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จุดพลิกผันอนาคตของชาติ
การที่ประเทศไทยเราพัฒนาภายใต้ระบบทุนนิยมเสรีมานาน 5 ทศวรรษ ได้ถอนราก
ถอนโคนสภาพสังคมของไทยแบบดั้งเดิมให้เปลี่ยนไปอย่างมหาศาล ทั้งคุณภาพชีวิตในเขต
เมืองที่ตกต่ำ ขนาดครอบครัวที่เล็กลง อัตราการหย่าร้างที่เพิ่มสูงขึ้น สภาพเด็กและเยาวชน
ที่อยู่โดยปราศจากพ่อแม่หรือห่างไกลพ่อแม่ที่เพิ่มขึ้น การละเลยและความล้มเหลวในการ
กระจายการผลิตและรายได้ลงไปสู่ฐานชุมชน หมู่บ้าน ให้มีความมั่นคงเข้มแข็งเพียงพอที่จะ
รักษาโครงสร้างและสายใยของสังคมและครอบครัวแบบเดิมไว้ได้ ฯลฯ สภาพเช่นนี้ทำให้เกิด
ปัญหาสังคมตามมามากมายโดยเฉพาะปัญหา “เด็กด้อยโอกาส” บนผืนแผ่นดินไทยจำนวน
หลายล้านคน และจะกลายเป็น “ระเบิดเวลา” ที่สามารถก่อความเสียหายอย่างมหาศาลแก่
สังคมโดยรวมในอนาคตอันใกล้
ด้วยเหตุนี้ สสค. ได้ริเริ่มงานร่วมกับจังหวัดท้องถิ่นและภาคีหลายองค์กรในการ
แสวงหาหนทางที่จะป้องกันแก้ไขและบรรเทาสภาพความด้อยโอกาส และการเข้าไม่ถึงการ
ศึกษาที่มีคุณภาพของเด็กไทย จนเกิดการริเริ่มโครงการนำร่องในเรื่องนี้ขึ้นอย่างต่อเนื่องใน
ช่วงเกือบ 4 ปีที่ผ่านมา
ในเอกสาร “เด็กด้อยโอกาส จุดพลิกผันอนาคตของชาติ” เล่มนี้ ดร.อมรวิชช์
นาครทรรพ ที่ปรึกษาวิชาการ สสค. ได้ประมวลและสังเคราะห์ข้อมูลจากการทำงานแบบ
“เกาะติด” เรื่องนี้มายาวนานนำเสนอไว้อย่างรอบด้าน ในรายงานชื่อ “ชีวิตเด็กบน
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ผืนแผ่นดินไทย...สภาพปัญหา ผลกระทบ และทางออก”
เนื้อหาในรายงานได้บอกเล่าถึงสถานการณ์ “เด็กด้อยโอกาส” บนผืนแผ่นดินไทย
ที่มักจะถูกละเลย หรือประเมินความรุนแรงของปัญหาต่ำกว่าความเป็นจริง โดยชี้ให้เห็นถึง
สภาพปัญหาที่เป็นจริงของเด็กด้อยโอกาสกลุ่มต่างๆ ที่แยกย่อยได้ถึง 14 กลุ่มย่อย หรือ
4 กลุ่มใหญ่ รวมทั้งได้ประมวลภาพผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในสังคม หากไม่ได้รับการ
ป้องกันและแก้ไขอย่างตรงจุด
นอกจากนี้ ยังนำเสนอสาระสำคัญเกี่ยวกับโครงการนำร่องเพื่อแก้ไขปัญหาให้แก่
เด็กด้อยโอกาสกลุ่มต่างๆ ที่ สสค. และภาคีได้ร่วมมือดำเนินการในช่วงที่ผ่านมา รวมทั้ง
ข้อเสนอสำหรับการแผ้วถางสู่ทางออก... 
ที่จะพลิกวิกฤติกลับคืนเป็นดอกผลอันงดงามสู่แผ่นดินไทย หากร่วมใจช่วยกัน
ทำให้เกิดผลสำเร็จ
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ชีวิตเด็กบนแผ่นดินไทย...

สภาพปัญหา ผลกระทบ และทางออก
ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ ที่ปรึกษาวิชาการ สสค.

ความนำ
บทความเชิงวิชาการเรื่องชีวิตเด็กบนแผ่นดินไทย สภาพปัญหา ผลกระทบ และ
ทางออก เขียนขึ้นประกอบงานประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 1 ของสำนักงานส่งเสริมสังคม
แห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ซึ่งเป็นองค์กรตั้งใหม่ได้ดำเนินงานภายใต้
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน
พ.ศ.2553 ที่มีภารกิจสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำในโอกาสทางการศึกษา และพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้ ผ่านเครือข่ายความร่วมมือภาคท้องถิน่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ
และภาคประชาสังคม ซึ่งทำให้ สสค. มีขอบเขตงานค่อนข้างกว้างในการทำงานร่วมกับ
ภาคส่วนต่างๆ ภายใต้กรอบภารกิจดังกล่าว ปัญหาเรื่องเด็กด้อยโอกาสและความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษาเป็นโจทย์ใหญ่สำคัญประการหนึ่งที่ สสค. ได้ริเริ่มงานร่วมกับจังหวัด ท้องถิ่น
และภาคีหลายองค์กรในการแสวงหาหนทางที่จะป้องกัน แก้ไข และบรรเทาสภาพความ
ด้อยโอกาส การเข้าไม่ถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของเด็กไทยอีกหลายล้านคนที่จะมีผลกระทบ
ที่รุนแรงต่อการพัฒนาประเทศในระยะยาวได้
บทความนี้จึงถูกเรียบเรียงขึ้นเพื่อเล่าถึงสถานการณ์ชีวิตเด็กบนแผ่นดินไทย โดยเฉพาะ
เด็กด้อยโอกาสที่มักจะถูกละเลย หรือประเมินความรุนแรงของปัญหาต่ำกว่าความเป็นจริง
สาระสำคั ญ ของบทความนี ้ จ ะพยายามชี ้ ให้ เห็ นถึ ง สภาพปั ญ หาที ่ เป็ นจริ ง ของกลุ ่ ม
เด็กด้อยโอกาสกลุม่ ต่างๆ ตลอดจนผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ ในสังคม หากปราศจากการป้องกัน
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แก้ไขอย่างถูกต้อง และในขณะเดียวกันบทความนี้ก็พยายามเสนอแนวทางหาทางออกทั้งใน
เชิงวิธีคิดและแนวทางจากประสบการณ์ในงานหลายๆ โครงการที่ สสค. ได้ริเริ่มขึ้น ร่วมกับ
ภาคีองค์กรต่างๆ

ชีวิตเด็กบนแผ่นดินไทย ... สภาพปัญหาความด้อยโอกาส
ประเทศไทยเราพัฒนาภายใต้ระบบทุนนิยมเสรีตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 1 ที่เริ่มประกาศใช้ในปี พ.ศ.2504 อันเป็นแผนที่เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยน
ระบบการผลิตของประเทศไทยไปโดยสิ้นเชิง จากการผลิตเพื่อการบริโภคในประเทศเป็น
การผลิตเพื่อการส่งออก จากเดิมที่อิงฐานการผลิตแบบเกษตรกรรม สู่สังคมที่เน้นการผลิต
ในภาคอุตสาหกรรมและบริการอย่างรวดเร็ว ในช่วงกว่า 50 ปีน้ี เราได้เห็นความเปลีย่ นแปลง
ชัดเจนในโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ จากแรงงานภาคเกษตรทีเ่ คยคิดเป็นจำนวนร้อยละ
70 จากแรงงานทั้งประเทศในปี 2516-2520 ลดลงมาเหลือเพียง ร้อยละ 30 ในปี 2553 และ
สัดส่วนมูลค่าการผลิตในภาคเกษตรต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศก็มแี นวโน้มทีล่ ดลงอย่าง
ชัดเจนอีกด้วย โดยเฉพาะตัง้ แต่ชว่ งทศวรรษ 2530 เป็นต้นมาทีเ่ ราจะเริม่ เห็นการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนี้ และแม้จะมีวิกฤตเศรษฐกิจเข้ามาคั่นในปี 2541 แนวโน้มสัดส่วน
การผลิตที่เปลี่ยนไปดังกล่าวก็ยังคงดำเนินมาอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน
แผนภาพแสดงการเปลี่ยนแปลงของ GDP จำแนกตามภาคการผลิตในช่วงทศวรรษ
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ภาคเกษตร
ภาคอุตสาหกรรม
ภาคบริการ
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ในรอบ 5 ทศวรรษที่ผ่านมา เราจึงได้เห็นการเติบโตทางเศรษฐกิจ การส่งออกสินค้า
อุตสาหกรรม การเกิดขึ้นของนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในหลายสิบจังหวัด ตลอดจนการ
เติบโตของธุรกิจท่องเที่ยวและบริการและสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้เราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของ
โครงสร้างสังคมไทยที่เปลี่ยนไปอย่างชัดเจนเช่นกัน การเติบโตของเมืองและประชากรที่อาศัย
ในเขตเมือง การเพิ่มขึ้นของชุมชนแออัด โครงสร้างและขนาดครอบครัวที่เล็กลงตลอดจน
ลักษณะความสัมพันธ์ในครอบครัวไทยที่เปลี่ยนแปลงไปจากการเคลื่อนย้ายแรงงานจาก
ชนบทสู่เมือง เป็นต้น
สิง่ เหล่านีไ้ ด้ถอนรากถอนโคนสภาพสังคมของไทยแบบดัง้ เดิมให้เปลีย่ นไปอย่างมหาศาล
ทั้งคุณภาพชีวิตในเขตเมืองที่ตกต่ำ ขนาดครอบครัวที่เล็กลง อัตราการหย่าร้างที่เพิ่มสูงขึ้น
สภาพเด็กและเยาวชนที่อยู่โดยปราศจากพ่อแม่หรือห่างไกลพ่อแม่ที่เพิ่มขึ้น สิ่งเหล่านี้ล้วน
เป็นปรากฏการณ์ทป่ี ฏิเสธไม่ได้วา่ เป็นผลกระทบอันเนือ่ งมาจากการวางกุศโลบายทางเศรษฐกิจ
แบบทุนนิยมที่ละเลยหรือมองข้ามผลอันเลวร้ายที่จะเกิดขึ้นกับสังคม ครอบครัว เด็กและ
เยาวชน การละเลยหรือความล้มเหลวในการกระจายการผลิตและรายได้ลงไปสู่ฐานชุมชน
หมู่บ้านให้มีความมั่นคงเข้มแข็งเพียงพอที่จะรักษาโครงสร้างและสายใยของสังคมและ
ครอบครัวแบบเดิมไว้ได้ สิ่งเหล่านี้ คือ ต้นตอของปัญหาที่นำไปสู่ความเหลื่อมล้ำด้อยโอกาส
และปัญหาความยากจนที่ยังปรากฏให้เห็นอยู่ทั่วไปในพื้นที่ชนบททุกภูมิภาคและยังคง
เป็นต้นตอของปัญหาความด้อยโอกาสและความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนของเรา
หลายล้านคน อันจะเป็นสาระสำคัญที่จะกล่าวถึงต่อไป
จำนวนการจดทะเบียนสมรส และการจดทะเบียนหย่า พ.ศ.2536 - 2552
484,569
470,751
436,831
435,425
396,928

356,721
347,913
318,496
354,198
328,356
337,140
324,262
345,234
307,910
324,661
300,878
291,734

46,953 46,902 53,560 53,718 62,379

67,551 61,377 70,883 76,037 77,735

109,277
100,420109,084
80,886 86,982 90,688 91,155

2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552
หย่า
สมรส

ที่มา : งานทะเบียนครอบครัวกรมการปกครอง
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ข้อมูลพื้นฐานประชากรประเทศไทย ปีพ.ศ.2543 - ปีพ.ศ.2552
รายการ

2543

2547 2552

จำนวนประชากรจากการลงทะเบียน

61.88

61.97 63.53

ร้อยละประชากรในเขตเทศบาล

19%

29%

ความหนาแน่นของประชากรต่อตร.กม.

120.6

120.8 123.8

อัตราการเพิ่มขึ้นของประชากร

0.4

จำนวนบ้าน

16.52

จำนวนประชากรต่อบ้าน

-1.8

31%
0.2

18.43 21.14

3.7

3.4

3.0

ที่มา : กรมการปกครอง

สถานการณ์เด็กด้อยโอกาสในประเทศไทย
ประเทศไทยน่าจะมีจำนวนเด็กด้อยโอกาสอยู่ไม่ต่ำกว่า 5 ล้านคนหรือราว 1 ใน 3 ของ
ประชากรเด็กวัย 0-18 ปี ข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (สพฐ.) ในปี
2556 ชี้ว่าเด็กด้อยโอกาสเหล่านี้ที่อยู่ในระบบการศึกษามีจำนวนทั้งสิ้น 4,892,063 คน อัน
เป็นจำนวนที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปี 2554 และ 2555 ที่มีจำนวนเด็กด้อยโอกาสในระบบ
การศึกษาอยู่ที่ 4,298,001 คน และ 4,323,142 คน ตามลำดับ 1
จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส (คน)
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4,500,000
4,400,000
4,300,000
4,200,000
4,100,000
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สถิติการศึกษา กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2552-2556
(http://www.bopp-obec.info/home/?page_id=10968)
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การจำแนกลักษณะเด็กด้อยโอกาส
สสค. ร่วมกับองค์กรภาคีและผู้ทรงคุณวุฒิที่ทำงานเรื่องเด็กด้อยโอกาส ได้จำแนก
ลักษณะเด็กด้อยโอกาสออกเป็น 14 ประเภท ตามลักษณะปัญหาตามสภาพปัญหา สาเหตุ
และแนวทางช่วยเหลือที่แตกต่างกันไปในตามเด็กแต่ละประเภท อย่างไรก็ตามเพื่อให้ง่ายต่อ
การทำความเข้าใจก็พอจะจัดประเภทของความด้อยโอกาส ออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่ๆ ได้ดังนี้
1. กลุ่มเปราะบางทางเศรษฐกิจ ได้แก่ เด็กยากจนพิเศษ เด็กที่อยู่ในครอบครัวใช้
แรงงานหรือรับจ้าง ตลอดจนเด็กที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร 
• เด็กยากจน หรือเด็กที่ครอบครัวมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 40,000 บาท/ปี มีจำนวน
4,585,207 คน 2 ซึ่งเด็กเหล่านี้ส่วนใหญ่แม้จะยังอยู่ในระบบการศึกษาแต่ก็มี
โอกาสสูงที่จะกลายเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคัน เนื่องจากความจำเป็น
ของครอบครัวเด็กกลุ่มนี้ต้องการทั้งการสนับสนุนด้านโอกาสทางการศึกษาที่มี
คุณภาพตั้งแต่ชั้นปฐมวัยจนถึงชั้นสูงสุดตามศักยภาพ ตลอดจนการช่วยเหลือ
สงเคราะห์ครอบครัวให้มีปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตที่พอเพียงอันจะส่งผล
โดยตรงต่อคุณภาพหรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กกลุ่มนี้โดยตรงอีกด้วย
• เด็กที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ถิน่ ทุรกันดาร มีจำนวน 160,000 คน 3 โดยเด็กกลุม่ นี้
ส่วนใหญ่เป็นเด็กยากจนที่ต้องการการสนับสนุนด้านโอกาสทางการศึกษาที่มี
คุณภาพในทุกระดับช่วงวัยด้วยเช่นกัน
2. กลุ่มพิการและกลุ่มที่มีความต้องการพิเศษด้านการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มที่มี
ความพิการทางร่างกายและกลุ่มที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ ครอบคลุมตั้งแต่กลุ่มเด็กที่
มีความพิการทางการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหวและภาวะพิการซ้ำซ้อน กลุ่มเด็กที่มีการ
รับรู้ผิดปกติ (Learning Disorder) สมาธิสั้น (ADHD) ออทิสติคและเรียนรู้ช้า (Slow Learner)
ซึ่งอาจจำแนกรายละเอียดแต่ละกลุ่มได้ดังนี้

สถิติทางการศึกษา กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2556
(http://www.bopp-obec.info/home/?page_id=10968)
3 แผนพั ฒ นาเด็ ก และเยาวชนในถิ ่ นทุ ร กั นดาร ตามพระราชดำริ ส มเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ
สยามบรมราชกุมารี ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2550-2559) กองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ได้
สรุปจำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับโอกาสในการพัฒนาในช่วงแผนฯระยะที่ 3 จำนวน 106,165 คน
(http://kanchanapisek.or.th/kp14/plans/remote_area_child_1_3/plan4/child_dev_plan5059.pdf)
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• เด็ ก พิ ก ารขาดโอกาสและเด็กที่มีความต้องการพิเศษด้านการเรียนรู้
มีจำนวนราว 2 ล้านคน โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มต่างๆ ดังนี้
1) เด็กพิการขาดโอกาส มีจำนวนราวร้อยละ 1 ของเด็กทั้งหมดในประเทศ
ไทย หรือประมาณ 200,000 คน โดยมีเด็กพิการที่ไม่ได้เรียนหรือไม่เคย
เรียนหนังสือถึงร้อยละ 51.7 (ปี 2550) 4 หรือมีเพียงไม่ถึงครึ่งหนึ่งที่ได้รับ
การศึกษาในระบบเรียนร่วมในโรงเรียนทั่วไป คิดเป็นนักเรียนพิการเรียน
ร่วมจำนวน 95,922 คน 5 ซึ่งเด็กพิการที่ไม่ได้รับโอกาสทางการศึกษานี้ย่อม
หมดโอกาสที่จะพัฒนาตนเองตามศักยภาพด้วย นอกจากนี้โอกาสในการ
ได้รับความช่วยเหลือคนพิการของรัฐบาลยังถูกจำกัดเฉพาะเด็กที่มีอายุ
มากกว่า 7 ปีขึ้นไป ทำให้เด็กพิการแต่กำเนิดจำนวนมากขาดโอกาสในการ
ได้รบั ความช่วยเหลือด้านสุขภาพ อาทิ ปากแหว่งเพดานโหว่ ลำไส้ออกมา
นอกช่องท้อง เป็นต้น และระบบบริการอนามัยผดุงครรภ์เองก็ยงั ไม่สามารถ
เข้าไปดูแลป้องกันภาวะพิการแต่กำเนิดอย่างทั่วถึงได้อีกด้วย 6
2) เด็กที่มีความต้องการพิเศษด้านการเรียนรู้ กลุ่มใหญ่ได้แก่กลุ่มที่มี
ความผิดปกติในการรับรู้หรือเรียนรู้ (Learning Disorder-LD) และกลุ่มเด็ก
สมาธิสน้ั (ADHD) ทีม่ จี ำนวนรวมกันราว 1.7 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 10
ของจำนวนเด็กในระบบการศึกษาทั้งหมด 7 โดยเด็กกลุ่มนี้มีเพียงบางส่วน
ที่ได้รับการดูแลเรื่องการศึกษาอย่างเหมาะสมถูกต้องตามหลักวิชาการใน
สถานศึกษาที่มีความพร้อม มีครูที่ฝึกหัดมาด้านการศึกษาพิเศษ (Special
Education) โดยแยกเป็นเด็กนักเรียนทีม่ คี วามผิดปกติดา้ นการรับรูแ้ ละเรียนรู้
มีจำนวน 84,032 คน เด็กที่เรียนรู้ช้ามีจำนวน 16,228 คน และเป็น

รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานการณ์คนพิการในสังคมไทย, สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่าง
ประเทศและสำนักงานส่งเสริมสุขภาพ, 2556 
5 สถิติทางการศึกษา กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2556 (http://www.bopp-obec.info/home/
?page_id=10968)
6 “สรุ ป ทบทวนสถานการณ์ เด็ ก เยาวชน และครอบครั ว เพื ่ อ กำหนดทิ ศ ทาง เป้ า หมาย และ
ยุทธศาสตร์ แผนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว (2558-2560)” โดย คณะกรรมการกำกับทิศทาง
เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การทำงานด้านวิชาการของแผนสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว ครั้งที่
3/2553
7 สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2550
4
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เด็กออทิสติกมีจำนวน 3,630 คน 8 ซึ่งเด็กที่มีโอกาสในการเรียนรู้และ
พัฒนาศักยภาพเหล่านี้สามารถเติบโตใช้ชีวิตเป็นปกติได้เหมือนเด็กอื่นๆ
แต่เด็กที่โชคดีเหล่านี้ยังคงเป็นเด็กเพียงกลุ่มน้อยของเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษเหล่านี้ การส่งเสริมให้ครอบครัวชุมชนและสถานศึกษาได้ร่วมกัน
ขยายผลการจัดการเรี ย นรู ้ ท ี ่ เหมาะสมแก่ เด็ ก เหล่ า นี ้ ให้ ค รอบคลุ ม เด็ ก
จำนวนมากขึ้นจึงเป็นเรื่องสำคัญยิ่งมาก เพื่อให้เด็กกลุ่มนี้ทุกคนพัฒนา
ตนเองได้ตามศักยภาพและอยู่ร่วมกันในสังคมได้เหมือนเด็กทั่วไป
3. กลุ่มเปราะบางทางสังคม กลุ่มที่มีลักษณะปัญหากลุ่มใหญ่ที่สุด คือ กลุ่มพ่อแม่
วัยรุ่น หรือเด็กที่มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยจนนำไปสู่การตั้งครรภ์ไม่พร้อม เด็กกำพร้าถูกทอดทิ้ง
เด็กออกกลางคันอยู่นอกระบบการศึกษา เด็กที่ใช้สารเสพติด นอกจากนี้กลุ่มเปราะบางทาง
สังคมยังรวมถึงเด็กที่กระทำความผิดต้องคดีอยู่ในสถานพินิจ เป็นต้น โดยมีรายละเอียด
จำแนกแต่ละกลุ่มดังนี้
• เด็กกำพร้า ถูกทอดทิง้ มีจำนวน 88,730 คน 9 โดยเด็กถูกทอดทิง้ ทีอ่ ยูใ่ นระบบ
การศึกษามีทั้งสิ้น 14,563 คน 10 ซึ่งเด็กเหล่านี้ถูกทอดทิ้งตามโรงพยาบาล
สถานรับเลีย้ งเด็ก และทีส่ าธารณะ โดยมีสาเหตุหลักจากแม่ทอ่ี ยูใ่ นวัยเรียน และ
แม่ที่ไม่สามารถเลี้ยงลูกได้ เด็กในกลุ่มนี้นอกจากต้องการโอกาสทางการศึกษา
เหมือนเด็กทัว่ ไปตัง้ แต่ปฐมวัยแล้ว ยังต้องการความรักความเอาใจใส่เป็นพิเศษ
เพือ่ ให้เด็กสามารถปรับตัวกับสังคมได้
• เด็กที่ใช้สารเสพติด จำนวนเด็กและเยาวชนที่เข้ารับการบำบัดยาเสพติดมี
แนวโน้มสูงขึน้ อย่างรวดเร็วในรอบเกือบ 10 ปีทผ่ี า่ นมา โดยในช่วงปี พ.ศ.25472554 มีเด็กอายุ 7-24 ปีเข้ารับการบำบัดจำนวนทั้งสิ้น 77,588 คน เมื่อเทียบ
ตัวเลขระหว่างปี 2550 กับ 2554 จะพบแนวโน้มที่สูงขึ้นดังกล่าวในเด็กทุกกลุ่ม
อายุ โดยกลุ่มอายุมัธยม 12-17 ปี ในปี 2550 มีเพียง 49 คน แต่ในปี 2554

สถิติทางการศึกษา กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2556
(http://www.bopp-obec.info/home/?page_id=10968)
9 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2552
10 สถิติทางการศึกษา กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2556
(http://www.bopp-obec.info/home/?page_id=10968)
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เพิ่มขึ้นเป็นถึง 11,166 คน และกลุ่มอายุเยาวชนหลังมัธยม 18-24 ปี ในปี
2550 มีจำนวน 14,294 คนและเพิ่มขึ้นเป็นถึง 66,412 คนในปี 2554 11
ตารางแสดงจำนวนเด็กและเยาวชนที่เข้ารับการบำบัดรักษายาเสพติดทั่วประเทศ
ปีงบประมาณ 2547-2554
ช่วงอายุ

2547

2548

2549

2550

2551

2552

2553

2554

7-11 ปี

5

1

-

-

1

1

4

10

12-17 ปี

3

8

27

49

241

1,474

4,637

11,166

18-24 ปี

2,004

5,071

9,111

14,294

รวมกลุ่มเด็ก 2,012
และเยาวชน	

5,080

9,138 14,343 30,766 46,938 57,551 77,588

คิดเป็นร้อยละ

10.34

16.21

รวมทุกกลุ่ม
อายุ

4.68

22.66

30,524 45,463 52,910 66,412

30.77

35.70

41.63

44.34

42,955 49,161 56,375 63,298 100,002 131,481 138,256 174,967

ที่มา : สถาบันธัญญารักษ์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, 2554

• กลุ่มวัยรุ่นหรือกลุ่มมัธยมศึกษา เป็นกลุ่มที่น่าจับตาเป็นพิเศษจากจำนวนที่
เพิม่ ขึน้ อย่างมากมายทีท่ กุ ฝ่ายควรให้ความสำคัญเป็นพิเศษในการช่วยเหลือดูแล
และป้องกันปัญหายาเสพติด ให้เด็กช่วงวัยนี้ ข้อมูลดังกล่าวนี้ยังสอดคล้องกับ
ข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.)
ที่ชี้ว่าผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้ารับการบำบัดในปี 2555 ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มมัธยมศึกษา โดยในปี 2555 มีจำนวนร้อยละ 81.67 และในปี 2556 มีจำนวนเพิ่มขึ้น
เป็นร้อยละ 85.2 ซึ่งประเภทของสารเสพติดที่มีการใช้อย่างแพร่หลายในกลุ่ม
วัยรุ่นนี้ยังคงเป็นยาบ้า และยาไอซ์ เป็นหลัก

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, 2554 โดยข้อมูลจาก สถิติทางการศึกษา กลุ่มสารสนเทศ
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวง
ศึกษาธิการ, 2556 มีจำนวนเด็กที่มีปัญหายาเสพติดในระบบการศึกษาเพียง 1,306 คน
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• แม่วัยรุ่น ข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขในปี 2555 ระบุว่ามีสตรีที่อายุ
ต่ำกว่า 20 ปี มาทำคลอดจำนวนทัง้ สิน้ 133,027 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 16.6
ของแม่ทุกกลุ่มอายุ ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยมาตรฐานของขององค์การอนามัย
โลกที่กำหนดไว้ไม่เกินร้อยละ 10 เท่านัน้ และในจำนวนนีย้ งั เป็นแม่วยั รุน่ ที่
มีอายุตำ่ กว่า 15 ปี จำนวนถึง 3,707 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 2.78 ของกลุ่ม
แม่วัยรุ่น 12 ซึ่งจากสภาพปัญหาดังกล่าวยังเป็นสาเหตุหนึง่ ทีท่ ำให้เกิดปัญหา
เด็กกำพร้าที่ถูกทอดทิ้งตามมาหรือปัญหาเด็กที่ไม่ได้รับการเลี้ยงดูอย่างมี
คุณภาพตามหลักพัฒนาการเด็กซึ่งเด็กลูกแม่วัยรุ่นเหล่านี้ย่อมมีโอกาสสูง
ที่จะกลายเป็นเด็กด้อยโอกาสหรือเด็กกลุ่มเสี่ยงอีกกลุ่มในอนาคต
• เด็กในสถานพินิจ จำนวนเด็กที่กระทำความผิดมีแนวโน้มลดลงอย่าง
ต่อเนือ่ งจากในปี 2553 มีเด็กและเยาวชนทีเ่ ข้าสูก่ ระบวนการยุตธิ รรมจำนวน
44,057 คดี แต่ในปี 2555 มีจำนวนลดลงเหลือ 34,276 คดี เมื่อพิจารณา
จําแนกตามอายุ พบว่าคดีสว่ นใหญ่เป็นคดีทผ่ี กู้ ระทำความผิดมีอายุเกิน 15 ปี
แต่ไม่ถึง 18 ปี จำนวน 28,168 คดี คิดเป็นร้อยละ 82.18 นอกนั้น และเป็น
คดีที่ผู้กระทำความผิดมีอายุเกิน 10 ปี แต่ไม่เกิน 15 ปี จำนวน 6,108 คดี
ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 17.82 ซึ่งคดีที่มีฐานความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดมีจำนวน
มากที่สุดถึง 14,773 คดีคิดเป็นร้อยละ 43.10 13 ทั้งนี้ปัญหาหลักของ
เด็กกลุ่มนี้คือการถูกปฏิเสธจากสังคม เมื่อได้รับการปล่อยตัวปัญหาการ
กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาและนำไปสู่ปัญหาการกระทำผิดซ้ำในที่สุด ซึ่ง
จากตัวเลขของกรมพินิจ และคุ้มครองเด็ก มีเด็กได้รับการปล่อยตัวและ
กระทำผิดซ้ำภายใน 1 ปีสงู ถึงราวร้อยละ 20-25
จํานวนและร้อยละของคดีเด็กและเยาวชนทีถ่ กู ดําเนินคดีโดยสถานพินจิ ฯ ทัว่ ประเทศ
(10-18 ปี) หน่วย : คดี
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2553

2554

2555

จำนวนคดี

44,057

35,049

34,276

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข, 2555
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน, 2555
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4. กลุ่มปัญหาเฉพาะ ที่ต้องอาศัยกระบวนการทางกฏหมายเข้าช่วย เช่น เด็กที่ได้รับ
เชื้อ HIV เด็กที่ค้าประเวณีหรือถูกบังคับใช้แรงงาน เด็กไร้สัญชาติ และเด็กด้อยโอกาสใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
• เด็กเร่ร่อน มีแนวโน้มสูงขึ้น โดยในปี พ.ศ.2553 พบว่ามีจำนวนเด็กเร่ร่อน
มากขึ้นทั่วประเทศ หรือประมาณ 30,000 คน เพิ่มมากขึ้นจากปี 2549 - 2551
ที่มีการประเมินว่ามีจำนวนเด็กเร่ร่อนเพียง 15,000 - 20,000 คน 14 โดยใน
ปัจจุบันมีองค์กรของภาครัฐและองค์กรเอกชนเข้าช่วยเหลือได้เพียงประมาณ
5,000 คน ซึง่ เด็กกลุม่ นีส้ ว่ นใหญ่ประสบปัญหาครอบครัวแตกแยก ถูกทารุณกรรม
และอาศัยอยู่ในชุมชนแออัดที่มีความเสี่ยงในการเผชิญต่อปัญหายาเสพติด
การขายบริการทางเพศ และอาชญากรรม เด็กกลุม่ นีจ้ งึ ต้องการความช่วยเหลือ
ต่อเนื่องระยะยาว ฟื้นฟูสภาพพื้นฐานในชีวิต การช่วยเหลือเยียวยาครอบครัว
ตลอดจนการนำเด็กกลับเข้าสูร่ ะบบการศึกษาทีส่ ร้างความมัน่ คงในชีวติ ให้เด็กใน
ระยะยาว
• เด็กไร้สญ
ั ชาติ มีจำนวน 200,000 - 300,000 คน ในจำนวนนีป้ ระมาณการว่า
อย่างน้อยมีเด็กราว 100,000 คนทีย่ งั ขาดโอกาสทางการศึกษา 15 ซึง่ เป็นเด็กจาก
ชนกลุม่ น้อยทีเ่ ข้ามาพักพิงในประเทศไทย มีทง้ั ทีอ่ ยูม่ านานเป็นชัว่ อายุคน และที่
เพิง่ อพยพเข้ามาอยูท่ ต่ี า่ งก็ยงั ประสบปัญหาการไม่ถูกรับรองสัญชาติ ทำให้เด็ก
ในกลุม่ นีไ้ ม่ได้รบั บริการเท่าเทียมกับเด็กทัว่ ไป โดยเฉพาะการขาดโอกาสทางการ
ศึกษา เด็กกลุ่มนี้จะไม่ได้รับสิทธิรับทุนการศึกษาแม้เรียนดี เพราะไม่มีสัญชาติ
ไทย เด็กกลุม่ นีจ้ งึ มีความเสีย่ งในการหลุดจากระบบการศึกษาสูง เสีย่ งต่อการถูก
ล่อลวงไปสู่วงจรการค้ามนุษย์และความเสี่ยงอื่นๆ อีกมากมายทั้งกระบวนการ
ยาเสพติด และอาชญากรรมอื่นๆ นอกจากนี้ข้อมูลอีกชุดหนึ่งจากสำนักงาน
สถิตแิ ห่งชาติซง่ึ ได้ทำการสำรวจสำมะโนประชากรและเคหะในปี พ.ศ.2553 กลับ
พบว่ามีเด็กอายุระหว่าง 6 - 17 ปีทอ่ี ยูป่ ระเทศไทยจำนวนมากถึง 510,600 คน 16

ข้อมูลจากโครงการถอดบทเรียนรูปแบบช่วยเหลือเด็กเร่ร่อน  : กรณีครูข้างถนนและบ้านพักสำหรับ
เด็ก ปี 2553 โดยคณะกรรมการกำกับทิศทางเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การทำงานด้านวิชาการของ
แผนสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว 
15 สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ และกระทรวง
ศึกษาธิการ, 2552
16 สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2553
14
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ซึ่งอยู่ในวัยเรียนแต่ไม่มีสัญชาติไทย ซึ่งเด็กกลุ่มนี้ส่วนใหญ่คือเด็กลูกแรงงาน
ต่างด้าวและเด็กชนเผ่า
• เด็กติดเชื้อเอดส์ มีจำนวนประมาณ 50,000 คน 17 ซึ่งส่วนใหญ่ติดเชื้อเอดส์
จากพ่อแม่ จึงมีจำนวนไม่น้อยที่เป็นทั้งเด็กกำพร้าและติดเชื้อเอดส์ จึงต้อง
เผชิญกับปัญหาทางสุขภาพทัง้ กายและใจ ขาดการยอมรับจากสังคมทำให้ผปู้ ว่ ย
เข้าไม่ถึงบริการด้านสุขภาพและการศึกษาที่เพียงพอ นอกจากนี้ยังมีปัญหา
การส่งต่อเด็กระหว่างองค์กรไม่เป็นความลับ และการที่เด็กที่ป่วยไม่สามารถ
อยู่ร่วมกับครอบครัวได้ เด็กในกลุ่มนี้จึงต้องการการดูแลเอาใจใส่จากครอบครัว
เครือญาติ การดูแลด้านสุขภาพ การพักฟืน้ เยียวยา และได้รบั การรักษาพยาบาล
ตามสิทธิอย่างต่อเนื่อง ระบบสวัสดิการดูแลเด็กติดเชื้อ การเข้าใจและยอมรับ
จากสังคม และโอกาสในการศึกษาเช่นเดียวกับเด็กปกติ
• เด็กถูกบังคับใช้แรงงาน ตัวเลขของสำนักงานสถิตแิ ห่งชาติระบุวา่ แรงงานเด็ก
มีแนวโน้มลดลง โดยในปี 2554 ภาคเอกชนมีการจ้างลูกจ้างทีเ่ ป็นเด็ก 227,013 คน
และในปี 2555 มีจำนวนลดลงเหลือ 189,633 คน แต่ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวน
เด็กกลุ่มนี้ก็ยังมีความแตกต่างระหว่างหน่วยงานอยู่มาก 18 ทั้งนี้ ปัญหาหลัก
ของเด็กกลุม่ นี้ คือ การเข้าไม่ถงึ ระบบการคุม้ ครองของกฎหมายและบริการทาง
สังคม เนื่องจากสถานประกอบการมีลักษณะซ่อนเร้น เช่น โรงงานขนาดเล็ก
ตามห้องแถวและชานเมือง ความต้องการของเด็กในกลุม่ นี้ คือ ความช่วยเหลือ
ทั้งทางสุขภาพ จิตใจ และการสร้างโอกาสกลับสู่ระบบการศึกษา ตลอดจน
การพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทำที่มั่นคงในอนาคต
• เด็กถูกบังคับให้ค้าประเวณี รวมถึงเด็กทีท่ ำงานในสถานบริการ เช่น สนุก๊ เกอร์คลับ ผับ คาเฟ่ ฯลฯ โดยพบว่ามีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีที่เข้าสู่การค้าประเวณี
ไม่ต่ำกว่า 25,000 คน 19 ซึ่งความต้องการของเด็กกลุ่มนี้คือ ความช่วยเหลือทั้ง

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข, 2554
18 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน, 2555 อย่างไรก็ตาม โดยฐานข้อมูลของสำนักงานประกันสังคม
(สปส.) ชี้ว่าในปี 2554 มีแรงงานเด็กเข้าสู่ระบบ 50,239 คน และในปี 2555 จำนวน 20,465 คน  และ
ข้อมูลกรมสวัสดิภาพและคุ้มครองแรงงานระบุว่าจำนวนแรงงานเด็กมีแนวโน้มลดลง โดยในปี 2554 มี
แรงงานเด็กจำนวน 19,074 คนและในปี 2555 ลดลงเหลือ 14,972 คน
19 ข้อมูลจากการสำรวจและประมาณการของกองกามโรค กระทรวงสาธารณสุข
17
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ทางสุขภาพ จิตใจ โอกาสทางการศึกษา รวมถึงกลไกทางสังคมและชุมชนใน
การให้กำลังใจเพื่อฟื้นฟูจิตใจ การฝึกฝนอาชีพให้มีงานทำเพื่อความมั่นคงของ
ชีวิตทั้งแม่และเด็กในอนาคต
• เด็กลูกแรงงานต่างด้าว มีจำนวนประมาณ 2.5 แสนคน 20 โดยปัญหาของ
เด็กกลุ่มนี้คือ การเข้าไม่ถึงโอกาสทางการศึกษาและการดูแลสุขภาพ เนื่องจาก
ขาดการรับรองสถานะตามกฎหมายที่จะประกันสิทธิดังกล่าว 
• เด็กด้อยโอกาสในจังหวัดชายแดนภาคใต้ นักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้มีทั้งสิ้น 1,195,574 คน โดยเป็นนักเรียนที่ได้รับการศึกษาในระบบ
จำนวน 893,843 คน คิดเป็นร้อยละ 75 และนักเรียนทีไ่ ด้รบั การศึกษานอกระบบ
การศึกษา (ศูนย์ศึกษาและพัฒนาอาชีพ โรงเรียนสอนศาสนา สถาบันศึกษา
ปอเนาะ ฯลฯ) จำนวน 301,731 คนเท่ากับร้อยละ 25 หรือสูงถึงราว 1 ใน 4 ของ
ประชากรนักเรียนทั้งหมด 21 ซึ่งเด็กกลุ่มนี้มีโอกาสที่จะเป็นเด็กกลุ่มเสี่ยงกับ
ปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆ ที่ปรากฎอยู่ในพื้นที่ 
นอกจากนี้ปัญหาเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ภาคใต้ได้ส่งผลกระทบต่อเด็กและ
เยาวชนให้กลายเป็นเด็กด้อยโอกาสอีกจำนวนมาก โดยในช่วงปี 2549 - 2554 มีเด็กที่กลาย
เป็นเด็กกำพร้าที่ขาดทั้งพ่อและแม่จำนวนถึง 4,592 คน และเด็กอีกจำนวนหนึ่งได้กลายเป็น
เด็กที่อยู่กับแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือแม่หม้ายที่ต้องสูญเสียสามีทำให้ครอบครัวขาดเสาหลักจึงทำให้
เด็กเหล่านีอ้ ยูใ่ นภาวะยากลำบากมากยิง่ ขึน้ จากการทีแ่ ม่ไม่สามารถประกอบอาชีพทีม่ รี ายได้
เพียงพอต่อการเลี้ยงดูบุตร โดยจากสถิติมีจำนวนแม่หม้ายจากเหตุการณ์ความรุนแรงในช่วง
เวลาเดียวกันสูงถึง 2,480 คน 22

ข้อมูลชนกลุม่ น้องและประชากรต่างชาติจากพม่า ลาว และกัมพูชา ทีม่ าจดทะเบียนประวัติ (ทร38/1)
ปี 2549
21 สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 12,2553 และรายงานการวิจัย เรื่อง รูปแบบการ
บริหารจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2554 (ข้อมูลครอบคลุม
พื้นที่จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูล และสงขลา 4 อำเภอ)
(http://www.onec.go.th/onec_backoffice/uploads/Book/1120-file.pdf) 
22 ข้ อ มู ล จากโครงการด้ า นการช่ ว ยเหลื อ และเยี ย วยาเด็ ก กำพร้ า และสตรี ห ม้ า ยในพื ้ นที ่ 4 จั ง หวั ด
ชายแดนภาคใต้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2555 (ข้อมูลครอบคลุมพื้นที่
จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา)
(http://www.m-society.go.th/article_attach/9888/14490.pdf)
20

16 |

เด็กกำพร้าจากเหตุการณ์ความรุนแรง 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำแนกรายจังหวัด
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ผลกระทบต่อสังคมไทยในระยะยาว : เศรษฐกิจทรุด สังคมเสื่อม
จากสภาพปัญหาที่กล่าวมาทั้งหมดสะท้อนชัดว่าวันนี้ปัญหาเยาวชนด้อยโอกาส
ทางการศึกษาไม่ใช่ปัญหาเล็กน้อยที่สังคมไทยจะมองข้ามได้ แต่เป็นปัญหาที่จะบั่นทอน
โอกาสในการพัฒนาทุกด้านของประเทศอย่างเด่นชัด ทัง้ ต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม
ทั้งนี้โดยมีการประมาณการผลกระทบและความเสี่ยงต่อประเทศในแง่มุมต่างๆ ไว้ดังนี้
• คุณภาพแรงงานไทยอยู่ในระดับต่ำ พิจารณาจากจำนวนปีที่ได้รับการ
ศึกษา โดยมีจำนวนแรงงานไทยที่มีการศึกษาแค่ประถมศึกษาหรือต่ำกว่าถึง
ร้อยละ 67.3 โดยเฉพาะช่วงอายุ 25-29 ปี มีแรงงานจบระดับประถมศึกษาหรือ
ต่ำกว่า ถึงร้อยละ 62.31 (สำนักสถิติแห่งชาติ, 2549) 
• ผลิตภาพที่ตามมาของแรงงานไทยย่อมอยู่ในระดับต่ำเช่นกันและย่อม
ส่งผลต่อโอกาสการแข่งขันในตลาดเสรีแรงงานของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ที่จะเริ่มมีผลบังคับ
ในปี 2558 ผลิตภาพของแรงงานไทยเมื่อเทียบกับแรงงานมาเลเซีย ฮ่องกง
ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และไต้หวัน พบว่าแรงงานของประเทศเหล่านี้มีผลิตภาพสูง
กว่าแรงงานไทยคิดเป็น 1.6 เท่า 3.8 เท่า 2.9 เท่า 2.6 เท่า และ 3 เท่าตามลำดับ
• การมี เด็ ก ด้ อ ยโอกาสขาดการพั ฒ นาจะนำมาซึ่ ง ความสู ญ เสี ย ทาง
เศรษฐกิจสะสมถึง 37.5 ล้านล้านบาทหรือ 5 เท่าของ GDP ทั้งนี้จาก
จำนวนเด็กที่เรียนไม่จบ ม.3 สะสมในรอบ 20 ปีคิดเป็นจำนวนไม่ต่ำกว่า 5
ล้านคน เมื่อเทียบรายได้ตลอดชีพกับผู้จบ ม.3 จะคิดเป็นความสูญเสียทาง
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เศรษฐกิ จ สะสมสู ง ถึ ง 37.5 ล้านล้านบาท หรือเท่ากับ 5 เท่าของมูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ในปี 2553 หรือราว 9 แสนล้านบาทต่อปี
(ร้อยละ 20 ของ GDP ปี 2553)
• จังหวัดที่มีเด็กด้อยโอกาสต้องสูญเสียทางเศรษฐกิจเทียบเท่าการโดน
คลื่นสึนามิโจมตีทุก 5 ปี จังหวัดที่มีเด็กด้อยโอกาสและเด็กกลุ่มเสี่ยงเฉลี่ย
จังหวัดละ 60,000 - 70,000 คนจะสูญเสียมูลค่าทางเศรษฐกิจ 12,000 ล้านบาท
ต่อปีในระดับจังหวัด และ 120 ล้านบาทต่อปีในระดับตำบล ทั้งนี้ผลเสียหาย
ทางเศรษฐกิจต่อจังหวัดตลอดช่วงชีวิตการทำงาน (15-60ปี) ของผู้ด้อยโอกาสนี้
หากไม่ได้รับการแก้ไขจะเท่ากับว่าทุกจังหวัดจะต้องเผชิญความสูญเสียทาง
เศรษฐกิจเทียบได้กับการโดนคลื่นสึนามิโจมตี 1 ครั้งทุกๆ 5 ปี
• ไทยมี ค่ า เฉลี่ ย การพั ฒ นาคน (ดั ช นี HDI : Human Development
Index) ลำดับที่ 103 ของโลก ซึ่งต่ำกว่าประเทศที่ไม่เป็นที่รู้จักดีนักอย่าง
ลิธัวเนีย โครเอเชีย คิวบา เม๊กซิโก ตองกา ลิเบีย ฯลฯ และต่ำกว่าประเทศ
ส่วนใหญ่ในเอเชียตะวันออก รวมถึงสิงคโปร์และมาเลเซีย
• คุณภาพเยาวชนนำไปสู่สังคมอ่อนแอ จากการที่เด็กถูกรุมเร้าด้วยปัญหา
ครอบครัวและปัจจัยยั่วยุที่นำไปสู่พฤติกรรมเสี่ยงทั้งในด้านความรุนแรงและ
ความเสี่ยงทางเพศที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งจำนวนแม่วัยรุ่นที่พุ่งขึ้นถึง
130,000 คนต่อปี หรือจำนวนเด็กทีต่ อ้ งคดีถกู ส่งเข้าสถานพินจิ อีกว่า 10,000 คน
ต่อปี

ทางออก....บนการริเริ่มของ สสค. และภาคี
การริเริ่มเพื่อค้นหาทางออกของการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในแต่ละกลุ่มแต่ละพื้นที่มี
ความร่วมมือให้เกิดการดำเนินงานในหลากหลายรูปแบบเพื่อสนับสนุนให้เกิดการดูแลและส่ง
เสริมให้เด็กทุกคนมีโอกาสได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมกัน ดังตัวอย่างของความร่วมมือ
ระหว่าง สสค. และภาคีในโครงการนำร่องต่างๆ อาทิ

โครงการพัฒนาหน่วยจัดการดูแลเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด:
Case Management Unit (CMU)
กลไกความร่วมมือในการดูแลเด็กและเยาวชนด้วยแนวคิดการจัดการจากฐานรากที่
ทุกฝ่ายในชุมชนร่วมกันพัฒนาระบบประกบตัวดูแลเด็กเป็นรายกรณี หรือ Case Management
18 |

Unit (CMU) และยังเป็นตัวอย่างกระบวนการขับเคลื่อนงานบนฐานข้อมูลและความรู้ที่จะนำ
ไปสูก่ ารวางแผนการดำเนินงานร่วมกันของทัง้ สหวิชาชีพในพืน้ ทีเ่ พือ่ ให้เด็กด้อยโอกาสรายบุคคล
ได้รับการส่งต่อและดูแลอย่างมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีจังหวัดนำร่อง 14 จังหวัด ได้แก่
พิษณุโลก น่าน ลำปาง พระนครศรีอยุธยา ตราด ชลบุรี หนองบัวลำภู นครราชสีมา
มหาสารคาม เลย นครพนม ยะลา สตูล และนครศรีธรรมราช

โครงการพัฒนาระบบการดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษทางการเรียนรู้ (LD)
ได้แบบมืออาชีพ
เด็กสมาธิสั้น เรียนรู้ช้า หรือเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ใดๆ หากสามารถ
จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนเหล่านั้นแล้ว เด็กจะได้รับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ ทั้งนี้สถาบันราชานุกูลร่วมกับ สสค. ได้มีการดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความรู้เพื่อ
ให้รู้จักและเข้าใจเด็กที่มีความต้องการพิเศษโดยการใช้เครื่องมือในการตรวจสอบเบื้องต้น
และการรวบรวมเทคนิคและวิธีการดูแลช่วยเหลือเด็กเหล่านี้สำหรับครู ผู้ปกครอง และผู้ดูแล
เด็กทีจ่ ะช่วยส่งเสริมให้เด็กสามารถเรียนรูแ้ ละมีชวี ติ ร่วมกับผูอ้ น่ื ในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมีการนำร่องใน 5 จังหวัด ได้แก่ นครสวรรค์ มหาสารคาม สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี และ
กรุงเทพมหานคร

โครงการชุมชนสันติธรรม-นำเด็กกลับสู่สังคม ลดการทำผิดซ้ำ
ในปีหนึ่งๆ จะมีเด็กและเยาวชนกระทำความผิดและถูกตัดสินให้เข้าสู่สถานพินิจกว่า
10,000 คน หลังจากรับการฝึกจากสถานพินิจแล้ว เด็กและเยาวชนจะต้องออกไปใช้ชีวิตใน
สังคมอีกครั้งปีละกว่า 10,000 คน ซึ่งเด็กกว่าร้อยละ 20 ที่ไม่สามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นใน
สังคมตามปกติได้จงึ ทำให้เกิดการกระทำความผิดซ้ำและย้อนกลับเข้าสูส่ ถานพินจิ อีก แนวคิด
ของชุมชนสันติธรรม จึงเป็นกระบวนการสร้างความเชือ่ มัน่ ในการเป็นคนดีของเด็กและเยาวชน
ที่จะเป็นพลังสำคัญในการนำพวกเขากลับเข้ามาเป็นสมาชิกที่มีคุณค่าของสังคมได้อย่าง
ถาวรและไม่กระทำผิดซ้ำ โดยตัวอย่างพื้นที่นำร่องที่ประสบความสำเร็จในการสร้างชุมชน
สันติธรรม ได้แก่ อบต. ดอนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ และอบต. บ้านค่า จังหวัดลำปาง 

โครงการโรงเรียนลูกชาวนาเพื่อเพิ่มสมรรถนะการทำการเกษตรเชิงธุรกิจ:
มิติ ใหม่แห่งการเรียนรู้จากแปลงนาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
การส่งเสริมเด็กและเยาวชนสนใจประกอบอาชีพของครอบครัวโดยเฉพาะกลุม่ ครอบครัว
เกษตรกร โดยการพัฒนาชุดความรู้สมัยใหม่ และการจัดการธุรกิจการเกษตรแบบมืออาชีพ
ที่อยู่ได้อย่างพอเพียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ที่ดินในการผลิตผลผลิตการเกษตรได้อย่างมี
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ประสิทธิภาพ มีระบบคิดเรื่องกลไกการตลาด ความเข้าใจถ่องแท้ถึงห่วงโซ่ของมูลค่าในสาย
การผลิตทางเศรษฐกิจ (Value Chain) รวมทั้งความรู้พื้นฐานตั้งแต่การปลูกข้าวไปจนถึง
การตลาดและการจำหน่ายผลผลิตให้ผู้บริโภค เพื่อส่งเสริมชาวนารุ่นใหม่ให้มีวิถีชีวิตที่พอ
เพียงควบคู่การมีความรู้ และขีดความสามารถที่จะสามารถยืนหยัดในตลาดการเกษตรได้
โดยมีการนำร่องใน 4 จังหวัด ได้แก่ ดชุมพร สิงห์บุรี เชียงราย และมหาสารคาม 

โครงการโรงเรียนทางเลือกเพื่อเด็กกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ :
เด็กไร้สัญชาติ เด็กลูกแรงงาน เด็กชนเผ่า ฯลฯ
การยกระดับการศึกษาของเด็กขาดโอกาสในโรงเรียนห่างไกลเป็นการยกระดับการศึกษา
ของชาติ การจัดการศึกษาที่เหมาะกับชีวิตเด็กในแต่ละพื้นที่จึงเป็นเรื่องสำคัญ ทั้งกลุ่มเด็ก
ไร้สัญชาติ เด็กลูกแรงงาน เด็กกลุ่มค่ายอพยพ เด็กในกลุ่มพื้นที่สูงและเด็กทุรกันดาร เพื่อให้
พวกเขาได้เรียนจบ มีงานทำ และยกระดับทักษะในการทำงานทีม่ คี วามเป็นมืออาชีพในท้องถิน่
และชุมชนจึงเป็นสิง่ สำคัญ โดยบทเรียนการดำเนินงานของเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาหลากหลายแห่ง
ร่วมกับ สสค. ได้มคี วามพยายามในการดำเนินงาน ทัง้ ส่งเสริมการศึกษา และการจัดระบบ
การดูแลและช่วยเหลือเด็กเหล่านี้เพื่อให้มีชีวิตที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยตัวอย่างพื้นที่
ดำเนินงาน ได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 และเขต 5
เป็นต้น

โครงการโรงเรียนแม่วัยรุ่น : ทางเลือกใหม่แม่วัยใส
สภาวการณ์แม่วัยรุ่นที่มีแนวโน้มสูงขึ้นของประเทศไทย ได้เป็นสิ่งเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วน
จะต้องหันมาสู่การสร้างระบบป้องกันที่ดำเนินงานควบคู่กับการแก้ไขปัญหา ที่แม่วัยรุ่นจะ
ต้องเผชิญตั้งแต่ปัญหาการดูแลบุตร ปัญหาการไม่มีงานทำ ปัญหาสภาพจิตใจและการเป็น
โรคซึมเศร้า ปัญหาการกลับเข้าสู่ระบบการศึกษา และปัญหาอื่นๆ อีกมากมายที่อาจเกิดขึ้น
ตามมา ตัวอย่างพื้นที่ดำเนินงานที่มีระบบการดูแลและช่วยเหลือแม่วัยรุ่นอย่างเป็นระบบ
ของบ้านพักฉุกเฉินที่สามารถช่วยเหลือเด็กและสตรีกว่า 50,000 คนในรอบ 20 ปีที่ผ่านมา
ให้มีความเชื่อมมั่นในตนเองและสามารถกลับไปดำเนินชีวิตในสังคมได้เป็นปกติ จึงเป็น
บทเรียนที่สามารถนำไปขยายผลในการดำเนินงานระดับพื้นที่ต่อไป โดย สสค. ร่วมกับ
สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีและบ้านพักฉุกเฉินดอนเมืองได้มีการริเริ่มโดยการนำร่อง
“โรงเรียนแม่วยั รุน่ ” ตามแนวคิดดังกล่าวในพืน้ ที่ 2 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา และเชียงราย
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โครงการโฮงเฮียนจาวบ้านเพื่อเด็กหลังห้อง เด็กหลุดระบบ
ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมามีเด็กและเยาวชนหลุดจากระบบการศึกษาไปกว่า 2 ล้านคน
เด็กๆ เหล่านี้จะถูกจำกัดศักยภาพและโอกาสในการเป็นกำลังคนที่มีคุณภาพแก่ท้องถิ่นและ
ประเทศชาติ การจัดการศึกษาในลักษณะโรงเรียนทางเลือกที่มีการพัฒนาหลักสูตรทางเลือก
สำหรับเด็กทีห่ ลุดออกจากระบบ ให้ได้มโี อกาสเพิม่ พูนความรูค้ วบคูก่ บั การทำงาน ซึง่ เป็นการ
เปิดโอกาสให้เด็กกลุ่มนี้ได้กลับมาเรียนรู้ในระดับปกติเหมือนนักเรียนทั่วไป จนจบการศึกษา
ภาคบังคับ และมีงานทำตามศักยภาพ จึงเป็นอีกโอกาสหนึ่งของเด็กด้อยโอกาสในสังคมไทย
ตัวอย่างพื้นที่ดำเนินการโรงเรียนทางเลือกที่ สสค. ได้มีส่วน เข้าไปสนับสนุนการขยายผล
ได้แก่ โฮงเฮียนจาวบ้าน ศูนย์การเรียนนอกระบบโรงเรียนบ้านแม่จนั (เชียงแสนประชานุสาสน์)
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ที่ได้รับการยกย่องจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็น 1 ใน 5
โครงการที่มีการจัดการศึกษาได้ยอดเยี่ยม และมีการขยายเครือข่ายร่วมกับ สสค. ออกไป
ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายอีกกว่า 10 โรงเรียน

ก้าวต่อไปของการดูแลเด็กด้อยโอกาส : สู่การจัดการเชิงพื้นที่
จากสภาพปัญหาและผลกระทบ เรื่องเด็กด้อยโอกาสที่จะมีต่อสังคมไทยในระยะยาว
ดังที่กล่าวมาในบทความนี้ ชี้ให้เห็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาระบบและการ
จัดการที่มีประสิทธิภาพกว่าที่เป็นมาในการหยิบยื่นโอกาสและความช่วยเหลือที่เหมาะสม
เข้าไปสู่เด็กด้อยโอกาสแต่ละกลุ่ม ในการนี้จากประสบการณ์งานริเริ่มของ สสค. ร่วมกับ
ภาคีเครือข่ายต่างๆ โดยเฉพาะเครือข่ายท้องถิน่ ได้แต่ อบจ. เทศบาล และ อบต.หลายร้อยแห่ง
ที่ได้เข้ามาร่วมนำร่องโครงการต่างๆ ตั้งแต่โครงการพัฒนาระบบประกบตัวดูแลรายกรณีหรือ
CMU ไปจนถึงเครือข่ายโรงเรียนทางเลือกแบบต่างๆ ที่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามา
มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงชี้ถึงศักยภาพของการจัดการเชิงพื้นที่ (Area-Based Management)
ที่น่าจะมีความเป็นไปได้สูงในอนาคต จากพลังภาคีเครือข่ายต่างๆ ที่เข้ามาร่วมงานกัน
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคชุมชน โดยมีท้องถิ่นเป็นแกนประสาน ซึ่ง สสค.
เองร่วมกับเครือข่ายท้องถิ่นก็ได้สรุปบทเรียนการทำงานเชิงพื้นที่ ที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการ
ขยายผลการทำงานลักษณะนี้ในอนาคตไว้หลายเรื่อง อาทิ
• การทำงานบนฐานข้อมูล เพือ่ ช่วยในการวางแผนตัง้ โจทย์และติดตามการทำงาน
ร่วมกันในระดับพื้นที่ โดยเฉพาะข้อมูลเด็กด้อยโอกาสกลุ่มต่างๆ ที่มีการสำรวจ
เป็นรูปธรรมแล้วในบางจังหวัด เช่น ยะลา นครราชสีมา เป็นต้น
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• การทำงานแบบมีส่วนร่วมและเป็นเครือข่ายที่ทำให้เกิดการรวมพลังกันทำงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ และต่างก็ได้รับประโยชน์จากการร่วมมือกันตามขอบเขต
ภารกิจเอง แต่ละภาคีที่เข้ามาเป็นเครือข่าย เช่น การตั้งทีมสหวิชาชีพใน
โครงการประกบตัวเด็กกลุ่มเสี่ยงรายกรณี (CMU)
• การทำงานเชิงระบบเพื่อความยั่งยืน ได้แก่ การขับเคลื่อนงานของท้องถิ่นและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และองค์กรภาคีให้ผลักงานหลายเรือ่ งเข้าสูร่ ะบบงาน
ประจำที่มีงบประมาณ บุคลากร และแผนงานรองรับ เพื่อความต่อเนื่องยั่งยืน
ของงานในทุกพื้นที่
ทิศทางการจัดการเชิงพืน้ ทีด่ งั กล่าวจึงเป็นแนวโน้มทีน่ า่ จับตาและน่าจะหาหนทางร่วมกัน
สนับสนุน ส่งเสริมให้ตัวแบบการจัดการดังกล่าวแพร่ขยายออกไปในวงกว้างมากขึ้นและ
แสดงศักยภาพในการบรรเทาปัญหาสังคมได้อย่างเข้มแข็งยิ่งขึ้น เพื่ออนาคตที่ดีของเด็กไทย
อันจะเป็นอนาคตที่ดีของสังคมไทยด้วยเช่นกัน
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