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บทสรุปผู้บริหาร 

รายงาน “การพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจ าปี พ.ศ.2557” นี้จัดท าขึ้นตามบทบัญญัติท่ี

ปรากฏในพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 มาตรา 20 ท่ี

ก าหนดให้ส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ (สท.) 

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ท าหน้าท่ีในการจัดท ารายงานการพัฒนาเด็กและ

เยาวชนเป็นประจ าทุกป ี

รายงานฉบับปี  พ.ศ.2557 นี้ มี เป้ าหมายอย่างส าคัญในการน าเสนอภาพรวมขอ ง

สถานการณ์เด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 25 ปี โดยสถานการณ์ดังกล่าว

รวบรวมสิ่งท่ีเกิดขึ้นในปี พ.ศ.2557 เป็นหลัก แต่อย่างไรก็ตามจะมีข้อมูลบางส่วนท่ีคาบเกี่ยวกับปี

ท่ีผ่านๆมา โดยรายงานฉบับนี้ได้พยายามเทียบให้เห็นความเปลี่ยนแปลงระหว่างปี 2555-2557 ใน

ประเด็นท่ีมีการเก็บข้อมูลต่อเนื่อง ส่วนประเด็นท่ีมีข้อมูลไม่ต่อเนื่อง รายงานสามารถให้ภาพใน

ลักษณะตัดขวาง (cross sectional information) เฉพาะปี พ.ศ.2557 เท่านั้น ซึ่งประเด็นนี้

สะท้อนให้เห็นชัดเจนถึงความไม่เป็นเอกภาพและความไม่ต่อเนื่องของข้อมูลในภาคส่วนต่างๆของ

ประเทศไทย ซึ่งท้ายท่ีสุดแล้ว จะมีผลโดยตรงต่อการวางแผนเพื่อพัฒนา   

โดยภาพรวมแล้ว อาจกล่าวได้ว่าสถานการณ์เด็กและเยาวชนไทยในปีพ.ศ.2557 ยังมี

แนวโน้มคล้ายๆเดิม โดยปัญหาในกลุ่มวัยต่างๆมีแนวโน้มคงเดิมหลายประเด็น เช่น ปัญหาอนามัย

แม่และเด็ก การดูแลเด็กปฐมวัย การศึกษาในแต่ละช่วงวัย เด็กและอาชญากรรม เป็นต้น โดย

หน่วยงานเฉพาะบางหน่วยมีแนวทางการท างานท่ีมีประสิทธิผลขึ้น สะท้อนให้เห็นความพยายาม

ในการแก้ปัญหา ในขณะท่ีปัญหาในภาพใหญ่ยังคงเป็นปัญหาเดิม นั่นหมายถึงรูปแบบการจัดการ

กับปัญหายังคงเป็นรูปแบบเดิม 

 สถานการณ์ภาพรวมในช่วงปฏิสนธิ – 2 ปี ของเด็กไทย จากข้อมูลล่าสุดท่ีมีการเก็บโดย

กรมอนามัยในปี พ.ศ.2556 ระบุว่า ผู้หญิงอายุ 15 – 49 ปี ที่ได้ให้ก าเนิดบุตรภายใน 2 ปีท่ีผ่านมา

ได้รับการตรวจครรภ์ร้อยละ 98 โดยร้อยละ 93 ของผู้หญิงท่ีฝากครรภ์ได้รับการตรวจครรภ์ 4 ครั้ง

ขึ้นไป อย่างไรก็ตามหญิงมีครรภ์ท่ีฝากครรภ์เมื่ออายุครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 
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52.4 ในปี พ.ศ.2556 เป็นร้อยละ 57.8 ในปี พ.ศ.2557 (กรมอนามัย,2557) แม้ว่ายังไม่บรรลุ

เป้าหมายท่ีร้อยละ 60 แต่ก็เห็นว่ามีทิศทางการพัฒนาท่ีดีขึ้น    

ในส่วนของสารอาหารท่ีจ าเป็นขณะตั้งครรภ์ ข้อมูลระบุว่าค่ามัธยฐานของไอโอดีนใน

ปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์มีแนวโน้มดีขึ้น โดยในปีพ.ศ. 2557 เท่ากับ 155.7 ไมโครกรัมต่อลิตร ซึ่งสูง

กว่าปี พ.ศ. 2556 ท่ีผ่านมา ซึ่งมีค่าต่ ากว่า 150 ไมโครกรัมต่อลิตรเท่านั้น 

ในส่วนของช่วงเวลาคลอด อัตราการตายของมารดาหลังคลอดในประเทศไทยมีแนวโน้ม

ลดลงจาก 48.0 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน ในปี พ.ศ. 2555 มาเป็นร้อยละ 37.6 ต่อการเกิดมีชีพ

แสนคน ในปี พ.ศ. 2556 และ 36.6 ในปี พ.ศ. 2557 อย่างไรก็ตามก็ยังคงสูงกว่าเป้าหมายการ

พัฒนาแห่งสหัสวรรษ (MDGs) ท่ีก าหนดให้ลดอัตราการตายเหลือเพียง 13.0 ต่อการเกิดมีชีพแสน

คน ในปี พ.ศ. 2558 

เมื่อเด็กเกิดมาแล้ว ปัญหาทารกน้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์ยังคงเป็นประเด็นท้าทายอยู่ ทารก

แรกเกิดน้ าหนักต่ ากว่า 2,500 กรัมยังคงสูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ท่ีร้อยละ 7 นอกจากนี้ในเร่ือง

พัฒนาการสมวัยท่ียังมีการวัดผ่านเครื่องมือท่ีเรียกว่า Denver II ดูจะมีแนวโน้มท่ีดีขึ้น กล่าวคือ 

พบว่าเด็กแรกเกิด – 5 ปีมีพัฒนาการสมวัยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 67.3 ในปี พ.ศ. 2553 มาเป็นร้อย

ละ 72.5 ในปี พ.ศ. 2557 (กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก, 2557) 

ในส่วนของเด็กปฐมวัย 3 – 5 ปี จากข้อมูลของส านักงาน (สสส.) ระบุว่าเด็กปฐมวัยไทย 0 

– 5 ปี ในรอบ 15 ปีท่ีผ่านมาจนถึงปี พ.ศ. 2557 มีพัฒนาการล่าช้าถึงร้อยละ 30 โดยพัฒนาการ

ทางภาษามีความล่าช้าถึงร้อยละ 20 ซึ่งจะมีผลอย่างยิ่งต่อการศึกษาเรียนรู้ในระดับการศึกษาใน

ขั้นต่อๆ ไป ปัญหาเด็กปฐมวัยไทยยังคงเป็นปัญหาเรื้อรังท่ียังไม่ได้มีการแก้ไขจริงจังจากภาครัฐ 

สังเกตจากงบประมาณการลงทุนในการศึกษาระดับปฐมวัยท่ีมีจ านวนค่อนข้างน้อย เพียงร้อยละ 

12 เท่านั้น นอกจากนี้ในประเด็นคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยท่ียังแตกต่างกันอย่างชัดเจน

ระหว่างในเมืองและชนบท รวมท้ังจ านวนครูต่อเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ัวประเทศ ท่ีครู/ผู้ดูแล

เด็ก 1 คนต้องดูแลรับผิดชอบเด็กมากถึง 17 คน ซึ่งเป็นอัตราส่วนท่ียากในการจะท าให้เด็กปฐมวัย

ได้รับการพัฒนาอย่างดี นอกจากนี้ หากมองในประเด็นพัฒนาการของเด็กท่ีมีถึง 4 ด้าน จะเห็นได้



 

 

ชัดเจนว่าทิศทางการพัฒนาเด็กปฐมวัยไทย เน้นหนักไปในเชิงการพัฒนาทางกายเป็นส่วนใหญ่ 

หากแต่ในความเป็นจริงการพัฒนาทางด้านสังคมและภาษา เป็นกลไกส าคัญท่ีจะท าให้เด็กมีการ

พัฒนาต่อเนื่องไปในระยะยาว และเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ตลอดชีวิตของเด็ก แต่การพัฒนาในส่วน

นี้เป็นนามธรรมและอาจจะวัดผลจับต้องยาก จึงเป็นจุดโหว่ของการจัดท าโครงการให้ตอบโจทย์

การพัฒนาในประเด็นนี้ 

ในกลุ่มเด็กวัย 6 – 12 ปี อาจกล่าวได้ว่า ในกลุ่มวัยนี้เป็นผลพวงต่อเนื่องอันเกิดมาตั้งแต่

แรกคลอดจนมาสู่ระดับปฐมวัยและปรากฏปัญหาชัดในระดับวัยเรียน นั่นคือ ข้อมูลจากรม

สุขภาพจิต (2557) ระบุว่า เด็กไทยอายุ 6 – 12 ปี ท่ัวประเทศมี IQ เฉลี่ยเท่ากับ 98.39 ต่ ากว่าค่า

กลางมาตรฐานสากล (=100) ซึ่งถ้าหากประเด็นปัญหาในระดับปฐมวัยยังไม่ได้รับการแก้ไข เชื่อได้

ว่า ปัญหา IQ และ EQ ในเด็กในวัยเรียนก็จะคงสภาพแบบเดิมอย่างต่อเนื่องต่อไป ส่วนประเด็น

อัตราการเข้าเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา ระหว่างปี พ.ศ. 2556 ถึง พ.ศ. 2557 มีอัตราใกล้เคียง

กันนั่นคือ ปี พ.ศ. 2556 มีอัตราการเข้าเรียนร้อยละ 97.9 และในปี พ.ศ. 2557 มีอัตราการเข้า

เรียน ร้อยละ 97 แต่ในส่วนของอัตราการเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ

ของประเทศไทยอยู่ท่ีร้อยละ 76 ในปี พ.ศ. 2557 เพิ่มจากร้อยละ 67 ในปี พ.ศ. 2556 ส่วนนี้

ชี้ให้เห็นค่านิยมของสังคมไทยท่ีประสงค์ให้บุตรหลานได้รับปริญญาจากการศึกษาในระดับปริญญา

ตรีเป็นส าคัญ ในขณะท่ีแนวคิดในการให้เรียนสายอาชีวะศึกษายังคงไม่ได้รับความนิยม ซึ่งประเด็น

นี้แตกต่างจากประเทศพัฒนาแล้วท่ีส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าเรียนสายอาชีวะ และผลักดันให้มีการ

คิดค้นนวัตกรรมผ่านการท างานจริง และการทดลองใหม่ๆ อาทิเช่น ประเทศเกาหลี สิงคโปร์ เป็น

ต้น 

ส าหรับเด็กในช่วงวัยรุ่น 13 – 17 ปี ข้อมูลชี้ว่าเด็กไทยใช้อินเทอร์เน็ตมากขึ้น โดยร้อยละ 

32.1 ซึ่งเป็นสัดส่วนท่ีมากท่ีสุด ยังคงเป็นการใช้เพื่อการเรียนรู้ รองลงมาร้อยละ 22.8 ใช้เพื่อการ

เล่นเกม ข้อค้นพบในท่ีนี้มีหลายประเด็นเป็นไปในทางบวกสอดคล้องกันในกลุ่มวัยรุ่น นั่นคือ ข้อมูล

ท่ีชี้ว่าเด็กไทยอายุ 13 ปีขึ้นไปท่ีรับไม่ได้กับการท่ีชาย/หญิงมีเพศสัมพันธ์ก่อนอายุ 15 ปี เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 79.2 ในปี พ.ศ. 2554 เป็นร้อยละ 82.6 ในปี พ.ศ. 2557 ซึ่งถือเป็นทัศนคติเชิงบวกที่ดีขึ้น

ในวัยรุ่น ในท านองเดียวกัน พฤติกรรมการใส่เสื้อสายเดี่ยว เกาะอก นุ่งกางเกงขาสั้นมาก มีจ านวน
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ผู้รับไม่ได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างชัดเจนจากร้อยละ 56.0 ในปี พ.ศ. 2554 เป็นร้อยละ 61.3 ในปี พ.ศ. 

2557 ทัศนคติที่เป็นบวกเช่นนี้นับเป็นนิมิตรหมายอันดีในการพัฒนา ในทางตรงกันข้ามการกระท า

ความผิดในคดีเด็กและเยาวชนพบว่าคดีเด็กอายุ 10 – 15 ปี ลดลงจากปี พ.ศ. 2556 ท่ีมี 10,072 

คดี เหลือเพียง 4,460 คดีในปี พ.ศ. 2557 แต่คดีเยาวชนอายุ 15 – 18 ปีกลับเพ่ิมขึ้นจาก 26,091 

คดี เป็น 31,520 คดีในปี พ.ศ. 2557 ประเด็นนี้ยังคงเป็นข้อห่วงใยท่ีน่ากังวล 

ในกลุ่มเยาวชนอายุ 18 – 25 ปี ยังคงเป็นกลุ่มท่ีน่าเป็นห่วงเพราะพฤติกรรมเส่ียงท้ังหลาย 

อันได้แก่ การดื่มแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ พฤติกรรมเส่ียงทางเพศ การตั้งครรภ์ การท าแท้งในแม่

วัยรุ่น และอัตราการติดต่อทางเพศสัมพันธ์มีอัตราการเพิ่มขึ้นท้ังหมด จ านวนวัยรุ่นท่ีเกี่ยวข้องยา

เสพติดยังคงเป็นประเด็นน่าห่วง ยาเสพติดท่ีนิยมในหมู่วัยรุ่นยังคงเป็นยาบ้า รองลงมาคือ กัญชา

และยาไอซ์ โดยกลุ่มท่ีค้ายาเสพติดส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงอายุ 20 – 29 ปี มีสัดส่วนในปี พ.ศ. 

2557 อยู่ท่ีร้อยละ 42.2 เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2556 ท่ีมีสัดส่วนอยู่ท่ีร้อยละ 41.7 

ในปัจจุบัน ประเทศไทยมีค่าใช้จ่ายในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่เพิ่มขึ้น 

โดยในกลุ่มเยาวชน เป็นกลุ่มท่ีต้องมีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ซึ่งข้อมูลจากการส ารวจ พบกลุ่ม

เยาวชนเริ่มสูบบุหรี่เมื่ออายุน้อยลง ในไตรมาส 4 ของปี พ.ศ. 2557 ค่าใช้จ่ายในการบริโภค

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีมูลค่า 41,391 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปี พ.ศ. 2556 

ร้อยละ 2.1 ขณะท่ีค่าใช้จ่ายในการบริโภคบุหรี่มีมูลค่า 4,817 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาส

เดียวกันของปี พ.ศ.2556 ร้อยละ 1.8 โดยอัตราการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 

32.2 ในปี พ.ศ. 2556 เป็นร้อยละ 32.3 ในปี พ.ศ. 2557 และอัตราการสูบบุหรี่เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 

19.9 ในปี พ.ศ. 2556 เป็นร้อยละ 20.7 ในปี พ.ศ. 2557 ท้ังนี้ ส าหรับในกลุ่มเยาวชนมีอัตราการ

ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่ลดลง แต่เริ่มสูบบุหรี่เมื่ออายุเฉลี่ยน้อยลงจาก 16.8 ปี ในปี 

พ.ศ. 2550 เป็น 15.6 ปี ในปี พ.ศ. 2557 

ประเทศไทยในปัจจุบันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยรวมดีขึ้น แต่ยังต้องเฝ้า

ระวังสถานการณ์ยาเสพติดท้ังในกลุ่มผู้ค้าและผู้เสพเพื่อลดปัญหาอย่างยั่งยืน คดีอาญาโดยรวมท้ัง

ไตรมาส 4 และภาพรวมของปี พ.ศ. 2557 ลดลงโดยลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปี พ.ศ. 2556 



 

 

ร้อยละ 11.6 และท้ังปี พ.ศ. 2557 ลดลงร้อยละ 12.5 โดยคดียาเสพติดยังคงมีสัดส่วนมากท่ีสุด

ร้อยละ 84.5 จึงยังคงต้องเฝ้าระวังการลักลอบขนยาเสพติดตามแนวชายแดนสนามบินและท่าเรือ 

การปราบปรามกลุ่มนักค้ารายใหญ่ ซึ่งกลุ่มเยาวชนอายุ 15–24ปี ยังคงเป็นกลุ่มท่ีเข้ามาเกี่ยวข้อง

ท้ังเป็นผู้ค้าและผู้เสพรายใหม ่

ข้อมูลการกระท าผิดอาญาของเด็กและเยาวชน โดยกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 

กระทรวงยุติธรรม พบว่า ในปี พ.ศ. 2557 มีเด็กและเยาวชนกระท าผิดคดีอาญาท้ังสิ้น 36,537 คดี 

ในจ านวนนี้เป็นคดียาเสพติดมากท่ีสุด จ านวน 16,508 คดี รองลงมาคือคดีเกี่ยวกับทรัพย์ 7,208 

คดี และอันดับ 3 คือ คดีเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย 3,759 คดีโดยคดียาเสพติดนั้นพบว่า มีเด็กและ

เยาวชนกระท าผิดเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2556 (15,530 คดี) จ านวน 978 คดี  

ในส่วนของเด็กและเยาวชนกลุ่มพิเศษ ซึ่งครอบคลุมถึง 5 ประเด็นดังนี้ อาทิ เด็กกับ

สถานการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เด็กพิการ เด็กท่ีถูกละเมิด เด็กเร่ร่อน

ขอทาน เด็กข้ามชาติ และการค้ามนุษย์เป็นต้น ซึ่งเด็กและเยาวชนกลุ่มนี้น่าเป็นห่วงมาก เพราะ

สถานการณ์มีแนวโน้มเลวร้ายลง อาทิ สถานการณ์เด็กใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ท่ีนับว่า

เหตุการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้น ในปีพ.ศ.2557 มีเด็กและเยาวชนเสียชีวิตถึง 14 คน จากเหตุการณ์

ท้ังสิ้น 806 เหตุการณ์ ในความสูญเสียดังกล่าวยังมีผลกระทบทางอ้อมต่อจิตใจ ในกลุ่มท่ีน่าเป็น

ห่วงกลุ่มต่อมาคือ เด็กออทิสติค โดยกรมสุขภาพจิตระบุชัดว่า โรคออทิสติคในเด็กมีแนวโน้มเพิ่ม

สูงขึ้นอย่างมากใน 10 ปีท่ีผ่านมา โดยคาดว่าในปี พ.ศ. 2557 มีผู้ป่วยออทิสติคเด็กท่ัวประเทศถึง 

300,000 คน แต่เข้ารับบริการจริงๆ เพียงไม่ถึง 30,000 คน หรือเพียงแค่ 1 ใน 10 เท่านั้น ท่ี

เหลือเด็กจะถูกเลี้ยงดูไปตามสภาพซึ่งไม่เป็นผลดีต่อคุณภาพชีวิตของพวกเขาในระยะยาว 

ในส่วนของเด็กเร่ร่อนขอทานนั้น จัดว่าเป็นประเด็นท่ีมีความเกี่ยวพันกับประเด็นการค้า

มนุษย์โดยตรง เพราะมีผลท าให้ประเทศสหรัฐอเมริกาจัดอันดับประเทศไทย ลงสู่ระดับ 3 (Tier 3) 

ซึ่งถือเป็นระดับที่เลวร้ายท่ีสุด ในขณะท่ีแนวทางการแก้ไขปัญหาของไทยยังเป็นไปในรูปแบบเดิมๆ

นั่นคือ การจัดระเบียบขอทาน ซึ่งมาตรการดังกล่าวถูกถอดบทเรียนหลายครั้ง และพบว่าไม่ใช่

มาตรการท่ีตอบโจทย์ต่อประเด็นดังกล่าวแม้แต่น้อย แต่ภาคท่ีตอบสนองต่อการแก้ปัญหาชัดเจน
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คือ ภาคประชาสังคม สังเกตจากการท่ีมีโทรศัพท์แจ้งเบาะแสขอทานเด็ก ท่ีมีสูงถึง 404 รายในปี 

พ.ศ. 2557 ซึ่งปรากฎการณ์นี้เพิ่มสูงขึ้นมาอย่างต่อเนื่องทุกๆ ปีแต่เมื่อมีการแจ้งเบาะแสแล้วการ

ประสานไปยังเจ้าหน้าท่ีต ารวจยังค่อนข้างล่าช้า สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นโจทย์ใหญ่ของประเทศนั่นคือ 

“กลไกการคุ้มครองสิทธเิด็กของประเทศ” ยังคงเป็นปัญหาอยู ่

ปัญหาแรงงานเด็กและเด็กข้ามชาติ จัดเป็นอีกประเด็นท่ีมีความซ้อนทับกัน และต้องการ

การจัดการในเชิงองคาพยพใหญ่ โดยข้อมูลจากส านักงานประกันสังคม พ.ศ. 2557 ระบุว่า ลูกจ้าง

ท่ีเป็นแรงงานเด็กลดลงจาก 50,239คน  ในปี พ.ศ. 2554 เหลือเพียง 20,465 คนเท่านั้นในปี พ.ศ. 

2557 นั่นหมายถึง เด็กไทยอายุ 15 – 18 ปี เข้าสู่ตลาดแรงงานลดลง ซึ่งจากตัวเลขนี้ดูเหมือนว่า 

ประเทศจะสามารถขจัดแรงงานเด็กได้ แต่ในความเป็นจริงแล้วสิ่งนี้ซุกซ่อนปัญหาอีกประการไว้

ด้านใน นั่นคือการเพ่ิมขึ้นของแรงงานนี้ในกลุ่มเด็กต่างชาติท่ีติดตามพ่อแม่เข้ามาท างานในประเทศ

ไทย ซึ่งตัวเลขแรงงานไทยท่ีลดลงนี้ ถูกแทนท่ีโดยเด็กต่างชาติอย่างไม่ต้องสงสัย ประเด็นท่ีส าคัญ

คือ ประเทศไทยไม่สามารถทราบจ านวนท่ีแน่นอนของเด็กข้ามชาติกลุ่มนี้ การศึกษาเรื่องประเด็น

เด็กข้ามชาติเป็นอีกหนึ่งบริบทท่ีต้องการการศึกษาวิจัยเข้มข้นในสิ่งท่ีประเทศมีฐานข้อมูลและองค์

ความรู้ท่ียังไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ ท้ังในระยะสั้นและระยะยาว 

ในทางกลับกัน ประเทศไทยใช่ว่าจะมีแต่ปัญหาเด็กและเยาวชนตรงกันข้าม เด็กไทยมีส่วน

ร่วมในการพัฒนาในภาคส่วนต่างๆ มากขึ้น อาจกล่าวได้ว่า ในปี พ.ศ. 2557 ท่ีผ่านมา การท างาน

ของสภาเด็กและเยาวชนในทุกระดับของประเทศไทย มีแนวโน้มดีขึ้น มีกิจกรรมการท างานท่ีเป็น

รูปธรรมมากขึ้น ชัดเจนชึ้น มีการท างานท่ีหลากหลายมากขึ้น และมีกิจกรรมอันเกิดจากสภาเด็ก

และเยาวชนในระดับต่างๆ ท่ัวทุกภาคของประเทศไทย ภายใต้การก ากับของ สท. ที่ชัดเจนขึ้นผ่าน

การผลักดันมาตรฐานสภาเด็กและเยาวชนแห่งชาติลงสู่การปฏิบัติ นอกจากนี้ในปี พ.ศ. 2557 ท่ี

ผ่านมายังมีการคัดเลือกสภาเด็กและเยาวชนดีเด่นระดับจังหวัด ซึ่งสะท้อนให้เห็นความพยายาม

ของหน่วยงาน สท. ในการพยายามสนับสนุนการท างานของสภาเด็กในรูปแบบต่าง ๆ นอกจากนี้

จากการส ารวจของสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย (สอดย.) ชี้ให้เห็นข้อมูล

เชิงประจักษ์ว่า ประเทศไทยมีกลุ่มเยาวชนท่ีมีการรวมตัวกันท างานพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ ท่ัว

ประเทศ กลุ่มเหล่านี้มีหลายระดับ ตั้งแต่ระดับย่อย ๆ ท างานในชุมชนเร่ือยมาจนถึงระดับจังหวัด



 

 

และระดับประเทศ ด าเนินกิจกรรมหลากหลายตั้งแต่ด้านสนับสนุนการศึกษา ส่งเสริมสุขภาพ 

ส่งเสริมทักษะชีวิต ส่งเสริมกิจกรรมกีฬา/นันทนาการ ปกป้องและคุ้มครองเด็ก ควบคุมดูแลสื่อท่ี

เหมาะสมกับเด็ก สนับสนุนด้านสังคมสงเคราะห์ ช่วยเหลือเด็กจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ พัฒนา

ความรู้ด้านภาษา ตลอดจนสนับสนุนเพ่ือให้มีการออกกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการปกป้องคุ้มครอง

เด็ก เป็นต้น องค์กรเหล่านี้มีกลุ่มเป้าหมายกว้างขวาง ครอบคลุมท้ังตัวเด็กเอง เรื่อยไปจนถึงพ่อแม่ 

ผู้ปกครอง และคนท างานด้านเด็ก โดยมีงบประมาณการท างาน ตั้งแต่ต่ ากว่า 100,000 บาท ไป

จนถึงมากกว่า 10.0 ล้านบาท และมีพันธมิตรการท างานท่ีแนบแน่น กับท้ังส่วนราชการ 

สถานศึกษา องค์กรภาคเอกชน และประชาชนในพื้นท่ี สิ่งเหล่านี้ชี้ว่าประเทศไทยมีความพร้อม

ของภาคส่วนต่าง ๆ ในการท างานเพื่อเด็ก หากรัฐเข้าใจและวางแนวทางความร่วมมืออย่างเป็น

รูปธรรม และบนการประสานประโยชน์ระยะยาว 

ส าหรับประเด็นงบประมาณการพัฒนาเด็กและเยาวชน การศึกษาก็จะพบข้อมูลในลักษณะ

เช่นเดิมเหมือนทุกปีท่ีผ่านมา นั่นคือ งบประมาณภาครัฐดังกล่าวไม่สามารถให้ตัวเลขที่ใกล้เคียงกับ

ความเป็นจริงว่า ในแต่ละปีรัฐได้ใช้งบประมาณลงสู่การพัฒนาเด็กเป็นจ านวนเท่าใด ภาพท่ีเห็นใน

ทุกปี คือ ตัวเลขคร่าว ๆ ท่ีคาดว่าจะเกี่ยวพันกับการพัฒนาเด็ก ซึ่งปรากฏอยู่ในยุทธศาสตร์ท่ี 4 ว่า

ด้วยการศึกษา คุณธรรมจริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม ซึ่งงบประมาณใน

ยุทธศาสตร์นี้เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีจาก 5.86 แสนล้านบาท ในปี พ.ศ. 2555 เป็น 6.25 

และ 8.49 แสนล้าน ในปี พ.ศ. 2556 และ 2557 โดยล าดับ 

อย่างไรก็ตามงบประมาณท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนยังครอบคลุมถึง

งบประมาณนอกภาคราชการผ่านองค์กรต่างๆ อาทิ องค์กรทุนเพ่ือเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิ

เซฟ ซึ่งแต่ละปีจะมียอดเงินบริจาคจ านวนมาก อาทิ เช่นใน ปี พ.ศ. 2556 ยูนิเซฟ มียอดเงิน

บริจาคเพื่อเด็กจากผู้บริจาคต่างๆ ถึง 5.03 แสนล้านบาท และร้อยละ 84 ของจ านวนเงินนี้ถูกใช้

เพ่ือสนับสนุนโครงการส าหรับเด็ก ส่วนอีกร้อยละ 16 นั้นจะน าไปใช้ระดมทุนเพิ่มเติมต่อไป 
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นอกจากนี้ การพัฒนาเด็กไทยยังมีงบประมาณจากกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

(สสส.) ผ่านแผนงานสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว ซึ่งมีงบประมาณสูงถึงร้อยละ 280.7 

ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2557 เพ่ิมจาก ปี พ.ศ. 2556 ท่ีมีงบประมาณ 244.89 ล้านบาท 

ในส่วนภาคเอกชนนับเป็นองคาพยพท่ีส าคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชนเช่นกันในปี 

พ.ศ. 2557 ข้อมูลจากการส ารวจของ สอดย. ระบุว่า มีองค์กรภาคเอกชนท่ีมีงบพัฒนาเด็ก จ านวน 

64 องค์กร โดยองค์กรเหล่านี้เป็นองค์กรท้ังท่ีเป็นสาขาขององค์กรต่างประเทศและเป็นองค์กร

ภายในประเทศเอง องค์กรท้ังหมด 64 แห่งมีกิจกรรมการพัฒนาเด็กอย่างหลากหลายครอบคลุม

ท้ังระดับการปกป้องคุ้มครองเด็ก การแก้ไขปัญหาการฟื้นฟูพัฒนา และการเฝ้าระวังในประเด็น

ต่างๆ อันเกี่ยวกับเด็ก และมีองค์กรถึง 4 แห่งท่ีมีงบพัฒนาเด็กและเยาวชนสูงมากกว่า 100.0 ล้าน

บาทต่อปี  

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1. อาจกล่าวได้ว่า ท่ีผ่านมาประเทศไทยมีนโยบายว่าด้วยการพัฒนาเด็กและเยาวชน

มากมายกระจายอยู่ในทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง แต่นโยบายและการท างานดังกล่าวยังคงเทน้ าหนัก

ไปในมาตรการเชิงตั้งรับเป็นส าคัญ ในแต่ละปีจะพบว่า ปัญหาเด็กและเยาวชนมีความซับซ้อนมาก

ขึ้นเร่ือยๆ และจ านวนปัญหาใหม่ๆ ก็เกิดขึ้นต่อเนื่องมาโดยล าดับ ส่ิงนี้พิสูจน์ว่า มาตรการตั้งรับคง

ไม่สามารถจัดการปัญหาในเชิงภาพใหญ่ได้ ดังนั้นค าตอบของการพัฒนาคงจะต้องอยู่ท่ีมาตรการ

เชิงรุกท่ีมีน้ าหนัก 

2. มาตรการเชิงรุกท่ีกล่าวถึงในข้อข้างต้น ควรเป็นมาตรการท่ีเกิดจาก “การฟังเสียงเด็ก” 

อย่างแท้จริง ท่ีผ่านมา ประเทศไทยด าเนินนโยบายโดยให้ผู้ใหญ่เป็นผู้คิด ซึ่งแน่นอนว่า บางส่วน

ถูกต้อง แต่บางส่วนก็ไม่ตอบโจทย์กระแสการเปลี่ยนแปลงท่ีเช่ียวกรากเช่นทุกวันนี้ มาตรการเชิง

รุกท่ีดีควรจะมาจากวิธีคิดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง ซึ่งก็คือ เด็กและเยาวชนไทย นั่นเอง 

3. การด าเนินงานพัฒนาเด็กและเยาวชนของประเทศไทยท่ีผ่านมาดูเหมือนจะดึงเด็กออก

จากครอบครัว และทุ่มเทสรรพก าลังลงไปท่ีตัวเด็กเป็นส าคัญ ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว แนวคิดของ



 

 

การละท้ิงครอบครัวไว้ข้างหลังอาจไม่ใช่ค าตอบท่ีถูกต้องมักของการพัฒนาเด็กและเยาวชนอย่าง

ยั่งยืน 

4. ปัญหาเด็กและเยาวชนหลายปัญหาเป็นปัญหาอุบัติใหม่ท่ีมีความซับซ้อนและมีความเป็น

พลวัตรสูง อาทิ ประเด็นแรงงานเด็กท่ีติดตามพ่อแม่ต่างชาติเข้ามาท างานในประเทศไทย เป็นต้น 

ประเด็นท่ีมีความเป็นพลวัตรสูงเช่นนี้ต้องการฐานข้อมูลและการศึกษาวิจัยท่ีมีคุณภาพเพียงพอต่อ

การวางนโยบายการแก้ไขปัญหา อาจกล่าวได้ว่าระบบฐานข้อมูลและการศึกษาวิจัยระยะยาว

ต่อเนื่องมีความจ าเป็นในการตอบโจทย์การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก 

5. ภาคีเครือข่ายภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และกลุ่มเยาวชน น่าจะเป็นก าลังหลักใน

การพัฒนาเด็กและเยาวชนได้ ข้อมูลเชิงประจักษ์ชี้ให้เห็นว่า ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม มี

ความพร้อมและมีใจในการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก ดังนั้นการจัดวาง platform ท่ี

เหมาะสมในการใช้ประโยชน์จากความพร้อมของภาคเอกชนและภาคประชาสังคม น่าจะเป็น

ค าตอบในการพัฒนาได้ 

6. เห็นได้ชัดว่า เด็กกลุ่มพิเศษ อาทิ ออทิสติก เด็กใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เด็กเร่ร่อน 

เด็กลูกคนงานก่อสร้าง ยังเป็นกลุ่มท่ีกลไกภาครัฐยังไม่เป็นไปในเชิงรุก แต่เป็นลักษณะของการตั้ง

รับเป็นส าคัญ ด้วยความซับซ้อนของปัญหาและจ านวนเด็กกลุ่มนี้ท่ีเพิ่มมากขึ้น ภาครัฐอาจต้อง

คิดถึงมาตรการเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพบนฐานของการใช้ทรัพยากรร่วมกัน (resource pooled) 

ของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมด 
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ส่วนที่ 1 สถานการณ์เด็กและเยาวชน 

1.1  ประชากรเด็กและเยาวชน ปี พ.ศ. 2557 

 อาจกล่าวได้ว่า ตัวเลขประชากรเด็กและเยาวชนในประเทศไทย อายุระหว่าง 0 – 25 ปี ย้อนหลังไป 

5 ปี (พ.ศ. 2552 – 2556) เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2557 ลดลงมาโดยล าดับ ทั้งในแง่จ านวนและสัดส่วน ซึ่งสวน

ทางกับจ านวนรวมทางประชากรทั้งประเทศที่เพ่ิมขึ้น โดยใน ปี พ.ศ. 2552 ประเทศไทยมีประชากรเด็กและ

เยาวชน รวม 22,920,395 คน ในปี พ.ศ. 2556 ลดลงมาเหลือ 22,205,810 คน ลดลงไป 714,585 คน และ

ลดลงเหลือ 22,034,850 คน ในปี พ.ศ. 2557 ในขณะที่ประชากรประเทศไทยเพ่ิมข้ึนโดยล าดับ โดยในปี พ.ศ. 

2552 มีจ านวน 63,525,062 คน เพ่ิมมาเป็น 66,400,000 คน ในปี พ.ศ. 2557 อย่างไรก็ตามสัดส่วนของเด็ก

และเยาวชนต่อประชากรทั้งหมดก็ยังคงอยู่ในราวร้อยละ 35 ในทุกปี 

 โครงสร้างทางประชากรของประเทศไทยมีรูปภาพคล้ายคลึงกับสิงคโปร์มาก  แตกต่างกันตรงที่ว่า

สิงคโปร์มีอัตราการเกิดน้อยกว่าไทยโดยแม่ชาวสิงคโปร์มีอัตราการให้ก าเนิดบุตร 1.2 คน ในขณะที่แม่ชาวไทย

มีอัตราการให้ก าเนิดบุตรราว 1.6 คน (ภูเบศร์ สมุทรจักร, 2557) 

 เมื่อพิจารณาเทียบกันระหว่างปี พ.ศ. 2556 และ 2557 จะพบการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างและ

จ านวนประชากรไม่มากนัก แต่ก็จะเห็นว่า ด้วยอัตราการลดลงของประชากรเด็กปีละเกือบ 200,000 คน ท า

ให้พยากรณ์ได้ว่า ในอีก 10 ปี (จากปี พ.ศ. 2557 – 2567) ประชากรเด็กและเยาวชนจะหายไปจากประเทศ

ราว 2.0 ล้านคน ซึ่งจ านวนนี้เป็นจ านวนที่มากพอสมควรและจะส่งผลต่อการลดประชากรวัยเจริญพันธุ์และลด

จ านวนประชากรรวมของประเทศในระยะยาว 

 เมื่อเปรียบเทียบประชากรเด็กและประชากรไทยในปี พ.ศ. 2557กับประเทศในกลุ่มอาเซียน พบว่า 

ประชากรในประเทศกลุ่มอาเซียนรวมทั้งสิ้นประมาณ636,512,723 คน (ข้อมูล ณ สิ้นปี พ.ศ. 2557 Asean-

Focus.com) หรือประมาณ ร้อยละ 8.85 ของประชากรโลก โดยประเทศในประชาคมอาเซียนที่มีจ านวน

ประชากรน้อยที่สุด คือ มีประชากรเพียงไม่ถึง 5 แสนคน คือ ประเทศบรูไน ในขณะที่ประเทศที่มีจ านวน

ประชากรมากท่ีสุดมากกว่า 250 ล้านคนคือ ประเทศอินโดนีเซีย ขณะที่ประเทศฟิลิปปินส์มีประชากรน้อยกว่า

อินโดนีเซียถึงเกือบครึ่ง แต่มีอัตราการเกิดสูงสุดในประเทศกลุ่มอาเซียน (ASEAN Beyond 2015: 03 

มกราคม 2557) ส่วนประเทศอ่ืนๆมีประชากรระหว่าง 5 - 100 ล้านคน ประเทศไทยมีจ านวนประชากร 66.4 

ล้านคนในปี พ.ศ. 2557 และจัดเป็นอันดับที่ 4 ของประชากรในประชาคมอาเซียน ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาร้อยละ

ของประชากรอายุน้อยกว่า 15 ปีในกลุ่มประเทศอาเซียนพบว่า ประเทศลาว ฟิลิปปินส์ และกัมพูชา มีร้อยละ



 

 

ของประชากรอายุน้อยกว่า 15 ปีมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ ร้อยละ 25 34 และ 31 ตามล าดับ โดยประเทศ

ไทยอยู่ที่ร้อยละ 18 (ภาคผนวก – ตารางที่ 1 - 2) 

 อัตราส่วนพ่ึงพิงทางอายุในกลุ่มประเทศอาเซียน พบว่า ประเทศลาวมีอัตราส่วนพ่ึงพิงมากที่สุด 

เท่ากับ 55.6 โดยประเทศไทยอยู่ที่ 24.2 (ภาคผนวก – ตารางที่ 3) ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับประชากรโลก 

อัตราการพ่ึงพิงของวัยเด็กของประเทศไทยเท่ากับร้อยละ 24.7 (youth dependency ratio: 24.7%) จาก

อัตราการพ่ึงพิงรวมร้อยละ 38.6 (total dependency ratio: 38.6%) โดยมีอัตราการเจริญเติบโตของ

ประชากร (Population growth rate) เท่ากับร้อยละ 0.35 เปรียบเทียบจาก 165 ประเทศ (country 

comparison to the world: 165) และอัตราการเกิด (Birth rate) อยู่ที่11.26 ต่อประชากร 1,000 คน 

(Central Intelligence Agency (CIA), 2015) 

 ข้อมูลประชากรในประเทศไทยของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ระบุว่า พ.ศ. 2557 ประเทศ

ไทยมีประชากรรวมทั้งสิ้น 65 ,124,716 คน เป็นชาย 31,999,008 คน เป็นหญิง 33,125,708 คน และมี

จ านวนประชากรเด็กและเยาวชน อายุระหว่าง 0 – 25 ปี จ านวน 22,034,850 คน คิดเป็นร้อยละ 33.83 ของ

ประชากรทั้งประเทศ แบ่งเป็นเพศชาย 11,282,236 คน คิดเป็นร้อยละ 51.2 ของประชากรเด็กและเยาวชน

ทั้งหมด และเป็นเพศหญิง 10,752,614 คน คิดเป็นร้อยละ 48.8 ของประชากรเด็กและเยาวชนทั้งหมด ทั้งนี้

ตัวเลขดังกล่าวเป็นตัวเลขเฉพาะผู้มีสัญชาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน (ข้อมูลดังปรากฏในภาคผนวก – 

ตารางที ่4) ซึ่งเมื่อเปรียบเทีบกับปี พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมาจากแหล่งข้อมูลเดียวกันพบว่า ประชากรในกลุ่มอายุนี้

ลดลง 170,960 คน โดยเพศชายลดลง 86,948 คน และเพศหญิงลดลง 84,012 คนเมื่อพิจารณาปิรามิด

ประชากรมีลักษณะป่องกลาง แสดงถึงการมีคนในวัยแรงงานจ านวนมาก และเริ่มมีประชากรวัยเด็กลดลงอย่าง

เห็นได้ชัด ฐานปิระมิดประชากรวัยเด็กมีขนาดแคบลง โดยเปรียบเทียบกับประชากรในวัยเดียวกัน (ภาคผนวก 

– รูปภาพที่ 1) 

 ในประเด็นจังหวัดที่มีการเกิดมากที่สุด 3 อันดับ พบว่า กรุงเทพมหานครมีการเกิดสูงที่สุดโดยมีเด็ก

เกิดใหม่ในปี พ.ศ. 2557 จ านวน 99,618 คน รองลงมา คือ จังหวัดชลบุรีและนครราชสีมา จ านวน 32,493 

คน และ 26,769 คน (ภาคผนวก – ตารางที่ 5) 

 ในส่วนจ านวนประชากรเด็กและเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 0 – 29 ปีนั้น เมื่อแบ่งกลุ่มเด็กอายุต่ ากว่า 

14 ปี ออกจากเยาวชนอายุระหว่าง 15 – 29 ปี พบว่ามีจ านวนเด็ก 11,955,000 คน และจ านวนเยาวชน 

13,440,870 คน ดังภาคผนวก – ตารางที่ 6 และเมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของ

ประเทศไทยใน 3 ช่วงเวลา พบว่า วัยเด็กมีจ านวนประชากรที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง (ภาคผนวก – รูปภาพที่ 2) 
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1.2 ความต้องการ และสภาวการณ์ของเด็กและเยาวชนตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

 ในส่วน 1.2 นี้ จะได้น าเสนอประเด็นหลักๆ 2 ประเด็น อันได้แก่ 

1.2.1 ประเด็นกฎหมาย นโยบาย และแผนงานด้านเด็กและเยาวชนที่เกิดข้ึนในปี พ.ศ. 2557 

1.2.2 สถานการณ์เด่นที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2557 

 โดยในเบื้องแรก จะได้ให้รายละเอียดภายใต้หัวข้อ 1.2.1 โดยชี้ให้เห็นถึงแผนและนโยบายที่เกิดใหม่

ในช่วงปี พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมา ดังมีรายละเอียด ดังนี้ 

 แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2555 - 2559 ส่วนขยายด้านสิทธิเด็ก 

แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2555 - 2559 ส่วนขยายด้านสิทธิเด็กเกิดขึ้นตาม

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิเด็กและพิธีสารเลือกรับ เรื่อง การขาย

เด็ก การค้าประเวณีเด็ก และสื่อลามกท่ีเกี่ยวกับเด็ก และพิธีสารเลือกรับ เรื่อง ความเกี่ยวพันของเด็กในความ

ขัดแย้งกันด้วยอาวุธ โดยเป็นการน าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ มาประมวลกับยุทธศาสตร์และมาตรการ

ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติฯ เพ่ือให้เกิดเอกภาพและบูรณาการการพัฒนาและคุ้มครองเด็กของ

ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเกิดการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบ ซึ่งมีการวางแนวทางตาม 4 

ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ โดยมีจุดเน้นเพ่ิมเติมดังนี้ (ส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน 

ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ, 2557) 

แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2555 – 2559 ด้านสิทธิเด็กเพ่ิมเติมตามข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติฯโดยเพ่ิมเติมเข้าไปใน 4 ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน

แห่งชาติพ.ศ. 2555 – 2559 โดยมีรายละเอียดที่เพ่ิมเติม ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างภูมิคุ้มกันในการด ารงชีวิตของเด็กและเยาวชน ประกอบด้วย 4 มาตรการ

ได้แก่ 

1.1 มาตรการพัฒนาคุณภาพเด็ก แบ่งเป็น 4 ช่วงวัย ซึ่งมีจุดเน้นดังนี้ 

1.1.1 เด็กแรกเกิด – 2 ปี เน้นโภชนาการหญิงตั้งครรภ์และเด็กเล็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริโภค

ไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์และมารดาที่ให้นมบุตร รวมทั้งมาตรการส่งเสริมการเพ่ิมไอโอดีนในอาหารคนและ

อาหารสัตว์ ยกระดับความตระหนักและการให้การศึกษาแก่สาธารณชนเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และการ



 

 

ก ากับดูแลเรื่องมาตรฐานศูนย์รับเลี้ยงเด็กระดับท้องถิ่นโดยจัดตั้งศูนย์รับเลี้ยงเด็กสาธิตเพ่ือเป็นต้นแบบให้แก่

ศูนย์รับเลี้ยงเด็กท่ัวประเทศ 

1.1.2 เด็กปฐมวัย 3 – 5 ปี เน้นการด าเนินงานเพ่ือให้เด็กได้รับโอกาสด้านพัฒนาการ ส่งเสริมการตั้ง

ศูนย์เด็กเล็กในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับของประเทศไทย โดยเฉพาะในระดับต าบล และสนับสนุน

การพัฒนาบุคลากรผู้ดูแลเด็ก และส่งเสริมให้มีการใช้มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ 

1.1.3 เด็กวัย 6 – 12 ปี เน้นการส่งเสริมสุขภาพ ด้วยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และเน้น

คุณภาพการศึกษาโดยบูรณาการความรู้และความฉลาดทางอารมณ์ ความเข้มแข็งทางจิตใจ เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกัน

ปัญหาสารเสพติดและการบ าบัดแก้ไขฟ้ืนฟู 

1.1.4 เด็กวัย 13 – 17 ปี ยังคงเน้นเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดและการบ าบัดฟ้ืนฟู 

การส่งเสริมความรู้และทักษะการใช้ชีวิตในทางที่ถูก เพศศึกษา ครอบครัวศึกษา พฤติกรรมอนามัยเจริญพันธุ์

และสุขภาวะทางเพศท่ีเหมาะสม เพ่ือเตรียมความพร้อมที่จะเป็นพ่อแม่ การสืบค้นและจัดระบบข้อมูลกลุ่มเด็ก

ที่ไม่อยู่ในการศึกษาภาคบังคับ (เด็กออกจากการศึกษากลางคัน) ควบคู่กับการสนับสนุนช่วยเหลือให้ได้รับ

ความคุ้มครองและการพัฒนา 

1.2 มาตรการเสริมสร้างความเข้าใจในปัญหาและความต้องการของเด็กและเยาวชน เน้นการส่งเสริม

ให้พ่อแม่ และผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความรู้เรื่องพัฒนาการเด็กและได้รับการฝึกให้มีทักษะทัศนคติ 

และความสัมพันธ์เชิงบวกกับเด็ก 

1.3 มาตรการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อเด็กและเยาวชน เน้นการพัฒนาศักยภาพ

ครอบครัวแบบองค์รวม ให้เรียนรู้บทบาทของพ่อแม่ พัฒนาทักษะการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ใน

ครอบครัวเพ่ือลดความรุนแรงและอาชญากรรม ส่งเสริมความปลอดภัยในเด็ก ลดอุบัติเหตุ เฝ้าระวังและ

ส่งเสริมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

1.4 มาตรการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน ส่งเสริม สนับสนุนการรวมกลุ่มของเด็กและ

เยาวชน ส่งเสริมจิตอาสาและเปิดพ้ืนที่ให้เกิดกิจกรรมและการมีส่วนร่วมของกลุ่มเด็ก รวมถึงการมีผู้แทนเด็กใน

คณะกรรมการต่าง ๆ ในทุกระดับตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับชาติเพ่ือการพิจารณาและก าหนดนโยบาย

รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของสภาเด็กและเยาวชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การคุ้มครองและพัฒนาเด็กที่ต้องการการคุ้มครองพิเศษและเด็กพิเศษ 
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2.1 มาตรการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว เน้นการส่งเสริมการจัดระบบสวัสดิการระบบ

บริการเชิงรุก โดยเฉพาะครอบครัวที่อยู่ในภาวะเสี่ยง เฝ้าระวัง และคุ้มครองเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือ

เร่งด่วนโดยเพิ่มเติมประเด็นดังนี้  

- การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม สร้างความตระหนักและความรู้เกี่ยวกับการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม 

เสริมสร้างประสิทธิภาพการด าเนินการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม รวมทั้งระบบติดตาม ผลักดันกฎหมายและการ

คุ้มครองเด็กที่เกิดจากเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ 

- การละเมิดเด็กและการทอดทิ้ง มีการสนับสนุนเงินอุดหนุนให้แก่ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจาก

ปัญหาสังคม ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องการเลี้ยงดูเด็กให้แก่พ่อแม่ผู้ปกครอง จัดท าแนวทางการช่วยเหลือ

เด็กท่ีถูกทอดทิ้งและส่งเสริมให้มีครอบครัวอุปถัมภ์ 

2.2 มาตรการพัฒนาบริการพ้ืนฐานที่จ าเป็นและมีคุณภาพให้เข้าถึงเด็ก เน้นการเลี้ยงดูทางเลือก

ส าหรับเด็ก โดยเพิ่มประสิทธิภาพของการดูแลเด็กทางเลือก มีการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินสถานการณ์

เด็กที่รับบริการ เพ่ือการกลับคืนสู่ครอบครัว มียุทธศาสตร์และมาตรฐานของสถานดูแลเด็กทางเลือกและการ

พัฒนาศักยภาพครอบครัวอุปถัมภ์ 

2.3 มาตรการพัฒนาบุคลากรด้านเด็ก 

2.4 มาตรการปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวกับเด็กที่ต้องการการคุ้มครองเป็น

พิเศษ 

2.5 มาตรการพัฒนาระบบข้อมูล องค์ความรู้ กลไกของรัฐ และชุมชน 

2.6 มาตรการระดมสรรพก าลังเพื่อช่วยเหลือเด็กท่ีต้องการการคุ้มครองเป็นพิเศษ 

2.7 มาตรการเฉพาะกลุ่ม ดังนี้ 

(1) เด็กพิการ มีแนวทางการจัดบริการเพ่ือการคุ้มครองและพัฒนา โดยเฉพาะในด้านการศึกษามี

สถานศึกษาที่ใช้ระบบการเรียนร่วมและสถานศึกษาเฉพาะส าหรับเด็กพิการ มีมาตรการลดหย่อนทางภาษี

ส าหรับผู้ปกครอง ผู้ดูแล และองค์กรที่ท างานกับเด็กพิการ 

(2) เด็กชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชนพ้ืนเมือง มีแนวทางพ้ืนฐานในการให้บริการด้านสาธารณสุขการศึกษา 

และสวัสดิการสังคมต่าง ๆ ส่งเสริมการจัดการศึกษา 2 ภาษา และการส่งเสริมวัฒนธรรมชนเผ่าทุกชาติพันธุ์ 



 

 

(3) เด็กในกระบวนการยุติธรรม ติดตามผลการประเมินการบังคับใช้การขยายอายุขั้นต่ าในการรับผิด

ทางอาญาจาก 7 ปี เป็น 10 ปี และด าเนินการเสนอกฎหมายเรื่องการขยายอายุขั้นต่ าในการรับผิดฯเป็น 12 ปี 

รวมถึงการพัฒนาคุณภาพบริการเพื่อแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูเด็กในกระบวนการยุติธรรม มีการใช้กฎอันเป็นมาตรฐาน

ขั้นต่ าของสหประชาชาติว่าด้วยการบริหารงานยุติธรรมเก่ียวกับคดีเด็กและเยาวชน การแยกสถานที่ควบคุมตัว

เด็ก กระบวนการยุติธรรมทางเลือก การส่งเด็กไปสถานควบคุมเป็นทางเลือกสุดท้าย การฝึกอบรมบุคลากรที่

เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม รวมถึงการร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ 

(4) เด็กในสถานการณ์โยกย้ายถิ่นฐาน เน้นการคุ้มครอง ส่งเสริมการจัดการศึกษาแก่บุตรแรงงาน

โยกย้ายถิ่น มีการจัดท าบัญชีงานอันตรายและการจัดท าบัญชีสภาพงานอันตรายส าหรับแรงงานเด็กของ

ประเทศไทย 

(5) เด็กภายใต้พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เรื่อง การขายเด็กการค้าประเวณีเด็ก 

และสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก (เด็กกลุ่มที่ถูกแสวงประโยชน์ทางเพศและถูกละเมิด เด็กที่ ถูกแสวงประโยชน์ทาง

เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวเพ่ือแสวงความสุขทางเพศจากเด็ก) มีแนวทางการผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

และมีการบังคับใช้กฎหมาย มีการก าหนดมาตรการป้องกันการกระท าต่อเด็ก การคุ้มครองเด็กที่ตกเป็นเหยื่อ 

การด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมถึงการฟ้ืนฟูและเยียวยา

ผู้เสียหาย และส่งเสริมให้ภาคธุรกิจมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวเพ่ือแสวงความสุขทางเพศจาก

เด็ก 

(6) เด็กภายใต้พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เรื่อง ความเกี่ยวพันของเด็กในความ

ขัดแย้งกันด้วยอาวุธ (เด็กในโรงเรียนทหาร เด็กผู้หนีภัยจากการสู้รบ และเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้)มีการ

ออกกฎ ระเบียบ และแนวทางการด าเนินงานเพ่ือคุ้มครองเด็กกลุ่มต่าง ๆ ดังกล่าว โดยมีกลไกติดตามและ

ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง การศึกษาความเหมาะสมของหลักสูตรและการเรี ยนการ

สอนในโรงเรียนทหาร ส าหรับเด็กผู้หนีภัยจากการสู้รบ มีการศึกษาสถานการณ์การจัดบริการและสวัสดิการ

การจัดเก็บข้อมูลผู้หนีภัย พัฒนากระบวนการท างานและมีการแสวงหาความร่วมมือจากเครือข่ายเพ่ือการ

คุ้มครองช่วยเหลือเด็กกลุ่มเสี่ยงที่อาจตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรม ส าหรับเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มี

แนวทางส่งเสริมการใช้มาตรการที่มีอยู่เพ่ือป้องกันผลกระทบต่อเด็ก และจัดหาการสนับสนุนและบริการเพ่ือ

เยียวยาจิตใจให้แก่เด็กที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง โดยเร่งรัดการจัดท าแผนปฏิบัติการคุ้มครองเด็กใน

จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีมาตรการส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเหมาะสมกับเด็กในพ้ืนที่โดยเฉพาะ
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กรณีการจับกุมและการควบคุมตัวเด็กภายใต้พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 

2548 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการพัฒนา

เด็กและเยาวชน 

3.1 มาตรการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับให้เข้มแข็ง เน้นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและ

เคารพความคิดเห็นของเด็ก เน้นการจัดท ามาตรฐานสภาเด็กและเยาวชน ส่งเสริมให้องค์กรและบุคลากร

ท้องถิ่นมีบทบาทในการสนับสนุนกิจกรรมของเด็กรวมถึงสนับสนุนงบประมาณและองค์ความรู้ และการ มี

ผู้แทนเด็กในคณะกรรมการต่าง ๆ ในทุกระดับ 

3.2 มาตรการส่งเสริมบทบาทของภาคีเครือข่ายเพ่ือการมีส่วนร่วมพัฒนาเด็กและเยาวชนเน้นแนว

ทางการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และบทบาทภาคธุรกิจในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเด็กอย่างเป็น

รูปธรรม การส่งเสริมการจัดท าตัวชี้วัดสิทธิเด็กและการประเมินผลของธุรกิจและอุตสาหกรรมต่ อเด็ก การ

ส่งเสริมมาตรการป้องกันการฝ่าฝืนและมาตรการเยียวยาที่เหมาะสม ส าหรับภาคการท่องเที่ยวได้น าเสนอใน

ข้อ 2.7 (5) แล้ว 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการในการคุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน 

4.1 มาตรการการพัฒนาการบริหารจัดการในการคุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน เร่งรัดให้มีกลไก

ระดับชาติเพ่ือบูรณาการกลไกด้านการคุ้มครองและพัฒนาเด็ก การก ากับ ติดตาม และประเมินผลแผนปฏิบัติ

การด้านเด็ก ก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การจัดสรรทรัพยากร การบังคับใช้และการปรับปรุงแก้ไข

กฎหมายภายในประเทศให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานสากลและสถานการณ์ปัจจุบัน การพัฒนาองค์ความรู้

และศักยภาพบุคลากร และระบบฐานข้อมูล เผยแพร่และสร้างความตระหนักเรื่องสิทธิเด็กอย่างกว้างขวางและ

การส่งเสริมการด าเนินงานขององค์กรกลางที่เป็นอิสระในการติดตามตรวจสอบสถานการณ์ด้านสิทธิเด็ก 

4.2 มาตรการเสริมสร้างโอกาสและการเข้าถึงระบบสวัสดิการสังคม ระบบบริการ และระบบการ

คุ้มครอง ทั้งทางด้านสาธารณสุข การศึกษา อาชีพ และสังคมแก่เด็กและเยาวชนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมและ

ทั่วถึง โดยเฉพาะที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลและทุรกันดาร เน้นการน าหลักประโยชน์สูงสุดของเด็กไปประยุกต์ใช้ใน

การด าเนินงานทั้งระดับนโยบายและปฏิบัติ มีมาตรการและสวัสดิการสังคมเพ่ือแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ า

ส่งเสริมการเข้าถึงบริการ พัฒนากระบวนการและรูปแบบบริการ ตลอดจนการบูรณาการและพัฒนาระบบสาย

ด่วนการให้ความช่วยเหลือ ระบบประสานงานส่งต่อ และการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ 



 

 

4.3 ประเด็นอ่ืน ๆ เน้นการสร้างความร่วมมือกับองค์กรระดับภูมิภาคและระดับประเทศ ในรูปแบบ

ของการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดท าข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศ 

 นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน (พ.ศ.

2557 – 2562) 

ดร.สายสุรี จุติกุล ประธานคณะอนุกรรมการประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก

และเยาวชน ในคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (กดยช.) ระบุว่า ความรุนแรงต่อ

เด็กเป็นปัญหาที่ทั่วโลกให้ความสนใจ และมีผลการศึกษาวิจัย ระบุว่า เด็กถูกกระท าความรุนแรงทั้งทางกาย 

วาจาและเพศ จากบุคคลใกล้ชิด พ่อแม่ เพ่ือน ครูอาจารย์ และคนในชุมชน อีกทั้งประเทศไทยยังเป็นภาคีใน

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กตั้งแต่ พ.ศ. 2535 ส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส 

และผู้สูงอายุ (สท.) ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดท าร่างนโยบายและยุทธศาสตร์

ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน (พ.ศ.2557 – 2562) ประกอบด้วย 7 

ยุทธศาสตร์ดังนี้ (นวรัตน์ รามสูต และบัลลังก์ โรหิตเสถียร, 2558) 

1. การป้องกันการกระท าความรุนแรง มีมาตรการทั้งในส่วนของพ่อแม่ ผู้ปกครอง สมาชิกใน

ครอบครัว ครูอาจารย์ และผู้ดูแลเด็ก โดยรณรงค์ให้ความรู้ จัดกิจกรรมเสริมสร้างความผูกพัน มีบริการปรึกษา

แนะแนว สร้างระบบเฝ้าระวังความเสี่ยงที่เด็กอาจถูกกระท าความรุนแรง และการคัดกรองสื่อที่เหมาะสม  

2. การคุ้มครองช่วยเหลือ เยียวยาและฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนที่ประสบปัญหาความรุนแรงและเป็น

ผู้กระท าความรุนแรง กรณีที่เด็กเป็นผู้ถูกกระท าจะต้องมีมาตรฐานสากลคุ้มครองเด็กอย่างครบวงจร เตรียม

ความพร้อมครอบครัว ชุมชนและสังคมเพ่ือส่งเด็กกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุข กรณีเด็กเป็นผู้กระท า ต้อง

ศึกษาวิเคราะห์ถึงสาเหตุเพื่อแก้ไขอย่างถูกจุดและป้องกันการกระท าซ้ า  

3. ด้านกฎหมาย ตราหรือปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับให้เหมาะสมสอดคล้องอนุสัญญาที่

เกี่ยวข้องสร้างและพัฒนากลไกทางกฎหมายให้มีการบังคับใช้อย่างจริงจัง 

4. กลไกระดับชาติ พื้นที่ และการบริหารจัดการ จัดให้มีการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลความรุนแรงต่อเด็ก

เยาวชน เพ่ือจัดท าแนวทางและข้อเสนอแนะในการสร้างระบบฐานข้อมูลระดับพื้นที่และระดับชาติ สร้างความ

เข้มแข็งในกลไกทุกระดับ และสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายสหวิชาชีพในการร่วมมือแก้ปัญหา  

5. การประสานงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างกลไกหน่วยงานต่างๆ  
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6. พัฒนาองค์ความรู้และการวิจัย 

7. ความร่วมมือกับต่างประเทศรูปแบบต่างๆ รวมทั้งการศึกษาวิจัยระดับทวิภาคี พหุภาคี และระดับ

ภูมิภาคในการคุ้มครองเด็กและเยาวชน ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรง

ในเด็กทุกระดับ พร้อมติดตามประเมินผลการด าเนินงาน  

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับช่ัวคราว พ.ศ.2557 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้น าคณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อสมาชิกสภานิติ

บัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่  24 สิงหาคม 2557 ก่อนเข้าบริหารราชการแผ่นดิน ตามรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราว พ.ศ.2557 ซึ่งนโยบายที่แถลงจ าแนกเป็น 11 ด้าน  โดยนโยบายที่จะส่งผล

กระทบกับเด็กและเยาวชน คือ นโยบายเฉพาะด้านที่ 3 ที่ก าหนดให้ลดความเหลื่อมล้ าของสังคมและการสร้าง

โอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ และด้านที่ 4 พัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนาและ

ศิลปวัฒนธรรมจากนโยบายด้านสังคมที่ 3 และ 4 นี้จะส่งผลให้มีโครงการพัฒนาต่างๆ ตามมาอีกมาก ซึ่งจะ

ส่งผลต่อเด็กและเยาวชนโดยตรง 

1.2.2 สถานการณ์เด่นที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2557 

 สาระสังเขปจากการประชุมของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็ก 

- การประชุมของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่องการพัฒนาคน 

เพ่ืออนาคตประเทศไทย จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2557 โดยในการประชุมได้สังเคราะห์สาระที่

เกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ของประเทศในกลุ่มคนทุกระดับอายุ ครอบคลุมถึงเด็กแรกเกิดและปฐมวัย (0 – 5 ปี) 

และเด็กวัยเรียน (5 – 14 ปี) การสังเคราะห์พบว่าแม้รัฐบาลจะลงทุนด้านการศึกษาถึงร้อยละ 20 ของ

งบประมาณ แต่อัตรานักเรียนต่อประชากรวัยเรียนสุทธิส าหรับระดับประถมยังคงมีค่าต่ ากว่าร้อย ซึ่งต่ ากว่า

เป้าหมายของการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร, 2557) 

นอกจากนี้ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติยัง ได้แบ่งการพัฒนาคน

ออกเป็น 5 ช่วงอายุโดยแต่ละช่วงวัยมีจุดเน้นแตกต่างกัน ในส่วนที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนมี 3 ช่วงวัยดังนี้ 

(1) วัยแรกเกิด/ปฐมวัย เน้นเสริมสร้างภาวะโภชนาการที่ดีเพ่ือพัฒนาการที่สมวัยของเด็กเล็ก รวมถึง

พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) 



 

 

(2) วัยเรียน ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการศึกษาทางเลือก และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยเฉพาะ

กับกลุ่มเด็กท่ีต้องออกจากโรงเรียนกลางคันเพ่ือตามพ่อแม่ไปท างานรับจ้างตามที่ต่างๆ 

(3) วัยรุ่น/นักศึกษา เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านไปสู่โลกของการท างาน ต้องเน้นเสริมสร้างทักษะระดับสูงเพื่อ

ก้าวเข้าสู่อาชีพ สร้างโอกาสการศึกษาระดับสูงและประสบการณ์การท างานจริง 

การพัฒนาคนตามช่วงวัยดังกล่าวต้องการนโยบายที่ปฏิบัติได้จริง และมีผลในการสร้างการ

เปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งบทสังเคราะห์ดังกล่าวน ามาสู่นโยบายชาติหลายประการ ซึ่งจะได้บรรจุใน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับต่อไป 

- ส านักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme: 

UNDP) เปิดเผยรายงานการพัฒนาคนของประเทศไทยปี  พ.ศ. 2557 ซึ่งจัดท ามาแล้ว 16 ติดต่อกัน โดย 

UNDP เน้นย้ าในรายงานหัวข้อ "การพัฒนาคนในบริบทประชาคมอาเซียน" ว่า ความส าคัญของการพัฒนาคน

นั้นมีความส าคัญยิ่งกว่าการพัฒนาเพื่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจใดๆ ในการเตรียมความพร้อมของประเทศ

ไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปี พ.ศ. 2558 ที่ใกล้จะมาถึงนี้  อย่างไรก็ตาม อาจกล่าวได้ว่า ระบบ

การศึกษาไทยซึ่งมีผลต่อเด็กและเยาวชนนั้นไม่สามารถผลิตคนที่มีคุณภาพเพียงพอ และหากมีการเปรียบเทียบ

กับนานาประเทศในปี พ.ศ. 2557 พบว่าคุณภาพการศึกษาไทยอยู่ในล าดับที่ 87 จาก 114 ประเทศท่ัวโลก ตก

จากอันดับที่ 78 ในปี พ.ศ. 2556 และเป็นอันดับที่ 6 จาก 9 ประเทศในอาเซียน 

นอกจากนี้ ภาพดัชนีการศึกษาไทยรายจังหวัดประจ าปี พ.ศ. 2557 ซึ่งวัดจากจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ย 

IQ ของเด็กอายุ 6 – 15 ปี อัตราการเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและคะแนน O-Net ระดับ

มัธยมศึกษาปีที่ 6 ของแต่ละจังหวัด พบว่ามีเพียง 15 จังหวัดเท่านั้นที่มีดัชนีการศึกษาผ่านเกณฑ์ UNDP ซึ่ง 

UNDP ได้แสดงความเป็นห่วงต่อสถานภาพด้านคุณภาพการศึกษาและคุณภาพเด็กและเยาวชนในบางพ้ืนที่

ของประเทศไทย โดยมีพ้ืนที่ 38 จังหวัดที่มีค่าเฉลี่ย IQ เด็กอายุ 6 – 15 ปี อยู่ในระดับต่ าเมื่อเทียบกับ

มาตรฐานสากล โดยเฉพาะในพ้ืนที่ภาคอีสานพบว่ามีถึง 17 จาก 19 จังหวัด (คิดเป็นร้อยละ 89 ของพ้ืนที่) ที่มี

ค่าเฉลี่ย IQ ของเด็กอายุ 6 – 15 ปี ตกเกณฑ์มาตรฐานสากลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่แสดงถึงความเหลื่อมล้ าทาง

คุณภาพเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยที่ต้องมีการพัฒนาอย่างเร่งด่วน 

ปัญหาความเหลื่อมล้ าของคุณภาพการศึกษาและคุณภาพเด็กและเยาวชนยังเป็นประเด็นที่ทุกภาคส่วนต้องเร่ง

ร่วมกันแก้ไขอย่างจริงจังจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับชาติและระดับพ้ืนที่ 

- ส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์ เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชน และคณะท างานด้านเด็ก ได้จัดเวทีสิทธิเด็กใน



P a g e  | 23 

 

 

เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 รวม 4 ภาค ซึ่งแต่ละภาคได้มีการระดมพลังของเด็กที่สะท้อนถึงสภาพความเป็นจริง

ของสังคม มุมมองและความต้องการของเด็ก รวมถึงการสร้างสังคมที่เป็นมิตรต่อเด็กที่ต้องอาศัยความร่วมมือ

จากทุกภาคส่วนโดยมีครอบครัวเป็นพ้ืนฐานในการให้ความรักความอบอุ่น ขัดเกลาและพัฒนาเด็ก ซ่ึงข้อเสนอ

ของเด็กเยาวชนทั้ง 4 ภาคได้มีการน าเสนอต่อ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในงาน 25 ปี 

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเนื่องในวันสิทธิเด็กสากล ระหว่างวันที่ 18 – 20 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา เพ่ือ

ขับเคลื่อนให้หน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องน าไปปฏิบัติเพื่อสร้างสังคมท่ีเป็นมิตรต่อเด็กอย่างเป็นรูปธรรม 

 สาระสังเขปด้านเวทีสิทธิเด็ก 

เนื่องด้วยในปี พ.ศ. 2557 เป็นปีแห่งการครบรอบ “25 ปี อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก”ส านักงาน

ส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชน 

คณะท างานด้านเด็ก และองค์การทุนเพ่ือเด็กแห่งสหประชาชาติ ได้มีการจัดงาน “25 ปี อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิ

เด็ก” หัวข้อ “สังคมที่เป็นมิตรต่อเด็ก” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือทบทวนสถานการณ์การด าเนินงานด้าน

เด็กของประเทศไทย และข้อท้าทายในการปรับปรุงสถานการณ์ด้านเด็กให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ ในการด าเนินงานจะ

มุ่งเน้นให้สภาเด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิดโอกาสให้สภาเด็กและ

เยาวชนเป็นกลไกหลักในการจัดงานเวทีสิทธิเด็กระดับภาคและระดับชาติ โดยมี สท. คณะท างานด้านเด็ก และ

องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ เป็นที่ปรึกษาการด าเนินงาน (องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย, 2557) 

ในการประชุมนี้ ตัวแทนเด็กและเยาวชนไทยได้ยื่นแถลงการณ์และข้อเสนอแนะต่อพล.ต.อ. อดุลย์ 

แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยเด็กๆ ได้เรียกร้องให้

รัฐบาลด าเนินการต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือให้เกิดโอกาสที่เท่าเทียมและสังคมที่เป็นมิตรต่อเด็ก ตลอดจน

น าเสนอสิ่งต่างๆ ที่รัฐบาล ภาคเอกชน พ่อแม่และผู้ดูแลเด็กต้องด าเนินการเพ่ือส่งเสริมและปกป้องสิทธิของ

เด็กทุกคนในประเทศไทย 

“ความเป็นอยู่ของเด็กในประเทศไทยแตกต่างกันมากในแต่ละพ้ืนที่” นายพงษ์นรินทร์ นนท์ก่ า 

รักษาการประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยกล่าว “เด็กที่มาจากครอบครัวที่ร่ ารวยหรือที่อาศัยอยู่

ในเมืองมักมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาหรือการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ หรือมีโอกาสอ่ืนๆ ที่จะพัฒนาตนเอง

มากกว่าเด็กที่มาจากครอบครัวยากจนหรือที่อาศัยอยู่ในชนบท พวกเราต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงในเรื่อง

นี้ เพราะเด็กทุกคนควรมีโอกาสที่เท่าเทียมกันในการพัฒนาเพ่ือที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ” 



 

 

นอกเหนือจากโอกาสที่เท่าเทียมกันแล้ว เด็กและเยาวชนยังสะท้อนว่าพวกเขาต้องการความรักความ

เข้าใจจากครอบครัว อยากให้ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวแน่นแฟ้นขึ้น ตลอดจนต้องการให้พ่อแม่มีทักษะใน

การเลี้ยงลูกมากขึ้นและหยุดใช้ความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งถือเป็นปัญหาส าคัญและเกิดขึ้นบ่อยครั้งใน

ครอบครัวไทยจ านวนมาก 

 “พวกเรายังต้องการให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจในเรื่องต่างๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของพวกเรามากขึ้น เราอยากให้ผู้ใหญ่รับฟังเสียงของเด็กอย่างแท้จริงและลงมือท าสิ่งต่างๆ 

เพ่ือเด็ก” นายพงษ์นรินทร์กล่าว “ผมหวังว่าข้อเสนอแนะของพวกเราในวันนี้จะไม่เป็นเพียงแค่กระดาษแผ่น

หนึ่งเท่านั้น” 

แถลงการณ์และข้อเสนอแนะของเด็กและเยาวชนนี้ จัดท าขึ้นโดยเด็กและเยาวชนกว่า 400 คนทั่ว

ประเทศโดยผ่านเวทีสิทธิเด็กที่รวมเด็กทุกกลุ่ม เช่น เด็กพิการ เด็กไร้สัญชาติและเด็กด้อยโอกาส แถลงการณ์นี้

ได้สะท้อนมุมมองของพวกเขาเกี่ยวกับสถานการณ์ของเด็กในประเทศไทยในปัจจุบัน โอกาสและปัญหาต่างๆ ที่

พวกเขายังคงต้องเผชิญ เวทีสิทธิเด็กนี้จัดขึ้นใน 4 ภาคทั่วประเทศในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 โดยส านักงาน

ส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ด้วยการสนับสนุนจากยูนิเซฟ (องค์การยู

นิเซฟ ประเทศไทย, 2557) 

 สาระสังเขปอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 

- กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง

ในการด าเนินการตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก โดยรัฐบาลไทยมีหน้าที่ต้องรายงานความก้าวหน้าการ

ด าเนินงานตามอนุสัญญาต่อสหประชาชาติทุกๆ 5 ปี ซึ่งเป็นหลักประกันว่าสิทธิของเด็กทุกคนในประเทศจะ

ได้รับการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครอง 

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก หรือ The Convention on the Rights of the Child (CRC) ได้รับการ

รับรองจากที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในปี พ.ศ. 2532 ซึ่งได้ระบุสิทธิขั้นพ้ืนฐานของเด็กทุกคนใน

โลกและหน้าที่ของรัฐในการพิทักษ์สิทธิเด็ก อนุสัญญานี้ เป็นสนธิสัญญาที่มีประเทศต่างๆ ให้สัตยาบันมากท่ีสุด

ในโลก โดยระบุว่าเด็กทุกคน ทุกแห่งหน มีสิทธิที่จะมีชีวิตอยู่รอด ได้รับการพัฒนา และได้รับการปกป้อง

คุ้มครองจากความรุนแรงทุกรูปแบบ ตลอดจนมีสิทธิที่จะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

ชีวิตของพวกเขาตามอายุและวุฒิภาวะของพวกเขาประเทศไทยได้ให้สัตยาบันในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเมื่อ

ปี พ.ศ. 2535 และเป็นหนึ่งใน 194 ประเทศที่ได้ให้สัตยาบัน 
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- ในปี พ.ศ. 2557 มีการประชุมภายใต้หัวข้อ “สังคมที่เป็นมิตรต่อเด็ก” โดยในการประชุมดังกล่าว

นายพิชัย ราชภัณฑารี ผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ได้เน้นถึงความส าคัญของมาตรา 12 ในอนุสัญญาฯ 

ซึ่งระบุว่าเด็กและเยาวชนมีสิทธิแสดงความคิดเห็น และเสียงของเด็กต้องได้รับการรับฟังจากผู้ใหญ่ที่มีส่วน

ตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับพวกเขา  งานเวทีสิทธิเด็กท่ีจัดขึ้นทั่วประเทศนั้นเป็นตัวอย่างที่ดีที่แสดงให้

เห็นว่าสิทธิในการมีส่วนร่วมของเด็กนั้นเป็นสิ่งที่ท าให้เกิดขึ้นได้จริงโดยนายพิชัยกล่าวว่า “ถึงตอนนี้ก็เป็น

หน้าที่ของผู้ใหญ่แล้ว” นายพิชัยกล่าว “เด็กและเยาวชนได้สะท้อนมุมมองของพวกเขาแล้ว และตอนนี้ก็ข้ึนอยู่

กับผู้ใหญ่อย่างพวกเราในการน าข้อเสนอแนะเหล่านี้ไปพิจารณาในการวางแผน ตัดสินใจ และด าเนินการต่างๆ 

ต่อไป” 

 สาระสังเขปค่านิยม 12 ประการ 

ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (กพฐ.)  ได้ให้สัมภาษณ์ถึงผลการ

ประชุมผู้บริหารระดับสูงของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ว่า  ที่ประชุมได้หารือถึง

การสร้างค่านิยมหลักของคนไทยตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพ่ือสร้างสรรค์ประเทศ

ไทยให้เข้มแข็ง โดยต้องสร้างคนในชาติให้มีค่านิยมไทย 12 ประการ (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2557) อันได้แก่  

1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  

2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน  

3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์  

4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม  

5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย  

6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์  

7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย  

8. มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่  

9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า  

10. รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  



 

 

11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า 

12. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง  

ซึ่ง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) จะน าหลักการดังกล่าวมาขยายผล และได้

เตรียมเผยแพร่เรื่องดังกล่าวไปสู่สถานศึกษาด้วยการบรรจุไว้ในหลักสูตรวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง 

พร้อมกับการจัดกิจกรรมเสริมสร้างเด็กและเยาวชนในเรื่องนี้อย่างจริงจัง โดยเลขาธิการ สพฐ. กล่าวว่า “ได้มี

การวิเคราะห์ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ พบว่า หลักสูตรของ สพฐ.ก็มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์บรรจุ

อยู่แล้วจ านวน 8 ข้อ ประกอบด้วย มีความรักชาติศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่าง

พอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ ส่วนที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 

ก าหนดค่านิยมหลัก 12 ประการ ก็ถือว่าครอบคลุมคุณลักษณะของ สพฐ.แล้ว และการผลักดันเรื่องนี้ก็คงไม่ใช่

แค่ภาคการศึกษาเพียงฝ่ายเดียว แต่สังคมทุกภาคส่วนต้องร่วมกันด าเนินการ โดยเฉพาะการเริ่มต้นจาก

ครอบครัวที่จะต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่เด็กและเยาวชน" 

 สาระสังเขปของพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. 2558 

ในวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2558 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการพิจารณาในวาระ 2 และเปิดโอกาสให้สมาชิกอภิปราย

อย่างกว้างขวาง จากนั้น สนช.มีมติ 165 ต่อ 4 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง ผ่านร่างพ.ร.บ.กองทุนพัฒนาสื่อ

ปลอดภัยและสร้างสรรค์ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 

นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่ อ

ปลอดภัยและสร้างสรรค์ ระบุถึงการผ่านร่างกฎหมายว่า ถือเป็นของขวัญวันเด็กประจ าปี พ.ศ. 2557 โดยมี

งบประมาณจากรัฐบาลและจากกองทุนวิจัยฯ กสทช.สนับสนุนเข้าสู่กองทุน แม้ว่าร่างจะถูกตัดทอนบางส่วนลง

แต่สาระที่ส าคัญยังคงอยู่ หลังจากที่เป็นร่างมานานถึง 11 ปี ผ่านมา 7 รัฐบาล โดยมาตราที่เกี่ยวกับเด็ก

โดยตรง คือ มาตรา 5(3) ดังนี้ 

พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. 2558  ได้ประกาศลงในราชกิจจา

นุเบกษาเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 มีผลบังคับใช้วันที่ 27 มีนาคม 2558 

มาตรา 5 ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งเรียกว่า “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์”ให้

กองทุนเป็นนิติบุคคลและมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
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(3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนโดยเฉพาะเด็ก เยาวชนและครอบครัวมีทักษะในการรู้เท่าทัน

สื่อ เฝ้าระวังสื่อทีไ่ม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ และสามารถใช้สื่อในการพัฒนาตนเองชุมชนและสังคม 

เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ เกิดจากการที่ในปัจจุบันสื่อต่างๆ มีอิทธิพลต่อการ

เรียนรู้และพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนมากขึ้น สื่อที่เหมาะสมส าหรับเด็กและเยาวชนมีจ านวนน้อย การ

ผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ มีข้อจ ากัดหลายประการทั้งไม่เป็นที่นิยมของผู้ผลิตและผู้สนับสนุนการผลิตสื่อ 

ท าให้ขาดเงินทุนในการผลิตและการเผยแพร่สื่อที่มีคุณภาพ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีแหล่งเงินทุนเพ่ือใช้ใน

การผลิต การพัฒนา และการเผยแพร่สื่อที่มีคุณภาพ ทั้งนี้ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้และพฤติกรรมที่ดีของเด็ก

และเยาวชน ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาสื่อ 

สมควรจัดตั้งกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ขึ้นเพ่ือเป็นแหล่งเงินทุนในการด าเนินการดังกล่าว 

 สาระสังเขปประเด็นการปฏิรูปประเทศไทยด้านการศึกษา 

อาจกล่าวได้ว่า ปัญหาด้านการศึกษา เป็นปัญหาส าคัญของประเทศไทยตั้งแต่อดีตต่อเนื่องมาถึง

ปัจจุบัน แม้ว่าได้มีการปฏิรูปการศึกษามาแล้วเป็นระยะๆ และปัญหาบางเรื่องได้รับการแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น 

บางเรื่องต้องแก้ไขปรับปรุงหรือปฏิรูปต่อไป โดยเฉพาะเมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. 2542 ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิรูปการศึกษาครั้งส าคัญ โดยมีการด าเนินการปฏิรูปการศึกษารอบแรก

ระหว่างพ.ศ. 2542 – 2551 แต่ผลของการปฏิรูปนั้นพบว่า ระบบการศึกษาของไทยยังไม่สามารถพัฒนาผู้เรียน

ให้มีคุณภาพได้ตามที่ตั้งไว้ และปัจจุบันอยู่ในช่วงของการปฏิรูปการศึกษารอบสอง หรือที่เรียกว่า “การปฏิรูป

การศึกษาในทศวรรษที่สอง พ.ศ. 2552 – 2561” ซึ่งด าเนินการไปแล้วกว่า 5 ปี แต่ปัญหาคุณภาพการศึกษา

ของไทยโดยรวมอาจกล่าวได้ว่ายังเป็นปัญหาอยู่ โดยเฉพาะด้านคุณภาพการศึกษา/คุณภาพผู้เรียน ด้านครู

อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ด้านประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ ด้านการเพ่ิมและกระจายโอกาส

ทางการศึกษาที่ยังคงไม่ทั่วถึง เท่าเทียม และด้านการผลิตและพัฒนาก าลังคนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขัน 

(ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรปฏิบัติหน้าที่ส านักงานเลขาธิการสภาปฏิรูปแห่งชาติ, 2557) 

เมื่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ควบคุมอ านาจการปกครองประเทศและมีการ

ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ซึ่งมีบทบัญญัติให้มี สภา

ปฏิรูปแห่งชาติ อันเป็นองค์กรที่ท าหน้าที่ศึกษาและเสนอแนะเพ่ือให้เกิดการปฏิรูปในด้านต่างๆการศึกษา 

นับเป็นด้านหนึ่งที่ต้องปฏิรูปให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ นโยบายการบริหารราชการของคณะรักษาความสงบ

แห่งชาติ (คสช.) และนโยบาย/เจตนารมณ์ของหัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยา คสช. ด้านการศึกษารวมทั้งนโยบาย

การบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีด้านการศึกษาที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 



 

 

กันยายน 2557 นั้น กระทรวงศึกษาธิการในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบด้านการศึกษาของประเทศได้ สนอง

นโยบายด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ (ร่าง) Roadmap การปฏิรูป

การศึกษาเพ่ือพัฒนาคนอย่างยั่งยืน พ.ศ. 2558 – 2564 เพ่ือเป็นแนวทางการด าเนินการขับเคลื่อนให้เกิดการ

ปฏิรูปการศึกษาดังกล่าว 

จากการศึกษาแนวคิดและกฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา ข้อมูล/เอกสาร  บทความและ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่ายังคงมีหลายประเด็นที่ยังเป็นปัญหาอยู่จนถึงปัจจุบัน โดยปัญหาหลักที่ส าคัญๆ 

ได้แก่ ปัญหาครู ประเด็นที่พบ คือ การผลิตและพัฒนาครู การขาดแคลนครู คุณภาพครู และหนี้สินครู ปัญหา

การเรียนรู้ประเด็นที่พบ คือ คุณภาพการศึกษาและคุณภาพของผู้เรียนตกต่ า ปัญหาหลักสูตรการเรียนการ

สอน กระบวนการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผล ปัญหาระบบการบริหารจัดการ ประเด็นที่พบ เช่น 

ปัญหาโครงสร้างการบริหารจัดการการศึกษา ปัญหาการกระจายอ านาจการบริหารและจัดการศึกษาจาก

ส่วนกลางสู่เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา แม้จะมีกฎหมายก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจ

การบริหารและการจัดการศึกษาแล้วก็ตาม แต่หน่วยงานที่น าไปปฏิบัติยังไม่มีความเป็นอิสระและคล่องตัวใน

การบริหารงานและจัดการศึกษาเท่าที่ควร เป็นต้น รวมทั้ง ปัญหาการกระจายโอกาสและคุณภาพการศึกษา 

ประเด็นที่พบ เช่น การจัดการศึกษาโดยภาครัฐของไทยมีการรวมศูนย์โดยส่วนกลางแม้จะเปิดโอกาสให้พัฒนา

หลักสูตรท้องถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาได้เอง แต่ในทางปฏิบัติส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส่วนใหญ่ยังไม่ให้

ความส าคัญกับการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษา รวมทั้งเกิดความเหลื่อมล้ าและความไม่

เป็นธรรมทางการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และโรงเรียนชายขอบโดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็ก 

รวมถึงการศึกษาของเด็กยากจนและเด็กด้อยโอกาส ซึ่งเป็นปัจจัยที่ท าให้เกิดปัญหาความไม่เท่าเทียมกันใน

คุณภาพของการศึกษา เป็นต้น นอกจากนี้ ยังพบ ปัญหาการผลิตและพัฒนาก าลังคนเพื่อเพิ่มศักยภาพการ

แข่งขัน ประเด็นส าคัญที่พบ คือ หลักสูตรอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาปัจจุบันไม่สามารถตอบสนองความ

ต้องการเพื่อผลิตและพัฒนากาลังคนให้มีประสิทธิภาพและศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศได้ 

ส าหรับแนวทางแก้ไขปัญหาหรือข้อเสนอส าหรับการปฏิรูปโดยสรุป คือ ปฏิรูปครู โดยด าเนินการ

ปฏิรูปครูทั้งระบบ ได้แก่ ปรับระบบการบริหารงานบุคคลตั้งแต่กระบวนการผลิตครู การสรรหาและคัดเลือกให้

ได้คนดีคนเก่งและมีความเหมาะสมเพ่ือบรรจุเป็นครู จัดระบบเงินเดือนหรือค่าตอบแทนที่เหมาะสมโดยปรับ

ระบบฐานเงินเดือนและให้มีสวัสดิการหรือผลประโยชน์เกื้อกูลต่างๆ อย่างเพียงพอ เพื่อให้ครูมีขวัญก าลังใจ จะ

ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการสอนอย่างเต็มความรู้ความสามารถมากยิ่งขึ้น และที่ส าคัญเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาหนี้สิน

ขึ้นมา ก าหนดมาตรการบริหารจัดการและพัฒนาครูให้เกิดทักษะในการจัดการเรียนการส อนมากขึ้น 

ก าหนดให้มีแผนเพ่ิม-ลดกระจายครูที่เหมาะสม และแผนสมรรถนะและความก้าวหน้าทางวิชาชีพปรับระบบ
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ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เร่งแก้ปัญหาการขาดแคลนครูโดยเฉพาะครูอาชีวศึกษาและครูในสาขาวิชาหลัก 

ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษา รวมทั้งก าหนดมาตรการให้ครูอยู่ประจ าห้องเรียนหรือคืนครูสู่

หอ้งเรียนเพ่ือให้ครูมีเวลาส าหรับท าหน้าที่ในการสอนมากยิ่งขึ้น ปฏิรูปการเรียนรู้ โดยเร่งด าเนินการแก้ปัญหา

คุณภาพการศึกษา/คุณภาพผู้เรียนตกต่ า ในกรณีเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ให้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างหลักสูตร

การเรียนการสอนของการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีการเรียนภาษาไทยมากขึ้นเพ่ิมข้อสอบแบบอัตนัยให้มากขึ้น

เพ่ือให้ผู้ เรียนได้รู้วิธีการวิเคราะห์สังเคราะห์มากขึ้น ปรับปรุงหลักสูตรให้ เน้นการเรียนการสอนวิชา

ประวัติศาสตร์และหน้าที่ความเป็นพลเมืองโดยเฉพาะขึ้น รวมทั้งเร่งเพ่ิมทักษะ/อาชีพในศตวรรษที่ 21 และ

ทักษะการเรียนการสอนด้านภาษาอังกฤษด้วย ปฏิรูปการบริหารจัดการ โดยปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและ

ระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการการศึกษา โดยปรับโครงสร้างและบทบาทการบริหารงานของ

กระทรวงศึกษาธิการ กระจายอ านาจการบริหารจัดการจากส่วนกลางสู่เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาที่

สามารถน าไปปฏิบัติอย่างเป็นอิสระและคล่องตัวเพ่ือเพ่ิมความเป็นอิสระในการบริหารแก่เขตพ้ืนที่การศึกษา

และสถานศึกษา รวมทั้งปรับระบบการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการศึกษาและระบบเงินอุดหนุนรายหัวให้มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ปฏิรูปการกระจาย-เพิ่มโอกาสและคุณภาพการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม โดยจัดให้มี

การพัฒนาระบบการศึกษาทางไกลเพ่ือเพ่ิมคุณภาพและโอกาส ก าหนดช่วงเวลาที่เหมาะสมส าหรับทุกสื่อจัด

รายการเพ่ือการศึกษา ปรับระบบเงินอุดหนุนรายหัวทุกประเภททุกระดับให้เป็นธรรม ปรับระบบการให้

ทุนการศึกษาแก่เด็กยากจนและเด็กด้อยโอกาส รวมทั้งพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้และโรงเรียน

ชายขอบ และเร่งไขแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและความไม่เป็นธรรมทางการศึกษา อัน

จะส่งผลให้การเพ่ิม-กระจายโอกาสและคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมยิ่งขึ้น ปฏิรูปการ

ผลิตและพัฒนาก าลังคนเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน  โดยปรับหลักสูตรอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่

ตอบสนองความต้องการของประเทศในระดับอาชีวศึกษาให้เน้นภาคปฏิบัติในสถานประกอบการและให้

ความส าคัญกับด้านคุณภาพมากกว่าปริมาณ เพ่ิมระบบจูงใจสร้างค่านิยมและภาพลักษณ์ที่ดีให้มีผู้ เรียนสาย

อาชีวศึกษาเพ่ิมขึ้น ส่วนในระดับอุดมศึกษาควรปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให้สูงขึ้น ส่งเสริมให้มี

การวิจัยและพัฒนาอย่างกว้างขวาง ผลิตและพัฒนานักวิจัยระดับปริญญาเอก รวมทั้งปรับปรุงหลักสูตรเนื้อหา

และกระบวนการเรียนการสอนให้สนองต่อความต้องการของสังคมและประเทศยิ่งขึ้น 

และจากการศึกษานี้ มีข้อเสนอที่จะให้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาที่มีอยู่และ

ด าเนินการให้มีกฎหมายที่จ าเป็นเพื่อการปฏิรูปศึกษาขึ้นใหม่ ดังนี้ 



 

 

1. ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาให้เอ้ือต่อการพัฒนาการศึกษา เช่น พระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พระราชบัญญัติระเบียบ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา เป็นต้น 

2. เร่งรัดให้มีกฎหมายขึ้นใหม่ที่เอ้ือประโยชน์หรือสนับสนุนให้ระบบการศึกษามีความสอดคล้องกับ

การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น เช่น พระราชบัญญัติวิทยาลัยชุมชน พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีเพ่ือ

การศึกษา พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างคุณภาพการเรียนรู้ เป็นต้น 

 สาระสังเขปประเด็นการปฏิรูปประเทศไทยด้านสังคม 

- ด้านยาเสพติด จากข้อมูลบทสรุปผู้บริหารของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรปฏิบัติหน้าที่

ส านักงานเลขาธิการสภาปฏิรูปแห่งชาติ (2557) ระบุว่า จากรายงานสถานการณ์ยาเสพติดโลก ค.ศ. 2014 

ของ United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) พบว่าการระบาดของยาเสพติดคงที่ ยกเว้น

การผลิตฝิ่นในประเทศอัฟกานิสถานและสามเหลี่ยมทองค าบริเวณไทย-เมียนมาร์มีอัตราการผลิตและการแพร่

ระบาดเพ่ิมขึ้น มีการขยายตัวของการผลิตเมทแอมเฟตามีน (Methamphetamine) ซึ่งเป็นสารเคมีที่ผสมใน

ยาบ้าในอเมริกาเหนือ และมีการใช้ยาบ้าอย่างมากในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ส่วนการผลิตโคเคนและกัญชาลดลง ขณะที่เฮโรอีนยังคงเป็นปัญหาหลักในหลายประเทศในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งประเทศไทยแต่ระดับการจับกุมเฮโรอีนคงที่ใน พ.ศ. 2555 – 

2556 ส าหรับการแพร่ระบาดของการใช้ยาเสพติดทั่วโลกยังคงที่ โดยประชากรประมาณ 243 ล้านคน หรือ

ร้อยละ 5 ของประชากรโลกที่มีอายุระหว่าง 15 – 64 ปี มีการใช้ยาเสพติดอย่างผิดกฎหมาย ขณะที่ผู้ใช้ยาเสพ

ติดที่มีปัญหามีประมาณ 27 ล้านคน หรือร้อยละ 0.6 ของประชากรผู้ใหญ่ทั่วโลกหรือ 1 ในทุก 200 คน ซึ่งใน

แต่ละปีผู้ใช้ยาเสพติดทั่วโลกมีเพียง 1 ใน 6 คนที่เข้าถึงการบ าบัดรักษาอาการติดยาเสพติด และใน พ.ศ. 2555 

มีการเสียชีวิตที่เกี่ยวเนื่องจากยาเสพติดประมาณ 200,000 รายทั่วโลก ส าหรับประเทศไทยยังคงมีสัดส่วนสูง

ทั้งในกลุ่มผู้ค้าและผู้เสพ ซึ่งมีสาเหตุมาจากปัจจัยต่างๆ เช่นภาวะการว่างงาน การมีค่านิยมฟุ้งเฟ้อรักความ

สะดวกสบาย และการหารายได้จากการค้ายาเสพติดที่ถูกมองว่าง่าย นอกจากนี้ยังมีประเด็นเรื่องการอยู่ใน

ครอบครัวที่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนที่มีอายุ 15 – 19 ปี และอายุต่ ากว่า 15 ปี ที่พบ

แนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นทั้งที่อยู่นอกระบบการศึกษาและในระบบการศึกษาเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเด็ก ระดับ

ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ในขณะเดียวกันในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนทางภาคเหนือ ก็เป็นพ้ืนที่

หลักที่มีการลักลอบน าเข้ายาเสพติดมาโดยตลอด และคาดว่าจะยังคงเป็นพ้ืนที่หลักต่อไปในอนาคตซึ่งนักค้า

รายใหญ่ส าคัญในเมียนมาร์มักจะว่าจ้างชนกลุ่มน้อยเป็นผู้ล าเลียงยาเสพติดเข้ามาภายในประเทศ โดยเฉพาะ
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กลุ่มมูเซอและกลุ่มม้ง นอกจากนี้ยังคงมีกลุ่มผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ทั้ง

เป็นผู้ด าเนินการเองหรือเป็นผู้ช่วยเหลือสนับสนุน ท าให้การสืบสวนปราบปรามมีความซับซ้อนและเป็นไป

อย่างยากล าบาก นักค้ารายส าคัญทั้งท่ีถูกควบคุมตัวในเรือนจ าหรืออยู่นอกเรือนจ ายังคงมีบทบาทส าคัญในการ

บงการค้ายาเสพติด ในด้านการแพร่ระบาดของยา ยังคงพบว่า ยาเป็นตัวยาที่มีความส าคัญในการแพร่ระบาด 

ในขณะเดียวกันปัญหายาเสพติดที่มีการแพร่ระบาดในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา คือกลุ่มยาประเภทกระตุ้นประสาท 

ได้แก่ ยาบ้า ไอซ์ กระท่อม ส่วนกลุ่มยาเสพติดประเภทออกฤทธิ์กดประสาท ได้แก่ สารระเหย ฝิ่น และเฮโรอีน 

กลับลดบทบาทลง 

แนวทางการแก้ปัญหาในอดีตที่ผ่านมาจะมุ่งเน้นให้ความส าคัญในการปราบปราบผู้ที่ค้ายาเสพติดและ

ปฏิบัติต่อผู้เสพในฐานะผู้ที่กระท าความผิดกฎหมายอาญา ซึ่งแนวทางดังกล่าวไม่ได้ท าให้การเสพและการค้ายา

เสพติดลดน้อยลงแต่กลับเป็นการเพ่ิมอัตราการค้าและการเสพยาที่เพ่ิมขึ้น ถึงแม้จะมีกฎหมายใช้บังคับอยู่เป็น

จ านวนหนึ่งตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แต่กฎหมายดังกล่าวจะมุ่งเน้นที่การปราบปรามผู้ค้ายาเสพติดและลงโทษ

ผู้เสพในฐานะผู้กระท าความผิด ซึ่งผลจากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวได้มีข้อเสนอให้มีการ

เปลี่ยนแปลงแนวทางการแก้ปัญหายาเสพติด จากการปราบปรามผู้ค้ายาเสพติดมาเป็นการป้องกันที่ ตัวผู้เสพ

และปฏิบัติต่อผู้เสพในฐานะผู้ป่วย มิใช่ผู้กระท าความผิดในคดีอาญาซึ่งจะเป็นการแก้ไขปัญหาในสังคมได้ตรง

ประเด็นมากกว่า 

จากประเด็นยาเสพติดดังกล่าวได้น ามาสู่ข้อเสนอแนะในการปฏิรูป ดังนี้ 

1) ให้มีการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับตัวผู้เสพยาเสพติด โดยเปลี่ยนจากผู้กระท าความผิดในคดีอาญาเป็น

ผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบ าบัดรักษาและป้องกันมิให้กลับมาเสพอีก  

2) ควรมีการเพ่ิมกลไกในการป้องกันยาเสพติดด้วยการสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคสังคมสังคมโดย

เริ่มจากกลุ่มเสี่ยง ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน 

3) นอกจากนี้สถานประกอบการภาคเอกชนต่างๆ และศาสนสถานต่างๆ ในทุกศาสนา ควรจัดให้มี

กิจกรรมสันทนาการส าหรับเยาวชนให้ได้มีโอกาสแสดงออกถึงความสามารถและได้ร่วมกิจกรรมกับหมู่คณะ 

เช่น จัดโครงการต่าง ๆ ที่ให้ความรู้ความเข้าใจและอันตรายจากยาเสพติด มีการน าหลักศาสนามาสอนเป็น

แนวทางในการประพฤติปฏิบัติของเยาวชนเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ยาเสพติดในการแก้ไขปัญหา  

4) ควรมีการจัดการประกวดเพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงความดี ความเด่นในทางที่ถูกต้อง

ของตนเองหรือสนับสนุนในเรื่องของการกีฬาและดนตรีให้แก่เด็กและเยาวชน  



 

 

5) ควรจัดท าแผนปฏิบัติการร่วมอาเซียนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  

6) ควรมีมาตรการในการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น การสกัดกั้นยาเสพติดตาม

แนวชายแดน การตรวจสินค้าและสิ่งของที่ส่งระหว่างประเทศ การบ าบัดรักษายาเสพติด การแลกเปลี่ยนข้อ

การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเพ่ือการปราบปรามยาเสพติด ในการจัดแผนปฏิบัติการร่วมกันเพ่ือให้สามารถ

ด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอาชญากรรมอ่ืน ๆ ในอนุภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็น

ต้น 

- ด้านเด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชนจัดเป็นวัยที่ส าคัญมากเพราะเป็นช่วงวัย “หัวเลี้ยวหัวต่อของ

ชีวิต” ซึ่งถือเป็นช่วงที่ต้องปรับตัวมากที่สุด สังคมมักคาดหวังว่าจะต้องเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ แต่เด็ก

และเยาวชนจะมีคุณภาพได้ต้องอาศัยการปฏิรูปหลายองคาพยพ เพ่ือช่วยสร้างสังคมที่เหมาะสมกับเด็ก จาก

ประเด็นนี้น าไปสู่ข้อเสนอแนะในการปฏิรูป ดังนี้ 

ปัญหาเด็กและเยาวชนติดเกมออนไลน์ 1) ภาครัฐจะต้องด าเนินการก าหนดมาตรการเข้มข้นควบคุม

ร้านเกมคอมพิวเตอร์ให้เปิดและปิดตามเวลาที่กฎหมายก าหนด โดยด าเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง และ

ป้องกันมิให้เป็นแหล่งมั่วสุมของเยาวชน และขอความร่วมมือร้านเกมต้องจ ากัดเวลาเล่นเกมออนไลน์ของ

เยาวชน และ 2) ภาครัฐและผู้ประกอบการจะต้องมีส่วนร่วมการจัดระเบียบร้านเกมคอมพิวเตอร์และเกม

ออนไลน์ ตลอดจนเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์แก่เยาวชน 

ปัญหาเด็กและเยาวชนขับรถจักรยานยนต์แข่งในยามวิกาล 1) ควรใช้มาตรการป้องกันควบคู่กับ

การปราบปราม วิธีแก้ปัญหาด้วยการล้อมปราบ และจับกุมคุมขังอย่างเดียวเป็นการแก้ที่ไม่ตรงจุด โดยเสนอให้

ใช้ใบขับขี่ในการซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงด้วย 2) ตราพ.ร.บ.ควบคุมการดัดแปลงปรับแต่งรถจักรยานยนต์โดย

ก าหนดให้รถจักรยานยนต์ทุกคันที่น าออกมาวิ่งใช้งานจะต้องเป็นรถที่เป็นมาตรฐานจากโรงงานโดยเฉพาะท่อ

ไอเสียที่ต้องมีการห้ามมิให้มีการตกแต่งดัดแปลงถอดไส้กรองเสียงที่เป็นอุปกรณ์มาตรฐานติดตั้งจากโรงงาน

ตามข้อก าหนดการควบคุมการผลิต 3) การแก้ปัญหาส าหรับเด็กแว้นและสาวสก๊อยควรแก้ที่ต้นเหตุคือ

ครอบครัวต้องให้ความรักความอบอุ่นแก่ลูก พ่อ แม่ ต้องมีส่วนรับผิดชอบในการกระท าผิดของบุตรหรือผู้อยู่ใน

ปกครองของตน 4) สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษาและชุมชนต้องมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ปัญหา 

5) ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันแก้ปัญหาอย่างบูรณาการ ผ่านการรณรงค์ให้เห็นข้อดีข้อเสียของพฤติกรรม

วัยรุ่น ตลอดจนเอ้ือพ้ืนที่และจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ให้กับวัยรุ่น และเร่งให้ความรู้ความเข้าใจและ

ความส าคัญของการท าหน้าที่พ่อแม่ซึ่งเป็นเรื่องส าคัญที่ต้องท าคู่ขนานไปด้วยกัน 
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ปัญหาเด็กและเยาวชนกับสื่อลามกในอินเทอร์เน็ต  ประเทศไทยควรบัญญัติกฎหมายในประเด็น

“การครอบครองสื่อลามกเด็ก” ที่มีขอบเขตกว้างครอบคลุมทั้งกรณีการผลิต การเผยแพร่ และการครอบครอง

ไม่ว่ากรณีใด ถือเป็นความผิด ทางอาญาเฉพาะและมีโทษสูงกว่าการกระท าท่ีเกี่ยวข้องกับสื่อลามกผู้ใหญ่ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ส่วนที่ 2  สภาพการณ์และแนวโน้ม ผลการด าเนินการ และแนวทางการพัฒนาเด็กและ

เยาวชน 

การน าเสนอในส่วนนี้จะแยกออกเป็น 4 ส่วนหลัก เพ่ือให้สามารถมองเห็นสถานการณ์และแนว

ทางการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยได้ โดยใน 4 ส่วนดังกล่าวแบ่งเป็น 

 2.1 สถานการณ์รวมทุกช่วงอายุของเด็กและเยาวชน 

2.2 สถานการณ์ของเด็กและเยาวชนตามแนวคิดการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามช่วงวัย (Life Cycle 

Approach) โดยแบ่งเป็น 5 ช่วงอายุ ได้แก่ 

 ช่วงปฏิสนธิ - 2 ปี 

 ช่วงเด็กปฐมวัย 3 - 5 ปี 

 ช่วงเด็กวัย 6 - 12 ปี 

 ช่วงเด็กวัย 13 - 17 ปี 

 ช่วงเยาวชน 18 - 25 ปี 

2.3 เด็กและเยาวชนที่ต้องการการคุ้มครองเป็นพิเศษและเด็กและเยาวชนกลุ่มพิเศษ 

2.4 สถานการณ์เชิงประเด็นท้าทาย 

 

2.1 สถานการณ์รวมทุกช่วงอายุของเด็กและเยาวชน 

สถานการณ์ภาพรวมในช่วงปฏิสนธิ – 2 ปี ของเด็กไทยจากข้อมูลล่าสุดนี้มีการเก็บโดยกรมอนามัย  

ในปี พ.ศ. 2556 ระบุว่า ผู้หญิงอายุ 15 – 49 ปีที่ได้ให้ก าเนิดบุตรภายใน 2 ปีที่ผ่านมาได้รับการตรวจครรภ์

ร้อยละ 98  โดยร้อยละ 93 ของผู้หญิงที่ฝากครรภ์ได้รับการตรวจครรภ์ 4 ครั้งขึ้นไป แต่ข้อมูลนี้ยัง ชี้ให้เห็น

ประเด็นที่น่าห่วงใยนั่นคือ หญิงมีครรภ์ที่ฝากครรภ์เมื่ออายุครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์มีเพียงร้อยละ 52 .4 เท่านั้น 

(กรมอนามัย, 2556) ข้อมูลในส่วนนี้ยังไม่ปรากฏในปีพ.ศ. 2557 ท าให้ไม่สามารถชี้ให้เห็นสถานการณ์ที่

เพ่ิมข้ึน/ลดลงได ้
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 ในส่วนของสารอาหารที่จ าเป็นขณะตั้งครรภ์ ข้อมูลระบุว่าค่ามัธยฐานของไอโอดีนในปัสสาวะหญิง

ตั้งครรภ์มีแนวโน้มดีขึ้น โดยในปีพ.ศ. 2557 เท่ากับ 155.7 ไมโครกรัมต่อลิตร ซึ่งสูงกว่าปี พ.ศ. 2556 ที่ผ่าน

มา ซึ่งมีค่าต่ ากว่า 150 ไมโครกรัมต่อลิตรเท่านั้น 

 ในส่วนของช่วงเวลาคลอด อัตราการตายของมารดาหลังคลอดในประเทศไทยมีแนวโน้มลดลงจาก 

48.0 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน ในปี พ.ศ. 2555 มาเป็นเฉลี่ยร้อยละ 37.6 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน ในปี พ.ศ. 

2556 และ 36.6 ในปี พ.ศ. 2557 อย่างไรก็ตามก็ยังคงสูงกว่าเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (MDGs) ที่

ก าหนดให้ลดอัตราการตายเหลือเพียง 13.0 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน ในปี พ.ศ. 2558 

เมื่อเด็กเกิดมาแล้ว ปัญหาทารกน้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์ยังคงเป็นประเด็นท้าทายอยู่ ทารกแรกเกิด

น้ าหนักต่ ากว่า 2,500 กรัมยังคงสูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ที่ร้อยละ 7 นอกจากนี้ในเรื่องพัฒนาการสมวัยที่

ยังมีการวัดผ่านเครื่องมือที่เรียกว่า Denver II ดูจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น กล่าวคือ พบว่าเด็กแรกเกิด – 5 ปีมี

พัฒนาการสมวัยเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 67.3 ในปี พ.ศ. 2553 มาเป็นร้อยละ 72.5 ในปี พ.ศ. 2557 (กลุ่มอนามัย

แม่และเด็ก, 2557) 

ในส่วนของเด็กปฐมวัย 3 – 5 ปี จากข้อมูลของส านักงาน (สสส.) ระบุว่าเด็กปฐมวัยไทย 0 – 5 ปี ใน

รอบ 15 ปีที่ผ่านมาจนถึงปี พ.ศ. 2557 มีพัฒนาการล่าช้าถึงร้อยละ 30 โดยพัฒนาการทางภาษามีความล่าช้า

ถึงร้อยละ 20 ซึ่งจะมีผลอย่างยิ่งต่อการศึกษาเรียนรู้ในระดับการศึกษาในขั้นต่อๆ  ไป ปัญหาเด็กปฐมวัยไทย

ยังคงเป็นปัญหาเรื้อรังที่ยังไม่ได้มีการแก้ไขจริงจังจากภาครัฐสังเกตจากงบประมาณการลงทุนในการศึกษา

ระดับปฐมวัยที่มีจ านวนค่อนข้างน้อย เพียงร้อยละ 12 เท่านั้น นอกจากนี้ในประเด็นคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็ก

ปฐมวัยที่ยังแตกต่างกันอย่างชัดเจนระหว่างในเมืองและชนบท รวมทั้งจ านวนครูต่อเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ทั่วประเทศ ที่ครู/ผู้ดูแลเด็ก 1 คนต้องดูแลรับผิดชอบเด็กมากถึง 17 คน ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่ยากในการจะท าให้

เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาอย่างดี 

ในกลุ่มเด็กวัย 6 – 12 ปี อาจชี้ให้เห็นปัญหาต่อเนื่องอันเกิดมาตั้งแต่แรกคลอดจนมาสู่ระดับปฐมวัย

และปรากฏปัญหาชัดในระดับวัยเรียน นั่นคือ ข้อมูลจากรมสุขภาพจิต (2557) ระบุว่า เด็กไทยอายุ 6 – 12 ปี 

ทั่วประเทศมี IQ เฉลี่ยเท่ากับ 98.39 ต่ ากว่าค่ากลางมาตรฐานสากล (=100) ซึ่งถ้าหากประเด็นปัญหาในระดับ

ปฐมวัยยังไม่ได้รับการแก้ไข เชื่อได้ว่า ปัญหา IQ และ EQ ในเด็กในวัยเรียนก็จะคงสภาพแบบเดิมอย่างต่อเนื่อง

อย่างที่ไม่ทราบว่าจะจบลงเมื่อไร ส่วนประเด็นอัตราการเข้าเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา ระหว่างปี พ.ศ. 

2556 ถึง พ.ศ. 2557 มีอัตราใกล้เคียงกันนั่นคือ ปี พ.ศ. 2556 มีอัตราการเข้าเรียนร้อยละ 97.9 และในปี พ.ศ. 

2557 มีอัตราการเข้าเรียน ร้อยละ 97 แต่ในส่วนของอัตราการเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสาย



 

 

สามัญ อัตราของประเทศไทยอยู่ที่ร้อยละ 76 ในปี พ.ศ. 2557 เพ่ิมจากร้อยละ 67 ในปี พ.ศ. 2556 ส่วนนี้

ชี้ให้เห็นค่านิยมของสังคมไทยที่ประสงค์ให้บุตรหลานได้รับปริญญาจากการศึกษาในระดับปริญญาตรีเป็น

ส าคัญ ในขณะที่แนวคิดในการให้เรียนสายอาชีวะศึกษายังคงไม่ได้รับความนิยม ซึ่งประเด็นนี้แตกต่างจาก

ประเทศพัฒนาแล้วที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าเรียนสายอาชีวะ และผลักดันให้มีการคิดค้นนวัตกรรมผ่านการ

ท างานจริง และการทดลองใหม่ๆ อาทิเช่น ประเทศเกาหลี สิงคโปร์ เป็นต้น 

ส าหรับเด็กในช่วงวัยรุ่น 13 – 17 ปี ข้อมูลชี้ว่าเด็กไทยใช้อินเทอร์เน็ตมากขึ้น โดยร้อยละ 32.1 ซึ่ง

เป็นสัดส่วนที่มากที่สุด ยังคงเป็นการใช้เพ่ือการเรียนรู้ รองลงมาร้อยละ 22.8 ใช้เพ่ือการเล่นเกม ข้อค้นพบใน

ที่นี้มีหลายประเด็นเป็นไปในทางบวกสอดคล้องกันในกลุ่มวัยรุ่น นั่นคือ ข้อมูลที่ชี้ว่าเด็กไทยอายุ 13 ปีขึ้นไปที่

รับไม่ได้กับการที่ชาย/หญิงมีเพศสัมพันธ์ก่อนอายุ 15 ปี เพ่ิมขึ้นร้อยละ 79.2 ในปี พ.ศ. 2554 เป็นร้อยละ 

82.6 ในปี พ.ศ. 2557 ซึ่งถือเป็นทัศนคติเชิงบวกที่ดีขึ้นในวัยรุ่น ในท านองเดียวกัน พฤติกรรมการใส่เสื้อสาย

เดี่ยว เกาะอก นุ่งกางเกงขาสั้นมาก มีจ านวนผู้รับไม่ได้เพ่ิมสูงขึ้นอย่างชัดเจนจากร้อยละ 56.0 ในปี พ.ศ. 2554 

เป็นร้อยละ 61.3 ในปี พ.ศ. 2557 ทัศนคติที่เป็นบวกเช่นนี้นับเป็นนิมิตรหมายอันดีในการพัฒนา ในทาง

ตรงกันข้ามการกระท าความผิดในคดีเด็กและเยาวชนพบว่าคดีเด็กอายุ 10 – 15 ปีลดลงจากปี พ.ศ.2556 ที่มี 

10,072 คดี เหลือเพียง 4,460 คดใีนปี พ.ศ. 2557 แต่คดีเยาวชนอายุ 15 – 18 ปีกลับเพ่ิมขึ้นจาก 26,091 คดี 

เป็น 31,520 คดใีนปี พ.ศ. 2557 ประเด็นนี้ยังคงเป็นข้อห่วงใยที่น่ากังวล 

ในกลุ่มเยาวชนอายุ 18 – 25 ปี ยังคงเป็นกลุ่มที่น่าเป็นห่วงเพราะพฤติกรรมเสี่ยงทั้งหลาย อันได้แก่ 

การดื่มแอลกอลฮอล์ การสูบบุหรี่ พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ การตั้งครรภ์ การท าแท้งในแม่วัยรุ่น และอัตราการ

ติดต่อทางเพศสัมพันธ์มีอัตราการเพ่ิมขึ้นทั้งหมด จ านวนวัยรุ่นที่เกี่ยวข้องยาเสพติดยังคงเป็นประเด็นน่าห่วง 

ยาเสพติดที่นิยมในหมู่วัยรุ่นยังคงเป็นยาบ้า รองลงมาคือ กัญชาและยาไอซ์ โดยกลุ่มที่ค้ายาเสพติดส่วนใหญ่จะ

อยู่ในช่วงอายุ 20 – 29 ปี มีสัดส่วนในปี พ.ศ. 2557 อยู่ที่ร้อยละ 42.2 เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2556 ที่มีสัดส่วน

อยู่ที่ร้อยละ 41.7 

ในปัจจุบัน ประเทศไทยมีค่าใช้จ่ายในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่เพ่ิมขึ้น โดยในกลุ่ม

เยาวชน เป็นกลุ่มที่ต้องมีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ซึ่งข้อมูลจากการส ารวจ พบกลุ่มเยาวชนเริ่มสูบบุหรี่เมื่อ

อายุน้อยลง ในไตรมาส 4 ของปี พ.ศ. 2557 ค่าใช้จ่ายในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีมูลค่า 41,391 ล้าน

บาท ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปี พ.ศ. 2556 ร้อยละ 2.1 ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการบริโภคบุหรี่มีมูลค่า 

4,817 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปี  พ.ศ.2556 ร้อยละ 1.8 โดยอัตราการดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 32.2 ในปี พ.ศ. 2556 เป็นร้อยละ 32.3 ในปี พ.ศ. 2557 และอัตราการสูบ



P a g e  | 37 

 

 

บุหรี่เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 19.9 ในปี พ.ศ. 2556 เป็นร้อยละ 20.7 ในปี พ.ศ. 2557 ทั้งนี้ ส าหรับในกลุ่มเยาวชน

มีอัตราการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่ลดลง แต่เริ่มสูบบุหรี่ เมื่ออายุเฉลี่ยน้อยลงจาก 16.8 ปี ในปี 

พ.ศ. 2550 เป็น 15.6 ปี ในปี พ.ศ. 2557 

ประเทศไทย ในปัจจุบันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยรวมดีขึ้น แต่ยังต้องเฝ้าระวัง

สถานการณ์ยาเสพติดทั้งในกลุ่มผู้ค้าและผู้เสพเพ่ือลดปัญหาอย่างยั่ งยืน คดีอาญาโดยรวมทั้งไตรมาส 4 และ

ภาพรวมของปี พ.ศ. 2557 ลดลงโดยลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปี พ.ศ. 2556 ร้อยละ 11.6 และทั้งปี พ.ศ. 

2557 ลดลงร้อยละ 12.5 โดยคดียาเสพติดยังคงมีสัดส่วนมากที่สุดร้อยละ 84.5 จึงยังคงต้องเฝ้าระวังการ

ลักลอบขนยาเสพติดตามแนวชายแดนสนามบินและท่าเรือ การปราบปรามกลุ่มนักค้ารายใหญ่ ซึ่งกลุ่มเยาวชน

อายุ 15–24ปี ยังคงเป็นกลุ่มที่เข้ามาเก่ียวข้องทั้งเป็นผู้ค้าและผู้เสพรายใหม ่

ข้อมูลการกระท าผิดอาญาของเด็กและเยาวชน โดยกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวง

ยุติธรรม พบว่า ในปี พ.ศ. 2557 มีเด็กและเยาวชนกระท าผิดคดีอาญาทั้งสิ้น 36,537 คดี ในจ านวนนี้เป็นคดี

ยาเสพติดมากที่สุด จ านวน 16,508 คดี รองลงมาคือคดีเกี่ยวกับทรัพย์ 7,208 คดี และอันดับ 3 คือ คดี

เกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย 3,759 คดีโดยคดียาเสพติดนั้นพบว่า มีเด็กและเยาวชนกระท าผิดเพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 

2556 (15,530 คดี) จ านวน 978 คดี ส่วนอีกคดีที่มีการกระท าผิดเพ่ิมขึ้น คือ คดีความผิดเกี่ยวกับอาวุธและ

วัตถุระเบิด โดยเมื่อปี พ.ศ. 2556 มีเด็กและเยาวชนก่อคดีดังกล่าว 2,613 คดี ต่อมาปี พ.ศ. 2557 มีเด็กและ

เยาวชนก่อคดีนี้ถึง 3,252 คดี เพ่ิมขึ้น 639 คดี ส่วนความผิดอ่ืนๆ เช่น ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ความผิด

เกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย ความผิดเกี่ยวกับเพศ ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขมีตัวเลขคดีลดล งเมื่อ

เปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2556 ส่วนจ านวนคดีที่เป็นการกระท าผิดซ้ า ปี พ.ศ. 2556 จ านวน 7,490 คดี ส่วนปี

พ.ศ.2557 มีจ านวน 6,401 คดี ลดลง 1,089 คด ี

 

2.2 สถานการณ์ของเด็กและเยาวชนตามแนวคิดการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามช่วงวัย (Life Cycle 

Approach) แต่ละช่วงอายุประกอบด้วย 

2.2.1 ช่วงปฏิสนธิ - 2 ปี  

2.2.2 ช่วงเด็กปฐมวัย 3 - 5 ปี 

2.2.3 ช่วงเด็กวัย 6 - 12 ปี 



 

 

2.2.4 ช่วงเด็กวัย 13 - 17 ปี 

2.2.5 ช่วงเยาวชน 18 - 25 ปี 

 โดยสถานการณ์ในแต่ละช่วงวัยจะแบ่งเนื้อหาข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน นั่นคือ 1) สภาพการณ์และ

แนวโน้ม และ 2) ผลการด าเนินงานและแนวทางการแก้ไขปัญหา 

 

2.2.1 ช่วงปฏิสนธิ - 2 ปี 

 ในช่วงปฏิสนธิจะมีการน ารวมเรื่องสถานการณ์ของมารดาที่มีผลต่อเด็ก และช่วงเด็กแรกเกิด – 2 ปี

โดยจะน าเสนอประเด็นที่เก่ียวข้องกับการเกิดและสถานการณ์ส าคัญในช่วงวัยนี้ 

2.2.1.1 สภาพการณ์และแนวโน้ม 

สาเหตุการตายของมารดาไทย 

สาเหตุการตายของมารดาไทย 1 ใน 3 เกิดจากการบริหารจัดการการคลอด และ 2 ใน 3 มารดาตาย

เพราะมีโรคหรือภาวะโรค เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคหัวใจ เป็นต้น อัตราส่วนการตายของมารดา ปี 

พ.ศ. 2555 เท่ากับ 48.0 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน (WHO และ UNICEF, 2012) และ ในปี พ.ศ. 2556 ลดลง

เหลือ 37.6 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน (มหาวิทยาลัยมหิดล, 2013) ซึ่งยังสูงกว่าเป้าหมายพัฒนาสหัสวรรษ 

(MDGS) ที่ก าหนดให้ลดอัตรามารดาตายเหลือ 13 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน ใน พ.ศ. 2558 แสดงว่าปัญหาการ

ตายของมารดาจากการตั้งครรภ์และการคลอดยังเป็นปัญหาที่ส าคัญของประเทศ อีกทั้งค่าเฉลี่ยหญิงตั้งครรภ์มี

ค่าไอโอดีนน้อยกว่ามาตรฐาน มีแนวโน้มสูงขึ้น ในปี  พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2556 ร้อยละ 39.9 

46.4 และ 51.3 ตามล าดับ (ส านักโภชนาการ, 2556) 

เมื่อวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อภาวะสุขภาพของกลุ่มแม่และเด็กปฐมวัย พบว่าเกี่ยวข้องกับ

ประเด็นการฝากครรภ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน การไม่ได้รับบริการฝากครรภ์ตามเกณฑ์การเข้าถึงบริการการดูแลก่อน

คลอด การไม่ได้รับสารไอโอดีนของหญิงตั้งครรภ์ คุณภาพบริการและความครบถ้วนของบริการในคลินิกฝาก

ครรภ์ คุณภาพห้องคลอด ระบบการส่งต่อกลุ่มเสี่ยงทั้งแม่และเด็ก ความรู้ทักษะของบุคลากรทางการแพทย์

และสาธารณสุข สื่อ อุปกรณ์การประเมินพัฒนาการ ความรู้และทักษะการเลี้ยงดูเด็กของพ่อแม่และผู้เลี้ยง 

รวมถึงแม่ไมไ่ด้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน (ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์, 2557) 
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ค่ามัธยฐานไอโอดีนในปัสสาวะของหญิงตั้งครรภ์ 

ข้อมูลการส ารวจไอคิวเด็กไทยปี พ.ศ. 2557 ของกรมสุขภาพจิตพบระดับไอคิวเด็กไทยเฉลี่ยอยู่ที่ 

93.1 จุด ลดลงจากปี พ.ศ. 2554 อยู่ที่ 94 จุดและต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานคือ 100 จุด และข้อมูลจากกรม

อนามัยปี พ.ศ. 2557 พบค่ามัธยฐานไอโอดีนในปัสสาวะของหญิงตั้งครรภ์ คือ 155.7 ไมโครกรัมต่อลิตรซึ่งสูง

กว่าในปี พ.ศ. 2556 ที่พบสัดส่วนหญิงตั้งครรภ์ที่มีค่ามัธยฐานไอโอดีนในปัสสาวะต่ ากว่า 150 ไมโครกรัมต่อ

ลิตร และผลส ารวจล่าสุดปี พ.ศ. 2555 พบครัวเรือนไทยใช้เกลือเสริมไอโอดีนร้อยละ 85 ต่ ากว่าเป้าหมายที่ตั้ง

ไว้ร้อยละ 90 

ภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด 

ภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิดยังคงเป็นปัญหาใหญ่ในประเทศไทย (ปวีณา จูมสีมา, 2557) และ

เป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของการตายทารกปริก าเนิด  อีกท้ังยังก่อให้เกิดภาวะทุพพลภาพและความพิการ

ทางสมองตามมา ตามสถิติการเก็บตัวชี้วัดที่งานห้องคลอดพบว่า ในปีงบประมาณ 2554 2555 และ 2556 มี

อัตราการเกิดภาวะ Birth Asphyxia ร้อยละ 9.6 13.7 และ 20.5 ตามล าดับ จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า

สาเหตุเกิดจากภาวะ Prologedlabour, Preterm delivery และ Post term คิดเป็นร้อยละ 35.5 18.2 และ 

15.5 ตามล าดับ โดยในปีงบประมาณ 2557 (ตุลาคม 2556 – มีนาคม 2557) มีอัตราการเกิดภาวะ Birth 

Asphyxia ร้อยละ19 ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการคลอดยากมีภาวะแทรกซ้อนขณะคลอด และพบทารกถ่าย

ขี้เทาในครรภ์ คิดเป็นร้อยละ 77 และ 5 ตามล าดับ ซึ่งระดับความรุนแรงของการเกิด Birth Asphyxia ลดลง

จากเดิม และส่วนใหญ่หลังให้การพยาบาลทารกอาการท่ัวไปปกติ   

ส าหรับสถานการณ์ส่งเสริมสุขภาพเด็ก 0 – 5 ปี พบว่ามีปัญหาที่เป็นปัจจัยต่อพัฒนาการสมวัยของ

เด็กแรกเกิด – 5 ปี ได้แก่ ทารกแรกเกิดน้ าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม ร้อยละ 9.0 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนด

ไว้ ไม่เกินร้อยละ 7 การขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิดพบ 25.6 ต่อเด็กเกิดมีชีพพันคน และการเลี้ยงลูกด้วย

นมแม่อย่างเดียว พบร้อยละ 47.5 (ส านักส่งเสริมสุขภาพ, 2556) และพบปัญหาพัฒนาการเด็กปฐมวัยจากการ

ส ารวจสถานการณ์พัฒนาการเด็กปฐมวัย ทุก 3 ปี ของกรมอนามัย โดยเครื่องมือมาตรฐานDenver II และนัก

ประเมินพัฒนาการเด็กท่ีผ่านการอบรม พบว่าเด็กแรกเกิด – 5 ปี มีพัฒนาการสมวัยลดลงจากร้อยละ 71.7 ใน 

พ.ศ. 2542 เป็นร้อยละ 67.3 ใน พ.ศ. 2553 และเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 72.5 ในปี  พ.ศ. 2557 (กลุ่มอนามัยแม่

และเด็ก, 2557) 

 



 

 

สถานการณ์บริการสุขภาพและการเข้าถึงบริการของมารดาแม่  

จากรายงานของส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย ปี พ.ศ. 2557 ที่รวบรวมข้อมูลของปี พ.ศ. 2556 

พบว่า หญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์ก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ร้อยละ 57.8 ยังไม่บรรลุ

เป้าหมาย (ร้อยละ 60) หญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์คุณภาพ 5 ครั้งตามเกณฑ์ร้อยละ 61.80 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

(ร้อยละ 90) หญิงตั้งครรภ์ได้รับไอโอดีนร้อยละ 92.29ไม่บรรลุเป้าหมาย (ร้อยละ 100) อัตราการตกเลือดหลัง

คลอดร้อยละ 1.16 บรรลุตามเป้าหมาย (ไม่เกินร้อยละ 5) หญิงหลังคลอดได้รับการดูแลหลังคลอด 3 ครั้งตาม

เกณฑ์ ร้อยละ 74 บรรลุเป้าหมาย (ร้อยละ65) ส่วนการจัดระบบบริการคุณภาพ พบว่า คลินิกฝากครรภ์

คุณภาพ ห้องคลอดคุณภาพ คลินิกสุขภาพเด็กดีคุณภาพ ผลการด าเนินงานพบในอัตราร้อยละ 93.7, 87.78, 

79.3 ตามล าดับ ผลงานบรรลุตามเป้าหมาย (ร้อยละ 70) 

สถานการณ์บริการสุขภาพและการเข้าถึงบริการด้านเด็ก จากรายงานการตรวจราชการ ส านักตรวจ

ราชการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2556 รวมรวบโดยส านักส่งเสริมสุขภาพ (พ.ศ. 2557) พบว่า ค่าเฉลี่ยเด็กแรก

เกิด – ต่ ากว่า 6 เดือนกินนมแม่อย่างเดียว ร้อยละ 58.87 บรรลุเป้าหมาย (ร้อยละ 50) เด็ก 0 – 5 ปี ได้รับ

การตรวจพัฒนาการร้อยละ 90 บรรลุเป้าหมาย (ร้อยละ 80) เด็กอายุ 0 – 5 ปี มีพัฒนาการสมวัยร้อยละ 

95.41 บรรลุเป้าหมาย (ร้อยละ 85) เด็ก 0 – 5 ปี มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน ร้อยละ 79.30 บรรลุ

เป้าหมาย (ร้อยละ 70) เด็กปฐมวัย (3 ปี) มีปัญหาฟันน้ านมผุร้อยละ 68.36 ไม่บรรลุเป้าหมาย (ไม่เกินร้อยละ 

57) ศูนย์เด็กคุณภาพร้อยละ 73.08 บรรลุเป้าหมาย (ร้อยละ 70) (กรมอนามัย, 2557) 

2.2.1.2 ผลการด าเนินการ และแนวทางการแก้ไขปัญหา 

อาจกล่าวได้ว่า ช่วง 2 ขวบปีแรกของชีวิตเด็กทุกคน เป็นช่วงเวลาที่การอนามัยแม่และเด็กเป็น

ประเด็นที่มีความส าคัญสูงสุด และกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จัดเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ

เรื่องนี้ อาจกล่าวได้ว่า ในปี พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมา กรมอนามัยมีโครงการหลายโครงการที่เกี่ยวข้องและเป็น

ประโยชน์ ดังต่อไปนี้ 

1) โครงการดูแลสุขภาพกลุ่มสตรีตั้งครรภ์และเด็ก 0 – 5 ปี ภายใต้สโลแกน “ฝากท้องไว คลอด

ปลอดภัย เด็กเติบโต พัฒนาการสมวัย” 

โครงการดูแลสุขภาพกลุ่มสตรีตั้งครรภ์และเด็ก 0 – 5 ปี ของกรมอนามัยนี้ให้ความส าคัญอย่างยิ่งกับ

การดูแลหญิงตั้งครรภ์ตั้งแต่ต้นทาง ภายใต้โครงการนี้มีกิจกรรมตั้งแต่การดูแลหญิงตั้งครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์

เรื่อยไป จนถึงเมื่อทารกเกิดมา ซึ่งนับเป็นโครงการที่ครบวงจรโครงการหนึ่ง โดยมีกระบวนการท างาน ดังนี้ 
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1. รณรงค์ ค้นหา ส่งต่อให้หญิงตั้งครรภ์ได้มาฝากครรภ์ไว (ครั้งแรกก่อนหรือเท่ากับ 12 

สัปดาห์) และจูงใจให้มาฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ 

2. ให้บริการตามสิทธิประโยชน์แก่หญิงตั้งครรภ์ ได้แก่ประเมินความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์ ตรวจ

ร่างกาย ตรวจครรภ์ ตรวจห้องปฏิบัติการจ่ายโฟเลต ไอโอดีน ธาตุเหล็ก ให้ความรู้ตามมาตรฐาน

โรงเรียนพ่อแม ่หากพบว่า มีความเสี่ยงให้การดูแลรายบุคคลและดูแล ช่วยเหลือตามปัญหา 

3. จัดระบบริการคุณภาพ คลินิกฝากครรภ์ ห้องคลอด คลินิกสุขภาพเด็กดี ศูนย์เด็กเล็ก รพ.

สต. และโครงการต าบลนมแม่ฯ ให้ได้ มาตรฐานฯ ก าหนดให้มีการประเมินตนเองและรับการประเมิน 

เพ่ือรับรองมาตรฐานโดยทีมประเมินระดับเขตและส่วนกลาง 

4. คัดกรอง ประเมิน กระตุ้นพัฒนาการเด็ก หากพบกรณีพัฒนาการล่าช้าให้ท าการดูแล

รายบุคคลตามมาตรฐานและส่งต่อ 

5. ให้บริการตามสิทธิประโยชน์แก่เด็ก ได้แก่ ตรวจสุขภาพเด็ก ชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง วัดเส้น

รอบศีรษะ หากพบเด็กที่มีน้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานและรุนแรง ให้ท าการจ่ายวัสดุอาหาร (ไข่

และนม) เพ่ือให้เด็กได้บริโภคทุกวันเป็นเวลา 3 เดือน พร้อมจ่ายวิตามินเสริมธาตุเหล็กเด็กอายุ 6 

เดือน – 5 ปี ทุกคนด้วย 

6. บริการให้ความรู้แก่ พ่อ แม่ ผู้เลี้ยงดูเด็กตามหลักสูตรโรงเรียนพ่อ แม่ ในสถานบริการฯ 

ศูนย์เด็กเล็ก และชุมชน 

7. จูงใจ แนะน าให้ พ่อ แม่ ผู้เลี้ยงดูเด็กใช้สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กดูแลและส่งเสริม

สุขภาพตนเองและลูก 

8. ศึกษาวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยี รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก  

2) โครงการโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว 

กรมอนามัย ภายใต้กระทรวงสาธารณสุข ได้ด าเนินงานโครงการโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว 

ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2556) เพ่ือสนองโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวในพระ

ราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ภายใต้แนวคิด “เด็ก” เป็นศูนย์กลางการพัฒนา 

และให้ความส าคัญกับระบบการบริการคุณภาพ ที่ตอบสนองต่อการพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก ซึ่งเป็นบริการ

สุขภาพขั้นพ้ืนฐาน โดยเริ่มตั้งแต่การดูแลครรภ์เพ่ือให้การตั้งครรภ์และการคลอด มารดาและทารกปลอดภัย 



 

 

ปราศจากภาวะแทรกซ้อน และมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงต่อเนื่องถึงการดูแลเด็กช่วงปฐมวัย เพ่ือให้เด็ก

เจริญเติบโต และพัฒนาการสมวัยอย่างองค์รวม มีสุขภาพทางร่างกายแข็งแรง มีอารมณ์ สังคมและสติปัญญาที่

ดี รวมทั้งชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพบริการของโรงพยาบาล เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนในการ

ด าเนินงานโดยรวมตัวเป็นชมรมต่างๆ เพ่ือขับเคลื่อนงานในชุมชน โดยมีแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. การพัฒนาระบบบริการให้ได้มาตรฐานโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว  ด้วย

กระบวนการ ดังนี้ 

- อบรมทีมประเมินโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวระดับส่วนกลางและระดับเขต 

- ประเมินและรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว 

- ประกาศเกียรติคุณโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวระดับทอง 

2. การพัฒนาความรู้ ทักษะ ของบุคลากร ด้วยกระบวนการ ดังนี้ 

- ประชุมสัมมนาวิชาการอนามัยแม่และเด็ก ครั้งที่ 6 ประจ าปี 2557 และประกาศเกียรติคุณ

โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวระดับทอง 

- ประชุมสัมมนาโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวในพระราชูปถัมภ์ฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิ

ราชฯ สยามมกุฎราชกุมารพื้นที่ทรงงานภาคเหนือ 

- จัดนิทรรศการนมแม่และสุขอนามัยในครัวเรือน โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ณ พื้นที่

ทรงงาน 

- จัดกิจกรรมในวาระส าคัญต่างๆ เช่น วันเด็กแห่งชาติ ณ พ้ืนที่ควบคุมในพระองค์ 904 วัน

ครอบครัวอบอุ่น วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารฯ 

3. การควบคุม ก ากับ ติดตามผลการด าเนินงาน ด้วยกระบวนการ ดังนี้ 

- ติดตามประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว ต าบลนมแม่ เพ่ือสายใยรัก

แห่งครอบครัว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนมแม่เพ่ือสายใยรักแห่งครอบครัว 

- ติดตามประเมินผลโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวในพระราชูปถัมภ์ฯ พ้ืนที่ทรงงาน

ภาคเหนือ 
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- ติ ด ต าม การด า เนิ น งาน ศู น ย์ เรี ย น รู้ โค ร งก ารส าย ใย รั ก แห่ งค รอบ ครั ว  ภ าค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

3) โครงการต าบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว 

โครงการต าบลนมแม่ด าเนินการต่อเนื่องมาหลายปีแล้ว และในปี พ.ศ. 2557 มีกิจกรรมการ

ด าเนินงาน ดังนี้  

1. สร้างองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการด าเนินงานผ่านกระบวนการท างาน คือ 

- ประชุมสัมมนาวิชาการอนามัยแม่และเด็ก ครั้งที่ 6 และประกาศเกียรติคุณต าบลนมแม่เพ่ือ

สายใยรักแห่งครอบครัว 

- ประชุมสัมมนาโครงการต าบลนมแม่เพ่ือสายใยรักแห่งครอบครัวพ้ืนที่ทรงงานภาคเหนือ 

2. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงาน โดยด าเนินการจัดนิทรรศการนมแม่และ

สุขอนามัยในครัวเรือน โครงการต าบลนมแม่เพ่ือสายใยรักแห่งครอบครัว ณ พื้นท่ีทรงงาน 

3. ควบคุม ก ากับ ติดตามผลการด าเนินงาน โดยติดตามการด าเนินงานโครงการต าบลนมแม่

เพ่ือสายใยรักแห่งครอบครัว 

- ประเมินและรับรองมาตรฐานต าบลนมแม่เพ่ือสายใยรักแห่งครอบครัว, โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลนมแม่เพ่ือสายใยรักแห่งครอบครัว 

- ติดตามประเมินผลโครงการต าบลนมแม่เพ่ือสายใยรักแห่งครอบครัวร่วมกับกองงานพระ

วรชายาฯ 

นอกจากนี้ กรมอนามัยยังมีภารกิจส าคัญด้านการขจัดโรคขาดสารไอโอดีนให้หมดไปจากประเทศไทย

ผ่านโครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน โดยข้อมูลจากส านักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวง

สาธารณสุข กันยายน พ.ศ. 2557 ระบุถึงแนวทางในการด าเนินงานภายใต้โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาด

สารไอโอดีน เพ่ือขจัดโรคขาดสารไอโอดีนให้หมดไปจากประเทศไทยอย่างยั่งยืน น าไปสู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีของ

คนทุกกลุ่มวัยภายใต้แนวคิดการแก้ปัญหาแบบองค์รวม เน้นความร่วมมือและการระดมทรัพยากรจากทุกภาค

ส่วนและด าเนินการได้จัดท าภายใต้แผนยุทธศาสตร์หลัก 7 ข้อ คือ 



 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1: ผลักดันและพัฒนานโยบายการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนสู่ความยั่งยืน 

โดยมีกิจกรรมส าคัญ คือ การก าหนดกรอบทิศทางและนโยบายการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน 

และสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2: การผลิตและกระจายเกลือเสริมไอโอดีนที่มีคุณภาพ โดยมีกิจกรรมส าคัญ คือ การ

ผลักดันให้เกิดมาตรการเกลือเสริมไอโอดีนถ้วนหน้า (Universal Salt Iodization) 

ยุทธศาสตร์ที่  3: พัฒนาระบบเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์โรคขาดสารไอโอดีน เพ่ือการ

ด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ โดยมีกิจกรรมส าคัญ คือ การพัฒนาระบบเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ในกลุ่ม

เสี่ยง และการพัฒนาระบบเฝ้าระวังคุณภาพเกลือครอบคลุม 3 แหล่ง คือ สถานที่ผลิต/น าเข้า สถานที่จ าหน่าย

และครัวเรือน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4: การสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พันธมิตรและภาคีเครือข่าย

เพ่ือการมีส่วนร่วม โดยมีกิจกรรมส าคัญ คือ การสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พันธมิตร

และภาคีเครือข่ายเพ่ือการมีส่วนร่วม โดยเฉพาะการผลักดัน สนับสนุนให้เกิดชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีน รวมถึง

การเสริมสร้างบทบาทของเครือข่ายและภาคประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5: การประชาสัมพันธ์ รณรงค์ และการตลาดเชิงสังคม เพ่ือการบริโภคเกลือและ

ผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีนอย่างต่อเนื่อง โดยมีกิจกรรมส าคัญ คือ การสื่อสารสู่สังคมทุกช่องทางเพ่ือมุ่งสู่มาตรการ

เกลือเสริมไอโอดีนถ้วนหน้า และการสร้างความตระหนักถึงโรคขาดสารไอโอดีนที่มีผลต่อระดับสติปัญญา และ

คุณภาพชีวิตของคนไทยทุกกลุ่มวัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 6: การศึกษาวิจัย โดยมีกิจกรรมส าคัญ คือ การพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมและงานวิจัย

เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 7: การใช้มาตรการเสริมในระยะเฉพาะหน้าและมาตรการอ่ืนๆ โดยมีกิจกรรมส าคัญ คือ 

การจ่ายยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และกรดโฟลิกในหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตร 6 เดือนและ

สนับสนุนน้ าเสริมไอโอดีนในพื้นท่ีทุรกันดารตามโครงการพระราชด าริ 

นอกจากนี้ยังมีโครงการรวมพลังสร้างชาติแม่ และเด็กไม่ขาดไอโอดีน ปี 2557 และโครงการควบคุม

และป้องกัน โลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก ที่ด าเนินการอยู่ในปี พ.ศ. 2557 ด้วย 
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2.2.2 ช่วงเด็กปฐมวัย 3 – 5 ปี 

2.2.2.1 สภาพการณ์และแนวโน้ม 

พัฒนาการเด็กปฐมวัย 

จากการส ารวจสถานการณ์พัฒนาการเด็กปฐมวัย ทุก 3 ปี ของกรมอนามัย โดยเครื่องมือมาตรฐาน

Denver II และนักประเมินพัฒนาการเด็กที่ผ่านการอบรม พบว่าเด็กแรกเกิด - 5 ปี มีพัฒนาการสมวัยลดลง

จากร้อยละ 71.7 ใน ปี พ.ศ. 2542 เป็นร้อยละ 67.3 ในปี พ.ศ. 2553 และเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 72.5 ในปี พ.ศ. 

2557 (กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก, 2557) 

นอกจากนี้ ภาวะการเจริญเติบโตและพัฒนาการทางสมอง ในเด็กอายุ 0 – 5 ปี พบว่า มีเด็กที่มี

ส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วนจ านวน 1.16 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 60.9 หรือยังมีเด็กอีกร้อยละ 39.1 ที่ยัง

มีการเจริญเติบโตไม่เหมาะสมกับช่วงวัย ทั้งนี้เด็กในภาคใต้มีจ านวนเด็กส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วนน้อย

ที่สุดร้อยละ 34.4 แตกต่างค่อนข้างมากจากภาคกลางที่มีค่าสูงสุดร้อยละ 70.1 ภาคตะวันออกร้อยละ 70.0 

และภาคตะวันออกเฉียงเหนือร้อยละ 65.8 และภาคเหนือร้อยละ 60.1 (ภาคผนวก – ตารางที่ 7) 

พัฒนาการล่าช้า 

สถานการณ์พัฒนาการเด็กปฐมวัยของประเทศไทย (0 – 5 ปี) ในรอบ 15 ปี พบว่า เด็กปฐมวัย

ประมาณร้อยละ 30 หรือ 1 ใน 3 ของเด็กเล็กในประเทศมีพัฒนาการล่าช้า ซึ่งถือว่ามีจ านวนที่สูงมาก โดย

พบว่ามีพัฒนาการทางภาษาล่าช้า ถึงร้อยละ 20 ตามด้วยพัฒนาการทางปฏิภาณไหวพริบและการเข้ากับสังคม 

อีกร้อยละ 5 ซึ่งพัฒนาการทั้ง 2 ด้านจะมีผลต่อระดับสติปัญญา ส่งผลต่อการเรียนรู้ทั้งด้านทักษะการอ่าน 

เขียน คิดค านวณ และ IQ โดยสาเหตุที่ท าให้เด็กเล็กมีพัฒนาการล่าช้า มาจาก 3 สาเหตุ คือ 1) ขาดภาวะ

โภชนาการที่ดีและมีคุณค่า โดยเฉพาะการไม่เห็นความส าคัญของอาหารเช้าและเกลือแร่ที่มีผลต่อสมอง ได้แก่ 

ไอโอดีน ธาตุเหล็ก และโฟเลต ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับแม่ที่ตั้งครรภ์ โดยเด็กที่ขาดสารอาหารเหล่านี้ส่วนใหญ่

พบในครอบครัวที่ยากจน หรือแม่วัยรุ่น ที่มีภาวะบกพร่องทางโฟเลตสูง ท าให้ลูกเสี่ยงต่อพิการแต่ก าเนิด2) 

ปัจจัยการเลี้ยงดู หรือคนเลี้ยงมีปัญหา โดยเฉพาะในครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวที่มีถึงร้อยละ30 ซึ่งโอกาสการเลี้ยงดู

ลูกมีน้อย เด็กจึงอยู่ในความดูแลของพ่ีเลี้ยงเด็ก สถานรับเลี้ยงเด็ก และศูนย์เด็กเล็ก และ 3) การใช้สื่อโทรทัศน์

หรือสมาร์ทโฟนกับเด็กอายุต่ ากว่า 3 ปี ซึ่งในช่วง 3 ปีแรกควรหยุดการใช้สื่อเทคโนโลยี แต่ควรใช้วิธีเล่านิทาน

หรือการเล่นเพ่ือกระตุ้นประสาทสัมผัสทั้งหมด(ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) , 

2557) ทั้งนี้ การดูแลเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ ต้องเริ่มจาก 3 ส่วนที่ต้องท างานร่วมกัน คือ 1) เสริมพลัง



 

 

ครอบครัว ซึ่งถือเป็นหัวใจของการพัฒนาการเรียนรู้ เด็กวัยนี้ควรเน้นการมีปฏิสัมพันธ์กับลูก และจ ากัดการใช้

เทคโนโลยี 2) พัฒนาระบบบริหารจัดการคลินิกสุขภาพเด็กที่มีการคัดกรองเด็กและจัดการในกรณีที่พบภาวะ

บกพร่องอย่างรวดเร็ว (early detection & early intervention) และ 3) ระบบส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ

ของศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้มี

คุณภาพ 

การดูแลเด็กเล็ก 0 – 5 ปี นับว่าเป็นยุคทองของพัฒนาการเรียนรู้เพราะเป็นช่วงเวลาส าคัญที่สมองมี

การพัฒนาการสูงสุดที่จะผลต่อสติปัญญา บุคลิกภาพ และความฉลาดทางอารมณ์ การลงทุนเพ่ือพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ตั้งแต่เด็กเล็ก จึงถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุด จากผลการศึกษาของ James Heckman นัก

เศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบล (2542)  พบว่า การลงทุนในเด็กปฐมวัย จะได้ผลตอบแทนกลับคืนในอนาคตถึง 7 

เท่า นั่นคือ หากลงทุน 1 บาท จะได้ผลประโยชน์คืนกลับสู่สังคมถึง 7 บาท โดยพบว่า เด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูที่

ดีทั้งสารอาหารและการดูแลสุขภาพที่ดีในช่วงแรกของชีวิตจะมีทักษะทางกายภาพ IQ และ EQ ที่ดีกว่า  มี

โอกาสที่จะเข้าเรียนจนถึงระดับอุดมศึกษาสูงกว่า สามารถลดโอกาสการซ้ าชั้นหรือออกกลางคัน และมีโอกาส

เป็นก าลังแรงงานที่มีคุณภาพ มีรายได้ให้กับครอบครัวในอนาคตส าหรับการดูแลเด็กปฐมวัยในประเทศไทย 

พบว่า มีการลงทุนในเด็กปฐมวัยค่อนข้างน้อย เพียงร้อยละ 12 หรือเฉลี่ยต่อหัวคนละ 23,282 บาท/คน/ปี 

ขณะที่การลงทุนในกลุ่มประถมศึกษาสูงสุดถึง 37,194 บาท/คน/ปี คิดเป็นร้อยละ 54 ของงบประมาณ

การศึกษาทั้งหมด นอกจากนี้ยังพบปัญหาการลงทุนในเด็กเล็กที่ขาดคุณภาพ โดยพบว่า เมื่อเข้าสู่ช่วงอายุ 3 - 

5 ปี พ่อแม่มักจะส่งเด็กเข้าสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยต่างๆ เช่น โรงเรียนอนุบาล หรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ภายใต้การดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในปี พ.ศ. 2554 มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งสิ้น 19,718 แห่ง 

เด็กปฐมวัย 911,143 คน และครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก 51,193 คน กล่าวคือ ครู /ผู้ดูแลเด็ก 1 คน ต้อง

รับผิดชอบเด็กปฐมวัย 17 คน ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ยากจะควบคุมคุณภาพได้ นอกจากนี้ยังพบช่องว่างของการดูแล

เด็กเล็กที่ท าให้เกิดปัญหาทั้งในเขตเมืองและชนบท นั่นคือ กลุ่มผู้หญิงวัยท างานในเมืองกว่าร้อยละ 50 ขาด

สถานรับเลี้ยงเด็ก (Day care) ที่มีคุณภาพ ขณะที่เด็กในชนบทส่วนใหญ่อยู่ในการเลี้ยงดูของปู่ย่า ซึ่งไม่มีองค์

ความรู้เพียงพอในการพัฒนา ท าให้เด็กมีพัฒนาการค่อนข้างล่าช้าในเกือบทุกด้าน 

ผลส ารวจสถานการณ์ปัญหาเด็กอายุ 42 เดือน เมื่อปี พ.ศ. 2557 พบว่า เด็กแรกเกิดถึง 2 ปี มี

พัฒนาการไม่สมวัย ร้อยละ 22 และเด็กอายุ 3-5 ปี มีพัฒนาการ ไม่สมวัยสูง ร้อยละ 34 (กรมอนามัย, 2557)  
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ฟันน้ านมผุในเด็กปฐมวัย 

กรมอนามัย (2557) รายงานว่า ได้มีการสร้างเครือข่ายการท างานระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย

ร่วมกับอีก 5 ประเทศ คือ ประเทศพม่า กัมพูชา ลาว เวียดนาม และอินโดนีเซีย เนื่ องจากสถานการณ์ที่

ประเทศเหล่านี้มีเด็กปฐมวัยมีฟันน้ านมผุสูงมากกว่าร้อยละ 70 เครือข่ายในการท างานนี้จะก่อให้เกิดการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการป้องกันและควบคุมโรคฟันผุในฟันน้ านม รวมทั้งหาแนวทางการควบคุมปัจจัย

เสี่ยง และพัฒนามาตรการลดโรคฟันผุที่มีประสิทธิภาพร่วมกัน โดยประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม

วิชาการนานาชาติ ในหัวข้อ “Early Childhood Caries Forum” ไปเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2557 เนื่องจาก

ปัญหาฟันผุในฟันน้ านม นอกจากจะก่อให้เกิดความเจ็บปวด มีการติดเชื้อ และมีปัญหาการบดเคี้ยวแล้ว ยังมี

ผลต่อน้ าหนักและการเจริญเติบโตของเด็ก โดยปัจจัยเสี่ยงของฟันผุเกิดจากการรับประทานอาหารที่มีน้ าตาล

สูงซึ่งอยู่ในรูปของอาหาร ขนม และเครื่องดื่ม และขาดการดูแลรักษาความสะอาดในช่องปากของเด็กโดย

ผู้ปกครอง 

จากข้อมูลการส ารวจสุขภาพช่องปากขององค์การอนามัยโลก (2557) ระบุว่า ฟันผุในเด็ก มี

ความสัมพันธ์กับอัตราการเกิดโรคสูง ซึ่งผลการศึกษาวิจัยชี้ให้เห็นว่าปัญหาฟันผุในเด็กเล็กไม่ได้มีผลกระทบแค่

ฟัน แต่ยังส่งผลกระทบต่อภาวะสุขภาพโดยรวม เช่น การขาดสารอาหาร การติดเชื้อในล าคอ ที่ส่งผลต่อ

คุณภาพชีวิตของเด็ก ส าหรับประเทศไทย จากการส ารวจปัญหาด้านทันตสาธารณสุขของกรมอนามัย ปี พ.ศ. 

2557 พบว่า เด็กไทยอายุ 3 ปี มีประสบการณ์ฟันน้ านมผุถึงร้อยละ 51.7 และเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 78.5 เมื่อ

อายุ 5 ปี  ปัญหาฟันผุในเด็ก มีสาเหตุหลักมาจากพฤติกรรมการบริโภคของเด็กท่ีนิยมกินอาหารหรือขนมที่หา

ซื้อได้ง่าย เช่น น้ าอัดลม ขนมกรุบกรอบ นอกจากจะท าให้เกิดปัญหาฟันผุในเด็ก ยังก่อให้เกิดความเจ็บปวด 

การติดเชื้อ และสร้างปัญหาการบดเคี้ยวอาหาร ซึ่งมีผลต่อน้ าหนัก การเจริญเติบโต และบุคลิกภาพเด็ก ที่

ส าคัญมีผลกระทบต่อการเรียน ท าให้เด็กหยุดเรียน และปัญหาฟันผุ ซึ่งน าไปสู่การสูญเสียฟันในวัยเด็กยังอาจ

สะสมจนกลายเป็นการสูญเสียฟันแท้ทั้งปากในวัยสูงอายุตามมา 

ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเด็ก คือ ความทุกข์ทรมานจากการปวดฟัน ต้องขาดเรียนเพ่ือไปรับบริการทัน

ตกรรมประมาณ 400,000 คนต่อปี ฟันที่เหลือเสี่ยงต่อการผุ และเหงือกอักเสบมากขึ้น การรักษาโดยทันต

บุคลากร จึงท าได้ด้วยการอุดฟันและถอนฟัน นอกจากนี้ยังมีบริการป้องกันโดยเคลือบหลุมร่องฟัน และการทา

ฟลูออไรด์เฉพาะที่ แต่การปรับพฤติกรรมในระยะยาว ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆ ฝ่าย รวมทั้งสมาคม

ผู้ปกครอง ถือเป็นองค์กรส าคัญที่น าแนวคิดและแนวปฏิบัติจากโรงเรียนสู่ครอบครัว และยังเป็นตัวเชื่ อม

ระหว่างโรงเรียนและชุมชนอีกด้วย เพราะในชีวิตประจ าวันของเด็กจะอยู่ที่บ้าน ที่โรงเรียนและในชุมชน การ



 

 

จัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และในชุมชน การเพ่ิมศักยภาพของเด็กและผู้ปกครองใน

การดูแลสุขภาพช่องปากเด็ก ตลอดจนการมีส่วนร่วมของครู ผู้ปกครอง และชุมชน เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ช่วยลด

ปัญหาสุขภาพช่องปากเด็กได้ 

ส าหรับการประชุมวิชาการนานาชาติ Early Childhood Caries forum ในครั้งนี้  มีการน าเสนอ

ข้อมูลโดยผู้แทนทั้ง 6 ประเทศ ระดมความร่วมมือในระดับภูมิภาคเอเชีย และสร้างเครือข่ายการท างานร่วมกัน 

เพ่ือเป็นแนวทางให้กับประเทศต่างๆ น าไปปรับใช้แก้ปัญหาสุขภาพช่องปากเด็กอย่างเหมาะสมตามแต่ละ

บริบทของประเทศต่อไป 

2.2.2.2 ผลการด าเนินการ และแนวทางการแก้ไขปัญหา 

1) โครงการอบรมนักส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยหลักสูตรเร่งรัดประจ าโรงพยาบาล 

ในปี พ.ศ. 2557 กรมอนามัยได้จัดท าโครงการอบรมนักส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยหลักสูตรเร่งรัด

ประจ าโรงพยาบาล โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดย

กิจกรรมหลักๆ ของการอบรม ได้แก่ กิจกรรมการพัฒนาความรู้ ทักษะและประสบการณ์เพ่ือจัดระบบบริการ

และการสื่อสารความรู้ระดับบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้และทักษะในการ

ส่งเสริมและแก้ไขเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า ให้มีพัฒนาการสมวัย และเป็นแม่ข่ายให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพระดับต าบลในการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ซึ่งจัดการอบรมต่อเนื่องมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2556 โดยในปี พ.ศ. 

2557 นี้ เป็นรุ่นที่ 5 

2) โครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กคุณภาพและการประกาศเกียรติคุณศูนย์เด็กเล็กคุณภาพดีเด่น 

กรมอนามัยให้ความส าคัญกับการพัฒนาเด็กเล็ก และศูนย์เด็กเล็กคุณภาพนับเป็นหนึ่งในเป้าหมาย

ส าคัญในการพัฒนาของกรมอนามัย เช่นเดียวกันในปี พ.ศ. 2557 นี้ กรมอนามัยมีการด าเนินงานในการพัฒนา

ศูนย์เด็กเล็กให้มีคุณภาพ โดยกระบวนการท างานดังนี้ 

1. การพัฒนาและปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ โดยการ 

- จัดประชุมจัดท ามาตรฐานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและ

ภายนอกกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ กรมอนามัย กรมสุขภาพจิต กรมควบคุมโรค กรมการแพทย์ 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย 

- จัดท าโปรแกรมอิเล็คโทรนิกการประเมินมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ 
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- จัดท าคู่มือประเมินมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ จัดพิมพ์และกระจายไปยังศูนย์อนามัย

เขต และจังหวัด 

- จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญและผู้ปฏิบัติงานในการจัดท าหลักสูตรและคู่มือการอบรมครู ผู้เลี้ยงดู

เด็กในศูนย์เด็กเล็ก พร้อมจัดพิมพ์ 

- จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญและผู้ปฏิบัติงานในการจัดท าคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็ก

ตามวัยส าหรับการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้เด็กตามวัยในศูนย์เด็กเล็ก พร้อมจัดพิมพ์ 

- แต่งตั้งทีมประเมินศูนย์เด็กเล็กคุณภาพระดับเขต/ระดับจังหวัด 

2. การพัฒนาความรู้ ทักษะ ของบุคลากร โดยการ 

- อบรมทีมประเมินศูนย์เด็กเล็กคุณภาพระดับเขตโดยส่วนกลางและระดับจังหวัด โดยศูนย์

อนามัย 

- จัดสัมมนาวิชาการพัฒนาการเด็กและการประกาศเกียรติคุณศูนย์เด็กเล็กคุณภาพดีเด่น

ประจ าปี พร้อมเชิญ ผู้บริหารและนักวิชาการจากกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนจากองค์การปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

- จัดอบรมครูพ่ีเลี้ยงเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยศูนย์อนามัย ศูนย์ๆ ละ 300 คน ระยะเวลา

การอบรม รุ่นละ 2 วัน 

- จัดกิจกรรมโรงเรียนพ่อ แม่ในศูนย์เด็กเล็ก อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

3. ควบคุม ก ากับ ติดตามผลการด าเนินงาน โดยการ 

- ประเมินศูนย์เด็กเล็กตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพของกระทรวงสาธารณสุขและท า

การรับรองมาตรฐาน 

- ท าการวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กตามวัย ในศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก โดยคัดเลือกศูนย์เด็กเล็ก ภาคละ 1 แห่ง รวม 4 แห่ง 

- ติดตามการอบรมครูพี่เลี้ยงเด็ก และประเมินผลภายหลังการอบรม 



 

 

- สรุปผลการด าเนินงานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ เปรียบเทียบกับเป้าหมาย จากโปรแกรมการ

ประเมินศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ และน าเสนอผู้บริหาร 

3) นวัตกรรม “ครัวกลาง” เพิ่มโภชนาการศูนย์เด็กเล็ก 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เร่งพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันเด็ก โดยมีเป้าหมายว่า ในอีก 10 

ปี ข้างหน้า เด็กไทยจะมีโภชนาการสมวัย ไอคิวดี สามารถลดภาวะผอม อ้วน และเตี้ ย โดยกรมอนามัยจะท า

หน้าที่หนุนเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโรงเรียน มีการจัดบริการอาหารแบบครัวกลาง 1 ต าบล 1 

ครัวมาตรฐาน พร้อมจัดท าคู่มือนวัตกรรมโภชนาการสมวัย ฉบับปรับปรุงใหม่ที่ง่ายต่อการน าไปใช้พัฒนางาน

ด้านการจัดการอาหารและโภชนาการ อย่างมีประสิทธิภาพ 

ในวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2557 นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ รองอธิบดีกรมอนามัย ให้ข้อมูลในการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านการจัดการอาหารและโภชนาการ” ณ โรงแรม

ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี ว่า จากการสุ่มประเมินคุณภาพอาหารในโรงเรียนต่างๆ 4 ภาค 20 จังหวัด รวม 66 

แห่ง ด าเนินการโดยกรมอนามัยร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 4 – 14 มีนาคม พ.ศ. 2557 โดยท า

การสุ่มประเมินหลังจากโรงเรียนได้รับค่าอาหารกลางวันรายหัวนักเรียนเพ่ิมจากอัตราวันละ 13 บาท/คน เป็น 

20 บาท/คน พบว่า มีเพียงร้อยละ 20 ของโรงเรียนเท่านั้นที่สามารถจัดอาหารกลางวันที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน 

ที่เหลือยังต้องปรับปรุงทั้งคุณภาพ ปริมาณ และความสะอาด การสุ่มประเมินครั้งนี้ ก่อให้เกิดการประชุมเชิง

ปฏิบัติการในหัวข้อข้างต้นขึ้น เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านโภชนาการโรงเรียน อันจะช่วยให้ภาคีเครือข่าย

เข้าใจหลักการ สามารถถ่ายทอดและน าชุดความรู้ สื่อและนวัตกรรม ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการอาหารและ

โภชนาการให้มีคุณภาพได้มาตรฐานโภชนาการ สุขาภิบาลอาหาร และอาหารปลอดภัย รวมทั้งขยายผลแหล่ง

เรียนรู้ด้านการจัดการอาหารและโภชนาการในชุมชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียน จากปี พ.ศ. 2556 ที่มี

อยู่ 706 แห่ง เพ่ิมขึ้นอย่างน้อย 300 แห่ง ในปี พ.ศ. 2559 ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดจังหวัดต้นแบบ

การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านอาหารและโภชนาการ อย่างน้อย ภาคละ 1 จังหวัด ซึ่งเป็นภารกิจส าคัญ

ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเด็กไทยประมาณ 6 ล้านคน ได้กินอ่ิมอย่างมีคุณภาพ และคาดหวังว่าภายใน 

ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2567) จะสามารถลดภาวะผอม จากร้อยละ 9.1 เหลือร้อยละ 7 ภาวะอ้วนและเตี้ย จาก

ร้อยละ 17 และ 16.3 เหลือไม่เกินร้อยละ 11 หรืออย่างน้อยภาวะอ้วน และเตี้ยลดลงได้ ร้อยละ 0.5 ต่อปีเมื่อ

เทียบกับสถานการณ์เดิม และส่งเสริมให้เด็กไทยเพศหญิงและเพศชายมีความสูงเฉลี่ย 165 และ 175 ซม. และ

มีไอคิวเฉลี่ยมากกว่า 100 จุด 
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นายแพทย์ณรงค์ ให้ข้อมูลว่า ในปี พ.ศ. 2557 นี้ กรมอนามัย มีเป้าหมายส าคัญที่ต้องการให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงด้านการจัดการอาหาร และโภชนาการใน 3 เรื่อง คือ 

1) ให้มีการบรรจุนักโภชนาการหรือนักจัดการอาหารและโภชนาการ ระดับต าบล โดยใช้งบประมาณ

ของท้องถิ่น 

2) การผลักดันให้ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและโรงเรียนมีการจัดบริการอาหารแบบครัวกลาง 1 

ต าบล 1 ครัวมาตรฐาน 

3) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องในระดับพ้ืนที่ให้มีทักษะการจัดการอาหารและโภชนาการ 

และได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปีทุกคน โดยมี 4 มาตรการขับเคลื่อนงาน คือ 

3.1) เร่งรัดให้กระทรวงศึกษาธิการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องน ามาตรฐานการจัดการอาหารและโภชนาการไปใช้ในการพัฒนา ควบคุม ก ากับ ติดตาม 

และตรวจสอบคุณภาพอาหาร ขนม นม และเครื่องดื่ม รวมทั้งมีกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้ของ

เด็ก ครอบครัว และชุมชน ในการพัฒนาพฤติกรรมโภชนาการที่พึงประสงค์ 

3.2) ผลักดันให้ทุกจังหวัดบรรจุงานอาหารและโภชนาการเพ่ือเด็กไทยมีโภชนาการสมวัย ไว้

ในยุทธศาสตร์จังหวัดและแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีงบประมาณรองรับ และน าสู่การปฏิบัติอย่าง

ต่อเนื่อง ตลอดจนพัฒนากลไก กฎระเบียบหรือแนวทางที่เอ้ือต่อการจัดการอาหารและโภชนาการได้

ทันเวลาและมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

3.3) ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีระบบควบคุม ก ากับ ติดตาม และ

ประเมินผลการจัดการคุณภาพอาหาร ทั้งในระดับพ้ืนที่และระดับจังหวัด ปีละ 2 ครั้ง ส าหรับ

ส่วนกลางประเมินปีละครั้ง พร้อมทั้งมีการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการของเด็กปฐมวัยและเด็กวัยเรียน

ต่อเนื่อง โดยการชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง อย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง ส าหรับเด็กกลุ่มเสี่ยงให้ได้รับการแก้ไข

ปัญหาโดยมีการติดตามเดือนละครั้ง 

3.4) เสริมพลัง สร้างแรงจูงใจให้ทุก อปท. จัดท าและขับเคลื่อนมาตรการทางสังคม ธรรมนูญ

สุขภาพต าบล หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นด้านการจัดการอาหารและโภชนาการที่น าสู่การปฏิบัติได้จริง

อย่างต่อเนื่อง เพ่ือส่งผลให้เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโภชนาการที่พึงประสงค์

ได้ง่าย และยั่งยืน  



 

 

นอกจากนี้ กรมอนามัยยังได้จัดท าคู่มือนวัตกรรมโภชนาการสมวัย ฉบับปรับปรุงใหม่ที่ง่ายต่อการ

น าไปใช้พัฒนางาน ด้านการจัดการอาหารและโภชนาการอย่าง มีประสิทธิภาพ คู่มือและเครื่องมือเหล่านี้

ประกอบด้วย 

1. ชุดเรียนรู้สร้างเสริมสุขภาพ เพ่ือนักเรียนไทยมีโภชนาการสมวัย ซึ่งบูรณาการใน 8 กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ ใช้ในการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 6  

2. คู่มือมาตรฐานอาหารส าหรับครู ผู้ดูแลเด็ก แม่ครัว และผู้ประกอบอาหาร เพ่ือใช้ในการ

ก าหนดอาหารที่จ าหน่ายหรือบริการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน และชุมชนตามเกณฑ์โภชนาการ 

3. เครื่องมือการเฝ้าระวังตนเองด้านอาหารและโภชนาการทั้งระดับปัจเจกบุคคล และระดับ

องค์กร ส าหรับชุมชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน และ อปท. เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือประเมินตนเอง 

และท าให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านโภชนาการของพ่อแม่ ผู้ปกครอง เด็กปฐมวัย และเด็กวัย

เรียน 

4) การดูแลพัฒนาการเด็ก 

กระทรวงสาธารณสุข รายงานว่า ในการดูแลพัฒนาการเด็กอายุต่ ากว่า 5 ปี กระทรวงฯ จะด าเนินการ

ตรวจพัฒนาการของเด็กทุกคน โดยใช้แบบประเมินที่พัฒนาโดยสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ซึ่งมี 2 ชุด 

ประกอบด้วยชุดประเมินเด็กปกติ หรือสมุดขาว และคู่มือประเมินเด็กที่เป็นกลุ่มเสี่ยงหรือสมุดเขียว ซึ่งเป็น

คู่มือมาตรฐานของเด็กไทยอายุแรกเกิด – 5 ปี ชุดแรกในประเทศไทย โดยเนื้อหาสาระครอบคลุมพัฒนาการ

ด้านการเคลื่อนไหว ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา ด้านการเข้าใจภาษา ด้านการใช้ภาษา และด้าน

การช่วยเหลือตัวเองและสังคม โดยสมุดเขียวและสมุดขาวดังกล่าว ได้เริ่มด าเนินการแจกให้ครอบคลุม

โรงพยาบาลทั่วประเทศ ในปี พ.ศ. 2557 โดยมอบให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและผู้ปกครอง ภายในเดือนเมษายน 

พ.ศ. 2558 เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เนื่องในวโรกาสครบรอบ 60 พรรษา ในวันที่ 2 

เมษายน 2558 โดยคู่มือนี้จะท าให้ผู้ปกครองรู้ถึงสัญญาณความผิดปกติของพัฒนาการเด็ก หากพบเด็กที่มี

พัฒนาการล่าช้า จะเร่งให้การกระตุ้นบ าบัดโดยเร็ว ท าให้เด็กสามารถกลับมามีพัฒนาการสมวัยเหมือนเด็กปกติ

ได้ ซึ่งข้อมูลจากการส ารวจระดับพัฒนาการของเด็กในปี พ.ศ. 2555 ของกรมสุขภาพจิต พบเด็กที่พัฒนาการ

สมวัย มีพัฒนาการก้าวหน้าเพ่ิมข้ึนร้อยละ 81 และพัฒนาการไม่ก้าวหน้า ร้อยละ 19 จ าเป็นจะต้องดูแลเด็กท้ัง

สองกลุ่มนี้ควบคู่กัน พร้อมทั้งยกระดับการดูแลหญิงตั้งครรภ์ และการดูแลการคลอด โดยข้อมูลล่าสุดในปี พ.ศ. 

2557 กรมอนามัยได้ส ารวจพัฒนาการเด็กปฐมวัย พบเด็กมีพัฒนาการสมวัยร้อยละ 73 ซึ่งกระทรวง

สาธารณสุขก าหนดเป้าหมายให้เด็กไทยมีพัฒนาการสมวัยไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 85 นั่นหมายถึงจะต้องพัฒนา
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คลินิกฝากครรภ์ให้มีคุณภาพในโรงพยาบาลทุกแห่ง และรณรงค์ให้หญิงตั้งครรภ์ทุกคนมาฝากครรภ์เร็วขึ้น

ตั้งแต่อายุครรภ์น้อยกว่า 3 เดือน รวมทั้งจะต้องได้รับยาวิตามิน ซึ่งประกอบด้วยแร่ธาตุจ าเป็นในการพัฒนา

สมองเด็ก 3 อย่าง ได้แก่ โฟลิกแอซิด ไอโอดีน และ เหล็ก อย่างต่อเนื่องจนถึงหลังการคลอดบุตร 6 เดือน 

รวมทั้งให้แม่ได้รับสารอาหารที่เพียงพอเพ่ือบ ารุงเด็กในครรภ์และป้องกันปัญหาเด็กน้ าหนักตัวน้อยกว่า 2,500 

กรัม นอกจากนี้ กระทรวงฯได้พัฒนามาตรฐานห้องคลอด เพ่ือป้องกันปัญหาเด็กขาดอ๊อกซิเจนระหว่างคลอด 

และพัฒนาคลินิกสุขภาพเด็กดี ซึ่งจะมีการให้วัคซีนพ้ืนฐาน เช่น คอตีบ บาดทะยัก ไอกรน หัด คางทูม โปลิโอ 

เป็นต้น 

5) กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ  

ในวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2557 กระทรวงสาธารณสุข เปิดโครงการรณรงค์ "คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จ

ย่า” ณ โรงเรียนสายปัญญารังสิต จังหวัดปทุมธานี โดยระบุว่า วันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระ

ราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเป็นวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ โดยกระทรวง

สาธารณสุข ได้จัดบริการทันตกรรมที่หน่วยบริการสาธารณสุขภาครัฐทุกแห่งทั่วประเทศ ทั้งการส่งเสริม 

ป้องกัน รักษาโดย ไม่คิดมูลค่า ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จย่า พระมารดาแห่งการทันตแพทย์ไทย เพ่ือให้

ประชาชนได้น้อมร าลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จย่า และตระหนักถึงการดูแลสุขภาพช่องปากที่ดี 

สืบเนื่องจากข้อมูลสถานการณ์สุขภาพช่องปากและฟันของคนไทย พบว่า กลุ่มเด็กปฐมวัยเริ่มมีฟันน้ านมผุร้อย

ละ 3 ตั้งแต่อายุ 9 เดือน และเพ่ิมเป็นร้อยละ 51.7 เมื่ออายุ 3 ปี และจะเพ่ิมสูงมากถึง ร้อยละ 97.5 เมื่ออายุ 

5 ปี เด็กวัยเรียนที่เริ่มมีฟันแท้ขึ้นในปาก ช่วงอายุ 12 ปี ร้อยละ 52.2 เป็นโรคฟันผุ และร้อยละ 50 พบเหงือก

อักเสบ ส่วนใหญ่เกิดจากการบริโภคอาหาร เช่น เบเกอรี่ ขนม ลูกอม และเครื่องดื่มน้ าตาลสูง และเด็กไม่ได้รับ

การฝึกทักษะในการดูแลท าความสะอาดช่องปากให้สะอาดเพียงพอ กลุ่มวัยรุ่นและวัยท า งาน พบปัญหาฟันผุ

บริเวณซอกฟัน และเริ่มเป็นโรคปริทนต์ โดยผู้ที่ฟันผุยังไม่ไปรับการรักษา ร้อยละ 35.2 และพบโรคปริทันต์

รุนแรงที่เสี่ยงต่อการสูญเสียฟัน ร้อยละ 15.6  

นอกจากนี้ กรมอนามัยยังได้ก าหนดมาตรการส่งเสริมป้องกันโรคในช่องปากร่วมกับหน่วยบริการของ

กระทรวงสาธารณสุข โดยกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันทันตสาธารณสุข 21 ตุลาคม พ.ศ. 2557 กรมอนามัยและ

ภาคีเครือข่ายทุกกระทรวง ที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ อาทิ การประกวด 10 ยอดฟันดี 

วัย 80 และ 90 ปี จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี การให้ความรู้การดูแล

สุขภาพช่องปากของประชาชนทุกกลุ่มวัย แปรงสีฟันเก่าแลกแปรงสีฟันใหม่ รวมทั้งประสานการจัดบริการทัน

ตกรรมทั่วประเทศในวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2557 นอกจากนี้ ยังร่วมกับมูลนิธิ ทันตสาธารณสุข จัดกิจกรรม 



 

 

เดิน-วิ่ง ฟันดี สุขภาพดี มินิมาราธอน ครั้งที่ 3 ในวันที่  19 ตุลาคม ณ กระทรวงสาธารณสุขด้วย (ส านักข่าว 

Hfocus, 2557) 

2.2.3 ช่วงเด็กวัย 6 – 12 ปี 

2.2.3.1 สภาพการณ์และแนวโน้ม 

พัฒนาการทางด้านสติปัญญา (IQ) 

ผลส ารวจไอคิวเด็กไทยทั่วประเทศของกรมสุขภาพจิต (สถาบันราชานุกูล, 2558) จากโครงการส ารวจ

สถานการณ์ระดับสติปัญญาเด็กไทย ความฉลาดทางอารมณ์ ภาวะขาดสารไอโอดีน และภาวะโลหิตจางของ

เด็กไทย ปี พ.ศ. 2557 พบว่า จากการส ารวจ IQ นักเรียนไทยอายุ 6 – 12 ปีทั่วประเทศ เมื่อปี พ.ศ. 2554

เด็กไทยมี IQ เฉลี่ย 98.59 ซึ่งต่ ากว่าค่ากลางมาตรฐานสากล (IQ=100) และเมื่อดูในภาพรวมของประเทศ 

พบว่า เด็กเกือบครึ่ง (ร้อยละ 48.5) มีระดับสติปัญญาอยู่ในเกณฑ์ต่ า (IQ<100) รวมทั้งมีระดับสติปัญญา

บกพร่อง (IQ<70) อยู่ถึงร้อยละ6.5 ซึ่งสูงกว่ามาตรฐานสากลที่ไม่ควรเกินร้อยละ2ขณะที่ระดับความฉลาดทาง

อารมณ์ (EQ) เด็กไทยวัย 3 – 5 ปี ที่ส ารวจเมื่อ ปี พ.ศ.2545 พบว่า มีเกณฑ์ปกติ 139 – 202 คะแนน และ

ลดลงเป็น 125 – 198 คะแนน ในปีพ.ศ. 2550 ด้านที่ลดลง คือ ด้านการปรับตัวต่อปัญหาและความ

กระตือรือร้น ส่วนเด็กวัย 6 – 11 ปี มีเกณฑ์ปกติ 148 – 225 คะแนน จากการส ารวจเมื่อปี พ.ศ. 2545 และ

ลดลงเป็น 129 – 218 คะแนน ในปี พ.ศ.2550 ด้านที่ลด คือ ด้านความมุ่งม่ันพยายาม 

ปัญหาโภชนาการเด็ก 

ปัญหาโภชนาการเด็ก ได้แก่ การขาดสารไอโอดีน และภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก จากการ

ตรวจระดับไอโอดีนในปัสสาวะเด็กเล็ก (อายุ 3 – 5 ปี) ของส านักโภชนาการ กรมอนามัย เมื่อปี พ.ศ. 2556 

พบเด็กร้อยละ 11.1 เป็นโรคขาดสารไอโอดีน (ปริมาณไอโอดีนในปัสสาวะน้อยกว่า 100 ไมโครกรัมต่อลิตร) 

ขณะที่การส ารวจภาวะอาหารและโภชนาการของประเทศไทย ครั้งที่ 5 เมื่อพ.ศ. 2546 พบ ความชุกโรคโลหิต

จางกลุ่มเด็กปฐมวัย (อายุ 6 เดือน – 5 ปี) ร้อยละ 25.9 กลุ่มเด็กวัยเรียน อายุ 6 – 8 ปี ร้อยละ 46.7 อายุ 9 – 

11 ปี ร้อยละ 25.4 และอายุ 12 – 14 ปี ร้อยละ 15.7 ซึ่งสาเหตุมากกว่าร้อยละ 50 เกิดจากการขาดธาตุเหล็ก 

ใน พ.ศ. 2556 ไทยมีเด็กวัยเรียน 5 – 14 ปี จ านวน 8,371,000 คน ซึ่งพบปัญหาสุขภาพที่ส าคัญใน

กลุ่มนี้ คือ ด้านโภชนาการ โดยพบว่า เด็กอายุ 6 – 12 ปี มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน เพียงร้อยละ 

60.7 ใน พ.ศ. 2556 และมีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ร้อยละ 8.8 ใน พ.ศ. 2556 และเพ่ิมขึ้นเป็น ร้อยละ 9.5 ใน 

พ.ศ. 2557 เนื่องจากพฤติกรรมการกินอาหารที่ไม่ถูกต้องทั้งปริมาณและสัดส่วน ได้แก่ การบริโภคข้าว แป้ง 
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น้ าตาล และอาหารไขมันสูง รับประทานผลไม้น้อย รวมทั้งเคลื่อนไหวออกแรงและออกก าลังกายน้อยในแต่ละ

วัน รวมทั้งยังมีค่านิยม รับประทานอาหารตามวัฒนธรรมตะวันตก คืออาหารขยะอาหารจานด่วน น้ าอัดลม 

ขนมกรุบกรอบ เป็นต้น ส่งผลให้เด็กไทยมีปัญหาฟันผุร้อยละ 52 ซึ่งเป้าหมายส าคัญในการดูแลสุขภาพช่อง

ปากของเด็กนักเรียน คือการลดความชุกของโรคฟันผุ การส ารวจล่าสุดปี พ.ศ. 2556 พบว่าเด็ก ป.6 มีความชุก

ของโรคฟันผุร้อยละ 52 และมีสภาวะเหงือกอักเสบร้อยละ 50 (ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์, 2557) 

ผลส ารวจภาวะโภชนาการเด็กไทย โดยกรมอนามัย เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557 พบว่า 

1. ภาวะอ้วนในเด็ก ผลการส ารวจพบว่า จากกลุ่มตัวอย่าง 2.29 ล้านคน มีเด็กไทยที่มีภาวะอ้วน 

(อ้วนและเริ่มอ้วน) จ านวน 216,521 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 9.46 โดยพบว่าเด็กที่มีภาวะอ้วนมากที่สุดอยู่ใน

ภาคกลางร้อยละ 12.41 รองลงมาเป็นภาคตะวันออก ร้อยละ 10.91 และ ภาคเหนือร้อยละ 9.85 ตามล าดับ

(ภาคผนวก – ตารางที ่8) 

เด็กวัยเรียนในประเทศไทยพบภาวะอ้วนในภาพรวมเพ่ิมขึ้นเมื่อเปรียบเทียบ 2 ภาคการเรียน คือ ใน

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 พบภาวะอ้วนร้อยละ 8.8 และเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ9.5 ในภาคเรียนที่ 1 ปี

การศึกษา 2557 และเมื่อพิจารณาแยกตามรายจังหวัด พบว่า จังหวัดสงขลามีภาวะอ้วนสูงที่สุด คือ ร้อยละ 

18.1 ซึ่งเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ในปี พ.ศ. 2557 คือ ไม่เกินร้อยละ 15 (ภาคผนวก – รูปภาพที่ 3 และ 4) 

2. รูปร่างไม่สมส่วนในเด็ก ผลการประเมินภาวะการเจริญเติบโตที่เหมาะสมและการพัฒนาการทาง

สมองผ่านการชั่งน้ าหนักและวัดส่วนสูงในเด็กอายุ 6–14ปี จ านวน 1.88 ล้านคน พบว่า มีเด็กที่มีรูปร่างส่วนสูง

ระดับดีและรูปร่างสมส่วน 1.20 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 64.1 หมายความว่ายังมีเด็กอีกร้อยละ 35.9 ที่มีการ

เจริญเติบโตไม่เหมาะสมกับช่วงวัย (ภาคผนวก – ตารางที่ 9) 

 

การศึกษา 

ในปี พ.ศ. 2557 จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากร พบว่า จ านวนปีเฉลี่ยรวมของกลุ่มอายุ 15 ปี

ขึน้ไปอยู่ที่ 8.1 ปี โดยเพศชาย เฉลี่ย 8.2 ปี และเพศหญิง เฉลี่ย 10.2 ปี และกลุ่มอายุ 15 – 39 ปี อยู่ที่ 10.7 

ปี (ภาคผนวก – ตารางที่ 10) เมื่อพิจารณางบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษาในปี พ.ศ. 2557 พบว่า 

งบประมาณรวมของการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมากกว่าครึ่งของงบประมาณด้านการศึกษาทั้งหมด (จ านวน 

383,557.2 ล้านบาท) (ภาคผนวก – ตารางที่ 11) ข้อมูลด้านการศึกษานับเป็นข้อมูลส าคัญ จึงขอน าเสนอใน

รายละเอียดเป็นประเด็นย่อยๆ ดังนี้ 



 

 

 สภาวการณ์การศึกษาไทยในเวทีโลก ปี พ.ศ. 2557 (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2557) 

ส าหรับตัวชี้วัดด้านการศึกษา โดยการศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลสถิติจากฐานข้อมูลของ UNESCO/UIS 

ซึ่งมีข้อมูลของทุกประเทศทั่วโลก รวมทั้งข้อมูลจากแหล่งอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่นการประเมินผลวิชาการอ่าน 

คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ จากโครงการ PISA และ TIMSS และผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก (World 

University Rankings) เป็นต้น โดยศึกษาเปรียบเทียบเฉพาะประเทศในกลุ่มอาเซียน+6 อันได้แก่ ประเทศ

ไทย มาเลเซียฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ บรูไน กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม จีน เกาหลี ญี่ปุ่น อินเดีย 

ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ รวม 16 ประเทศ เพ่ือให้เห็นภาพการศึกษาของกลุ่มเด็กในช่วงวัย 6 – 12 ปี ได้

ชัดเจน สาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 

1. ระบบการศึกษา โอกาส ความเสมอภาค และการมีส่วนร่วมทางการศึกษา 

1.1 ระบบการศึกษา 

ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประเทศต่างๆ ส่วนใหญ่ใช้เวลาเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ไม่

รวมระดับก่อนประถมศึกษา) 10 – 13 ปี ส าหรับประเทศไทยใช้เวลาเรียน 12 ปี เช่นเดียวกับอินโดนีเซีย 

เกาหลีและญี่ปุ่น เป็นต้น ส่วนประเทศฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ใช้เวลาน้อยที่สุด 10 ปี จีนและพม่า 11 ปี ส่วน

มาเลเซีย ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ใช้เวลามากกว่าไทยคือ 13 ปีเมื่อจ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า 

ระดับก่อนประถมศึกษาประเทศส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลาเรียน 1 – 3 ปี โดยประเทศไทยใช้เวลา 3 ปี 

เช่นเดียวกับจีน ลาว เวียดนาม เกาหลี ญี่ปุ่น อินเดีย และสิงคโปร์ ประเทศที่ใช้เวลาเตรียมความพร้อมน้อย

เพียง 1 ปี ได้แก่ ออสเตรเลีย และฟิลิปปินส์ ส่วนมาเลเซีย อินโดนีเซีย บรูไน พม่า และนิวซีแลนด์ ใช้เวลา

เตรียมความพร้อม 2 ปีระดับประถมศึกษา ใช้เวลาเรียน 5 – 7 ปี ประเทศส่วนใหญ่รวมทั้งประเทศไทยใช้

เวลาเรียน 6 ปี เช่นเดียวกับมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ เกาหลี ญี่ปุ่น และนิวซีแลนด์ เป็นต้น 

ส่วนจีน เวียดนาม พม่า ลาวและอินเดีย ใช้เวลา 5 ปี และออสเตรเลียใช้เวลานานถึง 7 ปี ส าหรับระดับ

มัธยมศึกษา ใช้เวลาเรียน 4 – 7 ปี แบ่งเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 2 – 4 ปี และมัธยมศึกษาตอนปลาย 1 

– 5 ปี ประเทศไทยจะรับเด็กอายุ 12 ปี เข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาและใช้เวลาเรียน 6 ปี แบ่งเป็นมัธยมศึกษา

ตอนต้น 3 ปี และมัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ปี เช่นเดียวกับเกาหลี ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย และจีน เป็น

ต้น ประเทศที่ใช้เวลาเรียนในระดับนี้น้อยมาก ได้แก่ สิงคโปร์และฟิลิปปินส์ ใช้เวลาเพียง 4 ปี ด้านการศึกษา

ภาคบังคับ ร้อยละ 80 ของประเทศต่างๆ ทั่วโลกจัดการศึกษาให้มัธยมศึกษาตอนต้นเป็นการศึกษาภาคบังคับ 

ประเทศไทยจัดการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี หรือถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เช่นเดียวกับจีน ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย 

และเวียดนาม ในขณะที่กลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วเช่น ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์จัดการศึกษาภาคบังคับ (11 
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และ 12 ปี ตามล าดับ) ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือมัธยมศึกษาตอนปลายบางส่วน ประเทศที่จัด

การศึกษาภาคบังคับสั้นที่สุดคือ ลาว และพม่า เพียง 5 ปี นอกนั้นได้แก่ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ 6 ปี

เท่ากัน 

1.2 โอกาสทางการศึกษา 

อัตราการเข้าเรียน 

ในระดับประถมศึกษา ไทยมีอัตราการเข้าเรียนอย่างหยาบและสุทธิร้อยละ 97 และร้อยละ 96 

ตามล าดับส าหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของไทยอัตราการเข้าเรียนอยู่ที่ร้อยละ 99 ใกล้เป้าหมายที่

ก าหนดให้เด็กทุกคนต้องจบการศึกษาภาคบังคับ โดยมีอัตราส่วนเท่ากับเกาหลี ใกล้เคียงญี่ปุ่น (ร้อยละ 100) 

ส่วนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ อัตราของไทยอยู่ที่ร้อยละ 76 เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 67 หรือเพ่ิมขึ้น

ร้อยละ 9 จากปีที่แล้ว (พ.ศ. 2556) สูงกว่ามาเลเซีย และอินโดนีเซีย (ร้อยละ 49 และร้อยละ 71 ตามล าดับ) 

และสูงกว่าค่าเฉลี่ยภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ร้อยละ 70) เมื่อเปรียบเทียบร้อยละการเข้าศึกษาต่อนี้จะเห็นความ

แตกต่างกับประเทศในกลุ่ม OECD ที่มีอัตราส่วนสูงถึงร้อยละ 95 ขึ้นไป ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสาย

อาชีพ อัตราการเข้าเรียนของไทยอยู่ที่ร้อยละ 15 ของการเข้าเรียนรวมในระดับมัธยมศึกษา 

ส่วนระดับอุดมศึกษาของไทยอัตราการเข้าเรียนค่อนข้างสูงร้อยละ 51สูงกว่าประเทศเพ่ือนบ้านใน

ภูมิภาคอาเซียนทุกประเทศ จ าแนกเป็นอุดมศึกษาที่เน้นทฤษฎีเป็นฐาน (อนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญา

โท)ร้อยละ 85 เน้นวิชาชีพ (ปวส.) ร้อยละ 14 ระดับปริญญาเอกประมาณร้อยละ 1 ตรงข้ามกับลาว มาเลเซีย 

จีนและสิงคโปร์ ที่เยาวชนเลือกเรียนโปรแกรมเน้นการปฏิบัติร้อยละ 40 ขึ้นไป 

1.3 ความเสมอภาคระหว่างเพศ 

ค่าเฉลี่ยดัชนีความเสมอภาคระหว่างเพศ (GPI) ของไทยในระดับประถมศึกษาอยู่ที่ 0.98นั่นหมายถึง

ว่า ไม่มีความแตกต่างระหว่างเพศในการเข้าศึกษาระดับประถมศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเพศหญิง

เข้าเรียนเท่ากับเพศชาย (GPI = 1.00) ส่วนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความแตกต่างระหว่างเพศโดยเพศ

หญิงเข้าเรียนมากกว่าเพศชาย (GPI = 1.13) และในระดับอุดมศึกษาเพศหญิงเข้าเรียนมากกว่าชายเพ่ิมมากขึ้น 

(GPI = 1.31) 

 

 



 

 

1.4 การมีส่วนร่วมของภาคเอกชน 

ภาคเอกชนของไทยมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาน้อยมากทุกระดับการศึกษา โดยในระดับ

ประถมศึกษามีสัดส่วนร้อยละ 18.0 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นร้อยละ 13.0 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสาย

สามัญและสายอาชีพ ร้อยละ 13.0 และ 34.0 ตามล าดับ ในหลายๆ ประเทศภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจัด

การศึกษามากขึ้นเมื่อระดับการศึกษาสูงขึ้น เช่น สหราชอาณาจักร ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย เกาหลี และญี่ปุ่น 

2. คุณภาพทางการศึกษา 

2.1 ตัวชี้วัดด้านครูและสภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ 

- อัตราส่วนนักเรียนต่อครู ในระดับประถมศึกษานั้น ประเทศไทย มีอัตราส่วน 16:1 ซึ่งดีกว่า

อัตราส่วนนักเรียนต่อครูเฉลี่ยทั่วโลก (24:1) และดีกว่าค่าเฉลี่ยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก (18:1) 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นปี พ.ศ. 2553 ประเทศไทยมีอัตราส่วนนักเรียนต่อครู 21:1 เกินกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลก

(18:1) และเกินกว่าค่าเฉลี่ยภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก (16:1) ส่วนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ประเทศไทยมีอัตราส่วนนักเรียนต่อครู 18:1 เกินกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก (15:1) 

และค่าเฉลี่ยของโลก (16:1) 

- ขนาดชั้นเรียน ปี พ.ศ. 2553 ระดับประถมศึกษาของไทยมีค่าเฉลี่ย 19 คน ต่ ากว่าหลายประเทศใน

กลุ่มอาเซียน เช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และญี่ปุ่น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ขนาดชั้นเรียนของไทย

อยู่ที่ 34 คน เท่ากับมาเลเซีย แต่ต่ ากว่าจีน 54 คน ฟิลิปปินส์ 44 คน และอินโดนีเซีย 37 คน เป็นต้น 

2.2 การศึกษาของประชากรวัยแรงงาน อายุ 15 ปีขึ้นไป 

- ประชากรไทยวัยแรงงานมีการศึกษาเฉลี่ย 6.6 ปี ในขณะที่ประเทศกลุ่มอาเซียน เช่น มาเลเซียมี

จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงาน 9.5 ปี ซึ่งนับว่าสูงใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยกลุ่ม OECD ที่มีปี

การศึกษาเฉลี่ยอยู่ในช่วง 9 – 12 ปี จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานไทยเพ่ิมขึ้นปีละ 0.1 

และในปี พ.ศ. 2554 ประเทศไทยมีปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป 8.0 ปี และการศึกษาเฉลี่ย

ของประชากรอายุ 15 – 59 ปี 8.8 ปี (สกศ.,2555) ซึ่งยังห่างจากเป้าหมายยุทธศาสตร์การศึกษาชาติที่จะให้

เพ่ิมเป็น 15 ปี ในด้านอัตราการรู้หนังสือของประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นตามล าดับ โดยปี 

พ.ศ. 2553 มีอัตราเป็นร้อยละ 96.8 ใกล้เป้าหมายยุทธศาสตร์การศึกษาของชาติร้อยละ 100 ในปี พ.ศ. 2561 

ส่วนอัตราการรู้หนังสือของเยาวชนอายุ 15 – 24 ปีของไทยปี พ.ศ. 2553 เป็นร้อยละ 98.1 คาดว่าจะเพ่ิมเป็น

ร้อยละ 99 ในปี พ.ศ. 2558 
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2.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษานานาชาติ 

- จากการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษานานาชาติ โครงการ PISA 2012 จ านวน 65 ประเทศใน

ภาพรวม พบว่า ผลประเมิน PISA ของนักเรียนไทยกลุ่มอายุ 15 ปี ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยนานาชาติซึ่งเป็นเช่นนี้ทุก

ครั้ง แต่ผลการประเมิน PISA 2012 ด้านการอ่านมีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นจาก PISA 2009 20 คะแนน

คณิตศาสตร์ เพ่ิมขึ้น 8 คะแนน และวิทยาศาสตร์ เพ่ิมขึ้น 19 คะแนน ประเทศในเอเชียยังคงติดอันดับที่ 1 – 

7 จากท้ังหมด 65 ประเทศ โดยจีน-เซี่ยงไฮ้ ครองอันดับ 1 รองลงมาคือ สิงคโปร์ จีน-ฮ่องกง จีน-ไทเป เกาหลี 

จนี-มาเก๊า ญี่ปุ่น ส่วนประเทศไทยได้อันดับ 50 แม้ว่าจะเป็นรองเวียดนามที่ได้อันดับ 17 จาก 65 ประเทศ แต่

ประเทศไทยยังมีอันดับที่ดีกว่า มาเลเซีย และอินโดนีเซีย โดย PISA 2012 ความสามารถในการอ่านของไทยมี

คะแนนเฉลี่ย 441 ได้อันดับที่ 48 เป็นรองเวียดนามที่อยู่ในอันดับที่ 19 ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ย (508) สูงกว่า

ค่าเฉลี่ย OECD (496) แต่ประเทศไทยยังมีอันดับที่ดีกว่า มาเลเซีย (อันดับ 59) และอินโดนีเซีย (อันดับ 61) 

การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ ไทย มีคะแนนเฉลี่ย 427 ได้อันดับที่ 50 ส่วนการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ ไทยมีคะแนนเฉลี่ย

444 คะแนน อยู่ที่อันดับ 48 ทั้งวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ไทยมีอันดับเป็นรองเวียดนาม แต่เหนือกว่า

มาเลเซีย และอินโดนีเซีย 

- การประเมินผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ (TIMSS 2011) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี

ที่ 2พบว่า วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ทั้ง 2 วิชาของไทยต่ ากว่าค่าเฉลี่ย 500 คะแนน ซึ่งคณิตศาสตร์ ไทย

ได4้27 คะแนน วิทยาศาสตร์ ไทยได้ 451 คะแนน 

- การจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษานานาชาติ โดย 1) Times Higher Education WorldUniversity 

Rankings เน้นด้านการวิจัยและการสอน พบว่า มหาวิทยาลัยไทยที่ติด 1 ใน 400 อันดับแรกของโลกคือ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้อันดับ 322 ในปี ค.ศ. 2013 อันดับดีขึ้นจากปี ค.ศ. 2012 ซึ่งได้

อันดับ 373 ส่วนใน 100 อันดับแรกของเอเชีย มหาวิทยาลัยไทยติด 3 อันดับ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี (อันดับ 55) มหาวิทยาลัยมหิดล (อันดับ 61) และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อันดับ 82)2) 

ส่วนการประเมิน QS (Quacquarelli Symonds) World University Rankings ที่เน้นชื่อเสียงด้านวิชาการ 

มหาวิทยาลัยไทยที่ติด 100อันดับแรกของเอเชียมีจ านวนทั้งสิ้น 3 แห่งคือ มหาวิทยาลัยมหิดล (อันดับ 42)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อันดับ 48) และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อันดับ 98) 3) การจัดอันดับที่ชื่อว่า 

Webometrics Ranking ofWorld Universities ซึ่งจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดยค านึงถึงการเข้าถึงข้อมูลผ่าน

ทางระบบอินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัยไทยที่ติด 100 อันดับแรกของเอเชีย/แปซิฟิกซึ่งจัดโดย Webometrics 

Ranking มีจ านวนทั้งสิ้น 7 แห่งคือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อันดับ 27) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อันดับ 39) 



 

 

มหาวิทยาลัยมหิดล (อันดับ 40) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (อันดับ 69) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง (อันดับ 80) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (อันดับ 84) และมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

(อันดับ 89) 4) การจัดอันดับที่เรียกว่า GreenMetricWorldUniversity Ranking ซึ่งจัดอันดับมหาวิทยาลัยสี

เขียวของโลก ประมวลผลข้อมูลที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ผ่านทางระบบออนไลน์ มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม

จะต้องใช้ตัวชี้วัดหลักที่แสดงให้เห็นศักยภาพในการพัฒนาระบบการจัดการ และการจัดท าโครงสร้างพ้ืนฐานที่

ค านึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยไทยที่ติด 10 อันดับแรกในกลุ่มอาเซียน ซึ่งจัดโดย Green 

Metric World University Ranking มีจ านวนทั้งสิ้น 4 แห่งคือ มหาวิทยาลัยมหิดล (อันดับ 31) มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (อันดับ 39) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (อันดับ 49) และจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย (อันดับ 50) 

3. งบประมาณทางการศึกษา 

- ประเทศไทยมีร้อยละของงบประมาณทางการศึกษาต่องบประมาณแผ่นดินทั้งหมด เท่ากับร้อยละ

29.5 มากที่สุดในกลุ่มประเทศอาเซียน รองลงมาคือ สิงคโปร์ ร้อยละ 22.7 มาเลเซีย ร้อยละ 21.3 ส่วน

ประเทศที่มีงบประมาณน้อย คือ ญี่ปุ่น และอินเดีย ร้อยละ 9.4 และ 11.0 ตามล าดับ ส่วนร้อยละของ

งบประมาณทางการศึกษาต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) พบว่า นิวซีแลนด์มีอัตราส่วนสูงที่สุดใน

กลุ่มประเทศอาเซียน+6คือ ร้อยละ 7.3 รองลงมาคือ เวียดนาม ร้อยละ 6.8 ในขณะที่ประเทศไทย มีอัตราส่วน

อยู่ที่ร้อยละ 5.8ประเทศที่มีอัตราส่วนต่ า ได้แก่ กัมพูชา ร้อยละ 2.6 ฟิลิปปินส์ ร้อยละ 2.7 และอินโดนีเซีย 

ร้อยละ 2.8 เป็นต้น 

 แผนการศึกษาแห่งชาติเพื่อพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต ประเทศไทยมีแผนการศึกษาแห่งชาติเพ่ือ

พัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต โดยส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาแผนดังกล่าวนี้ ครอบคลุม5 ช่วงอายุ ได้แก่ 1) 

ช่วงแรกเกิด – ปฐมวัย (0 – 5 ปี) 2) ช่วงวัยนักเรียน (5 – 14 ปี) 3) ช่วงวัยรุ่น/นักศึกษา (15 – 21 ปี) 4) ช่วง

วัยแรงงาน (15 – 59 ปี) และ 5) ช่วงผู้สูงวัย (60 ปีขึ้นไป) ซึ่งในรายงานฉบับนี้จะน าเสนอเฉพาะในช่วงของ

เด็กและเยาวชนอายุ 0 – 25 ปี (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2557) 

1. ช่วงก่อนเกิด (ตั้งแต่ก่อนปฏิสนธิ) – ช่วงอายุ0 – 5 ปี(แรกเกิด - ปฐมวัย) มีจุดเน้นในการให้ความรู้

แก่ผู้อยู่ในวัยเจริญพันธุ์เกี่ยวกับเพศศึกษาและการตั้งครรภ์ที่มีคุณภาพการให้บริการและให้ความรู้ที่ถูกต้อง

ตลอดระยะเวลาของการตั้งครรภ์ให้เด็กได้รับสารอาหารและการฉีดวัคซีนป้องกันในช่วงเวลาที่เหมาะสม ให้

เด็กได้เตรียมความพร้อมเรื่องพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน และในการจัดการเรียนรู้ควรเพ่ิมเติมด้านภาษา เนื่องจาก

เด็กวัยนี้จะเรียนรู้ภาษาได้เร็วกว่าวัยอ่ืน โดยค านึงถึงกลุ่มเด็กด้อยโอกาสด้วย เพราะเด็กด้อยดอกาสจะมี



P a g e  | 61 

 

 

พัฒนาการด้านภาษาช้ากว่าเด็กกลุ่มอ่ืน ส าหรับการเรียนภาษาต่างประเทศ ได้ส่งเสริมให้มีการเรียนการสอน

โดยเจ้าของภาษา ทั้งนี้เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมการเป็นพลโลกในศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้ แผนยังลด

ความส าคัญด้านวิชาการในเด็กเล็ก แต่สอดแทรกด้านคุณธรรม จริยธรรมรวมทั้งการให้ความรู้เรื่องสุขอนามัย 

และส่งเสริมทักษะด้านอื่นๆ ที่จ าเป็นควบคู่ไป 

2. ช่วงอายุ 5 – 14 ปี (วัยนักเรียน) มีจุดเน้นเรื่องการส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาทั้ง 3 ด้าน คือด้าน

ร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา ส าหรับผู้ที่จะเข้าสู่อาชีพเน้นให้มีการเตรียมความรู้ด้านอาชีพ โดยมีการส ารวจ

ความถนัด ความสนใจของเด็ก รวมถึงปลูกฝังให้เด็กรักและมีความรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นและมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ

บริการ โดยเฉพาะเด็กที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แล้วออกไปประกอบอาชีพ เน้นเรื่องทักษะอาชีพเบื้องต้น 

และเน้นให้เด็กมีทักษะชีวิต รู้จักการแก้ปัญหา การแสวงหาความรู้ การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้

ตลอดชีวิต เน้นเรื่องรักการอ่าน การรักษาสิ่งแวดล้อม การตัดสินใจ รวมทั้งการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม

โดยเฉพาะด้านความซื่อสัตย์สุจริต ระเบียบวินัย โดยแผนก าหนดให้หลักสูตรเน้นเรื่องกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 

ยุวกาชาดให้มากขึ้น เพราะจะช่วยปลูกฝังให้เด็กมีคุณลักษณะดังกล่าว นอกจากนี้ หลักสูตรควรเพ่ิมเติมเรื่อง

เพศศึกษาเพ่ือให้เด็กมีความรู้และประพฤติตนอย่างเหมาะสมตามช่วงวัย เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่น 

รวมทั้งเน้นให้มีการส่งเสริมการสร้างนิสัยการออมให้แก่เด็กด้วย ซึ่งจะท าให้เด็กมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คือ 

มีทัศนคติค่านิยมและพฤติกรรมที่ดีต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศ มีความเข้าใจในสิทธิและ

หน้าที่ของตนเอง มีความเป็นพลเมืองและพลโลก รวมทั้งกล้าคิด กล้าแสดงออก 

3. ช่วงอายุ 15 – 21 ปี (วัยรุ่น/นักศึกษา) มีจุดเน้นให้มีการปรับปรุงเนื้อหาสาระของหลักสูตรให้

สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และความต้องการของสถานประกอบการ สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง

ในอนาคต ควรเพ่ิมสาระเรื่องความปลอดภัยในการท างาน กฎหมายแรงงานการประกันสังคม และสิทธิ

ประโยชน์ต่างๆก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน และควรเพ่ิมเนื้อหาในหลักสูตรที่เกี่ยวกับพฤติกรรม 9 ความส าเร็จ

ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย ขยัน อดทน ท างานเป็นทีม ความคิดสร้างสรรค์การใฝ่

เรียนรู้ การประหยัด ความปลอดภัย นอกจากนี้ ควรสนับสนุนให้มีการเรียนการสอนด้านภาษา รวมทั้งควร

ปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตรจากเดิมที่เน้น Content Based หรือ School Based 

เป็น Competency Basedเพ่ือเน้นการสร้างสมรรถนะและทักษะ และในการก าหนดหลักสูตรควรให้ภาค

นายจ้างเข้ามามีส่วนร่วมก าหนดสมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นด้วย 

 

 



 

 

 ดัชนีการศึกษาไทยรายจังหวัด 

ประเทศไทยมีการประมวลผลดัชนีการศึกษาไทยรายจังหวัดประจ าปี พ.ศ. 2557 ซึ่งวัดจากจ านวนปี

การศึกษาเฉลี่ย IQ ของเด็กอายุ 6 – 15 ปีอัตราการเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และคะแนน

O-Net ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของแต่ละจังหวัด โดยน าค่าเหล่านี้ไปเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ด้วย UNDP 

ผลการประเมิน ในปี  พ .ศ. 2557 พบว่ามี  15 จั งหวัดที่ มี ดัชนีการศึกษาผ่ าน เกณฑ์  UNDP ได้แก่ 

กรุงเทพมหานคร นนทบุรีชลบุรี เชียงใหม่ พิษณุโลก นครปฐม และภูเก็ต เป็นต้น ที่น่าสนใจคือกลุ่มจังหวัดซึ่ง

มีผลคะแนนระดับต่ ากว่ามาตรฐานจ านวน 33 จังหวัดนั้นส่วนใหญ่อยู่ในภาคอีสานและภาคกลางตอนบน เช่น 

อุบลราชธานี ชัยภูมิหนองบัวล าภู ก าแพงเพชร แม่ฮ่องสอน รวมทั้ง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ภาคผนวก – 

รูปภาพที่ 5) 

จากผลการประเมินดังกล่าว UNDP ได้แสดงความเป็นห่วงต่อสถานภาพด้านคุณภาพการศึกษาและ

คุณภาพเด็กเยาวชนในบางพ้ืนที่ของประเทศไทย โดยมีพ้ืนที่ 38 จังหวัดในประเทศไทยที่มีค่าเฉลี่ย IQ เด็กอายุ

6 – 15 ปี อยู่ในระดับต่ าเมื่อเทียบกับมาตรฐานสากล โดยเฉพาะในพ้ืนที่ภาคอีสานซึ่งพบว่ามีถึง 17 จาก 19 

จังหวัด (คิดเป็นร้อยละ 89 ของพ้ืนที่) ที่ค่าเฉลี่ย IQ ของเด็กอายุ 6 – 15 ปี ตกเกณฑ์มาตรฐานสากลแสดงถึง

ความเหลื่อมล้ าของคุณภาพเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่ภาคอีสานของประเทศไทยที่ต้องการการพัฒนาอย่าง

เร่งด่วน นอกจากนั้น UNDP ยังได้แสดงความเป็นห่วงเรื่องปัญหาคุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่ต่างๆ ของประเทศ

ไทย แม้ว่าเด็กและเยาวชนกว่าร้อยละ90 จะเข้าถึงระบบการศึกษาในทั่วทุกจังหวัดของประเทศไทยแล้วแต่

ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาซึ่งวัดด้วยคะแนนเฉลี่ย O-Net ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ยังคงมีแนวโน้มถดถอยลง

อย่างต่อเนื่องในทศวรรษที่ผ่านมา ดังนั้นปัญหาด้านความเหลื่อมล้ าของคุณภาพการศึกษาและคุณภาพเด็กและ

เยาวชน ยังเป็นประเด็นที่ต้องการการแก้ไขอย่างเร่งด่วนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ไกรยส ภัทราวาท, 2557) 

 ดัชนีขีดความสามารถในการแข่งขัน : ไอเอ็มดี (IMD) ปี ค.ศ. 2014  

ส ถ าบั น ก ารจั ด ก ารน าน าช าติ  ห รื อ ไอ เอ็ ม ดี ( International Institute for Management 

Development: IMD) ได้ เผ ยแพร่ผลการจั ด อันดั บ ขี ดความสามารถ ในการแข่ งขั น  ( IMD World 

Competitiveness) ปี พ.ศ. 2557ผลการจัดอันดับภาพรวมปี พ.ศ. 2557 ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 29 จาก 

60 ประเทศ ลดอันดับลงไป 2 อันดับจากปี พ.ศ.2556 ที่อยู่อันดับที่ 27 จาก 60 ประเทศ ในขณะที่ประเทศ

เพ่ือนบ้านอย่างสิงคโปร์อยู่อันดับที่ 3 ของโลก (อันดับดีขึ้น 2 อันดับจากปี พ.ศ.2556) มาเลเซีย มีอันดับดี

ขึ้นอยู่อันดับที่ 12 (อันดับดีขึ้น 3 อันดับ) และอินโดนีเซียอยู่อันดับที่ 37 (อันดับดีขึ้น 2 อันดับ) (ภาคผนวก – 

รูปภาพที่ 6) 
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 จากการประเมินของไอเอ็มดี พบว่า ดัชนีการแข่งขันเกือบทุกด้านของไทยตกต่ าลง ได้แก่ ด้าน

เศรษฐกิจ ด้านประสิทธิภาพการบริหาร และด้านประสิทธิภาพทางธุรกิจ ในขณะนี้ด้านโครงสร้าง ซึ่งรวมดัชนี

การศึกษา สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมไว้ มีอันดับเท่าเดิม ในภาพรวมไอเอ็มดีระบุว่า ประเทศไทยมีความท้า

ทายหลายด้านในการส่งเสริมขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ โดยเฉพาะการปฏิรูปการเมือง และ

ระบบบริหาร ที่ควรเน้นการสร้างความเท่าเทียม และการสร้างเครือข่ายป้องกันการคอร์รัปชั่นของภาครัฐใน

การขจัดความไม่ถูกต้องทางกฎหมายที่สร้างความเสียหายให้แก่ประเทศ  รวมถึงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่

ประชากรในเกือบทุกด้าน โดยเฉพาะด้านการศึกษา และสุขภาพ เพ่ือให้เกิดการปฏิรูประบบทางสังคม 

 การจัดอันดับความสามารถทางการแข่งขันนั้น ไอเอ็มดีพิจารณาจากตัวชี้วัดจ านวน  300 กว่าตัว โดย 

2 ใน 3 มาจากข้อมูลเปรียบเทียบเชิงสถิติที่ส าคัญขององค์การระหว่างประเทศ เช่น โออีซีดี ยูเนสโก และ

องค์การอนามัยโลก และอีกหนึ่ งส่วนที่ เหลือมาจากการส ารวจความคิดเห็นและการให้คะแนนของ

ผู้ประกอบการธุรกิจต่างประเทศจ านวน 4,300 คน  (ส านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพ

เยาวชน (สสค.), 2557) 

 การประเมินความสามารถการแข่งขันด้านการศึกษาของไอเอ็มดี ได้จัดไว้ในด้านโครงสร้าง 

(infrastructure) โดยตัวชี้วัดการศึกษาจะมี 3 ระดับ  ได้แก่ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษาผลการ

ประเมินพบว่า ไอเอ็มดีจัดอันดับด้านการศึกษาภาพรวมของไทยปี 2014 อยู่อันดับที่ 54 (เปรียบเทียบ 60 

ประเทศ) ลดลงจากเดิมปี ค.ศ. 2013 ที่อยู่อันดับที่ 51 โดยการศึกษาติดอันดับรั้งท้ายเมื่อเปรียบเทียบกับ

อันดับด้านอ่ืนๆของไทย หรือกล่าวได้ว่าการศึกษาเป็นตัวดึงขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้

ตกต่ าลง โดยความหมายของดัชนีขีดความสามารถในการแข่งขันของ IMD คือ การเปรียบเทียบข้อมูลทางสถิติ

และการประเมินความคิดเห็นของผู้บริหารและนักธุรกิจต่อคุณภาพของระบบการศึกษาไทยในการตอบสนอง

ความต้องการของระบบเศรษฐกิจและภาคธุรกิจ ผลจากการประเมินชี้ชัดว่า ดัชนีด้านการศึกษาของไทยมี

อันดับลดลงเกือบทั้งหมด ซึ่งชี้ว่าประเทศไทยต้องรีบพัฒนาด้านการศึกษาอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะ ด้าน

ภาษาอังกฤษ (อันดับที่ 57)  อัตราการเข้าเรียนมัธยมศึกษา (อันดับที่ 55)  ทักษะทางภาษา (อันดับที่ 51) การ

พัฒนาทักษะ (การอ่านออกเขียนได้) ของประชากร (อันดับที่ 50) คุณภาพการศึกษาทั้งพ้ืนฐานและอุดมศึกษา 

(อันดับที่ 49 และ 48 ตามล าดับ) (ภาคผนวก – ตารางที่ 12) 

สถิติการเจ็บป่วยและการตายในเด็ก 

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ได้รวบรวมสถิติการเจ็บป่วยฉุกเฉินที่เกิดขึ้นกับเด็กในปี  

พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมาพบว่ามีเด็กอายุระหว่าง 1 – 14 ปี ได้รับบาดเจ็บฉุกเฉินที่ขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วน 



 

 

1669 กว่า 129,002 ครั้ง  และเด็กอายุ15 ปีขึ้นไป 1,120,178 ครั้ง รวมทั้งสิ้น1,249,180 ครั้งโดยอุบัติเหตุ

ยานยนต์ พบจ านวนครั้งสูงสุดถึง 318,379 ครั้ง รองลงมาด้วยอาการป่วย อ่อนเพลีย อัมพาตเรื้อรัง 237,451 

ครั้ง (ภาคผนวก – รูปภาพที่ 7) 

นอกจากนี้ พบการบาดเจ็บเป็นสาเหตุหลักของการตายในกลุ่มเด็กทั้งเพศชายและหญิงอายุ 5 - 14 ปี 

ซึ่งอุบัติเหตุทางถนน และอุบัติเหตุจากการจมน้ าเป็นสาเหตุการตายที่ส าคัญ โดยในปี พ.ศ. 2556 พบอัตราการ

เสียชีวิตของการจมน้ า เด็กอายุ 5 - 14 ปี เป็น 7.26 ต่อ 100,000 ประชากร ซึ่งยังสูงกว่าทุกกลุ่มอายุ  (ทุก

กลุ่มอายุมีอัตราตาย 5.7 ต่อ 100,000 ประชากร ใน พ.ศ. 2556) ทั้งนี้ สาเหตุการตายของเด็กที่มีอายุต่ ากว่า 

15 ปี พบว่า ในปี พ.ศ. 2557 ค่าเฉลี่ยของจ านวนเด็กที่จมน้ าตายมากที่สุดถึง 1,450 คน รองลงมา คือ โรค

ปอดบวม จ านวน 741 คน (ภาคผนวก – ตารางที่ 13) 

อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ า 

สถานการณ์การจมน้ าของเด็กไทยปี พ.ศ. 2557 จากข้อมูลการเฝ้าระวังของส านักโรคไม่ติดต่อ กรม

ควบคุมโรค ระบุว่า การจมน้ าเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งของการเสียชีวิตในเด็กไทยอายุต่ ากว่า 15 ปี ซึ่งในช่วง

เดือนมีนาคม – พฤษภาคม ของทุกปีเป็นเดือนที่เด็กจมน้ าเสียชีวิตมากที่สุด เนื่องจากตรงกับช่วงปิดภาค

การศึกษาและช่วงฤดูร้อน โดยมีจ านวนการเสียชีวิตเฉลี่ยปีละ 1,243 คน หรือ วันละ 3.4 คน อัตราการป่วย

ตายจากการจมน้ าเท่ากับร้อยละ 37.2 นอกจากนี้ ยังพบว่าเพศชายมีอัตราการเสียชีวิตสูงกว่าเพศหญิง

ประมาณ 2 เท่าตัว และเด็กอายุ 5 – 9 ปี มีอัตราการเสียชีวิตสูงกว่าในทุกกลุ่มอายุ นอกจากนี้ยังพบข้อมูลที่

น่าเป็นห่วงว่า เด็กมักจะจมน้ าเสียชีวิตพร้อมกันครั้งละหลายๆ คน เนื่องจากเด็กไม่รู้วิธีการเอาตัวรอดในน้ า

และวิธีการช่วยเหลือที่ถูกต้อง จึงมักกระโดดลงไปช่วยคนที่ตกน้ า โดยพบว่าเด็กไทยอายุต่ ากว่า 15 ปี ว่ายน้ า

เป็นร้อยละ 23.7 และว่ายน้ าเพ่ือเอาชีวิตรอดได้ คือ มีความรู้เรื่องความปลอดภัยทางน้ า ทักษะการเอาชีวิต

รอด และทักษะการช่วยเหลือเพียงร้อยละ 4.4 เท่านั้น ทั้งนี้ เด็กที่เรียนหลักสูตรว่ายน้ าเพ่ือเอาชีวิตรอดจะมี

ความรู้เรื่องความปลอดภัยทางน้ าถึง 7.4 เท่า มีทักษะการเอาชีวิตรอดในน้ า 20.7 เท่า และมีทักษะการช่วย

ผู้ประสบภัยทางน้ ามากกว่าคนที่ไม่ได้เรียน 2.7 เท่า (กรมควบคุมโรค, 2557) 

ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2548 – 2557) มีเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี จมน้ าเสียชีวิตแล้ว 11,771 คน 

เฉลี่ยเดือนละ 98 คน เพศชายมีอัตราการเสียชีวิตสูงกว่าเพศหญิง ประมาณ 2 เท่าตัว แหล่งน้ าที่มีเด็กเสียชีวิต

จากการตกน้ า จมน้ าสูงที่สุด คือแหล่งน้ าธรรมชาติ (ร้อยละ 49.4) รองลงมาคือ สระว่ายน้ า (ร้อยละ 6.9) และ

อ่างอาบน้ า (ร้อยละ 4.6) พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอัตราการเสียชีวิตสูงที่สุดรองลงมาคือ ภาคกลาง 
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ภาคใต้ และภาคเหนือ ที่ส าคัญพบว่า วันหยุดสุดสัปดาห์ (วันเสาร์และวันอาทิตย์) และช่วงเวลา 12.00 – 

17.59 น. เป็นช่วงที่มีการเกิดเหตุสูงสุด 

2.2.3.2 ผลการด าเนินการ และแนวทางการแก้ไขปัญหา 

1) แผนงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกลุ่มเด็กวัยเรียน 

 กรมอนามัยมีแนวคิดชัดเจนด้านการสร้างสรรค์สุขภาพดีแบบเป็นองค์รวมให้กับเด็กช่วงวัยต่างๆ และ

แผนงานส่งเสริมสุขภาพข้างต้น เป็นอีกหนึ่งงานที่กรมอนามัยด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีกระบวนการ

ท างาน คือ บูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการผลักดันนโยบายสาธารณะเพ่ือเด็กวัย

เรียนสุขภาพดี ส่งเสริมให้โรงเรียนมีการพัฒนาก้าวสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่ ส่งเสริมให้มีการจัด

สุขาภิบาลอาหารและการดื่มน้ าสะอาดในโรงเรียน พัฒนาคุณภาพอาหาร/ขนม/นม/เครื่องดื่ม จัดสถานที่/

อุปกรณ์ออกก าลังกาย ส่งเสริมให้มีกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกาย จัดสถานที่แปรงฟันให้เพียงพอและเหมาะสม 

จัดระบบการดูแลช่วยเหลือการส่งต่อนักเรียน เช่น นักเรียนที่มีความผิดปกติทางสายตาและการได้ยิน เพ่ือรับ

การดูแลช่วยเหลือและ/หรือส่งต่อตามมาตรฐาน เพ่ือให้มีความสามารถในการมองเห็นและการได้ยินที่

เหมาะสมต่อการเรียนรู้ จัดสิ่งแวดล้อมที่สร้างบรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้ สนับสนุนให้ใช้สวนสาธารณะเพ่ือ

การออกก าลังกาย จัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือป้องกันเด็กจมน้ า ส่งเสริม/สนับสนุนโรงเรียนและชุมชนให้มีแผนด้าน

การส่งเสริมสุขภาพ และ IQ/EQ ในเด็กวัยเรียนพัฒนาให้เกิดแหล่งเรียนรู้และสร้างผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้าน

การส่งเสริมสุขภาพ สนับสนุนให้มีการคัดกรองปัญหาที่รบกวนการเรียนรู้ในเด็กวัยเรียน เช่น สมาธิสั้น (ADHD) 

และ LD รวมทั้งการช่วยเหลือและ/หรือส่งต่อตามมาตรฐาน พัฒนาศักยภาพบุคลากรและกลุ่มเป้าหมาย 

ตลอดจนเฝ้าระวัง ติดตามและประเมินผลภาวะสุขภาพ  

2) โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพได้มีการด าเนินงานอย่างเข้มข้นในปี พ.ศ. 2557 ผ่านแนวทางการ

ด าเนินงาน ดังนี้ 

1. ด้านกิจกรรมด าเนินงาน มีการด าเนินงานด้านกิจกรรมหลักๆ ตั้งแต่การพัฒนาองค์ความรู้ สร้าง

กระแสการเปลี่ยนแปลงสังคมเรื่อยไปจนถึงการพัฒนาตัวโรงเรียนให้ได้มาตรฐานตามบริบทการส่งเสริมสุขภาพ 

ดังนี้ 



 

 

1.1 พัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ด าเนินการโดยทบทวนและพัฒนามาตรฐาน

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร จัดท าข้อมูลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร และผลิตและ

พัฒนาองค์ความรู้ด้านวิชาการสนับสนุนการด าเนินงาน 

1.2 สร้างกระแสขับเคลื่อนสังคมและเสริมแรงจูงใจ ด าเนินการโดยประเมินและการประกวด

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ระดับประเทศ เพ่ือสร้างแรงจูงใจ ขวัญก าลังใจ และประกาศ

เกียรติคุณ 

1.3 สร้างการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของภาคีเครือข่าย ผ่านการจัดสัมมนาเสริมสร้าง

ศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียนและเยาวชน ประสาน

ความร่วมมือในการด าเนินงานกับภาคีเครือข่ายและผู้เกี่ยวข้อง และเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการให้

หน่วยงานต่างๆ 

1.4 พัฒนาโรงเรียนให้ได้มาตรฐาน ด าเนินการโดยการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงาน

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพให้บรรลุตามมาตรฐาน และเพ่ิมขีดความสามารถบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการ

พัฒนางานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

2. ด้านกระบวนการรับรองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร กรมอนามัยวางแนวทางให้เกิดการ

ผลักดันและรับรองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรให้เกิดขึ้นทั่วประเทศ โดยมีขั้นตอนการรับรองโรงเรียน 

ดังนี้ 

2.1 โรงเรียนแจ้งความจ านงสมัครเข้าร่วมโครงการไปยังหน่วยงานต้นสังกัด / หน่วยงานสาธารณสุข

ในพ้ืนที ่

2.2 โรงเรียนพัฒนาเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร โดยสามารถด าเนินการ

ได้เอง และหรือขอรับการสนับสนุนจากบุคคล/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอค าแนะน าจากบุคลากรสาธารณสุข

ระดับต าบลหรือทีมประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับอ าเภอ 

2.3 โรงเรียนประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร พร้อมจัดท า

เอกสารรายงานการขอรับการประเมินตนเองตามแนวทางที่ก าหนด และส่งไปยังทีมประเมินโรงเรียนส่งเสริม

สุขภาพระดับจังหวัด เพ่ือตรวจสอบและประเมินในเบื้องต้น 



P a g e  | 67 

 

 

2.4 ทีมประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ตามค าสั่งแต่งตั้งของกรมอนามัยของแต่ละศูนย์

อนามัยประเมินรับรองการเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการแล้วส่ง

หลักฐานผลการประเมินไปยังกรมอนามัย 

2.5 กรมอนามัยรับรองมาตรฐานและประกาศเกียรติคุณ 

3) โครงการสุขอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี ในโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ปีงบประมาณ 

2557 – 2558 กรมอนามัย 

โครงการสุขอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เป็นโครงการต่อเนื่อง 2 ปี มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนา

คุณภาพชีวิต โดยเฉพาะด้านสุขอนามัย อันเป็นความต้องการขั้นมูลฐานให้กับเด็กและเยาวชน ในถิ่นทุรกันดาร

ทั่วประเทศ โดยมีกิจกรรมการด าเนินงาน 2 กิจกรรมหลัก ดังนี้ 

กิจกรรมที่ 1 การสร้างส้วม 

1.1 สร้างและปรับปรุงส้วมให้กับโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร โดยมีกระบวนการท างาน ดังนี้ 

1.1.1 ส ารวจข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนและข้อมูลสภาพส้วมของโรงเรียน 

1.1.2 คัดเลือกโรงเรียน เพ่ือรับการสนับสนุนในโครงการ 

1.1.3 จัดกิจกรรมแถลงข่าวรณรงค์ในวันส้วมโลกส้วมอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 

1.1.4 ฝึกอบรมและปฏิบัติการสร้างส้วมอย่างถูกหลักสุขาภิบาลแก่ครู  ตชด. นักศึกษา 

สถาบันอาชีวศึกษา ผู้น าชุมชน และหน่วยงานอื่นๆ ที่เข้าร่วมโครงการ 

1.1.5 สร้างและปรับปรุงส้วมให้กับโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารภายใต้การมีส่วนร่วมกับภาคี

เครือข่าย 

1.1.6 อบรมพฤติกรรมการใช้ส้วมที่ถูกต้องและการดูแลรักษาความสะอาด สุขอนามัย ล้าง

มือ แปรงฟันแก่นักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียน 

1.1.7 จัดกิจกรรมสร้างแรงจูงใจในการสร้างส้วมและการดูแลรักษาความสะอาดส้วมให้ยั่งยืน 

กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาศักยภาพด้านสุขภาพแก่บุคลากร โดยมีประเด็นการพัฒนา ดังนี้ 



 

 

2.1 ประชุมวิชาการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นิทรรศการ 

นวัตกรรม ผลงานเด่น และแนวปฏิบัติที่ดีด้านสุขภาพ และการประกาศเกียรติคุณ ณ โรงเรียนต ารวจตระเวน

ชายแดนน าร่อง 1 แห่ง ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2557 

2.2 พัฒนาศักยภาพนักเรียน ครู แม่ครัว แม่ค้า และบุคลากรในโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร ในเรื่อง

โภชนาการ สุขอนามัย ทันตสุขภาพ ออกก าลังกาย อนามัยเจริญพันธุ์ อนามัยสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล อาหาร 

น้ าบริโภค และส้วม โดยมีรูปแบบการด าเนินการ คือ 

2.1.1 อบรมนักเรียนแกนน า (อาหารปลอดภัย ส้วมน่าใช้ เด็กไทยฟันดี น้ าดื่มปลอดภัย และ

โครงงานสุขภาพ ฯลฯ) 

2.1.2 สัมมนาครูอนามัยในการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 

2.1.3 อบรมเพ่ิมประสิทธิภาพงานอนามัยแม่และเด็กและพัฒนาการเด็กในถิ่นทุรกันดาร

ห่างไกลมาก 

2.1.4 อบรมแม่ครัวและแม่ค้าในโรงเรียนเกี่ยวกับโภชนาการและสุขาภิบาลอาหาร 

2.3 สนับสนุนการเฝ้าระวังและตรวจคุณภาพน้ าบริโภคในโรงเรียนถิ่นทุรกันดารตามมาตรฐาน 

2.4 สัมมนาสร้างการมีส่วนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แกนน าชุมชน และภาคีเครือข่ายใน

การสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมโรงเรียน ในถิ่น

ทุรกันดาร 

4) โครงการ “นักจัดการลดน้ าหนักในเด็กวัยเรียน Smart kids Coacher” 

ข้อมูลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แผนบูรณาการกลุ่มเด็กวัยเรียนในเขตสุขภาพและนัก

จัดการลดน้ าหนักในเด็กวัยเรียน Smart Kids Coacher”กรมอนามัยในฐานะหน่วยงานหลักในการดูแลกลุ่ม

เด็กวัยเรียน ได้ด าเนินงานตามแนวทางบูรณาการยุทธศาสตร์สุขภาพผ่านตัวชี้วัดหลักระดับกระทรวง  2 

ประเด็น ได้แก่ 1) การลดภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนในเด็กวัยเรียน จากรายงานของส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 

กระทรวงสาธารณสุข ในปี พ.ศ. 2556 พบภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนของเด็กวัยเรียนสูงสุดมีการพบใน 4 เขต

สุขภาพ ได้แก่ เขตสุขภาพ 3, 4, 6 และ 12 คิดเป็นร้อยละ 11.3, 12.3, 12.4 และ 11.1 ตามล าดับ ส่วนใหญ่

พบในเขตเมืองสูงถึงร้อยละ 20 และ 2) การลดอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ า ข้อมูลการตายของกรมการ
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ปกครองในปี พ.ศ. 2556 พบว่าอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ าของเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี เท่ากับ 7.6 ต่อแสน

ประชากร หรือมีจ านวนการเสียชีวิตเท่ากับ 920 คน 

เพ่ือเป็นการแก้ปัญหาภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ส าหรับเขตสุขภาพ 3, 4, 6 และ 12 ภายใต้แผนงาน 

Flagship Project เป็นนโยบายหลักส าคัญที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในกระทรวง 

อันได้แก่ กรมอนามัย กรมควบคุมโรค กรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมสุขภาพจิต และ

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยกรมอนามัย ได้ก าหนดรูปแบบการด าเนินงานที่เป็นนวัตกรรมแบบ

บูรณาการในการใช้ทรัพยากรบุคคลในพ้ืนที่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยได้สร้างนักจัดการลดน้ าหนักเด็กวัย

เรียน (Smart Kids Coacher) ซึ่งเป็นทีมงานที่จะลงพ้ืนที่ในการจัดการลดน้ าหนักเด็กวัยเรียนไม่ให้เสี่ยงต่อ

ภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน และคาดว่าจะลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่ เกิดจากภาวะน้ าหนักเกินและโรคอ้วน

ของประเทศได้ 5,500 ล้านบาทต่อปี (ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), 2557) 

5) โครงการ “ทีมผู้ก่อการดี” 

สืบเนื่องจากกระทรวงสาธารณสุข ก าหนดเป้าหมายไว้ว่า ภายในปี พ.ศ. 2558 ต้องลดอัตราการ

เสียชีวิตจากการจมน้ า ของเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี ให้เหลือ 6.5 คนต่อประชากรเด็กแสนคน หรือลดจ านวนการ

ตายให้เหลือไม่เกิน 770 คน จากข้อมูลในปี พ.ศ. 2556 พบเด็กเสียชีวิตจากการจมน้ า 920 คน หรือ 7.6 คน

ต่อประชากรเด็กแสนคน และปี พ.ศ. 2557 เด็กเสียชีวิต 807 คน หรือ 7.1 คนต่อประชากรเด็กแสนคน และ

เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว ใน ปี พ.ศ. 2557 กรมควบคุมโรค ได้สร้าง “ทีมผู้ก่อการดี” คือ ทีมที่มีการ

ด าเนินงานป้องกันการจมน้ าในมาตรการต่างๆ ครบตามองค์ประกอบที่ก าหนดในแต่ละระดับ รวมทุก

หน่วยงาน ทุกองค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนบุคคลทั่วไปเพ่ือป้องกันการจมน้ าในระดับพ้ืนที่ โดยในปี 

พ.ศ. 2558 ตั้งเป้าว่า ต้องมีทีมผู้ก่อการดีทั้งหมดอย่างน้อย 320 ทีม จะส่งผลให้เกิดมาตรการป้องกันการจมน้ า

ที่ส าคัญ เช่น มี การจัดการสิ่งแวดล้อมบริเวณแหล่งน้ าเสี่ยงอย่างน้อย 960 แห่ง และ เด็กอายุ 6-14 ปี ได้

เรียนหลักสูตรว่ายน้ าเพื่อเอาชีวิตรอดอย่างน้อย 32,000 คน เป็นต้น (ส านักข่าว Hfocus, 2557) 

2.2.4 ช่วงเด็กวัย 13 – 17 ปี 

2.2.4.1 สภาพการณ์และแนวโน้ม 

พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 จากการส ารวจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของเด็กและเยาวชนไทยพบว่า การมี

โทรศัพท์มือถือของเด็กไทยอายุ 6 ปีขึ้นไป มีจ านวนมากกว่าครึ่งหนึ่ งของประชากรไทยทั้งประเทศ 



 

 

(48,065,641 คน) (ภาคผนวก – ตารางที่  14) และเมื่อเปรียบเทียบตามช่วงอายุ  พบว่า จ านวนผู้ ใช้

อินเทอร์เน็ตและจ านวนผู้ใช้คอมพิวเตอร์ในช่วงอายุ 15 – 19 ปี สูงที่สุด จ านวน 3,853,478 และ 3,817,215 

คน ตามล าดับโดยจ านวนผู้ใช้โทรศัพท์มือถือมากที่สุดอยู่ในช่วงอายุ 20 – 24 ปี จ านวน 4,604,830 คน 

(ภาคผนวก – ตารางที่ 15) นอกจากนี้ในรายงาน Thailand Internet User Profile 2014 ที่ส ารวจโดย 

ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) , 

2557) โดยส ารวจในเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม พ.ศ. 2557 โดยผ่านการท าส ารวจออนไลน์ เช่น จดหมาย

เวียน แบนเนอร์ โซเชียลมีเดีย อีเมล เว็บไซต์ และอ่ืนๆ ผลการส ารวจมีผู้เข้ามาตอบทั้งสิ้น 16,596 คนแบ่งเป็น 

ชาย ร้อยละ 43.1 หญิง ร้อยละ 55.6 และเพศทางเลือก ร้อยละ 1.3 ซ่ึงร้อยละ91 ของผู้ตอบแบบสอบถามนั้น

ใช้อินเทอร์เน็ตมากกว่า 5 ปี ผลการส ารวจพบว่า ชั่วโมงการใช้งานของเด็กและเยาวชนไทย ปี พ.ศ.2557โดย

เฉลี่ยอยู่ที่ 50.4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เพ่ิมจากปีที่แล้วที่มีจ านวน 32.3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ คิดเป็นการใช้ต่อวัน 7.2 

ชั่วโมงต่อวัน หรือคิดเป็นเกือบ 1 ใน 3 ของเวลาต่อวัน และผลส ารวจยังระบุอีกว่าเพศทางเลือกมีจ านวนการใช้

อินเทอร์เน็ตสูงกว่าเพศอ่ืนๆ ที่ 62.1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตามด้วยเพศชายอยู่ที่ 51.8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์และเพศ

หญิง 49 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ทั้งนี้มีการใช้อินเทอร์เน็ตผ่านสมาร์ทโฟนมากที่สุด ร้อยละ77.1 ตามด้วย 

คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะร้อยละ69.4และคอมพิวเตอร์พกพาร้อยละ49.5โดยช่วงที่มีการใช้งานมากที่สุดคือช่วงบ่าย

ถึงค่ า 16.00 – 20.00 น. 

 นอกจากนี้ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจของส านักงานสถิติแห่งชาติ (พ.ศ. 2557) ยังชี้ให้เห็นมุมมองในด้าน

บวกต่อการใช้อินเทอร์เน็ตของเด็กและเยาวชนไทย โดยระบุว่า ร้อยละของการใช้อินเทอร์เน็ตของเด็กไทยเพ่ิม

สูงขึ้นทุกปี จากร้อยละ 23.6 ในปี พ.ศ. 2551 มาเป็นร้อยละ 58.2 ในปี พ.ศ. 2557 แต่สัดส่วนที่มากที่สุด นั่น

คือ ร้อยละ 32.1 เด็กไทยใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือการเรียนรู้ รองลงมา ร้อยละ 22.8 จะใช้เพ่ือการเล่นเกมส์ โดย

ส านักงานสถิติแห่งชาติชี้ว่า เด็กไทยใช้เวลากับอินเทอร์เน็ต เพียงครั้งละ 1 – 2 ชั่วโมงเท่านั้น (ภาคผนวก – 

รูปภาพที่ 8) 

การยอมรับพฤติกรรมทางสังคม 

1. พฤติกรรมทั่วไป 

 จากการส ารวจของส านักงานสถิติแห่งชาติ (2557) พบว่า คนไทยที่มีอายุ 13 ปีขึ้นไป รู้สึกรับไม่ได้กับ

พฤติกรรมการพูดภาษาไทยค าฝรั่งค า โดยมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นเพียงเล็กน้อยจากร้อยละ 35.4 ในปี พ.ศ. 2554 

เป็นร้อยละ 35.9 ในปี พ.ศ. 2557 ในท านองเดียวกัน พฤติกรรมการใส่เสื้อสายเดี่ยว เกาะอก นุ่งกางเกงเอว

ต่ า/ขาสั้นมาก และแสดงพฤติกรรมไม่สุภาพในที่สาธารณะ เช่น ส่งเสียงดัง ใช้วาจาไม่สุภาพ มีผู้ที่รับไม่ได้เพ่ิม
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สูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน จากร้อยละ 56.0 และ76.1 ใน ปี พ.ศ. 2554 เป็นร้อยละ 61.3 และ 80.5 ในปี พ.ศ. 

2557 ตามล าดับ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า คนไทยอายุ 13 ปีขึ้นไป ยังรับไม่ได้กับพฤติกรรมต่างๆ เหล่านี้ 

2. พฤติกรรมการแสดงออกทางเพศ 

 พฤติกรรมการแสดงออกทางเพศอย่างเปิดเผย มีผู้รับไม่ได้เพ่ิมขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ 81.8 ใน ปี 

พ.ศ. 2554 เป็นร้อยละ 83.0 ในปี พ.ศ. 2557ส่วนพฤติกรรมการท าตัวผิดเพศ ไม่ว่าจะเป็นหญิงท าตัวเป็นชาย 

หรือชายท าตัวเป็นหญิง มีผู้ที่รับไม่ได้เลยลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจน คือ จากร้อยละ 23.1 เท่ากัน ในปี พ.ศ. 

2554 เป็นร้อยละ 17.5 เท่ากันในปี พ.ศ. 2557 

3. พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ 

 จากการส ารวจของส านักงานสถิติแห่งชาติ (2557) พบว่า คนไทยอายุ 13 ปีขึ้นไปที่รับไม่ ได้กับการที่

หญิง/ชาย มีเพศสัมพันธ์ก่อนอายุ 15 ปี เพ่ิมขึ้นร้อยละ 79.2 ในปี พ.ศ. 2554 เป็นร้อยละ 82.6 ในปี พ.ศ. 

2557 โดยในจ านวนนี้มีผู้รับไม่ได้เลยเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย ส่วนที่รับไม่ได้กับการที่หญิง/ชายรักร่วมเพศ มีผู้ที่รับ

ไม่ได้เลยลดลงจากร้อยละ 38.4 และ 39.2 ในปี พ.ศ. 2554 และ เป็นร้อยละ 30.6 และ 31.6 ในปี พ.ศ. 

2557 ตามล าดับ ส าหรับหญิง/ชาย มีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน มีผู้ที่รับไม่ได้เลยลดลงจากร้อยละ 23.3และ 

20.1 ในปี พ.ศ. 2554 เป็นร้อยละ 19.9 และ 17.5 ในปี พ.ศ.2557 ในขณะที่หญิง/ชายอยู่ด้วยกันโดยไม่

แต่งงาน มีผู้ที่รับไม่ได้เลยลดลงจากร้อยละ 18.2 ในปี พ.ศ. 2554 เป็นร้อยละ 15.4 ในปี พ.ศ. 2557 ซึ่งแสดง

ให้เห็นว่า คนไทยอายุ 13 ปีขึ้นไป ยอมรับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ในลักษณะดังกล่าวข้างต้นเพ่ิมมากขึ้น 

(ภาคผนวก – รปูภาพที่ 9 10 และ 11) 

เด็กหาย 

ส าหรับข้อมูลจ านวนเด็กหายของประเทศไทย จากการเก็บข้อมูลโดยมูลนิธิกระจกกเงา (2557) พบว่า

มีสัดส่วนที่เพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปี พ.ศ. 2557 พบว่ามีเด็กหายเกือบ 700 คน ส่วนใหญ่อายุระหว่าง 4 

– 8 ปี มูลนิธิกระจกเงา โดยนายเอกรัตน์ หลุ่มชมแข หัวหน้าศูนย์ข้อมูลคนหาย เปิดเผยถึงตัวเลขเด็กหายที่

เพ่ิมสูงขึ้นในแต่ละปี โดยพบว่าเฉพาะครึ่งเดือนของมกราคม พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา มีจ านวนเด็กหายแล้วถึง 70 

คน และเมื่อย้อนไปดูสถิติเด็กหายเมื่อปี พ.ศ. 2557 พบว่า มีจ านวนมากถึง 675 คน เพ่ิมสูงขึ้นจากปี  พ.ศ.  

2556 ที่มีเด็กหายทั้งสิ้น 550 คน โดยในปี พ.ศ. 2556 – 2557 ของจ านวนเด็กที่หาย มีเด็กเสียชีวิตถึง 10 คน 

ทั้งนี้ ปัญหาส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจาก 2 สาเหตุใหญ่ๆ คือ 1) สมัครใจหนีออกจากบ้านด้วยตนเอง เพราะปัญหา

ครอบครัว และ 2) ถูกล่อลวง หลอกไปข่มขืน หรือถูกฆาตกรรม (มูลนิธิกระจกเงา, 2557) 



 

 

สุขภาพจิต 

ในปี พ.ศ. 2557 คะแนนเฉลี่ยสุขภาพจิตคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป จากการส ารวจของส านักงานสถิติ

แห่งชาติ พบว่า ในช่วงอายุ 40 – 59 ปี มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 33.48 และช่วงอายุ 15 – 24 ปี คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 

33.28 (ภาคผนวก – รูปภาพที่ 12) ทั้งนี้ เมื่อจ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า คะแนนเฉลี่ยสุขภาพจิตของ

คนไทยมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นตามระดับของการศึกษา คือ ระดับอุดมศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยสุขภาพจิตสูงที่สุด 

เท่ากับ 34.25 รองลงมาคือ ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา คะแนนเฉลี่ยสุขภาพจิต เท่ากับ 32.91 

และ 33.37 ตามล าดับ และไม่เคยเรียน คะแนนเฉลี่ยสุขภาพจิตต่ าที่สุด เท่ากับ 31.86 (ภาคผนวก – รูปภาพที่ 

13) ในประเด็นสุขภาพจิตนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลใน ปี พ.ศ. 2556 พบประเด็นแตกต่าง กล่าวคือ ในปี 

พ.ศ. 2556 จากการส ารวจของสถาบันรามจิตติ เรื่องสภาวการณ์เด็กและเยาวชนไทยในรอบปี พ.ศ. 2555 

(รายงานในปี พ.ศ. 2556) พบว่า นักศึกษาระดับชั้นอุดมศึกษามีความเครียดสูงสุด ร้อยละ 46 รองลงมา คือ 

นักเรียนระดับอาชีวศึกษา มีความเครียดสูงถึงร้อยละ 45 (ภาคผนวก – รูปภาพที่ 14) 

คดีเด็กและเยาวชน 

 การกระท าความผิดของเด็กและเยาวชนตามการด าเนินคดีของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

ทั่วประเทศ พบว่า ในปี พ.ศ. 2557 คดีเด็กและเยาวชนลดลงเป็น 36,537 คดี จาก 36,763 คดีในปี พ.ศ. 

2556 เมื่อจ าแนกเป็นคดีเด็กและคดีเยาวชน พบคดีเด็กอายุ 10 – 15 ปี เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2556 จ านวน 

10,672 คดี เป็น 10,776 คดี ในปี พ.ศ. 2557 แต่คดีเยาวชนอายุ 15 – 18 ปี กลับลดลงจาก 26,091 คดี ในปี 

พ.ศ. 2556 เป็น 25,761 คดี ในปี พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก – รูปภาพที่ 15; ตารางที่ 16) 

 เมื่อพิจารณาตามฐานความผิดของคดีเด็กและเยาวชนในปี พ.ศ. 2556 และปี พ.ศ. 2557 พบว่า 

ความผิดที่มีจ านวนเพ่ิมสูงขึ้น มี 2 ฐานความผิด ได้แก่ ความผิดเกี่ยวยาเสพติดให้โทษ จากร้อยละ 42.24 ในปี 

พ.ศ. 2556 เป็นร้อยละ 45.18 ในปี พ.ศ. 2557 และความผิดเกี่ยวกับอาวุธและวัตถุระเบิด จากร้อยละ 7.11 

ในปี พ.ศ. 2556 เป็นร้อยละ 8.90 ในปี พ.ศ. 2557 ในขณะที่ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ เพศ ชีวิตและร่างกาย 

ความสงบสุข เสรีภาพ ชื่อเสียง และการปกครอง และความผิดอ่ืนๆ มีจ านวนลดน้อยลง (ภาคผนวก – รูปภาพ

ที่ 16) 

จากสถานการณ์เด็กและเยาวชนกระท าผิดอาญาโดยสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนทั่ว

ประเทศ พบว่า มีเด็กและเยาวชนถูกด าเนินคดีอาญาโดยสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนประมาณ 

36,000 คดีต่อปี โดยในปี พ.ศ. 2557 จ านวนคดีลดลงเหลือประมาณ 35,000 คดี โดยตัวเลขเด็กและเยาวชน

กระท าผิดอาญาที่ลดลงนั้นอาจจะมีสาเหตุมาจากการยกเลิก พ.ร.บ.จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี
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พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 แล้วมาใช้ พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี

เยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ซึ่งมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 เพื่อเน้นการคุ้มครองสิทธิ สวัสดิภาพ 

และวิธีปฏิบัติต่อเด็ก เยาวชน สตรี และบุคคลในครอบครัว ซึ่งมีการเพ่ิมกระบวนการ ขั้นตอน การพิสูจน์ต่อ

ศาลว่ามีการจับกุมถูกต้องหรือไม่ มีกระบวนการท าแผนแก้ไขฟ้ืนฟูทั้งในชั้นอัยการ และศาล ซึ่งสามารถชะลอ

การฟ้องได้ซึ่งรองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม ได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ใน

ความเป็นจริงคดีเด็กและเยาวชนกระท าผิดอาญาไม่ได้ลดลง และสถานการณ์กลับมีความรุนแรงและซับซ้อน

มากขึ้นโดยมีเด็กและเยาวชนกระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติดมาเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาคือคดีเกี่ยวกับทรัพย์ 

เช่น ลักทรัพย์ ปล้นทรัพย์ และคดีเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย เป็นต้น ในจ านวนเด็กและเยาวชนที่กระท าผิ ด

อาญานั้นมากกว่าร้อยละ 60 มาจากครอบครัวแตกแยก แตกร้าว หรือครอบครัวที่มีความพร้อมแต่เลี้ยงดูไม่

ถูกต้อง และหากพิจารณาถึงการศึกษาของเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดอาญาพบว่ามีถึงร้อยละ 25 ของเด็ก

และเยาวชนที่กระท าผิดอยู่ในระบบการศึกษา 

 2.2.4.2 ผลการด าเนินงานและแนวทางการแก้ปัญหา 

1) แผนงาน หนึ่งสถานพินิจ หนึ่งสถานศึกษา 

 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ได้ด าเนินแผนงาน “หนึ่งสถานพินิจ หนึ่งสถานศึกษา” โดย

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ 77 จังหวัด ท ากิจกรรมร่วมกับสถานศึกษาน าร่องในสังกัด 

สพฐ. 77 โรงเรียนทั่วประเทศ เพ่ือจัดกิจกรรมในการประเมินสถานการณ์โรงเรียน ประเมินสถานการณ์หรือ

ปัญหาเด็ก ร่วมวางแผนการด าเนินการ ด าเนินการตามแผนที่วางไว้ รวมทั้ง ติดตามและให้การช่วยเหลือ ซึ่ง

แตกต่างกันไปตามสภาพ บริบทของแต่ละจังหวัด โดยมีเป้าประสงค์เพ่ือที่จะลดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของ

เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา ผ่านการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการ

ของเด็กและเยาวชน ป้องกันการกระท าความผิดและลดการกระท าผิดซ้ าของเด็กและเยาวชน ซึ่งได้ด าเนินการ

ดังต่อไปนี้ 

 - ประสานงานกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) จนได้หน่วยงานที่จะท างานใน

โครงการฯร่วมกัน คือ ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน (ฉก.ชน.สพฐ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานใน

ก ากับของ สพฐ. ที่เป็นหน่วยปฏิบัติการพิเศษและมีระบบที่สามารถช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่เผชิญปัญหาต่างๆ 

อาทิ ความรุนแรง การละเมิดทางเพศ ความเป็นธรรมทางการศึกษา ความต้องการรับความช่วยเหลือด้าน

ต่างๆ เป็นต้น 



 

 

 - น าเสนอโครงการต่อที่ประชุม “การสัมมนา การมอบนโยบายการมอบนโยบายการบริหารราชการ 

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557”ระหว่างวันที่ 19 – 21 มีนาคม 2557 

ณ โรงแรม กรุงศรี ริเวอร์  ถนนโรจนา ต าบลกะมัง อ าเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

คณะท างานได้น าเสนอโครงการฯ ต่อผู้อ านวยการสถานพินิจทั่วประเทศ โดยมีการบรรยาย อธิบายให้ทราบถึง

ที่มาและเหตุผล วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ รวมทั้งบทบาทของผู้อ านวยการสถานพินิจฯ ที่มีต่อ

โครงการฯ 

 - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรกลุ่มประสานกิจกรรมชุมชนหรือที่ได้รับ

มอบหมายให้ปฏิบัติงานในการด าเนินกิจกรรมป้องกันปัญหาการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชนร่วมกับ

สถานศึกษาของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ 77 จังหวัด จ านวนแห่งละ 2 คน รวมเป็น 

154 คน ระยะเวลาการอบรม 2 วัน 1 คืน ในระหว่างวันที่ 8 – 9 เมษายน 2557 ณ โรงแรมเอบีน่าเฮาส์ ถนน

วิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร 

 - คัดเลือกเป้าหมายโรงเรียนน าร่อง และการด าเนินกิจกรรมในสถานศึกษา โดยบุคลากรที่ผ่านการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนน าร่อง 1 โรงเรียนในแต่ละสถานพินิจฯ 1 แห่ง และจัด

กิจกรรมร่วมกับสถานศึกษาตามแผนงาน “หนึ่งสถานพินิจ หนึ่งสถานศึกษา” ในการเป็นวิทยากรให้ความรู้ 

เป็นผู้จัดกิจกรรมบ าบัดแก้ไขฟ้ืนฟูตามสภาพปัญหาของเด็กและเยาวชน การให้ค าปรึกษาแนะน าเด็กและ

เยาวชนกลุ่มเสี่ยง 

 - จัดอบรมการพัฒนาเครือข่ายในการป้องกันปัญหาการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชน ภายใต้

โครงการ “เด็กไทย หัวใจบริสุทธิ์” โดยการจัดอบรมในครั้งนี้เป็นกิจกรรมพัฒนาการท างานเครือข่ายของ

ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้อง ทั้ง 77 จังหวัด อันได้แก่ บุคลากรจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 

และบุคลากรจากโรงเรียนในสังกัด สพฐ ทั้งนี้เพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรมป้องกันการ

กระท าความผิดของเด็กและเยาวชนโดยอาศัยสถาบันการศึกษาเป็นฐาน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 – 25 กรกฎาคม 

2557 ณ โรงแรมรามาดาพลาซ่าแม่น้ าริเวอร์ไซด์ ถนนเจริญกรุง บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 

 - การติดตามประเมินผลการด าเนินงาน และการนิเทศงานเป็นรายเขตพ้ืนที่  โดยคณะท างาน

โครงการฯ มีการแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ หนึ่ง การติดตามประเมินผลเบื้องต้นจากเอกสารรายงานผลการ

ด าเนินงานโครงการ และสอง การลงพ้ืนที่ติดตามและนิเทศงานของคณะท างานโครงการฯ ในพ้ืนที่รายเขต 5 

เขต ในช่วงระหว่างวันที่ 18 – 22 สิงหาคม 2557 โดยเลือกตามเขตภูมิภาค 5 ภาค คือ ภาคเหนือ คัดเลือก

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดแพร่ ซึ่งด าเนินกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนบ้านแม่หล่าย (ประชา
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นุสรณ์) ภาคกลาง คัดเลือกสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดปทุมธานี ซึ่งด าเนินกิจกรรมร่วมกับ

โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร ภาคตะวันออก คัดเลือกสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด

ตราด ซึ่งด าเนินกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนบ้านคลองมะขาม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คัดเลือกสถานพินิจและ

คุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งด าเนินกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนปทุมพิทยาคม และภาคใต้

คัดเลือกสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดกระบี่ ซึ่งด าเนินกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนพนมเบญจา 

- เมื่อโครงการฯ ได้ด าเนินการมาจนถึงขั้นตอนของการสรุปผลการด าเนินโครงการ กรมพินิจฯ ได้จัด

ให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือถอดบทเรียนความส าเร็จในการด าเนินงานตามแผนงาน “หนึ่งสถานพินิจ หนึ่ง

สถานศึกษา” เพ่ือจัดรวบรวมข้อมูล ข้อค้นพบ และบทเรียนในการด าเนินกิจกรรมป้องกันการกระท าความผิด

ของเด็กและเยาวชน เพ่ือเป็นคลังความรู้ ที่จะสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการในโครงการที่

เกี่ยวข้องกับการป้องกันเด็กและเยาวชนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นบุคลากรจากสถานพินิจฯ 6 จังหวัด จังหวัดละ 2 คน และบุคลากรจากสถานศึกษา

สังกัด สพฐ ที่เข้าร่วมกิจกรรม 6 โรงเรียน โรงเรียนละ 2 คน เพื่อให้เป็นเวทีที่สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการ

ท างานซึ่งกันและกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด  

2) การจัดการศึกษาและฝึกวิชาชีพ 

 เด็กและเยาวชนที่ศาลมีค าสั่งหรือพิพากษาให้รับการฝึกอบรมในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน 

จะได้รับการส่งเสริมการศึกษาและฝึกวิชาชีพให้เหมาะสมกับอายุ สภาพร่างกาย สภาพจิต วุฒิภาวะและ

ประโยชน์ที่เด็กหรือเยาวชนจะได้รับในอนาคต และค านึงถึงความประสงค์ของเด็กหรือเยาวชนประกอบด้วย 

ซึ่งจะช่วยให้เด็กและเยาวชนสามารถมองเห็นแนวทางในการศึกษาต่อ รวมถึงการขยายโอกาสทางการศึกษา

ให้แก่ตนเอง และโอกาสในการน าความรู้ไปประกอบอาชีพเพ่ือสามารถด ารงตนอยู่ในสังคมอย่างปกติสุข      

อันเป็นการลดความเสี่ยงที่เด็กและเยาวชนจะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอีกครั้ง  

 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนได้จัดการศึกษาสายสามัญตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ของส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา                   

ตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ โดยแบ่งระดับการศึกษาออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ระดับผู้ไม่รู้หนังสือ ระดับ

ประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีจ านวนเด็กและเยาวชนที่เข้า

รับการศึกษาดังแสดงในตาราง   

 



 

 

ตารางแสดงจ านวนเด็กและเยาวชนที่ลงทะเบียนเรียนวิชาสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2557 

ระดับการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 รวม 
ไม่รู้หนังสือ 236 234 470 
ระดับประถมศึกษา 324 337 661 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1,588 1,877 3,465 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 977 1,038 2,015 

รวม 3,125 3,486 6,611 

 

ตารางแสดงจ านวนเด็กและเยาวชนหน่วยเรียนวิชาสามัญที่ศึกษาจบหลักสูตรการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย ประจ าปี พ.ศ. 2557 

จบการศึกษาระดบั ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 รวม 
ไม่รู้หนังสือ 62 44 106 
ระดับประถมศึกษา 15 24 39 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 131 185 316 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 95 112 207 

รวม 303 365 668 

 

ส าหรับการฝึกวิชาชีพ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนแต่ละแห่งจะประสานงานกับหน่วยงาน

ภายนอก เช่น ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยประจ าจังหวัดหรืออ าเภอ 

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานเขต เป็นต้น เพ่ือรับรองหลักสูตรที่ศูนย์ฝึกและอบรมได้จัดท าขึ้นซึ่งสามารถ

รับประกันได้ว่าเด็กและเยาวชนที่ผ่านหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจะเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพที่

ได้รับการอบรม รวมถึงเด็กและเยาวชนที่ผ่านการฝึกวิชาชีพจะได้รับวุฒิบัตรที่ออกโดยหน่วยงานภายนอก ซึ่ง

สามารถน าไปประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อได้ การจัดหลักสูตรฝึกวิชาชีพในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน 

แบ่งออกเป็น 3 หลักสูตร ดังนี้ 

 1. หลักสูตรระยะสั้น เป็นหลักสูตรที่ได้ถูกออกแบบเพ่ือให้เด็กและเยาวชนที่ส าเร็จหลักสูตรสามารถ

จะท างานหรือน าไปประกอบอาชีพได้ทันที ซึ่งศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนแต่ละแห่งจะจัดให้ตามความ

เหมาะสม เช่น วิชาชีพช่างไม้-ก่อสร้าง ช่างเชื่อมโลหะ ช่างไฟฟ้า เกษตรกรรม ช่างยนต์ ช่างตัดผม เสริมสวย 

ช่างศิลป์ ดนตรี ช่างตัดเย็บศิลปหัตถกรรม ฯลฯ  
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2. หลักสูตรระยะยาว ด าเนินการ 2 รูปแบบ คือ 1) ด าเนินการให้เด็กและเยาวชนเรียนภายในศูนย์ฝึก

และอบรมเด็กและเยาวชน โดยบุคลากรในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเป็นผู้จัดท าหลักสูตรและให้

สถานศึกษาหรือสถาบันภายนอกเป็นผู้รับรองหลักสูตร ได้แก่ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร 

เนื่องจากเป็นศูนย์ฝึกเฉพาะด้านวิชาชีพ 2) ด าเนินการให้เด็กและเยาวชนไปเรียนยังสถานศึกษาภายนอกแบบ

ไปมานอกสถานพินิจหรือศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เช่น วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยอาชีวศึกษา 

วิทยาลัยสารพัดช่าง เป็นต้น  

3. หลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นการน าภูมิปัญญาชาวบ้านในท้องถิ่นมาจัดเป็นหลักสูตรฝึกวิชาชีพ

ให้เด็กและเยาวชน การเรียนจะด าเนินการตามความพร้อมของเด็กและเยาวชนและวิทยากรที่ท าหน้า ที่

ถ่ายทอดความรู้ หลักสูตรที่จัดท าจะมีความหลากหลายขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละพ้ืนที่ เช่น การลงรักปิดทอง 

ผ้าบาติก ผ้ามัดย้อม ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ เครื่องจักสาน การท าเทียนหอม เป็นต้น  

3) การแก้ไขบ าบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชน 

 เด็กและเยาวชนที่อยู่ในความดูแลของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเพ่ือรอการพิจารณา

พิพากษา หรือเข้ารับการฝึกอบรมตามค าพิพากษาของศาลในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน จะได้รับการ

ประเมินและจ าแนกเด็กและเยาวชนโดยนักวิชาชีพ เพ่ือหาสภาพปัญหาและความจ าเป็นของเด็กและเยาวชน 

เช่น การใช้ยาและสารเสพติด การคบเพ่ือน ความสัมพันธ์ของครอบครัว ความสัมพันธ์กับเพ่ือน การศึกษา 

สภาวะสุขภาพกายและจิต เป็นต้น รวมทั้งหาปัจจัยเสริมที่จะช่วยให้เด็กและเยาวชนกลับตนเป็นคนดี เช่น 

ความผูกพันในชีวิตทางบวกกับโรงเรียน ครอบครัว เพ่ือน ทักษะการปรับตัวในทางที่เหมาะสม แล้วจึงน ามา

จัดท าแผนการแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟู หรือแผนการฝึกอบรมเด็กหรือเยาวชนแต่ละราย จากสภาพปัญหาและความ

จ าเป็นที่หลากหลายของเด็กหรือเยาวชนนั้น กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจึงได้มีการพัฒนาโปรแกรม

บ าบัดฟ้ืนฟูให้เหมาะสมตามสภาพปัญหาของเด็กและเยาวชนแต่ละราย เช่น ด้านพฤติกรรมด้านสุขภาพจิต 

ด้านสังคม ด้านสุขภาพกายเพ่ือให้การบ าบัดฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีการพัฒนา

โปรแกรมบ าบัดฟ้ืนฟูส าหรับเด็กและเยาวชน ดังนี้ 

 1. โปรแกรมบ าบัดฟ้ืนฟูของเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน แบ่งเป็น

ดังนี้ 

 1.1 เด็กและเยาวชนที่ถูกควบคุมตัวในสถานแรกรับจะได้รับการบ าบัดฟ้ืนฟูตามแผนที่ก าหนดเป็น

รายบุคคล โดยมีกิจกรรมหรือโปรแกรมบ าบัดฟ้ืนฟู ดังนี้ 



 

 

    ก. การปฐมนิเทศเด็ก เยาวชนและครอบครัว โปรแกรมบ าบัดของสถานแรกรับเด็กและ

เยาวชน กิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต กิจกรรมการให้สุขศึกษา กิจกรรมการพลศึกษา กิจกรรมการฝึก

ระเบียบแถว เป็นต้น 

    ข. กรณีเด็กและเยาวชนมีปัญหาและความจ าเป็นเฉพาะด้าน จะได้รับโปรแกรมการแก้ไข

บ าบัดฟ้ืนฟูตามสภาพปัญหาและความจ าเป็น ได้แก่ โปรแกรมปรับตัวปรับใจวัยใสแรกรับ โปรแกรมบ าบัด

ส าหรับเด็กและเยาวชนเพ่ือลดอารมณ์เศร้า โปรแกรมบ าบัดยาเสพติดตามผลการจ าแนก (กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ 

กลุ่มติด) โปรแกรมบ าบัดด้านชุมชนและสภาพแวดล้อม ด้านการคบเพ่ือน ด้านครอบครัว การประเมินภาวะ

เสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ และการดูแลเด็กและเยาวชนหญิงตั้งครรภ์หรือให้ก าเนิดบุตร   

 1.2 เด็กและเยาวชนที่ไม่ควบคุมตัวจะได้รับการแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูตามค าสั่งศาล เช่น การแก้ไขบ าบัด 

ฟ้ืนฟูก่อนพิพากษาตามมาตรา 132 การแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูแบบเช้ามาเย็นกลับตามมาตรา 45 โดยมีโปรแกรม

เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนส าหรับเด็กและเยาวชนกลุ่มดังกล่าว 

 2. โปรแกรมบ าบัดฟ้ืนฟูของเด็กและเยาวชนที่ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่งให้รับการฝึกและอบรมเด็ก

และเยาวชน ซึ่งจะด าเนินการตามแผนการฝึกอบรมเด็กหรือเยาวชนแต่ละราย ดังนี้ 

 2.1 การบ าบัดฟ้ืนฟูพฤติกรรมและอารมณ์เด็กและเยาวชน ประกอบด้วย 

  ก.  การบ าบัดฟ้ืนฟูพ้ืนฐานเป็นการแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูส าหรับเด็กและเยาวชนทุกราย

ประกอบด้วย โปรแกรมบ าบัดพ้ืนฐานของศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน การปฐมนิเทศเด็กหรือเยาวชน 

การปฐมนิเทศผู้ปกครอง 

  ข.  การบ าบัดฟ้ืนฟูเฉพาะด้านเป็นการแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูส าหรับเด็กและเยาวชนที่มีความ

จ าเป็นเฉพาะในแต่ละด้าน ประกอบด้วย 

-  โปรแกรมบ าบัดยาเสพติด ตามผลการจ าแนก (กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ กลุ่มติด)   

-  โปรแกรมบ าบัดเฉพาะด้านครอบครัว 

-  โปรแกรมบ าบัดเฉพาะด้านของนักสังคมสงเคราะห์ด้านชุมชนและสภาพแวดล้อม ด้านการ

คบเพ่ือน    
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-  โปรแกรมบ าบัดทางจิตวิทยา ได้แก่ โปรแกรมเสริมสร้างความภาคภูมิใจในตนเอง กิจกรรม

เติมเต็มความเข้มแข็งทางใจ โปรแกรมการจัดการกับความโกรธ โปรแกรมปรับเปลี่ยนความคิด  เพ่ือ

เสริมสร้างความตระหนักรู้ในการกระท าของตนเอง โปรแกรมส่งเสริมศักยภาพเชิงบวกเยาวชนแกนน า 

โปรแกรมปรับความคิดส าหรับเด็กและเยาวชนที่มีภาวะซึมเศร้า โปรแกรมการจัดการความวิตกกังวล

ในเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิด โปรแกรมการจัดการอารมณ์ส าหรับเด็กและเยาวชนที่มีลักษณะ

หุนหันพลันแล่น และโปรแกรมการพัฒนาทักษะการเอาใจเขามาใส่ใจเราในเด็กและเยาวชนที่มีปัญหา

ต่อต้านสังคม 

-  การประเมินภาวะเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์และการดูแลเด็กและเยาวชนหญิงตั้งครรภ์หรือให้

ก าเนิดบุตร   

  ค.  การบ าบัดฟ้ืนฟูพิเศษส าหรับเด็กและเยาวชนที่มีปัญหาพิเศษโดยมีโปรแกรมในการปรับ

พฤติกรรม  โปรแกรมส่งเสริมศักยภาพเชิงบวกเยาวชนแกนน า 

 2.2 กิจกรรมนอกหลักสูตรซึ่งเป็นกิจกรรมทางเลือกตามความสนใจและเหมาะสมกับพัฒนาการตาม

วัยของเด็กและเยาวชนแต่ละราย เช่น กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมทักษะชีวิต กิจกรรมศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่น 

กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี โปรแกรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

 เมื่อเด็กและเยาวชนเข้ารับการบ าบัดฟ้ืนฟูตามโปรแกรมบ าบัดส าหรับเด็กและเยาวชน ที่กรมพินิจและ

คุ้มครองเด็กและเยาวชนพัฒนาขึ้นนั้นจะท าให้เด็กและเยาวชนมีแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มีวิธี

ทางเลือกในการแก้ไขปัญหาของตน มีทักษะในการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว และมีทักษะ

ชีวิตที่เหมาะสมในการน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตต่อไป 

 

ตารางแสดงจ านวนเด็กและเยาวชนของสถานพินิจและศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนที่เข้ารับการ

บ าบัดฟื้นฟูตามโปรแกรมบ าบัดในปี พ.ศ. 2557 

การบ าบัดฟ้ืนฟ ู จ านวน 
การปฐมนิเทศ 18,700 
ให้การปรึกษารายบุคคล 11,540 
ให้การปรึกษาเป็นกลุ่ม 5,808 
ค่ายครอบครัว 536 
ครอบครัวสัมพันธ์ 3,517 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**หมายเหตุ : เด็กและเยาวชน 1 ราย สามารถได้รับการบ าบัดแก้ไขฟ้ืนฟูได้มากกว่า 1 เรื่อง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ

สภาพปัญหาและความจ าเป็นของเด็กและเยาวชน 

4) โครงการ TO BE NUMBER ONE  

 ด้วยเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิดส่วนใหญ่ มีโอกาสเสี่ยงต่อการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดซึ่ง

ในปัจจุบันเป็นปัญหาส าคัญที่จ าเป็นต้องได้รับการป้องกันและแก้ไข กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จึง

ได้ด าเนินการ โครงการ TO BE NUMBER ONE ในนามกระทรวงยุติธรรม ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2548 โดยได้จัด

กิจกรรมโครงการให้แก่เด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน และสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก

และเยาวชน เพ่ือปลุกจิตส านึกและสร้างกระแสนิยมที่เอ้ือต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สร้าง

ภูมิคุ้มกันทางจิตใจไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด มีทักษะที่สามารถหลีกพ้นและห่างไกลยาเสพติด ตลอดจน

ตระหนักและเห็นคุณค่าในตนเอง ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ตามความสนใจ 

ด้วยการฝึกทักษะด้านดนตรี กีฬา และศิลปะ 

 ในปีงบประมาณ 2557 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนได้เปิดชมรม TO BE NUMBER ONE 

ในศูนย์ฝึกและอบรม จ านวน 17 ชมรม ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ านวน 34 ชมรม โดยมี

สมาชิกชมรมรวม 12,611 คน และได้เปิดศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE หรือ TO BE NUMBER ONE 

การบ าบัดฟ้ืนฟ ู จ านวน 
ให้การปรึกษาครอบครัว 4,228 
ครอบครัวบ าบัด 251 
โปรแกรมบ าบัดเฉพาะด้านครอบครัว 46 
โปรแกรมบ าบัดพื้นฐานของสถานแรกรับ 4,631 
โปรแกรมบ าบัดพื้นฐานของศูนย์ฝึกและอบรม 4,476 
กิจกรรมฝึกทักษะชีวิต 3,359 
โปรแกรมปรับตัวปรับใจวัยใสแรกรับ 504 
โปรแกรมการบ าบัดเพื่อลดอารมณ์เศร้า   107 
โปรแกรมการจัดการกับความโกรธ 315 
โปรแกรมการปรับเปลี่ยนความคิด 1,122 
โปรแกรมส่งเสริมศักยภาพเชิงบวกเยาวชนแกนน า 647 
โปรแกรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจ 1,984 
โปรแกรมบ าบัดยาเสพติด 5,186 
Art Feeling 299 
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FRIEND CORNER ในศูนย์ฝึกและอบรม จ านวน 9 ศูนย์ ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ านวน 

27 ศูนย์ มีสมาชิกในศูนย์รวม 7,310 คน  

5) การส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน 

 เด็กและเยาวชนที่กระท าความผิด แม้จะอยู่ในกระบวนการยุติธรรม ก็จ าเป็นที่จะต้องได้รับสิทธิในการ

พัฒนาและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ

ดูแลเด็กและเยาวชนที่หลงท าความผิดเหล่านั้น ได้ตระหนักถึงความส าคัญของเด็กและเยาวชนซึ่งจะเติบโตเป็น

ก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตและเพ่ือเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาล จึงได้จัดกิจกรรม

เพ่ือเป็นการส่งเสริมและพัฒนาให้เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาศักยภาพ ความสามารถ และได้ให้โอกาสใน

การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่หลากหลายตามความสนใจ ซึ่งเด็กและเยาวชนมีความสนใจและเข้าร่วมโครงการ

กิจกรรมต่าง ๆ พร้อมทั้งได้แสดงความสามารถและศักยภาพได้ดีเช่นเดียวกับเด็กและเยาวชนทั่วไป อันจะช่วย

ให้เด็กและเยาวชนสามารถค้นพบศักยภาพและความสามารถของตน มีความภาคภูมิใจ และมีทัศนคติที่ดีต่อ

ตนเองและสังคม อีกทั้งยังท าให้บุคคลภายนอกและสังคมมีความเข้าใจและยอมรับความสามารถของเด็กและ

เยาวชน ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้เด็กและเยาวชนสามารถกลับออกไปด าเนินชีวิตในสังคมได้ด้วยดี  

 ตัวอย่างโครงการ กิจกรรม ที่จัดให้แก่เด็กและเยาวชน   

 - โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

อันเนื่องมาจากโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี ด้วยความร่วมมือระหว่าง มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ธนบุรี โดยได้จัดฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ด้านมัลติมีเดียให้แก่เยาวชนจากศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนจานวน 5 

แห่ง คือ ศูนย์ฝึกฯ บ้านกาญจนาภิเษก  ศูนย์ฝึกฯ บ้านกรุณา ศูนย์ฝึกฯ บ้านปรานี ศูนย์ฝึกฯ บ้านอุเบกขา 

และศูนย์ฝึกฯ บ้านบึง จ. ชลบุรี โดยกิจกรรมจัดในรูปแบบค่ายเยาวชน 3 ครั้ง ได้แก่ ค่ายแกนน าสู่การเป็นผู้น า

ด้านกราฟิก ค่ายขยับฝันสร้างการ์ตูนด้วยสื่อแอนิเมชั่น ค่ายจัดท าผลงาน Stop Motion เรื่อง “ก้าวที่พลาดสู่

โอกาสที่เปลี่ยนแปลง” ซึ่งในวันที่ 20 ธันวาคม 2556 กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ บริษัทโชว์ไร้ขีดจ ากัด ได้จัด

ประกวดสุดยอดคลิปวิดีโอขึ้น และทีมงานเด็กและเยาวชน 6 คน จากศูนย์ฝึกและอบรมบ้านกาญจนาภิเษก ได้

ส่งผลงานคลิปวิดีโอเรื่อง สื่อร้ายใกล้ตัว เข้าประกวด และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 

 - การเข้าร่วมแข่งขัน นาฏมวยไทย อีซูซุ ในโครงการ รักชาติ รักษ์มวยไทย ซึ่งเปิดกว้างให้เยาวชนที่มี

ความสามารถด้านกีฬานาฏมวยไทยมาเข้าร่วมแข่งขัน โดยศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา 

ได้ส่งเยาวชนเข้าร่วมแข่งขันประเภทระดับมัธยมปลาย และผ่านรอบออดิชั่น ได้เข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ 



 

 

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2557 ซึ่งผลการแข่งขัน คือ เด็กและเยาวชนจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชาย

บ้านกรุณาได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  

- โครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ท านองสรภัญญะและการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะของ

เด็กและเยาวชน เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้มีความรู้ ความเข้าใจหลักธรรม เนื้อหาในบทสวดมนต์และน้อมน า

หลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนา มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ เด็กและเยาวชนที่สวดมนต์หมู่

สรรเสริญพระรัตนตรัย ท านองสรภัญญะ ได้ใช้เวลาในการฝึกหัดปฏิบัติตนให้มีความอดทน มีจิตมั่นคงเป็น

สมาธิ เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ มีการช่วยเหลือแนะน าซึ่งกันและกัน ซึ่ งจะส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและ

เยาวชนมีจิตใจอ่อนโยน เยือกเย็น รู้จักบาปบุญคุณโทษ รู้จักสิ่งใดควรท าไม่ควรท า ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลับ

เป็นเด็กดีมีคุณธรรม สามารถน าไปปรับใช้ชีวิตในสังคมอย่างปกติสุข โดยกิจกรรมประกอบด้วย การสวดมนต์

หมู่ การบรรยายธรรม และตอบปัญหาธรรม  

6) การติดตามเด็กและเยาวชนภายหลังปล่อย 

 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน มีการด าเนินการติดตามเด็กและเยาวชนที่ได้รับการปล่อยตัว

จากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนทั่วประเทศเป็นระยะเวลา 1 ปี เพ่ือให้การสงเคราะห์ ช่วยเหลือ ติดตาม

ดูแลเด็กหรือเยาวชนโดยประคับประคองให้เด็กและเยาวชนสามารถอยู่ร่วมกับคนในครอบครัว ในชุมชนและ

สังคมได้อย่างปกติสุข ทั้งนี้ จะช่วยเหลือเด็กและเยาวชนตั้งแต่อยู่ในช่วงเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยซึ่งมีการ

จัดท าแผนการอนาคตตามความประสงค์ของเด็กและเยาวชน และครอบครัว จะติดต่อประสานงานให้เด็กและ

เยาวชนเข้าศึกษาต่อ หรือท างานตามความประสงค์ในแผนการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย หากเด็กและ

เยาวชนรายใดยังไม่มีความพร้อมด้านการเรียน การท างาน จะให้เด็กและเยาวชนเข้าฝึกงานกับสถาน

ประกอบการที่เป็นเครือข่าย เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้ค้นหาความสามารถของตนเอง และเป็นการพัฒนาการ

อยู่ร่วมกับผู้อ่ืน ทั้งนี้กระทรวงยุติธรรมยังมีนโยบายให้ส านักงานกิจการยุติธรรม ด าเนินการโครงการคืนคนดีสู่

สังคม โดยมอบให้ 3 หน่วยงานในกระทรวงยุติธรรมด าเนินการจ้างงานผู้ต้องขัง ผู้ต้องโทษรวมถึงเด็กและ

เยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพ่ือเป็นการรับรองความรู้ความสามารถและความประพฤติของเด็กและ

เยาวชนในการท างานกับหน่วยงานของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ก่อนที่จะส่งต่อให้ออกไปท างาน

กับหน่วยงานภายนอก หรือสถานประกอบการต่างๆ ตามท่ีเด็กหรือเยาวชนสนใจต่อไป 
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ตารางแสดงจ านวนการจ้างงานเยาวชนของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2553 – 2557  

ปี พ .ศ.  จ านวนจ้างงาน 
ต าแหน่งจ้างงาน 

พนักงานทั่วไป 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่รักษา 

ความปลอดภัย 
2553 298 247 51 
2554 245 209 36 
2555 250 158 92 
2556 265 214 51 
2557 187 153 34 

 

ทั้งนี้ เด็กและเยาวชนที่ได้รับการปล่อยตัวจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนส่วนใหญ่ จะออกไป

ประกอบอาชีพ เช่น ช่างซ่อมเครื่องยนต์ ช่างเชื่อมโลหะ งานบริการร้านกาแฟ งานโรงแรม และบริษัท ฯลฯ 

ส่วนการศึกษาต่อในสถานศึกษา พบว่า หลังการปล่อยตัวเด็กและเยาวชนได้เข้ารับการศึกษาต่อในสาขาวิชา

การต่าง เช่น ในระดับอุดมศึกษา และสายวิชาชีพ 

7) โครงการเด็กไทยกับไอที “ค่านิยมไทย สร้างสังคมไทยเป็นสุข” 

กระทรวงวัฒนธรรม โดย ส านักเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้ด าเนิน

โครงการเด็กไทยกับไอที “ค่านิยมไทย สร้างสังคมไทยเป็นสุข” โดยมีกิจกรรมหลัก ได้แก่ การประกวดคลิป

วีดิโอ หัวข้อ ค่านิยมไทย สร้างสังคมไทยเป็นสุข ความยาว  ไม่เกิน 3 นาที เพ่ือเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชน

ได้ผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ไปพร้อมกับการเรียนรู้ค่านิยมไทย 12 ประการ พร้อมทั้งได้มีการจัดงาน

เด็กไทยกับไอที “ค่านิยมไทย สร้างสังคมไทยเป็นสุข” โดยใช้ชื่อบูธ “ห้องสแกนเกรียน” เมื่อวันที่ 17 – 19 

ตุลาคม 2557 ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน กิจกรรมดังกล่าวถือเป็น การเปิด

พ้ืนที่สร้างสรรค์ให้แก่เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสในการเรียนรู้และผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ตลอดจน

เผยแพร่องค์ความรู้ให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนในเรื่องของการรู้เท่าทันสื่อไอที และยังได้สอดแทรก

เนื้อหาเกี่ยวกับค่านิยมไทย  12 ประการ โดยอาศัยสื่อไอทีเป็นสื่อกลางในการน าองค์ความรู้มาสู่เด็กและ

เยาวชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาสังคมไทยให้เข้มแข็งและสร้างสรรค์ต่อไป โดย ในปีนี้มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วม

กิจกรรมในบูธของกระทรวงวัฒนธรรม 4,000 กว่าคน 

กิจกรรมการด าเนินงาน และผลการด าเนินงาน 



 

 

 1. การประกวดคลิปวีดิโอ “ค่านิยมไทย สร้างสังคมไทยเป็นสุข” 

  กิจกรรมการประกวดคลิปวีดิโอในครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 12 – 

25 ปี ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ หัวข้อ “ค่านิยมไทย สร้างสังคมไทยเป็นสุข” 

ความยาวตั้งแต่ 30 วินาที จนถึง 3 นาที โดยก าหนดให้มีเนื้อหาเกี่ยวกับค่านิยมไทย 12 ประการ เพ่ือเป็นการ

เผยแพร่และปลูกฝังค่านิยมไทยดังกล่าวให้กับกลุ่มเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป น าไปสู่การพัฒนา

สังคมไทยให้เข้มแข็งและสร้างสรรค์ในอนาคต ทั้งนี้ผู้ชนะการประกวดมีจ านวน 10 ทีม และกระทรวงน า

ผลงานไปเผยแพร่เพื่อประโยชน์ต่อสังคมต่อไป  

 2. การจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างค่านิยมความเป็นไทยและรู้เท่าทันสื่อ “ห้องสแกนเกรียน”       

 การจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างค่านิยมความเป็นไทยและรู้เท่าทันสื่อ “ห้องสแกนเกรียน” เป็นกิจกรรมใน

รูปแบบ Interactive Adventure ซึ่งจะน าสาระส าคัญของค่านิยม 12 ประการ มาปรับเป็นแบบทดสอบ เพ่ือ

ส ารวจทัศนคติต่อค่านิยม 12 ประการ ในประเด็น 

 1) การส ารวจค่านิยมและพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน 

2) การสร้างจิตส านึกและปรับทัศนคติโดยบุคคลผู้มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของเด็กและเยาวชน ซึ่งมี

พฤติกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่เด็กๆ ได้ 

3) การสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างท ากิจกรรมระหว่างเด็กและวิทยากรผู้ปรับทัศนคติ 

4) การเก็บฐานข้อมูลผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือใช้วิเคราะห์ผลส ารวจ   

 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในบูธ “สแกนเกรียน” เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง อยู่ระหว่างอายุ 18 ปีขึ้นไป – 

25 ปี มากท่ีสุด โดยส่วนมากอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 จากผลการส ารวจปรับทัศนคติต่อค่านิยมทั้ง 12 ประการ พบว่า  เด็กและเยาวชนมีทัศนคติที่ดีต่อ

ค่านิยม 3 อันดับแรก ดังนี้ 

 อันดับที่ 1 ค่านิยมข้อที่ 11 มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า หรือ

กิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา  

 อันดับที่ 2 ค่านิยมข้อที่ 7 เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่

ถูกต้อง  
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 อันดับที่ 3 ค่านิยมข้อที่ 12 ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของ

ตนเอง 

 และทัศนคติที่น่าเป็นห่วง 3 อันดับสุดท้าย ดังนี้ 

 ต่ าสุด ค่านิยมข้อที่ 9 มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

 ต่ ารองลงมา ค่านิยมข้อที่ 5 รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 

 และค่านิยมข้อที่ 1 มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  

 3. การจัดเวทีเสวนา “เด็กไทยกับไอที สู่ค่านิยมความเป็นไทย”  

 เวทีเสวนา “เด็กไทยกับไอที สู่ค่านิยมความเป็นไทย” เป็นการเปิดเวทีเสวนาเพ่ือน าเสนอผลการ

ส ารวจทัศนคติต่อค่านิยมหลัก 12 ประการ ของเด็กและเยาวชนที่มาร่วมงาน และเป็นการให้ความรู้และสร้าง

ทัศนคติเชิงบวกในการสร้างค่านิยมให้เกิดข้ึน  

 โดยวิทยากรได้ร่วมกันอภิปรายถึงผลการส ารวจที่ได้จากกิจกรรมห้องสแกนเกรียนว่าสะท้อนถึง

พฤติกรรมเด็กและเยาวชนในด้านใดบ้าง ซึ่งข้อมูลระบุว่าพฤติกรรมที่น่าเป็นห่วงที่สุดของเด็กและเยาวชน คือ 

มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรวมถึงรักษาวัฒนธรรม

ประเพณีไทยอันงดงาม ส่วนในประเด็นที่เด็กและเยาวชนมีทัศนคติและค่านิยมที่ดีที่สุดคือ ประเด็น มีความ

เข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า หรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลัก

ของศาสนา ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ งต่อหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือการก าหนด          

ทิศทางการด าเนินงานภายใต้ภารกิจของตนเองในอนาคตในการป้องกันและแก้ไขประเด็นดังกล่าวให้เป็นไป       

ในแนวทางที่ดีขึ้น รวมทั้งก าหนดแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนค่านิยมที่ดีที่มีอยู่แล้วของเด็กและ

เยาวชนให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการเสวนาและแนวทางในการสร้างค่านิยมให้เกิดขึ้น

ในสังคมไทย จ านวนมากกว่า 300 คน 

8) กิจกรรมจัดท าเว็บไซต์ดูแล ป้องกัน และแก้ไขปัญหาเด็กติดเกม 

กิจกรรมจัดท าเว็บไซต์ดูแล ป้องกัน และแก้ไขปัญหาเด็กติดเกม (www.healthygamer.net) ร่วมกับ

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพ่ือเป็นแหล่งรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู -

อาจารย์ เด็กและเยาวชน เกี่ยวกับปัญหาเด็กติดเกม รวมถึงเป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับเกมดีสื่อสร้างสรรค์ และ

กิจกรรมทางเลือกที่นอกเหนือจากการเล่นเกม รวมทั้งเป็นพ้ืนที่ในการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ส าหรับพ่อแม่ 



 

 

ผู้ปกครอง ครู-อาจารย์ เด็กและเยาวชน เกี่ยวกับการดูแลช่วยเหลือ และป้องกันปัญหาเด็กติดเกม โดยเนื้อหา

ภายในเว็บไซต์จะประกอบด้วย เนื้อหาด้านวิชาการ/คู่มือพ่อแม่ผู้ปกครองในการดูแลเด็กๆ ด้านการใช้สื่อไอที  

ข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์เด็กติดเกมปัจจุบัน แนวโน้มในอนาคต ข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวเกมและ

เทคโนโลยีสารสนเทศในแง่ที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน รวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากปัญหาเด็ก

ติดเกม นอกจากนี้ยังมีแบบทดสอบการติดเกม เพื่อทดสอบภาวการณ์ติดเกมอีกด้วย นอกจากนี้ยังขยายผลไปสู่

การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบในการดูแล ป้องกัน และแก้ไขปัญหาเด็กติดเกมในพ้ืนที่กรุงเทพฯ ในหัวข้อ "เกม

สมดุล...ชีวิตสมดุล จากเว็บไซต์สู่โรงเรียน" เพ่ือเป็นการพัฒนาเว็บไซต์ www.HealthyGamer.net ควบคู่ไป

กับการลงพ้ืนที่จัดกิจกรรมเพ่ือดูแลและให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียนที่มีความเสี่ยงหรือนักเรียนที่ติดเกมโดย

เน้นโรงเรียนเป็นศูนย์กลาง เริ่มจากโรงเรียนน าร่องในเขตบางกอกน้อย จ านวนทั้งสิ้น 5 โรงเรียน ซึ่งโรงเรียน

ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างด ี

2.2.5 ช่วงเยาวชน 18 – 25 ปี 

 2.2.5.1 สภาพการณ์และแนวโน้ม 

การสูบบุหรี่ 

ในจ านวนประชากรที่มีอายุตั้งแต่15 ปีขึ้นไปของประเทศไทยมีจ านวนทั้งสิ้น 54.8 ล้านคน เป็นผู้ที่สูบ

บุหรี่ 11.4 ล้านคน (ร้อยละ 20.7) โดยเป็นผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจ า10 ล้านคน (ร้อยละ 18.2) และเป็นผู้ที่สูบ

บุหรี่นานๆ ครั้ง 1.4 ล้านคน (ร้อยละ 2.5) เมือ่พิจารณาอัตราการสูบบุหรี่ตามกลุ่มวัย พบว่ากลุ่มวัยท างาน (25 

– 59 ปี) มีอัตราการสูบบุหรี่สูงสุด (ร้อยละ 23.5) รองลงมาคือกลุ่มผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) และกลุ่มเยาวชน 

(15 – 24 ปี) (ร้อยละ 16.6 และ 14.7 ตามล าดับ) อัตราการสูบบุหรี่ของผู้ชายมากกว่าผู้หญิง 18.4 เท่า (ร้อย

ละ40.5และ 22ตามล าดับ) นอกเขตเทศบาลมีอัตราการสูบบุหรี่สูงกว่าในเขตเทศบาล 1.3 เท่า (ร้อยละ 23.0

และ 18.0 ตามล าดับ) (ภาคผนวก – ตารางที่ 17) 

เมื่อพิจารณาอัตราการสูบบุหรี่ของประชากรอายุตั้งแต่15 ปีขึ้นไป ในภาพรวมพบว่าในช่วงปี พ.ศ. 

2547 – 2552 อัตราการสูบบุหรี่มีแนวโน้มลดลง (ร้อยละ 23.0 และ 20.7 ตามล าดับ) ปี พ.ศ. 2554 อัตราสูบ

เพ่ิมขึ้นอีกเป็นร้อยละ 21.4 และลดลงเหลือร้อยละ 19.9 ในปี พ.ศ. 2556 ผลส ารวจครั้งล่าสุดในปี พ.ศ. 2557 

อัตราการสูบเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 20.7 เมื่อเปรียบเทียบอัตราการสูบบุหรี่ปี พ.ศ. 2557กับปี พ.ศ. 2556 พบว่า

ทั้งเพศชายและหญิงมีอัตราการสูบบุหรี่เพ่ิมสูงขึ้น ผู้ชายเพ่ิมจากร้อยละ 39.0 เป็น 40.5 ผู้หญิงเพ่ิมเพียง

เล็กน้อยจากร้อยละ 2.1 เป็น 2.2 
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ส าหรับอายุเฉลี่ยที่เริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรกและสูบเป็นปกตินิสัยนั้น จากผลการส ารวจของส านักงานสถิติ

แห่งชาติในปี พ.ศ.2557 (ภาคผนวก – รปูภาพที่ 17) พบว่า อายุเฉลี่ยที่เริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรกของผู้ที่สูบบุหรี่เป็น

ประจ าคือ17.8 ปี ขณะที่อายุเฉลี่ยที่เริ่มสูบบุหรี่เป็นปกตินิสัย (สูบประจ า/นานๆ ครั้ง) คือ 19.5 ปี เมื่อเทียบ

กับปี พ.ศ. 2550 พบว่าทุกกลุ่มวัยมีอายุเฉลี่ยที่เริ่มสูบบุหรี่น้อยลง โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน (15 – 24 ปี) เริ่ม

สูบบุหรี่เมื่ออายุน้อยลงค่อนข้างมากกว่ากลุ่มอ่ืน คือจากปี พ.ศ. 2550 เยาวชนเริ่มสูบบุหรี่เมื่ออายุ 16.8 ปี 

และในปี พ.ศ. 2557 ลดลงเป็น 15.6 ปีจากผลการส ารวจของส านักงานสถิติแห่งชาติในปี พ.ศ. 2557 ชี้ให้เห็น

ว่าอายุของนักสูบหน้าใหม่ลดลง ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรทบทวนและบังคับใช้มาตรการและกฎหมาย

ต่างๆ ที่มีอยู่อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสกัดกั้นการเกิดนักสูบหน้าใหม่ (ภาคผนวก – ตารางที่ 18) 

การดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

จากผลการส ารวจของส านักงานสถิติแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2557 พบว่า อายุเฉลี่ยที่เริ่มดื่มสุราหรือ

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครั้งแรกของคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีการดื่มสุรา ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา รวมทั้งผู้ที่

เคยดื่มแต่ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาไม่ได้ดื่ม มีอายุเฉลี่ยที่เริ่มดื่มสุราฯครั้งแรกคือ 20.8 ปีโดยผู้ชายจะเริ่มดื่ม

เร็วกว่าผู้หญิง (19.4 ปีและ 25 ปี ตามล าดับ) หรืออาจกล่าวได้ว่าเพศชายเริ่มทดลองดื่มสุราฯ ครั้งแรกตั้งแต่

ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ส่วนแนวโน้มของการดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เมื่อเปรียบเทียบอัตราการดื่มของ

ประชากรที่มีอายุตั้งแต่15 ปีขึ้นไป พบว่าในช่วงปี พ.ศ. 2547–2550 อัตราการดื่มสุรา มีแนวโน้มลดลง จาก

ร้อยละ 32.7 เป็นร้อยละ 30.0 ในปี พ.ศ. 2552 เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 32.0 และลดลงเหลือร้อยละ 31.5 ในปี

พ.ศ. 2554 ล่าสุดปี พ.ศ. 2557 อัตราการดื่มเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 32.3กล่าวโดยสรุปคือ การดื่มสุราของคนไทย

อายุ 15 ปีขึ้นไป มีแนวโน้มคงเดิม มีการปรับขึ้นลงเป็นช่วงๆ แต่ก็ยังทรงอยู่ที่ร้อยละ 30 กว่ามาเป็นเวลานาน

กว่า 10 ปี (ภาคผนวก – รูปภาพที่ 18) 

ค่านิยมของวัยรุ่นไทย 

 ปัจจุบันมีวัยรุ่นไทย (13 – 24 ปี) ที่ช่วยท างานบ้านเพ่ิมขึ้น จากร้อยละ 94.5 ในปี พ.ศ. 2554 เป็น

ร้อยละ 95.3 ในปี พ.ศ. 2557 โดยท าเป็นประจ าเพ่ิมขึ้น 2.8 ส าหรับการพักผ่อนหย่อนใจ เช่น การเล่นกีฬา 

หรือออกก าลังกาย และเล่นดนตรี/ร้องเพลง เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 76.1 และ 50.8 ในปี พ.ศ. 2554 เป็นร้อยละ 

82.6 และ 55.7 ในปี พ.ศ. 2557 ตามล าดับ ส าหรับการอ่านหนังสือลดลงจากปี พ.ศ. 2554 เล็กน้อย ส่วนการ

เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม/เสริมสร้างความรู้ลดลงจากร้อยละ 69.2 ในปี พ.ศ. 2554 เป็นร้อยละ 61.2 ในปี 

พ.ศ. 2557 อาจเป็นเพราะวัยรุ่นหันมาสนใจสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต เช่น ทวิตเตอร์ไลน์ เพิ่มมากขึ้นจาก   ร้อย

ละ 49.9 ในปี พ.ศ. 2554 เป็นร้อยละ 81.3 ในปี พ.ศ. 2557 โดยเล่นเป็นประจ าเพ่ิมขึ้นมากกว่า 2เท่า จาก



 

 

ร้อยละ 15.2 ในปี พ.ศ. 2554 เป็นร้อยละ 42.3 ในปี พ.ศ. 2557 และเล่นเกมส์เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 53.3 ในปี 

พ.ศ. 2554 เป็นร้อยละ 75.0 ในปี พ.ศ. 2557 เกือบร้อยละ50 ที่วัยรุ่นเข้าไปใช้บริการในพิพิธภัณฑสถาน

แห่งชาติ โดยเข้าไปใช้เป็นประจ ามีเพียงร้อยละ 3.5 เท่านั้น 

 ส าหรับพฤติกรรมที่น่าเป็นห่วงของวัยรุ่น ปี พ.ศ. 2557 นั้น พบว่า วัยรุ่นที่นอนดึกตื่นสาย เที่ยวเตร่

เป็นประจ า เพิ่มข้ึนจากปี พ.ศ. 2554 ประมาณร้อยละ 2.3 ส่วนการเล่นการพนัน ตู้สลอต หวย บอล เท่ากับปี 

พ.ศ. 2554 ส่วนเที่ยวกลางคืน เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 1.0 ในปี พ.ศ. 2554 เป็นร้อยละ 2.0 ในปี พ.ศ. 2557 

(ภาคผนวก – ตารางที่ 19) 

การมีเพศสัมพันธ์ และการใช้ถุงยางอนามัย 

 จากรายงานผลการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวีประเทศไทย ปี พ.ศ. 2557 โดย

ส านักระบาดวิทยา (2557) ระบุว่า ในการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี ในปี พ.ศ. 2557 ใน

กลุ่มนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 ทั้งชายและหญิง โดยมีพ้ืนที่

เฝ้าระวังทั้งสิ้นจ านวน 24 จังหวัด และมีกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เป็นนักเรียนชาย

จ านวน 7,173 คน นักเรียนหญิงจ านวน 12,024 คน และเป็นนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 เป็น

นักเรียนชายจ านวน 7,660 คน นักเรียนหญิงจ านวน 6,731 คน ผลการเฝ้าระวังในปี พ.ศ. 2557 พบว่าการมี

เพศสัมพันธ์ครั้งแรกและการใช้ถุงยางอนามัยในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่า นักเรียนชายเคยมี

เพศสัมพันธ์แล้ว ร้อยละ 25.8 มีการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกร้อยละ 63.8 นักเรียนหญิงเคยมี

เพศสัมพันธ์แล้ว ร้อยละ 19.0 มีการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกร้อยละ 63.6นักเรียนในชั้น

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 นักเรียนชายเคยมีเพศสัมพันธ์แล้ว ร้อยละ 46.3 มีการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมี

เพศสัมพันธ์ครั้งแรกร้อยละ59.1 นักเรียนหญิงเคยมีเพศสัมพันธ์แล้ว ร้อยละ 48.2 และใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมี

เพศสัมพันธ์ครั้งแรก ร้อยละ 63.9 ส่วนประเด็นการใช้ถุงยางอนามัยครั้งล่าสุดในรอบปีที่ผ่านมา พบว่า 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีการใช้ถุงยางอนามัยครั้งล่าสุดเมื่อมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนชายร้อยละ 73.9 

เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2556) ซี่งเท่ากับว่า ใช้เพ่ิมขึ้น ส่วนนักเรียนหญิงใช้ถุงยางอนามัยร้อยละ 

66.6 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาใช้เพ่ิมขึ้นเช่นกันนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2การใช้

ถุงยางอนามัยครั้งล่าสุดเมื่อมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนชาย ร้อยละ 72.6 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาใช้

เพ่ิมขึ้น ส่วนนักเรียนหญิงใช้ถุงยางอนามัยร้อยละ 62.5 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาใช้เพ่ิมขึ้นเช่นกัน

นักเรียนชายจากการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี ในกลุ่มนักเรียนในประเทศไทย พ.ศ. 

2557 พบสัดส่วนของนักเรียนชายและหญิงที่เคยมีเพศสัมพันธ์แล้วยังคงเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ นอกจากนี้ยังพบว่า
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นักเรียนชายและหญิงมีอัตราการใช้ถุงยางอนามัยเพ่ิมขึ้น แต่ยังถือว่ามีการใช้ถุงยางอนามัยอยู่ในระดับต่ า จึง

ควรให้ความส าคัญในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางเพศของนักเรียนทุกเพศโดยเฉพาะการเรียนรู้เพศศึกษา

รอบด้าน โดยเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการศึกษาเรื่องเพศศึกษาในโรงเรียนให้เป็นมาตรการที่ส าคัญ 

(School Based HIV preventionprogram) ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเพศอย่าง

ถูกต้องเหมาะสม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย มีทัศนคติที่ดีต่อการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม ช่วยยับยั้งการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ช่วยลดจ านวนคู่นอน และเพ่ิมอัตราการใช้ถุงยางอนามัย 

(ภาคผนวก – รูปภาพที่ 19 และ 20) 

การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 

ถึงแม้ว่าการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นมักจะเป็นการตั้งครรภ์โดยไม่ได้วางแผนมาก่อน และส่วนหนึ่งเลือกที่จะ

จบการตั้งครรภ์ลงก่อนครบก าหนดคลอดด้วยการท าแท้ง ในแต่ละปีก็มีวัยรุ่นจ านวนมากที่ตั้งครรภ์และเลือกที่

จะตั้งครรภ์ต่อไปจนคลอดและกลายเป็นมารดาวัยรุ่น องค์การสหประชาชาติจึงได้ก าหนดให้การลดอัตราคลอด

โดยมารดาอายุ 15 – 19 ปี (Adolescent birth rate) เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดของเป้าหมายการพัฒนาแห่ง

สหัสวรรษ (Millennium Development Goals, MDGs) ซึ่งสถานการณ์ของประเทศไทยพบว่าในรอบ 10 ปี

หลังอัตราคลอดโดยมารดาวัยรุ่นมีแนวโน้มสูงขึ้นจาก 49.3 ต่อประชากรหญิงอายุ 15 – 19 ปีหนึ่งพันคน ในปี 

พ.ศ. 2558 ขึ้นมาสูงถึง 53.8 ในปี พ.ศ. 2555 และลดลงเล็กน้อยเหลือ 51.2 ในปี พ.ศ. 2556 และ 47.9 ในปี 

พ.ศ. 2557 โดยถ้าคิดเป็นจ านวนแล้วจะพบว่า ในปัจจุบันประเทศไทยมีมารดาวัยรุ่นอายุต่ ากว่า 20 ปี ถึงปีละ

กว่า 120,000 คน ในจ านวนนี้กว่า 3,000 คนเป็นมารดาที่มีอายุต่ ากว่า 15 ปี ซึ่งเป็นวัยที่ยังไม่พร้อมในทุก

ด้านในการที่จะเป็นมารดา นอกจากนี้แล้วในกลุ่มมารดาอายุ  15 – 19 ปี ในแต่ละปีมีจ านวนกว่าร้อยละ 10 

หรือคิดเป็นจ านวนมากกว่า 10,000 คน ที่เป็นการคลอดซ้า หรือเป็นการคลอดครั้งที่ 2 ขึ้นไป ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง 

ที่แสดงให้เห็นว่ามารดาวัยรุ่นบางส่วนอาจจะไม่ได้รับการดูแลที่ดีพอ ท าให้ปัญหาเกิดขึ้นซ้าแล้วซ้าอีก 

(ประกายดาว พรหมประพัฒน์, 2558) 

 

 

 

 

 



 

 

รูปภาพ อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 – 19 ปี (ไม่เกิน 50 ต่อประชากรหญิงอายุ 15 – 19 ปี 

1,000 คน) 

 

 

ทางกระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนดให้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเป็นปัญหาหลักท่ีต้องได้รับการแก้ไข 

และตั้งเป้าหมายที่จะลดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นลง ให้เหลือต่ ากว่า 50 ต่อประชากรหญิงอายุ 15 – 19 ปี หนึ่ง

พันคน และจากการวิเคราะห์ข้อมูลรายจังหวัดและรายเขตบริการสุขภาพ พบว่าปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นนั้น

กระจายไปทั่วประเทศ และจ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา 

 

รูปภาพ อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 – 19 ปี (ไม่เกิน 50 ต่อประชากรหญิงอายุ 15 – 19 ปี 

1,000 คน) แยกรายเขตสุขภาพปี พ.ศ. 2556 และปี พ.ศ. 2557 
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ยาเสพติด 

จากข้อมูลผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้ารับการบ าบัดรักษาปี พ.ศ. 2557 พบว่า กลุ่มผู้เสพรายใหม่ยังคงเป็น

ปัญหาหลัก แม้ว่าจะมีแนวโน้ม สัดส่วนลดลงบ้างแต่ในกลุ่มผู้เข้าบ าบัดรักษาก็ยังมีไม่ต่ ากว่า 3 ใน 5 (ร้อยละ 

69 ใน พ.ศ. 2557) โดยนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่เข้ารับการบ าบัดมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น

เรื่อยๆ นักเรียนระดับประถม จากร้อยละ 10.4 ในปี พ.ศ.2547 เป็น ร้อยละ 19.9ในปี พ.ศ. 2557 และ

นักเรียนระดับมัธยมต้น จากร้อยละ 43.5 ในปี พ.ศ. 2547 เป็น ร้อยละ 47.7 ในปี พ.ศ. 2557 ด้านคุณภาพ

การบ าบัดรักษา ในภาพรวมทั้งประเทศพบว่ามีผู้ป่วยที่เข้ารับการบ าบัดรักษาไม่ครบตามโปรแกรมก าหนด 

(Drop out) อยู่เกือบร้อยละ 20 โดยเป็นผู้ป่วยในระบบบังคับบ าบัดสูงเกือบร้อยละ 30 ในเชิงปริมาณผลการ

ติดตามผู้ผ่านการบ าบัดช่วงปี พ.ศ. 2556 – 2557 พบว่าตามได้เพียงร้อยละ 42.14 เท่านั้น ที่เหลือยังติดตาม

ไม่ได้ ส่วนชนิดของยาเสพติดที่เป็นปัญหา คือ ยาบ้า รองลงมาคือกัญชาและยาไอซ์เมื่อพิจารณาตามช่วงอายุ 

พบว่า กลุ่มนักค้ายาเสพติดส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20 – 29 ปี มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 42.4 (จากเดิมในปีพ.ศ

2556 มีสัดมีสัดส่วนอยู่ที่รอยละ 41.7) ในขณะที่กลุ่มนักค้าที่มีอายุต่ ากว่า 20 ปีก็พบว่ายังคงมีสัดส่วนที่สูงอยู่

ถึงรอ้ยละ 15.6 (จากเดิมในปี พ.ศ. 2556 มีสัดส่วนอยู่ที่รอ้ยละ 14.4)  

ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมากลุ่มหลักของผู้เข้ารับการบ าบัดรักษายังคงเป็นเด็กและเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 

15 – 24 ปีมากท่ีสุด โดยในปี พ.ศ. 2557 มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 45.0 ลดลงจากปี พ.ศ. 2553 ซึ่งมีสัดส่วนร้อย

ละ 49.9 กลุ่มอายุระหว่าง 25 – 29 ปีมีสัดส่วนอยูที่ร้อยละ 17.7 ไม่เปลี่ยนแปลงจากช่วงที่ผ่าน และเมื่อ

พิจารณาเฉพาะกลุ่มเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 15 ปีพบว่ามีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 1.1 ถึงแม้ว่าจะมีสัดส่วนไม่มากก็

ตาม แต่เป็นกลุ่มที่น่าเป็นห่วง เนื่องจากเป็นวัยที่ยังไม่รู้จักการใช้เหตุผลในการตัดสินใจที่ดี โดยพบการพาเข้า

มาบ าบัด โดยผู้ปกครอง ครู และต ารวจในเกือบทุกจังหวัดและจากการพิจารณาการเข้ารับการบ าบัดรักษาใน

กลุ่มอายุระหว่าง15 – 19 ปี พบว่า เป็นกลุ่มนักเรียน/นักศึกษา เพียงร้อยละ 24.2 ในขณะที่ร้อยละ 75.8 เป็น

เยาวชนที่ไม่ไดอ้ยูในระบบการศึกษา ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง และว่างงาน 

การพัฒนาขีดความสามารถ 

ผลการส ารวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากรพ.ศ. 2557โดยส านักงานสถิติ

แห่งชาติ พบว่า จ านวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่มีประมาณ 54.69 ล้านคนในจ านวนนี้ มีผู้ต้องการพัฒนา

ขีดความสามารถ 4.00ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 7.3 ของประชากรที่มีอายุ15 ปีขึ้นไป โดยในจ านวนนี้เป็น 

เพศชาย 1.90 ล้านคน (ร้อยละ 7.2) และเพศหญิง 2.10 ล้านคน (ร้อยละ 7.4)ส าหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาขีด



 

 

ความสามารถตามกลุ่มอายุ พบว่า กลุ่มอายุ 15 – 24ปี หรือกลุ่มเยาวชนมีมากที่สุด ร้อยละ 12.6 (ภาคผนวก 

– รูปภาพที่ 21) 

2.2.5.2 ผลการด าเนินงานและแนวทางการแก้ปัญหา 

ในช่วงอายุ 18 – 25 ปีนี้ ประเด็นปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น นับเป็นประเด็นท้าทายที่ต้องการแนว

ทางการแก้ปัญหาที่ตรงจุดและมีประสิทธิภาพ ข้อมูลด้านล่างนี้  คือ ภาพความพยายามของภาคส่วนต่างๆ ใน

การแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 

1) การแก้ปัญหาพฤติกรรมความเสี่ยงในวัยรุ่น ในปีงบประมาณ 2558 จังหวัดพัทลุง  

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โดยความร่วมมือของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ท าการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม โดยมีมาตรการ ดังนี้ 

1.1 มาตรการในโรงเรียนมีการสอนทักษะชีวิตและเพศศึกษา คัดกรองช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยง  

1.1.1 ขอความร่วมมือสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนเพศศึกษา จากผลการ

สัมภาษณ์ระดับลึกกับผู้บริหารสถานศึกษาและครูสอนวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา จ านวน 

10 โรงเรียนในจังหวัดพัทลุง พบว่า โรงเรียนไม่มีการจัดการเรียนการสอนเต็มหลักสูตร (16 

คาบ/ปี การศึกษา) ระบบการจัดสรรครูสอนวิชาสุขศึกษามีไม่พียงพอ และไม่สามารถบรรจุ

สาระวิชาเพศศึกษาเต็มรูปแบบได้ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงจึงได้เข้าไปด าเนินการ

จัดกิจกรรมพิเศษ อาทิ ขอความร่วมมือจากโรงพยาบาล บ้านพักเด็กและครอบครัว และ

พัฒนาสังคมจังหวัด จะไปบรรยายพูดคุยให้ความรู้กับนักเรียน การลงไปจัดกิจกรรมพิเศษ ท า

ให้พบว่า ยังมีครูสอนวิชาที่ไม่เคยผ่านการอบรมหลักสูตรอนามัยเจริญพันธุ์จ านวนมาก และ

ครูเหล่านี้มีความประสงค์จะอบรม เพราะสภาพปัญหาเรื่องเพศมีแนวโน้มมากขึ้นและ

ซับซ้อนขึ้น 

1.1.2 โครงการน าร่อง One Hospital One School เพ่ือพัฒนาโรงเรียนต้นแบบ

เพ่ือการด าเนินงานสุขภาพในกลุ่มวัยรุ่น อ าเภอละ 1 โรงเรียน กิจกรรมของโครงการ ได้แก่ 

การส ารวจพฤติกรรมสุขภาพและความต้องการด้านการจัดบริการของกลุ่มวัยรุ่น การอบรม

พัฒนาครู การให้ค าปรึกษาและการบูรณาการการสอนเพศศึกษา การจัดให้มีมุมบริการที่เป็น

มิตรกับวัยรุ่นในโรงเรียน การอบรมแกนน านักเรียนประจ าห้องเรียน และการพัฒนาระบบ
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ความเชื่อมโยงกับระบบริการโรงพยาบาลและระบบการส่งต่อช่วยเหลือกับหน่วยงานอ่ืนๆ 

โครงการมีงบประมาณ จ านวน 80,000 บาท และเริ่มด าเนินการในปี พ.ศ. 2557 

1.1.3 การจัดท าเกณฑ์ตัวชี้วัดการด าเนินงานในบทบาทที่หน่วยงานสาธารณสุข 

สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมกับโรงเรียน การจัดท าเกณฑ์ตัวชี้วัดนี้ เกิดขึ้นจากการจัดประชุมผู้

ที่เกี่ยวข้องในการก าหนดตัวชี้วัดว่าด้วยเรื่องปัญหาเพศวัยรุ่นในระดับพ้ืนที่ เกณฑ์ดังกล่าว

ครอบคลุมเรื่องการจัดกิจกรรมเชิงรุกในโรงเรียน เช่น การจัดอบรมนักเรียนการอนามัยเจริญ

พันธุ์และเพศศึกษา อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เป้าหมาย ได้แก่ โรงเรียนมัธยมและโรงเรียนขยาย

โอกาส เริ่มด าเนินการปี พ.ศ. 2557 

1.1.4 โครงการผู้ ว่าฯ พบนักเรียนหน้าเสาธง  ผู้ ว่าราชการจังหวัดพัทลุงให้

ความส าคัญปัญหาด้านเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นโดยสั่งการให้มีการด าเนิน

โครงการผู้ว่าฯ พบนักเรียนหน้าเสาธงขึ้นและให้มีการบรรจุลงในแผนการด าเนินงาน รวมทั้ง

มอบหมายให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

จังหวัดพัทลุง และหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพัทลุง ร่วมบรรยายหน้าเสาธง 

(หลังเคารพธงชาติ) ในโรงเรียนทั้งหมด 30 แห่งทั่วจังหวัดพัทลุง โครงการนี้อยู่ระหว่าง

ด าเนินการในปี พ.ศ. 2557 

1.2 มาตรการในโรงพยาบาลด้วยการจัดบริการที่เป็นมิตรและการบริการคุมก าเนิดในแม่

วัยรุ่น 

1.2.1 การด าเนินงานศูนย์บริการที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น โครงการพัฒนาและติดตาม

การด าเนินงานมาตรฐานอ าเภออนามัยการเจริญพันธุ์และการด าเนินงานบริการที่เป็น

มิตรกับวัยรุ่น (Youth Friendly Health Service: YFSH) ได้ด าเนินการแล้วตั้งแต่ปี 

พ.ศ. 2556 และในปี พ.ศ. 2557 นี้มีอ าเภอที่ผ่านเกณฑ์ เป็นอ าเภออนามัยการเจริญพันธุ์ คือ 

อ าเภอปากพะยูน อ าเภอกงหรา อ าเภอเขาชัยสน ส่วนอ าเภอเป้าหมายในปี พ.ศ. 2558 คือ 

อ าเภอควนขนุน อ าเภอป่าพะยอม และอ าเภอบางแก้ว ซึ่งจะจัดอบรมผู้ที่เกี่ยวข้อง และท า

การการติดตามประเมินผลต่อไป 

1.2.2 การจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจวัย Teen ภายใต้ชื่อ “Love Young Club คลับ

วัยรุน่” อาคารสมาคมนักเรียนเก่าพัทลุง ในบริเวณด้านหน้าโรงเรียนพัทลุง เป็นลานกิจกรรม

พ้ืนที่สร้างสรรค์ส าหรับวัยรุ่น โดยความร่วมมือของภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย ส านักงาน



 

 

สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ร่วมกับ โรงพยาบาลพัทลุง ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์จังหวัดพัทลุง ส านักงาน เขตพ้ืนที่ การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 จังหวัด

นครศรีธรรมราช (ส่วนแยกพัทลุง) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 

และ เขต 2 เทศบาลเมืองพัทลุง และส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองพัทลุง เริ่มด าเนินการ

เปิดให้บริการเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558 ให้บริการวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 15.00 

– 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 12.00 – 18.00 น. ภายใต้งบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรร 50,000 

บาท ส าหรับกิจกรรมการเปิดตัวและการประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุ จ านวน 5 เดือน ทั้งนี้ 

ได้จัดท าโครงการขอสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนคุ้มครองเด็กและเยาวชน ส านักงาน

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุง และได้รับจัดสรรแล้วจ านวน 122,000 

บาท เพื่อเป็นเงินอุดหนุนการจัดกิจกรรม ในปีงบประมาณ 2558 

1.3 มาตรการในชุมชนและครอบครัว เพ่ือการสนับสนุนทีมวิชาการแก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น และชุมชน ในการด าเนินงานสุขภาพกลุ่มวัยรุ่น จังหวัดพัทลุงร่วมกับส านักงานสาธารณสุข

จังหวัดพัทลุงได้จัดท าโครงการพัฒนาทีมวิทยากรระดับอ าเภอ หลักสูตรการอบรมวัยรุ่น และหลักสูตร

การอบรมพ่อแม่เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเบื้องต้นได้รับ

งบประมาณ จ านวน 50,000 บาท ซึ่งไม่เพียงพอ และทางจังหวัดพัทลุงได้รับแจ้งจากส านักงาน

สาธารณสุขจังหวัดยะลา ว่าจะจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมให้ซึ่งอยู่ระหว่างการด าเนินงาน   

 2) กิจกรรมวันวาเลนไทน์  

 กิจกรรมวันวาเลนไทน์ โดยใช้ชื่อ “วัยใสๆ หัวใจสีขาว” เป้าหมายส าคัญของการจัดงาน คือ การ

รณรงค์ส่งเสริมให้วัยรุ่นไทยมีการแสดงออกทางความรักในเชิงบวก โดยใช้วัฒนธรรมความเชื่อในด้านความรัก

ของวันมาฆบูชาและวันวาเลนไทน์มาสร้างเสริมการเรียนรู้ของวัยรุ่นไทย ให้แสดงออกทางความรักอย่างบริสุทธิ์ 

ทั้งความรักที่มีต่อตัวเอง และความรักที่มีต่อผู้อ่ืน รวมถึงรณรงค์ให้เด็กและเยาวชนซึมซับวัฒนธรรมผ่านทาง

หลักความเชื่อทางศาสนาและวิถีชีวิตความเป็นไทยในการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ตนเอง โดยกิจกรรมสร้างสรรค์ที่

เกิดขึ้นในครั้งนี้ ประกอบด้วย การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความรักผ่านซุ้มหัวใจ ที่เปิดโอกาสให้วัยรุ่นและ

ประชาชนทั่วไปได้แสดงความคิดเห็นในเชิงสร้างสรรค์ที่เกี่ยวกับความรักของตนเอง และการเปิดพ้ืนที่เพ่ือ

พูดคุยเสวนาในประเด็น รักอย่างไร สุข สดใส รับวันวาเลนไทน์ ซึ่งหลังจากจบการเสวนา กลุ่มเครือข่าย เด็ก

และเยาวชนได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ในการที่จะช่วยกันรณรงค์ ส่งเสริมค่านิยมอันดี ผ่าน สารรักวาเลน
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ไทน์ อีกด้วย ทั้งนี้ มีเด็กและเยาวชนให้ความสนใจร่วมฟังและแสดงความคิดเห็นในเวทีเสวนาจ านวนกว่า 300 

คน โดยมีองค์กรเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรม จ านวนรวม 27 เครือข่าย 

 3) กระทรวงสาธารณสุขกับการตั้งครรภ์วัยรุ่น 

 กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะกระทรวงหลักกระทรวงหนึ่งได้จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนา

อนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ โดยก าหนดแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่นระยะ 

5 ปี (พ.ศ. 2557 - 2561) ครอบคลุมทั้งประเด็นระยะยาวเพ่ือการป้องกันโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 ประเด็นเร่งด่วนที่จะด าเนินการในปี พ.ศ. 2556 แบ่งออกเป็น 2 มาตรการ คือ 1) มาตรการระยะสั้น 

ได้แก่ การป้องกันการตั้งครรภ์ โดยให้วัยรุ่นเข้าถึงอุปกรณ์ป้องกันที่ส าคัญ คือถุงยางอนามัย โดยกระทรวงฯ จะ

เข้าไปติดตั้งในจุดที่เข้าถึงได้ง่าย เช่น ศูนย์การค้า ห้องน้ าในโรงเรียนต่างๆ ผ่านการท างานเชื่อมโยงกับ

กระทรวงศึกษาธิการ บนการสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองว่าอุปกรณ์ดังกล่าวเป็นเรื่องจ าเป็นเพ่ือเป็นการ

ป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 2) มาตรการระยะยาว ด าเนินการให้การศึกษาเรื่องเพศศึกษากับเด็กและ

วัยรุ่น แบ่งออกเป็น 2 เรื่อง คือ เรื่องการป้องกันการควบคุมไม่ให้มีเพศสัมพันธ์ โดยก าหนดให้เป็นเนื้อหา

มาตรฐานการเรียนการสอนของกระทรวงศึกษาธิการ และการฝึกอบรมครูเพ่ือไปเป็นวิทยากรพิเศษใน

ห้องเรียน โดยกระทรวงสาธารณสุขจะให้การสนับสนุนเรื่องอุปกรณ์ และบุคลากร เช่น แพทย์ พยาบาล ใน

กระบวนการการจัดอบรม พร้อมทั้งพัฒนาท าเป็นสื่อการสอนส าเร็จรูป เพ่ือเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตและ

เว็บไซต์ที่เข้าถึงได้ง่าย  โดยมีจุดมุ่งหมายคือให้วัยรุ่นเหล่านี้ โดยเฉพาะอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ได้เรียนรู้ในเรื่อง

ของการป้องกันการตั้งครรภ์อย่างชัดเจนและถูกต้อง 

ส าหรับแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่น พ.ศ. 2557 - 2561 ซึ่งเป็นแผนระยะยาวนั้น 

กระทรวงฯมีเป้าหมายส าคัญ 2 ประการ คือ 1) ลดอัตราการคลอดบุตรในหญิง อายุ 15 - 19 ปี จากเดิมในปี 

พ.ศ. 2555 อัตรา 53.8 ต่อวัยรุ่นหญิงพันคนให้เหลือไม่เกิน 50 ต่อวัยรุ่นหญิงพันคนในปี พ.ศ. 2557 2) ลด

อัตราการคลอดในหญิง อายุต่ ากว่า 15 ปี ลงร้อยละ 30 ในปีสุดท้ายของแผนฯ โดยก าหนดยุทธศาสตร์ 3 ด้าน  

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปรับทัศนคติสร้างความเข้าใจวัยรุ่นของพ่อแม่ผู้ปกครอง และสังคม โดยการสื่อสาร

ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ หอกระจายข่าว นิทรรศการ หนังสั้นฯ การ

ประกวดสื่อ จัดท าเว็บไซต์ เพ่ือสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเพ่ือเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่มคือ กลุ่ม

วัยรุ่น โดยกระทรวงฯจะใช้สภานักเรียน และสภานักศึกษาเป็นแกนขับเคลื่อน เนื่องจากสมาชิกในสภานักเรียน

และสภานักศึกษาเป็นวัยรุ่นท าให้มีความเข้าใจปัญหาดีกว่า ส่วนในกลุ่มของผู้ใหญ่ คือ  พ่อแม่ผู้ปกครองและ

คนในชุมชน กระทรวงฯจะขับเคลื่อนโดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล อาสาสมัครสาธารณสุข



 

 

ประจ าหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักพัฒนาชุมชน ผู้น าสตรีและผู้น าท้องถิ่นฯ ผสานกับ

การใช้เว็บไซต์ และสังคมออนไลน์ เช่น ไลน์ เฟซบุ๊ค อินสตราแกรม ยูทูป ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สามารถสร้าง

กระแสได้อย่างรวดเร็ว และครอบคลุมยิ่งขึ้น 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการเข้าถึงบริการสุขภาพของวัยรุ่น ให้เข้าถึงได้ง่าย มีบริการคุมก าเนิดที่

หลากหลาย เช่น โครงการวางแผนครอบครัว การคุมก าเนิดแบบกึ่งถาวรที่เหมาะสมกับวัยรุ่นหลังคลอดบุตร 

เพ่ือป้องกันตั้งครรภ์ซ้ า เช่น ห่วงอนามัย และยาฝังคุมก าเนิด การขยายบริการการให้ค าปรึกษาให้วัยรุ่นสะดวก

ในการเข้ารับบริการ เช่น การให้ค าปรึกษาสถานบริการสาธารณสุข สถานประกอบการ หรือแม้แต่ร้านขายยา 

การจัดตั้งศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่น (Friend Corner) ในสถานศึกษาและสถานที่สาธารณะ การจัดบริการคลินิกที่

เป็นมิตรกับวัยรุ่น ที่เชื่อมโยงกับชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ และการแจกถุงยางอนามัยฟรี 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบการช่วยเหลือ ส่งต่อเพ่ือลดขั้นตอนให้สั้นลง และช่วยเหลือวัยรุ่นได้

รวดเร็วขึ้น โดยไม่เกิดปัญหาซ้ าผ่านบริการหลายช่องทาง เช่น ศูนย์ช่วยเหลือสังคม (OSCC) คลินิกวัยรุ่น และ

บริการปรึกษาทางโทรศัพท์ สายด่วน 1663  1300 และ 1323 โดยมีแนวทางให้ความช่วยเหลือกรณีตั้งครรภ์

ไม่พร้อมจากทีมสหวิชาชีพแพทย์ พยาบาล นักสังคมสงเคราะห์ และนักกฎหมาย เพ่ือให้วัยรุ่นได้พิจารณา

ทางเลือก และมีระบบการส่งต่อ กรณีที่ต้องการตั้งครรภ์ต่อ หรือยุติการตั้งครรภ์ตามเกณฑ์ของแพทยสภา 

รวมถึงการให้บริการวางแผนการด าเนินชีวิต และมีระบบการติดตามหลังการช่วยเหลือทางโทรศัพท์และการ

เยี่ยมบ้าน เพ่ือให้วัยรุ่นกลับสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ 

 ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ได้มี

มติสมัชชาครอบครัวระดับชาติ พ.ศ. 2552 – 2556 โดยในมติที่ 1/56 ว่าด้วยการแก้ไขและลดปัญหาการ

ตั้งครรภ์ไม่พร้อมโดยเสนอให้มีมาตรการเร่งด่วนเพ่ือลดจ านวนการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมด าเนินการภายใน 1 ปี 

ให้เกิดผลเชิงรูปธรรมดังนี้ 

 1) ให้กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน กรมประชาสัมพันธ์ แ ละ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมมือกันจัดให้มีการรณรงค์สื่อสารสาธารณะอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ความรู้ด้านการ

คุมก าเนิดแก่ประชาชนทั่วไป โดยต้องครอบคลุมถึงกลุ่มที่ยังไม่ได้แต่งงาน เช่น วัยรุ่นทั้งในระบบโรงเรียน และ

นอกระบบโรงเรียน ลูกจ้างในสถานประกอบการ และโรงงานต่าง ๆ  

 2) ให้กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร และ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดให้มีสถานบริการด้านคุมก าเนิดที่ได้มาตรฐานสากล ในระดับชุมชน ในสถาน

ประกอบการ และในโรงงาน โดยมีวิธีคุมก าเนิดที่ปลอดภัย และทันสมัยอย่างน้อย 3 วิธี ให้ ผู้ใช้บริการเลือก
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ตามความสมัครใจ โดยค านึงถึงความเหมาะสม ต่อวัฒนธรรมทางเพศของสังคมไทย และมีความเป็นมิตรต่อ

ผู้ใช้บริการทุกวัยและคนโสด 

 3) ให้กระทรวงสาธารณสุข แสดงจุดยืนเชิงนโยบายที่ชัดเจนว่า สิทธิในการคุมก าเนิดเป็นสิทธิของคน

ทุกคน และยกเลิกระเบียบ/แนวปฏิบัติของสถานพยาบาลที่ยังก าหนดให้สามีเป็นผู้เซ็นชื่อรับรองการคุมก าเนิด

ของภรรยา 

 4) ให้กระทรวงศึกษาธิการ แสดงจุดยืนเชิงนโยบายที่เข้มแข็งว่าต้องการให้เด็กและเยาวชน มีความรู้

เรื่องเพศศึกษาที่รอบด้าน และมีทักษะชีวิตที่เพียงพอต่อการสร้างความปลอดภัยในเรื่องเพศส าหรับตนเองและ

ผู้อื่น โดยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพศศึกษาที่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนในทุกช่วงวัย 

 

2.3 สถานการณ์เด็กและเยาวชนที่ต้องการการคุ้มครองเป็นพิเศษและเด็กเยาวชนกลุ่มพิเศษ 

สถานการณ์เด็กและเยาวชนที่ต้องการการคุ้มครองเป็นพิเศษและเด็กเยาวชนกลุ่มพิเศษในบทนี้

ครอบคลุมเรื่องต่างๆ 8 เรื่อง อันได้แก่ 1) เด็กกับความไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้ 2) เด็กพิการ 3) เด็ก

กลุ่มพิเศษ อาทิ เด็กสมาธิสั้น ออทิสติก และ ADHD 4) เด็กที่ถูกละเมิด 5) เด็กเร่ร่อน ขอทาน 6) เด็กข้ามชาติ

และแรงงานเด็ก 7) เด็กกับการชุมนุมทางการเมือง และ 8) การค้ามนุษย์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

2.3.1 เด็กกับความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ 

จากการรวบรวมข้อมูลผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้ที่ส่งผลต่อเด็ก

และเยาวชนอายุต่ ากว่า 15 ปี ของคณะท างานฐานข้อมูลเหตุการณ์ชายแดนใต้ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์

ภาคใต้ (Deep South Incident Database- DSID) สถาบันวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทาง

วัฒนธรรมภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี พบว่า ใน ปี พ.ศ. 2557 มีจ านวนเหตุการณ์

ความไม่สงบทั้งสิ้น 806 เหตุการณ์ ซึ่งส่งผลให้เด็กเสียชีวิต จ านวน 14 คน เป็นกลุ่มเด็กที่นับถือศาสนาพุทธ 

จ านวน 2 คน และ กลุ่มเด็กที่นับถือศาสนาอิสลาม จ านวน 12 คน นอกจากนี้ยังมีเด็กที่ได้รับบาดเจ็บจาก

เหตุการณ์ความไม่สงบ จ านวน 31 คน เป็นกลุ่มเด็กท่ีนับถือศาสนาพุทธ จ านวน 11 คน และ กลุ่มเด็กท่ีนับถือ

ศาสนาอิสลาม จ านวน 20 คน ส าหรับเดือนที่มีผู้เสียชีวิตสูงที่สุดคือ เดือนกุมภาพันธ์ จ านวน 4 คน และเดือน

ที่มีผู้บาดเจ็บสูงที่สุดคือ เดือนพฤษภาคม จ านวน 11 คน (ดังแสดงในภาคผนวก – รูปภาพที่ 22 เปรียบเทียบ

เด็กที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้ ประจ าปี พ.ศ. 2557 จ าแนกราย

เดือน) 



 

 

 หากจ าแนกพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนที่อายุต่ ากว่า 15 ปี ในระดับจังหวัด ใน

ระยะเวลาทั้งสิ้น 11 ปี จากปี พ.ศ. 2547 – 2557 พบว่า พ้ืนที่ จังหวัดนราธิวาส มีเด็กและเยาวชนเสียชีวิต

และบาดเจ็บสูงที่สุด คือ เสียชีวิต 32 คน และบาดเจ็บ 163 คน รองลงมาคือ จังหวัดยะลา มีเด็กและเยาวชน

เสียชีวิต 28 คน และบาดเจ็บ 148 คน จังหวัดปัตตานี มีเด็กและเยาวชนเสียชีวิต 18 คน และบาดเจ็บ 126 

คน และจังหวัดสงขลา มีเด็กและเยาวชนเสียชีวิต 3 คน และบาดเจ็บ 8 คนรวม 11 ปี มีเด็กบาดเจ็บล้มตายถึง 

445 คน แยกเป็นเสียชีวิตถึง 81 คน และบาดเจ็บทุพพลภาพ 287 คน เฉพาะปี พ.ศ. 2557 เพียงปีเดียว มี

เหตุการณ์ความรุนแรงกับเด็กมากถึง 45 ราย ท าให้เด็กเสียชีวิต 14 ราย และบาดเจ็บถึง 31 ราย (ภาคผนวก 

– รูปภาพที่ 23 24 และ 25) 

จากรายงานสถานการณ์เด็กในพ้ืนที่ความขัดแย้งชายแดนใต้ ประจ าปี พ.ศ. 2557 ของกลุ่มด้วยใจ 

(2557) อันเป็นองค์กรเอกชนที่ศึกษาสถานการณ์ชายแดนใต้ โดยรวบรวมเหตุการณ์ที่ท าให้เด็กได้รับ

ผลกระทบทางตรง และได้รับผลกระทบทางอ้อม จากสื่อต่าง ๆ ทั้ง หนังสือพิมพ์ สื่อออนไลน์ และสื่อกระแส

หลัก  รวมไปถึงการรวบรวมรายงานการประชุมขององค์กรภาคประชาชน รายงานการประชุมของเจ้าหน้าที่

ทหารร่วมกับองค์กรภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นเด็กในปี พ.ศ. 2557ทั้งหมด ระบุ จากสถิติเหตุการณ์

ความรุนแรงในพ้ืนที่ชายแดนใต้ที่ด าเนินมากว่า 10 ปี มีเพียงปีแรกหรือปี พ.ศ. 2547 เท่านั้นที่ไม่พบข้อมูลว่ามี

เด็กเสียชีวิตจากสถานการณ์ความไม่สงบเลย แต่หลังจากนั้นความสูญเสียหรือผลกระทบของความรุนแรง

โดยตรงได้เพ่ิมขึ้นอย่างช้าๆ ในปี พ.ศ.2557 ที่ผ่านมา กลุ่มด้วยใจพบว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ส่งผลกระทบ

ต่อเด็กท้ังทางตรงและทางอ้อม ดังนี้ 

ผลกระทบโดยตรง 

เด็กเสียชีวิตและบาดเจ็บแนวโน้มจ านวนเด็กท่ีเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบมีอัตราการเพ่ิมอย่าง

ช้าๆ แต่แนวโน้มจ านวนเด็กที่บาดเจ็บมีอัตราการเพ่ิมที่สูงมาก โดยเฉพาะในปี พ.ศ. 2557  สถานการณ์ความ

ไม่สงบที่เกิดขึ้น พบว่า มีเด็กเสียชีวิต 17 คน ได้รับบาดเจ็บ 44 คน ข้อมูลที่น่ากังวลคือพบว่าในปีนี้มีเหตุการณ์

ที่เชื่อกันว่าเจ้าหน้าที่รัฐตกเป็นผู้ต้องสงสัยในการก่อเหตุด้วย 

เด็กพิการในปี พ.ศ.2557 มีเหตุการณ์สะเทือนใจท าให้เด็กพิการจากสถานการณ์โดยเฉพาะกรณีที่เด็ก

ตกเป็นเหยื่อจากเหตุการณ์ระเบิด ท าให้เด็กบางคนต้องตัดขาทิ้งเพ่ือความอยู่รอดของชีวิต อย่างเช่น กรณีเหตุ

ระเบิดเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2557 ซึ่งมีระเบิดหลายจุดในเมืองปัตตานี ท าให้เด็กวัย 5 ขวบต้องสูญเสียขา

ขวาหนึ่งข้าง และยังมีหลายกรณีท่ีเด็กเป็นเหยื่อในเหตุการณ์ความรุนแรงและต้องกลายเป็นเด็กพิการในที่สุด 
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เด็กก าพร้าเครือข่ายผู้หญิงยุติความรุนแรงแสวงสันติภาพ 3 จังหวัด รายงานว่ามีเด็กก าพร้าจาก

สถานการณ์ความไม่สงบรวมทั้งหมด 6,000 กว่าคน นอกจากนี้ยังมีเด็กถูกพรากจากบุคคลในครอบครัวในกรณี

ครอบครัวที่ถูกกล่าวหาว่าคิดต่างจากรัฐจากรายงานข้อเสนอของส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก 

เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ พบว่า ในปี พ.ศ.2557 เด็กในครอบครัวผู้ต้องหาคดีความมั่นคงที่ถูกคุมขัง 

เด็กจากครอบครัวที่ถูกวิสามัญฆาตกรรม เด็กจากครอบครัวผู้สูญหาย เด็กจากครอบครัวผู้ที่หลบหนี และเด็ก

จากครอบครัวผู้ที่ถูกควบคุมตัวด้วยกฎหมายพิเศษ ซึ่งมักถูกพรากจากผู้เป็นพ่อและแม่ มักมีอาการซึมเศร้า 

หรือหวาดกลัว และมีความเสี่ยงที่จะตกอยู่ในสถานการณ์ความรุนแรง เพราะเด็กอาจพบเห็นเหตุการณ์การใช้

ความรุนแรงระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับคนในครอบครัวนอกจากนี้เด็กขาดโอกาสในการเข้ารับการศึกษาจากการที่

ครอบครัวมีรายได้ลดลงหรือมีค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมข้ึน 

เด็กตกเป็นผู้ต้องสงสัยและถูกคุมขังจากข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการต ารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้พบว่า

มีการควบคุมตัวเด็กภายใต้ พรก.ฉุกเฉิน พบว่าในปีที่สอง ของการบังคับใช้ พรก.ฉุกเฉิน (พ.ศ. 2549)  มีการ

ควบคุมตัวเด็กสูงที่สุดในรอบ 10 ปี คือ 33 คน และค่อย ๆ ลดลงมาตามล าดับ ทั้งนี้ในช่วงที่มีการควบคุมตัว

เด็กจ านวนมากนั้นพบว่ามีข้อร้องเรียนเรื่องการทรมานเด็กอีกด้วย  

ผลกระทบทางอ้อม 

ความรู้สึกต่อเหตุการณ์ครูถูกยิงเสียชีวิตศูนย์ข่าวอิศราภาคใต้รายงานว่า ในรอบกว่า 10 ปีไฟใต้ มีครู

เสียชีวิตจากเหตุรุนแรงไปแล้ว 175 ราย ซึ่งความขัดแย้งที่เกิดขึ้นท าให้เด็กต้องเผชิญกับความรู้สึกตกใจ เสียใจ 

และ เสียขวัญก าลังใจในการเรียนและเรื่องอ่ืนๆ นอกจากนี้ยังมีประเด็นโรงเรียนซึ่งเป็นสถานศึกษาของเด็กๆ 

ถูกท าลายจากรายงานของส านั กประสานงานและบู รณ การการศึกษาจั งหวัดชายแดนภาคใต้ 

กระทรวงศึกษาธิการ (2557) พบว่า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 จนถึง 28 สิงหาคม 2557 มีโรงเรียนของรัฐถูกเผา

ทั้งหมดจ านวน 204 โรง ซึ่งเป็นโรงเรียนในความดูแลของส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 

จ านวน 202 โรงและเป็นโรงเรียนในสังกัดของส านักงานการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) จ านวน 2 โรงการเผา

โรงเรียนนี้กระทบกับโอกาสในการศึกษาของเด็กๆ และมีผลต่อจิตใจ ท าให้เด็กรู้สึกไม่ปลอดภัย หดหู่ และเสร้า 

จากการรับรู้เหตุการณ์ความรุนแรงนี้ 

ความทรงจ าต่อเหตุการณ์ความรุนแรงอันเลวร้ายเด็กที่อยู่ในเหตุการณ์ความรุนแรงเช่นเหตุการณ์

ระเบิด ยิง หรือการปิดล้อมตรวจค้น ความทรงจ าดังกล่าวสร้างรอยแผลให้กับเด็ก หรืออาจท าให้เด็กตกอยู่ใน

ความเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายทั้งทางร่างกาย และจิตใจ 

 



 

 

2.3.2 เด็กพิการ 

 ก่อนที่จะน าเสนอข้อมูลเด็กพิการ ขออธิบายข้อมูลภาพรวมของสถานการณ์คนพิการในประเทศไทย

ก่อน โดยเปรียบเทียบระหว่างปี พ.ศ. 2556 – 2557 พบว่า คนพิการของประเทศไทยมีจ านวนเพ่ิมสูงขึ้นกว่า 

148,222 คน โดยจ านวนคนพิการเพ่ิมขึ้นในทุกภูมิภาคของประเทศไทย ยกเว้นกลุ่มที่ไม่ระบุภาค มีจ านวน

ลดลงจาก 35,625 คน เหลือ 32,637 คน หรือลดลง 2,988 คน ในช่วง 1 ปี (ภาคผนวก – รูปภาพที่ 26) 

 ข้อมูลแสดงความพิการที่แบ่งความพิการออกเป็น 8 กลุ่ม อันได้แก่ ออทิสติก พิการทางการเรียนรู้ 

พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม พิการซ้อน พิการทางสติปัญญา พิการทางการเห็น พิการทางการได้ยินหรือสื่อ

ความหมาย และพิการทางกาย ผลการเปรียบเทียบ 2 ปี พบจ านวนผู้พิการเพ่ิมขึ้นในทุกกลุ่ม (ภาคผนวก – 

รูปภาพที่ 27) 

 เมื่อพิจารณาข้อมูลความพิการตามช่วงอายุ จะพบว่า เด็กแรกเกิด – อายุ 20 ปี มีเด็กพิการรวม 

129,169 คน ในปี พ.ศ. 2556 และจ านวนนี้เพ่ิมขึ้นเป็น 129,209 คน หรือเพ่ิมขึ้น 40 ในช่วงระยะเวลา 1 ปี 

โดยในจ านวน 7 กลุ่มอายุ อันได้แก่ แรกเกิด – 6 ปี กลุ่มอายุ 7 – 14 ปี และกลุ่มอายุ 15 – 20 ปี กลุ่มอายุที่

มีผู้พิการมากที่สุด คือ กลุ่มอายุ 15 – 20 ปี (ภาคผนวก – รูปภาพที่ 28 และ 29) 

2.3.3 เด็กกลุ่มพิเศษ (เด็กสมาธิสั้น ออทิสติกADHD) 

เด็กกลุ่มพิเศษ มีครอบครลุมเด็ก 3 กลุ่ม อันได้แก่ เด็กสมาธิสั้น เด็กออทิสติก และเด็กในกลุ่มอาการ 

ADHD โดยจะรางานสถานการณ์ตามล าดับ ดังนั้ 

โรคสมาธิสั้น ผลจากการส ารวจความชุกของ โรคสมาธิสั้นในประเทศไทย พ.ศ.2555 จากกลุ่มตัวอย่าง

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 5 จ านวน 7,188 คนทั่วประเทศ โดยสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราช

นครินทร์ พบว่า ความชุกของโรคสมาธิสั้นเท่ากับร้อยละ 8.1โดยพบในเพศชายร้อยละ 12 และหญิง 

ร้อยละ 4.2 หรือเพศชายมากกว่าเพศหญิง 3 เท่า ท าให้สามารถประมาณการได้ว่า มีเด็กนักเรียนไทยที่เป็นโรค

สมาธิสั้นอยู่ประมาณ 1 ล้านคน ซึ่งอัตราความชุกของโรคสมาธิสั้นในไทย มีค่าใกล้เคียงสหรัฐอเมริกา นั่นคือ 

ร้อยละ 9 แต่สูงกว่าหลายๆ ประเทศ ที่พบประมาณร้อยละ 5 – 6 อาการสมาธิสั้น ที่พบมากท่ีสุดคือ ซน อยู่ไม่

นิ่ง และมีอาการหุนหันพลันแล่น ซึ่งเป็นอาการบ่งชี้ทางการแพทย์ ที่ต้องเข้ารับการรักษา (สถาบันสุขภาพจิต

เด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์, 2555) 

จากการติดตามโรคออทิสติกในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมาของกรมสุขภาพจิต โดย พบว่า มีแนวโน้ม

เพ่ิมสูงขึ้นเป็นอย่างมาก อธิบดีกรมสุขภาพจิต ระบุว่า โรคออทิสติกในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา พบว่า มี
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แนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นเป็นอย่างมาก เห็นได้จากรายงานการส ารวจอุบัติการณ์กลุ่มอาการออทิสติกของ

สหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ. 2553 ที่พบความชุก 1:88 ขณะที่การส ารวจอย่างเป็นทางการของไทยในเด็กอายุ 0 – 

5 ขวบ เมื่อปี พ.ศ. 2547 พบ 1:1,000 (ร้อยละ 0.1) โดยคาดว่า ในปี พ.ศ. 2557 ประเทศไทยมีผู้ป่วยออทิ

สติก ประมาณ 370,000 คน ซึ่งกรมสุขภาพจิตพบว่า ประชาชนยังเข้าใจเรื่องนี้ไม่มากนัก ท าให้การเข้าถึง

บริการน้อยมากเพียงประมาณ ร้อยละ 15 โดยจากรายงานจ านวนผู้ป่วยทางสุขภาพจิตของประเทศที่กระจาย

ตามเขตสาธารณสุขรายจังหวัด ปี พ.ศ. 2555 มีผู้ป่วยออทิสติกเข้าถึงบริการจ านวน 25,537 ราย คิดเป็นอัตรา 

39.74 ต่อประชากรแสนคน โดยกรมสุขภาพจิตให้ข้อมูลว่า โรคออทิสติกเป็นโรคที่มีความผิดปกติของ

พัฒนาการทางสมองที่ล่าช้า 3 ด้าน คือ ด้านสังคม ภาษา และ พฤติกรรม พบตั้งแต่ก าเนิด และสังเกตพบได้ใน

เด็กก่อนอายุ 3 ขวบ สัญญาณเตือนที่บ่งชี้อาการของโรค คือ ไม่สบตา ไม่พาที ไม่ชี้นิ้ว โดยเด็กออทิสติกที่มี

ความผิดปกติทางภาษาและสังคมนั้น ร้อยละ 40 มีไอคิวปกติและสามารถใช้ชีวิตเหมือนเด็กปกติ ในจ านวนนี้ 

ร้อยละ 10 เป็นอัจฉริยะในบางด้าน เช่น การวาดภาพ หรือเล่นดนตรี อีกร้อยละ 20 มีไอคิวต่ า ระดับน้อยถึง

ปานกลาง (50 – 69) สามารถเรียนร่วมและฝึกอาชีพได้ อาจมีปัญหาพฤติกรรมร่วมด้วย  ส่วนที่เหลืออีกร้อย

ละ 40 มีไอคิวต่ ากว่า 50 เป็นเด็กมีอาการก้าวร้าวแบบรุนแรง ต้องได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง ผู้ป่วยออทิสติก

ต้องการความช่วยเหลืออย่างถูกต้อง เหมาะสม และเข้มข้น โดยการผสมผสานวิธีการต่าง ๆ ทั้งในส่วนของการ

ส่งเสริมพัฒนาการ การจัดรูปแบบการศึกษาที่เหมาะสม การส่งเสริมอาชีพและการมีงานท า ตลอดจน

สวัสดิการสังคมและการด าเนินชีวิตในชุมชน ซึ่งกรมสุขภาพจิตได้มีนโยบายเพ่ิมการเข้าถึงบริการให้ผู้ป่วยกลุ่ม

นี้ได้รับบริการคัดกรองหาความผิดปกติและบ าบัดรักษา กระตุ้นพัฒนาการ ตลอดจนปรับพฤติกรรมอย่างมี

มาตรฐาน ซึ่งการร่วมมือกันอย่างจริงจังของหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ครอบครัว ชุมชน และสังคม 

ตั้งแต่การจัดระบบคัดกรองพัฒนาการที่มีประสิทธิภาพ การส่งเสริมพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง การจัดระบบ

การศึกษาที่เหมาะสม จะท าให้กลุ่มคนพิเศษเหล่านี้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคม

ได้ตามศักยภาพอย่างมีความสุข นอกจากนี้ กรมสุขภาพจิต โดยโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ ได้

ด าเนินการจัดโครงการทดลองจ้างงานผู้ป่วยออทิสติก เพ่ือสร้างความรู้สึกที่มีคุณค่าในตนเอง และเพ่ิมพูน

ศักยภาพทางสังคม อาชีพ สร้างโอกาสในการท างานให้กับผู้ป่วยออทิสติกและมีรายได้ ส่งผลให้บุคคลใกล้ชิด 

และในสังคมเกิดความตระหนักและยอมรับในศักยภาพของผู้ป่วย เป็นการลดภาระของญาติและสังคมในการ

ดูแลผู้ป่วย ซึ่งการด าเนินงานเริ่มต้นจากการสัมภาษณ์เพ่ือประเมินความสามารถและความถนัดของผู้ป่วย 

(Choose) ตามด้วยการเตรียมความพร้อมและเพ่ิมพูนทักษะที่จ าเป็นในการท างาน เช่น การสื่อสาร การตรง

ต่อเวลา การปรับตัวเข้ากับหัวหน้าและเพ่ือนร่วมงาน ความปลอดภัยในการท างานควบคู่ไปกับการฝึกทักษะ

พ้ืนฐานเฉพาะทางด้านอาชีพ (Get) หลังจากนั้นจึงให้ผู้ป่วยได้ฝึกงานตามหน่วยต่าง ๆ ในโรงพยาบาลโดย

หมุนเวียนไปหน่วยละ 3 เดือน แล้วจึงพาผู้ป่วยไปดูสถานที่จริงพร้อมกับการเตรียมความพร้อมของผู้ร่วมงาน 



 

 

สุดท้ายจึงน าผู้ป่วยทดลองปฏิบัติงานในส านักงานภายใต้การดูแลและติดตามผลการท างานเป็นระยะเป็นเวลา 

1 ปี (Keep) โครงการทดลองจ้างงานนี้ ได้เริ่มด าเนินงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 โดยเริ่มจากการมีผู้ป่วยเป็น

พนักงานโครงการจ้างงานจ านวน 1 คน และได้รับการจ้างงานในส านักจัดหางานกรุงเทพฯ เขตพ้ืนที่ 1 ต่อมา

ในปี พ.ศ. 2556 มีพนักงานโครงการจ้างงานจ านวน 2 คน สามารถเข้าท างานที่บริษัท เอสเทค ซีวิลแอนด์ 

คอนสตรัคชั่น จ ากัด และบริษัท ที . กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด มหาชน ในปี พ.ศ. 2557 นี้ มีพนักงาน

โครงการจ้างงานรุ่นที่ 3 จ านวน 16 คน ขณะนี้อยู่ในระหว่างการฝึกงานตามหน่วยงานของโรงพยาบาล  

(สุรพงศ์ อ าพันวงษ,์ 2557) 

นอกจากนี้ ข้อมูลจากกรมสุขภาพจิต ยังระบุว่า รัฐบาลให้ความส าคัญกับการพัฒนาเด็ก สืบเนื่องจาก

ข้อมูลของกรมอนามัยที่ส ารวจพบว่าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา เด็กมีพัฒนาการไม่สมวัยร้อยละ 28 – 32 

มาโดยตลอด ในปี พ.ศ. 2559 กระทรวงสาธารณสุขจึงตั้งเป้าหมายให้เด็กต้องมีพัฒนาการสมวัยร้อยละ 85 

โดยกรมสุขภาพจิตได้ผลักดันให้เกิดโครงการบูรณาการพัฒนาการเด็กล้านนา ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ของ

กระทรวงสาธารณสุข โดยสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ท าหน้าที่พัฒนาเทคโนโลยี เครื่องมือและ

สนับสนุนวิทยากรในการเผยแพร่เครื่องมือ ได้แก่ คู่มือประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง และคู่มือ

เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ซึ่งจะเป็นคู่มือประจ าตัวของเด็กไทยทุกคน เพ่ือให้ผู้ปกครองได้

ดูแลพัฒนาการของลูกร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโครงการนี้น าร่องในเขตสุขภาพที่ 1 จ.เชียงใหม่ เชียงราย 

ล าพูน ล าปาง แพร่ น่าน พะเยา และแม่ฮ่องสอน โดยพัฒนาทั้งระบบการเฝ้าระวัง คัดกรอง ส่งเสริม

พัฒนาการเด็ก เชื่อมโยงข้อมูลแบบเป็นปัจจุบัน ตั้งแต่ห้องคลอด หน่วยดูแลเด็กแรกคลอด กลับเข้าสู่

โรงพยาบาลต้นสังกัดในคลินิกเด็กดี (WCC) ตลอดจนเสริมพลังบุคลากรสาธารณสุขให้มีความรู้ความสามารถ

ในการประเมิน คัดกรองพัฒนาการเด็กได้ตั้งแต่ระยะแรกๆ โดยกลุ่มเป้าหมายของการติดตามในโครงการเป็น

เด็กกลุ่มเสี่ยงหลัก 2 กลุ่ม คือ เด็กแรกเกิดน้ าหนักตัวน้อย (Low Birth Weight) และเด็กแรกเกิดท่ีมีภาวะขาด

ออกซิเจน (Birth Asphyxia) ซึ่งเป็นปัจจัยหลัก ที่ท าให้เด็กมีพัฒนาการล่าช้า และน าไปสู่การเจ็บป่วยด้วยโรค

อ่ืนๆ เช่น สมองพิการ สมาธิสั้น บกพร่องทางการเรียนรู้ ออทิสซึม เป็นต้น วันที่ 23 ธันวาคม กรมสุขภาพจิตมี

ก าหนดจัดงานรณรงค์พัฒนาการเด็กประจ าปี พ.ศ. 2557 เพ่ือมอบความสุขให้เด็กและคนพิการ จังหวัด

เชียงใหม่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีด้วย 

นอกจากนี้ ข้อมูลจากสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ระบุว่า ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2556 - 

30 กันยายน พ.ศ. 2557 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ติดตามติดตามเด็กกลุ่มเสี่ยงเพ่ือช่วยเหลือมี

แนวโน้มด้านพัฒนาการดีขึ้น โดยติดตามเด็กแรกเกิดน้ าหนักตัวน้อย (Low Birth Weight) จ านวน 2,355 คน 

ท าการประเมินครั้งแรกพบว่ามีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 80.04 หลักจากที่ให้ความช่วยเหลือไปแล้วและได้ท า
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การประเมินครั้งล่าสุด พบว่าพัฒนาการสมวัยเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 84.94 ส าหรับกลุ่มเด็กแรกเกิดที่มีภาวะขาด

ออกซิเจน (Birth Asphyxia) ได้ท าการติดตามและท าการประเมินพัฒนาการจ านวน 555 คน โดยประเมินครั้ง

แรก พบพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 80.73หลักจากให้ความช่วยเหลือและประเมินหลังให้ความช่วยเหลือ พบว่า 

พัฒนาการสมวัยเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 83.63 (ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2557) 

 2.3.4 เด็กที่ถูกละเมิด 

จากข้อมูลของมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ระบุว่า ภายในปี พ.ศ. 2557 มีเด็กที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ
จ านวน 400 คน โดยคิดเป็นค่าเฉลี่ยทั่วประเทศ ตัวเลขนี้เป็นข้อมูลที่ได้จากโรงพยาบาลเท่านั้น ซึ่งยังมีเด็กถูก
ล่วงละเมิดทางเพศแต่ยังไม่มีการแจ้งเรื่องในหลายๆ กรณีอีกมาก ทั้งนี้ ได้ให้นิยามของเด็กที่ถูกล่วงละเมิดว่า 
ไม่มีใครท าร้ายเด็กได้มากเท่ากับพ่อแม่หรือคนใกล้ตัว ค าว่า ล่วงละเมิด ไม่ใช่แค่ข่มขืนเด็กเท่านั้น แต่ยัง
ประกอบไปด้วยการท าร้ายโดยใช้ก าลัง การทุบตี บังคับ และข่มเหงทารุณ ซึ่งมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก เป็น
องค์กรพัฒนาเอกชนที่ขับเคลื่อนผลักดันเรื่องเด็กถูกล่วงละเมิดทางเพศ ระบุว่า สถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรง
ขึ้นเรื่อยๆ (พิษณุพร ขันพรมมา, 2557) 

ในรอบ 10 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 – 2556 ศูนย์พ่ึงได้ให้บริการเด็กและสตรีถูกกระท ารุนแรงทั้งหมด 
182,267 ราย เป็นเด็ก 98,211 ราย สตรี 84,026 ราย เฉลี่ยวันละ 50 ราย ปัญหาความรุนแรงที่เกิดในกลุ่ม
เด็กอันดับ 1 คือ ถูกล่วงละเมิดทางเพศ รองลงมาเป็นการท าร้ายร่างกาย ผู้กระท าส่วนใหญ่เป็นบุคคลที่เด็ก
รู้จัก ไว้วาง ใจ และมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด สาเหตุส่วนใหญ่มาจากสิ่งแวดล้อม เช่น การดื่มสุรา การใช้สารเสพ
ติด สื่อลามก เป็นต้น (ส านักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ (HISO), 2557) 

จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขในปี พ.ศ. 2556 ประเทศไทยมีเด็กและสตรีถูกกระท ารุนแรงทาง

กายที่เข้ารับบริการศูนย์พ่ึงได้ (OSCC) จ านวน 31,866 ราย เฉลี่ยวันละ 87 ราย หรือชั่วโมงละ 3 ราย โดยใน

จ านวนนี้ ร้อยละ 60 เป็นเด็ก เมื่อเทียบกับข้อมูล ในปี พ.ศ. 2550 ศูนย์พ่ึงไดใ้ห้การช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ถูก

กระท ารุนแรงรวม 19,067 ราย เฉลี่ยวันละ 52 ราย ซึ่งมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างชัดเจน และข้อมูลจาก

หน่วยงานสตรีขององค์การสหประชาชาติ UN Women รายงานว่าในปี พ.ศ. 2556 ประเทศไทยมีเด็กและ

สตรีถูกกระท าความรุนแรงอยู่ในล าดับที่ 36 จาก 75 ประเทศ และถูกกระท าความรุนแรงทางเพศมากที่สุดอยู่

ล าดับที่ 7 จาก 71 ประเทศ ส าหรับลักษณะความรุนแรงที่เกิดขึ้น อันดับ 1 คือ เด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี ถูกล่วง

ละเมิดทางเพศ ร้อยละ 72 บางรายเกิดปัญหาตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ด้วย รองลงมาเป็นการท าร้ายร่างกาย 

ร้อยละ 21 ผู้กระท าส่วนใหญ่เป็นบุคคลที่เด็กรู้จักไว้วางใจ และมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด เช่น เพ่ือน แฟน ส่วน

ความรุนแรงในเด็กที่อายุมากข้ึน ผู้กระท ามักเป็นแฟนมากที่สุด รองลงมาคือเพ่ือน สาเหตุส่วนใหญ่เกิดมาจาก

สภาพแวดล้อม ที่ส าคัญคือการเสพสื่อลามก ความใกล้ชิดและโอกาสเอ้ืออ านวย เป็นต้น สถานที่เกิดเหตุเป็น



 

 

บ้านของผู้กระท าและบ้านที่เด็กอยู่อาศัย สถานที่เปลี่ยว เป็นต้น และเมื่อท าการวิเคราะห์ในกลุ่มเด็ก พบว่า 

เกือบ 9 ใน 10 ของเด็กที่ถูกกระท ารุนแรงทั้งหมดเป็นเด็กหญิง พบมากที่สุดในกลุ่มอายุ 10 – 15 ปี คิดเป็น

ร้อยละ 46 รองลงมาคือ อายุ 15 – 18 ปี  ร้อยละ 40 และพบอายุต่ ากว่า 5 ขวบ ร้อยละ 5 หรือจ านวน 

1,000 ราย     

 2.3.5 เด็กเร่ร่อน ขอทาน 

รายงานสถานการณ์ปัญหาเด็กขอทานรอบปี พ.ศ. 2557 จากโครงการรณรงค์ยุติธุรกิจเด็กขอทานระบุ

ว่า ในรอบปี พ.ศ.2557 นี้ ปัญหาเด็กขอทานต้องถือว่าได้รับความสนใจและมีการกล่าวถึงอย่างกว้างขวางจาก

หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นจ านวนมาก ภายหลังจากที่สหรัฐอเมริกาได้ประกาศปรับลดระดับปัญหาการค้า

มนุษย์ของประเทศไทยไปที่ระดับ 3 (Tier 3) หลังจากประเทศไทยถูกจัดระดับอยู่ที่ 2.5 (Tier 2 watch list) 

มาเป็นระยะเวลา 4 ปีติดต่อกันแล้วภายหลังการจัดระดับของสหรัฐอเมริกาในครั้งนี้ ท าให้ภาครัฐเกิดความ

พยายามในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในรูปแบบต่างๆ โดยในส่วนของปัญหาการน าเด็กมาเป็นเครื่องมือใน

การขอทานนั้น ได้มีการออกมาตรการจัดระเบียบคนขอทานจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย์ ซึ่งได้มีการด าเนินการจัดระเบียบในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 2 ครั้ง ในปี พ.ศ. 2557 โดยสามารถ

ช่วยเหลือคนขอทานทั้งเด็กและผู้ใหญ่ได้ทั้งสิ้น 431 ราย แต่อย่างไรก็ตามทางโครงการรณรงค์ยุติธุรกิจเด็ก

ขอทาน มูลนิธิกระจกเงา ระบุว่ามาตรการดังกล่าวยังไม่ใช่แนวทางการแก้ไขปัญหาขอทานได้ เพราะลักษณะ

การจัดระเบียบนั้นเป็นในเชิงการกวาดล้างซึ่งวิธีการนี้ได้ถูกน ามาใช้อยู่หลายครั้งและถูกถอดบทเรียนแล้วว่าไม่

สามารถแก้ไขปัญหาขอทานได้อย่างแท้จริง เนื่องจากปัญหาขอทานในประเทศไทยนั้นส่วนใหญ่ยังเป็นกลุ่มที่มา

จากประเทศกัมพูชาและประเทศอ่ืนๆ เช่น พม่าเวียดนามจีน เป็นต้น โดยบางส่วนมีพฤติกรรมในการจ่ายเงิน

ให้กับกลุ่มขบวนการนายหน้าค้ามนุษย์ในราคาประมาณ 1,500 – 3,000 บาทต่อคนเพ่ือลักลอบเข้าสู่ประเทศ

ไทยผ่านทางด่านชายแดนต่างๆ โดยเฉพาะด่านชายแดนอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นด่านชายแดนที่

กลุ่มขอทานมักอ้างถึงอยู่บ่อยครั้งนอกจากนี้กลุ่มขอทานบางส่วนมีพ้ืนฐานมาจากปัญหาความยากจนซึ่งไม่

สามารถเข้าถึงสวัสดิการของภาครัฐได้อย่างทั่วถึง ในบางรายก็ได้รับสวัสดิการที่ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายในการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตหรือยกระดับฐานะครอบครัวได้จริง รวมถึงการที่ภาครัฐยังท าได้เพียงการฝึกอาชีพให้กับ

กลุ่มคนยากจนแต่ยังไม่มีตลาดรองรับกลุ่มผู้ที่เสร็จสิ้นจากการฝึกอาชีพแล้ว นั่นย่อมท าให้หลายคนมักเลือก

กลับเข้าสู่การเป็นขอทานอีกครั้ง ซึ่งในส่วนนี้ภาครัฐจ าต้องเร่งทบทวนการส่งเสริมสวัสดิการให้เป็นรูปธรรม

มากขึ้นเพ่ือเป็นหนึ่งในการป้องกันกลุ่มขอทานในลักษณะดังกล่าวนี้ด้วย (มูลนิธิกระจกเงา, 2557) 
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 นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มเด็กขอทานที่มีฐานะเป็นผู้ติดตามกลุ่มแรงงานข้ามชาติที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิด

กฎหมาย ซึ่งเด็กกลุ่มนี้มักเข้าไม่ถึงสิทธิการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงมาขอทานเพ่ือหาเงินประทังชีพหรือเลียนแบบ

พฤติกรรมจากเด็กที่ท าการขอทานมาก่อน ซึ่งโครงการรณรงค์ยุติธุรกิจเด็กขอทาน มูลนิธิกระจกเงา คาดว่า

กลุ่มเด็กขอทานในลักษณะดังกล่าวนี้จะมีจ านวนเพ่ิมขึ้นในอนาคต เนื่องจากประเทศไทยมีการน าเข้ากลุ่ม

แรงงานจากประเทศเพ่ือนบ้านเป็นจ านวนมาก 

 ในส่วนภาคสังคมนั้นตลอดรอบปี พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมานี้  ถือว่าคนในสังคมมีความตระหนักต่อปัญหา

การน าเด็กมาเป็นเครื่องมือในการขอทานที่เพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยยะส าคัญ สะท้อนจากสถิติการรับแจ้งเบาะแสการ

น าเด็กมาเป็นเครื่องมือในการขอทานของโครงการรณรงค์ยุติธุรกิจเด็กขอทาน มูลนิธิกระจกเงา ซึ่งมีสถิติการ

รับแจ้งเบาะแสตลอดปี พ.ศ.2557 สูงถึง 404 ราย แต่อย่างไรก็ตามในส่วนของการประสานเบาะแสไปยัง

เจ้าหน้าที่ต ารวจทางเบอร์ฉุกเฉิน 191 นั้น ยังคงมีการด าเนินการที่ค่อนข้างล่าช้าหรือบางท้องที่ก็เพิกเฉยใน

การลงตรวจสอบอย่างสิ้นเชิง ซึ่งย่อมแสดงให้เห็นว่ากลไกในการคุ้มครองสิทธิเด็กในประเทศไทยยังคงต้องมี

การปรับปรุงและแก้ไขต่อไป 

 นอกจากนี้ ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2557 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้มีการ

จัดประชุมเพ่ือจัดท าร่างบันทึกความร่วมมือ (MOU) ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ

ร่วมกันในการประสานข้อมูลเบาะแสปัญหาสังคมใน 4 ด้าน คือ ปัญหาการค้ามนุษย์การใช้ความรุนแรงต่อเด็ก 

สตรี ผู้สูงอายุการตั้งครรภ์ไม่พร้อมและการใช้แรงงานเด็ก ซึ่งบันทึกข้อตกลงดังกล่าวนี้ยังคงอยู่ในเพียงขั้นตอน

การหารือเบื้องต้นกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคาดว่าในปี  พ.ศ. 2558 จะได้มีการผลักดันบันทึก

ข้อตกลงฉบับนี้ให้เกิดข้ึนและสามารถใช้ในทางปฏิบัติได้อย่างแท้จริงต่อไป 

 นอกจากมาตรการจัดระเบียบคนขอทานและการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือแล้ว ทางกระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยังมีแนวทางที่จะแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติควบคุมขอทาน 

พ.ศ. 2484 ด้วย ซึ่งเนื้อหาที่จะปรับปรุงนั้นเป็นเรื่อง “การยกเว้นกลุ่มวณิพกว่ามิใช่ขอทาน” เนื่องจากหลาย

ครั้งที่มีมาตรการกวาดล้างขอทานนั้น กลุ่มวณิพกมักได้รับผลกระทบอยู่เสมออันเนื่องมาจากข้อกฎหมายเดิมที่

ระบุว่าพฤติกรรมการร้องเพลงเรี่ยไรเงินนั้นถือเป็นรูปแบบการขอทานอย่างหนึ่งขณะนี้ พระราชบัญญัตินี้อยู่

ระหว่างการแก้ไข 

 นอกจากนี้ ในปี พ.ศ.2557 รัฐบาลได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาคนขอทานขึ้น โดยมี

วัตถุประสงค์ที่จะศึกษาสภาพปัญหาคนขอทานเพ่ือวางแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว รวมถึงการแต่งตั้ง

คณะท างานเพ่ือปฏิบัติการตามท่ีคณะอนุกรรมการมอบหมายอีกด้วย  



 

 

ส าหรับการคาดการณ์ต่อปัญหาการน าเด็กมาเป็นเครื่องมือในการขอทานรอบปี พ.ศ. 2558 นั้น 

โครงการรณรงค์ยุติธุรกิจเด็กขอทาน มูลนิธิกระจกเงา คาดว่าปัญหาการน าเด็กมาเป็นเครื่องมือในการขอทาน

จะยังคงได้รับความสนใจจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องต่างๆ ต่อไป เนื่องจากเป้าประสงค์ใหญ่ของรัฐบาล 

คือ การผลักดันให้ประเทศไทยได้รับการจัดระดับการค้ามนุษย์จากทางสหรัฐอเมริกาให้ขึ้นมาที่ระดับ 2 (Tier 

2) นอกจากนี้ในรอบปี พ.ศ. 2557 ยังคงมีประเด็นที่รอการด าเนินการหลายประเด็น ทั้งเรื่องการจัดท าบันทึก

ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ของทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กับหน่วยงานต่างๆ 

ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการแก้ไขพระราชบัญญัติควบคุมขอทาน พ.ศ. 2484 ซึ่งคาดว่าน่าจะมีความชัดเจนในปี 

พ.ศ. 2558 นี้ทั้งหมด 

 2.3.6 เด็กข้ามชาติและแรงงานเด็ก 

นางสาววรางคณา มุทุมล ตัวแทนเครือข่ายองค์กรที่ท างานประชากรข้ามชาติด้านเด็ก กล่าวว่า 

ปัจจุบันมีเด็กข้ามชาติเข้าสู่ระบบการศึกษาทั้งในโรงเรียนและศูนย์การเรียนกว่า 1.3 แสนคน แต่ยังมีเด็กข้าม

ชาติที่ขาดโอกาสอีกกว่า 2 แสนคน และเชื่อว่ายังตกหล่นอีกมาก เนื่องจากมีเด็กข้ามชาติมาจดทะเบียนเพียง 

90,000 คน จากที่คาดการณ์ว่า มีจ านวนมากกว่า 3 แสนคน (มติชน, 2557) โดยเด็กข้ามชาติในประเทศไทย

แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ เด็กที่ถูกน าเข้ามาเป็นแรงงานเด็ก เด็กท่ีเป็นผู้ติดตามบิดามารดาที่เข้ามาเป็นแรงงาน

ในประเทศไทย และเด็กที่เกิดระหว่างที่บิดามารดาเข้ามาเป็นแรงงาน 

สถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงในประเด็นเด็กข้ามชาติและแรงงานเด็ก นอกจากมีประเด็นการขึ้นทะเบียน

เด็ก การศึกษาของเด็กเหล่านั้นแล้ว การใช้แรงงานเด็กในสถานประกอบการ โดยเฉพาะในกิจการแปรรูป

อาหารทะเล เช่น กุ้งแช่แข็ง อุตสาหกรรมสิ่งทอ และในภาคเกษตรกรรม เช่น ไร่อ้อย เป็นต้น ซึ่งประเทศคู่ค้า

รายใหญ่ของไทยบางประเทศ ก็ได้จัดท า และเผยแพร่รายชื่อสินค้าของไทยที่มีการใช้แรงงานเด็กและบังคับใช้

แรงงานเด็ก จนส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยในภาพรวม น ามาซึ่งการกีดกันทางการค้า 

นางสาววรางคณา มุทุมล ตัวแทนเครือข่ายองค์กรที่ท างานด้านประชากรข้ามชาติด้านเด็ก ยกข้อมูลสถิติจาก

กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ที่ระบุถึงการค้ามนุษย์ 1 พันคน จะมีเด็กท่ีอยู่ในกระบวนการ

ค้ามนุษย์ถึงร้อยละ 52 แบ่งเป็นเด็กผู้หญิงและชายโดยเด็กผู้หญิงส่วนใหญ่จะมาจากประเทศลาว และ

เด็กผู้ชายส่วนใหญ่จะมาจากประเทศพม่า 

ขณะที่ข้อมูลจากผู้ประกันตนของส านักงานประกันสังคม ในปี พ.ศ.2554 ระบุว่า มีลูกจ้างที่เป็น

แรงงานเด็กไทยจ านวน 50,239 คน และในปี พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมาลดลงเหลือเพียง 20,465 คน แม้ตัวเลข

ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่เด็กไทยอายุระหว่าง 15 - 18 ปี เข้าสู่ตลาดแรงงานลดลง แต่อย่างไรก็ตาม 
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ประเทศไทยก็ยังคงมีแรงงานเด็กต่างชาติที่ติดตามพ่อแม่ และเด็กต่างชาติที่เข้ามาหางานท าในประเทศไทย

ด้วย ซึ่งไม่มีข้อมูลตัวเลขที่แท้จริงว่ามีจ านวนเท่าใด เส้นทางการเข้ามาในประเทศไทยของเด็กต่างชาติมีหลาย

ช่องทาง จึงมีแน้วโน้มที่แรงงานเด็กต่างชาติจะเข้ามาในประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้นทุกปีรวมทั้งมีแนวโน้มว่า 

ตัวเลขของเด็กไทยที่เป็นแรงงานลดลงอาจถูกแทนที่ด้วยเด็กต่างชาติที่ยังไม่สามารถส ารวจสถิติที่แน่ชัดได้ ซึ่ง

แนวทางที่จะท าให้ทราบจ านวนที่แน่ชัดของเด็กต่างชาติที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทย คือ การขึ้นทะเบียนของเด็ก

ต่างชาติ ซึ่งสถานการณ์การขึ้นทะเบียนของเด็กต่างชาติในประเทศไทยสถิติ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 

จ านวน 92,391 คน ซึ่งต่างจากตัวเลขประมาณการณ์ 2.5 แสนคน น้อยกว่าถึงครึ่ง แสดงให้เห็นมีเด็กที่ตก

หล่นจากการขึ้นทะเบียนและที่น่าเป็นห่วงคือเด็กท่ีอยู่ในกลุ่มที่ “ไม่ได้รับอนุญาต” ให้ขึ้นทะเบียนตามนโยบาย 

เช่น กลุ่มเด็กต่างด้าวเคลื่อนย้ายที่เดินทางมาเอง หรืออยู่อาศัยกับผู้อ่ืน ที่ไม่ใช่พ่อแม่หรือผู้ปกครองตาม

กฎหมาย นอกจากนี้ยังมีประเด็นเรื่อง การศึกษาของเด็กข้ามชาติ สืบเนื่องมาจากการที่ประเทศไทยเคย

ตั้งเป้าหมายที่จะให้โอกาสเด็กทุกคนเข้าถึงการศึกษา มีนโยบายเรียนฟรี 15 ปี แต่เมื่อช่วงปีที่ผ่านมา 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) มีแนวคิดลดการสนับสนุนการศึกษาของเด็กต่างชาติลง

จาก 5 รายการ คือ ค่าเล่าเรียน อุปกรณ์การเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชุดนักเรียน และหนังสือเรียน 

เหลือ 2 รายการ ส่งผลให้ภาระค่าใช้จ่ายตกไปอยู่กับโรงเรียนและผู้ปกครองของเด็กที่มีฐานะยากจนซึ่ง

ท้ายที่สุดเมื่อโรงเรียนไม่ต้องการแบกรับภาระค่าใช้จ่ายส่วนเกิน ก็จะตัดสินใจไม่รับเด็กต่างชาติเข้าเรียนโดย 

สพฐ.ให้เหตุผลในการลดการสนับสนุนฯ ว่า จ านวนของเด็กต่างชาติเพ่ิมขึ้นมากถึง 2.5 แสนคนภายใน

ระยะเวลา 2 ปี จึงท าให้ไม่มีงบประมาณสนับสนุนในเรื่องการเรียนฟรีด้วยการเฉลี่ยค่าใช้จ่ายรายหัวแบบเดิม

จากเด็กไทยได้อีก 

ประกันสุขภาพของเด็กข้ามชาติ ก็เป็นอีกประเด็นปัญหาหนึ่ง โดยกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้

ประกาศเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 ระบุสิทธิในการก าหนดค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพ

ของแรงงานข้ามชาติไว้ 2 ส่วน ได้แก่ 

1. แรงงานที่ต้องได้รับสิทธิตามประกันสังคม คือ แรงงานที่มีหนังสือเดินทางถูกต้องและอยู่ในกิจการที่

ต้องเข้าสู่ระบบประกันสังคม 

2. แรงงานที่ต้องซื้อระบบประกันสุขภาพ คือ แรงงานที่ยังไม่มีหนังสือเดินทาง หรือมีหนังสือเดินทาง

แล้ว แต่อยู่ในกิจการที่ไม่เข้าสู่ระบบประกันสังคม อาทิ แรงงานแม่บ้าน แรงงานภาคการเกษตรและการ

ประมง ซึ่งแรงงานกลุ่มดังกล่าว กระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนดสิทธิในการรักษาพยาบาลโดยให้แรงงานซื้อ

ประกันสุขภาพเองตามสถานพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข 



 

 

ส าหรับการสั่งซื้อประกันสุขภาพของแรงงานข้ามชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรีปี พ.ศ. 2557 แบ่งเป็น 2 

กลุ่ม คือ 

 แรงงานข้ามชาติและผู้ติดตามที่มีอายุเกิน 7 ปี จะต้องจ่ายค่าประกันสุขภาพ 2,100 บาท ซึ่งมีอายุ

การคุ้มครอง 1 ปี โดยแบ่งเป็นค่าตรวจสุขภาพ 500 บาท และค่าประกับสุขภาพ 1,600 บาท 

 กลุ่มเด็กอายุไม่เกิน 7 ปี จะต้องจ่ายค่าประกันสุขภาพในราคา 365 บาท ซึ่งมีอายุการคุ้มครอง 1 

ปี โดยไม่ต้องตรวจสุขภาพ และทั้งสองกลุ่มจะได้รับสิทธิประโยชน์เพ่ิมเติม คือ ได้รับยาต้านไวรัสเอชไอวี /

เอดส์ ซึ่งเป็นการประกันสุขภาพภาคบังคับ 

แม้จะมีการก าหนดให้แรงงานข้ามชาติต้องซื้อประกันสุขภาพ แต่ในเรื่องของการด าเนินการยังมีหลาย

ส่วนที่เป็นปัญหา ไม่ว่าจะเป็นการขาดมาตรการในการบังคับใช้นโยบายให้เป็นไปตามประกาศของกระทรวง

สาธารณสุขในระดับพ้ืนที่ ซึ่งส านักงานสาธารณสุขจังหวัดหลายแห่ง ไม่สามารถผลักดัน ให้สถานพยาบาลใน

จังหวัดนั้นๆ ที่เข้าร่วมโครงการเปิดขายประกันสุขภาพได้ เนื่องจากผู้บริหารสถานพยาบาลมีอ านาจเด็ดขาดว่า

จะเปิดขายหรือไม่ โดยความเป็นจริงแล้วทุกสถานพยาบาลต้องเปิดขายประกันสุขภาพที่กฎกระทรวงได้

ก าหนดไว้นอกจากนี้ยังมีความไม่ชัดเจนของการก าหนดขอบเขตชุดสิทธิประโยชน์ ท าให้มีการปฏิบัติที่แตกต่าง

ไปในแต่ละสถานพยาบาลท าให้สถานพยาบาลบางแห่งมีการเรียกเก็บเงินเพ่ิมจากความไม่ชัดเจนนี้ และมี

สถานพยาบาลหลายแห่งไม่ยอมประกันสุขภาพให้กับแรงงานต่างชาติ เนื่องจากประเมินความไม่คุ้มทุน และ

บางแห่งมีการเก็บเงินเพ่ิม หากต้องตรวจโรคเพ่ิมเติม 

สถิติของกระทรวงสาธารณสุขและส านักงานประกันสังคม ตั้งแต่เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2557 

ระบุว่ามีจ านวนแรงงานข้ามชาติที่เข้าสู่ระบบประกันสังคมกว่า 3.3 แสนคน คิดเป็นร้อยละ 17 หรือ แรงงานที่

เข้าสู่ระบบประกันสุขภาพ 7.6 แสนคน หรือคิดเป็นร้อยละ 39 และแรงงานที่ยังไม่มีความชัดเจนหรืออยู่

ระหว่างการด าเนินงาน 8.6 แสนคน หรือคิดเป็นร้อยละ 44 ซึ่งข้อมูลนี้รวมแรงงานที่เป็นเด็กด้วย 

นอกจากประเด็นเด็กข้ามชาติแล้ว ประเด็นแรงงานเด็กยังคงเป็นประเด็นที่มีความส าคัญ โดยในปี 

พ.ศ.  2557 ประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงในเชิงนโยบายในการจัดการแรงงานข้ามชาติที่มีผลกระทบต่อ

สังคมไทย ซึ่งสถานการณ์เด่นเรื่องแรงงานข้ามชาติ ซึ่งครอบคลุมถึงแรงงานเด็กด้วย ในรอบปี พ.ศ. 2557 มี

ดังนี้ 

1. คณะรัฐมนตรีรักษาการ มีมติผ่อนผันให้แรงงานที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติท างานครบ 4 ปี อยู่อาศัย

ได้ชั่วคราวเพื่อขอขยายเวลาต่อวีซ่าและใบอนุญาตท างาน 
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2. รัฐบาลมีนโยบายในการจัดตั้งศูนย์ One Stop Service จดทะเบียนแรงงานข้ามชาติ  

3. เกิดปรากฏการณ์แรงงานกัมพูชากลับประเทศมากท่ีสุดในช่วงทศวรรษ  

4. ประเทศไทยถูกลดระดับความพยายามตอบสนองต่อการค้ามนุษย์ลง ไปอยู่กลุ่มที่ 3 หรือเทียร์3 

(Tier 3)  

5. ตึกท่ีก าลังก่อสร้างผ่านรังสิตถล่มทับแรงงานที่มีแรงงานข้ามชาติท างานด้วย 

ซึ่งกล่าวสรุปสถานการณ์เด่นทั้ง 5 ประเด็นว่าท าให้เกิดผลกระทบต่อแรงงานข้ามชาติในหลายด้าน 

อาทิ การจัดตั้งศูนย์ One Stop Service เกิดจากปรากฏการณ์การเดินทางกลับของแรงงานข้ามชาติกัมพูชาที่

ส่งผลกระทบต่อชุมชนชายแดน รวมถึงผู้ประกอบการในประเทศไทยที่ต้องขาดแคลนแรงงานในช่วงเวลา

ดังกล่าวนอกจากนี้สิ่งส าคัญที่สุดคือการที่ประเทศไทยถูกลดระดับลงไปอยู่ในกลุ่มเทียร์3 โดยเฉพาะการค้า

มนุษย์ในภาคประมงทะเล และการค้ามนุษย์ในกลุ่มโรฮิงญา ที่มีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องด้วย ซึ่ง

ประเด็นนี้ น าไปสู่การให้แก้ไขกฎกระทรวงแรงงานฉบับที่ 10 ว่าด้วยการใช้แรงงานในเรือประมงและเรือที่

เกี่ยวข้อง เพ่ือให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยรัฐก าหนดให้ผู้ประกอบการหรือนายจ้างต้องท าหนังสือสัญญา

ว่าจ้างที่ชัดเจน โดยระบุการท างาน อัตราค่าจ้าง ระยะเวลาจ้าง รวมถึงระเบียบ รายละเอียดการท างานต่างๆ 

ที่ว่าจ้างต่อผู้ที่ถูกจ้าง และผู้ว่าจ้างกับผู้ถูกจ้างต้องรับรู้ชื่อ สกุล ที่อยู่ และผู้ถูกจ้างต้องรู้ชื่อ สกุล ที่อยู่ ชื่อ

บริษัทของผู้ว่าจ้างที่ถูกต้อง โดยมีหน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานพิเศษท่ีจัดตั้งขึ้นมารับรองนอกจากนี้ กฎหมายยัง

ก าหนดให้ผู้ประกอบการหรือนายจ้างต้องมีสวัสดิการ และอุปกรณ์ความปลอดภัยให้กับผู้ถูกจ้างทุกคน และ

ผู้ประกอบการต้องท าการว่าจ้างอย่างถูกกฎหมายโดยไม่มีค่าหัวหรือค่าจัดหา และมีเวลาท างานอย่างชัดเจน 

ในปี พ.ศ. 2557 รัฐก าหนดให้เร่งพิจารณาออกกฎหมายบังคับให้ผู้ประกอบการที่จะน ารัฐบาลต้อง

ออกกฎหมาย บังคับผู้ประกอบการประมงที่จะน าบุคคลออกนอกราชอาณาจักรไทยทุกคน ต้องมีหน่วยงาน

ของรัฐสัมภาษณ์ถึงความยินยอมที่จะไปท างานนั้นๆ ก่อนให้ออกจากราชอาณาจักรไทยโดยหน่วยงานรัฐรับรอง

รวมทั้งต้องเร่งพิจารณาตั้งหน่วยงานเฉพาะพิเศษที่ช่วยเหลือแรงงานที่อยู่นอกราชอาณาจักรไทย โดยที่ญาติ

และผู้ออกนอกราชอาณาจักรสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้โดยตรง อีกทั้งมีมาตรการการช่วยเหลือ

คุ้มครองสวัสดิภาพส าหรับ “คนตกเรือ” และ “ผู้เสียหายจากการถูกค้ามนุษย์”โดยต้องจัดให้มีระบบการ

จัดการที่ดี มีกระบวนการช่วยเหลือเยียวยาคนทั้งสองกลุ่ม โดยเน้นผู้ประสบปัญหาเป็นศูนย์กลางกรณีการ

ด าเนินการช่วยเหลือด้านกฎหมายและคดีความ ต้องมีการบูรณาการร่วมทั้งภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชนที่มี

ส่วนสนับสนุนด าเนินการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการถูกค้ามนุษย์ นอกจากนี้ ยังได้มีการพิจารณาทบทวน 



 

 

"กองทุนค้ามนุษย์" ใหม่ ให้สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาที่แท้จริง และองค์กรภาคประชาสังคม องค์กรพัฒนา

เอกชน มีส่วนร่วมมากข้ึนกว่าที่ด าเนินการอยู่ 

ส่วนประเด็นสุดท้าย คือ เรื่องความปลอดภัยในการท างานของแรงงานข้ามชาติ จากกรณีตัวอย่างของ

แรงงานข้ามชาติที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติงานในอาคารก่อสร้างคอนโดมิเนียม 6 ชั้นถล่มที่จังหวัดปทุมธานี มี

แรงงานข้ามชาติเสียชีวิต 6 ราย และเหตุการณ์การทรุดตัวของปล่องลิฟต์ระหว่างก่อสร้างที่อาคารสถาบัน

การแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ซึ่งมีผู้เสียชีวิตเป็นแรงงานข้ามชาติ

ทั้งหมด 6 ราย ทั้งนี้ ประเด่นเหล่านี้ถือเป็น 5 สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในรอบปี พ.ศ. 2557 ของแรงงานข้ามชาติ 

และแรงงานเด็ก (รายละเอียดดังภาคผนวก – รูปภาพที่ 31) (หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์, 2557) 

 2.3.7 เด็กกับการชุมนุมทางการเมือง 

ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 องค์การทุนเพ่ือเด็กแห่งสหประชาชาติ (ยูนิเซฟ)ได้ออกแถลงการณ์

เรียกร้องให้ทุกฝ่าย ทั้งรัฐบาล แกนน าประท้วงทั้งฝ่ายที่สนับสนุนและต่อต้านรัฐบาล ตลอดจนพ่อแม่ผู้ปกครอง 

น าเด็กๆ ออกห่างจากสถานที่ชุมนุมประท้วงทุกแห่ง หลังเกิดเหตุรุนแรงทางการเมืองซึ่งส่งผลให้มีเด็กเสียชีวิต 

3 รายและบาดเจ็บสาหัสอีก 2 รายโดยเหตุรุนแรงทางการเมืองดังกล่าว ท าให้เด็กหญิงวัย 5ขวบเสียชีวิตจาก

เหตุกราดยิงใส่เวทีชุมนุมของคณะกรรมการประชาชนเพ่ือการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่

สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กปปส.) ในจังหวัดตราด ในขณะที่สองพ่ีน้องคือเด็กชายวัย 4 

ขวบและเด็กหญิงวัย 6 ขวบ ต้องเสียชีวิตจากเหตุระเบิดใกล้เวทีชุมนุมของกปปส. ย่านราชประสงค์ 

ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข (2557) ระบุว่า เหตุรุนแรงดังกล่าวส่งผลให้มีเด็กอีก 2 คน ได้รับ

บาดเจ็บสาหัส คือ เด็กหญิงวัย 5 ขวบซึ่งก าลังอยู่ในอาการโคม่าในโรงพยาบาลระยอง และเด็กชายวัย 9 ขวบ 

ซึ่งก าลังอยู่ในห้องไอซียูในโรงพยาบาลรามาธิบดี กรุงเทพมหานคร โดยนายพิชัย ราชภัณฑารี ผู้แทนองค์การยู

นิเซฟประเทศไทย ระบุว่า “ยูนิเซฟประณามเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นซึ่งส่งผลให้เด็กๆ ต้องมาเสียชีวิตและบาดเจ็บ

อย่างเศร้าสลดโดยไม่มีเหตุอันควรใดๆ เลย เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ทุกฝ่ายต้องหันมาปกป้อง

คุ้มครองเด็กๆ จากอันตราย ยูนิเซฟเรียกร้องทุกฝ่าย ทั้งรัฐบาล แกนน ากลุ่มที่สนับสนุนและต่อต้านรัฐบาล 

ตลอดจนพ่อแม่ผู้ปกครองไม่น าเด็กเข้าไปในสถานที่ชุมนุมประท้วง และกันเด็กๆ ให้ออกห่างจากพ้ืนที่

โดยรอบ” 

นายพิชัย ระบุว่าพ้ืนที่ชุมนุมประท้วงและพ้ืนที่โดยรอบควรเป็น “สถานที่ปลอดเด็ก” เพ่ือให้แน่ใจว่า

จะไม่มีเด็กคนใดต้องได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุรุนแรงทางการเมืองอีก นอกจากนี้ยังเรียกร้องให้

เจ้าหน้าที่น าตัวผู้กระท าผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม นอกจากนี้ เครือข่ายที่ท างานด้านเด็ก 43 องค์กร ออก
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แถลงการณ์เรียกร้องให้ทุกฝ่ายยุติความรุนแรงที่มีผลกระทบต่อเด็กทุก รูปแบบในพ้ืนที่ชุมนุม พร้อมขอให้

ผู้ปกครองไม่น าเด็กเข้าร่วมชุมนุม โดยในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่ง

ประเทศไทย และเครือข่ายท างานด้านเด็ก 43 องค์กรจัดอภิปราย และอ่านแถลงการณ์เรียกร้องให้ทุกฝ่ายยุติ

ความรุนแรงที่มีผลกระทบต่อเด็กทุกรูปแบบในพ้ืนที่ชุมนุม โดยในการจัดอภิปรายดังกล่าว นางสาวทิชา ณ 

นคร ผู้อ านวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน บ้านกาญจนาภิเษก  ระบุว่า  เด็กยังไม่มีภาวะความ

เข้าใจหรือการตัดสินใจที่ดีพอหากเกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายเกิดขึ้น ผู้ใหญ่จึงไม่ควรพาไปในสถานที่ชุมนุม 

นอกจากนี้ในฐานะที่ท างานด้านเด็กจึงขอเป็นตัวแทนของเด็กวิงวอนให้ทุกฝ่ายร่วมกันหาทางให้เด็กผู้บริสุทธิ์

ได้รับการปกป้องคุ้มครอง รวมทั้งสิ่งที่ต้องเร่งด าเนินการคือ จับกุมผู้กระท าผิดต่อเด็กมาด าเนินการทาง

กฎหมาย ทั้งนี้ รัฐบาลไม่ควรใช้ความรุนแรงต่อพลเมืองที่เห็นต่าง ทั้งทางตรงและทางอ้อม และจะต้องคุ้มครอง

ให้ความปลอดภัยกับพลเมืองที่คิดต่าง รัฐควรพิจารณาว่าคนกลุ่มแรกที่จะต้องได้รับการคุ้มครองคือเด็ก ซึ่งแม้

สถานการณ์ขณะนี้รัฐบาลจะเป็นรัฐบาลรักษาการณ์แต่ภายใต้กลไกดังกล่าวรัฐก็ต้องท าหน้าที่ และหาทางออก

ตามท่ีมีพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก ที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงเป็นผู้รักษาการณ์ 

และเป็นประธานคณะกรรมการคุ้มครองเด็กระดับชาติ  โดยต้องแก้ปัญหาและมีมาตรการที่ชัดเจนโดยเอา

ประโยชน์ของเด็กเป็นที่ตั้ง  

ขณะที่ นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ หัวหน้ากลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต ระบุว่า ในแง่มุมของ 

สุขภาพจิต ประเด็นที่น่าสนใจคือ เด็กมีความแตกต่างกับผู้ใหญ่ การเข้าไปมีส่วนร่วมรับรู้ข่าวสารด้านการ

ชุมนุม โดยผู้ใหญ่ที่เข้าร่วมชุมนุมหรือติดตามข่าวสารถือว่าเป็นการแสดงถึงความเป็นพลเมือง แต่ในส่วนของ

เด็กนั้นปฏิเสธไม่ได้ว่าการรับรู้เรื่องนี้ย่อมมีความรุนแรงเกิดขึ้น ทั้งในเรื่องธรรมชาติของความขัดแย้ง และ

ค าพูดที่ใช้ในการอภิปรายโจมตีกันของแต่ละฝ่าย ซึ่งเด็กส่วนใหญ่จะไม่ค่อยรับรู้เนื้อหา แต่จะรับรู้และซึมซับ

มากเรื่องความรุนแรง ทั้งจากค าพูดและกิริยาท่าทาง ดังนั้นหากปล่อยให้มีการใช้ความรุนแรงและสร้า งความ

เกลียดชังเช่นนี้ไปเรื่อยๆ เด็กก็ยิ่งรับผลกระทบเต็มที่ในเชิงของจิตวิทยา คือ เมื่อมีต้นแบบและเด็กเห็นต้นแบบ

นั้น ก็จะเกิดความชินชาและลดความยับยั้งชั่งใจ ซึ่งจะยิ่งส่งผลกระทบมากต่อเด็กที่มีภาวะอารมณ์เปราะบาง

และไม่มั่นคง ดังนั้นโดยหลักการแล้วควรหลีกเลี่ยงในการพาเด็กไปในพ้ืนที่ความขัดแย้ง เพราะเด็กจะได้รับ

ความรุนแรงและซึมซับน ามาเป็นต้นแบบและเด็กจะได้รับความรุนแรงมากกว่าเรียนรู้และเข้าใจบทบาทการมี

ส่วนร่วมทางการเมือง หากพ่อแม่คิดว่าต้องการพาเด็กไปเรียนรู้บทบาทการเป็นพลเมืองควรพาเด็กไปท า

กิจกรรมสาธารณะงานอาสาสมัครหรือท ากิจกรรมทางสังคมอ่ืนๆ มากกว่า  

ทั้งนี้ตัวแทนเครือข่ายองค์กรที่ท างานด้านเด็ก 43 องค์กร ได้ร่วมกันอ่านแถลงการณ์เพ่ือเรียกร้องให้

ทุกฝ่ายยุติความรุนแรงที่มีผลกระทบต่อเด็กทุกรูปแบบในพ้ืนที่การชุมนุม   โดยระบุว่าสถานการณ์การชุมนุม



 

 

ในหลากหลายพื้นที่ไม่ว่าจะของมวลชนกลุ่มใดในขณะนี้มีแนวโน้มที่จะเกิดความรุนแรง และน าไปสู่การสูญเสีย

ต่อชีวิตร่างกาย จิตใจ ทรัพย์สิน และส่งผลกระทบต่อสังคมในระยะยาวมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก เยาวชน ผู้

เปราะบางต่อสถานการณ์การชุมนุมดังกล่าว ดังที่ได้เกิดเหตุการณ์การขว้างระเบิดและกราดยิงผู้ ชุมนุมในเวที 

กปปส. ตลาดยิ่งเจริญ อ าเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ในคืนวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 และเหตุการณ์การ

ยิงระเบิด M-79 ในพื้นที่ราชประสงค์ในช่วงเย็นของวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 จนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 22 

คน และในจ านวนนี้เป็นเด็กถึง 4 คน มีผู้บาดเจ็บสาหัสและบาดเจ็บทั่วไปอีกจ านวนมาก นับเป็นการกระท าที่

โหดร้ายและมุ่งเป้าผู้บริสุทธิ์อย่างจงใจ 

เครือข่ายองค์การท างานด้านเด็ก จึงขอเรียกร้องทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

1. เครือข่ายองค์กร ท างานด้านเด็ก ขอประณามผู้กระท าความรุนแรงจนน าไปสู่การสูญเสียชีวิต 

ร่างกาย จิตใจและทรัพย์สินต่อประชาชนทุกรูปแบบ โดยเฉพาะไม่อาจยอมรับการกระท าที่ท าให้เยาวชน 

เสียชีวิตหรือได้รับอันตราย ทั้งโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้ชุมนุม หรือบุคคลอื่นใด ไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือไม่ก็ตาม 

2. เครือข่ายองค์กรท างานด้านเด็กขอให้เจ้าหน้าที่รัฐเร่งหาตัวผู้กระท าความผิดเพ่ือรับโทษในทาง

กฎหมาย อีกทั้งขอให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้จัดการชุมนุม และผู้เกี่ยวข้องเร่งเยียวความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับเด็ก

และครอบครัว ทั้งกรณีที่เสียชีวิตได้รับบาดเจ็บ และได้รับผลกระทบทางด้านจิตใจ หรือความสูญเสียอ่ืนใดอัน

จะส่งผลกระทบต่อเด็กในระยะยาว 

3. เนื่องจากเด็กเป็นบุคคลที่เปราะบางและตกเป็นกลุ่มเสี่ยงที่สุดในสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้น 

เพ่ือเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นกับเด็ก เครือข่ายองค์กรท างานด้านเด็ก ขอวิงวอนให้

ผู้ปกครองไม่น าเด็กเข้าร่วมการชุมนุม หรือพาเข้ามาในพ้ืนที่เสี่ยงที่ยากจะประเมินความปลอดภัยได้ 

4. ในกรณีที่พบกว่ามีเด็กในสถานที่ชุมนุม เครือข่ายองค์กรท างานด้านเด็กขอให้ผู้จัดการชุมนุม และ

ผู้ปกครอง ค านึงถึงความปลอดภัยของเด็กเป็นอันดับแรก โดยแนะน าให้ผู้ปกครองน าเด็กออกจากพ้ืนที่

ดังกล่าว โดยทันท ี

นอกจากนี้แล้ว เครือข่ายองค์กรท างานด้านเด็ก ขอเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ 

ของตนเองในการปกป้องคุ้มครองเด็กเพ่ือความปลอดภัยจากสถานการณ์ความรุนแรงทางการเมือง เพ่ือไม่ให้

เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดข้ึนอีก อันน ามาซึ่งความสูญเสีย และความเสียใจอย่างสุดซึ้งในสังคมไทย 

ทั้งนี้เครือข่ายองค์กรท างานด้านเด็ก 43 องค์กรที่เข้าร่วมการอ่านแถลงการณ์ในครั้งนี้ ประกอบด้วย 

มูลนิธิรักษ์เด็ก มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็ก มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย มูลนิธิเพ่ือความเข้าใจเด็ก มูลนิธิ
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เพ่ือยุติการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก มูลนิธิสายเด็ก  1387 องค์การแพลนอินเตอร์เนชั่นแนล 

(ประเทศไทย) Save the Children องค์การเฟรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) มูลนิธิดวงประทีป 

มูลนิธิเด็ก มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ มูลนิธิเพ่ือเด็กพิการ มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก สหทัยมูลนิธิ มูลนิธิคุ้มครองเด็ก 

มูลนิธิสิกขาเอเชีย สมาคมศูนย์พัฒนาเยาวชน สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิ์เด็ก 

โสสะมูลนิธิ สถานรับเลี้ยงเด็กบ้านครูน้อย มูลนิธิมิตรมวลเด็ก สถาบันเพ่ือการศึกษาและพัฒนาเด็กปัญโญทัย 

มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล เสถียรธรรมสถาน มูลนิธิหนังสือเพ่ือเด็ก มูลนิธิบ้านชนะใจ มูลนิธิผู้หญิง มูลนิธิ 

Right to play ละครชุมชนกั๊บไฟ เครือข่ายผู้หญิงเพ่ือสุขภาพ มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมสุขภาพชีวิตแรงงาน 

มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา เครือข่ายตาสับปะรด มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน  มูลนิธิ

พัฒนาชุมชนและเขตภูเขา มูลนิธิศึกษาพัฒนาประชาชนบนที่สูง มูลนิธิอาสาพัฒนาเด็ก เชียงราย ศูนย์เพ่ือน้อง

หญิงโครงการฮัก มูลนิธิสานสัมพันธ์ครอบครัวมูลนิธิศึกษาประชาชนบนที่สูง สมาคมเพ่ือการศึกษาและ

วัฒนธรรมอาข่า S_Cool house  และศูนย์พัฒนาการศึกษาเพ่ือลูกหญิงและชุมชน 

 2.3.8 การค้ามนุษย์ 

จากรายงานผลการด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 

2557 ของส านักงานเลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคม

และความม่ันคงของมนุษย์ ระบุว่า ประเทศไทยยังคงมีสถานะเป็นประเทศต้นทาง ปลายทาง และทางผ่านของ

การค้ามนุษย์ ในปี พ.ศ. 2557 นี้มีผู้เสียหายคดีค้ามนุษย์ รวมทั้งสิ้น 522 คน เป็นชาย 137 คน เป็นหญิง 385 

คน หากแยกจานวนตามสัญชาติจะพบว่ามีผู้เสียหายเป็นคนไทยจ านวน 292 คน โดยถูกแสวงประโยชน์จาก

การบริการทางเพศ ส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีปลายทางที่จังหวัด

ชลบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และกรุงเทพมหานคร ผู้เสียหายชาวลาวจ านวน 108 คน ถูกแสวงหา

ประโยชน์จากการบริการทางเพศ ส่วนใหญ่เดินทางเข้ามาทางจังหวัดอุบลราชธานี หนองคาย มุกดาหาร และ

เลย ผู้เสียหายชาวเมียนมาจ านวน 89 คน ถูกแสวงหาประโยชน์จากการใช้แรงงานในภาคประมงและ

อุตสาหกรรมต่อเนื่อง ส่วนใหญ่จะเดินทางเข้ามาทางจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ตาก และ

กาญจนบุรี ผู้เสียหายชาวกัมพูชาจ านวน 27 คน ถูกแสวงหาประโยชน์จากการใช้แรงงานในภาคอุตสาหกรรม

และโรงงาน โดยส่วนใหญ่จะเดินทางเข้ามาทางจังหวัดสุรินทร์ สระแก้ว และตราด และผู้เสียหายสัญชาติอ่ืน ๆ 

จ านวน 6 คน โดยมีจานวนคดีการค้ามนุษย์ในรูปแบบต่างๆ ดังนี้ 

1. การค้ามนุษย์ในรูปแบบการแสวงหาประโยชน์จากทางเพศ มีจ านวน 222 คดี พฤติการณ์ทางคดีมี

ความสลับซับซ้อนมากขึ้น มีการเปิดสถานบริการในลักษณะอ่ืน ๆ บังหน้า เช่น ร้านคาราโอเกะขนาดเล็กร้าน



 

 

นวดแผนโบราณ ร้านนวดสปา โดยมีการแอบแฝงขายบริการทางเพศ ซึ่งผู้เสียหายส่วนใหญ่ยังคงเป็นผู้หญิง

ชาวไทยและชาวลาว อายุต่ ากว่า 18 ปี 

2. การค้ามนุษย์ในรูปแบบการแสวงหาประโยชน์จากการบังคับใช้แรงงาน มีจ านวน 47 คดี เป็นคดีค้า

มนุษย์โดยการบังคับใช้แรงงานในเรือประมงจ านวน 11 คดี เนื่องจากการท าประมงโดยมากไม่ได้จ้างแรงงาน

ต่างด้าวโดยถูกต้องตามกฎหมายและไม่มีการด าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายที่เก่ียวข้อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง

การแจ้งเรือเข้าออกท่า การแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรือ ผู้โดยสารและลูกเรือในการออกเรือ เมื่อมีกรณีการบังคับใช้

แรงงานบนเรือประมงจึงยากต่อการด าเนินคดี ซึ่งผู้เสียหายส่วนใหญ่เป็นชาวเมียนมา อายุต่ ากว่า 18 ปี 

3. การค้ามนุษย์ในรูปแบบการน าคนมาขอทาน มีจ านวน 11 คดี ผู้เสียหายส่วนใหญ่เป็นเด็กเดินทางเข้ามาใน

ประเทศไทยโดยผิดกฎหมายพร้อมกับบิดามารดาหรือญาติพ่ีน้อง และถูกบิดามารดาหรือบุคคลอื่นที่รู้จักกันใน

ภายหลังในประเทศไทยชักจูง แนะนาให้ไปขอทานบริเวณสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งผู้เสียหายส่วนใหญ่เป็นเด็กชายชาว

กัมพูชาที่มีอายุต่ ากว่า 15 ปี 

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 กระทรวงการต่างประเทศ สหรัฐอเมริกา ได้เผยแพร่รายงานสถานการณ์

การค้ามนุษย์ (Trafficking in Persons–TIP Report) ประจ า พ.ศ. 2557 รายงานดังกล่าวเป็นการประเมินผล

การด าเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ระหว่างวันที่ 1 

เมษายน พ.ศ. 2556 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 เป็นการประเมินเฉพาะประเด็นการค้ามนุษย์ ในปีนี้กระทรวง

การต่างประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดให้ไทยอยู่ในระดับที่ 3 (Tier 3) หรือระดับต่ าสุดในการจัดล าดับของ

รายงานดังกล่าว แม้ว่าในช่วงปีที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยมีการด าเนินการที่มีความคืบหน้าและ

เป็นรูปธรรมในทุกด้านตามหลักมาตรฐานสากล (5Ps) ได้แก่ การจับกุม ด าเนินคดีและลงโทษผู้กระท าผิด 

(prosecution) การคุ้มครองผู้ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ (protection) การป้องกันปัญหา (prevention) การ

ขับเคลื่อนกลไกการด าเนินงานระหว่างส่วนราชการ (policy mechanism) และความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง 

ๆ ทั้งในและนอกประเทศ (partnership) รวมทั้งได้ให้ความร่วมมือในการจัดส่งข้อมูลที่ถูกต้องและผ่านการ

ตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งหารือท าความเข้าใจกับสหรัฐอเมริกาเป็นระยะ เพ่ือพิสูจน์ให้เห็นถึงความ

โปร่งใสและความมุ่งมั่นในการด าเนินการของฝ่ายไทยในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ก็ตาม (ปลัดกระทรวง

การต่างประเทศ แถลงข่าวผลรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ , 2557) แต่สหรัฐอเมริกาเห็นว่า ประเทศไทย

ยังด าเนินการไม่สอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต่ าตามกฎหมายคุ้มครองเหยื่อการค้ามนุษย์ (Trafficking Victims 

Protection Act- TVPA) โดยการบังคับใช้กฎหมายต่อต้านการค้ามนุษย์ยังมีไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับขนาดของ

ปัญหา นอกจากนี้ การคอร์รัปชั่นในทุกระดับยังเป็นอุปสรรคส าคัญ การแก้ไขปัญหาแรงงานบังคับและภาวะ
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แรงงานขัดหนี้ของแรงงานต่างชาติในภาคส่วนการค้าและประมงของรัฐบาลไทยยังไม่เพียงพอ โดยไม่สามารถ

สืบสวนและด าเนินคดีต่อผู้กระท าผิด ซึ่งรวมถึงเจ้าของเรือและผู้บังคับเรือที่ใช้แรงงานต่างชาติเป็นแรงงาน

บังคับ การขาดแคลนล่ามของหน่วยงานภาครัฐยังเป็นอุปสรรคต่อการคัดแยกและคุ้มครองเหยื่อ โดยทางการ

ไทยคัดแยกเหยื่อการค้ามนุษย์ที่เป็นชาวต่างชาติได้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา และส าหรับกรณีของประเทศไทย เป็น

การปรับลดระดับโดยอัตโนมัติ เนื่องจากไทยอยู่ในระดับที่ 2 (Tier 2 Watch List) มา 4 ปีแล้ว (ตั้งแต่ พ.ศ. 

2553) โดยเมื่อ พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2556 ประเทศไทยได้รับการยกเว้นไม่ถูกลดระดับลง แต่ข้อยกเว้นใน

การปรับลดระดับโดยอัตโนมัตินั้นสามารถท าได้ไม่เกิน 2 ครั้งต่อเนื่อง ดังนั้นในรายงาน TIP Report พ.ศ. 

2557 ประเทศไทยจึงถูกลดระดับลงมาที่ระดับที่ 3 (Tier 3) โดยอัตโนมัติ (สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา

ประจ าประเทศไทย, 2557) 

 

2.4 สถานการณ์เชิงประเด็นท้าทาย 

การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน 

การศึกษาส าหรับคนรุ่นใหม่แม้ว่าประชาคมอาเซียนได้วางแผนเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายแรงงานไว้อย่าง

จ ากัด และพบอุปสรรคหลายด้านในการด าเนินงาน แต่ข้อเท็จจริงคือการเคลื่อนย้ายแรงงานในภูมิภาคเกิด

ขึ้นมานานแล้วและมีแนวโน้มขยายตัวมากข้ึน ประชาคมอาเซียนเปิดโอกาสให้คนไทยรุ่นใหม่ได้รับการจ้างงาน

ที่ดีขึ้นและมีชีวิตที่เพียบพร้อมมากขึ้น แต่ผู้ที่จะสามารถใช้โอกาสนี้จะต้องมีทักษะด้านภาษา โดยเฉพาะ

ภาษาอังกฤษและภาษาประเทศสมาชิกอาเซียน นอกจากนี้ยังต้องมีคุณสมบัติที่จ าเป็นต่อการจ้างงาน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคบริการบางสาขาที่มีอัตราการขยายตัวสูง เช่น เทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ 

และสามารถปรับตัวและมีความพร้อมที่จะท างานในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันด้วย 

ในสองทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศไทยได้ขยายการเข้าถึงการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและ

ระดับอุดมศึกษาได้มาก แม้จะเป็นเรื่องน่าชื่นชม แต่ก็ยังมีจุดอ่อนที่ส าคัญสองประการ ประการแรก คือ 

คุณภาพการศึกษาของไทยตกต่ าลง ผลการทดสอบระหว่างประเทศของนักเรียนไทยยังไม่ดีพอ และในบริบท

ประชาคมอาเซียนการขาดทักษะภาษาอังกฤษเป็นเรื่องที่น่าห่วงใยมากประการที่สอง ผลผลิตของระบบ

การศึกษาไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน มีผู้เรียนอาชีวศึกษาจ านวนน้อยเกินไปและยังขาด

การพัฒนาทักษะส าหรับการท างานจริงงานศึกษาวิจัยชี้ให้เห็นถึงการขาดระบบความรับผิดชอบของผู้เกี่ยวข้อง

ทุกระดับตั้งแต่ระดับโรงเรียนถึงระดับกระทรวง นอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื้อรังเกี่ยวกับความไม่เสมอภาคในการ

เข้าถึงบริการและปัญหาคุณภาพการศึกษาที่แตกต่างกัน เยาวชนจากครัวเรือนที่มีรายได้สูงที่สุด (ควินไทล์ที่ 5) 



 

 

มีโอกาสดีกว่าเยาวชนจากครัวเรือนที่มีรายได้ต่ า (ควินไทล์ที่ 1) ถึง 6 เท่าที่จะเข้าเรียนระดับอุดมศึกษา

นักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่ยากจนมีผลการทดสอบระดับนานาชาติต่ ากว่านักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่รายได้

สูงมาก ความไม่เสมอภาคเหล่านี้ท าให้เด็กจ านวนมากขาดโอกาสในชีวิต และประเทศชาติต้องสูญเสีย

ประโยชน์ที่ควรจะได้รับจากศักยภาพของเด็กเหล่านี้การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนท าให้เกิดความตื่นตัวที่จะแก้ไข

ปัญหาดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการได้ริเริ่มแผนงานโครงการจ านวนมากและเน้นการพัฒนาสมรรถนะ

ภาษาอังกฤษ ทักษะการท างาน และอาชีวศึกษา นอกจากนี้ยังมีเป้าหมายที่จะให้ประเทศไทยเป็นศูนย์ กลาง

ด้านอาชีวศึกษาของอาเซียนการบรรลุเป้าหมายเหล่านี้ต้องอาศัยความมุ่งมั่นในการด าเนินการอย่างเข้มแข็ง

และต่อเนื่อง ยิ่งกว่านั้น ในยุคที่ตลาดแรงงานเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จ าเป็นที่จะต้องลงทุนเพ่ิมเติมให้มี

สถานที่และอุปกรณ์เพียงพอที่จะฝึกอบรมทักษะใหม่ๆ ให้แรงงานสาขาต่างๆและควรมีแผนงานเพ่ือแก้ไข

ปัญหาความไม่เสมอภาคทางการศึกษาอย่างจริงจัง 

ปริมาณเพ่ิมข้ึน คุณภาพลดลง 

ในสองทศวรรษที่ผ่านมา การศึกษาของไทยก้าวหน้าอย่างมากในเชิงปริมาณ อัตราการเข้าเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายเพิ่มข้ึนประมาณสองเท่า อยู่ที่ร้อยละ 70 และในระดับอุดมศึกษาเพ่ิมขึ้นกว่าเท่าตัวอยู่ที่

ร้อยละ 56 (ภาคผนวก – ตารางที่ 21) ความส าเร็จนี้เป็นผลมาจากการก าหนดนโยบายการศึกษาภาคบังคับ 9 

ปีและเรียนฟรี 15 ปี รวมทั้งการเพ่ิมจ านวนสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนเมื่อเปรียบเทียบในกลุ่ม

อาเซียน ประเทศไทยมีอัตราการเข้าเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาสูงกว่าประเทศอ่ืนๆ เป็นรองเพียงสิงคโปร์ 

บรูไน และฟิลิปปินส์ ขณะที่อัตราการเข้าเรียนต่อระดับอุดมศึกษาสูงกว่าทุกประเทศ เป็นรองเพียงสิงคโปร์ 

(ภาคผนวก – รูปภาพที่ 32) คุณภาพของการศึกษาไทยยังเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วง World Competitiveness 

Report ได้จัดให้คุณภาพการศึกษาโดยรวมของไทยอยู่ในอันดับต่ าที่สุดในอาเซียน (เมียนมาร์และลาวไม่ ได้ถูก

รวมไว้ในการจัดอันดับด้วย) ดังภาคผนวก – รูปภาพที่ 33 

การท าฟาร์มมนุษย์: จ้างอุ้มบุญ  

 ในปี พ.ศ. 2557 กระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมประเทศไทย เรื่องของการแสวงหา

ผลประโยชน์จากการตั้งครรภ์แทน (อุ้มบุญ) ในเชิงพาณิชย์ โดยใช้ช่องทางบริการทางการแพทย์ในทางที่ไม่

ชอบด้วยกฎหมายมีจ านวนมากขึ้น ประเทศไทยจึงจ าเป็นต้องมีการผลักดันการออกกฎหมายที่เกี่ยวกับ

กระบวนการรับตั้งครรภ์แทนทั้งระบบ และเพ่ิมความเข้มงวดในการควบคุมสื่อออนไลน์ เพ่ือไม่ให้เป็นช่องทาง

ในการน าไปสู่ธุรกิจรับจ้างตั้งครรภ์หรืออุ้มบุญเชิงพาณิชย์  
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ในปี พ.ศ. 2557 คนไทยรู้จักค าว่า “อุ้มบุญ” เป็นครั้งแรก จากกรณีของน้องแกมมี่ที่เกิดจากการจ้าง 

“อุ้มบุญ” โดยสามีภรรยาชาวออสเตรเลียมาจ้างผู้หญิงชาวไทยให้ตั้งครรภ์ให้ในราคา 350,000 บาท เพราะ

ภรรยาชาวออสเตรเลียไม่สามารถตั้งครรภ์ได้ และเมื่อคลอดบุตรเป็นฝาแฝดหญิงชาย แต่ด้วยทารกเพศชาย

เป็น down syndrome ส่วนทารกเพศหญิงเป็นเด็กปกติ สามีภรรยาชาวออสเตรเลียที่เป็นผู้ว่าจ้างก็รับไปแต่

ทารกเพศหญิงที่ปกติ ทิ้งทารกเพศชายไว้ให้แม่อุ้มบุญชาวไทย และเหตุการณ์ที่ชายชาวญี่ปุ่นว่าจ้างผู้หญิงไทย

ตั้งครรภ์บุตรให้หลายคน เพราะต้องการมีทายาทจ านวนมาก เนื่องจากเป็นนักธุรกิจมีฐานะดี ท าให้สังคมไทย

ได้รับรู้ในเรื่องของการรับจ้างอุ้มบุญที่นับว่าเป็นธุรกิจอย่างหนึ่งซึ่งได้ค่าตอบแทนสูง โดยใช้ช่องว่างทาง

กฎหมายในการให้ผู้หญิงไทยรับจ้างอุ้มบุญ ตั้งครรภ์บุตรให้คู่สามีภรรยาต่างชาติ 

 การรับตั้งครรภ์แทน หรือการ “อุ้มบุญ” ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2557 มีหลายรูปแบบ 

ได้แก ่การที่แพทย์น าอสุจิของสามีผสมกับไข่ของภริยานอกมดลูกจนเกิดเป็นตัวอ่อนแล้วน าตัวอ่อนไปฝากใส่ไว้

ในครรภ์ของหญิงซึ่งตกลงรับตั้งครรภ์ให้ หรือการน าเชื้ออสุจิของสามีไปฉีดใส่มดลูกของหญิงที่รับตั้งครรภ์แทน

โดยตรง ซึ่งการตั้งครรภ์แทนดังกล่าวนอกจากตั้งครรภ์แทนคู่สามีภรรยาที่ไม่สามารถตั้งครรภ์ได้ด้วยตนเอง

เนื่องจากปัญหาสุขภาพแล้ว ยังเป็นที่นิยมของคู่รักร่วมเพศหรือคนโสดที่ประสงค์จะมีบุตรซึ่งกระท าโดยการ

ว่าจ้างหญิงอุ้มบุญในลักษณะที่เป็นทางพาณิชย์ ด้วยความนิยมที่แพร่หลายมากขึ้นจึงมีการกระท าจนเป็นธุรกิจ 

มีผู้เป็นนายหน้าจัดหาหญิงมารับตั้งครรภ์ให้แก่ชาวต่างชาติ ซึ่งการกระท าดังกล่าวก่อให้เกิดปัญหาทาง

กฎหมายตามมามากมาย เช่น สถานภาพของเด็กที่เกิดจากการกระท าดังกล่าวถือเป็นบุตรของผู้ใด เด็กที่เกิด

มาจะมีสัญชาติใด อีกท้ังประเด็นปัญหาอีกประการหนึ่งคือ การกระท าดังกล่าวถือเป็นการค้ามนุษย์หรือไม ่

 “การค้ามนุษย์” ตามนิยาม ซึ่งบัญญัติไว้ในพิธีสารเพ่ือป้องกัน ปราบปราม และลงโทษการค้ามนุษย์

โดยเฉพาะสตรีและเด็กเพ่ิมเติมอนุสัญญาสหประชาชาติเพ่ือต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะ

องค์กร ซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วย หมายถึง “การจัดหา การขนส่ง การส่งต่อ การจัดให้อยู่อาศัย หรือการ

รับไว้ซึ่งบุคคลด้วยวิธีการขู่เข็ญ หรือด้วยการใช้ก าลัง หรือด้วยการบีบบังคับในรูปแบบอ่ืนใด ด้วยการลักพาตัว 

ด้วยการฉ้อโกง ด้วยการหลอกลวง ด้วยการใช้อ านาจโดยมิชอบ หรือด้วยการใช้สถานะความเสี่ยงภัยจาก

การค้ามนุษย์โดยมิชอบ หรือมีการให้หรือรับเงินหรือผลประโยชน์เพ่ือให้ได้มาซึ่งความยินยอมของบุคคลผู้มี

อ านาจ ควบคุมบุคคลอ่ืนเพื่อความมุ่งประสงค์ในการแสวงหาประโยชน์การแสวงหาประโยชน์อย่างน้อยที่สุดให้

รวมถึงการแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณีของบุคคลอื่นหรือการแสวงหาประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอื่น 

การบังคับใช้ แรงงานหรือบริการ การเอาคนลงเป็นทาสหรือการกระท าอ่ืนเสมือนการเอาคนลงเป็นทาส การ

ท าให้ตกอยู่ใต้บังคับ หรือการตัดอวัยวะออกจากร่างกาย” (มะลิวัลย์ หาญกาง) 



 

 

 ในประเทศไทยมีกฎหมายเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ คือพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้า

มนุษย์ พ.ศ. 2551 ซึ่งระบุประเด็นนี้ไว้ในมาตรา 1 ดังนี้ 

มาตรา 1 ผู้ใดเพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ กระท าการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

 (1) เป็นธุระจัดหา ซื้อ ขาย จ าหน่าย พามาจากหรือส่งไปยังที่ใด หน่วงเหนี่ยวกักขัง จัดให้อยู่อาศัย

หรือรับไว้ซึ่งบุคคลใด โดยข่มขู่ ใช้ก าลังบังคับ ลักพาตัว ฉ้อฉล หลอกลวง ใช้อ านาจโดยมิชอบ หรือโดยให้เงิน

หรือผลประโยชน์อย่างอ่ืนแก่ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลบุคคลนั้น เพ่ือให้ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลให้ความยินยอมแก่

ผู้กระท าความผิดในการแสวงหาประโยชน์จากบุคคลที่ตนดูแล หรือ 

 (2) เป็นธุระจัดหา ซื้อ ขาย จ าหน่าย พามาจากหรือส่งไปยังที่ใด หน่วงเหนี่ยวกักขังจัดให้อยู่อาศัยหรือ

รับไว้ซึ่งเด็กผู้นั้นกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์และได้นิยามความหมายของค าว่าแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

ว่าหมายถึง “การแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณีการผลิตหรือเผยแพร่วัตถุหรือสื่อลามก การแสวงหา

ประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอ่ืนการเอาคนลงเป็นทาส การน าคนมาขอทาน การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ 

การบังคับตัดอวัยวะเพ่ือการค้าหรือการอ่ืนใดที่คล้ายคลึงกันอันเป็นการขูด รีดบุคคล ไม่ว่าบุคคลนั้นจะยินยอม

หรือไม่ก็ตาม”การค้ามนุษย์ต้องประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ 

 1. การกระท า (action) ได้แก่ การเป็นธุระจัดหา ล่อไป ชักพาไป ซื้อ ขาย จ าหน่าย (recruitment) 

น าเข้า พามาจาก ส่งออกไป (transportation, transfer) รับไว้ หน่วงเหนี่ยวกักขัง ซ่อนเร้น (harbouringor 

receipt) 

 2. วิธีการ (means) ได้แก่ การใช้อุบายหลอกลวง บังคับ ชักจูง ยุยง ส่งเสริม ขู่เข็ญ ใช้ก าลัง

ประทุษร้าย ขู่เข็ญว่าจะใช้ก าลังประทุษร้าย ใช้อ านาจครอบง าผิดคลองธรรม หรือ ข่มขืนใจ ( threat, useof 

force, coercion, abduction, fraud, deception, abuse of power or vulnerability, or 

givingpayments or benefits to a person in control of the victim) 

 3. วัตถุประสงค์ (purposes) คือ เพ่ือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ (exploitation) จากผู้เสียหายเช่น 

การน าตัวไปเพ่ือแสวงหาประโยชน์ทางเพศ เพ่ือการอนาจารหรือท าการค้าประเวณี เอาตัวลงเป็นทาสหรือมี

ฐานะคล้ายทาส กดบังคับใช้แรงงานหรือบริการและตัดอวัยวะ (exploiting of prostitution,sexual, 

exploitation, forced labour, slavery or similar practices, and the removal of organs) 

 การอุ้มบุญที่มีลักษณะของการตกลงเป็นสัญญาว่าจ้างมีลักษณะเป็นการค้ามนุษย์อย่างชัดเจน

เนื่องจากมีการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้กับหญิงที่อุ้มบุญ เป็นค่าตอบแทนที่จะสร้างมนุษย์ขึ้นมาให้มีลักษณะ
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คล้ายทาส ค าว่า “ทาส” นั้น ตามความหมายในพจนานุกรมมีความหมายได้หลายอย่าง เช่น เป็นทาสการพนัน 

เป็นทาสยาเสพติด หรือเป็นทาสเงิน อนุสัญญาต่อต้านความเป็นทาส (Slavery Convention (1926) ได้นิยาม 

ค าว่า “ทาส”ว่าหมายถึง “สถานะหรือเงื่อนไขที่บุคคลหนึ่งมีอยู่เหนือบุคคลอื่น โดยมีการใช้อ านาจทุกอย่างอัน

พึงมีในฐานะเป็นเจ้าของ” ซึ่งตามข้อเท็จจริงที่ว่ามีหญิงไปตกลงท าสัญญารับจ้างตั้งครรภ์โดยไม่ได้เป็นผู้ที่อยู่

กินกันฉันท์สามีภรรยาจึงเป็นลักษณะของการตกเป็นทาสเงินเพ่ือจะท าการผลิตลูกให้กับผู้อ่ืน ซึ่งกรณีที่เอาคน

ลงเป็นทาสหรือให้มีฐานะคล้ายทาสนั้นเป็นความหมายที่กว้างมิใช่ทาสในความหมายที่เข้าใจโดยทั่วไป 

 เมื่อน าข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นมาพิจารณากับองค์ประกอบของความผิดฐานค้ามนุษย์นั้นสามารถแยกได้

ดังนี้คือ 

 1. การกระท า (action) การกระท าของผู้เป็นนายหน้ามีลักษณะเป็นธุระจัดหาหญิงที่มารับจ้าง

ตั้งครรภ์ 

 2. วิธีการ (means) คือการชักจูงจูงใจหญิงที่มารับจ้างตั้งครรภ์ด้วยค่าตอบแทนที่สูงกว่าการท างาน

อย่างอ่ืน 

 3. วัตถุประสงค์ (purposes) คือ เพ่ือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ (exploitation) จากหญิงที่รับจ้าง

ตั้งครรภ์ ซึ่งการแสวงหาประโยชน์ในกรณีนี้คือการเอาคนลงเป็นทาสดังที่ได้วิเคราะห์ไปข้างต้น 

 ดังนั้นการกระท าดังกล่าวของผู้ว่าจ้างหญิงตั้งครรภ์และผู้เป็นนายหน้าจัดหาหญิงมาตั้งครรภ์เป็นการ

กระท าที่ครบองค์ประกอบของการค้ามนุษย์ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  พ.ศ. 

2551 และพิธีสารเพ่ือป้องกัน ปราบปราม และลงโทษการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็กเพ่ิมเติมอนุสัญญา

สหประชาชาติเพ่ือต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร นอกจากนี้การกระท าดังกล่าวถือว่า

ผิดต่อปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Right)ข้อ 4 ซึ่งบัญญัติว่า 

“บุคคลใดจะตกอยู่ในความเป็นทาส หรือสภาวะจ ายอมไม่ได้ ทั้งนี้ ห้ามความเป็นทาสและการค้าทาสทุก

รูปแบบ( Article 4 : No one shall be held in slavery or servitude; slavery andthe slave trade 

shall be prohibited in all their forms.)” ซึ่งถือเป็นเอกสารประวัติศาสตร์ในการวางรากฐานด้านสิทธิ

มนุษยชนระหว่างประเทศฉบับแรกของโลก และเป็นพ้ืนฐานของกฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน

ทุกฉบับที่มีอยู่ในปัจจุบัน ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนถือเป็นมาตรฐานที่ประเทศสมาชิกสหประชาชาติ

ได้ร่วมกันจัดท าเพ่ือส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประชาชนทั่วโลกท้ังนี้ ประเทศไทยเป็นหนึ่งในสี่สิบ

แปดประเทศแรกที่ลงคะแนนเสียงร่วมรับรองปฏิญญาฉบับนี้ในการประชุมดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้น ณ กรุงปารีส 

ประเทศฝรั่งเศสในด้านความเห็นของนักกฎหมาย นายจรัญ ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญกล่าวถึง



 

 

มุมมองในข้อกฎหมายกรณีอุ้มบุญว่า “ปัจจุบันในประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายรองรับปัญหาการอุ้มบุญซึ่ง

กระบวนการดังกล่าวถือว่าเป็นการค้ามนุษย์อย่างหนึ่ง โดยแสวงหาผลประโยชน์จากการท าธุรกิจการค้าดังนั้น

จึงควรต้องใช้กฎหมายด้านปราบปรามการค้ามนุษย์เข้าด าเนินคดีกับบุคคล ที่เก่ียวข้องในขบวนการเหล่านี้”ใน

ประเทศไทยยังไม่ปรากฏว่ามีการด าเนินคดีใดๆกับผู้กระท าการเหล่านั้น ธุรกิจการรับจ้างตั้งครรภ์ยังคงด าเนิน

อย่างเปิดเผยมีการโฆษณาตามสื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างแพร่หลายเสมือนเป็นการกระท าที่ถูกกฎหมาย เนื่องจาก

ยังไม่เคยมีการด าเนินการในทางกฎหมายอย่างจริงจัง แม้แต่ในด้านความเห็นของกฎหมายก็มีการตีความที่

แตกต่างกันนักกฎหมายบางท่านยังคงเห็นว่าการกระท าดังกล่าวไม่ผิดต่อกฎหมายที่มีในปัจจุบันและยังไม่เคยมี

ค าพิพากษาของศาลให้ถือเป็นแนวทางในการตีความกฎหมายแนวทางการแก้ปัญหานี้คือรัฐจ าเป็นต้องออก

กฎหมายที่เกี่ยวกับการรับตั้งครรภ์แทนโดยเป็นมาตรการทางอาญาเพ่ือป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิ

ชอบจากหญิงที่รับตั้งครรภ์แทน และเพ่ือคุ้มครองเด็กที่เกิดจากการตั้งครรภ์ดังกล่าว ควรมีมาตรการเพ่ือ

ควบคุมมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ เช่น ก าหนดกระบวนการในการคัดเลือกบุคคลที่ต้องการมี

บุตรด้วยการรับต้องครรภ์แทนเช่น อายุ ภูมิล าเนา สถานภาพการสมรส ประวิติในการมีบุตรหรือเลี้ยงดูบุตร 

ความสัมพันธ์ทางสายโลหิตระหว่างหญิงที่รับตั้งครรภ์แทนกับ Intended mother, Intended father อีกทั้ง

ยังจ าเป็นต้องมีกลไกให้ทั้งสองฝ่ายทราบถึงกฎหมายของการตั้งครรภ์แทนเพ่ือก าหนดหน้าที่ สิทธิและความ

รับผิดชอบของทั้งสองฝ่ายด้วย และที่ส าคัญตัวเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องควรมีความจริงใจในการแก้ไขปัญหา

โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและตรวจซึ่งเป็นผู้บังคับใช้กฎหมาย 

ปัญหาเด็กขอทานรอบปี พ.ศ. 2557  

 ส าหรับปัญหาการค้ามนุษย์ ด้วยการให้เด็กมาเป็นขอทานนี้ในรอบปี พ.ศ. 2557 นี้ ต้องถือว่าได้รับ

ความสนใจและมีการกล่าวถึงอย่างกว้างขวางจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นจ านวนมาก ภายหลังจากที่

สหรัฐอเมริกาได้ประกาศปรับลดระดับปัญหาการค้ามนุษย์ของประเทศไทยไปที่ระดับ 3 (Tier 3) ตามความ

คาดหมาย เนื่องจากประเทศไทยถูกจัดระดับอยู่ที่ 2.5 (Tier 2 watch list) มาเป็นระยะเวลา 4 ปีติดต่อกัน

แล้ว (โครงการรณรงค์ยุติธุรกิจเด็กขอทาน มูลนิธิกระจกเงา) 

 ภายหลังการจัดระดับของสหรัฐอเมริกาในครั้งนี้ ท าให้ภาครัฐเกิดความพยายามในการแก้ไขปัญหา

การค้ามนุษย์ในรูปแบบต่างๆ โดยในส่วนของปัญหาการน าเด็กมาเป็นเครื่องมือในการขอทานนั้น ได้มีการออก

มาตรการจัดระเบียบคนขอทานจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งได้มีการ

ด าเนินการจัดระเบียบในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 2 ครั้ง โดยสามารถช่วยเหลือคนขอทานทั้งเด็กและผู้ใหญ่ไ ด้

ทั้งสิ้น 431 ราย แต่อย่างไรก็ตามทางโครงการรณรงค์ยุติธุรกิจเด็กขอทาน มูลนิธิกระจกเงา เห็นว่ามาตรการ
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ดังกล่าวนี้ยังมิใช่แนวทางการแก้ไขปัญหาขอทานอย่างแท้จริง เพราะลักษณะการจัดระเบียบนั้นเป็นในเชิงการ

กวาดล้างซึ่งวิธีการนี้ได้ถูกน ามาใช้อยู่หลายครั้งและถูกถอดบทเรียนแล้วว่าไม่สามารถแก้ไขปัญหาขอทานได้

อย่างแท้จริง เนื่องจากปัญหาขอทานในประเทศไทยนั้นส่วนใหญ่ยังเป็นกลุ่มที่มาจากประเทศกัมพูชาและ

ประเทศอ่ืนๆ เช่น พม่า, เวียดนาม, จีน เป็นต้น โดยบางส่วนมีพฤติกรรมในการจ่ายเงินให้กับกลุ่มขบวนการ

นายหน้าค้ามนุษย์ในราคาประมาณ 1,500 – 3,000 บาทต่อคนเพ่ือลักลอบเข้าสู่ประเทศไทยผ่านทางด่าน

ชายแดนต่างๆ โดยเฉพาะด่านชายแดนอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นด่านชายแดนที่กลุ่มขอทานมักอ้าง

ถึงอยู่บ่อยครั้ง 

 นอกจากนี้กลุ่มขอทานบางส่วนมีพ้ืนฐานมาจากปัญหาความยากจนซึ่งไม่สามารถเข้าถึงสวัสดิการของ

ภาครัฐได้อย่างทั่วถึง ในบางรายก็ได้รับสวัสดิการที่ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือ

ยกระดับฐานะครอบครัวได้จริง รวมถึงการที่ภาครัฐยังท าได้เพียงการฝึกอาชีพให้กับกลุ่มคนยากจนแต่ยังไม่มี

ตลาดรองรับกลุ่มผู้ที่เสร็จสิ้นจากการฝึกอาชีพแล้ว นั่นย่อมท าให้หลายคนมักเลือกกลับเข้าสู่การเป็นขอทาน

ตามข้างถนนอีกครั้ง ซึ่งในส่วนนี้ภาครัฐจ าต้องเร่งทบทวนการส่งเสริมสวัสดิการให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นเพื่อเป็น

หนึ่งในการป้องกันกลุ่มขอทานในลักษณะดังกล่าวนี้ด้วย 

 อีกทั้งยังมีกลุ่มเด็กขอทานที่มีฐานะเป็นผู้ติดตามกลุ่มแรงงานข้ ามชาติที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิด

กฎหมาย ซึ่งเด็กกลุ่มนี้มักเข้าไม่ถึงสิทธิการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงมาขอทานเพ่ือหาเงินประทังชีพหรือเลียนแบบ

พฤติกรรมจากเด็กที่ท าการขอทานมาก่อน ซึ่งโครงการรณรงค์ยุติธุรกิจเด็กขอทาน มูลนิธิกระจกเงา (2557) 

คาดว่ากลุ่มเด็กขอทานในลักษณะดังกล่าวนี้จะมีจ านวนเพ่ิมขึ้นในอนาคต เนื่องจากประเทศไทยมีการน าเข้า

กลุ่มแรงงานจากประเทศเพ่ือนบ้านเป็นจ านวนมาก 

 ในส่วนภาคสังคมนั้นตลอดรอบปีที่ผ่านมานี้  ถือว่าคนในสังคมมีความตระหนักต่อปัญหาการน าเด็กมา

เป็นเครื่องมือในการขอทานที่เพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยยะส าคัญ สะท้อนจากสถิติการรับแจ้งเบาะแสการน าเด็กมาเป็น

เครื่องมือในการขอทานของโครงการรณรงค์ยุติธุรกิจเด็กขอทาน มูลนิธิกระจกเงา ซึ่งมีสถิติการรับแจ้งเบาะแส

ตลอดรอบปี 2557 สูงถึง 404 รายเลยทีเดียว แต่อย่างไรก็ตามในส่วนของการประสานเบาะแสไปยังเจ้าหน้าที่

ต ารวจทางเบอร์ฉุกเฉิน 191 นั้น ยังคงมีเสียงสะท้อนจากคนในสังคมมาโดยตลอดว่ามีการด าเนินการที่ค่อนข้าง

ล่าช้าหรือบางท้องที่ก็เพิกเฉยในการลงตรวจสอบอย่างสิ้นเชิง ซึ่งย่อมแสดงให้เห็นว่ากลไกในการคุ้มครองสิทธิ

เด็กในประเทศไทยยังคงต้องมีการปรับปรุงและแก้ไขต่อไป 

 แต่อย่างไรก็ตามในช่วงปลายปี พ.ศ. 2557 นั้นทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย์ได้มีการจัดประชุมเพ่ือจัดท าร่างบันทึกความร่วมมือ (MOU) ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่



 

 

เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อร่วมกันในการประสานข้อมูลเบาะแสปัญหาสังคมใน 4 ด้าน คือ ปัญหาการค้ามนุษย์ การ

ใช้ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ การตั้งครรภ์ไม่พร้อมและการใช้แรงงานเด็ก ซึ่งบันทึกข้อตกลงดังกล่าวนี้

ยังคงอยู่ในเพียงขั้นตอนการหารือเบื้องต้นกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น โดยคาดว่าในปี  พ.ศ. 2558 

จะได้มีการผลักดันบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ให้เกิดข้ึนและสามารถใช้ในทางปฏิบัติได้อย่างแท้จริงต่อไป 

 นอกจากมาตรการจัดระเบียบคนขอทานและการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือแล้ว ทางกระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยังมีแนวทางที่จะแก้ไขพระราชบัญญัติควบคุมขอทาน พ.ศ. 2484 

อีกด้วย ซึ่งคาดว่าเนื้อหาที่จะมีการปรับปรุงนั้นน่าจะเป็นเรื่องการยกเว้นกลุ่มวณิพกว่ามิใช่ขอทาน เนื่องจาก

หลายครั้งที่มีมาตรการกวาดล้างขอทานนั้น กลุ่มวณิพกมักได้รับผลกระทบอยู่เสมออันเนื่องมาจากข้อกฎหมาย

เดิมที่ระบุว่าพฤติกรรมการร้องเพลงเรี่ยไรเงินนั้นถือเป็นรูปแบบการขอทานอย่างหนึ่ง ซึ่งยังคงต้องติดตามกัน

ต่อไปว่าการแก้ไขพระราชบัญญัติฉบับนี้จะสามารถด าเนินการได้แล้วเสร็จเมื่อใด เพราะที่ผ่านมายังคงอยู่ใน

ขั้นตอนการหารือเก่ียวกับการแก้ไขพระราชบัญญัติฉบับนี้เท่านั้น 

 อีกทั้งในปี พ.ศ.2557 นี้ทางรัฐบาลยังได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาคนขอทานขึ้น โดย

มีวัตถุประสงค์ท่ีจะศึกษาสภาพปัญหาคนขอทานเพ่ือวางแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว รวมถึงการแต่งตั้ง

คณะท างานเพ่ือปฏิบัติการตามที่คณะอนุกรรมการมอบหมายอีกด้วย ซึ่งทางโครงการรณรงค์ยุติธุรกิจเด็ก

ขอทาน มูลนิธิกระจกเงา มีความคาดหวังว่าคณะอนุกรรมการชุดนี้ว่าจะมีส่วนในการผลักดันประเด็นการแก้ไข

ปัญหาการน าเด็กมาเป็นเครื่องมือในการขอทานในเชิงนโยบายให้มากยิ่งข้ึนต่อไป 

 ส าหรับการคาดการณ์ต่อปัญหาการน าเด็กมาเป็นเครื่องมือในการขอทานรอบปี 2558 นั้น โครงการ

รณรงค์ยุติธุรกิจเด็กขอทาน มูลนิธิกระจกเงา คาดว่าปัญหาการน าเด็กมาเป็นเครื่องมือในการขอทานจะยังคง

ได้รับความสนใจจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องต่างๆ ต่อไป เนื่องจากเป้าประสงค์ใหญ่ของรัฐบาล คือ การ

ผลักดันให้ประเทศไทยได้รับการจัดระดับการค้ามนุษย์จากทางสหรัฐอเมริกาให้ขึ้นมาที่ระดับ 2 (Tier 2) 

นั่นเอง นอกจากนี้ในรอบปี พ.ศ. 2557 นี้ยังคงมีประเด็นที่ค้างคาอีกมากมาย ทั้งเรื่องการจัดท าบันทึกข้อตกลง

ความร่วมมือ (MOU) ของทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กับหน่วยงานต่างๆ ที่

เกี่ยวข้อง รวมถึงการแก้ไขพระราชบัญญัติควบคุมขอทาน พ.ศ. 2484 ซึ่งคาดว่าน่าจะมีความชัดเจนในปี พ.ศ. 

2558 นี้ทั้งหมด 

เด็กกลุ่มปัญหาพิเศษ 

 เด็กและเยาวชนนับเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า คุณภาพของเด็กและเยาวชนในปัจจุบันจึงมีผลต่อ

อนาคตของประเทศชาติ ในทุกประเทศจึงให้ความส าคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนในด้านต่าง ๆ เช่น ด้าน
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สุขอนามัย ด้านการศึกษา ด้านการพัฒนา ด้านสวัสดิการและสงเคราะห์เด็กและเยาวชน ในขณะเดียวกันกับที่

ประเทศชาติก็ต้องพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี จึงส่งผลให้เด็กและเยาวชนผู้ด้อยประสบการณ์มี

แนวโน้มที่จะมีปัญหาพฤติกรรมในลักษณะที่รุนแรงมากขึ้นและมักเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ดังทราบจากข่าวสาร

ต่าง ๆ ที่มีเด็กและเยาวชนหลายคนรวมตัวกันมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม โดยกลุ่มของเด็กและเยาวชนเหล่านี้

พอจะแบ่งได้ดังนี้  

 1. กลุ่มเด็กบ้าน เป็นกลุ่มของเด็กและเยาวชนที่อยู่บ้านเฉย ๆ โดยไม่ได้เรียนหนังสือ ไม่ได้ท างาน แต่

มักจะออกไปหาเพ่ือนพูดคุยกันแถวบ้าน ออกไปเล่นเกมส์ตามร้านจนติดเกมส์ นอนดึก พูดคุยโทรศัพท์ หากไม่

มีเงินใช้จ่ายก็มักจะลักขโมยเงินของคนในบ้าน บางคนเล่นเกมส์เก่งจนมีคะแนนมากสามารถน าไปแลกของจาก

เกมส์และจะมีคนที่เล่นเกมส์ด้วยกันมาขอซื้อเป็นเงินสดโดยต้องให้ชื่อและรหัสไปด้วย บางคนเข้าร้านเกมส์แต่

ไปเล่นอินเทอร์เน็ต เข้าโซเชียลแคม ดูเวปโป๊ 

 2. กลุ่มเด็กแว้น เป็นกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้เรียนหนังสือ มีรถจักรยานยนต์ ชอบขี่

ไปรวมตัวกันตอนกลางคืน และแข่งรถกันวันศุกร์ วันเสาร์ โดยส่วนใหญ่มักขับขี่ตาม ๆ กันไปไม่ได้ร่วมแข่งด้วย 

มักใช้ยาเสพติดประเภทยาบ้า เมื่อเข้าร่วมด้วยจะรู้สึกสนุกไปด้วย โดยเฉพาะตอนขับรถหนีการไล่จับกุมของ

ต ารวจ  กลุ่มที่แข่งรถจริงจะเป็นเด็กของร้านขายอุปกรณ์ตกแต่งรถ และพวกที่เกี่ยวข้องในการขายยาเสพติด 

หรือเสพยาบ้า ยาไอซ์ เพราะจะมีเงินแต่งรถให้สวยและเปลี่ยนอุปกรณ์ให้รถวิ่งแรง รถที่เข้าแข่งจะเติมน้ ามันรถ

ที่มีค่าออกเทนสูง มีการใช้โทรศัพท์เพ่ือส่งข่าวว่าจะไปแข่งรถกันที่ไหน เมื่อไร 

 3. กลุ่มเด็กเที่ยว เป็นกลุ่มของเด็กและเยาวชนที่มีทั้งยังเรียนหนังสือ ท างาน หรือไม่เรียนหนังสือ ไม่

ท างาน ชอบออกเที่ยวกลางคืน เช่น ขี่รถจักรยานยนต์เที่ยวไปเรื่อย ๆ ไปเที่ยวตามสถานบันเทิง ไปงานวันเกิด

เพ่ือน กลับบ้านดึก นอนตื่นสาย เป็นกลุ่มที่ค่อนข้างมีเงินใช้จ่าย ใช้โทรศัพท์ประเภทไอโฟน มักใช้ยาเสพติด

ประเภทยาอี ยาเค โดยจะไปแอบใช้ในห้องน้ าของสถานบันเทิง   

 4. กลุ่มเด็กช่าง เป็นกลุ่มเด็กและเยาวชนที่เรียนในโรงเรียนอาชีวศึกษา เมื่อเลิกเรียนแล้วมักจะนัดพบ

กันแถวบ้าน กลุ่มนี้จะไม่ออกไปไหน แต่จะจับกลุ่มนั่งดื่มสุรา สูบกัญชา ดื่มน้ ากระท่อม(ผสมยาแก้ไอ โค้ก) 

เล่นกีต้าร์ นั่งพูดคุยกันจนดึกเก่ียวกับเรื่องในโรงเรียน หรือที่มีโรงเรียนอื่นมาดักตี หรือเรื่องผู้หญิง กลุ่มเด็กช่าง

จะมีวัฒนธรรมรองของแต่ละโรงเรียนที่ปลูกฝังกันมาในเรื่องต่าง ๆ จากการบอกต่อ ๆ กัน การพารุ่นน้องไปดู

รุ่นพี่ตีกับโรงเรียนอ่ืน การรับน้องเพ่ือสอนให้รักกัน ช่วยเหลือกัน และรุ่นพ่ีจะดูว่าน้องคนไหนใจกล้า ใจถึง โดย

มีลักษณะเฉพาะ เช่น การแต่งกายสีเสื้อ กางเกง และไม่ใส่รองเท้าที่เป็นสีของโรงเรียนตัวเอง การพกอาวุธไป

โรงเรียนในระหว่างเดินทางและน าไปซ่อนไว้ก่อนเข้าโรงเรียน การเดินทางไปโรงเรียนโดยนัดเจอกันแล้วขึ้น



 

 

รถเมล์ไปด้วยกัน แล้วมีอีกกลุ่มท่ีขี่รถจักรยานยนต์น าไปก่อนเพ่ือดูว่ามีโรงเรียนอื่นมาดักตีหรือไม่ มีความเชื่อว่า 

การตีกันเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน เป็นการแก้แค้นให้เพื่อนที่ถูกโรงเรียนอ่ืนมาตี มีการเก็บเงินวันละ 

20 บาทเพ่ือรวบรวมไว้จัดรับน้อง ไว้ซื้ออาวุธแจกน้อง หรือเป็นเงินค่าประกันตัวถ้าถูกจับกุม ให้จ าชื่อเพ่ือน ๆ 

และน้องๆ ทั้งชื่อจริงและชื่อเล่นเพื่อไว้แจ้งกรณีมีเหตุบาดเจ็บต้องเข้าโรงพยาบาล  

 จะพบได้ว่า เด็กทุกกลุ่มมีการเกี่ยวข้องในการใช้ยาเสพติด เด็กที่อยู่ในร้านเกมส์มักได้เห็นการซื้อขาย

หรือเสพยาเสพติดในร้าน บางครั้งผู้จ าหน่ายยาเสพติดจะนัดแนะผู้ซื้อเพ่ือส่งยาเสพติดในร้าน และมีการฝากให้

เด็กที่เล่นเกมส์ส่งยาเสพติดให้คนซื้อและให้เงินตอบแทนกับเด็กบ้าน หรือบางครั้งผู้จ าหน่ายจะพูดชักชวนให้

เด็กบ้านส่งยาเสพติดเพราะจะได้เงินมาเล่นเกมส์มากข้ึน จึงท าให้เด็กบ้านบางคนเข้ามาในวงจรยาเสพติด เริ่มมี

การใช้ยา ขายยา และเมื่อมีเงินมากขึ้นจะน าไปซื้อรถจักรยานยนต์เพ่ือใช้ในการรับส่งซื้อขายยาเสพติด ตกแต่ง

รถของตนเอง น าไปขับขี่แข่งกันและเข้าสู่การเป็นเด็กแว้น จากนั้นก็จะเปลี่ยนตัวเองเป็นเด็กเที่ยว เข้าไปใน

สถานบันเทิงได้พบปะพูดคุยกับผู้จ าหน่ายด้วยกัน และมีการซื้อขายยาเสพติดด้วย  เกี่ยวกับการใช้ยาเสพติด

นั้น เด็กและเยาวชนจะพูดคุยบอกต่อกันว่า เมื่อใช้ยาเสพติดบางประเภทจะไม่สามารถตรวจพบได้จากปัสสาวะ 

เช่น กระท่อม ยาเค จึงท าให้เด็กและเยาวชนไม่กลัวและยังคงใช้ยาเสพติดดังกล่าวอยู่ และบางกลุ่มเชื่อว่ายา

เสพติดบางตัว เช่น กระท่อมใช้แล้วจะท าให้มึนเหมือนเบียร์ แต่ไม่ขาดสติเหมือนเหล้า หรือยาไอซ์ใช้แล้วท าให้

ผิวขาว  

 เด็กและเยาวชนส่วนใหญ่ในปัจจุบันยังมีค่านิยมว่า ต้องมีฐานะดี มีเงินมาก เมื่อต้องการอะไรจะได้ซื้อ

ใช้ได้เลย และมีเงินเก็บไว้ด้วย ต้องมีโทรศัพท์ราคาแพง มีรถจักรยานยนต์ตกแต่งเต็มที่ เหล่านี้ท าให้เด็กและ

เยาวชนเข้าไปสู่วงการค้ายาเสพติดได้ง่าย เพราะต้องการเงินใช้จ่าย และเมื่อเข้าสู่วงจรยาเสพติดแล้วจะมีการ

สอนหรือบอกต่อกันถึงวิธีการเก็บยาเสพติด การแบ่งขาย การใช้โทรศัพท์เพ่ือติดต่อซื้อขายกัน ฯลฯ จึงท าให้

เด็กและเยาวชนไม่รู้สึกผิดกับการที่เป็นผู้จ าหน่ายยาเสพติด โดยคิดว่าการขายยาเสพติดไม่มีข้อเสีย เพราะคน

ซื้อมาซื้อกันเอง ไม่ได้ไปชักชวน แต่มีข้อดีคือ มีเงินใช้อยากได้อะไรก็ได้ เท่ห์ มีเงินให้พ่อแม่/ญาติเพ่ือใช้หนี้หรือ

ไปซื้อบ้าน และจะเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เนื่องจากถูกจับและได้รับโทษหนักขึ้น 

 ปัญหาเด็กและเยาวชนในสถานการณ์ปัจจุบันดังได้กล่าวมาจึงมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งเป็นกลุ่มท่ีเสี่ยง

ต่อการกระท าความผิด กลุ่มที่กระท าความผิดแต่ยังไม่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม และกลุ่มที่เข้าสู่กระบวนการ

ยุติธรรมแล้ว ซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยของประเทศชาติ เพ่ือป้องกันและลดจ านวนเด็กและ

เยาวชนในสังคมที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม จึงสมควรเสนอก าหนดเรื่องปัญหาเด็กและเยาวชนขึ้นเป็น

วาระแห่งชาติ โดยให้หน่วยงาน กระทรวงและองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเด็กและเยาวชน ได้แก่ 
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กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวง

สาธารณสุข ฯลฯ เข้ามาร่วมบูรณาการในการด าเนินงาน เพ่ือช่วยกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาเด็กและเยาวชน 

ให้เป็นทรัพยากรที่มีศักยภาพและความสามารถเพ่ือการพัฒนาประเทศต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ส่วนที่ 3 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชน 

 ในบทนี้จะแยกออกเป็น 2 ส่วน เพ่ือให้เห็นภาพการมีส่วนร่วมในบริบทของภาคส่วนต่างๆ ชัดเจนขึ้น 

โดยแยกเป็น 

3.1 เด็กและเยาวชนกับการมีส่วนร่วมโดยแยกย่อยออกเป็น 2 กรณี คือ 

3.1.1 กรณีสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย  

 ผลงานความก้าวหน้าของสภาเด็กและเยาวชนระดับต่างๆ 

 ความส าเร็จ ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงานของสภาเด็กและเยาวชน 

 สภาเด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชน 

3.1.2 เครือข่ายเด็กและเยาวชนในพื้นท่ี 

 3.2 บทบาทของภาคเอกชน ภาคประชาสังคม องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และสื่อในการพัฒนาเด็ก

และเยาวชน 

 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

3.1 เด็กและเยาวชนกับการมีส่วนร่วม 

3.1.1 กรณีสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย  

 ผลงานความก้าวหน้าของสภาเด็กและเยาวชนระดับต่างๆ 

พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ได้ถูกประกาศในราชกิจจา -

นุเบกษาเมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2551 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2551 เป็นต้นมา โดย

ส่วนหนึ่งพระราชบัญญัติฉบับนี้ ก าหนดให้มีการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย สภาเด็กและ

เยาวชนจังหวัด สภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร และสภาเด็กและเยาวชนอ าเภอ เพื่อให้การส่งเสริมและ

พัฒนาเด็กและเยาวชนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งให้องค์กรเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีส่วน

ร่วมในการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน 
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อันที่จริงการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน ได้มีขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 โดยการริเริ่มของคณะกรรมการ

ส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ ส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส 

และผู้สูงอายุ (สท.) ซึ่งมีส านักส่งเสริมและพิทักษ์เยาวชน ท าหน้าที่ผลักดันโครงการน าร่องให้มีการจัดตั้งสภา

เด็กและเยาวชนขึ้นในสี่ภาค สี่จังหวัด อันได้แก่ ปราจีนบุรี สุรินทร์ เชียงราย และสตูล และพบว่าการจัดตั้ง

โครงการสภาเด็กฯ น าร่องดังกล่าว ประสบผลส าเร็จเป็นอย่างดี จึงท าให้ต่อมาในปี พ.ศ. 2548 คณะรัฐมนตรี

ในขณะนั้น มอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ด าเนินการจัดตั้งสภาเด็กและ

เยาวชนให้ครบถ้วนทั้ง 76 จังหวัด ภายในปี พ.ศ. 2549 โดยในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2549 คณะกรรมการสภา

เด็กและเยาวชนได้ถูกแต่งตั้งจนครบทั้ง 75 จังหวัด ยกเว้นจังหวัดกรุงเทพมหานคร ต่อมาเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 

พ.ศ. 2549 จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย และกรุงเทพมหานครขึ้น 

เพ่ือให้มีกลไกการท างานด้านสภาเด็กฯ ที่เชื่อมโยงจากบนสู่ล่าง ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า สภาเด็กและเยาวชนที่

จัดตั้งตามพรบ.ดังกล่าว แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ สภาเด็กและเยาวชนอ าเภอ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัด

และกรุงเทพมหานคร และสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2553 คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรี

เป็นประธาน ได้มีมติในคราวประชุมครั้งที่ 2/2553 เรื่องการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนต าบล เพ่ือส่งเสริม

สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในระดับต าบลได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เป็นแกนน า

ในการท ากิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะความคิดเห็นในการพัฒนาเด็ก

และเยาวชน มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยขอให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนให้มีการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนต าบลตามความพร้อมของแต่ละ

ท้องถิ่น รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณด าเนินการตามความเหมาะสมกับสถานะทางการคลัง ดังนั้นกระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน 

ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ จึงได้ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนต าบลขึ้น ท าให้ 

ณ ปี พ.ศ. 2556 ประเทศไทยมีสภาเด็กและเยาวชนถึง 4 ระดับ โดยข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 

สภาเด็กและเยาวชนระดับต าบล มีการจัดตั้งแล้วทั่วประเทศ 5,204 แห่ง เทียบกับในปี พ.ศ. 2556 ที่มีเพ่ิมขึ้น

ภายในปีเดียว 97 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 70.13 ของจ านวนต าบลทั้งหมด (7,420 ต าบล) เพ่ิมขึ้นจากในปี พ.ศ. 

2555 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555) จ านวน166 แห่ง โดยในปี พ.ศ. 2555 มีสภาเด็กและเยาวชน

ต าบลจัดตั้งแล้ว 4,941 แห่ง ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2556 และ 2557 มีสภาเด็กและเยาวชนระดับต าบล จัดตั้งครบ

ตามจ านวนต าบล 100% ทั้งหมด 20 จังหวัด  



 

 

สภาเด็กและเยาวชนทั้งหมด 4 ระดับ มีโครงสร้าง อ านาจหน้าที่ จ านวนและแหล่งที่มาของที่ปรึกษา

แตกต่างกัน ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 22 โครงสร้าง อ านาจหน้าที่จ านวนและแหล่งที่มาของที่ปรึกษาสภาเด็กและเยาวชน 

ระดับสภาเด็ก
และเยาวชน 

โครงสร้าง เง่ือนไข
การจัด
ประชุม 

คณะที่ปรึกษา หน้าท่ี 

1. สภาเด็ก
และเยาวชน
ต าบล 

1. สมาชิก ประกอบด้วย เด็กและเยาวชนท่ี
อยู่ในเขตต าบลนั้น 
2. คณะบริหาร ประกอบด้วย 
- ประธานสภาเด็กและเยาวชนต าบล 1 คน 
-ผู้บริหารสภาเด็กและเยาวชนต าบล ซึ่ง
คัดเลือกจากผู้แทนนักเรียน หรือนักศึกษา
จากสถานศึกษาตามกฎหมายว่าดว้ย
การศึกษาแห่งชาติที่อยู่ในเขตต าบล ตั้งแต่
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป โดยให้มี
ผู้แทนเด็กและเยาวชนจากแต่ละ
สถานศึกษา อย่างน้อย เป็นชาย 1 คน หญิง 
1 คน และผู้แทนเด็กและเยาวชนที่ไม่ได้อยู่
ในสังกัดสถานศึกษา รวมแล้วจ านวนไม่เกิน 
20 คน 

(ไม่ได้
ระบุ) 

(ไม่ได้ระบุ) 1. เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้าน
วิชาการ และกิจกรรมเกี่ยวกับ
การศึกษา กีฬา และวัฒนธรรม
ในต าบล 
2. จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อ
ส่งเสริมและพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในต าบลให้มคีวามรู้ 
ความสามารถ คณุธรรม และ
จริยธรรม 
3. ประสานการด าเนินกิจกรรม
ของกลุ่มชมรมเด็กและเยาวชน
ในต าบลให้สอดคล้องและ
สนับสนุนซึ่งกันและกัน โดย
ค านึงถึงประโยชน์สูงสดุในการ
พัฒนาเด็กและเยาวชน 
4. เสนอแนะและให้ความเห็น
เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในต าบลต่อสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล 
เทศบาล เพื่อจัดท าแผนพัฒนา
เด็กและเยาวชน 
5. ประสานการท ากิจกรรม
ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชน
อ าเภอ 

2. สภาเด็ก
และเยาวชน
อ าเภอ 

1. สมาชิก ประกอบด้วย เด็กและเยาวชนท่ี
อยู่ในเขตอ าเภอน้ัน 
2. คณะบริหาร ประกอบด้วย  
- ประธานสภาเด็กและเยาวชนอ าเภอ 1 คน  

- ต้องจัด
ให้มีการ
ประชุม
สามัญ

1. พัฒนา
สังคมและ
ความมั่นคง
ของมนุษย์

1. ส่งเสรมิ สนับสนุน และเป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู้ด้าน
วิชาการ และกิจกรรมเกี่ยวกับ
การศึกษา กีฬา และวัฒนธรรม
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ระดับสภาเด็ก
และเยาวชน 

โครงสร้าง เง่ือนไข
การจัด
ประชุม 

คณะที่ปรึกษา หน้าท่ี 

- ผู้บริหารสภาเด็กและเยาวชนอ าเภอ ไม่
เกิน 15 คน คัดเลือกจากผู้แทนนกัเรียนหรือ
นักศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษา
แห่งชาติที่อยู่ในเขตอ าเภอ ตั้งแตร่ะดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นข้ึนไป และผู้แทนเด็ก
และเยาวชนซึ่งไม่ได้อยู่ในสังกัดสถานศึกษา 

อย่างน้อย
ปีละครั้ง 

จังหวัด 
2. 
ผู้อ านวยการ
ส านักงานเขต
พื้นที่
การศึกษา 
3. ผู้แทน
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
4. ผู้แทนองค์ 
กรเอกชนหรือ
องค์กรชุมชน
ที่มีกิจกรรม
หรือผลงาน
เกี่ยวกับการ
พัฒนาเด็ก
และเยาวชน 

ในท้องถิ่นของเด็กและเยาวชน 
2. จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อ
ส่งเสริมและพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในท้องถิ่นให้มีความรู้ 
ความสามารถ และจรยิธรรม 
3. เสนอแนะและให้ความเห็น
ต่อสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด
เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในท้องถิ่น 

3. สภาเด็ก
และเยาวชน
จังหวัด 

1. สมาชิกประกอบด้วย ผู้แทนจากคณะ
บริหารสภาเด็กและเยาวชนอ าเภอ จ านวน
ไม่เกิน 5 คน จากแตล่ะสภาเด็กและเยาวชน
อ าเภอในจังหวัด 
2. คณะบริหาร ประกอบด้วย  
- ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด 1 คน  
-ผู้บริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดไม่เกิน 
20 คน ซึ่งคัดเลือกกันเองจากสมาชิกสภา
เด็กและเยาวชนจังหวัด 

- ต้องจัด
ให้มีการ
ประชุม
สามัญ
อย่างน้อย
ปีละครั้ง 

1. ผู้ว่า
ราชการ
จังหวัด  
2. 
ผู้อ านวยการ
ส านักงานเขต
พื้นที่
การศึกษาใน
จังหวัด 
3. พัฒนา
สังคมและ
ความมั่นคง
ของมนุษย์
จังหวัด  
4. นายก
องค์การ

1. ประสานงานระหว่างสภาเด็ก
และเยาวชนอ าเภอ และ
แลกเปลีย่นความรู้ 
ประสบการณ์ในด้านต่างๆ ของ
เด็กและเยาวชนในเขตจังหวัด 
หรือกรุงเทพมหานคร 
2. เป็นศูนย์กลางเรียนรู้และ
เผยแพรด่้านวิชาการ การศึกษา 
กีฬา และวัฒนธรรม 
3. ส่งเสรมิและสนับสนุนให้สภา
เด็กและเยาวชนอ าเภอ และ
สถานศึกษาในเขตจังหวัดหรือ
เขตกรุงเทพมหานคร ได้มีการ
จัดกิจกรรมต่างๆ อันเป็น
ประโยชน์เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาเด็กและเยาวชน 



 

 

ระดับสภาเด็ก
และเยาวชน 

โครงสร้าง เง่ือนไข
การจัด
ประชุม 

คณะที่ปรึกษา หน้าท่ี 

บริหารส่วน
จังหวัด  
5. ผู้แทนองค์ 
กรเอกชนหรือ
องค์กรชุมชน
ที่มีกิจกรรม
หรือผลงาน
เกี่ยวกับการ
พัฒนาเด็ก
และเยาวชน 
ซึ่งผู้ว่าราชการ
จังหวัดแต่งตั้ง
ไม่เกิน 5 คน 

4. ออกข้อบังคับเกี่ยวกับการ
ประชุม และด าเนินงานตาม
อ านาจหน้าที ่

4. สภาเด็ก
และเยาวชน
กรุงเทพมหาน
คร 

1. สมาชิก ประกอบด้วย 
1) ผู้แทนนักเรียนหรือนักศึกษาจาก
สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษา
แห่งชาติที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งมา
จาก 
1.1 ผู้แทนนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาซึ่ง
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาคัดเลอืก
จ านวนไม่เกิน 20 คน  
1.2 ผู้แทนนักเรียนหรือนักศึกษาในระดับ
อาชีวศึกษาซึ่งส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาคัดเลือกจ านวนไม่เกิน 20 คน  
1.3 ผู้แทนนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาซึ่ง
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
คัดเลือกจ านวนไมเ่กิน 20 คน 
2) ผู้แทนเด็กและเยาวชนซึ่งไมไ่ดอ้ยู่ใน
สังกัดสถานศึกษา ซึ่งส านักงานส่งเสรมิ
สวัสดภิาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน 
ผู้ด้อยโอกาส และผูสู้งอายุคัดเลือกจากเด็ก
และเยาวชนท่ีอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร
จ านวนไม่เกิน 40 คน 
 

- ต้องจัด
ให้มีการ
ประชุม
สามัญ
อย่างน้อย
ปีละครั้ง 

1. ผู้ว่า
ราชการ
กรุงเทพมหาน
คร 
2. ผู้แทน
ส านักงานเขต
พื้นที่
การศึกษา
กรุงเทพมหาน
คร 
3. ผู้แทน
ส านักงาน
คณะกรรมการ
การ
อาชีวศึกษา  
4. ผู้แทน
ส านักงาน
คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 
5. ผู้แทน
ส านักงาน

1. ประสานงานระหว่างสภาเด็ก
และเยาวชนอ าเภอ และ
แลกเปลีย่นความรู้และ
ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ของ
เด็กและเยาวชนในเขตจังหวัด
หรือเขตกรุงเทพมหานคร 
แล้วแต่กรณ ี
2. เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และ
เผยแพรด่้านวิชาการ การศึกษา 
กีฬา และวัฒนธรรม 
3. ส่งเสรมิและสนับสนุนให้สภา
เด็กและเยาวชนอ าเภอ และ
สถานศึกษาในเขตจังหวัดหรือ
เขตกรุงเทพมหานคร แล้วแต่
กรณี ได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ 
อันเป็นประโยชน์เพื่อส่งเสริม
และพัฒนาเด็กและเยาวชน 
4. ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุม
และการด าเนินงานตามอ านาจ
หน้าท่ี 
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ระดับสภาเด็ก
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คณะที่ปรึกษา หน้าท่ี 

2. คณะบริหาร ประกอบด้วย 
- ประธานสภาเด็กและเยาวชน
กรุงเทพมหานคร1 คน 
- ผู้บริหารสภาเด็กและเยาวชน
กรุงเทพมหานครไม่เกิน 20 คน ซึง่คัดเลือก
กันเองจากสมาชิกสภาเด็กและเยาวชน
กรุงเทพมหานคร 
 

ส่งเสริมสวสัดิ
ภาพและ
พิทักษ์เด็ก 
เยาวชน 
ผู้ด้อยโอกาส 
และผูสู้งอาย ุ
6. ผู้แทนองค์ 
กรเอกชนหรือ
องค์กรชุมชน
ที่มีกิจกรรม
หรือผลงาน
เกี่ยวกับการ
พัฒนาเด็ก
และเยาวชน 
ซึ่งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหาน
ครแต่งตั้งไม่
เกิน 5 คน 

5. สภาเด็ก
และเยาวชน
แห่งประเทศ
ไทย 

1. สมาชิก ประกอบด้วย 
1) ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดทุก
จังหวัด 
2) ประธานสภาเด็กและเยาวชน
กรุงเทพมหานคร 
3) ผู้แทนเด็กและเยาวชน ซึ่งมาจากการ
คัดเลือกกันเองจากกลุ่มเด็กและเยาวชนท่ีได้
ลงทะเบียนไว้ตามระเบยีบที่รัฐมนตรีก าหนด 
โดยค านึงถึงความหลากหลายของกลุ่มเด็ก
และเยาวชน จ านวน 38 คน 
 
2. คณะบริหาร ประกอบด้วย 
-ประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศ
ไทย 1 คน 
-ผู้บริหารสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศ
ไทยไมเ่กิน 25 คน ซึ่งคัดเลือกกันเองจาก

- มีการจัด
ประชุม
สมัชชาปี
ละครั้ง 

คณะบริหาร
เสนอช่ือให้
ประธานลง
นาม 

1. เป็นศูนย์กลางประสานงาน
เพื่อด าเนินกิจกรรมการพัฒนา
เด็กและเยาวชนในจังหวัดต่างๆ 
2. ให้ความร่วมมือในการ
ด าเนินงานของรัฐ และองค์กร
เอกชน หรือองค์กรชุมชนใน
การพัฒนาเด็กและเยาวชน 
3. ให้ความเห็นในการก าหนด
นโยบายแผนงาน และ
งบประมาณของหน่วยงานของ
รัฐเพื่อการพัฒนาเด็กและ
เยาวชน 
4. เสนอข้อคิดเห็นเกีย่วกับ
กิจกรรมการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนท่ีอาจมีผลกระทบต่อ
เด็กและเยาวชน 



 

 

ระดับสภาเด็ก
และเยาวชน 

โครงสร้าง เง่ือนไข
การจัด
ประชุม 

คณะที่ปรึกษา หน้าท่ี 

สมาชิกสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศ
ไทย 

5. เสนอคณะกรรมการเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ของรัฐ และองค์กรเอกชนหรือ
องค์กรชุมชน 
6.ออกข้อบังคับเกี่ยวกับการ
ประชุม และการด าเนินงานตาม
อ านาจหน้าที ่

 

 ในส่วนของผลงานความก้าวหน้าของสภาเด็กด้านงบประมาณ (อยู่ระหว่างรอข้อมูล) 

งบประมาณ ปี พ.ศ. 2555 (ล้านบาท) ปี พ.ศ. 2556 (ล้านบาท) ปี พ.ศ. 2557 (ล้านบาท) 
1. งบประมาณรวม 20,060,000 24,780,000  
2. สภาเด็กและเยาวชน
อ าเภอ 

8,341,000 
(9,500 บาท / อ าเภอ) 

8,780,000 
(10,000 บาท / อ าเภอ) 

 

3. สภาเด็กและเยาวชน
จังหวัด 
   3.1 จังหวัดที่มี 3-7 
อ าเภอ 
   3.2 จังหวัดที่มี 8-15 
อ าเภอ 
   3.3 จังหวัดที่มี 16-23 
อ าเภอ 
   3.4 จังหวัดที่มี 24-32 
อ าเภอ 

รวม 76 จังหวัด 

 
 

1,710,000 
(95,000 บาท / จังหวัด / 18) 

5,842,500 
(142,500 บาท / จังหวัด / 41) 

2,470,000 
(190,000 บาท / จังหวัด / 13) 

950,000 
(237,500 บาท / จังหวัด / 4) 

10,972,500 

 
 

1,700,000 
(100,000 บาท / จังหวัด / 17) 

6,300,000 
(150,000 บาท / จังหวัด / 42) 

2,600,000 
(200,000 บาท / จังหวัด / 13) 

1,000,000 
(250,000 บาท / จังหวัด / 4) 

11,600,000 

 

4. สภาเด็กและเยาวชน
กรุงเทพมหานคร 

237,500 200,000  

5. สภาเด็กและเยาวชนแห่ง
ประเทศไทย 

475,000 400,000  

6. โครงการเยาวชนไทย
หัวใจสีขาวสภาเด็กและ
เยาวชนจังหวัด 76 จังหวัด 
(ไม่รวมกทม.) 

- 3,800,000 
(76,000 บาท / จังหวัด) 
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 ความส าเร็จ ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงานของสภาเด็กและเยาวชน: บทวิเคราะห์สภาเด็ก 

 จากการวิเคราะห์สถานการณ์สภาเด็กตลอด 2 ปีที่ผ่านมา และจากการท าการเก็บข้อมูลด้วยการ

สนทนากลุ่มกับสมาชิกสภาเด็กทั้งหมด 8 ท่าน ในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ 

กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยมองเห็นโอกาสพัฒนาที่ส าคัญส าหรับสภาเด็ก ดังนี้ 

1. สภาเด็กและเยาวชน ไม่มีแผนยุทธศาสตร์ในการด าเนินงานระยะยาว การจัดกิจกรรมทั้งหลาย

เป็นไปตามความสนใจหรือประเด็นที่น่าสนใจรายปี การไม่มีแผนระยะยาวท าให้ไม่เห็นทิศทางว่าสภาเด็ก ใน

ระยะ 5 ปี หรือ 10 ปีข้างหน้าจะบรรลุพันธกิจใด 

2. ในปี พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา นับเป็นปีแรกที่มาตรฐานสภาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ได้ถูกน ามา

ด าเนินการ  มาตรฐานสภาเด็กดังกล่าวเกิดจากแนวคิดของส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน 

ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ (สท.) ที่ประสงค์จะให้การด าเนินงานของสภาเด็กเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุ

วัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และเล็งเห็นว่าการด าเนินการดังกล่าวควรมีมาตรฐานกลางที่ใช้ชี้วัด 

และก าหนดแนวทางความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการด าเนินงานสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับ ซึ่งแนวคิด

ดังกล่าวเป็นเรื่องด ี

อย่างไรก็ตาม  หากสภาเด็กและเยาวชนได้พัฒนาแผนระยะยาว และแผนกลยุทธ์ขึ้น ตัวชี้วัดดังกล่าว

อาจต้องมีการปรับให้สอดคล้องกับแผนระยะยาวและแผนกลยุทธ์ และที่ส าคัญการปรับปรุงเกณฑ์ใหม่ดังกล่าว

ต้องการการมีส่วนร่วมจากเด็กและเยาวชนจากสภาเด็กอย่างที่เคยมีส่วนร่วมแล้วตอนจัดท ามาตรฐานสภาเด็ก

ที่ผ่านมา การมีส่วนร่วมจากสมาชิกสภาเด็กตั้งแต่ต้นทางจะท าให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของอย่างแท้จริงและมี

ผลท าให้เกณฑ์ต่างๆ มีโอกาสถูกน าไปใช้ในทางปฏิบัติจริง 

3. ที่ผ่านมา สภาเด็กมีปัญหาซ้ าๆในช่วงเวลาเกือบ 10 ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่มีการก่อตั้งสภาเด็ก นั่นคือ 

ปัญหาสมาชิกสภาเด็กไม่สามารถเป็นสมาชิกได้ครบระยะเวลา (เด็กหาย) เหตุผลประการส าคัญของประเด็นนี้

เกิดจากสาเหตุหลัก 2 ประการ 

1) กระบวนการในการให้ได้มาซึ่งสมาชิกสภาเด็กยังไม่สามารถกลั่นกรองเด็กที่มีความสนใจ

เข้าร่วมเข้ามาอยู่ได้จริงๆ เด็กจ านวนหนึ่งไม่ใช่เด็กที่มีความสนใจในการท ากิจกรรมการพัฒนาแต่ถูก

คัดเลือกมาจากโรงเรียนหรือจาก พมจ. หรือ อปท.  เด็กเหล่านี้มาร่วมกิจกรรมสัก พักก็หายไป หรือ

หากยังคงเป็นสมาชิกอยู่ก็จะสนใจแต่กิจกรรมเพ่ือความสนุกสนาน ไม่สามารถผลักดันให้เกิดการ

พัฒนาที่เป็นประโยชน์กับการท างานของสภาเด็กได้ 



 

 

2) ชื่อเสียงของสภาเด็กยังไม่เป็นที่รู้จัก  สมาชิกสภาเด็กมักจะถูกถามจากผู้ปกครอง จากคน

รู้จัก หรือว่าจากผู้ใหญ่ในชุมชนว่าสภาเด็กคืออะไร ท าหน้าที่อะไร มีความส าคัญแค่ไหนที่เด็กจะต้อง

ขาดเรียนหรือใช้เวลาของครอบครัวในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกและท ากิจกรรม    

ส าหรับแนวทางในการแก้ไขปัญหานี้ สมาชิกสภาเด็กให้ทัศนะว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบสภาเด็ก นั่นก็

คือกรมเด็กและเยาวชน (ดย.) อาจจะต้องช่วยเรื่องประชาสัมพันธ์ที่จะท าให้ประชาชนรู้จักสภาเด็กมากขึ้น เมื่อ

เทียบกับระยะเวลาของการมีสภาเด็กร่วม 10 ปีแต่ยังไม่มีผู้คนรู้จักในวงกว้างจัดได้ว่าประเด็นประชาสัมพันธ์

เป็นสิ่งที่ต้องค านึงถึง อย่างไรก็ตาม ทีมวิจัยมองว่าการประชาสัมพันธ์เพียงอย่างเดียวอาจไม่ใช่ค าตอบ แต่

คุณภาพงานของสภาเด็กเองจะเป็นตัวประชาสัมพันธ์บทบาทที่ดีที่สุด  ซึ่งหากพิจารณาจะพบว่าคุณภาพงานที่

ยอดเยี่ยมยังไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากเกณฑ์การคัดเลือกคนที่เหมาะสมกับงานชิ้นนี้ยังไม่ถูกก าหนด หากการ

คัดเลือกสมาชิกสภาเด็กมี “ตะแกรงร่อน” ที่เหมาะสม จะสามารถท าให้ได้สมาชิกสภาที่มีความตั้งใจในการเข้า

มาท างานและจะเป็นพลังในการขับเคลื่อนที่ดีที่สุดและผลงานตลอดจนชื่อเสียงของสภาเด็กก็จะปรากฏตามมา 

4. อย่างไรก็ตาม การที่จะสงวนรักษาบุคลากรสมาชิกสภาเด็กท่ีมีประสิทธิภาพ แรงจูงใจในการท างาน

ในฐานะสมาชิกสภาเด็กควรจะเป็นหนึ่งประเด็นที่กรมเด็กและเยาวชนอาจต้องให้ความส าคัญ การพูดคุยใน

วันที่มีการเก็บข้อมูลวิจัย ทีมวิจัยและตัวแทนสมาชิกสภาเด็กได้ถกกันถึงประเด็นที่ว่าท าไมงานด้าน 

“อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)”จึงประสบความส าเร็จเป็นอย่างมาก  สิ่งหนึ่งที่ค้นพบร่วมกันนั่นคือ แรงจูงใจ

ในการท างานของ อสม.มีความชัดเจนและเป็นแรงจูงใจที่มีพลัง สมาชิกสภาเด็กท่านหนึ่งกล่าวว่า “หากผม

เจ็บป่วยไม่สบายได้นอนห้องพิเศษในโรงพยาบาลครึ่งราคา อย่างนี้ผมท างานให้เต็มที่เลย” ค าพูดลักษณะนี้

สะท้อนว่าแรงจูงใจในการท างานเป็นประเด็นที่มีความส าคัญต่องานในลักษณะเช่นนี้ แรงจูงใจเหล่านี้อาจไม่

จ าเป็นต้องเป็นในรูปเงิน แต่อาจเป็นในรูปแบบการท าประกันชีวิตการเดินทาง การได้สิทธิพิเศษด้านการ

รักษาพยาบาล เป็นต้น 

5. สภาเด็กต้องการ “พ่ีเลี้ยงที่เข้าใจในงานและเป็นพ่ีเลี้ยงที่พวกเขาเลือกเอง” สมาชิกสภาเด็กให้

ทัศนะว่าปัจจุบันสภาเด็กมีเจ้าหน้าที่ พมจ. ที่ถูกก าหนดให้มาท าหน้าที่ดูแลประสานงานและท างานควบคู่ไป

กับสภาเด็ก แต่ในความเป็นจริงในหลายๆพ้ืนที่เจ้าหน้าที่เหล่านี้กลับไปท างานอ่ืนที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานสภาเด็ก 

และท่ีส าคัญเจ้าหน้าที่ท่ีจะต้องมาท างานกับสภาเด็กเหล่านี้ถูกคัดเลือกโดย “ผู้ใหญ่ที่ไม่เข้าใจงานสภาเด็ก และ 

ไม่เข้าใจเด็ก” เมื่อเป็นเช่นนี้ การท างานของสมาชิกสภาเด็กจึงมักจะติดขัด สมาชิกสภาเด็กให้ทัศนะที่น่าสนใจ

ว่า “พวกเราไม่ใช่ข้าราชการ เราไม่รู้หรอกว่าจะต้องตั้งเรื่องอย่างไร ท างบอย่างไร อื่นๆอีกมากมาย พี่ที่เป็นพ่ี
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เลี้ยงต้องมาช่วยเรา แต่กลายเป็นว่าเขาไม่มีทักษะท างานกับเด็ก ไม่เข้าใจจิตวิทยาเด็กและสุดท้ายเขาก็ไป

ท างานให้ท่าน พมจ.”   

ประเด็นหนึ่งที่มีการพูดคุยในวันเก็บข้อมูล คือ ประเด็นเรื่องสภาเกษตรกรแห่งชาติซึ่งนับว่า มีความ

เข้มแข็งระดับหนึ่ง ทั้งๆ ที่ก่อตั้งขึ้นหลังการก่อตั้งสภาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ทีมวิจัยและสมาชิกสภาเด็กได้

ร่วมวิเคราะห์ว่าน่าจะมีสาเหตุมาจากอะไรบ้าง และหนึ่งในสาเหตุที่เชื่อว่าเป็นเงื่อนไขส าคัญ คือ การที่สภา

เกษตรกรแห่งชาติคัดเลือกคนมาจากระดับหมู่บ้านก่อน การคัดเลือกคนที่มีใจมาจากระดับหมู่บ้านแล้วค่อยๆ

มาเป็นระดับต าบล อ าเภอ และจังหวัด ส่งผลให้ได้คนที่สนใจที่จะเข้ามาท างานในลักษณะนี้จริง ซึ่งนี่เป็น

ประเด็นส าคัญที่สภาเด็กอาจต้องมีการผลักดันให้มี “สภาเด็กระดับหมู่บ้าน” ในวาระต่อไป 

6. อีกประเด็นหนึ่งที่มีการพูดคุยวิเคราะห์อย่างกว้างขวาง คือประเด็น “ความครอบคลุมของสมาชิก

สภาเด็ก” แม้ว่าสภาเด็กระดับประเทศจะมีสมาชิกมากถึง 115 คน แต่จ านวนดังกล่าว ไม่ครอบคลุม เด็กทุก

กลุ่มท่ีควรจะมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วม ยกตัวอย่างให้เห็นชัดเจนคือ ไม่มีสมาชิกสภาเด็กที่เป็นเด็กแว๊น หากเด็ก

แว๊นมีที่ยืนในสภาเด็กปัญหาเด็กแว๊นจะหมดไป เพราะเขาจะเป็นตัวแทนที่จะน าเสนอว่า เด็กแว๊นต้องการอะไร 

และผู้ใหญ่ควรจะดูแลประเด็นนี้อย่างไร สมาชิกสภาเด็กให้ทัศนะว่า ทุกวันนี้ปัญหาเด็กถูกแก้ไขโดยผู้ใหญ่ ที่ไม่

เข้าใจบริบท และความคิดของเด็กอย่างแท้จริง 

ประเด็นความครอบคลุมนี้ หากด าเนินการอย่างเต็มที่จะท าให้ค าว่า “การยอมรับความหลากหลาย” 

ถูกปลูกฝังและท าให้เห็นเป็นรูปธรรมในหมู่เยาวชน ซึ่งประเด็นการยอมรับความหลากหลายนี้ นับว่าเป็น

ประเด็นส าคัญส าหรังสังคมประชาธิปไตย 

7. มีประเด็นหนึ่งที่ได้มีการพูดคุยวิเคราะห์อย่างกว้างขวางคือ ประเด็นอายุของสมาชิกสภาเด็ก ที่

ก าหนดไว้ที่ 15 – 25 ปี ในทางปฏิบัติพบว่า ช่วงอายุที่มีการท างานเต็มที่ที่สุดในหมู่สภาเด็กคือช่วงอายุ 22 – 

25 ปี เนื่องจากในช่วงอายุต้น 16 – 20 ปี จะเป็นช่วงตั้งแต่รอยต่อมัธยมปลาย – มหาวิทยาลัย สมาชิกสภา

เด็กมักจะวุ่นวายกับ การเรียน การสอบ ฯลฯ ท าให้ไม่สามารถเข้าร่วมได้อย่างเต็มที่ หากมีการขยายอายุ

ออกไป อย่างในต่างประเทศ เช่น สิงคโปร์ที่ก าหนดอายุสภาเด็กไว้ถึง 30 ปี ซึ่งจะท าให้มีโอกาสท างานได้มาก

ขึ้น 

 

 

 



 

 

 สภาเด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชน 

สภาเด็กและเยาวชนในหลายๆ พื้นที่มีบทบาทอย่างเข้มแข็งในการพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยจะ

เสนอภาพการท างานของสภาเด็กในจังหวัดต่างๆ ประจ าปีงบประมาณ 2557 ดังนี้  

1. การพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 5 – 7 ธันวาคม 2557                      

ณ ท่าชัยโฮมสเตย์ จังหวัดนครนายก ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย 

จ านวน 66 คน 

2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงผลงานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 16  – 17 

พฤศจิกายน 2556 ณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนแห่ง

ประเทศไทย เครือข่ายเด็กและเยาวชน จ านวน 163 คน)  

3. การประชุมเชิงปฏิบัติการ “เด็กและเยาวชนไทย สร้างคุณค่า สร้างคุณธรรม” เพ่ือให้สภาเด็กและ

เยาวชน/เครือข่ายเยาวชนได้รับความรู้ ความเข้าใจการเฝ้าระวังการปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น และมีส่วน

ร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น โดยด าเนินการใน 4 ภาค ดังนี้ 

1) ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 20  – 22 ธันวาคม 2556 ณ โรงแรมแจ๊สโซเทล กรุงเทพมหานคร 

ผู้เข้าร่วมประชุมจ านวนทั้งสิ้น 178 คน 

2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 18 – 20 มีนาคม 2557 ณ จังหวัดขอนแก่น ผู้เข้าร่วม

ประชุมจ านวนทั้งสิ้น 124 คน 

3) ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 25 – 27 มีนาคม 2557 ณ จังหวัดสงขลา ผู้เข้าร่วมประชุมจ านวนทั้งสิ้น 96 

คน 

4) ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 1 – 3 เมษายน 2557 ณ จังหวัดพิษณุโลก ผู้เข้าร่วมประชุมจ านวนทั้งสิ้น 

101 คน 

4. การขับเคลื่อนมาตรฐานสภาเด็กและเยาวชน เพ่ือเป็นเครื่องมือของ สท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ในการด าเนินงานส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน เป็นแนวทางการประเมินผล

และพัฒนาสภาเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง อันจะน าไปสู่การด าเนินงานที่มีคุณภาพด้านการพัฒนาเด็กและ

เยาวชน  
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 มาตรฐานสภาเด็กและเยาวชน ประกอบด้วยข้อก าหนด 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดองค์กรและการ

บริหาร ด้านการด าเนินงาน ด้านคุณภาพในการด าเนินงาน และด้านการมีส่วนร่วม โดยมีตัวชี้วัดทั้งหมด 48 

ตัวชี้วัด ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2557 เป็นการขับเคลื่อนมาตรฐานสภาเด็กและเยาวชนน าร่อง จ านวน 21 ตัวชี้วัด 

(ต่อ) 

5. การถอดบทเรียนสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 

2557 ณ จังหวัดอุบลราชธานี 

6. การด าเนินกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน ตามบทบาทหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย รวมทั้ง

บทบาทหน้าที่อ่ืน ๆ ตามบริบทของพ้ืนที่และสถานการณ์ของสังคม ดังนี้ 

6.1 เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และเผยแพร่ด้านวิชาการและกิจกรรมที่เก่ียวกับการศึกษา กีฬา 

วัฒนธรรมในพื้นท่ี  

6.2 ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่ให้มีความรู้ 

ความสามารถ คุณธรรม และจริยธรรม 

6.3 ประสานการด าเนินกิจกรรมของกลุ่มเด็กและเยาวชนในพื้นท่ี 

6.4 ให้ความร่วมมือในการด าเนินงานของรัฐและองค์กรเอกชน/องค์กรชุมชน ในการพัฒนา

เด็กและเยาวชน 

6.5 ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน การก าหนดนโยบาย แผนงาน และ

งบประมาณของหน่วยงานรัฐเพ่ือการพัฒนาเด็กและเยาวชน 

6.6 ออกข้อบังคับเก่ียวกับการประชุมและการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ 

7. การประชุมสมัชชาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ประจ าปี 2557 ระหว่างวันที่ 3 – 6 กรกฎาคม 2557 

ณ กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วมประชุม 138 คน เพ่ือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส าหรับเด็กและเยาวชนในด้าน

ต่าง ๆ และน ามติสมัชชาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ประจ าปี 2557 ขับเคลื่อนเป็นนโยบายสู่การพัฒนาเด็กและ

เยาวชนต่อไป  

8. สนับสนุนงบประมาณให้กับเครือข่าย (สภาเด็กและเยาวชน) ในการน าองค์ความรู้ด้านการพัฒนา

และคุ้มครองพิทักษ์สิทธิเยาวชน (ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และป้องกันแก้ไข



 

 

ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น การจัดท าสมัชชาเด็กและเยาวชน อ านาจหน้าที่ของสภาเด็กและเยาวชนตาม

พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 มาตรฐานสภาเด็กและเยาวชน และ

มาตรฐานการส่งเสริมสวัสดิภาพและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิเยาวชน) ไปขับเคลื่อนการด าเนินกิจกรรมในพ้ืนที่ ซึ่ง

ขณะนี้อยู่ในช่วงระหว่างการรวบรวมรายงานผลการด าเนินงานจากเครือข่าย (ข้อมูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม 

2557)  

9. โครงการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตเพ่ือลดปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในเด็กและเยาวชน” 

โดย สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ 

จากสถานการณ์ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น พบว่า วัยรุ่นไทยมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกอายุ

น้อยลง คืออายุ ระหว่าง 13 – 15 ปี และมีจ านวนมากขึ้น การคลอดบุตรของมารดาที่มีอายุ ต่ ากว่า 20 ปี มี

ค่าสูงเกินเกณฑ์เฝ้าระวังในทุกภูมิภาค โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ มีค่าสูงถึงร้อยละ 15 

รวมถึงสิ่งที่น่าเป็นห่วง คือ มารดาที่ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร มีความไม่พร้อมทางด้านวุฒิภาวะทางร่างกาย 

จิตใจ อารมณ์ ประสบการณ์ อาชีพ จึงขาดทักษะในการจัดการกับปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้แก่ ปัญหาทาง

อารมณ์ จิตใจ เกิดความกดดันและความกังวลสูง การขาดโอกาสทางการศึกษา ครอบครัวและสังคมไม่ยอมรับ 

การถูกเสียดสีทางสังคม เช่น การถูกนินทา และปัญหาด้านเศรษฐกิจของครอบครัวเด็กท่ีมีฐานะยากจน  

ด้วยปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นดังกล่าว สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ และส านักงานพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ร่วมมือกันในการแก้ปัญหานี้ โดยส านักงานพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะเป็นองค์กรที่มีภารกิจส าคัญในการส่งเสริมสวัสดิภาพและ

คุ้มครองพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความม่ันคงในการด าเนินชีวิต ตระหนักถึงสภาพ

ปัญหาดังกล่าว ได้จัดอบรมวิทยากรกระบวนการเสริมสร้างทักษะชีวิตเพ่ือลดปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมใน

เด็กและเยาวชน เพ่ือมุ่งสร้างวิทยากรกระบวนการที่สามารถถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และทักษะชีวิตจน

น าไปสู่การป้องกันและลดจ านวนของเด็กและเยาวชนที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม ผ่านกิจกรรมละลายพฤติกรรม 

ก าหนดข้อตกลงร่วมกัน กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กิจกรรมวัยรุ่นกับการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงของอวัยวะ

ในร่างกาย กิจกรรมเกมส์แลกน้ า การป้องกัน (ถุงยางและยาคุมก าเนิด) กิจกรรมสร้างคุณค่าชีวิต กิจกรรม

ทักษะการปฏิเสธ (หญิง) การจัดการตัวเอง (ชาย) และการแบ่งกลุ่มเพ่ือฝึกปฏิบัติ เป็นวิทยากร จากนั้น สภา

เด็กและเยาวชนระดับอ าเภอจะน าความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมวิทยากรกระบวนการเสริมสร้างทักษะชีวิต

เพ่ือลดปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในเด็กและเยาวชน ไปเผยแพร่ขยายผลให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนในระดับชั้น

มัธยมศึกษา โดยการขยายผลไปยังโรงเรียนพ้ืนที่เป้าหมาย 8 แห่งได้แก่ โรงเรียนแม่แตง โรงเรียนสะเมิงพิทยา
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คม โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม โรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว อ าเภอสันป่าตอง โรงเรียนแม่อายวิทยาคม โรงเรียนสัน

ก าแพง โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย และที่โรงเรียนสันทรายวิทยาคม โดยสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนด าเนินการ

เป็นวิทยากรกระบวนการเสริมสร้างทักษะชีวิตเพ่ือลดปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในเด็กและเยาวชน ในเดือน

พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ในช่วงแรกที่เปิดภาคการศึกษาใหม่ (กนกรัตน์ ปัญญา, 2557) 

10. สภาเด็กและเยาวชนกับสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2557 

ในปี พ.ศ. 2557 นี้ คณะกรรมการจัดสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ประจ าปี 2557 มีมติ

เห็นชอบให้การจัดสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ประจ าปี 2557 เป็นการจัดสมัชชาเพ่ือทบทวน

และติดตามมติที่ผ่านมา โดยเน้นประเด็นเรื่องการเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนเพ่ือเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน ซึ่งได้มีการแต่งตั้งคณะท างานจัดท าร่างเอกสารวิชาการสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ 

ประจ าปี 2557 ใน 2 ประเด็น คือ 1) การพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน และ 2) ระบบการคุ้มครองสิทธิเด็กในบริบทอาเซียน โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 - 24 

กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร หัวข้อ “สานพลังเด็กและเยาวชน

...สู่อาเซียน” โดยมีวัตถุประสงค์การจัดงาน ดังนี้ 1) เพ่ือทบทวนและติดตามมติที่ผ่านมา โดยเน้นประเด็นเรื่อง

การเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2) เพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์ด้านเด็กและ

เยาวชน ทบทวนกลไกและกระบวนการท างาน และพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และทัศนคติในการพัฒนาเด็ก

และเยาวชนของประเทศและ 3) เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้แสดงความคิดเห็นให้ข้อมูลข้อเสนอแนะที่ครอบคลุม

ชัดเจน 

 สืบเนื่องจากในปี พ.ศ. 2558 10 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะกลายเป็นหนึ่งเดียวกันในนาม 

“ประชาคมอาเซียน หรือ ASEAN Community” ภายใต้วิสัยทัศน์ “หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่ง

ประชาคม หรือ One Vision, One Identity, One Community” ตามปฏิญญาชะอ า หัวหิน ที่ผู้น าทั้ง 10 

ประเทศ ได้ตกลงกันไว้เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2552 หรือ 5 ปีมาแล้วโดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญคือ ท าให้อาเซียน

เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ มีประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาใน 3 ด้าน คือ 

1) ความร่วมมือในด้านการเมืองและความมั่นคง มุ่งเน้นการสร้างเสถียรภาพและสันติภาพในภูมิภาค 

เพ่ือให้ประชาชนในอาเซียนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ปราศจากภัยคุกคามด้านการทหาร และภัยคุกคามใน

รูปแบบใหม่ๆ หรือที่เรียกว่า เสาประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political Security 

Community: APSC)  



 

 

2) ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ มุ่งเน้นการพัฒนาประชาชนในอาเซียนให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และ

สามารถแข่งขันกับภูมิภาคอ่ืนๆ ได้ หรือที่เรียกว่า เสาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 

Community: AEC) 

3) ความร่วมมือด้านสังคมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การคุ้มครองและให้

สวัสดิการสังคม สิทธิและความยุติธรรมทางสังคม ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม การสร้างอัตลักษณ์อาเซียนและ

การลดช่องว่างทางการพัฒนา หรือที่เรียกว่า เสาประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-

Cultural Community: ASCC) 

ด้วยหลักการของการพัฒนาความมั่นคงอาเซียนดังกล่าว การพัฒนาเด็กและเยาวชนจัดเป็นภารกิจที่

จ าเป็นและส าคัญยิ่งต่อการสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาคมอาเซียนทั้ง 3 เสาหลักในอนาคต เพราะการ

พัฒนาไม่ว่าจะเป็นการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม จ าเป็นต้องอาศัยคนของประชาคม

อาเซียนที่มีคุณภาพ มีศักยภาพ มีความรู้ดี มีสติปัญญาดี มีทักษะการด าเนินชีวิต ทักษะในการประกอบอาชีพ

การงาน มีสุขภาพจิตดี สุขภาพกายดี มีทักษะทางสังคม สามารถอยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืนที่มีความแตกต่างจากตน

ได้อย่างดี ตลอดจนมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต การพัฒนามนุษย์ จึงคือภารกิจร่วมกัน

ของทุกประเทศที่จะต้องกระท าให้บรรลุผล เพ่ือลดช่องว่างของคุณภาพคนในประชาคมอาเซียนให้เหลือน้อย

ที่สุด และที่ส าคัญ คือ มุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนของทุกประเทศในประชาคมอาเซียน เป็นพลังส าคัญในการ

ขับเคลื่อนความเจริญเติบโตของประชาคมอาเซียนต่อไปซึ่งสิ่งนี้น ามาสู่ค าถามส าคัญที่ว่า“ประเทศได้เตรียม

ความพร้อมของเด็กและเยาวชนไทยเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนดีแล้วหรือยัง ?” จากค าถามดังกล่าวจึงเป็น

ที่มาของการจัดสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติประจ าปี  พ.ศ. 2557 ขึ้นมา ซึ่งได้ถูกก าหนดไว้ใน

พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 มาตรา 11(4) ว่าจะต้องมีการจัดอย่าง

น้อยปีละหนึ่งครั้ง เพ่ือเปิดพ้ืนที่สาธารณะหยิบประเด็นส าคัญมาถกแถลงและพัฒนาเป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย

สาธารณะร่วมกัน โดยในปี พ.ศ. 2557 นี้ได้หยิบประเด็นเรื่อง “การเตรียมความพร้อมของเด็กและเยาวชนเพื่อ

ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน” มาเป็นประเด็กถกแถลงกัน ภายใต้กรอบความคิดหลัก “สานพลังเด็กและเยาวชนสู่

อาเซียน” โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วน และที่ส าคัญคือมีตัวแทนจากสภาเด็กและ

เยาวชนจาก 77 จังหวัด ร่วมกันพิจารณาข้อเสนอเชิงนโยบายที่ร่างขึ้น ที่ประชุมได้มีการถกแถลงแสดงเหตุผล

กันอย่างกว้างขวาง จนในที่สุดได้มีฉันทมติต่อข้อเสนอเชิงนโยบายทั้ง 2 เรื่อง (วิสุทธิ บุญญะโสภิต, 2557) ดังนี้  

เรื่องที่ 1 การพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน: ด้าน

การศึกษาและภาษา มีมติที่ส าคัญคือ 
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• เร่งรัดการปฏิรูปการศึกษาที่เน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต มุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนสามารถน ามาใช้ใน

ชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุข และมีทักษะชีวิตที่เหมาะสม โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

โดยเฉพาะชุมชนท้องถิ่น และเชื่อมโยงกับทุนทางสังคมและชุมชน รวมทั้งปรับโครงสร้างเวลาและกระบวนการ

เรียนการสอนให้เหมาะสมกบัการพัฒนาการศึกษาและภาษายิ่งขึ้น 

• เร่งรัดการขับเคลื่อนงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแผนงานการจัดตั้งประชาสังคมและวัฒนธรรม

อาเซียน ค.ศ. 2009 – 2015 (พ.ศ. 2552 – 2558) และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาความ สามารถด้าน

ภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2556 – 2565 เน้นทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร เหมาะสมกับช่วงวัย เชื่อมโยงกับ

บริบทและประวัติศาสตร์ของชุมชน และให้ความส าคัญกับการรายงานผลการด าเนินงานดังกล่าวต่อสมาชิก

สมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติเป็นประจ าทุกปี  

• จัดให้มีครู บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนอาสาสมัครในพ้ื นที่  ที่มีความเชี่ยวชาญการใช้

ภาษาอังกฤษ ท าหน้าที่สอนภาษาอังกฤษทั้งในและนอกสถานศึกษา ชุมชน รวมทั้งส่งเสริมการจัดกิจกรรม 

และสร้างสื่อภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันอย่างต่อเนื่อง  

• ให้ความส าคัญและสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชน ในเรื่องการศึกษาและภาษา การเรียนรู้

ตลอดชีวิต เพ่ือเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง และเป็นรูปธรรม โดยมีการ

บรรจุประเด็นการพัฒนาเด็กและเยาวชนอยู่ในแผนพัฒนาในระดับจังหวัดและชุมชน ทั้งนี้ ควรให้ความส าคัญ

กับการพัฒนาศักยภาพของผู้ปกครองควบคู่ไปด้วย 

• พัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี สังคมออนไลน์ 

ให้เกิดความคุ้มค่า 

• สร้างความตระหนักแก่เด็กและเยาวชนในพ้ืนที่ ให้มีความใฝ่รู้ และให้ความส าคัญกับการเรียนรู้

ภาษาอังกฤษ รวมทั้งภาษาของประเทศอาเซียน 

เรื่องท่ี 2 ระบบการคุ้มครองสิทธิเด็กในบริบทอาเซียน มีมติที่ส าคัญ คือ 

• ให้มีการจัดท านโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการการคุ้มครองเด็กเคลื่อนย้ายให้ครอบคลุม

การเคลื่อนย้ายแบบมสี่วนร่วมให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2558 

• ผลักดันให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียนในประเด็นต่างๆ เช่น การจดทะเบียน การเกิด 

การรับรองสัญชาติ การให้บริการด้านสุขภาพและการควบคุมโรคตามบริเวณชายแดน การจัดการศึกษาโดย



 

 

การมีส่วนร่วมของประเทศต้นทาง และนายจ้างหรือบุคคลอ่ืนๆ ร่วมรับผิดชอบในการจัดหางบประมาณหรือ

บุคคลากรด าเนินการ 

• จัดให้มีกลไกการคุ้มครองเด็กที่ครอบคลุมทั้งระบบ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งการมีส่วนร่วมของเด็กเคลื่อนย้าย  

• ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง มีการจดทะเบียนการเกิด และมีระบบการ

ขึ้นทะเบียนแรงงานและผู้ติดตามที่เหมาะสม จัดท าแนวปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในการให้บริการแก่เด็ก

และครอบครัว ในเรื่องการจดทะเบียนการเกิด การก าหนดสถานะบุคคล และการเดินทางออกนอกพ้ืนที่ จัดท า

มาตรการให้นายจ้าง ร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดบริการและสวัสดิการแก่แรงงาน

ต่างด้าวและครอบครัว 

• จัดท าฐานข้อมูลเด็กทุกคนรวมถึงเด็กเคลื่อนย้าย และส่งเสริมให้ชุมชน สถานประกอบการ มี

มาตรฐานในการเฝ้าระวังที่เป็นรูปธรรมและชัดเจน จัดตั้งเครือข่ายอาสาสมัครในการเฝ้าระวังติดตามการ

เคลื่อนย้ายของประชากรเข้ามาในพ้ืนที่  

• ส่งเสริมให้เด็กเคลื่อนย้าย ได้รับการศึกษาและการพัฒนาทักษะชีวิตอย่างต่อเนื่อง รวมถึงจัดให้มี

ระบบการดูแลติดตามการเข้าถึงการศึกษาของเด็กเคลื่อนย้าย มีการพัฒนาแนวทางการเตรียมความพร้อม

ส าหรับเด็กเคลื่อนย้ายก่อนเข้าเรียนในหลักสูตรปกติ มีการสร้างความรู้ความเข้าใจแนวปฏิบัติและส่งเสริมให้มี

การจดทะเบียนศูนย์การเรียนของบุคคล องค์กรชุมชน และองค์กรเอกชน  

• ขยายกลุ่มเป้าหมายการประกันสุขภาพเพ่ือการรักษาและควบคุมโรคตามปกติให้ครอบคลุมเด็ก

เคลื่อนย้าย จัดท าคู่มือเผยแพร่ความรู้ ควบคุมโรคร่วมกันบริเวณชายแดนที่ติดกับประเทศเพ่ือนบ้าน  

• จ าแนกสถานภาพทางกฎหมายของเด็กให้ชัดเจน ด าเนินการทางกฎหมายโดยไม่เลือกปฏิบัติ กรณี

เมื่อพบเด็กที่กระท าผิดทางอาญาอ่ืนๆต้องด าเนินการตามหน้าที่ โดยไม่ผลักดันกลับ และให้มีกลไกติดตาม 

ตรวจสอบ การด าเนินงานของต ารวจเกี่ยวกับเด็กเคลื่อนย้าย 

• ติดตามตรวจสอบสถานประกอบกิจการไม่ให้มีการใช้แรงงานบังคับ การค้ามนุษย์ และการใช้

แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย โดยมีกลไกการตรวจสอบ ส าหรับกรณีแรงงานต่างด้าวควรมีนโยบายเปิด

แรงงานเสรี และเป็นแรงงานถูกกฎหมาย โดยได้รับค่าจ้างแรงงานและสวัสดิการเหมือนคนไทย นายจ้าง/

ประเทศต้นทาง ร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น 
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• จัดท ามาตรฐานการคุ้มครองเด็กเคลื่อนย้าย มีการจัดตั้งกลไกรองรับการปฏิบัติงาน สร้างระบบ

อาสาสมัคร ตั้งศูนย์อบรม จัดตั้งกองทุนหรือใช้ประโยชน์จากกองทุนสวัสดิการชุมชน เพ่ือช่วยเหลือและ

สงเคราะห์เด็กเคลื่อนย้ายและครอบครัว รวมทั้งมีระบบให้การคุ้มครองเด็กที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและ

ภายหลังพ้นจากกระบวนการยุติธรรม  

โดยทั้ง 2 เรื่อง ได้มีมติให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยส านักงานส่งเสริม

สวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ จัดตั้งกลไกการขับเคลื่อนและการติดตามการ

ด าเนินงานตามข้อมติสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ โดยให้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ

ร่วมกันก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินงาน และรายงานผลการด าเนินงานตามมติ

เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติเป็นประจ าทุกปี 

11. สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษกับกิจกรรมมหกรรมเยาวชน  

จังหวัดศรีสะเกษ โดยสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ศรีสะเกษ จัดกิจกรรม มหกรรมเยาวชน “รวมพลังเยาวชนคิดบวก เรียนรู้วิถีพอเพียง ปรองดอง

สมานฉันท์ ก้าวทันอาเซียน” เพ่ือเป็นการรวมกลุ่มของเด็กและเยาวชนท ากิจกรรมสร้างสรรค์ ณ อาคารศูนย์

แสดงและจ าหน่ายสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ นายวิชิต ไตรสรณกุล 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ ขึ้น โดยมีนายพงษ์ภัค มงคลชัยพาณิชย์ 

ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยคณะกรรมการด าเนินงาน หัวหน้าส่วนราชการ และ

กลุ่มเยาวชนจากสถานศึกษา เป็นผู้สร้างสรรค์กิจกรรมขึ้น ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์ด้านเด็กและเยาวชนใน

พ้ืนที่จังหวัดศรีสะเกษ พบปัญหายาเสพติด ปัญหาเด็กติดเกมส์ ปัญหาเด็กจับกลุ่มดื่มเหล้า และปัญหาแข่งรถ

มอเตอร์ไซต์กวนเมือง ปัญหาทะเลาะวิวาท นอกจากนี้ เด็กและเยาวชนเริ่มมีพฤติกรรมก้าวร้าว ไม่มีสัมมา

คารวะ วางตัวไม่เหมาะสม ไมมีน้ าใจเอ้ือเฟ้ือ ขาดจิตสาธารณกุศล  ขาดการร่วมกลุ่มกันท ากิจกรรมที่

สร้างสรรค์และขาดการรวมกลุ่มกันเป็นเครือข่ายจัดกิจกรรม ซึ่งในปัจจุบัน (พ.ศ. 2557) สภาเด็กและเยาวชน

จังหวัด/อ าเภอ และกลุ่มเด็กและเยาวชนศรีสะเกษ ได้จัดกิจกรรมเพ่ือเด็กและเยาวชนหลายๆกิจกรรม อาทิ

เช่น  กิจกรรมถนนเด็กเดิน  กิจกรรมสานสัมพันธ์ฯลฯ ซึ่งทุกกิจกรรมมีวัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างจิตส านึกให้เด็ก

และเยาวชนจังหวัด มีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือสังคม เพ่ือส่งเสริมการด าเนินกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน

ให้เกิดความต่อเนื่อง และยั่งยืน เช่น พัฒนาด้านอารมณ์ และจิตใจ ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมอันดีของ

เยาวชนอย่างไรก็ตามกิจกรรมดังกล่าวยังต้องการการขับเคลื่อนในระดับจังหวัด สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดศรี

สะเกษ จึงร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จัดงานมหกรรมเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ ประจ าปี 



 

 

พ.ศ. 2557ภายใต้ชื่อ “รวมพลังเยาวชนคิดบวก เรียนรู้วิถีพอเพียง ปรองดองสมานฉันท์ ก้าวทันอาเซียน” เพ่ือ

เป็นการรวมกลุ่มเด็กและเยาวชนท ากิจกรรมสร้างสรรค์ การถ่ายทอดกิจกรรมที่ผ่านมาในรอบปี และการสร้าง

เครือข่ายการท างานโดยกิจกรรมมหกรรมเยาวชนครั้งนี้ มีกิจกรรมหลักๆ ได้แก่ การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ

และใบประกาศเกียรติคุณ ส าหรับบุคคลและองค์กรที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชน  การแสดงของ

เยาวชนบนเวที การออกบูธจัดนิทรรศการ โดยได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากส่วนราชการทั้งภาครัฐและ

ภาคเอกชนในพ้ืนที่จังหวัดศรีสะเกษ (ศรีสะเกษ, 2557) 

12. ผลการคัดเลือกสภาเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2557 

ในปี พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมา สท. ก าหนดให้มีการคัดเลือกสภาเด็กและเยาวชนดีเด่นระดับจังหวัด โดยมี

เกณฑ์การให้คะแนน แบ่งเป็น 3 เกณฑ์ 3 ดาว ดังนี้ 

ระดับ 5 ดาว หมายถึง  จังหวัดที่ได้คะแนน 15 – 17 คะแนน 

ระดับ 4 ดาว หมายถึง  จังหวัดที่ได้คะแนน 12 – 14 คะแนน 

ระดับ 3 ดาว  หมายถึง  จังหวัดที่ได้คะแนน 9 – 11 คะแนน 

ทั้งนี้  เกณฑ์การให้คะแนนส าหรับการด าเนินกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน (ระดับจังหวัด) 

ประจ าปี  2557 พิจารณาจากเอกสาร/หลักฐานการรายงานของจังหวัดที่ส่งมายัง สท. ภายในระยะเวลาที่

ก าหนด ดังนี้ 

ล าดับ กิจกรรม คะแนน 
1. การเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนไทยครบตามที่ก าหนด 1 คะแนน 
2. มีโครงสร้างบทบาทหน้าท่ีของสภาเด็กและเยาวชนท่ีชัดเจน 1 คะแนน 
3. มีข้อบังคับ 1 คะแนน 
4. มีท าเนียบคณะบริหารจังหวัด 1 คะแนน 
5. มีการประชุมคณะบรหิาร 1 คะแนน 
6. มีการประชุมสามัญประจ าป ี 1 คะแนน 
7. มีการสนับสนุนจากเครือข่าย 1 คะแนน 
8. มีแผนปฏิบตัิงาน 1 คะแนน 
9. มีการด าเนินกิจกรรมเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด 1 คะแนน 
10. มีกิจกรรมสนับสนุนบทบาทสภาเด็กและเยาวชน )คก.สร้างพลังเยาวชนไทยฯ(  1 คะแนน 
11. มีกิจกรรมพื้นท่ีสร้างสรรค์ระดับต าบล )คก.สร้างพลังเยาวชนไทยฯ(  1 คะแนน 
12. มีการพิจารณาจดัสรรงบประมาณ /โครงการของสภาเด็กและเยาวชน  1 คะแนน 
13. มีการรายงานผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน 1 คะแนน 
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ล าดับ กิจกรรม คะแนน 
14. มีการรายงานผลการด าเนินงานรอบ 9 เดือน 1 คะแนน 
15. มีการรายงานผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน 1 คะแนน 
16. มีการถอดบทเรียน 1 คะแนน 
17. รายงานมาตรฐานสภาเด็กและเยาวชน 1 คะแนน 

รวมคะแนน 17 คะแนน 

 

 ผลการประเมินปรากฎว่า ในจ านวนนี้สภาเด็กและเยาวชนทั้งหมด 29 จังหวัด มี 1 จังหวัดที่อยู่ใน

ระดับ 5 ดาว นั่นคือ จังหวัดภูเก็ต รองลงมาอีก 12 จังหวัด อยู่ในระดับ 4 ดาว และที่เหลือ 16 จังหวัดอยู่ใน

ระดับ 3 ดาว โดยมีรายละเอียดคะแนนและรายชื่อจังหวัดตามตารางและรูปภาพด้านล่าง 

 

ล าดับ จังหวัด คะแนน ระดับ หมายเหตุ 
1. ภูเก็ต 16 5 ดาว 1 จังหวัด 
2. เชียงใหม่ 14 4 ดาว 12 จังหวัด 
3. พัทลุง 14 4 ดาว 
4. เพชรบูรณ ์ 13 4 ดาว 
5. ปัตตาน ี 13 4 ดาว 
6. พังงา 13 4 ดาว 
7. ชุมพร 12 4 ดาว 
8. สตูล 12 4 ดาว 
9. ขอนแก่น 12 4 ดาว 
10. อ านาจเจรญิ 12 4 ดาว 
11. จันทบุร ี 12 4 ดาว 
12. พระนครศรีอยุธยา 12 4 ดาว 
13. สมุทรสงคราม 12 4 ดาว 
14. แพร่ 11 3 ดาว 16 จังหวัด 
15. สุราษฎร์ธาน ี 11 3 ดาว 
16. กาญจนบุร ี 11 3 ดาว 
17. ลพบุร ี 11 3 ดาว 
18. ตาก 10 3 ดาว 
19. พิจิตร 10 3 ดาว 
20. มุกดาหาร 10 3 ดาว 
21. อุดรธาน ี 10 3 ดาว 
22. นครปฐม 10 3 ดาว 



 

 

ล าดับ จังหวัด คะแนน ระดับ หมายเหตุ 
23. สระแก้ว 10 3 ดาว 
24. อ่างทอง 10 3 ดาว 
25. พะเยา 9 3 ดาว 
26. ระนอง 9 3 ดาว 
27. เลย 9 3 ดาว 
28. หนองคาย 9 3 ดาว 
29. ระยอง 9 3 ดาว 
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3.1.2 เครือข่ายเด็กและเยาวชนในพื้นที่ 

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า ในประเทศไทยมีกลุ่มเยาวชนในพ้ืนที่จังหวัดต่างๆ ได้ร่วมกันท างานพัฒนา

เด็กและเยาวชน รวมถึงครอบครัว และรวมถึงองคาพยพต่างๆ มากมาย การรวมกลุ่มนี้มีหลายระดับตั้งแต่

ระดับย่อยๆ คือ ระดับชุมชน ขึ้นมาจนถึงระดับจังหวัด รวมทั้งมีรูปแบบการด าเนินกิจกรรมที่หลากหลาย 

ส าหรับหัวข้อเครือข่ายเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่นี้ ผู้รวบรวมข้อมูลได้รับความอนุเคราะห์จากสภา

องค์กรพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย (สอดย.) ท าหน้าที่รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ เพ่ือให้เห็นภาพกลุ่ม

เยาวชนต่างๆ รูปแบบกิจกรรม รวมทั้งงบประมาณในการด าเนินกิจกรรม ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่าง

ยิ่งในการวางแนวทางสนับสนุนและใช้ประโยชน์เครือข่ายเด็กและเยาวชนที่มีอยู่แล้วให้เป็นพลังในการพัฒนา

อย่างยั่งยืนต่อไป 

ข้อมูลปฐมภูมินี้ได้สอบถามจากกลุ่มเยาวชนทั้งสิ้น 51 กลุ่ม โดยมีระดับการด าเนินงานและสถานะของ

กลุ่ม ดังนี้ 

ตารางท่ี 23 ระดับการด าเนินงาน 

การด าเนินงาน จ านวน ร้อยละ 
ระดับจังหวดั 24 47.1 
ระดับชุมชน 19 37.2 

ไม่เลือก 8 15.7 
รวม 51 100 

 

ตารางท่ี 24 สถานะของกลุ่มเยาวชน 

สถานะ จ านวน ร้อยละ 
กลุ่มเยาวชน 34 66.7 

เครือข่ายกลุ่มเยาวชน 14 27.4 
ไม่เลือก 3 5.9 
รวม 51 100 

หมายเหตุ: กลุ่มเยาวชน หมายถึง การรวมตัวกันของเด็กและเยาวชนเป็นกลุ่มต่างๆ ในการท ากิจกรรมสร้างสรรค์ 

เครือข่ายกลุ่มเยาวชน หมายถึง กลุ่มเยาวชนต่างกลุ่มมารวมตัวท ากิจกรรมสร้างสรรค์เฉพาะที่พวกเขา

เล็งเห็นว่า จะได้ประโยชน์มากกว่า หากมีการรวมตัวกัน 

 



 

 

 ส่วนประเด็นกิจกรรมการด าเนินงานของกลุ่มเยาวชนและเครือข่ายกลุ่มเยาวชน ทั้ง 51 กลุ่ม มี

มากกว่า 43 โครงการ/กิจกรรม โดยกิจกรรมที่ด าเนินการมา ได้แก่ กิจกรรมด้านกีฬา/นันทนาการ/ศิลปะ มี

กลุ่มเยาวชนจัดโครงการลักษณะนี้ถึงจ านวน 41 แห่ง หรือร้อยละ 80.4 ของกลุ่มเยาวชนมีกิจกรรมประเภทนี้ 

นอกจากนั้นยังมีกิจกรรม/โครงการส่งเริมการมีส่วนร่วมของเด็ก มีกลุ่มเยาวชนด าเนินโครงการลักษณะนี้ ร้อย

ละ 86.3 โครงการด้านจิตอาสาอีกร้อยละ 80.4 นอกจากนั้นก็จะเป็นโครงการส่งเสริมศาสนา/วัฒนธรรม/ภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น และการต่อต้านอบายมุข/ยาเสพติด รวมถึงโครงการสนับสนุนเครือข่ายเด็กและเยาวชนที่อยู่

ระหว่างร้อยละ 68.6 – 70.6 นอกจากนั้นก็จะเป็นกิจกรรมที่กระจายตัวกันไปในโครงการต่างๆ หลากหลาย 

รายละเอียดดังตารางที่ 24 ด้านล่าง 

 

ตารางท่ี 25 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชน ปี พ.ศ. 2557 

การพัฒนาเด็กและเยาวชน จ านวน ร้อยละ 
การส่งเสริมด้านครอบครัว 17 33.3 
การส่งเสริมด้านโภชนาการ 9 17.6 
การส่งเสริมด้านความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บ 5 9.8 
การสนับสนุนด้านท่ีพักอาศัยและสภาพการเป็นอยู ่ 3 5.9 
การสนับสนุนทุนการศึกษา/อุปกรณ์การศึกษา 7 13.7 
การส่งเสริมด้านศาสนา/วัฒนธรรม/ภมูิปัญญาท้องถิ่น 35 68.6 
การส่งเสริมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 5 9.8 
การส่งเสริมทักษะอาชีพ 15 29.4 
การส่งเสริมด้านจิตอาสา 41 80.4 
การส่งเสริมด้านสิทธิเด็ก 26 51.0 
การคุ้มครองแรงงานเด็ก 5 9.8 
การต่อต้านการล่วงละเมดิต่อเด็ก 10 19.6 
การต่อต้านสิ่งเสพติด/อบายมุข 35 68.6 
การสนับสนุนในการออกระเบียบ/กฎหมายที่เกีย่วกับเด็ก 13 25.5 
การช่วยเหลือเด็กพิการ/เด็กกลุ่มพิเศษ/เด็กด้อยโอกาส 6 11.8 
การช่วยเหลือดูแลเด็กท่ีได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ 3 5.9 
การช่วยเหลือเด็กท่ีได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ 3 5.9 
การช่วยเหลือเด็กท่ีได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุ 2 3.9 
การสนับสนุนศูนย์เด็กเล็ก 7 13.7 
การผลิตสื่อการเรียนรูเ้พื่อเด็กและเยาวชน 12 23.5 
การพัฒนาความรูด้้านภาษาและวฒันธรรมให้เด็กและเยาวชนเพื่อเขา้สู่
ประชาคมอาเซียน 

21 41.2 
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การพัฒนาเด็กและเยาวชน จ านวน ร้อยละ 
จัดตั้งสายด่วนให้ค าปรึกษาแก่เด็กและเยาวชน 3 5.9 
การส่งเสริมสุขภาพ/สุขภาพจิต 11 21.6 
การสนับสนุนด้านสาธารณสุข 14 27.4 
การส่งเสริมเรื่องสุขภาวะอนามัยเจริญพันธ์ุ/เพศวิถี 16 31.4 
การสนับสนุนด้านการศึกษาขั้นพืน้ฐาน/อาชีวะศึกษา/การศึกษานอกระบบ 2 3.9 
การส่งเสริมด้านกิจกรรม/กีฬา/นนัทนาการ/ศลิปะ 41 80.4 
การส่งเสริมด้านการอนรุักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 29 56.9 
การส่งเสริมทักษะชีวิต 28 54.9 
การส่งเสริมการมสี่วนร่วมของเด็กและเยาวชน 44 86.3 
การสนับสนุนเครือข่ายเด็กและเยาวชน 36 70.6 
การปกป้องและคุม้ครองเด็ก 7 13.7 
การต่อต้านการค้ามนุษย์ที่เกี่ยวกบัเด็ก 12 23.5 
การต่อต้านการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก 14 27.4 
การควบคุมดูแลดา้นสื่อ/เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับเด็ก 7 13.7 
การสนับสนุนด้านสังคมสงเคราะห ์ 10 19.6 
การช่วยเหลือดูแลเด็กและเยาวชนท่ีต้องคดี 1 1.9 
การช่วยเหลือดูแลเด็กต่างชาต/ิไรส้ัญชาต/ิชาติพันธ์ุ/อพยพลีภ้ัย 1 1.9 
การช่วยเหลือเด็กท่ีได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ้ 3 5.9 
การสนับสนุนการจดัตั้งและพัฒนาศูนย์การเรียนรู ้ 6 11.8 
การพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเด็ก/ดูแลเด็ก/คุ้มครองเด็ก 10 19.6 
การสร้างครอบครัวทดแทนส าหรบัเด็กท่ีสญูเสยีผู้ปกครอง 0 0 
อื่นๆ 3 5.9 
อื่นๆ ได้แก่ ให้การสนับสนุนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในจังหวัด/civic education และการเกิด

นวัตกรรมทางสังคม 

 

 เมื่อถามถึงแนวทางการด าเนินงานในการพัฒนาเด็กและเยาวชนจากกลุ่มต่างๆ ทั้ง 51 กลุ่ม ผล

ปรากฏว่า องค์กรส่วนใหญ่ท ากิจกรรมพัฒนาศักยภาพเยาวชน ควบคู่ไปกับการท ากิจการเพ่ือสังคมและใช้การ

รณรงค์เพ่ือระดมความร่วมมือ (ตารางท่ี 26) 

 

ตารางท่ี 26 การด าเนินงานด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน 

แนวทางการด าเนินงานขององค์กร จ านวน(องค์กร) ค่าเฉลี่ย(ร้อยละ) 
ท ากิจการเพื่อสังคม 29 56.9 



 

 

แนวทางการด าเนินงานขององค์กร จ านวน(องค์กร) ค่าเฉลี่ย(ร้อยละ) 
พัฒนาศักยภาพเยาวชน 38 74.5 
รณรงค์ในชุมชน/สาธารณชนท่ัวไป 21 41.2 
ท าการศึกษาวิจัย 1 1.9 
อื่นๆ 5 9.8 

อื่นๆ หมายถึงสนับสนุนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/พัฒนาศักยภาพนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา/สร้างความร่วมมือในระดับอุดมศึกษา/ผู้น าชุมชน ผู้น า

นักศึกษา/ผลิตสื่อในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน 

 

เมื่อถามถึงกลุ่มเป้าหมายในการท างานในรอบปี พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมา พบว่า กลุ่ม เป้าหมายส่วนใหญ่

มักเป็นเยาวชน โดยในปีที่ผ่านมา มีกิจกรรมลงสู่เยาวชน มีจ านวนถึง 65,487 คน รองลงมา คือ กลุ่มเด็ก 

36,927 คน 

 

ตารางท่ี 27 กลุ่มเป้าหมายของโครงการที่ด าเนินงาน 

กลุ่มเป้าหมายขององค์กร จ านวน(องค์กร) ค่าเฉลี่ย(ร้อยละ) จ านวน(คน) 
เด็ก 35 68.6 36,927 
เยาวชน 40 78.4 65,487 
ผู้ปกครอง 14 27.4 3,522 
บุคลากรด้านเด็กและเยาวชน 24 47.1 1,296 
อื่นๆ 4 7.8 - 

อื่นๆ หมายถึง เจ้าหน้าที่ อปท. ครู/องค์กรเอกชน มูลนิธิในจังหวัดลพบุรี/ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ระดับอุดมศึกษา/หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน 

 

 ในแง่ของพ้ืนที่ด าเนินงานของกลุ่มเยาวชน พบว่า กลุ่มเยาวชนมีพ้ืนที่ด าเนินงานในกรุงเทพและ

ปริมณฑลสูงที่สุดถึง 22 องค์กร ตามมาด้วยพ้ืนที่ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ 

ตามล าดับ 

 

ตารางท่ี 28 พื้นที่ด าเนินงาน 

พ้ืนที่ด าเนินงาน จ านวน(องค์กร) ค่าเฉลี่ย(ร้อยละ) 
ภาคเหนือ 7 13.7 
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 8 15.7 
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ภาคกลาง 18 35.3 
ภาคตะวันออก 3 5.9 
ภาคใต ้ 9 17.6 
กรุงเทพและปรมิณฑล 22 43.1 
ภาคตะวันตก 2 3.9 

 

 ในส่วนงบประมาณในการด าเนินโครงการ พบว่า งบประมาณต่ ากว่า 100,000 บาท มีร้อยละ 33 

งบประมาณ 1.0 – 5.0 แสนบาท มีร้อยละ 37.2 และงบประมาณตั้งแต่ 5 แสน จนถึง 10.0 ล้านบาท มีถึงร้อย

ละ 27.4 ซึ่งนับว่าสูงมาก 

 

ตารางท่ี 29 งบประมาณด าเนินงานโครงการ 

งบประมาณด าเนินงาน จ านวน(องค์กร) ค่าเฉลี่ย(ร้อยละ) 
ต่ ากว่า 100,000 บาท 17 33.3 

100,000 – 500,000 บาท 19 37.2 
500,001 – 1,000,000 บาท 7 13.7 
1,000,001 - 5,000,000 บาท 6 11.8 
5,000,001 - 10,000,000 บาท 1 1.9 

มากกว่า 10,000,000 บาท 0 0 

 

 เมื่อถามว่า กลุ่มเยาวชนมักจับมือกับหน่วยงานในพ้ืนที่อะไรบ้างในการท างาน ผลปรากฏว่า 

สถานศึกษาในพ้ืนที่นับเป็นพันธมิตรในการท างานอันดับหนึ่ง  รองลงมาคือ สภาเด็กและเยาวชนระดับต่างๆ 

และส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงในมนุษย์ 

 

ตารางท่ี 30 เครือข่ายการด าเนินงาน 

เครือข่ายการด าเนินงานองค์กรในพื้นที ่ จ านวน(องค์กร) ค่าเฉลี่ย(ร้อยละ) 
พมจ. 25 49.0 
อปท. 21 41.2 
สถานศึกษาในพ้ืนท่ี 44 86.3 
สภาเยาวชนในระดับต่างๆ 28 54.9 
องค์กรภาคเอกชนในพ้ืนท่ี 21 41.2 



 

 

หน่วยงานราชการในพื้นที่ ได้แก่ วฒันธรรมจังหวัด/โรงพยาบาล/
ส านักงานเขต/เทศบาลต าบล/สาธารณสุข/องค์การบริหารส่วนต าบล/
ส านักงานป่าไม้จังหวัด/โรงเรียน /สถานีต ารวจ/สถานพินิจ/องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 

24 47.1 

อื่นๆ ได้แก่ องค์กรธุรกิจ/กรมกิจการเด็กและเยาวชน/กองทุน
คุ้มครองเด็ก/การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย/เครือข่ายอุดมศึกษา
ภาคใต้/เครือข่ายเอกชนและภาคประชาสังคมจังหวัด/องค์กรภาค
สังคม/ชุมชน 

8 15.7 

 

 เมื่อถามว่า ในปี พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมากลุ่มเยาวชนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ต่างๆ โดยเฉพาะ

ทางการเมืองอย่างไรบ้าง กลุ่มเยาวชน จ านวน 18 แห่ง ระบุว่า ไม่ได้รับ ผลกระทบเลย ที่เหลือก็ได้รับ

ผลกระทบในแง่มุมต่างๆ อาทิ ได้รับเงินสนับสนุนน้อยลง ท างานได้ไม่เต็มที่ ต้องปรับบุคลากรลง เพราะไม่มี

เงินในการบริหารจัดการ เป็นต้น และเมื่อสอบถามถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาจากความไม่สะดวกดังกล่าว 

กลุ่มเยาวชนมีการระบุปัญหาและระบุวิธีการในการจัดการปัญหาในบริบทต่างๆ กัน แต่โดยรวมสามารถ

ผลักดันให้กิจกรรมด าเนินการต่อไปจนลุล่วงได้ 

 

ตารางท่ี 31 ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 

ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ วิธีแก้ไขปัญหา ผลที่ได้รับจากการแก้ไข 

 เยาวชนศึกษาอยู่ไมส่ามารถเข้าร่วม
กิจกรรมไดเ้ต็มที ่

 หาช่วงเวลาที่เยาวชนสามารถ
เข้าร่วมกิจกรรมได ้

 เยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมได้มาก
ขึ้น 

 คณะจดังานบางคนไมส่ะดวก
เดินทางมาประชุมวางแผน 

 ประชุมผา่นโซเชียลมีเดียในการ
แบ่งงาน/หน้าที่ของแต่ละฝ่าย
ตามแผนงาน 

 ผู้จัดงานรับทราบถึงผลประชุม
โดยทั่วกันและปฏิบตัิงานไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

 เยาวชนขาดแรงจูงใจในการเข้าร่วม
กิจกรรม 

 บอกและแจ้งกิจกรรมต่างๆให้
ทราบผ่านทางสื่อออนไลน ์

 เยาวชนสนใจให้การตอบรับ 

 งบประมาณที่ไมเ่พียงพอในการจัด
กิจกรรมต่างๆ 

 จัดสรรงบประมาณอย่าง
ประหยดัและจัดกิจกรรมให้
เหมาะสมกับงบประมาณ 

 เป็นกิจกรรมขนาดเล็กแตม่ีการ
ร่วมมือกันของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

 แกนน าเด็กและเยาวชนมีน้อยในการ
ท างานท่ีมีต่อเนื่อง 

 ผลักดันใหเ้กิดสภาเด็กและ
เยาวชนในระดับหมู่บ้านและหา
งบประมาณให้ด าเนินการ 

 มีชมรมของเด็กและเยาวชนใน
ระดับหมู่บ้าน 

 งบประมาณไม่เพียงพอ  จัดล าดับความส าคัญของงาน  ผู้สนใจเพิม่ขึ้น 
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ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ วิธีแก้ไขปัญหา ผลที่ได้รับจากการแก้ไข 

 ระดมทุนเพื่อหารายไดเ้พิ่มขึ้น  ด าเนินการไดต้ามวัตถุประสงค ์

 ได้รับผลตอบรับด ี

 ก าหนดการจดักิจกรรมคลาดเคลื่อน 
เลื่อนวันและเวลา 

 การวางแผนการด าเนินงานท่ี
ครอบคลมุ 

 ก าหนดการจดักิจกรรมตรง
เวลาที่ได้นัดหมายไว ้

 ความไมส่งบใน 3 จังหวัดชายแดน
ใต้ท าให้ผู้ปกครองเป็นห่วงลูกหลาน
ในการเดินทางเข้าร่วมกิจกรรม 

 จัดกิจกรรมในสถานท่ีๆ
ผู้ปกครองรู้จักและรับรองความ
ปลอดภัย 

 ผู้ปกครองมีความสบายใจ/เช่ือ
ใจและให้เยาวชนเข้าร่วม
กิจกรรม 

 

3.2 บทบาทของภาคเอกชน ภาคประชาสังคม องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และสื่อในการพัฒนา

เด็กและเยาวชน 

มติสมัชชาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ประจ าปี 2557 

1. สถานการณ์ด้านเด็กและเยาวชนที่ส าคัญ เร่งด่วน และต้องการการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในการ

ขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ  

1.1 การตั้งครรภ์ในวัยเรียน  

1) ขอความร่วมมือกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคง

ของมนุษย์ เป็นเจ้าภาพร่วมกับ หน่วยงานที่ท างานด้านเด็กและเยาวชน ร่วมกันจัดท าหลักสูตรและองค์ความรู้ 

เรื่องเพศศึกษา และการวางแผนชีวิตครอบครัว ให้กับสถานศึกษาท่ัวประเทศ 

2) ให้องค์กรที่ท างานด้านเด็กและเยาวชน อาทิ สภาเด็กและเยาวชน สภานักเรียน องค์การนักศึกษา 

กลุ่มเด็กและเยาวชน ร่วมกันจัดตั้งศูนย์เพ่ือนช่วยเพ่ือน โดยเป็นศูนย์กลางการด าเนินกิจกรรมในการเสริมสร้าง

องค์ความรู้และทักษะชีวิตส าหรับเด็กและเยาวชน 

1.2 สิ่งเสพติด  

1) ขอความร่วมมือให้กระทรวงมหาดไทย เป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข 

กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และศูนย์อ านวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด

แห่งชาติ ด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทุกรูปแบบอย่างจริงจัง และให้เกิดผลเป็นรูปธรรม  



 

 

2) ขอความร่วมมือส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้ประกอบการ

สื่อสารมวลชนทุกแขนง ร่วมกับส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และส านักงานเครือข่าย

องค์กรงดเหล้า จัดท าสื่อรณรงค์ที่สามารถเข้าถึงคนทุกกลุ่ม เผยแพร่ผ่านสื่อสารมวลชนทุกรูปแบบอย่าง

แพร่หลาย  

3) ขอให้ศูนย์อ านวยการประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชนทุกระดับ สภาเด็ก

และเยาวชน เครือข่ายนิสิต นักศึกษา สภานักเรียน กลุ่มเด็กและเยาวชน ร่วมกันเป็นเครือข่ายภาคเด็กและ

เยาวชนในการส่งเสริมและจัดกิจกรรมเพ่ือรณรงค์ ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติด  

2. การพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

การศึกษาและทักษะการใช้ภาษา  

ขอความร่วมมือให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพหลัก ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ หน่วยงาน

ด้านการศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือทบทวนหลักสูตรการศึกษา ปรับปรุงหลักสูตร และ

ส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียนเพ่ิมมากขึ้น ให้เหมาะสมกับเด็ก

และเยาวชนไทย เพ่ือการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

3. ระบบการคุ้มครองเด็กในบริบทอาเซียน  

ศูนย์ช่วยเหลือเด็กต่างชาติ  

1) ขอความร่วมมือให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข ส านักงานอัยการสูงสุด และส านักงานต ารวจแห่งชาติ ส านักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ดูแลคุ้มครองเด็กในเรื่องการได้รับสิทธิ         

ขั้นพ้ืนฐาน ให้เป็นไปตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก  

2) ให้สภาเด็กและเยาวชนทุกระดับ กลุ่มเด็กและเยาวชน และภาคีเครือข่าย ร่วมกันประชาสัมพันธ์ 

และจัดกิจกรรมที่เก่ียวกับการคุ้มครองสิทธิเด็กตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 

หมายเหตุ: ประเด็นในระดับพื้นท่ี 
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1. ให้องค์กรที่ท างานด้านเด็กและเยาวชน อาทิ สภาเด็กและเยาวชน และองค์กรเด็กและเยาวชน

ด าเนินกิจกรรม เพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน โดยเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม

อาเซยีน 

2. ขอให้หน่วยงาน/องค์กรทุกภาคส่วนจัดท ามาตรการสร้างความโปร่งใสภายในหน่วยงาน/องค์กร ให้

เป็นที่ประจักษ์ และสร้างความเชื่อมั่นแก่เด็กและเยาวชน 

3. ให้ค านึงถึงกลุ่มเด็กด้อยโอกาส เด็กและเยาวชนห่างไกล เด็กพิการ เด็กไร้สถานะบุคคล เป็น

กลุ่มเป้าหมายส าคัญที่ต้องค านึงถึง 

4. ให้สภาเด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วม ในการด าเนินการ เป็นเด็กและเยาวชนในทุกส่วนงาน 

5. ขอให้กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมจัดตั้งศูนย์ให้

ค าแนะน าสตรีที่ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 

* ให้ส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์ เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ร่วมกับ สภาเด็ก

และเยาวชนแห่งประเทศไทย และกลุ่มเด็กและเยาวชน ร่วมกันติดตามและประเมินผล ของมติสมัชชาเด็กและ

เยาวชนแห่งชาติ 2557 โดยมีการจัดตั้ง คณะท างานติดตามขับเคลื่อนมติสมัชชาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ 

2557 อย่างจริงจัง 

ผลการด าเนินงานในส่วนของสภาเด็กและเยาวชน มีดังนี้ 

1. สถานการณ์ด้านเด็กและเยาวชนที่ส าคัญ เร่งด่วน และต้องการการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในการ

ขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ  

1.1 การตั้งครรภ์ในวัยเรียน  

สภาเด็กและเยาวชนในระดับจังหวัด และส านักงานพัฒนาสังคมความมั่งคงของมนุษย์จังหวัดได้มีการ

ด าเนินโครงการในส่วนที่เกี่ยวข้องในประเด็นการตั้งครรภ์ไม่พร้อม และรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการป้องกัน 

และการมีเพศสัมพันธ์อย่างถูกต้อง โดยการด าเนินโครงการนี้ได้จัดทั้งในระดับอ าเภอ และในระดับต าบลใน

พ้ืนที่ของตัวเอง 

 

 



 

 

1.2 สิ่งเสพติด  

สภาเด็กและเยาวชนในระดับจังหวัด และส านักงานพัฒนาสังคมความมั่งคงของมนุษย์จังหวัดได้มีการ

ด าเนินโครงการในส่วนที่เกี่ยวข้องในประเด็นสารเสพติด และรณรงค์ให้ความรู้เรื่องสารเสพติด โดยการด าเนิน

โครงการนี้ได้จัดทั้งในระดับอ าเภอ และระดับต าบลในพ้ืนที่ของตัวเอง   

เครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร ได้จัดโครงการประกวดภาพยนตร์สั้น ในหัวข้อ “ยาเสพติด ติดคิด

ใหม่” ภายใต้โครงการพลังหนังสั้น พลังเพ่ือการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เด็กและเยาวชนสะท้อน

ปัญหายาเสพติด/สิ่งเสพติดในพ้ืนที่ผ่านการน าเสนอในรูปแบบภาพยนตร์สั้น นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรม

เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เยาวชนในสถานศึกษา ซึ่งมีสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 60 แห่งทั่ว

ประเทศและมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 12,000 คน 

2. ระบบการคุ้มครองเด็กในบริบทอาเซียน  

ศูนย์ช่วยเหลือเด็กต่างชาติ  

ในปี พ.ศ.2557 สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ได้ร่วมมือกับกรมกิจการเด็กและเยาวชน และ 

UNICEF ประเทศไทย ได้จัดงาน 25 ปี อนุสัญญาสิทธิเด็ก โดยมีการจัดทั้งในระดับภาคและระดับประเทศ ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือจัดที่ จังหวัดเลย ภาคใต้จัดที่ จังหวัดกระบี่  ภาคกลางจัดที่จังหวัดระยอง ภาคเหนือจัดที่ 

จังหวัดเชียงราย และส่วนกลางจัด ณ กรุงเทพมหานคร เพ่ือหาสถานการณ์เด็กเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรีกระทรวง

การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ เนื่องในงานครบรอบ 25 ปี อนุสัญญาสิทธิเด็ก 
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ส่วนที่ 4 งบประมาณเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน 

4.1 งบประมาณรัฐบาล 

เนื้อหาในส่วนงบประมาณนี้ จะท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบงบประมาณประจ าปี 2557 (1 ตุลาคม 

2556 – 30 กันยายน 2557) อันเกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาเด็กที่ เพ่ิมขึ้น – ลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับ

งบประมาณประจ าปี 2556 

   

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2557 

มี 8 มาตราที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน ดังนี้ 

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2557 ตามมาตรา 3 งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ 2557 มีจ านวนรวมทั้งสิ้น 2,525,000,000,000 บาท โดยเพ่ิมจากปีงบประมาณ 2556 

ซึ่งมีจ านวน 2,400,000,000,000 บาท หรือเพ่ิมขึ้น 125,000,000,000 บาท โดยจ าแนกเป็นมาตรา ตาม

รายจ่ายที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน ดังนี้ 

มาตรา 5 งบประมาณรายจ่ายของส านักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานในก ากับ ให้ตั้งเป็นจ านวน 

32,160,329,400 บาท เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2556 ที่มีงบประมาณ 25,246,817,300 บาท โดยจัดสรรให้กับ

ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) รวม 753,051,700 บาท คือ 

แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 753,051,700 บาท และส านักงานบริหารและพัฒนาองค์

ความรู้ (องค์การมหาชน) รวม 824,979,100 บาท คือ แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

824,979,100 บาท ซึ่งเมื่อเทียบกับปีที่แล้วที่มีงบเพียง 431,063,700 บาท จัดว่าเพ่ิมขึ้น 1,146,967,100 

บาท 

มาตรา 10 งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ

หน่วยงานในก ากับ ให้ตั้งเป็นจ านวน 10,324,657,800 บาท โดยเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2556 ได้งบอยู่ที่ 

10,448,830,500 บาท ลดลง 124,172,700 บาท โดยจัดสรรให้ ดังนี้ ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวม 2,724,138,200 บาท ซึ่งถือว่าเพ่ิมขึ้นราวร้อยละ 50 จากปีงบประมาณ 

2556 ที่ได้ 1,896 ,248,400 บาท กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รวม 6,172,158,300 บาท เพ่ิมขึ้น 

185,635,900 บาท จากปีงบประมาณ 2556 ที่ได้ 5,986,522,400 บาท ส านักงานกิจการสตรีและสถาบัน



 

 

ครอบครัว รวม 333 ,528 ,900 บาท ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว (พ.ศ. 2556) ที่ ได้จัดสรรงบจ านวน 

341,405,400 บาท และส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ รวม 

658,063,100 บาท ค่อนข้างใกล้เคียงกับปี พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา ที่ได้งบประมาณอยู่ที่ 656,707,900 บาท  

มาตรา 17 งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในก ากับ ให้ตั้งเป็นจ านวน 

333,145,150,100 บาท โดยเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2556 ซึ่งมีจ านวน 308,835,033,500 บาท  

หรือเพ่ิมขึ้น 24,310,116,600 บาท โดยจัดสรรให้ตามแผนงานดูแลผู้สูงอายุ เด็ก สตรี คนพิการ และ

ผู้ด้อยโอกาส แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน และแผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข ดังนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รวม 237,912,334,300 

บาท กรุงเทพมหานคร รวม 14,614,635,800 บาท และเมืองพัทยา รวม 1,492,904,200 บาท 

มาตรา 18 งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานในก ากับ ให้ตั้งเป็นจ านวน 

19,735,452,800 บาท นับว่าใกล้เคียงกับปีงบประมาณ 2556 ที่ได้ 19,407,630,100 บาท ซึ่งเพ่ิมขึ้น 

327,822,700 บาท โดยจัดสรรให้กับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รวม 1,667,825,100 บาท คือ 

แผนงานป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 91,366,300 บาท และแผนงานปฏิรูปกฎหมาย

และพัฒนากระบวนการยุติธรรม 1,576,458,800 บาท 

ทั้งนี้  เมื่อเปรียบเทียบงบประมาณที่กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ได้รับจัดสรรใน

ปีงบประมาณ 2556 พบว่า ได้รับงบประมาณในภาพรวมเพ่ิมข้ึน 5,561,200 บาท โดยแยกตามแผนงาน ได้ถูก

ปรับงบประมาณในแผนงานป้องกัน ปราบปรามและบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ลดลง 1,060,800 บาท ส่วน

แผนงานปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม ได้รับเพิ่มขึ้น 6,622,000 บาท   

มาตรา 22 งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานในก ากับ ให้ตั้งเป็นจ านวน 

482,788,585,900 บาท ซึ่ งเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2556 ที่ ได้  460 ,411 ,648 ,800 บาท เพ่ิมขึ้น 

22,376,937,100 บาท โดยจัดสรรให้แต่ละหน่วยงานตามแผนงานที่ไม่แตกต่างกัน ได้แก่แผนงานรองรับการ

เข้าสู่ประชาคมอาเซียน แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนงานสนับสนุนการจัด

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รวม 55,527,812,200 บาท ส านักงาน

เลขาธิการสภาการศึกษา รวม 266,097,900 บาท ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวม 

307,211,286,500 บาท คือ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รวม 20,773,251,400 บาท และ

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวม 7,200,154,000 บาท  
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 ทั้งนี้ 76 มหาวิทยาลัย มีแผนงานไม่แตกต่างกัน โดยในทุกมหาวิทยาลัยจะให้ความส าคัญกับแผนงาน

รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนงานสนับสนุนการ

จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนาศิลปะ 

และวัฒนธรรม และแผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 

มาตรา 25 งบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง ให้

ตั้งเป็นจ านวน 101,402,834,900 บาท โดยเพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ 2556 ซึ่งมีจ านวน  97,298,985,400

 บาทหรือเพ่ิมขึ้น 4,103,849,500 บาท ซ่ึงจัดสรรให้กับส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  รวม 

5,362,029,800 บาท คือ แผนงานขยายโอกาส และพัฒนาคุณภาพการศึกษา 48,384,400 บาท และแผนงาน

สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 1,426,349,700 บาท ราชบัณฑิตยสถาน รวม 163,763,100 บาท คือ 

แผนงานขยายโอกาส และพัฒนาคุณภาพการศึกษา 163,763,100 บาท และส านักงานต ารวจแห่งชาติ รวม 

86,768,728,300 บาท คือ แผนงานขยายโอกาส และพัฒนาคุณภาพการศึกษา 17,254,000 บาท 

มาตรา 31 งบประมาณรายจ่ายของสภากาชาดไทย ให้ตั้งเป็นจ านวน 5 ,110,829,700 บาท เมื่อ

เทียบกับปีงบประมาณ 2556 ที่ได้ 4 ,359,463,800 บาท ซึ่งเพ่ิมขึ้น 751,365,900 บาท โดยจัดสรรให้

แผนงานขยายโอกาส และพัฒนาคุณภาพการศึกษา 175,355,000 บาท 

มาตรา  32 งบประมาณ รายจ่ ายของกองทุ น และ เงินทุ นหมุ น เวี ยน  ให้ ตั้ ง เป็ น จ านวน 

152,032,949,400 บาท ซึ่งลดลงจากปีงบประมาณ 2556 ที่ได้รับ 214,462,673,600 บาท อยู่จ านวน 

62,429,724,200 บาท โดยจัดสรรให้เป็นกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 16,800,000,000 บาท กองทุน

เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต 800,000,000 บาท กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 

87,300,000 บาท และกองทุนคุ้มครองเด็ก 80,000,000 บาท 

 

 โดยสรุปทั้ง 8 มาตราในระยะเวลา 2 ปี มีงบประมาณเพ่ิมข้ึนและลดลง ดังนี้ 

มาตรา ปีงบประมาณ 2556 )บาท(  ปีงบประมาณ 2557 )บาท(  เพิ่มข้ึน /ลดลง  

มาตรา 5 25,246,817,300 32,160,329,400  

มาตรา 10 10,448,830,500 10,324,657,800  

มาตรา 17 308,835,033,500 333,145,150,100  

มาตรา 18 19,407,630,100 19,735,452,800  



 

 

มาตรา ปีงบประมาณ 2556 )บาท(  ปีงบประมาณ 2557 )บาท(  เพิ่มข้ึน /ลดลง  

มาตรา 22 460,411,648,800 482,788,585,900  

มาตรา 25 97,298,985,400 101,402,834,900  

มาตรา 31 4,359,463,800 5,110,829,700  

มาตรา 32 214,462,673,600 152,032,949,400  

 

เมื่อพิจารณาในเชิงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ประกอบด้วย 8 ยุทธศาสตร์และรายการค่าด าเนินการภาครัฐ เช่นเดียวกับงบประมาณปี พ.ศ. 2556 แต่

แตกต่างกันในยุทธศาสตร์ที่  1 ซึ่งในงบประมาณปี พ.ศ. 2555 และ 2556 ยุทธศาสตร์ที่  1 ใช้ชื่อว่า 

“ยุทธศาสตร์การสร้างรากฐานการพัฒนาที่สมดุลสู่สังคม” แต่พอมาในปีงบประมาณ 2557 ยุทธศาสตร์

ดังกล่าวเปลี่ยนมาเป็น “ยุทธศาสตร์เร่งรัดการพัฒนาประเทศและเตรียมความพร้อมต่อประชาคมอาเซียน” 

และลดงบประมาณในส่วนนี้ลงจาก 491,744 ล้านบาท มาเหลือเพียง 145,006.9 ล้านบาท หรือปรับลดจาก

ร้อยละ 20 ของงบประมาณท้ังหมดคงเหลือเพียงร้อยละ 5 เท่านั้น 

 

ตารางท่ี 32 งบประมาณปี พ.ศ. 2557 จ าแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ 

 

ที่มา: ส านักงบประมาณ ส านักนายกรัฐมนตรี, 2557 

 



P a g e  | 161 

 

 

ตารางท่ี 33 งบประมาณรายปีจ าแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ 

หน่วย: ล้านบาท 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ งบประมาณ 
2555 

งบประมาณ 
2556 

งบประมาณ 
2557 

เพ่ิม/ลดจากปี พ.ศ. 
2556 

1. ยุทธศาสตร์การสร้างรากฐานการ
พัฒนาท่ีสมดลุสูส่ังคม (ปีงบประมาณ 
2555) 

472,938.3 491,744.0 - - 

1. ยุทธศาสตร์การสร้างรากฐานการ
พัฒนาท่ีสมดลุสูส่ังคม (ปีงบประมาณ 
2557) 

- - 145,006.9 346,737.1 
(ลด) 

2. ยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งรัฐ 190,300.9 204,131.9 210,783.5 6,651.6 (เพิ่ม) 
3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเจรญิเติบโต
ทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพ และ
ยั่งยืน 

180,007.4 227,712.1 343,746.7 116,034.3 (เพิ่ม) 

4. ยุทธศาสตร์การศึกษา คณุธรรม 
จริยธรรม คณุภาพชีวิต และความเท่า
เทียมกันในสังคม 

586,536.3 625,191.1 849,861.9 224,670.8 (เพิ่ม) 

5. ยุทธศาสตร์การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

45,182.4 56,757.0 112,288.5 55,531 
(เพิ่ม) 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 

17,725.0 19,412.7 21, 323.8 1,911 
(เพิ่ม) 

7. ยุทธศาสตร์การต่างประเทศและ
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

7,683.2 7,946.0 9,004.5 1,058.5 
(เพิ่ม) 

8. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมือง
ที่ด ี

217,095.1 332,293.4 351,339.9 19,046.5 
(เพิ่ม) 

9. รายการค่าด าเนินการภาครัฐ 562,527.4 434,811.8 481,644.3 46,832.5 (เพิ่ม) 
รวมทั้งสิ้น 2,380,000 2,400,000.0 2,525,000 125,000 (เพิ่ม) 

ที่มา: ส านักงบประมาณ ส านักนายกรัฐมนตรี, 2557 

 

อาจกล่าวได้ว่า ยุทธศาสตร์ที่น่าจะมีความเกี่ยวพันกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนมากที่สุด คือ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ซึ่งยุทธศาสตร์ที่ 4 นี้ ระบุชัดเจนว่าจะสนับสนุนการด าเนินงานเพ่ือสร้างความเป็นธรรมทาง

สังคมและลดความเหลื่อมล้ าโดยให้ความส าคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น ทั้งด้าน

การศึกษา ส่งเสริมการขยายโอกาสการเข้าถึงอย่างทั่วถึง เป็นธรรม เร่งรัดการปฏิรูปและพัฒนาคุณภาพ



 

 

การศึกษาให้มีมาตรฐานระดับสากล สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จัดหาเครื่อง

คอมพิวเตอร์พกพา สร้างสังคมและวัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้านการสาธารณสุข เร่งพัฒนายกระดับ

คุณภาพและบริการสาธารณสุข เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพดี มีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องและเหมาะสม เพ่ิม

ศักยภาพการเฝ้าระวัง ควบคุมโรคเพ่ือลดภาระโรคและภัยคุกคาม รักษาและฟ้ืนฟูกลุ่มโรคติดต่อส าคัญและโรค

อุบัติใหม่ บริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต พัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน คุ้มครองภูมิปัญญา

และพัฒนาองค์ความรู้การแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร พัฒนาระบบประกันสุขภาพให้ได้

มาตรฐานและมีความเท่าเทียมกันทั้งระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ระบบประกันสังคม และระบบ

สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการลูกจ้างและพนักงานของรัฐ ด้านกระบวนการยุติธรรม ส่งเสริมการเข้าถึง

ระบบยุติธรรมอย่างเสมอภาค พัฒนาระบบการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายและสร้างเครือข่ายยุติธรรม

ชุมชน ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ รณรงค์และสร้างการมีส่วนร่วมใน

สังคม ตลอดจนเพ่ิมประสิทธิภาพของกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพ่ือสร้างความโปร่งใสและ

ธรรมาภิบาล ด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด มุ่งเน้นการป้องกันกลุ่มเสี่ยง ปราบปรามผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้น าเข้าและ

เครือข่าย โดยใช้มาตรการทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม จัดให้มีกลไกการติดตามช่วยเหลือภายหลัง

การบ าบัดรักษาอย่างเป็นระบบ ด้านแรงงาน เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและคุ้มครองสิทธิประโยชน์

แรงงาน ทั้งในและต่างประเทศควบคู่กันทั้งในระบบและนอกระบบ จัดให้มีหลักประกันความมั่นคง ความ

ปลอดภัยและมีสภาพแวดล้อมในการท างานที่เหมาะสม พัฒนาและยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน ด้านศาสนา 

ศิลปะและวัฒนธรรมส่งเสริมการท านุบ ารุงพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน สนับสนุนให้ประชาชนร่วมฟ้ืนฟู รักษา

และสืบสาน ศิลปะ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน ด้านความมั่นคงของชีวิตและสังคม 

ให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้สถาบันครอบครัวมีความเข้มแข็ง จัดที่ดินท ากินและที่อยู่อาศัยแก่

คนยากจน ให้บริการสวัสดิการแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ตลอดจนคุ้มครองสิทธิและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน

พิการ  

ในปีงบประมาณ 2557 รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณไว้เป็นจ านวนทั้งสิ้น 849,861.9 ล้านบาท หรือ

คิดเป็นร้อยละ 33.7 ของวงเงินงบประมาณซึ่งเป็นงบประมาณที่สูงที่สุดในทุกๆ ปี  ซึ่งเมื่อเทียบกับ

ปีงบประมาณ 2556 ที่ ได้ 625,191.1 ล้านบาท โดยเพ่ิมขึ้นเป็นจ านวน 224,670.8 ล้านบาท ทั้ งนี้  ใน

ปีงบประมาณ 2557 มีการจ าแนกแผนงานที่เพ่ิมขึ้นจากเดิม 3 แผน โดยเป็นการขยายลักษณะแผนงาน

เพ่ิมเติม ดังนี้ 

1. ในปีงบประมาณ 2557 มีการเปลี่ยนแผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและ

เป็นธรรม เป็นแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา และได้รับงบประมาณเพ่ิมขึ้นจากเดิม ใน
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ปีงบประมาณ 2556 จ านวน 372,512.1 ล้านบาท เป็นจ านวน 395,787.3 ล้านบาท ในปีงบประมาณ 2557 

หรือเพ่ิมข้ึน 23,275.2 ล้านบาท เพ่ือให้คนไทยทุกกลุ่มทุกวัยได้มีโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพตาม

มาตรฐานอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และต่อเนื่องตั้งแต่ระดับปฐมวัยต่อเนื่องไปตลอดชีวิต ส่งเสริมการปฏิรูป

การศึกษาทั้งหลักสูตรการศึกษา คุณภาพครู และเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีมาตรฐานระดับสากล พัฒนาครู 

อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา สนับสนุนการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาอย่างต่อเนื่อง สร้างโอกาส

ทางการศึกษาตามโครงการหนึ่งอ าเภอหนึ่งทุน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับอาชีวศึกษาและการฝึก

อาชีพเพ่ือการผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพและมาตรฐานสอดคล้องตามความต้องการของตลาดทั้งใน

เชิงปริมาณและคุณภาพ โดยเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาขาดแคลน ผลิตแพทย์และพยาบาลเพ่ิมสร้างวัฒนธรรม

และสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่คนทุกกลุ่มวัยควบคู่กับการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในทุกประเภทและในระดับ

พ้ืนที่ เสริมสร้างโอกาสการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น โดยจัดสรรกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาและกองทุน

เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคตให้แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 

2. ในปีงบประมาณ 2557 แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 91,721.5 ล้านบาท 

ที่เปลี่ยนจากเดิมในปีงบประมาณ 2556 แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน จ านวน 88,881.4 ล้านบาท ซึ่งเพ่ิมขึ้น 2,840.1 ล้านบาท เพ่ือให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งสายสามัญและ

สายอาชีพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

3. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข จ านวน 44,832.2 ล้านบาท ในปีงบประมาณ 2557 ลดลงจาก

ปีงบประมาณ 2556 จ านวน 117,843.1 ล้านบาท โดยลดลง 731,010.9 ล้านบาท ซึ่งถือว่าลดลงมากกว่าครึ่ง

ของงบประมาณปีที่แล้ว เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพดี มีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องและเหมาะสม ได้รับบริการ

ทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพมาตรฐาน โดยพัฒนาระบบสุขภาพแบบองค์รวม ทั้งด้านการ

รักษาพยาบาลและฟ้ืนฟูสุขภาพ ส่งเสริมป้องกันและเพ่ิมศักยภาพการเฝ้าระวัง การควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

เพ่ือลดภาระโรคและภัยคุกคาม ให้บริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต รักษาและฟ้ืนฟูกลุ่มโรคติดต่อส าคัญ โรค

อุบัติใหม่และภัยสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม พัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน

และการสาธารณสุขพ้ืนฐาน รวมทั้งพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขผลิตแพทย์ชนบท ศึกษาวิจัย

เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ คุ้มครองภูมิปัญญาและพัฒนาองค์ความรู้

การแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือกและสมุนไพร 



 

 

4. แผนงานเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและคุ้มครองแรงงาน จ านวน 18,664.4 ล้านบาท ใน

ปีงบประมาณ 2557 เปลี่ยนจากเดิมคือ แผนงานพัฒนาและยกระดับมาตรฐานแรงงาน จ านวน 11,032.1 ล้าน

บาท ในปีงบประมาณ 2556 โดยได้รับงบประมาณเพ่ิมขึ้น 7,632.3 ล้านบาท เพ่ือให้ประชาชนทุกกลุ่มและ

แรงงานทุกระดับทั้งในระบบและนอกระบบได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายอย่างทั่วถึง เป็นธรรม มี

หลักประกันความมั่นคงมีความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานที่เหมาะสม บริการ

จัดหางานในพ้ืนที่ พัฒนาสมรรถนะและทักษะฝีมือแรงงาน ตลอดจนคุ้มครองสิทธิผลประโยชน์ของแรงงาน

ไทยในต่างประเทศ 

5. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ในปีงบประมาณ 2557 ได้

จ านวน 8,907.9 ล้านบาท ลดลงจากปีงบประมาณ 2556 จ านวน 9,028.3 ล้านบาท หรือลดลง 120.4 ล้าน

บาท เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม จิตส านึกและค่านิยมที่ดี งาม โดยท านุบ ารุง

พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน เผยแผ่หลักธรรมเพ่ือน าหลักธรรมทางศาสนาเป็นแนวทางในการด ารงชีวิตและ

อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชน สนับสนุนให้คน

ไทยมีความภาคภูมิใจและร่วมฟ้ืนฟู รักษา และสืบสาน ศิลปะ ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมของ

ชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน สนับสนุนเครือข่ายสภาวัฒนธรรมทุกระดับทั่วประเทศเพ่ือเฝ้าระวังและสร้างสรรค์

ด้านศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรม ส่งเสริมการอนุรักษ์โบราณสถานและมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ และ

บูรณปฏิสังขรณ์พุทธสถานและศาสนสถานอ่ืน พัฒนาและเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

รวมทั้งให้บริการและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม มานุษยวิทยา ภาพยนตร์ และสื่อโสตทัศน์ เพ่ือให้

ประชาชนสามารถใช้บริการค้นคว้า ศึกษาและใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ 

6. แผนงานเสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม จ านวน 7,534.4 ล้านบาท ในปีงบประมาณ 

2557 ลดลงจากเดิมจ านวน 21,672 ล้านบาท ในปีงบประมาณ 2556 ซึ่งถือว่าลดลงมากกว่าครึ่งหนึ่งจาก

งบประมาณเดิม 14,137.6 ล้านบาท เพ่ือให้ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกวัย มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

โดยส่งเสริมความเสมอภาคและพัฒนาศักยภาพสตรี เสริมสร้างความรู้และสภาพแวดล้อมทางครอบครัวที่

เหมาะสมแก่เด็ก เยาวชน เสริมสร้างภูมิคุ้มกันสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง ฟ้ืนฟูชุมชนท้องถิ่น เพ่ือการพ่ึงพา

ตนเอง จัดที่ดินท ากินและที่อยู่อาศัยแก่คนยากจน ให้บริการสวัสดิการแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ส่งเสริมให้

ผู้สูงอายุเข้าถึงหลักประกันทางสังคม คุ้มครอง พทักษ์สิทธิผู้ด้อยโอกาสและคนพิการหรือทุพพลภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่เพ่ิมเข้ามาจากปีที่ผ่านมา 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
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1. แผนงานพัฒนาระบบประกันสุขภาพ จ านวน 270,916.2 ล้านบาท เพ่ือให้ประชาชนทุกคนได้รับ

บริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ระบบ

ประกันสังคม และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ โดยพัฒนาคุณภาพ

บริการสุขภาพ เพ่ิมประสิทธิภาพการแพทย์ฉุกเฉิน ระบบการส่งต่อ และการสร้างเสริมป้องกันสุขภาพ รวมทั้ง

พัฒนาเพ่ิมศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ตลอดจนยกระดับสถานบริการสุขภาพให้มี

คุณภาพตามมาตรฐานสากล 

2. แผนงานสร้างโอกาสการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของประชาชน จ านวน 845.8 ล้านบาท เพ่ือ

ส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงระบบยุติธรรม โดยพัฒนาระบบการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย

ที่เข้มแข็ง สร้างเครือข่ายยุติธรรมชุมชน ส่งเสริมให้ประชาชนรับรู้สิทธิ หน้าที่ และการเข้าถึงบริการได้อย่าง

สะดวกและรวดเร็ว 

3. แผนงานป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ จ านวน 505.5 ล้านบาท เพ่ือ

สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาล ส่งเสริมการป้องกัน แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเป็น

ระบบ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลและความตระหนักรู้ในทุกภาคส่วน โดยรณรงค์และ

เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของสังคมในการต่อต้านการทุจริต เสริมสร้างกลไกการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งปรับปรุงกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและเป็น

ธรรม 

4. แผนงานป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด จ านวน 10,146.7 ล้านบาท เพ่ือ

ส่งเสริมสังคมไทยให้เข้มแข็ง ลดความรุนแรงของปัญหายาเสพติดป้องกันเด็ก เยาวชน และประชาชนกลุ่มเสี่ยง

ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ปราบปรามผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้น าเข้า และเครือข่ายโดยใช้มาตรการทางกฎหมาย

และกระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นระบบ ร่วมมือกับต่างประเทศในการควบคุมและสกัดกั้นยาเสพติด รวมทั้ง

บ าบัด รักษาและฟ้ืนฟู สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดให้กลับสู่สังคมและสามารถด าเนินชีวิตได้ตามปกติโดยมี

ระบบการติดตามช่วยเหลือภายหลังการบ าบัดรักษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

ทั้งนี้  ในปีงบประมาณ 2557 ไม่มีแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติภัยทางถนน ที่ ได้รับ

งบประมาณจ านวน 4,222.1 ล้านบาท ในปีงบประมาณ 2556  

ทั้งนี้ รัฐบาลประมาณการรายได้สุทธิ 2,275,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 17.2 ของผลิตภัณฑ์

มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) และก าหนดวงเงินงบประมาณรายจ่าย จ านวน 2,525,000 ล้านบาท คิดเป็นร้อย

ละ 19.1 ของจีดีพี โดยก าหนดวงเงินกู้เพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณ 250,000 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน



 

 

ร้อยละ 1.9 ของจีดีพี การขาดดุลงบประมาณจ านวนดังกล่าวยังอยู่ในระดับที่ไม่ส่งผลกระทบต่อวินัยและฐานะ

การคลังของประเทศในระยะยาว 

เมื่อพิจารณางบประมาณเป็นรายกระทรวงเปรียบเทียบกันระหว่างปี พ.ศ. 2556 – 2557 พบว่า มี

กระทรวง 10 อันดับแรกที่ ได้รับการจัดสรรงบเพ่ิมขึ้นจากปี  พ.ศ. 2556 10 กระทรวงเหล่านี้  ได้แก่  

1) กระทรวงศึกษาธิการ วงเงิน 481,337.8 ล้านบาท 2) กระทรวงมหาดไทย วงเงิน 328,755.4 ล้านบาท  

3) กระทรวงการคลัง วงเงิน 229,355.6 ล้านบาท 4) กระทรวงกลาโหม วงเงิน 184,737.5 ล้านบาท  

5) กระทรวงสาธารณสุข วงเงิน 106,436.3 ล้านบาท 6) กระทรวงคมนาคม วงเงิน 99,389.8 ล้านบาท  

7) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วงเงิน 77,276.4 ล้านบาท 8) กระทรวงแรงงาน วงเงิน 33,483.7 ลดลงจากปี 

พ.ศ. 2556 จ านวน 3,035.8 ล้านบาท 9) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วงเงิน 31,836.7 ล้าน

บาท และ 10) ส านักนายกรัฐมนตรี วงเงิน 31,742.8 ล้านบาท  

อย่างไรก็ตาม กระทรวงที่ได้รับจัดสรรน้อยที่สุดคือ กระทรวงพลังงาน 2,098.3 ล้านบาท ขณะที่

รัฐบาลตั้งงบกลางไว้ที่วงเงิน 345,459 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2556 จ านวน 25,595 ล้านบาท หรือ

เพ่ิมขึ้นร้อยละ 8 และกระทรวงแรงงานที่ได้รับงบประมาณลดลง นอกจากนี้ งบประมาณทั้งหน่วยงานของศาล 

องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ล้วนได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมขึ้น จากงบประมาณปี 2556 แทบทั้งสิ้น 

แบ่งเป็นหน่วยงานของศาล จ านวน 16,827.2 ล้านบาท จากเดิมปี พ.ศ. 2556 ได้ 16,445 ล้านบาท ขณะที่

องค์กรและหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญได้ 14,132 ล้านบาท จากเดิมปี พ.ศ. 2556 ได้ 12,615 ล้านบาท 
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ตารางท่ี 34 เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายจ าแนกตามกระทรวง 

 

ที่มา: ส านักงบประมาณ ส านักนายกรัฐมนตรี, 2557 



 

 

งบประมาณรายจ่ายจ าแนกตามลักษณะงาน 

การจ าแนกตามลักษณะงาน เป็นการแสดงงบประมาณรายจ่ายตามวัตถุประสงค์ในการด าเนิน

กิจกรรมต่างๆ ของรัฐบาลโดยยึดถือหลักการในการจ าแนกรายจ่ายรัฐบาลตามเกณฑ์ของกองทุนการเงิน

ระหว่างประเทศ ในหมวดรายจ่ายจ าแนกตามลักษณะงานนี้ อาจกล่าวได้ว่า งบประมาณที่น่าจะลงสู่เด็กและ

เยาวชนโดยตรง คือ งบประมาณด้านการศึกษา ซึ่งในปีงบประมาณ 2557 นี้ที่ จ านวน 518,519.1 ทั้งสิ้น ล้าน

บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20.5 ของงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น ซึ่งจ านวนเงินนี้มากกว่าปีที่แล้ว (พ.ศ. 2556) อยู่

เล็กน้อย นั่นคือ ในปีที่แล้ว งบประมาณนี้เท่ากับ 493,927.1 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ20.6 ของงบประมาณ

รายจ่ายทั้งหมดเช่นกัน งบประมาณส่วนเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา การ

จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา รวมทั้งการศึกษานอกโรงเรียน การจัด

ทุนการศึกษา และการวิจัยเพ่ือพัฒนาการศึกษา งบประมาณจ านวนดังกล่าวยังรวมถึงเงินอุดหนุนองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือด าเนินการด้านการศึกษา 

 

ตารางท่ี 35 งบประมาณรายจ่ายจ าแนกตามลักษณะงานหมวดรายจ่ายการศึกษา 

 
ที่มา: ส านักงบประมาณ ส านักนายกรัฐมนตรี, 2557 

 

นอกจากนี้ ส านักส่งเสริมและพิทักษ์เยาวชน ส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน 

ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) มีการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจ าปี 

2557 โดยโครงการที่ส านักส่งเสริมและพิทักษ์เยาวชน สท. ให้การสนับสนุนงบประมาณ ประจ าปี 2557 ได้แก่ 
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1. ยุทธศาสตร์: เร่งรัดกรพัฒนาประเทศ และเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

- โครงการพัฒนาคุณภาพเด็ก 3,114,000 บาท (18 จังหวัด) 

- โครงการระบบคุ้มครองเด็ก 3,330,000 บาท (15 จังหวัด) 

2. ยุทธศาสตร์: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม 

- โครงการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดละ 100,000 บาท รวมทั้งสิ้น 7,600,000 บาท 

- โครงการเยาวชนสร้างสรรค์รู้เท่าทันเรื่องเพศ 400,000 บาท (10 จังหวัด) 

- โครงการเสริมสร้างเยาวชนไทยห่างไกลความรุนแรง 200,000 บาท (10 จังหวัด) 

- โครงการสร้างพลังเยาวชนไทย ร่วมใจพัฒนาชาติ 44,560,000 บาท (76 จังหวัด) 

- โครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด 3,850,000 บาท (76 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร) 

 

งบประมาณที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นับเป็นกลไกท่ีส าคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชนของประเทศไทย ด้วย

ความส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนี้ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม ก าหนดให้รัฐบาลจัดสรรรายได้ให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้สุทธิของรัฐบาลในอัตราไม่น้อยกว่า ร้อยละ 25 ตั้งแต่

ปีงบประมาณ 2550 เป็นต้นมา 

 

 

 

 

 

 



 

 

รูปภาพที่ 36 การจัดสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ 2557 

 
ที่มา: กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น, 2557 

 

ส าหรับในปี พ.ศ. 2557 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 9.8 เป็นจ านวนเงิน 

32,955 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมาที่มีรายได้เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 8.8 ซึ่งเป็นจ านวนเงิน 

27,283 ล้านบาท ส่วนเงินอุดหนุนจากภาครัฐก็เพ่ิมจ านวนขึ้นด้วย จาก 236,500 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2556 

เป็น 253,500 ล้านบาทหรือเพ่ิมข้ึน 17,000 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้รัฐบาลร้อยละ 27.21 

 

ตารางที่ 36 การจัดสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2557 

 
ที่มา: กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น, 2557 
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ในจ านวนเงินอุดหนุนจากภาครัฐจ านวน 253,500 ล้านบาทนั้น แยกออกเป็น 2 หมวด คือ  

1) หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2556 เงินอุดหนุนทั่วไปในปีงบประมาณ 2557 

ที่เพ่ิมข้ึนเป็น 126,967.51 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2556 ที่มีจ านวน 104,445.85 ล้านบาท โดย

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปนี้ยังแยกออกเป็น 2 หมวดย่อย อันได้แก่ 

ก. หมวดเงินอุดหนุนตามอ านาจหน้าที่ จ านวน 61,635.16 ล้านบาท ซึ่งเป็นจ านวนเท่ากัน

กับปีงบประมาณ 2556 

ข. หมวดจัดสรรตามภารกิจถ่ายโอน ซึ่งในปี พ.ศ. 2557 นี้ เงินหมวดนี้เพ่ิมจ านวนเป็น 

65,332.35 ล้านบาท เทียบกับปี พ.ศ. 2556 ซึ่งมีเพียง 42,809.65 ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึนกว่า 20,000 

ล้านบาท โดยในปี พ.ศ. 2557 นี้ได้เพ่ิมหมวด ค่ารักษาพยาบาล ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น 

และหมวดการเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะมาอีก 2 หมวด ท าให้รายจ่ายในหมวดนี้เพ่ิม

จาก 8 หมวดในปี พ.ศ. 2556 เป็น 10 หมวดในปี พ.ศ. 2557 

 2) หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจครอบคลุมกิจกรรมต่างๆ มากมาย ตั้งแต่

การก่อสร้างอาคารเรียน ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ บ ารุงรักษาถนน เป็นต้น ในหมวดนี้ 

เมื่อเปรียบเทียบปี พ.ศ. 2556 – 2557 ยังคงครอบคลุมค่าใช้จ่ายในหมวดย่อยๆ จ านวน 28 หมวดเท่าเดิม แต่

จ านวนงบประมาณลดลงมา 114,594.89 ล้านบาทในปีงบประมาณ 2556 ลดลงเหลือ 109,121.26 ล้านบาท

ในปีงบประมาณ 2557 รายละเอียดดังรูปภาพที่ 37 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

รูปภาพที่ 37 เงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี งบประมาณ 2557 

 

ที่มา: สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย, 2557 

 

4.2 งบประมาณนอกภาคราชการ 

 นอกจากงบประมาณรัฐบาลแล้ว ยังมีงบประมาณจากหน่วยงานหรือองค์กรนอกภาคราชการ ซึ่งเป็น

งบประมาณท่ีด าเนินการเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน ได้แก่ 

4.2.1 องค์ ก ารทุ น เพ่ื อ เด็ กแห่ งสหประชาชาติ  ห รือ  ยู นิ เซฟ  (UNICEF - United Nations 

International Children's Emergency Fund) ถือก าเนิดขึ้นหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 มีวัตถุประสงค์

หลัก เพ่ือให้ความช่วยเหลือแก่เด็กๆ ในทวีปยุโรปและเอเชียที่ต้องเผชิญกับภาวะอดอยาก และโรคระบาดอัน
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เป็นผลมาจากสงคราม โดยยูนิเซฟได้ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2489 และเพียง 2 ปี หลังจากนั้น   

ยูนิเซฟได้เปิดส านักงานขึ้นในประเทศไทยในพ.ศ. 2491 ซึ่งเป็นองค์กรหนึ่งของสหประชาชาติ ที่ท างานโดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนและปกป้องสิทธิของเด็ก โดยยึดแนวทางปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและ

สนธิสัญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนต่างๆ โดยเฉพาะอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 

ในปี พ.ศ. 2557 องค์การทุนเพ่ือเด็กแห่งสหประชาชาติได้ให้งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนา

เด็กและเยาวชนไทย ดังนี้ 

1) ตามรายงานของยูนิเซฟ ระบุว่า ในปี พ.ศ. 2557 ร้อยละ 84 ของเงินทุกๆ หนึ่งบาทที่ผู้บริจาคมอบ

ให้แก่ยูนิเซฟ ประเทศไทย ได้ถูกน าไปใช้สนับสนุนโครงการส าหรับเด็ก เงินส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 16 นั้น 

น าไปใช้ในการระดมทุนเพ่ิมเติมให้กับโครงการส าหรับเด็ก ซึ่งในปี พ.ศ. 2557 ยูนิเซฟมีเงินบริจาคจากการ

ระดมทุนในประเทศไทยรวม .......... บาท เพ่ิมขึ้น/ลดลง จากปี  พ.ศ. 2556 ซึ่ งมี เงินบริจาคทั้ งสิ้น 

503,895,472 บาท 

 2) นอกจากนี้ ยูนิเซฟยังร่วมมือกับส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส 

และผู้สูงอายุ (สท.) ในการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับนโยบายภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชน

แห่งชาติ พ.ศ. 2555 – 2559 โดยกิจกรรมของ สท. ภายใต้ความร่วมมือกับ ยูนิเซฟ ได้แก่ 

1. โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2555 – 2559 ระยะ

ครึ่งแผน 

2. การส่งเสริมการด าเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก  

3. การป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน 

4. โครงการระบบคุ้มครองเด็ก 

5. โครงการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับเด็กให้เป็นไปตามมาตรฐานของรัฐธรรมนูญและอนุสัญญาว่า

ด้วยสิทธิเด็ก  

6. โครงการป้องกัน แก้ไข และขจัดการขาดสารไอโอดีนในเด็กและเยาวชน 

โดยมีรายละเอียดและงบประมาณดังตารางที่ 37 ด้านล่างนี้ 

 



 

 

ตารางที่ 37 กิจกรรมโครงการความร่วมมือของยูนิเซฟกับสท. และงบประมาณในการด าเนินงานปี พ.ศ. 

2557 

 
ที ่

 
โครงการ 

การด าเนินงาน 
งบประมาณ แผนการด าเนินงาน 

1. โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2555 – 
2559 ระยะครึ่งแผน 
หน่วยงานรับผิดชอบสทย. 
วัตถุประสงค์ 
1 . เพื่ อ ป ระ เมิ น ค วาม เช่ื อ ม โย งขอ ง
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ฯ ใน
ระหว่างปี 2555 – 2556 กับสถานการณ์ 
แนวโน้ม และทิศทางของเด็กและเยาวชน
ในปัจจุบัน  
2 . เพื่ อป ระ เมิ น ค วาม เช่ื อ ม โย งแ ล ะ
ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ข อ งก ล ไก บ ริ ห า ร แ ล ะ
ประสานงาน (กดยช.  คณะอนุกรรมการ
พัฒนานโยบายและแผนพัฒนาเด็กและ
เยาวชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเด็กและ
เยาวชน) ของแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน
แห่งชาติ ฯ ในระหว่างปี 2555 – 2556 ทั้ง
ในระดับชาติและระดับพื้นท่ี 
3 . เพื่ อป ระ เมิ น ค วาม เช่ื อ ม โย งแ ล ะ
ประสิทธิผลของกระบวนการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่ งชาติฯ ใน
ระหว่างปี 2555 – 2556  ภายในกระทรวง
หรือหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องกับ เด็กและ
เยาวชน 
4. เพื่อประเมินความเช่ือมโยง ประสิทธิผล 
ประสิทธิภาพ ผลกระทบ และความยั่งยืน 
ของแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ฯ 
ในระหว่างปี 2555 – 2556 ที่จะน าไปสู่
เป้าหมายของแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน
แห่งชาติ ฯ ที่ก าหนดไว ้
5. เพื่อให้ได้ที่เป็นรูปธรรมส าหรับพัฒนา
ยุ ท ธศาสตร์ และการด า เนิ น งานตาม
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่ งชาติฯ 

ปี 2557 
สท. 1,000,000 บาท 
ยูนิเซฟ167,666.91 บาท 
รวมถึ งสนั บ สนุ น ผู้ เ ช่ี ย วชาญ
ต่างประเทศเป็นที่ปรึกษาการ
ประเมินผลดังกล่าว และอยู่ ใน
ระหว่างการหารือกับผู้แทนยูนิเซฟ
ใ น ก า ร ใ ห้ ก า ร ส นั บ ส นุ น
งบประมาณเพิ่มเติม 

ปี 2557 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรในการติดตามและ
ประเมิ นผลแผนงาน  โครงการ
จ านวน 25 คนระหว่างวันที่ 3 – 5 
กุมภาพันธ์ 2557ณ บ้านท้ายหาด 
จังหวัดสมุทรสงคราม 
- จัดจ้างที่ปรึกษาที่มีความรู้ ความ
เช่ียวชาญและมีประสบการณ์เกี่ยวกับ
งานด้านเด็กและเยาวชนและการ
ป ระ เมิ น ผ ล  เพื่ อ ท า ห น้ าที่ ใน
ก า ร ศึ ก ษ า  วิ เ ค ร า ะ ห์  แ ล ะ
ประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ 
ฯ ในระหว่างปี 2555 – 2556 
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ที ่

 
โครงการ 

การด าเนินงาน 
งบประมาณ แผนการด าเนินงาน 

ในช่วงปี 2555 – 2556 
2. การส่งเสริมการด าเนินงานตามอนุสัญญาว่า

ด้วยสิทธิเด็ก  
ปี 2557  
สท. 3,440,000 บาท   
ยูนิเซฟ 106,300 บาท  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปี 2557  
1. ขับเคลื่อนแผนพัฒนาเด็กและ
เยาวชนแห่ งชาติ ฯ ด้ านสิทธิ เด็ ก
เพิ่ ม เติ ม ตามข้ อ เสนอแนะของ
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร สิ ท ธิ เด็ ก แ ห่ ง
สหประชาชาติ  
    1.1 เผยแพร่แผนฯ  
    1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เพื่อ
ขับเคลื่อนประเด็นเร่งด่วนตามแผน
ฯ โดยร่วมมือกับ CRC Coalition 
Thailand และ UNICEF  
2. การจัดท าตัวช้ีวัดการด าเนินงานตาม
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและพิธี
สารเลือกรับที่เกี่ยวข้อง   
    - การสัมมนาวิชาการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับผู้เช่ียวชาญจากต่างประเทศ
เกี่ยวกับตัวช้ีวัดตามอนุสัญญาว่าด้วย
สิทธิเด็ก   

3. การป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อ
เด็กและเยาวชน  

ปี 2557  
สท. : 7,900,000 บาท (โครงการ
ขับเคลื่อนนโยบายระดับชาติและ
สหประชาชาติ  2,500,000บาท 
และโครงการสร้างสังคมที่เป็นมิตร
กับ เด็ กทุก ช่วงวัย  5 ,400 ,000 
บาท)  

 
 
 
 
 
 
  

4. โครงการระบบคุ้มครองเด็ก  ปี 2557  
สท.: 16.250,000 บาท 
ยูนิเซฟ : - บาท 

 
 

5. โครงการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับเด็กให้
เป็นไปตามมาตรฐานของรัฐธรรมนูญและ
อนุสัญญาว่าด้วย 
สิทธิเด็ก  

ปี 2557 
สท. 1,500,000 บาท 
ยูนิเซฟ 
ระยะที่  1  ม .ค . – มี .ค . 2557 
767,500  บาท 
ระยะที่ 2 เม.ย. – มิ.ย. 2557 

ปี 2557 
1. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่
เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยี ช่วยการ
เจริญพันธุ์ทางการแพทย์พ.ศ. .... และ
ร่างพระราชบัญญั ติ ป้ องกันและ
ป ราบ ป ราม สิ่ งยั่ ว ยุ พ ฤติ ก รรม



 

 

 
ที ่

 
โครงการ 

การด าเนินงาน 
งบประมาณ แผนการด าเนินงาน 

767,500  บาท 
ระยะที่ 3 ก.ค. – ก.ย. 2557 
767,500  บาท 
ระยะที่ 4 ต.ค. – ธ.ค. 2557 
767,500  บาท 
รวมทั้งสิ้น 3,070,000 บาท 
 

อันตราย พ .ศ . .... ซึ่ งส านั กงาน
คณ ะกรรมการกฤษฎี กาต ร ว จ
พิ จ า ร ณ า เ ส ร็ จ แ ล้ ว  แ ล ะ
คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบแล้วครั้ง
ห นึ่ ง โด ย ให้ ส่ งค ณ ะก รรม ก าร
ประสานงานด้านนิติบัญญัติพิจารณา
ก่อนน าเสนอสภาผู้ แทน ราษฎร
พิ จ ารณ าต่ อ ไป  แ ต่ ด้ วย มี เห ตุ
ปรับ เปลี่ยนรัฐบาลจึงท าให้ต้อง
เสนอใหม่อีกครั้งและต้องเร่งผลักดัน
ต่อไป 
2. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมความ
ป ล อ ด ภั ย ใ น ก า ร กี ฬ า แ ล ะ
นันทนาการของเด็กและเยาวชน 
พ.ศ. .... และพระราชบัญญัติแก้ไข
เพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุงแก้ไข
ความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวล
กฎหมายอาญา) ซึ่งยกร่างเสร็จแล้ว
ต้องด าเนินการเสนอคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบใน
หลักการ รวมถึงมีประเด็นส าคัญที่
สมควรปรับปรุงแก้ไข เช่น กฎหมาย
ว่ าด้ วยก ารคุ้ ม ค รอ ง เด็ ก  แ ล ะ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเด็กอื่นๆ 

6. โครงการป้องกัน แก้ไข และขจัดการขาด
สารไอโอดีนในเด็กและเยาวชน 

ปี 2557 
สท.…………………. บาท 
ยูนิเซฟ 
กิจกรรมที่ 1 
ระยะที่  1  ม .ค . – มี .ค . 2557 
25,000  บาท 
ระยะที่ 2 เม.ย. – มิ.ย. 2557 
25,000  บาท 
ระยะที่ 3 ก.ค. – ก.ย. 2557 
25,000  บาท 

ปี 2557 
กิจกรรมที่ 1 
การประชุมคณะกรรมการป้องกัน 
แก้ไข และขจัดการขาดสารไอโอดีน
ในเด็กและเยาวชนและการประชุม
คณะท างานในคณะอนุกรรมการ
ป้องกัน แก้ไข และขจัดการขาดสาร
ไอโอดีนในเด็กและเยาวชน 
กิจกรรมที่ 2 
ก า ร ศึ ก ษ า ดู ง า น ข อ ง
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ที ่

 
โครงการ 

การด าเนินงาน 
งบประมาณ แผนการด าเนินงาน 

ระยะที่ 4 ต.ค. – ธ.ค. 2557 
25,000  บาท 
กิจกรรมที่ 2 
ระยะที่  1  ม .ค . – มี .ค . 2557 
814,700  บาท 
ระยะที่ 2 เม.ย. – มิ.ย. 2557 
814,700  บาท 
ระยะที่ 3 ก.ค. – ก.ย. 2557 
25,000  บาท 
ระยะที่ 4 ต.ค. – ธ.ค. 2557 
25,000  บาท 
รวมทั้งสิ้น 1,679,400 บาท 

คณะอนุกรรมการฯ ซึ่งเชิญผู้แทน
หน่วยงานหลักที่ รับผิดชอบการ
ด าเนินงานเรื่องไอโอดีน นักวิชาการ 
และผู้แทนหน่วยงานในพื้นที่ร่วม
การศึกษาดูงาน เพื่อน าเสนอข้อมูล
ผลการด าเนินงานและการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานต่อไป 

 

4.2.2 กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการหรือ

รัฐวิสาหกิจ มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกองทุน จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม

สุขภาพ พ.ศ. 2544 เริ่มด าเนินงานตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2544 สสส. โดยมีหน้าที่ริเริ่ม ผลักดัน กระตุ้น 

สนับสนุน และร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในสังคมในการขับเคลื่อนกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพ เพ่ือให้

บรรลุผลในการลดอัตราการเจ็บป่วยและเสียชีวิตก่อนวัยอันควร กระตุ้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและ

ความเชื่อ และการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อคุณภาพชีวิต ช่วยลดภาระทางเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศ โดยมีเงินทุนหลักที่ได้จากเงินบ ารุงกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ซึ่งมาจากภาษีที่รัฐจัดเก็บ

จากผู้ผลิตและน าเข้าสุราและยาสูบในอัตรา ร้อยละ 2 ของภาษีที่ต้องช าระ สสส. ถือว่าการพัฒนางานสร้าง

เสริมสุขภาพเป็นเรื่องของทุกคนและทุกองค์กร บทบาทหลักของ สสส. คือ การสนับสนุน และร่วมมือกับบุคคล 

กลุ่ม และองค์กรต่างๆ ในการเป็น “ภาคี” ร่วมสร้างเสริมสุขภาพของคนไทย และการท างานจะไม่จ ากัดเฉพาะ

บุคคล กลุ่ม หรือองค์กรในภาคส่วนใดภาคส่วนหนึ่ง แต่สัมพันธ์กันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สสส. ใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ รวม 

4,874.8 ล้านบาท ซึ่ งสูงกว่าในปี  พ.ศ. 2556 ที่มีจ านวน 3,842.41 ล้านบาท โดยจ าแนกการใช้จ่าย

งบประมาณเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 



 

 

1. เบิกจ่ายทุนสนับสนุนโครงการสร้างเสริมสุขภาพ รวมค่าใช้จ่ายบริหารโครงการ จ านวน 4,011 

โครงการ งบประมาณ 4,598.6 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 94.3 ซึ่งแตกต่างจากปี พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมาที่มีดค

รงการทั้งสิ้น 2,639 โครงการ คิดเป็นงบประมาณ 3,628.72 ล้านบาท ของงบประมาณรายจ่ายทั้งหมด 

2. ค่าใช้จ่ายในการบริหารส านักงาน 276.2 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 5.7 ของงบประมาณรายจ่าย

ทั้งหมด ซึ่งเพ่ิมสูงขึ้นเมเม่ือเทียบกับปี พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา ซึ่งใช้เงินไป 213.6 ล้านบาท 

ในปีงบประมาณ 2557 สสส. มีการเบิกจ่ายเพ่ือพัฒนาและสนับสนุนโครงการใหม่ และโครงการ

ต่อเนื่อง จ านวน 4,598.6 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามแผนได้ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 38 แผนงานและงบประมาณประจ าปี 2557 ของสสส. 

แผนงาน 
งบประมาณที่เบิกจ่าย 
พ.ศ. 2557 (ล้านบาท) 

งบประมาณที่เบิกจ่าย 
พ.ศ. 2556 (ล้านบาท) 

เพ่ิม/ลดจากปี พ.ศ. 
2556 

แผนที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันปัจจัยเสี่ยงหลัก 
(แผนควบคุมยาสูบ , แผนควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์และสิ่งเสพติด, แผนจัดการความ
ปลอดภัยทางถนนและภัยพิบัติ, แผนส่งเสริม
กิจกรรมทางกาย การออกก าลังกาย และกีฬา
เพื่อสุขภาพ และแผนอาหารเพื่อสุขภาวะ) 
 

1,456.7 932.60  

แผนสื่อสารสุขภาวะและสื่อสารการตลาดเพื่อ
สังคม 

539.4 495.09  

แผนสุขภาวะชุมชน 505.5 455.04  
แผนสนับสนุนโครงการเปิดรับทั่ วไปและ
นวัตกรรม 

311.5 278.55  

แผนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว 280.7 244.89  
งานพัฒนาและจัดการกลุ่มงานกลาง 274.3 241.25  
แผนควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ 265.6 235.43  
แผนพัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนเพื่อการ
สร้างเสริมสุขภาพ 

262.1 195.49  

แผนสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กร 230.7 188.83  
แผนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ 177.2 165.18  
ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ 154.6 118.83  
แผนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพผ่าน 140.3 78.16  
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แผนงาน 
งบประมาณที่เบิกจ่าย 
พ.ศ. 2557 (ล้านบาท) 

งบประมาณที่เบิกจ่าย 
พ.ศ. 2556 (ล้านบาท) 

เพ่ิม/ลดจากปี พ.ศ. 
2556 

ระบบบริการสุขภาพ 
รวมเงินเบิกจ่ายทั้งสิ้น 4,598.6 3,628.72  

ที่มา: ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ )สสส(. , 2557 

 

 เมื่อพิจารณาการเบิกจ่ายงบประมาณจ าแนก ตามสถานที่ที่จัดกิจกรรม ปรากฏว่าในปีงบประมาณ 

2557 มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 

สถานทีจ่ัดกิจกรรม 
 

งบประมาณที่เบิกจ่าย 

ชุมชน (วัด, หมู่บ้าน) 769.8 
สถานศึกษา/โรงเรียน 339.7 
องค์กร/หน่วยงานรัฐอื่นๆ 281.9 
สถานพยาบาล/โรงพยาบาล  102.1 
สถานประกอบการ/โรงงาน/บริษัทเอกชน 77.2 

ที่มา: ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ )สสส(. , 2557 

 

4.3 งบประมาณขององค์กรพัฒนาเอกชน และภาคธุรกิจ ปี พ.ศ. 2557 

 ข้อมูลนี้ได้มาจากการสอบถามตรงจากองค์กรพัฒนาเอกชน ภาคธุรกิจ และภาคเยาวชนที่มีกิจกรรม

การด าเนินงานเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน จ านวนรวมทั้งสิ้น 106 องค์กร แยกเป็นองค์กรพัฒนา

เอกชน 64 องค์กร และองค์กรภาคธุรกิจ จ านวน 42 องค์กร ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

 4.3.1 งบประมาณขององค์กรพัฒนาเอกชน 

จ านวนขององค์กรภาคเอกชนที่ด าเนินงานเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนในปี พ.ศ. 2557 มี

จ านวน 64 องค์กร ซึ่งลดลงจาก ปี พ.ศ. 2556 ที่มี 80 องค์กร และเมื่อเทียบองค์กรที่จดทะเบียนเป็นนิติ

บุคคลในปีพ.ศ. 2557 มีร้อยละ 89.1 มากกว่าปี พ.ศ. 2556 ร้อยละ 87.5 ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2556 พบร้อยละ 

68.8 หรือ50 องค์กร ไม่ใช่องค์กรที่เป็นสาขาขององค์กรต่างประเทศจากองค์กรจ านวนทั้งหมด 80 องค์กร ซึ่ง

มากกว่าในปี พ.ศ. 2557 ที่พบร้อยละ 50 หรือ 32 องค์กร ไม่ใช่องค์กรที่เป็นสาขาขององค์กรต่างประเทศจาก

องค์กรจ านวนทั้งหมด 64 องค์กร (ตารางท่ี 39 40 และ 41) 



 

 

 

ตารางท่ี 39 ระดับการด าเนินงานขององค์กรภาคเอกชน 

การด าเนินงาน จ านวน )องค์กร(  ค่าเฉลี่ย )ร้อยละ(  
ระดับประเทศ 40 62.5 
ระดับจังหวดั 10 .15 7 
ระดับชุมชน 7 10.9 

ไม่ระบ ุ 7 10.9 
รวม 64 100 

 

ตารางท่ี 40 การจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
การจดทะเบียน จ านวน )องค์กร(  ค่าเฉลี่ย )ร้อยละ(  

องค์กรจดทะเบียน )นิตบิุคคล(  57 89.1 
องค์กรไม่ได้จดทะเบียน )นิติบุคคล(  2 3.1 

ไม่ระบ ุ 5 7.8 
รวม 64 100 

 

ตารางท่ี 41 องค์กรสาขาต่างประเทศ 

องค์กรสาขาต่างประเทศ จ านวน )องค์กร(  ค่าเฉลี่ย )ร้อยละ(  
ใช่ 8 12.5 

ไม่ใช่ 32 50 
ไม่ระบ ุ 24 37.5 
รวม 64 100 

 

ในบรรดาองค์กรทั้งหมด 64 แห่ง พบว่า แต่ละองค์กรก็มีการท างานด้านเด็กและเยาวชนอย่าง

หลากหลาย ข้อมูลจากตารางที่ 42 ข้างล่างนี้ชี้ว่า องค์กรหนึ่งองค์กรท ากิจกรรมด้านเด็กและเยาวชนมากกว่า

หนึ่งกิจกรรมโดยเฉพาะประเด็นด้านการสนับสนุนทุนการศึกษาและอุปกรณ์การศึกษามีองค์กรที่ท างานในด้าน

นี้มากถึง 46 แห่ง ในขณะที่กิจกรรมด้านการส่งเสริมจิตอาสามีองค์กรที่ท างานผลักดันด้านนี้มากถึง 38 แห่ง 

ในขณะที่กิจกรรมอ่ืนๆ อาทิ การส่งเสริมครอบครัว การส่งเสริมด้านสิทธิเด็ก และการช่วยเหลือเด็กพิการ/เด็ก

กลุ่มพิเศษ/เด็กด้อยโอกาส มีจ านวนองค์กรที่ท างานด้านนี้ราว 33 องค์กร ในขณะที่ประเด็นอ่ืนๆ อาทิ การ

สนับสนุนศูนย์เด็กเล็ก การผลิตสื่อเพ่ือการเรียนรู้ของเด็ก การคุ้มครองแรงงานเด็ก การต่อต้าน การละเมิด 
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และการส่งเสริมทักษะอาชีพ ฯลฯ มีองค์กรที่ท างานในประเด็นดังกล่าวมานี้ไม่น้อยเลย อาจกล่าวได้ว่า ไม่มี

องค์กรใดท างานด้านเดียวในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ในทางตรงข้ามองค์กรส่วนใหญ่ท างานในการพัฒนา

เด็กอย่างหลากหลาย ผสมผสาน และครอบคลุมหลายมิติไปในเวลาเดียวกัน 

 

ตารางท่ี 42 จ านวนองค์กรและประเด็นกิจกรรมการพัฒนาเด็ก 

การพัฒนาเด็กและเยาวชน จ านวน(องค์กร) ค่าเฉลี่ย(ร้อยละ) 
การส่งเสริมครอบครัว 34 53.1 
การส่งเสริมด้านโภชนาการ 27 42.2 
การส่งเสริมด้านความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บ 19 29.7 
การสนับสนุนด้านท่ีพักอาศัยและสภาพการเป็นอยู ่ 11 17.2 
การสนับสนุนทุนการศึกษา/อุปกรณ์การศึกษา 46 71.9 
การส่งเสริมด้านศาสนา/วัฒนธรรม/ภมูิปัญญาท้องถิ่น 24 37.5 
การส่งเสริมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 9 14.1 
การส่งเสริมทักษะอาชีพ 26 40.6 
การส่งเสริมด้านจิตอาสา 38 59.4 
การส่งเสริมด้านสิทธิเด็ก 33 51.6 
การคุ้มครองแรงงานเด็ก 14 21.9 
การต่อต้านการล่วงละเมดิต่อเด็ก 23 35.9 
การต่อต้านสิ่งเสพติด/อบายมุข 22 34.4 
การสนับสนุนในการออกระเบียบ/กฎหมายที่เกีย่วกับเด็ก 20 31.3 
การช่วยเหลือเด็กพิการ/เด็กกลุ่มพิเศษ/เด็กด้อยโอกาส 33 51.6 
การช่วยเหลือดูแลเด็กท่ีได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ 18 28.1 
การช่วยเหลือเด็กท่ีได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ 12 18.8 
การช่วยเหลือเด็กท่ีได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุ 6 9.4 
การสนับสนุนศูนย์เด็กเล็ก 21 32.8 
การผลิตสื่อการเรียนรูเ้พื่อเด็กและเยาวชน 25 39.1 
การพัฒนาความรูด้้านภาษาและวฒันธรรมให้เด็กและเยาวชนเพื่อ 
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

18 28.1 

จัดตั้งสายด่วนให้ค าปรึกษาแก่เด็กและเยาวชน 4 6.3 
การส่งเสริมสุขภาพ/สุขภาพจิต 24 37.5 
การสนับสนุนด้านสาธารณสุข 21 32.8 
การส่งเสริมเรื่องสุขภาวะอนามัยเจริญพันธ์ุ/เพศวิถี 21 32.8 
การสนับสนุนด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน/อาชีวะศึกษา/การศึกษานอกระบบ 26 40.6 
การส่งเสริมด้านกิจกรรม/กีฬา/นันทนาการ/ศิลปะ 24 37.5 



 

 

การพัฒนาเด็กและเยาวชน จ านวน(องค์กร) ค่าเฉลี่ย(ร้อยละ) 
การส่งเสริมด้านการอนรุักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 23 35.9 
การส่งเสริมทักษะชีวิต 33 51.6 
การส่งเสริมการมสี่วนร่วมของเด็กและเยาวชน 42 65.6 
การสนับสนุนเครือข่ายเด็กและเยาวชน 26 40.6 
การปกป้องและคุม้ครองเด็ก 30 46.9 
การต่อต้านการค้ามนุษย์ที่เกี่ยวกบัเด็ก 20 31.3 
การต่อต้านการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก 26 40.6 
การควบคุมดูแลดา้นสื่อ/เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับเด็ก 13 20.3 
การสนับสนุนด้านสังคมสงเคราะห ์ 29 45.3 
การช่วยเหลือดูแลเด็กและเยาวชนท่ีต้องคดี 5 7.8 
การช่วยเหลือดูแลเด็กต่างชาต/ิไรส้ัญชาต/ิชาติพันธ์ุ/อพยพลีภ้ัย 21 32.8 
การช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 9 14.1 
การสนับสนุนการจดัตั้งและพัฒนาศูนย์การเรียนรู ้ 18 28.1 
การพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเด็ก/ดูแลเด็ก/คุ้มครองเด็ก 27 42.2 
การสร้างครอบครัวทดแทนส าหรบัเด็กท่ีสญูเสยีผู้ปกครอง 6 9.4 
อื่นๆ 12 18.8 

อื่นๆ ได้แก่ การช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดและมีปัญหาป่วยทางด้านจิตเวช / การสร้างแกนน าเด็กและเยาวชน / การจัดหาครอบครัว
บุญธรรม / สร้างการเรียนรู้เยาวชนและพัฒนาส านึกความเป็นพลเมือง / ฝึกอบรมเยาวชนสัมพันธ์ / สนับสนุนนักเรียนจากสถานสงเคราะห์ต่า งๆ
เข้ามาศึกษาในโรงเรียน / การปลูกฝังคุณธรรม-จริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน / รับนักศึกษาฝึกงาน / ให้ความอนุเคราะห์เด็กโรคหัวใจ / อบรมครู
เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน / การต่อต้านการค้ามนุษย์ในธุรกิจทางเพศ 

 

ในรูปแบบการให้บริการยังสามารถให้ภาพลงลึกไปในรายละเอียดว่า มีองค์กร 42 แห่งหรือร้อยละ 

65.6 ให้บริการตรงลงสู่มือเด็กและเยาวชน และในจ านวน 64 แห่งนี้ 25 แห่งรณรงค์ในระดับนโยบาย 39 แห่ง 

ท าหน้าที่ให้ทุนการศึกษาและจ านวน 28 แห่ง ท ากิจกรรมทางอ้อมให้แก่เด็ก เช่น ฝึกอบรมบุคลากรที่ท างาน

ด้านเด็กสนับสนุนครอบครัวของเด็ก เป็นต้น (ตารางท่ี 43) 

 

ตารางท่ี 43 จ านวนองค์กรและแนวทางการด าเนินงานเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน 

แนวทางการด าเนินงานขององค์กร จ านวน(องค์กร) ค่าเฉลี่ย(ร้อยละ) 
ให้บริการตรง 42 65.6 

ให้ทุนการศึกษา 39 60.9 
รณรงค์ระดับนโยบาย 25 39.1 

ท าการศึกษาวิจัย 9 14.1 
อื่นๆ 28 43.8 
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อื่นๆ ได้แก่ ฝึกอบรมบุคลากร / ท ากิจกรรมรณรงค์ส่งเสริม / จัดจ้างบุคลากรการศึกษาสนับสนุนในสาขาวิชาที่ขาด / สนับสนุนงบประมาณเพื่อท า
โครงการ / เป็นภาคีเครือข่ายองค์กรด้านเด็ก / สนับสนุนครอบครัวของเด็กและเยาวชนที่ตกอยู่ในสภาวะยากล าบากให้ได้รับการช่วยเหลือเบื้องต้น 
/ การพัฒนาแนวคิดโปรแกรมด้านการศึกษาใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง 

 

จ านวนกลุ่มเป้าหมายขององค์กรที่ได้ด าเนินงานในปี พ.ศ. 2556 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2557 พบว่า 

กลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็ก เยาวชน และผู้ปกครองลดจ านวนลง และมีจ านวนเพ่ิมขึ้นในกลุ่มบุคลากรด้านเด็ก

และเยาวชน ดังตารางที่ 44 

 

ตารางท่ี 44 ประเภทและจ านวนกลุ่มเป้าหมายในการท างานปี พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2557 

กลุ่มเป้าหมายขององค์กร พ.ศ. 2556 
จ านวน )คน(  

พ.ศ. 2557 
จ านวน )คน(  

เพ่ิมขึ้น/ลดลง 

เด็ก 318,019 166,363  
เยาวชน 205,963 80,904  
ผู้ปกครอง 405,091 103,886  
บุคลากรด้านเด็กและเยาวชน 96,770 92,097  
อื่นๆ 17,674 27,062  
อื่นๆ ได้แก่ ข้าราชการ / เจ้าหน้าที่ / บุคคลทั่วไป / ครู อาจารย์ / แกนน าเด็กและเยาวชน / แรงงานเด็กและเด็กกลุ่มเสี่ยง / กลุ่มคนหูหนวกทั่ว
ประเทศ / ต ารวจ / นักพัฒนาสังคม / ครอบครัวของเด็กและเยาวชน / เด็กก าพร้าพิการ / เด็กพิการในชุมชน / พนักงานโรงงาน / ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / สาธารณสุข ร.พ. / ผู้สูงอายุ สตรี คนที่อยู่ในสภาวะยากล าบาก / เยาวชนในโรงเรียนมัธยมศึกษา / 
คนในชุมชน 

 

ในแง่พ้ืนที่การด าเนินงานจะมีโครงสร้างคล้ายกับปี พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา นั่นคือ มีโครงการกระจายไป

ในทุกภาคแต่ที่ มากที่ สุ ดจะอยู่ที่ กรุ งเทพและปริมณ ฑล ตามมาด้วยภาคเหนือ  ภาคกลาง ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้ และภาคตะวันออก ในปี พ.ศ. 2557 ที่มีกิจกรรมที่ลงสู่ภาคตะวันตกด้วยจ านวน

องค์กร 16 องค์กร ซึ่งเพ่ิมเติมจากปี พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมาที่ไม่มีโครงการในภาคตะวันตกเลย (ภาคผนวก – 

ตารางที่ 45) 

 

ตารางท่ี 45 พื้นที่ด าเนินงานขององค์กรเอกชนในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ปี พ.ศ. 2557 

พ้ืนที่ด าเนินงาน จ านวน(องค์กร) ค่าเฉลี่ย(ร้อยละ) 
ภาคเหนือ 37 57.8 



 

 

พ้ืนที่ด าเนินงาน จ านวน(องค์กร) ค่าเฉลี่ย(ร้อยละ) 
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 33 51.6 

ภาคกลาง 34 53.1 
ภาคตะวันออก 18 28.1 

ภาคใต ้ 32 50.0 
กรุงเทพและปรมิณฑล 44 68.8 

ภาคตะวันตก 16 25.0 

 

ในปี พ.ศ. 2557 ประเด็นด้านงบประมาณนั้นพบว่า มีองค์กรเอกชนถึง 30 แห่ง หรือร้อยละ 47 ที่มี

งบประมาณการพัฒนาเด็กมากกว่า 10.0 ล้านบาทขึ้นไป และมีองค์กรถึง 4 แห่งที่มีงบประมาณสูงมากกว่า 

100.0 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าในปี พ.ศ. 2556 ที่พบเพียงร้อยละ 40 ที่มีงบประมาณรวมในการพัฒนาเด็ก 

มากกว่า 10.0 ล้านบาทขึ้นไป ดังตารางที่ 46 

 

ตารางท่ี 46 งบประมาณด าเนินโครงการขององค์กรภาคเอกชน ปี พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2557 

งบประมาณด าเนินงาน 
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 

จ านวน 
)องค์กร(  

ค่าเฉลี่ย 
)ร้อยละ(  

จ านวน 
)องค์กร(  

ค่าเฉลี่ย  
)ร้อยละ(  

ต่ ากว่า100,000 1 1.6 1 1.3 
100,000-500,000 6 9.4 3 3.8 

500,001-1,000,000 4 6.3 9 11.3 
1,000,001-5,000,000 12 18.8 22 27.5 
5,000,001-10,000,000 11 17.2 10 12.5 

มากกว่า10,000,000 20 31.3 24 30.0 
มากกว่า50,000,000 2 3.1 4 5.0 
มากกว่า100,000,000 4 6.3 4 5.0 

ไม่ระบุ 4 6.3 3 3.8 
รวม 64 100.0 80 100 

 

 เป็นประเด็นที่น่าสนใจว่าจากสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศส่งผลให้องค์กรการพัฒนาเหล่านี้

ประสบปัญหาบ้าง โดยองค์กรจ านวน 15 แห่ง แจ้งว่า ไม่ได้รับผลกระทบเลย ในขณะที่อีก 22 แห่ง ระบุว่า 
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ได้รับเงินทุนสนับสนุนน้อยลง ในจ านวนองค์กร 64 แห่งนี้ บางองค์กรได้รับผลกระทบพร้อมๆ ด้านหลาย

ประการ อาทิ ได้รับผลกระทบด้านได้เงินทุนสนับสนุนน้อยลง พร้อมๆ กับการไม่ได้รับความร่วมมือจากองค์กร

อ่ืนๆ เช่นเคย เป็นต้น (ตารางท่ี 47) 

 

ตารางท่ี 47 ผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตในประเทศ 

ผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตในประเทศ จ านวน(องค์กร) ค่าเฉลี่ย(ร้อยละ) 
ไม่ได้รับผลกระทบเลย 15 23.4 

ได้รับเงินสนับสนุนน้อยลง 22 34.4 
ท างานไม่ได้เตม็ที่ 12 18.8 

ไม่ได้รับความร่วมมือจากองค์กรอืน่ๆดังเช่นเคย 7 10.9 
ต้องปรับงบประมาณและบุคลากรเพราะมเีงินไม่พอส าหรับบริหาร

จัดการ 
24 37.5 

 

 อย่างไรก็ตามจากปัญหาดังกล่าวข้างต้น องค์กรต่างๆ ได้พยายามหาวิธีการการแก้ไขปัญหาเพ่ือให้

สามารถด าเนินงานการพัฒนาเด็กต่อไปได้ ตารางที่ 48 ด้านล่างนี้ แสดงให้เห็นรูปแบบปัญหาและแนวทางการ

แก้ไขท่ีองค์กรต่างๆ พยายามด าเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการท างาน 

 
 
ตารางท่ี 48 ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานขององค์กรในปี พ.ศ. 2557 

ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ วิธีแก้ไขปัญหา ผลที่ได้รับจากการแก้ไข 
ได้รับการสนบัสนุนงบประมาณน้อยลง ปรับลดการใช้งบประมาณ ท างานได้อย่างต่อเนื่อง 

งบประมาณไม่เพียงพอ 

จัดล าดับความส าคัญของงาน 
ระดมทุนเพื่อหารายไดเ้พิ่มขึ้น 

บริหารจดัการใหเ้กิดประสิทธิภาพ
สูงสุด 

ด าเนินการไดต้ามวัตถุประสงค ์
ได้รับผลตอบรับด ี

 

บุคลากรไม่เพยีงพอ 
รับอาสาสมัครมาช่วย 

เพิ่มค่าตอบแทนให้มากขึ้นเพื่อใหค้น
สนใจ 

งานด าเนินไปได้แต่ไมต่่อเนื่อง 
มีคนสนใจมาสมัครเพิ่มขึ้นแต่ยังคงไม่

เพียงพอ 

ขาดครูหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง 
ขอรับการสนับสนุนครหูรือผู้เชี่ยวชาญ 
ประสานเครือข่ายและหน่วยงานช่วย

ด าเนินการ 

งานด าเนินไปได้แต่ไมต่่อเนื่อง 
ได้ด าเนินการกิจกรรมตามโครงการที่

วางไว้บางส่วน 

การประชาสัมพันธ์ที่ไม่ดีเท่าที่ควร 
เพิ่มการประชาสมัพันธ์ให้มากข้ึนและ

หลายช่องทาง 
มีผู้ให้ความสนใจเพิ่มมากขึ้นแต่ยังไม่

ได้ผลเท่าที่ควร 
ครอบครัวอุปถัมภ์มีไม่เพียงพอกับ เพิ่มค่าตอบแทนให้แก่ครอบครัว คนให้ความสนใจน้อยเพราะมองว่าการ



 

 

ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ วิธีแก้ไขปัญหา ผลที่ได้รับจากการแก้ไข 
จ านวนเด็ก อุปถัมภ ์

รณรงค์หาครอบครัวอุปถัมภร์ายใหม ่
เลี้ยงดเูด็กเป็นภาระที่หนักมาก 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานสูง ลดจ านวนบุคลากรในการท ากิจกรรม ด าเนินโครงการได้ตามปกต ิ
การพัฒนาบุคลากรให้สามารถรองรับ

งานท่ีพัฒนาขึ้น 
จัดการอบรมและสอนงานรายบุคคล 

ได้ทีมงานที่สามารถด าเนินงานแบบ
ใหม่ๆเพิ่มขึ้น 

เด็กและเยาวชนท่ีมาสมัครมีมากเกินไป 
แบ่งการออกค่ายเป็น 2 ครั้ง เพื่อเปิด

โอกาสให้เด็กคนใหม่ได้ไปค่าย 
เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสเข้ารับการ

อบรมเพิ่มมากข้ึน 

 

4.3.2 งบประมาณของภาคธุรกิจ 

ในปี พ.ศ. 2557 มีการส ารวจองค์กรภาคธุรกิจ จ านวน 42 แห่ง ที่มีงบประมาณในการพัฒนาเด็กและ

เยาวชน ผลการส ารวจในปี พ.ศ. 2557 ค่อนข้างจะแตกต่างจากปี พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา นั่นคือ ในปี พ.ศ. 

2557 นี้ ธุรกิจประเภทประกันภัย / วินาศภัย /ประกันชีวิต มีจ านวนมากถึง 8 แห่งที่มีโครงการด้านเด็กและ

มาเป็นอันดับที่  1 ในขณะที่ปี พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา ธุรกิจที่มาเป็นอันดับหนึ่งในแง่จ านวนองค์กรที่มี

งบประมาณด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน คือ ธุรกิจ ธนาคาร / สถาบันการเงิน (ตารางที่ 49) 

 

ตารางท่ี 49 ประเภทธุรกิจที่มีงบประมาณการพัฒนาเด็กและเยาวชน 

ประเภทธุรกิจ จ านวน(องค์กร) 
ประกันวินาศภยั/ประกันภยั/ประกันชีวิต 8 
ประกอบ-จ าหน่ายยานยนต ์ 4 
การเงิน 5 
ผลิตสื่อโทรทัศน์ 2 
สาธารณูปโภค 1 
สินค้าอุปโภคบริโภค 1 
น าเข้า/จดัจ าหน่ายผลติภณัฑด์้านถ่ายภาพภาพและอุปกรณ์ในส านกังาน 1 
ปิโตรเลียม/พลังงานไฟฟ้า/ถ่านหนิ 4 
ท่องเที่ยว 2 
ต่อเรือ 1 
ธุรกิจอาหาร/เครื่องดื่ม/ยารักษาโรค 4 
ช้ินส่วนอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์/คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร ์ 3 
รัฐวิสาหกิจ 1 
ห้างสรรพสินค้า 2 
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ประเภทธุรกิจ จ านวน(องค์กร) 
ขายตรง 1 
ไม่ตอบ 2 

รวม 42 

 

 ในบรรดากิจกรรม/โครงการที่พัฒนาเด็กและเยาวชน ดูเหมือนว่า กิจกรรมการสนับสนุนทุนการศึกษา 

/ อุปกรณ์การศึกษา เป็นกิจกรรมที่ธุรกิจเอกชนให้ความสนใจมากท่ีสุด มีบริษัทกว่า 31 บริษัท / องค์กร / ที่มี

กิจกรรมลักษณะนี้ นอกเหนือจากนั้น ก็จะเป็นโครงการส่งเสริมวิทยาศาสตร์  ส่งเสริมทักษะอาชีพ ส่งเสริมจิต

อาสา การช่วยเหลือเด็กพิการ / เด็กด้อยโอกาส การส่งเสริมกิจกรรมกีฬา และกิจกรรมด้านอนุรักษ์ทรัพยากร 

ธรรมชาติ จะเป็นประเด็นที่องค์กรธุรกิจส่วนมากให้ความสนใจ ตามตารางท่ี 50 

 

ตารางท่ี 50 กิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชน 

การพัฒนาเด็กและเยาวชน จ านวน(องค์กร) ค่าเฉลี่ย(ร้อยละ) 
การส่งเสริมด้านครอบครัว 6 14.3 
การส่งเสริมด้านโภชนาการ 6 14.3 
การส่งเสริมด้านความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บ 8 19.0 
การสนับสนุนด้านท่ีพักอาศัยและสภาพการเป็นอยู ่ 7 16.7 
การสนับสนุนทุนการศึกษา/อุปกรณ์การศึกษา 31 73.8 
การส่งเสริมด้านศาสนา/วัฒนธรรม/ภมูิปัญญาท้องถิ่น 8 19.0 
การส่งเสริมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 10 23.8 
การส่งเสริมทักษะอาชีพ 15 35.7 
การส่งเสริมด้านจิตอาสา 15 35.7 
การส่งเสริมด้านสิทธิเด็ก 1 2.4 
การคุ้มครองแรงงานเด็ก 3 7.1 
การต่อต้านการล่วงละเมดิต่อเด็ก 2 4.8 
การต่อต้านสิ่งเสพติด/อบายมุข 7 16.7 
การสนับสนุนในการออกระเบียบ/กฎหมายที่เกีย่วกับเด็ก 1 2.4 
การช่วยเหลือเด็กพิการ/เด็กกลุ่มพิเศษ/เด็กด้อยโอกาส 17 40.5 
การช่วยเหลือดูแลเด็กท่ีได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ 1 2.4 
การช่วยเหลือเด็กท่ีได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ 6 14.3 
การช่วยเหลือเด็กท่ีได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุ 1 2.4 
การสนับสนุนศูนย์เด็กเล็ก 7 16.7 
การผลิตสื่อการเรียนรูเ้พื่อเด็กและเยาวชน 12 28.6 



 

 

การพัฒนาเด็กและเยาวชน จ านวน(องค์กร) ค่าเฉลี่ย(ร้อยละ) 
การพัฒนาความรูด้้านภาษาและวฒันธรรมให้เด็กและเยาวชนเพื่อเขา้สู่
ประชาคมอาเซียน 

7 16.7 

จัดตั้งสายด่วนให้ค าปรึกษาแก่เด็กและเยาวชน 1 2.4 
การส่งเสริมสุขภาพ/สุขภาพจิต 6 14.3 
การสนับสนุนด้านสาธารณสุข 6 14.3 
การส่งเสริมเรื่องสุขภาวะอนามัยเจริญพันธ์ุ/เพศวิถี 1 2.4 
การสนับสนุนด้านการศึกษาขั้นพืน้ฐาน/อาชีวะศึกษา/การศึกษานอก
ระบบ 

6 14.3 

การส่งเสริมด้านกิจกรรม/กีฬา/นนัทนาการ/ศลิปะ 19 45.2 
การส่งเสริมด้านการอนรุักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 14 33.3 
การส่งเสริมทักษะชีวิต 7 16.7 
การส่งเสริมการมสี่วนร่วมของเด็กและเยาวชน 10 23.8 
การสนับสนุนเครือข่ายเด็กและเยาวชน 6 14.3 
การปกป้องและคุม้ครองเด็ก 2 4.8 
การต่อต้านการค้ามนุษย์ที่เกี่ยวกบัเด็ก 1 2.4 
การต่อต้านการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก 3 7.1 
การควบคุมดูแลดา้นสื่อ/เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับเด็ก 2 4.8 
การสนับสนุนด้านสังคมสงเคราะห ์ 3 7.1 
การช่วยเหลือดูแลเด็กและเยาวชนท่ีต้องคดี 2 4.8 
การช่วยเหลือดูแลเด็กต่างชาต/ิไรส้ัญชาต/ิชาติพันธ์ุ/อพยพลีภ้ัย - - 
การช่วยเหลือเด็กท่ีได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต ้

6 14.3 

การสนับสนุนการจดัตั้งและพัฒนาศูนย์การเรียนรู ้ 8 19.0 
การพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเด็ก/ดูแลเด็ก/คุ้มครองเด็ก 1 2.4 
การสร้างครอบครัวทดแทนส าหรบัเด็กท่ีสญูเสยีผู้ปกครอง - - 
อื่นๆ 8 19.0 

อื่นๆ ได้แก่ จัดท าห้องสมุดเด็ก / สร้างอาคารศูนย์เรียนรู้ Learning Center / ส่งเสริมการเรียนรู้เร่ืองการออมเงินและการใช้เงินอย่างรู้คุณค่า / 
การฝึกอบรม / ให้การสนับสนุนด้านการเงินให้กับมูลนิธิต่างๆ / สร้าง – มอบอาคารเรียน 

 

 ในส่วนของพ้ืนที่ด าเนินงานพบว่า โครงการส่วนใหญ่ลงไปในกรุงเทพและปริมณฑลสูงที่สุด ตามมา

ด้วยภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก ตามล าดับ (ตารางที่ 51) 
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ตารางท่ี 51 พื้นที่ด าเนินงานพัฒนาเด็กและเยาวชนของบริษัทภาคธุรกิจในปี พ.ศ. 2557 

พ้ืนที่ด าเนินงาน จ านวน(องค์กร) ค่าเฉลี่ย(ร้อยละ) 
ภาคเหนือ 16 38.1 

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 16 38.1 
ภาคตะวันตก 14 33.3 

ภาคกลาง 21 50.0 
ภาคตะวันออก 15 35.7 

ภาคใต ้ 12 28.6 
กรุงเทพและปรมิณฑล 30 71.4 

 

ในปี พ.ศ. 2557 นี้ มีองค์กรถึง 10 แห่งที่มีงบประมาณการพัฒนาเด็กและเยาวชนมากกว่า 10 ล้าน

บาท ซึ่งมีจ านวนองค์กรสูงกว่าในปี พ.ศ. 2556 ที่มีเพียง 5 แห่ง และมีธุรกิจ 1 แห่ง ที่มีงบพัฒนาเด็กมากกว่า 

100.0 ล้านบาท ทั้งในปี พ.ศ. 2556 และ 2557 นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. 2557 ยังมีองค์กรธุรกิจถึง 11 องค์กร 

หรือร้อยละ 26.2 ที่มีงบพัฒนาเด็ก 1.0 – 5.0 ล้านบาท ซึ่งมีจ านวนองค์กรมากกว่าปี พ.ศ. 2556 เกือบเท่าตัว 

คือ มีเพียง 5 องค์กร หรือร้อยละ 20.3 เท่านั้น ดังรายละเอียดตามตารางที่ 52 

 

ตารางท่ี 52 งบประมาณด าเนินงานพัฒนาเด็กและเยาวชนของบริษัท ในปี พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2557 

งบประมาณด าเนินงาน 
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 

จ านวน )องค์กร(  
ค่าเฉลี่ย 

)ร้อยละ(  
จ านวน 

)องค์กร(  
ค่าเฉลี่ย )ร้อย

ละ(  
ต่ ากว่า 100,000 บาท 5 11.9 1 4.2 

100,000 – 500,000 บาท 10 23.8 6 25.0 
500,001 – 1,000,000 บาท 3 7.1 4 16.7 
1,000,001 - 5,000,000 บาท 11 26.2 5 20.8 
5,000,001 - 10,000,000 บาท 3 7.1 3 12.5 

มากกว่า 10,000,000 บาท 6 14.3 3 12.5 
มากกว่า 50,000,000 บาท 3 7.1 1 4.2 
มากกว่า 100,000,000 บาท 1 2.4 1 4.2 

รวม 42 100 24 100 

 



 

 

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า งบประมาณการพัฒนาเด็กและเยาวชนดังกล่าว เป็นการคืนก าไรสู่สังคม

ของภาคธุรกิจเป็นหลัก โดยบริษัทร้อยละ 73.8 ในปี พ.ศ. 2557 และร้อยละ 87.5 ในปี พ.ศ. 2556 ระบุ

ตรงกันว่า งบประมาณนี้ใช้เพ่ือการคืนก าไรสู่สังคมเป็นส าคัญ รองลงมาคือ การใช้งบประมาณตามความสนใจ

ของผู้บริหารและการสร้างชื่อเสียงให้บริษัทเป็นส าคัญ ร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2557 และร้อยละ 70.8 ใน ปี 

พ.ศ. 2556 (ตารางท่ี 53) 

 

ตารางท่ี 53 เหตุผลการด าเนินงานพัฒนาเด็กและเยาวชนขององค์กรภาคธุรกิจ ปี พ.ศ. 2557 

เหตุผลการด าเนินงานพัฒนาเด็กและเยาวชน จ านวน )องค์กร(  ค่าเฉลี่ย )ร้อยละ(  
คืนก าไรสู่สังคม 31 73.8 
ช่ือเสียงของบริษัท 10 23.8 
ผู้บริหารให้ความสนใจ 21 50.0 
พัฒนาลูกหลานของพนักงาน/เจ้าหน้าท่ี/คนงาน 9 21.4 
ใช้ประโยชน์ทางภาษ ี 3 7.1 
ได้รับการชักชวนจากผู้ท างานด้านเด็กและเยาวชน 3 7.1 
อื่นๆ 10 23.8 

อื่นๆ ได้แก่ สร้างจิตอาสาให้แก่พนักงาน / สวัสดิการพนักงานและสร้างความผูกพันของคนในองค์กร / เป็นความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม / เป็นการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม / เป็นนโยบายของบริษัท ฯลฯ 

 

ตารางท่ี 54 องค์กรของท่านได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตในประเทศอย่างไรบ้าง 

ผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตในประเทศ จ านวน )องค์กร(  ค่าเฉลี่ย )ร้อยละ(  
ไม่ได้รับผลกระทบเลย 27 64.3 
ต้องลดงบประมาณด้านพัฒนาสังคมลง 5 11.9 
ต้องตัดงบประมาณด้านพัฒนาสังคมทั้งหมด 1 2.4 
ต้องชะลอการใช้งบประมาณดา้นพัฒนาสังคมเอาไว้ก่อน 2 4.8 
ไม่ตอบ 7 16.7 
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ส่วนที่ 5 บทสรุปและบทวิเคราะห์  

บทสรุป 

กล่าวได้ว่าสถานการณ์เด็กและเยาวชนไทยในปี พ.ศ. 2557 ยังมีแนวโน้มคล้ายๆเดิม โดยปัญหาใน

กลุ่มวัยต่างๆมีแนวโน้มคงเดิมหลายประเด็น เช่น ปัญหาอนามัยแม่และเด็ก การดูแลเด็กปฐมวัย การศึกษาใน

แต่ละช่วงวัย เด็กและอาชญากรรม เป็นต้น โดยหน่วยงานเฉพาะบางหน่วยมีแนวทางการท างานที่มี

ประสิทธิผลขึ้น สะท้อนให้เห็นความพยายามในการแก้ปัญหา ในขณะที่ปัญหาในภาพใหญ่ยังคงเป็นปัญหาเดิม 

นั่นหมายถึงรูปแบบการจัดการกับปัญหายังคงเป็นรูปแบบเดิม 

สถานการณ์ภาพรวมในช่วงปฏิสนธิ – 2 ปี ของเด็กไทย จากข้อมูลล่าสุดที่มีการเก็บโดยกรมอนามัยใน

ปี พ.ศ. 2556 ระบุว่า ผู้หญิงอายุ 15 – 49 ปี ที่ได้ให้ก าเนิดบุตรภายใน 2 ปีที่ผ่านมาได้รับการตรวจครรภ์ร้อย

ละ 98 โดยร้อยละ 93 ของผู้หญิงที่ฝากครรภ์ได้รับการตรวจครรภ์ 4 ครั้งขึ้นไป อย่างไรก็ตามหญิงมีครรภ์ที่

ฝากครรภ์เมื่อายุครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 52.4 ในปี พ.ศ. 2556 เป็นร้อยละ 57.8 ในปี พ.ศ. 

2557 (กรมอนามัย, 2557) แม้ว่ายังไม่บรรลุเป้าหมายที่ร้อยละ 60 แต่ก็เห็นว่ามีทิศทางการพัฒนาที่ดีข้ึน    

ในส่วนของสารอาหารที่จ าเป็นขณะตั้งครรภ์ ข้อมูลระบุว่าค่ามัธยฐานของไอโอดีนในปัสสาวะหญิง

ตั้งครรภ์มีแนวโน้มดีขึ้น โดยในปีพ.ศ. 2557 เท่ากับ 155.7 ไมโครกรัมต่อลิตร ซึ่งสูงกว่าปี พ.ศ. 2556 ที่ผ่าน

มา ซึ่งมีค่าต่ ากว่า 150 ไมโครกรัมต่อลิตรเท่านั้น 

ในส่วนของช่วงเวลาคลอด อัตราการตายของมารดาหลังคลอดในประเทศไทยมีแนวโน้มลดลงจาก 

48.0 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน ในปี พ.ศ. 2555 มาเป็นร้อยละ 37.6 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน ในปี พ.ศ. 2556 

และ 36.6 ในปี พ.ศ. 2557 อย่างไรก็ตามก็ยังคงสูงกว่าเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (MDGs) ที่

ก าหนดให้ลดอัตราการตายเหลือเพียง 13.0 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน ในปี พ.ศ. 2558 

เมื่อเด็กเกิดมาแล้ว ปัญหาทารกน้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์ยังคงเป็นประเด็นท้าทายอยู่ ทารกแรกเกิด

น้ าหนักต่ ากว่า 2,500 กรัมยังคงสูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ที่ร้อยละ 7 นอกจากนี้ในเรื่องพัฒนาการสมวัยที่

ยังมีการวัดผ่านเครื่องมือที่เรียกว่า Denver II ดูจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น กล่าวคือ พบว่าเด็กแรกเกิด – 5 ปีมี

พัฒนาการสมวัยเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 67.3 ในปี พ.ศ. 2553 มาเป็นร้อยละ 72.5 ในปี พ.ศ. 2557 (กลุ่มอนามัย

แม่และเด็ก, 2557) 

ในส่วนของเด็กปฐมวัย 3 – 5 ปี จากข้อมูลของส านักงาน (สสส.) ระบุว่าเด็กปฐมวัยไทย 0 – 5 ปี ใน

รอบ 15 ปีที่ผ่านมาจนถึงปี พ.ศ. 2557 มีพัฒนาการล่าช้าถึงร้อยละ 30 โดยพัฒนาการทางภาษามีความล่าช้า



 

 

ถึงร้อยละ 20 ซึ่งจะมีผลอย่างยิ่งต่อการศึกษาเรียนรู้ในระดับการศึกษาในขั้นต่อๆ ไป ปัญหาเด็กปฐมวัยไทย

ยังคงเป็นปัญหาเรื้อรังที่ยังไม่ได้มีการแก้ไขจริงจังจากภาครัฐ สังเกตจากงบประมาณการลงทุนในการศึกษา

ระดับปฐมวัยที่มีจ านวนค่อนข้างน้อย เพียงร้อยละ 12 เท่านั้น นอกจากนี้ในประเด็นคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็ก

ปฐมวัยที่ยังแตกต่างกันอย่างชัดเจนระหว่างในเมืองและชนบท รวมทั้งจ านวนครูต่อเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ทั่วประเทศ ที่ครู/ผู้ดูแลเด็ก 1 คนต้องดูแลรับผิดชอบเด็กมากถึง 17 คน ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่ยากในการจะท าให้

เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาอย่างดี นอกจากนี้ หากมองในประเด็นพัฒนาการของเด็กที่มีถึง 4 ด้าน จะเห็นได้

ชัดเจนว่าทิศทางการพัฒนาเด็กปฐมวัยไทย เน้นหนักไปในเชิงการพัฒนาทางกายเป็นส่วนใหญ่ หากแต่ในความ

เป็นจริงการพัฒนาทางด้านสังคมและภาษา เป็นกลไลส าคัญที่จะท าให้เด็กมีการพัฒนาต่อเนื่องไปในระยะยาว 

และเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ตลอดชีวิตของเด็ก แต่การพัฒนาในส่วนนี้เป็นนามธรรมและอาจจะวัดผลจับต้อง

ยาก จึงเป็นจุดโหว่ของการจัดท าโครงการให้ตอบโจทย์การพัฒนาในประเด็นนี้ 

ในกลุ่มเด็กวัย 6 – 12 ปี อาจกล่าวได้ว่า ในกลุ่มวัยนี้เป็นผลพวงต่อเนื่องอันเกิดมาตั้งแต่แรกคลอดจน

มาสู่ระดับปฐมวัยและปรากฏปัญหาชัดในระดับวัยเรียน นั่นคือ ข้อมูลจากรมสุขภาพจิต (2557) ระบุว่า 

เด็กไทยอายุ 6 – 12 ปี ทั่วประเทศมี IQ เฉลี่ยเท่ากับ 98.39 ต่ ากว่าค่ากลางมาตรฐานสากล (=100) ซึ่งถ้าหาก

ประเด็นปัญหาในระดับปฐมวัยยังไม่ได้รับการแก้ไข เชื่อได้ว่า ปัญหา IQ และ EQ ในเด็กในวัยเรียนก็จะคง

สภาพแบบเดิมอย่างต่อเนื่องต่อไป ส่วนประเด็นอัตราการเข้าเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา ระหว่างปี พ.ศ. 

2556 ถึง พ.ศ. 2557 มีอัตราใกล้เคียงกันนั่นคือ ปี พ.ศ. 2556 มีอัตราการเข้าเรียนร้อยละ 97.9 และในปี พ.ศ. 

2557 มีอัตราการเข้าเรียน ร้อยละ 97 แต่ในส่วนของอัตราการเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสาย

สามัญของประเทศไทยอยู่ที่ร้อยละ 76 ในปี พ.ศ. 2557 เพ่ิมจากร้อยละ 67 ในปี พ.ศ. 2556 ส่วนนี้ชี้ให้เห็น

ค่านิยมของสังคมไทยที่ประสงค์ให้บุตรหลานได้รับปริญญาจากการศึกษาในระดับปริญญาตรีเป็นส าคัญ 

ในขณะที่แนวคิดในการให้เรียนสายอาชีวะศึกษายังคงไม่ได้รับความนิยม ซึ่งประเด็นนี้แตกต่างจากประเทศ

พัฒนาแล้วที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าเรียนสายอาชีวะ และผลักดันให้มีการคิดค้นนวัตกรรมผ่านการท างานจริง 

และการทดลองใหม่ๆ อาทิเช่น ประเทศเกาหลี สิงคโปร์ เป็นต้น 

ส าหรับเด็กในช่วงวัยรุ่น 13 – 17 ปี ข้อมูลชี้ว่าเด็กไทยใช้อินเทอร์เน็ตมากขึ้น โดยร้อยละ 32.1 ซึ่ง

เป็นสัดส่วนที่มากที่สุด ยังคงเป็นการใช้เพ่ือการเรียนรู้ รองลงมาร้อยละ 22.8 ใช้เพ่ือการเล่นเกม ข้อค้นพบใน

ที่นี้มีหลายประเด็นเป็นไปในทางบวกสอดคล้องกันในกลุ่มวัยรุ่น นั่นคือ ข้อมูลที่ชี้ว่าเด็กไทยอายุ 13 ปีขึ้นไปที่

รับไม่ได้กับการที่ชาย/หญิงมีเพศสัมพันธ์ก่อนอายุ 15 ปี เพ่ิมขึ้นร้อยละ 79.2 ในปี พ.ศ. 2554 เป็นร้อยละ 

82.6 ในปี พ.ศ. 2557 ซึ่งถือเป็นทัศนคติเชิงบวกที่ดีขึ้นในวัยรุ่น ในท านองเดียวกัน พฤติกรรมการใส่เสื้อสาย

เดี่ยว เกาะอก นุ่งกางเกงขาสั้นมาก มีจ านวนผู้รับไม่ได้เพ่ิมสูงขึ้นอย่างชัดเจนจากร้อยละ 56.0 ในปี พ.ศ. 2554 



P a g e  | 193 

 

 

เป็นร้อยละ 61.3 ในปี พ.ศ. 2557 ทัศนคติที่เป็นบวกเช่นนี้นับเป็นนิมิตรหมายอันดีในการพัฒนา ในทาง

ตรงกันข้ามการกระท าความผิดในคดีเด็กและเยาวชนพบว่าคดีเด็กอายุ 10 – 15 ปีลดลงจากปี พ.ศ.2556 ที่มี 

10,072 คดี เหลือเพียง 4,460 คดีในปี พ.ศ. 2557 แต่คดีเยาวชนอายุ 15 – 18 ปีกลับเพิ่มข้ึนจาก 26,091 คดี 

เป็น 31,520 คดีในปี พ.ศ. 2557 ประเด็นนี้ยังคงเป็นข้อห่วงใยที่น่ากังวล 

ในกลุ่มเยาวชนอายุ 18 – 25 ปี ยังคงเป็นกลุ่มที่น่าเป็นห่วงเพราะพฤติกรรมเสี่ยงทั้งหลาย อันได้แก่ 

การดื่มแอลกอลฮอล์ การสูบบุหรี่ พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ การตั้งครรภ์ การท าแท้งในแม่วัยรุ่น และอัตราการ

ติดต่อทางเพศสัมพันธ์มีอัตราการเพ่ิมขึ้นทั้งหมด จ านวนวัยรุ่นที่เกี่ยวข้องยาเสพติดยังคงเป็นประเด็นน่าห่วง 

ยาเสพติดที่นิยมในหมู่วัยรุ่นยังคงเป็นยาบ้า รองลงมาคือ กัญชาและยาไอซ์ โดยกลุ่มที่ค้ายาเสพติดส่วนใหญ่จะ

อยู่ในช่วงอายุ 20 – 29 ปี มีสัดส่วนในปี พ.ศ. 2557 อยู่ที่ร้อยละ 42.2 เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2556 ที่มีสัดส่วน

อยู่ที่ร้อยละ 41.7 

ในปัจจุบัน ประเทศไทยมีค่าใช้จ่ายในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่เพ่ิมขึ้น โดยในกลุ่ม

เยาวชน เป็นกลุ่มที่ต้องมีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ซึ่งข้อมูลจากการส ารวจ พบกลุ่มเยาวชนเริ่มสูบบุหรี่เมื่อ

อายุน้อยลง ในไตรมาส 4 ของปี พ.ศ. 2557 ค่าใช้จ่ายในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีมูลค่า 41,391 ล้าน

บาท ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปี พ.ศ. 2556 ร้อยละ 2.1 ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการบริโภคบุหรี่มีมูลค่า 

4,817 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปี พ.ศ.2556 ร้อยละ 1.8 โดยอัตราการดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 32.2 ในปี พ.ศ. 2556 เป็นร้อยละ 32.3 ในปี พ.ศ. 2557 และอัตราการสูบ

บุหรี่เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 19.9 ในปี พ.ศ. 2556 เป็นร้อยละ 20.7 ในปี พ.ศ. 2557 ทั้งนี้ ส าหรับในกลุ่มเยาวชน

มีอัตราการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่ลดลง แต่เริ่มสูบบุหรี่เมื่ออายุเฉลี่ยน้อยลงจาก 16.8 ปี ในปี 

พ.ศ. 2550 เป็น 15.6 ปี ในปี พ.ศ. 2557 

ประเทศไทยในปัจจุบันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยรวมดีขึ้น แต่ยังต้องเฝ้าระวัง

สถานการณ์ยาเสพติดทั้งในกลุ่มผู้ค้าและผู้เสพเพ่ือลดปัญหาอย่างยั่งยืน คดีอาญาโดยรวมทั้งไตรมาส 4 และ

ภาพรวมของปี พ.ศ. 2557 ลดลงโดยลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปี พ.ศ. 2556 ร้อยละ 11.6 และทั้งปี พ.ศ. 

2557 ลดลงร้อยละ 12.5 โดยคดียาเสพติดยังคงมีสัดส่วนมากที่สุดร้อยละ 84.5 จึงยังคงต้องเฝ้าระวังการ

ลักลอบขนยาเสพติดตามแนวชายแดนสนามบินและท่าเรือ การปราบปรามกลุ่มนักค้ารายใหญ่ ซึ่งกลุ่มเยาวชน

อายุ 15 – 24 ปี ยังคงเป็นกลุ่มที่เข้ามาเก่ียวข้องทั้งเป็นผู้ค้าและผู้เสพรายใหม่ 

ข้อมูลการกระท าผิดอาญาของเด็กและเยาวชน โดยกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวง

ยุติธรรม พบว่า ในปี พ.ศ. 2557 มีเด็กและเยาวชนกระท าผิดคดีอาญาทั้งสิ้น 36,537 คดี ในจ านวนนี้เป็นคดี



 

 

ยาเสพติดมากที่สุด จ านวน 16,508 คดี รองลงมาคือคดีเกี่ยวกับทรัพย์ 7,208 คดี และอันดับ 3 คือ คดี

เกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย 3,759 คดีโดยคดียาเสพติดนั้นพบว่า มีเด็กและเยาวชนกระท าผิดเพ่ิมข้ึนจากปี พ.ศ. 

2556 (15,530 คดี) จ านวน 978 คดี  

ในส่วนของเด็กและเยาวชนกลุ่มพิเศษ ซึ่งครอบคลุมถึง 5 ประเด็นดังนี้ อาทิ เด็กกับสถานการณ์ความ

ไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เด็กพิการ เด็กที่ถูกละเมิด เด็กเร่ร่อนขอทาน เด็กข้ามชาติ และการค้า

มนุษย์เป็นต้น ซึ่งเด็กและเยาวชนกลุ่มนี้น่าเป็นห่วงมาก เพราะสถานการณ์มีแนวโน้มเลวร้ายลง อาทิ 

สถานการณ์เด็กใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่นับว่าเหตุการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้น ในปีพ.ศ.2557 มีเด็กและ

เยาวชนเสียชีวิตถึง 14 คน จากเหตุการณ์ทั้งสิ้น 806 เหตุการณ์ ในความสูญเสียดังกล่าวยังมีผลกระทบ

ทางอ้อมต่อจิตใจ ในกลุ่มที่น่าเป็นห่วงกลุ่มต่อมาคือ เด็กออทิสติค โดยกรมสุขภาพจิตระบุชัดว่า โรคออทิสติก

ในเด็กมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นอย่างมากใน 10 ปีที่ผ่านมา โดยคาดว่าในปี พ.ศ. 2557 มีผู้ป่วยออทิสติคเด็กทั่ว

ประเทศถึง 300,000 คน แต่เข้ารับบริการจริงๆ เพียงไม่ถึง 30,000 คน หรือเพียงแค่ 1 ใน 10 เท่านั้น ที่เหลือ

เด็กจะถูกเลี้ยงดูไปตามสภาพซึ่งไม่เป็นผลดีต่อคุณภาพชีวิตของพวกเขาในระยะยาว 

ในส่วนของเด็กเร่ร่อนขอทานนั้น จัดว่าเป็นประเด็นที่มีความเกี่ยวพันกับประเด็นการค้ามนุษย์โดยตรง 

เพราะมีผลท าให้ประเทศสหรัฐอเมริกาจัดอันดับประเทศไทย ลงสู่ระดับ 3 ( Tier 3 ) ซึ่งถือเป็นระดับที่เลวร้าย

ที่สุด ในขณะที่แนวทางการแก้ไขปัญหาของไทยยังเป็นไปในรูปแบบเดิมๆ นั่นคือ การจัดระเบียบขอทาน ซึ่ง

มาตรการดังกล่าวถูกถอดบทเรียนหลายครั้ง และพบว่าไม่ใช่มาตรการที่ตอบโจทย์ต่อประเด็นดังกล่าวแม้แต่

น้อย แต่ภาคท่ีตอบสนองต่อการแก้ปัญหาชัดเจนคือ ภาคประชาสังคม สังเกตจากการที่มีโทรศัพท์แจ้งเบาะแส

ขอทานเด็ก ที่มีสูงถึง 404 รายในปี พ.ศ. 2557 ซึ่งปรากฎการณ์นี้เพ่ิมสูงขึ้นมาอย่างต่อเนื่องทุกๆ ปีแต่เมื่อมี

การแจ้งเบาะแสแล้วการประสานไปยังเจ้าหน้าที่ต ารวจยังค่อนข้างล่าช้า สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นโจทย์ใหญ่ของ

ประเทศนั่นคือ “กลไกการคุ้มครองสิทธิเด็กของประเทศ” ยังคงเป็นปัญหาอยู ่

ปัญหาแรงงานเด็กและเด็กข้ามชาติ จัดเป็นอีกประเด็นที่มีความซ้อนทับกัน และต้องการการจัดการใน

เชิงองคาพยพใหญ่ โดยข้อมูลจากส านักงานประกันสังคม พ.ศ. 2557 ระบุว่า ลูกจ้างที่เป็นแรงงานเด็กลดลง

จาก 50,239คน  ในปี พ.ศ. 2554 เหลือเพียง 20,465 คนเท่านั้นในปี พ.ศ. 2557 นั่นหมายถึง เด็กไทยอายุ 

15 – 18 ปี เข้าสู่ตลาดแรงงานลดลง ซึ่งจากตัวเลขนี้ดูเหมือนว่า ประเทศจะสามารถขจัดแรงงานเด็กได้ แต่ใน

ความเป็นจริงแล้วสิ่งนี้ซุกซ่อนปัญหาอีกประการไว้ด้านใน นั่นคือการเพิ่มข้ึนของแรงงานนี้ในกลุ่มเด็กต่างชาติที่

ติดตามพ่อแม่เข้ามาท างานในประเทศไทย ซึ่งตัวเลขแรงงานไทยที่ลดลงนี้ ถูกแทนที่โดยเด็กต่างชาติอย่างไม่

ต้องสงสัย ประเด็นที่ส าคัญคือ ประเทศไทยไม่สามารถทราบจ านวนที่แน่นอนของเด็กข้ามชาติกลุ่มนี้ การศึกษา



P a g e  | 195 

 

 

เรื่องประเด็นเด็กข้ามชาติเป็นอีกหนึ่งบริบทที่ต้องการการศึกษาวิจัยเข้มข้นในสิ่งที่ประเทศมีฐานข้อมูลและองค์

ความรู้ที่ยังไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

ในทางกลับกัน ประเทศไทยใช่ว่าจะมีแต่ปัญหาเด็กและเยาวชนตรงกันข้าม เด็กไทยมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาในภาคส่วนต่างๆ มากขึ้น อาจกล่าวได้ว่า ในปี พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมา การท างานของสภาเด็กและ

เยาวชนในทุกระดับของประเทศไทย มีแนวโน้มดีขึ้น มีกิจกรรมการท างานที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น ชัดเจนชึ้น มี

การท างานที่หลากหลายมากขึ้น และมีกิจกรรมอันเกิดจากสภาเด็กและเยาวชนในระดับต่างๆ ทั่วทุกภาคของ

ประเทศไทย ภายใต้การก ากับของ สท. ที่ชัดเจนขึ้นผ่านการผลักดันมาตรฐานสภาเด็กและเยาวชนแห่งชาติลง

สู่การปฏิบัติ นอกจากนี้ในปี พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมายังมีการคัดเลือกสภาเด็กและเยาวชนดีเด่นระดับจังหวัด ซึ่ง

สะท้อนให้เห็นความพยายามของหน่วยงาน สท. ในการพยายามสนับสนุนการท างานของสภาเด็กในรูปแบบ

ต่าง ๆ นอกจากนี้จากการส ารวจของสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย (สอดย.) ชี้ให้เห็น

ข้อมูลเชิงประจักษ์ว่า ประเทศไทยมีกลุ่มเยาวชนที่มีการรวมตัวกันท างานพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ ทั่วประเทศ 

กลุ่มเหล่านี้มีหลายระดับ ตั้งแต่ระดับย่อย ๆ ท างานในชุมชนเรื่อยมาจนถึงระดับจังหวัดและระดับประเทศ 

ด าเนินกิจกรรมหลากหลายตั้งแต่ด้านสนับสนุนการศึกษา ส่งเสริมสุขภาพ ส่งเสริมทักษะชีวิต ส่งเสริมกิจกรรม

กีฬา/นันทนาการ ปกป้องและคุ้มครองเด็ก ควบคุมดูแลสื่อที่เหมาะสมกับเด็ก สนับสนุนด้านสังคมสงเคราะห์ 

ช่วยเหลือเด็กจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ พัฒนาความรู้ด้านภาษา ตลอดจนสนับสนุนเพื่อให้มีการออกกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องคุ้มครองเด็ก เป็นต้น องค์กรเหล่านี้มีกลุ่มเป้าหมายกว้างขวาง ครอบคลุมทั้งตัวเด็ก

เอง เรื่อยไปจนถึงพ่อแม่ ผู้ปกครอง และคนท างานด้านเด็ก โดยมีงบประมาณการท างาน ตั้งแต่ต่ ากว่า 

100,000 บาท ไปจนถึงมากกว่า 10.0 ล้านบาท และมีพันธมิตรการท างานที่แนบแน่น กับทั้งส่วนราชการ 

สถานศึกษา องค์กรภาคเอกชน และประชาชนในพ้ืนที่ สิ่งเหล่านี้ชี้ว่าประเทศไทยมีความพร้อมของภาคส่วน

ต่าง ๆ ในการท างานเพ่ือเด็ก หากรัฐเข้าใจและวางแนวทางความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม และบนการ

ประสานประโยชน์ระยะยาว 

ส าหรับประเด็นงบประมาณการพัฒนาเด็กและเยาวชน การศึกษาก็จะพบข้อมูลในลักษณะเช่นเดิม

เหมือนทุกปีที่ผ่านมา นั่นคือ งบประมาณภาครัฐดังกล่าวไม่สามารถให้ตัวเลขที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงว่า ใน

แต่ละปีรัฐได้ใช้งบประมาณลงสู่การพัฒนาเด็กเป็นจ านวนเท่าใด ภาพที่เห็นในทุกปี คือ ตัวเลขคร่าว ๆ ที่คาด

ว่าจะเกี่ยวพันกับการพัฒนาเด็ก ซึ่งปรากฎอยู่ในยุทธศาสตร์ที่ 4 ว่าด้วยการศึกษา คุณธรรมจริยธรรม คุณภาพ

ชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม ซึ่งงบประมาณในยุทธศาสตร์นี้เพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีจาก 5.86 

แสนล้านบาท ในปี พ.ศ. 2555 เป็น 6.25 และ 8.49 แสนล้าน ในปี พ.ศ. 2556 และ 2557 โดยล าดับ 



 

 

อย่างไรก็ตามงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการพ ฒนาเด็กและเยาวชนยังครอบคลุมถึงงบประมาณนอก

ภาคราชการผ่านองค์กรต่างๆ อาทิ องค์กรทุนเพ่ือเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟ ซึ่งแต่ละปีจมียอดเงิน

บริจาคจ านวนมาก อาทิ เช่นใน ปี พ.ศ. 2556 ยูนิเซฟ มียอดเงินบริจาคเพ่ือเด็กจากผู้บริจาคต่างๆ ถึง 5.03 

แสนล้านบาท และร้อยละ 84 ของจ านวนเงินนี้ถูกใช้เพ่ือสนับสนุนโครงการส าหรับเด็ก ส่วนอีกร้อยละ 16 นั้น

จะน าไปใช้ระดมทุนเพ่ิมเติมต่อไป 

นอกจากนี้ การพัฒนาเด็กไทยยังมีงบประมาณจากกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผ่าน

แผนงานสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว ซึ่งมีงบประมาณสูงถึงร้อยละ 280.7 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2557 

เพ่ิมจาก ปี พ.ศ. 2556 ที่มีงบประมาณ 244.89 ล้านบาท 

ในส่วนภาคเอกชนนับเป็นองคาพยพที่ส าคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชนเช่นกันในปี พ.ศ. 2557 

ข้อมูลจากการส ารวจของ สอดย. ระบุว่า มีองค์กรภาคเอกชนที่มีงบพัฒนาเด็ก จ านวน 64 องค์กร โดยองค์กร

เหล่านี้เป็นองค์กรทั้งที่เป็นสาขาขององค์กรต่างประเทศและเป็นองค์กรภายในประเทศเอง องค์กรทั้งหมด 64 

แห่งมีกิจกรรมการพัฒนาเด็กอย่างหลากหลายครอบคลุมทั้งระดับการปกป้องคุ้มครองเด็ก การแก้ไขปัญหาการ

ฟ้ืนฟูพัฒนา และการเฝ้าระวังในประเด็นต่างๆ อันเกี่ยวกับเด็ก และมีองค์กรถึง 4 แห่งที่มีงบพัฒนาเด็กและ

เยาวชนสูงมากกว่า 100.0 ล้านบาทต่อปี 

  

บทวิเคราะห ์

 จากผลการวิเคราะห์ที่ปรากฎในกระบวนการพัฒนาเด็กและเยาวชนในปี พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมา ได้

ชี้ให้เห็นประเด็นปัญหาในภาพใหญ่หลายประการ ที่ตั้งต้นตั้งแต่ระดับปฐมวัย  นั่นคือประเด็นการขาดสาร

ไอโอดีนของครัวเรือนไทย ที่มีผลต่อสติปัญญาของเด็กปฐมวัยโดยตรง ซึ่งข้อมูลในปี พ.ศ. 2557 ระบุชัดว่า 

ประเทศไทยมีครัวเรือนเพียงร้อยละ 70.9 เท่านั้น ที่บริโภคเกลือเสริมไอโอดีน และ เมื่อติดตามพัฒนาการของ

เด็ก 0 – 5 ปี ในปี พ.ศ. 2556 – 2557 พบว่าเด็กไทยมีพัฒนาการปกติที่ร้อยละ70.3 อีกประมาณร้อยละ30 มี

พัฒนาการไม่สมวัย และเมื่อติดตามเด็กมาจนถึงช่วงอายุ 6 – 12 ปี จะพบว่าประเทศไทยในปี พ.ศ. 2556 – 

2557 มีเด็กร้อยละ75 ที่อยู่ในวัยเรียน และ ได้เข้าเรียนตามเกณฑ์ในขณะที่อีกร้อยละ 25 ไม่ได้เข้าเรียนตาม

เกณฑ์ และเมื่อจบชั้นประถมศึกษา พบว่ามีเด็กหายจากระบบออกไปสักราวร้อยละ 20 และเมื่อติดตามต่อ

จนถึงเด็กกลุ่มนี้อายุ 13 – 17 ปี พบเด็กไทยถูกด าเนินคดีในสถานพินิจฯทั่วประเทศไม่น้อยกว่า 30,000 คดีต่อ

ปี  ในช่วงอายุ 10 – 18 ปี ในปี พ.ศ. 2556 – 2557 มีเด็กติดเกมส์อายุ 15 – 19 ปี มากถึง 2.5 ล้านคน เมื่อ

เทียบกับจ านวนเด็ก 18 ล้านคน และเมื่อก้าวเข้าสู่วัยเยาวชนอายุ 18 – 25 ปี พบว่า เด็กและเยาวชนอายุ 15 
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– 24 ปี สูบบุหรี่เพิ่มขึ้น 1.7 เท่า และมีอายุแรกสูบบุหรี่ลดลง นอกจากนี้ยังพบว่าในจ านวนเด็กเกิดทั้งหมดในปี 

พ.ศ. 2556 – 2557 ที่มีจ านวน 481,279 คนนั้น เป็นเด็กที่เกิดจากมารดาอายุต่ ากว่า 20 ปี ถึง 85,306 คน 

หรือคิดเป็นร้อยละ 17.73 ของการเกิดทั้งหมด 

 จากสถานการณ์ด้านเด็กทั้งหมดในปี พ.ศ 2556 – 2557 น ามาสู่ค าถามที่ว่า แล้วประเทศไทยได้

ด าเนินนโยบายหรือผลักดันแนวทางอะไรบ้างในปี พ.ศ. 2557 เพ่ือน าไปสู่การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่าน

มา? 

 เพ่ือให้เห็นภาพการแก้ปัญหาของประเทศไทย ผู้วิจัยขอสรุปโครงการ/นโยบาย/แบบงานที่เกิดขึ้นในปี

พ.ศ.2557 ดังนี้คือ ในส่วนของเด็กปฐมวัยพบปัญหามากในเรื่องของการขาดไอโอดีน อันเป็นเรื่องอนามั ยแม่

และเด็กโดยตรงเกี่ยวพันกับการท างานของกรมอนามัย ผลการศึกษาพบว่า กรมอนามัยมีโครงการหลาย

โครงการ อาทิ โครงการดูแลสุขภาพสตรีตั้งครรภ์และเด็กอายุ 0 – 5 ปี โครงการโรงพยาบาลสายใยรักแห่ง

ครอบครัว การติดตามควบคุมปลการด าเนินงานให้ได้ตามที่ก าหนด โดยมีเป้าหมายส าคัญคือ อนามัยหญิง

ตั้งครรภ์ที่มีประสิทธิภาพ และ ขจัดโรคขาดสารไอโอดีนให้หมดไปจากประเทศไทย ซึ่งในปีพ.ศ.2557ที่ผ่านมา 

กรมอนามัยได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์หลัก 7 ข้อ เพ่ือท าให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่สามารถขจัดโรคขาดสาร

ไอโอดีนให้หมดไปได้ การด าเนินการที่ผ่านมาทั้งหมดผลปรากฎว่า ผลงานมีการปรับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้น 

หลายประเด็นแม้จะยังไม่บรรลุเป้าหมาย แต่ถือว่ามีแนวโน้มในการพัฒนาที่ดีและใกล้เคียงกับเป้าหมายยิ่งขึ้น

เรื่อยๆ อาทิเช่น การฝากครรภ์ครั้งแรกของหญิงตั้งครรภ์ ให้มีการฝากครรภ์ภายใน 12 สัปดาห์ พบว่าในปีพ.ศ.

2557 มีร้อยละ 70.0 ในปีพ.ศ.2556 มาเป็นร้อยละ 92.29 แม้ว่าจะยังไม่บรรลุเป้าหมาย (ร้อยละ100) แต่ถือ

ว่าความพยายามดังกล่าวเดินมาถูกทิศทาง 

 ในส่วนของเด็กปฐมวัย ยังพบตัวเลขพัฒนาการสมวัยคงเดิม ระหว่าง 2 ปี นั่นคือราวร้อยละ 71.0 

และพัฒนาการล่าช้า ยังคงเป็นร้อยละ 30 เช่นเดิม มาเป็นปีที่ 16 ต่อเนื่อง สิ่งนี้อาจชี้ให้เห็นว่าแนวทางการ

ด าเนินงานที่ผ่านมาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มุ่งเน้นหนักไปในเรื่องสุขภาพเพียงอย่างเดียว อาจไม่เพียงพอ 

เพราะพัฒนาการเด็กที่ครบถ้วนจ าเป็นต้องมี 4 ด้าน อันได้แก่ 1) พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก 2) 

พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ 3) พัฒนาการด้านอารมณ์ สังคม และการช่วยเหลือตนเอง และ 4) 

พัฒนาการด้านภาษา ซึ่งพัฒนาด้านที่ 3 และ 4 เป็นพัฒนาการในเชิงละเอียด ซึ่งมีความส าคัญต่อการสร้างคน

ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าด้านสุขภาพ แต่ที่ผ่านมาประเทศไทยยังไม่ได้ให้ความส าคัญกับประเด็นนี้อย่างเต็มที่ 

ในกลุ่มเด็กวัยเรียนอายุ 6 – 12 ปี ยังพบปัญหารูปแบบเดิมๆ นั่นคือ เด็กไทยเกือบครึ่งมีสติปัญญาอยู่

ในเกณฑ์ต่ า ในขณะที่ความฉลาดทางอารมณ์มีค่าคะแนนที่ลดลง 2 ด้าน คือ ด้านการปรับตัวต่อปัญหาและ



 

 

ความกระตือรือร้น อีกด้านที่ลดลงอย่างมีนัยส าคัญ คือ ด้านความมุ่งมั่นพยายาม ในกลุ่มเด็กวัยเรียนนี้ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษายังคงเป็นประเด็นส าคัญเหมือนที่ผ่านมา โดยสถานการณ์การศึกษาไทยในเวทีโลก

สะท้อนผ่านคะแนนการประเมิน PISA 2012 ที่เทียบกับนานาชาติจ านวน 65 ประเทศ พบว่า นักเรียนไทยมี

ค่าคะแนนต่ ากว่าค่าเฉลี่ยนานาชาติทุกครั้งของการประเมิน แสดงถึงระดับการพัฒนาอย่างล่าช้าของประเด็น

การศึกษาไทย ทั้งๆ ที่ประเทศไทยมีระยะเวลาการเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานยาวนานถึง 12 ปี 

ในขณะที่ประเทศส่วนใหญ่ อาทิ สิงคโปร์ใช้เวลาเรียนเพียง 10 ปี นอกจากนี้อาจกล่าวได้ว่า การจัดการศึกษา

ของไทยมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนน้อยมากในทุกระดับการศึกษา ซึ่งการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนน้อยเป็น

สาเหตุส าคัญประการหนึ่งที่ท าให้การศึกษาไทยยังคงเป็นปัญหาต่าเนื่องยาวนานมาจนปัจจุบัน ในประเด็น

อัตราส่วนนักเรียนต่อครู ประเทศไทยมีอัตราเฉลี่ยนักเรียนต่อครูในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น

ดีกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลก ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า ไม่ใช่ประเด็นจ านวนครูไม่เพียงพอ หากแต่เป็นประเด็นคุณภาพ

ของครูต่างหากที่ต้องการการพัฒนาอย่างเร่งด่วน 

 อีกประเด็นหนึ่งที่เน้นย้ าถึงประเด็นการพ ฒนาการศึกษาชาติเพ่ือเด็กไทย นั่นคือ ประเด็นที่ว่าประเทศ

ไทยมีงบประมาณการศึกษาถึงร้อยละ 29.5 ต่องบประมาณแผ่นดินทั้งหมด ซึ่งเป็นงบประมาณที่มากที่สุดใน

กลุ่มประเทศอาเซียน ในขณะที่ญี่ปุ่นมีเพียงร้อยละ 9.4 หรือเพียง 1 ใน 3 ของงบประมาณประเทศไทยเท่านั้น 

อาจกล่าวได้ว่า ประเด็นการศึกษาไทยต้องการการปฏิรูปที่เป็นรูปธรรมและมีเอกภาพชัดเจนทั้งระบบ 

ไม่เช่นนั้นประเทศไทยคงจะต้องเผชิญปัญหาเดิมๆ ด้านการศึกษาต่อเนื่องไป 

 อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจากส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ระบุว่า ประเทศไทยมีแผนการศึกษา

แห่งชาติเพ่ือพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต แผนนี้ให้รายละเอียดของการพัฒนาคนครอบคลุม 5 ช่วงอายุ อันได้แก่ 

1) แรกเกิด – ปฐมวัย 2) วัยเรียน 3) วัยเรียน 4) วัยแรงงาน และ 5) ผู้สูงวัย โดยแผนมีจุดเน้นที่ชัดเจนและ

ถูกต้องในการพัฒนาแต่ละช่วงวัย อาทิ ช่วงปฐมวัย แผนระบุและเน้นย้ าให้มีการจัดการเรียนรู้ เพ่ิมเติมด้าน

ภาษาและลดความส าคัญด้านวิชาการในเด็กเล็ก หรือแผนวัยรุ่นที่ระบุให้มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียน

การสอนและหลักสูตรจากเดิมที่เป็น Content Based หรือ School Based ให้มาเป็น Competency Based 

เพ่ือสร้างทักษะและสมรรถนะในทางอาชีพและความสามารถในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนแทน เป็นต้น แต่เป็นที่น่า

เสียดายว่า ยังไม่เห็นการผลักดันแผนดังกล่าวลงสู่การปฏิบัติเพ่ือการปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นระบบ 

 เมื่อขยับต่อมาในกลุ่มอายุ 13 – 17 ปี รูปแบบปัญหาก็ยังคงเป็นลักษณะเดิม อันเป็นผลสืบเนื่อง

เกี่ยวพันมาจากช่วงอายุก่อนๆ ในกลุ่มเด็กอายุ 13 – 17 ปี มีประเด็นคดีเด็กและเยาวชน อายุ 10 – 15 ปีที่

เพ่ิมจาก 10,672 คดีในปี พ.ศ. 2556 เป็น 10,776 คดี ในปี พ.ศ. 2557 แม้ว่าในกลุ่มอายุ 16 – 18 ปี คดีกลับ
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ลดลงจาก 26,091 คดี เป็น 25,761 คดี ในปี พ.ศ. 2557 แต่การลดลงดังกล่าวน่าจะเป็นผลมาจากการยกเลิก 

พรบ.จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ซึ่งมีการเพ่ิม

กระบวนการ ขั้นตอน และการพิสูจน์ต่อศาลว่า มีการจับกุมถูกต้องหรือไม่ ซึ่งหากว่าตามจริงแล้ว เด็กกับอา

ชยากรรมเป็นปลายน้ าที่สะท้อนให้เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากต้นทางของเด็กตั้งแต่ความล้มเหลวของครอบครัว 

โรงเรียนไปจนถึงสังคมในภาพรวม ซึ่งกรมพินิจและคุ้มครองเด็กได้มีความพยายามผ่านโครงการอันหลากหลาย

มากขึ้นกว่าปี พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา โดยในปี พ.ศ. 2557 นี้ กรมพินิจฯ มีโครงการทั้งในระดับตั้งรับเพ่ือการ

แก้ไขปัญหาและโครงการในเชิงป้องกัน โดยมีภาคีหลักเป็นสถานศึกษา เป็นส าคัญในกลุ่มเด็กวัยรุ่น การ

ตั้งครรภ์วัยรุ่นยังคงเป็นปัญหาหลักที่ต่อเนื่องยาวนานกว่า 10 ปีในกลุ่มเด็กหญิง และยาเสพติด รวมถึง

อาชญากรรมยังคงเป็นปัญหาหลักในกลุ่มเด็กชาย  

 ประเด็นการตั้งครรภ์วัยรุ่นนั้น มีการด าเนินงานของภาคส่วนต่างๆ ในประเทศไทยในการพยายาม

แก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย) อาจพอสรุปได้ใน

ภาพรวม ดังนี้ 1) การจัดการเรียนการสอนเพศศึกษาในโรงเรียน 2) การบังคับใช้กฎหมายเพื่อหยุดความรุนแรง 

บังคับ หรือละเมิดทางเพศ 3) การให้บริการอนามัยเจริญพันธุ์เชิงรุก และเป็นมิตร โดยเฉพาะการให้บริการ

ถุงยางอนามัยและอุปกรณ์การคุมก าเนิดแก่วัยรุ่น 4) การบูรณาการงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างรอบด้าน 

ผ่านการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ. 

2553 – 2557 ส่งผลให้ทุกจังหวัดมีคณะกรรมการขับเคลื่อนเรื่องการตั้งครรภ์ไม่พร้อมโดยภาครัฐ เอกชน

ประชาสังคม และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานมากขึ้น 5) การสร้างต้นแบบการป้องกันและดูแล

วัยรุ่นตั้งครรภ์ เช่น “คลินิกวัยรุ่นโรงพยาบาลรามาธิบดี” “ศูนย์พ่ึงได้ โรงพยาบาลปทุมธานี” และ “มหิดล

โมเดล” ซึ่งบูรณาการการท างานระหว่างชุมชน โรงเรียน โรงพยาบาล 6) การช่วยเหลือเยียวยาในรูปแบบอื่นๆ 

อาทิ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีกระบวนการเยียวยาให้เด็กวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ไม่

พร้อมกลับคืนสู่สังคมโดยการให้ค าปรึกษา ฝึกอาชีพ และจ่ายเงินสงเคราะห์ในบางกรณี และ 7) การจัดตั้งศูนย์

ช่วยเหลือสังคม OSCC 1300 (One Stop Crisis Center) ที่เน้นการเชื่อมโยงข้อมูล และระบบการส่งต่อ

ให้บริการของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มุ่งให้ผู้เสียหายหรือผู้ประสบเหตุเข้าถึงบริการหรือสิทธิอันพึงได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 จากแนวทางการด าเนินงานดังกล่าวข้างต้น เห็นได้ชัดว่า ประเทศไทยมีมาตรการต่างๆ หลากหลาย

ระดับ แต่ไม่สามารถบอกได้ว่ามาตรการใด ก่อให้เกิดผลบวกหรือลบ มีประสิทธิภาพมากน้อยเท่าใด นั่น

หมายถึงว่า การประเมินผล ต้องเข้ามาเป็นกลไกส าคัญในการประเมินมาตรการท างาน เพราะไม่เช่นนั้นจะไม่มี



 

 

ทางบอกได้ว่า มาตรการใดที่ควรจะใช้ต่อไป และมาตรการใดที่ประสิทธิภาพต่ า ไม่คุ้มทุน และควรต้อง

ปรับเปลี่ยน 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1. อาจกล่าวได้ว่า ที่ผ่านมาประเทศไทยมีนโยบายว่าด้วยการพัฒนาเด็กและเยาวชนมากมายกระจาย

อยู่ในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่นโยบายและการท างานดังกล่าวยังคงเทน้ าหนักไปในมาตรการเชิงตั้งรับเป็น

ส าคัญ ในแต่ละปีจะพบว่า ปัญหาเด็กและเยาวชนมีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ และจ านวนปัญหาใหม่ๆ ก็

เกิดขึ้นต่อเนื่องมาโดยล าดับ สิ่งนี้พิสูจน์ว่า มาตรการตั้งรับคงไม่สามารถจัดการปัญหาในเชิงภาพใหญ่ได้ ดังนั้น

ค าตอบของการพัฒนาคงจะต้องอยู่ที่มาตรการเชิงรุกที่มีน้ าหนัก 

2. มาตรการเชิงรุกที่กล่าวถึงในข้อข้างต้น ควรเป็นมาตรการที่เกิดจาก “การฟังเสียงเด็ก” อย่าง

แท้จริง ที่ผ่านมา ประเทศไทยด าเนินนโยบายโดยให้ผู้ใหญ่เป็นผู้คิด ซึ่งแน่นอนว่า บางส่วนถูกต้อง แต่บางส่วน

ก็ไม่ตอบโจทย์กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เชี่ยวกรากเช่นทุกวันนี้ มาตรการเชิงรุกที่ดีควรจะมาจากวิธีคิดของผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง ซึ่งก็คือ เด็กและเยาวชนไทย นั่นเอง 

3. การด าเนินงานพัฒนาเด็กและเยาวชนของประเทศไทยที่ผ่านมาดูเหมือนจะดึงเด็กออกจาก

ครอบครัว และทุ่มเทสรรพก าลังลงไปที่ตัวเด็กเป็นส าคัญ ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว แนวคิดของการละทิ้ง

ครอบครัวไว้ข้างหลังอาจไม่ใช่ค าตอบที่ถูกต้องมักของการพัฒนาเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน 

4. ปัญหาเด็กและเยาวชนหลายปัญหาเป็นปัญหาอุบัติใหม่ที่มีความซับซ้อนและมีความเป็นพลวัตรสูง 

อาทิ ประเด็นแรงงานเด็กที่ติดตามพ่อแม่ต่างชาติเข้ามาท างานในประเทศไทย เป็นต้น ประเด็นที่มีความเป็น

พลวัตรสูงเช่นนี้ต้องการฐานข้อมูลและการศึกษาวิจัยที่มีคุณภาพเพียงพอต่อการวางนโยบายการแก้ไขปัญหา 

อาจกล่าวได้ว่าระบบฐานข้อมูลและการศึกษาวิจัยระยะยาวต่อเนื่องมีความจ าเป็นในการตอบโจทย์การพัฒนา

คุณภาพชีวิตเด็ก 

5. ภาคีเครือข่ายภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และกลุ่มเยาวชน น่าจะเป็นก าลังหลักในการพัฒนา

เด็กและเยาวชนได้ ข้อมูลเชิงประจักษ์ชี้ให้เห็นว่า ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม มีความพร้อมและมีใจใน

การเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก ดังนั้นการจัดวาง platform ที่เหมาะสมในการใช้ประโยชน์จากความ

พร้อมของภาคเอกชนและภาคประชาสังคม น่าจะเป็นค าตอบในการพัฒนาได้ 

6. เห็นได้ชัดว่า เด็กกลุ่มพิเศษ อาทิ ออทิสติก เด็กใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เด็กเร่ร่อน เด็กลูก

คนงานก่อสร้าง ยังเป็นกลุ่มที่กลไกภาครัฐยังไม่เป็นไปในเชิงรุก แต่เป็นลักษณะของการตั้งรับเป็นส าคัญ ด้วย
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ความซับซ้อนของปัญหาและจ านวนเด็กกลุ่มนี้ที่ เพ่ิมมากขึ้น ภาครัฐอาจต้องคิดถึงมาตรการเชิงรุกที่มี

ประสิทธิภาพบนฐานของการใช้ทรัพยากรร่วมกัน (resource pooled) ของหน่วยงานที่เกีย่วข้องทั้งหมด 
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ภาคผนวก 

รายนามผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม สภาเด็กและเยาวชน 

1. คุณแม่น้องแก้ม 

2. คุณแม่น้องเตชิณ 

3. คุณแม่น้องศรัณยพงศ ์

4. คุณแม่น้องไทย 

5. คุณแม่น้องภูมิ 

6. นายสุรพัทธ โยธินบูรณานนท์ ประธานสภาเด็กและเยาวชน จังหวัดชลบุรี 

7. นายเกียรติคุณ วังสะอาด ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหาร 

8. นายวัชรพงศ์ โพธิ์ศรีใหม ่ ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองคาย 

9. นายพงศ์นรินทร์ นนกล่ า ผู้บริหาร 

10. คุณจินดารัตน์ เป็นใจ  ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย 

11. นายสมเกียรติ ธนาคาม   ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ภาคผนวกตาราง 

ตารางท่ี 1 จ านวนประชากรในกลุ่มประเทศอาเซียนปี พ.ศ. 2557 

 

ที่มา: ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2557 

 

ตารางท่ี 2 ร้อยละของประชากรอายุน้อยกว่า 15 ปีในกลุ่มประเทศอาเซียนปี พ.ศ. 2557 

 

ที่มา: ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2557 
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ตารางท่ี 3 อัตราส่วนพึ่งพิงทางอายุในกลุ่มประเทศอาเซียน 

 

ที่มา: ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2557 

  

ตารางท่ี 4 จ านวนประชากรเด็กและเยาวชน ปี พ.ศ. 2557 จ าแนกตามเพศและอายุ 

 2557 2556 

อายุ ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

น้อยกว่า 1 ปี 352,972 332,857 685,829 358,688 337,792 696,480 

1 ปี 377,309 355,441 732,750 403,986 381,248 785,234 

2 ปี 406,235 383,497 789,732 398,051 375,237 773,288 

3 ปี 399,396 376,644 776,040 385,534 364,561 750,095 

4 ปี 386,152 365,334 751,486 397,912 375,230 773,142 

5 ปี 398,249 375,579 773,828 400,748 378,104 778,852 

6 ปี 400,811 378,290 779,101 409,556 386,930 796,486 

7 ปี 409,650 387,090 796,740 406,407 383,071 789,478 

8 ปี 406,487 383,230 789,717 411,045 389,337 800,382 



 

 

 2557 2556 

อายุ ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

9 ปี 411,031 389,434 800,465 415,948 394,217 810,165 

10 ปี 416,012 394,274 810,286 404,973 382,568 787,541 

11 ปี 404,973 382,636 787,609 406,696 384,919 791,615 

12 ปี 406,705 384,959 791,664 408,470 386,541 795,011 

13 ปี 408,454 386,642 795,096 430,111 408,996 839,107 

14 ปี 429,947 409,009 838,956 430,517 407,095 837,612 

15 ปี 430,241 407,131 837,372 458,975 436,538 895,513 

16 ปี 458,552 436,586 895,138 497,361 472,529 969,890 

17 ปี 496,694 472,497 969,191 507,947 482,773 990,720 

18 ปี 506,994 482,452 989,446 501,127 478,838 979,965 

19 ปี 500,056 478,424 978,480 484,728 461,741 946,469 

20 ปี 484,248 461,860 946,108 487,086 466,804 953,890 

21 ปี 476,748 466,789 943,537 485,715 474,799 960,514 

22 ปี 489,845 474,770 964,615 488,037 471,952 959,989 

23 ปี 484,687 471,927 956,614 477,955 467,285 945,240 

24 ปี 479,168 467,193 946,361 460,448 448,212 908,660 

25 ปี 460,620 448,069 908,689 451,163 439,309 890,472 

รวมทั้งสิ้น 11,282,236 10,752,614 22,034,850 11,369,184 10,836,626 22,205,810 

ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2557 

 

ตารางท่ี 5 รายงานสถิติข้อมูลการเกิดทั่วประเทศและจังหวัดที่มีการเกิดมากที่สุด 3 อันดับ ประจ าปี พ.ศ.

2557 

อันดับ จังหวัด ชาย หญิง รวม 

 ทั่วประเทศ 399,852 376,518 776,370 

1 กรุงเทพมหานคร 51,190 48,428 99,618 
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อันดับ จังหวัด ชาย หญิง รวม 

2 จังหวัดชลบุร ี 16,778 15,715 32,493 

3 จังหวัดนครราชสีมา 13,623 13,146 26,769 

ที่มา: ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง, 2557 

 

ตารางที่ 6 ประมาณการประชากร จ าแนกตามกลุ่มอายุ (จากข้อสมมติฐานภาวะเจริญพันธุ์ระดับปาน

กลาง)  ปี พ.ศ. 2557 

กลุ่มอายุ อายุ ปี พ.ศ. 2557 

0–14 ปี 

0–4  ปี 3,733 

5–9ปี 3,927 

10–14ปี 4,295 

 รวม 11,955 

15–29 ปี 

15–19  ปี 4,562 

20–24 ปี 4,536.34 

25–29 ปี 4,342.53 

 รวม 13,440.87 

ที่มา: ระบบฐานข้อมูลด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ 

 

 

 

 

 

 

หน่วย : 1,000 



 

 

ตารางท่ี 7 ร้อยละของเด็กอายุ 0 – 5 ปี มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน ประจ าปีงบประมาณ 2557 

 

ที่มา: กรมอนามัย, 2557 

 

ตารางท่ี 8 ร้อยละของเด็กอายุ 6 – 14 ปีท่ีมีภาวะอ้วน ประจ าปีงบประมาณ 2557 

 

ที่มา: กรมอนามัย, 2557 
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ตารางท่ี 9 ร้อยละของเด็กอายุ 6 – 14 ปีมีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน ประจ าปีงบประมาณ 2557 

 

ที่มา: กรมอนามัย, 2557 

 

ตารางท่ี 10 จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากร จ าแนกตามกลุ่มอายุและเพศปี พ.ศ. 2557 

กลุ่มอายุ ชาย หญิง รวม 

15 ปีขึ้นไป 8.2 7.9 8.1 

15 – 39 ปี 10.2 11.1 10.7 

ที่มา: ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ค านวณจากข้อมูลตัวอย่างของการส ารวจภาวะการท างานของ

ประชากรทั่วราชอาณาจักร รอบท่ี 3 ส ารวจโดยส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 

ตารางท่ี 11 งบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษาจ าแนกตามระดับการศึกษา ปี พ.ศ. 2557 

ปีงบประมาณ บาท 

งบประมาณด้านการศึกษา 518,519.1 

ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา - 

ระดับมัธยมศึกษา 383,557.2 

รวมการศึกษาขั้นพื้นฐาน 383,557.2 

ระดับอุดมศึกษา 87,721.9 

การศึกษาไม่ก าหนดระดับ 2,720.3 

การบริการสนับสนุนการศึกษา 23,508.6 

หน่วย: ปี 

หน่วย: ล้านบาท 



 

 

ปีงบประมาณ บาท 

การศึกษาอ่ืน ๆ 21,011.1 

ที่มา: งบประมาณโดยสังเขป ส านักงบประมาณ 

 

ตารางท่ี 12 อันดับด้านการศึกษาของไทยจ าแนกอันดับตามตัวช้ีวัด

 
ที่มา: ส านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.), 2557 
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ตารางท่ี 13 ข้อมูลสาเหตุการตายท่ีส าคัญของเด็กไทยที่มีอายุต่ ากว่า 15 ปี )ค่าเฉลี่ยต่อปี(  

กรณี จ านวน )คน(  
จมน้ า 1,450 
ถูกท าร้าย 71 
โรคปอดบวม 741 
โรคไข้เลือดออก 60 
อุบัติเหตุจากจราจร 672 

ที่มา: ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข (6 สิงหาคม 2557) 

 

ตารางที่ 14 จ านวนประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป จ าแนกตามการมีการใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์เทคโนโลยี

สารสนเทศ ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2557 

รายการ จ านวน (คน) 
จ านวนประชากร  62,286,730 

การใช้คอมพิวเตอร์  23,771,341 
การใช้อินเทอร์เน็ต 21,729,382 
การมีโทรศัพท์มือถือ 48,065,641 

ที่มา: การส ารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

ตารางที่ 15 การใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ จ าแนกตามกลุ่มอายุ ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 

2557 

กลุ่มอายุ (ปี) จ านวนผู้ใช้
อินเทอร์เน็ต 

จ านวนผู้ใช้
คอมพิวเตอร์ 

จ านวนผู้ใช้
โทรศัพท์มือถือ 

รวม   21,729,382 23,771,341 48,065,641 
6-10   1,531,612 3,077,205 526,151 
11-14   2,894,826 3,377,843 1,906,675 
15-19   3,853,478 3,817,215 4,335,071 
20-24 2,857,694 2,646,415 4,604,830 

ที่มา: การส ารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 



 

 

ตารางท่ี 16 จ านวนและร้อยละของคดีเด็กและเยาวชนที่ถูกด าเนินคดีโดยสถานพินิจฯทั่วประเทศ ปี พ.ศ. 

2557 จ าแนกตามอายุและเพศ 

หน่วย : คด ี
เพศ รวม ชาย หญิง 

อายุ* (ปี) จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
รวม 36,537 100.00 34,108 93.35 2,429 6.65 

เกิน 10 ปี แต่ไม่เกิน 15 ปี 10,776 29.49 9,955 27.25 821 2.25 
เกิน 15 ปี แต่ไม่ถึง 18 ปี 25,761 70.51 24,153 66.10 1,608 4.40 

หมายเหตุ: *หมายถึง อายุในวันท่ีการกระท าความผิดได้เกิดขึ้น 

ที่มา: กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 

 

ตารางที่ 17 จ านวนประชากรอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปท่ีสูบบุหรี่ อัตราการสูบบุหรี่ จ าแนกตามกลุ่มอายุ เพศ 

และเขตการปกครอง พ.ศ. 2557 
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ตารางท่ี 18 เปรียเทียบอายุเฉลี่ยท่ีเริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรกของผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปท่ีสูบบุหรี่เป็นประจ า 

จ าแนกตามกลุ่มอายุ พ.ศ. 2544 – 2557 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ตารางที่ 19 ร้อยละของวัยรุ่นไทย อายุ 13 – 24 ปี จ าแนกตามพฤติกรรมและความถี่ของการท า พ.ศ. 

2554 - 2557 

 

ที่มา: ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2557 
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ตารางท่ี 20 แสดงผลการส ารวจค่านิยม 12 ประการ 

ล าดับที่ ค่านิยม 12 ประการ ร้อยละ 
1 มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 7.40 
2 ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 8.10 
3 กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 8.00 
4 ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม 8.60 
5 รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 7.30 
6 มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 7.90 
7 เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ี

ถูกต้อง 
9.20 

8 มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 8.80 
9 มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว 
7.10 

10 รู้ จั กด ารงตนอยู่ โดยใช้หลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงตามพระ
ราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยาม
จ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจ าหน่าย และพร้อมที่จะขยาย
กิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

8.60 

11 มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า หรือ
กิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

9.90 

12 ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่า
ผลประโยชน์ของตนเอง 

9.10 

 

ตารางที่ 21 ร้อยละของนักเรียน นิสิต นักศึกษาต่อประชากรวัยเรียน จ าแนกตามระดับการศึกษา ปี พ.ศ. 

2537 – 2552  

 

ที่มา: สตช., การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2543 – 2573 

 
 

http://news.mthai.com/economy/


 

 

ภาคผนวกรูปภาพ 

รูปภาพที่ 1 จ านวนประชากร ปี พ.ศ. 2557 จ าแนกตามเพศและอายุ 

 

ที่ ม า : Central Intelligence Agency (CIA), https://www.cia.gov/library/publications/the-world-

factbook/geos/th.html 

 

รูปภาพที่ 2 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศไทย 
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รูปภาพที่ 3 เปรียบเทียบภาวะอ้วนของเด็กวัยเรียน 

 

ที่มา: นภาพรรณ วิริยะอุตสาหกุล, 2557 

 

รูปภาพที่ 4 ภาวะอ้วนของเด็กอายุ 6 – 12 ปี  

 
ที่มา: นภาพรรณ วิริยะอุตสาหกุล, 2557 



 

 

รูปภาพที่ 5 ดัชนีการศึกษาไทย  

 

ที่มา: ไกรยสภัทราวาท, 2557 

 

รูปภาพที่ 6 ดัชนีขีดความสามารถทางการแข่งขันของไทยด้านต่างๆ เปรียบเทียบ 60 ประเทศ โดย ไอเอ็ม

ดี ปี ค.ศ. 2014 

 

ที่มา: ส านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.), 2557 
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รูปภาพที่ 7 สถิติการเจ็บป่วยฉุกเฉินในเด็ก ปี พ.ศ. 2557 

 

ที่มา: สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ, 2557 

 

รูปภาพที่ 8 การใช้อินเทอร์เน็ตของเด็กไทย 

 
ที่มา: ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2557 



 

 

รูปภาพที่ 9 ร้อยละของประชากรอายุ 13 ปีขึ้นไป จ าแนกตามความคิดเห็นต่อพฤติกรรมทั่วไป พ.ศ. 2554 

และ 2557 

 

ที่มา: ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2557 

 

รูปภาพที่ 10 ร้อยละของประชากรอายุ 13 ปีขึ้นไป จ าแนกตามความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการแสดงออก

ทางเพศ พ.ศ. 2554 และ 2557 

 

ที่มา:ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2557 
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รูปภาพที่  11 ร้อยละของประชากรอายุ 13 ปีขึ้นไป จ าแนกตามความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการมี

เพศสัมพันธ์ พ.ศ. 2554 และ 2557 

 

ที่มา: ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2557 

 

รูปภาพที่ 12 คะแนนเฉลี่ยสุขภาพจิตคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป จ าแนกตามระดับสุขภาพจิตและกลุ่มอายุ 

(ปี พ.ศ. 2557) 

 

ที่มา:ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2557 



 

 

รูปภาพที่ 13  คะแนนเฉลี่ยสุขภาพจิตคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป จ าแนกตามระดับสุขภาพจิตและระดับ

การศึกษาสูงสุด (ปี พ.ศ. 2557) 

 

ที่มา: ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2557 

 

รูปภาพที่ 14 สภาวการณ์ความเครียดของเด็กไทยในรอบปี 2555 

 

ที่มา: สถาบันรามจิตติ, 2556 

 

ประถมศึกษา, 
33.86

มัธยมศึกษา
ตอนต้น, 

41.14

มัธยมศึกษา 
ตอนปลาย, 

40.96

อุดมศึกษา, 
46.63

อาชีวศึกษา, 
45.4
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รูปภาพที่ 15 คดีเด็กและเยาวชนของสถานพินิจ 

 

ที่มา: กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน, 2557 

 

รูปภาพที่ 16 จ านวนและร้อยละของคดีเด็กและเยาวชนที่ถูกด าเนินคดีโดยสถานพินิจฯทั่วประเทศ  

จ าแนกตามฐานความผิดปี พ.ศ. 2556 และปีงบประมาณ 2557 

 

36,400

36,500

36,600

36,700

36,800

ปี พ.ศ. 2556 ปี พ.ศ. 2557

36,763

36,537

จ านวนคดี

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2557
0

10
20
30
40
50

19.75

4.45 11.59
3.38

42.24

7.11 11.48

19.73

3.79 10.29
2.37

45.18

8.9 9.75

ร้อยละ



 

 

รูปภาพที่ 17 เปรียบเทียบอัตราการสูบบุหรี่ของประชากรอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จ าแนกตามเพศ พ.ศ. 

2547 – 2557  

 

ที่มา: ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2557 

 

รูปภาพที่ 18 เปรียบเทียบอัตราการดื่มสุราของประชากรอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จ าแนกตามเพศ พ.ศ. 

2547 – 2557 

 

ที่มา: ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2557 
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รูปภาพที่ 19 ร้อยละการเคยมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนชั้นประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นปีท่ี 2 พ.ศ. 2553– 2557  

 

ที่มา: ส านักระบาดวิทยา, 2557 

 

รูปภาพที่ 20 ร้อยละการใช้ถุงยางอนามัยเมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ

นักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 2 พ.ศ. 2553 – 2557  

 

ที่มา: ส านักระบาดวิทยา, 2557 

 



 

 

รูปภาพที่ 21 ร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่ต้องการพัฒนาขีดความสามารถ จ าแนกตามกลุ่ม

อาย ุ

 

ที่มา: รายงานผลการส ารวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2557, ส านักงานสถิติ

แห่งชาติกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

รูปภาพที่ 22 เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้พ.ศ. 2557 

 

ที่มา: สุวรา แก้วนุ้ย และสุภาภรณ์ พนัสนาชี, 2558 
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รูปภาพที่ 23 เด็กและความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ 

 

ที่มา: สุวรา แก้วนุ้ย และสุภาภรณ์ พนัสนาชี, 2558 

 

รูปภาพที่ 24 จ านวนของเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปีที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 4 จังหวัด

ชายแดนใต้ ระหว่างปี พ.ศ. 2547 – 2557 จ าแนกรายจังหวัด 

 

ที่มา: สุวรา แก้วนุ้ย และสุภาภรณ์ พนัสนาชี, 2558 

 



 

 

รูปภาพที่ 25 จ านวนของเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปีที่บาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 4 จังหวัด

ชายแดนใต้ ในรอบปี พ.ศ. 2557 จ าแนกรายจังหวัด 

 

ที่มา: สุวรา แก้วนุ้ย และสุภาภรณ์ พนัสนาชี, 2558 

 

รูปภาพที่ 26 แสดงสถานการณ์คนพิการในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2556และ 2557 

 

ที่มา: นภา เศรษฐกร, 2557และ นภา เศรษฐกร, 2558 
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รูปภาพที่ 27 แสดงประเภทความพิการในปี พ.ศ. 2556และ 2557 

 

ที่มา: นภา เศรษฐกร, 2557 และนภา เศรษฐกร, 2558 

 

รูปภาพที่ 28 แสดงสถานการณ์คนพิการในประเทศไทย จ าแนกตามอายุและประเภทความพิการ ปี พ.ศ. 

2556 

 

ที่มา: นภา เศรษฐกร, 2557 

 

 

 

 

 



 

 

รูปภาพที่ 29 แสดงสถานการณ์คนพิการในประเทศไทย จ าแนกตามอายุและประเภทความพิการ ปี พ.ศ. 

2557 

 

ที่มา: นภา เศรษฐกร, 2558 

 

รูปภาพที่ 30 สถิติการเข้าถึงการศึกษาของเด็กข้ามชาติและสถิติเด็กข้ามชาติที่มาขึ้นทะเบียน 

 

ที่มา: เครือข่ายองค์กรท างานด้านประชากรข้ามชาติ, 2557 
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รูปภาพที่ 31 รายงานสถานการณ์เด่นแรงงานข้ามชาติรอบปี พ.ศ. 2557 

 

ที่มา: ส านักข่าวอิศรา, 2557 

 

รูปภาพที่ 32 เปรียบเทียบอัตราการเข้าเรียนระหว่างประเทศอาเซียน 

 

ที่มา: ส านักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประจ าประเทศไทย, 2557 

 



 

 

รูปภาพที่ 33 คุณภาพการศึกษาของประเทศในกลุ่มอาเซียน 

 

ที่มา: ส านักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประจ าประเทศไทย, 2557 

 

รูปภาพที่ 34 นายณรงค์ ฟับประโคน ประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2557 
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รูปภาพที่ 35 สมาชิกสภาเด็กผู้ร่วมสนทนากลุ่ม 

 

 

 


