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คานา
สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติได้จัดทำรำยงำนควำมยำกจนหลำยมิติในกลุ่ม
เด็กของประเทศไทยฉบับนี้ขึ้น เพื่อนำเสนอสถำนกำรณ์ควำมยำกจนของเด็กไทยในมิติอื่นที่นอกเหนือจำกตัว
เงินซึ่งคำนึงถึงปัจจัยที่สะท้อนถึงควำมยำกจนของเด็กอย่ำงแท้จริง โดยใช้ข้อมูลกำรสำรวจเด็กและสตรีของ
สำนักงำนสถิติแห่งชำติเป็นข้อมูลหลักในกำรจัดทำ และแบ่งมิติที่เกี่ยวข้องกับควำมยำกจนของเด็กออกเป็น
4 ด้ำน คือ กำรศึกษำ สุขภำพ มำตรฐำนควำมเป็นอยู่ และสวั สดิภำพของเด็ก ซึ่งกำรกำหนดมิติ และตัวชี้วัด
ข้ำงต้นอำศัยควำมร่วมมือจำกหลำยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำของเด็ก รวมทั้งองค์กำรกองทุนเพื่อเด็ก
แห่งสหประชำชำติ ที่ให้ควำมอนุเครำะห์ด้ำนข้อมูล และหลักวิชำกำรในกำรจัดทำตัวชี้วัดนี้ จึงขอขอบคุณมำ
ณ โอกำสนี้ด้วย
ส ำหรั บ รำยงำนฉบั บ นี้ ถื อ เป็ น รำยงำนฉบั บ ที่ ส องที่ น ำเสนอสถำนกำรณ์ ค วำมยำกจนของเด็ ก
ซึ่งสำนักงำนฯ จะทำกำรนำเสนอในทุก 3 ปี ให้สอดคล้องกับกำรเผยแพร่ข้อมูลกำรสำรวจสถำนกำรณ์เด็กและ
สตรีซึ่งเป็นข้อมูลหลักที่ใช้ในกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์
ท้ำยนี้ สำนักงำนฯ หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ รำยงำนควำมยำกจนหลำยมิติในกลุ่มเด็กจะเป็น ตัวชี้วัด และ
รำยงำนอีกชุดหนึ่งที่หน่วยงำนภำครัฐ นักวิชำกำร และผู้ที่สนใจสำมำรถนำไปใช้ในกำรติดตำมและแก้ไขปัญหำ
ควำมยำกจนของเด็กให้ได้ตรงจุด เพื่อขจัดปัญหำควำมยำกจนในเด็กให้หมดไปจำกประเทศไทย
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บทสรุปผู้บริหาร
สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สศช.) ภำยใต้ควำมร่วมมือกับองค์กำรกองทุน
เพื่อเด็กแห่ งสหประชำชำติ (UNICEF Thailand) ได้จัดทำดัช นีควำมยำกจนหลำยมิติของกลุ่มเด็ก (Child
Multidimensional Poverty Index: C-MPI) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ นำเสนอสถำนกำรณ์ ควำมยำกจนและ
ควำมขัดสนในมิติต่ำง ๆ ของกลุ่มเด็ก (0 – 17 ปี) ที่พิจำรณำจำกปัจจัยอื่นที่ไม่ใช่ด้ำนรำยได้ ซึง่ เด็กจะมีสภำพ
ปัญหำควำมยำกจนที่แตกต่ำงจำกควำมยำกจนของกลุ่มอื่นโดยทั่วไป โดยมีกำรนำเสนอครั้งแรกในรำยงำน
ควำมยำกจนหลำยมิติของเด็กไทย ปี 2562 ที่ใช้ข้อมูลกำรสำรวจสถำนกำรณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย
พ.ศ. 2558 - 2559 (MICS5) ของสำนักงำนสถิติแห่งชำติเป็นข้อมูลหลัก โดยมีองค์ประกอบของดัชนี แบ่งเป็น
4 มิติ ประกอบด้วย ด้ำนกำรศึกษำ ด้ำนสวัสดิภำพเด็ก ด้ำนมำตรฐำนควำมเป็นอยู่ และด้ำนสุขภำพ
ซึ่งขณะนี้ ส ำนั กงำนสถิติแห่ งชำติได้มีกำรจัดเก็บข้อมูล กำรส ำรวจดังกล่ ำวส ำหรับปี พ.ศ. 2562
(MICS6) แล้วเสร็จ สศช. จึงเห็นสมควรที่จะจัดทำรำยงำนควำมยำกจนหลำยมิติของเด็กไทยด้วยชุดข้อมูล
ดังกล่ำว มีสำระสำคัญ ดังนี้

1.

สรุปสถานการณ์ความยากจนหลายมิติของเด็ก

1.1

ภาพรวมความยากจนหลายมิติของกลุ่มเด็ก (C-MPI)

ดัชนีควำมยำกจนหลำยมิติของเด็กปี 2562 มีค่ำเท่ำกับ 0.0717 ลดลงจำก ปี 2558/2559 (MICS5)
เล็กน้อยซึ่งมีค่ำเท่ำกับ 0.0747 โดยสัดส่วนของเด็กที่ยำกจนหลำยมิติ (Headcount : H) ในปี 2562 เท่ำกับ
ร้อยละ 21.60 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจำกปี 2558/2559 ที่เท่ำกับร้อยละ 21.50 ขณะที่ระดับควำมขัดสนเฉลี่ยของ
เด็กที่ยำกจน (Intensity : A) อยู่ที่ร้อยละ 33.19 ลดลงเมื่อเทียบกับข้อมูลจำก MICS5 ที่ร้อยละ 34.73 ทั้งนี้
ปัจจัยที่ส่งผลต่อค่ำดัชนีควำมยำกจนหลำยมิติของกลุ่มเด็กมำกที่สุดคือมิติด้ำนกำรศึกษำ รองลงมำคือมิติ
ด้ำนสุขภำพ โดยเฉพำะในตัวชี้วัดด้ำนกำรเรียนรู้ และโภชนำกำร
ควำมยำกจนหลำยมิติในกลุ่มเด็กของประเทศไทย ระหว่ำงปี 2558/2559 และ 2562
ร้อยละ
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MICS6 (2562)
ควำมขัดสนเฉลี่ย (A) - แกนซ้ำย

ค่ำดัชนี MPI - แกนขวำ

ที่มำ: ข้อมูลสำรวจสถำนกำรณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย สำนักงำนสถิติแห่งชำติ ประมวลผลโดยกองพัฒนำข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม สศช.
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ขณะที่ ปัญหาความยากจนหลายมิติของเด็กมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน ระหว่างพื้นที่ โดย
นอกเขตเทศบำลมีปัญหำสูงกว่ำในเขตเทศบำลในทุกด้ำน โดยเฉพำะกำรเรียนรู้ โภชนำกำร กำรป้องกัน
กำรเป็นอยู่ และกำรใช้เชื้อเพลิงสำหรับประกอบอำหำรที่เกิดควัน ขณะที่ภูมิภำคที่มีปัญหำควำมยำกจนของ
เด็กมำกที่สุด ได้แก่ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ รองลงมำเป็นภำคใต้ ภำคเหนือ ภำคกลำง และกรุงเทพมหำนคร
ตำมล ำดั บ อย่ ำ งไรก็ ต ำม แต่ ล ะภู มิ ภ าคมี มิ ติ ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความยากจนของเด็ ก ต่ า งกั น โดย
ในภำคตะวันออกเฉียงเหนือมีสัดส่วนเด็กยำกจนที่ขัดสนด้ำนกำรเป็นอยู่ของเด็ก และด้ำนโภชนำกำรสูงกว่ำ
ภำคอื่นมำก รวมถึงเด็กยำกจนในภำคตะวันออกเฉียงเหนือและภำคเหนือยังมีปัญหำสูงในด้ำนกำรใช้เชื้อเพลิง
สำหรับประกอบอำหำรที่เกิดควัน
ความยากจนหลายมิติในกลุ่มเด็กปฐมวัย (0 - 4 ปี) มีระดับสูงกว่ากลุ่มวัยเรียนระดับมัธยมปลาย
(15 – 17 ปี) และกลุ่มวัยเรียนตอนต้น (อายุ 5 – 14 ปี) โดยปัจจัยด้ำนกำรศึกษำส่งผลต่อควำมยำกจนของ
กลุ่มเด็กปฐมวัย และกลุ่มวัยเรียนระดับมัธยมปลำย ขณะที่กลุ่มวัยเรี ยนตอนต้นมำจำกปัญหำด้ำนสุขภำพเป็น
หลัก ซึ่งกำรส่งเสริมให้เด็กได้รับกำรพัฒนำสมวัยอย่ำงจริงจังในช่วง 5 ปีแรกของชีวิตจะมีส่วนช่วยยกระดับ
พัฒนำกำร และสร้ำงพื้นฐำนกำรเรียนรู้ของเด็ก เนื่องจำกเป็นช่วงที่สมองมีกำรพัฒนำสู งสุดและส่งผลต่ อ
สติปัญญำ บุคลิกภำพและควำมฉลำดทำงอำรมณ์ โดย ศำสตรำจำรย์ James J. Heckman พบว่ำ กำรลงทุน
พัฒนำเด็กปฐมวัยจะให้อัตรำผลตอบแทนมำกถึงร้อยละ 7 - 10 และเด็กที่ได้รับกำรเลี้ยงดูที่ดีทั้งสำรอำหำร
และกำรดูแลสุขภำพในช่วงแรกของชีวิตจะมีทักษะทำงกำยภำพ ควำมฉลำดทำงสติปัญญำ และควำมฉลำดทำง
อำรมณ์ที่ดีกว่ำ อี กทั้งงำนวิจั ย ล่ ำสุ ด เมื่อปี พ.ศ. 2559 พบว่ำ กำรลงทุน ในเด็กปฐมวัยตั้งแต่แรกเกิด ถึ ง
5 ปีแรก จะได้รับผลตอบแทนมำกถึงร้อยละ 13
บทบาทของครัวเรือนมีส่วนสาคัญต่อการแก้ปัญหาความยากจนของเด็ก โดยกำรที่เด็กอำศัยใน
ครัวเรือนที่หัวหน้ำครัวเรือนมีองค์ควำมรู้ จะช่วยส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กได้ เนื่องจำกกำรอำศัยอยู่กับหัวหน้ำ
ครัวเรือนที่มีกำรศึกษำสูง ครัวเรือนนั้นจะมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และทักษะเพียงพอในกำรให้กำรดูแลเด็ ก
มำกกว่ำ อย่ำงไรก็ตำม กำรที่เด็กที่อำศัยในครัวเรือนขนำดใหญ่ โดยเฉพำะครัวเรือนที่มีสัดส่วนกำรพึ่งพิงต่อ
ประชำกรทั้งหมดสูง (สัดส่วนเด็กและผู้สูงอำยุต่อประชำกรทั้งหมด) ยิ่งทำให้เด็กมีโอกำสเป็นเด็กยำกจนมำก
ขึ้ น ขณะที่ ก ำรอยู่ อ ำศั ย ร่ ว มกั บ พ่ อ แม่ ข องเด็ ก จะท ำให้ เ ด็ ก มี โ อกำสเป็ น เด็ ก ยำกจนหลำยมิ ติ น้ อ ยกว่ ำ
กำรอำศัยอยู่กับคนอื่น
ในทานองเดียวกับนโยบายของรัฐมีบทบาทสาคัญต่อการแก้ปัญหาความยากจนของเด็ก โดยเด็กที่
อำศัยในครัวเรือนที่สมำชิกในครัวเรือนได้รับบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ และกำรช่วยเหลืออื่น
ช่วยให้เด็กมีโอกำสที่จะเป็นเด็กยำกจนหลำยมิติลดลง ส่วนหนึ่งอำจเป็นเพรำะกำรได้รับเงินช่วยเหลือจำก
สวัสดิกำรต่ำง ๆ ช่วยให้ครัวเรือนสำมำรถมีรำยได้ที่จะนำไปใช้จ่ำยในกำรยกระดับคุณภำพชีวิตของเด็กมำกขึ้น
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1.2

สถานการณ์ความยากจนของเด็กรายตัวชี้วัด

จำกผลกำรศึกษำชี้ให้ เห็ น ว่ำเด็กในแต่ล ะช่ว งวัยมีส ภำพปัญหำที่แตกต่ำงกัน ดังนั้นกำรพิจำรณำ
ควำมยำกจนหลำยมิติของเด็กตำมช่วงอำยุที่เหมำะสมจะช่วยให้ เข้ำใจถึงสถำนกำรณ์ และปัญหำของเด็ก
ในรำยละเอียดได้มำกขึ้น โดยสถำนกำรณ์ควำมยำกจนหลำยมิติของเด็กในแต่ละตัวชี้วัด เป็นดังนี้
มิติด้านการศึกษา เป็นสำเหตุหลักที่ส่งผลต่อควำมยำกจนของเด็กมำกที่สุด โดยเด็กยำกจนมีควำม
ขัดสนในตัวชี้วัดด้ำนนี้มำกที่สุดถึงร้อยละ 13.96 ในปี 2562 เพิ่มขึ้นจำกช่วงปี 2558/2559 ที่ เด็กยำกจนมี
ปัญหำด้ำนกำรศึกษำเพียงร้อยละ 12.46 โดยในกลุ่มเด็กปฐมวัย อำยุ 0 - 4 ปี ทีม่ ีปัญหำกำรขำดแคลนหนังสือ
ส ำหรั บ เด็ ก ในครั ว เรื อ นเป็ น จ ำนวนมำก โดยเฉพำะเด็ ก ในช่ ว งอำยุ 0 – 2 ปี ที่ มี สั ด ส่ ว นเด็ ก ยำกจน
ที่ขัดสนมำกถึงร้อยละ 60.9 และเป็นปัญหำที่พบได้ในทุกพื้นที่และภูมิภำค (ภำคอีสำนมำกสุด รองลงมำ คือ
ภำคใต้) โดยมีส ำเหตุสำคัญมำจำกกำรขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรส่งเสริมกำรพัฒนำเด็กที่ถูกต้องของ
ครอบครัว
ในขณะที่ ก ลุ่ ม เด็ ก วั ย เรี ย น อำยุ 5 - 17 ปี ซึ่ ง ใช้ เ กณฑ์ ก ำรวั ด เด็ ก ที่ ไ ม่ ไ ด้ เ รี ย นหนั ง สื อ มี อั ต รำ
ควำมขัดสนเท่ำกับร้อยละ 5.1 ซึ่งมีแนวโน้มที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับข้อมูลกำรสำรวจครั้งก่อน แต่ยังพบเด็กจานวน
มากที่ไม่ได้เรียนหนังสือทั้งที่มีนโยบายเรียนฟรี อีกทั้งไทยยังคงมีปัญหาด้านคุณภาพทางการศึกษาที่ต้อง
เร่งแก้ไข สะท้อนจำกผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึก ษำค่อนข้ำงต่ำ และมีแนวโน้มลดลงอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผล
กระทบต่ อ ควำมสำมำรถในกำรหำรำยได้ ข องเด็ ก ในอนำคต และท ำให้ ไ ม่ ส ำมำรหลุ ด พ้ น จำกวงจร
ควำมยำกจนได้
มิติด้านสวัสดิภาพเด็ก ประกอบด้วย 2 ด้ำน คือ
(1) ด้ำนกำรคุ้มครองเด็ก ภำพรวมสั ดส่ ว นเด็กยำกจนในด้ำนนี้ล ดลง ทั้งในด้ำนกำรจดทะเบียน
กำรเกิด ด้ำนกำรถูกกระทำควำมรุนแรง และด้ำนกำรที่เด็กเคยสมรสหรืออยู่กินกับชำย/หญิงฉันสำมีภรรยำ
แต่อย่ำงไรก็ตำม ปัญหำด้ำนกำรเคยสมรสหรืออยู่กินฉันสำมี/ภรรยำเป็นด้ำนที่เด็กยำกจนมีปัญหำสูงที่สุด และ
อำจนำไปสู่ปัญหำอื่น เช่น กำรตั้งครรภ์ระหว่ำงเรี ยน ต้อง dropout และทำให้ประเทศสูญเสียกำลังแรงงำนที่
มีคุณภำพ ขณะที่ ยังพบเด็กยำกจนอำยุ 1 – 14 ปี มีปัญหำถูกกระทำควำมรุนแรงมำก ซึ่งมำกที่สุดอยู่ใน
กรุงเทพมหำนคร รองลงมำคือภำคใต้ และเด็กยำกจนอำยุ 15 - 17 ปี ที่เคยสมรสหรืออยู่กินกับชำย/หญิงฉัน
สำมีภรรยำ พบมำกในภำคใต้
(2) ด้ำนกำรเป็นอยู่ สัดส่วนเด็กยำกจนด้ำนกำรเป็นอยู่ปรับตัวลดลงเช่นกัน ยังพบปัญหำเด็กยำกจน
ที่มีอำยุต่ำกว่ำ 5 ปี ถูกปล่อยให้อยู่ตำมลำพัง ซึ่งพบมำกในภำคใต้ และภำคกลำง ซึ่งทำให้เด็กมีควำมเสี่ยงต่อ
กำรรั บ อัน ตรำย ขณะเดีย วกัน ยั งพบด้ว ยว่ำมีเด็กจำนวนมำกที่ไ ม่ได้อำศัยอยู่กับพ่อแม่ ของตนเองซึ่ ง พบ
มำกที่สุดในภำคตะวัน ออกเฉีย งเหนื อ รองลงมำคือกรุงเทพมหำนคร สำเหตุส่วนหนึ่งมำจำกควำมจำเป็น
ในกำรต้องทำงำนหำรำยได้ ทำให้พ่อแม่ต้องให้เด็กอยู่กับตำยำย ซึ่งมีองค์ควำมรู้ไม่เพียงพอต่อกำรพัฒนำของ
เด็กในปัจจุบัน

x

มิติ ด้ า นมาตรฐานความเป็น อยู่ พบปัญหำของเด็กยำกจนในมิติด้ำนมำตรฐำนควำมเป็นอยู่ คือ
กำรใช้เชื้อเพลิงทำอำหำรที่ก่อให้เกิดควัน ซึ่งมีปัญหำมำกในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ และภำคเหนือ ส่วนหนึ่ง
เกิดจำกวิถีชีวิตของคนในภูมิภำคดังกล่ำวที่มักประกอบอำหำรด้วยฟืน/ถ่ำน และปัญหำด้ำนกำรถือครอง
สินทรัพย์ (กำรไม่ได้เป็นเจ้ำของสิ่งของชิ้นเล็กอย่ำงน้อย 4 ชิ้น และไม่มีของชิ้นใหญ่อย่ำงน้อย 1 ชิ้น) ที่มีมำก
ในภำคใต้ และกรุงเทพมหำนคร ซึ่งเชื่อมโยงถึงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรพื้นฐำนที่จำเป็น หรือเป็นส่วนช่วย
ส่งเสริมพัฒนำกำรของเด็ก อำทิ อินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์
มิติด้านสุขภาพ เป็นมิติที่ส่งผลต่อควำมยำกจนหลำยมิติเป็นอันดับสอง แบ่งออกเป็น 2 ด้ำน ได้แก่
(1) ด้ำนโภชนำกำร พบปัญหำคือ 1) การไม่ได้ทานนมแม่เพิ่มขึ้น ซึ่งพบมำกในเด็กที่อำศัยอยู่นอก
เขตเทศบำล ในภำคตะวัน ออกเฉีย งเหนื อ และภำคใต้ 2) ภาวะทุพโภชนาการ ของเด็กยากจนช่ ว งวั ย
6 เดื อน – 4 ปี มีปัญหาเพิ่มขึ้น โดยเฉพำะภำคเหนือที่มีสัดส่ว นเด็กยำกจนมีภำวะทุพโภชนำกำรสูงสุด
โดยเด็กที่มีภ ำวะเตี้ ย แคระแกร็ น และผอมลี บเป็น ปัญ หำที่ส ำคัญ ในครอบครัว รำยได้น้ อ ย และพ่ อ แม่ มี
กำรศึกษำน้อย ซึ่งปัญหำทำงด้ำนทุพโภชนำกำรไม่เพียงเพิ่มขึ้นในช่วงเด็กวัย 6 เดือน – 4 ปี แต่ยังพบสัดส่วนของ
เด็กทำรกแรกเกิดที่มีน้ำหนักน้อยกว่ำ 2,500 กรัม เพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2560 จึงเป็นควำมท้ำทำยของกระทรวง
สำธำรณสุขที่จะต้องมีกำรส่งเสริมให้ภำวะทุพโภชนำกำรในเด็กทุกช่วงวัยมีจำนวนที่ลดลง และ 3) การไม่ได้
บริโภคเกลือที่มีไอโอดีนเพียงพอของเด็กอายุ 5 – 17 ปี ยังมีปัญหามากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(2) ด้ำนกำรป้องกัน พบเด็กยำกจนช่วงวัย 0 – 4 ปี ยังได้รับวัคซีนไม่ครบตำมเกณฑ์ในระดับสูง ทั้งที่
เป็นสวัสดิกำรที่ไม่มีค่ำใช้จ่ำย โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในภำคใต้ โดยมีสำเหตุมำจำกกำรขำดควำมรู้ และกำรให้
ควำมสำคัญของผู้ปกครอง รวมถึงผู้ปกครองบำงส่วนอำจไม่ทรำบถึงสิทธิที่รัฐบำลจัดให้ ขณะเดียวกันกำรได้
เรียนวิชำเพศศึกษำของเด็กในช่วงอำยุ 15 – 17 ปี มีแนวโน้มที่ดีขึ้น แต่ยังพบปัญหำในบำงกลุ่ม สะท้อนจำก
อัตรำกำรมีบุตรของวัยรุ่นยังคงสูงในกลุ่มที่เป็นผู้ยำกจนมำก และมักเป็นกลุ่มผู้หญิงที่มีกำรศึกษำระดับต่ำกว่ำ
ประถมศึกษำ อีกทั้งยังพบว่ำ ภำคเหนือและครัวเรือนที่มีหัวหน้ำครัวเรือนไม่พูดภำษำไทยมีอัตรำกำรมีบุตรของ
วัยรุ่นสูงมำกกว่ำกลุ่มอื่น

2.

การดาเนินนโยบายและการยกระดับคุณภาพชีวิตเด็กยากจน

จำกปัญหำข้ำงต้นเมื่อพิจำรณำนโยบำยในปัจจุบัน พบว่ำ รัฐบำลมีกำรดำเนินนโยบำยที่สำคัญในทุก
ด้ำน ทั้งด้ำนกำรเข้ำถึงโอกำสทำงกำรศึกษำ กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ สวัสดิภำพเด็ก มำตรฐำนควำมเป็นอยู่ และ
กำรพัฒนำด้ำนสุขภำพให้ครอบคลุมและมีคุณภำพมำกขึ้น โดยสำมำรถจำแนกเป็นกลุ่มได้ ดังนี้
นโยบายจาแนกรายกลุม่
ช่วงกลุ่มอำยุ 0 – 4 ปี

•
•
•
•
•
•

มาตรการ
พระรำชบัญญัติกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562
นโยบำยมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต
โครงกำรเงินอุดหนุนเพื่อกำรเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
โครงกำรศูนย์พึ่งได้ (One Stop Crisis Center: OSCC)
กำรกระจำยเมืองและควำมเจริญ
กำรยกระดับตัวชี้วัดเพื่อส่งเสริมเด็กอำยุ 0 – 5 ปี สูงดีสมส่วน
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นโยบายจาแนกรายกลุม่
ช่วงกลุ่มอำยุ 5 – 14 ปี

•
•

ช่วงกลุ่มอำยุ 15 – 17 ปี

•
•
•
•
•

มำตรกำรอื่นที่เอื้อต่อกำรพัฒนำ
ของเด็ก
กำรพัฒนำสภำพแวดล้อมที่เ อื้ อ
ต่อกำรพัฒนำของเด็ก

•
•
•
•
•

มาตรการ
โครงกำรจัดกำรศึกษำเชิงพื้นที่เพื่อควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ
โครงกำรจั ด สรรเงิ น อุ ด หนุ น นั ก เรี ย นยำกจนพิ เ ศษแบบมี เ งื่ อ นไข หรื อ
ทุนเสมอภำค
โครงกำรสู้วิกฤตให้น้องอิ่ม
กำรจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมกำรศึกษำ (Education Sandbox)
กองทุนเพื่อควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ
โครงกำรอำหำรกลำงวันของนักเรียน
พระรำชบัญญัติกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559
และยุทธศำสตร์กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
โครงกำรกองทุนกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ (กยศ.)
กำรส่งเสริมภูมิคุ้มกันโรค
กำรส่งเสริมกำรบริโภคเกลือไอโอดีน
นโยบำยในกำรส่งเสริมกำรเข้ำถึงโครงสร้ำงขั้นพื้นฐำน
นโยบำยด้ำนที่อยู่อำศัย

อย่ำงไรก็ตำม มำตรกำรดังกล่ำวแม้ว่ำจะมีส่วนช่วยให้ เด็กมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น แต่จำกสถำนกำรณ์
ควำมยำกจนหลำยมิติของเด็กยังพบว่ำ มีเด็กจำนวนมำกที่ยังไม่ได้รับกำรดูแลให้มีคุณภำพชีวิตที่ดี ซึ่งส่วนหนึ่ง
ต้องอำศัยควำมร่วมมือของพ่อแม่ ผู้ปกครองในกำรให้ควำมสำคัญกับกำรยกระดับคุณภำพชีวิตของเด็กให้เพิ่มขึ้นด้วย

3.

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

จำกข้ อ ค้ น พบที่ ไ ด้ จ ำกกำรวิ เ ครำะห์ ดั ช นี ค วำมยำกจนหลำยมิ ติ ข องเด็ ก ไทยสำมำรถน ำไปสู่
ข้ อ เสนอแนะเชิ ง นโยบำยที่ อ ำจจะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ ภำครั ฐ และหน่ว ยงำนที่ เ กี่ ย วข้ อ งในกำรขจั ด ปั ญหำ
ควำมยำกจนในทุกมิติและกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของเด็กไทยให้ดียิ่งขึ้น ดังนี้
(1) การสร้างความเข้มแข็งแก่สถาบันครอบครัวให้เอื้อต่อการเลี้ยงดูเด็ก โดยมุ่งเน้นกำรผลักดันให้เกิด
กลไกประสำนควำมร่ ว มมื อ ระดั บ พื้ น ที่ ใ นลั ก ษณะบู ร ณำกำรกำรด ำเนิ น งำนในกำรดู แ ลเด็ ก อำทิ
กำรพัฒ นำระบบฐำนข้ อมู ล ในพื้ น ที่ ส ำหรับ นำมำใช้วิเ ครำะห์ ลั ก ษณะครอบครัว เพื่ อน ำไปวำงแผน
ในกำรพัฒนำครอบครัวให้เหมำะสมกับบริบทของครอบครัวแต่ละรูปแบบ กำรจัดกิจกรรมและเปิดพื้นที่
สำธำรณะในชุม ชมให้ ค รอบครั ว มี ส่ ว นร่ ว มในกำรท ำกิ จ กรรมร่ว มกั น และเสริ ม สร้ ำงควำมสั ม พันธ์
ที่ดีในครอบครัว กำรส่ งเสริมให้ครอบครัวเข้ำมำมีส่วนร่วมกับสถำนศึกษำในกำรจัดกิจกรรมสนับสนุน
กำรเรียนรู้ และร่วมวำงแผนในกำรจัดกำรและแก้ไขปัญหำให้กับเด็ก
(2) การจัดสวัสดิการแก่เด็กต้องมีความครอบคลุมและมีเงื่อนไขที่ส่งเสริมให้เด็กได้รับการพัฒนาอย่าง
เหมาะสม จำกนโยบำยกำรแก้ปัญหำคุณภำพชี วิตเด็กในปัจจุบันพบว่ำยังมีเด็กที่ตกหล่นและมีคุณภำพ
ชีวิตต่ำกว่ำมำตรฐำนเป็นจำนวนมำก โดยเฉพำะนโยบำยโครงกำรเงินอุดหนุนเพื่อกำรเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ที่ยังมีเด็กยำกจนจำนวนมำกไม่ได้รับสวัสดิกำรดังกล่ำว จึงควรมีกำรออกแบบระบบกำรลงทะเบียน
ที่เหมำะสมโดยคำนึงถึงกำรบูร ณำกำรระหว่ำงกลุ่มผู้ได้รับสวัสดิกำรในหลำยๆ platform เข้ำด้วยกัน
พร้อมทั้งควรมีกำรกำหนดเงื่อนไข (Conditional Cash Transfer: CCT) ที่สะท้อนถึงพัฒนำกำรที่สมวัย
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ของเด็กควบคู่ด้วย อำทิ กำรเข้ำถึงวัคซีน กำรได้รับโภชนำกำรที่ดี กำรเข้ำเรียนเมื่อถึงช่วงอำยุที่เหมำะสม
เพื่อให้สวัสดิกำรที่เด็กได้รับสำมำรถบรรลุผลในกำรยกระดับคุณภำพชีวิตของเด็กได้อย่ำงแท้จริง
(3) การสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการ
และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็ก จำกปัจจุบันนโยบำยกำรยกระดับคุณภำพชีวิตของเด็ก เกือบทั้งหมด
เป็นนโยบำยจำกรัฐส่วนกลำง ซึง่ เป็นกำรออกแบบนโยบำยให้ครอบคลุม แต่อำจไม่ตอบสนองได้ตรงตำม
ควำมต้องกำรของเด็ก จึงควรส่งเสริมให้ภำคเอกชนเข้ำมำมีส่วนร่วมโดยกำรใช้ กลไกควำมร่วมมือที่เน้น
ผลลั พ ธ์ เ พื่ อ สั ง คม (Social Impact Partnership Model) ที่ เ ป็ น ควำมร่ ว มมื อ ระหว่ ำ งภำครั ฐ
ภำคเอกชน และภำคประชำสังคมในกำรดำเนินกำร โดยมุ่งกำรแก้ปัญหำที่เน้นเชิงป้องกัน (Preventive)
และให้ควำมช่วยเหลือแต่แรกเริ่ม (Early intervention) ก่อนที่จะกลำยเป็นปัญหำที่รุนแรง และยังช่วย
ลดค่ำใช้จ่ำยงบประมำณรัฐในกำรแก้ปัญหำที่จะเกิดขึ้น หำกไม่ได้มีกำรป้องกัน ทั้งนี้ ภำครัฐจะเป็น
ผู้ ก ำหนดเป้ ำ หมำยเพื่ อ ให้ ภ ำคเอกชน/ภำคประชำสั ง คมด ำเนิน กำร (อำทิ กลุ่ ม เด็ ก ยำกจนที่ เ ป็ น
กลุ่มเป้ำหมำยทุกคนได้รับเงินอุดหนุน กำรเพิ่มขึ้นของคะแนน PISA เด็กที่มีภำวะทุพโภชนำกำรลดลง)
และเมื่อสำมำรถดำเนินกำรได้บรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่กำหนดไว้ ภำครัฐ ที่เดิมจะมีต้นทุนค่ำใช้จ่ำย
หำกดำเนินกำรเองก็จะนำต้นทุนงบประมำณดังกล่ำวมำจ่ำยเป็นผลตอบแทนให้กับ ภำคเอกชนหรือ
ภำคประชำสังคม ซึ่งจะทำให้กำรจัดสวัสดิกำรของภำครัฐเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
(4) การส่งเสริมให้มีการกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจและสั งคมไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึง
จำกข้อค้นพบที่ชี้ว่ำเด็กที่อำศัยอยู่ในพื้นที่ชนบทหรือห่ำงไกลเมือง มีแนวโน้มที่จะกลำยเป็นเด็กยำกจน
หลำยมิติมำกกว่ำ ดังนั้นควรเร่งผลักดันนโยบำยกำรพัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษในแต่ละภูมิภำค เพื่อให้
มีกำรกระจำยควำมเจริญ อำนำจในกำรบริหำร และงบประมำณภำครัฐ ไปยังแต่ละภูมิภำคอย่ำงทั่วถึง
ซึ่งจะช่วยให้เด็กในครัวเรือนที่อยู่ห่ำงไกลสำมำรถเข้ำถึงกำรบริกำรของภำครัฐได้มำกยิ่งขึ้น และยังเป็น
กำรเพิ่มโอกำสที่พ่อแม่จะอำศัยอยู่ร่วมกับเด็กและลดโอกำสในกำรเกิดครัวเรือนแหว่งกลำง
(5) การปรับปรุ งตั วชี้วัดในแต่ ละมิติ และการบูรณาการข้อมูลบุคคลเพื่อใช้เป็นเครื่ องมือในการก าหนด
นโยบาย ตัวชี้วัดที่นำมำใช้ในกำรคำนวณควำมยำกจนหลำยมิติของเด็กยังไม่สำมำรถสะท้อนกำรพัฒนำของ
เด็ ก ในแต่ ล ะมิ ติ ไ ด้ เ ท่ ำ ที่ ค วร เนื่ อ งด้ ว ยปั ญ หำของข้ อ มู ล ในกำรจั ด เก็ บ จึ ง ต้ อ งมี ก ำรทบทวน
กำรกำหนดตัวชี้วัดในแต่ละมิติเพื่อให้สะท้อนคุณภำพชีวิตของเด็กได้อย่ำงแท้จริง นอกจำกนี้ ดัชนีควำม
ยำกจนหลำยมิติของเด็กเป็นตัวชี้วัดที่มำจำกกำรสำรวจ ทำให้ไม่สำมำรถระบุตัวตนของกลุ่มเป้ำหมำยและให้
ควำมช่ วยเหลื อได้ ซึ่ งหำกมี กำรจั ดเก็ บและพั ฒนำเชื่ อมโยงฐำนข้ อมู ลระหว่ ำงหน่ วยงำนที่ เกี่ ย วข้ อง
ให้สำมำรถระบุตัวตนของเด็กได้ โดยเฉพำะกำรจัดกำรข้อมูลในระดับพื้นที่ที่ให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นผู้จัดเก็บข้อมูลและบริหำรข้อมูลและสำรสนเทศในระดับชุมชนและตำบล โดยออกแบบระบบเชื่อมโยง
กับข้อมูลประเภทอื่น ๆ และรวมอยู่ในชุดข้อมูลขนำดใหญ่ (big data) ของรัฐบำล พร้อมออกแบบระบบ
ควำมปลอดภัยควบคู่กับระบบฐำนข้อมูลเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อให้ได้ฐำนข้อมูลที่สำมำรถระบุตัวตนได้
และนำไปออกแบบนโยบำยที่ตรงกับควำมต้องกำรและควำมจำเป็นของแต่ละกลุ่มเป้ำหมำยต่อไป
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บทที่ 1 บทนา

บทที่ 1

บทนา

1-1 หลักการและเหตุผล
กำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงประชำกรจำกอัตรำกำรเกิดที่ลดลง และประชำกร
มี อำยุ ย ำวนำนขึ้ น ท ำให้ จ ำนวนประชำกรเริ่ ม ลดลงจำกสู ง สุ ด 67.2 ล้ ำนคน
ในปี 2571 เหลื อ 65.4 ล้ ำนคน ในปี 2583 และสั ดส่ ว นผู้ สู งอำยุต่อ ประชำกร
เพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 18.1 ในปี 2563 กลำยเป็นร้อยละ 20.17 หรือสังคมสูงวัยอย่ำง
สมบูรณ์ (Completed aged society) ในปี 2566 และร้อยละ 28 หรือสังคมสูงวัย
ระดั บ สุ ด ยอด (Super aged society) ในปี 2576 ซึ่ ง นอกจำกท ำให้ จ ำนวน
ผู้สูงอำยุเพิ่มขึ้นมำกแล้ว ยังส่งผลให้อัตรำส่วนพึ่งพิงเพิ่มขึ้นจำก 49.3 ในปี 2553
เป็ น 79.1 ในปี 2583 หรื อ ท ำให้ ป ระชำกรวั ย แรงงำนต้ อ งรั บภำระมำกขึ้ น
ในกำรหำรำยได้เพื่อมำสนับสนุนกำรบริโภคของประชำกรวัยอื่น ๆ โดยเมื่อพิจำรณำ
โครงสร้ำงของรำยได้ และค่ำใช้จ่ำยในแต่ละช่วงอำยุของคนไทยจำกข้อมูลบัญชี
กระแสกำรโอนประชำชำติ ข องประเทศไทยในปี 2560 (National Transfer
Account: NTA) จะพบว่ำ กำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงประชำกรสู่สังคมผู้สูงอำยุ
ทำให้เกิดกำรขำดดุลรำยได้ตำมช่วงอำยุเพิ่มขึ้น หรือกล่ำวได้ว่ำยิ่งโครงสร้ำงเป็น
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สังคมสูงวัย มำกขึ้น ยิ่งทำให้ประชำกรมีรำยจ่ำยเพื่อกำรบริโภคสูงขึ้นมำกกว่ำ
รำยได้นั่นเอง ดังนั้น วัยแรงงำนจึงจำเป็นที่จะต้องหำรำยได้ให้มำกขึ้นเพื่ อ มำ
ทดแทนกำรขำดดุลดังกล่ำว
รูป 1-1 กำรเปลี่ยนแปลงของโครงสร้ำงประชำกรไทย

ที่มำ: สศช.

รูป 1-2 กำรเปรียบเทียบรำยได้และรำยจ่ำยตำมช่วงอำยุ ปี 2560

ที่มำ: สศช.

กำรที่แรงงำนต้องมีภำระในกำรดูแลวัยสูงอำยุและวัยเด็กเพิ่มขึ้น ชี้ให้เห็น
ว่ ำ ในอนำคตประเทศไทยจ ำเป็ น ต้ อ งอำศั ย กลุ่ ม วั ย แรงงำนที่ คุ ณ ภำพและ
มีศักยภำพเพียงพอที่จะสำมำรถแบกรับภำระค่ำใช้จ่ำยให้ กับกลุ่ มคนช่ว งอำยุ
อื่น ๆ ด้วยกำรเพิ่มผลิตภำพแรงงำน หรือยกระดับรำยได้ให้สูงขึ้น โดยกำรเพิ่ม
ผลิตภำพของวัยแรงงำนนั้น จำเป็นต้องมีกำรเตรียมกำรและสร้ำงเสริมควำมรู้
และทักษะให้กับแรงงำน ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องเริ่มสะสมมำตั้งแต่วัยเด็ก กล่ำวคือเมื่อ
เด็กมีคุณภำพชีวิตที่ดีย่ อมส่ งผลต่อกำรเรียนรู้และควำมพร้อ มในกำรเพิ่ ม พู น
ทักษะ ควำมรู้ควำมสำมำรถ และโอกำสในกำรสร้ำงรำยได้ในอนำคตที่สู ง ขึ้น
อย่ ำงไรก็ตำม ปัจจุบันกำรพัฒ นำคุณภำพเด็กไทย ทั้งในด้ำนกำรศึกษำ และ
กำรเลี้ยงดูยังมีข้อจำกัด ประกอบกับปัญหำควำมเหลื่อมล้ำที่อยู่ในระดับสูง ทำให้
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เด็กบำงกลุ่มได้รับโอกำสที่ไม่เท่ำเทียมกัน ดังนั้น เพื่อให้คนไทยได้เติบโตอย่ำงมี
คุ ณ ภำพชี วิ ต ที่ ดี ใ นอนำคต สั ง คมไทยจะต้ อ งมุ่ ง เน้ น และให้ ค วำมส ำคั ญ กั บ
กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ในทุกด้ำน โดยเฉพำะวัยเด็กซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญใน
อนำคต ทั้งกำรขจัดควำมยำกจนและควำมขัดสนในทุกมิติ รวมทั้งกำรสร้ำงโอกำส
ให้กับกลุ่มเด็กในกำรพัฒนำตนเองไปเป็นประชำกรที่มีคุณภำพของสังคมไทยใน
อนำคตต่อไป

1-2 การจัดทารายงานสถานการณ์ความยากจน
ในปัจจุบัน
ที่ผ่ำนมำ สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สศช.)
มีกำรนำเสนอสถำนกำรณ์ควำมยำกจนของประเทศไทยมำอย่ำงต่อเนื่อง โดยใช้
เส้นควำมยำกจนเป็นเกณฑ์ในกำรวิเครำะห์ควำมยำกจนหรือเป็นกำรพิจำรณำ
ควำมยำกจนด้ำนตัวเงิน อย่ำงไรก็ดี ควำมยำกจนมีควำมหมำยครอบคลุ มถึง
กำรขำดแคลนหรื อ กำรขำดโอกำสในกำรเข้ ำ ถึ ง ทรั พ ยำกร ตลอดจน
กำรไม่สำมำรถเข้ำถึงบริกำรและควำมช่วยเหลือของรัฐ ด้วย ดังนั้น กำรพิจำรณำ
คนจนโดยใช้ เ ส้ น ควำมยำกจนเพี ย งอย่ ำ งเดี ย วจะไม่ ค รอบคลุ ม ตำมนิ ย ำม
ควำมหมำยดังกล่ำว ประกอบกับปัจจุบันองค์กำรสหประชำชำติมีกำรกำหนด
เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เพื่อ
ใช้เป็นทิศทำงในกำรพัฒนำให้กับประเทศต่ำง ๆ โดยมีเป้ำหมำยที่ 1 คือกำรขจัด
ควำมยำกจนทุกรูปแบบในทุกพื้นที่ (Eradicating poverty in all its form and
dimensions everywhere) ทำให้กำรพิจำรณำควำมยำกจนอย่ำงรอบด้ำนและ
หลำยมิติได้รับควำมสนใจจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ มำกขึ้น
ด้ ว ยเหตุ นี้ สศช. จึ ง ได้ ริ เ ริ่ ม จั ด ท ำดั ช นี ค วำมยำกจนหลำย มิ ติ
(Multidimensional Poverty Index: MPI) ขึ้ น เพื่ อ น ำมำใช้ วิ เ ครำะห์ ค วำม
ยำกจนในมิติอื่น ๆ ที่มีควำมครอบคลุ มนอกเหนื อจำกด้ำนตัว เงิน โดยอำศั ย
ควำมร่ ว มมื อ จำกหน่ ว ยงำนที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง องค์ ก รระหว่ ำ งประเทศ ได้ แ ก่
องค์กำรยู นิ เซฟประเทศไทย (UNICEF Thailand) โครงกำรพัฒ นำทรัพ ยำกร
มนุษย์และแก้ไขควำมยำกจนแห่งมหำวิทยำลัยออกซ์ฟอร์ด (Oxford Poverty
and Human Development Initiative – OPHI) และหน่ ว ยงำนของรั ฐ และ
สถำบันวิจัยภำยในประเทศ โดยมีกำรพัฒนำดัชนีดังกล่ำวขึ้นมำแล้ว 2 ดัชนี ได้แก่
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1) ดั ช นี ค ว ำ ม ย ำก จ นห ลำ ยมิ ติ ขอ ง ป ระ เ ท ศ ไ ท ย ( National
Multidimensional Poverty Index: N-MPI) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในกำรวัด
ควำมยำกจนด้ำนอื่น ๆ ที่นอกเหนือจำกตัวเงินในภำพรวมระดับประเทศ โดยใช้
ข้อมูล กำรส ำรวจภำวะเศรษฐกิจและสั งคมของครัว เรือน ของส ำนักงำนสถิ ติ
แห่งชำติเป็นข้อมูลหลัก มีองค์ประกอบของดัชนี แบ่ งเป็น 4 มิติ ประกอบด้วย
ด้ำนกำรศึกษำ ด้ำนกำรใช้ชีวิตในแบบที่ดีต่อสุขภำพ ด้ำนควำมเป็นอยู่ และด้ำน
ควำมมั่ น คงทำงกำรเงิ น โดยมี ก ำรน ำเสนอรวมอยู่ ใ นรำยงำนสถำนกำรณ์
ควำมยำกจนและเหลื่อมล้ำตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นมำ
2) ดัชนีควำมยำกจนหลำยมิติของกลุ่มเด็ก (Child Multidimensional
Poverty Index: C-MPI) มีวัตถุประสงค์เพื่อวัดควำมยำกจนและควำมขัดสนในมิติ
ต่ ำ ง ๆ โดยเน้ น เฉพำะในกลุ่ ม เด็ ก (0 – 17 ปี ) โดยใช้ ข้ อ มู ล การส ารวจ
สถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย ของสานักงานสถิติแห่งชาติ เป็นข้อมูล
หลั ก มี อ งค์ ป ระกอบของดั ช นี แบ่ ง เป็ น 4 มิ ติ ประกอบด้ ว ย ด้ ำ นกำรศึ ก ษำ
ด้ำนสวัสดิภำพเด็ก ด้ำนมำตรฐำนควำมเป็นอยู่ และด้ำนสุขภำพ นำเสนอครั้งแรก
ในรำยงำนควำมยำกจนหลำยมิติของเด็กไทย ปี 2562 (ใช้ข้อมูล MICs5)
รูป 1-3 เครื่องมือในกำรวัดควำมยำกจนทำงกำรของไทย
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1-3 การพัฒนาดัชนีความยากจนหลายมิติของ
กลุ่มเด็กในประเทศไทย
กำรจั ด ท ำดั ช นี ค วำมยำกจนหลำยมิ ติ ข องกลุ่ ม เด็ ก ในประเทศไทย
ดำเนินกำรภำยใต้ควำมร่วมมือระหว่ำง สศช. กับองค์กำรกองทุนเพื่อเด็กแห่ง
สหประชำชำติ (UNICEF Thailand) และได้ รั บ กำรสนั บ สนุ นทำงเทคนิ ค จำก
โครงกำรพั ฒ นำทรั พ ยำกรมนุ ษ ย์ แ ละแก้ ไ ขควำมยำกจนแห่ ง มหำวิ ท ยำลั ย
อ อ ก ซ ฟ อ ร์ ด ( Oxford Poverty and Human Development Initiative –
OPHI) ในกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ในกำรคำนวณและกำรแปลผล โดยกำหนด
นิยำมของเด็กตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองเด็กปี 2546 ที่ระบุว่ำ เด็ก หมำยถึง
ผู้ มี อ ำยุ ต่ ากว่ า 18 ปี บ ริ บู ร ณ์ โดยใช้ วิ ธี Alkire-Foster Method ซึ่ ง เป็ น วิ ธี
เดียวกันกับที่ OPHI และโครงกำรพัฒนำแห่งสหประชำชำติ (United Nations
Development Programme - UNDP) ใช้ น ำเสนอสถำนกำรณ์ ค วำมยำกจน
หลำยมิติในระดับโลก (Global MPI) ส ำหรับกำรกำหนดมิติและตัวชี้วัดที่เป็น
องค์ประกอบของดัชนีควำมยำกจนหลำยมิติในกลุ่มเด็กที่ปรำกฏในรำยงำนฉบับนี้
ได้ผ่ำนกำรพิจำรณำโดยระดมควำมคิดเห็นจำกผู้ เชี่ยวชำญ ซึ่ง สศช. ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมกำรให้คำปรึกษำโครงกำรจัดทำดัชนีควำมยำกจนหลำยมิติของกลุ่ม
เด็กในประเทศไทยขึ้น โดยมีองค์ประกอบคือผู้แทนจำกหน่วยงำนภำครัฐ และ
สถำบันกำรศึกษำที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเด็กในด้ำนต่ำง ๆ เพื่อทำหน้ำที่ให้ ข้อมูล
สนับสนุน ให้คำแนะนำ และข้อเสนอแนะในระหว่ำงกระบวนกำรพัฒนำดัช นี
ควำมยำกจนหลำยมิติของกลุ่มเด็กให้มีควำมสอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย
มำกที่สุด ทั้งนี้ สำหรับตัวชี้วัด เกณฑ์ควำมขัดสน และน้ำหนักของแต่ละตัวชี้วัด
ใน 4 มิติ เป็นดังนี้
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ตำรำง 1-1 องค์ประกอบตัวชี้วัดดัชนีควำมยำกจนหลำยมิติของกลุ่มเด็ก
มิติ
การศึกษา

สวัสดิภาพ
เด็ก

ตัวชี้วดั

ช่วงอายุ

กำรเรียนรู้

ต่ำกว่ำ 3 ปี

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) ตบ
หรือตีที่หน้ำ ศีรษะ หรือหู

15 - 17 ปี

เด็กเคยสมรสหรืออยู่กินกับผู้ชำย/ผูห้ ญิงฉันสำมีภรรยำ

ต่ำกว่ำ 5 ปี

ให้เด็กอยู่ตำมลำพังหรืออยู่กับเด็กอำยุตำกว่
่ ำ 10 ปี เกินกว่ำ 1 ชั่วโมง

5 - 17 ปี

เด็กไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ ในกรณีที่พ่อหรือแม่ยังมีชีวิตอยู่
5%

ทุกช่วงอำยุ

ถ้ำ (1) หลังคำ ทำจำก ใบไม้ ไม้กระดำน กล่องกระดำษ อื่นๆ หรือ (2) ฝำบ้ำน
ทำจำก ท่อนไม้ ไม้ไผ่ ไม้อัด เศษไม้ อื่น ๆ หรือ (3) พื้นบ้ำน ทำจำก ดินหรือ
ทรำย เศษไม้ ไม้ไผ่ อื่น ๆ
ใช้เชื้อเพลิงหลักเป็นถ่ำน/ไม้/ฟืน หรืออืน่ ๆ โดยไม่ได้อยู่นอกบ้ำน

5%

ทุกช่วงอำยุ

ไม่ได้เป็นเจ้ำของสิ่งของชิ้นเล็กอย่ำงน้อย 4 ชิ้น และไม่มีของชิ้นใหญ่อย่ำงน้อย
1 ชิ้น

5%

ทุกช่วงอำยุ

ในครัวเรือนไม่มีบัญชีธนำคำร

5%

ทุกช่วงอำยุ

แหล่งน้ำดื่มหลักเป็นบ่อน้ำหรือน้ำพุที่ไม่มีกำรป้องกัน รถน้ำ รถเข็นน้ำ น้ำตำม
แม่น้ำ คลอง บึง หรืออย่ำงอื่นและไม่ได้ใช้วิธีทำให้นำปลอดภั
้
ยขึ้น

5%

ต่ำกว่ำ 6 เดือน

เด็กไม่ได้ทำนนมแม่

กำรคุ้มครอง
เด็ก

กำรเป็นอยู่
มาตรฐาน
ความ
เป็นอยู่

สภำพที่อยู่
อำศัย
เชื้อเพลิง
ทำอำหำร
สินทรัพย์
บัญชีธนำคำร
น้ำดื่ม

สุขภาพ

โภชนำกำร

ทุกช่วงอำยุ

6 เดือน – 4 ปี

กำรป้องกัน

เกณฑ์ความขัดสน (ขัดสนถ้า ...)

น้าหนัก
25%

12.5%

12.5%

12.5%

เด็กอยู่ในสภำวะทุพโภชนำกำร (เตี้ยแคระแกร็น/Stunting หรือ ผอมลีบ/
Wasting)

5 – 17 ปี

ไม่ได้บริโภคเกลือที่มีไอโอดีนมำกกว่ำ 15 PPM

ต่ำกว่ำ 5 ปี

ไม่ได้รับวัคซีนครบตำมที่กำหนด

5 - 14 ปี

ไม่มีสถำนที่ล้ำงมือ

15 - 17 ปี

ไม่ได้เรียนวิชำเพศศึกษำ

12.5%

สำหรับน้ำหนักในแต่ละมิติจะกำหนดให้เท่ำกันที่ร้อยละ 25 และกำหนด
เกณฑ์ ค ว ำมยำกจน ( poverty cut-off) ให้ เ ท่ ำ กั บ ร้ อ ยละ 25 เช่ น กั น
ซึ่งหมำยควำมว่ำ หำกเด็กมีควำมขัดสนในแต่ละตัวชี้วัดรวมกัน ตั้งแต่ร้อยละ 25
ขึ้นไป (หรือหำกเด็กขัดสนในมิติใดมิติหนึ่ง) จะถือว่ำเป็นเด็กยำกจนหลำยมิติ
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รูป 1-4 ขั้นตอนกำรจัดทำดัชนีควำมยำกจนหลำยมิติของเด็ก

ทั้งนี้ รำยงำนควำมยำกจนหลำยมิติของเด็กไทยที่จัดทำขึ้นในปี 2562 นี้
ใช้ข้อมูลกำรสำรวจสถำนกำรณ์เด็กและสตรีในประเทศไทยมำคำนวณค่ำ
ดัชนี ซึ่งขณะนี้ สำนักงำนสถิติแห่งชำติได้มีกำรจัดเก็บข้อมูลกำรสำรวจดังกล่ำว
สำหรับปี พ.ศ. 2562 (MICS6) แล้วเสร็จ สศช. จึงเห็นสมควรที่จะจัดทำรำยงำน
ควำมยำกจนหลำยมิติของเด็กไทยขึ้น เพื่อให้ทรำบถึงสถำนกำรณ์ควำมยำกจน
ของเด็ ก ที่ เ ป็ น ปั จ จุ บั น โดยรำยงำนฉบั บ นี้ ประกอบด้ ว ย 6 ส่ ว นหลั ก ได้ แ ก่
(1) บทนำ (2) สถำนกำรณ์ควำมยำกจนหลำยมิติของเด็ก (3) สถำนกำรณ์ควำม
ยำกจนของเด็กรำยมิติ (4) ช่องว่ำงกำรดำเนินนโยบำยในกำรยกระดับคุณภำพ
ชีวิตเด็กในปัจจุบัน (5) บทสรุปและข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย
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บทที่ 2 สถานการณ์ความยากจนหลายมิติ
ของเด็ก
บทที่ 2

สถานการณ์ความยากจนหลายมิติของเด็ก

2-1 ภาพรวมความยากจนหลายมิติของกลุ่มเด็ก
(C-MPI)
จำกกำรนำข้อมูล MICS6 มำคำนวณค่ำดัชนีควำมยำกจนหลำยมิติของ
กลุ่ ม เด็ ก พบว่ ำ ค่ ำ ดั ช นี ค วำมยำกจนหลำยมิ ติ ข องเด็ ก (C-MPI) มี ค่ ำ เท่ ำ กั บ
0.0717 ลดลงจำก MICS5 เล็ กน้อยซึ่งมีค่ำ เท่ ำ กับ 0.0747 โดยสัด ส่วนเด็ ก
ยากจนหลายมิติ (Headcount : H) เท่ำกับร้อยละ 21.60 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อ
เทียบกับข้อมูล MICS5 (พ.ศ. 2558/2559) ซึ่งเท่ำกับร้อยละ 21.50 ขณะที่ระดับ
ความขัดสนเฉลี่ยของเด็กที่ยากจน (Intensity : A) อยู่ที่ร้อยละ 33.19 ลดลง
เมื่อเทียบกับข้อมูลจำก MICS5 ที่เท่ำกับร้อยละ 34.73
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รูป 2-1 ควำมยำกจนหลำยมิติในกลุ่มเด็กของประเทศไทย ระหว่ำงปี 2558/2559 และ 2562
ร้อยละ
40
35
30
25
20
15
10
5
0

0.0747

ค่ำดัชนี
0.075

0.0717

34.73

33.19

0.07

21.6

21.5

0.065
0.06
0.055
0.05

MICS5 (2558/59)

สัดส่วนเด็กยำกจนหลำยมิติ (H) - แกนซ้ำย

MICS6 (2562)

ควำมขัดสนเฉลี่ย (A) - แกนซ้ำย

ค่ำดัชนี MPI - แกนขวำ

ที่มำ: ข้อมูลสำรวจสถำนกำรณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย สำนักงำนสถิติแห่งชำติ ประมวลผลโดยกองพัฒนำข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม สศช.

เมื่ อ พิ จ ารณามิ ติ ที่ ท าให้ เ ด็ ก มี ปั ญ หาความยากจน พบว่ ำ มิ ติ ด้ ำ น
กำรศึกษำเป็นมิติที่ ทำให้เด็กยำกจนมำกที่สุด โดยคิดเป็นร้อยละ 48.7 ของมิติ
ทั้งหมด (percent contribution) รองลงมำเป็น มิติด้ำนสุขภำพ คิดเป็นร้อยละ
29.8 มิ ติ ด้ ำ นสวั ส ดิ ภ ำพเด็ ก ร้ อ ยละ 15.1 และมิ ติ ที่ ส่ ง ผลน้ อ ยที่ สุ ด คื อ มิ ติ
มำตรฐำนควำมเป็นอยู่ ร้อยละ 6.5

ตำรำง 2-1 อัตรำส่วนของปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมยำกจนหลำยมิติ
มิติ
การศึกษา
สวัสดิภาพเด็ก

ตัวชี้วดั
กำรเรียนรู้

Contribution
48.7

กำรคุ้มครองเด็ก

2.9

การศึกษา
48.68

กำรเป็นอยู่
12.2
สวัสดิภาพ
สภำพที่อยู่อำศัย
0.5
มาตรฐาน
เด็ก
เชื้อเพลิงทำอำหำร
2.8
ความ
มาตรฐานความ
15.07
สินทรัพย์
2.1
เป็
นอยู่
เป็นอยู่
บัญชีธนำคำร
0.9
6.47
สุขภาพ
น้ำดื่ม
0.2
29.78
โภชนำกำร
15.9
สุขภาพ
กำรป้องกัน
13.9
ที่มำ: ข้อมูลสำรวจสถำนกำรณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย สำนักงำนสถิติแห่งชำติ ประมวลผลโดยกองพัฒนำข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม สศช.
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เด็ กยากจนหลายมิติ มีปัญหาด้า นการเรียนรู้ และโภชนาการเพิ่มขึ้น
เมื่อเปรี ย บเทียบปัญหำของเด็กยำกจนเป็นรำยด้ำน (Censored headcount
ratio) จำก MICS5 (พ.ศ. 2558/2559) และ MICS6 (พ.ศ. 2562) พบว่ ำ
ในปี 2562 เด็ ก ยำกจนมี ค วำมขั ด สนมำกในด้ ำ นกำรเรี ย นรู้ โภชนำกำร
กำรป้องกัน และกำรเป็นอยู่ ตำมลำดับ โดยตัวชี้วัดเกือบทุกตัวมีสัดส่วนลดลง
ยกเว้นตัวชี้วัดด้ำนกำรเรียนรู้ที่เด็กยำกจนมีควำมขัดสนเพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 12.46
เป็นร้อยละ 13.96 และเป็นตัวชี้วัดที่เด็กยำกจนมีควำมขัดสนมำกที่สุด นอกจำกนี้
ในด้ำนโภชนำกำร เด็กยำกจนยังมีปัญหำเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจำกร้อยละ 9.01 เป็น
ร้อยละ 9.13

รูป 2-2 สัดส่วนเด็กยำกจนที่ขัดสนในแต่ละมิติ (Censored headcount ratio) ระหว่ำงปี 2558/2559 และ 2562
ร้อยละ
20
15

10
5
0

MICS5 (2558/59)

MICS6 (2562)

ที่มำ: ข้อมูลสำรวจสถำนกำรณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย สำนักงำนสถิติแห่งชำติ ประมวลผลโดยกองพัฒนำข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม สศช.

เมื่ อ พิ จ ำรณำระดั บ ควำมรุน แรงของปั ญ หำควำมยำกจนหลำยมิ ติข อง
กลุ่มเด็ก พบว่ำ จำกสัดส่วนเด็กยำกจนทั้งหมดที่ร้อยละ 21.6 เป็นเด็กยำกจนที่มี
ปัญหำรุนแรงมำกร้อยละ 0.74 (มีระดับควำมขัดสนมำกกว่ำร้อยละ 50) ขณะที่
เด็กยำกจนที่มีควำมขัดสนไม่มำกคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.86 (มีระดับควำมขัด
สนระหว่ำงร้อยละ 25 – 50) สำหรับเด็กเกือบจนหรือมีระดับควำมขัดสนระหว่ำง
ร้ อ ยละ 20 - 25 มี สั ด ส่ ว นน้ อ ยเช่ น กั น ที่ ร้ อ ยละ 0.84 ของประชำกรวั ย เด็ ก
ทั้งหมด
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รูป 2-3 สัดส่วนเด็กอำยุ 0-17 ปี จำแนกตำมควำมขัดสน (ร้อยละ)
ไม่ขัดสนเลย

41.08

ไม่จนแต่ขัดสนเล็กน้อย

36.48

เกือบจน

0.84

จน

20.86

จนมำก

0.74
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

ที่มำ: ข้อมูลสำรวจสถำนกำรณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย สำนักงำนสถิติแห่งชำติ ประมวลผลโดยกองพัฒนำข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม สศช.

2-2 ความยากจนหลายมิติของกลุ่มเด็ก รายพื้นที่
ความยากจนหลายมิติของเด็ก นอกเขตเทศบาลสูงกว่าในเขตเทศบาล
โดยค่ำดัชนี MPI ของนอกเขตเทศบำลมีค่ำเท่ำกับ 0.079 สูงกว่ำในเขตเทศบำล
ที่มีค่ำ 0.059 โดยนอกเขตเทศบำลมีเด็กยำกจนหลำยมิติร้อยละ 23.8 ขณะที่ใน
เขตเทศบำลมีสัดส่วนเด็กยำกจนหลำยมิติร้อยละ 18.0 ทั้งนี้ เด็กยำกจนนอกเขต
เทศบำลมีควำมขัดสนเฉลี่ยสูงกว่ำกลุ่มเด็กยำกจนในเขตเทศบำลเล็กน้อย
เมื่อพิจำรณำควำมขัดสนของเด็กยำกจนเป็น รำยกลุ่มตัวชี้วัด (Censored
headcount ratio) พบว่ำ นอกเขตเทศบำลมีสัดส่วนเด็กยำกจนที่ขัดสนสูงกว่ำ
ในเขตเทศบำลทุกตัวชี้วัด โดยเฉพำะตัวชี้วัดกำรเรียนรู้ เชื้อเพลิงทำอำหำร และ
โภชนำกำร ทีส่ ัดส่วนเด็กยำกจนที่ขัดสนมีควำมแตกต่ำงกันมำกระหว่ำงพื้นที่

รูป 2-4 ควำมยำกจนหลำยมิติในกลุ่มเด็กของประเทศไทย จำแนกรำยพื้นที่
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

32.9%
23.8%
18.0%

33.3%

33.2%

ระดับประเทศ

0.072

21.6%

นอกเขตเทศบำล

0.079

ในเขตเทศบำล
สัดส่วนเด็กยำกจน (H)

ในเขตเทศบำล

นอกเขตเทศบำล

ควำมขัดสนเฉลี่ย (A)

ระดับประเทศ

0.059
0.000

0.050

0.100

MPI

ที่มำ: ข้อมูลสำรวจสถำนกำรณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย สำนักงำนสถิติแห่งชำติ ประมวลผลโดยกองพัฒนำข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม สศช.
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รูป 2-5 สัดส่วนเด็กยำกจนที่ขัดสนในแต่ละมิติ จำแนกตำมพื้นที่
ร้อยละ
20
15
10
5
0

ในเขตเทศบำล

นอกเขตเทศบำล

ที่มำ: ข้อมูลสำรวจสถำนกำรณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย สำนักงำนสถิติแห่งชำติ ประมวลผลโดยกองพัฒนำข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม สศช.

เมื่ อ เปรี ย บเที ย บมิ ติ ที่ ท ำให้ เ ด็ ก มี ปั ญ หำควำมยำกจนระหว่ ำ งพื้ น ที่
(Percentage Contribution) พบว่ ำ ในเขตเทศบำลและนอกเขตเทศบำลมี
สัดส่วนใกล้เคียงกัน และมีลำดับมิติ ที่ทำให้เด็กมีปัญหำควำมยำกจนเช่นเดียวกับ
ภำพรวมของประเทศ กล่ำวคือ ด้ำนกำรศึกษำเป็นมิติทสี่ ่งผลต่อควำมยำกจนมำก
ที่สุด รองลงมำเป็นมิตดิ ้ำนสุขภำพ สวัสดิภำพเด็ก และมำตรฐำนควำมเป็นอยู่

รูป 2-6 อัตรำส่วนของปัจจัยทีส่ ่งผลต่อควำมยำกจนหลำยมิติ จำแนกรำยพื้นที่
100%
80%

60%

30.9

29.3

29.8

5.3
16.4

7.0
14.5

6.5
15.1

47.5

49.2

48.7

40%
20%

สุขภำพ
มำตรฐำนควำมเป็นอยู่
สวัสดิภำพเด็ก
กำรศึกษำ

0%
ในเขตเทศบำล
นอกเขตเทศบำล
ระดับประเทศ
ที่มำ: ข้อมูลสำรวจสถำนกำรณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย สำนักงำนสถิติแห่งชำติ ประมวลผลโดยกองพัฒนำข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม สศช.

12

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภูมิภาคที่มีค่า ดัชนีความยากจนหลายมิติ
ของเด็กสูงสุด รองลงมำคือ ภำคใต้ ภำคเหนือ ภำคกลำง และกรุงเทพมหำนคร
ตำมลำดับ โดยภำคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีสัดส่วนเด็กยำกจนร้อยละ 28.30
ภำคใต้มีสัดส่วนเด็กยำกจนมำกเป็นอันดับที่สองที่ร้อยละ 22.2 ขณะที่ภำคกลำง
และกรุงเทพมหำนครมีสัดส่วนต่ำกว่ำร้อยละ 18
ส ำหรั บ มิ ติ ที่ ท ำให้ เ ด็ ก มี ปั ญ หำควำมยำกจนเมื่ อ เปรี ย บเที ย บระหว่ ำ ง
ภูมิภำค พบว่ำ หลำยมิติมีอันดับเหมือนกัน แต่ระดับของปัญหำมีควำมแตกต่ำง
กันมำก โดยภำคใต้ และภำคกลำง ด้ำนกำรศึกษำเป็นมิติที่ทำให้เด็กยำกจนถึง
ร้อยละ 56.9 และร้อยละ 56.4 ตำมลำดับ ขณะที่ในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
เด็กยำกจนกลับมีปัญหำด้ำนกำรศึกษำน้อยกว่ำภำคอื่น ๆ ที่ร้อยละ 40.9 เท่ำนั้น

รูป 2-7 ควำมยำกจนหลำยมิติในกลุ่มเด็กของประเทศไทย จำแนกรำยภูมิภำค
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

28.30%

35.20%
33.4% 34.3%
32.8% 32.20%

ภำคใต้

0.078

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

22.20%
17.5%17.8%
15.4%

0.091

ภำคเหนือ

0.061

ภำคกลำง

0.057

กรุงเทพ
สัดส่วนเด็กยำกจน (H)
กรุงเทพ ภำคกลำง ภำคเหนือ

0.052
0.000

ควำมขัดสนเฉลี่ย (A)
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ภำคใต้

0.050
MPI

0.100

รูป 2-8 อัตรำส่วนของปัจจัยทีส่ ่งผลต่อควำมยำกจนหลำยมิติ จำแนกรำยภูมิภำค
100%
80%

34.5

60%

5.5
17.1

40%
20%
0%

42.8

29.4

26.3

3.3
10.9

8.4
12.1

56.4

53.2

32.3
7.2
19.6
40.9

25.4
7.1
10.7
56.9

สุขภำพ
มำตรฐำนควำม
เป็นอยู่
สวัสดิภำพเด็ก
กำรศึกษำ
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รูป 2-9 สัดส่วนเด็กยำกจนที่ขัดสนในแต่ละมิติ จำแนกรำยภูมภิ ำค
ร้อยละ
20
15
10
5
0

กรุงเทพ

ภำคกลำง

ภำคเหนือ

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภำคใต้

ที่มำ: ข้อมูลสำรวจสถำนกำรณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย สำนักงำนสถิติแห่งชำติ ประมวลผลโดยกองพัฒนำข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม สศช.

เมื่ อ พิ จ ำรณำเด็ ก ยำกจนที่ มี ค วำมขั ด สนในแต่ ล ะตั ว ชี้ วั ด ระหว่ ำ ง
ภู มิ ภ ำ ค ( Censored headcount ratio) มี ป ร ะ เ ด็ น ที่ น่ ำ ส น ใ จ อ ำ ทิ
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือมีสัดส่วนเด็กยำกจนที่ขัดสนในบำงตัวชี้วัดที่สูงกว่ำภำค
อื่ น มำก คื อ ด้ ำ นกำรเป็ น อยู่ ข องเด็ ก และโภชนำกำร ในขณะที่ ด้ ำ นกำรใช้
เชื้อเพลิงสำหรับใช้ประกอบอำหำรที่ก่อให้เกิดควัน พบว่ำ ภำคเหนือ และภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภำคที่เด็กยำกจนมีปัญหำสูงเช่นกัน ซึ่งส่วนหนึ่ง อำจ
เป็นเพรำะวัฒนธรรมของภูมิภำคดังกล่ำวที่นิยมใช้ถ่ำนหรือฝืนประกอบอำหำร
นอกจำกนี้ ด้ำนกำรป้องด้ำนสุขภำพ กำรคุ้มครองเด็ก และกำรถือครองสินทรัพย์
พบเด็กยำกจนที่อำศัยอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหำนครมีปัญหำมำกอีกด้วย
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2-3 ความยากจนหลายมิติของกลุ่มเด็กรายกลุ่มอายุ
เมื่ อ พิ จ ำรณำควำมยำกจนหลำยมิ ติ ข องเด็ ก 3 กลุ่ ม ช่ ว งอำยุ ได้ แ ก่
กลุ่มเด็กปฐมวัย (อำยุแรกเกิด – 4 ปี) กลุ่มวัยเรียนตอนต้น (อำยุ 5 – 14 ปี) และ
กลุ่มวัยเรียนระดับมัธยมปลำย (อำยุ 15 – 17 ปี) พบว่ำ กลุ่มเด็กปฐมวัยเป็น
กลุ่มที่มีค่าดัชนี MPI สูงที่สุด เท่ำกับ 0.153 รองลงมำได้แก่ กลุ่มมัธยมปลำย
(0.075) และกลุ่ มวัยเรียนตอนต้น (0.031) ตำมล ำดับ โดยกลุ่มเด็กปฐมวั ย มี
สัดส่วนเด็กยากจนหลายมิติ (H) สูงถึงร้อยละ 43.73 หรือเกือบครึ่งหนึ่งของ
เด็กอายุ 0 – 4 ปี มีปัญหาความยากจนหลายมิติ เช่นเดียวกับค่ำเฉลี่ยของควำม
ขัดสนในกลุ่มเด็กยำกจน (A) ที่อยู่ในระดับสูงที่ร้อยละ 34.92 ขณะที่กลุ่มวัยเรียน
ตอนต้น และวัยเรียนระดับมัธยมปลำยมีสัดส่วนเด็กยำกจนเพียงร้อยละ 10.83
และ 21.76 ตำมลำดับ เท่ำนั้น
สำหรับมิติที่ทำให้เด็กมีปัญหำควำมยำกจนเปรียบเทียบตำมช่วงวัย พบว่ำ
มิติด้ำนกำรศึกษำส่งผลต่อควำมยำกจนของกลุ่มเด็กปฐมวัย (แรกเกิด – 4 ปี)
อย่ำงมำก โดยมีสัดส่วนถึงร้อยละ 62.9 รองลงมำคือมิติด้ำนสุขภำพที่ร้อยละ
28.4 ขณะที่เด็กวัยเรียนตอนต้น (อำยุ 5 - 14 ปี) มิตดิ ้ำนสุขภำพส่งผลให้เด็กเป็น
เด็ ก ยำกจนสู ง สุ ด ที่ ร้ อ ยละ 42.7 รองลงมำเป็ น ด้ ำ นสวั ส ดิ ภ ำพ เด็ ก
ที่ร้ อยละ 37.7 ขณะที่ มิติ ด้ำนกำรศึกษำส่ งผลต่อเด็กช่ว งอำยุนี้เพียงเล็กน้อย
ที่ร้อยละ 11.6 เท่ำนั้น ส่วนกลุ่มวัยเรียนระดับมัธยมปลำย (อำยุ 15 - 17 ปี) มิติ
ด้ ำ นกำรศึ ก ษำกลั บ มำเป็ น มิ ติ ที่ ส่ ง ผลต่ อ ควำมยำกจนสู ง สุ ด เช่น เดี ย วกั บ เด็ก
ปฐมวัย (ร้ อยละ 53.2) ขณะที่ มิติ อื่นส่ งผลต่ อเด็ ก กลุ่ ม นี้ไ ม่ม ำกนั ก กล่ ำวคื อ
มิติด้ำนสวัสดิภำพเด็กเป็นปัจจัยที่ส่งผลร้อยละ 21.6 ด้ำนสุขภำพร้อยละ 17.6
และ มำตรฐำนควำมเป็นอยู่ที่ร้อยละ 7.6

รูป 2-10 ควำมยำกจนหลำยมิติในกลุ่มเด็กของประเทศไทย จำแนกรำยกลุม่ อำยุ
50%

43.73%
34.92%
34.53%
28.92%

40%
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15-17 ปี

0.075

5-14 ปี
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10.83%
0-4 ปี

0.153

0%
สัดส่วนเด็กยำกจน (H)
0-4 ปี
5-14 ปี

ควำมขัดสนเฉลี่ย (A)
15-17 ปี

0.000

0.100
MPI

0.200

ที่มำ: ข้อมูลสำรวจสถำนกำรณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย สำนักงำนสถิติแห่งชำติ ประมวลผลโดยกองพัฒนำข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม สศช.
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รูป 2-11 อัตรำส่วนของปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมยำกจนหลำยมิติ จำแนกรำยกลุม่ อำยุ
100%
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60%
40%

28.4

17.6
7.6

42.7

5.4
3.3

21.6
8.1

62.9

มำตรฐำนควำมเป็นอยู่
สวัสดิภำพเด็ก
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20%

สุขภำพ

53.2
กำรศึกษำ
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รูป 2-12 สัดส่วนเด็กยำกจนที่ขัดสนในแต่ละมิติ จำแนกรำยกลุ่มอำยุ
ร้อยละ
40
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5-14 ปี
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ที่มำ: ข้อมูลสำรวจสถำนกำรณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย สำนักงำนสถิติแห่งชำติ ประมวลผลโดยกองพัฒนำข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม สศช.
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2-4 ความยากจนหลายมิติของกลุ่มเด็ก
จาแนกตามเพศ
เด็ ก ผู้ ช ำยมี ดั ช นีค วำมยำกจนหลำยมิ ติสู ง กว่ำ เด็ ก ผู้ ห ญิ ง (0.076 และ
0.067 ตำมลำดับ) โดยกลุ่มเด็กผู้ชำยมีสัดส่วนเด็กยำกจนหลำยมิติ (H) ร้อยละ
23.30 สูงกว่ำในกลุ่มเด็กผู้หญิงที่มีเด็กยำกจนร้อยละ 19.79 ขณะที่ ค่ำเฉลี่ย
ควำมขั ด สน (A) ของเด็ ก ผู้ ห ญิ ง มี ค่ ำ สู ง กว่ ำ เด็ ก ผู้ ช ำยเล็ ก น้ อ ย นอกจำกนี้
ยังพบด้วยว่ำ เด็กผู้ชำยมีควำมขัดสนในแต่ ละด้ำนสูงกว่ำเด็กผู้หญิงเกือบทั้ง หมด
ยกเว้นด้ำนกำรคุ้มครองเด็กที่สัดส่วนเด็กผู้หญิงมีปัญหำควำมยำกจนหลำยมิติ
มำกกว่ำเด็กผู้ชำย แต่ มีควำมแตกต่ำงเพียงเล็กน้อยเท่ำนั้น ทั้งนี้ เมื่อพิจำรณำ
ควำมยำกจนหลำยมิติของกลุ่มเด็กจำแนกตำมเพศเป็นรำยมิติและกลุ่มตัวชี้วัด
พบว่ ำ ล ำดั บ ของมิ ติ ที่ ส่ ง ผลต่ อ ควำมยำกจนของเด็ ก ผู้ ช ำยและเด็ ก ผู้ ห ญิ ง
ไม่แตกต่ำงกัน กล่ำวคือ ด้ำนกำรศึกษำเป็นมิติที่ส่งผลมำกที่สุด ตำมด้วยสุขภำพ
สวัสดิภำพเด็ก และควำมเป็นอยู่ตำมลำดับ

รูป 2-13 ควำมยำกจนหลำยมิติในกลุ่มเด็กของประเทศไทย จำแนกตำมเพศ
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ที่มำ: ข้อมูลสำรวจสถำนกำรณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย สำนักงำนสถิติแห่งชำติ ประมวลผลโดยกองพัฒนำข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม สศช.
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รูป 2-14 สัดส่วนเด็กยำกจนที่ขัดสนในแต่ละมิติ จำแนกตำมเพศ
ร้อยละ
20
เด็กผู้ชำย

เด็กผู้หญิง

15

10

5

0

รูป 2-15 อัตรำส่วนของปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมยำกจนหลำยมิติ จำแนกตำมเพศ
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29.6

30.0
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14.0

6.2
16.4

40%
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สุขภำพ
มำตรฐำนควำมเป็นอยู่
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49.8

47.3

กำรศึกษำ

0%
เด็กผู้ชำย
เด็กผู้หญิง
ที่มำ: ข้อมูลสำรวจสถำนกำรณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย สำนักงำนสถิติแห่งชำติ ประมวลผลโดยกองพัฒนำข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม สศช.
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2-5 แนวโน้มความยากจนหลายมิติของกลุ่มเด็ก
เมื่ อ พิ จ ารณาแนวโน้ ม ของสถานการณ์ ค วามยากจนหลายมิ ติ ข อง
กลุ่มเด็ก ระหว่างปี 2548/2549 จนถึงปี 2562 โดยปรับตัวชี้วัดให้เหมือนกัน
ในทุกปี พบว่ำ ของควำมยำกจนหลำยมิติภำพรวมปรับตัวดีขึ้น กล่ำวคือ ค่ำดัชนี
ควำมยำกจนหลำยมิ ติ ล ดลงอย่ ำ งต่ อ เนื่ อ งจำก 0.172 ใน MICS3 (พ.ศ.
2548/2549) เป็น 0.139 ใน MICS6 (พ.ศ. 2562) แสดงให้เห็นว่ำในช่วงกว่ำ
15 ปี ที่ ผ่ ำ นมำ ควำมเป็ น อยู่ ข องเด็ ก ในประเทศไทยมี คุ ณ ภำพชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น
สอดคล้ อ งกั บ สั ด ส่ ว นคนจนด้ ำ นตั ว เงิ น ที่ มี แ นวโน้ ม ลดลงมำโดยตลอด
อย่ำงไรก็ตำม สัดส่วนเด็กยำกจนหลำยมิติ (H) ในปี 2562 กลับปรับตัวเพิ่มขึ้น
โดยเฉพำะในมิติด้ำนกำรเรียนรู้ และโภชนำกำรซึ่งอำจเป็นประเด็นที่ต้องให้
ควำมสำคัญมำกขึ้นในกำรแก้ปัญหำ

รูป 2-16 ควำมยำกจนหลำยมิติในกลุ่มเด็กของประเทศไทย เปรียบเทียบ MICS3 - MICS6
สัดส่วนเด็กยำกจนต่อเด็กทัง้ หมด (H)
ระดับควำมรุนแรงของควำมยำกจน (A)
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ที่มำ: ข้อมูลสำรวจสถำนกำรณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย สำนักงำนสถิติแห่งชำติ ประมวลผลโดยกองพัฒนำข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม สศช.

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ต่อเด็ก
ไม่เพียงกลุ่มคนวัยทำงำนเท่ำนั้นที่ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 แต่
กลุ่มประชำกรวัยเด็กต่ำงก็ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ดังกล่ำวด้วยเช่นกัน จำกข้อมูลกำรสำรวจผลกระทบ
ของกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ต่อเด็กและเยำวชนในประเทศไทย ขององค์กำรยูนิเซฟที่ร่วมมือกับสภำเด็ก
และเยำวชนแห่งประเทศไทย โครงกำรพัฒนำแห่งสหประชำชำติ และกองทุนประชำกรแห่งสหประชำชำติ
พบว่ำ เด็กและเยำวชนกว่ำ 8 ใน 10 คน มีควำมวิตกกังวลเกี่ยวกับปัญหำกำรเงินของครอบครัว เนื่องจำกพ่อแม่
ผู้ปกครองไม่สำมำรถทำงำนได้ตำมปกติ และ 7 ใน 10 คน ได้รับผลกระทบต่อสภำพจิตใจ มีควำมเครียด วิตก
กังวล และเบื่อหน่ำย นอกจำกนี้ เด็กและเยำวชนมำกกว่ำร้อยละ 50 มีควำมกังวลด้ำนกำรเรียน กำรสอบ และ
โอกำสในกำรศึกษำต่อ เนื่องจำกกำรปิดโรงเรียนเป็นระยะเวลำนำน โดย COVID-19 ส่งผลกระทบต่อกำรศึกษำ
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ของเด็กอย่ำงมำก เนื่องจำกทำให้กำรเรียนกำรสอนในห้องเรียนไม่สำมำรถทำได้ ต้องเรียนรู้ผ่ำนแพลตฟอร์ม
กำรเรียนรู้อื่น อำทิ กำรใช้ระบบห้องเรียนเสมือน (Virtual Classroom) กำรใช้ระบบกำรประชุมออนไลน์
กำรบั น ทึ ก กำรสอนแบบล่ ว งหน้ ำ กำรใช้ ร ะบบ MOOC (Massive Open Online Courses) รวมถึ ง
กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV) ซึ่งมีข้อจำกัด โดยเฉพำะกับนักเรียนในครัวเรือนผู้มีรำยได้น้อย
ที่เข้ำถึงอุปกรณ์ทีวี คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตได้อย่ำงจำกัด
จำกข้อมูลกำรสำรวจภำวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ของสำนักงำนสถิติแห่ งชำติ ชี้ให้เห็นว่ำ
ครัว เรือนรำยได้ น้อยมี แนวโน้มที่ ต้องแบกรับภำระจำกกำรดำเนินนโยบำยกำรเรียนรู้ผ่ำนแพลตฟอร์ม
กำรเรียนรู้อื่น มำกกว่ำกลุ่มครัวเรือนที่มีรำยได้สูงขึ้น ส่วนหนึ่งเกิดจำกอัตรำกำรพึ่งพิงวัยเด็กของครัวเรือน
รำยได้น้อยสูงกว่ำครัวเรือนประเภทอื่น และทำให้เข้ำถึงกำรศึกษำทำงไกลผ่ำ นดำวเทียม (DLTV) ได้ยำก
โดยหำกพิจำรณำสัดส่วนครัวเรือนที่มีเด็กอำยุต่ำกว่ำ 15 ปี ต่อจำนวนโทรทัศน์ที่มีในบ้ำน จำแนกตำมระดับ
รำยได้ พบว่ ำ ครัว เรือนรำยได้ น้ อยมี เด็กในครัว เรือนมำกกว่ ำ TV ถึง ร้อยละ 34.1 ท ำให้ ต้ องรับ ภำระ
ในกำรจัดหำอุปกรณ์ทีวีเพื่อมำใช้ในกำรเรียนของเด็กเพิ่มขึ้น รวมถึงยังต้องเผชิญกับปัญหำคุณภำพสัญญำณ
โทรทัศน์ในเขตพื้นที่ห่ำงไกล อีกทั้งเด็กนักเรียนในครัวเรือนรำยได้น้อย (ร้อยละ 20 ล่ำง) มีคอมพิวเตอร์
สำหรับใช้ในบ้ำนเพียงร้อยละ 17 มีโทรศัพท์สมำร์ทโฟนที่เข้ำถึงกำรเรียนได้ร้อยละ 79 และสำมำรถเข้ำถึง
อินเทอร์เน็ตได้เพียงร้อยละ 57 อีกด้วย
สัดส่วนครัวเรือนที่มีเด็กอายุต่ากว่า 15 ปี มากกว่าจานวน TV
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ที่มำ: ข้อมูลจำกกำรสำรวจภำวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สำนักงำนสถิติแห่งชำติ 2562
ประมวลผลโดยกองพัฒนำข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม

นอกจำกนี้ กำรหยุดเรียนชั่วครำวยังส่งผลกระทบต่อเด็กในด้ำนโภชนำกำรอีกด้วย เนื่องจำกมีเด็ก
นักเรียนในช่วงปฐมวัยถึงระดับประถมศึกษำในกลุ่ มครัวเรือนรำยได้น้อย (รำยจ่ำยเพื่อกำรบริโภคต่ำสุด
ร้อยละ 20) จำนวน 2.22 ล้ำนคน ที่มีควำมจำเป็นต้องพึ่งพำอำหำรและอำหำรเสริมจำกโรงเรียน จะไม่ได้รบั
อำหำรกลำงวัน อีกทั้งยังมีเด็กอีกจำนวนหนึ่งที่มีควำมต้องกำรกำรดูแลอย่ำงใกล้ชิด อำทิ นักเรียนกลุ่มพิเศษ
นักเรียนผู้พิกำร ผู้มีควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ด้ำนต่ำง ๆ ที่จะไม่ได้รับกำรดูแล
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บทที่ 3 สถานการณ์ความยากจนของเด็ก
รายมิติ
บทที่ 3

สถานการณ์ความยากจนของเด็กรายตัวชี้วัด

บทนี้ จ ะพิจำรณำปัญหำควำมยำกจนหลำยมิติของเด็กเป็นรำยมิติ โดย
พิจำรณำจำกตัวชี้วัดในแต่ละมิติ เพื่อสะท้อนสภำพปัญหำของเด็กในแต่ละช่วงวัย
มีปัญหำที่แตกต่ำงกัน โดยมีสถำนกำรณ์ควำมยำกจนหลำยมิติของเด็กในแต่ละ
ตัวชี้วัด ทั้งหมด 4 มิติ ดังนี้

3-1 มิติด้านการศึกษา
จำกบทที่ 2 ที่พบว่ำ มิติด้ำนกำรศึกษำเป็นสำเหตุหลักที่ทำให้เด็ก มีปัญหำควำมยำกจนมำกที่สุด
ถึงร้อยละ 48.7 โดยเด็กร้อยละ 13.96 มีควำมขัดสนในตัวชี้วัดด้ำนนี้และเพิ่มขึ้นจำกช่วงปี 2558/2559
ที่มีเพียงร้อยละ 12.46 อีกด้วย ทั้งนี้ แม้ว่ำในมิติด้ำนกำรศึกษำจะมีตัวชี้วัดเพียงตัวชี้วัดเดียว (เนื่องจำก
ข้อจำกัดของข้อมูลที่นำมำใช้) แต่หำกพิจำรณำจำกเกณฑ์กำรวัดควำมขัดสนซึ่งแตกต่ำงกันในแต่ละช่วงอำยุ
ของเด็ก จะพบว่ำมีประเด็นที่น่ำสนใจ ดังนี้
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กลุ่มเด็กปฐมวัย อายุ 0 - 4 ปี มีสัดส่วนเด็กยำกจนที่ขัดสนมำกที่สุดที่ร้อยละ 38.40 โดยเฉพำะ
ช่วงอำยุ 0 – 2 ปี ที่มีสัดส่วนเด็กยำกจนที่ขัดสนมำกถึง ร้อยละ 60.90 ควำมขัดสนดังกล่ำวเกิดจำกปัญหำ
กำรขำดกำรส่งเสริมพัฒนำกำรของเด็กผ่ำนกำรมีหนังสือสำหรับเด็ก ซึง่ หนังสือเป็นสิ่งจำเป็นอย่ำงยิ่งที่ช่วย
ยกระดั บ กำรพั ฒ นำด้ ำ นควำมคิ ด สร้ ำ งสรรค์ ทั้ ง นี้ สำเหตุ ที่ เ ด็ ก ยำกจนมี ค วำมขั ด สนในด้ ำ นนี้
อำจเนื่องมำจำกกำรขำดควำมรู้ และควำมเข้ำใจของผู้ ปกครองในกำรส่งเสริม พัฒนำกำรของเด็ กเล็ ก
รวมถึงหนังสือสำหรับเด็กมีรำคำสูง ซึ่งเป็นข้อจำกัดของครัวเรือนผู้มีรำยได้น้อย สำหรับ เมื่อพิจำรณำควำม
ขัดสนในด้ำนกำรไม่มีหนังสือสำหรับเด็กจำแนกตำมพื้นที่ พบว่ำ เด็กอำยุ 0 - 4 ปีที่อำศัยในครัวเรือนที่อยู่
นอกเขตเทศบำลไม่มีห นั งสือส ำหรั บ เด็กถึงร้อยละ 65.45 ขณะที่ เด็กที่อำศัยในครัว เรือนที่ อยู่ในเขต
เทศบำลและไม่มีหนังสือสำหรับเด็ก มีสัดส่วนต่ำกว่ำที่ร้อยละ 52.22 ด้ำนควำมขัดสนของเด็กยำกจน
จ ำแนกตำมภู มิ ภ ำค พบว่ ำ เด็ ก ยำกจนมี ปั ญ หำกำรไม่ มี ห นั ง สื อ ส ำหรั บ เด็ ก มำกที่ สุ ด ในภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ร้อยละ 69.32 รองลงมำคือภำคใต้ร้อยละ 67.68 ขณะที่กรุงเทพมหำนครพบอัตรำ
ควำมขัดสนน้อยที่สุดที่ร้อยละ 43.98 ทั้งนี้ ระดับกำรขัดสนที่สูงดังกล่ำว สะท้อนให้เห็นว่ำกำรขำดแคลน
หนังสือสำหรับเด็กในครัวเรือนเป็นปัญหำสำคัญที่ต้องเร่งแก้ไข (กำรไม่มีหนังสือสำหรับเด็กเป็นเพียงส่วน
หนึ่งที่สะท้อนกำรให้ควำมสำคัญกับกำรยกระดับพัฒนำกำรของเด็ก ซึ่งยังมียกระดับพัฒนำกำรในเด็กเล็ก
จำเป็นต้องมีองค์ประกอบอื่นควบคู่ไปกับด้ำนนี้ด้วย)
รูป 3-1 อัตรำส่วนเด็กยำกจนที่ขดั สนด้ำนกำรเรียนรู้ ในช่วงอำยุ 0 - 2 ปี เปรียบเทียบระหว่ำงพื้นที่
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ที่มำ: ข้อมูลสำรวจสถำนกำรณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย ประมวลผลโดยกองพัฒนำข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม สศช.

สาหรับกลุ่มเด็กอายุ 3 - 4 ปี มีอัตรำควำมขัดสนในตัวชี้วัดกำรเรียนรู้ค่อนข้ำงต่ำที่ ร้อยละ 7.3 โดยมี
เกณฑ์คือกำรมีกิจกรรมร่วมกับพ่อแม่หรือผู้ใหญ่คนอื่นไม่น้อยกว่ำ 4 กิจกรรม ซึ่งควำมขัดสนดังกล่ำวพบมำกใน
กลุ่มเด็กที่อำศัยอยู่นอกเขตเทศบำลมำกกว่ำกลุ่มเด็กที่อำศัยอยู่ในเขตเทศบำลที่ร้อยละ 8.79 และร้อยละ 4.65
ตำมลำดับ และเมื่อจำแนกตำมภูมิภำค พบว่ำ เด็กในภำคเหนือมีปัญหำมำกที่สุด รองลงมำเป็นภำคใต้
ภำคกลำง ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ และกรุงเทพมหำนคร ตำมลำดับ
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รูป 3-2 อัตรำส่วนเด็กยำกจนที่ขดั สนด้ำนกำรเรียนรู้ ในช่วงอำยุ 3 - 4 ปี เปรียบเทียบระหว่ำงพื้นที่
ร้อยละเด็กอายุ 3 - 4 ปี ใน/นอกเขตเทศบาลที่มีกิจกรรมทา
ร่วมกับพ่อแม่หรือผู้ใหญ่คนอื่นน้อยกว่า 4 กิจกรรม

10

8.79

15

4.65

5

ร้อยละเด็กอายุ 3 - 4 ปี ที่มีกิจกรรมทาร่วมกับพ่อแม่หรือผู้ใหญ่คนอื่น
น้อยกว่า 4 กิจกรรมจาแนกตามภูมิภาค
10.06

10.02

10

8.04

5.39

5

1.47

0

0

นอกเขตเทศบำล

ในเขตเทศบำล

South

Northeast

North

Central

Bangkok

ที่มำ: ข้อมูลสำรวจสถำนกำรณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย ประมวลผลโดยกองพัฒนำข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม สศช.

ทั้งนี้ สถำนกำรณ์ควำมยำกจนหลำยมิติของเด็กปฐมวัยในด้ำนกำรศึกษำ
สอดคล้ อ งกั บ สถานการณ์ พั ฒ นาการของกลุ่ ม เด็ ก อายุ 0 – 4 ปี (ไม่ เ กิ น
60 เดือน) จำกข้อมูลกำรสุ่มสำรวจคัดกรองพัฒนำกำรเด็กปฐมวัยไทยด้วยคู่มือ
เฝ้ ำ ระวั ง และส่ ง เสริ ม พั ฒ นำกำรเด็ ก ปฐมวั ย (DSPM) ปี พ.ศ. 2562 ของ
กระทรวงสำธำรณสุข ที่ทำกำรสุ่มคัดกรองพัฒนำเด็ก 5 ช่วงวัยในกลุ่มเด็กไทย
อำยุ 9 18 30 42 และ 60 เดือน โดยพบว่ ำเด็กไทยมีปัญ หำด้ำ นพั ฒ นำกำร
สงสัยล่ำช้ำสูงถึงร้อยละ 25.98 สำเหตุสำคัญเพรำะขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำร
ส่งเสริมกำรพัฒนำเด็กที่ถูกต้อง ผลดังกล่ำวสะท้อนพัฒนำกำรที่มีต่อกำรเรียนรู้ที่
ส ำ คั ญ ข อ ง เ ด็ ก โ ด ย เ ด็ ก ที่ มี พั ฒ น ำ ที่ ล่ ำ ช้ ำ ค ว ร ต้ อ ง ไ ด้ รั บ
กำรกระตุ้นและส่งเสริมพัฒนำกำรให้เด็กกลับมำสมวัย และมีโอกำสในกำรเรียนรู้
ตำมวั ย ได้ เ ต็ ม ศั ก ยภำพและสำมำรถเติ บ โตได้ อ ย่ ำ งมี คุ ณ ภำพ ซึ่ ง ผู้ ป กครอง
จะมีส่วนสำคัญต่อกำรกระตุ้นพัฒนำกำรของเด็ก รวมถึงกำรสร้ำงสภำพแวดล้อม
ที่เหมำะสมต่อกำรมีพัฒนำกำรสมวัยให้เด็กได้
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ด้านกลุ่มเด็กวัยเรียน อายุ 5 - 17 ปี มีอัตรำควำมขัดสนด้ำนกำรเรียนรู้ ค่อนข้ำงต่ำที่ร้อยละ 5.1
จำกกำรใช้เกณฑ์เด็กที่ไม่ได้เรียนหนังสือ ลดลงเล็กน้อยจำกปี 2558/2559 (ร้อยละ 5.4) และหำกพิจำรณำ
กลุ่มเด็กที่อำศัยอยู่ในเขตเทศบำลจะมีอัตรำกำรขัดสนที่ร้อยละ 4.44 และนอกเขตเทศบำลที่ร้อยละ 5.49
ขณะทีเ่ มื่อพิจำรณำตำมภูมิภำค พบว่ำ ภำคใต้มีอัตรำกำรขัดสนมำกที่สุดคือร้อยละ 7.21 รองลงมำคือภำค
กลำงร้อยละ 5.63 และกรุงเทพมหำนคร ทีม่ ีอัตรำกำรขัดสนน้อยที่สุดที่ร้อยละ 3.34
รูป 3-3 อัตรำส่วนเด็กยำกจนที่ขดั สนด้ำนกำรเรียนรู้ ในช่วงอำยุ 5 - 17 ปี เปรียบเทียบระหว่ำงพื้นที่
ร้อยละของเด็กอายุ 5 - 17 ปี ใน/นอกเขตเทศบาลที่
ไม่ได้เข้าเรียนหนังสือ

5.49

6

8

ร้อยละของเด็กอายุ 5 - 17 ปี ที่ไม่ได้เข้าเรียนหนังสือจาแนกตามภูมิภาค
5.63

6

4.44

4

4

2

2

0

0

นอกเขตเทศบำล

7.21

4.49

3.34

South

ในเขตเทศบำล

4.42

Northeast

North

Central

Bangkok

ที่มำ: ข้อมูลสำรวจสถำนกำรณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย ประมวลผลโดยกองพัฒนำข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม สศช.

กำรขัดสนด้ำนกำรเรียนรู้ของเด็กอำยุ 5-17 ปี ที่อยู่ในระดับต่ำ สอดคล้องกับอัตราการเข้าเรียนสุทธิ
ของเด็กไทยที่มีแนวโน้มดีขึ้น โดยในปี 2562 อัตรำกำรเข้ำเรียนสุทธิระดับอนุบำลอยู่ที่ร้อยละ 78.1 ระดับ
ประถมศึกษำอยู่ร้อยที่ละ 86.8 ระดับมัธยมต้นร้อยละ 66.4 ระดับมัธยมปลำยร้อยละ 60.3 และระดับ
ปริญญำตรีร้อยละ 28.1 ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง แม้ว่ำจะเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยก็ตำม
ตำรำง 3-1 อัตรำกำรเข้ำเรียนสุทธิ (Net enrolment rate)
ระดับการศึกษา

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562

อนุบำล

65.1

53.1

65.7

66.9

67.5

69.4

72.3

75.7

77.0

78.1

ประถมศึกษำ
มัธยมต้น

86.1
69.9

87.2
69.6

87.6
67.6

88.1
67.0

87.8
68.1

87.2
66.4

87.3
67.4

88.3
68.2

86.7
68.6

86.8
66.4

มัธยมปลำย (รวม ปวช.)

57.6

55.9

55.1

57.7

57.1

57.7

58.4

57.8

58.4

60.3

ปริญญำตรี (รวม ปวส.)

23.1

21.9

28.5

29.7

25.5

24.9

27.8

29.1

26.9

28.1

ที่มำ: ข้อมูลกำรสำรวจภำวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สำนักงำนสถิติแห่งชำติ ประมวลผลโดยกองพัฒนำข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม สศช.
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อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่ำอัตรำควำมขัดสนด้ำนกำรเรียนรู้ในกลุ่ มเด็กอำยุ 5 – 17 ปี จะมีแนวโน้มดี ขึ้น
แต่ประเทศไทยยังคงประสบกับปัญหำด้ำนคุณภำพกำรเรียนรู้ ของเด็กในทุกช่วงวัยที่ ต้องได้รับกำรปรับปรุง
จำกข้อมูลการสารวจสถานการณ์เด็กและสตรี ปี 2562 ชี้ให้เห็นว่ำกำรเรียนรู้ในระยะเริ่มแรกของเด็กยังคงเป็น
ปัญหำ โดยเด็กในระดับกำรศึกษำชั้น ป.2/ป.3 มีทักษะด้ำนกำรคำนวณขั้นพื้นฐำนผ่ำนเกณฑ์1 เพียงร้อยละ 48
และมีทักษะด้ำนกำรอ่ำนขั้นพื้นฐำนผ่ำนเกณฑ์2 เพียงร้อยละ 52 เท่ำนั้น ซึง่ ชี้ว่ำคุณภำพยังเป็นปัญหำที่ต้องให้
ควำมสำคัญเป็นพิเศษ
รูป 3-4 ร้อยละของเด็ก ป.2/ป.3 ที่ทำกิจกรรมขั้นพื้นฐำนสำเร็จ

ที่มำ : กำรสำรวจสถำนกำรณ์เด็กและสตรี 2562

นอกจำกนี้ เมื่อพิจำรณำคุณภำพกำรศึกษำในระดับที่สูงขึ้น ยังพบปัญหำ
ในทำนองเดียวกัน กล่ำวคือ ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำของเด็กไทยอยู่ในระดับต่ำ
และมีแนวโน้ มลดลงอย่ำงต่อเนื่อง จำกข้อมูลสถาบัน ทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พบว่ำ ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษำปีที่ 6 (O-Net) ในปี 2562 มีคะแนนเฉลี่ย 4 รำยวิชำหลักเพียงร้อย
ละ 37.99 ซึ่ งต่ำกว่ำเกณฑ์มำตรฐำนร้อยละ 50 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ย 4 รำยวิชำหลักอยู่ที่ร้อยละ 36.3
และระดับมัธยมศึกษำปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ย 5 รำยวิชำหลักอยู่ที่ ร้อยละ 31.5
หรือกล่ำวได้ว่ำเด็กไทยมีคะแนนเฉลี่ยน้อยกว่ำ 1 ใน 3 ของคะแนนเต็ม ซึ่ง เป็น
ปั ญ หำที่ ภ ำครั ฐ ต้ อ งเร่ ง แก้ ไ ข เพรำะคุ ณ ภำพของกำรศึ ก ษำจะ ส่ ง ผลต่ อ
ควำมสำมำรถในกำรหำรำยได้ของเด็กในอนำคต และเป็นสิ่ งที่จะช่ว ยให้ เด็ก
ยำกจนสำมำรถหลุดพ้นจำกวงจรกำรส่งต่อควำมยำกจนข้ำมรุ่นได้

สำมำรถทำกิจกรรมต่อไปนี้ได้สำเร็จ 1) อ่ำนตัวเลข 2) จำแนกตัวเลข 3) บวกเลข และ 4) ทำอนุกรมเลข
สำมำรถทำกิจกรรมต่อไปนี้ได้สำเร็จ 1) อ่ำนคำศัพท์ในเนื้อเรื่องถูกต้องร้อยละ 90 2) ตอบคำถำมควำมเข้ำใจตำมตัวอักษร 3 ข้อได้ถกู ต้อง และ
3) ตอบคำถำมกำรตีควำม 2 ข้อได้ถกู ต้อง
1
2
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ตำรำง 3-2 คะแนนสอบ O-Net เฉลี่ย จำแนกตำมระดับชั้นและสำขำวิชำ
ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6

วิชา
2558
2559
2560
2561
คะแนนเฉลี่ยรวม
44.97
43.19
39.79
43.14
ภำษำไทย
49.33
52.98
46.58
55.90
ภำษำอังกฤษ
40.31
34.59
36.34
39.24
คณิตศำสตร์
43.47
40.47
37.12
37.50
วิทยำศำสตร์
42.59
41.22
39.12
39.93
สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
49.18
46.68
na.
na.
มัธยมศึกษาปีที่ 3
คะแนนเฉลี่ยรวม
37.91
38.29
34.33
37.50
ภำษำไทย
42.64
46.36
48.29
54.42
ภำษำอังกฤษ
30.62
31.80
30.45
29.45
คณิตศำสตร์
32.40
29.31
26.30
30.04
วิทยำศำสตร์
37.63
34.99
32.28
36.10
สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
46.24
49.00
na.
na.
มัธยมศึกษาปีที่ 6
คะแนนเฉลี่ยรวม
34.81
34.48
33.23
35.02
ภำษำไทย
49.36
52.29
49.25
47.31
ภำษำอังกฤษ
24.98
27.76
28.31
31.41
คณิตศำสตร์
26.59
24.88
24.53
30.72
วิทยำศำสตร์
33.40
31.62
29.37
30.51
สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
39.70
35.89
34.70
35.16
ที่มำ : สถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) ประมวลผลโดยกองพัฒนำข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม สศช.

2562
37.99
49.07
34.42
32.90
35.55
na.
36.30
55.14
33.25
26.73
30.07
na.
31.50
42.21
29.20
25.41
29.20
35.70
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3-2 มิติด้านสวัสดิภาพเด็ก
มิติด้ำนสวัสดิภำพเด็ก ประกอบด้วย 2 ด้ำน คือ ด้ำนกำรคุ้มครองเด็ก และด้ำนกำรเป็นอยู่ ซึ่งใน
แต่ละด้ำนจะประกอบด้วยตัวชี้วัดย่อยที่สะท้อนควำมยำกจนหลำยมิติ ดังนี้
(1) ด้านการคุ้มครองเด็ก ภำพรวมสัดส่วนเด็กยำกจนที่มีควำมขัดสนใน
ด้ ำ นนี้ ล ดลงจำกร้อ ยละ 2.94 ในปี 2558/2559 มำอยู่ ที่ ร้ อ ยละ 1.65 ในปี
2562 โดยเด็กยำกจนที่อำศัยอยู่นอกเขตเทศบำลมีปัญหำในด้ำนกำรคุ้มครอง
เด็กมำกกว่ำในเขตเทศบำลที่ร้ อยละ 1.78 และ 1.44 ตำมล ำดับ และเมื่ อ
พิจำรณำเป็นรำยภูมิภำค พบว่ำ เด็กที่อำศัยอยู่ในกรุงเทพมหำนครมีควำมขัด
สนมำกที่สุด โดยมีเด็กยำกจนที่ขัดสนในด้ำนนี้ร้อยละ 2.35 ทั้งนี้ เมื่อพิจำรณำ
เด็กยำกจนในมิติด้ำนกำรคุ้มครองเด็กตำมช่วงอำยุ พบประเด็นที่น่ำสนใจ ดังนี้
กลุ่มเด็กอายุต่ากว่า 1 ปี มีเกณฑ์ควำมขัดสนคือกำรไม่ได้จดทะเบียน
กำรเกิด ซึ่งหำกเด็กไม่ได้จดทะเบียนจะทำให้ไม่สำมำรถเข้ำถึงบริกำรพื้ นฐำน
และสวัสดิกำรของรัฐในด้ำนต่ำง ๆ ได้ อย่ำงไรก็ดีจำกข้อมูล MICS6 พบว่ำ
มีเด็กที่ไม่ได้จดทะเบียนกำรเกิดร้อยละ 0.12 ลดลงมำกจำกปี 2558/2559
ที่มีสัดส่วนร้อยละ 0.60 และหำกพิจำรณำเป็นรำยภำคจะพบว่ำ เด็กยำกจนใน
ภำคใต้ไม่ได้จดทะเบียนกำรเกิดมำกที่สุ ด นอกจำกนี้ ยังพบว่ำเด็กที่เกิด ใน
ครัวเรือนที่หัวหน้ำครัวเรือนไม่ ได้ใช้ภำษำไทย ไม่ได้จดทะเบียนกำรเกิด และ
ไม่มีสูติบัตรมำกถึงร้อยละ 1.7 ซึ่งข้อมูลข้ำงต้นชี้ให้เห็นว่ำจะมีเด็กจำนวนหนึ่ง
ที่มีควำมเป็นไปได้ว่ำขำดโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรจำกหน่วยงำนภำครัฐต่ำง
ๆ เช่น โครงกำรเงินช่ ว ยเหลื อเพื่อกำรคุ้มครองเด็กแรกเกิด หรือกำรได้รับ
กำรบริ ก ำรด้ ำ นสำธำรณสุ ข และอำจเป็ น กลุ่ ม เปรำะบำงที่ ต้ อ งได้ รั บ
ควำมช่วยเหลือต่อไป
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กลุ่มเด็กอายุ 1 - 14 ปี ในมิตดิ ้ำนกำรคุ้มครองกำหนดว่ำ เด็กต้องไม่เคย
ถูกกระทำควำมรุนแรง อำทิ เฆี่ยนตีอย่ำงแรงเท่ำที่จะทำได้ซ้ำแล้วซ้ำอีก หรือตบ
หรือตีที่หน้ำ ศีรษะ หรือหู เนื่องจำกจะส่งผลต่อพัฒนำกำรของเด็กทั้งด้ำนจิตใจ
และร่ ำงกำยในระยะยำว อำทิ ควำมรู้สึ กไม่ปลอดภัย ซึมเศร้ำ หวำดระแวง
จนนำไปสู่กำรต่อต้ำนสังคมและกระทำควำมรุนแรงต่อบุคคลอื่น และกลำยเป็น
ผู้ ใหญ่ที่แก้ปั ญหำด้ว ยควำมรุนแรง โดยภำพรวมสั ดส่ ว นของเด็กที่ถูก กระท ำ
ควำมรุนแรงลดลงจำกร้อยละ 4.25 ในปี 2558/2559 มำอยู่ที่ร้อยละ 2.25 ในปี
2562 ซึ่ ง ภู มิ ภ ำคที่ เ ด็ ก ยำกจนเคยถู ก กระท ำควำ มรุ น แรงสู ง ที่ สุ ด คื อ
กรุงเทพมหำนคร โดยมีเด็กยำกจนที่เคยถูกกระทำควำมรุนแรงถึงร้อยละ 2.80
รองลงมำเป็นภำคใต้ ที่ร้อยละ 1.85
กลุ่มเด็กอายุ 15 - 17 ปี กำหนดว่ำต้องไม่เคยสมรสหรืออยู่กินกับชำย/
หญิงฉันสำมีภรรยำ เนื่องจำกจะส่งผลต่อเด็กในหลำยด้ำน ทั้งกำรออกกลำงคัน
และปัญหำแม่วัยใส ซึ่งเป็นปัญหำทีส่ ่งผลกระทบต่อตนเอง และสังคมในระยะยำว
ทั้งนี้ เมื่อพิจำรณำเด็กอำยุ 15 - 17 ปี ที่เคยสมรสหรืออยู่กินกับชำย/หญิงฉันสำมี
ภรรยำ พบว่ำ มีสัดส่วนลดลงจำกร้อยละ 5.70 ในปี 2558/2559 เป็นร้อยละ
3.62 ในปี 2562 ในจำนวนนี้เป็นเด็กยำกจนร้อยละ 3.43 ซึ่งปัญหำนี้ พบมำกใน
ภำคใต้ที่เด็กยำกจนมีปัญหำกำรสมรสหรืออยู่กินกับชำย/หญิงฉันสำมีภรรยำมำก
ที่สุด ที่ร้อยละ 4.74
จำกปั ญ หำด้ ำ นกำรคุ้ ม ครองเด็ ก ทั้ ง 3 กลุ่ ม อำยุ จะเห็ น ได้ ว่ ำ แม้ เ ด็ ก
ยำกจนจะมีปั ญหำในแต่ล ะด้ำนคิดเป็นสัดส่วนไม่สูงนัก แต่ปัญหำดังกล่ ำวจะ
ส่งผลกระทบไปยังปัญหำอื่น ๆ ตำมมำ โดยเฉพำะปัญหำด้ำนกำรเคยสมรสหรือ
อยู่กินกับชำย/หญิงฉันสำมีภรรยำ ซึ่งเป็นประเด็นที่เด็กยำกจนมีปัญหำสูงที่สุด
เนื่องจำกกำรที่เด็กสมรสหรืออยู่กินฉันสำมีภรรยำจะทำให้เสี่ยงต่อกำรตั้งครรภ์
และกลำยเป็นพ่อแม่วัยใสที่ยังไม่มีควำมพร้อมที่จะดูแลเด็ก นอกจำกนีผ้ ลสารวจ
ของกรมอนามัย ปี 2560 ยังระบุด้วยว่ำ เด็กที่ตั้งครรภ์ระหว่ำงเรียนร้ อยละ
37.6 ต้องหยุดเรียนและลำออกกลำงคัน และเมื่อออกจำกโรงเรียนแล้วร้อยละ
56.6 จะอยู่บ้ำนเลี้ยงลูก และเด็กส่วนใหญ่จะไม่กลับเข้ำสู่ระบบกำรศึกษำ ทำให้
ระบบเศรษฐกิจสูญเสียกำลังแรงงำนที่ มีคุณภำพ ในขณะเดียวกัน เด็กที่เกิดมำ
จำกควำมไม่ พ ร้ อ มอำจมี พั ฒ นำกำรที่ ด้ อ ยกว่ ำ เมื่ อ เที ย บกั บ เด็ ก ที่ เ ติ บ โตใน
ครัวเรือนที่มีควำมพร้อมทั้งด้ำนวุฒิภำวะ องค์ควำมรู้ และกำรเงิน
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อย่ำงไรก็ตำม ปัจจุบันประเทศไทยมี พระราชบั ญญัติการป้องกันและการแก้ปัญหาการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ซึ่งระบุว่ำ “วัยรุ่นมีสิทธิตัดสินใจด้วยตนเอง และมีสิทธิได้รับข้อมูลข่ำวสำรและควำมรู้
ได้รับกำรบริกำรอนำมัยกำรเจริญพันธุ์ ได้รับกำรรักษำควำมลับและควำมเป็นส่วนตัว โรงเรียนควรจัดให้มี
กำรเรียนกำรสอนเรื่องเพศวิถีศึกษำให้เหมำะสมกับช่วงวัย และหำกนักเรียนหรือนักศึกษำตั้งครรภ์ต้องจัดให้มี
ระบบกำรดูแล ช่วยเหลือ และคุ้มครองนักเรียนหรือนักศึกษำให้ได้รับกำรศึกษำด้วยรูปแบบที่เหมำะสมและ
ต่อเนื่อง” ซึ่ง พ.ร.บ.ฯ ดังกล่ำวจะมีส่วนช่วยป้องกันกำรหลุดออกจำกระบบกำรศึกษำได้อย่ำงมำก

(2) ด้านการเป็นอยู่ ในภำพรวม สัดส่วนเด็กยำกจนที่ขัดสนในตัวชี้วัดด้ำน
กำรเป็นอยู่ลดลงจำกร้อยละ 7.97 ในปี 2558/2559 มำอยู่ที่ร้อยละ 7.00 ในปี
2562 ซึ่งเมื่อพิจำรณำจำกตัวชี้วัดด้ำนกำรเป็นอยู่ที่เหมำะสมซึ่งแตกต่ำงกันในแต่
ละช่วงอำยุของเด็ก มีประเด็นทีส่ ำคัญ ดังนี้
กลุ่มเด็กอายุต่ากว่า 5 ปี จะต้องไม่เคยอยู่ตำมลำพังหรืออยู่กับเด็กอำยุ
ต่ำกว่ำ 10 ปี โดยที่ไม่มีผู้ใหญ่คนอื่นอยู่ด้วยเกินกว่ำ 1 ชั่วโมง พบว่ำ ในปี 2562
เด็กไทยอำยุต่ำกว่ำ 5 ปีที่เคยอยู่ตำมลำพัง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.37 โดยใน
จำนวนนี้เป็นเด็กอำยุ 2 – 4 ปี ถึงร้อยละ 4 ขณะที่เด็กยำกจนที่มีอำยุต่ำกว่ำ
5 ปี ขัดสนในด้ำนนี้ร้อยละ 2.68 โดยภำคใต้เป็นภำคที่มีปัญหำมำกที่สุดที่ร้อยละ
4.58 รองลงมำเป็นภำคกลำงที่ร้อยละ 3.40 ซึ่งกำรปล่อยให้เด็กอยู่ตำมลำพังอำจ
เสี่ยงต่อกำรได้รับอันตรำยและมีพัฒนำกำรลดลง นอกจำกนี้ กำรปล่อยให้เด็กอยู่
ตำมลำพังยังถือว่ำมีควำมผิดตำม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 และกฎหมำย
อำญำ พ.ศ. 2499 ซึ่งมีโทษทั้งปรับ และจำคุก
กลุ่มเด็กอายุ 5 – 17 ปี กำหนดว่ำต้องอำศัย อยู่กับพ่อแม่ในกรณีที่พ่อ
หรือแม่ยังมีชีวิตอยู่ ซึ่งในปี 2562 พบว่ำเด็กไทยมีปัญหำในด้ำนนี้เพิ่มขึ้นเล็กน้อย
จำกร้อยละ 22.23 ในปี 2558/2559 เป็นร้อยละ 22.54 ในปี 2562 ในจำนวนนี้
เป็นเด็กยำกจนร้อยละ 8.57 โดยภำคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเด็กยำกจนที่ไม่ได้
อำศัยอยู่กับพ่อแม่มำกที่สุดที่ร้อยละ 16.87 ในขณะที่ภำคอื่น ๆ มีสัดส่วนไม่เกิน
ร้อยละ 6 เท่ำนั้น โดยรองลงมำได้แก่ กรุงเทพมหำนคร ภำคเหนือ ภำคใต้ และ
ภำคกลำง ตำมลำดับ ทั้งนี้ สำเหตุส่วนหนึ่งอำจมำจำกภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
เป็นภูมิภำคที่ไม่มีสถำนประกอบกำร หรือแหล่งงำนมำกนัก ทำให้กลุ่มวัยแรงงำน
จำเป็นต้องย้ำยถิ่นฐำนไปทำงำนที่อื่นเพื่อหำรำยได้เลี้ยงครอบครัว
สถำนกำรณ์ข้ำงต้นสอดคล้องกับ ข้อมูลจากการสารวจภาวะเศรษฐกิจ
และสังคมของครัวเรือน ปี 2562 ของสำนักงำนสถิติแห่งชำติ ที่พบว่ำ ครัวเรือน
ไทยมีแนวโน้มเป็นครัวเรือนแหว่งกลำงหรือครัวเรือนที่เด็กอำศัยอยู่กับผู้สูงอำยุ
เพิ่มมำกขึ้น จำกร้อยละ 2.17 ในปี 2557 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 2.43 ในปี 2562
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ซึ่งกำรที่เด็กไม่ได้อำศัยอยู่กับพ่อแม่จะส่งผลกระทบทั้งทำงตรงและทำงอ้อมต่อจิตใจ รวมทั้งพัฒนำกำร
ทำงด้ำนร่ ำงกำยและสติปั ญญำของเด็กอีกด้วย โดยกำรศึกษำของเนื้อแพร เล็ กเฟื่องฟู และ ธัญมัชฌ
สรุงบุญมี (2561) พบว่ำ เด็กที่อำศัยอยู่ในครัวเรือนที่ไม่มีวัยแรงงำนอำศัยอยู่ด้วยแม้จะได้รับเงินจำกวัย
แรงงำนที่ส่งมำให้เป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ แต่อำจไม่ได้นำเงินดังกล่ำวไปใช้จ่ำยเพื่อกำรลงทุนในพัฒนำกำรเด็ก
ซึ่งแตกต่ำงจำกครัวเรือนที่มีพ่อแม่เลี้ยงดูเอง ส่วนหนึ่งเกิดจำกองค์ควำมรู้ของปู่ย่ำตำยำยที่ไม่เพียงพอต่อ
กำรพัฒนำของเด็กในปัจจุบัน และเด็กในครัวเรือนแหว่งกลำงจะเสียโอกำสทำงกำรศึกษำมำกกว่ำเด็กที่
อำศัยอยู่กับพ่อแม่
รูป 3-5 สัดส่วนครัวเรือนแหว่งกลำง ปี 2557- 2562
2.70
2.50

2.40

2.30
2.10

2.17

2.56
2.43

2.41

2.23

1.90
2557

2558

2559

2560

2561

2562

ที่มำ : ข้อมูลจำกกำรสำรวจภำวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สำนักงำนสถิติแห่งชำติ ประมวลผลโดยกองพัฒนำข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม
สศช.

นอกจำกนี้ กำรอำศัยในครัวเรือนแหว่งกลำงยังส่งผลกระทบทำงอ้อมต่อเด็กด้วย อำทิ กำรมีควำม
เสี่ยงต่อกำรเป็นพ่อแม่วัยใส กำรมีผลสัมฤทธิ์ท ำงกำรเรียนต่ำ โอกำสไม่ได้เรียนต่อสูง กำรมีพฤติกรรมไม่
เหมำะสมทั้งดื่มเหล้ำ สูบบุหรี่ เที่ยวกลำงคืน ไปจนถึงกำรใช้สำรเสพติด โดยมีสำเหตุมำจำกกำรมีช่องว่ำง
ระหว่ำงวัยของผู้สูงอำยุกับเด็กมำกเกินไป ทำให้กำรสื่อสำรระหว่ำงกันเป็นไปได้ยำก ผู้สูงอำยุรู้ไม่เท่ำทัน
เด็ก ประกอบกับเทคโนโลยีในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็วอำจทำให้เด็กเสพสื่อในทำงที่ผิด
โดยไม่ได้รับกำรกำกับดูแลจำกผู้ใหญ่
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โดยสรุ ป ในภำพรวมมี เ ด็ ก ยำกจนในมิ ติ ส วั ส ดิ ภ ำพเด็ ก ลดลงทั้ ง ด้ ำ น
กำรคุ้มครองเด็กและควำมเป็นอยู่ แต่มีประเด็นที่ควรให้ควำมสำคัญคือ เด็กไม่ได้
อยู่กับพ่อแม่ ในกรณีที่พ่อหรือแม่ยังมีชีวิตอยู่ เด็กเคยสมรสหรืออยู่กินกับผู้ชำย/
ผู้หญิงฉันสำมีภรรยำ และกำรปล่อยให้เด็กอยู่ตำมลำพังหรืออยู่กับเด็กอำยุต่ำ
กว่ำ 10 ปี เกินกว่ำ 1 ชั่วโมง ซึ่งอัตรำกำรขัดสนดังกล่ำวส่งผลต่อกำรพัฒ นำ
คุณภำพชีวิตของเด็กทั้งด้ำนร่ำงกำยและสติปัญญำ และส่งผลต่อคุณภำพของ
ประชำกรวัยแรงงำนในอนำคต

3-3 มิติด้านมาตรฐานความเป็นอยู่
ด้ำนมำตรฐำนควำมเป็นอยู่เป็นปัจจัยที่มีผลต่อควำมยำกจนหลำยมิติของ
เด็กน้ อยที่สุ ดเมื่อเปรียบเทียบกับมิติ อื่น โดยในมิตินี้ ประกอบด้ว ย 5 ตัว ชี้วัด
ได้แก่ สภำพที่อยู่อำศัย เชื้อเพลิงทำอำหำร กำรถือครองสินทรัพย์ กำรมีบัญชี
ธนำคำรและกำรบริโ ภคน้ำดื่ม ที่ส ะอำด ซึ่งตั ว ชี้วัดทุกตัว สะท้อนให้ เห็ นได้ว่ำ
ครัวเรือนนั้นมีสภำพควำมเป็นอยู่ที่อยู่ในระดับมำตรฐำนหรือไม่ โดยเมื่อพิจำรณำ
เด็กยำกจนที่ขัดสนในตัวชี้วัดด้ำนมำตรฐำนควำมเป็นอยู่ พบว่ำ เด็กยำกจนอำศัย
อยู่ในครัวเรือนที่ใช้เชื้อเพลิงทำอำหำรที่ก่อให้เกิดควันมำกที่สุด โดยมีสัดส่ว น
ร้อยละ 4.08 รองลงมำเป็นด้ำนสินทรัพย์ และด้ำนบัญชีธนำคำร ซึ่งมีสัดส่วนร้อย
ละ 2.96 และ 1.24 ตำมลำดับ ในขณะที่ตัวชี้วัดสภำพที่อยู่อำศัย และน้ำดื่ม
มี สั ด ส่ ว นเด็ ก ยำกจนที่ ขั ด สนน้ อ ยมำกที่ ร้ อ ยละ 0.69 และ 0.31 ตำมล ำดั บ
สำหรับ ประเด็นที่น่ำสนใจในมิตดิ ำ้ นมำตรฐำนควำมเป็นอยู่ เป็นดังนี้
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ที่อยู่อำศัย

เชื้อเพลิงทำอำหำร

สินทรัพย์

บัญชีธนำคำร

0.31

0.69

1.24

2.96

4.08

รูป 3-6 สัดส่วนเด็กยำกจนที่ขัดสนมิติมำตรฐำนควำมเป็นอยู่ รำยตัวชี้วัด (Censored headcount ratio) ปี 2562
(ร้อยละ)

น้ำดื่ม

ที่มำ: ข้อมูลสำรวจสถำนกำรณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย สำนักงำนสถิติแห่งชำติ ประมวลผลโดยกองพัฒนำข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม สศช.

(1) ด้ า นสภาพที่อยู่อาศั ย หรื อสภำพแวดล้ อมที่เด็กอยู่อ ำศัย นั้ น ควรมีลั กษณะที่เหมำะสม
โดยหำกเด็กอำศัยในบ้ำนที่มีลักษณะ ได้แก่ 1) หลังคำ ทำจำก ใบไม้ ไม้กระดำน กล่องกระดำษ อื่น ๆ หรือ
2) ฝำบ้ำน ทำจำก ท่อนไม้ ไม้ไผ่ ไม้อัด เศษไม้ อื่น ๆ หรื อ 3) พื้นบ้ำน ทำจำก ดินหรือทรำย เศษไม้ ไม้ไผ่
อื่น ๆ จะถือว่ำไม่เหมำะสม ซึ่งในปี 2562 พบว่ำ เด็กยำกจนหลำยมิติที่มีปัญหำด้ำนนี้มีสัดส่วนร้อยละ 0.69
ลดลงจำกร้อยละ 1.61 ในปี 2558/2559 โดยเด็กยำกจนที่อำศัยในบ้ำนที่ไม่เหมำะสมอยู่ในพื้นที่นอกเขต
เทศบำลมำกกว่ ำ ในเขตเทศบำล และสู ง สุ ด ในภำคเหนื อ ที่ ร้ อ ยละ 1.2 และภำคใต้ ที่ ร้ อ ยละ 1.02
อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่ำสัดส่วนเด็กยำกจนที่มีปัญหำด้ำนที่อยู่อำศัยจะมีสัดส่วนน้อย แต่กำรพัฒนำที่อยู่อำศัย
ให้ เ หมำะสมกั บ เด็ ก โดยเฉพำะครั ว เรื อ นยำกจนยัง เป็น เรื่อ งที่ ต้ อ งให้ ค วำมส ำคั ญ เพรำะจะส่ ง ผลต่อ
ควำมปลอดภัย และพัฒนำกำรของเด็ก

รูป 3-7 อัตรำส่วนเด็กยำกจนที่ขัดสนด้ำนสภำพที่อยู่อำศัย เปรียบเทียบระหว่ำงพื้นที่

ที่มำ: ข้อมูลสำรวจสถำนกำรณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย ประมวลผลโดยกองพัฒนำข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม สศช.

32

(2) ด้านเชื้อเพลิงทาอาหารที่ก่อให้เกิดควัน ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่เด็กไทย
มีควำมขัดสนมำกที่สุดในมิติด้ำนควำมเป็นอยู่ จำกข้อมูลกำรสำรวจสถำนกำรณ์
เด็กและสตรีในประเทศไทย ปี 2562 (MICS6) พบว่ำ เด็กยำกจนร้อยละ 4.08
อำศัยในครัวเรือนทีม่ ีกำรใช้เชื้อเพลิงทำอำหำรที่ก่อให้เกิดควัน ลดลงจำกร้อยละ
6.76 ในปี 2558/2559 ทั้งนี้ แม้ว่ำสัดส่วนเด็กยำกจนที่อำศัยในครัวเรือนที่ใช้
เชื้อเพลิงทำอำหำรที่ก่อให้เกิดควัน จะลดลงมำก แต่สัดส่วนเด็กที่อำศัยอยู่ใน
ครั ว เรื อ นที่ ใ ช้ ถ่ ำ นในกำรท ำอำหำรเป็ น หลั ก ยั ง อยู่ ใ นระดั บ สู ง โดยเฉพำะ
ในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ และภำคเหนื อซึ่งมีสัดส่ว นร้อยละ 26.52 และ
19.33 ตำมล ำดั บ ส่ ว นหนึ่ ง อำจเป็ น เพรำะวิ ถี ชี วิ ต และควำมเคยชิ น
ในกำรประกอบอำหำร รวมทั้ง ยังช่ว ยลดภำระค่ำ ใช้ จ่ำยโดยเฉพำะในกลุ่ ม
ครัวเรือนยำกจน อย่ำงไรก็ตำม พฤติกรรมดังกล่ำวกลับมีผลกระทบอย่ำงมำก
ต่อสุขภำพของสมำชิกในครัวเรือน ที่จะมีควำมเสี่ยงต่อกำรเป็นโรคที่เกี่ยวกับ
ระบบทำงเดินหำยใจโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในเด็ก ซึง่ กำรศึกษำขององค์กำรอนำมัย
โลก (WHO)3 พบว่ำ มลพิษทำงอำกำศในครัวเรือนเพิ่มควำมเสี่ยงต่อกำรเป็น
โรคปอดบวมในวัยเด็กถึง 2 เท่ำ และร้อยละ 45 ของกำรเสียชีวิตของเด็กอำยุต่ำ
กว่ำ 5 ปี มีสำเหตุจำกกำรสูดดมควันในครัวเรือนจำกกำรประกอบอำหำรที่ไม่มี
ประสิทธิภำพ อำทิ ใช้ถ่ำนกับน้ำมันก๊ำดโดยผู้หญิงและเด็กเล็กเป็นกลุ่มที่ได้รับ
สำรพิษระดับสูง เนื่องจำกใช้เวลำอยู่ใกล้กับเตำไฟในบ้ำนมำกที่สุด

รูป 3-8 อัตรำส่วนเด็กยำกจนที่ขดั สนด้ำนเชื้อเพลิงทำอำหำร จำแนกรำยภูมิภำค
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ที่มำ: ข้อมูลสำรวจสถำนกำรณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย
ประมวลผลโดยกองพัฒนำข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม สศช.

3

World Health Organization (WHO),2018, “Household air pollution and health.”
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(3) การถือครองสินทรัพย์ พิจำรณำจำกกำรเป็นเจ้ำของสิ่งของชิ้น
เล็กอย่ำงน้อย 4 ชิ้น หรือชิ้นใหญ่อย่ำงน้อย 1 ชิ้น โดยเด็กที่อำศัยในครัวเรือน
ที่ไม่ได้เป็นเจ้ำของสิ่งของในปริมำณดังกล่ำว จะสะท้อนให้เห็นว่ำมีควำมขัดสน
อย่ำงมำก จำกข้อมูล MICS6 ในปี 2562 พบว่ำ เด็กยำกจนที่อำศัยในครัวเรือน
ประเภทนี้มีสัดส่วนร้อยละ 2.96 โดยภำคใต้ และกรุงเทพมหำนคร เป็นภูมิภำค
ที่มีสั ดส่ ว นเด็กยำกจนที่มีปัญหำด้ำนนี้มำกที่สุด ที่ร้อยละ 6.14 และ 3.86
ตำมลำดับ
รูป 3-9 อัตรำส่วนเด็กยำกจนที่ขดั สนด้ำนสินทรัพย์ จำแนกรำยภูมิภำค
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ที่มำ: ข้อมูลสำรวจสถำนกำรณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย ประมวลผลโดยกองพัฒนำข้อมูลและตัวชีว้ ัด
สังคม สศช.

ทั้งนี้ กำรไม่ได้เป็นเจ้ำของสิ่งของชิ้นเล็กอย่ำงน้อย 4 ชิ้น และไม่มีของ
ชิ้นใหญ่อย่ำงน้อย 1 ชิ้นส่วนหนึ่งอำจเชื่อมโยงได้ถึงโอกำสกำรเข้ำถึง บริกำร
พื้นฐำน โดยเฉพำะระบบกำรสื่อสำรและอินเทอร์เน็ต ซึ่งในปัจจุบันเป็นสิ่งที่
จำเป็น และมีส่วนช่วยส่งเสริมพัฒ นำกำรของเด็ก ได้ จำกข้อมูล ในปี 2562
ครัวเรือนยำกจนมีโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบปุ่ มกด และโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบ
สมำร์ทโฟน คิดเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ 53.86 และร้อยละ 56.99 ตำมลำดับ
เช่นเดียวกับ คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตที่ ครัวเรือนยำกจนมีกำรเข้ำถึงใน
สัดส่วนที่น้อยมำก ที่ร้อยละ 0.71 และ 1.60 ตำมลำดับ4 ซึ่งกำรไม่มีสิ่ งของ
ดังกล่ำวนอกจำกจะบ่งบอกถึงควำมยำกจนแล้ว ยังสะท้อนให้เห็นถึงกำรขำด
โอกำสทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ของเด็กอีกด้วย

4

สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ, รำยงำนกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ำในประเทศไทย ปี 2562
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(4) การบริ โ ภคน้ าดื่ ม ที่ ส ะอาด จำกข้ อ มู ล ในปี 2562 พบว่ ำ
เด็กยำกจนหลำยมิติอำศัยอยู่ในครัวเรือนที่มีกำรใช้น้ำดื่มหลักจำกบ่อน้ำ หรือ
น้ำพุที่ไม่มีกำรป้องกัน รถน้ำ รถเข็นน้ำ น้ำตำมแม่น้ำ คลอง บึง หรืออย่ำงอื่น
และไม่ได้มีวิธีทำให้น้ำปลอดภัย คิดเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ 0.31 ใกล้เคียงกับ
ในปี 2558/2559 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 0.30 สะท้อนให้เห็นว่ำยังมีครัวเรือน
จำนวนหนึ่งที่ตกหล่นจำกกำรเข้ำถึงน้ำดื่มสะอำด ซึ่งกำรเข้ำถึงแหล่งน้ำดื่ มที่
ถูกสุขอนำมัยถือเป็นสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐำนต่อกำรมีสุขภำพที่ดี และยังช่วยลด
กำรแพร่ระบำดของโรคต่ำง ๆ อำทิ โรคท้องร่วง และโรคตับอักเสบ เป็นต้น
(5) การมีบัญชีธนาคาร สะท้อนถึงกำรขำดโอกำส และควำมขัดสน
ของครัวเรือนในด้ำนกำรเงิน โดยในปี 2562 พบว่ำ เด็กยำกจนหลำยมิติที่
อำศัย ในครั ว เรื อนที่ ไ ม่มี บั ญชีธ นำคำรมีสั ดส่ ว นร้ อยละ 1.24 ลดลงจำกปี
2558/2559 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 2.63 ทั้งนี้ แม้ว่ำจะเป็นตัวชี้วัดที่เด็กมีปัญหำ
น้อยเช่นเดียวกับตัวชี้วัดอื่น ๆ ในมิติมำตรฐำนควำมเป็นอยู่ แต่กำรเข้ำถึง
บัญชีธนำคำรถือเป็นสิ่งจำเป็น โดยเฉพำะปัจจุบันที่มีกำรเปลี่ยนผ่ำนจำกบัญชี
ธนำคำรในรู ป แบบปกติ ไปสู่ Mobile Banking รวมทั้ ง ภำครั ฐ ได้ ใ ช้ เ ป็ น
ช่องทำงในกำรจัดสรรสวัสดิกำรและให้เงินช่วยเหลือผ่ำนระบบดังกล่ำวด้วย
ทั้ ง นี้ รำยงำน The Global Findex Database (2017) 5 ของธนำคำรโลก
พบว่ำ คนไทยเข้ำถึงบัญชี (mobile money) หรือบริกำรเงินฝำกมีสัดส่วนสูง
เทียบเท่ำกับประเทศพัฒนำ โดยอยู่ในอันดับที่ 20 ของโลกและเป็นอันดับที่ 6
ของเอเชี ย 6 และเมื่ อ พิ จ ำรณำภำพรวมทั้ ง ประเทศ พบว่ ำ คนไทยมี บั ญชี
ธนำคำรเป็นของตัวเองคิดเป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 82 ส่วนหนึ่งเป็นผลมำจำก
กำรขยำยตัวอย่ำงรวดเร็วของระบบชำระเงินดิจิทัล (Digital payments) อำทิ
พร้อมเพย์ (Prompt pay) ที่เริ่มให้บริกำรตั้งแต่ปี 25607 ซึ่งกำรที่มีครัวเรือน
จำนวนหนึ่งตกหล่น อำจสะท้อนให้เห็นว่ำครัวเรือนดังกล่ ำวมีปัญหำควำม
ยำกจนอย่ำงมำก

5

World bank, The global Findex report Database 2017, https://globalfindex.worldbank.org/
สถำบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภำกรณ์, ส่องพฤติกรรมกำรออมของคนไทย ผ่ำนข้อมูลบัญชีเงินฝำกธนำคำรกว่ำ 80 ล้ำนบัญชีจำก DPA, 16 ธันวำคม 2562
7
บทควำม “พร้อมเพย์ (PromptPay) เริ่มใช้แล้ว”, https://www.it24hrs.com/2017/promptpay-national-e-payment-launched/, 27 มกรำคม 2560
6
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3-4 มิติด้านสุขภาพ
มิติด้ำนสุขภำพ เป็นมิติที่ส่งผลต่อควำมยำกจนหลำยมิติเป็นอันดับสอง โดยส่งผลต่อควำมยำกจน
หลำยมิติของเด็ก (Contribution) ที่ร้อยละ 29.8 ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนโภชนำกำร และด้ำน
กำรป้องกันซึ่งมีประเด็นสำคัญ ดังนี้
(1) ด้านโภชนาการ มีกำรใช้เกณฑ์กำรวัดควำมขัดสน แบ่งตำมช่วงอำยุ ดังนี้
ช่ ว งเด็ ก วั ย ต่ า กว่ า 6 เดื อ น พิ จ ำรณำจำกกำร ได้ ท ำนนมแม่
โดยในปี 2562 มีสัดส่วนเด็กยำกจนที่ไม่ได้ทำนนมแม่ร้อยละ 28.86 เพิ่มขึ้นจำก
ปี 2558/2559 ที่มีสัดส่วนเพียงร้อยละ 24.69 โดยสัดส่วนของเด็กยำกจนที่ไม่ได้
ทำนนมแม่ที่อยู่นอกเขตเทศบำล ร้อยละ 69.10 และอีกร้อยละ 30.89 เป็นเด็ก
ที่อยู่ในเขตเทศบำล อีกทั้งยังพบว่ำภำคตะวันออกเฉียงเหนือและภำคใต้ เป็น
ภูมิภำคที่เด็กไม่ได้ทำนนมแม่มำกที่สุด ส่วนกรุงเทพมหำนครมีปัญหำในระดับต่ำ
ที่สุด ทั้งนี้กำรที่สัดส่วนควำมยำกจนของเด็กที่ไม่ได้ทำนนมแม่เพิ่มขึ้นสะท้อนให้
เห็นว่ำพ่อแม่ให้ควำมสำคัญกับกำรให้เด็กทำนนมแม่ลดลง ซึ่งเป็นสถำนกำรณ์ที่
น่ำกังวล เพรำะกำรทำนนมแม่เพียงอย่ำงเดียวในระยะ 6 เดือนแรกนอกจำกเด็ก
จะได้รับสำรอำหำรที่เพียงพอต่อกำรเจริญเติบโตแล้ว ยังช่วยลดอั ตรำเสี่ยงของ
กำรเกิดโรคต่ำง ๆ ในเด็กด้วย เช่น กำรติดเชื้อระบบทำงเดินอำหำร ทำงเดิน
หำยใจ ภำวะเสี่ยงต่อโรคภูมิแพ้หอบหืด หูอักเสบ เป็นต้น นอกจำกนี้กำรทำนนม
แม่ยังมีส่วนช่วยสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงแม่กับลูก รวมทั้งยังช่วยให้เกิด
พัฒนำกำรทำงด้ำนสมอง สติปัญญำ เกิดควำมฉลำดทำงอำรมณ์ อีกด้วย

จำกข้อมูลของมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย พบว่ำ ปัจจัยที่ทำให้พ่อแม่ไม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่
เพียงอย่ำงเดียวใน 6 เดือนแรก คือ 1) กำรขำดกระบวนกำรสร้ำงควำมตระหนักและควำมเข้ำใจที่ถูกต้อง
ให้กับพ่อแม่ 2) อิทธิพลของกำรโฆษณำและกำรตลำดของธุรกิจนมผสม 3) กำรส่งเสริมกำรเลี้ยงลูกด้วยนม
แม่ในโรงพยำบำลยังไม่เพียงพอ 4) ระบบกำรส่งต่อจำกโรงพยำบำลไปสู่สถำนพยำบำลในชุมชนในกำรดูแล
แม่ ห ลั ง คลอดที่ บ้ ำ นยั ง ล่ ำ ช้ ำ และไม่ ทั่ ว ถึ ง 5) บุ ค คลำกรทำงกำรแพทย์ แ ละสำธำรณสุ ข ขำดควำมรู้
ควำมเข้ำใจ และทัศนคติที่ถูกต้องในกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และ 6) กำรบังคับใช้กฎหมำยลำคลอด 3 เดือน
ยั ง ไม่ เ ข้ ม แข็ ง ท ำให้ บ ำงสถำนประกอบกำรพนั ก งำนไม่ ส ำมำรถลำได้ ต ำมสิ ท ธิ อี ก ทั้ ง ยั ง พบด้ ว ยว่ ำ
ประเทศไทยสำมำรถลำคลอดและกำรลำหยุ ด เพื่ อ เลี้ ย งครอบครั ว โดย ที่ ยั ง ได้ รั บ เงิ น เดื อ น
มีระยะเวลำที่สั้นกว่ำประเทศอื่น ๆ ทำให้เป็นอุปสรรคหนึ่งในกำรส่งเสริมกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่ำงเดียว
ในช่วง 6 เดือนแรก
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ช่วงเด็กวัย 6 เดือน – 4 ปี ซึ่งพิจำรณำจำกสภำวะทุพโภชนำกำร พบว่ำ
เด็กยำกจนที่มีปัญหำภำวะทุพโภชนำกำรในปี 2562 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.95
เพิ่มขึ้นจำกปี 2558/2559 ที่มี สัดส่วนร้อยละ 8.96 โดยภำคเหนือเป็นภำคที่มี
สัดส่วนเด็กยำกจนมีภำวะทุพโภชนำกำรสูงสุด ทั้งนี้ ภำวะเตี้ย แคระแกร็น และ
ผอมลีบเป็นปัญหำที่สำคัญในครอบครัวที่มีฐำนะยำกจนมำก และในเด็กที่แม่ไม่มี
กำรศึกษำ
นอกจำกนี้ ปัญหำทำงด้ำนทุพโภชนำกำรไม่เพียงแต่เพิ่มขึ้นในวัยเด็ก 6 เดือน –
4 ปีเท่ำนั้น แต่จำกข้อมูล MICS6 ยังพบด้วยว่ำสัดส่วนของเด็กทำรกแรกเกิดที่มี
น้ ำหนั ก น้ อ ยกว่ ำ 2,500 กรั ม เพิ่ ม ขึ้ น ตั้ ง แต่ ปี 2560 ซึ่ ง แม้ ว่ ำ กำรเพิ่ ม ขึ้ น
จะยั ง ไม่ ม ำก แต่ เ ป็ น ควำมท้ ำ ทำยอย่ ำ งมำกของไทย เนื่ อ งจำกกำรมี ภ ำวะ
ทุพโภชนำกำรทำให้ เด็ ก มีควำมเสี่ ยงในกำรเป็นโรคเพิ่ มสู ง ขึ้น และส่ งผลต่ อ
กำรเจริญเติบโตล่ำช้ำ
รูป 3-10 สัดส่วนของเด็กทำรกแรกเกิดที่น้ำหนักน้อยกว่ำ 2,500 กรัม
ร้อยละ
6.8
6.6
6.4
6.2
6.0
5.8
5.6
5.4
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ช่วงเด็กอายุ 5 – 17 ปี ใช้เกณฑ์กำรบริโภคเกลือที่มีไอโอดีนเพีย งพอ
ในกำรพิจ ำรณำคุ ณภำพชีวิต ที่เหมำะสม โดยในปี 2562 พบว่ำ สั ดส่ ว นเด็ ก
ยำกจนที่ไม่ได้รับเกลือที่มีไอโอดีนที่เหมำะสม อยู่ที่ร้อยละ 21.5 เพิ่มขึ้นเล็กน้อย
จำกปี 2558/2559 ที่ มี สั ด ส่ ว นร้อ ยละ 20.9 โดยภำคตะวั นออกเฉี ยงเหนือ
มีสัดส่วนสูงสุด ทั้งนี้ กำรได้รับสำรไอโอดีนที่ไม่เพียงพอ จะส่งผลต่อพัฒนำกำร
และสุขภำพของเด็กในระยะยำวได้ อีกทั้งกำรส่งเสริมมำตรฐำนเกลือให้มีคุณภำพ
เป็นกำรแก้ปัญหำกำรไม่ได้บริโภคเกลือที่มีไอโอดีนเพียงพอ โดยผลของกำรออก
ประกำศที่บังคับให้ผลิตภัณฑ์ปรุงรส เกลือ น้ำปลำ ซีอิ๊ว ต้องเติมไอโอดีนตำมที่
กฎหมำยกำหนด และบังคับใช้ในปี พ.ศ.2554 ส่งผลให้กำรเฝ้ำระวังคุณภำพ
เกลือ ณ สถำนที่ผลิตและจำหน่ำย ของสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
มีแนวโน้มว่ำเกลือที่ผลิตและจัดจำหน่ำยในประเทศมีคุณภำพและผ่ำนมำตรฐำน
(20 - 40 PPM) มำกยิ่งขึ้น
(2) ด้านการป้องกัน มีประเด็นที่น่ำสนใจ ดังนี้
ช่วงเด็กวัย 0 – 4 ปี พบว่ำ เด็กยำกจนได้รับวัคซีนไม่ครบตำมกำหนดคิด
เป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 23.03 แต่ปรับตัวลดลงจำกปี 2558/2559 ที่มี สัดส่วน
ร้อยละ 24.61 โดยภูมิภำคที่มีปัญหำมำกที่สุดคือภำคใต้ ทั้งนี้ สถำนกำรณ์ด้ำน
กำรเข้ำถึงวัคซีนของไทยได้ระบุอยู่ในแผนงำนกำรสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรคตั้งแต่
ปี 2520 โดยรัฐบำลได้ให้บริกำรวัคซีนฟรีแก่ประชำกรกลุ่มเป้ำหมำยครอบคลุม
12 โรค และในร่ำงนโยบำยและแผนยุ ทธศำสตร์ ควำมมั่นคงด้ำนวัคซีนแห่งชำติ
พ.ศ. 2563 – 2565 ที่ ไ ด้ มี แ นวทำงในกำรพั ฒ นำระบบบริ ห ำรจั ด กำรวั ค ซี น
ในภำพรวมเพื่ อ ให้ ร องรั บ ประชำกรทุ ก กลุ่ ม เป้ ำ หมำย โดยได้ มี ก ำรก ำหนด
เป้ำหมำยตัวชี้วัดที่ระบุถึงควำมครอบคลุมของกำรได้รับวัคซีนในเด็กที่มำกกว่ำ
ร้อยละ 90
แม้ว่ำกำรบริกำรทำงวัคซีนของกระทรวงสำธำรณสุขที่มีกำรให้บริกำร
อย่ำงครอบคลุมและไม่มีค่ำใช้จ่ำย ซึ่งทำให้สถำนกำรณ์กำรได้รับวัคซีนของเด็ก
ยำกจนมีกำรเข้ำถึงวัคซีนเพิ่มมำกขึ้น แต่สัดส่วนเด็กยำกจนที่ได้รับวัคซีนไม่ครบ
ยังคงอยู่ในระดับสูง ซึ่งอำจมีสำเหตุมำจำกควำมไม่ต่อเนื่องของกำรรับบริกำรใน
กำรดูแลช่วงก่อนคลอดและหลังคลอด อีกทั้ง ผลสำรวจของสำนักงำนป้องกัน
ควบคุมโรค ในปี 2561 พบว่ำสำเหตุที่เด็กได้รับวัคซีนไม่ครบของเด็กที่มีช่วงอำยุ
0 - 12 ปี ในจังหวัดสระบุรี ส่วนใหญ่มีสำเหตุมำจำก เจ้ำหน้ำที่ไม่ได้นัดสำหรับ
กำรรับวัคซีนครั้งต่อไป และกำรจำวันฉีดไม่ได้
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ช่วงอายุ 5 – 14 ปี ใช้กำรมีสถำนที่สำหรับล้ำงมือเป็นเกณฑ์กำรพิจำรณำ
ซึ่ ง พบว่ ำ ในปี 2562 เด็ ก ยำกจนไม่ มี ส ถำนที่ ล้ ำ งมื อ ร้ อ ยละ 2.29 ลดลง
จำกร้อยละ 4.33 ในปี 2558/2559 ซึ่งกำรมีสถำนที่ล้ำงมือที่เหมำะสมจะช่วย
ป้องกันกำรลดกำรสะสมของเชื้อโรคและลดกำรเจ็บป่วยด้ว ยโรคต่ำง ๆ อำทิ
โรคหวัด วัณโรค ไข้หวัดใหญ่ อำหำรเป็นพิษ โรคตำแดง เป็นต้น
ช่วงอายุ 15 – 17 ปี ใช้กำรได้เรียนวิชำเพศศึกษำเป็นเกณฑ์กำรพิจำรณำ
โดยเด็กยำกจนที่ไม่ได้เรียนวิชำเพศศึกษำมีสัดส่วนร้อยละ 2.98 โดยสถำนกำรณ์
ควำมรู้ด้ำนเพศศึกษำของวัยรุ่ นที่มีแนวโน้มที่ดีขึ้น กล่ำวคือ วัยรุ่น มีกำรใช้ถุงยำง
อนำมัยในกำรมีเพศสัมพันธ์เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่องและเพิ่มขึ้นทั้งเพศชำยและเพศ
หญิง แต่ทั้งนี้ยังคงพบปัญหำในบำงกลุ่ม จำกอัตรำกำรมีบุตรของวัยรุ่นยังคงสูงใน
กลุ่ มที่เป็ น ผู้ ย ำกจนมำก กลุ่ มผู้ ห ญิง ที่มีกำรศึก ษำระดั บ ต่ำกว่ำประถมศึ ก ษำ
อีกทั้งยังพบว่ำ ภำคเหนือและครัวเรือนที่มีหัวหน้ำครัวเรือนไม่พูดภำษำไทยมี
อัตรำกำรมีบุตรของวัยรุ่นสูงมำกกว่ำกลุ่มอื่น

รูป 3-11 ร้อยละของวัยรุ่นที่ใช้ถุงยำงอนำมัยในกำรมีเพศสัมพันธ์ครัง้ แรก
ร้อยละ
90.0

ม.5 เพศชำย

ปวช. ปี 2 เพศชำย

ม.5 เพศหญิง

ปวช. ปี 2 เพศหญิง

80.0

70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561
ที่มำ : กรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข

39

สำหรับเด็กยำกจนที่มีปัญหำในมิติด้ำนสุขภำพ ทั้งด้ำนโภชนำกำรและ
ด้ำนกำรป้องกัน มักพบในเด็กที่อำยุน้อยหรือวัยทำรกแรกเกิด มำกกว่ำเด็กโต
ซึ่งช่วงวัยทำรกเป็นวัยที่สำคัญที่สุดในกำรสร้ำงพื้นฐำนในกำรเจริญเติบโตที่ดี
ของเด็กในอนำคต ทั้งนี้กำรยกระดับคุณภำพชีวิตเด็กในด้ำนสุขภำพต้องให้
ควำมส ำคั ญ กั บ กำรสื่ อ สำรประชำสั ม พั น ธ์ ใ ห้ เ ด็ ก ได้ รั บ บริ ก ำรวั ค ซี น
อย่ำงครอบคลุม และกำรสร้ำงควำมเข้ำใจกับ กลุ่มเป้ำหมำย อย่ำงไรก็ดียังมี
ข้ อ จ ำกั ด บำงประกำรที่ เ ป็ น อุ ป สรรคในกำรแก้ ปั ญ หำ อำทิ ระยะเวลำ
ในกำรลำเพื่ อ คลอดบุ ตรและเลี้ ยงดู ค รอบครัว โดยได้รั บค่ ำ จ้ำ งบำงส่ ว นมี
ระยะเวลำสูงสุด 98 วัน ซึ่งอำจเป็นอุปสรรคทำให้แม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในช่วง
6 เดือนแรกไม่ได้
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บทที่ 4

ช่องว่างการดาเนินนโยบายในการยกระดับคุณภาพชีวิต
เด็ก่ 4ในปัจปัจุจบจัยันที่ส่งผลต่อความยากจนหลายมิติของกลุ่มเด็ก และบทบาท
บทที
ของนโยบาย

จำกสถำนกำรณ์ควำมยำกจนหลำยมิติของกลุ่มเด็ก ทั้งในภำพรวมของ
ประเทศ ควำมแตกต่ำงระหว่ำงพื้นที่ กลุ่มอำยุ เพศ และแนวโน้มควำมยำกจน
หลำยมิติของเด็ กที่เ ปลี่ ยนแปลงในช่ว งที่ผ่ ำนมำ ดัช นีควำมยำกจนหลำยมิ ติ
ได้ชี้ให้เห็นถึงประเด็นควำมขัดสนและคุณภำพชีวิตของเด็กที่ควรได้รับกำรแก้ไข
โดยในบทนี้จะนำเสนอข้อค้นพบของควำมยำกจนหลำยมิติ บทบำทของนโยบำย
ต่ำง ๆ ที่ดำเนิ นกำรอยู่ในปัจจุบันมีส่ ว นช่วยในกำรลดควำมยำกจนหลำยมิติ
ของเด็ก น ำมำสั งเครำะห์ เพื่อหำช่องว่ำ งของนโยบำย เพื่อนำไปสู่ กำรจั ด ท ำ
ข้อเสนอแนะต่อไป
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4-1 ข้อค้นพบทีเ่ กีย่ วกับความยากจนหลายมิติของเด็ก
(1) ข้อค้นพบในภาพรวม
1) แนวโน้มความยากจนหลายมิติของกลุ่มเด็ก ปรับตัวดีขึ้น ซึ่งเป็นผลมำจำกระดับ
ควำมรุนแรงของปัญหำควำมยำกจนลดลง ขณะที่สัดส่วนเด็กยำกจนหลำยมิติ กลับ
ปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยเฉพำะในมิติด้ำนกำรเรียนรู้ และโภชนำกำร
2) ปัญหาความยากจนหลายมิติของเด็กมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน ระหว่าง
พื้นที่ โดยในนอกเขตเทศบำลมีปัญหำสูงกว่ำในเขตเทศบำลในทุกด้ำน โดยเฉพำะ
กำรเรียนรู้ โภชนำกำร กำรป้องกัน กำรเป็นอยู่ และเชื้อเพลิงอำหำร ขณะที่ภูมิภำค
ที่มีปัญหำควำมยำกจนของเด็กมำกที่สุด ได้แก่ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือมีปัญหำ
มำกที่ สุ ด รองลงมำเป็ น ภำคใต้ ภำคเหนื อ ภำคกลำง และกรุ ง เทพมหำนคร
ตำมลำดับ
3) แต่ ล ะภู มิ ภ าคมี มิ ติ ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความยากจนของเด็ ก ต่ า งกั น โดยในภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีสัดส่วนเด็กยำกจนที่ขัดสนด้ำนกำรเป็นอยู่ของเด็ก และด้ำน
โภชนำกำรสูงกว่ำภำคอื่นมำก รวมถึงเด็กยำกจนในภำคตะวันออกเฉียงเหนือและ
ภำคเหนื อ ยั ง มี ปั ญ หำสู ง ในด้ ำ นกำรเชื้ อ เพลิ ง ส ำหรับ ประกอบอำหำรที่ เ กิดควัน
ขณะที่เด็กยำกจนที่อำศัยอยู่ในเขตพื้นที่กรุ งเทพมหำนครมีปัญหำด้ำนกำรป้องกัน
ด้ำนสุขภำพ กำรคุ้มครองเด็ก และกำรถือครองสินทรัพย์มำกกว่ำพื้นที่อื่น
4) ความยากจนหลายมิติในกลุ่มเด็กปฐมวัย (0 - 4 ปี) มีระดับสูงกว่ากลุ่มวัยเรียน
ระดั บมัธ ยมปลาย (15 – 17 ปี) และกลุ่มวัยเรี ยนตอนต้น (อายุ 5 – 14 ปี)
ควำมยำกจนของเด็กช่วงปฐมวัย (0-4 ปี) เป็นกลุ่มที่มีปัญหำควำมยำกจนหลำยมิติ
มำกที่สุด เนื่องจำกกำรขัดสนทำงด้ำนกำรศึกษำมำกที่สุด รองลงมำเป็นควำมขัดสน
ด้ำนสุขภำพ สำหรับกลุ่มวัยเรียนระดับมัธยมปลำย ขณะที่กลุ่มวัยเรียนตอนต้นมำ
จำกปัญหำด้ำนสุขภำพเป็นหลัก
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(2) ข้อค้นพบรายมิติ
• มิติด้านการศึกษา (เป็นสำเหตุหลักที่ส่งผลต่อควำมยำกจนหลำยมิติของเด็ก)
-

กลุ่มเด็กปฐมวัย อายุ 0 - 4 ปี มีปัญหาการขาดแคลนหนังสือสาหรับเด็กใน
ครัวเรือนเป็นจานวนมาก โดยเฉพาะเด็กในช่วงอายุ 0 – 2 ปี ที่มีสัดส่วน
เด็กยากจนที่ขัดสนมากถึงร้อยละ 60.9 และเป็นปัญหำที่พบได้ในทุกพื้นที่
และภูมิภำค (ภำคอีสำนมำกสุด รองลงมำภำคใต้) โดยมีสำเหตุสำคัญ มำจำก
กำรขำดควำมรู้ ค วำมเข้ ำ ใจในกำรส่ ง เสริ ม กำรพั ฒ นำเด็ ก ที่ ถู ก ต้ อ งของ
ครอบครัว

-

กลุ่มเด็กวัยเรียน อายุ 5 - 17 ปี ได้เข้าเรียนเพิ่มขึ้นแต่ยังพบเด็กจานวน
มากที่ไม่ได้เรียนหนังสือทั้งที่ มีนโยบายเรียนฟรี อีกทั้งไทยยังคงมีปัญหา
ด้ า นคุ ณ ภาพทางการศึ ก ษาที่ ต้ อ งเร่ ง แก้ ไ ข สะท้ อ นจำกผลสั ม ฤทธิ์
ทำงกำรศึกษำค่อนข้ำงต่ำ และมีแนวโน้มลดลงอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งจะส่ งผล
กระทบต่อควำมสำมำรถในกำรหำรำยได้ของเด็กในอนำคต และทำให้เด็ก
ยำกจนไม่สำมำรถหลุดพ้นจำกวงจรควำมยำกจนได้

• มิติด้านสวัสดิภาพเด็ก
ด้ำนกำรคุ้มครองเด็ก
-

ภำพรวมสัดส่วนเด็กยำกจนในด้ำนนี้ลดลง ทั้งในด้ำนกำรจดทะเบียนกำรเกิด
ด้ ำ นกำรถู ก กระท ำควำมรุ น แรง และด้ ำ นกำรที่ เ ด็ ก เคยสมรสหรื อ อยู่ กิ น
กันชำย/หญิงฉันสำมีภรรยำ แต่อย่ำงไรก็ตำม ปัญหาด้านการเคยสมรสหรือ
อยู่กินฉันสามี/ภรรยาเป็นด้านที่มีเด็กยากจนมีปัญหาสูงที่สุดซึ่งจะนาไปสู่
ปั ญ หาอื่ น เช่ น การตั้ ง ครรภ์ ร ะหว่ า งเรี ย น ต้ อ ง dropout และท าให้
ประเทศสูญเสียกาลังแรงงานที่มีคุณภาพ ขณะที่ ยังพบเด็กยากจนอายุ
1 – 14 ปี มี ปั ญ หาถู ก กระท าค วามรุ น แ รงมาก ซึ่ ง มากที่ สุ ด อ ยู่
ในกรุงเทพมหานคร รองลงมาคือภาคใต้ และเด็กยำกจนอำยุ 15 - 17 ปี
ทีเ่ คยสมรสหรืออยู่กินกับชำย/หญิงฉันสำมีภรรยำ พบมำกในภำคใต้

ด้ำนกำรเป็นอยู่
-

สัดส่วนเด็กยำกจนด้ำนกำรเป็นอยู่ปรับตัวลดลง แต่ยังพบปัญหำเด็กยากจนที่
มีอายุต่ากว่า 5 ปี ถูกปล่อยให้อยู่ตามลาพัง ซึ่งพบมากในภาคใต้ และภาค
กลาง ทาให้เด็กมีความเสี่ยงต่อการรับอันตราย ขณะเดียวกัน ยังพบว่ำมีเด็ก
จ าน วน มากที่ ไ ม่ ไ ด้ อ าศั ย อยู่ กั บ พ่ อ แ ม่ ของตน เอง มำกที่ สุ ด ใน
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ รองลงมำคือกรุงเทพมหำนคร สำเหตุส่วนหนึ่ง
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มำจำกควำมจำเป็นในกำรต้องทำงำนหำรำยได้ ทำให้พ่อแม่ต้องให้เด็กอยู่กับ
ตำยำย ซึ่งมีองค์ควำมรู้ไม่เพียงพอต่อกำรพัฒนำของเด็กในปัจจุบัน
• มิติด้านมาตรฐานความเป็นอยู่
-

เป็นปัจจัยที่มีผลต่อควำมยำกจนหลำยมิติของเด็กน้อยที่สุด และปรับลดลง
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558/2559

-

ปั ญ หาของเด็ ก ยากจนในมิ ติ ด้ า นมาตรฐานความเป็ น อยู่ คื อ การใช้
เ ชื้ อ เ พ ลิ ง ท า อ า ห า ร ที่ ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด ค วั น ซึ่ ง มี ปั ญ ห า ม า ก ใ น ภ า ค
ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ และภาคเหนื อ ส่ ว นหนึ่ ง เกิ ด จำกวิ ถี ชี วิ ต ของคน
ในภูมิภ ำคดัง กล่ ำวในกำรประกอบอำหำรด้ว ยฟื น /ถ่ำ น และปั ญ หาด้ า น
การถือครองสินทรัพย์ (กำรไม่ได้เป็นเจ้ำของสิ่งของชิ้นเล็กอย่ำงน้อย 4 ชิ้น
และไม่มีของชิ้นใหญ่อย่ำงน้อย 1 ชิ้น) ที่มมี ำกในภำคใต้ และกรุงเทพมหำนคร
ซึ่งเชื่อมโยงถึงโอกาสในการเข้าถึงบริการพื้นฐานที่จาเป็น หรือเป็นส่วน
ช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก อาทิ อินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์

• มิ ติ ด้ า นสุ ข ภาพ เป็ น มิ ติ ที่ ส่ ง ผลต่ อ ควำมยำกจนหลำยมิ ติ ข องเด็ก เป็ นอั น ดั บ 2
รองจำกมิติกำรศึกษำ ที่แบ่งเป็น 2 ด้ำน ดังนี้
ด้ำนโภชนำกำร
-

มีปัญหำ ได้แก่ 1) การไม่ได้ทานนมแม่เพิ่มขึ้น ซึ่งพบมำกในเด็กที่อำศัยอยู่
นอกเทศบำล และในภำคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ และภำคใต้ ที่ ม ำกที่ สุ ด
2) ภาวะทุพโภชนาการ ของเด็กยากจนช่วงวัย 6 เดือน – 4 ปี มีปัญหา
เพิ่มขึ้น โดยเฉพำะภำคเหนือที่มีสั ดส่วนเด็กยำกจนมีภำวะทุพโภชนำกำร
สูงสุด โดยเด็กที่มีภำวะเตี้ย แคระแกร็น และผอมลีบเป็นปัญหำที่สำคัญใน
ครอบครั ว รำยได้ น้ อ ย และพ่ อ แม่ มี ก ำรศึ ก ษำน้ อ ย ซึ่ ง ปั ญหำทำงด้ ำน
ทุพโภชนำกำรไม่เพียงจะเพิ่มขึ้นในช่วงเด็กวัย 6 เดือน – 4 ปี แต่ยังพบสัดส่ว น
ของเด็กทำรกแรกเกิดที่มีน้ำหนักน้อยกว่ำ 2,500 กรัม เพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2560
จึงเป็นควำมท้ำทำยของกระทรวงสำธำรณสุขที่จะต้องมีกำรส่งเสริมให้ภำวะ
ทุพโภชนำกำรในเด็กทุกช่ว งวัยมีจำนวนที่ล ดลง และ 3) การไม่ได้บริ โ ภค
เกลือที่มีไอโอดีนเพียงพอของเด็กอายุ 5 – 17 ปี ซึ่งยังมีปัญหำมำกในภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
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ด้ำนกำรป้องกัน
-

เด็กยากจนช่วงวัย 0 – 4 ปี ยังได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ในระดับสูง
ทั้งที่เป็นสวัสดิกำรที่ไม่มีค่ำใช้จ่ำย โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในภำคใต้ โดยมีสำเหตุ
จำกกำรขำดกำรให้ควำมสำคัญของผู้ปกครอง

-

กำรได้เรียนวิชำเพศศึกษำของเด็กในช่วงอำยุ 15 – 17 ปี มีแนวโน้มที่ดีขึ้น
แต่ยังพบปัญหำในบำงกลุ่ม สะท้อนจำกอัตราการมีบุตรของวัยรุ่นยังคงสูงใน
กลุ่มที่เป็นผู้ยากจนมาก และมักเป็นกลุ่มผู้หญิงที่มีการศึกษาระดับต่ากว่า
ประถมศึกษา อีกทั้งยังพบว่ำ ภำคเหนือและครัวเรือนที่มีหัวหน้ำครัวเรือน
ไม่พูดภำษำไทยมีอัตรำกำรมีบุตรของวัยรุ่นสูงมำกกว่ำกลุ่มอื่น

4-2 การดาเนินนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับคุณภาพชีวิตเด็กใน
ปัจจุบัน
(1) นโยบายรัฐบาลสาหรับกลุ่มอายุ 0 - 4 ปี
พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 มีกำรตั้งคณะกรรมกำรนโยบำยกำรพัฒนำเด็ก
ปฐมวัย โดยมีนำยกรัฐมนตรีเป็นประธำน และจัดตั้งสำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย
มีฐำนะเป็นนิติบุคคลที่เป็นหน่วยงำนของรัฐแต่ไม่เป็นส่วนรำชกำรหรือรัฐวิสำหกิจ รวมทั้งกำหนดให้มีระบบ
กำรพัฒนำเด็กปฐมวัย แบ่งเป็น 4 ช่วง ครอบคลุมตั้งแต่ช่วงก่อนคลอด แรกเกิด ช่วงอำยุ 3 - 6 ปี และช่วงอำยุ
6 - 8 ปี หรือวัยรอยต่อกับประถมศึกษำ พร้อมกำหนดหน้ำที่ให้รัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มี
บริกำรและสวัสดิกำรด้ำนสำธำรณสุข ด้ำนกำรศึกษำ และด้ำนสังคมอย่ำงมีคุณภำพแก่เด็กปฐมวัย สตรีมีครรภ์
และบุคคลในครอบครัวของเด็กปฐมวัยอย่ำงทั่ วถึงและเท่ำเทียมกันโดยไม่เรียกเก็บค่ำใช้จ่ำย นอกจำกนี้ยังมี
กำรจัดทำแผนพัฒนำเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2563 – 2570 ตำมมำตรำ 19 ของพ.ร.บ.ฯ ดังกล่ำว ที่ให้คณะกรรมกำร
เสนอแผนพั ฒ นำเด็ ก ปฐมวั ย ต่ อ คณะรั ฐ มนตรี โดยแผนพั ฒ นำเด็ ก ปฐมวั ย ฯ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้
กำรพัฒ นำกำรดำเนิ น งำนด้ ำนกำรพัฒ นำของเด็ กปฐมวัยมี กำรบูรณำกำรกำรทำงำนของทุกหน่ว ยงำนที่
เกี่ยวข้องในกำรบรรลุเป้ำหมำยให้เด็กปฐมวัยที่เป็นช่วงวัยที่สำคัญที่สุดของกระบวนกำรพัฒนำเด็กให้เป็นเด็ก
“เก่ง ดี มีสุข” และมีพัฒนำกำรทุกด้ำนแบบองค์รวม
นโยบายมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต ที่เริ่มตั้งแต่ปี 2560 ซึ่งเป็นโครงกำรที่ครอบคลุมและสร้ำง
เสริมคุณภำพชีวิตเด็กตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิในครรภ์มำรดำจนถึงช่วงอำยุครบ 2 ปี และกำรที่สำนักงำนหลักประกัน
สุ ข ภำพแห่ ง ชำติ (สปสช.) ให้ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ฝ ำกครรภ์ อ ย่ ำ งน้ อ ย 5 ครั้ ง กั บ หญิ ง ที่ ตั้ ง ครรภ์ ตั้ ง แต่
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ปี 2559 เป็นต้นมำ ซึ่งนโยบำยดังกล่ำวจะช่วยส่งเสริมให้ผู้เป็นแม่ได้รับกำรตรวจสุขภำพ ประเมินควำมเสี่ยงที่
จะเกิดภำวะแทรกซ้อนจำกกำรครั้งครรภ์และคลอด รวมทั้งมีองค์ควำมรู้ในกำรเลี้ยงดูบุตร ทั้งกำรดูแลด้ำน
โภชนำกำร และกำรพัฒนำทักษะของเด็ก เพื่อให้เด็กมีสุขภำพและพัฒนำกำรที่ดีสมวัย
โครงการเงิ น อุ ด หนุ น เพื่ อ การเลี้ ย งดู เ ด็ ก แรกเกิ ด มุ่ ง เน้ น กำรส่ ง เสริ ม สวั ส ดิ ก ำรพื้ น ฐำนและเป็น
หลักประกันสิทธิขั้นพื้นฐำนแก่เด็กแรกเกิดให้ได้รับกำรเลี้ยงดูที่มีคุณภำพ ผ่ำนกำรสนับสนุนเงินอุดหนุนแก่เด็ก
ในครอบครั ว ยำกจนหรื อ เสี่ ย งต่ อ ควำมยำกจนเป็ น รำยเดื อ น จ ำน วน 600 บำทต่ อ เดื อ น โดย
มีกำรขยำยควำมครอบคลุมเงินอุดหนุนเพื่อกำรเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำก 0 – 3 ปี เป็น 0 – 6 ปี และขยำย
เกณฑ์รำยได้เฉลี่ยของสมำชิกครัวเรือนจำกเดิม ที่รำยได้เฉลี่ยไม่เกิน 36,000 บำทต่อคนต่อปี เป็น 100,000
บำทต่อคนต่อปี
โครงการศูนย์พึ่งได้ (One Stop Crisis Center: OSCC) เพื่อช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกกระทำควำม
รุนแรงในครอบครัว กำรตั้งครรภ์ไม่พร้อมและกำรค้ำมนุษย์ โดยมีกำรบูรณำกำรร่วมกับหลำยหน่วยงำน อำทิ
กระทรวงสำธำรณสุข สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ กระทรวงแรงงำน กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคง
ของมนุษย์ ช่วยเหลือและส่งต่อผู้ประสบปัญหำ รวมทั้งให้ควำมช่วยเหลือให้คำปรึกษำเพื่อฟื้นฟูเด็กที่ประสบ
ปัญหำควำมรุนแรง
การจั ด ตั้ งศูน ย์เ ลี้ยงเด็ ก กำรส่ งเสริ มให้ จัดตั้งศูนย์เลี้ ยงเด็กในสถำนประกอบกิจ กำร ชุมชน นิคม
อุตสำหกรรม หน่วยงำนก่อสร้ำง และรัฐวิสำหกิจ เพื่อสนับสนุนกำรสร้ำงครอบครัวที่อบอุ่น เข้มแข็งส่งผลต่อ
พัฒนำกำรทำงด้ำนร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์และสติปัญญำของเด็ก อีกทั้งเป็นกำรลดควำมวิตกกังวล ลดภำระ
ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยผู้ ใ ช้ แ รงงำน โดยกำรส่ ง เสริ ม กำรจั ด ตั้ ง ศู น ย์ เ ลี้ ย งเด็ ก ฯ ดั ง กล่ ำ วเภำยใต้ ค วำมร่ ว มมื อ ระหว่ ำง
กระทรวงกำรคลัง กระทรวงแรงงำน และกระทรวงพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ โดยคณะรัฐมนตรีมี
มติ เ มื่ อ วั น ที่ 16 มกรำคม 2561 เห็ น ชอบมำตรกำรภำษี เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม กำรจั ด ตั้ ง ศู น ย์ รั บ เลี้ ย งเด็ ก
โดยผู้ประกอบกำร บริษัท ห้ำงหุ้นส่วนและนิติบุคคล สำมำรถนำค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวมำหักเป็นรำยจ่ำยได้สองเท่ำ
สำหรับค่ำใช้จ่ ำยที่เกิดขึ้น จริง โดยมำตรกำรดังกล่ำวสิ้นสุดมำตรกำรไปเมื่อเดือนธันวำคม 2563 ที่ผ่ำนมำ
สำหรับด้ำนคุณภำพได้มีกำรออก ระเบียบคณะกรรมกำคุ้มครองเด็กแห่งชำติ ว่ำด้วยกำรจัดให้มีศูนย์รับเลี้ยง
เด็กในสถำนประกอบกิจกำร พ.ศ. 2560 ในกำรกำหนดมำตรฐำนและควบคุมคุณภำพในกำรจัดศู นย์รับเลี้ยง
เด็กทั่วประเทศ
การส่งเสริมเด็กอายุ 0 – 5 ปี สูงดีสมส่วน เป็นเป้ำประสงค์และตัวชี้วัดในแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ระบบส่งเสริมสุขภำพและอนำมัยสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 – 2564 ด้วยกำรมีกลยุทธ์ PIRAB ที่กำหนดแนว
ทำงกำรดำเนินงำนอย่ำงบูรณำกำรในกำรส่งเสริมโภชนำกำรของสตรีและเด็กปฐมวัย และกำรสร้ำงควำมรอบรู้
ด้ำนโภชนำกำร สอดคล้องกันกับแผนพัฒนำเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2560 – 2564 ของกระทรวงศึกษำธิกำร ที่ได้มี
เป้ำประสงค์ของเด็กปฐมวัยทุกคนเข้ำถึงบริกำรด้ำนสุขภำพ กำรศึกษำและสวัสดิกำรสังคม ที่กำหนดตัวชี้วัด
หนึ่งไว้ว่ำเด็กปฐมวัยร้อยละ 63 มีกำรเจริญเติบโตปกติ สูงดี สมส่วน จะเห็นได้ว่ำภำครัฐได้มีกำรให้ควำมสำคัญ
กับโภชนำกำรในเด็กอย่ำงยิ่ง เนื่องจำกแนวคิดที่ว่ำกำรลงทุนในเด็กปฐมวัยเกิดผลกระทบในวงกว้ำง ลงทุนน้อย
แต่ได้ผลมำก จึงเป็นเรื่องสำคัญในกำรส่งเสริมโภชนำกำรในสตรีและเด็กปฐมวัย
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การติดตามประเมินผลโครงการเงินอุดหนุนเพือ่ การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
(Child support grant :CSG)
กำรประเมินผลโครงกำรฯ เป็นควำมร่วมมือของ 6 หน่วยงำน ได้แก่ กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน องค์กำรยูนิเซฟ
ประเทศไทย สำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ Economic Policy Research Institute สถำบันวิจัยเพื่อ
กำรพัฒนำประเทศไทย และมหำวิทยำลัยขอนแก่น ซึ่งมีระยะเวลำกำรดำเนินกำรมำกกว่ำ 2 ปี สำมำรถแบ่งกำรศึกษำ
ออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ กำรศึกษำช่วง base-line (เดือนเมษำยน 2559 ถึง มีนำคม 2560) และกำรศึกษำช่วง end-line
(เดือนเมษำยน 2560 ถึง มีนำคม 2561)
ผลการศึ ก ษาการประเมิ น ผลกระทบช่ ว ง Endline (Impact Assessment Endline)8 พบว่ ำ โครงการ
เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด มีผลกระทบเกี่ยวข้องกับสุขภำพและโภชนำกำรของเด็กในระยะสั้น และส่งผลต่อ
กำรพัฒนำเพิ่มผลิตภำพในระยะยำว โดยโครงกำรฯ มีทำให้เด็กมี ภำวะโภชนำกำร และกำรเลี้ยงเด็กด้วยนมแม่ดี ขึ้น
อย่ำงไรก็ตำม กำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจำกกำรได้รับเงินอุดหนุนยังไม่สะท้อนจำกตัวชี้วัดทั้งหมดในกำรศึกษำนี้ เนื่องจำก
มีข้อจำกัดบำงประกำร เนื่องจำกกลุ่มตัวอย่ำงในกำรศึกษำส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่ได้รับเงินอุดหนุนระยะเวลำน้อยกว่ำ 1 ปี
อย่ำงไรก็ดี ภำยในระยะเวลำ 1 ปี ของกำรดำเนินกำรที่มีผลกำรพัฒนำและปรับปรุงในประเด็นสำคัญ ดังเช่น
ตัวชี้วัดด้ำนสุขภำพและโภชนำกำรของเด็กดีขึ้น จำกกำรที่ครัวเรือนส่วนใหญ่นำเงินอุดหนุนมำใช้จ่ำยด้ำนดังกล่ำวกับเด็ก
เพิ่มขึ้น และเป็นกำรแบ่งเบำภำระค่ำใช้จ่ำยของครัวเรือน (ค่ำเดินทำงพำลูกไปพบแพทย์เพื่อฉีดวัคซีน ซื้ออำหำรเสริม ซื้อ
ของเล่นให้ลูกเพื่อเสริมพัฒนำกำร ใช้ในยำมฉุกเฉินและจำเป็น) ลดปัญหำกำรขำดสำรอำหำรในเด็กเล็กอำยุ 0-1 ปี เพิ่ม
โอกำสและช่องทำงในกำรเข้ำถึงบริกำรของรัฐ เด็กได้รับสิทธิและได้รับกำรดูแลอย่ำงมีคุณภำพ ส่งผลให้มีพัฒนำกำรสมวัย
และเป็นรำกฐำนสำหรับกำรพัฒนำประสิทธิภำพของกำลังแรงงำนในระยำว นอกจำกนี้ กำรให้เงินอุดหนุนเสริมสร้ำงพลัง
ของผู้หญิงในครัวเรือน เนื่องจำกกำรอุดหนุนดังกล่ำวช่วยให้ผู้หญิงมีอำนำจในกำรตัดสินใจเกี่ยวกับชีวิตของตัวเองและเด็ก
ซึ่งไม่เพียงแต่ลดควำมไม่เท่ำเทียมทำงเพศภำยในครัวเรือนเท่ำนั้น แต่ยังสร้ำงควำมมั่นใจว่ำจะมีค่ำใช้จ่ำยในครัวเรือน
รองรับให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของเด็ก รวมถึงในระยะยำวโครงกำรจะมีส่วนในกำรช่วยลดควำมไม่เท่ำเทียมทำง
สังคมและรำยได้ โดยสรุปมีรำยละเอียดดังนี้
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(2) นโยบายรัฐบาลสาหรับกลุ่มอายุ 5 - 14 ปี
โครงการจั ด การศึ ก ษาเชิ ง พื้ น ที่ เ พื่ อ ความเสมอภาคทางการศึ ก ษา
ส ำรวจและค้น พบเด็ก และเยำวชนนอกระบบกำรศึ กษำจำนวน 49,474 คน
จำกพื้นที่ 897 ตำบล 115 อำเภอ ใน 20 จังหวัดเป้ำหมำย โดยขณะนี้อยู่ระหว่ำง
กำรจัดทำแผนกำรช่วยเหลือรำยบุคคลโดยทีมสหวิชำชีพที่คณะทำงำนจังหวัดได้
ตั้งขึ้น โดย กสศ. จะสนับสนุนงบประมำณ 4,000 บำทต่อคน เพื่อสนับสนุน
กระบวนกำรฟื้นฟูเยียวยำและเตรียมควำมพร้อมให้กลุ่มเป้ำหมำย รวมทั้งเป็น
ค่ำใช้จ่ำยสนับสนุนสถำนศึกษำหรือหน่วยฝึกอำชีพ เพื่อรับกลุ่มเป้ำหมำยกลับเข้ำ
ศึกษำต่อหรือจัดให้มีกำรพัฒนำทักษะอำชีพ
โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข หรือ
ทุนเสมอภาค โดยนักเรียนต้องรักษำอัตรำกำรมำเรียนสูงกว่ำร้อยละ 80 ของ
เวลำเรียนทั้งหมด จะได้รับกำรสนับสนุนค่ำครองชีพ ค่ำเดินทำง และค่ำอำหำร
และกิจกรรมพัฒนำนักเรียนให้สอดคล้องกับควำมถนัดและควำมต้องกำรตำม
ศักยภำพเป็ น รำยบุคคล จำกเงินอุดหนุนจำนวน 1,600 บำท/คน/ปีเพิ่มเป็น
จำนวน 3,000 บำท/คน/ปี และได้ขยำยกลุ่มเป้ำหมำยจำกนักเรียนสถำนศึกษำ
สั งกัดส ำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนสู่นักเรียนในสถำนศึกษำ
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโรงเรียนสังกัดตำรวจตระเวนชำยแดน
รวมถึงขยำยกำรช่วยเหลือตั้งแต่ระดับอนุบำลจนถึงระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
เพื่อให้เด็กยำกจนได้มีโอกำสเข้ำถึงกำรศึกษำและเป็นกำรป้องกันกำรหลุดออก
นอกระบบกำรศึกษำก่อนวัยอันควร ซึ่งสำมำรถช่วยเหลือนักเรียนทุ นเสมอภำค
3 สังกัด จำนวน 711,536 คน ครอบคลุมสถำนศึกษำจำนวน 27,805 แห่งทั่ว
ประเทศ ซึ่งในจำนวนนี้เป็นเด็กที่มีควำมพิกำรด้อยโอกำส จำนวน 69,104 คน
โครงการสู้ วิ ก ฤตให้ น้ อ งอิ่ ม ที่ เ ป็ น กำรส่ ง มอบทุ น เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นที่
ยำกจนพิเศษทั่วประเทศได้มีอำหำรทำนอย่ำงเหมำะสม โดยได้มอบให้นักเรียน
คนละ 300 บำท (สำหรับอำหำร 15 มื้อ) โดยได้ทำกำรช่วยเหลือนักเรียนทั้งสิ้น
กว่ำ 52,768 คน
การจั ด ตั้ ง พื้ น ที่ น วั ต กรรมการศึ ก ษา ( Education Sandbox)
ตำมกำรประกำศพระรำชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมกำรศึ กษำ พ.ศ. 2562 เพื่อ
พัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและให้ มี กำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำรูปแบบใหม่
ซึ่ ง มี วั ต ถุ ป ระสงค์ คื อ (1) คิ ด ค้ น และพั ฒ นำนวั ต กรรมกำรศึ ก ษำเพื่ อ เพิ่ ม
ผลสั ม ฤทธิ์ ใ นกำรเรี ย นรู้ ข องนั ก เรี ย น รวมทั้ ง ขยำยผลสู่ ร ะดั บ ประเทศ
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(2) ลดควำมเหลื่อมล้ำในกำรศึกษำ (3) กระจำยอำนำจและให้อิสระแก่หน่วยงำน
ทำงกำรศึกษำและสถำนศึกษำนำร่องในพื้นที่นวัตกรรมกำรศึกษำ ให้มีควำม
คล่องตัวในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพและประสิทธิภำพยิ่งขึ้น
(4) สร้ำงและพัฒ นำกลไกในกำรจัดกำรศึกษำร่วมกันระหว่ำงภำครัฐ องค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ภำคเอกชน และภำคประชำสั ง คมในพื้ น ที่ น วั ต กรรม
กำรศึกษำ ปัจจุบันกระทรวงศึกษำธิกำรได้จัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมกำรศึกษำนำร่อง
จ ำนวน 6 พื้ น ที่ ใน 6 ภู มิ ภ ำค ได้ แ ก่ พื้ น ที่ จั ง หวั ด สตู ล ระยอง เชี ย งใหม่
กำญจนบุ รี ศรีส ะเกษ และจังหวัดชำยแดนภำคใต้ โดยครอบคลุ มทั้งหมด 8
จั งหวัด มีโ รงเรียนที่เข้ำร่วมรวม 266 แห่ ง และมี 20 นวัตกรรมที่ใช้ในพื้นที่
นวัตกรรมกำรศึกษำ
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(3) นโยบายรัฐบาลสาหรับกลุ่มอายุ 15 - 17 ปี
พระราชบัญญัติการป้องกัน และแก้ไ ขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
พ.ศ. 2559 และยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
อำทิ กำรให้ ค วำมรู้ เ กี่ ย วกั บ อนำมั ย เจริ ญ พั น ธุ์ กำรป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หำ
กำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น นอกจำกนี้มีกำรจัดทำยุทธศำสตร์กำรคุ้มครองเด็กแห่งชำติ
พ.ศ. 2560 - 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้บุคคลในสังคมแวดล้อม
เด็ก สำมำรถเข้ำแทรกแซงให้ควำมช่วยเหลือในระยะเบื้องต้น และดำเนินงำน
ป้ องกัน เชิงรุ ก รวมทั้งภำคีเครือข่ำยควำมร่ว มมือในกำรปกป้องคุ้มครองเด็ ก
สร้ ำงสภำพแวดล้ อมที่เ ป็น มิต รและปกป้ อ งคุ้ม ครองเด็ ก ด้ว ยกำรเสริม สร้ ำ ง
ควำมเข้มแข็งของระบบคุ้มครองเด็กที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม กฎหมำย บริบท
ของชุ ม ชนและสั ง คมของประเทศไทย และสร้ ำ งสั ง คมให้ มี เ จตคติ ที่ ดี ใ น
กำรปกป้องคุ้มครองเด็ก
โครงการกองทุน กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เป็นกำรให้กู้ยืมเงิน แก่
นั กเรี ย นหรื อนั กศึกษำที่ขำดแคลนทุนทรัพย์เพื่อเป็นค่ำเล่ ำเรียน ค่ำใช้จ่ำยที่
เกี่ยวเนื่องกับกำรศึกษำ และค่ำใช้จ่ำยที่จำเป็นในกำรครองชีพระหว่ำงศึ กษำ
เพื่อเป็นกำรเพิ่มโอกำสในกำรศึกษำในระดับที่สูงขึ้น โดยเฉพำะในกลุ่มนักเรียน
ในครัวเรือนที่ยำกจน โดยในปีงบประมำณ 2562 ได้จัดสรรเงินให้แก่นักเรียน
จำนวน 538,398 คน รวมเป็นเงิน 26,397.32 ล้ำนบำท

(4) มาตรการอื่นที่เอื้อต่อการพัฒนาของเด็ก
การส่งเสริ มภูมิคุ้มกัน โรค กระทรวงสำธำรณสุ ขมีแผนงำนสร้ำงเสริมภูมิคุ้นกันโรคตั้ง แต่ปี 2520
โดยรัฐบำลมีนโยบำยให้บริกำรวัคซีนพื้นฐำนฟรีแก่ประชำกรทุกกลุ่มเป้ำหมำย ครอบคุลม 12 โรค ได้แก่ วัณโรค
คอตีบ ไอกรน บำดทะยัก ตับอักเสบบี โปลิโอ หัด คำงทูม หัดเยอรมัน ไข้สมองอักเสบ บีซีจี เอชพีวี แก่เด็กเล็ก
การส่งเสริมการบริโภคเกลือไอโอดีน กระทรวงสำธำรณสุขได้ออกประกำศ กำหนดเกลือบริโภคที่ต้อง
มีไอโอดีน 20 - 40 มิลลิกรัม ต่อน้ำหนักเกลือ 1 กิโลกรัมตั้งแต่ปี 2544 ขณะที่ กรมอนำมัยได้เร่งควบคุมป้องกัน
โรคขำดสำรไอโอดีน เน้นหนัก 5 มำตรกำรคือ (1) กำรเฝ้ำระวังภำวะขำดสำรไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ โดยให้ยำ
เม็ดเสริมไอโอดีนแก่หญิงตั้งครรภ์จนถึงหลังคลอดคือช่วงให้นมบุตร 6 เดือน และติดตำมกำรกินยำของหญิง
ตั้งครรภ์อย่ำงต่อเนื่อง (2) กลุ่มเด็กปฐมวัยอำยุ 3 - 5 ปี ที่อยู่ในศูนย์เด็กเล็กทั่วประเทศกว่ำ 20,000 แห่ง ให้ใช้
เกลือเสริมไอโอดีนปรุงอำหำรกลำงวัน (3) กำรเฝ้ำระวังกำรใช้เกลือไอโอดีนระดับครัวเรือน (4) กำรรณรงค์
หมู่บ้ำนไอโอดีน เพื่อให้ทุกหลังคำเรือนใช้เกลือที่มีไอโอดีนปรุงอำหำร และ (5) ร่วมกับสำนักงำนคณะกรรมกำร
อำหำรและยำตรวจผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสเสริมไอโอดีนอย่ำงสม่ำเสมอ
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(5) การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาของเด็ก
นโยบายในการส่งเสริมการเข้าถึงโครงสร้างขั้นพื้นฐาน ได้แก่ (1) โครงการเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ
ที่ มี จุ ดประสงค์ ห ลั กเพื่ อยกระดั บ โทรคมนำคมให้ กั บประชำชนทุ ก พื้ นที่ ของประเทศ ผ่ ำนกำรติ ดตั้ งระบบ
อินเตอร์เน็ตในโครงกำรเน็ตประชำรัฐ โครงกำรเน็ตชำยขอบ และโครงกำรเน็ตห่ำงไกล ครอบคลุมพื้นที่กว่ำ
44,352 หมู่บ้ ำน แต่อย่ ำงไรก็ตำม แม้ว่ำจะมีกำรกระจำยอินเทอร์เน็ตไปในทุ กหมู่ บ้ำนแต่ควำมครอบคลุ ม
ของสัญญำณอินเทอร์เน็ตยังจำกัดอยู่บำงพื้นที่ของหมู่บ้ำน รวมถึงคุณภำพสัญญำณยังไม่มีประสิทธิภำพเท่ำที่ควร
(2) การขยายระบบไฟฟ้าให้บ้านเรือนประชาชนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้และครัวเรือนห่างไกล เพื่อให้ประชำชนมีไฟฟ้ำใช้
อย่ำงทั่วถึงและลดกำรเหลื่อมล้ำในกำรเข้ำถึงบริกำร (3) การขยายการให้บริการน้าประปา โดยกำรขยำยกำรวำง
ท่อจำหน่ำยน้ำที่เป็นควำมมือระหว่ำงกำรประปำนครหลวงและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงกำรปรับปรุง
ระบบประปำ เพื่อให้ประชำชนได้รับบริกำรน้ำประปำที่มีคุณภำพและได้มำตรฐำนและสำมำรถใช้ในกำรอุปโภค
บริโภคอย่ำงทั่งถึง (4) การให้บริการบัญชีเงินฝากพืนฐาน9 (Basic Banking Account) เป็นควำมร่วมมือระหว่ำง
ธนำคำรพำณิชย์ 14 แห่ง กับธนำคำรออมสิน และธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร เพื่อเป็นกลไก
ในกำรส่งเสริมให้ประชำชนได้เข้ำถึงและใช้บริกำรทำงกำรเงินมำกขึ้น ซึ่งเริ่มให้บริกำรตั้งแต่ปี 2561 สำหรับ
ผู้มีรำยได้น้อยที่อยู่ในโครงกำรสวัสดิกำรแห่งรัฐและผู้มีอำยุ 65 ปี ขึ้นไป โดยไม่มีกำรกำหนดทั้งวงเงินขั้นต่ำ
ในกำรเปิดและคงบัญชีเงินฝำกไว้ รวมถึงจะได้รับยกเว้นค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำและรำยปีทั้งบัญชีและบัตรเครดิต
นโยบายด้ า นที่ อ ยู่ อ าศั ย ภำครั ฐ ได้ ก ำรพั ฒ นำที่ อ ยู่ อ ำศั ย ส ำหรั บ ผู้ มี ร ำยได้ น้ อ ยและผู้ ด้ อ ยโอกำส
ผ่ำนโครงกำร อำทิ (1) การจัดสรรที่ดินท้ากิน โดยสำนักงำนปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ในกำรจัดหำที่ดิน และ
กระจำยสิทธิที่ดินให้แก่เกษตรกรผู้ไร้ที่ดินทำกินหรือมีที่ดินไม่เพียงพอต่อกำรครองชีพ โดยกำรมอบสิทธิเข้ำทำ
ประโยชน์ ใ นที่ ดิ น ซึ่ ง มี เ ป้ ำ หมำยจั ด ที่ ดิ น ให้ กั บ เกษตรกรจ ำนวน 63,000 รำย และมี พื้ น ที่ ที่ ไ ด้ รั บ
กำรตรวจสอบกำรถือครองที่ดิน จำนวน 4.8 ล้ำนไร่ (2) การจัดที่ดินท้ากินให้ ชุมชน ของคณะอนุกรรมกำร
จั ด สรรที่ดิน ภำยใต้คณะกรรมกำรนโยบำยที่ดินแห่ งชำติ ในปีงบประมำณ 2562 มีดำเนินกำรจัดที่ดินให้ แก่
ประชำชน จำนวน 17,579 รำย รวม 118,577 ไร่ (3) โครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ ที่ส่งเสริมให้ประชำชนมี
ควำมมั่น คงในด้ำนกำรมีที่ทำกิน และที่อยู่ อำศัย โดยเมื่อปี 2562 ได้มีกำรปรับปรุงเงื่อนไขผู้ มีสิ ทธิเข้ำร่ ว ม
โครงกำรให้ครอบคลุมมำกขึ้น จำกเดิม ต้องเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐและประชำชนที่ปัจจุบันไม่มีกรรมสิทธิ์ ในที่อยู่
อำศัย เป็น 1) ประชำชนผู้ได้รับสิทธิ์ในบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ 2) ประชำชนที่มีรำยได้ไม่เกิน 35,000 บำทต่อคน
ต่อเดือน และ 3) ประชำชนทั่วไป (4) โครงการแก้ปัญหาชุมชนแออัด “บ้านมั่นคง” มีกำรพัฒนำที่อยู่อำศัยใน
พื้ น ที่ ชุ ม ชนแออั ด ที่ อ ยู่ ใ นพื้ น ที่ พั ส ดุ แ ละชุม ชนแออั ด ริม ครอง เพื่ อ ให้ ผู้ มี ร ำยได้มี คุ ณ ภำพชีวิ ตที่ ดี ขึ้ นและมี
สภำพแวดล้อมในชุมชนน่ำอยู่ และ (5) โครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแห่งรัฐ (โครงการบ้านล้านหลัง) เพื่อเพิ่ม
โอกำสให้ผู้มีรำยได้น้อยและผู้มีรำยได้ไม่แน่นอน สำมำรถมีที่อยู่อำศัยเป็นของตนเอง ผ่ำนกำรให้สินเชื่อในอัตรำ
ดอกเบี้ยต่ำ โดยในปี 2563 ได้ขยำยวงเงินกู้ที่อยู่อำศัยเป็นรำยละไม่เกิน 1.2 ล้ำนบำท จำกเดิม 1 ล้ำนบำท
เพื่อให้เหมำะสมกับรำคำซื้อขำยของอสังหำริมทรัพย์ในปัจจุบัน
9

https://www.bot.or.th/Thai/PressandSpeeches/Press/News2561/n4661t.pdf
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ทั้งนี้ เมื่อพิจำรณำนโยบำยในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัดที่ใช้ในกำรพิจำรณำควำมขัดสนของ
เด็ก พบว่ำ รัฐบำลมีนโยบำยที่ครอบคลุม เกือบทุกด้ำน ยกเว้นด้ำนมำตรฐำนควำมเป็นอยู่ กำรส่งเสริมให้
ครัวเรือนไม่ใช้เชื้อเพลิงที่ก่อให้เกิดควัน และสถำนที่ล้ำงมือ อย่ำงไรก็ดีกำรที่เด็กจะมีคุณภำพชีวิตที่ดีและ
เหมำะสมได้ นั้ น สิ่ ง ส ำคั ญ นอกจำกที่ รั ฐ จะมี น โยบำยส่ ง เสริ ม ในแต่ ล ะด้ ำ นแล้ ว พ่ อ แม่ ห รื อ ครอบครั ว
จำเป็นต้องตระหนักและให้ ควำมสำคัญในกำรส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของเด็กให้ เหมำะสมด้ว ย
ซึ่งต้องดำเนิ น กำรตั้ งแต่ ในช่ว งตั้ง ครรภ์ โดยเบื้องต้นพ่ อแม่ ต้ องได้ รับ ควำมรู้ ในกำรเลี้ ยงดู ที่เหมำะสม
ซึ่งปัจจุบันกระทรวงสำธำรณสุขได้จัดทำเอกสำรให้ควำมรู้กับพ่อแม่ผู้ปกครองเผยแพร่ทั้งที่โรงพยำบำล และ
เว็บไซด์
นอกจำกนี้ จำกข้อค้นพบที่พบว่ำ เด็กในครัวเรือนที่มีฐำนะทำงเศรษฐกิจต่ำเด็กจะมีปัญหำมำกกว่ำ
ครั ว เรื อนที่มีฐ ำนะทำงเศรษฐกิจ สู ง สะท้อนว่ำกำรพัฒ นำคุณภำพชีวิตเด็กยังมี ข้ อจำกัดจำกฐำนะทำง
เศรษฐกิจของครัวเรือนด้วย โดยในกรณีนี้กำรส่งเสริมให้ครัวเรือนมีรำยได้เพิ่มขึ้น รวมทั้งกำรส่งเสริมให้
สถำนประกอบกำรมีสถำนเลี้ยงเด็ก จะมีส่วนช่วยสำคัญให้เด็กมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น
มิติ

การศึกษา

ตัวชี้วดั

กำรเรียนรู้

ช่วงอายุ
ต่ำกว่ำ 3 ปี

เกณฑ์ความขัดสน (ขัดสนถ้า ...)
เด็กมีหนังสือ/สมุดภำพน้อยกว่ำ 1
เล่ม

3 - 4 ปี

เด็กมีกิจกรรมทำร่วมกับพ่อแม่หรือ
ผู้ใหญ่คนอื่นน้อยกว่ำ 4 กิจกรรม

• พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย
พ.ศ. 2562

เด็กไม่ได้เข้ำเรียนหนังสือ

• โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน
พิเศษแบบมีเงื่อนไข หรือทุนเสมอภาค
• โครงการกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

เด็กไม่ได้จดทะเบียนกำรเกิด

• ขยายพื้นที่การจดทะเบียนเกิด

เด็กถูกกระทำรุนแรง (1) เฆี่ยนตีอย่ำง
แรงเท่ำที่จะท้ำได้ซ้ำแล้วซ้ำอีก หรือ (2)
ตบหรือตีที่หน้ำ ศีรษะ หรือหู

• โครงการศูนย์พึ่งได้

เด็กเคยสมรสหรืออยู่กินกับผู้ชำย/
ผู้หญิงฉันสำมีภรรยำ

• พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 และ
ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

ต่ำกว่ำ 5 ปี

ให้เด็กอยู่ตำมลำพังหรืออยู่กับเด็ก
อำยุต่ำกว่ำ 10 ปี เกินกว่ำ 1 ชั่วโมง

• นโยบายมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต
• การส่งเสริมให้จัดตั้งศูนย์เลี้ยงเด็กในสถาน
ประกอบกิจการและชุมชน

5 - 17 ปี

เด็กไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ ในกรณีที่พ่อ
หรือแม่ยังมีชีวิตอยู่

• การส่งเสริมให้จัดตั้งศูนย์เลี้ยงเด็กในสถาน
ประกอบกิจการและชุมชน

5 - 17 ปี

ต่ำกว่ำ 1 ปี
กำร
คุ้มครอง
เด็ก

1 - 14 ปี

15 - 17 ปี

สวัสดิภาพ
เด็ก

กำร
เป็นอยู่

นโยบายรัฐในปัจจุบัน
• พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย
พ.ศ. 2562
• นโยบายมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต
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มิติ

มาตรฐาน
ความ
เป็นอยู่

ตัวชี้วดั

ช่วงอายุ

ถ้ำ (1) หลังคำ ทำจำก ใบไม้ ไม้
กระดำน กล่องกระดำษ อื่นๆ หรือ
(2) ฝำบ้ำน ทำจำก ท่อนไม้ ไม้ไผ่ ไม้
อัด เศษไม้ อื่น ๆ หรือ (3) พื้นบ้ำน
ทำจำก ดินหรือทรำย เศษไม้ ไม้ไผ่
อื่น ๆ

สภำพที่อยู่
อำศัย

ทุกช่วงอำยุ

เชื้อเพลิง
ทำอำหำร

ทุกช่วงอำยุ

ใช้เชื้อเพลิงหลักเป็นถ่ำน/ไม้/ฟืน
หรืออื่น ๆ โดยไม่ได้อยู่นอกบ้ำน

สินทรัพย์

ทุกช่วงอำยุ

ไม่ได้เป็นเจ้ำของสิ่งของชิ้นเล็กอย่ำง
น้อย 4 ชิ้น และไม่มีของชิ้นใหญ่อย่ำง
น้อย 1 ชิ้น

บัญชี
ธนำคำร

น้ำดื่ม

ต่ำกว่ำ 6
เดือน
โภชนำกำร

สุขภาพ

การจัดสรรที่ดินทากิน
การจัดที่ดินทากินให้ชุมชน
โครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ
โครงการแก้ปัญหาชุมชนแออัด “บ้านมั่นคง
โครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแห่งรัฐ
(โครงการบ้านล้านหลัง)

• การให้บริการบัญชีเงินฝากพื้นฐาน

แหล่งน้ำดื่มหลักเป็นบ่อน้ำหรือน้ำพุ
ที่ไม่มีกำรป้องกัน รถน้ำ รถเข็นน้ำ
น้ำตำมแม่น้ำ คลอง บึง หรืออย่ำงอื่น
และไม่ได้ใช้วิธีทำให้น้ำปลอดภัยขึ้น

• การขยายการให้บริการน้าประปา

เด็กไม่ได้ทำนนมแม่

• โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็ก
แรกเกิด
• นโยบายมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต

6 เดือน – 4
ปี

เด็กอยู่ในสภำวะทุพโภชนำกำร
(เตี้ยแคระแกร็น/Stunting หรือ ผอม
ลีบ/Wasting)

5 – 17 ปี

ไม่ได้บริโภคเกลือที่มีไอโอดีนมำกกว่ำ
15 PPM

• การส่งเสริมการบริโภคเกลือไอโอดีน

ไม่ได้รับวัคซีนครบตำมที่กำหนด

• นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ ความมัน่ คง
ด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2563 – 2565
(บริการวัคซีนพื้นฐาน EPI program)

ต่ำกว่ำ 5 ปี
กำร
ป้องกัน

•
•
•
•
•

ในครัวเรือนไม่มีบัญชีธนำคำร
ทุกช่วงอำยุ

ทุกช่วงอำยุ

นโยบายรัฐในปัจจุบัน

เกณฑ์ความขัดสน (ขัดสนถ้า ...)

5 - 14 ปี

ไม่มีสถำนที่ล้ำงมือ
ไม่ได้เรียนวิชำเพศศึกษำ

15 - 17 ปี

• ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญ หา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ในกำรพัฒนำระบบ
กำรศึกษำที่ส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้ำนเพศวิถี
ศึ ก ษำและทั ก ษะชี วิ ต ที่ มี คุ ณ ภำพ และมี
ระบบกำรดูแลช่วยเหลือที่เหมำะสม
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ขณะที่ เ มื่ อ พิ จ ำรณำสวั ส ดิ ก ำรสั ง คมที่ รั ฐ จั ด หำให้ กั บ เด็ ก โดยเฉพำะกำรให้ ค วำมช่ ว ยเหลื อ
ทำงกำรเงิน จะพบว่ำ ในช่ว ง 0 - 3 ปี แรงงำนในระบบจะได้รับสิ ทธิเงินสงเครำะห์ บุตร ขณะที่แรงงำน
นอกระบบจะมีโอกำสได้รับสิทธิประโยชน์จำกโครงกำรเงินอุดหนุนเพื่อกำรเลี้ยงดูเด็กเพียงบำงกลุ่ม (เนื่องจำก
เป็นนโยบำยเจำะจงเฉพำะกลุ่มครัวเรือนยำกจน) ซึ่งทำให้มีเด็กส่วนหนึ่งไม่ได้รับสวัสดิกำรใดเลย ส่วนหนึ่ง
สะท้อนได้จำกกำรพิจำรณำเด็กยำกจนหลำยมิติที่ได้รับเงินช่วยเหลือเพื่อกำรเลี้ยงดู ซึ่งพบว่ำยังมีเด็กยำกจน
อำยุต่ำกว่ำ 7 ปีอีกกว่ำร้อยละ 71.9 ที่ไม่ได้รับสวัสดิกำรดังกล่ำว ขณะที่เมื่อพิจำรณำสถำนะทำงเศรษฐกิจของ
ครั ว เรื อนยั งพบด้ว ยว่ำ ร้ อยละ 74.5 ของเด็กในครัว เรือนที่มีฐ ำนะทำงเศรษฐกิจต่ำไม่ ได้รับสวัส ดิ ก ำรนี้
อย่ ำงไรก็ดี สวัส ดิกำรเป็ น เพีย งกำรช่ว ยเหลื อเด็กในแต่ล ะเดือนเท่ำนั้น ซึ่งกำรยกระดับคุณภำพชีวิตเด็ ก
อำจไม่ใช่เพียงแค่เรื่องรำยได้ โดยองค์ประกอบที่ช่วยให้เด็กมีคุณภำพชีวิตทั้งด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ จำเป็นต้อง
ได้รับควำมอบอุ่นและเอำใจใส่จำกพ่อแม่ กำรมีภำวะโภชนำกำรที่เหมำะสม กำรอำศัยในสภำพแวดล้อมที่ดี
และกำรให้กำรศึกษำที่เหมำะสมตำมช่วงวัย ซึ่งสิ่งเหล่ำนี้มีต้นทุนเกิดขึ้นกับครัวเรือนเป็นจำนวนมำก และ
หำกพิจำรณำต้นทุนที่เกิดขึ้นจำกกำรศึกษำของ เฉลิ มพล แจ่มจันทร์ สุภรต์จรัสสิทธิ์ และณัฐณิชำ ลอยฟ้ำ10
พบว่ำ กำรเลี้ยงดูเด็กอำยุ 0 - 14 ปี ก่อให้เกิดค่ำใช้จ่ำยทั้งสิ้นประมำณ 1.57 ล้ำนบำท ซึ่งมีครัวเรือนที่มีบุตร
ในประเทศไทยจำนวนน้อยเท่ำนั้นที่รับภำระค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวได้

ข้อมูลข้ำงต้นสะท้อนให้เห็นว่ำยังมีเด็กส่วนหนึ่งที่ยังไม่สำมำรถเข้ำถึงสวัสดิกำรที่เหมำะสม อีกทั้งใน
ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของเด็ก แม้รัฐบำลจะมีนโยบำยที่ครอบคลุม และเอื้อให้ผู้ปกครองเสริมสร้ำง
คุณภำพชีวิตของเด็กให้ดีขึ้น แต่อย่ำงไรก็ตำม สิ่งสำคัญคือกำรที่ผู้ปกครองต้องตระหนักถึงควำมสำคัญของ
กำรเลี้ยงดูเด็กให้มีคุณภำพชีวิติที่ดี ซึ่งเป็นเรื่องยำกในกำรส่งเสริมกำรดำเนินกำรดังกล่ำว เนื่ องจำกแต่ละ
ครัวเรือนมีสภำพปัญหำที่แตกต่ำงกัน เช่น ควำมจำเป็นในกำรต้องประกอบอำชีพ ซึ่งทำให้พ่อแม่ไม่มีเวลำ
เลี้ยงดูบุตร หรือกำรให้บุตรอำศัยอยู่กับ ปู่ย่ำตำยำย ซึ่งมีเด็กที่ไม่ได้อำศัยอยู่กับพ่อแม่ในภำพรวมมีสัดส่วนสูง
ถึงร้อยละ 25 ขณะที่เด็กยำกจนหลำยมิติที่ไม่ ได้อำศัยอยู่กับพ่อแม่มีสัดส่วนถึงร้อยละ 28 นอกจำกนี้ ปัจจัย
จำกกำรศึกษำด้วยกำรใช้ LRM (logistic regression model) พบว่ำ ปัจจัยสภำพแวดล้อมที่เด็กอำศัยอยู่จะมี
ผลต่อควำมยำกจนของเด็กโดยเฉพำะหัวหน้ำครัวเรือนที่จะเป็นปัจจัยที่กำหนดคุณลักษณะของเด็กมำกที่สุด

เฉลิมพล แจ่มจันทร์ สุภรต์จรัสสิทธิ์ และณัฐณิชำ ลอยฟ้ำ. ต้นทุนกำรเลยี้งดูบุตร (อำยุ 0 - 14 ปี ) ในประเทศไทย. 2562. สถำบันวิจัย
ประชำกรและสังคม มหำวิทยำลัยมหิดล ประเทศไทย
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ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความยากจนหลายมิติของเด็ก :
การศึกษาด้วย logistic regression model11
ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ควำมยำกจนของ เด็ ก อำจมี ค วำมแตกต่ ำ งไปบ้ ำ ง โดยเฉพำะฐำนะทำงเศรษฐกิ จ
ซึ่งเด็กยังไม่มีบทบำทในกำรหำรำยได้ให้กับครัวเรือนได้ ซึ่งปัจจัยที่ส่งผลจึงเป็นปัจจัยที่เกิดจำกสภำพแวดล้อมที่เด็กอำศัยอยู่
อำทิ กำรศึกษำของ Makhalima (2020) ที่ศึกษำปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมยำกจนของเด็กโดยให้ค วำมสำคัญกับปัจจัยเกี่ยวกับ
หัวหน้ำครัวเรือน เพรำะจะเป็นปัจจัยที่กำหนดคุณภำพชีวิตของเด็กมำกที่สุด ทั้งในด้ำนกำรให้ควำมรู้กับเด็ก กำรมีพัฒนำกำร
ที่เหมำะสม ขณะที่ Children’s Commissioner’s (2012) ที่รำยงำนควำมยำกจนเด็กของประเทศนิวซีแลนด์ ระบุว่ำ ปัจจัยที่
ส่งผลต่อควำมยำกจนของเด็กประกอบด้วย 1) รำยได้ของครัวเรือนซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เด็กมีปัญหำควำมยำกจน โดยมี
สำเหตุหลักมำจำกกำรที่วัยแรงงำนในครัวเรือนไม่มีงำนทำ ได้รับค่ำจ้ำงน้อย และมีกำรทำงำนที่ไม่มั่นคง 2) กำรศึกษำต่ำ
ซึ่งส่งผลให้รำยได้ครัวเรือนต่ำ และครัวเรือนมีทักษะน้อย 3) สุขภำพและสภำพทำงสังคมของครัวเรือน ที่ส่งผลให้ครัวเรือนต้อง
รับภำระในกำรค่ำใช้จ่ำยในด้ำนสุขภำพเพิ่มขึ้น และ 4) นโยบำย ซึ่งจะช่วยให้เด็กยำกจนสำมำรถหลุดพ้นจำกควำมยำกจนได้
โดย Duncan (2012) สรุปควำมเชื่อมโยงระหว่ำงควำมยำกจนในครัวเรือนต่อเด็ก ดังนี้
ความเชื่อมโยงระหว่างความยากจนในครัวเรือนต่อเด็ก

ที่มำ: Greg Duncan, 2012

สำหรับกำรวิเครำะห์ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อควำมยำกจนของเด็กผ่ำนแบบจำลอง logistic regression model
ซึ่งเป็นแบบจำลองที่นิยมใช้ในกำรศึกษำปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อควำมยำกจนของข้อมูลประเภท cross section โดย World
Bank (2005) จำแนกปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อควำมยำกจนไว้เป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย 1) ลักษณะเฉพำะของภูมิภำค เช่น
กำรอยู่ในพื้นที่ห่ำงไกล กำรขำดแคลนโครงสร้ำงพื้นฐำน หรือเงื่อนไขทำงสิ่งแวดล้อม 2) ลักษณะเฉพำะของชุมชน เช่น
โครงสร้ำงพื้นฐำนในชุมชน กำรกระจำยกำรถือครองที่ดิน เป็นต้น 3) ลักษณะเฉพำะของครัวเรือน เช่น เพศและกำรศึกษำของ
หัวหน้ำครัวเรือน และ 4) ลักษณะเฉพำะส่วนบุคคล เช่น อำยุ ระดับกำรศึกษำ เป็นต้น

111กำรศึกษำด้วยแบบจำลอง logistic regression model ดังกล่ำว อยู่ในภำคผนวก
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ผลการศึกษาโดยสรุปดังนี้ ด้านคุณลักษณะของเด็ก พบว่ำ หำกเด็กมีอำยุเพิ่มขึ้น โอกำสที่เด็กจะเป็นเด็ก
ยำกจนหลำยมิติจะลดลง สำหรับปัจจัยด้ำนเพศของเด็ก พบว่ำ หำกเด็กเป็นเพศหญิงมีโอกำสที่เด็กจะเป็นเด็กยำกจน
หลำยมิติน้อยกว่ำเพศชำย ด้านคุณลักษณะของหัวหน้าครัวเรือน พบว่ำ กำรอำศัยอยู่กับหัวหน้ำครัวเรือนที่มีอำยุมำก
ให้โอกำสเด็กเป็นเด็กยำกจนหลำยมิติลดลงและหำกหัวหน้ำครัวเรือนเป็นผู้สูงอำยุ จะมีสัดส่วนเด็กยำกจนสูงกว่ำเด็ก
อำศั ย กั บ หั ว หน้ ำ ครั ว เรือ นที่ มี อ ำยุ ระหว่ ำง 30-59 ปี ด้ ำ นกำรอำศั ย อยู่ กั บ หั ว หน้ ำ ครัว เรือ นที่ มี ก ำรศึ กษำระดับ
มัธยมศึกษำ และอนุปริญญำ ทำให้เด็กมีโอกำสเป็ นเด็กยำกจนหลำยมิติลดลง และหำกหัวหน้ำครัวเรือนมีระดับ
กำรศึกษำในระดับปริญญำตรีขึ้นไปโอกำสที่เด็กจะไม่เป็นเด็กยำกจนหลำยมิติมีมำกขึ้น ขณะที่เมื่อพิจำรณำภำษำหลัก
ของหัวหน้ำครัวเรือน พบว่ำ เด็กที่อำศัยอยู่ในครัวเรือนที่ไม่ได้ใช้ภำษำไทย จีน หรืออังกฤษเป็นหลักมีโอกำสเด็กเป็น
เด็กยำกจนหลำยมิติเพิ่มขึ้น ด้านลักษณะของครัวเรือน พบว่ำ เด็กที่อำศัยในครัวเรือนขนำดใหญ่ มีโอกำสเป็นเด็ก
ยำกจนสูงกว่ำครัวเรือนขนำดเล็ก และยิ่งเด็กอำศัยในครัวเรือนที่มีสัดส่วนกำรพึ่งพิงต่อประชำกรทั้งหมดสูง (สัดส่วน
เด็กและผู้สูงอำยุต่อประชำกรทั้งหมด) ยิ่งทำให้เด็กมีโอกำสเป็นเด็กยำกจนมำกขึ้น สำหรับเด็กที่อำศัยในครัวเรือนที่มี
ฐำนะทำงเศรษฐกิจ (พิจำรณำจำกดัชนีควำมมั่งคั่ง) สูงขึ้นจะทำให้เด็กมีโอกำสเป็นเด็กยำกจนน้อยกว่ำเมื่อเทียบกับ
กำรอำศัยในครัวเรือนที่มีฐำนะทำงเศรษฐกิจ ขณะที่ กำรอยู่อำศัยร่วมกับพ่อแม่ของเด็กทำให้เด็กมีโอกำสเป็นเด็ก
ยำกจนหลำยมิติน้อยกว่ำกำรอำศัยอยู่กับคนอื่น โดยเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อเด็กยำกจนหลำยมิติสูงที่สุด นอกจำกนี้เมื่อ
พิจำรณำเด็กที่อำศัยในครัวเรือนที่มีคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต ยังพบด้วยว่ำ มีโอกำสที่จะเป็นเด็กยำกจนต่ำกว่ำ
กำรอำศัยในครัวเรือนที่ไม่มี ด้านนโยบาย พบว่ำ กำรที่เด็กอำศัยในครัวเรือนที่สมำชิกในครัวเรือนได้รับบัตรสวัสดิกำร
แห่งรัฐ เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ และกำรช่วยเหลืออื่น ช่วยให้เด็กมีโอกำสที่จะเป็นเด็กยำกจนหลำยมิติลดลง ซึ่งส่วนหนึ่ง
อำจเป็ น เพรำะกำรได้รั บ เงิ น ช่ ว ยเหลือ จำกสวั ส ดิก ำรต่ ำ ง ๆ ช่ ว ยให้ ค รั ว เรื อ นสำมำรถมีร ำยได้ที่ จ ะน ำไปใช้ จ่ำย
ในกำรยกระดั บ คุ ณ ภำพชี วิ ต ของเด็ ก มำกขึ้ น อย่ ำ งไรก็ ต ำมส ำหรั บ กำรที่ เ ด็ก ได้รั บ เงิ น ช่ ว ยเหลือ เพื่ อ กำรเลี้ ยงดู
เด็กแรกเกิด กลับทำให้โอกำสที่เด็กในครัวเรือนประเภทนี้เป็นเด็กยำกจนนั้น เป็นเพรำะนโยบำยดังกล่ำวเป็นกำรให้
ควำมช่วยเหลือที่เจำะจงกับกลุ่มเด็ก ซึ่งผลกำรศึกษำในส่วนนี้อำจสะท้อนได้ว่ำมำตรกำรนี้เป็นมำตรกำรช่วยเหลือ
ที่ตรงกับกลุ่มเป้ำหมำย ทั้งนี้กำรพิจำรณำว่ำโครงกำรเงินช่วยเหลือเพื่อกำรเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดมีส่วนช่วยให้เด็กหลุดพ้น
จำกปั ญ หำควำมยำกจนหรือ ไม่นั้ นอำจต้อ งใช้ ข้ อ มูลซ้ำมำกกว่ำ 1 ปี ม ำพิ จ ำรณำ เพื่ อ ดู ก ำรเปลี่ ยนแปลงสถำนะ
ควำมยำกจนที่เปลี่ยนไป ด้านพื้นที่ พบว่ำ กำรที่เด็กอำศัยใน ภำคกลำง ภำยตะวันออกเฉียงเหนือ ภำยเหนือ และ
ภำคใต้ มีโอกำสที่จะเป็นเด็กยำกจนมำกกว่ำกำรอำศัยใน กทม. และเด็กที่อำศัยในเขตเทศบำลมีโอกำสเป็นเด็กยำกจน
น้อยกว่ำอำศัยอยู่นอกเขตเทศบำล

56

4-3 ช่องว่างของการดาเนินนโยบาย
(1)

ภาพรวมนโยบายมีความครอบคลุมในการยกระดับคุณภาพชีวิตเด็กแต่ไม่
ครอบคลุมถึงกลุ่มเป้าหมายในการเข้าถึง นโยบำยในปัจจุบัน ส่วนใหญ่ มี
กำรดำเนินนโยบำยอย่ำงครอบคลุมในกำรส่งเสริมและยกระดับคุณภำพชีวิต
ของเด็กในหลำยมิติและทุกช่วงวัย ยกเว้นมิติมำตรฐำนควำมเป็นอยู่อำจยังไม่
มี น โยบำยหลั ก ที่ ส่ ง เสริ ม รู ป แบบกำรใช้ เ ชื้ อ เพลิ ง กำรท ำอำหำร และ
กำรส่งเสริมให้มีกำรถือครองสินทรัพย์โดยตรง แต่ในมิติสุขภำพและกำรศึกษำ
ที่เป็ น มิติห ลั กของควำมยำกจนหลำยมิติข องเด็ ก เป็นสองมิติที่มีนโยบำย
ในด้ำนต่ำง ๆ ของแต่ละช่วงอำยุอย่ำงชัดเจน อำทิ ช่วงแรกเกิด – 4 ขวบ
มี น โยบำยที่ ส่ ง เสริ ม กำรเลี้ ย งดู เ ด็ ก แรกเกิ ด ให้ กั บ ครอบครั ว ทั้ ง นโยบำย
มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต ที่ส่งเสริมให้พ่อแม่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ในกำรเลี้ ย งดู ลู ก อย่ ำ งเหมำะสมทั้ ง ด้ ำ นโภชนำกำร กิ จ กรรมทำงกำย
พั ฒ นำกำร และสุ ข อนำมั ย ร่ ำ งกำย ทั้ ง นี้ ในโครงกำรได้ มี ส่ ว นที่ เ ป็ น
กำรสนับสนุนให้พ่อแม่เล่ำนิทำนให้ลูกวัยแรกเกิดถึง 2 ขวบฟัง แต่ยังพบว่ำ
ในมิติด้ำนกำรศึกษำ ตัวชี้วัดของช่วงอำยุที่ต่ำกว่ำ 3 ปี เด็กขัดสนคือเด็กที่ไม่มี
หนังสือ/สมุดภำพมีสัดส่วนที่สูงมำกกว่ำครึ่งหนึ่ง โดยสำเหตุประกำรหนึ่งอำจ
เป็นเพรำะกำรดำเนินโครงกำรดังกล่ำวยังไม่ครอบคลุมถึงกลุ่มเป้ำหมำยที่เป็น
หญิงตั้งครรภ์และเด็กที่ อำยุน้อ ยกว่ำ 2 ปี ทุกคน นอกจำกนี้ กำรส่ ง เสริ ม
กำรได้ รั บ วั ค ซี น ด้ ว ยกำรบริ ก ำรวั ค ซี น 12 โรคพื้ น ฐำน ที่ บ ริ ก ำรอย่ ำ ง
ครอบคลุมให้เด็กทุกคนแต่ยังมีสัดส่วนของเด็กที่ไม่ได้รับวัคซีนครบตำมเกณฑ์
ในสัดส่วนที่สูง ซึ่งอำจเป็นผลจำกกำรที่พ่อแม่ ยังขำดกำรให้ควำมสำคัญของ
กำรรั บ วั ค ซี น ขำดกำรติ ด ตำมกำรฉี ด วั ค ซี น ของลู ก อย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง อี ก ทั้ ง
นโยบำยกำรส่งเสริมให้มีกำรจัดตั้งศูนย์เลี้ยงเด็กในสถำนประกอบกำรรวมถึง
กำรให้สิทธิประโยชน์ด้ำนภำษีกับผู้ประกอบกำร นโยบำยดังกล่ำวอำจกระตุ้น
ให้มีกำรจัดตั้งศูนย์เลี้ยงเด็กในที่ทำงำนเพิ่มมำกขึ้น แต่ยังไม่ครอบคลุ มกับ
ทุกสถำนประกอบกิจกำร

(2)

ความต่อเนื่องของนโยบายในการดาเนินการขับเคลื่อน กำรดำเนินนโยบำย
ทีม่ ีแนวคิดในกำรส่งเสริมและยกระดับคุณภำพชีวิตเด็กอย่ำงเต็มรูปแบบ อำทิ
ประเด็นกำรส่งเสริมให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่ำงเดียว 6 เดือน แต่ เนื่องจำก
ลั ก ษณะกำรประกอบอำชี พ ของพ่ อ แม่ เ ด็ ก ที่ มี รู ป แบบกำรอพยพเข้ ำ มำสู่
กำรทำงำนในเมืองเพิ่มมำกขึ้น กำรมีบุตรขณะที่ประกอบอำชีพเป็นลูกจ้ำงนั้น
มี สิ ท ธิ ใ นกำรลำเพื่ อ คลอดและเลี้ ย งดู บุ ต รระยะเวลำสู ง สุ ด เพี ย ง 98 วั น
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และได้รับค่ำจ้ำงไม่เกิน 45 วันจำกนำยจ้ำง ที่อำจเป็นอุปสรรคทำให้แม่เลี้ยง
ลู ก ด้ ว ยนมแม่ ใ นช่ ว ง 6 เดื อ นแรกไม่ ไ ด้ แ ละเกิ ด ควำมไม่ ต่ อ เนื่ อ งของ
กำรส่งเสริมกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ดังกล่ำว
(3)

การดาเนินนโยบายมีความแตกต่างระหว่างพื้นที่ แม้ว่ำนโยบำยที่เกี่ยวข้อง
กับกำรยกระดับคุณภำพชีวิตเด็กเป็นนโยบำยที่ดำเนินกำรลักษณะเดียวกันทั้ง
ประเทศ แต่ยังพบว่ำควำมไม่เสมอภำคของกำรดำเนินนโยบำย ซึ่งส่งผลต่อ
ระดั บ ควำมรุ น แรงของควำมยำกจนหลำยมิ ติ ข องเด็ ก ที่ แ ตกต่ ำ งกั น
ทั้งควำมแตกต่ำ งระหว่ ำงภูมิภ ำค ที่พบว่ำภำคตะวัน ออกเฉีย งเหนื อ และ
ภำคใต้ จะมีลักษณะควำมยำกจนของเด็กในหลำยมิติรุนแรงกว่ำภูมิภำคอื่น
หรื อควำมแตกต่ำงระหว่ำ งเด็ กที่ อยู่ ในเขตเทศบำลและนอกเขตเทศบำล
ที่ควำมขัดสนของเด็กที่อยู่นอกเขตเทศบำลจะสูงกว่ำเด็กที่อยู่ในเขตเทศบำล

(4)

นโยบายการช่วยเหลือดูแลควรมีความเฉพาะเจาะจง เนื่องจำกรูปแบบของ
ปัญหำที่มีควำมซับซ้อนและแตกต่ำงกันในแต่ละครัวเรือน โดยเฉพำะเด็กที่อยู่
ในครัวเรือนที่มีรำยได้น้อย ครัวเรือนแหว่งกลำง ควรได้รับกำรส่งเสริม ใน
ลักษณะทีม่ ีควำมเฉพำะเจำะจงมำกกว่ำกลุ่มอื่น
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บทที่ 5 บทสรุ
ป
และข้
อ
เสนอแนะเชิ
ง
นโยบาย
บทที่ 5 บทสรุปและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

จำกส่ ว นก่ อ นหน้ ำ ที่ น ำเสนอประเด็ น ข้ อ ค้ นพบที่ เ กี่ ย วกั บ ควำมยำกจนหลำยมิ ติ ข องเด็ ก รวมถึง
กำรนำเสนอบทบำทของนโยบำยต่ำง ๆ ที่ดำเนินกำรอยู่ในปัจจุบัน ที่มีส่วนช่ว ยในกำรลดควำมยำกจนหลำย
มิ ติ ข องเด็ ก และส่ ว นที่ เ ป็ น ข้ อ ค้ น พบช่ อ งว่ ำ งกำรด ำเนิ น นโยบำย ในบทนี้ จ ะเป็ น กำรสรุ ป ข้ อ ค้ น พบ
จำกกำรศึกษำและข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยดังนี้
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5-1 บทสรุปข้อค้นพบ
(1)

นโยบายมีความครอบคลุมและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็กแต่ยังมี
ปั ญ หาในด าเนิ น การ จำกข้ อ มู ล พบว่ ำ มิ ติ สุ ข ภำพและกำรศึ ก ษำ เป็ น มิ ติ
ที่ ส ำคั ญ ส่ ง ผลต่ อ ควำมยำกจนของเด็ ก ในสั ด ส่ ว นที่ สู ง ซึ่ ง ในภำพรวมของ
กำรออกนโยบำยที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ที่ จ ะลดปั ญ หำควำมขั ด สนของเด็ ก
ในประเด็นต่ำง ๆ ให้ลดน้อยลงมีควำมคลอบคุลมถึงประเด็นควำมยำกจนและ
ขัดสนในเด็กทั้งมิติสุ ขภำพและกำรศึกษำรวมถึงมิติอื่น ๆ แต่ ยังมีอุปสรรค
ในกำรดำเนินกำร อำทิ จำนวนเด็กที่ไม่ได้รับวัคซีนตำมกำหนด ที่แม้ว่ำรัฐบำล
มีนโยบำยให้บริกำรวัคซีนพื้นฐำนฟรีแก่ประชำกรทุกกลุ่มเป้ำหมำย แต่กำรรับ
วั ค ซี น ยั ง มี ก ลุ่ ม เด็ ก ที่ ต กหล่ น อยู่ จ ำนวนมำก หรื อ โครงกำรเงิ น อุ ด หนุ น
เด็กแรกเกิดที่มีวัตถุประสงค์ในกำรยกระดับคุณภำพชีวิตเด็กให้มีพัฒนำกำร
ที่เหมำะสมตำมวัยในครัวเรือนที่มีควำมเสี่ยงต่อควำมยำกจน แต่ยังพบว่ำมีเด็ก
ที่ มี ภ ำวะทุ พ โภชนำกำรที่ เ พิ่ ม ขึ้ น หรื อ ในมิ ติ ด้ ำ นกำรศึ ก ษำที่ ใ ช้ ตั ว ชี้ วั ด
กำรไม่ มี ห นั ง สื อ หรื อ สมุ ด ภำพเป็ น เกณฑ์ ก็ ยั ง พบว่ ำ มี เ ด็ ก ที่ ขั ด สนจ ำนวน
มำกกว่ำครึ่ง จำกตัวอย่ำงข้ำงต้น พบว่ำ นโยบำยมีวัตถุประสงค์ที่ ต้อ งกำร
ยกระดั บ คุ ณ ภำพชี ว ติ ใ ห้ เ ด็ ก ในมิ ติ ต่ ำ ง ๆ อย่ ำ งครอบคลุ ม แล้ ว แต่ ใน
กำรปฏิบัติอำจต้ อ งมี ก ำรกำหนดกฎเกณฑ์ ในกำรใช้ นโยบำยให้ ส อดคล้ อ ง
ระหว่ำงกันเพื่อเกิดควำมรัดกุมและต่อเนื่องของนโยบำยในภำพรวม และ
กำรพิจำรณำถึงควำมเพียงพอของนโยบำย รวมถึงกลุ่มที่ตกหล่น ที่ไม่สำมำรถ
เข้ำถึงนโยบำยได้ นอกจากนี้ผลการศึกษาจากแบบจาลอง พบว่ำ นโยบำย
ของรัฐมีบทบำทสำคัญต่อกำรแก้ปัญหำควำมยำกจนของเด็ก ที่สำมำรถช่วย
ยกระดั บ คุ ณ ภำพชี วิ ต ของเด็ ก ได้ จึ ง ควรให้ ค วำมส ำคั ญ ประสิ ท ธิ ภ ำพ
กำรดำเนินนโยบำยมำกยิ่งขึ้น

(2)

ปั จ จั ย เสี่ ย งที่ มี ลั ก ษณะเฉพาะของแต่ ละครั ว เรื อ นมี ผ ลต่ อ ความยากจน
ของเด็ ก จำกผลกำรศึ ก ษำในอดี ต และจำกกำรใช้ แ บบจ ำลอง logistic
regression model มีข้อค้นพบว่ำ ปัจจัยด้ำนครอบครัว ทั้งลักษณะหัวหน้ำ
ครั ว เรื อ น กำรศึ ก ษำ อำยุ ภำษำที่ ใ ช้ ลั ก ษณะครั ว เรื อ น ขนำดครั ว เรื อ น
อัตรำกำรพึ่งพิง ฐำนะทำงเศรษฐกิจ กำรอยู่อำศัยร่วมมกับพ่อแม่ ส่งผลต่อ
ควำมยำกจนของเด็ ก ผู้ ป กครองหรื อ พ่ อ แม่ มี บ ทบำทที่ ส ำคั ญ อย่ ำ งยิ่ ง
ในกำรพัฒนำและยกระดับคุณภำพชีวิตของเด็ก
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(3)

เด็กปฐมวัยมีความยากจนในระดั บรุนแรงมากที่สุด ซึ่งเป็น วัยที่มีความสาคัญสูงที่สุด ของชี วิต
จำกข้อมูลทีพ่ บว่ำในเด็กที่อยู่ในช่วงปฐมวัยเป็นวัยที่มีควำมยำกจนหลำยมิติสูงที่สุด แต่ช่วงปฐมวัยเป็น
ช่วงเวลำที่สำคัญที่สุดในกำรส่งเสริมให้เด็กได้รับกำรพัฒนำสมวัยอย่ำงจริงจังในช่วง 5 ปี แรกของชีวิต
เนื่องจำกกำรเรียนรู้ช่วงวัยดังกล่ำวมีส่วนช่วยยกระดับพัฒนำกำรและสร้ำงพื้นฐำนกำรเรียนรู้ของเด็ก
อีกทั้งเป็นช่วงที่สมองมีกำรพัฒนำสูงสุดและส่งผลต่อสติปัญญำ บุคลิกภำพและควำมฉลำดทำงอำรมณ์
โดย ศำสตรำจำรย์ James J. Heckman11 พบว่ำ กำรลงทุนพัฒนำเด็กปฐมวัยจะให้อัตรำผลตอบแทน
มำกถึงร้อยละ 7 - 10 และเด็กที่ได้รับกำรเลี้ยงดูที่ดีทั้งสำรอำหำรและกำรดูแลสุขภำพในช่วงแรก
ของชีวิตจะมีทักษะทำงกำยภำพ ควำมฉลำดทำงสติปัญญำ และควำมฉลำดทำงอำรมณ์ที่ดีกว่ำ ช่วงวัย
อื่น ๆ และงำนวิจัย 12 เมื่อปี พ.ศ. 2559 พบว่ำ กำรลงทุนในเด็กปฐมวัยตั้งแต่แรกเกิดถึง 5 ปีแรก
จะได้รับผลตอบแทนมำกถึงร้อยละ 13 จึงควรต้องเร่งกำรยกระดับเพื่อกำรส่งเสริมดูแลเด็กในช่วงวัย
ดังกล่ำว

(4)

ความแตกต่างระหว่างพื้นที่ แม้ว่ำนโยบำยที่เกี่ยวข้องกับกำรยกระดับคุณภำพชีวิตเด็กเป็นนโยบำย
ที่ระดับประเทศ ที่มีมำตรฐำนเดียกันทั้งประเทศ แต่ยังพบว่ำควำมไม่เสมอภำคของกำรพัฒนำส่งผล
ต่อระดับควำมรุนแรงของควำมยำกจนหลำยมิติของเด็กที่แตกต่ำงกันทั้งควำมแตกต่ำงระหว่ำงภูมิภำค
และควำมแตกต่ำงระหว่ำงเด็กที่อยู่ในชนบทหรือเมือง เช่นเดียวกันกับผลกำรศึกษำจำกแบบจำลอง

(5)

ความไม่ เ พี ย งพอของข้ อ มู ล ในการสะท้ อ นความขั ด สน ข้ อ ค ำถำมในกำรส ำรวจ MICS
ยังไม่ครอบคลุมมิติกำรพัฒนำของเด็กในทุกด้ำน โดยเฉพำะด้ำนกำรศึกษำหรือกำรเรียนรู้ของเด็กเล็ก
ซึ่งทำให้มิติกำรศึกษำที่ใช้ในกำรคำนวณดัชนีควำมยำกจนหลำยมิติมีเพียงตัวชี้วัดเดียวในแต่ละกลุ่ม
อำยุ ส่งผลให้ตัวชี้วัดนี้มีน้ำหนักมำกกว่ำตัวชี้วัดในมิติอื่น และส่งผลให้เด็กที่มีควำมขัดสนในตัวชี้วัดนี้
เพียงตัวชี้วัดเดียวกลำยเป็นเด็กยำกจน นอกจำกนี้ ตัวชี้วัดบำงตัวซึ่งสะท้อนมิติในกำรเข้ำถึง/มีอยู่
แต่ยังขำดประเมิน คุณภำพในกำรเข้ำถึงหรือมีอยู่ อำทิ เกณฑ์ควำมขัดสนในกำรเข้ำเรียนหนังสื อ
ที่ไม่ส ำมำรถสะท้อนถึงทักษะ/หรือคุณภำพกำรเรียนของเด็กได้ ทำให้ ล ะเลยปัญหำบำงประกำร
ที่สำคัญไป

(6)

การขาดความเชื่อมโยงของข้อมูลเพื่อการช่วยเหลือแบบเจาะจงกลุ่มเป้า หมาย ควำมยำกจน
หลำยมิติของกลุ่มเด็กในรำยงำนฉบับนี้ แม้ว่ำจะสำมำรถเปรียบเทียบกันได้ระหว่ำงพื้นที่ และระบุ
ปัญหำของแต่ละพื้นที่ได้ แต่ยังขำดควำมเชื่อมโยงไปสู่กำรหำกลุ่มเป้ำหมำยที่มีปัญหำแบบเจำะจง
เนื่องจำกเป็นข้อมูลกำรสำรวจเท่ำนั้น

Heckman, J. J., R. R. Pinto, and P. A. Savelyev (2013): “Understanding the mechanisms through which an influential early
childhood program boosted adult outcomes.” American Economic Review.
12
บทควำม There’s more to gain by taking a comprehensive approach to early childhood development. , เข้ำถึงได้จำก
https://heckmanequation.org/www/assets/2017/01/F_Heckman_CBAOnePager_120516.pdf
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5-2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
จำกข้อค้นพบหลำยประกำรที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ดัชนีควำมยำกจนหลำยมิติของเด็กไทย ปี 2562 สำมำรถ
นำไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยที่อำจจะเป็นประโยชน์ต่อภำครัฐและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรขจัดปัญหำ
ควำมยำกจนในทุกมิติและกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของเด็กไทยให้ดียิ่งขึ้นได้ ดังนี้
(1) การสร้างความเข้มแข็งแก่สถาบันครอบครัวให้เอื้อต่อการเลี้ยงดูเด็ก โดยมุ่งเน้นกำรผลักดันให้เกิด
กลไกประสำนควำมร่ ว มมื อ ระดั บ พื้ น ที่ ใ นลั ก ษณะบู ร ณำกำรกำรด ำเนิ น งำนในกำรดู แ ลเด็ ก อำทิ
กำรพัฒ นำระบบฐำนข้ อ มูล ในพื้น ที่ส ำหรับน ำมำใช้วิเ ครำะห์ ลั กษณะครอบครัว เพื่อ นำไปวำงแผน
ในกำรพัฒนำครอบครัวให้เหมำะสมกับบริบทของครอบครัวแต่ละรูปแบบ กำรจัดกิจกรรมและเปิดพื้นที่
สำธำรณะในชุมชมให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในกำรทำกิจกรรมร่วมกันและเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีใน
ครอบครั ว กำรส่ ง เสริ ม ให้ ค รอบครั ว เข้ ำ มำมี ส่ ว นร่ ว มกั บ สถำนศึ ก ษำในกำรจัด กิ จ กรรมสนั บสนุน
กำรเรียนรู้ และร่วมวำงแผนในกำรจัดกำรและแก้ไขปัญหำให้กับเด็ก
(2) การจั ด สวั ส ดิ ก ารแก่ เ ด็ ก ต้ อ งมี ค วามครอบคลุ ม และมี เ งื่ อ นไขที่ ส่ ง เสริ ม ให้ เ ด็ ก ได้ รั บ การพัฒนา
อย่างเหมาะสม จำกนโยบำยกำรแก้ปัญหำคุณภำพชีวิตเด็กในปัจจุบัน พบว่ำ ยังมีเด็กที่ตกหล่ น และ
มีคุณภำพชีวิตต่ำกว่ำมำตรฐำนเป็นจำนวนมำก โดยเฉพำะนโยบำยโครงกำรเงินอุดหนุนเพื่อกำรเลี้ยงดู
เด็กแรกเกิ ด ที่ยั ง มีเ ด็ กยำกจนจ ำนวนมำกไม่ ไ ด้รั บสวั ส ดิ ก ำรดัง กล่ ำว จึงควรมีกำรออกแบบระบบ
กำรลงทะเบียนที่เหมำะสมโดยคำนึงถึงกำรบูรณำกำรระหว่ำงกลุ่มผู้ได้รับสวัสดิกำรในหลำยๆ platform
เข้ ำ ด้ ว ยกั น พร้ อ มทั้ ง ควรมี ก ำรก ำหนดเงื่ อ นไข (Conditional Cash Transfer: CCT) ที่ ส ะท้ อ นถึ ง
พัฒนำกำรที่สมวัยของเด็กควบคูด่ ้วย อำทิ กำรเข้ำถึงวัคซีน กำรได้รับโภชนำกำรที่ดี กำรเข้ำเรียนเมื่อถึง
ช่วงอำยุที่เหมำะสม เพื่อให้สวัสดิกำรที่เด็กได้รับสำมำรถบรรลุผลในกำรยกระดับคุณภำพชีวิตของเด็ก
ได้อย่ำงแท้จริง
(3) การสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการ
และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็ก จำกปัจจุบันนโยบำยกำรยกระดับคุณภำพชีวิตของเด็กเกือบทั้งหมด
เป็นนโยบำยจำกรัฐส่วนกลำง ซึง่ เป็นกำรออกแบบนโยบำยให้ครอบคลุม แต่อำจไม่ตอบสนองได้ตรงตำม
ควำมต้องกำรของเด็ก จึงควรส่งเสริมให้ ภำคเอกชนเข้ำมำมีส่วนร่วมโดยกำรใช้กลไกควำมร่วมมือที่เน้น
ผลลั พ ธ์ เ พื่ อ สั ง คม (Social Impact Partnership Model) ที่ เ ป็ น ควำมร่ ว มมื อ ระหว่ ำ งภำครั ฐ
ภำคเอกชน และภำคประชำสังคมในกำรดำเนินกำร โดยมุ่งกำรแก้ปัญหำที่เน้นเชิงป้องกัน (Preventive)
และให้ควำมช่วยเหลือแต่แรกเริ่ม (Early intervention) ก่อนที่จะกลำยเป็นปัญหำที่รุนแรง และยังช่วย
ลดค่ำใช้จ่ำยงบประมำณรัฐในกำรแก้ปัญหำที่จะเกิดขึ้น หำกไม่ได้มีกำรป้องกัน ทั้งนี้ ภำครัฐจะเป็น
ผู้ ก ำหนดเป้ ำ หมำยเพื่ อ ให้ ภ ำคเอกชน/ภำคประชำสั ง คมด ำเนิน กำร (อำทิ กลุ่ ม เด็ ก ยำกจนที่ เ ป็ น
กลุ่มเป้ำหมำยทุกคนได้รับเงินอุดหนุน กำรเพิ่มขึ้นของคะแนน PISA เด็กที่มีภำวะทุพโภชนำกำรลดลง)
และเมื่อสำมำรถดำเนินกำรได้บรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่กำหนดไว้ ภำครัฐ ที่เดิมจะมีต้นทุนค่ำใช้จ่ำย
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หำกดำเนินกำรเองก็จะนำต้นทุนงบประมำณดังกล่ำวมำจ่ำยเป็นผลตอบแทนให้กับ ภำคเอกชนหรือ
ภำคประชำสังคม ซึ่งจะทำให้กำรจัดสวัสดิกำรของภำครัฐเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
(4) การส่งเสริมให้มีการกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึง
จำกข้อค้นพบที่ชี้ว่ำเด็กที่อำศัยอยู่ในพื้นที่ชนบทหรือห่ำงไกลเมือง มีแนวโน้มที่จะกลำยเป็นเด็กยำกจน
หลำยมิติมำกกว่ำ ดังนั้นควรเร่งผลักดันนโยบำยกำรพัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษในแต่ละภูมิภำค เพื่อให้
มีกำรกระจำยควำมเจริญ อำนำจในกำรบริหำร และงบประมำณภำครัฐ ไปยัง แต่ละภูมิภำคอย่ำงทั่วถึง
ซึ่งจะช่วยให้เด็กในครัวเรือนที่อยู่ห่ำงไกลสำมำรถเข้ำถึงกำรบริกำรของภำครัฐได้มำกยิ่งขึ้น และยังเป็น
กำรเพิ่มโอกำสที่พ่อแม่จะอำศัยอยู่ร่วมกับเด็กและลดโอกำสในกำรเกิดครัวเรือนแหว่งกลำง
(5) การปรับปรุงตัวชี้วัดในแต่ละมิติและการบูรณาการข้อมูลบุคคลเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการกาหนด
นโยบาย ตัวชี้วัดที่นำมำใช้ในกำรคำนวณควำมยำกจนหลำยมิติของเด็กยังไม่สำมำรถสะท้อนกำรพัฒนำ
ของเด็ ก ในแต่ ล ะมิ ติ ไ ด้ เ ท่ ำ ที่ ค วร เนื่ อ งด้ ว ยปั ญ หำของข้ อ มู ล ในกำรจั ด เก็ บ จึ ง ต้ อ งมี ก ำรทบทวน
กำรกำหนดตัวชี้วัดในแต่ละมิติเพื่อให้สะท้อนคุณภำพชีวิตของเด็กได้อย่ำงแท้จริง นอกจำกนี้ ดัชนีควำม
ยำกจนหลำยมิติของเด็กเป็นตัวชี้วัดที่มำจำกกำรสำรวจ ทำให้ไม่สำมำรถระบุตัวตนของกลุ่มเป้ำหมำยและ
ให้ควำมช่วยเหลือได้ ซึ่งหำกมีกำรจัดเก็บและพัฒนำเชื่อมโยงฐำนข้อมูลระหว่ำงหน่ วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ให้สำมำรถระบุตัวตนของเด็กได้ โดยเฉพำะกำรจัดกำรข้อมูลในระดับพื้นที่ที่ให้ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นผู้จัดเก็บ ข้อมูล และบริหำรข้อมูลและสำรสนเทศในระดับชุมชนและตำบล โดยออกแบบ
ระบบเชื่อมโยงกับ ข้อมูล ประเภทอื่น ๆ และรวมอยู่ในชุด ข้อมูล ขนำดใหญ่ (big data) ของรัฐ บำล
พร้ อ มออกแบบระบบควำมปลอดภั ย ควบคู่ กั บ ระบบฐำนข้ อ มู ล เทคโนโลยี ส ำรสนเทศ เพื่ อ ให้ ไ ด้
ฐำนข้อมูลที่สำมำรถระบุตัวตนได้และนำไปออกแบบนโยบำยที่ตรงกับควำมต้องกำรและควำมจำเป็น
ของแต่ละกลุ่มเป้ำหมำยต่อไป
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ภาคผนวก
ภาคผนวก
การเปรี ย บเที ย บอั ต ราการขั ด สนในแต่ ล ะตั ว ชี้ วั ด ระหว่ า ง MICS5
(พ.ศ. 2558/2559) และ MICS6 (พ.ศ. 2562)
กำรพิจ ำรณำกำรเปลี่ ย นแปลงควำมยำกจนหลำยมิติของกลุ่ มเด็ กสำมำรถพิจำรณำได้ 2 รูปแบบ
คือ กำรเปรียบเทียบควำมยำกจนระหว่ำงข้อมูล MICS5 (พ.ศ. 2558/2559) และ MICS6 (พ.ศ. 2562) และ
เปรี ย บเทีย บข้อมูล ตั้งแต่ MICS3 – MICS6 กล่ ำวคือ ประเด็นคำถำมใน MICS5 (พ.ศ. 2558/2559) และ
MICS6 (พ.ศ. 2562) สำมำรถใช้ตัวชี้วัดแบบเดียวกันได้ ขณะที่ หำกพิจำรณำแนวโน้มในระยะยำว ตั้งแต่
MICS3 – MICS6 จำเป็นต้องปรับลดตัวชี้วัดให้สอดคล้องกัน โดยผลกำรเปรียบเทียบเป็นดังนี้
เมื่อเปรียบเทียบชุดของข้อมูลกำรสำรวจระหว่ำง MICS5 ที่มีกำรเก็บข้อมูลในช่วงปี พ.ศ. 2558 –
2559 โดยมีกลุ่มตัวอย่ำงที่เป็นเด็กอำยุต่ำกว่ำ 17 ปี และอยู่ในเกณฑ์สำหรับกำรนำมำใช้คำนวณดัชนีควำม
ยำกจนหลำยมิติทั้งหมด 32,059 คน และ MICS6 ซึ่งมีกำรเก็บข้อมูลในช่วงปี พ.ศ. 2562 โดยมีกลุ่มตัวอย่ำงที่
เป็นเด็กอำยุต่ำกว่ำ 17 ปี และอยู่ในเกณฑ์สำหรับกำรนำมำใช้คำนวณดัชนีควำมยำกจนหลำยมิติทั้งหมด
28,795 คน โดยเมื่อนำข้อมูลกำรสำรวจมำคำนวณสัดส่วนของเด็กที่มีขัดสนในแต่ละตัวชี้วัด (Uncensored
headcount ratio) (โดยที่ยังมิได้มีกำรใช้เกณฑ์ควำมยำกจนหลำยมิติมำวัด) เพื่อเปรียบเทียบระหว่ำง MICS5
และ MICS6 พบว่ำตัวชี้วัดส่วนใหญ่มีแนวโน้มของเด็กขัดสนที่ลดลง ยกเว้นเพียงตัวชี้วัดด้ำนกำรเรียนรู้ ในมิติ
กำรศึกษำ และตัวชี้วัดโภชนำกำรในมิติสุขภำพ ที่มีแนวโน้มที่ เพิ่มขึ้น โดยหำกสังเกตจำกอัตรำกำรขัดสนใน
เกณฑ์ควำมขัดสนที่แบ่งตำมแต่ละช่วงวัย พบว่ำ ร้อยละของช่วงอำยุเด็กที่มีแนวโน้มกำรขัดสนเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่
มำจำกช่วงเด็กปฐมวัย (0 – 4 ปี) ได้แก่ กำรมีหนังสือ/สมุดภำพ กำรมีกิจกรรมทำร่วมกับพ่อแม่ กำรได้รับ
นมแม่ และสภำวะด้ำนโภชนำกำร
รูป สัดส่วนของเด็กที่ขัดสนในแต่ละตัวชี้วัด ระหว่ำงปี MICS5 (พ.ศ. 2558/2559) และ MICS6 (พ.ศ. 2562)
MICS5
MICS6
ร้อยละ
20
15
10
5
0

ที่มำ: ข้อมูลสำรวจสถำนกำรณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย สำนักงำนสถิติแห่งชำติ ประมวลผลโดยกองพัฒนำข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม สศช.
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ตำรำง เปรียบเทียบอัตรำกำรขัดสนในเกณฑ์ควำมขัดสนแต่ละช่วงวัย ระหว่ำง MICS5 และ MICS6
มิติ

ตัวชี้วดั

กลุ่มอายุ
ต่ำกว่ำ 3 ปี

กำรศึกษำ

กำรเรียนรู้

3 - 4 ปี
5 - 17 ปี
ต่ำกว่ำ 1 ปี

กำรคุ้มครองเด็ก
สวัสดิภำพเด็ก

1 - 14 ปี
15 - 17 ปี

กำรเป็นอยู่

ต่ำกว่ำ 5 ปี
5 - 17 ปี

มำตรฐำนควำม
เป็นอยู่

ที่อยู่อำศัย

ทุกช่วงอำยุ

เชื้อเพลิงทำอำหำร

ทุกช่วงอำยุ

สินทรัพย์

ทุกช่วงอำยุ

บัญชีธนำคำร

ทุกช่วงอำยุ

น้ำดื่ม

ทุกช่วงอำยุ

โภชนำกำร

ต่ำกว่ำ 6
เดือน
6 เดือน – 4
ปี
5 – 17 ปี

สุขภำพ
กำรป้องกัน

เกณฑ์ความขัดสน (ขัดสนถ้า ...)
เด็กมีหนังสือ/สมุดภำพน้อยกว่ำ 1 เล่ม
เด็กมีกิจกรรมทำร่วมกับพ่อแม่หรือผู้ใหญ่คนอื่นน้อย
กว่ำ 4 กิจกรรม
เด็กไม่ได้เข้ำเรียนหนังสือ
เด็กไม่ได้จดทะเบียนกำรเกิด
เด็กถูกกระทำรุนแรง (1) เฆี่ยนตีอย่ำงแรงเท่ำที่จะท้ำ
ได้ซ้ำแล้วซ้ำอีก หรือ (2) ตบหรือตีที่หน้ำ ศีรษะ หรือหู
เด็กเคยสมรสหรืออยู่กินกับผู้ชำย/ผูห้ ญิงฉันสำมีภรรยำ
ให้เด็กอยู่ตำมลำพังหรืออยู่กับเด็กอำยุตำกว่
่ ำ 10 ปี
เกินกว่ำ 1 ชั่วโมง
เด็กไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ ในกรณีที่พ่อหรือแม่ยังมีชีวิตอยู่
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
ใช้เชื้อเพลิงหลักเป็นถ่ำน/ไม้/ฟืน หรืออืน่ ๆ โดยไม่ได้
อยู่นอกบ้ำน
ไม่ได้เป็นเจ้ำของสิ่งของชิ้นเล็กอย่ำงน้อย 4 ชิ้น และไม่
มีของชิ้นใหญ่อย่ำงน้อย 1 ชิ้น
ในครัวเรือนไม่มีบัญชีธนำคำร
แหล่งน้ำดื่มหลักเป็นบ่อน้ำหรือน้ำพุที่ไม่มีกำรป้องกัน
รถน้ำ รถเข็นน้ำ น้ำจำกแม่นำ/คลอง/บึ
้
ง/อย่ำงอื่นและ
ไม่ได้ใช้วิธีทำให้น้ำปลอดภัยขึ้น
เด็กไม่ได้ทำนนมแม่
เด็กอยู่ในสภำวะทุพโภชนำกำร (เตี้ยแคระแกร็น/
Stunting หรือ ผอมลีบ/Wasting)
ไม่ได้บริโภคเกลือที่มีไอโอดีนมำกกว่ำ 15 PPM

สัดส่วนเด็กทีข่ ัดสน (%)
MICS5
56.2

MICS6
60.9

6.4

7.3

5.4

5.1

0.6

0.1

4.3

2.3

5.7

3.6

6.2

4.4

22.2

22.5

3.9

2.4

21.8

12.8

9.9

9.3

6.7

3.2

1.1

0.6

24.7

28.9

14.2

15.9

20.9

21.5

ต่ำกว่ำ 5 ปี

ไม่ได้รับวัคซีนครบตำมที่กำหนด

38.8

36.1

5 - 14 ปี

ไม่มีสถำนที่ล้ำงมือ

11.3

5.6

15 - 17 ปี

ไม่ได้เรียนวิชำเพศศึกษำ

5.0

4.6

วิธีการพิจารณาแนวโน้มของสถานการณ์ความยากจนหลายมิติของ
กลุ่มเด็ก ระหว่างปี 2548/2549 จนถึงปี 2562
นอกจำกกำรเปรี ย บเที ย บควำมยำกจนหลำยมิ ติ ข องเด็ ก ที่ ค ำนวณมำจำกข้ อ มู ล MICS5 (พ.ศ.
2558/2559) และ MICS6 (พ.ศ. 2562) แล้ว ยังสำมำรถเปรียบเทียบควำมยำกจนหลำยมิติของเด็กโดยใช้
ข้อมูล MICS3 (พ.ศ. 2548/2549) และ MICS4 (พ.ศ. 2555) เพื่อพิจำรณำว่ำควำมยำกจนหลำยมิติของเด็กใน
ระยะยำวนั้นมีทิศทำงกำรเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงไรบ้ำง
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อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกข้อคำถำมใน MICS3 และ MICS4 มีควำมแตกต่ำงจำก MICS5 และ MICS6
อยู่พอสมควร ทำให้ไม่สำมำรถใช้องค์ประกอบกำรสร้ำงดัชนี MPI ได้ครบทั้ง 10 ตัวชี้วัด ดังนั้น เพื่อให้สำมำรถ
นำข้อมูลของ MICS3 และ MICS4 มำเปรียบเทียบได้ จำเป็นต้องมีกำรตัดลดทอนตัวชี้วั ดบำงตัวออกไป 3
ตัวชี้วัด ได้แก่
(1) การคุ้มครองเด็ก ในมิติด้ำนสวัสดิภำพเด็ก เนื่องจำกข้อมูลในกำรสำรวจ MICS3 และ MICS4
ไม่ได้มีข้อถำมเรื่ องกำรที่เด็กถูกกระทำรุ น แรง และข้อมูล กำรส ำรวจทั้งสอง มีข้อมูล กำรสมรสก่อนวัยใน
เด็กหญิง แต่ไม่มีข้อมูลสำหรับเด็กชำย ดังนั้นตัวชี้วัดนี้จึงไม่รวมอยู่ในกำรวิเครำะห์
(2) บัญชีธนาคาร ในมิติด้ำนมำตรฐำนควำมเป็นอยู่ แม้ว่ำใน MICS4 จะมีข้อถำมเกี่ยวกับกำรมีบัญชี
ธนำคำรที่เพิ่งเพิ่มเข้ำมำในกำรสำรวจ แต่เนื่องจำกในกำรสำรวจ MICS3 ไม่ได้มีข้อถำมนี้ ดังนั้นตัวชี้วัดนี้จึงไม่
รวมอยู่ในกำรวิเครำะห์
(3) การป้องกัน ในมิติด้ำนสุขภำพ เนื่องจำกข้อมูลกำรสำรวจ MICS3 และ MICS4 ไม่ได้มีข้อถำมทั้ง
ในเรื่องกำรล้ำงมือ และเพศศึกษำ ดังนั้นตัวชี้วัดนี้จึงไม่รวมอยู่ในกำรวิเครำะห์
ดังนั้น ดัชนีควำมยำกจนหลำยมิติของเด็กที่คำนวณมำเพื่อเปรียบเทียบข้อมูล MICS ทั้ง 4 รอบได้จึงมี
องค์ประกอบของดัชนีเพียง 7 ตัวชี้วัด 4 มิติ และจำเป็นต้องเปลี่ยนน้ำหนักของแต่ละตัวชี้วัด ซึ่งดัชนีชุดที่มี
เพี ย ง 7 ตั ว ชี้ วั ด นี้ จะมี ค่ ำ แตกต่ ำ งจำกดั ช นี ชุ ด ที่ มี 10 ตั ว ชี้ วั ด ทั้ ง นี้ จึ ง ควรน ำมำใช้ เ พี ย งเพื่ อ เป็ น กำร
เปรียบเทียบทิศทำงกำรเปลี่ยนแปลงของควำมยำกจนหลำยมิติในเด็กเท่ำนั้น
ตำรำง องค์ประกอบของดัชนีควำมยำกจนหลำยมิติของเด็ก แบบ 7 ตัวชี้วัด
มิติ

ตัวชี้วดั

กลุ่มอายุ

พัฒนำกำร
เด็ก

กำรเรียนรู้

สวัสดิภำพ
เด็ก
มำตรฐำน
ควำม
เป็นอยู่

กำรเป็นอยู่

ต่ำกว่ำ 3 ปี
3 - 4 ปี
5 - 17 ปี
ต่ำกว่ำ 5 ปี
5 - 17 ปี
ทุกช่วงอำยุ

สุขภำพ

สภำพที่อยู่
อำศัย
เชื้อเพลิง
ทำอำหำร
สินทรัพย์

ทุกช่วงอำยุ

น้ำดื่ม

ทุกช่วงอำยุ

โภชนำกำร

ต่ำกว่ำ 6 เดือน

ทุกช่วงอำยุ

6 เดือน – 4 ปี
5 – 17 ปี

เกณฑ์ความขัดสน (ขัดสนถ้า ...)
เด็กมีหนังสือ/สมุดภำพน้อยกว่ำ 3 เล่ม
เด็กมีกิจกรรมทำร่วมกับพ่อแม่หรือผู้ใหญ่คนอื่นน้อยกว่ำ 4 กิจกรรม
เด็กไม่ได้เข้ำเรียนหนังสือ
ให้เด็กอยู่ตำมลำพังหรืออยู่กับเด็กอำยุตำกว่
่ ำ 10 ปี เกินกว่ำ 1 ชั่วโมง
เด็กไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ ในกรณีที่พ่อหรือแม่ยังมีชีวิตอยู่
(1) หลังคำ ทำจำก ใบไม้ ไม้กระดำน กล่องกระดำษ อื่นๆ หรือ (2) ฝำบ้ำน
ทำจำก ท่อนไม้ ไม้ไผ่ ไม้อัด เศษไม้ อื่นๆ หรือ (3) พื้นบ้ำน ทำจำก ดินหรือ
ทรำย เศษไม้ ไม้ไผ่ อื่นๆ
ใช้เชื้อเพลิงหลักเป็นถ่ำน/ไม้/ฟืน หรืออืน่ ๆ โดยไม่ได้อยู่นอกบ้ำน
ไม่ได้เป็นเจ้ำของสิ่งของชิ้นเล็กอย่ำงน้อย 4 ชิ้น และไม่มีของชิ้นใหญ่อย่ำง
น้อย 1 ชิ้น
แหล่งน้ำดื่มหลักเป็นบ่อน้ำหรือน้ำพุที่ไม่มีกำรป้องกัน รถน้ำ รถเข็นน้ำ น้ำ
ตำมแม่น้ำ คลอง บึง หรืออย่ำงอื่นและไม่ได้ใช้วิธีทำให้น้ำปลอดภัยขึ้น
เด็กไม่ได้ทำนนมแม่
เด็กอยู่ในสภำวะทุพโภชนำกำร (เตี้ยแคระแกร็น/Stunting หรือ ผอมลีบ/
Wasting)
ไม่ได้บริโภคเกลือที่มีไอโอดีนมำกกว่ำ 15 PPM

น้าหนัก
25%
25%
6.25%
6.25%
6.25%
6.25%
25%
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รายชื่อหน่วยงานที่เป็นคณะกรรมการจัดทาดัชนีความยากจนหลายมิติ
ของเด็ก
1.

สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

2.

สถำบันวิจัยเพื่อกำรพัฒนำประเทศไทย

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
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การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความยากจนหลายมิติของเด็ก
สำหรับกำรวิเครำะห์ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อควำมยำกจนหลำยมิติของเด็กครั้งนี้ จะพิจำรณำจำก
กำรศึกษำข้ำงต้น และจำกข้อมูล ในกำรส ำรวจแม่และเด็ก ซึ่งแบ่งกำรส ำรวจออกเป็นกลุ่ มที่มีข้อคำถำม
ที่แตกต่ำงกัน 5 ส่วน คือ แบบสอบถำมครัวเรือน แบบสอบถำมผู้หญิงอำยุ 15 - 49 ปี แบบสอบถำมผู้ชำย
อำยุ 15 - 49 ปี แบบสอบถำมเด็ ก อำยุ ต่ำกว่ ำ 5 ปี และแบบสอบถำมเด็ ก อำยุ 5 - 14 ปี ขณะที่ ก รอบ
กำรวิเครำะห์เด็กยำกจนหลำยมิติ จะกำหนดช่วงอำยุไว้ที่ ต่ำกว่ำ 18 ปี ทำให้ตัวแปรที่นำมำใช้จะต้องเป็นตัว
แปรที่ครอบคลุมกลุ่มเด็กทั้งหมด ซึ่งในที่นี้จะเหลือเพียงข้อมูลกำรสำรวจครัวเรือนในแบบสอบถำมชุดแรก
เท่ำนั้น โดยตัวแปรที่นำมำใช้ในกำรวิเครำะห์เป็น ดังนี้
คำอธิบำยตัวแปรที่ใช้
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Variables
Description
สถานะความยากจนของเด็ก (CPOOR)
1 = เด็กยำกจนหลำยมิต,ิ 0 = เด็กไม่ยำกจน
Characteristic of children (1)
Age
อำยุของเด็ก
เพศของเด็ก (gender)
1 = เพศชำย, 0 = เพศหญิง
Characteristic of the Head of Household (2)
เพศของหัวหน้าครัวเรือน (head_gender)
1 = เพศชำย, 0 = เพศหญิง
การศึกษาของหัวหน้าครัวเรือน (head_edu)
1 = ประถมศึกษำและต่ำกว่ำ
2.= มัธยมศึกษำ หรือเทียบเท่ำ รวมอนุปริญญำ
3 = ปริญญำตรีและสูงกว่ำ
ภาษาหลักที่ใช้ของหัวหน้าครัวเรือน (head_language) 1 = ไทย จีน อังกฤษ
2 = อื่นๆ
age of Head
อำยุของหัวหน้ำครัวเรือน
Household's characteristic: (3)
size
ขนำดของครัวเรือน
Share of child and elderly
สัดส่วนเด็กอำยุ 0 - 14 และผูส้ ูงอำยุต่อประชำกร
ความมั่งคั่งของครัวเรือน (wscore5)
ครัวเรือนมีคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต
1 = มี, 2 = อื่นๆ
(Com_n)
การอาศัยอยู่กับพ่อแม่ (live_parents)
1 = อำศัยอยู่กับพ่อและแม่ หรือคนใดคนหนึ่ง
2 = อื่นๆ
Policies: (4)
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1 = ได้รับ
(welfare_card)
0 = อื่นๆ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
1 = ได้รับ
(old_age)
0 = อื่นๆ
เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
1 = ได้รับ
(csg)
0 = อื่นๆ
บานาญ
1 = ได้รับ
(pension)
0 = อื่นๆ
เงินช่วยเหลืออื่น ๆ
1 = ได้รับ
(other_assist)
0 = อื่นๆ
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16

ภูมิภาค
(region)

17

เขตการปกครอง
(area)

Geography: (5)
1 = กทม.
2 = กลำง
3 = เหนือ
4 = ตะวันออกเฉียงเหนือ
5 = ใต้
1 = ในเขตเทศบำล
2 = นอกเขตเทศบำล

ที่มำ: ข้อมูลสำรวจสถำนกำรณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย

ผลการศึกษา
ปัจจัยที่ส่งผลให้เด็กมีโอกำสเป็นเด็กยำกจนหลำยมิติมำกที่สุด ได้แก่ กำรไม่ได้อำศัยอยู่กับพ่อแม่
กำรอำศัยอยู่ในครัวเรือนที่มีสัดส่ว นเด็กและผู้สูงวัยต่อประชำกรสูง ขณะที่ปัจจัยที่ทำให้เด็กมีโอกำสเป็น
เด็กยำกจนหลำยมิติต่ำ ได้แก่ กำรศึกษำของหัวหน้ำครัวเรือน และกำรอำศัยในครัวเรือนที่มีสถำนะทำง
เศรษฐกิจ ที่สู งขึ้น โดยผลกำรศึกษำปัจ จัยที่สงผลต่อโอกำสที่เด็กจะเป็นเด็กยำกจนหลำยมิติที่สำคัญ
ในแต่ละด้ำน เป็นดังนี้
ด้านคุณลักษณะของเด็ก พบว่ำ หำกเด็กมีอำยุเพิ่มขึ้น โอกำสที่เด็กจะเป็นเด็กยำกจนหลำยมิติจะ
ลดลง ซึ่งสะท้อนได้จำกสัดส่วนเด็กยำกจนหลำยมิติในกลุ่มอำยุน้อยที่จะพบว่ำ มีสัดส่วนสูงกว่ำเด็กยำกจน
ที่มีอำยุมำก กล่ำวคือ เด็กอำยุ 0 - 4 ปี มีสัดส่วนเด็กยำกจนหลำยมิติถึงร้อยละ 43.73 ขณะที่เด็กยำกจน
อำยุ 5-14 ปี มีสั ดส่ ว นลดลงมำก ขณะที่เมื่อพิจำรณำสั ดส่ ว นเด็กยำกจนหลำยมิติเป็นรำยอำยุ พบว่ำ
เด็กอำยุน้อยมีสัดส่วนเด็กยำกจนสูงมำก ส่วนหนึ่งสะท้อนให้เห็นว่ำเด็กในช่วงอำยุน้อยโดยเฉพำะเด็กที่อำยุ
0 - 2 ปี ซึ่งเป็นช่วงวัยที่ ต้องให้ควำมสำคัญมำกที่สุด ยังไม่ได้รับกำรดูแลที่เหมำะสมเมื่อเทียบกับเด็กใน
กลุ่มอื่น สำหรับปัจจัยด้ำนเพศของเด็ก พบว่ำ หำกเด็กเป็นเพศหญิงมีโอกำสที่เด็กจะเป็นเด็กยำกจนหลำย
มิติน้อยกว่ำเพศชำย ซึ่งสอดคล้องกับผลกำรคำนวณที่ พบว่ำ เด็กเพศชำยมีสัดส่วนเด็กยำกจนหลำยมิติถึง
ร้อยละ 23.30 ขณะที่เพศหญิงมีสัดส่วนเด็กยำกจนเพียงร้อยละ 19.79
สัดส่วนเด็กยำกจนหลำยมิติ รำยอำยุ
100 89.1
80

59.9

60

47.2

40

20.6
13.4 16.8 12.4 10.1
13.0 11.5 11.9 11.5 10.3 9.3 11.4 16.6
6.9

20

27.8

0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17

อำยุ
ข้อมูลสำรวจสถำนกำรณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย ประมวลผลโดยกองพัฒนำข้อมูลและตัวชีว้ ัดสังคม สศช.
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ด้านคุณลักษณะของหัวหน้าครัวเรือน ซึ่งเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่กระทบต่อคุณภำพชีวิตของเด็ก
พบว่ำ กำรอำศัยอยู่กับหัวหน้ำครัวเรือนที่มีอำยุมำกทำให้โอกำสเด็กเป็นเด็กยำกจนหลำยมิติลดลง ซึ่งเมื่อ
พิจำรณำสัดส่วนเด็กยำกจนจำแนกตำมกลุ่มอำยุของหัวหน้ำครัวเรือน พบว่ำ เด็กที่อำศัยอยู่ในครัวเรือนที่มี
หัวหน้ำครัวเรือนอำยุ ต่ำกว่ำ 30 ปี มีสัดส่วนเด็กยำกจนถึงร้อยละ 32.5 และหำกหัวหน้ำครัว เรือนเป็น
ผู้สูงอำยุ สัดส่วนเด็กยำกจนจะอยู่ที่ร้อยละ 23.9 ขณะที่ ถ้ำเด็กอำศัยกับหัวหน้ำครัวเรือนที่มีอำยุระหว่ำง 30
- 59 ปี จะมีสัดส่วนเด็กยำกจนต่ำกว่ำทั้งสองกลุ่มที่ร้อยละ 19.9 ด้ำนกำรอำศัยอยู่กับหัวหน้ำครัวเรือน
ที่มีกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำ และอนุปริญญำ ทำให้เด็กมีโอกำสเป็นเด็กยำกจนหลำยมิติลดลง และหำก
หัวหน้ำครัวเรือนมีระดับกำรศึกษำในระดับปริญญำตรีขึ้นไปโอกำสที่เด็กจะไม่เป็นเด็กยำกจนหลำยมิติมีมำก
ขึ้น ซึ่งอำจมีส ำเหตุมำจำกกำรอำศัย อยู่ กับหั ว หน้ำ ครัว เรื อนที่มี กำรศึ กษำสู ง ครัว เรือนนั้นจะมีค วำมรู้
ควำมเข้ำใจ และทักษะเพียงพอในกำรให้กำรดูแลเด็กมำกกว่ำครัวเรือนที่หัวหน้ำครัวเรือนมีกำรศึกษำต่ำ
ขณะที่เมื่อพิจำรณำภำษำหลักของหัวหน้ำครัวเรือน พบว่ำ เด็กที่อำศัยอยู่ในครัวเรือนที่ไม่ได้ใช้ภำษำไทย จีน
หรืออังกฤษเป็นหลักมีโอกำสเด็กเป็นเด็กยำกจนหลำยมิติเพิ่มขึ้น ซึ่งชี้ว่ำกลุ่มเด็กที่อำจมีปัญหำมำกกว่ำเป็น
เด็กในครัวเรือนที่เป็นกลุ่มชำติพันธุ์ โดยเด็กยำกจนในครัวเรือนประเภทนี้มีสัดส่วนเด็กยำกจนหลำยมิติ
ถึงร้อยละ 35.0
สัดส่วนเด็กยำกจนหลำยมิติ จำแนกตำมระดับกำรศึกษำของหัวหน้ำครัวเรือน
30.0

25.9

25.0
20.0

16.6

15.0

10.5

10.0
5.0
0.0
ประถมศึกษำและต่ำกว่ำ

มัธยมศึกษำ และอนุปริญญำ

ปริญญำตรีขึ้นไป

ข้อมูลสำรวจสถำนกำรณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย ประมวลผลโดยกองพัฒนำข้อมูลและตัวชีว้ ัดสังคม สศช.

ด้านลักษณะของครัวเรือน พบว่ำ เด็กที่อำศัยในครัวเรือนขนำดใหญ่ มีโอกำสเป็นเด็กยำกจนสูง
กว่ำครัวเรือนขนำดเล็ก และยิ่งเด็กอำศัยในครัวเรือนที่มีสัดส่วนกำรพึ่งพิงต่อประชำกรทั้งหมดสูง (สัดส่วน
เด็กและผู้ สู งอำยุต่อประชำกรทั้งหมด) ยิ่ งทำให้ เด็กมีโอกำสเป็นเด็กยำกจนมำกขึ้น โดยครัว เรือนที่มี
อัตรำส่วนเด็กและผู้สูงอำยุต่อประชำกรสูงกว่ำร้อยละ 80 มีสัดส่วนเด็กยำกจนหลำยมิติสูงถึงร้อยละ 37.5
ขณะที่เด็กที่อำศัยในครัวเรือนที่มีอัตรำส่วนเด็กและผู้สูงอำยุต่อประชำกรต่ำกว่ำร้อยละ 50 มีสัดส่วนเด็ก
ยำกจนหลำยมิติเพียงร้อยละ 19.2 เท่ำนั้น
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สัดส่วนเด็กยำกจนหลำยมิตจิ ำแนกตำมสัดส่วน
กำรพึ่งพิงของครัวเรือน
37.5
40.0
30.0
20.0

19.2

สัดส่วนเด็กยำกจนหลำยมิตจิ ำแนกตำมฐำนะทำง
เศรษฐกิจของครัวเรือน (rank by wealth index)
40.0
30.0

23.1

24.4

21.5

20.0

10.0

10.0

0.0

0.0

< 30%

34.9

30% - 80%

>80%

15.7
10.1
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ข้อมูลสำรวจสถำนกำรณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย ประมวลผลโดยกองพัฒนำข้อมูลและตัวชีว้ ัดสังคม สศช.

สำหรับเด็กที่อำศัยในครัวเรือนที่มีฐำนะทำงเศรษฐกิจ (พิจำรณำจำกดัชนีควำมมั่งคั่ง) สูงขึ้นจะทำให้
เด็กมีโอกำสเป็นเด็กยำกจนน้อยกว่ำเมื่อเทียบกับกำรอำศัยในครัวเรือนที่มีฐำนะทำงเศรษฐกิจต่ำ โดยเด็กที่
อำศัยในครัวเรือนที่มีฐำนะทำงเศรษฐกิจต่ำสุดมีสัดส่วนเด็กยำกจนหลำยมิติถึง 34.9 ขณะที่เด็กในครัวเรือน
ที่มีฐำนะทำงเศรษฐกิจดีที่สุดมีสัดส่วนเด็กยำกจนหลำยมิติเพียงร้อยละ 10.1 เท่ำนั้น ขณะที่กำรอยู่อำศัย
ร่วมกับพ่อแม่ของเด็กทำให้เด็กมีโอกำสเป็นเด็กยำกจนหลำยมิ ติน้อยกว่ำกำรอำศัยอยู่กับคนอื่นโดยเป็น
ปัจจัยที่ส่งผลต่อเด็กยำกจนหลำยมิติสูงที่สุด ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจำกกำรที่เด็กอำศัยอยู่กับพ่อแม่จะทำให้เด็ก
ได้รับกำรดูแล เอำใจใส่มำกกว่ำกำรอำศัยอยู่กับบุคคลอื่น นอกจำกนี้เมื่อพิจำรณำเด็กที่อำศัยในครัวเรือนที่
มีคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต ยังพบด้วยว่ำ มีโอกำสที่จะเป็นเด็กยำกจนต่ำกว่ำกำรอำศัยในครัวเรือนที่
ไม่มี ซึ่งส่วนหนึ่งอำจเป็นไปได้ว่ำ กำรมีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตช่วยให้ผู้ปกครองสำมำรถหำควำมรู้
ในกำรดูแลเด็กได้ง่ำยขึ้น
ด้านนโยบาย พบว่ำ กำรที่เด็กอำศัยในครัวเรือนที่สมำชิกในครัวเรือนได้รับบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ และกำรช่วยเหลืออื่น ช่วยให้เด็กมีโอกำสที่จะเป็นเด็กยำกจนหลำยมิติลดลง ซึ่งส่วน
หนึ่งอำจเป็นเพรำะกำรได้รับเงินช่วยเหลือจำกสวัสดิกำรต่ำง ๆ ช่วยให้ครัวเรือนสำมำรถมีรำยได้ที่จะ
นำไปใช้จ่ำยในกำรยกระดับคุณภำพชีวิตของเด็กมำกขึ้น อย่ำงไรก็ตำมสำหรับกำรที่เด็กได้รับเงินช่วยเหลือ
เพื่อกำรเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กลับทำให้โอกำสที่เด็กในครัวเรือนประเภทนี้เป็นเด็กยำกจนนั้น เป็นเพรำะ
นโยบำยดังกล่ำวเป็นกำรให้ควำมช่วยเหลือที่เจำะจงกับกลุ่มเด็ก ซึ่งเด็กที่จะได้รับควำมช่วยเหลือจะต้องอยู่
ในครัวเรือนยำกจน จึงทำให้ผลกำรศึกษำเป็นไปในทิศทำงดังกล่ำว ซึ่งผลกำรศึกษำในส่วนนี้อำจสะท้อนได้
ว่ำมำตรกำรนี้เป็นมำตรกำรช่วยเหลือที่ตรงกับกลุ่มเป้ำหมำย ทั้งนี้กำรพิจำรณำว่ำโครงกำรเงินช่วยเหลือ
เพื่อกำรเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดมีส่วนช่วยให้เด็กหลุดพ้น จำกปัญหำควำมยำกจนหรือไม่นั้นอำจต้องใช้ข้อมูลซ้ำ
มำกกว่ำ 1 ปีมำพิจำรณำ เพื่อดูกำรเปลี่ยนแปลงสถำนะควำมยำกจนที่เปลี่ยนไป
ด้านพื้นที่ พบว่ำ กำรที่เด็กอำศัยใน ภำคกลำง ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ภำคเหนือ และภำคใต้
มีโอกำสที่จะเป็นเด็กยำกจนมำกกว่ำกำรอำศัยใน กทม. และเด็ กที่อำศัยในเขตเทศบำลมีโอกำสเป็นเด็ก
ยำกจนน้อยกว่ำอำศัยอยู่นอกเขตเทศบำล ซึ่งสอดคล้องกับสัดส่วนเด็กยำกจนรำยภูมิภำค และพื้นที่
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จำกแบบจำลองข้ำงต้น จะเห็นได้ว่ำ ปัจจัยด้ำนครอบครัวที่เด็กอยู่อำศัยด้วยมีผลต่อควำมยำกจน
หลำยมิติของเด็กอย่ำงมำก โดยเฉพำะกำรไม่ได้อำศัยอยู่กับพ่อแม่ สะท้อนให้เห็นถึงควำมสำคัญของบทบำท
ของครอบครัว และพ่อแม่ที่มีต่อเด็ก และแม้ว่ำรัฐจะมีมำตรกำรช่วยเหลือด้ำนสวัสดิกำรแก่ครัวเรือนต่ำง ๆ
ซึ่งมีส่วนช่วยให้ครัวเรือนมีควำมสำมำรถในกำรดูแลเด็กได้มำกขึ้น แต่จำกกำรศึกษำ พบว่ำยังไม่สำมำรถเทียบ
กับกำรอำศัยอยู่กับพ่อแม่ และคุณภำพของครอบครัวได้
ผลกำรคำนวณจำกแบบจำลอง
logistic regression
LR chi2 (23) =
Prob > chi2 =
Log likelihood =

อำยุของเด็ก
เพศของเด็ก (หญิง)

Number of obs = 28795
4832.42
0.0000
-14599.4
Marginal Std. Err
effect
-0.0280 0.0006
-0.0218 0.0052

z

P>|z|

-48.31
-4.22

0.0000
0.0000

0
Pseudo R2 = 0.142
[95% Conf.
Interval]
-0.0291 -0.0268
-0.0319 -0.0117

อายุของหัวหน้าครัวเรือน
เพศของหัวหน้าครัวเรือน
เพศหญิง
การศึกษาของหัวหน้าครัวเรือน
มัธยมศึกษำ และอนุปริญญำ
ปริญญำตรีขึ้นไป
ภาษาหลักของหัวหน้าครัวเรือน
ภำษำอื่นที่ไม่ใช่ ไทย จีน และอังกฤษ

-0.0009

0.0003

-3.02

0.0020

-0.0014

-0.0003

0.0029

0.0053

0.54

0.5870

-0.0075

0.0133

-0.0349
-0.0680

0.0072
0.0102

-4.85
-6.64

0.0000
0.0000

-0.0491
-0.0880

-0.0208
-0.0479

0.0794

0.0105

7.59

0.0000

0.0589

0.0999

ขนาดของหัวหน้าครัวเรือน
สัดส่วนวัยพึ่งพิงต่อประชากร
สถานะทางเศรษฐกิจ
การอาศัยอยู่กับพ่อแม่
(ไม่ได้อำศัยอยู่กับพ่อแม่)
การมีคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต

0.0177
-0.0942
-0.0695

0.0019
0.0179
0.0039

9.17
-5.25
-17.79

0.0000
0.0000
0.0000

0.0139
-0.1294
-0.0772

0.0215
-0.0591
-0.0619

0.2108
0.0019

0.0080
0.0084

26.38
0.22

0.0000
0.8220

0.1951
-0.0146

0.2264
0.0184

-0.0295
0.0154
0.0485
0.0151
-0.0469

0.0064
0.0084
0.0068
0.0245
0.0072

-4.65
1.85
7.14
0.62
-6.48

0.0000
0.0650
0.0000
0.5380
0.0000

-0.0420
-0.0010
0.0352
-0.0330
-0.0610

-0.0171
0.0318
0.0618
0.0632
-0.0327

นโยบาย
ได้รับบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ
ได้รับเบี้ยยังชีพ
ได้รับเงินช่วยเหลือเพื่อกำรเลี้ยงดูเด็ก
มีบำเหน็จบำนำญ
ได้รับเงินช่วยเหลืออื่น
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ภูมิภาค
ภำคกลำง
ภำคเหนือ
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภำคใต้
เขตการปกครอง
นอกเขตเทศบำล

0.0074
0.0354
0.0314
0.0210

0.0145
0.0152
0.0150
0.0152

0.51
2.34
2.10
1.38

0.6090
0.0190
0.0360
0.1660

-0.0211
-0.0651
0.0021
-0.0087

0.0359
0.0057
0.0607
0.0507

0.0076

0.0059

1.28

0.2000

-0.0040

0.0193
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