
ภาคผนวก 

ตัวบงชี้สําหรับเด็กในภาวะยากลําบากตางๆ 

เด็ก CEDC INDICATORS แหลงขอมลู 
1. เด็กถูกทารุณ 1. จํานวนเด็กที่ถูกทําทารุณกรรม จําแนกตามเพศ, อายุ 

และสถานที่เกิดเหตุ  
2. จํานวนเด็กที่ถูกลวงเกินทางเพศ จําแนกตามเพศ, 

อายุ และสถานที่เกิดเหตุ  
3. จํานวนเด็กที่ถูกทําทารุณทางเพศ จําแนกตามเพศ, 

อายุ และสถานที่เกิดเหตุ  
4. จํานวนเด็กที่ถูกทําทารุณกรรม ทํารายรางกาย 

จําแนกตามความรุนแรง และเพศ  
5. จํานวนเด็กที่ไดรับการชวยเหลือจากการถูกทารุณ

กรรม  
6. จํานวนเด็กที่ไดรับการชวยเหลือจากการถูกลวงเกิน

ทางเพศ  
7. จํานวนเด็กที่ไดรับการชวยเหลือจากการถูกใช

แรงงาน  
8. จํานวนเด็กที่ไดรับการชวยเหลือจากการเปนโสเภณี  
9. จํานวนเด็กที่ไดรับการชวยเหลือจากกรณีอื่น ๆ (ถกู

ทอดทิ้ง พลัดหลง เรรอน ขอทาน ทําความผิดแต
ไมไดรับความเปนธรรม และมีปญหาครอบครัว) 
จําแนกตามอายุ และเพศ  

10. จํานวนเด็กถูกทารุณกรรมโดยบุคคลในครอบครัว 
จําแนกตามอายุ และเพศ  

11. จํานวนเด็กถูกทารุณกรรมโดยบุคคลนอกครอบครัว 

• มูลนิธิคุมครองเด็ก  
• กองสวัสดิภาพเด็กและ

เยาวชน กรมตํารวจ  
• ศูนยสุขวิทยาจิต แผนกจิต

เวช  
• ศูนยพิทักษสิทธิเด็ก  
• กองคุมครองสวัสดิภาพ

เด็ก กรมประชาสงเคราะห

 62



จําแนกตามอายุและเพศ  
12. จํานวนเด็กที่ถูกลวงเกินทางเพศโดยบุคคลภายใน

ครอบครัว จําแนกตามอายุและเพศ  
13. จํานวนเด็กที่ถูกลวงเกินทางเพศโดยบุคคลภายนอก

ครอบครัว จําแนกตามอายุและเพศ  

2. แรงงานเด็ก 1. จํานวนเด็กที่ถูกทําทารุณกรรม จําแนกตามเพศ, อายุ 
และสถานที่เกิดเหตุ  

2. จํานวนแรงงานเด็กอายุต่ํากวา 13 ป  
3. จํานวนแรงงานเด็ก อายุ 13 - 18 ป  
4. สัดสวนแรงงานเด็ก จําแนกตามอุตสาหกรรม  
5. จํานวนสถานประกอบการที่ปฏิบัติตอแรงงานเด็กอยาง

ไมถูกตอง  
6. จํานวนแรงงานเด็กในสถานประกอบการที่ไดรับการ

ปฏิบัติไมถูกตอง  
7. รอยละของแรงงานเด็กที่ไดรับการปฏบิัติไมถูกตอง  
8. อัตราสวนแรงงานเด็กตางชาติถูกกฎหมายอายุ 15 - 

18 ป ตอแรงงานเด็กไทย อายุ 15 - 18 ป  
9. อัตราการเพิ่มแรงงานเด็กตางชาติถูกกฎหมายตอ

อัตราการเพิ่มแรงงานเด็กไทย  
10. จํานวนเด็กที่ไดรับการฝกอาชีพและทักษะจําแนกตาม

อาชีพ  
11. จํานวนโครงการฝกอาชีพและทักษะสําหรับเด็กของ

รัฐ  
12. จํานวนโครงการฝกอาชีพและทักษะสําหรับเด็กของ

เอกชน  
13. อัตราสวนแรงงานเด็กที่ประสบอุบัติเหตุจากการ

• สํานักงานสถิติแหงชาติ 
(NSO)  

• กองวิชาการและแผนงาน 
• กรมสวัสดิการและ

คุมครองแรงงาน กระทรวง
แรงงานและสวัสดิการ
สังคม  

• ขอ 3 กองวิชาการและ
แผนงาน กรมสวัสดิการ
และ คุมครองแรงงาน 
กระทรวงแรงงานและ
สวัสดิการสังคม  

• ขอ 5 มพด, กองวิชาการ 
กรมสวัสดิการและ 
คุมครอง  

• ขอ 6 กองวิชาการ กรม
สวัสดิการและคุมครอง 
แรงงาน 
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ทํางานตอแรงงานเด็กทั้งหมด จําแนกตามอุบัติเหตุ  

3. โสเภณีเด็ก 1. จํานวนโสเภณีเด็ก จําแนกตามแหลงอางอิง  
2. จํานวนเด็กที่อยูในธุรกิจทางเพศ จําแนกตามเพศ 

อายุ และภูมิลําเนาเดิม  
3. จํานวนโครงการจําแนกตามกิจกรรมตางๆ ของรัฐบาล  
4. จํานวนโครงการการจัดสรรทุนการศึกษาเพื่อเด็กกลุม

เสี่ยง  
5. จํานวนสถานประกอบการที่เสี่ยงตอการคาประเวณี

เด็ก จําแนกตามประเภท  
สถานประกอบการ  

6. จํานวนสถานบริการทางเพศ (ตรง)  
7. จํานวนสถานประกอบการทางเพศ (แอบแฝง = สถาน

อาบอบนวด โรงแรม รานอาหาร คาราโอเกะ คาเฟ 
ไนทคลับ ผับ เธค นางทางโทรศัพท แพคลิ้งค เพื่อน
เที่ยว)  

8. จํานวนหนวยงานของรัฐและองคกรพัฒนาเอกชนที่
ทํางานดานโสเภณีเด็ก  

9. จํานวนเด็กหญิงที่ถูกบังคับใหคาบริการทางเพศ (รวม
เพศ ถายภาพ และ วิดิโอลามก) จําแนกตามเพศ และ
อายุ  

ขอเสนอแนะ  

• ทําวิจัยเรื่องกระบวนการ  
o การถูกนําเขาและออกจากการเปนโสเภณีเด็ก  
o ขอดอย / ชองวางและการบังคับใชกฎหมาย

คุมครองเด็ก  

• ฝายขอมูลและสถิติ กอง
นโยบายและแผนงาน
เยาวชน สํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริม 
และประสานงานเยาวชน
แหงชาติ 2539  

• กรมประชาสงเคราะห  
• ขอ 4 

กระทรวงศึกษาธิการ  
• ขอ 6,7 กรมควบคุม

โรคติดตอ กระทรวง
สาธารณสขุ  

• ขอ 9,10 กองคุมครอง
สวัสดิภาพเดก็ กรม
ประชาสงเคราะห 
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o ผลกระทบตอสุขภาพกายและจิตของโสเภณี
เด็ก  

• ขอมูลเกี่ยวกับเด็กกลุมเสี่ยงตอการเปนโสเภณีเด็ก  
o ลักษณะของเด็กกลุมเสี่ยง  
o นโยบายและแนวทางปฏิบัติของรัฐตอเด็ก

กลุมเสี่ยง  

4. เด็กถูกขมขืน 1. จํานวนเด็กที่ตั้งครรภจากการถูกขมขนื  
2. จํานวนเด็กที่ถูกขมขืนและไดรับการทําแทงถูก

กฎหมาย  
3. จํานวนองคกรพัฒนาเอกชนที่ทํางานดานบานพักและ

ใหความชวยเหลือ  

• ศูนยพิทักษสิทธิเด็ก  
• กองคุมครองสวัสดิภาพ

เด็ก กรมประชาสงเคราะห

5. เด็กในครอบครัวยากจน
มาก, เด็กกองขยะ 

1. จํานวนเด็กนอกระบบการศึกษา  • ศูนยสารสนเทศ 
สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ  

6. เด็กถูกทอดทิ้ง, กําพรา 1. จํานวนเด็กแรกเกิด (0-1 ป) ที่ถูกทอดทิ้งใน
โรงพยาบาลและสถานพยาบาล  

2. จํานวนเด็กกําพรา จําแนกตามเพศ และอายุ  
3. อัตราสวนเด็กกําพราในสถานเลี้ยงเด็กกําพราตอ

จํานวนเด็กกําพราทั้งหมด  
4. จํานวนสถานสงเคราะห เพื่อเด็กกําพรา ทั้งภาครัฐ

และเอกชน  

• กรมประชาสงเคราะห  
• NGO ; มูลนิธิมิตรมวลเด็ก

7. เด็กเรรอน 1. จํานวนเด็กเรรอน จําแนกตามเพศ และอาย ุ 
2. จํานวนเด็กเรรอน (คาดประมาณ)  

• สถิติเด็กเรรอนขอทาน 
ปงบประมาณ 2535-2538 
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3. จํานวนครอบครัวที่เสี่ยงและออนแอ  
4. จํานวนโครงการการใหการศึกษาแกเด็กเรรอน  
5. จํานวนโครงการจําแนกตามองคกรทั้งของรัฐและ

เอกชนที่ทํางานเกี่ยวกับเด็กเรรอน  

ขอเสนอแนะ 

• ทําวิจัยเรื่อง  
o กระบวนการเขาสู/ความเปนอยู/การออกจาก

การเปนเด็กเรรอน  
o สุขภาพอนามัยของเด็กเรรอน  
o มาตรการการดูแลเด็กที่ถูกละเมิด เรรอน ทั้งที่

มี และไมมีครอบครัว  

กรมประชาสงเคราะห  
• ฝายขอมูลและสถิติ กอง

นโยบายและแผนงาน
เยาวชน สํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมและ
ประสานงาน เยาวชน
แหงชาติ 2539  

• NGO : โครงการเพื่อเด็ก
เรรอน  

8. เด็กลูกกรรมกรกอสราง  1. จํานวนเด็กในสถานกอสราง, ศูนยเด็กในสภาพ
กอสรางและบริการพื้นฐาน  

2. จํานวนศูนยเด็กในสถานกอสราง จําแนกตามภาค / 
จังหวัด  

• กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย  

• กรมพัฒนาชุมชน 
กระทรวงมหาดไทย  

9. เด็กในสลัม 1. จํานวนเด็กในสลัม / ชุมชนแออัด จําแนกตามเพศ 
และอายุ  

2. จํานวนองคกรของรัฐและเอกชนที่ทํางานเพื่อเด็กใน
สลัม / ชุมชนแออัด  

• มูลนิธิดวงประทีป  

10. เด็กชนกลุมนอย 1. จํานวนเด็กชาวเขาในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (0 - 6 ป)  
2. สัดสวนผูดูแลเด็กตอจํานวนเด็กชาวเขาในศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก  

• กองสงเคราะหเด็กชาวเขา 
กรมประชาสงเคราะห  

• กระทรวงศึกษาธิการ  
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3. จํานวนเด็กชาวเขาในโรงเรียนชั่วคราว (6 - 10 ป)  
4. สัดสวนครูตอจํานวนเด็กชาวเขาในโรงเรียนชั่วคราว  
5. จํานวนนักเรียนในโรงเรียนเอกชนที่สอนศาสนา

อิสลาม  
6. จํานวนนักเรียนในโรงเรียนเอกชนอิสลามที่สอนวิชา

สามัญ  
7. จํานวนโรงเรียน จําแนกตามกลุมของชนกลุมนอย 

และศาสนา  
8. สัดสวนโรงเรียนที่มีการสอนภาษาชนกลุมนอยตอ

โรงเรียนทั้งหมด  
9. องคกรรัฐและเอกชนที่ทํางานกับชนกลุมนอย  
10. รอยละของเด็กชนกลุมนอยที่ไมไดรับการคุมครอง

สิทธิพื้นฐาน  

• ตชด.  
• สภาความมั่นคงแหงชาติ 
• ศูนยวิจัยชาวเขา  

11. เด็กตามแนวชายแดน 1. จํานวนเด็กที่ไมไดรับการจดทะเบียนแจงเกิด  
2. จํานวนเด็กที่ไมมีสัญชาติ  
3. รอยละของเด็กตางชาติที่ไมไดรับการคุมครองสิทธิ

พื้นฐาน  
4. จํานวนเด็กในคายอพยพ จําแนกตามอายุ  
5. จํานวนครูในคายอพยพ  
6. จํานวนโรงเรียนในคายอพยพ  
7. อัตราสวนแพทยตอประชากรเด็กในคายอพยพ  

• กรมประชาสงเคราะห  
• NGO  
• กระทรวงมหาดไทย  

12. เด็กดมสารระเหย 1. จํานวนเด็กและเยาวชนติดสารเสพติด จําแนกตาม
แหลงอางอิง  

2. จํานวนเด็กติดยาเสพติดและรับการบําบัดโดย
หนวยงานของรัฐ  

3. จํานวนเด็กติดยาเสพติดและรับการบําบัดโดย

• ฝายขอมูลและสถิติ กอง
นโยบายและแผนงาน
เยาวชน สํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมและ
ประสานงานเยาวชน
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หนวยงานของเอกชน  
4. จํานวนเด็กที่ตองคดียาเสพติด จําแนกตามเพศ และ

อายุ 
- คดีคายาเสพติด 
- คดีเสพยาเสพติด  

5. จํานวนองคกรที่ทํางานดานยาเสพติด  
6. จํานวนเด็กแรกเกิดที่ติดยาจากมารดาที่ติดยา  
7. รอยละของเด็กติดบุหรี่ตอเด็กทั้งหมด จําแนกตาม

อายุและเพศ  
8. รอยละเด็กติดเหลาตอเด็กทั้งหมด จําแนกตามอายุ

และเพศ  
9. จํานวนโรงเรียนที่มีการสํารวจ "สารเสพติด" ใน

โรงเรียน  
10. การสํารวจการใช " สารเสพติด" ในเด็กที่ใชแรงงาน  
11. การสํารวจการใช " สารเสพติด" ในเด็กเรรอน  
12. จํานวนผูเขารับการบําบัดรักษายาเสพติดที่อายุนอย

กวาหรือเทากับ 18 ป จําแนกตามระดับการศึกษา 
เพศ และอายุ  

แหงชาติ 2539 และ NSO 
• กองบําบัดรักษา 

สํานักงานปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด  

• ขอ 6 โรงพยาบาล  

13. เด็กมั่วสุมในสถาน
บริการ 

1. จํานวนเด็กมั่วสุมในสถานบริการประเภทตาง ๆ ( 
สนุกเกอรคลับ, คาราโอเกะ, ผับ, เธค, คาเฟ ฯลฯ)  

• กทม.  
• กรมประชาสงเคราะห  

14. เด็กตั้งครรภนอก
สมรส 

1. จํานวนหญิงอายุต่ํากวา 18 ปตั้งครรภนอกสมรส 
จําแนกตามอายุ  

• กระทรวงสาธารณสุข  
• กทม.  
• โรงพยาบาลในสังกัด

ทบวงมหาวิทยาลัย  
• NGO : สหทัยมูลนิธิ  
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15. เด็กบกพรองทางการ
เห็น 
16. เด็กบกพรองทางการ
ไดยิน 
17. เด็กบกพรองทาง
รางกาย 

1. จํานวนเด็กตาบอด จําแนกตามอายุ เพศ และสาเหตุ 
(พิการแตกําเนิด /พิการจากสาเหตุ)  

2. จํานวนเด็กหูหนวกและเปนใบ จําแนกตามอายุ เพศ 
และสาเหตุ(พิการแตกําเนิด /พิการจากสาเหตุ )  

3. รอยละของเด็กพิการ จําแนกตามอายุและเพศ  
4. รอยละของเด็กพิการแตกําเนิด  
5. รอยละของเด็กพิการทางรางกาย  
6. จํานวนและประเภทความพิการของเด็กพิการ จําแนก

ตามระดับการศึกษา  
7. นโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับเด็กพิการ  
8. จํานวนและประเภทสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคน

พิการตอจํานวนคนพิการ  
9. จํานวนองคกรที่มีโครงการพัฒนาเด็กพิการ  
10. จํานวนองคกรที่จัดนันทนาการและกีฬาสําหรับเด็ก

พิการ  
11. จํานวนโรงเรียนสําหรับเด็กพิการ  
12. จํานวนโรงเรียนที่รับเด็กพิการเรียนรวมกับเด็กปกติ  
13. งบประมาณสําหรับโรงเรียนเด็กพิการ  
14. บุคลากรในโรงเรียนเด็กพิการตอเด็กพิการในโรงเรียน 

• รายงานการสํารวจเกี่ยวกับ
อนามัยและสวัสดิการ 
พ.ศ. 2534 สํานักงาน
สถิติแหงชาติ  

• สํานักงานคณะกรรมการ
ฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ 

• สภาสังคมสงเคราะห  
• กรมพลศึกษา  

18. เด็กบกพรองทาง
สติปญญา 

1. จํานวนเด็กที่บกพรองทางสติปญญา จําแนกตามเพศ
และอายุ  

2. จํานวนองคกรของรัฐและเอกชนที่ใหความชวยเหลือ
เด็กที่บกพรองทางสติปญญา  

• กรมประชาสงเคราะห  
• สํานักงานสถิติแหงชาติ  

19. เด็กภูมิคุมกันบกพรอง 1. จํานวนเด็กผูปวยเอดส จําแนกตามปจจัยเสี่ยง(ติด
เชื้อจากมารดา) และปที่เริ่มปวย  

2. อัตราการติดเชื้อเอดสจากแมสูลูก จําแนกตาม

• กองระบาดวิทยา 
สํานักงานปลัด กระทรวง
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โรงพยาบาล  
3. จํานวนผูปวยเอดสที่ไดรับรายงานวาเสียชีวิต จําแนก

ตามปจจัยเสี่ยง (ติดเชื้อ  
จากมารดา) 

สาธารณสขุ  

20. เด็กอาชญากรรม (ยวุ
อาชญากร) 

1. จํานวนเด็กที่ตองคดีตางๆ จําแนกตามเพศ อายุ และ
ชาติพันธุ  

2. จํานวนคดีที่เด็กอยูในฐานะผูตองหา  
3. จํานวนเด็กที่ตกเปนผูตองหา จําแนกตามการกระทํา

ผิด  
4. จํานวนคดีความอาญาที่เด็กอยูในฐานะผูเสียหาย  
5. จํานวนผูเสียหายในคดีอาญา จําแนกตามอายุ  
6. จํานวนผูตองหาในคดีอาญาที่เด็กเปนผูถูกกระทํา 

จําแนกตามอายุของผูตองหา  
7. กฎหมายสวสัดิภาพเด็กและการบังคับใชกฎหมาย  
8. จํานวนศาลเด็ก เยาวชน และครอบครัว จําแนกตาม

จังหวัด  
9. จํานวนแผนกเด็ก เยาวชนและครอบครัวในจังหวัดที่

ไมมีศาลเด็ก จําแนกตามจังหวัด  
10. จํานวนผูพิพากษาสมทบ  
11. จํานวนพนักงานอัยการ  
12. เจาหนาที่ตํารวจและพนักงานสอบสวนที่เปนบุคลากร

เฉพาะเรื่องเด็ก  
13. จํานวนนักจิตวิทยา นักสงัคมสงเคราะหและผูดูแลเด็ก

ในสถานพินิจ  
14. สัดสวนบุคลากรในสถานพินิจที่ไดรับการฝกอบรมตอ

จํานวนบุคลากรในสถานพินิจทั้งหมด 

• ศาลคดีเด็กและ เยาวชน  
• ขอ 2 รายงานอัยการ กอง

คดีเด็กและเยาวชน 
จังหวัดกรุงเทพ  

• ขอ 4-6 รายงานอัยกาย 
สํานักงานในเขตกรุงเทพฯ 
สํานักงานอัยการสูงสุด  
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แหลงขอมูล : ตัวบงชี้สิทธิเด็ก สถาบนัวิจัยสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  อางใน http://www.data.cusri.chula.ac.th/Child/indicator1.php 
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