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บทที่  1 
บทนํา 

 
1.1   ความเปนมา 
 สังคมไทยในอดีตเปนสังคมที่หลอหลอมเด็กไทยในเชิงการกําหนดคุณคาการเปน         
ผูสืบทอดทางศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี การเติบใหญขึ้นเพื่อการเปนพลเมืองที่ดีของประเทศ  
เด็กเปนเสมือนดวงตาดวงใจของพอแม เปนสมาชิกในชุมชนดุจเครือญาติลูกหลานที่ตองชวยกัน
ดูแลเอาใจใสปกปองคุมครองกันอยางเต็มที่ องคประกอบและสิ่งแวดลอมที่สรางขึ้นไดหลอเล้ียง
เด็กไทยในอดีตใหเปนลักษณะประชาสังคม (Civic Society) มีกระบวนการทางสังคมประกิต 
(Socialization) ที่งดงาม เกิดคุณคา สรางคุณภาพ คุณลักษณะของเด็กไทยจนมีเอกลักษณประจําชาติ
หลายประการไมวาจะเปนคนดีที่มีจิตใจออนโยน ยิ้มงาย เปนมิตรมีน้ําใจ มีความเอื้อเฟอ รูจัก
สัมมาคารวะ วางตนใหเหมาะสม รูจักประมาณตน ดําเนินชีวิตที่เรียบงาย เคารพตนเองและผูอ่ืน 
เปนตน 
 ความงดงามและคุณคาของสังคมไทยและตัวเด็กไทยจํานวนมากเริ่มผุกรอน หมดความหมาย 
และกําลังถูกสังคมแบบใหม (Post-Modernization) และยุคโลกาภิวัตน (Globalization) หลอหลอมให
เกิดพฤติกรรมและจิตวิญญาณใหมกับเด็กไทยมายาวนานไมนอยกวา 20 ปที่ผานมา และยิ่งรุนแรง
หนักขึ้นในระยะหลังจากที่ประเทศไทยเผชิญปญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจนับแตป พ.ศ. 2539  เปนตนมา 
ปญหาเด็กและเยาวชนที่เกิดขึ้นมา เชน ปญหายาเสพติด เพศเสรี วัตถุนิยม ความรุนแรงใน
พฤติกรรมและอารมณ ฯลฯ เปนเรื่องที่ตองรวมกันแกไข โดยเฉพาะอยางยิ่งองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินซึ่งใกลชิดกับประชาชน จําเปนจะตองสรางพลังชุมชนใหกลับมาเขมแข็ง มีศักยภาพ เพื่อ
ดูแลปกปองคุมครองเด็กและเยาวชนจากปญหาดังกลาว รวมทั้งพัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีสุขภาพ
กายและจิตดี มีสติปญญาเขมแข็ง และเติบโตเปนประโยชนตอสังคม ซ่ึงกฎหมายไดกําหนดอํานาจ
หนาที่ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนไวดังนี้ 
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• พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
 มาตรา 50 “ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลตําบลมีหนาที่ตองทําในเขตเทศบาล
ดังตอไปนี้  
  (7) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ 
  (8) บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของ
ทองถ่ิน” 
 มาตรา  53 “ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลเมืองมีหนาที่ตองทําในเขตเทศบาล 
ดังตอไปนี้ 
  (1) กิจการตามที่ระบุในมาตรา 50” 
 มาตรา  54 “ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลเมืองอาจทํากิจการใดๆ ในเขตเทศบาล
ดังตอไปนี้ 
  (8) จัดตั้งและบํารุงโรงเรียนอาชีวศึกษา 
  (9) ใหมีและบํารุงสถานที่สําหรับการกีฬาและพลศึกษา” 
 มาตรา 56 “ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลนครมีหนาที่ตองทําในเขตเทศบาล 
ดังตอไปนี้ 
  (1) กิจการตามที่ระบุไวในมาตรา 53 และมาตรา 54” 

• พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537  
 มาตรา 67 “ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบลมีหนาที่ตองทําในเขต      
องคการบริหารสวนตําบล ดังนี้ 
  (5) สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  (6) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุและผูพิการ 
  (8) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมอันดี
ของทองถ่ิน” 
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• พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
 มาตรา 16 “ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาที่ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง ดังนี้ 
  (9) การจัดการศึกษา 
  (10) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ
ผูดอยโอกาส 
  (11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรม   
อันดีของทองถ่ิน 
  (14) การสงเสริมกีฬา 

ฯลฯ ” 
 มาตรา 17 “ภายใตบังคับมาตรา 16 ใหองคการบริหารสวนจังหวัด มีอํานาจและหนาที่     
ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง ดังนี้ 
    (6) การจัดการศึกษา 
  (18) การสงเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ิน 
  (27) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ    
ผูดอยโอกาส 

ฯลฯ ” 
 

1.2   ขอบเขตของมาตรฐาน 
 มาตรฐานการพัฒนาเด็กและเยาวชนฉบับนี้  กําหนดขึ้นเพื่อใชเปนแนวทางในการ
จัดบริการสาธารณะดานการพัฒนาเด็กและเยาวชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดแก 
องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) บนพื้นฐาน
ของความถูกตองเหมาะสมทางวิชาการ โดยคํานึงถึงศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและ
บริบทความพรอมดานทรัพยากรทองถ่ินชุมชนที่มีอยู   
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1.3    วัตถุประสงค 
1.3.1 เพื่อใหเด็กและเยาวชนไดรับการพัฒนาทั้งทางรางกาย จิตใจ และสติปญญา      

เต็มตามศักยภาพและเหมาะสมตามวัย 
1.3.2 เพื่อปรับวิธีการจัดบริการจากสาขาการพัฒนาเปนการจัดบริการตามพัฒนาการ

ของแตละวัยใหเปนมาตรฐานสากล 
1.3.3 เพื่อปรับบทบาทการบริหารของหนวยงานภาครัฐ เปนผูสงเสริมสนับสนุนให

ครอบครัวและทุกสวนของสังคมมีสวนรวมรับผิดชอบการพัฒนาเด็กและเยาวชน 
1.3.4 ใชเปนแนวทางในการทํายุทธศาสตร โครงการ กิจกรรมเพื่อการพัฒนาเด็กและ

เยาวชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอยางเปนระบบ มีความถูกตองเหมาะสมทางวิชาการและ
สอดคลองกับความตองการของเด็กและเยาวชนภายใตการมีสวนรวมของทุกฝายในชุมชน 

1.3.5 เพื่อเปนเครื่องมือในการติดตาม  ประเมินผลการดําเนินงานขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในการพัฒนาเด็กและเยาวชน 

1.4   คํานิยาม 
   “เด็กและเยาวชน” หมายถึง  บุคคลซึ่งมีอายุไมเกิน 25 ป  
 ในการวางแผนหรือการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน  ควรจะแบงเด็กและเยาวชน
ออกเปน  3  กลุมอายุ  และกลุมเด็กพิเศษ  คือ 

 1.4.1 เด็กแรกเกิดถึงอายุ 5 ป 
 1.4.2    เด็กอายุ 6-14 ป 
 1.4.3   เยาวชนอายุ 15-25 ป 
1.4.4   กลุมเด็กพิเศษ 

 ทั้งนี้เพราะปญหาและความตองการ ตลอดจนแนวทางในการพัฒนาเด็กและเยาวชน     
ในแตละกลุมอายุไมเหมือนกัน 
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1.5   มาตรฐานอางอิงและกฎหมายที่เกี่ยวของ 
 1.5.1  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 กับหลักประกันสิทธิและคุมครองเด็ก 
  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ไดใหความสําคัญแกเด็กโดยไดให
หลักประกันสิทธิเด็กไว ดังนี้ 
  มาตรา  30   กลาวถึงความเสมอภาคและความเทาเทียมของบุคคล และหามการ
เลือกปฏิบัติเพราะเหตุแหงความแตกตางเรื่องอายุ ซ่ึงหมายความวา เด็กๆ จะมีฐานะเสมือนคนอื่น
ในสังคม  มีสิทธิ เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญกําหนด นอกจากการไดรับปจจัย 4 แลว เด็กๆ จะมี
โอกาสแสดงออกทั้งทางดานความคิดและการกระทําเทาที่ไมเปนการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น 
และไมกอใหเกิดความเสียหายหรืออันตรายกับตัวเด็กเอง 
  มาตรา  43   กลาวถึงสิทธิในการไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ป ฟรีจากรัฐ ซ่ึง
หมายความวา รัฐจะตองจัดการศึกษาในขั้นพื้นฐานฟรีแกเด็กโดยตองจัดการใหทั่วถึงและมี
คุณภาพที่เทาเทียมกัน 
  มาตรา  53   กลาวถึงหนาที่ของรัฐตองคุมครองและเลี้ยงดูเด็กและเยาวชนที่
ไดรับความรุนแรงในครอบครัวและไมมีผูดูแลหรือถูกทอดทิ้ง ซ่ึงหมายความวา เด็กที่ไดรับความ
รุนแรงจากครอบครัวไมวาจะถูกทุบตี  ถูกลวงเกินทางเพศ  หรือถูกทอดทิ้ง  ขาดปจจัย 4 ในการ
ดําเนินชีวิต  เปนหนาที่ของรัฐตองเอื้อมมือเขาไปชวยเหลือเด็กเหลานั้น 
  มาตรา  80   กลาวถึงบทบาทของรัฐที่จะตองใหการคุมครองและพัฒนาเด็ก           
ซ่ึงหมายความวา รัฐตองมีนโยบายพัฒนาเด็กในดานตางๆ และคุมครองใหเด็กอยูรอดปลอดภัยใน
สังคม 
  มาตรา  86   กลาวถึงบทบาทของรัฐที่ตองคุมครองแรงงานเด็ก ซ่ึงหมายความวา  
รัฐตองคุมครองการใชแรงงานเด็กไมใหละเมิดกฎหมายแรงงาน และสงเสริมสนับสนุนแรงงาน
เด็กใหไดรับโอกาสทางสังคมเหมือนเด็กทั่ว ๆ ไปดวย 
  มาตรา  190  กลาวถึงการพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวของกับเด็กใหสภาตั้งผูแทน
องคกรเอกชนที่เกี่ยวของกับเด็กเขาเปนคณะกรรมาธิการสามัญดวย ซ่ึงหมายความวา ปญหาของ
เด็กจะไดรับการแกไข  เด็กจะไดรับการพัฒนาและโอกาสตาง ๆ ตรงตามความตองการของเด็ก
มากขึ้น เพราะจะมีผูที่ทํางานเกี่ยวของกับเด็กโดยตรงเขาไปเปนปากเปนเสียงแทนเด็ก 
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 แมวารัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันจะไดบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องเด็กไวพอสมควรแตวาสิทธิ  
โอกาส  ความเปนอยูของเด็กไทยจะดีขึ้นเพียงใด หรือจะพัฒนาไปในทิศทางใดนั้น ยอมขึ้นอยูกับ
นโยบายที่ชัดเจนของรัฐบาลและการปฏิบัติหนาที่ของผูเกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชนที่จะมอง
และเขาใจเด็กอยางไรเปนสําคัญ ซ่ึงตอมาไดมีการออกพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ.2546 ซ่ึงมี
ขอสรุปหลายเรื่องที่จําเปนตองศึกษาไว 
 1.5.2   พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 (สามารถศึกษารายละเอียดไดจาก
ภาคผนวก ก) 
 1.5.3   อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก 
     1)    สิทธิที่จะอยูรอด (Survival Rights) 
   ครอบคลุมสิทธิในการมีชีวิตรอดและสิทธิที่จะไดรับการดูแลทางสุขภาพและ
การเลี้ยงดูอยางดีที่สุดที่จะหาไดซ่ึงครอบคลุมดานตอไปนี้ 

(1) ไดรับโภชนาการที่ดี 
(2) ไดรับความรัก/ความเอาใจใสจากครอบครัวและสังคม 
(3) บริการดานสุขภาพ 
(4) ใหการศึกษาและทักษะชีวิตที่ถูกตอง 
(5) ใหที่อยูอาศัยและการเลี้ยงดู 
(6) สังคมตองรับรองการมีชีวิตรอดและ/หรือสงเสริมชีวิต 

   2)    สิทธิที่จะไดรับความคุมครอง (Protection Rights) 
    ครอบคลุมสิทธิที่จะไดรับการคุมครองจากการถูกแสวงหาผลประโยชน   
การเลือกปฏิบัติถูกกลั่นแกลง รังแก ทอดทิ้ง ถูกเอาเปรียบทางเศรษฐกิจหรือทางเพศ และจาก
ผลรายของสงคราม ซ่ึงครอบคลุมดานตอไปนี้คือ 

(1) ช่ือ/สัญชาติ 
(2) การไมแบงแยก, การไมเลือกปฏิบัติ 
(3) เด็กพิการ 
(4) เด็กชนพื้นเมือง 
(5) แรงงานเด็ก 
(6) การคุมครองเด็กที่ไมมีครอบครัว 
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(7) การกลับคืนสูครอบครัว 
(8) การใชยาเสพติด 
(9) การเอารัดเอาเปรียบทางเพศ 
(10) การขาย/การลักพาตัว 
(11) คุมครองจากภาวะสงคราม 

  3) สิทธิที่จะไดรับการพัฒนา (Development Rights) 
     หมายรวมถึงสิทธิที่จะไดรับการศึกษาทุกประเภท (ในระบบและนอกระบบ) 
และสิทธิในมาตรฐานการดํารงชีวิตที่เพียงพอสําหรับการพัฒนาดานรางกาย สมอง จิตใจ ศีลธรรม 
และสังคมของเด็กซึ่งครอบคลุมเรื่องตอไปนี้คือ 

(1) ไดรับการศึกษา 
(2) การเลน, การนันทนาการ 
(3) เสรีภาพทางความคิด มโนธรรม ศาสนา 
(4) การพัฒนาบุคลิกภาพทั้งดานรางกายและจิตใจ 
(5) สิทธิที่จะมีผูรับฟง 
(6) มีเอกลักษณทั้งในดานสัญชาติและชื่อ 
(7) ครอบครัว 

  4)   สิทธิในการมีสวนรวม (Participation Rights)  
(1)   ทัศนะของเด็ก 
(2) เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 
(3)    เสรีภาพในการติดตอเกี่ยวของ 
(4)  การไดรับขาวสารที่เหมาะสม 
(5)   การไดรับขาวสารเกี่ยวกับอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก 

1.5.4 การพัฒนาเด็กและเยาวชนในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 9 (พ.ศ. 2545 - 2549) 
   แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   
ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 - 2549) ไดใชแนวคิดการพัฒนาประเทศของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 - 2544) โดยยึดคนเปนศูนยกลางของการพัฒนา อันจะสงผลให
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กิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนเปนกิจกรรมที่เปนระบบ  สนองตอบความตองการในแตละ
ชวงอายุและครอบคลุมทุกสภาวะความเปนอยู  ดังนั้น จึงไดกําหนดวิธีการหลักสําหรับการ
จัดบริการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนใหเต็มตามศักยภาพ ครอบคลุมความจําเปน
ขั้นพื้นฐานที่เปนมาตรฐานสากลสําหรับกลุมเด็กปกติทั่วไป เชนเดียวกันกับกลุมภาวะยากลําบาก
และกลุมที่มีความสามารถพิเศษ  เพื่อใหหนวยงานและองคกรที่เกี่ยวของไดใชเปนเครื่องมือในการ
ปฏิบัติตามภาระหนาที่ใหสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน ดังนี้ 

1) วิสัยทัศน 
  การพัฒนาเด็กและเยาวชนตามนโยบายเยาวชนแหงชาติ ภายใตเงื่อนไขและ
หลักประกันทั้งปจจัยภายในและภายนอกประเทศจะสงผลใหเด็กและเยาวชนมีสุขภาพกายและ  
จิตดี  มีสติปญญาเขมแข็งและเติบโตเปนประโยชนตอสังคม 

2) วัตถุประสงคของแผนพฒันา 
  (1)  เพื่อใหเด็กและเยาวชนไดรับการพัฒนาทั้งทางรางกาย จิตใจ และสติปญญา
เต็มตามศักยภาพและเหมาะสมตามวัย 
  (2) เพื่อปรับวิธีการจัดบริการจากสาขาการพัฒนาเปนการจดับริการตามพัฒนาการ
ของแตละวยัใหเปนมาตรฐานสากล 
  (3)  เพื่อปรับบทบาทการบริหารของหนวยงานภาครัฐ เปนผูสงเสริมสนับสนุนให
ครอบครัวและทุกสวนของสังคมมีสวนรวมรับผิดชอบการพัฒนาเด็กและเยาวชน 

3) เปาหมายการดําเนินงาน 
  (1)  ครอบครัว “ผาสุก” ตามลักษณะตัวช้ีวัดคุณลักษณะครอบครัวผาสุก จากการ
สํารวจและประมวลผลของกรมประชาสงเคราะห ในป 2542 ซ่ึงใชเปนเกณฑเปาหมาย ในที่นี้ 
หมายถึง  
   -   สมาชิกในครัวเรือนปฏิบัติตอกันดวยสัมพันธภาพที่อบอุน ไมต่ํากวา    
รอยละ 99 ของครอบครัวไทย 
   -   เด็กถูกทอดทิ้งไมเกินรอยละ 1 
   -  เด็กอายุต่ํากวา 15 ป อยูรวมกับพอแม ไมนอยกวา รอยละ 95 
   -  เด็กในครัวเรือนหนีออกจากบาน ไมเกิน รอยละ 5 
  (2)   เด็กเกิดใหม เปนโรคธาลัสซีเมีย ไมเกินรอยละ 20 
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  (3) เด็กอายุต่ํากวา 5 ป เปนโรคขาดสารอาหาร โปรตีน และพลังงานโดยใชเกณฑ
น้ําหนักตออายุ ไมเกินรอยละ 10 
 (4)  เด็กอายุต่ํากวา 5 ปมีพัฒนาการสมวัย  ไมนอยกวารอยละ 80 
  (5)  เด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาขาดสารอาหาร โดยใชเกณฑน้ําหนักตอ
สวนสูงไมเกินรอยละ 8 
  (6)  เด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ขาดสารอาหารโดยใชเกณฑสวนสูงตออายุ     
ไมเกินรอยละ 5 
  (7)  เด็กอายุ 7-15 ป ไดรับการศึกษาภาคบังคับ รอยละ 100 
  (8) เด็กและเยาวชนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางตอเนื่อง 12 ป อยางนอยตั้งแต
ระดับประถมศึกษาปที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  (9)  อัตราสวนของเด็กและเยาวชนเกี่ยวของกับสารเสพติดและการประพฤติตน  
ไมเหมาะสม ลดลงอยางตอเนื่อง 
  (10) เยาวชนมีสถานภาพการทํางานและ/หรือประกอบธุรกิจสวนตัวมากกวารอยละ 7  
  (11) เพิ่มจํานวนและกระจายโอกาสการมีสวนรวมและกิจกรรมที่มุงเนนการปลูกฝง
คุณธรรมจริยธรรมของเด็กและเยาวชนในรูปแบบตางๆ โดยครอบคลุมทั้งดานตัวเด็กเอง 
ครอบครัวและชุมชน 
  (12) จัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน ไมนอยกวารอยละ 20 ของ 
งบประมาณแผนดิน 
 1.5.5 นโยบายพัฒนาคนและสังคมของรัฐบาล พ.ศ.2548  
         รัฐบาลโดย ฯพณฯ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ  ชินวัตร จะสรางสังคมแหงการเรียนรูตลอด
ชีวิตโดยพัฒนาคนใหมีความรูและจริยธรรม เร่ิมตั้งแตเด็กแรกเกิดโดยจะใหความสําคัญกับการ
สรางสภาพแวดลอมที่เหมาะสม ครอบครัวที่อบอุน และสถานศึกษาที่ดูแลเด็กอยางใกลชิด  
ปลูกฝงความรูที่ทันตอโลกในยุคปจจุบันและการเห็นคุณคาของวัฒนธรรมไทย สรางความเขาใจ
แกพอแมผูปกครองเกี่ยวกับวิธีการดูแลบุตรที่ถูกตองดวยหนวยบริการเคลื่อนที่เขาถึงตัวซ่ึงเรียกวา 
“คาราวานเสริมสรางเด็ก” นอกจากนี้รัฐบาลจะเรงรัดการปฏิรูปการศึกษาและกระบวนการเรียน
การสอนทุกรูปแบบที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคม โดยคํานึงถึงคุณคา
และเอกลักษณของทองถ่ินตน การพัฒนาการเรียนรูเทคโนโลยีใหมๆ ในชวงวัยทํางานอยางเปนระบบ  
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  รัฐบาลจะสงเสริมนิสัยรักการอาน เพื่อรองรับสังคมเศรษฐกิจบนพื้นฐานความรู 
โดยเนนกระบวนการเรียนรูตอเนื่องตลอดชีวิต เยาวชนทุกคนจะไดรับโอกาสทางการศึกษา      
อยางนอย 12 ป ใหทุนกูยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายไดในอนาคต สนับสนุนการศึกษาของเยาวชน
ตั้งแตระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ถึงอุดมศึกษา รัฐบาลจะใหการสงเสริมบทบาทของ
คณะสงฆ วงการศาสนา การจัดใหมีสถานที่ปฏิบัติธรรมเพื่อความสงบรมเย็นของจิตใจ การ
สนับสนุนความรวมมือกันระหวางบานและโรงเรียน กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี และสนับสนุนให
ส่ือมวลชนมีบทบาทในเรื่องเหลานี้มากขึ้น 
  รัฐบาลจะรวมมือกับทุกฝายสรางแหลงบริการองคความรูทั่วภูมิภาคของประเทศ
ใหสอดคลองกับลักษณะเฉพาะของแตละทองถ่ิน เชน ระบบหองสมุดสมัยใหม อุทยานการเรียนรู  
ศูนยการเรียนรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปนตน รวมทั้งดําเนินการเชื่อมเครือขาย
ความรูของทุกโรงเรียนเขาสู เครือขายอินเตอรเน็ต รวมทั้งผลักดันใหเยาวชนตระหนักใน
ความสําคัญของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  และสนับสนุนผูมีความสามารถพิเศษดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตั้งแตระดับพื้นฐานถึงอุดมศึกษา และสนับสนุนใหสรางเครือขาย
โรงเรียน โดยสนับสนุนใหโรงเรียนที่มีช่ือเสียงเปนพี่เล้ียงใหแกโรงเรียนในพื้นที่ตางๆ ที่มีความ
ตองการรวมสรางคุณภาพการศึกษา รวมทั้งจัดตั้งเขตปลอดอบายมุขรอบสถานศึกษาโดยผลักดัน
กฎหมายและมาตรการตาง ๆ ใหเยาวชนอยูหางไกลจากอบายมุขทั้งปวง 
 1.5.6    นโยบายทางดานวัฒนธรรม 
       รัฐบาลจะสงเสริมใหวัยรุนไทยเกิดการเรียนรูที่ถูกตอง รักชาติในทางที่ถูกตอง     
มีคุณธรรมและเขาใจถึงคุณคา ซาบซึ้งในศิลปะ โดยการจัดหาพื้นที่ถาวรทางศิลปะประเภทตางๆ 
ใหเด็กและเยาวชนไดเขามาทํากิจกรรม และเปนเวทีพบปะศิลปน พรอมทั้งสงเสริม สนับสนุนให
ทุนการศึกษาแกเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษหรือสอแววทางศิลปะ สงเสริมใหมีการ
ประกวด แขงขันผลงานศิลปะหลากหลายประเภท ตั้งแตระดับทองถ่ินถึงระดับนานาชาติ และ
จัดหาแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรม อันเปนการสงเสริมใหเด็กและเยาวชนเรียนรูศิลปะอยาง
สรางสรรค 
  รัฐบาลจะสงเสริมการกีฬาเพื่อใหเยาวชนไดพัฒนาทักษะดานกีฬาสูความเปนเลิศ 
สามารถนําชื่อเสียงมาสูประเทศ อีกทั้งสรางนิสัยรักกีฬาและใชเวลาวางใหเปนประโยชน เพื่อ
หลีกเลี่ยงอบายมุข ทั้งปวง และเปนการเสริมสรางสุขภาพอนามัยที่ดี 


