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รายงานผลการศึกษาตามโครงการ ระยะที่ 1
โครงการประเมินผลสัมฤทธิต์ ามนโยบายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
1. หลักการและเหตุผล
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๕๔ มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาสังคม การสร้างความเป็นธรรม
และความเสมอภาคในสังคม การส่ง เสริม และพัฒ นาคุณ ภาพ และความมั่น คงของชีวิต สถาบัน
ครอบครัว และชุม ชน และราชการอื่น ตามที่มีกฎหมายกําหนดให้เป็นหน้าที่ของกระทรวงหรือส่วน
ราชการที่สังกัดกระทรวง ซึ่งการพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่
๑๑ พ.ศ. ๒๕๕๕ – พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาสังคมและคุณภาพคนจากแนวคิดของ
สังคมคุณภาพ (Social quality) ซึ่งสอดคล้องกับอํานาจหน้าที่ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ ในอันที่จะส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและความมั่นคงในชีวิต สถาบันครอบครัวและ
ชุมชน โดยสถานการณ์ของสังคมในอนาคตที่จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งโครงสร้างประชากร
ผลกระทบจากการพั ฒนาเศรษฐกิ จและโครงสร้ างพื้ นฐาน ตลอดจนความคาดหวั งจากประชาชน
กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ที่ต้องการกระบวนการคุ้มครองและเสริมสร้างหลักประกันในรูปแบบต่าง ๆ
กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ จึ ง ได้ กํ า หนดยุ ท ธศาสตร์ เ พื่ อ รองรั บ การ
เปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่างเท่าทัน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยเน้นนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินในด้านสังคม เรื่อง การลด
ความเหลื่อมล้ําของสังคมและการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ ได้แก่
- การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ รวมถึงปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง การทารุณกรรม
ต่ อแรงงานข้ ามชาติ การท่ อ งเที่ย วที่เ น้ น บริก ารทางเพศและเด็ก และปั ญ หาคนขอทาน โดยการ
ปรับปรุงกฎหมายข้อบังคับที่จําเป็นและเพิ่มความเข้มงวดในการระวังตรวจสอบ
- การพั ฒนาระบบการคุ้ มครองทางสั งคม ระบบการออมและระบบสวั สดิ การชุ มชนให้ มี
ประสิ ทธิภาพและมีค วามยั่ งยืนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการดูแลให้มีระบบการกู้ยืม ที่เป็ นธรรมและการ
สงเคราะห์ผู้ยากไร้อัตภาพ พัฒนาศักยภาพ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิจัดสวัสดิการช่วยเหลือและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรีและเด็ก
- การเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการมีเงินหรือกิจกรรม
ที่เหมาะสม เพื่อสร้างสรรค์และไม่ก่อภาระต่อสังคมในอนาคต
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้กําหนด
นโยบายซึ่งจะดําเนินงานอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมเพื่อให้สามารถลดความเหลื่อมล้ําของสังคม
โดยกําหนดนโยบายในปี ๒๕๕๙ ดังนี้
๑. นโยบายเร่งด่วน
๑.๑ การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
๑.๒ การพัฒนาที่อยู่อาศัยสําหรับผู้มีรายได้น้อย คนพิการและผู้สูงอายุ
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๑.๓ การเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
๑.๔ การแก้ไขปัญหาการกระทําความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว
๑.๕ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน
๑.๖ การเข้าถึงบริการสังคมของคนพิการ
๑.๗ การป้องกันและแก้ไขปัญหาคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน
๑.๘ การเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ช่วยเหลือสังคม (OSCC ๑๓๐๐)
๒. นโยบายปฏิรูปและพัฒนา
๒.๑ การพัฒนาบุคลากร
๒.๒ การพัฒนาองค์กร
๒.๓ การพัฒนาระบบและกระบวนการทํางาน
๒.๔ การพัฒนากฎหมายด้านสังคม
๒.๕ การจัดสวัสดิการสําหรับบุคลากร
๓. นโยบายพันธกิจ
๓.๑ การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
๓.๒ การพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมและบริการสังคม
๓.๓ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว
๓.๔ การคุ้มครองและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน
๓.๕ การพัฒนาสถานภาพสตรีและความเท่าเทียมระหว่างเพศ
๓.๖ การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
๓.๗ การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
๓.๘ การพัฒนาพื้นที่รองรับผู้ประสบปัญหาทางสังคม
๓.๙ การพัฒนาองค์กรชุมชนและเครือข่าย
๓.๑๐ การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๓.๑๑ โครงการพิเศษ
ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตลอดจนเพื่อทราบแนวทางการ
ดําเนินงานปัญหา อุปสรรค นําไปสู่การพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน แผนงาน นโยบายให้
เกิดประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน จึงมีความจําเป็นที่จะต้องดําเนินโครงการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ ตามนโยบายของกระทรวงการพั ฒ นาสั งคมและความมั่ นคงของมนุ ษ ย์ ประจํา ปี พ.ศ.
๒๕๕๙โดยการประเมินผลการศึกษาตามโครงการ ระยะที่ 1 ด้วยระเบียบวิธีการวิจัยและประเมินผล
ด้วยการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสนทนากลุ่มย่อย (Group discussion) และการสัมภาษณ์เชิง
ลึก (In-depth Interview) ต่อไป
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2. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อศึกษาผลการดําเนินงานที่ผ่านมาว่าสามารถดําเนินการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
๒.๒ เพื่อพัฒนานโยบายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการ ความเหมาะสมของประชาชน
๒.๓ เพื่อศึกษาความสําเร็จในระดับผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์
3. เป้าหมายโครงการ
ทราบผลการการประเมินเบื้องต้นในเชิงคุณภาพ จากการดําเนินงานในภาพรวมตามนโยบาย
ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่สอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนและนโยบาย
พันธกิจ
4. กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดด้านกระบวนการในการประเมิน
ประเภทการประเมิน

ประเภทการตัดสินใจ

การประเมินสภาวะแวดล้อม
(Context evaluation)

การตัดสินใจเพื่อการวางแผน
(Planning decisions)

การประเมินปัจจัยเบื้องต้น/ตัวนําเข้า
(Input evaluation)

การตัดสินใจเพื่อกําหนดโครงสร้าง
(Structuring decisions)

การประเมินกระบวนการ
(Process evaluation)

การตัดสินใจเพื่อการดําเนินงาน
(Implementing decisions)

การประเมินผลผลิต
(Product evaluation)

การตัดสินใจเพื่อทบทวนการ
ดําเนินงาน (Recycling decisions)
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5. ขอบเขตและวิธีการศึกษา
1) การศึกษาและวิเคราะห์เอกสารเกี่ยวกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การดําเนินงานของ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้แก่ นโยบาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ แผน
ยุทธศาสตร์ ตลอดจนแผนเชิงปฏิบัติการ
2) ดําเนินการเก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกหรือการ
สนทนากลุ่ม ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และกลุ่มประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ ทั้งนี้ ได้แบ่งประเทศ
ไทยออกเป็น ๖ ภูมิภาค ตามการจัดแบ่งภูมิภาคของคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ คือ ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคตะวันตกภาคใต้รวมกับ
การแบ่งเขตการตรวจราชการแบบบูรณาการของสํานักนายกรัฐมนตรี จํานวน 19 เขต โดยแยกเป็น
ส่วนภูมิภาค จํานวน 18 เขต และกรุงเทพมหานคร
3) การคัดเลื อกตั วอย่ างในการสั มภาษณ์เชิงลึก และ/ หรื อการสนทนากลุ่ ม นั้ น คั ดเลื อก
ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ตามภูมิภาค 6 ภูมิภาค โดย
การคัดเลือกจังหวัดเป้าหมายแบบเฉพาะเจาะจง ซึ่งสอดคล้องตามประเด็นนโยบาย จํานวน 10
จังหวัด ดังนี้
3.1) ภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดลําปาง (ภาคเหนือตอนบน) จังหวัดอุทัยธานี จังหวัด
ตาก (ภาคเหนือตอนล่าง)
3.2) ภาคกลาง ได้แก่ จังหวัดสิงห์บุรี
3.3) ภาคตะวันตกได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี
3.4) ภาคตะวันออก - ไม่มี 3.5) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่ จังหวัดอํานาจเจริญ จังหวัดมหาสารคาม และ
จังหวัดร้อยเอ็ด
3.6) ภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดพังงา จังหวัดนราธิวาส
โดยกําหนดแบ่งผู้ให้ข้อมูลสําคัญออกเป็น 2 กลุ่ม คือ (1) ผู้ปฏิบัติงานซึ่งเป็นตัวแทนเขตพื้นที่
เขตพื้นที่ละ 2 – 3 คน จํานวน 10 จังหวัด รวมจํานวน 20-30 คน และ (2) ประชาชนกลุ่มผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียหรือเครือข่าย เขตพื้นที่ละ 2 – 3 คน จํานวน 9 เขตพื้นที่ รวมจํานวน 20-30 คน
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6. การทบทวนวรรณกรรม
การทบทวนวรรณกรรม โดยการศึกษาและวิเคราะห์เอกสารข้อมูล สถิติ เกี่ยวกับสถานการณ์
ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนโยบายเร่งด่วน และนโยบายพันธกิจ ตามกลุ่มเป้าหมายในการดําเนินงาน
ดังต่อไปนี้
6.1 สถานการณ์ผู้สูงอายุ
องค์การสหประชาชาติได้กําหนดให้ผู้สูงอายุเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลกคือ ผู้ที่มีอายุ 60 ปี
ขึ้นไปซึ่งสอดคล้องกับองค์การอนามัยโลก ที่ระบุว่าผู้สูงอายุหมายถึงผู้ที่มีอายุ 60 ปีหรือมากกว่าเมื่อ
นับตามวัยหรือผู้ที่สังคมยอมรับว่าสูงอายุจากการกําหนดของสังคมหรือผู้ที่เกษียณอายุจากการทํางาน
เมื่อนับตามสภาพเศรษฐกิจในประเทศพัฒนาแล้วส่วนใหญ่จะใช้เกณฑ์ที่อายุ 65 ปี ส่วนในประเทศ
ไทยนั้น พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 กําหนดให้บุคคลที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ และมีสัญชาติ
ไทยเป็นผู้สูงอายุ จากข้อมูลของมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (2558) รายงานว่าในปี
2557 ประเทศไทยมีประชากรทั้งหมดประมาณ 68 ล้านคน โดยเป็นประชากรสัญชาติไทยและไม่ใช่
สัญชาติไทยแต่มีชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎร 65 ล้านคน และประชากรที่ไม่ใช่สัญชาติไทยและไม่มีชื่ออยู่
ในทะเบียนราษฎรซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานย้ายถิ่นจากประเทศเพื่อนบ้านอีกประมาณ 3 ล้านคน
ในขณะที่จํานวนประชากรไทยใกล้จะถึงจุดอิ่มตัว โครงสร้างอายุของประชากรมีการเปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็วประชากรไทยจากที่เคยเยาว์วัยในอดีตได้กลายเป็นประชากรสูงวัย โดยในปี 2557
ประชากรสูงวัยที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป มีจํานวนมากถึง 10 ล้านคน หรือคิดเป็น ร้อยละ 15 ของ
ประชากรทั้งหมด ทั้งนี้ การสูงวัยของประชากรเป็นประเด็นท้าทายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ เมื่อปี 2557 ประเทศไทยมีคนวัยแรงงาน (อายุ 15-59 ปี) 4.3 คน ต่อผู้สูงอายุ (60 ปี
ขึ้นไป) หนึ่งคน ในอนาคตอีก 20 ปีข้างหน้าประเทศไทยจะมีคนในวัยแรงงานเพียง 2 คน ต่อผู้สูงอายุ
หนึ่งคนเท่านั้น สอดคล้องกับตัวเลขจากการคาดประมาณประชากรของสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2556) ได้แสดงให้เห็นว่าใน ปี ๒๕๖๖ ประชากรอายุ ๖๐ ปี
ขึ้นไปในประเทศไทยจะมีจํานวนเพิ่มขึ้นเป็น ๑๔.๑ ล้านคน คิดเป็น ร้อยละ ๒๑ ของประชากรทั้งหมด
เท่ากับว่าประเทศไทยจะกลายเป็น "สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์" และในปี ๒๕๗๖ ประเทศไทยจะมี
ประชากรอายุ ๖๐ปีขึ้นไป มากถึง ๑๘.๗ ล้านคน หรือคิดเป็น ร้อยละ๒๙ ของประชากรทั้งหมดใน
ขณะเดียวกันนั้นสัดส่วนประชากรวัยเด็กอายุต่ํากว่า ๑๕ ปี ก็จะลดลงเรื่อย ๆ จากที่มีอยู่ ร้อยละ ๑๙
ในปี ๒๕๕๖ จะลดลงเหลือเพียง ร้อยละ ๑๔ ของประชากรทั้งหมดในปี ๒๕๗๖ จึงกล่าวได้ว่า ในเวลา
อีกเพียงไม่ถึง ๒๐ ปีข้างหน้านี้ ประเทศไทยก็จะกลายเป็น "สังคมสูงวัยระดับสุดยอด" แล้วเมื่อมี
ประชากรสูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป มากถึงหนึ่งในสี่ของประชากรทั้งหมด
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ตารางที่ ๑ สัดส่วนผู้สูงวัยอายุ ๖๐ ปี ขึ้นไป ข้อมูล ปี ๒๕๕๖
ประเทศ
โลก
ประเทศพัฒนาแล้ว
ประเทศกําลังพัฒนา
ประเทศด้อยพัฒนา
ประเทศไทย

ร้อยละของประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป
11.5
22.5
9.1
5.4
13.9

แหล่งที่มา: United Nations. (2012). 2012 World Population: The 2010 Revision.

ประชากรไทยกําลังสูงวัยขึ้นอย่างรวดเร็วมากประเทศไทยได้กลายเป็น “สังคมสูงวัย” ตั้งแต่ปี
2548 แล้ว เมื่อสัดส่วนประชากรสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) สูงถึง ร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมด
ประเทศไทยกําลังจะกลายเป็น “สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์” เมื่อประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป มีมากถึง
ร้อยละ 20 ในปี 2564 หรือในอีกเพียง 7 ปีข้างหน้า และคาดว่าจะเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดใน
อีกไม่ถึง 20 ปีข้างหน้านี้เมื่อประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป มีสัดส่วนถึง ร้อยละ 28 ของประชากร
ทั้งหมด ประกอบกับข้อมูลของมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย ยังพบว่า รูปแบบการอยู่
อาศัยของผู้สูงอายุได้เปลี่ยนไปจากขนาดครัวเรือนไทยได้เล็กลงจากเฉลี่ยประมาณ 5 คนต่อครัวเรือน
เมื่อ 30 ปีก่อน เหลือเพียง 3 คนในปัจจุบัน นอกจากนี้ สถานการณ์การด้านการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุ
ที่เป็นประเด็นท้าทาย คือ ผู้สูงอายุที่อยู่ตามลําพังมีสัดส่วนสูงขึ้น ในปี 2545 มีผู้สูงอายุที่อยู่ตาม
ลําพังคนเดียว ร้อยละ 6 และอยู่ตามลําพังกับคู่สมรส ร้อยละ 16 ในปี 2557 สัดส่วนของผู้สูงอายุที่
อยู่ตามลําพังคนเดียวได้เพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ 9 และอยู่ตามลําพังกับคู่สมรสเพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ 19
โดยผู้สูงอายุที่อยู่ตามลําพังกลุ่มนี้น่าจะเป็นเป้าหมายของการจัดระบบการดูแลและเฝ้าระวัง
ทั้งนี้ ข้อมูลในปี 2557 ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้ต่ํากว่าเส้นความยากจน
มากถึง ร้อยละ 34 แหล่งรายได้หลักของผู้สูงอายุที่เคยได้จากบุตรลดลงจาก ร้อยละ 52 ในปี 2550
เหลือ ร้อยละ 37 ในปี 2557 ในขณะที่รายได้จากการทํางานของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นจาก ร้อยละ 29
ในปี 2550 เป็นร้อยละ 34 ในปี 2557 ในปี 2557 ผู้สูงอายุที่มีรายได้หลักจากการทํางานเป็น
ผู้สูงอายุวัยต้น คือ ร้อยละ 59 ของผู้สูงอายุวัย 60-64 ปี และ ร้อยละ 46 ของผู้สูงอายุวัย 65-69
ปี มีรายได้หลักจากการทํางาน อย่างไรก็ตาม ข้อมูลของมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทยการ
สํารวจสุขภาวะผู้สูงอายุไทยปี 2556 พบว่าผู้สูงอายุ ร้อยละ 2 อยู่ในสภาวะ “ติดเตียง” คือ อยู่ใน
สภาพพิการไม่สามารถช่วยตัวเองได้และ ร้อยละ 19 “ติดบ้าน” คือ มีปัญหาการเคลื่อนไหวไม่
สามารถออกจากบ้านได้โดยสะดวก และยังพบว่าปัญหาด้านสุขภาพของผู้สูงอายุที่สูงเป็นอันดับแรก
คือ การเคลื่อนไหวร่างกาย ร้อยละ 58 รองลงไปได้แก่ปัญหาการได้ยินหรือสื่อความหมาย ร้อยละ 24
ด้านการมองเห็น ร้อยละ 19 ด้านการเรียนรู้ ร้อยละ 4 ด้านจิตใจ ร้อยละ 3 และสติปัญญา ร้อยละ
2 ส่วนในการสํารวจสุขภาวะผู้สูงอายุไทยปี 2556 ยังพบว่า ร้อยละ 41 ของผู้สูงอายุเป็นโรคความ
ดันโลหิต ร้อยละ 18 เป็นโรคเบาหวานและ ร้อยละ 9 เป็นโรคข้อเข่าเสื่อม อีกด้วย
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นอกจากนี้ ในด้านการส่งเสริมและการพัฒนานั้น สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ยังได้
กําหนดวิสัยทัศน์การวิจัยของยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านผู้สูงอายุและสังคมสูงอายุในช่วงเวลา
๕ ปี (๒๕๕๗-๒๕๖๑) คือ “ประเทศไทยมีผลงานวิจัยและข้อมูลที่มีคุณภาพด้านผู้สูงอายุแบบมุ่งเป้าที่
นําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสังคมสูงวัยอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง” โดยมีการกําหนดเป็น
ยุทธศาสตร์การวิจัยไว้ ๔ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการและสนับสนุน
ให้มีการวิจัยผู้สูงอายุแบบมุ่งเป้าและบูรณาการ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสื่อสารและขับเคลื่อนการนํา
ผลการวิจัยผู้สูงอายุแบบมุ่งเป้าไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาประเทศและพื้นที่ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การ
พัฒนาเครือข่ายวิจัยให้มีศักยภาพในการทําวิจัยผู้สูงอายุแบบมุ่งเป้าและนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ในระดับประเทศและภูมิภาค และยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาเครือข่ายวิจัยผู้สูงอายุที่เชื่อมโยงระหว่าง
ภูมิภาคในประเทศและนานาชาติรวมถึงอาเซียน
ด้านบทสรุปแผนงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกลุ่มผู้สูงอายุ พ.ศ. 2557 (PPFlagship2557) ของ กระทรวงสาธารณสุ ข ได้ ก ล่ า วถึ ง ภาวะคุ ก คามด้ า นการดู แ ลผู้ สู ง อายุ ใ นปั จ จุ บั น
ประกอบด้วย (1) ระบบการดูแลรักษาผู้สูงอายุยังไม่แตกต่างจากกลุ่มอายุอื่นมุ่งเน้นการรักษาโรค
(Disease Management)มากกว่าการรักษาแบบ Case Management (2) มาตรฐานในการดูแล
ผู้สูงอายุในสถานบริการและในชุมชนต้องการการพัฒนา (3) ระบบและรูปแบบการดูแลผู้สูงอายุระยะ
ยาวในชุมชนต่าง ๆ (4) บุคลากรที่มีองค์ความรู้และทักษะในการดูแลรักษาผู้สูงอายุ (5) รูปแบบของ
บริการสาธารณสุขในอนาคตเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุเพื่อชะลอการเสื่อมของร่างกายและจิตใจมีการ
เสนอแนวทางการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้กับผู้สูงอายุทั้งทางร่างกายและจิตใจ ส่วนสําหรับ
ปัญหาสุขภาพจิตที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ 5 อันดับแรกคือความวิตกกังวลซึมเศร้านอนไม่หลับภาวะสมอง
เสื่อมปัญหาเรื่องเพศ
ในผลการศึกษาของมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (2558) ได้ให้ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายที่สําคัญและเกี่ยวข้องกับ การดําเนินงานของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ไว้ดังนี้
1) สนับสนุนให้ผู้สูงอายุดํารงชีวิตอยู่อย่างมั่นคงและมีศักดิ์ศรี
1.1) สร้างภูมิคุ้มกันให้ผู้สูงอายุในการปกป้องตนเองจากภัยรอบด้านด้วยการให้ข่าวสาร
ความรู้รวมทั้งพัฒนาเครื่องมือ/ กลไก/ เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการดํารงชีวิตอย่างปลอดภัยและมี
ศักดิ์ศรี
1.2) ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และชุมชนมีบทบาทในการดูแล
ผู้สูงอายุเพื่อแบ่งเบาภาระของครอบครัว
1.3) สร้างระบบเฝ้าระวัง/ ดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ตามลําพังทั้งในเขตเมืองและเขตชนบท
1.4) ออกแบบสร้างและปรับปรุงสิ่งแวดล้อมทั้งอาคารบ้านเรือนที่อยู่อาศัยยานพาหนะ
รวมทั้งระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานต่างๆให้เอื้อต่อการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ
1.5) ลด“วยาคติ”หรือแนวความคิดเชิงลบต่อผู้สูงอายุในหมู่ประชากรทุกเพศทุกวัย
1.6) สนับสนุนให้กลุ่ม/ ชมรมผู้สูงอายุมีบทบาทและความเข้มแข็ง
2) เสริมสร้างสุขภาพอนามัยของผู้สูงอายุ
2.1) จัดระบบสาธารณสุขให้เอื้อต่อการให้บริการแก่ผู้สูงอายุ
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2.2) ส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชาชนเริ่ ม สร้ า งและดู แ ลสุ ข ภาพของตนตั้ ง แต่ วั ย เยาว์ เ พื่ อ เป็ น
ผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี
2.3) สร้างระบบอาสาสมัครที่ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุเพื่อทําหน้าที่
เฝ้าระวังและดูแลผู้สูงอายุในชุมชน
3) ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีหลักประกันรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน
3.1) ส่งเสริมให้มีการจ้างงานผู้สูงอายุ
3.2) สร้างมโนทัศน์ใหม่เกี่ยวกับนิยามผู้สูงอายุเพื่อให้สังคมเห็นว่าผู้สูงอายุยังมีพลังและ
มีศักยภาพเป็นผู้ผลิตในตลาดแรงงานได้
3.3) ปรั บแก้ ร ะเบี ย บ/ กฎเกณฑ์/ กฎหมายที่ เ ป็ นอุ ป สรรคต่ อ การจ้ า งงานผู้ สูง อายุ
รวมทั้งการขยายอายุเกษียณของข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ
3.4) ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และวางแผนการออมเงินและใช้จ่ายอย่างประหยัด
เพื่อเป็นเงินออมไว้ใช้จ่ายยามชราภาพ
3.5) สนับสนุนให้กองทุนการออมแห่งชาติมีความเข้มแข็งและมีการบริหารจัดการที่ดี
3.6) มุ่งพัฒนาระบบบํานาญให้ครอบคลุมผู้สูงอายุอย่างถ้วนหน้ารวมทั้งปรับปรุงระบบ
เบี้ยยังชีพให้เหมาะสมกับค่าครองชีพ ภาวะเงินเฟ้อที่สูงขึ้น
6.2 สถานการณ์เด็กและเยาวชน
จากสถานการณ์ทั่วไป ด้านโครงสร้างประชากรเด็ กจากข้อมูลของสํานักบริหารทะเบียน
กรมการปกครอง พบว่า มีประชากรเด็ก (อายุต่ํากว่า 18 ปี) ในปี 2555 ประมาณ 14,903,507
คน และมีประชากรเยาวชน (อายุ 18 ปี - ต่ํากว่า 25 ปี) ประมาณ 6,577,912 คน โดยพบว่าเป็น
ประชากรเพศชายสูงกว่าเพศหญิงเล็กน้อย จากผลการศึกษาของ Child Watch (2555) โดยการ
สนับสนุนของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พบว่า ปัจจัยเกื้อหนุนที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนในปัจจุบัน อาทิ ความสําเร็จทางการศึกษาบทบาทของ
ครอบครัวกลุ่ ม เพื่ อนและชุ ม ชนเป็ นต้ นซึ่ งล้วนเป็นปัจจั ยสํ าคัญ ซึ่ งมีผ ลต่ อพฤติกรรมของเด็ก และ
เยาวชนในระดับช่วงวัยต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ที่สะท้อนให้เห็นถึงภาพอนาคตของเด็กและเยาวชนไทยได้อีกด้วย ทั้งนี้
การสํารวจของ Child Watch การสํารวจยังคงเน้นไปที่การสํารวจใน 3 ด้านหลัก คือ ด้านสุขภาพ
อนามัย ด้านการเรียนรู้ และด้านสังคม โดยประกอบไปด้วยมิติย่อย 8 มิติ ได้แก่ มิติชีวิตกับการเรียนรู้
มิติชีวิตความแข็งแรงและการบริโภค มิติชีวิตกับความเครียดและสุขภาพจิต มิติชีวิตกับครอบครัว
มิติชีวิตด้านเพศ มิติชีวิตกับอบายมุข มิติชีวิตกับคุณธรรมและจริยธรรม และมิติชีวิตกับความรุนแรง
โดย Child Watch ได้พบผลการการศึกษาที่สําคัญในแต่ละมิติ ดังต่อไปนี้ (Child Watch, 2555)
1) มิติชีวิตกับการเรียนรู้ พบว่า แนวโน้มสถานการณ์ด้านการศึกษาของเด็กไทยยังคงน่าเป็น
ห่วง โดยเมื่อพิจารณาถึงคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (Onet) ซึ่งจัดสอบโดยสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ซึ่งเมื่อพิจารณาเฉพาะใน 5 วิชาหลัก พบว่า เด็กไทยมีผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาที่ต่ําลงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในระดับประถมศึกษาปีที่ 6 และในระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 6 และโดยเฉพาะในสาระวิชาซึ่งเกี่ยวข้องกับการคิดวิเคราะห์ เช่น คณิตศาสตร์ และ
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วิทยาศาสตร์ สอดคล้องกับการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาโดย IMD ในปี
2554 ซึ่งพบว่า ไทยอยู่ในอันดับที่ 51 จาก 57 ประเทศทั่วโลก จากเดิมที่เคยอยู่ในอันดับ 46 เมื่อปี
2550 โดยจากผลการสํารวจ พบว่า ภาวะนิสัยการเรียนรู้ของเด็กไทยในปัจจุบันอยู่ในภาวะที่น่าเป็น
ห่วง โดยพบว่าเด็กโดยเฉลี่ยถึง ร้อยละ 30 เข้าเรียนไม่ครบทุกคาบหรือ “โดดเรียน” เป็นประจํา
นอกจากนี้ ยังพบอีกว่าเด็กเฉลี่ยถึง ร้อยละ 39 มีพฤติกรรมให้ลอกหรือลอกข้อสอบเป็นครั้งคราวถึง
ประจํา โดยเมื่อได้ทําการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับนิสัยการเรียนรู้ของเด็กจะพบว่า
“กลุ่มเพื่อน” “ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา” และ “การเอาใจใส่ดูแลของครู” เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพล
สําคัญต่อการเข้าเรียนของเด็ก (โดดเรียน) และการให้ลอกหรือลอกข้อสอบ โดยสําหรับปัจจัยแรกเรื่อง
กลุ่ มเพื่ อน พบว่ า การที่เด็กมีเพื่ อ นสนิทชอบโดดเรียนมากถึ งมากที่ สุด จํานวนมากย่ อมส่ง ผลถึง
จํานวนเฉลี่ยของเด็กที่โดดเรียนและลอกข้อสอบที่สูงขึ้นขณะเดียวกันหากเด็กมีกลุ่มเพื่อนทางบวกเช่น
กลุ่มเพื่อนที่กิจกรรมหรือชมรมร่วมกันฯลฯ ย่อมส่งผลถึงจํานวนเฉลี่ยของเด็กที่โดดเรียนและลอก
ข้อสอบที่ลดน้อยลง
จากข้อมูลสภาวการณ์และข้อมูลเชิงปัจจัยสาเหตุในมิติด้านการเรียนรู้นี้เองย่อมสะท้อนให้เห็น
ถึงความจะเป็นในทางการศึกษาที่จะต้องเร่งเข้าไปดูแลช่วยเหลือ “กลุ่มเด็กหลังห้อง” มิให้หลุดออกไป
จากระบบการศึกษาและกลับมามีพื้นที่ในการเรียนรู้ ซึ่งตนเองจะสามารถได้รับการยอมรับผ่านการจัด
การศึกษาด้วยหลักสูตรทางเลือกในโรงเรียนตามความถนัดและสนใจของเด็กตลอดจนการสร้างกลุ่ม
เพื่อนเรียนหรือกลุ่มพี่ช่วยน้องการสนับสนุนให้เด็กมีกลุ่มเพื่อนทางบวกตลอดจนการมีระบบครูพี่เลี้ยง
รายกรณี ซึ่งจะช่วยให้เด็กซึ่งเคยถูกตราว่าเป็นเด็กหลังห้องเหล่านี้มีโอกาสกลับมามีศักดิ์ศรีมีความสุข
กับการเรียนอีกครั้งหนึ่ง
2) มิติชีวิตความแข็งแรงและการบริโภคพบว่าในด้านสภาวการณ์ด้านความแข็งแรงการ
บริโภคของเด็กและเยาวชน พบว่า มีแนวโน้มสุขลักษณะการบริโภคมีประเด็นน่าห่วงหลายเรื่องโดย
พบว่ามีเด็กเพียง ร้อยละ 51.16 เท่านั้น ที่รับประทานอาหารเช้าบ่อยครั้งถึงเป็นประจําโดยเด็กที่
รับประทานอาหารเช้ามากที่สุด ได้แก่ เด็กประถมศึกษา จากการสํารวจยัง พบว่า มีเด็กเพียง ร้อยละ
47 เท่านั้นที่อ่านฉลากส่วนประกอบอาหารของของกินหรือเครื่องดื่มที่ซื้อ ขณะที่เด็กไทยราวครึ่ง
เท่านั้นคือเพียง ร้อยละ 49 ระบุว่าตนเองรับประทานผัก/ ผลไม้บ่อยครั้งถึงประจําในด้านภาวะเสี่ยง
ของการบริโภคเหล้าบุหรี่พบว่าเด็ก ร้อยละ 20 สูบบุหรี่เป็นครั้งคราวถึงประจําและมีเด็ก ร้อยละ 25
ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจําซึ่งลดลงจากในปีที่แล้วทั้งนี้ มีเด็ก ร้อยละ 19 ที่ระบุว่าตนมี
เพื่อนสนิทสูบบุหรี่และดื่มเหล้าบ่อยครั้งถึงเป็นประจํา เมื่อพิจารณาปัจจัยอธิบายความสัมพันธ์ พบว่า
เด็กที่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่มีอัตราการสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์สูงกว่าเด็กที่อยู่กับพ่อแม่ ร้อยละ 3.2
3) มิติชีวิตกับความเครียดและสุขภาพจิต พบว่า ในปัจจุบันเด็กไทยใช้เวลาเรียนถึง 1,200
ชั่วโมงต่อปี ซึ่งถือเป็นอันดับสองของโลก ขณะที่องค์การยูเนสโกได้กําหนดชั่วโมงเรียนของนักเรียนที่
เหมาะสมไว้ที่ 800ชั่วโมงต่อปี ซึ่งด้วยเวลาเรียนที่มากเช่นนี้ย่อมนํามาซึ่งความเครียดแก่เด็กและ
เยาวชนจากทั้งการบ้านและเนื้อหารายวิชาจํานวนมาก เมื่อพิจารณาถึงปัจจัยเชิงสาเหตุอื่น ๆ ที่นําไปสู่
ความเครียดของเด็ก พบว่า ปัจจัยด้านความสําเร็จทางการศึกษา (Educational attainment) คือ
ปัจจัยต้นเหตุสําคัญประการหนึ่งของการนําเด็กเข้าสู่ปัญหาความเครียดในเด็กและเยาวชน ดังนั้น เพื่อ
แก้ปัญหาความเครียดในเด็กและเยาวชนลงแนวคิดเรื่อง “ปรับการเรียนเปลี่ยนการบ้าน” จึงถูก
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นํามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชนรวมถึงการส่งเสริมการสอนทักษะชีวิตเพื่อให้เด็ก
สามารถรับมือกับปัญหาและความเครียดได้อย่างกว้างขวางมากขึ้นโดยการปรับลดเนื้อหาของหลักสูตร
แกนกลางลงโดยเพิ่มหลักสูตรทางเลือกหรือหลักสูตรท้องถิ่นซึ่งสอดคล้องกับวิถีชีวิตและความสนใจ
ของเด็กเข้ามาทดแทน
4) มิติชีวิตด้านครอบครัว สําหรับสภาวการณ์ด้านครอบครัว พบว่า เด็กไทยในปัจจุบันไม่ได้
อาศัยอยู่กับพ่อแม่ หรือพ่อแม่แยกทางกันสูงถึง ร้อยละ36 เมื่อทําการวิเคราะห์ถึงข้อมูลปัจจัยเชิง
สาเหตุแล้วจะพบว่า “เด็กซึ่งมีความสัมพันธ์อันดีกับครอบครัว” อาทิ ได้ทํากิจกรรมกับครอบครัวได้รับ
การชื่นชมเมื่อทําดีได้รับการใส่ใจดูแลจากครอบครัวฯลฯ บ่อยครั้งถึงเป็นประจํา มีแนวโน้มที่จะมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเฉลี่ยดีกว่าเด็กซึ่งครอบครัวห่างเหินกัน ขณะเดียวกันยังพบอีกว่าเด็กซึ่งมี
ความสัมพันธ์อันดีกับครอบครัวมีแนวโน้มในทางพฤติกรรมเสี่ยงอาทิการดื่มเหล้าสูบบุหรี่เล่นพนันฯลฯ
ที่น้อยกว่าเด็กซึ่งครอบครัวห่างเหินกัน จากข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าครอบครัวมีส่วนสําคัญและ
ส่งผลต่อระดับสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน ทั้งนี้ ภาควิชาการและภาครัฐ
เองก็ควรที่จะเข้ามามีบทบาทในการให้ความรู้กับพ่อแม่ผู้ปกครองในการดูแลเด็กและเยาวชนควบคู่ไป
ด้วยเพื่อให้ครอบครัวมีความเท่าทันต่อสภาพความเปลี่ยนแปลงไปของสังคม
5) มิติชีวิตทางเพศ สําหรับสภาวการณ์ทางเพศ พบว่า สถานการณ์แม่วัยรุ่นอายุ 19 ปีและ
ต่ํากว่ายังคงเป็นสถานการณ์ที่น่าจับตามอง เนื่องจากในปี 2554 ที่ผ่านมา มีจํานวนแม่วัยรุ่นของไทย
สูงถึง 129,321 คน หรือเฉลี่ยจํานวนที่เพิ่มขึ้นต่อวัน วันละ 354 คน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2551 ที่มี
จํานวนแม่วัยรุ่นเพียง 69,874 คน เกือบเท่าตัว ทําให้ประเทศไทยเป็นประเทศซึ่งมีอัตราการเพิ่มขึ้น
ของจํานวนแม่วัยรุ่นที่สูงมากประเทศหนึ่งในเอเชีย และยังพบว่าเด็กและเยาวชนโดยเฉลี่ยกว่า ร้อยละ
21 ยอมรับการมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งและอยู่ก่อนแต่งขณะเดียวกันมีเด็กเฉลี่ยเพียง ร้อยละ 30
เท่านั้น ที่ระบุว่าตนเองมีความรู้เรื่องอุปกรณ์คุมกําเนิดและการติดต่อของกามโรคและโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์เป็นอย่างดีโดยเด็กระดับประถมศึกษามีความรู้เรื่องอุปกรณ์คุมกําเนิดเพียง ร้อยละ 19
ขณะที่เด็กระดับอุดมศึกษามีความรู้ในเรื่องนี้ ร้อยละ 40 เมื่อพิจารณาการสอนเพศศึกษาของไทยใน
ปัจจุบันแล้วจึงพบว่า ด้วยระบบวัฒนธรรมประเพณีและความเชื่อในอดีตที่มองว่าเรื่องเพศเป็นเรื่อง
ควรปกปิดไม่ควรเปิดเผย โดยเมื่อนําข้อมูลปัจจัยเชิงสาเหตุซึ่งเกี่ยวข้องความเข้าใจทักษะทางเพศมา
วิเคราะห์พบว่าการที่เด็กมีความรู้เรื่องเพศที่เพียงพอจากทั้งครอบครัวครูและการหาความรู้ด้วยตนเอง
อย่างถูกวิธีจะช่วยสร้างทักษะในการรับมือกับปัญหาและความเสี่ยงทางเพศที่เด็กอาจต้องพบเจอได้
ทั้ ง นี้ ด้ า นบริ ก ารช่ ว ยเหลื อ ฟื้ น ฟู แ ม้ จ ะมี บ ริ ก ารช่ ว ยเหลื อ การตั้ ง ครรภ์ ไ ม่ พ ร้ อ มแต่ ยั ง ไม่
ครอบคลุมเพียงพอทั้งบริการสถานที่พักขณะรอคลอดหรือหลังคลอดกรณีไม่สามารถพักอยู่ที่บ้านและ
สถานที่ฝากเลี้ยงชั่วคราว กรณีขาดความพร้อมในการเลี้ยงดูการจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ กรณีที่ไม่
สามารถเลี้ยงดูบุตร รวมถึงแนวทางการปฏิบัติการยุติการตั้งครรภ์กรณีถูกละเมิดทางเพศ ตลอดจนการ
ส่งเสริมอาชีพโดยการอบรมทักษะสนับสนุนแหล่งเงินทุนการประกอบอาชีพเพื่อให้แม่วัยรุ่นและเด็กมี
คุณภาพชีวิตที่ดี ปัจจุบันรัฐมีนโยบายจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคม (One Stop Crisis Center: OSCC)
ซึ่งจะเป็นการบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีทีมสหวิชาชีพและบริการแบบเบ็ดเสร็จเพื่อให้
บริการปรึกษาและให้ข้อมูลทางเลือกรอบด้านแก่ผู้ประสบปัญหาตลอดจนสามารถเข้าถึงบริการสังคม
และได้รับความช่วยเหลืออย่างครบวงจร (กรมสุขภาพจิต, 2558)
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6) มิติชีวิตกับอบายมุขและความรุนแรง ในเรื่องสภาวการณ์ด้านความเสี่ยงและอบายมุข
พบว่า ยังคงอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปี 2554 โดยพบว่า เด็กไทยเฉลี่ย ร้อยละ 20 หรือ 1 ใน 5 เล่น
พนันฟุตบอลและซื้อลอตเตอรี่หรือหวยใต้ดินเป็นครั้งคราวถึงเป็นประจํา โดยเด็กในระดับอุดมศึกษา
ถือเป็นช่วงวัยที่เล่นพนันฟุตบอลและซื้อลอตเตอรี่หรือหวยใต้ดินสูงที่สุด เมื่อได้ทําการวิเคราะห์ถึง
ปัจจัยเชิงสาเหตุแล้วจะพบว่า ปัจจัยสําคัญซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมการเล่นพนันของเด็กนั้นเกิดจาก
ปัจจัย“ด้านครอบครัว” และ “กลุ่มเพื่อน”ของเด็ก นอกจากนี้ ในเรื่องสิ่งเสพติดและปัญหาความ
รุนแรงซึ่งเป็นปัญหาสําคัญของสังคมไทยในปัจจุบัน จะพบว่าเด็กและเยาวชนไทยเกือบ 1 ใน 4 พบ
เห็นการเสพยาเสพติดร้ายแรงในสถานศึกษาเป็นครั้งคราวถึงเป็นประจํา เมื่อได้ทําการวิเคราะห์ถึง
ปัจจัยที่เป็นตัวช่วยเชิงพฤติกรรมของเด็กแล้ว พบว่า ปัจจัยเรื่อง “เพื่อน” และ“ครู” เป็นปัจจัยสําคัญ
ที่จะช่วยประคับประคองเด็กให้ห่างไกลจากยาเสพติดได้
ในประเด็นด้านความรุนแรงพบว่าเด็กไทยกว่า ร้อยละ 34 เคยพบเห็นการพกพาอาวุธเป็น
ครั้งคราวถึงเป็นประจํา และเคยพบเห็นการทําร้ายร่างกายในสถานศึกษาเป็นครั้งคราวถึงเป็นประจํา
และนอกจากนี้ยังพบอีกว่ามีเด็กถึง ร้อยละ 26 เคยพบเห็นหรือเคยถูกขู่กรรโชกทรัพย์หรือรีดไถเงิน
เมื่อทําการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลและปัจจัยเชิงสาเหตุแล้วจะพบว่า ปัจจัยเรื่อง “ชุมชน”
“ครอบครัว” และ “เพื่อน”ถือเป็นปัจจัยซึ่งมีอิทธิพลอย่างมากต่อการพบเห็นพฤติกรรมการใช้ความ
รุนแรงของเด็กและเยาวชนซึ่งหากเด็กต้องตกอยู่ในสภาวการณ์ดังกล่าวเช่นนี้ นานวันเข้าเด็กย่อมซึม
ซับเอาพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงเหล่านี้เป็นของตนในที่สุด ดังนั้น เพื่อให้เกิดการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอบายมุขและความรุนแรงในเด็กและเยาวชนให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ในท้ายที่สุดแล้วคงหนี
ไม่พ้นที่จะเป็นหน้าที่ของครอบครัวสถานศึกษาและชุมชนที่จะร่วมกันสอดส่องดูแลช่วยเหลือและเป็น
แบบอย่างที่ดีให้กับเด็กและเยาวชน โดยดําเนินการควบคู่ไปกับการสร้างทักษะชีวิตในการเลือกกลุ่ม
เพื่อนและการสร้างทักษะในการปฏิเสธ
7) มิติชีวิตกับคุณธรรมและจริยธรรม สภาวการณ์ด้านคุณธรรมและจริยธรรมในปี 2555
พบว่า มีเด็กและเยาวชนที่ยังเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่ว ร้อยละ 56 ซึ่งลดลงจาก
ร้อยละ 62 ในปี 2552 และยังพบอีกว่า มีเด็กและเยาวชนเพียง ร้อยละ 39 เท่านั้น ที่ยังบอกว่าตน
ยังดําเนินชีวิตตามหลักศาสนา เช่น ถือศีล ปฏิบัติตามหลักศาสนาคําสอนของศาสดา ปัจจัยสําคัญ คือ
ครอบครัว ครู และชุมชน มีส่วนไม่น้อยในการหล่อหลอมค่านิยมและวิถีปฏิบัติเรื่องศาสนาคุณธรรม
และจริยธรรมของเด็กและเยาวชน โดยพบว่าปัจจัยเหล่านี้ ยังอยู่ในระดั บที่ ไม่สูงนัก คื อ มี พ่อแม่
ผู้ปกครองที่สั่งสอนเรื่องคุณธรรมจริยธรรมลูกอยู่เสมอเพียง ร้อยละ 54 เท่านั้น และมีครูเพียงครึ่ง
เดียวที่เป็นตัวอย่างด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กเท่านั้น อีกทั้งเด็กไม่ถึงครึ่ง คือ ร้อยละ 47 ที่บอก
ว่าชุมชนของตนมีพระ/ นักบวช/ ผู้นําทางศาสนาที่เป็นที่นับถือและเป็นหลักยึดเหนี่ยวให้ชุมชนได้
8) มิติชีวิตกับสื่อแนวโน้มเด็กยุคใหม่ใช้เวลากับสื่อมากขึ้นโดยจากข้อมูลสภาวการณ์เด็กและ
เยาวชนในปี 2555 ที่ผ่านมา พบว่า เด็กเยาวชนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาถึงอุดมศึกษากว่า ร้อยละ
91 มีโทรศัพท์มือถือ พบว่า เด็กใช้เวลาคุยโทรศัพท์หรือแชทผ่านโปรแกรม LineWhatsApp
Facebook เฉลี่ยวันละ 166 นาที หรือวันละ 2 ชั่วโมง 40 นาที โดยโทรศัพท์มือถือของมีเด็กไทย
เฉลี่ยถึง ร้อยละ 70 สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ และโดยพบว่าเด็กในปัจจุบันใช้เวลาเล่น
อินเทอร์เน็ตต่อวันเฉลี่ยสูงถึง 198 นาที หรือวันละกว่า 3 ชั่วโมง โดยเพิ่มสูงขึ้นจาก 134 นาทีในปี
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2552 นอกจากนี้ ในส่วนของสื่อโทรทัศน์นั้นพบว่าเด็กใช้เวลาไปกับสื่อโทรทัศน์เฉลี่ยวันละ 177
นาที หรือเกือบวันละ 3 ชั่วโมง เพิ่มขึ้นจาก 166 นาที ในปี 2552 โดยเมื่อพิจารณาจากข้อมูล
ดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึงการใช้เวลาของเด็กที่ใช้ไปกับสื่อซึ่งสูงถึง 8 -9 ชั่วโมงใน 1 วันซึ่งอาจเทียบ
ได้กับเวลาครึ่งหนึ่งของชีวิตยามตื่นของเด็กไทย ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาสื่อครอง
ชีวิตเด็กไทยไม่ให้ขยายตัวสูงขึ้นกลไกครอบครัวจึงถือเป็นหัวใจสําคัญในการควบคุมดูแลเด็กและ
เยาวชนในการใช้สื่อควบคู่ไปกับการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กได้มีโอกาสทํากิจกรรมที่หลากหลาย
เพื่อลดโอกาสและเวลาในการเข้าถึงสื่อ หากครอบครัวสามารถสร้างกฎกติกาในการใช้สื่อ เช่น ไม่ใช้
โทรศัพท์ในพื้นที่ลับตา การกําหนดระยะเวลาในการดูโทรทัศน์ การไม่ให้มีโทรทัศน์หรือคอมพิวเตอร์ใน
ห้องส่วนตัวของเด็ก เป็นต้น
ทั้งนี้ ในด้านนโยบายนั้น มีผลการศึกษาวิจัยที่สอดคล้องของ นัยนา หนูนิล และสายฝน
เอกวรางกูร (2554) ผลการวิจัย พบว่า เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมเสี่ยงมากที่สุด คือ ขาดการออก
กําลังกาย การสูบบุหรี่ และพฤติกรรมทางเพศ และมีต้นทุนชีวิตด้านพลังครอบครัวมากที่สุด โดยรู้สึก
ว่าบ้านเป็นที่อบอุ่น ปลอดภัย ส่งเสริมการเรียน เอาใจใส่ และเป็นตัวอย่างที่ดีของลูก และพบว่ามีพลัง
ตัวตนน้อยที่สุด ได้แก่ การให้ความสําคัญของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ กล้าคิด กล้าพูด กล้าทําในสิ่งที่
ถูกต้อง ใช้สติแก้ปัญหาความขัดแย้ง พูดความจริงและไม่ใช้ความรุนแรง รูปแบบการพัฒนาต้นทุนชีวิต
เด็กและเยาวชน ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ (1) การกําหนดนโยบายสาธารณะ (2) การดําเนินงาน
ตามนโยบาย (3) การประเมินนโยบาย และ (4) การเผยแพร่นโยบายและขยายเครือข่าย นโยบายแรก
คือ การส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนในชุมชน ได้แก่ การจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตําบล การพัฒนา
ศักยภาพเด็กและเยาวชน การสนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์ การให้รางวัลเด็กที่ทําความดี และการ
สนับสนุนกองทุนเด็กและเยาวชน นโยบายที่สอง คือ การสนับสนุนการมีส่วนร่วมพัฒนาเด็กและ
เยาวชน ได้แก่ การจัดอบรมการพัฒนาเยาวชนเชิงบวก และการส่งเสริมกิจกรรมของครอบครัว
โรงเรียน และชุมชน ผลการประเมินพบว่านโยบายดังกล่าวทําให้ต้นทุนชีวิตของเด็กและเยาวชน
เพิ่มขึ้น
6.3 สถานการณ์ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว
จากรายงานผลการสํารวจข้อมูลสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัว ในสถานที่ทํางานและ
ในที่สาธารณะ/ ชุมชน ทั่วประเทศ จากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 32,833 ตัวอย่าง พบว่า มีประเด็นที่
สําคัญ ดังต่อไปนี้ (ศูนย์เฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม, 2556)
6.3.1 ด้านความรุนแรงในครอบครัวของกลุ่มตัวอย่าง
1) กลุ่มตัวอย่างมีความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัวไม่อบอุ่น ร้อยละ 13.42 และมีบุคคล
ที่มีอารมณ์รุนแรงหรือชอบใช้กําลัง ร้อยละ 10.53
2) ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ในครอบครัวของกลุ่มตัวอย่าง มีผู้ที่เคยถูกกระทําความรุนแรง (ทาง
ร่างกาย/ จิตใจ/ ทางเพศ) ร้อยละ 8.12 ของกลุ่มตัวอย่าง
3) ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา มีการกระทําความรุนแรงต่อกันโดยบุคคลในครอบครัว ร้อยละ
9.05 โดยส่วนใหญ่มีการกระทําความรุนแรงทางจิตใจ ทางร่างกาย และทางเพศ ตามลําดับ ทั้งนี้ มีผู้

13
ที่ไม่เคยคิดหรือไม่เคยทําเพื่อการป้องกันแก้ไขการกระทําความรุนแรงในครอบครัวถึง ร้อยละ 5.58
ของกลุ่มตัวอย่าง
4) สาเหตุสําคัญที่ทําให้เกิดความรุนแรงในครอบครัว คือ เมาสุรา ความเครียด/ปัญหา
สุขภาพจิต และปัญหาการเสพยาเสพติด ตามลําดับ โดยความสัมพันธ์ของผู้กระทําและผู้ถูกกระทํา
ความรุนแรง ส่วนใหญ่เป็นคู่สมรส (สามีภรรยา) และกลุ่มบุคคลที่ถูกกระทําหรือได้รับผลกระทบจาก
ความรุนแรง ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มสตรีกลุ่มเด็ก/ เยาวชน และกลุ่มผู้สูงอายุหรือผู้พิการ ตามลําดับ
5) เมื่อพิจารณาความรุนแรงในครอบครัวของกลุ่มตัวอย่างระดับจังหวัด พบว่า มี 10 จังหวัด
อันดับแรก ที่มีประเด็นที่น่าห่วงใย ดังนี้
5.1) มีบุคคลในครอบครัวมีความสัมพันธ์ไม่อบอุ่น คือ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กาฬสินธุ์
ขอนแก่น สมุทรสาคร กระบี่ ยะลา ศรีษะเกษ สงขลา สตูล และจังหวัดยโสธร ตามลําดับ
5.2) มีบุคคลที่มีอารมณ์รุนแรงหรือชอบใช้กําลังในครอบครัว คือ จังหวัดน่าน ศรีษะเกษ
กาฬสินธุ์ ยะลา สมุทรสาคร นครศรีธรรมราช ปราจีนบุรี สตูล หนองบัวลําภู และจังหวัดสงขลา
ตามลําดับ
5.3) ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา มีผู้ที่เคยถูกกระทําความรุนแรง (ทางร่างกาย/ จิตใจ/ ทางเพศ)
จากบุคคลในครอบครัว มากที่สุด คือ จังหวัดน่าน ศรีษะเกษ กาฬสินธุ์ ยะลา นครศรีธรรมราช สระบุรี
บุรีรัมย์ สงขลา หนองบัวลําภู และจังหวัดสตูล ตามลําดับ
5.4) ในครอบครัวที่มีการกระทําความรุนแรง (ทางร่างกาย/จิตใจ/ทางเพศ) โดยบุคคลใน
ครอบครัวด้วยกัน มากที่สุด คือ จังหวัดน่าน นครศรีธรรมราช ศรีษะเกษ กาฬสินธุ์ ยะลา บุรีรัมย์
สงขลา สระบุรี สมุทรสาคร และจังหวัดชลบุรี ตามลําดับ โดยมีจังหวัดที่มีผู้ที่ไม่คิด/ ไม่เคยคิด/ ไม่เคย
ทําอะไร เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหามากที่สุด คือ จังหวัด ปทุมธานี จันทบุรี ศรีษะเกษ น่าน ร้อยเอ็ด
ยะลา บุรีรัมย์ สมุทรสาคร กาฬสินธุ์ และจังหวัดสงขลา ตามลําดับ
6) โดยทั่วไปมีกลุ่มตัวอย่างถึง ร้อยละ 5.59 ของกลุ่มตัวอย่าง ที่ไม่คิดแก้ไขปัญหาถ้ามีความ
รุนแรงในครอบครัวของตนเอง
7) มีกลุ่มตัวอย่างถึง ร้อยละ 32.08 ที่ไม่ทราบ/ ไม่เคยได้ยิน พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ถูกกระทํา
ด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ช่วยคุ้มครองสิทธิผู้ถูกกระทาช่วยบําบัดปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมผู้กระทําไม่ให้กลับมากระทําซ้ํา และรักษาความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว โดยมี 10 จังหวัด
แรก คือ จังหวัดสระแก้ว ปัตตานี พัทลุง เพชรบูรณ์ นราธิวาส นครศรีธรรมราช หนองคาย กระบี่ และ
จังหวัดเลย ตามลําดับ
6.3.2 ด้านความรุนแรงในครอบครัวของคนในชุมชน
1) ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา มีผู้ที่เคยพบเห็น/ ทราบการกระทําความรุนแรงในครอบครัว (ทาง
ร่างกาย/ จิตใจ/ เพศ) ของคนในชุมชน ร้อยละ 14.10 โดยมีความรุนแรงทางร่างกาย จิตใจ และทาง
เพศ ตามลําดับ และสถานที่เกิดความรุนแรง ส่วนใหญ่ คือ ที่บ้าน ทางเท้า/ ถนน/ สวนสาธารณะ และ
ที่พัก/ หอพัก ตามลําดับ
2) สาเหตุสําคัญของความรุนแรง ที่เกิดขึ้นในครอบครัวของคนในชุมชน ส่วนใหญ่เกิดจากการ
เมาสุรา การเสพยาเสพติด และหึงหวง/ นอกใจ ตามลําดับ ทั้งนี้ ในครอบครัวของคนในชุมชน
ผู้กระทํา/ ผู้ถูกกระทําความรุนแรงส่วนใหญ่เป็นคู่สมรส (สามีภรรยา) และกลุ่มบุคคลที่ถูกกระทําหรือ
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ผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัว ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเด็ก/ เยาวชน กลุ่มสตรี และกลุ่ม
ผู้สูงอายุหรือผู้พิการ ตามลําดับ
3) มีผู้ที่ไม่คิดแก้ไขปัญหา ถ้ามีความรุนแรงในครอบครัวของคนในชุมชน ถึง ร้อยละ 7.52
ของกลุ่มตัวอย่าง
4) ในระดับจังหวัด พบว่า มีความรุนแรงในครอบครัวของคนในชุมชนของกลุ่มตัวอย่างในรอบ
1 ปีที่ผ่านมา โดยมี 10 จังหวัด อันดับแรก ที่มีการกระทําความรุนแรงในครอบครัว (ทางร่างกาย/
จิตใจ/ ทางเพศ) คือ จังหวัดน่าน ยะลา บุรีรัมย์ ศรีษะเกษ ชลบุรี กาฬสินธุ์ เลย อํานาจเจริญ ชัยนาท
และ จังหวัดภูเก็ต ตามลําดับ
นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับรายงานผลการศึกษาข้อมูลสถานการณ์ด้านความรุนแรงต่อเด็ก
สตรี และบุคคลในครอบครัว โดยสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (2556) ที่พบว่า ข้อมูล
สถานการณ์ความรุ นแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว ในปี 2556 ที่รวบรวมจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สํานักการแพทย์กรุงเทพมหานคร
สํา นัก อนามั ย กรุ ง เทพมหานคร โรงพยาบาลตํ า รวจ กรมพั ฒ นาสั ง คมและสวั ส ดิ ก าร สภาสัง คม
สงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิเพื่อนหญิง สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมาย
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินปู ถัมภ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์
เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และข้อมูลจากงานวิจัยเรื่อง “ความรุนแรงในชีวิต
แรงงานหญิง” เป็นต้น ทั้งนี้ จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข มีผู้เข้ารับบริการที่ศูนย์พึ่งได้ใน
โรงพยาบาล จํานวน 631 แห่ง จํานวนทั้งสิ้น 31,866 ราย ในจํานวนนี้เป็นเด็กถูกกระทําความ
รุนแรงมากที่สุด จํานวน 19,229 ราย คิดเป็นร้อยละ 60.34 ส่วนสตรีถูกกระทําความรุนแรงจํานวน
12,637 ราย คิดเป็นร้อยละ 39.66 เฉลี่ยเด็กและสตรีถูกระทําความรุนแรง 87 รายต่อวัน จาก
ข้ อ มู ล สํ า นั ก การแพทย์ กรุ ง เทพมหานคร มี ผู้ เ ข้ า รั บ บริ ก ารศู น ย์ พิ ทั ก ษ์ สิ ท ธิ เ ด็ ก และสตรี ต าม
โรงพยาบาลในสังกัด 8 แห่ง จํานวน 1,251 ราย ในจํานวนนี้สตรีอายุ 18 ปีขึ้นไป ถูกกระทําความ
รุนแรงมากที่สุด จํานวน 939 ราย โดยถูกทําร้ายจากคู่สมรสมากที่สุดจํานวน 641 ราย ส่วนเด็กถูก
ทําร้าย จํานวน 312 ราย ถูกผู้ปกครองละเลยทอดทิ้งมากที่สุด จํานวน 208 ราย นอกจากนี้ จาก
ข้อมูลของบ้านพักเด็กและครอบครัว กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีเด็กและสตรีถูกกระทําความ
รุนแรง จํานวน 517 ราย ในจํานวนนี้สตรี อายุ 18 ปี ขึ้นไป ถูกกระทํามากที่สุด จํานวน 202 ราย
คิดเป็นร้อยละ 78.29 ทั้งนี้ จากรายงานฉบับนี้ได้ให้ข้อเสนอต่อการดําเนินงานคุ้มครองช่วยเหลือ
ผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว ได้แก่ (1) การพัฒนาระบบงาน OSCC อย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืน (2) การผลักดันให้ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเป็นศูนย์เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาความรุนแรง
ในครอบครัวเบื้องต้น ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้สามารถทํางานเชื่อมโยงกับศูนย์
ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทําความรุนแรงในครอบครัว และสหวิชาชีพ และ (3) การขยายพื้นที่ใน
การดําเนินงานร่วมกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมมากขึ้น
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6.4 สถานการณ์การค้ามนุษย์
จากรายงานผลการดําเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ประจําปี
2557 ของ สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พบว่า ประเทศไทยยังคงมีสถานะเป็นประเทศต้นทาง
ปลายทาง และทางผ่านของการค้ามนุษย์ ในปี 2557 มีผู้เสียหายคดีค้ามนุษย์ รวมทั้งสิ้น 522 คน
เป็นชาย 137 คน เป็นหญิง 385 คน (1) ผู้เสียหายเป็นคนไทยจํานวน 292 คน มักจะถูกแสวง
ประโยชน์จากการบริการทางเพศ ส่วนใหญ่มีภูมิลําเนาอยู่ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีปลายทางที่จังหวัดชลบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และกรุงเทพมหานคร (2) ผู้เสียหายชาวลาว
จํานวน 108 คน มักจะถูกแสวงหาประโยชน์จากการบริการทางเพศ ส่วนใหญ่เดินทางเข้ามาทาง
จังหวัดอุบลราชธานี หนองคาย มุกดาหาร เลย (3) ผู้เสียหายชาวเมียนมา จํานวน 89 คน มักจะถูก
แสวงหาประโยชน์จากการใช้แรงงานในภาคประมงและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ส่วนใหญ่จะเดินทางเข้า
มาทาง จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ตาก และกาญจนบุรี (4) ผู้เสียหายชาวกัมพูชา
จํานวน 27 คน มักจะถูกแสวงหาประโยชน์จากการใช้แรงงานในภาคอุตสาหกรรมและโรงงาน โดย
ส่วนใหญ่จะเดินทางเข้ามาทางจังหวัดสุรินทร์ สระแก้ว และตราด และผู้เสียหายสัญชาติอื่น ๆ จํานวน
6 คน โดยมีจํานวนคดีการค้ามนุษย์ในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้ (สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์, 2557)
1) การค้ามนุษย์ในรูปแบบการแสวงหาประโยชน์จากทางเพศ มีจํานวน 222 คดี พฤติการณ์
ทางคดีมีความสลับซับซ้อนมากขึ้น มีการเปิดสถานบริการในลักษณะอื่น ๆ บังหน้า เช่น คาราโอเกะ
ขนาดเล็ก ร้านนวดแผนโบราณ ร้านนวดสปา โดยมีการแอบแฝงขายบริการทางเพศ ซึ่งผู้เสียหายส่วน
ใหญ่ยังคงเป็นผู้หญิงชาวไทยและชาวลาว อายุต่ํากว่า 18 ปี
2) การค้ามนุษย์ในรูปแบบการแสวงหาประโยชน์จากการบังคับใช้แรงงาน มีจํานวน 47 คดี
เป็นคดีค้ามนุษย์โดยการบังคับใช้แรงงานในเรือประมง จํานวน 11 คดี เนื่องจากการทําประมง
โดยมากไม่ได้จ้างแรงงานต่างด้าวโดยถูกต้องตามกฎหมายและไม่มีการดําเนินการตามขั้นตอนของ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแจ้งเรือเข้าออกท่า การแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรือ ผู้โดยสารและ
ลูกเรือในการออกเรือ เมื่อมีกรณีการบังคับใช้แรงงานบนเรือประมงจึงยากต่อการดําเนินคดีซึ่ง
ผู้เสียหายส่วนใหญ่เป็นชาวเมียนมา อายุเกินกว่า 18 ปี
3) การค้ามนุษย์ในรูปแบบการนําคนมาขอทาน มีจํานวน 11 คดี ผู้เสียหายส่วนใหญ่เดิน
ทางเข้ามาในประเทศไทยโดยผิดกฎหมายพร้อมกับบิดา มารดา หรือญาติพี่น้อง และถูกบิดา มารดา
หรือบุคคลอื่นที่รู้จักกันในภายหลังในประเทศไทยชักจูง แนะนําให้ไปขอทานบริเวณสถานที่ต่าง ๆ ซึ่ง
ผู้เสียหายส่วนใหญ่เป็นเด็กชายชาวกัมพูชาที่มีอายุต่ํากว่า 15 ปี
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เผยแพร่
รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ (Trafficking in Persons–TIP Report) ประจํา พ.ศ. 2557
รายงานดังกล่าวเป็นการประเมินผลการดําเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของ
ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2556 ถึง 31 มีนาคม 2557 เป็นการประเมิน
เฉพาะประเด็นการค้ามนุษย์ ในปีนี้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดให้ไทยอยู่ในระดับที่
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3 (Tier 3) หรือระดับต่ําสุดในการจัดลําดับของรายงานดังกล่าว แม้ว่าในช่วงปีที่ผ่านมาหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องของไทยมีการดําเนินการที่มีความคืบหน้าและเป็นรูปธรรมในทุกด้าน
อย่างไรก็ตาม ในด้านการปราบปรามและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ตามประกาศคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติฉบับที่ ๖๘/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว ดังนี้
1) ระดับของนโยบาย
ระยะที่ ๑ เป็นการชั่วคราวให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งบังคับใช้กฎหมาย
อย่างจริงจังมีประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามผู้กระทําผิดด้านการค้ามนุษย์และขบวนการ
ลักลอบนําพาแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และกําชับเจ้าหน้าที่ไม่ให้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการกระทําผิดการค้ามนุษย์ หากเข้าไปเกี่ยวข้องกับค้ามนุษย์จะดําเนินการทางวินัยและทางอาญา
อย่างเด็ดขาด และตามประกาศฉบับที่ ๙๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การจัดตั้ง
ศูนย์ดํารงธรรม ให้จังหวัดตั้งศูนย์ดํารงธรรมขึ้นในจังหวัดเพื่อทําหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
รวมถึงรับแจ้งเบาะแส กระทําความผิดตามกฎหมายฐานค้ามนุษย์ โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอํานาจ
สั่งการ บังคับบัญชา กํากับดูแลข้าราชการในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ
2) ความเป็นมาของภารกิจ
ปัจจุบันการค้ามนุษย์เป็นปัญหาสําคัญของประเทศไทย เนื่องจากเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน
๒๕๕๗ ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เผยแพร่รายงานประจําปี เรื่อง สถานการณ์ค้ามนุษย์ ประจําปี
๒๕๕๗ (TIP Report) ได้จัดอันดับให้ประเทศไทยลดลงไปอยู่อันดับ ๓ (Tier ๓) คือ ประเทศที่ไม่มี
ความพยายาม แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ซึ่งเกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของประเทศทําให้
ประเทศไทยต้องเร่งแก้ปัญหาในเรื่องนี้อย่างจริงจัง
๓) โครงสร้างคณะกรรมการ/คณะทํางาน
๓.๑) ระดับชาติ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์แห่งชาติ โดยมี
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน ผู้แทนกระทรวงมหาดไทยเป็น
กรรมการ เจ้าหน้าที่สํานักงานปลัดปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็น
เลขานุการ (คําสั่งคณะกรรมการประสานและกํากับการดําเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์) ทําหน้าที่กําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ อํานวยการ สั่งการ และประสานงานในระดับต่าง ๆ
รวมทั้งกํากับดูแล ติดตามการดําเนินงาน
๓.๒) ระดับจังหวัด ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัด มีผู้ว่าราชการ
จังหวัดเป็นประธาน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเป็นเลขานุการ (คําสั่ง
คณะกรรมการประสานและกํากับการดําเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์) ทําหน้าที่
ดําเนินการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในจังหวัด
๓.๓) ระดับกรม ศูนย์ประสานการปฏิบัติงานด้านป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
กรมการปกครอง มีผู้อํานวยการ สํานักการสอบสวนและนิติการ เป็นผู้อํานวยการ (คําสั่งกรมการ
ปกครอง) ทําหน้าที่ประสานการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่นที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ สนับสนุนการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ให้กับพนักงาน
ฝ่ายปกครองส่วนภูมิภาค
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๓.๔) ระดับอําเภอ ศูนย์บูรณาการและประสานการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์ มีนายอําเภอเป็นผู้อํานวยการ ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง (คําสั่งกระทรวงมหาดไทย)
ทําหน้าที่ประสานบูรณาการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ภายในเขตอําเภอ สนับสนุนการดําเนินงานศูนย์
ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัด
สําหรับ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้กําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์
มาตรการ ในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๙) โดยมีนโยบายดังต่อไปนี้
๑) เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
๒) ให้ความสําคัญและผลักดันมาตรการการป้องกัน การดําเนินคดี การคุ้มครองช่วยเหลือและ
การพัฒนากลไกเชิงนโยบายและการขับเคลื่อน และการพัฒนาและบริหารข้อมูลอย่างมีประสิทธิผล
๓) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครอบครัวและชุมชนเป็นกลไกสําคัญในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการค้ามนุษย์
๔) ส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงบริการของรัฐอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง
๕) ผลักดันการดําเนินการอย่างจริงจัง เข้มงวด ในการจัดการกับผู้กระทําผิดฐานค้ามนุษย์
และองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ กลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งผู้ค้ามนุษย์ และผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
โดยมีการกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์และมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์ ดังนี้
๑) ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน
๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการดําเนินคดี
3) ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการคุ้มครองช่วยเหลือ
4) ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนากลไกเชิงนโยบายและการขับเคลื่อน
5) ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและบริหารข้อมูล
6.5 สถานการณ์คนพิการและทุพลภาพ
จากรายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศไทย โดยกรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจําปี 2558 ดังนี้
1) คนพิการที่ได้รับการออกบัตรประจําตัวคนพิการ จํานวน 1,737,469 คน คิดเป็น
ร้อยละ 2.64 ของประชากรทั้งประเทศ จําแนกเป็นคนพิการ เพศชาย จํานวน 930,347 คน คิด
เป็น ร้อยละ 53.55 และเพศหญิง จํานวน 807,122 คน คิดเป็น ร้อยละ 46.45
2) สาเหตุความพิการ เกิดจากภาวะความเจ็บป่วยและโรคต่าง ๆ ในภายหลัง (ความดันโลหิต
สูง/ หลอดเลือดหัวใจตีบ/ ข้อสันหลังอักเสบ/ โรคติดเชื้อ/ เบาหวาน/ ลมชัก) ร้อยละ 31.03
ความพิการแต่กําเนิด ร้อยละ 19.22 อุบัติเหตุ ร้อยละ 14.14 กรรมพันธุ์ ร้อยละ 0.50 มากกว่า 1
สาเหตุ ร้อยละ 3.63 ไม่ทราบสาเหตุ ร้อยละ 31.48
3) ประเภทความพิการ
ลําดับที่ 1 ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย
จํานวน 856,581 คน ร้อยละ 49.30
ลําดับที่ 2 ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย
จํานวน 299,530 คน ร้อยละ 17.24
ลําดับที่ 3 ทางการเห็น
จํานวน 187,853 คน ร้อยละ 10.81
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ลําดับที่ 4 ทางจิตใจหรือพฤติกรรม
จํานวน 118,847 คน ร้อยละ 6.84
ลําดับที่ 5 ทางสติปัญญา
จํานวน 116,220 คน ร้อยละ 6.69
ลําดับที่ 6 ทางออทิสติก
จํานวน 7,867 คน ร้อยละ 0.45
ลําดับที่ 7 ทางการเรียนรู้
จํานวน 6,756 คน คน ร้อยละ 0.39
3) การวิเคราะห์ตามอายุ และประเภทความพิการ
- คนพิการที่อยู่ในวัยทํางาน อายุระหว่าง 15-60 ปี จํานวน 787,330 คน ร้อยละ 45.31
- คนพิการอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป จํานวน 903,346 คน ร้อยละ 51.99
- คนพิการที่มีอายุระหว่าง 22-59 ปี และคนพิการวัย 60 ปี ขึ้นไป มีความพิการทางการ
เคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย มากที่สุด ร้อยละ 47.79 และ ร้อยละ 54.67 ตามลําดับ
- คนพิ การที่ อยู่ใ นวั ยเด็ ก และวัยศึกษา (แรกเกิด - 21 ปี) มีอัตราส่ วนของคนพิก ารทาง
สติปัญญามากที่สุด ร้อยละ 28.81
4) การศึกษาของคนพิการ
คนพิการที่ไม่ได้รับการศึกษา จํานวน 755,242 คน คิดเป็น ร้อยละ 43.47 ของคนพิการที่
ออกบัตรประจําตัวคนพิการ โดยแบ่งเป็นอายุยังไม่ถึงเกณฑ์เข้าเรียน จํานวน 5,614 คน ร้อยละ
0.74 ของคนพิการที่ไม่ได้รับการศึกษา ส่วนคนพิการที่อายุถึงเกณฑ์แต่ไม่ได้รับการศึกษา จํานวน
749,628 คน ร้อยละ 99.26 ของคนพิการไม่ได้รับการศึกษา สําหรับ คนพิการที่ได้รับการศึกษา
พบว่า มีการศึกษาในระดับประถมศึกษา มากที่สุด จํานวน 802,939 คน ร้อยละ 46.21 รองลงมา
คือ ระดับมัธยมศึกษา จํานวน 106,575 คน ร้อยละ 6.13 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช./
ปวส./ ปวท. จํานวน 20,803 คน ร้อยละ 1.20 ระดับอนุปริญญา จํานวน 1,823 คน ร้อยละ
0.10 ระดับปริญญาตรี จํานวน 12,969 คน ร้อยละ 0.75 และคนพิการได้รับการศึกษาระดับสูง
กว่าปริญญาตรีนอ้ ยที่สุด จํานวน 1,568 คน ร้อยละ 0.09
5) การประกอบอาชีพของคนพิการ
จากข้ อมูล คนพิ ก ารที่อ ยู่ ใ นวั ยทํางาน (อายุ 15-60 ปี ) จํานวน 787,330 คน ร้ อยละ
45.31 พบว่ า มี คนพิการที่ ประกอบอาชีพ จํานวน 253,314 คน ร้ อ ยละ 32.17 คนพิ การที่
สามารถประกอบอาชีพได้ ที่ยังคงไม่ได้ประกอบอาชีพ จํานวน 362,215 คน ร้อยละ 46.01 คน
พิการที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ เนื่องจากพิการมากช่วยเหลือตนเองไม่ได้ จํานวน 171,801 คน
ร้อยละ 21.81 ทั้งนี้ สําหรับอาชีพที่คนพิการทํามากที่สุด คือ รับจ้างทั่วไป ร้อยละ 38.29 รองลงมา
คือ เกษตรกรรม ร้อยละ 35.32 ประกอบกิจการส่วนตัว/ อาชีพอิสระ ร้อยละ 11.84 ลูกจ้างเอกชน
ร้อยละ 6.32 รับราชการ/ รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 1.47 และประกอบอาชีพอื่น ๆ เช่น หาของป่า เก็บ
ของเก่าขาย ร้อยละ 6.76 ตามลําดับ
ทั้งนี้ ได้มีการกําหนดกรอบของแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ พ.ศ.
๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ดังนี้
1) การสร้างสังคมที่บูรณาการเพื่อคนพิการและทุกคนในสังคม โดยให้คนพิการสามารถเข้าถึง
และใช้ประโยชน์ได้จากสิทธิอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติต่อคนพิการและผู้ดูแลคน
พิการ มีบริการเพื่อให้คนพิการเข้าถึงสิทธิตามกฏหมายและตอบสนองความจําเป็นของคนพิการแต่ละ
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ประเภทเฝ้าระวังและป้องกันการแสวงหาประโยชน์ การใช้ความรุนแรง และการล่วงละเมิดต่อคน
พิการ
๒) สร้างสภาพแวดล้อม พัฒนาเทคโนโลยี และข้อมูลข่าวสาร ที่คนพิการสามารถเข้าถึงและ
ใช้ประโยชน์ส่งเสริมให้องค์กรทุกภาคส่วนรวมถึงองค์กรธุรกิจเอกชนจัดให้คนพิการเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ได้จากสภาพแวดล้อม อาคาร สถานที่ และการคมนาคมขนส่ง รวมถึงจัดให้คนพิการเข้าถึง
และใช้ประโยชน์ได้จากผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ และเครื่องช่วยความพิการ รวมถึงเทคโนโลยีสิ่งอํานวย
ความสะดวกเพื่อการดํ ารงชี วิตประจําวั น ตลอดจนเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสาร ข้ อมู ล
ข่าวสาร การสื่อสาร บริการโทรคมนาคม รวมถึงเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร
๓) สร้างพลังอํานาจให้คนพิการสามารถเข้าถึงบริการต่าง ๆ ทั้งด้านการแพทย์ การศึกษา
อาชี พ และการมี ง านทํ า กี ฬ า การท่ อ งเที่ ย ว ตลอดจนปรั บ ปรุ ง กลไกด้ า นการเงิ น การคลั ง และ
งบประมาณเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้มีประสิทธิภาพ และกระจายอํานาจสู่
ท้องถิ่นภาคประชาสังคมและภาคส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิผล
4) สร้างความเข้มแข็งขององค์กรด้านคนพิการและเครือข่ายในการขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ด้านคนพิการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพโดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการรวมตัว จัดตั้ง
และสร้างความเข้มแข็ง ขององค์กรด้านคนพิการทุกประเภททั้งในระดับจังหวัดและท้องถิ่น ส่งเสริม
และสนับสนุนทรัพยากร โดยเฉพาะด้านการเงิน และวิชาการ แก่องค์กรด้านคนพิการให้สามารถ
บริหารจัดการ รวมถึงส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ ตลอดจนจัดบริการให้แก่คนพิการได้อย่างมีมาตรฐาน
สนับสนุนให้องค์กรด้านคนพิการและเครือข่ายมีบทบาทเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการในทุกระดับ
และทุกมิติในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา
๕) สร้างเสริมเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อความพิการและคนพิการโดยการสร้างเสริมความรู้
ความเข้าใจ และตระหนักรู้เกี่ยวกับศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ศักยภาพ และการดํารงชีวิตอิสระ
สิทธิ และหน้าที่ของคนพิการและส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจัดกิจกรรม
ในการสร้างเสริมเจตคติ เชิงสร้างสรรค์ต่อความพิการ คนพิการ ความพิการ ผู้ดูแล ผู้ช่วยคนพิการ
และครอบครัว
สําหรับ แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ –
๒๕๕๙
ประกอบด้วยสาระสําคัญของยุทธศาสตร์ ดังนี้
1) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อ
คนพิการและผูด้ ูแลคนพิการ
2) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างสภาพแวดล้อม พัฒนาเทคโนโลยี และข้อมูลข่าวสาร ที่คนพิการ
สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์
3) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างเสริมพลังอํานาจให้แก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ
4) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งขององค์กรด้านคนพิการและเครือข่าย
5) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ สร้างเสริมเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อความพิการและคนพิการ
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6.6 สถานการณ์ปัญหาคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้กําหนดกระบวนการด้านการคุ้มครอง
ช่วยเหลือขอทานภายหลังการจัดระเบียบการแก้ไขปัญหาการขอทานครบวงจรแบบยั่งยืนและเป็น
รูปธรรม ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 12 พฤษภาคม 2558 เรื่อง กระบวนการแก้ไขปัญหาการ
ขอทานครบวงจร ดังนี้
1) การดําเนินการภายใต้แนวทางการดําเนินงาน ๓ ด้าน (3P) ประกอบด้วย ด้านนโยบาย
(Policy) ด้านการคุ้มครองช่วยเหลือ (Protection) และด้านการป้องกัน (Prevention) เช่น การ
ผลักดันพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน การประชาสัมพันธ์และรณรงค์ในเรื่องต่าง ๆ การส่งเสริม
เครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวัง เป็นต้น
2) การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขอทานเพื่อเป็นหน่วยรับแจ้งเหตุและ
ประสานงานเพื่อจัดระเบียบขอทานตลอด ๒๔ ชั่วโมง สํารวจ คัดกรอง และช่วยเหลือ รวมทั้งรวบรวม
ข้อมูลสถิติ นโยบาย มาตรการ และแนวทางการดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาการขอทานและคนไร้ที่พึ่ง
โดยจากสถิติการจัดระเบียบขอทานช่วง ๖ เดือนที่ผ่านมาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พบว่า จํานวน
ขอทานลดลงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มขอทานต่างด้าว
3) การจัดตั้งคณะปฏิบัติการในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบ คัดกรอง โดย
กรณีที่เข้าข่ายเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์จะประสานส่งต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิด
เกี่ยวกับการค้ามนุษย์หรือตํารวจ ส่วนกรณีที่ไม่เข้าข่ายเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์จะประสานส่งต่อสถาน
คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งเพื่อวิเคราะห์ปัญหารายบุคคลโดยทีมสหวิชาชีพ จัดทําแผนฟื้นฟูรายบุคคล และเข้า
สู่ ก ระบวนการฟื้ นฟู ใ นรูป แบบต่ า ง ๆ ตามความเหมาะสมและพั ฒ นาเพื่อ ปรั บ เปลี่ ย นทั ศ นคติ ใ ห้
ตระหนักในคุณค่าของตนเองและพัฒนาทักษะอาชีพตามความสมัครใจ
4) การดําเนินการแก้ไขปัญหานําร่องในพื้นที่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี จังหวัด
ปทุมธานี (ธัญบุรีโมเดล) ประกอบด้วย การปรับปรุงพื้นที่บางส่วนเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพ การ
เตรียมความพร้อมบุคลากร และประเมินคัดกรองผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อฟื้นฟูพัฒนา และฝึกอาชีพ การ
จัดตั้ง “กองทุนเพื่อพัฒนาคนไร้ที่พึ่ง คนขอทาน” สนับสนุนการพัฒนาฟื้นฟูและเป็นทุนประกอบ
อาชีพ และการบริหารจัดการสินค้า ผลิตภัณฑ์ รายรับ รายจ่าย และเงินทุนหมุนเวียน โดยจะขยายผล
สู่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ๑๑ แห่ง ทั่วประเทศ รวมทั้งมีกองทุนเพื่อพัฒนาคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน
สําหรับเป็นทุนสนับสนุนให้กับผู้เข้าร่วมโครงการนําไปประกอบอาชีพ ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรม
ต่าง ๆ ซึ่งทุกภาคส่วนในสังคมสามารถเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการได้ทั้งในรูปแบบการบริจาคเงิน
ทรัพย์สิน สิ่งของ รวมทั้งการรับซื้อผลผลิต การจ้างงาน การอบรมให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ และ
ในระยะต่อไปจะดําเนินการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในสังคมได้รับรู้และตระหนักถึง
ปัญหาการขอทาน พร้อมทั้งสร้างค่านิยมตามแนวคิดการให้ทานอย่างถูกวิธีและลดวิถีการขอทาน
ทั้งนี้ ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประชาสัมพันธ์และชี้แจงทําความเข้าใจ
กับสาธารณชนให้ตระหนักถึงความสําคัญและความจําเป็นในการแก้ไขปัญหาการขอทานว่าเป็นการ
เชื่อมโยงถึงการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้วย ซึ่งจะส่งผลที่ดีต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยต่อไป
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7. ระเบียบวิธีการวิจัยและประเมินผล
7.1 การคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลสําคัญ
ดําเนินการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (Key informant) โดยการเลือกตัวอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) ซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานตามนโยบาย และ
ความพึงพอใจต่อการดําเนินงานตามนโยบายของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) กลุ่มเครือข่ายในการดําเนินงาน (Network) และกลุ่ม
ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ตามภูมิภาคต่าง ๆ จํานวน 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดลําปาง จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดตาก จั งหวัดสิงห์บุรี จั งหวั ดกาญจนบุรี จังหวัดอํานาจเจริญ จั งหวั ดมหาสารคาม จังหวัด
ร้อยเอ็ด จังหวัดพังงา และจังหวัดนราธิวาส โดยมีรายละเอียดของผู้ให้ข้อมูลสําคัญ ดังต่อไปนี้
1) จังหวัดลําปางจํานวน 9 ราย
(1) พัฒนาสังคมจังหวัด
(2) ตัวแทนเครือข่ายคนพิการ
(3) ตัวแทนเครือข่ายสตรี
(4) ตัวแทนองค์กรชุมชนและเครือข่าย
(5) ตัวแทนสภาเด็กและเยาวชน
(6) ตัวแทนภาคประชาสังคม
(7) ตัวแทนสวัสดิการสังคม
(8) ตัวแทนเครือข่ายผู้สูงอายุ
(9) ตัวแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
2) จังหวัดอุทัยธานีจํานวน 8 ราย
(1) นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ
(2) หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผน
(3) ตัวแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
(4) ตัวแทนเครือข่ายผู้สูงอายุ
(5) ตัวแทนกลุ่มอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (อพม.)
(6) ตัวแทนกลุ่มอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (อพม.)
(7) ตัวแทนเครือข่ายสตรี
(8) ตัวแทนเครือข่ายคนพิการ
3) จังหวัดตาก จํานวน 7 ราย
(1) นักสังคมสงเคราะห์ชํานาญการ
(2) ตัวแทนสวัสดิการชุมชน/ ท้องถิ่น
(3) ตัวแทนกลุ่มอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (อพม.)
(4) ตัวแทนสภาเด็กและเยาวชน
(5) ตัวแทนเครือข่ายองค์กรคนพิการ
(6) ตัวแทนเครือข่ายผู้สูงอายุ
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(7) ตัวแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
4) จังหวัดสิงห์บุรี จํานวน 8 ราย
(1) พัฒนาสังคมจังหวัด
(2) หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผน
(3) หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
(4) ตัวแทนชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุ จ.สิงห์บุรี
(5) ตัวแทนกลุ่มอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (อพม.)
(6) ตัวแทนเครือข่ายสวัสดิการชุมชน
(7) ตัวแทนสภาเด็กและเยาวชน
(8) นายกสมคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย
5) จังหวัดกาญจนบุรี จํานวน 9 ราย
(1) พัฒนาสังคมจังหวัด
(2) ตัวแทนเครือข่ายผู้สูงอายุ
(3) รองประธานสภาเด็กและเยาวชนตําบลหนองบัว
(4) ตัวแทนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน
(5) ตัวแทนศูนย์คนพิการ
(6) ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านสังคม
(7) ประธานชมรมภาคประชาสังคมจังหวัด
(8) ตัวแทนกรรมการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด
(9) หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผน
6) จังหวัดอํานาจเจริญ จํานวน 11 ราย
(1) พัฒนาสังคมจังหวัด
(2) ผู้อํานวยการศูนย์คุ้มครองไร้ที่พึ่ง
(3) หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว
(4) สารวัตรตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ
(5) ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ
(6) ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วน จังหวัดอํานาจเจริญ
(7) ประธานศูนย์เพื่อนหญิง จังหวัดอํานาจเจริญ
(8) ประธานสมาคมคนพิการ จังหวัดอํานาจเจริญ
(9) ตัวแทนกลุ่มอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (อพม.)
(10) ตัวแทนสภาเด็กและเยาวชน จังหวัดอํานาจเจริญ
(11) ตัวแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
7) จังหวัดมหาสารคามจํานวน 9 ราย
(1) พัฒนาสังคมจังหวัด
(2) ประธานสภาเด็กและเยาวชน
(3) ตัวแทนเครือข่ายด้านคนพิการ
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(4) ตัวแทนเครือข่ายด้านสตรี
(5) ตัวแทนเครือข่ายผู้สูงอายุ
(5) ตัวแทนองค์กรปกครองท้องถิ่น
(6) ตัวแทนกลุ่มอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (อพม.)
(7) ตัวแทนผู้ช่วยผู้พิการ
(8) ตัวแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
(9) ตัวแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
8) จังหวัดร้อยเอ็ด จํานวน 9 ราย
(1) พัฒนาสังคมจังหวัด
(2) ตัวแทนเครือข่ายผู้สูงอายุ
(3) ตัวแทนเครือข่ายองค์กรสาธารณประโยชน์
(4) ประธานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน
(5) ตัวแทนเครือข่ายคนพิการ
(6) ตัวแทนกลุ่มอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (อพม.)
(7) ตัวแทนสภาเด็กและเยาวชน
(8) ตัวแทนกองทุนสวัสดิการชุมชน
(9) ตัวแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
9) จังหวัดพังงา จํานวน 8 ราย
(1) พัฒนาสังคมจังหวัด
(2) ตัวแทนเครือข่ายการจัดสวัสดิการชุมชน
(3) ตัวแทนเครือข่ายองค์กรชุมชน
(4) ตัวแทนเครือข่ายผู้สูงอายุ
(5) ตัวแทนเครือข่ายเด็กและเยาวชน
(6) ตัวแทนเครือข่ายครอบครัว
(7) ตัวแทนเครือข่ายคนพิการ
(8) ตัวแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
10) จังหวัดนราธิวาสจํานวน 11 ราย
(1) พัฒนาสังคมจังหวัด
(2) ตัวแทนเครือข่ายผู้สูงอายุ
(3) ตัวแทนอาสาสมัคร
(4) ตัวแทนอาสาสมัคร
(5) ตัวแทนองค์กรสาธารณประโยชน์
(6) ตัวแทนเครือข่ายผู้พิการ
(7) ตัวแทนเครือข่ายเด็กและเยาวชน
(8) ตัวแทนเครือข่ายสตรี
(9) ตัวแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
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(10) ตัวแทนเจ้าหน้าที่เยียวยาฯ
(11) ตัวแทนเจ้าหน้าที่เยียวยาฯ
นอกจากการสนทนากลุ่มย่อยในจังหวัดพื้นที่ 10 แห่งแล้วนั้น คณะผู้วิจัยและประเมินผลยัง
ได้ดําเนินการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) ผู้ตรวจราชการกระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ จํานวน 4 ท่าน ดังนี้
1) นายสมคิด สมศรี
2) นางสาวอุษณี กังวารจิตต์
3) นางอุษา หงส์กาญจนกุล
4) นายสัมพันธ์ สุวรรณทับ
7.2 เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพเพื่อวิจัยและประเมินผลผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของกระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในระยะที่ 1 โดยใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการ
ใช้ข้อคําถามแบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured or guided interviews) ในการสนทนากลุ่ม ดังนี้
7.2.1 ด้านนโยบาย
1) การกําหนดนโยบายในด้านต่าง ๆ ได้ตรงตามความต้องการของสถานการณ์และความ
ต้องการประชาชน
2) มีแนวทางในการสํารวจและศึกษาความต้องการและความจําเป็นด้วยวิธีการ ต่าง ๆ ต่อ
การดําเนินนโยบายในแต่ละด้าน จากกลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้องเสมอ
3) มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบนโยบายในด้านต่าง ๆ อย่างชัดเจน มีการกําหนดขอบเขต
อํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบนโยบายฯ ที่ครอบคลุมในเรื่องการจัดทํานโยบาย
การประกาศใช้ การส่ ง เสริ ม ความรู้ / กระตุ้ น ให้ เ กิ ด การนํ า นโยบายไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ การติ ด ตาม
ความก้าวหน้าและการรายงานความก้าว หน้า และผลการดําเนินงาน
4) มีการประกาศใช้นโยบายมีความชัดเจนและมีกกระบวนการส่งเสริมให้เกิดการนํานโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติ ด้วยการวางแผนเพื่อผลักดันให้มีการปฏิบัติตามนโยบายซึ่งครอบคลุมในประเด็นต่าง ๆ
อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
7.2.2 ด้านกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติ
1) มีการกําหนดแนวทางปฏิบัติรองรับนโยบายครบทุกข้อ
2) มีการจัดทําแผนดําเนินการ (Action plan) เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบายใน
แต่ละเรื่อง
3) มีแนวทางการติดตามการนํานโยบายไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านผู้ปฏิบัติงาน และ
ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม
7.2.3 ด้านผลผลิต
1) ผลลัพธ์จากการดําเนินงานตามนโยบาย สามารถช่วยให้ประชาชนมีชีวิตและความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้น
2) ข้อเสนอแนะต่อการดําเนินงานตามนโยบาย หรือข้อเสนอแนะต่อนโยบาย
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7.3 การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล
รายการผลการประเมินเชิงคุณภาพจากการสัม ภาษณ์ เชิ งลึกหรือสนทนากลุ่ม โดยใช้การ
พรรณนาความเพื่ออธิบายปรากฏการณ์ผลการดําเนินงานตามนโยบาย ตามกรอบการประเมิน ดังนี้
1) ปัจจัยนําเข้า (Input) คือ นโยบายเร่งด่วน และนโยบายพันธกิจวิเคราะห์ตามผลการเก็บ
ข้อมูลจากข้อที่ 7.2.1
2) กระบวนการ (Process) คือ การนํานโยบายไปปฏิบัติวิเคราะห์ตามผลการเก็บข้อมูลจาก
ข้อที่ 7.2.2
3) ผลลัพธ์ (Output) คือ การบรรลุวัตถุประสงค์ และความพึงพอใจของผู้ใช้ประโยชน์
ตลอดจน วิเคราะห์ตามผลการเก็บข้อมูลจากข้อที่ 7.2.3
4) ข้อเสนอแนะต่อนโยบายและกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติวิเคราะห์ตามผลการเก็บ
ข้อมูลจากข้อคําถามที่ 7.2.3
8. สรุปผลการวิจัยและประเมินผลสัมฤทธิ์
8.1 นโยบายเร่งด่วนและนโยบายพันธกิจ
1) นโยบายมีความครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากนโยบายพันธกิจมีการกําหนด
กลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาตามกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม
โดยกลุ่มเป้าหมายของนโยบายสามารถแบ่งได้เป็นกลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่มสตรี กลุ่มผู้พิการ
กลุ่มแรงงานจากการค้ามนุษย์ กลุ่มผู้ประสบปัญหาทางสังคม เป็นต้น ซึ่งกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มมี
หน่วยงานในระดับกรมเป็นผู้ร่วมรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาศักยภาพด้วยเช่นกันโดยมี
หน่วยงานซึ่งรับผิดชอบตามพันธกิจ ดังนี้
1.1) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
(1) พัฒนาระบบการจัดบริการสวัสดิการสังคมและการพัฒนาสังคมที่ได้มาตรฐาน
ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายสอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
(2) ส่งเสริม สนับสนุน ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมและมีศักยภาพในการ
พัฒนาสังคม และจัดสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและพื้นที่
(3) ส่งเสริมระบบการคุ้มครอง การป้องกัน การฟื้นฟู และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น
(4) ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
1.2) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
(1) กําหนด และพัฒนานโยบาย มาตรการ กลไก และกฎหมายด้านการส่งเสริม
ความเสมอภาคหญิงชาย และความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว
(2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและประสานความร่วมมือของภาคีเครือข่าย
(3) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อสตรี
และความรุนแรงในครอบครัว
(4) พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี
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1.3) กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
(1) ขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของชาติ สู่การปฏิบัติอย่าง
บูรณาการ
(2) พัฒนาองค์กรด้านคนพิการของประเทศให้มีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ และมีความเข็มแข็งสามารถดําเนินงานอย่างมีมาตรฐาน
(3) เสริมสร้างสังคมที่ปราศจากอุปสรรคต่อคนพิการ เพื่อให้คนพิการได้เข้าถึงและใช้
ประโยชน์จากสิทธิและสวัสดิการ รวมถึงขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ
(4) พัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะสูง และทันสมัย บุคลากรเป็นมืออาชีพ
1.4) กรมกิจการผู้สูงอายุ
(1) เสนอนโยบายและแผนหลัก ยุทธศาสตร์ มาตรการ และแนวทางการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพ การจัดสวัสดิการ และการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ
(2) ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และพัฒนามาตรการ กลไก มาตรฐาน และนวัตกรรมองค์
ความรู้ การดําเนินงานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ การจัดสวัสดิการ และการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ
ผู้สูงอายุ และส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด
(3) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือกับองค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องในการดําเนิน งานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ การจัดสวัสดิการ และการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ
ผู้สูงอายุ
(4) บริหารจัดการ และกํากับดูแลการดําเนินงานกองทุนผู้สูงอายุ เพื่อการคุ้มครอง
การส่งเสริม การสนับสนุน และการจัดสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ
(5) พัฒนา ฝึกอบรมบุคลากรด้านผู้สูงอายุทั้งองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งประชาชนทุกช่วงวัย
(6) ติดตามผลการดําเนินงานการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ การจัดสวัสดิการและ
การคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ
(7) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เอื้อต่อการดําเนินงานด้านการส่งเสริมและ
พัฒนา ศักยภาพ การจัดสวัสดิการ และการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ
(8) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของกรมกิจการ
ผู้สูงอายุ หรือตามที่รัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
1.5) กรมกิจการเด็กและเยาวชน
คุ้มครอง ส่งเสริม และพัฒนาเด็กและเยาวชน ให้เป็นพลเมืองที่มีสมรรถนะตามวัย สามารถ
พึ่งตนเองได้ อยู่อย่างมีความสุข ด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
นอกจาก กรมทั้ง 5 กรม ซึ่งมีลักษณะการแบ่งงานกันทําตามกลุ่มเป้าหมายแล้ว กระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ยังประกอบด้วยหน่วยงานประเภทอื่นอีก 3 หน่วยงาน คือ
(1) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน) ที่มีบทบาทหน้าที่เป็นองค์กรของประชาชนที่มุ่งสร้าง
ความเข้มแข็งของสังคมจากฐานราก ด้วยพลังองค์กรชุมชนและประชาสังคม (2) การเคหะแห่งชาติ
และ (3) สํานักงานธนานุเคราะห์
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ทั้ ง นี้ จากการให้ ค วามสํ า คั ญ ต่ อ กลุ่ ม เป้ า หมายแต่ ล ะกลุ่ ม จึ ง มี ก ารกํ า หนดโครงการของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ และมีนโยบายที่สอดคล้องกับประเด็นของกลุ่มตัวอย่างนั้น จากการลง
พื้นที่ทั้ง 10 จังหวัด พบว่า พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแต่ละแห่งมีการให้น้ําหนัก
หรือ ความสําคั ญ ต่อ กลุ่ม เป้ า หมายแต่ล ะกลุ่ม ที่แ ตกต่างกั น ซึ่ ง หลายแห่งมมีค วามโดดเด่น ในการ
ขับเคลื่อนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่มเป็นหลัก คือ เด็กและเยาวชน และผู้สูงอายุ
เช่น กรณีพัฒนาสังคมจังหวัดหนึ่ง กล่าวว่า “อย่างที่เข้าใจว่าถ้าผมขับเคลื่อนผมคิดว่า 1 ใน 2 เร่งด่วน
ที่สุด คือ ผู้สูงอายุ อีกเรื่อง คือ เรื่องเด็ก ต้องการเปลี่ยนสังคมต้องเริ่มที่เด็ก” เป็นต้น
2) นโยบายเร่งด่วนมีความสอดคล้องกับประเด็นทางสังคมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และเป็นไป
ตามพันธกิจตามกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ที่กําหนด
ประเด็นการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging) ของประเทศไทย ซึ่งจากการลงพื้นที่ พบว่า จังหวัด
สิงห์บุรีมีจํานวนผู้สูงอายุสูงมากถึง ร้อยละ 18 ของประชากรทั้งจังหวัด และเป็นจังหวัดที่มีผู้สูงอายุ
มากที่สุดในประเทศ ซึ่งทางสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงได้มีการจัดกิจกรรม
เพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ทั้งนี้ กลไกหลักสําคัญประการหนึ่ง คือ การให้สมาคมผู้สูงอายุเข้า
มาดูแล บูรณาการเครือข่ายร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งทางจังหวัดสิงห์บุรีได้จัดทําหลักสูตรการพัฒนา
ผู้สูงอายุ โดยในขณะนี้สามารถเปิดเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 5 นอกจากนี้ ยังได้นําแนวคิดของมูลนิธิ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ที่ให้ความสําคัญต่อผู้สูงอายุใน 4 มิติ คือ เรื่องการเตรียมความพร้อมสู่
การเป็นผู้สูงอายุ การสร้างงานสร้างอาชีพ การปรับสถานที่ให้เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ และสุดท้าย คือ
การดูแลผู้สูงอายุระยะสุดท้าย เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาสามารถสรุปได้ว่าจากการลงพื้นที่
10 จังหวัด นั้น ประเด็นเรื่องการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เป็นประเด็นที่ทุกพื้นที่ให้ความสําคัญ เนื่องจากมี
จํ า นวนผู้ สู ง อายุ เ พิ่ ม มากขึ้ น ทุ ก ปี แต่ อ าจมี ค วามแตกต่ า งกั น ในรายละเอี ย ด เช่ น กรณี จั ง หวั ด
อํานาจเจริญ จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเป็นจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่พบว่า
เกิดปัญหาผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งให้อยู่ตามลําพัง เนื่องจากบุตรหลานมีการอพยพย้ายถิ่นฐานไปทํางาน
ในเมืองหรือกรุงเทพมหานคร เป็นต้น
ส่วนประเด็นการค้ามนุษย์ที่สหรัฐอเมริกา ได้จัดลําดับให้ประเทศไทยยังคงอยู่ใน “เทียร์ 3”
ในรายงานสถานการณ์ค้ามนุษย์ (Trafficking in persons หรือTIP) ปี 2015 โดยเทียร์ 1 (Tier 1) –
หมายถึงประเทศหรือรัฐบาลที่ปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต่ําของกฎหมายปกป้องเหยื่อการค้ามนุษย์ อย่าง
ครบถ้วนส่วนเทียร์ 2 (Tier 2)หมายถึงประเทศหรือรัฐบาลที่ปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต่ําของ ทีวีพีเอไม่
ครบถ้วนแต่มีความพยายามอย่างมีนัยสําคัญเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานเหล่านั้น ทั้งนี้ เทียร์ 2 บัญชี
รายชื่อประเทศที่ต้องจับตามอง (Tier 2 Watch list) หมายถึง ประเทศที่การค้ามนุษย์เพิ่มขึ้น
ล้มเหลวในการแสดงหลักฐานการเพิ่มความพยายามในการต่อสู้กับการค้ามนุษย์ในปีที่ผ่านมาและถูก
พิจารณาว่ากําลังพยายามอย่างมีนัยสําคัญเพื่อให้สามารถทําตามมาตรฐานขั้นต่ําของ ทีวีพีเอ โดย
สัญญาว่าจะใช้มาตรการเพิ่มเติมในอนาคตภายในปีถัดไป
สําหรับเทียร์ 3 (Tier 3) หมายถึง ประเทศที่ดําเนินการไม่สอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต่ําตาม
กฎหมายด้านการค้ามนุษย์ของสหรัฐอเมริกา และไม่ได้ใช้ความพยายามอย่างมีนัยสําคัญที่จะแก้ไข
ปัญหาการค้ามนุษย์ ซึ่งผลของการที่ประเทศไทยตกอยู่ในขั้นเทียร์ 3 นั้นส่งผลให้ (1) อาจสูญเสีย
ความช่ ว ยเหลื อ จากรั ฐ บาลสหรั ฐ อเมริ ก าในด้ า นต่ า ง ๆ ที่ ไ ม่ ไ ด้ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ความช่ ว ยเหลื อ ด้ า น
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มนุษยธรรมและการค้า (2) อาจเผชิญหน้ากับการถูกสหรัฐอเมริกาคัดค้านความช่วยเหลือจากสถาบัน
สําคัญระหว่างประเทศ อาทิ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) และเวิลด์ แบงก์ (หรือ
ธนาคารโลก) (3) อาจรวมถึงการถูกสหรัฐอเมริกาคัดค้านรวมถึงความช่วยเหลือจากองค์กรพัฒนา
เอกชน (เอ็นจีโอ) ระหว่างประเทศเป็นต้น
ทั้งนี้ จากการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลใน 10 จังหวัด นั้น พบว่า จังหวัดที่พบปัญหาการค้า
มนุษย์มากที่สุด คือ พื้นที่จังหวัดพังงา ซึ่งสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ให้
ความสําคัญต่อการติดตามการค้ามนุษย์ซึ่งเป็นชาวโรฮิงญา โดยมีการร่วมมือกับหน่วยงานส่วนราชการ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนองค์กรเอกชนต่าง ๆ พยายามผลักดันให้แรงงานซึ่งเป็น
การค้ามนุษย์ออกไปจากประเทศไทย หรือหากมีการจัดกุมเพื่อรอการผลักดันออกนอกประเทศนั้น ได้
มีการดําเนินการจัดหาที่พักพิงเพื่อเยียวยา และพยายามสร้างความเข้าใจต่อประเด็นการค้ามนุษย์ตาม
หลักสิทธิมนุษยชนอย่างเต็มที่
3) การกําหนดนโยบายเชิงประเด็นตามกลุ่มเป้าหมายเป็นหลัก
สําหรับนโยบายเร่งด่วนทั้ง 8 เรื่อง นั้น เป็นการกําหนดนโยบายในประเด็นต่าง ๆ อย่าง
ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ ทุกจังหวัดได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากนโยบายในแต่ละเรื่องแต่ละ
ประเด็นในสัดส่วนที่เท่าเทียมกัน ซึ่งในความเป็นจริงแล้วผลจากการเก็บข้อมูลในพื้นที่ พบว่า ในแต่ละ
จังหวัดมีความหนักเบาของสถานการณ์ในประเด็นต่าง ๆ ที่แตกต่างกันเช่น ในกรณีจังหวัดนราธิวาส
ซึ่งเป็น 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และได้รับผลกระทบจากปัญหาความไม่สงบ และมีสมาชิกของ
ครอบครัวส่วนหนึ่งเสียชีวิตจากการปัญหาดังกล่าว จึงพบว่ามีสตรีจํานวนหนึ่งที่ต้องตกอยู่ในสถานภาพ
หญิงหม้าย เนื่องจากสามีเสียชีวิตจากปัญหาความไม่สงบดังกล่าว ดังนั้น การส่งเสริมอาชีพและการ
สร้างขวัญกํ าลังใจให้ กับสตรีกลุ่ มนี้จึงเป็นสิ่งสําคัญ โดยเฉพาะสตรีที่ต้องรับภาระเลี้ยงดูบุตรหรือ
ครอบครั วตามลําพัง ประกอบกับพบว่ ามีเด็ กและเยาวชนจํานวนหนึ่งที่ต้องกลายเป็นเด็กกําพร้ า
สืบเนื่องมาจากผู้ปกครองเสียชีวิตทั้งพ่อและแม่จากปัญหาความไม่สงบดังกล่าวอีกด้วย ดังนั้น กลไก
หนึ่งที่สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนราธิวาส ให้ความสําคัญในการแก้ไข
ปัญหาเด็กและสตรี หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบนี้ คือ การเข้าถึงชุมชนโดย
เจ้าหน้าที่เยียวยา ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่อาสาสมัครที่เป็นผู้เข้าไปดูแลช่วยเหลือเยียวยาประชาชนผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบ ดั งนั้น หากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังต้องประสบกับปัญหาดังกล่าวอยู่ กลไกการ
ทํางานผ่านเจ้าหน้าที่เยียวยาอาจต้องมีความต่อเนื่องควบคู่ไปกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น เช่นเดียวกันกับ
ด้านเด็กและเยาวชน ซึ่งตัวแทนเยาวชนเห็นว่าเยาวชนในสามจังหวัดภาคใต้ ยังสะท้อนให้เห็นถึงความ
เป็นเยาวชนชายขอบ ที่ยังรู้สึกถึงความไม่เท่าเทียมกับเยาวชนในจังหวัดอื่น ๆ ดังนั้น จึงจําเป็นต้อง
สร้างกลไกในการสร้างความเท่าเทียมให้กับเยาวชนกลุ่มนี้ ที่อาจกลายเป็นความเสี่ยงของการพัฒนา
หรือของปัญหาที่เกิดจากความรู้สึกไม่เท่าเทียมนี้ได้ในอนาคตหากไม่ได้รับการสร้างความเข้าใจ
ในแต่ละจังหวัดมีความพยายามนํานโยบายเร่งด่วนและนโยบายตาม พันธกิจไปบูรณาการใช้
กับสถานการณ์ของจังหวัดได้อย่างเหมาะสม แต่อาจประสบปัญหาในด้านงบประมาณบ้าง เนื่องจาก
การปรับแผนเชิงปฏิบัติการตามนโยบายด้านต่าง ๆ นั้น สามารถทําได้อย่างสอดคล้องก็จริง แต่ในบาง
กรณีพบว่าไม่สามารถปรับหมวดงบประมาณให้สอดคล้องกับความจําเป็นและความต้องการของพื้นที่
เนื่องด้วยขัดต่อระเบียบราชการ
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4) แผนเชิงปฏิบัติการส่วนใหญ่มีความสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนและนโยบายตาม
พันธกิจ และกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นไปตามกรอบที่นโยบายกําหนดไว้
จากผลการศึกษา พบว่า กิจกรรมในแผนเชิงปฏิบัติการส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมที่ถูกกําหนดขึ้น
หรือระบุตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม กลุ่มเป้าหมายมีบทบาทในการเสนอแผนงาน
เชิงปฏิบัติการและกิจกรรมต่าง ๆ ของตนเองร่วมกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ โดยมีเจ้าหน้าที่สํานักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจําจังหวัด ดําเนินงานในลักษณะพี่เลี้ยงที่คอยแนะนําให้คําปรึกษา
ในการเขียนโครงการต่าง ๆ ให้มีความสอดคล้องกับกรอบที่ได้กําหนดไว้ เช่น กรณีพื้นที่จังหวัดตาก
ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีกิจกรรมลอยกระทงสายในแม่น้ําปิง และได้มีการจัดขบวนพาเหรดในวันลอยกระทง
สํานักงานพัฒนาสั งคมและความมั่ นคงของมนุษ ย์ ได้ส นับสนุ นให้กลุ่มชมรมคนพิการของจังหวัด
จัดขบวนพาเหรดคนพิการเข้าร่วมด้วย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการแสดงออกถึงความเท่าเทียมกันของ
คนพิการ และช่วยให้คนพิการได้ออกสู่สังคมภายนอก ด้วยการสร้างการยอมรับในตนเองและการจาก
รับจากผู้อื่นด้วย
ส่วนในพื้นที่จังหวัดอํานาจเจริญ ได้นํานโยบายการคุ้มครองและพัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชน ไปดําเนินการจัดทําแผนเชิงปฏิบัติการในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น โครงการเยาวชนไทยหัวใจ
สะอาด โครงการส่งเสริมการยกระดับศูนย์เด็กเล็กให้มีคุณภาพตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัยในสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน โครงการเสริมสร้างความเข็มแข็ง
ของสภาเด็กและเยาวชน โครงการวัยใสใส่ใจทําดี โครงการเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพระยะสั้นให้เด็ก
ในวัยเรียน เป็ นต้น สํ าหรับจังหวัดอุทัยธานี ได้ มีการจัดโครงการศู นย์ คุ้มครองคนไร้ ที่พึ่ง จังหวัด
อุทัยธานี จัดกิจกรรมออกหน่วยปฏิบัติตามแผน “หน่วยบําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
จังหวัดอุทัยธานี” ตามโครงการสถานีสวัสดิการ ประจําปี ๒๕๕๙ ณ บ้านหนองยาง ตําบลสุขฤทัย
อํ า เภอห้ ว ยคต โครงการและกํ า หนดแนวทางเพื่ อ คั ด เลื อ กกลุ่ ม เป้ า หมายที่ เ ข้ า รั บ การอบรมตาม
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันแก่กลุ่มเพื่อป้องกันการถูกล่อลวงปี ๒๕๕๙ เป้าหมาย ๒๕ คน ณ ตําบลอุทัย
เก่า อําเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี เป็นต้น
8.2 กระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติ
1) การสร้างเครือข่ายและสายสัมพันธ์
การนํานโยบายเร่งด่วน และนโยบายตามพันธกิจไปปฏิบัติของหน่วยงานสังกัดกระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในจังพื้นที่จังหวัด 10 แห่ง พบว่า การดําเนินงานของทุกพื้นที่
เป็นการดําเนินงานในประเด็นต่าง ๆ ร่วมกับส่วนราชการอื่น ๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เครือข่ายของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ เช่น สภาเด็กและเยาวชน เครือข่ายองค์กรคนพิการ
ชมรมผู้สูงอายุ ชมรมสตรี เป็นต้น จึงกล่าวได้ว่าการดําเนินงานตามนโยบายของกระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้ตามเป้าหมายนั้น กระทรวงฯ ไม่สามารถดําเนินงานได้
อย่างโดดเดี่ยว เนื่องจากนโยบายของกระทรวงฯ ในทุกด้านจัดเป็นนโยบายในระดับมหภาค (Macro
policy) และมีความเชื่อมโยงกันในทุกมิติทั้งในมิติเชิงประเด็น และมิติเชิงพื้นที่ ดังนั้น จึงจําเป็นต้อง
อาศัยหน่วยงานอื่น ๆ เข้ามาช่วยสนับสนุนการดําเนินงาน
ทั้งนี้ จากผลการศึกษาจังหวัดพื้นที่ทั้ง 10 แห่ง พบว่า กลไกหลักที่สําคัญที่สุด คือ เครือข่าย
ซึ่งเป็นเครือข่ายองค์กรภาคประชาชนจากกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม ซึ่งในภาพรวมแล้วเครือข่ายที่
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ทํางานร่วมกับสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ทั้ง 10 จังหวัด จัดว่ามีความ
เข้มแข็งเป็นอย่างมาก แต่ทั้งนี้อาจขึ้นอยู่กับศักยภาพของผู้นําเครือข่ายแต่ละกลุ่มเองด้วย จึงทําให้
แต่ละจังหวัดมีความเข้มแข็งของเครือข่ายที่แตกต่างกันออกไป เช่น จังหวัดร้อยเอ็ด โดยศูนย์บริการ
คนพิการจังหวัด เป็นผู้ดําเนินการให้การสนับสนุนงบประมาณจากกองส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ โดยทางกองทุนจะสนับสนุนการส่งเสริมในด้านอาชีพ โดยให้มีการกู้ยืมเงินสําหรับประกอบ
อาชีพ สําหรับคนพิการทุกรายที่ต้องการ โดยไม่มีดอกเบี้ย หรือเป็นการสนับสนุนด้านกลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ต่าง ๆ ที่ดําเนินการโดยชมรม สมาคมของคนพิการ ทั้งนี้ สมาคมชมรมต่าง ๆ จะขอเป็นโครงการ
สนับสนุน แล้วแต่กลุ่มหรือชมรม มีความถนัดในด้านใด ไม่ว่าจะเป็นการจักสาน หรือการเกษตร เป็น
ต้น ในส่วนของการทํากิจกรรม/ โครงการ ร่วมกับสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดนั้น ทางสมาคม ชมรมคนพิการ จะเข้ามาร่วมโครงการ โดยในช่วง 3 ปี จะมีการร่วมกันจัดทํา
แผนล่วงหน้าเสนอเสนอแนวทางว่าวแต่ละกลุ่มหรือแต่ละชมรมต้องการกิจกรรมอะไร มีการจัดทําแผน
กิจกรรมเสนอต่อสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ซึ่งทางสํานักงานฯ จะมีการ
ดําเนินการจัดตั้งและประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาแต่ละโครงการอีกครั้งหนึ่ง
สําหรับจังหวัดลําปาง ได้มีการรวมกลุ่มของเครือข่ายทั้งกลุ่มเยาวชน ผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี กลุ่ม
คนพิการ รวมถึงสมัชชาต่าง ๆ ประมาณ 104 องค์กร ที่เข้ามาร่วมกันดําเนินงาน โดยในปีที่ผ่านมาได้
มีการกําหนดประเด็นสาธารณะของจังหวัดลําปาง ซึ่งมีการจัดทําข้อตกลงร่วมกันในประเด็น “ท้องไม่
พร้อม” ซึ่งมาจากการระดมความคิดเห็นของเครือข่ายต่าง ๆ ร่วมกัน จนกลายเป็นข้อตกลง หรือ MOU
จังหวัดลําปาง นอกจากประเด็นท้องไม่พร้อมแล้วในปีที่ผ่านมาจังหวัดลําปางยังได้มีการขับเคลื่อน
ประเด็นผู้สูงอายุอย่างควบคู่กันด้วย ส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ พบว่า มีเครือข่ายผู้สูงอายุที่เข้มแข็งเป็น
อย่างยิ่ง คือ ชมรมผู้สูงอายุบ้านเปือย ตําบลเปือย อําเภอลืออํานาจ จังหวัดอํานาจเจริญ ซึ่งก่อตั้งตั้ง
เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2546 ซึ่งการดําเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ ของชมรมที่ได้รับการสนับสนุนจาก
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สามารถตอบสนองความต้องการของสมาชิกใน
ชุ ม ชนนี้ ได้ และการดํ า เนิ น งานสนองตอบต่ อ นโยบายของการเตรี ย มพร้อ มรองรับ ผู้สู ง วัย อย่า งมี
คุณภาพได้ ทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจการสร้างรายได้ให้ผู้สูงอายุไม่เป็นภาระของลุกหลาน ด้านสุขภาพ
กายและจิตใจที่มีกิจกรรมต่าง ๆ ในการส่งเสริมศักยภาพของผู้สูงอายุ จึงมีความน่าสนใจที่สํานักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ควรขยายผลให้ชุมชนอื่น ๆ ได้นําไปใช้เป็นแบบอย่างใน
การดําเนินงานของชมรมผู้สูงอายุในระดับพื้นที่
นอกจากการดําเนินงานร่วมกันกับเครือข่ายกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้มแข็งดังกล่าวมาแล้ว
ในระดับพื้นที่ สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ต้องมีการดําเนินงานร่วมกันกับ
องค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่น โดยผลการศึกษาในจั งหวัดพื้นที่ทั้ง 10 แห่ง พบว่า การดําเนินงาน
ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ทั้งในระดับจังหวัดและ
ระดั บพื้ นที่ เนื่ อ งจากมี ก ฎหมายที่ กํา หนดให้ องค์ ก รปกครองส่ว นท้ องถิ่ น เข้ามามี ส่ว นร่ ว มในการ
ดําเนินงาน ทั้งในด้านงบประมาณ และในด้านการบริหารจัดการ แต่อย่างไรก็ตาม พบว่า มีบางพื้นที่
เท่านั้นที่การดําเนินงานไม่ได้รับความร่วมมือหรืออํานวยความสะดวกเท่าที่ควร แต่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้น
ในระดับบุคคลหรือตัวผู้ปฏิบัติเท่านั้น ที่ยังขาดความเข้าใจในการปฏิบัติงานร่วมกัน
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2) บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
จากผลการศึกษาในพื้นที่ทั้ง 10 จังหวัด พบว่า เจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานของกระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้รับคําชมเชยและชื่นชมจากกลุ่มเป้าหมายและเครือข่ายเป็น
อย่างยิ่ง โดยการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงาน มีลักษณะการดําเนินงานในรูปแบบของ
“พี่เลี้ยง” ที่คอยให้คําแนะนําคําปรึกษาแก่ผู้นําเครือข่ายกลุ่มต่าง ๆ ในการเสนอขอโครงการหรือ
กิจกรรมที่ชมรม องค์กรเครือข่ายมีความต้องการ ทั้งนี้ แสดงให้เห็นว่านอกจากการดําเนินงานของ
เจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงาน จะดําเนินงานตามภาระงานของตนเองแล้ว ส่วนใหญ่ยังดําเนินงานอย่างมี
“จิ ต สาธารณะ” นอกจากนี้ กลุ่ ม เครื อ ข่ า ยส่ ว นใหญ่ ใ นทุ ก จั ง หวั ด พื้ น ที่ 10 แห่ ง เห็ น ว่ า จํ า นวน
เจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ยังมีจํานวนน้อยเมื่อ
เปรียบเทียบกับภาระงานและความรับผิดชอบที่มีมากขึ้น ประกอบกับยังขาดบุคลากรในพื้นที่ระดับ
อําเภอ บางครั้งจึงทําให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างไม่ทั่วถึงและครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทุกท้องถิ่น
นอกจากการดําเนินงานของเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานของกระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ ในระดับพื้นที่ยังมีกลไกการปฏิบัติงาน โดยอาสาสมัครพัฒนาความมั่นคงและความ
มั่นคงของมนุษย์ ซึ่งเป็นกลไกในระดับท้องถิ่น ที่เกิดขึ้นภายใต้โครงการอาสาสมัครพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เป็นโครงการเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้อาสาสมัครที่มีอยู่อย่าง
หลากหลายใน ชุมชนและหมู่บ้านได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เนื่องจากได้พิจารณาว่า ภารกิจด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีขอบเขตกว้างขวาง
เกี่ยวข้องกับประชากรทุกกลุ่ม ซึ่งในที่นี้ได้พิจารณาจากกลุ่มอาสาสมัครที่มีอยู่ในชุมชนเป็นลําดับแรก
โดย อพม. มีบทบาทหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) นําเสนอข้อมูลสถานการณ์ปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นในชุม ชน และผู้ได้รับผลกระทบเพื่อ
นําไปสู่การเฝ้าระวังหรือป้องกันและแก้ไขปัญหา (ชี้เป้า เฝ้าระวัง)
(2) ประสานการดําเนินงานกั บเครือข่ ายทุกระดับ ทั้ง การช่วยเหลือผู้ประสบปั ญ หาการ
ป้องกัน แก้ไขปัญหา และการฟื้นฟูผู้ประสบภัยธรรมชาติ (เชื่อมกลุ่มเดิม - สร้างเสริมกลุ่มใหม่)
(3) ผลักดันหรือกระตุ้นให้ชุมชนร่วมกันจัดทําแผนชุมชนเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหา
สังคมของชุมชน (ร่วมใจทําแผนชุมชน)
อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาในพื้นที่ 10 จังหวัด พบว่า กลไกการปฏิบัติงานของ อพม. ยังมี
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานในระดับไม่สูงมากนัก เมื่อเปรียบเทียบกับกลไกอาสาสมัครประเภทอื่น
เช่น อสม. (อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน) ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากผู้ที่เป็น อพม. ส่วนใหญ่นั้น
เป็นอาสาสมัครที่เป็น อสม. อยู่แล้วแต่เดิม และอาจเป็นอาสาสมัครในการดําเนินงานเรื่องอื่น ๆ ไป
พร้อม ๆ กัน จึงทําให้ไม่สามารถดําเนินงานตามบทบาทหน้าที่ของ อพม. ได้อย่างเต็มที่ ประกอบกับ
การปฏิบัติหน้าที่ อพม. เป็นการดําเนินงานในรูปแบบอาสาสมัครและจิตอาสา ซึ่งไม่มีค่าตอบแทนให้
ผู้ปฏิบัติงาน จึงอาจทําให้ขาดปัจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน เช่น ค่าพาหนะในการเดินทาง ตลอดจน
การขาดแรงจูงใจให้เข้ามาปฏิบัติงาน เป็นต้น ดังนั้น กลไก อพม. จึงเป็นกลไกที่ต้องอาศัยประชาชน
หรือเครือข่ายผู้ที่มีจิตอาสาที่แท้จริง จึงจะให้กระบวนการดําเนินงานภายใต้กลไกดังกล่าวประสบ
ความสําเร็จ
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3) แนวปฏิบัติและเทคนิคการดําเนินงาน
(1) รูปแบบการปฏิบัติงานกับภาคประชาสังคมและภาคประชาชน
เนื่องจากการดําเนินงานของเจ้าหน้าที่ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ ต้องอาศัยการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ร่วมกับภาคประชาสังคมและภาคประชาชนเป็นกลไกใน
การขับเคลื่อนนโยบาย ดังนั้น จากผลการศึกษา พบว่า รูปแบบการปฏิบัติงานจึงเกิดขึ้นในลักษณะของ
เครือข่ายและการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ เป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาอย่างบูรณาการเชิงพื้นที่ โดยเฉพาะในการแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน หลากหลาย และเกิน
กว่าความรับผิดชอบขององค์กรใดองค์กรหนึ่งโดยเฉพาะ ทั้งนี้ ผลการศึกษาสะท้อนให้เห็นว่าเครือข่าย
ที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานตามนโยบายของ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นั้น
ส่วนใหญ่เป็นเครือข่ายแนวนอน (Horizontal network) โดยเครือข่ายลักษณะนี้มองว่าสถานภาพของ
สมาชิกในเครือข่ายมีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน มีลักษณะช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ถ้อยทีถ้อยอาศัย เช่น
ในการดําเนินงานของ พมจ. และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ร่วมกันกับผู้นําเครือข่ายต่าง ๆ มีการดําเนินไป
เฉกเช่นกัลยาณมิตรภายใต้ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
(2) เทคนิคการจัดทําเอกสารเสนอขอโครงการ และกิจกรรมโดยภาคประชาชน
ในการดําเนินกิจกรรมระหว่างการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ร่วมกับภาคประชาสังคม
และภาคประชาชนหรือเครือข่ายนั้น นับว่าเป็นการทํางานโดยใช้ระบบราชการเป็นโครงสร้างหลักด้าน
การบริหารจัดการและการจัดสรรงบประมาณ จากผลการศึกษา พบว่า เครือข่ายที่ทํางานร่วมกันกับ
เจ้าหน้าที่ภาครัฐส่วนใหญ่ ประสบปัญหาความไม่เข้าใจในด้านเทคนิควิธีหรือระเบียบราชการที่ถูกต้อง
จึงทําให้การขออนุมัติโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่มาจากภาคประชาชนหรือเครือข่ายผิดแบบแผน
หรือไม่เป็นไปตามระเบียบราชการ จึงทําให้เกิดความล่าช้าหากต้องแก้ไข และในบางกรณีโครงการที่
เสนอขอไปอาจถูกปฏิเสธจากผู้พิจารณา ดังนั้น การสร้างศักยภาพและความรู้ผู้นําเครือข่ายเกี่ยวกับ
ระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติต่าง ๆ ทางราชการที่สําคัญอย่างสม่ําเสมอ จึงมีความจําเป็นต่อการ
พัฒนาเครือข่ายให้มีความเข้มแข็ง ซึ่งจะสามารถช่วยแบ่งเบาภาระของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่มี
จํานวนน้อยอยู่แล้วได้อีกหนทางหนึ่งด้วย
8.3 การบรรลุวัตถุประสงค์ และความพึงพอใจของผู้ใช้ประโยชน์
1) การประเมินประสิทธิผล เป็นการประเมินถึงผลลัพธ์เชิงคุณภาพ
(1) การดําเนินงานมีความครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยพิจารณาจากเกิด
เครือข่ายของกลุ่มเป้าหมายที่มีการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องทุกกลุ่ม มีโครงการ/ กิจกรรม ที่สามารถ
สนับสนุนกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มในทุกพื้นที่ 10 จังหวัด ซึ่งในเบื้องต้น ผลจากการศึกษา พบว่า
เครือข่ายทุกเครือข่ายในทุกพื้นที่ มีการรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายของ กระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งมีการปรับนโยบาย จากปี 2558 ในเรื่อง “7 เร่งด่วน 4 พัฒนา 9 พันธกิจ”
ไปสู่นโยบายในปี 2559 ในเรื่อง “8 เร่งด่วน 5 พัฒนา 11 พันธกิจ”
(2) มีการกําหนดประเด็นเชิงพื้นที่ที่มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันของ
แต่ละพื้นที่ แต่อาจยังขาดการนํานโยบายไปปฏิบัติในระดับพื้นที่ในเชิงลึก เช่น ระดับตําบล ระดับ
หมู่บ้าน ทั้งนี้ อาจมีการถอดบทเรียนและนํารูปแบบการบริหารจัดการของเครือข่ายที่เข้มแข็งและมี
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ประสิทธิภาพจากพื้นที่ เช่น เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุบ้านเปือย ต.เปือย จังหวัดอํานาจเจริญ ไปปรับใช้
กับพื้นที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
(3) ประสิ ท ธิ ผ ลของการดํา เนิ น งานตามนโยบายเกิ ดขึ้ น จากการดํ า เนิ น งานตาม
โครงการ หรือกิจกรรม ซึ่งเป็นตัวชี้วัดเฉพาะของนโยบายแต่ละประเด็นซึ่งแยกจากกัน โดยยังขาด
การบู ร ณาการโครงการหรื อ กิ จ กรรมที่ ส ามารถตอบสนองนโยบายในด้ า นต่ า ง ๆ ร่ ว มกั น อย่ า ง
หลากหลาย เช่น การจัดกิจกรรมของ เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ สตรี นั้น สามารถบูรณาการให้เกิดขึ้น
ร่วมกันภายใต้โครงการหรือกิจกรรมเดียวกันได้หรือไม่ อย่างไร
(4) ความต่อเนื่องและยังยืนของโครงการหรือกิจกรรม ที่ตอบสนองต่อนโยบาย
2) การประเมินคุณภาพ เป็นการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(1) สามารถตอบสนองความพึงพอใจของเครือข่ายหรือกลุ่มเป้าหมายของนโยบายได้
ทุกกลุ่ม โดยเครือข่ายส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อตัวนโยบายเป็นอย่างยิ่ง แต่เห็นว่านโยบายดังกล่าว
ยังขาดความครอบคลุมเชิงพื้นที่ และครอบคลุมเครือข่ายทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง ซึ่งจากผลการศึกษา
พบว่า ในทุกพื้นที่ 10 จังหวัด นั้น มีเครือข่าย ชมรม ที่ขับเคลื่อนประเด็นต่าง ๆ ตามนโยบายของ
กระทรวง ฯ ครบทุกเครือข่ายในทุกพื้นที่ ซึ่งการทํางานของเครือข่ายของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละ
กลุ่มจะสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับสมาชิกในเครือข่ายได้อย่างสอดคล้องกับความต้องการ
(2) ผู้ปฏิบัติงานเห็นว่านโยบายมีความยืดหยุ่นและสามารถนํานโยบายไปปฏิบัติได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถบูรณาการนโยบายในเชิงพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม เนื่องจาก
นโยบายในปี 2559 นั้น มีลักษณะต่อยอด ขยายผล และมีความสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนและ
นโยบายพันธกิจในปี 2558 ที่ผ่านมา ดังนั้น การนํานโยบายไปปฏิบัติของเจ้าหน้าที่จึงมีความเข้าใจ
ต่อนโยบาย และกิจกรรม โครงการ ที่จัดทําขึ้นส่วนใหญ่จึงมีความต่อเนื่องมาจากปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ จาก
ความต่อเนื่องของนโยบาย และความเข้าใจต่อนโยบายของผู้ปฏิบัติงาน จะช่วยส่งผลให้การดําเนินงาน
มีแนวโน้มในด้านประสิทธิภาพที่ดีขึ้น ซึ่งผู้ปฏิบัติงานสามารถดําเนินการตามนโยบายได้อย่างยั่งยืน
8.4 ข้อเสนอแนะต่อนโยบายและกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติ
1) การสร้างศักยภาพเครือข่ายให้มีความเข้มแข็ง
ผลการศึกษาในพื้นที่ พบว่า กลไกการทํางานที่สําคัญของการขับเคลื่อนนโยบายในระดับพื้นที่
คือ การอาศัยเครือข่ายของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม ดังนั้น ประสิทธิภาพของการทํางานจะ
เกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อสมาชิกของเครือข่ายที่เข้ามาทํางานร่วมกันต้องมีศักยภาพในด้านต่าง ๆ ที่จําเป็นต่อ
การผลักดันนโยบายไปสู่ความสําเร็จตามเป้าหมาย เช่น ศักยภาพด้านการดําเนินงาน ศักยภาพด้าน
การสร้างสัมพันธภาพระหว่างเครือข่าย ศักยภาพด้านการสื่อสาร ศักยภาพด้านการสร้างการมีส่วนร่วม
เป็นต้น
2) การกําหนดนโยบายและงบประมาณที่สอดคล้องในระดับพื้นที่
ผลการศึกษาในพื้นที่ พบว่า ในแต่ละพื้นที่มีสถานการณ์ของปัญหาหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
นโยบายที่แตกต่างกัน เช่น จังหวัดกาญจนบุรี มีสถานการณ์ท้องไม่พร้อมของเด็กและเยาวชนเพิ่ม
มากขึ้น จังหวัดสิงห์บุรี มีสถานการณ์ผู้สูงอายุเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ จังหวัดนราธิวาส ได้รับ
ผลกระทบจากความไม่สงบ รวมถึงเรื่องความรู้สึกไม่เท่าเทียมกันของเยาวชนในพื้นที่และเยาวชนใน
พื้นที่ อื่น ๆ เป็นต้ น ทั้ งนี้ การกําหนดนโยบายในระดับพื้ นที่จึงมีความสําคั ญ ในการจั ดการปั ญ หา
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เร่งด่วน ซึ่งมีระดับความรุนแรงของปัญหาที่แตกต่างกัน ดังนั้น การจัดสรรงบประมาณจึงควรมีความ
สอดคล้องกับสภาพปัญหาและระดับความรุนแรงของแต่และพื้นที่ด้วยเช่นกัน
3) การดําเนินโครงการ กิจกรรม ตามนโยบายทุกด้านอย่างบูรณาการ
เนื่องจากที่ผ่านมา จากผลการศึกษา พบว่า โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งถูกจัดขึ้นในระดับ
พื้นที่นั้น เป็นการดําเนินงานเพื่อสนองตอบต่อนโยบายด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะ หากมีการบูรณาการ
โครงการ กิจกรรม ที่สอดคล้องกับนโยบายอย่างหลากหลายได้ จะสามารถแก้ปัญหาความไม่เพียงพอ
ของงบประมาณได้ในระดับหนึ่ง นอกจากนี้ เครือข่ายและผู้เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม จะสามารถ
เล็งเห็นถึงความเกี่ยวข้อง สัมพันธ์ และเชื่อมโยงกันของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับนโยบาย
อย่ า งเป็ น องค์ ร วมว่ า ทุ ก สถานการณ์ ท างสั ง คมมี ค วามเชื่ อ มโยงกั น เป็ น สาเหตุ และ/ หรื อ เป็ น
ผลกระทบซึ่งกันและกัน เช่น ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ส่งผลให้เกิดปัญหาเด็กและเยาวชน ไม่
ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติด ปัญหาท้องไม่พร้อม และปัญหาทะเลาะวิวาท เป็นต้น
4) การดําเนินโครงการและกิจกรรมในเชิงป้องกัน (Proactive plan)
การดําเนินโครงการและกิจกรรมในเชิงป้องกันนั้น ประกอบด้ วยคุณลักษณะ 5 ขั้นตอน
ด้วยกัน คือ ขั้นตอนที่ 1 การคาดการณ์หรือพยากรณ์ปรากฏการณ์ (Predict) ขั้นตอนที่ 2 มีลักษณะ
การดําเนินการล่วงหนา (Prevent) ขั้นตอนที่ 3 มีการวางแผน (Plan) ขั้นตอนที่ 4 การสร้างการมี
ส่วนร่วมของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Participation) ขั้นตอนที่ 5 การดําเนินการตามแผน (Perform)
ซึ่งการดําเนินงานตามโครงการและกิจกรรมในเชิงป้องกัน เป็นความพยายามที่จะป้องกันภาวะคุกคาม
หรือปัญหาที่ถูกคาดเดาว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต
5) การพัฒนานโยบายสาธารณะระดับพื้นที่ที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวง
ในการดําเนินงานเชิงพื้นที่หากสามารถขยายผลของนโยบายเร่งด่วน และนโยบายพันธกิจให้
เกิดเป็นนโยบายสาธารณะในระดับพื้นที่ได้นั้น ซึ่งทุกคนทุกเครือข่ายในพื้นที่สามารถเข้ามามีส่วนร่วม
ต่อนโยบายในกําหนดประเด็นต่าง ๆ ที่สมาชิกของชุมชนหรือสมาชิกของเครือข่ายเห็นพ้องต้องกันว่า
ประเด็นนั้น ๆ เป็นเรื่องที่มีความสํ าคัญ ต่อพื้นที่ของตนเอง ควรมี การขยายผลและสนับสนุนการ
ดําเนินงานในลักษณะนโยบายสาธารณะซึ่งเป็นสํานึกและความรับผิดชอบร่วมกันของชุมชน เช่น กรณี
พื้นที่จังหวัดลําปาง ที่กลุ่มองค์กร เครือข่ายต่าง ๆ เข้ามาทําข้อตกลงร่วมกัน ในประเด็นผู้สูงอายุ
ประเด็นท้องไม่พร้อม เป็นต้น

35
เอกสารอ้างอิง
นัยนา หนูนิล และสายฝน เอกวรางกูร (2554). กระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อการพัฒนาต้นทุน
ชีวิตเด็กและเยาวชน. วารสารสภาการพยาบาล ปีที่ 26 ฉบับพิเศษ มกราคม-มีนาคม 2554
ศูนย์เฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม. (2556). ผลการสํารวจสถานการณ์ความรุนแรงในภาพรวม 76
จังหวัด ปี 2556. สํานักงานมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, กระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.
สถาบันรามจิตติ. (2556). Child Watch กับสภาวการณ์เด็กและเยาวชนในรอบปี 2554-2555.
โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดการเชิงพื้นที่ในการวิเคราะห์สภาวการณ์และขับเคลื่อนการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน, สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.
กรุงเทพมหานคร.
สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว. (2556). รายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านความรุนแรงต่อ
เด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว สําหรับการรายงานตามมาตรา 17 แห่งพระราช
บัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ประจําปี 2556.
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.
สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. (2557). การป้องกัน ปราบปราม การค้ามนุษย์:
วาระแห่งชาติ. สํานักวิชาการ. กรุงเทพมหานคร.
องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ. (2555). การวิเคราะห์สถานการณ์เด็กและสตรี พ.ศ. 2554.
องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร.

