
Dกก 

 

 
 

เอกสารวิชาการ  
การส่งเสริมกระบวนการทางความคิด (Mindset) 

เด็กและเยาวชนสู่ประเทศไทย 4.0 

 

ศูนย์วิชาการและเครือข่ายวิชาการ 
ด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว  

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

 

 

 

 

 



ก 

บทน า 
 

 เมื่อกลําวถึงประเทศไทย 4.0 เป็นแนวคิดสําคัญที่ใช๎ในการออกแบบแนวทางการพัฒนาประเทศ 
ที่เน๎นการใช๎เทคโนโลยีดิจิทัลเข๎ามาเป็นเครื่องมือสําคัญ ตลอดจนเป็นการยกระดับสังคมไทยจากสังคม
เกษตรกรรมไปสูํการสร๎างเศรษฐกิจแบบใหมํ และมุํงหวังให๎ประชาชนหลุดพ๎นจากกับดักรายได๎ปานกลางสูํ  
การเป็นประเทศที่ประชากรมีรายได๎สูง อยํางไรก็ดี ทรัพยากรในการพัฒนาประเทศที่สําคัญ คือ ทรัพยากร
มนุษย๑ที่ต๎องได๎รับการพัฒนาตลอดทุกชํวงวัยให๎สามารถเป็นผู๎สร๎างนวัตกรรม มีทักษะแรงงานขั้นสูง ตลอดจน
สามารถเรียนรู๎และพัฒนาตนเองได๎อยํางตํอเนื่อง เพ่ือสร๎างการเปลี่ยนแปลงทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม  และ
วัฒนธรรม โดยจุดเน๎นที่สําคัญของกระบวนการพัฒนาบุคคลเริ่มต๎นตั้งแตํการพัฒนากระบวนการคิด การสร๎าง
ความเป็นพลเมืองกระตือรือร๎นที่มีความรับผิดชอบตํอสังคม กล๎าเผชิญปัญหา ไมํกลัวความผิดพลาด ตลอดจน
มีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค๑ ซ่ึงเด็กและเยาวชนคือหัวใจสาํคัญในการขับเคลือ่นประเทศให๎ไปสูํประเทศไทย 4.0 

จากการศึกษาสถานการณ๑การพัฒนาเด็กและเยาวชนในประเทศไทยที่ผํานมา พบวําเป็นการพัฒนา
ผํานระบบกลไกภาครัฐที่ยังขาดการมีสํวนรํวมจากเด็กและเยาวชนอยํางแท๎จริง เน๎นรูปแบบการทํางานแบบ
ผู๎ใหญํคิด เด็กทํา ทําให๎เด็กและเยาวชนขาดอิสระในการคิดค๎นกิจกรรมและวิธีการดําเนินงานตามความสนใจ
และสอดคล๎องกับสภาพปัญหาในพื้นที่ ซึ่งรูปแบบการพัฒนาดังกลําว เป็นการผลิตซ้ําและสร๎างกระบวนการคิด
แบบติด (Fixed Mindset) 

ทั้งนี้ การดําเนินงานวิจัย “การสํงเสริมกระบวนการทางความคิด (Mindset) เด็กและเยาวชนสูํ
ประเทศไทย 4.0” โดยศูนย๑วิชาการและเครือขํายวิชาการด๎านเด็ก เยาวชน และครอบครัว ได๎รับการสนับสนุน
จากกรมกิจการเด็กและเยาวชนและสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได๎ศึกษางานวิจัย
ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มีข๎อค๎นพบ คือ การพัฒนาเด็กและเยาวชนต๎องสร๎างให๎เกิดกระบวนการ 
ทางความคิดแบบกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) มากกวํากรอบความคิดแบบติด  
(Fixed Mindset) โดยการปรับเปลี่ยนวิธีการคิดคนทํางาน ผู๎กําหนดนโยบาย และสร๎างให๎เกิดการบูรณาการ
การทํางานด๎วยระบบพหุภาคี 

การจัดทําเอกสารวิชาการในประเด็นการสํงเสริมกระบวนการทางความคิด (Mindset) เด็กและ
เยาวชนสูํประเทศไทย 4.0 ในครั้งนี้ จักเป็นประโยชน๑อยํางยิ่งตํอการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตอบรับนโยบายของ
รัฐบาลในการพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนตํอไป 
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 การจัดทําเอกสารวิชาการการสํงเสริมกระบวนการทางความคิด (Mindset) เด็กและเยาวชนสูํ 
ประเทศไทย 4.0 โดยศูนย๑วิชาการและเครือขํายวิชาการด๎านเด็ก เยาวชน และครอบครัว ภายใต๎การสนับสนุน
ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีวัตถุประสงค๑
เพ่ือจัดทําเอกสารในประเด็นสําคัญเรํงดํวนประกอบการนําเสนอให๎คณะกรรมการสนับสนุนการดําเนินงานฝุาย
เลขานุการคณะกรรมการสํงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนพิจารณา และนําเสนอคณะกรรมการสํงเสริม  
การพัฒนาเด็กและเยาวชนแหํงชาติ (กดยช.) พิจารณาตัดสินใจสั่งการ และ/หรือมอบหมายเป็นนโยบายตํอไป 
 จากการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดทําเอกสารวิชาการในครั้งนี้มีข๎อค๎นพบที่สําคัญ คือ การสร๎างเด็กไทยผําน
กลไกราชการ กระทรวง กรมที่เกี่ยวข๎องมีแนวโน๎มทําให๎เด็กไทยสํวนใหญํเกิดกระบวนการทางความคิด 
เป็นกรอบความคิดแบบติด (Fixed Mindset) มากกวํากรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) เพ่ือให๎
แนวนโยบายและทิศทางของประเทศไทยเข๎าสูํ “ประเทศไทย 4.0” จึงจําเป็นต๎องมีการสร๎างจุดคานงัด 
ในการเปลี่ยนแปลงทั้งในเชิงความคิดในการกําหนดนโยบาย แผนงาน มาตราการ ตลอดจนการกระบวนการ
ทํางานเพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนให๎มีความเป็นพลเมืองซึ่งควรใช๎กรอบความคิดแบบเติบโต (Growth 
Mindset) เป็นฐานในการออกแบบ 
 กระบวนการศึกษาวิจัยมีทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ แบํงออกเป็น 3 ระยะ ผํานเทคนิควิธีการวิจัย
ที่หลากหลาย ทั้งการวิเคราะห๑ สังเคราะห๑ การสนทนากลุํมยํอย โดยในระยะที่ 1 เป็นการทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวข๎องกับสถานการณ๑ด๎านเด็กและเยาวชนในประเทศไทย แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข๎องกับ Mindset กรณี
ตัวอยํางการพัฒนาเด็กและเยาวชนในตํางประเทศ ระยะที่ 2 เป็นการศึกษากฎหมาย ยุทธศาสตร๑แผนงาน 
มาตรการ และต๎นทุนการทํางานของหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องกับการพัฒนากระบวนการทางความคิดของเด็กและ
เยาวชน และระยะที่ 3 เป็นการศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการดําเนินงานที่ผํานมาเพ่ือวิเคราะห๑จุดคานงัด
สําหรับการขับเคลื่อนกระบวนการสํงเสริมทางความคิด (Mindset)  
 ผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลทั้งในระดับแผนงานและระดับปฏิบัติการในพ้ืนที่ พบจุดคานงัดที่สําคัญที่จะ
นําไปสูํแนวทางในการสร๎างความเข๎มแข็งตํอการขับเคลื่อนประเด็นการสํงเสริมกระบวนการทางความคิด 
(Mindset) ของเด็กและเยาวชน ดังนี้ 
 จุดคานงัดที่ 1 พลิกความคิด ปรับมุมมองคนท างาน มีแนวปฏิบัติที่สําคัญ คือ 1) การปรับบทบาท 
การทํางานของคนทํางานจากเดิมที่เป็นผู๎สั่งการ ผู๎กําหนดนโยบาย แผนงาน ยุทธศาสตร๑ ให๎เป็นผู๎รับฟังเสียง 
ของผู๎ปฏิบัติงานทุกระดับ 2) การกําหนดนโยบาย แผนงานยุทธศาสตร๑ในทุกระดับ ต๎องใช๎ข๎อมูลจากระดับลําง  
ได๎แกํ การทําประชาคม เวทีสมัชชา 3) กําหนดให๎แผนงานมีชํองทางในการนําเสนอประเด็นอิสระ มีลักษณะเฉพาะ
เหมาสมกับบริบทของหนํวยงานในแตํละพ้ืนที่ 4) พิจารณาความสอดคล๎องของแผนงานระหวํางหนํวยงาน หาจุดรํวม 
ในการทํางาน รวมถึงลดความซับซ๎อนกํอนสํงตํอนโยบายสูํระดับปฏิบัติการ 5) เมื่อมีการเปลี่ยนนโยบาย  
ต๎องมีชํองทางการสื่อสารที่หลากหลายและทั่วถึง เพ่ือสร๎างความเข๎าใจรํวมกันถึงเปูาหมายการพัฒนา 6) พัฒนาพ่ี
เลี้ยง (Coach) และนักพัฒนาด๎านเด็กและเยาวชนผํานหลักสูตรพัฒนากระบวนการสํงเสริมทางความคิดแบบเติบโต 
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(Growth Mindset) และ 7) กําหนดคุณลักษณะของเด็กและเยาวชนแบบ Growth Mindset ผํานเวทีระดม 
ความคิดเห็นจากเด็กและเยาวชนทุกกลุํม ผู๎กําหนดนโยบาย ผู๎ปฏิบัติงานระดับชาติจนถึงระดับท๎องถิ่น 

จุดคานงัดที่ 2 เปิดพื้นที่ การเรียนรู้ ให้อิสระทางความคิด สู่เด็กและเยาวชน มีแนวปฏิบัติที่สําคัญ คือ 
1)  สํารวจพ้ืนที่ภายในชุมชนที่จะสามารถสร๎างเป็นพ้ืนที่สาธารณะได๎ 2) จัดให๎มีแหลํงเรียนรู๎ชุมชน หรือสถานที่ที่
เด็กและเยาวชนทุกคนสามารถเข๎าถึ งความรู๎ เฉพาะถิ่นนั้น ๆ และจัดให๎มีแหลํ งเรียนรู๎หรือสถานที่  
ที่เด็กและเยาวชนทุกคนสามารถเข๎าถึงความรู๎สากล เทคโนโลยี นวัตกรรมใหมํ ๆ โดยเด็กและเยาวชนมี  
สํวนรํวมในการออกแบบแหลํงเรียนรู๎ 3) สํงเสริมและสนับสนุนแหลํงเรียนรู๎ให๎เป็นบริการสาธารณะ ไมํเสียคําใช๎จําย
ใด ๆ 4) จัดให๎มีครูภูมิปัญญาท๎องถิ่น ผู๎เชี่ยวชาญ อาสาสมัคร หมุนเวียนเข๎ามาให๎ความรู๎กับเด็กและเยาวชนอยูํ
เสมอ รวมทั้งให๎เด็กและเยาวชนที่มีความชํานาญ เชี่ยวชาญเฉพาะด๎านเข๎ามาทําหน๎าที่เป็นผู๎ให๎ความรู๎  และ  
5) สํงเสริมให๎เด็กและเยาวชนทุกกลุํม ได๎แกํ คณะกรรมการนักเรียน สภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัดถึงระดับ
ตําบล นิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษารวมทั้งเด็กนอกระบบโรงเรียน ได๎ทํากิจกรรมรํวมกัน 
 จุดคานงัดที่ 3 สร้าง ส่ง ส่ือสารองค์ความรู้ จากล่างสู่บนและบนสู่ล่าง มีแนวปฏิบัติที่สําคัญ คือ 1) 
รวบรวมสภาวการณ๑เด็กและเยาวชนในระดับพ้ืนที่ โดยการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาและแก๎ปัญหาเด็กและเยาวชนใน
ระดับพ้ืนที่ 2) ใช๎กลไกเวทีประชาคมในการค๎นหาประเด็นเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยมีผู๎เข๎ารํวม
ที่เป็นตัวแทนจากคนทุกกลุํมในท๎องถิ่นได๎ 3) สร๎างระบบฐานข๎อมูลด๎านเด็กและเยาวชนทั้งสํวนที่เป็นข๎อมูลพ้ืนฐาน
และข๎อมูลเชิงลึก เชํน ความถนัด ความสนใจ ความต๎องการในการพัฒนาในแตํละด๎าน ที่สามารถใช๎รํวมกันระหวําง
หนํวยงานรวมถึงข๎อมูลนั้นต๎องเป็นปัจจุบัน 4) เปิดชํองทางให๎เด็กและเยาวชนเขียนโครงการเพ่ือสร๎างองค๑ความรู๎ 
นวัตกรรมให๎กับตนเองและชุมชน และสร๎างชํองทางการนําเสนอองค๑ความรู๎และนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในรูปแบบที่
หลากหลาย 5) สร๎างหลักสูตรที่สามารถพัฒนากระบวนการสํงเสริมทางความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) 
ของพ่ีเลี้ยง เด็กและเยาวชน โดยอาศัยความรํวมมือจากสถาบันอุดมศึกษาในท๎องถิ่น และ 6) พัฒนารูปแบบวิธีการ
สอนที่สามารถสํงเสริมทางความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset)  
 จุดคานงัดท่ี 4 เข้าถึง เข้าร่วม เสริมพลัง จากเบญจภาคี มีแนวปฏิบัติที่สําคัญคือ 1) ให๎ข๎อมูลแหลํง
ทุนทั้งที่เป็นหนํวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ทั้งที่เป็นองค๑กรภายในและภายนอกประเทศ   
2) จัดให๎มีชํองทางในการระดมทุนเพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนในระดับท๎องถิ่น และ 3) พัฒนาระบบวิทยากร
กระบวนการเพ่ือให๎ความรู๎และวิธีการ โดยให๎ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เป็นแกนนําในการดําเนินการ
รํวมกับเด็กและเยาวชนทุกกลุํม  
 ทั้งนี้ คณะผู๎จัดทําเอกสารได๎สรุปกระบวนการศึกษาวิจัยที่นําไปสูํการกําหนดจุดคานงัด 4 จุดเป็น
แผนภาพได๎ ดังนี้ 
 
 
 
 



ง 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จากกระบวนการศึกษาวิจัยและการพัฒนาจุดคานงัดทั้ง 4 จุด คณะผู๎จัดทําเอกสารวิชาการมีข๎อเสอ
เชิงนโยบายตํอคณะกรรมการสํงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหํงชาติ (กดยช.) เพ่ือขับเคลื่อนประเด็น 
การสํงเสริมกระบวนการทางความคิด (Mindset) ดังนี้ 
 1. ให๎มีการขับเคลื่อนจุดคานงัดทั้ง 4 จุด จากการวิจัย โดยมีการทํางานบูรณาการรํวมกันระหวําง
หนํวยงานรับผิดชอบระดับมหภาค ได๎แกํ กรมกิจการเด็กและเยาวชน ทํางานบูรณาการกับกรมสํงเสริม 
การปกครองท๎องถิ่น และหนํวยงานรับผิดชอบระดับจุลภาค องค๑กรปกครองท๎องถิ่น (อปท.) ทํางานบูรณาการ

ระยะท่ี 1 

ระยะที่ 2 
ระยะที่ 3 

กระบวนการจัดท าเอกสารวชิาการกระบวนการส่งเสรมิทางความคิด (Mindset) เด็กและเยาวชน สูป่ระเทศไทย 4.0 

ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 
- สถานการณ์ด้านเด็กและเยาวชนใน
ประเทศไทย 

- แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับ Mindset 
- กรณีตัวอย่างการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ในต่างประเทศและได้ 

1. ได้ภาพรวม แนวโน้มสถานการณ์และบริบท
สังคมไทยต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน 
- ความแตกตํางของคุณลักษณะตามเจเนอเรชั่น 
(Generation) 
- สถานการณ๑ด๎านสุขอนามัยและพัฒนาการ
เรียนรู ๎

- สถานการณ๑ด๎านคุณธรรมจริยธรรมและความ
เป็นพลเมือง 
- สถานการณ๑ ด๎านพฤติกรรมของเ ด็กและ
เยาวชน 

- สถานการณ๑ด๎านการมีสํวนรํวมของเด็กและ
เยาวชน 

- สถานการณ๑ท่ีเกี่ยวข๎องกับเด็กและเยาวชนท่ี
ต๎องการการค๎ุมครองเป็นพิเศษ 

2. ได้ Concept หลัก เก่ียวกับ Mindset 
- ความหมายของ Mindset  
- ความแตกตํางระหวําง Fixed Mindset and 
Growth Mindset 
- งานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎องกับ Mindset 
3. ไ ด้ ตั ว อ ย่ า ง รู ป แ บ บ ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
กระบวนการพัฒนาทางความคิดของเด็กและ
เยาวชน 
- การพัฒนาเด็กและเยาวชนจาก 11 ประเทศ 
- การพัฒนาเด็กและเยาวชนในระบบโรงเรียน 
- สภาเด็กและเยาวชน 
- การรวมกลุํมกันอยํ างอิสระของเด็กและ
เยาวชน 
- กิจกรรมเพื่อสังคมของภาคเอกชน/ภาคประชา
สังคม 

ศึกษากฎหมาย ยุทธศาสตร์แผนงาน 
มาตรการ  และต้นทุนการท างาน
ของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการ
พัฒนากระบวนการทางความคิด
ของเด็กและเยาวชน 

1. ได้ความเชื่อมโยงของกฎหมายต้ังแต่
ระดับประเทศจนถึงระดับท้องถิ่นที่เก่ียวข้องกับ
การพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน 
- พ.ร.บ. สํงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน
แหํงชาติ 
- พ.ร.บ. สภาตําบลและองค๑การบริหารสํวน
ตําบล พ.ศ 2537 
- แผนยุทธศาสตร๑ชาติ 20 ปี (ยุทธศาสตร๑ท่ี 3) 
- แผนปฏิรูปประเทศ 11 ด๎าน (ด๎านสังคม) 
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับท่ี 
12 
- แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแหํงชาติ พ.ศ. 
2560-2564 
- แผนปฏิบัติการประจําปี 2561 กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย๑ 
- แผนกลยุทธ๑กรมกิจการเด็กและเยาวชน ฉบับท่ี 
1 พ.ศ. 2560-2564 
2. เห็นภาพกลไกการท างาน ผู้รับผิดชอบหลัก
ในแต่ละภาคส่วน 

1. เห็นสภาพการด าเนินงานท่ีผ่านมาท้ัง
ส่วนท่ีช่วยสนับสนุนและส่วนท่ีเป็นปัญหา 
- แผนพัฒนาระดับชาติ มีชํองทางการพัฒนา
เด็กและเยาวชน 
- ปัญหาด๎านทัศนคติและความรู๎เกี่ยวกับ 
การพัฒนาเด็กและเยาวชน 
- การพัฒนาและดูแลเด็กและเยาวชนยังขาด
การทํางนบูรณาการระหวํางหนํวยงาน
โดยเฉพาะเรื่องฐานข๎อมูล 
- การมีสํวนรํวมของเด็กและเยาวชนยังมีไมํ
มากเทําที่ควร  
- การกําหนดประเด็นขับเคลื่อนเรํงดํวนมา
จากบนลงลําง 
- ข๎อมูลแหลํงทุนในการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนยังไปไมํถึงเด็กทุกกลุํม 
2. เห็นจุดคานงัดท่ีส าคัญในการปลดล็อก
ปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
- คน พื้นที่ ข๎อมูล และการเสริมพลัง 
 

ศึกษาปัญหา อุปสรรค และวิธีการ
ด าเนินงานพัฒนาเด็กและเยาวชนท่ีผ่านมา 

จุดคานงัดท่ี 1  
พลิกความคิด ปรับมุมมอง
คนท างาน 
 

จุดคานงัดท่ี 2  
เปิดพื้นท่ี การเรียนรู้ ให้อิสระ
ทางความคิด สู่เด็กและเยาวชน 
 

จุดคานงัดท่ี 3  
สร้าง ส่ง สื่อสารองค์ความรู้ จาก
ล่างสู่บนและบนสูล่่าง 
 

จุดคานงัดท่ี 4  
เข้าถึง เข้าร่วม เสริมพลัง จาก
เบญจภาคี 
 

ภาคประชา
สังคม 

ภาค
นโยบาย
ท้องถ่ิน 

สถาบัน 
การศึก

ษา 
สภาเด็กและ

เยาวชน 



จ 

กับสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย๑จังหวัด (พมจ.) รวมทั้งมีการกํากับติดตามการทํางานของ
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องในการขับเคลื่อนจัดคานงัด ทั้งในระดับมหภาคและระดับจุลภาค โดยมีการทํางานอยําง
จริงจังและตํอเนื่อง และมีการวบรวมผลการดําเนินงานตํอ กดยช. 
 2. สนับสนุนให๎มีการสํงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนสูํประเทศไทย 4.0 โดยการสนับสนุนสํงเสริม
หนํวยงานที่รับผิดชอบการพัฒนาเด็กและเยาวชน รํวมมือกันปรับใช๎กระบวนการทางความคิด (Mindset) และ
กระบวนการทํางานตั้งแตํการกําหนดนโยบายและจัดทําแผนการปฏิบัติการตามแผน และการติดตามนโยบาย
และแผน เป็นแบบกระบวนการทางความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) โดยมอบหมายให๎หนํวยงาน
ระดับมหภาค คือ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย๑ โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) 
รํวมกับกระทรวงมหาดไทย โดยกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น (สถ.) มีการทํางานแบบบูรณาการให๎เกิดผล
เป็นรูปธรรมในทุกระดับ 4 ด๎าน ดังนี้ 
 2.1 มีการจัดทําฐานข๎อมูลเด็กและเยาวชนเชิงลึกที่เป็นข๎อมูลชุดเดียวกัน เพ่ือใช๎เป็นฐานในการพัฒนา
เด็กและเยาวชนในระดับท๎องถิ่น 
 2.2 มีการจัดทํานโยบายและแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนตั้งแตํระดับท๎องถิ่นถึงระดับชาติ โดยต๎อง
อาศัยข๎อมูลจากผู๎ปฏิบัติงานตั้งแตํระดับพ้ืนที่ โดย กดยช. พิจารณาให๎หนํวยงานที่มีสํวนเกี่ยวข๎องในการจัดทํา
นโยบายต๎องมีการลงพื้นที่เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและความต๎องการจากเด็กและเยาวชนโดยตรง 
 2.3 มีการกํากับติดตามการจัดทําแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในทุกระดับ โดยเน๎นย้ําให๎มีการบรรจุคํา
ที่สะท๎อนถึงวิธีการทํางานแบบ Growth Mindset เชํน มีอิสระ ยืดหยุ่น สอดคล้องกับบริบท ปรับเหมาะ มี
ส่วนร่วม เปิดโอกาส ความคิดสร้างสรรค์ สร้างการเปลี่ยนแปลง คิดนอกกรอบ เป็นต้น ปรับลดการใช๎คําที่
สะท๎อนถึงวิธีการทํางานแบบ Fixed Mindset เชํน ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด จ ากัด ควบคุม สอดคล้อง/
เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาระดับชาติ เป็นประจ าทุกปี ตามช่วงเวลาที่ก าหนดไว้ โดยได้รับอนุญาตจาก เป็น
ต้น  ทั้งนี้ รูปแบบของแผนงานควรมีชํองทางในการนําเสนอประเด็นอิสระในการจัดทําโครงการตําง ๆ ที่มี
ลักษณะเฉพาะเหมาะสมกับบริบทในแตํละพ้ืนที่มากกวําการกําหนดประเด็นขับเคลื่อนเรํงดํวนในแตํละปี 
(แนวคิดจากการศึกษาแนวทางการพัฒนาเด็กและเยาวชนจาก 11 ประเทศ) 
 2.4 ให๎มีการจัดเวทีเพ่ือวางทิศทางอนาคตของเด็กไทยให๎มีคุณลักษณะกรอบความคิดแบบเติบโต เชํน  
คิดริเริ่ม เป็นพลเมืองกระตือรือร๎น (Active Citizen) รับผิดชอบตํอสังคม กล๎าเผชิญปัญหา ไมํกลัวความผิดพลาด  
โดยอาศัยการทํางานแบบบูรณาการจากหนํวยงานรับผิดชอบระดับมหภาค ได๎แกํ กรมกิจการเด็กและเยาวชน 
ทํางานบูรณาการกับกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น และหนํวยงานรับผิดชอบระดับจุลภาค องค๑กรปกครอง
ท๎องถิ่น (อปท.) ทํางานบูรณาการกับสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย๑จังหวัด (พมจ.)  
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ส่วนที่ 1 
ภาพรวมสถานการณ์ดา้นเด็กและเยาวชน 
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 ตอนที่ 3 ปัจจัยท้าทายในสังคมไทยท่ีส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์
ด้านเด็กและเยาวชน 
 

 



2 

 

 การศึกษาแนวโน๎มการเปลี่ยนแปลงสถานการณ๑เด็กและเยาวชน เป็นการศึกษาภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นตั้งแตํอดีตจนถึงปัจจุบัน และมีแนวโน๎มที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงตํอเนื่องในอนาคต 6 ประเด็น ได๎แกํ  
1) ความแตกตํางของคุณลักษณะตามเจเนอเรชั่น (Generation) 2) สถานการณ๑ด๎านสุขอนามัยและพัฒนาการ
เรียนรู๎ 3) สถานการณ๑ด๎านคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นพลเมือง 4) สถานการณ๑ด๎านพฤติกรรมของเด็ก
และเยาวชน 5) สถานการณ๑ด๎านการมีสํวนรํวมของเด็กและเยาวชน และ 6) สถานการณ๑ที่เก่ียวข๎องกับเด็กและ
เยาวชนที่ต๎องการการคุ๎มครองเป็นพิเศษ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ความแตกต่างของคุณลักษณะตามเจเนอเรชั่น (Generation) 
คุณลักษณะของเด็กและเยาวชนจะมีความแตกตํางกันตามสภาพแวดล๎อมทางเศรษฐกิจสังคมและ 

วัฒนธรรม กลําวคือ เด็กและเยาวชนที่เกิดในชํวง พ.ศ.2523-2540 จัดอยูํในเจเนอเรชั่นวาย (Generation Y) 
จะมีความคิดสร๎างสรรค๑คุ๎นเคยกับเทคโนโลยี มีความมุํงมั่น ทํางานเป็นทีม เด็กและเยาวชนที่เกิดในชํวง 
พ.ศ.2540-2552 จัดอยูํในเจเนอเรชั่นแซด (Generation Z) เกิดและเติบโตมาพร๎อมกับความเจริญก๎าวหน๎า
ทางเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสภาพแวดล๎อม และเด็กและเยาวชนที่
เกิดในชํวง พ.ศ.2553 ขึ้นไป จัดอยูํในเจเนอเรชั่นแอลฟุา (Generation Alpha) เด็กและเยาวชนรุํนนี้เกิดและ
เติบโตมาพร๎อมเทคโนโลยีเป็นกลุํมที่ถูกเรียกวํา “Digital Natives” ซึ่งพบวําเทคโนโลยีและสื่อสังคมออนไลน๑ 
ปัจจุบันสํงผลตํอวิถีชีวิตและการเรียนรู๎ของคนทุกเจเนอเรชั่น (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม, 2559) 

2. สถานการณ์ด้านสุขอนามัยและพัฒนาการเรียนรู้ 
พฤติกรรมการบริโภคและอยูํอาศัยในสังคมยุคใหมํ ทําให๎เกิดผลกระทบตํอสุขภาพอนามัยและ 

การพัฒนา ดังนี้ 1) กลุํมเด็กปฐมวัย (0 – 5 ปี) ยังมีพัฒนาการไมํสมวัย มีแนวโน๎มเป็นโรคนํ้าหนักเกินสูงขึ้น  
มีภาวะทุพโภชนาการเรื้อรังหรือเตี้ยกวําเกณฑ๑มาตรฐานเมื่อเทียบกับอายุ สาเหตุเกิดจากครอบครัวไมํมีความรู๎
และขาดเวลาในการเลี้ยงดูอยํางเหมาะสม เด็กปฐมวัยบางสํวนยังไมํได๎รับการเสริมธาตุเหล็กและอาหารให๎ครบ
หมูํอยํางตํอเนื่อง รวมทั้งไมํได๎รับข๎อมูลการให๎คําปรึกษาด๎านพัฒนาการอยํางตํอเนื่องและเพียงพอ 2) กลุํมเด็ก
วัยเรียน อายุ 6-15 ปี มีปัญหาด๎านความสามารถทางเชาว๑ปัญญา (IQ) เฉลี่ย 93.10 ซึ่งต่ํากวําคํากลาง
มาตรฐานสากล (IQ เทํากับ 100) (กรมสุขภาพจิต, 2557) และความฉลาดทางอารมณ๑ (EQ) ปีพ.ศ. 2554  
มีคะแนนเฉลี่ย 45.12 ซึ่งต่ํากวําเกณฑ๑ปกติที่ 50-100 คะแนน เนื่องจากปัญหาโภชนาการของแมํและเด็ก 
ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม การดูแลของครอบครัว สํงผลตํอพฤติกรรมและทักษะการใช๎ชีวิตที่สํงผํานไปชํวง
วัยรุํน สํวนวัยรุํนมีปัญหาการตั้งครรภ๑กํอนวัยอันควร และ 3) กลุํมวัยแรงงานมีปัญหาผลิตภาพแรงงานต่ํา  
โดยมีสาเหตุสําคัญจากทักษะ และสมรรถนะไมํสอดคล๎องกับความต๎องการของตลาดแรงงาน (Mismatching) 
การสํารวจขององค๑การทุนเพ่ือเด็กแหํงสหประชาชาติ (2558) พบวํากลุํมเด็กและเยาวชน อายุระหวําง 15-24 ป ี
ไดร๎ับการพัฒนาทักษะแรงงาน และมีการศึกษาในระดับสูง ไมํสอดรับกับความตอ๎งการของตลาดแรงงาน 

 

ตอนที่ 1 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์เด็กและเยาวชน 
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3. สถานการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นพลเมือง 
คนไทยสํวนใหญํยั งมีปัญหาด๎ านคุณธรรมจริยธรรม และไมํ ตระหนักถึงความสําคัญของ 

การมคีวามรับผิดชอบ ระเบียบวินัย ความซื่อสัตย๑สุจริต และการมีจิตสาธารณะ หากมีการเสริมสร๎างความเป็น 
พลเมืองให๎เกิดในกลุํมเด็ก และเยาวชนยํอมจะสํงผลให๎เป็นกลุํมเด็กและเยาวชนเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพนําไปสูํ
การพัฒนาให๎สังคมเข๎มแข็งและยั่งยืน สําหรับในประเทศไทยได๎มีการขับเคลื่อนความเป็นพลเมืองในเด็กและ
เยาวชนในหลายภาคสํวน โดยสถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และภาคประชาชนแตํยังคงต๎องการการพัฒนา 
อยํางตํอเนื่องเพ่ือให๎เกิดความยั่งยืนตํอไป 

4. สถานการณ์ด้านพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน 
เด็กและเยาวชนในชุมชนเมืองมีพฤติกรรมเสี่ยง อาทิ ยึดติดกับวัตถุนิยม ปัญหายาเสพติด เพศเสรีใน

เด็กวัยรุํน ความรุนแรงในพฤติกรรมและอารมณ๑ ติดและใช๎อินเทอร๑เน็ตในทางที่ไมํเหมาะสม สื่อลามกอนาจาร 
และการตั้งแก๏งมอเตอร๑ไซค๑ ในขณะที่เด็กและเยาวชนในท๎องถิ่นที่กําลังเติบโตเป็นเมืองใหญํ มีพฤติกรรมเสี่ยง
ในด๎านตําง ๆ อาทิ บริโภคนิยมสูง มีพฤติกรรมนอนตื่นสายเนื่องจากใช๎เวลาค่ําคืนกับสื่อมัลติมีเดีย มีสภาพ
รํางกายอํอนแอ ออกกําลังกายน๎อย ปัญหายาเสพติด มีวุฒิภาวะทางอารมณ๑และพฤติกรรมก๎าวร๎าว เด็กวัยใสที่
อํอนเยาว๑แตํกลับเรียนรู๎ทางเพศเร็วกวําวัยอันคาร การแสวงหาความรู๎ ความสุขและการมีเพ่ือนใหมํทาง
อินเทอร๑เน็ต ยึดคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเป็นตัวตั้งในการสร๎างคํานิยมเชิงปริมาณ ขาดจิตอาสาและ
สํานึกสาธารณะ เป็นต๎น  

5. สถานการณ์ด้านการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน 
กลมุเด็กและเยาวชนจํานวนมากทํางานพัฒนาชุมชนและสังคมแตํไมํได๎เชื่อมโยงกันให๎เกิดพลังบวกใน

การขับเคลื่อนงานหรือผลักดันระดับนโยบาย ยังไมํมีกลไกรับผิดชอบการสํงเสริมการมีสํวนรํวมที่ชัดเจนและมี
เอกภาพ กลไกที่มีอยูํไมํครอบคลุมทุกกลุํม และมีข๎อจํากัดด๎านศักยภาพในการทํางาน ปัญหาอุปสรรคสําคัญ
ของการมีสํวนรํวม คือ โอกาสในการมีสํวนรํวมไมํเทําเทียมกันและโอกาสในระดับนโยบาย มีจํากัด ความอํอนด๎อย
ประสบการณ๑ของเด็กและเยาวชน และทัศนคติทางลบของผู๎ใหญํเรื่องบทบาทของเด็กและเยาวชนใน
กระบวนการพัฒนา ทั้งนี้พระราชบัญญัติสํงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหํงชาติ พ.ศ. 2550 ซึ่งได๎รับการ
แก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ได๎เพ่ิมระดับของสภาเด็กและเยาวชนที่มีอยูํเดิม 4 ระดับ เป็น 6 ระดับ คือ 
เพ่ิมสภาเด็กและเยาวชนระดับตําบล และระดับเขตในกรุงเทพมหานคร หากสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับได๎รับ
การพัฒนาอยํางเต็มที่ เกิดความเข๎มแข็งก็จะทําให๎เครือขํายเด็กและเยาวชนตั้งแตํระดับท๎องถิ่นถึงระดับประเทศ
ประสานพลังกันได๎อยํางแนํนแฟูนยิ่งขึ้น 

6. สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนที่ต้องการการคุ้มครองเป็นพิเศษ 
6.1 เด็กและเยาวชนเร่ร่อน รวม 50,000 คน เด็กไทย จํานวน 30,000 คน เด็กเรํรํอนตํางด๎าว 

20,000 คน จากปัญหาครอบครัวแตกแยก ถูกทารุณกรรม หารายได๎ชํวยเหลือครอบครัว และหนีตามเพ่ือนมา
เรํรํอน เด็กและเยาวชนกลุมนี้กําลังเผชิญความเสี่ยงสูงตํอปัญหายาเสพติด การขายบริการทางเพศ และ
อาชญากรรม อาชีพของเด็กเรํรํอน คือ ขอทาน รวมถึงชํวยพํอแมํเก็บของเกําขาย สํวนเด็กเรํรํอนตํางด๎าวมา
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จากขบวนการค๎ามนุษย๑จากกัมพูชาที่พํอแมํยินยอมขายเด็กผํานนายหน๎า ในราคาเฉลี่ย 3,000 บาท ซึ่งแหลํง
ชุมชนแออัดที่มีจํานวนเด็กและเยาวชนเรํรํอนมากที่สุด คือ เมืองขนาดใหญํ จากการสํารวจผู๎ใช๎ชีวิตในพ้ืนที่
สาธารณะ 50 เขตกทม. พบ 5 เขตที่มีคนเรํรํอนสูงสุด อันดับ 1 ชุมชนริมทางรถไฟเขตพระนคร ชุมชนทาง
รถไฟเขตบางซ่ือ จตุจักร ปทุมวัน และสัมพันธวงศ๑ (มูลนิธิอิสรชน, 2559) 

6.2 เด็กและเยาวชนไร้สัญชาติ มีจํานวน 200,000 – 300,000 คน ในจํานวนนี้มีอยูํ 100,000 คน  
ที่ยังขาดโอกาสทางการศึกษา โดยเฉพาะรอยตํอทางการศึกษาระหวํางชํวงชั้น ขาดสิทธิทางการรักษาพยาบาล
เพราะไมํได๎รับการรองรับสิทธิการเป็นพลเมือง และสิทธิการเดินทางออกนอกพ้ืนที่ แม๎จะมีการดําเนินงานของ
ไทยที่ชํวยแก๎ไขปัญหาเด็กและเยาวชนไร๎สถานะ/ไร๎รัฐ ทั้งการออกกฎหมายและมาตรการตําง ๆ แตํพบวํา
ในทางปฏิบัติยังมีข๎อจํากดัในการปฏิบัติงานของเจ๎าหน๎าที่ผู๎ปฏิบัติงาน รวมถึงการออกกฎระเบียบตามกฎหมาย
ที่ยังลําช๎า 

6.3 เด็กและเยาวชนที่เป็นบุตรของแรงงานต่างชาติ มีจํานวน 250,000 คน ปัญหาสําคัญของเด็ก 
กลุํมนี้คือ ขาดโอกาสทางการศึกษาเป็นแรงงานเด็ก เด็กกลุํมนี้จึงต๎องการการศึกษารูปแบบพิเศษบนพ้ืนฐาน
ของความตอ๎งการให๎การศึกษาที่มีคุณภาพเหมาะสมกับวิถีชีวิตที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

6.4 เด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากเอดส ๑ มีจํานวน 50,000 คน ต๎องเผชิญกับปญหาทาง
สุขภาพ ขาดการยอมรับ จากสังคมเขาไมํถึงบริการด๎านสุขภาพ การสํงตํอของเด็กระหวํางองค๑กรไมํเป็น 
ความลับ เด็กและเยาวชนที่ปุวยไมํสามารถอยูํรํวมกับครอบครัวได๎ เด็กและเยาวชนในกลุํมนี้จึงต๎องการ 
การดูแลด๎านสุขภาพ ระบบสวัสดิการ การเข๎าใจและยอมรับจากสังคม และโอกาสในการศึกษา 

6.5 เด็กและเยาวชนก าพร้าถูกทอดทิ้ง มีจํานวน 88,730 คน ซึ่งถูกทอดทิ้งตามโรงพยาบาล  
สถานรับเลี้ยงเด็ก และที่สาธารณะ เด็กและเยาวชนในกลุํมนี้ต๎องการโอกาสทางการศึกษา ความรัก ความเอาใจใสํ
เป็นพิเศษ เพ่ือใหเ๎ด็กสามารถปรับตัวกับสังคมได๎  

6.6 เด็กและเยาวชนถูกบังคับใชแรงงาน ประมาณ 25,000 คน มีจํานวนมากที่เข๎าไมํถึงระบบ 
การคุ๎มครองของกฎหมายและบริการทางสังคม เนื่องจากสถานประกอบการมีลักษณะซํอนเร๎น เด็กและ
เยาวชนในกลุํมนี้ตอ๎งการความชวยเหลือทั้งทางสุขภาพ จิตใจ และโอกาสกลับสูํระบบการศึกษา การมีงานทําที่
มั่นคง เพ่ือหนีความยากจนในอนาคต 

6.7 เด็กและเยาวชนถูกบังคับให้ค้าประเวณี รวมถึงเด็กและเยาวชนที่ท างานในสถานบริการต่าง ๆ 
ไมํต่ํากวํา 25,000 คน โดยพบวํามีเด็กอายุต่ํากวํา 18 ปี ที่เข๎าสูํการค๎าประเวณี ซึ่งความต๎องการของเด็กและ
เยาวชนกลุํมนี้ คือ ความชํวยเหลือทั้งทางสุขภาพ จิตใจ โอกาสทางการศึกษา รวมถึงกลไกทางสังคมและชุมชน
ในการใหก๎ําลังใจเพ่ือฟ้ืนฟูจิตใจ ปลูกจิตสํานึกใหร๎ักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย การฝึกฝนอาชีพให๎มีงานทํา  

6.8 เด็กและเยาวชนติดยาเสพติด โดยกระจายอยูํในเขตกรุงเทพมหานครและเมืองใหญ รวมถึงพ้ืนที่
ในจังหวัดชายแดนภาคใต เด็กและเยาวชนกลุมนี้มีความต๎องการฟนฟูสภาพรํางกาย สมอง การเยียวยาจิตใจ 
และคืนความมั่นใจในการกลับสูํสังคม/ชุมชน   
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6.9 เด็กและเยาวชนยากจนพิเศษ หรือเด็กและเยาวชนที่ครอบครัวมีรายได  รวมกันไมํเกิน  
20,000 บาท/ปี มีจํานวน 476,647 คน จําแนกเป็นกลุํมประถมศึกษา 356,426 คน และมัธยมศึกษาตอนต๎น 
120,221 คน เด็กและเยาวชนในกลุมนี้ตองการการสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพตั้งแตปฐมวัย
จนถึงขั้นสูงสุดตามศักยภาพ  

6.10 เด็กและเยาวชนที่อยูในพื้นที่หางไกล ถิ่นทุรกันดาร มีจํานวน 160,000 คน โดยเด็กและ
เยาวชนกลุํมนี้ต๎องการการสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพตั้งแตปฐมวัยจนถึงชั้นสูงสุดตามศักยภาพ 

6.11 เด็กและเยาวชนพิการ จากรายงานสถานการณคนพิการในประเทศไทย พบวํามีจํานวนคน
พิการ รวมทั้งสิ้น 1,647,438 คน โดยมีอายุแรกเกิด – 21 ปี จํานวน 144,015 คน จําแนกเปนเด็กแรกเกิด - 5 ป ี
จํานวน 15,096 คน อายุ 6 – 14 ปี จํานวน 62,318 คน และอายุ 15 - 21 ปี จํานวน 66,601 คน โดยมี
จํานวนเด็กพิการที่เป็นเด็กออทิสติก เด็กที่มีความบกพรํองในการเรียนรู๎ (LD) เด็กสมาธิสั้น (ADHD) มีจํานวน
ประมาณ 1 ใน 5 ของเด็ก ในวัยเรียนในระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยม (3 – 18 ป ซึ่งขาดการสงเสริมดูแลตามพัฒนาการ
การเรียนรูอยางเขาใจ นอกจากนี้ยังพบวาสถานการณความพิการแตกําเนิดซึ่งเปนสาเหตุหนึ่งของการเสียชีวิต
ของทารกนั้น มีสถิติคํอนข๎างสูง จากการคาดประมาณจํานวนทารกที่เกิดความพิการแตํกําเนิดพบวํามีจํานวน
ถึง 24,000 – 40,000 ราย/ปี 

6.12 เด็กและเยาวชนที่ถูกด าเนินคดีในสถานพินิจฯ จากสถิติการสํารวจการดําเนินคดีกับเด็กและ
เยาวชน พบวํา ข๎อมูลลําสุด ณ วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560 มีการแจ๎งดําเนินคดีในกลุํมเด็กและเยาวชน
ประมาณ 23,397 คดี ในปี พ.ศ. 2559 มีประมาณ 29,230 คดี และในปี 2558 มีประมาณ 33,121 คดี ทั้งนี้
ในปี พ.ศ. 2557 มีจํานวนทั้งหมด 36,537 คดี จากข๎อมูลปี พ.ศ. 2557 เมื่อพิจารณาจําแนกตามเพศ พบวํา
เป็นคดีที่ผู๎กระทําความผิดเป็นเพศชายสูงกวําเพศหญิง คือ มีจํานวน 34 ,108 คดี คิดเป็นร๎อยละ 93.35  
ของคดีท้ังหมด และเป็นเพศหญิง จํานวน 2,429 คดี ซึ่งคิดเป็นเพียง ร๎อยละ 6.65 ของคดีท้ังหมด  

เมื่อพิจารณาจําแนกตามอายุ  พบวําคดีสํวนใหญํเป็นคดีที่ผู๎กระทําความผิดมีอายุเกิน 15 ปี แตํไมํถึง 
18 ปี คือ มีจํานวน 25,761 คดี คิดเป็นร๎อยละ 70.51 ของคดีท้ังหมด นอกนั้นเป็นคดีที่ผู๎กระทําความผิดมีอายุ 
เกิน 10 ปี แตํไมํเกิน 15 ปี  จํานวน 10,776  คดี ซึ่งคิดเป็นร๎อยละ 29.49 เมื่อพิจารณาจําแนกตามอายุและ
เพศ พบวําในชํวงอายุเกิน 15 ปี แตํไมํถึง 18 ปีนั้น ผู๎กระทําผิดสํวนมากเป็นเพศชาย มีจํานวนมากที่สุด  
คือ 24,153 คดี คิดเป็นร๎อยละ 66.10 ของคดีทั้งหมด และเป็นเพศหญิงเพียง จํานวน 1 ,608 คดี ซึ่งคิดเป็น
ร๎อยละ 4.40 สําหรับในชํวงอายุ เกิน 10 ปี แตํไมํเกิน 15 ปี  พบวํา ผู๎กระทําผิดสํวนมากเป็นเพศชาย
เชํนเดียวกัน ซึ่งมีจํานวน 9,955 คดี คิดเป็นร๎อยละ 27.25  ของคดีทั้งหมด และเป็นเพศหญิง จํานวนเพียง  
821 คดี  ซึ่งคิดเป็น ร๎อยละ 2.25 ของคดีท้ังหมด 

เมื่อพิจารณาจําแนกตามระดับการศึกษา พบวําคดีสํวนใหญํเป็นคดีที่ผู๎กระทําความผิดมีการศึกษา 
ระดับมัธยมตอนต๎นมากที่สุด มีจํานวน 15,744 คดี  คิดเป็นร๎อยละ 43.09 ของคดีทั้งหมด รองลงมาเป็นคดี 
ที่ผู๎กระทําความผิดมีการศึกษาระดับมัธยมตอนปลายและสูงกวํา มีจํานวน 13,600 คดี คิดเป็นร๎อยละ 37.22 
นอกจากนั้น เป็นคดีที่ผู๎กระทําความผิดมีการศึกษาระดับประถมศึกษา มีจํานวน 6,037 เป็นผู๎ที่ไมํได๎รับ 
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การศึกษา จํานวน 1,041 คดี และคดีเป็นผู๎มีการศึกษาประเภทอ่ืน ๆ จํานวน 79 คดี หรือคิดเป็นร๎อยละ 
16.62, 2.85 และ 0.22 ตามลําดับ 

เมื่อพิจารณาจําแนกตามลักษณะการอยูํอาศัย พบวํา คดีสํวนใหญํเป็นคดีที่ผู๎กระทําความผิดที่มิ ได๎อยูํ
กับบิดามารดาหรือบิดามารดาแยกกันอยูํมากกวําผู๎กระทําความผิดที่อยูํรํวมกับครอบครัว คือ คดีที่ผู๎กระทํา
ความผิดที่มิได๎อยูํกับบิดามารดาหรือบิดามารดาแยกกัน มีจํานวน 23 ,556 คดี คิดเป็นร๎อยละ 64.47 ของคดี
ทั้งหมด สํวนคดีที่ผู๎กระทําความผิดที่อยูํรํวมกันกับครอบครัว มีจํานวน 12,981 คดี คิดเป็นร๎อยละ 35.53 เมื่อ
พิจารณาจํานวนและร๎อยละของคดีที่ผู๎กระทําความผิดที่ครอบครัวแยกกันอยูํ จํานวน 23 ,556 คดี ซึ่งแบํง
ออกเป็นลักษณะตําง ๆ 12 ลักษณะ ได๎แกํ ครอบครัวแยกกันอยูํซึ่งอยูํกับบิดา มารดา บิดาเลี้ยง มารดาเลี้ยง  
คูํสมรส ปูุ/ยํา/ตา/ยาย พ่ีน๎อง/ญาติ นายจ๎าง เรํรํอน ตามลําพัง เพ่ือน และอ่ืน ๆ พบวําจํานวนและร๎อยละของ
ลักษณะครอบครัวที่แยกกันอยูํสูงสุด 4 อันดับแรก ได๎แกํ เด็กและเยาวชนผู๎กระทําความผิดที่ครอบครัวแยกกันอยูํ 
ซึ่งอาศัยอยูํกับมารดา มีจํานวนมากที่สุด คือ 7,776 คดี คิดเป็นร๎อยละ 21.28 ของคดีที่ถูกดําเนินคดีทั้งหมด 
รองลงมาเป็นคดีที่ผู๎อาศัยอยูํกับพ่ีน๎อง/ญาติ มีจํานวน 7,197 คดี คิดเป็นร๎อยละ 19.70 สํวนเป็นคดีที่ผู๎กระทํา
ความผิดอาศัยอยูํกับบิดา จํานวน 2,849 คดี และคดีที่ผู๎กระทําความผิดอาศัยอยูํกับปูุ ยา ตา ยาย มีจํานวน 
2,625 คดี หรือ คิดเป็นร๎อยละ 7.80 และ 7.18 ตามลําดับ 

เมื่อพิจารณาจําแนกตามฐานความผิด พบวํา คดีสํวนใหญํเป็นคดีที่มีฐานความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให๎
โทษมากที่สุด คือ มีจํานวน 16,508 คดี คิดเป็นร๎อยละ 45.18 ของคดีทั้งหมด รองลงมาเป็นคดีที่มีฐาน
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย๑ มีจํานวน 7,208 คดี คิดเป็นร๎อยละ 19.73 นอกจากนั้นเป็นคดีที่มีฐานความผิด
เกี่ยวกับชีวิต และรํางกาย จํานวน 3,759 คดี เป็นคดีที่มีฐานความผิดอ่ืน ๆ เชํน พ.ร.บ.จราจรทางบก และ
พ.ร.บ.การพนัน มีจํานวน 3,561 คดี เป็นคดีที่มีฐานความผิดเกี่ยวกับอาวุธและวัตถุระเบิด จํานวน 3,252 คดี 
เป็นคดีที่มีฐาน ความผิดเกี่ยวกับเพศ จํานวน 1,383 คดี และเป็นคดีที่มีฐานความผิดเกี่ยวกับความสงบสุข 
เสรีภาพ ชื่อเสียงและการปกครอง จํานวน 866 คดี  ซึ่งคิดเป็นร๎อยละ 10.29, 9.75, 8.90, 3.79 และ 2.37 
ตามลําดับ (กรมพินิจและคุ๎มครองเด็กและเยาวชน, 2557) 

6.13 เด็กออทิสติก เด็กที่มีความต้องการพิเศษทางการเรียนรู้ และสมาธิสั้น มีจํานวนถึง 1.7 ล๎านคน 
โดยพบวํายังขาดการสํงเสริมดูแลตามพัฒนาการเรียนรู๎อยํางเข๎าใจ 

6.14 แม่วัยรุ่น อายุระหวําง 10-19 ปี จํานวน 104,289 คน เฉลี่ย 286 คนตํอวัน คิดเป็น 15.3% 
ของจํานวนหญิงคลอดทั้งหมด เทํากับวํา ในจํานวนเด็กแรกเกิดของไทยในแตํละปี มีจํานวน 15% ที่เกิดขึ้นมา
จากแมํวัยใสที่ขาดความพร๎อมในการเลี้ยงดู และพบปัญหาเด็กแรกเกิดมีน้ําหนักต่ํากวําเกณฑ๑ 32% โดย
จังหวัดที่มีแมํวัยรุํนสูงที่สุดเมื่อเทียบกับสัดสํวนประชากรผู๎หญิงอายุ 15-19 ปี อันดับ 1 คือ จังหวัดชลบุรี  
ตามด๎วย นครนายก และระยอง สํวนอัตราการตั้งครรภ๑ซ้ําอยูํที่ 30,228 คน คิดเป็น 20% ของจํานวนแมํวัยรุํน 

6.15 เด็กที่ได้รับผลกระทบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จํานวน 6,094 คน เด็กกําพร๎านับจาก 
การเกิดสถานการณ๑ความไมํสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต๎ ปี 2547-2558  
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 การศึกษาสถานการณ๑เด็กและเยาวชน เป็นการศึกษาเรื่องโครงสร๎างจํานวนประชากรเด็กและเยาวชน 
สถานการณ๑เด็กและเยาวชนตามชํวยวัยในประเด็นตําง ๆ ได๎แกํ ภาวะโภชนาการ พัฒนาการตามชํวงวัย 
การศึกษา การปกปูองคุ๎มครองเด็ก ด๎านอนามัยเจริญพันธุ๑ รวมถึงสถานการณ๑การใช๎สื่อออนไลน๑ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้    
 1. จ านวนเด็กและเยาวชน 

ประชากรทั้งหมดในปี พ.ศ. 2560 มีจํานวน 66,046,557 คน แบํงเป็นบุคคลทั่วไปจํานวน 
44,666,948 คน (ร๎อยละ 67.63) เด็กและเยาวชนจํานวน 21,379,609 คน (ร๎อยละ 32.37) เมื่อจําแนกตาม
เพศ พบวํา สํวนใหญํเป็นเพศชาย จํานวน 10,947,589 คน (ร๎อยละ 51.21) และเพศหญิง จํานวน 
10,432,020 คน (ร๎อยละ 48.79) เมื่อจําแนกตามชํวงอายุ พบวํา สํวนใหญํอยูํในชํวงอายุ 18 – 25 ปี จํานวน 
7,554,415 คน (ร๎อยละ 35.33) รองลงมาอยูํในชํวงอายุ 6 – 12 ปี จํานวน 5,483,797 คน (ร๎อยละ 25.65) 
ลําดับตํอมาอยูํในชํวงอายุ 0 – 5 ปี จํานวน 4,306,173 คน (ร๎อยละ 20.14) และอยูํในชํวง 13 – 17 ปี 
จํานวน 4,035,224 คน (ร๎อยละ  18.87) น๎อยที่สุด และเมื่อจําแนกตามภูมิภาค พบวํา สํวนใหญํอาศัยใน 
ภาคกลาง จํานวน 8,837,447 คน (ร๎อยละ 41.34) รองลงมาอาศัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 
7,263,156 คน (ร๎อยละ 33.97) ลําดับตํอมาอาศัยในภาคใต๎ จํานวน 3,506,101 คน (ร๎อยละ 16.40) และ
อาศัยในภาคเหนือ จํานวน 1,772,905 คน (ร๎อยละ 8.29) น๎อยที่สุด ดังตาราง 1 

 

ตาราง 1 จํานวนและร๎อยละของเด็กและเยาวชน เมื่อจําแนกตามข๎อมูลพื้นฐาน 
ข้อมูลพื้นฐาน จ านวนคน ร้อยละ 

1. ประชากรทั้งหมด 
 บุคคลท่ัวไป 44,666,948 67.63 
 เด็กและเยาวชน 21,379,609 32.37 

รวม 66,046,557 100.00 
2. เพศ 
 ชาย 10,947,589 51.21 
 หญิง 10,432,020 48.79 

รวม 21,379,609 100.00 
3. ช่วงอายุ 
 0 – 5 ปี 4,306,173 20.14 
 6 – 12 ปี 5,483,797 25.65 
 13 – 17 ปี 4,035,224 18.87 
 18 – 25 ปี 7,554,415 35.33 

รวม 21,379,609 100.00 
4. ภูมิภาค 
 ภาคเหนือ 1,772,905 8.29 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  7,263,156 33.97 
 ภาคกลาง 8,837,447 41.34 
 ภาคใต๎ 3,506,101 16.40 

รวม 21,379,609 100.00 
(ที่มาของข๎อมูล: กรมการปกครอง, 2560) 

ตอนที่ 2 สถานการณ์เด็กและเยาวชน 
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 2. สถานการณ์เด็กแรกเกิด ถึง 5 ปี 

 2.1 ด้านภาวะโภชนาการ การกินนมแม่ และสุขภาพของเด็ก 
 จากการสํารวจเด็กไทยที่เกิดในชํวงปี 2558-2559 พบวําเมื่อชั่งน้ําหนักแรกเกิด เด็กร๎อยละ 9.4  
มีน้ําหนักต่ํากวํา 2.5 กิโลกรัม ในเด็กอายุต่ํากวํา 5 ปี พบวํามีภาวะน้ําหนักต่ํากวําเกณฑ๑ระดับปานกลางหรือ
รุนแรงร๎อยละ 6.7  ในเด็กอายุ 0-5 เดือน พบร๎อยละ 11.6 โดยเด็กในครอบครัวยากจน พบวํามีน้ําหนักต่ํากวํา
เกณฑ๑มาตรฐานปานกลางหรือรุนแรงสูงกวําเด็กฐานะอ่ืน ๆ และ 1 ใน 12 ของเด็กอายุต่ํากวํา 5 ปีมีภาวะอ๎วน 
1 ใน 10 ของเด็กในประเทศไทยประสบภาวะทุพโภชนาการเรื้อรังปานกลางหรือรุนแรง (เตี้ย) พบภาวะ 
ทุพโภชนาการเรื้อรังมากที่สุดในกลุํมเด็กที่อยูํในครอบครัวที่หัวหน๎าครอบครัวไมํได๎พูดภาษาไทย ในสํวนของ
ภาวะทุพโภชนาการเฉียบพลันปานกลางหรือรุนแรง (ผอม) พบร๎อยละ 5.4 ในเด็กอายุต่ําวํา 5 ปี  
 เด็กแรกเกิดสํวนใหญํเกือบทั้งหมดเคยกินนมแมํ ร๎อยละ 97.4 แตํมีเพียงร๎อยละ 39.9 ที่ได๎กินนม
ภายใน 1 ชั่วโมงหลังคลอด มีทารกอายุ 0-5 เดือน ร๎อยละ 23.1 ที่กินนมแมํเพียงอยํางเดียว โดยเด็กใน
ประเทศไทยร๎อยละ 15.6 ได๎กินนมแมํตํอเนื่องเป็นระยะเวลา 2 ปี นอกจากนี้ยังพบวําสถานะความมั่งคั่งของ
ครัวเรือนมีความสัมพันธ๑เชิงลบกับการกินนมแมํตํอเนื่องเป็นระยะเวลา 2 ปี ทั้งนี้การเลี้ยงลูกด๎วยนมแมํที่
ยาวนาน ทําให๎เกิดโอกาสการเกิดภาวะน้ําหนักเกินและ/หรือโรคอ๎วนลดลงร๎อยละ 13 และโอกาสเกิด
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 ลดลงร๎อยละ 35 การให๎อาหารเสริมที่ปลอดภัยอยํางเพียงพอในเวลาที่เหมาะสมแกํเด็ก
อายุตั้งแตํ 6 เดือนขึ้นไปชํวยให๎เด็กมีการเติบโตและมีสุขภาพที่ดีขึ้น พร๎อมลดภาวะมีภาวะเตี้ยแคระแกร็น
ในชํวง 2 ปีแรกของชีวิต 
 เด็กที่ได๎รับสารอาหารครบถ๎วนมีการเจริญเติบโตและเรียนรู๎ได๎ดีกวํา รวมทั้งมีสํวนรํวมและชํวยเหลือ
ชุมชนของตนได๎มากกวํา อีกทั้งยังสามารถรับมือกับโรคภัยไข๎เจ็บ หายนะ และวิกฤติการณ๑ตําง ๆ ในโลกได๎
ดีกวําอีกด๎วย จากการค๎นพบลําสุดทางประสาทวิทยาศาสตร๑เปิดเผยวําสมองของเด็กมีการเติบโตอยํางมาก
ในชํวง 3 ปีแรกของชีวิต โดยพัฒนาจุดเชื่อมตํอเซลล๑ประสาทมากกวําหนึ่งพันล๎านล๎านจุด 4 ชํวงวัยนี้จึงเป็น
ชํวงเวลาสําคัญที่เป็นโอกาสทองในการดูแลเลี้ยงดูอันจะสํงผลตํอพัฒนาการทางสมอง การให๎เด็กได๎รับ
โภชนาการที่เหมาะสมอยํางเพียงพอ และการกระตุ๎นพัฒนาการให๎เด็กพัฒนาทั้งทางรํางกายและสติปัญญา 
การลงทุนเพ่ือสนับสนุนในระดับพ้ืนฐานเพ่ือการพัฒนารํางกายของเด็กให๎สมบูรณ๑ตั้งแตํชํวงปฐมวัย จะให๎
ผลประโยชน๑ตอบแทนอยํางมหาศาลในระยะยาว 
 ในด๎านของสุขภาพ พบวําเด็กอายุ 12-23 เดือนในประเทศไทย ร๎อยละ 71.6 ได๎รับวัคซีนครบทุกชนิด
กํอนอายุครบ 12 เดือนขณะที่ร๎อยละ 79.1 ของเด็กอายุ 12-23 เดือนได๎รับวัคซีนครบทุกชนิดในชํวงเวลาใด ๆ 
กํอนการสํารวจ เมื่อพิจารณาวัคซีนแตํละชนิด พบวํา ร๎อยละ 96.2 ของเด็กอายุ 12 -23 เดือนได๎รับวัคซีน
ปูองกันวัณโรคกํอนอายุครบ 12 เดือน เกือบ 9 ใน 10 ของเด็กได๎รับวัคซีนปูองกันโรคหัด คางทูม หัดเยอรมัน
ครั้งแรกภายใน 12 ร๎อยละ 70.7 ของเด็กที่มีอาการท๎องรํวงเข๎ารับบริการที่สถานพยาบาลหรือผู๎ให๎บริการ 
ด๎านสุขภาพเด็ก และพบวําเด็กที่มีอาการท๎องรํวง ประมาณ 3 ใน 4 ได๎รับสารละลายเกลือแรํ ORS หรือ
สารละลายที่ผสมเองตามคําแนะนํา เด็กที่มีอาการไข๎ได๎รับการดูแลรักษาในสัดสํวนที่สูงเชํนเดียวกัน โดยพบวํา
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ประมาณ 3 ใน 4 ของเด็กที่มีอาการไข๎ได๎รับการรักษาหรือคําแนะนําจากสถานพยาบาลหรือผู๎ให๎บริการ 
ด๎านสุขภาพ และเป็นที่นําสังเกตวําเด็กนอกเขตเทศบาลได๎รับการรักษาหรือคําแนะนําจากสถานพยาบาลหรือผู๎
ให๎บริการด๎านสุขภาพในสัดสํวนที่สูงกวําเด็กในเขตเทศบาล 
 2.2 ด้านพัฒนาการตามช่วงวัย 
 เด็กอายุ 36-59 เดือนในประเทศไทยร๎อยละ 91.1 มีพัฒนาการเป็นไปตามเกณฑ๑ ผลการสํารวจชี้วํา
เด็กที่มีพัฒนาการเป็นไปตามเกณฑ๑มีสัดสํวนสูงในกลุํมตํอไปนี้ เด็กในครัวเรือนที่ร่ํารวยมาก (ร๎อยละ 96.0)  
เด็กที่แมํมีการศึกษาสูงกวํามัธยมศึกษา (ร๎อยละ 95.4) เด็กอายุ 48-59 เดือน (ร๎อยละ 95.6) และเด็กที่เข๎า
เรียนหลักสูตรปฐมวัย (ร๎อยละ 93.4) 
 ในสํวนของเด็กอายุ 3-4 ปีในประเทศไทยร๎อยละ 84.7 กําลังเรียนในหลักสูตรปฐมวัย แตํเป็นที่ 
นําสังเกตวําเด็กในกรุงเทพมหานครเข๎าเรียน (ร๎อยละ 63.4) ในสัดสํวนที่ต่ํากวําภาคอ่ืน นอกจากนี้พบวํา 3 ใน 
4 ของเด็กมีของเลํนอยํางน๎อย 2 ประเภทและเกือบครึ่งหนึ่งของเด็ก (ร๎อยละ 50.9) ที่ เลํนอุปกรณ๑
อิเล็กทรอนิกส๑ ประมาณ 4 ใน 10 ของเด็กอายุต่ํากวํา 5 ปี มีหนังสือสําหรับเด็กในบ๎านตั้งแตํ 3 เลํมขึ้นไป  
แตํมีเพียง 1 ใน 10 คนเทํานั้นที่มีตั้งแตํ 10 เลํมขึ้นไป ซึ่งแสดงให๎เห็นความเหลื่อมล้ําที่ชัดเจนขึ้น  
เมื่อเปรียบเทียบระหวํางครัวเรือนที่ร่ํารวยและครัวเรือนที่ยากจน 
 การศึกษาวิจัยหลายชิ้นระบุวําเด็กที่เติบโตในครัวเรือนที่มีหนังสือจะได๎รับการศึกษามากกวําเด็กที่
เติบโตในบ๎านที่ไมํมีหนังสือถึง 3 ปีโดยเฉลี่ย ข๎อเท็จจริงดังกลําวนี้เกิดขึ้นในทุกประเทศไมํวําจะเป็นประเทศ
ร่ํารวยหรือยากจน และไมํวําผู๎ดูแลเด็กจะมีระดับการศึกษาเป็นอยํางไร และมีอาชีพหรืออยูํสถานะสังคมใดก็ตาม 
แม๎วําการใช๎อุปกรณ๑อิเล็กทรอนิกส๑มีประโยชน๑ทางการศึกษาอยูํบ๎าง เชํน กระตุ๎นประสาทสัมผัสและ
จินตนาการของเด็ก แตํการอยูํกับอุปกรณ๑เหลํานี้เป็นเวลานาน ก็อาจสํงผลเสียตํอทักษะทางอารมณ๑และสังคม 
การมีสมาธิ นิสัยการกิน และพัฒนาการทางสติปัญญาของเด็ก 
 จึงอาจกลําวได๎วํา ครอบครัว พํอแมํ และผู๎ดูแลเด็ก มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาและความอยูํดีมีสุข
ของเด็ก ผลงานวิจัยชี้วําวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงสุดที่จะชํวยให๎เด็กประสบความสําเร็จและปรับตัวได๎ดีในอนาคต
คือการสนับสนุนให๎ผู๎ปกครองมีสํวนรํวมในกิจกรรมเพ่ือการเรียนรู๎ของลูกที่บ๎าน เชํน การอํานหนังสือให๎ลูกฟัง 
การร๎องเพลงรวมทั้งเพลงกลํอมเด็กรํวมกับลูก การพาลูกไปห๎องสมุด การนับเลขด๎วยกัน และการวาดรูป  
เนื่องด๎วยทารก เด็กอํอน และเด็กเล็ก เรียนรู๎โดยการเลํน หนังสือและของเลํนเป็นเครื่องมือสําคัญในการเรียนรู๎
เกี่ยวกับโลกรอบ ๆ ตัว ชํวยให๎พวกเขาได๎บริหารกล๎ามเนื้อ เปิดโลกทัศน๑และความสนใจใครํรู๎ ตลอดจน
เสริมสร๎างจินตนาการ การเลํนยังชํวยเสริมสายใยระหวํางพํอแมํและเด็กให๎แนํนแฟูนยิ่งขึ้น การที่เด็กเข๎าถึง
และสนใจในหนังสือนานาชนิดตั้งแตํเยาว๑วัยสํงเสริมให๎เกิดการพัฒนาทักษะการอํานเขียนและการเรียนรู๎
โดยรวม 
 2.3 ด้านการศึกษา 
 จากผลการสํารวจพบวํา ร๎อยละ 84.7 ของเด็กอายุ 36-59 เดือน กําลังเรียนในหลักสูตรปฐมวัยซึ่งมี
ความแตกตํางกันระหวํางพ้ืนที่ โดยเด็กที่อยูํนอกเขตเทศบาลเข๎าเรียนร๎อยละ 86.8 ในขณะที่เด็กที่อยูํในเขต



10 

เทศบาลเข๎าเรียนในสัดสํวนที่ต่ํากวํา คือ ร๎อยละ 81.6 เมื่อพิจารณาการเข๎าเรียนของเด็กในภาคตําง ๆ พบวํา 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเด็กอายุ 36-59 เดือนที่กําลังเรียนในหลักสูตรปฐมวัยมากที่สุด (ร๎อยละ 92.8) 
ในขณะที่เด็กในกรุงเทพมหานครเข๎าเรียนต่ําสุด (ร๎อยละ 63.5) นอกจากนี้ หากพิจารณาการเข๎าเรียนของ
เด็กชายและเด็กหญิงจะไมํพบความแตกตํางในการเข๎าเรียน แตํพบความแตกตํางเพียงเล็กน๎อยเมื่อ
เปรียบเทียบตามสถานะทางเศรษฐสังคม (การเข๎าเรียนอยูํระหวํางร๎อยละ 81-87) 
 2.4 ด้านการปกป้องคุ้มครองเด็ก 
 ในการสํารวจ MICS ผู๎ตอบแบบสัมภาษณ๑ครัวเรือนจะถูกถามคําถามเกี่ยวกับวิธีการที่ใช๎ในการอบรม
เด็กในชํวง 1 เดือนที่ผํานมา ผลการสํารวจพบวํา ร๎อยละ 75.2 ของเด็กอายุ 1 -14 ปี เคยถูกสมาชิกใน
ครัวเรือนทําร๎ายจิตใจ หรือทําร๎ายรํางกายอยํางใดอยํางหนึ่งในชํวง 1 เดือนที่ผํานมา โดยสํวนใหญํครัวเรือนที่
ใช๎วิธีการอบรมพฤติกรรมด๎วยวิธีรุนแรงหลากหลายรูปแบบ สะท๎อนให๎เห็นแรงจูงใจของผู๎ดูแลเด็กที่จะใช๎
วิธีการใด ๆ ก็ตามที่เป็นไปได๎เพ่ือดูแลควบคุมพฤติกรรมของเด็ก พบวํา ร๎อยละ 61.5 ของเด็กเคยมี
ประสบการณ๑การถูกลงโทษด๎วยการทําร๎ายจิตใจ และเด็กร๎อยละ 55.9 เคยถูกลงโทษทางด๎านรํางกาย 
 สําหรับการลงโทษรุนแรง เชํน การตีเด็กที่ศีรษะ หู หรือหน๎า หรือการตีเด็กอยํางหนักซ้ําแล๎วซ้ําอีก 
พบวํามีร๎อยละ 4.2 นอกจากนี้พบวําเด็กผู๎ชายที่เคยถูกลงโทษโดยการทําร๎ายรํางกาย (ร๎อยละ 58.3) มีมากกวํา
เด็กผู๎หญิง (ร๎อยละ 53.4) การลงโทษโดยใช๎ความรุนแรงแตกตํางกันตามภาค โดยพบวํามีสัดสํวนสูงสุดใน
ภาคเหนือ (ร๎อยละ 80.8) และต่ําสุดในกรุงเทพมหานคร (ร๎อยละ 68.5) ประเด็นที่นําสนใจ คือ เด็กในกลุํมอายุ 
3-4 ปี ที่เคยถูกลงโทษโดยใช๎ความรุนแรง (ร๎อยละ 80.5) มากกวําเด็กในกลุํมอายุอื่น  
 นอกจากนี้พบวํา สถานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือนมีความสัมพันธ๑ในทางกลับกันกับการลงโทษ 
กลําวคือ มากกวํา 8 ใน 10 (ร๎อยละ 82.5) ของเด็กที่ครัวเรือนมีฐานะยากจนมากเคยถูกลงโทษโดยใช๎ความ
รุนแรงอยํางใดอยํางหนึ่ง ขณะที่มีเพียง 6 ใน 10 (ร๎อยละ 62.5) ในกลุํมเด็กที่ครัวเรื อนมีฐานะร่ํารวยมาก  
เด็กท่ีมีหัวหน๎าครัวเรือนพูดภาษาไทยเคยถูกลงโทษโดยใช๎วิธีการที่รุนแรงสูงกวําเด็กที่หัวหน๎าครัวเรือนไมํได๎พูด
ภาษาไทย สําหรับการลงโทษทางรํางกายพบวํา เด็กที่ครัวเรือนมีฐานะยากจนมากและเด็กที่มีอายุ 3 -4 ปี  
เคยถูกลงโทษโดยการทําร๎ายรํางกายสูงที่สุด คิดเป็นร๎อยละ 61.1 และ 72.7 ตามลําดับ และเป็นที่นําสังเกตคือ 
การไมํใช๎ความรุนแรงมีความสัมพันธ๑เชิงบวกกับสถานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือน กลําวคือ มีเพียงร๎อยละ 
15.7 ของเด็กที่ครัวเรือนมีฐานะยากจนมากไมํใช๎ความรุนแรงในการลงโทษเด็กในขณะที่ครัวเรือนที่มีฐานะ
ร่ํารวยมากไมํใช๎ความรุนแรงในการลงโทษในสัดสํวนสูงกวํา 2 เทํา 
 3. สถานการณ์ด้านเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น 
 3.1 ด้านการศึกษา 
 ในประเทศไทย เด็กเข๎าเรียนในระดับประถมศึกษาเมื่ออายุ 6 ปี และระดับมัธยมศึกษาเม่ืออายุ 12 ปี 
ทั้ง 2 ระดับนี้แบํงการศึกษาออกเป็นระดับละ 6 ชั้น (ประถมศึกษาปีที่ 1-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-6) โดยปกต ิ
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โรงเรียนเปิดภาคการศึกษาในเดือนพฤษภาคม และสิ้นสุดในเดือนกุมภาพันธ๑ปีถัดไป สําหรับเด็กวัยเริ่ม  
เข๎าเรียนระดับประถมศึกษา (อายุ 6 ปี) ในประเทศไทย พบวํา ร๎อยละ 75.7 กําลังเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
เมื่อเปรียบเทยีบการเข๎าเรียนของเด็กระหวํางเพศ ภาค และพ้ืนที่พบวํามีความแตกตํางเพียงเล็กน๎อย  
 อยํางไรก็ตาม พบความแตกตํางอยํางชัดเจนเมื่อพิจารณาตามระดับการศึกษาของแมํ กลําวคือ  
ร๎อยละ 87.2 ของเด็กที่แมํมีการศึกษาสูงกวํามัธยมศึกษากําลังเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เปรียบเทียบกับ
ร๎อยละ 66.0 สําหรับเด็กที่แมํไมํมีการศึกษา นอกจากนี้ยังพบวําฐานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือนมี
ความสัมพันธ๑เชิงบวกกับการเข๎าเรียนของเด็ก ดังนี้ ร๎อยละ 66.9 ของเด็กอายุ 6 ปี ในครัวเรือนที่ยากจนมาก
กําลังเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เปรียบเทียบกับร๎อยละ 80.3 ของเด็กในครัวเรือนที่ร่ํารวยมาก สําหรับ
ครัวเรือนที่หัวหน๎าครัวเรือนไมํได๎พูดภาษาไทย พบวํามีเด็กเพียงร๎อยละ 59.7 ที่กําลังเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

ในภาพรวมปี พ.ศ. 2549 - 2559 พบวํา ประชากรกลุํมอายุ 15 – 59 ปี มีจํานวนปีการศึกษาเฉลี่ยอยูํ
ในชํวง 8.7 ปี ถึง 9.4 ปี เมื่อแบํงตามเพศ พบวํา เพศชาย มีจํานวนปีการศึกษาเฉลี่ยอยูํในชํวง 8.8 ปี ถึง 9.3 ปี  
และเพศหญิง มีจํานวนปีการศึกษาเฉลี่ยอยูํในชํวง 8.6 ปี ถึง 9.5 ปี อีกท้ังประชากรกลุํมอายุ 60 ปีขึ้นไป  
มีจํานวนปีการศึกษาเฉลี่ยอยูํในชํวง 4.2 ปี ถึง 5.0 ปี เมื่อแบํงตามเพศ พบวํา เพศชาย มีจํานวนปีการศึกษาเฉลี่ย
อยูํในชํวง 4.9 ปี ถึง 5.7 ปี  และเพศหญิง มีจํานวนปีการศึกษาเฉลี่ยอยูํในชํวง 3.6 ปี ถึง 4.5 ปี   
 การเข๎าเรียนในระดับประถมศึกษาเมื่อถึงเกณฑ๑อายุ ซึ่งในประเทศไทย คือ 6 ปี มีความสําคัญตํอ  
การเรียนรู๎และความก๎าวหน๎าในอนาคตของเด็ก การเข๎าเรียนช๎าหรือการขาดความพร๎อมในการเข๎าโรงเรียน
อาจสํงผลเสียตํอการเรียน ซึ่งอาจนําไปสูํผลการเรียนที่ไมํดี หรือแม๎กระทั่งการออกจากโรงเรียน เด็กทุกคน  
ไมํวําจะเพศใดเชื้อชาติใด หรือมีพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและสังคมอยํางไร ล๎วนมีสิทธิ์ได๎รับการศึกษาที่มีคุณภาพ 
ซ่ึงจะชํวยให๎พวกเขามีความรู๎และทักษะในการดึงศักยภาพของตนเองมาใช๎ได๎อยํางเต็มที่ สามารถปกปูอง
ตนเองจากอันตรายและการถูกแสวงประโยชน๑ รวมทั้งทําประโยชน๑ให๎แกํชุมชนและชํวยพัฒนาสังคม ร๎อยละ  
94.8 ของเด็กวัยประถมศึกษา (อายุ 6-11 ปี) กําลังเรียนระดับประถมศึกษาหรือระดับมัธยมศึกษา และร๎อยละ 
5.1 เป็นเด็กที่ตกหลํน (หมายถึงเด็กที่ไมํได๎กําลังเรียนในระดับใด ๆ รวมกับเด็กที่กําลังเรียนระดับอนุบาล) และ
เมื่อพิจารณากลุํมอายุของเด็กพบวํา เด็กที่อายุ 6 ปีเมื่อเริ่มปีการศึกษามีอัตราการเข๎าเรียนเพียงร๎อยละ 75.7 
ในขณะที่ร๎อยละ 22.5 เป็นเด็กที่กําลังเรียนในระดับอนุบาลซึ่งถือได๎วําเรียนช๎ากวําเกณฑ๑ นอกจากนี้ ยังพบวํา
เด็กท่ีแมํไมํมีการศึกษา เด็กในครัวเรือนที่ยากจนมาก และเด็กในครัวเรือนที่หัวหน๎าครัวเรือนไมํได๎พูดภาษาไทย  
มีเด็กตกหลํนในสัดสํวนที่สูงกวําเด็กกลุํมอ่ืน ๆ (ร๎อยละ 13.1 6.9 และ 10.4 ตามลําดับ) และพบวําเมื่อจําแนกตาม
เพศ เด็กชายมีแนวโน๎มที่จะเป็นเด็กตกหลํนสูงกวําเด็กหญิง ตัวอยํางเชํน ในครัวเรือนที่ยากจนมาก เด็กชายร๎อยละ 
7.8 เป็นเด็กที่ตกหลํน เปรียบเทียบกับร๎อยละ 5.9 ของเด็กหญิง  
 เด็กที่ไมํได๎เข๎าเรียนในระดับมัธยมศึกษามีสัดสํวนสูงกวําในระดับประถมศึกษา เมื่อพิจารณาตามภาค 
พบความแตกตํางดังนี้ เด็กในภาคกลางไมํได๎เรียนระดับใดเลยร๎อยละ 17.3 เปรียบเทียบกับร๎อยละ 11.0 ของ
เด็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อายุของเด็กมีความสัมพันธ๑อยํางสูงกับการไมํได๎เรียนระดับใดเลยของเด็ก 
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กลําวคือ เด็กอายุ 12 ปีเพียงร๎อยละ 2.6 ที่ไมํได๎เรียน และสัดสํวนเพ่ิมขึ้นอยํางชัดเจนในเด็กอายุ 15 และ 17 ป ี
(ร๎อยละ 16.9 และ 30.4 ตามลําดับ) ดังตาราง 2 
 

ตาราง 2 จํานวนปีการศึกษาเฉลี่ย 
พ.ศ. 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 

จํานวนปี
การศึกษาเฉลีย่
ของประชากร
กลุํมอาย ุ15 – 
59 ปี 

8.7 8.8 8.8 8.9 9.0 9.1 8.8 8.9 9.0 9.3 9.4 

   ชาย 8.9 8.8 8.9 9.0 9.1 9.2 8.9 8.9 9.0 9.2 9.3 

   หญิง 8.6 8.6 8.7 8.9 9.0 9.1 8.8 8.9 9.0 9.3 9.5 

จํานวนปี
การศึกษาเฉลี่ย
ของประชากร
กลุํมอายุ 60 ปี
ขึ้นไป 

4.2 4.3 4.4 4.4 4.6 4.7 4.5 4.7 4.8 5.0 5.0 

   ชาย 4.9 5.0 5.1 5.1 5.3 5.4 5.1 5.3 5.4 5.6 5.7 
   หญิง 3.6 3.8 4.0 3.9 4.1 4.2 4.1 4.2 4.3 4.5 4.5 

 เมื่อพิจารณาระดับการศึกษา สามารถแบํงระดับการศึกษาออกเป็น 4 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรีและต่ํากวํา) พบวํา
ในปีพ.ศ. 2549 - 2559 อัตรานักเรียนระดับประถมศึกษามีอัตราจํานวนนักเรียนมากที่สุด แตํอัตรานักเรียน
ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรีและต่ํากวํา) มีอัตราจํานวนนักเรียนน๎อยที่สุด และมีแนวโน๎มลดลงทุกปี  
เมื่อเปรียบเทียบกับอัตรานักเรียนระดับอื่น ๆ หรือพูดอีกนัยหนึ่งวําเมื่อนักเรียนเรียนระดับการศึกษาที่สูงขึ้นจะ
มีจํานวนนักเรียนที่ลดลง อีกทั้งจํานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรกลุํมอายุ 15 ปีขึ้นไป พบวําอยูํในชํวง  
7.8 ปี ถึง 8.5 ปี ดังตาราง 3 
 

ตาราง 3 อัตรานักเรียนตํอประชากรวัยเรียน 
พ.ศ. 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 

ประถมศึกษา 103.5 104.5 104.9 104.0 104.3 103.5 104.0 102.7 102.2 102.4 102.7 
มัธยมศึกษาตอนต๎น 96.67 96.37 95.62 94.87 98.01 98.43 97.65 96.75 97.13 98.71 96.77 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 65.77 67.16 68.14 69.57 71.68 72.18 73.18 75.07 77.29 78.45 78.57 

อุดมศึกษา (ปริญญาตรีและตํ่า
กวํา) 

62.50 61.05 60.47 56.21 46.21 47.18 51.85 46.48 46.22 48.17 47.72 

จํานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของ

ประชากรกลุํมอายุ 15 ปีข้ึนไป 
7.8 7.9 8.0 8.1 8.2 8.2 8.0 8.0 8.1 8.5 8.5 

 

(ท่ีมา: สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแหํงชาติ, 2560) 
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 อยํางไรก็ตามเม่ือพิจารณาจํานวนนักเรียนออกกลางคันระดับประถมศึกษาปีการศึกษา 2549 - 2558 
พบวํา ในปีการศึกษา 2549 มีจํานวนนักเรียนออกกลางคันมากที่สุด แตํในปีการศึกษา 2558 มีจํานวนนักเรียน
ออกกลางคันน๎อยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษาอ่ืน ๆ จํานวน 36,458 คน (ร๎อยละ 24.55) และจํานวน 
1,313 คน (ร๎อยละ 0.88) ตามลําดับและเมื่อพิจารณาจํานวนนักเรียนออกกลางคันระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น  
ปีการศึกษา 2549 – 2558 พบวํา ในปีการศึกษา 2549 มีจํานวนนักเรียนออกกลางคันมากที่สุด แตํใน 
ปีการศึกษา 2558 มีจํานวนนักเรียนออกกลางคันน๎อยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษาอ่ืน ๆ จํานวน 
52,001 คน (ร๎อยละ 20.37) และ 2,837 (ร๎อยละ 1.11) ตามลําดับ นอกจากนี้เมื่อพิจารณาจํานวนนักเรียน
ออกกลางคันระดับมัธยมศึกษาตอนปลายปีการศึกษา 2549 – 2558 พบวํา ในปีการศึกษา 2549 มีจํานวน
นักเรียนออกกลางคันมากที่สุด แตํในปีการศึกษา 2558 มีจํานวนนักเรียนออกกลางคันน๎อยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบ
กับปีการศึกษาอ่ืน ๆ จํานวน 22,422 คน (ร๎อยละ 20.09) และ 1,417 (ร๎อยละ 1.27) ดังตาราง 4 
 

ตาราง 4 จํานวนนักเรียนออกกลางคันระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ปีการศึกษา 2549 - 2558 

พ.ศ. 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 
ประถมศึกษา 36,458 45,374 37,529 8,472 6,786 3,657 4,573 2,610 1,760 1,313 
มัธยมศึกษาตอนต๎น 52,001 55,079 53,147 28,525 20,155 15,340 18,005 5,844 4,290 2,837 
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

22,422 21,677 18,746 10,812 10,886 8,933 10,221 3,711 2,764 1,417 

(ท่ีมา: สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2559) 
 

 3.2 ด้านอนามัยเจริญพันธุ์ 
 จากกรอบยุทธศาสตร๑ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) ได๎มีการกลําวถึงยุทธศาสตร๑หลักใน 
การเสริมสร๎างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย๑ โดยมีเปูาหมายสําคัญ คือ การลดอัตราคลอดในวัยรุํนอายุ 15-19 ป ี
อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการดําเนินงานด๎านอนามัยการเจริญพันธุ๑ที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือให๎บรรลุเปูาหมาย  
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได๎มีการขับเคลื่อนผํานยุทธศาสตร๑ชาติที่สําคัญ คือ ยุทธศาสตร๑การปูองกัน
และการแก๎ไขปัญหาการตั้งครรภ๑ในวัยรุํน และยุทธศาสตร๑การพัฒนาอนามัยเจริญพันธุ๑แหํงชาติฉบับที่ 2  
วําด๎วยการสํงเสริมการเกิดและการเติบโตอยํางมีคุณภาพซึ่งจําเป็นต๎องดําเนินงานรํวมกับภาคีเครือขํายอยําง
ตํอเนื่องจริงจัง จากข๎อมูลของสํานักอนามัยเจริญพันธุ๑ทําให๎เห็นภาพของสถานการณ๑ท่ีสําคัญ ดังนี้ 
 

 เพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น 
 การมีเพศสัมพันธ๑ของนักเรียน ปี พ.ศ. 2559 เมื่อคิดเป็นร๎อยละแล๎วลดลงเล็กน๎อย พบวํา 1 ใน 4 ของ
นักเรียนชาย และ 1 ใน 5 ของนักเรียนหญิง ระดับชั้น ม. 5 เคยมีเพศสัมพันธ๑ สํวนนักเรียนในระดับปวช.2 
ประมาณร๎อยละ 40 เคยมีเพศสัมพันธ๑แล๎ว ในสํวนของการใช๎ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ๑ครั้งแรกในกลุํม
นักเรียนชายและหญิง ทั้งม.5 และ ปวช.2 มีประมาณร๎อยละ 70 สํวนร๎อยละการใช๎ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ๑
ครั้งลําสุดในนักเรียนชั้นม.5 สูงกวําการใช๎ถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธ๑ครั้งแรก แตํพบวําการใช๎ถุงยางอนามัย
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เมื่อมีเพศสัมพันธ๑ครั้งลําสุดในกลุํมนักเรียนชั้นปวช. 2 อยูํที่ระดับต่ํากวําร๎อยละ 70 ทั้งเพศชายและหญิง สําหรับ
โรคติดตํอทางเพศสัมพันธ๑ อัตราปุวยโรคติดตํอทางเพศสัมพันธ๑ในวัยรุํนและเยาวชนอายุ 15-24 ปี มีแนวโน๎มสูงขึ้น
อยํางตํอเนื่อง ซึ่งใน พ.ศ. 2559 พบอัตราปุวย 127.1 ตํอวัยรุํนและเยาวชนอายุ 15-24 ปี 1 แสนคน (ข๎อมูล ณ 
วันที่ 15 กรกฎาคม 2560 โดย สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค พ.ศ. 2553-2558) 

 การคลอดบุตร 
 เมื่อเปรียบเทียบร๎อยละของแมํวัยรุํนกับแมํที่คลอดทุกกลุํมอายุ พ.ศ. 2546-2559 พบวําร๎อยละ 
การคลอดบุตรของแมํที่มีอายุน๎อยกวํา 20 ปี เปรียบเทียบกับแมํทุกกลุํมอายุ มีแนวโน๎มลดลงตั้งแตํ พ.ศ. 2556 
เป็นต๎นมา โดยในปี 2559 แมํคลอดบุตรอายุระหวําง 10-19 ปี คิดเป็นร๎อยละ 14.2 จํานวนการคลอดในหญิง
อายุ 10-14 ปี มีแนวโน๎มลดลง ตั้งแตํ พ.ศ. 2556 โดยใน พ.ศ. 2559 จํานวนการคลอดเทํากับ 2,746 คน  
คิดเป็นอัตรา 1.4 ตํอหญิง 10-14 ปี พันคน สําหรับการคลอดบุตรในวัยรุํนอายุ 15-19 ปี มีแนวโน๎มลดลง  
จากจํานวนมากกวํา 1 แสนคน/ปี ในปี พ.ศ. 2546-2559 เหลือน๎อยกวําหนึ่งแสนคนในปี 2559 ในสํวนของ
การคลอดซ้ําในวัยรุํน ข๎อมูลจากการจดทะเบียนเกิด จากสํานักการทะเบียนกรมการปกครอง พบวําวัยรุํนอายุ
ต่ํากวํา 20 ปี ที่มีการคลอดซ้ํา ในชํวงอายุ 15-19 ปี เทํากับร๎อยละ 12.2  

 การท าแท้ง 
 สํานักอนามัยเจริญพันธุ๑ได๎มีการสํารวจสถานการณ๑การทําแท๎งทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
24 จังหวัด จากผู๎ปุวยแท๎งที่เข๎ารับการรักษาและยินยอมตอบแบบสอบถาม จากโรงพยาบาล 194 แหํง  
จํานวน 2,486 ราย พบวํามีอัตราการแท๎งเองร๎อยละ 56.7 และทําแท๎งร๎อยละ 43.1 โดยมีสาเหตุการทําแท๎งมา
จากเหตุผลด๎านสุขภาพร๎อยละ 37.4 และเหตุผลด๎านเศรษฐกิจ สังคม และครอบครัว ร๎อยละ 62.6 เมื่อจําแนก
ร๎อยละของผู๎ปุวยทําแท๎งจําแนกตามชํวงอายุ ร๎อยละ 28.6 มีสถานภาพเป็นนักเรียน นักศึกษา และร๎อยละ 
26.3 อายุต่ํากวํา 20 ปี ในขณะที่ร๎อยละ 53.1 อยูํในชํวงอายุ 20-24 ปี  
 3.3 สถานการณ์ด้านการใช้สื่อออนไลน์ 

ปัจจุบันคนไทยมีแนวโน๎มใช๎อินเทอร๑เน็ตเพ่ิมขึ้นอยํางตํอเนื่อง โดยเฉพาะกลุํมเยาวชน 15 – 24 ปี  
มีสัดสํวนการใช๎อินเทอร๑เน็ตสูงกวํากลุํมอ่ืน ๆ อีกทั้งอุปกรณ๑ใช๎เข๎าถึงอินเทอร๑เน็ต พบวํา สํวนใหญํใช๎
โทรศัพท๑มือถือแบบ smart phone ร๎อยละ 87.9 รองลงมาคอมพิวเตอร๑ตั้งโต๏ะ ร๎อยละ 70.0 คอมพิวเตอร๑
พกพา ร๎อยละ 35.1 แท็บเล็ต ร๎อยละ 18.5  โทรศัพท๑มือถือแบบฟิเจอร๑โฟน ร๎อยละ 7.2 และเทคโนโลยีอ่ืน ๆ 
(smart TV) ร๎อยละ 1.0 น๎อยที่สุด ตามลําดับ นอกจากนี้ 5 กิจกรรมสูงที่สุดจากการใช๎อินเทอร๑เน็ต คือ social 
network (Facebook, Twitter, Google Plus, Line) ร๎อยละ 94.3 รองลงมา คือ ดาวน๑โหลดรูปภาพ/หนัง/
ภาพถําย/วิดีโอ/เพลง/Software ฯลฯ เพ่ือการแบํงปันบนเว็บไซต๑ ร๎อยละ 92.5 อัพโหลดข๎อมูล/รูปภาพ/
หนัง/ภาพถําย/วิดีโอ/เพลง/Software ฯลฯ เพ่ือการแบํงปันบนเว็บไซต๑ ร๎อยละ 65.8 ติดตามขําวสาร อําน 
หรือดาวน๑โหลดหนังสือพิมพ๑/นิตยสาร (e-book) ร๎อยละ 49.1 และรับ-สํงอีเมลล๑ ร๎อยละ 46.1 ตามลําดับ 
(สํานักงานสถิตแิหํงชาติ, 2558) 
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 จากรายงานการสํารวจพฤติกรรมการใช๎สื่อของเด็กกํอนวัยเรียนและครอบครัว (2560) เก็บข๎อมูลโดยใช๎
แบบสอบถาม 2,234 ชุด โดยทีมงาน We are Happy ซึ่งสํารวจผู๎ปกครองของเด็กกํอนวัยเรียนที่มีลูกหลาน
อายุระหวําง 2-6 ปีที่เรียนในศูนย๑เด็กเล็ก ในกรุงเทพฯ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ 
พบวําเด็กกํอนวัยเรียนเริ่มต๎นใช๎สื่อตั้งแตํอายุ 1 ปี กิจกรรมที่เด็กสามารถทําได๎ คือ เปิด -ปิดอุปกรณ๑
โทรศัพท๑มือถือหรือแท็บเล็ตได๎ด๎วยตนเองร๎อยละ 18.4 (410 คน) รองลงมาคือดูรายการตําง ๆ จากโทรทัศน๑
ร๎อยละ 15.6 (348 คน) และเด็กร๎อยละ13.8 (1,044 คน) เลํนเกมบนโทรศัพท๑มือถือหรือแท็บเล็ต 
 นอกจากนี้ ในการสํารวจข๎อมูลสถานการณ๑เด็กภัยออนไลน๑ ผู๎ตอบแบบสอบถามเป็นเด็กและเยาวชน
อายุ 9 – 18 ปี จํานวน 10,846 คน พบวํา เด็กและเยาวชนเชื่อวําอินเทอร๑เน็ตให๎ประโยชน๑และสิ่งดี ๆ 
มากมายในขณะเดียวกันก็ตระหนักวํามีภัยอันตรายและความเสี่ยงหลากหลายรูปแบบบนอินเทอร๑เน็ตไมํวําจะ
เป็นการถูกลํอลวง ติดตามคุกคาม ลํวงละเมิดทางเพศ กลั่นแกล๎ง ถูกหลอกในการซื้อสินค๎า เอาข๎อมูลไปใช๎ใน  
ทางมิชอบ ติดเกม และเข๎าถึงเนื้อหาผิดกฎหมายหรือเป็นอันตราย เด็กและเยาวชนเชื่อวําเพ่ือน ๆ มีพฤติกรรม
สุํมเสี่ยงจะเกิดภัยอันตรายอยํางใดอยํางหนึ่ง แตํไมํคิดวําการกลั่นแกล๎งรังแกหรือการละเมิดทางเพศจะเกิด
ขึ้นกับตนเอง เมื่อเผชิญกับปัญหาภัยหรือความเสี่ยงออนไลน๑สามารถจัดการปัญหานั้นเองได๎ทั้งยังสามารถ
ชํวยเหลือเพ่ือนที่ประสบปัญหาภัยออนไลน๑ได๎อีกด๎วย เมื่อพิจารณาเรื่องการเลํนเกมออนไลน๑พบวําสํวนใหญํ
เด็กและเยาวชนเพศชายที่เคยเลํนเกมออนไลน๑และเสี่ยงติดเกมมากกวําเพศหญิง 2 เทํา 
 ทั้งนี้จากข๎อมูลวิจัยตําง ๆ จากหลายแหลํงข๎อมูลพบวําปัญหาที่เกิดกับเด็กและเยาวชนเป็นไปทิศทาง
เดียวกัน คือปัญหาที่พบมากในเด็กเล็กจนถึงประถมศึกษาตอนปลายคือภาวะติดอินเทอร๑เน็ต ( Internet 
Addiction Disorder) นํามาซึ่งการติดเกม และการถูกคุกคามทางไซเบอร๑หรือการกลั่นแกล๎งทางอินเทอร๑เน็ต 
(Cyber bullying) ซึ่งสํงผลทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต รวมทั้งมีความรุนแรงถึงเสียชีวิต ทั้งจากการถูก
หลอกลวงและการฆําตัวตาย นับวันปัญหาดังกลําวเริ่มทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ เราจึงจําเป็นจะต๎องรํวมกัน
เสริมสร๎างความแข็งแรงและภูมิคุ๎มกันในจิตใจของเด็ก รวมทั้งการสร๎างทักษะในการใช๎สื่อดิจิทัลให๎พร๎อมรับมือ
กับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น เด็กไทยอายุ 6-14 ปี ใช๎มือถือเพ่ิมข้ึน 4.5 เทํา 
 ข๎อมูลจากสํานักงานสถิติแหํงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร เผยแพรํในหนังสือวิเคราะห๑
เด็กและเยาวชนปี 2558 ระบุวํา ในครึ่งทศวรรษที่ผํานมา เด็กและเยาวชนมีการใช๎เทคโนโลยีมากขึ้นทุก ๆ ปี 
ไมํวําจะเป็นคอมพิวเตอร๑ โทรศัพท๑มือถือ หรืออินเทอร๑เน็ต ทั้งนี้เด็กและเยาวชนมีโทรศัพท๑มือถือใช๎เรียกวําเป็น
ปัจจัยที่ 5 โดยเฉพาะเด็ก (6-14 ปี) ใช๎โทรศัพท๑มือถือ เพ่ิมขึ้นถึง 4.5 เทํา จากปี 2550 ที่มีเพียงร๎อยละ 7  
เพ่ิมเป็น ร๎อยละ 32.0 ในปี 2557 สํวนเยาวชน (15-24 ปี) เกือบทุกคนใช๎โทรศัพท๑มือถือ 
 เด็กต่ํากวํา 16 ปี ออนไลน๑คุยกันวันละเกือบ 6 ชั่วโมง การสํารวจเรื่องพฤติกรรมการใช๎อินเทอร๑เน็ต  
จากเอกสาร Thailand Internet User Profile 2016 ซึ่งจัดทําโดย สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส๑ (องค๑การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด๎า) เผยแพรํเมื่อเดือนสิงหาคม 2559 ระบุวําทํา
การสํารวจระหวํางกลางเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม 2559 โดยใช๎แบบสอบถามออนไลน๑ จากกลุํมตัวอยําง
จํานวน 16,661 คนจากทั่วประเทศ ได๎แกํ Gen Y อายุ 16-35 ปี จํานวนร๎อยละ 54.4 รองลงมาคือ Gen X 
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อายุ 36-51 ปีจํานวนร๎อยละ 36.3 Baby Boomer อายุ 52-70 ปีจํานวนร๎อยละ 8.5 และ Gen Z อายุต่ํากวํา 
16 ปีจํานวนร๎อยละ 0.8 พบวํา สื่อสังคมออนไลน๑ที่ Gen Z ใช๎มากที่สุด ได๎แกํ YouTube ร๎อยละ 98.6 
Facebook ร๎อยละ 93.8 และ Line ร๎อยละ 91.4 
 จากการสํารวจดังกลําว พบวําประชาชนกลุํม Gen Z ซึ่งเกิดตั้งแตํปี 2544 และยังอยูํในวัยเด็กมีสถิติ
การใช๎อินเทอร๑เน็ต 5.7 ชั่วโมงตํอวัน มีการใช๎อินเทอร๑เน็ตผํานสมาร๑ทโฟน มากที่สุดเมื่อเทียบกับอุปกรณ๑ 
แบบอ่ืน ๆ และร๎อยละ 95.8 ใช๎สื่อสังคมออนไลน๑เพื่อพูดคุยกัน 
 ปัจจุบันมีภัยคุกคามที่พบมากทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยคือการกลั่นแกล๎งออนไลน๑ หรือการกลั่นแกล๎งใน
โลกไซเบอร๑ (Cyber bullying) ซึ่งหมายถึงการคุกคามทางไซเบอร๑หรือการกลั่นแกล๎งทางอินเทอร๑เน็ต  
เป็นการใช๎อินเทอร๑เน็ตเป็นเครื่องมือหรือชํองทางเพ่ือกํอให๎เกิดการคุกคาม ลํอลวงและการกลั่นแกล๎งบนโลก
อินเทอร๑เน็ต ซึ่งสามารถเป็นทั้งผู๎กระทําและผู๎ถูกกระทํา “เป็นการกลั่นแกล๎งกันอยํางรุนแรงในโลกไซเบอร๑  
มักพบในกลุํมเด็กวัยเรียนในโรงเรียน มหาวิทยาลัยเดียวกันโดยมีเจตนาต๎องการแกล๎งให๎เพ่ือนอับอาย เสียหน๎าเสีย
ชื่อเสียง เสียเพ่ือน ไมํได๎รับการยอมรับ ถูกอัปเปหิออกจากกลุํม” ซึ่งพบวํามีการทําหลายวิธี เชํน สร๎าง 
เพจปลอมและใสํข๎อมูลที่ไมํเป็นจริงของเพ่ือนเพ่ือให๎คนอ่ืนเข๎าใจผิด หรือการตัดตํอภาพอยํางไมํเหมาะสม 
นอกจากนี้ทัศนคติของครูก็อาจชํวยซ้ําเติมเด็กท่ีตกเป็นเหยื่อของการกลั่นแกล๎ง เพราะครูอาจมองวําเด็กคนนี้คง
ไปทําอะไรผิดจึงเป็นเหตุให๎โดนแกล๎ง สุดท๎ายผลร๎ายก็ตกอยูํกับเด็ก เพราะเด็กขาดที่พ่ึงไมํอยากไปโรงเรียนเพราะ
คุยกับใครไมํได๎ จนขาดเรียนติดตํอกันเป็นเวลานาน บางรายหันเข๎าหายาเสพติด ซึมเศร๎า หรือถึงขั้นทําร๎ายตัวเอง
และฆําตัวตาย (ที่มา: รศ. นพ.ชาญวิทย๑ พรนภดล หัวหน๎าสาขาจิตเวชเด็กและวัยรุํน คณะแพทยศาสตร๑ศิริราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล) 

 การคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber bullying)  
 อาจมาในรูปแบบการสํงอีเมล ข๎อความ การสนทนาทางสื่อออนไลน๑ เชํน เฟซบุ๏ก เว็บเพจ ไลน๑ แชทบ็อก ฯลฯ 
สถิติที่นําสนใจเกี่ยวกับ Cyber bullying ในประเทศไทย ได๎แกํ 
 - ร๎อยละ 75 คือ อัตราการเข๎าถึงอินเทอร๑เน็ตของกลุํมที่ใช๎งานอินเทอร๑เน็ตมากที่สุด คือ เด็กและ
เยาวชน อายุ 5-28 ปี และใช๎อินเทอร๑เน็ตมากที่สุด เกือบ 8 ชม.ตํอวัน (ที่มา: ผลสํารวจจากสํานักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส๑) 
 - ร๎อยละ 80 ของเด็กและเยาวชนไทย เจอภัยคุกคาม ลํอลวงและการกลั่นแกล๎งในโรงเรียนและบน
โลกอินเทอร๑เน็ต และเป็นอันดับต๎น ๆ ของเอเชีย (ท่ีมา: www.nobullying.com) 
 - ข๎อมูลวิจัยจากคุณครู  ชัชฎาภรณ๑ พรมนอก (2552)  ครูกระบวนกรโรงเรียนสาธิตแหํ ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑ ซึ่งทําหน๎าที่ดูแลเรื่องสุขภาพจิตของนักเรียนภายในโรงเรียน ซึ่งทําการวิจัยเกี่ยวกับ 
เด็กในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครแหํงหนึ่ง ตั้งแตํชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 อายุ 10-12 ปี จํานวน 200 คน 
พบวํา ร๎อยละ 100 ของเด็กที่สํารวจ มีโทรศัพท๑มือถือและเฟซบุ๏ก “นอกจากนี้สํวนใหญํยังมีประสบการณ๑พบเห็น
การกลั่นแกล๎งทางไซเบอร๑ ซึ่งปัญหานี้มันลงไปถึงเด็กเล็ก ๆ แล๎วซึ่งเราก็พบวําเริ่มเจอปัญหานี้ เพียงแตํยังไมํมาก
เทํากลุํมเด็กโต เพราะเดี๋ยวนี้เด็กอายุเพียง 5 ขวบก็เริ่มมีการใช๎อินเทอร๑เน็ตแล๎ว (ที่มา: นิตยสารDigital Age (2552) 
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ผศ.ดร.วิมลทิพย๑ มุสิกพันธ๑ สาขาวิชาสังคมศาสตร๑ สถาบันแหํงชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
มหาวิทยาลัยมหิดล) 

 สถิติเด็กเสพติดเกมสูงข้ึน 1.5 เท่าตัวในรอบ 3 ปี 
 ศูนย๑ปูองกันและแก๎ไขปัญหาเด็กติดเกม สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุํนราชนครินทร๑ รายงานวํา
ในชํวง 3 เดือนแรกของปี 2560 นี้ พบผู๎ปุวยเด็กและวัยรุํนที่ได๎รับการวินิจฉัยวํามีปัญหาพฤติกรรม และอาการ
เสพติดเกมอยูํในระดับปานกลางถึงรุนแรง ที่ต๎องเข๎ารับการบําบัดรักษาทางจิตเวชอยํางเรํงดํวน และตํอเนื่อง 
รวมจํานวน 53 คน ซึ่งเป็นสถิติที่เพ่ิมสูงขึ้นถึง 1.5 เทําตัวในรอบ 3 ปี โดยร๎อยละ 96 เป็นชาย ซึ่งเด็กกลุํมนี้จะ
มีโรครํวมทางจิตเวช อาทิ โรคสมาธิสั้น โรคดื้อตํอต๎าน โรควิตกกังวล โรคซึมเศร๎า โรคกล๎ามเนื้อตากระตุก  
โรคบกพรํองทักษะการเรียนรู๎ 
 นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน๑ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ระบุวํายังพบปัญหา
พฤติกรรมโกหก ขโมยเงิน เลํนการพนัน หนีเรียน ไมํยอมไปโรงเรียน และหนีออกจากบ๎าน สํวนใหญํพบในกลุํม
อายุ 14-16 ปี แนวโน๎มพบอายุน๎อยลงเรื่อย ๆ น๎อยที่สุดคือ 5 ขวบ ซึ่งสัมพันธ๑กับปัญหาการเลี้ยงดูแบบปลํอย
ปละละเลย ถือเป็นเรื่องที่นําหํวงมาก โดยเรื่องติดเกมนี้ยังเป็นปัญหาอันดับ 2 ที่พํอแมํโทรปรึกษาสายดํวน 
1323 รองจากปัญหาสุขภาพจิตวัยรุํน เชํน เรื่องความรัก ฯลฯ ทั้งนี้ สิ่งที่กังวลจากความเข๎าใจผิดคิดวํา เกมบน
สมาร๑ทโฟน เกมออนไลน๑ การแขํงขันเกมตํอสู๎ออนไลน๑คือของเลํนของเด็กทุกวัย เพราะบางเกมมีอันตรายกับ
เด็ก เชํน การแขํงขันเกมตํอสู๎ออนไลน๑ ที่รู๎จักกันในชื่อ “โมบ๎า” นั้นมีอันตรายตํอสมองสํวนหน๎าของเด็ก และ
วัยรุํนซึ่งเป็นสํวนที่ทําหน๎าที่เกี่ยวกับการคิดวิเคราะห๑ สมาธิ ความจํา และการตัดสินใจด๎วยเหตุผล ซึ่งมีผลตํอ
การควบคุมความคิด อารมณ๑และพฤติกรรมโดยตรง 
 ผลสํารวจข๎อมูลจาก สํานักงานสถิติแหํงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร เผยแพรํในหนังสือ
วิเคราะห๑เด็กและเยาวชนปี 2558 ในหัวข๎อ ปัญหาที่เกิดจากการทํากิจกรรมผํานอินเทอร๑เน็ต กลุํม Gen Z 
พบวํา เรื่องของความลําช๎าในการเชื่อมตํอการใช๎งานอินเทอร๑เน็ตเป็นปัญหาที่พบมากที่สุด (ร๎อยละ73.4) สํวน
ปัญหาลําดับถัด ๆ ไปได๎แกํ ปริมาณโฆษณาออนไลน๑ที่มารบกวน (ร๎อยละ 49.0) เชื่อมตํออินเทอร๑เน็ตยากหรือ
หลุดบํอย (ร๎อยละ 34.3) เสียคําใช๎จํายแพง (ร๎อยละ 24.0) ไมํมั่นใจวําข๎อมูลบนอินเทอร๑เน็ตจะเชื่อถือได๎  
(ร๎อยละ 18.4) การให๎บริการอินเทอร๑เน็ตไมํทั่วถึง (ร๎อยละ 17.4) ถูกรบกวนด๎วยสื่อลามกอนาจาร (ร๎อยละ13.0)  
ถูกรบกวนด๎วยอีเมล๑ขยะ (ร๎อยละ 8.8) ติดไวรัสคอมพิวเตอร๑ (ร๎อยละ 7.2) เกิดปัญหาแตํไมํรู๎จะไปขอความ
ชํวยเหลือจากใคร (ร๎อยละ 4.0) ถูกละเมิดข๎อมูลสํวนบุคคล (ร๎อยละ 3.2) และถูกหลอกลวงทางอินเทอร๑เน็ต 
(ร๎อยละ 1.7) แม๎ตัวเลขการถูกละเมิดข๎อมูลสํวนบุคคลและการหลอกลวงทางอินเทอร๑เน็ตของเด็กไทยยังอยูํใน
อันดับที่ไมํสูงนักแตํ ภาครัฐและผู๎เกี่ยวข๎องยังคงต๎องจับตาดูตัวสถิติที่มีแนวโน๎มสูงขึ้น และให๎ความสําคัญใน
เรื่องนี้อยํางจริงจัง  

 ปัญหาที่พบมากเม่ือเด็กติดสื่อออนไลน์ 
 การติดเกม สํงผลให๎เกิดปัญหาสุขภาพกายและใจ เริ่มจากไมํสนใจการเรียน ผลการเรียนตกต่ํา  
ไมํอยากสื่อสารกับคนในครอบครัว หงุดหงิด อารมณ๑เสียถ๎าไมํได๎ออนไลน๑ พฤติกรรมก๎าวร๎าว รุนแรง 
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 การถูกคุกคามทางไซเบอร์ หรือการกลั่นแกล๎งออนไลน๑ สํงผลให๎เกิดความไมํสบายใจ ไมํอยากเข๎า
สังคม ถูกลํอลวง และนําไปสูํการทําร๎ายตัวเองหรือฆําตัวตาย ปัญหาเหลํานี้สํงผลตํอสุขภาพรํางกายโดยตรง
แล๎วยังเป็นการลดความสัมพันธ๑กับสังคม ในเวลาเดียวกันโดยเฉพาะการมีปฏิสัมพันธ๑กับครอบครัว เด็กจะหัน
ไปสร๎างความสัมพันธ๑กับคนแปลกหน๎า เป็นความรู๎สึกแบบฉาบฉวย และทําให๎เด็กไมํกล๎าสื่อสารโดยการพูดกับ
คนในครอบครัวตนเองทําให๎เกิดปัญหาลุกลาม และอาจแก๎ไขไมํทัน 
 รายงานรูปแบบการสื่อสารที่สํงผลกระทบในแงํลบตํอเด็กและเยาวชนและแนวทางดูแลปูองกันและ
เสริมสร๎างความรู๎ เทําทันสื่อสําหรับเด็กและเยาวชน กรณีศึกษาจากประเทศไทยและตํางประเทศโดย  
ผศ.ดร.วรัชญ๑ ครุจิต (2560) ระบุวํา สามารถแยกผลกระทบในแงํลบจากสื่อดิจิทัลทั้งหมดออกเป็น 8 หัวข๎อ
หลัก ดังนี้ 
 1. การลํอลวง ได๎แกํ การลํอลวงทางเพศ เพ่ือฉ๎อโกงธุรกรรมทางการเงิน การโฆษณาออนไลน๑ 
 2. เนื้อหาที่ไมํเหมาะสม ได๎แกํ เนื้อหาที่ยั่วยุทางเพศ การใช๎ภาษาที่ไมํเหมาะสม หยาบคาย ดูถูก  
ผิดหลักภาษา เนื้อหารุนแรง ภาพสยดสยอง เนื้อหาที่สร๎างความเกลียดชัง เป็นต๎น 
 3. การแกล๎ง รังแกกันทางออนไลน๑ ได๎แกํ การแอบติดตามและสอดสํองข๎อมูลของผู๎อ่ืนทางออนไลน๑ 
การยั่วให๎ไมํพอใจแล๎วแอบถํายคลิป ฯลฯ 
 4. การกํอให๎เกิดความไมํพอใจ ได๎แกํ การกํอให๎เกิดความซึมเศร๎า หรืออิจฉา และการนําไปสูํความรุนแรง 
 5. การกํอให๎เกิดความเข๎าใจผิด ได๎แกํ การหลอกลวงหรือเข๎าใจผิดจากการใช๎ภาพ หรือข๎อมูล 
 6. การใช๎เวลาในทางที่ไมํสร๎างสรรค๑ ได๎แกํ การลดเวลาที่ใช๎ในการอํานหนังสือ หรือทํากิจกรรมอ่ืน
และการเกิดการเสพติด เลํนเกม เกิดปัญหาทางสุขภาพ 
 7. การกระทําผิดกฎหมาย ได๎แกํ การกระทําผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร๑ และการกระทําผิดกฎหมายอ่ืน ๆ 
 8. การกํอให๎เกิดพฤติกรรมที่ไมํเหมาะสม ได๎แกํ การถํายภาพตัวเอง (Selfie) อยํางไมํเหมาะสม  
การท๎าทะเลาะวิวาทออนไลน๑ การแฉความลับหรือข๎อมูลสํวนตัว การสํงตํอเนื้อหาลามกอนาจาร เป็นต๎น 

3.4 การติดตามประเมินผลการพัฒนาเด็กและเยาวชน   
การรายงานผลการดําเนินงานตามอนุสัญญาวําด๎วยสิทธิเด็ก การรายงานผลการดําเนินงานตามอนุสัญญา

วําด๎วยสิทธิเด็กฉบับแรก เมื่อปพ.ศ.2539 ฉบับที่ 2 เมื่อปีพ.ศ.2547 และฉบับที่ 3–4 ในปีพ.ศ.2554 โดยประเทศ
ไทยมีการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิเด็กแหงสหประชาชาติหลายประเด็น ดังนี้ 

1. การถอนข๎อสงวนข๎อ 7 ของอนุสัญญาวาด๎วยสิทธิเด็กที่จะต๎องได๎รับการจดทะเบียน ทันทีหลังจาก
การเกิด สิทธิที่จะต๎องมีชื่อ สัญชาติ และสิทธิที่จะรู๎จัก และได๎รับการเลี้ยงดูจากพํอแม ํ 

2. การคุ๎มครองทางด๎านกฎหมาย ได๎ยกรํางและแก๎ไขกฎหมายหลายฉบับเพ่ือให๎สอดคล๎องกับ
บทบัญญัติของอนุสัญญาวําด๎วยสิทธิเด็ก   

3. ด๎านสุขภาพ มีโครงการหลักประกันสุขภาพถ๎วนหน๎า ซึ่งเป็นหลักประกันการรักษาพยาบาลให๎แกํ
คนไทยทุกคนรวมถึงเด็กโดยไมํเสียคําใช๎จําย การปรับเปลี่ยนให๎สถานีอนามัย ในระดับตําบลทั่วประเทศเป็น
โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตําบลและหนํวยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ สํงผลให๎อัตราการตายจากการคลอด
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และอัตราการตายของเด็กอายุต่ํากวา 5 ปีลดลง การสํงเสริมการเลี้ยงลูกด๎วยนมแมํและภาวะทุพโภชนาการใน
เด็กลดลงอยํางตํอเนื่อง ด๎วยความพยายามในการลดการขาดสารไอโอดีนและธาตุเหล็ก ตลอดจนได๎ให๎
ความสําคัญกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย ดวยการยกระดับศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กทั่วประเทศให๎ มีมาตรฐาน  
  4. การศึกษา ประเทศไทยบรรลุเปูาหมาย MDGs เกี่ยวกับความสําเร็จในการเข๎าเรียนในระดับ
ประถมศึกษาอยํางทั่วถึง และเปูาหมายในการลดความไมํเทาํเทียมกันระหวํางเด็กหญิงเด็กชาย ในการเข๎าเรียน
ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  

5. การมีสํวนรํวมของเด็ก ด๎วยการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนทั้งในระดับอําเภอ จังหวัด และ
ระดับชาติ เพ่ือเป็นพ้ืนที่ให๎เด็กและเยาวชนได๎ใช๎สิทธิแสดงความคิดเห็น และเปนหลักประกันให๎เด็กได๎มีสํวน 
รวํมในการตัดสินใจและกระบวนการในการกําหนดนโยบายด๎านเด็กและเยาวชนของประเทศ  

6. กระบวนการยุติธรรมของเด็กและเยาวชน มีพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว และ 
วิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 โดยแก๎ไขคําจํากัดความของเด็กและเยาวชนใหสอดคล๎องกับ
อนุสัญญาวําด๎วยสิทธิเด็ก หลายมาตราได๎มีการแกไขเพ่ือประโยชนสูงสุดของเด็ก ตลอดจนประเทศไทยได๎
ดําเนินการสํงเสริมสิทธิและสวัสดิการของเด็กติดมารดาในเรือนจํา โดยมีการปรับปรุงการจัดการสภาพแวดล๎อม  
เพ่ือใหสอดคล๎องกับความตอ๎งการเฉพาะของผู๎ต๎องขังหญิงรวมทั้งการดูแลลูกของผู๎ต๎องขังหญิงดว๎ย 

 

 

 การศึกษาปัจจัยท๎าทายในสังคมไทยที่สํงผลตํอการเปลี่ยนแปลงสถานการณ๑การพัฒนาเด็กและ
เยาวชน ประกอบด๎วยปัจจัยท๎าทายในประเด็นโครงสร๎างทางประชากร รูปแบบครอบครัว การเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล๎อม การเคลื่อนย๎ายของประชากรที่สํงผลตํอการพัฒนา
เด็กและเยาวชน รายละเอียดดังนี้ 

1. โครงสร้างทางประชากร 
 การเปลี่ยนแปลงโครงสร๎างประชากรที่เข๎าสูํสังคมผู๎สูงอายุ ทําให๎จํานวนเด็กและเยาวชนย๎อนหลัง 5 ปี 
มีแนวโน๎มลดลงอยํางตํอเนื่อง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร๎างประชากรตามกลุํมอายุที่สําคัญ  
คือ ประชากรวัยเด็ก (อายุ 0-14 ปี) และประชากรวัยแรงงาน (อายุ 15-59 ปี) มีจํานวนและสัดสํวนลดลง ในขณะ
ที่ประชากรสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) มีแนวโน๎มเพ่ิมขึ้นอยํางตํอเนื่อง (สํานักงานคณะกรรมการการพัฒนา 
การเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ, 2555) มีสาเหตุมาจากอัตราการเกิดที่ลดลง และอายุที่ยาวนานขึ้น  

2. รูปแบบครอบครัว  
 รูปแบบครอบครัวมีความหลากหลายและซับซ๎อนมากขึ้น ครอบครัวมีขนาดเล็กลง สํวนใหญํเป็น
ประเภทครอบครัวเดี่ยวมีสถิติการแตํงงานลดลง การหยําร๎างมีแนวโน๎มเพ่ิมสูงขึ้น ครอบครัวไทยสามารถแบํง
ออกได๎เป็น 4 ประเภท คือ ครอบครัวเดี่ยว ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว ครอบครัวข๎ามรุํนหรือครอบครัวแหวํงกลาง
และครัวเรือนอยูํคนเดียว นอกจากนี้ยังพบวําเด็กที่ได๎รับการดูแลโดยปูุยําตายายที่สูงอายุ จะมีผลการเรียน  

 ตอนที่ 3 ปัจจัยท้าทายในสังคมไทยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ด้านเด็กและเยาวชน 
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ที่ด๎อยกวําเด็กที่อาศัยอยูํกับพํอแมํ และข๎อมูลสํามะโนประชากรและเคหะปีพ.ศ.2557 พบวําประเทศไทยมี
ขนาดครัวเรือนเฉลี่ย 2.70 คน มีขนาดเล็กลงเมื่อเทียบกับสํามะโนประชากรเคหะ ปีพ.ศ.2543 ที่มีขนาด
ครัวเรือนเฉลี่ย 3.80 คน จากรายงานการสํารวจสถานะสุขภาพเด็กไทย ปีพ.ศ.2555 มีเด็กเพียงร๎อยละ 57.60 
ที่อาศัยอยูํกับพํอแมํท้ังสองคน สํวนที่เหลือคือ เด็กที่ต๎องอาศัยอยูํกับพํอหรือแมํเพียงคนเดียว หรืออาศัยอยูํกับ
คนอ่ืน อันเนื่องมาจากพํอแมํต๎องไปทํางานในภูมิภาคอ่ืน ๆ การเปลี่ยนแปลงของครอบครัวข๎างต๎น สํงผลให๎
ครอบครัวไมํสามารถทําบทบาทหน๎าที่ได๎อยํางสมบูรณ๑และบรรยากาศในครอบครัวขาดความอบอํุน  
เมื่อพิจารณาจากดัชนีครอบครัวอบอํุน พบวําดัชนีครอบครัวอบอํุน ลดลงจากร๎อยละ 68.31 ในปีพ.ศ.2555 
เป็นร๎อยละ 65.34 ในปีพ.ศ.2558 

3. การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 
รูปแบบการค๎ามีแนวโน๎มเปลี่ยนแปลงไปสูํการค๎าเสรีมากขึ้น และมีการรวมกลุํมทางเศรษฐกิจที่

หลากหลายขึ้น กลําวคือ การรวมกลุํมทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคเพ่ือบรรลุเปูาหมายความรํวมมือตาม 3  
เสาหลัก ได๎แกํ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (APSC) และ
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC) จะมีผลทําให๎เด็กและเยาวชนเป็นกลุมเปูาหมายหลักที่สําคัญ
ของการพัฒนาในฐานะที่เป็นต๎นทุนการผลิต และการพัฒนาของภูมิภาคให๎มีความสามารถในการแขํงขันกับ
ภูมิภาคอ่ืน ๆ 

ปัญหาการจ๎างงานลดลง ไตรมาสสามปี 2560 มีกําลังแรงงาน 38.2 ล๎านคน ลดลง ร๎อยละ 1.3 จาก
ไตรมาสเดียวกันปีที่แล๎ว เป็นผู๎มีงานทํา 37.6 ล๎านคน ลดลงร๎อยละ 1.6 โดยภาคเกษตรลดลงร๎อยละ 1.2 เป็น
ผลตํอเนื่องจากอุทกภัยปลายปี 2559 จนถึงชํวงกลางปี และสถานการณ๑รุนแรงในชํวงกรกฎาคม -สิงหาคม 
2560 ที่ผํานมา ขณะที่ภาคนอกเกษตรมีการจ๎างงานลดลงร๎อยละ 1.8 แม๎ภาคการสํงออก จะขยายตัวได๎ดี  
แตํผู๎ผลิตยังคงเน๎นการระบายคลังสินค๎าแทนการจ๎างแรงงานเพ่ิมและการนําเข๎าเทคโนโลยีที่เพ่ิมสูงขึ้น  
สํวนอัตราการวํางงานอยูํที่ร๎อยละ 1.19 เพ่ิมข้ึนจากไตรมาส 3 ปี 2559 ที่ร๎อยละ 0.94 คําจ๎างแรงงานขยายตัว
เล็กน๎อย สํวนผลิตภาพแรงงาน ยังคงเพ่ิมขึ้นทั้งภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร (สํานักงานคณะกรรมการ  
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ, 2560)  

ปัญหาหนี้สินครัวเรือนเพ่ิมขึ้นในอัตราชะลอตัวลงอยํางตํอเนื่อง ในขณะที่สินเชื่ออุปโภคบริโภคสํวน
บุคคลของธนาคารพาณิชย๑เพิ่มขยายตัว เพ่ิมขึ้นตามทิศทางการฟ้ืนตัวของตลาดอสังหาริมทรัพย๑ และยอดขาย
รถยนต๑ที่ขยายตัวตํอเนื่อง สัดสํวนหนี้เพ่ือการอุปโภคบริโภคที่ไมํกํอให๎เกิดรายได๎ตํอสินเชื่อรวมที่เพ่ิมขึ้นเป็น
การเพ่ิมขึ้นของสินเชื่อที่อยูํอาศัยเป็นสําคัญ อยํางไรก็ตามการผิดนัดชําระหนี้เกิน 3 เดือน ขึ้นไปของสินเชื่อ
สํวนบุคคลภายใต๎การกํากับและสินเชื่อบัตรเครดิตลดลง เมื่อพิจารณาคําใช๎จํายครัวเรือน พบวําคําใช๎จํายใน
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล๑ เพ่ิมข้ึนร๎อยละ 2.2 ขณะที่คําใช๎จํายในการบริโภคบุหรี่เพ่ิมขึ้น ร๎อยละ 6.1 ซึ่ง
คิดเป็นร๎อยละ 3.4 ของคําใช๎จํายครัวเรือน กรมสรรพสามิตมีการบังคับใช๎มาตรการด๎านภาษีและราคาซึ่งต๎อง 
ดําเนินมาตรการอ่ืน ๆ ควบคูํไปด๎วย เพ่ือลดการบริโภค เครื่องดื่มแอลกอฮอล๑และบุหรี่  (สํานักงาน
คณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ, 2560)  
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4. การเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
จากการคาดการณ๑ของสถาบันอนาคตศึกษาเพ่ือการพัฒนา (FD) ประชากรในอนาคตเกือบครึ่งของ

ประชากรทั้งหมดอาศัยในเขตเมือง อาจสํงผลให๎เกิดการขาดแคลนที่อยูํอาศัย การบริการของรัฐทั้ง  
ด๎านการศึกษาและสวัสดิการอ่ืน ๆ ไมํทั่วถึง  ปัญหาสภาพแวดล๎อมความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
สุขภาพ รางกาย และ จิตใจ และการเพ่ิมข้ึนของอาชญากรรม รวมทั้งมีแนวโน๎มการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ๑
ในสังคมเป็นปัจเจกชนและแยกสํวนมากขึ้น นอกจากนี้การพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสารสารสนเทศ อินเทอร๑เน็ต
จากเดิมไปสูํเทคโนโลยีดิจิทัลในโลกเสมือนจริง (Virtual World) แม๎วําจะเกิดประโยชน๑มากมาย แตํอาจสํงผล
ด๎านลบให๎เด็กและเยาวชนมีแนวโน๎มการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศไปในทางที่ไมํเหมาะสม ทําให๎เสี่ยงตํอการถูก
ละเมิดและถูกแสวงหาประโยชน๑ในรูปแบบตําง ๆ ผํานโลกออนไลน๑ และการใช๎เวลาอยูํกับสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศมากขึ้น ทําให๎ขาดปฏิสัมพันธ๑กับคนรอบข๎างได๎ อีกทั้งยังสํงผลตํอทักษะแรงงานในตลาดยุคดิจิทัล 
การนําเทคโนโลยีนวัตกรรมมาใช๎มากขึ้น ทําให๎โครงสร๎างธุรกิจมีรูปแบบการผลิตและบริการที่เปลี่ยนแปลงไป 
แรงงานต๎องปรับตัวให๎เข๎ากับการทํางานในยุคดิจิทัลได๎ อาทิ มีความสนใจ ใฝุรู๎ทันโลกทันเหตุการณ๑ คุ๎นเคย
หรือใช๎เทคโนโลยีเป็น สามารถวิเคราะห๑และจัดการข๎อมูลขนาดใหญํ สามารถทํางานหลากหลาย (Multi-Skill) 
มีทักษะด๎านภาษา รวมถึงมีความยืดหยุํนในการทํางาน โดยแรงงานในยุคใหมํจึงจําเป็นต๎องมีทักษะ สามารถที่
ตอบสนองตํองานในรูปแบบใหมํและความต๎องการของผู๎ประกอบการ  

ตลอดจนการเติบโตทางเศรษฐกิจ เป็นปัจจัยสําคัญที่สํงผลตํอการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติในลักษณะที่
ไมํสมดุล ทําให๎ประเทศไทยต๎องเผชิญกับปัญหาภัยธรรมชาติที่มีความรุนแรงมากขึ้น  ปัญหาความเสี่ยงใน 
การขาดแคลนน้ํา ปัญหามลพิษในอากาศ ในน้ํา ที่สํงผลตํอสุขภาพของประชาชน จากข๎อมูลสํานักงาน
คณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ปี 2560 พบวําการเจ็บปุวยด๎วยโรคเฝูาระวังโดยรวม
ของประชาชนเพิ่มขึ้นร๎อยละ 23.8 แตํต๎องเฝูาระวังโรคที่แพรํระบาดในชํวงปลายฝนต๎นหนาวซึ่งพบผู๎ปุวยด๎วย
โรคไข๎หวัดใหญํเพ่ิมขึ้นเกือบ 2 เทํา รวมทั้งการดูแลสุขภาพจิตของคนไทยที่มีแนวโน๎มเพ่ิมขึ้นทั้งผู๎ปุวยโรคจิต 
โรควิตกกังวล และโรคซึมเศร๎า จากข๎อมูลการให๎บริการสายดํวนปรึกษาสุขภาพจิต 1323 ในปีงบประมาณ 
2559 พบวํา 5 อันดับปัญหาที่มีผู๎ขอคําปรึกษามากที่สุดคือ ความเครียดหรือวิตกกังวลทางจิตเวช ความรัก 
เรื่องเพศ และเรื่องครอบครัว นอกจากนี้ ควรเรํงสํงเสริมการมีกิจกรรมทางกาย ให๎เพียงพอในทุกกลุํมวัย เพ่ือ
ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคไมํติดตํอเรื้อรัง (NCDs) ทําให๎มีสุขภาพกายและจิตใจที่ดี 

ปัญหาอ่ืน ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมไทย ได๎แกํ คดียาเสพติดยังคงเพ่ิมขึ้น แนวนโยบายของรัฐจึงมุํงทั้ง 
การปูองกันและลดปัญหาเพ่ือสร๎างสังคมปลอดภัย โดยเน๎นการปราบปรามกลุํมผู๎มีอิทธิพลที่เกี่ยวข๎องกับ  
ยาเสพติดข๎ามชาติอยํางตํอเนื่อง คุมเข๎มแนวชายแดน และใช๎เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข๎ามาใช๎ในการตรวจหา  
ยาเสพติด ปัญหาอุบัติเหตุลดลง แตํยังต๎องรณรงค๑สร๎างความตระหนักด๎านปัญหาความปลอดภัยทางถนนอยําง
ตํอเนื่อง โดยเฉพาะด๎านความเสี่ยง และความร๎ายแรงของอุบัติเหตุอยํางเข๎มข๎นเพ่ือนําไปสูํการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการใช๎รถใช๎ถนนให๎ปลอดภัยยิ่งขึ้น และการค๎าประเวณีเป็นสํวนหนึ่งของปัญหาการค๎ามนุษย๑ ผลจาก
การปราบปรามอยํางเข๎มงวดตํอเนื่องพบวํา เหยื่อและผู๎ทําหน๎าที่จัดหามีอายุน๎อยลงเรื่อย ๆ เป็นเด็กหญิง 
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อายุเพียง 13-15 ปี ที่มีฐานะยากจน บางรายถูกคนใกล๎ชิด ขํมขืนจึงหันมาประกอบอาชีพนี้ ผู๎ค๎าบริการทาง
เพศ สํวนใหญํใช๎สื่อโซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือทําให๎ใช๎จํายฟูุงเฟูอ บางรายถูกคนใกล๎ชิดลํอลวงให๎ไปทํางาน
ตํางประเทศแล๎วถูกบังคับให๎ขายบริการทางเพศ หากไมํยินยอมจะขํมขํู ทุบตี บางรายถูกบังคับให๎เสพยาเสพติด 
ขณะที่ข๎อมูลกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พบวําร๎อยละ 70-80 ของคดีการค๎ามนุษย๑เชื่อมโยงจาก
การค๎าประเวณี รวมทั้งพบกลุํมเด็กเยาวชนหญิงมีความเสี่ยงตกเป็นเหยื่อถูกลํอลวงไปในทางไมํเหมาะสมมาก
ขึ้น (สํานักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ, 2560) 

5. การเคลื่อนย้ายของประชากรที่ส่งผลต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน 
เด็กและเยาวชนที่ย๎ายถิ่นในประเทศไทย แบํงออกเป็น 2 กลุํม คือ เด็กและเยาวชนไทย และเด็กและ

เยาวชนตํางชาติ ซึ่งเป็นเด็กและเยาวชนที่ไมได๎อยูกับครอบครัวและเป็นกลุมเปราะบาง ที่มีแนวโน๎มถูกเอารัด
เอาเปรียบเนื่องจากขาดผู๎คุ๎มครอง โดยมีปัจจัยสําคัญที่ทําให๎เกิดเด็กและเยาวชนย๎ายถิ่นในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต๎ คือ (1) ความแตกตํางในการพัฒนาเศรษฐกิจระหวํางประเทศและในประเทศ (2) ความไมํมี
เสถียรภาพทางด๎านการเมือง และ (3) ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เกิดปัญหาตามมา เชํน แรงงานเด็กและเยาวชน 
เด็กและเยาวชนถูกนํามาแสวงประโยชน๑ทางเพศ เด็กและเยาวชนไร๎รัฐ เด็กและเยาวชนผู๎ลี้ภัย เด็กและเยาวชน
ย๎ายถิ่น เป็นต๎น 

จากแนวโน๎มสถานการณ๑ปัญหา สภาวการณ๑ และปัจจัยท๎าทายในการพัฒนาด๎านเด็กและเยาวชนของ
ประเทศไทย จึงจําเป็นต๎องมีการศึกษากรณีตัวอยํางการพัฒนาเด็กและเยาวชนในตํางประเทศ เพ่ือสํงเสริมให๎
เกิดกระบวนการทางความคิด (Mindset) เพ่ือให๎เห็นแนวทางท่ีหลากหลายและครอบคลุม และสามารถปรับใช๎
ให๎เหมาะสมกับบริบทในสังคมไทย 
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ส่วนที่ 2 
การพัฒนาเด็กและเยาวชนเพ่ือส่งเสรมิกระบวนการทางความคิด 

 ตอนที่ 1 กรณีตัวอย่างการพัฒนาเด็กและเยาวชนในต่างประเทศ 

 ตอนที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางความคิด 
(Mindset) 

 ตอนที่ 3 แนวคิดเกี่ยวกับประเทศไทย 4.0 

 ตอนที่ 4 กรณีศึกษาการพัฒนาเด็กและเยาวชนในประเทศไทยเพื่อเสริมสร้าง
กระบวนการทางความคิด 

 ตอนที่ 5 รูปแบบกระบวนการส่งเสรมิทางความคิดในเด็กและเยาวชนที่ผ่าน
มา ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น  
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 จากการศึกษากรณีตัวอยํางการพัฒนาเด็กและเยาวชนในตํางประเทศ พบวํามีรูปแบบกิจกรรมที่
สนับสนุนให๎เด็กและเยาวชนเป็นเจ๎าของโครงการและเป็นนักกิจกรรมเพ่ือสังคมรุํนใหมํ สนับสนุนให๎เด็กกล๎า
แสดงออกอยํางมีเสรีภาพ มีการรับฟังเสียงเด็กเพ่ือนําไปกําหนดนโยบายด๎านเด็กและเยาวชน สนับสนุนให๎เด็ก
และเยาวชนเป็นผู๎แก๎ไขปัญหาของเด็กและเยาวชนด๎วยตนเอง โดยพบตัวอยํางการทํางานใน 8 ประเทศ ดังนี้ 

1. ประเทศไอซ์แลนด์:  Youth in Iceland แก้ปัญหาแบบองค์รวม ลดปัญหาวัยรุ่นได้ผลใน 20 ปี  
 ไอซ๑แลนด๑เคยเป็นประเทศท่ีวัยรุํนดื่มเหล๎าหนักที่สุดในยุโรป แตํภายในชํวงเวลา 18 ปี จํานวนเยาวชน
อายุ 15-16 ปี ที่มีปัญหาเหล๎า บุหรี่ และยาเสพติดลดลงอยํางเห็นได๎ชัด สาเหตุหนึ่งนําจะมาจากโครงการ 
Youth in Iceland ที่ดําเนินการอยํางตํอเนื่อง โดยสํงเสริมให๎เยาวชนทํากิจกรรมสร๎างสรรค๑ เชํน เลํนกีฬา 
ดนตรี ศิลปะ หรือใช๎เวลากับครอบครัว เพ่ือให๎คลายเครียด รู๎สึกดีตํอตนเองและเป็นสํวนหนึ่งของกลุํม แทนที่
จะต๎องพ่ึงพาสุราหรือยาเสพติด ทั้งหมดนี้เกิดจากหลักการ “ปูองกัน” ไมํให๎เด็กเข๎าสูํวงจรปัญหาอยํางเป็นองค๑
รวม ด๎วยความรํวมมือที่เข๎มแข็งระหวํางรัฐและพลเมือง เชํน 
 - ปรับปรุงหรือเพ่ิมกฎหมายที่เกี่ยวข๎อง เชํน แก๎กฎหมายเกี่ยวกับการขายและโฆษณาเครื่ องดื่ม
แอลกอฮอล๑ ออกกฎหมายเพ่ือสํงเสริมความรํวมมือระหวํางโรงเรียนและผู๎ปกครอง กําหนดเวลาห๎ามเด็กอายุ 
13-16 ปี อยูํนอกบ๎านเวลาดึก เป็นต๎น 
 - รัฐให๎ทุนสนับสนุนองค๑กรที่จัดกิจกรรมสันทนาการเพ่ิมทางเลือกกิจกรรมให๎วัยรุํน ครอบครัวที่
ยากจนจะได๎รับบัตรมูลคําประมาณ 11,000 บาทตํอปีตํอเด็ก 1 คนเพ่ือใช๎กับกิจกรรมเหลํานี้ 
 - ให๎ความรู๎และคําแนะนําแกํผู๎ปกครองเกี่ยวกับวัยรุํน วิธีพูดคุยกับลูก แนวทางใช๎เวลาอยูํกับลูกอยํางมี
คุณภาพ  
 - ทําวิจัย เก็บข๎อมูลอยํางเป็นระบบเพ่ือให๎รู๎ปัญหาเฉพาะของแตํละพ้ืนที่และออกแบบวิธีแก๎ปัญหาได๎
อยํางเหมาะสม 

2. ประเทศอังกฤษ: หวังสร้างเทรนด์ใหม่ผ่าน #iwill fund ให้เด็กเป็นนักกิจกรรมเพื่อสังคม 
 กองทุน #iwill  ในอังกฤษเป็นกองทุนอิสระที่มุํงสํงเสริมให๎เยาวชนวัย 10-20 ปีทํากิจกรรมเพ่ือสังคม
มากขึ้น 50% ภายในปี 2020 โดยได๎รับเงินตั้งต๎นจํานวน 40 ล๎านปอนด๑ (ประมาณ 1,753 ล๎านบาท) จาก
รัฐบาลอังกฤษและ Big Lottery Fund เงินทุนดังกลําวจะจัดสรรให๎กับมูลนิธิที่เป็นเครือขํายของกองทุน 
#iwill เชํน Comic Relief, Pears Foundation, Sport England เพ่ือแจกจํายให๎กับโครงการตําง ๆ ที่
สํงเสริมให๎เยาวชนวัย 10-20 มีสํวนรํวมในการทํากิจกรรมเพ่ือสังคม และยังสนับสนุนให๎เยาวชนคิดโครงการ
และสมัครขอรับเงินทุนด๎วยตนเองได๎ด๎วยกิจกรรมเชํนนี้ นอกจากสังคมจะได๎ประโยชน๑โดยตรงจากกิจกรรม
แล๎ว เยาวชนเองก็จะได๎พัฒนาบุคลิกภาพและทักษะชีวิตที่จําเป็นตํอการทํางานในอนาคต 
 
 

 ตอนที่ 1 กรณีตัวอย่างการพัฒนาเด็กและเยาวชนในต่างประเทศ 
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3. ประเทศสหรัฐอเมริกา:  Let’s Talk รณรงค์การพูดคุยกันในครอบครัว ลดความเสี่ยงวัยรุ่น 
ติดยา/ฆ่าตัวตาย 
 ผู๎ปกครองหลายคนอาจรู๎สึกวําการคุยกับลูกเรื่องใหญํ ๆ อยํางยาเสพติด เพศ การฆําตัวตาย เป็นเรื่อง
ยาก แตํหากไมํคุยกัน เยาวชนยิ่งมีความเสี่ยงที่จะตัดสินใจพลาดได๎ คณะกรรมการบริการด๎านการพ้ืนฟูและ
สุขภาพจิต มณฑลอัลเลน อ็อกเลซ และฮาร๑ดิน สหรัฐอเมริกา จึงจัดโครงการ “Let’s Talk” รณรงค๑การ
พูดคุยกันในครอบครัว เน๎นการเสริมพลังเชิงบวกเพ่ือลดปัญหายาเสพติดและการฆําตัวตายในเด็กวัยรุํน โดย
เผยแพรํสื่อให๎ความรู๎แกํผู๎ปกครอง ประกอบด๎วยเอกสาร แผํนพับ วิดีโอ เว็บไซต๑ที่ มีข๎อมูลที่นําไปใช๎ได๎ทันที 
เชํน สัญญาณบํงบอกความเสี่ยง คําแนะนําในการปฏิบัติตัวสําหรับพํอแมํที่เริ่มเห็นวําลูกมีสัญญาณผิดปกติ 
แนวทางการชวนลูกคุยแบํงตามชํวงวัย ฯลฯ พร๎อมทั้งสํงเสริมให๎ผู๎ใหญํ “รับฟังแบบเพ่ือน และตอบแบบพํอ
แมํ” โครงการมุํงหวังวําปฏิสัมพันธ๑ที่ดีในครอบครัวนี้จะชํวยให๎วัยรุํนคิดเรื่องเชิงลบน๎อยลง มีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น 
และเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม 
 4. ประเทศโรมาเนีย: เด็กมีส่วนร่วม ลดความรุนแรงในโรงเรียน 
 ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได๎งําย ๆ ใกล๎ตัวผํานการเสริมพลังให๎เยาวชน เรื่องนี้เห็นได๎ชัดจากโรงเรียน
มัธยมแหํงหนึ่งในโรมาเนีย นักเรียนจํานวนหนึ่งในโรงเรียนเริ่มสังเกตวําเพ่ือน ๆ ใช๎ความรุนแรงในโรงเรียนกัน
มากขึ้นเรื่อย ๆ มูลนิธิ World Vision จึงรํวมกับคุณครูจัดโครงการในโรงเรียนเพ่ือสนับสนุนให๎เด็ก ๆ มีสํวน
รํวมแก๎ปัญหานี้ด๎วยตนเอง นักเรียนเลือกและแตํงตั้งนักเรียนกลุํมหนึ่งเพ่ือทําหน๎าที่สอนเพ่ือน ๆ เลํนกันอยําง
ถูกวิธี เมื่อคณะกรรมการนักเรียนนี้เกิดขึ้นแล๎ว เด็ก ๆ ก็ชํวยกันพัฒนาคูํมือเลํนเกมขึ้นสําหรับใช๎จัดกิจกรรม
ตําง ๆ ในโรงเรียน นอกจากนี้ เพ่ือความยั่งยืน นักเรียนกลุํมนี้ กํอนที่จะอายุ 14 ปีซึ่งเป็นวัยที่ต๎องออกไปเรียน
มัธยมปลาย รุํนพ่ีมีประสบการณ๑จะคอยฝึกให๎รุํนน๎องเป็นผู๎นําเลํนเกมและชํวยคนอ่ืนเลํนตํอไป โครงการนี้ลด
ความรุนแรงในโรงเรียนได๎จริงและดําเนินการตํอได๎อยํางยั่งยืน เป็นตัวอยํางที่ดีของการให๎เด็กมีสํวนรํวม
ตัดสินใจประเด็นที่เก่ียวข๎องกับตนเอง นําไปสูํการเปลี่ยนแปลงในสิ่งแวดล๎อมใกล๎ตัว 
 5. ประเทศสวีเดน: ส ารวจความคิดเด็ก ๆ น าสู่ระดับนโยบาย 
 ในปี 2014 มูลนิธิ Save the Children Sweden จัดสํารวจความคิดเห็นของเยาวชนอายุ 12-16 ปี
ทั่วประเทศ ภายใต๎โครงการ Young Voices คําถามในแบบสํารวจพัฒนามาจากคําแนะนําของคณะกรรมการ
สิทธิเด็กแหํงองค๑การสหประชาชาติตํอสวีเดน จุดประสงค๑เพ่ือให๎เด็ก ๆ แสดงความคิดเห็นวําสวีเดนดําเนินการ
ด๎านสิทธิเด็กเป็นอยํางไรบ๎าง การสํารวจความเห็นเยาวชนครั้งนี้ นําไปใช๎เป็นเครื่องมือในการเจรจากับ
นักการเมือง สมาชิกสภาผู๎แทนราษฏร และผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องตําง ๆ โดยหวังวําจะสร๎างแรงกระเพ่ือมของความ
เปลี่ยนแปลงในสังคมผํานเสียงของเด็ก ๆ เอง นอกจากนี้ ทุกปี เครือขํายอนุสัญญาวําด๎วยสิทธิเด็กสวีเดนยังจัด
เวที เปิดโอกาสให๎เด็กที่เป็นสมาชิกขององค๑กรในเครือขํายฯ ถามคําถามตํอรัฐมนตรี นักการเมือง และสมาชิก
สภาฯ ได๎โดยตรง จากเวทีดังกลําวและเสวนากลุํมกับเด็ก ๆ มูลนิธิยังเขียนรายงานฉบับเสริมเพ่ือสํงให๎กับ
คณะกรรมการสิทธิเด็กแหํงองค๑การสหประชาชาติเพ่ิมเติมอีกด๎วย 
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 6. ประเทศเยอรมนี: วันเด็ก โอกาสรณรงค์เพื่อสิทธิเด็ก 
 ประเทศเยอรมันมีวันเด็กสองวัน คือ 1 มิถุนายนและ 20 กันยายน ตั้งแตํสมัยที่เยอรมนียังแบํงแยก
เป็นเยอรมนีตะวันออกและตะวันตก ถึงจะรวมประเทศแล๎วปัจจุบันชาวเยอรมันก็ยังฉลองทั้งสองวัน  
แตํความพิเศษของวันที่ 20 กันยายน คือ รัฐฉลองวันนี้เป็น World Children’s Day รํวมกับ UNICEF และ
กองทุนเพ่ือเด็กแหํงเยอรมนี นอกจากจะจัดงานเฉลิมฉลองใหญํ มีกิจกรรมมากมายให๎เด็กร๎อง เลํน เต๎นระบํา
กันสนุกสนานแล๎ว องค๑กรด๎านสิทธิเด็กตําง ๆ ในเยอรมนียังถือโอกาสนี้เรียกร๎องสิทธิเด็กด๎วย เห็นได๎ชัดในคํา
ขวัญวันเด็กแตํละปี เชํน ปี 2017 “Give children a voice!” “ให๎เด็ก ๆ ได๎แสดงความคิดเห็นหนํอย”  
เพ่ือเรียกร๎องใหส๎มาชิกสภาผู๎แทนราษฎรคํานึงถึงความต๎องการของเด็ก ๆ เวลากําหนดนโยบาย แม๎เด็ก ๆ จะ
ไมํมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง นอกจากนี้ เมืองตําง ๆ ยังจัดนิทรรศการและเสวนาให๎เด็ก ๆ ได๎พูดคุยกับ
นักการเมืองเกี่ยวกับชุมชนของตัวเองอีกด๎วย คําขวัญปีกํอนหน๎านี้ก็คล๎าย ๆ กัน เชํน “Give children a 
home!” ในปี 2016 “Welcome children!” ในปี 2015 หรือ “Every kid has rights!” ในปี 2014 
 7. ประเทศแคนาดา: วันพา สส. ไปโรงเรียน กิจกรรมประจ าวันเด็กแคนาดา 
 ชํวงหนึ่งสัปดาห๑กํอนวันที่ 20 พฤศจิกายนของทุกปี ซึ่งเป็นวันเด็กแหํงชาติของประเทศแคนาดา 
UNICEF แคนาดาจะจัดกิจกรรม Bring Your PM to School Day หรือ “วันพา สส. ไปโรงเรียน” 
ผู๎แทนราษฎรจะไปเยี่ยมโรงเรียนในพ้ืนที่ของตัวเองเป็นเวลา 1 ชั่วโมง เพ่ือเปิดโอกาสให๎สมาชิกสภาฯ และ
นักเรียนได๎พูดคุยและแลกเปลี่ยนเรียนรู๎จากกันและกัน จุดประสงค๑เพ่ือสนับสนุนให๎เด็ก ๆ ได๎มีสํวนให๎ข๎อมูลใน
การตัดสินใจเชิงนโยบายและสํงเสริมการเรียนรู๎เรื่องหน๎าที่พลเมือง โรงเรียนหรือ สส. ที่สนใจจะเข๎าไป
ลงทะเบียนผําน UNICEF ซึ่งจะให๎คูํมือสําหรับโรงเรียน นักเรียนและสส. โดยมีแนวทางสํงเสริมการมีสํวนรํวม
ของเด็ก ๆ ตัวอยํางตารางกิจกรรม คําแนะนําสําหรับการเตรียมตัวกํอนวันงาน ระหวํางวัน และหลังวันงาน 
เป็นต๎น นอกจากนี้ UNICEF แคนาดายังจัดทําเอกสารอธิบายสิทธิเด็กตามที่กําหนดในอนุสัญญาวําด๎วยสิทธิ
เด็ก โดยใช๎ภาษาที่เข๎าใจงํายเพ่ือให๎ความรู๎แกํเด็ก ๆ เกี่ยวกับสิทธิของตัวเองอีกด๎วย กิจกรรมเหลํานี้แสดงให๎
เห็นวํา กิจกรรมวันเด็กแคนาดาตั้งอยูํบนแนวคิดที่ให๎เด็กได๎เป็นพระเอก และเสริมพลังให๎เด็ก ๆ อยํางแท๎จริง 
 8. ประเทศสก๊อตแลนด์: 2018 ปีแห่งเยาวชนสก๊อตแลนด์   

แนวคิดนี้ เริ่มขึ้นตั้งแตํเดือนพฤศจิกายนปี 2017 โดยนิโคลา เสตอร๑เกิน นายกรัฐมนตรีของประเทศ 
สก๏อตแลนด๑ริเริ่มให๎มี “2018 ปีแหํงเยาวชนสก๏อตแลนด๑” สร๎างพ้ืนที่กลางสําหรับคนอายุตั้งแตํ 8-26 ปี ให๎เข๎า
มามีอิทธิพลตํอการตัดสินใจในเรื่องตําง ๆ ที่มีผลตํอชีวิตของตัวเอง ให๎เยาวชนได๎สํงเสียงของตัวเองเพ่ือให๎ทุก
ภาคสํวนได๎รับรู๎และสํงเสริมความเข๎าใจการใช๎ชีวิตรํวมกัน อีกทั้งยังเป็นการแสดงออกของฝุายรัฐบาล 
ในการเคารพคนทุกรุํน สําหรับการทํางานกับพ้ืนที่กลาง มีหนํวยงานที่ชื่อวํา Communic 18 ซึ่งบริหารโดย
กลุํมเยาวชนทําหน๎าที่เชื่อมเยาวชนในกลุํมเปูาหมายให๎เข๎ามามีสํวนกับการเสนอแนะความคิดเห็นในเรื่องตําง ๆ 
และเพ่ือให๎ทุกคนมั่นใจวํารัฐสนใจในสิ่งที่เยาวชนเรียกร๎องและนํามาพัฒนาเป็นนโยบายที่มีผลตํอทุกคน  
ยังรวมถึงการมีสํวนรํวมในการระดมทุนการสนับสนุนกิจกรรมในพ้ืนที่ของหนํวยงานท๎องถิ่น กํากับดูแล  
รูปแบบการทํางานกับเด็กและเยาวชนที่ด๎อยโอกาส กลุํมชายขอบ กลุํมไร๎บ๎าน และกลุํมเปราะบางอ่ืน ๆ  
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เพ่ือนําไปสูํเปูาหมายการลดความเหลื่อมล้ําและความยากจน ซึ่งเป็นหัวใจของการทํางานที่ต๎องการเห็นความ
เทําเทียมกันอยํางแท๎จริง นอกจากนี้ยังพบวําองค๑กร Young Scot รํวมขับเคลื่อนงานกับหนํวยงาน 
Communic 18  ในการจัดอบรมให๎เยาวชนอายุระหวําง 8-26 ปี ให๎มีความรู๎ความเข๎าใจเพ่ือสามารถสํงเสียง
เรียกร๎องในสิ่งที่มีผลกระทบตํอตนเองได๎อยํางเต็มที่ 

นอกจากนี้ องค๑การสหประชาชาติได๎กําหนดธีมการขับเคลื่อนงานด๎านเด็กและเยาวชนในปี 2018  
คือ Safe Spaces for Youth หรือพ้ืนที่ปลอดภัยสําหรับเยาวชน ด๎วยเล็งเห็นวําเยาวชนต๎องการพ้ืนที่
ปลอดภัยที่สามารถรวมตัวกันมีสํวนรํวมในกิจกรรมที่สอดคล๎องความต๎องการและความสนใจที่หลากหลาย 
ต๎องการให๎เกิดพ้ืนที่สาธารณะชํวยให๎เยาวชนสามารถมีสํวนรํวมในประเด็นด๎านการกํากับดูแลปัญหาของเด็ก
และเยาวชนเอง พ้ืนที่สาธารณะทําให๎เยาวชนมีโอกาสมีสํวนรํวม ทั้งเรื่องการกีฬาและกิจกรรมอ่ืน ๆ ในชุมชน 
นอกจากนี้พ้ืนที่ปลอดภัยทางดิจิทัลยังสามารถชํวยให๎เยาวชนมีปฏิสัมพันธ๑ข๎ามพรมแดนได๎อยํางแท๎จริง  และ
การเกิดพ้ืนที่ปลอดภัยยังชํวยดูแลกลุํมเยาวชนที่ตกเป็นเหยื่อของการกลั่นแกล๎งรังแกและการใช๎ความรุนแรง  
ในด๎านตําง ๆ อีกด๎วย 

ภาพ 1 พื้นที่ปลอดภัยสาํหรับเยาวชน 
ที่มา: https://www.facebook.com/CYDEDUCHULA/ แปลข๎อมูลจาก http://www.un.org/en/events/youthday/  

และ http://blogspay.com/un-international-youth-day-2018-safe-spaces-for-youth/ 
 

จากการศึกษากรณีตัวอยํางการพัฒนาเด็กและเยาวชนในตํางประเทศพบจุดเน๎นที่สําคัญในการพัฒนา
เด็กและเยาวชนที่มุํงเน๎นการมีสํวนรํวม ความเป็นเจ๎าของโครงการ การได๎ทํากิจกรรมที่ตอบสนองตํอความ
ต๎องการที่หลากหลาย โดยให๎เด็กเป็นผู๎คิด ออกแบบ และลงมือทํา ซึ่งเป็นการพัฒนาเด็กและเยาวชนตั้งแตํ
ระบบการคิดไปจนถึงวิธีการปฏิบัติ ซึ่งสอดคล๎องทฤษฏีการมีสํวนรํวมของ Hart (1992) 8 ขั้นตอน ได๎แกํ ขั้นที่ 
1 ถูกบงการ เด็กถูกบอกให๎ทําตามที่ผู๎ใหญํคิด ไมํมีความเข๎าใจในสิ่งที่ตนเองกําลังทําและปฏิเสธไมํได๎  ขั้นที่ 2 
ไม๎ประดับ เด็กมีสํวนรํวมในเหตุการณ๑เชิงรูป เชํน แตํงกาย การใช๎สัญลักษณ๑หรือเครื่องหมาย การอํานคําเปิด
งาน อาํนบทกวี แตํการกระทําดังกลําวเด็กไมํรู๎เหตุผล ไมํรู๎ความหมาย ขั้นที่ 3 ทําพอเป็นพิธี เด็กอาจถูกถามวํา
คิดอยํางไรกับเรื่องนั้นแตํมีขอบเขตหรือข๎อจํากัดในการแสดงออก เป็นการให๎โอกาสที่ขาดความอิสระ หรือทํา
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เด็กริเริ่ม 

เด็กริเริ่มและก าหนด 

ผู้ใหญ่ริเริ่ม เด็กร่วมตดัสินใจ 

ได้รับการปรึกษาและรับทราบ 

ถูกมอบหมายให้ท าแต่รบัทราบก่อน 

ท าพอเป็นพิธี 

ไม้ประดบั 

ถูกบงการ 

พอเป็นพิธีนั่นเอง ขั้นที่ 4 ถูกมอบหมายให๎ทําแตํรับทราบกํอน เด็กมีโอกาสรับรู๎ เข๎าใจในเรื่องราวตําง ๆ และ
สมัครใจทํา แตํการตัดสินใจ การวางแผนเป็นเรื่องของผู๎ใหญํ ขั้นที่ 5 ได๎รับการปรึกษาและรับทราบ ผู๎ใหญํเป็น
ผู๎วางแผนและดําเนินการทุกอยําง แตํปรึกษารับฟังและพิจารณาความคิดเห็นของเด็ก ๆ อยํางจริงจัง  ขั้นที่ 6 
ผู๎ใหญํริเริ่ม เด็กรํวมตัดสินใจ ในขั้นนี้เด็กไมํได๎เป็นเพียงผู๎ให๎ความคิดเห็นเทํานั้น แตํยังได๎รํวมตัดสินใจในฐานะผู๎
มีสํวนได๎สํวนเสีย ขั้นที่ 7 เด็กริเริ่มและกําหนด เด็กเป็นเจ๎าของความคิดและกําหนดสิ่งที่จะทําด๎วยตนเอง อาจ
ปรึกษาหรือไมํปรึกษาผู๎ใหญํก็ได๎ ทั้งหมดขึ้นอยูํกับเด็กเองวําต๎องการอะไร ขั้นที่ 8 เด็กริเริ่ม ผู๎ใหญํรํวมตัดสินใจ 
เด็กเป็นเจ๎าของความคิดและกําหนดสิ่งที่จะทําด๎วยตนเอง (ริเริ่ม) โดยคําปรึกษาจากผู๎ใหญํ บทบาทของผู๎ใหญํ
คือให๎ประสบการณ๑ความชํานาญ และรํวมตัดสินใจกับเด็ก  ทั้งนี้การมีสํวนรํวมของเด็กและเยาวชนใน 
การแสดงออกของทั้ง 8 ประเทศ อยูํในระดับข้ันสูงสุดของบันไดการมีสํวนรํวม 

              

ภาพ 2 ระดับการมีสํวนรํวมของเด็กและเยาวชน 
ปรับจาก บันไดการมีสํวนรวํม 8 ขั้น ของ Roger A. Hart (1997) 

 

แตํอยํางไรก็ดี รูปแบบการพัฒนาเด็กและเยาวชนในประเทศไทยยังไมํหลากหลายและมุํงเน๎นการ
อบรมพัฒนาศักยภาพ การกําหนดหัวข๎อกิจกรรม/โครงการ ที่ผู๎ใหญํเป็นผู๎ตั้งต๎นคิดให๎ ในขณะที่ชํองทางหรือ
พ้ืนที่การในการแสดงออกของเด็กและเยาวชนนั้นยังไมํเปิดกว๎างเพียงพอ ให๎เด็กและเยาวชนทุกกลุํมเข๎ามา 
มีสํวนรํวม  

จากสถานการณ๑การพัฒนาเด็กและเยาวชนในประเทศไทยที่มุํ งเน๎นการแก๎ไขปัญหาด๎านเด็กและ
เยาวชนเป็นหลัก มีการกําหนดรูปแบบและวิธีการพัฒนาเด็กและเยาวชนโดยมีผู๎ใหญํเป็นผู๎กําหนดกรอบและ  
มีเด็กเป็นผู๎ปฏิบัติ มุํงเน๎นผลลัพธ๑ของการแก๎ไขปัญหามากกวําการพัฒนากระบวนการที่เป็นรูปธรรม  
ซึ่งจะเห็นได๎จากตัวอยํางรูปแบบกิจรรมที่เกิดขึ้น ทั้งรูปแบบงานจิตอาสาตามสั่ง กิจกรรมอบรมเสริมศักยภาพ 
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ที่ขาดการสํวนความคิดของเด็กและเยาวชน กิจกรรมตามเทศกาล วันสําคัญ และประเพณีตําง ๆ สะท๎อนให๎เห็น 
วิธีคิดในการเคลื่อนงานด๎านเด็กและเยาวชนที่มีผู๎ใหญํนําเด็กทําตาม ทําให๎เด็กและเยาวชนขาดการมีสํวนรํวม
ตั้งแตํกระบวนการให๎กําเนิดโครงการ ซึ่งสํงผลตํอการพัฒนาคุณลักษณะของเด็กและเยาวชนที่มีความคิด  
แบบติดกรอบ ไมํกล๎าแสดงความคิดเห็น ถูกครอบงําทางความคิด และขาดความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง 
 เมื่อกลําวถึงคุณลักษณะของเด็กและเยาวชนไทยในยุค 4.0 ที่จําเป็นต๎องสร๎างให๎เด็กและเยาวชนมี
ความรู๎และทักษะ ทั้งความรู๎วิชาการ ความรู๎รอบตัว ความรู๎ตํอการประกอบอาชีพ เข๎าใจสถานกรณ๑เศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล๎อม รู๎เทําทันขําวสารและเทคโนโลยี คิดอยํางเป็นระบบ สื่อสารอยํางมีประสิทธิภาพ คิดวางแผน
ลํวงหน๎า มีวิจารณญาณ สร๎างสัมพันธภาพระหวํางบุคคล และสามารถอยูํรํวมกันในสังคม สิ่งแวดล๎อม ได๎อยําง
ปลอดภัยนั้น ไมํสามารถเกิดขึ้นได๎ด๎วยรูปแบบการพัฒนาด๎านเด็กและเยาวชนแบบเดิม จึงจําเป็นต๎องมี 
การเปลี่ยนแปลงกระบวนการทํางานด๎านเด็กและเยาวชนเพ่ือชํวยสํงเสริมกระบวนการทางความคิด (Mindset) 
ให๎เกิดข้ึน 

 

 

 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับกระบวนการทางความคิด (Mindset) ซึ่ง
สํวนใหญํพบการพัฒนาแนวนี้เพ่ือใช๎ในทางการศึกษา โดยมีเปูาหมายเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
ของนักเรียน ทั้งนี้ได๎แบํงการนําเสนอแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยออกเป็น 3 ตอน ได๎แกํ 1) มโนทัศน๑เบื้องต๎น
ของกระบวนการทางความคิด 2) การประเมินกระบวนการทางความคิด 3) แนวทางการพัฒนากระบวนการ
ทางความคิด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

 1. มโนทัศน์เบื้องต้นของกระบวนการทางความคิด (Mindset) 
 1.1 ความหมายของกระบวนการทางความคิด (Mindset) 
 คําวํา Mindset มีการให๎คําแปลเป็นภาษาไทยไว๎หลายความหมาย เชํน กรอบความคิด โปรแกรม
ความคิด ชุดความคิด และกระบวนการทางความคิด ซึ่งงานวิจัยนี้ขอใช๎คําวํา กระบวนการทางความคิด เพ่ือให๎
เห็นมิติการคิดท่ีครอบคลุมถึงวิธีคิด การพัฒนาความคิด ตลอดจนผลที่เกิดจากความคิด ซึ่ง Dweck (2006) ได๎
ให๎ความหมายของกระบวนการทางความคิดไว๎วํา เป็นกรอบความคิดของบุคคลหรือแนวทางการคิดที่สํงผลตํอ
พฤติกรรมการแสดงออก และทําให๎บุคคลมีมุมมองในเรื่องเดียวกันที่แตกตํางกัน บุญเกียรติ โชควัฒนา (2554) 
ได๎ให๎ความหมายของคําวํากระบวนการทางความคิดไว๎วํา คือ สิ่งที่ได๎พบ สิ่งที่ได๎สัมผัส สิ่งที่ได๎รับรู๎และมักจะยึด
ติดอยูํ ไมํคํอยเปลี่ยนแปลง ถ๎ามีกรอบความคิดที่เป็นบวกและดีควรเก็บไว๎ แตํถ๎ามีกรอบความคิดที่เป็นลบและ
มีผลตํอตนเองและผู๎อ่ืนในทางท่ีไมํดีควรปรับเปลี่ยน ในขณะที่ราชบัณฑิตยสถาน (2558) ได๎ให๎ความหมายของ
กระบวนการทางความคิดไว๎วํา กระบวนการทางความคิดหรือชุดความคิดเป็นกรอบแนวทางความเชื่อ คํานิยม 
ซึ่งบํงชี้พฤติกรรมหรือทําทีเชิงมโนทัศน๑ของบุคคลให๎ยอมรับหรือตอบโต๎เหตุการณ๑ที่เผชิญหน๎าตามความคิด 
ความเชื่อที่บุคคลยึดติดเกี่ยวกับประสบการณ๑ที่ผํานมาจนยากจะเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ ศูนย๑จิตวิทยา

 ตอนที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางความคิด (Mindset) 
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การศึกษา มูลนิธิยุวสถิรคุณ (ไมํปรากฏปีที่พิมพ๑) ได๎ให๎ความหมายไว๎วํา กระบวนการทางความคิดเป็น 
ความเชื่อหรือความคิดที่สํงผลตํอพฤติกรรมและทัศนคติ โดยประสบการณ๑ที่เราได๎รับจะสํงผลตํอกรอบ
ความคิด และทําให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงพัฒนามุมมองตําง ๆ ของตัวเรา 
 ดังนั้น สามารถสรุปได๎วํา กระบวนการทางความคิด หมายถึง กรอบการคิดและความเชื่อของบุคคล
จากฐานประสบการณ๑เดิมที่มีอิทธิพลตํอทัศนคติ การแสดงออก รูปแบบพฤติกรรม และการตีความหมายของ
สถานการณ๑เพ่ือตอบสนองตํอสถานการณ๑ตําง ๆ  
 1.2 ประเภทของกระบวนการทางความคิด 
 Dweck (2006) จาก Standford University ผู๎มีประสบการณ๑ทํางานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับประเด็นการ
พัฒนาศักยภาพมนุษย๑มากวํา 40 ปี ได๎คิดค๎นทฤษฎีเรื่อง Mindset โดยแบํงกลุํมของคนที่มีความเชื่อหรือ
วิธีการคิดที่สํงผลตํอพฤติกรรมมุมมองและทัศนคติเป็น 2 ประเภท ดังนี้  

1. คนที่มีกรอบความคิดแบบ
เติบโต (Growth Mindset) 
กลุํมคนที่มีวิธีการคิดแบบนี้เชื่อ
วํามนุษย๑พัฒนาความสามารถ
ส ร๎ า ง ไ ด๎ ด๎ ว ย ก า ร เ รี ย น รู๎  
มองวําปัญหาและอุปสรรค
เป็นโอกาสในการเรียนรู๎และ
พั ฒ น า  ใ ห๎ ค ว า ม สํ า คั ญ 
กับความพยายาม 
 
2. คนที่มีกรอบความคิดแบบ
ติด (Fixed Mindset) กลุํมคน
ที่มี วิ ธีการคิดแบบนี้ เชื่ อวํ า 
ค ว า ม ฉ ล า ด ข อ ง ม นุ ษ ย๑
เปลี่ยนแปลงไมํได๎ ไมํสามารถ
เพ่ิมพูนทักษะความสามารถได๎ 
ให๎ความสําคัญกับภาพลักษณ๑ 
คุณสมบัติ เชํน ต๎องดูฉลาดดู
เกํง  
 

 

ภาพ 3 Growth Mindset and Fixed Mindset 
ที่มา: https://www.mindsetworks.com/science/Impact 

https://www.mindsetworks.com/science/Impact
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 นอกจากนี้ Dweck (2006) ยังได๎สรุปความแตกตํางระหวํางคนที่มีกรอบความคิดแบบเติบโต คนที่มี
กรอบความคิดแบบติด ซึ่งมีด๎วยกัน 4 ด๎าน ได๎แกํ ด้านการตั้งเป้าหมาย คนที่มีกรอบความคิดแบบติดจะ
ตั้งเปูาหมายแบบมุํงเน๎นผลงาน (performance goals) เป็นหลัก ลงมือกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพ่ือแสดง
ความสามารถ และหลีกเลี่ยงการถูกวิพากษ๑วิจารณ๑จากบุคคลอ่ืน ในขณะที่คนที่มีกรอบความคิดแบบเติบโต 
จะตั้งเปูาหมายแบบมุํงเน๎นการเรียนรู๎ (mastery goals) โดยจะลงมือทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพ่ือการเรียนรู๎สิ่งใหมํ ๆ  
ด้านการตอบสนองต่อความท้าทาย คนที่มีกรอบความคิดแบบติดจะตัดสินใจเผชิญหน๎าตํอสิ่งที่ท๎าทายก็
ตํอเมื่อรู๎สึกวําเขามีความสามารถในเรื่องนั้น และมีโอกาสที่จะประสบความสํา เร็จในเรื่องนั้น แตํจะหลีกเลี่ยง
การตอบสนองตํอความท๎าทายที่เขาไมํมั่นใจในความสามารถของตนเอง ในขณะที่คนที่มีกรอบความคิดแบบ
เติบโตจะกล๎าตอบสนองตํอความท๎าทายใหมํ ๆ และจะเปิดรับความท๎าทายใหมํ ๆ ที่ชํวยทําให๎เขามีความรู๎เพ่ิม
มากขึ้น ด้านการให้สาเหตุความล้มเหลว คนที่มีกรอบความคิดแบบติดจะให๎สาเหตุของความล๎มเหลววํามา
จากการขาดความสามารถในเรื่องนั้น ๆ ของตนเอง ในขณะที่คนที่มีกรอบความคิดแบบเติบโตจะให๎สาเหตุของ
ความล๎มเหลวเมื่อการกระทํานั้นไมํกํอให๎เกิดการเรียนรู๎หรือยังไมํได๎พยายามมมากพอ  และด้านการเรียนรู้ 
ด้วยตนแอง คนที่มีกรอบความคิดแบบเติบโตเมื่อได๎รับคําแนะนํา คําวิจารณ๑ที่จะชํวยให๎ได๎ปรับปรุงตนเอง ได๎
ลองแก๎ปัญหาใหมํ ๆ ดังนั้นในกระบวนการเรียนรู๎ด๎วยตนเองจะมีการวางแผนพัฒนาเพ่ือให๎เกิดการเรียนรู๎มาก
ที่สุด และทําได๎ดีกวําคนที่มีกรอบความคิดแบบติด 
 ในสํวนของงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับการสํงเสริมกระบวนการทางความคิด มีการศึกษาพบวําบุคคลที่มีกรอบ
ความคิดแบบเติบโตเมื่อต๎องเผชิญหน๎าในสถานการณ๑ที่พยายามอยํางสุดความสามารถแตํไมํประสบความสําเร็จ จะ
มีความรู๎สึกแยํมากกวําคนที่มีกรอบความคิดแบบติด เป็นเพราะมีมุมมองวําความพยายามคือหนทางสูํความสําเร็จ 
จึงมีความคาดหวังในตนเองสูงรวมถึงคาดหวังให๎ผู๎ อ่ืนมีความพยายามเชํนเดียวกับตนด๎วยจึงอาจมีปัญหาเรื่อง
ความสัมพันธ๑ระหวํางบุคคลได๎ นอกจากนี้คนที่มีกรอบความคิดแบบเติบโตยังมีแนวโน๎มในการคิดไกลถึงอนาคตใน
ขณะที่คนที่มีกรอบความคิดแบบติดจะคิดอยูํกับปัจจุบันมากกวํา (ภัทรพร กังวานพรชัย, 2556) 
 ในทางการศึกษาจากการวิจัยของ Blackwell, Trzesniewski, และ Dweck ในปี 2007 ซึ่งศึกษา
ความสัมพันธ๑ระหวํางความเชื่อเกี่ยวกับความฉลาดและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็ก  พบวําเด็กในกลุํมที่มี
ความเชื่อแบบ Growth Mindset นั้น มีผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร๑ ในชํวงมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคการศึกษา
ปลาย สูงกวํากลุํมที่มี Fixed Mindset อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติ อีกทั้ง Dweck ยังนําแนวคิดการเสริมสร๎าง 
Growth Mindset ไปใช๎กับกลุํมเด็กในชุมชนแออัดและกลุํมเด็กชนเผํา ซึ่งผลวิจัยพบวําการสร๎างวิธีคิดแบบ 
Growth Mindset ทําให๎เด็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 Growth Mindset เป็นความเชื่อที่มีอิทธิพลตํอการพัฒนาความสามารถและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในระดับตําง ๆ การศึกษาระยะยาวของ Blackwell, Trzesniewski, and Dweck (2007) ที่ได๎ศึกษากับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ในประเทศสหรัฐอเมริกา จํานวน 373 คน โดยการสอนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง 
และพัฒนาได๎ของเชาว๑ปัญญา ผลการศึกษาแสดงให๎เห็นวํา Fixed Mindset สํงผลให๎ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ลดลง ขณะที่ Growth Mindset สํงผลให๎ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น และทําให๎นักเรียนมีแรงจูงใจเพ่ิมขึ้น
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ด๎วย สอดคล๎องกับการศึกษาของ King (2012) ศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในประเทศฟิลิปปินส๑ถึงความเชื่อ
เกี่ยวกับเชาวน๑ปัญญาของตนวํามีสัมพันธ๑กับการปรับตัวและสุขภาวะทางจิตของนักเรียนอยํางไร ผลการศึกษา
พบวําความเชื่อที่วําความสามารถทางเชาว๑ปัญญาของตนไมํสามารถเปลี่ยนแปลงได๎ มีความสัมพันธ๑ทางลบกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในขณะที่ความเชื่อวําเชาวน๑ปัญญาของตนสามารถเปลี่ยนแปลงได๎ มีความสัมพันธ๑
ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลําวคือ นักเรียนที่มี  Fixed Mindset มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา 
ในขณะที่นักเรียนที่ม ีGrowth Mindset มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 
 Growth Mindset ไมํเพียงมีความสําคัญตํอการเรียนรู๎แตํยังคงมีความสําคัญตํออารมณ๑และ
สุขภาพจิตของมนุษย๑ด๎วย การศึกษาของ King (2012) พบวํานักเรียนที่มีความเชื่อวําเชาวน๑ปัญญาของตนไมํ
สามารถเปลี่ยนแปลงได๎ ซึ่งเป็นลักษณะของFixed Mindsetมีความสัมพันธ๑กับการมีอารมณ๑ทางลบ เชํน รู๎สึก
แยํเมื่ออยูํในชั้นเรียนและแสดงอารมณ๑ทางลบในโรงเรียน เชํนเดียวกับการศึกษาของ Schroder et al. (2014) 
ที่ได๎ศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรีในประเทศสหรัฐอเมริกา ผลการศึกษาปรากฏวํา ผู๎ที่มี Growth Mindset 
มีลักษณะอาการทางจิตเวช เชํน ภาวะซึมเศร๎าน๎อยกวําผู๎ที่มี Fixed Mindset ดังนั้น Growth Mindset  
จึงเป็นสิ่งที่มีความสําคัญตํอการดําเนินชีวิตของคนไมํใชํมีอิทธิพลตํอการเรียนรู๎เทํานั้น แตํยังเกี่ยวข๎องกับ
ความสามารถในการดําเนินชีวิตอยูํในสังคมได๎อยํางราบรื่น อันเนื่องมาจากการมีสุขภาพจิตและการปรับตัวที่มี
ประสิทธิภาพ 
 2. การประเมินกระบวนการทางความคิด  
 การประเมินกระบวนการทางความคิดพบวํามีหลากหลายรูปแบบ ซึ่งพบวําวิธีการประเมินชุดความคิด
ที่พบมากที่สุด คือ การใช๎มาตรประมาณคําของลิเคิร๑ท (Likert rating scale) และโดยสร๎างขึ้นตามนิยาม 
ทฤษฎี โดยมาตรวัดแตํละชุดมีจํานวนข๎อคําถามที่แตกตํางกันออกไป ตั้งแตํ 2 ข๎อ ไปจนถึง 12 ข๎อ 
(Blackwell, Trzesniewski, & Dweck, 2007; Haimovitz, Wormington, & Corpus, 2011; Storek & 
Furnham, 2013; Yan, Thai, & Bjork, 2014; Esparza et al., 2014; Paunesku et al., 2015) โดยมี
การศึกษารํวมกับตัวแปรอื่น ๆ เชํน ชุดความคิดตํอบุคลิกภาพ ชุดความคิดตํอเชาวน๑ปัญญา และชุดความคิดที่
มีตํอความสามารถด๎านตําง ๆ 
 Dweck (2007) ได๎อธิบายวิธีการวัด Mindset ซึ่งมีท้ังหมด 6 คําถามเป็นแบบมาตราสํวนประมาณคํา 
6 ระดับ ได๎แกํ 1 = เห็นด๎วยอยํางยิ่ง 2 = เห็นด๎วย 3 = คํอนข๎างเห็นด๎วย 4 = คํอนข๎างไมํเห็นด๎วย 5 = ไมํเห็น
ด๎วย และ 6 = ไมํเห็นด๎วยอยํางยิ่ง โดยมีทั้งข๎อคําถามที่สะท๎อนความเป็น Fixed Mindset และ Growth 
Mindset ตัวอยํางข๎อคําถาม เชํน คุณมีความมั่นใจในสติปัญญาในภาพรวมและคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงไป
มากกว่านี้ได้ สติปัญญาของคุณเป็นสิ่งที่เกี่ยวกับคุณที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้มากนัก คุณสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ 
ได้ แต่ก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสติปัญญาพ้ืนฐานของคุณได้ ไม่มีงานใดที่คุณท าไม่ได้และคุณสามารถ
เปลี่ยนแปลงสติปัญญาของคุณได้มาก คุณสามารถเปลี่ยนแปลงสติปัญญาของคุณให้ดีขึ้นได้ตลอดเวลา ไม่มี
งานใดที่มากเกินความสติปัญญาของคุณ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทั้งหมดแบบค่อยเป็นค่อยไป 
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 3. แนวทางการพัฒนากระบวนการทางความคิด 
Growth Mindset มีความสําคัญตํอบุคคลเป็นอยํางมากทั้งในด๎านการศึกษา การเรียนรู๎ การปรับตัว 

สุขภาพจิต ดังนั้นการเสริมสร๎าง Growth Mindset จึงนับวําเป็นแนวทางที่สําคัญแนวทางหนึ่งที่จะทําให๎
สามารถพัฒนาศักยภาพมนุษย๑ได๎ การศึกษาเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนแปลงชุดความคิดในปัจจุบันมีหลากหลาย
วิธีการที่มีประสิทธิภาพ วิธีการที่ใช๎กันอยํางแพรํหลายวิธีการหนึ่ง คือ การให๎ข๎อมูลหรือความรู๎เกี่ยวกับ 
การทํางานของสมอง รวมถึงความสามารถของสมองในการพัฒนาและจัดระบบใหมํอันเป็นผลมาจากการใช๎
ความพยายามและการฝึกฝนการทํางานอยํางหนัก โดยข๎อมูลหรือความรู๎นี้จะเน๎นถึงข๎อค๎นพบทางประสาท
วิทยาศาสตร๑เกี่ยวกับการพัฒนาเชาวน๑ปัญญาผํานการเรียนและการฝึกฝน เชํน ในการศึกษาของ Esparza  
et al. (2014) เกี่ยวกับการเปลี่ยนชุดความคิดโดยใช๎ชื่อวิธีการวํา Brainology รวมถึงการศึกษาของ 
Paunesku et al. (2015) ที่ใช๎ The growth mindset intervention เป็นวิธีการเปลี่ยน Fixed Mindset  
ให๎เป็น Growth Mindset ซึ่งวิธีการมีความคล๎ายคลึงกับ Brainology ทั้งนี้วิธีนี้นับวํามีจุดเดํนคํอนข๎างมากทั้ง
ประสิทธิภาพของวิธีการและสามารถใช๎ประโยชน๑ได๎ในวงกว๎างเนื่องจากมีการพัฒนาให๎เป็นโปรแกรม
คอมพิวเตอร๑ที่ใช๎งานผํานระบบอินเทอร๑เน็ต ทําให๎การเปลี่ยน Fixed Mindset ให๎เป็น Growth Mindset
สามารถทําได๎สะดวกมากยิ่งข้ึน 

Mindset ที่แตกตํางกันของบุคคลเป็นผลมาจากปัจจัยที่เกี่ยวข๎องหลายประการ การศึกษาของ 
Muller and Dweck (1998) เกี่ยวกับผลจากคําชมเชยที่กํอให๎เกิด Mindset ที่แตกตํางกันในนักเรียน 
เกรด 5 ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยให๎นักเรียนแก๎ปัญหาที่ไมํยากนัก  แล๎วชมเชยนักเรียนกลุํมหนึ่งใน
ความสามารถ สํวนอีกกลุํมหนึ่งชมเชยในความพยายาม จากนั้นจึงให๎แก๎ปัญหาที่มีความยากมากขึ้นอีกครั้ง ผล
การทดลองปรากฏวํานักเรียนกลุํมที่ได๎รับคําชมเชยในความสามารถ จะนําความผิดพลาดมาเป็นสิ่งสะท๎อนวํา
ตนขาดความสามารถและเมื่อให๎แก๎ปัญหาในชุดตํอมาปรากฏวําความสามารถในการแก๎ปัญหาลดลง ในขณะที่
กลุํมท่ีได๎รับคําชมเชยในความพยายามกลับพบวํานักเรียนมีทัศนะตํอความยากวําเป็นสิ่งที่บํงบอกถึงการต๎องใช๎
ความพยายามมากขึ้น ซึ่งเมื่อแก๎ปัญหาในชุดตํอมาพบวําสามารถแก๎ปัญหาได๎ดีขึ้น  

จากการศึกษาของ Gunderson (2013) พบวําประเภทของคําชมเชยของพํอแมํที่มีตํอเด็กเล็กสามารถ
ทํานายถึงชุดความคิดของเด็กได๎ ด๎วยเหตุนี้จึงทําให๎มีความพยายามในการเปลี่ยน Mindset โดยการพัฒนาระบบ
การให๎รางวัลเมื่อทํากิจกรรมตําง ๆ หรือ Brain points ซึ่งเป็นระบบการให๎รางวัลสําหรับความพยายามและ
การเลือกใช๎วิธีการแก๎ปัญหาโดยการแก๎ปัญหามีเปูาหมายเพื่อการเรียนรู๎มากกวําที่จะเป็นเปูาหมายเพ่ือประเมิน
ศักยภาพซึ่งผลการศึกษาชี้ให๎เห็นวํา Brain points มีประสิทธิภาพในการเปลี่ยน Mindset ให๎เป็น Growth 
Mindset ได๎เป็นอยํางด ี
 นอกจากนี้ ศูนย๑จิตวิทยาการศึกษา มูลนิธิยุวสถิรคุณ ยังได๎ระบุข้ันตอนการปรับชุดความคิดแบบจํากัด 
(Fixed Mindset) เป็นชุดความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) ตามลําดับขั้นตํอไปนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 เปลี่ยนความคิดแบบชุดความคิดจํากัด (Fixed Mindset) ให๎เป็นชุดความคิดแบบเติมโต 
(Growth Mindset) เมื่อตรวจสอบความคิดแล๎วพบวําเป็นชุดความคิดจํากัด (Fixed Mindset) (คิดตัดสิน



34 

ตัวเอง/คิดโทษคนอ่ืนหรือสิ่งอ่ืน/คิดหนีปัญหา) ให๎ถอยตัวเองออกจากปัญหาดังกลําวแล๎วจินตนาการวําคนที่มี  
ชุดความคิดแบบเติมโต (Growth Mindset) จะทําอยํางไรหากอยูํในสถานการณ๑เดียวกัน (คิดเรียนรู๎/คิด
แก๎ปัญหา) 
 ขั้นตอนที่ 2 แปลความคิดแบบ Growth Mindset ให๎เป็นแผนพฤติกรรม (Growth Mindset 
Action) แปลความคิดแบบ Growth Mindset (ความคิดที่จะเรียนรู๎จากปัญหาหรือความคิดในการแก๎ปัญหา) 
ให๎เป็นพฤติกรรมที่ปฏิบัติได๎ เขียนแผนการในการปฏิบัติให๎ชัดเจนวําเปูาหมายคืออะไร ต๎องทําอะไ ร ที่ไหน 
เมื่อไร อยํางไร และมีใครเกี่ยวข๎องบ๎าง 
 ขั้นตอนที่ 3 ลงมือปฏิบัติตามแผนพฤติกรรมแบบ Growth Mindset 
 ขั้นตอนที่ 4 ทบทวนความคิดหลังปฏิบัติตามแผนพฤติกรรมของ Growth Mindset หลังจากนั้น
ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนพฤติกรรมถึงการบรรลุตามเปูาหมายวําได๎เรียนรู๎ อะไรเพ่ิมขึ้นจากสิ่งที่ทําบ๎าง 
รวมทั้งจะทําอะไรตํอไปตรวจสอบความคิดที่เกิดขึ้นวํายังคงเห็นด๎วยกับความคิดแบบชุดความคิดจํากัด
เหมือนเดิมอยูํเหนือไมํ หากไมํเห็นด๎วยและความคิดเปลี่ยนอยํางไร 
 

 มูลนิธิยุวสถิรคุณยังได๎เสนอวิธีการสร๎าง Growth Mindset ให๎กับเด็กตามแนวคิดของ Dweck  
ในบริบทด๎านการศึกษาไว๎วํากระบวนการให้ผลป้อนกลับ (feedback) ถือเป็นปัจจัยที่ชํวยสํงเสริมให๎เด็กเกิด 
Growth Mindset ได๎ ซ่ึงมีทั้งหมด 5 ขั้นตอน ได๎แกํ  
 ขั้นที่ 1 การให๎ผู๎รับ feedback ประเมินตนเองกํอน  
 ขั้นที่ 2 ให๎ feedback โดยเริ่มจากสิ่งที่ทําได๎ดีกํอน  
 ขั้นที่ 3 ให๎เสนอสิ่งที่ควรปรับปรุงหรือพัฒนา  
 ขั้นที่ 4 ผู๎ให๎และผู๎รับ feedback ชํวยกันสรุปอยํางเป็นรูปธรรมเป็นข๎อ ๆ ในประเด็นที่สามารถ
ปรับปรุงได ๎
 ขั้นที ่5 ให๎ผู๎รับ feedback ตัดสินใจเลือกประเด็นที่จะนําไปปรับปรุงตํอ 
 

ในขณะที่มิลินทรา กวินกมลโรจน๑ (2558) ได๎กลําวถึงการพัฒนาชุดความคิดได๎ระบุถึงวิธีการปรับ 
Mindset ซึ่งมีข้ันตอนดังนี ้

ขั้นตอนที่ 1 พิจารณาชุดความคิดของตนวํามีอะไรบ๎าง ทั้งในทางบวกและทางลบ ตัวอยํางเชํนชุด
ความคิดของตนเองในทางบวก คือ การมุํงมั่นในการทํางานให๎สําเร็จ เป็นต๎น ชุดความคิดทางลบ คือ การไมํ
ชอบตัวเลข การไมํชอบทํางานเป็นทีม เป็นต๎น 
 ขั้นตอนที่ 2 พิจาณาชุดความคิดทางลบวําสํงผลไมํดีตํอตัวเองอยํางไรบ๎าง นําชุดความคิดทางลบมา
พิจารณา ตัวอยํางเชํน การไมํชอบตัวเลขสํงผลไมํดีตํอตัวเราคือทําให๎ทํางานหรือเรียนรู๎เรื่องเกี่ยวกับตัวเลขได๎
ไมํดี เป็นต๎น จากนั้นจึงทบทวนในทางบวกที่ตรงข๎ามกับทางลบอยํางคํอยเป็นคํอยไป และพิจารณาวําชุด
ความคิดทางบวกมปีระโยชน๑อะไรกับตัวเองและพยายามปรับชุดความคิดนั้นเป็นชุดความคิดใหมํของตัวเอง 
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 ทั้งนี้ จากเอกสารประกอบการเสวนาเรื่อง การศึกษากับการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย ระบบโรงเรียน
ปฏิรูปการเรียนรู๎ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 โดย รศ. ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ๑ หัวหน๎าโครงการ
เพาะพันธุ๑ปัญญา สนับสนุนโดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได๎กลําวถึงรูปแบบของภาระงาน
การทําโครงงานของนักเรียนตามนโยบายลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู๎ที่เชื่อมโยงกับการพัฒนากรอบความคิดไว๎วํา 
รูปแบบการให๎ทําโครงงานโดยมีพ้ืนฐานกรอบความคิดแบบยึดติด จะมีลักษณะการให๎โครงงานแบบแยก
รายวิชา ให๎ทําสิ่งประดิษฐ๑ทํามือที่ขาดการฝึกทักษะการคิด โครงงานขาดการบูรณาการระหวํางกลุํมสาระวิชา 
และให๎ความสําคัญกับชิ้นงานที่มีความแปลก อลังการ เพ่ือใช๎สํงประกวดให๎เป็นผลงานโรงเรียน ในขณะที่
รูปแบบโครงงานที่มีพ้ืนฐานกรอบความคิดแบบเติบโต จะเป็นโครงงานเดียวที่คลุมหลากหลายรายวิชา และ
เน๎นการฝึกสมองและทักษะการคิด วางแผน ออกแบบ มากกวําการทําสิ่งประดิษฐ๑ มีการบูรณาการความรู๎ข๎าม
กลุํมสาระวิชา และให๎ความสําคัญกับการเปลี่ยนแปลงของผู๎เรียนมากกกวําชิ้นงานหรือผลงานเพ่ือสํงเข๎า
ประกวด   
 จากการศึกษาอิทธิพลของตัวแปรสํงผํานวิธีคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) ที่มีผลตํอ
ความสัมพันธ๑ระหวํางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับการเห็นคุณคําในตัวเอง (self-esteem) จากกลุํมตัวอยํางที่
เป็นเยาวชนชาวเกาหลีจํานวน 350 คน พบวํา ระดับวิธีคิดแบบเติบโต ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการเห็น
คุณคําในตนเอง มีความสัมพันธ๑ทางบวกอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  โดยกลุํมเยาวชนที่มีระดับวิธี
คิดแบบเติบโตและการเห็นคุณคําในตนเองสูง จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงตามไปด๎วย ซึ่งตัวแปรวิธีคิดแบบ
เติบโตจะทําหน๎าที่เป็นตัวแปรสํงผํานอิทธิพลจากการเห็นคุณคําในตนเองไปสูํผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Hwang 
and Lee, 2018) 

Burnette และคณะ (2013) ศึกษาอิทธิพลของกรอบคิดและการควบคุมพฤติกรรมของตน  
(self-regulation) ตํอการบรรลุเปูาหมาย (goal achievement) ผลการวิจัยโดยสังเขปพบวํากรอบคิดมี
ความสําคัญ (mindsets matter) กลําวคือการมีกรอบคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) สามารถนําไปสูํ
ความสําเร็จและการมีกรอบคิดแบบยึดติด (Fixed Mindset) มักนําไปสูํการปรับตัวที่ไมํดี อีกทั้ง Burnette 
และคณะใช๎แนวคิดการวิเคราะห๑อภิมานของ Hunter และ Schmidt (2004, อ๎างถึงใน Burnette et al., 
2013) ผลการวิจัยพบวํา กรอบคิดสามารถทํานายลักษณะการควบคุมพฤติกรรมของตนเองแบบตําง ๆ ( self-
regulatory processes) และการควบคุมพฤติกรรมของตนเองแบบตําง ๆ สามารถนําไปสูํการบรรลุเปูาหมาย 
(goal achievement) ได๎ โดยกรอบคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) สามารถทํานายการตั้งเปูาหมาย 
(goal setting) ที่ประกอบด๎วยการตั้งเปูาหมายที่ผลสัมฤทธิ์ (performance goals; r = -0.151) หรือการ
เรียนรู๎ (learning goals; r = 0.187) สามารถทํานายการมํุงสูํเปูาหมาย (goal operating) ที่ประกอบด๎วยการ
ยอมแพ๎ (helpless-oriented strategies; r = -0.238) หรือการพยายามจนถึงที่สุด (mastery-oriented 
strategies; r = 0.227) และสามารถทํานายการควบคุมตรวจสอบเปูาหมาย (goal monitoring) ที่
ประกอบด๎วยอารมณ๑ทางลบ (negative emotions; r = -0.233) และความคาดหวัง (expectations;  
r = 0.157) นอกจากนี้ Burnette และคณะ (2013) พบวําอิทธิพลของกรอบคิดแบบเติบโต (Growth 
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Mindset) ตํอการตั้งเปูาหมายและการมุํงสูํ เปูาหมาย มีขนาดอิทธิพลเปลี่ยนแปลงไปตามระดับของ  
ความคุกคามตํอตัวตน (ego threats) เชํน หากถูกติบุคคลที่มีกรอบคิดแบบเติบโตก็จะพยายามมุํงสูํเปูาหมาย
มากขึ้น 

Gal และ Szamoskozi (2016) ศึกษาความสัมพันธ๑ระหวํางกรอบคิดด๎านสติปัญญากับอารมณ๑
ทางบวก-ทางลบด๎วยการวิเคราะห๑อภิมาน ในภาพรวมงานวิจัยพบวํากรอบคิดแบบเติบโตมีความสัมพันธ๑
ทางบวกกับอารมณ๑ทางบวก (อารมณ๑ทางบวกมากในงานวิจัยนี้หมายถึงการมีอารมณ๑ทางลบน๎อย) อยํางมี
นัยสําคัญทางสถิติ โดยคําเฉลี่ยขนาดอิทธิพลของความสัมพันธ๑อยูํที่ระดับต่ําถึงปานกลาง r = 0.22) 

ศุภณัฐ ศรีอุทัยสุข (2560) สังเคราะห๑งานวิจัยที่ศึกษาความสัมพันธ๑ระหวํางกรอบคิดและสุขภาวะด๎วย
การวิเคราะห๑อภิมาน (Meta-Analysis) และต๎องการศึกษาวําความสัมพันธ๑ระหวํางกรอบคิดและสุขภาวะ
เปลี่ยนแปลงไปตามคุณลักษณะงานวิจัยและคุณภาพงานวิจัยหรือไมํ  ผลการวิเคราะห๑อภิมานจากงานวิจัย
จํานวน 21 เรื่อง กลุํมตัวอยํางจํานวน 31 กลุํม และคําขนาดอิทธิพลที่ถูกแปลงให๎อยูํในรูปคําสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ๑จํานวน 64 คํา พบวํากรอบคิดแบบเติบโตมีความสัมพันธ๑ทางบวกกับสุขภาวะอยํางมีนัยสําคัญทาง
สถิติแตํมีขนาดอิทธิพลในระดับต่ํา กลําวได๎วํา คนที่มองวําสติปัญญา บุคลิกภาพ และ/หรืออารมณ๑ สามารถ
เปลี่ยนแปลงได๎มีแนวโน๎มที่จะมีสุขภาวะที่ดี เมื่อเทียบกับคนที่มองวําคุณลักษณะเหลํานี้เป็นสิ่งตายตัว อีกทั้ง
การวิเคราะห๑อภิมานนี้ไมํพบวํากรอบคิดด๎านสติปัญญา กรอบคิดด๎านบุคลิกภาพ กรอบคิดด๎านอารมณ๑ มี
อิทธิพลตํอสุขภาวะแตกตํางกัน และไม่พบว่าเม่ืออายุเพิ่มขึน้ความสัมพันธ์ของกรอบคิดกับสุขภาวะ
เปล่ียนไป นอกจากนี้มีข๎อค๎นพบที่นําสนใจเพ่ิมเติมวํา ในขณะที่งานวิจัยเชิงสหสัมพันธ๑สํวนใหญํพบ

ความสัมพันธ๑ระหวํางกรอบคิดกับสุขภาวะอยํางที่มีนัยสําคัญทางสถิติ แตํงานวิจัยที่จัดกระทํากรอบคิดไมํพบวํา
มีอิทธิพลทาให๎สุขภาวะเปลี่ยนแปลงไปอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยสรุปงานวิเคราะห๑อภิมานนี้บํงชี้วําบุคคลที่
เชื่อวําคุณลักษณะตําง ๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได๎มีแนวโน๎มที่จะมีสุขภาวะที่ดีมากกวําบุคคลที่มองวํา
คุณลักษณะตําง ๆ เป็นสิ่งตายตัว แตํยังไมํพบหลักฐานเชิงประจักษ๑ท่ีสรุปความเป็นสาเหตุได๎ชัดเจนวํากรอบคิด
ทําให๎เกิดสุขภาวะโดยตรงหรือโดยทันที  

คุณานนต๑ โรจนผาติวงศ๑, ศศินี อรุณอาภารัตน๑, อัฏฐพล สกุลชัยวรนันท๑, ทิพย๑นภา หวนสุริยา และ 
สักกพัฒน๑ งามเอก (2558) ศึกษาการริเริ่มปรับเปลี่ยนการทํางานและการเสริมสร๎างพลังอํานาจด๎านจิตใจ
สํงผํานอิทธิพลของกรอบความคิดที่ยืดหยุํน (Growth Mindset) ที่มีตํอความทุํมเทในงานหรือไมํ โดยเครื่องมือ
ที่ใช๎ในการวิจัย คือ แบบสอบถามข๎อมูลทั่วไป มาตรวัดกรอบความคิดที่ยืดหยุํน จํานวน 8 ข๎อ มาตรวัดการ
เสริมสร๎างพลังอํานาจด๎านจิตใจ จํานวน 12 ข๎อ มาตรวัดการริเริ่มปรับเปลี่ยนการทํางาน จํานวน 21 ข๎อ มาตร
วัดความทุํมเทในงาน จํานวน 9 ข๎อ จากนั้นนํามาวิเคราะห๑ผลด๎วย Path Analysis ผลการวิจัยกลุํมพนักงานใน
องค๑กรเอกชนที่มีอายุงานในองค๑กรปัจจุบันอยํางน๎อย 3 เดือน จํานวน 206 คน พบวํากรอบความคิดที่ยืดหยุํน
สํงอิทธิพลตํอความทุํมเทในงาน โดยสํงผํานการริเริ่มปรับเปลี่ยนการทํางาน และกรอบความคิดที่ยืดหยุํนสํง
อิทธิพลตํอความทุํมเทในงาน โดยผํานตัวแปรสํงผําน 2 ตัว คือ การริเริ่มปรับเปลี่ยนการทํางานและการ
เสริมสร๎างพลังอํานาจด๎านจิตใจอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติ และโมเดลงานวิจัยมีความสอดคล๎องกับข๎อมูลเชิง
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ประจักษ๑ ผลการวิเคราะห๑ก็ยังคงพบวํา การริเริ่มปรับเปลี่ยนการทางานและการเสริมสร๎างพลังอํานาจด๎าน
จิตใจทําหน๎าที่เป็นตัวแปรสํงผํานอิทธิพลของกรอบความคิดที่ยืดหยุํนที่มีตํอความทุํมเทในงานได๎อยํางมี
นัยสําคัญทางสถิต ิ
 นอกจากนี้ยังมีการศึกษาพบวําวิธีคิดแบบเติบโตยังมีอิทธิพลตํอการมีจิตบริการและมีความสัมพันธ๑กับ
กิจกรรมทางศิลปะ (Han and Jeong, 2018) ในทางการศึกษามีผลการวิจัยพบวํานักเรียนที่มี 
วิธีคิดแบบเติบโตจะชํวยเพ่ิมระดับความเชื่อมั่นของครูที่มีตํอนักเรียนคนนั้น (Fiona, 2018) อยํางไรก็ดี  
มีการศึกษาพบวําระดับสติปัญญาและเพศนั้น ไมํมีความสัมพันธ๑กับวิธีคิด (Brooke amd Natasha, 2017)  
 จะเห็นได๎วําในทางการศึกษามีการนําแนวคิดเรื่องการพัฒนา Growth Mindset ไปใช๎ในการ
พัฒนาการเรียนรู๎ของเด็กและการศึกษารํวมกับตัวแปรอ่ืน ๆ มาแล๎ว แตํในงานพัฒนาเด็กและเยาวชน
โดยทั่วไปในประเทศไทยยังไมํมีนําแนวคิดนี้ไปใช๎ในการพัฒนากระบวนการสํงเสริมกระบวนการทางความคิด 
(Mindset) อยํางเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ การพัฒนาเด็กและเยาวชนตามวิสัยทัศน๑ประเทศไทย 4.0 จําเป็นต๎องมี
การศึกษาเพ่ือทําความเข๎าใจให๎ตรงกันถึงความหมายของโมเดลประเทศไทย 4.0 ที่จะสํงผลตํอการออกแบบ
การพัฒนาเด็กและเยาวชนในอนาคต 

 แนวคิดเกี่ยวกับโมเดลประเทศไทย 4.0 เป็นแนวคิดสําคัญที่ใช๎ในการออกแบบแนวทางการพัฒนา
ประเทศไทยที่เน๎นการใช๎เทคโนโลยีดิจิทัลเข๎ามาเป็นเครื่องมือสําคัญ ตลอดจนเป็นการยกระดับสังคมไทยจาก
สังคมเกษตรกรรมไปสูํการสร๎างเศรษฐกิจแบบใหมํ และมุํงหวังให๎ประชาชนหลุดพ๎นจากกับดักรายได๎ปานกลาง
สูํการเป็นประเทศที่ประชากรมีรายได๎สูง ทั้งนี้ ผู๎จัดทําเอกสารได๎มีการศึกษาแนวคิดที่เกี่ยวข๎องโมเดลประเทศ
ไทย 4.0 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

 ความหมายของโมเดลไทยแลนด์ 4.0 
“ไทยแลนด๑ 4.0” เป็นวิสัยทัศน๑เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย ภายใต๎วิสัยทัศน๑ที่วํา 

“มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ที่มีภารกิจสําคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด๎านตําง ๆ เพ่ือปรับแก๎ จัดระบบ 
ปรับทิศทาง และสร๎างหนทางพัฒนาประเทศให๎เจริญ สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหมํ ๆ ที่
เปลี่ยนแปลงอยํางเร็ว รุนแรงในศตวรรษที่ 21 ได๎ แนวทางการพัฒนาประเทศไทยก็ผํานการพัฒนามาเป็น
ลําดับขั้นอยํางตํอเนื่อง เริ่มตั้งแตํ 

“ประเทศไทย 1.0” การดํารงอยูํและพัฒนาประเทศเน๎นการเกษตรเป็นหลัก เชํน ผลิตและขาย พืชไรํ 
พืชสวน หมู หมา กา ไกํ เป็นต๎น 

“ประเทศไทย 2.0” นอกจากเกษตรกรรมแล๎วก็เน๎นไปทางอุตสาหกรรมแตํเป็นอุตสาหกรรมเบา เชํน 
การผลิตและขายรองเท๎า เครื่องหนัง เครื่องดื่ม เครื่องประดับ เครื่องเขียน กระเป๋า เครื่องนุํงหํม เป็นต๎น 

“ประเทศไทย 3.0” ซึ่งเป็นยุคปัจจุบัน เน๎นหนักไปทางอุตสาหกรรมหนักและการสํงออก เชํน การ
ผลิตและขาย สํงออกเหล็กกล๎า รถยนต๑ กลั่นน้ํามัน แยกก๏าซธรรมชาติ ปูนซีเมนต๑ เป็นต๎น ประเทศไทยในยุค 

 ตอนที่ 3 แนวคิดเกี่ยวกับโมเดลประเทศไทย 4.0 
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1.0 2.0 และ 3.0 รายได๎ประเทศยังอยูํในระดับปานกลาง เศรษฐกิจไทยเติบโตขึ้นเพียง 3 - 4% ตํอปีเทํานั้น 
นอกจากนั้นยังเกิดปัญหา ‘ความเหลื่อมล้ําด๎านรายได๎’ จึงเป็นเหตุให๎นําไปสูํยุคที่สี่ เรียกวํา “ประเทศไทย 
4.0” กําหนดแนวทางพัฒนาประเทศให๎เป็นประเทศเศรษฐกิจใหมํ (New Engines of Growth) ประเทศและ
ประชากรมีรายได๎สูง โดยวางเปูาหมายให๎เกิดผลการพัฒนาภายใน 5 - 6 ปี 

 

ลักษณะของโมเดลไทยแลนด์ 4.0  
“ประเทศไทย 4.0” เป็นความมุํงมั่นของรัฐบาล ที่ต๎องการปรับเปลี่ยนโครงสร๎างเศรษฐกิจ ไปสูํ 

“Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด๎วยนวัตกรรม” โดยมีฐานคิดหลัก คือ เปลี่ยนจาก
การผลิตสินค๎า “โภคภัณฑ๑” ไปสูํสินค๎าเชิง “นวัตกรรม” เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด๎วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสูํการขับเคลื่อนด๎วยเทคโนโลยี ความคิดสร๎างสรรค๑และนวัตกรรม เปลี่ยนจากการเน๎น
ภาคการผลิตสินค๎า ไปสูํการเน๎นภาคบริการมากข้ึน 

ดังนั้น “ประเทศไทย 4.0” จงึควรมีการเปลี่ยนวิธีการทําที่มีลักษณะสําคัญ คือ เปลี่ยนจากการเกษตร 
แบบดั้งเดิมในปัจจุบันไปสูํการเกษตรสมัยใหมํ ที่เน๎นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดย
เกษตรกรต๎องร่ํารวยขึ้น และเป็นเกษตรกรแบบเป็นผู๎ประกอบการ (Entrepreneur) เปลี่ยนจาก Traditional 
SMEs หรือ SMEs ที่มีอยูํและรัฐต๎องให๎ความชํวยเหลืออยูํตลอดเวลา ไปสูํการเป็น Smart Enterprises และ 
Startups บริษัทเกิดใหมํที่มีศักยภาพสูง เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการสร๎างมูลคําคํอนข๎างต่ํา 
ไปสูํ High Value Services และเปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ําไปสูํแรงงานที่มีความรู๎ ความเชี่ยวชาญ และ
ทักษะสูง 

 

ประเด็นการพัฒนาประเทศภายใต้โมเดลไทยแลนด์ 4.0 
เพ่ือให๎เกิดผลจริงต๎องมีการพัฒนาวิทยาการ ความคิดสร๎างสรรค๑ นวัตกรรม วิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยี 

และการวิจัยและพัฒนา แล๎วตํอยอดในกลุํมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเปูาหมาย ดังนี้ 
1. กลุํมอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ เชํน สร๎างเส๎นทางธุรกิจใหมํ ( New Startups)  

ด๎านเทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีอาหาร เป็นต๎น 
2. กลุํมสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย๑ เชํน พัฒนาเทคโนโลยีสุขภาพ เทคโนโลยี

การแพทย๑ สปา เป็นต๎น 
3. กลุํมเครื่องมือ อุปกรณ๑อัจฉริยะ หุํนยนต๑ และระบบเครื่องกลที่ใช๎ระบบอิเล็กทรอนิกส๑ควบคุม เชํน 

เทคโนโลยีหุํนยนต๑ เป็นต๎น 
4. กลุํมดิจิตอล เทคโนโลยีอินเทอร๑เน็ตที่เชื่อมตํอและบังคับอุปกรณ๑ตําง ๆ ปัญญาประดิษฐ๑และ

เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว เชํน เทคโนโลยีด๎านการเงิน อุปกรณ๑เชื่อมตํอออนไลน๑โดยไมํต๎องใช๎คน เทคโนโลยี
การศึกษา อี–มาร๑เก็ตเพลส อี–คอมเมิร๑ซ เป็นต๎น 

5. กลุํมอุตสาหกรรมสร๎างสรรค๑ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลคําสูง เชํน เทคโนโลยีการออกแบบ 
ธุรกิจไลฟ์สไตล๑ เทคโนโลยีการทํองเที่ยว การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ เป็นต๎น 
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กลไกขับเคลื่อนประเทศชุดใหม่ภายใต้ประเทศไทย 4.0 
ประเทศไทย 4.0 มีเปูาหมายเพ่ือหลุดพ๎น 3 กับดัก โดยปรับเปลี่ยนกลไกการขับเคลื่อนการเติบโต 

ชุดใหมํ (New Growth Engines) เพ่ือเปลี่ยนผํานประเทศไทยไปสูํ “ประเทศในโลกที่หนึ่ง” ภายในปี 2575 
ดังนี้ 

1. หลุดพ๎นจากกับดักประเทศรายได๎ปานกลาง ด๎วยการสร๎างความมั่งคั่งผํานกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ด๎วยนวัตกรรม ปัญญา เทคโนโลยี และความคิดสร๎างสรรค๑ (Competitive Growth Engines) เพ่ือก๎าวสูํ
ประเทศท่ีมีรายได๎สูง โดยเปลี่ยนจาก “ทํามากได๎น๎อย” เป็น “ทําน๎อยได๎มาก” ซึ่งประกอบไปด๎วย 

● การยกระดับขีดความสามารถด๎านการวิจัยและพัฒนา 

● การสร๎างคลัสเตอร๑ทางด๎านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

● การบํมเพาะธุรกิจด๎านเทคโนโลยี การออกแบบและความคิดสร๎างสรรค๑ 

● การพัฒนาวิสาหกิจที่ขับเคลื่อนด๎วยนวัตกรรม 

● การพัฒนาทักษะและงานใหมํเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

● การสร๎างสภาพแวดล๎อมที่เอ้ืออํานวยตํอการทําธุรกิจ 

● การบริหารจัดการสมัยใหมํ ที่พร๎อมดําเนินการ ทั้งใน Physical และ Digital Platforms 

● กิจการรํวมทุนรัฐและเอกชนในโครงการขนาดใหญํ 

● ฯลฯ 
2. หลุดพ๎นจากกับดักความเหลื่อมล้ํา ด๎วยการสร๎างความมั่นคงผํานกลไกการกระจายรายได๎ โอกาส

และความมั่งคั่งอยํางเทําเทียม (Inclusive Growth Engine) โดยเน๎นการปรับเปลี่ยนจากความมั่งคั่งที่กระจุก
เป็นความมั่งค่ังที่กระจาย ด๎วยหลักคิดที่วํา “เราจะเดินหน๎าไปด๎วยกัน โดยไมํทิ้งใครไว๎ข๎างหลัง” ประกอบด๎วย 

● การยกระดับ Digital Skill Literacy, ICT Literacy, Information Literacy และ Media  
        Literacy ของคนไทย 

● การสร๎างคลัสเตอร๑เศรษฐกิจระดับกลุํมจังหวัด และจังหวัด 

● การสร๎างเศรษฐกิจระดับฐานรากในชุมชน 

● การสํงเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม 

● การสํงเสริมและสนับสนุนให๎วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอมเข๎มแข็งและสามารถแขํงขันได๎ใน  
      เวทีโลก 

● การยกระดับขีดความสามารถ การเสริมสร๎างทักษะและการเติมเต็มศักยภาพของประชาชนให๎ทัน  
              กับพลวัตจากภายนอก 

● การสร๎างเครือขํายความรํวมมือในรูปแบบประชารัฐ  

● การจํายภาษีให๎แกํผู๎ที่มีรายได๎ตํ่ากวําเกณฑ๑ท่ีกําหนดแบบมีเงื่อนไข  
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● ฯลฯ  
3. หลุดพ๎นจากกับดักความไมํสมดุล ด๎วยการสร๎างความยั่งยืนผําน กลไกการพัฒนาที่เป็นมิตรตํอ 

สิ่งแวดล๎อม (Green Growth Engine) ปรับเปลี่ยนจากการพัฒนาที่ไมํสมดุลสูํ “การพัฒนาที่สมดุล” 
ประกอบด๎วย  

● การมุํงเน๎นธุรกิจ การผลิต และการใช๎เทคโนโลยีที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม  

● การมุํงเน๎นการใช๎พลังงานทดแทน  

● การปรับแนวคิดจากเดิมที่คํานึงถึงความได๎เปรียบเรื่องต๎นทุน (Cost Advantage) เป็นหลักมาสูํ
การคํานึงถึงประโยชน๑ที่ได๎จากการลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นทั้งระบบ (Lost Advantage)  

● การสํงเสริมให๎ภาคเอกชนเป็นองค๑กรที่ “คิดดทีําดี” (Doing Good, Doing Well)  

● ฯลฯ 
 

 เด็กและเยาวชนไทยในยุคประเทศไทย 4.0 
 จากสภาพสังคมปัจจุบันที่เทคโนโลยีดิจิทัลเข๎ามาเป็นปัจจัยสําคัญในการดํารงชีวิต โดยเฉพาะ
เทคโนโลยีการสื่อสาร จากผลการสํารวจจากสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส๑ (องค๑การมหาชน) 
(สพธอ.) หรือ ETDA กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พบวําพฤติกรรมผู๎ใช๎งานอินเทอร๑เน็ตประเทศ
ไทยปี พ.ศ. 2561 เพ่ิมขึ้นอยํางตํอเนื่อง โดยคนไทยใช๎อินเทอร๑เน็ตเฉลี่ยนานขึ้นเป็น 10 ชั่วโมง 5 นาทีตํอวัน 
เพ่ิมข้ึนจากปี พ.ศ. 2560 3 ชั่วโมง 41 นาทีตํอวัน พร๎อมกันนี้คนไทยยังนิยมใช๎โซเชียลมีเดีย อาทิ Facebook, 
Instagram, Twitter และ Pantip สูงมากถึง 3 ชม. 30 นาทีตํอวัน ขณะที่การรับชมวีดีโอสตรีมมิ่ง เชํน 
YouTube หรือ Line TV มีชั่วโมงการใช๎งานเฉลี่ยอยูํที่ 2 ชม. 35 นาทีตํอวัน สํวนการใช๎แอปพลิเคชันเพ่ือ
พูดคุย เชํน Messenger และ LINE เฉลี่ยอยูํที่ 2 ชม. ตํอวัน การเลํนเกมออนไลน๑อยูํที่ 1 ชม. 51  นาทีตํอวัน 
และการอํานบทความหรือหนังสือทางออนไลน๑อยูํที่ 1 ชม. 31 นาทีตํอวัน โดยคนในกลุํม Gen Y เป็นกลุํมที่ใช๎
อินเทอร๑เน็ตมากท่ีสุด  
 การเข๎าสูํโลกยุคดิจิทัล โดยมีอินเทอร๑เน็ตเป็นเครื่องมือสามารถเป็นได๎ทั้งปัจจัยสํงเสริมและปัจจัยเสี่ยง
ตํอการพัฒนาเด็กและเยาวชน กลําว คือ การเข๎าถึงอินเทอร๑เน็ตทําให๎เด็กและเยาวชนสามารถค๎นหาข๎อมูล 
ความรู๎ และติดตามสถานการณ๑โลกได๎รวดเร็วมากยิ่งขึ้น การรับ-สํงข๎อมูลเป็นไปได๎อยํางสะดวก เกิดการสื่อสาร
ตลอดเวลา มีพ้ืนที่ในการแสดงความคิด ความเป็นตัวตน ซึ่งนอกจากจะเป็นผู๎รับข๎อมูลขําวสารแล๎ว สื่อดิจิทัล
ยังสํงเสริมให๎เด็กและเยาวชนสามารถใช๎ชํองทางออนไลน๑ในฐานะเป็นผู๎ผลิตสื่อ สร๎างเนื้อหาที่เป็นประโยชน๑ 
นําสนใจ และเผยแพรํสูํสังคมในวงกว๎าง แตํในขณะเดียวกันภาวะที่มีข๎อมูลในโลกออนไลน๑เป็นจํานวนมาก ซึ่งมี
ทั้งข๎อมูลที่เป็นจริงและเท็จ รูปแบบของสื่อออนไลน๑ที่สามารถเผยแพรํและกระจายข๎อมูลได๎กว๎างขวางในชํวง
ระยะเวลาสั้น ๆ จึงจําเป็นต๎องพัฒนาเด็กและเยาวชนให๎มีทักษะที่เรียกวํา ความฉลาดทางดิจิทัล (DQ: Digital 
Quotient) เพ่ือสร๎างพลเมืองในยุคดิจิทัล (World Economic Forum, 2016) โดยมีทักษะที่สําคัญ ดังนี้ 
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 1. ทักษะในการรักษาอัตลักษณ์ที่ดีของตนเอง (Digital Citizen Identity) ความสามารถในการสร๎าง 
และบริหารจัดการอัตลักษณ๑ที่ดีของตนเองไว๎ได๎อยํางดีทั้งในโลกออนไลน๑และโลกความจริง 
 2. ทักษะการคิดวิเคราะห์มีวิจารณญาณที่ดี (Critical Thinking) ความสามารถในการวิเคราะห๑ 
แยกแยะระหวํางข๎อมูลที่ถูกต๎องและข๎อมูลที่ผิด ข๎อมูลที่มีเนื้อหาดีและข๎อมูลที่เข๎าขํายอันตราย ข๎อมูลติดตํอ
ทางออนไลน๑ที่นําตั้งข๎อสงสัยและนําเชื่อถือได๎ 
 3. ทักษะในการรักษาความปลอดภัยของตนเองในโลกออนไลน์ (Cybersecurity Management) 
ความสามารถในการปูองกันข๎อมูลด๎วยการสร๎างระบบความปลอดภัยที่เข๎มแข็งและปูองกันการโจรกรรมข๎อมูล
หรือการโจมตีทางออนไลน๑ได ๎
 4. ทักษะในการรักษาข้อมูลส่วนตัว (Privacy Management) มีดุลพินิจในการบริหารจัดการข๎อมูล 
สํวนตัว โดยเฉพาะการแชร๑ข๎อมูลออนไลน๑เพื่อปูองกันความเป็นสํวนตัวทั้งของตนเองและผู๎อ่ืน 
 5. ทักษะในการจัดสรรเวลาหน้าจอ (Screen Time Management) ความสามารถในการบริหาร 
เวลาในการใช๎อุปกรณ๑ยุคดิจิทัล รวมไปถึงการควบคุมเพ่ือให๎เกิดสมดุลระหวํางโลกออนไลน๑ และโลกภายนอก 
 6. ทักษะในการบริหารจัดการข้อมูลที่ผู้ใช้งานมีการทิ้งไว้บนโลกออนไลน์  (Digital Footprints) 
ความสามารถในการเข๎าใจธรรมชาติของการใช๎ชีวิตในโลกดิจิทัลวําจะหลงเหลือรํอยรอยข๎อมูลทิ้งไว๎เสมอ รวม
ไปถึงเข๎าใจผลลัพธ๑ที่อาจเกิดขึ้น เพ่ือการดูแลสิ่งเหลํานี้อยํางมีความรับผิดชอบ 
 7.  ทักษะในการรับมือกับการคุกคามทางโลกออนไลน์  (Cyberbullying Management) 
ความสามารถในการรับรู๎ และรับมือการคุกคามขํมขํูบนโลกออนไลน๑ได๎อยํางชาญฉลาด 
 8. ทักษะการใช้เทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรม (Digital Empathy) ความสามารถในการเห็นอกเห็นใจ
และสร๎างความสัมพันธ๑ที่ดีกับผู๎อื่นบนโลกออนไลน๑ 
 จะเห็นได๎วําการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามแนวคิดการสํงเสริมความฉลาดทางดิจิทัลนั้นสอดคล๎องกับ
ทิศทางการพัฒนาประเทศไทย 4.0 ที่ต๎องการพลเมืองที่สามารถใช๎สื่อเทคโนโลยีดิจิทัลอยํางรู๎เทําทัน  
และเป็นประโยชน๑ เน๎นการพัฒนาในระดับความคิดที่สํงผลตํอการตัดสินใจในการแสดงพฤติกรรมในโลกดิจิทัล
เป็นหลัก ซึ่งสอดคล๎องกับทฤษฎี Mindset ที่ต๎องเน๎นการสํงเสริมกระบวนการทางความคิดของเด็กและ
เยาวชนให๎เป็นกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) ซึ่งจะสํงผลตํอพฤติกรรม การแสดงออก  
การตัดสินใจ และการทํากิจกรรมในชีวิตประจําวันของเด็กและเยาวชนเอง 
 

 จากการลงพ้ืนที่ศึกษาและการศึกษาตัวอยํางการทํางาน พบตัวอยํางงานพัฒนาเด็กและเยาวชนแบบ
องค๑รวมที่สอดคล๎องกับการพัฒนา Growth Mindset ดังนี้ 

 
 
 

ตอนที่ 4 กรณีศึกษารูปแบบการพัฒนาเด็กและเยาวชนในประเทศไทยเพื่อเสริมสร้างกระบวนการทางความคิด 
(Mindset) 
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1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ในระบบโรงเรียน 
1.1 โรงเรียนอนุบาลสตูล อ าเภอเมือง จังหวัดสตูล 
โรงเรียนเป็นระบบขัดเกลาเด็กและเยาวชนขนาดใหญํ เนื่องจากเด็กและเยาวชนสํวนใหญํต๎องผํานการ

บํมเพาะจากระบบนี้ ดังนั้นการพัฒนาเด็กและเยาวชนให๎เกิดกระบวนการคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) 
จึงเกิดข้ึนในขั้นตอนการจัดการเรียนรู๎เป็นสําคัญ จากการลงพ้ืนที่ศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรู๎ของโรงเรียน
หลากหลายภูมิภาค พบรูปแบบการจัดการเรียนที่สํงเสริมให๎เด็กและเยาวชนเกิดกระบวนการคิดแบบเติบโต 
(Growth Mindset) ณ โรงเรียนอนุบาลสตูล อําเภอเมือง จังหวัดสตูล โดยผู๎อํานวยการสุทธิ สายสุนีย๑ ที่ไมํได๎
มุํงเน๎นพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนในมิติของการเรียนเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ หรือเรียนเพ่ือแขํงขัน ตอบโจทย๑
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติเพียงมิติเดียวเทํานั้น หากแตํยังตระหนักถึงการพัฒนาคุณภาพนักเรียน  
มิติของการเชื่อมโยงความรู๎สูํชุมชน ความต๎องการของผู๎เรียน หรือแม๎แตํการเรียนรู๎ที่พัฒนาทักษะชีวิตอีกด๎วย 
จึงเกิดแนวคิดการเรียนรู๎โครงงานฐานวิจัย (research-based learning: RBL) 3 รูปแบบจําแนกตาม
พัฒนาการของผู๎เรียนเป็นชํวงชั้น ดังนี้   

รูปแบบที่ 1 การจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนระดับปฐมวัย  “โครงงานฐานวิจัย 5 ขั้นตอน” คือ  
1) เรียนรู๎เรื่องใกล๎ตัว 2) วิเคราะห๑เลือกเรื่อง 3) ค๎นคว๎าหาคําตอบและพัฒนาโจทย๑ 4) สรุปและอภิปรายผล 5) 
นําเสนอผลงาน 

รูปแบบที่ 2 การจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนช่วงชั้นที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -3 “โครงงานฐาน
วิจัย 10 ขั้นตอน” คือ 1) เรียนรู๎เรื่องใกล๎ตัว 2) วิเคราะห๑/สังเคราะห๑/ย๎อนกระบวนการ 3) พัฒนาโจทย๑ 4) ตั้ง
คําถามยํอยจากโจทย๑วิจัย 5) ค๎นหาวิธีการเก็บข๎อมูล 6) ศึกษาและเก็บรวบรวมข๎อมูล 7) วิเคราะห๑และ
ประมวลผลข๎อมูล 8) ออกแบบและปฏิบัติจริง 9) เก็บรวบรวมข๎อมูลจากการปฏิบัติจริง 10) สรุป รายงานผล 
และนําเสนอผลงาน 

รูปแบบที่ 3 การจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 “โครงงานฐาน
วิจัย แบบ RDM” คือ 1) เรียนรู๎เรื่องใกล๎ตัว 2) วิเคราะห๑/สังเคราะห๑/ย๎อนกระบวนการ 3) พัฒนาโจทย๑ 4) R1 
review ข๎อมูลความรู๎ที่มีอยูํแล๎ว 5) R2 research ข๎อมูลที่ต๎องศึกษาเพ่ิมเติม 6) R3 reconceptualize 
จัดการข๎อมูลจาก R1+R2 มาสรุป คิดวิเคราะห๑ คิดเชื่อมโยง 7) D Development การปฏิบัติ ทดลองทํา และ
8) M Movement รณรงค๑ สร๎างการมีสํวนรํวม และสร๎างการเรียนรู๎ การสื่อสารสาธารณะ 

จุดเดํนของกระบวนการจัดการเรียนรู๎ผํานโครงงานฐานวิจัย คือ การจัดการเรียนรู๎ตามประเด็นความ
สนใจของผู๎เรียนเป็นหลัก ใช๎ทุนชุมชนในมิติที่หลากหลายทั้งสังคม วัฒนธรรรม ทรัพยากร และสิ่งแวดล๎อมใน
การจัดการเรียนรู๎อยํางเหมาะสมตามบริบท การปรับเปลี่ยนหัวข๎อการเรียนรู๎เป็นหนํวย (units) จากเดิมที่เน๎น
การเรียนให๎ครบตามตัวชี้วัดของแตํละกลุํมสาระการเรียนรู๎ เป็นการเรียนเพ่ือตอบโจทย๑สมรรถนะของผู๎เรียน 
ผู๎เรียนเป็นเจ๎าของโจทย๑รํวมกันของชั้นเรียน โดยอาจมีการหยิบยกหัวข๎อการเรียนรู๎ที่สอดคล๎องกับสถานการณ๑
ในชีวิตประจําวันของนักเรียนมาบูรณาการเข๎ากับเนื้อหาตามกลุํมสาระการเรียนรู๎ ควบคูํไปกับการทําโครงงาน
ฐานวิจัยเพื่อให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎ในเชิงลึกมากยิ่งขึ้น ตลอดจนการปรับเปลี่ยน mind set และวิธีการสอนของ
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ครูจากผู๎ถํายทอดความรู๎เป็นหลัก เป็นผู๎อํานวยความสะดวกและผู๎กระตุ๎นให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎ ด๎วยวิธีการ
ตั้งคําถาม สํงผลให๎เด็กและเยาวชนเกิดคุณลักษณะที่สําคัญหลายประการดังนี้ เด็กและเยาวชนที่สามารถคิด
วิเคราะห๑ได๎อยํางเป็นระบบ มีความคิดสร๎างสรรค๑ และคิดเชื่อมโยงได๎ มีความผูกพันกับท๎องถิ่น มีปฏิสัมพันธ๑ที่
ดีกับชุมชน มีจิตสาธารณะ และกล๎าทํากล๎าแสดงออกได๎อยํางก๎าวกระโดด 

1.2 โรงเรียนน้ าขุ่นวิทยา จังหวัดอุบลราชธานี 
โครงการการเสริมสร๎างและพัฒนาเครือขํายโรงเรียนสุขภาวะภาคอีสานตอนลําง (โรงเรียนเฮ็ดดีมีสุข) 

จัดทําขึ้นเนื่องจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได๎ตระหนักและเห็นความสําคัญของปัญหาเด็กและเยาวชน เชํน 
การถูกกระทําลํวงละเมิดทางเพศจากบุคคลใกล๎ชิดเด็กท่ีมาจากครอบครัวแตกแยกขาดความอบอํุน ขาดโอกาส
ทางการศึกษา การมั่วสุม เลํนการพนัน เป็นต๎น อีกทั้งปัญหาในด๎านการศึกษาการที่นักเรียนอํานไมํออกเขียน
ไมํได๎ตามวัยสํวนหนึ่งเกิดจากระบบการศึกษาที่เน๎นความเป็นเลิศทางการศึกษามากเกินไปแตํไมํเน๎นในเรื่อง
กระบวนการเรียนรู๎  ครูขาดความกระตือร๎นในการจัดการเรียนการสอน และไมํแสวงหาองค๑ความรู๎และ
นวัตกรรมแบบใหม ํๆ อีกท้ังครอบครัวสํวนใหญํยังขาดการมีสํวนรํวมในการสํงเสริมการศึกษาเนื่องจากมีภาระ
งาน เด็กสํวนหนึ่งอยูํกับปูุยําตายายผู๎สูงอายุ ที่ไมํสามารถแนะนําทักษะการใช๎ชีวิตในโลกสมัยใหมํซึ่งไมํตอบ
โจทย๑บริบทที่เปลี่ยนแปลงไปของสังคม กิจกรรมที่สํงเสริมให๎เกิดการเรียนรู๎และการสร๎างสุขภาวะแกํเด็กและ
เยาวชนผํานการเรียนรู๎ในรูปแบบตําง ๆ เชํน สร๎างความรู๎โดยผู๎เรียนเอง ครูปรับบทบาทเป็นผู๎อํานวยการให๎
นักเรียนนําประสบการณ๑ปฏิบัติมาทําความเข๎าใจด๎วยสาระวิชาที่เรียนอยูํเพ่ือนําไปสูํการตีความ การบูรณาการ
ความรู๎เดิมจนเข๎าใจและสังเคราะห๑เป็นความรู๎ใหมํที่เกิดขึ้นแกํตนเอง  

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจึงได๎มีการพัฒนาระบบและกลไกในการเสริมหนุน และสนับสนุนให๎เกิด 
การพัฒนาสูํการเป็นโรงเรียนสุขภาวะ ตลอดจนสร๎างเครือขํายโรงเรียนสุขภาวะให๎เกิดเป็นชุมชนแหํง  
การเรียนรู๎วิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) โดยบูรณาการแนวทางเรียนรู๎ (Active 
Learning) ใช๎โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning) ทั้งการลดพฤติกรรมเสี่ยงและเพ่ิมพฤติกรรม
สุขภาพ ทั้งด๎านกาย จิต สังคม และสติปัญญา เพ่ือสร๎างโรงเรียนสุขภาวะที่มีองค๑ประกอบครบทั้ง 5 ด๎าน  
ด๎านความสุขทั้งผู๎เรียน (ผู๎เรียนเป็นสุข) ครอบครัว (ครอบครัวเป็นสุข) โรงเรียน (โรงเรียนเป็นสุข) ชุมชน 
(ชุมชนเป็นสุข) สภาพแวดล๎อม (สภาพแวดล๎อมเป็นสุข) โครงการนี้มีวัตถุประสงค๑เพ่ือ 1) สํงเสริม สนับสนุนให๎
เกิดโรงเรียนสุขภาวะที่มีการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู๎ในโรงเรียนครบ 5 องค๑ประกอบของโรงเรียน
สุขภาวะ 2) สร๎างชุมชนแหํงการเรียนรู๎ทางวิชาชีพของครูและผู๎บริหารโรงเรียนในโรงเรียนกลุํมเปูาหมาย 
โดยมุํงหวังพัฒนาครูที่มีความกระตือรือร๎นเป็นผู๎นําในการเปลี่ยนแปลง 3) พัฒนาการเรียนรู๎โดยใช๎กระบวนการ
เรียนรู๎เชิงรุกเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในโรงเรียนให๎กลายเป็นผู๎เรียนที่เป็นสุข และสร๎าง  
การมีสํวนรํวมของผู๎ปกครองและชุมชนในการบริหารจัดการโรงเรียนสุขภาวะ  และ 4) พัฒนาหลักสูตร
ตลอดจนคูํมือสํงเสริมการบริหารงานและจัดการเรียนรู๎ในโรงเรียนสุขภาวะ 
 จากการเข๎ารํวมโครงการการเสริมสร๎างและพัฒนาเครือขํายโรงเรียนสุขภาวะภาคอีสานตอนลําง  
(โรงเรียนเฮ็ดดีมีสุข) ทําให๎เกิดโครงการพัฒนาทักษะชีวิตผ่านการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนน้ า
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ขุ่นวิทยา มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงขึ้น ให๎ความสําคัญกับนักเรียนที่มีการเรียนที่
หลากหลายทั้งในห๎องเรียนและนอกห๎องเรียน เน๎นการทํางานรํวมกันระหวํางกลุํมเด็กสายวิชาการและกลุํมเด็ก
สายกิจกรรม โดยใช๎ศูนย๑การเรียนรู๎ในโรงเรียนครอบคลุมทั้งเกษตรพอเพียง เลี้ยงไกํชน เลี้ยงหมู เพาะต๎นอํอน
ทานตะวัน เป็นต๎น เป็นกระบวนการการดูแลเด็กกลุํมเสี่ยง ทําให๎เห็นภาพการเรียนรู๎รํวมกันของเด็กทั้งสอง
กลุํมและรูปแบบการจัดการเรียนรู๎ที่ไมํทิ้งใครไว๎ข๎างหลัง ซึ่งจากการลงพ้ืนที่พบวําการจัดกิจกรรมที่ใช๎ศูนย๑ 
การเรียนรู๎นั้นสามารถดูแลปกปูองเด็กกลุํมเสี่ยงที่มีอยูํในโรงเรียนจาก 36 คน ได๎ถึง 35 คน คิดเป็นร๎อยละ 
97.22 ทั้งจากปัญหายาเสพติด มั่วสุม และพฤติกรรมไมํเหมาะสม และหลังจากเข๎ารํวมโครงการ พบวํา
นักเรียนมีความตั้งใจ  สนใจและมีความรับผิดชอบสูงขึ้น  
 วิธีการจัดการเรียนรู๎ของศูนย๑การเรียนรู๎สอดคล๎องกับความถนัดและความต๎องการของผู๎เรียน เน๎น
กระบวนการคิดวิเคราะห๑ ทักษะอาชีพ การปฏิบัติจริงเพื่อให๎ผู๎เรียนสามารถนําไปสูํการปฏิบัติในชีวิตประจําวัน
ได๎ จัดบรรยากาศและสภาพแวดล๎อมในโรงเรียนให๎เป็นแหลํงเรียนรู๎ที่สํงเสริมและพัฒนาการแสวงหาความรู๎
การประดิษฐ๑ ค๎นคว๎า ทดลองตําง ๆ เชํน แหลํงการเรียนรู๎พลังงานทดแทน แหลํงการเรียนรู๎ เรื่องน้ํากับคุณคํา
ความเป็นมนุษย๑ แหลํงการเรียนรู๎เกษตรธรรมชาติ การเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศผํานศูนย๑ฯ เป็นต๎น โดยมี  
การจัดทําแหลํงคูํมือการเรียนรู๎ในโรงเรียนเพ่ือสร๎างความรู๎ความเข๎าใจ และการนําไปขยายผลตํอนักเรียนกลุํม
อ่ืน ตํอครอบครัว ตํอชุมชนสังคมตํอไป 

 ทั้งนี้เมื่อพิจารณาการทํางานพัฒนาเด็กและเยาวชนในโรงเรียนของทั้งโรงเรียนอนุบาลสตูล 
จังหวัดสตูล และโรงเรียนน้ําขุํนวิทยา จังหวัดอุบลราชธานี พบวํา โรงเรียนเป็นสถาบันที่มีสํวนชํวยพัฒนาเด็ก
และเยาวชนให๎เกิดวิธีคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) มากยิ่งขึ้น โดยมีการจัดการเรียนรู๎ตามประเด็นสนใจ
ของผู๎เรียน หยิบยกหัวข๎อการเรียนรู๎ที่สอดคล๎องกับสถานการณ๑ในชีวิตประจําวันมาบูรณาการเข๎ากับเนื้อหา
ตามกลุํมสาระ ตลอดจนฝึกปฏิบัติจริงเพ่ือให๎ผู๎เรียนสามารถนําไปสูํการปฏิบัติในชีวิตประจําวันได๎ อีกทั้งทําให๎
ผู๎สอนได๎เกิดปรับเปลี่ยน mind set ในวิธีการสอนจากผู๎ถํายทอดความรู๎ไปสูํผู๎อํานวยความสะดวกให๎ผู๎เรียนเกิด
การเรียนรู๎ 
 

2. รูปแบบการท างานภายใต้สภาเด็กและเยาวชน 
จังหวัดยะลา: โครงการ Life Change 3D ของกลุ่มสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดยะลา เป็นหนึ่งใน

พ้ืนที่นวัตกรรมทางสังคมด๎านเด็กและเยาวชนภายใต๎โครงการการศึกษาและพัฒนานวัตกรรมทางสังคมเพ่ือ
ขับเคลื่อนสุขภาวะโดยการมีสํวนรํวมของเด็กและเยาวชน: กรณีศึกษานํารํองสภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด 
โดยผศ.ชานนท๑ โกมลมาลย๑ คณะสังคมสงเคราะห๑ศาสตร๑ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑ โดยการทํางานของเด็ก
และเยาวชนในจังหวัดยะลานี้ตั้งต๎นจากสภาพปัญหาของกลุํมเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาที่ไมํได๎รับ
การยอมรับจากสังคมและถูกลดทอนคุณคําภายในตนเอง จากภาวะกดทับทั้งคํานิยมเรื่องการไมํสนับสนุนให๎
ศึกษาตํอในระดับสูงแตํให๎ออกมาชํวยเหลืองานที่บ๎านและคํานิยมที่เกิดจากการตีความตามความเชื่อในหลัก
ศาสนา เด็กนอกระบบกลุํมที่เข๎ารํวมหลัก ๆ มีทั้งเด็กกลุํมปอแน (กลุํมความหลากหลายทางเพศ) ในนามกลุํม
ของนางฟูา และกลุํมเด็กแว๎นในนามกลุํมสกอเปียน ทํางานรํวมกับเด็กในระบบ รวมกลุํมกันลงพ้ืนที่ทํางานจิต
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อาสา โดย โครงการ Life Change 3D มีการจัดกิจกรรมครอบคลุมถึง 3D คือ ความรู๎ดี สุขภาพดี และน้ําใจดี 
มีรายละเอียดกิจกรรม ดังนี้ 

ความรู้ดี เป็นการออกแบบกิจกรรมสอนในเรื่องของการถํายภาพและการตัดตํอวิดีโอ การลงพ้ืนที่ 
เพ่ือให๎ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมได๎สร๎างสรรค๑ผลงานวิดีโอโดยใช๎วัตถุดิบท๎องถิ่นของตนนําเสนอเรื่องราว จุดเดํน 
สถานที่ทํองเที่ยว ประวัติความเป็นมา ฯลฯ เพ่ือเป็นสื่อประชาสัมพันธ๑ให๎แกํชุมชนและเป็นกิจกรรมยามวําง
ของผู๎เข๎ารํวมในการตํอยอดกิจกรรมในภายภาคหน๎าได๎ 

สุขภาพดี สํวนใหญํกลุํมเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะกลุํมเด็กและเยาวชนนอกระบบมีการมั่วสุม  
เสพยาเสพติด ทะเลาะเบาะแว๎งกัน จึงจัดกิจกรรมเปลี่ยนความคิด ชีวิตเปลี่ยน (เสริมคุณคํา) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่
จะชํวยเปลี่ยนมุมมอง ทัศนคติของผู๎เข๎ารํวมโครงการที่สํวนใหญํจะเป็นกลุํมเด็กและเยาวชนนอกระบบและ  
จัดอยูํในกลุํมที่คํอนข๎างเสี่ยงตํอการมั่วสุมยาเสพติด โดยให๎กิจกรรมนี้ชํวยเสริมความคิด คุณคําของตนให๎
เป็นไปในทางที่ดี สอนให๎มองโลกในแงํดี อีกทั้งกิจกรรมบรรยายธรรมโดยผู๎นําศาสนาในคํายทุกวันในชํวงเวลา
หลังพระอาทิตย๑ตกดินจนถึงสองทุํม ซึ่งหัวข๎อในการบรรยายเป็นเรื่องการเสริมคุณคําแกํตนเองและการยึด
ต๎นแบบตามแบบศาสนาอิสลาม (ศาสดามูฮัมหมัด ซ.ล.) มาปฏิบัติในชีวิตเพ่ือเข๎าใจถึงจิตที่สงบตามแบบศาสดา 
ลดปัญหาตําง ๆ ได๎ และเสริมกิจกรรมอบรมให๎ความรู๎ยาเสพติด ภายใต๎หัวข๎อ “รู๎เทําทันภัยยาเสพติด” เพ่ือให๎
ทราบถึงพิษภัยยาเสพติด และภายในคํายตลอดระยะเวลา 3 วัน 2 คืน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมออกกําลังกาย
ในตอนเช๎าเพ่ือฝึกการเป็นผู๎นํา  

น้ าใจดี เป็นการออกแบบกิจกรรมโดยมีการให๎ความรู๎ ชี้ให๎เห็นถึงความสําคัญของการทํางานเพ่ือ
สังคมกํอนที่จะลงพ้ืนที่ปฏิบัติจริง ผํานกิจกรรมทาสีสนามเด็กเลํนและอุปกรณ๑การกีฬาของโรงเรียนบ๎านลากอ 
ตําบลยะหา อําเภอยะหา จังหวัดยะลา และชํวยทําความสะอาดพ้ืนที่ศาสนสถานในชุมชนบ๎านลากอ 

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เสริมเพ่ือให๎กลุํมเด็กและเยาวชนที่เข๎ารํวมได๎รับ คือ กิจกรรมภาวะ 
การเป็นผู๎นําภายใต๎กิจกรรมคบเด็กสร๎างบ๎าน ลักษณะกิจกรรมเป็นการให๎ความรู๎เกี่ยวกับการทํางานรํวมกับ
ผู๎อ่ืน การประสานงาน สันทนาการ ทักษะการเป็นผู๎นํา/ผู๎ตาม มารยาทการเข๎าสั งคม การเห็นคุณคําในตัวเอง 
การสร๎างเปูาหมายในชีวิต การทําประโยชน๑เพื่อสํวนรวม  

นอกจากโครงการ Life Change 3D แล๎ว ยังมี โครงการพื้นที่สร้างสรรค์ กิน เล่น เรียนรู้ ที่มี
วัตถุประสงค๑โครงการ คือ 1) เพ่ือเปิดพ้ืนที่ทางกายภาพ (space) ให๎เด็กและเยาวชนนอกระบบได๎มีพ้ืนที่ใน
การทํากิจกรรมได๎อยํางสร๎างสรรค๑ ลดปัญหาสถานการณ๑ของเด็กและเยาวชนที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ 2) เพ่ือให๎พ้ืนที่
สร๎างสรรค๑ เป็นที่รวมกลุํมทํากิจกรรมที่เป็นประโยชน๑ตํอสังคม กลุํมเปูาหมาย ได๎แกํ กลุํมเด็กอายุระหวําง  
6 - 10 ปี กลุํมเด็กและเยาวชนอายุระหวําง 15 - 20 ปี กลุํมวัยทํางานและผู๎สูงอายุระหวําง 35 – 50 ปี โดยมี
รูปแบบของโครงการ เน้นท าอย่างสร้างสรรค์ คือ การสร๎างพ้ืนที่สร๎างสรรค๑ในการแสดงออกของเด็กและ
เยาวชนนอกระบบโดยการพัฒนาศักยภาพให๎เป็นผู๎นํา สร๎างแรงบันดาลใจในการทํากิจกรรมจิตอาสา เพ่ือให๎
เด็กและเยาวชนเห็นคุณคําของตนเอง และการท าอย่างยั่งยืน คือ ขยายและเพ่ิมเครือขํายทั้งภาครัฐและ
เอกชนในการเข๎าสนับสนุนพ้ืนที่ดังกลําวทั้งในด๎านกิจกรรมและงบประมาณ โดยเลือกใช๎พ้ืนที่โรงเรียนบ๎านลา
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กอ โดยมีกิจกรรมสําคัญ คือ กิจกรรมทาสีและปรับภูมิทัศน๑โรงเรียนในชุมชน กิจกรรมเลํนและรู๎วัฒนธรรม
ท๎องถิ่น กิจกรรมอาซูรอสานสัมพันธ๑ กิจกรรมสภากาแฟ แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ กิจกรรมกีฬาวัยสามใส สานสาม
รุํน และกิจกรรมงาน EXPO เยาวชนคนรุํนใหมํ 

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจุดรํวมที่สําคัญของการทํางานพัฒนาเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี
และจังหวัดยะลา คือ รูปแบบกิจกรรมโครงการที่ให๎อิสระทางความคิดกับกลุํมเด็กและเยาวชนเพ่ือตอบสนอง
ตํอความต๎องการในการเรียนรู๎ของเด็กและเยาวชนเอง วิธีคิดของผู๎ใหญํที่เปิดโอกาสให๎เด็กและเยาวชนแสดง
ศักยภาพได๎อยํางเต็มที่ การมีพ่ีเลี้ยงที่คอยสํงเสริม สนับสนุน ให๎คําปรึกษา แตํไมํกําหนดกรอบวิ ธีคิดที่ตายตัว
ให๎กับเด็ก ซึ่งปัจจัยสําคัญที่จะชํวยให๎ความเชื่อและวิธีคิดแบบ  Growth Mindset เติบโตขึ้นในตัวเด็กและ
เยาวชนได๎  

 

3. รูปแบบการรวมกลุ่มกันอย่างอิสระของเด็กและเยาวชน 
3.1 ชมรมรากดินแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการรวมกลุํมกันของเยาวชนที่เป็น

นักศึกษาจากหลากหลายสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยแม๎โจ๎ จังหวัดเชียงใหมํ ในนามชมรมรากดิน เด็กและ
เยาวชนกลุํมนี้ได๎รํวมขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต๎โครงการเยาวชนสร๎างสรรค๑เพ่ือการเปลี่ยนแปลงสังคม
ภาคเหนือตอนบน ศึกษาสุขภาวะชุมชนบนมิติรายได๎ครัวเรือนของประชาชนลุํมแมํน้ําอ๎อ จังหวัดเชียงราย  
ซึ่งเป็นบ๎านเกิดของสมาชิกชมรม โดยการนําเอาหลักทฤษฏีเชิงเศรษฐศาสตร๑มาอธิบายปรากฏการณ๑ทางสังคม 
และนํามาปรับใช๎ ให๎ เกิดรูปธรรม ชมรมรากดินแมํโจ๎ เป็นกลุํมชมรมที่ต๎องการสร๎างการพัฒนาและ 
การเปลี่ยนแปลงของสังคม เกิดจากการรวมตัวกันของนักศึกษาหลากหลายคณะ ไมํวําจะเป็นคณะศิลปศาสตร๑ 
สาขานิเทศศาสตร๑บูรณาการ คณะเศรษฐศาสตร๑ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร๑สหกรณ๑ เป็นต๎น 

ชมรมรากดินได๎ลงพ้ืนที่ศึกษาชุมชนลุํมน้ําอ๎อใน 4 ประเด็นหลัก คือ 1. ความมั่นคงทางอาหาร คือ 
การมีวัตถุดิบเพียงพอตํอการบริโภคตลอดทั้งปี อาทิ ข๎าวเปลือก พืชผักและเนื้อสัตว๑ เป็นต๎น หรือการเก็บตุน
อาหารไว๎รับประทานให๎เพียงพอตลอดปี เชํน ยุ๎งฉางข๎าว หรือมีเงินในการใช๎จํายเพ่ือการบริโภค 2. ภาษีทาง
สังคม เป็นรายจํายเพื่อการเข๎าสังคมหรือการสร๎างเครือขํายทางสังคม อาทิ การเก็บคําสมาชิกงานศพ งานแตํง 
งานบวช หรืองานขึ้นบ๎านใหมํ เป็นต๎น เพ่ือนําปัจจัยการเงินมาจุนเจือการจัดกิจกรรม เป็นการผูกโยง
ความสัมพันธ๑ของบุคคลในสังคมทางอ๎อม 3. โจรเสื้อขาว มีความหมายเชิงนัยยะวํา การเข๎าสูํระบบการศึกษา
ของบุตรหลานถือเป็นคําใช๎จํายที่ตํอเนื่องยาวนาน นับสิบ ๆ ปี ตั้งแตํระดับอนุบาลจนถึงระดับอุดมศึกษาหรือ
เทียบเทําที่ผู๎ปกครองต๎องแบกรับคําใช๎จํายอยํางหลีกหนีไมํได๎ 4. กลุํมโรค NCDs หรือโรคที่ไมํติดตํอ ได๎แกํ 
โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ โรคถุงลมโปุงพอง โรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง และโรคอ๎วน
ลงพุง โดยประชาชนจะได๎รับสิทธิพ้ืนฐานการรักษาจากรัฐบาลโดยไมํเสียคําใช๎จํายเกินจําเป็น เก็บข๎อมูลกับ
บ๎านแมํอ๎อใน หมูํที่ 1 บ๎านแมํอ๎อสันติ หมูํที่ 15 ตําบลแมํอ๎อ อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย และบ๎านสันสลี หมูํที่ 
15 ตําบลห๎วยสัก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เครื่องมือที่ใช๎ในการศึกษาชุมชน ได๎แกํ ปฏิทินชุ มชน แผนที่
เดินดิน ผังเครือญาติ ประวัติศาสตร๑ชุมชน และประวัติศาสตร๑บุคคล 
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การศึกษาปัญหาชุมชนในมิติรายได๎ครัวเรือนของกลุํมชมรมรากดิน ถือเป็นการสร๎างมิติใหมํของการทํา
กิจกรรมของนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่พ๎นกรอบรูปแบบเดิม ๆ ไมํวําจะเป็นการซํอม สร๎าง อาคาร ทาสี
รั้วโรงเรียนที่ทําตาม ๆ กันมา  แตํเป็นการจับประเด็นปัญหาชุมชน ออกแบบกิจกรรม ที่นักศึกษาสามารถทํา
รํวมกับชุมชนได๎ อีกทั้งยังเป็นการคืนข๎อมูลสภาวการณ๑ด๎านเศรษฐมิติให๎กับชุมชนเพ่ือวิเคราะห๑และหาวิธี  
การแก๎ไขปัญหาตํอไป ซึ่งสามารถตํอยอดไปยังมิติอ่ืน ๆ ได๎ เชํน การทําเกษตรในชุมชน ปัญหาทรัพยากรและ
สิ่งแวดล๎อมท่ีเกิดจากการเข๎ามาของกลุํมทุนฟาร๑มปศุสัตว๑ 

ปัจจุบันเยาวชนชมรมรากดินกําลังขับเคลื่อนการสร๎างนวัตกรรมการแก๎ปัญหาในมิติรายได๎ครัวเรือน
ของชุมชน โดยตํอยอดจากข๎อมูลจากการศึกษาเดิม กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นตํอไปนี้จึงถือเป็นรูปแบบกิจกรรม
สร๎างสรรค๑เพ่ือสังคมท่ีสะท๎อนให๎เห็นวิธีคิดแบบ Growth Mindset ที่เน๎นการเรียนรู๎แบบตํอเนื่อง และการกล๎า
เผชิญปัญหาอุปสรรค ตลอดจนพัฒนากระบวนการและวิธีแก๎ไขปัญหาที่เหมาะสมกับสภาพการเรียนรู๎ของ
เยาวชนแตํละกลุํม 

3.2 ชมรมคนรักษ์ธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย เป็นการรวมตัวกันของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย ได๎ลงพ้ืนที่ศึกษาหมูํบ๎านบ๎านถ้ํา ตําบลโปุงงาม  
อําเภอแมํสาย จังหวัดเชียงราย โดยเริ่มแรกเป็นการทําโครงการเติมใจวัยชรา รูปแบบของโครงการการใช๎
กิจกรรม “การย๎อมสีผม” เป็นเครื่องมือในการลดชํองวํางระหวํางวัย กํอให๎เกิดปฏิสัมพันธ๑ระหวํางวัยหนุํมสาว
กับคนสูงวัยให๎ได๎พูดคุยกัน กิจกรรม “กับข๎าวของแมํ” การถํายวิดีโอการทําอาหารของผู๎สูงอายุและเผยแพรํ
ผําน Youtube Facebook เพ่ือให๎ลูกหลานเห็นแล๎วคิดถึงอาหารของแมํแล๎วกลับบ๎าน เยาวชนชมรมคนรักษ๑
ธรรมได๎ตั้งข๎อสังเกตวํา ทั้ง 2 กิจกรรมข๎างต๎นยังขาดการมีสํวนรํวมของผู๎สูงอายุ จึงนําไปสูํการคิดกิจกรรมใหมํ 
คือ “การจักสาน สะเหวียน” โดยใช๎ผักตบชวาล๎อมรอบต๎นไม๎ใหญํ เพ่ือกั้นเศษใบไม๎ที่รํวงหลํนไมํให๎ 
กระจัดกระจายทําให๎บริเวณบ๎านดูสะอาด และให๎กลายเป็นปุ๋ยหมักธรรมชาติ กิจกรรม “การทําบายสี” 
ตลอดจนประเพณีงานสูํขวัญ 

จากกิจกรรมข๎างต๎นจะเห็นวํายังมีการขับเคลื่อนเฉพาะกลุํมเปูาหมายที่เป็นผู๎สูงอายุแตํยังไมํมี 
การขับเคลื่อน การทํางาน การเชื่อมโยงกับกลุํมเด็ก นายสิทธิชัย ซาวคําเขตร ซึ่งเป็นเยาวชนในหมูํบ๎านเห็น
สถานการณ๑การขาดปฏิสัมพันธ๑ระหวํางเด็กและเยาวชนในชุมชน สาเหตุสําคัญมาจากการสํงเด็กไปเรียน
โรงเรียนในเมือง ทําให๎เด็กในชุมชนไมํสามารถรวมกลุํมเพ่ือทํากิจกรรมรํวมกันได๎ จึงเกิดแนวคิดให๎เด็กในพ้ืนที่
ได๎เข๎ามาทําความรู๎จักกัน เป็นเพ่ือนกัน ทํากิจกรรมรํวมกัน โดยหวังผลในอนาคตวําเด็กและเยาวชนเหลํานี้ 
จะชํวยกันเฝูาระวังปัญหาในชุมชน เชํน ปัญหายาเสพติด จึงได๎ริเริ่มแนวคิดการสร๎างพ้ืนที่สาธารณะเพ่ือ  
การเรียนรู๎ในรูปแบบ ‘ระเบียงเรียนรู๎’  

ทั้งนี้ ‘ระเบียงเรียนรู๎’ มีวัตถุประสงค๑เพ่ือ  1) รวมกลุํมเด็กเยาวชนเพ่ือจัดกิจกรรมสร๎างสรรค๑ 2) เพ่ือ
สํงเสริมการเรียนรู๎นอกห๎องเรียน 3) เตรียมเด็กเยาวชนเพ่ืออนุรักษ๑บ๎านเกิด กิจกรรมมีทุกวันอาทิตย๑ 13.00 น. 
ถึง 16.00 น. สถานที่การทํากิจกรรมจะเวียนไปเป็นระเบียง ๆ โดยเน๎นการมีสํวนรํวมของชุมชน คนที่ให๎ความรู๎ 
คือ ปราชญ๑ชุมชนในเรื่องปราชญ๑วัฒนธรรม จักสาน จะเห็นได๎วําจากการรวมตัวแบบอิสระของกลุํมเยาวชนใน
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สถาบันการศึกษา สามารถจุดประกายให๎สมาชิกชุมชนลุกขึ้นมาเป็นแกนนําในการสร๎างการเปลี่ยนแปลงให๎กับ
ชุมชนของตนเอง ซึ่งสะท๎อนให๎เห็นวิธีคิดแบบ Growth Mindset ที่เกิดขึ้นในตัวบุคคลหลังจากได๎ลงมือ
ปฏิบัติงานเพื่อสังคม 

 

4. รูปแบบกิจกรรมเพื่อสังคมของภาคเอกชน 
4.1 ภาคธุรกิจ มีโครงการที่ชํวยพัฒนาสังคมให๎ยั่งยืน คือ มีการทําแผนงาน CSR ที่ชํวยสํงเสริม

กระบวนการคิดของเด็กและเยาวชน ได๎แกํ บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) มีการทําโครงการ GIVE อาศัย
ความรํวมมือของสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย๑จังหวัดภูเก็ต สภาเด็กและเยาวชนจังหวัด
ภูเก็ต และแสนสิริ สนับสนุนเสียงของเด็กและเยาวชน เปิดโอกาสให๎เยาวชนรํวมเขียน อนาคตเมืองภูเก็ต  
จุดประกายสร๎างความเปลี่ยนแปลงทางสังคม ผํานการอบรมภาคทฤษฎี ภาคสนาม โดยวิทยากรผู๎เชี่ยวชาญ 
และ ทีมงานจากรายการ “คนค๎นฅน” โดยมีการอบรมเน๎นเรื่องการมองปัญหาจากภาพใหญํ การลงพ้ืนที่ศึกษา
ปัญหากับชุมชนและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง ถํายทอดปัญหาผํานสารคดี และการคิดโครงการอยํางยั่งยืน อีกทั้ง
ยังจัด “เวทีสมัชชาเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต” เพ่ือให๎เยาวชน GIVE ที่ผํานการอบรมได๎นําเสนอปัญหา  
วิธีทําโครงการ ตํอหนํวยงานจากภาครัฐ ภาคเอกชน และ สื่อมวลชน เยาวชนที่ผํานการคัดเลือกจากการอบรม 
30 คน ได๎รับการแตํงตั้ง เป็น “คณะทํางานเยาวชนของผู๎วําราชการจังหวัด” ซึ่งเป็นการจุดประกาย 
การสนับสนุนเยาวชนภูเก็ตเข๎ารํวมทํางานจริงจังในเชิงนโยบายและเชิงปฎิบัติ 

นอกจากนี้ บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) ได๎รํวมมือกับองค๑กรนานาชาติ คือ UNICEF ทําให๎เกิด 
การทําโครงการมากมาย ได๎แกํ Child Rights, Education For All, Let’s Play Together และ Best Start  
ซึ่งแสนสิริได๎นํามาตํอยอดไปสูํโครงการ “The Good Space” หรือ “พ้ืนที่ปลอดภัยสําหรับเด็ก” ที่อยูํภายใน
สถานกํอสร๎างของแสนสิริ จุดประสงค๑หลักคือเพ่ือให๎เด็กทุกคนในสถานกํอสร๎างมีสิทธิในการใช๎ชีวิตอยําง
ปลอดภัย เข๎าถึงการศึกษาและการบริการสาธารณะสุขอยํางเทําเทียม สํงเสริมทักษะและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

4.2 ภาคประชาสังคม 
- มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.): รูปแบบพัฒนาด้านเด็กและเยาวชนในเมือง มูลนิธิ

อาสาสมัครเพ่ือสังคม (มอส.) ได๎จดทะเบียนเป็นมูลนิธิอยํางถูกต๎องในปี พ.ศ. 2543 เป็นมูลนิธิที่ให๎คุณคําตํอ
กระบวนการเรียนรู๎ และปลูก “จิตวิญญาณอาสาสมัคร” หรือ “จิตสํานึกอาสาสมัคร”เพ่ือสังคมให๎เกิดขึ้นใน
หัวใจของคนหนุํมสาวผํานการทํางานเพ่ือผู๎อ่ืน “จิตวิญญาณอาสาสมัคร” หรือ “จิตสํานึกอาสาสมัคร” คือ 
จิตสํานึกแหํงการรับและแบํงปันด๎วยหัวใจ ด๎วยเจตนาอันดีงามตํอเพ่ือนมนุษย๑จะนําไปสูํการตรวจสอบตนเอง
อยูํเสมอวําสิ่งที่เรากําลังทําอยูํนั้นเป็นไปเพ่ือประโยชน๑ใคร สิ่งที่เรากระทําอยูํนั้นเป็นสิ่งที่ยกระดับคุณคํา 
ความเป็นมนุษย๑ทั้งตํอตัวเราเองและคนอื่นหรือไมํ หากไมํแล๎วเราจะทําอยํางไร เราทุกคนสามารถเป็นสํวนหนึ่ง
ในการสร๎างการเปลี่ยนแปลงนี้รํวมกันได๎  

มูลนิธิอาสาสมัครเพ่ือสังคม ทําหน๎าที่ผํานงานในหลากหลายรูปแบบที่สอดคล๎องกับสถานการณ๑ 
ทางสังคม โดยยังคงมีกลุํมเปูาหมายที่สําคัญคือ “เยาวชนคนหนุํมสาว” กับการทํางานสร๎างสรรค๑สังคม อาทิ 
โครงการอาสาสมัครเพ่ือสังคม โครงการนักสิทธิมนุษยชน โครงการพัฒนาคนรุํนใหมํเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม 
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โครงการครูอาสาเพ่ือสังคม ซึ่งจํานวนอาสาสมัครเต็มเวลาตั้งแตํอดีตจนถึงปัจจุบันนั้นมีทั้งหมดประมาณ 700 คน 
ซึ่งยังไมํนับรวมอาสาสมัครนอกเวลาที่มีจํานวนอีกหลายร๎อยคน โครงการประสานความรํวมมือเพ่ือคนรุํนใหมํ
ในลุํมน้ําโขง (The Collaboration for the Young Generation in Mekong Region) ซึ่งทํางานประสาน
ความรํวมมือกับกลุํมเยาวชนในภูมิภาคลุํมน้ําโขงในการทํางานอาสาสมัครและการขับเคลื่อนประเด็นงาน
อาสาสมัครในประเทศของตนเองและเชื่อมโยงเป็นเครือขํายการทํางาน เป็นต๎น  

วัตถุประสงค์การท างานของมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม 
1. เป็นเวทีสร๎างการเรียนรู๎ อุทิศตน พัฒนาทัศนคติและความสามารถในการทํางานอาสาสมัครให๎กับ

คนหนุํมสาวที่มีความมํุงมั่นตั้งใจ อยากเป็นพลังหนึ่งของสังคมท่ีมีสํวนรํวมชํวยเหลือทํางานเพ่ือผู๎ด๎อยโอกาส 
2. สนับสนุนและสํงเสริมให๎เกิดประสิทธิภาพ ศักยภาพในการทํางานโดยการจัดอบรม สัมมนาศึกษา  

ดูงานในรูปแบบตําง ๆ เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะ ความคิด ความเข๎าใจให๎กับคนทํางานรุํนใหมํ 
3. สํงเสริมความรํวมมือและประสานงาน ทั้งในระหวํางองค๑กรพัฒนาสังคมและหนํวยงานของรัฐ 
4. แสวงหาแนวทางการพัฒนาสังคมรํวมกับบุคคล หนํวยงาน ฯลฯ ทุกภาคสํวน เพ่ือรํวมกัน

สร๎างสรรค๑สังคมที่ยั่งยืนมีความยุติธรรมและมีสันติสุข 
ตัวอย่างโครงการพัฒนาด้านเด็กและเยาวชนคนหนุ่มสาวผ่านมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม 
1. โครงการคนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม เป็นโครงการที่มุํงเน๎นการพัฒนาแกนนําเยาวชนที่

มีต๎นทุนประสบการณ๑มาแล๎วระดับหนึ่ง เพ่ือพัฒนาตํอยอดศักยภาพแกนนําเยาวชนไปสูํวุฒิภาวะของการเป็น
ผู๎นําเพ่ือการเปลี่ยนแปลงสังคม (Change Agent) โครงการสร๎างกระบวนการเรียนรู๎ (หลักสูตร) ที่เหมาะกับวัย 
สร๎างเครือขํายเยาวชนและภาคีความรํวมมือที่เข๎มแข็ง สร๎างพ้ืนที่ปฏิบัติการการเคลื่อนไหวทางสังคมของ
เยาวชนโดยเยาวชน เพ่ือสํงผลตํอการแก๎ไขปัญหาในระดับนโยบาย 

โครงการนี้ให๎ความสําคัญที่จะเป็นเวทีแลกเปลี่ยน เสริมความรู๎ ความเข๎าใจ ทักษะและฝึกฝน  
เน๎นการสร๎างกระบวนการเรียนรู๎ทํามกลางการปฏิบัติ และการอบรมเชิงปฏิบัติการผํานเครื่องมือวิธีการ  
ที่หลากหลาย โดยมีเปูาหมายสําคัญเพ่ือการค๎นพบตนเอง ซึ่งก็คือ “ปัญญาแหํงการตื่นรู๎” ด๎วยพลังเยาวชน 
ในการสร๎างทางเลือก ทางออก เพ่ือนําไปสูํการเปลี่ยนแปลงสังคมด๎วยศักยภาพในตัวของมนุษย๑นั้นเอง 

วัตถุประสงค๑โครงการ คือ 1) เพ่ือสร๎างเยาวชนที่มีวิสัยทัศน๑ มีอุดมการณ๑ทางสังคม มีทักษะชีวิต มี
ภาวะผู๎นําที่เอ้ือตํอการพัฒนาสังคม เพ่ือสร๎างสังคมสุขภาวะ 2) เพ่ือสร๎างเครือขํายกัลยาณมิตรในกลุํมเยาวชน
และองค๑กรภาคีที่ทํางานเกี่ยวข๎องกับการพัฒนาเยาวชน ที่มาจากหลายภาคสํวนในการเรียนรู๎และทํางาน
รํวมกันอยํางมีพลัง เพ่ือพัฒนางาน ตนเอง และรํวมกันสร๎างสังคมสุขภาวะที่ยั่งยืน 3) เพ่ือให๎เยาวชนมีสํวนรํวม
ในการขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะ 4) เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู๎ในการพัฒนาคนรุํนใหมํเพ่ือการเปลี่ยนแปลง
สังคม 

2. โครงการอาสาสมัครนอกเวลา เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให๎บุคคลทั่วไปในสังคมที่มีจิตใจต๎องการ
ชํวยเหลือสังคม ให๎ได๎ใช๎เวลาชํวงสั้น ๆ มาทํากิจกรรมอาสาสมัคร โดย มอส. จะมีบทบาทในการประสานพ้ืนที่  
และกิจกรรม เพื่อให๎อาสาสมัครที่มี “จิตอาสา” สามารถเข๎ามามีสํวนรํวมในการเรียนรู๎ แบํงปัน และชํวยเหลือ
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สังคมได๎ ซึ่งกิจกรรมนี้อยูํภายโครงการ “สานศรัทธา สร๎างสังคม” และ “สานศรัทธา อาสาสมัคร” เปิดโอกาส
ให๎อาสาสมัครได๎ทํากิจกรรมอาสาสมัครที่หลากหลายกิจกรรม รูปแบบ เชํน กิจกรรมที่จัดขึ้นมาเพ่ือ 
กลุํมด๎อยโอกาส กิจกรรมสํงเสริมงานพัฒนา กิจกรรมด๎านสิ่งแวดล๎อม และชุมชน อาทิ กิจกรรมปรับภูมิทัศน๑ให๎
สถานสงเคราะห๑เด็ก กิจกรรมฟ้ืนฟูปุาชายเลน กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญา กิจกรรมอาสาสร๎างสื่อการเรียนรู๎ 
เป็นต๎น 

3. โครงการอาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชน ภารกิจสําคัญของฝุายอาสาสมัคร คือ สํงเสริมและ 
เปิดโอกาสให๎กับคนหนุํมสาวที่มีความตั้ งใจที่จะทํางานเพ่ือสังคมได๎มีโอกาสเรียนรู๎  พัฒนาตนเอง  
ทั้งด๎านความคิด มุมมอง ทัศนคติทางสังคม พัฒนาความสามารถในการทํางาน ภายใต๎ “โครงการอาสาสมัคร
นักสิทธิมนุษยชน” โดยการปฏิบัติ ง านกับองค๑กรที่ ทํ า งานเชื่ อมประสานกับผู๎ที่ ถู กละเมิดจาก 
ความเหลื่อมล้ําทางสังคม เป็นระยะเวลา 1 ปี เพ่ือจุดไฟให๎กับคนหนุํมสาวเหลํานั้น ไปตํอยอดเพ่ือที่จะทํา
ประโยชน๑ให๎กับสังคม ไมํวําพวกเขาเหลํานั้นจะไปเติบโตอยูํ ณ ที่ใด ฝุายอาสาสมัครจะมีกระบวนการพัฒนา
ศักยภาพให๎กับอาสาสมัครทั้งงานทางด๎าน ความคิด ทางด๎านชีวิต ทางด๎านจิตใจ โดยใช๎กระบวนการนํา
บทเรียนหรือประสบการณ๑ที่พบเจอจากการทํางานของอาสาสมัครเอง หรือให๎ความรู๎เฉพาะทางที่อาสาสมัคร
จะสามารถนําไปใช๎ในงาน ประเด็นการทํางานที่อาสาสมัครได๎เข๎าไปทํางานรํวมด๎วย เชํน ประ เด็นคนไร๎รัฐ  
ไร๎สถานะ ประเด็นสิ่งแวดล๎อม ประเด็นแรงงานทั้งแรงงานข๎ามชาติและแรงงานไทย ประเด็นผู๎อพยพ ผู๎ลี้ภัย 
ประเด็นผู๎หญิง ประเด็นที่ดิน เป็นต๎น 

วัตถุประสงค๑ของโครงการ คือ 1) เสริมสร๎างนักกฎหมายและคนรุํนใหมํให๎มีความเข๎าใจปัญหาสังคม 
ปัญหาประชาชนผู๎เสียเปรียบ ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน ตระหนักในบทบาทที่จะใช๎วิชาชีพและความรู๎  
ให๎เอ้ือตํอการสร๎างสรรค๑สังคมที่เป็นธรรมและมีอุดมคติในการทํางานเพ่ือสังคม 2) สํงเสริมและสนับสนุนให๎มี
บุคลากรทางกฎหมายและผู๎ที่มีใจชํวยเหลือ ได๎เข๎ามาหนุนชํวยการแก๎ปัญหาของผู๎ด๎อยโอกาส องค๑กรชุมชน 
และหนุนชํวยการทํางานขององค๑กรพัฒนาเอกชน 3) สํงเสริมการจัดทําหลักสูตรการเรียนรู๎ที่เอ้ือให๎นักศึกษา
ด๎านนิติศาสตร๑ได๎เข๎าใจปัญหาและมีการฝึกปฏิบัติกับกรณีปัญหาที่เกิดขึ้นจริง  4) สํงเสริมเวทีการแลกเปลี่ยน
ของอาสาสมัครทั้งอดีตและปัจจุบัน เพ่ือให๎เกิดเครือขํายคนรุํนใหมํที่จะหนุนชํวยกันทํางานแก๎ไขปัญหาของ
ประชาชนที่ถูกละเมิดสิทธิในอนาคต 

- กลุ่มรักษ์เขาชะเมา จังหวัดระยอง 
กลุํมรักษ๑เขาชะเมาที่เกิดจากการรวมตัวของคนชํางฝันและมีสํานึกตํอความรับผิดชอบสังคมในฐานะ

พลเมืองที่รู๎ร๎อนรู๎หนาว เรียนรู๎ ปฏิบัติ และสรุปบทเรียนเป็นระยะ ทําหน๎าที่บํมเพาะผู๎คนโดยเฉพาะเด็ก และ
เยาวชนให๎เกิดสํานึกรักบ๎าน รักถิ่น มาเป็นระยะเวลาหนึ่ง เริ่มจากกิจกรรมเล็ก ๆ สูํหลักสูตรการเรียนรู๎ใน
รูปแบบการศึกษาทางเลือกโดยมุํงเน๎นเรื่องการศึกษาบนฐานชุมชนที่นําพาไปสูํการรู๎รากเหง๎า เทําทันสังคมและ
สามารถกําหนดวิถีชีวิตของตนเองได๎ เด็กรุํนแล๎วรุํนเลํา เข๎ามาเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง เกิดเป็นพลังเล็ก ๆ ที่เติบโต
ในที่ตําง ๆ อยํางงดงาม ณ ปัจจุบัน เรามีแหลํงเรียนรู๎ที่ทําหน๎าที่ในการถํายทอดความรู๎และทักษะตําง ๆ 
รวมทั้งเรื่องราวของชีวิตที่เรียนวํา “โรงเรียนโรงเล่น” ที่เป็นเสมือนหนึ่งบ๎านหลังที่สองของทุกคน ไว๎สําหรับ
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แบํงปันทุกข๑-สุข เรียนรู๎และเติบโตไปด๎วยกัน กลุํมรักษ๑เขาชะเมา เดินทางมาเป็นเวลา 20 ปีแล๎วและจะยังคง
ดําเนินภารกิจในการพัฒนาคนอยํางตํอเนื่อง เพราะเชื่อวํา “การศึกษาบนฐานชุมชนคือการสร๎างคนสูํอนาคต” 
 จากกระบวนการเรียนรู๎ปฏิบัติการและการสรุปบทเรียนของเครือขํายเยาวชนสืบสานภูมิปัญญาในชํวง 
10 ปีที่ผํานมาของกลุํมรักษ๑เขาชะเมา ได๎ค๎นพบวํา “การศึกษาบนฐานชุมชน” เป็นการเรียนรู๎บนฐาน
ประสบการณ๑โดยตรงของผู๎เรียนเชื่อมโยงกับสถานการณ๑จริงในชุมชน มีการนําภูมิปัญญาท๎องถิ่นมาจัดระบบ
การเรียนรู๎ เน๎นการพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ สุขภาวะ จิตปัญญาของผู๎ เรียน รวมถึงการสร๎างจิตสํานึก
สาธารณะในการมีสํวนรํวมเพ่ือพัฒนาชุมชน 
 สําหรับแนวคิดการศึกษาบนฐานชุมชนเป็นกระบวนการเรียนรู๎รากเหง๎าของตนเอง โดยศึกษาผําน
ประวัติศาสตร๑ชุมชน ฐานทรัพยากรธรรมชาติ อาชีพ ประเพณี ความเชื่อและพิธีกรรมตําง ๆ ปราชญ๑ชุมชน 
รวมถึงการเรียนรู๎การเปลี่ยนแปลงของโลกสมัยใหมํ โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ การจัดคํายฝึกอบรม การลง
มือปฏิบัติ และการถอดบทเรียน จนสามารถคัดเลือกความรู๎ใหมํมาสร๎างความเข๎มแข็งให๎กับตนเองได๎ 
 กระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มรักษ์เขาชะเมา 
 รูปแบบกระบวนการเรียนรู๎ของกลุํมรักษ๑เขาชะเมามีหลากหลายรูปแบบและมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
กระบวนการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง ซึ่งมีกระบวนการหลัก ๆ ดังนี้ 
 1. ค่ายสิ่งแวดล้อม เพ่ือเรียนรู๎การอยูํรํวมกันของเยาวชนเกี่ยวกับการอนุรักษ๑ทรัพยากร โดยเรียนรู๎
จากฐานการเรียนรู๎ที่จัดขึ้นในอุทยานแหํงชาติ ซึ่งในฐานการเรียนรู๎เด็ก ๆ จะได๎ลงมือปฏิบัติและสรุปการเรียนรู๎
รํวมกัน เน๎นกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน๑ด๎านสิ่งแวดล๎อม เชํน การเก็บขยะในอุทยานแหํงชาติเขาชะเมา -เขาวง 
ลบรอยขีดเขียนในถ้ํา และกิจกรรมปลูกต๎นไม๎  
 2. ค่ายวัฒนธรรม เป็นการรวบรวมองค๑ความรู๎ ปราชญ๑ชุมชนมานําเสนอในพ้ืนที่จัดคํายภายในวัด ซึ่ง
เยาวชนจะทําหน๎าที่สืบค๎นภูมิปัญญา ออกแบบการนําเสนอ เน๎นการเรียนรู๎รํวมกับคนในชุมชน เก็บข๎อมูลด๎วย
การสัมภาษณ๑ จดบันทึกข๎อมูลที่ได๎จากปราชญ๑ชาวบ๎านและรวบรวมเป็นองค๑ความรู๎ ซึ่ง เยาวชนหลายคน
สามารถนําองค๑ความรู๎สํวนนี้ไปใช๎ประกอบการเรียนในโรงเรียนได๎ 
 3. การรณรงค์ เน๎นการเผยแพรํข๎อมูลขําวสารสถานการณ๑บ๎านเมือง เพ่ือเรียนรู๎บทบาทหน๎าที่ตํอ
ชุมชน เชํน การรณรงค๑เรียกร๎องรัฐธรรมนูญปี 2540 การจัดเวทีประชาธิปไตยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล 
สร๎างกระบวนการเรียนรู๎แบบประชาธิปไตยโดยใช๎การปรึกษาหารือ แบํงงานกันทํา โดยมีพ่ีเลี้ยงให๎คําปรึกษา
หรือแนะนํา มีการสรุปงานรํวมกันและสรุปบทเรียนสําคัญ ๆ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคเพื่อแก๎ไขในการทํางาน
ครั้งตํอ ๆ ไป 
 หลักสูตรและเครื่องมือสร้างการเรียนรู้ 

ภายใต๎กระบวนการเรียนรู๎รูปแบบตําง ๆ ที่กลุํมรักษ๑เขาชะเมาจัดขึ้น กลุํมรักษ๑เขาชะเมาได๎บูรณาการ
ความรู๎และพัฒนาขึ้นเป็นหลักสูตรการเรียนรู๎ โดยจัดเป็นชุดความรู๎ 3 ชุด ประกอบด๎วย 

1. สิ่งท่ีต้องรู้ ประกอบด๎วย การรู๎จักตัวเอง รู๎จักชุมชน รู๎จักความรู๎ท๎องถิ่น รู๎จักผู๎รู๎ภูมิปัญญา และรู๎จัก
การเชื่อมโยงตัวเองกับชุมชน 
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2. สิ่งที่ควรรู้ ประกอบด๎วย รู๎เทําทันโลกาภิวัตน๑ รู๎ประวัติศาสตร๑สังคม/การเมือง/และสถานการณ๑ 
เรียนรู๎ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม รู๎จักการเรียนรู๎ผู๎อื่นเพ่ือการพัฒนา 

3. สิ่งท่ีอยากรู้ ประกอบด๎วย สนับสนุนตามความถนัดและความต๎องการของสมาชิก เชํน งานศิลปะ/
การผลิตสื่อ 

สิ่งท่ีต้องรู้ สิ่งท่ีควรรู้ สิ่งท่ีอยากรู้ 

การรู๎จักตนเอง รู๎เทําทันโลกาภิวัตน๑ สนับสนุนตามความถนัดและความ
ต๎องการของสมาชิก เชํน งานศิลปะ/
การผลิตสื่อ 

รู๎จักชุมชน รู๎ประวัติศาสตร๑สังคม/การเมือง/
และสถานการณ๑ 

 

รู๎จักความรู๎ท๎องถิ่น เรียนรู๎ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  

รู๎จักผู๎รู๎ภูมิปัญญา รู๎จักการเรียนรู๎ผู๎อื่น  
เพ่ือการพัฒนา 

 

รู๎จักการเชื่อมโยงตัวเองกับชุมชน   
 

โดยหลักสูตรการเรียนรู๎ 3 ชุดความรู๎นี้ เครื่องมือสําคัญที่กลุํมรักษ๑เขาชะเมาใช๎ คือ 
1. “ลงมือปฏิบัติการ” ผํานการทํากิจกรรมรํวมกัน ไมํวําจะเป็นคํายสิ่งแวดล๎อม คํายวัฒนธรรม  

การรณรงค๑เคลื่อนไหวตําง ๆ ซึ่งการทํากิจกรรมรํวมกันนี้ ได๎สร๎างให๎เกิดพ้ืนที่ในการลงมือปฏิบัติรํวมกัน
ระหวํางเด็กและเยาวชนสมาชิกกลุํมรักษ๑เขาชะเมา ทั้งการลงพ้ืนที่  การเก็บรวบรวม สืบค๎นข๎อมูล  
การสัมภาษณ๑พูดคุยกับผู๎รู๎ ปราชญ๑ชุมชน การรํวมคิด รํวมกันออกแบบกิจกรรม การจัดสรรแบํงบทบาทหน๎าที่ 

2. “สรุปบทเรียน” จากการลงมือปฏิบัติกิจกรรมรํวมกัน นํามาสูํการสรุปบทเรียน ซึ่งจะทําให๎เห็น 
การวิเคราะห๑ผลจากการดําเนินกิจกรรม ทั้งปัญหา อุปสรรค วิธีการแก๎ไข จัดการปัญหาตําง ๆ ที่เกิดขึ้น
ระหวํางกิจกรรม 

3. “เรียนรู้จากสื่อ” โดยมีการใช๎สื่อในการสร๎างการเรียนรู๎ เชํน สื่อ วีซีดี จุลสาร (หนอนกระท๎อน) 
ละคร และการแสดงตําง ๆ  

4. “ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้” เติมเต็มความรู๎ด๎วยการเรียนรู๎จากที่ตําง ๆ นํามาปรับใช๎ที่กลุํม 
5. “มีวงคุยสม่ าเสมอ” ทั้งเพ่ือสร๎างกระบวนการเรียนรู๎เรื่องราว ความรู๎ตําง ๆ รํวมกัน และใช๎วงคุย

เป็นพื้นที่ในการแบํงปันความรู๎สึกนึกคิดท่ีสมาชิกมีตํอกัน 
 กลไกการท างานของกลุ่มรักษ์เขาชะเมา 
 ด๎วยกระบวนการจัดการเรียนรู๎แบบสืบสานภูมิปัญญานั้น เน๎นให๎เยาวชนสามารถแสวงหาความรู๎ 
ค๎นคว๎า ออกแบบ และพัฒนากระบวนการเรียนรู๎ตนเองตามศักยภาพความสนใจและต๎นทุนฐานความรู๎ของ
ชุมชน โดยให๎ความสําคัญกับกระบวนการเรียนรู๎ด๎วยการลงมือปฏิบัติ ลองผิดลองถูก แก๎ไข วิเคราะห๑
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สถานการณ๑และปัญหา เน๎นกระบวนการเรียนรู๎แบบซึบซับ เปลี่ยนแปลงตนเอง ตลอดจนมีการเชื่อมโยงตัว
เยาวชนกับกลุํมเยาวชน ชุมชนและเครือขําย เพ่ือนําไปสูํการสร๎างสรรค๑ประยุกต๑ใช๎ความรู๎ใหมํ 
 ดังนั้นภายใต๎หลักสูตรสืบสานภูมิปัญญาท๎องถิ่นกลุํมรักษ๑เขาชะเมา ได๎พัฒนากระบวนการการทํางาน
สร๎างกระบวนการเรียนรู๎ให๎แกํเด็กและเยาวชน โดยมีแกนนําและแกนรํวมจากเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่รวมทั้ง
ภาคีอ่ืน ๆ เป็นผู๎เข๎ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ดูงานในพ้ืนที่เป็นกลุํมเปูาหมายในการทํางาน โดยมีทีมปฏิบัติงานเป็น
จุดประสานเชื่อมโยงร๎อยกลไกการทํางานตําง ๆ มีหน๎าที่ทั้งในการเป็นแกนนํา ความรู๎ การจัดกระบวน  
การเรียนรู๎ และการแบํงบทบาทหน๎าที่ในการทํางานของพ่ีเลี้ยง ดังแผนภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดยมีเครื่องมือการเรียนรู๎ที่สําคัญ 3 เครื่องมือ ประกอบด๎วย 
 1. กระบวนการสืบสานภูมิปัญญา 
  
 
 

2. การทํางานกับชุมชน 
  
 
 
 
 
 

 
 

ที่ปรึกษา พ่ีเลี้ยง ประสานโครงการ/ประสานผู๎รู๎ 

แบํงบทบาทหน๎าที่ 

เป็นแกนนําความรู๎ ทีมปฏิบัติงาน 

กลุํมเปูาหมาย 

จัดกระบวนการเรียนรู๎/รวบรวมความรู๎ 

เด็ก/เยาวชนใน ต.ทุํงควายกิน 
เด็ก/เยาวชนใน ต.น้ําเป็น 
ผู๎มาศึกษาดูงาน 

ผู๎ร๎ู ความรู๎ นักจัดการความรู๎ 

แกนนําชุมชน 

กิจกรรม 

ด๎านพัฒนาศักยภาพ 
(จิตใจ/ทักษะตําง ๆ ) 

ด๎านสวัสดิการ 
(กองทุนออมทรัพย๑ 

ข๎าวนารวมปลอดสาร) 

ด๎านการพ่ึงตนเอง 
(การผลิต/ผลิตภัณฑ๑ใช๎เอง) 
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3. การทํางานกับเยาวชน โดยมีการจัดกระบวนการเรียนรู๎ตําง ๆ เชํน การจัดคําย การศึกษาดูงาน 
จะเห็นได๎วํารูปแบบและกระบวนการทํางานของกลุํมรักษ๑เขาชะเมาในการสร๎างการเรียนรู๎บนฐาน

ชุมชน ทั้งในรูปแบบวิธีการ กิจกรรม และหลักสูตรการเรียนรู๎ เป็นการพัฒนาเด็กและเยาวชนในชุมชนให๎รู๎จัก
ตัวเองโดยเริ่มจากเรื่องใกล๎ตัว รู๎จักชุมชน เกิดทักษะสังคมผํานการทํากิจกรรมที่หลากหลายรํวมกัน มีการจัด
คํายให๎เด็กและเยาวชนใช๎เวลารํวมกันเพ่ือเรียนรู๎กันในฐานะเพ่ือนมนุษย๑ มีกระบวนการสํงตํอหน๎าที่พ่ีเลี้ยงเด็ก
และเยาวชนจากรุํนพ่ีสูํรุํนน๎อง ซึ่งสะท๎อนวิธีการทํางานแบบ Growth Mindset ที่วําการศึกษาไมํจําเป็นต๎อง
อยูํในโรงเรียนเสมอไป เด็กและเยาวชนสามารถเรียนรู๎จากชุมชนและพัฒนาความเป็นตัวตนของแตํละบุคคล
ผํานการทํากิจกรรมรํวมกันและใช๎กระบวนการขัดเกลาทางสังคม (socialization) ได ๎

จากสถานการณ๑ด๎านเด็กและเยาวชนที่ผํานมา จะเห็นได๎วําการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมไทย 
ทั้งในด๎านโครงสร๎างประชากร ความแตกตํางของคุณลักษณะตามเจนเนอเรชั่น ภาวะด๎านสุขอนามัยและ
พัฒนาการการเรียนรู๎ สถานการณ๑ด๎านคุณธรรมจริยธรรมและการสร๎างความเป็นพลเมือง สถานการณ๑  
ด๎านพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน สถานการณ๑ด๎านการมีสํวนรํวมของเยาวชน และสถานการณ๑ที่เกี่ยวข๎องกับ
การดูแลเด็กและเยาวชนที่มีความต๎องการการคุ๎มครองพิเศษ กรณีเด็กเปราะบางและด๎อยโอกาสในแงํตําง ๆ 
สถานการณ๑เรื่องการใช๎สื่อออนไลน๑ของเด็กและเยาวชน สิ่งตําง ๆ เหลํานี้ล๎วนเรียกได๎วําเป็นปัจจัยที่มีสํวน
เกี่ยวข๎องในการสร๎างชุดประสบการณ๑และการรับรู๎ในชีวิตของเด็กและเยาวชนตั้งแตํวัยเยาว๑ ซึ่งมีผลกระทบตํอ
กระบวนการทางความคิด การตัดสินใจ และการเลือกแสดงออกพฤติกรรมบางอยํางทั้งในด๎านบวกและลบ 
และหากไมํมีการจัดประสบการณ๑เพ่ือสร๎างสิ่งแวดล๎อมและวัฒนธรรมรอบตัวเด็กให๎พ๎นจากกรอบวิธี คิด 
แบบ Fixed Mindset ยํอมสํงผลตํอการสร๎างพลเมืองของชาติในอนาคต  
 จากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับการพัฒนากระบวนการทางความคิด การขับเคลื่อน
ประเด็นเด็กและเยาวชนในระดับสากล รวมถึงตัวอยํางการพัฒนาเด็กและเยาวชนในประเทศไทย จะเห็นได๎วํา
รูปแบบและวิธีการในการพัฒนาเด็กและเยาวชนของประเทศไทยมักเป็นรูปแบบกิจกรรมที่ผู๎ใหญํคิดเด็กทํา 
โครงการสําเร็จรูป เน๎นการให๎คุณคํากับภาพลักษณ๑มากกวํากระบวนการ เชํน จิตอาสาแลกคะแนน โครงการ
ตามสั่ง ศีลธรรม/ระเบียบ/กฎเกณฑ๑ ขาดตรรกะ หรือขาดการเปลี่ยนแปลงซักถาม ซึ่งสิ่งเหลํานี้เป็นวิธีการ
ทํางานของคนท่ีมีกรอบความคิดแบบติด (Fixed Mindset)  
 ในขณะที่ตัวอย่างการพัฒนาเด็กและเยาวชนในต่างประเทศ เชํน โครงการ Youth in Iceland
แก๎ปัญหาเยาวชนแบบองค๑รวมโดยเยาวชนด๎วยกันเอง ของประเทศไอซ๑แลนด๑ โครงการ I will fund ที่
สนับสนุนทุนเพ่ือสร๎างนักกิจกรรมเพ่ือสังคมของอังกฤษ โครงการ Let’s Talk ของประเทศสหรัฐอเมริกา 
กับการแก๎ปัญหาความสัมพันธ๑ในครอบครัว  มูลนิธิ Save the Children Sweden ของประเทศสวีเดนกับ 
การสํารวจสถานการณ๑ด๎านสิทธิเด็กโดยเด็กเป็นผู๎ให๎ข๎อมูล โครงการ “Give children a voice!” ของเยอรมนี 
เพ่ือให๎เด็กและเยาวชนได๎สํงเสียงเพ่ือกําหนดนโยบายแม๎นยังไมํมีสิทธิ์เลือกตั้ง วันพา สส. ไปโรงเรียนของ
ประเทศแคนาดาที่ทําให๎เด็กเห็นความสําคัญของการมีสํวนรํวมทางการเมือง การกําหนดให๎ปี 2018 เป็นปีแหํง
การขับเคลื่อนประเด็นเรื่องความเหลื่อมล้ําของเด็กและเยาวชนกลุํมผู๎ด๎อยโอกาสของประเทศสก๏อตแลนด๑  
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ตลอดจนการกําหนดธีมการขับเคลื่อนเรื่องพ้ืนที่ปลอดภัยสําหรับเด็กและเยาชน (Safe Spaces for Youth) 
ขององค๑การสหประชาชาติ รวมถึงกรณีตัวอย่างงานด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนในประเทศไทย เชํน  
จังหวัดอุบลราชธานีที่เน๎นการเคลื่อนงานโดยสถาบันการศึกษาในท๎องถิ่นรํวมกับโรงเรียน โดยเน๎นการเคลื่อนงาน 
ทั้งระบบ ตั้งแตํการจัดกิจกรรมโครงการในโรงเรียนเพ่ือขยายเครือขํายโรงเรียนสุขภาวะ เพ่ือให๎เกิดสังคมแหํง
การเรียนรู๎วิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) และการสร๎างให๎เกิดเด็กและเยาวชนใน
ระบบโรงเรียนที่เป็นผู๎เรียนแบบ Active Learner โดยใช๎นวัตกรรมโครงงานเป็นฐาน (Project Based Learing)  
ซึ่งสามารถตอบสนองความต๎องการของผู๎เรียนที่มีความถนัดที่แตกตํางกันและเป็นการจัดการศึกษาโดยไมํทิ้ง
ใครไว๎ข๎างหลัง หรือในจังหวัดยะลาจะเห็นวิธีการพัฒนาเด็กและเยาวชนนอกระบบโรงเรียนผํานสภาเด็กและ
เยาวชนภายใต๎สถานการณ๑ปัญหาที่ซับซ๎อน เห็นวิธีการตํอสู๎กับชุดคุณคําบางอยํางและอคติของสังคมที่มีตํอ 
เด็กและเยาวชนกลุํมนี้ ตลอดจนการแสวงหาพื้นที่การทํางานเพ่ือสังคมเพ่ือสร๎างคุณคําให๎กับตัวเองจากภายใน
และการสร๎างการยอมรับให๎เกิดขึ้นในระดับชุมชน และแนวทางการทํางานของมูลนิธิอาสาสมัครเพ่ือสังคม 
(มอส.) ที่ เน๎นสร๎างอาสาสมัครรุํนใหมํและนักกิจกรรมทางสังคมที่ขับเคลื่อนประเด็นปัญหาที่ท๎าทาย  
เชํน การสร๎างหลักสูตรและพ้ืนที่ปฏิบัติการในการพัฒนาวุฒิภาวะทางสังคมเพ่ือสร๎างผู๎นําการเปลี่ยนแปลง
สังคม (Change Agent) โครงการอาสาสมัครนอกเวลาเพ่ือเปิดโอกาสให๎คนหลากหลายกลุํมได๎เข๎ามามีสํวน
รํวมในการทํางานจิตอาสา โครงการอาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชนเพ่ือสํงเสริมให๎เยาวชนคนรุํนใหมํได๎มีโอกาส
พัฒนาตนเองทั้งในด๎านความคิด ทัศนคติทางสังคม โดยเน๎นประเด็นเรื่องความเหลื่อมล้ําทางสังคม  
ซึ่งเป็นแนวทางการทํางานที่คล๎ายคลึงกัน กลําวคือ การเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ตั้งแต่กระบวนการคิด ออกแบบ ลงมือท า และถอดบทเรียนการท างานโดยเน้นประเด็นการท างานที่
เชื่อมโยงกับวิถีชวิีตประจ าวันโดยไม่ละเลยประเด็นทางสังคม 
 เมื่อเปรียบเทียบกระบวนการสํงเสริมทางความคิด (Mindset) ของเด็กและเยาวชนในไทย 
กับตํางประเทศ จะเห็นได๎วําการพัฒนาให๎เด็กเกิด Mindset แบบ Growth Mindset ต๎องมีการสร๎าง 
ทั้งระบบกลไก กระบวนการทํางาน และสภาพแวดล๎อม ทั้งในแงํของการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทํางาน
รํวมกัน การสร๎างพ้ืนที่ปลอดภัยทั้งในพ้ืนที่ทางความคิดและพ้ืนที่ทางกายภาพ ทั้งนี้  ทิศทางที่นําไปสูํ  
การเสริมสร๎างกระบวนการทางความคิด (Mindset) ให๎ไปสูํ Growth Mindset ในเบื้องต๎นสามารถเริ่มที่ 
การปรับกระบวนการและวิธีการทํากิจกรรมโครงการ ปรับประเด็นของกิจกรรมโครงการให๎สอดคล๎อง 
กับสถานการณ๑ความเคลื่อนไหวที่สําคัญของสังคมทั้งระดับประเทศและระดับสากล ตลอดจนการปรับบทบาท
และกระบวนการทางความคิดของผู๎ใหญํที่เกี่ยวข๎องกับการทํางานด๎านเด็กและเยาวชนให๎พ๎นจากกระบวนการ
ทางความคิดแบบติด (Fixed Mindset)  
 ในสํวนของระดับนโยบายและการวางแผนการพัฒนาเด็กและเยาวชนนั้น จําเป็นต๎องเพ่ิม 
การสนับสนุนงบประมาณ ทรัพยากร ชํองทางการแสดงออกของเด็กและเยาวชนอยํางถ๎วนหน๎าและเสมอภาค
ในทุกกลุํม เพ่ิมกระบวนการให๎เด็กและเยาวชนได๎มีพ้ืนที่ทางความคิด แสดงศักยภาพและเปิดโอกาสให๎เด็กและ
เยาวชนทุกคนได๎มีพ้ืนที่ปลอดภัย ได๎เป็นเจ๎าของงานด๎านการพัฒนาเด็กและเยาวชนของประเทศ  โดยอาศัย 
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การบูรณาการการทํางานรํวมกันของหนํวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือให๎การพัฒนาเด็กและเยาวชนดําเนินไป 
อยํางมีเปูาหมาย 
 

 
   
  

จากการสนทนากลุํมยํอยผู๎ทํางานขับเคลื่อนด๎านเด็กและเยาวชนในระดับท๎องถิ่น ตัวแทนสภาเด็กและ
เยาวชนแหํงประเทศไทย อาจารย๑มหาวิทยาลัย หนํวยวิชาการด๎านเด็กและเยาวชน พบจุดรํวมของรูปแบบที่ใช๎
ในการพัฒนากระบวนการสํงเสริมทางความคิดในเด็กและเยาวชนที่ผํานมา ดังนี้  

1. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ เชํน เกมประกอบคําบรรยาย กระบวนการทํางานเป็นทีม ภาวะผู๎นํา โดย
ใช๎กระบวนการปัญญา 3 ฐาน ในการออกแบบกิจกรรม คือ 1) ฐานหัว 2) ฐานใจ 3) ฐานมือ   

2. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน๑เฉพาะกาล เชํน ปลูกปุา เก็บขยะ กวาดลานวัด  
3. กิจกรรมทางศาสนา เชํน นั่งสมาธิ สวดมนต๑ เข๎ารํวมกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา  
4. กิจกรรมถอดบทเรียนด๎วยกระบวนการ (After Action Review: AAR)   
5. กระบวนการคัดเลือกพ่ีเลี้ยง (Coach) ด๎วยการแลกเปลี่ยนประสบการณ๑ระหวําง Coach รุํนเกํากับ 

Coach รุํนใหมํ เพ่ือเรียนรู๎และสร๎างบทบาท Coach ของตนเอง  
6. กระบวนการ Coach to coach เพ่ือขยายพ่ีเลี้ยง โดยมีเครื่องมือที่ชํวยในการขยายพ่ีเลี้ยง ได๎แกํ  

1. แบบประเมินพลังบูรณาการฯ 6 ด๎าน ประกอบด๎วย 1) พลังประชาคม 2) พลังเด็กและเยาวชน 3) พลัง อปท. 
4) พลังต๎นทุน 5) พลังเครือขํายภายใน และ 6) พลังเครือขํายภายนอก 2. แบบประเมินสมรรถนะการทํางาน
เชิงบูรณาการฯ วัดจากสมรรถนะ 3 ขั้นตอน ประกอบด๎วย 1) สมรรถนะการทํางานขั้นวางแผน 2) สมรรถนะ
การทํางานขั้นดําเนินกิจกรรม และ 3) สมรรถนะการทํางานขั้นสรุป (สมพงษ๑ จิตระดับ และคณะ, 2559) 

ในสํวนของปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น จากการทํางานรํวมกับหนํวยงานภาครัฐ พบวําวิธีคิดแบบ
ระบบราชการสํวนใหญํทําให๎เกิดข๎อจํากัด ความไมํเป็นอิสระในการขับเคลื่อนงานด๎วยตัวเด็กและเยาวชน 
เพราะเด็กและเยาวชนไมํได๎รับบทบาทให๎ผู๎ริเริ่มคิดแตํมีบทบาทแคํเพียงเป็นผู๎รับฟังและปฏิบัติตามเพ่ือตอบ
โจทย๑ตัวชี้วัดของหนํวยงานภาครัฐ แตํไมํตอบโจทย๑ของเด็กและเยาวชนในการพัฒนาให๎เกิดกระบวนการคิด
แบบเติบโต (Growth Mindset) อีกทั้งแผนพัฒนาระดับท๎องถิ่นไมํได๎มีการนําแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน
ตามที่กําหนดในพ.ร.บ.สํงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนพ.ศ.2550 และที่แก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 
จึงไมํมีการบรรจุยุทธศาสตร๑การพัฒนาเด็กและเยาวชนได๎อยํางชัดเจนทําให๎เกิดความสับสนในการเขียนขอ
งบประมาณการดําเนินงาน นอกจากนี้ยังขาดบุคลากรที่ทํางานด๎านเด็กและเยาวชนที่มีลักษณะเป็นวิชาชีพ
หรือความชํานาญ เชี่ยวชาญทําให๎กระบวนการพัฒนาพี่เลี้ยงไมํตํอเนื่อง 

ตอนที่ 5 รูปแบบกระบวนการส่งเสริมทางความคิดในเด็กและเยาวชนที่ผ่านมา ปัญหาและอุปสรรค 
ที่เกิดขึ้น 
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ส่วนที่ 3 

การศึกษากฎหมาย แผนยุทธศาสตร์ ต้นทุนการท างาน และกลไกที่เกีย่วข้อง 

 

 ตอนที่ 1 ผลการศึกษากฎหมาย แผนยุทธศาสตร์ แผนงาน และมาตรการ 
ด้านเด็กและเยาวชนที่ เกี่ยวข้องกับกระบวนการส่งเสริมทางความคิด 
(Mindset) 

 ตอนที่ 2 ผลการศึกษาต้นทุนการท างานของหน่วยงานด้านเด็กและเยาวชนที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการส่งเสริมทางความคิด (Mindset) 

 ตอนที่  3 กลไกการท างานปัจจุบันเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการส่งเสริม 
ทางความคิด (Mindset) 
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 จากการศึกษากฎหมาย แผนยุทธศาสตร๑ แผนงาน และมาตรการด๎านเด็กและเยาวชนที่เกี่ยวข๎องกับ
กระบวนการสํงเสริมทางความคิด พบวํามีกฎหมายที่เกี่ยวข๎อง ได๎แกํ พระราชบัญญัติสํงเสริมการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนแหํงชาติ พ.ศ. 2550 และที่แก๎ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค๑การบริหารสํวนตําบล พ.ศ 2537 และมีแผนยุทธศาสตร๑ที่เก่ียวข๎องได๎แกํ แผนยุทธศาสตร๑ชาติ ระยะ 20 ปี 
2561-2580 แผนการปฏิรูปประเทศด๎านสังคม แผนพัฒนาระดับชาติ ได๎แกํ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหํงชาติ ฉบับที่ 12  (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแหํงชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560-2564 
แผนพัฒนาระดับจังหวัด และแผนพัฒนาระดับท๎องถิ่น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

 1. พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2560 

พระราชบัญญัติสํงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหํงชาติ พ.ศ. 2550 มาตรา 6 กลําววําให๎
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย๑มีหน๎าที่ในการพัฒนาเด็กและเยาวชน รวมทั้งแก๎ไขปัญหา
ที่อาจมีผลกระทบในทางลบตํอเด็กและเยาวชน โดยมีหลักการ ดังตํอไปนี้ 

(1) การพัฒนาเด็กและเยาวชน การบังคับใช๎และการปฏิบัติตามบทบัญญัติใด ๆ แหํงพระราชบัญญัตินี้ 
หรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข๎องกับเด็กและเยาวชน ต๎องคํานึงถึงประโยชน๑สูงสุดของเด็กและเยาวชนเป็นอันดับแรก  

(2) เด็กและเยาวชนมีสิทธิในการเลํน มีเวลาพักผํอน และเข๎ารํวมกิจกรรม การละเลํนทางนันทนาการ
ที่เหมาะสมตามวัยของเด็กและเยาวชน และการมีสํวนรํวมอยํางเสรีในทางวัฒนธรรมและศิลปะ 

มาตรา 8 ให๎สํานักงานหรือสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย๑จังหวัดรํวมมือ สํงเสริม 
และประสานงานกับองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นและหนํวยงานอ่ืนที่เกี่ยวข๎อง เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในระดับท๎องถิ่นให๎สอดคล๎องกับแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแหํงชาติ และให๎องค๑กรปกครอง 
สํวนท๎องถิ่นจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่อยูํในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

ในการจัดทําแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนตามวรรคหนึ่ง ให๎คํานึงถึงหลักการและแนวทางการมีสํวนรํวม
ของประชาชนและประชาสังคมในท๎องถิ่น 

 

มาตรา 10 (แก๎ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสํงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหํงชาติ ฉบับที่ 2 
พ.ศ. 2560) ให๎มีคณะกรรมการสํงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหํงชาติ ประกอบด๎วย 

(1) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานกรรมการ 
 (2) รัฐมนตรีวําการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย๑เป็นรองประธานกรรมการ 
คนที่หนึ่ง 
 (3) รัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการเป็นรองประธานกรรมการ คนที่สอง 

ตอนที่ 1 ผลการศึกษากฎหมาย แผนยุทธศาสตร์ แผนงาน และมาตรการด้านเด็กและเยาวชนที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการส่งเสริมทางความคิด 
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 (4) กรรมการโดยตําแหนํง ได๎แกํ ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงการทํองเที่ยวและกีฬา 
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย๑ ปลัดกระทรวงดิจิทั ลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู๎บัญชาการตํารวจแหํงชาติ ปลัดกรุงเทพมหานคร และ
ประธานสภาองค๑การพัฒนาเด็กและเยาวชน และประธานสภาเด็กและเยาวชนแหํงประเทศไทย 
 (5) กรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิ ซึ่งนายกรัฐมนตรีแตํงตั้งจากนักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห๑ และบุคคลที่
มีความรู๎ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ๑ด๎านการพัฒนาเด็กและเยาวชนเป็นที่ประจักษ๑  
ซึ่งต๎องเป็นผู๎ปฏิบัติงานในภาคเอกชน จํานวนไมํเกินห๎าคน 
 (6) ผู๎แทนองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นซึ่งเลือกกันเอง จํานวนสามคน 
 (7) ผู๎แทนเด็กและเยาวชนซึ่งได๎รับเลือกจากสภาเด็กและเยาวชนแหํงประเทศไทยจํานวนสองคนเป็น
ชายหนึ่งคนและหญิงหนึ่งคน 

ให๎ผู๎อํานวยการเป็นกรรมการและเลขานุการ และให๎ผู๎อํานวยการแตํงตั้งข๎าราชการของสํานักงาน
จํานวนไมํเกนิสองคนเป็นผู๎ชํวยเลขานุการ 

หลักเกณฑ๑และวิธีการแตํงตั้งกรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิ ให๎เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 
 

มาตรา 11 คณะกรรมการมีอํานาจหน๎าที่ ดังตํอไปนี้ 
(1) เสนอนโยบายและแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแหํงชาติตํอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  

โดยต๎องคํานึงถึงพันธกรณีระหวํางประเทศท่ีประเทศไทยมีอยูํด๎วย 
(2) เสนอแนวทางปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และข๎อบังคับเกี่ยวกับการสํงเสริมการพัฒนาเด็กและ

เยาวชนตํอคณะรัฐมนตรี 
(3) กําหนดระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการชํวยเหลือ สํงเสริม สนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

เด็กและเยาวชนแกํหนํวยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข๎อง เพ่ือให๎การชํวยเหลือทางวิชาการ การวิจัยและ
พัฒนา เงินอุดหนุน สิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการตําง ๆ อยํางท่ัวถึงและเป็นธรรม 

(4) สํงเสริมสนับสนุนให๎มีการจัดสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหํงชาติอยํางน๎อยปีละครั้ง  
เพ่ือวิเคราะห๑สถานการณ๑ด๎านเด็กและเยาวชน ทบทวนกลไกและกระบวนการทํางานและพัฒนาองค๑ความรู๎ 
ทักษะ และทัศนคติในการพัฒนาเด็กและเยาวชนของประเทศ 

(5) จัดการประเมินผลการดําเนินงาน และเสนอรายงานการสํงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
ของประเทศตํอคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาอยํางน๎อยปีละครั้ง 

(6) ปฏิบัติการอ่ืนตามที่กฎหมายกําหนดหรือตามท่ีคณะรัฐมนตรีมอบหมาย  
 

มาตรา 22 (แก๎ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสํงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหํงชาติ ฉบับที่ 2 
พ.ศ. 2560) ให๎องค๑การบริหารสํวนตําบล เทศบาล โดยคําแนะนําของหัวหน๎าบ๎านพักเด็กและครอบครัว  
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ในแตํละจังหวัด จัดให๎มีสภาเด็กและเยาวชนตําบล สภาเด็กและเยาวชนเทศบาล แล๎วแตํกรณีซึ่งสมาชิก
ประกอบด๎วยเด็กและเยาวชนที่อยูํในเขตพ้ืนที่องค๑การบริหารสํวนตําบลหรือเทศบาลนั้น 

ให๎มีคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตําบลหรือคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล
ประกอบด๎วยประธานสภาหนึ่งคน และผู๎บริหารอีกไมํเกินยี่สิบคน ซึ่งคัดเลือกกันเองจากสมาชิกสภาเด็กและ
เยาวชนตําบล หรือสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล แล๎วแตํกรณี โดยคํานึงถึงผู๎พิการและผู๎ด๎อยโอกาส ให๎
มีหน๎าที่บริหารงานทั่วไปของสภาเด็กและเยาวชนและปรึกษาหารือรํวมกันเ พ่ือกําหนดแนวทาง  
ในการจัดกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนในเขตพ้ืนที่ รวมทั้งดําเนินการอ่ืนใดที่จําเป็นเพ่ือให๎บรรลุ
วัตถุประสงค๑ของพระราชบัญญัตินี้ 

ให๎นายอําเภอ เป็นที่ปรึกษาคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตําบลหรือคณะบริหารสภาเด็กและ
เยาวชนเทศบาล และให๎แตํงตั้งที่ปรึกษาคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตําบลหรือคณะบริหารสภาเด็กและ
เยาวชนเทศบาล จากนายกองค๑การบริหารสํวนตําบล นายกเทศมนตรี ปลัดองค๑การบริหารสํวนตําบล
ปลัดเทศบาล แล๎วแตํกรณี ผู๎แทนสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย๑จังหวัด ผู๎แทนบ๎านพักเด็ก
และครอบครัวในแตํละจังหวัด ผู๎แทนสํานักงานสํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ผู๎แทน
สถานศึกษา ผู๎แทนหนํวยงานของรัฐหรือเจ๎าหน๎าที่ของรัฐที่เกี่ยวข๎องกับการสํงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ที่ตั้งอยูํในเขตพ้ืนที่องค๑การบริหารสํวนตําบลหรือเทศบาลนั้น และผู๎แทนองค๑กรภาคประชาสังคมที่มีกิจกรรม
หรือผลงานเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน ทั้งนี้ ให๎เป็นไปตามที่คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตําบล
หรือคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเสนอ 

 

2. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ 2537 
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค๑การบริหารสํวนตําบล พ.ศ 2537 มาตรา 67 ภายใต๎บังคับแหํง

กฎหมายองค๑การบริหารสํวนตําบลมีหน๎าที่ทําในเขตองค๑การบริหารสํวนตําบลดังนี้  
(5) สํงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
(6) สํงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู๎สูงอายุและผู๎พิการ  

 

 3. แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580 
 จากการศึกษายุทธศาสตร๑ที่เกี่ยวข๎องกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนเพ่ือสํงเสริมกระบวนการทาง
ความคิด (Mindset) ที่ปรากฏในแผนยุทธศาสตร๑ชาติระยะ 20 ปี คือ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยมีการวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑เป็นปัจจัยสําคัญ 
ในการนําพาประเทศไปสูํการเป็นประเทศพัฒนาแล๎วซึ่งเป็นเปูาหมายในอีก 20 ปีข๎างหน๎า โดยคนไทย 
ในอนาคตต๎องเป็นมนุษย๑ที่สมบูรณ๑ มีความพร๎อมทั้ง กาย ใจ สติปัญญา สามารถเรียนรู๎ ได๎ตลอดชีวิต มีทักษะ 
ในศตวรรษท่ี 21 สูํการเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด และผู๎ประกอบการ บนฐานของการรู๎คุณคํา 
ความเปน็ไทย มีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัย ความรับผิดชอบตํอสังคม และมีสุขภาวะที่ดี  การดําเนินการเพ่ือให๎
บรรลุเปูาหมาย การเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย๑ โดยมีแนวทางและประเด็นพัฒนาที่สําคัญ ดังนี้ 
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1. การปรับเปลี่ยนคํานิยมและวัฒนธรรม (Transformation of Culture) เพ่ือสร๎างคนไทยที่มี
คุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย 

2. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิต มุํงเน๎นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกชํวงวัย ตั้งแตํชํวง 
การตั้งครรภ๑ วัยเรียน วัยรุํน/นักศึกษา วัยแรงงาน และ วัยผู๎สูงอายุ เพ่ือสร๎างทรัพยากรมนุษย๑ที่มีศักยภาพ  
มีทักษะ ความรู๎ และความสามารถในการดํารงชีวิตอยํางมีคุณคํา โดยในชํวงวัยเรียน เน๎นพัฒนาทักษะ
ความสามารถการเรียนรู๎ที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพาะทักษะด๎านการคิด วิเคราะห๑ สังเคราะห๑ 
ความสามารถในการแก๎ปัญหาที่ซับซ๎อน ความคิดสร๎างสรรค๑ ความสามารถในการทํางานรํวมกับผู๎ อ่ืน  
ความยืดหยุํนทางความคิด รวมถึงทักษะด๎านภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี  ชํวงวัยรุํน/
นักศึกษา เน๎นการพัฒนาทักษะการเรียนรู๎ที่เชื่อมตํอกับโลกการทํางาน รวมถึงทักษะอาชีพที่สอดคล๎องกับ 
ความต๎องการของประเทศ มีทักษะชีวิต สามารถ อยูํรํวมและทํางานกับผู๎อื่นได๎ภายใต๎สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม 
 3. การปฏิรูปการเรียนรู๎แบบพลิกโฉม (Transformation of Learning) 

4. การพัฒนาและรักษากลุํมผู๎มีความสามารถพิเศษ (Talents) 
5. การเสริมสร๎างให๎คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
6. การสร๎างความอยูํดีมีสุขของครอบครัวไทย 
 

4. แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม 
 การปฏิรูปประเทศด๎านสังคม เป็นหนึ่งใน 11 ด๎านของการปฏิรูปประเทศที่ต๎องดําเนินการตาม
รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 หมวดที่ 16 การจะนําพาสังคมไทยไปสูํสังคมคุณภาพทั้งในมิติ
เรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้ การสร๎างโอกาสที่เป็นธรรมโดยไมํแบํงแยก การเสริมสร๎างพลัง
ทางสังคม และการสร๎างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสังคม ให๎บรรลุตามเปูาหมายยุทธศาสตร๑ชาติ 20 ปี 
จําเป็นต๎องปฏิรูป เพ่ือการปรับเปลี่ยนการดําเนินงานในหลายด๎านทั้งในสํวนที่เป็นการสานตํอการปฏิรูปสําคัญ
ในชํวงที่ผํานมา และการสร๎างเสริมกลไก วิธีการดําเนินงานอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม ซึ่งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 
ด๎านสังคม พบประเด็นหลักที่ต๎องได๎เรํงดําเนินการปฏิรูปใน 5 เรื่องสําคัญ ได๎แกํ 1) การออม สวัสดิการ และ
การลงทุนเพ่ือสังคม 2) การชํวยเหลือและเพ่ิมขีดความสามารถกลุํมผู๎เสียเปรียบในสังคม 3) การจัดการข๎อมูล
และองค๑ความรู๎ทางสังคม 4) การพัฒนาระบบสร๎างเสริมชุมชนเข๎มแข็ง และ 5) การสร๎างการมีสํวนรํวมการ
เรียนรู๎ การรับรู๎ และการสํงเสริมกิจกรรมทางสังคม ซึ่งการพัฒนาเด็กและเยาวชนจะถูกจัดในอยูํในประเด็นเรํง
ดําเนินการปฏิรูป เรื่องท่ี 5 การสร้างการมีส่วนร่วมการเรียนรู้ การรับรู้ และการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม 
ซึ่งกลําวถึงแนวทางการพัฒนาเด็กและเยาวชนผํานกิจกรรมตําง ๆ ดังนี้ 
 กิจกรรม สร้างพลังแผ่นดิน 
 ขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชนให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านวิชาการ การศึกษา  สุขภาพ กีฬา 
และวัฒนธรรมในท้องถิ่นของเด็กและเยาวชน  
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 วิธีการ 
 1. สนับสนุนการจัดตั้งตัวแทนของสภาเด็กและเยาวชนเพ่ิมขึ้นในระดับชุมชนและตําบล เพ่ือให๎มีสํวน
รํวมในการขับเคลื่อนในระดับพ้ืนที่ และบูรณาการกับกิจกรรมในชุมชนรํวมกับภาคีอ่ืน 
 2. ยกระดับและเชื่อมโยงฐานข๎อมูลของสภาเด็กและเยาวชน กับข๎อมูลของกรมกิจการเด็กและ
เยาวชนของ พม. 
 ขั้นตอน 
 1. ผลักดันให๎สภาเด็กและเยาวชน 7,775 แหํง มีกิจกรรมสําคัญ อาทิ 1) ขยายเครือขําย จิตอาสา 1 
สภา 1 กิจกรรมจิตอาสา 2) กิจกรรมตํอต๎านยาเสพติด ปูองกัน ทุจริต รักษาสิ่งแวดล๎อม รณรงค๑ปลอดภัยบน
ท๎องถนน และ 3) กิจกรรมกับผู๎เสียเปรียบในสังคมและผู๎ด๎อยโอกาส 
 2. พัฒนาระบบฐานข๎อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส๑เพื่อการปฏิบัติงานของสภาเด็กและเยาวชน 
 ผู้รับผิดชอบ 
 หนํวยงานหลัก ได๎แกํ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย๑ กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงศึกษาธิการ 
 หนํวยงานรํวม ได๎แก ํกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และเอกชน 
 

 กิจกรรม พลังสร้างสรรค์ 
 1. สร้างศูนย์การเรียนรู้ทักษะชีวิต 
 วิธีการ 
 1. สร๎าง/พัฒนานวัตกรรมและพิพิธภัณฑ๑ชุมชน โดยขยายพ้ืนที่การเรียนรู๎ตลอดชีวิตในรูปแบบ
พิพิธภัณฑ๑หรือนวัตกรรมทางวัฒนธรรมและห๎องสมุดมีชีวิต ที่มีความทันสมัย และประชาชนทุกระดับสามารถ 
เข๎าถึงได ๎
 2. สนับสนุนและสร๎างแรงจูงใจให๎ภาคเอกชนมีสํวนรํวมในการจัดพื้นที่ทางสังคม 
 3. พัฒนาระบบการระดมทุนเพ่ือกิจกรรมทางสังคม 
 4. สํงเสริมและพัฒนาศูนย๑การเรียนรู๎/ศูนย๑การอบรม (Learning Center) ในระดับศูนย๑กลาง ที่เน๎น
การเรียนรู๎ทักษะชีวิตเพ่ือให๎เข๎าถึงได๎ตลอดทุกชํวงวัย เชํน ทักษะรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ ทักษะการชํวย
ฟ้ืนคืนชีพขั้นพ้ืนฐาน (CPR) 
 ขั้นตอน 
 1. จัดตั้ง "ห๎องสมุดมีชีวิต” ในทุกจังหวัด โดย อปท. (ปัจจุบันมี 34 หนํวย 24 จังหวัด) (ขยายผลปีละ 
10 จังหวัด) 
 2. พัฒนาห๎องสมุดมีชีวิตต๎นแบบในโรงเรียนและขยายสูํโรงเรียนที่ด๎อยโอกาส 
 3. จัดให๎มีห๎องสมุดมีชีวิตที่เหมาะกับพ้ืนที่ในอาคารสูง รํวมมือกับภาคเอกชนจัดกิจกรรมเชิงรุก 
“ห๎องสมุดมีชีวิตเคลื่อนที่” 
 4. สนับสนุนการจัดตั้งห๎องสมุดชุมชน หรือ Mini TK Park ในทุกจังหวัด (จาก 4 แหํง 4 จงัหวัด) 
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 5. พัฒนาและปรับปรุงศูนย๑เรียนรู๎ใกล๎บ๎าน อาทิ ระดับตําบล สํานักงานเขตฯ ให๎สอดคล๎องกับศูนย๑
ต๎นแบบ 
 
 ผู้รับผิดชอบ 
 หนํ วยงานหลั ก  ได๎ แกํ  กระทรวงมหาดไทย  กระทรวงดิ จิทั ล เ พ่ือ เศรษฐกิ จและสั งค ม
กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานบริหารและพัฒนาองค๑ความรู๎ (OKMD) 
 หนํวยงานรํวม ได๎แกํ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีแหํงชาติ (สวทช.) สํานักงานเขตกรุงเทพมหานคร และ
เอกชน 
 

 2. พัฒนาศูนย์เด็กเล็กเป็นพื้นที่ส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก 
 วิธีการ 
 1. ยกระดับศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กให๎เป็นพื้นที่พัฒนาการเด็กท้ังทางกายและจิตใจ 
 2. สร๎างเสริมศักยภาพด๎านองค๑ความรู๎ ทัศนคติด๎านจิตวิทยาและทักษะการดูแลเด็กปฐมวัยแกํ
บุคลากรในศูนย๑เด็กเล็กให๎ถึงพร๎อม มีคุณภาพตามเกณฑ๑มาตรฐานที่กําหนด 
 3. พัฒนาสภาพแวดล๎อมทางกายภาพให๎เอ้ือตํอการเรียนรู๎ของเด็กปฐมวัย 
 ขั้นตอน 
 1. ประเมินผลศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือหาสัดสํวนของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กที่ต่ํากวําเกณฑ๑ และได๎
มาตรฐาน 
 2. พัฒนาให๎ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กทุกแหํงให๎เป็นไปตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กของ 
อปท. 5 ด๎าน ได๎แกํ 
 - ด๎านการบริหารจัดการศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 
 - ด๎านบุคลากร 
 - ด๎านอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล๎อม และความปลอดภัยของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 
 - ด๎านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร 
 - ด๎านการมีสํวนรํวมและสํงเสริมสนับสนุน 
 3. คัดเลือกและให๎รางวัลมาตรฐานแกํศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กและให๎เป็นต๎นแบบ 
 4. จัดทําหลักสูตรการเรียนรู๎คูํคุณธรรม สร๎างคุณลักษณะที่พึงประสงค๑ของพลเมืองไทย เกํง ดี มีสุข 
 ผู้รับผิดชอบ 
 หนํวยงานหลัก ได๎แกํ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย๑  
กระทรวงวัฒนธรรม 
 หนํวยงานรํวม ได๎แก ํกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข 
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 5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
 จากการศึกษาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 พบวํามี
ยุทธศาสตร๑ที่เกี่ยวข๎องกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนเพ่ือสํงเสริมกระบวนการทางความคิด (Mindset)  
ที่ปรากฏในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย์ มีวัตถุประสงค๑เพ่ือ 1) ปรับเปลี่ยนให๎คนในสังคมไทยมีคํานิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม 2) เพ่ือ
เตรียมคนในสังคมไทยให๎มีทักษะในการดํารงชีวิตสําหรับโลกศตวรรษที่ 21 3) เพ่ือสํงเสริมให๎คนไทยมีสุขภาวะ
ที่ดีตลอดชํวงชีวิต และ 4) เพ่ือเสริมสร๎างสถาบันทางสังคมให๎มีความเข๎มแข็งเอ้ือตํอการพัฒนาคนและประเทศ 
รายละเอียดดังตาราง 5 
 

ตาราง 5 เป้าหมายการพัฒนา ตัวชี้ วัด และแนวทางการพัฒนาที่ เกี่ยวข้อง เด็กและเยาวชน  
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
เป้าหมายการพัฒนา ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา 
1. คนไทยสํวนใหญํมี
ทัศนคติและ
พฤติกรรมตามบรรทัด
ฐานที่ดีของสงัคม
เพิ่มข้ึน 
       

1. ประชากรอายุ 13 ปีขึ้น
ไปมีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่
สะท๎อนการมีคุณธรรม
จริยธรรมเพิ่มข้ึน 
2. คดีอาญามีสัดสํวนลดลง 

ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย  
จิตสาธารณะ และพฤติกรรมทีพ่ึงประสงค์ 
1. สํงเสริมการเลี้ยงดูในครอบครัวที่เน๎นการฝึกเด็กให๎ร๎ูจักการ
พึ่งพาตัวเอง มีความซื่อสัตย๑ มวีนิัย มีศีลธรรม คุณธรรม 
จริยธรรม มีความรับผิดชอบ ในรูปแบบของกิจกรรมที่เป็น
กิจวัตรประจําวนั และให๎พํอแมํหรือผู๎ปกครองเป็นแบบอยํางทีด่ี
ให๎เด็กสามารถเรียนรู๎และยึดถือเป็นต๎นแบบในการดําเนนิชีวิต 
2. สํงเสริมให๎มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอก
ห๎องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัย  
จิตสาธารณะ รวมทั้งเรํงสรา๎งสภาพแวดล๎อมภายในและ
โดยรอบสถานศึกษาให๎ปลอดจากอบายมุขอยํางจริงจัง 
3. ปรับวิธีการเผยแผํหลักศาสนาให๎มุํงชี้แนะแนวทางการ
ดํารงชีวิตตามหลักธรรมคําสอนที่เข๎าใจงําย สามารถนาํไป
ปฏิบัติได๎จริง นาํไปสูํการปลูกฝงัคํานิยมทีด่ีงาม 
4. เสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนในการมีสํวนรํวมจัด
กิจกรรมสาธารณประโยชน๑ จัดระเบียบทางสังคม กาํหนด
บทลงโทษแกํผูล๎ะเว๎นการปฏิบัตติามบรรทัดฐานในสังคม 
5. จัดสรรเวลาและพื้นที่ออกอากาศให๎แกํสื่อสร๎างสรรค๑ที่
สํงเสริมการปลูกฝงัคุณธรรม จริยธรรมและคํานิยมอันดี
โดยเฉพาะในชํวงเวลาที่มีผูช๎มมากที่สุด และสํงเสริมการใช๎
เครือขํายสังคมออนไลน๑สร๎างความรู๎ความเข๎าใจในบทบาท สิทธ ิ
และหน๎าที่การเป็นพลเมืองที่ดี 
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เป้าหมายการพัฒนา ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา 

6. ผลักดันให๎มีการนําวฒันธรรมการทํางานที่พงึประสงค๑ไปใช๎
ปฏิบัติจนให๎เป็นคุณลักษณะที่สาํคัญของคนในสังคมไทย อาทิ 
การตรงตํอเวลา ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินยั การ
ทํางานเปน็ทีม การเคารพในความคิดเห็นที่แตกตําง การทาํงาน
อยํางกระตือรือร๎น 

2. คนในสังคมไทยทุก
ชํวงวัยมีทักษะ ความรู๎ 
และความสามารถ
เพิ่มข้ึน 
   
 

1. เด็กวัยเรียนและวัยรุํนมี
สติปัญญาและความฉลาด
ทางอารมณ๑เพิ่มขึ้น 
- คะแนน IQ เฉลี่ยไมํต่ํากวํา
เกณฑ๑มาตรฐาน 
- เด็กร๎อยละ 70 มีคะแนน 
EQ ไมํต่ํากวาํเกณฑ๑
มาตรฐาน 
2. วัยแรงงานมีความรู๎และ
ทักษะเป็นไปตามความ
ต๎องการของตลาดงานและมี
ทักษะทางการเงนิเหมาะสม
กับสภาพแวดล๎อมทาง
เศรษฐกิจ 
- ผู๎เรียนในระบบทวิภาคี
เพิ่มข้ึนเฉลี่ยร๎อยละ 30 ตํอ
ปี 
- ผู๎ที่ได๎รับการรับรองคุณวุฒิ
วิชาชีพและผู๎ผาํนการ
ทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงานแหํงชาติเพิ่มขึ้น 
- การออมสํวนบุคคลตํอ
รายได๎พึงจบัจาํยใช๎สอย
เพิ่มข้ึน 

พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่าง
เป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการท างานและการ
ใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน 
1. ปรับกระบวนการเรียนรู๎ทีส่ํงเสริมให๎เด็กมีการเรียนรู๎จากการ
ปฏิบัติจริงสอดคล๎องกบัพัฒนาการของสมองแตํละชํวงวัย เนน๎
พัฒนาทักษะพืน้ฐานดา๎นวิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยีดา๎น
วิศวกรรมศาสตร๑ ด๎านคณิตศาสตร๑ ด๎านศิลปะ และด๎าน
ภาษาตาํงประเทศ 
2. สนับสนุนให๎เด็กเข๎ารํวมกิจกรรมทั้งในและนอกห๎องเรียนที่
เอ้ือตํอการพัฒนา ทักษะชีวติและทักษะการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง 
อาทิ การอําน การบาํเพ็ญประโยชน๑ทางสงัคม การดูแลสุขภาพ
การทํางานรํวมกันเปน็กลุํม การวางแผนชีวิต 
3. สร๎างแรงจูงใจให๎เด็กเข๎าสูํการศึกษาในระบบทวิภาคี และสห
กิจศึกษาที่มุํงการฝึกทักษะอาชพีให๎พร๎อมเข๎าสูํตลาดงาน 
ส่งเสริมแรงงานให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพที่
เป็นไปตามความต้องการของตลาดงาน 
1. พัฒนาศูนย๑ฝึกอบรมสมรรถนะแรงงานที่ได๎มาตรฐานตาม
ระบบคุณวฒุิวิชาชีพ และมาตรฐานฝีมือแรงงาน จัดทํา
มาตรฐานอาชีพในอุตสาหกรรมเปูาหมายที่มีศักยภาพ และให๎มี
การประเมินระดับทักษะของแรงงานบนฐานสมรรถนะ 
2. เรํงพัฒนาระบบข๎อมูลความต๎องการและการผลิตกาํลังคนทีม่ี 
การบูรณาการระหวํางหนํวยงานที่เก่ียวข๎อง และสามารถ
นําไปใช๎คาดประมาณความต๎องการกําลังคนทีส่อดคล๎องกับ
ทิศทางตลาดงานในอนาคต 

3. คนไทยได๎รบั
การศึกษาที่มี
คุณภาพสูงตาม
มาตรฐานสากล และ

1. ผลคะแนนสอบ PISA  
ในแตํละวชิาไมํต่ํากวาํ 500 
2. การใช๎อินเทอร๑เน็ตเพื่อ
การอํานหาความรู๎เพิ่มขึ้น 

ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
1. ปรบัระบบบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็กที่มีขนาดและ
จํานวนผู๎เรยีนต่ํากวําเกณฑ๑มาตรฐานให๎มีการจัดทรัพยากรรํวมกนั
ให๎มีขนาดและจํานวนที่เหมาะสมตามความจําเปน็ของพืน้ที ่และ
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สามารถเรียนรู๎ด๎วย
ตนเองอยํางตํอเนื่อง 

3. การอํานของคนไทย
เพิ่มข้ึนเป็นร๎อยละ 84 
ตัวชี้วัด 3.4 แรงงานที่ขอ
เทียบโอนประสบการณ๑และ
ความรู๎เพื่อขอรับวุฒิ ปวช. 
และ ปวส. เพิ่มข้ึนเฉลี่ยร๎อย
ละ 20 ตํอปี 
 

โครงสรา๎งประชากรที่มีสดัสวํนวัยเด็กลดลงอยาํงตํอเนื่อง 
2. ปรบัหลักสูตรการผลติครูที่เนน๎สมรรถนะ มีจติวิญญาณความ
เป็นคร ูเปน็ผู๎แนะนาํและสามารถกระตุน๎การเรียนรู๎ของผู๎เรียน 
สร๎างมาตรการจูงใจให๎ผู๎มีศักยภาพสูงเขา๎มาเป็นครูปรบัระบบ
ประเมินวิทยฐานะทางวชิาชีพให๎เชื่อมโยงกับพฒันาการและ
ผลสัมฤทธิ์ของผู๎เรียน และสร๎างเครือขํายแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ในการ
จัดการเรียนการสอนที่เปน็การพฒันาสมรรถนะของครูอยาํง
ตํอเนื่อง 
3. พัฒนาระบบประเมินคุณภาพมาตรฐานที่สามารถวัดและ
ประเมินผลคุณภาพผู๎เรียน ทั้งดา๎นทักษะ ความรู๎ ความสามารถ 
และสมรรถนะตามมาตรฐานการเรียนรู๎แตํละระดับการศึกษา 
4. สํงเสริมมาตรการสร๎างแรงจูงใจให๎สถานประกอบการขนาด
กลางที่มีศักยภาพ เขา๎รํวมระบบทวิภาคีหรือสหกิจศึกษา สร๎าง
ความรู๎ความเขา๎ใจให๎กับผูป๎ระกอบการ ครูฝึกหรือครูพี่เลี้ยงให๎
รํวมวางแผนการจัดการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติ และการ
ติดตามประเมนิผลผู๎เรียน 
5. ขยายความรํวมมือระหวํางสถาบันอาชีวศึกษา 
สถาบนัอุดมศึกษา ภาคเอกชน และผู๎เชี่ยวชาญทั้งในและ
ตํางประเทศ พฒันาสาขาวชิาทีม่ีความเชี่ยวชาญเฉพาะด๎านสูํ
ความเป็นเลิศ การพฒันางานวิจยัไปสูนํวัตกรรม รวมทั้งขยาย
การจัดทําและการใช๎หลักสูตรฐานสมรรถนะให๎มากข้ึน 
6. จัดทําสื่อการเรียนรู๎ที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส๑และสามารถใช๎
งานผํานระบบอุปกรณ๑สื่อสารเคลื่อนที่ให๎คนทุกกลุํมสามารถ
เข๎าถึงได๎งําย สะดวก ทั่วถึง ไมํจาํกัดเวลาและสถานที่ และใช๎
มาตรการทางภาษีจูงใจให๎ภาคเอกชนผลิตหนงัสือ สื่อการอําน
และการเรียนรู๎ที่มีคุณภาพและราคาถูก 
7. ปรับปรุงแหลํงเรียนรู๎ในชุมชนให๎เป็นแหลํงเรียนรู๎เชิง
สร๎างสรรค๑และมชีีวิต อาทิ พพิิธภัณฑ๑ ห๎องสมุด โบราณสถาน 
อุทยานประวัติศาสตร๑ โรงเรียนผู๎สูงอายุ รวมทัง้สํงเสริมให๎มี
ระบบการจัดการความรู๎ที่เป็นภมูิปัญญาท๎องถิน่ 

4. สถาบนัทางสังคมมี
ความเข๎มแข็งและมสีํวน
รํวมในการพัฒนา

1. ดัชนีครอบครัวอบอุํนอยูํ
ในระดับดีขึ้น 
2. ประชากรอายุ 13 ปีขึ้น

ผลักดันให้สถาบันทางสงัคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่าง
เข้มแข็ง 
1. สร๎างสภาพแวดล๎อมทางสังคมที่เอ้ือตํอการสร๎างความ
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ประเทศเพิ่มขึ้น 
โดยเฉพาะสถาบนั
ครอบครัว 
สถาบันการศึกษา 
สถาบันทางศาสนา 
ชุมชน สื่อมวลชน และ
ภาคเอกชน 

ไปมีการปฏบิัติตามหลักคํา
สอนทางศาสนาเพิ่มข้ึน 
3. ธุรกิจที่เป็นวิสาหกิจเพื่อ
สังคมเพิ่มขึ้น 

เข๎มแข็งของครอบครัวทั้งการใช๎สื่อเพื่อเสริมสร๎างคุณคําตํอ
ครอบครัว พัฒนานวัตกรรมเพื่อชํวยสื่อสารระหวํางสมาชิกใน
ครอบครัว สร๎างพื้นที่ให๎ครอบครัวได๎ใช๎เวลารํวมกัน สร๎าง
เครือขํายความสัมพันธ๑ระหวํางบ๎านและโรงเรียนผํานกิจกรรม 
เชื่อมความสัมพันธ๑ระหวาํงเด็ก ครู ผู๎ปกครอง 
2. กําหนดมาตรการดูแลครอบครัวเปราะบางให๎สามารถดูแล
สมาชิกได๎อยํางเข๎มแข็งทั้งเร่ืองการประกอบอาชีพ การเข๎าถึง
บริการภาครัฐ และการพฒันาระบบตดิตามเพื่อให๎ความ
ชํวยเหลือตลอดจนการให๎ผู๎สูงอายุหรือผู๎มีประสบการณ๑สาขา
วิชาชีพตําง ๆ ในชุมชนรํวมเปน็ผู๎ดูแลสมาชิกในครอบครัว
เปราะบาง 
3. สํงเสริมสถาบันการศึกษาให๎เป็นแหลํงบริการความรู๎ทาง
วิชาการทีทุ่กคนสามารถเข๎าถึงได๎ มีการเผยแพรํงานวิจยัสูํ
สาธารณะ รวมทั้งสนับสนนุให๎มีการทําวิจัยรํวมกับชุมชนในการ
แก๎ปัญหา และตอบโจทย๑การพฒันาในพื้นที่ 
4. สํงเสริมผู๎เผยแผํศาสนาให๎ประพฤติปฏิบัติตนเปน็แบบอยาํงที่
ดีตามคําสอนของแตํละศาสนา และเรํงฟื้นศรัทธาให๎สถาบัน
ศาสนาเป็นศนูย๑รวมจิตใจและทีย่ึดเหนี่ยวของคนในสังคม 
5. สํงเสริมให๎ผู๎ผลิตสื่อนําเสนอข๎อมูลขําวสารที่เปน็ข๎อเท็จจริง
และอยูํบนหลักจรรยาบรรณสื่อมวลชน รวมทั้งสร๎างกระแสเชิง
บวกในการสร๎างสรรค๑และลดความขัดแย๎งในสังคม 
6. สร๎างมาตรการจูงใจให๎ภาคเอกชนมีสํวนรํวมในการลงทุน
พัฒนาด๎านสังคมในรปูแบบใหมํ ๆ ที่เป็นนวัตกรรมสังคม อาทิ
การพัฒนาผลิตภัณฑ๑เพื่อชุมชน การออกพันธบัตรเพื่อการ
พัฒนาสังคม ตลาดหลักทรัพย๑เพื่อสังคม วิสาหกิจเพื่อสังคม สือ่
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู ๎

 

 นอกจากนี้ ในยุทธศาสตร๑ที่ 1 การเสริมสร๎างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย๑ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหํงชาติฉบับที ่12 พ.ศ. 2560 – 2564  มีแผนงานโครงการสําคัญที่เกี่ยวข๎องกับการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนเพื่อสํงเสริมกระบวนการทางความคิด ดังนี้ 
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สาระส าคัญ เน๎นบูรณาการการขับเคลื่อนการทํางานในระดับพ้ืนที่ ผํานกระบวนการทํางานระหวําง

ศูนย๑พัฒนาครอบครัวชุมชนรํวมกับหนํวยงานตําง ๆ ในพ้ืนที่ เชํน สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย๑จังหวัด องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น สถาบันการศึกษา สถานบริการสาธารณสุข เป็นต๎น  โดยมี 
การดําเนินการที่สําคัญ ได๎แกํ 1) การพัฒนาระบบฐานข๎อมูลครอบครัวในพ้ืนที่สําหรับนํามาใช๎วิเคราะห๑
ลักษณะครอบครัว สภาพปัญหา และการวางแผนในการแก๎ไขปัญหาครอบครัวที่เหมาะสมกับบริบทของ
ครอบครัวแตํละรูปแบบ 2) การจัดกิจกรรมและเปิดพ้ืนที่สาธารณะในชุมชนให๎ครอบครัวมีสํวนรํวมในการทํา
กิจกรรมรํวมกันและเสริมสร๎างความสัมพันธ๑ที่ดีในครอบครัว เปิดเวทีให๎เด็กแสดงความสามารถทั้งในศิลปะและ
วัฒนธรรมเพ่ือสร๎างจิตสํานึกและภูมิใจในความเป็นไทย 3) การสอดแทรกการเรียนรู๎ด๎านครอบครัวศึกษา 
แกํเด็กในวัยเรียน โดยสํงเสริมให๎ครอบครัวเข๎ามามีสํวนรํวมกับสถาบันการศึกษาในการออกแบบหลักสูตรการ
เรียนรู๎ จัดกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู๎ และวางแผนในการจัดการและแก๎ไขปัญหาให๎กับเด็ก 

หน่วยงานด าเนินงานหลัก กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย๑ องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น เครือขํายศูนย๑พัฒนาครอบครัวชุมชน 

กรอบระยะเวลาด าเนินการ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 
 

 แผนงานการสร้างสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
สาระส าคัญ มุํงเน๎นการพัฒนาพ้ืนที่แหลํงเรียนรู๎ให๎มีชีวิตทันสมัย มีคุณภาพ และได๎มาตรฐานสากล

เพ่ือดึงดูดให๎คนทุกชํวงวัยเกิดความสนใจเข๎าไปเรียนรู๎และมีสํวนรํวมในการทํากิจกรรมมีการศึกษาและพัฒนา
แหลํงเรียนรู๎รูปแบบใหมํ ๆ ที่จะชํวยเพิ่มพูนศักยภาพคนไทยให๎สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เชํน 
ห๎องสมุดเสมือน (Virtual Library) ศูนย๑ศึกษาบันเทิง (Edutainment Center) เป็นต๎น การสํงเสริมการอําน
การเรียนรู๎ผํานบริการห๎องสมุดในภูมิภาคที่ทันสมัย สร๎างโอกาสให๎กลุํมเด็กเยาวชนสามารถเข๎าถึงบริการได๎
อยํางมีคุณภาพ สะดวกและรวดเร็ว จัดให๎มีเครือขํายอุทยานการเรียนรู๎ในระดับจังหวัด และภูมิภาค รวมทั้ง
ประสานความรํวมมือกับภาคีเครือขํายในชุมชนเพ่ือพัฒนาพิพิธภัณฑ๑ท๎องถิ่นให๎เป็นพ้ืนที่การเรียนรู๎
ประวัติศาสตร๑วัฒนธรรมด๎วยรูปแบบที่ทันสมัย 

หน่วยงานด าเนินการหลัก กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย๑ องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น สถาบันการศึกษา สํานักงานบริหารและพัฒนาองค๑ความรู๎ 
(องค๑การมหาชน) 

กรอบระยะเวลาด าเนินการ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 
  

 6. แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2560-2564 
 จากการศึกษาแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแหํงชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560-2564 พบวํามีหลักการ
สําคัญและทิศทางของแผนที่เน๎นให๎เด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีเหมาะสมตามชํวงวัย ทั้งด๎านสุขภาพกาย
ใจ อารมณ๑ สังคม และสติปัญญา มีทักษะการเรียนรู๎ที่สอดคล๎องกับศตวรรษที่ 21 รวมทั้งมีความเป็นพลเมือง
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สร๎างสรรค๑ท่ีสามารถปรับตัวเทํากันกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก มีความรับผิดชอบตํอตนเอง มีจิตสํานึก
ตํอสํวนรวม และมีสํวนรํวมในฐานะภาคีที่มีพลังในกระบวนการพัฒนาสังคม โดยมียุทธศาสตร๑และมาตรการที่
เกี่ยวข๎องกับกระบวนการสํงเสริมทางความคิด (Mindset) ทั้งท่ีเกี่ยวข๎องกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนโดยตรง 
และเก่ียวข๎องกับการพัฒนาบุคลากรด๎านเด็กและเยาวชน รายละเอียดดังตาราง 6 
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ตาราง 6 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์/ ตัวชี้วัด  มาตรการ และหน่วยงานรับผิดชอบของแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
ส่งเสริมทางความคิด (Mindset) 

เด็กและเยาวชน 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค/์ตัวชี้วัด มาตรการ หน่วยงานรับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาศักยภาพและ
สร้างภูมิคุ้มกันเด็กและ
เยาวชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าประสงค์  
เด็กและเยาวชนได๎รับการพัฒนาทักษะการ
เรียนรู๎เต็มศักยภาพเพื่อให๎เติบโตเป็นพลเมือง
สร๎างสรรค๑และเปน็ผูน๎ําการเปลีย่นแปลง 
ตัวชี้วัด  
- เด็กและเยาวชนมทีักษะการเรียนรู๎และ
พฤติกรรมตํอการเป็นพลเมืองสร๎างสรรค๑ 
- เด็กและเยาวชนมสีมรรถนะทางอาชีพที่
สอดคล๎องกับสังคม 
- เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม 
- กลุํมเด็กและเยาวชนมีกิจกรรมเสริมสร๎างที่
เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม 
 
 
 
 

มาตรการที่ 1 พัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีทักษะที่
จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 
สํงเสริมการเรียนรู๎ตลอดชีวิต ทัง้ในระบบ นอกระบบ 
และตามอัธยาศัยเพื่อเสริมสร๎างทักษะที่จําเป็นตํอการ
ดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ประกอบด๎วย 
 - ทักษะการอํานออก เขียนได๎ คิดเลขเป็น 
- ทักษะการคิดอยํางมีวิจารญาณและทักษะการ
แก๎ปัญหา 
- ทักษะด๎านการคิดสร๎างสรรค๑และนวัตกรรม 
- ทักษะด๎านความเข๎าใจความตาํงวัฒนธรรม 
- ทักษะด๎านความรํวมมือ การทาํงานเป็นทีม และ
ภาวะผูน๎ํา 
- ทักษะด๎านสื่อสารสนเทศและ 
การรู๎เทําทันสื่อ 
- ทักษะด๎านคอมพิวเตอร๑ 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
- กระทรวงศึกษาธิการ 
- กระทรวงวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 
- กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
- กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย๑ 
- กระทรวงวัฒนธรรม 
- สถาบนัแหํงชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและ
ครอบครัว 
 
ภาคีสนับสนุน 
- สํานักงานกองทนุสนับสนุน 
การสร๎างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
- สํานักงานกองทนุสื่อปลอดภัยและ
สร๎างสรรค๑ 
- สํานักงานบริหารและพฒันา 
องค๑ความรู๎ (องค๑การมหาชน) 
- ภาคีเครือขํายภาค  
- ภาคประชาสังคม  
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เด็กและเยาวชน 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค/์ตัวชี้วัด มาตรการ หน่วยงานรับผิดชอบ 

- สภาเด็กและเยาวชน  
-องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
- สถาบนัการศึกษา 

มาตรการที่ 2 พัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม และทักษะทางสังคม 
2.1 เสริมสร๎างคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝังคํานิยมและ
จิตสํานึกความเป็นไทย ความซือ่สัตย๑ ประหยัด มีวินัย 
ขยัน อดทน การเป็นผู๎ให๎ รวมทั้งมีความรับผิดชอบ 
เพื่อให๎เติบโตเป็นพลเมืองสร๎างสรรค๑ และเป็นผูน๎ําการ
เปลี่ยนแปลง เปน็รากฐานที่มั่นคงของชุมชน สังคม รัก
ชาติ และสถาบันพระมหากษัตรยิ๑ และดํารงชิวิตอยําง
มีคุณภาพตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.2 พัฒนาเด็กและเยาวชนให๎มทีักษะในการ
ปฏิสัมพันธ๑ สื่อสารและการอยูํรํวมกันของบุคคลใน
สังคมตํางชํวงวัย ตํางวฒันธรรมได๎อยํางมีความสุข 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

- กระทรวงวัฒนธรรม  

- กระทรวงศึกษาธิการ 

- กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย๑  

- กระทรวงมหาดไทย (องค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น)  

- กระทรวงกลาโหม  
 
ภาคีสนับสนุน 

- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล๎อม  

- ภาคีเครือขําย  

- ภาคเอกชน  

- ภาคประชาสังคม  

- สถาบนัการศึกษา  

- ศูนย๑คุณธรรม (องค๑การมหาชน) 
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เด็กและเยาวชน 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค/์ตัวชี้วัด มาตรการ หน่วยงานรับผิดชอบ 

มาตรการที่ 3 พัฒนาและเยาวชนให้มีจิตส านึก มี
ทักษะการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มี
ความสามารถในการด ารงชีวิตภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมโลก 

3.1  เสริมสร๎างจิตสาํนึกที่เป็นมติรตํอสิ่งแวดล๎อม มี
พฤติกรรมการใช๎ทรัพยากรอยํางรู๎คุณคํา และมีสํวน
รํวมในการอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติ  
3.2 เสริมสร๎างทักษะในการเตรียมความพร๎อมรับมือภัย
พิบัติแกํเด็กและเยาวชน เพื่อให๎สามารถดํารงชีวิต
ภายใต๎การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล๎อมโลก 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล๎อม  

- กระทรวงศึกษาธิการ 

- กระทรวงมหาดไทย (องค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น)  

- กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย๑  
 
ภาคีสนับสนุน 
- ภาคีเครือขําย  
- ภาคเอกชน  
- ภาคประชาสังคม   
- สถาบนัการศึกษา  

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของกลไก
สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อ
การพัฒนาเด็กและ
เยาวชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์  

1. กลไกสภาพแวดล๎อม (ครอบครัว ศาสนา 
โรงเรียน ชุมชน และสื่อ) ที่ปลอดภัยสําหรับ
การดํารงชีวิตและเอ้ือตํอการพัฒนาศักยภาพ
ของเด็กและเยาวชน เพื่อให๎เด็กและเยาวชน
สามารถอยูํในสภาพแวดล๎อมที่เหมาะสมตาม

มาตรการที่ 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนใน
การพัฒนาเด็กและเยาวชน 
1.1 สํงเสริมให๎มีกลไกเข๎าถึงเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัวในการรับบริการจากรัฐ 
1.2 เสริมพลังให๎ครอบครัวและชุมชนเข๎าใจบทบาท
หน๎าที่ และมีศักยภาพในการทาํหน๎าที่ปกปูอง คุ๎มครอง 
สํงเสริมศักยภาพของเด็กและเยาวชน รวมทั้งสงํเสริม

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
- กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย๑  
- กระทรวงมหาดไทย (องค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น)  
- สถาบนัพัฒนาองค๑กรชุมชน (องค๑การ
มหาชน)  
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เด็กและเยาวชน 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค/์ตัวชี้วัด มาตรการ หน่วยงานรับผิดชอบ 

 
 

บริบทของพื้นที่  
2. มีพื้นที่และสื่อสรา๎งสรรค๑เพื่อการเรียนรู๎
ของเด็กและเยาวชนทัง้ในออนไลน๑และ
ออฟไลน๑  
ตัวชี้วัด  
1. มีแนวทางการดาํเนินงานเพื่อสร๎างความ
ปลอดภัยในชีวติ/สํงเสริมการพฒันาของเด็ก
และเยาวชน 
2. มีบุคคล/กลุํมบุคคลในระดับพื้นที่ที่ทาํ
หน๎าที่ในการปกปูอง คุ๎มครองเด็กและ
เยาวชน และสงํเสริมสวัสดิภาพความเป็นอยูํ
ที่ดีให๎แกํเด็กและเยาวชน 
 
3. ร๎อยละของสื่อปลอดภัยและสร๎างสรรค๑
สําหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว 
4. จํานวนพืน้ที่เรียนรู๎ทีป่ลอดภยัสําหรับเด็ก
และเยาวชน โดยเด็กและเยาวชน มีสํวนรํวม
ในการออกแบบกิจกรรม 
 

สวัสดิภาพความเปน็อยูํที่ดีให๎แกํเด็กและเยาวชน - องค๑กรภาคประชาสงัคม  
- องค๑กรเด็กและเยาวชน  
 
ภาคีสนับสนุน 
- กระทรวงศึกษาธิการ  
- สํานักงานกองทนุสนับสนุนการสร๎างเสริม
สุขภาพ (สสส.)  
- สํานักงานบริหารและพฒันาองค๑ความรู๎ 
(องค๑การมหาชน)  
- สถาบนัการศึกษา  
- สภาเด็กและเยาวชน  

มาตรการที่ 2 เสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกด้าน
สื่อให้มีความปลอดภัยและสร้างสรรค์ส าหรับเด็กและ
เยาวชน 
2.1 สนบัสนนุ พฒันา ขยาย และเชื่อมโยงผูผ๎ลิตสื่อ
สร๎างสรรค๑สําหรับเด็กและเยาวชน  
2.2 สํงเสริมให๎ผู๎ประกอบการสือ่ทุกประเภทในสังคม 
เผยแพรํข๎อมูลขําวสารที่เป็นประโยชน๑ตํอการ
พัฒนาการเรียนรู๎ของเด็กและเยาวชน 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

กระทรวงวัฒนธรรม (สํานักงานกองทุนพัฒนา
สื่อปลอดภัยและสร๎างสรรค๑) สาํนักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน๑และกิจการโทรคมนาคมแหํงชาติ 
สํานักนายกรัฐมนตรี (กรมประชาสัมพนัธ๑) 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย๑ องค๑การกระจายเสียงและแพรํ
ภาพสาธารณะแหํงประเทศไทย  
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ภาคีสนับสนุน 

กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงแรงงาน สํานักงานบรหิารและ
พัฒนาองค๑ความรู๎ (องค๑การมหาชน) สถาบัน
แหํงชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
ภาคีเครือขําย ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม 
สภาเด็กและเยาวชน สถาบนัการศึกษา  

มาตรการที่ 3 ส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดพื้นที่
เรียนรู้ที่ปลอดภัยส าหรับเด็กและเยาวชน 
3.1 สํงเสริมและสนบัสนนุให๎มีมาตรการและกลไกใน
การรับฟังและการแสดงความคดิเห็นของเด็กและ
เยาวชนตามสมควรแกํอายุและ 
วุฒิภาวะของเด็กและเยาวชน 
3.2 สํงเสริม สนบัสนุน พฒันา และขยายให๎เกิดพื้นที่
เรียนรู๎ที่ปลอดภัยสําหรับเด็กและเยาวชน รวมทั้งทาํ
หน๎าที่ในการเผยแพรํกิจกรรมสร๎างสรรค๑สําหรับเด็ก
และเยาวชน 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

กระทรวงมหาดไทย (องค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย๑ สภาเด็กและเยาวชน
ระดับชาติ ระดบัจังหวัด ระดบัอําเภอ และ
ระดับตําบล สํานักวัฒนธรรม กีฬา และ การ
ทํองเที่ยว (กรุงเทพมหานคร) กระทรวง
วัฒนธรรม  
 
ภาคีสนับสนุน 

กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงแรงงาน ภาคีเครือขําย ภาคเอกชน 
ภาคประชาสังคม สภาเด็กและเยาวชน 
สถาบนัการศึกษา  
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของเด็กและเยาวชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าประสงค ์
1. ภาพลักษณ๑ที่มีคุณคําและทันสมัยของเด็ก
และเยาวชนและการมีสํวนรํวมอยํางมี
คุณภาพของเด็กและเยาวชนใน
กระบวนการพฒันา 
2. เด็กและเยาวชนมีจิตสํานึกและมีสํวนรํวม
ในฐานะผู๎ขับเคลื่อนและดูแลชุมชนและ
สังคม ซึ่งเกิดจากการพัฒนาศักยภาพอยําง
เป็นระบบ 
3. เด็กและเยาวชนรวมกลุํมกันทั้งในและ
นอกระบบการศึกษา และได๎รับการ
สนับสนนุ ให๎ทํางานพฒันาอยํางตํอเนื่อง 
4. กลุํมเด็กและเยาวชนทุกกลุํมมีโอกาส
ได๎รับการสนับสนนุทรัพยากร เพื่อให๎
สามารถมีสํวนรํวม ในกระบวนการพัฒนา
อยํางมีคุณภาพ มีพลงั และตํอเนื่อง 
5. เครือขํายเด็กและเยาวชนเปน็หนึ่งใน
เบญจภาคีเพื่อการพัฒนา และเป็นตัวแทนใน
เวทีระดับชาติ ภูมิภาคและสากลอยํางมี
ประสิทธิภาพ 
6. มีกลไกหลักในระดับชาติและพื้นที่เพื่อ

มาตรการที่ 1 รณรงค์ ส่งเสริมเพื่อให้ความรู้ความ
เข้าใจแก่สังคม เด็กและเยาวชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
เกี่ยวกับโลกทัศน์ของคนรุ่นใหม่ ความหมายขอบเขต 
และกระบวนการพัฒนาการมีส่วนร่วมของเด็กและ
เยาวชนที่มีคุณภาพและเป็นระบบ 
1.1 รณรงค๑และสํงเสริมเพื่อให๎หนํวยงานภาครัฐ ภาค
สังคม ภาคเศรษฐกิจ และภาควชิาการ ที่เก่ียวข๎องจัด
กิจกรรมรณรงค๑ให๎ความรู๎ความเข๎าใจในการสํงเสริม
การมีสํวนรํวมในรูปแบบตาํง ๆ 
1.2 สํงเสริม สร๎างแรงจงูใจ เพิ่มชํองทาง เพื่อสนับสนุน
ให๎สื่อมีแนวทางและผลิตสื่อด๎านการมีสํวนรํวมของเด็ก
และเยาวชนผาํนสื่อกระแสหลักและกระแสรอง 
1.3 สํงเสริม และบูรณาการหนวํยงานในการสื่อสาร 
เผยแพรเํพื่อให๎ความรู๎ความเข๎าใจแกํสังคม เด็กและ
เยาวชน และผูท๎ี่เก่ียวข๎อง เกี่ยวกับกระบวนการ
พัฒนาการมีสํวนรํวมของเด็กและเยาวชนที่มีคุณภาพ
และเป็นระบบ 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
- กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย๑  
- กระทรวงศึกษาธิการ  
- กระทรวงสาธารณสุข  
- กระทรวงแรงงาน  
- กระทรวงมหาดไทย (องค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น) 
 
ภาคีสนับสนุน 
- ภาคสังคม  
- ภาคเอกชน  
- ภาคธุรกิจ  
- ภาควิชาการ  
- เครือขํายเด็กและเยาวชน  
- สภาเด็กและเยาวชน 

มาตรการที่ 2 สร้างระบบการพัฒนาศักยภาพและ
การเสริมพลังเพื่อการเป็นพลเมืองสร้างสรรค์และ
เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง เพ่ือการมีส่วนร่วมของเด็ก
และเยาวชนในกระบวนการพัฒนา ที่มีประสิทธิภาพ 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
- กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย๑  
- กระทรวงศึกษาธิการ  
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รับผิดชอบการดําเนนิงานตามระบบการ
สํงเสริม การมีสํวนรํวมของเด็กและเยาวชน
อยํางมีประสทิธิภาพ 
ตัวชี้วัด 
1. ร๎อยละของหนํวยงานในภาคสํวนตาํง ๆ 
ของสังคมที่เข๎าถึงข๎อมูลที่ทําให๎เข๎าใจเรื่อง
การมีสํวนรํวมของเด็กและเยาวชนและโลก
ทัศน๑ของคนรุํนใหมํ 
2. ร๎อยละของสื่อที่ผลิตและชํองทางการ
รณรงค๑ด๎านการมีสํวนรํวมของเด็กและ
เยาวชน โดยผาํนสื่อกระแสหลักและกระแส
รอง 
3.จํานวนหลักสูตรการพฒันาศกัยภาพของ
เด็กและเยาวชนในการมีสํวนรํวมที่
ครอบคลุมระดับและมิตติําง ๆ 
4. จํานวนหนํวยงานที่จัดให๎มี
กระบวนการพฒันาศักยภาพในการมีสํวน
รํวมของเด็กและเยาวชน 
5. จํานวนเด็กและเยาวชนที่ได๎รับการเสริม
พลังและการพัฒนาศักยภาพและทักษะ
สมัยใหมํจนตระหนักถึงบทบาทของตนเอง

และยั่งยืน โดยครอบคลุมทุกระดับและทุกมิต ิ
2.1 เสริมสร๎างศักยภาพให๎เด็กและเยาวชนมีทักษะ 
ความรู๎ ความเข๎าใจ ในการมีสํวนรํวมในการพัฒนา
สังคมตั้งแตํระดบัการรํวมคิด รํวมออกแบบกิจกรรม 
รํวมดําเนินการ รํวมติดตามผล ไปจนถึงการมีสํวนรํวม
ในการตัดสินใจทางนโยบายในลกัษณะการเป็นหุ๎นสํวน 
2.2 พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนให๎มีความเปน็
พลเมืองสร๎างสรรค๑และเปน็ผูน๎ําการเปลี่ยนแปลง 
2.3 พัฒนาหลักสูตรในการพฒันาศักยภาพของเด็กและ
เยาวชนเก่ียวกับกระบวนการพฒันาการมีสํวนรํวมของ
เด็กและเยาวชนที่มีคุณภาพและเป็นระบบ 
2.4 สํงเสริม สนบัสนุนหนวํยงานภาครัฐ ภาคสังคม 
ภาคเศรษฐกิจ และภาควิชาการจัดให๎มี
กระบวนการพฒันาศักยภาพการมีสํวนรํวมของเด็ก
และเยาวชน 

- กระทรวงสาธารณสุข  
- กระทรวงแรงงาน  
- กระทรวงมหาดไทย (องค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น) 
 
ภาคีสนับสนุน 
- ภาคสังคม  
- ภาคเอกชน  
- ภาคธุรกิจ  
- ภาควิชาการ  
- เครือขํายเด็กและเยาวชน  
- สภาเด็กและเยาวชน 

มาตรการที่ 3 สนับสนุนเด็กและเยาวชนในและนอก
ระบบการศึกษาให้รวมกลุ่ม และท างานพัฒนาชุมชน
และสังคมอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
3.1 สนบัสนนุ ขยาย และเชื่อมโยงเครือขํายเด็กและ
เยาวชนให๎มีบทบาทและกระบวนการมีสํวนรํวมใน
กิจกรรมอาสาพัฒนาชุมชนและสังคมทั้งในทุกระดบั

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
- กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย๑  
- กระทรวงศึกษาธิการ 
- กระทรวงสาธารณสุข 
- กระทรวงแรงงาน  
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ในการเป็นพลเมืองสร๎างสรรค๑ และเป็นผู๎นาํ
การเปลี่ยนแปลง เพื่อการมีสํวนรํวมในฐานะ
ผู๎นําในการขับเคลื่อนและดูแลชมุชนและ
สังคม และสามารถมีสํวนรํวมในการ
ดําเนินงานในมิติตําง ๆ ไดท๎ุกขั้นตอนตั้งแตํ 
คิดริเริ่ม ดําเนินการ ติดตามประเมินผล 
สื่อสารสาธารณะ และตํอยอดขยายผล 
6. จํานวนกลุํมเด็กและเยาวชนในและนอก
ระบบการศึกษาที่เกิดขึ้นใหมํ และทํางาน
ด๎านพฒันาชุมชนและสังคมอยาํงตํอเนื่อง 
7. จํานวนโครงการที่สถานศึกษาสนบัสนุน
ให๎มีการรวมกลุํมนักศึกษาเพื่อทํางานพัฒนา
ชุมชนและสงัคม 
8. จํานวนโครงการที่หนํวยงานภาครัฐ ภาค
สังคม และภาคธุรกิจที่ให๎การสนับสนุนการ
รวมกลุํมของเด็กและเยาวชนเพือ่การพัฒนา
ชุมชนและสงัคมอยํางชัดเจนและตํอเนื่อง 
9.  จํานวนข๎อเสนอเชิงนโยบายที่เด็กและ
เยาวชนมสีํวนรํวมทางนโยบายที่เก่ียวข๎องกับ
เด็กและเยาวชนในทุกระดับ 
10. มีรูปแบบการสนบัสนุนทรัพยากร

อยํางสม่ําเสมอและตํอเนื่องตั้งแตํระดับการรํวมคิด 
รํวมออกแบบกิจกรรม รํวมดําเนินการ รํวมติดตามผล 
ไปจนถึงการมีสํวนรํวมในการตดัสินใจทางนโยบายตํอ
การพัฒนาสังคม ในลักษณะการเป็นหุ๎นสํวน 
3.2 สํงเสริมบทบาทและกระบวนการมีสํวนรํวมของ
เครือขํายเด็กและเยาวชนตํอการเฝูาระวังสื่อ ที่ไมํ
ปลอดภัย และปัจจัยเสี่ยง อาทิ เหล๎า บุหร่ี สารเสพติด 
การพนัน การติดเกม และการตกเป็นเหยื่อการค๎า
มนุษย๑ อาชญากรรม การลํอลวง การเข๎าสูํ
ตลาดแรงงานในรปูแบบที่เลวร๎ายและไมํเหมาะสม 
3.3 สํงเสริมให๎สถานศึกษาสนบัสนุนให๎เด็กและเยาวชน
เกิดการรวมกลุํมทํากิจกรรมสร๎างสรรค๑เพื่อพัฒนา
ชุมชนและสงัคม 
3.4 สํงเสริม สนบัสนุน และขยายความรํวมมือ
หนํวยงานภาครัฐ ภาคสงัคม ภาคเศรษฐกิจ และ
ภาควิชาการเพื่อกําหนดแนวทางการสนบัสนนุ 
การรวมกลุํมของเด็กและเยาวชนเพื่อการพัฒนาชุมชน
และสังคมอยํางชัดเจนและตํอเนื่อง 

- กระทรวงมหาดไทย (องค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น) 
 
ภาคีสนับสนุน 
- ภาคสังคม  
- ภาคเอกชน  
- ภาคธุรกิจ  
- ภาควิชาการ  
- เครือขํายเด็กและเยาวชน  
- สภาเด็กและเยาวชน 

มาตรการที่ 4 สร้างระบบการสนับสนุนทรัพยากร
ส าหรับกลุ่มเด็กและเยาวชนในการท ากิจกรรมเพื่อ
พัฒนาชุมชนและสังคมอย่างเพียงพอ ต่อเนื่อง และ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
- กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย๑  
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เด็กและเยาวชน 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค/์ตัวชี้วัด มาตรการ หน่วยงานรับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สําหรับกลุํมเด็กและเยาวชนในรูปแบบ
ขั้นบันได ตั้งแตํการสนบัสนนุกิจกรรมอยําง
งําย โครงการขนาดเล็ก โครงการขนาดใหญํ 
และโครงการพัฒนาเครือขํายเด็กและ
เยาวชน ซึง่เป็นแนวทางสาํหรับหนํวยงานที่
ให๎ความสนับสนนุ 
11. จํานวนของหนํวยงานภาครัฐ องค๑กร
ภาคสังคม องค๑กรภาคธุรกิจที่มีแผน 
นโยบาย และงบประมาณสนับสนุนให๎กลุํม
เด็กและเยาวชนมสีํวนรํวมในการพัฒนา
ชุมชนและสงัคม 
12. ร๎อยละของกลุํมเด็กและเยาวชนที่
เพิ่มข้ึนตั้งแตํระดับพืน้ที่จนถึงระดับประเทศ
ที่ได๎รับการสนับสนนุทรัพยากรในรูปแบบ
ขั้นบันไดเพื่อทํากิจกรรมพัฒนาชุมชนและ
สังคม 
13. มีแนวทางและกิจกรรมการพัฒนาที่มี
ศักยภาพอยํางเหมาะสม เพื่อให๎เครือขําย
เด็กและเยาวชนและสภาเด็กและเยาวชน
เป็นภาคสํวนหนึ่งในเบญจภาคีเพื่อการ
พัฒนาสังคม 

ทั่วถึง 
สํงเสริมความรํวมมือของหนํวยงานภาครัฐ ภาคสังคม 
ภาคเศรษฐกิจ และภาควิชาการในการกําหนดรูปแบบ
การสนับสนนุทรัพยากร แผน นโยบาย และ
งบประมาณสาํหรับกลุํมเด็กและเยาวชน ในรูปแบบ
ขั้นบันได ตั้งแตํการสนบัสนนุกิจกรรมอยํางงําย 
โครงการขนาดเล็ก โครงการขนาดใหญํ และโครงการ
พัฒนาเครือขํายเด็กและเยาวชน 

- กระทรวงศึกษาธิการ 
- กระทรวงสาธารณสุข 
- กระทรวงแรงงาน  
- กระทรวงมหาดไทย (องค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น) 
 
ภาคีสนับสนุน 
- ภาคสังคม  
- ภาคเอกชน  
- ภาคธุรกิจ  
- ภาควิชาการ  
- เครือขํายเด็กและเยาวชน  
- สภาเด็กและเยาวชน 

มาตรการที่ 5 สร้างเสริมพลังและสถานะของ
เครือข่ายเด็กและเยาวชนให้เป็นศูนย์รวมและเป็น
ตัวแทนของกลุ่มเด็กและเยาวชนใน
กระบวนการพัฒนาเท่าเทียมกับภาคส่วนอ่ืน ๆ 
รวมทั้งมีบทบาทระดับชาติ ภูมิภาค และสากลได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
5.1 สํงเสริมและสร๎างแรงจูงใจหนํวยงานภาครัฐ ภาค
สังคม ภาคเศรษฐกิจ และภาควชิาการ ให๎เกิด

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
- กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย๑  
- กระทรวงศึกษาธิการ  
- กระทรวงสาธารณสุข  
- กระทรวงแรงงาน  
- กระทรวงมหาดไทย (องค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น) 
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เด็กและเยาวชน 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค/์ตัวชี้วัด มาตรการ หน่วยงานรับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. จํานวนหนํวยงานที่มีตัวแทนของ
เครือขํายเด็กและเยาวชนเข๎ารํวมใน
คณะกรรมการและจัดเวทีนําเสนอข๎อมูล 
ความคิดเห็นเพื่อผลักดันระดับนโยบาย และ
นําไปสูํการปฏิบัติ 
15. จํานวนข๎อเสนอแนะจากเครือขํายเด็ก
และเยาวชนทีไ่ด๎รับการบรรจุไว ๎ในแผนงาน
โครงการและนโยบายของรัฐ และหนํวยงาน
ตําง ๆ ที่เก่ียวข๎อง 
16. ผู๎แทนเครือขํายเด็กและเยาวชนมี
บทบาทและสํวนรํวมในกิจกรรมของ
คณะกรรมการเด็กและเยาวชนระดับภูมิภาค
และสากลอยํางน๎อยปีละ 1 คร้ัง 
17. เครือขํายเด็กและเยาวชนเป็นเจ๎าภาพใน
การจัดกิจกรรมระดับชาติที่เก่ียวกับการมี
สํวนรํวมของเด็กและเยาวชนอยาํงน๎อยปลีะ 
1 คร้ัง 
18. มีหนํวยงานภาครัฐที่รับผิดชอบระบบ
การสํงเสริมการมีสํวนรํวมของเด็กและ
เยาวชนในกระบวนการพัฒนา 
19. จํานวนองค๑การบริหารสํวนท๎องถิ่นที่มี

นวัตกรรมรูปแบบ แนวทาง และกิจกรรมเพื่อการ
พัฒนาศักยภาพและสํงเสริมการมีสํวนรํวมของ
เครือขํายเด็กและเยาวชน 
5.2 สนบัสนนุให๎เด็กและเยาวชนมีสํวนรํวมในการ
ตัดสินใจทุกระดบัในลักษณะการเป็นภาคีหุ๎นสํวนตั้งแตํ
ระดับการรํวมคิด รํวมตัดสนิใจ  
รํวมดําเนินการ และรํวมติดตามประเมินผล 
5.3 กําหนดให๎หนํวยงานที่เก่ียวข๎องกับเด็กและเยาวชน
สํงเสริม สนบัสนุน และเสริมพลงัให๎เด็กและเยาวชนมี
บทบาทนาํในคณะกรรมการที่เก่ียวข๎องทั้งใน
ระดับประเทศ ภูมิภาคและสากล 
5.4 มีการสนบัสนนุเตรียมความพร๎อมของผู๎แทนกลุํม
เด็กและเยาวชนและหนํวยงานภาครัฐ ให๎มีความพร๎อม
ในระดับสากล 

ภาคีสนับสนุน 
- ภาคสังคม  
- ภาคเอกชน 
- ภาคธุรกิจ 
- ภาควิชาการ  
- เครือขํายเด็กและเยาวชน  
- สภาเด็กและเยาวชน 

มาตรการที่ 6 ก าหนดและสร้างความเข้มแข็งให้แก่
หน่วยงานรับผิดชอบหลักในการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของเด็กและเยาวชนในกระบวนการพัฒนา ทั้ง
ในระดับประเทศและพื้นที ่
6.1 กําหนดให๎มีหนํวยงานภาครฐัทั้งในระดบัประเทศ
และพื้นทีท่ี่เก่ียวข๎องกับเด็กและเยาวชน ในการจัดทาํ
ระบบการสงํเสริมการมีสํวนรํวมของเครือขํายเด็กและ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  
- กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย๑  
- กระทรวงศึกษาธิการ  
- กระทรวงสาธารณสุข  
- กระทรวงแรงงาน  
- กระทรวงมหาดไทย (องค๑กรปกครองสํวน
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หนํวยงานรับผิดชอบโดยตรงในการสํงเสริม
สนับสนนุกลุํมเด็กและเยาวชนในพื้นที่และมี
แผนสํงเสริมการมีสวํนรํวมของเด็กและ
เยาวชนที่เป็นรูปธรรม รวมทั้งมีผู๎แทนเด็ก
และเยาวชนอยูํในคณะกรรมการ 
20. จํานวนสภาเด็กและเยาวชนในระดับตําง 
ๆ ที่ได๎รับการสนบัสนนุให๎เป็นแกนนําในการ
สํงเสริมการมีสํวนรํวมของเด็กและเยาวชน
ในกระบวนการพฒันาชุมชนและสังคม 

เยาวชนในกระบวนการพัฒนาสงัคม รวมทั้งกํากับ 
ติดตาม ประเมนิผล สูํการปฏิบตัิอยํางมีประสิทธิภาพ 
6.2 กําหนดให๎มีการเตรียมความพร๎อมของหนํวยงาน
ภาครัฐที่รับผิดชอบเพื่อทําหน๎าที่สนบัสนนุการมีสํวน
รํวมของเด็กและเยาวชนในระดบัสากล 
6.3 สํงเสริมให๎องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีบุคลากร
และหนํวยงานที่รบัผิดชอบโดยตรง ในการสํงเสริม 
สนับสนนุกลุํมเด็กและเยาวชนในพื้นที่ รวมทัง้จัดทาํ
แผน มาตรการ กิจกรรมและสนบัสนนุงบประมาณใน
การสํงเสริมการมีสํวนรํวมของเด็กและเยาวชนในทุก
มิติอยํางเป็นรูปธรรม 

ท๎องถิ่น) 
 
ภาคีสนับสนุน 
- ภาคสังคม  
- ภาคเอกชน  
- ภาคธุรกิจ  
- ภาควิชาการ  
- เครือขํายเด็กและเยาวชน  
- สภาเด็กและเยาวชน 
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บุคลากรด้านเด็กและเยาวชน 
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ยุทธศาสตร์ที่  4 
การส่งเสริมบทบาทและ
ระดมความร่วมมือของทุก
ภาคส่วนในการพัฒนาเด็ก
และเยาวชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าประสงค ์
1. บุคลากรด๎านการพัฒนาเด็กและเยาวชน
สามารถสํงเสริมการมสีํวนรํวมของเด็กและ
เยาวชนในกระบวนการพัฒนา ได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 
2.  การบูรณาการข๎อมูลสารสนเทศด๎านเด็ก
และเยาวชน และมีระบบศูนย๑ขอ๎มูลและ
เครือขํายการเรียนรู๎ด๎านการมีสํวนรํวมของ
เด็กและเยาวชนในกระบวนการพัฒนาที่มี
ประสิทธิภาพ 
3. ระบบและกระบวนการบริหารจัดการใน
การพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มปีระสิทธิภาพ 
และเป็นสิ่งใหมํที่ทันตํอการเปลีย่นแปลงของ
สังคม 
 
ตัวชี้วัด 
1. จํานวนบุคลากรที่มีความรู๎ความเข๎าใจใน
เร่ืองการมีสํวนรํวมของเด็กและเยาวชนอยําง
แท๎จริง และสามารถสํงเสริมสนบัสนนุกลุํม
เด็กและเยาวชนให๎ทาํงานพัฒนาชุมชนและ
สังคมได๎อยํางมีคุณภาพและตํอเนื่อง 

มาตรการที่ 1 พัฒนาศักยภาพและเสริมพลังบุคลากร
ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน รวมทั้งจัด
กระบวนการพัฒนาสมรรถนะและการสนับสนุน
บุคลากรของหน่วยงานด้านเด็กและเยาวชนให้มี
ศักยภาพในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและ
เยาวชนในกระบวนการพัฒนา  

1.1 พัฒนาศักยภาพและเสริมพลังบุคลากรด๎านเด็กและ
เยาวชน โดยยกระดับขีดความสามารถ การเสริมสร๎าง
ทักษะและการเติมเต็มศักยภาพของบุคลากรให๎ทันกับ
พลวัตการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก ผํานกระบวนการ
ประเมินความต๎องการ (need assessment) ของ
บุคลากรที่ทํางานด๎านเด็กและเยาวชน  
1.2 สํงเสริมและสนบัสนนุการจดักระบวนการพฒันา
สมรรถนะและการสนับสนนุบุคลากรของหนํวยงาน
ด๎านเด็กและเยาวชนให๎มีศักยภาพในการสํงเสริมการมี
สํวนรํวมของเด็กและเยาวชนในกระบวนการพฒันา  
1.3  สนบัสนนุ สงํเสริม และพฒันาพี่เลี้ยงของสภาเด็ก
และเยาวชนให๎มีศักยภาพและมบีทบาทสาํคัญในการ
หนุนเสริมสภาเด็กและเยาวชนให๎สามารถทําหนา๎ที่เปน็
ศูนย๑รวม และตัวแทนของกลุํมเด็กและเยาวชนได๎อยาํง
แท๎จริง 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
- กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย๑  
- กระทรวงมหาดไทย (องค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น)  
- กระทรวงศึกษาธิการ  
- สถาบนัแหํงชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและ
ครอบครัว  
- สถาบนัการศึกษา 
 
ภาคีสนับสนุน 
- กระทรวงสาธารณสุข  
- กระทรวงวัฒนธรรม  
- สํานักงานกองทนุสนับสนุนการสร๎างเสริม
สุขภาพ (สสส.)  
- สํานักงานบริหารและพฒันาองค๑ความรู๎ 
(องค๑การมหาชน)  
- องค๑กรภาคประชาสงัคม  
- องค๑กรเด็กและเยาวชน  
- สภาเด็กและเยาวชน  
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2. จํานวนพี่เลี้ยงของสภาเด็กและเยาวชนที่
ได๎รับการพัฒนาศักยภาพให๎มีบทบาทที่
สําคัญในการหนนุเสริมสภาเด็กและเยาวชน
ให๎สามารถทําหนา๎ที่เป็นศนูย๑รวม และ
ตัวแทนของกลุํมเด็กและเยาวชนได๎อยําง
แท๎จริง 
3. จํานวนบุคลากรของหนํวยงานหลักด๎าน
เด็กและเยาวชนที่ได๎รบัการพัฒนาศักยภาพ
ให๎สามารถเป็นแกนนาํในการประสานความ
รํวมมือกับภาคสํวนตาํง ๆ ทั้งระดับประเทศ
ภูมิภาค และสากล เพื่อสํงเสริมการมีสํวน
รํวมของเด็กและเยาวชน 
 

มาตรการที่ 2 พัฒนาประสิทธภิาพของระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ในมิติต่าง ๆ และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ด้านการมี
ส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน 
2.1 รวบรวมองค๑ความรู๎และเครื่องมือในการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนในมิติตาํง ๆ จาํแนก จัดหมวดหมูํ และ
พัฒนาระบบฐานข๎อมูลสารสนเทศด๎านเด็กและเยาวชน
ที่มีประสิทธิภาพและ บูรณาการ โดยการเชื่อมโยงกัน 
มีความถูกต๎อง รวดเร็ว ทันเวลา และเข๎าถึงได๎สะดวก
ระหวํางหนํวยงานสํวนกลางและหนํวยงานระดับพื้นที่ 
ภายในหนํวยงานและระหวํางหนํวยงาน เพื่อสนบัสนุน
การดําเนินงาน การกํากับ ติดตามประเมินผล และการ
ใช๎ประโยชน๑ของหนํวยงานที่เก่ียวข๎องกับ เด็กและ
เยาวชนที่ทันตํอสถานการณ๑ 
2.2 พัฒนาระบบฐานข๎อมูลและเครือขํายการเรียนรู๎ 
รวมทั้งค๎นหานวตักรรมและสร๎างต๎นแบบด๎านการมี
สํวนรํวมของเด็กและเยาวชนในกระบวนการพฒันา
ชุมชนและสงัคม เพื่อใช๎ในการขับเคลื่อนงานในระดบั
นโยบายและปฏบิัติการ 
 
 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
- กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย๑  
- กระทรวงศึกษาธิการ  
- สํานักงานสถิติแหํงชาติ  
- กระทรวงมหาดไทย (องค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น)  
- กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 
ภาคีสนับสนุน 
- องค๑กรภาคประชาสงัคม องค๑กรเด็กและ
เยาวชน  
- สภาเด็กและเยาวชน 
- สถาบนัการศึกษา 
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มาตรการที่ 3 ค้นหานวัตกรรมด้านการจัดการความรู้ 
การติดตามประเมินผล และการวิจัยสร้าง องค์
ความรู้ รวมทั้งสร้างต้นแบบการมีส่วนร่วมของเด็ก
และเยาวชนในกระบวนการพัฒนา 
3.1 สร๎างและการจัดการความรูท๎ี่เก่ียวข๎องกับการ
พัฒนาเด็กและเยาวชน อาทิ การแลกเปลี่ยนความรู๎
จากปฏิบัติการ (knowledge sharing การสรุป
บทเรียนการทํางานเพื่อพัฒนากระบวนการทาํงานใน
อนาคตรํวมกัน (lessons-learnt synthesis) การวิจัย
เพื่อสร๎างองค๑ความรู๎ใหมํที่เก่ียวข๎องกับการพัฒนาเด็ก
และเยาวชน การนาํความรู๎มาใช๎ประโยชน๑ในการ
พัฒนาเด็กและเยาวชน และสื่อสารและเผยแพรํองค๑
ความรู๎ด๎านการพัฒนาเด็กและเยาวชนให๎สามารถ
เข๎าถึงกลุํมเปูาหมายได๎อยาํงมีประสิทธิภาพ 
3.2 พัฒนากลไกการติดตามประเมินผลแบบมีสวํนรํวม
และมาตรฐานตัวชี้วัดดา๎นการพฒันาเด็กและเยาวชน 
ทั้งการประเมินผลภายในและภายนอก  
การติดตามมติและข๎อเสนอแนะจาก 
การประชุมของคณะกรรมการสงํเสริม 
การพัฒนาเด็กและเยาวชนแหํงชาติ (กดยช.) และ
คณะอนุกรรมการฯ ทุกคณะ ไดอ๎ยํางมีประสทิธิภาพ 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  
- กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย๑  
- กระทรวงศึกษาธิการ  
- กระทรวงมหาดไทย (องค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น) 
- สถาบนัแหํงชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและ
ครอบครัว  
- สถาบนัการศึกษา 
 
ภาคีสนับสนุน  
- กระทรวงสาธารณสุข  
- กระทรวงวัฒนธรรม  
- กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
- สํานักงานกองทนุสนับสนุนการสร๎างเสริม
สุขภาพ (สสส.)  
- สํานักงานบริหารและพฒันาองค๑ความรู๎ 
(องค๑การมหาชน)  
- องค๑กรภาคประชาสงัคม  
- องค๑กรเด็กและเยาวชน 
- สภาเด็กและเยาวชน  
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3.3 เสนอรายงานการสงํเสริมการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนของประเทศตํอคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาทุกปี 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
พัฒนานวัตกรรมบริหาร
จัดการในการพัฒนาเด็ก
และเยาวชน 

เป้าประสงค ์
1. บุคลากรด๎านการพัฒนาเด็กและเยาวชน
สามารถสํงเสริมการมสีํวนรํวมของเด็กและ
เยาวชนในกระบวนการพัฒนา ได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 
2. การบูรณาการข๎อมูลสารสนเทศด๎านเด็ก
และเยาวชน และมีระบบศูนย๑ขอ๎มูลและ
เครือขํายการเรียนรู๎ด๎านการมีสํวนรํวมของ
เด็กและเยาวชนในกระบวนการพัฒนาที่มี
ประสิทธิภาพ 
3. ระบบและกระบวนการบริหารจัดการใน
การพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มปีระสิทธิภาพ 
และเป็นสิ่งใหมํที่ทันตํอการเปลีย่นแปลงของ
สังคม 
ตัวชี้วัด 
1. จํานวนบุคลากรที่มีความรู๎ความเข๎าใจใน
เร่ืองการมีสํวนรํวมของเด็กและเยาวชนอยําง
แท๎จริง และสามารถสํงเสริมสนบัสนนุกลุํม
เด็กและเยาวชนให๎ทาํงานพัฒนาชุมชนและ

มาตรการที่ 1 พัฒนาศักยภาพและเสริมพลังบุคลากร
ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน รวมทั้งจัด
กระบวนการพัฒนาสมรรถนะและการสนับสนุน
บุคลากรของหน่วยงานด้านเด็กและเยาวชนให้มี
ศักยภาพในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและ
เยาวชนในกระบวนการพัฒนา 
1.1 พัฒนาศักยภาพและเสริมพลังบุคลากรด๎านเด็ก
และเยาวชน โดยยกระดับขีดความสามารถ การ
เสริมสร๎างทักษะและการเติมเต็มศักยภาพของบุคลากร
ให๎ทันกับพลวัตการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก ผําน
กระบวนการประเมินความต๎องการ (need 
assessment) ของบุคลากรที่ทาํงานด๎านเด็กและ
เยาวชน 
1.2 จัดระบบสวัสดิการและสิทธปิระโยชน๑ให๎แกํ
บุคลากรที่ทาํงานดา๎นเด็กและเยาวชน ที่เหมาะสม 
1.3 สร๎างแรงจูงใจ การสนบัสนนุหลักประกันความ
มั่นคงทางอาชีพ ความก๎าวหนา๎ทางการงานของ
บุคลากร 
1.4 สํงเสริมและสนบัสนนุการจดักระบวนการพฒันา

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
- กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย๑  
- กระทรวงมหาดไทย (องค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น)  
- กระทรวงศึกษาธิการ  
- สถาบนัแหํงชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและ
ครอบครัว  
- สถาบนัการศึกษา 
 
ภาคีสนับสนุน 
- กระทรวงสาธารณสุข  
- กระทรวงวัฒนธรรม  
- สํานักงานกองทนุสนับสนุนการสร๎างเสริม
สุขภาพ (สสส.)  
- สํานักงานบริหารและพฒันาองค๑ความรู๎ 
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สังคมได๎อยํางมีคุณภาพและตํอเนื่อง 
2. ร๎อยละของบุคลากรที่ได๎รับการพัฒนา
ศักยภาพ 
3. จํานวนพี่เลี้ยงของสภาเด็กและเยาวชนที่
ได๎รับการพัฒนาศักยภาพให๎มีบทบาทที่
สําคัญในการหนนุเสริมสภาเด็กและเยาวชน
ให๎สามารถทําหนา๎ที่เป็นศนูย๑รวม และ
ตัวแทนของกลุํมเด็กและเยาวชนได๎อยําง
แท๎จริง 
4. จํานวนบุคลากรของหนํวยงานหลักด๎าน
เด็กและเยาวชนที่ได๎รบัการพัฒนาศักยภาพ
ให๎สามารถเป็นแกนนาํในการประสานความ
รํวมมือกับภาคสํวนตาํง ๆ ทั้งระดับประเทศ
ภูมิภาค และสากล เพื่อสํงเสริมการมีสํวน
รํวมของเด็กและเยาวชน 
 
5. มีระบบข๎อมูลสารสนเทศด๎านเด็กและ
เยาวชนในมิติตําง ๆ ที่บูรณาการ เชื่อมโยง
กัน มีความถูกต๎อง รวดเร็ว ทันเวลา และ
เข๎าถึงได๎สะดวก 
6. มีเครือขํายสังคมออนไลน๑ เพือ่แลกเปลี่ยน

สมรรถนะและการสนับสนนุบุคลากรของหนํวยงาน
ด๎านเด็กและเยาวชนให๎มีศักยภาพในการสํงเสริมการมี
สํวนรํวมของเด็กและเยาวชนในกระบวนการพฒันา 
1.5 สนับสนนุ สงํเสริม และพฒันาพี่เลี้ยงของสภาเด็ก
และเยาวชนให๎มีศักยภาพและมบีทบาทสาํคัญในการ
หนุนเสริมสภาเด็กและเยาวชนให๎สามารถทําหน๎าที่เปน็
ศูนย๑รวม และตัวแทนของกลุํมเด็กและเยาวชนได๎อยาํง
แท๎จริง 
มาตรการที่ 2 พัฒนาประสิทธภิาพของระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ในมิติต่าง ๆ และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ด้านการมี
ส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน 
2.1 รวบรวมองค๑ความรู๎และเครื่องมือในการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนในมิติตาํง ๆ จาํแนก จัดหมวดหมูํ และ
พัฒนาระบบฐานข๎อมูลสารสนเทศด๎านเด็กและเยาวชน
ที่มีประสิทธิภาพและ บูรณาการ โดยการเชื่อมโยงกัน 
มีความถูกต๎อง รวดเร็ว ทันเวลา และเข๎าถึงได๎สะดวก
ระหวํางหนํวยงานสํวนกลางและหนํวยงานระดบัพื้นที่ 
ภายในหนํวยงานและระหวํางหนํวยงาน เพื่อสนบัสนุน
การดําเนินงาน การกํากับ ติดตามประเมินผล และการ
ใช๎ประโยชน๑ของหนํวยงานที่เก่ียวข๎องกับ เด็กและ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
- กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย๑  
- กระทรวงศึกษาธิการ  
- สํานักงานสถิติแหํงชาติ  
- กระทรวงมหาดไทย (องค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น)  
- กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 
ภาคีสนับสนุน 
- องค๑กรภาคประชาสงัคม  
- องค๑กรเด็กและเยาวชน  
- สภาเด็กและเยาวชน สถาบนัการศึกษา 
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บุคลากรด้านเด็กและเยาวชน 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค/์ตัวชี้วัด มาตรการ หน่วยงานรับผิดชอบ 

เรียนรู๎ในด๎านการมีสวํนรํวมของเด็กและ
เยาวชน โดยสภาเด็กและเยาวชนเป็นแกนนํา 
7. จํานวนมาตรการ/กฎหมายทีไ่ด๎รับการ
ปรับปรุง 
8. มีกลไกการติดตามและประเมินผลการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนแบบมีสวํนรํวม ทั้ง
การประเมินผลภายในและภายนอกที่มี
ประสิทธิภาพ 
9. มีองค๑ความรู๎/นวัตกรรมใหมํที่เก่ียวข๎องกับ
การพัฒนาเด็กและเยาวชน 

เยาวชนที่ทันตํอสถานการณ๑ 
2.2 พัฒนาระบบฐานข๎อมูลและเครือขํายการเรียนรู๎ 
รวมทั้งค๎นหานวตักรรมและสร๎างต๎นแบบด๎านการมี
สํวนรํวมของเด็กและเยาวชนในกระบวนการพฒันา
ชุมชนและสงัคม เพื่อใช๎ในการขับเคลื่อนงานในระดบั
นโยบายและปฏบิัติการ 
มาตรการที่ 3 ค้นหานวัตกรรมด้านการจัดการความรู้
การติดตามประเมินผล และการวิจัยสร้าง องค์
ความรู้ รวมทั้งสร้างต้นแบบการมีส่วนร่วมของเด็ก
และเยาวชนในกระบวนการพัฒนา 
3.1 สร๎างและการจัดการความรูท๎ี่เก่ียวข๎องกับ 
การพัฒนาเด็กและเยาวชน อาทิ การแลกเปลี่ยน
ความรู๎จากปฏิบตัิการ (knowledge sharing) การ
สรุปบทเรียนการทํางานเพื่อพัฒนากระบวนการทาํงาน
ในอนาคตรํวมกัน (lessons-learnt synthesis)  
การวิจัยเพื่อสร๎างองค๑ความรู๎ใหมํที่เก่ียวข๎องกับ 
การพัฒนาเด็กและเยาวชน การนําความรู๎มาใช๎
ประโยชน๑ในการพัฒนาเด็กและเยาวชน และสื่อสาร
และเผยแพรํองค๑ความรู๎ด๎านการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนให๎สามารถเข๎าถึงกลุํมเปาูหมายได๎อยาํงมี
ประสิทธิภาพ 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
- กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย๑  
- กระทรวงศึกษาธิการ  
- กระทรวงมหาดไทย (องค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น) 
- สถาบนัแหํงชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและ
ครอบครัว  
- สถาบนัการศึกษา 
 
ภาคีสนับสนุน 
- กระทรวงสาธารณสุข  
- กระทรวงวัฒนธรรม  
- กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
- สํานักงานกองทนุสนับสนุนการสร๎างเสริม
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บุคลากรด้านเด็กและเยาวชน 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค/์ตัวชี้วัด มาตรการ หน่วยงานรับผิดชอบ 

 
  
การติดตามประเมินผล และการวิจัยสร้าง องค์ความรู้ 
รวมทั้งสร้างต้นแบบการมีส่วนร่วมของเด็กและ
เยาวชนในกระบวนการพัฒนา 
3.1 สร๎างและการจัดการความรู๎ที่เกี่ยวข๎องกับการพัฒนา
เด็กและเยาวชน อาทิ การแลกเปลี่ยนความรู๎จาก
ปฏิบัติการ (knowledge sharing) การสรุปบทเรียนการ
ทํางานเพื่อพัฒนากระบวนการทํางานในอนาคตรํวมกัน 
(lessons-learnt synthesis) การวิจัยเพื่อสร๎างองค๑
ความรู๎ใหมํที่เกี่ยวข๎องกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน การ
นําความรู๎มาใช๎ประโยชน๑ในการพัฒนาเด็กและเยาวชน 
และสื่อสารและเผยแพรํองค๑ความรู๎ด๎านการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนให๎สามารถเข๎าถึงกลุํมเปูาหมายได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 
3.2 พัฒนากลไกการติดตามประเมินผลแบบมีสํวนรํวมและ
มาตรฐานตัวชี้วัดด๎านการพัฒนาเด็กและเยาวชน ทั้งการ
ประเมินผลภายในและภายนอก การติดตามมติและ
ข๎อเสนอแนะจากการประชุมของคณะกรรมการสํงเสริม
การพัฒนาเด็กและเยาวชนแหํงชาติ (กดยช.) และ
คณะอนุกรรมการฯ ทุกคณะ ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
3.3 เสนอรายงานการสงํเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน

สุขภาพ (สสส.)  
- สํานักงานบริหารและพฒันาองค๑ความรู๎ 
(องค๑การมหาชน)  
- องค๑กรภาคประชาสงัคม  
- องค๑กรเด็กและเยาวชน  
- สภาเด็กและเยาวชน 
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บุคลากรด้านเด็กและเยาวชน 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค/์ตัวชี้วัด มาตรการ หน่วยงานรับผิดชอบ 

ของประเทศตํอคณะรฐัมนตรีและรัฐสภาทุกป ี

หมายเหตุ:  หมายถึง ระดับความสําคัญของยุทธศาสตร๑ที่มีผลตํอกระบวนการสํงเสริมทางความคิดซ่ึงทางผู๎จัดทําเอกสารเป็นผู๎ให๎ระดับความสําคัญ 
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 จากการศึกษาข๎อมูลจากกฎหมายพระราชบัญญัติสํงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหํงชาติ  
พ.ศ. 2550 และที่แก๎ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค๑การบริหารสํวนตําบล 
พ.ศ 2537 แผนยุทธศาสตร๑ชาติ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560-2579 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ 
ฉบับที่ 12 และแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแหํงชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560-2564 จะเห็นได๎วํามีประเด็นสําคัญที่
กลําวถึงการพัฒนาชาติที่เริ่มต๎นด๎วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑ มีชํองทางกฎหมายให๎แตํละภาคสํวน
ดําเนินการ เตรียมคนเพ่ือเป็นพลเมืองที่มีความคิดสร๎างสรรค๑ ซึ่งถือเป็นคุณลักษณะหนึ่งของผู๎ที่มีกรอบ
ความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset)  
 
 

 
 

 จากการศึกษาต๎นทุนการทํางานของหนํวยงานด๎านเด็กและเยาวชนที่เกี่ยวข๎องกับกระบวนการสํงเสริม
ทางความคิด (Mindset) ทั้งในด๎านนโยบาย ยุทธศาสตร๑ ตัวชี้วัด ภารกิจหลัก ผลการดําเนินงานของหนํวยงาน
ที่เกี่ยวข๎อง ได๎แกํ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย๑ (พม.) ประกอบด๎วย กรมกิจการเด็ก
และเยาวชน (ดย.) สภาเด็กและเยาวชน กระทรวงมหาดไทย (องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น) สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคประชาสังคม โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย๑ (พม.) ได๎มีการนําเสนอแนวทางในการจัดทํานโยบายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามแนวทาง “ประชารัฐ” โดยน๎อมนํา “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงานเป็นนโยบายที่เรียกวํา “3A” ประกอบด๎วยนโยบายเรํงดํวน (Agenda Based) 9 ข๎อ นโยบายบริหาร
การพัฒนา (Administration Based)  5 ข๎อ และนโยบายการขับเคลื่อนระดับพ้ืนที่/จังหวัด (Area Based) 5 ข๎อ  
  สําหรับนโยบายที่เกี่ยวข๎องกับการพัฒนากระบวนการทางคิดของเด็กและเยาวชน ปรากฏในนโยบาย
เรํงดํวน (Agenda Based) ข้อที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน รายละเอียด ดังนี้ 1) เสริมสร๎าง
กลไกของสภาเด็กและเยาวชนให๎เป็นพลังรํวมทางสังคม และมีบทบาทการเป็นจิตอาสา สร๎างความรัก  
ความสามัคคี เอือ้อาทรให๎แกํสังคม เปูาหมาย 8,780 แหํง จํานวน 165,000 คน และ 2) สํงเสริมศักยภาพผู๎นํา
เยาวชนในการเข๎ารํวมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย๑ เพ่ือให๎เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม สังคม และ
เศรษฐกิจระหวํางประเทศ เปูาหมาย 27 คน นโยบายข๎างต๎นนําไปสูํการปฏิบัติด๎วยการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้ 
 แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจ าปี 2561 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษย์ 

จําแนกตามยุทธศาสตร๑กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย๑  พ.ศ. 2560-2564 
ประกอบด๎วย 4 ยุทธศาสตร๑ เพ่ือสํงเสริมโอกาสการเข๎าถึงบริการทางสังคม บนพ้ืนฐานแหํงความพอเพียง โดยมี
เปูาประสงค๑ คือ  

ตอนที่ 2 ผลการศึกษาต้นทุนการท างานของหน่วยงานด้านเด็กและเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
ส่งเสริมทางความคิด (Mindset) 
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1) การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให๎ดีขึ้น โดยทําให๎คนในกลุํมที่ต่ํากวําความสามารถ  
มีโอกาสทางสังคม  2) การวางรากฐานของประเทศเพ่ือความมั่นคงและสร๎างหลักประกันให๎ความชํวยเหลือโดย
การสร๎างโอกาสให๎กลุํมเปูาหมายเข๎าถึงบริการตามความต๎องการและความจําเป็นเรํงดํวน 
  2. สร๎างภูมิคุ๎มกันและพัฒนาศักยภาพกลุํมเปูาหมายและเครือขําย โดยมีเปูาประสงค๑  คือ  
1) มีภูมิคุ๎มกันชํวยเหลือตนเองได๎โดยเน๎นการขับเคลื่อนมิติการพัฒนาปูองกันในลักษณะการเสริมสร๎างโอกาส 
พร๎อมกับเสริมศักยภาพไปที่ตัวคน ครอบครัว และชุมชน 2) เกิดกลไกขับเคลื่อน ที่คนในสังคมเข๎ามามีสํวนรํวม 
โดยเน๎นการสร๎าง/ขยาย พัฒนาศักยภาพของเครือขํายเพ่ือเป็นพลังทางสังคม 
  3. ผนึกกําลังทางสังคมเพ่ือเป็นกลไกในการพัฒนาสังคม โดยมีเปูาประสงค๑ คือ การผนึกกําลังทาง
สังคม การสร๎างความตระหนักและเสริมสร๎างพลังการมีสํวนรํวมจากทุกภาคสํวน คนไทยมีความตระหนัก 
รํวมรับผิดชอบตนเอง สร๎างคํานิยมให๎มีสํวนรํวมรับผิดชอบตนเอง รับผิดชอบสังคม 

4. บริหารจัดการองค๑กรที่เป็นเลิศและเสริมสร๎างธรรมาภิบาล โดยมีเปูาประสงค๑ คือ องค๑กร มีขีด
ความสามารถในการบริหารจัดการด๎านการพัฒนาสังคม และการเสริมสร๎างธรรมาภิบาล 

 

เมื่อเปรียบเทียบแผนปฏิบัติการซึ่งมีกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) เป็นผู๎รับผิดชอบในรูปแบบ
โครงการตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎องกับกระบวนการสํงเสริมทางความคิด (Mindset) สามารถนําเสนอรายละเอียด 
ดังตาราง 7 ดังนี้ 



91 

ตาราง 7 แผนปฏิบัติการประจ าปีพ.ศ. 2561 ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จ าแนกตามยุทธศาสตร์ 
1. แผนปฏิบัติงานที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กและเยาวชน 

ยุทธศาสตร์ของ พม. เป้าประสงค ์ โครงการของ ดย. ตัวชี้วัด/ผลผลติ/ผลลัพธ ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมโอกาสการ
เข้าถึงบริการทางสงัคมบนพื้นฐานความ
พอเพียง 
 

1.1 การยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให๎ดีขึ้น โดยทาํให๎คนในกลุํมที่ต่ํา
กวําสามารถมีโอกาสทางสังคม 
1.2 การวางรากฐานของประเทศเพื่อความ
มั่นคงและสร๎างหลักประกนั ให๎ความ
ชํวยเหลือโดยการสร๎างโอกาสให๎
กลุํมเปูาหมายเข๎าถึงบริการตามความ
ต๎องการและจําเปน็เรํงดํวน 

กลยุทธ์ 1.3 สร้างสมดุลระหว่าง
สวสัดิการแบบถ้วนหน้า (universal) 
และแบบมุ่งเป้า (targeted) 
 
โครงการที่ 34 โครงการการจัดบริการ
สวัสดิการในสถาบัน  
- การจัดบริการแกํเด็กในสถานรองรับ 
1. การยกระดับมาตรฐานการจดัสวัสดิการ
สังคมสําหรับเด็กในสถานรองรับ 
2. การแก๎ไขปัญหาสถานะบุคคลแกํเด็ก
และเยาวชน 
3. การดําเนินงานของคณะทาํงานศูนย๑
ประสานงานสํงตํอเด็กและเยาวชนของ
สถานรองรับ และการระงับประวัติเด็ก 
4. การพัฒนาศักยภาพเด็กในสถานรองรับ 
: เพชรน้ําหนึ่ง 
 
 
 

ตัวชี้วัด : เด็กที่มีพัฒนาการที่เหมาะสมตาม
วัย 
ผลผลติ : จํานวนเด็กที่ได๎รบัการบริการ
สวัสดิการทีไ่ด๎มาตรฐาน 
ผลลัพธ๑ : ร๎อยละของเด็กที่มีพฒันาการที่
เหมาะสมและมีคุณภาพชีวิตที่ด ี
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างภูมิคุ้มกันและ
พัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายและ
เครือข่าย 

2.1 มีภูมิคุ๎มกันชํวยเหลือตนเองได๎ โดยเนน๎
การขับเคลื่อนในมิติการพัฒนา ปูองกัน ใน
ลักษณะการเสริมสร๎างโอกาส พร๎อมกับ
เสริมศักยภาพไปที่ตัวตน ครอบครัว และ
ชุมชน 
 2.2 เกิดกลไกขับเคลื่อนที่คนในสังคมเข๎า
มามีสํวนรํวม โดยเนน๎การสร๎าง/ขยาย 
พัฒนาศักยภาพของเครือขํายเพื่อเป็นพลัง
ทางสงัคม 
 

กลยุทธ์ 2.1 สร้างภูมิคุ้มกัน 
โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็ก
และเยาวชน 
1. จัดให๎มีสภาเด็กและเยาวชนในทุกระดับ 
(ตําบล อําเภอ จังหวัด กทม. และประเทศ
ไทย) 
2. การพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและ
เยาวชน (อาทิ สภาเด็กและเยาวชนในทุก
ระดับ ผูป๎ฏิบัติงานดา๎นเด็กและเยาวชน) 
3. การประชุมสมัชชาเด็กและเยาวชน
แหํงชาติ คณะอนุกรรมการ คณะทํางานที่
เก่ียวข๎อง 
4. การสํงเสริมให๎สภาเด็กและเยาวชน
ขับเคลื่อนกิจกรรมสร๎างสรรค๑ในเด็กและ
เยาวชน 

ตัวชี้วัด : สภาเด็กและเยาวชนมศีักยภาพ 
ผลผลติ : จํานวนสภาเด็กและเยาวชนที่
สามารถขับเคลื่อนกิจกรรมสูํการพัฒนา 
ผลลัพธ๑ : ร๎อยละของสภาเด็กและเยาวชน มี
การดําเนินงานตามมาตรฐานสภาเด็กและ
เยาวชน 

  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
1. การประชุมเชิงปฏบิัติการขับเคลื่อนงาน
ตาม พรบ.ปูองกันและแก๎ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ๑ในวัยรุํน พ.ศ. 2559 
2. พัฒนาศักยภาพเครือขํายเด็กและ

ตัวชี้วัด : เด็กและเยาวชนได๎รับการสํงเสริม
ให๎เป็นเครือขํายในการสื่อสารรณรงค๑ 
ปูองกัน และเฝาูระวังปัญหาการตั้งครรภ๑ใน
วัยรุํน 
ผลผลติ : จํานวนเด็กและเยาวชนที่ได๎รบัการ
สํงเสริมให๎เป็นเครือขํายปูองกันและแก๎ไข
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เยาวชน 
3. กิจกรรมรณรงค๑ด๎านการปูองกันและ
แก๎ไขปัญหาการตั้งครรภ๑ในวัยรุํนในระดับ
พื้นที่ โดยเครือขํายเด็กและเยาชน 
4. กิจกรรมสร๎างสรรค๑พลังบวกในเด็กและ
เยาวชนปูองกันและแก๎ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ๑ในวัยรุํน 
5. จัดสวัสดิการให๎แกํแมํวัยรุํน 
6. การติดตามผลการดาํเนินงานในพื้นที่ 

ปัญหาการตั้งครรภ๑ในวัยรุํน 
ผลลัพธ๑ : ร๎อยละของแมํวัยรุํนได๎รับการจัด
สวัสดิการที่เหมาะสม 

  โครงการส่งเสริมการด าเนินงานตาม
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 
1. การพัฒนามาตรการ กลไก และองค๑
ความรู๎ในการดําเนนิงานตามอนสุัญญาวาํ
ด๎วยสิทธิเด็กฯ 
2. การสร๎างต๎นแบบเมืองที่เป็นมิตรตํอเด็ก
และเยาวชน 
3. การเผยแพรํและสร๎างความตระหนักรู๎
เก่ียวกับสิทธิเด็ก 
4. จัดจ๎างทําหลักสตูรปูองกันตนเองจาก
ความรุนแรง 
 

ตัวชี้วัด : เด็ก และเยาวชนได๎รับการสํงเสริม
และคุม๎ครองสิทธิตามหลักการของ
อนุสัญญาวาํด๎วยสิทธิเด็ก 
 ผลผลติ : ระดับความสําเร็จในการผลักดัน
มาตรการ กลไก ในการดาํเนินงานตาม
อนุสัญญาวาํด๎วยสิทธิเด็ก 
 ผลลัพธ๑ : ร๎อยละของเด็ก และเยาวชนได๎รบั
การสํงเสริมและคุ๎มครองสิทธิตามหลักการ
ของอนุสัญญาวําด๎วยสิทธิเด็ก 
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  โครงการสร้างภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติด
ส าหรับเด็กและเยาวชน 
โครงการค๎ุมครองและเสริมสร๎างภูมิคุ๎มกัน
สําหรับเด็กและเยาวชนในมติิความรุนแรง
ด๎านยาเสพติด 
1. พัฒนาศักยภาพแกนนําในการ
เสริมสร๎างภูมิคุ๎มกันด๎านยาเสพติดให๎แกํ
เด็กและเยาวชน 
2. ขยายผลกิจกรรมการเสริมสร๎าง
ภูมิคุ๎มกันภัยยาเสพติดให๎แกํเด็ก เยาวชน 
เพื่อปูองกันปัญหายาเสพติด 
 โครงการรณรงค๑และปูองกันแก๎ไขปัญหา
ยาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) 
การสนับสนนุการดําเนนิกิจกรรม “TO BE 
NUMBER ONE”  

ตัวชี้วัด : เด็ก และเยาวชนสามารถปูองกัน
ตนเองจากยาเสพติด 
 ผลผลติ : จํานวนเด็กและเยาวชนได๎รับ
ความรู๎ในการปูองกันตนเองจากยาเสพติด 
ผลลัพธ๑ : ร๎อยละของเด็ก และเยาวชนที่
สามารถปูองกันตนเองจากยาเสพติด 

  โครงการ การจัดบริการเพื่อป้องกันและ
พัฒนาศักยภาพ 
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแกํเด็กด๎อย
โอกาสในชุมชน 
1. จัดกิจกรรมเสริมสร๎างทักษะชีวิตให๎แกํ
เด็กและครอบครัวในด๎านตําง ๆ  

ตัวชี้วัด : เด็กมีพัฒนาการสมวัย 
ผลผลิต : จํานวนเด็กที่ได๎รับการพัฒนา 
 ผลลัพธ๑ : ร๎อยละของเด็กด๎อยโอกาสที่มี
พัฒนาการเหมาะสมตามวัย 
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2. การติดตามผลการดําเนินการ 

  โครงการเสริมสร๎างทักษะและกระบวนการ
เรียนรู๎แกํเด็กในสังคม 
1. การจัดทําสื่อเผยแพรํองค๑ความรู ๎
2. จัดกิจกรรมเสริมสร๎างทักษะการเรียนรู๎
และเสริมสร๎างความฉลาดทางอารมณ๑ 
(EQ) ให๎แกํเด็ก 
3. ติดตามผลการดําเนินการ 

ตัวชี้ วั ด  :  เด็กมีทั กษะที่ จํ า เป็น ในการ
ดํารงชีวิตอยูํในสังคมอาเซียน 
ผลผลิต : จํานวนเด็กที่ได๎รับความรู๎และ
ทักษะที่จําเป็นในการดํารงชีวิต 
ผลลัพธ๑ : ร๎อยละของเด็กที่มีทักษะในการ
ดํารงชีวิตอยูํในประชาคม 
 

  โครงการเสริมสร๎ างทักษะอาชีพตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1. กิจกรรมฝึกทักษะด๎านอาชีพระยะสั้น 
2. การสรุปผลการดําเนินงาน          

ตัวชี้วัด : เด็กและเยาวชนมีความรู๎ ทักษะใน
การประกอบอาชีพ 
ผลผลิต : จํานวนเด็กที่ได๎รับการฝึกทักษะ
ด๎านการประกอบอาชีพ 
ผลลัพธ๑ : ร๎อยละของเด็กที่มีทักษะในการ
ประกอบอาชีพ 

  โครงการทุนการศึกษาพระบรมโอรสาธิราช
ฯ สยามกุฎราชกุมาร 
1. กิจกรรม  
“คํายเสริมพลังสานฝันเยาวชนคนเกํง” 
สําหรับนักเรียนทุนพระราชทานฯ 
 

ตัวชี้วัด : เด็กได๎รับการเสริมสร๎างทักษะการ
เรียนรู๎ที่จําเป็นตํอการดํารงชีวิต 
ผลผลิต : จํานวนนักเรียนทุนพระราชทานฯ 
ที่ได๎รับการสํงเสริมและพัฒนาศักยภาพ 
ผลลัพธ๑ : เด็กนักเรียนทุนพระราชทานฯ มี
ศักยภาพในการดํารงชีวิต 
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  โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็ก
และเยาวชน 
1. การจัดงานวันเยาวชนแหํงชาติ 
2. การสํงเสริมกิจกรรมดนตรีไทย 
3. การจัดงานวันเด็กแหํงชาติ 

ตัวชี้วัด : เด็ก และเยาวชนมีศักยภาพ 
ผลผลิต : จํานวนเด็กและเยาวชนได๎รับการ
พัฒนาศักยภาพ 
ผลลัพธ๑ : ร๎อยละของเด็ก และเยาวชนมี
ศักยภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการองค์กรที่
เป็นเลิศและเสริมสร้างธรรมาภิบาล 

องค๑กรมีขีดความสามารถในการบริหาร
จัดการด๎านการพัฒนาสังคม และการ
เสริมสร๎างธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ 4.1 ปรับบทบาท และยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานการบริการและบริหาร
จัดการของ พม. 
โครงการสํงเสริมเด็กและเยาวชนด๎านการ
ปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
1. พัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน
ไทยในการตํอต๎านการทุจริตคอรัปชั่น 
2. สภาเด็กและเยาวชนจังหวัด และ
เครือขํายเด็กและเยาวชนจัดกิจกรรม
ตํอต๎านการทุจริต 
3 .  ก า รถอดบท เ รี ย น  ติ ด ตาม  และ
ประเมินผลการดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด : เด็กมีความรู๎ ความเข๎าใจในการ
ปูองกันปัญหาการทุจริต 
ผลผลิต : จํานวนเด็กมีสํวนรํวมในปูองกัน
การทุจริตได๎รับความรู๎ 
ผลลัพธ๑ : ร๎อยละของเด็กที่มีความรู๎และมี
สํวนรํวมในการปูองกันการทุจริต 
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2. แผนปฏิบัติงานที่มีกลุํมเปูาหมายเป็นบุคลากรและคนทาํงานด๎านเด็กและเยาวชน 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์ โครงการของ ดย. ตัวชี้วัด/ผลผลติ/ผลลัพธ ์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างภูมิคุ้มกันและ
พัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายและ
เครือข่าย 

2.1 มีภูมิคุ๎มกันชํวยเหลือตนเองได๎ โดยเนน๎การ
ขับเคลื่อนในมิติการพัฒนา ปูองกัน ในลักษณะ
การเสริมสร๎างโอกาส พร๎อมกับเสริมศักยภาพไป
ที่ตัวตน ครอบครัว และชุมชน 
2.2 เกิดกลไกขับเคลื่อนที่คนในสังคมเข๎ามามี
สํวนรํวม โดยเน๎นการสรา๎ง/ขยาย พัฒนา
ศักยภาพของเครือขํายเพื่อเป็นพลังทางสังคม 

กลยุทธ์ 2.1 สร้างภูมิคุ้มกัน 
โครงการสํงเสริมศูนย๑พฒันาเด็กเล็กให๎ได๎
มาตรฐาน 
1.  การประชุมคณะอนุกรรมการสํงเสริม
การพัฒนาเด็กปฐมวัยในระดบัชาติและ
จังหวัด 
2. การเสนอ ครม. เห็นชอบมาตรฐาน
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 
3. สร๎างความรู๎ ความเข๎าใจในการ
ดําเนินงานตามมาตรฐานศูนย๑เดก็เล็ก
แหํงชาต ิ
4. พัฒนาศักยภาพผู๎ปฏบิัติงานด๎านเด็ก
ปฐมวัย ผู๎ดาํเนินกิจการ และผูป๎กครอง
เด็กของสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน 
5. ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กประเมินตนเองผําน
ระบบออนไลน๑ 
6. จัดทํากิจกรรมยกยํองสถานรับเลี้ยง
เด็กเอกชนตามมาตรฐานเขตกรุงเทพฯ 

ตัวชี้วัด : - 
ผลผลติ : จํานวนศูนย๑เด็กเล็กที่ได๎รับการ
สํงเสริมความรู๎ในการดําเนินงานตาม
มาตรฐาน 
ผลลัพธ๑ : ร๎อยละของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กที่
ผํานเกณฑ๑มาตรฐาน 
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์ โครงการของ ดย. ตัวชี้วัด/ผลผลติ/ผลลัพธ ์

โครงการปูองกันและแก๎ไขปัญหาความ
รุนแรงตํอเด็กและเยาวชน 
1. ฝึกอบรมหลักสูตรการเลี้ยงดูเด็กโดยไมํ
ใช๎ความรุนแรงให๎กับพํอแมํผู๎ปกครอง 
2. การฝึกอบรมหลักสูตรการบําบัดฟื้นฟู
เยียวยาเด็กสําหรับนักวชิาชีพ 
3. การฝึกอบรมหลักสูตรการบําบัดฟื้นฟู
เยียวยาเด็กสําหรับผูป๎ฏิบัติงาน 
4. จัดจ๎างทําหลักสตูรปูองกันตนเองจาก
ความรุนแรง 

ตัวชี้วัด : เด็ก เยาวชน และครอบครัว
เครือขํายมีความรู๎ในการปูองกันตนเอง
จากความรุนแรง 
ผลผลติ : จํานวนเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัวเครือขํายที่ได๎รับความรู๎ในการ
ปูองกันตนเอง 
ผลลัพธ๑ : ร๎อยละของเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัว เครือขําย มีความรู๎และทักษะ
ในการปูองกันตนเองจากความรนุแรง 

  การสร๎างภูมิคุ๎มกันภัย 
ยาเสพติดสาํหรับเด็กและเยาวชน 
โครงการค๎ุมครองและเสริมสร๎างภูมิคุ๎มกัน
สําหรับเด็กและเยาวชนในมติิความรุนแรง
ด๎านยาเสพติด 
1. พัฒนาศักยภาพแกนนําในการ
เสริมสร๎างภูมิคุ๎มกันด๎านยาเสพติดให๎แกํ
เด็กและเยาวชน 
2. ขยายผลกิจกรรมการเสริมสร๎าง
ภูมิคุ๎มกันภัยยาเสพติดให๎แกํเด็ก เยาวชน 
เพื่อปูองกันปัญหายาเสพติด 

ตัวชี้วัด : เด็ก และเยาวชนสามารถปูองกัน
ตนเองจากยาเสพติด 
ผลผลิต : จํานวนเด็กและเยาวชนได๎รับ
ความรู๎ในการปูองกันตนเองจากยาเสพติด 
ผลลัพธ๑ : ร๎อยละของเด็ก และเยาวชนที่
สามารถปูองกันตนเองจากยาเสพติด 
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์ โครงการของ ดย. ตัวชี้วัด/ผลผลติ/ผลลัพธ ์

  กลยุทธ์ 2.3 สร้างเครือข่าย / ส่งเสริม
ระบบอาสาสมัคร 
โครงการที่กรมกิจการเด็กและเยาวชน 
(ดย.) รับผิดชอบที่สงํเสริมการพฒันา
กระบวนการทางความคิด (mindset) 
ของเด็กและเยาวชน ได๎แกํ 
โครงการที่ 44 โครงการเสริมสร๎าง
เครือขํายคุ๎มครองเด็กและเยาวชนใน
ระดับท๎องถิ่น 
1. การพัฒนาศักยภาพทีมสหวิชาชีพ 
2. การพัฒนาศักยภาพ อปท 
3. จัดกิจกรรมเชิงปูองกัน / สงํเสริม / 
พัฒนา 
4. การถอดบทเรียน 
5. การนิเทศก๑/ติดตามผลการดําเนินงาน
ในพื้นที ่

ตัวชี้วัด : มีเครือขํายคุ๎มครองเด็กที่
เข๎มแข็ง 
ผลผลติ : จํานวนตาํบล ชุมชนทีไ่ด๎รับการ
เสรมิสร๎างเครือขํายคุ๎มครองเด็ก 
ผลลัพธ๑ : ร๎อยละของตาํบลมีความเข๎มแข็ง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการองค์กรที่
เป็นเลิศและเสริมสร้างธรรมาภิบาล 
 

องค๑กรมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการ
ด๎านการพฒันาสังคม และการเสริมสร๎างธรร
มาภิบาล 

กลยุทธ์ 4.1 ปรับบทบาท และยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานการบริการและ
บริหารจัดการของ พม. 
โครงการพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
1. การจัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร๑ และ

ตัวชี้วัด : บุคลากรของ ดย.สามารถเข๎าถึง
การใช๎เทคโนโลยีได ๎
ผลผลติ : จํานวนบุคลากรทีไ่ด๎รับการ
พัฒนาความรู๎ด๎านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ผลลัพธ๑ : ร๎อยละของบุคลากรนาํ
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์ โครงการของ ดย. ตัวชี้วัด/ผลผลติ/ผลลัพธ ์

อุปกรณ๑ทดแทนเครื่องเดิมที่มีอายุการใช๎
งานเกิน 7 ปี (งบลงทนุ) 
2. การบํารุงรักษาระบบสารสนเทศ
ภายในของดย. 
3. การบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร๑ 
อุปกรณ๑ตํอพํวงและระบบเครือขําย 
การพัฒนาบุคลากรด๎านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (หลกัสูตร 
IPv6 (DNSSEC), Adobe Photoshop, 
SPSS และ Microsoft 

เทคโนโลยสีารสนเทศมาประยุกต๑ใช๎ในการ
ทํางานได ๎

การพัฒนาพ่ีเลี้ยงและบุคลากรของ ดย. 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมโอกาสการ
เข้าถึงบริการทางสงัคมบนพื้นฐาน
ความพอเพียง 

 กลยุทธ์ 1.3 สร้างสมดุลระหว่าง
สวัสดิการแบบถ้วนหน้า (universal) 
และแบบมุ่งเป้า (targeted) 
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อ 
การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
1. จํายเงินอุดหนุนแกํเด็กยากจนรายละ 
600 บาทตํอเดือน ผํานระบบ 
2. พัฒนาระบบฐานข๎อมูล 
การลงทะเบียนเงินอุดหนนุ 
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรผู๎ปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัด : เด็กมีพัฒนาการสมวัย 
ผลผลติ : จํานวนเด็กที่ได๎รบัการสนับสนนุ
เงินอุดหนุน 
ผลลัพธ๑ : ร๎อยละของเด็กที่ได๎รบัเงิน
อุดหนุนมีพัฒนาการสมวยั 
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์ โครงการของ ดย. ตัวชี้วัด/ผลผลติ/ผลลัพธ ์

โครงการฯ 
4. จัดจ๎างที่ปรึกษาประเมินผลการ
ดําเนินงานโครงการฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการองค์กรที่
เป็นเลิศและเสริมสร้างธรรมาภิบาล 

 กลยุทธ์ 4.1 ปรับบทบาท และยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานการบริการและ
บริหารจัดการของ พม. 
โครงการที่ 3 การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการขององค์กร 
โครงการสํงเสริมการพัฒนาระบบบริหาร
ขององค๑กร 
1. การดําเนินงานตามแนวทางการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA) 3 รุํน ได๎แกํ ผู๎บริหาร หัวหน๎า
หนํวยงาน และผู๎ปฏิบตัิงาน และ 
การประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางาน 
(Working team) 
2. การสํงเสริมและพัฒนาการบริหาร
จัดการนวัตกรรมวิชาการ 
3. การสํงเสริมรางวัล การบริการภาครัฐ
แหํงชาต ิ
4. การควบคุมภายใน 

ตัวชี้วัด : หนํวยงานภายใน ดย. มีการ
บริหารจัดการตามแนวบริหารจดัการ
ภาครัฐ (PMQA) 
ผลผลติ : มีการพัฒนากระบวนการทํางาน
เพื่อพัฒนากลุํมเปาูหมาย 
ผลลัพธ๑ : ร๎อยละของกลุํมเปาูหมายได๎รับ
การพัฒนาตามความต๎องการ 
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5. การจัดทําคํารับรอง การปฏบิัติ
ราชการและการติดตามประเมินผล 
(มาตรา 44) 
6. การทบทวน/ตดิตาม แผนการบริหาร
ความตํอเนื่อง 
7. การนิเทศ ติดตามประเมินโครงสร๎าง
องค๑กร ศึกษาดูงาน การถอดบทเรียน 
และจัดทาํคูํมือ 

โครงการบริหารและพฒันาทรัพยากร
บุคคลสูํความเป็นเลิศ 
1. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการ
คุ๎มครองและพิทักษ๑สิทธิ สงํเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ และพัฒนาระบบ
สวัสดิการเด็กและเยาวชนเชิงยทุธศาสตร๑ 
2. การพัฒนาผู๎นํา การเปลี่ยนแปลงและ
วิทยากรกระบวนการมืออาชีพระดับสากล 
3. การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ
ทํางานของบุคลากรด๎านเด็กและเยาวชน 
4. การจัดทําแผนการสืบทอดตาํแหนํง

ตัวชี้วัด : บุคลากรของกรมมีศักยภาพใน
การปฏิบัติงาน 
ผลผลติ : จํานวนบุคลากรทีไ่ด๎พฒันา 
ทักษะ และสมรรถนะในการปฏบิัติงาน 
ผลลัพธ๑ : ร๎อยละของบุคลากรทีไ่ด๎รับการ
พัฒนามีศักยภาพในการทาํงาน 
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และการบริหารจัดการกําลังคนคุณภาพ 

โครงการพัฒนาและผลักดนักฎหมายที่
เก่ียวข๎องกับกลุํมเปูาหมาย 
1. การปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
เก่ียวกับเด็กและเยาวชน 
2. การให๎ความรู๎ด๎านกฎหมายแกํบุคลากร 

ตัวชี้วัด : มีการพัฒนา ปรับปรุง แก๎ไข
กฎหมายเก่ียวกับเด็กเยาวชน 
ผลผลติ : กฎหมาย ระเบียบเก่ียวกับเด็ก
และเยาวชนได๎รับการปรบัปรุง 
ผลลัพธ๑ : เจ๎าหนา๎ที่มีความรู๎ ความเข๎าใจ
เก่ียวกับกฎหมายที่เกี่ยวข๎อง 

  โครงการพัฒนาข๎อเสนอเชิงนโยบายและ
สํงเสริมการดําเนนิงานตามพรบ.คุ๎มครอง
เด็ก พ.ศ.2546 
1. การดําเนินงานคณะกรรมการและ
อนุกรรมการภายใต๎ คณะกรรมการ
คุ๎มครองเด็ก 
2. การติดตามงานของคณะกรรมการ
คุ๎มครองเด็กจังหวัดและอนุกรรมการใน
พื้นที่ 8 จังหวัด 
3. การเสริมสร๎างศักยภาพการขับเคลื่อน
งานคณะกรรมการ 
4. การประชาสัมพันธ๑และเผยแพรํความรู๎
ด๎านการพฒันางานคุ๎มครองเด็ก 

ตัวชี้วัด : มีการจัดทาํข๎อเสนอด๎านการ
คุ๎มครองเด็ก 
ผลผลติ : จํานวนข๎อเสนอเชิงนโยบายใน
การคุ๎มครองเด็กและเยาวชน 
ผลลัพธ๑ : ร๎อยละของข๎อเสนอเชงินโยบาย
ในการค๎ุมครองเด็กและเยาวชนนําไปสูํการ
ปฏิบัต ิ
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 2. กรมกิจการเด็กและเยาวชน 
  กรมกิจการเด็กและเยาวชน มีวิสัยทัศน๑วํา เด็กและเยาวชน มีความเป็นพลเมือง เกํง ดี มีสุข และ
สร๎างสรรค๑ จากการศึกษาแผนกลยุทธ๑กรมกิจการเด็กและเยาวชน ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560-2564 พบวํา  
กรมกิจการเด็กและเยาวชนมีทั้งสิ้น 12 ภารกิจหลัก โดยมี 6 ภารกิจที่เกี่ยวข๎องกับการสํงเสริมกระบวนการ
ทางความคิด ดังนี้ 

1) เสนอแนะนโยบาย แนวทาง เสริมสร๎างมาตรการและกลไกสํงเสริมและพัฒนาศักยภาพ  
การค๎ุมครองและพิทักษสิทธิเด็กละเยาวชน และการสํงเสริมสวัสดิการเด็กและครอบครัว  

2) พัฒนาองค๑ความรู๎เกี่ยวกับการสํงเสริมและพัฒนาศักยภาพ การคุ๎มครองและพิทักษ๑สิทธิเด็กและ
เยาวชน และการสํงเสริมสวัสดิการเด็กและครอบครัว ให๎สอดคล๎องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงสังคมโลก 
พันธกรณี ความตกลง และความรํวมมือระหวํางประเทศกํากับดูแล ติดตาม และประเมินผล การดําเนินงานให๎
เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด  

3) พัฒนาองค๑ความรู๎เกี่ยวกับการสํงเสริมและพัฒนาศักยภาพ การคุ๎มครองและพิทักษ๑สิทธิ เด็กและ
เยาวชน และการสํงเสริมสวัสดิการเด็กและครอบครัว  

4) ดําเนินการสํงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม เพื่อการสํงเสริมและพัฒนาศักยภาพ การคุ๎มครอง
และพิทักษ๑สิทธิเด็กและเยาวชน การสํงเสริมสวัสดิการเด็กและครอบครัว และบทบาททางสังคมของเด็กและ
เยาวชน  

5) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานด๎านการสํงเสริมแลพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน  
การค๎ุมครองและพิทักษ๑สิทธิเด็กและเยาวชน และการสํงเสริมสวัสดิการเด็กและครอบครัว  

6) ประสาน สํงเสริม และสนับสนุนทางวิชาการ ข๎อมูล เทคโนโลยี การให๎คําปรึกษา แนะนํา  และให๎
ความชํวยเหลือ รวมทั้งการติดตามและประเมินผลการดําเนินการของเครือขํายที่เกี่ยวข๎อง เพ่ือการสํงเสริม
และพัฒนาศักยภาพ การคุ๎มครองและพิทักษ๑สิทธิเด็กและเยาวชนตามกฎหมาย และการสํงเสริมสวสัดิการเด็ก
และครอบครัว  

ทั้งนี้ ในการดําเนินงานในมิติการเสริมสร๎างศักยภาพ มีความมุํงหวังให๎เด็กและเยาวชนมีวิถีชีวิตแบบ
ประชาธิปไตย สามารถดําเนินดําเนินชีวิตได๎อยํางปลอดภัย รู๎จักเคารพสิทธิของผู๎อ่ืน มีวุฒิภาวะทางอารมณ๑
ตามสมควรแกํวัย มีจริยธรรม และคุณธรรม รู๎จักการปูองกันตนเองจากโรคและสิ่งเสพติด มีทักษะและเจตคติที่
ดีตํอการทํางาน ให๎รู๎จักชํวยเหลือผู๎อื่นโดยมีจิตสํานึกในการให๎และการเป็นอาสาสมัคร  

 

3. บ้านพักเด็ก  
บทบาทภารกิจหน๎าที่ของบ๎านพักเด็กและครอบครัว (บพด.) ที่เก่ียวข๎อง ในการสํงเสริม สนับสนุนและ

พัฒนาสภาเด็กและเยาวชนในระดับตําบล/เทศบาล อําเภอ และจังหวัด ดังนี้ 
3.1 สภาเด็กและเยาวชนต าบล/เทศบาล  
บทบาท/ภารกิจหน้าที่ 
1) สํงเสริม สนับสนุน และประสานให๎เกิดการจัดให๎มีสภาเด็กและเยาวชนตําบล/เทศบาล 



105 

2) สํงเสริม สนับสนุนในการขับเคลื่อนการดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนตําบล/เทศบาล 
3) สํงเสริม และพัฒนาพ่ีเลี้ยง (เจ๎าหน๎าที่ อปท.) ให๎มีความรู๎ ความสามารถในการพัฒนาศักยภาพ 

สภาเด็กและเยาวชนตําบล/เทศบาลให๎มีความเข๎มแข็งได๎ตามมาตรฐานที่กําหนด 
4) สํงเสริม และพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตําบล/เทศบาลให๎มีความเข๎มแข็งได๎ตาม

มาตรฐานที่กําหนด 
5) จัดทําฐานข๎อมูลสภาเด็กและเยาวชนตําบล/เทศบาล 
3.2 สภาเด็กและเยาวชนอ าเภอ  
บทบาท/ภารกิจหน้าที่ 
1) ดําเนินการจัดให๎มีสภาเด็กและเยาวชนอําเภอตามแนวทางที่กําหนด 
2) จัดทําประกาศและทําเนียบของคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนอําเภอ 
3) จัดทําบัตรประจําตัวให๎กับคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนอําเภอ 
4) พัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนอําเภอให๎มีความเข๎มแข็งได๎ตามมาตรฐานที่กําหนด 
5) ประสานให๎สมาชิกสภาเด็กและเยาวชนอําเภอประชุมสามัญประจําปีอยํางน๎อยปีละ 1 ครั้ง 
6) ประสานให๎คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนอําเภอประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนอําเภอ 

อยํางน๎อยปีละ 1 ครั้ง 
7) ประสานให๎สภาเด็กและเยาวชนอําเภอจัดทําข๎อบังคับของสภาเด็กและเยาวชนอําเภอ โดยให๎

สอดคล๎องกับข๎อบังคับของสภาเด็กและเยาวชนแหํงประเทศไทย 
8) ประสานให๎สภาเด็กและเยาวชนอําเภอ จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีของสภาเด็กและเยาวชน

อําเภอ 
9) สํงเสริม และสนับสนุนการดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนอําเภอตามแผนปฏิบัติการของ 

สภาเด็กและเยาวชนอําเภอ 
10) กํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนอําเภอ 
11) สรุปผลการดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนอําเภอให๎กรมกิจการเด็กและเยาวชน 
12) จัดทําฐานข๎อมูลของสภาเด็กและเยาวชนอําเภอ 
3.3 สภาเด็กและเยาวชนจังหวัด บทบาท/ภารกิจหน้าที่: 
1) ดําเนินการจัดให๎มีสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดตามแนวทางที่กําหนด 
2) จัดทําประกาศและทําเนียบของคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด 
3) จัดทําบัตรประจําตัวให๎กับคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด 
4) พัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดให๎มีความเข๎มแข็งได๎ตามมาตรฐานที่กําหนด 
5) ประสานให๎สมาชิกสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดประชุมสามัญประจําปีอยํางน๎อยปีละ 1 ครั้ง 
6) ประสานให๎คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด 

อยํางน๎อยปีละ 1 ครั้ง 
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7) ประสานให๎สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดจัดทําข๎อบังคับของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด โดยให๎
สอดคล๎องกับข๎อบังคับของสภาเด็กและเยาวชนแหํงประเทศไทย 

8) ประสานให๎สภาเด็กและเยาวชนจังหวัด จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีของสภาเด็กและเยาวชน
จังหวัด 

9) สํงเสริม และสนับสนุนการดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดตามแผนปฏิบัติการของ 
สภาเด็กและเยาวชนจังหวัด 

10) กํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด 
11) สรุปผลการดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสํงให๎กรมกิจการเด็กและเยาวชน 
12) จัดทําฐานข๎อมูลของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด 
 

 4. สภาเด็กและเยาวชน 
 จากการศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนการดําเนินกิจการของสภาเด็กและเยาวชน ประจําปีงบประมาณ 
2561 โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน พบวําโครงการกิจกรรมในการจัดทําแผนการดําเนินงานประจําปีของ
สภาเด็กและเยาวชนทุกระดับ ต๎องมีลักษณะดังตํอไปนี้ 
 1. กิจกรรมที่ดําเนินงานตามบทบาทหน๎าที่ที่พระราชบัญญัติสํงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน
แหํงชาติ พ.ศ. 2550 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 กําหนด เชํน 
 - การประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน อยํางน๎อยปีละ 2 ครั้ง 
 - การประชุมสามัญประจําปีของสภาเด็กและเยาวชน อยํางน๎อยปีละ 1 ครั้ง ยกเว๎น สภาเด็กและ
เยาวชนแหํงประเทศไทย อยํางน๎อยปีละ 2 ครั้ง 
 - การประชุมสมัชชาเด็กและเยาวชน 
 - การประชุมจัดทําแผนการดําเนินงานประจําปีของสภาเด็กและเยาวชน หรือการประชุมถอดบทเรียน
และแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ 
 2. กิจกรรมตามนโยบายเรํงดํวนของรัฐบาลและกระทรวง พม. เชํน การปูองกันและแก๎ไขปัญหาการตั้งครรภ๑
ในวัยรุํน การปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด เรื่องเอดส๑ อนามัยการเจริญพันธุ๑ การปูองกันการทุจริตคอรัปชั่น  
นักสังคมสงเคราะห๑น๎อย เป็นต๎น 
 3. เป็นโครงการกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาศักยภาพ ปูองกัน คุ๎มครอง พิทักษ๑สิทธิเด็กและเยาวชนใน
ประเด็นปัญหาสถานการณ๑ตําง ๆ  ในพ้ืนที่เป็นโครงการรณรงค๑ เผยแพรํประชาสัมพันธ๑งาน กิจกรรม หรือ 
องค๑ความรู๎ด๎านการสํงเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน 
 จากรูปแบบกิจกรรมข๎างต๎น จะเห็นได๎วํามีรูปแบบกิจกรรมโครงการที่เน๎นการจัดประชุมตามโครงสร๎าง
คณะกรรมการเป็นประจําทุกปี  ซึ่ ง เป็นโอกาสสําคัญในการสรุปภาพรวมการทํางานที่ผํา นมาของ 
กลุํมสภาเด็กและเยาวชน นอกจากนี้ ในกิจกรรมข๎อ 3 จะเป็นชํองทางสําคัญในการขับเคลื่อนและ 
สํงเสริมกระบวนการทางความคิด (Mindset) ได๎ ทั้งนี้ ยังต๎องอาศัยปัจจัยอ่ืน ๆ รํวมด๎วย เชํน วิธีการกําหนด
ประเด็นการทํางาน การสร๎างทีมพ่ีเลี้ยงผู๎สนับสนุนการทํางานของเด็กและเยาวชน กระบวนการตกผลึกและ
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ถอดองค๑ความรู๎ที่มีจุดเน๎ นให๎ เกิดการเติบโตทางความคิดของเด็กและเยาวชนที่ เป็นสมาชิกของ 
สภาเด็กและเยาวชน ตลอดจนกระบวนการสื่อสารทางสังคมเพ่ือเผยแพรํสูํสาธารณะ  
 5. ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

ในปัจจุบันสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยเฉพาะสํานัก 4 สํานัก
สนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว ที่มุํงพัฒนากลุํมเปูาหมายเด็ก เยาวชน และครอบครัวเป็น
สําคัญ ได๎มีการจัดทําแผนดําเนินงานประจําปี 2562 โดยมีจุดเน๎นการดําเนินงานของแผนงานตําง ๆ ภายใต๎
แผนสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว  ซึ่งสอดคล๎องกับกระบวนการสํงเสริมทางความคิด 
(Mindset) ของเด็กและเยาวชน  ได๎ดังนี ้

1. แผนงานศักยภาพเยาวชน มุํงเน๎นการสนับสนุนให๎กลุํมเยาวชน ทั้งกลุํมเยาวชนทั่วไปและสภาเด็ก
และเยาวชน เข๎าถึงกระบวนการเรียนรู๎ การฝึกฝนและลงมือทํา เพ่ือเป็นผู๎นําการเปลี่ยนแปลงสูํชุมชน/
ผู๎ประกอบการทางสังคม (Social Entrepreneurship)/จิตอาสาเพ่ือชุมชน รวมถึงการสนับสนุนให๎เกิดพ้ืนที่
เยาวชนที่เชื่อมโยงครบทั้งระดับตําบล อําเภอ จังหวัด เป็นพ้ืนที่ของการแสดงศักยภาพ เกิดทักษะชีวิต และ
สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพให๎เกิดองค๑กรเยาวชน (Youth-led organization) ที่เข๎มแข็งเพ่ือรํวมพัฒนา
สังคม 

2. แผนงานพัฒนาและขับเคลื่อนความรู้สู่การปฏิบัติ  สนับสนุนโครงการวิจัยในระดับประชากร
โดยเฉพาะอยํางยิ่งองค๑ความรู๎เกี่ยวกับเด็กเจเนอเรชั่นแซดและแอลฟุา (Generation-Z, Alpha) และ 
การขับเคลื่อนความรู๎ในยุคใหมํสูํการปฏิบัติสําหรับบุคลากรที่ทํางานเกี่ยวข๎องกับเด็ก เยาวชน และครอบครัว 
อาทิ ความรู๎เรื่องการพัฒนาทักษะสมอง วิถีความคิดแบบเรียนรู๎และเติบโต (Growth mindset) ทักษะด๎าน
การเข๎าสังคมและอารมณ๑ (Social and Emotional Skills) 

3. แผนงานพัฒนาศักยภาพคนท างาน เน๎นการพัฒนาทักษะการเป็นผู๎ประกอบการทางสังคม/ผู๎นํา
การเปลี่ยนแปลง การใช๎เทคโนโลยีดิจิทัล การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎แนวปฏิบัติที่ดีในการทํางานและขับเคลื่อน
ประเด็นยุทธศาสตร๑ทั้งด๎านสุขภาวะเด็กและครอบครัว และศักยภาพเยาวชน ตลอดจนความรู๎ความเข๎าใจและ
ทักษะในการบริหารจัดการโครงการที่มีธรรมาภิบาลและมุํงผลลัพธ๑ 

แผนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว มีความสอดคล๎องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร๑ที่  3  
ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย๑ ภายใต๎กรอบยุทธศาสตร๑ชาติ ในประเด็นยุทธศาสตร๑ 
ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิต เริ่มตั้งแตํชํวงการตั้งครรภ๑/ปฐมวัย วัยเรียน/วัยรุํน และวัยแรงงาน
ตอนต๎น 

สําหรับตัวชี้วัดในการดําเนินงานนั้น  ประกอบด๎วยตัวชี้วัดหลักและตัวชี้วัดรํวม ดังนี้ 
ตัวชี้วัดหลัก ได๎แกํ  
1. เกิดกลไก 146 กลไกในการสร๎างเสริมสุขภาวะเด็ก วัยเรียน วัยรุํน และเยาวชน จํานวน 10 ตําบล 

และมีการดําเนินการตามกลไกอยํางน๎อย 3 ตําบล 
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2. ผลักดันให๎ตัวชี้วัดการพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัวในแผนปฏิบัติการระดับกระทรวง
แผนพัฒนากลุํมจังหวัด/จังหวัด อยํางน๎อย 1 ประเด็น ถูกนําไปจัดทําเป็นแผนปฏิบัติการรายปีของภาคีหลัก
หรือหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 

3. เกิดองค๑ความรู๎หรือนวัตกรรมในการพัฒนาสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว รวมถึงครอบครัว 
ที่มีลักษณะเฉพาะ กลุํมเด็กและเยาวชนเปราะบาง พ้ืนที่พิเศษ และพ้ืนที่เฉพาะที่สนองตอบกับแนวโน๎ม  
การเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีดิจิทัลไมํน๎อยกวํา 4 เรื่อง 

ตัวชี้วัดรํวม ได๎แกํ เกิดรูปแบบโรงเรียนสํงเสริมสุขภาพ ด๎วยการผลักดัน 4 มิติ ได๎แกํ (1) ประสาน
ความรํวมมือกับเครือขํายยุทธศาสตร๑ (2) พัฒนาศักยภาพเครือขํายและแกนนํา (3) การติดตามประเมินผล 
และ (4) การผลักดัน โดยความรํวมมือระหวํางแผนสํงเสริมกิจกรรมทางกาย และแผนสุขภาวะเด็กเยาวชนและ
ครอบครัว 

นอกจากนี้จากการสังเคราะห๑โครงการของสํานัก 4 สํานักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัวตั้งแตํปีพ.ศ. 2550 – 2559 ทั้งหมด 242 โครงการ พบวํามีการดําเนินงานกับกลุํมเปูาหมายที่เป็น
กลุํมเด็ก จํานวน 68 โครงการ คิดเป็นร๎อยละ 27.98 กลุํมเปูาหมายรํวม (เด็ก เยาวชน และครอบครัว) จํานวน 
35 โครงการ คิดเป็นร๎อยละ 14.40 และกลุํมเยาวชน จํานวน 25 โครงการ คิดเป็นร๎อยละ 10.29 อีกทั้งประเด็นที่
สํานัก 4 สํานักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัวให๎การสนับสนุนทุนสามารถจําแนกได๎ เป็น 
การพัฒนาศักยภาพ จํานวน 95 โครงการ คิดเป็นร๎อยละ 39.26 การพัฒนาระบบและกลไก จํานวน 42 
โครงการ คิดเป็นร๎อยละ 17.36 กิจกรรมสร๎างสรรค๑ จํานวน 12 โครงการ คิดเป็นร๎อยละ 4.96  

อีกทั้งเมื่อนําความถี่ของประเด็นตําง ๆ มาจําแนกตามกลุํมเปูาหมาย พบวําประเด็นการพัฒนา
ศักยภาพ พบในกลุํมเด็กมากท่ีสุด จํานวน 50 โครงการ คิดเป็นร๎อยละ 52.63 และท้ังหมดเป็นโครงการสํงเสริม
พัฒนาศักภาพศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก กลุํมเยาวชน จํานวน 15 โครงการ คิดเป็นร๎อยละ 15.79 กลุํมเปูาหมายรํวม 
จํานวน 9 โครงการ คิดเป็นร๎อยละ 9.47 ตามลําดับ ประเด็นการพัฒนาระบบและกลไก พบในกลุํมเด็กมากท่ีสุด 
จํานวน 16 โครงการ คิดเป็นร๎อยละ 38.10 กลุํมเปูาหมายอื่น ๆ จํานวน 9 โครงการ คิดเป็นร๎อยละ 21.43  
พบในกลุํมเยาวชน จํานวน 3 โครงการ คิดเป็นร๎อยละ 7.14 การทํากิจกรรมสร๎างสรรค๑ พบในกลุํมเปูาหมายรํวม
มากที่สุด จํานวน 5 โครงการ คิดเป็นร๎อยละ 41.67 กลุํมเยาวชน จํานวน 4 โครงการ คิดเป็นร๎อยละ 33.33  
พบในกลุํมเปูาหมายอ่ืน ๆ จํานวน 3 โครงการ คิดเป็นร๎อยละ 25.00  

 

 6. ภาคประชาสังคม  
 ทีมศูนย๑วิชาการและเครือขํายวิชาการด๎านเด็ก เยาวชน และครอบครัวฯ สังเคราะห๑และรวบรวม
ข๎อมูล องค๑ความรู๎ที่ได๎จากการศึกษาวิจัยผํานรายงานการวิจัย หนังสือบทความวิชาการ และเอกสารที่
เกี่ยวข๎องกับประเด็นเด็ก เยาวชนและครอบครัว ทําให๎ค๎นพบพ้ืนที่ทํางานที่ชํวยพัฒนากระบวนการสํงเสริม 
ทางความคิดในรูปแบบกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) ดังนี้  
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 พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี 
 เป็นพ้ืนที่มีการดําเนินโครงการพัฒนาและขับเคลื่อนงานด๎านเด็กและเยาวชนแบบบูรณาการระดับ
จังหวัด ประกอบด๎วย 5 กลไกหลักในการดําเนินงาน ได๎แกํ 1) กลไก 2) วิจัย 3) ฐานข๎อมูล 4) นโยบาย และ 5) 
พ้ืนที่สร๎างสรรค๑ผํานเวทีและกิจกรรม คือ 
 1. เวทีฟังเสียงเด็กเป็น มีการแลกเปลี่ยนพูดคุยแนวทางการทํางานด๎านเด็กและเยาวชน จุดอํอน 
จุดแข็งของแตํละพ้ืนที่ การสร๎างแรงบันดาลใจตลอดจนแนวทางในการทํางานรํวมกัน  
 2. เวทีประชุมเชิงปฏิบัติการและลงพ้ืนที่ศึกษาดูงานพ้ืนที่ต๎นแบบการดําเนินงานด๎านเด็กและเยาวชน 
มีการเรียนรู๎เครื่องมือ 7 ชิ้น ที่จะนําไปใช๎ในการเก็บข๎อมูลในพ้ืนที่และนําไปสูํการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
ในแตํละพ้ืนที่ได๎อยํางยั่งยืน ทําให๎พ่ีเลี้ยงรู๎ถึงกระบวนการและแนวทางการสํงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ในพ้ืนที่ของตนเอง 
 3. เวทีประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาศักยภาพคณะทํางานด๎านเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่เพ่ือ 
ทําความเข๎าใจในเรื่องการเงิน การเบิกจํายตําง ๆ และชี้แจงการปรับเปลี่ยนการทํางานกับพ้ืนที่โดยใช๎ระบบ 
Coach  
 4. เวที Coaching the coach เป็นเวทเีพ่ือปรับปรับปรุงรูปแบบการทํางานกับพ้ืนที่ Coach ต๎องเป็น
กระจกเพ่ือสะท๎อนเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่ให๎เห็น “ปัญญา” และ “ปัญหา” ที่มีในพ้ืนที่ และเป็นเวทีที่สร๎าง
การเปลี่ยนแปลงอยํางยั่งยืน โดย Coach จะต๎องสังเกตพฤติกรรมเด็กและเยาวชนวํามีการเปลี่ยนแปลงไป
ในทางที่ดีขึ้นหรือไมํ เป็นไปตามเปูาหมายของการพัฒนาที่ตกลงรํวมกันหรือไมํ  และให๎ข๎อเสนอแนะและ
สอบถามถึงความรู๎สึกของเด็กและเยาวชนวําเป็นอยํางไร รู๎สึกถึงความคืบหน๎า หรือมีการพัฒนาที่ดีขึ้นอยํางไร
บ๎าง 
 5. เวทีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ด๎านการพัฒนาเด็กและเยาวชน ในทุก ๆ 3 เดือน Coach จะมา
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎กับ Coach ทํานอ่ืน ๆ เพ่ือเป็นแนวทางพัฒนาโครงการตํอไป และประเมินการทํางานการมี
สํวนรํวมของพ้ืนที่ 
 6. เวทีนําเสนอโครงการแกํผู๎ทรงคุณวุฒิโดย Coach เป็นการนําเสนอโครงการตํอผู๎ทรงคุณวุฒิที่เป็น
ผู๎เชี่ยวชาญและมีประสบการณ๑ในการทํางานด๎านเด็กและเยาวชน หลังจากที่ Coach ได๎ลงพ้ืนที่พัฒนา
โครงการรํวมกับเด็กและเยาวชนเป็นระยะเวลา 3 เดือน ทั้ง 62 พ้ืนที่ เพ่ือพัฒนาโครงการโดยมีเด็กและ
เยาวชนเป็นผู๎นําเสนอโครงการและมีพ่ีเลี้ยงในพ้ืนที่และ Coach เป็นที่ปรึกษา กระตุ๎นเพ่ือให๎เกิดโครงการที่
เด็กอยากให๎มีขึ้นในการพัฒนาชุมชนของตนเอง และการสร๎างสรรค๑กิจกรรมเยาวชนสูํการดําเนินงานอยําง
ยั่งยืนในพื้นที ่
 7. เวทีคืนข๎อมูลโครงการพ้ืนที่ เพ่ือสะท๎อนข๎อมูลและข๎อเสนอแนะหลังจากผํานเวทีนําเสนอโครงการ
ตํอผู๎ทรงคุณวุฒิในการพัฒนาโครงการของพ้ืนที ่ 
 8. เวทีพ้ืนที่จัดกิจกรรมงวดที่ 1 และงวดที่ 2 เพ่ือสะท๎อนข๎อมูลและข๎อเสนอแนะหลังจากผํานเวที
นําเสนอโครงการตํอผู๎ทรงคุณวุฒิในการพัฒนาโครงการของพ้ืนที่ มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือถอดบทเรียน
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การดําเนินงาน (พ่ีเลี้ยงและแกนนําเด็ก) ประชุมปฏิบัติการเพ่ือถอดบทเรียนการดําเนินงาน (coach) และ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือถอดบทเรียนการดําเนินงาน (ผู๎บริหาร) 

ทั้ง 8 เวทีนี้ทําให๎เกิดงานวิจัยที่สามารถนําไปใช๎เป็นบทเรียนและรูปแบบเพ่ือขับเคลื่อนงานด๎านเด็ก
และเยาวชนในจังหวัดอุบลราชธานีจํานวน 1 เรื่อง เกิดศูนย๑ข๎อมูลวิชาการด๎านเด็กและเยาวชนของจังหวัด
อุบลราชธานีที่สามารถให๎บริการข๎อมูลสภาวการณ๑ด๎านเด็กและเยาวชน และเกิดพ้ืนที่สร๎างสรรค๑ สําหรับเด็ก
และเยาวชนในระดับท๎องถิ่นจํานวนอยํางน๎อย 10 อปท. และระดับจังหวัดอุบลราชธานีอยํางยั่งยืน 

อีกทั้งยังมีโครงการการเสริมสร๎างและพัฒนาเครือขํายโรงเรียนสุขภาวะภาคอีสานตอนลําง (โรงเรียน
เฮ็ดดีมีสุข) มีกิจกรรมที่ชํวยสํงเสริมให๎เกิดการเรียนรู๎ พัฒนากระบวนการทางความคิดและสร๎างสุขภาวะแกํเด็ก
และเยาวชนผํานการเรียนรู๎ในรูปแบบตําง ๆ ดังที่กลําวไปข๎างต๎น 

 

พื้นที่จังหวัดเชียงราย  
เป็นพ้ืนที่ที่มีการดําเนินงานของโครงการพัฒนาเครือขํายเยาวชนสร๎างสรรค๑เพ่ือการเปลี่ยนแปลง

สังคมภาคเหนือตอนบนของมูลนิธิภูมิพลังชุมชนไทย ได๎รับการสนับสนุนจากสํานักสนับสนุน สุขภาวะเด็ก
เยาวชนและครอบครัว (สํานัก 4) ที่มุํงพัฒนาแกนนําเยาวชนนักศึกษาในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบนทั้งนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัย และนักเรียนในโรงเรียนมัธยม และอาชีวะ โดยมุํงหวังให๎เยาวชนคนรุํนใหมํเชื่อมั่นในตัวเอง 
พร๎อมที่จะทํางานเพ่ือคนอ่ืน พร๎อมขยับก๎าวให๎เป็นพลเมืองคนรุํนใหมํที่ตื่นรู๎ (Youth active citizens) เพ่ือ
เตรียมความพร๎อมสําหรับการสร๎างอนาคตให๎กับสังคมไทย ตลอดจนเสริมสร๎างกลไกเครือขํายภาคประชาสังคม
จากเยาวชนคนรุํนใหมํที่มีศักยภาพและมีอุดมการณ๑ พัฒนาและเปลี่ยนแปลงความคิด เพ่ือชุมชนสังคม เพ่ือ
นําไปสูํการสร๎างการเปลี่ยนแปลงของสังคมท่ีงดงาม 

การออกแบบกระบวนการเรียนรู๎สําหรับเด็กและเยาวชน 6 กระบวนการ ดังนี้  
กระบวนที่ 1 มุํงเน๎นการสํารวจสถานะการขับเคลื่อนงานที่เป็นปัจจุบัน คือ ลงพ้ืนที่เพ่ือเข๎าไปพูดคุย

แลกเปลี่ยนมุมมองและทัศนะที่มีของกลุํมเยาวชนนักศึกษา โดยให๎ความสําคัญตํอพ้ืนที่ความคิด จุดมุํงหมาย
การขับเคลื่อนงาน  

กระบวนที่ 2 พัฒนาความสัมพันธ๑เชื่อมโยงการเรียนรู๎ การรวมกลุํมและสร๎ างสรรค๑กิจกรรมของ
เยาวชนนักศึกษาในเยาวชนสร๎างสรรค๑เพ่ือการเปลี่ยนแปลงสังคมในมหาวิทยาลัยมีหลากหลายประเด็นมาก 
ความสนใจก็มีความเหมือนและแตกตําง โดยกลุํมนักศึกษาหลายกลุํมเป็นกลุํมปิด ไมํได๎มีโอกาสในการสื่อสาร
ผลงานตํอมหาวิทยาลัยหรือสังคม การพัฒนาความสัมพันธ๑และการสร๎างโอกาสให๎เกิดการเชื่อมโยงการเรียนรู๎
รํวมกันจึงเป็นสํวนหนึ่งที่สําคัญในการพัฒนากลไก 

กระบวนที่ 3 พัฒนาคณะทํางานเครือขํายเยาวชน โดยให๎แกนนํา/ตัวแทนของเยาวชนในแตํละกลุํม 
ในแตํละมหาวิทยาลัยได๎เข๎ามามีสํวมรํวม เป็นการเปิดพ้ืนที่การเรียนรู๎รํวมกัน แสดงออกถึงความคิดเห็น แสดง
ทัศนะที่จะนําไปสูํการขยับเป็นเครือขํายเยาวชนสร๎างสรรค๑กลุํมนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยพ้ืนที่ภาคเหนือ
ตอนบน 
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กระบวนที่ 4 รํวมกันสังเคราะห๑และออกแบบหลักสูตร ในการสร๎างศักยภาพแกนนําเยาวชนและ
รํวมกันทดลองเรียนรู๎ผํานกระบวนการฝึกอบรมและการเรียนรู๎ผํานวิทยากร 

กระบวนที่ 5 ทดลองปฏิบัติการตํอยอดกิจกรรมทางเลือกในระดับพ้ืนที่มหาวิทยาลัย มุํงเน๎น  
การพัฒนากลไกของตัวเองและกลุํมเพ่ือนในมหาวิทยาลัยและสร๎างการเรียนรู๎ผํานนอกมหาวิทยาลัยโดย  
การสร๎างกิจกรรมทางเลือกในการสร๎างสรรค๑สังคมรํวมกับชุมชน 

กระบวนที่ 6 การสรุปบทเรียนการขับเคลื่อนงาน และสังเคราะห๑องค๑ความรู๎โดยการขับเคลื่อนงาน
เพ่ือพัฒนากลไกเครือขํายเยาวชนสร๎างสรรค๑ ในมหาวิทยาลัยโดยใช๎ 6 กระบวนการเรียนรู๎ที่เดินคูํกับ  
การพัฒนา เป็นเสมือนการลงมือเยาวชนสร๎างสรรค๑เพ่ือการเปลี่ยนแปลงสังคม ปฏิบัติการพร๎อมทดลองสร๎าง
กลไกไปในคราวเดียวกัน เพ่ือที่จะหมายมั่นให๎กลุํมเยาวชนนักศึกษากลุํมเล็ก ๆ ในมหาวิทยาลัยได๎ยกระดับ 
การเรียนรู๎และสร๎างสรรค๑สังคม 

คณะแกนนําเยาวชน ได๎แกํ แกนนําเยาวชนพื้นที่เชียงราย พะเยา คือ 1) แกนนําเยาวชนนักศึกษาจาก
ชมรมครู คนอาสาสร๎างสุขเพ่ือสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 2) ชมรมยอดหญ๎าบนภูสูง มหาวิทยาลัย
พะเยา 3) กลุํมเยาวชนเคียงริมโขง อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย แกนนําเยาวชนพ้ืนที่เชียงใหมํ ลําปาง 
นําน คือ 1) กลุํมสะหลีดง นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ 2) กลุํม
คนสร๎างสุข นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมํ 3) ชมรมรากดิน นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร๑ มหาวิทยาลัย
แมํโจ๎ 4) ชมรมรากแก๎ว นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑ ศูนย๑ลําปาง 5) กลุํมเยาวชนสมัชชาชาวไทยภูเขา 
จังหวัดนําน 

ทีมศูนย๑วิชาการและเครือขํายวิชาการด๎านเด็ก เยาวชน และครอบครัวฯ ได๎ลงพ้ืนที่ศึกษา 3 พ้ืนที่ คือ 
1) เครือขํายเคียงริมโขง กลุํม Small Smile พ้ืนที่อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 2) ชมรมรากดินแมํโจ๎ 
มหาวิทยาลัยแมํโจ๎ จังหวัดเชียงใหมํ 3) ชมรมคนรักษ๑ธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย  
มีรายละเอียด ดังนี้ 

1) เครือข่ายเคียงริมโขง กลุ่ม Small Smile พื้นที่อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย  
มีการรวมกลุํมของเยาวชนที่มีลักษณะการทํางานแบบเครือขํายภายใต๎ชื่อ “เคียงริมโขง” เพ่ิมความรู๎ความ
เข๎าใจเกี่ยวกับเชื้อเอชไอวีให๎มีมากขึ้นในชุมชน รํวมทั้งตํอสู๎กับการเลือกปฏิบัติตํอผู๎ติดเชื้อของสมาชิกในชุมชน
และเป็นผู๎ให๎บริการด๎านสุขภาพ เน๎นการมีสํวนรํวมและการให๎การยอมรับ ให๎ความรู๎สึกปลอดภัย ทําให๎ผู๎คน
สามารถแบํงปันและเรียนรู๎เรื่องของการมีเพศสัมพันธ๑อยํางปลอดภัยและสะดวกใจมากขึ้น สามารถปูองกัน
ไมํให๎เกิดการตั้งครรภ๑กํอนวัยอันควรและการตั้งครรภ๑ไมํพึงประสงค๑ การปูองกันการติดเชื้อเอชไอวี / เอดส๑และ
โรคติดตํอทางเพศสัมพันธ๑อ่ืน ๆ  

ประเด็นที่เยาวชนขับเคลื่อนภายใต๎กลุํมเครือขํายเคียงริมโขง คือ 1) เพศสัมพันธ๑ที่ปลอดภัย โดย
คัดเลือกเยาวชนจากโรงเรียนมัธยมในตําบลห๎วยซ๎อและศูนย๑คุ๎มครองสิทธิเด็กเชียงของ มีการทํากิจกรรม
เพ่ือให๎ความรู๎ที่หลากหลาย เชํน เกมแลกเปลี่ยนน้ําเพื่อแสดงให๎วัยรุํนและเด็ก ๆ เห็นถึงการมีการแพรํกระจาย
ของเชื้อโรคติดตํอทางเพศสัมพันธ๑อยํางรวดเร็วและไมํสามารถรู๎ได๎จากการมองภายนอก นอกจากนี้วัยรุํนใน
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ชุมชนได๎รับความรู๎และความเข๎าใจเรื่องสุขภาพทางเพศมากขึ้น มีการแจกจํายถุงยางอนามัยฟรีแกํเยาวชนใน
ชุมชนเพ่ือลดความเสี่ยงการติดโรคทางเพศสัมพันธ๑ 2) ตํอต๎านการค๎ามนุษย๑ บริเวณแมํน้ําโขง การตกเป็นทาส
ของการค๎ามนุษย๑เป็นปัญหาใหญํทั่วโลก เครือขํายเคียงริมโขงได๎ทํางานรํวมกับภาคประชาสังคมและสํานัก
ตรวจคนเข๎าเมืองเพ่ือเฝูาระวังปัญหาการค๎ามนุษย๑บริเวณริมแมํน้ําโขง 3) การฝึกอบรมแกนนําเยาวชน โดย
ได๎รับการสนับสนุนจากสํานัก 4 เพ่ือฝึกอบรมเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่ เกิดการจัดตั้งศูนย๑ Small Smile ทํา
หน๎าที่ให๎คําปรึกษา แจกถุงยางอนามัยฟรี และการประชุมกลุํมยํอย กลุํมเปูาหมายเป็นนักเรียนชั้นมัธยมต๎น
และมัธยมปลายเกี่ยวกับสุขภาวะทางเพศ ได๎รับการฝึกอบรมเป็นผู๎นําในการให๎ความรู๎กับเพ่ือน โครงการนี้จะ
สร๎างความตระหนักเกี่ยวกับเอชไอวี / เอดส๑และสุขภาวะทางเพศให๎กับกลุํมเยาวชนในตําบลห๎วยซ๎อและสร๎าง
ความสัมพันธ๑เข๎มแข็งกับโรงเรียนในท๎องถิ่น 

พ้ืนที่ของโครงการเยาวชนสร๎างสรรค๑เพ่ือการเปลี่ยนแปลงสังคมภาคเหนือตอนบน โดยกลุํมเยาวชน 
Small Smile ภายใต๎เครือขํายเคียงริมโขงทํางานขับเคลื่อนในประเด็นสุขภาวะทางเพศ มีสมาชิก 30 คน 
เปูาหมายเพื่อต๎องการให๎ชีวิตวัยรุํนในชุมชนปลอดภัยจากโรคติดตํอทางเพศสัมพันธ๑และรู๎จักปูองกันตนเอง ลด
ปัญหาการท๎องในวัยเรียน ดูแลชีวิตของตนเองในชํวงของวัยรุํนโดยเฉพาะในเรื่องการพัฒนาทักษะชีวิต รูปแบบ
การทํางานของกลุํม Small Smile สร๎างความเข๎าใจผํานกิจกรรมการอบรมในโรงเรียน กิจกรรมเดินสายพบปะ
พูดคุยกับเยาวชน โดยรุํนพ่ีเยาวชนหนึ่งคนจะแลกเปลี่ยนเรียนรู๎กับน๎องเยาวชนในประเด็นทางเพศอีกด๎วย  

2) ชมรมรากดินแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการขับเคลื่อนภายใต๎โครงการ
เยาวชนสร๎างสรรค๑เพ่ือการเปลี่ยนแปลงสังคมภาคเหนือตอนบน ศึกษาสุขภาวะชุมชนบนมิติรายได๎ครัวเรือน
ของประชาชนลุํมแมํน้ําอ๎อ โดยการนําเอาหลักทฤษฏีเชิงเศรษฐศาสตร๑มาอธิบายปรากฏการณ๑ทางสังคม และ
นํามาปรับใช๎ให๎เกิดรูปธรรม ชมรมรากดินแมํโจ๎ เป็นกลุํมชมรมที่ต๎องการสร๎างการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม เกิดจากการรวมตัวกันของนักศึกษาหลากหลายคณะ ไมํวําจะเป็น คณะศิลปศาสตร๑ สาขานิเทศ
ศาสตร๑บูรณาการ คณะเศรษฐศาสตร๑ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร๑สหกรณ๑ เป็นต๎น 

ประเด็นการศึกษามี 4 ประเด็น คือ 1. ความม่ันคงทางอาหาร คือ การมีวัตถุดิบเพียงพอตํอ 
การบริโภคตลอดทั้งปี อาทิ ข๎าวเปลือก พืชผักและเนื้อสัตว๑ เป็นต๎น หรือการเก็บตุนอาหารไว๎รับประทานให๎
เพียงพอตลอดปี เชํน ยุ๎งฉางข๎าว หรือมีเงินในการใช๎จํายเพ่ือการบริโภค 2. ภาษีทางสังคม เป็นรายจํายเพ่ือ
การเข๎าสังคมหรือการสร๎างเครือขํายทางสังคม อาทิ การเก็บคําสมาชิกงานศพ งานแตํง งานบวช หรืองานขึ้น
บ๎านใหมํ เป็นต๎น เพ่ือนําปัจจัยการเงินมาจุนเจือการจัดกิจกรรม เป็นการผูกโยงความสัมพันธ๑ของบุคคลใน
สังคมทางอ๎อม 3. โจรเสื้อขาว มีความหมายเชิงนัยยะวํา การเข๎าสูํระบบการศึกษาของบุตรหลานถือเป็น
คําใช๎จํายที่ตํอเนื่องยาวนาน นับสิบ ๆ ปี ตั้งแตํระดับอนุบาลจนถึงระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเทําที่ผู๎ปกครอง
ต๎องแบกรับคําใช๎จํายอยํางหลีกหนีไมํได๎ 4. กลุ่มโรค NCDs หรือโรคท่ีไมํติดตํอ ได๎แกํ โรคเบาหวาน โรคหลอด
เลือดสมองและหัวใจ โรคถุงลมโปุงพอง โรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง และโรคอ๎วนลงพุง โดยประชาชนจะ
ได๎รับสิทธิพื้นฐานการรักษาจากรัฐบาลโดยไมํเสียคําใช๎จํายเกินจําเป็น เก็บข๎อมูลกับบ๎านแมํอ๎อใน หมูํที่ 1 บ๎าน
แมํอ๎อสันติ หมูํที่ 15 ตําบลแมํอ๎อ อําเภอพาน จังหวัดเชียงรายและบ๎านสันสลี หมูํที่ 15 ตําบลห๎วยสัก อําเภอ
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เมือง จังหวัดเชียงราย เครื่องมือที่ใช๎ในการศึกษาชุมชน ได๎แกํ ปฏิทินชุมชน แผนที่เดินดิน ผังเครือญาติ 
ประวัติศาสตร๑ชุมชน และประวัติศาสตร๑บุคคล 

3) ชมรมคนรักษ์ธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย พ้ืนที่ศึกษาหมูํบ๎านบ๎านถ้ํา 
ตําบลโปุงงาม อําเภอแมํสาย จังหวัดเชียงราย โดยเริ่มแรกเป็นการทําโครงการเติมใจวัยชรา รูปแบบของ
โครงการการใช๎กิจกรรม “การย๎อมสีผม” เป็นเครื่องมือในการลดชํองวํางระหวํางวัย กํอให๎เกิดปฏิสัมพันธ๑
ระหวํางวัยหนุํมสาวกับคนสูงวัยให๎ได๎พูดคุยกัน กิจกรรม “กับข๎าวของแมํ” การถํายวิดีโอการทําอาหารของ
ผู๎สูงอายุและเผยแพรํผําน Youtube Facebook เพ่ือให๎ลูกหลานเห็นแล๎วคิดถึงอาหารของแมํแล๎วกลับบ๎าน 
แตํมีข๎อสังเกตวํา ทั้ง 2 กิจกรรมข๎างต๎นยังขาดการมีสํวนรํวมของผู๎สูงอายุ นําไปสูํการคิดกิจกรรมใหมํ คือ “การ
จักสาน สะเหวียน” โดยใช๎ผักตบชวาล๎อมรอบต๎นไม๎ใหญํ เพื่อกั้นเศษใบไม๎ที่รํวงหลํนไมํให๎กระจัดกระจายทําให๎
บริเวณบ๎านดูสะอาด และให๎กลายเป็นปุ๋ยหมักธรรมชาติ กิจกรรม “การทําบายสี” ตลอดจนประเพณีงานสูํ
ขวัญ 

จากกิจกรรมข๎างต๎นจะเห็นวํายังมีการขับเคลื่อนเฉพาะกลุํมเปูาหมายที่เป็นผู๎สูงอายุแตํยังไมํมี 
การขับเคลื่อน การทํางาน การเชื่อมโยงกับกลุํมเด็ก นายสิทธิชัย ซาวคําเขตรหรือน๎องบูม ซึ่งเป็นเยาวชนใน
หมูํบ๎าน เห็นสถานการณ๑การสํงเด็กไปเรียนโรงเรียนในเมือง จึงอยากให๎เด็กในพ้ืนที่ได๎รู๎จักกัน เพ่ือชํวยกันเฝูา
ระวังปัญหาในชุมชน เชํน ปัญหายาเสพติด จึงเกิดแนวคิด “ระเบียงเรียนรู๎”  โดยมีวัตถุประสงค๑ คือ  
1) รวมกลุํมเด็กเยาวชนเพ่ือจัดกิจกรรมสร๎างสรรค๑ 2) เพ่ือสํงเสริมการเรียนรู๎นอกห๎องเรียน 3) เตรียมเด็ก
เยาวชนเพ่ืออนุรักษ๑บ๎านเกิด กิจกรรมมีทุกวันอาทิตย๑ 13.00 น.- 16.00 น. สถานที่การทํากิจกรรมจะเวียนไป
เป็นระเบียง ๆ โดยเน๎นการมีสํวนรํวมของชุมชน คนที่ให๎ความรู๎ คือ ปราชญ๑ชุมชนในเรื่องปราชญ๑วัฒนธรรม 
จักสาน  

บทสรุปของการพัฒนาเยาวชนนักศึกษาให๎เกิดการปรับเปลี่ยนทัศนะวิธีคิด และการยกระดับใจอาสา
เพ่ือสร๎างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของโครงการเยาวชนสร๎างสรรค๑เพ่ือการเปลี่ยนแปลงสังคมภาคเหนือ
ตอนบน ดังนี้  

1. กระบวนการกํอนที่จะมีการเริ่มดําเนินโครงการ การเข๎าใจบริบทของชมรมตําง ๆ เป็นสิ่งสําคัญมาก 
2. การพัฒนาเครือขํายเยาวชนนักศึกษาเป็นการพัฒนากระบวนการ และเป็นการทํางานเชิงความคิด 

ที่ต๎องใช๎เวลาและความสร๎างสรรค๑ 
3. การสร๎างพ้ืนที่เพ่ือสื่อสารสาธารณะผํานกิจกรรมสร๎างสรรค๑ตําง ๆ เชํน งานจอย ปอยละอํอน  

“ฮํวมกึด ฮํวมแฮง ฮํวมเปลี่ยนแปลงสังคม” ลานหลํอสี่เหลี่ยม ลานสร๎างเด็ก เสริมเยาวชนชมรมรากแก๎ว 
การศึกษาสุขภาวะชุมชน บนมิติรายได๎ครัวเรือนของประชาชนลุํมแมํน๎าอ๎อ เรื่องเลําจากบทเรียน สารานุกรม
เหมี้ยง ความพอเพียง ณ แมํตอนหลวง ชมรมสะหลี่ดง 

4. บทบาทพ่ีเลี้ยง คือ การให๎คําปรึกษา เป็นสิ่งสําคัญมากในการหนุนเสริมกระบวนการเรียนรู๎ ซึ่งพ่ี
เลี้ยงต๎องเป็นคนที่มีความรู๎ในเรื่องของการรับฟังและแก๎ไขปัญหา รวมถึงการสร๎างบรรยากาศสร๎างสรรค๑ใ น 
การเรียนรู๎ และสร๎างแรงจูงใจในการเรียนรู๎เรื่องที่ใกล๎ตัวและผํอนคลาย 
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5. การเสริมศักยภาพของแกนนําเยาวชน เกี่ยวกับกระบวนการทักษะการฟัง ทักษะการตั้งคําถาม  
การจับประเด็น การออกแบบกระบวนการกิจกรรมเพ่ือสร๎างการเรียนรู๎ 

 

พื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
มีการดําเนินโครงการการศึกษาและพัฒนานวัตกรรมทางสังคมเพ่ือขับเคลื่อนสุขภาวะโดยการมีสํวน

รํวมของเด็กและเยาวชน: กรณีศึกษานํารํองสภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด โดยผศ.ชานนท๑ โกมลมาลย๑ 
คณะสังคมสงเคราะห๑ศาสตร๑ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑  กลุํมเปูาหมาย คือ เยาวชนจากสภาเด็กและเยาวชน
นํารํอง 12 จังหวัด ได๎แกํ เชียงราย เชียงใหมํ อุตรดิตถ๑ ยโสธร ศรีสะเกษ ระยอง ราชบุรี สมุทรสาคร กระบี่ 
ยะลา ปทุมธานี และกําแพงเพชร โดยค๎นพบนวัตกรรมทางสังคมทั้งหมด 20 นวัตกรรม ได๎แกํ โครงการ 
Giving together โครงการน๎องมํวงใจ๐ปันสุข โครงการทิ้งฉันลงทิ้งฉันเลย โครงการละอํอนเมืองแจ๐ม พลิกฟ้ืน
คืนแผํนดินด๎วยนวัตกรรมซังข๎าวโพด โครงการเสริมสร๎างสุขภาวะพระสงฆ๑ โครงการข๎าวแคบกินกับอะไรก็
อรํอย โครงการยุวธรรมในเถา โครงการสวนผักยูเนี่ยน โครงการปุ๋ยบุญอํุนใจ โครงการโรงเรียนชุมชน โครงการ 
Share Books Share Life โครงการชาติพันธุ๑ปันรัก โครงการขยับขยะ โครงการ fusion food of 
Pathumthani โครงการ Break Do its โครงการสืบสานลมหายใจเบญจรงค๑ไทยสมุทรสาคร โครงการขยะ
ขยับเทํากับรายได๎ โครงการหลอดดูดรังสรรค๑รํวมกันปันสุข โครงการ Life Change 3Ds และโครงการพ้ืนที่
สร๎างสรรค๑ กิน เลํน เรียนรู๎ ซึ่งเป็นต๎นแบบในการจัดการปัญหาในพ้ืนที่ ทั้งในเรื่องของสิ่งแวดล๎อม การสร๎าง
จิตสํานึกแหํงการให๎และการสํงเสริมสุขภาพของคนในพ้ืนที่ ผํานการใช๎เครื่องมือ Social Innovation Design 
(SID)  

รูปแบบกิจกรรม คือ การลงพ้ืนที่เพ่ือชํวยเหลือ สนับสนุน และ Coaching เยาวชนที่เข๎ารํวมโครงการ
ทําให๎โครงงานนวัตกรรมทางสังคมมีอัตราความสําเร็จสูงถึง 100% ด๎วยกระบวนการ SID ใน 4 ขั้นตอน ได๎แกํ  

1. การทําความเข๎าใจกลุํมเปูาหมาย คือ การทําความเข๎าใจพ้ืนที่ หรือกลุํมเปูาหมาย ทางคณะทํางาน
ได๎นําเครื่องมือการวิเคราะห๑ชุมชน และ SWOT analysis เพ่ือประเมินความเป็นไปได๎ในการดําเนินโครงการ 
ผํานการเข๎าใจพ้ืนที่และทัศนคติของผู๎คนทั่วไป 

2. การวิเคราะห๑ข๎อมูล เป็นสํวนที่คณะทํางานต๎องใช๎ความละเอียดในการวิเคราะห๑ข๎อมูลตําง ๆ ข๎อมูล
ที่กลําวถึง หมายถึง ความต๎องการของพ้ืนที่ แนวทางการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนทั้งในประเทศและ
นอกประเทศ สถานการณ๑ของพ้ืนที่และการตรวจทานความถูกต๎องของสมมุติฐานที่ตั้งไว๎ จากนั้นคณะทํางาน
ต๎องนําเครื่องมือที่เรียกวํา Cause Effect Analysis เพ่ือมาตรวจสอบความถูกต๎องของรากที่แท๎จริงของปัญหา
ที่จะกลายเป็นแกนหลักในการดําเนินรูปแบบนวัตกรรมทางสังคม 

3. การออกแบบนวัตกรรมทางสังคมและการนําไปทดลองใช๎ ขั้นตอนดังกลําวเป็นสํวนที่ต๎องใช๎
ระยะเวลาในการดําเนินการ การออกแบบนวัตกรรมทางสังคมต๎องคํานึงถึงความทันสมัยและความแปลกใหมํ
ของนวัตกรรมทางสังคมท่ีกําลังจะสร๎างข้ึน 

 4. การสร๎างเครือขําย สํงตํอแนวความคิดและตํอยอดนวัตกรรมทางสังคม การสร๎างเครือขําย สํงตํอ
แนวคิด และตํอยอดนวัตกรรมทางสังคม 
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จากการเข๎ารํวมโครงการการศึกษาและพัฒนานวัตกรรมทางสังคมเพ่ือขับเคลื่อนสุขภาวะโดยการมี
สํวนรํวมของเด็กและเยาวชน: กรณีศึกษานํารํองสภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด ทําให๎เกิด  

1. โครงการ Life Change 3D ของกลุํมสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดยะลา ที่ตั้งต๎นจากสภาพปัญหา
ของกลุํมเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาที่ไมํได๎รับการยอมรับจากสังคมและถูกลดทอนคุณคําภายใน
ตนเอง จากภาวะกดทับทั้งคํานิยมเรื่องการไมํสนับสนุนให๎ศึกษาตํอในระดับสูงแตํให๎ออกมาชํวยเหลืองานที่
บ๎านและความเชื่อทางศาสนา เด็กนอกระบบกลุํมที่เข๎ารํวมหลัก ๆ มีทั้งเด็กกลุํมปอแน (กลุํมความหลากหลาย
ทางเพศ) ในนามกลุํมของนางฟูา และกลุํมเด็กแว๎นในนามกลุํมสกอเปียน ทํางานรํวมกับเด็กในระบบ รวมกลุํม
กันลงพ้ืนที่ทํางานจิตอาสา มีการจัดกิจกรรมครอบคลุมถึง 3D คือ ความรู๎ดี สุขภาพดี และน้ําใจ ได๎แกํ 
กิจกรรมภาวะการเป็นผู๎นํา ภายใต๎กิจกรรมคบเด็กสร๎างบ๎าน ลักษณะกิจกรรมเป็นการให๎ความรู๎เกี่ยวกับการ
ทํางานรํวมกับผู๎อ่ืน การประสานงาน สันทนาการ ทักษะการเป็นผู๎นํา/ผู๎ตาม มารยาทการเข๎าสังคม การเห็น
คุณคําในตัวเอง การสร๎างเปูาหมายในชีวิต การทําประโยชน๑เพื่อสํวนรวม  

2. โครงการพื้นที่สร้างสรรค์ กิน เล่น เรียนรู้ มีรูปแบบของโครงการ เน๎นทําอยํางสร๎างสรรค๑ คือ  
การสร๎างพ้ืนที่สร๎างสรรค๑ในการแสดงออกของเด็กและเยาวชนนอกระบบโดยการพัฒนาศักยภาพให๎เป็นผู๎นํา 
สร๎างแรงจูงใจในการทํากิจกรรมจิตอาสา เพ่ือให๎เด็กและเยาวชนเห็นคุณคําของตนเอง และการทําอยํางยั่งยืน 
คือ ขยายและเพ่ิมเครือขํายทั้งภาครัฐและเอกชนในการเข๎าสนับสนุนพ้ืนที่ดังกลําวทั้งในด๎านกิจกรรมและ
งบประมาณ โดยเลือกใช๎พ้ืนที่โรงเรียนบ๎านลากอ มีการจัดกิจกรรมในโครงการ คือ  

2.1 กิจกรรมทาสีและปรับภูมิทัศน๑โรงเรียน  
2.2 กิจกรรมเลํน และ รู๎ วัฒนธรรม โดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการถํายทอดวัฒนธรรมแสดงพ้ืนบ๎าน 

ดีเกฮูลู ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เริ่มต๎นด๎วยการมอบความรู๎ให๎แกํเด็กและเยาวชนที่เข๎ารํวมในเรื่องของประวัติ  
ความเป็นมาการแสดงดีเกฮูลูโดยได๎รับเกียรติจากคณะดีเกฮูลู บูหงารายอ คลาสสิก  HU – SO BAND  
คณะมนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มาเป็นวิทยากร ซึ่งเด็กและเยาวชนที่เข๎ารํวม 
กิจกรรมสามารถเลํนดีเกฮูลูได๎เป็นจังหวะ ไพเราะ และกล๎าคิดทําทางประกอบเพลงใหมํ ๆ  อีกทั้งยังมี 
การซักถามถึงข๎อสงสัยเกี่ยวกับการเลํนดีเกฮูลู สื่อให๎เห็นถึงความสนใจของเด็กและเยาวชนที่เข๎ารํวมกิจกรรมที่
ต๎องการจะสืบทอดวัฒนธรรมการแสดงพ้ืนบ๎านเป็นอยํางดี  

2.3 กิจกรรมอาซูรอ สานสัมพันธ๑ โดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการถํายทอดวัฒนธรรมด๎านอาหาร เริ่มต๎น
ด๎วยการมอบความรู๎ให๎แกํเด็กและเยาวชนที่เข๎ารํวมในเรื่องของประวัติความเป็นมาของการทําขนมอาซูรอ  
โดยได๎รับเกียรติจากกลุํมแมํบ๎านและสตรีในพ้ืนที่ มาเป็นวิทยากร และจากการทํากิจกรรมครั้งนี้ ได๎เห็นถึง 
การรวมพลังของกลุํมเด็กและเยาวชนนอกระบบที่ทุํมเททุกแรงกายเพ่ือเตรียมงานและดําเนินงานได๎สําเร็จ  
ลุลํวง รวมถึงกํอเกิดภาพที่สะท๎อนถึงการทํางานรํวมกันของเด็ก เยาวชนกับผู๎ใหญํในพ้ืนที่ ลดชํองวํางและ 
ความหํางเหินระหวํางกันได๎ดี ทําให๎เด็กและเยาวชนกล๎าที่จะเข๎าหาผู๎ใหญํในชุมชน  

2.4 กิจกรรมสภากาแฟ แลกเปลี่ยนเรียนรู๎  โดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และ
ถํายทอดประสบการณ๑โดยกลุํมแมํบ๎านและสตรีในชุมชนบ๎านลากอและบ๎านบาโด  
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2.5 กิจกรรมกีฬาวัยสามใส สานสามรุํน โดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการจัดแขํงขันกีฬา เชื่อม
ความสัมพันธ๑ระหวํางเด็กและเยาวชนกับผู๎ใหญํในพ้ืนที่ตําบลยะหา สะท๎อนให๎เห็นถึงการทํางานรํวมกัน  
ลดชํองวํางระหวํางวัย เกิดความสนิทเชื่อใจกัน ทําให๎เด็กและเยาวชนกล๎าที่จะเข๎าหาผู๎ใหญํมากขึ้น และการได๎
เห็นภาพการทํางานของกลุํมเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา  

2.6 กิจกรรมงาน EXPO เยาวชนคนรุํนใหมํ สะท๎อนการทํางานระหวํางเด็กและเยาวชนนอกระบบ 
เด็กและเยาวชนในระบบ และประชาชนในพื้นท่ีได๎ทํากิจกรรม  

บทสรุปกลุํมเด็กและเยาวชนสะท๎อนให๎ฟังวํารูปแบบนวัตกรรมทางสังคมท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีนี้ คือ การทํา
กิจกรรมเพ่ือเปลี่ยนแปลงคนจากภายใน เสริมพลังและคุณคํา รวมถึงความเชื่อมั่นวําใคร ๆ ก็สามารถทําดีได๎ 
เยาวชนกลุํมสกอเปียนได๎สะท๎อนให๎ฟังวําการมีพ้ืนที่ทํางานในชุมชนและการได๎รับการยอมรับจากผู๎ใหญํเป็นสิ่ง
ที่สําคัญมาก การให๎เด็กและเยาวชนได๎รํวมตัดสินใจ เป็นเจ๎าของโจทย๑ปัญหา โดยผู๎ใหญํไมํเข๎ามาควบคุมหรือ
กําหนดกรอบแตํเน๎นให๎คําปรึกษาและสนับสนุนเป็นสิ่งที่ชํวยให๎งานสภาเด็กและเยาวชนสามารถขับเคลื่อน
ตํอไปได ๎

 

พื้นที่จังหวัดระยอง  
จากกระบวนการเรียนรู๎ปฏิบัติการและการสรุปบทเรียนของเครือขํายเยาวชนสืบสานภูมิปัญญาในชํวง 

10 ปีที่ผํานมาของกลุํมรักษ๑เขาชะเมา ได๎ค๎นพบวํา “การศึกษาบนฐานชุมชน” เป็นการเรียนรู๎บนฐาน
ประสบการณ๑โดยตรงของผู๎เรียนเชื่อมโยงกับสถานการณ๑จริงในชุมชน มีการนําภูมิปัญญาท๎องถิ่นมาจัดระบบ
การเรียนรู๎ เน๎นการพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ สุขภาวะ จิตปัญญาของผู๎ เรียน รวมถึงการสร๎างจิตสํานึก
สาธารณะในการมีสํวนรํวมเพ่ือพัฒนาชุมชน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ การจัดคํายฝึกอบรม การลงมือปฏิบัติ 
และการถอดบทเรียน จนสามารถคัดเลือกความรู๎ใหมํมาสร๎างความเข๎มแข็งให๎กับตนเองได๎ 

รูปแบบกระบวนการเรียนรู๎ของกลุํมรักษ๑เขาชะเมามีหลากหลายรูปแบบและมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
กระบวนการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง ซึ่งมีกระบวนการหลัก ๆ ดังนี้ 
 1. คํายสิ่งแวดล๎อม เพ่ือเรียนรู๎การอยูํรํวมกันของเยาวชนเกี่ยวกับการอนุรักษ๑ทรัพยากร โดยเรียนรู๎
จากฐานการเรียนรู๎ที่จัดขึ้นในอุทยานแหํงชาติ ซึ่งในฐานการเรียนรู๎เด็ก ๆ จะได๎ลงมือปฏิบัติและสรุปการเรียนรู๎
รํวมกัน เน๎นกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน๑ด๎านสิ่งแวดล๎อม เชํน การเก็บขยะในอุทยานแหํงชาติเขาชะเมา -เขาวง 
ลบรอยขีดเขียนในถ้ํา และกิจกรรมปลูกต๎นไม๎  
 2. คํายวัฒนธรรม เป็นการรวบรวมองค๑ความรู๎ ปราชญ๑ชุมชนมานําเสนอในพ้ืนที่จัดคํายภายในวัด ซึ่ง
เยาวชนจะทําหน๎าที่สืบค๎นภูมิปัญญา ออกแบบการนําเสนอ เน๎นการเรียนรู๎รํวมกับคนในชุมชน เก็บข๎อมูลด๎วย
การสัมภาษณ๑ จดบันทึกข๎อมูลที่ได๎จากปราชญ๑ชาวบ๎านและรวบรวมเป็นองค๑ความรู๎ ซึ่งเยาวชนหลายคน
สามารถนําองค๑ความรู๎สํวนนี้ไปใช๎ประกอบการเรียนในโรงเรียนได๎ 
 3. การรณรงค๑ เน๎นการเผยแพรํข๎อมูลขําวสารสถานการณ๑บ๎านเมือง เพ่ือเรียนรู๎บทบาทหน๎าที่ตํอ
ชุมชน เชํน การรณรงค๑เรียกร๎องรัฐธรรมนูญปี 2540 การจัดเวทีประชาธิปไตยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล 
สร๎างกระบวนการเรียนรู๎แบบประชาธิปไตยโดยใช๎การปรึกษาหารือ แบํงงานกันทํา โดยมีพ่ีเลี้ยงให๎คําปรึกษา
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หรือแนะนํา มีการสรุปงานรํวมกันและสรุปบทเรียนสําคัญ ๆ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคเพื่อแก๎ไขในการทํางาน
ครั้งตํอ ๆ ไป 

ภายใต๎กระบวนการเรียนรู๎รูปแบบตําง ๆ ที่กลุํมรักษ๑เขาชะเมาจัดขึ้น กลุํมรักษ๑เขาชะเมาได๎บูรณาการ
ความรู๎และพัฒนาขึ้นเป็นหลักสูตรการเรียนรู๎ โดยจัดเป็นชุดความรู๎ 3 ชุด ประกอบด๎วย 1. สิ่งที่ต๎องรู๎ 
ประกอบด๎วย การรู๎จักตัวเอง รู๎จักชุมชน รู๎จักความรู๎ท๎องถิ่น รู๎จักผู๎รู๎ภูมิปัญญา และรู๎จักการเชื่อมโยงตัวเองกับ
ชุมชน 2. สิ่งที่ควรรู๎ ประกอบด๎วย รู๎เทําทันโลกาภิวัตน๑ รู๎ประวัติศาสตร๑สังคม/การเมือง/และสถานการณ๑ 
เรียนรู๎ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม รู๎จักการเรียนรู๎ผู๎อ่ืนเพ่ือการพัฒนา 3. สิ่งที่อยากรู๎ ประกอบด๎วย สนับสนุน
ตามความถนัดและความต๎องการของสมาชิก เชํน งานศิลปะ/การผลิตสื่อ 

โดยหลักสูตรการเรียนรู๎ 3 ชุดความรู๎นี้ เครือมือสําคัญที่กลุํมรักษ๑เขาชะเมาใช๎ คือ 
1. ลงมือปฏิบัติการ ผํานการทํากิจกรรมรํวมกัน ไมํวําจะเป็นคํายสิ่งแวดล๎อม คํายวัฒนธรรม  

การรณรงค๑เคลื่อนไหวตําง ๆ ซึ่งการทํากิจกรรมรํวมกันนี้ ได๎สร๎างให๎เกิดพ้ืนที่ในการลงมือปฏิบัติรํวมกั น
ระหวํางเด็กและเยาวชนสมาชิกกลุํมรักษ๑เขาชะเมา ทั้งการลงพ้ืนที่  การเก็บรวบรวม สืบค๎นข๎อมูล  
การสัมภาษณ๑พูดคุยกับผู๎รู๎ ปราชญ๑ชุมชน การรํวมคิด รํวมกันออกแบบกิจกรรม การจัดสรรแบํงบทบาทหน๎าที่ 

2. สรุปบทเรียน จากการลงมือปฏิบัติกิจกรรมรํวมกัน นํามาสูํการสรุปบทเรียน ซึ่งจะทําให๎เห็นการ
วิเคราะห๑ผลจากการดําเนินกิจกรรม ทั้งปัญหา อุปสรรค วิธีการแก๎ไข จัดการปัญหาตําง ๆ ที่เกิดขึ้นระหวําง
กิจกรรม 

3. เรียนรู๎จากสื่อ โดยมีการใช๎สื่อในการสร๎างการเรียนรู๎ เชํน สื่อ วีซีดี จุลสาร (หนอนกระท๎อน) ละคร 
และการแสดงตําง ๆ  

4. ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ เติมเต็มความรู๎ด๎วยการเรียนรู๎จากที่ตําง ๆ นํามาปรับใช๎ที่กลุํม 
5. มีวงคุยสม่ําเสมอ ทั้งเพ่ือสร๎างกระบวนการเรียนรู๎เรื่องราว ความรู๎ตําง ๆ รํวมกัน และใช๎วงคุยเป็น

พ้ืนที่ในการแบํงปันความรู๎สึกนึกคิดท่ีสมาชิกมีตํอกัน 
 ด๎วยกระบวนการจัดการเรียนรู๎แบบสืบสานภูมิปัญญานั้น เน๎นให๎เยาวชนสามารถแสวงหาความรู๎ 
ค๎นคว๎า ออกแบบ และพัฒนากระบวนการเรียนรู๎ตนเองตามศักยภาพความสนใจและต๎นทุนฐานความรู๎ของ
ชุมชน โดยให๎ความสําคัญกับกระบวนการเรียนรู๎ด๎วยการลงมือปฏิบัติ ลองผิดลองถูก แก๎ไข วิเคราะห๑
สถานการณ๑และปัญหา เน๎นกระบวนการเรียนรู๎แบบซึบซับ เปลี่ยนแปลงตนเอง ตลอดจนมีการเชื่อมโยงตัว
เยาวชนกับกลุํมเยาวชน ชุมชนและเครือขําย เพ่ือนําไปสูํการสร๎างสรรค๑ประยุกต๑ใช๎ความรู๎ใหมํ ดังนั้นภายใต๎
หลักสูตรสืบสานภูมิปัญญาท๎องถิ่นกลุํมรักษ๑เขาชะเมา ได๎พัฒนากระบวนการการทํางานสร๎างกระบวนการ
เรียนรู๎ พัฒนาความคิดให๎แกํเด็กและเยาวชน โดยมีแกนนําและแกนรํวมจากเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่รวมทั้ง
ภาคีอ่ืน ๆ เป็นผู๎เข๎ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ดูงานในพ้ืนที่เป็นกลุํมเปูาหมายในการทํางาน โดยมีทีมปฏิบัติงานเป็น
จุดประสานเชื่อมโยงร๎อยกลไกการทํางานตําง ๆ มีหน๎าที่ทั้งในการเป็นแกนนํา ความรู๎ การจัดกระบวนการ
เรียนรู๎ และการแบํงบทบาทหน๎าที่ในการทํางานของพี่เลี้ยง   
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 จากต๎นทุนการทํางานตั้งแตํในระดับโครงสร๎างรัฐ ได๎แกํ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
ของมนุษย๑ กรมกิจการเด็กและเยาวชน สภาเด็กและเยาวชน รวมไปถึงภาคีสนับสนุน ได๎แกํ สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพ (สสส.) แผนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว และภาคประชาสังคม  
จะเห็นได๎วําในกลุํมโครงสร๎างรัฐจะมีกระบวนกําหนดนโยบายการทํางานด๎านเด็กและเยาวชนที่คํอนข๎าง
สะท๎อนวิธีคิดแบบกรอบความแบบติด (Fixed Mindset) ทั้งในสํวนของกิจกรรมประชุมประจําปีที่จําเป็นต๎องมี 
การขับเคลื่อนประเด็นเรํงดํวนตามนโยบายของรัฐบาล จัดทําเอกสาร แผนงาน ตามข๎อกําหนดตําง ๆ ที่แตํละ
หนํวยงานกําหนดขึ้น ในขณะที่กลุํมองค๑กรมหาชนและภาคประชาสังคม จะมีอิสระการกําหนดโจทย๑การ
ดําเนินงาน ออกแบบกระบวนการทํางานให๎เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที ่และเน๎นการเจาะกลุํมเปูาหมายที่เป็น
กลุํมเด็กและเยาวชนโดยตรง มุํงเปูาผลลัพธ๑และกระบวนการที่เกิดขึ้นระหวํางการทํางาน ซึ่งสะท๎อนรูปแบบ
กรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset)  
 ทั้งนี้ การขับเคลื่อนประเด็นการสํงเสริมกระบวนการทางความคิด (Mindset) เด็กและเยาวชนสูํ
ประเทศไทย 4.0 ได๎นั้น จําเป็นต๎องทําให๎เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางานของคนทุกกลุํม ตั้งแตํระดับ
การกําหนดนโยบาย การกําหนดประเด็นเรํงดํวนในการขับเคลื่อน การจัดทําเอกสาร  รายงานตํางๆ ที่เอ้ือตํอ
กลุํมคนทํางานที่เป็นเด็กและเยาวชน ตลอดจนวิธีการสร๎างเครือขํายที่ต๎องมีการนับรวมเด็กและเยาวชนเข๎าไป
มีสํวนรํวมด๎วย ซ่ึงในสํวนนี้จะขอกลําวถึงในสํวน 4 ตํอไป  
  

7. สมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ    
สมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหํงชาติ เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติสํงเสริมการพัฒนาเด็กและ

เยาวชนแหํงชาติ พ.ศ. 2550 และที่แก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 มาตรา 11 (4) กําหนดให๎
คณะกรรมการการสํงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหํงชาติ (กดยช.) มีหน๎าที่สํงเสริมสนับสนุนให๎มีการจัด
สมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหํงชาติอยํางน๎อยปีละครั้ง เพ่ือวิเคราะห๑สถานการณ๑ด๎านเด็กและเยาวชน 
ทบทวนกลไกและกระบวนการทํางานและพัฒนาองค๑ความรู๎ ทักษะ และทัศนคติในการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ของประเทศ สมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหํงชาติจึงเป็นกลไกหรือเวทีรับฟังความเห็นจากผู๎ที่เกี่ยวข๎อง
หรือดําเนินงานด๎านการพัฒนาเด็กและเยาวชน ไมํวําจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมหรือ  
สภาเด็กและเยาวชนและกลุํมเด็กเยาวชน ที่เข๎ารํวมประชุมสมัชชาฯ ตลอดจนเวทีสมัชชาฯ ยังเปิดโอกาสให๎
ผู๎เข๎ารํวมเสนอแนะนโยบายตํอคณะกรรมการการสํงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหํงชาติ (กดยช.) เพ่ือ
นําไปดําเนินการสํงตํอให๎หนํวยงานภาครัฐที่เกี่ยวข๎องสํงเสริมสนับสนุนเด็กและเยาวชนตามความเห็นของ
สมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามความเห็นของสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหํงชาติ 

สมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชน ซึ่งการจัดเวทีสมัชชา ประจําปี 2560 และประจําปี 2561 ที่ผําน
มานั้น จัดขึ้นในประเด็นเกี่ยวข๎องกับบทบาทขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในการพัฒนาเด็กและเยาวชน
โดยตรง ซึ่งตอกย้ําความสําคัญขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในภารกิจการสํงเสริมและพัฒนาเด็กและ
เยาวชนและสภาเด็กเยาวชนตําบล โดยสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนประจําปี 2560 จัดขึ้นในประเด็น
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หัวข๎อ “ท้องถิ่นกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนสู่ประเทศไทย 4.0” มีมติการประชุมสมัชชาฯเพ่ือจัดทํา 
แนวทางการขับเคลื่อนมติสมัชชาการพัฒนาเด็กและยาวชนแหํงชาติจํานวน 7 ข๎อ ดังตํอไปนี้ 

1) ขอให๎มีมติคณะรัฐมนตรีกําหนดเป็นนโยบายสําคัญแหํงชาติในการพัฒนาเด็กและเยาวชน 
กระทรวงมหาดไทยต๎องออกกฎหมายและระเบียบให๎อปท. ถือเป็นนโยบายที่ต๎องทํา 

2) ขอให๎กระทรวงมหาดไทยออกระเบียบวําด๎วยการใช๎จํายเงินเพ่ือการค๎ุมครองและสํงเสริมพัฒนาเด็ก 
และเยาวชน 

3) ขอให๎กรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่นสนับสนุนให๎องค๑กรปกครองสํวนท๎ องถิ่นจัดทําแผน 
การพัฒนา เด็กและเยาวชนระดับท๎องถิ่น ให๎สอดคล๎องกับแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแหํ งชาติ พ.ศ. 2560 - 
2564 โดยการมสีํวนรํวมของภาคประชาสังคมและเครือขํายเด็กและเยาวชน 

4) ขอให๎กรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่นสนับสนุนให๎องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเสริมสร๎าง 
ความรํวมมือ กับภาครัฐ ภาคเศรษฐกิจ ภาคประชาสังคม ภาควิชาการและเครือขํายเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่ที่
เกี่ยวข๎องในการทํางานด๎านการคุ๎มครองและสํงเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน 

5) ขอให๎กรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่นรํวมกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนจัดให๎มีการพัฒนา 
ผู๎บริหารและบุคลากรขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นให๎มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานคุ๎มครองและสํงเสริม
พัฒนาศักยภาพ ของเด็กและเยาวชน โดยกําหนดเป็นตัวชี้วัดขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

6) ขอให๎กรมกิจการเด็กและเยาวชนผลักดันให๎เกิดการจัดทํา/เชื่อมโยง/บูรณาการฐานข๎อมูลเด็กและ 
ในระหวํางหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องในรูปแบบฐานข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส๑ โดยคํานึงถึงสิทธิ์ในการคุ๎มครองข๎อมูล 
สํวนบุคคลตามข๎อกฎหมาย 

7) ขอให๎มีพ้ืนที่กลางให๎กับเด็กและเยาวชนในพื้นท่ี 
สําหรับสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนประจําปี 2561 ประเด็นหัวข๎อ “ท้องถิ่นไทย ร่วมใจพัฒนา 

เด็กและเยาวชน” ได๎มีมติการประชุมสมัชชาฯเพ่ือจัดทําแนวทางการขับเคลื่อนมติสมัชชาการพัฒนาเด็กและ 
เยาวชนแหํงชาติจํานวน 6 ข๎อ ดังตํอนี้ 

1). ให๎กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง สํานักงบประมาณและกระทรวง 
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย๑ รํวมกันรํางระเบียบวําด๎วยการใช๎จํายงบประมาณที่เกี่ยวข๎องกับ
การสํงเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน 

2). ให๎ผู๎บริหารระดับจังหวัด นําโดยผู๎วําราชการจังหวัด พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย๑จังหวัด 
ผู๎บริหารองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และภาคีเครือขํายทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข๎อง รํวมกันกําหนด 
นโยบายในการปฏิบัติงานด๎านการสํงเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนอยํางบูรณาการ 

3) ให๎กรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่นรํวมกับกรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดให๎มีการพัฒนาบุคลากร
ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ให๎มีสมรรถนะในงานด๎านการพัฒนาเด็กและเยาวชนและมีความสามารถใน
การจัดทํา แผนการระดมทรัพยากรและการบริหารจัดการ 
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4) ให๎กรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น แก๎ไขระเบียบให๎องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นต๎องมีผู๎แทน 
สภาเด็ก และเยาวชน เข๎ารํวมในการจัดทําแผนพัฒนาระดับท๎องถิ่น 

5) ให๎คณะกรรมการสํงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหํงชาติ มีมติให๎กรมกิจการเด็กและเยาวชน 
ประสานหนํวยงาน เพ่ือหาแนวทางในการสนับสนุนทุนให๎กับเด็กและเยาวชนเปิดโอกาสให๎เด็กและเยาวชนใน 
ท๎องถิ่นทุกกลุํม สามารถเข๎าถึงแหลํงทุนได๎โดยงํายและสามารถบริหารจัดการได๎อยํางยืดหยุํน 

6). หนํวยงานภาครัฐที่มีการดําเนินงานด๎านเด็กและเยาวชน ต๎องมีนโยบายในการสนับสนุน ให๎รางวัล
และสร๎างแรงจูงใจกับภาคสํวนตําง ๆ เพ่ือให๎เข๎ามามีสํวนรํวมกับท๎องถิ่นในการสนับสนุนงานของเด็กและ
เยาวชน 

กลําวได๎วํา สมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชน ซึ่งการจัดสมัชชาฯ ประจําปี 2560 และประจําปี 2561 
ที่ผํานมานั้นได๎จัดขึ้นเป็นเวทีรับฟังความคิดเห็น ซึ่งใน 2 ปีที่ผํานมานี้มีประเด็นหลักของสมัชชาเกี่ยวข๎องกับ 
บทบาทขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในการพัฒนาเด็กและเยาวชนโดยตรง อยํางไรก็ดี มติสมัชชาประจําป ี
2560 และประจําปี 2561 อยูํในระหวํางการเสนอเข๎าสูํการพิจารณาของคณะกรรมการสํงเสริมการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนแหํงชาติ (กดยช.) เพ่ือนําไปดําเนินสั่งการให๎หนํวยงานภาครัฐที่เกี่ยวข๎องสํงเสริมสนับสนุนเด็กและ
เยาวชนในลําดับตํอไป 
 
 
 
 
  จากการทบทวนวรรณกรรม เอกสารงานวิจัย ทฤษฎี Mindset พบวํา คําที่สะท๎อนวิธีคิดแบบกรอบ
ความคิดแบบติด (Fixed Mindset) และกรอบความคิดแบบเติบโต (Grownth Mindset) รายละเอียดดัง
ตารางตํอไปนี้ 
ตาราง ชุดคําสะท๎อนวิธีคิดแบบกรอบความคิดแบบติด (Fixed Mindset) และกรอบความคิดแบบเติบโต 

(Grownth Mindset) 

กรอบความคิดแบบเติบโต (Grownth Mindset) กรอบความคิดแบบติด (Fixed Mindset) 

ระดับแผนงาน 
มีอิสระ ปฏิบัติตามอยํางเครํงครัด 

ยืดหยุํน จํากัด 
สอดคล๎องกับบริบท ควบคุม 

ปรับเหมาะ  สอดคล๎อง/เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาระดับชาติ 

มีสํวนรํวม เป็นประจําทุกป ี
เปิดโอกาส ตามชํวงเวลาที่กําหนดไว๎ 

ความคิดสร๎างสรรค๑  

ตอนที่ 3 กลไกการท างานปัจจุบันเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการส่งเสริมทางความคิด (Mindset) ในเด็ก
และเยาวชน 
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กรอบความคิดแบบเติบโต (Grownth Mindset) กรอบความคิดแบบติด (Fixed Mindset) 

สร๎างการเปลี่ยนแปลง  
คิดนอกกรอบ  

ระดับการท างาน 

ล๎มเหลวเทํากับบทเรียน ล๎มเหลวเทํากับผิดพลาด 
เปลี่ยนแปลงความคิด คิดติดกรอบ 

ไมํมีสิ่งใดถูกต๎องที่สุด สิ่งที่ถูกต๎องมีเพียง 1 เดียว 

เรียนรู๎รํวมกัน จับผิด 
เผชิญปัญหา หลีกเลี่ยงปัญหา 

แลกเปลี่ยน สั่งสอน 
 

ในขณะที่การศึกษากฎหมาย แผนยุทธศาสตร๑ แผนงาน มาตรการสําคัญ และต๎นทุนการทํางาน 
ของหนํวยงานตําง ๆ ทั้งในระบบโครงสร๎างรัฐ ภาคีสนับสนุน และภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข๎องกับการสํงเสริม
กระบวนการทางความคิด (Mindeset) มีการกําหนดให๎ผู๎ปฏิบัติงานหลักที่ไมํใชํเด็กและเยาวชน ติดกับดัก
ความคิดที่วํา “เด็กและเยาวชนต๎องเป็นผู๎ที่ได๎รับการพัฒนาเทํานั้น ไมํสามารถออกแบบวิธีการพัฒนา 
ด๎วยตนเองได๎” สะท๎อนวิธีคิดที่บํงบอกถึงการขาดความเชื่อมั่นในตัวเด็กและเยาวชนในการเป็ นผู๎นํา 
ในการเคลื่อนงานเด็กและเยาวชน อยํางไรก็ดี พบชุดคําสําคัญที่สะท๎อนวิธีคิดแบบกรอบความคิดแบบเติบโต 
(Growth Mindset) คือ “การมีสํวนรํวม” และเส๎นทางการสํงตํอนโยบายจากบนลงลํางทั้งในสํวนของ 
การกําหนดประเด็นและแนวทางการทํางานในแตํละสํวนไว๎คํอนข๎างชัดเจน ทั้งนี้  ในแตํละลําดับขั้นของการสํง
ตํอนโยบายมีประเด็นที่จําเป็นต๎องขับเคลื่อนและมีการผูกโยงงบประมาณเข๎ากับประเด็นการทํางานในแตํละ
ลําดับขั้นไว๎อยูํแล๎ว ซึ่งอาจสํงผลตํอความเป็นอิสระในการขับเคลื่อนประเด็นการทํางานในระดับท๎องถิ่น โดย
สามารถสรุปภาพแผนผังกลไกการทํางานและสํงตํอนโยบายจากบนลงลํางได๎ ดังนี้ 
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แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 2561-2580 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560-2564 

พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนา 
เด็กและเยาวชนแห่งชาติ 
พ.ศ. 2550 ทททีแ่ก้ไข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2560 

พ.ร.บ.สภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 

แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2560-2564 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2561 

กระทรวงมหาดไทย 
 

กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์ 

กรมกิจการเด็กและเยาวชน(ดย.) / ส านักงานส่งเสริม
สวัสดภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ดอ้ยโอกาส 

และผู้สูงอายุ (สท.) เดิม 

-แผนกลยุทธ์ฯ ฉบบัที่ 
1 พ.ศ. 2560-2564 

แผนปฏิบัติ
ราชการกระทรวง 

แผนปฏิบัติ
ราชการกรม/
หน่วยปฏิบัติ 

- นโยบาย 61  
- แผนปฏิบตัิการประจ าป ี2561 

คู่มือการปฏิบตัิงานมาตรฐาน
สภาเด็กและเยาวชน 

สภาเด็กและเยาวชน 

- ประเทศไทย 
- จังหวดั 
- อ าเภอ 
- ต าบล 

แผนพัฒนาภาค 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 

แผนพัฒนาจังหวัด 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

- อบจ.  
(พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540) 
- เทศบาล 
(พ.ร.บ.เทศบาล  พ.ศ.2496) 
- อบต. 
(พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537) 
- กทม. 
- เมืองพัทยา 

พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. 2542 
 

อปท
. 

หน่วยงานภาคีสนบัสนนุ 
สสส. สกว. กสศ. 
UNICEF UNFPA 

ภาคประชาสังคม 

ภาคเอกชน 

สถ. มาตรฐานการพัฒนา
เด็กและเยาวชนท้องถิ่น 

กระทรวงศึกษาธิการ 

บ้านพักเด็ก 
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ส่วนที่ 4 
จุดคานงัดและข้อเสนอแนะเพื่อส่งเสรมิกระบวนการทางความคิด (Mindset) 

 ตอนที่ 1 จุดคานงัดและแนวปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการส่งเสริมทาง
ความคิด (Mindset) 

 ตอนที่ 2 ข้อเสนอระดับนโยบายและระดับปฏิบัติในการขับเคลื่อนประเด็นการ
ส่งเสริมกระบวนการทางความคิด (Mindset)  
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 หลักการและความส าคัญของการขับเคลื่อนกระบวนการส่งเสริมทางความคิด (Mindset) 

กระบวนการสํงเสริมทางความคิด (Mindset) มีจุดเน๎นสําคัญ คือ การพัฒนาเด็กและเยาวชนให๎มี
กรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) ด๎วยกระบวนการเปิดโอกาสและให๎อิสระกับเด็กและเยาวชนใน
การคิด ออกแบบ กิจกรรมสร๎างสรรค๑ อยํางมีสํวนรํวม เพ่ือแก๎ไขปัญหาและตอบสนองความต๎องการการพัฒนา
ในแตํละด๎าน เพ่ือสํงเสริมให๎เกิดความเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบตํอตนเอง สังคม และมุํงเน๎น  
ความเป็นธรรมในสังคม สามารถออกแบบข๎อเสนอที่นําไปสูํการกําหนดนโยบายเพ่ือตอบโจทย๑ชีวิต  
ความต๎องการอยํางแท๎จริง ทั้งนี้มีเปูาหมาย  คือ เพ่ือสร๎างให๎เด็กและเยาวชนมีสํวนรํวม เป็นเจ๎าของความคิด
และกําหนดสิ่งที่จะทําด๎วยตนเอง (ริเริ่ม) โดยคําปรึกษาจากผู๎ใหญํ บทบาทของผู๎ใหญํคือให๎ประสบการณ๑ความ
ชํานาญ และรํวมตัดสินใจกับเด็ก (Hart, 1997)  

จากการศึกษาแผนยุทธศาสตร๑ชาติ 20 ปี แผนปฏิรูปประเทศ 11 ด๎าน พบวํา แผนยุทธศาสตร๑ชาติที่
เกี่ยวข๎องกับการพัฒนากระบวนการสํงเสริมทางความคิดของเด็กและเยาวชน คือ ยุทธศาสตร๑ที่ 3 ยุทธศาสตร๑
การพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย๑ และแผนปฏิรูปประเทศด๎านสังคมเรื่องและและประเด็น
ปฏิรูปที่ 5 การมีสํวนรํวม การเรียนรู๎ การรับรู๎ และการสํงเสริมกิจกรรมทางสังคม นอกจากนี้ผู๎จัดทําเอกสารได๎
วิเคราะห๑ความสัมพันธ๑ระหวําง 3 แผนงาน คือ แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแหํงชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560-2564 
แผนปฏิบัติงานประจําปี 2561 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย๑แผนกลยุทธ๑กรมกิจการเด็ก
และเยาวชน ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560-2564 ทําให๎เห็นยุทธศาสตร๑ มาตรการ และกลยุทธ๑ที่สําคัญ ที่สามารถ
พัฒนาเป็นจุดงานและแนวปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการสํงเสริมทางความคิด รายละเอียดดังตารางตํอไปนี้ 

 
 

 
 

ตอนที่ 1 จุดคานงัดและแนวปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการส่งเสริมทางความคิด (Mindset) 
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ตาราง วิเคราะห๑ความสัมพันธ๑ระหวํางแผนงาน จุดคานงัดและแนวปฏิบัติเพื่อสํงเสริมกระบวนการสํงเสริมทางความคิด (Mindset) 

แผนพัฒนาเด็ก
และเยาวชน

แห่งชาติ ฉบับที่ 
2 

พ.ศ.2560-2564 

แผนปฏิบัติงาน
ประจ าปี 2561 

กระทรวง
พัฒนาสังคม
และความ
มั่นคงของ

มนุษย ์

แผนกลยุทธ์กรม
กิจการเด็กและ
เยาวชน ฉบับที่ 

1 
 พ.ศ. 2560-

2564 
 

จุดคานงัด แนวปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การส่งเสริม
บทบาทและ
ระดมความ
ร่วมมือของทุก
ภาคส่วนในการ
พัฒนาเด็กและ
เยาวชน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนา
นวัตกรรมบริหาร
จัดการในการ
พัฒนาเด็กและ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
สร้างภูมิคุ้มกัน
และพัฒนา
ศักยภาพ
กลุ่มเป้าหมาย
และเครือข่าย 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 
บริหารจัดการ
องค์กรที่เป็น
เลิศและ
เสริมสร้างธรร
มาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนา
นโยบายด้านเด็ก
และเยาวชนเชิง
รุก 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การบูรณาการ
ภาคีเครือข่าย
เพื่อการแก้ไข
ปัญหาเชิง
ประเด็น 

จุดคานงัดที่ 1  
พลิกความคิด 
ปรับมุมมอง
คนท างาน 

1. ปรับบทบาทการทาํงานของคนทํางานจากเดิมที่เป็นผู๎สั่งการ ผู๎กําหนด
นโยบาย แผนงาน ยุทธศาสตร๑ ให๎เป็นผู๎รับฟังเสียงของผูป๎ฏิบัตงิานทุกระดบั 
   1.1 กําหนดให๎มีสัดสํวนของผูใ๎ห๎ข๎อมูลที่เป็นเด็กและเยาวชน ผู๎แทนเด็ก
และเยาวชนทีน่อกเหนือจากสภาเด็กและเยาวชน และผู๎ปฏบิัติงานพฒันาเด็ก
และเยาวชนเพิ่มมากขึ้นในเวททีกุระดับตั้งแตํเวทีระดบัชาติจนถงึระดับ
ท๎องถิ่น 
   1.2 กําหนดให๎มีสัดสํวนของผูก๎ําหนดนโยบาย แผนงานยุทธศาสตร๑ ต๎องมี
เด็กและเยาวชน ผู๎แทนเด็กและเยาวชนที่นอกเหนือจากสภาเดก็และเยาวชน 
และผู๎ปฏบิัติงานพฒันาเด็กและเยาวชนเพิ่มมากข้ึน 
    1.3 เพิ่มระดับการมีสํวนรํวมและขยายเครือขํายของผู๎ปฏิบัตงิานดา๎นเด็ก
และเยาวชนหนา๎ใหมํให๎มากข้ึนในเวทีทุกระดับตัง้แตํเวทีระดับชาติจนถึงระดบั
ท๎องถิ่น 
 
 

หนํวยงานรับผิดชอบ
ระดับมหภาค (Macro):  
- กรมกิจการเด็กและ
เยาวชน ทํางานบูรณา
การกับกรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถ่ิน 
 
หนํวยงานรับผิดชอบ
ระดับจุลภาค (Micro): 
องค๑กรปกครองท๎องถิ่น 
(อปท.) ทํางานบูรณา
การกับสํานักงาน
พัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย๑จังหวัด 
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พัฒนาสังคม
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กิจการเด็กและ
เยาวชน ฉบับที่ 

1 
 พ.ศ. 2560-

2564 
 

จุดคานงัด แนวปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 

เยาวชน (Agenda Base) 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนา
สมรรถนะ
บุคลากรและ
ระบบบรหิาร
จัดการองค์กร ให้
มีสมรรถนะสูง
ตามแผนกลยุทธ์ 

2. การกําหนดนโยบาย แผนงานยุทธศาสตร๑ในทุกระดบั ต๎องใช๎ข๎อมูลจาก
ระดับลาํง ได๎แกํ การทาํประชาคม เวทีสมัชชา 
     2.1 ผู๎กําหนดนโยบายต๎องมีการลงพื้นที่ รบัฟังข๎อเสนอ จากผู๎ปฏิบัตงิาน
ระดับลาํงในเวทปีระชาคมหรือเวทีสมัชชา 
     2.2 บรรจุความต๎องการของคนในพื้นที่ให๎อยูํในนโยบาย แผนงาน
ยุทธศาสตร๑ในทุกระดับ 
 
3. กําหนดให๎แผนงานมชีํองทางในการนําเสนอประเด็นอิสระ มี
ลักษณะเฉพาะเหมาะสมกับบริบทของหนํวยงานในแตลํะพืน้ที่ 
     3.1 กําหนดให๎มีแผนงานขบัเคลื่อนประเด็นอิสระที่นอกเหนือจาก
นโยบายระดบัชาติทีส่อดคล๎องกับบริบทเชิงพื้นที่ 
     3.2 กําหนดสัดสํวนงบประมาณการดําเนนิงานตามแผนที่มคีวามยืดหยุํน 
     3.3 สํารวจประเด็นอิสระของแตํละพื้นที่ใช๎เป็นข๎อมูลประกอบการทํา
แผนงาน  
 4. พิจารณาความสอดคล๎องของแผนงานระหวาํงหนํวยงาน หาจุดรํวมในการ

(พมจ.) 
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จุดคานงัด แนวปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 

ทํางาน รวมถึงลดความซ้ําซ๎อนกํอนสํงตํอนโยบายสูํระดับปฏิบตัิการ 
    4.1 มีการจัดเวทีของหนํวยงานที่มีแผนงานดา๎นเด็กและเยาวชน เพื่อ
ประชุมพิจารณาหาจดุรํวมในการทํางานรํวมกันทั้งเชงิองค๑ความรู๎ 
กระบวนการและรูปแบบการขับเคลื่อน บุคลากร ทรัพยากร และงบประมาณ  
    4.2 กําหนดแผนงานบูรณาการระหวํางกระทรวง โดยแบํงหน๎าที่
รับผิดชอบอยาํงชัดเจนกํอนสํงตอํนโยบายสูํระดบัปฏบิัติการ 
 
5. เมื่อมีการเปลี่ยนนโยบาย ต๎องมีชํองทางการสื่อสารที่หลากหลายและทั่วถึง 
เพื่อสร๎างความเข๎าใจรํวมกันถึงเปูาหมายการพฒันา 
     5.1 สร๎างชํองทางการสื่อสารที่สามารถเข๎าถึงคนทุกกลุํม ผํานสื่อสังคม
ออนไลน๑ตาํง ๆ หรือการลงพื้นที่จัดเวทีเพื่อสร๎างความเข๎าใจให๎แกํผู๎ปฏิบัติงาน
ระดับพื้นที ่
     5.2 รับฟังแนวทางการขับเคลื่อนงานของพื้นที่ตามแผนงานระดับนโยบาย 
    5.3 มีผู๎ทําหนา๎ที่ให๎คําปรึกษาแกํผู๎ปฏิบัตงิานระดับลํางทันที 
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จุดคานงัด แนวปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 

6. พัฒนาพี่เลี้ยง (Coach) และนักพัฒนาด๎านเด็กและเยาวชนผาํนหลักสูตร
พัฒนากระบวนการสํงเสริมทางความคิดแบบเตบิโต (Growth Mindset) 
    6.1 คัดเลือกผู๎ที่มีศักยภาพ โดยมีการเสนอชื่อจากทุกพื้นที่ เพื่อเข๎ารํวม
อบรมหลักสูตรพัฒนากระบวนการสํงเสริมทางความคิดแบบเติบโต (Growth 
Mindset)  
    6.2 จัดอบรมหลักสูตรพัฒนากระบวนการสํงเสริมทางความคิดแบบเติบโต 
(Growth Mindset) อยํางตํอเนือ่ง อยํางน๎อยปีละ 2 คร้ัง  
    6.3 สัดสํวนพี่เลี้ยง (Coach) ที่ผํานหลักสูตรพัฒนากระบวนการสํงเสริม
ทางความคิดแบบเตบิโต (Growth Mindset) เพิ่มขึ้น 
7. กําหนดคุณลักษณะของเด็กและเยาวชนแบบ Growth Mindset ผํานเวที
ระดมความคิดเห็นจากเด็กและเยาวชนทุกกลุํม ผู๎กําหนดนโยบาย 
ผู๎ปฏิบัตงิานระดับชาตจินถึงระดับท๎องถิ่น 
     7.1 สํารวจคุณลักษณะของเด็กและเยาวชนแบบ Growth Mindset ด๎วย
วิธีการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบทัง้ไทยและตํางประเทศ ถอดบทเรียนจาก
ผู๎ปฏิบัตงิาน วิเคราะห๑คุณลักษณะจากเด็กและเยาวชนที่ทํางานเพื่อสร๎างการ
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เปลี่ยนแปลงให๎กับสังคม เวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ๑การทํางาน จากผู๎ให๎
ข๎อมูลที่ครอบคลุมทุกกลุํม ได๎แกํ เด็กและเยาวชนทุกกลุํม ผู๎ปฏบิัติงานทุก
ระดับ ประชาชนทั่วไป ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม 
     7.2 จัดทํารายงานสรุปหรือข๎อเสนอแนะเก่ียวกับคุณลักษณะเด็กและ
เยาวชนแบบ Growth Mindset เพื่อวางเปูาหมายการพัฒนารวํมระหวําง
กลุํมผู๎กําหนดนโยบายทุกระดบั 
     7.3 สื่อสารเพื่อสร๎างความเข๎าใจเกี่ยวกับกระบวนการได๎มาซึ่งคุณลักษณะ
ของเด็กและเยาวชน คุณลักษณะของเด็กและเยาวชนแบบ Growth Mindset 
แนวทางการพัฒนาเด็กและเยาวชนให๎เกิด Growth Mindset ตํอสาธารณชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
ศักยภาพและ
สร้างภูมิคุ้มกัน
เด็กและเยาวชน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
สร้างภูมิคุ้มกัน
และพัฒนา
ศักยภาพ
กลุ่มเป้าหมาย
และเครือข่าย 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การเสริมสร้าง
ทักษะชีวิตเด็ก
และเยาวชนตาม
ช่วงวัย 

จุดคานงัดที่ 2 
เปิดพื้นที่ การ
เรียนรู้ ให้อิสระ
ทางความคิด สู่
เด็กและ
เยาวชน 

1. สํารวจพื้นที่ภายในชุมชนที่จะสามารถสร๎างเปน็พื้นที่สาธารณะได๎ 
    1.1 จัดทําข๎อมูลพืน้ที่ปลอดภัย ที่สามารถใช๎เป็นพืน้ที่สาธารณะในการทํา
กิจกรรมของเด็กและเยาวชนได ๎
    1.2 ประกาศให๎มีพื้นทีส่าธารณะของชุมชนที่คนทุกกลุํมสามารถเข๎าถึงได๎ 
    1.3 สื่อสารให๎เด็กและเยาวชน รวมไปถึงคนในชุมชนเข๎ามาใช๎พื้นที่
สาธารณะในการทาํกิจกรรมสร๎างสรรค๑ตามความสนใจ 

หนํวยงานรับผิดชอบ
ระดับมหภาค (Macro):  
- กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคง
ของมนุษย๑ 
- กระทรวงศึกษาธิการ 
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จุดคานงัด แนวปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การเสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของกลไก
สภาพแวดล้อม
ให้เอื้อต่อการ
พัฒนาเด็กและ
เยาวชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของเด็ก
และเยาวชน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  
บริหารจัดการ
องค์กรที่เป็น
เลิศและ
เสริมสร้าง 
ธรรมาภิบาล 

2. จัดให๎มีแหลํงเรียนรู๎ชุมชน หรือสถานที่ที่เด็กและเยาวชนทุกคนสามารถ
เข๎าถึงความรู๎เฉพาะถิ่นนัน้ ๆ และจัดให๎มีแหลํงเรียนรู๎หรือสถานที่ที่เด็กและ
เยาวชนทุกคนสามารถเข๎าถึงความรู๎สากล เทคโนโลยี นวัตกรรมใหมํ ๆ โดย
เด็กและเยาวชนมสีํวนรํวมในการออกแบบแหลํงเรียนรู๎ 
   2.1 รวบรวมองค๑ความรู๎เฉพาะถิ่น เพื่อสร๎างแหลํงเรียนรู๎ชุมชน 
   2.2 แตํงตั้งผู๎รับผิดชอบดูแลแหลํงเรียนรู๎ชุมชน โดยให๎เด็กและเยาวชนเป็น
ผู๎มีบทบาทหลัก และมีการสํงตอํการทํางานจากรํุนสูํรุํน 
   2.3 มีชํองทางรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ จากผู๎ใช๎จริง 
   2.4 เกิดผลสํารวจความต๎องการในการใช๎งานอินเทอร๑เน็ตในแตํพื้นที่ เพื่อ
ติดตั้งระบบอินเทอร๑เน็ต 
   2.5 ค๎นหา คัดเลือกเทคโนโลยี นวัตกรรมใหมํ ๆ มาปรับใช๎ในแหลํงเรียนรู๎ 
และจัดให๎มีการฝึกอบรมการใช๎เทคโนโลยีอยํางรู๎เทําทัน 
 
3. สํงเสริมและสนบัสนุนแหลํงเรียนรู๎ให๎เป็นบริการสาธารณะ ไมํเสียคําใช๎จําย
ใด ๆ 

- กระทรวงมหาดไทย 
- กรมกิจการเด็กและ
เยาวชน 
- กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถ่ิน 
 
 
หนํวยงานรับผิดชอบ
ระดับจุลภาค (Micro): 
- องค๑กรปกครอง
ท๎องถิ่น (อปท.) 
- ชุมชน 
- ครอบครัว 
- สถาบนัการศึกษา 
- สถาบนัศาสนา  
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    3.1 มีวิธีการประชาสัมพันธ๑เชิญชวนให๎เด็กและเยาวชน และคนในชุมชน 
เข๎ามาใช๎บริการอยํางทั่วถึง 
    3.2 สนบัสนนุให๎ภาคเอกชนเข๎ามามีบทบาทในการให๎ทุนสรา๎งสื่อการ
เรียนรู๎ ปรับปรุงภูมิทัศน๑ของแหลํงเรียนรู๎  
  
4. จัดให๎มีครูภูมิปัญญาท๎องถิ่น ผู๎เชี่ยวชาญ อาสาสมัคร หมุนเวยีนเข๎ามาให๎
ความรู๎กับเด็กและเยาวชนอยูํเสมอ รวมทั้งให๎เด็กและเยาวชนทีม่ีความชํานาญ 
เชี่ยวชาญเฉพาะดา๎นเข๎ามาทําหน๎าที่เปน็ผู๎ให๎ความรู ๎
    4.1 จัดทําทาํเนียบครูภูมิปัญญาท๎องถิ่นในดา๎นตาํง ๆ  
    4.2 รับสมัครอาสาสมัครเข๎ามาทําหนา๎ที่ให๎ความรู๎ในประเด็นที่หลากหลาย 
ทั้งที่เป็นเด็กและเยาวชน องค๑กรภาครัฐ องค๑กรภาคเอกชน และภาคประชา
สังคม  
    4.3 สร๎างเวทีแลกเปลี่ยนระหวํางผู๎ปฏบิัติงานในแหลํงเรียนร๎ูเพื่อกําหนด 
Theme การเรียนรู๎ที่ทันตํอยุคสมัย ที่นอกเหนือไปจากประเดน็ที่ถูกกําหนดไว๎
ในแผนพฒันาระดับชาต ิ

- เด็กและเยาวชนทุก
กลุํม 
- สถานบริการสุขภาพ 
 
หนํวยงานปฏิสัมพนัธ๑ 
(Meso):  
- สํานักงานกองทนุ
สนับสนนุการสร๎าง
เสริมสุขภาพ (สสส.)  
- สํานักงานกองทนุ
สนับสนนุการวิจัย 
(สกว.) 
- กองทุนเพื่อความ
เสมอภาคทาง
การศึกษา (กสศ.) 
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แผนพัฒนาเด็ก
และเยาวชน

แห่งชาติ ฉบับที่ 
2 

พ.ศ.2560-2564 

แผนปฏิบัติงาน
ประจ าปี 2561 

กระทรวง
พัฒนาสังคม
และความ
มั่นคงของ

มนุษย ์

แผนกลยุทธ์กรม
กิจการเด็กและ
เยาวชน ฉบับที่ 

1 
 พ.ศ. 2560-

2564 
 

จุดคานงัด แนวปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 

5. สํงเสริมให๎เด็กและเยาวชนทกุกลุํม ได๎แกํ คณะกรรมการนักเรียน สภาเด็ก
และเยาวชนระดบัจังหวัดถึงระดับตําบล นิสิตนักศึกษาระดับอดุมศึกษา
รวมทั้งเด็กนอกระบบโรงเรียน ได๎ทํากิจกรรมรํวมกัน 
    5.1 มีเวทีสร๎างปฏิสัมพันธ๑ระหวํางเด็กและเยาวชนทุกกลุํม 
    5.2 มีวิธีการประชาสัมพันธ๑ให๎เด็กและเยาวชนทุกกลุํมรํวมกนัทํากิจกรรม
สร๎างสรรค๑เพื่อสังคม 
    5.3 สนบัสนนุงบประมาณในการทํากิจกรรมสร๎างสรรค๑เพื่อสังคมอยําง
ตํอเนื่อง 

- ภาคเอกชน  
- ภาคประชาสังคม 
- UNICEF 
- UNFPA 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของเด็ก
และเยาวชน 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่  
1 การส่งเสริม
โอกาสการ
เข้าถึงบริการ
ทางสังคมบน
พื้นฐานความ
พอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนา
นโยบายด้านเด็ก
และเยาวชนเชิง
รุก 
 
 

จุดคานงัดที่ 3 
สร้าง ส่ง 
สื่อสารองค์
ความรู้ จาก
ล่างสู่บนและ
บนสู่ล่าง  

1. รวบรวมสภาวการณ๑เด็กและเยาวชนในระดับพืน้ที่ โดยการศึกษาวิจัยเพื่อ
พัฒนาและแก๎ปัญหาเด็กและเยาวชนในระดบัพื้นที่ 
   1.1 จัดทํารายงานวิจัยที่เก่ียวกับสภาวการณ๑เด็กและเยาวชนในพื้นที่ ใน
ประเดน็ตําง ๆ  
   1.2 จัดทํารายงานผลการดําเนินงานการแก๎ไขปัญหาเด็กและเยาวชน อยาํง
น๎อย 
ปีละ 4 คร้ัง 

หนํวยงานรับผิดชอบ
ระดับมหภาค (Macro): 
ทํางานบูรณาการ
รํวมกันระหวําง
กระทรวง กรม ดังนี ้
- กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคง
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แผนพัฒนาเด็ก
และเยาวชน

แห่งชาติ ฉบับที่ 
2 

พ.ศ.2560-2564 

แผนปฏิบัติงาน
ประจ าปี 2561 

กระทรวง
พัฒนาสังคม
และความ
มั่นคงของ

มนุษย ์

แผนกลยุทธ์กรม
กิจการเด็กและ
เยาวชน ฉบับที่ 

1 
 พ.ศ. 2560-

2564 
 

จุดคานงัด แนวปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนา
นวัตกรรมบริหาร
จัดการในการ
พัฒนาเด็กและ
เยาวชน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 
สร้างภูมิคุ้มกัน
และพัฒนา
ศักยภาพ
กลุ่มเป้าหมาย
และเครือข่าย 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 
บริหารจัดการ
องค์กรที่เป็น
เลิศและ
เสริมสร้างธรร
มาภิบาล 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การเสริมสร้าง
ทักษะชีวิตเด็ก
และเยาวชนตาม
ช่วงวัย 

   1.3 จัดทํารายงานรวบรวมชุดความรู๎ที่ใช๎ในการพัฒนาและแก๎ไขปัญหาเด็ก
และเยาวชนในประเด็นตําง ๆ  
 
2. ใช๎กลไกเวทีประชาคมในการค๎นหาประเด็นเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเด็ก
และเยาวชน โดยมีผู๎เข๎ารํวมที่เปน็ตัวแทนจากคนทุกกลุํมในท๎องถิ่นได๎ 
   2.1 จัดทําประชาคมในระดับท๎องถิ่น โดยมีการลงมติข๎อเสนอของตัวแทน
เด็กและเยาวชน รวมถึงคนในชมุชนทุกกลุํม 
   2.2 มีการสํงตํอข๎อมูลที่เป็นผลมาจากการลงมติประชาคมตํอผู๎กําหนด
นโยบายในระดับตาํง ๆ เพื่อจัดแผนการปฏบิัติงานที่เหมาะสม สอดคล๎องกับ
ความต๎องการของคนในชุมชน 
   2.3 ใช๎กลไกเวทีประชาคมในการตรวจสอบการปฏิบตัิงานของหนํวยทุก
ระดับ วําเปน็ไปตามแผนการปฏิบัติงานที่วางไว๎หรือไมํ 
 
3. สร๎างระบบฐานข๎อมูลด๎านเดก็และเยาวชนทั้งสํวนที่เป็นข๎อมูลพื้นฐานและ
ข๎อมูลเชิงลึก เชํน ความถนัด ความสนใจ ความต๎องการในการพัฒนาในแตํละ

ของมนุษย๑ 
- กระทรวงศึกษาธิการ 
- กระทรวงมหาดไทย 
- กรมกิจการเด็กและ
เยาวชน 
- กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถ่ิน 
 
หนํวยงานรับผิดชอบ
ระดับจุลภาค (Micro): 
ทํางานบูรณาการ
รํวมกัน ดังนี ้
- องค๑กรปกครอง
ท๎องถิ่น (อปท.) 
- ชุมชน 
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แผนพัฒนาเด็ก
และเยาวชน

แห่งชาติ ฉบับที่ 
2 

พ.ศ.2560-2564 

แผนปฏิบัติงาน
ประจ าปี 2561 

กระทรวง
พัฒนาสังคม
และความ
มั่นคงของ

มนุษย ์

แผนกลยุทธ์กรม
กิจการเด็กและ
เยาวชน ฉบับที่ 

1 
 พ.ศ. 2560-

2564 
 

จุดคานงัด แนวปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 

 ด๎าน ทีส่ามารถใช๎รํวมกันระหวํางหนํวยงานรวมถึงข๎อมูลนั้นต๎องเป็นปัจจบุัน 
    3.1 จัดเวทีนําเสนอข๎อมูลด๎านเด็กและเยาวชนของแตํละหนวํยงานเพื่อ
สร๎างฐานข๎อมูลใหมํที่สามารถใช๎รํวมกันได๎ 
    3.2 มีการสํารวจข๎อมูลเด็กและเยาวชนเชิงลึก เก่ียวกับความต๎องการ 
ความถนัด ความสนใจ  
    3.3 สร๎างระบบการเข๎าถึงฐานข๎อมูลแบบเปิด และประชาสัมพันธ๑ให๎ทุกคน
ได๎รับทราบ 
 
4. เปิดชํองทางให๎เด็กและเยาวชนเขียนโครงการเพื่อสร๎างองค๑ความรู๎ 
นวัตกรรมให๎กับตนเองและชุมชน และสรา๎งชํองทางการนําเสนอองค๑ความรู๎
และนวัตกรรมที่เกิดข้ึนในรูปแบบที่หลากหลาย 
   4.1 จัดเวทีให๎เด็กและเยาวชนรวมกลุํมกันอยํางอิสระ นําเสนอแผนการ
ดําเนินกิจกรรมสร๎างสรรค๑ด๎วยรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อบรรจุไว๎ในแผนงาน
ขับเคลื่อนประเด็นอิสระของหนวํยงานระดับมหภาค 
    4.2 สร๎างแบบฟอร๑มการเขียนข๎อเสนอโครงการที่เข๎าใจงําย ไมํซับซ๎อน แตํ

- ครอบครัว 
- สถาบนัการศึกษา 
- สถาบนัศาสนา  
- เด็กและเยาวชนทุก
กลุํม 
- สถานบริการสุขภาพ 
 
หนํวยงานปฏิสัมพนัธ๑ 
(Meso):  
- สํานักงานกองทนุ
สนับสนนุการสร๎าง
เสริมสุขภาพ (สสส.)  
- สํานักงานกองทนุ
สนับสนนุการวิจัย 
(สกว.) 
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แผนพัฒนาเด็ก
และเยาวชน

แห่งชาติ ฉบับที่ 
2 

พ.ศ.2560-2564 

แผนปฏิบัติงาน
ประจ าปี 2561 

กระทรวง
พัฒนาสังคม
และความ
มั่นคงของ

มนุษย ์

แผนกลยุทธ์กรม
กิจการเด็กและ
เยาวชน ฉบับที่ 

1 
 พ.ศ. 2560-

2564 
 

จุดคานงัด แนวปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 

ครอบคลุมประเด็นสาํคัญ 
    4.3 เปิดโอกาสให๎เด็กและเยาวชนคิดนอกกรอบ คิดริเริ่ม สร๎างแผนงาน
ด๎วยประเด็นทีน่อกจากแผนพัฒนาระดบัชาติ แตํเป็นประเด็นทีส่ร๎างการ
เปลี่ยนแปลงเชิงบวกให๎เกิดขึ้นกับชุมชน 
     
5. สร๎างหลักสูตรที่สามารถพัฒนากระบวนการสงํเสริมทางความคิดแบบ
เติบโต (Growth Mindset) ของ    พี่เลี้ยง เด็กและเยาวชน โดยอาศัยความ
รํวมมือจากสถาบันอุดมศึกษาในท๎องถ่ิน (5.1) 
    5.1 สร๎างและพัฒนาหลักสตูรอบรมพี้เลี้ยง ที่พัฒนากระบวนการสํงเสริม
ทางความคิดแบบเตบิโต (Growth Mindset) 
    5.2 จัดอบรมพี่เลี้ยง ผาํนหลกัสูตรที่สามารถพัฒนากระบวนการสํงเสริม
ทางความคิดแบบเตบิโต (Growth Mindset) 
 
6. พัฒนารูปแบบวิธีการสอนทีส่ามารถสํงเสริมทางความคิดแบบเติบโต 
(Growth Mindset) 

- กองทุนเพื่อความ
เสมอภาคทาง
การศึกษา (กสศ.) 
- ภาคเอกชน  
- ภาคประชาสังคม 
- UNICEF 
- UNFPA 
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แผนพัฒนาเด็ก
และเยาวชน

แห่งชาติ ฉบับที่ 
2 

พ.ศ.2560-2564 

แผนปฏิบัติงาน
ประจ าปี 2561 

กระทรวง
พัฒนาสังคม
และความ
มั่นคงของ

มนุษย ์

แผนกลยุทธ์กรม
กิจการเด็กและ
เยาวชน ฉบับที่ 

1 
 พ.ศ. 2560-

2564 
 

จุดคานงัด แนวปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 

    6.1 สร๎างเครือขํายครูที่แลกเปลี่ยนเรียนรู๎รํวมกันเก่ียวกับรูปแบบวิธีการ
สอนที่สามารถสํงเสริมทางความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) อยําง
ตํอเนื่อง 
    6.2 สร๎างรูปแบบวิธีการสอนที่สามารถสํงเสริมทางความคิดแบบเติบโต 
(Growth Mindset) ในการจัดการเรียนรู๎แกํนักเรียนทุกระดับชั้น 
    6.3 ใช๎ชํองทางกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนให๎เป็นประโยชน๑ในการพัฒนาผู๎เรียน
ให๎เกิดความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) 
    6.4 ครูสามารถให๎ข๎อมูลแหลํงทุนที่หลากหลายให๎แกํเด็กและเยาวชนได๎ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
ศักยภาพและ
สร้างภูมิคุ้มกัน
เด็กและเยาวชน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
สร้างภูมิคุ้มกัน
และพัฒนา
ศักยภาพ
กลุ่มเป้าหมาย
และเครือข่าย 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การเสริมสร้าง
ทักษะชีวิตเด็ก
และเยาวชนตาม
ช่วงวัย 
 

จุดคานงัดที่ 4 
เข้าถึง เข้าร่วม 
เสริมพลัง จาก
เบญจภาค ี

1. ให๎ข๎อมูลแหลํงทุนทั้งที่เปน็หนํวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม 
ทั้งที่เป็นองค๑กรภายในและภายนอกประเทศ 
    1.1 สร๎างชํองทางในการสื่อสารข๎อมูลแหลํงทุนทัง้ที่เปน็หนวํยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาสงัคม ทัง้ที่เป็นองค๑กรภายในและภายนอกประเทศที่
มีรูปแบบหลากหลายเข๎าถึงคนทุกกลุํม 
   

หนํวยงานรับผิดชอบ
ระดับมหภาค (Macro): 
ทํางานบูรณาการ
รํวมกันระหวําง
กระทรวง กรม ดังนี ้
- กระทรวงกระทรวง
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แผนพัฒนาเด็ก
และเยาวชน

แห่งชาติ ฉบับที่ 
2 

พ.ศ.2560-2564 

แผนปฏิบัติงาน
ประจ าปี 2561 

กระทรวง
พัฒนาสังคม
และความ
มั่นคงของ

มนุษย ์

แผนกลยุทธ์กรม
กิจการเด็กและ
เยาวชน ฉบับที่ 

1 
 พ.ศ. 2560-

2564 
 

จุดคานงัด แนวปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของเด็ก
และเยาวชน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การส่งเสริม
บทบาทและ
ระดมความ
ร่วมมือของทุก
ภาคส่วนในการ
พัฒนาเด็กและ
เยาวชน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การเสริมสร้าง
สวัสดิการด้าน
เด็กและเยาวชน
ที่เหมาะสมกับ
บริบทสังคมไทย 

2. จัดให๎มีชํองทางในการระดมทุนเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในระดับท๎องถิน่ 
    2.1 เปิดโอกาสให๎พื้นทีส่ามารถจัดระดมทุนเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน 
    2.2 แตํงตั้งและอนุมัติผู๎รับผดิชอบเงินระดม โดยการเสนอคณะทํางานจาก
คนในพื้นที ่
    2.3 แตํงตั้งผู๎รับผิดชอบในการตรวจสอบแผนการเบิกจาํยงบประมาณ 
เพื่อให๎เกิดความเป็นธรรมาภิบาล 
 
3. พัฒนาระบบวทิยากรกระบวนการเพื่อให๎ความรู๎และวิธีการ โดยให๎
ภาคเอกชน ภาคประชาสงัคม เป็นแกนนําในการดําเนนิการรํวมกับเด็กและ
เยาวชนทุกกลุํม 
    3.1 จัดให๎มีการสร๎างเคร่ืองมือ หลักสูตรอบรมวิทยากรกระบวนการ 
    3.2 สร๎างแผนงานรายปีที่รวบรวมองค๑ความรู๎เกี่ยวการจัดทําโครงการ
พัฒนาด๎านเด็กและเยาวชน การถอดบทเรียนการทํางาน โดยมกีารกําหนด
ระยะเวลาการอบรม นําเสนอตํอคนในพื้นที่  
    3.3 ใช๎ระบบ Coach to Coach เพื่อติดตามให๎คําปรึกษาอยํางใกล๎ชิด 

การพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย๑ 
- กระทรวงศึกษาธิการ 
- กระทรวงมหาดไทย 
- กรมกิจการเด็กและ
เยาวชน 
- กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถ่ิน 
 
หนํวยงานรับผิดชอบ
ระดับจุลภาค (Micro): 
ทํางานบูรณาการ
รํวมกัน ดังนี ้
- องค๑กรปกครอง
ท๎องถิ่น (อปท.) 
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แผนพัฒนาเด็ก
และเยาวชน

แห่งชาติ ฉบับที่ 
2 

พ.ศ.2560-2564 

แผนปฏิบัติงาน
ประจ าปี 2561 

กระทรวง
พัฒนาสังคม
และความ
มั่นคงของ

มนุษย ์

แผนกลยุทธ์กรม
กิจการเด็กและ
เยาวชน ฉบับที่ 

1 
 พ.ศ. 2560-

2564 
 

จุดคานงัด แนวปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 

การพัฒนา
นวัตกรรมบริหาร
จัดการในการ
พัฒนาเด็กและ
เยาวชน 

    3.4 พัฒนาเด็กและเยาวชนให๎เป็นวิทยากรกระบวนการเพื่อพัฒนาจากรํุน
สูํรุํน 

- ชุมชน 
- ครอบครัว 
- สถาบนัการศึกษา 
- สถาบนัศาสนา  
- เด็กและเยาวชนทุก
กลุํม 
- สถานบริการสุขภาพ 
 
หนํวยงานปฏิสัมพนัธ๑ 
(Meso):  
- สํานักงานกองทนุ
สนับสนนุการสร๎าง
เสริมสุขภาพ (สสส.)  
- สํานักงานกองทนุ
สนับสนนุการวิจัย 
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แผนพัฒนาเด็ก
และเยาวชน

แห่งชาติ ฉบับที่ 
2 

พ.ศ.2560-2564 

แผนปฏิบัติงาน
ประจ าปี 2561 

กระทรวง
พัฒนาสังคม
และความ
มั่นคงของ

มนุษย ์

แผนกลยุทธ์กรม
กิจการเด็กและ
เยาวชน ฉบับที่ 

1 
 พ.ศ. 2560-

2564 
 

จุดคานงัด แนวปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 

(สกว.) 
- กองทุนเพื่อความ
เสมอภาคทาง
การศึกษา (กสศ.) 
- ภาคเอกชน  
- ภาคประชาสังคม 
- UNICEF 
- UNFPA 
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จุดคานงัดที่ 1 พลิกความคิด ปรับมุมมองคนท างาน 
จุดคานงัดที่ 2 เปิดพื้นที่ การเรียนรู้ ให้อิสระทางความคิด สู่เด็กและเยาวชน 
จุดคานงัดที่ 3 สร้าง ส่ง ส่ือสารองค์ความรู้ จากล่างสู่บนและบนสู่ล่าง 
จุดคานงัดที่ 4 เข้าถึง เข้าร่วม เสริมพลัง จากเบญจภาคี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนผังแสดงบทบาทการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 

เพื่อส่งเสริมกระบวนการทางความคิดของเด็กและเยาวชนโดยมีจุดคานงัดเป็นตัวตั้ง 

“เด็กและเยาวชน”  

ศูนย์กลางแห่งการพัฒนา 

Growth Mindset 

กดยช. 

พม. 

มท. 

ศธ. 

ดย. 

สถ. สท. อปท. 

ชุมชน 

ครอบครัว 

สถานศึกษา 

สถาบันศาสนา 

สถานบริการ 

สุขภาพ 

บ้านพักเด็ก 

ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม 

รับฟังและใช้ข้อมลูจากผู้ปฏิบัติงาน
เพ่ือก าหนดนโยบายท่ีสอดคล้องกับ
บริบทพ้ืนที่ 

สนับสนุนองค์ความรู้ กระบวนการ 
งบประมาณ และทรัพยากร 

สร้างองค์ความรู้ พัฒนาระบบพี่เลี้ยง  
จัดประชาคม สร้างพ้ืนที่สร้างสรรค์เพ่ือเด็กและ
เยาวชนทุกกลุม่ สร้างหลักสูตรและวิธีการสอน
เพ่ือพัฒนา Growth Mindset สร้างช่องทาง 
การสื่อสารที่หลากหลาย 

เป้าหมายการพัฒนา คือ “เด็กและเยาวชนเกิดกระบวนการคิดแบบเติบโต (Growth Mindset)” 

สร้างการมีส่วนร่วมทุก
ระดับ เชื่อมประสาน  
ส่งต่อข้อมลู 

สสส. สกว. กสศ. 
UNICEF UNFPA 
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ตอนที่ 2 ข้อเสนอระดับนโยบายในการขับเคลื่อนประเด็นการส่งเสริมกระบวนการทางความคิด 
(Mindset) 
 

   การขับเคลื่อนประเด็นการสํงเสริมกระบวนการทางความคิด (Mindset) โดยคณะกรรมการสํงเสริม
การพัฒนาเด็กและเยาวชนแหํงชาติ (กดยช.) มีอํานาจหน๎าที่ตามมาตรา 11 ของพระราชบัญญัติสํงเสริม 
การพัฒนาเด็กและเยาวชนแหํงชาติ พ.ศ. 2550 ดังตํอไปนี้ 
 (1) เสนอนโยบายและแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแหํงชาติตํอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ โดย
ต๎องคํานึงถึงพันธกรณีระหวํางประเทศที่ประเทศไทยมีอยูํด๎วย 
 (2) เสนอแนวทางปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และข๎อบังคับเกี่ยวกับการสํงเสริมการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนตํอคณะรัฐมนตรี 
 (3) กําหนดระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการชํวยเหลือ สํงเสริม สนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็กและเยาวชนแกํหนํวยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข๎อง เพ่ือให๎การชํวยเหลือทางวิชาการการวิจัยและ
พัฒนา เงินอุดหนุน สิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการตําง ๆ อยํางท่ัวถึงและเป็นธรรม 
 (4) สํงเสริมสนับสนุนให๎มีการจัดสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหํงชาติอยํางน๎อยปีละครั้ง เพ่ือ
วิเคราะห๑สถานการณ๑ด๎านเด็กและเยาวชน ทบทวนกลไกและกระบวนการทํางานและพัฒนาองค๑ความรู๎ ทักษะ 
และทัศนคติในการพัฒนาเด็กและเยาวชนของประเทศ 
 (5) จัดการประเมินผลการดําเนินงาน และเสนอรายงานการสํงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนของ
ประเทศตํอคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาอยํางน๎อยปีละครั้ง 
 (6) ปฏิบัติการอ่ืนตามที่กฎหมายกําหนดหรือตามท่ีคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 
 ทั้งนี้ คณะผู๎จัดทําเอกสารวิชาการมีข๎อเสนอแนะระดับนโยบายเพ่ือขับเคลื่อนประเด็นการสํงเสริม
กระบวนการทางความคิด (Mindset) ดังนี้ 
 1. กดยช. ผลักดันให๎มีการขับเคลื่อนจุดคานงัดทั้ง 4 จุด เพ่ือสนับสนุนให๎เกิดการสํงเสริมกระบวนการ
ทางความคิด โดยมีการทํางานบูรณาการรํวมกันระหวํางหนํวยงานรับผิดชอบระดับมหภาค ได๎แกํ กรมกิจการ
เด็กและเยาวชน ทํางานบูรณาการกับกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น และหนํวยงานรับผิดชอบระดับจุลภาค 
องค๑กรปกครองท๎องถิ่น (อปท.) ทํางานบูรณาการกับสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย๑จังหวัด 
(พมจ.) 
 2. กดยช. ผลักดันหนํวยงานรับผิดชอบระดับมหภาค ได๎แกํ กรมกิจการเด็กและเยาวชน ทํางานบูรณา
การกับกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น และหนํวยงานรับผิดชอบระดับจุลภาค องค๑กรปกครองท๎องถิ่น (อปท.) 
ทํางานบูรณาการกับสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย๑จังหวัด (พมจ.) ทํางานแบบบูรณาการกัน
ในการจัดทําฐานข๎อมูลเด็กและเยาวชนเชิงลึกที่เป็นข๎อมูลชุดเดียวกัน  เพ่ือใช๎เป็นฐานในการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในระดับท๎องถิ่น 
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 3.  การจัดทํานโยบายและแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนตั้งแตํระดับท๎องถิ่นถึงระดับชาติ ต๎องอาศัย
ข๎อมูลจากผู๎ปฏิบัติงานตั้งแตํระดับพ้ืนที่  โดย กดยช. พิจารณาให๎หนํวยงานที่มีสํวนเกี่ยวข๎องในการจัดทํา
นโยบายต๎องมีการลงพื้นที่เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและความต๎องการจากเด็กและเยาวชนโดยตรง 
 4. กดยช. พิจารณาให๎หนํวยงานระดับมหภาคมีการกํากับติดตามการจัดทําแผนพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในทุกระดับ โดยเน๎นย้ําให๎มีการบรรจุคําที่สะท๎อนถึงวิธีการทํางานแบบ Growth Mindset เชํน  
มีอิสระ ยืดหยุ่น สอดคล้องกับบริบท ปรับเหมาะ มีส่วนร่วม เปิดโอกาส ความคิดสร้างสรรค์ สร้ าง 
การเปลี่ยนแปลง คิดนอกกรอบ เป็นต้น ปรับลดการใช๎คําที่สะท๎อนถึงวิธีการทํางานแบบ Fixed Mindset 
เชํน ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด จ ากัด ควบคุม สอดคล้อง/เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาระดับชาติ เป็นประจ า 
ทุกปี ตามช่วงเวลาที่ก าหนดไว้ โดยได้รับอนุญาตจาก เป็นต้น  ทั้งนี้ รูปแบบของแผนงานควรมีชํองทาง 
ในการนําเสนอประเด็นอิสระในการจัดทําโครงการตําง ๆ ที่มีลักษณะเฉพาะเหมาะสมกับบริบทในแตํละพ้ืนที่
มากกวําการกําหนดประเด็นขับเคลื่อนเรํงดํวนในแตํละปี (แนวคิดจากการศึกษาแนวทางการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนจาก 11 ประเทศ) 
 5. กดยช. ผลักดันให๎มีการจัดเวทีเพ่ือวางทิศทางอนาคตของเด็กไทยให๎มีคุณลักษณะกรอบความคิด
แบบเติบโต เชํน คิดริเริ่ม กล๎าเผชิญปัญหา ไมํกลัวความผิดพลาด เป็นพลเมืองกระตือรือร๎น รับผิดชอบตํอ
สังคม โดยอาศัยการทํางานแบบบูรณาการจากหนํวยงานรับผิดชอบระดับมหภาค ได๎แกํ กรมกิจการเด็กและ
เยาวชน ทํางานบูรณาการกับกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น และหนํวยงานรับผิดชอบระดับจุลภาค องค๑กร
ปกครองท๎องถิ่น (อปท.) ทํางานบูรณาการกับสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย๑จังหวัด (พมจ.)  

6. กดยช. ผลักดันให๎เกิดการกํากับติดตามการทํางานของหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องในการขับเคลื่อน  
จุดคานงัดทั้ง 4 จุด ทั้งในระดับมหภาคและระดับจุลภาค โดยมีการประเมินผลการดําเนินงานทั้งข๎อมูล 
เชิงปริมาณและข๎อมูลเชิงคุณภาพที่สะท๎อนถึงผลลัพธ๑ที่เกิดขึ้น เพ่ือให๎เกิดการทํางานอยํางจริงจังและตํอเนื่อง 
และมีการรวบรวมผลการดําเนินงานเสนอตํอ กดยช. 
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