
 
 
 
 
 
 

      
ขอเชิญคณาจารยทุกทาน 

รวมลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการบริหารคณะครุศาสตร    
ประเภทผูแทนคณาจารยประจํา 

 
 คณะครุศาสตรขอเชญิคณาจารยทุกทานรวมลงคะแนนเสียงเลือกต้ังกรรมการบริหารคณะ
ครุศาสตร   ประเภทผูแทนคณาจารยประจํา  จํานวน ๔ คน ไมซ้ําภาควิชา  ในวันที ่๑  
สิงหาคม  ๒๕๕๑  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.     ซึ่งมีคณาจารยลงสมัครรับเลือกตั้ง ดงันี ้
 ภาควิชาหลักสูตร การสอนและเทคโนโลยีการศึกษา จํานวน  ๓  คน 

๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ใจทพิย    ณ สงขลา 
๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรวรรณ   เหมชะญาต ิ
๓. อาจารย วันชัย    เมฆหริญัศริ ิ

 ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป จํานวน  ๑  คน 
 ๑.  อาจารย ชวูิทย      ยุระยง 

ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเปนผูนําทางการศึกษา จํานวน  ๒  คน 
 ๑.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.พันธศักดิ ์  พลสารัมย 
 ๒.  อาจารย ดร. อุบลวรรณ   หงสวิทยากร 

ภาควิชาวิจยัและจิตวิทยาการศึกษา จํานวน  ๑  คน 
๑.  ผูชวยศาสตราจารย นริันดร   แสงสวัสดิ ์
 

สถานที่ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 
ณ  โถงอาคารพูนทรัพย ฯ คณะครุศาสตร 

โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม 
                                          โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม 
 
 

      ฉบับที่  ๒๖    ประจําสัปดาหที่ ๔       วันจันทรที่  ๒๘  กรกฎาคม   ๒๕๕๑   



 ๒

                 กิจกรรมดานหลักสูตรและการสอน  
 
 

 งานฉลองบัณฑิตใหมสาขาวชิาสุขศึกษาและพลศึกษา 
เมื่อวันที่   ๒๑  มิถุนายน  ๒๕๕๑    ณ โรงแรม เดอะ ทวนิ ทาวเวอร    คณบดี   

(รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิ์  ศริิบรรณพทิักษ)   ปูชนียาจารยศาสตราจารยกิตติคณุ ดร.วรศักดิ ์  
เพียรชอบ    ปูชนียาจารย ศาสตราจารย ดร.สุจรติ  เพียรชอบ    คณบดีสํานักวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา  
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.เฉลิม ชัยวัชราภรณ)              อดตีคณบดีสาํนักวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา 
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิลปชัย  สุวรรณธาดา)     ศาสตราจารย ดร.สมบัต ิ กาญจนกิจ 
รองศาสตราจารย ดร.เทพวาณี  หอมสนทิ     รองศาสตราจารย ดร.รัชน ี ขวัญบญุจัน     
และผูชวยศาสตราจารย ดร.ประศักดิ์  หอมสนิท   ไดใหเกียรติไปรวมงานฉลองบณัฑิตใหมของสาขาวิชา
สุขศึกษาและพลศึกษา    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 

รองศาสตราจารย ดร.เอมอชัฌา  วัฒนบุรานนท    ประธานสาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
กลาววาในปนี้มีบัณฑิตใหม จํานวน ๑๑  คน  แยกเปนบัณฑิตหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาพลศึกษา 
จํานวน ๓ คน    หลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา จํานวน  ๑ คน    และหลักสูตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาพลศึกษา  จํานวน  ๗  คน  ซึ่งในปการศึกษา ๒๕๕๐  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสุขศึกษาและสาขาวิชาพลศึกษา  เปน ๒ สาขาวิชาที่มีผูสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่
หลักสูตรกําหนดมากที่สุด (รอยละ ๑๐๐) จึงไดรับประกาศเกียรตคิุณและรางวัลพระเกี้ยวแกว  ๒  รางวัล     



 ๓

นับวาเปนเกียรติแกสาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  ภาควิชาหลักสูตร การสอนและเทคโนโลยี
การศึกษา  เปนอยางย่ิง 
 

 ลดราคาหนังสือ 
ศูนยตําราและเอกสารทางวิชาการ    ขอเชิญคณาจารย  นิสติ  และบคุคลทั่วไป  ซือ้ 

หนงัสือ  ตํารา  เอกสารทางวิชาการ วารสารครศุาสตร   และของทีร่ะลึก  อาทิ  เส้ือ  กระเปา  ปากกา 
สมุด  แฟม  กลองใสนามบัตร ฯลฯ    โดยจะลดราคา  ๑๕ – ๕๐%     ตลอดเดือน กรกฎาคม  ๒๕๕๑   
เพื่อฉลองคณะครศุาสตรครบรอบ  ๕๑  ป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔

                     กิจกรรมดานบริหาร  
 
  

   มหาวิทยาลัยทักษิณดูงานคณะครุศาสตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
      

 
 
เมื่อวันที่   ๑๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๑  เวลา ๐๙.๓๐ น.  คณบดี  (รองศาสตราจารย ดร. 

พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ)   รองคณบดดีานแผน  งบประมาณและการบริหาร    (รองศาสตราจารย   ดร.
สุกรี  รอดโพธิท์อง)    ใหการตอนรับคณะผูบริหารและบคุลากรคณะศึกษาศาสตร      มหาวิทยาลัย
ทักษิณ    ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานดานการบรหิารจดัการระบบงานสํานักงาน    งานวิชาการ   
และฐานขอมูลสํานักงาน  โดยมี  เลขานุการคณะ (นางรตัติกร  เอกษมานนท)     บรรยายสรุปในสวน
ของการนําระบบอิเล็กทรอนิกสมาใชในงานสํานักงาน     พรอมทัง้นําชมหนวยงานตาง    ๆ ภายในคณะ
ครุศาสตร  ในการนี้มีหัวหนางานตาง ๆ  ใหการตอนรับดวย 
 
 
 



 ๕

                          นานาขาว 

                 กิจกรรมดานวิรัชกิจและกิจการพิเศษ  
 
 

 บรรยายพิเศษ 
 

             
 
  เมื่อวันที่     ๑๖    กรกฎาคม  ๒๕๕๑    เวลา ๑๓.๐๐ น.  ณ หอง ๔๐๙    อาคาร
ประชุมสุข  อาชวอํารุง  คณาจารยและนิสิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยเขาฟงการบรรยายหัวขอ “Early  
Childhood  Education  in  a  Knowledge  -  Based  Economy”  โดย Dr. Kathryn A. Hirsh  - 
Pasek  จาก Temple  University  จัดโดย สํานักงานวิรัชกิจและกิจการพิเศษ 
 
 
 
 
 

   เปดอบรม ๑๖ หลักสูตร 
  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร  จัดโครงการฝกอบรมประจําป ๒๕๕๑  ในเดือนสิงหาคม – 
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑   รวมทั้งสิน้ ๑๖ หลักสูตร  ซึ่งครอบคลุมหลายสาขาวิชาที่สอดคลองกับความตองการในการ
พัฒนาบุคลากรมากที่สุดในปจจุบัน  ทั้งภาครัฐบาล  รัฐวิสาหกิจ  และเอกชนในภาคอุตสาหกรรม  ภาคธุรกิจ   
  สําหรับขาราชการ เมื่อไดรับการอนุมัติแลว สามารถเบิกจายคาลงทะเบียนไดเทาที่จายจริง  สวน
ภาคเอกชนคาใชจายในการฝกอบรมสามารถหักลดหยอนภาษีได ๒ เทา  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ 
http://www.training.mut.ac.th 
      

   ขอเชิญรับการอบรม 
  ศูนยศึกษาและฝกอบรมการวิจัย  จัดอบรมหลักสูตรสําหรับขาราชการ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ   
พนักงานของรัฐ  และเอกชน ดังนี้ 



 ๖

                  อาจารย  (กับ) งานวิจัย 

  ๑  หลกัสูตร “การออกแบบแผนการวิจัยทางสงัคมศาสตร”   ฝกอบรมวันที่ ๑๓ – ๑๕ สิงหาคม 
๒๕๕๑   
  ๒  หลักสูตร “การวิจัยประเมินโครงการ”  ฝกอบรมวันที่ ๒๐ – ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๑ 
ณ โรงแรมกานตมณี  พาเลซ  สะพานควาย กทม. 
 

 พรรณไมพระตําหนักสวนปทุม  
คณะกรรมการจัดทําหนังสือพรรณไมพระตําหนักสวนปทุม  ขอเชิญชวนสั่งซื้อหนังสือ 

“พรรณไมพระตําหนักสวนปทุม”   เพ่ือเทิดพระเกียรติ ๕๐ พรรษา  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
หนังสือดังกลาวไดรวบรวมพรรณไม ดอกไม ไมประดับ และขอมูลเฉพาะของพรรณไมแตละชนิดที่ทรงปลูก  และปลูกใน
พระตําหนักสวนปทุม   จ.ปทุมธานี  พระตําหนักสวนพระองคสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ซึ่งไม
มีการวางจําหนายตามรานหนังสือทั่วไป เปนหนังสือปกแข็ง ๓๖๐ หนา  มีภาพประกอบสี่สีสวยงาม ราคาเลมละ 
๑,๕๐๐ บาท  หากสนใจสามารถ download   ไดที่ http://www.agr.ku.ac.th หรือสั่งซื้อไดที่ นายทัศนารถ  กระจางวุฒิ  
พระตําหนักสวนปทุม  โทร. ๐๘๑ – ๙๑๔๙๕๘๔   
 
 
 

 
แนะรัฐบาลแตละชุดจําเปนตองมี วาระนโยบายแหงชาติดานสังคม ครอบครัว การศึกษา เด็ก

และเยาวชน 
 

 ผลงานวิจัยโครงการศึกษาวิจัยศักยภาพทองถิ่นในการพัฒนาและคุมครองเด็กและเยาวชน 
ของรองศาสตราจารย ดร.สมพงษ   จิตระดับ   ซึ่งไดรับการสนับสนุนจากองคการยูนิเซฟประเทศไทย และกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย   พบวา  มีประเด็นสําคัญ ๕ ประเด็น ดังนี้  หนึ่งในเชิงการมีวาระ
แหงชาติ นโยบาย กฎหมาย กองทุนเพื่อเด็กและเยาวชนมีครบและเพียงพอตอการดําเนินการใหมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพได เพียงแตกลไกราชการที่นํานโยบายไปปฏิบัติในเชิงกระทรวง ทบวง กรม ยังไมสามารถบรรลุ
วัตถุประสงคดังกลาวได ยังคงแยกกันทํา การประสานงานระดับตาง ๆ ยังไมมีประสิทธิภาพ งบประมาณแยกสวน
กระจัดกระจายลงไปสูตัวเด็กและเยาวชนตามระบบงบประมาณของสวนกลาง กระทรวง ทบวง กรม มีความชัดเจนเชิง
ภารกิจระดับหนวยงาน ยึดกระทรวง หนวยงาน ของตนเองเปนหลักมากกวายึดตัวองครวมของเด็ก สําหรับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นระดับองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบลนโยบายดานเด็กและ
เยาวชนยังเปนนโยบายที่มีความสําคัญนอยกวาการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การสาธารณูปโภค และอื่น ๆ    สอง
องคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกระดับมีนโยบายที่เนนการพัฒนาและคุมครองเด็กและเยาวชนยังไมชัดเจนนัก มีเพียง 6 
จังหวัด จาก 25 จังหวัดที่อยูในเกณฑดี สวนใหญยังคงใหความสําคัญดานความเจริญทางวัตถุ การพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานเปนหลัก แตถือวามีการพัฒนาที่ดีอยู นโยบายการพัฒนาเด็กและเยาวชนปจจุบันเปนเรื่องของการสนับสนุน
การศึกษาในสถานศึกษา และศูนยเด็กเล็กเปนหลัก ดังนั้น พันธกิจหลักขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงยังเปนเรื่อง
ของการใหงบประมาณแบบแยกสวน ขาดองครวมของพัฒนาการตามวัย มุงสนับสนุนสถานศึกษาทั้งในเรื่องอุปกรณ



 ๗

กีฬา ดนตรี สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี อาหารกลางวัน นมโรงเรียน การจางครู เปนตน แตในเรื่องนโยบายเชิงรุก
เพ่ือพัฒนาและคุมครองเด็กและเยาวชนเพื่อปองกันและยับยั้งปญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนยังเกิดข้ึนในบาง
องคกร มีจํานวนไมมากนัก สวนใหญเปนชวงพัฒนาและเรียนรูจากการลงมือทํา ซ่ึงสะทอนไดจากการดําเนินโครงการ
ใหม ๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในดานนโยบาย วิสัยทัศน พบวา มีการปรับเปลี่ยนใหสัมพันธกับนโยบายพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยในเชิงพัฒนาเด็กและเยาวชนมากขึ้นตามลําดับ   สามศักยภาพของทองถิ่นในการวางแผนและ
ดําเนินการเพื่อพิทักษสิทธิเด็ก โดยภาพรวมความพรอมในดานงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกระดับมี
เพียงพอ แตยังมีการลงทุนดานเด็กและเยาวชนต่ํา ปจจุบันสวนใหญไมเกินรอยละ ๑๐ ของงบประมาณรายจาย
ประจําป ปจจัยสําคัญอยูที่การวางนโยบาย และกําหนดวิสัยทัศนและพันธกิจดานการพัฒนาและคุมครองเด็กและ
เยาวชนใหชัดเจนมากขึ้น รวมทั้งจะตองพิจารณาใหเห็นวาการพัฒนาและคุมครองเด็กและเยาวชน ไมใชเพียงแคการ
สนับสนุนงานดานการศึกษาในโรงเรียนหรือศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทานั้น แตจะตองพิจารณาปญหาเด็กและเยาวชนใน
ทองถิ่นใหรอบดาน เจาะลึกและเกาะติดกับสถานการณปญหาควบคูกันไป จะตองพัฒนาปริมาณและคุณภาพทีมสห
วิชาชีพดานเด็กและเยาวชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีมากขึ้น เพ่ือเขามาดําเนินการเร่ืองนโยบาย แผนงาน 
งบประมาณ โครงการ กิจกรรมตาง ๆ รวมทั้งชวยเหลือแนะนํา ปกปองคุมครองเด็กและเยาวชนในแตละทองถิ่นดวย   ส่ี 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความรูความเขาใจพ้ืนฐานเรื่อง “สิทธิเด็ก” อยูในระดับปานกลาง ตองปรับปรุงแกไขเกือบ
ทุกดาน ทั้งสิทธิที่จะมีชีวิตรอด สิทธิที่จะไดรับการพัฒนา สิทธิที่จะไดรับความคุมครอง และสิทธิที่ในการมีสวนรวม ใน
แตละทองถิ่นกําลังเผชิญสถานการณและปญหาเด็กและเยาวชนที่วิกฤติหลายดาน นับแตยาเสพติด มีเพศสัมพันธกอน
วัยอันควร ติดเกม ความรุนแรง เรียนไมจบ ขาดทุนการศึกษา ลาออกกลางคัน เรียนจบแลวไมมีงานทํา ระบบคุณธรรม
จริยธรรมเสื่อม คานิยมฟุงเฟอ ใชเวลาวางไมสรางสรรค ฯลฯ นอกจากนี้ เด็กชนกลุมนอย ชาติพันธุ เด็กดอยโอกาสกลุม
ตาง ๆ ไดรับสิทธิบริการดานตาง ๆ ของรัฐไมเทาเทียมกับเด็กอ่ืน ๆ ในระดับเดียวกัน    หารูปแบบที่เหมาะสมกับการ
ดูแลเด็กและเยาวชนในสังคมบริบทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถสรางได  จํานวน    ๑๐     รูปแบบ     คือ    
๑)  องคกรปกครองสวนทองถิ่นกับสถานการณและปญหารวมสมัย           ๒) ความสัมพันธของหนวยงานดานเด็ก     
๓)ศูนยขอมูลเครือขายชุมชนเวทีประชาชน    ๔) กระบวนการเรียนรู การมีสวนรวมของเด็กและเยาวชน   ๕)วิสัยทัศน 
นโยบาย วัฒนธรรมองคกร   ๖) การทํางานรวมกันตางกระทรวงในภารกิจเปาหมายตรงกัน             ๗) กระบวนการ
เรียนรู นวัตกรรมทองถิ่น       ๘)   องคการบริหารสวนตําบล      ๙) รูปแบบเทศมนตรีเด็กและเยาวชน   และ๑๐) 
องคการบริหารสวนจังหวัด 

ทั้งนี้  ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
๑. รัฐบาลแตละชุดจําเปนตองมี “วาระและนโยบายแหงชาติดานสังคม ครอบครัว การศึกษา เด็กและ

เยาวชน” เพ่ือเปนทิศทางและแนวทางในการกําหนดยุทธศาสตรแผนการดําเนินการ งบประมาณ และการลงมือปฏิบัติ
ตามกรอบเวลาที่ชัดเจนใหบังเกิดผลสําเร็จตามที่ไดกําหนดไว พรอมกับเนนการบูรณาการเชิงนโยบายภาคสังคมให
เกิดข้ึนเพ่ือใหกระทรวง ทบวง กรมตางสังกัดทํางานโดยยึดเปาหมาย “การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนสําคัญ” มากกวา
การยึดหนวยงาน หรือองคกร  

๒.  กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทยตองกําหนดนโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
การศึกษา เด็กและเยาวชนเปนนโยบายหลัก มีความสําคัญ ตอเนื่องและยั่งยืน จัดตั้งสถาบันการฝกอบรมเพ่ือเตรียม
ความพรอมของผูบริหาร ผูปฏิบัติการ โดยพัฒนาหลักสูตรเร่ืองสิทธิเด็ก คูมือฝกอบรม สื่อประสม ฯลฯ พรอมกับ



 ๘

ปรับเปลี่ยนวิธีการจัดสรรงบประมาณระบบใหมในเชิงองครวม สงเสริมพัฒนาการเด็กตามวัยมากกวาตามรายการที่
เปนอยู เปนเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวของกับเด็กและเยาวชน การนํา “มาตรฐานการพัฒนาเด็กและเยาวชน” ของกรมสงเสริม 
การปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย และการนําขอมูลพ้ืนฐานดานเด็กและเยาวชนพหุดัชนีแบบกลุม (MICS: Multi 
Indicator Cluster Survey) มาใชในการเปนขอมูลพ้ืนฐานในการกําหนดนโยบาย แผนงาน โครงงาน งบประมาณ และตัว
บงช้ีพ้ืนฐานดานการบริหารจัดการ การศึกษา อนามัย และสังคมมาใชรวมกัน เพ่ือทําใหระบบฐานขอมูลของแตละ
จังหวัด 
 ๓. องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองริเริ่มและพัฒนา “หลักสูตรสิทธิเด็ก” ใหเกิดขึ้นเพื่อนําไปใชในกิจกรรมการ
เรียนการสอน การจัดกิจกรรมตาง ๆ         ใหเหมาะสมกับสังคมบริบทของสังคมไทย   การฝกอบรมครู บุคลากร    
ทีมสหวิชาชีพใหเขาใจเชิงหลักการ องคความรู ระบบคุณคาของสิทธิเด็กใหเกิดขึ้นใหได สงเสริมกิจกรรมดานการ
แสดงออก การจัดคายยุวชนประชาธิปไตย การเลือกต้ัง และการรณรงคเพ่ือใชสิทธิทางการเมืองในการมีสวนรวมและ
สรางสรรคและควรสงเสริมสนับสนุนใหสถาบันการศึกษาผลิตสื่อประสม วีซีดี หรือ ซีดี เกี่ยวกับหลักการ องคความรู
เรื่องสิทธิเด็กใหงาย สั้น กระชับ นาสนใจ มีตัวอยางกรณีศึกษาประกอบใหเห็นความชัดเจน การเชื่อมโยงวิถีชีวิตไทย 
ระบบครอบครัว ชุมชนปกปองคุมครองเด็ก และแจกจายใหทุกองคกรนําไปใชในการฝกอบรม รวมทั้งควรมีการติดตาม
ประเมินผลอยางตอเนื่องทุก ๆ ปดวย 
 ๔. ในระดับองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคกรบริหารสวนตําบล จําเปนตองมีสภาเด็กและ
เยาวชนเกิดขึ้นอยางเปนอิสระ มีทีมสหวิชาชีพเปนกลุมบุคคลที่คอยใหคําแนะนํา ชวยเหลือเพ่ือดําเนินกิจกรรม วาระ
ตางๆ เพ่ือเปดโอกาสใหเด็กไดแลกเปลี่ยน สําหรับระดับชุมชน หมูบาน อบต. ตองเนนการมีสวนรวมจากเด็กทุกฝาย
ดวยการทํา “แผนแมบททองถิ่น” ประวัติศาสตรชุมชน การทําแผนที่ ศูนยขอมูลที่ทันสมัย แหลงและสถานที่สําคัญ 
แนวโนมของสถานการณและปญหา ชุดความรู และอ่ืนๆ เพ่ือใหเด็กและเยาวชนมีปฏิสัมพันธกับผูสูงอายุการทํางาน
กลุม การเก็บขอมูลอยางเปนระบบ และการสรางระบบขอมูลสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพและทันสมัย 
 ๕. องคกรปกครองสวนทองถิ่นจําเปนตองสงเสริมและรวมมือกับสถาบันการศึกษาผลิตหลักสูตร “ครอบครัว
ศึกษา” การฝกอบรมเลี้ยงลูกใหเปน คุณคาของเวลาที่ควรใหกับบุตรหลาน ทักษะชีวิต จิตวิทยาวัยรุน เปนตน 
 ๖. องคการปกครองสวนทองถิ่นตองลดพื้นที่เสี่ยงลงและเพิ่มพ้ืนที่ดีใหมากข้ึน ชุมชนจําเปนตองดูแลควบคุม
พ้ืนที่เสี่ยงอันตรายไมใหมีมากจนเกินไป จัดระเบียบพ้ืนที่ใหเหมาะสม (Zoning) และมีการบังคับการใชกฎหมายอยาง
เขมงวด มีกลุมเฝาระวังภาคประชาชน สภาเด็กและเยาวชนชวยกันดูแลกวดขัน และใหขอมูลที่เกิดขึ้นแกผูรับผิดชอบ
โดยตรง เพ่ิมพ้ืนที่ดี ชุมชนตองลงทุนเนนการรับฟงความคิดเห็นความตองการที่แทจริงของเด็กและเยาวชน 
 ๗. เด็กในกลุมชาติพันธุ เด็กชนกลุมนอย เด็กดอยโอกาสกลุมตาง ๆ ลวนไมไดรับสิทธิเด็กเทาเทียมกับเด็กใน
เมือง เด็กปกติในสังคมไทยเทาที่ควร นอกจากนั้นเด็กและเยาวชนบางสวนยังเปนเหยื่อของแรงงานเด็ก เด็กเรรอน 
โสเภณีเด็ก เปนเครื่องมือของขบวนการคายาเสพติด และเขาสูขบวนการคามนุษยจํานวนไมนอย จําเปนอยางยิ่งที่
จะตองมีนโยบาย พันธกิจ โครงการ งบประมาณ และบุคลากรที่เขามาดูแลใหความสําคัญตอปญหานี้ข้ึนอยางเรงดวน 
โดยเนนรุกเขาสูกลุมเปาหมายนี้ดวยกระบวนการแกไขปญหาแบบองครวม และทีมสหวิชาชีพที่ไดรับการฝกอบรมดานนี้
เฉพาะดานขึ้น 
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