมปีที่ 5 ชาย 46.9 48.2 49.7 51.1 51.5 
 หญิง 39.1 42.8 45.3 49.9 47.6 
นักเรียนอาชีวศึกษา ปวช. ปีที่ 2 ชาย 43.8 45.2 48.3 48.3 51.4 
 หญิง 40.0 39.0 41.3 45.6 47.3 
ที่มา: สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค 2553 
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นอกจากการหาแนวทางป้องกัน เฝ้าระวังการติดเอดส์ในกลุ่มเด็กและเยาวชนไม่ให้
เพ่ิมขึ้นแล้ว ปัญหาเอดส์อีกกรณีท่ีเป็นกลุ่มท่ีสังคมควรร่วมหาแนวทางช่วยเหลือเยียวยา คือกลุ่ม
เด็กท่ีติดเชื้อเอชไอวีหรือเด็กท่ีได้รับเชื้อเอดส์จากแม่ต้ังแต่คลอดเม่ือ 10 กว่าปีที่แล้ว ซ่ึงมีประมาณ
เกือบหมื่นคนน้ัน ปัจจุบันได้เติบโตเป็นวัยรุ่นอายุ 12-17 ปี และกําลังประสบปัญหาการถูกละเมิด
สิทธิเร่ืองการมีเพศสัมพันธ์กับคู่รัก โดยผู้ห้ามปรามไม่ให้เด็กมีเพศสัมพันธ์ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ใกล้ชิด
กับเด็ก ซึ่งแบ่งเป็น 3 กลุ่มคือ แพทย์หรือเจ้าหน้าท่ีในโรงพยาบาล  ญาติหรือผู้ปกครอง และคนใน
ชุมชน เน่ืองจากหวาดกลัวว่าเด็กกลุ่มน้ีจะแพร่เชื้อเอชไอวีท่ีมีมาตั้งแต่เกิดให้คู่ของตน จึงพยายาม
กดดัน ขอร้องหรืออ้อนวอนให้เด็กวัยรุ่นกลุ่มน้ีอย่าคิดเร่ืองมีแฟน รวมถึงห้ามคิดเร่ืองมีครอบครัว 
สร้างความทุกข์ใจให้เด็กกลุ่มน้ีเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะกลุ่มท่ีอาศัยอยู่กับญาติผู้ใหญ่ใน
ต่างจังหวัด ซึ่งคนในชุมชนรู้ว่าเป็นครอบครัวที่มีการติดเชื้อเอชไอวี 

ชุติมา สายแสงจันทร์ ผู้ประสานงาน "กลุ่มเราเข้าใจ" ซ่ึงทํากิจกรรมเพ่ือพัฒนาและ
คุ้มครองเด็กติดเชื้อเอชไอวีมายาวนานกว่า 10 ปี กล่าวว่าเด็กติดเชื้อเอชไอวีจากแม่น้ัน ส่วนใหญ่
จะถูกเลี้ยงดูจากญาติหรือผู้ปกครอง เน่ืองจากพ่อแม่เสียชีวิตไปหมดแล้ว เด็กกลุ่มน้ีถูกละเมิดสิทธิ
อย่างต่อเน่ืองตั้งแต่เกิด เม่ือยังเป็นเด็กเล็กก็ไม่สามารถเข้าถึงยาต้านไวรัส หรือการรักษาพยาบาลท่ี
มีคุณภาพ ถึงวัยเรียนหนังสือก็ถูกละเมิดสิทธิทางการศึกษา เพราะโรงเรียนไม่ยอมรับให้น่ังเรียน
หนังสือร่วมกับเด็กคนอื่นๆ โดยเฉพาะโรงเรียนในต่างจังหวัด ปัจจุบันปัญหาใหม่ก็คือ เด็กท่ีติดเชื้อ
เอชไอวีจากแม่กลุ่มแรกเมื่อ 10 กว่าปีท่ีแล้วเร่ิมโตเป็นวัยรุ่น และกําลังเผชิญการละเมิดสิทธิส่วน
บุคคลในเร่ืองเพศสัมพันธ์ เน่ืองจากญาติ ผู้ปกครอง หมอ พยาบาลได้ห้ามพวกเขาไม่ให้มีเซ็กส์หรือ
แม้กระทั่งคนรัก  

ผลการดําเนินงาน 

• กระทรวงสาธารณสุขได้ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนไปตรวจหาเชื้อเอดส์ฟรีปีละ 
2 คร้ัง ตามสิทธิหลักประกันสุขภาพ เพ่ือให้ประชาชนตระหนักถึงการป้องกัน และ
เข้ารับการรักษาตั้งแต่ระยะแรกเม่ือติดเชื้อเอดส์ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการดูแลตนเอง
ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีอายุยืนยาว 

• กระทรวงสาธารณสุขรายงานด้วยว่า กลุ่มประชากรท่ีมีแนวโน้มการติดเชื้อสูงขึ้น 
ได้แก่ กลุ่มเยาวชน จึงต้องมีการสอนหลักสูตรเอดส์บนพ้ืนฐานทักษะชีวิต 30 ชั่วโมง
ต่อปีการศึกษา โดยการกําหนดเป็นนโยบายระดับชาติ และระดับกระทรวง การจัดทํา
หลักสูตรแกนกลางท่ีเป็นหลักสูตรระดับชาติท่ีมีมาตรฐานเพ่ือสอนนักเรียน 30 ชั่วโมง
ต่อปีการศึกษา และการวางระบบพัฒนา ครูผู้สอน นอกจากนั้นยังพบกลุ่มประชากร
ท่ีมีภาวะเปราะบางต่อการรับและถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีคือกลุ่มพนักงานบริการหญิง 
กลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย กลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีด กลุ่มประชากรข้ามชาติ 
กลุ่มชาติพันธ์ุ และกลุ่มผู้ใช้แรงงาน จึงมีการพัฒนาระบบบริการดูแลสุขภาพท่ีเป็น
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มิตร และมีความจําเพาะต่อประชากร กลุ่มท่ีมีภาวะเส่ียงสูงแต่ละกลุ่ม ขจัดปัญหา
อุปสรรคในการเข้าถึงบริการ โดยการจัดกลไกการประสานงานทําความเข้าใจใน
กลุ่มผู้ปฏิบัติทุกระดับ การพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชากรท่ีมีภาวะเสี่ยงสูง การ
พัฒนาบริการท่ีเป็นมิตร และการขยายความครอบคลุมและคุณภาพของการใช้แนว
ปฏิบัติแห่งชาติว่าด้วยการป้องกัน และบริหารจัดการด้านเอดส์ในสถานท่ีทํางาน 
โดยมีการกําหนดพ้ืนท่ีเร่งรัดการบูรณาการการทํางานเอดส์ภายในจังหวัด 

• ศูนย์อํานวยการบริหารจัดการปัญหาเอดส์แห่งชาติ (ศบ.จอ.) ได้จัดทํากรอบการ
จัดทําแผนปฏิบัติการ บูรณาการเร่งรัดการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ประจําปี
งบประมาณ 2555  ซึ่งมีมาตรการเร่งรัดบูรณาการการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี
และลดการติดเชือ้เอชไอวีรายใหม่ โดยการสือ่สารสาธารณะเพ่ือสร้างความรู้ ความ
ตระหนักเร่ืองเอดส์เพ่ือนําไปสู่การป้องกัน การติดเชื้อเอชไอวี และส่งเสริมการ
สื่อสารเร่ืองเพศในครอบครัว การส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามยัด้วยการสร้างเสริม
ทัศนคติท่ีดีต่อถุงยางอนามัย และปรับเปล่ียนภาพลักษณถ์ุงยางอนามัยให้เป็น
อุปกรณ์ส่งเสริมสุขอนามัยทางเพศ รวมถึงการจัดการให้กลุ่มประชาชนเป้าหมาย
เข้าถึงบริการถุงยางอนามัยอย่างท่ัวถึงและต่อเน่ือง 

• แพทยสภา ร่วมกับองค์การแพท (PATH) และเครือข่ายเยาวชนด้านเอดส์ประเทศ
ไทย (Youth Net) ได้จัดประชุมทําประชาพิจารณ์ เพ่ือเตรียมร่างกฎหมายใหม ่
อนุญาตให้เด็กทุกคนมีสิทธิเข้ารับบริการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีด้วยตัวเอง และ
ไม่จําเป็นต้องขอคํายินยอมจากพ่อแม่ผู้ปกครอง จากเดิมท่ีเด็กอายุต่ํากว่า 18 ปี ต้อง
ได้รับการยินยอมก่อนตรวจ และได้รับการแจ้งผลหลังตรวจโดยผู้ปกครองแทน ทั้งน้ี
หากมีการร่างกฎหมายดังกล่าวผ่านแล้ว จะทําให้เยาวชนสามารถเข้าถึงบริการ
ตรวจรักษาได้อย่างท่ัวถึงมากขึ้น รวมท้ังแพทย์สามารถให้บริการได้โดยไม่ขดักับ
หลักกฎหมายด้วย  และต้ังเป้าปี 2554 ผู้ติดเชือ้รายใหม่ไม่เกิน 6 พันคน (Source: 
News Center / INN / tyhthailand.com (Image) 

5.2.2 พัฒนาการทางสมองของเด็กไทย 

ผลการสํารวจระดับเชาวน์ปัญญาและพัฒนาการทางสติปัญญา (2540-2552)  พบว่า
เด็กไทยมีระดับไอคิวเฉล่ียตํ่าลงเร่ือยๆ จาก 91 เหลือ 88 ซ่ึงตํ่ากว่าเกณฑ์ท่ีองค์การอนามัยโลก 
(WHO) กําหนดไว้ท่ี 90-110  สอดคล้องกับผลการสํารวจพัฒนาการสมวัยในเด็กอายุต่ํากว่า 5 ปี 
ของกรมอนามัย ที่พบว่าเด็กมีพัฒนาการลดลงจากร้อยละ 72 ในปี 2547 เหลือร้อยละ 67 ในปี 
2550  และพบว่าการเข้าถึงเกลือเสริมไอโอดีนคุณภาพของครัวเรือนตํ่ากว่าเกณฑ์ขององค์การ
อนามัยโลก ซึ่งกําหนดให้ครัวเรือนมากกว่าร้อยละ 90 มีการใช้เกลือเสริมไอโอดีนคุณภาพ แต่ผล
การสํารวจของกรมอนามัยพบว่าครัวเรือนไทยมีการใช้เกลือเสริมไอโอดีนคุณภาพเพียงร้อยละ 77 
ในปี 2552 
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ผลการสํารวจของสํานักงานสํารวจสุขภาพประชาชนไทยท่ัวประเทศใน 21 จังหวัด 
(2551-2552) ชี้ว่าส่ิงแวดล้อม การศึกษา อาหาร มีส่วนทําให้เด็กมีไอคิวแย่ลง พร้อมท้ังเสนอให้นํา
ข้อมูลดังกล่าวไปสู่การวางแผนปรับแก้การกระตุ้นการพัฒนาการของเด็กต้ังแต่แรกเกิด  

สอดคล้องกับผลการสํารวจหญิงต้ังครรภ์ โดยการตรวจวัดระดับไอโอดีนในปัสสาวะของ
หญิงตั้งครรภ์ ซ่ึงควรมีระดับไอโอดีนในปัสสาวะไม่ต่ํากว่า 150 ไมโครกรัมต่อลิตร  พบว่าร้อยละ 
60 ของหญิงต้ังครรภ์มีภาวะขาดสารไอโอดีน  การขาดสารไอโอดีนในหญิงต้ังครรภ์ในระดับรุนแรง
มีผลให้ทารกแรกเกิดเส่ียงต่อความพิการและปัญญาอ่อน  ขณะท่ีการขาดสารไอโอดีนในทารก 
ส่งผลให้ทารกมีการพัฒนาไม่เป็นไปตามวัย เป็นสาเหตุสําคัญประการหน่ึงท่ีทําให้ความเฉลียวฉลาด
และการพัฒนาสติปัญญาของเด็กลดลง  และจากการคัดกรองทารกแรกเกิด พบว่าทารกท่ีขาดสาร
ไอโอดีนส่วนมากอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2553)   

ข้อมูลดังกล่าวสะท้อนคุณภาพของเด็กไทย ซ่ึงเราคาดหวังไว้ว่าจะเป็นอนาคตของชาติใน
การนําพาประเทศให้ผ่านพ้นวิกฤตสังคมผู้สูงวัย หลังข้อมูลดังกล่าวได้รับการเปิดเผยไม่นานก็มี
มาตรการต่างๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

ผลการดําเนินงาน 

กระทรวงสาธารณสุข รณรงค์ให้คนไทยหันมากินไอโอดีนเพ่ือเสริมสร้างไอคิวเพ่ิมมากขึ้น 
โดยเฉพาะใน 3 กลุ่มเสี่ยง คือ  

• หญิงตั้งครรภ์ ต้ังแต่ตุลาคม 2553 เป็นต้นไปสถานบริการสาธารณสขุจะแจกยาเม็ด
ไอโอดีนผสมธาตุเหล็กและกรดโฟลิคให้กับหญิงต้ังครรภ์ท่ีไปฝากครรภ์ฟรี ส่วนหญิง
หลังคลอดก็ได้รับยาเม็ดไอโอดีนฟรี 

• ทารกแรกเกิด หากตรวจเลือดแล้วพบว่ามีระดับไทรอยด์ฮอร์โมนต่ํา ซ่ึงมีผลตอ่
ความเฉลียวฉลาด และการเจริญเติบโตของเด็กให้รีบรักษาทันที 

• กลุ่มเด็กเล็กและประชาชนท่ัวไป เน่ืองจากไอโอดีนมีความจําเป็นสําหรับบุคคลทุก
เพศทุกวัย 

นอกจากน้ียังได้แก้ไขประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 153 เร่ืองเกลือบริโภค เมื่อ
วันท่ี 1 ตุลาคม 2553 จํานวน 4 ฉบับ เพ่ือกําหนดปริมาณไอโอดีนในอาหารท่ีคนไทยรับประทาน
เป็นประจํา ซ่ึงกําหนดให้มีปริมาณไม่น้อยกว่า 30 มิลลิกรัมต่อเกลือ 1 กรัม โดยให้ขยายจากเกลือท่ี
ใช้รับประทานรวมไปถึงนํ้าเกลือปรุงอาหาร นํ้าปลา ซีอิ้ว และเกลือท่ีใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
ท้ังหมด และสนับสนุนและอนุญาตให้ใช้ตรา “เพ่ิมไอโอดีนเพ่ิมไอคิว” แสดงไว้ท่ีข้างบรรจุภัณฑ์  
ประกาศดังกล่าวมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 31 ธันวาคม 2553  

เกิดโครงการ “พัฒนาระบบและกลไกเพ่ือเด็กไทยมีโภชนาการสมวัย” โดยความ
ร่วมมือของ 6 หน่วยงานใหญ่ ได้แก่ สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย กรมอนามัย กรมส่งเสริม
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การปกครองท้องถิ่น สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กรุงเทพมหานคร และ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ 

ระยะเวลาดําเนินโครงการ 3 ปีใน 10 จังหวัดนําร่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบ
และกลไกท้องถิ่นและชุมชนให้มีศักยภาพและสมรรถนะในการส่งเสริมให้เด็กทารก เด็กวัยก่อน
เรียนและเด็กวัยเรียนท่ีอยู่ในชุมชน ศูนย์เด็กเล็ก และโรงเรียน มีพฤติกรรมการกินอาหารท่ี
ครบถ้วน เพียงพอ มีคุณค่าทางโภชนาการ 

5.2.3 การพัฒนาศูนย์เด็กเล็กในชุมชน 

พัฒนาการของเด็กในวัยก่อนเรียนเป็นสิ่งที่สําคัญมากโดยจะเป็นการปูพ้ืนฐานให้แก่เด็ก
ท้ังในด้านกาย สติปัญญา อารมณ์และจิตใจ กระทรวงศึกษาธิการซ่ึงเป็นหน่วยงานหลักในการจัด
การศึกษาและการพัฒนาเด็กได้ตระหนักถึงความสําคัญดังกล่าว และได้จัดทํานโยบายและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัย (0-5ปี) ระยะยาว ปี 2549-2558 ขึ้นบนฐานความเชื่อว่า การ
พัฒนาเด็กจะต้องเร่ิมตั้งแต่เยาว์วัย ซ่ึงนโยบายการพัฒนาเด็กว่าไว้ว่าการพัฒนาเด็กปฐมวัยช่วง
อายุ 0-5 ปีทุกคนอย่างมีคุณภาพ ต้องเติมศักยภาพ มีครอบครัวเป็นแกน และผู้มีหน้าท่ีดูแลเด็ก
และทุกภาคส่วนของสังคมได้มีส่วนร่วม 

ท้ังน้ีศูนย์เด็กเล็กสามารถเข้ามารองรับในเร่ืองน้ีได้ดีโดยส่วนใหญ่จะรับดูแลเด็กจนถงึอาย ุ
6 ปี (หลังจากน้ันก็จะเข้าสู่ระดับประถมศึกษา) ในปัจจุบันศูนย์เด็กเล็กส่วนใหญ่มักกระจายตัวอยู่
ในต่างจังหวัดและอยู่ในความรับผิดชอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยในปี 2552 และ 
2553 รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณให้แก่ศูนย์ฯ จํานวน 22,296 และ 29,390 ล้านบาทตามลําดับ 
สําหรับการให้บริการของศูนย์น้ัน พบว่ามีปัญหาหลักๆ อยู่ 2 ประการคือความไม่เพียงพอ และ
มาตรฐานท่ีตํ่ากว่าเกณฑ์ 

ในเร่ืองของความเพียงพอน้ัน ศูนย์เด็กเล็กยินดีรับเด็กทุกๆ คนท่ีต้องการเข้ามารับบริการ 
แต่ในทางปฏิบัติแล้ว เนื่องจากข้อจํากัดท้ังในเร่ืองบุคลากรและงบประมาณทําให้ศูนย์เด็กเล็กหลาย
แห่งต้องจํากัดจํานวนเด็กท่ีรับได้ ทําให้ไม่สามารถให้บริการแบบถ้วนหน้าได้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
พ้ืนท่ีท่ีเป็นนิคมอุตสาหกรรมซึ่งมีครอบครัวของแรงงานจํานวนมากทําให้ศูนย์เด็กเล็กไม่สามารถ
รองรับได้ จากการประเมินผลการดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปี 2552 พบว่าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อปท.)  ยังมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ รวมท้ังยังขาดความพร้อม
หลายด้านในการจัดต้ังศูนย์ฯ  เช่น ด้านการบริหารจัดการ ด้านวิชาการ และด้านบุคลากร ท่ีพบว่า
ผู้ดูแลเด็กเล็กยังไม่มีวุฒิการศึกษาในสาขาท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

นอกจากน้ี  การดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีผ่านมา พบว่า ยังมีปัญหาด้าน
คุณภาพ จากการสํารวจล่าสุดของกรมอนามัยในปี 2551 ศูนย์เด็กเล็กทั่วประเทศจํานวนกว่า 
18,000 แห่ง พบว่ามีเพียงร้อยละ 88 ของศูนย์เด็กเล็กท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐาน โดยเฉพาะในด้าน
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บุคลากรท่ียังขาดความรู้ ประสบการณ์และทักษะในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เด็ก  นอกจากน้ี
ผู้บริหารระดับพ้ืนท่ียังไม่เห็นความสําคัญของการศึกษาของเด็กปฐมวัย มุ่งแต่พัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2553) จําเป็นต้อง
ส่งเสริมให้ชุมชน/ท้องถิ่น สถานประกอบกิจการ มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีมีมาตรฐาน รวมถึงการ
ติดตามประเมินผล และปรับปรุงการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างต่อเน่ือง  

ผลการดําเนินงาน 

การจัดทํา (ร่าง) มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งชาติ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 
เมษายน 2552 มอบให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ (พม.) เร่งรัด
ดําเนินการเก่ียวกับการยกระดับศูนย์เด็กเล็กในชุมชนให้บรรลุผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วเน่ืองจากเป็น
นโยบายสําคัญเร่ืองหน่ึงของรัฐบาล และกระทรวงฯ มอบหมายให้สํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและ
พิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) ดําเนินการ  สท. ร่วมกับมหาวิทยาลัยราช
ภัฎสวนดุสิต และหน่วยงานที่ เ ก่ียวข้องได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนา
เด็กปฐมวัยได้จัดทํา (ร่าง) มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เด็กปฐมวัยใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการส่งเสริมสวัสดิภาพและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ และประเทศไทยมี
มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติใช้เป็นมาตรฐานกลางในการประเมินผลการดําเนินงานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก รวมถึงเป็นเคร่ืองมือในการยกระดับคุณภาพของศูนย์อย่างต่อเน่ือง โดยมีกรอบมาตรฐาน 
5 ด้าน คือ     

• มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ/การจัดโครงสร้างองค์การ  
• มาตรฐานด้านบุคลากร 
• มาตรฐานด้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
• มาตรฐานด้านคุณภาพเด็กปฐมวัย  
• มาตรฐานด้านการสร้างเครือข่ายและการมีส่วน 

โดยมีตัวบ่งชี้ ท้ังส้ิน 32 ตัวบ่งชี้  และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตได้นําไปทดลอง
ประเมินผลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจํานวน 18,067 แห่ง  พบว่าการ
ดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร้อยละ 75 อยู่ในระดับดี   แต่เม่ือพิจารณาถึงตัวบ่งชี้และเกณฑ์การ
ประเมินผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยหลายหน่วยงานได้ให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับตัวบ่งชี้ท่ี
มีความเป็นนามธรรม การใช้ภาษาและเกณฑ์การประเมินไม่ชัดเจนอาจส่งผลให้เกิดความ
คลาดเคล่ือนต่อผลการประเมิน จึงขอให้มีการปรับปรุงใหม่ให้เป็นรูปธรรมมากย่ิงขึ้น  

โครงการศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ ของกรมอนามัย เน่ืองจากศูนย์เด็กเล็กเป็นเสมือนบ้านแห่งท่ี
สองท่ีช่วยอบรมเลี้ยงดูเด็กแทนพ่อแม่  ท้ังน้ี เด็กปฐมวัยเป็นวัยท่ีมีการพัฒนาสูงสุด ท้ังทางร่างกาย 
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อารมณ์ และสติปัญญา หากได้รับการดูแลส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการอย่างเหมาะสม ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ จะส่งผลให้เจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ท่ีมีคุณภาพและมีระดับอีคิวดี กระทรวง
สาธารณสุขมีนโยบายพัฒนาศูนย์เด็กเล็กทุกแห่งท้ังสังกัดภาครัฐและเอกชนให้ได้มาตรฐาน ทั้งด้าน
การส่งเสริมสุขภาพ การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก การบริการอาหารสะอาด ปลอดภัย การจัด
ส่ิงแวดล้อมสะอาดปลอดภัย มีบุคลากรที่รักเด็ก มีความรู้และสุขภาพดี และมีสัดส่วนเหมาะสม 
เช่น หากดูแลเด็กอายุตํ่ากว่า 1 ขวบ ให้มีผู้ดูแล 1 คนต่อเด็ก 3 คน และให้ชุมชนมีส่วนร่วม เช่น 
ทําของเล่นให้เด็ก รวมท้ังหมด 6 ด้าน 27 ข้อ โดยศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ระดับพ้ืนฐาน ต้องผ่านเกณฑ์
ประเมินท้ัง 6 ด้าน 9 ข้อ  ระดับดีผ่านเกณฑ์ 17 ข้อ และระดับดีมาก ต้องผ่านเกณฑ์ 26-27 ข้อ 

นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายจะพัฒนาศูนย์เด็กเล็กท่ัวประเทศให้เป็นเขต
ปลอดโรคติดต่อภายในปี 2556    ปัจจุบันมีเด็กอายุตํ่ากว่า 5 ปี ประมาณ 700,000 คนท่ีถูกฝาก
เลี้ยงในศูนย์เด็กเล็ก โรคท่ีพบบ่อยในเด็กวัยน้ีได้แก่ ไข้หวัด โรคมือเท้าปาก และโรคอุจจาระร่วง
เฉียบพลัน หากมีการเจ็บป่วยในศูนย์เด็กเล็ก จะสามารถแพร่เชื้อโรคติดต่อกันได้ง่าย เน่ืองจากเด็ก
เล็กมีภูมิต้านทานต่ําอยู่แล้ว จึงมีโอกาสป่วยบ่อย และส่งผลกระทบต่อพัฒนาการและสุขภาพ
โดยรวมของเด็ก  ในปี 2554 น้ีต้ังเป้าพัฒนา 6,000 แห่ง  ในปี2553 กรมควบคุมโรคได้นําร่อง
ศึกษาพัฒนารูปแบบการป้องกันควบคุมโรคไข้หวัด โรคมือเท้าปาก และโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน
ในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลจํานวน 18 แห่งใน 4 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย อุบลราชธานี 
พระนครศรีอยุธยา และสุราษฎร์ธานี โดยอบรมให้ความรู้ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้บริหาร และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง กําหนดมาตรการในการป้องกันควบคุมโรค พบว่า ได้ผลดี แนวโน้มอัตราป่วยโรคหวัดใน
เด็กลดลงจาก 25 คร้ังเหลือ 6 คร้ังต่อเด็ก 100 คน   ส่วนโรคมือเท้าปาก ไม่มีการระบาดในศูนย์
เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเลย โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันมีอัตราป่วยลดลง ในการพัฒนาศูนย์
เด็กเล็กให้เป็นเขตปลอดโรค กรมควบคุมโรคได้จัดทําคู่มือการประเมินศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค ซ่ึงได้
กําหนดเกณฑ์และมาตรฐาน 3 ดี ได้แก่ ครูมีสุขภาพดีและความรู้ดี  การบริหารจัดการดี และ
สภาพแวดล้อมดี โดยมีแนวทางปฏิบัติ 10 มาตรการสู่ศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค ได้แก ่

• ครูผู้ดูแลเด็กทุกคนต้องได้รับการอบรมเร่ืองการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อท่ีพบบ่อย
ในเด็กเล็กอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

• มีการตรวจสอบประวัติการได้รับวัคซีนเด็กทุกราย 
• มีการตรวจสุขภาพร่างกายและบันทึกอาการป่วยของเด็กทุกคน ทุกวัน 
• มาตรการเบ้ืองต้นในการแยกเด็กป่วย เพ่ือป้องกันควบคุมโรค ป้องกันการ

แพร่กระจายเชื้อ การทําความสะอาด และการทําลายเชื้ออย่างถูกต้อง 
• ครูผู้ดูแลเด็กทุกคนได้รับการตรวจสุขภาพประจําปีหรือเอ็กซเรย์ปอดอย่างน้อยละ

ทุก 1-2 ปี 
• ครูผู้ดูแลเด็กทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีอาการเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อ หากเจ็บป่วย 

ควรหยุดอยู่บ้านจนกว่าจะหาย 
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• ครูผู้ดูแลเด็กสอนให้ความรู้เด็กในการป้องกันควบคุมโรคสัปดาห์ละ 1 คร้ัง 
• ครูผู้ดูแลเด็กจัดให้มีกิจกรรมการล้างมือทุกวัน 
• ครูผู้ดูแลเด็กดูแลเด็กป่วยเบ้ืองต้นและส่งต่อเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข 
• ครูผู้ดูแลเด็กจัดกิจกรรมให้เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขให้ความรู้ผู้ปกครอง เร่ืองโรคหวัด 

โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน และโรคมือเท้าปาก อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

5.2.4 การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรหรือปัญหา ‘แม่วัยใส’ 

ปัญหาแม่วัยใสกลายเป็นปัญหาใหญ่ในสังคม จากสถิติเมืองไทยมีคุณแม่วัยใสจํานวนสูง
ท่ีสุดในเอเชีย ค่าเฉลี่ยท่ัวโลกอยู่ที่ 65 ต่อ 1,000 หมายความว่าทุกๆ 1 พันคนของเด็กวัยรุ่นอายุ 
15-19 ปี มี 65 คนเป็นแม่ ในขณะท่ีค่าเฉลี่ยของเอเชียอยู่ท่ี 56 ต่อ 1,000 แต่ประเทศไทยอยู่ท่ี 
70 ต่อ 1,000 มากกว่าค่าเฉล่ียของท้ังภูมิภาค  รวมท้ังอเมริกาและยุโรปซึ่งมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 60 ต่อ 
1,000  และยังไม่รวมถึงจํานวนวัยรุ่นท่ีมีเพศสัมพันธ์แล้วแอบไปทําแท้ง  ข่าวการพบซากทารก 
2,002 ศพซ่ึงเกิดจากการทําแท้งได้สร้างความสั่นสะเทือนแก่สังคมไทย และกลายเป็นข่าว
ครึกโครมไปท่ัวโลก ปัญหาแม่วัยใสจึงเป็นวิกฤติท่ีน่าตกใจอยู่ไม่น้อย 

เด็กและเยาวชนถือเป็นกําลังสําคัญต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต แต่ในสภาพ
สังคมไทยปัจจุบันมีปัจจัยหลายด้านท่ีส่งผลกระทบท่ีเป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการสร้างคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีของเด็กและเยาวชนไทย พฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นในปัจจุบันน้ีออกนอกกรอบด้ังเดิม
มากขึ้นทุกที เช่น การเลือกคู่ครอง ความรักใคร่ ไม่ชอบการคลุมถุงชน การคบเพ่ือนต่างเพศ 
เป็นไปอย่างอิสรเสรี เพราะเห็นว่าไม่ใช่เร่ืองน่าละอาย หญิงสาวให้ความสําคัญในการครองตัวเป็น
หญิงพรหมจรรย์ถึงวันแต่งงานน้อยลง ประกอบกับความเข้าใจท่ีไม่ถูกต้องในเร่ืองเพศ  ทําให้วัยรุ่น
มีพฤติกรรมทางเพศท่ีไม่ถูกต้องเหมาะสม เช่น  การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร  การ 
สําส่อนทางเพศ การเบ่ียงเบนทางเพศ เช่นการรักร่วมเพศ และเกิดปัญหาต่างๆ ตามมา เช่น การ
เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การต้ังครรภ์ท่ีไม่พึงประสงค์ และปัญหาการทําแท้ง  

รูปท่ี 5.1 และตารางท่ี 5.3 แสดงถึงการต้ังครรภ์และคลอดบุตรก่อนวัยอันควรต้ังแต่ปี 
2540–2552 พบว่า สภาวะการต้ังครรภ์และคลอดบุตรก่อนวัยอันควรของหญิงอายุต่ํากว่า 15 ปี
บริบูรณ์และอายุตํ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเกือบทุกปี 
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รูปท่ี 5.1  ร้อยละของการตั้งครรภ์และคลอดบุตรก่อนวัยอันควร ปี 2540-2552 

 
ที่มา:  ปี 2540-2551 ข้อมูลการเฝ้าระวังการอนามัยเจริญพันธ์ุ ประมวลผลจากข้อมูลทะเบียนเกิดของ

สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง  ปี 2552 เป็นข้อมูลจากระบบรายงานเฉพาะกิจ 
โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว เป็นข้อมูลปีงบประมาณ 2552 

ตารางท่ี 5.3  แสดงการตั้งครรภ์และคลอดบุตรก่อนวัยอันควร ปี 2540-2551 
ปี หญิงตั้งครรภ์และคลอดบุตร 

หญิงต้ังครรภ์
ทั้งหมด (คน) 

อายุต่ํากว่า 15 ปีบรบิูรณ์ อายุต่ํากว่า 20 ปีบรบิูรณ์ 
จํานวน (คน) ร้อยละ จํานวน (คน) ร้อยละ 

2540 880,028 1,122 0.13 47,215 5.37 
2541 862,260 2,213 0.26 112,62 13.06 
2542 774,349 1,980 0.26 96,111 12.41 
2543 786,018 2,030 0.26 92,680 11.79 
2544 766,107 2,183 0.28 91,455 11.94 
2545 771,787 2,261 0.29 92,498 11.98 
2546 778,445 2,486 0.32 96,394 12.38 
2547 822,575 3,009 0.37 105,165 12.78 
2548 809,807 2,937 0.36 104,312 12.88 
2549 802,924 2,906 0.36 104,576 13.02 
2550 811,384 3,060 0.38 108,496 13.37 
2551 797,356 3,043 0.38 95,747 12.01 

ที่มา: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
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สาเหตุท่ีทําให้เกิดปัญหาการต้ังครรภ์และคลอดบุตรก่อนวัยอันควร คือ 

1. ความอ่อนแอของสถาบันครอบครัว ชุมชน โรงเรียน ท่ีไม่สามารถต้านกระแสวัตถุนิยม 
บริโภคนิยม การเลียนแบบพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมของดารา นักร้อง นักแสดง เป็นต้น 

2. ปัญหาส่ือบันเทิงทางโทรทัศน์ท่ีขาดคุณภาพ ไม่มีจรรยาบรรณ ส่งเสริมให้มีการใช้
ความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก  

3. แนวคิดเร่ืองบาปบุญคุณโทษในทางพุทธศาสนา วัดในศาสนาพุทธหลายแห่งมักจะ
รณรงค์ให้มีการทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่วิญญาณเด็กท่ีเสียชีวิตจากการทําแท้งของเด็กวัยรุ่น ทํา
ให้ละเลยเร่ืองการให้ข้อคิดทางธรรม ศีลธรรมในการดํารงชีวิตแก่วัยรุ่นและเยาวชน  

4. การรณรงค์ให้ความรู้เร่ืองอนามัยเจริญพันธ์ุ การมีเพศสัมพันธ์ในกลุ่มเด็กและเยาวชน 
เป็นเร่ืองท่ีละเอียดอ่อนเพราะอาจเป็นดาบสองคมได้ หากให้เฉพาะความรู้เร่ืองอนามัยเจริญพันธ์ุ
แต่ละเลยเร่ืองวัฒนธรรมไทย การเคารพเพศตรงข้าม ความถูกต้องเหมาะสมทางจริยธรรม  

ผลการดําเนินงาน 

โครงการเพ่ิมต้นทุนให้แม่วัยใสเป็นโครงการท่ีเอื้อให้วัยรุ่นท่ีเป็นแม่วัยใสได้มีโอกาสท่ีจะ
เรียนหนังสือต่อ และเอื้อให้สามารถท่ีจะเล้ียงลูกเองไปพร้อมกัน โดยให้การสนับสนุนรอบด้าน
อย่างเต็มท่ี  

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ 
เปิดตัวเว็บไซด์ “Talk about sex: เปิดพ้ืนท่ีวัยใส เข้าใจเร่ืองเพศ” เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ในเร่ืองเพศให้กับเยาวชนในเร่ืองเพศอย่างเหมาะสมและถูกต้อง โดยมีเนื้อหาท่ีน่าสนใจ
ประกอบด้วย ความเข้าใจเร่ืองเพศอย่างถูกต้องในภาษาวัยรุ่นท่ีเข้าใจง่าย ชุดทดสอบความเข้าใจ
ในเร่ืองเพศ กระดานถาม-ตอบ คลิปวีดีโอ เข้าใจสุขภาวะทางเพศ แหล่งข้อมูลและความรู้  
นอกจากน้ียังพบว่า เด็กและเยาวชนยังคาดหวังต่อบทบาทของผู้ปกครองในการให้ความรู้ความ
เข้าใจในเร่ืองเพศ เว็บไซด์น้ีจึงมุ่งสร้างความเข้าใจในเร่ืองเพศให้กับผู้ปกครอง เพ่ือใช้ในการอธิบาย
ให้กับบุตรหลาน โดยมีการสร้างการรับรู้ไปยังเครือข่ายผู้ปกครองในสถานศึกษา 12 เขตพ้ืนท่ี
การศึกษาจํานวน 122 โรงเรียน ซึ่งกระจายอยู่ในภาคเหนือ กลาง อีสาน และภาคใต้ 

กระทรวงศึกษาธิการเห็นความสําคัญในการติดอาวุธทางปัญญาให้กับเด็กและเยาวชน 
เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในเร่ืองเพศศึกษา โดยกําหนดไว้ในยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา พ.ศ.2551-2555 เป็นยุทธศาสตร์เฉพาะสําหรับประเด็น
ปัญหาเร่งด่วน ข้อ 1.3 ยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาด้านการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน โดยมุ่ง
พัฒนาการสอนเพศศึกษาให้เกิดรูปแบบและเทคนิคการให้คําปรึกษาที่มีความหลากหลาย และร่วม
ดําเนินการกับหน่วยงานต่างๆ เพ่ือสร้างค่านิยมท่ีถูกต้องในเร่ืองการเรียนรู้เพศศึกษา ส่งเสริมความ
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อบอุ่นในครอบครัวเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งในการแก้ไขปัญหาให้แก่เด็กและเยาวชน โดยมี
เป้าหมายเพ่ือลดปัจจัยเส่ียงในเร่ืองเพศและการตั้งท้องก่อนวัยอันควร   

ยุทธศาสตร์การเพ่ิมพ้ืนท่ีในการสร้างสรรค์ให้เด็กได้มีตัวตน เห็นคุณค่าตัวเอง เคารพสิทธิ
ของกันและกัน ชายหญิงเป็นเพ่ือนกันได้ ไม่ใช่คบกันได้เชิงชู้สาวอย่างเดียว  

ยุทธศาสตร์การสอนเร่ืองของเพศศึกษา เสริมทักษะได้ต้ังแต่วัยอนุบาล วัยเรียน วัยรุ่น 
และเสริมทักษะให้พ่อแม่ คุณครู ผู้นําทางความคิดต่างๆ ให้เขารู้จักการพูดคุยกับเด็ก เสริมทักษะ
ให้เด็กรู้จักคบเพ่ือนอย่างไร ป้องกันตัวเองอย่างไร และการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย เด็กๆ ต้อง
เรียนรู้เร่ืองยาเม็ดคุมกําเนิด ตลอดจนสถานท่ีขายถุงยางอนามัย  

ยุทธศาสตร์การช่วยเหลือถ้าพลาดพล้ังขึ้นมามีกระบวนในการจัดการอย่างไร มีหน่วยงาน
ท่ีให้ความช่วยเหลือไหม เร่ืองสุดท้ายคือต้องสังเคราะห์และวิเคราะห์เพ่ือทําให้ยุทธศาสตร์ทุกด้าน
ก้าวไปด้วยกันได้ 

และในปี 2553 ได้มีร่างกฎหมายใหม่ชื่อ “ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองอนามัยการเจริญ
พันธ์ุ พ.ศ....” ซ่ึงเป็นร่างกฎหมายเพ่ือคุ้มครองสิทธิการศึกษาของนักเรียนท่ีต้ังครรภ์ โดยมีสาระ
หลักดังน้ี 

1. สิทธิทางเพศและอนามัยการเจริญพันธ์ุ รับรองสิทธิท่ีจะตัดสินใจและรับผิดชอบ
ร่วมกันในการวางแผนมีบุตร ซ่ึงต้องได้รับข้อมูลท่ีถูกต้อง รอบด้าน รวมท้ังรับรองว่าคนทุกคนมี
สิทธิเลือกวิถีทางเพศของตนและสัมพันธภาพทางเพศต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ ปลอดภัย 
เคารพซึ่งกันและกัน และมีความรับผิดชอบ 

2. การจัดการศึกษา กําหนดให้สถานศึกษาจัดการสอนเพศศึกษาท่ีถูกต้องเหมาะสมกับ
วัยของผู้เรียน และพัฒนาบุคลากรให้สอนเพศศึกษาและอนามัยการเจริญพันธ์ุได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3. การจัดบริการด้านสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธ์ุ กําหนดให้สถาน
บริการด้านสาธารณสุขให้การปรึกษาและบริการท่ีมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ให้ข้อมูลท่ีถูกต้อง
เพียงพอท่ีผู้รับบริการจะสามารถตัดสินใจเลือกได้อย่างอิสระและการบริการต้องละเอียดอ่อนต่อ
คนทุกเพศทุกวัย รักษาความลับ เคารพความเป็นส่วนตัว ไม่ทําให้ผู้รับบริการรู้สึกอับอาย 

4. การคุ้มครองผู้หญิงตั้งครรภ์ กําหนดให้สถานศึกษา หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
ให้การคุ้มครองนักเรียนนักศึกษาท่ีต้ังครรภ์และประสงค์จะศึกษาต่อให้สามารถศึกษาต่อได้ หรือลา
พักและกลับมาเรียนต่อได้ และสถานประกอบการท้ังภาครัฐและเอกชนต้องไม่ขัดขวางการลา
คลอดตามระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด ส่งเสริมการให้นมบุตรอย่างต่อเน่ือง และให้ความ
ช่วยเหลือดูแลลูกจ้างท่ีต้ังครรภ์โดยไม่พร้อมและประสบปัญหาในการดูแลบุตร 

5. การป้องกันปัญหาการคุกคามทางเพศในท่ีทํางาน กําหนดว่าหน่วยงานรัฐและ
เอกชนต้องป้องกันไม่ให้มีการคุกคามหรือก่อความเดือดร้อนทางเพศในท่ีทํางาน 
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6. กลไกระดับชาติ กําหนดให้มีคณะกรรมการคุ้มครองอนามัยการเจริญพันธ์ุแห่งชาติ 
(กอช.) โดยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานโดยตําแหน่ง มีบทบาทดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย
คุ้มครองอนามัยการเจริญพันธ์ุ 

ข้อเสนอแนะ (แนวทางการดําเนินการ) 

• ผลักดันร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองอนามัยการเจริญพันธ์ุครอบคลุมประเด็นต้ังครรภ์ไม่พร้อม  
ผ่านคณะกรรมการการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธ์ุแห่งชาติ  

• พัฒนาความรู้และทักษะสุขภาพ อนามัยการเจริญพันธ์ุในวัยรุ่น 
• พัฒนาส่ิงแวดล้อมให้เอือ้และสนับสนุน อบรมพ่อแม่ แกนนํา สภาเด็กและเยาวชน  

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
• ส่งเสริมการเข้าถึงบริการ Adolescent Friendly Health Services  

5.2.5 บทบาทและการขับเคล่ือนงานของสภาเด็กและเยาวชน 

ผลการศึกษาการพัฒนารูปแบบสภาเด็กและเยาวชน พบว่า ปัจจัยแห่งความสําเร็จของ
สภาเด็กและเยาวชน 5 อันดับแรก ได้แก่ 1. ความสามัคคีและการร่วมมือกันของสมาชิกสภาเด็ก
และเยาวชน   2. การร่วมมือของหน่วยงาน/องค์กร   3. มีเจ้าหน้าท่ี/ท่ีปรึกษาท่ีดีและเอาใจใส่  
4. สมาชิกมีคุณธรรมและมีหลักในการทํางานให้ประสบความสําเร็จ และ 5. มีงบประมาณเพียงพอ 

ส่วนอุปรรคสําคัญในการทํางานของสภาเด็กและเยาวชน 5 อันดับแรก ได้แก่  
1. งบประมาณไม่เพียงพอ  2. ขาดความสามัคคี และการร่วมมือกันของสมาชิกสภาเด็กและเยาวชน  
3. ปัญหาด้านการประสานงานและการดําเนินงาน  4. ขาดการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ และ 
5. มีปัญหาเร่ืองการเดินทางหรือเวลาในการทํางาน 

ผลการดําเนินงานในรอบปี 2553 สภาเด็กและเยาวชนได้คะแนนเฉล่ีย 6.3 คะแนน และ
พบว่าสภาเด็กและเยาวชนอําเภอส่วนใหญ่ประสบปัญหาขาดแคลนงบประมาณ ไม่มีท่ีต้ังถาวร 
ผู้ดูแลรับผิดชอบช่วยเหลือระดับอําเภอไม่ชัดเจน มีการประชุมน้อยคร้ัง การดําเนินกิจกรรมต่างๆ 
ไม่ค่อยปรากฏผล  สําหรับสภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด กว่าร้อยละ 50 ยังไม่ค่อยพร้อมใน
ขั้นตอนการเลือกต้ังตัวแทน ตัวแทนส่วนใหญ่อยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ทําให้ไม่ค่อยมีเวลา
ในการจัดการ บริหารงาน ขาดแคลนในเร่ืองสถานท่ีต้ัง งบประมาณ และเจ้าหน้าท่ีระดับจังหวัดท่ี
เข้าใจบทบาทหน้าท่ีของสภาเด็กและเยาวชน มีภาระงานท่ีกําหนดมาให้มากกว่าโครงการหรือ
กิจกรรมท่ีเกิดจากสภาเด็กและเยาวชนคิดริเร่ิมกันเอง  ในขณะท่ีสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศ
ไทยก็มีสภาพความขัดแย้งระหว่างสภาเด็กกับเจ้าหน้าที่ดูแลค่อนข้างมาก ส่งผลสืบเน่ืองให้เกิด
ความติดขัดในเร่ืองงบประมาณ สถานท่ีต้ัง โครงการ กิจกรรม และสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ  
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ผลการประเมินและจัดลําดับความต้องการต่อการพัฒนาการดําเนินงานของสภาเด็กและ
เยาวชน สภาเด็กและเยาวชนต้องการปัจจัยต่อไปน้ี 

• ด้านทรัพยากร สภาเด็กและเยาวชนมีความตอ้งการทรัพยากรด้านงบประมาณ 
ทรัพยากรด้านข้อมูล และทรัพยากรด้านบุคคล ตามลําดับ 

• ด้านศักยภาพของผู้ดูแล ตอ้งการการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นๆ เช่น หน่วยงาน
ในท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กร NGO มากท่ีสุด  รองลงมาคือการสนับสนุนจาก
ภาครัฐ การมีส่วนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และความเข้มแข็งของพันธมิตรและ
เครือข่าย ตามลําดับ 

• ด้านนโยบายและบรรทัดฐานของกลุ่ม ต้องการนโยบายท่ีสอดคล้องกับการดําเนินงาน
มากท่ีสุด  รองลงมาคือ การส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีและความสามัคคีในสภาเด็ก
และเยาวชน และการสร้างความตระหนักในบทบาทและหน้าท่ีของสภาเด็กและ
เยาวชน 

• ด้านปัจจัยแวดล้อมภายนอก ต้องการความมั่นคงในมติิการเมืองมากท่ีสุด รองลงมา 
คือ ความม่ันคงในมิตสัิงคม และความม่ันคงในมิติเศรษฐกิจ 

• ด้านบทบาทของสมาชิก ต้องการให้คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนมีคุณภาพมาก
ท่ีสุด และต้องการให้สมาชิกมีความสามัคคีและพร้อมร่วมงาน รองลงมาคือ ต้องการ
ให้ประธานสภาเด็กและเยาวชนมคีวามเป็นผู้นําท่ีมีศักยภาพ  

รูปแบบของสภาเด็กและเยาวชนท่ีประสบความสําเร็จ มีองค์ประกอบสําคัญ 5 ด้าน 
ได้แก่ 1. ผู้ว่าราชการจังหวัด  2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  3. ทีมท่ีปรึกษา  4. ภาวะผู้นําของ
สภาเด็กและเยาวชน และ 5. ทีมงานท่ีช่วยเหลือดําเนินการ 

เม่ือถอดรูปแบบสภาเด็กและเยาวชนระดับประเทศ ระดับจังหวัด ระดับอําเภอและ
ระดับท้องถิ่น พบว่า ในระดับประเทศมีการจัดโครงสร้างตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนา
เด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ควบคู่กับการบริหารจัดการตามนโยบาย  สําหรับสภาเด็ก
และเยาวชนระดับจังหวัดมีความหลากหลายแตกต่างกันไปตามพ้ืนท่ี 

รูปแบบการทํางานอันพึงประสงค์ของสภาเด็กและเยาวชน เรียกว่ารูปแบบโครงสร้าง
มนุษย์ ซ่ึงประกอบด้วยโครงสร้าง 2 ส่วน คือโครงสร้างภายนอกและโครงสร้างภายใน   

โครงสร้างภายนอกประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบ
รอง และรูปแบบการดําเนินงาน องค์ประกอบหลักประกอบด้วย 1. โครงสร้างตามกฎหมายของ
สภาเด็กและเยาวชน  2. ทีมท่ีปรึกษา  3. สภาเด็กและเยาวชนระดับอื่นๆ  4. เครือข่ายเด็กและ
เยาวชนในพ้ืนท่ี  5. คณะท่ีปรึกษาสภาเด็กและเยาวชนตามกฎหมาย และ 6. โครงสร้างฝ่าย
สนับสนุน โดยมีกลไกประสานงาน/ส่ือกลางเป็นผู้ประสานทุกฝ่ายเข้าด้วยกัน  ส่วนองค์ประกอบ
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รองและรูปแบบการทํางานจะแตกต่างกันไปตามบริบทของสภาเด็กและเยาวชน องค์ประกอบรอง
เป็นกลไกท่ีช่วยแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากการดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชน 

โครงสร้างภายใน คือองค์ประกอบท่ีช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งและความสําเร็จในการ
ทํางาน แบ่งเป็น 3 องค์ประกอบ  ได้แก่  1. ปัจจัยการทํางาน หรือความจําเป็นด้านปัจจัยนําเข้า 
ได้แก่ งบประมาณ เวลาในการทํางาน เป็นต้น   2. วัฒนธรรมองค์กร เป็นคุณลักษณะร่วมของ
องค์กร แต่ละองค์กรจะมีวัฒนธรรมองค์กรท่ีแตกต่างกันตามข้อตกลงของกลุ่ม เช่น เป้าหมายการ
ทํางาน นโยบายการบริหารงาน  และ 3. จริยธรรมการทํางาน เป็นคุณลักษณะส่วนบุคคลท่ีพึงมี 
เช่น ความซ่ือสัตย์ ความตรงต่อเวลา ประสบการณ์การทํางาน เป็นต้น  องค์ประกอบท้ังสามส่วน
จะส่งผลซึ่งกันและกัน เช่น หากงบประมาณไม่เพียงพอ เป้าหมายองค์กรที่วางไว้อาจต้องลดระดับ
ลง แต่หากเกิดเหตุการณ์น้ีบ่อยคร้ัง อาจส่งผลให้สมาชิกเกิดความเบ่ือหน่ายและหมดกําลังใจใน
การทํางาน ดังน้ัน องค์ประกอบต่างๆ ท่ีประกอบเข้าด้วยกันต้องทํางานสอดคล้องซ่ึงกันและกัน 
หากขาดองค์ประกอบใดองค์ประกอบหน่ึงก็ยังจะสามารถดําเนินการต่อไปได้ แต่จะก่อให้เกิดความ
ไม่ราบร่ืน และถ้ายิ่งขาดองค์ประกอบของโครงสร้างมาก การดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนก็
จะมีประสิทธิภาพลดลง 

5.3 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

รายงานสภาวการณ์ด้านเด็กและเยาวชน สภาเด็กและเยาวชน และการใช้งบประมาณ
เพ่ือเด็กและเยาวชน ท่ีเสนอในส่วนท่ี 2-4 ก่อนหน้า สามารถนําไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายได้
หลายประการ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

5.3.1 ข้อเสนอด้านครอบครัว วัฒนธรรม 

ควรมีการพัฒนาความรู้และทักษะในการเล้ียงดูลูกให้แก่ครอบครัวท่ีมีเด็กท่ีต้องการการ
คุ้มครองเป็นพิเศษ โดยส่งเสริมให้ครอบครัวทําหน้าท่ีป้องกัน แก้ไข คุ้มครองและพัฒนาเด็กอย่าง
เหมาะสมถูกวิธี  ส่งเสริมและจัดระบบสวัสดิการควบคู่กับพัฒนาระบบบริการเชิงรุกท่ีให้บริการ
ครอบครัวในชุมชนอย่างท่ัวถึง โดยเฉพาะครอบครัวท่ีอยู่ในภาวะเส่ียง โดยอาจพิจารณาแนวทางให้มี
ระบบครอบครัวทดแทนอย่างเพียงพอและมีคุณภาพ 

การส่งเสริมทักษะในการดูแลเด็กและเยาวชนน้ันไม่เพียงจํากัดท่ีพ่อแม่และผู้ปกครอง 
ควรรวมถึงผู้เล้ียงดูเด็กและผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ท้ังภาครัฐ/เอกชน) โดยต้องคํานึงถึง
การสร้างทัศนคติท่ีดีในการทําหน้าท่ีเลี้ยงและดูแลเด็กให้เหมาะสมตามความจําเป็นและความต้องการ 
เน้นความสัมพันธ์เชิงบวกมากกว่าการบังคับให้ทําหรือไม่ให้ทํา 
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ปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีความผูกพันกับครอบครัว ภาคภูมิใจในความเป็นไทย และ
สํานึกรักบ้านเกิด มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในหลักคําสอนทางศาสนา มีความพอเพียง มี
สํานึกความเป็นพลเมือง มีวิถีประชาธิปไตย เคารพสิทธิผู้อื่น รู้จักคิดอย่างมีเหตุผล มีจิตสาธารณะ รัก
ส่ิงแวดล้อม สามารถดําเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัย มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ  

ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เด็กได้ค้นพบตนเอง โดยรู้ความต้องการ ความถนัด และศักยภาพ
ของตนเองอย่างแท้จริง  

พัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้เด็กและเยาวชนมุ่งม่ันพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง มีทักษะ
และเจตคติท่ีดีต่อการทํางาน มีศักด์ิศรี และความภาคภูมิใจในการทํางานสุจริต  โดยเน้นให้ผู้เรียน
มีส่วนร่วม เพ่ือให้เกิดความรู้ท่ีผสมผสานกับประสบการณ์ตรง และสามารถจัดระบบการจัดการ
ความรู้ของตนเองอย่างรอบด้าน  

สนับสนุนให้ชุมชน สังคม ภาคีเครือข่ายเข้าใจปัญหาและความต้องการของเด็กและเยาวชน 
สามารถแก้ปัญหา หรือจัดบริการสวัสดิการสังคมให้สอดคล้องกับความต้องการของเด็กและ
เยาวชนอย่างสร้างสรรค์ รวมถึงการทําหน้าท่ีเฝ้าระวังดูแลท้ังกาย จิต และพฤติกรรมต้ังแต่ยังเล็ก 

5.3.2 ข้อเสนอด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชน 

ส่งเสริมหญิงมีครรภ์และเด็กเล็กให้มีภาวะโภชนาการท่ีเหมาะสม โดยเน้นให้มีการส่ือสาร
เร่ืองอาหารตามวัยและพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีเหมาะสมอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งมีการเฝ้า
ระวังภาวะโภชนาการของหญิงตั้งครรภ์และเด็กอย่างต่อเน่ืองและมีคุณภาพ 

เข้มงวดให้หญิงมีครรภ์และเด็กเล็กได้รับสารไอโอดีนอย่างท่ัวถึง โดยการใช้เกลือและ
เคร่ืองปรุงรสท่ีเสริมไอโอดีน และอาหารท่ีเป็นแหล่งไอโอดีน รวมท้ังติดตามกระบวนการแก้ไข
ปัญหาการขาดสารไอโอดีน คุณภาพเกลือและเคร่ืองปรุงรสเค็มเสริมไอโอดีน กระบวนการผลิต 
การบรรจุ ตลอดจนสนับสนุนการศึกษาวิจัยเร่ืองไอโอดีนเพ่ือประโยชน์ต่อการติดตามประเมินผล 
และวางแผนพัฒนาคุณภาพคนท้ังทางร่างกายและสติปัญญา  

ส่งเสริมการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูก หรือผู้ดูแลเด็ก เช่น โครงการหนังสือเล่มแรก 
(Book Start) โครงการมุมนมแม่ โครงการวัคซีนใจ   

ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และครอบครัว มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง รู้จักป้องกันตนเองจากโรค 
และส่ิงเสพติด ตามแนวนโยบาย 3 อ. ของกระทรวงสาธารณสุข คือ ออกกําลังกาย  อารมณ์ดี รับประทาน
อาหารท่ีมีประโยชน์ ไม่ส่งเสริมการรับประทานอาหาร เคร่ืองด่ืมท่ีมีรสหวาน และขนมขบเค้ียว 
รวมทั้งมีการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ การออกกําลังกายของเด็กและเยาวชนอย่างสมํ่าเสมอ  

ส่งเสริมให้มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง โดยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นควรจัดทําระบบการให้บริการ และสนับสนุนช่วยเหลือด้านคุณภาพแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
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ตลอดจนให้มีการเพ่ิมศักยภาพบุคลากรผู้ดูแลเด็ก รวมท้ังสนับสนุนให้มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในโรงเรียน 
โรงงาน สถานประกอบการ และพ้ืนท่ีก่อสร้างขนาดใหญ่ ในส่วนของสถานรับเลี้ยงเด็กภาคเอกชน
ต้องมีการติดตามประเมินผล เพ่ือให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน  

สําหรับเด็กปฐมวัยต้องมีการพัฒนาอย่างเป็นองค์รวม ท้ังด้านสติปัญญา อารมณ์ คุณธรรม 
จริยธรรม ความเข้มแข็งทางจิตใจ ความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้สหวิทยาการ และบูรณาการระหว่าง
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  

ควรให้ความรู้และทักษะการใช้ชีวิตเร่ืองเพศศึกษาเมื่อถึงวัยอันควร ซึ่งรวมถึงการป้องกันการ
ต้ังครรภ์ สุขภาวะทางเพศท่ีเหมาะสมและปลอดภัย และสําหรับผู้ท่ีต้ังครรภ์แล้วต้องมีการเตรียมความ
พร้อมท่ีจะเป็นพ่อแม่ท้ังด้านรายได้ จิตใจ รวมทั้งปรัชญาการมีลูก และการเล้ียงดูลูก 

ในด้านสุขภาพจิต ควรมีการเสริมสร้างสภาวะทางอารมณ์ (EQ) ท่ีดี  โดยควรสร้าง
ความรู้สึกเชื่อม่ันในตัวเอง สร้างโลกทัศน์ท่ีดีและทรรศนะท่ีเป็นบวกให้กับเด็กและเยาวชน พร้อม
ท้ังบ่มเพาะจริยธรรมและคุณธรรมเพ่ือให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่และพลเมืองท่ีดีของประเทศชาติ  

5.3.3 ข้อเสนอด้านการศึกษา 

เน่ืองจากการศึกษาเป็นเร่ืองสําคัญยิ่งต่อเด็กและเยาวชน ควรสนับสนุนภาคีอื่นเข้าร่วม
จัดการศึกษา ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ อาทิ สื่อมวลชน องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรระหว่าง
ประเทศท่ีทํางานด้านการศึกษา หรือชุมชน ฯลฯ เพ่ือให้การจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีคุณภาพ 
และสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนแต่ละกลุ่ม ต้องมีการกําหนดแนวทางหรือกลไกท่ีเปิดให้
ภาคีอื่นเข้ามีส่วนร่วม เน้นการสร้างภาคีความร่วมมือระดับเข้มข้นเกิดผลจริง มิใช่เป็นเพียง
เครือข่ายในนาม 

การเพ่ิมโอกาสการศึกษาของเด็กและเยาวชนท่ียากจนหรือด้อยโอกาสรุนแรงเป็นส่ิงท่ี
ต้องทําอย่างเร่งด่วนและทั่วถึง มีหลากหลายวิธีเช่น ให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาร่วมกับ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินการสํารวจและค้นหาเด็กและเยาวชนในเขตบริการท่ีมีอายุอยู่ในเกณฑ์
การศึกษาภาคบังคับ หรือท่ีมีอายุต่ํากว่า 15 ปีบริบูรณ์ ท่ียังไม่ได้เข้ารับการศึกษา และทําหน้าท่ี
ติดตามให้มีการเข้าเรียนอย่างต่อเน่ือง รวมท้ังปรับปรุงหรือแก้ไขการดําเนินงานของสถานศึกษาให้
เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนท่ีมีปัญหาและข้อจํากัด นอกจากน้ันควรจัดระบบข้อมูลของ
กลุ่มเด็กท่ีไม่อยู่ในโรงเรียนภาคบังคับ (เด็กออกกลางคัน) ในทุกพ้ืนท่ี ควบคู่กับการสนับสนุนความ
ช่วยเหลือตามจําเป็นอย่างท่ัวถึงเพ่ือให้ได้รับการคุ้มครอง และพัฒนา อาทิ การศึกษานอกระบบ 
การศึกษาตามอัธยาศัย การมีงานทําท้ังระบบ (ฝึกอาชีพ พัฒนาฝีมือแรงงาน จัดหางาน คุ้มครอง
แรงงาน การประกอบอาชีพอิสระ)  

ควรมีระบบแนะแนวการศึกษาท่ีสามารถช่วยกําหนดสาขาท่ีเหมาะสมกับเด็กและ
เยาวชนอย่างแท้จริง เน่ืองจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองบางส่วนอาจไม่มีความรู้ความเข้าใจมาก
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พอท่ีจะแนะนําบุตรหลานตนเองได้ โดยส่งเสริมให้มีนักแนะแนวมืออาชีพอย่างท่ัวถึงทุกเขตการศึกษา 
เพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนท่ีประสบปัญหา ท้ังในโรงเรียน ครอบครัว และชุมชน  

การสร้างความหลากหลายของแนวทางและช่องทางการศึกษาก็สามารถเป็นช่องทางเพ่ิม
คุณภาพของการศึกษาได้ โดยสนับสนุนให้มีการจัดการศึกษาทางเลือกทุกระดับ ท้ังสายสามัญและ
สายอาชีพ และส่งเสริมอาชีพนอกระบบการศึกษาท่ีหลากหลายตามความต้องการของสังคมและ
เศรษฐกิจ  

อีกประการท่ีระบบการศึกษาของไทยต้องทําคือการเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชน
ให้เข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน โดยส่งเสริมการต่อยอดทางการศึกษา วัฒนธรรมท้องถิ่น 
วัฒนธรรมร่วมสมัย และเชื่อมโยงถึงวัฒนธรรมโลก โดยเน้นพัฒนาทักษะด้านภาษา และการเตรียม
ตัวสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ  

5.3.4 ข้อเสนอด้านการแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส 

แน่นอนว่าส่ิงแรกท่ีควรทําสําหรับการแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสคือการให้
โอกาสท่ีหายไปกับพวกเขา ไม่ว่าจะเป็นโอกาสในการได้รับโภชนาการท่ีถูกต้อง การศึกษาท่ี
พอเพียงและมีคุณภาพ การมีงานทํา ครอบครัวท่ีอบอุ่น เป็นต้น ซึ่งต้องอาศัยการทํางานในเชิงรุก
ของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมดไม่ว่าภาครัฐหรือเอกชน  

นอกจากน้ีควรเสริมด้วยการสร้างทุนทางสังคมท้ังในระหว่างเด็กและเยาวชนท่ีด้อย
โอกาสกันเองและกับสังคมภายนอกทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ เพ่ือให้สามารถใช้ประโยชน์
จากทุนทางสังคมน้ีในการพัฒนาตัวเองให้หลุดพ้นสภาพด้อยโอกาส  

มาตรการอีกประการท่ีภาครัฐควรทําคือการสร้างฐานข้อมูลเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส 
ซ่ึงปัจจุบันยังมีความคลุมเครือและถกเถียงกันมาก เร่ิมตั้งแต่นิยามของคําว่า ‘ด้อยโอกาส’ ว่า
หมายถึงอะไรแน่ จากน้ันจึงทําการรวบรวมข้อมูลรายบุคคล โดยเชื่อมโยงข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับ
ผู้ด้อยโอกาส ระหว่างเครือข่ายพันธมิตรและชุมชน แล้วเสริมด้วยข้อมูลทรัพยากรทางสังคมและ
ทุนทางสังคมท่ีเก่ียวกับผู้ด้อยโอกาส 

ในด้านกฎหมาย ควรปรับแก้ บังคับใช้กฎหมาย โดยนําเสนอข้อมูลให้ทุกภาคส่วนท้ังใน
ระดับประเทศ ท้องถิ่น ภาคเอกชน และชุมชน เพ่ือเป็นแนวทางในการออกหรือปรับปรุงกฎหมาย 
กฎ ระเบียบปฏิบัติท่ีเอื้อต่อการพัฒนา คุ้มครองและพิทักษ์สิทธ์ิของเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส  

5.3.5 ข้อเสนอเก่ียวกับสภาเด็กและเยาวชน  

เน่ืองจากการจัดต้ังสภาเด็กและเยาวชนระดับอําเภอ สภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด 
และสภาเด็กและเยาวชนระดับประเทศเป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งมีระยะเวลาในการบังคับใช้
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ค่อนข้างเร็ว คือต้องต้ังให้เสร็จภายใน 90 วัน 180 วัน และ 270 วันตามลําดับ ดังน้ันในสภาเด็ก
และเยาวชนในหลายพ้ืนท่ีจึงไม่มีความพร้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งความพร้อมในการทําความเข้าใจ
ถึงบทบาทที่ควรเป็นของสภาเด็กและเยาวชน ซ่ึงเป็นสาเหตุหนึ่งท่ีทําให้ผลการดําเนินงานของสภา
เด็กและเยาวชนบางแห่งยังไม่ดีนัก  

สิ่งท่ีควรทําเป็นอันดับแรกคือการสร้างความเข้าใจถึงบทบาทและความสําคัญของสภา
เด็กและเยาวชนในทุกระดับ โดยเฉพาะระดับอําเภอและระดับจังหวัด โดยต้องทําความเข้าใจใน
ท่ามกลางผู้มีหน้าท่ีสนับสนุนเป็นสําคัญ เช่น เจ้าหน้าท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการท่ี
เกี่ยวข้องในพ้ืนท่ี องค์กรชุมชนหรือองค์กรเอกชนอื่น เป็นต้น  เน่ืองจากบุคลากรหรือองค์การ
เหล่าน้ีมีตําแหน่งประจําไม่เหมือนผู้บริหารสภาเด็กและเยาวชนท่ีมีการเปล่ียนไปเร่ือยๆ ทําให้คน
ท่ีมาใหม่อาจะไม่เข้าใจบทบาทและหน้าท่ีของตนเองอย่างถ่องแท้ จึงต้องมีพ่ีเล้ียงท่ีดีคอยดูแล แต่
อย่างไรก็ตามต้องระวังมิให้พ่ีเล้ียงมีอิทธิพลทางความคิดมากจนสภาเด็กและเยาวชนขาดความคิด
สร้างสรรค์ของตนเอง 

ในการจัดกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนน้ัน แม้จะต้องอยู่ในกรอบท่ีวางไว้ เช่น
กิจกรรมเกี่ยวกับการศึกษา กีฬา วัฒนธรรม แต่ในด้านรายละเอียดก็ควรมีการปรึกษาอย่าง
กว้างขวางกับเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีเพ่ือให้เป็นกิจกรรมท่ีตรงกับความต้องการ อันจะมีผลทําให้
เกิดการมีส่วนร่วมและเป็นท่ีนิยม 

เม่ือสามารถสร้างความรู้ความเข้าใจถึงบทบาท ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการกําหนด
กิจกรรมแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการสนับสนุนทรัพยากร องค์ความรู้ ในการดําเนินงานของสภาเด็ก
และเยาวชน  

5.3.6 การส่งเสริมบทบาทของภาคีเครือข่ายเพ่ือมีส่วนร่วมพัฒนาเด็กและเยาวชน  

การพัฒนาเด็กและเยาวชนเป็นหน้าท่ีของทุกภาคส่วนในสังคม ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ธุรกิจ
เอกชน ชุมชน หรือครอบครัว จึงควรมีมาตรการส่งเสริมให้ภาคส่วนเหล่าน้ีตระหนักและเพ่ิม
บทบาทของตนเองในเร่ืองน้ีมากขึ้น มาตรการท่ีอาจทําได้ เช่น 

• สนับสนุนการดําเนินงานของธุรกิจเพ่ือสังคม (Corporate Social Responsibility) 
องค์กรเอกชน องค์กรชุมชน ในการพัฒนาเด็กและเยาวชน  

• สนับสนุนให้ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ  เพ่ิมอัตราจ้างเด็กและเยาวชนให้มีโอกาสใน
การทํางานเพ่ิมมากขึ้น 

• สร้างส่ิงจูงใจเพ่ือส่งเสริมให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมพัฒนาเด็กและเยาวชน รวมท้ัง
สนับสนุนให้อาสาสมัครมีบทบาทต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ี 

• ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกจังหวัดบรรจุเร่ืองจังหวัดน่าอยู่สําหรับเด็กและเยาวชนไว้ใน
แผนพัฒนาจังหวัด อาทิ ประเด็นเมืองปลอดภัย เมืองสุขภาพ เมืองครอบครัว เมืองท่ี
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คุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชน เมืองท่ีเด็กและเยาวชนมีส่วนร่วม เมืองปลอดภัยจาก
ปัจจัยเสี่ยง และเสริมหนุนการดําเนินงานพัฒนาเด็กและเยาวชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   

• ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ความสําคัญในการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนในพ้ืนท่ี  โดยเฉพาะการจัดต้ังและดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนระดับ
ท้องถิ่น รวมทั้งกลุ่มเด็กและเยาวชนท่ัวไป 

• ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีฝ่ายงานด้านเด็กและครอบครัว และพัฒนาความ
ร่วมมือกับเครือข่ายองค์กรท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาสังคม สถาบันการศึกษา และ
ชุมชน 

• ส่งเสริมการบูรณาการการทํางานของภาคีเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กและ
เยาวชน ให้เชื่อมโยงและเป็นระบบจากระดับท้องถิ่นถึงระดับชาติ  

5.3.7 ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของหน่วยงานที่เก่ียวข้องในทุกด้าน 

ในการดําเนินการตามข้อเสนอแนะข้างต้นน้ัน จําเป็นต้องมีมาตรการท่ีเป็นรูปธรรม 
รวมท้ังหน่วยงานรับผิดชอบท้ังท่ีเป็นหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอื่นในการแก้ไขปัญหาและ
ส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน  

การกําหนดมาตรการและหน่วยงานรับผิดชอบควรเป็นกระบวนการท่ีทําร่วมกันอย่างมี
ส่วนร่วมจากทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง ซ่ึงนอกจากเป็นการจัดสรรแบ่งงานและกําหนดแนวทาง
ประสานงานกันแล้ว ท่ีสําคัญท่ีสุดคือเป็นการสร้างความยอมรับระหว่างหน่วยงานอันจะนําไปสู่
การเกิดผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง  

ตารางท่ี 5.4 เป็นตัวอย่างของหมวดมาตรการ มาตรการย่อย และหน่วยงานรับผิดชอบ
ท้ังท่ีเป็นหน่วยงานหลักและหน่วยงานรอง 

ตารางน้ีเป็นเพียงตัวอย่างเท่าน้ัน ควรมีการประชุมระดมสมองระหว่างหน่วยงานต่างๆ 
เพ่ือกําหนดแผนการดําเนินงานการแบ่งสรรความรับผิดชอบต่อไป  

ท่ีสําคัญคือควรมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามมาตรการท่ีตกลงกัน
อย่างต่อเน่ืองเป็นระยะ โดยรายงานผลการประเมินอย่างน้อยปีละคร้ังในรายงานเด็กและเยาชน
ของทุกปี 
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ตารางท่ี 5.4  ตัวอย่างมาตรการและหน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

หมวดมาตรการ มาตรการย่อย หน่วยงานรับผิดชอบหลัก-รอง 

ครอบครัวและ
วัฒนธรรม 

พัฒนาทักษะการเลี้ยงดูลูกให้กับครอบครัวที่
มีเด็กต้องการคุ้มครองเป็นพิเศษ 

สํานักส่งเสริมและพิทักษ์เด็ก (สทด.) 
ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย 

จัดระบบสวัสดิการเชิงรุกในชุมชน พมจ. ร่วมกับ อปท. 
พัฒนาศูนย์เด็กเล็ก อปท. ร่วมกับ พมจ. 
สร้างสํานึกความเป็นไทย คุณธรรม จริยธรรม กระทรวงวัฒนธรรม 
เปิดโอกาสให้เด็กค้นพบศักยภาพตนเอง มี
ความมุ่งมั่นพัฒนา มีทักษะและเจตคติที่ดี 

สํานักส่งเสริมและพิทักษ์เยาวชน 
(สทย.) ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ 

สุขภาพกาย 

ส่งเสริมโภชนาการสําหรับหญิงมีครรภ์และ
เด็กเล็ก 

สทด.,พม. กระทรวงสาธารณสุข 
และ อปท. 

ป้องกันการขาดไอโอดีนในหญิงมีครรภ์และ
เด็กเล็ก 

กระทรวงสาธารณสุข สทด., พม. 
และ อปท. 

สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างแม่กับลูก 
เช่น โครงการหนังสือเล่มแรก  
โครงการมุมนมแม่ โครงการวัคซีนใจ 

กระทรวงสาธารณสุข 

ส่งเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชน รู้จักป้องกัน
ตัวเองจากโรคและส่ิงเสพติด 

สทย., พม. ร่วมกับกระทรวง 
สาธาณสุข กระทรวงศึกษาธิการ 
กองบัญชาการตํารวจแห่งชาติ 

เฝ้าระวังโภชนาการที่มีความเสี่ยง เช่น
เครื่องด่ืมที่มีรสหวาน ขนมขบเค้ียว 

สธ. และสํานักนายกรัฐมนตรี 
(ประชาสัมพันธ์)  

พัฒนาศูนย์เด็กเล็กในชุมชน อปท. ร่วมกับ สทด.,พม. และ
กระทรวงสาธารณสุข 

พัฒนาศูนย์เด็กเล็กในโรงเรียน อปท. ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ 
พัฒนาศูนย์เด็กเล็กในสถานประกอบการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวง

อุตสาหกรรม กระทรวงแรงงาน 
ให้ความรู้ด้านเพศศึกษาเมื่อถึงวัยอันควร กระทรวงศึกษาธิการ 

การศึกษา 

ปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ นายกรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 
ภาคเอกชน และนักวิชาการ 

เพิ่มโอกาสการศึกษาของเด็กและเยาวชน
ยากจนหรือด้อยโอกาสรุนแรง 

กระทรวงศึกษา สทด., สทย., พม. 
และ อปท. 

แนะแนวการศึกษาที่เหมาะกับศักยภาพของ
เยาวชน 

กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ
ผู้ปกครอง และ อปท. 
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หมวดมาตรการ มาตรการย่อย หน่วยงานรับผิดชอบหลัก-รอง 
ส่งเสริมการศึกษาทางเลือก สายอาชีพ และ
การศึกษานอกระบบ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

เตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

แก้ปัญหาเด็กและ
เยาวชนด้อยโอกาส 

สร้างเครือข่ายทุนทางสังคมสําหรับเด็กและ
เยาวชนด้อยโอกาส 

สทด., สทย., และ พม.  

สร้างฐานข้อมูลเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส สทด., สทย., พม., สํานักงานสถิติ
แห่งชาติ และ อปท. 

ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบให้เอ้ือต่อ 
การพัฒนา คุ้มครองและพิทักษ์สิทธ์ิเด็ก 
ด้อยโอกาส 

พม., อปท. และคณะกรรมการ
ปฏิรูปกฎหมาย 

ส่งเสริมความ
เข้มแข็งของสภาเด็ก
และเยาวชน 

สร้างความเข้าใจในบทบาทและความสําคัญ
ของสภาเด็กและเยาวชนในทุกระดับ 

สทย., พม., พมจ. และ อปท. 

ส่งเสริมกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนที่
เหมาะสมและมีผลในการพัฒนาสภาใน 
ระยะยาว 

ที่ปรึกษาสภาเด็กและเยาวชนในทุก
ระดับ 

สนับสนุนทรพัยากรและองค์ความรู้ให้กับ
สภาเด็กและเยาวชน 

สทย., พม. และ อปท.  

การส่งเสริมบทบาท
ของภาคีเครือข่าย
เพื่อมีส่วนร่วมพัฒนา
เด็กและเยาวชน 

เพิ่มโอกาสการจ้างงานของเด็กและเยาวชน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวง
แรงงาน 

ส่งเสริมอาสาสมัครพัฒนาเด็กและเยาวชน สทย., พม. และ อปท. 
พัฒนาจังหวัดน่าอยู่สําหรับเด็กและเยาวชน กรมการปกครอง 

กระทรวงมหาดไทย 
สร้างความตระหนักให้กับองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นต่อความสําคัญของสภาเด็กและ
เยาวชน  

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย 

เชื่อมโยงภาคีเครือข่ายการพัฒนาจากระดับ
ท้องถิ่นสู่ระดับชาติ 

สทย., พม. ร่วมกับ
กระทรวงมหาดไทย 

หมายเหต:ุ สทด. หมายถึง สํานักส่งเสริมและพิทักษ์เด็ก  
พมจ. หมายถึง สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด  
อปท. หมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
สทย. หมายถึง สํานักส่งเสริมและพิทักษ์เยาวชน 
สธ. หมายถึง กระทรวงสาธารณสุข  
พม. หมายถึง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนษุย์ 
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