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คำนำ
สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติได้จัดทำรำยงำนควำมยำกจนหลำยมิติในกลุ่ม
เด็กของประเทศไทยฉบับนี้ขึ้น เพื่อนำเสนอสถำนกำรณ์ควำมยำกจนของเด็กไทยในมิติอื่นที่นอกเหนือจำกตัว
เงินซึ่งคำนึงถึงปัจจัยที่สะท้อนถึงควำมยำกจนของเด็กอย่ำงแท้จริง โดยใช้ข้อมูลกำรสำรวจเด็กและสตรีของ
สำนักงำนสถิติแห่งชำติเป็นข้อมูลหลักในกำรจัดทำ และแบ่งมิติที่เกี่ยวข้องกับควำมยำกจนของเด็กออกเป็น 4
ด้ำน กล่ำวคือ กำรศึกษำ สุขภำพ ควำมเป็นอยู่ และสวัสดิภำพของเด็ก ซึ่ งกำรกำหนดมิติ และตัวชี้วัดข้ำงต้น
อำศัยควำมร่วมมือจำกหลำยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำของเด็ก รวมทั้งองค์กำรกองทุนเพื่อเด็กแห่ง
สหประชำชำติ ที่ให้ควำมอนุเครำะห์ด้ำนข้อมูล และหลักวิชำกำรในกำรจัดทำตัวชี้วัดนี้ จึงขอขอบคุณมำ ณ
โอกำสนี้ด้วย
ส ำหรั บ รำยงำนฉบั บ นี้ ถื อ เป็ น รำยงำนฉบั บ แรกที่ น ำเสนอสถำนกำรณ์ ค วำมยำกจนของเด็ ก ซึ่ ง
ส ำนั ก งำนฯ จะท ำกำรน ำเสนอในทุ ก 3 ปี เนื่ อ งจำกข้ อ จ ำกั ด ของข้ อ มู ล ที่ ต้ อ งใช้ ข้ อ มู ล จำกกำรส ำรวจ
สถำนกำรณ์เด็กและสตรีเป็นข้อมูลหลัก
ท้ำยนี้ สำนักงำนฯ หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ รำยงำนควำมยำกจนหลำยมิติในกลุ่มเด็กจะเป็นตัวชี้วัด และ
รำยงำนอีกชุดหนึ่งที่ หน่วยงำนภำครัฐ นักวิชำกำร และที่สนใจนำไปใช้ในกำรติดตำมและแก้ไขปัญหำควำม
ยำกจนของเด็กให้ได้ตรงจุด เพื่อขจัดปัญหำควำมยำกจนในเด็กให้หมดไปจำกประเทศไทย
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บทสรุปผู้บริหำร
สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สศช.) โดยกองพัฒนำฐำนข้อมูลและตัวชี้วัด
สังคมได้มีควำมร่วมมือกับองค์กำรทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชำชำติ หรือ UNICEF ในกำรดำเนินกำรจัดทำดัชนี
ควำมยำกจนหลำยมิติในกลุ่มเด็กของประเทศไทยขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำน
ควำมยำกจนของกลุ่มเด็กซึ่งเป็นประชำกรกลุ่มที่มีควำมสำคัญที่สุดที่จะส่งผลต่อกำรพัฒนำประเทศในอนำคต
1.

กำรพัฒนำดัชนีควำมยำกจนหลำยมิติของกลุ่มเด็กในประเทศไทย

กำรศึกษำครั้งนี้เป็นกำรจัดทำดัชนีควำมยำกจนหลำยมิติ โดยใช้วิธีกำรพิจำรณำคนยำกจนตำมแบบ
ของ Alkire-Foster ซึ่งเป็นวิธีเดียวกับที่ Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI)
และ UNDP ใช้ในกำรนำเสนอสถำนกำรณ์ควำมยำกจนหลำยมิติระดับโลก (Global MPI) และกำหนดนิยำม
ของกลุ่มเด็กตำมพระรำชบัญญัติ คุ้มครองเด็กปี 2546 โดยเด็กหมำยถึงผู้มีอำยุต่ำกว่ำ 18 ปีบริบูรณ์ และใช้
ข้อมู ล กำรส ำรวจสถำนกำรณ์เ ด็ก และสตรี ในประเทศไทย พ.ศ. 2558-2559 (MICs) ของส ำนัก งำนสถิ ติ
แห่งชำติเป็นข้อมูลในกำรคำนวณ
กำรกำหนดมิติและตัว ชี้วัด ของควำมยำกจนได้ใช้กระบวนกำรหำรือกับ ผู้ เชี่ยวชำญด้ำนต่ำง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับเด็ก และ สศช. ได้ตั้งคณะกรรมกำรให้คำปรึกษำโครงกำรจัดทำดัชนีควำมยำกจนหลำยมิติของ
กลุ่มเด็กในประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจำกหน่วยงำนภำครัฐ และสถำบันกำรศึกษำที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับเด็กในด้ำนต่ำงๆ จำนวน 14 หน่วยงำน รวมทั้งสิ้น 18 คน เพื่อร่วมกันให้ควำมเห็นในมิติควำมยำกจน และ
กำรเลือกตัวชี้วัด โดยผลจำกกำรพิจำรณำมิติและตัวชี้วัดจำกกำรสำรวจสถำนกำรณ์เด็กและสตรีในประเทศ
ไทย พ.ศ. 2558-2559 (MICs) ได้กำหนดมิติ ตัวชี้วัด และเกณฑ์ควำมขัดสนสำหรับคำนวณดัชนีควำมยำกจน
หลำยมิติในกลุ่มเด็กของประเทศไทย ประกอบด้วย 4 มิติ 10 ตัวชี้วัด ดังนี้
ตัวชี้วัดควำมยำกจนหลำยมิติของกลุ่มเด็กและเงื่อนไขควำมขัดสน
มิติ

ตัวชี้วัด

พัฒนำกำร
เด็ก

กำรเรียนรู้

สวัสดิภำพ
เด็ก

มำตรฐำน

กลุ่มอำยุ
ต่ำกว่ำ 3 ปี

ขัดสนถ้ำ...........
เด็กมีหนังสือ/สมุดภำพน้อยกว่ำ 1 เล่ม

3 - 4 ปี

เด็กมีกิจกรรมทำร่วมกับพ่อแม่หรือผู้ใหญ่คนอื่นน้อยกว่ำ 4 กิจกรรม

5 - 17 ปี

เด็กไม่ได้เข้ำเรียนหนังสือ

ต่ำกว่ำ 1 ปี

เด็กไม่ได้จดทะเบียนกำรเกิด

1 - 14 ปี

เด็กถูกกระทำรุนแรง (1) เฆี่ยนตีอย่ำงแรงเท่ำที่จะทำได้ซ้ำแล้วซ้ำอีก หรือ (2)
ตบหรือตีที่หน้ำ ศีรษะ หรือหู

15 - 17 ปี

เด็กเคยสมรสหรืออยู่กินกับผู้ชำย/ผู้หญิงฉันสำมีภรรยำ

กำร
เป็นอยู่

ต่ำกว่ำ 5 ปี

ให้เด็กอยู่ตำมลำพังหรืออยู่กับเด็กอำยุต่ำกว่ำ 10 ปี เกินกว่ำ 1 ชั่วโมง

5 - 17 ปี

เด็กไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ ในกรณีที่พอ่ หรือแม่ยังมีชีวิตอยู่

สภำพที่อยู่

ทุกช่วงอำยุ

ถ้ำ (1) หลังคำ ทำจำก ใบไม้ ไม้กระดำน กล่องกระดำษ อื่นๆ หรือ (2) ฝำ

กำร
คุ้มครอง
เด็ก
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มิติ
ควำม
เป็นอยู่

ตัวชี้วัด
อำศัย

ขัดสนถ้ำ...........
บ้ำน ทำจำก ท่อนไม้ ไม้ไผ่
ไม้อัด เศษไม้ อื่นๆ หรือ (3) พื้นบ้ำน ทำจำก ดินหรือทรำย เศษไม้ ไม้ไผ่
อื่นๆ

เชื้อเพลิง
ทำอำหำร

ทุกช่วงอำยุ

สินทรัพย์

ทุกช่วงอำยุ

บัญชี
ธนำคำร

ทุกช่วงอำยุ

น้ำดื่ม

ทุกช่วงอำยุ

แหล่งน้ำดื่มหลักเป็นบ่อน้ำหรือน้ำพุที่ไม่มีกำรป้องกัน รถน้ำ รถเข็นน้ำ น้ำ
ตำมแม่น้ำ คลอง บึง หรืออย่ำงอื่นและไม่ได้ใช้วิธีทำให้น้ำปลอดภัยขึน้

< 6 เดือน

เด็กไม่ได้ทำนนมแม่

6 เดือน – 4 ปี

เด็กอยู่ในสภำวะทุพโภชนำกำร (เตี้ยแคระแกร็น/Stunting หรือ ผอมลีบ/
Wasting)

5 – 17 ปี

ไม่ได้บริโภคเกลือที่มไี อโอดีนมำกกว่ำ 15 PPM

ต่ำกว่ำ 5 ปี

ไม่ได้รับวัคซีนครบตำมที่กำหนด

5 - 14 ปี

ไม่มสี ถำนที่ล้ำงมือ

15 - 17 ปี

ไม่ได้เรียนวิชำเพศศึกษำ

โภชนำกำร
สุขภำพ
กำร
ป้องกัน

2.

กลุ่มอำยุ

ใช้เชื้อเพลิงหลักเป็นถ่ำน/ไม้/ฟืน หรืออื่นๆ โดยไม่ได้อยู่นอกบ้ำน
ไม่ได้เป็นเจ้ำของสิ่งของชิ้นเล็กอย่ำงน้อย 4 ชิ้น และไม่มีของชิ้นใหญ่อย่ำง
น้อย 1 ชิ้น
ในครัวเรือนไม่มีบญ
ั ชีธนำคำร

ผลกำรศึกษำ
2.1

ควำมยำกจนหลำยมิติของเด็ก (Child Multidimensional Poverty Index: C-MPI)

กำรศึกษำครั้งนี้ กำรคำนวณและกำรแปลผลกำรศึกษำ สศช. ได้ดำเนินกำรร่วมกับ UNICEF
และ Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI) โดยกำหนดให้คนยำกจนคือคนที่มี
ควำมขัดสนมำกกว่ำร้อยละ 25 หรือกล่ำวได้ว่ำเด็กจะเป็นคนจนหำกเด็กคนนั้นตกเกณฑ์ในมิติใดมิติหนึ่ง จำก
ผลกำรคำนวณ พบว่ำ อัตรำส่วนของเด็กที่ยำกจนหลำยมิติ เท่ำกับร้อยละ 21.50 หมำยควำมว่ำมีเด็กประมำณ
22 คนจำกเด็กทั้งหมด 100 คน ที่เป็น เด็กยำกจน ขณะที่ควำมขัดสนเฉลี่ ยของเด็กที่ยำกจน อยู่ที่ร้อยละ
34.73 หรือกล่ำวได้ว่ำเด็กยำกจนโดยเฉลี่ยมีควำมขัดสนอย่ำงน้อย 1 มิติ แต่ยังไม่ถึง 2 มิติ โดย ดัชนีควำม
ยำกจนหลำยมิตขิ องเด็ก มีค่ำเท่ำกับ 0.0747 เมื่อพิจำรณำสัดส่วนกำรส่งผลต่อควำมยำกจนพบว่ำ มิติที่ส่งผล
ต่อค่ำดัชนีควำมยำกจนมำกที่สุด ได้แก่ มิติด้ำนกำรศึกษำ ส่วนมิติที่ส่งผลรองลงมำได้แก่ มิติด้ำนสุขภำพ
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2.2

ควำมยำกจนหลำยมิติของเด็กจำแนกตำมพื้นที่ ช่วงวัย และแนวโน้มควำมยำกจน
1)

ควำมยำกจนหลำยมิติของเด็กจำแนกตำมพื้นที่

นอกจำกค่ำดัชนีควำมยำกจนหลำยมิติของกลุ่มเด็กในภำพรวมแล้ว OPHI ยังได้
คำนวณควำมยำกจนหลำยมิติของกลุ่มเด็กจำแนกเป็นรำยพื้นที่ โดยพบว่ำ ภำพรวมเด็กที่อำศัยอยู่ในเขตชนบท
มีควำมยำกจนหลำยมิติสูงกว่ำเด็กที่อำศัยอยู่ในเขตเมือง โดยค่ำดัชนีควำมยำกจนหลำยมิติของเด็กในเขต
ชนบทอยู่ที่ระดับ 0.080 ขณะที่เด็กในเขตเมืองอยู่ที่ระดับ 0.066 โดยเด็กในเขตชนบทมีสัดส่วนคนจน และ
ควำมรุนแรงของปัญหำควำมยำกจนสูงกว่ำในเขตเมือง
ขณะที่เมื่อพิจำรณำควำมยำกจนหลำยมิติของเด็กในแต่ละภูมิภำค พบว่ำ ภูมิภำคที่
ประสบปัญหำควำมยำกจนหลำยมิติของเด็กมำกที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ภำคเหนือ
และภำคใต้ ตำมลำดับ โดย ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ภำคเหนือ และภำคใต้ เป็น 3 อันดับแรกที่มีสัดส่วนเด็ก
ยำกจนสูงกว่ำพื้นที่อื่น ๆ อย่ ำงไรก็ตำมเมื่อพิจำรณำตำมระดับควำมรุนแรงของควำมยำกจนหลำยมิติ กลับ
พบว่ำภำคเหนือเป็นภำคที่มีระดับควำมรุนแรงของปัญหำควำมยำกจนมำกที่สุด รองลงมำเป็นภำคใต้ และภำค
ตะวัน ออกเฉียงเหนือ ชี้ให้เห็น ว่ำ แม้ว่ำบำงภูมิภำคจะมีสั ดส่วนคนจนที่สูง แต่สถำนกำรณ์ควำมยำกจนใน
ภูมิภำคนั้นอำจมีควำมรุนแรงน้อยกว่ำภูมิภำคอื่นได้ ซึ่งกำรกำหนดนโยบำยจะต้องให้ควำมสำคัญกับทั้งกำรลด
สัดส่วน และกำรลดควำมรุนแรงของปัญหำควำมยำกจนควบคู่กันไป
2)

ควำมยำกจนหลำยมิติในกลุ่มเด็กตำมช่วงวัย

เมื่อจำแนกควำมยำกจนหลำยมิติตำมกลุ่มช่วงอำยุโดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
(1) ช่วงอำยุ 0 – 4 ปี (2) ช่วงอำยุ 5 – 14 ปี และ (3) ช่วงอำยุ 15 – 17 ปี พบว่ำ สัดส่วนคนยำกจนหลำยมิติ
ที่ขัดสนด้ำนกำรเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มช่วงอำยุมีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงชัดเจน โดยสัดส่วนคนยำกจนที่ขัดสนด้ำน
กำรเรียนรู้ในกลุ่มอำยุ 0 – 4 ปี ค่อนข้ำงอยู่ในระดับสูงมำกกว่ำกลุ่มช่วงอำยุ 15 – 17 ปี และกลุ่มช่วงอำยุ 5 –
14 ปี ตำมลำดับ นอกจำกนี้ หำกพิจำรณำร่วมกับสัดส่วนคนยำกจนในระดับประเทศ จะเห็นได้ว่ำ กลุ่มที่มี
ปัญหำควำมขัดสนด้ำนกำรเรียนรู้อย่ำงชัดเจน ได้ แก่ กลุ่มช่วงอำยุ 0 – 4 ปี และกลุ่มช่วงอำยุ 14 – 17 ปี
เนื่องจำกระดับสัดส่วนคนยำกจนค่อนข้ำงสูงและสูงกว่ำระดับประเทศ
3)

แนวโน้มควำมยำกจนหลำยมิติของเด็ก

เนื่องจำกกำรสำรวจสถำนกำรณ์เด็กและสตรีในประเทศไทยมีกำรปรับข้อคำถำมใน
กำรสำรวจอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งทำให้ไม่สำมำรถใช้ตัวชี้วัดชุดเดิมมำคำนวณเพื่อ ดังนั้น กำรพิจำรณำแนวโน้ม
สถำนกำรณ์ควำมยำกจนหลำยมิติของเด็กจึงต้องปรับตัวชี้วัดให้สอดคล้องกัน ซึ่ง OPHI ได้ปรับมิติและตัวชี้วัด
ให้ใหม่ จำก 10 ตัวชี้วัดเหลือเพียง 7 ตัวชี้วัด โดยตัวชี้วัดที่ถูกตัดออกไป ได้แก่ กำรคุ้มครองเด็ก บัญชีธนำคำร
และกำรป้องกัน โดยผลกำรคำนวณพบว่ำควำมยำกจนหลำยมิติของเด็กไทยในช่วงปี 2548 – 2558 ปรับตัว
ลดลงอย่ำงต่อเนื่อง สะท้อนจำกดัชนีควำมยำกจนหลำยมิติของเด็ก ปรับตัวลดลงจำก 0.172 ในปี 2548 มำอยู่
ที่ระดับ 0.141 ในปี 2558 โดยเป็นผลจำกกำรลดลงของสัดส่วนเด็กยำกจนหลำยมิติ ขณะที่ระดับควำมรุนแรง
ของควำมยำกจนหลำยมิติปรับตัวลดลงเพียงเล็กน้อย
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3.

ควำมยำกจนหลำยมิติของเด็ก และช่องว่ำงของนโยบำย

จำกผลกำรศึกษำชี้ให้เห็นว่ำ สถำนกำรณ์ควำมยำกจนของเด็กมีแนวโน้มดีขึ้น แต่ยังมีเด็กจำนวนมำกที่
เป็นเด็กยำกจน และมีควำมขัดสนในหลำยด้ำน ซึ่งดัชนีควำมยำกจนหลำยมิติชี้ให้เห็นว่ำ ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำม
ยำกจนของเด็กเกิดจำกมิติด้ำนกำรศึกษำ/กำรเรียนรู้เป็นหลัก รองลงมำเป็นมิติด้ำนสุขภำพ สวัสดิภำพเด็ก
และควำมเป็น อยู่ อย่ำงไรก็ดีลำดับของควำมขัดสนส่ วนหนึ่งเกิดจำกข้อจำกัดของตัวชี้วัดที่นำมำใช้ในกำร
คำนวณ ดังนั้นจึงไม่ได้หมำยควำมว่ำมิติใดถือเป็นมิติที่ต้องได้รับกำรแก้ไขปัญหำก่อน แต่ทุกมิติที่เด็กมีควำมขัด
สนสะท้อนถึง กำรพัฒนำของเด็กที่อยู่ในระดับต่ำ และต้องได้รับกำรแก้ไขต่อไป
3.1

มิติทำงกำรศึกษำ (Educational dimension)

ผลกำรศึกษำที่ชี้ว่ำ ช่วงวัยเด็กเล็ก 0 – 4 ปี มีปัญหำสูงสุด ทั้งที่เป็นกลุ่มช่วงวัยที่ต้องได้รับ
กำรดูแลอย่ำงดีที่สุด โดยต้องได้รับกำรเรียนรู้ที่เหมำะสมที่จะก่อให้เกิดพัฒนำกำรและมีพฤติกรรมที่เหมำะสม
ตำมช่วงวัย ดังนั้นกำรที่เด็กในช่วงวัยนี้ขัดสนในมิติกำรศึกษำสูง สะท้อนว่ำ มีเด็กไทยจำนวนมำกที่มีควำมเสียง
ต่อกำรมีพัฒนำกำรที่ล่ำช้ำ และส่งผลต่อเนื่องถึงกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ และพฤติกรรมต่ำง ๆ เมื่ออำยุมำกขึ้น
สำหรับเด็กอำยุ 6 – 14 ปี ซึ่งเป็นเด็กที่อยู่ในกำรศึกษำภำคบังคั บระหว่ำงระดับปฐมศึกษำ
และมัธยมศึกษำตอนต้น ซึ่งเด็กจะได้รั บ สิทธิตำมนโยบำยเรียนฟรี ทำให้เด็กในวัยนี้อยู่ในระบบกำรศึกษำ
ค่อนข้ำงสูง อย่ำงไรก็ดีจำกผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำของเด็กในกลุ่มนี้ที่มีแนวโน้มต่ำลง ชี้ให้เห็นถึงควำมจำเป็น
ในกำรยกระดับ คุณภำพกำรศึกษำให้ สู งขึ้น ส่ ว นเด็กอำยุ 15 – 17 ปี ซึ่งเด็กในวัยนี้ยังอยู่ในช่ว งวัยเรียน
มัธยมศึกษำตอนปลำย ปัญหำด้ำนกำรศึกษำของเด็กวัยนี้ คือ กำรหลุดออกจำกระบบกำรศึกษำกลำงคัน โดยมี
สำเหตุส่วนใหญ่พบว่ำมำจำกปัญหำควำมยำกจนและต้องหำเลี้ยงครอบครัว รองลงมำเป็นปัญหำกำรปรับตัว
ของเด็ก ปัญหำครอบครัว และกำรสมรสหรือตั้งครรภ์
กำรดำเนินนโยบำยสำคัญ ที่ผ่ ำนมำประเทศไทยได้ให้ควำมสำคัญกับกำรศึกษำของเด็กที่
ยำกจน และขำดโอกำสที่จะเข้ำถึงกำรศึกษำ ได้แก่ กำรเพิ่มกระจำยโอกำสและคุณภำพทำงกำรศึกษำอย่ำง
ทั่วถึงและเท่ำเทียม โดยกำรมุ่งเน้นกำรขยำยโอกำสในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนให้แก่กลุ่มเด็กที่ขำด
โอกำสในสั งคม ไม่ ว่ำจะเป็ น กำรขำดโอกำสในแง่ค วำมห่ ำ งไกล หรื อแม้กระทั่ งฐำนะทำงเศรษฐกิ จ เช่ น
โครงกำรติวฟรีดอทคอม โครงกำรกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (Distance Learning TV: DLTV)
กำรศึกษำทำงไกลสำหรับโรงเรียนขนำดกลำงและขนำดใหญ่ด้วยกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำทำงไกลผ่ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ (Distance Learning Information Technology: DLIT) โครงกำรศูนย์ฝึกอำชีพชุมชน
โครงกำรโรงเรียนประชำรัฐ โรงเรียนดีใกล้บ้ำน (แม่เหล็ก) โครงกำรกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ (กยศ.)
โครงกำรกองทุนเพื่อควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ เป็นต้น รวมถึงกำรสร้ำงมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กเพื่อ
พัฒนำคุณภำพกำรบริกำรดูแลพัฒนำ และจัดกำรศึกษำสำหรับเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึงก่อนเข้ำประถมศึกษำ ซึ่ง
จะทำให้เด็กปฐมวัยได้รับบริกำรกำรดูแลและพัฒนำอย่ำงมีคุณภำพและเท่ำเทียม
3.2

มิติด้ำนสุขภำพ (health dimension)

สถำนกำรณ์ในด้ำนโภชนำกำรเด็กพบว่ำ เด็กทำรกอำยุต่ำกว่ำ 6 เดือนที่กินนมแม่อย่ำงเดียว
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยมีสัดส่วนเท่ำกับร้อยละ 23.1 ในปี 2558-2559 ซึ่งแม้ว่ำสัดส่วนเด็กที่กินนมแม่อย่ำง
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เดียวจะเพิ่มขึ้น แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ำ ด้ำนโภชนำกำรของเด็กอำยุต่ำกว่ำ 5 ปี พบว่ำ ในปี 2558 มีเด็กเตี้ย
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.5 เด็กผอมร้อยละ 5.4 และเด็กอ้วนร้อยละ 8.2 ซึ่งมีแนวโน้มที่ลดลงมำจำกปีก่อน .
ในขณะที่ด้ำนกำรป้องกัน พบว่ำในปี 2558 มีเด็กอำยุต่ำกว่ำ 5 ปี ที่ไม่ได้ รับวัคซีนครบตำมที่กำหนดคิดเป็น
สั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 35.02 ซึ่ ง ถื อ ว่ ำ มี สั ด ส่ ว นที่ สู ง และกำรได้ รั บ สำรอำหำรส ำคั ญ เช่ น เกลื อ ไอโอดี น ซึ่ ง มี
ควำมสำคัญต่อกำรพัฒนำสติปัญญำ พบว่ำ ยังมีครัวเรือนประมำณร้อยละ 27 ที่ไม่ได้บริโภคเกลือเสริมไอโอดีน
ตั้งแต่ 15 ppm ขึ้นไป
กำรด ำเนิ น นโยบำยส ำคั ญ ของรั ฐ บำลในช่ ว งที่ ผ่ ำ นมำในด้ ำ นสุ ข ภำพของเด็ ก ไทยโดย
กระทรวงสำธำรณสุขร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ (1) กำรกำหนดบริกำรวัคซีนพื้นฐำนที่เด็กไทยทุกคน
ควรได้รับไว้ในแผนงำนสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรคในแต่ละปี โดยมีกำรกำหนดระยะเวลำกำรให้วัคซีน ของเด็ก
ตั้งแต่วัยแรกเกิดจนถึงเมื่ออำยุครบ 12 ปี (2) กำรส่งเสริมกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดยกำหนดเป้ำหมำยในปี
2568 ให้เด็กไทยกว่ำร้อยละ 50 กินนมแม่อย่ำงเดียวนำนถึง 6 เดือน (3) กำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์พัฒนำ
ระบบส่งเสริมสุขภำพและอนำมัยสิ่งแวดล้อมตำมแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) เพื่อเป็น
แนวทำงพัฒนำและแก้ไขปัญหำทุพโภชนำกำรในวัยเด็ก (4) กำรจัดโครงกำรโรงเรียนต้นแบบกำรจัดกำรอำหำร
ในโรงเรียน เพื่อสร้ำงเสริมให้นักเรียนมีสุขภำพที่ดี ฉลำดเลื อก ฉลำดบริโภค (5) พัฒนำระบบบริกำรตำม
มำตรฐำนงำนอนำมัยแม่และเด็กอย่ำงต่อเนื่อง (6) กำรควบคุมและป้องกันโรคขำดสำรไอโอดีน และ (7) กำร
ป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
3.3

มิติด้ำนสวัสดิภำพเด็ก

จำกข้อมูลผู้เข้ำรับบริกำรของศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวงพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของ
มนุษย์ พบว่ำในปีงบประมำณ 2561 มีกำรขอรับบริกำรของศูนย์ฯ ในกลุ่มเด็กจำนวน 8,492 รำย โดยพบว่ำมี
ปัญหำควำมสั มพันธ์พ่อ แม่ ลู ก ร้อยละ 15.6 ปัญหำควำมรุนแรงร้อยละ 13.8 ปัญหำสุขภำพ อุ บัติเหตุ/
อุบัติภัยร้อยละ 7.1ปัญหำเร่ร่อน/ขอทำนร้อยละ 4.3 กำรถูกแสวงหำผลประโยชน์/ แจ้งเบำะแสกำรค้ำมนุษย์
ร้อยละ 3.3 และปัญหำตั้งครรภ์ในวัยรุ่น/ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ร้อยละ 0.61
ด้ำนทัศนคติของผู้ ป กครองต่อวิธีกำรอบรมสั่ งสอนเด็กด้ว ยควำมรุนแรง จำกกำรส ำรวจ
สถำนกำรณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย ปี 2558-2559 พบว่ำมีเด็กระหว่ำงช่วงอำยุ 1-14 ปี ถึงร้อยละ 75.2
ที่เคยถูกผู้ปกครองทำร้ำยจิตใจ หรือทำร้ำยร่ำงกำยอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ในขณะที่ด้ำนกำรสมรสหรืออยู่กินฉันท์
สำมีภรรยำก่อนวัยพบว่ำ มีผู้หญิงอำยุ 20-49 ปี จำนวนร้อยละ 21.3 ที่ส มรสก่อนอำยุ 18 ปี ในขณะที่ผู้หญิง
อำยุ 15-19 ปีที่ขณะนี้สมรสหรืออยู่กินกับผู้ชำยมีร้อยละ 14.1 โดยพบสัดส่วนสูงสุดในภำคเหนือ
กำรดำเนินนโยบำยสำคัญ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน กระทรวง
กำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงสำธำรณสุข ได้ดำเนินโครงกำรสำคัญ
ๆ ได้แก่ โครงกำรศูนย์พึ่งได้ (One Stop Crisis Center: OSCC) เพื่อช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุนแรง
ภำยใต้ศูนย์ช่วยเหลือสังคม และโครงกำรสำยด่วน 1300 เพื่อให้คำปรึกษำและจัดหน่วยเคลื่อนที่เร็วลงพื้นที่
เพื่อให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบปัญหำ นอกจำกนี้ สำหรับด้ำนควำมเป็นอยู่ของเด็กมีมำตรกำรป้องกันไม่ให้เด็ก
อยู่ตำมลำพัง เช่น กำรส่งเสริมและพัฒนำศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในแต่ละพื้นที่ กำรอนุญำตให้จัดตั้งสถำนรับเลี้ยง
เด็ก และกำรสนับสนุนกำรจัดสวัสดิกำรกำรเลี้ยงดูบุตรในสถำนที่ทำงำน เป็นต้น
10

3.4

มำตรฐำนควำมเป็นอยู่

จำกข้อมูลพบว่ำเด็กไทยมีควำมขัดสนทำงด้ำนเชื้อเพลิงทำอำหำรสูงที่สุดถึงร้อยละ 21.8 ของ
เด็ ก ทั้ ง หมด ซึ่ งอำจเกิด จำกค่ำ นิ ย มของครั ว เรื อ นในกำรประกอบอำหำรด้ ว ยถ่ ำนในภำคเหนื อและภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับกำรมีต้นทุนที่ต่ำกว่ำไฟฟ้ำและก๊ำซหุงต้ม รองลงมำเป็นควำมขัดสนทำงด้ำน
สินทรัพย์ และบัญชีธนำคำร โดยมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 9.9 และร้อยละ 6.7 ตำมลำดับ
กำรดำเนินนโยบำยสำคัญ ของรัฐบำลในช่วงที่ผ่ำนมำ เนื่องจำกประเทศไทยได้ขยำยกำร
บริ ก ำรพื้ น ฐำนค่ อ นข้ ำ งครอบคลุ ม ทั่ ว ประเทศ ครั ว เรื อ นของไทยสำมำรถเข้ ำ ถึ ง ไฟฟ้ ำ น้ ำประปำ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ได้สูงถึงร้อยละ 99.96 ร้อยละ 95.67 และร้อยละ 96.93 ของครัวเรือนทั้งประเทศในปี
2560 ตำมลำดับ ทำให้นโยบำยของรัฐที่ผ่ำนมำ มุ่งเน้น ที่กำรแก้ปัญหำกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุน และที่อยู่อำศัย
และที่ดิน โดยในส่วนของกำรขยำยกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุน ได้พัฒนำระบบสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ไปพร้อม ๆ กับ
กำรบริหำรจัดกำรปัญหำหนี้นอกระบบ สำหรับด้ำนที่อยู่อำศัย ได้มีกำรพัฒนำที่อยู่อำศัยเพื่อผู้มีรำยได้น้อย
ผู้สูงอำยุ และคนพิกำร เพื่อส่งเสริมควำมมั่นคงด้ำนที่อยู่อำศัย และพัฒนำคุณภำพชีวิตด้ำนกำรอยู่อำศัย พร้อม
ระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำรที่จำเป็นให้กลุ่มผู้มีรำยได้น้อย ประกอบด้วย (1) โครงกำรบ้ำนเคหะประชำ
รัฐ (2) โครงกำรบ้ำนธนำรักษ์ประชำรัฐ (3) โครงกำรบ้ำนล้ำนหลัง และ (4) กำรจัดสรรที่ดินทำกินตำมนโยบำย
คณะกรรมกำรนโยบำยที่ดินแห่งชำติ

4.

สรุปข้อค้นพบ

ส ำหรั บ แนวโน้ ม ควำมยำกจนหลำยมิ ติ ข องเด็ ก ในประเทศไทยตลอดช่ ว ง 10 ปี ที่ ผ่ ำ นมำ
(ปี 2548 - 2558) มีกำรปรับตัวลดลงอย่ำงต่อเนื่อง สะท้อนจำกกำรลดลงของดัชนีควำมยำกจนหลำยมิติ
(Child MPI) ในปี 2548 ปี 2555 และปี 2558 ตำมลำดับ โดยเป็นผลจำกกำรลดลงของสัดส่วนเด็กยำกจน
หลำยมิติอย่ำงต่อเนื่อง ขณะที่ระดับควำมรุนแรงของควำมยำกจนหลำยมิติปรับตัวลดลงเล็กน้อยสำหรับด้ำน
นโยบำยพบว่ำ โดยส่วนใหญ่เป็นนโยบำยที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนำกำรที่ดี ซึ่งไม่มีผลบังคับใช้ ขณะที่ในบำงช่วง
วัยยังไม่พบนโยบำยในกำรพัฒนำเด็ก เช่น ด้ำนกำรเรียนรู้ของเด็กในช่วงวัย 0-2 ปี นอกจำกนี้ยังพบประเด็น
ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำรที่ต้องพัฒนำยิ่งขึ้น เป็นต้น
ผลกำรวิเครำะห์นโยบำยที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเด็ก พบว่ำ ด้ำนกำรศึกษำ เด็กในช่วงอำยุต่ำกว่ำ 2 ปี ยัง
ไม่มีนโยบำยในกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ของเด็กอย่ำงชัดเจนนัก ขณะที่เด็กในวัยที่สูงขึ้นแม้จะมีนโยบำยรัฐเข้ำมำ
สนั บ สนุ น ทั้งศูน ย์ พัฒ นำเด็กเล็ ก นโยบำยเรียนฟรี /ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ แต่ยังปัญหำกำรเข้ำไม่ถึง
กำรศึกษำ บำงส่ ว นต้องออกกลำงคัน นอกจำกนี้ยังมีประเด็นด้ำนคุ ณภำพกำรให้ บริกำรกำรศึกษำที่ต้อง
ยกระดับให้ได้มำตรฐำน ด้ำนสุขภำพ นโยบำยส่วนใหญ่เป็นนโยบำยที่ส่งเสริมให้เด็กได้รับบริกำรที่เหมำะสม
ซึ่งไม่มีผลต่อกำรบังคับใช้ โดยในด้ำนโภชนำกำร พบปัญหำสำคัญคือมีเด็กที่ได้รับนมมำรดำอย่ำงน้อย 6 เดือน
ต่ำ ซึ่งในส่วนนี้แม้กฎหมำยแรงงำนจะระบุให้มำรดำสำมำรถลำหยุดได้โดยได้รับเงินเดือน แต่ระยะเวลำกำรลำ
หยุดกลับมีเพียง 98 วันเท่ำนั้น ซึ่งทำให้ครอบครัวที่มีควำมขัดสนด้ำนเศรษฐกิจ จำเป็นต้องกลับไปทำงำน และ
ไม่สำมำรถให้นมบุตรได้อย่ำงต่อเนื่อง นอกจำกนี้ในด้ำนกำรเข้ำรับวัค ซีนป้องกันโรค และกำรบริโภคเกลือ
ไอโอดีน ยังมีป ระเด็นในกำรเข้ำถึงของเด็ก และกำรส่งเสริมให้ครัวเรือนใช้เกลื อไอโอดีน ด้ำนสวัสดิภำพ
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ประเด็น ส ำคัญคือกำรส่ งเสริ มให้ เด็ กได้อำศั ยอยู่กับบิ ดำมำรดำ ซึ่ง ในทำงปฏิบั ติ เป็นไปได้ยำก เนื่องจำก
ข้อจำกัดด้ำนเศรษฐกิจ ที่บิดำมำรดำจำเป็นต้องออกไปทำงำนต่ำงถิ่น ขณะเดียวกันด้ำนกำรลดกำรกระทำ
ควำมรุนแรงกับเด็ก และกำรป้องกันกำรท้องก่อนวัยอันควรแม้จะมีกำรออกกฎหมำยเพื่อป้องกัน แต่ยังต้อง
อำศัยควำมร่วมมือของพ่อแม่ ผู้ปกครอง รวมทั้งสถำนศึกษำในกำรไม่ใช้ควำมรุนแรงกับเด็ก และกำรอบรมขัด
เกลำให้เด็กมีควำมรู้เรื่องเพศศึกษำ เป็นต้น และด้ำนมำตรฐำนควำมเป็นอยู่ ต้องเน้นในด้ำนกำรส่งเสริมให้
ครัวเรือนมีกำรใช้เชื้อเพลิงในกำรปรุงอำหำรที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ รวมทั้งจัดหำโครงกำรช่วยเหลือให้ครัวเรือน
ยำกไร้ให้ซ่อมแซมที่อยู่อำศัยให้ได้มำตรฐำน เป็นต้น
5.

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย

5.1 ขยำยผลนโยบำยที่มีอยู่เดิม จำกผลกำรศึกษำที่พบว่ำประเทศไทยมีนโยบำยในกำรส่งเสริม
และพัฒนำเด็กให้มีคุณภำพชีวิตที่ดีเกือบทุกด้ำน แต่ยังมีข้อจำกัดในด้ำนกำรเข้ำถึงของเด็ก ดังนั้นนโยบำย
ต่ำงๆ ที่ดำเนินกำรอยู่ในปัจจุบันจึงควรจะดำเนินกำรต่อเนื่อง และเป็นนโยบำยเชิงลุกมำกยิ่งขึ้น เช่น ด้ำนองค์
ควำมรู้ในกำรเลี้ยงดูเด็ก กำรตรวจครรค์ หรือกำรพำเด็กไปฉีดวัคซีน ควรจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ หรือ อสม.
ไปฉีดวัคซีน หรือให้ควำมรู้แก่ครอบครัวที่มีเด็ก เป็นต้น นอกจำกนี้กำรบูรณำกำรกำรทำงำนระหว่ำงหน่วยงำน
ยังมีส่วนช่วยให้เด็กมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้นด้วย เช่น หำก อสม. พบว่ำ ครอบครัวใดมีปัญหำกำรกระทำควำม
รุนแรงในเด็ก หรือสภำพที่อยู่อำศัยไม่เหมำะสม ควรแจ้งกับ พัฒนำชุมชน หรือนักสังคมสงเครำะห์ เข้ำมำ
ช่วยเหลือ เป็นต้น
5.2 กำรสร้ำงแรงจูงใจ และส่งเสริมให้ผู้ปกครองตระหนักถึง ควำมสำคัญของกำรพัฒนำเด็ก จำก
ข้อมูลที่พบว่ำ เด็กยังขำดกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตในบำงด้ำน เช่น กำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ หรือกำรพำเด็กไปฉีด
วัคซีนให้ครบ สะท้อนถึงกำรไม่ให้ควำมสำคัญเกี่ยวกับกำรพัฒนำของเด็กอย่ำงจริงจัง และจะส่งผลต่อเด็ก
เกี่ยวกับพัฒนำกำรในด้ำนต่ำงๆ ซึ่งกำรที่ผู้ปกครองตระหนักถึงควำมสำคัญของเด็กจะเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้
เด็กมีพัฒนำกำรที่ดีขึ้น
5.3 กำรส่งเสริมกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมของครอบครัวให้มีควำมสัมพันธ์ใกล้ชิดและอบอุ่น กำรที่
เด็กได้อยู่ในสภำพแวดล้อมของครอบครัวที่มีควำมสัมพันธ์ใกล้ชิด อบอุ่น โดยเฉพำะกำรได้อยู่ ร่วมกันกับพ่อ
และแม่ จะช่วยให้เด็กได้รับกำรส่งเสริมพัฒนำกำรที่ดี โดยเฉพำะในกลุ่มเด็กเล็ก (0-3 ขวบ) จะได้มีโอกำส/
ระยะเวลำที่ได้ดื่มนมจำกแม่เพิ่มขึ้น ได้รับกำรพำไปตรวจรับกำรคัดกรอง/กำรฉีดวัคซีน/ตำมกำหนดเวลำ กำร
ได้รับสำรอำหำรที่เหมำะสม นอกจำกนั้นสภำพแวดล้อมของครอบครัวที่ใกล้ชิดอบอุ่นจะส่ งผลให้เด็กรู้สึ ก
ปลอดภัย สร้ำงควำมไว้ใจ และมีกำรทำกิจกรรมร่วมกับคนในครอบครัวทั้งกำรพูดคุย เล่น (เช่น จ๊ะเอ๋) เล่ำ
(เช่น กำรเล่ำนิทำน) ร้อง (ร้องเพลง) ซึ่งจะทำให้เด็กได้เรียนรู้จำกกำรฟัง จับ สัมผัส และกำรคิ ดจินตนำกำร
ส่งผลต่อพัฒนำกำรของเด็กให้มีควำมสมวัย
5.4 กำรส่งเสริมและสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำให้กับกลุ่มเด็กยำกจน เด็กด้อยโอกำส และเด็กที่
อยู่ในพื้นที่ห่ ำงไกล ไม่เพีย งกำรสร้ำงโอกำสที่ทั่วถึงและต้องคำนึงถึงคุณภำพกำรศึกษำที่เด็กจะได้รับด้ว ย
เช่นกัน โดยกำรสนั บ สนุ น ทุนกำรศึกษำอย่ ำงเจำะจงกลุ่มเป้ำหมำยและให้มีกำรขยำยผล และดำเนินกำร
ต่อเนื่อง อำทิ กองทุนเพื่อควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ ซึ่งปัจจุบันได้มีกำรให้ทุนกำรศึกษำแก่เด็กที่ยำกจน
แบบมีเงื่อนไขไปแล้วประมำณ 5.1 แสนรำย โดยมีเงื่อนไข 3 ประกำรคือ อัตรำกำรมำเรียนไม่น้อยกว่ำร้อยละ
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80 มีพัฒนำกำรที่สมวัยตำเกณฑ์มำตรฐำน และผลกำรเรียนของนักเรียนและกำรเลื่อนชั้น เป็นต้น นอกจำกนั้น
ต้องเปิดโอกำสและมีกำรศึกษำทำงเลือกให้กับกลุ่มเด็กที่หลุดจำกระบบกำรศึกษำและต้องกำรศึกษำต่อ เช่น
กลุ่มแม่วัยใส เด็กเร่ ร่อน เด็กพิกำรที่อยู่ ห่ำงไกล เป็นต้น โดยกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล กำรมีงบประมำณ
สนับสนุนครูข้ำงถนน เป็นต้น
5.5 กำรสร้ำงกำรรับรู้และเข้ำใจในเรื่องสิทธิเด็กให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเด็กควรได้รับกำร
คุ้มครองตำมแนวคิด 3p ได้แก่ protection ปกป้องคุ้มครอง prevention ป้องกันไม่ให้ถูกกระทำ และ
promotion กำรพัฒนำและส่งเสริมให้เติบโตในสังคมอย่ำงมีคุณค่ำ โดยเฉพำะผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับเด็ก คือพ่อแม่
ผู้ ป กครอง ที่ จ ะเป็ น กลไกเริ่ ม ต้ น ของกำรดู แ ลปกป้ อ งเด็ ก และผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในสั ง คม อำทิ สื่ อ ครู แ ละ
สถำบันกำรศึกษำ และชุมชน เป็นต้น
5.6 กำรพัฒนำและเชื่อมโยงฐำนข้อมูลระหว่ำ งหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในกำรค้นหำ
กลุ่มเป้ำหมำย และกำรให้ควำมช่วยเหลือที่เหมำะสม โดยกำรสร้ำงข้อตกลงระหว่ำงหน่วยงำนที่จัดเก็บข้อมูล
ระดับกำรเข้ำถึง และกำรใช้ประโยชน์จำกข้อมูล
5.7 กำรขยำยผลกำรศึกษำเพื่อกำรกำหนดมำตรกำรให้ควำมช่วยเหลือและพัฒนำที่เหมำะสมตำม
สภำพแวดล้อม วิถีชีวิต และบริบทของพื้นที่ ทั้งนี้จำกผลกำรศึกษำซึ่งพบว่ำมีควำมรุนแรงของปัญหำที่แตกต่ำง
กัน ดังนั้นกำรกำหนดมำตรกำรแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำจึงจำเป็นต้องมีกำรควำมเหมำะสมกับปัญหำในแต่
ละพื้ น ที่ ซึ่ ง จะช่ ว ยให้ แ ก้ ไ ขปั ญ หำได้ ต รงจุ ด และตรงกลุ่ ม เป้ ำ หมำย รวมถึ ง เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ ำพในกำรใช้
งบประมำณ ทั้งนี้ ดัชนีควำมยำกจนหลำยมิติสำมำรถชี้ปัญหำได้เพียงในระดับภำพรวมของพื้นที่ ซึ่งต้องอำศัย
กำรศึกษำในเชิงลึกเข้ำมำช่วยในกำรชี้ประเด็นปัญหำ และกำรหำเครื่องมือที่เหมำะสมมำช่วยในกำรแก้ไข
ปัญหำ อำทิ กองทุนเพื่อควำมเสมอภำทำงกำรศึกษำ ระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรพัฒนำคนแบบชี้เป้ำ (Thai
People Map and Analytics Platform: TPMAP) หรือกำรวิเครำะห์ควำมจำเป็นขั้นพื้นฐำนของครัวเรือน
โดยกำรใช้ข้อมูลควำมจำเป็นพื้นฐำน (จปฐ.) มำวิเครำะห์ เป็นต้น
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บทที่ 1 : บทนำ
1.1

หลักกำรและเหตุผล

ประเทศไทยได้เข้ำสูสังคมสูงวัยตั้งแต่ปี 2548 โดยมีสัดส่วนของผู้สูงอำยุร้อยละ 10.3 วัยเด็กร้อยละ
23.0 และวัย แรงงำนร้อยละ 66.7 และจะเข้ำสู่ สังคมสูงวัยอย่ำงสมบูรณ์ในปี 2564 โดยจะมีสัดส่ว นของ
ผู้สูงอำยุถึงร้อยละ 20 ขณะที่วัยเด็กและวัยแรงงำนจะมีสัดส่วนร้อยละ 16 และ 64 ตำมลำดับ ซึ่งในปี 2579
ประชำกรวัยสูงอำยุจะมีสัดส่วนเพิ่มเป็นร้อยละ 30 ขณะที่วัยเด็กและวัยแรงงำนจะลดลงเหลื อร้อยละ 14 และ
56 กำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงประชำกรส่งผลให้ประชำกรวัยแรงงำนต้องรับภำระมำกขึ้นในกำรหำรำยได้เพื่อ
มำสนับสนุนประชำกรวัยอื่นๆ นอกจำกนี้เมื่อพิจำรณำโครงสร้ำงรำยได้ และค่ำใช้จ่ำยของคนไทยในปัจจุบัน
จำกข้อมูลบัญชีกระแสกำรโอนประชำชำติของประเทศไทยในปี 2556 (National Transfer Account: NTA)
ยั ง พบว่ ำ ตลอดช่ว งชี วิต คนไทยจะมี ร ำยได้ โ ดยเฉลี่ ย 91,634 บำทต่อ คนต่อ ปี แต่ ก ลั บมี ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยสู ง ถึ ง
118,173 บำทต่อคนต่อปี ยิ่งสะท้อนให้เห็นว่ำคนไทยในปัจจุบันยังไม่สำมำรถหำรำยได้ที่เพียงพอต่อกำรดำรง
ชีพ และหำกมีกำรเปลี่ยนโครงสร้ำงไปเป็นสังคมสูงอำยุ ในอนำคต ยิ่งจะทำให้วัยแรงงำนต้องหำรำยได้ให้มำก
ขึ้นไปอีก
จำกประเด็นข้ำงต้น ชี้ให้เห็นถึงควำมสำคัญในกำรยกระดับทักษะของแรงงำน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
แรงงำนในอนำคต หรือกลุ่มประชำกรวัยเด็ก โดยหำกเด็กมีคุณภำพชีวิตที่ดี ย่อมส่งผลให้มีทะกษะควำมรู้
ควำมสำมำรถ และโอกำสในกำรสร้ำงรำยได้ที่สูงขึ้นด้วย อย่ำงไรก็ดี ปัจจุบันกำรพัฒนำคุณภำพเด็ก โดยเฉพำะ
ในด้ำนกำรศึกษำ และกำรเลี้ยงดูยังมีข้อจำกัด ประกอบกับปัญหำควำมเหลื่อมล้ำที่มีมำอย่ำงต่อเนื่อง ทำให้
เด็กบำงกลุ่มขำดโอกำส หรือได้โอกำสที่ไม่เท่ำเทียมกัน โดยที่ผ่ำนมำแม้ประเทศไทยจะสำมำรถลดสัดส่วนคน
จนได้จำกร้อยละ 65.17 ในปี 2531 เหลือเพียงร้อยละ 7.8 ในปี 2560 แต่ควำมเหลื่อมล้ำที่วัดจำกค่ำสัมประ
สิทธิควำมไม่เสมอภำค (Gini-coefficient) ยังไม่ลดลงมำกนัก โดยในปี 2531 อยู่ที่ 0.487 เที่ยบกับ 0.453 ใน
ปี 2560 ดังนั้น เพื่อให้คนไทยมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น สังคมไทยจะต้องมุ่งให้ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำทรัพยำกร
มนุษย์ในทุกด้ำน โดยเฉพำะในกลุ่มเด็กและเยำวชนซึ่งจะเป็นอนำคตของประเทศ รวมทั้งต้องขจัดควำมยำกจน
ขัดสนในกลุ่มดังกล่ำว เพื่อให้ เด็กมีโ อกำสในกำรพัฒ นำตนเองเป็นประชำกรที่มีคุณภำพของสังคมไทยใน
อนำคต
สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สศช.) เล็งเห็นถึงควำมสำคัญดังกล่ำว โดยได้
นำเสนอบทวิเครำะห์ และสถำนกำรณ์ควำมยำกจนของประเทศไทยมำอย่ำงต่อเนื่อง แต่กำรพิจำรณำคนจนจะ
ใช้เส้นควำมยำกจนเป็นเกณฑ์ ซึ่งเป็นกำรพิจำรณำควำมยำกจนจำกมิติด้ำนตัวเงิน อย่ำงไรก็ดีนิยำมควำม
ยำกจนมีควำมหมำยที่ครอบคลุมมำกกว่ำกำรวัดโดยใช้ตัวเงินมำก ดังที่ องค์กำรสหประชำชำติ ระบุถึง
ควำมหมำยของควำมยำกจนตำมที่องค์กำรสหประชำชำติได้ประชุมร่วมกับประเทศสมำชิกและเห็ นชอบ
ร่วมกันว่ำ
“Fundamentally, poverty is a denial of choices and opportunities, a violation of
human dignity. It means lack of basic capacity to participate effectively in society. It
means not having enough to feed and cloths a family, not having a school or clinic to
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go to, not having the land on which to grow one’s food or a job to earn one’s living,
not having access to credit. It means insecurity, powerlessness and exclusion of
individuals, households and communities. It means susceptibility to violence, and it
often implies living on marginal or fragile environments, without access to clean water
or sanitation”
(UN Statement, June 1998 – signed by the heads of all UN agencies)
จำกควำมหมำยข้ำงต้นควำมยำกจนจะครอบคลุมถึง กำรขำดแคลนหรือกำรขำดโอกำสในกำรเข้ำถึง
ทรัพยำกร ตลอดจนกำรไม่สำมำรถเข้ำถึงบริกำรและควำมช่วยเหลือของรัฐ ทำให้กำรพิจำรณำคนจนจำกเส้น
ควำมยำกจนทีค่ ำนวณมำจำกค่ำใช้จ่ำยเพื่อกำรบริโภคของประชำกร (Monetary approach of Poverty) ไม่
ครอบคลุมเพียงพอตำมควำมหมำยดังกล่ำว โดยจำกรำยงำนสถำนกำรณ์ควำมยำกจนและเหลื่อมล้ำ ปี 2560
ที่พบว่ำ มีคนจนด้ำนตัวเงินจำนวนทั้งสิ้น 5.3 ล้ำนคนนั้น หำกพิจำรณำคนที่ไม่ถูกจัดเป็นคนยำกจน จะพบว่ำ
บำงครัวเรือนแม้จะไม่ถูกนับรวมเป็นคนยำกจน แต่คุณภำพชีวิต สภำพแวดล้อม และควำมเป็นอยู่ อำจถือเป็น
คนยำกจนได้ อำทิเช่น กำรอำศัยอยู่ในบ้ำนที่มีสภำพไม่มั่นคงถำวร ไม่มีไฟฟ้ำ และน้ำประปำใช้ เป็นต้ น ข้อมูล
ข้ำงต้นสะท้อนให้เห็นว่ำกำรวัดควำมยำกจนในมิติด้ำนตัวเงิน เพียงอย่ำงเดียวอำจไม่สำมำรถสะท้อนถึงกลุ่มคน
ที่อยู่ในภำวะขัดสนที่เป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำตนเองให้มีสถำนภำพที่ดีขึ้นได้ ประกอบกับปัจจุบันองค์กำร
สหประชำชำติมีกำรกำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs ) เพื่อ
ใช้เป็นทิศทำงในกำรพัฒนำประเทศ โดยในเป้ำหมำยที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อขจัดควำมยำกจนทุกรูปแบบในทุก
พื้นที่ (Eradicating poverty in all its form and dimensions everywhere) ทำให้กำรพิจำรณำควำม
ยำกจนอย่ำงรอบด้ำน และหลำยมิติมีควำมสำคัญมำกขึ้น
ดังนั้น สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ โดยกองพัฒนำฐำนข้อมูลและตัวชี้วัด
สังคมได้ร่วมมือกับองค์กำรทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชำชำติ หรือ UNICEF ดำเนินกำรจัดทำดัชนีควำมยำกจน
หลำยมิติสำหรับกลุ่มเด็กของประเทศไทย เพื่อเป็นตัวชี้วัดที่ใช้ในกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำมขัดสนใน
ประชำกรวัยเด็ก ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำให้เป็นประชำกรที่มีคุณภำพของประเทศ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญใน
กำรขับเคลื่อนสังคมไทยในอนำคต
รำยงำนกำรวิเครำะห์ดัชนีควำมยำกจนหลำยมิติของกลุ่มเด็กในประเทศไทยฉบับนี้ ประกอบด้วย 6
ส่วนหลัก ได้แก่ (1) หลักกำรและเหตุผลอัน นำไปสู่กำรแนวคิดกำรวัดควำมยำกจนหลำยมิติ (2) แนวคิด
เกี่ยวกับควำมยำกจนหลำยมิติในกลุ่มเด็ก โดยจะกล่ำวถึงนิยำมควำมยำกจนหลำยมิติ กำรจัดทำดั ชนีควำม
ยำกจนหลำยมิติระดับโลก และแนวคิดเกี่ยวกับควำมขัดสนของเด็ก (3) กำรพัฒนำดัชนีควำมยำกจนหลำย
มิติของกลุ่มเด็กในประเทศไทย (4) ผลกำรคำนวณ และกำรวิเ ครำะห์ค่ำควำมขัดสนในแต่ล ะมิติ (5) กำร
วิเครำะห์ถึงนโยบำยที่เกี่ยวข้องกับเด็ก และช่องว่ำงของนโยบำย และ (6) บทสรุป และข้อเสนอแนะในเชิง
นโยบำย
*****************************************************
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บทที่ 2 : แนวคิดเกี่ยวกับควำมยำกจนหลำยมิติในกลุม่ เด็ก
2.1

สถำนกำรณ์เด็กในประเทศไทย

1)
พระรำชบัญญัติพัฒนำเด็กและเยำวชนแห่งชำติ พ.ศ. 2550 กำหนดนิยำมเด็ก คือ บุคคลที่มี
อำยุต่ำกว่ำ 18 ปี ซึ่งในปี 2561 ประชำกรวัยเด็กจำกข้อมูลทะเบียนประชำกรของกระทรวงมหำดไทย พบว่ำ
เด็กที่มีอำยุต่ำกว่ำ 18 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 13.53 ล้ำนคน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20 ของประชำกรทั้งประเทศ
โดยสัดส่วนของประชำกรวัยเด็กมีแนวโน้มลดลงอย่ำงต่อเนื่องตำมภำวะเจริญพันธุ์ของสตรีไทยที่ลดลง โดยที่
จำนวนบุตรโดยเฉลี่ยที่สตรีคนหนึ่งจะมีตลอดวัยเจริญพันธุ์ของตนจะลดจำก 1.65 คนในปี พ.ศ. 2548 เป็น
1.45 คน ในปี พ.ศ. 2568
2)
กำรพัฒ นำในกลุ่ ม วั ย เด็ ก ยัง มี ปัญ หำที่ ส ำคัญ ตั้ งแต่ ก ำรเตรี ย มควำมพร้ อมของแม่ ในช่ ว ง
ตั้งครรภ์ ไปจนถึงก่อนกำรเข้ำสู่กำรศึกษำระดับสูง หรือเข้ำไปเป็นกำลังแรงงำน กล่ำวคือ จำกข้อมูลกำรเข้ำรับ
บริกำรสำธำรณสุขของหญิงตั้งครรภ์ พบว่ำ มำรดำมีกำรฝำกครรภ์คุณภำพครบ 5 ครั้งตำมเกณฑ์เพียงร้อยละ
62.93 ในปี 2561 ขณะที่กำรเลี้ยงดูเด็กด้วยนมแม่เพียงอย่ำงเดียว อย่ำงน้อย 6 เดือน มีสัดส่วนเพียงร้อยละ
23.1 ในปี 2558 ด้ำนพัฒนำกำรเด็ก พบว่ำ เด็กไทยยังมี IQ โดยเฉลี่ยต่ำกว่ำมำตรฐำนสำกล โดยมี IQ เฉลี่ยที่
98.2 คะแนน ต่ำกว่ำมำตรฐำนสำกลที่ 100 คะแนน ด้ำนเด็กวัยเรียนยังพบกำรออกกลำงคัน ในกำรศึกษำ
ระดับม.ต้น และม.ปลำย ประกอบกับคุณภำพกำรศึกษำสะท้อนโดยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำอยู่ในระดับต่ำอีก
ด้วย ซึ่งสะท้อนถึงกำรขำดกำรพัฒนำอย่ำงทั่วถึง และรอบด้ำน ซึ่งเป็นอุป สรรคต่อกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
ของไทยในอนำคต ทั้งนี้ กำรที่เด็กขำดกำรพัฒนำที่เหมำะสมในแต่ละด้ำนนั้น UNICEF (2005) ได้ระบุว่ำเป็น
ส่วนหนึ่งของควำมยำกจน โดย ควำมยำกจนของกลุ่มเด็กตำมควำมหมำยของ UNICEF คือ เด็กที่มีควำมขัดสน
ในด้ำนต่ำงๆ อันส่งผลกระทบต่อกำรพัฒนำด้ำนร่ำงกำย จิตใจ และอำรมณ์ ซึ่งรวมถึงระดับพัฒนำกำรชองเด็ก
กำรเจริญเติบโตที่เหมำะสม และกำรเสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมกับสังคมในฐำนะสมำชิกคนหนึ่ง1

2.2

กำรวัดควำมยำกจนของเด็ก

ปัจจุบันสำมำรถสรุปวิธีพิจำรณำควำมยำกจนในกลุ่มเด็กได้เป็น 2 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มที่พิจำรณำควำม
ยำกจนที่เป็นตัวเงิน ซึ่งเป็นแนวคิดที่ได้รับควำมนิยมมำกที่สุด และ (2) กำรวัดควำมยำกจนหลำยมิติ โดยมี
รำยละเอียดดังนี้
2.2.1 แนวทำงกำรวัดควำมยำกจนด้ำนตัวเงิน
แนวทำงกำรพิจำรณำคนยำกจนในรูปแบบตัวเงิน (Monetary approach) เป็นกำรวัดควำม
ยำกจนเด็กจำกมิติของรำยได้หรือกำรบริโภคของครัวเรือนเป็นหลัก โดยมีจุดเริ่มต้นมำกจำกมุมมองควำม
ยำกจนของ Amartya Sen ในหนังสือเรื่อง “Poverty: An Ordinal Approach to Measure” ซึ่งกำร
พิจำรณำคนยำกจนจะใช้เส้นควำมยำกจนที่คำนวณขึ้นจำกรำยได้ที่จำเป็นสำหรับกำรซื้อสินค้ำและบริกำรขั้น
1

UNICEF (2005a), Child Poverty in Rich Countries", Innocenti Report Card no.6, UNICEF Innocenti Research Centre, Florence.
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พื้นฐำน โดยหำกคนดังกล่ำวอำศัยอยู่ในครัวเรือนที่ยำกจนก็จะถูกจัดอยู่ในกลุ่มของคนยำกจน กำรพิจำรณำคน
จนด้วยวิธีนี้จะอยู่ภำยใต้สมมติฐำนที่ว่ำ ครัวเรือนที่มีรำยได้หรือกำรบริโภคต่ำจะเป็นครัวเรือนที่มี ควำมเป็นอยู่
(Well-being) ต่ำไปด้ ว ย ซึ่ ง กำรวิเ ครำะห์ ควำมยำกจนของเด็ก โดยใช้ วิธี นี้ป รำกฏตำมกำรศึ กษำของ
Bradbury and Jäntti (1999) ซึ่งเป็นกำรวัดควำมยำกจนของเด็กในประเทศอุตสำหกรรมในกลุ่ม OECD และ
งำนของ Corak (2006) ที่ศึกษำควำมยำกจนของเด็กและกำรเปลี่ยนแปลงของควำมยำกจนเด็ก โดยเฉพำะ
ประเทศสำคัญ ๆ ในกลุ่มประเทศ OECD เป็นต้น
2.2.2 แนวทำงกำรวัดควำมยำกจนแบบหลำยมิติ (Multidimensional approach)
ในช่วงปี พ.ศ. 2546 – 2547 มีกำรพัฒนำแนวทำงกำรศึกษำควำมยำกจนของเด็กโดยมีกำร
พิจำรณำควำมยำกจนในมิติต่ำง ๆ นอกเหนือจำกด้ำนเศรษฐกิจหรือตัวเงินมำกขึ้น โดยในปี 2547 องค์กำรทุน
เพื่อเด็กแห่งสหประชำชำติ (UNICEF) ร่วมกับศูนย์วิจัย Townsend Centre for International Poverty
Research มหำวิทยำลัยบริสตอล สหรำชอำณำจักร ได้นำเสนอแนวคิดควำมยำกจนหลำยมิติแบบบริสตอล
(Bristol deprivation approach) ขึ้น โดยเป็นกำรศึกษำควำมยำกจนของเด็กแบบหลำยมิติ ที่มิติต่ำงๆจะ
เชื่อมโยงกับประเด็นด้ำนสิทธิของเด็กตำมข้อตกลงว่ำด้วยสิทธิเด็กและข้อตกลง World Summit for Social
Development in Copenhagen 1995 ซึ่งแนวทำงนี้นำควำมต้องกำรพื้นฐำน (Basic needs) ของเด็กมำใช้
ในกำรนิยำมและกำหนดหลักเกณฑ์ควำมขัดสนของเด็ก ไม่ว่ำจะเป็นอำหำร น้ำดื่มที่สะอำด สุขอนำมัย สุขภำพ
ที่พักอำศัย กำรศึกษำ และข้อมูลสำรสนเทศ และวัดระดับควำมขัดสนจำกตัวชี้วัดต่ำง ๆ ในแต่ละมิติที่แตกต่ำง
กัน โดยกำรวัดควำมยำกจนจำกแนวคิดควำมขัดสนแบบบริสตอล (Bristol deprivation approach) สำมำรถ
จำแนกระดับควำมขัดสนออกเป็น 5 ระดับ ดังภำพด้ำนล่ำง

ต่อมำ Sabina Alkrie และ Jame Foster ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับกำรคำนวณควำมยำกจน
หลำยมิติโ ดยเสนอว่ำ กำรพิจ ำรณำคนยำกจนควรใช้แนวทำงที่เรียกว่ำ แนวทำงคู่ขนำน (Dual cutoff
approach) กล่ำวคือ ในแต่ละตัวชี้วัดจะใช้หลักเกณฑ์ ชุดที่หนึ่งในกำรจำแนกคนขัดสนในแต่ละตัวชี้วัด
เรียกว่ำ “หลักเกณฑ์ควำมขัดสน (Deprivation cutoff)” ซึ่งจะสำมำรถระบุได้ว่ำ ใครเป็นผู้ขัดสนในมิติใด
และมีจำนวนคนขัดสนในแต่ละมิติเท่ำใด จำกนั้น จะพิจำรณำคนยำกจนหลำยมิติจำกหลักเกณฑ์ชุดที่สอง ที่
เรียกว่ำ “หลักเกณฑ์ควำมยำกจน (Poverty cutoff)” ซึ่งเป็นกำรกำหนดจำนวนมิติขั้นต่ำที่จะระบุว่ำ คน
ใดเป็นคนยำกจนหลำยมิติ แนวทำงดังกล่ำวส่งผลให้กำรนับจำนวนคนยำกจนหลำยมิติสำมำรถสะท้อนควำม
เชื่อมโยงระหว่ำงมิติต่ำง ๆ และระดับควำมรุนแรงของควำมยำกจน (Intensity of poverty) ได้จำกกำร
คำนวณหำค่ำเฉลี่ยของควำมขัดสนในทุกมิติ
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2.3

แนวคิดกำรวัดควำมยำกจนหลำยมิติ

กำรศึกษำครั้งนี้เป็นกำรจัดทำดัชนีควำมยำกจนหลำยมิติ โดยใช้วิธีกำรพิจำรณำคนยำกจนตำมแบบ
ของ Alkire-Foster ซึ่งเป็นวิธี OPHI and UNDP นำเสนอสถำนกำรณ์ควำมยำกจนหลำยมิติระดับโลก
(Global MPI) อย่ำงไรก็ดีกำรจัดทำดัชนีควำมยำกจนหลำยมิติระดับโลก (Global MPI) มีวัตถุประสงค์หลัก
เพื่อใช้วิเครำะห์ และเปรียบเทียบควำมยำกจนหลำยมิติ (MPI) ระหว่ำงประเทศ ซึ่งอำจไม่สอดคล้องต่อบริบทกำร
พัฒนำของไทย โดยเฉพำะของเด็ก แต่กระนั้นสำมำรถนำ Global MPI มำใช้เป็นต้นแบบในกำรจัดทำดัชนีควำม
ยำกจนหลำยมิติของเด็กในประเทศไทยได้
สำหรับ Global MPI นั้น ประกอบไปด้วยมิติที่สำคัญ 3 มิติ คือ 1) มิติด้ำนสุขภำพ (Health) 2) มิติด้ำน
กำรศึกษำ (Education) และ 3) มิติด้ำนมำตรฐำนกำรดำรงชีพ (Living Standard) ซึ่งในแต่ละมิติจะมีตัวชี้วัดที่
สะท้อนให้เห็นถึงควำมขัดสนของคน โดยมิติด้ำนสุขภำพ ประกอบด้วยตัวชี้วัด 2 ตัว คือ กำรขำดแคลนสำรอำหำร
และกำรตำยของทำรก มิติด้ำนกำรศึกษำ ประกอบด้วยตัวชี้วัด 2 ตัว คือ จำนวนปีกำรศึกษำ และอัตรำกำรเข้ำ
เรียนของเด็ก และมิติด้ำนมำตรฐำนกำรดำรงชีพ ประกอบด้วยตัวชี้วัด 6 ตัว คือ ลักษณะของเชื้อเพลิงที่ปรุง
อำหำร สุขลักษณะอนำมัย กำรมีน้ำดื่มที่สะอำดและปลอดภัย กำรเข้ำถึงไฟฟ้ำ ลักษณะของบ้ำนพักอำศัย และ
กำรถือครองทรัพย์สินของครัวเรือน ซึ่งตัวชี้วัดที่ใช้ใน Global MPI ข้ำงต้น เป็นข้อมูลที่เกือบทุกประเทศมีกำร
เผยแพร่
สำหรับผลกำรคำนวณ Global MPI ในปี 2017 ใน 103 ประเทศทั่วโลก หรือครอบคลุมประชำกร
ประมำณ 5.4 พันล้ำนคน (คิดเป็นร้อยละ 76 ของประชำกรโลก) พบว่ำ ภำพรวมมีคนยำกจนหลำยมิติ ทั่วโลก
จำนวน 1.45 พันล้ำนคน (คิดเป็นร้อยละ 26.5) ในจำนวนนี้ร้อยละ 52 เป็นเด็ก และตัวชี้วัดที่ส่งผลต่อควำม
ยำกจนของเด็กสูงสุดคือ ด้ำนเชื้อเพลิงในกำรทำอำหำร รองลงมำเป็นด้ำนสุขอนำมัย และอันดับ 3 คือด้ำน
สภำพที่อยู่อำศัย
จะเห็นได้ว่ำกำรคำนวณ Global MPI สำมำรถพิจำรณำควำมยำกจนจำแนกตำมมิติ หรือกลุ่มประชำกร
ได้ แต่กระนั้นกลุ่มประชำกรแต่ละช่วงวัยมีควำมจำเป็นในกำรดำรงชีพ ควำมต้องกำรขั้นพื้นฐำน และระดับควำม
ขัดสนที่แตกต่ำงกัน อำทิเช่น ในกลุ่มเด็กสิ่งจำเป็นคือกำรมีพัฒนำกำรที่สมวัย กำรได้รับวัคซีน และไอโอดีนที่
เพียงพอจะมีผลต่อพัฒนำกำรเด็ก เมื่อเทียบกับกลุ่มอื่นๆ ดังนั้น ในบำงประเทศจึงทำกำรพิจำรณำควำมยำกจน
หลำยมิติของกลุ่มเด็กแยกออกจำกภำพรวมระดับประเทศ เช่น กรณีของประเทศภูฐำน และประเทศปำนำมำ โดย
ทั้งสองประเทศจัดทำรำยงำนควำมยำกจนในกลุ่มเด็กโดยพิจำรณำจำกบริบทกำรพัฒนำของประเทศตนเอง เช่น
ในกรณีของประเทศภูฐำน2 ได้เพิ่มมิติ Childhood Condition โดยมีตัวชี้วัดเกี่ยวกับ ภำวะทุพโภชนำกำร กำร
ทำงำนของเด็ก และพัฒนำกำรเด็กผู้หญิง เป็นตัวชี้วัดในมิตินี้ ขณะที่ประเทศปำนำมำ3 มีกำรแบ่งมิติออกเป็น 5
ด้ำน โดยมีด้ำนที่เพิ่มเติมจำก Global MPI คือ น้ำและสุขลักษณะ รวมถึ งกำรเพิ่มประเด็นด้ำนกำรได้รับ
สำรอำหำรที่เหมำะสมไว้ในมิติด้ำนสุขภำพ และอีกมิติที่เพิ่มเติมขึ้นมำคือด้ำนกำรป้องกันและสันทนำกำร ซึ่งจะ
เห็นได้ว่ำควำมยำกจนหลำยมิติในกลุ่มเด็กจะมีมิติและตัวชี้วัดที่สะท้อนควำมขัดสนของเด็กมำกกว่ำกำรวัด MPI
ในภำพรวม (Global MPI) ขณะเดียวกันยังคำนึงถึงบริบทกำรพัฒนำในแต่ละประเทศ และพื้นที่อีกด้วย

2
3

http://www.nsb.gov.bt/publication/files/pub6ys3223xd.pdf
https://www.mppn.org/panama-launched-a-national-child-mpi/
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2.4

แนวคิดเกี่ยวกับควำมขัดสนในแต่ละมิติของเด็ก

สำหรับแนวคิดเกี่ยวกับควำมขัดสนของเด็ก จะเชื่อมโยงกับควำมจำเป็น หรือควำมต้องกำรขั้นพื้นฐำน
ในกำรดำรงชีพของเด็ก ซึ่งจะต้องพิจ ำรณำว่ำมีมิติใดบ้ำง และตัวชี้วัดใดบ้ำงที่มีควำมสำคัญกับเด็ก โดยมี
รำยละเอียดเบื้องต้น ดังนี้
2.4.1 มิติทำงกำรศึกษำ (Educational dimension)
มิติด้ำนกำรศึกษำ กำรกำหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์กำรขัดสนจะต้องพิจำรณำจำก กระบวนกำร
ส่งเสริ มให้ เด็กมี กำรเรี ย นรู้ (Learning) ตรงตำมระดับกำรพัฒ นำของเด็กในแต่ล ะช่ว งอำยุ ซึ่งรวมทั้งกำร
เสริมสร้ำงหรือกระตุ้นในเกิดกระบวนกำรเรียนรู้ กระบวนกำรคิดของเด็ก และนำไปสู่กำรพัฒนำและยกระดับ
กำรศึกษำของเด็ กต่อไป ทั้งนี้ กำรศึกษำจำนวนมำก ระบุว่ำ ช่วงปฐมวัย เป็นช่วงที่ต้องให้ควำมสำคัญกับ
กำรศึกษำ โดยเฉพำะงำนวิจัยของ James J Heckman นักเศรษฐศำสตร์รำงวัลโนเบล ที่ได้ศึกษำโดยใช้
กระบวนกำรไฮสโคปเพื่อสร้ำงประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ให้แก่เด็กปฐมวัย และพบว่ำ กำรลงทุนด้ำนกำรศึกษำ
ในช่วงปฐมวัยเป็นช่วงวัยที่มีควำมคุ้มค่ำมำกที่สุด ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อคุณภำพกำรศึกษำในช่ว งวัยอื่น ๆ และ
จะได้รับผลตอบแทนคืนประมำณ 7 เท่ำ นอกจำกนี้ ผลกำรศึกษำของ Sally Grantham-McGregor et al.
(2007) อธิบำยกำรพัฒนำศักยภำพของเด็กในช่วง 5 ปีแรก ว่ำจะประกอบไปด้วย 2 ส่วน สำคัญ ได้แก่ ปัจจัย
ทำงด้ำนจิตใจ (Psychosocial factor) และปัจจัยทำงชีวภำพ (Biological factor) โดยต้องมีสภำพแวดล้อมที่
เหมำะสมในกำรกระตุ้นให้สมองเกิดกำรพัฒนำกระบวนกำรคิด (Cognitive process) อันเป็นส่วนสำคัญที่ช่วย
พัฒนำกำรเรียนรู้ของเด็กต่อไป4
จำกภำพที่ 2-1 แสดงให้เห็นว่ำ กระบวนกำรพัฒนำสมองของมนุษย์จะเกิดขึ้นสูงสุดในช่วง
อำยุ 0 – 3 ปี และระดับกำรพัฒนำจะค่อย ๆ ปรับตัวลดลงเรื่อย ๆ จนกระทั่งอำยุประมำณ 15 ปีเป็นต้นไป
กระบวนกำรพัฒนำกำรสมองจึงจะเริ่มคงตัว โดยทั่วไปกำรพัฒนำสมองเกิดจำก 3 กระบวนกำรสำคัญประกอบ
กัน ได้แก่ (1) กำรพัฒนำทักษะกำรมองเห็นและกำรได้ยิน (2) กำรพัฒนำกำรรับรู้ภำษำและกระบวนกำรพูด
และ (3) กำรพัฒนำกระบวนกำรคิด

4

Sally Grantham-McGregor และคณะ (2007), Developmental potential in the first 5 years for children in developing countries.
Lancet Vol 369, หน้ำ 60 – 61.
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ภำพที่ 2-1 กำรพัฒนำสมองของมนุษย์

ที่มำ: Sally Grantham-McGregor at el. (2007), Developmental potential in the first 5 years for children in
developing countries. Lancet Vol 369, หน้ำ 61.

สำหรับกำรพัฒนำสมองของเด็กแต่ละช่วงวัย พบว่ำ ในช่วง 0 – 5 เดือนแรกหลังจำกคลอด
กำรมองและกำรได้ยิ นของเด็กจะมีกำรพัฒ นำอย่ำงรวดเร็วและสูงสุด จำกนั้นจะเริ่มค่อยลดลงอย่ำงช้ำ ๆ
จนกระทั่งอำยุประมำณ 5 ปี ในขณะที่กระบวนกำรรับรู้ภำษำและกำรพูดจะค่อยเริ่มพัฒนำตั้งแต่หลั งจำกกำร
คลอด โดยในช่วงอำยุประมำณ 8 – 10 เดือนแรกจะพัฒนำสู่จุดสูงสุด ส่วนกำรพัฒนำกระบวนกำรคิดจะเริ่ม
พัฒนำอย่ำงช้ำ ๆ เพรำะเป็นกระบวนกำรต่อเนื่องจำกกำรรับรู้ กำรมองเห็น กำรได้ยิน และกำรสื่อสำร โดย
ระดับกำรพัฒนำเร็วที่สุดในช่วงอำยุ 1 – 3 ปี จนกระทั่งอำยุ 15 ปี จึงเริ่มทรงตัว กล่ำวได้ว่ำ รูปแบบกำร
พัฒนำสมองดังกล่ำว สะท้อนให้เห็นควำมสำคัญของกำรพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ของเด็กในอำยุ 0 – 5 ปีแรก
เนื่องจำกเป็นช่วงที่กระบวนกำรพัฒนำสมองของเด็กกำลังเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่องและเข้ำสู่ภำวะกำรพัฒนำใน
ระดับสูงสุด ด้วยเหตุนี้กำรออกแบบหรือสร้ำงสภำพแวดล้อมให้เอื้ออำนวยหรือกระตุ้นให้เกิดกระบวนกำรคิด
หรือกำรรับรู้ของเด็กจึงกลำยเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้พัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ได้ในท้ำยที่สุด
อย่ำงไรก็ดี Susan P Walker at el. (2007) ระบุถึงควำมเสี่ยงต่อกำรพัฒนำของเด็ก
ประกอบด้วย 4 ปัจจัย ได้แก่ (1) สภำวะเตี้ยแคระแกร็น (Stunting) (2) กำรกระตุ้นกระบวนกำรคิดไม่
เพียงพอ (Inadequate cognitive stimulation) (3) กำรขำดเกลือไอโอดีน (Iodine deficiency) และ (4)
กำรเกิดภำวะโลหิตจำง (Iron deficiency anemia) ซึ่งปัจจัยทั้งหมดทำให้ขำดกำรกระตุ้นกระบวนกำรคิดที่
เพียงพอ ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อกำรพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ของเด็ก เพรำะเป็นปัจจัยเสี่ยงทำงด้ำน
จิตใจที่อำจส่งผลให้ กำรสร้ ำงสภำพแวดล้ อมไม่ส ำมำรถเอื้อต่อกำรกระตุ้นกระบวนกำรคิดและเสริมสร้ำง
ควำมสัมพันธ์และเชื่อมโยงผูกผันกับครอบครัวได้อย่ำงมีนัยสำคัญ เช่น กำรอ่ำนหรือเล่ำเรื่องจำกสมุดภำพและ
นิ ทำนให้ เ ด็ก ฟัง เป็ น ต้ น ซึ่ง เป็ น ส่ ว นส ำคั ญที่น ำไปสู่ กำรเสริม สร้ ำงสมรรถนะทำงด้ ำนสั งคมและอำรมณ์
(Social-emotional competence)5 ของเด็กในทุกวัย

5

Susan P Walker at el. (2007), Child development: risk factors for adverse outcomes in developing countries. Lancet Vol
369, หน้ำ 145 – 152.
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2.4.2 มิติด้ำนสุขภำพ (health dimension)
ด้ำนสุขภำพเป็นอีกมิติที่มีควำมสำคัญต่อพัฒนำกำรของเด็ก โดยในช่วงวัยเด็กแรกเกิด 0-4 ปี
กำรทำให้ เด็กได้ รั บ โภชนำกำรที่ส มบู ร ณ์ตั้ง แต่ช่ว งปฐมวัย จะเป็นประโยชน์แ กเด็ก ในกำรพัฒ นำด้ำนอื่ น
เนื่องจำกภำวะโภชนำกำรขำดเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลให้เด็กเจ็บป่วย พิกำร และเสียชีวิ ต กำรขำดสำรอำหำร
เรื้อรังก่อให้เกิดกำรมีภำวะเตี้ยแคระแกร็นซึ่งเป็นภำวะที่ไม่สำมำรถแก้ไขได้ และส่งผลต่อกำรเจริญเติบโตทั้ง
ทำงร่ำงกำยและสติปัญญำ ในทำงตรงกันข้ำมภำวะโภชนำกำรเกินจะสัมพันธ์กับโอกำสเสี่ยงต่อกำรเสียชีวิต
ก่อนเวลำอันควรและควำมพิกำรในวัยผู้ใหญ่ ซึ่งเด็กที่มีภำวะน้ำหนักเกินและอ้วนมีแนวโน้มที่จะอ้วนต่อไปใน
วัยผู้ใหญ่ รวมทั้งเป็นโรคกลุ่มที่ไม่ติดต่อต่ำง ๆ ตั้งแต่อำยุยังน้อย เช่น โรคเบำหวำนและโรคหลอดเลือดหัวใจ
นอกจำกนี้ยังอำจส่งผลเสียต่อเด็กทำงจิตใจและสังคม โดยเด็กอำจมีควำมมั่นใจในตัวเองลดลง สำหรับช่วงอำยุ
เด็ก 5-14 ปี ปัจจัยที่มีผลต่อพัฒนำกำรทำงด้ำนสติปัญญำคือ กำรเป็นโรคขำดสำรไอโอดีน และช่วงเด็กอำยุ
15 – 17 ปี เด็กไทยมีปัญหำสำคัญด้ำนกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่นซึ่งก่อให้เกิดควำมเสี่ยงต่อสุขภำพของทั้งแม่และ
ทำรก และสิ่งที่น่ำกังวล คือ กำรทำแท้งที่ไม่ปลอดภัยซึ่งอำจนำไปสู่โรคแทรกซ้อนที่อำจเป็นอันตรำยต่อชีวิต
นอกจำกนี้ ทำรกที่เกิดจำกแม่วัยรุ่นยังมีควำมเสี่ยงที่จะมีน้ำหนักแรกคลอดต่ำ รวมถึงกำรตีตรำทำงสังคมซึ่งจะ
ส่งผลให้วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ขำดแรงสนับสนุนจำกผู้คนรอบข้ำงทั้งที่บ้ำน โรงเรียน และชุมชน และอำจนำไปสู่
ปัญหำครอบครัวที่ส่งผลกระทบระยะยำวต่อกำรดำเนินชีวิต กำรตีตรำทำงสังคมและกำรขำดแรงสนับสนุนจำก
พ่อแม่และครูมักทำให้วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ต้องออกจำกโรงเรียน หรือเผชิญกับควำมยำกลำบำกในกำรเรียนต่อ
วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์และพ่อแม่วัยรุ่นต้องเผชิญควำมยำกลำบำกนำนัปกำรในกำรเข้ำถึงบริกำรต่ำง ๆ
2.4.3 มิติด้ำนสวัสดิภำพของเด็ก
ด้ำนสวัสดิภำพเด็กสำมำรถแบ่งออกได้เป็นสองส่วนคือ กำรคุ้มครองเด็ก (Child Protection)
และควำมเป็นอยู่ของเด็ก (Living Conditions) โดยในด้ำนกำรคุ้มครองเด็ก เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับกำร
คุ้มครองจำกควำมรุนแรงและกำรทำรุณกรรม ไม่ว่ำจะเป็นกำรถูกทำร้ำยร่ำงกำยและจิตใจ กำรถูกล่วงละเมิด
ทำงเพศ ถูกหน่วงเหนี่ยวกักขัง นอกจำกนี้เด็กควรได้รับกำรสงเครำะห์และกำรส่งเสริมพฤติกรรมที่ดี รวมทั้ง
กำรได้รับสวัสดิกำรจำกรัฐด้วยควำมเป็นธรรมและเสมอภำค
จำกงำนวิจัยในต่ำงประเทศ ระบุว่ำ กำรที่เด็กถูกกระทำควำมรุนแรงทั้งจำกพ่อแม่ผู้ให้กำเนิด
เองหรือจำกผู้ใหญ่ใกล้ชิดภำยในบ้ำน จะส่งผลกระทบต่อเด็กทันที ตั้งแต่ผลกระทบทำงกำย เช่น กำรเกิด
อำกำรบำดเจ็บทำงกำย มีพัฒนำกำรที่ล่ำช้ำ และควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้ลดลง และผลกระทบต่อจิตใจของ
เด็กซึ่งมักเป็น ผลกระทบในระยะยำวที่ทำให้เด็กจะมีควำมรู้สึกไม่มั่นคงและไม่ไว้ใจผู้ใหญ่ เกิดควำมเครียด
สะสม เสียควำมภูมิใจในคุณค่ำของตนเอง จนอำจมีอำกำรเศร้ำซึมรุนแรงและมีแนวโน้มฆ่ำตัวตำย หรืออำจ
กลำยเป็นเด็กที่มีพฤติกรรมก้ำวร้ำว ไม่เคำรพกฎระเบียบ และมีปัญหำในกำรเข้ำสังคม
Dunne (2015)6 อธิบำยว่ำ กำรที่เด็กถูกกระทำควำมรุนแรงทั้งจำกพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดเองหรือ
จำกผู้ใหญ่ใกล้ชิดภำยในบ้ำน สำมำรถส่งผลเสียต่อเด็กทั้งในระยะสั้น และระยะยำว เกี่ยวกับด้ำนสุขภำพ
พัฒนำกำรทำงกำรเรียนรู้ กำรเข้ำสังคม และส่งผลต่อฐำนะทำงเศรษฐกิจของเด็กคนนั้นๆ ในอนำคต โดยหำก
6
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ประเมินค่ำควำมเสียหำยที่เกิดจำกกำรกระทำควำมรุนแรงต่อเด็กเป็นจำนวนเงิน สำมำรถประมำณกำรณ์ได้
คิดเป็นร้อยละ 1 – 3 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ
ส ำหรั บ สำเหตุส่ ว นใหญ่ข องกำรที่เด็ กถูกระทำควำมรุ นแรง เกิด จำกกำรที่เ ด็กเกิ ดมำใน
ครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์ ไม่มีควำมพร้อมในกำรมีบุตร พ่อแม่ขำดกำรศึกษำที่เพียงพอทำให้ไม่ทรำบวิธีกำรอบรม
สั่งสอนที่ถูกต้อง หรือกำรขำดกำรเอำใจใส่จำกพ่อแม่เนื่องจำกต้องออกไปทำงำน จึงจำเป็นต้องปล่อยให้เด็กอยู่
บ้ำนกับญำติ หรือบุคคลอื่น เป็ นเหตุให้เกิดปัญหำกำรถูกกระทำควำมรุนแรงตำมมำ (สุกัญญำ สดศรี , 20187)
นอกจำกนี้ ธีรวุฒิ นิลเพ็ชร 8 กำรใช้ควำมรุนแรงต่อเด็กยังเป็นพฤติกรรมต่อเนื่องจำกรุ่นสู่รุ่น สอดคล้องกับ
ทฤษฎีกำรเรียนรู้ทำงสังคม (Social Learning Theory) ที่ระบุว่ำ พฤติกรรมของมนุษย์เกิดขึ้นจำกกำรเรียนรู้
โดยกำรสังเกตและเลียนแบบจำกสิ่งแวดล้อม (Environment) หรือจำกตัวแบบ (Modeling) ดังนั้น กำรใช้
ควำมรุนแรงมักเกิดจำกกำรที่บุคคลนั้นๆ มีประสบกำรณ์ควำมรุนแรงทั้งประสบกำรณ์ตรงในฐำนะผู้ถูกกระทำ
รุนแรง และประสบกำรณ์อ้อมในฐำนะผู้สังเกตกำรณ์ควำมรุนแรงตั้งแต่ วัยเด็ก ซึ่งอำจเนื่องมำจำกกำรอบรม
เลี้ยงดู บรรยำกำศในครอบครัว และสภำพแวดล้อมชุมชนที่มีตัวอย่ำงควำมรุนแรงให้เห็นเป็นประจำ ทำให้เกิด
กำรจดจำตัวแบบบทบำทที่ใช้ควำมรุนแรง และยอมรับกำรใช้ควำมรุนแรงว่ำเป็นเรื่องปกติ หรือเรียนรู้ว่ำกำรใช้
ควำมรุนแรงเป็นวิธีกำรที่ใช้ ยุติเหตุกำรณ์ควำมขัดแย้งได้ ทำให้กำรใช้ควำมรุนแรงกลำยเป็นวัฏจักรส่งต่อไป
จำกคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นต่อไป
นอกจำกควำมรุนแรงที่เกิดขึ้นในบ้ำนแล้ว โรงเรียนยังเป็นสถำนที่ที่ก่อให้เกิดปัญหำควำม
รุนแรงในเด็กในหลำยด้ำนเช่นกัน อำทิ กำรกลั่นแกล้งรังแกของนักเรียน (Bullying) ซึ่งมีผลกระทบต่อทั้งผู้
รังแกและผู้ถูกรังแก อำจส่งผลร้ำยแรงต่อจิตใจ สุขภำพ และกำรเรียนของเด็ก หรือกำรลงโทษด้วยควำมรุนแรง
(Corporal punishment) ซึ่งเป็นวัฒนธรรมและควำมเชื่ อของประเทศไทยมำตั้งแต่อดีต จำกกำรสำรวจโดย
องค์กำร UNICEF เรื่อง ควำมรู้ ทัศนคติ และกำรปฏิบัติของครู ในเรื่องกำรลงโทษด้วยควำมรุนแรงและกำรใช้
วินัยเชิงบวก9 ในปี 2556 พบว่ำ แม้ว่ำครูส่วนใหญ่ มีควำมเห็นว่ำกำรลงโทษด้วยควำมรุนแรงมีข้อเสีย แต่ยังมี
ครูร้อยละ 42 เห็นว่ำกำรลงโทษที่ไม่รุนแรงเกินไป จะไม่ส่งผลต่อทำงกำยและทำงจิตใจของเด็กในระยะยำว
และครูร้อยละ 62 บอกว่ำกำรลงโทษด้วยควำมรุนแรงไม่ใช่กำรละเมิดสิทธิเด็ก โดยยอมรับว่ำไม่รู้วิธีอื่นที่จะใช้
ในกำรดูแลพฤติกรรมนักเรียนได้ และมองว่ำกำรลงโทษเป็นสิ่งจำเป็นต่อกำรควบคุมเด็กในชั้นเรียน
สำหรับด้ำนควำมเป็นอยู่ของเด็ก งำนวิจัยระดับสำกล ชี้ให้เห็นว่ำโครงสร้ำงทำงครอบครัว
สำมำรถส่งผลต่อพัฒนำกำรของเด็กได้ โดยเด็กที่อำศัยอยู่กับพ่อและแม่ผู้ให้กำเนิด โดยที่พ่อแม่ไม่มีควำม
ขัดแย้งกันเลยนั้น จะมีสำมำรถส่งผลดีต่อศักยภำพกำรพัฒนำได้มำกที่สุด ในขณะที่เด็กที่อำศัยอยู่กับเพียงพ่อ
หรือแม่ หรือคนอื่นที่ไม่ ได้เป็นผู้ให้กำเนิดโดยแท้จะส่งผลต่อพัฒนำกำรเด็กในทำงที่ไม่ดี (Moore et al.,
200210) หรือจำกงำนวิจัยของ Sara McLanahan และ Gary Sandefur (2009) 11 จำกมหำวิทยำลัย
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Princeton สหรัฐอเมริกำที่ได้ศึกษำจำกกลุ่มตัวอย่ำงเด็ก 20,000 คน พบว่ำเด็กที่ไม่ได้อยู่อำศัยร่วมกับพ่อและ
แม่ผู้ให้กำเนิด โดยเฉลี่ยแล้วมีพัฒนำกำรที่ด้อยกว่ำอย่ำงมีนัยสำคัญ แม้ว่ำเด็กเหล่ำนั้นจะอำศัยอยู่กับพ่อและ
แม่บุญธรรม หรือคู่สมรสใหม่ของพ่อแม่ตนเองก็ตำม ดังนั้น จึงเห็นได้ว่ำกำรอำศัยอยู่ร่วมกับพ่อและแม่ผู้ให้
กำเนิดโดยแท้นั้นส่งผลต่อเด็กจริง
สำหรับประเทศไทย อำรี จำปำกลำย และคณะ (2016) 12 ศึกษำและพบว่ำ เด็กที่อยู่ห่ำงไกล
จำกพ่อและแม่ โดยเฉพำะแม่ มักมีพัฒนำกำรล่ำช้ำเมื่อเทียบกับเด็กที่อำศัยอยู่กับทั้งพ่อและแม่ โดยเฉพำะใน
ด้ำนภำษำ เด็กที่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่มักเป็นเด็กในครอบครัวที่ยำกจน มีกิจกรรมร่วมกับผู้ดูแลน้อย และมักเคย
ถูกลงโทษทำงร่ำงกำยและมีแนวโน้มที่จะขำดสำรอำหำรมำกกว่ำ เด็กที่อยู่กับพ่อแม่ ซึ่งเด็กที่แยกกันอยู่กับพ่อ
แม่ ส่วนใหญ่จะอยู่ในควำมดูแลของปู่ย่ำตำยำย โดยสำเหตุหลักที่ทำให้เด็กไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ คือ กำรย้ำยถิ่น
ของพ่อแม่เพื่อออกไปหำงำนทำที่ได้รำยได้ดีกว่ำในพื้นที่ของตน โดยถึงแม้ว่ำพ่อแม่เหล่ำนั้นจะทรำบดีว่ำกำร
ไม่ได้อำศัยอยู่กับลูกเป็นสิ่งไม่ดี แต่ส่วนใหญ่มีควำมคิดว่ำกำรมีรำยได้ที่ดีกว่ำเพื่อเป็นเงินทุนให้กำรเพิ่มโอกำส
ให้กับลูกในอนำคตนั้นมีควำมสำคัญกว่ำ โดยในประเทศไทย มีเด็กประมำณ 3 ล้ำนคน (หรือคิดเป็นร้อยละ
21) ที่ไม่ได้อำศัยอยู่กับพ่อและแม่ที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือต้องอำศัยอยู่เพียงลำพัง
นอกจำกนี้ ยังมีอีกสำเหตุหนึ่งที่ทำให้พ่อแม่ไม่ได้ให้ควำมสำคัญกับกำรอยู่อำศัยกับลูกของตน
คือค่ำนิยมทำงวัฒนธรรมของไทยที่เชื่อว่ำ รุ่นปู่ย่ำตำยำยในวัยเกษียณอำยุมีหน้ำที่ในกำรเลี้ยงลูกหลำน ใน
ระหว่ำงที่พ่อแม่ไปทำงำน ซึ่งสำมำรถพบเห็นได้ทั่วไป โดยเฉพำะในชนบทที่ครอบครัวยังอยู่กันเป็นครอบครัว
ใหญ่ ซึ่งกรณีดังกล่ำวมักเกิดขึ้นกับครอบครัวที่ยำกจน ปู่ย่ำตำยำยมีกำรศึกษำไม่สูงมำก ทำให้ไม่ได้ให้ควำมใส่
ใจในเรื่องพัฒนำกำรของหลำนในด้ำนต่ำงๆ ให้ครบถ้วน กำรมีช่องว่ำงระหว่ำงวัย (Generation gap) ทำให้ไม่
เข้ำใจหลำนตนเอง และใช้วิธีกำรดูแลสั่งสอนเด็กที่ไม่เหมำะสมกับลักษณะของเด็กยุคนี้
*****************************************************

12

อำรี จำปำกลำย และคณะ. ผลกระทบของกำรย้ำยถิ่นภำยในประเทศที่มีต่อสุขภำวะและพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย. 2016.
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บทที่ 3 : กำรพัฒนำดัชนีควำมยำกจนหลำยมิติของกลุ่มเด็กในประเทศไทย
3.1

แนวทำงกำรพัฒนำดัชนีควำมยำกจนหลำยมิติของกลุ่มเด็กในประเทศไทย

กำรจั ดทำดัชนีควำมยำกจนหลำยมิติของกลุ่มเด็กในประเทศไทย ดำเนินกำรภำยใต้ควำมร่วมมือ
ระหว่ำง สศช. ร่วมกับองค์กำรกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชำชำติ (UNICEF) และได้รับกำรสนับสนุนทำง
เทคนิ คจำก OPHI ในกำรคำนวณและกำรแปลผลกำรคำนวณ โดยกำหนดนิยำมเด็กตำมพระรำชบัญญัติ
คุ้มครองเด็กปี 2546 ซึ่งเด็กหมำยถึงผู้มีอำยุ ต่ำกว่ำ 18 ปีบริบูรณ์ และใช้ข้อมูลกำรสำรวจสถำนกำรณ์เด็ก
และสตรี ในประเทศไทย พ.ศ. 2558-2559 (MICs) ของส ำนักงำนสถิติแห่ งชำติ เป็น ข้อมูล ในกำรคำนวณ
เนื่องจำกเป็นชุดข้อมูลที่มีคำถำมเกี่ยวกับเด็ก ที่ครอบคลุมทั้งด้ำน สุขภำพ กำรศึกษำ และภำวะโภชนำกำร ซึ่ง
เป็น ข้อมูลส ำคัญที่ถูกใช้ เป็ นตัว ชี้วัดพัฒ นำกำรของเด็ก ส ำหรับกำรกำหนดมิติและตัวชี้วัด ถูกกำหนดจำก
ผู้เชี่ยวชำญด้ำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ เด็ก จำกกระบวนกำรระดมควำมคิดเห็น ส่วนกำรคำนวณใช้วิธีของ
Alkire-Foster โดยรำยละเอียดของกระบวนกำรจัดทำ เป็นดังนี้
3.1.1 กำรประชุมระดมควำมคิดเห็นจำกผู้เชี่ยวชำญ
กำรจั ด ท ำดั ช นี ค วำมยำกจนหลำยมิ ติ ใ นกลุ่ ม เด็ ก ของประเทศไทย สศช. ได้ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมกำรให้คำปรึกษำโครงกำรจัดทำดัชนีควำมยำกจนหลำยมิติของกลุ่มเด็กในประเทศไทย เพื่อให้ข้อมูล
สนับสนุน ให้คำแนะนำ และข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำดัชนีควำมยำกจนหลำยมิติของกลุ่มเด็กที่สอดคล้องกับ
บริบทของประเทศไทย ตลอดจนข้อแนะนำที่เกี่ยวข้องกับแนวทำงและวิธีกำรในกำรแก้ปัญหำควำมยำกจนใน
มิติต่ำงๆ ของกลุ่มเด็กที่เหมำะสม โดยคณะกรรมกำรให้คำปรึกษำฯ ประกอบด้วยผู้แทนจำกหน่วยงำนภำครัฐ
และสถำบั น กำรศึ ก ษำที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ เด็ ก ในด้ ำ นต่ ำ งๆ จ ำนวน 14 หน่ ว ยงำน รวมทั้ ง สิ้ น 18 คน
นอกจำกนี้ยังมีกำรประชุมระดมควำมคิดเห็นผู้เชี่ยวชำญด้ำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเด็ก เพื่อให้ควำมเห็นใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับควำมขัดสนในกลุ่มเด็ก
ทั้งนี้ ผลจำกกำรประชุมคณะกรรมกำรให้คำปรึกษำฯ และกำรประชุมระดมควำมคิดเห็นจำก
ผู้เชี่ยวชำญ ได้มคี วำมเห็นร่วมกันในกำรใช้ข้อมูลสำรวจสถำนกำรณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย (MICS) ในกำร
คำนวณ เนื่องจำกมีข้อมูลเกี่ยวกับเด็กอำยุ 0-5 ปี อย่ำงละเอียด และมีข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเด็กอำยุ 6-17
ปี ที่ ค รอบคลุ ม ทุ ก มิ ติ และได้ ก ำหนดตั ว ชี้ วั ด ที่ ส ำคั ญ และเกณฑ์ ควำมขั ดสนในเบื้ องต้ น ซึ่ งประกอบด้ วย
องค์ประกอบ 4 มิติ ได้แก่ กำรศึกษำ คุณภำพชีวิต สุขภำพ และสวัสดิภำพเด็ก พร้อมตัวชี้วัดในแต่ละมิติ
3.1.2 มิติ และตัวชี้วัด
องค์ ป ระกอบมิติ และตัว ชี้ วัดส ำหรั บคำนวณดัช นีควำมยำกจนหลำยมิ ติในกลุ่ ม เด็ก ของ
ประเทศไทย ดังนี้
1) มิติ (Dimension) ของดั ช นี ค วำมยำกจนหลำยมิ ติ ข องเด็ ก แบ่ ง เป็ น 4 มิ ติ
ประกอบด้วยพัฒนำกำรเด็ก (กำรศึกษำ) สุขภำพ มำตรฐำนควำมเป็นอยู่ และเพิ่มเติมมิติด้ำนสวัสดิภำพเด็ก
เนื่องจำกในบริบทของประเทศไทยยังพบปัญหำเด็กที่ถูกทอดทิ้ง เร่ร่อน ประพฤติไม่เหมำะสม ถูก กระทำ
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รุน แรง และถูกแสวงหำประโยชน์ โ ดยมิช อบ ซึ่งกำรขำดสวัส ดิภ ำพที่เหมำะสมดังกล่ ำว กระทบต่อกำรมี
คุณภำพชีวิตที่ดี และกำรมีพัฒนำกำรที่เหมำะสมตำมวัย
2) ตัวชี้วัดภำยใต้มิติและนัยควำมสำคัญ และเกณฑ์ขัดสน พิจำรณำจำกข้อคำถำมใน
กำรสำรวจสถำนกำรณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2558-2559 ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีข้อคำถำมเกี่ยวกับเด็กที่
ดีที่สุดที่สะท้อนควำมขัดสนในแต่ละด้ำน อย่ำงไรก็ดีด้วยกำรสำรวจที่ไม่สำมำรถสอบถำมได้ค รอบคลุมทุกเรื่อง
ทำให้จำเป็นต้องเลือกตัวชี้วัดที่สะท้อนระดับกำรพัฒนำในแต่ละมิติ และให้ครอบคลุมแต่ละกลุ่มอำยุ โดยมี
รำยละเอียดของตัวชี้วัดในแต่ละมิติ ดังนี้
2.1) มิติด้ำนพัฒนำกำรเด็ก ประกอบด้วย 1 ตัวชี้วัดคือ การเรียนรู้ ซึ่งมีเกณฑ์
กำหนดควำมขัดสน 3 ตัวโดยแบ่งตำมกลุ่มอำยุของเด็ก ได้แก่
2.1.1) กลุ่ มเด็กอำยุต่ำกว่ำ 3 ปี ใช้เกณฑ์ควำมขัดสน คือ กำรที่เด็กมี
หนังสือหรือสมุดภำพอย่ำงน้อยหนึ่งเล่ม เนื่องจำกกำรมีหนังสือสมุดภำพจะช่วยให้เด็กได้เรียนรู้และเสริมสร้ำง
จินตนำกำร ทั้งจำกกำรมองดูภำพ กำรได้ยินจำกกำรที่ผู้ปกครองอ่ำนให้ฟัง โดยกำรที่เด็กได้มองดูภำพที่มีสีสัน
ตัดกันจะช่ว ยกระตุ้นกำรมองเห็ น ของเด็กได้อย่ำงดี และกำรหยิบจับ เปิดสมุดภำพ จะช่ว ยพัฒนำในกำร
กล้ำมเนื้อของเด็ก
2.1.2) กลุ่มเด็กอำยุระหว่ำง 3-4 ปี กำหนดเกณฑ์ควำมขัดสน คือ กำรที่เด็ก
ทำกิจกรรมร่วมกับพ่อแม่หรือผู้ใหญ่คนอื่น 4 กิจกรรมขึ้นไปใน 3 วันก่อนกำรสัมภำษณ์ ซึ่งเด็กในวัยนี้เริ่มมี
พัฒ นำกำรที่ดีขึ้น เรี ย นรู้ได้มำกขึ้น แต่ยั งไม่เข้ำสู่ โ รงเรียน ในช่ว งอำยุนี้เด็กสำมำรถเรียนรู้ได้จำกกำรทำ
กิจกรรมร่วมกับพ่อแม่หรือผู้ใหญ่คนอื่น ได้ เช่น กำรอ่ำนหนังสือ กำร้องเพลง กำรนับเลข กำรวำดรูป เป็นต้น
เหล่ำนี้สำมำรถช่วยเสริมสร้ำงให้เด็กมีพัฒนำกำรที่เร็วขึ้น
2.1.3) กลุ่มเด็ก อำยุ 5-17 ปี ใช้เกณฑ์เด็กได้เข้ำเรียนหนังสือ เนื่องจำก
เกณฑ์กำรเข้ำเรียนระดับประถมศึกษำของประเทศเริ่มต้นที่อำยุ 6 ปี ในช่วงวัยนี้เด็กต้องได้รับกำรพัฒนำด้ำน
ควำมรู้ ควำมสำมำรถด้ำนต่ำงๆ เพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่จะเป็นกำลังแรงงำนของประเทศต่อไป
ตำรำงที่ 3-1 ตัวชี้วัดในมิติด้ำนพัฒนำกำรเด็ก และเกณฑ์ตัวชี้วัด
มิติ

ตัวชี้วัด

พัฒนำกำรเด็ก

กำร
เรียนรู้

กลุ่มอำยุ
ต่ำกว่ำ 3 ปี

ขัดสนถ้ำ...........
เด็กมีหนังสือ/สมุดภำพน้อยกว่ำ 1 เล่ม

3 - 4 ปี

เด็กมีกิจกรรมทำร่วมกับพ่อแม่หรือผู้ใหญ่คนอื่นน้อยกว่ำ 4 กิจกรรม

5 - 17 ปี

เด็กไม่ได้เข้ำเรียนหนังสือ

2.2) มิติด้ำนสุขภำพ แบ่งเป็น 2 ตัวแปร ได้แก่ โภชนาการ และการป้องกัน ดังนี้
2.2.1)

โภชนาการ ก ำหนดเกณฑ์ ค วำมขั ด สน 3 ตั ว โดยแบ่ ง กลุ่ ม เด็ ก

ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ
25

(1) เด็กอำยุต่ำกว่ำ 6 เดือน กำหนดเกณฑ์คือกำรทำนนมแม่เพียง
อย่ำงเดียว เนื่องจำกนมแม่มีสำรอำหำรหลักที่จำเป็นต่อกำรเติบโตและช่วยเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันให้กับร่ำงกำย
เด็ก ทำให้กำรเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อและโรคภูมิแพ้เกิดขึ้นกับเด็กน้อยกว่ำกลุ่มที่ถูกเลี้ยงด้วยอำหำรประเภท
อื่น รวมถึงน้ำนมแม่มีแบคทีเรียที่ดีต่อระบบทำงเดินอำหำรของเด็ก
(2) เด็กอำยุระหว่ำง 6 เดือน - 4 ปี กำหนดเกณฑ์กำรขัดสนหำกเด็ก
มีภำวะทุพโภชนำกำร (เตี้ยแคระแกร็น/Stunting หรือ ผอมลีบ/Wasting) เนื่องจำกเด็กในช่วงวัยนี้ต้องได้รับ
สำรอำหำรและโภชนำกำรที่ครบทั้ง 5 หมู่และเพียงพอต่อควำมต้องกำรของร่ำงกำย ซึ่งกำรไม่ได้รับสำรอำหำร
ที่ครบและเพียงพอ จะทำให้เกิดภำวะทุพโภชนำกำร หรือกำรมีน้ำหนักเกิน/ผอม ขำดสำรอำหำร ทำให้เด็กมี
ภูมิต้ำนทำนโรคต่ำ มีพัฒนำกำรที่ล่ำช้ำ และร่ำงกำยเติบโตที่ไม่สมวัย
(3) กลุ่มอำยุ 5-17 ปี กำหนดเกณฑ์กำรขัดสน คือกำรที่เด็กได้รับ
เกลือไอโอดีนมำกกว่ำ 15 PPM เนื่องจำกสำรไอโอดีน มีควำมจำเป็นต่อกำรเจริญเติบโตและพัฒนำกำรของ
สมองรวมถึงระบบประสำท และเมื่อเข้ำสู่วัยรุ่นต่อมไทรอยด์จะทำงำนเพิ่มขึ้น กำรได้รับสำรไอโอดีนจะทำช่วย
กำรพัฒนำกำรเจริญเติบโตของร่ำงกำยและพัฒนำกำรกำรทำงำนของอวัยวะ หัวใจ ตับ กล้ำมเนื้อ และสมองดีขึ้น
2.2.2)
ออกเป็น 3 กลุ่มเช่นกัน กล่ำวคือ

การป้ อ งกั น ก ำหนดเกณฑ์ ค วำมขั ด สน 3 ตั ว โดยแบ่ ง กลุ่ ม เด็ ก

(1) กลุ่มอำยุต่ำกว่ำ 5 ปี กำหนดเกณฑ์ขัดสนคือ กำรไม่ได้รับวัคซีน
ครบตำมกำหนด เนื่องจำกกำรได้รับวัคซีนตรงตำมเวลำในเด็กในวัยนี้จะช่วยสร้ำงภูมิคุ้มกันโรค ซึ่งเป็นกำร
ป้องกันไม่ให้เกิดโรคที่มักเกิดขึ้นทั้งในกลุ่มเด็กและเมื่อเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ เช่น โรคคอตีบ ไอกรน โปลิโอ หัด
คำงทูม ไวรัสตับอักเสบบี เป็นต้น ซึ่งช่วยลดอัตรำกำรเจ็บป่วย พิกำร และกำรตำยจำกโรคเหล่ำนี้ได้ปีละมำกๆ
(2) เด็กอำยุระหว่ำง 5-14 ปี กำหนดเกณฑ์ขัดสนหำกไม่มีสถำนที่
ล้ำงมือ เพื่อป้องกันกำรเกิดโรค เนื่องจำกกำรล้ำงมืออย่ำงสม่ำเสมอและกำรมีที่ล้ำงมือเป็นกำรป้องกันสุขภำพ
ได้อีกทำงหนึ่ง เพรำะมือสำมำรถนำเชื้อโรคมำกมำยเข้ำสู่ร่ำงกำยจำกกำรสัมผัส จับ หยิบ กำรล้ำงมือและกำรมี
ที่ล้ำงมือจึงเป็นกำรป้องกันที่ส ำมำรถทำได้ง่ำย ประหยัด เสียค่ำใช้จ่ำยน้อย โดยมีผลกำรศึกษำในประเทศ
สหรัฐอเมริกำระบุว่ำ กำรล้ำงมือด้วยน้ำและสบู่ที่ถูกวิธีเพียง 20 วินำทีจะสำมำรถป้องกันกำรแพร่ระบำดของ
โรคได้เป็นอย่ำงดี
(3) เด็กอำยุระหว่ำง 15-17 ปี กำหนดเกณฑ์ขัดสนหำกไม่ได้เรียน
วิชำเพศศึกษำ ซึ่งเด็กในวัยนี้เป็นวัยที่อยำกรู้ อยำกเห็น อยำกลอง ขณะที่ ร่ำงกำยมีกำรปรับตัว ตำมฮอร์โมน
และเริ่ มมีควำมสนใจเพศตรงข้ำมมำกขึ้น กำรเรียนรู้วิช ำเพศศึกษำจะทำให้ เด็กมีควำมรู้ที่ครอบคลุมกำร
เปลี่ยนแปลงของร่ำงกำย ระบบกำรเจริญพันธ์ทั้งชำย/หญิง ที่สัมพันธ์กับฮอร์โมนในร่ ำงกำย อำรมณ์ทำงเพศ
ควำมรัก กำรป้องกัน กำรใช้ชีวิตคู่ กำรวำงแผนครอบครัว กำรคุมกำเนิด กำรตั้งครรภ์ ฯลฯ ซึ่งจะทำให้เด็กใน
วัยนี้รู้จักตนเองและรู้จักป้องกัน ช่วยลดควำมเสี่ยงของกำรมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ซึ่งจะมีผลต่อกำรเรียน
และกำรดำเนินชีวิตในอนำคต

26

ตำรำงที่ 3-2 ตัวชี้วัดในมิติด้ำนสุขภำพ และเกณฑ์ตัวชี้วัด
มิติ

ตัวชี้วัด

โภชนำกำร
สุขภำพ
กำรป้องกัน

กลุ่มอำยุ

ขัดสนถ้ำ...........

ต่ำกว่ำ 6 เดือน

เด็กไม่ได้ทำนนมแม่

6 เดือน – 4 ปี

เด็กอยู่ในสภำวะทุพโภชนำกำร (เตี้ยแคระแกร็น/Stunting หรือ ผอมลีบ/
Wasting)

5 – 17 ปี

ไม่ได้บริโภคเกลือที่มไี อโอดีนมำกกว่ำ 15 PPM

ต่ำกว่ำ 5 ปี

ไม่ได้รับวัคซีนครบตำมที่กำหนด

5 - 14 ปี

ไม่มสี ถำนที่ล้ำงมือ

15 - 17 ปี

ไม่ได้เรียนวิชำเพศศึกษำ

2.3) มิติสวัสดิภำพเด็ก ประกอบด้วย 2 ตัวแปรได้แก่ การคุ้มครองเด็ก และความ
เป็นอยู่ ดังนี้
2.3.1)

การคุ้มครองเด็ก โดยแบ่งเด็กเป็น 3 กลุ่ม

(1) เด็กอำยุต่ำกว่ำ 1 ปี กำหนดเกณฑ์ขัดสน คือ กำรจดทะเบียนเกิด
เนื่องจำกเด็กจะได้รับกำรคุ้มครองตำมกฎหมำยเมื่อมีกำรแจ้งเกิด กำรจดทะเบียนคนเกิดจึงเป็นขั้นตอนแรก
ของกำรประกันสิทธิในกำรมีชีวิตรอด และให้เด็กได้รับบริกำรที่มีคุณภำพ เมื่อบุคคลได้รับกำรรับรองควำมเป็น
บุคคลตำมกฎหมำย
(2) เด็กอำยุ 1 - 14 ปี กำหนดเกณฑ์ขัดสน คือ เด็กถูกกระทำรุนแรง
โดยกำรเฆี่ยนตีอย่ำงแรงเท่ำที่จะทำได้ซ้ำแล้วซ้ำอีก หรือ ตบหรือตีที่หน้ำ ศีรษะ หรือ ช่วงหู ทั้งนี้กำรใช้ควำม
รุนแรงเพื่อสร้ำงวินัยให้กับเด็กทั้งกำรลงโทษทำงร่ำงกำยและกำรคุกคำมทำงจิตใจ ถือเป็นกำรละเมิดสิทธิเด็ก
แม้กำรสร้ำงวินัยให้กับเด็กจะเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยสอนให้เด็กรู้จักควบคุมตนเองและมีพฤติกรรมที่ดี แต่ก็อำจ
ส่งผลร้ำยต่อเด็ก ทั้งผลกระทบโดยตรงต่อพัฒนำกำรควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้ และประสิทธิภำพในกำรเรียน
ไปจนถึงผลกระทบที่ติดตัวเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ เช่น กำรขำดควำมนับถือตนเอง ควำมเครียดและโรคซึมเศร้ำ
รวมทั้งทัศนคติและพฤติกรรมของเด็กด้วย
(3) เด็กอำยุ 15 - 17 ปี กำหนดเกณฑ์ขัดสน คือ เด็กเคยสมรสหรือ
อยู่กนิ กับผู้ชำย /หญิงฉันสำมีภรรยำ เพรำะในทำงกฎหมำย กำรสมรสได้เมื่อชำยและหญิงมีอำยุ 17 ปีบริบูรณ์
แล้ว ซึง่ เด็กทีเ่ คยสมรสหรืออยู่กินกับผู้ชำย / ผู้หญิงฉันสำมีภรรยำ ทั้งที่เป็นเด็กหญิงและเด็กชำยจะเสียโอกำส
ทำงกำรเรียนและกำรประกอบอำชีพเพรำะวัยเด็กควรได้รับกำรศึกษำ ถ้ำเด็กผู้หญิงท้องระหว่ำงเรียนก็จะ
กลำยเป็นแม่วัยใสที่ยังไม่มีควำมพร้อมทั้งควำมสำมำรถในกำรเลี้ยงดูบุตร นอกจำกนั้นกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
ก่อให้เกิดควำมเสี่ยงต่อสุขภำพของทั้งแม่และทำรก นอกจำกนี้ ทำรกที่เกิดจำกแม่วัยรุ่นยังมีควำมเสี่ยงที่จะมี
น้ำหนักแรกคลอดต่ำอีกด้วย
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2.3.2)

ความเป็นอยู่ แบ่งเด็กออกเป็น 2 กลุ่ม คือ

(1) เด็กอำยุต่ำกว่ำ 5 ปี กำหนดเกณฑ์ขัดสน คือ เด็กอยู่ตำมลำพัง
หรืออยู่กับเด็กอำยุต่ำกว่ำ 10 ปี เกินกว่ำ 1 ชั่วโมง เนื่องจำกเป็นช่วงวัยที่ ยังต้องกำรกำรดูแลจำกผู้ปกครอง
อย่ำงใกล้ชิด ซึ่งหำกเด็กอยู่ตำมลำพังอำจเกิดอุบัติเหตุได้ง่ำย
(2) ด้ำนเด็กอำยุ 5 - 17 ปี กำหนดเกณฑ์ขัดสน คือ เด็กไม่ได้อยู่กับ
พ่อแม่ ในกรณีที่พ่อหรือแม่ยังมีชีวิตอยู่ เพรำะกำรทีเ่ ด็กไม่ได้อยู่กับพ่อแม่เสมือนกำรถูกทอดทิ้ง แม้จะอำศัยอยู่
กับญำติ ปู่ย่ำตำยำย ก็อำจไม่ได้รับกำรดูแลเอำใจใส่เท่ำที่ควร ซึ่งไม่เพียงจะมีผลต่อร่ำงกำย แต่ยังมีผลต่อจิตใจ
ของเด็กด้วย
ตำรำงที่ 3-3 ตัวชี้วัดในมิติด้ำนสวัสดิภำพเด็ก และเกณฑ์ตัวชี้วัด
มิติ

สวัสดิภำพ
เด็ก

ตัวชี้วัด
กำรคุ้มครอง
เด็ก

กำรเป็นอยู่

กลุ่มอำยุ
ต่ำกว่ำ 1 ปี

ขัดสนถ้ำ...........
เด็กไม่ได้จดทะเบียนกำรเกิด

1 - 14 ปี

เด็กถูกกระทำรุนแรง (1) เฆี่ยนตีอย่ำงแรงเท่ำที่จะทำได้ซ้ำแล้วซ้ำอีก หรือ
(2) ตบหรือตีที่หน้ำ ศีรษะ หรือหู

15 - 17 ปี

เด็กเคยสมรสหรืออยู่กินกับผู้ชำย/ผู้หญิงฉันสำมีภรรยำ

ต่ำกว่ำ 5 ปี

ให้เด็กอยู่ตำมลำพังหรืออยู่กับเด็กอำยุต่ำกว่ำ 10 ปี เกินกว่ำ 1 ชั่วโมง

5 - 17 ปี

เด็กไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ ในกรณีที่พอ่ หรือแม่ยังมีชีวิตอยู่

2.4) มิติมำตรฐำนควำมเป็น อยู่ ประกอบด้วย 5 ชี้วัด ได้แก่ สภาพที่อยู่อาศัย
เชื้อเพลิงท้าอาหาร สินทรัพย์ บัญชีธนาคาร และน้้าดื่ม โดยตัวชี้วัดในมิตินี้ไม่มีกำรแบ่งแยกช่วงอำยุ เนื่องจำก
ทุกคนที่อำศัยอยู่ในครัวเรือนเดียวกันจะมีสภำพแวดล้อมควำมเป็นอยู่แบบเดียวกัน ได้แก่
2.4.1) สภาพที่อยู่อาศัย กำหนดเกณฑ์ขัดสนถ้ำ (1) หลังคำ ทำจำก ใบไม้
ไม้กระดำน กล่องกระดำษ อื่นๆ หรือ (2) ฝำบ้ำน ทำจำก ท่อนไม้ ไม้ไผ่ ไม้อัด เศษไม้ อื่นๆ หรือ (3) พื้นบ้ำน
ทำจำก ดินหรือทรำย เศษไม้ ไม้ไผ่ อื่นๆ เนื่องจำกที่พักอำศัยควรมีควำมมั่นคง แข็งแรง และมีควำมสะอำด
ปรำศจำกเชื้อโรค และสำมำรถป้องกันสัตว์ร้ำย/สัตว์เลื้อยคลำน ที่อำจจะเข้ำมำได้ด้วย
2.4.2) เชื้อเพลิงท้าอาหาร กำหนดเกณฑ์ขัดสนถ้ำกำรใช้เชื้อเพลิงหลักเป็น
ถ่ำน/ไม้/ฟืน หรืออื่นๆ โดยไม่ได้อยู่นอกบ้ำน เนื่องจำกเชื้อเพลิงดังกล่ำวก่อให้เกิด ควันซึ่งจะส่งผลต่อสุขภำพ
คนในบ้ำนที่สูดดมควันเข้ำไป อำทิ อำกำรที่เกี่ยวกับระบบทำงเดินหำยใจ/ผิวหนัง/ดวงตำ เป็นต้น ทั้งนี้มี
ผลกำรวิจัยพบว่ำ เด็กหญิงอำยุระหว่ำง 10 – 14 ปี จำนวนมำกในแอฟริกำเสียชีวิตจำกกำรติดเชื้อในระบบ
ทำงเดินหำยใจ เนื่องมำจำกกำรหำยใจสูดเอำควันไฟจำกกำรหุงต้มอำหำร
2.4.3) สินทรัพย์ กำหนดเกณฑ์ขัดสนถ้ำไม่ได้เป็นเจ้ำของสิ่งของชิ้นเล็กอย่ำง
น้อย 4 ชิ้น และไม่มีของชิ้นใหญ่อย่ำงน้อย 1 ชิ้น เช่น รถจักรยำนยนต์ รถยนต์ เป็นต้น
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2.4.4) บัญชีธนาคาร กำหนดเกณฑ์ขัดสนถ้ำในครัวเรือนไม่มีบัญชีธนำคำร
ซึ่งกำรที่ครัวเรือนไม่มีบัญชีธนำคำรสะท้อนควำมขัดสนทำงกำรเงินทั้งไม่มีเงินฝำก-ไม่สำมำรถกำรกู้ยืมจึงไม่
จำเป็นต้องมีธนำคำร และกำรไม่สำมำรถเข้ำถึงสถำบันกำรเงินเพรำะอยู่ในพื้นที่ห่ำงไกล
2.4.5) น้้าดื่ม กำหนดเกณฑ์ขัดสนถ้ำแหล่งน้ำดื่มหลักเป็นบ่อน้ำหรือน้ำพุที่
ไม่มีกำรป้องกัน รถน้ำ รถเข็นน้ำ น้ำตำมแม่น้ำ คลอง บึง หรืออย่ำงอื่นและไม่ได้ใช้วิธีทำให้น้ำปลอดภัยขึ้น
ทั้งนี้ น้ำเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิต น้ำที่ใช้ดื่มควรมีควำมสะอำดปรำศจำกเชื้อโรค และสิ่งมีพิษปะปน (สำรเคมี
จำกกำรเกษตร) ซึ่งบ้ำงพื้นที่ น้ำที่นำมำใช้อำจมำจำกแหล่งที่มีสิ่งสกปรกเจือปน รวมทั้ง สำรพิษจำกกำรเกษตร
ที่ไหลลงสู่แหล่งนี้ ซึ่งกำรดื่มน้ำที่ไม่มีกำรป้องกันหรือผ่ำนวิธีทำให้น้ำปลอดภัยขึ้น อำจนำเชื้อโรคหรือสำรพิษ
เข้ำสู่ร่ำงกำยได้
ตำรำงที่ 3-4 ตัวชี้วัดในมิติด้ำนสุขภำพ และเกณฑ์ตัวชี้วัด
มิติ

ตัวชี้วัด

มำตรฐำน
ควำม
เป็นอยู่

กลุ่มอำยุ

ขัดสนถ้ำ...........
ถ้ำ (1) หลังคำ ทำจำก ใบไม้ ไม้กระดำน กล่องกระดำษ อื่นๆ หรือ (2) ฝำบ้ำน
ทำจำก ท่อนไม้ ไม้ไผ่
ไม้อัด เศษไม้ อื่นๆ หรือ (3) พื้นบ้ำน ทำจำก ดินหรือทรำย เศษไม้ ไม้ไผ่ อื่นๆ

สภำพที่อยู่
อำศัย

ทุกช่วง
อำยุ

เชื้อเพลิง
ทำอำหำร

ทุกช่วง
อำยุ

ใช้เชื้อเพลิงหลักเป็นถ่ำน/ไม้/ฟืน หรืออื่นๆ โดยไม่ได้อยู่นอกบ้ำน

สินทรัพย์

ทุกช่วง
อำยุ

ไม่ได้เป็นเจ้ำของสิ่งของชิ้นเล็กอย่ำงน้อย 4 ชิ้น และไม่มีของชิ้นใหญ่อย่ำงน้อย
1 ชิ้น

บัญชี
ธนำคำร

ทุกช่วง
อำยุ

ในครัวเรือนไม่มีบญ
ั ชีธนำคำร

น้ำดื่ม

ทุกช่วง
อำยุ

แหล่งน้ำดื่มหลักเป็นบ่อน้ำหรือน้ำพุที่ไม่มีกำรป้องกัน รถน้ำ รถเข็นน้ำ น้ำตำม
แม่น้ำ คลอง บึง หรืออย่ำงอื่นและไม่ได้ใช้วิธีทำให้น้ำปลอดภัยขึ้น

3.1.3 น้ำหนักในแต่ละตัวชี้วัด
กำรคำนวณ C-MPI ครั้งนี้กำหนดให้ทั้ง 4 มิติมีน้ำหนักไม่เท่ำกัน ทั้งนี้ตัวชี้วัดรวมทุกมิติทั้งมี
สิ้น 10 ตัวแปร โดยแต่ละตัวแปรมีค่ำน้ำหนัก ตำมปรำกฏในตำรำงที่ 3-5 ซึ่งจะเห็นได้ว่ำตัวชี้วัดในมิติด้ำน
พัฒนำกำรเด็กมีน้ำหนักสูงที่สุดที่ร้อยละ 25 ขณะที่น้ำหนักน้อยที่สุดคือมิติมำตรฐำนควำมเป็นอยู่ที่มีน้ำหนัก
เพียงร้อยละ 5 เท่ำนั้น สำหรับอีก 2 มิติ ตัวชี้วัดมีน้ำหนักตัวละร้อยละ 12.5
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ตำรำงที่ 3-5 น้ำหนักขององค์ประกอบตัวชี้วัดดัชนีควำมยำกจนหลำยมิติของกลุ่มเด็ก
มิติ

ตัวชี้วัด

พัฒนำกำร
เด็ก

กำรเรียนรู้

สวัสดิภำพ
เด็ก

กลุ่มอำยุ
ต่ำกว่ำ 3 ปี

ขัดสนถ้ำ...........
เด็กมีหนังสือ/สมุดภำพน้อยกว่ำ 1 เล่ม

3 - 4 ปี

เด็กมีกิจกรรมทำร่วมกับพ่อแม่หรือผู้ใหญ่คนอื่นน้อย
กว่ำ 4 กิจกรรม

25%

5 - 17 ปี

เด็กไม่ได้เข้ำเรียนหนังสือ

25%

ต่ำกว่ำ 1 ปี

เด็กไม่ได้จดทะเบียนกำรเกิด

12.5%

1 - 14 ปี

เด็กถูกกระทำรุนแรง (1) เฆี่ยนตีอย่ำงแรงเท่ำที่จะท้ำได้
ซ้ำแล้วซ้ำอีก หรือ (2) ตบหรือตีที่หน้ำ ศีรษะ หรือหู

12.5%

15 - 17 ปี

เด็กเคยสมรสหรืออยู่กินกับผู้ชำย/ผู้หญิงฉันสำมีภรรยำ

12.5%

ต่ำกว่ำ 5 ปี

ให้เด็กอยู่ตำมลำพังหรืออยู่กับเด็กอำยุต่ำกว่ำ 10 ปี
เกินกว่ำ 1 ชั่วโมง

12.5%

5 - 17 ปี

เด็กไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ ในกรณีที่พอ่ หรือแม่ยังมีชีวิตอยู่

12.5%
5%

สภำพที่อยู่
อำศัย

ทุกช่วงอำยุ

ถ้ำ (1) หลังคำ ทำจำก ใบไม้ ไม้กระดำน กล่อง
กระดำษ อื่นๆ หรือ (2) ฝำบ้ำน ทำจำก ท่อนไม้ ไม้ไผ่
ไม้อัด เศษไม้ อื่นๆ หรือ (3) พื้นบ้ำน ทำจำก ดินหรือ
ทรำย เศษไม้ ไม้ไผ่ อื่นๆ

เชื้อเพลิง
ทำอำหำร

ทุกช่วงอำยุ

ใช้เชื้อเพลิงหลักเป็นถ่ำน/ไม้/ฟืน หรืออื่นๆ โดยไม่ได้
อยู่นอกบ้ำน

5%

สินทรัพย์

ทุกช่วงอำยุ

ไม่ได้เป็นเจ้ำของสิ่งของชิ้นเล็กอย่ำงน้อย 4 ชิ้น และไม่
มีของชิ้นใหญ่อย่ำงน้อย 1 ชิ้น

5%

บัญชี
ธนำคำร

ทุกช่วงอำยุ

ในครัวเรือนไม่มีบญ
ั ชีธนำคำร

5%

แหล่งน้ำดื่มหลักเป็นบ่อน้ำหรือน้ำพุที่ไม่มีกำรป้องกัน
รถน้ำ รถเข็นน้ำ น้ำตำมแม่น้ำ คลอง บึง หรืออย่ำงอื่น
และไม่ได้ใช้วิธีทำให้น้ำปลอดภัยขึน้

5%

กำร
คุ้มครอง
เด็ก

กำร
เป็นอยู่

มำตรฐำน
ควำม
เป็นอยู่

น้ำดื่ม

ทุกช่วงอำยุ
ต่ำกว่ำ 6
เดือน

โภชนำกำร
สุขภำพ
กำร
ป้องกัน

น้ำหนัก น้ำหนักรวม
25%
25%

เด็กไม่ได้ทำนนมแม่

12.5%

6 เดือน – 4 ปี

เด็กอยู่ในสภำวะทุพโภชนำกำร (เตี้ยแคระแกร็น/
Stunting หรือ ผอมลีบ/Wasting)

12.5%

5 – 17 ปี

ไม่ได้บริโภคเกลือที่มไี อโอดีนมำกกว่ำ 15 PPM

12.5%

ต่ำกว่ำ 5 ปี

ไม่ได้รับวัคซีนครบตำมที่กำหนด

12.5%

5 - 14 ปี

ไม่มสี ถำนที่ล้ำงมือ

12.5%

15 - 17 ปี

ไม่ได้เรียนวิชำเพศศึกษำ

12.5%
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12.5%

12.5%

25%

12.5%

12.5%

3.1.4 กำรกำหนด poverty cut-off
กำรกำหนดร้อยละของควำมขัดสน (poverty cut-off) ที่จะทำให้ครัวเรือนเป็นครัวเรือน
ยำกจน ซึ่งดัชนีควำมยำกจนหลำยมิติของเด็กในรำยงำนฉบับนี้ กำหนดให้ poverty cut-off อยู่ที่ร้อยละ 25
ซึ่งหมำยควำมว่ำ หำกครัวเรือนตกเกณฑ์ในมิติใดมิติหนึ่ง ครัวเรือนนับจะถูกนับว่ำเป็นครัวเรือนยำกจน
3.1.5 วิธีกำรคำนวณ MPI
ดังทีไ่ ด้กล่ำวไปข้ำงต้นว่ำ MPI เป็นค่ำดัชนีที่คำนึงถึงจำนวนคนยำกจน และระดับควำม
รุนแรงของปัญหำควำมยำกจนในกลุ่มคนยำกจน ทำให้ดัชนีควำมยำกจนหลำยมิติ คือกำรนำ ทั้งสองส่วนมำ
คูณกัน กล่ำวคือ
สูตรในกำรคำนวณ

MPI = H * A

โดย
MPI คือ ดัชนีควำมยำกจนในหลำยมิติ
H คือ ร้อยละของคนจนต่อประชำกรทั้งหมด (Headcount)
A คือ ร้อยละของควำมรุนแรงของปัญหำควำมยำกจน ค่ำเฉลี่ยของตัวชี้วัดที่คนจน
ขัดสน (The average share of indicators in which poor people are deprived)
ทำไม MPI ถึงต้องเอำสัดส่วนคนจนคูณกับน้ำหนักของระดับควำมขัดสน (Intensity of poverty)
กำรเปรียบเทียบ MPI ระหว่ำงประเทศแม้ประเทศจะมีคนจนจำนวนมำก อำจจะมีค่ำ MPI ใกล้เคียง
กับประเทศที่มีจำนวนคนจนน้อยได้ ขึ้นอยู่กับระดับควำมขัดสนของคนยำกจนในประเทศ ซึ่งเป็นข้อดีของ MPI
ที่ไม่ได้คำนึงถึงระดับควำมรุนแรงของปัญหำควำมยำกจนที่สัดส่วนของคนจนเท่ำนั้น แต่ยังให้ควำมสำคัญกับ
ควำมเข้มข้นของควำมยำกจนด้วย ยกตัวอย่ำงเช่น หำกประเทศ A มีสัดส่วนคนจนร้อยละ 20 แต่คนจนมี
ควำมขัดสนในระดับสูงร้อยละ 80 ประเทศนั้นจะมีค่ำ MPI ที่เท่ำกับประเทศ B ที่มีสัดส่วนคนจนร้อยละ 80
แต่มีควำมขัดสนที่ร้อยละ 20 ซึ่งค่ำ MPI ทั้งสองประเทศ สะท้อนปัญหำได้ดีกว่ำกำรพิจำรณำเพียงสัดส่วนคน
จนเพียงด้ำนเดียว
*****************************************************
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บทที่ 4 : ผลกำรศึกษำ
4.1

ควำมยำกจนหลำยมิติของเด็ก ปี 2558-2559
4.1.1 ควำมยำกจนในมิติต่ำง ๆ
สศช. ได้ดำเนินกำรแปลผลกำรศึกษำร่วมกับ UNICEF และ OPHI ดังนี้

(1) มิติด้ำนกำรศึกษำ ควำมยำกจนในมิติกำรศึกษำซึ่งมีตัวชี้วัด 1 ตัว ได้แก่ การเรียนรู้
พบว่ำมีกลุ่มเด็กอำยุต่ำกว่ำ 3 ปี ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19 ของประชำกรวัยเด็ก มีหนังสือหรือสมุดภำพน้อย
กว่ำ 1 เล่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 52.4 ของเด็กอำยุต่ำกว่ำ 3 ปีทั้งหมด ขณะที่กลุ่มเด็กอำยุ 3 – 4 ปี ซึ่งมี
สัดส่วนร้อยละ 15 ของกลุ่มเด็ก มีกิจกรรมที่ทำร่วมกับพ่อแม่ หรือผู้ใหญ่คนอื่นน้อยกว่ำ 4 กิจกรรม คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 6.7 และกลุ่มเด็กที่มีอำยุตั้งแต่ 5 ปีไปจนถึง 17 ปี ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 66 ของเด็กทั้งหมด
ไม่ได้เรียนหนังสือร้อยละ 5.5 ทั้งนี้ สัดส่วนเด็กที่ขัดสนในมิติด้ำนกำรศึกษำคิดเป็นร้อยละ 12.5 ของประชำกร
เด็กทั้งหมด
(2) มิติสวัสดิภำพเด็ก
(2.1) ด้านการคุ้มครอง ภำพรวมพบว่ำเด็กที่ขัดสนด้ำนกำรคุ้มครองคิดเป็นสัดส่วน
ร้อย 4.3 ของประชำกรวัยเด็กทั้งหมด โดยพบว่ำเด็กอำยุต่ำกว่ำ 1 ปี ไม่ได้จดทะเบียนกำรเกิดคิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 0.8 สำหรับกลุ่มเด็กอำยุ 1 - 14 ปี ที่ถูกกระทำรุนแรงมีร้อยละ 4.8 และอำยุ 15-17 ปี ที่เคยสมรส
หรืออยู่กินกับผู้ชำย/หญิง ฉันสำมีภรรยำมี ร้อยละ 6.2
(2.2) ด้านการเป็ นอยู่ ภำพรวมเด็กที่ขัดสนด้ำนกำรเป็นอยู่คิดเป็นสัดส่ว นร้อยละ
18.5 ของประชำกรวัยเด็กทั้งหมด โดยพบว่ำเด็กอำยุต่ำกว่ำ 5 ปี ร้อยละ 6.67 อยู่ตำมลำพังหรืออยู่กับเด็ก
อำยุต่ำกว่ำ 10 ปี เกินกว่ำ 1 ชั่วโมง ขณะที่เด็กอำยุ 5-17 ปี ไม่ได้อำศัยอยู่กับพ่อแม่ (ในกรณีที่พ่อแม่มีชีวิต
อยู่) ร้อยละ 19.1
(3)

มิติสุขภำพ แบ่งมิติย่อยออกเป็น ด้านโภชนาการ และการป้องกัน พบว่ำ

(3.1) ด้านโภชนาการ ภำพรวมมีเด็กขัดสนร้อยละ 19.6 ของเด็กทั้งหมด โดยพบว่ำ
เด็กอำยุต่ำกว่ำ 6 เดือน ที่เด็กไม่ได้ทำนนมแม่ มีอัตรำกำรขัดสนร้อยละ 19.87 ทำงด้ำนเด็กอำยุ 6 เดือน ถึง 4
ปี อยู่ในภำวะทุพโภชนำกำร คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17 ขณะที่เด็กอำยุ 5-17 ปี ไม่ได้บริโภคเกลือที่มีไอโอดีน
มำกกว่ำ 15 PPM มีสัดส่วนร้อยละ 22.67
(3.2) ด้านการป้องกัน ภำพรวมมีเด็กขัดสนร้อยละ 16.6 โดยพบว่ำ เด็กอำยุต่ำกว่ำ 5
ปี ที่ไม่ได้รับวัคซีนครบตำมที่กำหนดมีสัดส่วนถึงร้อยละ 35.02 ขณะที่เด็กอำยุ 5-14 ปีที่ไม่มีสถำนที่ล้ำงมือมี
สัดส่วนร้อยละ 12.06 และเด็กอำยุ 15-17 ที่ไม่ได้เรียนวิชำเพศศึกษำมีสัดส่วนร้อยละ 7.81
(4) มิ ติ ม ำตรฐำนควำมเป็ น อยู่ แบ่ ง ย่ อ ยออกเป็ น 5 ด้ ำ นคื อ ด้ ำ นสภำพที่ อ ยู่ อ ำศั ย
เชื้อเพลิงทำอำหำร สินทรัพย์ บัญชีธนำคำร และน้ำดื่ม พบว่ำ
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(4.1) ด้ ำ นสภำพที่ อ ยู่ อ ำศั ย เด็ ก ร้ อ ยละ 3.9 ที่ อ ำศั ย อยู่ ใ นบ้ ำ นที่ มี ลั ก ษณะไม่
เหมำะสม
(4.2) ด้ำนเชื้อเพลิงทำอำหำร เด็กร้อยละ 21.8 อำศัยในครัวเรือนที่มีกำรใช้เชื้อเพลิง
หลักเป็นถ่ำน/ไม้/ฟืน หรืออื่นๆ ในบ้ำนมำกที่สุด
(4.3) ด้ำนสินทรัพย์ เด็กที่อำศัยในบ้ำนที่มีสินทรัพย์น้อย (ไม่ได้เป็นเจ้ำของสิ่งของชิ้น
เล็กอย่ำงน้อย 4 ชิ้นและไม่มีของชิ้นใหญ่อย่ำงน้อย 1 ชิ้น) ร้อยละ 9.9
(4.4) ด้ำนบัญชีธนำคำร พบว่ำมี เด็กที่อำศัยในครัวเรือนที่ไม่มีบัญชีธนำคำรคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 6.7
(4.5) น้ำดื่ม พบว่ำมีเด็กเพียงร้อยละ 1.1 ที่ดื่มน้ำจำกแหล่งที่ไม่มีกำรป้องกัน และ
ไม่ได้ใช้วิธีทำให้ปลอดภัยขึ้น
ตำรำงที่ 4-1 ควำมขัดสนของเด็กในแต่ละมิติ
มิติ

ตัวชี้วดั

กำรศึกษำ

กำรเรียนรู้

สวัสดิภำพเด็ก

กำรคุ้มครอง
เด็ก
กำรเป็นอยู่

มำตรฐำน
ควำมเป็นอยู่

กลุ่มอำยุ
ต่ำกว่ำ 3 ปี
3 - 4 ปี
5 - 17 ปี
ต่ำกว่ำ 1 ปี
1 - 14 ปี
15 - 17 ปี
ต่ำกว่ำ 5 ปี
5 - 17 ปี

ที่อยู่อำศัย

ทุกช่วงอำยุ

เชื้อเพลิง
ทำอำหำร

ทุกช่วงอำยุ

สินทรัพย์

ทุกช่วงอำยุ

บัญชีธนำคำร

ทุกช่วงอำยุ

น้ำดื่ม

ทุกช่วงอำยุ
ต่ำกว่ำ 6 เดือน

โภชนำกำร
สุขภำพ
กำรป้องกัน

6 เดือน – 4 ปี
5 – 17 ปี
ต่ำกว่ำ 5 ปี
5 - 14 ปี
15 - 17 ปี

ขัดสนถ้ำ...........
เด็กมีหนังสือ/สมุดภำพน้อยกว่ำ 1 เล่ม
เด็กมีกิจกรรมทำร่วมกับพ่อแม่หรือผู้ใหญ่คนอื่นน้อยกว่ำ 4 กิจกรรม
เด็กไม่ได้เข้ำเรียนหนังสือ
เด็กไม่ได้จดทะเบียนกำรเกิด
เด็กถูกกระทำรุนแรง (1) เฆี่ยนตีอย่ำงแรงเท่ำที่จะท้ำได้ซ้ำแล้วซ้ำอีก
หรือ (2) ตบหรือตีที่หน้ำ ศีรษะ หรือหู
เด็กเคยสมรสหรืออยู่กินกับผู้ชำย/ผูห้ ญิงฉันสำมีภรรยำ
ให้เด็กอยู่ตำมลำพังหรืออยู่กับเด็กอำยุตำกว่
่ ำ 10 ปี เกินกว่ำ 1 ชั่วโมง
เด็กไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ ในกรณีที่พ่อหรือแม่ยังมีชีวิตอยู่
ถ้ำ (1) หลังคำ ทำจำก ใบไม้ ไม้กระดำน กล่องกระดำษ อื่นๆ หรือ (2)
ฝำบ้ำน ทำจำก ท่อนไม้ ไม้ไผ่ ไม้อัด เศษไม้ อื่นๆ หรือ (3) พื้นบ้ำน ทำ
จำก ดินหรือทรำย เศษไม้ ไม้ไผ่ อื่นๆ
ใช้เชื้อเพลิงหลักเป็นถ่ำน/ไม้/ฟืน หรืออืน่ ๆ โดยไม่ได้อยู่นอกบ้ำน
ไม่ได้เป็นเจ้ำของสิ่งของชิ้นเล็กอย่ำงน้อย 4 ชิ้น และไม่มีของชิ้นใหญ่
อย่ำงน้อย 1 ชิ้น
ในครัวเรือนไม่มีบัญชีธนำคำร
แหล่งน้ำดื่มหลักเป็นบ่อน้ำหรือน้ำพุที่ไม่มีกำรป้องกัน รถน้ำ รถเข็นน้ำ
น้ำจำกแม่น้ำ/คลอง/บึง/อย่ำงอื่นและไม่ได้ใช้วิธีทำให้น้ำปลอดภัยขึ้น
เด็กไม่ได้ทำนนมแม่
เด็กอยู่ในสภำวะทุพโภชนำกำร (เตี้ยแคระแกร็น/Stunting หรือ ผอม
ลีบ/Wasting)
ไม่ได้บริโภคเกลือที่มีไอโอดีนมำกกว่ำ 15 PPM
ไม่ได้รับวัคซีนครบตำมที่กำหนด
ไม่มีสถำนที่ล้ำงมือ
ไม่ได้เรียนวิชำเพศศึกษำ
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อัตรำกำรขัด
สน
52.4
6.7
5.5
0.8

อัตรำกำรขัดสน
(%)

4.8

4.3

6.2
6.7
19.1

12.5

18.5

3.9

3.9

21.8

21.8

9.9

9.9

6.7

6.7

1.1

1.1

19.9
17.0
22.7
35.0
12.1
7.8

19.6

16.6

4.1.2 ควำมยำกจนหลำยมิติ (MPI)
เมื่อกำหนดให้คนยำกจนคือคนที่มีควำมขัดสนมำกกว่ำร้อยละ 25 หรือกล่ำวได้ว่ำเด็กจะเป็น
คนจนหำกเด็กคนนั้นตกเกณฑ์ในมิติใดมิติหนึ่ง จำกผลกำรคำนวณ พบว่ำ อัตรำส่วนของเด็กที่ยำกจนหลำยมิติ
(H) เท่ำกับร้อยละ 21.50 หมำยควำมว่ำมีเด็กประมำณ 22 คนจำกเด็กทั้งหมด 100 คน ที่เป็นเด็กยำกจน
ขณะที่ควำมขัดสนเฉลี่ยของเด็กที่ยำกจน (A) อยู่ที่ร้อยละ 34.73 หรือกล่ำวได้ว่ำเด็กยำกจนโดยเฉลี่ยมีควำม
ขัดสนอย่ำงน้อย 1 มิติ แต่ยังไม่ถึง 2 มิติ (ถ้ำขัดสนสองมิติค่ำ A จะต้องเท่ำกับร้อยละ 50) ทั้งนี้เมื่อพิจำรณำ
ช่วงของระดับควำมขัดสน พบว่ำ เด็ก ยำกจนที่มีควำมขัดสนต่ำที่สุดคือร้อยละ 25 ขณะที่เด็กยำกจนที่มีควำม
ขัดสนสูงสุดคือร้อยละ 90 ซึ่งชี้ว่ำยังมีเด็กบำงส่วนที่มีควำมขัดสนอย่ำงรุนแรง โดยดัชนีควำมยำกจนหลำยมิติ
ชองเด็ก (C-MPI) มีค่ำเท่ำกับ 0.0747
4.1.3 ปัจจัยที่ทำให้เด็กเป็นคนยำกจนหลำยมิติ
มิติที่ส่งผลต่อค่ำดัชนีควำมยำกจนหลำยมิติของกลุ่มเด็กมำกที่สุด ได้แก่ มิติด้ำนกำรศึกษำ
เป็นมิติที่ส่งผลกระทบต่อควำมยำกจนของเด็กคิดเป็นร้อยละ 41.7 และมิติที่ส่งผลรองลงมำได้แก่ มิติด้ำน
สุขภำพซึ่งมีคิดเป็นร้อยละ 30.1 ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่ำแม้เด็กจะมีควำมขัดสนจำกกำรที่ครัวเรือนใช้เชื้อเพลิงในกำร
ทำอำหำรประเภทที่ก่อให้เกิดควันมำกที่สุดเท่ำกับร้อยละ 21.8 แต่กลับเป็นปัจจัยที่กระทบต่อควำมยำกจน
ของเด็กเพียงร้อยละ 4.5 เท่ำนั้น
มิติ
กำรศึกษำ
สวัสดิภำพเด็ก

มำตรฐำนควำม
เป็นอยู่
สุขภำพ

ตัวชี้วัด
กำรเรียนรู้
กำรคุ้มครองเด็ก
กำรเป็นอยู่
สภำพที่อยู่อำศัย
เชื้อเพลิงทำอำหำร
สินทรัพย์
บัญชีธนำคำร
น้ำดื่ม
โภชนำกำร
กำรป้องกัน

Contribution
41.7%
4.9%
13.4%
1.1%
4.5%
2.3%
1.8%
0.2%
15.1%
15.0%

Contribution ในแต่ละมิติ (%)

สุขภำพ
30%

มำตรฐำน
ควำม
เป็นอยู่
10%

กำรศึกษำ
42%

สวัสดิภำพ
เด็ก
18%

ที่มำ: จำกกำรคำนวณ

4.2

ควำมยำกจนหลำยมิติรำยพื้นที่

นอกจำกนี้ OPHI ยังได้คำนวณ และแปลผลควำมยำกจนหลำยมิติของเด็กจำแนกเป็นรำยพื้นที่ และ
ภูมิภำค รวมทั้งวิเครำะห์แนวโน้มของควำมยำกจนหลำยมิติในกลุ่มเด็กอีกด้วย
4.2.1 ควำมยำกจนหลำยมิติในพื้นที่เมืองและชนบท
ภำพรวมเด็กที่อำศัยอยู่ในเขตชนบทมีควำมยำกจนหลำยมิติสูงกว่ำเด็กที่อำศัยอยู่ในเขตเมือง
โดยค่ำดัชนีควำมยำกจนหลำยมิติของเด็กในเขตชนบทอยู่ที่ระดับ 0.080 ขณะที่เด็กในเขตเมืองอยู่ที่ระดับ
0.066 โดยเด็กในเขตชนบทมีสัดส่วนคนจน และควำมรุนแรงของปัญหำควำมยำกจนสูงกว่ำในเขตเมือง
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ภำพที่ 4-1 ดัชนีควำมยำกจนหลำยมิติของเด็ก จำแนกตำม
เขตเมืองและเขตชนบท
0.100

เขตเมือง
0.066

เขตชนบท
0.080

ภำพที่ 4-2 อัตรำส่วนเด็กยำกจนหลำยมิติและควำมขัดสน
เฉลี่ยของเด็กที่ยำกจน จำแนกตำมเขตเมืองและเขตชนบท

ประเทศ
0.075

40
30

0.050

20

เขตเมือง

19.4

เขตชนบท
34.1 35.1
22.9

10
0.000

0

MPI

สัดส่วนเด็กยำกจน

ควำมขัดสน

ที่มำ: องค์กำรทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชำชำติ (UNICEF) (2562), รำยงำนกำรวัดควำมยำกจนหลำยมิตขิ องเด็กในประเทศไทย
(Measuring Child Multidimensional Poverty in Thailand).

เมื่อพิจำรณำจำกองค์ประกอบของดัชนีควำมยำกจนหลำยมิติ (Contribution to MPI)
จำแนกตำมมิติต่ำง ๆ (Dimensions) พบว่ำ ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมยำกจนหลำยมิติของเด็กในเขตเมืองและเขต
ชนบทมีควำมใกล้เคียงกัน กล่ำวคือมิติกำรศึกษำเป็นมิติที่ส่งผลต่อควำมยำกจนสูงที่สุด ตำมมำด้วยมิติ สุขภำพ
มิติสวัสดิภำพของเด็ก และมำตรฐำนควำมเป็นอยู่ ตำมลำดับ
ภำพที่ 4-3 องค์ประกอบของดัชนีควำมยำกจนหลำยมิติ (Contribution to MPI) จำแนกตำมเขตเมืองและ
เขตชนบท
สุขภำพ

มำตรฐำนควำมเป็นอยู่

สวัสดิภำพเด็ก

กำรศึกษำ

100%
80%
60%
40%
20%

29.4

31.4

30.1

10.8

9.9

18.7

8.2
17.6

18.3

41.1

42.9

41.7

เขตเมือง

เขตชนบท

ประเทศ

0%

ที่มำ: องค์กำรทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชำชำติ (UNICEF) (2562), ร่ำงรำยงำนกำรวัดควำมยำกจนหลำยมิติของเด็กในประเทศ
ไทย (Measuring Child Multidimensional Poverty in Thailand).
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4.2.2 ควำมยำกจนหลำยมิติในระดับภูมิภำค
เมื่อพิจำรณำภำพรวมควำมยำกจนหลำยมิติของเด็กในแต่ละภูมิภำค พบว่ำ ภูมิภำคที่ประสบ
ปัญหำควำมยำกจนหลำยมิติของเด็กมำกที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ภำคเหนือ และ
ภำคใต้ ตำมลำดับ
ภำพที่ 4-4 ดัชนีควำมยำกจนหลำยมิติของเด็ก (MPI) จำแนกภูมิภำค
กรุงเทพมหำนคร
0.100
0.090
0.080
0.070
0.060
0.050
0.040
0.030
0.020
0.010
0.000

ภำคกลำง

ภำคเหนือ

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประเทศ

0.088

0.084

0.072
0.057

ภำคใต้
0.075

0.060

MPI

ที่มำ: องค์กำรทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชำชำติ (UNICEF) (2562), ร่ำงรำยงำนกำรวัดควำมยำกจนหลำยมิติของเด็กในประเทศ
ไทย (Measuring Child Multidimensional Poverty in Thailand).

เมื่อพิจำรณำสัดส่วนเด็กยำกจน พบว่ำ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ภำคเหนือ และภำคใต้ เป็น
3 อันดับแรกที่มีสัดส่วนเด็กยำกจนสูงกว่ำพื้นที่อื่น ๆ อย่ำงไรก็ตำมเมื่อพิจำรณำตำมระดับควำมรุนแรงของ
ควำมยำกจนหลำยมิติ กลับพบว่ำภำคเหนือเป็นภำคที่มีระดับควำมรุนแรงของปัญหำควำมยำกจนมำกที่สุด
รองลงมำเป็นภำคใต้ และภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ชี้ให้เห็นว่ำแม้ว่ำบำงภูมิภำคจะมีสัดส่วนคนจนที่สูง แต่
สถำนกำรณ์ควำมยำกจนในภูมิภำคนั้นอำจมีควำมรุนแรงน้อยกว่ำภูมิภำคอื่นได้ ซึ่งกำรกำหนดนโยบำยจะต้อง
ให้ควำมสำคัญกับทั้งกำรลดสัดส่วน และกำรลดควำมรุนแรงของปัญหำควำมยำกจนควบคู่กันไป
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ภำพที่ 4-5 อัตรำส่วนเด็กยำกจนหลำยมิติและควำมขัดสนเฉลี่ยของเด็กที่ยำกจน จำแนกภูมิภำค
กรุงเทพมหำนคร
ร้อยละ
40.0
35.0
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0

ภำคกลำง

ภำคเหนือ

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
33.0

23.2

35.1

34.5

25.6
20.6

17.6

17.3

36.1

34.4

ภำคใต้

อัตรำส่วนเด็กยำกจนหลำกหลำยมิติ (H)

ควำมขัดสนเฉลี่ยของเด็กที่ยำกจน (A)

ที่มำ: องค์กำรทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชำชำติ (UNICEF) (2562), ร่ำงรำยงำนกำรวัดควำมยำกจนหลำยมิติของเด็กในประเทศ
ไทย (Measuring Child Multidimensional Poverty in Thailand).

นอกจำกนี้เมื่อพิจำรณำเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมยำกจนหลำยมิติเป็นรำยภูมิภำค พบว่ำ แต่
ละภูมิภ ำคมีล ำดับ ควำมขัดสนของมิติที่แตกต่ำงกัน กล่ ำวคือภำคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นภูมิภ ำคที่มิติ
มำตรฐำนควำมเป็นอยู่ เป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่กระทบต่อควำมยำกจน ขณะที่ภ ำคอื่นๆ มิติด้ำนกำรศึกษำ
เป็ น มิติที่สำคัญที่สุ ด ควำมแตกต่ำงของควำมส ำคัญของปัญหำควำมขัดสนในแต่ละมิติของภูมิภำคต่ำง ๆ
น ำไปสู่ กำรดำเนิ น กำรออกแบบนโยบำยหรือ มำตรกำรเพื่ อใช้ แก้ปั ญหำจะต้ องมี ควำมยืด หยุ่น และควำม
สอดคล้ องกับ สภำพควำมจริงหรือควำมแตกต่ำงเฉพำะของปัญหำแต่ละรูปแบบในแต่ล ะพื้นที่ เพื่อช่วยให้
มำตรกำรต่ำง ๆ สำมำรถแก้ไขปัญหำได้อย่ำงตรงจุดและเหมำะสม

4. สุขภำพ

50.5

47.6

3. มำตรฐำนควำมเป็นอยู่

32.6
11.2
24.1
32.2

2. สวัสดิภำพเด็ก

31.1
7.6
15.5
45.9
ภำคใต้

41.7

24.2
14.2
14.0

ภำคตอฉ.

4.9
17.6

28.4
7.2
14.0

ภำคเหนือ

35.7

กรุงเทพมหำนคร

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

ภำคกลำง

ภำพที่ 4-6 องค์ประกอบของดัชนีควำมยำกจนหลำยมิติ (Contribution to MPI) จำแนกตำมภูมิภำค

1. กำรศึกษำ

ที่มำ: องค์กำรทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชำชำติ (UNICEF) (2562), ร่ำงรำยงำนกำรวัดควำมยำกจนหลำยมิติของเด็กใน
ประเทศไทย (Measuring Child Multidimensional Poverty in Thailand).
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แม้ว่ำภำพรวมของภูมิภำคจะเผชิญกับปัญหำควำมขัดสนในแต่ละมิติเหมือนกัน แต่หำกพิจำรณำจำก
ตัวชี้วัดในแต่ละมิติของแต่ละภูมิภำค จะพบว่ำ แต่ละพื้นที่มีปัญหำควำมขัดสนที่มีลั กษณะเฉพำะเป็นของ
ตนเอง เช่ น ควำมขั ด สนในมิ ติ ม ำตรฐำนควำมเป็ น อยู่ (ตำรำง 4) พบว่ ำ ภำคเหนื อ และภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือเป็น 2 ภูมิภำคที่มีปัญหำควำมขัดสนทำงด้ำนตัวชี้วัดเชื้อเพลิงในกำรประกอบอำหำรมำก
ที่สุด (ร้อยละ 6.8 และร้อยละ 7.8 ตำมลำดับ) ในขณะที่กรุงเทพมหำนคร ภำคกลำง และภำคใต้ประสบปัญหำ
ควำมขัดสนเกี่ยวกับกำรครอบครองสินทรัพย์มำกที่สุด (ร้อยละ 2.4 ร้อยละ 3.1 และร้อยละ 3.6 ตำมลำดับ)

4.3

ควำมยำกจนหลำยมิติตำมกลุ่มวัย

ทั้งนี้ หำกจำแนกควำมยำกจนหลำยมิติตำมกลุ่มช่วงอำยุและตัวชี้วัดควำมยำกจน โดยแบ่งออกเป็น 3
กลุ่ม ได้แก่ (1) ช่วงอำยุ 0 – 4 ปี (2) ช่วงอำยุ 5 – 14 ปี และ (3) ช่วงอำยุ 15 – 17 ปี พบว่ำ สัดส่วนคน
ยำกจนหลำยมิติที่ขัดสนด้ำนกำรเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มช่วงอำยุมีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงชัดเจน โดยสัดส่วนคน
ยำกจนที่ขัดสนด้ำนกำรเรียนรู้ในกลุ่มอำยุ 0 – 4 ปี ค่อนข้ำงอยู่ในระดับสูงมำกกว่ำกลุ่มช่วงอำยุ 15 – 17 ปี
และกลุ่มช่วงอำยุ 5 – 14 ปี ตำมลำดับ นอกจำกนี้ หำกพิจำรณำร่วมกับสัดส่วนคนยำกจนในระดับประเทศ จะ
เห็นได้ว่ำ กลุ่มที่มีปัญหำควำมขัดสนด้ำนกำรเรียนรู้อย่ำงชัดเจน ได้แก่ กลุ่มช่วงอำยุ 0 – 4 ปี และกลุ่มช่วง
อำยุ 14 – 17 ปี เนื่องจำกระดับสัดส่วนคนยำกจนค่อนข้ำงสูงและสูงกว่ำระดับประเทศ
ภำพที่ 4-7 สัดส่วนคนยำกจนหลำยมิติที่ขัดสนตำมตัวชี้วัดต่ำง ๆ จำแนกตำมช่วงอำยุ

ที่มำ: องค์กำรทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชำชำติ (UNICEF) (2562), ร่ำงรำยงำนกำรวัดควำมยำกจนหลำยมิติของเด็กในประเทศ
ไทย (Measuring Child Multidimensional Poverty in Thailand).
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เมื่อพิจำรณำองค์ประกอบของดัชนีควำมยำกจนหลำยมิติที่จำแนกตำมตัวชี้วัดและกลุ่มช่วงอำยุ ผล
กำรศึกษำดังกล่ำวยังคงสะท้อนให้เห็นภำพที่คล้ำยคลึงกัน กล่ำวคือ ควำมขัดสนทำงด้ำนกำรเรียนรู้หรือควำม
ยำกจนในมิติกำรศึกษำยังคงเป็นปัจจัยหลั กหรือสำเหตุสำคัญของควำมยำกจนหลำยมิติในเด็ก โดยเฉพำะใน
กลุ่มช่วงอำยุ 0 – 4 ปี และกลุ่มช่วงอำยุ 15 – 17 ปี ซึ่งสัดส่วนควำมขัดสนทำงด้ำนกำรเรียนรู้ เป็น
องค์ประกอบของควำมยำกจนหลำยมิติอยู่ในระดับสูงกว่ำร้อยละ 50

4.4

แนวโน้มควำมยำกจนหลำยมิติของเด็ก

นอกจำกกำรนำเสนอสถำนกำรณ์ควำมยำกจนหลำยมิติของเด็กในปีล่ ำสุดแล้ ว รำยงำนฉบับ นี้ยัง
ตรวจสอบแนวโน้มของสถำนกำรณ์ควำมยำกจนหลำยมิติของเด็ก โดยจัดทำดัชนีควำมยำกจนหลำยมิติจำกผล
กำรสำรวจสถำนกำรณ์เด็กและสตรีในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 – 2549 (MICS3) พ.ศ. 2555 – 2556
(MICS4) และ พ.ศ. 2558 – 2559 (MICS5) เพื่อชี้ให้เห็นทิศทำงกำรเปลี่ยนแปลงของควำมยำกจนหลำยมิติ
ของเด็กจำกอดีตถึงปัจจุบัน
อย่ำงไรก็ดี กำรสำรวจสถำนกำรณ์เด็ กและสตรีในประเทศไทยมีกำรปรับปรุงแบบสอบถำมทุกครั้ง
ทำให้ข้อมูลตัวชี้วัดบำงตัวในบำงกำรสำรวจไม่ได้มีกำรจัดเก็บ ทำให้ข้อมูลที่จะนำมำคำนวณขำดหำยไปในบำง
ปี ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ส ำมำรถเปรี ย บเที ย บสถำนกำรณ์ ค วำมยำกจนหลำยมิ ติ ใ นกลุ่ ม เด็ ก ย้ อ นหลั ง กลั บ ไปได้
จำเป็นต้องปรับมิติและตัวชี้วัดให้เหมือนกัน โดยมีรำยละเอียดในกำรปรับดังนี้
4.4.1 ปรับตัวชี้วัดของกำรจัดทำดัชนีควำมยำกจนหลำยมิติ
จำกกำรเปรียบเทียบระหว่ำงกำรสำรวจสถำนกำรณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย (MICS) ใน
แต่ละช่วงเวลำ พบว่ำ มีเพียง 7 ตัวชี้วัด จำก 10 ตัวชี้วัด ที่ข้อมูลสอดคล้องกัน ซึ่งตัวชี้วัดที่ไม่สอดคล้องกัน
ได้แก่ (1) กำรคุ้มครองเด็ก (2) บัญชีธนำคำร และ (3) กำรป้องกัน ดังแสดงในตำรำงด้ำนล่ำง
ตำรำงที่ 4-2 เปรียบเทียบกำรสำรวจสถำนกำรณ์เด็กและสตรี ในแต่ละช่วงเวลำ
กำรขัดสน... ใน
มิติ

ตัวชี้วัด

MICS 5
(2558 - 2559)

พัฒนำกำร กำรเรียนรู้ เด็กมีหนังสือ/สมุดภำพน้อยกว่ำ 3 เล่ม
เด็ก
เด็กมีกิจกรรมทำร่วมกับพ่อแม่หรือผู้ใหญ่คนอื่นน้อยกว่ำ 4 กิจกรรม
เด็กไม่ได้เข้ำเรียนหนังสือ
สวัสดิภำพ กำร
เด็กไม่ได้จดทะเบียนกำรเกิด
เด็ก
คุ้มครอง เด็กถูกกระทำรุนแรง (1) เฆี่ยนตีอย่ำงแรงเท่ำที่จะท้ำได้ซ้ำแล้วซ้ำอีก หรือ
เด็ก
(2) ตบหรือตีที่หน้ำ ศีรษะหรือหู
เด็กเคยสมรสหรืออยู่กินกับผู้ชำย/ผู้หญิงฉันสำมีภรรยำ
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MICS 4
(2555 2556)
มี
มี
มี
มี

MICS 3
(2548 2549)
มี
มี
มี
มี

ไม่มี

ไม่มี

มีเฉพำะ
ผู้หญิง

มีเฉพำะ
ผู้หญิง

กำรขัดสน... ใน
มิติ

ตัวชี้วัด

มำตรฐำน สภำพที่อยู่
ควำม
อำศัย
เป็นอยู่
เชื้อเพลิง
ทำอำหำร
สินทรัพย์
บัญชี
ธนำคำร
น้ำดื่ม

MICS 5
(2558 - 2559)
(1) หลังคำ ทำจำก ใบไม้ ไม้กระดำน กล่องกระดำษ อื่นๆ หรือ (2) ฝำ
บ้ำน ทำจำก ท่อนไม้ ไม้ไผ่ ไม้อัด เศษไม้ อื่นๆ หรือ (3) พื้นบ้ำน ทำจำก
ดินหรือทรำย เศษไม้ ไม้ไผ่ อื่นๆ
ใช้เชื้อเพลิงหลักเป็นถ่ำน/ไม้/ฟืน หรืออื่นๆ โดยไม่ได้อยู่นอกบ้ำน
ไม่ได้เป็นเจ้ำของสิ่งของชิ้นเล็กอย่ำงน้อย 4 ชิ้น และไม่มีของชิ้นใหญ่อย่ำง
น้อย 1 ชิ้น
ในครัวเรือนไม่มีบญ
ั ชีธนำคำร

แหล่งน้ำดื่มหลักเป็นบ่อน้ำหรือน้ำพุที่ไม่มีกำรป้องกัน รถน้ำ รถเข็นน้ำ น้ำ
ตำมแม่น้ำ คลอง บึง หรืออย่ำงอื่นและไม่ได้ใช้วิธีทำให้น้ำปลอดภัยขึน้
สุขภำพ
โภชนำกำร เด็กไม่ได้ทำนนมแม่
เด็กอยู่ในสภำวะทุพโภชนำกำร (เตี้ยแคระแกร็น/Stunting หรือ ผอมลีบ/
Wasting)
ไม่ได้บริโภคเกลือที่มไี อโอดีนมำกกว่ำ 15 PPM
กำร
ไม่ได้รับวัคซีนครบตำมที่กำหนด
คุ้มครอง ไม่มสี ถำนที่ล้ำงมือ
ไม่ได้เรียนวิชำเพศศึกษำ
ที่มำ : ประมวลผลโดยคณะผูจ้ ัดทำกองพัฒนำฐำนข้อมูลและตัวชี้วัดภำวะสังคม

MICS 4
(2555 2556)

MICS 3
(2548 2549)

มี

มี

มี

มี

มี

มี

ไม่มี

ไม่มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี
มี
ไม่มี
ไม่มี

มี
มี
ไม่มี
ไม่มี

กำรปรับลดตัวชี้วัดดังกล่ำวเป็นผลจำกกำรขำดควำมสมบูรณ์ของข้อมูลในชุดข้อมูลปี 2555 –
2556 และปี 2548 – 2549 เนื่องจำกกำรสำรวจสถำนกำรณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2548 – 2549
และ พ.ศ. 2555 – 2556 ไม่ได้ทำกำรสำรวจหรือสอบถำมในประเด็นดังกล่ำวเช่นเดียวกับกำรสำรวจในปี
2558 – 2559 เช่น กำรกระทำควำมรุนแรงต่อเด็ก บัญชีธนำคำรของครัวเรือน สถำนที่ล้ำงมือ กำรเรียนวิชำ
เพศศึกษำ เป็นต้น
4.4.2 ผลกำรจัดทำดัชนีควำมยำกจนหลำยมิติของเด็กในช่วงปี 2548 – 2558
ควำมยำกจนหลำยมิติ ข องเด็ กไทยในช่ ว งปี 2548 – 2558 ปรับ ตั ว ลดลงอย่ ำงต่อ เนื่ อ ง
สะท้อนจำกดัชนีควำมยำกจนหลำยมิติของเด็ก ปรับตัวลดลงจำก 0.172 ในปี 2548 มำอยู่ที่ระดับ 0.141 ในปี
2558 แนวโน้มดังกล่ำวแสดงให้เห็นถึงกำรยกระดับควำมเป็นอยู่ของเด็กในประเทศไทยให้ดีขึ้นผ่ำ นกำรให้
ควำมช่วยเหลือ กำรเลี้ยงดู และกำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรและสวัสดิกำรต่ำง ๆ โดยหำกพิจำรณำควำม
เปลี่ยนแปลงดัชนีควำมยำกจนหลำยมิติจำกองค์ประกอบ 2 ส่วน ได้แก่ สัดส่วนเด็กยำกจนหลำยมิติ และระดับ
ควำมรุนแรงของควำมยำกจน พบว่ำ สัดส่วนเด็กยำกจนหลำยมิติปรับตัวลดลงมำก ขณะที่ควำมรุนแรงของเด็ก
ยำกจน หรือควำมขัดสนที่เด็กยำกจนต้องเผชิญไม่ได้เปลี่ยนแปลงมำกนัก
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ภำพที่ 4-8 ดัชนีควำมยำกจนหลำยมิติในช่วงปี 2548 - 2558
0.20

ดัชนีควำมยำกจนหลำกหลำยมิติ (MPI)
0.17

0.15

0.16

สัดส่วนเด็กยำกจนต่อเด็กทัง้ หมด (H)
ระดับควำมรุนแรงของควำมยำกจน (A)
45.91
42.20

60.0
50.0

0.14

48.39
35.61

40.0

34.34

33.38

30.0

0.10

20.0

0.05

10.0

0.00
2548

2555

0.0

2558

2548

2555

2558

ที่มำ : สำนักพัฒนำฐำนข้อมูลและตัวชี้วัดภำวะสังคม, สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

จำกตำรำงที่ 4-3 พบว่ำ ดัชนีควำมยำกจนหลำยมิติของกลุ่มเด็กมีแนวโน้มลดลง ทั้งจำกกำร
ลดลงของสัดส่วนคนจนและระดับควำมรุนแรงของควำมยำกจน โดยดัชนีควำมยำกจนหลำยมิติลดลงจำก
0.172 ในปี 2548 เหลือ 0.141 ในปี 2558 สัดส่วนเด็กยำกจนลดลงจำกร้อยละ 48.4 เป็นร้อยละ 42.2 ในช่วง
เวลำเดียวกัน ขณะที่ควำมรุนแรงของควำมยำกจนในเด็กลดลงเช่นกันจำกร้อยละ 35.6 ในปี 2548 เหลือร้อย
ละ 33.4 ในปี 2558
ตำรำงที่ 4-3 กำรเปลี่ยนแปลงของดัชนีควำมยำกจนหลำยมิติของเด็กไทยในช่วงปี 2548 - 2558
Multidimensional Poverty Index

Headcount Ratio

Intensity of Poverty

MPIT

H (%)

A (%)

2548

0.172

48.4

35.6

2555

0.158

45.9

34.3

42.2

33.4

2558
0.141
ที่มำ : ประมวลผลโดยกองพัฒนำฐำนข้อมูลและตัวชี้วัดภำวะสังคม

กล่ำวโดยสรุป แนวโน้มควำมยำกจนหลำยมิติของเด็กในประเทศไทยตลอดช่วง 10 ปีที่ผ่ำน
มำ (ปี 2548 - 2558) ปรับตัวลดลงอย่ำงต่อเนื่อง สะท้อนจำกกำรลดลงของดัชนีควำมยำกจนหลำยมิติ (Child
MPI) ในปี 2548 ปี 2555 และปี 2558 ตำมลำดับ โดยเป็นผลจำกกำรลดลงอย่ำงมีนัยสำคัญของสัดส่วนเด็ก
ยำกจนหลำยมิติอย่ำงต่อเนื่อง ขณะที่ระดับควำมรุนแรงของควำมยำกจนหลำยมิติปรับตัวลดลงเล็กน้อย
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4.5

สรุปผลดัชนีควำมยำกจนหลำยมิติ

จำกผลกำรคำนวณข้ำ งต้ น ซึ่ งค ำนวณภำยใต้ข้ อจ ำกัด ทำงด้ ำนข้ อมู ล และมิติ ที่นำมำใช้ รวมทั้ ง
ข้อจำกัดของแบบสอบถำมที่มีกำรเปลี่ยนแปลงข้อคำถำมในกำรสำรวจแต่ละครั้ง ซึ่งตัวชี้วัดที่นำมำใช้ในแต่ละ
มิติ เป็นเพียงตัวแทนของของควำมขัดสนในด้ำนนั้นๆ ของเด็กไทยเท่ำนั้น ซึ่งจำเป็นต้องมีกำรวิเครำะห์ต่อไปว่ำ
อะไรเป็นสำเหตุที่ทำให้เด็กไทยมีควำมขัดสนในด้ำนนั้นอีกด้วย อย่ำงไรก็ดีผลกำรศึกษำที่นำเสนอไปในตอนต้น
มีข้อค้นพบ ที่สำคัญคือ
1)
แนวโน้มควำมยำกจนมิติอื่นที่นอกเหนือจำกรำยได้ (Non-Monetary Poverty) ของเด็กอำยุ
ระหว่ำง 0-17 ปี มีแนวโน้มดีขึ้น โดยเป็นกำรลดลงทั้งจำนวนเด็กยำกจน และระดับควำมรุนแรงของปัญหำ
ควำมยำกจน
2)
ปี 2558 ซึ่งเป็นปีล่ำสุดที่มีกำรคำนวณดัชนีควำมยำกจนหลำยมิติของกลุ่มเด็ก พบว่ำ สัดส่วน
เด็กยำกจนเท่ำกับร้อยละ 21.75 ขณะที่ควำมขัดสนเฉลี่ยของเด็กที่ยำกจนอยู่ที่ร้อยละ 34.60 หรือกล่ำวได้ว่ำ
เด็กยำกจนโดยเฉลี่ยมีควำมขัดสนระหว่ำง 1-2 มิติ
3)
ภำพรวมปัจจัยที่ส่งผลให้เด็กยำกจนคือ กำรศึกษำ สุขภำพ สวัสดิภำพของเด็ก และควำม
เป็นอยู่ของเด็ก
4)

ควำมยำกจนของเด็กในแต่ละพื้นที่ ภูมิภำค และระดับจังหวัด มีควำมแตกต่ำงกัน

*****************************************************
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บทที่ 5 : ควำมยำกจนหลำยมิติของเด็ก และช่องว่ำงของนโยบำย
ผลกำรศึกษำในส่วนก่อนหน้ำที่ชี้ให้เห็นว่ำ สถำนกำรณ์ควำมยำกจนของเด็กมีแนวโน้มดีขึ้น แต่ยังมี
เด็กจำนวนมำกที่เป็นเด็กยำกจน และมีควำมขัดสนในหลำยด้ำน ซึ่งดัชนีควำมยำกจนหลำยมิติชี้ให้เห็นว่ำ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมยำกจนของเด็กเกิดจำกมิติด้ำนกำรศึกษำ/กำรเรียนรู้เป็นหลัก รองลงมำเป็นมิติด้ำน
สุขภำพ สวัสดิภ ำพเด็ก และควำมเป็น อยู่ อย่ำงไรก็ดีลำดับของควำมขัดสนส่วนหนึ่งเกิดจำกข้อจำกัดของ
ตัวชี้วัดที่นำมำใช้ในกำรคำนวณ ดังนั้นจึงไม่ได้หมำยควำมว่ำมิติใดถือเป็นมิติที่ต้องได้รับกำรแก้ไขปัญหำก่อน
แต่ทุกมิติที่ขัดสนสะท้อนถึงพัฒนำกำรของเด็กที่อยู่ในระดับต่ำ และต้องได้รับกำรแก้ไขในทุกด้ำนต่อไป โดยใน
บทนี้จะพิจำรณำสถำนกำรณ์กำรพัฒนำเด็กในแต่ละด้ำน เชื่อ มโยงกับนโยบำยในปัจจุบันเพื่อหำช่องว่ำงเชิง
นโยบำย และนำไปสู่ข้อเสนอในกำรแก้ไขต่อไป

5.1

มิติทำงกำรศึกษำ (Educational dimension)

ผลกำรศึกษำที่ชี้ว่ำ ช่วงวัยเด็กเล็ก 0 – 4 ปี มีปัญหำสูงสุด ทั้งที่เป็นกลุ่มช่วงวัยที่ต้องได้รับกำรดูแล
อย่ำงดีที่สุด โดยต้องได้รับกำรเรียนรู้ที่เหมำะสมที่จะก่อให้เกิดพัฒนำกำรและมีพฤติกรรมที่เหมำะสมตำมช่วง
วัย ทั้งกำรเรียนรู้จำกสิ่งรอบตัว ผู้ปกครอง หรือจำกสถำบันกำรศึกษำ และเป็นวัยที่กระบวนกำรพัฒนำทำง
สมองจะเกิดขึ้นสูงสุด ดังนั้นกำรที่เด็กในช่วงวัยนี้ขัดสนในมิติกำรศึกษำนี้สะท้อนว่ำ มีเด็กไทยจำนวนมำกที่มี
ควำมเสี่ยงต่อกำรมีพัฒนำกำรที่ล่ำช้ำ และมีผลต่อเนื่องถึงกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ และพฤติกรรมต่ำง ๆ เมื่ออำยุ
มำกขึ้น
เมื่ อ พิ จ ำรณำสถำนกำรณ์ พั ฒ นำกำรของกลุ่ ม เด็ ก อำยุ 0 - 4 จำกข้ อ มู ล กำรสุ่ ม ส ำรวจคั ด กรอง
พัฒนำกำรเด็กปฐมวัยไทยด้วยคู่มือเฝ้ำ ระวังและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย (DSPM) ปี พ.ศ. 2560 ของ
สถำบันพัฒนำอนำมัยเด็กแห่งชำติ กรมอนำมัย ที่ทำกำรสุ่มคัดกรองพัฒนำเด็ก 4 ช่วงวัยในกลุ่มเด็กไทยอำยุ 9
18 30 และ 42 เดือน พบว่ำ ยังมีเด็กไทยที่มีพัฒนำกำรสงสัยล่ำช้ำคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 23 โดยพัฒนำกำร
สงสัยล่ำช้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่ออำยุมำกขึ้นที่ร้อยละ 19.8 24.5 22.3 และ 25.3 ในช่วงวัย 9 18 30 และ 42
เดือน ตำมลำดับ โดยเด็กมีพัฒนำกำรสงสัยล่ำช้ำในแต่ละด้ำนเป็น ดังนี้ 1) ด้ำนควำมเข้ำใจภำษำ พบมำกใน
กลุ่มเด็กช่วง 18 และ 60 เดือน 2) ด้ำนกล้ำมเนื้อมัดเล็กและสติปัญญำ พบมำกในกลุ่มเด็กช่วง 42 เดือน และ
3) ด้ำนกล้ำมเนื้อมัดใหญ่ พบมำกในกลุ่มเด็กช่วง 9 เดือน
ผลดังกล่ำวสะท้อนพัฒนำกำรที่มีต่อกำรเรียนรู้ที่สำคัญของเด็ก โดยเด็กที่มีพัฒนำที่ล่ำช้ำควรต้อง
ได้รับกำรกระตุ้นและส่งเสริมพัฒนำกำรให้เด็กกลับมำสมวัย และมีโอกำสในกำรเรียนรู้ตำมวัยได้เต็มศักยภำพ
และสำมำรถเติบโตได้อย่ำงมีคุณภำพ ซึ่งผู้ปกครองจะมีส่วนสำคัญต่อกำรกระตุ้นพัฒนำกำรของเด็ก รวมถึงกำร
สร้ำงสภำพแวดล้อมให้เด็กได้มีพัฒนำกำรสมวัย อย่ำงไรก็ตำมจำกกำรสำรวจพ่อแม่ ผู้ปกครองที่รู้จัก “คู่มือเฝ้ำ
ระวังและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย”13 พบว่ำมีพ่อแม่ ผู้ปกครองที่ไม่รู้จักคู่มือฯ ร้อยละ 41 รู้จักแต่ไม่เคย

13

รำยงำนประจำปี 2560 สถำบันพัฒนำอนำมัยเด็กแห่งชำติ
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ใช้คู่มือร้อยละ 26.2 สะท้อนว่ำยังมีพ่อแม่/ผู้ปกครองจำนวนมำกที่ยังอำจขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจต่อกำรเลี้ยงดู
เด็กให้มีควำมเหมำะสมตำมพัฒนำกำร ทำให้เด็กขำดกำรส่งเสริมพัฒนำกำรที่สำคัญตำมช่วงวัย
สำหรับเด็กในช่วงวัย 2 – 5 ปี ประเทศไทยมีศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเป็นหน่วยงำนหลักในกำรส่งเสริมให้
เด็กมีพัฒนำกำรที่เหมำะสม อย่ำงไรก็ตำมจำกผลกำรประเมินศูนย์พัฒนำเด็กเล็กรอบที่ 3 ปีงบประมำณ 2557
– 2558 พบว่ำ ยังมีศูนย์พัฒนำเด็กเล็กที่ต้องได้รับกำรปรับปรุงและต้องปรับปรุงเร่งด่วน คิดเป็นร้อยละ 10.14
หรือจำนวน 1,975 แห่ง จำกจำนวน 19,480 แห่งทั่วประเทศ และยังพบด้วยว่ำ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กของ
กรมกำรปกครองส่วนท้องถิ่นขำดมำตรฐำนของครูผู้ดูแล และกำรบริหำรจัดกำรศูนย์ฯ อีกด้วย
สำหรับเด็กอำยุ 6 – 14 ปี ซึ่งเป็นเด็กที่อยู่ในกำรศึกษำภำคบังคับระหว่ำงระดับปฐมศึกษำและ
มัธยมศึกษำตอนต้นซึ่งเด็กจะได้รับสิทธิตำมนโยบำยเรียนฟรี ทำให้เด็กในวัยนี้อยู่ในระบบกำรศึกษำ สูงกว่ำ
ระดับอื่น จำกข้อมูลอัตรำกำรเข้ำเรียนสุทธิ (Net enrolment rate) ของระดับปฐมศึกษำและมัธยมศึกษำ
ตอนต้นในปี 2560 อยู่ที่ร้อยละ 88.3 และร้อยละ 68.2 ตำมลำดับ
ภำพที่ 5-1 อัตรำกำรเข้ำเรียนสุทธิ (Net enrolment rate) ในแต่ละระดับชั้น
ร้อยละ
100

88.3
75.7
68.2

80
60

57.8

40
20
2552

2553
อนุบำล

2554
2555
ประถมศึกษำ

2556
2557
มัธยมต้น

2558
2559
2560
มัธยมปลำย (รวม ปวช.)

ที่มำ : ข้อมูลกำรสำรวจภำวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สำนักงำนสถิติแห่งชำติ, ประมวลผลโดย สศช.

สำหรับเด็กอำยุ 15 – 17 ปี ซึ่งเด็กในวัยนี้ยังอยู่ในช่วงวัยเรียนมัธยมศึกษำตอนปลำย ปัญหำด้ำน
กำรศึกษำของเด็กวัยนี้ คือ กำรหลุดออกจำกระบบกำรศึกษำกลำงคัน โดยในปี 2560 จำกข้อมูลอัตรำกำรเข้ำ
เรียนสุทธิ พบว่ำมีระดับต่ำกว่ำกำรศึกษำในระดับประถมศึกษำ และมัธยมศึกษำตอนต้นมำก โดยคิดเป็นร้อย
ละ 57.8 เท่ำนั้น สอดคล้องกับ อัตรำกำรออกจำกกำรศึกษำกำรคันของนักเรียนมัธยมศึกษำตอนปลำยสังกัด
สพฐ. ร้อยละ 0.11 ลดลงมำกเมื่อเทีย บกับร้อยละ 2.33 ในปี 2550 ทั้งนี้ส ำเหตุกำรออกจำกกำรศึกษำ
กลำงคันส่วนใหญ่พบว่ำมำจำกปัญหำควำมยำกจนและต้องหำเลี้ยงครอบครัว รองลงมำเป็นปัญหำกำรปรับตัว
ของเด็ก ปัญหำครอบครัว และกำรสมรสหรือตั้งครรภ์ อย่ำงไรก็ตำมจำกสถิติพบว่ำปัญหำควำมยำกจนและ
ต้องหำเลี้ยงครอบครัวแม้จะมีควำมสำคัญลำดับแรกแต่สถำนกำรณ์ดีขึ้นกว่ำในอดีตมำก โดยจำนวนเด็กที่หลุด
จำกระบบกำรศึกษำอันเนื่องมำจำกควำมยำกจนและต้องหำเลี้ยงครอบครัวลดลงจำก 4,639 คนปี 2550 เหลือ
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เพียง 270 คนในปี 2560 ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเนื่องมำจำกนโยบำยที่จัดให้มีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ (กยศ.)
ทำให้เด็กยำกจนได้มีโอกำสเรียนมำกขึ้น ส่ว นปัญหำกำรปรับตัวของเด็ก ปัญหำครอบครัว กำรสมรสหรือ
ตั้งครรภ์ แม้จะมีแนวโน้มลดลงเช่นกันแต่ปัญหำเหล่ำนี้เป็นปัญหำที่เกี่ยวกับควำมรู้สึก และจิตใจ
อี ก ปั ญ หำหนึ่ ง ในด้ ำ นกำรศึ ก ษำคื อ กำรมี ร ะดั บ ผลสั ม ฤทธิ์ ท ำงกำรศึ ก ษำที่ ต่ ำ โดยเด็ ก ไทยมี
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำค่อนข้ำงต่ำ จำกข้อมูลสถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) พบว่ำ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 (O-Net) ในปี 2560 มีคะแนนเฉลี่ย 4 รำยวิชำ
หลั ก อยู่ ที่ร้ อยละ 39.8 ซึ่งต่ำกว่ำเกณฑ์ร้ อยละ 50 ตำมยุทธศำสตร์ที่ 2 ของแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 ที่
ก ำหนดให้ เ พิ่ ม สั ด ส่ ว นนั ก เรี ย นที่ มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท ำงกำรศึ ก ษำทุ ก ระดั บ ชั้ น ผ่ ำ นเกณฑ์ ค ะแนนร้ อ ยละ 5 0
นอกจำกนี้ คะแนนเฉลี่ยดังกล่ำวยังมีค่ำลดลงจำกปีก่อน ในขณะที่ ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ย 4 รำยวิชำหลัก อยู่ที่ร้อยละ 34.3 ลดลงมำจำกปีก่อนเช่นเดียวกัน ขณะที่
ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยเพียงร้อยละ 29.37 หรือคิดเป็นสัดส่วนน้อยกว่ำ 1 ใน 3 ของคะแนน
เต็มเท่ำนั้น
ตำรำงที่ 5-1 คะแนนสอบ O-Net เฉลี่ย จำแนกตำมระดับชั้นและสำขำวิชำ
ระดับชั้น/วิชำ

2551
43.81
42.02
37.77
43.76
51.68
36.91
41.04
34.56
32.64
39.39

2552
36.22
38.58
31.75
35.88
38.67
28.28
35.35
22.54
26.05
29.16

2553
2554
ประถมศึกษำปีที่ 6
32.16 45.41
ภำษำไทย
31.22 50.04
ภำษำอังกฤษ
20.99 38.37
คณิตศำสตร์
34.85
52.4
วิทยำศำสตร์
41.56 40.82
มัธยมศึกษำปีที่ 3
28.09 35.72
ภำษำไทย
42.8
48.11
ภำษำอังกฤษ
16.19 30.49
คณิตศำสตร์
24.18 32.08
วิทยำศำสตร์
29.17 32.19
มัธยมศึกษำปีที่ 6
2553
2554
ภำษำไทย
42.61 41.88
ภำษำอังกฤษ
19.22 21.80
คณิตศำสตร์
14.99 22.73
วิทยำศำสตร์
30.90 27.90
ที่มำ : สถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน)

คะแนนเฉลี่ย (ร้อยละ)
2555
2556
38.98 39.55
45.68 45.02
36.99 33.82
35.77 41.95
37.46
37.4
36.38
34.5
54.48 44.25
28.71 30.35
26.95 25.45
35.37 37.95
2555
2556
47.19 49.26
22.13 25.35
22.73 20.48
33.10 30.48

2557
40.29
44.89
36.04
38.08
42.14
32.73
35.21
27.46
29.66
38.64
2557
50.76
23.44
21.74
32.54

2558
43.92
49.33
40.31
43.47
42.59
35.82
42.64
30.62
32.4
37.63
2558
49.36
24.98
26.59
33.40

2559
42.32
52.98
34.59
40.47
41.22
35.61
46.36
31.8
29.31
34.99
2559
52.29
27.76
24.88
31.62

นอกจำกนี้ ปัญหำทำงด้ำนควำมต่อเนื่องและควำมรำบรื่น ของรอยต่อระหว่ำงกำรเปลี่ยนผ่ำนไปสู่
กำรศึกษำภำคบังคับของเด็กยังคงเป็นสิ่งสำคัญที่ควรให้ควำมสนใจ โดยเฉพำะในกลุ่มเด็กช่วงอำยุ 2 – 5 ปี
เนื่ อ งจำกควำมแตกต่ ำ งระหว่ ำ งมำตรฐำน รู ป แบบ และควำมต่อ เนื่ อ งกลมกลื น ของกำรจัด บริ ก ำรด้ ำ น
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2560
39.79
46.58
36.34
37.12
39.12
34.33
48.29
30.45
26.3
32.28
2560
49.25
28.31
24.53
29.37

กำรศึกษำของหน่วยงำนภำครัฐต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหน่วยงำนภำครัฐที่ดูแลเรื่ องดังกล่ำวสำมำรถแบ่งออกได้
เป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ (1) หลักสูตรกำรเรียนกำรสอนของเด็กวัยอนุบำล โดยโรงเรียนที่มีหลักสูตรดังกล่ำว
มีประมำณ 30,238 แห่ งทั่วประเทศ เช่น โรงเรียนในสังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
สำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น และ (2) สถำน
พัฒนำเด็กปฐมวัย (ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก) ประมำณ 21,036 แห่งทั่วประเทศ แม้ว่ำอำนำจหน้ำที่ของทั้งสองกลุ่ม
จะแตกต่ำงกัน แต่กำรทำงำนร่วมกันเพื่อให้มำตรฐำนและคุณภำพของกำรพัฒนำเด็กสอดคล้องและใกล้เคียง
กันจะช่วยส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยสำมำรถพัฒนำได้สมวัยและต่อเนื่องเพรำะพัฒนำของเด็กจะสำมำรถพัฒนำได้
อย่ำงเต็มที่ในช่วงแรกเกิดไปจนถึง 6 ปี
กำรดำเนินนโยบำยสำคัญด้ำนกำรศึกษำ ที่ผ่ำนมำประเทศไทยได้ให้ควำมสำคัญกับกำรศึกษำของ
เด็กที่ยำกจน และขำดโอกำสที่จะเข้ำถึงกำรศึกษำ ได้แก่ กำรเพิ่มกระจำยโอกำสและคุณภำพทำงกำรศึกษำ
อย่ำงทั่วถึงและเท่ำเทียม โดยกำรมุ่งเน้นกำรขยำยโอกำสในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนให้แก่กลุ่มเด็กที่
ขำดโอกำสในสังคม ไม่ว่ำจะเป็นกำรขำดโอกำสในแง่ควำมห่ำงไกล หรือแม้กระทั่งฐำนะทำงเศรษฐกิจ เช่น
โครงกำรติวฟรีดอทคอม โครงกำรกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (Distance Learning TV: DLTV)
กำรศึกษำทำงไกลสำหรับโรงเรียนขนำดกลำงและขนำดใหญ่ด้วยกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำทำงไกลผ่ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ (Distance Learning Information Technology: DLIT) โครงกำรศูนย์ฝึกอำชีพชุมชน
โครงกำรโรงเรียนประชำรัฐ โรงเรียนดีใกล้บ้ำน (แม่เหล็ก) โครงกำรกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ (กยศ.)
โครงกำรกองทุนเพื่อควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ เป็นต้น นอกจำกนั้นยัง เปิดโอกำสให้กับเด็กที่ก้ำวพลำด
ไม่ให้ต้องหลุดออกจำกระบบกำรศึกษำ ได้แก่ กำรออกกฏกระทรวงกำหนดประเภทของสถำนศึกษำและกำร
ดำเนินกำรของสถำนศึกษำ ในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2561 ซึ่งกำหนดไว้
สถำนศึกษำที่กำหนดที่มีนักเรียนหรือนักศึกษำซึ่งตั้งครรภ์อยู่ในสถำนศึกษำต้องไม่ให้นักเรียนหรือนักศึกษำนั้น
ออกจำกสถำนศึกษำดังกล่ ำว เว้น แต่ย้ำยสถำนศึกษำ และจัดให้ มีระบบกำรดูแล ช่ว ยเหลื อและคุ้มครอง
นักเรียนหรือนักศึกษำซึ่งตั้งครรภ์ให้ได้รับกำรศึกษำด้วยรูปแบบที่เหมำะสมและต่อเนื่อง กำรสร้ำงมำตรฐำน
สถำนพัฒนำเด็ก โดยจัดทำมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ เพื่อเป็นมำตรฐำนกลำงให้ทุกหน่วยงำน
ใช้ร่วมกันในกำรประเมินเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรบริกำรดูแลพัฒนำ และจัดกำรศึกษำสำหรับเด็กตั้งแต่แรกเกิด
ถึงก่อนเข้ำประถมศึกษำ ซึ่งจะทำให้เด็กปฐมวัยได้รับบริกำรกำรดูแลและพัฒนำอย่ำงมีคุณภำพและเท่ำเทียม
5.2

มิติด้ำนสุขภำพ (health dimension)

ด้ำนสุขภำพเด็กจะต้องมีภำวะโภชนำกำรที่ดี เพียงพอ และเหมำะสม รวมถึงกำรได้รับสำรอำหำรที่
เป็นประโยชน์ เช่น ไอโอดีน และเมื่อเด็กเติบโตเป็นวัยรุ่นยังควรได้รับกำรป้องกันพฤติกรรมเสี่ยง โดยเฉพำะ
กำรตั้งครรภ์ในวัยเรียน ซึ่งจะช่วยลดปัญหำสังคม และผลกระทบต่อสุขภำพของทั้งแม่และทำรก รวมถึงปัญหำ
กำรทำแท้งที่ไม่ปลอดภัยซึ่งอำจนำไปสู่โรคแทรกซ้อนที่อำจเป็นอันตรำยต่อชีวิต
ด้ำนกำรเข้ำรับบริกำรสุขภำพของแม่และทำรกแรกเกิด หญิงตั้งครรภ์นั้นควรจะได้รับกำรตรวจ
ครรภ์ระหว่ำงที่ตั้งครรภ์อย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อรับคำแนะนำในกำรดูแลครรภ์อย่ำงถูกต้องเหมำะสม ตรวจสอบ
สุขภำพของเด็กในครรภ์ และหำกพบควำมผิดปกติก็ จะได้รับกำรดูแลรักษำได้ทันท่วงที โดยปัจจุบันประเทศ
ไทยมีอัตรำกำรฝำกครรภ์ที่สูง แต่กำรเข้ำรับบริกำรดูแลอย่ำงสม่ำเสมอทั้งในช่วงระหว่ำงตั้งครรภ์และช่วงหลัง
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คลอดให้ครบตำมเกณฑ์นั้นยังถือว่ำต่ำอยู่ จำกข้อมูลกำรสำรวจสถำนกำรณ์เด็กและสตรีในประเทศไทยในปี
2558 พบว่ำ หญิงไทยมีกำรฝำกครรภ์อย่ำงน้อย 1 ครั้งโดยผู้ชำนำญกำร อยู่ที่ร้อยละ 98.1 แต่สัดส่วนของ
หญิงตั้งครรภ์ที่ได้รั บบริ กำรสำธำรณสุ ขครบถ้วนตำมเกณฑ์ (ฝำกครรภ์คุณภำพครบ 5 ครั้งตำมเกณฑ์) มี
สัดส่วนเพียงร้อยละ 62.93 ในปี 2561
ภำพที่ 5-2 สัดส่วนของหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับบริกำรสำธำรณสุขครบถ้วนตำมเกณฑ์ (ฝำกครรภ์คุณภำพครบ 5
ครั้งตำมเกณฑ์)
100
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ที่มำ : กรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข

นอกจำกนี้ สัดส่วนของหญิงหลังคลอดที่ได้รับกำรบริกำรครบ 3 ครั้งตำมเกณฑ์ เพื่อประเมินคุณภำพ
และอำกำรภำวะแทรกซ้อนหลังคลอด มีสัดส่วนเพียงร้อยละ 63.04 ซึ่งแม้จะมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นแต่ยังคงอยู่ใน
ระดับต่ำ อย่ำงไรก็ดีจำกแนวโน้มสัดส่วนกำรเข้ำรับบริกำรทั้งในช่วงฝำกครรภ์และหลังคลอดที่เพิ่มขึ้น ทำให้
อัตรำกำรตำยของเด็กทำรก (อำยุต่ำกว่ำ 1 ปี) ต่อจำนวนกำรเกิดมีชีพ 1,000 คน ลดลงด้วย โดยในปี 2560
ลดลงเหลือร้อยละ 3.0 จำกปี 2551 ที่สูงถึงร้อยละ 4.3 ทั้งนี้แม้ว่ำกำรตำยของเด็กทำรกจะเกิดขึ้นได้จำกหลำย
ปัจจัย แต่กำรเข้ำรับกำรบริกำรในช่วงตั้งครรภ์และช่วงหลังคลอดก็ถือว่ำเป็นหนึ่งในปัจจัยที่มีผลต่อสุขภำพของ
เด็กทำรกช่วงแรกๆ เช่นกัน
ภำพที่ 5-3 ร้อยละของหญิงหลังคลอดได้รับกำรดูแลครบ 3 ครั้งตำมเกณฑ์
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ที่มำ : กรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข
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2561

ภำพที่ 5-4 อัตรำตำยของทำรก (อำยุต่ำกว่ำ 1 ปี) ต่อจำนวนกำรเกิดมีชีพ 1,000 คน
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ที่มำ : กรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข

สำหรับสำเหตุที่สัดส่วนของผู้ที่ได้รับบริกำรครบตำมเกณฑ์ทั้งในช่วงกำรฝำกครรภ์และช่วงหลังคลอด
ที่อยู่ในระดับที่ต่ำ อำจเป็นผลมำจำกกำรไม่ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรเฝ้ำระวังและดูแลด้วยผู้เชี่ยวชำญ
อย่ำงต่อเนื่องในระหว่ำงกำรตั้งครรภ์/หลังคลอด รวมถึงควำมไม่สะดวกในกำรเดินทำงไปยังสถำนพยำบำล
หรือสถำนภำพทำงเศรษฐกิจของครัวเรือนที่ทำให้ไม่สำมำรถเข้ำไปรับกำรบริกำรกำรตรวจได้อย่ำงสม่ำเสมอ
สำหรับสถำนกำรณ์ ด้ำนโภชนำกำร พบว่ำ เด็กทำรกอำยุต่ำกว่ำ 6 เดือนที่กินนมแม่อย่ำงเดียว มี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 5.4 ในปี 2548-2549 เป็นร้อยละ 12.3 ในปี 2555 และร้อยละ 23.1 ในปี 25582559 ตำมลำดับ ซึ่งแม้ว่ำสัดส่วนเด็กที่กินนมแม่อย่ำงเดียวจะเพิ่มขึ้น แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ำ สำหรับสำเหตุที่
ทำให้มีสัดส่วนเด็กอำยุต่ำกว่ำ 6 เดือนที่กินนมแม่อย่ำงเดียวต่ำนั้น ส่วนหนึ่งเนื่องจำกปัญหำทำงเศรษฐกิจที่แม่
ต้องกลั บไปทำงำนหลั งวัน ลำคลอดที่ปัจ จุบันกฎหมำยแรงงำนกำหนดให้ ลูกจ้ำงเอกชนลดคลอดโดยได้รับ
เงินเดือนได้มำกที่สุดเพียง 98 วัน ทำให้มำรดำจำนวนมำกไม่สำมำรถให้นมบุตรได้ต่อเนื่อง ขณะเดียวกันยังพบ
ปัญหำที่บุตรที่ไม่ได้อยู่ที่เดียวกับแม่ หรือครอบครัวที่อยู่ในพื้นที่ห่ำงไกลไม่มีอุปกรณ์สำหรับเก็บนมแม่ไว้ให้เด็ก
ได้ดื่มเมื่อแม่ต้องออกไปทำงำนอีกด้วย
ด้ำนโภชนำกำรจำกข้อมูลของกรมอนำมั ย กระทรวงสำธำรณสุข พบว่ำ ในปี 2560 มีสัดส่วนของ
ทำรกแรกเกิดที่มีน้ำหนักน้อยกว่ำ 2,500 กรัม เท่ำกับร้อยละ 5.8 ซึ่งมีแนวโน้มที่ลดลงมำจำกในอดีตมำก ทั้งนี้
เมื่อพิจำรณำพัฒนำกำรของเด็กอำยุต่ำกว่ำ 5 ปี พบว่ำ ในปี 2558 มีเด็กเตี้ย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.5 เด็ก
ผอมร้อยละ 5.4 และเด็กอ้วนร้อยละ 8.2 ลดลงจำกกำรสำรวจก่อนหน้ำ โดยในปี 2555 เด็กอำยุต่ำกว่ำ 5 ปี
มีภำวะเตี้ย ร้อยละ 16 เด็กผอม ร้อยละ 7 และเด็กอ้วน ร้อยละ 11 นอกจำกนี้ ปัญหำเด็กเตี้ย/อ้วน/ผอม ยังมี
ควำมแตกต่ำงกันในแต่ละภูมิภำคและตำมสถำนะทำงเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัว โดยภำคใต้มีสัดส่วน
เด็กเตี้ยและเด็กผอมมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 13.6 และ 7.8 ตำมลำดับ ขณะที่กรุงเทพและภำคกลำงมีเด็ก
อ้วนมำกที่สุดร้อยละ 9.1 และ 8.8 ตำมลำดับ นอกจำกนี้ เด็กอำยุต่ำกว่ำ 5 ปี ที่มีน้ำหนักเกิน มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น
อย่ำงต่อเนื่องจำกร้อยละ 5.8 ในปี 2538 เป็น 11.3 ในปี 2557 ตำมลำดับ สะท้อนให้เห็นว่ำกำรเลี้ยงดูและ
กำรบริ โ ภคอำหำรเป็ น ปั จ จั ย ที่ ส ำคั ญ มำกต่อ ภำวะทุ พโภชนำกำรของเด็ กไทย เพรำะนอกจำกภำวะทุ พ
โภชนำกำรจะส่งผลให้เด็กไทยเผชิญภำวะเตี้ยแล้ว ยังมีผลต่อพัฒนำกำรของสมองซึ่งจะทำให้เด็กประสบปัญหำ
ขำดกำรพัฒนำที่เหมำะสมตำมวัย
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ภำพที่ 5-5 สัดส่วนของทำรกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่ำ 2,500 กรัม
ร้อยละ
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ที่มำ : กรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข

ด้ำนกำรป้องกัน พบว่ำในปี 2558 มีเด็กอำยุต่ำกว่ำ 5 ปี ที่ไม่ได้รับวัคซีนครบตำมที่กำหนดคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 35.02 ซึ่งถือว่ำมีสัดส่วนที่สูง โดยเด็กอำยุ 12 – 23 เดือน ที่ได้รับวัคซีนครบตำมตำรำงแนะนำ
ในขวบปีแรก (โปลิโอ คอตีบ ไอกรน บำดทะยัก ตับอักเสบบี หัด คำงทู ม หัดเยอรมัน) มีสัดส่วนลดลงจำกร้อย
ละ 75.1 ในปี 2555 เป็น 71.6 ในปี 2559 ขณะที่เด็กที่ไม่ได้รับวัคซีนเลยเพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 1.9 ในปี 2555
เป็น 3.3 ในปี 2559 สำหรับกำรได้รับวัคซีนแต่ละชนิดครบตำมเกณฑ์ในเด็กอำยุครบ 1 ปี 2 ปี 3 ปี และ 5 ปี
(fully immunized) พบว่ำ ในปี 2560 เด็กในช่วง 1 ปี มีสัดส่วนกำรได้รับวัคซีนสูงสุดที่ร้อยละ 77 รองลงมำ
เป็นกลุ่มเด็กอำยุครบ 2 ปี และกลุ่มเด็กอำยุครบ 3 ปี มีสัดส่วนร้อยละ 76.5 และ 63 ตำมลำดับ โดยที่เด็กอำยุ
ครบ 5 ปี มีสัดส่วนกำรได้รับวัคซีนน้อยที่สุดร้อยละ 45.5 สะท้อนถึงกำรให้บริ กำรวัคซีนในปัจจุบันที่ยังไม่
ครอบคลุมประชำกรกลุ่มเด็กทั้ งหมด และทุกช่วงวัย ขณะเดียวกันยังสะท้อนว่ำ เด็กไทยได้รับวัคซีนอย่ำงไม่
ต่อ เนื่ อ ง นอกจำกนี้ หำกพิ จ ำรณำควำมแตกต่ ำ งของบริ บ ทของพื้ น ที่ ยั งพบด้ ว ยว่ ำ ภำคกลำงและ ภำค
ตะวันออก มีสัดส่วนเด็กที่ได้รับวัคซีนน้อยที่ สุดอยู่ที่ประมำณร้อยละ 63.4 และภำคเหนือมีควำมครอบคลุม
มำกที่สุด ร้อยละ 71 นอกจำกนั้นกำรได้รับสำรอำหำรสำคัญ เช่น เกลือไอโอดีน ซึ่งมีควำมสำคัญต่อกำรพัฒนำ
สติปัญญำ พบว่ำ ยังมีครัวเรือนประมำณร้อยละ 27 ที่ไม่ได้บริโภคเกลือเสริมไอโอดีนตั้งแต่ 15 ppm ขึ้นไป
โดยเป็นปัญหำมำกที่สุดในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีสัดส่วนครัวเรือนที่ได้รับเกลือไอโอดีนเพียงร้อยละ 56
ของครัวเรือนทั้งหมด
กำรดำเนินนโยบำยสำคัญ ๆ ในช่วงที่ผ่ำนมำในด้ำนสุขภำพของเด็กไทยโดยกระทรวงสำธำรณสุข
ร่ว มกับ หน่ว ยงำนที่เกี่ย วข้อง ได้แก่ (1) กำรกำหนดบริกำรวัคซีนพื้นฐำนที่เด็กไทยทุกคนควรได้รับไว้ใน
แผนงำนสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรคในแต่ละปี โดยมีกำรกำหนดระยะเวลำกำรให้วัคซีนของเด็ก ตั้งแต่วัยแรกเกิด
จนถึงเมื่ออำยุครบ 12 ปี (2) กำรส่งเสริมกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดยกำหนดเป้ำหมำยในปี 2568 ให้เด็กไทย
กว่ำร้อยละ 50 กินนมแม่อย่ำงเดียวนำนถึง 6 เดือน ภำยใต้แนวทำงดำเนินกำร 3 ด้ำนคือ กำรปกป้องกำรเลี้ยง
ลูกด้วยนมแม่ กำรส่งเสริมกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ กำรสนับสนุนกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดยมีกิจกรรมสำคัญ
ได้แก่ กำรบังคับใช้พระรำชบัญญัติควบคุมกำรส่งเสริมกำรตลำดอำหำรสำหรับทำรกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560
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เพื่อปกป้องสิทธิและสุขภำพของเด็กทุกคนไม่ให้เสียโอกำสในกำรกินนมแม่ ผ่ำนกำรควบคุมวิธีกำรโฆษณำและ
ส่งเสริมกำรตลำดอำหำรทำรกและเด็กเล็ก กำรจัดระบบบริกำรสุขภำพ ที่สร้ำงควำมรอบรู้เกี่ยวกับกำรเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่แก่หญิงตั้งครรภ์และครอบครัว ตั้งแต่ฝำกครรภ์ ต่อเนื่องถึงกำรจัดบริกำรห้องคลอดคุณภำพและ
กำรดู แ ลหลั ง คลอดที่ ช่ ว ยแม่ ใ ห้ เ ริ่ ม ให้ น มลู ก ได้ เ ร็ ว และตำมต้ อ งกำร เชื่ อ มโยงถึ ง ชุ ม ชนที่ มี อ ำสำสมั ค ร
สำธำรณสุขประจำหมู่บ้ำนกว่ำ 1 ล้ำนคน ทำหน้ำที่ให้คำปรึกษำอย่ำงใกล้ชิดที่บ้ำน กำรจัดตั้งคลินิกนมแม่เพื่อ
ช่วยแก้ปัญหำและให้คำปรึกษำอย่ำงครบวงจร รวมถึงกำรสร้ำงควำมรอบรู้กำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้แก่แม่ใน
ระดับครอบครัวและชุมชน กำรผลักดันกำรจัดตั้งมุมนมแม่เพื่อเป็นสวัสดิกำรแก่ลูกจ้ำง และครอบครัว ซึ่งผล
กำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ ตั้งแต่ปี 2559 - กรกฎำคม 2561 มีสถำนประกอบกิจกำรจัดตั้งมุมนมแม่ จำนวน
1,745 แห่ง (3) กำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์พัฒนำระบบส่งเสริมสุขภำพและอนำมัยสิ่งแวดล้อมตำมแผนพัฒนำ
ฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) เพื่อเป็นแนวทำงพัฒนำและแก้ไขปัญหำทุพโภชนำกำรในวัยเด็ก (4) กำรจัด
โครงกำรโรงเรียนต้นแบบกำรจัดกำรอำหำรในโรงเรียน เพื่อสร้ำงเสริมให้นักเรียนมีสุขภำพที่ดี ฉลำดเลือก
ฉลำดบริโภค (5) พัฒนำระบบบริกำรตำมมำตรฐำนงำนอนำมัยแม่และเด็กอย่ำงต่อเนื่อง ในปีงบประมำณ พ.ศ.
2561ได้จัดทำโครงกำร “ครอบครัวคุณภำพเพื่อลูกน้อยพัฒนำกำรสมวัยเตรียมพร้อมสู่วัยเรียน” ส่งเสริม
บทบำทพ่อแม่เพื่อกำรเลี้ยงดูเด็กให้มีพัฒนำกำรสมวัย (6) กำรควบคุมและป้องกันโรคขำดสำรไอโอดีน โดย
กำรขับเคลื่อนกำรควบคุมป้องกันโรคขำดสำรไอโอดีนสู่ควำมยั่งยืน มุ่งเน้นกำรสร้ำงภำคีเครือข่ ำยภำครัฐ
เอกชน และประชำชน ขับเคลื่อนกำรดำเนินงำน รวมถึงเครือข่ำยกำรทำงำนระดับนำนำชำติ อำทิ Iodine
Global Network, UNICEF และเครือข่ำยผู้ประกอบกำรผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีน กำรส่งเสริมควำมเข้มแข็ง
ของชุมชน/หมู่บ้ำนไอโอดีน จำนวน 58,307 หมู่บ้ำน กำรเฝ้ำระวังและติดตำมสถำนกำรณ์โรคขำดสำรไอโอดีน
ให้ควำมสำคัญกับกำรเฝ้ำระวังในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ เด็กอำยุ 3 – 5 ปี ผู้สูงอำยุ และเด็กนักเรียนในโรงเรียน
ตำรวจตระเวนชำยแดน อำทิ กำรติดตำมกำรจ่ำยและกำรกินยำเม็ดเสริมไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้
นมบุตร นอกจำกนั้นยังให้ควำมสำคัญกับ กำรประชำสัมพันธ์ กำรศึกษำวิจัยพัฒนำยกระดับกำรควบคุมและ
ป้ อ งกั น โรคขำดสำรไอโอดี น (7) กำรป้ อ งกัน และแก้ไ ขปัญ หำกำรตั้ งครรภ์ ใ นวั ย รุ่น 14 มีก ำรส่ ง เสริ มกำร
จัดบริกำรสุขภำพที่เป็นมิตรและสร้ำงเสริมกำรมีส่วนร่วมและพัฒนำภำคีเครือข่ำยอนำมัยกำรเจริญพันธุ์ใน
วัยรุ่นและเยำวชน และสนับสนุนโรงพยำบำลในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขทั่วประเทศจัดตั้งคลินิกบริกำรที่เป็น
มิตรกับวัยรุ่นและเยำวชน (Youth Friendly Health Service: YFHS) ป้องกันปัญหำตั้งครรภ์ไม่พร้อม ปัญหำ
อนำมัยเจริญพันธุ์ ปั ญหำพฤติกรรมและสุ ขภำพอื่น ๆ โดยมีโ รงพยำบำล YFHS จำนวน 751 แห่ ง จำก
โรงพยำบำลทั้งหมด 877 แห่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 85.63 (8) โครงกำรโรงเรียนพ่อแม่ ดำเนินกำรโดยกรม
อนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข ซึ่งเป็นกำรจัดกิจกรรมกลุ่มแบบมีส่วนร่วมที่ให้ครอบครัวและญำติ ได้เรียนรู้
ร่วมกันระหว่ำงครอบครัว ไม่ว่ำจะเป็นกำรร่วมแสดงควำมคิดเห็น กำรลงมื อทำ เพื่อให้เกิดกำรเรียนรู้อันจะ
นำไปสู่ควำมรู้ที่ถูกต้อง สอดคล้อง กับทัศนคติ และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันในกำรดูแลสุขภำพตั้งแต่
ระยะตั้งครรภ์ ระยะหลังคลอด และระยะเลี้ยงดูบุตร 0 - 5 ปี จนกระทั่งเติบโตเป็นเด็กที่แข็งแรง มีรูปร่ำง
สมส่วน และมีพัฒนำกำรทำงร่ำงกำยและอำรมณ์ที่ดีอย่ำงมีคุณภำพ (9) นโยบำยมหัศจรรย์ 1,000 วันแรก
โดยช่วงเวลำ 1,000 วันแรกเป็นช่วงเวลำที่สำคัญที่สุดในกำรวำงรำกฐำนสำหรับกำรพัฒนำที่เหมำะสมตำมช่วง
วัย ซึ่งจะช่วยให้เด็กได้เติบโตอย่ำงเต็มศักยภำพผ่ำนกำรเอำใจใส่ในด้ำนโภชนำกำรและกำรเลี้ ยงดูอย่ำงมี
คุณภำพจำกพ่อแม่หรือผู้ดูแลเด็ก เพื่อเสริมสร้ำงควำมพร้อมรับประสบกำรณ์ใหม่ ๆ ที่เชื่อมโยงระหว่ำงกำร
เติบโตทำงกำยและพัฒนำกำรทำงสมองของเด็ก
14

รำยงำนผลกำรดำเนินงำนของรัฐบำล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี ปีที่ 4 (12 กันยำยน 2560-12 กันยำยน 2561)
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นอกจำกนี้ยังมีกำรขับเคลื่อนพระรำชบัญญัติกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.
2559 เช่นจัดทำยุทธศำสตร์กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชำติ พ.ศ. 2560-2569 และ
แผนปฏิบัติกำรตำมยุทธศำสตร์กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชำติ พ.ศ. 2560-2569
มีกำรเฝ้ำระวังด้ำนอนำมัยกำรเจริญพันธุ์ในหญิงอำยุ 15-19 ปี และหญิงอำยุ 10-14 ปี ดังนี้ อัตรำกำรคลอดมี
ชีพในหญิงอำยุ 15-19 ปี ต่อประชำกรหญิง 15-19 ปี 1,000 คน เท่ำกับ 32.9 (เป้ำหมำยไม่เกิน 40 ต่อ
ประชำกรหญิง อำยุ 15-19 ปี 1,000 คน) อัต รำกำรคลอดมีชี พ ในหญิง อำยุ 10-14 ปี เท่ ำ กับ 1.13 ต่ อ
ประชำกรหญิง 10-14 ปี 1,000 คน (เป้ำหมำยอัตรำกำรคลอดไม่เกิ น 0.5 ต่อประชำกรหญิง 10-14 ปี 1,000
คน) รวมทั้งอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อพัฒนำศักยภำพพ่อแม่ ผู้ปกครอง เรื่องเพศคุยได้ในครอบครัว 76 จังหวัด
นำร่องดำเนินกำรแล้ว 25 จังหวัด มีผู้เข้ำอบรม 1,097 คน และพัฒนำศักยภำพแกนนำวัยรุ่นต้นแบบด้ำน
สุขภำพแบบองค์รวมในชุมชนแกนนำวัยรุ่นที่ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์
ในวัยรุ่น 1,550 คน

5.3

มิติด้ำนสวัสดิภำพเด็ก

ด้ำนสวัสดิภำพเด็กเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมยำกจนหลำยมิติของเด็กในลำดับที่ 3 ซึ่งแบ่งออกเป็น 2
ด้ำนตำมตัวชี้วัด ได้แก่ ด้ำนกำรคุ้มครองเด็ก (Child Protection) และด้ำนควำมเป็นอยู่ของเด็ก (Living
Conditions) เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับกำรคุ้มครองจำกควำมรุนแรงและกำรทำรุณกรรม ไม่ว่ำจะเป็นกำรถูก
ทำร้ำยร่ำงกำยและจิตใจ กำรถูกล่วงละเมิดทำงเพศ ถูกหน่วงเหนี่ยวกักขัง เด็กควรได้รับกำรสงเครำะห์และ
กำรส่งเสริมพฤติกรรมที่ดี รวมทั้งกำรได้รับสวัสดิกำรจำกรัฐด้วยควำมเป็นธรรมและเสมอภำค ซึ่งประเทศไทยมี
กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรคุ้มครองเด็กหลำยฉบับ โดยเฉพำะในพระรำชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ซึ่งมี
สำระสำคัญในกำรมุ่งปกป้องคุ้มครองเด็กไทยที่มีอำยุต่ำกว่ำสิบแปดปีบริบูรณ์ หยุดยั้งกำรทำรุณกรรมเด็กทุก
รูป แบบ และกำรแสวงหำผลประโยชน์ โ ดยมิช อบ พร้อมทั้งให้ กำรช่วยเหลือเด็กผ่ ำนกำรเสริมสร้ำงควำม
เข้มแข็งของครอบครัว และพัฒนำเด็กให้มีพฤติกรรมที่ดี หรือจำกอนุสัญญำว่ำด้วยสิทธิเด็ก (Convention on
the Rights of the Child: CRC) ซึ่งเป็นข้อตกลงระหว่ำงประเทศที่จัดทำขึ้นโดยสหประชำชำติ โดยมีหลักกำร
สำคัญคือ กำรไม่เลือกปฏิบัติ และเน้นถึงประโยชน์สูงสุดของเด็ก ภำยใต้สิทธิ 4 ด้ำน ได้แก่ (1) สิทธิในกำรอยู่
รอด (2) สิทธิที่จะได้รับกำรปกป้องคุ้มครอง (3) สิทธิที่จะได้รับกำรพัฒนำ และ (4) สิทธิในกำรมีส่วนร่วม
จำกข้อมูลผู้เข้ำรับบริกำรของศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวงพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์
พบว่ำในปีงบประมำณ 2561 มีกำรขอรับบริกำรของศูนย์ฯ ในกลุ่มเด็กจำนวน 8,492 รำย แยกเป็นเพศชำย
ร้อยละ 52 และเพศหญิงร้อยละ 48 โดยพบว่ำมีปัญหำควำมสัมพันธ์พ่อ แม่ ลูก ร้อยละ 15.6 ปัญหำควำม
รุนแรงร้อยละ 13.8 ปัญหำเร่ร่อน/ขอทำนร้อยละ 4.3 ปัญหำสุขภำพ อุบัติเหตุ/อุบัติภัยร้อยละ 7.1 กำรถูก
แสวงหำผลประโยชน์/ แจ้งเบำะแสกำรค้ำมนุษย์ร้อยละ 3.3 และปัญหำตั้งครรภ์ในวัยรุ่น/ตั้งครรภ์ไม่พึง
ประสงค์ร้อยละ 0.61
ทั้งนี้ปัญหำควำมรุนแรงมีจำนวน 1,222 รำยเป็นปัญหำควำมรุนแรงภำยในครอบครัวคิดเป็นร้อยละ
55.7 และปัญหำควำมรุนแรงนอกครอบครัวร้อยละ 44.2 โดยปัญหำควำมรุนแรงภำยในครอบครัวประมำณ
ร้อยละ 61 เด็กถูกทำร้ ำยร่ำงกำย ร้ อยละ 23.3 ถูกล่ ว งละเมิดทำงเพศ และร้อยละ 11 ทำรกถูกทิ้งในที่
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สำธำรณะ ส่วนปัญหำควำมรุนแรงภำยนอกครอบครัว พบว่ำร้อยละ 54.5 เด็กถูกล่วงละเมิดทำงเพศ ร้อยละ
30.3 ถูกทำร้ำยร่ำงกำย และร้อยละ 15.2 ถูกลวนลำม/ทำอนำจำร
ทั้งนี้ ในทำงกฎหมำยได้ว่ำไว้ว่ำผู้ปกครองมีสิทธิ์ที่จะสำมำรถใช้อำนำจในกำรลงโทษลูกได้ ไม่เป็น
ควำมผิ ด ในทำงแพ่ง และทำงอำญำ ซึ่ง กฎหมำยดัง กล่ ำวแม้จ ะมีก ำรก ำหนดไว้กว่ ำต้ องเป็นกำรทำโทษที่
เหมำะสม แต่ส่วนหนึ่งก็เป็นกำรปลูกฝั่งทัศนคติให้สังคมเข้ำใจว่ำกำรลงโทษเด็กด้วยควำมรุนแรงนั้นไม่เป็นเรื่อง
ที่ผิด ซึ่งนอกจำกจะมีผลต่อพัฒนำกำรของเด็กแล้ว ยังเป็นกำรถ่ำยทอดทัศนคติกำรใช้ควำมรุนแรงไปสู่รุ่น
ลูกหลำนต่อๆ ไปด้วยเช่ นกัน โดยเมื่อพิจำรณำทัศนคติของผู้ปกครองต่อวิธีกำรอบรมสั่งสอนเด็กด้วยควำม
รุนแรง จำกกำรสำรวจสถำนกำรณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย ปี 2558-2559 พบว่ำมีเด็กระหว่ำงช่วงอำยุ 114 ปี ร้อยละ 75.2 ที่เคยถูกผู้ปกครองทำร้ำยจิตใจ หรือทำร้ำยร่ำงกำยอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งในช่วง 1 เดือนที่ผ่ำน
มำ และมีเด็กร้อยละ 61.5 ที่เคยมีประสบกำรณ์กำรถูกลงโทษด้วยกำรทำร้ำยจิตใจ และร้อยละ 55.9 ที่เคยถูก
ลงโทษทำงด้ำนร่ำงกำย สำหรับกำรลงโทษรุนแรง เช่น กำรตีเด็กที่ ศีรษะ หู หรือหน้ำ หรือกำรตีเด็กอย่ำงหนัก
ซ้ำแล้วซ้ำอีก พบว่ำ มีร้อยละ 4.2 นอกจำกนี้พบว่ำ เด็กผู้ชำยที่เคยถูกลงโทษโดยกำรทำร้ำยร่ำงกำย (ร้อยละ
58.3) มีมำกกว่ำเด็กผู้หญิง (ร้อยละ 53.4) กำรลงโทษโดยใช้ควำมรุนแรงแตกต่ำงกันตำมภำค โดยพบว่ำ มี
สัดส่วนสูงสุดในภำคเหนือ (ร้อยละ 80.8) และต่ำสุดในกรุงเทพมหำนคร (ร้อยละ 68.5)
ด้ำนกำรสมรสหรืออยู่กินฉันท์สำมีภรรยำก่อนวัย จำกข้อมูลกำรสำรวจสถำนกำรณ์เด็กและสตรีใน
ประเทศไทย ปี 2559 พบว่ำผู้หญิงอำยุระหว่ำง 15 – 19 ปี ที่มีบุตรแล้ว มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 10.9 ซึ่ง
ใกล้เคียงกับสัดส่วนของข้อมูลกำรสำรวจชุดเดิมในปี 2555 ที่ร้อยละ 10.8 โดยหำกจำแนกตำมระดับกำรศึกษำ
ของหญิงผู้ให้กำเนิด พบว่ำผู้หญิงที่สำเร็จกำรศึกษำในระดับต่ำกว่ำมีแนวโน้มที่จะมีบุตรก่อนวัยอันควรมำกกว่ำ
ผู้หญิงที่สำเร็จกำรศึกษำระดับสูง และหำกพิจำรณำโดยจำแนกตำมระดับควำมมั่งคั่งทำงเศรษฐกิจออกเป็น 5
กลุ่ม (Quintiles) พบว่ำผู้หญิงที่ครอบครัวมีฐำนะยำกจน มีแนวโน้มที่จะมีบุตรก่อนวัยอังควรมำกกว่ำผู้หญิงใน
ครอบครัวที่มีฐำนะร่ำรวย แสดงให้เห็นว่ำสำเหตุของกำรตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร มำจำกกำรไม่ได้รับกำรศึกษำ
ที่เพียงพอ ควำมขัดสนทำงฐำนะเศรษฐกิจจึงขำดโอกำสในกำรเข้ำถึงวิธีกำรคุมกำเนิดที่ถูกต้อง หรือควำมขัด
สนทำงฐำนะเศรษฐกิจที่อำจนำไปสู่กำรถูกบังคับให้แต่งงำนและมีบุตรก่อนวัยอันควร
ตำรำงที่ 5-2 ร้อยละของผู้หญิงอำยุ 15-19 ปี ที่มีบุตรจำแนกตำมกลุ่ม
กำรศึกษำของผู้หญิง
ไม่มีกำรศึกษำ*
ประถมศึกษำ
มัธยมศึกษำ
สูงกว่ำมัธยมศึกษำ

ร้อยละ
11.1
33.2
10.6
0.6

กลุ่มระดับควำมมั่งคั่ง
ยำกจนมำก
ยำกจน
ปำนกลำง
ร่ำรวย
ร่ำรวยมำก

ที่มำ : กำรสำรวจสถำนกำรณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2558 – 2559
หมำยเหตุ: *คำนวณมำจำกขนำดตัวอย่ำงที่ยังไม่ถ่วงน้ำหนัก
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ร้อยละ
16.7
15.3
10.6
8.3
2.0

กำรดำเนินนโยบำยสำคัญ ๆ สำหรับประเทศไทยมีกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรคุ้มครองเด็กหลำย
ฉบับ โดยเฉพำะในพระรำชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ซึ่งมีสำระสำคัญในกำรมุ่งปกป้องคุ้มครองเด็กไทย
ที่มีอำยุต่ำกว่ำสิบแปดปีบริบูรณ์ หยุดยั้งกำรทำทำรุณกรรมเด็กทุกรูปแบบ และกำรแสวงหำผลประโยชน์โดยมิ
ชอบ พร้ อมทั้ งให้ ก ำรช่ ว ยเหลื อ เด็ก ผ่ ำ นกำรเสริ มสร้ ำงควำมเข้ม แข็ งของครอบครั ว และพั ฒ นำเด็ กให้ มี
พฤติกรรมที่ดี รวมทั้งจำกอนุสัญญำว่ำด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child: CRC) ซึ่ง
เป็ น ข้ อ ตกลงระหว่ ำ งประเทศที่ จั ด ท ำขึ้ น โดยสหประชำชำติ โดยในช่ ว งที่ ผ่ ำ นมำด้ ำ นกำรคุ้ ม ครองเด็ ก
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงยุติธรรม กระทรวงสำธำรณสุข ได้ดำเนินโครงกำรสำคัญ ๆ ได้แก่ โครงกำรศูนย์พึ่งได้ (One Stop
Crisis Center: OSCC) เพื่อช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ถู กกระทำรุนแรงภำยใต้ศูนย์ช่วยเหลือสังคม โดยมี
หน่วยงำนระดับพื้นที่ อำทิ โรงพยำบำลศูนย์ โรงพยำบำลทั่วไป โรงพยำบำลชุมชน โรงพยำบำลในสังกัดกรม
ต่ำงๆ ดำเนินกำรคัดกรอง ช่วยเหลือและส่งต่อผู้ประสบปัญหำ ตรวจวินิจฉัยและให้กำรรักษำพยำบำลใน
เบื้องต้น รวมทั้งให้ควำมช่วยเหลือ ให้คำปรึกษำเพื่อฟื้นฟูเด็กที่ประสบปัญหำควำมรุนแรง และมีกำรติดตำม
เยี่ยมบ้ำน ตลอดจนกำรประสำนส่งต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ควำมช่วยเหลือทำงด้ำนสังคมสงเครำะห์
ต่อไป โครงกำรสำยด่วน 1300 เพื่อให้คำปรึกษำ และจัดหน่วยเคลื่อนที่เร็วลงพื้นที่เพื่อให้ควำมช่ วยเหลือผู้
ประสบปัญหำ พร้อมทั้งประสำนส่งต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อต่อไป นอกจำกนี้ยังมีกำรจัดทำยุทธศำสตร์กำร
คุ้มครองเด็กแห่ งชำติ พ.ศ. 2560-2564 โดยมีวัต ถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ บุคคลในสั งคมแวดล้ อมเด็ ก
สำมำรถเข้ำแทรกแซงให้ควำมช่วยเหลือในระยะเบื้องต้น และดำเนินงำนป้องกันเชิงรุก รวมทั้งภำคีเครือข่ำย
ควำมร่วมมือในกำรปกป้องคุ้มครองเด็ก สร้ำงสภำพแวดล้อมที่เป็นมิตรและปกป้องคุ้มครองเด็ก ด้วยกำร
เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของระบบคุ้มครองเด็กที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม กฎหมำย บริบทของชุมชนและสังคม
ของประเทศไทย และสร้ำงสังคมให้มีเจตคติที่ดีในกำรปกป้องคุ้มครองเด็ก
ด้ำนควำมเป็นอยู่ของเด็ก มีมำตรกำรป้องกันไม่ให้เด็กอยู่ตำมลำพัง อำทิ กำรส่งเสริมและพัฒนำศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กในแต่ละพื้นที่โดยกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น กำรอนุญำตให้จัดตั้งสถำนรับเลี้ยงเด็กรวมทั้ง
ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำ เพื่อให้ กำรดำเนินงำนเป็นไปอย่ำงมีคุณภำพ และกำรสนับสนุนกำรจัดสวัสดิกำร
กำรเลี้ยงดูบุตรในสถำนที่ทำงำน อย่ำงไรก็ตำม ในด้ำนมำตรกำรเพื่อส่งเสริมให้พ่อและแม่อำศัยอยู่กับลูกของ
ตนเองนั้น ในปัจจุบันยังไม่มีมำตรกำรทำงตรงที่เป็นรูปธรรม ทั้งนี้ ในยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 –
2580) ภำยใต้ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม ได้มีกำรกำหนดเป้ำหมำยกำร
กระจำยศูนย์กลำงควำมเจริญทำงเศรษฐกิจและสังคม โดยมุ่งพัฒนำศูนย์กลำงควำมเจริญในแต่ละภูมิภำค
กระจำยกำรจ้ำงงำนไปในพื้นที่ต่ำง ๆ ให้แรงงำนไม่ต้องย้ำยถิ่นฐำน เพื่อเป็นกำรป้ องกันกำรเปลี่ยนแปลงของ
โครงสร้ำงครอบครัว ซึ่งเป็นสำเหตุของปัญหำกำรเลี้ยงดูเด็กดังที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น
อย่ำงไรก็ตำม ปัญหำควำมรุนแรงเป็นปัญหำที่มีควำมซับซ้อนทั้งในด้ำนควำมสัมพันธ์ และจิตใจ กำร
ดำเนินมำตรกำรโดยภำครัฐอำจทำได้ในเชิงป้องกัน/สนับสนุนให้ครอบครัวได้อยู่ร่วมกัน หรือเชิงรับเมื่อเกิด
ปัญหำแล้ว เช่น สำยด่วน 1300 หรือศูนย์ช่วยเหลือสังคม แต่กำรแก้ไขปัญหำควำมรุนแรงที่ได้ผลมำกที่สุดควร
เริ่มจำกภำยในครอบครัว จำกตัวของบุคคลที่เป็น พ่อ แม่ หรือผู้ปกครอง ที่อยู่อำศัยใกล้ชิดกับเด็กที่มีจิตสำนึก
ไม่กระทำควำมรุนแรงต่อคนในครอบครัว รวมถึงสถำบันกำรศึกษำ ครู ที่จะไม่กระทำควำมรุนแรงต่อเด็ก และ
ช่วยสอดส่องพฤติกรรมที่นำไปสู่ควำมรุนแรงต่อเด็กในปกครอง เช่น กำรล้อเลียน กำรรังแก ของเด็กในชั้น
เรียน เป็นต้น ซึ่งรัฐบำลได้ประกำศเจตนำรมณ์ให้ปี 2562 เป็นปีแห่งกำรรณรงค์ยุติควำมรุนแรงต่อเด็ก สตรี
บุคคลในครอบครัว และควำมรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ
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5.4

มำตรฐำนควำมเป็นอยู่

ด้ำนมำตรฐำนควำมเป็นอยู่เป็นปัจจัยสุดท้ำยที่กระทบต่อควำมยำกจนหลำยมิติของเด็ก โดยกำรมี
มำตรฐำนควำมเป็นอยู่ที่ดีถือเป็นปัจจัยพื้นฐำนสำคัญในกำรเลี้ยงดูเด็กให้เติบโตอย่ำงมีคุณภำพ โดยตัวชี้วัดและ
เกณฑ์ที่ใช้ในกำรกำหนดควำมขัดสนในมิติมำตรฐำนควำมเป็นอยู่นี้ เป็นควำมจำเป็นขั้นพื้นฐำนในระดับต่ำที่สุด
ที่ครัวเรือนพึงมีในกำรดำรงชีพ หำกต่ำกว่ำนี้ ถือว่ำมีควำมเป็นอยู่ที่ไม่ถูกสุขลักษณะและส่งผลกระทบในทำง
ลบต่อสุขภำพ ซึ่งเกณฑ์ดังกล่ำวมีควำมสอดคล้องกับเกณฑ์ของดัชนีควำมยำกจนหลำยมิติระดับโลก (Global
MPI) เป้ำหมำยกำรพัฒนำแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals: MDGs) และเป้ำหมำยกำร
พัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ด้วย
มิติมำตรฐำนควำมเป็นอยู่เป็นมิติเดียวที่ไม่มีกำรจำแนกสถำนกำรณ์ควำมขัดสนเป็นช่วงอำยุ ทั้งนี้
เนื่องจำกเด็กทุกช่วงอำยุที่อำศัยอยู่ในครัวเรือนเดี ยวกัน จะมีมำตรฐำนควำมเป็นอยู่แบบเดียวกันทั้งหมด โดย
เมื่อพิจำรณำผลควำมขัดสนของแต่ละตัวชี้วัด โดยไม่ได้นำน้ำหนักและสถำนะควำมยำกจน (Uncensored
Headcount Ratios) พบว่ำ เด็กไทยมีควำมขัดสนทำงด้ำนเชื้อเพลิงทำอำหำรสูงที่สุด โดยมีสัดส่วนถึงร้อยละ
21.8 ของเด็กทั้งหมด รองลงมำเป็นควำมขัดสนทำงด้ำนสินทรัพย์ และบัญชีธนำคำร โดยมีสั ดส่วนอยู่ที่ร้อยละ
9.9 และร้ อ ยละ 6.7 ตำมล ำดั บ อย่ ำ งไรก็ ดี เมื่ อ พิ จ ำรณำค่ ำ ควำมขั ด สนเฉพำะเด็ ก ที่ ย ำกจนหลำยมิ ติ
(Censored Headcount Ratios) จะพบว่ำ มีสัดส่วนลดลง กล่ำวคือ เด็กที่ยำกจนหลำยมิติและมีควำมขัดสน
ทำงด้ำนเชื้อเพลิงทำอำหำร ด้ำนสินทรัพย์ และด้ำนบัญชีธนำคำร คิดเป็นร้อยละ 6.8 ร้อยละ 3.4 และร้อยละ
2.6 ของเด็กทั้งหมด ตำมลำดับ
เป็นที่น่ำสังเกตว่ำควำมขัดสนด้ำนเชื้อเพลิงทำอำหำรเป็นด้ำนที่มีควำมขัดสนมำกที่สุดในมิติมำตรฐำน
ควำมเป็นอยู่ ทั้งนี้ เมื่อจำแนกเป็นรำยภำค จะพบว่ำ ควำมขัดสนด้ำนเชื้อเพลิงทำอำหำรกระจุกตัวอยู่ที่ภำค
ตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ และภำคเหนื อ เป็ น หลั ก ซึ่ ง อำจเกิ ดจำกค่ ำนิ ย มในกำรประกอบอำหำรด้ ว ยถ่ ำนใน
ภำคเหนือและภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับกำรมีต้นทุนที่ต่ำกว่ำไฟฟ้ำและก๊ำซหุงต้ม สำหรับควำม
ขัดสนทำงด้ำนสินทรัพย์ แม้ว่ำจะมีอัตรำที่ค่อนข้ำงสูง แต่ในภำพรวมมีแนวโน้มลดลงกว่ำครึ่งจำก Censored
Headcount Ratio ที่ร้อยละ 14.5 ในปี 2555 ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งเป็นผลมำจำกกำรขึ้นค่ำแรงขั้นต่ำเป็น 300 บำท
ทั่วประเทศ มีผลบังคับใช้ทั่วประเทศเดือนมกรำคม 2556 ส่งผลให้ค่ำจ้ำงขั้นต่ำแท้จริงเพิ่มขึ้นร้อยละ 65.2
ขณะที่กำรจ้ำงงำนไม่ได้ลดลงอย่ำงมีนัยสำคัญ (สศช. 2556) ทำให้รำยได้ครัวเรือนมีกำลังซื้อและสำมำรถสะสม
สินทรัพย์ได้มำกขึ้น
ภำพที่ 5-6 จำนวนผู้ว่ำงงำนและดัชนีค่ำจ้ำงเฉลี่ย
จำนวนผู้ว่ำงงำน

ดัชนีค่ำจ้ำงเฉลี่ยและดัชนีรำคำผู้บริโภค
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ด้ำนบัญชีธนำคำร ซึ่งสะท้อนกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุนในระบบ พบว่ำ มีควำมสอดคล้องกับข้อมูล
สถำนกำรณ์ควำมยำกจนของไทย กล่ำวคือ ปัจจุบัน มีประชำกรเพียงไม่ถึงร้อยละ 10 ของครัวเรือนยำกจน
เท่ำนั้นที่เข้ำไม่ถึงแหล่งเงินทุน (สศช. 2561) โดยควำมขัดสนด้ำนกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุนจะมีควำมรุนแรงใน
ภำคเหนือและภำคใต้เป็นหลัก โดยเฉพำะจังหวัดที่มีภูมิประเทศที่ยำกลำบำกในกำรเดินทำง อำทิ แม่ฮ่องสอน
ตำก และสำมจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ส่วนควำมขัดสนด้ำนน้ำดื่มและสภำพที่อยู่อำศัย มีควำมสอดคล้องกับ
สถำนกำรณ์ในภำพรวมของไทยที่มีควำมขัดสนในสองด้ำนนี้ต่ำ กล่ำวคือ ครัวเรือนไทยสำมำรถเข้ำถึงน้ำ
สะอำดเพื่อกำรบริโภคสูงถึงร้อยละ 99.46 และมีควำมมั่นคงในที่อยู่อำศัยร้อยละ 93.81 ของครัวเรือนทั้งหมด
ตั้งแต่ปี 2557 (สศช. 2558)
เมื่อนำค่ำ Censored Headcount Ratios ของแต่ละตัวชี้วัดมำถ่วงน้ำหนักแล้วบวกรวมกัน จะได้ค่ำ
ดัชนี ควำมยำกจนหลำยมิติของกลุ่ มเด็กของประเทศไทย โดยมิติมำตรฐำนควำมเป็นอยู่ภ ำยใต้ดัช นีควำม
ยำกจนหลำยมิติ เป็นมิติที่ส่งผลต่อค่ำดัชนีควำมยำกจนหลำยมิติในกลุ่มเด็กน้อยที่สุด โดยมิติมำตรฐำนควำม
เป็นอยู่ส่งผลต่อค่ำดัชนีควำมยำกจนหลำยมิติคิดเป็นร้อยละ 9.9 เท่ำนั้น สอดคล้องกับกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจ
และสั ง คมของไทยที่ ใ นภำพรวมไม่ ไ ด้ มี ปั ญ หำด้ ำ นกำรเข้ ำ ถึ ง บริ ก ำรพื้ น ฐำน ได้ แ ก่ ไฟฟ้ ำ น้ ำประปำ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ แต่ยังคงมีข้อจำกัดและควำมเหลื่อมล้ำในกำรเข้ำถึงบริกำรด้ำนกำรศึกษำและสำธำรณสุข
อย่ำงมีนัยสำคัญ (สศช. 2561)
กำรดำเนินนโยบำยสำคัญ ๆ ของรัฐบำลในช่วงที่ผ่ำนมำ เนื่องจำกประเทศไทยได้ขยำยกำรบริกำร
พื้นฐำนค่อนข้ำงครอบคลุมทั่วประเทศ ครัวเรือนของไทยสำมำรถเข้ำถึงไฟฟ้ำ น้ำประปำ โทรศัพท์เคลื่อนที่ได้
สูงถึงร้อยละ 99.96 ร้อยละ 95.67 และร้อยละ 96.93 ของครัวเรือนทั้งประเทศในปี 2560 ตำมลำดับ ทำให้
นโยบำยของรัฐที่ผ่ำนมำ มุ่งเน้นที่กำรแก้ปัญหำกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุน และที่อยู่อำศัยและที่ดิน โดยในส่วน
ของกำรขยำยกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุน ได้พัฒนำระบบสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ ซึ่งเป็น กำรอนุญำตให้มีกำรประกอบ
ธุรกิจ “รำยย่อยระดับจังหวัดภำยใต้กำรกำกับ” ไปพร้อม ๆ กับกำรบริหำรจัดกำรปัญหำหนี้นอกระบบ ทั้งด้ำน
ลูกหนี้และด้ำนเจ้ำหนี้ ควบคู่กันไปอย่ำงบูรณำกำร เป็นระบบ ครบวงจรและมีควำมต่อเนื่อง มำตรกำรดังกล่ำว
ได้ให้สินเชื่อแล้ว 3.2 แสนคน วงเงินขอสินเชื่อ 14,340 ล้ำนบำท อย่ำงไรก็ดี สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ยังมีอัตรำ
ดอกเบี้ยที่ค่อนข้ำงสูงเพื่อสะท้อนต้นทุนของผู้ให้บริกำร นอกจำกนี้ ปัจจุบัน ยังมีผู้ประกอบธุรกิจพิโกไฟแนนซ์
อยู่เพียง 337 รำยทั่วประเทศ ยังอำจไม่ครอบคลุมทั่วถึง โดยเฉพำะกับกลุ่มผู้มีรำยได้น้อยในเขตชนบท ไม่
สำมำรถแก้ไขปัญหำกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพเท่ำที่ควร
สำหรับด้ำนที่อยู่อำศัย ได้มีกำรพัฒนำที่อยู่อำศัยเพื่อผู้มีรำยได้น้อย ผู้สูงอำยุ และคนพิกำร เพื่อ
ส่งเสริ มควำมมั่น คงด้ำนที่อยู่ อำศัย และพัฒ นำคุณภำพชีวิตด้ำนกำรอยู่อำศัย พร้อมระบบสำธำรณูปโภค
สำธำรณูปกำรที่จำเป็นให้กลุ่มผู้มีรำยได้น้อย ประกอบด้วย 1) โครงกำรบ้ำนเคหะประชำรัฐ เพื่อให้ประชำชน
ผู้มีรำยได้น้อยที่ยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อำศัยได้รับสินเชื่อในเงื่อนไขผ่อนปรน 2) โครงกำรบ้ำนธนำรักษ์
ประชำรัฐ เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐและประชำชนที่ไม่เคยมีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อำศัยมำก่อน ได้มีที่อยู่อำศัยเป็น
ของตนเองบนที่ดินรำชพัสดุ 3) โครงกำรบ้ำนล้ำนหลัง เพื่อช่วยเหลือให้ประชำชนกลุ่มผู้มีรำยได้น้อย กลุ่มคน
วัยทำงำนหรือผู้ที่กำลังเริ่มต้นสร้ำงครอบครัว รวมถึงกลุ่มผู้สูงอำยุ โดยกำรให้กู้เพื่อซื้อ หรือปลูกสร้ำงที่อยู่
อำศัย และซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยควำมสะดวกที่เกี่ยวเนื่องกับที่อยู่อำศัย รำคำไม่เกิน 1,000,000 บำท มี
ระยะเวลำผ่อนชำระได้นำนสูงสุด 40 ปี ในอัตรำดอกเบี้ยต่ำ และ 4) กำรจัดสรรที่ดินทำกินตำมนโยบำย
คณะกรรมกำรนโยบำยที่ดินแห่งชำติ เป็นกำรแก้ไขปัญหำกำรอยู่อำศัยและทำกินในพื้นที่ป่ำไม้ทุกประเภท
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โดยมีกำรจัดสรรที่ดินไปแล้ว 329,772 ไร่ ใน 61 จัง หวัด ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่ำมำตรกำรที่ผ่ำนมำจะเป็นกำร
ช่วยเหลือด้วยกำรจัดสรรที่อยู่อำศัยและที่ดินในพื้นที่ที่กำหนด แต่ไม่ได้มีควำมช่วยเหลือในรูปของกำรปรับปรุง
ที่อยู่อำศัยเดิมที่มีสภำพเสื่อมโทรมให้มั่นคง เหมำะสมต่อกำรอยู่อำศัยมำกขึ้น หำกครัวเรือนไม่อยำกย้ำยจำกที่
ของตน ก็จะไม่สำมำรถช่วยแก้ปัญหำควำมขัดสนด้ำนสภำพที่อยู่อำศัยได้
5.5

สรุป

จำกสถำนกำรณ์ข้ำงต้น ชี้ให้เห็นว่ำ ประเทศไทยมีมำตรกำรในกำรส่งเสริมให้เด็กมีคุณภำพชีวิตที่ดี
เกือบทุกด้ำน นอกจำกนี้ยังมีมำตรกำรอื่นที่อำจเกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของเด็กยำกจน กล่ำวคือ
โครงกำรเงินอุดหนุนเพื่อกำรเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ซึ่งเป็นโครงกำรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อแบ่งเบำภำระค่ำใช้จ่ำยในกำร
เลี้ ย งดู เด็กของครอบครั ว ยำกจน โดยให้ เ งินอุด หนุนแก่แม่ข องเด็ก 400 – 600 บำทต่ อคนต่ อเดือ น เป็ น
ระยะเวลำ 36 เดือน โดยผู้ปกครองสำมำรถนำเงินดังกล่ำวไปใช้เพื่อแก้ไ ขปัญญำของเด็กให้ตรงกับควำม
ต้องกำรของเด็กได้ อย่ำงไรก็ตำม ด้วยปัญหำของเด็กที่หลำกหลำยและซับซ้อนทำให้ในบำงมิติยังมีช่องว่ำงเชิง
นโยบำยในบำงช่วงวัยที่ต้องให้ควำมสำคัญ (รำยละเอียดปรำกฏตำมตำรำงที่ 5-1) โดยมีรำยละเอียดในแต่ละ
มิติ ดังนี้
1)
ด้ำนกำรศึกษำ พบว่ำ เด็กในช่วงอำยุต่ำกว่ำ 2 ปี ยังไม่มีนโยบำยรัฐในกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้
ของเด็กอย่ำงชัดเจนนัก ขณะที่เด็กในวัยที่สูงขึ้นแม้จะมีนโยบำยรัฐเข้ำมำสนับสนุน ทั้งศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
นโยบำยเรียนฟรี/ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ แต่ยังปัญหำกำรเข้ำไม่ถึงกำรศึกษำ บำงส่วนต้องออกกลำงคัน
นอกจำกนี้ยังมีประเด็นด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำรกำรศึกษำที่ต้องยกระดับให้ได้มำตรฐำน อีกด้วย
2)
ด้ำนสุขภำพ นโยบำยส่วนใหญ่เป็นนโยบำยที่ส่งเสริมให้เด็กได้รับบริกำรที่เหมำะสม ซึ่ งไม่มี
ผลต่อกำรบังคับใช้ ทำให้ควำมครอบคลุมกลุ่มเด็กเป็นไปอย่ำงจำกัด ซึ่งประเด็นเกี่ยวกับด้ำนโภชนำกำร พบ
ปัญหำสำคัญคือ (1) กำรสร้ำงโอกำสให้เด็กได้รับนมมำรดำอย่ำงน้อย 6 เดือน ซึ่งในส่วนนี้แม้กฎหมำยแรงงำน
จะระบุให้มำรดำสำมำรถลำหยุดได้โดยได้รับเงินเดือน แต่ระยะเวลำกำรลำหยุดกลับมีเพียง 98 วันเท่ำนั้น ซึ่ง
ทำให้ครอบครัวที่มีควำมขัดสนด้ำนเศรษฐกิจ จำเป็นต้องกลับไปทำงำน และไม่ส ำมำรถให้นมบุตรได้อย่ำง
ต่อเนื่อง (2) กำรเผชิญภำวะเตี้ย แคระแกรนของเด็กเป็นปัญหำหนึ่งที่กระบวนกำรเกิดปัญหำเริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่
เด็กอยู่ในครรภ์ กำรส่งเสริมให้มำรดำสมควรได้รับสำรอำหำรที่เพียงพอและถูกสุขลักษณะตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์
ตลอดจนกำรให้นมแม่เพียงอย่ำงเดียวอย่ำงน้อย 6 เดือนแก่เด็กหลังคลอดออก และสำรอำหำรที่เพียงพอและ
ถูกสุขลักษณะแก่เด็กในช่วงอำยุ 6 เดือนจนถึง 5 ปี จะช่วยลดปัญหำภำวะเตี้ย แคระแกรนได้ อย่ำงเหมำะสม
นอกจำกนี้ในด้ำนกำรเข้ำรับวัคซีนป้องกันโรค และกำรบริโภคเกลือไอโอดีน ยังมีประเด็นในกำรเข้ำถึงของเด็ก
และกำรส่งเสริมให้ครัวเรือนใช้เกลือไอโอดีน
3)
ด้ำนสวัสดิภำพประเด็นสำคัญคือกำรส่งเสริมให้เด็กได้อำศัยอยู่กับบิดำมำรดำ ซึ่งเป็นไปได้
ยำก เนื่องจำกข้อจำกัดด้ำนเศรษฐกิจ ที่บิดำมำรดำจำเป็นต้องออกไปทำงำนต่ำงถิ่น ขณะเดียวกันด้ำนกำรลด
กำรกระทำควำมรุนแรงกับเด็ก และกำรป้องกันกำรท้องก่อนวัยอันควรแม้จะมีกำรออกกฎหมำยเพื่อป้องกัน
แต่ยังต้องอำศัยควำมร่วมมือของพ่อแม่ ผู้ปกครอง สถำนศึกษำในกำรไม่ใช้ควำมรุนแรงกับเด็ก และกำรอบรม
ขัดเกลำให้เด็กมีควำมรู้เรื่องเพศศึกษำ เป็นต้น
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4)
ด้ำนมำตรฐำนควำมเป็นอยู่ ต้องเน้นในด้ำนกำรส่งเสริมให้ครัวเรือนมีกำรใช้เชื้อเพลิงในกำร
ปรุงอำหำรที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ รวมทั้งจัดหำโครงกำรช่วยเหลือให้ครัวเรือนยำกไร้ให้ซ่อมแซมที่อยู่อำศัยให้ได้
มำตรฐำน เป็นต้น
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ตำรำงที่ 5-3 นโยบำยสำคัญรำยมิติ
มิติ

ด้ำน

นโยบำย

กำรศึกษำ

กำรเรียนรู้

คู่มือเฝ้ำระวังละส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
เรียนฟรี 15 ปี

สุขภำพ

โภชนำกำร
กำรป้องกัน

สวัสดิภำพ
เด็ก

กำรคุ้มครอง
ควำมเป็นอยู่

อำยุ
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

ปัญหำ
ไม่ได้มผี ลบังคับใช้
บำงแห่งไม่ได้มำตรฐำน
กำรออกกลำงคัน และ
คุณภำพกำรศึกษำ

กองทุนกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ
กองทุนเพื่อควำมเสมอภำคทำงกำศึกษำ
โครงกำรกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม
(Distance Learning TV: DLTV)
กำรเลีย้ งลูกด้วยนมแม่อย่ำงน้อย 6 เดือน
อำหำรกลำงวันเด็ก
เกลือไอโอดีน
วัคซีน
กำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
ศูนย์พึ่งได้
สำยด่วน 1300
สวัสดิกำรกำรเลีย้ งดูบุตรในสถำนที่ทำงำน
กฎหมำยลำคลอดบุตร

ให้เฉพำะเด็กยำกจน

มำตรฐำน
ควำมเป็นอยู่

ไม่มีนโยบำยโดยตรง

******************************************
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บทที่ 6 สรุป และข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย
6.1

สรุปสำระสำคัญ

สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ โดยกองพัฒนำฐำนข้อมูลและตัวชี้วัดสังคมได้
ดำเนิ นโครงกำรน ำร่องในกำรจั ดทำดัช นีควำมยำกจนหลำยมิติในประเทศไทยขึ้นภำยใต้ควำมร่วมมือกับ
UNICEF โดยในระยะแรกจะให้ควำมสำคัญกับกลุ่มเด็ก เนื่องจำกเป็นประชำกรกลุ่มสำคัญที่สุดต่อกำรพัฒนำ
ประเทศในอนำคต และกำรที่เด็กมีพัฒนำกำรที่ดีย่อมส่งผลให้เด็กเติบโตขึ้นอย่ำงมีคุณภำพ โดยดัชนีที่จัดทำขึ้น
จะถูกใช้เป็นตัวชี้วัดตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน และสะท้อนปัญหำควำมยำกจนในทุกรูปแบบควบคู่ไปกับ
เส้นควำมยำกจนที่มีกำรดำเนินกำรรำยงำนในทุกปี
กำรวัดควำมยำกจนหลำยมิติในกลุ่มเด็กของประเทศไทย เป็ นกำรจัดทำโดยใช้วิธีกำรคำนวณของ
Alkire-Foster ซึ่งเป็นวิธีกำรที่ถูกนำมำใช้แพร่หลำยทั่วโลกในกำรคำนวณควำมยำกจนในมิติอื่นที่ไม่ใช่รำยได้
(Non-Monetary Poverty) ในกรณีของประเทศไทย C-MPI ได้ทำกำรปรับเพิ่มมิติจำก Global MPI อีกหนึ่ง
มิติ คือ ด้ำนสวัสดิภำพเด็ก เพื่ อให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับ ควำมจำเป็นพื้นฐำนของเด็ก และบริบทของ
ประเทศ โดยผลกำรคำนวณดัชนีควำมยำกจนหลำยมิติวัยเด็ก (C-MPI) เบื้องต้น พบว่ำอัตรำส่วนของเด็กที่
ยำกจนหลำยมิติ (H) ที่ร้อยละ 21.50 ควำมขัดสนเฉลี่ยของเด็กที่ยำกจน (A) ที่ร้อยละ 34.73 ทำให้ดัชนีควำม
ยำกจนหลำยมิติ (MPI) มีค่ำเท่ำกับ 0.0747 โดย มิติด้ำนพัฒนำกำรเด็ก เป็นมิติที่มีควำมขัดสนมำกที่สุด
รองลงมำเป็นมิติด้ำนสุขภำพ
นอกจำกนี้ผลกำรศึกษำยังพบว่ำ เด็กยำกจนแต่ละพื้นที่ยังมีควำมขัดสนที่แตกต่ำงกัน กล่ำวคือ ในเขต
ชนบทมีสัดส่วนเด็กยำกจนสูงกว่ำเขตเมือง โดยมีสัดส่วนเด็กยำกจนร้อยละ 22.9 ขณะที่ในเขตเมืองมีเด็ก
ยำกจนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19.4 ในทำนองเดียวกันควำมรุนแรงของปัญหำควำมยำกจนในเขตชนบทมี
ระดับสูงกว่ำเขตเมืองเช่นกัน แต่สูงกว่ำเพียงเล็กน้อย โดยในเขตชนบทมีระดับควำมรุนแรงของปัญหำควำม
ยำกจนอยู่ทรี่ ้อยละ 35.1 หรือหมำยถึง เด็กยำกจนในเขตชนบทมีระดับควำมขัดสนร้อยละ 35.1 ขณะที่ในเขต
เมืองมีระดับควำมขัดสนของเด็กยำกจนที่ร้อยละ 34.1
ด้ำนสำเหตุทใี่ ห้เด็กกลำยเป็นเด็กยำกจนหลำยมิติ พบว่ำ กำรศึกษำเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดทั้งเขตเมือง
และเขตชนบท ในระดับที่ค่อนข้ำงใกล้ เคียงกัน โดยเขตชนบทมีปัญหำกำรด้ำนกำรเรียนรู้ที่ร้อยละ 42.9
ขณะที่เขตเมืองมีปัญหำที่ร้อยละ 41.1 ในด้ำนอื่น พบว่ำ ปัญหำกำรป้องกันยังเกิดขึ้นในชนบทมำกกว่ำในเมือง
และเป็นที่น่ำสังเกตว่ำปัญหำในเขตเมืองที่สูงกว่ำในชนบท ได้แก่ โภชนำกำร และกำรเป็นอยู่ ร้อยละ 16.1
และ 13.9 ตำมลำดับ
ในระดับภูมิภำค พบว่ำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ภำคเหนือ และภำคใต้ มีปัญหำสัดส่วนเด็กยำกจนใน
ระดับสูงกว่ำพื้นที่อื่น ๆ ตำมลำดับ และหำกพิจำรณำระดับควำมรุนแรงพบว่ำภำคเหนือ ภำคใต้ และภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีระดับควำมรุนแรงสูงกว่ำพื้นที่อื่น ๆ ตำมลำดับ เมื่อพิจำรณำในเชิงมิติ พบว่ำปัญหำ
อันดับแรกของควำมยำกจนของทุกภำคคือปัญหำควำมขัดสนในมิติกำรศึกษำ ยกเว้นภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่มีควำมขัดสนในมิติมำตรฐำนควำมเป็นอยู่ เป็นลำดับแรก ส่วนมิติกำรศึกษำเป็นลำดับรองลงมำ นอกจำกนั้น
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ในแต่ละพื้นที่ก็มีควำมซับซ้อนของปัญหำในแต่ละมิติที่แตกต่ำงกัน ตำมลักษณะทำงกำยภำพรวมของภูมิภำค
หรือตำมบริบทวิถีชีวิตของแต่ละพื้นที่
ส ำหรั บ แนวโน้ ม ควำมยำกจนหลำยมิ ติ ข องเด็ ก ในประเทศไทยตลอดช่ ว ง 10 ปี ที่ ผ่ ำ นมำ
(ปี 2548 - 2558) มีกำรปรับตัวลดลงอย่ำงต่อเนื่อง สะท้อนจำกกำรลดลงของดัชนีควำมยำกจนหลำยมิติ
(Child MPI) ในปี 2548 ปี 2555 และปี 2558 ตำมลำดับ โดยเป็นผลจำกกำรลดลงของสัดส่วนเด็กยำกจน
หลำยมิติอย่ำงต่อเนื่อง ขณะที่ระดับควำมรุนแรงของควำมยำกจนหลำยมิติปรับตัวลดลงเล็กน้อยสำหรับด้ำน
นโยบำยพบว่ำ โดยส่วนใหญ่เป็นนโยบำยที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนำกำรที่ดี ซึ่ งไม่มีผลบังคับใช้ ขณะที่ในบำงช่วง
วัยยังไม่พบนโยบำยในกำรพัฒนำเด็ก เช่น ด้ำนกำรเรียนรู้ของเด็กในช่วงวัย 0-2 ปี นอกจำกนี้ยังพบประเด็น
ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำรที่ต้องพัฒนำยิ่งขึ้น เป็นต้น
ผลกำรวิเครำะห์นโยบำยที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเด็ก พบว่ำ ด้ำนกำรศึกษำ เด็กในช่วงอำยุต่ำกว่ำ 2 ปี ยัง
ไม่มีนโยบำยในกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ของเด็กอย่ำงชัดเจนนัก ขณะที่เด็กในวัยที่สูงขึ้นแม้จะมีนโยบำยรัฐเข้ำมำ
สนั บ สนุ น ทั้งศูน ย์ พัฒ นำเด็กเล็ ก นโยบำยเรียนฟรี /ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ แต่ยังปัญหำกำรเข้ำไม่ถึง
กำรศึกษำ บำงส่ ว นต้องออกกลำงคั น นอกจำกนี้ยังมีประเด็นด้ำนคุณภำพกำรให้ บริกำรกำรศึกษำที่ต้อง
ยกระดับให้ได้มำตรฐำน ด้ำนสุขภำพ นโยบำยส่วนใหญ่เป็นนโยบำยที่ส่งเสริมให้เด็กได้รับบริกำรที่เหมำะสม
ซึ่งไม่มีผลต่อกำรบังคับใช้ โดยในด้ำนโภชนำกำร พบปัญหำสำคัญคือมีเด็กที่ได้รับนมมำรดำอย่ำงน้อย 6 เดือน
ต่ำ ซึ่งในส่วนนี้แม้กฎหมำยแรงงำนจะระบุให้มำรดำสำมำรถลำหยุดได้โดยได้รับเงินเดือน แต่ระยะเวลำกำรลำ
หยุดกลับมีเพียง 98 วันเท่ำนั้น ซึ่งทำให้ครอบครัวที่มีควำมขัดสนด้ำนเศรษฐกิจ จำเป็นต้องกลับไปทำงำน และ
ไม่สำมำรถให้นมบุตรได้อย่ำงต่อเนื่อง นอกจำกนี้ในด้ำนกำรเข้ำรับวัคซีนป้องกันโรค และกำรบริโภคเกลือ
ไอโอดีน ยังมีป ระเด็นในกำรเข้ำถึงของเด็ก และกำรส่งเสริมให้ครัวเรือนใช้เกลื อไอโอดีน ด้ำนสวัสดิภำพ
ประเด็น ส ำคัญคือกำรส่ งเสริ มให้ เด็ กได้อำศั ยอยู่กับบิ ดำมำรดำ ซึ่ง ในทำงปฏิบั ติ เป็นไปได้ยำก เนื่องจำก
ข้อจำกัดด้ำนเศรษฐกิจ ที่ บิดำมำรดำจำเป็นต้องออกไปทำงำนต่ำงถิ่น ขณะเดียวกันด้ำนกำรลดกำรกระทำ
ควำมรุนแรงกับเด็ก และกำรป้องกันกำรท้องก่อนวัยอันควรแม้จะมีกำรออกกฎหมำยเพื่อป้องกัน แต่ยังต้อง
อำศัยควำมร่วมมือของพ่อแม่ ผู้ปกครอง รวมทั้งสถำนศึกษำในกำรไม่ใช้ควำมรุนแรงกับเด็ก และกำรอบรมขัด
เกลำให้เด็กมีควำมรู้เรื่องเพศศึกษำ เป็นต้น และด้ำนมำตรฐำนควำมเป็นอยู่ ต้องเน้นในด้ำนกำรส่งเสริมให้
ครัวเรือนมีกำรใช้เชื้อเพลิงในกำรปรุงอำหำรที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ รวมทั้งจัดหำโครงกำรช่วยเหลือให้ครัวเรือน
ยำกไร้ให้ซ่อมแซมที่อยู่อำศัยให้ได้มำตรฐำน เป็นต้น

6.2

ข้อเสนอแนะ

จำกข้อค้นพบข้ำงต้น ควำมยำกจนหลำยมิติของเด็กไทยอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้ำงต่ำ โดยมีค่ำดัชนี ควำม
ยำกจนหลำยมิติ (MPI) ค่ำเท่ำกับ 0.0747 โดยเด็กที่มีควำมยำกจนหลำยมิติคิดเป็นประมำณ 1 ใน 4 ของเด็ก
ที่ยำกจน และควำมรุนแรงของปัญหำอำจกล่ำวได้ว่ำเด็กมีควำมขัดสนเฉลี่ยมำกว่ำ 1 มิติแต่ไม่ถึง 2 มิติจำก
ทั้งหมด 4 มิติ นอกจำกนั้นเด็กที่อยู่ในชนบทจะมีจำนวนและควำมรุนแรงของปัญหำมำกกว่ำเด็กในเมือง และ
เด็กที่อยู่ในพื้นที่ภูมิภำคจะมีปัญหำมำกกว่ำเด็กที่อยู่ในพื้ นที่กรุงเทพฯ และภำคกลำง นอกจำกนั้นปัญหำของ
แต่ละพื้นที่ก็มีควำมแตกต่ำงกัน ตำมสภำพสิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต และบริบทของพื้นที่ ซึ่งต้องได้รับกำรพัฒนำ
ดังนี้
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1) สร้ำงแรงจูงใจ และส่งเสริ มให้ ผู้ปกครองตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรพัฒนำเด็ก จำก
ข้อมูลที่พบว่ำ เด็กยังขำดกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตในบำงด้ำน เช่น กำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ หรือกำรพำเด็กไปฉีด
วัคซีนให้ครบ สะท้อนถึงกำรไม่ให้ควำมสำคัญเกี่ยวกับกำรพัฒนำของเด็กอย่ำงจริงจัง และจะส่งผลต่อเด็ก
เกี่ยวกับพัฒนำกำรในด้ำนต่ำงๆ
2) กำรส่งเสริมกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมของครอบครัวให้มีควำมสัมพันธ์ใกล้ชิดและอบอุ่น กำรที่
เด็กได้อยู่ในสภำพแวดล้อมของครอบครัวที่มีควำมสัมพันธ์ใกล้ชิด อบอุ่น โดยเฉพำะกำรได้อยู่ร่วมกันกับพ่อ
และแม่ จะช่วยให้เด็กได้รับกำรส่งเสริมพัฒนำกำรที่ดี โดยเฉพำะในกลุ่มเด็กเล็ก (0-3 ขวบ) จะได้มีโอกำส/
ระยะเวลำที่ได้ดื่มนมจำกแม่เพิ่มขึ้น ได้รับกำรพำไปตรวจรับกำรคัดกรอง/กำรฉีดวัคซีน/ตำมกำหนดเวลำ กำร
ได้รับสำรอำหำรที่เหมำะสม นอกจำกนั้นสภำพแวดล้อมของครอบครัวที่ใกล้ชิดอบอุ่นจะส่ งผลให้เด็กรู้สึ ก
ปลอดภัย สร้ำงควำมไว้ใจ และมีกำรทำกิจกรรมร่วมกั บคนในครอบครัวทั้งกำรพูดคุย เล่น (เช่น จ๊ะเอ๋) เล่ำ
(เช่น กำรเล่ำนิทำน) ร้อง (ร้องเพลง) ซึ่งจะทำให้เด็กได้เรียนรู้จำกกำรฟัง จับ สัมผัส และกำรคิดจินตนำกำร
ส่งผลต่อพัฒนำกำรของเด็กให้มีควำมสมวัย
3) กำรส่งเสริมและสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำให้กับกลุ่มเด็กยำกจน เด็กด้อยโอกำส และเด็กที่
อยู่ในพื้นที่ห่ ำงไกล ไม่เพีย งกำรสร้ำงโอกำสที่ทั่วถึงและต้องคำนึงถึงคุณภำพกำรศึกษำที่เด็กจะได้รับด้ว ย
เช่นกัน โดยกำรสนั บ สนุ นทุนกำรศึกษำอย่ ำงเจำะจงกลุ่มเป้ำหมำยและให้มีกำรขยำยผล และดำเนินกำร
ต่อเนื่อง อำทิ กองทุนเพื่อควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ ซึ่ง ปัจจุบันได้มีกำรให้ทุนกำรศึกษำแก่เด็กที่ยำกจน
แบบมีเงื่อนไขไปแล้วประมำณ 5.1 แสนรำย โดยมีเงื่อนไข 3 ประกำรคือ อัตรำกำรมำเรียนไม่น้อยกว่ำร้อยละ
80 มี พั ฒ นำกำรที่ ส มวั ย ตำมเกณฑ์ ม ำตรฐำน และผลกำรเรี ย นของนั ก เรี ย นและกำรเลื่ อ นชั้ น เป็ น ต้ น
นอกจำกนั้นต้องเปิดโอกำสและมีก ำรศึกษำทำงเลือกให้กับกลุ่มเด็กที่หลุดจำกระบบกำรศึกษำและต้องกำร
ศึกษำต่อ เช่น กลุ่มแม่วัยใส เด็กเร่ร่อน เด็กพิกำรที่อยู่ห่ำงไกล เป็นต้น โดยกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล กำรมี
งบประมำณสนับสนุนครูข้ำงถนน เป็นต้น
4) กำรสร้ำงกำรรับรู้และเข้ำใจในเรื่องสิทธิเด็กให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเด็กควรได้รับกำร
คุ้มครองตำมแนวคิด 3p ได้แก่ protection ปกป้องคุ้มครอง prevention ป้องกันไม่ให้ถูกกระทำ และ
promotion กำรพัฒนำและส่งเสริมให้เติบโตในสังคมอย่ำงมีคุณค่ำ โดยเฉพำะผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับเด็ก คือพ่อแม่
ผู้ ป กครอง ที่ จ ะเป็ น กลไกเริ่ ม ต้ น ของกำรดู แ ลปกป้ อ งเด็ ก และผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในสั ง คม อำทิ สื่ อ ครู แ ละ
สถำบันกำรศึกษำ และชุมชน เป็นต้น
5) กำรขยำยผลกำรศึกษำเพื่อกำรกำหนดมำตรกำรให้ควำมช่วยเหลือและพัฒนำที่เหมำะสมตำม
สภำพแวดล้อม วิถีชีวิต และบริบทของพื้นที่ ทั้งนี้จำกผลกำรศึกษำซึ่งพบว่ำมีควำมรุนแรงของปัญหำที่แตกต่ำง
กัน ดังนั้นกำรกำหนดมำตรกำรแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำจึงจำเป็นต้องมีกำรควำมเหมำะสมกับปัญหำใน
แต่ล ะพื้น ที่ ซึ่งจะช่ว ยให้ แก้ไขปั ญหำได้ตรงจุดและตรงกลุ่ มเป้ำ หมำย รวมถึงเกิดประสิ ทธิภ ำพในกำรใช้
งบประมำณ ทั้งนี้ ดัชนีควำมยำกจนหลำยมิติสำมำรถชี้ปัญหำได้เพียงในระดับภำพรวมของพื้นที่ ซึ่งต้องอำศัย
กำรศึกษำในเชิงลึกเข้ำมำช่วยในกำรชี้ประเด็นปัญหำ และกำรหำเครื่องมือที่เหมำะสมมำช่วยในกำรแก้ไข
ปัญหำ อำทิ กองทุนเพื่อควำมเสมอภำทำงกำรศึกษำ ระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรพัฒนำคนแบบชี้ เป้ำ (Thai
People Map and Analytics Platform: TPMAP) หรือกำรวิเครำะห์ควำมจำเป็นขั้นพื้นฐำนของครัวเรือน
โดยกำรใช้ข้อมูลควำมจำเป็นพื้นฐำน (จปฐ.) มำวิเครำะห์ เป็นต้น
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6) กำรพัฒนำและเชื่อมโยงฐำนข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในกำรค้นหำ
กลุ่มเป้ำหมำย และกำรให้ควำมช่วยเหลือที่เหมำะสม โดยกำรสร้ำงข้อตกลงระหว่ำงหน่วยงำนที่จัดเก็บข้อมูล
ระดับกำรเข้ำถึง และกำรใช้ประโยชน์จำกข้อมูล
7) กำรส่งเสริมกำรให้คำแนะนำและควำมรู้กับมำรดำและครอบครัวผ่ำนโรงเรียนพ่อแม่ โดยใน
ปัจจุบันโรงเรียนพ่อแม่ ได้เริ่มให้ควำมรู้กับมำรดำตั้งแต่ เริ่มตั้งครรภ์ที่โรงพยำบำลรัฐ ซึ่งจัดโดยกรมอนำมัย
กระทรวงสำธำรณสุข อย่ำงไรก็ดี ส่วนหนึ่งสะท้อนให้เห็นว่ำ มำรดำที่เข้ำรับบริกำรในสถำนพยำบำลยังคงไม่มี
ควำมพร้อมที่จะรับควำมรู้หรือคำแนะนำต่ำง ๆ ในขณะที่อยู่ในโรงพยำบำล ดังนั้นกำรให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นเจ้ำภำพในกำรจัดกำรโรงเรียนพ่อแม่จึงอำจเป็นทำงออกหนึ่งที่จะทำให้โครงกำรดังกล่ำวเหมำะสม
และสอดคล้องกับควำมต้องกำรและลักษณะเชิงวัฒนธรรมของชุมชน โดยบทบำทของส่วนกลำงหรือกระทรวง
สำธำรณสุขอำจปรับเปลี่ยนไปสู่กำรกำกับดูแลหรือทำหน้ำที่ในเชิงผู้เชี่ยวชำญที่มีทรัพยำกรทำงด้ำนองค์ควำมรู้
แทน
8)
กำรส่งเสริมและสนับสนุนให้มำรดำและเด็กได้รับโภชนำกำรที่ถูกต้องเหมำะสม เนื่องจำก
มำรดำควรได้รับสำรอำหำรที่เพียงพอและสะอำดถูกสุขลักษณะตั้งแต่ เริ่มตั้งครรภ์ จนถึงช่วงอำยุ 5 ปี เพื่อ
ป้องกันภำวะเด็กเตี้ยแคระแกรน และเสริมสร้ำงสภำพแวดล้อมที่มีส่วนเสริมพัฒนำกำรทำงสมองของเด็กและ
พัฒนำกำรสมวัย
*****************************************************
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3. สำนักงำนสถิติแห่งชำติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
4. สำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง กระทรวงกำรคลัง
5. อธิบดีกรมกิจกำรเด็กและเยำวชน กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์
6. ส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหำดไทย
7. กรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข
8. สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร
9. สำนักนโยบำยและแผน กระทรวงมหำดไทย
10. สำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย
11. สำนักสนับสนุนสุขภำวะเด็ก เยำวชน และครอบครัว สำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริม
สุขภำพ
12. สำนักงำนส่งเสริมสังคมแห่งกำรเรียนรู้และคุณภำพเยำวชน
13. องค์กำรยูนิเซฟ ประเทศไทย

65

ภำคผนวก ข. รำยชือ่ ผูเ้ ชี่ยวชำญที่เข้ำร่วมจัดทำดัชนีควำมยำกจนหลำยมิติของกลุม่ เด็ก
นำงสำวจินำงค์กูร โรจนนันต์

ที่ปรึกษำด้ำนนโยบำยและแผนงำน สศช.

นำงสำวมนต์ทิพย์ สัมพันธวงศ์

ผู้อำนวยกำรกองพัฒนำข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม สศช.

นำยสมชัย จิตสุชน

สถำบันวิจัยเพื่อกำรพัฒนำประเทศไทย

นำงจิรำภรณ์ แผลงประพันธ์

สถำบันวิจัยเพื่อกำรพัฒนำประเทศไทย

ดร.พญ.สำยพิณ โชติวิเชียร

กรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข

พญ.นภำพรรณ วิริยะอุตสำหกุล

กรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข

นำงสำวจุฑำรัตน์ ปฏิเวทย์

กรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข

นำงสำวนำตยำ อังคนำวิน

กรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข

นำงสำวสุรีย์รัตน์ พิพัฒน์จำรุกิตติ์

กรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข

นำงสำวกุลธิดำ รักกลัด

กรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข

นำยพงศ์นคร โภชำกรณ์

สำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง

นำงสำวสิรมน กิจสุวรรณ

สำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง

นำยมยูร บุญยะรัตน์

สำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง

นำยจิณณะ เพียรพิทักษ์

กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน

นำงสำวภัทรพร คงวิจิตต์

กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน

นำยสุพจน์ แกล้วกล้ำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

นำงทัศนีย์ วัชรำไทย

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

นำงจริยำ ชุมพงศ์

กระทรวงมหำดไทย

นำงสำวดรุณศิริ แพน้อย

กระทรวงมหำดไทย

นำงชญำนิศ ใจหำญ

กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น

นำยอุเทน สวัสจุ้น

กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น

นำงจันทร์รัตน์ อำวุธปัญญำกุล

กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น

นำงสำวดวงใจ พัทมุข

กรมกำรพัฒนำชุมชน กระทรวงมหำดไทย

นำยจิรวัส พูลทรัพย์

สำนักงำนสถิติแห่งชำติ

นำงสำวเสำวลักษณ์ อินทร์บำรุง

สำนักงำนสถิติแห่งชำติ

รศ.ดร.เรณู สุขำรมณ์

สำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย

นำยนัทธปรำชญ์ นันทิวัฒน์กุล

สำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย
66

นำงสำวกฤติยำ ศศิภูมินทร์ฤทธิ์

สำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ

นำงสำวอัญชลี สัทธิกุลธร

สำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ

นำงธันว์ธิดำ วงศ์ประสงค์

สำนักงำนส่งเสริมสังคมแห่งกำรเรียนรู้และคุณภำพเยำวชน

นำงสำวสมชนก ลดำดก

สำนักงำนส่งเสริมสังคมแห่งกำรเรียนรู้และคุณภำพเยำวชน

Ms.Christina Popivanova

UNICEF Thailand

Mr.Tomooo Okubo

UNICEF Thailand

Ms.Chayanit Wangdee

UNICEF Thailand

Mr.Adhipat Warangkanand

UNICEF Thailand

Ms.Adriana Conconi

OPHI, University of Oxford

Ms.Monica Pinilla-Roncancio

OPHI, University of Oxford

Ms.Corine Mitchell

OPHI, University of Oxford

67

68

