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บทสรุปผูบ้ริหาร

การเปลียนแปลงเศรษฐกิจทุนนิยมเสรีนิยมทงัด้านโครงสร้าง การสะสมเคลือนยา้ยทุน เทคโนโลยี

ในปัจจุบนัก่อให้เกิดความเหลือมลาํและความแตกแยกทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เกิดการแข่งขนัแย่ง

ชิงทรัพยากรสาธารณะ เกิดภาวะปัจเจกนิยมสุดขัวทีมุ่งสู่บริโภคนิยมและไม่สนใจสังคม ในด้านสังคม

สังคมไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัย มีช่องว่างระหว่างคนแก่กับเด็กเยาวชน ครอบครัว ชุมชน และอืนๆ

สถาบนัทางสังคมเหล่านีไม่สามารถสร้างคุณค่า พนืทีสาธารณะ และวิถีวฒันธรรมร่วมกนัไดด้งัเดิม สถาบนั

หลักอืนๆ เช่น สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนาก็มีความเป็นพาณิชย์นิยมมากขึน เชือมโยงมาถึงสถาบัน

การเมืองทีมุ่งแสวงประโยชน์จากสาธารณะกลายเป็นความแตกแยกของสังคม หมดความสามารถทีจะสร้าง

สังคมการเมืองทีดีงาม มีความหวงั ให้เป็นสังคมทีรับรองสิทธิ เสรีภาพ และความเป็นธรรมของประเทศได้

จริง

ความเปลียนแปลงดา้นเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองดงักล่าว ส่งผลให้สถานการณ์เด็กและเยาวชน

ของไทยทงัในภาคเมืองและชนบทมีปัญหารุนแรงมากขึน จากงานศึกษาล่าสุดพบว่า ภาพรวมของเด็กไทย

ในชุมชนท้องถินทีขยายเติบโตเป็นเมืองใหญ่ว่ามีปัญหา 15 ประการคือ บริโภคนิยมสูง นอนดึกตืนสาย

ร่างกายอ่อนแอเพราะการบริโภค ขาดการออกกาํลังกลาย และปัญหายาเสพติด มีปัญหาวุฒิภาวะอารมณ์

เรียนรู้เรืองเพศก่อนวัยอันควร หมกมุ่นโลกออนไลน์ วัตถุนิยม ขาดจิตสาธารณะ ไม่สนการเรียนรู้ทาง

ศาสนา มุ่งเอาแต่ได ้ชอบความสําเร็จบุคคลโดยไม่สนใจหลกัการทีถูกตอ้ง เล่นการพนัน เกียงงานหนักและ

ไม่มีทักษะชีวิต เด็กเมืองอ้วนบริโภคเกินและเด็กชนบทผอมเพราะขาดแคลนและบริโภคผิด เป็นหัวหน้า

ครอบครัวตงัแต่เยาวว์ยั1

ศูนย์วิจัยฯ ได้ชีวิเคราะห์ถึงสาเหตุปัญหาว่า สถาบันทางสังคมไม่ว่าจะเป็นครอบครัว โรงเรียน

ชุมชน ศาสนา สถาบนัและหน่วยงานต่างๆ ลว้นอยู่ในภาวะอ่อนแอ ผุกร่อน บทบาทลดลง และขอ้สําคัญยิง

คือการแยกส่วนกนัทาํหน้าที ขาดการเชือมโยงประสานสัมพนัธ์ไม่มีศกัยภาพทีจะดูแลเชิงคุณภาพไดม้ากนัก

ในทางตรงกนัขา้มองค์กรทางธุรกิจมืดกลบัขยายตัวอย่างรวดเร็ว มีอาํนาจในทางการตลาด และผ่านกลไกรัฐ

มากยิงขนึ ไดมุ้่งไปทีกลุ่มเป้าหมายคือเด็กและเยาวชนเป็นหลกั

สถานการณ์ดังกล่าวฝ่ายต่างๆ ทังภาครัฐและสังคมได้พยายามหาแนวทางในการพฒันาเด็กและ

เยาวชนมาอย่างต่อเนือง โดยพยามพัฒนาสถาบันทงัในระดับชาติและท้องถินให้มีบทบาทในการจัดการ

ปัญหา การขบัเคลือนมีหลายระดบั หนึงในนนัก็คือ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน (อปท.) ซึงเป็นองค์กรของ

รัฐทีมาจากท้องถินและใกล้ชิดท้องถิน อปท.มีความสําคัญยิงขึนเมือรัฐธรรมนูญ 2550 กําหนดสิทธิและ

1 สมพงษ์ จิตระดบั และอญัญมณ ีบุญซือ, 2551, หนงัสือหลกัสตูรสิทธเิด็กและการวางแผนทอ้งถินเพือเด็กและเยาวชน

พุทธศักราช 2551, องคก์รยูนิเซฟประเทศไทย กรมสง่เสริมการปกครองทอ้งถิน กระทรวงมหาดไทย คณะครุศาสตร ์จุฬาลงกรณ์
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หน้าที อปท.ไวใ้นมาตรา 289 ว่า อปท.มีสิทธิทีจะจัดการศึกษาอบรม และฝึกอาชีพตามความเหมาะสมและ

ความต้องการของท้องถิน และมีส่วนร่วมจัดการศึกษาของรัฐให้เป็นไปตามมาตรฐาน และวัฒนธรรม

ประเพณีอนัดีของทอ้งถินดว้ย แมร้ัฐธรรมนูญฉบบัชวัคราว 2557 จะมาแทนที แต่ก็ไดย้กเอาบทบญัญตัิต่างๆ

ไวเ้ช่นเดิม ดงันัน อปท.จึงเป็นสถาบนัสําคญัทีจะมีบทบาทส่งเสริม สนับสนุนเด็กและเยาวชนไดม้าก

หากแต่ในความเป็นจริง อปท.ก็มีข้อจาํกดัในการดาํเนินการหลายด้าน สมพงษ์ จิตระดับและคณะ

ได้ประเมินไวว้่า องค์กรปกครองส่วนท้องถินกว่าร้อยละ 80 ได้ให้ความสําคัญการพฒันาทางวตัถุมากกว่า

การเปิดพืนทีให้ก ับสภาเด็กและเยาวชนไดท้าํกิจกรรมสร้างสรรค์ของตนเอง (สมพงษ์ จิตระดับ และคณะ,

25532)

สิงทีสําคญัต่อการพฒันาเด็กและเยาวชนไม่ใช่เรืองวตัถุ แต่เป็นเรืองการยอมรับ ส่งเสริม และเปิดให้

มีส่วนร่วม ดังข้อสรุปจากสมัชชาการพฒันาเด็กและเยาวชน ครังที 1 และ 2 (2552-2553) เด็กและเยาวชน

ต้องการโอกาสในการมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการการจัดกิจกรรมเพือพฒันาเด็กและเยาวชน ให้ผูใ้หญ่

ส่งเสริมให้เกิดเวทีและพนืทีแลกเปลียนเรียนรู้ระหว่างเด็กกบัเด็ก และเด็กกบัผูใ้หญ่ เพือให้เด็กและเยาวชน

ค้นพบตนเอง เติบโตเป็นพลเมืองทีมีจิตอาสาในการพฒันาสังคมและประเทศชาติ (สมพงษ์ จิตระดับ, อ้าง

แลว้)

ทีจริงการผลกัดนัให้เกิดพืนทีแลกเปลียนเรียนรู้ได้เริมตน้ขึนโดยเครือข่ายเด็กและเยาวชนในระดบั

พืนทีมาก่อนหน้านี ปลายทศวรรษ 2540 เกิดจากกลุ่มเยาวชนเล็กๆ ใน  จังหวดั คือ ร้อยเอ็ด สุรินทร์ สตูล

และปราจีนบุรี พฒันาสภาเด็กและเยาวชนขึนเพือเป็นเวทีสําหรับเยาวชนให้ได้คิดโครงการสร้างสรรค์หรือ

แกปั้ญหาของชุมชนตามวิถีทางทีเหมาะสมกบัทอ้งถินนนัๆ ต่อมาไดข้ยายไปหลายจงัหวดั จนกระทงัปี 

ก็มีพระราชบญัญตัิพฒันาส่งเสริมเด็กและเยาวชนแห่งชาติขึน สาระสําคญัในพระราชบญัญตัิฉบับนี ระบุว่า

ให้มีการจัดตังสภาเด็กและเยาวชนในทุกอําเภอและทุกจังหวัด โดยให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทังเรือง

วิชาการ ศิลปวฒันธรรมทอ้งถิน คุณธรรม จริยธรรม และประชาธิปไตย โดยทงันีเด็กและเยาวชนจะเป็นผูค้ิด

ริเริมกิจกรรมเอง การเคลือนไหวเรืองสภาเด็กและเยาวชนไดน้าํมาสู่การเกิดสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศ

ไทยตามพระราชบญัญตัิดงักล่าว

เมือโอกาสทางนโยบายเปิดกว้าง โดยให้ อปท.มีสิทธิและหน้าทีดาํเนินการด้านการส่งเสริมการ

เรียนรู้เด็กและเยาวชน พร้อมการเคลือนไหวของขบวนการด้านเด็กและเยาวชนทีผลักดันให้มีสภาเด็กและ

เยาวชนตามกฎหมาย ทางสถาบนัเสริมสร้างการเรียนรู้เพือชุมชนเป็นสุข (สรส.) ภายใต้มูลนิธิชุมชนทอ้งถิน

พัฒนา (มทพ.) ซึงมีประสบการณ์การทํางานสร้างความเข้มแข็งชุมชนท้องถินมากว่า 20 ปี ได้เห็น

ความสําคัญในการเชือมโยง อปท. หน่วยงานรัฐและประชาสังคมในท้องถินเพือสร้างกระบวนการเรียนรู้

พฒันาความเขม้แข็งให้กบัเด็ก เยาวชน และชุมชนทอ้งถิน โดยให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วม

2 สถาบนัแห่งชาติเพือการพฒันาเด็กและครอบครัว, ส่วนที สถานการณแ์ละแนวความคิดดา้นเด็กและเยาวชน,

http://www.nicfd.cf.mahidol.ac.th/th/index.php/policy/2011-10-13-04-10-00/237-2011-11-14-04-12-09
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จากการประมวลเอกสารทีเกียวกับสถานการณ์เด็กและเยาวชนในจังหวดัสุพรรณบุรีและจังหวัด

สุรินทร์ เริมจากสุพรรณบุรีพบว่า ประชากรวยัเด็ก (เด็กแรกเกิด – ตาํกว่า  ปี) มีสัดส่วนประชากรร้อยละ

.  ขณะทีเยาวชนมีสัดส่วนประชากรอยู่ทีร้อยละ ผลของการสํารวจสภาวการณ์ทางวฒันธรรมประจาํปี

งบประมาณ พ.ศ.  ของจงัหวดัสุพรรณบุรี สามารถสรุปผลการสํารวจฯ ในประเด็นทางวฒันธรรมทีเป็น

ข้อสังเกตได้ชัดเจน เช่น มิติทางด้านครอบครัว พบว่า การสือสารความรักระหว่างพ่อแม่ลูกค่อนข้างน้อย

การแสดงออกทางคาํพูดบอกรักกันซึงกันและกนั การโอบกอด สัมผสัทีแสดงออกถึงความรัก ความอบอุ่น

ในครอบครัว เมือลูกโตขึนการบริโภคสือของประชาชนในยุคปัจจุบนัทีสือออนไลน์และสือโทรทศัน์เข้ามา

มีบทบาทหรือมีอิทธิพลต่อการดาํรงชีวิตของผูค้นในสังคมเป็นอย่างมาก และมิติทางด้านศาสนา เด็กและ

เยาวชนปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาเป็นกิจวตัรน้อยลงอย่างมาก แสดงให้เห็นว่าเด็กและเยาวชนปัจจุบันให้

ความสําคญักบัศาสนาน้อยลงกว่าในอดีต

เมือเจาะดูในรายละเอียด สถานการณ์ความเป็นอยู่เด็ก มีเด็กทีมีปัญหาด้านสถานะความเป็นอยู่

กล่าวคือ มีภาระตอ้งดูแลบุคคลในครอบครัวทีเป็นเด็ก ผูป่้วยเรือรัง คนพิการและผูป่้วยจิตเวช คิดเป็นร้อยละ

.  รองลงมา คือ อยู่กับครอบครัวยากจนหรือยากลาํบาก คิดเป็นร้อยละ .  นอกจากนี ยงัพบว่าเด็กมี

ปัญหาทีอยู่อาศยัไม่มนัคง สภาพทีอยู่อาศยัไม่เหมาะสมต่อการพกัอาศยั คิดเป็นร้อยละ . เด็กมีพฤติกรรม

ทีไม่เหมาะสมเกียวกับการติดเหล้า/เครืองดืมแอลกอฮอล์/ยาเสพติด จาํนวน ,  คน คิดเป็นร้อยละ .

รองลงมา คือ ติดเกมส์และการพนันต่างๆ จาํนวน ,  คน คิดเป็นร้อยละ .  และมีปัญหามวัสุมทาํความ

รําคาญให้ชาวบ้าน จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .

ยงัพบว่า เด็กทีถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัว/ถูกทําทารุณกรรมทางร่างกาย จิตใจ เพศ มี

จาํนวนมากกว่าเด็กทีเป็นผูก้ระทาํความรุนแรงต่อผูอ้ืน จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ส่วนเด็กทีเป็น

ผูก้ระทาํความรุนแรงต่อผูอ้ืน เช่น ทาํร้ายคนในครอบครัว เพือน หรือผูอ้ืน มีจาํนวน  คน โดยเป็นเพศชาย

ทงั  คน คิดเป็นร้อยละ .

สําหรับเยาวชน พบปัญหาด้านสถานะความเป็นอยู่ จํานวน  ,  คน  โดยส่วนใหญ่อยู่กับ

ครอบครัวยากจนหรือยากลาํบาก คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมา คือ ทีอยู่อาศยัไม่มนัคง หรือสภาพทีอยู่อาศัย

ไม่เหมาะสมต่อการพกัอาศยั คิดเป็นร้อยละ .  นอกจากนี เยาวชนยงัมีภาระดูแลบุคคลในครอบครัวทีเป็น

เด็ก ผูป่้วยเรือรัง คนพิการและผูป่้วยจิตเวช คิดเป็นร้อยละ . พบเด็กทีมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม พบว่า มี

จํานวน ,  คน โดยส่วนใหญ่เป็นเยาวชนมีพฤติกรรมทีไม่เหมาะสมเกียวกับการติดเหล้า/เครืองดืม

แอลกอฮอล/์ยาเสพติด และยงัพบปัญหาเด็กกบัการกระทาํความรุนแรง และเยาวชนทีตงัครรภ์ก่อนวยัอนัควร

และไม่พร้อมในการเลียงดูบุตรแต่มีสัดส่วนทีไม่สูงนัก

เมือจดัลาํดบัความสําคญัของปัญหาสังคมในจังหวดัสุพรรณบุรี พบว่า สถานการณ์ปัญหาส่วนใหญ่

คือ ปัญหาทางเศรษฐกิจซึงทาํให้การอยู่อาศัยยากลาํบาก ครอบครัวยากจน รองลงมา คือ การมีพฤติกรรมที

ไม่เหมาะสม เช่น ติดเหลา้ เครืองดืมแอลกอฮอล ์ยาเสพติด และมีภาระตอ้งดูแลบุคคลในครอบครัวทีเป็นเด็ก
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ผูป่้วยเรือรัง คนพิการ และผูป่้วยจิตเวช ตามลาํดบั ในขณะทีครอบครัวมีปัญหาหนีสิน ไม่มีเงินออม และไม่

มีทีอยู่อาศยัเป็นของตนเอง

โดยสรุป การประเมินสถานการณ์ทางสังคมของเด็กและเยาวชน จังหวดัสุพรรณบุรี พบว่า สถานะ

ความเป็นอยู่ของเด็กและเยาวชน ส่วนใหญ่อยู่กับครอบครัวยากจน ยากลําบาก มีภาระดูแลบุคคลใน

ครอบครัวทีป่วย ช่วยเหลือตัวเองไม่ได ้เนืองจากภาวะเศรษฐกิจทาํให้ทงัพ่อและแม่ต้องเน้นหารายได ้ไม่

สามารถให้เวลาในการอบรมเลียงดูบุตรไดม้ากเท่าทีควร ส่งผลให้เด็กและเยาวชนไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่

ทีเพียงพอ จึงถูกจูงใจโดยสิงเร้าภายนอกครอบครัวได้ง่าย ดังจะพบว่าเด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมทีไม่

เหมาะสม เช่น ติดเหลา้ เครืองดืมแอลกอฮอล ์ยาเสพติด ติดเกมส์ มวัสุม และมีเพศสัมพนัธ์ก่อนวยัอนัควร

จากข้อมูลสถิติพบว่า จังหวัดสุพรรณบุรี ควรมีการพัฒนา/ปรับปรุง/แก้ไข ในเรืองปัญหาความ

ยากจนซึงเป็นสาเหตุหลักทีทาํให้นักเรียนออกกลางคัน และมีประชากรทีอยู่ในช่วงอายุตาํกว่า  ปี     มี

อตัราทีคลอดบุตรในแต่ละปีอยู่ในเกณฑ์ทีสูง

จงัหวดัสุรินทร์ มีประชากรทงัสิน , ,  คน รายไดป้ระชากรเฉลียต่อหัว ,  บาทต่อคนต่อ

ปี ซึงจะเห็นได้ว่าประชาชนของจังหวดัสุรินทร์ยงัมีรายได้อยู่ในเกณฑ์ตาํ ประชากรส่วนใหญ่ ร้อยละ .

อาศัยอยู่นอกเขตเทศบาล และร้อยละ .  อาศัยอยู่ในเขตเทศบาล ความหนาแน่นของประชากร .  คน

ต่อตารางกิโลเมตร

จากขอ้มูลของสภาวการณ์เด็กและเยาวชนจังหวดัสุรินทร์ ในปี -  โดยสถาบนัวิจยัรามจิตติ

พบว่า ในด้านการศึกษาเยาวชนจังหวัดสุรินทร์ มีคะแนนสอบ O-Net ตาํกว่าค่าเฉลียของประเทศ โดย

คะแนนสอบเฉลียของเยาวชนจังหวดัสุรินทร์ อยู่ที .  คะแนน ขณะทีค่าเฉลียของประเทศอยู่ที .

คะแนน สําหรับอตัราการเรียนต่อของเด็กและเยาวชนในจงัหวดัสุรินทร์ ในระดบัมธัยมปลายและอุดมศึกษา

สูงกว่าค่าเฉลียของประเทศ โดยอตัราการเรียนต่อมธัยมปลายของเยาวชนสุรินทร์ อยู่ที . % (ค่าเฉลียของ

ประเทศอยู่ที .  %) และอัตราการเรียนต่ออุดมศึกษา อยู่ที  % (ค่าเฉลียของประเทศอยู่ที . %)

นอกจากนี ยงัพบว่า อัตราการขาดแคลนครูส่วนใหญ่อยู่ในระดับประถมศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กและ

ขนาดกลางสูงกว่าค่าเฉลียของประเทศถึง 2 เท่า โดยอัตราการขาดแคลนครูประถมในโรงเรียนขนาดเล็ก

จังหวดัสุรินทร์ อยู่ที 9.64% (ค่าเฉลียของประเทศอยู่ที 4.62 %) และการขาดแคลนครูประถมของโรงเรียน

ขนาดกลาง อยู่ที 9.53% (ค่าเฉลียของประเทศอยู่ที 3.41%) ส่วนอัตราการขาดแคลนครูระดับมัธยมศึกษา

พบว่า มีครูอตัราจา้งอยู่ที 12.73% ขณะทีจาํนวนครูมธัยมทีรัฐต้องจดัหาให้อยู่ที 14.92 %

ขอ้มูลความจาํเป็นพืนฐานของจงัหวดัสุรินทร์ใน ปี 2556 พบว่า ปัญหาเด็กจบการศึกษาภาคบงัคบั 9

ปี ทีไม่ได้เรียนต่อ และยงัไม่มีงานทาํกลายเป็นปัญหาอนัดบัที 1 จากปัญหา 5 อันดับแรกทีตกเกณฑ์จังหวดั

ซึงเมือรวมกับจาํนวนเด็กนักเรียนออกกลางคันในปี 2554-2555 ทีสูงถึง 564 คน และในปี 2556 แล้ว ถือว่า

เป็นยอดทีสูงมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยพบว่ามีเด็กเยาวชนสุรินทร์ทีออกกลางคันจากสาเหตุ

ต่างๆ อาทิ ฐานะยากจน 82 คน มีปัญหาครอบครัว 121 คน สมรสแลว้ 24 คน มีปัญหาในการปรับตวั 129 คน

ตอ้งคดีถูกจบั 2 คน เจ็บป่วยอุบตัิเหตุ 5 คน อพยพตามผูป้กครอง 54 คน หาเลยีงครอบครัว 30 คน และกรณี
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อืนๆ 117 คนจากสถิติเด็กเยาวชนจังหวดัสุรินทร์ อายุ 0-20 ปี ตามทะเบียนราษฎรของ (เมษายน 2557) ซึงมี

จาํนวนทงัสิน 383,371 คน

จึงนําไปสู่การกาํหนดทิศทางปฏิรูปการศึกษาร่วมกัน 3 ด้าน คือ 1) เด็กและเยาวชนทีด้อยโอกาส

ต้องได้รับการดูแลจนจบการศึกษาภาคบังคับและมีทักษะทีจาํเป็น ซึงถือเป็นเรืองเร่งด่วนในการดาํเนินการ

2) ในกลุ่มเด็กและเยาวชนทัวไปต้องได้รับการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพและ 3) กลุ่มเด็กเยาวชนทีมี

ความสามารถพิเศษตอ้งไดร้ับการพฒันาส่งเสริมสู่ความเป็นเลิศ

จากการจัดประชุมระดมความเห็นเรืองการปฏิรูปการศึกษาเชิงพืนทีจังหวดัสุรินทร์ มีข้อเสนอแนะ

ดงันี

) พฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศเยาวชนจังหวดัสุรินทร์

) ส่งเสริมเยาวชนทีออกกลางคันในระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นให้ได้รับการศึกษาจนจบ

ภาคบงัคบั มีทกัษะชีวิตทีดี

) ส่งเสริมเยาวชนทีออกกลางคนัในระดับการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย ให้ได้รับการฝึกทักษะ

อาชีพ หรือศึกษาจนจบระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ มีทกัษะชีวิตทีดี และ

) พฒันาระบบป้องกนัเฝ้าระวงั และติดตามช่วยเหลือภายใต้หลกัการส่งต่อทีเรียกว่า “ปัญจภาคี”ซึง

มีกระบวนการการทํางานร่วมกันของภาคี  ภาคส่วนทีเรียกว่า “Star Strategy” เพือให้  ขาด้านบนอัน

ประกอบด้วย ) ครอบครัว/ผูป้กครอง เด็กนักเรียน ) ท้องถิน-อปท. และ ) สถานศึกษาทงัเดิมและใหม่

ทาํงานร่วมกันได ้โดยมี  ขาล่าง ได้แก่ หน่วยงานบริหารส่งเสริม และภาคเอกชนเข้าเป็นภาคีช่วยเหลือ

สนับสนุนต่อเนือง
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บทที 1

แนวคิดและแนวทางการพัฒนาเด็กและเยาวชน

1.1 แนวคิดการพัฒนาเด็กและเยาวชน

การทีเด็กและเยาวชนจะสามารถพัฒนาเต็มตามศักยภาพได้นัน จะต้องได้รับการพัฒนาอย่างเป็น

องค์รวม หมายความว่า เด็กและเยาวชนจะต้องได้รับการพัฒนาครบทุกด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย จิตใจ

อารมณ์ สังคมและสติปัญญาไปพร้อมๆกัน โดยไม่ละเวน้ด้านใดด้านหนึง จึงเห็นได้ว่าการพฒันาเด็กและ

เยาวชนตอ้งอาศัยสหวิทยาการ การบูรณาการ  ผสมผสานกบัชีวิตของเด็กและเยาวชนเพือให้เด็กและเยาวชน

ได้รับการพฒันาอย่างครบถ้วน  นอกจากนีการพัฒนาเด็กและเยาวชนเป็นกระบวนการทีต่อเนืองค่อยเป็น

ค่อยไป  และมีการเปลียนแปลงอยู่ตลอดเวลาจึงตอ้งมีการพฒันาอย่างสมาํเสมอเพือให้มีพฒันาการเหมาะสม

ตามวยั

Alexander Kreuger (อ้างใน Training Resources Group and Play Therapy Africa, 2555 หน้า 14)

กล่าวว่า การให้คําจาํกัดความต่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบคุ้มครองเด็กในแต่ละพืนทีมีความ

แตกต่างกันไป ซึงการใช้แนวคิดเชิงระบบในเชิงทฤษฎีจะช่วยให้เห็นถึงยุทธศาสตร์การส่งเสริมระบบ

คุ้มครองเด็ก และหากนํายุทธศาสตร์ดังกล่าวมาพิจารณาเชือมโยงกับบริบทในท้องถินแล้ว พบว่า อาจ

สามารถพิจารณาใช้วิธีการใดวิธีการหนึง ดงันี

) การสร้างระบบ (System building) ในกรณีทีย ังไม่มีระบบคุ้มครองเด็กระดับชาติ หรือใน

ประเทศทีมีสถานการณ์ทีเปราะบาง จึงเป็นโอกาสทีสามารถออกแบบระบบทีตงัอยู่บนพืนฐาน หรือได้รวม

เอาแนวปฏิบัติ หลักการ คุณคา ของระบบคุ้มครองเด็กในชุมชนมาไว้ด้วย โดยเริมจากการออกแบบและ

สร้างระบบที ทําให้เกิดความเชือมโยงระหว่างรัฐกับประชาชนทีมีความเข้าใจและความตระหนักถึง

ความสําคญัร่วมกนั

) การปฏิรูประบบ (System reform) ในบริบททีมีระบบคุ้มครองเด็กระดับชาติอยู่แลว้ แต่ระบบที

เป็นทางการกบัระบบคุ้มครองเด็กในชุมชนไม่มีความเกียวขอ้งสัมพนัธ์กัน ไม่เหมาะสม หรือไม่สอดรับกัน

จึงจาํเป็นตอ้งปฏิรูปทงัระบบ
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) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบ (System strengthening) เป็นการทํางานในการพัฒนา

ระบบทีมีอยู่จนกว่าจะเกิดบางส่วนของระบบคุ้มครองเด็กในระดับชาติขึนทีเป็นฐานทีมีความเกียวข้อง

สัมพนัธ์กันและสามารถเกิดขึนได้จริงภายใต้บริบทนันๆ โดยให้ความสําคัญทงัองค์ประกอบของระบบที

เป็นทางการและไม่เป็นทางการ

Rebecca Davis, Jim McCaffery และ Alessandro Conticini (2555, หน้า 7 – 8) ได้จัดทํารายงาน

เอกสารเพือการดําเนินงาน (Working paper) เรืองการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบคุ้มครองเด็กและ

เยาวชน พบว่า การเสริมสร้างความเขม้แข็งของระบบคุม้ครองเด็กและเยาวชน ประกอบดว้ย ปัจจยัพนืฐาน 9

ประการ ไดแ้ก่

. บทบาทของการสํารวจและประเมิน เป็นการใช้วิธีการในการสํารวจศึกษาและประเมินระบบใน

เบืองต้นเพือนําไปสู่การสร้างความเข้าใจร่วมกันต่อระบบคุ้มครองเด็กและเยาวชนทีเป็นปัจจุบัน ทังใน

ภาพรวมและการวิเคราะห์องค์ประกอบต่างๆ

. การสร้างพืนทีทางการเมืองทีเอือต่อการสร้างระบบ ซึงเป็นกระบวนการทีสัมพนัธ์เชือมโยงกับ

ความเป็นประชาธิปไตย ทงัในขนัตอนของการตัดสินใจและความตระหนักถึงความสําคัญของกระบวนการ

เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบ ผลทีได้จากการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบ ควรเป็นกระบวนการ

ทีส่งเสริมต่อการประสานความร่วมมือกัน  ภายใต้การปรึกษาหารือข้ามภาคส่วน และการเสริมสร้าง

เจตนารมณ์ทางการเมืองทีจะดาํเนินการร่วมกนัระหว่างหน่วยงานทีเกียวขอ้ง

. การพัฒนายุทธศาสตร์ นโยบาย และการปฏิรูปกฎหมาย ถือเป็นกลไกระดับชาติทีสําคัญใน

การเสริมสร้างความเขม้แข็งของระบบในภาพรวม

. กลไกการคุ้มครองเด็กและเยาวชนในระดับชุมชน พบว่า การเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไก

คุ้มครองเด็กและเยาวชนในระดับชุมชนทียงัยืนนัน มีความเชือมโยงกับระบบอืนๆ โดยมีปัจจยับ่งชี ได้แก่

ความรู้สึกเป็นเจ้าของของชุมชน  การสนับสนุนจากผู ้นําตามประเพณี (traditional leaders) และการใช้

ทรัพยากรทีมีอยู่ในการประสานเชือมโยงระหว่างโครงสร้างทังทีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดย

พิจารณาถึงการกระจายอาํนาจและการแบ่งบทบาทหน้าทีดว้ยการดึงเอาภาคส่วนทีเกียวขอ้งเขามามีส่วนร่วม

นอกจากนี ยงัพบว่า การนําขนบธรรมเนียมประเพณีทีเอือต่อการคุ้มครองเด็กและเยาวชนเข้ามาปรับใช้
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สามารถเสริมหนุนต่อระบบคุม้ครองเด็กและเยาวชนในระดบัชาติและเอือต่อการกระจายทรัพยากรอย่างเท่า

เทียมกนั ภายใต้ความขาดแคลนทรัพยากรหรือทีมีจาํกดั

. การเสริมสร้างความเข้มแข็งในรูปแบบของการจัดบริการ ซึงความหมายการจดับูรการ       หมาย

รวมถึงการป้องกัน การคุ ้มครอง การคืนสู่สังคม การส่งเสริมสนับสนุนและการมีส่วนร่วม ซึงการมีระบบ

บริการทีผสมผสานจะเป็นจุดเริมตน้ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบ ซึงอาจมีโครงสร้างและภาษา

ทีใช้เรียกแตกต่างกนัไปขึนอยู่กบับริบทในพนืทีนนัๆ

. อัตรากําลังแรงงานผู้ ให้บริการสังคม หมายรวมถึง บุคลากรทุกประเภททีทํางานกับเด็กและ

ครอบครัวทีเปราะบาง ทงัทีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ด้วยเหตุนี ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ

อัตรากําลัง จึงรวมถึงการจัดการศึกษาและการฝึกอบรมทังทีเป็นทางการและไม่เป็นทางการให้กับผู ้ให้

บริการสังคมทีเป็นผูป้ฏิบตัิงาน

. การติดตามและประเมินผล เป็นสิงสําคญัในการคุม้ครองเด็กและเยาวชนให้มีประสิทธิภาพยงิขนึ

. งบประมาณและการเงิน เป็นทงัปัญหาและโอกาสในการปรับปรุงการจดัสรรทรัพยากรให้มีความ

เหมาะสมและสอดคล้องตามความเป็นจริง โดยต้องมีกลยุทธ์และการวางแผนทีคํานึงถึงความเป็นไปได้

การประมาณการและจดัสรรงบประมาณตามแผนปฏิบตัิการ ภายใต้กรอบของส่วนกลางและผูส้นับสนุนทุน

ทีให้ความสําคญัต่อระบบการคุม้ครองเด็กและเยาวชน

. ระบบการคุ้มครองเด็กและเยาวชนในภาวะฉุกเฉิน ประกอบด้วย ประเด็นหลัก ได้แก่        การ

ดาํเนินงานในสภาวการณ์ปกติในการสร้างและเสริมความเข้มแข็งความสามารถในการตอบสนองต่อภาวะ

ฉุกเฉิน  (Emergency-sensitive) และ ความพยายามต่างๆ  ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งต่อระบบการ

คุ้มครองเด็กและเยาวชนภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้งและภัยพิบัติตามธรรมชาติทีสร้างย้อนหลังให้มี

ประสิทธิภาพดียงิขนึ (build back better)



หนา | 4

1.2 รูปแบบและแนวทางการพัฒนาเด็กและเยาวชน

การพฒันาเด็กและเยาวชนให้ประสบผลสําเร็จ จาํเป็นตอ้งคาํนึงถึงรูปแบบ และแนวทางการพฒันา

ทงันีรูปแบบทีนาํมาใช้ตอ้งเหมาะสมกบับริบทของสังคมนนัๆ

1.2.1 รูปแบบการพัฒนาเด็กและเยาวชนโดยสถาบันทางสังคม

บทบาทและหน้าทีของสถาบันทางสังคมในการพัฒนาเด็กและเยาวชน สถาบันทางสังคมแต่ละ

สถาบนัต่างมีหน้าทีแตกต่างกันไป โดยแต่ละสถาบนัมีหน้าทีซึงเป็นหน้าที หลักและหน้าทีรองในการแสดง

บทบาทต่อสังคม สําหรับการพฒันาเด็กและเยาวชนนนัแต่ละ สถาบนัก็แสดงบทบาททีต่างกนัออกไป ดงันี

1. สถาบันครอบครัว ครอบครัว มีบทบาทในทุกๆ ด้านของการพัฒนา เพราะครอบครัวมีความ

ผูกพนัของสมาชิกดว้ยกนัสูง และเป็น สถาบนัทางสังคมทีมีบทบาทดา้นการพฒันาเด็กและเยาวชนสถาบัน

หลกั จึงมีความสําคญัยงิกว่า สถาบนัอืนๆ

2. สถาบันการศึกษา มีบทบาทมากในส่วนของการพฒันาด้านความรู้ในเชิงวิชาการ ซึงเป็นพนืฐาน

อาชีพของเด็กและเยาวชนและเป็นสถาบันทีขัดเกลาเด็กและเยาวชนอย่างเป็นทางการ ซึงครอบคลุม ในการ

พฒันาทุกมิติ

3. สถาบันศาสนา มีบทบาทสําคัญในการพฒันาเด็กและเยาวชนอีกสถาบันหนึง ทีมีจุดเด่นในการ

สร้างพลังทางด้านจิตใจ เพราะมนุษย์ทุกคนย่อมมีความรัก โลภ โกรธ หลง ซึงเป็น ทีมาของการทุกข์ใจ

สถาบนัศาสนาจึงทาํหน้าทีเติมพลงัทางใจให้แก่มนุษยใ์นทุกวยั

จะเห็นได้ว่าสถาบันทางสังคมทีสําคัญทัง 4 สถาบัน มีบทบาทในการพัฒนา เด็กและเยาวชนที

ต่างกัน ตามลกัษณะรูปแบบและวตัถุประสงค์ของแต่ละสถาบนั ซึงลว้นเป็น สถาบัน ทีช่วยขดัเกลา พฒันา

เด็กและเยาวชนให้เติบโตเป็นผูใ้หญ่ทีมีคุณภาพและพึงประสงค์ ของสังคมในภายภาคหน้าทงัสิน

1.2.2 รูปแบบการพัฒนาเด็กและเยาวชนโดยทํางานเชิงพืนที

การทํางานเชิงพืนทีเป็นอีกรูปแบบหนึงของการพัฒนาเด็กและเยาวชน ทีมี ผู ้เสนอไว้เพือเป็น

ทางเลือกหนึงในการดาํเนินงาน ดงันี
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สีลาภรณ์ บัวสาย (2551 : 11) กล่าวว่า การขับเคลือนงานด้านเด็กและเยาวชน เหมาะเป็นงานเชิง

พืนทีมาก เพราะผู ้ทีจะแก้ปัญหาและดูแลเด็กได้ดีทีสุดคือ สถาบันครอบครัว ชุมชน โรงเรียน ฉะนัน

ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนทีตรงจุดทีสุดและเป็นการแก้ไข ปัญหาอย่างเป็นองค์รวมคือ

ยุทธศาสตร์เชิงพนืที

คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจโครงการสํารวจและศึกษาการประสานงาน ด้านเด็กและเยาวชนระดับ

พนืที (2534 : 94 -148) ไดเ้สนอแนะรูปแบบการประสานงานการพฒันา เด็กและเยาวชนระดบัพนืที ดงันี

1. รูปแบบการประสานงานในระยะสัน เนืองจากองค์กรในระดับตําบล มีวิธีการประสานทีเป็น

ธรรมชาติของชุมชนและมีประสิทธิภาพสอดคลอ้งกบัสถานการณ์จาํเพาะ ของแต่ละทอ้งถิน ดังนนัรูปแบบ

การประสานงานควรมีความยึดหยุ่นสูง เพือให้ประชาชนสามารถ ปรับเปลียนโครงการไปตามความจาํเป็น

ของพืนที

2. รูปแบบการประสานงานในระยะยาว ควรกาํหนดบทบาทและหน้าที ขององค์กรในระดับต่างๆ

และกาํหนดระบบการวางแผนด้านเด็กและเยาวชนให้สอดคลอ้งกนั เพือเป็นแนวทางในการดาํเนินงานและ

กาํหนดกิจกรรมดา้นเด็กและเยาวชนทุกระดบั

1.2.3 รูปแบบการพัฒนาเด็กและเยาวชนโดยการอบรม

การฝึกอบรมเป็นอีกรูปแบบหนึงของการดาํเนินงานดา้นการพฒันาเด็ก และเยาวชนทีสามารถทาํได้

โดยการฝึกอบรมสามารถสอดแทรกกิจกรรมได้อย่างหลากหลาย ตาม วตัถุประสงค์ของผูจ้ัด ในปัจจุบัน

รูปแบบการฝึกอบรม มีหลายหน่วยงานเลือกนาํมาใช ้ซึงมีผู ้ กล่าวถึงการฝึกอบรมไว ้ดงันี

วิจิตร อาวะกุล (สถาบันแห่งชาติเพือพฒันาเด็กและครอบครัว, 2551 : 6) สรุปว่าการฝึกอบรมมุ่งที

จะทําให้เกิดการเปลียนแปลงขึนในตัวบุคคล แบ่งออกเป็น 3 ด้านใหญ่ๆ ซึงมีความเกียวข้องกัน คือด้าน

ความรู้ (Knowledge)ดา้นทกัษะ (Skill) และดา้นทศันคติ (Attitude)

นอกจากนนั วิจิตร อาวะภาค ยงัสรุปสิงสําคญัในการจดัฝึกอบรม ว่าประกอบดว้ย

1. การคัดเลือกและจัดบุคคลทีจะเข้ารับการฝึกอบรมต้องเหมาะสม ตรงตาม หลักสูตรและความ

ตอ้งการตามวตัถุประสงค์

2. การจัดทาํหลักสูตรให้ถูกต้องเหมาะสมกับความต้องการในการฝึกอบรม ระยะเวลาการอบรม

เหมาะสม
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3. การคัดเลือกวิทยากรฝึกอบรมทีมีความรู้ความสามารถในการอบรม สอน ฝึกหัด ให้บรรลุตาม

วตัถุประสงค์ของการฝึกอบรม

4. การดาํเนินการจดัการฝึกอบรม สถานทีอบรม พิธีเปิดปิด ห้องเรียน อาหาร ทีพกั ความสะดวก

1.3 แนวทางการพัฒนาเด็กและเยาวชน

การพฒันาเด็กและเยาวชนมีผูก้ล่าวถึงแนวทางการพฒันาอย่างหลากหลาย ซึงแต่ละท่านไดเ้น้นการ

พฒันาทีแตกต่างกนัตามมุมมองของแต่ละคน โดยมีผูก้ล่าวถึงการพฒันา เด็กและเยาวชนไว ้ดงันี

รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ ครังที 3/2551 เสนอกล

ยุทธระดบัชุมชนในการพฒันางานดา้นเด็กและเยาวชน (Community Strategies) ดงันี

1. การสํารวจปัจจยัเสียง/สร้าง (Risk -Protection Model) ด้านเด็ก และเยาวชนของชุมชนทวัประเทศ

เพือเป็นแนวทางในการดาํเนินงานด้านเด็กและเยาวชน เป็นรูปธรรมโดยพฒันาแบบประเมินการสร้างเสริม

ตน้ทุนชีวิตพร้อมๆกบัการสํารวจปัจจยัเสียง ครอบคลุมตงัแต่แรกเกิดจนถึง 25 ปีโดยจุดเปลียนในวงจรชีวิต

ของเด็กและเยาวชนจะอยู่ 3 ช่วง ทีสําคัญ  กล่าวคือ  แรกเกิด - 6 ปีวัยเด็กเล็ก เด็กปฐมวัยซึงมีสถาบัน

ครอบครัวเป็นหัวใจหลักในการ สร้างเสริมต้นทุนชีวิตอายุ6 ปี -12 ปีวยัเรียนซึงมี สถาบันการศึกษาและ

ครอบครัวเป็นหัวใจในการ สร้างเสริมต้นทุนชีวิต อายุ 12 - 25 ปี วยัรุ่น ซึงมีกลุ่มเพือนและชุมชนเป็นหัวใจ

ในการสร้างเสริม ต้นทุนชีวิตกระบวนการนีทําให้เกิดรูปแบบการสํารวจปัจจัยเสียง/สร้าง เพือวิเคราะห์

วางแผน ยุทธศาสตร์ดา้นเด็กและเยาวชน ทงั 3 ช่วง (เด็กปฐมวยั เด็กวยัเรียน วยัรุ่น) ของชุมชนดว้ยตนเอง

2. การดําเนินงานผ่านกลไกคณะทํางานด้านเด็กและเยาวชนของชุมชน เพือสร้างศักยภาพให้

คณะทาํงานพืนทีในการบูรณาการงานสุขภาวะเด็กและเยาวชน ร่วมกับองค์กร ท้องถินโดยเฉพาะองค์การ

บริหารส่วนตาํบล สภาเด็กและเยาวชนประจาํชุมชน เน้นการมีส่วนร่วม ของเด็กและเยาวชนผ่านการสร้าง

กิจกรรมสร้างสรรค์ เพือสร้างเสริมต้นทุนชีวิต ซึงกลไกนี ประกอบด้วย กระบวนการเกิดคณะทาํงานและ

การบริหารจัดการ ระบบทีปรึกษาและพีเลียง ระบบ การจัดสรรทรัพยากรของชุมชนในงานด้านเด็กและ

เยาวชน กระบวนการนีทาํให้เกิดรูปแบบ คณะกรรมการพฒันางานดา้นเด็กและเยาวชนประจาํชุมชน

3. การพัฒนารูปแบบกิจกรรมเพือสร้างเสริมต้นทุนชีวิตเด็กและเยาวชน ในบริบทต่างๆ ซึงเป็น

กระบวน การพัฒนารูปแบบกิจกรรมเด็กและเยาวชนโดยได้ศึกษาในบริบทต่างๆทีมีอยู่เดิม คือ กิจกรรม

ครอบครัว กิจกรรมสถานศึกษา กิจกรรมชุมชน และกิจกรรมอืนๆ ทีสร้างเสริมต้นทุนชีวิตทีขาดหายไปใน



หนา | 7

กลุ่มเสียงต่างๆ เช่น กรณีเสียงทางเพศ ยาเสพติด ความรุนแรง เป็นตน้ โดยแผนงานสุขภาวะเด็กและเยาวชน

กาํลงัสร้างระบบการจัดการโครงการ และกิจกรรมต่างๆ ทีเกิดขึนอยู่แล้วสําหรับเด็กและเยาวชน อีกทงัส่วน

ทียงัขาดอยู่ก็จะไดพ้ฒันา หรือเสนอให้พฒันาขึนเพมิเติม กระบวนนีทาํให้เกิด รูปแบบกิจกรรมสร้างสรรค์ที

หลากหลาย

1.4 การพัฒนาตามแนวพระราชดํารัส “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”

การพัฒนาเด็กและเยาวชนทังในและนอกระบบการศึกษา ให้ประสบผลสําเร็จนันจําเป็นต้อง

คาํนึงถึงปัจจัยหรือรูปแบบทีจะช่วยให้การดาํเนินงานสําเร็จ ตามเป้าหมายไว ้การพฒันาเด็กและเยาวชนมี

รูปแบบทีส่งผลต่อความสําเร็จได้แก่ พืนทีเนืองจากแต่ ละพืนทีมีความแตกต่างกัน การพัฒนาเด็กและ

เยาวชนจึงต้องดูสภาพแวดล้อมของพืนทีด้วย นอกจากนันต้องสร้างรูปแบบการสํารวจปัจจัยเสียง โดยใช้

รูปแบบคณะกรรมการเข้ามาดําเนินงาน และจัดกิจกรรมทีสร้างสรรค์ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ด้วย

กระบวนการเรียนรู้ทางสังคมอีกทาง หนึงด้วย นอกจากนันผู ้ดําเนินงานต้องมีความตังใจจริงและมีจิต

สาธารณะสูง ตลอดจนมีพฤตินิสัย ทีเขา้ใจเด็กและเยาวชนเป็นอย่างดี

เด็กและเยาวชนในสังคมยุคใหม่อยู่ท่ามกลางการเปลียนแปลงของบริบทดงักล่าวขา้งตน้ จาํเป็นตอ้ง

มีคุณลักษณะทีสอดคล้องกับบริบท โดยสามารถปรับตัวอยู่ภายใต้ความแตกต่างหลากหลาย มีความรู้

ความสามารถและทักษะด้านต่างๆ ทีสอดคล้องกับสังคมยุคใหม่ สามารถดาํรงชีวิตไดอ้ย่างมีความสุข โดย

ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพฒันาเด็กและเยาวชน ให้เป็นบุคคลทีมีคุณภาพของประเทศถือ

เป็นพนัธกิจของทุกภาคส่วน แผนพฒันาเด็กและเยาวชนแห่งชาติฉบับนีจะยงัดาํรงไวซึ้งแนวทางการพฒันา

สิทธิและเสรีภาพ ตลอดจนการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนทีผ่านมา และจะยกระดบัมาตรการและกลไก

การพฒันาและปกป้องคุ ้มครองเด็กและเยาวชนให้สามารถรับมือและเท่าทันกับสถานการณ์การพฒันาทัง

ทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนสภาพแวดลอ้มทีเปลียนแปลงไป เพือให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตทีดี

เหมาะสม และเป็นตน้ทุนทางสังคมและเศรษฐกิจทีสําคญัทีจะนาํไปสู่การพฒันาทียงัยืนต่อไป
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บทที 2

สถานการณ์เด็กและเยาวชนในประเทศไทย

สถานการณ์การพัฒนาเด็กและเยาวชนของประเทศไทยเองก็มีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกันกับ

สถานการณ์ระดับโลก โดยเฉพาะตงัแต่ช่วงทศวรรษ  เป็นต้นมาทีการเปลียนแปลงของโครงสร้างของ

สังคมไทยมีความชัดเจนและผนัแปรไปตามกระแสการพฒันาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่าง

เด่นชัด ไม่ว่าจะเป็นการเติบโตของสังคมเมือง การเพิมขึนของชุมชนแออัด รวมไปถึงลกัษณะความสัมพนัธ์

ในครอบครัวจากครอบครัวขนาดใหญ่เป็นครอบครัวขนาดเล็ก และการเคลือนยา้ยแรงงานจากชนบทสู่เมือง

(สํานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน, 2557)

จากรายงานการศึกษาสถานการณ์เด็กและเยาวชนของประเทศไทย โดยวิมลทิพย ์มุสิกพนัธ์ุ (2559)

ได้สะท้อนให้เห็นว่า เด็กและเยาวชนของไทยเผชิญกบัปัญหาและความท้าทายของสังคมยุคโลกาภิวตัน์ไม่

ต่างไปจากเด็กและเยาวชนในประเทศอืนๆ

2.1 ด้านการอยู่รอด:  แมว้่าเด็กไทยจะมีอัตราการมีชีวิตรอดมากขึน  แต่ยงคงพบปัญหาโภชนาการ

เด็ก ทังการขาดสารอาหารทีจําเป็นต่อการเจริญเติบโต และการเกิดภาวะอ้วนในเด็กทีเกิดจากการได้รับ

สารอาหารทีไม่เหมาะสม ซึงล้วนส่งผลกระทบต่อพัฒนาการทางกาย จิต และสังคมของเด็กจนถึงวัยรุ่น

นอกจากนี สถานการณ์ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ ยงัพบว่าวยัรุ่นมีพฤติกรรมเสียงทางเพศเป็นปัญหาสําคัญ

เช่น การมีเพศสัมพนัธ์ทีไม่ป้องกนัมากขึน การใช้ถุงยางอนามยัและการคุมกาํเนิดดว้ยวิธีทีเชือถือไดใ้นการมี

เพศสัมพนัธ์ครังล่าสุดลดตาํลงกว่าปี พ.ศ. 2556 สําหรับสถานการณ์การเสพยาเสพติดของเด็กและเยาวชน

พบว่า มีเดก็และเยาวชนกระทาํผิดในคดีทีเกียวขอ้งกบัยาเสพติดเพมิขึนจากปี พ.ศ. 2556

2.2 ด้านการพัฒนา: เด็กในประเทศไทยยงัพบว่ามีสุขภาวะตาํกว่ามาตรฐาน  ไม่ว่าจะเป็นภาวะผอม

เตยี หรืออ้วนเกินมาตรฐานทีกาํหนด โดยเฉพาะกลุ่มเด็กอพยพทีมากบัแรงงานข้ามชาต ิและกลุ่มเด็กทีอยู่ใน

ครอบครัวยากจน ซึงส่งผลต่อการพัฒนาด้านอารมณ์และสติปัญญา และโอกาสในการได้รับการศึกษา

ตลอดจนโอกาสในการเลียงชีพและสร้างรายได้เพือการพัฒนาคุณภาพชีวิตในระยะยาวนอกจากนี แม้

ประเทศไทยจะมีการลงทุนดา้นการศึกษาทีสูงเป็นอันดับตน้ๆ ในภูมิภาคนี กลับพบว่าอยู่ ในอนัดบัตาํทีสุด

เมือเทียบกับประเทศสมาชิกอาเซียนอืน ๆ และมีผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่าน  คณิตศาสตร์

และวิทยาศาสตร์ ในระดับตาํ อีกทงัยงัมีข้อจาํกัดในด้านการพฒันาทักษะของเด็กนักเรียนให้พร้อมในการ

ออกมาสู่ระบบการจ้างแรงงานฝีมือ  โดยเฉพาะทกัษะภาษาอังกฤษ ทีทาํให้ความสามารถในการแข่งขนักับ
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ประเทศเพือนบ้าน และโอกาสในการได้งานทีมีรายได้สูง และโอกาสในการเติบโตเป็นผู ้บริหารลดลง

ประกอบกับ ภายในปี 2563 จาํนวนประชากรวยัแรงงาน (15-59 ปี) ของประเทศไทยจะลดลง ทาํให้หากขาด

การวางแผนทีดี เด็กและเยาวชนของไทยจะไม่สามารถพฒันาและเตบิโตมาเป็นต้นทุนการผลิตทีมีศักยภาพ

สูง สามารถรักษาการพฒันาระบบเศรษฐกิจของประเทศไดอ้ย่างต่อเนือง ในขณะเดียวกนัก็สามารถทีจะดูแล

ผูป้กครองได้มากยิงขึน  อย่างไรก็ดี มีความพยายามจากทุกภาคส่วน ซึงเป็นการรวมตัวกันของกลุ่มองค์กร

ทางสังคม ทังเครือข่ายองค์กรด้านสุขภาพ เครือข่ายภาคธุรกิจเพือสังคม เครือข่ายนักวิชาการ เครือข่าย

องค์กรพฒันาเอกชน เครือข่ายองค์กรพฒันาชุมชน และเครือข่ายสือมวลชน ในการสานและเสริมพลงัให้เกิด

การต่อยอดการพัฒนาประเทศไทยด้วยการจัดกิจกรรม โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในหลากหลาย

รูปแบบ และทุกระดบั ดว้ยเชือว่า “คนรุ่นใหม”่ จะเป็นพลงัเปลียนแปลงสําคญัของสังคม

2.3 ด้านการปกป้องคุ้มครอง:  ประเทศไทยนับว่ามีความก้าวหน้าในด้านนีมาก ทงัการคุ ้มครอง

สิทธิการรักษาพยาบาล การเขา้รับการศึกษาขนัพืนฐาน การจดทะเบียนเกิด ซึงมีความครอบคลุมและเขา้ถึง

ได ้แต่ก็ยงัปรากฏความเหลือมลาํ และการกระทาํความรุนแรงในกลุ่มเด็กทีอยู่ในภาวะยากลาํบาก เช่น แม่ไม่

มีการศึกษาหรือมีการศึกษาน้อย  เด็กทีอาศัยในครัวเรือนทีหัวหน้าครัวเรือนไม่ใช่คนไทย  เป็นต้น

นอกจากนี เด็กทีถูกแสวงประโยชน์  (แรงงานเด็ก เด็กทีถูกละเมิด ค้ามนุษย์) ยงิทวีความรุนแรง และซับซ้อน

มากยิงขึนจากการเปลียนแปลงโครงสร้างประชากรไทย การพัฒนาทางเศรษฐกิจ การขยายตัวในระบบ

การศึกษา การเคลือนยา้ยแรงงานทีอิสระยิงขึนจากการเปิดเสรีในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ทาํให้เกิดการ

ใช้แรงงานเด็กต่างชาติสัญชาติพม่า ลาว และกมัพูชา ในภาคเกษตรกรรม กิจการประมง โรงงาน และทาํงาน

รับใชใ้นบา้น ซึงกว่าครึงหนึง เป็นการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบทีเลวร้าย เช่น การบังคับขอทาน  การทาํงาน

ต่อเนืองเป็นเวลานาน การไดร้ับค่าจา้งตาํกว่าอตัราค่าจา้งขน้ตาํ การทาํงานภายใต้สิงแวดล้อมทีเป็นอนัตราย

และการถูกละเมิดในทุกรูปแบบ เด็กทีไม่ได้อยู่กับครอบครัว เป็นอีกกลุ่มทีพบมากขึนอันเนืองมาจากการที

พ่อแม่ตอ้งยา้ยถินภายในประเทศเพือไปหางานทาํ โดยปรากฏการณ์นีมักเกิดขึนในครัวเรือนทียากจน  เด็ก

กลุ่มทีต้องการดูแลเฉพาะ เด็กไร้สัญชาติ เด็กทีได้รับผลกระทบจากความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

และเด็กทีมีความพิการ ก็เป็นอีกกลุ่มทีเพิมจาํนวนมากขนึอย่างต่อเนือง

2.4 ด้านการมีส่วนร่วม : นับว่าเด็กและเยาวชนไทยไดร้ับโอกาสให้มีหน้าทีทงัโดยกฎหมายและโดย

สมัครใจสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายสาธารณะมากขึน และเป็นทางการมากขึน ผ่าน

กลไก มาตรการ เวทีรูปแบบต่างๆ เช่น สมัชชาการพฒันาเด็กและเยาวชนแห่งชาต ิ สมัชชาเด็กและเยาวชน

แห่งชาติ สภาเด็กและเยาวชน ตงัแต่ระดับ ประเทศ จังหวด อาํเภอ และตาํบล ซึงกลไกเหล่านีจะจดัขึนเป็น
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ประจําทุกปี และครอบคลุมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกด้าน ทุกระดับ  ได้แก่ ด้านสังคม การเมือง

วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ ทังในโรงเรียน ครอบครัว และชุมชน   หากแต่ย ังไม่สามารถร้อยเรียงภาพ

ความสําเร็จของการสร้างการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในระดบัประเทศไดอ้ย่างชัดเจน

ดงันัน เพือเป็นการสานต่อความพยายามในการพฒันาเด็กและเยาวชนของประเทศให้มีบทบาทเป็น

ผูน้ําการเปลียนแปลงทีสําคัญของชาติต่อไปในอนาคต ตลอดจนเพือเป็นการดาํเนินการตามพนัธกรณีของ

โลกทีประเทศไทยร่วมให้การรองรับ ทิศทางการพฒันาของประเทศไทย โดยเฉพาะทีมีผลต่อการพฒันาเด็ก

และเยาวชนในประเทศ  จึงเป็นการผสมผสานระหว่างทุนทรัพยากรและองคค์วามรู้ รวมทงัความสําเร็จทีมี

อยู่เดิม กับนวตักรรมและข้อเรียกร้องระหว่างประเทศ โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นกรอบ

หลกัชนีาํแนวทางการพฒันาของประเทศ
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บทที 3

กรอบการพัฒนาเด็กและเยาวชนของประเทศไทย

3.1 กฎหมาย นโยบาย และแผนทีเกียวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน

กฎหมาย นโยบาย และแผนต่าง ๆ ทีเกียวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน ทงัในระดับสากล และใน

ประเทศไทย มีกรอบแนวทางการพฒันาเด็กและเยาวชน ดงัต่อไปนี

1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ได้ประกันสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค

และการไม่ เลือกปฏิบัติ  โดยเฉพาะแนวนโยบายพืนฐานแห่งรัฐ มาตรา รัฐต้องดําเนินการตาม

แนวนโยบายด้านสังคม สาธารณสุข การศึกษา และวฒันธรรม ในขอ้ คุม้ครองและพฒันาเด็กและเยาวชน

สนับสนุนการอบรมเลียงดู และให้การศึกษาปฐมวยั ส่งเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย ส่งเสริมและ

พฒันาความเป็นปึกแผ่นของสถาบันครอบครัวและชุมชน รวมทังต้องสงเคราะห์และ จัดสวสัดิการให้แก่

ผูสู้งอายุ ผูย้ากไร้ ผูพ้ิการหรือผูทุ้พพลภาพ และผูอ้ยู่ในสภาวะยากลาํบาก ให้มีคุณภาพชีวิตทีดีขึนและ

พงึพาตนเองได้

2) พระราชบัญญัติคุ ้มครองแรงงาน พ.ศ. แก้ไขเพิมเติมโดยพระราชบญัญัติคุ ้มครองแรงงาน

ฉบบัที ฉบบัที พ.ศ. หมวด การใช้แรงงานเด็ก สาระสําคญัคือ ห้ามมิให้จา้งเด็กอายุตาํกว่าสิบห้าปี

เป็นลูกจา้ง กรณีจา้งเด็กอายุตาํกว่า ปี เป็นลูกจ้าง ให้แจ้งการจ้างและการสินสุดการจา้งต่อพนักงานตรวจ

แรงงาน รวมทงัจัดทาํบนัทึกสภาพการจา้ง โดยห้ามทาํงานเวลา . – . นาฬิกา (เวน้แต่ไดร้ับอนุญาต

หรือเป็นงานการแสดง) ห้ามทาํงานล่วงเวลาหรือทาํงานในวนัหยุด รวมทงังานทีอาจเป็นอันตราย เช่น งาน

หลอม เป่า หล่อ รีดโลหะหรือปัมโลหะ งานเกียวกับความร้อน ความเย็น ความสันสะเทือน สารเคมีทีเป็น

อนัตราย จุลชีวนัเป็นพิษ วตัถุระเบิดหรือไวไฟ กัมมันตภาพรังสี และอืนๆ รวมทงัห้ามทาํงานใต้ดินและบน

ทีสูง ตลอดจนห้ามทํางานในบางสถานที เช่น โรงฆ่าสัตว์ และสถานทีเล่นการพนัน (มาตรา - )

นอกจากนียงัไดก้าํหนดสิทธิลาเข้าประชุม สัมมนา รับการอบรมหรืออืน ๆ เพือประโยชน์ในการพฒันาและ

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการทาํงานของแรงงานเด็ก

3) พระราชบัญญัติการจัดสวสัดิการสังคม พ.ศ. สืบเนืองจากแนวนโยบายพืนฐานแห่งรัฐที

จะตอ้งคุม้ครองและพฒันาเด็กและเยาวชน ส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย เสริมสร้างและพฒันาความเป็น
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ปึกแผ่นของครอบครัว และความเข้มแข็งของชุมชน รวมทงัต้องสงเคราะห์ผูสู้งอายุ ผูย้ากไร้ ผู ้พิการหรือ

ทุพพลภาพ และผูด้้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตทีดีและพึงตนเองได ้โดยการจัดสวสัดิการสังคมทงัในส่วน

ภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถิน องค์กรอืน โดยเฉพาะองค์กรภาคประชาชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการจดัสวสัดิการสังคมให้เป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของสมาชิกและเกิดระบบการช่วยเหลือเกือกูลในสังคมและ

ชุมชนตลอดจนการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายการจัดสวสัดิการชุมชน เพือเสริมสร้างความมันคงทางสังคม

และการพึงพาตนเองของชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งอย่างทัวถึง เหมาะสมและเป็นธรรม โดยองค์กร

ภาคเอกชนสามารถขอขึนทะเบียนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ และมีกองทุนส่งเสริมการจัดสวสัดิการ

สังคมเพือสนับสนุนการดําเนินงาน รวมถึงการสนับสนุนให้การดําเนินงานการจัดสวสัดิการสังคมของ

องค์การต่างๆ และผูป้ฏิบตัิงาน (นักสังคมสงเคราะห์และอาสาสมคัร) เป็นไปตามมาตรฐาน

4) พระราชบัญญัติคุ ้มครองเด็ก พ.ศ. มีสาระสําคัญในเรืองการกาํหนดขนัตอน วิธีการปฏิบัติ

ต่อเด็กในดา้นการอุปการะเลียงด ูการสงเคราะห ์การคุม้ครองสวสัดิภาพ และการส่งเสริมความประพฤติเด็ก

เพือให้เด็กไดร้ับการอุปการะเลียงด ูอบรมสังสอน และมีพฒันาการทีเหมาะสม รวมถึงการป้องกนัไม่ให้เด็ก

ถูกทารุณกรรม ตกเป็นเครืองมือในการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ หรือการถูกเลือกปฏิบตัิโดยไม่เป็น

ธรรม โดยอาศัยความร่วมมือในการคุม้ครองเด็กระหว่างหน่วยงานของรัฐและเอกชน และเปิดโอกาสให้ทุก

คนได้เข้ามามีส่วนในการคุ ้มครองเด็กทงัในรูปแบบการแจ้ง การรายงาน หรือการช่วยเหลือเด็กเบืองต้น

5) พระราชบัญญัติส่งเสริมการพฒันาเด็กและเยาวชน พ.ศ. ได้ให้หลักการคาํนึงถึงประโยชน์

สูงสุด ทังในด้านการจดทะเบียนรับรองการเกิด การพัฒนา การยอมรับ การคุ ้มครองและโอกาสในการมี

ส่วนร่วมโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม มีสิทธิด้านการศึกษา โดยเฉพาะเด็กพิการหรือเด็กทีมี

ความสามารถพิเศษ มีสิทธิได้รับการศึกษาพิเศษทีเหมาะสมกับตน ได้รับบริการสาธารณสุข การเล่น การ

พกัผ่อน การเขา้ร่วมกิจกรรม นันทนาการวฒันธรรมและศิลปะ ส่งเสริมให้มีความผูกพนัต่อครอบครัว ภูมิใจ

ในชาติไทยและวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย มีสุขภาพแข็งแรง มีวุฒิภาวะทางอารมณ์สมควรแก่วยั รู้จักคิด

อย่างมีเหตุผล มีเจตคติและทักษะทีดีต่อการทาํงาน มีจิตสํานึกในการให้และการอาสาสมคัร รับผิดชอบต่อ

ตนเอง ผูอ้ืน และต่อส่วนรวม มีส่วนร่วมในการแสดงออกทงัโดยส่วนบุคคลและเป็นหมู่คณะ ในรูปของสภา

เด็กและเยาวชน ในระดบัอาํเภอ ระดบัจงัหวดัและระดบัประเทศ โดยการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน

ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพฒันาเด็กและเยาวชน แห่งชาต ิพ.ศ. 2550 หมวด 1 มาตรา 8 ให้

สํานักงาน พมจ. ร่วมมือ ส่งเสริม และประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน และหน่วยงานที

เกียวขอ้ง เพือจดัทาํแผนพฒันาเด็กและเยาวชนในระดับท้องถินให้สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเด็กและเยาวชน



หนา | 13

แห่งชาต ิและให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถินจัดสรรงบประมาณ เพอืการพฒันาเด็กและเยาวชนทีอยู่ในพนืที

รับผิดชอบ โดยในการจดัทาํแผนฯให้คาํนึงถึงหลกัการและแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนและประชา

สังคมในท้องถินดว้ย องค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นหน่วยงานทีมีบทบาทสําคัญอย่างมากทีจะทาํให้งาน

ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน  แต่การขับเคลือนงานด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนนันจําเป็นต้องมี

องค์ประกอบหลายอย่างช่วยให้การดําเนินงานการพัฒนาประสบผลสําเร็จได้  เช่น องค์ความรู้ ข้อมูล

พนืฐาน  การวางแผน  เครือข่ายการปฏิบตัิ  เป็นตน้

6) พระราชบัญญัติคุ ้มครองผู ้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. มีสาระสําคัญ

กาํหนดหลักเกณฑ์กวา้ง ๆ เพือแก้ปัญหาคือ กําหนดให้ผู ้พบเห็นการกระทําความรุนแรงในครอบครัวมี

หน้าทีแจ้งเหตุต่อพนักงานเจ้าหน้าที มีบทบัญญัติลงโทษผูก้ระทําความรุนแรงในครอบครัว (ซึงส่วนใหญ่

เป็นเด็กและสตรี) และกําหนดให้มีวิธีการช่วยเหลือผู ้ถูกกระทํา มีการบําบัดรักษาฟืนฟูผู ้กระทําและ

ผู ้ถูกกระทํา รวมทังมีบทห้ามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเรืองความรุนแรงในครอบครัวต่อสาธารณะ

7) พระราชบญัญตัิป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย ์พ.ศ. มีระบบช่วยเหลือ คุม้ครองสวสัดิ

ภาพผู ้เสียหายจากการค้ามนุษย์ทีครอบคลุมทังด้านปัจจัย และการบําบัดฟืนฟู ทังร่างกายและจิตใจใน

ลักษณะของทีมสหวิชาชีพ นอกจากนียงัมีกลไกในระดับต่าง ๆ ทีส่งเสริม สนับสนุนในการบังคับใช้

กฎหมายดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพ กล่าวคือ มีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย ์โดยมี

นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน มีหน้าทีในการกาํหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการในการป้องกันและ

ปราบปรามการคา้มนุษย ์รวมทงักาํกับดูแลการดาํเนินการตามกฎหมาย มีคณะกรรมการประสานและกาํกับ

การดาํเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย ์มีรองนายกรัฐมนตรีทีนายกมอบหมายเป็นประธาน มี

หน้าทีในการกํากับการดําเนินงานให้สอดคลอ้งกับนโยบายยุทธศาสตร์ และมาตรการในการป้องกันและ

ปราบปรามการคา้มนุษย ์และกาํหนดให้สํานักงานปลดักระทรวงการพฒันาสังคมและความมนัคงของมนุษย์

เป็นศูนย์กลางในการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทีเกียวข้องในการดําเนินการตามกฎหมาย

นอกจากนียงัมีกองทุนในการป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย ์เพือเป็นทุนใช้จ่ายสาํหรับการป้องกนัและ

ปราบปรามการค้ามนุษย ์รวมถึงการช่วยเหลือผูเ้สียหายในต่างประเทศให้กลับเข้ามาในราชอาณาจกัร หรือ

ถินทีอยู่ด้วย

8) พระราชบญัญตัิคุม้ครองผูร้ับงานไปทาํทีบา้น พ.ศ. หมวด ความปลอดภยั ในการทาํงาน

มาตรา สาระสําคญัคือ ห้ามหญิงมีครรภ์หรือเด็กซึงมีอายุตาํกว่าสิบห้าปี ทีรับงานไปทาํทีบา้นทีมี

ลกัษณะงานอาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพและความปลอดภยั โดยให้เป็นไปตาม ทีกาํหนดในกฎกระทรวง

(ขณะนีอยู่ระหว่างจัดทาํกฎกระทรวง)

9) อนุสัญญา ฉบบัที ว่าดว้ยการห้ามและการดาํเนินการโดยทนัทีเพือขจดัรูปแบบ ทีเลวร้าย

ทีสุดของการใช้แรงงานเด็ก ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ซึงประเทศไทยให้สัตยาบนั วนัที
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กุมภาพนัธ์ สาระสําคญัคือ รูปแบบทีเลวร้ายทีสุดของการใช้แรงงานเด็ก ซึงหมายถึงบุคคลทีมีอายุตาํ

กว่า ปี ประกอบดว้ย การใช้ทาสหรือแนวปฏิบตัิทีคลา้ยกบัการใช้ทาส เช่น แรงงานขดัหนีและแรงงาน

บงัคบัหรือเรียกเกณฑ์ การใช้จัดหาหรือเสนอเด็กเพือการคา้ประเวณี การผลิตสือหรือการแสดงลามก

กิจกรรมทีผิดกฎหมาย โดยเฉพาะเพือการผลิตและขนส่งยาเสพติด รวมทงัลกัษณะงานหรือสภาพแวดลอ้ม

ในการทาํงานมีแนวโน้มทีจะเป็นอนัตรายต่อสุขภาพความปลอดภยัหรือศีลธรรมของเด็ก ประกาศสมาชิก

ตอ้งกาํหนดและปฏิบตัิตามแผนงานดาํเนินการเพือขจดัรูปแบบทีเลวร้ายทีสุดของการใช้แรงงานเด็ก โดยถือ

เป็นภารกิจสําคญัเร่งด่วน ซึงตอ้งดาํเนินมาตรการทีไดผ้ลและมีกาํหนดเวลาเพือทีจะป้องกนัมิให้เด็กเขา้ไป

เกียวขอ้งและจดัให้มีความช่วยเหลือเด็กออกจากรูปแบบทีเลวร้ายทีสุดของการใช้แรงงานเด็ก รวมทงัฟืนฟู

สภาพเด็กบูรณาการกลบัเขา้สู่สังคม และสามารถเขา้ถึงการศึกษาขนัพืนฐาน ทงันีให้คาํนึงถึงสถานการณ์ที

เป็นพิเศษของเด็กหญิง

10) อนุสัญญาว่าดว้ยสิทธิเด็ก มีสาระสําคญัครอบคลุม เรือง ไดแ้ก่ ) การห้ามเลือกปฏิบตัิต่อเด็ก

และการให้ความสําคญัแก่เด็กทุกคนอย่างเท่าเทียมกนั ) การกระทาํหรือดาํเนินการทงัหลายตอ้งคาํนึงถึง

ประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นอนัดบัแรก ) สิทธิในการมีชีวิต การอยู่รอด และการพฒันาทางดา้นจิตใจ

อารมณ์ และสังคม และ ) สิทธิในการแสดงความคิดเห็นของเด็ก และการให้ความสําคญักบัความคิด

เหล่านนั

สําหรับประเทศไทยไดม้ีการออกกฎหมายเพือคุม้ครองสิทธิเด็ก เพือให้เป็นไปตามอนุสัญญาว่าดว้ย

สิทธิเด็ก คือ พระราชบญัญัติคุ้มครองเด็ก คือ พระราชบญัญตัิคุม้ครองเด็ก พ.ศ. 2546 ซึงมีผลบังคบัใช้ตงัแต่

วนัที 30 มีนาคม 2547 นอกจากนียงัมีการออกกฎหมายทีเกียวข้องและสอดคล้องกับอนุสัญญาฯ อีกหลาย

ฉบบั อาทิ พระราชบญัญตัิส่งเสริมการพฒันาเด็กและเยาวชนแห่งชาต ิพ.ศ. 2550 เป็นตน้

3.2 สถานการณ์ทางนโยบายและทิศทางการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยในยุค Thailand 4.0

ปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 ซึงมีวาระการพัฒนาคนไทยทีสําคัญ 5 ดา้น ไดแ้ก่

1) การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที 21: เน้นการปฏิรูปการศึกษา การพฒันาทกัษะอาชีพเพือเปลียน

ฐานกาํลงัคนยุค 2.0 3.0 เป็น 4.0

2) การพัฒนาแรงงานฝีมือจํานวน 5 แสนคนใน 5 ปี

3) การพัฒนา IQ เด็กเยาวชนไทยไม่ให้ตํากว่ามาตรฐาน 100

4) การรักษา EQ เด็กเยาวชนไทยให้เกินมาตรฐาน และ

5) การผลักดันให้มหาวิทยาลัยไทยอย่างน้อย 3 แห่งติดท็อป 100 ของโลก
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ซึงนีถือเป็น Roadmap การศึกษาในมิติเชิงคุณภาพ แต่ในมิติลดความเหลือมลํานนัโครงการพัฒนา

แห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme: UNDP) กลับพบว่า ความเหลือมลําของ

ทางเศรษฐกิจและสังคม การศึกษา เป็นช่องว่างทีทําให้ ‘ดัชนีการพัฒนามนุษย์’ (the Human Development

Index: HDI) ของประเทศไทยตํากว่าคะแนนทีควรจะเป็นถึงร้อยละ 20

ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว ผูช่้วยรองอธิการบดีฝ่ายวิจยั ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ กล่าวสรุปความก้าวหน้า

ของโครงการวิจัยสถานการณ์ตลาดแรงงานใน 18 กลุ่มจังหวดั ซึงมีการวิเคราะห์ข้อมูลแนวโน้มในการจ้าง

งานในระดับจังหวดั ซึงมาจากเสียงสะท้อนของผูป้ระกอบการทวัประเทศจาํนวน 40,000 แห่งว่า เมือคนพูด

ถึงการขบัเคลือนประเทศไทยสู่ไทยแลนด์ 4.0 นัน มีแง่มุมวิเคราะห์อยู่ 3 ประเด็น ดงันี 1) สังคมต้องทําความ

เข้าใจการพัฒนาเป็นองค์รวม ไม่ใช่แค่มิติเศรษฐกิจ แต่เป็นการหมายรวมถึงสภาพสังคมใหม่ของประเทศ

ไทย ทีอาศัยความทันสมัยของดิจิตอลมาช่วยขับเคลือนในทุกด้าน 2) สังคมควรส่งเสริมให้เกิดการเรียนใน

สายอาชีพ วิชาชีพ (ปวช./ปวส./สายสามัญทีมีการเรียนแบบฝึกอาชีพในโรงเรียน) มากกว่าการมุ่งเรียนแต่

ปริญญา เพราะดูจากข้อมูลในอีก 3 ปีข้างหน้าโดยเฉพาะยอดการส่งออกของประเทศไทยพบว่า ธุรกิจจะมี

การปรับตวัภายใน 5 ปี แต่ไทยยงัขาดแคลนแรงงานคุณภาพ ซึงหากเราสามารถยกกลุ่มแรงงานกลุ่มล่างสุดที

เรียกว่า “bottom 40%” นีขึนมาได้ ไทยจะสามารถถีบตัวให้เท่าทันการเปลียนแปลงในยุค 4.0 3) ระบบ

การศึกษาต้องหนุนเสริมให้เกิดการเรียนรู้สายอาชีพ 4.0 มีความพร้อมทงัครู ทงัเครืองจกัร และระบบนิเวศ

การเรียนรู้ ไม่ใช่เรียนแต่ในห้องเรียน หรือแม้แต่เรียนอาชีวศึกษาในปัจจุบันทีเครืองไม้เครืองมือยงัต่างจาก

ในสถานประกอบการจริง1

นโยบายคาํสังของ คสช. เป็นนโยบายทีจะเขา้มาปฏิรูประบบการศึกษาไดจ้ริงตามคาํสังทีไดอ้อกมา

ซึงเริมจากการปรับปรุงโครงสร้างคณะทาํงานทงัระบบก่อน โดยทีซุปเปอร์บอร์ดวางเป้าหมายของการ

ปฏิรูปการศึกษาในปัจจุบนั ไว้ 6 ขอ้คือ

1. เด็กจบ ป.1 ตอ้งอ่านออกเขียนไดต้อ้งมีการประเมินผลทีเป็นรูปธรรม

2. เด็กชนั ม.1- 6 ตอ้งมีวิชาเสริมทีเป็นสาขาวิชาชีพ เพือการวางแผนอาชีพในอนาคต

1 วนัที 7 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมโคลเว่อร์  โรงแรมเบสเวสเทิร์น พลสั นนทบุรี สํานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการ

เรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) และองคก์ารกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย โดยโครงการพฒันา

ศกัยภาพและสร้างเครือข่ายสือสารด้านการปฏิรูป (Thai Reporter 4.0) จดับรรยายพิเศษในหัวขอ้เจาะตลาดแรงงาน bottom

40% แรงงานยุค 4.0 ทีถูกลืม ซึงอยู่ในงานเทรนนิงนักรณรงค์สือสารมืออาชีพครังที 1
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3. เชือมโยงการศึกษากบัการส่งเสริมอาชีพ ให้ตรงตามความตอ้งการของทอ้งถินและประเทศชาติ

4. ในระดบัอุดมศึกษาตอ้งเน้นการวิจยั เพือเชือมโยงต่องานวิจัยกบัภาคเอกชน

5. ให้นักเรียนมีความสามารถดา้นภาษาองักฤษทมีาจากประเทศตน้ทาง และ

6. ผลิตครูทีมีความเขม้ขน้ อาทิ ครูทายาท

ทงันี ภารกิจท ีคสช. จะมอบให้ สํานักงานศึกษาธิการจงัหวดั (กศจ.) ดาํเนินการในระยะเร่งด่วน คือ

1. แกปั้ญหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคนั

2. เพมิสัดส่วนนักศึกษาอาชีวะศึกษา

3. แกไ้ขปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้

4. ทาํครูให้ครบชนั

5. ยกระดบัการเรียนการสอนภาษาองักฤษ

6. บริหารจัดการโรงเรียนขนสดเล็กให้มีประสิทธิภาพ

7. จดัทาํฐานขอ้มูลความตอ้งการแรงงานในจงัหวดั ผูป้ระกอบการแรงงานในจงัหวดัเชือมโยง

การศึกษากบัตลาดแรงงานให้สอดคลอ้งกนั

8. สถานศึกษาอาชีวศึกษาทีเป็นเลิศเฉพาะทาง และ

9. จาํนวนความร่วมมือของสถานศึกษากบัเอกชน

3.3 คุณลักษณะเด็กและเยาวชนทีพึงประสงค์

พระราชบญัญตัิส่งเสริมการพฒันาเด็กและเยาวชนแห่งชาต ิพ.ศ. ไดก้าํหนดคุณลกัษณะเด็กและ

เยาวชนทีพึงประสงค ์ซึงถือเป็นวิสัยทศัน์ทีประเทศตอ้งการเกิดขึนกบัให้เด็กและเยาวชน ไวด้งันี

) ให้เด็กและเยาวชนมีความผูกพนัต่อครอบครัว ภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีวิถีชีวิตแบบ

ประชาธิปไตย สามารถดาํเนินชีวิตไดอ้ย่างปลอดภยั และรู้จกัเคารพสิทธิของผูอ้ืน รวมทงักฎเกณฑ์และ

กติกาในสังคม

) ให้มีสุขภาพและพลานามยัแข็งแรง รู้จกัป้องกนัตนเองจากโรคและสิงเสพติด

) ให้มวีุฒิภาวะทางอารมณ์ตามสมควรแก่วยั จริยธรรม และคุณธรรม

4) ให้มีทกัษะและเจตคติทีดีต่อการทาํงาน มีศกัดศิรีและความภาคภูมิใจในการทาํงานสุจริต

5) ให้รู้จกัคิดอย่างมีเหตุผลและมุ่งมนัพฒันาตนเองอย่างต่อเนือง

6) ให้รู้จกัช่วยเหลือผูอ้ืนโดยมีจิตสํานึกในการให้และการอาสาสมคัร รวมทงัมีส่วนร่วมในการ
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พฒันาชุมชนและประเทศชาติ

7) ให้มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อผูอ้ืน และต่อส่วนรวมตามสมควรแก่วยั

งานสมชัชาเด็กและเยาวชนแห่งชาต ิประจาํปี 2559 โดยมีวตัถุประสงค์เพือให้สภาเด็กและเยาวชน

ทุกระดบั และเครือข่ายเด็กและเยาวชนไดแ้ลกเปลียนเรียนรู้และวิเคราะห์สถานการณ์ดา้นเด็กและเยาวชน

ปัญหาทีเกียวขอ้งกบัเด็กและเยาวชน และนาํมติสมชัชาเด็กและเยาวชนแห่งชาต ิไปดาํเนินการขบัเคลือนใน

พนืทีของตนเอง รวมทงัเพือนาํเสนอประเด็นสถานการณ์ในแต่ละภูมิภาค จดัทาํเป็นขอ้เสนอต่อสมชัชาการ

พฒันาเด็กและเยาวชนแห่งชาต ิในเวทีระดบัชาติต่อไป และในวนัจนัทร์ที 22 สิงหาคม 2559 มีการรับรอง

มติสมชัชาฯ

r ประเด็นที 1 “การจดัการกบัปัญหายาเสพติดทงัมิติการสร้างภูมิคุม้กนั ป้องกนั แกไ้ข บาํบดั

ฟืนฟูให้แก่เด็กและเยาวชน”

r ประเด็นที 2 “การส่งเสริมผลกัดนัให้เกิดการเรียนรู้ทกัษะการคิดและทกัษะชีวิตทงัในระบบและ

นอกระบบการศึกษา”

3.4 คุณลักษณะเด็กไทยในศตวรรษที 

คุณลกัษณะเด็กไทยในศตวรรษที  ความตอ้งการกาํลงัคนยุค .  หลกั Rs x 8Cs เด็กไทยในฝัน

โดยสภาการศึกษา มีดงันี

3Rs คือ Reading (อ่านออก), (W)Riting (เขียนได)้, และ (A)Rithemetics (คิดเลขเป็น)

8Cs ไดแ้ก่

Critical Thinking and Problem Solving (ทักษะดา้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทกัษะใน

การแกปั้ญหา)

Creativity and Innovation (ทกัษะดา้นการสร้างสรรค ์และนวตักรรม)

Cross-cultural Understanding (ทกัษะดา้นความเขา้ใจความต่างวฒันธรรม ต่างกระบวนทศัน์)

Collaboration, Teamwork and Leadership (ทกัษะดา้นความร่วมมือ การทาํงานเป็นทีม และ

ภาวะผูน้าํ)
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Communications, Information, and Media Literacy (ทกัษะดา้นการสือสารสารสนเทศ และ

รู้เท่าทนัสือ)

Computing and ICT Literacy (ทกัษะดา้นคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สือสาร)

Career and Learning Skills (ทกัษะอาชีพ และทกัษะการเรียนรู้)

Compassion (ความมีเมตตา วินัย คุณธรรมและจริยธรรม)

ภาพที 1: คุณลกัษณะเด็กไทยในศตวรรษที 21

ทีมา: สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560.

บริบทสังคมยุคโลกาภิวตัน์ ทิศทางการพฒันาสังคมระดับโลก ระดับภูมิภาค ประกอบกับทิศทาง

แนวโน้มการพัฒนาสังคมของประเทศสู่สังคมดิจิตอล มีการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็วทังด้านเศรษฐกิจ
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สังคม เทคโนโลยี และวฒันธรรมต่างๆ รวมทงัแนวนโยบายการคา้เสรีภายใต้กรอบเศรษฐกิจอาเซียน ส่งผล

ให้เด็กและเยาวชนในอีก  ปีข้างหน้า อยู่ในสังคมยุคใหม่ทีมีลกัษณะ ดงันี ) สังคมยุคดิจิตอล มีการสือสาร

ผ่านเครือข่ายออนไลน์มากขึน ลกัษณะการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนเปลียนไป และการทาํงานในอนาคต

ไม่เน้นการเป็นพนักงานในองค์กร ) เป็นยุคทีเด็กและเยาวชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว

มีโอกาสนาํไปสู่พฤติกรรมเสียงด้านต่างๆ ได ้ ) สังคมเป็นพหุวฒันธรรมทีมีคนหลากหลายเชือชาติ ศาสนา

มีความแตกต่างหลากหลาย ) มีความเป็นสังคมเมืองมากขึน มีการแข่งขันสูง ความสัมพันธ์ของคนใน

ชุมชนและความรู้สึกรับผิดชอบต่อส่วนรวมลดน้อยลง ) ครอบครัวมีลักษณะเป็นครอบครัวเดียวและ

ครอบครัวทีหย่าร้างกันมากขึน  ความสัมพันธ์ในครอบครัวทีเปลียนแปลงไป เด็กไม่ได้อยู่กับพ่อแม่

ความสัมพนัธ์ในครอบครัวมีช่องว่างระหว่างวยัสูงอายุกบัเด็กและเยาวชน 6) โครงสร้างประชากรเป็นสังคม

ผู ้สูงอายุ มีสัดส่วนผู ้สู งอายุจํานวนมาก  เด็กและเยาวชนทีจะเติบโตไปเป็นผู ้ดูแลผู ้สูงอายุต่อไป 7)

ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มทีเสือมโทรมและลดน้อยลง

3.5 แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาต ิพ.ศ. 2560-2564

ประเทศไทยได้มีการจัดทาํแผนพฒันาเด็กและเยาวชนแห่งชาติให้ตรงกบัช่วงระยะของแผนพฒันา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  โดยแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนทีเริมกําเนิดขึนครังแรกในช่วงระยะของ

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที  (พ.ศ. - ) จากนันประเทศไทยได้มีนโยบายและ

แผนพฒันาเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนือง แผนพฒันาเด็กและเยาวชนแห่งชาต ิพ.ศ. -   นี จัดทาํขึน

ตามพระราชบญัญัติส่งเสริมการพฒันาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.   เพือเป็นกรอบแนวทางการพฒันา

เด็กและเยาวชน ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที  (พ.ศ. - ) โดยได้มี

การศึกษาทิศทางแนวโน้มทีเกียวข้องกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน ได้แก่ แนวโน้มการเปลียนแปลงของ

สังคมโลกทีมีผลต่อการพฒันาเด็กและเยาวชน เช่น เป้าหมายการพฒันาทียงัยืน (SDGs) การเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน  (ASEAN Community) โดยเฉพาะเสาหลักด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรม  (ASCC) ทีให้

ความสําคญักับการพฒันามนุษย์ทีครอบคลุมทุกด้าน รวมถึงกฎหมาย นโยบาย และแผนทีเกียวข้องกบัการ

พฒันาเด็กและเยาวชน

โดยเฉพาะอย่างยิงแผนยุทธศาสตร์ชาติ  ปี (พ.ศ. - ) ซึงเป็นแผนแม่บทหลักของการ

พฒันาประเทศไทยให้มีความมันคง มงัคงั และยงัยืน โดยมียุทธศาสตร์ทีเกียวข้องกับการพัฒนาเด็กและ

เยาวชน คือ ยุทธศาสตร์ที  การพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพคนทีเน้น ) การพฒันาศักยภาพคนตลอดช่วง
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ชีวิต ) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียม และทวัถึง ) การสร้างเสริมให้

คนมีสุขภาวะทีดีทีเหมาะสมกับแต่ละช่วงวยั ) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย วางรากฐานการ

พฒันาจิตใจให้เข้มแข็งมีคุณธรรม จริยธรรม ความซือสัตย ์สุจริต จิตสํานึกสาธารณะ ควบคู่ไปกับการสร้าง

ค่านิยมหลกัของไทยให้สมาชิกในครอบครัว
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บทที 4

มองการพัฒนาผ่านตัวชีวัดการพัฒนาระดับจังหวัด

สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ศสช.) หรือสภาพฒัน์ โดยสํานัก

พัฒนาฐานข้อมูลและตัวชีวัดภาวะสังคม  เผยแพร่รายงาน “ดัชนีความก้าวหน้าของคน “ (Human

Achievement Index-HAI) ซึงเป็นเครืองบ่งชีว่า การพัฒนาคนด้านใดมีความก้าวหน้ามากน้อยแค่ไหน ทงั

ดา้นสุขภาพ การศึกษา ชีวิตการงาน รายได ้ทีอยู่อาศัย สภาพแวดล้อม ชีวิตครอบครัว ชุมชน การคมนาคม

การสือสาร และการมีส่วนร่วมในสังคม ดัชนี HAI จึงเป็นเครืองมือประเมินความก้าวหน้าของคนในระดับ

จังหวัด ทําให้จังหวัดต่างๆ ได้ทราบถึงลําดับตําแหน่งของตนเมือเปรียบเทียบความก้าวหน้าของคนใน

จังหวัดตนกับจังหวัดอืนๆ และช่วยให้จังหวัดได้ทราบถึงจุดเด่นจุดด้อยในการพัฒนาคนของตนซึงจะ

นาํไปสู่การศึกษาขอ้มูลเชิงลึกเพือจะไดด้าํเนินการแกไ้ขปัญหาและพฒันาคนในจงัหวดัให้มีคุณภาพชีวิตทีดี

ยงิขนึ ตลอดจนการนาํดัชนี HAI ไปใช้ประกอบการจดัทาํยุทธศาสตร์จงัหวดั แผนพฒันาจังหวดั รวมทงัการ

จดัทาํแผนงาน/โครงการเพือยกระดับการ พฒันาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขของประชาชนใน

จงัหวดัให้ดีขึนต่อไป

ดัชนี HAI ระดับจังหวดัสามารถใช้เป็นเครืองมือในการประเมินผลการพฒันาจงัหวดั โดยเฉพาะ

อย่างยิงดา้นการพฒันาคนและคุณภาพชีวิต ร่วมกับ “ตัวชีวดัการพฒันาระดบัจังหวดั” ซึงใช้ในการ บริหาร

และจัดทํานโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนงาน ทีจะช่วยยกระดับการพัฒนาของจังหวัด และการติดตาม

ความกา้วหน้าการดาํเนินงานของจงัหวดัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  (สศช .) ได้จัดทําดัชนี

ความก้าวหน้าของคน (Human Achievement Index - HAI) ปี 2560 โดยพบว่า จังหวดัทีมีความก้าวหน้าใน

การพฒันาคนมากทีสุด  อนัดับแรก ได้แก่ จงัหวดัภูเก็ต จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา จงัหวดัลาํพูน จังหวดั

นนทบุรี และกรุงเทพมหานคร

ส่วนจงัหวดัทีมีความกา้วหน้าในการพฒันาคนน้อยทีสุด 5 อันดับ ไดแ้ก่ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน จงัหวดั

นราธิวาส จังหวัดชัยนาท จังหวัดปัตตานี และจังหวัดสระแก้ว โดยทัง 5 จังหวัดมีความก้าวหน้าในการ

พฒันาคนดา้นการศึกษาและดา้นรายไดน้้อยมาก
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ภาพที 2: ดชันีความกา้วหน้าในการพฒันาคน ปี 2560

ทีมา: สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต,ิ 2560.

เมือพิจารณาดัชนีย่อยด้านสุขภาพ พบว่าจังหวดัสุรินทร์ มีความก้าวหน้าด้านสุขภาพน้อยทีสุดใน

ประเทศไทย ในขณะทีจงัหวดัสุพรรณบุรี มีดัชนีย่อยดา้นชีวิตครอบครัวและชุมชนน้อยทีสุดในประเทศไทย

ดงันี
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ตารางที 1: ดชันีย่อยดา้นสุขภาพ

ดัชนีย่อยด้านสุขภาพ

5 จังหวัดก้าวหน้ามากทีสุด 5 จังหวัดก้าวหน้าน้อยทีสุด

ลําดับ

ที

จังหวัด ค่าดัชนี ลําดับ

ที

จังหวัด ค่าดัชนี

1 ระนอง 0.7865 77 สุรินทร์ 0.3016

2 บึงกาฬ 0.7779 76 อ่างทอง 0.3424

3 พระนครศรีอยุธยา 0.7701 75 เลย 0.3457

4 ปทุมธานี 0.7694 74 นครนายก 0.3860

5 ภูเก็ต 0.7692 73 พะเยา 0.4025

ทีมา: สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต,ิ 2560.

5 จังหวัดทีมีความก้าวหน้าด้านสุขภาพน้อยทีสุด คือ สุรินทร์ อ่างทอง เลย นครนายก พะเยา

ตามลาํดบั การประเมินความกา้วหน้าด้านสุขภาพในภาพรวมทุกจงัหวดัทวัประเทศ พบว่า จงัหวดั สุรินทร์มี

ความก้าวหน้าด้านสุขภาพน้อยทีสุดคือ อยู่ลาํดบัที 77 จาก 77 จังหวดั เนืองจากทารกแรกเกิดทีมีนาํหนักตาํ

กว่าเกณฑ์มีสัดส่วนสูงมากถึงร้อยละ 14.93 ของทารกเกิดมีชีพในจังหวัด ซึงสูงทีสุดจาก 77 จังหวัด

ประกอบกบัมีประชากรทีพิการร้อยละ 3.66 ของประชากรในจงัหวดั ซึงอยู่ลาํดบัที 65 จาก 77 จงัหวดั

ตารางที 2: ดชันีย่อยดา้นชีวิตครอบครัวและชุมชน

ดัชนีย่อยด้านชีวิตครอบครัวและชุมชน

5 จังหวัดก้าวหน้ามากทีสุด 5 จังหวัดก้าวหน้าน้อยทีสุด

ลําดับ

ที

จังหวัด ค่าดัชนี ลําดับที จังหวัด ค่าดัชนี

1 สมุทรปราการ 0.8422 77 สุพรรณบุรี 0.3148

2 สกลนคร 0.7759 76 สมุทรสงคร

าม

0.3407

3 ขอนแก่น 0.7531 75 อ่างทอง 0.3876

4 หนองบวัลาํภู 0.7514 74 ราชบุรี 0.4079

5 สมุทรสาคร 0.7420 73 นครนายก 0.4154

ทีมา: สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต,ิ 2560.
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5 จังหวดัทีมีความก้าวหน้าด้านชีวิตครอบครัวและชุมชนน้อยทีสุด คือ สุพรรณบุรี สมุทรสงคราม

อ่างทอง ราชบุรี นครนายก ตามลําดับ จากการประเมินความก้าวหน้าด้านชีวิตครอบครัวและชุมชนใน

ภาพรวมทุกจังหวัดทัวประเทศ โดยใช้ดัชนีย่อยด้านชีวิตครอบครัวและชุมชนเป็นเกณฑ์ในการวัด พบว่า

จงัหวดัสุพรรณบุรีมีความกา้วหน้าดา้นชีวิตครอบครัวและชุมชนน้อยทีสุด คือ อยู่ลาํดับที 77 จาก 77 จงัหวดั

เนืองจากมีครัวเรือนทีมีหัวหน้าครัวเรือนเดียวสูงถึงร้อยละ 36.41 และมีผูสู้งอายุทีอยู่ลาํพงัคนเดียวสูงถึงร้อย

ละ 12.56 ซึงสูงทีสุดของประเทศ คือ อยู่ลาํดบัที 77 จาก 77 จงัหวดั

4.1 ความก้าวหน้าการพัฒนาคนจงัหวัดสุพรรณบุรี

การพฒันาคนจงัหวดัสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรีมีความก้าวหน้าการพฒันาคนในภาพรวมน้อย

มาก อยู่ลาํดับที 68 จาก 77 จังหวดั (ดัชนี HAI = 0.5403) เนืองจากการพัฒนาคนเกือบทุกด้านของจังหวัด

สุพรรณบุรีมีความกา้วหน้าน้อยมาก โดยเฉพาะการพฒันาคนด้านชีวิตครอบครัวและชุมชนมีความก้าวหน้า

น้อยทีสุดคืออยู่ลาํดบัที 77 จาก 77 จังหวดั ค่าดชันี = 0.3148 โดยมีตัวบ่งชีทีสําคญั คือ ครัวเรือนทีมีหัวหน้า

ครัวเรือนเดียวและผู ้สูงอายุทีอยู่ล ําพังคนเดียวสูงทีสุดคืออยู่ล ําดับที 77 จาก 77 จังหวัด ประกอบกับการ

พฒันาคนด้านการคมนาคมและการสือสาร ติดลาํดับ 1 ใน 10 จังหวัดทีมีความก้าวหน้าน้อยทีสุด โดยอยู่

ล ําดับที 68 จาก 77 จังหวัด มีตัวบ่งชีจํานวนอุบัติเหตุบนท้องถนนสูงมากอยู่ล ําดับที 73 จาก 77 จังหวัด

อย่างไรก็ตาม การพฒันาคนด้านทีอยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมจังหวดัสุพรรณบุรีมีความก้าวหน้า มากกว่า

ดา้นอืนๆ โดยอยู่ลาํดบัที 19 จาก 77 จงัหวดั มีตวับ่งชีทีสําคญั คือ ไม่มีประชากรทีประสบภยัแลง้ ตามมาดว้ย

การพัฒนาคนด้านรายได้มีความก้าวหน้ามากเป็นลําดับที 27 จาก 77 จังหวดั มีตัวบ่งชีทีสําคัญ คือ ความ

เหลือมลาํดา้นรายไดค้่อนขา้งน้อยมากอยู่ลาํดบัที 7 จาก 77 จงัหวดั

ตารางที 3: จงัหวดัสุพรรณบุรี: ขอ้มูลของตวัชีวดัและลาํดบัทีของตวัชีวดัจากทงัหมด 77 จงัหวดั

ตัวชีวัด ข้อมูล ข้อมูล ลําดับที
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ปีล่าสุด ตัวชีวัด จาก 77

จังหวัด

1. ร้อยละของทารกแรกเกิดทีมีนาํหนักตาํกว่าเกณฑ ์(% ทารกเกิดมีชีพ) 2558 10.39 65

2. ร้อยละของประชากรทีเจ็บป่วยทีเป็นผูป่้วยใน (%) 2558 11.34 48

3. ร้อยละของประชากรทีพิการ (%) 2559 2.29 26

4. ร้อยละของคะแนนสุขภาพจิต (%) 2558 69.96 41

5. จาํนวนปีการศึกษาเฉลียของประชากรอายุ 15 ปีขึนไป (ปี) 2559 7.40 60

6. อตัราการเขา้เรียนรวมระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา (%) 2558 70.54 47

7. ค่าเฉลียเชาวน์ปัญญา (IQ) ของเด็กนักเรียนไทยชนัประถมศึกษาปีที 1

(คะแนน)

2559 101.23 16

8. คะแนนเฉลียการทดสอบ O-Net ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (%) 2559 34.52 28

9. อตัราการว่างงาน (%) 2559 0.77 35

10. อตัราการทาํงานตาํระดบั (%) 2559 0.13 35

11. ร้อยละของแรงงานทีมีประกนัสังคม (%) 2559 16.38 56

12. อตัราการประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วยเนืองจากการทาํงานต่อลูกจา้ง

1,000 คน

2558 11.89 61

(เท่ากนั 

จงัหวดั)

13. รายไดเ้ฉลียของครัวเรือนต่อเดือน (บาท) 2558 15,786 72

14. สัดส่วนประชากรยากจน (%) 2559 12.72 52

15. ร้อยละของครัวเรือนทีมีหนีสินเพือการอุปโภคบริโภค (%) 2558 25.38 18

16. ค่าสัมประสิทธิความไม่เสมอภาคของรายได ้หรือค่าสัมประสิทธิจีนี

(%)

2558 32.16 7

17. ร้อยละของครัวเรือนทีมีบา้นและทีดินเป็นของตนเอง (%) 2559 92.84 16

18. สัดส่วนเฉลียการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ตนัก๊าซเรือนกระจกต่อคน) 2558 2.39 51

19. ร้อยละของประชากรทีประสบอุทกภยั (%) 2559 0.00 47

20. ร้อยละของประชากรทีประสบภยัแลง้ (%) 2559 0.00 1

(เท่ากนั 4

จงัหวดั)

21. ร้อยละของเด็กอายุ 15-17 ปี ทีทาํงาน (%) 2559 12.37 51

22. ร้อยละของครัวเรือนทีมีหัวหน้าครัวเรือนเดียว (%) 2559 36.41 77
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23. ร้อยละของผูสู้งอายุทีอยู่ลาํพงัคนเดียว (%) 2559 12.56 77

24. การแจง้ความคดีชีวิต ร่างกาย เพศ และคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์

(ต่อประชากรแสนคน)

2559 102.2 46

25. ร้อยละของหมู่บา้นทีถนนสายหลกัใช้การไดต้ลอดปี (%) 2558 54.60 39

26. จาํนวนอุบตัิเหตุบนทอ้งถนน (ต่อประชากรแสนคน) 2559 274.5 73

27. ร้อยละของประชากรทีมีโทรศพัท์มือถือ (%) 2559 78.24 40

28. ร้อยละของประชากรทีเขา้ถึงอินเทอร์เนต (%) 2559 36.08 59

29. ร้อยละของประชากรทีใช้สิทธิลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ปี 2559 2559 59.80 40

30. จาํนวนองค์กรชุมชน (ต่อประชากรแสนคน) 2559 75.54 56

31. ร้อยละของครัวเรือนทีเป็นสมาชิกกลุ่ม/องค์กรในทอ้งถิน (%) 2558 76.09 52

32. ร้อยละของครัวเรือนทีมีส่วนร่วมทาํกิจกรรมสาธารณะของหมู่บา้น

(%)

2559 99.05 40

ทีมา: สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต,ิ 2560.

4.2 ความก้าวหน้าการพัฒนาคนจังหวัดสุรินทร์

การพัฒนาคนจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ มีการพัฒนาคนในภาพรวมอยู่ล ําดับที 71 จาก 77

จังหวดัทวัประเทศ (ดัชนี HAI =0.5203) เนืองจากการพฒันาคนเกือบทุกด้านมีความก้าวหน้าน้อยมากเมือ

เปรียบเทียบกับจังหวัดอืนๆ ยกเว้น 2 ด้านทีมีความก้าวหน้าค่อนข้างมาก  คือ  ด้านทีอยู่อาศัยและ

สภาพแวดลอ้มและดา้นชีวิตครอบครัว และชุมชน โดยอยู่ลาํดบัที 17 และ 21 จาก 77 จงัหวดั ตามลาํดบั มีตัว

บ่งชี คือ ครัวเรือนทีมีบ้านและทีดินเป็นของตนเองสูงมากอยู่ล ําดับที 12 สัดส่วนเฉลียการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกค่อนขา้งตาํมากอยู่ลาํดบัที 15 การแจง้ความคดีชีวิต ร่างกาย เพศ และคดีประทุษร้ายต่อทรัพยค์่อนขา้ง

น้อยมากอยู่ลาํดบัที 14 จาก 77 จงัหวดั

การพัฒนาคนด้านสุขภาพของจังหวัดสุรินทร์มีความก้าวหน้าน้อยทีสุดอยู่ล ําดับที 77 จาก 77

จังหวดั ตามมาด้วยด้านการคมนาคมและการสือสาร ด้านรายได้และด้านการศึกษา โดยอยู่ลาํดับที 71, 64

และ 63 จาก 77 จงัหวดั ตามลาํดบั ทงันีมีตวับ่งชีทีสําคัญคือ ทารกแรกเกิดทีมีนาํหนักตาํกว่าเกณฑ์มากทีสุด

อยู่ลาํดบัที77 ประชากรทีมีโทรศพัท์มือถือน้อยมากอยู่ลาํดบัที 72 ครัวเรือนทีมีหนีสินเพือการอุปโภคบริโภค
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สูงมากอยู่ ลาํดับที 75 จาํนวนปีการศึกษาเฉลียของประชากรอายุ 15 ปีขึนไปน้อยมากอยู่ลาํดับที 73 จาก 77

จงัหวดั

ตารางที 4: จงัหวดัสุรินทร์: ขอ้มูลของตวัชีวดัและลาํดบัทีของตวัชีวดัจากทงัหมด 77 จงัหวดั

ตัวชีวัด ข้อมูลปี

ล่าสุด

ข้อมูล

ตัวชีวัด

ลําดับที

จาก 77

จังหวัด

1. ร้อยละของทารกแรกเกิดทีมีนาํหนักตาํกว่าเกณฑ ์(% ทารกเกิดมีชีพ) 2558 14.93 77

2. ร้อยละของประชากรทีเจ็บป่วยทีเป็นผูป่้วยใน (%) 2558 11.47 52

3. ร้อยละของประชากรทีพิการ (%) 2559 3.66 65

4. ร้อยละของคะแนนสุขภาพจิต (%) 2558 70.40 34

5. จาํนวนปีการศึกษาเฉลียของประชากรอายุ 15 ปีขึนไป (ปี) 2559 7.03 73

6. อตัราการเขา้เรียนรวมระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา

(%)

2558 68.81 55

7. ค่าเฉลียเชาวน์ปัญญา (IQ) ของเด็กนักเรียนไทยชนัประถมศึกษาปีที

1 (คะแนน)

2559 95.41 58

8. คะแนนเฉลียการทดสอบ O-Net ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (%) 2559 32.87 50

9. อตัราการว่างงาน (%) 2559 0.80 36

10. อตัราการทาํงานตาํระดบั (%) 2559 1.86 68

11. ร้อยละของแรงงานทีมีประกนัสังคม (%) 2559 16.31 57

12. อตัราการประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วยเนืองจากการทาํงาน

ต่อลูกจา้ง 1,000 คน

2558 8.25 36

13. รายไดเ้ฉลียของครัวเรือนต่อเดือน (บาท) 2558 20,315 52

14. สัดส่วนประชากรยากจน (%) 2559 9.37 40

15. ร้อยละของครัวเรือนทีมีหนีสินเพือการอุปโภคบริโภค (%) 2558 65.13 75

16. ค่าสัมประสิทธิความไม่เสมอภาคของรายได ้หรือค่าสัมประสิทธิจีนี

(%)

2558 41.45 52

17. ร้อยละของครัวเรือนทีมีบา้นและทีดินเป็นของตนเอง (%) 2559 93.67 12

18. สัดส่วนเฉลียการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก (ตนัก๊าซเรือนกระจกต่อ

คน)

2558 0.85 15
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19. ร้อยละของประชากรทีประสบอุทกภยั (%) 2559 0.20 54

20. ร้อยละของประชากรทีประสบภยัแลง้ (%) 2559 9.24 60

21. ร้อยละของเด็กอายุ 15-17 ปี ทีทาํงาน (%) 2559 7.87 25

22. ร้อยละของครัวเรือนทีมีหัวหน้าครัวเรือนเดียว (%) 2559 26.20 46

23. ร้อยละของผูสู้งอายุทีอยู่ลาํพงัคนเดียว (%) 2559 7.25 46

24. การแจง้ความคดีชีวิต ร่างกาย เพศ และคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์

(ต่อประชากรแสนคน)

2559 43.7 14

25. ร้อยละของหมู่บา้นทีถนนสายหลกัใช้การไดต้ลอดปี (%) 2558 49.81 50

26. จาํนวนอุบตัิเหตุบนทอ้งถนน (ต่อประชากรแสนคน) 2559 71.4 43

27. ร้อยละของประชากรทีมีโทรศพัท์มือถือ (%) 2559 68.34 72

28. ร้อยละของประชากรทีเขา้ถึงอินเทอร์เนต (%) 2559 35.17 61

29. ร้อยละของประชากรทีใช้สิทธิลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ปี 2559 2559 54.95 70

30. จาํนวนองค์กรชุมชน (ต่อประชากรแสนคน) 2559 83.12 52

31. ร้อยละของครัวเรือนทีเป็นสมาชิกกลุ่ม/องค์กรในทอ้งถิน (%) 2558 88.12 14

32. ร้อยละของครัวเรือนทีมีส่วนร่วมทาํกิจกรรมสาธารณะของหมู่บา้น

(%)

2559 99.81 16 (เท่ากนั

2

จงัหวดั)

ทีมา: สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต,ิ 2560.

บทที 5

สถานการณ์เด็กและเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรี
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การวิเคราะห์สถานการณ์ข้อมูลด้านสังคม จากรายงานวิเคราะห์สถานการณ์จังหวัดสุพรรณบุรี

(สํานักงานสถิติจงัหวดัสุพรรณบุรี, 2558)

ขอ้มูลทีสําคัญของจังหวดัสุพรรณบุรี ปี พ.ศ. 2555 พบว่า ประชากรมีทังสิน 847,308 คน เป็นเพศ

ชาย 410,610 คน และเป็นเพศหญิง 436,696 คน อาศัยอยู่ในเขตเทศบาล 227,961 คน และนอกเขตเทศบาล

619,347 คน ซึงความหนาแน่นของประชากรเท่ากบั 158 คนต่อตารางกิโลเมตร มูลค่ารวมผลิตภณัฑ์เฉลียต่อ

หัวประมาณ 76,549 บาท รายได้เฉลียต่อหัวอยู่ในลาํดับที 6 ของภาคตะวันตกและอยู่ในอันดับที 38 ของ

ประเทศ

ผลสํารวจข้อมูลสถานการณ์ทางสังคมจังหวดั (สคจ.) ปี 2559 โดยเก็บข้อมูลจากองค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถินทงัหมดในจงัหวดัสุพรรณบุรี จาํนวน 126 แห่ง ตอบแบบสอบถามทงัหมด 106 แห่ง คิดเป็นร้อย

ละ 84.13 (อบต. ร้อยละ 53.17และ เทศบาล ร้อยละ 30.95)

แผนภูมิที 1: สัดส่วนโครงสร้างประชากรแต่ละช่วงวยั จ.สุพรรณบุรี

ทีมา: สํานักงานพฒันาสังคมและความมนัคงของมนุษยจ์งัหวดัสุพรรณบุรี, 2559.

ประชากรจังหวดัสุพรรณบุรีส่วนใหญ่อยู่ในวยัแรงงาน (อายุ 25-59 ปี) รองลงมา คือ ประชากรวัย

เด็ก (เด็กแรกเกิด – ตาํกว่า 18 ปี) และประชากรผูสู้งอายุ (อายุตงัแต่ 60 ปีขึนไป) ซึงจะพบว่าประชากรกลุ่ม

เยาชนมีสัดส่วนน้อยทีสุด คือ ร้อยละ 11.02

แผนภูมิที 2: ประชากรวยัเด็ก จ.สุพรรณบุรี
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ทีมา: สํานกังานพฒันาสังคมและความมนัคงของมนุษยจ์งัหวดัสุพรรณบุรี, 2559.

จากแผนภูมิประชากรวยัเด็ก (อายุตาํกว่า 18 ปี) มีจาํนวน 171,819 คน ปะกอบด้วยเพศหญิง 83,446

คน เพศชาย 88,373 คน โดยเป็นเด็กแรกเกิด – ปฐมวัย (0-5 ปี) จํานวน 53,572 คน กลุ่มเด็กวัยเรียนตาม

การศึกษาภาคบังคับ (อายุ 6-15 ปี) จํานวน 97,541 คน กลุ่มเด็กวัยเรียน (อายุ 16 – ตํากว่า 18 ปี) จํานวน

20,683 คน ทงันี ประชากรวยัเด็กอาศยัอยู่ในพืนทีอาํเภอเมืองสุพรรณบุรี มากทีสุด 34,185 คน รองลงมา คือ

อาํเภอสองพีน้อง 27,783 คน และ อาํเภออู่ทอง 25,631 คน

แผนภูมิที 3: ประชากรวยัเยาวชน จ.สุพรรณบุรี
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ทีมา: สํานักงานพฒันาสังคมและความมนัคงของมนุษยจ์งัหวดัสุพรรณบุรี, 2559.

จากแผนภูมิประชากรวัยเยาวชน พบว่า มีจํานวน 93,606 คน เป็นเพศหญิง 46,406 คน เพศชาย

47,200 คน ทงันี เยาวชนส่วนใหญ่อาศยัอยู่ในพืนทีอาํเภอเมืองสุพรรณบุรีมากทีสุด 19,511 คน รองลงมาคือ

อาํเภอสองพีน้อง 14,819 คน และอาํเภออู่ทอง 13,531 คน

ผลของการสํารวจสภาวการณ์ทางวฒันธรรมประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ของจงัหวดัสุพรรณบุรี

สามารถสรุปผลการสํารวจฯ ในประเด็นทางวฒันธรรมทีเป็นขอ้สังเกตไดช้ัดเจน เช่น มิติทางดา้นครอบครัว

พบว่า การสือสารความรักระหว่างพ่อแม่ลูกค่อนขา้งน้อย การแสดงออกทางคาํพูดบอกรักกันซึงกนัและกัน

การโอบกอด สัมผัสทีแสดงออกถึงความรัก ความอบอุ่นในครอบครัว เมือลูกโตขึนการบริโภคสือของ

ประชาชนในยุคปัจจุบนัทีสือออนไลน์และสือโทรทศัน์เข้ามามีบทบาทหรือมีอิทธิพลต่อการดาํรงชีวิตของ

ผูค้นในสังคมเป็นอย่างมาก และมิติทางด้านศาสนา เด็กและเยาวชนปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาเป็นกิจวตัร

น้อยลงอย่างมาก แสดงให้เห็นว่าเด็กและเยาวชนปัจจุบนัให้ความสําคญักบัศาสนาน้อยลงกว่าในอดีต

ผลการเก็บขอ้มูลตามกลุ่มเป้าหมายระดบัพนืที บ่งชีสถานการณ์เด็กและเยาวชนของจงัหวดั

สุพรรณบุรี ดังนี

1) สถานการณ์เด็ก (อายุตํากว่า 18 ปี)
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พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเด็กวยัเรียนการศึกษาภาคบงัคับ (อายุ 6 – 15 ปี) คิดเป็นร้อยละ 53.84 รองลงมา

คือ กลุ่มเด็กวยัแรกเกิด – ปฐมวยั (อายุ 0 – 5 ปี) คิดเป็นร้อยละ 25.98 และเด็กวยัเรียน (อายุ 16 – ตาํกว่า 18

ปี) คิดเป็นร้อยละ 20.18 ตามลาํดบั

สถานการณ์ความเป็นอยู่ของเด็ก พบว่า เด็กทีมีปัญหาดา้นสถานะความเป็นอยู ่กล่าวคือ มีภาระตอ้ง

ดูแลบุคคลในครอบครัวทีเป็นเด็ก ผูป่้วยเรือรัง คนพิการและผูป่้วยจิตเวช คิดเป็นร้อยละ 2.53 รองลงมา คือ

อยู่กับครอบครัวยากจนหรือยากลาํบาก คิดเป็นร้อยละ 1.35 นอกจากนี ยงัพบว่าเด็กมีปัญหาทีอยู่อาศัยไม่

มนัคง สภาพทีอยู่อาศยัไม่เหมาะสมต่อการพกัอาศยั คิดเป็นร้อยละ 0.30

เด็กทีมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม พบว่า เด็กมีพฤติกรรมทีไม่เหมาะสมเกียวกบัการติดเหลา้/เครืองดืม

แอลกอฮอล์/ยาเสพติด จาํนวน 1,099 คน คิดเป็นร้อยละ 0.84 รองลงมา คือ ติดเกมส์และการพนันต่างๆ

จาํนวน 1,053 คน คิดเป็นร้อยละ 0.80 และมีปัญหามวัสุมทาํความรําคาญให้ชาวบา้น จาํนวน 115 คน คิดเป็น

ร้อยละ 0.09 ตามลาํดบั

ปัญหาเด็กกับการกระทําความรุนแรง (ทีมีการแจ้งเหตุ) พบว่า เด็กทีถูกกระทําความรุนแรงใน

ครอบครัว/ถูกทาํทารุณกรรมทางร่างกาย จิตใจ เพศ มีจาํนวนมากกว่าเด็กทีเป็นผูก้ระทาํความรุนแรงต่อผูอ้ืน

จาํนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 0.01 ส่วนเด็กทีเป็นผูก้ระทาํความรุนแรงต่อผูอ้ืน เช่น ทาํร้ายคนในครอบครัว

เพือน หรือผูอ้ืน มีจาํนวน 4 คน โดยเป็นเพศชายทงั 4 คน คิดเป็นร้อยละ 0.003

เด็กทีตังครรภ์ก่อนวัยอันควรและไม่พร้อมในการเลียงดูบุตร พบว่า มีจาํนวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ

0.08 ในขณะทีพบว่ามีเด็กทีถูกใช้แรงงานและค้ามนุษย์ มีจํานวน 4 คน เป็นเพศชาย 2 คน เพศหญิง 2 คน

และมีเด็กทีต้องดํารงชีพด้วยการเร่ร่อน ขอทาน เป็นเด็กเพศหญิง 1 คน แต่ในขณะเดียวกันก็พบ การได้รับ

เบียยังชีพของเด็กพิการทีจดทะเบียน พบว่า มีจาํนวน 1,002 คน แยกเป็น ได้รับเบียยงัชีพ 930 คน ไม่ได้รับ

เบยียงัชีพ 72 คน และพบว่ามีเด็กพิการทีขาดแคลนอุปกรณ์ เช่น รถเข็น ไม้เท้า ขาเทียม ฯลฯ จาํนวน 43 คน

อย่างไรก็ตามพบว่ามีศูนย์การเรียนรู้สําหรับเด็ก จาํนวน 118 แห่ง กระจายอยู่ครบทุกอาํเภอ

แผนภูมิที 4: ลาํดบัปัญหาเด็กในจงัหวดัสุพรรณบุรี ปี 2559
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ทีมา: สํานักงานพฒันาสังคมและความมนัคงของมนุษยจ์งัหวดัสุพรรณบุรี, 2559.

2) สถานการณ์เยาวชน (อายุตังแต่ 18 – 25 ปี)

ผลการสํารวจโดยสํานักงานพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า

เยาวชนจังหวดัสุพรรณบุรีทีมีอายุ 18 – 25 ปี มีจํานวน 65,158 คน เป็นเพศชาย 32,809 คน คิดเป็นร้อยละ

50.35 เป็นเพศหญิง 32,349 คน คิดเป็นร้อยละ 49.65

แผนภูมิที 5: ลาํดบัปัญหาเยาวชนในจงัหวดัสุพรรณบุรี ปี 2559

ทีมา: สํานักงานพฒันาสังคมและความมนัคงของมนุษยจ์งัหวดัสุพรรณบุรี, 2559.

ด้านสถานะความเป็นอยู่ของเยาวชน พบว่า เยาวชนมีปัญหาด้านสถานะความเป็นอยู่ จาํนวน 1,472

คน โดยส่วนใหญ่อยู่ก ับครอบครัวยากจนหรือยากลาํบาก คิดเป็นร้อยละ 1.55 รองลงมา คือ ทีอยู่อาศัยไม่
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มนัคง หรือสภาพทีอยู่อาศัยไม่เหมาะสมต่อการพกัอาศัย คิดเป็นร้อยละ 0.36 นอกจากนี เยาวชนยงัมีภาระ

ดูแลบุคคลในครอบครัวทีเป็นเด็ก ผูป่้วยเรือรัง คนพิการและผูป่้วยจิตเวช คิดเป็นร้อยละ 0.19

เด็กทีมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม พบว่า มีจาํนวน 1,751 คน โดยส่วนใหญ่เป็นเยาวชนมีพฤติกรรมที

ไม่เหมาะสมเกียวกับการติดเหล้า/เครืองดืมแอลกอฮอล์/ยาเสพติด จํานวน 975 คน คิดเป็นร้อยละ 1.50

รองลงมา คือ มีปัญหามวัสุมทาํความรําคาญให้ชาวบ้าน จาํนวน 480 คน คิดเป็นร้อยละ 0.74 และติดเกมส์

และการพนันต่างๆ จาํนวน 296 คน คิดเป็นร้อยละ 0.45 และ ตามลาํดบั

ปัญหาเด็กกับการกระทําความรุนแรง (ทีมีการแจ้งเหตุ) พบว่า เยาวชนทีเป็นผูก้ระทาํความรุนแรง

ต่อผูอ้ืน เช่น ทาํร้ายคนในครอบครัว เพือน หรือผูอ้ืน มีจาํนวน 11 คน ซึงมากกว่าเยาวชนทีถูกกระทาํความ

รุนแรงในครอบครัว/ถูกทาํทารุณกรรมทางร่างกาย จิตใจ เพศ จาํนวน 6 คน

เยาวชนทีตังครรภ์ก่อนวัยอันควรและไม่พร้อมในการเลียงดูบุตร พบว่า มีจาํนวน 97 คน คิดเป็นร้อย

ละ 0.15 ในขณะทีพบว่ามีเยาวชนทีถูกใช้แรงงานและค้ามนุษย์ มีจาํนวน 6 คน เป็นเพศชาย 2 คน เพศหญิง 4

คน คิดเป็นร้อยละ 0.01 และมีเยาวชนทีต้องดํารงชีพด้วยการเร่ร่อน ขอทาน เป็นเด็กเพศชาย 1 คน แต่ใน

ขณะเดียวกันก็พบ การได้รับเบียยังชีพของเยาวชนพิการทีจดทะเบียน พบว่า มีจํานวน 940 คน แยกเป็น

ได้รับเบียยงัชีพ 912 คน ไม่ได้รับเบียยงัชีพ 28 คน และพบว่ามีเยาวชนทีพิการทีขาดแคลนอุปกรณ์ เช่น

รถเข็น ไม้เท้า ขาเทียม ฯลฯ จาํนวน 41 คน อย่างไรก็ตามพบว่ามีศูนย์การเรียนรู้สําหรับเยาวชน จาํนวน 51

แห่ง กระจายอยู่ครบทุกอาํเภอ

ตารางที 5: ลาํดบัสถานการณ์ปัญหาสังคมในจงัหวดัสุพรรณบุรี จาํแนกตามกลุ่มประชากร

ทีมา: สํานักงานพฒันาสังคมและความมนัคงของมนุษยจ์งัหวดัสุพรรณบุรี, 2559.
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เมือจดัลาํดับความสําคัญของปัญหาสังคมในจงัหวดัสุพรรณบุรี พบว่า สถานการณ์ปัญหาส่วนใหญ่

คือ ปัญหาทางเศรษฐกิจซึงทาํให้การอยู่อาศัยยากลาํบาก ครอบครัวยากจน รองลงมา คือ การมีพฤติกรรมที

ไม่เหมาะสม เช่น ติดเหลา้ เครืองดืมแอลกอฮอล ์ยาเสพติด และมีภาระตอ้งดูแลบุคคลในครอบครัวทีเป็นเด็ก

ผูป่้วยเรือรัง คนพิการ และผูป่้วยจิตเวช ตามลาํดบั ในขณะทีครอบครัวมีปัญหาหนีสิน ไม่มีเงินออม และไม่

มีทีอยู่อาศยัเป็นของตนเอง

โดยสรุป การประเมินสถานการณ์ทางสังคมของเด็กและเยาวชน จงัหวดัสุพรรณบุรี พบว่า สถานะ

ความเป็นอยู่ของเด็กและเยาวชน ส่วนใหญ่อยู่กับครอบครัวยากจน  ยากลําบาก มีภาระดูแลบุคคลใน

ครอบครัวทีป่วย ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ เนืองจากภาวะเศรษฐกิจทาํให้ทงัพ่อและแม่ต้องเน้นหารายได ้ไม่

สามารถให้เวลาในการอบรมเลียงดูบุตรไดม้ากเท่าทีควร ส่งผลให้เด็กและเยาวชนไม่ไดร้ับการดูแลเอาใจใส่

ทีเพียงพอ จึงถูกจูงใจโดยสิงเร้าภายนอกครอบครัวได้ง่าย ดังจะพบว่าเด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมทีไม่

เหมาะสม เช่น ติดเหลา้ เครืองดืมแอลกอฮอล ์ยาเสพติด ติดเกมส์ มวัสุม และมีเพศสัมพนัธ์ก่อนวยัอนัควร

จะเห็นได้ว่า กลุ่มเด็กประสบปัญหาทางสังคมจาํนวน 7,960 คน คิดเป็นร้อยละ 6.05 ของประชากร

เด็ก ส่วนใหญ่ประสบปัญหาตอ้งดูแลบุคคลในครอบครัวทีเป็นเด็ก ผูป่้วยเรือรัง คนพิการ และผูป่้วยจิตเวช

คิดเป็นร้อยละ 2.53 รองลงมา คือ ปัญหาการอยู่กบัครอบครัวยากจนหรือยากลาํบาก คิดเป็นร้อยละ 1.35 และ

มีพฤติกรรมไม่ เหมาะสม  คือ  ติดเหล้า ดืมแอลกอฮอล์ ติดยาเสพติด  คิดเป็นร้อยละ 0.84 ในขณะที

สถานการณ์กลุ่มเยาวชนประสบปัญหาทางสังคมจํานวน 3,344 คน คิดเป็นร้อยละ 5.13 ของประชากร

เยาวชน ส่วนใหญ่ประสบปัญหาการอยู่กับครอบครัวยากจนหรือยากลาํบาก คิดเป็นร้อยละ 1.55 รองลงมา

คือ เยาวชนมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม คือ ติดเหลา้ ดืมแอลกอฮอล์ ติดยาเสพติด คิดเป็นร้อยละ 1.50 และมวั

สุมสร้างความรําคาญให้ผูอ้ืน คิดเป็นร้อยละ 0.74

แผนพฒันาจังหวดัสุพรรณบุรี ปี พ.ศ. 2558-2561 ไดก้าํหนดวิสัยทศัน์ เพือกาํหนดทิศทางการพฒันา

คือ “สุพรรณบุรีเป็นจังหวัดชันนําในด้านแหล่งผลิตอาหาร และผลิตภัณฑ์คุณภาพมาตรฐานสู่สากล เป็น

ศูนยก์ลางการศึกษาการกีฬาและการท่องเทียว โดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยงัยืน ชุมชนเขม้แข็ง คุณภาพ

ชีวิตดี ยึดการมีส่วนร่วม” และมีเป้าประสงค์ คือ การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้มีสุขภาพกายและใจทีดี

ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเขม้แข็ง อยู่ในประเด็นยุทธศาสตร์ที 3 การยกระดบัคุณภาพชีวิต ซึงมีประเด็นปัญหา

ทีสําคญั คือ กาํหนดให้นักเรียนทีออกกลางคนั และการคลอดบุตรทีมีอายุตาํกว่า 20 ปี มีจาํนวนลดลง



หนา | 36

แผนภูมิที 6: สาเหตุทีนักเรียนออกกลางคนัของจงัหวดัสุพรรณบุรี ปี พ.ศ. 2555

ทีมา: แผนพฒันาจงัหวดัสุพรรณบุรี 4 ปี (พ.ศ. 2558 - 2561)

จากแผนภูมิแสดงให้เห็นว่านักเรียนทีออกกลางคันมีสาเหตุทีสําคัญอันดับแรก คือ ฐานะยากจน

รองลงมาปัญหาครอบครัว ปัญหาการปรับตัว ปัญหาอพยพตามครอบครัว และจากการสมรสเป็นอันดับ

สุดท้าย ถึงแม้ว่าสาเหตุของการออกมาสมรสจะดูเหมือนน้อย แต่จาํนวนหญิงตงัครรภ์ทีมีอายุตาํกว่า 20 ปี

มีการคลอดบุตรก่อนวยัอนัควรยงัอยู่ในอตัราทีสูงขนึอย่างต่อเนือง

จากข้อมูลสถิติดงักล่าว พบว่า จังหวดัสุพรรณบุรี ควรมีการพฒันา/ปรับปรุง/แกไ้ข ในเรืองปัญหา

ความยากจนซึงเป็นสาเหตุหลกัทีทาํให้นักเรียนออกกลางคนั

แผนภมูิที 7 : ผลิตภณัฑ์มวลรวมจังหวดัต่อหัวประชากร ภาคตะวนัตก ปี พ.ศ. 2556
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ทีมา: สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ประมวลขอ้มูลโดย: แผนงานขบัเคลือนสังคมดว้ยดชันีชีวดัความกา้วหน้าทีแทจ้ริง

ผลิตภณัฑ์มวลรวมจังหวดัสุพรรณบุรี ในปี พ.ศ. 2556 พบว่า อยู่ในอนัดบัรงัทา้ยของภาคตะวนัตก

ภาพกราฟที 1: จาํนวนผูท้ีมีอายุตาํกว่า 20 ปีทีคลอดบุตร ปี 2551 - 2555

ทีมา: แผนพฒันาจงัหวดัสุพรรณบุรี 4 ปี (พ.ศ. 2558 - 2561)

จาํนวนประชากรทีอยู่ในช่วงอายุตาํกว่า  ปี  มีอตัราการคลอดบุตรในทิศทางทีเพิมขึนจากปี

จาํนวน ,  คน เป็นจาํนวน ,  คน ในปี  แต่จากแนวโน้มแลว้คาดว่าจะมีอตัราเพมิขึนเรือยๆ
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จากข้อมูลสถิติดงักล่าว พบว่า จังหวดัสุพรรณบุรี ควรมีการพฒันา/ปรับปรุง/แกไ้ข ในเรืองปัญหา

ความยากจนซึงเป็นสาเหตุหลักทีทาํให้นักเรียนออกกลางคัน และมีประชากรทีอยู่ในช่วงอายุตาํกว่า  ปี

มีอตัราทีคลอดบุตรในแต่ละปีอยู่ในเกณฑ์ทีสูง
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บทที 6

สถานการณ์เด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์

จงัหวดัสุรินทร์ ไดจ้ัดทาํยุทธศาสตร์จงัหวดัน่าอยู่สําหรับเด็กและเยาวชนจังหวดัสุรินทร์ พ.ศ.

- ในกรอบวิสัยทัศน์ “เมืองสุรินทร์ถินสร้างสรรค์ คุ้มครองป้องกัน พฒันาศักยภาพ สร้างแวดล้อมทีดี

แก่เด็กและเยาวชนอย่างยงัยืน ภายในปี ”

นอกจากนี จ.สุรินทร์ ได้วางทิศทางการปฏิรูปการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน จ.สุรินทร์ ไว ้  ด้าน

คือ

) เด็กและเยาวชนทีดอ้ยโอกาสตอ้งไดร้ับการดูแลจนจบการศึกษาภาคบงัคบัและมีทกัษะทีจาํเป็น

ซึงถือเป็นเรืองเร่งด่วนในการดาํเนินการ

)  เด็กและเยาวชนตอ้งไดร้ับการพฒันาให้เต็มตามศกัยภาพ และ

)  เด็กเยาวชนทีมีความสามารถพิเศษตอ้งไดร้ับการพฒันาส่งเสริมสู่ความเป็นเลิศ รวมทงัการจดัทาํ

ระบบฐานขอ้มูลออนไลน์ของเด็กและเยาวชนทงัจงัหวดั โดยไดง้บสนับสนุนจาก องค์การบริหารส่วน

จงัหวดัสุรินทร์ (อบจ.)

โดยมีเป้าหมายและแนวทางการขบัเคลือนทีสําคัญ คือ สิงแรกทีต้องดาํเนินการคือ เด็กและเยาวชน

ในจังหวดัสุรินทร์ทุกคนจะตอ้งจบการศึกษาภาคบงัคบั ตามด้วยการเรียนรู้ด้านภาษาทงั  ภาษา เพือแข่งขัน

ในภูมิภาคอาเซียน พร้อมกับสร้างจุดแข็งของจังหวดัคือ พฒันาให้จังหวดัสุรินทร์เป็น “เมืองช้าง” โดยมีช้าง

เป็นตวัแสดง เพือดึงดูดภาคการท่องเทียว ซึงเด็กและเยาวชนในจงัหวดัจะมีส่วนในการแสดงศิลปวฒันธรรม

เด็กจะมีรายได  ้กลา้แสดงออก และภูมิใจในท้องถินของตวัเอง ทงันีการทาํงานทุกอย่างจึงตอ้งเกิดจากความ

ร่วมมือและประสานงานเป็นอย่างดี จึงมีการแต่งตงัคณะทาํงานพฒันาเด็กและเยาวชน เกิดขึน โดยเชือมนัว่า

ใน -  ปีข้างหน้าเด็กและเยาวชนของจังหวดัสุรินทร์จะมีศักยภาพและมีความพร้อมทีจะแข่งขันในกลุ่ม

ประเทศในภมูิภาคอาเซียนได้

หลายหน่วยงาน โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถินมีความพยายามในการดําเนินกิจกรรม

พฒันาเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนืองมาตงัแต่ ปี ตลอดระยะทีมีการดาํเนินการนัน เกิดกิจกรรมแห่งการ

เรียนรู้อย่างต่อเนือง เช่น เยาวชนกับประเพณีการกวนข้าวทิพย ์โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน การ
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สนับสนุนส่งเสริมเยาวชนศึกษาต่อในระบบและนอกระบบ ค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมสําหรับเยาวชน

เยาวชนพุทธบุตรอาสา เยาวชนอนุรักษ์ป่าชุมชนกาํไสจาน เครือข่ายเยาวชนพฒันาทอ้งถิน เยาวชนศูนยก์าร

เรียนชุมชน วันเยาวชนแห่งชาติ เยาวชนจัดรายการวิทยุชุมชน เยาวชนปฏิบัติธรรม เยาวชนอาสาสมัคร

ช่วยงานพระพุทธศาสนา เยาวชนนักจัดการความรู้น้อย เยาวชนเก็บข้อมูลชุมชน  และยังมีกิจกรรม

หลากหลายทีเป็นเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนตําบลทุ่งมนได้เรียนรู้ได้ลงมือปฏิบัติจริงสู่การพัฒนา

ศกัยภาพตนเองเป็นคนทีมีคุณภาพ

แมว้่าจะมีกิจกรรมพฒันาเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนืองมาแลว้ก็ตาม ก็เป็นได้เพียงกระบวนการแห่ง

การเรียนรู้และประสบการณ์ทีดีของเด็กและเยาวชนจาํนวนน้อย จึงขาดพลังความดีทีจะต้านทานหรือต่อสู้

กับกระแสความเสือมอืนๆ ทีมีจํานวนมากและมีแรงดึงดูด ตอกยาํซําบ่อย ให้เรียนรู้ คุ้นเคย ชินชา อย่าง

ต่อเนืองเช่นกันและมากยิงกว่า แต่ทีสุดความพยายามและความต่อเนืองของการพฒันาเด็กและเยาวชนใน

พนืทีตาํบลทุ่งมน ก็ไม่ถึงกบัไร้ผล สูญเสีย หรือ เกิดความเสียหาย การพฒันาคนถึงแม้นจะได้ผลช้าและเห็น

ได้ยากก็ตาม แต่ความพยายามและความต่อเนือง ก็พอจะมีร่องรอยแห่งความสําเร็จ ความงดงามปรากฏอยู่

บา้ง จากการประเมินพอจะกล่าวไดว้่า เด็กและเยาวชนตาํบลทุ่งมนมีความประพฤต ิความรู้ ความสามารถอยู่

ในระดับทีน่าพอใจ น่าดีใจ น่าปลืมใจ เป็นกําลังใจให้ผู ้ใหญ่ใจดีทุกท่านได้ร่วมมือกันดําเนินการต่อไป

(องค์การบริหารส่วนตาํบลทุ่งมน. ระเบียบข้อบังคับสภาเด็กและเยาวชนตาํบลทุ่งมน ตาํบลทุ่งมน อําเภอ

ปราสาท จงัหวดัสุรินทร์, กนัยายน )

การวิเคราะห์สถานการณ์ข้อมูลด้านสังคม  จากรายงานวิเคราะห์สถานการณ์จังหวัดสุรินทร์

(สํานักงานสถิติจงัหวดัสุรินทร์, 2558)

จงัหวดัสุรินทร์ มีประชากรทงัสิน 1,388,194 คน รายไดป้ระชากรเฉลียต่อหัว 37,525 บาทต่อคนต่อ

ปี ซึงจะเห็นได้ว่าประชาชนของจังหวดัสุรินทร์ยงัมีรายได้อยู่ในเกณฑ์ตาํ ประชากรส่วนใหญ่ ร้อยละ 93.1

อาศัยอยู่นอกเขตเทศบาล และร้อยละ 6.9 อาศัยอยู่ในเขตเทศบาล ความหนาแน่นของประชากร 170.87 คน

ต่อตารางกิโลเมตร

จากขอ้มูลของสภาวการณ์เด็กและเยาวชนจงัหวดัสุรินทร์ ในปี 2551-2552 โดยสถาบนัวิจัยรามจิตติ

พบว่า ในด้านการศึกษาเยาวชนจังหวัดสุรินทร์ มีคะแนนสอบ O-Net ตํากว่าค่าเฉลียของประเทศ โดย

คะแนนสอบเฉลียของเยาวชนจังหวดัสุรินทร์ อยู่ที 34.87 คะแนน ขณะทีค่าเฉลียของประเทศอยู่ที 35.99

คะแนน
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สําหรับอตัราการเรียนต่อของเด็กและเยาวชนในจังหวดัสุรินทร์ ในระดับมธัยมปลายและอุดมศึกษา

สูงกว่าค่าเฉลียของประเทศ โดยอัตราการเรียนต่อมธัยมปลายของเยาวชนสุรินทร์ อยู่ที 98.35% (ค่าเฉลียของ

ประเทศอยู่ที 87.54 %) และอัตราการเรียนต่ออุดมศึกษา อยู่ที 97 % (ค่าเฉลียของประเทศอยู่ที 81.53%)

นอกจากนี ยงัพบว่า อัตราการขาดแคลนครูส่วนใหญ่อยู่ในระดับประถมศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กและ

ขนาดกลางสูงกว่าค่าเฉลียของประเทศถึง 2 เท่า โดยอัตราการขาดแคลนครูประถมในโรงเรียนขนาดเล็ก

จังหวดัสุรินทร์ อยู่ที 9.64% (ค่าเฉลียของประเทศอยู่ที 4.62 %) และการขาดแคลนครูประถมของโรงเรียน

ขนาดกลาง อยู่ที 9.53% (ค่าเฉลียของประเทศอยู่ที 3.41%) ส่วนอัตราการขาดแคลนครูระดับมัธยมศึกษา

พบว่า มีครูอตัราจา้งอยู่ที 12.73% ขณะทีจาํนวนครูมธัยมทีรัฐต้องจดัหาให้อยู่ที 14.92 %

สําหรับพืนทีเสียงในเมืองสูงกว่าค่าเฉลียของประเทศ ในส่วนของปัจจัยทางสังคม พบว่าจังหวัด

สุรินทร์ มีพืนทีเสียงในเขตเมืองสูงกว่าค่าเฉลียของประเทศคือ 103.67 % (ค่าเฉลียในเขตเมืองของประเทศ

อยู่ที 81.7%) อย่างไรก็ตามในภาพรวมของจังหวดัสุรินทร์ มีพืนทีเสียงน้อยกว่าค่าเฉลียของประเทศ โดย

พืนทีเสียงโดยรวมของจังหวดัสุรินทร์ อยู่ที 18.45% (ค่าเฉลียรวมของประเทศอยู่ที 72.2%) ขณะทีพืนทีดี

ของจังหวดัทังในเขตเมืองและภาพรวมของจังหวัดน้อยกว่าค่าเฉลียของประเทศ โดยพืนทีดีในเขตเมือง

จงัหวดัสุรินทร์ อยู่ที 30.24 % (ค่าเฉลียพนืทีดีโดยรวมของประเทศ อยู่ที 51.1%)

ภาพกราฟที 2: จาํนวนนักเรียน ปีการศึกษา – 2556

ทีมา :  สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1,2,3

และสํานักงานเขตพนืทีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 33 สุรินทร์

จากขอ้มูลในแผนภูมิที…. พบว่า จาํนวนนักเรียนทีเขา้เรียนในแต่ละปีมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนือง

ในขณะทีจังหวดัสุรินทร์มีสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาทีสามารถรองรับปริมาณนักเรียนทีเข้า
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ศึกษาในแต่ละปี (จังหวัดสุรินทร์มีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา  แห่ง การศึกษาตังแต่ระดับก่อน

ประถมศึกษาถึงระดบัมธัยมศึกษา  แบ่งออกเป็น  เขตการศึกษา ในปี  มีจาํนวนครู ,  คน นักเรียน

,  คน และโรงเรียน  แห่ง โดยเฉลียแล้วอัตราส่วนนักเรียนต่อครู  เท่ากับ . ) นอกจากจาํนวน

นักเรียนในแต่ละปีมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนืองแล้ว ขณะเดียวกันจังหวดัสุรินทร์ยงัพบปัญหาเด็กออกจาก

ระบบการเรียนก่อนทีจะจบการศึกษา

เมือพิจารณาในกลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประกอบดว้ย จงัหวดันครราชสีมา

ชัยภูม ิบุรีรัมย ์และสุรินทร์ พบว่า ทุกจงัหวดัพบปัญหาเด็กออกจากระบบการเรียนก่อนทีจะจบการเรียน

ตารางที 6: จาํนวนเด็กออกจากระบบการเรียนก่อนทีจะจบการศึกษา

กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ปี พ.ศ. 2553 - 2556

หมายเหต ุ: - ไม่มีขอ้มูลในปีนนั

ทีมา :  สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ,2,3

และสํานักงานเขตพนืทีการศึกษามธัยมศึกษาเขต  สุรินทร์

ปัญหาเด็กออกจากระบบการเรียนก่อนทีจะจบการเรียนทีพบในทุกจงัหวดั อาจมีสาเหตุมาจากการที

เด็กและเยาวชนถูกละเลยไม่ได้รับการใส่ใจในการทีจะแก้ปัญหาทีเกิดขึนกับเด็กและเยาวชนอย่างจริงจัง

สถาบันครอบครัวอ่อนแอ สังคมมีการแพร่กระจายตวัของอบายมุขต่างๆ การทะเลาะวิวาทกบัผูอ้ืน ติดเพือน

ติดยาเสพติด และการตงัครรภ์ก่อนวยัอันควร ประกอบกับความเครียดจากการเรียน และความเบือหน่ายใน

การเรียน เหล่านีจึงเป็นปัจจยัทีทาํให้เด็กจาํนวนมากหลุดออกจากระบบการศึกษาก่อนจะเรียนจบ

ขอ้มูลความจาํเป็นพืนฐานของจงัหวดัสุรินทร์ใน ปี 2556 พบว่า ปัญหาเด็กจบการศึกษาภาคบงัคบั 9

ปี ทีไม่ได้เรียนต่อ และยงัไม่มีงานทาํกลายเป็นปัญหาอันดับที 1 จากปัญหา 5 อนัดับแรกทีตกเกณฑ์จังหวดั

ซึงเมือรวมกับจาํนวนเด็กนักเรียนออกกลางคันในปี 2554-2555 ทีสูงถึง 564 คน และในปี 2556 แล้ว ถือว่า

เป็นยอดทีสูงมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยพบว่ามีเด็กเยาวชนสุรินทร์ทีออกกลางคันจากสาเหตุ
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ต่างๆ อาทิ ฐานะยากจน 82 คน มีปัญหาครอบครัว 121 คน สมรสแล้ว 24 คน มีปัญหาในการปรับตัว 129

คน ต้องคดีถูกจับ 2 คน เจ็บป่วยอุบัติเหตุ 5 คน อพยพตามผูป้กครอง 54 คน หาเลียงครอบครัว 30 คน และ

กรณีอืนๆ 117 คนจากสถิติเด็กเยาวชนจังหวดัสุรินทร์ อายุ 0-20 ปี ตามทะเบียนราษฎรของ (เมษายน 2557)

ซึงมีจาํนวนทงัสิน 383,371 คน จึงนําไปสู่การกาํหนดทิศทางปฏิรูปการศึกษาร่วมกัน 3 ด้าน คือ 1) เด็กและ

เยาวชนทีด้อยโอกาสต้องได้รับการดูแลจนจบการศึกษาภาคบังคับและมีทักษะทีจําเป็น ซึงถือเป็นเรือง

เร่งด่วนในการดาํเนินการ 2) ในกลุ่มเด็กและเยาวชนทวัไปต้องได้รับการพฒันาให้เต็มตามศกัยภาพและ 3)

กลุ่มเด็กเยาวชนทีมีความสามารถพิเศษต้องไดร้ับการพฒันาส่งเสริมสู่ความเป็นเลิศ

ด้วยเหตุดังกล่าว จังหวดัสุรินทร์ ได้ร่วมกับสํานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพ

เยาวชน (สสค.) และสํานักงานประชาสัมพนัธ์จงัหวดัสุรินทร์ ไดจ้ดัรณรงค์ประชาสัมพนัธ์ไปยงักลุ่มเยาวชน

ในทุกพืนที โดยขอความร่วมมือสือมวลชนทุกแขนง ทังวิทยุหลัก วิทยุชุมชน และสือพืนบ้าน อาทิ การ

แสดง เจรียงและกันตรึม เพือช่วยแนะนําเยาวชนในพืนทีห่างไกลให้เข้ามาศึกษาเล่าเรียนเพิมเติมจนจบ

หลักสูตร เพือเปิดโอกาสให้ตนเองได้จบการศึกษาภาคบังคับ หรือฝึกอาชีพตามทีสนใจ เพือจะได้มีโอกาส

ทาํงานทีดีๆ มีเงินเดือนเพียงพอในการดาํรงชีวิตและดูแลครอบครัวไดอ้ย่างมีความสุข

จากการจัดประชุมระดมความเห็นเรืองการปฏิรูปการศึกษาเชิงพืนทีจังหวัดสุรินทร์ (Area-based

Education) เพือการพัฒนาสุรินทร์ .  ให้สอดคล้องกับโมเดลการพัฒนาประเทศไทย .  สะท้อนถึง

กลุ่มเป้าหมายสําคัญของการพฒันากาํลังคนเพือรองรับ Thailand .  ควรยกระดับคุณภาพแรงงานไร้ฝีมือ

และแรงงานฝีมือตํา (No and Low Skilled Labourforce) เป็นหลัก  เพือให้ประเทศไทยสามารถประสบ

ความสําเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจเหมือนทีเคยทําได้ระหว่างปี  -  ทีประเทศไทยประสบ

ความสําเร็จในการพฒันาแรงงานกลุ่มนีจนสามารถสร้างการเติบโตของรายไดเ้ฉลียมากถึง  เท่าภายในเวลา

 ปี โดยจังหวดัสุรินทร์สามารถเริมต้นโมเดลการพฒันากาํลงัคนจากต้นทุนเดิมของจงัหวดัทีมีตน้ทุนดีไม่

แพจ้ังหวดัใด อาทิ การเกษตร สาธารณสุข วฒันธรรมทีมีความหลากหลายเป็นเอกลักษณ์ และคณะทาํงาน

เครือข่ายความร่วมมือจดัการศึกษาเชิงพืนที (Area-based Education) จงัหวดัสุรินทร์ในนามปัญจภาคีระดับ

จงัหวดัและตาํบล และเวทีความร่วมมือในนามสมชัชาการศึกษาจงัหวดัสุรินทร์

ทองสุข รวยสูงเนิน ประธานคณะกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้จังหวดัสุรินทร์ ได้กล่าวถึงมาตรการ

เร่งด่วนแบ่งออกเป็น 4 มาตรการ ดงันี

1) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเยาวชนจังหวัดสุรินทร์ (Surin Data Base System for Child and

Youth)
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2) ส่งเสริมเยาวชนทีออกกลางคันในระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นให้ได้รับการศึกษาจนจบ

ภาคบงัคบั มีทกัษะชีวิตทีดี

3) ส่งเสริมเยาวชนทีออกกลางคันในระดบัการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ให้ไดร้ับการฝึกทักษะ

อาชีพ หรือศึกษาจนจบระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ มีทกัษะชีวิตทีดี และ

4) พฒันาระบบป้องกนัเฝ้าระวงั และติดตามช่วยเหลือภายใตห้ลกัการส่งต่อทีเรียกว่า “ปัญจภาค”ีซึง

มีกระบวนการการทํางานร่วมกันของภาคี 5 ภาคส่วนทีเรียกว่า “Star Strategy” เพือให้ 3 ขาด้านบนอัน

ประกอบด้วย 1) ครอบครัว/ผูป้กครอง เด็กนักเรียน 2) ท้องถิน-อปท. และ 3) สถานศึกษาทงัเดิมและใหม่

ทาํงานร่วมกันได้ โดยมี 2 ขาล่าง ได้แก่ หน่วยงานบริหารส่งเสริม และภาคเอกชนเข้าเป็นภาคีช่วยเหลือ

สนับสนุนต่อเนือง

มาตรการดงักล่าวดาํเนินการภายใตพ้นืทีนาํร่อง 6 อาํเภอ ไดแ้ก่อาํเภอปราสาท อาํเภอกาบเชิง อาํเภอ

พนมดงรัก อาํเภอสังขะ อาํเภอบัวเชด และอาํเภอศรีณรงค์ก่อนขยายตัวให้ครบทงั 17 อาํเภอ โดยมีแรงหนุน

สําคัญในระดับพืนทีคือ“กาํนัน-ผูใ้หญ่บ้าน”ทีช่วยติดตามเด็กคืนห้องเรียนซึงจะช่วยให้การส่งต่อข้อมูลใน

ระบบพฒันาฐานขอ้มูลสารสนเทศฯมีความสมบูรณ์ และสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาเร่งด่วนความเสียงของเด็ก

รายบุคคลทีต้องเร่งแก้ไขใน 4 มิติหลักคือ ด้านสภาพครอบครัว ด้านการเรียน ด้านการความประพฤติ

ส่วนตวั และดา้นพฤติกรรมทางสังคม

นอกจากนี จังหวดัสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนจังหวดัสุรินทร์ และภาคีเครือข่ายความร่วมมือทุก

องค์กร โดย คณะกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้ จังหวดัสุรินทร์ และคณะกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้ระดบัพืนที

ได้ดาํเนินการโครงการการจดัการศึกษาเชิงพืนทีจังหวดัสุรินทร์ โดยมีวตัถุประสงค์เพือส่งเสริมสนับสนุน

เด็กและเยาวชนจังหวดัสุรินทร์ให้ได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาภาคบังคับ หรือจบการศึกษาขนัพืนฐาน

หรือจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือได้รับการฝึกทักษะอาชีพ และได้รับการพฒันาให้มี

ทกัษะชีวิตทีดี และดาํรงชีวิตอยู่ในสังคมไดอ้ย่างมีความสุข ซึงได้ดาํเนินการภายใต้แนวคิดในการปฏิรูปการ

เรียนรู้เด็กและเยาวชนในจังหวดัสุรินทร์ด้วยการบริหารจดัการเชิงพนืทีโดยใช้ “เครือข่ายความร่วมมือปัญจ

ภาคี” ไดแ้ก่

1) พ่อแม่ ผูป้กครอง
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2) หน่วยงานจดัการศึกษา (สถานศึกษาเดิมทงัประถม/มธัยม, สถานศึกษาใหม่ กศน. โรงเรียน

ทางเลือก วิทยาลยัการอาชีพ)

3) ทอ้งที/ทอ้งถิน กาํนัน-ผูใ้หญ่บา้น องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน

4) หน่วยงานสนับสนุนการศึกษา (สพม. สพป. กศน.จ. พมจ. สาธารณสุข ปกครอง ตาํรวจ สถาน

พินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน คุมประพฤติ ฯลฯ)

5) องค์กรเอกชน มูลนิธิ สภาเด็กและเยาวชน ภาคประชาสังคม

โดยเครือข่ายความร่วมมือปัญจภาคีนีจะร่วมกันดาํเนินการแก้ไขปัญหาเด็กออกกลางคนัในจังหวดั

สุรินทร์ เข้ามาร่วมเป็นกาํลังสําคัญในการติดตามช่วยเหลือเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาต่อจนจบ

การศึกษาภาคบังคบัหรือจนจบการศึกษาในระดบัทีสูงขึนตามความต้องการของเด็ก รวมทงัจัดกิจกรรมฝึก

ทกัษะอาชีพเพือเปิดโอกาสให้เด็กออกกลางคันทียงัไม่มีงานทาํได้รับการฝึกทักษะอาชีพตามความตอ้งการ

ดว้ยหลักสูตรการฝึกอบรมอาชีพระยะสัน นอกจากนียงัไดเ้ฝ้าระวงัเด็กออกกลางคันโดยไดพ้ฒันาปรับปรุง

ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเด็กและเยาวชนจังหวดัสุรินทร์ให้มีความถูกต้อง ทนัสมัย เพือใช้ประโยชน์ใน

การเฝ้าระวงัเด็กเยาวชนทีมีความเสียงต่อการออกกลางคนัมิให้หลุดออกจากระบบการศึกษาเพมิขึน

เนืองจากในพืนทีจังหวัดสุรินทร์มีสถิติเด็กออกกลางคันค่อนข้างสูง จึงมีความพยายามทีจะลด

ปัญหาเด็กออกกลางคนัให้ไดม้ากทีสุด และเขา้ไปช่วยเหลือเด็กทีออกกลางคนัแลว้ คณะทาํงานจึงไดก้าํหนด

วิธีการทาํงาน 2 รูปแบบ คือ

1. การป้องกันเฝ้าระวงัมิให้เด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์ออกกลางคัน เพือเป็นการป้องกันเฝ้า

ระวงัมิให้เด็กและเยาวชนจังหวดัสุรินทร์ออกกลางคนั จึงได้จัดวางระบบฐานข้อมูลเด็กและเยาวชนจังหวดั

สุรินทร์ขึนมาระบบหนึงซึงเป็นระบบทีพฒันาขึนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวดัสุรินทร์ โดยใช้องค์การ

บริหารส่วนจังหวดัสุรินทร์เป็นแม่ข่ายและเชือมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถินในจังหวดัสุรินทร์ทงั 172

แห่ง เพือทีจะพัฒนาและใช้ประโยชน์ในระบบฐานข้อมูลเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์ร่วมกัน ระบบ

ฐานข้อมูลเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์เป็นการเก็บข้อมูลเพือประมวลผลว่า เด็กและเยาวชนจังหวัด

สุรินทร์คนใดมีความเสียงทีจะออกกลางคนั ซึงเป็นการทาํงานเพือติดตามและเฝ้าระวงัมิให้เด็กและเยาวชน

จงัหวดัสุรินทร์หลุดออกจากระบบการศึกษา

2. การติดตามช่วยเหลือเด็กและเยาวชนจังหวดัสุรินทร์ แบ่งออก เป็น 2 ส่วน คือ
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2.1 เด็กและเยาวชนทีออกกลางคัน ปัญจภาคีในพืนทีติดตามและนําเข้าศึกษาต่อใน กศน. หรือ

วิทยาลยัการอาชีพในพืนที โดยการประสานงานกับ กศน. หรือวิทยาลยัการอาชีพ ในการจดัการศึกษาให้แก่

เด็กและเยาวชนทีออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาภาคบังคับ หรือจบการศึกษาขนัพืนฐาน

หรือจบการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ

2.2 เด็กและเยาวชนจงัหวดัสุรินทร์ทีจบการศึกษาภาคบังคับแล้วไม่ได้ศึกษาต่อ/ไม่มีงานทาํ หรือที

ออกกลางคันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ยงัไม่จบ ม.6) โดยการประสานงานกับวิทยาลัยสารพัดช่าง

สุรินทร์ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ วิทยาลัยการอาชีพปราสาท วิทยาลัยการอาชีพ

สังขะ และวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี มาดาํเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสัน

เพือให้เด็กมีทกัษะดา้นอาชีพ มีสัมมาชีพทีดี

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการจดัการศึกษาเชิงพืนทีจังหวดัสุรินทร์ ได้บูรณาการการทาํงานร่วมกับ

หน่วยงานทงัภาครัฐและเอกชนในทุกภาคส่วนของพืนที มีการเปิดเวที “สมัชชาการศึกษาจังหวดัสุรินทร์”

เพือเปิดโอกาสให้ทุกคนและทุกองค์กรได้ร่วมแสดงความคิดเห็น แลกเปลียนเรียนรู้ และร่วมกันกาํหนดทิศ

ทางการจดัการศึกษาของจังหวดัสุรินทร์ในอนาคต โดยจดัทาํ “แผนการจดัการศึกษาเชิงพืนทีจงัหวดัสุรินทร์

ระยะ  ปี (พ.ศ. - ) ภายใต้ยทุธศาสตร์การพฒันาการศึกษา  ยุทธศาสตร์ ประกอบดว้ย ยุทธศาสตร์

การพฒันาสติปัญญาและทักษะอาชีพ ยุทธศาสตร์การพฒันาสุขภาพ ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณธรรมและ

จริยธรรม ยุทธศาสตร์การพฒันาทักษะชีวิต และยุทธศาสตร์การส่งเสริมการมีงานทาํ โดยในห้วงเวลาทีผ่าน

มา ได้ขับเคลือนแผนการศึกษาเชิงพืนทีจังหวัดสุรินทร์ไปสู่การปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานทีเกียวข้อง โดย

บูรณาการกิจกรรมและงบประมาณเพือดาํเนินโครงการต่าง ๆ เป็นจาํนวนมาก ประกอบดว้ย โครงการพฒันา

ศักยภาพเยาวชนสู่ความเป็นเลิศ โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสันให้แก่เด็กและเยาวชนนอกระบบ

การศึกษา โครงการแข่งขันกีฬาสตรีทบาสเกตบอล โครงการค่ายกีฬาภาคฤดูร้อนสําหรับเด็กและเยาวชน

โครงการเสริมสร้างสุขภาวะในสถานศึกษาด้วยโครงงานคุณธรรม โครงการจดัการศึกษาเพืออาชีพจงัหวดั

สุรินทร์ โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการแปรรูปเนือสัตว์ ให้กับเด็กและเยาวชนทีมีความสนใจ

โครงการพฒันาอาชีพช่างเครืองเงิน โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพือการทาํมาหากิน โครงการศึกษาและ

จัดทําต้นแบบเสริมสร้างหลักประกันทางสังคมแก่เด็กและเยาวชนด้อยโอกาสนอกระบบ เพือลดความ

เหลือมลาํทางสังคมให้กบัเยาวชนดอ้ยโอกาสนอกระบบ



หนา | 47

บรรณานุกรม

กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพฒันาสังคมและความมนัคงของมนุษย ์ และสํานักงานกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. . รายงานผลการศึกษาบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิน

กับกิจกรรมสร้างสรรค์สําหรับเด็กและครอบครัว.
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