
สิทธิเด็กและแนวทางการดําเนินการ
แบบสหวิทยาการ

โดย
ผูแทนสํานักงานสงเสริมสวสัดิภาพและพิทักษเด็ก 

เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการและผูสูงอายุ







“แมวาเด็กและเยาวชนในมวลมนุษยโลกมีเพียง
รอยละ 25 แตเขาเหลานั้นเปนรอยละ 100

ของอนาคตของมวลมนุษยโลก ฉะนั้นหากชนชาตใิด

กอใหเกดิภาวะเสี่ยงทั้งรางกาย จิตใจและสังคม
แกเยาวชนมากเทาใด กย็อมสงผลกระทบ
ตออนาคตของชนชาตนิั้นมากยิ่งขึ้นเทานั้น”





เดก็

“เด็ก” คือผูที่มีอายุต่ํากวา 18 ปบริบูรณ 
(อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก) ยกเวนผูที่

แตงงานถูกตองตามกฎหมายกอนอายุ 18 ป 

เยาวชน
“เยาวชน” คือบุคคลผูมีอาย ุ18-25 ป



ประชากรประเทศไทย (ป 2549)
61.60 ลานคน

 อายุ 0-ต่ํากวา 18 ปบริบูรณ = 16.8 ลานคน  
(27.3%)

อายุ 18-25 ป = 6.8 ลานคน  (11.1%)
อายุ 0-25 ป = 23.6 ลานคน  (38.4%)





อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก

1. สิทธใินการอยูรอด
2. สิทธิที่จะไดรับการปกปอง คุมครอง
3. สิทธิที่จะไดรับการพฒันา
4. สิทธใินการมีสวนรวม



โลกที่เหมาะสมสาํหรับเด็ก

สงเสริมคุณภาพชวีติ

จัดการศึกษาที่มีคุณภาพ

ปกปองเด็กจากการถูกละเมิดหรือ
แสวงหาประโยชนและความรุนแรง

ตอตาน HIV / AIDS



แผนปฏิบตัิการระดับชาติ
“โลกที่เหมาะสมสําหรับเด็ก”

(2550-2559) ครม.เห็นชอบ 1 พ.ค. 2550
1. ดานคณุภาพชีวิต
2. ดานการศึกษาที่มีคุณภาพ
3. ดานการปกปองและคุมครองเด็ก
4. ดาน HIV / AIDS
เด็กและเยาวชนไทยขอเพิ่ม 7 ดาน



เด็กและเยาวชนไทยขอเพิ่ม 7 ดาน
5. ดานเดก็และครอบครวั
6. ดานการมีสวนรวมของเด็ก
7. ดานกีฬาและนันทนาการ
8. ดานสือ่มวลชนกับการพัฒนาเดก็
9. ดานการเสริมสรางความปลอดภัยและปองกันการ
บาดเจ็บในเด็ก

10. ดานศาสนาและวัฒนธรรม
11. ดานกฎหมาย



1.1.ดานสขุภาพดานสขุภาพ
อัตราตายของทารกอัตราตายของทารก/1,000/1,000ของการเกดิมีชีพของการเกดิมีชีพ  == 16.316.3
อัตราตายของเด็กอัตราตายของเด็ก  00--55  ปป/1,000/1,000  ของการเกดิมีชีพของการเกดิมีชีพ  == 2020
อัตราตายของเด็กอัตราตายของเด็ก  00--55  ปป/1,000/1,000  ของการเกดิมีชีพของการเกดิมีชีพ  == 2020
อัตราตายของมารดาอัตราตายของมารดา/100,000/100,000 ของการเกดิมีชีพของการเกดิมีชีพ  == 2424
ทารกแรกเกดิที่มีน้าํหนักต่ํากวาทารกแรกเกดิที่มีน้าํหนักต่ํากวา  2,5002,500  กรัมกรัม  == 9.29.2 %%
เด็กเด็ก  00--55  ปน้ําหนักต่ํากวาเกณฑมาตรฐานปน้ําหนักต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน  == 9.39.3 %%
เด็กวัยประถมศึกษาน้าํหนักต่ํากวาเกณฑมาตรฐานเด็กวัยประถมศึกษาน้าํหนักต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน  == 10.7510.75 %%



ดานสขุภาพ  (ที่เปนปญหา)
 เด็ก0-5เดือน ดื่มนมแมอยางเดียว = 5.4%
 เด็กมีภาวะโภชนาการเกิน(อวน) = 10.4%
เด็กวัยรุนมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ/ยาเสพติด/
เทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม

 เด็กวัยรุนมีปญหาความเครียดและโรคซึมเศรา



2. ดานการศึกษา
• เดก็ปฐมวัย  3 ใน 4 ไดรับการศึกษาเพื่อเตรียมความพรอม
• คุณภาพของศูนยเดก็เลก็ยังตองปรับปรุง
• เดก็วัยเรียน  การศึกษาภาคบังคับมคีวามครอบคลุม
• การศึกษาตอระดับมธัยมปลายมีเพิ่มขึ้น
• ความยากจนเปนสาเหตุของการขาดโอกาสทางการศึกษา              
และการออกจากโรงเรียนกลางคนั

• การศึกษาพเิศษสําหรับเดก็พกิารและเดก็มีความสามารถพิเศษมี
การขยายตัวมากขึ้น



3. ดานนันทนาการ

เด็กและเยาวชนใชเวลาวางเพื่อการบันเทิง เชน การดู
โทรทัศน   ฟงวิทยุ หรือเลนคอมพิวเตอรมากกวาเพื่อ
การศึกษา

 พื้นที่สาธารณะ ลานกีฬา/สนามกีฬา มีนอยกวา 
สถานเริงรมย



4. ดานครอบครัว

 ครอบครัวไทยมีรอยละ 20 เปนครอบครัวเดี่ยว  
 มีการหยารางสูง เด็กและเยาวชนเผชิญความรุนแรง
ในครอบครัวมากขึ้น
 เด็กและเยาวชนที่ยากจนสวนใหญไมไดอยูกับพอแม



5. ดานคานยิม  วัฒนธรรม  
จริยธรรมและศาสนา

เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมการบริโภคสูง ขาดวินัย
การใชเงิน
พฤตกิรรมทางเพศของวัยรุนมีความเสี่ยง
พอแมไมมเีวลาใหลูก  ขาดแบบอยางทีม่ีคุณธรรมและ
จริยธรรม
การเขารวมกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมมีนอย



6. ดานเศรษฐกิจและการมีงานทาํ
เด็กและเยาวชนมีความตองการทํางานพิเศษ 

โดยเฉพาะชวงปดภาคเรียนเพื่อหารายไดและเสริม
ประสบการณ



7. ดานความปลอดภัยในชวีิตและทรัพยสิน

 การจมน้ําเปนสาเหตุนําของการเสียชวีิตของเด็กอายุ         
0-11 ป
 อุบัติเหตุจราจรและความรุนแรงเปนสาเหตุของการ
เสียชวีิตของเด็กอายุ 12-17 ป



8. ดานการมีสวนรวมของเด็กและเยาวชน
เดก็และเยาวชนทํางานอาสาสมัครในพื้นที่มากขึ้น

9. ดานกฎหมายที่เกี่ยวของกับเด็กเยาวชน
และครอบครัว

• มีการปรับปรุงกฎหมาย แกไขกฎหมาย  ระเบียบให
สอดคลองกบัหลกัการอนุสัญญาวาดวยสิทธิเดก็อยางตอเนือ่ง



10. เดก็กับสือ่
• พฤติกรรมการบริโภคสื่อของเด็ก  ใชเวลาดูทีวีเฉลี่ยมากกวา 3 

ชั่วโมงตอวัน เด็กเห็นภาพความรนุแรง ภาพลามกในสือ่มากขึ้น

11. เด็กกลุมทีต่องไดรับการ
คุมครองเปนพิเศษ



ภาคใตภาคใต  ระดับจงัหวัดระดับจงัหวัด    สํารวจสํารวจ  1010  จังหวัดจังหวัด
–– ภูเก็ตภูเก็ต
–– กระบี่กระบี่
–– ตรังตรัง
–– พังงาพังงา
–– ระนองระนอง
–– สตูลสตูล
–– นราธิวาสนราธิวาส
–– สงขลาสงขลา
–– ยะลายะลา
–– ปตตานีปตตานี  

การสํารวจสการสํารวจสถานการณเดก็ในประเทศไทยถานการณเดก็ในประเทศไทย ( (MICSMICS))
โดยสํานกังานสถิตแิหงชาติโดยสํานกังานสถิตแิหงชาติ



  สุขภาพและครอบครัวสุขภาพและครอบครัว                                                    สากลสากล            ไทยไทย                ตรังตรัง  
น้ําหนกัแรกคลอดต่ํากวาน้ําหนกัแรกคลอดต่ํากวา 2 2,500 ,500 กรัมกรัม                66 9.2           13 %9.2           13 %
เดก็เดก็00--55  ปน้ําหนกัต่ํากวาเกณฑปน้ําหนกัต่ํากวาเกณฑ                                                            9.39.3 4.64.6 %%
เดก็เดก็  00--55  เดือนเดือน  ดืม่นมแมอยางเดียวดืม่นมแมอยางเดียว                    4949 5.45.4 5.25.2 %%
,,   6,,   6--11   ,,  11   ,,  ดืม่นมแมดืม่นมแม++อาหารเสริมอาหารเสริม                                    34.834.8 24%24%
เดก็มภีาวะเดก็มภีาวะทุพทุพโภชนาการเรื้อรังปานกลางโภชนาการเรื้อรังปานกลาง    11.911.9 9.19.1 %%
ครัวเรือนที่บริโภคเกลอืที่มีไอโอดนีเพียงพอครัวเรือนที่บริโภคเกลอืที่มีไอโอดนีเพียงพอ                47.247.2 69.869.8 %%
เดก็เดก็  00--1717  ปที่พอและปที่พอและ//หรือแมเสียชีวิตหรือแมเสียชีวิต                                        4.74.7 3.93.9%%
เดก็เดก็  00--1717  ปที่ไมไดอยูกบัพอและแมปที่ไมไดอยูกบัพอและแม                                            19.319.3 9.19.1%%



การศึกษาการศึกษา                                                                                                สากลสากล            ไทยไทย                ตรังตรัง
--  การเขาเรียนในระดับปฐมวัยการเขาเรียนในระดับปฐมวัย                                                                            60.760.7 61.361.3 %%
--  อัตราการเขาเรียนระดบัประถมศึกษาอัตราการเขาเรียนระดบัประถมศึกษา                                                  97.997.9 93.793.7 %%
--  อัตราการเขาเรียนระดบัมธัยมศึกษาอัตราการเขาเรียนระดบัมธัยมศึกษา                           79                           79.8         74.1 %.8         74.1 %
อนามยัเจริญพันธุอนามยัเจริญพันธุ    
--  สตรีที่สมรสกอนอายุสตรีที่สมรสกอนอายุ  1515  ปป  2.32.3 3.2 %3.2 %
--  สตรีที่สมรสกอนอายุสตรีที่สมรสกอนอายุ  1818  ปป  19.719.7 21.7 %21.7 %
--  สตรีอายุสตรีอายุ    1515--2424  ปป  
ที่มีความรูเกี่ยวกับการติดเชือ้ที่มีความรูเกี่ยวกับการติดเชือ้  HIV/HIV/โรคเอดสดีโรคเอดสดี                  46.146.1 42.942.9 %%
ที่ไดรับคําแนะนําดานปองกนัตดิเชื้อแมสูลกูที่ไดรับคําแนะนําดานปองกนัตดิเชื้อแมสูลกู                          86.286.2 94.194.1 %%



สิ่งที่ตองขับเคลื่อนตอไปในการนํานโยบาย
และแผนไปสูการปฏิบตัิโดย

จัดทําแผนปฏิบตัิการของทุกจงัหวัด/ทองถิ่น
ใชกรอบ 10 ดาน ตามแนวทางโลกที่เหมาะสมสําหรับเด็ก
จุดเนนในแตละจังหวดั/ทองถิ่นเปนไปตามสภาพความเปนจริง

ของแตละจงัหวัด/ทองถิน่
ตองคํานึงถึงงบประมาณและทรพัยากร 
เนนการบรูณาการและมีสวนรวม



ปจจัยที่สงผลตอการพัฒนาเดก็
และเยาวชนระดบัทองถิ่น

1. มีแผน นโยบายระดับชาติเปนกรอบ
แนวทางในการดําเนินงาน

2. มีการจัดทําแผนปฏิบัติการระดับจังหวัด
และระดับทองถิ่น

3. กลไกการดําเนินงานระดับจังหวัดและ
ระดับทองถิ่น



ปจจัยที่สงผลตอการพฒันาเด็ก
และเยาวชนระดับทองถิน่ (ตอ)

4. เนนการมีสวนรวมของเด็ก  ครอบครวั  คนใน
ชุมชน รวมทั้งภาคประชาสังคม  สถาบนัทาง
สังคมในทองถิ่น  เชน วัด โบสถ  มัสยดิ  
โรงเรียน รานคา สถานประกอบการ

5. การสนบัสนนุทรัพยากรในรปูแบบตาง ๆ เชน  
ภูมิปญญาทองถิ่น  ความรวมมือรวมแรง          
วัสดอุุปกรณ เปนตน



กิจกรรมที่เอื้อตอการพัฒนาเด็กและเยาวชน

เด็กตองไดรับการพัฒนาทุกดานอยาง
เปนองครวม
กิจกรรมที่จัดควรแบงตามชวงวัยของเด็ก 
เชน ชวงอายุ 0-5 ป  6-11 ป 
12-15 16-18 ป และ 18 ป ขึ้นไป



กิจกรรมที่เอื้อตอการพัฒนา
เด็กและเยาวชน (ตอ)

จัดใหมีแหลงเรียนรู/ศนูยการเรียนรูสําหรับเด็ก
และเยาวชน
กิจกรรมควรเกิดจากความตองการของเด็กเปน
สําคญั
สรางความตระหนักใหพอแม ผูปกครองและคนใน
ชุมชนเห็นความสําคญัในการเลี้ยงดูเด็ก



 การวิเคราะหปญหาเดก็และเยาวชน
1. ระดมความคดิเหน็เกี่ยวกับปญหาเด็กและเยาวชน

ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ(ทุกกลุมเปาหมาย)

2. กําหนดแนวทางในการปองกันและแกไขปญหา
ดังกลาวในรูปของแผนงานประจําป/3ป  โดยระบุ
*โครงการ/กิจกรรม  และระยะเวลาการดาํเนินงาน
*ตัวชี้วัด  และหนวยงานรับผดิชอบ



สวัสดี


