
บทที่ 2  
 

ปจจัยทางดานสังคม 
 

 ปจจัยทางสังคมที่สงผลตอการพัฒนาตนเองของเด็กและเยาวชนไดแก  ปจจัยทางดาน
การดํารงชีวิต หรือการเขาถึงบริการทางสังคมที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิทธิ
มนุษยชน เปนตน   การขาดปจจัยทางดานสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตจะทําใหเด็กและเยาวชน
กลายเปน ”กลุมเด็กที่ดอยโอกาส” ดังเชนรายงานการวิจัยของ ดร.กมลินทร พินิจภูวดล ที่ศึกษา
ประเด็นที่เกี่ยวของกับแนวทางและมาตรการในการจัดการศึกษาของเด็กดอยโอกาส ในปพ.ศ.
2541 จากการศึกษาดังกลาวทําใหเห็นประเด็นที่นาสนใจดังนี้ 
 เด็กดอยโอกาส หรือ เด็กที่อยูในสภาวะยากลําบาก สามารถแบงออกเปนกลุมเด็กตาง ๆ 
ดังตอไปนี้ 
 (1) เด็กถูกละเมิดสิทธ ิ 
 (2) เด็กถูกปลอย ปละละเลย  
 (3) เด็กประพฤติตนไมสมควรแกวัย  
 (4) เด็กพิการ  
 (5) เด็กที่ไดรับเชื้อ หรือ ไดรับผลกระทบจากโรคเอดส (กมลินทร พินิจภูวดล, 2541, 
http://www.onec.go.th/Act/6.12/dad-2a.htm) 
 ในบทความของมูลนิธิเด็กไดกลาวถึงสาเหตุของการเปนเด็กดอยโอกาสวาเกิดจาก  การ
พัฒนาที่ไมสมดุลกันระหวางเศรษฐกิจและสังคม กอใหเกิดการกระจายรายไดที่ไมทั่วถึง คน
ยากจนในสังคมมีสวนแบงของรายไดนอยมากและถูกบีบบังคับใหตองทุมเทเวลาที่มีอยูทั้งหมด
เพื่อการเพิ่มรายไดของครอบครัว ประกอบกับคนเหลานี้มักไมคอยไดรับการศึกษาอยางพอเพียง 
ไมสามารถนําความรูมาพัฒนาอาชีพหรือหาลูทางในการประกอบอาชีพอยางอื่น ซึ่งสงผลใหตอง
ตกอยูในภาวะดอยโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเรื้อรัง และถูกบีบค้ันจากสังคมรอบดาน 
อันเปนสาเหตุหลักของความเครียดในชีวิตและการเก็บกด ซึ่งนําไปสูการพัวพันกับแหลงอบายมุข
และความรุนแรงตอครอบครัวเนื่องจากไดเห็นตัวอยางที่ไมเหมาะสม นอกจากจะเปนภัยตอการ
พัฒนารางกาย จิตใจ และสังคมแลวยังเปนผูรองรับการกระทําจากผูใหญในสังคม ในลักษณะเปน
ผูถูกกดขี่ขมเหง เอารัดเอาเปรียบ และทารุณกรรมตาง ๆ วัฏจักรลักษณะนี้ไดบังคับใหเด็กกลายมา
เปนเด็กดอยโอกาสมากยิ่งขึ้น ซึ่งอาจสรุปสาเหตุของการเปนเด็กดอยโอกาสได 3 ประเด็นใหญ ๆ 
คือ  
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1. สาเหตุมาจากครอบครัวและผูปกครอง ไดแก  
1.1 ขาดความสัมพันธที่ดีในครอบครัว มีสภาพครอบครัวที่แตกแยก พอแมหยาราง 

บางครอบครัวพอแมแตงงานใหมมีพอเลี้ยงหรือแมเลี้ยง บางครอบครัวมีการทะเลาะวิวาทเปน
ประจํา บางครอบครัวพอตาย หรือแมตาย หรือตายทั้งคู ไมมีความอบอุนในครอบครัว  

1.2 สภาพเศรษฐกิจในครอบครัวไมดี ครอบครัวมีฐานะยากจน หรืออยูในภาวะการ
ตกงาน ซึ่งกอใหเกิดปญหาความขัดแยงภายในครอบครัว รายไดไมเพียงพอกับรายจาย ตองกูหนี้
ยืมสิน ขายทรัพยสมบัติที่ทํากิน รวมทั้งขายลูกของตน  

1.3 คานิยมในการเลี้ยงดูเด็กไมถูกตอง พอ แม ผูปกครอง ไมมีความรูความเขาใจใน
การเลี้ยงดูบุตรธิดา มีคานิยมที่ไมถูกตอง เชน การเลี้ยงดูแบบเขมงวด มีการลงโทษดุดา ทุบตี โดย
ไมมีเหตุผล บางกรณี พอแม ผูปกครองปลอยปละละเลยไมเอาใจใส บางครอบครัวเลี้ยงดูไม
เหมาะสมกับวัย  

1.4 พอ แม อายุยังนัอย ขาดวุฒิภาวะในการเปนครอบครัว ไมมีความรู และ
ประสบการณในการเลี้ยงดูเด็กทําใหเด็กไมไดรับการเอาใจใสเทาที่ควรทั้งดานสุขภาพรางกาย 
จิตใจ รวมทั้งการใหการศึกษาอบรมที่เหมาะสม  

1.5 พอแมมีทัศนะคติไมดีตอบุตรธิดา ซึ่งไมพรอมที่จะมีเด็ก แตพลาดพลั้งมีลูกขึน้โดย
ไมต้ังใจ จึงมีทัศนะคติไมชอบ เกลียดชัง เห็นวาเปนอุปสรรคตอการใชชีวิตจึงมักทอดทิ้ง หรือทุบตี
ทําราย ไมเอาใจใส  
          2. สาเหตุจากสภาพแวดลอมและสังคม ไดแก  

 2.1 การอพยพยายถิ่นจากชนบทเขามาทํางานในเมืองใหญเขามาอาศัยอยูในชุมชน
แออัด เนื่องมาจากความลําบากยากแคนในชนบท ไมสามารประกอบอาชีพในชนบทไดจึงตอง
แสวงหางานอื่นทําในเมือง 

 2.2 สภาพสังคมเมืองที่มีสถานเริงรมย แหลงทองเที่ยว สถานอบายมุขตาง ๆ ซึ่งเปน
แหลงยั่วยุทาทายใหเด็กอยากทดลองอยากเขาใกล อยากเขาไปใชบริการเชนเดียวกับผูใหญ หรือ
เปนแหลงที่เด็กสามารถเขาไปหารายได  

 2.3 สภาพที่อยูอาศัย อยูในแหลงเสื่อมโทรม และแหลงที่มีอบายมุข ใชชีวิตอยางไมมี
ระเบียบแบบแผนที่มีคานิยมที่ผิดๆ ทําใหเด็กซึมซับส่ิงตาง ๆ เหลานั้นเขามาโดยไมรูตัว และกระทาํ
ผิดโดยไมไดต้ังใจ  
          3. สาเหตุมาจากตัวเด็กเอง  
           3.1 เด็กเปนวัยที่พรอมจะไดรับการอบรมสั่งสอนไปในทิศทางตาง ๆ ตามที่ผูใหญใน
สังคมประพฤติปฏิบัติจึงทําใหเด็กมีโอกาส มีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไดโอยงายและกลายเปนเด็ก
ดอยโอกาสในอนาคต  
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           3.2 เด็กเปนวัยที่อยากเรียนรู ทดลอง และทําตามอยางที่ตนเองไดพบเห็น หรือถูก
ลอลวง บังคับขมขูก็ดี หากเบี่ยงเบนไปในทางที่ไมเหมาะสมก็มีโอกาสกลายเปนเด็กดอยโอกาสได 
 3.3 เด็กดอยโอกาสสวนใหญ มีจิตใจออนแอ ขาดความรัก ความอบอุน เก็บกด มีอาการ
ทางประสาทและเอาแตใจตนเอง จนดูเหมือนเปนวัยที่รักอิสรเสรี แตสภาพลักษณะเชนนี้ เอื้อให
เด็กกลายเปนเด็กดอยโอกาสไดมาก  
           เนื่องจากขอมูลของกลุมเด็กในสภาวะยากลําบากเหลานี้กระจัดกระจาย และขอมูลของ
บางกลุมยังถูกปดบังซอนเรน เชน ขอมูลเกี่ยวกับเร่ืองเด็กถูกทํามิดีมิรายทางเพศ โสเภณีเด็ก เด็ก
พิการ ฯลฯ ในขณะที่ขอมูลอีกหลายแงมุมก็ยังมิไดมีการสํารวจหรือรวมรวมเอาไว จึงทําใหเปนการ
ยากที่จะทราบไดอยางแนชัดวา มีจํานวนเด็กเหลานี้อยูมากนอยเพียงไร ดวยเหตุดังกลาว จึงมี
ความจําเปนอยางเรงดวนที่จะตองดําเนินการทั้งในเรื่องการหาขอมูลและการแกปญหา เพราะเปน
ทีเชื่อกันวาเด็กที่อยูในสภาวะยากลําบากเหลานี้ จะมีจํานวนเพิ่มข้ึนตามสภาพสังคมเมืองที่
ซับซอนยิ่งขึ้น จําเปนตองเรงรัดหามาตรการปกปองคุมครองและพัฒนาเด็กเหลานี้อยางจริงจัง
(มูลนิธิเด็ก อางใน http://www.childthai.org/cic/c204.htm) 
 อยางไรก็ตาม จากรายงานสถานการณสุขภาวะในเด็กและเยาวชน พบวา มีเด็กที่ตกอยู
ในสภาพดอยโอกาสที่มีสาเหตุมาจากปจจัยทางสังคมตางๆ กันดังนี้   
 
1.   เด็กถูกทารุณกรรม  

1.1. สภาพทั่วไปและสาเหตุของปญหา  
 ปจจุบันยังไมมีการรวบรวมตัวเลขสถิติของเด็กที่ถูกทารุณวามีทั้งหมดจํานวน เทาไรในแต
ละป แตปรากฎเปนขาวอยูเนืองๆ วา มีเด็กจํานวนไมนอยที่ถูกทารุณทั้งทางรางกาย จิตใจ และ
ทางเพศ ไมวาจะเปนรูปแบบของการทุบตี ทําราย การขมเหงรังแกทางจิตใจ ตลอดจนการบังคับ
หลอกลวงและใชกําลังประทุษรายทางเพศ รวมทั้งการขมขืนโดยเฉพาะเปนกรณีที่เด็กถูกกระทํา
ทารุณโดยบิดามารดา ผูปกครอง นายจาง หรือผูซึ่งมีความสัมพันธกับเด็ก จึงทําใหไมคอยมีการ
แจงความ ฟองรอง เร่ืองดังกลาวจึงถูกปดเงียบไป  

จากรายงานของกรมประชาสงเคราะหระบุวาในป 2537 ไดชวยเหลือเด็กถูกทารุณทาง
รางกาย จิตใจ และทางเพศ จํานวน 62 ราย ผูทารุณรอยละ 80 เปนพอแมและผูใหญที่เลี้ยงดูเด็ก1 

                                                        
1 สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมและประสานงานเยาวชนแหงชาติ ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน, 2538  
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ในป 2539 จากสถิติขององคกรพัฒนาเอกชน (NGO) รายงานวาไดชวยเหลือเด็กเหลานี้ จํานวน 
74 คน2

1.2 สาเหตุของการทารุณกรรมเด็กเกิดจาก  
- สภาพและเศรษฐกิจของครอบครัว ซึ่งความสัมพันธภายในไมดี มีปญหาเรื่อง

เศรษฐกิจ ทําใหเกิดความตึงเครียดทางอารมณ บิดามารดาอายุนอย ขาด
ประสบการณในการเปนพอแมและการเลี้ยงดูเด็ก  

- สภาพทางจิตใจของผูกระทําทารุณ ซึ่งไมไดรับความอบอุนในวัยเด็ก ถูกบีบค้ัน ถูก
ทารุณ จึงมีสภาพจิตใจและอารมณไมปกติ จึงระบายการเก็บกดความเกลียดมาที่
ตัวเด็ก 

1.3 ผลกระทบที่เกิดจากการทารุณกรรมเด็ก ไดแก  
- ปญหาทางรางกายจะปรากฏบาดแผลตามเนื้อตัวและผิวหนัง มีการ

กระทบกระเทือนทางสมอง กระดูก อวัยวะภายใน การใชความรุนแรงทางรางกาย
จะสงผลกระทบตอพฤติกรรมของเด็กในทันที เชน การหวาดผวาและอาการทาง
ประสาทอื่น ๆ 

- ปญหาทางจิตใจและอารมณ ทําใหรูสึกขาดความรัก ความอบอุน เปนคนไมมีคาตอ
คนอื่น เก็บกด เซื่องซึม ตลอดจนมีพฤติกรรมที่แสดงปญหาทางอารมณผิดปกติอ่ืนๆ   

- ปญหาทางพฤติกรรมในระยะยาว จะเกิดการสะสมใหเรียนรูวิธีแกปญหาการ
ขัดแยงดานการใชความรุนแรงและใชกําลังแทนการใชเหตุผล เปนคนตอดานสังคม 
กาวราว อาจกระทําผิดหรือกออาชญากรรมไดในที่สุด  

1.4 การดําเนินการใหความชวยเหลือ  
เด็กที่ถูกทํารายทารุณตองไดรับการชวยเหลือในเรื่องของการบําบัดรักษาและการ

ดําเนินคดีทางกฎหมาย หนวยงานที่ดําเนินการในเรื่องนี้ เชน กรมประชาสงเคราะห มูลนิธิศูนย
พิทักษสิทธิเด็ก โครงการบานพักฉุกเฉินของสมาคมสงเสริมสถานภาพสตรี โครงการบานพักผูหญิง
ของมูลนิธิผูหญิง เปนตน  
 
2. แรงงานเด็ก  
 ดร.ทวีสุข พันธุเพ็ง ไดทําการศึกษาและใหคําจํากัดความเกี่ยวกับแรงงานเด็กเอาไววา 
ตามอนุสัญญาวาดวยอายุข้ันต่ํา (หมายเลขที่ 138) องคการแรงงานระหวางประเทศไดกําหนด
                                                        
2 สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมและประสานงานเยาวชนแหงชาติ จํานวนเด็กและเยาวชนที่ไดรับบริการจาก 
NGO ในป 2539  
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อายุข้ันต่ําของลูกจางไวเทากับอายุที่จบการศึกษา ภาคบังคับ หรือไมตํ่ากวา 15 ป สําหรับงาน
ทั่วไปไมตํ่ากวา 13 ป สําหรับงานเบา และไมตํ่ากวา 18 ป สําหรับงานอันตราย แตสําหรับประเทศ 
ที่กําลังพัฒนานั้นไดกําหนดอายุข้ันต่ําสําหรับงานทั่วไปเปน 14 ป งานเบาเปน 12 - 14ป และงาน
อันตรายเปน 16 ป   
 อนุสัญญาวาดวยแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวรายที่สุด (หมายเลขที่ 182) ไดกําหนดวาเด็ก
หมายถึง บุคคลที่อายุตํ่ากวา 18 ป  
 สําหรับประเทศไทย พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 ซึ่งไมครอบคลุมลูกจาง
ภาคเกษตรกรรม และลูกจางที่รับงานไปทําที่บาน ไดกําหนดอายุข้ันต่ําของลูกจางคือ 15 ป 
แรงงานเด็กตามกฎหมายคือ ลูกจางที่มีอายุต้ังแต 15 ปข้ึนไป แตยังไมถึง 18 ปบริบูรณ  

 ประเด็นสําคัญของโลกเกี่ยวกับปญหาแรงงานเด็กที่พบทั่วไปคือ  (1) การบาดเจ็บและ
เจ็บปวยจากการทํางาน อัตราการบาดเจ็บและเจ็บปวยจาก การทํางานของแรงงานเด็กสูงถึงรอย
ละ 20 ทําใหตองหยุดงานชั่วคราว หรือเลิกทํางาน (2) การทํางานยาวนานมาก เด็กหลายคนตอง
ทํางานหลายชั่วโมงตอวัน บางคนตองทํางานถึง 9 ชั่วโมงตอวัน สัปดาหละ 7 วัน โดยไมมีวันหยุด
พัก โดยทั่วไปพบวา เด็กหญิงตองทํางานเปนเวลายาวนานกวาชาย และไดรับคาจางนอยกวา
พี่ชายหรือนองชาย ทั้งที่ทํางานอยางเดียวกัน (3) แรงงานเด็กในชนบทมีมากกวาในเขตเมือง
ประมาณ 2 เทา เด็กในชนบทโดยเฉพาะเด็กหญิงมีแนวโนมที่จะเริ่มทํางานตั้งแตอายุยังไมถึง 10 
ป (4) มีแรงงานเด็กถึง 4 ใน 5 คน ที่ทํางานโดยไมไดรับคาจาง สวนแรงงานเด็กที่ไดรับคาจางก็จะ
ไดรับคาจางต่ํากวาอัตราคาจางทั่วไป และมักต่ํากวาคาจางขั้นต่ําตามกฎหมายดวย (ทวีสุข พันธุ
เพ็ง, 2543 อางใน http://advisor.anamai.moph.go.th/factsheet/boyproblem.htm) 

2.1 สภาพทั่วไปและสาเหตุของปญหา  
 จากขอมูลของสํานักงานสถิติแหงชาติ ในป 2537 พบวา มีเด็กอายุ 13-14 ป ทํางาน
จํานวน 320,000 คน อายุ 15-19 ป มีจํานวน 3,047,400 คน   

แรงงานเด็กเหลานี้อยูในภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการผลิต พาณิชยกรรมและบริการ 
และงานขนสง สวนหนึ่งของแรงงานเด็กถูกทารุณทางรางกายและจิตใจ ตลอดจนถูกเอาเปรียบ
เร่ืองคาจาง ความเปนอยูและสวัสดิการ รวมทั้งขาดโอกาสในการศึกษาเพิ่มเติมและฝกทักษะเชิง
อาชีพ  

อยางไรก็ตาม จํานวนลูกจางในสถานประกอบการตั้งแตป 2538-3541 จําแนกตามภาค
และกรุงเทพฯและปริมณฑล(ทวีสุข พันธุเพ็ง, 2543 เพิ่งอาง) ดังตารางตอไปนี้ 
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ตารางที่ 1 จํานวนลูกจางในสถานประกอบการ จําแนกภาคและกรุงเทพฯและปริมณฑลระหวาง
พ.ศ.2538-2541 

ภาค พ.ศ.2538 พ.ศ.2539 พ.ศ.2540 พ.ศ.2541 
กรุงเทพฯและปริมณฑล 41,792 41,030 40,632 38,765 
กลาง 16,457 15,247 14,433 13,728 
เหนือ 8,320 7,921 8,005 7,495 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 13,551 14,512 14,700 14,382 
ใต 4,731 5,003 4,703 4,466 
รวม 84,851 83,713 82,473 78,736 
ที่มา: ศูนยขอมูลสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กองวิชาการ กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 

 
2.2 สาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาแรงงานเด็ก คือ  

- ปญหาทางเศรษฐกิจของครอบครัว เด็กจะเขาสูตลาดแรงงานเพื่อหารายไดชวยเหลือ
ครอบครัว 

- ความตองการแรงงานเด็ก เนื่องจากการจายคาจางและสวัสดิการต่ํากวาผูใหญและ
งายตอการปกครอง  

- สภาพแวดลอมของความฟุงเฟอของชีวิตในเมืองกระตุนใหเด็กตองการทํางาน  
2.3 ปญหาเกี่ยวกับการใชแรงงานเด็ก ไดแก  

- การถูกใชแรงงานอยางไมเปนธรรม 
- คุณภาพดานโภชนาการ  
- สุขภาพอนามัย 
- การประสบอันตรายจากการทํางาน  
- การขาดโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาอาชีพ  
- การพัฒนาการและการปรับตัวทางสังคม  

  
3. เด็กในธุรกิจบริการทางเพศ  

1.1 สภาพทั่วไปและสาเหตุของปญหา  
เนื่องจากกิจการคาประเวณีเปนกิจการที่ผิดกฎหมายจึงไมอาจทราบตัวเลขที่แนนอนไดวา 

ปจจุบันมีเด็กในธุรกิจบริการทางเพศเปนจํานวนทั้งสิ้นเทาไร การใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลที่
แตกตางกันเปนผลใหตัวเลขเกี่ยวกับจํานวนเด็กที่ระบุไว ทั้งจากหนวยงานภาครัฐและหนวยงาน
ภาคเอกชนมีความแตกตางกันมาก ซึ่งเปนเพียงการประมาณการแทบทั้งสิ้น เชน กรมตํารวจระบุ
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วามีเด็กอายุตํ่ากวา 16 ป ในธุรกิจบริการทางเพศ จํานวน 160,000 คน กรมควบคุมโรคติดตอ 
กระทรวงสาธารณสุข พบวา มีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป จํานวน 86,500 คน มูลนิธิศูนยพิทักษสิทธเิดก็
ระบุวา มีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป จํานวน 800,000 คน (โดยประมาณการจากจํานวนสถาน
ประกอบการทั้งหมด และจํานวนหญิงในสถานประกอบการเหลานั้น) โครงการ End Child 
Prostitution in Asian Tourism (ECPAT) ระบุวามีจํานวน 250,000คน สํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมและประสานงานสตรีแหงชาติประมาณการวา มีโสเภณีทั้งหมดจํานวน 150,000-200,000 
คน ในจํานวนนี้กวารอยละ20เปนเด็ก กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและ
สวัสดิการสังคมระบุวา มีจํานวนระหวาง 23,000-26,000 คน สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
มหาวิทยาลัยมหิดล พบวา มีเด็กในธุรกิจบริการทางเพศอายุระหวาง 11-17 ป ประมาณ 67,000 
คน ในกลุมที่มีความเสี่ยงมาก และประมาณ 30,000-100,000 คน ในกลุมที่มีความเสียนอย จาก
เอกสารที่มีชื่อวา "The Progress of Nations" ขององคการทุนเพื่อเด็กแหงสหประชาชาติ 
(UNICEF) ระบุวามีจํานวน 100,000 คน3  

1.2 สาเหตุของการเขาสูธุรกิจบริการทางเพศของเด็ก ไดแก 
- ความยากจนของครอบครัว  
- มีเครือขายของอาชญากรรมการขายเด็กและการคาเด็กขามแดน  
- คานิยม เนื่องจากเปนงานที่งายและไดรับเงินตอบแทนสูงสามารถนําไปซื้อเสื้อผา

และของใชตาง ๆ ได เปนธุรกิจที่มีความตองการจากผูบริโภคอยูเสมอ 
-  สถานที่บริการ ทางเพศและที่มีการแสดงสื่อลามกอนาจารเกิดขึ้นอยางแพรหลาย

และเปดเผย  
- ตลอดจนนโยบายของรัฐที่ใหความสําคัญในเรื่องเศรษฐกิจของประเทศ โดยไมคอย

คํานึงถึงผลกระทบทางสังคม  
1.3 ปญหาและผลกระทบตอเด็กในธุรกิจบริการทางเพศ คือ  

- ดานสุขภาพอนามัยและเสรีภาพของเด็ก ทรุดโทรมทั้งทางสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต อาจปวยดวยโรคทางเพศสัมพันธและโรคเอดส ในบางกรณีที่เด็กไมยอม
จะถูกทํารายและกักขังทําใหปราศจากเสรีภาพ  

- การดําเนินชีวิตและการปรับตัวอยูในสังคม มักไดรับการดูถูกเหยียดหยามจาก
สังคมและบุคคลทั่วไป  

                                                        
3 สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมและประสานงานเยาวชนแหงชาติ และ ศูนยสิทธิเด็กเอเชียเน็ท , สรุปรายงาน
ผลการดําเนินงานตามอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก (ฉบับที่ 1) เสนอตอคณะกรรมการสิทธิเด็กแหงสหประชาชาติ, 
กรุงเทพมหานคร, : โรงพิมพองคการสงเคราะหทหารผานศึก, 2540, หนา 81 
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1.4  การดําเนินการใหความชวยเหลือ 
 การใหการสงเคราะหและชวยเหลือแกเด็กในธุรกิจบริการทางเพศมีโครงการและ
หนวยงานที่ดําเนินการ เชน โครงการศูนยสงเคราะหและฝกอาชีพของกรมประชาสงเคราะห 
โครงการของมูลนิธิศูนยพิทักษสิทธิเด็ก โครงการบานพักผูหญิงของมูลนิธิผูหญิง โครงการบานพัก
ฉุกเฉิน โครงการศูนยการศึกษาและฝกอาชีพสตรีของสมาคมสงเสริมสถานภาพสตรี กลุมเพื่อน
หญิง ชมรมดาวเหนือสัมพันธ สภาแคทอลิกแหงประเทศไทยเพื่อการพัฒนา บานสุขนิรันดร 
โครงการสงเสริมคุณธรรมทางเพศ ดําเนินการโดยกรมประชาสัมพันธ กรมการศาสนา สํานักงาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ กรมการพัฒนาชุมชน กรมการปกครอง กรมประชาสงเคราะห 
กรมตํารวจ สํานักงานเสริมสรางเอกลักษณแหงชาติ สํานักงานสวัสดิการสังคม กรุงเทพมหานคร 
มูลนิธิผูหญิง มูลนิธิส่ือสรางสรรค กรมการศึกษานอกโรงเรียน กรมสามัญศึกษา โครงการศึกษา
รูปแบบการสรางความหวังใหมเพื่อสตรี ดําเนินการโดยกระทรวงมหาดไทย กระทรวง ทบวง กรม 
จังหวัด และองคกรเอกชนที่เกี่ยวของ โครงการสัมมนาระดับชาติเร่ืองบทบาทของภาครัฐและ
เอกชนในการปองกันและแกไขปญหาธุรกิจบริการทางเพศ ดําเนินการโดยคณะอนุกรรมการ
ปองกันและแกไขปญหาธุรกิจบริการทางเพศ ในคณะกรรมการสงเสริมและประสานงานสตรี
แหงชาติ และโครงการจัดตั้งศูนยประสานการใหความชวยเหลือผูถูกบังคับคาบริการทางเพศ 
(คชพ.) ดําเนินการโดย กรมตํารวจ กระทรวง ทบวง กรม จังหวัด และองคกรเอกชนที่เกี่ยวของ เปน
ตน  
 
4.   เด็กในครอบครัวยากจนมาก  

 4.1  สภาพทั่วไป  
 การกําหนดขอมูลเกี่ยวกับเด็กที่อยูในครอบครัวยากจนมากยังขาดความชัดเจน 

เนื่องจากแตละหนวยงานมีแนวคิดและหลักเกณฑในการชี้วัดถึงระดับความยากจนแตกตางกัน 
และระบบการจัดเก็บขอมูลยังไมสามารถเอื้ออํานวยในจุดนี้ได  

 ความยากจนในประเทศไทยเกี่ยวของกับความเปนไปของเศรษฐกิจชนบทเปนสําคัญ มี
การประมาณการวาหนึ่งในสี่ของจํานวนประชากรอยูในขายที่เรียกวายากจน และประชากรรอยละ 
30 ของชาวชนบทเปนคนยากจน ภูมิภาคที่มีสัดสวนของประชากรที่ยากจนหนาแนนที่สุด คือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณรอยละ 80 ของคนยากจนมาจากครอบครัวที่ประกอบอาชีพ
ทางการเกษตร และประชากรที่ยากจนรอยละ 97.6 มีการศึกษาต่ํากวาระดับมัธยมศึกษา4  
                                                        
4 สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมและประสานงานเยาวชนแหงชาติ และองคกรทุนเพื่อเด็กแหงสหประชาชาติ 
(ยูริเซฟ), รายงานการประชุมปฎิบัติการเรื่องเด็กในภาวะยากลําบาก, กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพองคการ
สงเคราะหทหารผานศึก : 2533, หนา 38 
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4.2 การดําเนินการใหความชวยเหลือ  
เด็กเปนผูไดรับผลกระทบโดยตรงจากการที่ครอบครัวตองตกอยูในภาวะยากจน โอกาสที่

เด็กจะไดรับการพัฒนาและการศึกษายอมลดนอยลง  
ปจจุบันมีหนวยงานหลายแหงทั้งภาครัฐและเอกชนที่ดําเนินการชวยเหลือแกเด็กที่อยูใน

ครอบครัวยากจน เชน กรมประชาสงเคราะห ใหบริการแกเด็กชวงอายุ 0-18 ป ที่อยูในครอบครัว
ยากจนทั่วประเทศ มีเงินทุนประชาศึกษาสงเคราะห (ทปศ.1) ใหยืมสําหรับการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาและต่ํากวาอุดมศึกษา รวมทั้งการใหการศึกษาฝกอาชีพ อบรมจริยธรรมใหแกเด็ก
ที่เขามาอยูในสถานสงเคราะห กระทรวงศึกษาธิการ โดย สปช. ไดจัดทําโครงการอาหารกลางวัน
แกเด็กที่ยากจนในโรงเรียนตาง ๆ ทั่วประเทศ องคกรเอกชนไดใหความชวยเหลือดานสิ่งของหรือ
เงิน การใหที่พักอาศัย และการศึกษาฝกอบรมตาง ๆ เปนตน  

อยางไรก็ตาม เด็กในครอบครัวยากจนอีกสวนหนึ่งยังไมสามารถเขาถึงบริการของรัฐได 
โดยเฉพาะการศึกษาและสาธารณสุข เพราะการบริการของรัฐมีขอจํากัดบางประการไมเพียงพอ
และกระจายบริการไดทั่วถึง  
 
5.  เด็กถูกทอดทิ้งและเด็กกําพรา  

5.1 สภาพทั่วไปและสาเหตุของปญหา  
จํานวนเด็กถูกทองทิ้งและเด็กกําพรามีแนวโนมสูงขึ้น จากขอมูลของกรมประชาสงเคราะห

ที่รวบรวมจากสถานสงเคราะหเอกชนและสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนที่จดทะเบียนกับกรม
ประชาสงเคราะห พบวา มีเปนจํานวน 74,802 คน  

5.2  สาเหตุของเด็กถูกทอดทิ้งและเด็กกําพรา ไดแก  
- ครอบครัวแตกแยกเนื่องจากการหยาราง แยกกันอยู  
- ครอบครัวมีฐานะยากจน มีลูกมาก หัวหนาครอบครัวตองแบกภาระแตเพียงผูเดียว  
- หัวหนาครอบครัวหรือสมาชิกครอบครัวเปนโรคติดตอเร้ือรัง ติดยาเสพติด พิการ 

หรือตองโทษจําคุก  
- สมาชิกในครอบครัวขาดความผูกพันและความเขาใจซึ่งกันและกัน  
- มารดาตั้งครรภเมื่ออายุยังนอยหรือขณะกําลังศึกษา  
- ผลจากสงครามหรือภัยธรรมชาติ  

5.3  การดําเนินการใหความชวยเหลือ  
 ลักษณะการดําเนินงานสวนใหญจะมุงเนนไปที่การใหบริการดูแลทดแทน (Substitution 

Care) ทั้งที่มีเปาหมายเพื่อเปนการดูแลทดแทนชั่วคราว (Temporary Care) และการดูแลทดแทน
โดยถาวร (Permanent Care) โดยใหบริการทางดานการพัฒนารางกายสติปญญาจิตใจ อารมณ 
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และสังคม ในรูปของสถานสงเคราะหของกรมประชาสงเคราะหและองคกรเอกชน ครอบครัวบุญ
ธรรม เพื่อจัดทําครอบครัวใหมทดแทนใหดําเนินการโดยกรมประชาสงเคราะห การดูแลเด็กใน
ระบบหมูบานเด็กของโสสะมูลนิธิแหงประเทศไทย เปนการอุปการะเด็กแบบถาวร ไมมีการคืนไปสู
ครอบครัวเดิมหรือจัดหาครอบครัวบุญธรรมให เปนตน  
 
6.  เด็กเรรอน  

6.1 สภาพทั่วไปและสาเหตุของปญหา  
จากสภาพสังคมปจจุบันมีแนวโนมวาเด็กเรรอนจะเพิ่มจํานวนมากขึ้นตามเมืองใหญ เด็ก

เหลานี้มีอัตราเสี่ยงสูงที่จะถูกทํารายและตกเปนเหยื่อของอาชญากรรมทุกประเภทรวมทั้งติด
ยาเสพติด ถูกใชเปนเครื่องมือในการแสวงหาประโยชนทางธุรกิจบริการทางเพศ  

ในป พ.ศ. 2535 มีเด็กเรรอนที่เขาสูสถานสงเคราะหและอยูในความคุมครองสวัสดิภาพ
ของกรมประชาสงเคราะห จํานวน 1,460 คน ในป 2536 มีเด็กเรรอนอายุระหวาง 11-15 ป ใน
กรุงเทพมหานคร จํานวน 362 คน ในป 2537 มูลนิธิสรางสรรคเด็กระบุวามีเด็กเรรอนทั่วประเทศ
ทั้งสิ้น 13,322 คน5  

เด็กเรรอนสวนใหญไมไดรับการศึกษาในระบบ หรือเรียนแตไมจบชั้นประถมศึกษา 
เนื่องจากตองอพยพเรรอนตามครอบครัว จึงไมมีโอกาสไดรับการศึกษา พอแมดอยการศึกษาและ
ไมเอาใจใส รวมทั้งสติปญญาและความสามารถของเด็กเอง ส่ิงเหลานี้ทําใหการศึกษาของเด็ก
เรรอนคอนขางต่ํา6

6.2  สาเหตุที่เด็กออกมาเรรอน มีสาเหตุสําคัญ 3 ประการ7 คือ  
- ครอบครัวและผูปกครอง สภาพครอบครัวแตกแยกขาดความรักความอบอุน เบื่อ

หนายบาน ที่อยูถูกทํารายทุบตี ลงโทษรุนแรง ถูกใชงานอยางหนัก จึงหนีออกมา
จากบาน นอกจากนี้ครอบครัวเรรอนที่อพยพไปประกอบอาชีพตามแหลงงานตาง ๆ 
เด็กตองเรรอนตามครอบครัว เกิดการพลัดหลงกับพอแมเมื่อออกมาเที่ยวและไม
สามารถติดตามใหความชวยเหลือรับกลับบานได บางกรณีจงใจทิ้งเด็กไวตามแหลง
ชุมชนเพราะไมตองการรับภาระ  

                                                        
5 สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมและประสานงานเยาวชนแหงชาติ, ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน ; 
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมและประสานงานเยาวชนแหงชาติ และศูนยสิทธิเด็กเอเชียเน็ท, สรุปรายงานการ
ดําเนินงาน....., อางแลว, หนา 50  
6 นิตยา กัทลีรดะพันธ, อางแลว, หนา 14-15, 24-28  
7 เรื่องเดียวกัน, หนา 14-15. 
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- ตัวเด็กเอง เมื่อรูสึกวาถูกทอดทิ้งไมไดรับความอบอุนความรักจึงหนีออกจากบาน 
เด็กบางคนมีนิสัยชอบเที่ยวเตรตองการความเปนอิสระ อยากรูอยากลอง เด็กบาง
คนสติปญญาต่ําเรียนไมทันเพื่อน โรงเรียนและครูไมสามารถชวยแกปญหาได จึง
ออกเที่ยวเตรสนุกสนานกับเพื่อน ในที่สุดถูกชักจูงลอลวงโดยกลุมมิจฉาชีพออกไป
เรรอนหรือประกอบอาชีพอันไมเหมาะสม  

- สังคมภายนอก มีส่ิงยั่วยุใหเด็กออกไปสนุกสนาน เชน สวนสนุก ดิสโกเทค วีดีโอ
เกมส โรงภาพยนตร ตลอดจนสื่อมวลชนที่ถายทอดคานิยมไมถูกตองและเด็กได
เลียนแบบ เมื่อผูปกครองไปสามารถตอบสนองเพียงพอกับความตองการ เด็กจึง
ออกแสวงหาดวยตนเองหรืออาจถูกเพื่อนฝูงชักนําไปในการที่ไมเหมาะสม  

6.3 การดําเนินการใหความชวยเหลือ  
หนวยงานภาครัฐและเอกชนไดดําเนินการใหบริการแกเด็กเรรอน โดยใหความชวยเหลือ

ทางสวัสดิการสังคม ที่พักอาศัย อาหาร เครื่องนุงหม การรักษาพยาบาล การศึกษา และ
นันทนาการ เชน  

- กรุงเทพมหานคร ใหบริการในลักษณะของศูนยเยาวชน จัดครูขางถนนลงไปสอน
เด็กตามทองถนน การใหบริการดานสาธารณสุข 

- สํานักบริหารการศึกษาตางถิ่น กรมการปกครองโดยเทศบาลและเมืองพัทยาได
ดําเนินการสํารวจและใหบริการจัดการศึกษาแกเด็กเรรอน โดยจัดครูอาสาลงไป
สอนเด็กในพื้นที่ ดําเนินการสงเด็กกลับเขาสูโรงเรียนในสังกัดเทศบาล  

- กรมการศึกษานอกโรงเรียน จัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญและสาย
อาชีพ  

- กรมประชาสงเคราะห ซึ่งเปนหนวยงานหลักของรัฐในการใหบริการและการ
ชวยเหลือแกเด็กเรรอน ใหการบริการพื้นฐาน รวมทั้งการศึกษาแกเด็กในสถาน
สงเคราะหและสถานคุมครองกองสวัสดิการเด็ก  

- การดําเนินงานของภาคเอกชนเปนไปในสองลักษณะใหญ ๆ คือ การชวยเหลือเด็ก
ในทองถนน โดยมีเจาหนาที่หรือครูไปพบปะคลุกคลีทําความเขาใจกับเด็กและ
ชวยเหลือดานตาง ๆ และการเปดบานสําหรับเด็กใหเด็กเขามาอยูอาศัย เชน บาน
สรางสรรคเด็กของมูลนิธิสรางสรรคเด็ก บานปนรักของมูลนิธิโกมลคีมทอง บาน
สายใยของสภาเยาวชนคาทอลิคแหงประเทศไทย บานเด็กแสงตะวันของมูลนิธิเพื่อ
ชีวิตเด็กอุดร เปนตน การทํางานขององคกรเอกชนมีลักษณะของเครือขายเพื่อเสริม
งานซึ่งกันและกัน และมีการประสานงานรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ  
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7.  เด็กลูกกรรมกรกอสราง  
7.1 สภาพทั่วไปและสาเหตุของปญหา 

  เนื่องจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็วกอใหเกิดการกอสรางอาคารสถานที่ 
บานพักที่อยูอาศัยทั้งในยานตัวเมืองโดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร และในยานอุตสาหกรรม ซึ่งใน
การกอสรางแตละแหงจะตองใชแรงงานเปนจํานวนมาก สวนใหญเปนแรงงานที่อพยพมาจากถิ่น
อื่น และเปนการอพยพมาทั้งครอบครัว พอแมลูก จากการสํารวจในแหลงกอสรางขององคกร
เอกชนพบวา ในป 2532 มีเด็กลูกกรรมกรกอสรางที่อายุตํ่ากวา 15 ป ประมาณ 30,000 คน8 ใน
เวลาที่พอแมรับจางทํางาน เด็กมักจะถูกทอดทิ้งหรือปลอยใหอยูกันตามลําพังไมมีผูดูแล  

7.2 ปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นกับเด็กลูกกรรมกรกอสราง ไดแก  
- การไดรับอันตรายจากการกอสราง  
- การติดเชื้อและเจ็บไข  
- ภาวะทุพโภชนาการ  
- การขาดโอกาสทางการศึกษาเนื่องจากมีการอพยพโยกยายตามพอแมไปเร่ือยๆ จึง

ขาดโอกาสที่จะไดรับการศึกษาอยางตอเนื่อง  
- เด็กจะขาดทะเบียนบานและใบเกิดการเกิดความรูสึกวาเหวไมมั่นคง ขาดความ

อบอุน  
7.3 การดําเนินการใหความชวยเหลือ  

เด็กลูกกรรมกรกอสรางจําเปนตองไดรับการชวยเหลือ ตองการโอกาสที่จะพัฒนาทั้งดาน
สติปญญา จิตใจ และสุขภาพรางกาย ปจจุบันมีโครงการตาง ๆ ที่ใหความชวยเหลือ โดยกรม
ประชาสงเคราะหรวมกับกระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ ทบวงมหาวิทยาลัย และองคกร
เอกชน เชน โครงการสถานรับเลี้ยงเด็กเคลื่อนที่ในเขตกอสราง โครงการสถานรับเลี้ยงเด็กเคลื่อนที่
ในเขตกอสราง พัทยา ชลบุรี เปนตน  

ในดานการการศึกษา มูลนิธิสรางสรรเด็กไดจัดการศึกษา โดยที่ศูนยเด็กสีวะรามีเด็กเล็ก 
3-6 ป 60 คน และกศน. 300 คน ที่คลองสองรังสิต หมูบานโฮมเพจ มีเด็กเล็ก 30 คน กศน. 200 
คน9

 
 
 

                                                        
8 สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมและประสานงานเยาวชนแหงชาติ, ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน, 
2538 
9 สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ, เด็กในภาวะยากลําบาก, มกราคม 2540 
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8.  เด็กในชุมชนแออัด 
8.1  สภาพทั่วไปและสาเหตุของปญหา  

กระทรวงมหาดไทยไดใหความหมายของ "ชุมชนแออัด" หรือแหลงเสื่อมโทรม (Slum) วา 
หมายถึง "สภาพของยานเคหะสถานหรือบริเวณพักอาศัยในเมืองที่ประกอบดวยอาคารเกาแก
ชํารุดทรุดโทรม มีบริเวณที่สกปรกรุงรัง ประชาชนอยูกันอยางแออัด ผิดสุขลักษณะ ตํ่ากวา
มาตรฐานพอสมควร จนไมอาจอยูอยางครอบครัวตามปกติวัสัยมนุษย ทําใหไมปลอดภัยในดาน
สุขวิทยาและอนามัย"  

จากขอมูลของกรุงเทพมหานคในป 2537 ระบุวาในกรุงเทพมหานครมีชุมชนแออัดจํานวน 
1,224 แหง มีประชากรในชุมชนแออัดประมาณ 1.26 ลานคน โดยในป 2535 มีเด็กในชุมชนแออัด
ที่อยูในวัยเรียน 75,163 คน และเพียงรอยละ 64 ที่มีโอกาสเขาศึกษาในระบบโรงเรียน10

8.2 ปญหาของเด็กในชุมชนแออัด ไดแก  
- ดานเศรษฐกิจในแตละครัวเรือน ไมมีงานทํา หรือมีแตรายไดไมเพียงพอกับการดํารง

ชีพ  
- ดานสภาพแวดลอม สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ขาดการรักษาความสะอาด 

ขาดอากาศบริสุทธิ์และแสงแดดไมมีสถานที่พักผอนหยอนใจ 
- ดานสังคมและสวัสดิการทางสังคม มีความรูนอย ขาดความรูในระบบตาง ๆ ในสังคม 

มีความโนมเอียงเขาหาในสิ่งที่ไมดีไดงาย เชน การติดยาเสพติด การลักขโมย การกอ
อาชญากรรม  

- ดานสุขภาพอนามัย มีการเจ็บไขมาก ไมพรอมที่จะเขารับบริการดานสาธารณสุข
เนื่องจากสภาพปญหาทางเศรษฐกิจ  

- ดานคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินมีนอย  
- ดานการศึกษา เนื่องจากความยากจน การไมมีหลักฐานของทางราชการ โดยเฉพาะ 

ทะเบียนบานและใบเกิด ทําใหขาดโอกาสทางการศึกษา หรือไมไดรับการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง  

8.3 การดําเนินการใหความชวยเหลือ  
หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนไดรวมกันดําเนินงานเพื่อใหความชวยเหลือในเรื่องตาง ๆ 

ไดแก  
- ดานที่อยูอาศัย ปรับปรุงสภาพแวดลอมในชุมชนใหดีข้ึน  

                                                        
10 สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมและประสานงานเยาชนแหงชาติ, ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน, 2538 
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- การใหบริการฝกอาชีพและจัดหางาน มีการจัดตั้งโรงเรียนฝกอาชีพ หนวยงานฝก
อาชีพเคลื่อนที่เพื่อฝกอบรมดานชางตาง ๆ  

- การใหบริการดานสาธารณสุข มีบริการหนวยแพทยเขาไปในชุมชน เพื่อตรวจรักษา
ปองกันโรค และใหคําแนะนําดานอนามัย  

- การใหบริการดานการศึกษา มีการจัดตั้งโรงเรียนสงเคราะหเคลื่อนที่ จางบัณฑิต
วางงานหรืออาสาสมัครจากมหาวิทยาลัยตาง ๆ เขาไปชวยสอนหนังสือแกเด็ก  

- การจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสิน  
 
9.  เด็กชาวไทยตางวัฒนธรรมและเด็กชาวเขา  

9.1 สภาพทั่วไป  
เด็กชาวเขาในประเทศไทยมาจากเผาแมว เยา กระเหรี่ยง อีกอ มูเซอ ลีซอ สัวะ จีน และ

ขมุ เปนเด็กกลุมนอยเชนเดียวกับเด็กกลุมวัฒนธรรมตางๆ เชน เด็กชาวเล ชาวมอญ ลาวโซง 
เงาะปาซาไก เปนตน  

ขอมูลของเด็กกลุมนอยเหลานี้ยังไมชัดเจน จากสถิติของสํานักงานสถิติแหงชาติรวมกับ
กรมประชาสงเคราะห ในป 2536 ระบุวา มีเด็กและเยาวชนชาวเขาอายุระหวาง 0-25 ป จํานวน 
211,289 คน โดยแบงเปน เด็กชาวเขาอายุ 0-3 ป จํานวน 33,105 คน อายุ 3-6 ป จํานวน 35,288 
คน อายุ 6-15 ป จํานวน 75,830 คน และอายุ 15-25 ป จํานวน 67,066 คน11

9.2 ปญหาของเด็กชาวเขา ไดแก  
- ดานสุขภาพอนามัย เด็กมักจะเสียชีวิตดวยโรคตางๆ มีภาวะทุพโภชนาการและขาด

สารไอโอดีน  
- ดานการศึกษา เด็กขาดโอกาสที่จะรับบริการการศึกษาภาคบังคับ เนื่องจากการ

ขาดความรูความเขาใจของผูปกครอง การใชแรงงานเด็ก ความยากจน และการ
บริการที่จัดใหไมทั่วถึง  

- ดานสังคมวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของสภาพสังคมและเศรษฐกิจ
ของประเทศ สงผลกระทบตอวิถีชีวิต คานิยมทัศนคติ และความเปนอยูของชาวเขา 
เชน การแตงกายที่ไมเหมาะสม การบริโภคที่ไมถูกตอง เด็กถูกทอดทิ้ง การคา
ประเวณี การติดยาเสพติด โรคเอดส ขอทาน การพนัน เปนตน  

 

                                                        
11 สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมและประสานงานเยาวชนแหงชาติ, ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน, 
2538 
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9.3   การดําเนินงานใหความชวยเหลือ  
 กรมประชาสงเคราะหและศูนยพัฒนาและสงเคราะหชาวเขา มีแผนงานและการ

ประสานงานรวมมือกับเจาหนาที่ของหนวยงานตางๆ ภายใตการสนับสนุนจากองคการทุนเพื่อเด็ก
แหงสหประชาชาติ ไดดําเนินความชวยเหลือในโครงการตางๆ ไดแก  

- โครงการดานสาธารณุสข จัดอบรมความรูสาธารณสุขมูลฐานใหภูมิคุมกันโรค การ
วางแผนครอบครัว  

- โครงการดานการศึกษา กรมประชาสงเคราะหโดยความรวมมือของกรมการศึกษา
นอกโรงเรียน ส.ป.ช กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน กรมตํารวจและ
หนวยงานทองถิ่น ไดจัดใหมีโครงการจัดตั้งศูนยเด็กเล็กอบรมครูดูแลเด็ก ปรับปรุง
ระบบการเรียนการสอนและการพัฒนาประสิทธิภาพครู จัดตั้งโครงการอาหาร
กลางวัน 

- โครงการดานสังคมและวัฒนธรรม ใหความรูความเขาใจประเพณีด้ังเดิมที่มีผลตอ
การอบรมเลี้ยงดูลูกสงเสริมบทบาทของพอแมในการมีสวนอบรมเลี้ยงดู  

- โครงการพัฒนาชุมชนชาวเขาเพื่อการพึ่งตนเองสงเสริมใหชุมชนชาวเขาจัดบริการ
ข้ันพื้นฐานเพื่อการมีชีวิตอยูรอด การเจริญเติบโตของเด็ก เตรียมผูนําชุมชนใหเห็น
ความสําคัญของเด็ก การมีสวนรวมในการบริหารเพื่อพัฒนาชุมชนของตน  

 
10.  เด็กไรสัญชาติและเด็กตางชาติ  
  10.1 สภาพทั่วไปและสาเหตุของปญหา  

 การอพยพโยกยายแรงงานขามประเทศเขามาในประเทศไทยจากประเทศเพื่อนบาน 
เชน พมา ลาว เขมร จีน และเวียดนาม โดยเฉพาะที่มาเปนครอบครัวทําใหมีเด็กตางชาติอพยพมา
ดวยมีเด็กตางชาติบางกลุมที่เขามาเอง ตามผูใหญมาหรือถูกพามาหรือถูกลอลวง โดยผานระบบ
นายหนา กระบวนการคาเด็ก การอพยพเขามาสวนใหญเปนการเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย12

 ดังนั้น จึงไมสามารถระบุไดวาปริมาณเด็กตางชาติในประเทศไทยมีจํานวนเทาไร แต
จากการประมาณการจากตัวเลขของสภาความมั่นคงแหงชาติ (สมช.) วามีจํานวนแรงงานตางชาติ
ในประเทศไทย 740,000 คน นาจะมีเด็กอยูประมาณอยางต่ํา 100,000 คน13

                                                        
12 คณะทํางานเรื่องเด็กตางชาติ, เอกสารสัมมนาเรื่องเด็กตางชาติ : สถานการณ ปญหา และทางออก, 13 
พฤศจิกายน 2539, หนา 1-2  
13 เด็กตางชาติ: สถานการณปญหาและทางออก, จดหมายขาวเด็กตางชาติ, ปที่ 1 ฉบับที่ 1, มิถุนายน-สิงหาคม 
2540, หนา 5  
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 เด็กตางชาติสวนใหญมีสถานภาพในลักษณะของแรงงานเด็ก เด็กในธุรกิจบริการทาง
เพศ เด็กเรรอนขอทานและเด็กไรสัญชาติ มักจะสบปญหาตาง ๆ ไดแก การถูกเอารัดเอาเปรียบใน
การใชแรงงาน การถูกทารุณกรรมและการละเมิดทางเพศ การถูกจัดอยูในพวกเขาเมืองโดยผิด
กฎหมายเมื่อถูกจับกุมจะถูกขังรวมกับผูใหญ ถูกสงไปยังสถานกักกันของสํานักงานตรวจคนเขา
เมือง การสื่อสาร ภาษา อานเขียนพูดภาษาไทยไมได ประสบอันตรายระหวางลักลอบเดินทางมา  

10.2 การดําเนินการใหความชวยเหลือ  
 มีความเคลื่อนไหวของกลุมองคกรเอกชนในการที่จะใหความชวยเหลือดูแลเด็กตางชาติ

เปนการเบื้องตน มีการประสานงานระหวางตํารวจ สํานักงานตรวจคนเขาเมือง (สตม.) กรม
ประชาสงเคราะห และองคกรเอกชน โดยตํารวจผูจับกุมจะสงเด็กใหทางสตม. หรือกรม
 ประชาสงเคราะห สํานักงานตรวจคนเขาเมืองจะประสานงานกับองคกรเอกชนและ
องคกรระหวางประเทศ เพื่อชวยเหลือในเรื่องการสอบถามขอมูลเด็ก การชวยเหลือในเรื่อง
คาใชจายในการสงกลับ การจัดกิจกรรมสันทนาการฟนฟูสภาพจิตใจเด็ก การใหบริการดาน
สุขภาพอนามัย และบริการดานการศึกษา  
 
11.   เด็กต้ังครรภนอกสมรส 

11.1   สภาพของปญหา  
 การที่เด็กตั้งครรภนอกสมรสกอใหเกิดปญหาและผลกระทบตาง ๆ ไดแก ปญหา

ทางสุขภาพรางกาย สุขภาพจิตและอารมณ การทําแทง การสูญเสียอนาคต เนื่องจากตองออกจาก
การศึกษาหรือการทํางาน และปญหาอื่น ๆ ทางสังคม เชน การฆาตัวตาย การทอดทิ้งทารก เปน
ตน  

11.2   การดําเนินการใหความชวยเหลือ  
  หนวยงานตางๆ ไดจัดโครงการและบริการชวยเหลือแกเด็กกลุมนี้ เชน  

- ดานการสงเคราะห ไดแก กรมประชาสงเคราะหโครงการบานพักฉุกเฉินของ
สมาคมสงเสริมสถานภาพสตรีโครงการบานพักผูหญิงของมูลนิธิผูหญิง  

- ดานสาธารณสุข การดูแลครรภโดยกระทรวงสาธารณสุข  
- ดานการใหความรูเร่ืองเพศ โดยกระทรวงศึกษาธิการ สมาคมวางแผน

ครอบครัว  
- ดานการดําเนินคดีกับผูกระทําผิดทางเพศ ไดแก กรมตํารวจ กรม

ประชาสงเคราะห ศูนยพิทักษสิทธิเด็ก มูลนิธิผูหญิง และสมาคมบัณฑิตสตรี
ทางกฎหมาย  
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12.  เด็กที่ไดรับเชื้อหรือไดรับผลกระทบจากโรคเอดส  
 12.1 สภาพทั่วไปและสาเหตุของปญหา  

 ในระยะแรกของการแพรระบาดของโรคเอดส ระหวางป 2527-2530 ไมมีรายงาน
ผูปวยโรคเอดสที่เปนเด็ก ในป 2531 มีรายงานวามีเด็ก 2 รายแรกที่มีเชื้อเอช ไอ วี โดยการเกิดจาก
มารดาที่ติดเชื้อ หลังจากนั้นจํานวนเด็กที่ปวยดวยโรคเอดส หรือมีอาการสัมพันธกับเอดสเร่ิมมี
จํานวนเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2537 มีจํานวนเด็กที่ปวยดวยโรคเอดส
อายุ 0-14 ป ประมาณ 1,005 คน และ อายุระหวาง 15-24 ป ประมาณ 2,221 ราย14

12.2 สาเหตุของการติดเชื้อเอดสในเด็ก   มาจากมารดาที่ติดเชื้อจากการมีเพศสัมพันธ
เปนสวนใหญ  

12.3 ผลกระทบตอเด็กที่ไดรับเชื้อ   มีทั้งทางดานรางกายและจิตใจ สังคม เศรษฐกิจ 
และการขาดโอกาสไดรับบริการพื้นฐาน  

 สวนเด็กที่ไดรับผลกระทบจากโรคเอดส ไดแก เด็กกําพรา เด็กที่ถูกทอดทิ้งเนื่องจาก
บิดามารดาเสียชีวิตจากการติดเชื้อ เอช ไอ วี หรือเอดส ตลอดจนเด็กที่ไมมีเชื้อแตอาศัยอยูกับ
ครอบครัวที่มีเชื้อ เอช ไอ วี หรือ เอดส ก็อาจไดรับผลกระทบทางดานจิตใจ ขาดการดูแล ความ
อบอุน และขาดโอกาสไดรับการศึกษา  

12.4  การดําเนินการใหความชวยเหลือ  
 มีการจัดตั้งคณะกรรมการปองกันและควบคุมโรคเอดสแหงชาติเพื่อวางนโยบายและ

แนวทางในการปองกันและควบคุมโรคเอดส กระทรวงสาธารณสุขทําหนาที่เปนผูประสานนโยบาย
และแผนงานการดําเนินงานของหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ  

 การสนับสนุนทางดานสังคม และจิตใจแกเด็กเปนสิ่งจําเปน ตลอดจนการหา
ครอบครัวทดแทนหรือการสนับสนุนใหญาติหรือชุมชน สามารถดูแลเด็กที่บิดามารดาเสียชีวิต  
 
13.  เยาวชนที่เครียดจากระบบการศึกษา 
 ทางกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขรวมกับสํานักวิจัย เอแบคโพลล 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ไดสํารวจภาคสนาม เร่ือง “สภาวะจิตใจของเยาวชนตอ การสอบระบบ
แอดมิชชั่น กรณีศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทา ที่ผานการสอบในระบบแอด
มิชชั่นใน กทม.และหัวเมืองใหญ” สํารวจระหวางวันที่ 18-20 เมษายน 2549 จํานวน 1,079 ราย  
 
                                                        
14 สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมและประสานงานเยาวชนแหงชาติ, รายงานสภาวะเด็กและเยาวชนไทย 
ประจําป 2537, หนา 82 
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13.1 สถานการณของปญหา 
 ดร.นพดล กรรณิกา ผูอํานวยการสํานักวิจัยเอแบคโพลล เปดเผยผลวิจัยวา ในชวง 
3 เดือนที่ผานมา กลุมตัวอยาง 69.6 รูสึกวาเครียด และระดับความเครียดนั้น 51% เปน
ความเครียดระดับปานกลาง, 27% เปนเครียดระดับมาก, 27.4% เครียดมาก 10.4% เครียดนอย, 
9.5% เครียดมากที่สุด  

13.2 ปจจัยทีท่ําใหเครียด 
 เมื่อสอบถามถึงบุคคลที่เปนสาเหตุของความเครียด 73% คือตัวเอง รองลงมา 
22.6% คือแม 21.7% คือพอ สวนสาเหตุอ่ืนที่ทําใหเครียดอยาง สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.), สถาบันทดสอบทางการศึกษา แหงชาติ (สทศ.) ฯลฯ มีถึง 12.9% 

 นอกจากนี้ผลสํารวจยังระบุวา นักเรียนเห็นวา พอแมทําใหความเครียดไมเพิ่มข้ึน
และไมลดลง หรือไมมีผลตอความเครียดมีถึง 41.3% แตสวนที่เห็นวา ทําใหเครียดลดลง 32.3% 
เพราะคอยดูแลอยูหางๆ ใหคําแนะนํา และไมวาอะไร สวนที่เห็นวาทําใหเพิ่มข้ึนมี 26.4% เพราะตัง้
ความหวังไวสูง กดดันอยากใหเขามหาวิทยาลัยไดตามที่พอแมหวัง 

13.3 ผลจากความเครียด 
 ประเด็นเรื่องการฆาตัวตายจากความผิดหวังในการสอบเขามหาวิทยาลัย จากการ
สํารวจพบวา กลุมตัวอยาง 85.2% คิดวาเปนเรื่องไมนาทํา เพราะมีทางออกที่ดีกวาการฆาตัวตาย 
เชน การหา สถานที่เรียนใหม อีกทั้งการฆาตัวตายไมใชความคิดที่ดี สอบไมไดไมใชเปนการตัดสิน
อนาคต สวน 12.8% ไมมีความเห็น แตที่นาสนใจคือ 2% คิดวาเปนเรื่องนาทํา เพราะไมมีคน
ปลอบใจหรือใหคําแนะนํา ตองการใหผูใหญรับรูถึงความตองการของเด็ก และเปนการประทวง 
สทศ.” 
 แมวา 2% นี้ที่คําวานาจะฆาตัวตาย หากสอบไมได เปนเพียงกลุมตัวอยางที่ทําการ
สํารวจเทานั้น ไมใช 2% ของนักเรียนที่สอบแอดมิชชั่นทั้งหมด แมวาจากสถิติการ ฆาตัวตายของ
ไทยเฉลี่ย 7 รายตอแสนประชากร ซึ่งนอยกวาคาเฉลี่ยการฆาตัวตายของโลกคือ 15 รายตอแสน
ประชากร แตก็เปนเรื่องที่ควรใหความสําคัญกับคนกลุมนี้ 
 อยางไรก็ตาม ดานผูทรงคุณวุฒิ ของกรมสุขภาพจิต นพ.ยงยุทธ วงศภิรมยศานติ์ 
แนะนําวา 

“ที่ผานมาเด็กก็มีความเครียด 3 ชั้นอยูแลว 1.เครียดวาจะสอบไดหรือไม 2.เครียดวาได
คณะตามที่ตองการหรือเปลา และเครียดชั้นสุดทายคือ เครียดวาจะไดมหาวิทยาลัย
ตามที่ตองการหรือไม และถาเพิ่มเรื่องของการตําหนิระบบเขาไปอีกทั้งที่ในปจจุบัน
หนวยงานที่เกี่ยวของกับความรับผิดชอบในความผิดพลาดที่เกิดขึ้นไปแลว หากมีความ
ไมไววางใจระบบมากขึ้น จะเปนการซ้ําเติมความเครียด จึงจําเปนตองฟนฟูความ
ไววางใจดวย" 
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"แมวาเด็กที่สอบในปนี้จะเครียดกวาปที่ผานมาจํานวนนักเรียนที่คิดเรื่องฆาตัวตายก็
เพิ่มขึ้นเชนเดียวกันจากเดิม 1.8% เปน 2% และแมวาเด็กจะมีความคิดเรื่องฆาตัวตาย 
แตมีจํานวนที่นอยที่กระทําจริงๆ แตการสอบถามดังกลาวก็เพื่อทราบขนาดของกลุม
ตัวอยางที่คิดฆาตัวตาย และประกอบกับหากกลุมดังกลาวมีพฤติกรรมรวมถึงเปนโรค
ซึมเศรา โอกาสในการฆาตัวตายก็มีสูง" 

 งานวิจัยดังกลาวเปนเพียงความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง สวนหนึ่งจากนักเรียนที่สอบ
ระบบแอดมิชชั่นในปนี้เทานั้น แตในความเปนจริงยังมีนักเรียนมากมายที่อยูนอกเหนือการสํารวจ 
อีกทั้งลาสุดมีแวววาการสอบเขามหาวิทยาลัยในปหนาจะนําระบบแอดมิชชั่นมาใชตอไป ไดแต
หวังวา ไมวาจะใชระบบใด ความผิดพลาดคงจะไมเกิดขึ้นเชนที่ผานมา เพราะหากมี 1 ชีวิตนอยๆ 
ที่ตองสูญเสีย จากความบกพรองของผูใหญ ก็ถือเปนเรื่องนาละอาย แตนี่ถือวาโชคดีที่
โศกนาฏกรรมทางการศึกษายังไมเกิดขึ้น และขอใหไมเกิดขึ้นดวย เพราะการรับผิดชอบดวยการไม
รับตําแหนง หรือลาออก ก็ไมชวยใหชีวิตที่จากไปฟนคืนมาได (กรมสุขภาพจิต และสํานักวิจัย
เอแบคโพลล, 2549 อางใน http://db.onec.go.th/thaied_news/index1.php?id=28842 และ 
http://www.thaihealth.or.th/news.php?id=370&PHPSESSID=52d826bf59e130b51c1e718
fbf4b670f) 
 
 สรุป ถึงแมวาสถานการณของเด็กดอยโอกาสในกลุมตางๆ ยังไมมีตัวเลขที่แนนอน แตวา
ปจจัยทางสังคมที่มีผลกระทบตอสุขภาพของเด็กอาจสรุปไดวาเกิดจาก ปญหาทางเศรษฐกิจ 
ปญหาภายในครอบครัว สภาพที่อยูอาศัย  ระบบการศึกษา ความแตกตางทางชาติพันธ และการ
อยูในสภาพแวดลอมที่มีส่ิงยั่วยุ เชน ดิสโก หรือเทค เปนตน  
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