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ค�าน�า 

จากการทบทวนสถานการณ์เด็ก เยาวชน และครอบครัว ในปัจจุบันพบว่า หลายประเด็น
ยงัคงมคีวามออ่นไหวและเปราะบางอยา่งยิง่ จ�าเป็นทีท่กุหนว่ยงานท่ีเกีย่วขอ้งตอ้งยกระดับ
ความส�าคัญของปัญหา และหาแนวทางแก้ไขร่วมกันอย่างบูรณาการ

หากนับต้ังแต่วัยแรกคลอด เด็กไทยแม้จะมีอัตราการมีชีวิตรอดมากข้ึน แต่ในด้านสุขภาวะและโภชนาการยังจัด
อยู่ในระดับต�่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน ไม่ว่าจะเป็นภาวะผอม เตี้ย หรืออ้วนเกินมาตรฐานที่ก�าหนด ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนา
ด้านอารมณ์และสติปัญญา 

ด้านการศึกษา เด็กปฐมวัยส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในการดูแลของผู้ปกครอง ขณะที่เด็กอีกจ�านวนหนึ่งที่ครอบครัวไม่มี
ความพร้อมในการเล้ียงดูด้วยตนเองกจ็ะส่งเข้าสู่สถานศกึษาในระดับปฐมวัยมากข้ึน ในภาพรวมระดับประเทศแม้ว่าไทย
จะมีการลงทุนด้านการศึกษาที่สงูเป็นอันดบัต้นๆ ในภมูิภาคนี ้แต่กลบัพบว่าอยู่ในอันดับต�า่เมื่อเทียบกับประเทศสมาชกิ
อาเซียนอื่นๆ และส�าหรับเด็กในช่วงวัยเรียน ผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 
ยังคงอยู่ในระดับต�า่ด้วยเช่นกนั อกีทัง้ยังมีข้อจ�ากดัในการพัฒนาทกัษะของเด็กและเยาวชนให้พร้อมทีจ่ะก้าวสู่ระบบการ
จ้างแรงงานฝีมือ 



เช่นเดียวกับสถานการณ์ด้านครอบครัว ปัจจุบันนิยามและโครงสร้างของครอบครัวไทยมีการเปล่ียนแปลงไปมาก 
องค์ประกอบสถาบันครอบครัวแตกต่างจากในอดีตอย่างส้ินเชิง อันเป็นผลจากสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ที่ก่อให้เกิดครอบครัวรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว ครอบครัวแหว่งกลาง ครอบครัวข้ามรุ่น ซึ่งล้วนมี
ผลกระทบต่อมิติความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวที่มีความผันแปรไป

ด้วยสภาพการณ์ทีก่�าลังด�าเนินอยู่ ณ ปัจจบุนั ท�าให้สามารถวิเคราะห์และคาดการณ์อนาคตได้ว่า เด็กและเยาวชนไทย 
จะต้องเผชิญกับการเปล่ียนแปลงที่ส�าคัญ ได้แก่ การเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมสูงวัย ความรวดเร็วของ
เทคโนโลยีข่าวสารและการส่ือสารที่มีผลทั้งด้านบวกและลบ การเล่ือนไหลของสังคมไปสู่รูปแบบสังคมพหุวัฒนธรรม
ที่มีความหลากหลายมากย่ิงขึ้น อันเกิดจากการเคล่ือนย้ายของประชากรและภูมิเศรษฐกิจ และสุดท้ายคือผลพวงจาก
สถานการณ์ด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรมและร่อยหรอลงไปอย่างต่อเนื่อง

เม่ือผลวิเคราะห์เป็นเช่นน้ีแล้ว การทบทวนส่ิงที่เกิดข้ึนจึงเป็นวาระเร่งด่วนที่ภาครัฐต้องพิจารณา เพ่ือจะก�าหนด
ทิศทางยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที 

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีเป้าหมายในการสานและ
เสริมพลังร่วมกบัภาคเีครือข่ายทกุภาคส่วน ในการพัฒนาขีดความสามารถและสร้างสรรค์ระบบสังคมให้เอือ้ต่อสุขภาวะ 
โดยใช้ยุทธศาสตร์ ‘สานสามพลัง’ ประกอบด้วย พลังทางปัญญา พลังทางสังคม และพลังนโยบาย เป็นยุทธศาสตร์หลัก
ส�าหรับขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขปัญหาสุขภาวะ

ท่ามกลางสถานการณ์ที่เกิดข้ึน ทั้งการเปล่ียนแปลงของสภาพสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม และการพัฒนาของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ส�านักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว (ส�านัก 4) ภายใต้ สสส. ได้มุ่งเน้นการด�าเนินงาน 
เพ่ือการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต โดยผลักดันให้ภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้องสามารถน�าแผนการด�าเนินงานที่มีอยู่ภายใต้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) มาปฏิบัติงานให้เกิดผลจริง และส่งเสริมให้
เกิดการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ รวมถึงนวัตกรรมในการพัฒนาสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว ให้ก้าวทัน
กับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมทั้งสนับสนุนให้น�าผลการศึกษาและ
ผลการด�าเนินงานทีผ่่านมาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือให้เกดิการส่ือสารสาธารณะ สร้างความตระหนักและ
ทัศนคติที่ถูกต้องของสังคมต่อการพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว 

ส�าหรับกลุ่มเด็ก ‘ปฐมวัย’ ซึ่งถือเป็นช่วงนาทีทองของชีวิต เด็กๆ ควรได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมตั้งแต่แรกเกิด 
มีพัฒนาการสมวัยครบทกุด้าน เพ่ือให้พร้อมทีจ่ะพัฒนาได้เต็มศกัยภาพเม่ือเติบโตข้ึนเข้าสู่วัยเรียน วัยรุ่น ทีมี่ทกัษะชีวิต
ในการดูแลปกป้องตนเองต่อพฤติกรรมเสี่ยงที่ขัดต่อจริยธรรม ศีลธรรม และวัฒนธรรม รวมถึงมีสุขภาวะที่เหมาะสมทั้ง
ทางกาย จิต สังคม และปัญญา 

การพัฒนาเด็กให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ย่อมไม่อาจเกิดขึ้นได้ หากขาดพื้นฐานส�าคัญจาก ‘ครอบครัวอบอุ่น’ 
ซึง่เป็นหน่ึงในปัจจยัหลักทีจ่ะช่วยผลักดันให้งานส่งเสริมด้านเด็กและเยาวชนบรรลุผลตามเป้าหมาย โดยครอบครัวยุคใหม่ 
จะต้องมีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการดูแลสมาชิกในครอบครัว มีสายสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน และสามารถ
อยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นสุข 

ในปี 2560-2563 ส�านักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว มุ่งเน้นผลลัพธ์เชิงสุขภาวะที่สอดคล้อง
กับทิศทาง เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ระยะ 10 ปีของ สสส. โดยเน้นการด�าเนินงานเชิงรุก เชื่อมโยงการท�างานร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ทั้งระดับชาติ ระดับจังหวัด และระดับพื้นที่ ภายใต้เป้าหมายระยะยาวที่คาดหวัง
ไว้ว่า อนาคตข้างหน้าประเทศไทยจะพัฒนาไปสู่ประเทศที่น่าอยู่ และด�ารงอยู่ได้อย่างเท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลงของ
กระแสโลกด้วยความมั่นคงและยั่งยืน 
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บทที่

 1
สถานการณ์สุขภาวะเด็ก 

เยาวชน และครอบครัวไทย





ส�ำนักสนับสนุนสุขภำวะเด็ก เยำวชน และครอบครัว (ส�ำนัก 4) ส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.)

สู่ยุคสังคมสูงวัย 
องค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) คาดการณ์ 

ว่า ในช่วงปี ค.ศ. 2001-2100 เป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ 
ที่หลายประเทศทั่วโลกจะก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัย โดยจะเร็ว
หรือช้าข้ึนอยู่กับความแตกต่างตามสภาพแวดล้อมของแต่ละ
ประเทศ เช่น สภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม การ
พัฒนาทางการแพทย์ ภาวะโภชนาการ ฯลฯ 

องค์การสหประชาชาติได้ก�าหนดนิยาม ‘ผู้สูงอายุ’ (Older 
Person) หมายถึง ประชากรทั้งเพศชายและหญิงที่มีอายุ
มากกว่า 60 ปีข้ึนไป และได้แบ่งระดับการเข้าสู่สังคมสูงวัย
ออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่

• สังคมสูงวัย  
(Aging Society) 

หมายถึง สังคมที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป มากกว่า
ร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมด 

• สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์  
(Complete Aged Society)

หมายถึง สังคมที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป มากกว่า
ร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด 

• สังคมสูงวัยระดับสุดยอด  
(Super Aged Society)

หมายถึง สังคมที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป มากกว่า
ร้อยละ 28 ของประชากรทั้งหมด

> 10%

> 20%

> 28%

60+
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รายงานสถานการณ์เด็ก เยาวชน และครอบครัว ประจ�าปี 2560Seedtizen เมล็ดพันธุ์พลเมือง

ปี 2574 ผู้สูงอายุ 28%
‘สังคมสูงวัยระดับสุดยอด’ 

(Super Aged Society)

ส�าหรับประเทศไทยก�าหนดนิยาม ‘ผู้สูงอายุ’ ไว้ใน 
พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 มาตรา 3 หมายถึง บุคคลซึ่งมีอายุ
เกิน 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีสัญชาติไทย

ต้ังแต่ปี 2548 เป็นต้นมา ประเทศไทยเร่ิมเข้าสู่เกณฑ์ 
‘สังคมสูงวัย’ (Aging Society) โดยมีสัดส่วนประชากร 
ผู้สูงอายุถึงร้อยละ 10 และมีอัตราประชากรผู้อายุเพ่ิมข้ึน 
อย่างรวดเร็วมากกว่าร้อยละ 4 ต่อปี ขณะทีอ่ตัราประชากรรวม 
เพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 0.5 

ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) คาดการณ์ว่า ประเทศไทยจะกลายเป็น 
‘สังคมสูงวัยอย่างสมบรูณ์’ (Complete Aged Society) ภายใน
ปี 2564 และจะเป็น ‘สังคมสูงวัยระดับสุดยอด’ (Super Aged 
Society) ในปี 2574

การเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากร
ของประเทศไทยเข้าสู่ยุคสังคมสูงวัย ส่งผลต่อ
สถานการณ์เด็ก เยาวชน และครอบครัวอย่าง
หลีกเล่ียงไม่ได้ จากการคาดประมาณประชากร
ของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2583 โดย สศช. 
ประมาณการณ์ว่า ในปี พ.ศ. 2583 ประเทศไทย
จะมีประชากรผู้สูงอายุทัง้หมด 20,519,400 คน 

25
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ปี 2548 ผู้สูงอายุ 10% 
‘สังคมสูงวัย’
(Aging Society)

ปี 2564 ผู้สูงอายุ 20%
‘สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์’
(Complete Aged Society)

ปี 2553 2563 2573 2583

ผู้สูงอายุทั้งหมด 8.40 12.62 17.57 20.51

ผู้สูงอายุในเมือง 3.33 6.28 10.42 11.58

ผู้สูงอายุในชนบท 5.07 6.33 7.15 7.77

(หน่วย: ล้านคน)

ที่มา: การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2583 โดยส�านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
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ส�ำนักสนับสนุนสุขภำวะเด็ก เยำวชน และครอบครัว (ส�ำนัก 4) ส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.)

ข้อมูลประชากรปี 2558 จากกรมการปกครอง กระทรวง
มหาดไทย พบว่า ประเทศไทยมีจ�านวนประชากรเพิ่มขึ้นทุกปี 
แต่อัตราการเพิ่มของประชากรช้าลงอย่างต่อเนื่อง 

ข้อสังเกตเรื่องการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรตาม
กลุ่มอายุทีส่�าคญัคอื ประชากรวัยเด็ก (อายุ 0-14 ปี) มีจ�านวน
และสัดส่วนลดลง ประชากรวัยแรงงาน (อายุ 15-59 ปี) มี
จ�านวนและสัดส่วนลดลง และประชากรสูงอายุ (อายุ 60 ปี 
ขึ้นไป) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

การเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรผู้สูงอายุมีผลต่อ
ประชากรช่วงวัยอื่นๆ โดยเฉพาะในช่วงวัยเด็กและวัยท�างาน 
เน่ืองจากประชากรช่วงวัยท�างานต้องท�าหน้าทีใ่นการดูแลกลุ่ม
ประชากรวัยพึ่งพิง ทั้งเด็ก เยาวชน และผู้สูงอายุที่ไม่สามารถ
ดูแลตนเองได้ โดยในแต่ละครอบครัวจะมีสมาชิกวัยแรงงาน
ท�าหน้าที่ในการเล้ียงดูเด็กและดูแลผู้สูงอายุน้อยลง กล่าวคือ  
สัดส่วนประชากรวัยแรงงาน 2 คน จะต้องดูแลผู้สูงอายุ 
ในครอบครัว 1 คน และดูแลเด็กเล็กอายุต�่ากว่า 4 ปี อีก 1 คน

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าผู้สูงอายุบางส่วนจะมีความสามารถ
ในการดูแลเด็กและเยาวชนกต็าม แต่ในมิติของการพ่ึงพิง เม่ือ
คนวัยท�างานต้องแบกรับภาระการดูแลผู้สูงอายุในสัดส่วนที่
เพ่ิมมากข้ึน ย่อมส่งผลต่อคุณภาพที่ลดน้อยลงในการเล้ียงดู
เด็กและเยาวชน

สิ่งที่ท้าทายในอนาคตส�าหรับการพัฒนาเด็กและเยาวชนคือ ผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงและการพัฒนาทางสังคม เช่น ภัยคุกคามจากสังคมเมืองที่มีความ

เส่ียงต่อชีวิต สถานการณ์ความรุนแรงในเด็กและเยาวชน ความยากล�าบาก 

ในการด�ารงชีวิตอันเกิดจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และที่ส�าคัญคือ 

ภัยจากการเคลื่อนตัวของสังคมในยุคดิจิตอล

ข้อท้าทาย
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รายงานสถานการณ์เด็ก เยาวชน และครอบครัว ประจ�าปี 2560Seedtizen เมล็ดพันธุ์พลเมือง

สถานการณ์ครอบครัวไทย
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาสถานการณ์ครอบครัวไทยมีการเปล่ียนแปลงไปมาก โดยเฉพาะลักษณะของ

ครอบครัวที่มีความหลากหลายมากย่ิงข้ึน ส่วนหน่ึงเป็นผลจากการเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากร รวมถึง
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม เช่น ‘ครอบครัวเล้ียงเด่ียว’ หมายถึง ครอบครัวที่มีพ่อหรือแม่เป็นผู้ดูแลบุตร
ฝ่ายเดียว ‘ครอบครัวแหว่งกลาง’ หมายถึง ครอบครัวที่มีปู่ย่าตายายเป็นผู้เล้ียงดูบุตร โดยขาดพ่อแม่ในการ
ร่วมดูแล ‘ครอบครัวข้ามรุ่น’ หมายถึง ครอบครัวที่ผู้สูงอายุอยู่กับหลาน เนื่องจากต้องไปท�างานต่างถิ่น โดยมี
ผู้สูงอายุที่เป็นหัวหน้าครอบครัว ซึ่งเห็นได้ชัดในสังคมชนบทที่ผู้สูงอายุท�าหน้าที่เลี้ยงดูเด็ก 

ขณะเดียวกนั เม่ือพ่อแม่ต้องไปท�างานต่างถิน่เพ่ือหาเล้ียงครอบครัว ไม่มีเวลาในการดูแลเด็กและเยาวชน 
ท�าให้มิติความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูกขาดหายไป ซึ่งมิติความสัมพันธ์ดังกล่าวเป็นภูมิคุ้มกันที่ส�าคัญต่อเด็ก
และเยาวชนในการด�าเนินชีวิตที่ต้องเผชิญกับภาวะความเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบันและอนาคต

จากรายงานสถานการณ์ประชากรไทย พ.ศ. 2558 พบว่า จ�านวน ‘ครอบครัวสามรุ่น’ เพ่ิมข้ึนต่อเน่ือง และ
เป็นครอบครัวประเภทหลักในปัจจบุนัโดยเฉพาะในชนบท ส่วน ‘ครอบครัวพ่อแม่ลูก’ ซึง่เคยเป็นครอบครัวหลัก
ลดลงประมาณครึ่งหนึ่ง ขณะที่ ‘ครอบครัวคู่สามีภรรยาที่ไม่มีบุตร’ เพิ่มขึ้น 3 เท่า โดยเพิ่มขึ้นในเขตชนบท 
สูงกว่าในเมือง ส�าหรับ ‘ครอบครัวเล้ียงเด่ียว’ มีสัดส่วนลดลงเล็กน้อย แต่มีจ�านวนเพ่ิมข้ึนจาก 970,000 ครัวเรือน  
เป็น 1.37 ล้านครัวเรือน โดยมีประชากรเด็กและเยาวชนอายุ 11-12 ปี จ�านวน 11.4 ล้านคน อยู่ในครอบครัว
เลี้ยงเดี่ยวกว่า 2.5 ล้านครอบครัว นอกจากนี้ยังพบ ‘ครอบครัวข้ามรุ่น’ และ ‘ครัวเรือนที่อยู่คนเดียว’ เพิ่มขึ้น
ถึง 2 เท่า 
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ส�ำนักสนับสนุนสุขภำวะเด็ก เยำวชน และครอบครัว (ส�ำนัก 4) ส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.)

ด้วยลักษณะและโครงสร้างความเป็นครอบครัวไทยที่
เปลี่ยนแปลงไป ท�าให้ครอบครัวจ�านวนหนึ่งมีความเปราะบาง 
มากข้ึน เช่น ครอบครัวที่มีผู ้สูงอายุเล้ียงดูเด็กตามล�าพัง 
ครอบครัวที่มีเฉพาะเด็กอยู่ตามล�าพัง ครอบครัวที่ต้องดูแล
สมาชิกที่เจ็บป่วย พิการ ต้องขัง ครอบครัวแหว่งกลางซึ่งเป็น
ครอบครัวทีเ่ด็กอยู่กบัผู้สูงอายุ ครอบครัวพ่อแม่เล้ียงเด่ียวและ
ครอบครัวที่ไม่มีลูกเลย เป็นต้น 

จากสภาพการณ์ปัญหาเด็กและเยาวชน สะท้อนให้เห็น
ภาวะขาดความเช่ือมร้อยสัมพันธภาพภายในครอบครัว โดย
เฉพาะการขาดองค์ประกอบของสมาชิกครอบครัวที่ครบถ้วน 
รวมถึงพ่อแม่ขาดทักษะและความรู้ในการเล้ียงลูก ซึ่งมีส่วน
ผลักดันให้เด็กเข้าสู่ความเสี่ยงจากภัยทางสังคม รวมถึงความ
รุนแรงในครอบครัว 

ความหลากหลายของครอบครัวไทย 

ครอบครัวสามรุ่น ครอบครัวพ่อแม่ลูก คู่สามีภรรยาที่ไม่มีบุตร

ครอบครัวตัวคนเดียว ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว ครอบครัวข้ามรุ่น

ครอบครัวที่ไม่ใช่ญาติ

37%

14%

1%

27%

7%

16%

2%
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รายงานสถานการณ์เด็ก เยาวชน และครอบครัว ประจ�าปี 2560Seedtizen เมล็ดพันธุ์พลเมือง

ครอบครัวไทย ยุค Aging Society

ครอบครัวพ่อแม่ลูก

ปี 2530
ปี 2556

ปี 2530 

ปี 2556 

ปี 2576
(ประมาณ)

16%

6%

14%

20%

6%

เหตุผลที่ไม่มีลูก

• ค่าเลี้ยงดู
• ลูกเป็นภาระ
• แต่งงานช้า มีบุตรยากคู่สามี-ภรรยาไม่มีลูก

ครอบครัวเลีย้งเดีย่ว

ครอบครัวข้ามรุ่น

อยู่คนเดียว

1

2

3

4

5

เป็นแม่เลีย้งเดีย่ว
80%

ปี 2530
ปี 2556

75%
อยู่ในชนบท

มีลูกน้อยลง

ปี 2507
ปี 2557

มีลูก 6 คน

มีลูก 1-2 คน

อยู่ลําพังกับคู่ชีวิต

หย่าร้างมากขึ้น

ปี 2530
ปี 2556

0.97

1.4
(ล้านครอบครัว)

(แสนครัวเรือน)

หลาน & ปูย่่าตายาย

1

4

อยู่คนเดียวลําพังเพ่ิมมากขึ้น

75%
เป็นวัยแรงงาน

66%
ของผู้สูงอายุ
ทีอ่ยู่คนเดียว
เป็นผู้หญิง

ที่มา: กองทุนประชากรแห�งสหประชาชาติ (United Nations Population Fund: UNFPA)
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ส�ำนักสนับสนุนสุขภำวะเด็ก เยำวชน และครอบครัว (ส�ำนัก 4) ส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.)

ปัจจัยด้านการศึกษา 
สงัคม และสือ่ยคุดจิติอล 
ทีส่่งผลกระทบต่อเด็ก
และเยาวชน 

ข้อจ�ากัดด้านการศึกษา

เด็กในช่วงวัยน้ีส่วนใหญ่อยู่ในระบบการศึกษา ปัญหา
ที่สืบเน่ืองจากการศึกษาจึงเป็นปัญหาหลักของเด็กกลุ่มวัย
น้ี ประเทศไทยใช้งบประมาณกว่าร้อยละ 25 ของจ�านวน 
งบประมาณทั้งหมดในการพัฒนาด้านการศึกษา โดยเฉพาะ
การด�าเนินงานตามแผนปฏิรูปการศึกษาซึ่งได้ด�าเนินการ 
มาเป็นระยะเวลาหลายปี 

อย่างไรก็ตาม จากการประเมินผลคุณภาพการศึกษา
หลายคร้ังที่ผ่านมา กลับพบว่าผลการด�าเนินงานยังไม่เป็น
ที่น่าพอใจ ทั้งทางด้านประสิทธิภาพในระบบการศึกษา การ
ขาดแคลนครูที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตลอดจนปัญหาความ
ไม่เท่าเทียมด้านคุณภาพการเรียนการสอนระหว่างโรงเรียน
เขตเมืองกับโรงเรียนในชนบท ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญที่ก่อให้เกิด
ปัญหาความเหลื่อมล�า้ตามมา โดยปัญหาของเด็กและเยาวชน
ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา มีดังนี้

การเข้าถึงการศึกษา 

ผลการส�ารวจสถานการณ์ด้านการศึกษาในปัจจุบันพบ
ว่า เด็กมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานเพิ่มมากขึ้นในช่วง 
3 ทศวรรษที่ผ่านมา โดยมีอัตราการเข้าเรียนสุทธิในโรงเรียน
ประถมศึกษาจ�านวนร้อยละ 97 ในปี 2557 เพ่ิมข้ึนจากเดิม
ร้อยละ 93 ในปี 2556 ร้อยละ 80.4 ในปี 2543 และร้อยละ  
70.1 ในปี 2533 แต่อัตราการเข้าเรียนสุทธิในโรงเรียน
มัธยมศึกษากลับลดลงเหลือประมาณร้อยละ 80 โดยปรากฏ
ว่าภาคใต้เป็นภูมิภาคทีมี่อตัราการเข้าเรียนต�า่ทีสุ่ดคอื ร้อยละ  
71.3 เม่ือเปรียบเทยีบกบัภูมิภาคอืน่ๆ (ส�านกังานสถติิแห่งชาติ  
ปี 2555) 

นอกจากน้ันพบว่าในพ้ืนทีเ่มืองและชนบท มีนักเรียนหญงิ 
เข้าเรียนต่อในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นมากกว่าเม่ือ 
เปรียบเทียบกับนักเรียนชาย โดยอัตราการเข้าเรียนในช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้นส�าหรับเด็กหญิงคิดเป็นร้อยละ 79  
ส่วนเด็กชายคิดเป็นร้อยละ 66 

ส�าหรับอัตราการเข้าเรียนต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลายสายสามัญของประเทศไทยอยู่ที่ร้อยละ 76 ในปี 2557 
เพ่ิมจากร้อยละ 67 ในปี 2556 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยม
ของสังคมไทยที่ประสงค์ให้บุตรหลานได้รับปริญญาจากการ
ศกึษาในระดับปริญญาตรี ในขณะทีแ่นวคดิในการให้เรียนสาย
อาชีวศึกษายังคงไม่ได้รับความนิยมมากนัก ซึ่งแตกต่างจาก
ประเทศพัฒนาแล้วทีส่่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าเรียนสายอาชีวะ
เพื่อการประกอบอาชีพ และผลักดันให้มีการคิดค้นนวัตกรรม
ผ่านการท�างานจริง และการทดลองใหม่ๆ เช่น ประเทศเกาหลี 
สิงคโปร์ เป็นต้น

อัตราการเข้าถึงการศึกษา

2556 2557

ประถมศึกษา 93 97

มัธยมศึกษาตอนปลาย 67 76

(หน่วย: เปอร์เซ็นต์)
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ผลสัมฤทธิแ์ละคุณภาพทางการเรียน

จากรายงานขององค์การเพ่ือความร่วมมือและการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจ (Organisation for Economic Co-operation 
and Development: OECD) ระบุว่า ประเทศไทยมีเวลาเรียน
มากทีสุ่ด แต่กลับมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนต�า่ โดยเฉพาะวิชา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องกับผลการสอบ 
O-NET ซึ่งคะแนนเฉล่ียตกต�่ามาอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ี 
ผลการสอบของโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ หรือ 
PISA (Program for International Student Assessment) 
พบว่า ผลการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ต�า่ลง 
โดยไม่รวมถึงเด็กที่มีปัญหาบกพร่องทางการเรียนรู้ ได้แก่  
โรคสมาธิสั้น ภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ และออทิสติก

ข้อมูลคะแนนเฉล่ียจากผลของการสอบ O-NET หรือ
การทดสอบการศกึษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐานของนักเรียนระดับ
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 สะท้อนให้เห็นว่า 
นักเรียนไทยมีผลการเรียนเฉล่ียระดับประเทศค่อนข้างต�า่ โดย
เฉพาะใน 5 วิชาหลัก ได้แก่ คณิตศาสตร์ 24.88 ภาษาอังกฤษ 
27.76 วิทยาศาสตร์ 31.62 สังคมศึกษา 35.89 และวิชาภาษา
ไทย 52.29

เม่ือจ�าแนกตามภูมิภาคพบว่า เด็กในภาคตะวันออกเฉยีง-
เหนือมีคะแนนต�่าสุดในทุกวิชา เมื่อจ�าแนกตามขนาดโรงเรียน 
ตั้งแต่ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ และใหญ่พิเศษ พบว่าโรงเรียนที่
มีขนาดใหญ่พิเศษจะได้คะแนนเฉล่ียสูงสุดในการสอบทุกวิชา 
และเมื่อจ�าแนกตามที่ตั้งพบว่า โรงเรียนที่ตั้งในเมืองมีคะแนน
สูงกว่าโรงเรียนทีต้ั่งนอกเมืองทกุวิชา โดยโรงเรียนในกรุงเทพฯ 
มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าทุกภูมิภาค

อย่างไรก็ตาม ผลการสอบดังกล่าวเม่ือเปรียบเทียบใน
ระดับนานาชาติยังอยู่ในเกณฑ์ต�่า เช่น การจัดล�าดับความ
สามารถทางการแข่งขันของประเทศไทย โดย International 
Institute for Management Development (IMD) ประเทศไทย
อยู่ในล�าดับที ่26 จาก 58 ประเทศ และต�า่กว่าประเทศในเอเชีย 
5 ประเทศ คือ สิงคโปร์ ฮ่องกง ไต้หวัน มาเลเซีย และเกาหลี 
โดยประเทศไทยได้คะแนน 73.233 จาก 100 คะแนน

ส�ารวจ IQ และ EQ เด็กไทย

ในปี 2559 กรมสุขภาพจติ กระทรวงสาธารณสุข 
ได้ด�าเนินการส�ารวจสถานการณ์ความฉลาดทางสติ
ปัญญา (IQ) และความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ของ
เด็กนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี่ 1 ทั่วประเทศ จ�านวน 
23,641 คน พบว่า เด็กมีคะแนน IQ เฉลี่ยอยู่ที่ 98.2 
ซึ่งสูงข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับการส�ารวจในปี 2554 ที่
เฉลี่ยอยู่ที่ 94 

ผลส�ารวจยังพบอีกว่า เด็กไทยมี IQ อยู่ในเกณฑ์
ปกติถึง 2 ใน 3 หรือร้อยละ 68 ขณะที่เด็กจาก 42 
จังหวัด รวมทั้งกรุงเทพฯ มี IQ สูงเกิน 100 ข้ึนไป 
อย่างไรก็ตาม ยังมีเด็กบางส่วนใน 35 จังหวัด มี IQ 
ต�่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน

นอกจากน้ี ยังพบเด็กที่มีระดับสติปัญญาอยู่ใน
เกณฑ์บกพร่องหรือได้ค่าคะแนน IQ ต�่ากว่า 70 ถึง
ร้อยละ 5.8 (มากกว่าเกณฑ์มาตรฐานสากลซึ่งไม่ควร
เกนิร้อยละ 2) โดยเด็กในภาคตะวันออกเฉยีงเหนือและ
ภาคใต้มีปัจจัยเสี่ยงสูงกว่าภาคอื่นๆ 

เม่ือเปรียบเทยีบความแตกต่างระหว่างเด็กทีอ่าศยั 
ในเขตเมืองกับชนบท พบว่า เด็กนอกเขตอ�าเภอเมือง
มีระดับ IQ เฉลี่ย 96.9 ขณะที่เด็กในเขตอ�าเภอเมือง
มีระดับ IQ เฉล่ีย 101.5 และเด็กในพ้ืนที่กรุงเทพฯ  
มีระดับ IQ เฉลี่ย 103.4 

ส�าหรับผลส�ารวจ EQ ของเด็กชั้น ป.1 พบว่า เป็น
ไปตามเป้าหมายร้อยละ 77 (ได้คะแนน EQ ไม่ต�่ากว่า  
70) ขณะเดียวกันยังมีเด็กที่เหลืออีกจ�านวนไม่น้อย
ที่ต้องได้รับการพัฒนา ซึ่งเด็กมีปัญหา EQ มากที่สุด
คือ ด้านขาดความมุ่งม่ันพยายาม และขาดทักษะ 
ในการแก้ไขปัญหา

ผลสอบ O-NET ปี 2559

คณิตศาสตร์  24.88 

อังกฤษ   27.76 

วิทยาศาสตร์  31.62 

สังคมศึกษา  35.89 

ภาษาไทย  52.29

(หน่วย: เปอร์เซ็นต์)

• โรงเรียนในภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
ได้คะแนนต�่าสุดทุกวิชา

• โรงเรียนขนาดใหญพิ่เศษ 
ได้คะแนนสูงสุดทุกวิชา

• โรงเรียนในเมอืงได้คะแนนสูงกว่า
โรงเรียนนอกเมอืงทุกวิชา

• โรงเรียนในกรงุเทพฯ ได้คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่าทุกภูมิภาค
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�������สํารวจ เด็กไทยฉลาดแค่ไหน

ผลสํารวจ EQ

อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
(ไม่ตํ่ากว่าค่าคะแนน 70)

อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องพัฒนา

ปัญหาด้าน EQ
ทีพ่บมากทีสุ่ด

77%
23%

ขาดความมุ่งมัน่พยายาม ขาดทักษะในการแก้ไขปัญหา

(ที่มา: ผลสํารวจ IQ และ EQ เด็กชั้น ป.1 ทั่วประเทศ 23,641 คน โดยกรมสุขภาพจิต ป� 2559)

เมือง VS ชนบท

นอกเขตอําเภอเมืองเขตอําเภอเมืองเขตกรุงเทพฯ

IQ เฉลี่ ย  ของเด็กในแต่ล ะ พ้ืนที่

96.9101.5103.4

94

พ.ศ. 2554

98.2
100

ค่าเฉลีย่ IQ เด็กไทยสูงขึน้
แต่ยังตํ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานสากล

เปรียบเทียบสัดส่วนของเด็กไทย
ทีม่ี IQ สูงกว่า/ตํ่ากว่าเกณฑ์ปกติ

พ.ศ. 2559

มาตรฐานสากล

อยู่ในเกณฑ์ปกติ

อยู่ในเกณฑ์บกพร่อง หรือ IQ ตํ่ากว่า 70
*มาตรฐานสากลไม่ควรเกิน 2%

68%

5.8%
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ปัญหาจากการใช้สือ่สังคมออนไลน์

จากการส�ารวจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารในครัวเรือน พ.ศ. 2556 ของส�านักงานสถิติแห่งชาติ 
พบว่า ในจ�านวนประชากรไทยทั้งหมดมีผู้ใช้คอมพิวเตอร์ 
20.2 ล้านคน โดยมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 29.8 ล้านคน และมีผู้ใช้
โทรศพัท์มือถอื 51.1 ล้านคน มือถอืแบบสมาร์ทโฟนเป็นทีนิ่ยม
มากที่สุด Facebook และ LINE เป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่ได้รับ
ความนิยมสูงสุด ซึ่งการใช้ส่ือออนไลน์เพ่ือความบันเทิงมีผล
ต่อการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่น 

จากการส�ารวจของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น 
ราชนครินทร์ ในปี 2556 พบว่า โดยเฉลี่ยวัยรุ่นไทยเล่นเกม
ประมาณ 3 ชั่วโมงต่อวัน และในกรณีที่รุนแรงจะเล่นต่อเนื่อง
ยาวนานถึง 10 ชั่วโมง โดยแต่ละเดือนจะใช้เงินประมาณ 764 
บาท ในการเล่นเกม และ 486 บาท ส�าหรับซือ้อาหารหรือขนม
ขบเคี้ยวในระหว่างเล่นเกม (Modern Management Journal 
2010: 8(1) ) ผลจากการติดเกมท�าให้วัยรุ่นมีพฤติกรรม
ก้าวร้าว และ/หรือมีพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงต่อผู้ปกครอง 
หรือต่อตนเองหากไม่ได้รับอนุญาตให้เล่นเกม และมีแนวโน้ม
ที่จะไม่เข้าเรียน เนื่องจากเล่นเกมในเวลากลางคืน ไม่พักผ่อน 
ท�าให้ผลการเรียนตกต�า่และมีพฤติกรรมต่อต้านสังคม ซึง่การ
เสพติดเกมมีผลต่อการพัฒนาและการเรียนรู้ 

ผลจากการติดส่ือออนไลน์ น�าไปสู่การมีสมาธิส้ัน มี
ปัญหาในเร่ืองทักษะสังคม เน่ืองจากการเสพส่ือออนไลน์
เป็นการปฏิสัมพันธ์ในโลกเสมือนจริง ท�าให้ไม่ได้รับการพัฒนา
ทักษะทางสังคม ซึ่งจะต้องเรียนรู้จากประสบการณ์จริง และ
การเสพติดส่ือออนไลน์ท�าให้เกิดการเคล่ือนไหวทางกายน้อย 
น�าไปสู่การเป็นโรคอ้วน สายตาเสีย การเรียนรู้ต�่า รวมถึงเสีย
วินัยและการเรียนเสีย 

ขณะเดียวกัน ในกลุ่มของวัยรุ่นซึ่งเป็นช่วงวัยที่มีการ
เปล่ียนแปลงทางด้านร่างกายและจิตใจ มีความสนใจในเร่ือง
เพศตรงข้าม ท�าให้หันไปเรียนรู้และศึกษาข้อมูลเรื่องเพศผ่าน
อินเทอร์เน็ต ส่งผลให้เกิดค่านิยมที่ผิดคุณธรรมจริยธรรม มี
พฤติกรรมรังแกและล่อลวงทางอินเทอร์เน็ต รวมถึงมีการ 
กล่ันแกล้งกันบนโลกออนไลน์หรือ ‘Cyber bullying’ สูงข้ึน 
เน่ืองจากบนโลกออนไลน์ที่ทุกคนสามารถเป็นผู้ส่ือสารได้เอง
โดยไม่มีใครรู้ว่าเป็นใคร ท�าให้เกิดความอิสระในการส่ือสาร
จนขาดการควบคมุตนเอง จนบางคร้ังมีการแสดงความคดิเห็น 
ที่ก ่อให้เกิดความเกลียดชัง และส่งผลกระทบต่อผู ้ที่ถูก 
กลั่นแกล้งตามมา 

พฤติกรรมการใช้สื่อดิจิตอล
• ใช้คอมพิวเตอร์ 20.2 ล้านคน 
• ใช้อินเทอร์เน็ต 29.8 ล้านคน 
• ใช้โทรศัพท์มือถือ 51.1 ล้านคน 
• Facebook  และ  L INE  คื อ

แอพพลิเคชันสังคมออนไลน์ที่
นิยมสูงสุด

ที่มา: ส�านักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2556

20.2 ล้านคน

51.1 
ล้านคน

29.8 
ล้านคน

พฤติกรรมติดเกม
• วัยรุ่นไทยเล่นเกมเฉลี่ย 3 ชั่วโมง/วัน  

หนักสุดถึง 10 ชั่วโมง/วัน 
• 1 เดือน ใช้เงินเล่นเกม 764 บาท/เดือน และ 

486 บาท ส�าหรับซื้ออาหารหรือขนมขบเคี้ยว

ผลเสีย
• ก้าวร้าว
• ใช้ความรุนแรง
• ไม่พักผ่อน
• ไม่เข้าเรียน 
• ผลการเรียนตกต�า่
• สมาธิสั้น 
• ขาดทักษะสังคม
• โรคอ้วน 

• สายตาเสีย 
• พฤติกรรม 

กลั่นแกล้งบนโลก
ออนไลน์  
(Cyber bullying)

• การล่อลวง 
ทางเพศ 

ที่มา: สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ ปี 2556
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ส�ำนักสนับสนุนสุขภำวะเด็ก เยำวชน และครอบครัว (ส�ำนัก 4) ส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.)

ทักษะชีวิตและสังคม

สถานการณ์การเผชิญหน้ากับภัยสังคมต่างๆ ของกลุ่มเด็กและเยาวชนไทยในยุค
ปัจจุบัน พบว่า เด็กและเยาวชนขาดทักษะในการใช้ชีวิตและการปรับตัวเข้ากับสังคม  
รวมถึงทักษะการเอาตัวรอดจากภัยต่างๆ ซึ่งเป็นผลจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายประการ 
อาทิ พ่อแม่ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ และสภาพแวดล้อมของชุมชน 

ทัง้น้ี ภาคส่วนต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัเด็กและเยาวชนไม่มีองค์ความรู้และแนวทางในการ
พัฒนาทักษะชีวิตส�าหรับเด็ก ท�าให้เด็กอยู่ในภาวะเสี่ยงและเป็นเหยื่อจากภัยสังคมได้ง่าย 
เช่น เป็นเหยื่อของการใช้ความรุนแรง ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และการล่วงละเมิดทาง
เพศ จากการศึกษาพบว่า ยังไม่มีความชัดเจนในกระบวนการจัดการความรู้ในเรื่องทักษะ
ชีวิตที่เด็กและเยาวชนในยุคปัจจุบันสามารถน�าไปใช้ได้จริง ตรงตามช่วงวัย และทันต่อ 
สถานการณ์ การเรียนการสอนทักษะชีวิตในโรงเรียนยังไม่มีชุดความรู้ที่เป็นมาตรฐาน  
ส่วนใหญ่ข้ึนอยู่กับครูผู้สอน ขณะที่วิธีการสอนจะเน้นการให้ความรู้มากกว่าการสร้าง 
ทักษะชีวิต 

ปัญหาความรุนแรง 

สถานการณ์ความรุนแรงต่อเด็กมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน 
โดยเฉพาะในโรงเรียน ความรุนแรงบางรูปแบบเม่ือเกดิข้ึนแล้ว
สังคมกลับเพิกเฉยและเห็นว่าเป็นเร่ืองปกติ เช่น การลงโทษ
ทางกาย การล่วงละเมิดทางวาจา และการทอดทิ้ง 

การรังแกที่เกิดข้ึนในโรงเรียนเป็นปัญหาที่ครู นักเรียน 
และฝ่ายบริหารจดัการในโรงเรียนต้องให้ความส�าคญั จากการ
ศึกษาขององค์การ PATH ประเทศไทย ซึ่งจัดให้มีการส�ารวจ
เด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จ�านวน 600 คน พบว่า 
การล่วงละเมิดหรือการใช้ความรุนแรงทางวาจา ทั้งเร่ืองการ
โต้เถียง การต�าหนิติเตียน และการล้อเลียน ถือเป็นเรื่องปกติ 
ซึ่งครูจะลงโทษเด็กนักเรียนด้วยการใช้ค�าพูดรุนแรงเช่นเดียว
กับการลงโทษทางร่างกาย 

จากการส�ารวจโดยส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) ในกลุ่มเด็กนักเรียนในชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ�านวน 3,047 คน พบว่า เด็ก
นักเรียนร้อยละ 40 ถกูรังแกอย่างน้อย 2-3 คร้ังต่อเดือน ได้แก่ 
การท�าร้ายกนัด้วยค�าพูดและการล้อเลียน (ร้อยละ 47.9) การ
ล้อเลียนสีผิวและเชื้อชาติ (ร้อยละ 27.8) และการล่วงละเมิด
ทางเพศ (ร้อยละ 10.7) 

นอกจากน้ี มีประเด็นการใช้ความรุนแรงต่อกลุ่ม LGBT 
(กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ) เพ่ิมมากข้ึน จาก
ข้อมูลของศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุขและศูนย์กฎหมาย
สุขภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2556 แสดงถึงนักเรียนในกลุ่ม 

LGBT ว่าเคยถูกรังแกในเดือนที่ผ่านมาเกือบ 1 ใน 3 (ร้อยละ 
30.9) ของนักเรียนทีเ่คยมีประสบการณ์ถกูรังแก ทัง้ถกูท�าร้าย
ทางวาจา ถูกล่วงละเมิดทางสังคม และถูกล่วงละเมิดทางเพศ

จากการศึกษาพบว่า ครูต้องการการสนับสนุนเพ่ือ
ท�าความเข้าใจปัญหาเกี่ยวกับเพศ ความหลากหลายทางเพศ 
เพ่ือบูรณาการความรู้ให้เข้ากับการจัดการเรียนการสอนทาง
เพศศกึษาในการเข้าแทรกแซงปัญหา เน่ืองจากสังคมส่วนใหญ่
ยังมีทัศนคติทางด้านลบต่อประเด็นเรื่องเพศ

สถานการณ์เร่ืองความรุนแรงทางเพศในเด็กช่วงวัย
น้ี พบว่ามีอัตราความรุนแรงมากข้ึน ข้อมูลจากองค์การ
สหประชาชาติในเดือนมีนาคม 2559 ระบุว่า ประเทศไทย
ติดอันดับสถิติคดีความรุนแรงต่อเด็กและสตรีสูงเป็นอันดับ 
1 ใน 10 ของโลกอย่างต่อเน่ือง ซึ่งส�านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขเปิดเผยข้อมูลเฉพาะของปี 2558 ว่ามีเด็กและสตรี
ในประเทศไทยถูกกระท�ารุนแรงกว่า 20,000 ราย หรือเฉลี่ย
วันละ 66 ราย ส่วนใหญ่เป็นเด็กถูกล่วงละเมิดทางเพศและ 
ต้ังครรภ์ไม่พึงประสงค์มากเป็นอันดับ 1 รองลงมาเป็นการ
ท�าร้ายร่างกายจากบุคคลที่เด็กรู้จัก ไว้วางใจ และมีความ
สัมพันธ์ใกล้ชิด 
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ไทยมีสถิติคดีความรุนแรง 

ต่อเด็กและสตรีสูงเป็น 

อันดับ 1 ใน 10  

ของโลก

ที่มา: องค์การสหประชาชาติ  
ปี 2559

1 ใน 3 ของนักเรียนที่เคยมีประสบการณ ์

ถูกรังแก คือ นักเรียนกลุ่ม LGBT
ที่มา: ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุขและ 

ศูนย์กฎหมายสุขภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2556

สาเหตุ
ขาดความรัก เคยเป็นผู้ถูกกระทํา

เสพสือ่ทีรุ่นแรงถูกทอดทิง้ ครอบครัวใช้ความรุนแรง

วิธีลด
ความรุนแรง

ในเด็ก

ให้ความรักความอบอุ่น ปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม

ชวนเด็กทํากิจกรรม
สร้างสรรค์

สอนให้เด็กเคารพ
สิทธิของผู้อืน่

เป็นแบบอย่างทีด่ีให้กับเด็กผู้ใหญ่ต้องไม่เพิกเฉย
เมือ่พบเห็นความรุนแรง

ชมเชยหรือให้รางวัล
เมือ่เด็กมีพฤติกรรมเชิงบวก

ปัญหาการกลั่นแกล้ง ข่มเหงรังแก หรือล้อเลียนกันของ
เดก็ๆ อาจดเูหมือนเป็นเร่ืองปกติท่ีพบเหน็ไดท่ั้วไป แตห่าก
ผูใ้หญเ่พิกเฉยหรือปล่อยผา่นเลยไป อาจท�าให้ปัญหานัน้ไม่
ไดร้บัการคลีค่ลาย และสัง่สมจนกลายเป็นปมปัญหาทีฝั่ง
ลกึอยูใ่นความรูส้กึของเดก็ทีถ่กูรงัแก จนในทีส่ดุอาจเกิด
การตอบโต้ด้วยความรุนแรงชนิดที่คาดไม่ถึง

เด็กกับพฤติกรรมรุนแรง

ข้อมูล: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

ที่มา: ส�านักงานกองทุน 
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

ปัญหาความรุนแรงในเด็ก

40% ของนักเรียนชั้น ป.4-ม.3  

ถูกรังแก 2-3 ครั้ง/เดือน 

ท�าร้ายด้วยค�าพูดและล้อเลียน 
47.9%

0

50

ล้อเลียนสีผิวและเชื้อชาติ
27.8%

ล่วงละเมิดทางเพศ
10.7%
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สถานการณ์กลุ่มเด็กเปราะบาง

จากสภาพปัญหาที่ เกิดจากการเปล่ียนแปลงทาง
โครงสร้างเศรษฐกิจ สังคม และการปกครอง ส่งผลต่อสภาวะ
ความม่ันคงของสถาบันครอบครัว ซึ่งเป็นแรงผลักดันส�าคัญ 
ทีก่่อให้เกดิกลุ่มเด็กทีมี่ปัญหาเฉพาะ หรือ ‘เด็กเปราะบาง’ ทีรั่ฐ
และสังคมต้องให้ความคุม้ครองดูแลเป็นพิเศษหรือเฉพาะกลุ่ม 
ตามประเด็นปัญหาที่กลุ่มเด็กเหล่านั้นต้องประสบ

ประเทศไทยมีเด็กและเยาวชนที่จัดอยู่ในกลุ่มภาวะ 
เปราะบางไม่ต�่ากว่า 3.17 ล้านคน เด็กเหล่าน้ีคือกลุ่มที ่
ถูกละเลย โดยนโยบายและมาตรการของรัฐยังเข้าไม่ถึง ทั้ง
ในด้านสิทธิพลเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา สุขภาพ และการ
มีส่วนร่วม 

x xxxx xxxxx xx x

‘เดก็ออทสิตกิ’ หรือเด็กทีมี่ความต้องการพิเศษทางการ
เรียนรู้และสมาธส้ัิน มีจ�านวนถึง 1.7 ล้านคน หรือประมาณ 10 
เปอร์เซ็นต์ของประชากรเด็ก มีทั้งอยู่ในระบบและนอกระบบ
การศึกษา โดยพบว่ายังขาดการส่งเสริมดูแลตามพัฒนาการ
การเรียนรู้อย่างเข้าใจ

ที่มา: ข้อมูลทางการแพทย์, สถานการณ์เด็กและเยาวชนด้อยโอกาส 
ส�านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)

‘เด็กยากจนพิเศษ’ จ�านวน 476,647 คน ได้แก่ กลุ่ม
ประถมศกึษา 356,426 คน และมัธยมศกึษาตอนต้น 120,221 
คน

ที่มา: การเก็บข้อมูลการคัดกรองนักเรียนยากจนในระบบการศึกษา สังกัด
ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปี 1/2560 ตาม
เงื่อนไข 4 หลักเกณฑ์คือ รายได้ สถานะครัวเรือน มีสภาวะพึ่งพิง และ
ไม่มีที่ดินท�ากิน ในโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาส
ทางการเรียนรู้ ระยะที่ 2 ส�านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และ
คุณภาพเยาวชน (สสค.)

‘เดก็ไร้สญัชาต’ิ ราว 200,000-300,000 คน ในจ�านวนน้ี 
มีอยู่ 100,000 คนที่ยังขาดโอกาสทางการศึกษา โดยเฉพาะ
รอยต่อทางการศึกษาระหว่างช่วงช้ัน ขาดสิทธิในการรักษา
พยาบาล เพราะไม่ได้รับการรับรองสิทธิการเป็นพลเมือง และ
สิทธิการเดินทางออกนอกพื้นที่
ที่มา: สถานการณ์เด็กและเยาวชนด้อยโอกาส ส�านักงานส่งเสริมสังคมแห่ง
การเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)
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‘ลูกแรงงานต่างด้าว’ มีจ�านวน 250,000 คน ปัญหา
ส�าคัญของเด็กกลุ่มนี้คือ ขาดโอกาสทางการศึกษา เนื่องจากต้อง
อพยพตามผู้ปกครองเข้ามาท�างาน และเป็นกลุ่มทีต้่องเป็นแรงงาน
เด็ก จึงไม่มีโอกาสได้เข้าเรียนในระบบโรงเรียนปกติ
ที่มา: ข้อมูลชนกลุ่มน้อยและประชากรต่างชาติจากพม่า ลาว และกัมพูชา ที่มา
จดทะเบียนประวัติ (ทร.38/1) ปี 2549

‘เด็กในพ้ืนที่ห่างไกล’ มีจ�านวน 160,000 คน เป็น 
กลุ่มที่ขาดการสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพต้ังแต่
ปฐมวัยจนถึงระดับช้ันสูงสุดตามศักยภาพ รวมทั้งการเข้าถึง
บริการสุขภาพ 
ทีม่า: กองทนุคุม้ครองเด็กในสังกดักระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง 
ของมนุษย์ (พม.)

‘แม่วัยรุ่น’ อายุระหว่าง 10-19 ปี จ�านวน 104,289 คน 
เฉล่ีย 286 คนต่อวัน คิดเป็น 15.3 เปอร์เซ็นต์ของจ�านวนหญิง
คลอดทั้งหมด เท่ากับว่า ในจ�านวนเด็กแรกเกิดของไทยแต่ละป ี
มีถึง 15 เปอร์เซ็นต์ ที่เกิดจากแม่วัยใสที่ขาดความพร้อมในการ
เล้ียงดู และพบปัญหาเด็กแรกเกิดมีน�้าหนักต�่ากว่าเกณฑ์ 32 
เปอร์เซ็นต์ โดยจังหวัดที่มีแม่วัยรุ่นสูงสุดเม่ือเทียบกับสัดส่วน
ประชากรผู้หญิงอายุ 15-19 ปี คือ ชลบุรี นครนายก และระยอง 
ตามล�าดบั ส่วนอัตราการตัง้ครรภ์ซ�้าอยู่ที่ 30,228 คน คิดเป็น 20 
เปอร์เซ็นต์ของจ�านวนแม่วัยรุ่น
ที่มา: ส�านักอนามัยการเจริญพันธุ์ กระทรวงสาธารณสุข ปี 2558

‘เด็กก�าพร้าถูกทอดทิ้ง’ มีจ�านวน 88,730 คน ซึ่งถูก
ทอดทิ้งตามโรงพยาบาล สถานรับเลี้ยงเด็ก และที่สาธารณะ โดย
มีสาเหตุจากแม่ที่อยู่ในวัยเรียนและแม่ที่ไม่สามารถเลี้ยงลูกได้
ที่มา: ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปี 2552

‘เด็กเร่ร่อน’ ราว 50,000 คน แบ่งเป็นเด็กไทย 30,000 
คน เด็กเร่ร่อนต่างด้าว 20,000 คน จากการส�ารวจผู้ใช้ชีวิตใน
พื้นที่สาธารณะ 50 เขตของ กทม. พบ 5 เขตที่มีคนเร่ร่อนสูงสุด 
ได้แก่ ชุมชนริมทางรถไฟเขตพระนคร ชุมชนทางรถไฟเขตบางซือ่ 
จตุจักร ปทุมวัน และสัมพันธวงศ์ สาเหตุของการเร่ร่อนเนื่องจาก
พ่อแม่เป็นคนเร่ร่อน และหนีออกจากบ้าน โดยอาชีพของเด็กเร่ร่อน
คือ ขอทาน รวมถึงช่วยพ่อแม่เก็บของเก่าขาย ส่วนเด็กเร่ร่อน
ต่างด้าวมาจากขบวนการค้ามนุษย์จากกมัพูชาทีพ่่อแม่ยินยอมขาย
เด็กผ่านนายหน้า ในราคาเฉล่ีย 3,000 บาท เพ่ือเข้าสู่อาชีพขอทาน 
ที่มา: 

• จ�านวนเด็กเร่ร่อน รวบรวมจากเครือข่ายครูข้างถนนและสถานสงเคราะห์ 
โดยมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก ปี 2560

• การส�ารวจผู้ใช้ชีวิตในพื้นที่สาธารณะ โดยมูลนิธิอิสรชน ปี 2559
• ข้อมูลขบวนการค้ามนุษย์ โดยมูลนิธิกระจกเงา ในเวทีถอดบทเรียน สสส. 

ปี 2560 
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‘เด็กติดเชื้อเอดส์’ มีจ�านวน 50,000 คน ซึ่ง 
ติดเช้ือเอดส์จากพ่อแม่ จงึมีจ�านวนไม่น้อยทีเ่ป็นทัง้เด็ก
ก�าพร้าและติดเช้ือเอดส์ ท�าให้ต้องเผชิญกับปัญหาทาง
สุขภาพ ขาดการยอมรับจากสังคม ท�าให้ผู้ป่วยเข้าไม่ถ ึ
งบริการด้านสุขภาพ การส่งต่อเด็กระหว่างองค์กร
ไม่เป็นความลับ และเด็กที่ป่วยไม่สามารถอยู่ร่วมกับ
ครอบครัวได้
ทีม่า: ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข, สถานการณ์เด็กและเยาวชน

ด้อยโอกาส  
ส�านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน 
(สสค.) 

‘เดก็และเยาวชนทีถ่กูด�าเนนิคด’ี จ�านวน 
33,121 คน อายุระหว่าง 10-18 ปี ฐานความผิด 
อันดับ 1 คือ ความผิดเก่ียวกับยาเสพติดให้โทษ  
ตามด้วยความผิดเก่ียวกับทรัพย์ ความผิดเกีย่วกบัชีวิต
และร่างกาย และอื่นๆ ซึ่งพบว่าเด็กเยาวชนที่กระท�า
ความผิดส่วนใหญ่ 68 เปอร์เซน็ต์ หลุดออกจากระบบการ
ศึกษาและเกินครึ่งไม่ได้ประกอบอาชีพ 63 เปอร์เซ็นต์
มาจากครอบครัวแยกกัน และ 19 เปอร์เซ็นต์มีการ 
กระท�าผิดซ�้า
ที่มา: กรมพินิจและคุ้มครองเด็ก ปี 2558

‘เด็กถูกบังคับใช้แรงงาน’  ประมาณ 
25,000 คน ต้องท�างานนอกครัวเรือน และไม่ได้เรียน
หนังสือ
ที่มา: การส�ารวจสถานการณ์การท�างานของเด็ก ส�านักงานสถิติ

แห่งชาติ

‘เด็กถูกบังคับให้ค้าประเวณี’ ไม่ต�่ากว่า 
25,000 คน โดยพบว่ามีเด็กอายุต�่ากว่า 18 ปี ที่เข้าสู ่
การค้าประเวณี รวมถึงเด็กที่ท�างานในสถานบริการ 
เช่น สนุกเกอร์คลับ ผับ คาเฟ่ ฯลฯ
ที่มา: กองกามโรค กระทรวงสาธารณสุข 

‘เด็กที่ได้รับผลกระทบใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้’ จ�านวน 6,094 คน คือ 
เด็กก�าพร้าจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ปี 2547-2558
ที่มา: หนังสือ Check-in ปลายด้ามขวาน รายงานการด�าเนินงาน

ของ ศอ.บต. ปี 2558 หน้า 28
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รายงานสถานการณ์เด็ก เยาวชน และครอบครัว ประจ�าปี 2560Seedtizen เมล็ดพันธุ์พลเมือง

ข้อท้าทายในการพัฒนา
กลุ่มเด็กเปราะบาง
1. กลไกการคุ้มครองสิทธิเด็ก

ประเทศไทยมีความพยายามในการขับเคล่ือนกลไกการ
คุ้มครองสิทธิเด็กต้ังแต่การเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วย
สิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child: CRC) 
ซึ่งเป็นอนุสัญญาที่ประเทศภาคีต้องด�าเนินการให้เกิดการ
คุ้มครองเด็กจากการถูกเลือกปฏิบัติ การถูกละเลย หรือการ
ถกูละเมิด ครอบคลุมทัง้ในด้านสิทธพิลเมือง สิทธทิางการเมือง 
สิทธทิางเศรษฐกจิ สังคม และวัฒนธรรม โดยได้ยึดหลักพ้ืนฐาน 
ของเด็ก 4 ประการ ได้แก่ 1) หลักการไม่เลือกปฏิบัติ  
2) หลักประโยชน์สูงสุดของเด็ก 3) สิทธิในการมีชีวิตอยู่รอด
และการพัฒนา และ 4) สิทธิในการแสดงความคิดเห็น 

ในปี พ.ศ. 2535 รัฐได้แก้ไขและยกร่างกฎหมายกว่า 
17 ฉบับ เพ่ือให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของอนุสัญญา 
ดังกล่าว กฎหมายที่ส�าคัญคือ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก 
พ.ศ. 2546 อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังคงประสบปัญหา 
ในทางปฏิบัติเน่ืองจากยังไม่สามารถขับเคล่ือนเช่ือมโยงและ 
บรูณาการให้เกดิกลไกการคุม้ครองสิทธเิด็กอย่างเป็นรูปธรรม
ในการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานได้ 

อปุสรรคดังกล่าวส่งผลต่อคนท�างานด้านเด็กและเยาวชน 
โดยเฉพาะในการท�างานด้านการคุ้มครองเด็ก ซึ่งสถานการณ์
เด็กและเยาวชนกลุ่มเฉพาะมีแนวโน้มความรุนแรงและซบัซ้อน
มากขึ้น จึงจ�าเป็นที่ต้องมีการปรับปรุงประสิทธิภาพและกลไก
ในการคุ้มครองเด็กและเยาวชนอย่างเร่งด่วน

2. การส่งเสริมให้เด็กเปราะบางเข้าถึงบริการ
ของรัฐ 

เน่ืองจากการเข้าถึงบริการของรัฐเป็นพ้ืนฐานที่น�าไปสู่
การพัฒนาคณุภาพชีวิตทีดี่ โดยเฉพาะการเข้าถงึการศกึษาและ 
บริการสาธารณสุข สถานการณ์ของเด็กและเยาวชนในการเข้าถึง 
บริการของรัฐจึงเช่ือมโยงกับการได้รับสิทธิและการคุ้มครอง
สิทธิที่รัฐต้องให้การดูแล ถึงแม้ว่าจะมีการออกกฎหมายต่างๆ 
เช่น พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ร.บ.การศึกษา แต่ในทางปฏิบัติ
พบว่ากลไกในการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบ
ยังขาดความเชื่อมโยงกับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ขาดความรู้และ
ความเข้าใจในวิธีการด�าเนินงาน ดังน้ัน จึงควรมีการบังคับ
ใช้กฎหมายให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เด็กเยาวชนและ 
ครอบครัวต้องเผชิญในยุคศตวรรษที ่21 มีการเตรียมความพร้อม 
ของประชาชนส�าหรับการเปล่ียนแปลงและการเผชิญ
สถานการณ์ในอนาคต รวมถึงต้องมีการส่งเสริมให้ประชาชน
มีทักษะที่สามารถน�าพาตนเองและครอบครัวสู่สุขภาวะที่ดีได้
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5 สิง่ทีเ่ด็กต้องเผชิญ 
ในศตวรรษที ่21

แนวโน้มสถานการณ์ปัญหาทีเ่ด็ก เยาวชน และครอบครัว
ต้องเผชิญในอนาคต ข้ึนอยู่กับบริบทสังคมยุคโลกาภิวัตน์ 
ทิศทางการพัฒนาทั้งในระดับโลก ระดับภูมิภาค ประกอบ
กับแนวโน้มการพัฒนาสู่สังคมดิจิตอลซึ่งส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี 
และวัฒนธรรมต่างๆ รวมทั้งแนวนโยบายการค้าเสรีภายใต้
กรอบเศรษฐกิจอาเซียน โดยสังคมยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 ที่
เด็กและเยาวชนต้องเผชิญมีลักษณะ ดังนี้

1. สังคมยุคดิจิตอล 
ลักษณะการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนเปล่ียนไป และ

การท�างานในอนาคตไม่เน้นการเป็นพนักงานในองค์กร ขณะที่
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทส�าคญั
ต่อการด�าเนินชีวิตมากข้ึน และมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมของคนในสังคม 

กลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากสื่อมากที่สุดคือ กลุ่มเด็กและ
เยาวชน ซึ่งเทคโนโลยีการส่ือสารสมัยใหม่ได้สร้าง ‘สังคม
เสมือนจริง’ (Social Networks) การปฏิสัมพันธ์ในเครือข่าย
สังคมแบบออนไลน์มีความแปลกแยกจากชีวิตจริง ท�าให้ขาด
พัฒนาการทางสังคม ขาดทกัษะการอยู่ร่วมกนัและการปรับตัว 
ในสังคม ส่งผลให้สัมพันธภาพระหว่างสมาชิกในครอบครัว 
ลดน้อยลง เกิดช่องว่างในครอบครัวมากขึ้น 

นอกจากน้ี เทคโนโลยีสมัยใหม่ยังส่งผลให้เด็กและ
เยาวชนเกิดพฤติกรรมการเลียนแบบสื่อ และตกอยู่ใต้อิทธิพล
ของการโฆษณาสินค้า ท�าให้เกิดการใช้จ่ายแบบบริโภคนิยม
และรับเอาวัฒนธรรมโดยไม่รู้จักเลือก เช่น การแต่งกาย 
พฤติกรรมการบริโภค

2. สังคมพหุวัฒนธรรม 
การเปล่ียนแปลงไปสู่สังคมพหุวัฒนธรรมทีมี่คนหลากหลาย 

เช้ือชาติ ศาสนา มีความแตกต่างหลากหลาย จากการ
เปล่ียนแปลงทางภูมิศาสตร์เศรษฐกจิและการเช่ือมต่อทางการ
ค้าระหว่างประเทศ เปิดโอกาสให้เกิดการเคล่ือนย้ายของ
แรงงาน ซึ่งน�าพาวัฒนธรรม ศาสนา ความเช่ือของท้องถิ่น
ตนเองจนเกดิเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม จงึจ�าเป็นอย่างย่ิงทีเ่ด็ก 
เยาวชน และครอบครัว จะต้องมีการปรับตัวและด�ารงตนอยู่ใน
สังคมพหุวัฒนธรรมให้ได้อย่างมีความสุข 

3. สังคมเมือง 
การพัฒนาของสังคมเมืองท�าให้โครงสร้างครอบครัวและ

วิถีการด�ารงชีวิตของคนไทยเปล่ียนไป สมาชิกในครอบครัว
ต้องช่วยกันหารายได้ โดยมีสัดส่วนของครัวเรือนที่ต้องมี 
ผู้ท�างานหารายได้ 2 คนมากขึ้น ส่งผลให้มีเวลากับครอบครัว
น้อยลง และเป็นผลให้สัมพันธภาพในครอบครัวลดน้อยลง 

การขยายตัวเพ่ิมข้ึนของเขตเมืองโดยขาดการจัดการที่
ดี จะพบปัญหาส�าคัญที่ส่งผลต่อกลุ่มคนยากจนมากที่สุดคือ 
ปัญหาด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต ปัญหาด้านกายภาพ
ของที่พักอาศัย ปัญหาสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม และปัญหาด้าน
สังคม ความเป็นสังคมเมืองยังส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเด็ก 
เยาวชน และครอบครัว เน่ืองจากวิถีชีวิตที่เปล่ียนแปลงไป 
ที่ส�าคัญคือการที่ทั้งพ่อและแม่ต้องช่วยกันท�างานหารายได้ 
ท�าให้มีเวลากับครอบครัวน้อยลง

4. สังคมสูงวัย 
โครงสร้างประชากรในลักษณะสังคมสูงวัย ท�าให้มี

สดัส่วนผู้สงูอาย ุ(อาย ุ60 ปีขึ้นไป) จ�านวนมาก ขณะที่จ�านวน
และสัดส่วนประชากรวัยเด็ก (อายุ 0-14 ปี) กับประชากร 
วัยแรงงาน (อายุ 15-59 ปี) มีจ�านวนและสัดส่วนลดลง 

การเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าวส่งผลกระทบ 
ต่อโครงสร้างของครอบครัวและสังคม รูปแบบของการพ่ึงพิง
กันระหว่างกลุ่มประชากรในช่วงอายุต่างๆ จะเปลี่ยนไป โดย
ประชากรวัยแรงงานต้องแบกรับหน้าที่ในการดูแลทั้งผู้สูงอายุ
และเด็ก ขณะเดียวกัน เมื่อเด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นก็จะต้อง
ท�าหน้าที่เป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุต่อไป 

ในด้านสังคมมีแนวโน้มที่จะประสบกับปัญหาการ
เปล่ียนแปลงทางด้านอาชีพและขาดแคลนแรงงาน ดังน้ัน 
ครอบครัวจึงต้องมีการเตรียมรับมือต่อการเปล่ียนแปลงน้ี
โดยการสร้างเสริมความเข้มแข็งภายในครอบครัวและชุมชน
ตนเอง เตรียมความพร้อมของสมาชิกในครอบครัวให้มีการ
วางแผนการใช้ชีวิตในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
ความเป็นอยู่ต่างๆ 

5. สังคมโลกร้อน
ผลจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ท�าให้

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเส่ือมโทรมและลดน้อย
ลง เด็กและเยาวชนในสังคมยุคใหม่จะต้องมีชีวิตอยู่ท่ามกลาง
การเปล่ียนแปลงของบริบทดังกล่าว โดยต้องมีคุณลักษณะที่
สอดคล้องและสามารถปรับตัวให้ได้ภายใต้ข้อจ�ากัดที่หลาก
หลาย โดยใช้ความรู้ความสามารถและทักษะด้านต่างๆ ที่
สอดคล้องกับสังคมยุคใหม่ เพ่ือให้สามารถด�ารงชีวิตได้อย่าง
มีความสุข 
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ทักษะแห่งศตวรรษที ่21
สภาพการณ์และลักษณะของสังคมยุคใหม่ดังทีป่รากฏทัง้ 

5 รูปแบบ แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้
ในอนาคต การเตรียมความพร้อมให้กับเด็กและเยาวชนผ่าน
การสร้างทักษะชีวิตหรือที่เรียกกันว่า ‘ทักษะแห่งศตวรรษที่ 
21’ (21st Century Skills) จึงเป็นสิ่งส�าคัญ 

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เป็นทักษะที่ต้องได้รับการ
ฝึกฝนและพัฒนาในระยะยาว จึงต้องได้รับการปลูกฝังต้ังแต่
วัยเด็กซึ่งเป็นวัยแห่งการเรียนรู้ ซึ่งประกอบไปด้วยทักษะ 
ที่ส�าคัญ 3 ประการ คือ

1. ทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ
• ยืดหยุ่นและปรับตัว
• ความคิดริเริ่ม
• การอยู่ร่วมในสังคมและวัฒนธรรม
• การสร้างผลผลิตและรู้จักรับผิด
• ภาวะผู้น�า

2. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 
• ความคิดสร้างสรรค์
• ความคิดเชิงวิพากษ์ แก้ปัญหาเป็น
• การสื่อสารและสร้างความร่วมมือ

3. ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี 
• ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ทักษะชีวิต 
และการท�างาน

ทักษะด้าน
สารสนเทศ สือ่ 
และเทคโนโลยี

ทักษะการเรียนรู้
และนวัตกรรม

21st 
CENTURY 
SKILLS
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ทิศทางการพัฒนาประเทศสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 นาทีนี้แม่น�้าทุกสายล้วนมุ่งไปสู่เปา้หมายเดียวกัน
คือการ ‘พัฒนาคน’ นับตั้งแต่ต้นน�้าอย่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ที่มี 
แผนแม่บทเรื่องการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพประชาชนตลอดช่วงชีวิต สอดคล้องไปกับ
ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่เน้นหนัก
เรือ่งการพัฒนาศกัยภาพ ‘ทนุมนษุย’์ ใหม้ทีกัษะในการด�ารงชวิีตอย่างเท่าทนักระแสโลก ตลอดจน 
แนวนโยบายและแผนปฏิบัติของหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ที่ขานรับในทิศทางเดียวกัน 

แต่ก่อนจะมองไปถึงเป้าหมายปลายทางในการพัฒนาคนให้มีศักยภาพตามที่วาดหวัง อาจต้องย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้นที่
เด็กและเยาวชน เพราะเด็กๆ เหล่านี้คือผู้ที่จะเติบโตขึ้นเป็นก�าลังส�าคัญในอนาคต 

ลองหันมาส�ารวจสถานการณ์เด็กไทยวันน้ีอยู่ดีมีสุขอย่างไร บรรยากาศครอบครัวและปัจจยัแวดล้อมพร้อมแค่ไหน พวกเขา 
ต้องเผชิญกบัอะไรบ้าง อะไรคอืส่ิงทีเ่ด็กต้องการหรือไม่ต้องการ แนวโน้มสภาพสังคมทีเ่ด็กต้องประสบในวันข้างหน้าจะเป็นเช่นไร  
ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่ต้องใส่ใจและเปิดพื้นที่รับฟังเสียงของเด็กให้มากขึ้น 

ปัญหาคุณภาพชวีิตของคนไม่ได้เกิดขึ้นอย่างโดดๆ แต่เกี่ยวพนักันทั้งระบบ ไม่ว่าจะปัญหาด้านการศึกษา สุขภาพอนามัย 
ความเหล่ือมล�า้ทางเศรษฐกจิและสังคม สิทธใินการเข้าถึงทรัพยากรและการบริการของรัฐ การจะเข้าใจปัญหาจงึไม่อาจมองเพียง
ด้านเดียว ต้องมองให้ครบทุกมิติ ทั้งมิติทางกาย จิต สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม 

ส�านักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว (ส�านัก 4) ภายใต้ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) เป็นอกีหน่วยงานหน่ึงทีเ่ฝ้าติดตามประเด็นปัญหาในสถาบนัครอบครัวต้ังแต่เด็กเล็กไปจนถงึผู้สูงวัย สนับสนุนการท�างาน
ของภาคเีครือข่าย ส่งเสริมให้มีการพัฒนาองค์ความรู้ด้านเด็กและเยาวชน ตลอดจนผลักดันให้เกิดการเปล่ียนแปลงเชิงนโยบาย
เพื่อตอบโจทย์การแก้ไขปัญหา 

เพญ็พรรณ จติตะเสนย์ี ผู้อ�านวยการส�านักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว จะมาเล่าถึงสถานการณ์ภาพรวม
ในประเด็นทีเ่กีย่วข้องกบัเด็กและเยาวชนในมิติต่างๆ เพ่ือให้เห็นสภาพข้อเทจ็จริงทีเ่ป็นอยู่ในปัจจบุนัและส่ิงทีก่�าลังจะเกดิข้ึนต่อไป
ในอนาคต และหากมองในระดับทีลึ่กลงไปถงึรากของปัญหา เราอาจพบว่ามีความซบัซ้อนอยู่ในน้ัน แต่ในท่ามกลางเส้นทางคดโค้ง 
ที่ยังมองไม่เห็นปลายทาง เรายงัคงมคีวามหวงัจากภาคีต่างๆ ในระดบัปฏบิัตกิารทีพ่ยายามขบัเคลือ่นคลีค่ลายสถานการณ์ไปสู่
ทางออกที่ดีขึ้น และนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าการท�างานเป็นทีมอย่างบูรณาการด้วยความปรารถนาดีที่มีร่วมกัน 

มิติปัญหาเด็กและเยาวชน 
ในมุมลึกและกว้าง
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ภาพรวมในการท�างานด้านเด็กและเยาวชน 
มีความเคลื่อนไหวอย่างไรบ้าง

สถานการณ์ของเด็ก เยาวชน และครอบครัว มีมิติที ่
หลากหลายและค่อนข้างกว้าง ซึ่งพันธกิจของส�านักสนับสนุน 
สุขภาวะเด็กฯ คือการติดตามภาพรวมทั้งหมด และให้การ
สนับสนุนทัง้ด้านงบประมาณและองค์ความรู้ทางวิชาการแก่คน
ท�างานเป็นหลัก เพ่ือให้เกิดการเกาะติดแต่ละประเด็น เพราะ
จุดประสงค์หลักของเราคือการพัฒนาและสร้างความย่ังยืนใน
ตัวระบบ 

ขอบเขตการท�างานของส�านักสนับสนุนสุขภาวะเด็กฯ 
เราท�างานในประเด็นที่เกี่ยวข้องต้ังแต่เด็กในวัยแรกเกิดจนถึง
อายุ 25 ปี บวกด้วยหน่วยครอบครัว ซึ่งเป็นภารกิจหลักของ
ส�านัก เป้าหมายคอื ‘ครอบครัวอบอุน่’ และในค�าว่า ‘ครอบครัว’ 
ยังมีอีกสองความหมาย คือครอบครัวในฐานะเป้าหมายเพ่ือ 
การพัฒนา และครอบครัวในฐานะเคร่ืองมือในการพัฒนาเด็ก 
เพราะฉะน้ันบางประเด็นของเด็กแต่ละช่วงวัยก็จะใช้กลไก
ครอบครัวเข้ามาเชื่อมโยง 

เฉพาะประเด็นเด็กและเยาวชน เราจัดกลุ่มการท�างาน
ออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่คือ กลุ่มปฐมวัย และกลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น 
ซึ่งจะอยู่ในช่วงชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

ในกลุ่มปฐมวัย เราใช้นิยามตามพัฒนาการของกระทรวง

สาธารณสุขคือ ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 5 ปี 11 เดือน 29 วัน หรือ
ก่อนอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์ ที่พูดอย่างน้ีเพราะนิยามปฐมวัย
ของคนท�างานแต่ละกลุ่มไม่เหมือนกัน เช่น ด้านการศึกษา 
กระทรวงศกึษาธกิารใช้นิยามต้ังแต่แรกเกดิจนถงึก่อนเข้าเรียน 
ประถมศึกษา คือตราบใดที่ยังไม่เข้าช้ันประถมให้ถือว่าเป็น
ปฐมวัยอยู่ ด้วยเห็นว่าความพร้อมของเด็กแต่ละคนในการ 
เข้าเรียนจะไม่เหมือนกัน 

“ ปัญหาเรือ่งพัฒนาการเดก็ไมส่มวัย 
เป็นปัญหาตัง้แตต่วัเดก็เอง ปัญหา
คุณภาพของพ่อแม่ และปัญหา
คุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ
เมื่อพูดถึงปัญหาคุณภาพพ่อแม่
ก็จะพบความทับซ้อนกับปัญหา 
วยัรุ่นอายนุ้อยท่ีต้ังครรภ์ไม่พรอ้ม...  
ฉะนั้น จะเห็นว่าเฉพาะประเด็น 
เด็กปฐมวัยก็มีความทับซ้อนกับ
ปัญหาอื่นๆ จ�านวนหนึ่งด้วย”
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ก.
กลุ่มเด็กปฐมวัย 

ส�าหรบักลุม่ปฐมวยั มสีถานการณปั์ญหาอะไรบา้ง 
ที่น่าเป็นห่วง 

ภาพรวมของปัญหาเด็กเล็กหรือเด็กอนุบาลตลอดสิบปี 
ที่ผ่านมา คือประเด็นพัฒนาการไม่สมวัย หรือพัฒนาการ
ล่าช้า หากมีการวัดพัฒนาการเม่ือไรกจ็ะอยู่ทีป่ระมาณ 70:30 
เปอร์เซ็นต์ คือมีเด็กที่พัฒนาการสมวัย 70 เปอร์เซ็นต์ อีก 
30 เปอร์เซ็นต์ มีพัฒนาการไม่สมวัยหรือล่าช้า ซึ่งถ้าครูหรือ 
ผู้ปกครองช่วยกนัคดักรองและมีการกระตุ้นส่งเสริมพัฒนาการ
ทนั กจ็ะช่วยให้เด็กๆ กลับมามีพัฒนาการสมวัยได้ถงึประมาณ 
20 เปอร์เซ็นต์ ส่วนอีก 10 เปอร์เซ็นต์ อาจเป็นเด็กในกลุ่ม 
ผู้พิการที่ไม่อาจแก้ปัญหาด้วยการกระตุ้นพัฒนาการได้ 

ปัญหาพัฒนาการล่าช้าที่ส�าคัญที่สุดคือเร่ือง ‘ภาษา’ มี
ผลการวิจยัพบว่า พัฒนาการทางภาษาสัมพันธ์กับความฉลาด
ทางเชาว์ปัญญา หรือ IQ (Intelligence Quotient) และความ
ฉลาดทางอารมณ์ หรือ EQ (Emotional Quotient) ทั้งสอง
องค์ประกอบน้ีมีส่วนส�าคัญในการสร้างทักษะ สร้างเน็ตเวิร์ค
เชือ่มโยงเส้นใยประสาทสมอง ท�าให้พฒันาการของเดก็เตบิโต
อย่างรวดเร็ว 

นอกจากน้ียังมีปัญหาเร่ืองภาวะโภชนาการของเด็กที่
ไม่ได้กินนมแม่ เพราะตามหลักการแล้วเด็กแรกเกิดควรได้
รับนมแม่อย่างเดียวนาน 6 เดือนเป็นอย่างน้อย แต่ผลส�ารวจ
สถานการณ์เด็กและสตรี (Multiple Indicators Cluster Survey: 
MICS) ในประเทศไทย ประจ�าปี 2558-2559 โดยส�านักงาน
สถิตแิห่งชาต ิร่วมกับองค์การยนูเิซฟ (UNICEF) ประเทศไทย 
พบว่ามีเด็กที่กินนมแม่อย่างเดียวตลอด 6 เดือน เพียง 23 
เปอร์เซน็ต์เท่าน้ัน ซึง่จะย้อนกลับไปทีเ่ร่ืองเดิมอกีคอื การทีเ่ด็ก
ไม่ได้รับการดูแลด้านโภชนาการอย่างเต็มที่ และเป็นส่วนหนึ่ง 
ที่ท�าให้พวกเขาไม่ได้รับการพัฒนาทางร่างกายอย่างเต็มที่ 

ปัญหาพัฒนาการไม่สมวัยเกดิขึน้จากอะไร และ
จะน�าไปสู่ปัญหาใดต่อไป

ปัจจัยหลักๆ อาจมาจากการขาดองค์ความรู้ของแม่ 
ต้ังแต่การดูแลเด็กในครรภ์ อีกส่วนหน่ึงก็เกี่ยวข้องกับสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมด้วย เช่น หลังคลอดลูก แม่ต้องรีบกลับไป
ท�างาน กฎหมายแรงงานยังก�าหนดให้แม่ลาคลอดได้ไม่เกนิ 90 
วัน หรือ 3 เดือน ซึง่ในบางประเทศตอนน้ีอนุญาตให้คนเป็นพ่อ
ลางานเพื่อมาช่วยแม่เลี้ยงลูกได้ด้วย 

ประเด็นถัดมา อาจเป็นเพราะคนยังไม่เข้าใจความส�าคัญ
ของนมแม่และโภชนาการ ในแง่การกระตุ้นพัฒนาการทาง

สมอง และหากลงลึกไปอีกจะเห็นว่ามีแม่จ�านวนหน่ึงที่ไม่มี
ความพร้อมด้านสุขภาพมากพอที่จะให้เด็กในท้องมีสุขภาพดี 
จึงส่งผลต่อเนื่องไปถึงเด็กในวัยเจริญเติบโต 

นอกจากปัญหาเชิงพันธุกรรมหรือยีนส์แล้ว ยังมีปัญหา
เร่ืองโครงสร้างของสถานศกึษา คณุภาพของศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก 
หรือสถานรับเล้ียงเด็กเล็ก ทั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเอกชน 
ท้องถิ่น และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดโรงเรียนอนุบาล 

เฉพาะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย มีอยู่ทั่วประเทศราว 
19,000 ศนูย์ กระจายอยู่ทกุต�าบลในประเทศไทย ปัจจบุนัมีเด็ก
ในการดูแลกว่า 9 แสนคน ปัญหาของศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก กลุ่มน้ี 
เร่ิมต้ังแต่ปัญหาเชิงกายภาพ ขาดการมีส่วนร่วมของชุมชน  
งบประมาณในการพัฒนา และคุณภาพของผู้ดูแลเด็กเอง 

กล่าวโดยสรุป ปัญหาเร่ืองพัฒนาการเด็กไม่สมวัยเป็น
ปัญหาตั้งแต่ตัวเด็กเอง ปัญหาคุณภาพของพ่อแม่ และปัญหา
คุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเม่ือพูดถึงปัญหาคุณภาพ 
พ่อแม่กจ็ะพบความทบัซ้อนกบัปัญหาวัยรุ่นอายุน้อยทีต้ั่งครรภ์
ไม่พร้อม ข้อมูลจากส�านักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข ประจ�าปี 2559 พบว่า เฉพาะวัยรุ่นหญิง
กลุ่มอายุ 15-19 ปี มีอัตราการตั้งครรภ์อยู่ที่ 42.5 ต่อ 1,000 
คน แม้จะเป็นตัวเลขที่ลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2556 แต่ยัง
ถือว่าเป็นตัวเลขทีค่่อนข้างสูงเม่ือเทยีบกับประเทศอืน่ๆ ฉะน้ัน 
จะเห็นว่าเฉพาะประเด็นเด็กปฐมวัยก็มีการทับซ้อนกับปัญหา
อื่นๆ จ�านวนหนึ่งด้วย 

ในเชิงโครงสร้างการท�างานจะสามารถ 
แก้ปัญหาด้านปฐมวัยอย่างบูรณาการได้
อย่างไรบ้าง

จุดเร่ิมต้ังแต่คุณแม่ต้ังครรภ์ กระทรวงสาธารณสุขคือ
เจ้าภาพหลัก ดูแลงานประกันสุขภาพให้กับคุณแม่ การให้
วัคซีนแรกเกิดแก่เด็ก หรืองานด้านสุขอนามัยต่างๆ ขณะ
เดียวกัน หน่วยงานท้องถิ่นต่างๆ จะเป็นเจ้าภาพหลักในการ
ดูแลบุคลากรในท้องถิ่นตัวเอง รวมทั้งดูแลรับผิดชอบศูนย์-
พัฒนาเด็กเล็กในพ้ืนที่ ส่วนโรงเรียนอนุบาลจะอยู่ในการดูแล
ของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  

ภายใต้โครงสร้างใหญ่ยังมีคณะกรรมการส่งเสริมการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ภายใต้กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย์ (พม.) มีหน้าที่ก�าหนด
นโยบายเร่ืองการพัฒนาเด็ก ส�าหรับเด็กต้ังแต่แรกเกิดจนถึง



ส�านักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว (ส�านัก 4) ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)รายงานสถานการณ์เด็ก เยาวชน และครอบครัว ประจ�าปี 2560Seedtizen เมล็ดพันธุ์พลเมือง36 37

อายุ 25 ปี โดยมี พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน
แห่งชาติ พ.ศ. 2550 เป็นกรอบใหญ่ในการท�างาน 

จะเห็นว่างานปฐมวัยหรือการดูแลเด็กคนหน่ึง มีคน
ท�างานหลายหน่วยงานร่วมกัน แต่เป็นการท�างานแบบแท่ง 
และอาจมีช่องว่างทียั่งไม่เช่ือมกนั ช่องว่างตรงน้ีเองทีท่�าให้งาน 
ไม่เกดิการบรูณาการ กระทัง่ข้อมูลพ้ืนฐานบางอย่างไม่ถกูส่งต่อ  
หมายความว่าต่อให้แต่ละหน่วยงานท�างานเต็มความสามารถ
เพียงใดก็จะแก้ปัญหาได้ระดับหนึ่งเท่านั้น แต่ไม่ใช่ทั้งหมด 

หลักการของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 เขียนไว้ชัดว่า รัฐบาลต้องให้ความส�าคัญกับการ
พัฒนาคนโดยเฉพาะช่วงปฐมวัย แต่ปัญหาคือเด็กปฐมวัยเป็น 
กลุ่มที่มีหน่วยงานรับผิดชอบหลายหน่วยงานและเกี่ยวพัน 
หลายภาคส่วน เพราะการท�างานด้านน้ีต้องเร่ิมต้ังแต่การต้ังครรภ์ 
ของแม่ ช่วงแรกคลอด และการให้บริการสุขภาพต่างๆ แก่เด็ก 

จากการท�างานตลอดสิบปีที่ผ่านมาของส�านักสนับสนุน
สุขภาวะเด็กฯ คนที่ท�างานร่วมกับเราก็เร่ิมรู้แล้วว่ามีปัญหา
เชิงโครงสร้างเหล่าน้ีอยู่ จึงมีความพยายามพัฒนากลไกร่วม 
เช่น การท�า MOU ในระดับรัฐมนตรีระหว่าง 4 กระทรวงหลัก  
คือ พม. กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการศึกษา และ
กระทรวงมหาดไทย โดยจะเน้นเร่ืองการพัฒนาเด็กและ 
ผู้สูงอายุโดยเฉพาะ 

นโยบายจากภาครัฐที่ชัดเจนในงานปฐมวัย 
มีอะไรบ้าง 

นโยบายที่ค ่อนข้างชัดเจนและเราได้ยินบ่อยๆ คือ
โครงการ ‘มหัศจรรย์ 1,000 วัน’ จากกระทรวงสาธารณสุข 
อธิบายว่าตัง้แต่คุณแม่ตัง้ครรภ์จนเดก็อายคุรบ 2 ขวบ คุณแม่ 
ต้องเตรียมตัวอย่างไร ควรเข้ารับบริการอะไรบ้าง และเด็ก
ต้องได้รับการสนับสนุนด้านโภชนาการอะไรเป็นพิเศษ เพ่ือลด
ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ เช่น โรคอ้วน เบาหวาน หรือ
ภูมิแพ้ หรืออย่างแคมเปญ ‘กิน กอด เล่น เล่า’ โดยกระทรวง
สาธารณสุข เพื่อกระตุ้นพัฒนาการของเด็กให้สมวัย ก็ถือเป็น
นโยบายที่ออกมาค่อนข้างชัดเจนเช่นกัน 

ส�านักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัว เข้าไปหนุนเสริมในส่วนใดบ้าง

ถ้าถามว่าบทบาทของ สสส. อยู่ตรงไหน หน่ึง-หาช่องทาง 
การสนับสนุนเชิงวิชาการ และสอง-ท�าโมเดลปฏิบัติการ และ
พยายามให้สองอย่างนี้ใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ 

อย่างที่กล่าวไปว่าหน่วยงานที่ท�าเร่ืองปฐมวัยมีลักษณะ
เป็นแท่ง ตอนที่เราท�างานปฐมวัยปีที่ 5 เราวิเคราะห์งานและ
เห็นว่า สสส. ไม่ควรเอางบประมาณลงไปทบัซ้อนกบัหน่วยงาน 
อื่นที่ดูแลเป็นหลักอยู่แล้ว แต่ส่ิงที่เราท�าและเห็นว่าส�าคัญคือ 

หน่ึง-เราท�าข้อเสนอว่าควรมีองค์กรกลางเพ่ือเช่ือมการท�างาน
แบบแท่งให้สอดประสานเข้าหากัน ทั้งในเชิงนโยบาย การ 
ติดตาม การน�าไปใช้ และการประสานงาน โดยอาจต้ังองค์กรใหม่ 
หรือออกเป็น พ.ร.บ. ก็ได้ 

สอง-เราพัฒนาเคร่ืองมือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย หรือ DSPM (Developmental Surveillance and 
Promotion Manual) ซึ่งขณะน้ันกระทรวงสาธารณสุขยังไม่
ประกาศใช้ เพียงแต่เร่ิมพัฒนาเคร่ืองมือ เราจึงเข้าไปช่วย
พัฒนาจนแน่ใจว่าใช้ได้ เม่ือได้รับการพิสูจน์และผ่านการ
รับรองจึงประกาศใช้ เพ่ือให้เป็นเคร่ืองมือส�าหรับประเมิน
พัฒนาการเด็กอย่างสม�า่เสมอทุกๆ 9, 18, 20 และ 42 เดือน

สาม-เราเห็นว่าปัญหาส�าคญัคอื คณุภาพของศนูย์พัฒนา
เด็กเล็กทีมี่อยู่กว่า 19,000 ศนูย์ ในจ�านวนน้ีมีไม่น้อยทีไ่ม่ผ่าน
มาตรฐาน ขณะเดียวกัน จะพบว่าท้องถิ่นมีจุดแข็งเร่ืองการ
พัฒนาระบบ มีอ�านาจในการจัดการดูแลคน และการจัดการ
เชิงพ้ืนที่ เราจึงเล็งเห็นว่าด้วยระบบและศักยภาพที่มีอยู่ของ
ท้องถ่ินจะสามารถพัฒนาต่อยอดได้ ฉะน้ัน ในช่วง 5 ปีที่
ผ่านมา เราจึงเน้นเรื่องการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กต้นแบบให้เป็น
ศูนย์การเรียนรู้ โดยมีเงื่อนไขว่าเด็กที่ผ่านโครงการน้ีต้องมี
พัฒนาการสมวัย ครูมีคณุภาพ องค์ประกอบของศนูย์พัฒนา-
เด็กเล็กต้องดีพอที่จะยกระดับเป็นศูนย์การเรียนรู้ได้ แรกเริ่ม
เราท�างานวิชาการคู่กับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ โครงการแรกคอืยกระดับศนูย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ
ส�าเร็จราว 14 แห่ง ปัจจุบันขยายผลต่อเนื่องจนมีศูนย์พฒันา-
เด็กเล็กต้นแบบ 55 ศูนย์ทั่วประเทศ 

อาจพูดได้ว่าจุดแข็งของส�านักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก 
เยาวชน และครอบครัว คอืการพัฒนาศนูย์เด็กเล็กให้มีคณุภาพ 
และเรายังคงด�าเนินการเร่ืองน้ีอย่างต่อเน่ือง ซึ่งหวังว่าเม่ือ
ระบบของศนูย์พัฒนาเล้ียงเด็กเข้มแข็งแล้วจะสามารถต่อยอด
เติบโตได้ด้วยตัวเอง 

โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกิดข้ึนพร้อมๆ กับ
การเข้ามาของงานวิชาการใหม่ๆ เช่น เรื่อง Executive Func-
tions หรือการพัฒนาทักษะสมอง ซึ่งเราพยายามเช่ือมโยง
ความรู้เหล่าน้ีไปยังพ้ืนที่ปฏิบัติการหรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ที่มีอยู่เดิม วิธีการคือหาทีมวิชาการหรือคนที่จะช่วยพัฒนา 
องค์ความรู้ยากๆ ให้เป็นเร่ืองง่าย และน�าความรู้น้ันเข้าสู่ระบบ
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่อไป 

มีวิธีการอย่างไรที่จะท�าให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เหล่านั้นน�าไปปฏิบัติจริง

ส่วนใหญ่เป็นการสนับสนุนงานด้านวิชาการ กระบวนการ
พัฒนาครู กระบวนการออกแบบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โมเดล
การท�างานก็คือ ต้องมีระบบสนับสนุนและระบบหลัก ระบบ
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สนับสนุนคือเร่ืองการบริหารจัดการ เช่น ผู้บริหารต้องเข้าใจ
ว่าสนามเด็กเล่นของเด็กต้องปลอดภัย ต้องมีอุปกรณ์อะไร 
ในห้องเรียนบ้าง ซึง่เขาต้องเข้าใจและจดัหาให้ หรือปรับสภาพ-
แวดล้อมต่างๆ ให้เหมาะกับการเป็นศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก ระบบ
สนับสนุนอกีข้อคอืการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน เช่น 

โรงเรียนต้องจัดอาหารที่ถูกหลักโภชนาการส�าหรับเด็ก แต่ถ้า
กลับบ้านไปแล้วพ่อแม่ให้เด็กกินอาหารที่มีน�้าตาลเยอะ หรือ 
junk food เหมือนเดิม การท�างานก็ไม่ได้ผล ฉะนั้น ถ้าศูนย์-
พัฒนาเด็กเล็กจะมีแนวปฏิบัติเร่ืองอะไรก็ควรต้องส่ือสารกลับ
ไปยังครอบครัวหรือชุมชนด้วย 

ส่วนระบบหลักของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคือ การจัดการ 
สิ่งแวดล้อม จัดหลักสูตร และดูแลสุขภาพเด็ก เช่น ตั้งแต่เดิน
เข้าประตูโรงเรียนมา ครูต้องวัดไข้ ให้เด็กล้างมือ ตรวจสุขภาพ
ร่างกายเด็ก การจดัหลักสูตรต้องเน้นพัฒนาการเด็กเป็นส�าคญั 
ไม่แยกเป็นรายวิชา ซึง่ทัง้หมดน้ีถ้าเราไปบอกให้เขาท�า เขากค็ง
ไม่ท�าเสียทีเดียว ต้องลงไปพร้อมทีมวิชาการและท�างานอย่าง
ใกล้ชิด ค่อยๆ ปรับเปลี่ยนวิธีคิดของครู 

กว่าเราจะได้ระบบแบบน้ีต้องใช้เวลากว่า 3 ปี ในการ
พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เป็นศูนย์เรียนรู้ จาก 10 กว่าแห่ง 
เป็น 55 แห่งในปัจจุบัน เป็นการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กให้เขาท�าได้เอง สุดท้ายเขาจะไปเล่าให้เครือข่ายฟังต่อ
ได้โดยมีนักวิชาการคอยเป็นพ่ีเล้ียงให้ ฉะน้ัน ความย่ังยืนใน 
ตัวงานจึงอยู่ที่ตัวบุคลากรและการวางระบบ ซึ่งเป็นหน้าที่  
สสส. ในการพัฒนาโมเดล 

“ เราเหน็วา่ปัญหาส�าคญัคอื คณุภาพ
ของศนูยพั์ฒนาเดก็เล็กทีม่อียูก่วา่ 
19,000 ศนูย ์ในจ�านวนนีม้ไีม่น้อย
ที่ไม่ผ่านมาตรฐาน ขณะเดียวกัน 
จะพบว่าท้องถิ่นมีจุดแข็งเรื่อง
การพัฒนาระบบ มีอ�านาจในการ
จดัการดูแลคน และการจดัการเชงิ
พ้ืนที่ เราจึงเล็งเห็นว่าด้วยระบบ
และศักยภาพที่มีอยู่ของท้องถ่ินจะ
สามารถพัฒนาต่อยอดได้ ฉะนั้น  
ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เราจึงเน้น
เรื่ องการพัฒนาศูนย์ เด็ก เ ล็ก
ต้นแบบให้เป็นศูนย์การเรียนรู้”
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ข.
กลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น 

หนัมาทีก่ารท�างานในกลุม่วยัเรยีนวยัรุน่ ภาพรวม 
สถานการณ์ขณะนี้เป็นอย่างไร 

เราแบ่งการท�างานกับวัยรุ่นออกเป็น 2 ส่วน คือช่วงวัย
ประถมศึกษากับมัธยมศึกษา แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นประเด็นวัยรุ่นยังมี
รายละเอยีดปลีกย่อยอกีมาก เช่น ปัญหาพฤติกรรมเส่ียงต่างๆ 
ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมเส่ียงต่อเหล้า บุหร่ี พฤติกรรมเส่ียง 
ทางเพศ ปัญหาคุณแม่วัยใส ท้องไม่พร้อม ซึ่งบางกลุ่มปัญหา
มีเจ้าภาพท�างานชัดเจน โดยส�านักสนับสนุนสุขภาวะเด็กฯ จะ
จบัประเด็นเร่ืองภาพรวมการศกึษาเป็นหลัก และให้งบประมาณ
สนับสนุนคนท�างานเป็นรายโครงการไป 

หากมองสถานการณ์ด้านการศึกษาเฉพาะกลุ่มเด็ก
ประถมศกึษา จะวัดจากผลการประเมิน IQ และ EQ รายงานจาก
กรมสุขภาพจิต เร่ืองสถานการณ์ IQ และ EQ ของเด็กนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ข้อมูลปี 2559 พบว่า เด็กชั้น ป.1 มี IQ 
เฉลี่ยทั้งประเทศ 98.23 จุด ต�่ากว่าค่ากลางมาตรฐานสากลที่ 
100 และถ้าไปดูตัวเลขไอคิวของเด็กต่างจังหวัดจะพบว่าต�่า
กว่าระดับมาตรฐานและต�่ากว่าเด็กในเมือง ส่วนสถานการณ์ 
EQ เด็กประถมศึกษาไทยอยู่ในเกณฑ์ปกติ 64.1 เปอร์เซ็นต์ 

นอกจากน้ี ประเด็นเร่ืองสุขภาพ โภชนาการ ส่วนสูง 
น�้าหนัก ยังพบว่าเด็กมีทั้งภาวะโรคอ้วนหรือผอมอย่างทุพ-
โภชนาการไปเลย เพราะเด็กส่วนใหญ่ไม่กินอาหารเช้าหรือ 
กนิอาหารทีไ่ม่มีประโยชน์ กนิน�า้ตาลมากเกนิไป ปัญหาน้ีส�าคญั
เพราะเกี่ยวข้องกับความพร้อมในการเรียนรู้ รวมทั้งปัญหา
อื่นๆ อย่างเช่นพฤติกรรมติดเกม ติดสื่อโซเชียล การเสี่ยงต่อ
อุบัติเหตุจมน�า้ ซึ่งเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของเด็กวัยนี้ 

ส�าหรับเด็กช้ันมัธยมศกึษาจะมีการวัดผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนและคุณภาพการศึกษา โดยทั่วๆ ไปจะใช้ผลสอบ O-Net 
เป็นตัวช้ีวัด และใช้ผลจากโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกบั
นานาชาติ หรือ PISA (Programme for International Student 
Assessment: PISA) วัดความรู้ทางวิชาการ 

ปัญหาของเด็กวัยรุ่นส่วนใหญ่ที่พบคือ การเปล่ียนผ่าน
จากเด็กไปเป็นผู้ใหญ่ซึ่งก�าลังสับสนว่า ตัวเองเป็นเด็กหรือโต
แล้ว จึงต้องการความมั่นใจ อยากได้รับการยอมรับ จึงน�าไปสู่ 
พฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆ ตามมา เช่น เหล้า พฤติกรรมทางเพศ-
สัมพันธ์ 

กระบวนการท�างานกับเด็กวัยรุ่นวัยเรียน 
มีความยากง่ายอย่างไรบ้าง 

ต้องบอกก่อนว่า ภาพรวมของงานศึกษาในกลุ่มวัยรุ่น 

วยัเรยีนเป็นการท�างานทีค่อ่นข้างยาก เพราะเป้าหมายของเรา
คือการท�างานศึกษาในเชิงระบบ แต่ข้อเท็จจริงในระบบการ
ศึกษาของไทยเป็นการเรียนการสอนแบบแยกเป็นรายวิชา 
เช่น เราเห็นว่าการเรียนในปัจจุบันควรให้เด็กเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน (Problem–based Learning: PBL) เรียนแบบ
บรูณาการ การศกึษาแบบองค์รวม (Holistic Education) หรือ
การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning 
Community: PLC) แต่หลักสูตรภาคบังคับยังคงก�าหนดวิชา
เรียนแบบแยกรายวิชา บางโรงเรียนมีนักเรียนในการดูแลเป็น
พันคน จึงเป็นเรื่องที่ยากที่จะเข้าไปเปลี่ยนระบบ 

ขอบเขตงานด้านการศึกษาในภาพรวมของส�านัก
สนับสนุนสุขภาวะเด็กฯ ทีเ่รามุ่งเน้นคอื หน่ึง-ท�างานกบัโรงเรียน
เป็นรายโครงการตามแต่ละโรงเสนอเข้ามา โดยจะไม่เร่ิม 
ทีตั่วประเด็น เช่น ประเด็นเหล้า ประเด็นแม่วัยใส เพราะเราเช่ือ
ว่าวิธีที่ดีที่สุดคือพัฒนาระบบโรงเรียน เช่น ท�าให้ครูเกิดความ
เข้าใจว่า ถ้าอยากให้เด็กนักเรียนมีคุณลักษณะแบบไหน เขา
จะต้องก�าหนดแผนการเรียนการสอนหรือจัดการอย่างไรเพ่ือ
ให้ตรงตามเป้าที่วางไว้ 

ยกตัวอย่างการเรียนแบบบูรณาการ ถ้าต้ังเป้าอยากให้
เด็กเข้าใจวิทยาศาสตร์หัวข้อน้ี ครูอาจจะสอนเป็นภาษาองักฤษ 
หรือให้ครูวิชาภาษาอังกฤษพูดคุยประเด็นวิทยาศาสตร์น้ีก็ได้  
น่ีคือการออกแบบการเรียนการสอนที่ยึดเป้าหมายร่วมกัน  
เพื่อให้เกิดการสอนแบบบูรณาการร่วมกัน 

สอง-ท�างานกับกลุ่มเยาวชนอิสระที่ไม่มีองค์กรเยาวชน
รองรับ โดยเป็นโครงการที่ไม่ต้องผ่านกลไกของโรงเรียน  
หลักการคอืพัฒนาศกัยภาพในตัวเด็ก เช่น โครงการสร้างผู้น�าการ 
เปล่ียนแปลง จัดท�าเป็นรุ่นๆ รุ่นละ 30 คน ปัจจุบันเดินทาง
มาถึงรุ่นที่ 3 แล้ว เด็กๆ ในโครงการนี้ถือว่าดีทีเดียว เพราะ
โครงการออกแบบให้เขาได้พัฒนาศักยภาพของตัวเองอย่าง
เต็มที ่และเราไม่เอาประเด็นทีอ่ยากผลักไปยัดเยียดให้เด็ก แต่
จะให้เขาได้ออกแบบกระบวนการท�างานและการประเมินผล 
ด้วยตัวเอง โครงการจงึค่อนข้างหลากหลาย ทัง้ประเด็นส่ิงแวดล้อม  
การพัฒนาอาชีพ 

อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากภารกิจของ สสส. คืองานด้าน
การสนับสนุนส่งเสริม แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะตามไป
สนับสนุนเด็กกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงไปตลอด ส่ิงที่เราท�าคือการ
พัฒนาศักยภาพของพวกเขาให้สามารถต่อยอดโครงการด้วย
ตัวเองได้
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อีกประเด็นหนึ่งที่ส�านัก 4 ลงไปท�างานด้วย
คอืกลุ่มวยัรุน่เปราะบาง รายละเอยีดโครงการ
เป็นอย่างไร 

จริงๆ ประเด็นเด็กเปราะบางเราเพ่ิงจะเร่ิมโฟกัสในปีน้ี 
โดยต้ังต้นทีป่ระเด็นความเหล่ือมล�า้ แต่อนัทีจ่ริงแล้วก่อนหน้าน้ี 
เราท�างานกับเด็กสองกลุ่ม คือเด็กในกระบวนการยุติธรรม
และกลุ่มเด็กเร่ร่อน โดยทั้งสองประเด็นมีเจ้าภาพชัดเจน คือ
มีหน่วยงานเข้ามาขอทุนไปท�างานต่อเนื่อง 

ตอนทีเ่ราท�าเร่ืองเด็กในกระบวนการยุติธรรมกบักรมพินิจ 
และคุม้ครองเด็กและเยาวชน ขณะน้ันกรมพินิจฯ ประสบปัญหา
เร่ืองระบบการดูแลเด็ก คือแทนที่ระบบจะพัฒนาเด็กที่เข้าไป
อยู่ในสถานพินิจให้เป็นคนดี กลับกลายเป็นว่าท�าให้เขาแย่ลง
กว่าเดิม กรมพินิจฯ เองกรู้็ว่าระบบมีปัญหา เขาจงึเข้ามาขอทนุ 
เม่ือราวปี 2554 เพ่ือปรับระบบการคดักรองเด็ก เพราะปัญหาเดิม 
คือ เด็กต้องตอบแบบสอบถามของหน่วยงานไม่ว่าจะถูกย้าย
ไปอยู่ที่หน่วยไหน ท�าให้เด็กต้องกรอกข้อมูลซ�า้ซ้อน ไม่เชื่อม
กันทั้งระบบ 

ช่วง 3 ปีแรก กรมพินิจฯ เร่ิมพัฒนาระบบ พัฒนาคน และ
พัฒนาศนูย์ และ 3 ปีหลังเขากข็อทนุท�าโครงการต่อ โดยจดัท�า 
ระบบดูแลเด็กเป็นรายบุคคลไป เช่น เมื่อมีเด็กคนหนึ่งเข้ามา 
กรมพินิจฯ กจ็ะท�าแผนชีวิตของเขาเลยว่า ถ้าเขาถกูกกัตัวเป็น
เวลากี่ปี ควรจะฝึกอะไรหรือพัฒนาอะไร เพราะในศูนย์ฝึกเขา
จะให้เรียนหนังสืออยู่แล้ว ทางกรมจึงอยากท�าความเข้าใจว่า
จริงๆ แล้วการฝึกเด็กในศูนย์ให้มีคุณภาพน้ันสามารถท�าได้
มากน้อยแค่ไหน แต่ก็ต้องยอมรับว่ากลไกการท�างานเหล่าน้ี
อาจยังไปไม่ถึงตัวเด็กมากนัก ซึ่งกรมพินิจฯ ก็มีการว่าจ้างให้
มีคนท�างานกับเด็กในลักษณะนี้อยู่ 

อกีกลุ่มหน่ึงคอืเด็กเร่ร่อน โดยทองพูล บวัศรี หรือ ‘ครูจิว๋’  
จากมูลนิธสิร้างสรรค์เด็ก เป็นผู้ขอทนุเพ่ือท�าวิจยั งานในส่วนน้ี 
จะองิกบังานด้านสิทธแิละการให้บริการของภาครัฐ ซึง่ทางเราเอง 
กมี็ข้อจ�ากดั เพราะหน่ึง-เราเพ่ิงเข้ามาจบัประเด็นน้ี ซึง่ถือเป็น
เร่ืองที่ยังใหม่มากส�าหรับเรา สอง-พอไปจับกับเร่ืองสิทธิและ
ข้อกฎหมาย ซึ่งเป็นประเด็นที่มีกลุ่มคนท�างานด้านน้ีอยู่แล้ว  
เช่น กลุ่ม NGO ต่างๆ เราจึงไม่แน่ใจนักว่างานของเราจะไป 
ทับซ้อนกับหน่วยงานไหนหรือไม่ จึงต้องหาจุดยืนของตัวเอง
เพื่อไม่ไปปะทะหรือท�างานในส่วนที่มีผู้ดูแลอยู่แล้ว 

สถานการณ์ของกลุ่มเด็กเปราะบางกับปัญหา
ด้านสิทธิมนุษยชนยังมีช่องว่างอะไรบ้าง 
ที่ส�านักสนับสนุนสุขภาวะเด็กฯ จะสามารถ
เข้าไปเติมเต็มได้

ส่ิงที่ต้องท�าให้ชัดก่อนคือ นิยามความหมายของเด็ก
เปราะบาง เพราะจะน�ามาซึง่กรอบการท�างาน นิยามของเราคอื

“ อาจพูดได้ว่าจุดแข็งของส�านัก
สนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน 
และครอบครัว คือการพัฒนา
ศูนย์เด็กเล็กให้มีคุณภาพ และ
เรายงัคงด�าเนนิการเรือ่งนีอ้ยา่ง
ตอ่เน่ือง ซ่ึงหวงัวา่เมือ่ระบบของ
ศูนย์พัฒนาเลี้ยงเด็กเข้มแข็ง
แลว้จะสามารถตอ่ยอดเตบิโตได้
ด้วยตัวเอง”
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การระบเุป็นประเภท ได้แก่ เด็กออทสิติก เด็กยากจนพิเศษ เด็ก
ไร้สัญชาติ ลูกแรงงานต่างด้าว แม่วัยรุ่น เด็กในพื้นที่ห่างไกล  
เด็กก�าพร้า เด็กเร่ร่อน เด็กติดเช้ือ HIV เด็กและเยาวชนที่
ถูกด�าเนินคดี เด็กที่ถูกบังคับใช้แรงงาน เด็กที่ถูกบังคับให ้
ค้าประเวณี และเด็กที่ได้รับผลกระทบในจังหวัดชายแดนใต้ 

ความซบัซ้อนของประเด็นน้ีกค็อื เด็กเปราะบางกลุ่มหน่ึง 
อาจมีปัญหาหลายอย่าง เพราะมิติของความเปราะบางน้ัน
มีความซับซ้อน เช่น กลุ่มเด็กเร่ร่อนอาจมีปัญหาไร้สัญชาติ 
ปัญหายาเสพติด ความเสี่ยงทางเพศ ความไม่มั่นคงทางจิตใจ
จากการถูกทอดทิ้ง ซึ่งในช่วงต้นเราก�าลังท�าวิจัยเพื่อหาข้อมูล
ในเรื่องนี้อยู่ 

อยากให้ช่วยอธิบายรายละเอียดสถานการณ์
เด็กเปราะบางพอสังเขปว่ามีความซับซ้อน 
ในแง่ใดบ้าง

เช่น ปัญหาเด็กไร้สัญชาติ ส่วนใหญ่จะเป็นเร่ืองการไม่ได้
รบับรกิารพืน้ฐานและเรื่องการศึกษา ซึ่งตามกฎหมายระหว่าง
ประเทศ เด็กทุกคนที่อยู่ในประเทศต้องได้รับบริการทางการ
ศกึษา หมายความว่างบประมาณต่อหัวจะถกูปันให้กบัเด็กกลุ่ม
นี้ นี่เป็นแค่หนึ่งเรื่องของปัญหาเชิงโครงสร้าง และยังมีปัญหา
เชิงเทคนิคอื่นๆ เช่น เด็กไร้สัญชาติจะเข้าเรียนบางคณะหรือ

บางวิชาไม่ได้ เช่น คณะแพทย์ เป็นต้น ท�าให้เกิดเป็นข้อจ�ากัด
เรื่องสิทธิและปัญหาสวัสดิการอื่นๆ 

กลุ่มเด็กพิการ ประเด็นหลักที่เราสนใจคือเข้าไปท�างาน
ด้านการคัดกรองเด็กต้ังแต่อยู่ในครรภ์ว่ามีแนวโน้มจะพิการ
ไหม ถ้ามีก็จะเร่ิมป้องกันต้ังแต่ต้น รวมทั้งสนับสนุนให้มีการ
จดทะเบียนคนพิการได้ต้ังแต่เด็ก เพ่ือไม่ต้องรอใช้สิทธิ์ และ
จะช่วยให้เก็บข้อมูลได้ชัดเจนขึ้น 

จริงๆ แล้วโครงการที่เราสนใจและเข้าไปท�าข้อมูลมีอยู่
หลายประเด็น เพียงแต่ปัญหาคือเรายังขาดข้อมูลเชิงสถิติ 
ไม่รู้ว่าเด็กกลุ่มน้ีมีจ�านวนเท่าไรและอยู่ตรงไหนบ้าง ท�าให้การ
จดัการไม่ชัดเจน เห็นได้ชัดในกรณีเด็กเร่ร่อน ข้อมูล 10-30 ปี 
ย้อนหลังยังมีจ�านวนเท่าเดิม คือไม่ว่าจะส�ารวจกี่คร้ังก็จะได ้
เท่าเดิม เพราะไม่รู้ว่าจะไปหาตัวเลขทีแ่ท้จริงจากทีไ่หน หายังไง 
ก็ไม่เจอ การแก้ปัญหาของหน่วยงานต่างๆ จงึเป็นการแก้ปัญหา 
จากส่ิงที่เจอ เข้าใจว่าแม้จะยังมีคนท�างานเร่ืองเหล่าน้ีอยู่  
แต่โครงสร้างการท�างานก็ยังไม่เป็นระบบชัดเจนนัก จึงกลาย
เป็นว่าเรายังแก้ปัญหาไม่ได้เสียท ีคนท�างานส่วนใหญ่กมั็กเป็น 
NGO ในพ้ืนทีบ้่าง หรือกลุ่มองค์กรด้านเด็กจากต่างประเทศบ้าง 
แต่ข้อมูลกลางจากหน่วยงานรัฐไม่ชัดเจน 

“ เปา้หมายในการท�างานดา้นครอบครวั
ที่เราต้องการไปให้ถึงคือ ‘ครอบครัว
อบอุ่น’ แต่ความหมายของค�าว่า 
‘อบอุ่น’ ทุกวันนี้คืออะไร และต้อง
ท�าความเข้าใจด้วยว่า ปัจจุบันน้ี
ครอบครัวมีนิยามหรือองค์ประกอบ 
ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป และมีความ
หลากหลายมากกว่าในอดีต”
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ค.  
ครอบครัว 

อีกประเด็นหนึ่งซึ่งนับเป็นภารกิจหลักของ
ส�านักสนับสนุนสุขภาวะเด็กฯ คือสถานการณ์
ครอบครัวไทย ณ เวลานี้มีเรื่องใดที่ต้อง
ติดตามเป็นพิเศษ 

อย่างที่กล่าวไปตอนต้นว่า การท�างานเร่ืองครอบครัว
เราแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือครอบครัวในฐานะเป้าหมายการ
พัฒนา และครอบครัวในฐานะเคร่ืองมือเพ่ือการพัฒนาเด็กและ
เยาวชน ซึง่เป้าหมายในการท�างานด้านครอบครัวทีเ่ราต้องการ
ไปให้ถงึคอื ‘ครอบครัวอบอุน่’ แต่ความหมายของค�าว่า ‘อบอุน่’ 
ทุกวันน้ีคืออะไร และต้องท�าความเข้าใจด้วยว่า ปัจจุบันน้ี
ครอบครัวมีนิยามหรือองค์ประกอบไม่เหมือนเดิมอกีต่อไปและ
มีความหลากหลายมากกว่าในอดีต เช่น ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว 
ครอบครัวของคนที่มีความหลากหลายทางเพศ ครอบครัวที่ 
ไม่ต้องการมีลูก ครอบครัวแหว่งกลาง หรือพ่อแม่ที่เข้ามา
ท�างานในเมืองและต้องทิ้งลูกให้ปู่ย่าตายาย ซึ่งเกิดข้ึนมาก 
ในพื้นที่ต่างจังหวัด ฉะนั้น ความอบอุ่นของแต่ละครอบครัวจะ
เอาอะไรมาวัด เรื่องนี้เป็นประเด็นที่ค่อนข้างท้าทาย 

นยิามค�าวา่ ‘อบอุน่’ ควรประกอบดว้ยอะไรบา้ง 
เรานิยามครอบครัวอบอุ ่นจาก 3 องค์ประกอบ คือ 

หน่ึง-สัมพันธภาพในครอบครัว สอง-บทบาทหน้าที่ของ
คนในครอบครัว สาม-ความม่ันคง หรือสถานะเศรษฐกิจ แต่
เนื่องจากองค์ประกอบเหล่านี้เป็นองค์ประกอบใหญ่ เช่น ค�าว่า 
สัมพันธภาพ อาจหมายถึงการมีเวลาอยู่ด้วยกัน กินข้าวเย็น
ด้วยกัน ท�ากิจกรรมร่วมกัน ซึ่งเป็นรายละเอียดปลีกย่อย 
ในการชี้วัด 

นอกจากน้ียังข้ึนอยู่กับว่า ครอบครัวอยู่ที่ไหน ในชุมชน 
องค์กร หรือสถานประกอบการ เม่ือมีเงื่อนไขที่หลากหลาย 
เช่นน้ีแล้ว การก�าหนดเป้าหมายในการท�างานด้านครอบครัว
จงึค่อนข้างยาก เพราะนอกจากนิยามจะเปล่ียนไปจากอดีตแล้ว  
เกณฑ์ประเมินก็จับต้องยาก แต่อย่างไรก็ถือเป็นภารกิจ
หลักของส�านัก ที่สุดแล้วก็ต้องมีการส�ารวจและประเมินว่า
สถานการณ์แต่ละพ้ืนทีเ่ป็นอย่างไรบ้าง มีนวัตกรรมอะไรใหม่ๆ 
ที่จะท�าให้สถานการณ์ดีขึ้น 

สถานการณ์ครอบครัวไทยโดยรวมยังถือว่า
อบอุ่นอยู่ไหม 

คิดว่าสถานการณ์ครอบครัวตอนน้ีไม่ได้มีปัญหาที่เห็น
เด่นชัดมากนัก แต่จะเป็นปัญหาที่กระทบจากเร่ืองอื่นเยอะ 
เช่น ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาสังคมสูงวัย ปัญหาโครงสร้างของ
ครอบครัวที่เปล่ียนไป อย่างไรก็ตาม ล�าพังเร่ืองสถานการณ์
ภายในครอบครัว ถ้าคนในครอบครัวเข้าใจบทบาทของตัวเอง 
เข้าใจบทบาทของพ่อแม่ แล้วท�าหน้าที่ตัวเองให้ด ีสถานการณ์
ก็จะไม่ร้ายแรงหรือมีปัญหามากนัก 

เมื่อโครงสร้างครอบครัวเปลี่ยน นโยบายหรือ
แนวทางการท�างานต้องเปลี่ยนด้วยไหม 

นโยบายไม่เปล่ียน แต่เน้ือหาในการตอบโจทย์จะยากกว่า
เดิม ยกตัวอย่างเช่นสภาพัฒน์ฯ (ส�านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) เก็บข้อมูลประเด็น
ครอบครัว ประเมินสัมพันธภาพครอบครัว โดยใช้ความ
อบอุ่นเป็นเกณฑ์ชี้วัด และใช้อัตราการหย่าร้างเป็นตัวก�าหนด
สัมพันธภาพ ซึง่เป็นทีท่ราบกนัว่าอตัราการหย่าร้างไม่สามารถ
ตอบโจทย์เร่ืองสัมพันธภาพได้ในปัจจุบันน้ี สภาพัฒน์ฯ จึง 
แก้ปัญหาด้วยการหาตัวชี้วัดอื่นๆ เข้าร่วมด้วย

ถามว่างานของ สสส. เปล่ียนไหม คงไม่เปล่ียน แต่ส่ิงทีต้่อง
ค้นหาให้ได้กค็อื ความแตกต่างของครอบครัวแต่ละรูปแบบ ทัง้
ครอบครัวในเมือง ครอบครัวกึง่เมือง หรือในสถานประกอบการ  
แต่ละครอบครัวมีความต่างกันอย่างไร ฉะน้ัน การก�าหนด 
ค่าสัมพันธภาพกต้็องต่างกันด้วย หรืออาจมีนวัตกรรมให้แต่ละ
ครอบครัวน�าไปใช้ประโยชน์ได้ 
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ง. 
ประเมินผล 

จากการท�างานในประเด็นเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัวมาร่วม 10 ปี พอจะประเมินได้ไหม
วา่ ผลการท�างานทีผ่่านมาเป็นไปตามเปา้หมาย
แค่ไหน 

ถ้าให้ประเมินผลอย่างง่ายที่สุด คือดูจากผลสัมฤทธิ์ว่า
บรรลุเป้าที่ต้ังไว้ไหม ซึ่งบอกได้ว่าผลงานเราเข้าเป้า เป็นไป
ตามเกณฑ์ที่วางเอาไว้ทั้งหมด เพราะด้วยกระบวนการท�างาน
ของ สสส. เป็นแผนระยะยาว 10 ปี โดยมีการทบทวนแผนใหญ่ 
ทุกๆ 3 ปี และยังมีประชุมประจ�าปีเพ่ือประเมินผลงาน 
หมายความว่าจะมีการประเมินอยู่ตลอดเวลาในการท�างาน 
แต่พอพูดว่าตรงตามเป้าที่วางไว้ ก็ไม่ใช่เพราะเราต้ังเป้าง่าย 
ท�าส�าเร็จได้สบายๆ แต่ต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการ
ท�างานตลอดหลายปีที่ผ่านมาเหมือนกัน 

มีประเด็นใดบ้างที่มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ในทิศทางที่ดีขึ้น 

อย่างเช่นเม่ือ 6 ปีที่แล้ว เราท�าแผนระดับชาติโดยมี 
เป้าหมายว่าจะ ‘พัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต’ และส�าหรับงาน
เฉพาะกลุ่มเด็กปฐมวัย เราต้ังเป้าเร่ืองพัฒนาการของเด็กกลุ่มน้ี 
ต้องสมวัยอย่างน้อย 80 เปอร์เซ็นต์ หมายความว่าถ้าจะท�า 
ให้ได้ตามเป้า เราต้องท�างานทั้งกระบวนการ 

เมื่อ 3 ปีที่แล้ว เราได้รับโจทย์เรื่องระบบสุขภาวะ ซึ่งเป็น
ทีม่าของโครงการ ‘โรงเรียนสุขภาวะ’ ทัง้หมด 2,500 โรง กต้็อง
จัดการว่าภายใน 3 ปีนี้เราจะท�าอย่างไรเพื่อให้มีเครือข่ายครบ
ทุกโรงเรียน ตัวชี้วัดหนึ่งคือตัวเลขในเชิงปริมาณว่ามีโรงเรียน
ทีท่�าได้แล้วก่ีโรง แต่หากเป็นตัวช้ีวัดเชิงคณุภาพอาจจะน้อยลง 
มาสกัครึ่งหนึง่ แต่อย่างน้อยในการวดัผลเชงิปรมิาณนี ้ก็ท�าให้
แต่ละโรงเรียนมองเห็นว่าเขาต้องให้ความส�าคัญกับเร่ืองน้ี 
ในโรงเรียนมากขึ้นด้วย

ถ้าถามว่าเร่ืองไหนที่ประเมินผลได้ยากที่สุด แน่นอนว่า
ต้องเป็นเรื่องครอบครัว เพราะอย่างที่บอกว่าบริบทครอบครัว
ของโลกเปล่ียนไป แล้วย่ิงโจทย์คือ ‘ครอบครัวอบอุ่น’ การ
ก�าหนดแผนและการประเมินผล จึงต้องมีการทบทวนเงื่อนไข
บริบทของครอบครัวให้ตรงกับสถานการณ์ปัจจุบันด้วย  

การก�าหนดแผนระยะยาว 10 ปีของ สสส. จะ
ต้องมีการปรับปรุงเป้าหมายให้สอดคล้อง 
ไปตามสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขของสังคม 
ที่เปลี่ยนไปด้วยหรือไม่

แม้จะวางแผนใหญ่เอาไว้ 10 ปี แต่ก็จะมีการทบทวนทุก
ปี บางกรณีแม้ว่าบริบทครอบครัวเปล่ียนไป แต่สถานการณ์
ภาพรวมอาจไม่ต่างหรือไม่เปล่ียนไปมาก ส่ิงที่ไม่เปล่ียนเลย
คือประเด็นผู้สูงอายุ สังคมเทคโนโลยี ปัญหาเรื่องสุขภาพ และ
สถานการณ์หลายๆ เร่ืองทีไ่ม่เปล่ียนเลย เช่น ปัญหาเหล้า บหุร่ี 
อบุติัเหตุ โรคอ้วน เหตุทีส่ถานการณ์ไม่ดีข้ึนเลย หมายความว่า
เราอาจจะท�าผิดก็ได้นะ วิธีการท�างานของเราอาจผิด เมื่อบวก
กับการท�างานของหน่วยงานรัฐที่ยังคงท�าเหมือนเดิม ก็อาจจะ
แปลได้ว่ายังแก้ปัญหาไม่ถูกจุด

การท�างานของหนว่ยงานภาครฐัมกีารปรบัตวั
ขึ้นบ้างไหม 

ถ้ามองแง่บวก เข้าใจว่าทั้งรัฐธรรมนูญและแผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ ได้วางโครงสร้างเพื่อแก้ปัญหาไว้แทบทุกด้าน ซึ่ง
จะเห็นถึงความพยายามเช่ือมโยงปัญหาและออกนโยบายใหม่ๆ 
เพ่ือแก้ไขสถานการณ์ อาจเรียกได้ว่าเป็นแผนที่ครอบคลุม
เน้ือหาและรายละเอียดอยู่มากทีเดียว แต่ก็มีข้อสังเกตว่า 
บางกรณีปัญหาอาจไม่ได้อยู่ที่นโยบายใหญ่ แต่อยู่ที่ความ 
ไม่เชื่อมโยงของหน่วยงานต่างๆ 

แม้ว่าแต่ละหน่วยงานจะมีตัวช้ีวัด หรือ KPI มีภารกจิเป็น
ของตัวเอง แต่นั่นก็ท�าให้เขามุ่งไปแต่เฉพาะภารกิจของตัวเอง 
โอกาสที่จะมาพูดคุยกันในเชิงการท�างานก็มีน้อย ไม่มีเจ้าภาพ
เพ่ือเช่ือมโยงการท�างานเข้าหากัน เช่น นโยบายการพัฒนา
เด็กปฐมวัย รัฐต้องมอบหมายให้หน่วยงานด้านการพัฒนา-
สังคมเป็นเจ้าภาพในการบูรณาการจัดการ ไม่ว่าจะเป็นเร่ือง
งบประมาณหรือโครงการต่างๆ แต่พอกลับไปดูโครงสร้างการ
ท�างานจริงๆ จะเห็นว่าเขาไม่ได้รับผิดชอบศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 
ขอบเขตการท�างานของเขาไม่ได้ครอบคลุมไปถงึด้านการเรียน
การสอน หรือการดูแลเกีย่วกบัปัญหาสุขภาวะเด็ก ดังน้ัน ในแง่ 
การบูรณาการจึงต้องใช้ความพยายามสูงมากที่จะเช่ือมโยง 
ทุกเรื่องเข้าด้วยกันเพื่อให้เห็นภาพใหญ่ทั้งหมด 

หากประเมินการท�างานของส�านักสนับสนุน 
สุขภาวะเด็กฯ ถือว่ามาถูกทางหรือยัง 

คิดว่าโดยทิศทางเรามาถูกแล้ว แต่เรื่องการประสานงาน 
การเช่ือมโยง หรือการท�างานเชิงบรูณาการ เรายังขาดงบกลาง 
หรือกลไกบางอย่างที่จะท�าในส่วนน้ีได้ จึงท�าให้ทุกอย่าง 
ไม่ชัดเจนเท่าที่ควร และยังต้องมีเงื่อนไขปลีกย่อยอีกมากจึง
จะท�างานเชงิบูรณาการได้ รวมทั้งการปรับเปลีย่นคณะท�างาน 
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บ่อยๆ การปรับรัฐมนตรี เปล่ียนข้าราชการระดับสูง กมี็ผลท�าให้
นโยบายไม่ต่อเน่ือง โครงการกไ็ม่ต่อเน่ือง และการรับนโยบาย
ไปใช้ก็เป็นอีกปัญหาหน่ึง ท�าให้ผลลัพธ์อาจยังไม่เป็นไป 
อย่างที่หวัง 

ความคาดหวังของคนท�างาน สสส. คืออะไร 
ต้องบอกก่อนว่าทีผ่่านมามีทัง้โครงการทีส่�าเร็จและยังไม่

ส�าเร็จ เร่ืองที่ส�าเร็จและเห็นการเปล่ียนแปลงค่อนข้างชัดคือ
เร่ืองเด็กปฐมวัย ก็หวังว่าถ้าเราขยับอีกนิดหน่ึง ท�าให้โมเดล
เหล่าน้ีเข้าไปอยู่ในระบบใหญ่เพ่ือพัฒนาต่อไปได้ ก่อนหน้าน้ี
สถานการณ์ของศนูย์พัฒนาเด็กเล็กบางแห่งอยู่ในข้ันวิกฤติ แต่
พอเอาโมเดลเหล่าน้ีไปใช้กมี็ส่วยช่วยขยายผลได้จริง ก่อให้เกดิ
การเปลี่ยนแปลงขึ้นจริงในเชิงนโยบาย 

อีกเร่ืองหน่ึงคือความคาดหวังว่างานวิจัยหรือโมเดลด้าน
การศึกษาที่เราท�า จะถูกน�าไปปรับใช้ในเชิงนโยบายใหญ่ ให้
หน่วยงานระดบัจังหวัดน�าไปใช้ในพืน้ที่ของตนเอง และพัฒนา
ต่อเน่ืองไปยังจงัหวัดอืน่ๆ เพราะในโมเดลการศกึษาหลายอย่าง
ต้องการการเปิดพ้ืนที่พิเศษ เช่น หน่วยราชการระดับจังหวัด
ต้องเป็นผู้ปฏิรูปงานการศึกษาแบบบูรณาการในพ้ืนที่ตัวเอง 
ซึ่งตลอดหลายปีที่ผ่านมาเร่ิมมองเห็นแนวโน้มที่จะท�าได้ แต่
ต้องท�าร่วมกับเครือข่ายอื่นๆ ด้วย 

สิง่ทีเ่ดก็ เยาวชน และครอบครวั จะตอ้งเผชญิ
และเตรียมรับมือในอนาคตคืออะไร

ที่มาแน่คือสังคมสูงวัย ภายในปี 2573 มีการประเมิน
ว่า จ�านวนเด็กที่ดูแลผู้สูงอายุจะน้อยลง โดยเด็ก 2.5 คน ต้อง
ดูแลผู้สูงอายุ 1 คน สิ่งที่เราต้องเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงไป
สู่สังคมสูงวัยคือ ต้องท�าระบบทุกอย่างให้พร้อมต่อการพัฒนา 
ไม่ว่าจะเป็นสวัสดิการด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา ด้านสังคม 
ซึ่งต้องอาศัยการท�างานจากคนหลายกระทรวง โดยเฉพาะ 
คนท�างานด้านการศึกษาต้องแก้ไขให้เร็วและชัดเจนที่สุด คือ
ท�าให้เด็กเติบโตอย่างมีคุณภาพพอที่จะดูแลผู้สูงอายุได้ หรือ
ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างน้อย 2 เท่า 

ต ่อมาคือสังคมดิจิตอล หรือการเปล่ียนแปลงทาง
เทคโนโลยีที่เร็วเกินไป อย่างที่เราได้ยินกันว่า สังคมยุคนี้เป็น
ยุค 21st Century ซึ่งคนในศตวรรษที่ 21 ต้องมีทักษะทาง
เทคโนโลยี มีการแข่งขันกนัมากข้ึน ความน่าเป็นห่วงคอื บริบท
หรือวัฒนธรรมแบบไทยอาจหายไป 

สองเร่ืองน้ีต้องเกิดข้ึนแน่นอน เราจะท�าอย่างไรให้คนมี
ความพร้อมที่จะด�ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 การแก้ไขก็ไม่พ้น
เรื่องการพัฒนาทักษะของคน พัฒนาการศึกษา ท�าอย่างไรให้
เด็กเกิดใหม่ที่มีน้อยลง แต่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 





บทที่
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เด็กปฐมวัยวันนี ้กับอนาคตวันหน้า





ส�ำนักสนับสนุนสุขภำวะเด็ก เยำวชน และครอบครัว (ส�ำนัก 4) ส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.)

สถานการณ์เด็กปฐมวัย 
(แรกเกิด-5 ปี)

ความหมายของ ‘เด็กปฐมวัย’ ตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัย (0-5 ปี) ระยะยาว พ.ศ. 
2550-2559 ได้ให้นิยามไว้ว่า เด็กปฐมวัยคือ เด็กต้ังแต่ 
ปฏิสนธจินถงึอายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน หรือหมายถงึเด็กแรกเกดิ 
จนถึงก่อนอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์ 

ช่วงปฐมวัยเป็นช่วงเวลาทองในการเจริญเติบโตของ
มนุษย์ เป็นช่วงการสร้างรากฐานชีวิตทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ที่ส�าคัญสมองของมนุษย์
มีกระบวนการพัฒนาอย่างรวดเร็ว โดยจะเติบโตถึงร้อยละ 
80 ของสมองผู้ใหญ่ ต้ังแต่ขณะเป็นทารกในครรภ์จนถึงอายุ
ประมาณ 3 ปี หากไม่ได้รับการกระตุ้นอย่างเหมาะสมจะเกิด
ผลกระทบต่อการสร้างเส้นใยประสาท ท�าให้สมองพัฒนาไม่
เต็มที่ ส่งผลให้ศักยภาพการเรียนรู้ลดลง (กรมสุขภาพจิต 
กระทรวงสาธารณสุข) 

การให้ความส�าคัญต่อทุกช่วงตอนในการเติบโตของเด็ก
ปฐมวัย ต้ังแต่อยู่ในครรภ์มารดาจวบจนเข้าสู่ช่วงเวลาก่อนครบ 
6 ปีบริบูรณ์ จึงเป็นเรื่องจ�าเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในเรื่องของ
สุขภาวะเด็กที่ประกอบด้วยการเจริญเติบโต พัฒนาการ และ
การเรียนรู้ ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา และ
สังคมที่เชื่อมโยงกันเป็นองค์รวมอย่างสมดุล

สมองของเด็กปฐมวัย
เด็กวัย 0-5 ขวบ สมองเติบโตถึง 80%

เกือบเท่าสมองผู้ใหญ่ 

80%
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รายงานสถานการณ์เด็ก เยาวชน และครอบครัว ประจ�าปี 2560Seedtizen เมล็ดพันธุ์พลเมือง

เด็กปฐมวัยในช่วงตัง้ครรภ์ของมารดา

สถานการณ์ของเด็กช่วงทีอ่ยู่ในครรภ์เกีย่วโยงกบัภาวการณ์ต้ังครรภ์
ของมารดา ข้อมูลสถานการณ์ภาพรวมในช่วงปฏิสนธิ 0-2 ปี ของกรม 
กจิการเด็กและเยาวชน แสดงถงึหญงิต้ังครรภ์ได้รับการฝากครรภ์คร้ังแรก 
ก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ ทั้งประเทศมีแนวโน้มที่ดีข้ึนทุกๆ ปี โดย 
พบว่ามีการฝากครรภ์ร้อยละ 41.61 ในปี 2557 จากน้ันเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ  
45.03 ในปี 2558 และเพิ่มเป็นร้อยละ 47.27 ในปี 2559 ตามล�าดับ ส่วน
อัตราการตายของทารกแรกเกิดถึงอายุ 28 วัน ในปี 2559 พบในอัตรา 
3.94 ต่อ 1,000 คน 

ขณะที่อัตราส่วนการตายของมารดาต่อการเกิดมีชีพแสนคน 
พบว่า มีแนวโน้มลดลงในทุกๆ ไตรมาส โดยในปี 2557-2559 พบ
อัตราส่วนร้อยละ 23.3 ร้อยละ 11.83 และร้อยละ 15.82 ตามล�าดับ 

ส�าหรับสถานการณ์ทารกแรกเกิดน�้าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม 
พบว่า อยู่ในอัตราใกล้เคียงกันทุกๆ ปี คือ ร้อยละ 8.36 ร้อยละ 8.59  
และร้อยละ 8.62 ในปี 2557-2559 ส่วนเร่ืองการรับวัคซนีพบว่าร้อยละ 
ของเด็กอายุ 12-23 เดือน ที่ได้รับวัคซีนครบตามค�าแนะน�าในตาราง
การฉีดวัคซีนของประเทศ อยู่ที่ร้อยละ 71.6 ในปี 2559

เด็กปฐมวัยช่วงหลังคลอด 
หรือช่วงเจริญเติบโต

จากรายงานสถานการณ์พัฒนาการเด็กปฐมวัยของกรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข ปี 2559 พบว่า เด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการ 
สมวัยร้อยละ 98.79 เกนิเป้าหมายซึง่อยู่ทีร้่อยละ 85 โดยผลการคดักรอง 
พัฒนาการตามกลุ่มอายุระหว่างวันที่ 4-8 กรกฎาคม 2559 พบเด็ก 
อายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าร้อยละ  
23.30 (เป้าหมายอยู่ที่ร้อยละ 20) เด็กมีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับ 
การติดตามกระตุ้นร้อยละ 55.99 และหลังได้รับการกระตุ้นเด็กมี
พัฒนาการสมวัยร้อยละ 94.36 

ส�าหรับเด็กพัฒนาการล่าช้า พบว่า มีร้อยละ 5.64 โดยแบ่งเป็น
พัฒนาการล่าช้าด้านการใช้ภาษา (EL) ร้อยละ 52.25 ด้านกล้ามเน้ือ- 
มัดเล็กและสติปัญญา (FM) ร้อยละ 47.1 ด้านการเข้าใจภาษา (RL) 
ร้อยละ 47.02 ด้านการเคลื่อนไหว (GM) ร้อยละ 34.62 และด้านการ
ช่วยเหลือตนเอง (PS) ร้อยละ 31.88

อันดับ

1
ด้านการ 

ใช้ภาษา (EL)
52.25%

อันดับ

2
ด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก
และสติปัญญา (FM)

47.1%

อันดับ

3
ด้านการ 

เข้าใจภาษา (RL)
47.02%

อันดับ

4
ด้านการ 

เคลื่อนไหว (GM)
34.62%

อันดับ

5
ด้านการช่วยเหลือ 

ตนเอง (PS)
31.88%

เด็กพัฒนาการล่าช้า

ที่มา: ผลส�ารวจของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ปี 2559

อัตราการฝากครรภ์
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ส�ำนักสนับสนุนสุขภำวะเด็ก เยำวชน และครอบครัว (ส�ำนัก 4) ส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.)

นอกจากนี้ จากการส�ารวจของกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ หรือองค์การยูนิเซฟ (UNICEF) พบว่า 
เด็กร้อยละ 9.4 มีน�้าหนักแรกเกิดต�่ากว่า 2,500 กรัม โดยภาวะน�้าหนักต�่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานปานกลางหรือ
รุนแรงพบร้อยละ 6.7 ในเด็กอายุต�่ากว่า 5 ปี และร้อยละ 11.6 ในเด็กอายุ 0-5 เดือน ส่วนเด็กในครัวเรือน 
ที่ยากจนมาก พบว่า มีภาวะน�า้หนักต�่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานปานกลางหรือรุนแรงสูงกว่าเด็กฐานะอื่นๆ 

นอกจากนี้ 1 ใน 12 ของเด็กอายุต�่ากว่า 5 ปี มีภาวะอ้วน และ 1 ใน 10 ประสบภาวะทุพโภชนาการเรื้อรัง 
ปานกลางหรือรุนแรง (เตี้ย) ส่วนภาวะทุพโภชนาการเฉียบพลันปานกลางหรือรุนแรง (ผอม) พบในสัดส่วน
ร้อยละ 5.4 ของเด็กอายุต�่ากว่า 5 ปี โดยพบสูงสุดในเด็กอายุ 0-5 เดือน ร้อยละ 12.4

ภาวะโภชนาการ
การส�ารวจของส�านักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวง

สาธารณสุข ปี 2556 พบเด็กร้อยละ 11.1 เป็นโรคขาดสาร
ไอโอดีน (ปริมาณไอโอดีนในปัสสาวะน้อยกว่า 100 ไมโครกรัม
ต่อลิตร) และจากผลการส�ารวจสถานการณ์เด็กและสตรี 
ในประเทศไทย พ.ศ. 2555 โดยส�านักงานสถิตแิห่งชาติ พบว่า  
ครัวเรือนของไทยมีการบริโภคเกลือไอโอดีนอย่างเพียงพอ 
ร้อยละ 71 โดยครัวเรือนทีร่�า่รวยมากบริโภคเกลือไอโอดีนสูงกว่า 
ครัวเรือนที่ยากจนอย่างเห็นได้ชัด 

อย่างไรก็ตาม ปัจจัยจากตัวเด็กที่ส ่งผลต่อภาวะ
โภชนาการที่ส�าคัญ คือ น�า้หนักเม่ือแรกคลอดน้อย การคลอด
ก่อนก�าหนด ภาวะแทรกซ้อนหลังคลอด โดยเฉพาะน�้าหนัก
แรกคลอดของทารกเป็นตัวช้ีวัดที่ดีของสุขภาพและภาวะ 
โภชนาการของผู้เป็นแม่ และยังเป็นตัวช้ีวัดที่ดีของโอกาส 
มีชีวิตรอด การเจริญเติบโต สุขภาพระยะยาว และการพัฒนา
ทางจิตของทารกเกิดใหม่ด้วย 

ในประเทศก�าลังพัฒนา การมีน�า้หนักน้อยของทารกแรก
คลอด มีสาเหตุหลักมาจากภาวะโภชนาการทีไ่ม่ดีของแม่ต้ังแต่
ก่อนต้ังครรภ์ นอกจากน้ีในเด็กที่มีน�้าหนักแรกเกิดน้อยกว่า 
2,500 กรัม จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคในกลุ่ม Metabolic 
Syndrome

ทั้งน้ี ประเทศไทยมีเด็กที่มีน�้าหนักแรกคลอดต�่ากว่า 
2,500 กรัม ประมาณร้อยละ 8

ภาวะทุพโภชนาการในเด็กอายุต�่ากว่า 5 ปี

ส่วนสูง ต�่ากว่าเกณฑ์
มาตรฐาน (เตี้ย) 16%

เด็กในครอบครัว
ยากจน
มีภาวะเ ต้ียแคระแกร็น
และน�้าหนักต�่ากว่าเกณฑ์
มาตรฐาน สูงกว่าเด็กใน
ครอบครัวที่ร�่ารวย

เด็กในครอบครัวที่
ร�่ารวย
มีภาวะอ้วนในสัดส่วนที่สูง
กว่าเด็กกลุ่มอื่นๆ

น�้าหนัก ต�่ากว่าเกณฑ์
มาตรฐาน (ผอม) 7%

เด็กในภาคตะวันออก-
เฉียงเหนือและภาคใต้ 
มีภาวะทุพโภชนาการ
ด้านส่วนสูงและน�้าหนัก 
ในสัดส่วนที่มากกว่าภาค 
อื่นๆ 

เด็กที่แม่ขาดการศึกษา 
มีภาวะน�้ าหนักต�่ ากว ่ า
เกณฑ์มาตรฐาน 14% 

และมีภาวะเต้ียแคระแกร็น 

34% 

ที่มา: การส�ารวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2555 

จัดท�าโดยส�านักงานสถิติแห่งชาติ
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การดูแลและการเลีย้งดู
สภาพสังคมทีเ่ปล่ียนไปส่งผลให้พ่อแม่ต้องฝากบตุรหลานให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นผู้ดูแลแทน จาก

ข้อมูลของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ปี 2555 ระบุว่า เด็กปฐมวัยไทยมีจ�านวนทั้งสิ้น 4,612,182 
คน อยู่ในความดูแลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 911,143 คน และอยู่ใน
โรงเรียนอนุบาล 1,799,125 คน นอกน้ันอยู่ในความดูแลของพ่อแม่ผู้ปกครอง สถานรับเล้ียงเด็ก และอื่นๆ 
รวม 1,901,914 คน ซึ่งพบว่าการจัดการดูแลและการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย มีความ
แตกต่างด้านคณุภาพและมาตรฐานทัง้การบริหารจดัการด้านวิชาการ ด้านบคุลากร และด้านนโยบายสนับสนุน
จากผู้บริหาร

การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

ใครดูแลเด็กปฐมวัย

เด็กผู้ชาย
กินนมแม่เพียงอย่างเดียว 10%

เด็กผู้หญิง
กินนมแม่เพียงอย่างเดียว 16%

เด็กอายุต�่ากว่า 6 เดือน 

ที่กินนมแม่เพียงอย่างเดียวมีเพียง 12%
เด็กในครอบครัวที่ร�่ารวย 

กินนมแม่เพียงอย่างเดียว 9% 
เด็กในครอบครัวที่ยากจน 

กินนมแม่เพียงอย่างเดียว 16%

ที่มา: การส�ารวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย  
พ.ศ. 2555 จัดท�าโดยส�านักงานสถิติแห่งชาติ

เด็กปฐมวัยมีทั้งสิ้น
4,612,182 คน

อยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
911,143 คน

อยู่ในโรงเรียนอนุบาล 
1,799,125 คน

อยู่ในความดูแลของพ่อแม ่
ผู้ปกครอง สถานรับเลี้ยงเด็ก  
และอื่นๆ
1,901,914 คน

ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ปี 2555
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การเข้าเรียนในระดับ
ปฐมวัย

ในแวดวงการศึกษาเป็นที่รับทราบกันว่า สมองของเด็ก
ปฐมวัยถือเป็นช่วงที่มีพัฒนาการอย่างรวดเร็ว การเลี้ยงดูเด็ก
ในวัยนี้จึงมีส่วนส�าคัญที่สุดในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก 

เด็กปฐมวัยหรือเด็กก่อนวัยเรียน ควรได้รับการเตรียม
ความพร้อมในด้านพัฒนาการต่างๆ ให้เหมาะสมตามวัย ก่อน
ที่จะเข้าเรียนในระดับประถมศึกษา โดยผู้ปกครองสามารถส่ง
บตุรหลานเข้าเรียนในหลักสูตรปฐมวัยซึง่จะมีการจดักิจกรรม
การเรยีนรู้ต่างๆ ที่เหมาะสมกับเดก็ และแตกต่างจากการฝาก
รับเลี้ยงเด็กที่ไม่มีการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 

ผลการส�ารวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย 
ปี 2555 โดยส�านักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า ร้อยละ 84.4 ของ
เด็กอายุ 36-59 เดือน ได้เข้าเรียนในหลักสูตรปฐมวัย โดย
เด็กทีอ่ยู่นอกเขตเทศบาลได้เข้าเรียนสูงถงึร้อยละ 87 มากกว่า
เด็กในเขตเทศบาลที่ได้เข้าเรียนร้อยละ 80.1 นอกจากนี้ หาก
พิจารณาเปรียบเทยีบตามฐานะทางเศรษฐกจิของครัวเรือน พบ
ว่า  เด็กในครอบครัวทีมี่ฐานะทางเศรษฐกจิยากจนได้เข้าเรียน
ในหลักสูตรปฐมวัยร้อยละ 84.7 ขณะที่เด็กในครอบครัวที่มี
ฐานะทางเศรษฐกิจร�า่รวยจะได้เข้าเรียนร้อยละ 81.9 

อย่างไรก็ตาม การเล้ียงดูเด็กที่บ้านก็มีความส�าคัญต่อ
พัฒนาการเด็กด้วยเช่นกัน โดยการส�ารวจของส�านักงานสถิติ
แห่งชาติได้พิจารณาปัจจยัประกอบต่างๆ เช่น กจิกรรมระหว่าง 
ผู้ใหญ่กบัเด็ก หนังสือส�าหรับเด็กในบ้าน และสภาพการเล้ียงดู 
ของครอบครัวเป็นตัวช้ีวัดที่ส�าคัญของการเล้ียงดูเด็ก โดย 
เปรียบเทยีบกบัยุทธศาสตร์ระดับสากลว่าด้วยโลกทีเ่หมาะสม 
ส�าหรับเด็ก คอื เด็กควรมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ความคดิอ่าน 
ว่องไว มีอารมณ์ม่ันคง สามารถด�ารงตนอยู่ในสังคมได้ และ
พร้อมที่จะเรียนรู้

พัฒนาการเด็ก

ครัวเรือนที่ร�่ารวย มีมากถึง 71%

ครัวเรือนที่ยากจน มีเพียง 24%

ครัวเรือนที่มีหนังสือส�าหรับเด็กอย่างน้อย 3 เล่ม

ที่มา: การส�ารวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2555

จัดท�าโดยส�านักงานสถิติแห่งชาติ

71% ของเด็กปฐมวัย มีของเล่นในบ้าน
อย่างน้อย 2 ประเภท

92% ของเด็กปฐมวัย มีพัฒนาการ 
ที่เหมาะสม ทั้งด้านร่างกาย การอ่าน 
อารมณ์ และการเรียนรู้ ดังนี้

ด้านการอ่าน
63%

ด้านอารมณ์
87%

ด้านร่างกาย
97%

ด้านการเรียนรู้
97%
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EF กับการพัฒนาทักษะสมองส่วนหน้า
ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการทางความคิดและการจัดการของสมองส่วนหน้า (Executive Functions: EF) 

ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในแวดวงวิชาการด้านการศึกษา โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมของเด็กปฐมวัยสู่โลก
แห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

เปรียบได้ว่า สมองส่วนหน้าสุดมีบทบาทส�าคัญเสมือนซีอีโอในการควบคุมความคิด อารมณ์ การตัดสินใจ และทุกๆ 
การกระท�าของมนุษย์ หากสมองส่วนน้ีได้รับการกระตุ้น ฝึกฝน พัฒนา ต้ังแต่ระดับปฐมวัยจะท�าให้เด็กมีสมาธิจดจ่อ  
มีความยับยั้งชั่งใจ รู้จักวางแผน จัดล�าดับความส�าคัญ สามารถคิดและท�าสิ่งต่างๆ ที่มีความซับซ้อนได้อย่างเต็มศักยภาพ 
อันเป็นพื้นฐานส�าคัญที่จะน�าไปสู่การมีชีวิตที่มีคุณภาพ

ข้อมูลจากสถาบันอาร์แอลจี และ รศ.นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล ศูนย์วิจัยประสาทวิทยาศาสตร์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์
โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ระบุว่า ทักษะสมองส่วนหน้าที่เด็กปฐมวัยควรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ประกอบด้วย

การมุ่งเป้าหมาย
(Goal-directed
Persistence)

ความจําที่นํามาใช้งาน 
(Working Memory) 

การยับยั้งชั่งใจ
คิดไตร่ตรอง

(Inhibitory Control)

การยืดหยุ่นความคิด 
(Shift / Cognitive 

Flexibility)

การใส่ใจ จดจ่อ 
(Focus / Attention) การควบคุมอารมณ์ 

(Emotion Control)

การประเมินตัวเอง 
(Self-monitoring)การริเริ่มและลงมือทํา 

(Initiating)

การวางแผนและการจัดระบบ 
(Planning and Organizing)

44
TB

จัดระเบียบสมองส่วนหน้า
พัฒนา

ทักษะ

ข�อมูล: 
• สถาบันอาร�แอลจ�
• รศ.นวลจันทร� จ�ฑาภักดีกุล ศูนย�ว�จัยประสาทว�ทยาศาสตร�
สถาบันชีวว�ทยาศาสตร�โมเลกุล มหาว�ทยาลัยมหิดล  

1. ความจ�าที่น�ามาใช้งาน (Working Memory) 
คือ ทักษะความจ�าหรือการเก็บข้อมูลในคลังสมอง 
และดึงมาใช้ประโยชน์ตามสถานการณ์ที่พบเจอ

2. การยับยั้งชั่งใจ คิดไตร่ตรอง (Inhibitory 
Control)
คือ การควบคุมความต้องการของตนเองในระดับ 
ที่เหมาะสม

3. การยืดหยุ่นความคิด (Shift / Cognitive 
Flexibility)
คอื การยืดหยุ่นหรือปรับเปล่ียนความคดิให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ได้

4. การใส่ใจ จดจ่อ (Focus / Attention)
คือ การมุ่งความสนใจอยู่กับส่ิงที่ท�าอย่างต่อเน่ือง
โดยไม่วอกแวก 

5. การควบคุมอารมณ์ (Emotion Control) 
คือ การควบคุมอารมณ์ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม  
ไม่โกรธง่าย และจัดการกับความเครียดได้

6. การประเมินตัวเอง (Self-monitoring)
คือ การรู้จักตนเอง ตรวจสอบตนเองได้

7. การริเริ่มและลงมือท�า (Initiating)
คือ ความสามารถในการริเร่ิมและลงมือท�าตามที่
วางแผน 

8. การวางแผนและการจัดระบบ (Planning 
and Organizing)
คือ ความสามารถในการท�างานทั้งต่อตัวเองและ 
ผู้อืน่ เร่ิมต้ังแต่การต้ังเป้าหมาย การวางแผน จดัล�าดบั 
ความส�าคัญ  

9. การมุ่งเปา้หมาย (Goal-directed Per-
sistence) 
คือ ความพากเพียรมุ่งสู่เป้าหมาย เม่ือต้ังใจแล้ว 
จะต้องท�าให้ส�าเร็จ
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การมุ่งเป้าหมาย
(Goal-directed
Persistence)

ความจําที่นํามาใช้งาน 
(Working Memory) 

การยับยั้งชั่งใจ
คิดไตร่ตรอง

(Inhibitory Control)

การยืดหยุ่นความคิด 
(Shift / Cognitive 

Flexibility)

การใส่ใจ จดจ่อ 
(Focus / Attention) การควบคุมอารมณ์ 

(Emotion Control)

การประเมินตัวเอง 
(Self-monitoring)การริเริ่มและลงมือทํา 

(Initiating)

การวางแผนและการจัดระบบ 
(Planning and Organizing)

44
TB

จัดระเบียบสมองส่วนหน้า
พัฒนา

ทักษะ

ข�อมูล: 
• สถาบันอาร�แอลจ�
• รศ.นวลจันทร� จ�ฑาภักดีกุล ศูนย�ว�จัยประสาทว�ทยาศาสตร�
สถาบันชีวว�ทยาศาสตร�โมเลกุล มหาว�ทยาลัยมหิดล  
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พัฒนาทักษะทาง
อารมณ์และสังคม 
(SEL)

นอกเหนือจากการพัฒนาทกัษะสมองส่วนหน้า (EF) 
ให้กับเด็กปฐมวัยแล้ว เม่ือเด็กเติบโตข้ึนและก้าวเข้าสู่วัย
เรียน การพัฒนาทกัษะทางอารมณ์และสังคมกมี็ความส�าคญั 
ด้วยเช่นกัน 

จากรายงานของ World Economic Forum ปี 2016 
พบว่า เด็กในวันน้ีที่ก�าลังจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้า 
จ�าเป็นต้องเรียนรู้ทักษะการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคม 
(Social and Emotional Learning Skills: SEL) เช่น การ
ร่วมมือ การส่ือสาร และการแก้ปัญหา ซึ่งเป็นหัวใจของ
การปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และเป็นทกัษะส�าคญัส�าหรับการ
ประกอบอาชีพในอนาคต 

ในขณะที่เด็กๆ ก�าลังเติบโต จ�าเป็นอย่างย่ิงที่ 
ผู้ก�าหนดนโยบายการศกึษา นักการศกึษา นักวิจยั ผู้พัฒนา 
เทคโนโลยี และภาคเอกชน จะต้องตระหนักถงึความส�าคญั 
และส่งเสริมการพัฒนาทักษะ SEL แก่เด็กและเยาวชน 
ให้มากยิ่งขึ้น

ส�าหรบัคร ูในฐานะผูท้ีส่มัผสัใกล้ชดิกบัเดก็ สามารถ
สอดแทรกวิธีการสอนทักษะ SEL แก่เด็กนักเรียนได้ โดย 
ดร.สามารถ รตันสาคร นักวิชาการศกึษาช�านาญการพิเศษ 
ส�านักบริหารงานการศกึษาพิเศษ ส�านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้เรียบเรียง
เนื้อหาว่าด้วยทักษะการสอน SEL ดังนี้

การสอนทักษะ
Social and
Emotional
Learning Skills 

•  ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเล่น

•  แตกหน่วยการเรียนรู้ให้เล็กลง โดยให้แต่ละส่วน

สอดคล้องกัน

• สร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยส�าหรับการเรียนรู้

•  พัฒนาชุดความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) 

ให้เด็กเช่ือว่า คนเราพัฒนาศกัยภาพและความสามารถได้

• สร้างความสัมพันธ์ที่ดี มีการดูแลเอาใจใส่กัน

• ชื่นชมต่อความส�าเร็จอย่างสม�า่เสมอ

• น�าการค้นพบของเด็กไปสู่หัวข้อการเรียนรู้

•  ช่วยให้เด็กใช้ข้อได้เปรียบด้านบุคลิกและจุดแข็งของ

ตนเอง

• จัดกิจกรรมที่ท้าทายอย่างเหมาะสม

• ให้เด็กมีส่วนในการดูแลผู้อื่น

•  ก�าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้และทักษะที่ต้องการ 

ให้ชัดเจน

•  ให้เด็กเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติ (Hand-on  

Approach)
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ความคิดริเริม่
• จัดให้เข้าร่วมในโครงการระยะยาว
• สร้างความมั่นใจในตนเอง
• ให้ตัดสินใจเลือกด้วยตนเอง

ความอยากรู้
• กระตุ้นให้เกิดค�าถาม
• การเดา
• ให้ตัดสินใจเลือกด้วยตนเอง
•  เติมความรู้ให้เพียงพอส�าหรับการตั้งค�าถาม

และการคิดประดิษฐ์

ความวิริยะ/อุตสาหะ
• สร้างโอกาสการเรียนรู้จากความล้มเหลว

ความสามารถในการปรับตัว
•  สอนให้เกิดความเข้าใจความรู้สึกและ

แสดงออกอย่างเหมาะสม
•  ฝึกปฏิบัติทั้งในสถานการณ์ที่ยืดหยุ่นได ้

และเข้มงวด

ความเป็นผู้น�า
• สร้างความสามารถในการต่อรอง
• ส่งเสริมการเอาใจใส่ต่อผู้อื่น

ความตระหนักทางสังคมและ
วัฒนธรรม
• อบรมให้เกิดความเคารพและอดทนต่อผู้อื่น
• ส่งเสริมการเอาใจใส่ต่อผู้อื่น
• สนับสนุนวัฒนธรรมการรู้จักตนเอง

คุณลักษณะที่พึงประสงค์

1

2

การส่งเสริมสมรรถนะและความสามารถ
การคิดวิเคราะห์/การแก้ปัญหา
• ให้ความคิดเห็นที่สร้างสรรค์

ความสร้างสรรค์
• ให้โอกาสในการสร้างและประดิษฐ์
• ให้มีการตัดสินใจเลือกด้วยตนเอง

การสือ่สาร
• สร้างสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยการใช้
ภาษาที่ดี

ความร่วมมือ
• อบรมให้เกิดความเคารพและอดทนต่อผู้อื่น
• จัดให้มีการท�างานแบบกลุ่ม

ที่มา: https://www.weforum.org/agenda/2016/05/5-charts-that-explain-the-future-of-education/ แปลโดย 

ดร.สามารถ รัตนสาคร นักวิชาการศึกษาช�านาญการพิเศษ ส�านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส�านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
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การลงทุนในเด็กปฐมวัย
เด็กปฐมวัย เป็นวัยที่คุ้มค่าที่สุดส�าหรับการลงทุน ดังที่ 

ศาสตราจารย์ ดร.เจมส์ เจ. เฮคแมน (James J. Heckman)  
นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบล ปี 1999 จากมหาวิทยาลัยชิคาโก 
ระบุไว้ว่า “การลงทุนพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า 
ให้ผลตอบแทนแก่สังคมที่ดีที่สุดในระยะยาว เพราะสามารถ 
ให้ผลตอบแทนกลับคืนมาในอนาคตได้สูงถึง 7-10 เท่า” 

สอดคล้องกับผลงานวิจัยของโครงการเพอร์รี พรีสคูล 
(Perry Preschool Project) ในรัฐมิชิแกน สหรัฐอเมริกา ปี 2009  
พบว่า ย่ิงลงทุนในเด็กอายุน้อย โดยเฉพาะช่วง 0-3 ปีแรก  
จะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าการลงทุนในเด็กที่อายุมากขึ้น

งานวิจยัของ Heckman ภายใต้โครงการ Perry Preschool 
มีการพัฒนาหลักสูตรไฮสโคป (HighScope) มาประยุกต์ใช้กบั
เด็กปฐมวัย 3-4 ขวบ ตั้งแต่เมื่อ 50 ปีก่อน และมีการติดตาม
ประเมินผลอย่างต่อเนื่องจนได้ข้อสรุปว่า การลงทุนในคน ยิ่ง
ลงทุนเร็วเท่าใด ย่ิงได้ผลเร็วข้ึนเท่าน้ัน กล่าวคือ การลงทุน  
1 บาท จะได้ผลตอบแทนต่อผู้เข้าร่วมโครงการและสังคม 
โดยรวมประมาณ 7-12 บาท 

ไม่เฉพาะความคุม้ค่าทางเศรษฐกิจเท่าน้ัน แต่โครงการน้ี
ยงัมผีลต่อการพฒันาทักษะทั้งด้านสตปิญัญา ด้านบุคลกิภาพ 
และเกดิแรงกระตุ้นต่อการเรียนรู้ด้านวิชาการ ช่วยเปล่ียนชีวิต
ของเด็กที่ได้รับการพัฒนาให้มีอนาคตที่ดีขึ้นได้ 

นอกจากน้ี การพัฒนาเด็กปฐมวัยยังช่วยลดความเหล่ือมล�า้ 
ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ในแง่ของการลดความ
แตกต่างด้านทุนมนุษย์ (human capital) นับตั้งแต่จุดเริ่มต้น 
ของชีวิต ซึ่งเป็นสาเหตุส�าคัญของความเหล่ือมล�้าที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบัน

ทัง้น้ี หัวใจส�าคญัของหลักสูตร HighScope ประกอบด้วย 
3 กิจกรรมคือ สอนให้เด็กรู้จักวางแผน (plan) ลงมือท�า (do) 
และทบทวน (review) โดยท�าซ�้าอย่างต่อเนื่องจนเป็นกิจวัตร
ประจ�าวัน กระทั่งเด็กเกิดการเรียนรู้และสามารถตัดสินใจได้
ด้วยตนเอง
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การลงทุนพัฒนาเด็กปฐมวัย
เป็นการลงทุนทีคุ่้มค่า

ให้ผลตอบแทนแก่สังคมทีด่ีทีสุ่ด
ในระยะยาว เพราะสามารถ 
ให้ผลตอบแทนกลับคืนมา 

ในอนาคตได้สูงถึง 7-10 เท่า
 

ศาสตราจารย์ ดร.เจมส์ เจ. เฮคแมน
นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบล 

ปี 1999

57



ส�านักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว (ส�านัก 4) ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)รายงานสถานการณ์เด็ก เยาวชน และครอบครัว ประจ�าปี 2560Seedtizen เมล็ดพันธุ์พลเมือง58 59



ส�านักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว (ส�านัก 4) ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)รายงานสถานการณ์เด็ก เยาวชน และครอบครัว ประจ�าปี 2560Seedtizen เมล็ดพันธุ์พลเมือง58 59

“เด็กคืออนาคตของชาติ” 

คอืประโยคทีไ่ด้ยินกนัมาหลายยุคหลายสมัย แต่ค�าถามทีช่วนสงสัยกว่าน้ัน เม่ือผู้ใหญ่ได้ฝากฝังอนาคตไว้กบัพวกเขาแล้ว 
สิ่งที่ควรท�าต่อจากนั้นคืออะไร 

ทุกวันน้ีส่ิงที่เกิดข้ึนคือ เด็กปฐมวัยในประเทศไทยยังคงเผชิญสถานการณ์ที่ไม่ต่างจากอดีต ซ�้ายังต้องรับมือกับปัจจัย
แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการรุกคืบเข้ามาของยุคดิจิตอล 

ปัจจยัเหล่าน้ีมีผลกระทบทัง้ทางตรงและทางอ้อม ซึง่ส่งผลต่อพัฒนาการเด็กไม่ทางใดกท็างหน่ึง ทีส่�าคญัคอืการขาดความรู้ 
ความเข้าใจของพ่อแม่และผู้ใหญ่ที่อยู่รอบข้างในการเล้ียงดูและส่งเสริมพัฒนาการให้เด็กเติบโตอย่างสมวัย ไม่ว่าจะเป็นการ
ปล่อยให้เทคโนโลยีเป็นตัวช่วยเล้ียงลูกของพ่อแม่ยุคใหม่ ขาดการส่งเสริมด้านโภชนาการที่เหมาะสม การให้ความส�าคัญกับ
การสอบแข่งขันแทนที่จะสนับสนุนให้เด็กได้เรียนและเล่นอย่างสนุกตามวัย ทั้งหมดน้ีก่อให้เกิดผลกระทบในหลายมิติทั้งต่อ 
ตัวเด็ก ครอบครัว และสังคม 

ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีทีมุ่่งให้ความส�าคญักบัการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทกุช่วงวัย หน่ึงในเป้าหมายทีไ่ม่อาจละเลย
ได้คือ กลุ่มเด็กปฐมวัยที่ต้องได้รับการดูแลใส่ใจเป็นพิเศษ เพื่อให้เข้าใจถึงแนวทางการเลี้ยงดูเด็กที่ถูกต้องเหมาะสม เราจึงชวน 
ดร.วรนาท รกัสกุลไทย ผู้เช่ียวชาญด้านการศกึษาปฐมวัย และผู้อ�านวยการโรงเรียนเกษมพิทยา แผนกอนุบาล มาอธบิายให้ฟังว่า 
แท้จริงแล้วเด็กปฐมวัยต้องการอะไร ผู้ใหญ่ควรปฏิบติัอย่างไรต่อเด็ก และท�าไมการดูแลเด็กในวัยน้ีจงึต้องใช้ความละเอยีดอ่อน 
ยิ่งกว่าวัยอื่นๆ 

‘เด็กปฐมวัย’  
สิ่งเล็กๆ ที่สร้างได้
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นิยามของเด็กปฐมวัยคือใคร
ถ้านิยามโดยทัว่ไปทีค่นส่วนใหญ่เข้าใจกนัคอื เด็กปฐมวัย 

หมายถึงเด็กที่อายุต�่ากว่า ป.1 หรือก่อน 6 ขวบ ปัจจุบัน 
คณะอนุกรรมการเด็กเล็ก ในคณะกรรมการอสิระเพ่ือการปฏิรูป
การศกึษา ได้พยายามน�านิยามแบบเดียวกนักบัสากลมาใช้ โดย
แบ่งออกเป็น 4 ช่วงอายุ ได้แก่ หน่ึง ก่อนต้ังครรภ์จนถงึ 1 ปีแรก 
ของชีวิต สอง 1-3 ปี สาม 3-6 ปี และสี่ 6-8 ปี แต่ในช่วงวัย
สุดท้าย (6-8 ปี) ทีเ่พ่ิมเข้ามาน้ันไม่ผ่านประชาพิจารณ์ เพราะ
อาจไปคาบเกี่ยวกับช่วงเด็กวัยเรียน

ส่ิงที่เราต้องการคือ ต้องการสร้างรอยเช่ือมที่ดีระหว่าง
เด็กระดับอนุบาลไปสู่ประถมศึกษา เพ่ือให้เด็กมีความสุข
มากข้ึน แต่นิยามดังกล่าวยังคงเป็นฉบับร่าง ซึ่งจะต้องผ่าน
กฤษฎีกาก่อน แต่พยายามจะให้ออกเป็นข้อกฎหมายให้ได้
ภายในเดือนพฤษภาคม 2561 นี้ 

ถามว่าท�าไมช่วงวัยสุดท้ายถงึไม่เป็นทีย่อมรับ ในแง่ของ
พ่อแม่ เรามองว่าถ้าเขาเข้าใจเจตนารมณ์ที่เราต้องการให้เด็ก 
มีความสุขคงไม่มีปัญหาอะไร แต่ในแง่การบริหาร ครูฝ่าย
ประถมศกึษายังคงคดิว่าเขามีหลักสูตรของเขาอยู่ เขามีภารกจิ
ที่ต้องเป็นผู้ดูแลเด็กกลุ่มนี้ รวมถึงมีงบประมาณที่ผูกพันอยู่ 

ขณะเดียวกัน ถ้ามองในแง่การบริหาร ครูก็ยังเป็น
ปัญหา ตามหลักการแล้วครูระดับปฐมวัยต้องเป็นครูคนเดียว
ที่สามารถสอนได้ทุกวิชา เพ่ือให้มีความผูกพันใกล้ชิดกับเด็ก 

“ ถามว่าท�าไมเด็กไทยจะต้องมี IQ 
เฉลีย่อยูท่ี ่100 สิง่นีส้�าคญัอยา่งไร 
กเ็พราะวา่ IQ เฉลีย่ของเดก็สงิคโปร์
อยู่ที่ 114 ส่วนเด็กอเมริกันเฉลี่ย
อยู่ที่ 118 ซึ่งองค์ประกอบที่จะช่วย
พัฒนาและส่งเสริมก็สัมพันธ์กับ
อาหารด้วย นี่เป็นหลักฐานชัดเจน
วา่เรือ่งโภชนาการของเด็กไทยยงัไม่
คืบหน้าไปไหน ไม่เช่นนั้นผลสัมฤทธิ์ 
IQ และ EQ ก็คงไม่ออกมาเป็น
ลักษณะนี้”
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คนที่เรียนจบครูปฐมวัยจะต้องมีความสามารถในการสอนทั้ง
เด็กเล็กและเด็ก ป.1-2 ได้ เพื่อให้หมุนเวียนครูได้ แต่ทุกวันนี้ 
ครูอนุบาลเข้าใจอย่างหนึ่ง ครูประถมเข้าใจอีกอย่างหนึ่ง เช่น 
ครูประถมต้องการเด็กที่มีความสามารถส�าเร็จรูป ต้องเรียน
หนังสือเก่งทกุวิชา จบอนุบาลแล้วต้องอ่านออกเขียนได้ทกุคน 

ท�าไมต้องปรับนิยามเด็กปฐมวัยให้สอดคล้อง
กับสากล

ค�าว่าเด็กปฐมวัยในภาษาอังกฤษมีหลากหลายมาก เช่น 
young children หรือ early childhood แต่ถ้าเด็กตั้งแต่ 5 ขวบ
ขึ้นไปก็จะเรียกว่า kindergarten ซึ่งถ้าตามความหมายสากล
แล้ว เด็กอายุต�า่กว่า 2 ขวบคือ infant ส่วน 2-3 ขวบคือ tod-
dler ถ้า 3-4 ขวบคือ pre-school แต่ในรัฐธรรมนูญไทยใช้อยู่ 
2 ค�าคือ เด็กเล็กกับเด็กวัยเรียน 

เห็นไหม แค่นี้ก็เจอปัญหาแล้ว ถ้าเราตีความไม่ถูกก็อาจ
ท�าให้สื่อสารไม่ตรงกัน เพราะไม่ได้พูดภาษาเดียวกัน ถ้าถาม
ว่าแล้วควรแบ่งอย่างไร เรามองว่าควรแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คอืก่อน 
3 ขวบ และหลัง 3 ขวบ

ภาพรวมของเด็กปฐมวัยช่วงสิบปีที่ผ่านมา
เป็นอย่างไร

โดยส่วนตัวมองว่าถอยหลังกลับ ที่พูดแบบน้ีเพราะว่า
เมื่อสองปีที่แล้ว สพฐ. (ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น 
พ้ืนฐาน) ร่วมมือกับอีก 4 กระทรวงหลัก (ประกอบด้วย 
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศกึษาธกิาร กระทรวงมหาดไทย  
และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์) 
ต้องการให้เด็กไทยมี IQ เฉล่ียถึง 100 ภายในปี 2560 แต่
ตัวเลขค่าเฉลี่ย IQ ของเด็กไทยจากกรมอนามัยที่เพิ่งประกาศ
ออกมาเมื่อไม่นานมานี้ ชี้ให้เห็นว่า IQ ของเด็กไทยลดลง เมื่อ
สิบปีทีแ่ล้วค่าเฉล่ีย IQ เด็กอยู่ที ่94-96 พอถึงปี 2559 ค่าเฉล่ีย
ขยับขึ้นมาเป็น 98 พอมาถึงปี 2560 ลดลงเหลือ 96 เช่นเดียว
กับค่าเฉลี่ย EQ ของเด็กไทยเราก็ต�่าลง 

ถามว่าท�าไมเด็กไทยจะต้องมี IQ เฉล่ียอยู่ที่ 100 ส่ิงน้ี
ส�าคัญอย่างไร ก็เพราะว่า IQ เฉลี่ยของเด็กสิงคโปร์อยู่ที่ 114 
ส่วนเด็กอเมริกันเฉล่ียอยู่ที่ 118 ซึ่งองค์ประกอบที่จะช่วย
พัฒนาและส่งเสริมก็สัมพันธ์กับอาหารด้วย น่ีเป็นหลักฐาน
ชัดเจนว่าเร่ืองโภชนาการของเด็กไทยยังไม่คบืหน้าไปไหน ไม่
เช่นนั้นผลสัมฤทธิ์ IQ และ EQ ก็คงไม่ออกมาเป็นลักษณะนี้ 

ส่ิงส�าคัญที่ผู้ปกครองจ�าเป็นต้องมีคือ การมีความรู้และ
ความเข้าใจเกี่ยวกับโภชนาการที่ถูกต้อง แต่ไม่ได้หมายความ
ว่าเด็กทกุคนต้องผ่านการวัด IQ ไม่ใช่อย่างน้ัน แค่ดูพัฒนาการ
พื้นฐานของเขาว่าพออยู่ในเกณฑ์ปกติหรือไม่ ก็โอเคแล้ว

พัฒนาการทางร่างกายและสมองของเด็ก
ปฐมวัยเกีย่วขอ้งกบัโภชนาการและการเลีย้งดู 
อย่างไรบ้าง 

โภชนาการมีผลกับ IQ มาก ถ้าเด็กไม่ได้กินอาหารครบ 
5 หมู่ ก็จะมีปัญหา แต่ส่วนใหญ่ที่เราเห็นในเด็กวัยอนุบาลคือ 
พ่อแม่มักให้รับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสม เช่น ไส้กรอก 
อาหารส�าเร็จรูป ส่ิงที่เราท�าคือพยายามเปรียบเทียบข้อมูล
ให้ผู้ปกครองเห็น โดยการเล่างานวิจัยที่มีการรับรองให้เขา
ฟังว่า ถ้ามีเด็ก 2 กลุ่ม กลุ่มหน่ึงกินไส้กรอกกับอีกกลุ่มที่
ถูกควบคุมไม่ให้เขากิน พอเวลาผ่านไป 5 เดือน ลองให้เด็ก 
ทัง้สองกลุ่มท�าข้อสอบคณิตศาสตร์ ผลทีอ่อกมาคอื ผลสัมฤทธิ์
ทางคณิตศาสตร์ของเด็กทั้งสองกลุ่มแตกต่างกัน เด็กที่ไม่กิน
ไส้กรอกได้คะแนนดีกว่าอีกกลุ่ม 

จะเห็นว่าโภชนาการทีถ่กูต้องเป็นปัจจยัส�าคญัทีส่่งผลต่อ
พัฒนาการเด็ก จริงๆ เป็นเรื่องที่รู้กันอยู่แล้วว่าอาหารแปรรูป
ต่างๆ มีสารกันบูดหรือสารกันเสียที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ แต่
เวลาเราท�าการส�ารวจจะเห็นเลยว่า ผู้ปกครองส่วนใหญ่ยัง
เข้าใจแค่ว่าให้เด็กได้ด่ืมนมก็เพียงพอแล้ว หรืออาจมีความ
เข้าใจผิดอย่างอืน่ เช่น ลูกด่ืมนมวัวไม่ได้กใ็ห้ด่ืมนมเปร้ียวแทน 
ซึ่งเต็มไปด้วยน�า้ตาล 

แม ้ทางภาครัฐจะมีแคมเปญเพ่ือส ่งเสริมให ้เด็กมี
โภชนาการที่ดีเพิ่มมากขึ้น ตัวอย่างเช่น แคมเปญ ‘อ่อนหวาน’  
เพ่ือรณรงค์ให้เด็กกินหวานน้อยลง แต่ก็ยังไม่ได้ผลมากนัก  
เด็กยังนิยมกินขนมถุง ขนมกรุบกรอบ และติดน�้าอัดลม 
เหมือนเดิม 

องค์ความรู้ ในการ เลี้ ยง ดู เด็ กปฐมวัย 
ประเทศไทยเรามีพัฒนาการที่ดีขึ้นกว่าในอดีต
ไหม 

พูดให้ชัดเจนคือ ทุกวันน้ีพ่อแม่ผู้ปกครองยังไม่เข้าใจ
พัฒนาการเด็กทั้ง 4 พัฒนาการคือ หน่ึง-ร่างกาย อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา สอง-ยังไม่เข้าใจเร่ืองพัฒนาการเด็ก
โดยทีเ่ทคโนโลยีเป็นเพียงเคร่ืองมือช่วยเท่าน้ัน สาม-การสร้าง
วินัยในตนเองให้กบัเด็กต้องมาจากภายใน ไม่ใช่ภายนอก และ
สี่-ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการการเรียนรู้ภาษา ซึ่งทั้งหมดคือ 
4 วิกฤติเด็กปฐมวัยที่สังคมไทยก�าลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ 

ประกอบกบัคณุภาพชีวิตเด็กไม่ได้ดีข้ึนตามแบบทีเ่ราเช่ือ 
เด็กไทยยังมีภาวะทุพโภชนาการ ทั้งอ้วนเกินไปและผอมเกิน
ไป เรามีเด็กเป็นโรคหัวใจเยอะข้ึน เด็กพิเศษเพ่ิมข้ึน และมีเด็ก
เป็นสมาธิส้ันเทียมเพ่ิมข้ึน ซึ่งมีสาเหตุมาจากการเล้ียงดูของ 
พ่อแม่แบบผิดๆ และผลของการใช้เทคโนโลยีกบัเด็กมากเกนิไป 

ถ้าพ่อแม่มีกรอบแนวความคิดในการสอนลูกที่ถูกต้อง มี 
mindset ทีชั่ดเจน คดิว่าปัญหาทกุอย่างน่าจะสามารถแก้ไขได้ 
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แต่ตอนนี้ mindset ไม่ได้ถูกพูดถึงมากนัก อีกทั้งหน่วยงานที่
เกีย่วข้องต่างกท็�างานโดยไม่เช่ือมโยงกนั แม้จะมีการเซน็ MOU 
ของ 4 กระทรวงหลักแล้วก็ตาม แต่นโยบายต่างๆ ก็ยังลงไป
ไม่ถึงที่ภาคปฏิบัติและประชาชนอยู่ดี 

20 กว่าปีทีแ่ล้ว ทางทมีเราได้ต่อสู้รณรงค์เพ่ือสิทธพ้ืินฐาน 
ของเด็ก ไม่ว่าจะเป็นสิทธิในการอยู่รอด สิทธิในการได้รับการ
ปกป้องคุม้ครอง หรือแม้แต่สิทธคิุม้ครองเร่ืองการนอนของเด็ก 
ปกติแล้วเด็กเล็กต้องได้นอนพักผ่อนอย่างน้อยที่สุดคือ 10 
ชั่วโมง มากที่สุดคือ 14 ชั่วโมง ทุกวันนี้มันไม่ใช่ เด็กบางคน
น่ังดูรายการทวีีกบัพ่อแม่จนดึกด่ืน ซึง่ประเด็นเร่ืองการนอนยัง
ไม่เป็นทีพู่ดถงึหรือถกูให้ความส�าคญัในกลุ่มผู้ปกครองมากนัก 

ท�าไมการนอนจึงเป็นเรื่องส�าคัญ
การนอนหลับพักผ่อนคือส่ิงจ�าเป็นอย่างย่ิงส�าหรับเด็ก

ปฐมวัย ส�าคญัไม่แพ้กบัโภชนาการ แต่กลายเป็นว่าส่ิงทีเ่กิดข้ึน
ในปัจจบุนัคอื เด็กไม่ได้นอน ไม่ว่าจะในสถานรับเล้ียงเด็กหรือ
สถานพัฒนาเด็ก สถานการณ์ในตอนนี้ไม่ได้อยู่แค่ในโรงเรียน
เอกชน แต่ลามไปถึงโรงเรียนรัฐบาลแล้ว โรงเรียนท�าร้ายเด็ก 
ไม่จัดตารางนอน เพราะต้องการให้เด็กเรียนหนังสือเพ่ิม ใน
ขณะที่ผู้ปกครองก็มักไม่ให้เด็กนอนกลางวัน เพราะกลัวว่าลูก
จะนอนไม่หลับตอนกลางคืน 

สมมุติว่าผู้ใหญ่อย่างเรานอนไม่พอ พักผ่อนไม่เต็มอิ่ม 
คุณรู้สึกอย่างไร เด็กก็รู้สึกเหมือนกัน ถ้าเขาไม่ได้นอนเต็มที่ 
นอนเร็วที่สุด 3 ทุ่ม ตื่น 6 โมงเช้า ก็ยังได้แค่ 9 ชั่วโมง แล้ว
ร่างกายจะไปเติบโตทันได้อย่างไร 

ปัญหาเร่ืองเด็กอดนอน ส่วนหน่ึงมาจากการเร่งให้เด็ก
อ่านออกเขียนได้โดยเฉพาะในเด็ก ป.1 ลองคิดดูว่าเด็กเพ่ิง
เข้า ป.1 ได้เดือนเดียวก็จับมาทดสอบแล้วว่าอ่านออกเขียน
ได้ไหม แม้ตอนนี้จะปรับลดให้เหลือแค่อ่านออก แต่ผลก็ไม่ได้
ต่างจากเดิมอยู่ดี ซึ่งก็เป็นเร่ืองน่าแปลกใจเหมือนกันว่าท�าไม
ถึงไม่ได้รับเสียงสะท้อนจากพ่อแม่ และไม่ได้รับความร่วมมือ
จากรัฐบาล ทั้งที่มีข้อมูลอยู่ในมือ 

อย่างไรก็ตาม ต้องขอบคุณ สสส. ที่เป็นอีกมิติหน่ึงที่
ช่วยผลักดันแคมเปญน้ี ตอนน้ีแคมเปญเร่ืองการส่งเสริมให้
เด็กได้นอนเร่ิมเข้าไปถงึระดับชนช้ันกลางแล้ว แต่ปัญหายังคง 
เยอะมากและกระจุกอยู่ที่ระดับรากหญ้า ซึ่งมีปัญหาเร่ือง
เศรษฐกิจและการหาเล้ียงชีพ แต่ท้ายที่สุดเราก็ต้องท�าให้เขา
เปลี่ยนวิธีคิดให้ได้ 

อยากให้ช่วยขยายความเรื่อง 4 วิกฤติที่ 
เด็กปฐมวัยต้องเผชิญ 

เร่ืองการสร้างวินัยในตนเอง ถ้าพ่อแม่ใช้อ�านาจมากเกนิไป 
ก็จะผิดหลักการพัฒนาเด็กปฐมวัย แต่ถามว่ามีส่วนดีไหม 

แน่นอน เรายังเช่ือค�าที่ผู้ใหญ่บอกว่า ‘อาบน�้าร้อนมาก่อน’ ซึ่ง
ก็เป็นลักษณะนั้นจริง 

ถามว่าผิดหลักการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างไร ขออ้างอิง
ถึงทฤษฎีของอีริคสัน (Erikson) ที่บอกว่าเด็กแรกเกิดหรือ
ขวบปีแรกเป็นช่วงที่เขาต้องการ trust หรือความไว้วางใจ 
หมายความว่าการที่เด็กได้รับการตอบสนอง เช่น เวลาร้องไห้
แล้วพ่อแม่มาอุ้มเขา ให้นมเขา กอดเขา ส่ิงเหล่าน้ีได้สร้าง 
ให้เกิดความผูกพันข้ึน เม่ือพวกเขาโตข้ึนก็จะกลายเป็นเด็กที่
ประสบความส�าเร็จ เพราะพวกเขามี basic trust รู้สึกไว้วางใจ
ผู้คนรอบข้างต้ังแต่เล็ก น่ีเป็นเหตุผลว่าเราควรจะให้พ่อแม ่
อดทนและเข้มแข็งในการเล้ียงลูก ไม่ใช่ปล่อยให้ใครก็ได้มา
ช่วยเลี้ยงด้วยข้ออ้างทางเศรษฐกิจ หรือ working force 

ต่อมาคอืเด็กในวัย 1-3 ขวบ เป็นช่วงทีเ่ขาอยากท�าอะไร
ด้วยตัวเอง เพราะเขาเร่ิมคลาน เร่ิมยืน เร่ิมว่ิงได้ ในวัยขวบกว่า 
เขาจะมีความรู้สึกว่า ‘ฉันเน่ียเป็นศูนย์กลางของโลก’ ฉัน
ต้องการท�าอะไรด้วยตัวเอง แต่พ่อแม่กลับไม่อนุญาต ห้ามเด็ก
ทกุอย่างเลย ฉะน้ัน เด็กกข็าดความเป็นตัวของตัวเอง ขาดการ
ยอมรับในส่ิงทีเ่ขาสามารถท�าได้ เพราะพ่อแม่ไปสกัดก้ัน กลาย
เป็นสร้างความสงสัยในความสามารถของตัวเอง 

พอมาถึงวัยอนุบาล 3-6 ขวบ เป็นวัยของการริเร่ิม 
(initiate) เด็กต้องริเริ่มตัดสินใจด้วยตัวเอง เช่น ถามว่าวันนี้
หนูอยากจะกินไข่ดาวหรือไข่เจียว ฝึกให้เขาคิดง่ายๆ วันนี้จะ
ออกไปข้างนอก อยากใส่เสื้อสีฟ้าหรือเสื้อสีเหลือง

เวลาเราสร้างวินัยให้กับเด็ก อย่างเช่นระดับอนุบาลควร
จะมีการสร้างข้อตกลงในห้องเรียน โดยให้เขามีส่วนร่วมในการ
สร้างข้อตกลงในห้องเรียนด้วย ว่าเราจะอยู่กันอย่างมีความสุข
ได้อย่างไร เช่น ไม่พูดแทรกผู้ใหญ่ ไม่ว่ิงเล่นขณะทีค่รูก�าลังเล่า
นิทาน ไม่ทิง้ของเล่นเกล่ือนกลาด อย่างน้ีเป็นข้อตกลงทีม่าจาก
เขา แล้วเขามีส่วนร่วมในการสร้างข้อตกลง เด็กก็จะรู้สึกว่านี่
คือบ้านหลังใหม่ของฉัน รู้สึกผูกพันกับบ้านหลังน้ี และจะอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข

ส�าหรับเด็กวัยอนุบาล เราอย่าพูดประโยคขึ้นต้นว่า ‘ไม่’ 
เยอะเกินไปกับเขา เพราะค�าเหล่าน้ันจะไปอยู่ในจิตใต้ส�านึก
ของเขา แล้วถ้าไม่ได้รับการแก้ไขตั้งแต่ 2-3 ขวบ จะส่งผลให้
เป็นเด็ก ‘say no’ พ่อแม่จะคอยถามครูประจ�าช้ันว่า “คณุครูขา 
เด็กดื๊อดื้อค่ะ ให้กินข้าวก็ไม่กิน ให้ปิดทีวีก็ไม่ท�า ให้ไปนอนก็
ไม่นอน” คือมีค�าว่า ‘ไม่’ อยู่ในทุกประโยค เวลาท�าข้อตกลง
กับพวกเขาจึงต้องเลี่ยงค�าว่า ‘ไม่’ เพราะเด็ก 3 ขวบ มีความ
สามารถทางภาษาแล้ว 

จากเร่ือง ‘ไม่เก็บของเล่น’ ให้เปล่ียนเป็นต้ังค�าถามกับ
พวกเขาว่า เราจะวิ่งเล่นกันอย่างไรโดยไม่ไปเตะของเล่น เด็ก
จะได้คิด เกิดเป็นข้อตกลงร่วมกันว่าช่วยกันเก็บของเล่น แล้ว
เราก็จะมีข้อตกลงการอยู่ร่วมกันตามที่เด็กว่ามาคือ ‘ช่วย
กันเก็บของเล่น’ เช่นเดียวกับเร่ืองวินัยภายในบ้าน เราก็ต้อง
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เปล่ียนวิธีคิดในลักษณะเดียวกัน หากพ่อแม่ต้องการอะไร ก็
ท�าข้อตกลงแบบน้ีกับลูกได้ แล้วลูกก็จะมีความรู้สึกว่า ฉันก็
เป็นคนที่พ่อแม่รับฟัง 

เด็กในวัยริเร่ิม ถ้ามีคนรับฟังเขา เขาก็จะมีความรู้สึกดี
กับตัวเอง เกิดความเช่ือม่ันในตัวเอง แต่ถ้าเม่ือไรที่เด็กไม่มี
ความรู้สึกทีดี่กบัตัวเอง ต่อให้สอบได้ที ่1 กไ็ม่มีประโยชน์อะไร
เลย และความรู้สึกเช่นน้ีก็กลายเป็นต้นตอของปัญหาฆ่าตัว
ตาย ปัญหาติดยาเสพติด ปัญหาการไม่ enjoy กับการมีชีวิต 
เพราะถ้าเด็กไม่มีความรู้สึกดีกับตัวเอง เขาก็จะมองว่าตัวเอง
เป็นคนล้มเหลว ฉะน้ัน การอบรมเล้ียงดูควบคูไ่ปกบัการเข้าใจ
พัฒนาการเด็กจึงเป็นสิ่งส�าคัญ 

ผู้ปกครองควรปรับตัวอย่างไรในการเลี้ยงดู
เด็กปฐมวัยยุคดิจิตอล 

การใช้เทคโนโลยีดิจติอลยุคน้ีถอืเป็นเร่ืองปกติไปแล้ว จะ
เห็นว่าเวลาไปทานข้าวตามร้านอาหาร พ่อแม่ยุคใหม่ที่มีลูก
แค่ขวบกว่าก็เปิดสมาร์ทโฟนเอาไว้ให้ลูกดูวิดีโอ น่ันเป็นการ
ท�าร้ายเด็กชัดๆ เลย แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าผู้ใหญ่เองก็เป็นคน
ติดเทคโนโลยี ชอบเล่นเกม เวลาเจอเด็กที่พ่อแม่ปล่อยให้เล่น
ก็เข้าใจว่าเด็กคงสนุก

แต่ผลเสียที่ปล่อยให้เด็กอยู่กับเทคโนโลยีมากเกินไปก็มี

“ เด็กในวัยริเริ่ม ถ้ามีคนรับฟงัเขา 
เขาก็จะมีความรู้ สึกดีกับตัวเอง  
เกิดความเชื่อมั่นในตัวเอง แต่
ถ้าเมื่อไรที่เด็กไม่มีความรู้สึกที่ดี 
กับตัว เอง ต่อให้สอบได้ ที่  1  
ก็ ไม่มีประโยชน์อะไรเลย และ 
ความรู้สึกเช่นนี้ก็กลายเป็นต้นตอ
ของปัญหาฆา่ตวัตาย ปัญหาตดิยา
เสพติด ปัญหาการไม่ enjoy กับ
การมีชีวิต ฉะนั้น การอบรมเลี้ยงดู 
ควบคู่ไปกับการเข้าใจพัฒนาการ
เด็กจึงเป็นสิ่งส�าคัญ”
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เยอะ โดยเฉพาะในวัยเด็กเล็กที่เราสัมผัสอยู่ประจ�า คือ หนึ่ง-
ภาษา ไม่ได้พัฒนาเต็มที่ เพราะมีแต่รับเข้า ไม่มีส่งออก การ
เล่นเกม ดู YouTube ดูหนัง หรืออะไรก็แล้วแต่ เป็นการรับเข้า
เพียงอย่างเดียว ไม่ใช่การสื่อสาร ส่งผลให้เด็กพูดช้าลง สอง-
เราไม่สามารถคุมได้เลยว่าส่ิงที่เด็กดูเป็นของดีส�าหรับเด็ก 
เพราะเรามักจะปล่อยให้เด็กดูไปคนเดียว โดยทีผู้่ใหญ่ไม่ได้น่ัง
อยู่ด้วยและไม่ได้คุมเวลา เพราะฉะนั้นเมื่อไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ 
เรากต้็องหาวิธว่ีาจะอยู่กบัเทคโนโลยีอย่างไรให้ถกูต้อง ต้องคมุ
เวลาให้ได้ ต้องให้ความรู้กับพ่อแม่ด้วย 

ข้อมูลจากสมาคมกุมารแพทย์ สหรัฐอเมริกา บอกไว้ชัด
เลยว่า เด็กต้ังแต่แรกเกดิถงึ 2 ขวบ ห้ามอยู่กบัหน้าจอใดๆ ทัง้ส้ิน  
ขณะที่สมาคมอนุบาลของอเมริกา หรือที่เรียกว่า National  
Association for the Education of Young Children (NAEYC) 
เขาลดอายุเด็กลงมาเหลือเพียง 18 เดือน ห้ามอยู่กบัหน้าจอใดๆ  
ทั้งสิ้น เหตุผลของ NAEYC คือ การสื่อสารหรือความสัมพันธ์
ในโลกดิจติอลเป็นไปไม่ได้ พ่อแม่จะ skype หาลูก คณุปูค่ณุย่า
จะ say hi กับหลานอย่างไรจึงจะเกิดความรู้สึกผูกพันได้จริง 
เพราะโดยธรรมชาติเด็กช่วงวัยนี้จะจดจ่อได้ไม่เกิน 1-2 นาที 
ก็เบี่ยงเบนความสนใจแล้ว 

ฉะนั้น ส�าหรับเรามองว่า ไม่ว่าจะ 18 เดือน หรือ 2 ขวบ 
ก็ไม่ควรอยู่หน้าจอใดๆ ทั้งสิ้น ส่วนช่วงอายุ 2-6 ขวบ คือห้าม
ดูติดต่อกันนานเกิน 60 นาที และทุกๆ 20 นาที จะต้องเปลี่ยน
กิจกรรม ให้เด็กละสายตาไปท�าอย่างอื่น ไม่ใช่นั่งดูตลอดเวลา 

ที่ส�าคัญต้องมีผู้ใหญ่อยู่ด้วย 
ทั้งน้ีทั้งน้ัน พ่อแม่ต้องมีความเช่ือว่าเทคโนโลยีเหล่าน้ี 

เป็นเพียงเคร่ืองมือช่วยสอน ไม่ใช่ท�าหน้าทีแ่ทนผู้สอนทัง้หมด 
ต้องค�านึงถึงการใช้เทคโนโลยีอย่างสมดุลและเหมาะสม

ปัจจุบันแวดวงการศึกษาก�าลังพูดถึงเร่ือง
การพัฒนาทกัษะสมองสว่นหนา้ในเดก็ปฐมวยั 
เรื่องนี้ส�าคัญอย่างไร 

EF (Executive Functions) คือการท�างานของสมอง 
ส่วนหน้า ท�าหน้าที่เสมือนหอบังคับการบิน งานวิจัยบอกไว้ว่า
ในช่วง 6 ปีแรกของชีวิต ระดับเส้นกราฟพัฒนาการของ EF 
จะขึ้นสูงเป็นหน้าผาเลย จากนั้นจะค่อยๆ ลดระดับลงเล็กน้อย 
ในช่วงประถมศกึษา แต่กยั็งพัฒนาต่อไปได้จนถงึอายุ 22 ฉะน้ัน  
ถ้าจะพัฒนาเด็กเราต้องส่งเสริมให้สอดคล้องกับพัฒนาการ 
สมองของเขา ซึ่งในช่วงปฐมวัยหรือช้ันอนุบาล กลุ่มทักษะ 
พื้นฐานของ EF ใน 3 ข้อนี้เป็นสิ่งส�าคัญมาก 

หนึ่ง - Working Memory ฝึกการท�างานของสมองผ่าน
การจดจ�า การสังเกต เพื่อสร้างการเรียนรู้ใหม่ การสอนทักษะ
ด้านน้ีท�าได้ง่ายมาก อย่างเช่นหลังจากเล่านิทานก่อนนอนให้
ลูกฟังจบแล้ว อาจมีการตั้งค�าถามเพิ่มตอนท้าย เช่น ใครเป็น
ตัวละครหลัก กระต่ายหรือเต่า เหตุการณ์ทีเ่กดิข้ึนเป็นช่วงเวลา
ไหน กลางวันหรือกลางคืน เด็กจะพิจารณาจากภาพประกอบ 

“ ผลเสียที่ป ล่อยให้ เด็กอยู่กับเทคโนโลยีมากเกินไป  
โดยเฉพาะในวัยเด็กเล็กคือ หนึ่ง-ภาษา ไม่ได้พัฒนาเต็มที่  
การเล่นเกม ดู YouTube เป็นการรับเข้าเพียงอย่างเดียว  
ไมใ่ชก่ารสือ่สาร สง่ผลใหเ้ดก็พูดช้าลง สอง-เราไม่สามารถ 
คุมได้เลยว่าสิ่งที่เด็กดูเป็นของดีส�าหรับเด็ก เพราะเรามัก
จะปล่อยให้เด็กดูไปคนเดียว โดยที่ผู้ใหญ่ไม่ได้นั่งอยู่ด้วย 
และไม่ได้คุมเวลา เพราะฉะนั้นเม่ือไม่อาจหลีกเลี่ยงได้  
เราก็ต้องหาวิธีว่าจะอยู่กับเทคโนโลยีอย่างไรให้ถูกต้อง”
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แต่จะตอบได้กต้็องมีการคดิวิเคราะห์ คอืดึง Working Memory 
มาใช้ได้ทันที 

สอง - Inhibit ชีวิตต้องติดเบรก คือการยับย้ัง ย้ังคิด 
ไตร่ตรอง ให้เด็กรู้จักอดทนรอคอยได้ ว่าส่ิงน้ีไม่ใช่ของของ
เรา เราไม่เอา ตัวอย่างทีมี่การพูดถงึกนัมากคอื ‘Marshmallow 
Test’ เป็นการทดสอบว่า ถ้าเด็กอดทนรอ ไม่กินมาร์ชเมลโล  
1 ชิ้น ภายใน 15 นาที เขาจะได้กินเพิ่มอีก 1 ชิ้น ซึ่งผลสรุป
ของงานวิจัยคือ เด็กกลุ่มแรกที่สามารถอดทนรอคอยได้ เมื่อ
เติบโตขึ้นจะมีชีวิตที่ดีกว่า เพราะมีความอดทนอดกลั้น

สาม - Cognitive Flexibility ชีวิตเปล่ียนเกยีร์เป็น คอืค�าของ  
สุภาวดี หาญเมธี (ประธานสถาบันอาร์แอลจี) หมายถึง  
การคดิอย่างยืดหยุ่น ถ้าหนูเป็นกระต่ายแล้วอยากว่ิงแข่งชนะเต่า  
ต้องท�าอย่างไร เด็กกจ็ะคดิใหม่แล้วว่าต้องไม่เผลอหลับ ถ้าพ่อแม่ 
เข้าใจตรงนี้ก็จะเสริมพลังในการเลี้ยงดูเด็กได้ 

แนวทางส�าหรับการส่งเสริมพัฒนาทักษะ
สมองส่วนหน้า EF ต้องท�าอย่างไร 

พ้ืนฐานของเด็กปฐมวัยคอื active learning (กระบวนการ
จดัการเรียนรู้ทีผู้่เรียนได้ลงมือปฏิบติัเอง) ผ่านประสาทสัมผัส
ทัง้ห้า ซึง่การให้นักเรียน ป.1 คดัอกัษร ก-ฮ หรือ A-Z ไม่ใช่การ
เรียนรู้ทีถ่กูต้องของเด็กปฐมวัย ไม่ใช่การเรียนรู้ทีเ่ป็นรูปธรรม  
แต่เป็นนามธรรม เป็นการเรียนรู้จากสิ่งที่ไกลตัวเกินไป 

ช่วงสมาธิของเด็กอนุบาล เราไม่ควรคาดหวังว่าเขาจะมี
สมาธใินการท�ากจิกรรมต่างๆ ได้เกนิ 20 นาท ีเพราะเด็ก 3 ขวบ  
จะมีช่วงสมาธิ 5-8 นาที เด็ก 4 ขวบ 8-12 นาที และเด็ก 5 
ขวบ 12-15 นาท ีเพราะฉะน้ัน EF มีความส�าคญัอย่างทีพู่ดไป 

อีกข้อคือสร้างให้เด็กมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ภายใน ซึ่ง
ส�าคัญมากในการท�าให้คนเราประสบความส�าเร็จในชีวิต ต้อง
สร้างบรรยากาศทีเ่อือ้ต่อการเรียนรู้ มีส่ิงแวดล้อมทีเ่อือ้ให้เกิด
ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน 

เขาว่ากันว่าครูและผู้ปกครองมีอยู่ 3 ประเภท ได้แก่  
ปลาฉลาม เต่า และนกฮูก ถามว่าเราเป็นคนแบบไหน ตอนแรก
เราก็คิดว่าเป็นเต่าสิ ใจเย็นเหมือนเต่า แต่มีครูคนหนึ่งตอบว่า 
เขาเป็นปลาฉลามตัวเล็กๆ เกาะอยู่บนหลังเต่าที่ก�าลังคลาน 
ไปหานกฮูก (ย้ิม) ที่ไม่เป็นแบบเต่า เพราะเต่าผุดหัวเข้า 
ผุดหัวออก ผู้ใหญ่ไม่ควรเป็นแบบน้ัน ต้องม่ันคง ไม่ใช่มีอารมณ์
ขึ้นๆ ลงๆ ต้องไม่เป็นเหมือนปลาฉลามที่ค่อยแต่กัดเด็ก และ
ต้องมีความรอบรู้เหมือนนกฮูก 

ส่ิงที่ดีที่สุดที่ครูและผู้ปกครองควรเป็นคือ มีความฉลาด 
สุขุม รอบคอบ ไม่ปากไว มีความรู้ด้านการพัฒนาทักษะ EF 
ซึง่จะท�าให้เข้าใจปฏิสัมพันธ์ทีค่วรมีกบัเด็ก รู้วิธปีระนีประนอม 
มีสติในการเล้ียงดูลูก แต่ที่ส�าคัญคือพ่อแม่ต้องรู้สึก enjoy  
ไปกับลูกด้วย  

นอกจากน้ัน การกิน การนอน และไม่อยู่กับเทคโนโลยี
มากเกนิไปกส็�าคญั เพราะการนอนไม่พอ หรืออยู่กบัเทคโนโลยี
มากเกินไป จะท�าให้เด็กถูกพัฒนาไปในทิศทางลบ รวมทั้ง
ความเหงา ความโดดเด่ียว ความว้าเหว่ ความรู้สึกเหล่าน้ัน
ท�าให้ EF หดหายหมดเลย ถ้าถามว่าพ่อแม่มี EF ไหม มีกัน
ทุกคน แต่อาจไม่รู้ลึก ไม่รู้ว่าส่ิงน้ีคือ EF แต่เม่ือรู้แล้ว ต้อง
รู้จักต่อยอดส่งเสริม 

เพราะเหตใุดประเทศไทยจงึควรใหค้วามส�าคญั
กบัการพัฒนาเดก็ปฐมวยั โดยเฉพาะในแงข่อง
การลงทุนเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เพราะข้อมูลการท�างานทางสมองบอกไว้ว่า การพัฒนา
เด็กในวัยน้ีจ�าเป็นมากที่สุด ถ้าอยากได้คนมีคุณภาพก็ต้อง
พัฒนาตั้งแต่วัยนี้ อย่างงานวิจัยของ เจมส์ เฮคแมน (James 
Heckman) นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบล ที่มีการอ้างอิงถึง
เยอะ เขาศึกษาเร่ืองการลงทุนในเด็กอนุบาลกับผลตอบแทน
ในระยะยาว โดยเขามีตัวเลขออกมาชัดเจนว่า ถ้าคุณลงทุน  
1 ดอลลาร์ คุณจะได้ผลตอบแทนกลับมาระหว่าง 12-15 
ดอลลาร์ เพียงแต่ต้องใช้เวลาในการรอคอยจงึจะเห็นผลลัพธ์น้ัน 
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เฮคแมนยกตัวอย่างโปรแกรมการเรียนรู้แบบ ‘High 
Scope’ คือการเรียนการสอนที่เน้นลงมือปฏิบัติ หรือที่รู้จักกัน
ว่า Active Learning ทีเ่น้นตัวผู้เรียนเป็นส�าคญั (Child Center) 
เป็นหลักการเรียนการสอนทีน่�าเอาทฤษฎีของอริีคสันมาปรับใช้ 
คือ เด็กต้องคิดริเริ่มและตัดสินใจด้วยตนเอง ทุกวันต้องมีการ
วางแผน ว่าวันนีฉ้ันจะเล่นมมุของเล่น จากนั้นค่อยอ่านหนังสอื
นิทาน แล้วให้เด็กท�าตามแผนที่วางไว้ ห้ามเปลี่ยนแผน จิตใจ
จะได้มั่นคง ไม่โลเล จากนั้นน�ามาทบทวน เรียกว่า ‘Plan Do 
Review’ คอืวางแผน ลงมือปฏิบติั และทบทวน เด็กจะมารีวิวว่า
วันน้ีได้ท�าตามแผนไหม มีปัญหาหรืออปุสรรคอะไรบ้าง และจะ
ปรับปรุงให้ดีขึ้นได้อย่างไร นีค่ือการเรียนด้วยโปรแกรม High 
Scope เพื่อสร้างให้เด็กมีคุณภาพ

ในปี 1964 นักวิจัยชื่อ เดวิด ไวท์คาร์ด ได้เปรียบเทียบ
เด็ก 2 กลุ่ม ในชุมชนสลัมที่ชิคาโก ซึ่งทั้งสองกลุ่มมี IQ เท่ากัน 
คือประมาณ 98 แล้วน�าโปรแกรม High Scope มาปรับใช้กับ
วิธีการเรียนการสอนกับอีกกลุ่ม ส่วนอีกกลุ่มใช้วิธีการเรียน
การสอนแบบปกติเหมือนเดิม หลังจากเด็กทัง้สองกลุ่มจบการ
ศกึษาช้ันอนุบาลทัง้สองหลักสูตร เขาพบว่าเด็กทีผ่่านโปรแกรม 
High Scope มี IQ สูงขึ้น 19 คะแนน มากกว่าอีกกลุ่ม 

ต่อมาหลังจากที่เด็กกลุ่มน้ีเรียนจบช้ันมัธยมศึกษา เขา
กลับเข้าไปศึกษาอีกครั้ง พบว่า เด็กที่ผ่านการเรียนแบบ High 

Scope ประพฤติผิดทางสังคมน้อยกว่าอีกกลุ่ม และหลังจากที่
เด็กกลุ่ม High Scope จบการศึกษาในอายุ 21-22 เขาได้ไป 
ติดตามผลอกีคร้ังเม่ือพวกเขาอายุ 25 เปรียบเทยีบกบัอกีกลุ่ม
เหมือนเดิม พบว่า กลุ่มที่ผ่านโปรแกรม High Scope มีการ
พ่ึงพิงสวัสดิการสังคมน้อยกว่าอีกกลุ่มหน่ึง ส่ิงที่เกิดข้ึนคือ  
มีอาชีพการงานที่ดี มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี 

จากผลการศึกษาน้ีท�าให้คนในวงการศึกษาเร่ิมคิดกันว่า 
ถ้าโรงเรียนปฐมวัยมีคุณภาพก็สามารถสร้างให้คนมีคุณภาพ
ได้ ด้วยเหตุน้ีท�าให้รัฐบาลสหรัฐสนใจเร่ืองการศึกษาปฐมวัย
เป็นอย่างมาก เช่นเดียวกับข้อมูลจากงานวิจัยทั่วโลกมีการ
ยืนยันชัดเจนว่า การศกึษาปฐมวัยเป็นส่ิงทีค่วรลงทนุ ถ้าลงทนุ
กับเด็กปฐมวัยแล้ว จะช่วยลดปัญหาสังคม เพิ่มคุณภาพชีวิต 

นโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศไทย 
ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย
อย่างไรบ้าง 

ขณะนี้เรามีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 ซึ่งมี
การทบทวนปรัชญาและวิสัยทศัน์ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ว่า
เราต้องการอะไรกันแน่ ตลอด 15 ปีที่ผ่านมาเมื่อเรารู้ว่า EF 
เป็นรากฐานส�าคัญของการพัฒนาเด็ก จึงจ�าเป็นต้องส่งเสริม
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“ ถ้าคุณไม่ท�าช่วงปฐมวัยให้ดี คุณจะพลาด
โอกาส เมื่อขาดการอบรมเลี้ยงดูที่ถูกต้อง
และเหมาะสม ผลทีเ่กดิขึน้จงึกลายเป็นปัญหา
รากเหง้าของทุกอย่าง เรายังเช่ือว่าคนเรา 
เมื่อมีลูกแล้วต้องการให้ลูกได้ดี จุดนั้น 
คือจุดแข็ง แต่ถ้าอยากให้ลูกได้ดีก็ต้องเริ่ม
จากการให้เด็กได้รับการพัฒนาท่ีถูกต้อง 
แค่นั้นที่เราต้องการ”

ให้เด็กได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม  
ตอนน้ีมีค�าสามค�าทีเ่ป็นเป้าหมายใหญ่คอื การอบรมเล้ียงดู  

พัฒนา และส่งเสริมการเรียนรู้ (caring, developing and 
learning) เป็นเป้าหมายทีเ่ราต้องการในเด็กปฐมวัย จากเดิมที่
เร่ืองการศกึษาเราปล่อยให้แต่ละโรงเรียนคดิเองตามใจชอบ แต่
ส�าหรับหลักสูตรการศกึษาปฐมวัยฉบบัน้ีเราขอให้สถานศกึษา
หรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัดมีมาตรฐานเหมือนกัน 
มีเป้าหมายร่วมกัน รวมถึงปรับแนวคิดต่างๆ ตามที่งานวิจัย
ระบุไว้ว่า ถ้าอยากให้เด็กมีคุณภาพต้องมีการเรียนการสอน
ในลักษณะนี้ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนแบบ STEM, Project Ap-
proached หรือ Problem Approached เพราะมิติในการพัฒนาเด็ก 
ต้องชัดเจน ต้องพัฒนาเป็นองค์รวม ไม่แยกส่วน

กฎหมายต่างๆ ที่ก�าลังจะเกิดข้ึนทั้งร่าง 
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ และร่าง พ.ร.บ. 
การปฐมวัยแห่งชาติ ถือว่าดีที่สุดหรือยัง 

ทั่วโลกไม่ว่าประเทศใดก็ตามต้องบอกว่าแนวคิดของ
ตนเองถกูพัฒนามาอย่างดี เพราะผ่านทัง้นักวิชาการและประชา-
พิจารณ์ แต่อุปสรรคที่แท้จริงคือการน�าไปใช้ ฉะนั้น ทุกอย่าง 
ข้ึนอยู่กับคนที่น�าไปปฏิบัติใช้ด้วยว่ามีความเข้าใจที่ถูกต้อง
หรือไม่ 

ปัจจบุนัทีเ่ห็นว่ายังมีความเข้าใจคลาดเคล่ือนอยู่ อย่างแรก 
คือเร่ืองการเตรียมตัวเด็ก โรงเรียนหลายแห่งต้องการ 
ให้เด็กรู้หนังสือ อ่านออกเขียนได้ และยังคงเน้นแค่เร่ือง 
สติปัญญา ถามว่าส�าคัญไหม ก็ส�าคัญส่วนหนึ่ง แต่เด็กปฐมวัย
เป็นช่วงทีเ่ขาควรได้ใช้ความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ เด็กจ�าเป็นต้อง
ได้รับการพัฒนาเป็นองค์รวม 

การจะพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพจะต้องเป็นความ
รับผิดชอบของทุกภาคฝ่าย เป็นความรับผิดชอบของทุกคน 
เม่ือเราไม่สามารถส่ือสารความรู้ความเข้าใจลงไปถึงครูและ 
ผู้ปกครองได้ การผลักดันเรื่องนี้จึงค่อนข้างมีอุปสรรค

ถ้าคุณไม่ท�าช่วงปฐมวัยให้ดี คุณจะพลาดโอกาส เม่ือ
ขาดการอบรมเล้ียงดูที่ถูกต้องและเหมาะสม ผลที่เกิดข้ึนจึง 
กลายเป็นปัญหารากเหง้าของทกุอย่าง เรายังเช่ือว่าคนเราเม่ือ
มีลูกแล้วต้องการให้ลูกได้ดี จดุน้ันคอืจดุแข็ง แต่ถ้าอยากให้ลูก
ได้ดีกต้็องเร่ิมจากการให้เด็กได้รับการพัฒนาทีถ่กูต้อง แค่น้ัน
ที่เราต้องการ





บทที่

 3
โลกทีน่่าอยู่ส�าหรับเด็ก
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ที่มา: ‘การส�ารวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2555’ โดยส�านักงานสถิติแห่งชาติ 

Timeline

25
40

25
55

25
45

25
60

25
50

2543
ไทยลงนามในปฏิญญาว่าด้วยความอยู่รอด การปกป้อง 
และการพัฒนาเด็ก (Millennium Declaration) ร่วมกับ 
191 ประเทศสมาชิกของสหประชาชาติ (UN)

2545
ไทยลงนามในแผนปฏิบัติการ ‘โลกที่เหมาะสม
ส�าหรับเด็ก’ (A World Fit for Children) ร่วมกับ 
189 ประเทศสมาชิกของสหประชาชาติ (UN)

2548-2549
ไทยจัดท�าโครงการส�ารวจสถานการณ์เด็กในประเทศ 
เพื่อติดตามความก้าวหน้าตามข้อตกลงที่ให้ไว้ 

2550
ไทยประกาศใช้นโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์ระดับชาติด้านการพัฒนาเด็ก

2555-2559
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ 
พ.ศ. 2555-2559 มีผลบังคับใช้ 
สอดคล้องกับช่วงระยะของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
11 (พ.ศ. 2555-2559) เป็นครั้งแรก

70
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ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยพิเศษ (United Nations 
General Assembly Special Session on Children: UNGASS) 
เม่ือเดือนพฤษภาคม 2545 ว่าด้วยเร่ือง ‘โลกที่เหมาะสม
ส�าหรับเด็ก’ (A World Fit for Children) ก�าหนดให้ประเทศ
สมาชิกจดัท�าแผนพัฒนาเด็กตามแนวทางดังกล่าว เพ่ือให้เด็ก
ได้รับความคุ้มครองตามสิทธิ เสรีภาพ และความเป็นมนุษย ์
ที่เท่าเทียมกัน 

ช่วงปี 2550 ประเทศไทยจึงได้ประกาศใช้นโยบายและ
แผนยุทธศาสตร์ระดับชาติด้านการพัฒนาเด็กตามแนวทาง 
‘โลกทีเ่หมาะสมส�าหรับเด็ก’ ส่งผลให้ในเวลาต่อมาได้มีการจดัท�า 
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559 ให้
ตรงกับช่วงระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 11 เป็นครั้งแรก และกลายเป็นหลักส�าคัญในการจัดท�า
ยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาเด็กและเยาวชนของหน่วยงานต่างๆ 

ดังน้ัน ในการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์จึงต้องค�านึงถึง
ทิศทางการพัฒนาเด็กและเยาวชนในระดับสากลและระดับ
ประเทศ เพ่ือให้เกดิแนวทางพัฒนาเด็กและเยาวชนทีส่อดคล้อง
ทั้งในระดับสากลและระดับประเทศ ตลอดจนเป็นแนวทาง 
ในการน�าแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติจริง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เด็ก เยาวชน และ
ครอบครัวในระดับสากล

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัวในระดับสากลทีส่�าคญั ซึง่ได้รับการยอมรับในระดับ
นานาประเทศ ได้แก่

• อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights 
of the Child: CRC)

• เป้าหมายการพัฒนาทีย่ั่งยืน (Sustainable Development 
Goals: SDGs)

• กฎบัตรออตตาวาเพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพ (The Ot-
tawa Charter for Health Promotion) องค์การอนามัย
โลก (WHO) และกองทุนเพ่ือเด็กแห่งสหประชาชาติ 
ประจ�าประเทศไทย (UNICEF Thailand)

• การประชมุสดุยอดครอบครัวโลก (World Family Sum-
mit: WFS)

• การประชุมสภาโลกว่าด้วยเร่ืองครอบครัว (World Con-
gress of Families: WCF)

• การประชุมระดับรัฐมนตรีเอเชียตะวันออกด้านครอบครัว 
(East Asia Ministerial Forum on Families: EAMFF)
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จากการวิเคราะห์แนวทางและยุทธศาสตร์ระดับสากล 
มีประเด็นที่ส�าคัญ ดังนี้

1. สิทธิเสรีภาพของเด็กและเยาวชน

ประเด็นสิทธิเสรีภาพของเด็กและเยาวชน เป็นประเด็น
พ้ืนฐานที่ได้รับการกล่าวถึงในล�าดับต้นๆ ของแนวทางและ
ยุทธศาสตร์ต่างๆ ในระดับสากล ซึง่ประเด็นดังกล่าวมีพ้ืนฐาน
มาจากแนวคิดเร่ืองของสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นสิทธิพ้ืนฐานที่
มนุษย์ทุกคนพึงมี ต้ังแต่เร่ิมต้นมีชีวิตจวบจนกระทั่งเสียชีวิต 
ตามหลักการทีป่ระกาศในกฎบตัรสหประชาชาติน้ันระบถุงึการ
ยอมรับในศักด์ิศรีแต่ก�าเนิดและสิทธิที่เท่าเทียมกัน เป็นส่ิงที ่
ไม่อาจเพิกถอนได้ของมวลมนุษยชาติ เป็นรากฐานของ
เสรีภาพ ความยุติธรรม และสันติภาพในโลก หลักการดังกล่าว
น�าไปสู่สิทธพ้ืินฐานของเด็ก ซึง่ระบไุว้อย่างชัดเจนในอนุสัญญา
ว่าด้วยสิทธิเด็ก ได้แก่

1) สิทธิในการอยู่รอด (Right of Survival) 
เป็นสิทธิพ้ืนฐานที่รัฐต้องจัดให้มีและดูแลเด็กเยาวชน

ในรัฐของตน ในการมีชีวิตรอดและส่งเสริมชีวิตให้ได้รับ
โภชนาการทีดี่ ได้รับความรักความเอาใจใส่จากครอบครัวและ
สังคม ได้รับการบริการด้านสุขภาพ การให้ทกัษะชีวิตทีถ่กูต้อง 
การให้ที่อยู่อาศัยและการเลี้ยงดู เป็นต้น 

นอกจากสิทธิพ้ืนฐานดังกล่าวแล้ว ประเด็นด้านสิทธ ิ
ในระดับสากลยังให้ความส�าคัญในเรื่องอื่นๆ เช่น 

• สิทธิทางด้านกฎหมาย ได้แก่ สิทธิในกระบวนพิจารณา
ทางตุลาการ การได้รับการคุ้มครองด้านสถานะทาง
กฎหมาย และการจดทะเบียนเกิด ซึ่งรวมถึงเด็กที่เกิด
จากพ่อแม่ที่ไม่มีสถานะทางกฎหมาย

• สิทธิทางด้านศาสนา ความเชื่อ วัฒนธรรม และภาษา
• สทิธิที่จะได้รบัการคุ้มครองจากข้อมลูข่าวสารที่เปน็โทษ

แก่เด็ก

2) สิทธิในการปกปอ้งคุ้มครอง (Right of Protection) 
เป็นสิทธิพ้ืนฐานที่รัฐต้องคุ้มครองเด็กและเยาวชน จาก

การเลือกปฏิบัติ การล่วงละเมิด การท�าร้าย การกล่ันแกล้ง
รังแก การถูกทอดทิ้ง การใช้แรงงานเด็ก ความยุติธรรม 
ต่อผู้เยาว์ การเอารัดเอาเปรียบทางเพศ เป็นต้น

3) สิทธิในการพัฒนา (Right of Development) 
รัฐต้องจัดให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาทั้งใน/

นอกระบบ เข้าถึงข่าวสารที่เหมาะสม มีเสรีภาพในความคิด
มโนธรรม และศาสนา ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาบุคลิกภาพ 
สุขภาพร่างกาย และจิตใจ 

4) สิทธิในการมีส่วนร่วม (Right of Participation) 
เด็กและเยาวชนสามารถแสดงทศันะของตนได้ มีเสรีภาพ

ในการส่ือสาร การรับข่าวสารข้อมูล การมีบทบาทในชุมชน 
และการแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่มีผลกระทบต่อเด็ก
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สิทธิเด็กในโลกสากล

สิทธิในการอยู่รอด
เป็นสิทธิพื้นฐานที่รัฐต้องจัดให้แก่เด็กในการมีชีวิตรอด 

อาทิ โภชนาการ บริการด้านสุขภาพ การให้ทักษะชีวิต

การให้ที่อยู่อาศัยและการเลี้ยงดูที่ดี เป็นต้น

สิทธิในการปกปอ้งคุ้มครอง 
รัฐต้องปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนให้ปลอดจาก 

การเลือกปฏิบัติ การล่วงละเมิด การท�าร้ายรังแก  

การถูกทอดทิ้ง การใช้แรงงานเด็ก

สิทธิในการพัฒนา
รัฐต้องจัดให้เด็กได้รับการศึกษาทั้งใน/นอกระบบ 

มีเสรีภาพในความคิด มโนธรรม และศาสนา 

ส่งเสริมการพัฒนาทั้งร่างกายและจิตใจ

สิทธิในการมีส่วนร่วม 
เด็กและเยาวชนสามารถแสดงทัศนะของตนได้

มีเสรีภาพในการสื่อสาร การรับข่าวสารข้อมูล

และการมีบทบาทในชุมชน

สิทธิทางกฎหมาย 
เด็กและเยาวชนต้องมีสิทธิในกระบวน พิจารณาทางตุลาการ 

การได้รับการคุ้มครอง ด้านสถานะทางกฎหมาย และการ 

จดทะเบียนเกิด  รวมถึงเด็กที่พ่อแม่ที่ไม่มีสถานะทางกฎหมาย

สิทธิทางด้านศาสนา ความเชื่อ 
วัฒนธรรม และภาษา 
การมีเสรีภาพทางความเชื่อ

และการนับถือศาสนาของเด็กและเยาวชน

สิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองจากข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นโทษแก่เด็ก
เด็กต้องไม่ถูกละเมิดสิทธิจากเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และข้อมูลข่าวสารที่เป็นภัย รวมถึงสามารถเข้าถึง 

สื่อสร้างสรรค์

ที่มา: เรียบเรียงจากแนวทาง
และยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็ก
จากนานาประเทศ
ตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 
(Convention on the Rights 
of the Child: CRC)
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2. ความรุนแรงต่อเด็ก 
เยาวชน และครอบครัว

ความรุนแรงต่อเด็กเป็นสภาวการณ์ที ่
เกิด ข้ึนทั่วโลก ก ่อให ้ เกิดแนวคิดในการ 
การคุ ้มครองเด็ก เพ่ือการป้องกันและการ
จดัการกบัความรุนแรงทัง้ทางร่างกายและจติใจ
ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน 

ความรุนแรงต่อเด็กหมายรวมการแสวง
ประโยชน์และการกระท�ามิชอบต่อเด็ก เช่น 
การแสวงประโยชน์ทางเพศเพ่ือการพาณิชย์ 
การค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็ก นอกจากน้ัน 
ประเด็นของความรุนแรงที่ เกิดข้ึนต่อเด็ก
เยาวชนและครอบครัวยังครอบคลุมถงึเร่ืองของ
จารีตประเพณีต่างๆ ทีเ่ป็นภัย เช่น การแต่งงาน
ก่อนวัยอันควรของเด็กตามประเพณีของ 
บางประเทศ การที่ภรรยาต้องท�าพธิีลยุไฟหรอื
ฆ่าตัวตายตามเมื่อสามีเสียชีวิต เป็นต้น 

แนวทางและยุทธศาสตร์ระดับสากลจึง
สนับสนุนให้รัฐจัดแนวทางในการคุ้มครอง การ
ฟื้นฟูเยียวยาทั้งร่างกายและจิตใจ รวมถึงการ 
กลับคืนสู่สังคมของเด็ก เยาวชน และสมาชิก
ในครอบครัว

3. สุขภาพและสุขภาวะเด็ก

ประเด็นสุขภาพและสุขภาวะของเด็กและเยาวชนในระดับสากล 
มีพ้ืนฐานจากแนวคิดในการดูแลส่งเสริมสุขภาพของประชากรให้มี
สุขภาพที่แข็งแรงและเข้าถึงสิทธิในการรับบริการด้านสุขภาพของ
รัฐ โดยแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสุขภาวะของกฎบัตรออตตาวาเพื่อ
การสร้างเสริมสุขภาพ ระบุให้รัฐหรือประเทศสมาชิกควรปฏิบัติดังนี้

1) ลดความไม่เสมอภาคทางสุขภาพ และเพ่ิมโอกาสในการ
พัฒนาสุขภาพ โดยสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ

2) ปรับเปลี่ยนระบบบริการสุขภาพ เชื่อมโยงกลไกสุขภาพกับ
กลไกอื่นๆ ในสังคม โดยการสนับสนุนบุคคลและชุมชนที่ต้องการ 
มีสุขภาพดีขึ้น และเปิดโอกาสให้ภาคส่วนที่ดูแลสุขภาพ เชื่อมโยงกับ
ภาคส่วนอื่น

3) เตรียมความพร้อมของบุคคลในการดูแลสุขภาพแบบย่ังยืน 
พัฒนาทักษะส่วนบุคคล เปิดโอกาสให้บุคคลได้เรียนรู้ตลอดชีวิต มี
การเตรียมพร้อมส�าหรับการเปล่ียนแปลงทุกช่วงชีวิต เพ่ือสามารถ
ปรับตัวเมื่อเกิดการเจ็บป่วยเรื้อรังหรือเกิดการบาดเจ็บได้

เหล่าน้ีเป็นข้อเสนอเบือ้งต้นในการสร้างสุขภาวะทีดี่แก่ประชากร
โลก ซึ่งน�าไปสู่แนวทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาในระดับนานาชาติ 
นอกจากน้ันประเด็นด้านสุขภาวะเด็กยังได้รับการกล่าวถงึในอนุสัญญา
ว่าด้วยสิทธิเด็ก เช่น สิทธิในการพัฒนาของเด็ก ซึ่งเด็กควรได้รับ
อาหารทีถ่กูหลักโภชนาการ สิทธใินการคุม้ครอง ซึง่เด็กควรได้รับการ
คุ้มครองจากยาเสพติดและสารที่มีพิษต่อจิตประสาทอื่นๆ หรือสิทธิ 
ในการมีชีวิตรอด ซึ่งเด็กควรได้สิทธิทางการแพทย์ที่จ�าเป็น

ขณะเดียวกัน เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (SDGs) ได้ระบุไว้
อย่างชัดเจนในเป้าหมายที่ 3 คือ การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี 
เพ่ือสร้างหลักประกันด้านสุขภาวะในการด�ารงชีวิตและส่งเสริมความ
เป็นอยู่ที่ดีของทุกช่วงอายุ 

ส�าหรับยุทธศาสตร์การดูแลสุขภาพและสุขภาวะรายประเด็น
น้ัน ได้มีการกล่าวถึงประเด็นสุขภาวะทางเพศจากองค์การอนามัย
โลก (WHO) องค์การ UNICEF และการประชุมสภาโลกว่าด้วยเรื่อง
ครอบครัว หรือ World Congress of Families (WCF) โดยมีประเด็น
ที่ส�าคัญคือ การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ลดการแต่งงานก่อนอายุ 18 ปี ลด
การละเมิดทางเพศในวัยรุ่น การติดเช้ือเอชไอวี และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์
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4. การบังคับใช้แรงงานเด็ก

การบังคับใช้แรงงานเด็ก การค้ามนุษย์ 
เป็นการค้าทาสสมัยใหม่ ซึ่งเป็นการปฏิบัติต่อ
มนุษย์ในสภาวะเย่ียงทาส อาท ิการใช้มนุษย์แทน
หลักทรัพย์ค�้าประกัน การบังคับสมรสเด็ก การ
เกณฑ์เด็กอายุไม่ถึง 15 ปีเข้ากองทัพ และการ
แสวงประโยชน์จากเด็กในรูปแบบต่างๆ รวมถึง
การขัดขวางการศึกษาของเด็กและการกระท�า
อันตรายต่อสุขภาพหรือการพัฒนาทางร่างกาย 
สมอง จิตใจ ศีลธรรม และสังคมของเด็กเหล่านี้  
โดยหลักการของอนุสัญญาสิทธิเด็ก (CRC)  
เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (SDGs) ได้มีการ
ให้แนวทางที่ส�าคัญในเร่ืองแรงงานเด็ก โดยให้มี
การก�าหนดอายุข้ันต�่าส�าหรับการรับเข้าท�างาน 
ให้มีการก�าหนดเกณฑ์ทีเ่หมาะสมเกีย่วกบัจ�านวน
ช่ัวโมงและสภาพการจ้างงาน และให้มีการระบุ
ก�าหนดบทลงโทษผู้ฝ่าฝืนอย่างชัดเจนและรุนแรง
เพื่อป้องปรามการปฏิบัติดังกล่าว

5. การจัดสภาพแวดล้อมและสวัสดิการ 
ทีเ่หมาะสมแก่เด็ก

ในด้านของสภาพแวดล้อมและการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมกับ
เด็กน้ัน ตามแนวทางระดับสากลมีการระบุไว้ในหลายมิติ เช่น การ
ป้องกันสภาพแวดล้อมที่อาจเป็นอันตรายต่อเด็ก ทั้งมิติของข้อมูล
ข่าวสารที่จะเข้าถึงตัวเด็ก มิติด้านวัสดุที่อาจเป็นอันตรายต่อเด็ก 
นอกจากน้ียังมีแนวทางเร่ืองการสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมที่เป็นมิตร 
ปลอดภัย และเป็นประโยชน์ต่อเด็กเยาวชนและคนในสังคม เช่น การ
สร้างสรรค์ส่ิงแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อสุขภาพ การขยายการขนส่งสาธารณะ
โดยค�านึงเป็นพิเศษถึงกลุ่มคนที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง ผู้หญิง 
เด็ก ผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย และผู้สูงอายุ หรือการจัดให้มีการ
เข้าถึงพื้นที่สาธารณะสีเขียวที่ปลอดภัย ครอบคลุม และเข้าถึงได้โดย
ถ้วนหน้า โดยเฉพาะผู้หญิง เด็ก ผู้สูงอายุ และผู้มีความบกพร่องทาง
ร่างกาย 

แนวทางหรือค�าแนะน�าทีน่่าสนใจคอื การเสริมสร้างการด�าเนินการ 
ในชุมชนที่เข้มแข็ง เพ่ือพัฒนาความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง
และสนับสนุนซึ่งกันและกัน และเพ่ือพัฒนาระบบที่มีความยืดหยุ่น 
เพ่ิมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเพ่ือสุขภาพ รวมถึงเร่ืองมาตรฐาน
และประสิทธิภาพของหน่วยงาน/บุคลากรด้านความปลอดภัยของ
เด็ก ซึ่งค�าแนะน�าในเรื่องการจัดสภาพแวดล้อมและการจัดสวัสดิการ
ที่เหมาะสมแก่เด็กที่กล่าวมานี้ถูกระบุไว้ในอนุสัญญาสิทธิเด็ก (CRC) 
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และกฎบัตรออตตาวาเพื่อการ
สร้างเสริมสุขภาพ (The Ottawa Charter for Health Promotion) 
นอกจากน้ีในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กยังได้เพ่ิมเติมประเด็นด้าน
สวัสดิการส�าหรับเด็กในการได้รับประโยชน์จากประกันสังคมและ
ประกันภัยทางสังคมไว้ด้วย
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รายงานสถานการณ์เด็ก เยาวชน และครอบครัว ประจ�าปี 2560Seedtizen เมล็ดพันธุ์พลเมือง

6. เด็กกลุ่มพิเศษ

“เด็กกลุ่มพิเศษ” ในที่นี้หมายถึง กลุ่มเด็กต่างๆ ที่
มีปัญหาหรือความซับซ้อนของปัญหาต่างจากเด็กทั่วไป 
ซึง่การพัฒนาส่งเสริมหรือคุม้ครองเด็กกลุ่มพิเศษเหล่าน้ี 
จะมีความแตกต่างและซับซ้อนมากกว่าเด็กทั่วไป จึง
จ�าเป็นต้องมีแนวทางเฉพาะส�าหรับเด็กกลุ่มพิเศษเหล่าน้ี 

ในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธเิด็ก (CRC) ได้มีการระบถุงึ 
เด็กกลุ่มพิเศษไว้ประกอบด้วย 

1) เด็กที่ถูกพรากจากครอบครัว 
2) เด็กในกระบวนการยุติธรรม 
3) เด็กที่มีสถานะเป็นผู ้ ล้ีภัย หรืออยู่ระหว่าง 

ขอสถานะ 
4) เด็กพิการ และกลุ่มเปราะบางอื่นๆ 

ส่วน UNICEF Thailand ได้ระบุถึงเด็กกลุ่มพิเศษ
ประกอบด้วย 

1) เด็กในกระบวนการยุติธรรม 
2) เด็กพิการ 
3) เด็กเร่ร่อน 
4) เด็กก�าพร้า 
5) เด็กที่อยู่นอกระบบโรงเรียน 
6) เด็กกลุ่มชาติพันธุ์และแรงงานข้ามชาติ 
7) เด็กที่อยู่กับเอดส์ 
8) เด็กยากจน 
9) เด็กในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
10) เด็กที่นับถือศาสนาต่างกัน 
นอกจากน้ีในการประชุมสภาโลกว่าด้วยเร่ือง

ครอบครัว (World Congress of Families: WCF) ก็ได้
ให้ความส�าคัญในเรื่องเด็กถูกทอดทิ้ง

7. การศกึษาและการเตรยีมความพรอ้ม
ในอาชีพ

เร่ืองการศกึษาถอืเป็นเร่ืองทีมี่การให้ความส�าคญัอย่างย่ิง
ในระดับสากล โดยในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (CRC) ได้ให้
ความส�าคัญในประเด็นการศึกษาดังนี้ 

1) ความเท่าเทียมด้านการศึกษา 
2) ขจัดความเขลาและการไม่รู้หนังสือ 
3) จัดการศึกษาให้แพร่หลายและเปิดกว้างแก่ทุกคน  

รวมถึงการศึกษาในระดับสูง 
4) จดัการศกึษาระดับประถมศกึษาเป็นภาคบงัคบัทีเ่ด็ก

ทุกคนสามารถเรียนได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
5) สนับสนุนการพัฒนาการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 

สายสามัญและสายอาชีพ 
6) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการแนะแนวทางการศกึษา

และอาชีพ 
7) มีมาตรการสนับสนุนการเข้าเรียนอย่างต่อเนื่อง และ

ลดอัตราการออกจากโรงเรียนกลางคัน 
8) พัฒนาศกัยภาพ บคุลิกภาพ ความสามารถพิเศษ และ

ความสามารถทางด้านร่างกายและจิตใจ 
9) สถาบันการศึกษาต้องเป็นไปตามมาตรฐานข้ันต�่า 

ที่รัฐก�าหนดไว้

ส�าหรับเป้าหมายการพัฒนาทีย่ั่งยืน (SDGs) น้ัน มีความ
แตกต่างไปจากอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (CRC) ในเรื่องของ
การท�างานและอาชีพ เน่ืองจากอนุสัญญาว่าด้วยสิทธเิด็กจะเน้น
ให้ค�าแนะน�าและแนวทางแก่เด็กซึง่มีอายุต�า่กว่า 18 ปี ดังน้ันจงึ
เน้นเฉพาะเร่ืองการศกึษาเป็นส่วนใหญ่ ในขณะทีเ่ป้าหมายการ
พัฒนาทีย่ั่งยืน (SDGs) จะให้ความส�าคญัทัง้ในเร่ืองการศกึษา
ต่อเน่ืองไปจนถึงอาชีพและการท�างาน ซึ่งถือเป็นการเตรียม 
ความพร้อมของเด็กในการท�างานและการประกอบอาชีพ รวมถงึ 
เป็นการให้ค�าแนะน�าหรือแนวทางที่ครอบคลุมกลุ่มที่เป็น
เยาวชนด้วย โดยรายละเอยีดของเป้าหมายการพัฒนาทีย่ั่งยืน 
(SDGs) ในประเด็นเรื่องการศึกษาและการท�างานมีดังนี้
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ส�ำนักสนับสนุนสุขภำวะเด็ก เยำวชน และครอบครัว (ส�ำนัก 4) ส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.)

1) สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคน
ต้องส�าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
ที่มีคุณภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย น�าไปสู่ผลลัพธ์ทาง 
การเรียนที่มีประสิทธิผลภายในปี 2573

2) สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคน
เข้าถึงการพัฒนา การดูแล และการจัดการศึกษาระดับก่อน 
ประถมศึกษาที่มีคุณภาพส�าหรับเด็กปฐมวัย ภายในปี 2573 
เพ่ือให้เด็กเหล่าน้ันมีความพร้อมส�าหรับการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา

3) ให้ชายและหญิงทุกคนเข้าถึงการศึกษาวิชาเทคนิค 
อาชีวศึกษา อุดมศึกษา รวมถึงมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพและ
ด้วยค่าเล่าเรียนที่สามารถจ่ายได้ ภายในปี 2573

4) เพ่ิมจ�านวนเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่จ�าเป็น  
รวมถึงทักษะทางเทคนิคและอาชีพส�าหรับการจ้างงาน การ 
มีงานที่ดี และการเป็นผู้ประกอบการ ภายในปี 2573

5) ขจัดความเหล่ือมล�้าทางเพศในระบบการศึกษา
และสร้างหลักประกันว่า กลุ่มที่เปราะบางซึ่งรวมถึงผู้พิการ  
ชนพ้ืนเมือง และเด็ก สามารถเข้าถงึการศกึษาและการฝึกอาชีพ
ทุกระดับอย่างเท่าเทียม ภายในปี 2573 

ขณะที่ UNICEF Thailand ก็ได้ให้ความส�าคัญในเร่ือง
การศึกษาเช่นเดียวกัน โดยเน้นในเร่ืองโอกาสและความเสมอ
ภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ รูปแบบและคุณภาพ
มาตรฐานของสถานศกึษาและบคุลากร รวมถงึสภาพแวดล้อม
ในโรงเรียนที่เหมาะสม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) ส่งเสริมให้เด็กเล็กได้รับบริการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
2) ส่งเสริมการเข้าเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

ตอนต้นที่เหมาะสมตามเกณฑ์อายุ 
3) การปรับปรุงคณุภาพการศกึษา ระบบการเรียนการสอน 

แบบ 2 ภาษา และแบบคละช้ัน การสอนทกัษะชีวิต การเตรียม 
ความพร้อมก่อนเข้าโรงเรียน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

4) ส่งเสริมให้เด็กเล็กเข้าถึงบริการพัฒนาการที่มี
คุณภาพ 

5) ส่งเสริมเด็กทีข่าดโอกาสให้ได้เข้าเรียนตามเกณฑ์อายุ 
และเรียนจนจบ 9 ปี ในการศึกษาภาคบังคับ 

6) มีหลักประกันว่าทุกโรงเรียนทั่วประเทศมีสภาพ
แวดล้อมที่ปลอดภัย และให้ความคุ้มครองแก่เด็ก และเคารพ
สิทธิเด็ก 

7) มีครูทีผ่่านการฝึกอบรมมาอย่างดี มีทรัพยากรทีเ่พียง
พอ และมีสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ทั้งทางร่างกาย 
จิตใจ และสังคม 

8) สภาพแวดล้อมในการเรียนจะต้องเอื้อต่อการเรียนรู้
และการเติบโตของเด็ก วิธีการเรียนการสอนจะต้องเน้นเด็ก
เป็นศูนย์กลาง 

9) บทเรียนต้องครอบคลุมการสอนทักษะชีวิตที่จ�าเป็น
ส�าหรับการใช้ชีวิตที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ และสามารถท�า
ประโยชน์ให้กับสังคมได้อย่างเต็มที่ 

10) รูปแบบโรงเรียนเพ่ือนเด็กจะต้องส่งเสริมการมี 
ส่วนร่วมของโรงเรียนและชุมชน เพราะการเรียนรู้ของเด็ก
จ�าเป็นต้องเชื่อมโยงกับชุมชนอย่างใกล้ชิด

8. การเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็ง

ยุทธศาสตร ์ระดับสากลในการเสริมสร ้างสถาบัน
ครอบครัวจะมุ่งให้ความส�าคญัทัง้ในเร่ืองบทบาทการเล้ียงดูเด็ก 
และการส่งเสริมความรู้แก่บดิามารดาและการพัฒนาครอบครัว 
ซึ่งอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (CRC) ให้ความส�าคัญดังนี้

1) ความรับผิดชอบ สิทธ ิและหน้าทีข่องบดิามารดา หรือ
สมาชิกในครอบครัว

2) บิดามารดาหรือผู้อื่นที่รับผิดชอบต่อเด็ก มีความ 
รับผิดชอบเบื้องต้นที่จะจัดหาสภาพความเป็นอยู่ที่จ�าเป็น
ส�าหรับการพัฒนาของเด็ก

3) การดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสมแก่มารดาทัง้ก่อนและ

หลังคลอดเพื่อพัฒนาตามวัยของเด็ก
4) การให้ความรู้และข้อมูลข่าวสารแก่บิดามารดา และ

การสนับสนุนให้ใช้ความรู้พ้ืนฐานในเร่ืองโภชนาการและ
สุขภาพเด็ก การเล้ียงลูกด้วยนมแม่ การดูแลอนามัยและ
สุขาภิบาล สภาพแวดล้อม การป้องกันอุบัติเหตุ และความรู้
เรื่องพัฒนาการและการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน

5) การแนะแนวแก่บดิามารดา รวมถึงการให้บริการและ
การศึกษาเรื่องการวางแผนครอบครัว

ส�าหรับเป้าหมายการพัฒนาทีย่ั่งยืน (SDGs) ได้ให้ความ
ส�าคัญในเรื่องบทบาทหญิงชายในครอบครัว การดูแลสุขภาพ
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ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
เด็ก เยาวชน 
และครอบครัว
ในระดับสากล

28

37

46

1

5

สิทธิเสรีภาพของเด็ก
และเยาวชน ความรุนแรงต่อเด็ก 

เยาวชน และครอบครัว
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การจัดสภาพแวดล้อมและ
สวัสดิการที่เหมาะสมแก่เด็ก
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ของมารดา การส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศ และการ
พัฒนาสุขภาพของสตรีมีครรภ์

ขณะที่การประชุมสุดยอดครอบครัวโลก (World Family 
Summit: WFS) การประชุมสภาโลกว่าด้วยเร่ืองครอบครัว 
(World Congress of Families: WCF) และการประชุมระดับ
รัฐมนตรีเอเชียตะวันออกด้านครอบครัว (East Asia Ministe-
rial Forum on Families: EAMFF) ให้ความส�าคัญในประเด็น
ที่สอดคล้องกัน 4 เรื่อง ได้แก่

1) การสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตการท�างานกับชีวิต
ครอบครัว และการมีเวลาให้ครอบครัว

2) บทบาทของครอบครัวในการเลี้ยงดูบุตร
3) สัมพันธภาพในครอบครัว
4) ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว โดยมุ่งเน้นการ 

แก้ปัญหาความยากจนและการพัฒนาครอบครัว

จากข้างต้นเห็นได้ว่า แนวทางการพัฒนาเด็ก เยาวชน 
และครอบครัวในระดับสากลให้ความส�าคัญกับประเด็นร่วม
ระหว่างนานาชาติ โดยต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของสิทธ ิการคุม้ครอง 
และการดูแลประชากรตามช่วงวัย ซึง่แนวทางและยุทธศาสตร์
ในระดับสากลน�าไปสู่การออกกฎหมายและยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับเด็ก เยาวชน และครอบครัว
ต่อไป
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พ.ศ. 2560 

กฎหมายสูงสุดของประเทศคือ รัฐธรรมนูญแห่งราช-
อาณาจกัรไทย พ.ศ. 2560 ได้ประกาศลงในราชกจิจานุเบกษา 
เม่ือวันที ่6 เมษายน 2560 มีบทบญัญติัทีเ่กีย่วข้องกบัเด็กและ
เยาวชน รวมถึงผู้ที่อยู่ในวงการศึกษาของประเทศอยู่หลาย
ประการ โดยเฉพาะหมวด 5 ว่าด้วยหน้าที่ของรัฐ 

มาตรา 54 ระบุว่า “รัฐต้องด�าเนินการให้เด็กทุกคน 
ได้รับการศกึษาเป็นเวลาสิบสองปี ต้ังแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการ
ศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย

“รัฐต้องด�าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนา
ก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ 
วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริม
และสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน
เข้ามีส่วนร่วมในการด�าเนินการด้วย

“รัฐต้องด�าเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตาม
ความต้องการในระบบต่างๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ 
ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ในการจัดการศึกษา 
ทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ด�าเนินการ ก�ากับ ส่งเสริม และ
สนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพและได้
มาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
ซึง่อย่างน้อยต้องมีบทบญัญติัเกีย่วกบัการจดัท�าแผนการศกึษา
แห่งชาติ และการด�าเนินการและตรวจสอบการด�าเนินการให้
เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย

“การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มี
วินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเช่ียวชาญได้ตามความถนัดของ
ตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ

“ในการด�าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนา
ตามวรรคสอง หรือให้ประชาชนได้รับการศกึษาตามวรรคสาม 
รัฐต้องด�าเนินการให้ผู้ขาดแคลนทนุทรัพย์ได้รับการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามความถนัดของตน

“ให้จัดต้ังกองทุนเพ่ือใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลน 
ทุนทรัพย์ เพ่ือลดความเหล่ือมล�้าในการศึกษา และเพ่ือ 
เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยให้รัฐ
จัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุนหรือใช้มาตรการหรือกลไก
ทางภาษี รวมทั้งการให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุนได้รับ

ประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีด้วย ทั้งน้ี ตามที่กฎหมาย
บัญญัติ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องก�าหนดให้มีการ
บริหารจดัการกองทนุเป็นอสิระและก�าหนดให้มีการใช้จ่ายเงนิ
กองทุนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว”

จะเห็นว่าประเด็นเร่ืองการศึกษาก่อนวัยเรียน หรือเด็ก
ปฐมวัย ถือเป็นจุดเด่นที่รัฐธรรมนูญน้ีให้ความส�าคัญ โดย
ระบุให้เป็นหน้าที่ของรัฐในการจัดการศึกษาแก่เด็กเล็กต้ังแต่ 
2-5 ปี ให้ได้รับการดูแลและพัฒนาอย่างเหมาะสมโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย

นอกจากน้ี ในหมวด 16 ว่าด้วยการปฏิรูปประเทศ มาตรา 
258 ได้ก�าหนดแนวทางการด�าเนินการปฏิรูปประเทศในด้าน
การศึกษา ได้แก่ 

(1) ให้สามารถเร่ิมด�าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแล
และพัฒนาก่อนเข้ารับการศกึษาตามมาตรา 54 วรรคสอง เพ่ือ
ให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม 
และสติปัญญาให้สมกับวัยโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย

(2) ให้ด�าเนินการตรากฎหมายเพ่ือจัดต้ังกองทุนตาม
มาตรา 54 วรรคหก ให้แล้วเสร็จภายในหน่ึงปี นับแต่วัน
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้

(3) ให้มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนา 
ผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณของ
ความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับ 
ค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถและประสิทธิภาพใน
การสอน รวมทัง้มีกลไกสร้างระบบคณุธรรมในการบริหารงาน
บุคคลของผู้ประกอบวิชาชีพครู

(4) ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพ่ือให ้
ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัด และปรับปรุงโครงสร้าง
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือบรรลุเป้าหมายดังกล่าวโดย
สอดคล้องกันทั้งในระดับชาติและระดับพื้นที่

อย่างไรก็ตาม แนวทางในการปฏิรูปการศึกษาของ
ประเทศทั้ง 4 ข้อ ยังคงเป็นประเด็นท้าทายที่ทุกภาคส่วนที่
เก่ียวข้องในการจดัการศกึษาจะต้องเร่งรัด ผลักดัน และพัฒนา
ต่อไป

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว 
ในประเทศไทย
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แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) เป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศไทยให้มีความ
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยมียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ส�าคัญคือ ยุทธศาสตร์ที่ 3 
เรื่องการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน โดยมีจุดเน้นดังนี้

1) การพัฒนาศักยภาพประชาชนตลอดช่วงชีวิต
2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึง
3) การเสริมสร้างให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีและเหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย
4) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย วางรากฐานการพัฒนาจิตใจให้เข้มแข็ง มีคุณธรรม 

จริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสานึกสาธารณะ ควบคู่ไปกับการสร้างค่านิยมหลักของไทยให้กับสมาชิก 
ในครอบครัว

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ ป ร ะ ช า ช น ต ล อ ด ช่ ว ง ชี วิ ต

ป ร ะ ช า ช น มี สุ ข ภ า ว ะ ที่ ดี  เ ห ม า ะ ส ม ต า ม วั ย

ยกระดับการศึกษาให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึง

ครอบครัวไทยอยู่ดีมีสุข มีคุณธรรม จริยธรรม

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ด้ า น ก า ร พั ฒ น า
แ ล ะ เ ส ริ ม ส ร้ า ง ศั ก ย ภ า พ ค น
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่ 12 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560-2564) ได้ก�าหนดยุทธศาสตร์เสริมสร้างและ
พัฒนาศกัยภาพทนุมนุษย์ เพ่ือปรับเปล่ียนให้คนในสังคมไทยมี 
ค่านิยมตามบรรทดัฐานทีดี่ทางสังคม มีทกัษะในการด�ารงชีวิต
ส�าหรับโลกศตวรรษที่ 21 ส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
ตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งเสริมสร้างสถาบันทางสังคมให้มีความ
เข้มแข็ง เอื้อต่อการพัฒนาคนและประเทศ โดยมีการก�าหนด
เป้าหมายทีเ่กีย่วข้องกบัเด็กและเยาวชน คอื เป้าหมายที ่2 การ
พัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ
และการสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ ประกอบด้วย

1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ
และสังคม (Socio-Economic Security) และมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น

2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ
3) สถาบนัทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากทีเ่อือ้ต่อ

การพัฒนาคน ซึ่งมีแนวทางการพัฒนา คือ

• การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการ
เจริญเติบโตของประเทศ โดยช่วงวัยเด็กต้ังแต่แรกเกดิ ให้
มีพัฒนาการทีส่มวัยในทกุด้าน วัยเรียน วัยรุ่น ให้มีทกัษะ
การเรียนรู้ ทักษะชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นภายใต ้
บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงาน ให้มีการ
พัฒนายกระดับสมรรถนะฝีมือแรงงานเพ่ือสร้างผลิตภาพ
เพิ่มให้กับประเทศ

•  การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มี
คุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึง

แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ  
พ.ศ. 2560-2564

ประเทศไทยมีนโยบายและแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน
อย่างต่อเน่ือง เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนา เด็กและเยาวชน 
ทิศทางของแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนจึงสอดคล้องกับแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ มีจุดเน้นเพ่ือการ
พัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหา สนองตอบความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมายตามสภาวการณ์ โดยแผนพัฒนาเด็กและ

พัฒนาศกัยภาพคนทกุช่วงวัย

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ  

ฉบับที่ 12

แรกเกิด
พัฒนาการสมวัย

วัยเรียน วัยรุ่น 
มีทักษะชีวิต

วัยแรงงาน
มีทักษะฝีมือ
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เยาวชนเร่ิมก�าเนิดข้ึนคร้ังแรก ในช่วงระยะของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525-2529)  
จากน้ันประเทศไทยได้มีนโยบายและแผนพัฒนาเด็กและ
เยาวชนอย่างต่อเนื่อง 

แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2555-2559 ที่
ผ่านมามีทัง้ผลส�าเร็จและข้อจ�ากดั ซึง่ได้ให้บทเรียนทัง้ด้านการ
บริหารจัดการและความชัดเจนในการก�าหนดเป้าหมายความ
ส�าเร็จของแผน ประกอบกับปัจจุบันที่โลกมีการเปล่ียนแปลง
อย่างรวดเร็วและซับซ้อน รวมถึงการเปล่ียนแปลงโครงสร้าง
ประชากรเข้าสู่สังคมสูงวัย ท�าให้พบประเด็นท้าทายของการ
พัฒนาแต่ละช่วงวัยต้ังแต่วัยแรกเกิดจนถึงเยาวชน เช่น การ
พัฒนาการทีส่มวัยในเด็กปฐมวัย ผลสัมฤทธิท์างการศกึษาของ
เด็กวัยเรียน การพัฒนาความรู้และทกัษะชีวิตของเยาวชนให้รู้
เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก ลักษณะความสัมพันธ์
ในครอบครัวทีเ่ปล่ียนแปลงไป สังคมยุคดิจติอลทีส่ามารถเข้าถึง 
ข้อมูลข่าวสารได้ง่ายอันจะส่งผลต่อค่านิยมและพฤติกรรม 
ในการด�าเนินชีวิตของเด็กและเยาวชน รวมทั้งจิตส�านึกต่อ
ส่วนรวม เป็นต้น

ปัจจุบันประเทศไทยใช้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่ง
ชาติ พ.ศ. 2560-2564 ซึ่งจัดท�าข้ึนตามพระราชบัญญัติ 
ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 เพื่อ
เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาเด็กและเยาวชน และสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 โดยมี
การศึกษาทิศทางและแนวโน้มระดับสากลที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาเด็กและเยาวชน ได้แก่ เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 
(SDGs) การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) 
เสาหลักด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรม (ASCC) ทีใ่ห้ความ
ส�าคญักบัการพัฒนามนุษย์ครอบคลุมทกุด้าน รวมถงึกฎหมาย 
นโยบาย และแผนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน 

แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564 
มียุทธศาสตร์ที่ส�าคัญและเกี่ยวข้องโดยตรงในการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนของประเทศ ดังนี้

1. การเสริมศักยภาพและสร้างภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชน 
โดยการพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมกีฬาและการออกก�าลังกายแก่เด็กและเยาวชน

ให้สอดคล้องตามพัฒนาการแต่ละช่วงวัย คุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ต้องการ
การคุ้มครองเป็นพิเศษและเด็กพิเศษ เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และพฤติกรรมของเด็ก
และเยาวชนให้สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 การเป็นพลเมืองสร้างสรรค์ 
เสริมสร้างทักษะในการวางแผนทางอาชีพ สมรรถนะทางเศรษฐกิจ การส่งเสริมอาชีพที่
สอดคล้องกับบริบทของสังคม เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จิตส�านึกความเป็นไทย และ
ใส่ใจส่ิงแวดล้อม รวมถึงเสริมสร้างบทบาทเด็กและเยาวชนในการมีส่วนร่วมต่อการพัฒนา
สังคมและเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยง

เด็กแรกเกิด 

 0-2 ปี
 

• ส่งเสริมโภชนาการแก่หญิงมีครรภ์และเด็กเล็ก
• สร้างความรู้ความเข้าใจแก่หญิงมีครรภ ์

และมารดา 
• ส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย

และมีคุณค่าทางโภชนาการ

แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560-2564

เด็กปฐมวัย 

 3-5 ปี

• ส่งเสริมภาวะโภชนาการที่ดี 
• ได้รับวัคซีน 
• ได้รับการตรวจฟันและบริการสาธารณสุข 

พื้นฐานที่จ�าเป็น 
• เข้าถึงสิทธิรักษาอย่างเท่าเทียม 
• ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแก่ครอบครัวในการ

เลี้ยงเด็กปฐมวัย
• ให้มีพัฒนาการรอบด้าน เต็มตามศักยภาพ 
• พัฒนาศักยภาพบุคลากรและส่งเสริมมาตรฐาน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
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ส�ำนักสนับสนุนสุขภำวะเด็ก เยำวชน และครอบครัว (ส�ำนัก 4) ส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.)

2. การพัฒนากลไกสภาพแวดล้อมในการด�ารงชีวิตของ
เด็กและเยาวชน 

โดยการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว 
การจดัสวัสดิการส�าหรับครอบครัวตามนโยบายของรัฐ ส่งเสริม 
บทบาทสถาบันการศึกษาในการเสริมสร้างทักษะที่จ�าเป็น 
การจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อพัฒนาของเด็กและเยาวชน 
ส่งเสริมความเข้มแข็งของกลไกระดับพ้ืนที่ในการพัฒนาเด็ก
และเยาวชน พัฒนาประสิทธิภาพของกลไกทางกฎหมายด้าน
การปกป้องและคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชน ส่งเสริมให้เกิด
การพัฒนาส่ือและพ้ืนที่สร้างสรรค์เพ่ือการเรียนรู้ส�าหรับเด็ก
และเยาวชน และเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกของสังคมที่มีต่อ
เด็กและเยาวชน

เสริมศักยภาพและ
สร้างภูมิคุ้มกันเด็ก

และเยาวชน

พัฒนากลไก 
สภาพแวดล้อมใน
การด�ารงชีวิตของ
เด็กและเยาวชน

ระดมสรรพก�าลัง
และทรัพยากร

3. การระดมสรรพก�าลังและทรัพยากร 
โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทกุภาคส่วนต่อการพัฒนา

เด็กและเยาวชน บูรณาการการท�างานด้านเด็กและเยาวชน
ระหว่างหน่วยงานของรัฐ ระดมทรัพยากรมุ่งสู่การพัฒนา
นโยบายและรูปแบบการลงทนุด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ของประเทศ
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัว 
พ.ศ. 2560-2564

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัว ถือได้ว่าเป็น
แผนแม่บทในการจดัท�ายุทธศาสตร์ทีเ่กีย่วข้องกบัเด็ก เยาวชน 
และครอบครัว จุดประสงค์เพ่ือให้ประเทศไทยมีทิศทางการ
พัฒนาสถาบันครอบครัวที่สอดรับกับการเปล่ียนแปลงทาง
สังคม และมีแนวทางเป้าหมายการด�าเนินงานที่ชัดเจนและ
ต่อเนื่อง กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ (พม.) จึงได้จัดท�า
นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัว พ.ศ. 
2560-2564 จัดท�าโดยมีกระบวนการมีส่วนร่วมต้ังแต่การ 
ขับเคล่ือน ติดตาม ผลักดัน ร่วมปรับปรุงแก้ไข และร่วมพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้ครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในการท�า
ยุทธศาสตร์ครอบครัว สร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับคนใน
ครอบครัว พร้อมๆ กับการวางยุทธศาสตร์เพ่ือให้ทุกคนมี 
ความรู้สึกเป็นเจ้าของยุทธศาสตร์อย่างแท้จริง และสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 และ
เป็นทศิทางหลักในการพัฒนาสถาบนัครอบครัวในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับต่อไป โดยมีจุดมุ่งเน้นดังนี้

1. มุ่งพัฒนาศักยภาพของครอบครัว 
โดยมีเป้าหมายในการสร้างสัมพันธภาพที่ดี สมาชิก

ในครอบครัวสามารถแสดงบทบาทหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม 
สมาชิกของครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ทั้งทางร่างกาย 
จติใจ สติปัญญา คณุธรรม จริยธรรม มีภูมิคุม้กนั และสามารถ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้น

2. สร้างหลักประกันความมั่นคงของครอบครัว 
ผ่านระบบที่ส่งเสริมความม่ันคงของครอบครัว เพ่ือ

ให้สมาชิกของครอบครัวสามารถด�ารงชีวิตและด�าเนินชีวิต 
ได้อย่างราบรื่น มีความสุข พึ่งพาตนเองได้ ได้รับหลักประกัน
ด้านสิทธิ สวัสดิการ และได้รับการตอบสนองต่อความจ�าเป็น 
ข้ันพ้ืนฐานของการด�ารงชีวิต รวมถึงสามารถท�าหน้าที่ของ
ครอบครัวต่อสมาชิกครอบครัวและสังคม ท�าให้ครอบครัว
สามารถด�าเนินชีวิต อยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี พร้อมที่จะ
พัฒนาศกัยภาพการเรียนรู้ และการปรับตัวให้เกดิสมดุลในการ
ด�าเนินชีวิตครอบครัวตามบริบทสังคมวัฒนธรรมที่ครอบครัว
อาศัยอยู่ โดยส่งเสริมด้านการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน ด้าน
อาชีพและรายได้ รวมถึงปัญหาหน้ีสิน ปัญหาด้านที่อยู่อาศัย 
ส่ิงแวดล้อม และสร้างเสริมให้ครอบครัวมีความม่ันคงด้าน
เศรษฐกิจตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3. การบริหารจัดการที่เอื้อต่อความเข้มแข็งของครอบครัว 
เป้าหมายเพ่ือจัดการให้ระบบการบริหารจัดการด้าน

ครอบครัวที่เป็นรูปธรรมและต่อเน่ือง ส่งเสริมให้กลไกการ
ท�างานด้านครอบครัวสามารถท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ผ่านกลไกหลักทีส่�าคญัคอื กฎหมายและระเบยีบปฏิบติั พร้อม
การพัฒนาคุณภาพหน่วยงาน และผู้ปฏิบัติงานด้านครอบครัว

4. ส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายทางสังคมเพ่ือพัฒนา
ครอบครัว 

เครือข่ายการท�างานด้านครอบครัวทีส่�าคญัประกอบด้วย 
เครือข่ายภาคประชาชน เครือข่ายภาคเอกชน เครือข่ายของรัฐ 
และเครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชน โดยการสร้างและผลักดัน
เครือข่ายทางสังคมทุกรูปแบบ ทุกระดับ ให้มีศักยภาพในการ 
ขับเคล่ือนการพัฒนาครอบครัวอย่างต่อเน่ือง สร้างการมีส่วนร่วม 
อย่างเป็นรูปธรรม และสนับสนุนให้เกิดระบบเครือข่าย
ครอบครัวในรูปแบบต่างๆ

ข้อสังเกตที่ได้จากการศึกษาแนวทางการพัฒนาเด็ก 
เยาวชน และครอบครัว ทั้งในระดับสากลและระดับประเทศ  
พบว่า แนวทางการด�าเนินงานมุ่งเน้นการพัฒนาคณุภาพชีวิต สิทธิ  
ทั้งในด้านสิทธิข้ันพ้ืนฐานที่พัฒนามาจากหลักสิทธิมนุษยชน  
สิทธเิด็ก และข้อกฎหมายระหว่างประเทศ โดยมุ่งเน้นทีตั่วเด็ก  
เยาวชน และครอบครัว เป็นศูนย์กลางในการพัฒนา โดยใน
ระดับประเทศไทยได้ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็ก เยาวชน และครอบครัว ซึง่เน้นไปทีก่ารพัฒนาทีส่มวัย
ตามช่วงอายุ และการดูแลด้านสุขภาวะ รวมถึงการเตรียม 
ความพร้อมของเด็ก เยาวชน และครอบครัว ส�าหรับการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต
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บทที่

4
พลังเครือข่ายเพ่ือเด็ก เยาวชน 

และครอบครัวไทย



รายงานสถานการณ์เด็ก เยาวชน และครอบครัว ประจ�าปี 2560Seedtizen เมล็ดพันธุ์พลเมือง

ครอบครัวเข้มแข็ง
หน่วยงาน: กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

1. การพัฒนาศักยภาพของครอบครัว 
2. สร้างหลักประกันความมั่นคงของครอบครัว 
3. การบริหารจดัการทีเ่อือ้ต่อความเข้มแข็งของครอบครัว 
4. การส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายทางสังคมเพื่อพัฒนา

ครอบครัว 
5. พัฒนากระบวนการส่ือสารสังคมเพ่ือพัฒนาครอบครัว

หน่วยงาน: กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการขับเคล่ือนผ่านนโยบายและ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัย (0-5 ปี) โดยเน้นบทบาท
ของครอบครัว 2 เรื่อง ได้แก่ 

1. ให้ครอบครัวเป็นแกนหลักในการดูแลและส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก รวมทั้งปฏิรูปวิธีการอบรมเลี้ยงดูเด็ก 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนพ่อแม่ผู้ปกครองให้มีส่วนร่วม 
ในการบริหารจัดการเก่ียวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย และมี 
ส่วนร่วมกับบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กในการดูแลเด็ก 
ในชุมชน

จุดเน้นของยุทธศาสตร์
ครอบครัว

หลักคิดในการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ภายใต้แนวนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์ต่างๆ ของประเทศไทย ต้ังบนฐานคดิทีว่่า คณุภาพประชาชนจะต้องได้รับการพัฒนา
อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและต้องส่งเสริมอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงชีวิต ดังนั้น การพัฒนา
ประเทศในระยะต่อไปจึงให้ความส�าคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ 

หากพิจารณาถึงแผนปฏิบัติการและตัวชี้วัดความส�าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 ได้ระบุถึงวัตถุประสงค์ที่ส�าคัญ  
4 ประการคือ

1. เพื่อปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม
2. เพื่อเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการด�ารงชีวิตส�าหรับโลกศตวรรษที่ 21
3. เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีตลอดช่วงชีวิต
4. เพื่อเสริมสร้างสถาบันทางสังคมให้มีความเข้มแข็งเอื้อต่อการพัฒนาคนและประเทศ

การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ด้านครอบครัวในระดับประเทศ 
สามารถพิจารณาได้จากจุดเน้นของยุทธศาสตร์ของแต่ละ
หน่วยงาน เริ่มจากยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่ได้วางกรอบการ
พัฒนาด้านครอบครัวโดยเน้นเร่ือง “การสร้างความอยู่ดีมีสุข
ของครอบครัวไทย” ขณะที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้แปลงยุทธศาสตร์ชาติไปสู่แนวปฏิบัต ิ
ที่ส�าคัญคือ “การหนุนเสริมให้สถาบันครอบครัวเข้มแข็งและ 
มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ” โดยมีตัวช้ีวัดด้านครอบครัว 
ทีส่�าคญัคอื “ดัชนีครอบครัวอบอุน่” ซึง่ประกอบคอื 1) บทบาท
การดูแลสมาชิกของครอบครัว 2) สัมพันธภาพทีดี่ในครอบครัว 
และ 3) การพึ่งพาตนเองของครอบครัว 

หน่วยงานหลักที่มีบทบาทหน้าที่ในเร่ืองครอบครัวคือ 
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย์ (พม.) ซึง่ได้ก�าหนดนโยบาย
และยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2560-
2564 เป็นทิศทางหลักในการพัฒนาสถาบันครอบครัว โดยมี
ตัวชี้วัดส�าคัญ 2 เรื่อง คือ 1) ครอบครัวที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ครอบครัวเข้มแข็ง และ 2) ครัวเรือนที่เข้าถึงแหล่งเงินทุน
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ส�ำนักสนับสนุนสุขภำวะเด็ก เยำวชน และครอบครัว (ส�ำนัก 4) ส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.)

ส่งเสริมครอบครัวพ่ึงพาตนเอง
หน่วยงาน: กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

1. การพึ่งตนเองจากอาชีพ/การมีงานท�า 
2. ทักษะการบริหาร/วางแผนทางการเงิน 
3. สวัสดิการครอบครัว 
4. สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพึ่งตนเองของครอบครัว 
5. การพึ่งพาตนเองของครอบครัวเปราะบาง

การสือ่สารเพ่ือพัฒนาครอบครัว
หน่วยงาน: กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

1. การส่งเสริมการผลิตส่ือและช่องทางส่ือการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาครอบครัวเข้มแข็ง 

2. การพัฒนากระบวนการใช้ส่ือเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ 
ร่วมกันของครอบครัว 

3. การพัฒนากลไกและส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมาย
ด้านสื่อให้มีประสิทธิภาพ

การส่งเสริมสัมพันธภาพทีด่ี 
ในครอบครัว
หน่วยงาน: กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

1. ส่งเสริมให้ครอบครัวมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน มี
สัมพันธภาพที่ดี สร้างเสริมทักษะการเรียนรู้ชีวิตครอบครัว 

2. ส่งเสริมการพัฒนาทักษะพ่อแม่ผู้ปกครองให้สามารถ 
ส่ือสารเชิงบวกกับลูก รวมถึงการพัฒนาทักษะให้พ่อแม่ 
ผู้ปกครองสามารถพูดคุยและให้ค�าปรึกษาแก่บุตรหลาน 

3. ส่งเสริมให้ครอบครัวมีความรู้และทกัษะในการด�าเนิน
ชีวิตครอบครัว เช่น การสื่อสารในครอบครัว การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวโดยไม่ใช้ความรุนแรง

4. เพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์ในชุมชน โดยสนับสนุนให้ชุมชน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่จดัสภาพแวดล้อมทีเ่หมาะสม 
และเปิดพ้ืนที่สาธารณะในการจัดบริการหรือกิจกรรมสร้าง
สัมพันธ์อันดีต่อครอบครัวและชุมชน 

5. สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม 
ดนตรี กีฬา มีการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การ
เรียนรู้ร่วมกัน เพื่อส่งเสริมการใช้เวลาร่วมกันอย่างมีคุณภาพ 
เสริมสร้างสุนทรียภาพ และรักษาสัมพันธภาพทีดี่ในครอบครัว
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จุดเน้นของยุทธศาสตร์ด้านเด็กปฐมวัย
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยในระดับประเทศได้ให้ความส�าคัญในเร่ืองพัฒนาการ

สมวัย โภชนาการที่เหมาะสม การปรับปรุงระบบการศึกษาทั้งในด้านหลักสูตรการสอนและ 
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย การจดัสภาพแวดล้อมทีเ่หมาะสม สิทธ/ิบริการพ้ืนฐาน ความรุนแรงต่อเด็ก  
การสื่อสารเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย กฎหมาย และนโยบายที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้



ส�ำนักสนับสนุนสุขภำวะเด็ก เยำวชน และครอบครัว (ส�ำนัก 4) ส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.)

พัฒนาการสมวัย
หน่วยงาน: กรมกจิการสตรแีละสถาบันครอบครัว กระทรวง
ศึกษาธิการ กรมอนามัย กรมสุขภาพจิต กระทรวง
สาธารณสุข

1. มุ่งเน้นบทบาทพ่อแม่ผู้ปกครอง โดยใช้กระบวนการ 
ให้ความรู้แก่ครอบครัว เพ่ือน�าความรู้น้ันไปส่งเสริมให้บุตร
หลานมีพัฒนาการสมวัย

2. ให้ความส�าคัญกับกลไกของสถานศึกษาและชุมชน 
รวมทั้งสภาพแวดล้อมที่เช่ือมโยงกับการส่งเสริมพัฒนาการ
ของเด็กปฐมวัย

3. การพัฒนาระบบการตรวจร่างกายและประเมิน 
พัฒนาการ รวมถึงการติดตามกระตุ้นพัฒนาการและดูแล 
ต่อเนื่องด้วยเครื่องมือที่เป็นมาตรฐาน

โภชนาการทีเ่หมาะสม
หน่วยงาน: กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และ 
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

1. ส่งเสริมหญงิมีครรภ์และเด็กเล็กให้มีภาวะโภชนาการ
ที่เหมาะสม โดยเน้นกระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่
หญิงมีครรภ์และมารดา 

2. ส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีคุณค่าทาง
โภชนาการที่เหมาะสมและเป็นอาหารที่ปลอดภัย 

สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
หน่วยงาน: กรมกจิการสตรแีละสถาบันครอบครัว กระทรวง
ศึกษาธิการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวง
มหาดไทย

1. พัฒนาคณุภาพของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและส่งเสริม
มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

2. ก�าหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานแห่งชาติ 
3. สร้างโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึง 
4. พัฒนารูปแบบการให้บริการที่เหมาะสม หลากหลาย 

และทั่วถึง ส�าหรับเด็กปกติ เด็กที่มีความต้องการพิเศษ และ
เด็กที่มีความสามารถพิเศษ

5. ยกระดับบุคลากรให้มีความรู้และทักษะการดูแลเด็ก
ที่ถูกต้อง 

การสร้างสภาพแวดล้อมทีเ่หมาะสม
หน่วยงาน: กระทรวงศึกษาธกิาร องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  
กระทรวงมหาดไทย 

1. มีมาตรการที่เอื้อให้ครอบครัวสามารถดูแลเด็กได้
เต็มศักยภาพ 

2. การสร้างพื้นที่สร้างสรรค์ในชุมชน ทั้งในด้าน
วิทยาศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี กีฬา

3. การสร้างสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต

4. การจดัระบบสาธารณูปโภคในชุมชนเพ่ืออ�านวยความ
สะดวกให้ครอบครัวและเด็กสามารถออกมาท�ากจิกรรม
ร่วมกันกับชุมชน

ความรุนแรงต่อเด็ก
หนว่ยงาน: กรมกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครัว กระทรวง
ศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข 
องค์กรสื่อ และกลุ่มเครือข่ายต่างๆ ในชุมชน 

1. มีมาตรการด้านการป้องกันการกระท�าความรุนแรง
ในเด็กและเยาวชน 

2. กระบวนการคุ้มครอง ช่วยเหลือ เยียวยา และฟื้นฟู
เด็กและเยาวชนทีป่ระสบปัญหาความรุนแรง หรือเป็นผู้กระท�า
ความรุนแรง เพื่อให้กลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ 

3. กระบวนการทางกฎหมาย เพ่ือตราหรือปรับปรุง
กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ ให้มีความเหมาะสม
สอดคล้องกับอนุสัญญาที่เกี่ยวข้อง 

4. กลไกระดับชาติ ระดับพ้ืนที่ และการบริหารจัดการ 
มีการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความรุนแรงต่อเด็กและ
เยาวชนเพ่ือน�ามาสร้างระบบฐานข้อมูล และสร้างกลไกการ
ท�างานทุกระดับทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

5. ประสานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงาน
และบคุลากรทีเ่กีย่วข้อง อาท ิภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน ภาค
ประชาสังคม องค์กรธรุกจิ องค์กรส่ือสารมวลชน กลุ่มเด็กและ
เยาวชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 

6. พัฒนาองค์ความรู้และการวิจยั มีการจดัสรรทรัพยากร
เพ่ือการศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ นโยบาย และ
ยุทธศาสตร์ให้ทันต่อเหตุการณ์ 

7. สร้างความร่วมมอืกบัต่างประเทศ ทั้งในระดบัทวภิาคี 
ระดับพหุภาคี และระดับภูมิภาค ในการคุ้มครองเด็กและ
เยาวชน
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รายงานสถานการณ์เด็ก เยาวชน และครอบครัว ประจ�าปี 2560Seedtizen เมล็ดพันธุ์พลเมือง

แผนงานสุขภาวะเด็ก เยาวชน 
และครอบครัว

พ้ืนฐานที่ส�าคัญในการก�าหนดการด�าเนินงานของแผนงานสุขภาวะเด็ก 
เยาวชน และครอบครัว คือ ยุทธศาสตร์ของส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง 
เสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งพัฒนาจากเป้าหมายหลักของประเทศ ภายใต้วิสัยทัศน ์
ที่ว่า “ทุกคนบนแผ่นดินไทย มีขีดความสามารถ สังคม และส่ิงแวดล้อมที่เอื้อต่อ 
สุขภาวะ” และพันธกจิคอื “จดุประกาย กระตุ้น สาน และเสริมพลัง บคุคล และองค์กร
ทกุภาคส่วนให้มีขีดความสามารถและสร้างสรรค์ระบบสังคมทีเ่อือ้ต่อการมีสุขภาวะ”

จากการก�าหนดเป้าหมายดังกล่าวน�าไปสู่การก�าหนดยุทธศาสตร์และการ
ด�าเนินงานด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว ตามแนวทางการพัฒนาประเทศ โดย
การท�างานทีผ่่านมาในปี 2558-2560 ได้ก�าหนดยุทธศาสตร์ในการด�าเนินงาน ดังน้ี

ยุทธศาสตร์ 1 
เสริมสร้างพลังภาคียุทธศาสตร์

และเครือข่ายด�าเนินงานเกี่ยวข้องกับ
สุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว 
ทั้งในระดับชาติ ระดับจังหวัด ระดับ
พ้ืนที่ และระดับองค์กร โดยใช้ฐาน
ข้อมูล องค์ความรู้ในการขับเคล่ือน
นโยบายการท�างานด้านเด็ก เยาวชน 
และครอบครัว และสนับสนุนการ
ปฏิบัติการที่สอดคล้องและเหมาะสม
กับบริบทของพื้นที่ (area based)

ยุทธศาสตร์ 2 
สร้างและพัฒนาศกัยภาพแกนน�า

และต้นแบบที่เป็นบุคคล กลุ่มบุคคล  
องค์กร และพ้ืนที่ ในการสร้างเสริม 
สุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว 
ให้เป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลง (change 
agent) น�าไปสู่การสร้างภูมิคุ้มกันให้
เด็ก เยาวชน และครอบครัว

ยุทธศาสตร์ 3 
ผลักดันการขับเคล่ือนนโยบาย

สาธารณะ ด้านเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัว โดยการสนับสนุนการ
พัฒนากฎหมาย/มาตรการทางสังคม 
ที่ส่งเสริมระบบดูแล ปกป้อง คุ้มครอง 
และฟื้นฟูเด็ก เยาวชน และครอบครัว 
ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาคน
ตลอดช่วงชีวิต

92



ส�ำนักสนับสนุนสุขภำวะเด็ก เยำวชน และครอบครัว (ส�ำนัก 4) ส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.)

ผลการด�าเนินงานกลุ่มครอบครัว

1. เกดิองค์ความรู้และข้อค้นพบเกีย่วกบัดัชนีและตัวช้ีวัด
ที่สะท้อนคุณลักษณะหรือองค์ประกอบของ ‘ครอบครัวอบอุ่น’ 
ทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศ และพัฒนากรอบตัวชี้วัด 
‘ครอบครัวอบอุ่น’ ที่เหมาะสมกับบริบทสังคมไทย

2. เกิดรูปแบบกลไกการท�างานของคณะอนุกรรมการ 
ส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัด ซึ่งแต่งต้ังโดยคณะ
กรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ เพ่ือให้
เห็นการเชื่อมงานครอบครัวจากระดับจังหวัดถึงระดับต�าบล

3. การพัฒนาศักยภาพการท�างานคนท�างานด ้าน
ครอบครัว เป็นนักพัฒนาครอบครัวในพ้ืนที่ โดยใช้หลักสูตร 
นักพัฒนาครอบครัวทีพั่ฒนาจากงานโครงการครอบครัวเข้มแข็ง 
ของ สสส. และเคร่ืองมือการพัฒนาครอบครัวเข้มแข็งของ 
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

4. เกิดนวัตกรรมรูปแบบการพัฒนาครอบครัวลักษณะ
เฉพาะ (ครอบครัวเล้ียงเด่ียว ครอบครัวแม่วัยรุ ่น และ
ครอบครัวเด็กพิการ) ให้มีความเข้มแข็ง สามารถจัดบริการ 
จัดสวัสดิการเพ่ือดูแลช่วยเหลือกันซึ่งกันและกัน และเข้าถึง
กองทุนที่มีอยู่ในชุมชนและสังคม

5. ขยายฐานผู้ได้รับประโยชน์โดยร่วมกับแผนสุขภาวะ
ชุมชน สนับสนุนพ้ืนที่ปฏิบัติการระดับต�าบล จ�านวน 200 
แห่ง ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ผ่านการ
ท�างานเพ่ือพัฒนาสุขภาวะเด็กปฐมวัย และโรงเรียนสุขภาวะ 
จ�านวน 100 โรง

ผลการด�าเนินงานกลุ่มปฐมวัย

1. เกิดคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
(Developmental Surveillance and PromotionManual: 
DSPM) ที่สามารถน�าไปใช้ส�าหรับการจัดบริการแก่หน่วยงาน
ที่ดูแลรับผิดชอบเด็กปฐมวัย

2. เกิดการด�าเนินงานสนับสนุนโครงการเงนิอดุหนุนเพ่ือ 
การเล้ียงดูเด็กแรกเกิด เพ่ือให้มีมติสนับสนุนโครงการอย่าง 
ต่อเน่ืองในปีงบประมาณ 2560 โดยเพ่ิมเงินอุดหนุนจาก  
400 บาท ต่อเด็กแรกเกิด 1 คน ต่อเดือน เป็น 600 บาท  
และขยายระยะเวลาการช่วยเหลือเด็กแรกเกิดจาก 1 ปี เป็น 
3 ปี

3. เกิดจังหวัดต้นแบบการบูรณาการระบบและกลไก
จังหวัดเพื่อเด็กปฐมวัย

4. เกิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย 55 ศูนย์ ใน 15 จังหวัด และขยายผล
ไปยังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เป็นเครือข่ายของศูนย์เรียนรู้ 
กระบวนการ BMK และ site visit จ�านวน 350 ศูนย์ และม ี
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยอื่นๆ ร่วมเรียนรู้และเป็นเครือข่าย 
เพิ่มเติมกว่า 700 แห่ง

5. เด็กปฐมวัยที่อยู่ในศูนย์เรียนรู้ 15 ศูนย์ จ�านวน 
ไม่น้อยกว่า 1,500 คน ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและ 
เช่ือมโยงกนัระหว่างครอบครัว ชุมชน ศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต�าบล/โรงพยาบาลชุมชน  
ส ่งผลให ้ เ ด็กปฐมวัยมีพัฒนาการที่ เหมาะสมตามวัย 
ร้อยละ 99.72 มีน�า้หนักและส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ร้อยละ 83.12 และมีความฉลาดทางอารมณ์อยู่ในเกณฑ์ปกติ
ที่ร้อยละ 98.00
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ส�ำนักสนับสนุนสุขภำวะเด็ก เยำวชน และครอบครัว (ส�ำนัก 4) ส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.)

บทสรุปทิศทางและเปา้หมาย
แผนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว มุ่งเน้นการด�าเนินงานที่ผลักดันให้ภาคี

ยุทธศาสตร์และภาคเีครือข่ายทีเ่กีย่วข้องกบัสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว ให้สามารถ
น�าแผนการด�าเนินงานที่มีอยู่ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มาใช้
ปฏิบัติงานได้ผลจริง และส่งเสริมให้เกิดการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ รวมถึงนวัตกรรม
ในการพัฒนาสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว ก้าวทันกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมทั้งสนับสนุนให้น�าผลการศึกษาและผลการด�าเนินงาน
ที่ผ่านมาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม มีการส่ือสารสาธารณะสร้างความตระหนักและ
ทัศนคติที่ถูกต้องของสังคมต่อการพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว เพื่อให้เด็กปฐมวัยเติบโต
อย่างมีคณุภาพ มีพัฒนาการสมวัยครบทกุด้าน พร้อมทีจ่ะพัฒนาได้เต็มศกัยภาพเม่ือเติบโตข้ึน 

ในปี 2561-2563 แผนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว จะมุ่งเน้นผลลัพธ ์
เชิงสุขภาวะที่ส�าคัญของเด็ก เยาวชน และครอบครัวที่สอดคล้องกับเป้าหมายชาติ ทิศทาง  
เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ระยะ 10 ปีของ สสส. เน้นยุทธศาสตร์การด�าเนินงานเชิงรุก 

ตรงจุดคานงัด ร่วมกับยุทธศาสตร์ ‘ไตรภาคี’ เพ่ือแก้ไขปัญหาส�าคัญของกลุ่ม 
เป้าหมายในพื้นที่เป้าหมายหรือพื้นที่เฉพาะ
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