
รายงานประชากรไทย พ.ศ. 2561:  
การลงทุนกับเยาวชน 

กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาต ิ(UNFPA) 

28 พฤศจกิายน 2560 



• ก่อตัง้ขึน้เมื่อ พ.ศ. 2510 ในฐานะองค์กรหลกัของสหประชาชาติท่ีท า
หน้าที่สง่เสริมการด าเนินงานด้านประชากรและการวางแผนครอบครัว 

• ด าเนินงานในกวา่ 150 ประเทศทัว่ทกุภมิูภาค 

• เร่ิมด าเนินการในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2514 โดยมุง่เน้นเร่ืองการวางแผน
ครอบครัว 

• ด าเนินการภายใต้กรอบ International Conference of Population 

Development (ICPD) และ แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติของ
ประเทศไทยฉบบัที่ 12 ที่มุง่เน้นเร่ืองการลงทนุในทรัพยากรมนษุย์ การ
แก้ปัญหาความเหลือ่มล า้ และการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 
 

 

กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาต ิ(UNFPA) 



แผนการด าเนินงานของ UNFPA ประเทศไทย 
รอบที่ 11 (พ.ศ. 2560-2564) 

ผลผลิต 3: เพิ่มศักยภาพ
ของประเทศในการ
ด าเนินงานด้านความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ
และความร่วมมือไตรภาคี
เพื่อส่งเสริมประเดน็
เกี่ยวกับประชากรและการ
พัฒนา 
 
 

ผลผลิต 1: เกดิความ
เข้มแข็งเชิงระบบและ
สภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อ
การมีส่วนร่วมของเยาวชน 
ความก้าวหน้าของสิทธิ
และสุขภาพทางเพศและ
อนามัยเจริญพันธ์ุของ
วัยรุ่น และความเท่าเทยีม
ทางเพศ 

ภายในปี 2564 อัตราการคลอดในวัยรุ่นที่เกดิจากการตัง้ครรภ์โดย
ไม่ตัง้ใจลดลงร้อยละ 50 

ผลผลิต 2: เพิ่มการใช้
ประโยชน์จากข้อมูลเชิง
วิเคราะห์ด้านประชากรใน
การพัฒนานโยบายและ
ยุทธศาสตร์ระดับชาตทิี่
เกี่ยวข้องกับเยาวชน 
ผู้หญิง และประชากรกลุ่ม
เปราะบางต่างๆ เพื่อ
สนับสนุนสิทธิและความ
เท่าเทยีม 

วัยรุ่นและเยาวชน 
การเปล่ียนแปลงทาง

ประชากร 
ความร่วมมือใต้-ใต้ 



รายงานประชากรไทย 

• พ.ศ. 2556: แม่วัยใส ความท้าทายการตัง้ครรภ์ในวัยรุ่น 
 
 

• พ.ศ. 2558: โฉมหน้าครอบครัวไทยยุคเกดิน้อย อายุยืน 
 
 



Age definition by organizations 

วัยรุ่นและเยาวชน (10-24 ป,ี UNFPA) 

วัยรุ่น (10-19 ปี, UN) 

0 5 10 15 20 25 30 35 

เด็ก (0-18 ปี, UN & กฎหมายไทย) 

เยาวชน (18-24 ปี, กม. ไทย) 

เยาวชน (15-29 ปี, The Commonwealth) 

เยาวชน (15-35 ปี, ASEAN) 

เยาวชน (15-24 ปี, UN) 

ใครคือเดก็ วยัรุน่ และ เยาวชน? 

ที่มา:  
The Convention on the Rights of the Child  

พ.ร.บ. ส่งเสริมการพฒันาเดก็และเยาวชน พ.ศ. 2550 
https://www.un.org/development/desa/youth/what-we-do/faq.html 
http://asean.org/storage/2017/10/ASEAN-UNFPA_report_web-final-05sep.pdf 
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/framework_youth.pdf  
http://cmydiprod.uksouth.cloudapp.azure.com/sites/default/files/2016-10/2016%20Global%20Youth%20Development%20Index%20and%20Report.pdf 
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มีวยัรุน่และเยาวชนเท่าไหรใ่นประเทศไทย ? 
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เหตใุดจึงต้องลงทุนกบัเยาวชน 

• ประเทศไทยเข้าสู่สถานการณ์สังคมสูงวัย เดก็เกดิน้อย และวัย
แรงงานมีแนวโน้มลดลง จ าเป็นต้องสร้างศักยภาพของเยาวชนให้
พร้อมเข้าสู่วัยแรงงานที่ส าคัญของประเทศในอนาคต 

• ข้อมูลประชากรเยาวชนมักถกูวเิคราะห์หรือน าเสนอรวมอยู่กับ
ประชากรวัยเดก็หรือวัยผู้ใหญ่  จงึไม่ชีใ้ห้เหน็ถงึโอกาสและความท้า
ทายของประชากรกลุ่มนี ้

• เยาวชนเป็นช่วงวัยที่ส าคัญแตกต่างจากช่วงเวลาอื่นๆในชีวิต เป็น
ช่วงเปล่ียนผ่านจากเดก็สู่ผู้ใหญ่และมีการเปล่ียนแปลงหลายๆด้าน 
จ าเป็นต้องวางรากฐานที่ดี 

• เยาวชนมักขาดโอกาสมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายที่เกี่ยวข้อง
กับตนเอง 
 
 



 
 

มิติการพฒันาของเยาวชน 

ASEAN  Commonwealth  

Education 

Youth 
Development 

Health and  
Well-being 

Political 
Participation 

Civic  
Participation 

Employment 
and 

Opportunity 



ดชันีการพฒันาเยาวชนของประเทศไทยเทียบกบั
กลุ่มประเทศอาเซียน 

ท่ีมา:  
http://asean.org/storage/2017/10/ASEAN-UNFPA_report_web-final-05sep.pdf 
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ดชันีการพฒันาเยาวชนของประเทศไทย 

ท่ีมา:  
http://asean.org/storage/2017/10/ASEAN-UNFPA_report_web-final-05sep.pdf 
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ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ท่ีมา: สถิตกิารศกึษา ส านกังานปลดักระทรวงศกึษาธิการ 

อตัราการออกกลางคนัของนักเรียน 



อตัราการคลอดในวยัรุ่นอาย ุ15-19 ปี 



อตัราป่วยโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธใ์นวยัรุน่และเยาวชนอาย ุ
15-24 ปี 



ท่ีมา: รายงานภาระโรคและการบาดเจ็บของประชากรไทย 
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ร้อยละ 

5 อนัดบัการสญูเสียปีสขุภาวะของชายไทยอาย ุ15-29 ปี 
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ท่ีมา: รายงานภาระโรคและการบาดเจ็บของประชากรไทย 

ร้อยละ 

5 อนัดบัการสญูเสียปีสขุภาวะของหญิงไทยอาย ุ15-29 ปี 



 
 

ใครคือเยาวชนภาวะเปราะบาง 

• แนวคดิเร่ืองความเปราะบางเป็นเร่ืองใหม่ 

• ยังไม่มีข้อตกลงที่เป็นสากลในเร่ืองนิยาม 
– เยาวชนภาวะเปราะบาง หมายถงึ บุคคล หรือ กลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนทัง้

ชายและหญิงที่มีอายุ 15-29 ปี ที่ถูกกีดกัน ท าให้เป็นคนชายขอบ เข้าไม่
ถงึบริการและสทิธิต่างๆ ถูกตีตรา ยากจน หรือประสบภาวะอ่ืนใดอัน
เน่ืองมาจากสภาพแวดล้อมทางการเมือง เศรษฐกจิหรือสังคม (UNFPA 

Palestine, December 2016) 

– เดก็เยาวชนภาวะเปราะบาง คือ เดก็เยาวชนที่เผชญิภาวะเปราะบาง
ในช่วงขณะหน่ึงที่เข้าไม่ถงึสทิธิ โดยนโยบายภาครัฐหรือมาตรการในทาง
ปฏิบัตเิอือ้มไม่ถงึ (สสส. UNFPA และ ศูนย์วจัิยและพัฒนาด้านเดก็และ
เยาวชน) 

 

 

 



เยาวชนภาวะเปราะบาง 

ประเภทกลุ่มเปราะบาง เปราะบางทาง

เศรษฐกิจ 

สิทธิพลเมือง การศึกษา สุขภาพ การมีส่วนร่วม 

ออทสิตกิ บกพร่องทางการเรียนรู้ (1.7 ล้านคน)  

ยากจนพเิศษ (476,647 คน) 

ไร้สัญชาต ิ(200,00-300,000 คน) 

ลูกแรงงานต่างด้าว (250,000 คน)  

อยู่ในพืน้ท่ีห่างไกล (160,000 คน) 

แม่วัยรุ่น (104,289 คน)  

ก าพร้า ถูกทอดทิง้ (88,730 คน) 

เร่ร่อน (50,000 คน) 

ตดิเชือ้เอดส์ (50,000 คน) 

ถูกด าเนินคดี (33,121 คน) 

ถูกบังคับใช้แรงงานเดก็ (25,000 คน)  

ถูกบังคับค้าประเวณี (25,000 คน)   

ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในชายแดนใต้ (6,094 คน)  
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ท่ีมา: สสส. UNFPA และศนูย์วิจยัและพฒันาด้านเดก็และเยาวชน 


