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๑. ความเปนมา 
 สภาพการณที่เดก็ เยาวชน และครอบครัว เผชิญอยูในปจจุบัน มีความซับซอนและมีปจจัยเสี่ยงจำนวน

ไมนอยที่คุกคามอยูอยางเห็นไดชัดมาโดยตลอด สงผลใหเด็กและเยาวชนไมสามารถมีพัฒนาการท้ังดานรางกาย 

จิตใจ สังคม และปญญา ที่เหมาะสมอยางเต็มศักยภาพ ทำใหสุขภาวะของเด็ก เยาวชน และครอบครัว ที่แทจริง

ไมสามารถเกิดข้ึนได และเน่ืองจากสุขภาวะของเด็ก เยาวชน และครอบครัว มีผลอยางยิ่งตอการพัฒนาชุมชน 

สังคม และประเทศชาติ เพื่อสรางการเติบโตในทุกดานใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ดังนั้น การพัฒนา

กลไกเพ่ือสรางศักยภาพใหสังคมเพื่อคุมครองเด็ก เยาวชน และครอบครัว จึงเปนเรื่องจำเปน 

 สมัชชาสุขภาพแหงชาติไดเคยมีมติเกี่ยวกับปจจัยเส่ียงที่คุกคามเด็ก เยาวชน และครอบครัว หลายมติ 

ไดแก สมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครัง้ที ่๑ ในป ๒๕๕๑ มตทิี ่๙ ผลกระทบจากสือ่ตอเดก็ เยาวชน และครอบครัว และ

มติที่ ๑๐ สุขภาวะทางเพศ : ความรุนแรงทางเพศ การตั้งครรภที่ไมพรอม และเรื่องเพศกับเอดส/โรคติดตอทาง

เพศสัมพันธ สวนครั้งที่ ๒ ในป ๒๕๕๒ มติที่ ๑๐ เรื่องการพัฒนากลไกการมีสวนรวมเพื่อสุขภาวะของเด็ก เยาวชน 

และครอบครัว นอกจากนี้ ยังปรากฏในสมัชชาสุขภาพแหงชาติ คร้ังที่ ๓ ในป ๒๕๕๓ มติที่ ๘ การแกปญหาวัยรุน

ไทยกับการตั้งครรภที่ไมพรอม และพบมตทิี ่๙ ในสมชัชาสขุภาพแหงชาต ิครัง้ที ่๕ ในป ๒๕๕๕ เกี่ยวกับการจัดการ

สภาพแวดลอมรอบตัวเด็ก ๒๔ ช่ัวโมง : กรณีเด็กไทยกับไอที ซึ่งจากการติดตามการดำเนินงานตามมติสมัชชา

สุขภาพแหงชาติในประเด็นเด็กและเยาวชน พบวามีการดำเนินการพัฒนามาตรการตามประเด็นของปญหาตามท่ี

สมัชชาสุขภาพแหงชาตแิละหนวยงานไดดำเนินการตามภารกิจที่ไดมีการเสนอไว แตมีขอจำกัดที่ยังขาดกลไกที่

สนับสนุนการดำเนินการและติดตามประเมินผลภาพรวมของการคุมครองเด็ก เยาวชน และครอบครัวในระดับ

ตาง ๆ ใหสามารถดำเนนิการเปนไปตามแนวปฏิบตัแิละมาตรฐานการดำเนินการคุมครองเดก็ เยาวชน และครอบครัว 

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 นอกจากน้ี ประเทศไทยยังดำเนินงานดานเด็ก เยาวชน และครอบครัว สอดคลองกับนโยบายหรือ

แนวปฏิบัติรวมกันในระดับนานาชาติ ทั้งจากอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the 

Child) มติองคการสหประชาชาติ (United Nations) เนื่องในโอกาสวันครอบครัวสากลครบรอบ ๒๐ ป ในป ค.ศ. 

๒๐๑๔ นี้ โดยมีหัวขอหลัก ๓ หัวขอ คือ ๑) การเผชิญหนาของครอบครัวกับความยากจนและการถูกกีดกันทาง

สังคม ๒) การสรางความสมดุลในหนาที่การงานและชีวิตครอบครัว และ ๓) การพัฒนาการบูรณาการทางสังคม

และความสามัคคีของสมาชิกตางรุนวัยในครอบครัวและชุมชน 
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 อยางไรกต็าม จากสภาพการณทีพ่บในประเทศไทย จะเหน็ไดวาปจจยัเส่ียงท่ีสำคญัและคกุคามเด็ก เยาวชน 

และครอบครัว อยูอยางตอเนื่องและทวีความรุนแรงขึ้นทุกวัน ยังคงปรากฏใหเห็นหลายดาน อันไดแก ดานการ

ถกูกระทำความรุนแรง ซ่ึงปญหาความรุนแรงในครอบครัวเปนปญหาสำคัญที่เกิดขึ้นอยางกวางขวางในทุกประเทศ

ทั่วโลก โดยตัวเลขความรุนแรงท่ีปรากฏสูสาธารณะมักจะเปนตัวเลขที่ต่ำกวาความเปนจริงอยูมาก เพราะความ

รุนแรงสวนใหญเกิดที่บานและผูกระทำเปนสมาชิกในครอบครัว เมื่อเกิดเหตุการณความรุนแรงข้ึน สมาชิกใน

ครอบครัวมักชวยกันปกปดเพื่อไมใหเรื่องราวขยายใหญโตออกนอกครอบครัว 

 สำหรับประเทศไทย มีจำนวนครัวเรือนอยูที่ ๒๒.๘๓ ลานครัวเรือน โดยมีจำนวนเด็กและเยาวชนที่มีชวง

อายุระหวางแรกเกิดถึง ๒๕ ป จำนวน ๒๑.๔๘ ลานคน คิดเปนรอยละ ๓๓ ของประชากรทั้งประเทศ ปรากฏวามี

การกระทำความรุนแรงในครอบครัวเกิดขึ้นในลำดับตน ๆ ของโลก โดยขอมูลจากสำนักงานกิจการสตรีและสถาบัน

ครอบครัว (๒๕๕๗) ระบุวา ประเทศไทยมีการทำรายกันของคูสมรสอยูประมาณอันดับที่ ๓๐ โดยที่ผูชายทำราย

ผูหญิงสูงเปนอันดับ ๗ ของโลก  

 ปจจัยเสี่ยงดานสุขภาวะทางเพศยังคงมีความสำคัญและเปนปญหาสังคมที่สั่งสมมานาน ปญหาดังกลาว

ประกอบดวยปญหาความรุนแรงทางเพศ การตั้งครรภที่ไมพรอม และเรื่องโรคเอดสหรือโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 

จากสถิติพบวาจำนวนผูเขารับบริการสายดวน ๑๖๖๓ ในชวง ๑ กันยายน ๒๕๕๖ ถึง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ มี

ผูรับบริการทีโ่ทรเขามาปรกึษาทัง้หมด ๒๒,๘๘๖ ราย สวนใหญโทรมาดวยประเดน็โรคเอดสจำนวน ๑๙,๔๔๗ ราย 

คิดเปนรอยละ ๘๕ และประเด็นทองไมพรอมจำนวน ๓,๔๓๙ ราย คิดเปนรอยละ ๑๕ จากการสอบถามและลง

บันทึกขอมูลทั้งหมด ๑,๕๘๘ คน สวนใหญไมมีเงินเลี้ยงดู คิดเปนรอยละ ๓๖ รองลงมายังเรียนหนังสือ และการ

ตั้งครรภเปนอุปสรรคตออาชีพ คิดเปนรอยละ ๒๙ และ ๑๘ ตามลำดับ ปญหาเหลานี้มีแนวโนมขยายตัวอยาง

รุนแรงและซับซอนมากขึ้นจนกลายเปนปญหาระดับประเทศที่สงผลกระทบตอสุขภาพทั้งทางกายใจและสังคม 

โดยปจจัยที่มีความสมัพันธตอปญหาความรุนแรงทางเพศ การตั้งครรภไมพรอม และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ เชน 

การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล สื่อทุกรูปแบบที่มีเนื้อหาผลิตซ้ำความรุนแรงทางเพศ เปนตน 

 ดังนั้น จึงพบวาการรับสื่อทุกรูปแบบที่ไมปลอดภัยและไมสรางสรรคเปนอีกปจจัยเสี่ยงหนึ่งที่คุกคามเด็ก 

เยาวชน และครอบครัวมาอยางตอเน่ืองและนับวันจะรุนแรงมากยิ่งข้ึน นักสังคมสงเคราะหเชี่ยวชาญ สาขาวิชา

จิตเวชศาสตรเดก็และวยัรุน โรงพยาบาลศริริาช ใหขอมลูวา ปรากฏการณเดก็ตดิสือ่ทัง้โทรทศันและสือ่อนิเทอรเน็ต  

มีสาเหตุเพราะเขาถึงงาย มีใหเลือกชมหลากหลายชองทาง ถูกปลุกเราในเชิงลบ ยากตอการควบคุม สวนใหญเปน

เด็กที่ครอบครัวไมมีเวลา ดังน้ัน เม่ือเด็กใชเวลาอยูกับส่ือเหลานี้มากเกินไปจะถูกชักจูงไดงาย โดยสิ่งที่นาหวงคือ 

เกือบทั้งหมดของเด็กที่ถูกทารุณกรรมทางเพศที่มาขอรับการรักษามีสาเหตุมาจากส่ือเปนปจจัยรวมแทบทั้งสิ้น  

 นอกจากนี้ ยังมีปจจัยเสี่ยงดานการพนัน ซึ่งสวนหนึ่งเปนปญหาสืบเนื่องจากการที่เด็กติดเกม และใชสื่อ

ทางอินเทอรเน็ตซึ่งทำใหเด็กและเยาวชนเขาถึงการพนันออนไลนไดโดยงาย เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ศูนยศึกษาปญหาการพนันไดสำรวจพบวา เด็กเลนการพนันครั้งแรกอายุนอยสุด คือ ๗ ขวบ สวนรูปแบบการพนัน

ที่เด็กเลนมากสุด คือ ไพ บิงโก หวยใตดิน หวยรัฐ และฟุตบอล ปญหาดังกลาวมีความสำคัญตอเด็กซึ่งถือวาเปน

ทรัพยากรสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคตวาจะเปนเชนไร แมประเทศไทยจะมีกฎหมายที่มีขอบัญญัติเรื่อง

การคุมครองเด็กที่เกี่ยวกับการพนันอยูบาง แตก็ยังไมครอบคลุมพอที่จะดูแลเด็กจากการพนันและผลกระทบตาง ๆ 

อันเนื่องจากการเลนพนัน 
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 นอกจากปจจัยเสี่ยงตาง ๆ ที่คุกคามเด็ก เยาวชน และครอบครัวตามที่ไดกลาวมาขางตนแลว ยังพบวามี

ปจจัยเสี่ยงดานอื่น ๆ อีกไมนอยที่ปรากฏเปนปญหาอยูในปจจุบัน อันไดแก กรณีเกี่ยวของกับสารเสพติด กรณี

กำพรา กรณีเรรอน กรณีเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม กรณีชาวเขา กรณียากจน กรณีชุมชนแออัด 

กรณีคามนุษย กรณีแรงงานเด็ก  เปนตน  

 ถึงแมวารัฐบาลไดออกกฎหมายกำหนดนโยบาย ตลอดจนจัดใหมีหนวยงาน องคกรจากภาคสวนตาง ๆ 

เขามามีสวนรวมเพื่อขับเคล่ือนใหเกิดกลไกการทำงานและมีจุดแข็งบางประการในการดำเนินการในดานการปฏิบัติ

ตอเด็ก เยาวชน และครอบครวัไปแลว แตยงัคงมปีญหาตาง ๆ ท่ีเกดิข้ึนกบัเดก็ เยาวชน และครอบครวัอยางตอเนื่อง

และทวีความรุนแรงเพิม่ขึน้ โดยกลไกทีม่อียูประกอบดวยแผนยทุธศาสตรทีเ่กีย่วของกับเดก็ เยาวชน และครอบครัว 

และคณะกรรมการชุดตาง ๆ ที่เกิดขึ้นตามกฎหมายหลายฉบับ ตลอดจนเครือขายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของทั้งระดับชาติ 

และระดับทองถ่ิน  

 

๒. กลไกการคุมครองที่มีอยู 
    ๒.๑  กลไกระดับชาติ    
 กลไกระดับชาติประกอบดวยหลายสวน ดังตอไปนี้   

 (๑) กฎหมายและกลไกท่ีดำเนินการปองกันเด็ก เยาวชน และครอบครัว  กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย เปนฝายเลขานุการ    
      (๑.๑) อนุสัญญาวาดวยสทิธเิดก็ (Convention on the Rights of the Child) เปนสัญญาดาน

สิทธิมนุษยชนระหวางประเทศที่ไดรับความเห็นชอบมากที่สดุในโลก โดยทุกประเทศไดใหสัตยาบัน ยกเวนประเทศ

สหรัฐอเมริกาและโซมาเลีย ซึ่งประเทศไทยไดใหสัตยาบันในป พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยอนุสัญญาฉบับนี้ระบุรายละเอียด

ของสิทธิขั้นพื้นฐานตาง ๆ ไววา ทุกประเทศตองรบัประกนัสทิธเิดก็ในประเทศของตนใน ๔ ดาน ไดแก ๑) สิทธิที่จะ

มีชีวิตรอด ๒) สิทธิที่จะไดรับการพัฒนา ๓) สิทธิที่จะไดรับการปกปองคุมครอง ๔) สิทธิในการมีสวนรวม โดยทุก ๆ 

๕ ป แตละประเทศจะตองจัดทำรายงานความกาวหนาเสนอตอคณะกรรมการสิทธิเด็กซึ่งประจำอยูท่ีกรุงเจนีวา 

และมีหนาที่กำกับดูแลและตรวจสอบการดำเนินงานของแตละประเทศในการรับประกันสิทธิตาง ๆ ของเด็กที่ระบุ

ไวในอนุสัญญา 

      (๑.๒) พระราชบญัญตัสิงเสริมการพฒันาเดก็และเยาวชนแหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๕๐ โดยคณะกรรมการ

สงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ มีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน และมีสำนักสงเสริมสวัสดิภาพและ

พิทักษเด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูดอยโอกาส เปนฝายเลขานุการ และมีสภาเด็กและเยาวชนแหงประเทศไทย 

เปนองคกรที่เปนตวัแทนของเด็กและเยาวชน ในการเสนอขอคดิเหน็ในนโยบายของรัฐเพือ่การพฒันาเดก็และเยาวชน  

      (๑.๓) พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยคณะกรรมการคุมครองเด็กแหงชาติ มี

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยทำหนาที่เปนฝายเลขานุการ  

    (๑.๔) พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทำดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ มี

สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) เปนหนวยงานดำเนินงานตามกฎหมาย และมีคณะกรรมการ

นโยบายและยุทธศาสตรครอบครัวแหงชาติ (กยค.) ซึ่งตั้งโดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี และมีนายกรัฐมนตรี

เปนประธาน  
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      (๑.๕) พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. ๒๕๕๑ มีคณะกรรมการปองกัน

และปราบปรามการคามนุษย โดยมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน มีหนาที่ในการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตรและ

มาตรการในการปองกันและปราบปราม รวมท้ังกำกับดูแลการดำเนินการตามกฎหมาย มีคณะกรรมการประสาน

และกำกับการดำเนินงานปองกันและปราบปรามการคามนุษย ที่มีรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย

เปนประธาน มีหนาที่ในการกำกับการดำเนินงานใหสอดคลองกับนโยบายยุทธศาสตรและมาตรการ และกำหนดให

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเปนศูนยกลางในการประสานความรวมมือกับ

หนวยงานที่เกี่ยวของในการดำเนินการตามกฎหมาย 

 (๒) กฎหมายและกลไกท่ีเกี่ยวของกับการสนับสนุนการดำเนินการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
และการปองกันควบคุมปจจัยเสี่ยง 
    (๒.๑) พระราชบญัญตักิำหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๒ มคีณะกรรมการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยนายกรฐัมนตรเีปนประธาน และ

สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 

ทำหนาที่เปนฝายเลขานุการ  

       (๒.๒)  พระราชบญัญตักิารพนนั พ.ศ. ๒๔๗๘ ดำเนนิการโดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

     (๒.๓) พระราชบญัญตัวิาดวยการกระทำความผิดเกีย่วกบัคอมพวิเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ ดำเนินการโดย 

สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

     (๒.๔) พระราชบญัญตัภิาพยนตรและวดีทิศัน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยคณะกรรมการภาพยนตรและวดีทิัศน

แหงชาติ มีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน และสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเปนฝายเลขานุการ 

       (๒.๕)  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๒ ดำเนินการโดยกระทรวงศึกษาธิการ  

    (๒.๖) พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. ๒๕๕๑ ดำเนินการโดยกระทรวง

สาธารณสุข มีคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอลแหงชาติ ที่มีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีเปน

ประธาน คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล มีรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขเปนประธาน และมี

กลไกในระดับทองถิ่น ผานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลจังหวัด มีผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน 

        (๒.๗)  พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. ๒๕๓๕ ดำเนินการโดยกระทรวงสาธารณสุข 

       (๒.๘)  พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ดำเนินการโดยกระทรวงสาธารณสุข 

     (๒.๙) พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวดการใชแรงงานเด็ก มาตรา ๔๔ - ๕๒ 

อนุสัญญาองคกรแรงงานระหวางประเทศ ฉบบัที ่๑๘๒ วาดวยการหามและการดำเนนิการโดยทันท ีเพื่อขจัดรูปแบบ

ที่เลวรายที่สุดของการใชแรงงานเด็ก ดำเนินการโดยกระทรวงแรงงาน 

 (๓) แผนยุทธศาสตรและนโยบายที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานดานเด็ก เยาวชน และครอบครัว  ไดแก 
     (๓.๑) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ไดเสนอ

แนวคิดในการพัฒนาทุนมนุษยใหมีภูมิคุมกันในการดำรงชีวิตและปรับตัวใหเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงในโลก

ยุคศตวรรษที ่ ๒๑ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและใหความสำคัญกับการเสริมสรางคุณลักษณะคนให

มจีติสาธารณะ ๕ ประการ ประกอบดวย ๑) จิตแหงวิทยาการ ไดแก การเรียนรูตลอดชีวิต คิดเปน ทำเปน 

๒) จิตแหงการสังเคราะห คือ การสั่งสม ตอยอด และสรางนวัตกรรมความรู ๓) จิตแหงการสรางสรรค ท่ีเชื่อวา 

ความคิดสรางสรรคสามารถสรางไดดวยการหมั่นฝกฝน ๔) จิตแหงความเคารพ หมายถึงการเปดใจกวางพรอม

รับฟงทุกความคิดเห็น และ ๕) จิตแหงคุณธรรม มีความรูคูคุณธรรมนำการพัฒนา 
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       (๓.๒) แผนพฒันาเด็กและเยาวชนแหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙  เปนแผนยทุธศาสตรที่จัดทำขึ้น

ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อเปนกรอบแนวทางการพัฒนา

เด็กและเยาวชนในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ มีเปาหมายหลักใหเด็กและเยาวชนมี

ความมั่นคงในการดำรงชีวิต มีความแข็งแรงทางรางกายและจิตใจ มีคุณธรรม จริยธรรม มีสำนึกความเปนพลเมือง 

กลาคิดและแสดงออกอยางสรางสรรคตามวิถีประชาธิปไตย และมีความสุข 

       (๓.๓) นโยบายและยทุธศาสตรระดบัชาต ิดานการพัฒนาเดก็ตามแนวทางโลกทีเ่หมาะสมสำหรับเด็ก 
พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๙ โดยความเหน็ชอบของคณะรฐัมนตร ีเมือ่วันที ่๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐ เพื่อเปนกรอบแนวทาง

ในการพัฒนาเด็กของทกุหนวยงานทีเ่กีย่วของ ความสำคญัอยางตอเนือ่งกับแผนและยทุธศาสตรสำหรับการพฒันาเด็ก 

โดยมีแนวทางการดำเนินการที่สำคัญ ไดแก การบูรณาการการทำงานของกลไกระดับชาติ การสรางระบบชวย

ครอบครัวที่มีปญหา การสงเสริมความรูและพัฒนาทักษะเด็ก การสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการ

เฝาระวัง และพัฒนาพื้นที่สรางสรรค และการพัฒนาระบบกลไกปองกันปจจัยเสี่ยงตาง ๆ 

      (๓.๔) นโยบายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน 
๒๕๕๗ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย (พลตํารวจเอก อดุลย แสงสิงแกว) 

มีนโยบายในการพัฒนากลไกตามพันธกิจดานเด็ก เยาวชน และครอบครัว ๑) การขับเคลื่อนยุทธศาสตรดานการ

ปองกันและแกไขปญหาความรุนแรงตอเด็กและเยาวชนในระดับจังหวัดและทองถ่ิน ๒) เสริมสรางความเขมแข็ง

ของสภาเด็กและเยาวชน รวมท้ังองคกรภาคีเครือขายที่เกี่ยวของในทุกระดับ ใหเปนกลไกที่สําคัญในการพัฒนาเด็ก

และเยาวชน ๓) เสริมสรางกลไกการปฏิบัติงานและสงเสริมการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย โดยมีศูนยพัฒนา

ครอบครัวในชุมชน (ศพค.) ทั่วประเทศเปนกลไกสำคัญในการคุมครอง ปองกัน และแกไขปญหาความรุนแรงใน

ครอบครัว ๔) แตงตั้งคณะกรรมการระดับชาติซึ่งมีนายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบงานดาน

สังคม เปนประธาน และมีองคประกอบคณะกรรมการจากหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยใชระบบเลขานุการรวมเพื่อให

เกิดการบูรณาการภารกจิดานการพฒันาสงัคมอยางมเีอกภาพและเปนไปในทศิทางเดยีวกนั รวมท้ังแตงตั้งคณะกรรมการ

ที่ปรึกษา ซึ่งประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิที่มีความเช่ียวชาญทางดานสังคม ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกร

ภาคประชาชน รวมเปนองคประกอบ 

   ๒.๒  กลไกระดับทองถิ่น  
 กลไกระดับทองถิ่นประกอบดวยหลายสวน  อาทิ 

  (๑) กลไกโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ซึ่งมีสำนักงานพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษยจังหวัดเปนผูดำเนินการประสานงานและเปนเลขานุการ ไดแก คณะกรรมการคุมครองเด็กจังหวัด 

และคณะกรรมการคุมครองเด็กกรุงเทพมหานคร คณะอนุกรรมการสงเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัด สภาเด็ก

และเยาวชนในระดับพื้นที่ ทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล และศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) 

เปนตน  

  (๒) กลไกดานการปกครองสวนทองถิ่น ไดแก องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหาร

สวนตำบล  และองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษ   

  (๓) กลไกดานการเยียวยา ใหคำปรึกษา โดยกระทรวงสาธารณสุข ไดแก ศูนยพึ่งไดในโรงพยาบาล 

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพระดับตำบล  เปนตน  

  (๔)  กลไกประชาสังคมดานเด็ก เยาวชน และครอบครัว ในพื้นที่ 
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๓. สภาพปญหาที่พบ 
   ทั้งน้ีจะเห็นไดวากลไกในการทำงานดานเด็ก เยาวชน และครอบครัวจากปจจัยเสี่ยง มีมากมายและนาจะ

แกปญหาตาง ๆ ไดไมยาก เพื่อสังคม ชุมชน และครอบครัวที่อยูดีมีสุข แตแทจริงแลวการทำงานของกลไกตาง ๆ 

ยังไมประสบผลสำเร็จเทาที่ควรเพราะเกิดจาก 

    ๓.๑  ปญหาความไมชัดเจนของการรับผิดชอบงานและการบูรณาการการทำงาน 
 ในทางปฏิบัติไดเกิดปญหาความไมชัดเจนในการรับผิดชอบงานระหวางหนวยงานที่ตองปฏิบัติตาม

บทบัญญัติแหงกฎหมาย รวมทั้งความไมชัดเจนในการจัดเกบ็ขอมูลที่เกี่ยวของกับปจจัยเสี่ยง ทั้งยังมีประเด็นปญหา

ในการประชาสัมพันธเผยแพรใหประชาชนเขาถึงสิทธิและใชประโยชนจากกฎหมายที่เกี่ยวของกับการคุมครองเด็ก 

เยาวชน และครอบครัวจากปจจัยเสี่ยง ที่ยังไมครอบคลุมทั่วถึง ประชาชนจึงอาจไมทราบชองทางการรับแจงเหตุ

และไมทราบบทบาทของชุมชนในการแจงเหตุดังกลาวดวย 

 นอกจากนี้ จากโครงสราง บทบาทหนาที่และภารกิจของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ พบวายังขาดการ                                                                                         

บูรณาการในการทำงานรวมกันทั้งในสวนกลางและระดับทองถิ่น มีการแบงงานออกในเชิงกลุมเปาหมาย เชน 

คนพิการ ผูสูงอายุ สตรี ครอบครัว งานอาสาสมัครตาง ๆ ท้ังอาสาสมัครพัฒนาสังคม (อพม.) อาสาสมัคร

เพื่อผูพิการ (อพก.) ฯลฯ ซึ่งอาจยังไมเหมาะสมในการคุมครองเด็ก เยาวชน และครอบครัวไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบงานดานสตรีและครอบครัวโดยตรง 

มีแผนนโยบายและยุทธศาสตรชัดเจน แตเปนหนวยงานในสวนกลางเทานั้น ไมมีหนวยงานปฏิบัติในพื้นที่ทั้งระดับ

จังหวัดและระดับตำบล งานดานครอบครัวจึงอยูในความรับผิดชอบของหนวยงานอื่นทั้งในกระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย และหนวยงานอื่น เชน สำนักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัด 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยจัดการเรียนรูครอบครัวเขมแข็ง ภาคประชาสังคมที่ทำงานในพื้นที่ เปนตน 

    ๓.๒  ปญหาการตีความกฎหมาย 
 จากการบังคับใชพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทำรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดพบวามีปญหา

หลายประการ เน่ืองจากแมกฎหมายดังกลาวจะมีเพียง ๑๘ มาตรา แตแทบทุกมาตราตองมีการตีความ เชน 

คำนิยามของบุคคลในครอบครัววารวมถงึอดตีภรรยาหรอือดตีสามหีรอืไม ตองข้ึนอยูกบัความสมัพนัธหรอืผลกระทบ

ที่อาจเกิดกับบุตรของคูกรณี คำนิยามของคำวาความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งหมายรวมถึงความรุนแรงดานจิตใจ

ดวย หากแตความรุนแรงทางจิตใจเปนลักษณะอาการที่วัดไดยาก และตองมีบรรทัดฐานในการใหคำนิยามที่ชัดเจน 

วามีความหมายถึงขั้นสลบหมดสติหรือเสียจริตหรือไม 

 ในความเปนจริงแลว ความรุนแรงในครอบครัวตองการความชวยเหลืออยางทันทวงที จึงมีผูทรงคุณวุฒิ

ดานกฎหมายหลายคนแสดงความเห็นไววา การทำรายทางจิตใจสงผลกระทบตอพฤติกรรม หรือสภาวะ หรือ

สุขภาพของผูถูกกระทำ เชน เหมอลอย คิดอยากฆาตัวตาย หรือมีการใชชีวิตประจำวันผิดปกติไป สิ่งเหลาน้ี

อาจตองมีใบรับรองแพทยมายืนยันประกอบไปดวย 

 ทั้งยังมีปญหาในการตีความและการปรับใชพระราชบัญญัติวาดวยการกระทำความผิดเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ และกฎหมายอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วของกับพนนัออนไลน ซึ่งมีประเด็นในเรื่องความสับสนเกี่ยวกับ

ขอบเขตอำนาจหนาที่ในการปฏิบัติเพื่อปองกันและปราบปรามการพนันออนไลน 
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    ๓.๓  ปญหาสาระสำคัญของกฎหมายที่ไมทันตอเหตุการณ 
 ปญหาเกี่ยวกับเนื้อหาของกฎหมายที่ไมทันตอเหตุการณหรือลาสมัย เชน พระราชบัญญัติการพนัน 

พ.ศ. ๒๔๗๘ ซึ่งมีเนื้อหาและบทลงโทษที่ไมสอดคลองกับสถานการณการพนันในปจจุบัน เชน ปญหาการปรับใช

ฐานความผิดกับบทลงโทษที่เหมาะสมระหวางผูจัดใหเลนและผูเลน บทลงโทษที่ลาสมัย อัตราการลงโทษที่ต่ำมาก

ยอนหลังไปกวา ๘๐ ป จึงไมเหมาะสมกับสภาพปญหาในปจจุบัน และไมมีบทบัญญัติที่คุมครองเด็กและเยาวชน

จากการเลนพนันที่เขมขนเปนการเฉพาะ 

 ทั้งยังพบปญหาในการคุมครองเด็กและเยาวชน ในรางพระราชบัญญัติการพนัน ซึ่งรัฐบาลชุดที่ผานมา

มีมติรับหลักการในชวงมหาอุทกภัยป ๒๕๕๔ และกำลังอยูในการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ไมมี

บทบัญญตัทิีเ่ปนมาตรการคุมครองเด็กและเยาวชนแตอยางใด แตกตางจากพระราชบัญญัตกิารพนนั พ.ศ. ๒๔๗๘ 

กลาวคือในรางพระราชบัญญัติการพนัน มาตรา ๑๓ ยังอนุญาตใหเยาวชนหรือผูมีอายุต่ำกวา ๒๐ ป สามารถ

เลนพนันประเภทสลากกินแบง สลากกินรวบ หรอืลอ็ตโต (Lotto) ได เดก็หรือเยาวชนทีอ่ยูในวยัเรยีนอายุ ๑๕-๑๘ ป 

สามารถซือ้หวยได ซึง่เปนเรื่องท่ีไมเหมาะสมและไมถูกตองอยางยิ่ง เพราะกฎหมายในหลายประเทศมีบทบัญญัติ

หามเด็กในวัยดังกลาวเลนพนันในลักษณะนี้ จึงไมควรมีบทยกเวน ตามมาตรา ๑๓  อีกทั้งรางกฎหมายดังกลาว

ยังไมมีบทบัญญัติที่หามการโฆษณา การเชิญชวน หรือการสงเสริมการเลนพนนัหรอืธรุกจิพนนัทีม่กีลุมเปาหมาย

เปนเด็ก เยาวชน หรือบุคคลทั่วไป ซึ่งในกฎหมายการพนันในหลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแลว

จะใหความสำคัญในเร่ืองน้ี มีการบัญญตัหิามไวอยางชดัเจน และมีบทลงโทษท่ีคอนขางรนุแรง เชน ประเทศอังกฤษ 

ประเทศออสเตรเลีย เนื่องจากมีผลเสียตอเด็ก เยาวชน และครอบครัวทั่วไปอยางมาก ทำนองเดียวกันกับการ

หามโฆษณาบุหรี่และเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลที่มีกฎหมายบัญญัติไว 

    ๓.๔  ปญหาที่เกิดจากกลไกระดับทองถิ่น 
 ปญหาที่เกิดจากกลไกระดับทองถิ่นประกอบดวยดานตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

 ๓.๔.๑ ปญหาการประสานงานและเชื่อมโยงงานของหนวยงาน 
 การทำงานของศนูยพฒันาครอบครวัในชมุชน (ศพค.) ซึง่เปนกลไกสำคัญในการคุมครองครอบครัวในระดับ

ทองถ่ิน ยังคงเกาะเก่ียวเช่ือมโยงกับหนวยงานมากมายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 

ไมนับรวมงานจากหนวยงานอืน่ ๆ ทีส่ำคญั ไดแก สำนกังานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) 

ในยุทธศาสตรรั้วครอบครัว เปนตน แตสถานภาพของ ศพค. ยังมีความแตกตางและขาดความเขมแข็งที่จะทำงาน

ใหบรรลุภารกิจไดอยางแทจริง แตแบกรับความคาดหวังสูงเมื่อเทียบกับงบประมาณสนับสนุนและกระบวนการ

หนุนเสริมที่มีไมมากนัก 

 นอกจากนี้ หนวยงานที่รับผิดชอบการพัฒนาสังคมในระดับจังหวัดของกระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษยยังมีขอจำกัดในการทำงานระหวางกัน เชน ศูนยพัฒนาสังคมจังหวัด บานพักเด็กและ

ครอบครัวจังหวัด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด สถานสงเคราะหบานตาง ๆ ฯลฯ  

 ๓.๔.๒  ปญหาความไมรูกฎหมาย และสิทธิ หนาท่ีของประชาชน  
 ประเด็นสำคัญอีกประการหนึ่ง คือประชาชนในทองถ่ินตาง ๆ ยงัไมรูและไมเขาใจสาระสำคญัที่บัญญัติไวใน

กฎหมายท่ีเก่ียวของกับสิทธิและหนาที่ของตนเองเม่ือตองเผชิญกบัปจจยัเสีย่งในสังคม เชน หลายกรณทีีผู่เสียหาย

อาจยังไมทราบวามีกลไกที่มุงเนนการคุมครองสิทธิผูถูกกระทำดวยความรุนแรงในครอบครัวในกฎหมายจึงไมได

ใชประโยชนจากกฎหมายไดอยางเต็มที่ 
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 รูปแบบหนึง่ในกลไกระดบัทองถิน่ทีย่งัเปนปญหาอยู นัน่คือ กลไกครอบครวั โดยในปจจบุนัมกีารรวมกลุมกัน

เพื่อชวยเหลือซึ่งกันและกัน มากกวาการเรียกรองสิทธิและสวัสดิการที่ควรจะไดรับจากรัฐ เชน ครอบครัวเลี้ยงเด่ียว 

ครอบครัวที่มีลูกพิการ ครอบครัวที่มีลูกติดเกม ครอบครัวที่มีปญหาพนัน  สุรา ยาเสพติด ฯลฯ ในขณะที่ครอบครัว

ลักษณะเฉพาะบางกลุมตองการทกัษะ การเรยีนรู และการแกปญหาทีเ่ทาทนัเพือ่สงเสริมใหครอบครวัมคีวามอบอุน

และเขมแข็งมากขึ้น ลดความเสี่ยงตอการสูญสลายของความเปนครอบครัว เชน ครอบครัวแมวัยรุน ครอบครัว

แหวงกลาง ครอบครวัทีม่ลีกูตดิยาตองโทษ ครอบครวัทีใ่ชความรนุแรง ครอบครวัทีต่ดิอบายมุข ครอบครวัทีม่ีหนี้สิน 

เปนตน  

    ๓.๕  ความทาทายในการคุมครองเด็ก เยาวชน และครอบครัว 
 ในอนาคตอันใกล หลายสถานการณกำลังทาทายสังคมไทย ไมวาจะเปนสถานการณการเขาสูประชาคม

อาเซียนในป ๒๕๕๘ อนัจะสงผลตอการเคลือ่นยายประชากรในประเทศภมูภิาคอาเซียนจำนวนมากเขาสูชมุชนไทย 

การเปดเขตการคาเสรี (FTA) ระหวางประเทศไทยและประเทศคูคาตาง ๆ ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงตอวิถีการผลิต

ในชุมชนหลายพื้นที่ รวมทั้งสถานการณปญหาครอบครัวมีแนวโนมรุนแรงมากขึ้น เชน ปญหาความรุนแรงใน

ครอบครัว ปญหายาเสพติดและการพนัน ปญหาสุขภาวะทางเพศ ปญหาส่ือไมปลอดภัยและไมสรางสรรค รวมทั้ง

ปจจัยเสี่ยงดานการใชยวดยานพาหนะ และการเขาไมถึงโอกาสตาง ๆ ที่เปนสิทธิประโยชนของเด็ก เชน สิทธิดาน

การศึกษา สิทธิในการไดรับการดูแลรักษาพยาบาลท่ีเหมาะสม ฯลฯ 

 การพัฒนากลไกใหเกิดนวัตกรรมการขับเคล่ือนยุทธศาสตรในเชิงบูรณาการโดยใชความรูเปนฐาน มีการ

สรางทัศนคตแิละคานิยมที่ถูกตอง และจัดกลไกที่มีประสิทธิภาพในการหลอมรวมใหสังคมทกุภาคสวนเขามาเรียนรู

เพื่อดำเนินการสงเสริมและพัฒนา ปองกัน สงเคราะหชวยเหลือ และเฝาระวังปจจัยเสี่ยงรวมกันอยางตอเนื่อง 

เปนระบบ และสนบัสนนุสงเสรมิซึง่กนัและกนั จะสามารถคุมครองเดก็ เยาวชน และครอบครัวไดอยางมปีระสิทธิภาพ

และยั่งยืน 

 

๔. เปาหมาย 
 รัฐบาลตองแสดงใหเห็นเปนรูปธรรมและกำหนดเปนนโยบายระดับชาติอยางชัดเจนในการใหความสำคัญ

ตอคุณภาพชีวิตและสิทธิมนุษยชนวาเปนพื้นฐานเบื้องตนของการพัฒนาประเทศ และตองมีนโยบายท่ีกำกับใหมี

การปรับปรุงและบังคับใชกฎหมาย ตลอดจนการปฏบิตังิานของหนวยงานทีเ่กีย่วของเพือ่ใหเกดิกลไกการคุมครองเด็ก 

เยาวชน และครอบครัวที่มีประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติอยางเขมแข็งและยั่งยืน ตลอดจนแสดง

เจตนารมณอยางจริงจังและชัดเจนในการปองกันไมใหองคกร/หนวยงานเพิกเฉยหรือละเลยในการปฏิบัติงานเพ่ือ

คุมครองเด็ก เยาวชน และครอบครัวจากปจจัยเสี่ยง 

 

๕. ยุทธศาสตร 
 การบูรณาการกลไกคุมครองเด็ก เยาวชน และครอบครัวจากปจจัยเสี่ยง ประกอบดวยยุทธศาสตร ๔ ดาน 

รายละเอียดดังนี้ 

 ๑) ดานการสงเสริมและพัฒนาระบบสนับสนุนกลไกคุมครองเด็ก เยาวชน และครอบครัวจากปจจัยเสี่ยง 

 ๒) ดานการปองกันและคุมครองเด็ก เยาวชน และครอบครัวจากปจจัยเสี่ยง 

 ๓) ดานการเฝาระวังภัยจากปจจัยเสี่ยงที่จะสงผลตอเด็ก เยาวชน และครอบครัว 

 ๔) ดานการสงเคราะหชวยเหลือเยียวยาแกเด็ก เยาวชน และครอบครัวจากปจจัยเสี่ยง 
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 ๑) ดานการสงเสริมและพฒันาระบบสนบัสนนุกลไกคุมครองเด็ก เยาวชน และครอบครวัจากปจจัยเสี่ยง 
 ระดับชาติ 
 ๑.๑) ใหคณะทำงานบูรณาการนโยบายและกำกับดูแลกลไกการคุมครองเด็ก เยาวชน และครอบครัว 

ทำหนาที่เชื่อมโยงนโยบาย สรางแนวทางปฏิบัติรวมภายใตมาตรฐานการคุมครองเด็ก เยาวชน และครอบครัว 

กำกับดูแล ประเมินผลการดูงานของกลไกการคุมครอง 

 ๑.๒) ใหคณะทำงานบูรณาการนโยบายและกำกับดูแลกลไกการคุมครองเด็ก เยาวชน และครอบครัว 

จัดทำและดำเนินการและติดตามแผนยุทธศาสตรระดับชาติดานการคุมครองเด็ก เยาวชน และครอบครัว

จากปจจัยเสี่ยง โดยใหสมาคมครอบครัวศึกษาแหงประเทศไทย และมูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ รวมกับกระทรวง

การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยเปนหนวยหลักในการประสานงาน 

 ๑.๓) ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสนับสนุนการดำเนินงานของเครือขายที่ทำงานดานการคุมครองเด็ก 

เยาวชน และครอบครัวจากปจจัยเสี่ยง ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ตลอดจนศูนยพัฒนา

ครอบครัวในชุมชน (ศพค.) ไดอยางมีประสิทธิภาพ มีทรัพยากรในการปฏิบัติงานที่เพียงพอ และเปนไปตาม

มาตรฐานการคุมครองเด็ก เยาวชน และครอบครัวจากปจจัยเสี่ยง ที่กำหนดในกฎหมายแตละฉบับ 

 ๑.๔) ใหหนวยงานภาครฐัทีเ่ทยีบเทาในระดบักระทรวง กรม หนวยงานดานวิชาการ หนวยงานภาคเอกชน 

และหนวยงานภาคประชาสังคม ใหการสนบัสนุนการบูรณาการกลไกระดับทองถิ่นใหทำงานดานการคุมครองเด็ก 

เยาวชน และครอบครัวอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหเกิดความตอเนื่องอยางยั่งยืน และเปนการเสริมสรางครอบครัว

เขมแข็งในชุมชนอยางเปนรูปธรรม 

 ระดับทองถิ่น 
 ๑.๕) ใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการบูรณาการกลไกคุมครองเด็ก เยาวชน และครอบครัว 

ในระดับจังหวัด จัดเตรียมขอมูลดานประชากรกลุมเปาหมาย ขอมูลดานปจจัยเสี่ยงของจังหวัด และฐานขอมูล

เครือขายการสนับสนุนการคุมครองเด็ก เยาวชน และครอบครัว 

 ๑.๖) ใหคณะทำงานที่มีตัวแทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยใหพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษยจังหวดัเปนเลขานกุาร มบีทบาทในการจดัทำแผนยทุธศาสตรการบรูณาการกลไกคุมครองเด็ก 

เยาวชน และครอบครัวระดับจังหวัด และกรุงเทพมหานคร เพื่อบริหารจัดการและติดตามประเมินผล ตลอดจน

เพิ่มประสิทธิภาพศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) ทั้งในเขตเมืองและชนบท และเครือขายภาคประชาสังคม 

หนวยงานที่ดำเนินการดานเด็ก เยาวชน ใหสามารถเปนกลไกระดับพื้นที่ที่สงเสริมความเปนครอบครัว ดูแลปองกัน

ปจจัยเสี่ยงสำคัญที่สงผลกระทบตอเด็ก เยาวชน และครอบครัว และมีความเปนอิสระมากยิ่งขึ้น โดยดำเนินการให

สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรระดับชาติในการพัฒนากลไกการคุมครองเด็ก เยาวชน และครอบครัวจากปจจัยเสี่ยง 

 ๑.๗) ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ดำเนินการและสนับสนุนการปฏิบัติงานของเครือขายภาครัฐ 

ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ดานการคุมครองเด็ก เยาวชน และครอบครัว 

 

 ๒) ยุทธศาสตรดานการปองกันและคุมครองเด็ก เยาวชน และครอบครัวจากปจจัยเสี่ยง 
 ระดับชาติ 
 ๒.๑) ใหกระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย กระทรวงวฒันธรรม กระทรวงการทองเที่ยว

และกีฬา กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานตํารวจแหงชาติ สำนักงาน

กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ หนวยงานภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ 
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ดำเนินการสงเสรมิความรูความเขาใจ สรางทศันคต ิคานยิม ความรู และความเขาใจทีถ่กูตองเก่ียวกบัการคุมครองเด็ก 

เยาวชน และครอบครัวจากปจจัยเสี่ยง แกเจาหนาที่รัฐทั้งระดับชาติและระดับทองถิ่น ตลอดจนภาคประชาสังคม

และประชาชน เพื่อใหเขาใจสิทธิ หนาที่ และการคุมครองตามกฎหมาย ที่ครอบคลุมการสงเสริมและปองกันปญหา

ครอบครัวจากปจจัยเสี่ยงใหกวางขวางและลึกซึ้งมากขึ้น  

 ๒.๒) ใหหนวยงานภาครัฐที่เทียบเทาในระดบักระทรวง กรม หนวยงานดานวิชาการ หนวยงานภาคเอกชน 

และหนวยงานภาคประชาสังคม สงเสริมสนับสนุน รวมดำเนินการและติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการที่

ทำงานเกี่ยวของกับเด็ก เยาวชน และครอบครัว อยางเปนระบบตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ เรงรัดการดำเนินการ

ตามจุดมุงหมายของคณะกรรมการฯ แตละชุด เพื่อสรางภูมิคุมกันจากปจจัยเสี่ยงและกอใหเกิดกลไกการคุมครอง

เด็ก เยาวชน และครอบครัวขึ้นอยางเขมแข็งและมีประสิทธิภาพ 

 ๒.๓) ใหสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย กระทรวงวัฒนธรรม 

กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานตํารวจ

แหงชาต ิ สำนกังานกองทนุสนบัสนนุการสรางเสรมิสขุภาพ องคกรวชิาชพีสือ่สารมวลชน หนวยงานภาคประชาสังคม

และหนวยงานภาคเอกชน รณรงคสรางทัศนคติเชิงบวกเรื่องเพศในสังคม รวมทั้งปลูกฝงใหเด็ก เยาวชน ครอบครัว 

และชุมชนมีความรับผิดชอบในเร่ืองเพศ รูจักเคารพในบทบาทหญิงชาย ปลูกฝงจริยธรรมและศีลธรรม ตลอดจน

ดำเนินการเฝาระวังและควบคุมสื่อตาง ๆ ที่นำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวของในเรื่องเพศและความรุนแรงอยางจริงจัง 

 ระดับทองถิ่น 
 ใหคณะกรรมการและหนวยงานทีท่ำงานดานเดก็ เยาวชน และครอบครวัระดบัจงัหวดั และกรุงเทพมหานคร 

ระดับอำเภอและเขต ระดับตำบลและชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตลอดจนภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ ทั้ง

ภาครัฐ  ภาคเอกชน  และภาคประชาสังคม รวมถึงสมัชชาสุขภาพระดับจังหวัด ดำเนินการดังตอไปนี้  

 ๒.๔) สนับสนุนและสงเสริมใหมีการบูรณาการการทำงานดานเด็ก เยาวชน และครอบครัว ผานโครงการ

และกิจกรรมเพือ่สรางการรูเทาทันและสรางทักษะในการใชชีวิต เพื่อปองกันตนเองจากปญหาอนัเกิดจากปจจยัเสี่ยง

ในชุมชนตาง ๆ แกเด็ก เยาวชน และครอบครัวอยางทั่วถึงและหลากหลาย ตลอดจนจัดหาพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับ

เด็กและเยาวชนทั้งภายในอาคารและกลางแจงเพื่อใหเด็กและเยาวชนไดใชเวลาวางใหเปนประโยชน ไดทำความดี

และมีความภาคภูมิใจในตนเอง 

 ๒.๕) ปฏิบัติงานในลักษณะการเปนพี่เลี้ยงใหแกหนวยงานดานการคุมครองเด็ก เยาวชน และครอบครัว

ในระดับเล็กลงไป และจัดกลุม/แยกแยะลักษณะงานที่ไดรับมอบหมายจากระดับนโยบาย กอนถายทอดตอไปยัง

หนวยงานระดับเล็กลงไปอยางเหมาะสมและเปนระบบ 

 ๒.๖) พัฒนาคุณภาพและศักยภาพของเจาหนาที่รัฐที่ปฏิบัติงานในระดับทองถิ่นทั้งในดานความเขาใจใน

สาระสำคัญของกฎหมายและวิธีปฏิบัติ ทัศนคติที่ถูกตองเกี่ยวกับปจจัยเสี่ยงในเด็ก เยาวชน และครอบครัว และเรง

สรางความไววางใจและความนาเช่ือถือใหเกิดแกองคกรของตน  โดยจัดการอบรมเปนการเฉพาะ พรอมทั้งมีการ

ประเมินผลและรับรองความรูความสามารถอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ 

 ๒.๗)  เผยแพรความรูดานการคุมครองเด็ก เยาวชน และครอบครัวจากปจจัยเสี่ยง ไปสูระดับครอบครัว

ในแตละชุมชนใหทัว่ถงึ ผานการสือ่สารสาธารณะในหลากหลายรปูแบบ เพือ่รณรงคใหครอบครวัเกดิการเปล่ียนแปลง

พฤติกรรมที่เหมาะสมในการเลี้ยงดูเด็กและเยาวชน 
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 ๓) ยุทธศาสตรดานการเฝาระวังภัยจากปจจัยเสี่ยงท่ีจะสงผลตอเด็ก เยาวชน และครอบครัว 
 ระดับชาติ 
 ๓.๑) ใหกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย รวมกับสำนักงาน

คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ และกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ

กระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมเพ่ือประโยชนสาธารณะ สนับสนุนการสรางและพัฒนา

องคความรูในการตอบสนองตอปจจัยเสี่ยงที่คุกคามเด็ก เยาวชน และครอบครัวอยางครบถวน รอบดาน และมี

ประสิทธิภาพ ทันตอสถานการณที่เปนปจจุบัน เชน การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเก่ียวกับการรูเทาทัน

ปจจัยเสี่ยง การวิจัยและพัฒนาองคความรู การพัฒนาฐานขอมูล และการใหขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 ๓.๒) ใหกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร รวมกบัคณะกรรมการกิจการ

กระจายเสียง  กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 

องคกรวิชาชีพสื่อ และองคกรสื่อภาคประชาสังคม สนับสนุนและเรงรัดใหเกิดกลไกในการพัฒนาสื่อปลอดภัยและ

สรางสรรคใหปรากฏสูสังคมอยางทัว่ถึงและกวางขวางมากขึ้น ตลอดจนติดตามประเมินผลและเฝาระวังส่ือราย 

ขยายสื่อดี เพ่ือลดโอกาสการเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีอาจกอใหเกิดปจจัยเสี่ยงที่คุกคามเด็ก เยาวชน และครอบครัว 

ทั้งทางตรงและทางออม 

 ระดับทองถิ่น 
 ใหคณะกรรมการและหนวยงานทีท่ำงานดานเดก็ เยาวชน และครอบครวัระดบัจงัหวดั และกรุงเทพมหานคร 

ระดับอำเภอและเขต ระดับตำบลและชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตลอดจนภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ ทั้ง

ภาครัฐ  ภาคเอกชน  และภาคประชาสังคม รวมถึงสมัชชาสุขภาพระดับจังหวัด ดำเนินการดังตอไปนี้  

 ๓.๓) สนับสนุนใหมีการจัดประชุมแลกเปล่ียนประสบการณและขอมูลระหวางเครือขายที่เกี่ยวของกับ

ปญหาอันเปนปจจัยเสี่ยงในเด็กและเยาวชนในระดับทองถิ่นเปนประจำ 

 ๓.๔) พัฒนากลไกใหความชวยเหลือและการรับแจงเหตุแกผูไดรับผลกระทบจากปจจัยเสี่ยงในระดับ

ทองถ่ิน ใหไดรับคำปรึกษาที่เหมาะสมในการวางแผนรับมือกับปญหาอยางรวดเร็ว เปนระบบ ดวยกลไกการทำงาน

และกฎหมายที่หลากหลาย 

 

 ๔) ยุทธศาสตรดานการสงเคราะหชวยเหลอืและเยยีวยาแกเดก็ เยาวชน และครอบครวัจากปจจยัเส่ียง 
 ระดับชาติ 
 ๔.๑) ใหคณะทำงานบูรณาการนโยบายและกำกบัดแูลกลไกการคุมครองดานเดก็ เยาวชน และครอบครัว 

รวมกับคณะกรรมการและหนวยงานที่ทำงานดานเด็ก เยาวชน และครอบครัว กำหนดมาตรฐานและกระบวนการ

ในการเยียวยาแกเด็ก เยาวชน และครอบครวัทีไ่ดรบัผลกระทบจากปจจยัเส่ียงทั้งทางตรงและทางออม อยางรวดเร็ว 

ทั่วถึงและเปนธรรม 

 ๔.๒) ใหสำนักงานสลากกินแบงรัฐบาล ในฐานะเปนผูประกอบกิจการการพนันตามพระราชบัญญัติ

สำนักงานสลากกินแบงรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗ รับผิดชอบ สนับสนุนทรัพยากรและงบประมาณในการดำเนินการ 

จัดใหมีระบบการสงเคราะห ชวยเหลือเยียวยาแกเด็ก เยาวชน และครอบครัวจากปจจัยเสี่ยง 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีทีี่ ๑ - ครัั้ังทีี่ี ๗ ๗๓๑

 ระดับทองถิ่น 
 ใหคณะกรรมการและหนวยงานทีท่ำงานดานเดก็ เยาวชน และครอบครวัระดบัจงัหวดั และกรุงเทพมหานคร 

ระดับอำเภอและเขต ระดับตำบลและชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตลอดจนภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ ทั้ง

ภาครัฐ ภาคเอกชน  และภาคประชาสังคม รวมถึงสมัชชาสุขภาพระดับจังหวัด ดำเนินการดังตอไปนี้  

 ๔.๓) สนับสนุนและจัดทำแผนเพื่อเสนอใหมีคณะกรรมการคุมครองเด็กในระดับตำบลและชุมชน และ

คณะกรรมการคุมครองเด็กระดับอำเภอและเขต เพื่อใหการทำงานดานการคุมครองเด็ก เยาวชน และครอบครัว

ในแตละพื้นที่เปนไปอยางทั่วถึง และเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด 

 ๔.๔) สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพในการทำงานดานเด็ก เยาวชน และครอบครัว ใหแกสหวิชาชีพ

ในระดับอำเภอและเขต และระดับตำบลและชุมชน เพื่อใหสามารถดูแลจัดการปญหาไดดวยตัวเองในลักษณะ 

Case Manager กอนสงตอในระดับสูงขึ้นตอไป 

 ๔.๕) ใหสำนักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดเปนหนวยงานหลักในการประสานงาน

รวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการจัดทำระบบฐานขอมูลชุมชนเกี่ยวกับปจจัยเสี่ยงที่คุกคามเด็ก เยาวชน 

และครอบครัวในแตละพ้ืนที่ ใหเปนปจจุบันและสามารถนำมาใชเปนขอมูลในการทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 


