เอื้ออาทร รวมคุมครองเด็ก
เรามักจะเห็ นข่าวเกียวกับการละเมิดเด็กตามหน้าหนังสื อพิมพ์หรื อในโทรทัศน์ แต่ทราบหรื อไม่วา่ ปั ญหาเกี ยวกับการ
คุม้ ครองเด็กมีขอบเขตทีกว้างกว่านั)น และในประเทศไทยปั ญหาเหล่านี)น่าเป็ นห่วงอย่างยิง
• ทุกๆ ปี มีเด็กประมาณ ๔๐,๐๐๐ คน ทีไม่ได้รับการจดทะเบียนการเกิด นันหมายถึง การไม่มีตวั ตนทางกฎหมาย ซึ ง
อาจเป็ นอุปสรรคต่อการเข้าถึงบริ การต่างๆของรัฐ เช่น บริ การสุ ขภาพการศึกษา ฯลฯ และอาจตกอยู่ในความเสี ยง
ต่อการถูกละเมิด และแสวงประโยชน์
• ปั จจุบนั ประเทศไทยมีบุคคลไร้สัญชาติอยูป่ ระมาณ ๒ ล้านคน ในจํานวนนี) ประกอบไปด้วยกลุ่มชาติพนั ธุ์ทีอาศัย
อยูใ่ นภาคเหนือประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ คน
• ทุกๆ ปี มีเด็กนับพันถูกล่อลวงจากขบวนการค้ามนุ ษย์ ทั)งทีถูกส่ งมาขายในประเทศไทย และถูกส่ งออกไปขายยัง
ต่างประเทศ โดยถูกบังคับให้ขายบริ การทางเพศทํางานหนัก หรื อเป็ นขอทาน
• ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ มี ผูห้ ญิ งและเด็ก เกื อบ ๒๗,๐๐๐ คน เข้า รั บ การรั ก ษาพยาบาลที โรงพยาบาลประจํา จังหวัดทัว
ประเทศ เนืองจากถูกทําร้าย โดยส่ วนใหญ่ถูกละเมิดทางเพศ
• ตามพื) นที แนวชายแดน ความรุ นแรงจากเหตุ ก ารณ์ ไ ม่ ส งบส่ ง ผลกระทบต่ อ ความปลอดภัย สภาพจิ ต ใจ และ
การศึกษาของเด็ก ในบางพื)นทีเด็กอาจมีความเสี ยงต่อการถูกเกณฑ์ไปเป็ นทหาร หรื อลูกหาบให้กบั กองกําลังติด
อาวุธด้วย
• จํานวนเยาวชนทีกระทําผิดกฎหมายเพิมมากขึ)นเรื อยๆ โดยเฉลียในแต่ละวันจะมีเด็กและเยาวชนเกื อบ ๓,๐๐๐ คน
ต้องอยู่ในสถานพินิจ และอี กประมาณ ๖,๒๗๑ คนอยู่ในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนทัวประเทศ ซึ งเด็ ก
เหล่านี)มีความเสี ยงทีจะถูกละเมิด ตกเป็ นเหยือของความรุ นแรง ใช้ยาเสพติด และติดเชื)อเอชไอวี
• ในประเทศไทยอายุข) นั ตําของเด็ก ทีต้องได้รับโทษหากกระทําผิดกฎหมาย คือ ๑๐ ปี ซึ งถือว่า เป็ นอายุทีน้อยมากใน
มาตรฐานสากล
การทําความเข้าใจเกียวกับการคุม้ ครองเด็ก จะช่วยให้พอ่ แม่ โรงเรี ยน ชุมชน สามารถช่วยดูแลให้ลูกหลานและเด็กในชุ มชน
ได้รับความปลอดภัยมากขึ)น ทุกคนมีหน้าทีในการสอดส่ องเฝ้ าระวัง ปกป้ องเด็กจากการถูกกระทําทารุ ณ การถูกทอดทิ)ง
การค้ามนุ ษย์ การใช้แรงงานเด็ก และการถูกแสวงประโยชน์ในรู ปแบบต่างๆ ควรแจ้งให้หน่วยงานทีเกียวข้องสามารถให้
ความช่วยเหลือเด็กทีตกเป็ นเหยือได้อย่างทันท่วงที ควรช่วยฟื) นฟูสภาพร่ างกาย และจิตใจของเด็กให้กลับมาเหมือนเดิม

ข้ อมูลสนับสนุน
การคุม้ ครองเด็ก หมายถึง การป้ องกันและปกป้ องเด็กจากความรุ นแรง การถูกแสวงหาประโยชน์ การละเลยทอดทิ)ง หรื อ
รู ปแบบการกระทําต่างๆทีอาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อร่ างกายและจิตใจ การพัฒนา และศักดิHศรี ของเด็ก
การคุม้ ครองเด็กไม่ใช่เรื องภายในครอบครัวเท่านั)น เราทุกคนมีหน้าทีสอดส่ องดูแล และคุม้ ครองเด็กในครอบครัว และใน
ชุมชน เพือให้เด็กมีความปลอดภัย หากพบเห็นการล่วงละเมิดเด็ก การละเลยทอดทิ)งเด็ก การแสวงประโยชน์จากเด็ก การค้า

เด็ก หรื อการปฏิบตั ิต่อเด็กโดยมิชอบอืนๆ กรุ ณาแจ้งศูนย์ประชาบดี หมายเลขโทรศัพท์ 1300 หรื อศูนย์พึงได้ 1669 ผูท้ ีแจ้ง
เหตุดว้ ยเจตนาดีจะได้รับการคุม้ ครองทางกฎหมายด้วย
การละเมิดทางเพศมีโอกาสเกิดขึ)นกับเด็กทั)งหญิงและชาย เด็กส่ วนใหญ่รู้จกั ผูล้ ะเมิด ดังนั)น ผูใ้ หญ่ตอ้ งทําให้เด็กเข้าใจว่า
พวกเขาไม่ใช่คนผิด และสร้างความไว้วางใจ เพือให้เด็กสามารถบอกปั ญหาต่างๆได้
เด็กทุกคนควรเติบโตในสภาพแวดล้อมของครอบครัว ถ้าครอบครัวไม่สามารถดูแลเด็กได้ รัฐควรพยายาม ใช้ทุกมาตรการ
เพือให้การช่วยเหลือ แก้ไขอุปสรรคต่างๆ ให้เด็กได้อยูก่ บั ครอบครัว
เด็กทุ กคนมี สิทธิ ทีจะมี ชือและสัญชาติ ใดสัญชาติ หนึ ง การจดทะเบี ยนเกิ ดช่ วยให้เด็ก ได้รับสิ ทธิ ทางการศึ กษา การ
รักษาพยาบาล การบริ การทางกฎหมาย หรื อบริ การทางสังคมอืนๆ
การใช้แรงงานเด็กอายุตากว่
ํ า ๑๕ ปี ถือว่าผิดกฎหมาย เด็กควรได้รับการคุม้ ครองจากการใช้แรงงานทีเป็ นอันตราย การ
ทํางานไม่ควรขัดขวางการเรี ยนของเด็ก
เด็กจะมีความเสี ยงต่อการค้ามนุษย์ ถ้าระบบการคุม้ ครองไม่เข้มแข็ง เช่น ระบบการศึกษา ระบบเงินช่วยเหลือ และโอกาส
ในการทํางานของผูป้ กครอง ฯลฯ รัฐ องค์กรเอกชนและครอบครัว มีหน้าทีป้ องกันการค้าเด็ก และช่วยเหลือเด็กทีตกเป็ น
เหยือของการค้ามนุษย์ เพือให้เขาได้กลับคืนสู่ครอบครัวและชุมชน ถ้าเป็ นสิ งทีดีทีสุดสําหรับเด็ก
ครอบครัว ชุมชน สังคม ควรให้โอกาสเด็กทีเคยกระทําผิดและได้รับการฟื) นฟู เยียวยา และกลับคืนสู่สงั คม
เด็กทุกคนควรได้รับข้อมูลที เหมาะสมกับวัย เรี ยนรู ้ทีจะปกป้ องตัวเองจากการล่วงละเมิด ความรุ นแรง และการถูกแสวง
ประโยชน์ มีสิทธิทีจะบอกสิ งทีตัวเองต้องการ และร่ วมตัดสิ นใจในสิ งทีเกียวกับตัวของพวกเขาเอง

ข้ อมูลสนับสนุนสํ าหรับสาระสํ าคัญลําดับที

:

การคุ้มครองเด็ก หมายถึง การป้องกันและปกป้องเด็กจากความรุ นแรง การถูกแสวงหาประโยชน์ การละเลยทอดทิง'
หรือรู ปแบบการกระทําต่ างๆทีอาจก่ อให้ เกิดผลกระทบด้ านลบต่ อร่ างกายและจิตใจ การพัฒนา และศักดิ1ศรีของเด็ก
• ประเทศไทยมี กฎหมายหลายฉบับ ที เกี ยวข้องกับ การคุ ม้ ครองเด็ก เช่ น พระราชบัญญัติคุ ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ ,
พระราชบัญญัติคุม้ ครองผูถ้ ูกกระทํารุ นแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ , พระราชบัญญัติส่งเสริ มการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ , พระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงานพ.ศ.๒๕๔๑ , นอกจากนี) ยังได้ร่วมลงนามในข้อตกลง
นานาชาติ เช่น อนุ สัญญาว่าด้วยสิ ทธิ เด็ก , อนุ สัญญาว่าด้วยการขจัดแรงงานเด็กในรู ปแบบทีเลวร้ายทีสุ ด (หมายเลขที
๑๘๒) และมี บันทึกข้อตกลงนานาชาติเพือความเข้าใจร่ วมกันระหว่างประเทศ เพือต่อต้านการค้ามนุ ษย์ ซึ งกฎหมาย
เหล่านี) เป็ นพื)นฐานในการทํางานด้านการคุม้ ครองเด็ก

• การปฏิบตั ิต่อเด็กโดยมิชอบสามารถแบ่งได้ดงั นี)
o การละเมิด
การละเมิดทางกาย เช่น การต่อยหรื อทุบตี จับตัวเด็กเขย่า หรื อโยน ตีเด็กด้วยวัสดุหรื อสิ งของ ใช้ไฟ
จี)หรื อใช้น) าํ ร้อนลวก ทําให้เด็กหายใจไม่ออก
การละเมิดทางเพศ เช่น การข่มขืน การสําเร็ จความใคร่ การกอดรัดลูบไล้ร่างกาย การให้เด็กได้รับรู ้
ในสิ งทีไม่บงั ควรทางเพศ และชักนําให้เด็กประพฤติตนในเชิงยัวยวนทางเพศ ซึ งรวมถึงการให้เด็กดู
หรื อมีส่วนร่ วมในการผลิตสื อลามกด้วย
การละเมิดทางอารมณ์ เช่น ทําให้เด็กรู ้สึกว่าตนเองไม่มีใครรัก ไร้ค่า ไม่คู่ควร การข่มขู่จนทําให้รู้สึก
ตกใจกลัว การดูถูกเหยียดหยาม เยาะเย้ย ทําให้เด็กอับอาย การเลือกปฏิบตั ิ แบ่งแยกกีดกัน
o การใช้ความรุ นแรงต่อเด็ก คือ การกระทําทีส่ งผลร้ ายต่อความปลอดภัย สวัสดิ ภาพ และสภาพจิตใจของเด็ก
เช่น
เด็กทีเข้าร่ วมในกลุ่มเด็ก/เยาวชน ทีมีการใช้ความรุ นแรง
การรังแกระหว่างเด็ก (bullying)
การ ‘รับน้อง’ ในสถาบันการศึกษาด้วยกิจกรรมทีรุ นแรง
ความรุ นแรงระหว่างบุคคลทีไม่ได้เกียวเนืองกัน ซึ งส่ วนใหญ่จะเกิดนอกบ้าน
o การละเลย คือ ความบกพร่ องในการจัดหาสิ งทีจําเป็ นสําหรับการพัฒนาของเด็กในทุ กๆ ด้าน ตั)งแต่สุขภาพ
การศึกษา พัฒนาการทางอารมณ์ โภชนาการ ทีอยูอ่ าศัย สภาพแวดล้อมทีปลอดภัย ในบริ บททีครอบครัวหรื อ
ผูด้ ูแลมีความสามารถทีจะจัดหาได้ตามสมควร จนถึงขั)นทีเกิดอันตรายต่อร่ างกายและพัฒนาการของเด็ก เช่ น
เด็กไม่ได้รับอาหารเพียงพอ ขาดเสื) อผ้า ไม่มีทีอยูอ่ าศัยทีปลอดภัย ปล่อยเด็กไว้โดยไม่มีใครดูแล ทําให้เด็กต้อง
ดูแลตนเอง หรื อรับหน้าทีดูและน้องๆ ทั)งทีตนเองยังมีอายุน้อยเกิ นควร ละเลยทีจะพาเด็กไปหาหมอหรื อไป
โรงเรี ยน
o การแสวงประโยชน์จากเด็ก คือ การใช้เด็กในกิ จกรรมซึ งสนองประโยชน์แก่คนอืนแต่บนทอนสุ
ั
ขภาพกาย
และจิตใจของเด็ก
การค้าเด็ก
การใช้แรงงานเด็ก

การค้าประเวณี เด็ก
การผลิตสื อลามกทีเกียวกับเด็ก
การบังคับให้เด็กแต่งงาน
การบังคับใช้เด็กเป็ นกองกําลังสู ้รบ
การนําเด็กไปขอทาน
• การถูกละเมิด ละเลย แสวงประโยชน์ และการใช้ความรุ นแรง สามารถเกิดขึ)นได้กบั ทั)งเด็กหญิงและเด็กชาย กลุ่มเด็กทีมี
ความเสี ยงต่อการปฏิบตั ิโดยมิชอบ ได้แก่ เด็กพิการ เด็กกลุ่มชาติพนั ธุ์ เด็กเร่ ร่อน เด็กทีเข้าสู่ กระบวนการยุติธรรม เด็กผู ้
อพยพและเด็กไร้สัญชาติ

ข้ อมูลสนับสนุนสํ าหรับสาระสํ าคัญลําดับที

:

การคุ้มครองเด็กไม่ ใช่ เรื องภายในครอบครั วเท่ านั'น เราทุกคนมีหน้ าทีสอดส่ องดูแล และคุ้มครองเด็กในครอบครั ว
และในชุ มชน เพือให้ เด็กมีความปลอดภัย หากพบเห็นการล่ วงละเมิดเด็ก การละเลยทอดทิง' เด็ก การแสวงประโยชน์ จากเด็ก
การค้ าเด็ก หรือการปฏิบัติต่อเด็กโดยมิชอบอืนๆ กรุ ณาแจ้ งศู นย์ ประชาบดี หมายเลขโทรศัพท์ 1300 หรื อศู นย์ พึงได้ 1669 ผู้
ทีแจ้ งเหตุด้วยเจตนาดีจะได้ รับการคุ้มครองทางกฎหมายด้ วย
• การคุม้ ครองเด็กจากการถูกละเมิด ละเลย แสวงประโยชน์ และการใช้ความรุ นแรงนั)น ทําได้โดยการสร้างสภาพแวดล้อม
ทีปลอดภัย ทั)งในครอบครัว ในโรงเรี ยน และในชุ มชน เราไม่ควรคิดว่าการล่วงละเมิด ละเลย และใช้ความรุ นแรงเป็ น
เรื องส่ วนตัวของครอบครั วอื นที ไม่ควรเข้าไปยุ่ง การคุ ม้ ครองเด็กเป็ นเรื องสาธารณะ และเป็ นหน้าที ของทุ กคนที จะ
หยุดยั)งการทําร้ายเด็กในทุกรู ปแบบ ถ้าปล่อยให้เด็กตกเป็ นเหยือของการล่วงละเมิดหรื อความรุ นแรง จะเป็ นอันตรายต่อ
เด็กอย่างมาก และทําให้การช่วยเหลือ เยียวยาฟื) นฟูเด็กทําได้ยาก
• เด็กส่ วนใหญ่ทีถูกละเมิด ถูกข่มขู่ไม่ให้ขอความช่วยเหลือ หรื อบอกเรื องราวกับใคร หรื ออาจถูกปรักปรําว่าสิ งทีเกิดขึ)น
เป็ นเพราะเด็กผิดเอง นอกจากนั)น ผูก้ ระทํามักเป็ นผูท้ ีมีอาํ นาจเหนื อกว่าเด็ก ทําให้เด็กยอมให้เหตุการณ์ เกิ ดขึ)น และไม่
สามารถขอความช่วยเหลือจากคนอืนได้เลย จึงมีความจําเป็ นทีผูท้ ีเห็นเหตุการณ์ตอ้ งเข้าไปแทรกแซง ยับยั)ง หรื อรายงาน
ให้เจ้าหน้าทีตามกฎหมายดําเนินการ
• เจ้าหน้าทีในชุ มชน เช่น ครู เจ้าหน้าทีอนามัย นักสังคมสงเคราะห์ ควรรู ้วา่ เด็กคนไหนกําลังอยูใ่ นสภาวะเสี ยงต่อการถูก
ละเลย ล่วงละเมิด ความรุ นแรง หรื อแสวงประโยชน์ (รวมการค้ามนุ ษย์) และดําเนิ นการให้ความช่วยเหลือต่อครอบครัว

เพือทีครอบครัวจะสามารถดูแลเด็กๆได้ และลดความเสี ยงของเด็กต่อการถูกละเลย ล่วงละเมิด ทารุ ณกรรม ความรุ นแรง
หรื อแสวงประโยชน์ได้
• ศูนย์ประชาบดี(1300) คือ ศูนย์ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ ษย์ ทีมีหน้าที ให้ความช่วยเหลือและ
คุม้ ครองผูต้ กเป็ นเหยือปั ญหาทางสังคม ส่ วนศูนย์พึงได้ (1669) จะอยูท่ ีโรงพยาบาลในทุกจังหวัด มีหน้าทีช่วยเหลือเด็ก
และผูห้ ญิ งที ประสบปั ญหาความรุ นแรง เพือให้ได้รับการดู แลสุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิ ต จากแพทย์ นักจิ ตวิทยา นัก
สังคมสงเคราะห์และทีมสหวิชาชีพ รวมถึงการส่ งต่อไปยังหน่วยงานทีเกียวข้อง เพือให้ความช่วยเหลือต่อไป ผูท้ ีพบเห็น
การปฏิ บตั ิต่อเด็กโดยมิชอบ สามารถแจ้งได้ทีศูนย์เหล่านี) โดยผูท้ ีแจ้งจะได้รับการคุม้ ครองและไม่ตอ้ งรับผิดทั)งในทาง
แพ่ง ทางอาญาหรื อทางปกครอง หากกระทําโดยสุ จริ ต
ข้ อมูลสนับสนุนสํ าหรับสาระสํ าคัญลําดับที

:

การละเมิดทางเพศมีโอกาสเกิดขึน' กับเด็กทั'งหญิงและชาย เด็กส่ วนใหญ่ ร้ ู จักผู้ละเมิด ดังนั'น ผู้ใหญ่ ต้องทําให้ เด็ก
เข้ าใจว่ าพวกเขาไม่ ใช่ คนผิด และสร้ างความไว้ วางใจ เพือให้ เด็กสามารถบอกปัญหาต่ างๆได้
• การละเมิ ดต่อเด็กมักเกิ ดขึ) นโดยผูท้ ี อยู่ในฐานะที เหนื อกว่า ไม่ว่าจะเป็ นความรั บผิดชอบเหนื ออี กฝ่ าย ได้รับความ
ไว้วางใจ หรื อมีอาํ นาจ และใช้ฐานะทีเหนื อกว่านี) ในทางทีผิด ผูก้ ระทําอาจเป็ นสมาชิ กในครอบครัว ครู คนในชุ มชนที
คุน้ เคย หรื อคนแปลกหน้า แต่จากสถิติแล้วการทารุ ณกรรม การใช้ความรุ นแรงต่อเด็กส่ วนใหญ่จะเกิดขึ)นทีบ้านในกลุ่ม
เด็กอายุ ๑-๕ ปี ผูก้ ระทําความรุ นแรงต่อเด็กมากทีสุ ดคือ พ่อ (ร้อยละ ๒๕) พีชายและญาติ (ร้อยละ ๒๒)
• เด็กแต่ละคนแสดงออกแตกต่างกันหลังจากถู กละเมิด ข้อบ่งชี) ว่าเด็กถูกละเมิดทางเพศ ได้แก่ เด็กเป็ นโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ หรื อตั)งครรภ์ก่อนวัยอันควร เด็กพูดหรื อแสดงออกถึงความรู ้เรื องพฤติกรรมทางเพศอย่างเกินวัย รวมถึงการ
ยุยงให้เด็กคนอืนกระทํากิจกรรมทางเพศ หรื ออาการหวาดกลัวคนโดยทัวไป หรื อต่อบางคนเป็ นพิเศษ (เช่น พ่อ พีชาย)
• การถูกละเมิดส่ งผลร้ายแรงต่อเด็กทั)งด้านสุ ขภาพกาย เช่น การบาดเจ็บ ซึ งอาจรุ นแรงถึงแก่ชีวิต การติดโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์และเอดส์ การตั)งครรภ์ และผลกระทบทางจิตใจ เช่ น หวาดกลัว เครี ยด ท้อแท้ อับอาย คิดว่าตนเองไม่มีค่า
สู ญเสี ยความเชือมันในตัวเอง ซึ งผลกระทบเหล่านี) อาจคงอยูใ่ นระยะยาว เด็กทีเป็ นเหยือของการละเมิดทางเพศ และการ
แสวงประโยชน์ ต้องการการแทรกแซงเพือยุติเหตุการณ์ดงั กล่าวและเพือให้ได้รับช่วยเหลืออย่างเร็ วทีสุ ด
• เด็กสามารถรู ้จกั ป้ องกันตัวเองจากความเสี ยงต่อการถูกละเมิด เช่น สอนให้เด็กรู ้วา่ สัมผัสทีดีและไม่ดีแตกต่างกันอย่างไร
การสอนทักษะชี วิตต่างๆ นอกจากนี) ผูใ้ หญ่ตอ้ งรับฟั งสิ งทีเด็กบอกอย่างจริ งจัง เพือให้เด็กรู ้สึกว่าพวกเขามีคนทีไว้ใจ
และให้ความช่วยเหลือได้

• เด็กพิการเป็ นกลุ่มทีเสี ยงต่อการถูกละเมิดและถูกละเลยมากกว่าเด็กปกติ เกือบสี เท่าพวกเขามักขาดทักษะในการสื อสาร
จึงไม่มีโอกาสทีจะแสดงความรู ้สึกของตน และไม่สามารถบอกผูใ้ หญ่เมือมีการล่วงละเมิดเกิดขึ)นกับตัวเอง
• ชุ มชนมีส่วนอย่างมากในการให้ความช่ วยเหลื อแก่เด็กทีถูกละเมิดทางเพศ การยอมรับ ให้เกี ยรติ และไม่ตราหน้าถึ ง
เหตุการณ์ทีผ่านมามีส่วนช่วยให้เด็กฟื) นตัว และสามารถดํารงชี วิตต่อไปได้เร็ วขึ)น การช่วยเหลือจากชุ มชน ช่วยให้เด็กที
ตกเป็ นเหยือเรี ยนรู ้ทีจะมีชีวติ ในชุมชน โดยไม่ใช้ความรุ นแรงดังทีเคยได้รับมาก่อน
ข้ อมูลสนับสนุนสํ าหรับสาระสํ าคัญลําดับที

:

เด็กทุกคนควรเติบโตในสภาพแวดล้ อมของครอบครั ว ถ้ าครอบครั วไม่ สามารถดูแลเด็กได้ รั ฐควรพยายาม ใช้ ทุก
มาตรการเพือให้ การช่ วยเหลือ แก้ ไขอุปสรรคต่ างๆ ให้ เด็กได้ อยู่กบั ครอบครัว
• พ่อแม่ และครอบครัวเป็ นหลักในการเลี)ยงดูลูกให้มีชีวิตรอด เติบโตขึ)นในครอบครัวทีมีบรรยากาศของความรักความ
เข้าใจ เป็ นแบบอย่างช่วยให้เด็กเรี ยนรู ้ เพิมพูนความสามารถด้านต่างๆ อย่างสมดุลและเหมาะสม ดังนั)น การเติบโตใน
สภาพแวดล้อมของครอบครัว จึงดีทีสุ ดสําหรับเด็ก ถึงแม้วา่ บางครอบครัวอาจประสบปั ญหาความยากจน หรื อประสบ
ภัยพิบตั ิต่างๆ ทําให้ไม่สามารถจัดสรรสิ งต่างๆให้แก่ลูกได้อย่างครบถ้วน การให้ลูกไปอยูท่ ีอืนเพือให้ได้รับโอกาสทาง
การศึกษา ก็ไม่อาจทดแทนความสัมพันธ์ในครอบครัวได้
• มีความช่วยเหลือหลายอย่างสําหรับเด็กและครอบครัวทียากจน หรื อประสบภัยพิบตั ิ เพือบรรเทาความเดือดร้อนช่วยให้
สามารถเลี)ยงดูเด็กต่อไปได้ และให้เด็กยังไปโรงเรี ยนได้อย่างต่อเนื อง เช่น เงิน สิ งของ อุปกรณ์การศึกษา การช่วยเหลือ
ด้านกฎหมาย และการให้คาํ ปรึ กษา ฯลฯ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที สํานักงานพัฒนาสังคมและความมันคง
ของมนุษย์ในจังหวัดของท่าน หรื อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิน
• ในกรณี ทีครอบครัวไม่สามารถทําหน้าทีเลี)ยงดูเด็กได้ รัฐและชุ มชนต้องหากลไกมาทดแทน เช่น ให้เด็กอยูใ่ นความดูแล
ของญาติ ครอบครัวอุปถัมภ์ สถานเลี)ยงดูทีอยูใ่ นชุมชน ทั)งนี) เด็กควรมีส่วนตัดสิ นใจว่าจะอยูก่ บั ใครด้วย
• สถานรั บ เลี) ยงดู เด็กระยะยาว หรื อสถานสงเคราะห์ ควรเป็ นทางเลื อกสุ ดท้า ยในการเลี) ยงดู เด็กที ไม่สามารถอยู่ก ับ
ครอบครัวทีแท้จริ งได้ เพราะเด็กมีความเสี ยงทีจะถูกละเลย และล่วงละเมิด ถึงแม้ว่าเด็กในสถานรับเลี)ยงดูระยะยาว
สถานสงเคราะห์ หรื อแม้แต่โรงเรี ยนประจํา อาจจะได้รับโอกาสทางการศึกษา แต่พบว่า เด็กอาจมีพฒั นาการทางอารมณ์
และทางสังคมไม่เท่ากับเด็กทีอยูก่ บั ครอบครัว และเมืออยูใ่ นสถานรับเลี)ยงเหล่านี) เป็ นเวลานาน เด็กจะรู ้สึกว่าถูกตัดขาด
จากครอบครัว และชุมชนของเขา

ข้ อมูลสนับสนุนสํ าหรับสาระสํ าคัญลําดับที

:

เด็กทุกคนมีสิทธิทีจะมีชือและสั ญชาติใดสั ญชาติหนึง การจดทะเบียนเกิดช่ วยให้ เด็กได้ รับสิ ทธิทางการศึกษา การ
รักษาพยาบาล การบริการทางกฎหมาย หรือบริการทางสั งคมอืนๆ
• ในแต่ละปี มีเด็กประมาณร้อยละ ๕ ไม่ได้ข) ึนทะเบียนเกิด และในปั จจุบนั มีเด็กประมาณ ๑ ล้านคน ไม่มีเอกสารเกียวกับ
การเกิด เพราะพ่อแม่เด็กไม่รู้ผลดีผลเสี ยของการจดทะเบียนเกิด ไม่รู้วา่ ต้องแจ้งเกิดอย่างไร ปั ญหาขั)นตอนการแจ้งเกิดที
ค่อนข้างซับซ้อน รวมถึงความไม่เข้าใจกฎหมายของเจ้าหน้าทีผูม้ ีหน้าทีต้องรับแจ้งเกิด
• เด็กทีไม่ได้รับการจดทะเบียนเกิ ด มักเป็ นเด็กทีเกิ ดจากพ่อแม่ทีมีฐานะยากจน เป็ นกลุ่มชาติพนั ธุ์ทีอาศัยอยู่ในพื)นทีที
ห่ างไกล หรื อกลุ่มแรงงานข้ามชาติ เด็กเหล่านี) อยูใ่ นภาวะเสี ยงต่อการตกเป็ นเหยือของขบวนการค้ามนุ ษย์ เพือนําไปใช้
แรงงานหรื อขายบริ การทางเพศ เพราะเด็กเหล่านี) ไม่มีเอกสารยืนยันตัวตนและอายุ เมือเด็กเหล่านี) โตขึ)น พวกเขาจะไม่มี
หลักฐานในการทําบัตรประจําตัวประชาชน ใบขับขี ทะเบียนสมรส หนังสื อเดินทาง ไม่สามารถลงคะแนนเสี ยงเลือกตั)ง
ได้ และไม่สามารถเป็ นเจ้าของสิ นทรัพย์ได้ตามกฎหมาย ดังนั)น เด็กจะต้องทํางานทีมีรายได้นอ้ ยและไม่แน่นอน ทําให้
วงจรของความยากจนนี)ดาํ เนินต่อไป
• สู ติบตั รเป็ นหลักฐานทางราชการทียืนยันการมีตวั ตนของเด็ก เป็ นหลักฐานสําคัญในการพิสูจน์วา่ เด็กมีสัญชาติใด ซึ งอาจ
เป็ นสัญชาติของพ่อหรื อแม่ หรื อสัญชาติของประเทศทีเด็กเกิด เป็ นต้น
• เด็กทีไม่ได้แจ้งการเกิดและยังไม่ได้บรรลุนิติภาวะ เด็กถูกทอดทิ)ง เด็กเร่ ร่อน ก็สามารถแจ้งการเกิดได้ เพือให้มีหลักฐาน
ทางทะเบียนราษฎรตามกฎหมาย ติดต่อสํานักทะเบียนในท้องทีทีอยู่ เพือขอรับข้อมูลเพิมเติมเกี ยวกับขั)นตอน และ
หลักฐานทีต้องใช้ประกอบการยืนคําร้อง
ขั'นตอนในการจดทะเบียนการเกิดทีถูกต้ องและสมบูรณ์
1. พ่อหรื อแม่ของเด็กต้องขอหนังสื อรับรองการเกิด (ท.ร.๑/๑) จากโรงพยาบาล สถานี อนามัย หรื อคลินิกทีเด็กเกิดทั)ง
ของรัฐและเอกชน
2. นําสําเนาทะเบียนบ้านทีจะเพิมชือเด็กทีเกิด บัตรประจําตัวของผูท้ ีแจ้งเกิด (พ่อหรื อแม่) หนังสื อรับรองการเกิด (ท.ร.
๑/๑) ไปแจ้งเกิดทีอําเภอ หรื อเทศบาลในพื)นทีทีเด็กเกิด ภายใน ๑๕ วัน หากอยูไ่ กลจากอําเภอหรื อเทศบาล สามารถ
ไปแจ้งเกิดต่อผูใ้ หญ่บา้ นหรื อกํานันก่อน เพือไม่ให้เกินกําหนด ๑๕ วัน แล้วค่อยนํา ใบรับแจ้งการเกิด (ท.ร. ๑ ตอน
หน้า) ทีได้จากผูใ้ หญ่หรื อกํานัน ไปแจ้งเกิดทีอําเภอหรื อเทศบาล
3. เมือนายทะเบียนรับแจ้งการเกิดแล้วจะออกสู ติบตั ร ท.ร.๑ หรื อ ท.ร. ๒ กรณี เด็กได้สัญชาติไทย ถ้าเด็กเป็ นบุตรของ
บุคคลต่างด้าวทีได้รับอนุญาตให้อาศัยอยูใ่ นราชอาณาจักรเป็ นการชัวคราว จะได้รับสู ติบตั ร ท.ร.๓ ถ้าเป็ นบุตรของ

แรงงานต่างด้าวขึ)นทะเบียนและมีใบอนุ ญาตทํางานถูกต้อง จะได้รับสู ติบตั ร ท.ร. ๐๓ และถ้าเป็ นบุตรของบุคคล
ต่างด้าวทีเข้ามาอาศัยในประเทศไทยโดยไม่ได้รับอนุญาต จะได้รับสู ติบตั ร ท.ร. ๐๓๑
ข้ อมูลสนับสนุนสํ าหรับสาระสํ าคัญลําดับที

:

การใช้ แรงงานเด็กอายุตํากว่ า ๑๕ ปี ถือว่ าผิดกฎหมาย เด็กควรได้ รับการคุ้มครองจากการใช้ แรงงานทีเป็ นอันตราย
การทํางานไม่ ควรขัดขวางการเรียนของเด็ก
• การใช้แรงงานเด็กทีอายุตากว่
ํ า ๑๕ ปี มีความผิดตามกฎหมาย ไม่วา่ จะเป็ นเด็กชาติใด ส่ วนเด็กอายุ ๑๕-๑๘ ปี สามารถ
ทํางานบางประเภทตามทีกฎหมายกําหนดได้
• กฎหมายห้ามเด็กอายุตากว่
ํ า ๑๘ ปี ทํางานดังต่อไปนี) เนื องจากเป็ นรู ปแบบการใช้แรงงานเด็กในรู ปแบบทีเลวร้ ายทีสุ ด
และถือเป็ นความผิดร้ายแรง งานเหล่านั)น ได้แก่
o การบังคับเป็ นทาส การบังคับให้ใช้แรงงาน
o การใช้เด็กทํางานผิดกฎหมาย เช่น ผลิตและค้ายาเสพติด
o การค้าประเวณี เด็ก และใช้เด็กในการผลิตสื อลามก
o การให้เด็กทํางานทีเป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ ร่ างกายและจิตใจ
• เด็กทํางานช่วยครอบครัวได้ ตราบใดทีงานนั)นไม่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพและพัฒนาการของเด็ก และไม่ขดั ขวางการเรี ยน
ของเด็ก หากครอบครัวมีความจําเป็ นทีต้องได้รับความช่วยเหลือ รัฐมีหน้าทีช่วยเหลือเพือให้เด็กสามารถไปเรี ยนหนังสื อ
ได้
• หากพบว่ามีการใช้แรงงานเด็กอายุตากว่
ํ า ๑๕ ปี หรื อพบเด็กอายุตากว่
ํ า ๑๘ ปี ถูกใช้แรงงานเป็ นทาส ทํางานผิดกฎหมาย
ค้าประเวณี เด็ก ใช้เด็กผลิ ตสื อลามก สามารถแจ้งเบาะแสได้ทีศูนย์ประชาบดี 1300 และสํานักงานสวัสดิการคุม้ ครอง
แรงงานจังหวัด ผูก้ ระทําผิดจะถูกดําเนินคดีโดยทันที

ข้ อมูลสนับสนุนสํ าหรับสาระสํ าคัญลําดับที

:

เด็กจะมีความเสี ยงต่ อการค้ ามนุษย์ ถ้ าระบบการคุ้มครองไม่ เข้ มแข็ง เช่ น ระบบการศึกษา ระบบเงินช่ วยเหลือ และ
โอกาสในการทํางานของผู้ปกครอง ฯลฯ รัฐ องค์ กรเอกชนและครอบครั ว มีหน้ าทีป้องกันการค้ าเด็ก และช่ วยเหลือเด็กทีตก
เป็ นเหยือของการค้ ามนุษย์ เพือให้ เขาได้ กลับคืนสู่ ครอบครัวและชุ มชน ถ้ าเป็ นสิ งทีดีทสุี ดสํ าหรับเด็ก
• การค้าเด็ก คือ การจัดหา ซื) อ ขาย เด็กทั)งภายในประเทศและระหว่างประเทศ เพือแสวงหาประโยชน์ทางเพศ เพือบังคับ
ใช้แรงงาน หรื อเพือแสวงหาประโยชน์อืน ๆ โดยมิชอบ ไม่วา่ จะใช้การบังคับ ข่มขู่ หลอกลวง หรื อโดยการยินยอมก็ได้
• ปั จจุบนั เด็กจากประเทศเพือนบ้านทีตกเป็ นเหยือของการค้ามนุ ษย์ในประเทศไทยมีจาํ นวนมากขึ)น บางคนถูกบังคับให้
ไปเป็ นขอทานหรื อทํางานในสถานค้าประเวณี เด็กหลายคนถูกขายต่อไปยังประเทศทีพัฒนาแล้ว
• ถ้าท่านพบเห็น เด็กถูกล่อลวงไปจากหมู่บา้ นของตนเพือไปหา “งาน” ทําในเมือง พบเด็กในสถานทีทีไม่เหมาะสมกับวัย
(เช่น สถานเริ งรมย์ โรงงาน) หรื อเด็กทีไม่มีผใู ้ ห้การดูแล มีแต่นายจ้างหรื อเจ้าของกิจการ อาจเป็ นข้อบ่งชี) วา่ เด็กคนนั)น
เป็ นเหยือของการค้ามนุษย์ กรุ ณาแจ้งศูนย์ประชาบดี หมายเลขโทรศัพท์ 1300

ข้ อมูลสนับสนุนสํ าหรับสาระสํ าคัญลําดับที

:

ครอบครัว ชุ มชน สั งคม ควรให้ โอกาสเด็กทีเคยกระทําผิดและได้ รับการฟื' นฟู เยียวยา และกลับคืนสู่ สังคม
• ผูป้ กครอง และชุ มชนมีหน้าทีสอน ตักเตือนเด็กทําความดี ไม่ให้กระทําผิด รวมทั)งจัดกิจกรรมทีส่ งเสริ มให้เด็กสามารถ
ใช้เวลาว่างอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ ทําในสิ งทีเป็ นประโยชน์ต่อตนเองและชุ มชน มีการให้คาํ ปรึ กษาเมือเด็กมี
ปั ญหา แนะนําให้เด็กเลือกทางทีเหมาะสมด้วยตนเองได้
• เมือเด็กทําความผิดร้ายแรง และถูกจับ ควรใช้วิธีการคุมประพฤติ หรื อกระบวนการยุติธรรมเชิ งสมานฉันท์ เพือช่วยให้
เด็กได้รู้ถึงความผิดทีได้กระทํา ผลกระทบทีเกิดขึ)น และมีโอกาสชดเชยความเสี ยหายให้กบั ผูเ้ สี ยหาย และประพฤติตน
เป็ นคนดี หรื อการใช้มาตรการพิเศษแทนการดําเนินคดีอาญา โดยกําหนดให้เด็กปฏิบตั ิตามแผนแก้ไขบําบัดฟื) นฟู
• การคุมขังเด็กทีทําความผิด ควรเป็ นทางเลือกสุ ดท้าย เพราะอาจส่ งผลเสี ยต่อพัฒนาการของเด็ก และทําให้การกลับคืนสู่
สังคมทําได้ยาก เด็กทีอยูใ่ นสถานพินิจมีความเสี ยงมากต่อการถูกละเมิด ตกเป็ นเหยือของความรุ นแรง ใช้ยาเสพติด และ
ติดเชื)อเอชไอวี

• เด็กทุกคนต้องการโอกาสและการยอมรับ ครอบครัว ชุ มชน สังคม ควรให้โอกาสเด็กทีเคยกระทําผิดและได้รับการฟื) นฟู
เพือช่วยสนับสนุนให้พวกเขาสามารถกลับมาอยูใ่ นสังคม และเป็ นพลเมืองทีดีได้

ข้ อมูลสนับสนุนสํ าหรับสาระสํ าคัญลําดับที

:

เด็กทุกคนควรได้ รับข้ อมูลทีเหมาะสมกับวัย เรี ยนรู้ ทีจะปกป้องตัวเองจากการล่ วงละเมิด ความรุ นแรง และการถูก
แสวงประโยชน์ มีสิทธิทจะบอกสิ
ี
งทีตัวเองต้ องการ และร่ วมตัดสิ นใจในสิ งทีเกียวกับตัวของพวกเขาเอง
• เด็กมีสิทธิ ทีจะแสดงความคิดเห็ น ให้คนอืนได้รับทราบ และรู ้สึกว่าสิ งทีตัวเองบอกนั)นได้ถูกรับฟั งอย่างจริ งจัง เด็กที
สามารถแสดงความคิดเห็นของตัวเองได้จะประสบความสําเร็ จในการเรี ยน สามารถตัดสิ นใจเกียวกับอนาคตของตัวเอง
ได้ มีทกั ษะชีวติ ทีจะช่วยป้ องกันตัวเองจากเหตุการณ์ หรื อสิ งเลวร้ายจากคนรอบข้างได้
• ผูป้ กครองควรฝึ กทักษะในการสร้างความปลอดภัยให้กบั เด็ก ให้เด็กมีทกั ษะในการประเมินอันตราย หรื อปั จจัยทีอาจก่อ
ความเสี ยงอันตราย เช่น เมือมีผอู ้ ืนมาชักชวนไปทําอะไรทีไหน ต้องลองถามตัวเองว่ารู ้สึกดีหรื อไม่ดี หากรู ้สึกไม่ดีหรื อ
ผูป้ กครองไม่รู้ จะต้องปฏิเสธ ถ้าผูด้ ูแลหรื อผูป้ กครองรู ้และไปตามคําชักชวน แล้วเกิดปั ญหา หรื อเกิดอันตราย เด็กควรรู ้
ว่ามีใครทีให้ความช่วยเหลือได้ เด็กควรทราบว่าการสัมผัสหรื อสื อสารแบบใด ทีสื อให้เห็นว่าผูน้ ) นั มีเจตนาร้าย ทักษะใน
การหลีกเลียงและแก้ไขสถานการณ์อนั ตราย เช่น การส่ งเสี ยงดัง หรื อการหลบหนี ไปขอความช่วยเหลือจากผูอ้ ืน ทักษะ
ในการขอความช่วยเหลือจากผูอ้ ืน เมือเกิดสถานการณ์อนั ตราย หรื อเมือได้รับอันตรายแล้ว
• ผูใ้ หญ่ตอ้ งเป็ นที พึงทีไว้วางใจได้สําหรับเด็ก รับฟั งเมื อเด็กต้องการขอความช่ วยเหลื อ สนับสนุ นช่ วยเหลื อให้เด็ก
สามารถรับมือกับวิกฤติต่างๆ ในชี วิต สร้ างบรรยากาศที มีความสุ ขร่ วมกันในครอบครัว เอาใจใส่ พูดคุ ยกับเด็กอย่าง
สมําเสมอ ดูแลในด้านการจัดการกับอารมณ์ ให้รู้จกั ควบคุมตนเอง ให้เด็กรู ้จกั ขอความช่วยเหลือ กระตุน้ ให้เด็กแสดง
อารมณ์อย่างเหมาะสม

