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1. วัตถุประสงค์ของการประชุม 

ดร. วาสนา อ่ิมเอม ผู้ช่วยผู้แทนกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) ส านักงานประเทศไทย 
กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการประชุมหารือว่ามดีังต่อไปนี้  

1. เพ่ือระดมสมองและหารือสาระส าคัญของรายงานประชากรไทย พ.ศ. 2561 ซึ่งเน้นหลักในเรื่อง “การ
ลงทุนกับเยาวชน” ว่าอะไรคือสาระส าคัญ และใครจะสามารถน าข้อมูลไปใช้  

2. เพ่ือน าเสนอข้อมูลเชิงประจักษ์เกี่ยวกับความท้าทายและโอกาสในการเพ่ิมการลงทุนกับเยาวชน เพ่ือ
เป็นข้อมูลประกอบการระดมสมอง  

3. เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการสะท้อนความคิดเห็นของเยาวชนในการจัดท าและเผยแพร่รายงาน
ประชากรไทย พ.ศ. 2561  

4. เพ่ือเสนอทางเลือกอ่ืน ๆ ในการจัดท ารายงานที่มีความเป็นมิตรกับเยาวชน และในการน ารายงานไป
ใช้ เพ่ือชี้ให้เห็นถึงโอกาสส าหรับประเทศไทยในการลงทุนกับเยาวชน  

ดร.วาสนาคาดหวังว่า การประชุมในวันนี้ น่าจะช่วยชี้ ให้เห็นข้อมูลที่หลากหลายในเรื่องการลงทุนกับเยาวชน
จากผู้เข้าร่วมทุกท่าน 

2. แนะน าตัวผู้เข้าร่วมประชุม 

ผู้เข้าร่วมประชุมมีทั้งสิ้นประมาณ 45 คน ประกอบด้วย ผู้แทนเยาวชนจากกลุ่มต่าง ๆ ผู้แทนหน่วยงานที่มี
แผนและนโยบายเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเยาวชน นักวิชาการและนักวิจัย ผู้แทนจากองค์กรภาคประชาสังคม 
(ดูรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมได้ในภาคผนวกของรายงาน)   

3. เหตุใดการลงทุนกับเยาวชนจึงเป็นเรื่องส าคัญ ความท้าทายและโอกาสจากวาระ
การพัฒนาท่ียั่งยืน พ.ศ. 2573 

การบรรยายโดย ดร. วาสนา อ่ิมเอม ผู้ช่วยผู้แทนกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) ส านักงาน
ประเทศไทย 

วิทยากรกล่าวแนะน ากองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติและแผนการดาเนินงานของ UNFPA ประเทศไทย 
รอบที่ 11 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งในระยะเวลาห้าปีของแผนรอบนี้ มีเป้าหมายคือ ภายในปี 2564 อัตราการ
คลอดในวัยรุ่นที่เกิดจากการตั้งครรภ์โดยไม่ตั้งใจลดลงร้อยละ 50 
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กรอบหลักในการท างาน มีสามด้านคือ  

1) วัยรุ่นและเยาวชน ซึ่งมีผลผลิตคือ เกิดความเข้มแข็งเชิงระบบและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีส่วนร่วม
ของเยาฟวชน ความก้าวหน้าของสิทธิและสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ของวัยรุ่น และความเท่าเทียม
ทางเพศ 

2) การเปลี่ยนแปลงทางประชากร ซึ่งมผีลผลิตคือ เพ่ิมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเชิงวิเคราะห์ด้านประชากร
ในการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับเยาวชน ผู้หญิง และประชากรกลุ่มเปราะบาง
ต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนสิทธิและความเท่าเทียม 

3) ความร่วมมือใต้-ใต้ ผลผลิตคือ เป็นการเพ่ิมศักยภาพของประเทศในการด าเนินงานด้านความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ และความร่วมมือไตรภาคีเพ่ือส่งเสริมประเด็นเก่ียวกับประชากรและการพัฒนา 

รายงานประชากรไทย ได้จัดท าออกมาแล้ว 2 ฉบับ ฉบับปีพ.ศ. 2556: แม่วัยใส ความท้าทายการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่น และพ.ศ. 2558: โฉมหน้าครอบครัวไทยยุคเกิดน้อย อายุยืน 

ใครคือเด็ก วัยรุ่น และเยาวชน? วิทยากรชี้ให้เห็นว่า ในรายงานฉบับใหม่ที่ก าลังจะจัดท านี้ ควรใช้กลุ่มอายุ
อย่างไรดี เนื่องจากรายงานฉบับนี้จะไม่รวมเด็ก เนื่องจากจะท าให้ไม่สามารถมุ่งเน้นที่กลุ่มเยาวชนได้ และใน
ปัจจุบัน นิยามของเด็กและวัยรุ่นจากแหล่งต่าง ๆ ไม่เหมือนกันและบางส่วนมีความทับซ้อนกัน  

โดยภาพรวม ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มีสัดส่วนของประชากรวัยรุ่นอยู่สูงคือ 1 ใน 3 ของจ านวนประชากร
ทั้งหมด แต่ประเทศไทยสัดส่วนของประชากร อายุ 15 – 24 ปีมีน้อยกว่าประเทศอ่ืนเพราะเราเป็นสังคม
ประชากรสูงอายุ วิทยากรแสดงให้เห็นแผนภูมิจ านวนวัยรุ่นและเยาวชนในประเทศไทย ซึ่งจะเห็นว่ามีจ านวน
วัยรุ่นชายสูงกว่าหญิงเล็กน้อย  

เหตุใดจึงต้องลงทุนกับเยาวชน  

o ประเทศไทยเข้าสู่สถานการณ์สังคมสูงวัย เด็กเกิดน้อย และวัยแรงงานมีแนวโน้มล ดลง 
จ าเป็นต้องสร้างศักยภาพของเยาวชนให้พร้อมเข้าสู่วัยแรงงานที่ส าคัญของประเทศในอนาคต 

o ข้อมูลประชากรเยาวชนมักถูกวิเคราะห์หรือน าเสนอรวมอยู่กับประชากรวัยเด็กหรือวัยผู้ใหญ่ จึง
ไม่ชี้ให้เห็นถึงโอกาสและความท้าทายของประชากรกลุ่มนี้ 

o เยาวชนเป็นช่วงวัยที่ส าคัญแตกต่างจากช่วงเวลาอ่ืน ๆ ในชีวิต เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านจากเด็กสู่
ผู้ใหญ่และมีการเปลี่ยนแปลงหลาย ๆ ด้าน จ าเป็นต้องวางรากฐานที่ดี 

o เยาวชนมักขาดโอกาสมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง 
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มิติของการพัฒนาเยาวชน มีสองกรอบคือ Global Youth Development Index และ ASEAN Youth 
Development Index ซึ่งทั้งสองกรอบนี้ มีดัชนีที่เหมือนกันทั้งหมด ยกเว้นกรอบของอาเซียนไม่มีดัชนีเรื่อง 
political participation 

วิทยากรน าเสนอแผนภูมิแสดงดัชนีการพัฒนาเยาวชนของไทยเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศอาเซียนทั้งสิบ
ประเทศ แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยอยู่อันดับที่ 3 จากต่ าสุด เมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีสากล พบว่าประเทศ
ไทยอยู่ในระดับกลางตรงค่าเฉลี่ย โดยมิติแรกด้านการศึกษาค่อนข้างสูง มิติด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีไม่
ดีมากนัก ส่วนมิติด้านการจ้างงานมีแนวโน้มลดลง ส่วนมิติด้านการมีส่วนร่วมนั้นเปลี่ยนแปลงขึ้น ๆ ลง ๆ 
ตลอดเวลา  

ตัวเลขด้านสถานการณ์ของวัยรุ่นด้านอ่ืน ๆ ที่วิทยากรน าเสนอ ได้แก่  

 อัตราการออกกลางคันของนักเรียน ซึ่งพบว่ามีเด็กและเยาวชนที่ไม่ได้รับการศึกษาอย่างเป็นทางการ
จ านวนถึงแปดแสนคน โดยอัตราการออกกลางคันของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมมีสูงกว่าระดับประถม 
ซึ่งมีอัตราที่ลดลงเรื่อย ๆ ในปีปัจจุบัน  

 อัตราการคลอดในวัยรุ่น บ้านเราเพ่ิมขึ้นจาก 30 คนต่อพันคนเป็นประมาณ 53 คนต่อพันคนในช่วงปี 
2555 จากนั้นก็ลดลงเรื่อย ๆ  ซึ่งทั้งหมดนี้ยังไม่มีข้อมูลเชิงประจักษ์บอกเราว่ามันเกิดอะไรขึ้น  

 อัตราการป่วยด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นมีจ านวนเพ่ิมขึ้น เนื่องจากวัยรุ่นไม่ได้มี
เพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยอย่างที่ควรจะเป็น การสื่อสารทางบวกในเรื่องเพศก็ไม่ใช่เรื่องง่าย ทั้งจาก
ผู้ใหญ่ ผู้ก าหนดนโยบายและในหมูเ่ยาวชนเอง 

 5 อันดับการสูญเสียปีสุขภาวะของชายไทยอายุ 15-29 ปี อันดับการสูญเสียปีสุขภาวะของชายไทย 
๑๕ ถึง ๒๙ ปี ได้แก่ อุบัติเหตุทางถนน การเสพติดแอลกอฮอล์ การติดเชื้อHIV/AIDS การถูกท าร้าย 
การท าร้ายตนเอง และโรคจิตเภท ส่วนอันดับการการสูญเสียปีสุขภาวะของหญิงไทยอายุ 15-29 ปี มี
ความแตกต่างไปเล็กน้อย คือ อุบัติเหตุทางถนน การติดเชื้อHIV/AIDS โรคซึมเศร้า โรคเบาหวาน 
ภาวะโลหิตจาง โรคหอบหืด และโรควิตกกังวล 

ใครคือเยาวชนภาวะเปราะบาง วิทยากรปิดท้ายการน าเสนอด้วยประเด็นที่ว่า ใครคือเยาวชนภาวะเปราะบาง 
ซึ่งในปัจจุบัน ยังไม่มีมาตรฐานที่เป็นมาตรฐานเดียวหรือที่เป็นมาตรฐานสากลว่า อะไรคือ vulnerability 
แนวคิดนี้เป็นเรื่องใหม่ อย่างไรก็ตาม จากการรวบรวมข้อมูลจากสสส. UNFPA และศูนย์วิจัยและพัฒนาด้าน
เด็กและเยาวชน วิทยากรน าเสนอตัวเลขของประชากรเด็กและเยาวชนในกลุ่มต่าง ๆ ที่จัดว่าเป็นกลุ่ม
เปราะบาง ได้แก่ เด็กออทิสติก บกพร่องทางการเรียนรู้ (1.7 ล้านคน) เด็กยากจนพิเศษ (476,647 คน) เด็กไร้
สัญชาติ (200,00-300,000 คน) ลูกแรงงานต่างด้าว (250,000 คน) เด็กอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล (160,000 คน) แม่
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วัยรุ่น (104,289 คน) เด็กก าพร้า ถูกทอดทิ้ง (88,730 คน) เด็กเร่ร่อน (50,000 คน) เด็กติดเชื้อเอชไอวี 
(50,000 คน) เด็กที่ถูกด าเนินคดี (33,121 คน) เด็กถูกบังคับใช้แรงงาน (25,000 คน) เด็กที่ถูกถูกบังคับ
ค้าประเวณี (25,000 คน) และเด็กที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในชายแดนใต้ (6,094 คน) 

วิทยากรสรุปว่า จากข้อมูลที่น าเสนอทั้งหมดนี้  UNFPA จะก้าวต่อไปอย่างไร วิทยากรอยากเห็นรายงานที่
น าเสนอข้อมูลแบบ “never before moment” 

 ถาม-ตอบ 

ผู้แทนส านักข่าวประชาไทย 
ถามว่า ท าไมในกรอบดัชนีการ
พัฒนาเยาวชนของอาเซียนจึง
ต้ อ ง ตั ด มิ ติ  political 
participation ออกไป ผู้แทน
จ า ก ก ร ม กิ จ ก า ร เ ด็ ก แ ล ะ
เ ย า ว ช น ต อ บ ว่ า  ส า ห รั บ
อ า เ ซี ย น  Youth 
Development Index หรือ 
YDI ที่มี 4 ตัว ยังขาดอีกมิติ
หนึ่ งคื อ  youth identity ซึ่ ง
ประเทศสมาชิกยังไม่ได้หารือ
กันว่าอัตลักษณ์ของเยาวชนอาเซียนคืออะไร ส่วนมิติด้านการมีส่วนร่วมทางการเมือง เหตุผลที่ตัดออกไปคือ 
เรื่องการเมืองเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนส าหรับประเทศสมาชิก จึงไม่อยากไปแตะ ส่วนระยะที่สองที่จะมีการ
ประชุมเพ่ือหาเรือกรอบมิติด้านอัตลักษณ์ของเยาวชนอาเซียนนั้นยังไม่ได้ก าหนดเวลา 

ผู้แทนองค์การช่วยเหลือเด็ก (Save the Children) ถามว่า การตั้งครรภ์โดยไม่ตั้งใจคืออะไร ดร. วาสนาตอบ
ว่า ข้อมูลจาก MICS มีการถามค าถามในแบบสอบถามผู้หญิงว่าตั้งใจมีบุตรคนสุดท้องของตัวเองหรือไม่ พบว่า
เกือบครึ่งหนึ่งตอบว่าไม่ได้ตั้งใจ น่าเสียดายว่าการส ารวจไม่ได้ถามถึงเหตุผลว่าเพราะอะไร  

4. อภิปรายและระดมสมองเกี่ยวกับประเด็นในรายงาน 

ในช่วงต่อไป เป็นการหารือและระดมสมองในประเด็นดังต่อไปนี้: 

1. เหตุใดการลงทุนกับเยาวชนจึงเป็นเรื่องส าคัญส าหรับประเทศไทย 
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2. นิยามและช่วงอายุของเยาวชน 
3. ความท้าทายและโอกาสในการลงทุนกับเยาวชน 
4. ความคาดหวังกับรายงานประชากรประเทศไทย หรือ การจัดท าในรูปแบบอื่น ๆ 

ศ.ดร. สมพงษ์ จิตระดับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ช่วงนี้รัฐบาลก าลังก าหนดนโยบายและแผนพัฒนาฯระยะ ๒๐ ปี ซึ่งทุ่มเทไปที่กลุ่มประชากรสูงวัยและปฐมวัย
มากเป็นพิเศษ ซึ่งดี แต่ท าให้กลุ่มเยาวชนถูกทิ้งไว้ข้างหลัง เยาวชนเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ก าลังเติบโตและเสี่ยงต่อ
ภาวะต่าง ๆ เราจึงควรให้ความสนใจ   

รายงานประชากรเล่มที่ 2 มีข้อมูลดีและมีประโยชน์ น าไปใช้ได้ในการอ้างอิงและสัมมนาประชุมกับผู้บริหาร
เช่น ผู้ว่าฯ  แต่ข้อมูลยังไม่ถูกน าไปขับเคลื่อนหรือปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมมากนัก ควรมีการหาข้อมูลที่แน่น
หนา และควรจับมือกับสภาพัฒน์ฯ วางยุทธศาสตร์ว่าจะน าข้อมูลที่เราค้นพบไปขับเคลื่อนกับองค์กรที่
ปฏิบัติงานโดยตรงได้อย่างไร เช่น ในระดับท้องถิ่น  

อยากเห็นข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับความเสี่ยง ความปลอดภัย มุมมองว่าเด็กควรจะเป็นอย่างไร มีสภาพปัญหา
อย่างไร โดยเปลี่ยนมุมมองให้กลุ่มเด็กมองตัวเอง จะช่วยให้เห็นมิติที่เท่าเทียมกันระหว่างข้อมูล 

อ.นพ.ดร. สรภพ เกียรติพงษ์สาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

ไม่มีเหตุผลที่จะไม่ลงทุนกับเยาวชน การลงทุนกับเยาวชนกลุ่มเปราะบางเป็นเรื่องที่ดีและควรท า แม้ว่าการ
สร้างความเท่าเทียมท้ังหมดเป็นเรื่องยาก แต่ควรเปิดให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท่ีช่วยให้เข้าถึงมาก 

เมื่อพูดถึงประชากรกลุ่มที่แตกต่างกัน เช่น ผู้สูงอายุ หรือเยาวชนก็จะแยกกลุ่มเฉพาะ ไม่เห็นความเชื่อมโยง
ระหว่างกลุ่มต่าง ๆ ดังนั้น การพัฒนาเยาวชน ควรให้มีความเชื่อมโยงระหว่างผู้สูงอายุและเยาวชนได้ การ
พัฒนาเยาวชนน่าจะเป็นฐานที่ดีในการเชื่อมโยงกลุ่มต่าง ๆ 

กลุ่ม Newground 

งบประมาณสวัสดิการส าหรับเยาวชน ประเทศไทยมีเพียง ๐.๐๒ เปอร์เซนต์ ซึ่งน้อยมาก ถ้าเทียบกับการลงทุน
กับเยาวชนในประเทศอ่ืน ทั้งนี้ ยังไม่ได้พูดว่าเป็นการลงทุนกับเยาวชนประเภทไหน เป็นเยาวชนจริงหรือไม่ 

การแบ่งช่วงวัยในการพัฒนาประชาชน เน้นมาตรทางการแพทย์ ในขณะที่มีบางประเทศใช้วัฒนธรรมเป็นมาตร 
ท าให้การแบ่งช่วงอายุละเอียดมาก ท าให้กระบวนการพัฒนาท าได้ตรงเป้ามากกว่า   

รายงานน่าจะศึกษาเพ่ิมเติมเรื่องวัฒนธรรมเยาวชน มิติทางเศรษฐกิจ และความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ เราไม่
เคยมีงานศึกษาวิจัยเรื่อง digital native เช่น การกดไลค์ กดโกรธ ท าให้มาตรฐานการเหยียดอายุเปลี่ยนไป
หรือไม่ ถ้าเรามีงานวิจัยเพ่ือสอบถามความรู้สึก เช่น หลังเรียนจบแล้ว คนรุ่นใหม่อยากอยู่ในประเทศนี้ต่อไป
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หรือไม่ หรือรู้สึกอย่างไรกับปัญหาเรื่องคนสูงวัย รู้สึกอย่างไรกับแบบเรียนเพศ จะช่วยให้รายงานมีข้อมูลเชิงลึก
มากขึ้น 

ข้อมูลที่เรามมีากคือ เกี่ยวกับกลุ่มเปราะบาง เช่น แม่วัยรุ่น เด็กติดเหล้า แต่เราไม่มีข้อมูลเด็กสบายดีเลย เราไม่
รู้ว่าเยาวชนกลุ่มนี้คือใครและสบายดีจริงหรือไม่  เช่น กลุ่มเยาวชนชนชั้นกลางจะเติบโตไปเป็นอะไร  

อีกประเด็นคือ งบประมาณเยาวชนส่วนใหญ่ไปลงที่โรงเรียน ไม่มีการพูดถึงพ้ืนที่สาธารณะ เด็กและเยาวชน
ควรมีพืน้ที่ส่วนตัวที่สามารถผ่อนคลาย 

การลงทุนกับวัฒนธรรมเยาวชน งบประมาณไปลงที่เยาวชนจริงหรือเปล่า หรือไปลงที่อุดมคติแบบใดแบบหนึ่ง
ที่ผู้ใหญ่ก าหนดไว้ โดยที่เยาวชนไม่ได้คิดเอง เช่น โครงการประกวดหนังสั้นวัยใส  

ถ้าเราก าหนดทิศทางการลงทุนอยู่ในรูปแบบเดิมนี้ จะไปลงที่วัฒนธรรมเยาวชนได้จริงไหม หรือสร้างเยาวชนใน
กลุ่มวัฒนธรรมเก่ากลุ่มใหม่ให้มากดทับเยาวชนกันเอง 

ผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์อาข่า พชภ. เชียงราย 

การลงทุนกับเยาวชนและการพัฒนาเยาวชนมีจริง แต่ไม่สดคล้องกับบริบทที่เยาวชนอยู่ ส าหรับกลุ่มชาติพันธุ์ 
ขอแค่สิทธิที่อยู่ในประเทศนี้ ไม่ต้องการอะไรมาก หากข้ึนไปบนดอยและเข้าไปในชุมชน จะไม่ค่อยเห็นเยาวชน 
จะเจอแต่เด็กแรกเกิดถึงอนุบาลและผู้สูงอายุเท่านั้น เยาวชนเหล่านี้ต้องออกไปจากชุมชน เพราะต้องไป
แสวงหาโอกาสที่ดีกว่านอกชุมชนของตนเอง 

ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ปัจจุบัน เรามองการลงทุนในเยาวชนเป็นแค่การเชื่อมกับตลาดแรงงาน เป็นมิติทางเศรษฐศาสตร์ กลุ่ม
Newground ชี้ให้เห็นว่า การมีส่วนร่วมของเยาวชนควรอยู่ในระดับการเมืองและวัฒนธรรม ดังนั้น การลงทุน
ในเยาวชนปัจจุบันเป็นความเข้าใจผิดระดับรัฐ ว่าการลงทุนเด็กต้องเข้าสู่แรงงาน ทั้งที่เทรนด์ของเด็กรุ่นใหม่คือ
การกลบัคืนสู่บ้านเกิดเมืองนอน และได้ท าในสิ่งที่ตัวเองรัก คณะกรรมการรัฐฯหลายชุดมองเรื่องการลงทุนคือ
การสนับสนุนให้เยาวชนเรียนอาชีวะเยอะๆ เพ่ือให้เข้าสู่ตลาดแรงงาน นี่คือลู่ใหญ่ของประเทศ ในขณะที่มิติ
ทางวัฒนธรรมและการเมืองเป็นประเด็นที่ส าคัญ ข้อมูลชุดนี้ อาจเตือนรัฐนิดนึงว่าเด็กมีสิทธิเยาวชนมีสิทธิใน
การเลือก ไม่ใช่รัฐก าหนดและก ากับอย่างเดียว 

พญ. จุฬากรณ์ มาเสถียรวงศ์ สถาบันรามจิตติ  

ในช่วงสี่ห้าปีที่จับกระแสพลังผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน พบว่าประเด็นเรื่องเยาวชนเป็นวาระที่ส าคัญมาก 
และการท างานกับเยาวชนจะต้องท าไปให้ถึงช่วงอายุ 35 ปี เนื่องจากกลุ่มวัยนี้แกนน าที่สามารถจะดึงเด็กให้
หลุดพ้นจากช่วงเวลาที่เสี่ยงได้ ในช่วงวัยนี้ต้องแยกกลุ่มวัยอย่างละเอียด ในช่วงวัยรุ่นตอนต้นคือ 15 – 19 ปี 
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เป็นช่วงของการค้นพบตัวเอง ถ้าท าได้เร็วเท่าไรก็จะพบศักยภาพของตนเอง ในช่วงวัย 19 ปีขึ้นไปเป็นช่วงการ
ค้นหาอนาคต ท าอย่างไรให้สามารถค้นหาตัวเองให้เจอ ดังนั้นต้องคดิว่าช่วงไหนต้องลงทุนอะไร  

ในเรื่องวัฒนธรรมวัยรุ่นหรือเยาวชน เยาวชนมีความเหลื่อมล้ าด้านโอกาสเสมอคือ ประชากรเยาวชนก็มี
ลักษณะเป็นสามเหลี่ยมปิรามิด จะต้องลงทุนกับเด็กทั้งหมดรวมถึงกลุ่มที่อยู่ปลายยอดปิรามิด เพราะเราไม่
สามารถทิ้งใครได้เลยหากพูดเรื่องอนาคต การลงทุนกับยอดปิรามิดเพ่ือให้เยาวชนกลุ่มนี้เติบโตไปเป็นผู้น าที่ดี 
ส่วนการลงทุนกับกลุ่มฐานราก ก็เพ่ือให้ไม่หลุดจากโอกาส นอกจากนี้ กลุ่มที่ไม่อาจทิ้งได้คือเยาวชนที่อยู่ใน
บริบทอื่น ๆ ที่ต้องมาพร้อมกับวัฒนธรรมที่มาของตนให้ไม่แปลกแยกกับบริบทที่เขายืนอยู่ 

คุณ พงษ์นรินทร์ นนท์ก่ า รองประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย 

การเมืองมีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนพอสมควร ทั้งเรื่องเพศ และบริการด้านสาธารณสุข จึงควรมีมิติทาง
การเมืองเข้ามาด้วย การลงทุนในเยาวชนน้อยมากเมื่อเทียบกับผู้ใหญ่ เช่น ผู้สูงวัยเมื่ออายุครบ 60 ปีก็ได้เบี้ย
แล้ว แต่การลงทุนกับเด็ก เช่นกองทุนช่วยเหลือเด็กแรกเกิดมีเงื่อนไขมากมาย ในส่วนของเยาวชน มักไม่
สามารถจะ “คิด-ท า-ตาม-ต่อ” งานของตัวเองได้มากเท่าท่ีควร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเข้มแข็งของกลุ่มเยาวชนใน
แต่ละพ้ืนที่ หากไม่เข้มแข็งพอเด็กและเยาวชนก็จะถูกครอบง าได้โดยง่าย  

5. บันทึกการสนทนากลุ่มย่อยผู้ใหญ่ (นักวางแผนนโยบาย นักวิจัยและนักวิชาการ 
ผู้แทนจากกระทรวง และองค์กรภาคประชาสังคม) 

1. ท าไมต้องลงทุนกับเยาวชน 
2. นิยามและช่วงอายุเยาวชน 
3. ความท้าทายและโอกาสในการลงทุนกับเยาวชน 
4. ความคาดหวังกับรายงานฉบับนี้ 

 

คุณ เฉลิมชัย พันธ์เลิศ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

การมีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานเป็นเรื่องส าคัญ และผู้ใช้จะน ารายงานไปใช้แตกต่างกัน เช่น นักพัฒนา
หลักสูตร หากรายงานจัดกลุ่มแบ่งช่วงอายุที่ดี เราจะได้แนวทางในการท างานกับแต่และกลุ่ม และได้ข้อมูลที่
ส าคัญในเชิงนโยบาย ข้อมูลทุกอย่างมีคุณค่าหมด อยู่ที่จะวิเคราะห์ในมุมไหน   
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ทพญ. กนิษฐา บุญธรรมเจริญ จาก IHPP  

การก าหนดช่วงอายุส าหรับเยาวชน อาจจะต้องมีความยืดหยุ่นไม่ควรตายตัว เพราะในบางประเด็นอาจไม่
เกี่ยวกับอายุ เช่น ในด้านทางพัฒนาการ ซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องฮอร์โมน การรู้จักตัวเองอาจจะเป็นพัฒนาการที่
เกี่ยวข้องตามวัย  

กรอบในการคิดนโยบาย อาจต้องพิจารณาดู setting เพราะจะได้สามารถเชื่อมโยงกับ users และโอกาสของ
การลงทุน  

ในการจัดท ารายงานฉบับนี้ อาจต้องตั้งเป้าหมายว่า เราอยากเห็นอะไรจากเยาวชน โดยอิงตาม indicator ที่
ดร. วาสนาได้กล่าวถึงไปแล้ว มีการพูดถึงปัญหาที่เป็นความเสี่ยง เช่น Safe sex บุหรี่ เหล้า มองว่าเยาวชน
เป็นกลุ่มอายุที่ชักจูงได้ง่าย ไม่มีวุฒิภาวะ แต่นอกจากมองปัญหาแล้ว ยังต้องมองดูโอกาสด้านอ่ืน ๆ ด้วย เช่นที่
มีตัวแทนเยาวชนกล่าวถึงสิ่งที่เยาวชนยังขาดในเรื่องพ้ืนที่ปลอดภัย เรื่อง กีฬาและวัฒนธรรม  

อ.นพ.ดร. สรภพ เกียรติพงษ์สาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

เมื่อพูดถึงการลงทุน เรามักคิดเรื่องงบประมาณ ว่าจะต้องใช้งบประมาณในแต่ละไตรมาสเท่าไร แต่ในความ
เป็นจริง การลงทุนไม่ใช่เพียงเรื่องงบประมาณอย่างเดียว แต่ยังหมายถึง mentorship ซึ่งผู้ใหญ่สามารถส่ง
อิทธิพลต่อวิธีคิดของเยาวชน 

อีกประเด็นที่ส าคัญคือ เนื่องจากงบประมาณมีจ ากัด ความท้าทายคือ การจัดสรรงบประมาณส าหรับงาน
เยาวชน ท าอย่างไรจะใหดู้พอเหมาะพอดีโดยไม่ไปดึงมาจากงบประมาณส่วนอื่น 

การลงทุนในเยาวชนเป็นสิ่งที่ดี แต่ต้องถามว่า เป้าหมายในการลงทุนในเยาวชนคืออะไร และจะวัดผลอย่างไร
เดิมที เราวัดผลจากจ านวนเยาวชนที่เข้าไปอยู่ในตลาดแรงงาน หรือการเติบโตของ GDP ดังนั้นหากเราเปลี่ยน
เป้าหมาย เราก็จะสามารถวัดผลได้ชัดเจนได้ 

คุณวันวิสาข์ วราชิต Save the Children 

1. ท าไมเราถึงต้องลงทุนในเยาวชน ในระดับสากล การคิดในกรอบของรัฐชาติ อาจจะแก้ปัญหาเด็ก
เหล่านี้ไม่ได้ ถ้าเราท าให้เขาเห็นว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องส าคัญ และพัฒนาศักยภาพให้เขาก็จะเกิดความ
เปลี่ยนแปลงได ้

2. นิยามของเยาวชน นอกจากในเรื่องของอายุแล้ว อยากให้มีการค านึงถึงวัฒนธรรมที่แตกต่างของ
เยาวชนกลุ่มต่าง ๆ รวมทั้งวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไป เช่น ที่องค์กรได้ท างานกับแม่วัยรุ่นในจังหวัด
แม่ฮ่องสอนและเชียงราย จะเห็นว่ากลุ่มเป้าหมายมีความต้องการที่แตกต่างกัน  
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พญ. โชษิตา ภาวสุทธิไพศิฐ กรมสุขภาพจิต  

 ในส่วนของความคาดหวังต่อรายงาน เนื่องจากประเทศเราไม่เคยมีรายงานสถานการณ์ หลายครั้งเรามี
ตัวเล่มรายงานแต่ไม่ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ความคาดหวังคือ ท าอย่างไรให้เราดึงข้อมูลชิ้น
ส าคัญไปก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เราควรมีข้อมูลสถานการณ์ปัญหาเชิงระบบที่แวดล้อมเด็กอยู่
นอกจากจะรายงานปัญหา ซึ่งจะท าให้เห็นว่าระบบรัฐเป็นระบบใหญ่ เป็นรัฐและกลุ่มรัฐ  

 ปัญหาของเด็กเคลื่อนย้าย ในระดับภาครัฐ เราไม่มีการคาดการณ์ว่าปัญหาที่ตามมาคืออะไรบ้าง เช่น 
เด็กติดโรคติดต่อต่าง ๆ เช่น วัณโรค ปัญหานี้เป็นสัญญาณเตือนให้เราทราบด้วยว่า การลงทุนกับ
เยาวชน ไม่ใช่การท างานใน Setting ที่อยู่กับที่แล้ว  

 รายงานยังควรวิเคราะห์ให้ครอบคลุมถึงเด็กอาเซียน เพราะไม่สามารถจะจ ากัดอยู่ที่เด็กไทยเท่านั้น 
โดยดูว่าในช่วง 5 ปีนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง 

ดร. วาสนา อ่ิมเอม UNFPA 

รายงานปีที่แล้ว UNFPA ไม่ได้จัดการประชุมหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้อง แต่ใช้ข้อมูลเชิง trend มาจัดท าและ
วิเคราะห์รายงาน ในปีนี ้ยังไม่ได้วางโจทย์เลยว่าจะเอาข้อมูลส่วนไหนมาจับทิศทางแนวโน้ม โดยเพ่ิงเริ่มต้นจาก
การจัดท าconsultation เพ่ือรวบรวมข้อมูลก่อน 

พญ. จุฬากรณ์ มาเสถียรวงศ์ สถาบันรามจิตติ  

เรื่องที่ส าคัญในการจัดท ารายงาน คือ ต้องวางธีมไว้ก่อน ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือ trend อนาคตเลย คิดว่าเทรนด์
อนาคตที่ก าลังไล่ล่าเด็กรุ่นใหม่เป็นประเด็นส าคัญ เช่น digital native เราควรน าเทรนด์อนาคตในอีก 10 ปี
ข้างหน้ามาตั้งไว้เลยว่า จะเจออะไร จากนั้นโยงไปถึงแนวโน้มว่าจะเราก าลังจะไปไหน  

ทั่วโลกเห็นพ้องกันว่าลงทุนในปฐมวัยมีความคุ้มค่ากว่า 7 - 10 เท่า แต่เราไม่รู้ว่าองค์ความรู้แบบนี้ การลงทุน
กับเด็กและเยาวชนวัยรุ่นมีความคุ้มค่าแค่ไหน เราไม่รู้ว่าถ้าไม่ลงทุนในวัยรุ่นจะสูญเสียโอกาสในอนาคตเท่าไร 
ตัวรายงานเล่มนี้ อาจต้องให้นักวิชาการทางเศรษฐศาสตร์หาค าตอบเหล่านี้ให้ ครอบครัวคือทุนของเยาวชน 
เพ่ือนก็คือทุน เทคโนโลยีก็เป็นต้นทุนทั้งบวกและลบ ดังนั้น เวลาพูดถึงการลงทุน ไม่ใช่ตัวเลขของ
เศรษฐศาสตร์เพียงอย่างเดียว แต่ยังมีสูตรของวัฒนธรรรมเข้ามาด้วย ต่างประเทศบอกว่า ความสุขเป็นทุนของ
เยาวชน แต่หลายคนไม่ได้เกิดมาบนฐานของความสุข เพราะมาจากต้นทุนชีวิตที่ต่ า เราจึงตั้งค าถามว่า ต้องมี
การลงทุนด้านใดเพ่ิมเติมส าหรับกรณีนี้  

ดังนั้น ความท้าทายคือ เราต้องช่วยกันจับสัญญาณ megatrend ในแต่ละปี เช่น แม่วัยรุ่น เราพบว่าสัญญาณ
ใหม่ที่ก าลังมาแรงคือ ปัญหาสุขภาพจิต ซึ่งสถิติทางตัวเลขสูงมาก ที่ผ่านมา เราให้ความส าคัญกับเรื่องตัวเลข 
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PISA ซึ่งเป็นมาตรฐานด้านการศึกษา ในขณะเดียวกัน ประเทศที่ PISA สูง อัตราฆ่าตัวตายเยอะมาก ดังนั้น 
การมองดูเทรนด์ว่า มีสัญญาณในอนาคตใดที่รอพวกเขาอยู่ และแต่ละช่วงวัยจะต้องเตรียมอะไรให้บ้าง ถ้าเรา
ไม่ท าอะไรเลย เท่ากับจะมีระเบิดเวลารออยู่ 

คุณ สุทิน ศิรินคร มูลนิธิสยามกรรมาจล 

มูลนิธิสยามกรรมาจลท างานกับเด็กและเยาวชนอายุตั้งแต่ 9 – 21 ปี ส าหรับเยาวชนกลุ่ม มีศักยภาพที่จะเป็น 
Mentor เป็นพ่ีเลี้ยง นอกจากนี้ มูลนิธิฯ มองว่าเด็กไม่ใช่ปัญหา ปัญหาอยู่ที่คนรอบตัวเด็ก ปัญหาหนึ่งคือ เรา
ไม่มีองค์ความรู้และเครื่องมือพอที่จะเป็นที่ปรึกษาดูแลเด็กรุ่นใหม่  

ส าหรับการลงทุน ต้องแยกแยะว่า เยาวชนมีกลุ่มไหนบ้างถ้าจะให้พวกเขามีส่วนร่วมอย่างแท้จริง เช่น เด็กที่
เป็นกลุ่มเสี่ยง เด็กท่ีออกจากโรงเรียนกลางคัน ที่ผ่านมา ข้อมูลเด็กกลุ่มนี้มีน้อยมาก ที่อบต. ก็ไม่เคยเก็บข้อมูล 
เราอยากรู้ว่าท้องถิ่นแก้ปัญหาอย่างไร ซึ่งเราต้องไปเก็บเพ่ิมให้เป็นตัวเลขที่เป็นภาพรวมของประเทศ (ดร. 
วาสนาเสริมว่า นี่เป็นข้อจ ากัดเรื่องข้อมูล ตามเป้าหมายของ SDG - leave no one behind เพราะข้อมูล
เยาวชนส่วนใหญ่ที่มี มักเป็นข้อมูลระดับชาติ แต่ไม่บอกความแตกต่างระหว่างพ้ืนที่หรือภูมิภาคที่ต่ ากว่า
ระดับประเทศเลย) 

Juan Santander กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF Thailand) 

วัยรุ่นเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีความส าคัญล าดับต้นๆ ของยูนิเซฟ ปัจจุบันเห็นได้ชัดเจนว่าเยาวชนในประเทศไทย
จะต้องรับภาระในการดูแลประชากรผู้สูงอายุในอนาคต จึงเป็นเหตุผลส าคัญว่าท าไมเราต้องลงทุนกับวัย
เยาวชน ในขณะเดียวกัน สถานการณ์ด้านสังคมและเศรษฐกิจของประเทศยังมีความเหลื่อมล้ าและมีเยาวชนที่
ยังเป็นกลุ่มเปราะบางจ านวนมาก เท่ากับเยาวชนมีภาระเป็นสองเท่าในการที่จะต้องเติบโตขึ้นท่ามกลาง
ข้อจ ากัด ในขณะเดียวกันต้องมีภาระในการดูแลผู้สูงอายุไปด้วย ดังนั้น เราจะสามารถสนับสนุนให้เกิดความ
เท่าเทียมในหมู่เยาวชนได้อย่างไร เพ่ือให้พวกเขาสามารถรับภาระดูแลผู้สูงอายุได้ในอนาคต 

คุณ วันวิสาข์ วราชิต Save the Children 

กล่าวเสริมเรื่องการใช้วัฒนธรรมมาเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาเยาวชนได้ ในปัจจุบัน เห็นว่า วัยรุ่นโตช้าลง 
ถ้าเรารู้ว่าความทะเยอทะยานของเยาวชนมีขนาดไหน จะช่วยวางแผนได้ ซึ่งในปัจจุบัน มีแต่ความพยายามจะ
เอาตัวรอด แต่ไม่เหน็ความทะเยอทะยานด้านอื่น ๆ   

คุณวริศ ลิขิตอนุสรณ์ กลุ่ม Newground  

ในปัจจุบัน กลุ่มNewground มีความพยายามแก้ปัญหาการเก็บข้อมูลแบบที่เปลี่ยนคนเป็นตัวเลข และ
พยายามแก้ปัญหานักวิจัยสายศิลป์ที่ท าตัวไม่มีประโยชน์ ซึ่งคุณวริศก าลังจะจัดพิมพ์บทความวิชาการชิ้นหนึ่ง
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ในวารสารด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นการเกลาวิธีการมองการวิจัยต่าง ๆ ใหม่ ให้มีลักษณะ
เป็น ontology base ว่าจะจับคู่ตัวเลขอย่างไร โดยเทคโนโลยีน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการแก้ปัญหานี้ รายงาน
ฉบับนี้ไม่ควรออกมาเปน็รายงานที่จัดพิมพ์โดยกระดาษเท่านั้น แต่ควรเปลี่ยน platform ที่มีการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนได้มากขึ้น ยกตัวอย่าง มีงานวิทยานิพนธ์ในห้องสมุดที่ไม่ถูกน ามาจับคู่กับตัวเลขอยู่เป็นจ านวนมาก 
ซ่ึงงานวิทยานิพนธ์เหล่านั้นมักจัดท าขึ้นใน scale ขนาดเล็ก ซึ่งไม่สามารถให้ข้อมูลที่สะท้อนถึงสถานการณ์ใน
ภาพรวมได้ ดังนั้น หากเราจัดระบบงานวิจัยเหล่านั้น โดยจัดท าแผนที่ที่สามารถคลิกเข้าไปได้ เป็นแผนที่ที่บอก
ว่ามีรายงานฉบับใดบ้างที่พูดถึงมนุษย์ในพ้ืนที่นั้น ๆ ก็จะเป็นประโยชน์ที่จะช่วยให้เห็นภาพรวม เมื่อข้อมูล
จ านวนมากที่มีฐานคิดจากงานวิจัยสายวิทยาศาสตร์ และถูกก าหนดว่างานวิจัยสายวิทยาศาสตร์เท่านั้นที่มี
ความน่าเชื่อถือ ท าให้งานสายมนุษย์ศาสตร์ไม่ได้ถูกน ามาใช้เท่าที่ควร เพราะมองว่าเป็นข้อมูลที่ไม่มีประโยชน์ 
ทั้งที่จริง ๆ แล้วมีประโยชน์ หากสามารถจับคู่งานวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ให้เข้ากับข้อมูลในเชิงปริมาณได้อย่าง
เหมาะสม และถ้ามีผู้เชี่ยวชาญที่กว้างมากพอจะสามารถวิเคราะห์วิจารณ์ได้  

สะพานเชื่อมอีกจุดหนึ่งที่ยังขาดไป คือ ก่อนจะไปท างานกับเยาวชน เรายังตอบไม่ได้ว่าเยาวชนคืออะไร พวก
เขาเป็นอย่างไร เช่น ในปัจจุบัน เยาวชนยุคนี้ไม่กลัวกลางคืนอีกต่อไปแล้ว เนื่องจากสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไป 
และการใชช้ีวิตกลางคืนมันเป็นไปได้  

คุณ กรกฤช สมจิตรานุกิจ ส านักข่าวประชาไท 

 ความคาดหวังจากรายงาน องค์กรระหว่างประเทศจัดท ารายงานในลักษณะนี้เยอะมาก แต่น าไปใช้
ยาก น่าจะมีการวิเคราะห์ปัญหาและ comment มากขึ้น รวมถึงสัมภาษณ์ผุ้เชี่ยวชาญคนอ่ืนๆใน
ประเด็นที ่UN อาจไม่สามารถรายงานตรงไปตรงมาได้ เพ่ือเพ่ิมความน่าเชื่อถือของรายงาน  

 การลงทุนของเด็กคือการลงทุนกับผู้ใหญ่  

 ภาพของเยาวชนในสื่อมีแต่ภาพลบ ความเสี่ยงของเยาวชน เช่น ติดเกม มีเซ็กซ์ เป็นความเสี่ยงที่มอง
จากผู้ใหญ่ ซึ่งหากผู้ใหญ่มองความเสี่ยงก็จะมองว่างต้องห้ามปรามเยาวชน ท าไมเราไม่สอนวิธีที่ช่วย
ให้เยาวชนรับมือและรวมมือกับปัญหาและความท้าทายเหล่านั้น  

 มิติด้านวัฒนธรรมก็มีความส าคัญ แตบ่างวัฒนธรรมไม่ได้สอดรับกับสิทธิมนุษยชน  

ศ. ดร. สมพงษ ์จิตระดับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ข้อมูลในรายงานค่อนข้างเป็น universal เป็นสหคอนเส็ปต์ ดังนั้นทุกฝ่ายและทุกหน่วยงานมีสิทธิจะเข้ามามี
ส่วนร่วม อยากให้มีการท้าทายและตั้งค าถาม ถ้าเยาวชนเป็น universal และเป็นสหวิทยาการ จึงไม่ควรใช้
วิชาการใดวิชาหนึ่งมาตัดสิน  วาทกรรมของเด็กและเยาวชนมีความส าคัญและสามารถเปลี่ยนกระบวนทัศน์ใน
การคิดได้ ข้อมูลชุดนี้ต้องไดม้าโดยการเจาะลึกและสามารถน าไปใช้ได้ โดยการวิเคราะห์ให้คมขึ้น ให้เป็นข้อมูล
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ที่เป็นสากลและเน้นการมีส่วนร่วม ทุกคนพร้อมจะเอาข้อมูลไปใช้ได้ทันที โดยไม่ต้องหาข้อสรุปว่าเกี่ยวข้อง
หรือไม ่

โลกการเรียนรู้ต้องเรียนประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ในขณะที่โรงเรียนเกาะติดกับองค์ความรู้ที่ตายแล้ว ไม่มี
รากทางชุมชนและรากทางสังคม กระบวนการเรียนรู้ที่แท้จริงจึงต้องตั้งค าถาม จัดท าโครงงานฐานวิจัยให้เชื่อม
กับโลกของยุคดิจิทัล  

พญ. จุฬากรณ์ มาเสถียรวงศ์ สถาบันรามจิตติ  

เรามีความรู้และมีเครื่องมือ แต่ความท้ายทายที่ยูนิเซฟตั้งค าถาม คือเราไม่มีบทเรียนเชิงระบบในประเทศไทย 
เราคิดว่าท้องถิ่นมีบทเรียนเยอะ แต่ไม่มีภาพขยายให้เห็นในระดับชาติ ถ้ามีรายงานสะท้อนบทเรียนหรือข้อมูล
ในระดับจุลภาค หรือหน่วยเล็ก ๆ ของหน่วยย่อยจะเป็นประโยชน์ เครื่องมือเยาวชนเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ท า
รายงานได้ เยาวชนทั่วโลกใช้เครือข่ายสมัยใหม่ในการสร้างกระบวนการเรียนรู้และสร้างเครื่องมือ นอกจากนี้ 
เครือข่าย หรือ connection ก็มีความส าคัญเพราะพลังเยาวชนสามารถร้อยคนทุกวัยมาเป็นพลังหนุนได ้ 

คุณอณิชา ณ หนองคาย มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ ซึ่งเป็นแม่ท่ีมีลูกเป็นคนพิการ 2 คน ฝากข้อเสนอไว้
วา การลงทุนกับเยาวชนกลุ่มที่เป็นผู้พิการ เป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามาก เพราะจะช่วยให้พวกเขาก้าวข้ามความ
พิการให้สามารถมีชีวิตอยู่อย่างไม่เป็นภาระของคนอ่ืน  

ผู้แทนกรมกิจการเด็กและเยาวชน.  

 ในการเผยแพร่รายงาน อยากให้มีการเผยแพร่ หรือ launch เพ่ือน าไปสู่การปรับใช้ได้จริง ๆ  

 ไม่อยากให้มองนิยามด้านอายุเป็นเกณฑ์อย่างเดียว แต่ต้องมองในมิติทางวัฒนธรรมและบริบท รวมถึง
การจ าแนกเด็กกลุ่มพิเศษกลุ่มต่าง ๆ เช่น เด็กพิการ  

คุณวริศ ลิขิตอนุสรณ์ กลุ่ม Newground  

การลงทุนจัดท ารายงานจะล้าสมัยเร็วมาก น่าจะลงทุนท า Platform ข้อมูลที่สามารถให้คนมีส่วนร่วมและ
ปรับเปลี่ยนให้เป็นปัจจุบันได้ตลอดเวลามากกว่า เพราะรายงานจะมีอายุอย่างมากก็เพียง 2 ปีเท่านั้น  

อ.นพ.ดร. สรภพ เกียรติพงษ์สาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ไม่อยากให้มองศักยภาพของ UNFPA ว่ามีจ านวนเพียงมีเจ้าหน้าที่ 10 คน แต่ให้เห็นศักยภาพของการสร้าง
พันธมิตรทีเ่ป็นเยาวชนอีกจ านวนมาก  
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6. การน าเสนอของกลุ่มย่อยและหารือร่วมกัน 

กลุ่มผู้ใหญ่ (นักวางแผนนโยบาย นักวิจัยและนักวิชาการ ผู้แทนจากกระทรวง และองค์กรภาคประชา
สังคม ส่ือ) (น าเสนอโยยผู้แทนจากส านักข่าวประชาไท) 

1. เหตุใดการลงทุนกับเยาวชนจึงเป็นเรื่องส าคัญส าหรับประเทศไทย 

ปัจจุบัน ประเทศไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชนในทุกวันนี้ต้องรับภาระสองเท่า คือนอกจากต้องดูแล
ตัวเองให้รอดแล้ว ต่อไปยังต้องดูแลผู้สูงอายุในอนาคตด้วย 

2. นิยามและช่วงอายุของเยาวชน 

เรื่องเกณฑต์ัวเลขอายุของเยาวชนควรเป็นเท่าไร ผู้เข้าร่วมเห็นไปในทางเดียวกันว่า ไม่สามารถก าหนดตายตัว
ได้ แตค่วรยืดหยุ่น มีมิติทางวัฒนธรรม และอาจต้องใช้องค์ความรู้ที่หลากหลายในการจ าแนกกลุ่มอายุ 

3. ความท้าทายและโอกาสในการลงทุนกับเยาวชน 

สมาชิกกลุ่มคิดว่า ปัญหาเยาวชนส่วนใหญ่เกิดจากผู้ใหญ่ด้วย และมีผลต่อเยาวชนด้วย ยังมีภัยคุกคามจากโลก
ดิจิทัล ส่งผลให้เกิดปัญหาเด็กติดเกม ระบบรัฐและนโยบายของรัฐส่งผลให้สภาพแวดล้อมของการลงทุน
เปลี่ยนแปลงไป เกิดสถานการณ์การเคลื่อนย้ายของเด็ก จากเมื่อก่อนที่ เด็กเคยอยู่ในที่เดิม ๆ ปัจจุบันเด็ก
เคลื่อนย้ายตลอดเวลา ท าให้ผู้ให้บริการไม่สามารถติดตามได้  

4. ความคาดหวังกับรายงานประชากรประเทศไทยหรือการจัดท าในรูปแบบอ่ืน ๆ 

ต้องการให้รายงานเป็นรายงานที่มีส่วนร่วมจริง ๆ ฟังเสียงเยาวชนได้อย่างตรงจุด อยากให้เป็นมากกว่ารายงาน
แต่เป็นแหล่งข้อมูลออนไลน์ สามารถอัพเดทข้อมูลใหม่ๆ ได้ ไม่ใช่เป็นรายงานแบบ paper based ที่พิมพ์ใน
หน้ากระดาษแล้ววันหนึ่งจะล้าสมัยไป อยากให้รายงานมีการเข้าถึงผู้ก าหนดนโยบายมาก ๆ เพ่ือน าไปสู่การ
ปฏิบัติได้ดีข้ึน ให้มีความเป็นสหวิทยากร ประยุกต์มามากขึ้น มองเยาวชนให้หลากหลายครอบคลุม มิติศาสนา 
วัฒนธรรม การลงทุนกับเยาวชนต้องตั้งเป้าหมายให้ตัวชี้วัดชัดเจนขึ้น มีกระบวนทัศน์และมโนทัศน์ใหม่ ๆ ขอ
แนะน าให้มีการปะทะกันของกระบวนทัศน์ให้ตกผลึกและขับเคลื่อนสังคมไปข้างหน้าได้ดีขึ้น 

UNFPA ต้องการข้อมูลเชิงลึกมากขึ้น ต้องลงพ้ืนที่ไปเก็บข้อมูลเองมากขึ้น อาจจะต้องมีการสร้างก าลังพล
พันธมิตรเยาวชนในการขับเคลื่อนประเด็นนนี้มากข้ึนในอนาคต 

 

 



15 | P a g e               รายงานการประชุมหารือ เรื่อง “รายงานประชากรไทยพ.ศ. 2561: การลงทุนกับเยาวชน” 28 พ.ย. 60 

 

 

 

 

กลุ่มเยาวชน (น าเสนอโยยผู้แทนเยาวชนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 

1. พัฒนารายงานฉบับนี้อย่างไรเพื่อสะท้อนถึงโอกาสส าคัญของประเทศไทยในการลงทุนกับเยาวชน 

• น ากลุ่มเยาวชนตัวอย่างทั้งในไทยและต่างประเทศมาเป็นต้นแบบในการขับเคลื่อนของกลุ่ม 

• สะท้อนความต้องการของเยาวชนที่หลากหลาย ไม่เจาะจงเฉพาะเยาวชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง การมีส่วน
ของเยาวชนที่หลากหลายในกลุ่มที่เป็นทางการ เช่น สภาเด็กฯ เพ่ือสิทธิในการก าหนดวาระต่าง ๆ 

• ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับเยาวชน (จ านวนเยาวชนในพ้ืนที่ต่าง ๆ, อัตราการเข้าถึงกฎหมายกระบวนการ
ยุติธรรมทั้งทางกายภาพ วาจา จิตใจ และสิทธิสวัสดิการต่าง ๆ) ปัจจุบัน ข้อมูลเหล่านี้ยังมีน้อย เราไม่
รู้ว่าเยาวชนที่เข้าไม่ถึงบริการมีจ านวนเท่าไร 

• แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากรที่รวดเร็ว ซึ่งเป็นข้อท้าทายในสังคมไทย 

2. ประเด็นส าคัญท่ีควรเสนอในรายงานฉบับนี้ 

• ความรู้สึกเชื่อมโยงกับชุมชน เช่น จัดตั้งพ้ืนที่สร้างสรรค์ส าหรับความสนใจที่แตกต่างภายในชุมชน 
สร้างความรู้สึกที่ดีระหว่างเยาวชน ให้มีความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน 

• การตระหนักถึงความแตกต่างทางชาติพันธุ์ ศาสนา ความเชื่อ ฯลฯ 

• บทบาทของผู้ใหญ่เป็นผู้หนุนไม่ใช้ผู้จัดการ 

• การพัฒนาทักษะอ่ืน ๆ นอกระบบ (ไม่ได้อยู่ในมหาวิทยาลัย) เช่น หลักการคิด รวมถึงโครงสร้างทาง
สังคมที่สนับสนุนการเติบโตของอาชีพอิสระ (entrepreneur) การให้ความส าคัญกับการศึกษานอก
ระบบ (กศน.) 

• อ านาจการต่อรองกับรัฐ ความสัมพันธ์ของเยาวชนกับการเมือง การมีความส่วนร่วมทางการเมือง 
โดยเฉพาะกลุ่มท่ีมีแนวคิดที่แตกต่าง แสดงถึงผลกระทบทางการเมืองต่อเด็กและเยาวชน 

• อัตลักษณ์และการเป็นตัวของตัวเองไม่ได้หมายถึงความปัจเจกชนแยกออกจากสังคม แต่ต้องเป็นส่วน
หนึ่งของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเหมือนกัน 

• ทักษะทางอารมณ์และการเข้าสังคม (socio-emotional development) 

• สะท้อนโครงสร้างทางสังคมที่เยาวชนถูกเลี้ยงดูขึ้นมา ทั้งปัจจัยที่มีผลในการส่งเสริมและอุปสรรคใน
การพัฒนาศักยภาพเยาวชน 

• สิทธิและการละเมิดสิทธิ (รวมถึงระหว่างเยาวชนด้วยกัน) สิทธิในการแสดงความคิดเห็น , สิทธิในการ
ด ารงชีวิตอย่างปลอดภัยปราศจากความรุนแรง 
 
 



16 | P a g e               รายงานการประชุมหารือ เรื่อง “รายงานประชากรไทยพ.ศ. 2561: การลงทุนกับเยาวชน” 28 พ.ย. 60 

 

 

 

 

3. ความคาดหวังต่อรายงานฉบับนี้ 

• สะท้อนว่าในอดีตที่ผ่านมามีการลงทุนกับเยาวชนอย่างไรและผลของการลงทุนเป็นอย่างไร 

• ข้อมูลในรายงานสามารถน าไปต่อยอด น าไปปฏิบัติได้จริงในชุมชน และก่อให้เกิดกิจกรรมที่มีความ
เกี่ยวข้องในระดับท้องถิ่น 

• เสนอค าแนะน าต่อองค์กรที่มีความเก่ียวข้องกับชีวิตเด็กโดยตรง (stakeholders) ว่าควรด าเนินงานไป
ในทิศทางไหน เพ่ือริเริ่มสวัสดิการที่จ าเป็นส าหรับชีวิตของคนรุ่นใหม่ 

• มอบสิทธิในการจัดการอนาคตของตนเองเพ่ือเพ่ิมอ านาจในการต่อรองของเยาวชนโดยค านึงถึง
โครงสร้างทางอ านาจที่เป็นอุปสรรค 

• ท าให้คนตระหนักถึงความส าคัญของข้อมูลในรายงานฉบับนี้ และน าไปใช้ในวงกว้าง 

4. เราจะมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของและใช้ประโยชน์จากรายงานฉบับนี้ได้อย่างไร 

• ใช้ภาษาที่กลุ่มเป้าหมายเข้าใจ แสดงระเบียบวิธีวิจัยอย่างชัดเจน เพ่ือการใช้ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

• สร้างพ้ืนที่การแลกเปลี่ยนระหว่างเยาวชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอ่ืน ๆ (social dialogue for social 
partnership) เพ่ือลดช่องว่างทางอ านาจระหว่างอายุ  

• ขยายสัดส่วนของเยาวชนที่มีความเก่ียวข้องกับรายงานฉบับนี้ 

• เพ่ิมช่องทางการสื่อสารเกี่ยวกับรายงานฉบับนี้ไปในวงกว้างมากยิ่งขึ้น รวมถึงรูปแบบของสื่อที่ใช้ ใน
การเผยแพร ่

• ใช้ข้อมูลในรายงานฉบับนี้เพื่อใช้ในการขับเคลื่อน น าประเด็นปัญหาต่าง ๆ ในรายงานฉบับนี้เพ่ือใช้ใน
การริเริ่มกิจกรรมในระดับท้องถิ่น 

• สะท้อนประเด็นที่เฉพาะเจาะจงในแต่ละพ้ืนที่ หรือลักษณะเฉพาะกลุ่ม (เช่น กลุ่มเยาวชนไร้รัฐ)  

• ควรส่งรายงานเล่มนี้ให้เด็กและเยาวชนกลุ่มต่าง ๆ ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพ่ือรับ
ข้อคิดเห็นและปรับปรุงต่อไป 

ศ.ดร. สมพงษ์ จิตระดับ 

เสนอว่านอกจากออกรายงานชุดหนึ่งแล้ว ควรระบุกิจกรรมที่ส าคัญและสานต่อบทสรุปเพ่ือให้สามารถปฏิบัติ
ได้จริง  
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7. การระดมสมองกับเยาวชน (ต่อ)  

ด าเนินรายการโดยคุณณัฐยา บุญภักดี และคุณกษมา สัตยาหุรักษ์ กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ  

ผู้ด าเนินรายการแนะน าว่า ให้ผู้เข้าร่วมเยาวชนร่วมกันคัดเลือกประเด็นที่น าเสนอในช่วงเช้าที่มีความส าคัญ 
และน ามาอภิปรายต่อในรายละเอียด เพ่ือดูว่ามีวิธีการในการท างานที่อยากน าเสนออย่างไร จากนั้น กลุ่ม
เยาวชนเปิดเวทีอภิปรายดังต่อไปนี้ 

 ประเย็นที่ 1 น ากลุ่มเยาวชนตัวอย่างทั้ง
ในไทยและต่างประเทศมาเป็นต้นแบบ 

กลุ่มเยาวชนที่สามารถจะเป็นตัวอย่างและ
ต้นแบบที่สร้างแรงบันดาลใจควรเป็นกลุ่มที่
เริ่มต้นกลุ่มขึ้น เอง มีความสร้างสรรค์ 
รวมถึงเยาวชนที่ประสบความส าเร็จในการ
ร้องเรียนหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือสิทธิของตน 
แม้จะมีการร้อง เรียนในเชิงระบบ  แต่
เยาวชนกลุ่มนี้มักไม่ ได้มีโอกาส จึงควร
ยกตัวอย่างเหล่านี้ขึ้นมาแม้อาจจะหายาก หากองค์กรอย่าง UN เปิดพื้นท่ีให้การรับรองกลุ่มเยาวชนเหล่านี้ที่รัฐ
ไทยไม่ยอมรับ 

การแสวงหากลุ่มเยาวชนตัวอย่าง อาจใช้วิธี Open call คือเปิดรับสมัครให้กลุ่มเสนอตัวเข้ามาแทนที่จะใช้วิธี
คัดเลือกผ่านเครือข่าย ที่ผ่านมาเราอาจไม่กล้าเปิดรับสมัครอย่างเสรี เพราะเราไม่เชื่อว่าจะมีผู้ที่ active หรือ
สามารถท าได้ จากประสบการณ์ของนิวกราวด์ ที่เปิดโอกาสให้มีคนน าเสนอตัวเอง พบว่าคนที่อยากน าเสนอมี
เยอะ เท่ากับว่าจะมีเยาวชนคัดสรรตัวเองเข้ามาให้เรา นิวกราวด์มีโครงการทดลองให้งบประมาณในการท างาน
แก่เด็กและเยาวชน พบว่าประสบความส าเร็จพอสมควรและได้รู้จักกลุ่มเยาวชนกลุ่มใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น  

ประเด็นเรื่องความเป็นอิสระของสภานักศึกษาในมหาวิทยาลัย เช่นในจุฬาฯ การตัดสินใจของสภานิสิตจะลง
ท้ายที่อาจารย์เสมอ ในขณะที่ตัวอย่างจากประเทศฟิลิปปินส์ การตัดสินใจสุดท้ายอยู่ที่ตัวนักศึกษาเอง ดังนั้น 
ecosystem จึงมีความส าคัญมากกว่ากลุ่มเยาวชนว่าเป็นกลุ่มไหน เพราะจะเป็นบรรยากาศที่เอ้ือให้เด็กและ
เยาวชนออกเสียงอย่างแท้จริง  

การระดมสมองมีการแลกเปลี่ยนกับสภาเด็กและเยาวชนว่าในการท างานของสภาเด็กและเยาวชนพบปัญหา
เยาวชนด้านใดบ้าง ผู้แทนสภาฯ ตอบว่าส่วนใหญ่ปัญหาที่สะท้อนจากกลุ่มสภาฯ ได้แก่ การศึกษา การตั้งครรภ์
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ไม่พร้อม ยาเสพติด ความรุนแรงสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และปัญหาของกลุ่มชาติพันธ์ ซึ่งเป็นกลุ่มปัญหาที่
มีการรายงานต่อเนื่องมานับสิบปีแล้วไม่ไปไหน จากนั้นก็จะท างานขับเคลื่อนเพ่ือให้มีการจัดท านโยบายและ
แก้ไขกฎหมาย เป็นต้น  

สภาเด็กและเยาวชนยังมีความอ่อนแอมาก ผู้แทนกลุ่ม Newground กล่าวว่าจากการอ่านรายงานของศ.ดร. 
สมพงษ์ จิตระดับ ปัญหาส าคัญของสภาเด็กและเยาวชนคือ ไม่มีการประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง เด็กและเยาวชน
ส่วนใหญ่ยังไม่รู้จักสภาฯ ท าให้ เยาวชนในสภาฯ ยังไม่สามารถรวมตัวให้ไปต่อรองกับภาครัฐได้ แนวทางที่
น่าจะเป็นคือ มีการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มเยาวชนมาจากฐานรากชุมชน ให้แต่ละชุมชนเกาะกันเป็นเครือข่าย
ใยแมงมุม แล้วค่อย ๆ เคลื่อนไป ทราบว่าปัญหาอยู่ที่งบประมาณ แต่ท าอย่างไรว่าจะต้องก้าวข้ามไปให้ได้ ทั้งนี้ 
เด็กและเยาวชนจะต้องต่อสู้เพ่ือให้ได้สิทธิของตนมา ยกตัวอย่างเช่น สภานักเรียนที่โรงเรียนแห่งหนึ่ง เดิมที่ไม่
มีเพราะโรงเรียนไม่ได้สนับสนุนให้เกิดขึ้น ต่อมาจ าเป็นต้องมีเพราะ นักเรียนรวมตัวกันประท้วงว่าต้องการให้
เกิด เป็นต้น   

ประเย็นที่ 2 ไม่เจาะจงเฉพาะเยาวชนกลุ่มใยกลุ่มหนึ่ง การมีส่วนร่วมของเยาวชนที่หลากหลายในกลุ่มที่
เป็นทางการ เช่น สภาเย็ก เพื่อสิทธิในการก าหนยวาระต่าง ๆ 

เยาวชนที่หลากหลาย จะหาความหลากหลายได้อย่างไร ซึ่งทางออกส่วนหนึ่งคือ Open call หรือเปิดรับ
สมัครให้กลุ่มเยาวชนที่หลากหลายเสนอตัวเข้ามามีส่วนร่วมเอง โดยต้องประกาศในสื่อที่ทุกกลุ่มสามารถเข้าถึง 
เช่น กลุ่มเยาวชนจากยะลาสะท้อนว่า หากสื่อสารผ่านเฟซบุคเพจ จะมีผู้ติ ดตามหลากหลายมาก ความ
หลากหลายของกลุ่มเยาวชนยังควรรวมถึงกลุ่มเยาวชนในสภาฯ ซึ่งอยู่ในระบบและกลุ่มทีไ่ม่อยู่ในระบบ  

ประเย็นที่ 3 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับเยาวชน (จ านวนเยาวชนในพื้นที่ต่าง ๆ, อัตราการเข้าถึงกฎหมาย
กระบวนการยุติธรรมท้ังทางกายภาพ วาจา จิตใจ และสิทธิสวัสยิการต่าง ๆ) 

 ผู้อภิปรายเห็นว่า รัฐบาลควรท าฐานข้อมูลด้านเด็กและเยาวชน 

 ควรจัดท าระบบที่ท าให้บันทึกต่าง ๆเข้าถึงได้ตลอดเวลา เพราะในการท างาน เวลามีจ ากัด เราไม่
สามารถย้อนอดีตเพ่ือเล่าเรื่องราวตลอดได้ แต่กระดาษบันทึกไว้หมด หากเราสามารถคุยเรื่องงานได้ 
ไม่ต้องย้อนอดีตจะไม่เป็นการเสียเวลา  

 ควรสร้างพ้ืนที่ที่เป็น template ที่พร้อมจะลงข้อมูลรับเป็น โดยเก็บข้อมูลที่มีอยู่แล้วให้ลงตามกรอบ
มากกว่าจะสร้างข้อมูลใหม่ หากมีการจัดระบบข้อมูลออกมาในรูปแผนที่แล้ว จะท าให้เราเห็นปริมาณ
และกรอบของข้อมูลที่ชัดเจนมากขึ้น 
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 กลุม่เยาวชนจากจังหวัดแพร่ ซึ่งเป็นเด็กนอกระบบกล่าวว่า เด็กและเยาวชนมีข้อมูลเยอะมาก รายงาน
การประชุม การปฏิบัติงานค่ายแต่ข้อมูลเหล่านี้มักไม่ได้ถูกน าไปใช้หรือได้รับการยอมรับจากภาครัฐ 
ดังนั้น การสร้างองค์ความรู้จากเด็กนอกกรอบก็มีความส าคัญมาก  

ประเย็นอ่ืน ๆ 

 อ านาจการต่อรองของเด็กและเยาวชนกับรัฐ อ านาจของเด็กและเยาวชนในการต่อรองกับภาครัฐ
แทบจะไม่มีเลย เช่น สภาเด็กและเยาวชนและสภานักเรียนมีโครงสร้างที่อยู่ภายใต้อ านาจรัฐ การ
ต่อรองหรือส่งเสียงผ่านเฟซบุคก็จะท าให้ถูกจับ ในขณะที่มีผู้เสนอว่า พรบ.พรรคการเมืองฉบับใหม่ มี
ช่องทางที่จะสร้างกลุ่มเยาวชนให้มีบทบาทในทางการเมืองได้ 
o มีการตั้งค าถามว่า จ านวนคนรุ่นใหม่ในแต่ละจังหวัดมีผลต่อความคิดหรือการขับเคลื่อน

หรือไม่  
o ควรมีการสร้างความตระหนักรู้ถึงความส าคัญเกี่ยวกับข้อมูล ว่าข้อมูลที่ดีและแม่นย าจะช่วย

ให้เกิดอ านาจต่อรองที่ส าคัญ โดยเฉพาะในการรณรงค์ระดับนโยบาย ซึ่งข้อมูลจะสามารถ
เอาชนะความเป็นเด็กและเป็นผู้ใหญ่ได้   

 การมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน คือ ให้เด็กและเยาวชนริเริ่มลงมือท ากิจกรรมด้วยตนเองที่พวก
เขาคิดเอง ตัวอย่างเช่น โรงพยาบาลรามาธิบดีเคยให้งบประมาณโรงเรียนไปจัดท าแคมเปญลด
อุบัติเหตุ งบประมาณอาจไม่มากเพียงโรงเรียนละหมื่นถึงสองหมื่นบาท แต่ก็ได้ผลดีมาก  
o น่าจะมีการไปส ารวจกลุ่มเยาวชน 22 กลุ่มท่ีเคยท างานมาแล้ว ว่าต้องการแก้ปัญหากลุ่ม

ตัวเองอย่างไร  
o ควรท าให้กิจกรรมของสภาเด็กฯ เป็นส่วนหนึ่งในหน่วยกิต และให้การมาร่วมกิจกรรมสภา

เด็กฯ ของเยาวชนไม่เป็นวันลา 

 สิ่งท่ีรายงานน่าจะมี คือ น าสิ่งที่ผู้ใหญ่พูดถึงเด็ก ค าขวัญวันเด็ก เพลงที่ต้องร้อง เอาไปถามเด็กว่าเด็ก
รู้สึกอย่างไร จะได้เห็นความผิดพลาดของประเทศ ส าหรับวิธีการวิจัย หากผู้สัมภาษณ์ที่เป็นผู้ใหญ่ถาม
เด็ก เด็กก็ต้องตอบเป็นบวก ถ้าอยากให้ผู้ใหญ่เป็นผู้หนุนและผู้วิจารณ์ ต้องให้เด็กไปท างานไปวิจัยเอง 
ให้ผู้ใหญ่สนับสนุน  
o ควรส่งรายงานให้กลุ่มเยาวชนต่าง ๆ แต่จริง ๆ มันท าได้ยากมาก เพราะรายงานมีภาษา

วิชาการ เด็กอาจจะเข้าถึงได้ยาก ส่งไปแล้วไม่มีประโยชน์มากนัก เด็กยุคใหม่อ่านหนังสือ
แบบเล่นเกมหรืออินเทอร์แอคทีฟ พวกเขาไม่ได้อ่านน้อยลง แต่เปลี่ยนวิธีการอ่าน ซึ่งหากจะ
เสนอให้ท าเกมอาจจะมากเกินไป 
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o อีกค าถามหนึ่งคือ รายงานเป็น fact ไม่ได้เป็นข้อเสนอหรือความเห็น หากมีการเปิดตัวและ
ให้เสนอความคิดเห็น ไม่มั่นใจว่าจะให้ผู้เข้าร่วมให้ความคิดเห็นอะไร  

 เครือข่ายและการประสานงาน มีการหารือเกี่ยวกับการประสานงานกันระหว่างกลุ่มเด็กและเยาวชน
ว่าควรจะสืบต่อไปอย่างไร เช่นการพบปะหารือระหว่างกลุ่มต่าง ๆ ให้บ่อยมากขึ้น 

 มีความสนใจและอยากรู้ว่าคนท างานเด็กและเยาวชนมีทัศนคติอย่างไรต่อเด็กและเยาวชน 

 มีการกล่าวถึงสิทธิในการด ารงชีวิตอย่างปลอดภัยและการลดการกดทับของเยาวชนด้วยกันเอง 
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ภาคผนวก 

 รายช่ือผู้เข้าร่วมการประชุมหารือว่าด้วยเรื่อง  

รายงานประชากรไทย พ.ศ. 2561 การลงทุนในเยาวชน 

28 พฤศจิกายน 2560 

ห้องกรกมล โรงแรมสุโกศล 

 

ผู้แทนเยาวชนและคนรุ่นใหม่ 
คุณ วรรณิดา มามะสง  
กลุ่มลูกเหรียง จ. ยะลา 
โทรศัพท์: 093-685-6601 
 
คุณ ฮันณีฟะร์ หะยีสะมะแอ 
กลุ่มลูกเหรียง จ. ยะลา 
โทรศัพท์: 093-697-6491 
อีเมล์: hannifah6491@gmail.com 
 
คุณ นพรุจ หมื่นแก้ว  
กลุ่มรักษ์ไทยพาวเวอร์ทีน จ.เชียงใหม่ 
โทรศัพท์: 082-764-7774 
อีเมล์: mikeqiw555@gmail.com  
 
คุณ ศศิธร  พาสี  
กลุ่มพลังโจ๋ จ.แพร่ 
โทรศัพท์: 088-226-7824 
อีเมล์: mousesasitorn222@gmail.com 

คุณ นพประกาญจน์  ต๊ะวงค์  
กลุ่มพลังโจ๋ จ.แพร่ 
โทรศัพท์: 061-472-6983 
 

คุณ ปราชญา ศิริ์มหาอาริยะโพธิ์ญา 
ประธานสภาเด็กและเยาวชนเขตบางกะปิ 
โทรศัพท์: 095-723-8981 

อีเมล์: kidwriterthailand789@gmail.com   

 
คุณ เปรมปพัทธ ผลิตผลการพิมพ์  
กลุ่ม Newground 
อีเมล์: youngfilm.th@gmail.com  
 
คุณ วิภาพรรณ วงศ์สว่าง 
กลุ่ม Newground 
อีเมล์: w.nanaaa@gmail.com 
 
คุณ กฤษฏา ธีระโกศลพงศ์ 
กลุ่ม Newground 
อีเมล์: worawas@gmail.com 
 
คุณ วริศ ลิขิตอนุสรณ์ 
กลุ่ม Newground 
อีเมล์: varisli.mail@gmail.com   

mailto:hannifah6491@gmail.com
mailto:mikeqiw555@gmail.com
mailto:mousesasitorn222@gmail.com
mailto:kidwriterthailand789@gmail.com
mailto:youngfilm.th@gmail.com
mailto:w.nanaaa@gmail.com
mailto:worawas@gmail.com
mailto:varisli.mail@gmail.com
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ผู้แทนเยาวชนและคนรุ่นใหม่ (ต่อ) 
  
คุณ ปิยวัฒน์  แสงโยธา  
สภาเด็กและเยาวชน จ.เชียงราย 
โทรศัพท์: 098-762-8038 
อีเมล์: piyawat.rpg@gmail.com   
 
คุณ อรอุมา เยอส่อ   
มูลนิธิพัฒนาชุมชนเขตภูเขา จ.เชียงราย 
โทรศัพท์: 080 089 9523 
อีเมล์: onuma_O_o@hotmail.com  
 
คุณ พงษ์นรินทร์ นนท์ก่ า 
รองประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย 
กลุ่มกิจการสภาเครือข่ายเด็กและเยาวชน 
กองส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนและสวัสดิการเด็ก
เยาวชน และครอบครัว 
โทรศัพท์:  094-547-9791 

 
คุณ ลักษิกา อุดมศรีส าราญ 
ผู้จัดการโครงการและนักวิเคราะห์นโยบาย 
โครงการ Promoting Informed Fertility Decision 
and Family Well-Being 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
อีเมล์: luksika.u@chula.ac.th   
 
คุณ ราวีณา ปาวา 
ผู้ประสานงานโครงการและนักวิเคราะห์นโยบาย 
โครงการ Promoting Informed Fertility Decision 
and Family Well-Being 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
อีเมล์: raweena.p@chula.ac.th   
 

 
ผู้แทนจากภาครัฐ 
คุณแสงดาว อารีย์ 
ผู้อ านวยการกลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ 
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
กรมกิจการเด็กและเยาวชน 
618/1 ถ.นิคมมักกะสัน ราชเทวี  
กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์/โทรสาร 02-651-6783 
อีเมล์: sangdao0799@hotmail.com 
 
พญ. โชษิตา ภาวสุทธิไพศิฐ 
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ 
กรมสุขภาพจิต 

 
คุณเฉลิมชัย พันธ์เลิศ 
ผู้อ านวยการสถาบันสังคมศึกษา 
ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 
ถ.ราชด าเนินนอก เขตดุสิต 
กทม. 10300 
โทรศัพท์ 02-288-5740 
โทรสาร 02-282-5460 
อีเมล์: noom_chalernchai@hotmail.com 
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mailto:luksika.u@chula.ac.th
mailto:raweena.p@chula.ac.th
mailto:sangdao0799@hotmail.com
mailto:noom_chalernchai@hotmail.com
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คุณ จิตรมณี ศรีประเสริฐ 
นักพัฒนาสังคมช านาญการพิเศษ 
กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน 
และครอบครัว 
กรมกิจการเด็กและเยาวชน 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

โทรศัพท์ 02-651-6807 
โทรสาร 02-651-6483 
 
  

คุณดวงพร อุกฤษณ์ 
ผู้อ านวยการส านักพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและ
เยาวชน 
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
กระทรวงยุติธรรม 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถ.แจ้งวัฒนะ 
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ 
กรุงเทพฯ 10210 
โทรศัพท์: 02-141-6495, 6518 
โทรสาร: 02-143-8488-9 
E-mail: uduangporn@yahoo.com  

 
ผู้แทนจากภาคเอกชน 
คุณ สุทิน ศิรินคร 
ผู้จัดการโครงการ 
มูลนิธิสยามกัมมาจล 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)  
ส านักงานใหญ่ อาคาร Plaza East 
เลขที่ 19 ถนนรัชดาภิเษก  
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
โทรศัพท์ 02-937-9901-7 ต่อ 104 
อีเมล์ sutin@scbf.or.th 
 
คุณ วิพรรณ สุขสบาย 
Opendream Co., Ltd. 
โทรศัพท์: 090-961-2807 
อีเมล์: wiphan@opendream.co.th 
 

ผู้แทนจากภาคส่ือ 
 
คุณ กรกฤช สมจิตรานุกิจ 
ผู้สื่อข่าวภาษาอังกฤษ  
ประชาไท 
โทรศัพท์: 097-220-0095 
อีเมล์: kornkritch@gmail.com   
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ผู้แทนจากภาคประชาสังคม 
คุณ วันวิสาข์ วราชิต 
Project Officer, Save the Children 
ชั้น 14 อาคารมณียาเซ็นเตอร์ 
518/5 ถนน เพลินจิต 
ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท์: 02-684-1286-8 
โทรสาร: 02-684-1289 
อีเมล์: am.warachit@savethechildren.org  

 
คุณ อณิชา ณ หนองคาย  
มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ 
กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 084-120-3161 
อีเมล์: nnongkie@gmail.com 
 

 
ผู้แทนจากภาคการศึกษาและสถาบันวิจัย 
 
ศ.ดร. สมพงษ์ จิตระดับ 
คณะคุรุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
โทรศัพท์: 092-395-2777 
 
อ.นพ.ดร. สรภพ เกียรติพงษ์สาร 
ผู้ช่วยอธิการบดี งานวิจัยและนวัตกรรม 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
โทรศัพท์: 02-218-3303 
อีเมล์: sorapop.k@chula.ac.th 
 
ดร. จุฬากรณ์ มาเสถียรวงศ์ 
ผู้อ านวยการ 
ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้เพ่ืออนาคต 
สถาบันรามจิตติ 
69/73-74 หมู่ 10  
ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ 
จ.นนทบุรี 11140 
โทรศัพท์: 02-190-0531 
โทรสาร: 02-190-0532 

 
 
ทพญ. กนิษฐา บุญธรรมเจริญ 
Senior Researcher/Program Manager 
ส านักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 
ชั้น 3 อาคารคลังพัสดุ ซ.สาธารณสุข 6 
กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ 
อ.เมือง นนทบุรี 11000 
โทรศัพท์: 02-590-2383 
โทรสาร: 02-590-2389 
 
คุณ ภัทรพรรณ อดทน 
นักวิจัยช านาญการ 
สถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
126/1 ถ.วิภาวดีรังสิต  
แขวง/เขต ดินแดง  
กรุงเทพฯ 10400 
อีเมล์: podton@riped.utcc.ac.th 
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ผู้แทนจากหน่วยงานสหประชาชาติ 
Juan Santander 
Deputy Representative 
UNICEF Thailand 
อีเมล์: jsantander@unicef.org  
 
กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) 
 
ดร. วาสนา อิ่มเอม 
ผู้ช่วยผู้แทนกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ 
โทรศัพท:์ 02 687 0112 
อีเมล์: im-em@unfpa.org 
 
คุณ ณัฐยา บุญภักดี 
ผู้จัดการแผนงานเยาวชน 
โทรศัพท:์ 02 687 0140 
อีเมล์: boonpakdee@unfpa.org 
 
คุณ รัตนาภรณ์ ตังธนเศรษฐ์ 
เจ้าหน้าที่แผนงานสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ 
โทรศัพท:์ 02 687 0135 
อีเมล์: tangthanaseth@unfpa.org  
 
คุณ กษมา สัตยาหุรักษ์ 
เจ้าหน้าที่แผนงานเยาวชน 
โทรศัพท:์ 02 687 0136 
อีเมล์: satayahurak@unfpa.org 

 
 
คุณ กุลวดี สุมาลย์นพ 
ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายสื่อสาร 
โทรศัพท์: 02 687 0130 
อีเมล์: sumalnop@unfpa.org 
คุณ ศนีกานต์ รสมนตรี 
เจ้าหน้าที่ด้านความร่วมมือและการระดมทุน 
โทรศัพท์: 02 687 0133 
อีเมล์: rosamontri@unfpa.org  
 
คุณ ปัญวรรณ ศุภศรี 
ผู้ช่วยทั่วไป 
โทรศัพท์: 02 687 0138 
อีเมล์: suphasri@unfpa.org 
 
คุณ จิตราภรณ์ วนัสพงศ์ 
ผู้จดบันทึกการประชุม 
โทรศัพท์: 081 450 4515 
 
คุณ อรทิมา กุหลาบ 
ล่าม 
โทรศัพท์: 081 696 1496 
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