
รายงานการประชุม 
คณะทํางานวิชาการ ด�านการคุ�มครองเด็กและการคุ�มครองทางสังคม ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ 
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ณ ห�องประชุม ๔๐๑ ช้ัน ๔ สํานักงานสถิติแห<งชาติ 
------------------------------------------ 

คณะทํางานท่ีเข�าประชุม 
๑. นายอานนท
 จันทวิช รองประธานคณะทํางาน 
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 คณะทํางาน 
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๔. นายกันตพงศ
 รังษีสว(าง  คณะทํางาน 

ผู�อํานวยการกองส(งเสริมสถาบันครอบครัว กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
๕. ผู�อํานวยการกองคุ�มครองเด็กและเยาวชน กรมกิจการเด็กและเยาวชน คณะทํางาน 

(นางวัฒนา มังคะดานะรา  ผู�แทน) 
๖. ผู�อํานวยการกองยุทธศาสตร
และแผนงาน กรมกิจการเด็กและเยาวชน คณะทํางาน 
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(นายภูมิสุข คณานุรักษ
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๘. ผู�อํานวยการสํานักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร คณะทํางาน 
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๑๐. Mr.Tomoo Okubo คณะทํางาน 
องค
การยูนิเซฟประเทศไทย 

๑๑. นางสาวชญานิศ หวังดี คณะทํางาน 
องค
การยูนิเซฟประเทศไทย 

๑๒. เจ�าหน�าท่ีด�านการคุ�มครองเด็กหรือการคุ�มครองทางสังคม องค
การยูนิเซฟประเทศไทย คณะทํางาน 
(นางสาวนันทภรณ
 เอ่ียมวนานนทชัย ผู�แทน) 

๑๓. นายอภิชาติ ธัญญาหาร  คณะทํางาน 
นักวิชาการสถิติชํานาญการ  กองสถิติสังคม 

๑๔. นายจิรวัส พูลทรัพย
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 ปานมี คณะทํางานและผู�ช(วยเลขานุการ 
นักวิชาการสถิติชํานาญการ  กองสถิติสังคม 
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๑๗. นางสาวสิรินทร
นิชา ประภาวิลัย คณะทํางานและผู�ช(วยเลขานุการ 
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ  กองสถิติสังคม 

คณะทํางานท่ีไม<มาประชุม 
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 คณะทํางาน 
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๖. ผู�แทนสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย  คณะทํางาน 
๗. ผู�แทนองค
การเพ่ือการส(งเสริมความเสมอภาคระหว(างเพศและเพ่ิมพลังของผู�หญิง คณะทํางาน 

แห(งสหประชาชาติ ประจําประเทศไทย 

ผู�เข�าร<วมประชุม 
๑. นางสาวพนิตพร เลิศไกร  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
๒. นางสาวยุวันดา  สุขประเสริฐ  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
๓. นางสาวปNยนุช บทมาตย
 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
๔. นางสาวขวัญพลอย ชีช�าง องค
การยูนิเซฟประเทศไทย 
๕. นางสาวณัฐชา เสนีวงศ
 ณ อยุธยา สํานักงานสถิติแห(งชาติ 
๖. นางสาวนิตนภา หนุนภักดี  สํานักงานสถิติแห(งชาติ 
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๘. นายพงษ
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 มาตติวงศ
 สํานักงานสถิติแห(งชาติ 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 
 นายอานนท
 จันทวิช หัวหน�าผู�ตรวจราชการกรม สํานักงานสถิติแห(งชาติ รองประธานคณะทํางาน
วิชาการ ด�านการคุ�มครองเด็กและการคุ�มครองทางสังคม กล(าวว(า ได�รับมอบหมายจาก นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ
 
รองผู�อํานวยการสํานักงานสถิติแห(งชาติ ซ่ึงเปPนประธานคณะทํางานฯ ให�ปฏิบัติหน�าท่ีประธานในท่ีประชุมวันนี้ 
เนื่องจากติดภารกิจ จากนั้นได�กล(าวเปNดการประชุมคณะทํางานวิชาการ ด�านการคุ�มครองเด็กและการคุ�มครองทาง
สังคม ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ โครงการสํารวจสถานการณ
เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒ (MICS6) 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ 
 ประธาน ฯ ได�แจ�งคําสั่งสํานักงานสถิติแห(งชาติท่ี ๒๑๖/๒๕๖๑ เรื่อง แต(งต้ังคณะกรรมการบริหาร
โครงการ และคณะทํางานวิชาการ โครงการสํารวจสถานการณ
เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 การสํารวจสถานการณ
เด็กและสตรีในประเทศไทยมีความจําเปPนและสําคัญต(อประเทศ เนื่องจาก
ป?จจุบันประเทศไทยกําลังเข�าสู(สังคมผู�สูงอายุอย(างเต็มรูปแบบ เด็กจึงถือเปPนกําลังคนสําคัญท่ีจะมาทดแทน จึงควร
ให�ความสําคัญกับการดูแลเด็ก รวมท้ังแม(และสตรีท่ีดูแลเด็กให�ดูแลเด็กได�อย(างถูกต�องเหมาะสมต้ังแต(แรกเกิด  
ให�ได�รับสารอาหารท่ีเพียงพอและวัคซีนต(าง ๆ ครบถ�วน มีการศึกษาและกิจกรรมท่ีเหมาะสม เพ่ือเปPนพลเมืองท่ีดี
ของประเทศในอนาคต นอกจากนี้ ข�อมูลจากการสํารวจยังสนับสนุนตัวชี้วัดเปZาหมายการท่ียั่งยืน (SDGs) อีกด�วย 

มติท่ีประชุม:  ท่ีประชุมรับทราบ  
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ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องเพ่ือทราบ 

  ๒.๑ สรุปสาระสําคัญของโครงการ 
   การสํารวจสถานการณ
เด็กและสตรีในประเทศไทยใช�ระเบียบวิธีการสํารวจพหุดัชนีแบบจัดกลุ(ม 
(Multiple Indicator Cluster Survey: MICS) ซ่ึงพัฒนาโดยองค
การยูนิเซฟในปj ค.ศ. ๑๙๙๐ โดยจัดเก็บข�อมูล
เก่ียวกับสถานการณ
ของเด็กและสตรีในระดับประเทศ เพ่ือการจัดทําตัวชี้วัดท่ีเปPนสากลและสามารถเปรียบเทียบ
ระหว(างประเทศได� รวมท้ังใช�ในการติดตามความก�าวหน�าของการบรรลุเปZาหมายการพัฒนาแห(งสหัสวรรษ 
(MDGs) รวมท้ังข�อตกลงระหว(างประเทศอ่ืน ๆ 

 สํานักงานสถิติแห(งชาติ (สสช.) ได�ดําเนินการจัดทําการสํารวจสถานการณ
เด็กและสตรีในประเทศ
ไทยข้ึนเปPนครั้งแรกในปj ๒๕๔๘-๔๙  ซ่ึงตรงกับรอบการจัดทําครั้งท่ี ๓ ในระดับนานาชาติ จึงนิยมเรียกกันว(า 
MICS3 ในครั้งนั้นได�ดําเนินการจัดเก็บข�อมูลเพ่ือนําเสนอท้ังในระดับประเทศและระดับจังหวัดรวม ๒๖ จังหวัด 

 ในปj ๒๕๕๕ สสช. ได�จัดทําการสํารวจข้ึนเปPนครั้งท่ี ๒ (ตรงกับรอบการจัดทําครั้งท่ี ๔ ในระดับ
นานาชาติ จึงนิยมเรียกกันว(า MICS4) โดยจัดเก็บข�อมูลจากครัวเรือนตัวอย(างท่ัวประเทศรวม ๒๗,๐๐๐ ครัวเรือน 
ในระหว(างเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน ๒๕๕๕  เพ่ือนําเสนอข�อมูลเก่ียวกับสถานการณ
เด็กและสตรีในประเทศไทย 
และติดตามความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ
เด็กและสตรีอย(างต(อเนื่อง ในการดําเนินโครงการครั้งนี้เปPนครั้งแรก
ท่ี สสช. ได�บูรณาการงบประมาณและทํางานร(วมกับกระทรวงและหน(วยงานต(าง ๆ 

 การสํารวจครั้งล(าสุดได�จัดทําในปj ๒๕๕๘-๒๕๕๙ (ซ่ึงตรงกับรอบการจัดทําครั้งท่ี ๕ ในระดับ
นานาชาติ หรือ MICS5)  ในครั้งนี้นอกจากจะนําเสนอข�อมูลในระดับประเทศและระดับภาคแล�ว ยังมีการนําเสนอ
ข�อมูลในระดับจังหวัดรวม ๑๔ จังหวัด ได�แก( จังหวัดในภาคใต�จํานวน ๕ จังหวัด (ป?ตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา 
และสตูล) ซ่ึงถูกเลือกมาเพ่ือจะศึกษาป?ญหาความไม(เสมอภาคในเรื่องต(าง ๆ ท่ีเก่ียวข�องกับเด็กและสตรี อีกท้ังเปPน
พ้ืนท่ีท่ีเกิดป?ญหาความไม(สงบ  อีก ๙ จังหวัดท่ีเหลือใช�สัดส(วนคนจนในปj ๒๕๕๔ ของ สศช. เปPนเกณฑ
ในการ
คัดเลือก (แม(ฮ(องสอน ตาก ราชบุรี กาญจนบุรี บุรีรัมย
 ศรีสะเกษ นครพนม ยโสธร และกาฬสินธุ
) นอกจากการ
สํารวจ ๒ ระดับแล�ว ในครั้งนี้ สสช. ได�สํารวจสถานการณ
เด็กและสตรีในชุมชนของกรุงเทพมหานคร เพ่ือให�ได�
ข�อเท็จจริงท่ีเชื่อถือได�เก่ียวกับเด็ก ๆ ในพ้ืนท่ีซ่ึงมีข�อเสียเปรียบและความเปราะบางในเชิงโอกาสมากท่ีสุด 
ในกรุงเทพมหานคร จะเห็นได�ว(าการสํารวจ ๓ ครั้งท่ีผ(านมา สสช. ได�รับการสนับสนุนหลักด�านงบประมาณและ
องค
ความรู�จากองค
การยูนิเซฟ 

 การสํารวจดังกล(าวมีการนําแท็บเล็ตมาใช�ในการเก็บรวบรวมข�อมูลแทนแบบสอบถามกระดาษใน 
MICS4 และMICS5 นอกจากนี้ ยังมีการใช�เครื่องมืออ่ืน ๆ ในการเก็บรวบรวมข�อมูล ได�แก( ชุดทดสอบเกลือ
ไอโอดีน เครื่องชั่งน้ําหนัก และท่ีวัดส(วนสูง การสํารวจข�อมูลจะทําการเก็บรวบรวมข�อมูลจากทุกจังหวัดท่ัวประเทศ 
เพ่ือนําเสนอผลท้ังในระดับประเทศ และภาค และถ�ามีงบประมาณเพียงพอ อาจจะพิจารณาการนําเสนอผลระดับ
เขตตรวจราชการของสํานักนายกรัฐมนตรี ส)วนการนําเสนอผลระดับจังหวัดจะนําเสนอ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต� 
และจังหวัดท่ีมีสัดส)วนคนจนสูง 10 ลําดับแรกของป/ 2560 ขนาดตัวอย)างท่ีใช�ในการสํารวจประมาณ 33,000 
ครัวเรือน แบบสอบถามใน MICS6 มี 5 ประเภท คือ แบบสอบถามครัวเรือน แบบสอบถามผู�หญิงอายุ 15-49 ป/ 
แบบสอบถามผู�ชายอายุ 15-49 ป/ แบบสอบถามเด็กอายุตํ่ากว)า 5 ป/ และแบบสอบถามท่ีเพ่ิมข้ึนมาใน MICS6 คือ 
แบบสอบถามเด็กอายุ 5-17 ป/ คาบการสํารวจท่ีสําคัญ คือ อบรมเจ�าหน�าท่ีผู�ปฏิบัติงาน 10 วัน (พฤษภาคม 
2562) การปฏิบัติงานสนามประมาณเดือนมิถุนายน 2562 – กันยายน 2562 การจัดพิมพFรายงานสรุปผล 
ท่ีสําคัญ และการจัดพิมพFรายงานฉบับสมบูรณFในเดือน   มกราคม 2563 และมีนาคม 2563 ตามลําดับ 

มติท่ีประชุม: ท่ีประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
   แบบสอบถามโครงการ MICS6 มีแบบสอบถามท้ังหมด ๕ ชุด ซ่ึงได�ผ(านการพิจารณาปรับปรุง
เพ่ือให�เหมาะสมกับประเทศไทยมากท่ีสุดจากการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การออกแบบการสํารวจ” เม่ือวันท่ี 
๒๐-๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑  รวมท้ังผ(านการพิจารณาจากคณะทํางานวิชาการด�านการศึกษา และด�านสุขภาพ 
ในส(วนท่ีเก่ียวข�องแล�ว ในครั้งนี้จะเปPนวาระเพ่ือพิจารณาสําหรับคณะทํางานวิชาการด�านการคุ�มครองเด็กและ 
การคุ�มครองทางสังคม ดังนี้ 

 ๓.๑ แบบสอบถามสําหรับครัวเรือน (๑๐ หมวดคําถาม) 
  แบบสอบถามนี้ เปPนแบบเริ่มต�นสําหรับทุกครัวเรือนตัวอย(าง เพ่ือใช� คัดกรองสมาชิก 
ในครัวเรือน สําหรับการสัมภาษณ
แบบสอบถามอ่ืนต(อไป 
   หัวข�อเงินโอนเพ่ือสวัสดิการสังคม 
   เปPนหมวดคําถามชุดใหม(ท่ีเพ่ิมใน MICS6 โดยได�รวม ๕ โครงการเงินโอนเพ่ือสวัสดิการสังคม 
ท่ีเก่ียวข�องกับบริบทของประเทศไทยและครอบคลุมประชากรทุกช(วงวัย ดังนี้ 
  ๑. [A] โครงการ “บัตรสวัสดิการแห)งรัฐ” 
 ๒. [B] โครงการ “เบ้ียยังชีพผู�สูงอายุ” 
 ๓. [C] โครงการ “เงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด” 
 ๔. [D] โครงการ “เงินบําเหน็จบํานาญหลังเกษียณ” 
 ๕. [E] โครงการ “เงินอุดหนุนปWจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน” 

 ท่ีประชุมได�ร)วมกันพิจารณาในประเด็นต)อไปนี้ 
 ๑. โครงการช(วยเหลืออ่ืน ๆ นอกเหนือจากนี้ ไม(จําเปPนต�องแยกออกมาต(างหาก แต(ให�ตอบ 
ในตัวเลือก [X] 
 ๒. การได�รับความช(วยเหลือจากโครงการใด ๆ (ข�อ ST3) จะนับรวมเฉพาะกรณีท่ีสมาชิกใน
ครัวเรือนได�รับเงินโอนช(วยเหลือแล�วเท(านั้น ไม(รวมถึงการเปPนสมาชิกแต(ยังไม(ได�รับผลประโยชน
 เช(น เปPนสมาชิก
กองทุนประกันสังคม กองทุนบําเหน็จบํานาญข�าราชการ (กบข.) กองทุนการออมแห(งชาติ (กอช.) เปPนต�น 
เนื่องจากจุดประสงค
หลักของการสอบถาม คือ เพ่ือทราบว(าครัวเรือน มีการรับรู�ว(าได�รับความช(วยเหลือจาก
โครงการสวัสดิการสังคมเหล(านั้นหรือไม( เนื่องจากบางครั้งครัวเรือนได�รับการช(วยเหลือ แต(ไม(ทราบว(าได�รับ 
การช(วยเหลือจากโครงการใด 
 ๓. ควรเพ่ิมคํานิยามของโครงการช(วยเหลือต(าง ๆ ให�ชัดเจนในคู(มือการปฏิบัติงานสนาม 

มติท่ีประชุม: ฝZายเลขานุการรับไปพิจารณาดําเนินการ 

 ๓.๒ แบบสอบถามสําหรับเด็กอายุต่ํากว<า ๕ ปD (๘ หมวดคําถาม) 
  หัวข�อการจดทะเบียนเกิด 
   เนื่องจากป?จจุบันเด็กส(วนมากมีสูติบัตรแล�ว จากผลการสํารวจโครงการ MICS5 พบว(าเด็ก 
มีสูติบัตรร�อยละ ๙๙.๕ ฝZายเลขานุการจึงขอเสนอให�พิจารณาตัดหมวดคําถามนี้ แต(ท่ีประชุมเห็นควรคง 
หมวดคําถามนี้ไว� เนื่องจากยังมีผู�ใช�ประโยชน
จากข�อมูล 
  หัวข�อระเบียบวินัยของเด็ก  
  ฝZายเลขานุการเสนอให�พิจารณาปรับตัวเลือกของข�อถาม UCD2 เก่ียวกับวิธีท่ีผู�ใหญ(ใช�ใน 
การสอนเด็ก ใน ๒ ข�อย(อย ดังนี้ 
   - [D] คําว(า “ตะโกน” ควรเน�นพนักงานสนามว(าเปPนการตะโกนเพ่ือการสอนเด็ก ไม(ใช( 
การตะโกนเรียก 
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   - [E] การให�เด็กไปทําอย(างอ่ืน ให�พิจารณาปรับตัวเลือก หรือขยายความหรือยกตัวอย(าง 

  ท่ีประชุมเห็นควรให�คงตัวเลือกเดิมตามคําแปลของแบบสอบถามฉบับภาษาอังกฤษ และให�
อธิบายคํานิยามกับพนักงานสนามให�ชัดเจนในการการอบรมก(อนปฏิบัติงานจริง 

มติท่ีประชุม: ฝZายเลขานุการรับไปพิจารณาดําเนินการ 

 ๓.๓ แบบสอบถามสําหรับเด็กอายุ ๕-๑๗ ปD (๕ หมวดคําถาม) 

มติท่ีประชุม: ให�ฝZายเลขานุการพิจารณาปรับให�เหมือนแบบสอบถามสําหรับเด็กอายุตํ่ากว(า ๕ ปj ในหมวดคําถาม 
 ท่ีเหมือนหรือคล�ายคลึงกัน 

  ๓.๔ แบบสอบถามสําหรับผู�หญิงอายุ ๑๕-๔๙ ปD (๑๒ หมวดคําถาม) 
 หัวข�อทัศนคติต(อความรุนแรงในครอบครัว  

 ฝZายเลขานุการเสนอให�พิจารณาการเพ่ิมคําถามเก่ียวกับการทําร�ายจิตใจ ท่ีประชุมพิจารณา
แล�วเห็นว(าไม(ควรเพ่ิมคําถามในมิติการทําร�ายจิตใจ เนื่องจากสอบถามค(อนข�างยาก นอกจากนี้ การรายงานผล 
ในรอบต(อไปให�นําเสนอด�านบวกเพ่ิมเติม เช(น ร�อยละของผู�หญิง/ผู�ชายอายุ ๑๕-๔๙ ปj ท่ีมีความเห็นว(า สามีไม(
สมควรทําร�ายร(างกายภรรยา 

หัวข�อการตกเปPนเหยื่อ 
  ฝZายเลขานุการเสนอให�พิจารณาตัวเลือกของข�อถาม VT8B / VT19B “ท(านหรือผู�อ่ืนได�แจ�ง
หน(วยงานใดบ�าง?” ท่ีประชุมพิจารณาแล�วให�เพ่ิมตัวเลือก ดังนี้ ผู�ใหญ(บ�าน/กํานัน บ�านพักเด็กและครอบครัว 
สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย
 (พม.จ.) 

มติท่ีประชุม: ฝZายเลขานุการรับไปพิจารณาดําเนินการ 

  ๓.๕ แบบสอบถามสําหรับผู�ชายอายุ ๑๕-๔๙ ปD (๘ หมวดคําถาม) 

มติท่ีประชุม: ให�ฝZายเลขานุการพิจารณาปรับให�เหมือนแบบสอบถามสําหรับผู�หญิงอายุ ๑๕-๔๙ ปj ในหมวด
 คําถามท่ีเหมือนหรือคล�ายคลึงกัน 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืน ๆ (ถ�ามี) 
 - 

เลิกประชุมเวลา  ๑๔.๓๐ น. 

 

 

   (นางสาวสิรินทร
นิชา  ประภาวิลัย) 
    ผู�บันทึกรายงานการประชุม 
 
 
    (นายจิรวัส  พูลทรัพย
)                                     
   ผู�ตรวจรายงานการประชุม 


