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จิตอาสา (Volunteer spirit) คืออะไร ?

จติ = spirit = น า้ใจ = จากใจ = ใจมุ่งมั่น

อาสา = ความสมัครใจ (voluntary) = ความพอใจ (ฉันทะ) =

ความพร้อมใจ (ศักยภาพพร้อม readiness) = ความเต็มใจ (willingness)
:
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= soul = จิตวิญญาณ
= mind = ความคดิ ความตั้งใจ



จิตอาสา (Volunteer spirit) คืออะไร ?

ถ้าน าจติและอาสา น า้ใจ ใจมุ่งมั่น ความพร้อม เตม็ใจ 
มาผสมผสานกนัอย่างเหมาะ เกดิเป็นพลงั 
หรือศักยภาพ (potentiality)เพิม่ขึน้/พเิศษ

จติอาสา คือ ใจท่ีมุ่งมั่นในการร่วมงานดว้ยความมีน า้ใจ เตม็ใจ/และ
พร้อมใจซ่ึงจะน าไปสู่การท างานท่ีมีพลงัและศักยภาพสูงกวา่ท่ีเคยเป็น
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คนที่มีจิตอาสา

คือ คนท่ีมีน า้ใจท่ีมุ่งมัน่ในการอนุเคราะห์ผูท่ี้
มีความเดือดร้อนอยา่งมีน ้าใจดว้ยศกัยภาพ
และพลงัพิเศษท่ีเกิดจากพร้อมใจและเต็มใจ
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การท างานด้วยจิตอาสาที่พงึปรารถนา

คือ การท างานด้วยใจทีมุ่่งมัน่เป่ียมด้วยพลงั
และศักยภาพ  เพ่ือการช่วยเหลือผู้ทีไ่ด้รับ
ความเดือดร้อนให้ส าเร็จ
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พลงั/ศักยภาพพเิศษ
พลงั/ศักยภาพพเิศษ (potential) แบ่งได้ 4 ประเภท
• Inconsistent : Impulsive type เป็นพลงั/ศักยภาพพเิศษที่เกดิบ้าง

ไม่เกดิบ้าง เม่ือเกดิเหตุกาณณ์
• Consistent : Impulsive type เป็นพลงั/ศักยภาพพเิศษที่มักจะเกดิขึน้

เม่ือเกดิเหตุการณ์/เกดิจากเหตุการณ์ทีก่ระทบจิตใจ
• Continuous type เป็นพลงั/ศักยภาพพเิศษที่เกดิขึน้เป็นกจิวัตร/

เกดิจากความรู้สึกรับผดิชอบจากส่วนลกึของจิตใจ
• Habitual type เป็นพลงั/ศักยภาพพเิศษที่เกดิขึน้เป็นนิจ

พลงั/ศักยภาพพเิศษทีเ่กดิขึน้เกดิจากจิตมุ่งสู่ความส าเร็จ
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สภาพของจิตอาสา กบั ประเภทของจิตอาสา กบั ศักยภาพ
สภาพจิตอาสา ประเภทของจิตอาสา

ไม่พร้อม ไม่เตม็ใจ
ไม่พร้อม แต่เตม็ใจ

พร้อม      แต่ไม่เตม็ใจ

พร้อม      และเตม็ใจ

การท าให้การท างานด้วยจิตอาสา
ท่ีมีพลงั/ศักยภาพพเิศษ
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ร่วมแรง แต่ไม่ร่วมใจ*
ไม่ร่วมแรง แต่ร่วมใจ*

ร่วมคิด แต่ไม่ร่วมใจ*

ร่วมคิด และร่วมใจ*



การมอบหมายงานให้อาสาสมัคร
ชนิดของ

การมอบหมายงาน สภาพจติอาสา ประเภทของพลงั/ศักยภาพพเิศษ
ที่คาดหวงั

ประเภทของจติอาสา

ไม่พร้อม ไม่เตม็ใจ

ไม่พร้อม แต่เตม็ใจ

พร้อม      แต่ไม่เตม็ใจ

พร้อม      และเตม็ใจ

Inconsistent : Impulsive type

Consistent : Impulsive type

Continuous type

Habitual type

ส่ังการและติดตาม
(direction)
สอนงาน
(coaching)

ร่วมงาน
(participation)

ให้อสิระในการท างาน
(delicate)

การท าให้การท างานด้วยจิตอาสา
มีพลงั/ศักยภาพพเิศษ
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ร่วมแรง แต่ไม่ร่วมใจ*

ไม่ร่วมแรง แต่ร่วมใจ*

ร่วมคดิ แต่ไม่ร่วมใจ*

ร่วมคดิ และร่วมใจ*



9การท าให้การท างานด้วยจิตอาสาทีม่ีพลงั/
ศักยภาพพเิศษ
การแบ่งประเภทของคนเพ่ือสร้างแรงจูงใจตามประเภท
ความปรารถนาตามหลกัของ Maslow
 ผู้ทีมี่ความมุ่งมันในความส าเร็จด้วยความพร้อม/ความเต็มใจเสมอ (esteem)
 ผู้ทีจ่ะท างานให้ส าเร็จด้วยความปรารถนาทีจ่ะเป็นทีนั่บถือ (to be respected)
 ผู้ทีจ่ะท างานให้ส าเร็จด้วยแรงปรารถนาทีจ่ะเป็นทีรั่ก (to be loved)
 ผู้ทีร่่วมงานด้วยแรงปรารถนาของการการักษาสถานะเอาไว้ให้ได้ (basic needs)

การสร้างความอยากในการบรรลุความปรารถนาจะเป็นการสร้างแรงจูงใจ



การท าให้การท างานด้วยจิตอาสา
มีพลงั/ศักยภาพพเิศษ

• รางวลับุคคลตวัอย่าง (virtue award) ส าหรับคนประเภทปรารถนาความส าเร็จ
(esteem)

• รางวลัผลงานดเีด่น (achievement award) ส าหรับผู้ทีป่รารถนาเป็นทีนั่บถือ
(to be respected)

• รางวลัยอดนิยม (popular award) ส าหรับผู้ทีป่รารถนาเป็นทีรั่ก (to be loved)
• รางวลัการร่วมงานนาน / รางวลัผู้เสียสละ (attending reward) ส าหรับผู้ที่

จะปรารถนาทีจ่ะรักษาสถานภาพ (basic needs)
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แรงจูงใจทีจ่ะท างานด้วยความพร้อม/ความเตม็ใจตามหลกั
ของ Maslow แบ่งเป็นประเภทต่างๆ ดงันี้



วตัถุประสงค์ของการสร้างแรงจูงใจ
วตัถุประสงค์ สภาพจติอาสา การเปลีย่นแปลง ชนิดของ  motivationผลการเปลีย่นแปลงที่คาดหวงั

ไม่พร้อม ไม่เต็มใจ

ไม่พร้อม แต่เต็มใจ

พร้อม      แต่ไม่เต็มใจ

พร้อม   และเต็มใจเสมอ

เปลีย่นจาก inconsistent : impulsive type
เป็น consistent type
เปลีย่นจาก consistent  : impulsive type
เป็น continuous type

เปลีย่นจาก continuous type
เป็น habitual type

คง habitual type ไว้

เสียสละ / ร่วมงาน
attending  reward (basic need)

ขวญัใจ
popular reward (to be loved)

ผลงานดีเด่น  achievement award
(to be respected)
บุคคลตัวอย่าง

virtue award (esteem)

เพ่ือสร้างความเต็มใจ

เพ่ือสร้างความพร้อม

เพ่ือสร้างความเต็มใจ

การท าให้การท างานด้วยจิตอาสา
ท่ีมีพลงั/ศักยภาพพเิศษ
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ไม่พร้อม  แต่เต็มใจ

พร้อมและเต็มใจ

พร้อมและเต็มใจเสมอเพ่ือสร้างความพร้อม

พร้อมและเต็มใจ



การสร้างการรวมพลงัของจิตอาสา

การสร้างความเป็นน า้หน่ึงใจเดยีวกนั
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• ความชัดเจนของทศิทางขององค์กรทีจ่ะน าไปสู่ความส าเร็จ
(ตัวอย่างประเดน็ที่ควรมาสร้างทศิทางขององค์กร)

• ทศิทางขององค์กรกบัทศิทางของอาสาสมคัรเป็นอนัหน่ึง
อนัเดยีวกนัทั้งในยามปกตแิละในยามมภียั (disaster)

• มี Road map
• มีส่วนร่วมในการรับผดิรับชอบ
• มีความรู้สึกเป็นเจ้าของ

การท าให้การท างานด้วยจิตอาสา
เป็นน า้หน่ึงใจเดียวกนั
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ความส าเร็จ

ความส าเร็จ เช่ือมั่น
(advocacy)

ขยายผล ศรัทธา
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ความส าเร็จที่ยัง่ยืน

ความส าเร็จ
ที่ยัง่ยืน

วฒันธรรมองค์กร
แห่งความส าเร็จ

ความจงรัก
ภักดี
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ศีลจิตอาสา
1. ปาณาติปาตา เวรมณี                  1.1 มีจิตท่ีไม่ละเมิดมนุษยธรรม (humanitarian)

1.2 มีจิตท่ีมุ่งท าแต่กรรมดี ตามหลกักาชาดดว้ยความเมตตา 
(generosity) และความกรุณา (kindness)

2. อทินนาทานา เวรมณี 2.1 ไม่มีจิตท่ีแสวงหาผลประโยชน์
2.2 มีจิตท่ีจริงใจ

3. กาเมสุ มิจฉาจารา เวรมณี 3.1 ไม่มีจิตท่ีแอบแฝงเสเสร้งแกลง้ท า

4. มุสาวาทา เวรมณี 4.1 ไม่จิตท่ีจะกระท าผดิกฏระเบียบ ประเพณี
4.2 มีจิตท่ีมีวนิยั

5. สุราเมรยมชัชปมาทฏัฐานา เวรมณี    5.1 ไม่มีจิตท่ีลุ่มหลงในลาภ  และรางวลัจากการอาสา
5.2   มีจิตท่ีมีสติ

จาก  หลวงพี่พิชิต
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สภากาชาดไทยกบัสังคมไทยที่ไม่ทิง้ใคร (Inclusive Society)
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ตัวอย่างความชัดเจนขององค์กร

ทีม่าของเอกสาร : สภากาชาดไทย @ โลกาภิวตัน์ . บูรพาวถีิ   โดย กฤษณพงศ ์ กีรติกร



Thailand-Thai Red Cross @ Globalization.EastAsia

• ปัจจัย-ประเดน็ปริบท (Contextual factor)

การเข้าสู่สังคมสูงวยั    การเช่ือมกบัสังคมโลกาภิวตัน์

• ประเดน็ที่เป็นเป้าหมาย (Targeted factor)

ก าลงังาน(Workforce) ปัจจุบนั ส่วนมากมกีารศึกษาต ่า

การศึกษา-การสร้างพลเมืองเพ่ือ

- สร้างความสามารถและสมรรถนะส าหรับการท างาน (Workability-Employability)

- สร้างคุณค่า ที่ดงีาม

- สร้างผลติภาพ(Productivity)สังคมเศรษฐกจิ  ซ่ึงก าหนดโดยการศึกษา  การฝึกอาชีพ 

สุขภาพทีด่ ี

- การอยู่ในประชาคมโลกและอาเซียน อย่างเท่าทนั แข่งขนัได้ มศัีกดิ์ศรี มคีวามเป็นมนุษย์

18ตัวอย่างการวเิคราะห์สถานการณ์เพ่ือสร้างทิศทางของสภากาชาดไทย

ทีม่าของเอกสาร : สภากาชาดไทย @ โลกาภิวตัน์ . บูรพาวถีิ   โดย กฤษณพงศ ์ กีรติกร



เดก็ด้อยโอกาสและเดก็กลุ่มเส่ียงต่อจงัหวดั

50,000-70,000 คน
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ตัวอย่างการวเิคราะห์สถานการณ์เพ่ือสร้างทิศทางของสภากาชาดไทย

ทีม่าของเอกสาร : สภากาชาดไทย @ โลกาภิวตัน์ . บูรพาวถีิ   โดย กฤษณพงศ ์ กีรติกร



จ านวนเฉลีย่ต่อจังหวดั (50,000 – 70,000 คน)
กลุ่มเดก็ด้อยโอกาสนอกระบบการศึกษา และเดก็กลุ่มเส่ียงในระบบการศึกษา

เดก็ด้อยโอกาสนอกระบบการศึกษา เดก็กลุ่มเส่ียงในระบบการศึกษา

1) เด็กออกลางคันก่อนจบม.3 ประมาณ
3,000-4,000 คน

2) แมว่ยัรุน่ประมาณ 1,000-1,500 คน
3) เดก็พน้คดอีอกมาจากสถานพนิิจประมาณ 150-

200 คน
4) เด็กเร่ร่อน/ถูกทอดทิ้ง/ถูกบังคับค้าแรงงาน /

คา้ประเวณ ี1,000-2,000 คน
5) เดก็ไรส้ญัชาต ิเดก็ลูกแรงงานต่างดา้ว 10,000-

15,000 คน(กระจุกตวัในบางจงัหวดั)
6) เด็กในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ประมาณ 

40,000 คน

1) เดก็ยากจนพเิศษประมาณ 30,000 - 40,000 
คน (รายไดค้รอบครวัต ่ากวา่ 20,000 บาทต่อ
ปี)

2) เด็กที่มีปัญหาการเรียนรู้แบบไม่รุน แรง
(LD/ADHD/Autistic) ประมาณ20,000 –
30,000 คน

3) เดก็ในพืน้ทีห่า่งไกลทุรกนัดารประมาณ 2,000 
-3,000 คน

4) เด็กในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ประมาณ 
10,000 คน

20ตัวอย่างการวเิคราะห์สถานการณ์เพ่ือสร้างทิศทางของสภากาชาดไทย

ทีม่าของเอกสาร: อมรวชิช์  นาครทรรพ



แม่วยัรุ่น

• จ านวน – 100,000 คนต่อปี

• โจทย ์– สร้างการศึกษาทางเลือกทัง้สายสามญัและอาชีพ  สร้างระบบดแูลช่วยเหลือใน

ชมุชน ให้ความรู้และสร้างวฒิุภาวะในการเลี้ยงดลูกูและดแูลครอบครวั

• แนวทาง – ประกนัโอกาสการเรียน / การเข้าถึงบริการสขุภาพ / เพ่ิม unit cost ให้โรงเรียนท่ี

ต้องดแูลแม่วยัรุ่นท่ีกลบัมาเรียน / สนับสนุนให้โรงเรียนมีหน่วยจดัการและผูติ้ดตามดแูล

แม่วยัรุ่นเป็นรายกรณี (case manager) โดยมีทรพัยากร บคุลากร และระบบสนับสนุนท่ี

พอเพียง รวมทัง้เป็นหน่วยจดัการในเชิงป้องกนั (prevention )กบักลุ่มท่ีทีปัจจยัเส่ียง / ปลด

ลอ็คระบบประเมินผลงานครใูห้มีค่าน ้าหนักจากงานช่วยเหลือเดก็ท่ีมีปัญหาหรือความ

ต้องการพิเศษ / สนับสนุนท้องถ่ินพฒันาโครงการช่วยเหลือดแูลระดบัชมุชน

• หน่วยงานหลกัท่ีต้องเข้าไปด าเนินการ – สพฐ. / กศน. /  สธ. / อปท./ NGO, GS /สถาบนั

วิชาการ ในพืน้ท่ีท่ีมีความสนใจ

21ตัวอย่างการวเิคราะห์สถานการณ์เพ่ือสร้างทิศทางของสภากาชาดไทย

ทีม่าของเอกสาร: อมรวชิช์  นาครทรรพ



ปี จ านวน:วนั จ านวน:ปี
จ านวนต่อ

ประชากรแสนคน
ในช่วงอายุ

2548 94 34,211 209.53

2549 92 33,752 206.72

2550 111 40,653 246.18

2551 108 39,600 236.57

2552 129 46,981 288.64

จ านวนเดก็อายเุท่ากบัหรือต า่กว่า 18 ปีท่ีถกูส่งเข้าสถานพินิจ

หน่วย : คน

22ตัวอย่างการวเิคราะห์สถานการณ์เพ่ือสร้างทิศทางของสภากาชาดไทย

ทีม่าของเอกสาร : ขอ้มูลจากโครงการติดตามสภาวการณ์เดก็และเยาวชน (Child Watch)  ปี 2550-2552,สถาบนัรามจิตติ.
อมรวชิช์  นาครทรรพ



เดก็ในสถานพนิิจ / เดก็ออกจากสถานพนิิจ

• จ านวน – 50,000 คนในสถานพนิิจ   10,000 คนพ้นโทษออกมาทุกปี

• โจทย์ – การศึกษาทีม่คุีณภาพในสถานพนิิจทั้งสายสามญัและอาชีพ  ระบบส่งต่อเพ่ือฟ้ืนฟูสภาพ

กลบัสู่สังคมได้ ไม่กระท าผดิซ ้า การสร้างงานทีม่ัน่คง

• เป้าปี 2554  - 50,000 คนในสถานพนิิจ   10,000 คนทีพ้่นโทษออกมา (ร้อยละ 10)

• แนวทาง – เพิม่ unit cost เพ่ือเพิม่คุณภาพ / ปลดลอ็คระบบประเมนิและเทียบโอนเพ่ือกลบัเข้าระบบ

การศึกษาปกติหรือเพ่ือการมงีานท า / สนับสนุนชุมชนท้องถิ่น (ระดบัจังหวดั) จัดโครงการบ าบดัฟ้ืนฟู

สร้างงานร่วมกบั NGO ในพืน้ที่

• หน่วยงานหลกัทีต้่องและสามารถเข้าไปด าเนินการ – กรมพนิิจฯ / กศน. /  อบจ.และ NGO ในพืน้ที่  

ภาคประชาสังคม(Civil Society – CS) ทีม่คีวามสนใจ
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เดก็ในชนบทห่างไกล

• จ านวน – 160,000 คนในบริเวณจังหวดัชายแดน

• โจทย์ – การศึกษาทีม่คุีณภาพทั้งเพ่ือการเรียนต่อและการมงีานท า

• เป้าปี 2554 - 30,000 คน (ร้อยละ 20) โดยเร่ิมในโรงเรียนต.ช.ด.  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์   โรงเรียน

พระปริยตัิธรรม  ทีอ่ยู่ในพืน้ทีทุ่รกนัดารมากกว่าพืน้ทีอ่ื่นๆ ก่อน

• แนวทาง – เพิม่ unit cost เพ่ือเพิม่คุณภาพ / ปลดลอ็คระบบประเมนิคุณภาพสถานศึกษาของ สมศ. /

ใช้กลไก สมศ.ในพืน้ทีเ่ข้าไปท าแผนพฒันาคุณภาพ / สนับสนุนท้องถิ่นท าโครงการช่วยเหลือด้านต่างๆ

• หน่วยงานหลกัทีต้่องเข้าไปด าเนินการ – มท.(โรงเรียน ต.ช.ด.) /กศน. (โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์) / 

สมศ. /  อปท.ในพืน้ทีท่ีม่คีวามสนใจ/NGO/CS

24ตัวอย่างการวเิคราะห์สถานการณ์เพ่ือสร้างทิศทางของสภากาชาดไทย

ทีม่าของเอกสาร: อมรวชิช์  นาครทรรพ



เดก็พกิาร LD ADHD Autistic

• จ านวน – เดก็พกิารขาดโอกาส 100,000 คน เดก็ LD ADHD Autistic ราว 1.7 ล้านคน

• โจทย์ – การศึกษาที่มีคุณภาพในโรงเรียนเรียนร่วมส าหรับเดก็พกิาร ระบบคดักรอง/ดูแล/ช่วยเหลือ/ส่งต่อ ในโรงเรียนทั่วไป

ส าหรับเดก็ LD ADHD Autistic

• เป้าปี 2554 – เดก็พกิารขาดโอกาส 10,000 คน เดก็ LD ADHD Autistic 200,000 คน (ร้อยละ 10)

• แนวทาง – เพิม่ unit cost เพ่ือเพิม่คุณภาพในโรงเรียนเรียนร่วมและโรงเรียนทั่วไปส าหรับเดก็ที่มีความต้องการพเิศษ /

สนับสนุนให้โรงเรียนมีหน่วยจดัการส าหรับเดก็ที่มีความต้องการพเิศษที่มีทรัพยากร บุคลากร และระบบสนับสนุนที่พอเพยีง / 

ปลดลอ็คระบบประเมินผลงานครูให้มีค่าน า้หนักจากงานช่วยเหลือเดก็พเิศษ

• หน่วยงานหลกัที่ต้องเข้าไปด าเนินการ – สพฐ. / สธ.(ศูนย์บริการระดบัพืน้ที่)

สามารถ intervene ได้  โดยให้การศึกษาพ่อแม่  สร้างครู  และอาสาสมคัรชุมชน
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เดก็ในพืน้ท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้
• จ านวน – ราว 40,000 คนท่ีออกจากระบบการศึกษาก่อนจบม.3 กระจายอยู่ตามชมุชนและ

สถาบนัปอเนาะราว 10,000คน ท่ีเรียนอ่อนและเส่ียงต่อการออกกลางคนั
• โจทย์ – โอกาสในการศึกษาต่อ การมีงานท า การมีปฏิสมัพนัธท์างบวกกบัสงัคม การหลีกเล่ียง

ยาเสพติดและพฤติกรรมเส่ียงต่างๆ
• เป้าปี 2554 - 10,000 คน (ร้อยละ 20)
• แนวทาง – เพ่ิมทัง้งบประมาณและ unit cost แก่ กศน.เพ่ือเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย / สนับสนุน

ท้องถ่ินร่วมกบั NGO ในพืน้ท่ีท าโครงการพฒันาการศึกษาทางเลือก / พฒันาอาชีพ พฒันา
เครือข่ายกิจกรรมเยาวชนเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย / ปลดลอ็คระบบประเมินและเทียบโอนเพ่ือ
กลบัเข้าระบบการศึกษาปกติหรือเพ่ือการมีงานท า / สนับสนุนเครือข่าย KM ครแูก้ปัญหาการ
เรียนของกลุ่มเส่ียงท่ียงัอยู่ในระบบเพ่ือตรึงเดก็ไว้ในโรงเรียนจนจบ

• หน่วยงานหลกัท่ีต้องเข้าไปด าเนินการ – กศน./อปท. CS, NGOในพืน้ท่ีท่ีมีความสนใจ / สพฐ. 
สอศ. สกอ.(ระบบประเมินและเทียบโอน) / กลุ่มเยาวชนในพืน้ท่ี
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เดก็ไรส้ญัชาติและเดก็ลกูแรงงานต่างด้าว
• จ านวน – 300,000-500,000 คนในบริเวณจงัหวดัชายแดนและบางจงัหวดัท่ีมีการใช้แรงงานต่าง

ด้าวสงู เช่น ตาก ระนอง เชียงราย สมทุรสาคร สมทุรปราการ

• โจทย ์– โอกาสในการศึกษาและการเข้าถึงบริการพืน้ฐาน / การศึกษาเชิงวฒันธรรมเพ่ืออตัลกัษณ์

และความเข้าใจอนัดีต่อกนั / การผลกัดนัการรบัรองสญัชาติเฉพาะกลุ่มหรือพืน้ท่ี

• เป้าปี 2554 - 30,000-50,000 คน (ร้อยละ 10) 

• แนวทาง – เพ่ิมงบประมาณให้โรงเรียนสพฐ./ศึกษาสงเคราะหใ์นบางพืน้ท่ีท่ีต้องรบัเดก็ต่างด้าว

เข้าเรียน / สนับสนุน กศน.พฒันาศนูยก์ารเรียนเข้าไปถึงชมุชนแรงงานต่างด้าว / สนับสนุนท้องถ่ิน

ท าโครงการช่วยเหลือโรงเรียน/เดก็/ผูป้กครองด้านต่างๆ / ผลกัดนัการรบัรองสญัชาติเฉพาะกลุ่มท่ี

พิสจูน์สญัชาติแล้วราว 30,000 คน

• หน่วยงานหลกัท่ีต้องเข้าไปด าเนินการ – สพฐ./ กศน.(โรงเรียนศึกษาสงเคราะห)์ / อปท.ในพืน้ท่ีท่ี

มีความสนใจ / มท. / หน่วยงานความมัน่คง/ 

NGO, CS
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เดก็ยากจนพเิศษ

• จ านวน – 3,000,000 คน (ตามเกณฑร์ายได้ครอบครวัไม่เกิน 20,000 บาท/ปี)

• โจทย ์– การเข้าถึงบริการสขุภาพและการศึกษาท่ีมีคณุภาพตัง้แต่เกิดจนโต

• เป้าปี 2554 - 300,000 คน (ร้อยละ 10) โดยเร่ิมในพืน้ท่ียากจนมากก่อน โดยใช้ข้อมลูและแผนท่ี

ความยากจนของส านักงานสถิติแห่งชาติเป็นฐานคดัเลือก

• แนวทาง – เพ่ิม unit cost ในโรงเรียนท่ีมีเดก็ยากจนพิเศษอยู่แล้ว ทัง้โรงเรียนสพฐ. โรงเรียน

ศึกษาสงเคราะห ์โรงเรียน ต.ช.ด.เพ่ือเพ่ิมคณุภาพ / ปลดลอ็คระบบสนับสนุนโรงเรียนพระปริยติั

ธรรมให้สามารถรบัเงินอดุหนุนรายหวัได้ / สนับสนุนท้องถ่ินท าโครงการช่วยเหลือด้านต่างๆ / 

ปลดลอ็คระบบประเมินผลงานครใูห้มีค่าน ้าหนักจากงานช่วยเหลือเดก็ยากจนท่ีมีความต้องการ

พิเศษ

• หน่วยงานหลกัท่ีต้องเข้าไปด าเนินการ – สพฐ. /  อปท.ในพืน้ท่ีท่ีมีความสนใจ/NGO,CS
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การท าคลอดของเดก็ท่ีอาย ุ19 ปีและต า่กว่า 

หน่วย : คน
ช่วงอาย ุ10-19 เพศหญิง

ปี จ านวน:วนั จ านวน:ปี
จ านวนต่อประชากร
แสนคนในช่วงอายุ

2548 116 42,434 1,121.00

2549 169 61,510 1,624.93

2550 187 68,385 1,806.55

2551 191 69,874 1,845.89

2552 186 67,958 1,795.27

29
ตวัอยา่งการวิเคราะหส์ถานการณเ์พื่อสรา้งทิศทางของสภากาชาดไทย

ทีม่าของเอกสาร : ขอ้มูลจากโครงการติดตามสภาวการณ์เดก็และเยาวชน (Child Watch)  ปี 2550-2552,สถาบนัรามจิตติ.
อมรวชิช์  นาครทรรพ


