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เด็กวันน้ีคือผูใหญในวันหนา  เด็กคืออนาคต  ดังนั้นการลงทุนเพื่อเด็กจึงหมายถึงการลงทุน
เพื่ออนาคตของครอบครัว  ของชุมชน  ของสังคม  ของประเทศชาติ และของโลก

เด็กคือผูเยาวที่ยังไมมีความสามารถพอจะปกปองตนเองได  ดังน้ันจึงเปนหนาท่ีของผูใหญท่ี
จะตองใหความคุมครองแกเด็ก  เพ่ือการอยูรอดและการพัฒนาของเด็ก

องคการยูนิเซฟไดยึดถือขอปฏิบัติเพื่อการนี้เปนหัวใจส ําคัญของการปฏิบัติงานขององคการวา  
เด็กมีสิทธิเชนเดียวกับผูใหญ  เปนสิทธิที่ผูอื่นจะลวงละเมิดมิได  ทั้งนี้อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก  ซึ่งได
รับการลงสัตยาบันจากประเทศไทย  และประเทศอื่นกวา ๑๘๐ ประเทศ  ถือไดวาครอบคลุมเด็กกวา
รอยละ ๙๖ ของจํ านวนเด็กทั้งหมดในโลก  ดวยเหตุน้ีจึงหมายความวา  ประเทศเหลาน้ันจะดํ าเนินการ
เพื่อเด็ก  ดวยวิธีการที่จะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอเด็ก  ตามภาระผูกพันท่ีมีอยูตามอนุสัญญาน้ัน

ในปจจุบันปญหาตาง ๆ ท่ีกอใหเกิดผลรายตอการพัฒนา  และการอยูรอดของเด็ก  ดูจะรุนแรง
ข้ึนตามสภาพของสังคมท่ีเจริญเติบโตข้ึน

แตละชุมชนตางประสบปญหาในระดับตาง ๆ กัน  ปญหาเด็กเรรอนถูกทอดท้ิง  ครอบครัว
แตกแยก  การหาประโยชนจากเด็กดวยการมอมเมาใหเด็กติดยาเสพติด  เปนเหย่ือของกิจการเพศ
พาณิชย โรคเอดส และแรงงานเด็กมีอยูใหเห็นทั่วไป  แมแตปญหาเดิม ๆ เชนการขาดการศึกษาและ
สุขอนามัยขั้นพื้นฐาน  ขาดน้ํ าด่ืมน้ํ าใชที่สะอาด ขาดโภชนาการที่เหมาะสม  ยังคงมีอยูในที่หลายแหง
ยังมีเด็กจํ านวนมากในประเทศไมไดรับสารไอโอดีนเพียงพอในอาหารประจํ าวัน  ระดับการขาดสาร
ไอโอดีนในประเทศไทยน้ี  ท ําใหเด็กปญญาออนบางเล็กนอย  หากดูทีละคนอาจมองไมเห็น  แตเม่ือ
มารวมกันก็จะเห็นวาเปนปญหาใหญที่ท ําใหเด็กทั้งหมดภายในประเทศ  ไมสามารถบรรลุถึงศักยภาพ



ที่แทจริงของตนได  เด็กเรียนรูไดชา สอนก็ยาก เด็กเหลาน้ีตองเผชิญกับการขาดโอกาสท่ีจะเจริญเติบ
โตไดเต็มท่ี

เทาที่ผานมา  กระทรวงสาธารณสุขท ํางานไดผลด ี  ในการลดระดับโรคขาดสารไอโอดีนและ
โรคคอพอก  ดวยการนํ าวิธีแกไขมาใชหลายวิธ ี  รวมทั้งการเติมไอโอดีนลงในเกลือใหไดมากที่สุดที่
จะมากได แตประสบการณจากนานาประเทศ  แสดงใหเห็นวาวิธีแกไขปญหาที่แทจริง ไดแกการเติม
ไอโอดีนในเกลือทั้งหมดที่มนุษยและสัตวบริโภค การกระทํ าเชนน้ียอมตองการรวมมือจากทุกภาค
ทั้งผูผลิตเกลือ  ผูมีหนาที่วางกฎระเบียบ  และองคกรอื่น ๆ เชนกระทรวงพาณิชยและกระทรวงอุต
สาหกรรม ถาเราเช่ือวาการเติมไอโอดีนในเกลือ  เปนวิธีแกไขปญหาที่ท ําใหลูกหลานของเรา  เกดิ
ความบกพรองทางสติปญญา  เราจะท ําอะไรที่นอยไปกวานี้ไมได

สื่อมวลชนเองก็มีบทบาทส ําคัญในการเรียกรอง  ใหเกิดความสนใจในเรื่องเด็กมากขึ้น  สื่อ
มวลชนชวยกระตุนใหรัฐบาลผูบริหารประเทศ  ระลึกถงึคํ ามั่นสัญญาที่ไดให  หรือระบุไวในนโยบาย
กอนไดรับการเลือกตั้ง  และชวยชี้แนะใหเห็นขอบกพรองบางประการที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน  ใน
ยุคที่การสื่อสารเปนไปอยางรวดเร็ว  ดวยอาศัยสือ่อิเลก็ทรอนิกส ส่ือมวลชนไดชวยตีแผเหตุการณ
และผลรายตาง ๆ ท่ีเกิดแกเด็ก  สงผลใหมีการดํ าเนินการแกไขไดอยางรวดเร็วทันการข้ึน  แมจะมีใน
บางคราว  ที่สื่อมวลชนมองขาม  หรือเนนปญหาหรือวิธีแกไขผิดจุด  เชน มุงเนนในเร่ืองการแกไข
โรคภัยไขเจ็บที่เกิดขึ้น  ดวยการใชยาใหม ๆ ราคาแพง แทนที่จะมุงไปที่การดูแลรักษาปองกันมิใหเกิด
โรคน้ัน ๆ  เนนถึงการศึกษาที่ตองเสียคาใชจายสูง  แทนท่ีจะมุงไปท่ีการใฝหาความรูอยางตอเน่ือง  ที่
จะสามารถนํ ามาใชประโยชนไดอยางเหมาะสมแกความกาวหนาและความผาสุกของชีวิต  ดุลยของ
การเสนอขาวอยางเสรีและการเสนอขาวอยางค ํานึงถึงความรับผิดชอบตอสังคม  จึงเปนเร่ืองท่ีทาทาย
ตอสื่อมวลชนในสังคมแบบประชาธิปไตยเปนอยางยิ่ง

การลงทุนเพื่อเด็กจะเปนการลงทุนที่ไดผล  หากค ํานึงถึงหลักใหญ ๆ สามประการคือ

• ! ประการแรก จะตองเปนการลงทุนภายในขอบเขตที่ท ําได (affordability)
• ! ประการท่ีสอง  ตองเปนโครงการท่ีกอใหเกิดความเสมอภาคในกลุมผูไดรับ (equity)
โดยไมเลือกวาเปนผูมั่งคั่งหรือผูยากไร  และไมเลือกวาผูไดรับผลจากการลงทุนนั้น ๆ จะเปนหญิง
หรือชาย  และ

• ! ประการที่สาม  ตองเปนการกระทํ าที่มีความยั่งยืน (sustainability)  สามารถดํ าเนินการใหผลยืน
ยาวตอไปได



นอกจากน้ี ยังตองคํ านึงถึงองคประกอบตาง ๆ อันจะชวยใหการลงทุนนี้สัมฤทธิ์ผล  องคประกอบ
เหลานั้นไดแกทรัพยากรมนุษย (human resource) ทรัพยากรทางองคกร (organization resource)
ทรัพยากรมนุษยและทรัพยากรทางองคกรนั้น หากพัฒนาใหดีก็จะทวีคาสงผลใหมีทรัพยากรทาง
เศรษฐกิจเพิ่มขึ้น  ทั้งนี้จะตัดสินไดจากคุณภาพ  หรือกํ าลังในการผลิตเปนสํ าคัญ  แตถึงอยางไรก็จ ํา
เปนตองคํ านึงถึงคุณคา (value)  และคาใชจาย (cost)  ควบคูไปดวย

ทรัพยากรทั้งสามประการที่กลาวมาแลวนั้น  จะนํ ามาใชเพื่อชวยในการลงทุนเพื่อเด็กไดอยาง
ไรบาง  คํ าตอบก็คือ  จะตองแปรพลังงานจากทรัพยากรทั้งสาม  ใหมุงเนนไปในการแกไขปญหาและ
สงเสริมเร่ืองสิทธิเด็ก  ทรัพยากรมนุษยคือคน  ซ่ึงรวมเอาความสามารถ  การกระทํ าตาง ๆ ของคน
เวลา พลังของคน  ทั้งพลังจากเอกบุคคลหรือของชุมชน  สิ่งที่มีอยูในทรัพยากรชนิดนี้  ไดแกทักษะ
ความสามารถแบบมืออาชีพ การระดมพลังความตั้งใจมั่น  ความคาดหวัง  วิสัยทัศน  ความรู  ประสบ
การณ  ความปรารถนา  และการยอมรับผูกพันกับสิ่งที่จะท ํา  สิ่งเหลานี้จะแปรเปลี่ยนออกมา  เปนการ
มีทักษะแรงงาน  ทั้งทางกายและทางสมอง  การตอสูด้ินรน  เจรจาเปดอภิปรายแลกเปลี่ยนประสบ
การณและขอมูล  ในดานทรัพยากรทางเศรษฐกิจนั้น ก็คือส่ิงท่ีเปนส่ิงของหรือเงินซ่ึงอาจต้ังเปนงบไว
หรือจัดหามาไดอาจรวมถึงบางสิ่งบางอยางที่มีผูบริจาคให  เชนอาหารหรือวัสดุกอสราง  เรียกไดวาใน
ทรัพยากรประเภทนี้จะรวมถึงที่ดิน  ทรัพยากรธรรมชาติ  สาธารณูปโภค (ถนน ไฟฟา น้ํ า ประปา)
อุปกรณเคร่ืองมือเครื่องใชตาง ๆ สินทรัพย เงินออม เทคโนโลยีและขาวสารขอมูล  ทั้งหมดนี้จะแปร
เปลี่ยนมาเปนงบประมาณ คาใชจาย  เครดิต  ซัพพลาย  ดอกเบ้ีย  กํ าไร เปนตน  ส ําหรับทรัพยากรทาง
องคกรน้ัน  หมายถึงองคประกอบแวดลอมที่ชวยใหท ําส ําเร็จ  ซ่ึงรวมท้ังการจัดแบงอํ านาจ  และการ
ยอมรับขอผูกพันทางการเมือง  ที่อนุมัติใหมีการใชทรัพยากรมนุษย  และทรัพยากรเศรษฐกิจอยางได
ผล  ทรัพยากรประเภทนี ้  หมายความรวมถึง  ระเบียบแบบแผนตาง ๆ  องคกรดานอาชีพ  องคกรทาง
การเมือง  องคกรและคณะกรรมการทองถิ่น ครอบครัว ชุมชน เปนตน  กลุมตาง ๆ เหลานี้สามารถให
การตัดสินใจ (decisions) มีสวนรวม (participation)  วางกฎระเบียบ (regulation) ติดตามประเมิน
(monitoring)  และฝกอบรม (training)

อยางไรก็ตามการจะด ําเนินการลงทุนเพ่ือเด็ก  ใหไดผลดีนั้น  ตองเนนดวยวา  ทุกฝายทุกหมู
เหลามิใชแตรัฐบาลกลางเทานั้น  ตองยอมรับขอผูกพันในทุกระดับของสังคม  และการปฏิบัติการใด ๆ
ตองกระท ําไปอยางมีประสิทธิภาพ คุณคาสูง ดวยคาใชจายตํ ่า

การลงทุนเพื่อเด็กอาจใชกลวิธีที่ไมตองเสียคาใชจายมาก แตไดผลสูงดวยการเพิ่มคาของ
ทรัพยากรที่มีอยูเพื่อเด็กใหมากขึ้น เฉพาะอยางยิง่หากทรัพยากรประเภทน้ันมีจํ ากัด ท้ังน้ีอาจนํ า
ทรัพยากรที่มิไดอยูในระบบ (non-traditional) มาใชทั้งในดานทรัพยากรมนุษยและทรัพยากรองคกร



ตลอดไปจนถึงกิจกรรมตาง ๆ ขณะเดียวกันก็ตองใหแนใจวาทรัพยากรที่มีอยู ไดนํ าไปใชใหเกิด
ประโยชนสูงสุด

การดํ าเนินกิจกรรมเพื่อเด็กจะสามารถขยายขอบเขต  ครอบคลุมเด็กจํ านวนมากขึ้นได  หากมี
การปรับงบประมาณเพื่อสนับสนุนดานมนุษยธรรมเสียใหม  โดยหยิบยกงบประมาณของรัฐที่กํ าหนด
ไวในดานอ่ืน ๆ มาเปรียบเทียบกับงบประมาณที่จัดสรรไวในกิจกรรมที่จะสงผลเพื่อเด็ก  เชนพิจารณา
งบประมาณเพื่อการศึกษา สาธารณสุข  และบริการพ้ืนฐานอ่ืน ๆ กับงบประมาณเพื่อการทหาร  การ
จัดหาซื้ออาวุธใหม  หรือการสรางถนนขนาดใหญท่ีตองใชเงินเปนจํ านวนมาก เปนตน สิ่งส ําคัญ
ประการหนึ่งที่พึงระลึกไวเสมอคือ  ทรัพยากรที่ใชสามารถตอบสนองตอความตองการของสังคมใน
ขณะน้ันไดดีเพียงใด  หรือมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อบางสิ่งบางอยางที่เกินความจ ําเปนไปหรือไม
เชน  อาจมีการหยิบยกงบประมาณที่จะใชเพื่อการประถมศึกษา  มาเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ตั้งไว
เพื่อการศึกษาในขั้นอุดมศึกษา เปนตน

ประเด็นส ําคัญอีกประการหน่ึงท่ีควรคํ านึงถึง  เพื่อใหทรัพยากรที่น ํามาใชไดประโยชนสูงสุด
คือการปรับปรุงประสิทธิภาพของเทคโนโลย ี และกระบวนการตาง ๆ   ในบางกรณีอาจมีการปรับ
ระดับของเทคโนโลยหีรือทรัพยากร  ใหเหมาะสมกับความตองการของทองถิ่น  เชน อาจใชจักรยาน
สองลอแทนการใชรถยนตในการเดินทางไปใหบริการ  หรืออาจใชบุคคลากรในการท ํางานเปนคนใน
ทองที่แทนการใชเจาหนาที่จากแหลงอาชีพกลาง ตัวอยางที่แสดงใหเห็นเดนชัดถึงความส ําเร็จของการ
กระทํ าดังกลาว  คือการนํ าเอาระบบอาสาสมัคร – สาธารณสุข (อสม.)  มาใชใหบริการพื้นฐานดานสุข
อนามัย  และเปนตัวเชื่อมโยงขาวสารดานสาธารณสุข   รวมกับเจาหนาท่ีของรัฐ  เพ่ือการปองกันและ
แกไขปญหา  หรือการมีผูดูแลเด็ก (ผดด.)  ซึ่งเปนผูอยูในพื้นที่และไดรับการอบรมพิเศษ  มาท ําหนาที่
ดูแลเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กประจํ าหมูบาน

สิ่งสํ าคัญอีกประการหน่ึงท่ีควรคํ านึงถึงในการลงทุนเพื่อเด็ก  คือบริการท่ีจัด  ควรเปนบริการ
ในพื้นฐานกวาง ๆ เชนบริการส ําหรับเด็กระดับปฐมวัย  การประถมศึกษา  การสาธารณสุขมูลฐาน
บริการท่ีใหควรเปนบริการท่ีผูรับไมไดรับจากแหลงอ่ืนอยูกอน  และจะตองเปนบริการท่ีมีมาตรฐาน
อยางนอยขึ้นตํ ่าสุดก ําหนดไว  (minimum requirement)

โดยทั่วไปแลว  จากสถิติที่องคการยูนิเซฟรวบรวมไดจากประเทศตาง ๆ ทั่วโลก  ระบุวา
ประเทศสวนใหญใชเงินประมาณรอยละ ๕ ของผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ  (GDP) หรือรอยละ
๑๐-๑๕ ของงบประมาณประจ ําปของรัฐ เพื่อการใชจายดานพัฒนามนุษย ซึ่งรวมถึงการพัฒนาเด็กดวย
สํ าหรับประเทศไทยน้ัน งบประมาณของรัฐแตละปท่ีจัดสรรไวเพ่ือบริการดานสังคม  คิดเปนประมาณ



รอยละ ๓๐  ซ่ึงจะรวมท้ังเงินเดือนของขาราชการไวดวย  สวนงบดานการศึกษาโดยเฉพาะนั้น  ใน
ประเทศอ่ืนมักกํ าหนดไวประมาณรอยละ ๖ ของผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ  แตของประเทศไทย
งบดานการศึกษาเทาที่มีอยูยังนอยอยู  คือประมาณรอยละ ๓  ซึ่งทั้งนี้ควรจะไดมีการปรับปรุงใหมาก
ขึ้น  เนื่องจากแผนพัฒนาปจจุบันของเรามุงเนนไปที่การพัฒนาคน  ซึ่งรวมถึงเด็ก ๆ ของเราดวย
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