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12 กรกฎาคม 2564 กรุงเทพฯ
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กิตติกรรมประกาศ
รายงานนี้เขียนโดย มานูเอลลา เดอ แกสปารี และ รติรส ศุภาพร
ขอขอบคุณสมาชิกในคณะจัดทำบทวิเคราะห์สถานการณ์สิทธิเด็กคุณ วรรณวิชนี ศรีทา, มุทุมล วรังคณา, แอชลี่ย์ เคลย์ตัน เฮิรตซ์, ซาร่าห์ ดูเบรย, กีโยม ราชู
และ วิคตอเรีย ฮ็อปกินส์
เราไม่สามารถเอ่ยชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้ จึงขอกล่าวขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือและข้อคิดเห็นระหว่างการให้สัมภาษณ์ และการจัดทำสัมมนาเพื่อ
รวบรวมข้อมูล เราขอขอบคุณคำแนะนำของเพื่อนร่วมงานจากสมาชิกองค์การช่วยเหลือเด็ก ทั้งสำนักงานระดับภูมิภาคและระดับประเทศ ขอขอบคุณคุณ พีราณี ศุภลักษณ์,
มีร์ซ่า เดลโม่, เฮงก์ ฟาน เบียร์ส, เจน คาลเดอร์ และ โอลอฟ บลอมควิสต์ เป็นอย่างยิ่ง ขอขอบคุณทีมสื่อสารของเราคุณ ณัฐพล จิตต์สุกใส และ วรรณกานต์ โอภาสเสถียร
สำหรับการทำงานอย่างมีคุณภาพเพื่อนำเสนอรายงาน
ขอขอบคุณพันธมิตรและตัวแทนของรัฐบาลในการให้ข้อเสนอแนะผ่านกระบวนการตรวจสอบเป็นอย่างยิ่ง
ขอขอบคุณเด็กและเยาวชนที่ได้แบ่งปันประสบการณ์กับเรา และอนุญาตให้เราใช้ภาพที่นำมาจากโครงการของเราทั่วประเทศ
ขอขอบคุณองค์การช่วยเหลือเด็ก ฮ่องกง ที่ให้การสนับสนุนด้านเงินทุนเพื่อการแปลรายงาน
หมายเหตุ รายงานนี้มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
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คำนำ
โดย ประเสริฐ ทีปะนาท ผู้อำนวยการ องค์การช่วยเหลือเด็กแห่งประเทศไทย
การตระหนักถึงสิทธิเด็กเป็นหัวใจสำคัญของพันธกิจขององค์การช่วยเหลือเด็กทั่วทั้ง 120
ประเทศที่เราดำเนินการอยู่ วิสัยทัศน์ของเราคือโลกที่เด็กทุกคนมีสิทธิ ในการอยู่รอด สิทธิที่จะได้รับ
การคุ้มครอง สิทธิในการพัฒนา สิทธิในการมีส่วนร่วม องค์การช่วยเหลือเด็ก ปฏิบัติการเพื่อสร้าง
แรงบันดาลใจในกาสร้างสรรค์ความเปลี่ยนแปลงต่อวิธีที่โลกปฏิบัติต่อเด็ก โดยมุ่งหวังให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในชีวิตของเด็กโดยทันทีและอย่างยั่งยืน
บทวิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ ส ิ ท ธิ เ ด็ ก (Child Rights Situation Analysis - CRSA) เป็ น
รายงานที่องค์การช่วยเหลือเด็กได้นำมาใช้ในการวางแผนยุทธศาสตร์และการตัดสินใจระดับนโยบาย ตั้งแต่อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิเด็กมีผลบังคับใช้ในปีพ.ศ.
2533 บทวิเคราะห์จากบริบทของประเทศช่วยให้เราเข้าใจถึงสถานการณ์ของการบรรลุถึงสิทธิเด็กและในขณะเดียวกันอุปสรรคต่อการดำรงสิทธิเด็กเหล่ านั้น องค์การ
ช่วยเหลือเด็กแห่งประเทศไทยได้จัดทำบทวิเคราะห์ที่มุ่งเน้นสถานการณ์ของประเทศไทยในปีพ.ศ. 2564 เพื่อนำมาใช้ในการวางแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงาน พ.ศ. 25652567 (Country Strategic Plan 2022-2024) ซึ่งจะกำหนดรูปแบบของโครงการ การพิทักษ์สิทธิเด็ก การเสริ มสร้างความตระหนัก และการรณรงค์ และประเด็นที่เราจะ
เน้นการสนับสนุนและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานพันธมิตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก บทวิเคราะห์ฯนี้ถูกจัดทำขึ้นโดยก ารทบทวนวรรณกรรมจาก
เอกสารเชิงวิชาการและข้อมูลผ่านเว็บไซต์กว่า 299 ฉบับ โดยเน้นไปยังรายงานสิทธิเด็กที่มีคุณภาพและข้อมูลเชิงสถิติของหน่วยงานราชการ นอกจากนี้ในขั้นตอนเก็บข้อมูล
ยังได้จัดทำการประชุมเพื่อปรึกษาหารือกับเด็กและการจัดงานสัมมนาเพื่อตรวจสอบข้อมูล ทั้งกับหน่วยงานและองค์กรพันธมิตรด้านสิทธิเด็ก ตัวแทนจากภาครัฐ และ
ผู้เชี่ยวชาญขององค์การช่วยเหลือเด็ก
ผลการวิจัยของรายงานฉบับนี้ แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกหลายประการที่รัฐบาลไทยดำเนินการเพื่อปรับปรุงสถานการณ์เด็กในประเ ทศไทย แต่
อย่างไรก็ตามแม้จะมีความคืบหน้าแต่ก็ยังคงมีหลากหลายประเด็นในเรื่องสิทธิเด็กที่ส่งผลกระทบในระดับประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับประชากรเด็กที่เป็นกลุ่มชายขอบ
และกลุ่มที่ถูกเลือกปฏิบัติ การเข้าถึงบริการพื้นฐานที่มีคุณภาพในบางพื้นที่ของประเทศ ซึ่งรวมถึงการศึกษา บริการด้านสุขภาพและการได้รับความคุ้มครอง ยังคง
เป็นความท้าทายที่เด็กประสบ นอกจากนี้ การคุ้มครองเด็กยังคงเป็นปัญ หา โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการแสวงหาประโยชน์จากเด็กที่ยังพบเป็นจำนวนมาก ด้านการค้า
มนุษย์ การล่วงละเมิดเด็กและถูกการทอดทิ้ง และสถานสงเคราะห์เด็ก (institutional care) เยาวชนขาดโอกาสในการก้าวหน้า และเผชิญกับอัตราการว่างงานที่สูงขึ้น
โดยเฉพาะเยาวชนที่มาจากชุมชนชายขอบ ความสามารถของเด็กในการแสดงความคิดเห็น พิทักษ์สิทธิของตน (advocate for their rights) และสิทธิในการคบหา
สมาคมอย่างเสรีนั้นไม่ได้เกิดขึ้นจริงโดยสมบูรณ์ เด็กและครอบครัวที่อาศัยอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่มั่นคงอันเนื่องมาจากการถูกเลือกปฏิบัติ ความยากจน การขาดการศึกษา
และโอกาสต่าง ๆ เพิ่มความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบทั้ง จากภัยธรรมชาติและภัยที่มนุษย์สร้างขึ้น อีกทั้ง โควิด 19 ได้สร้างความกดดันแก่ครอบครัวที่ไม่มีสวัส ดิการที่
เหมาะสมเป็นเครือข่ายรองรับ ไม่สามารถเข้าถึงงานที่มีค่าจ้างตอบแทน และไม่มีโครงสร้างพื้นฐานรองรับเมื่อต้องเผชิญสู่ภาวะวิกฤต ซึ่ งทั้งหมดนี้ต่างส่งผลกระทบอย่าง
ร้ายแรงต่อสวัสดิภาพเด็ก
องค์การช่วยเหลือเด็กทำงานร่วมกับพันธมิตรและหน่วยงานภาครัฐในประเทศไทยด้ วยความมุ่งมั่นมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2527 และได้ปฏิบัติงานในระดับโลกมานาน
กว่า 100 ปี การทำงานเพื่อรับรองให้เด็กทุกคนในประเทศไทยเข้าถึงโอกาสที่ดีที่สุดในชีวิตจะเป็นไปได้ก่อต่อเมื่อมีการร่วมมือกันเพื่อสร้างอิทธิพ ลต่อการเปลี่ยนแปลงอัน
ทรงพลังที่เราทุกคนถือร่วมกัน ไม่ ว่าจะเป็นความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญอันเป็นตัวแทนจากรัฐบาลไทยด้านนโยบายสาธารณะ หน่วยงานภาคประชาสังคมอันเข้มแข็งของ
ประเทศไทย องค์การสหประชาชาติและองค์กรเอกชนด้านสิทธิเด็ก รวมถึงความรู้ท้องถิ่นของภาคประชาสังคม และที่สำคัญ ด้วยการรับฟังเสียงเด็กและเสริมสร้างอำนาจ
แก่เด็ก
เรามีความประสงค์ให้บทต่าง ๆ ของรายงานบทวิเคราะห์ฉบับนี้ นำเสนอมุมมองที่ครอบคลุมและอิงหลักฐานเชิงประจักษ์ถึงสถานการณ์ของเด็กในประเทศไทย
เพื่อที่จะใช้สนับสนุนการร่างนโยบายสาธารณะและวางแผนด้านทุนสนับสนุนการดำเนินงานซึ่งจะแก้ไขปัญหาสำคัญด้านสิทธิเด็กภายในประเทศ
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คำนำ

“ฉันอยากเห็นโลกที่เปิดโอกาสให้เด็กทุกคนเท่าเทียมกัน ไม่ว่าพวกเขาจะเป็นใคร มาจากไหน มีเพศ
สภาพ/เพศวิถีใด หรือสัญชาติใด ฉันต้องการเห็นโลกที่ผู้ใหญ่รับฟังเด็กให้มากและปัญหาที่เด็กกำลัง
เผชิญอยู่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง ฉันต้องการเห็นเด็กๆ ได้รับการสนับสนุนที่จ ำเป็นในการเติบโต
และไปถึงขีดศักยภาพสูงสุด ฉันอยากเห็นเด็กๆ เรียนรู้และพัฒนาได้มากเท่าที่พวกเขาต้องการโดยไม่มี
อุปสรรคใด”

การประชุมปรึกษากับเด็ก จัดโดยองค์การช่วยเหลือเด็กแห่งประเทศไทยในระหว่างกระบวนการ
วางแผนเชิงกลยุทธ์ระดับประเทศ
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1.1 บทนำและวิธีการ
หลังการรับรองอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิเด็ก (CRC) ในปีพ.ศ.
2533 องค์การช่วยเหลือเด็กได้เริ่มดำเนินการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านสิทธิเด็ก
(CRSA) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงการวางแผนเชิงกลยุทธ์และการดำเนินการ
ต่างๆ องค์การช่วยเหลือเด็กจัดทำแนวทางปฏิบัติปีในพ.ศ. 2556 ซึ่ง บทวิเคราะห์
ถูกจำกัดความให้เป็น "คำอธิบายเชิงลึกเกี่ยวกับขอบเขตของสิทธิที่เด็กจะได้รับ
และการวิเคราะห์อุปสรรคและปัจจัยที่ก่อให้เกิดการตระหนักรู้" 1
ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 องค์การช่วยเหลือเด็กแห่งประเทศไทยได้ขอ
ทีมที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการวิเคราะห์สถานการณ์สิทธิเด็กเพื่อใช้เอกสารในการ
พัฒนาแผนยุทธศาสตร์ประเทศ พ.ศ. 2565-2567

1.2 วิธีการและกระบวนการ
ทีมที่ปรึกษาสองคนได้ทำงานร่วมกันเพื่อเขียนบทวิเคราะห์โดยมี ที่ปรึกษา
หลัก (รับผิดชอบการประสานงานกับองค์การช่วยเหลือเด็กในประเทศไทยและการ
ตรวจสอบแหล่งข้อมูลทุติยภูมิเป็นภาษาอังกฤษ) และที่ปรึกษาสนับสนุนชาวไทย
(รับผิดชอบการตรวจสอบแหล่งข้อมูลภาษาไทย) ซึ่งเป็นงานหลักของบทวิเคราะห์
นี้
นอกจากการรวบรวมเอกสารจำนวนมากแล้วยังมีการรวบรวมและพิจารณา
รายการ (ภาคผนวก 1) เอกสารและเว็บไซต์ทั้งหมด 299 ฉบับ/แห่งทั่วโลกได้รับ
การพิจารณา ซึ่งเอกสารต่างๆ มีดังนี้:
•
รายงานสิทธิมนุษยชนและสิทธิเด็ก
•
การศึกษา รายงาน และงานวิจัยเกี่ยวกับประเทศไทย
•
รายงานการคุ้มครองเด็ก
•
การวิจัยด้านสุขภาพและการศึกษา
•
สถิติอย่างเป็นทางการ
เอกสารที่ถูกรวบรวมในบรรณานุกรมฉบับใหญ่ถูกคัดเลือกตามเกณฑ์ ดังนี้:
•
ปีที่พิมพ์: เอกสารเกือบทั้งหมดเผยแพร่ตั้งแต่พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป และ
ตัวเลขจำนวนมากเผยแพร่ตั้งแต่พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป
•
คำสำคัญที่ใช้ในการวิจัย (ออนไลน์) รวมถึงคำศัพท์จำนวนมากที่เกี่ยวข้อง
กับบทต่างๆ ในบทวิเคราะห์
•
ผู้เขียนและสำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์ที่มีชื่อเสียงทางด้านความเชี่ยวชาญ
(รัฐบาลไทย หน่วยงานของสหประชาชาติ เช่น องค์การยูนิเซฟและองค์การ
ยูเนสโก องค์กรภาคประชาสังคม และแพลตฟอร์มต่างๆ)
กิจกรรมสำคัญหลักๆ ภายในกระบวนการมีดังนี้:
•
จัดการประชุมภายใน (11 มีนาคม พ.ศ. 2564)
•
ปรึกษาหารือกับเด็ก (มีนาคม/เมษายน พ.ศ. 2564)
•
จัดทำเวิร์กช็อปการตรวจสอบภายใน (10 พฤษภาคม พ.ศ. 2564)
•
จัดทำกระบวนการตรวจสอบภายนอกกับพันธมิตรองค์กรภาคประชาสังคม
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของรัฐบาล และจัดทำรายงานขั้นสุดท้าย: ต้นเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2564

1.3 ความท้าทายและข้อจำกัดของบท
วิเคราะห์สถานการณ์ด้านสิทธิเด็ก
1. ข้อจำกัดด้านเวลาถือเป็นความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดสำหรับการดำเนิน การ
วิเคราะห์สถานการณ์ด้านสิทธิเด็กในระยะเวลาประมาณ 3 เดือน ซึ่งเป็น
ช่วงเวลาที่สั้นมากสำหรับงานประเภทนี้
2. องค์การช่วยเหลือเด็กแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นใน
ประเทศกั บ เด็ ก ภายในกรอบของรายงานทบทวนระดั บ สากลและแผน
ยุทธศาสตร์ประเทศ โดยมีเด็กและวัยรุ่นเข้าร่วมทั้งหมด 69 คน (49 คนมีอายุ
ต่ำกว่า 18 ปี และ 16 คนมีอายุมากกว่า 18 ปี)
3. เนื่องจากมีเวลาจำกัด การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักในประเทศจึงไม่
สามารถทำได้ ทำให้บทวิเคราะห์นี้สูญเสียโอกาสที่จะได้รับข้อมูลปฐมภูมิอัน
เป็นประโยชน์ อย่างไรก็ตาม การปรึกษาหารือในรูปแบบเอกสารและการ
พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกับทีมหลักขององค์การช่วยเหลือเด็กได้ช่วยให้มี
การค้นพบเพิม่ เติม
4. ดังที่สรุปไว้ด้านล่าง ผลที่ตามมาคือบทวิเคราะห์นี้อิงตามแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ
เป็นหลักโดยไม่มีโอกาสได้นำเสนอสิ่งที่ค้นพบจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิอย่าง
เหมาะสม ตามที่แนะนำไว้ในการวิจัยทางสังคม
5. บทวิเคราะห์นี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะอธิบายเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านสิทธิ
เด็กในประเทศโดยละเอียด แต่เป็นภาพรวมของข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิง
ปริมาณที่มีอยู่เกี่ยวกับสถานการณ์เด็กในประเทศไทย และความพยายามที่จะ
ตรวจสอบการดำเนินการของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิเด็ก
6. หัวข้อทีพ่ ูดถึงเน้นไปที่การคุ้มครองเด็กและการศึกษา โดยมีการพูดถึงเล็กน้อย
เกี่ยวกับสุขภาพ สิทธิพลเมืองและเสรีภาพ
7. การเก็บข้อมูลอย่างเป็นทางการในประเทศไทยได้รับผลกระทบจากโควิด 19
ในปีพ.ศ. 2563 ตัวอย่างเช่น การสำรวจสำมะโนครัวเรือน (เดิมวางแผนไว้
สำหรับปีพ.ศ. 2563) ถูกเลื่อนออกไป
8. มีช่องว่างระหว่างข้อมูลหลายเรื่องปรากฏในเอกสาร ตัวอย่างเช่น ข้อมูล
เกี่ยวกับเด็กที่ขัดต่อกฎหมาย ข้อมูลเกี่ยวกับความชุกของความรุนแรง ข้อมูล
ที่แยกตามภูมิภาค/จังหวัด และไม่มีการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของเด็ก

1.4 โครงสร้างของบทวิเคราะห์สถานการณ์
สิทธิเด็กในประเทศไทย
•
•

•

1

ส่วนที่ 1 ของรายงานเป็นการแนะนำบทวิเคราะห์สถานการณ์สิทธิเด็กใน
ประเทศไทย
ส่วนที่ 2 เป็นการนำเสนอเกี่ยวกับประเทศไทยโดยไม่อธิบายอย่างละเอียด
เกี ่ ย วกั บ บริ บ ทหรื อ ประเทศ และจะกล่ า วถึ ง ภาพรวมของบริ บ ททาง
การเมืองในประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม
ความก้ า วหน้ าที ่ข ัด ต่ อ การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น การเปลี ่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ภาพรวมของผู้อพยพในประเทศ และข้อพิจารณาเรื่องเพศสภาพ
ส่ ว นที่ 3 คื อ โครงสร้ า งทางกฎหมายและสถาบั น ต่ า งๆ ที ่ เ กี ่ ย วข้ องกับ
สถานการณ์สิทธิเด็กในประเทศไทย ในเรื่องของการบังคับใช้อนุสัญ ญา
สหประชาชาติว่าด้วยสิทธิเด็ก ส่วนนี้ถูกเสริมโดยภาคผนวก 2 ซึ่งระบุ
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•

•

รายการตราสารสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่ประเทศไทยได้ลงนาม
และ/หรือให้สัตยาบัน
ส่วนที่ 4, 5, 6 และ 7 วิเ คราะห์ค วามคืบ หน้าและความท้ าทายหลั ก ที่
เกี่ยวข้องกับสิทธิเด็กในประเทศไทยตามหัวข้อ (การคุ้มครองเด็ก สุขภาพ
และโภชนาการ การศึกษา สิทธิพลเมืองและเสรีภาพ) จัดกลุ่มมาตราของ
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิเด็กอันเกี่ยวข้องกับสิทธิที่สำคัญต่อเด็ก
รวมถึงการวิเคราะห์เรื่องเพศสภาพและการรวมกลุ่มตามหัวข้อ ส่วนนี้ไม่ได้
ให้ข้อสรุปแต่เสนอสมมติฐานว่าเรื่องต่างๆ จะเป็นอย่างไร
ส่วนที่ 8 ให้คำแนะนำแก่องค์การช่วยเหลือเด็ก แห่งประเทศไทยเพื่อจัดทำ
โปรแกรมในอนาคต ส่วนนี้ไม่ได้เสนอวิธีแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเด็ก

1.5 ข้อมูลการองค์การช่วยเหลือเด็กในประเทศ
ไทย
องค์การช่วยเหลือเด็กดำเนินกิจการในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527
และได้รับมือกับสภาวะฉุกเฉินต่างๆ ในประเทศ โดยล่าสุดคือวิกฤตการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด19 ในปีพ.ศ. 2563 องค์การเข้าถึง 102,240 คนโดยตรง รวมถึง
เด็ก 57,559 คน (เด็ก ผู้หญิง 29,327 คน เด็กผู้ชาย 28,032 คน) และผู้ใหญ่
44,881 คน (ผู้หญิง 24,048 คน ผู้ชาย 20,833 คน) ผ่านโครงการที่เกี่ยวกับ
การศึกษา การคุ้มครองเด็ก และความปลอดภัยและสุขภาพ กิจกรรมที่จัดทำ
ได้แก่ ค่ายผู้ลี้ภัย 9 แห่งตามแนวชายแดนไทย-พม่า ใน 4 จังหวัด, พื้นที่ชายแดนที่
มีประชากรครอบครัวผู้อพยพจำนวนมากจากพม่าและเด็กไทยชาติพันธุ์และชน
พื้นเมือง (ตาก, แม่ฮ่องสอน, เชียงราย), ภาคใต้ตอนล่าง (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา
และสงขลา), พื้นที่ทะเลอันดามัน (ระนอง สุราษฎร์ธานี พังงา), จังหวัดภาคกลาง
ในเขตปริมณฑลใกล้กับกรุงเทพฯ (สระบุรีและนครราชสีมา), พื้นที่ประสบภัย
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2. บริบท
2.1 ประเทศไทยโดยสังเขป
รัฐบาล
• ประมุข: พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลง
กรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
• หัวหน้ารัฐบาล: นายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชา
• การปกครอง: ราชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ
ประชากร:
• ประชากร: 69,480,520 คน (ประมาณการในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.
2564) (*)
• เชื้อชาติ: ไทย 97.5% พม่า 1.3% อื่นๆ 1.1% (พ.ศ. 2558) (*)
• ภาษา: ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาทางการเพียง 90.7%, ภาษาไทยและภาษา
อื่นๆ 6.4%, ภาษาอื่นๆ (รวมถึงภาษามาเลเซีย พม่า) 2.9% (ปี พ.ศ.
2553) (*)
• ศาสนา: พุทธ 94.6% มุสลิม 4.3% คริสต์ 1% (ประมาณในปีพ.ศ.
2558) (*)
• ความเป็นเมือง: ประชากรในเมือง 51.4% ของประชากรทั้งหมด (พ.ศ.
2563) การขยายตัวของเมือง: 1.73% อัตราการเปลี่ยนแปลงประจำปี
(ประมาณการในปี พ.ศ. 2558-2563) (*)
สิ่งแวดล้อม:
• พื้นที่: 513,120 ตารางกิโลเมตร (*)
• การปกครอง: 6 ภูมิภาค 75 จังหวัด
• ภูมิอากาศ: เขตร้อน มีฝนตก อบอุ่น มีเมฆมาก มรสุมตะวันตกเฉียงใต้
(กลางเดือนพฤษภาคมถึงกันยายน); มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่แห้ง
และเย็น (พฤศจิกายนถึงกลางมีนาคม) แผ่นดินส่วนแคบตอนใต้ร้อนชื้น
เสมอ (*)
• ทรัพยากรธรรมชาติ: ดีบุก ยางพารา ก๊าซธรรมชาติ ทังสเตน แทนทาลัม
ไม้ซุง ตะกั่ว ปลา ยิปซั่ม ลิกไนต์ ฟลูออไรท์ ที่ดินเพาะปลูก (*)
• ดัชนีความเสี่ยงด้านสภาพอากาศระยะยาว: คะแนน: 29.83 ลำดับ:
9/10 ประเทศที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด (พ.ศ. 2543-2562) (*******)
ตัวชี้วัดเศรษฐกิจ:
• ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP): 543.798 พันล้านดอลลาร์
(ประมาณการในปีพ.ศ. 2562) (*)
• ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อหัว: 18,460 ดอลลาร์ (ประมาณ
การในปีพ.ศ. 2562) (*)
• อัตราการเติบโต: -2% (ไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2563) (***)
• ภาคส่วน: อุตสาหกรรม: 36.2%; การบริการ: 55.6% ของ GDP;
เกษตรกรรม: 8.2% ของ GDP (*)
• อัตราการว่างงาน: 2% (2563) (***)
• หนี้สาธารณะ: 49.4% ของ GDP (2563) (***)
• อัตราเงินเฟ้อ: -0.9% (***)
• ดัชนี Gini: 34.9 (ประมาณการในปีพ.ศ. 2562). 2
ตัวชี้วัดการพัฒนามนุษย์:
• ดัชนีการพัฒนามนุษย์ (HDI): 0.777 (**)
• อันดับ HDI: 79/189 (**)
• ค่าสัมประสิทธิค์ วามไม่เท่าเทียมกันของมนุษย์: 16.7% (**)
• ดัชนีความยากจนหลายมิติ: 0.003 (**)

https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI?end=2019&start=1967&view=chart
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• ความรุนแรงของการลิดรอนสิทธิ: 39.1% (**)
• อายุขัยเมื่อแรกเกิด: 77.2 (**)
• ปีการศึกษาทีค่ าดหวัง: 15 (**)
Accessed last time 29 March 2021
World Factbook Thailand: https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/thailand/
UNDP, 2021, Briefing note for countries on the 2020 Human Development Report Thailand. (**)
World Bank Group, January 2021, Thailand economic monitor - Restoring incomes
recovering jobs, World Bank, Bangkok. (***)
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=TH (****)
https://www.visionofhumanity.org/wp-content/uploads/2020/10/GPI_2020_web.pdf
(*****)
INFORM Severity Index Humanitarian Data Exchange (humdata.org) (******)
Microsoft Word - 20-2-01e Global Climate Risk Index 2020 (germanwatch.org)

2.2 บริบททางการเมือง
2.2.1 ประเทศที่อยู่ใกล้ชิดกับรัฐประหารเสมอ
ในขณะที่ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ในประเทศไทยสิ้นสุดลงในปี พ.ศ.
2475 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถ
บพิตร (พ.ศ. 2489 - 2559) อำนาจกลับคืนสู่ราชบัลลังก์และกลายเป็นศูนย์กลาง
ของ “ระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย ์ ท รงเป็ น ประมุ ข ” 3 ผสาน
แนวความคิดเกี่ยวกับอัตลักษณ์ประจำชาติที่สร้างขึ้นในระบอบราชาธิปไตยและ
พุทธศาสนา ซึ่งจะรักษาความสงบเรียบร้อยและความปรองดองเอาไว้ 4
อย่างไรก็ตาม ในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยมีการรัฐประหารและการ
ฟื้นคืนรัฐธรรมนูญอยู่หลายครั้ง: มีการรัฐประหารที่ประสบความสำเร็จ 13 ครั้ง
และมีการพยายามที่จะกระทำ 7 ครั้ง 5
ในปีพ.ศ. 2540 วิกฤตเศรษฐกิจ “ทำลายอำนาจทางเศรษฐกิจของสถาบัน
ทางการเมือง” และให้ความสะดวกแก่นายทักษิณ ชินวัตร ผู้ทรงอิทธิพลด้าน
โทรคมนาคมซึ่งชนะการเลือกตั้งในปีพ.ศ. 2544 ด้วยโครงการประชานิยม สังเกต
ได้ว่าในระหว่างที่นายทักษิณได้รับอำนาจ มีการส่งเสริมการทำสงครามกับยาเสพ
ติด (2546) ที่ “ก่อให้เ กิดการวิสามัญ ฆาตกรรมมากกว่า 2,800 ครั้ง ” โดยไม่
จำเป็นต้องมีการสอบสวนทางอาญาใดๆ 6
เมื ่ อ สิ ้ น สุ ด อำนาจก็ เ กิ ด การประท้ ว งโดยพั น ธมิ ต รประชาชนเพื่ อ
ประชาธิปไตย หรือ “คนเสื้อเหลือง” ในขณะที่แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จ
การ หรื อ “คนเสื ้ อ แดง” ก็ อ อกมาต่ อ ต้ า นรั ฐ บาลทหารและชนชั ้ น สู ง ทั ้ ง ยั ง
สนับสนุนชัยชนะของพรรคใหม่ที่อยู่เบื้องหลังการกลับมาของทักษิณในปีพ.ศ.
2548 การประท้ ว งดำเนิ น ตั ้ ง แต่ ป ี พ .ศ. 2548 ถึ ง 2553 7 กองกำลั ง ทหารที่
รับผิดชอบต่อการบาดเจ็บล้มตายระหว่างการปะทะกัน (โดยมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย
99 คนในกลุ่มคนเสื้อแดง และบาดเจ็บ 2,000 คน) ไม่เคยถูกตั้งข้อหาใช้กำลังกับผู้
ประท้วง 8 ในปีพ.ศ. 2557 การแทรกแซงของทหารได้ยุติการชุมนุม 9

2.2.2 การเลือกตั้งปี พ.ศ. 2562 และการ
ประท้วงครั้งล่าสุด
3

International Crisis Group, 2020, Asia report n.309 - COVID-19 and a Possible Political Reckoning in Thailand,
page 7.
4 Sombatpoonsiri Janjira, 2018, The 2014 Military Coup in Thailand: Implications for Political Conflicts and
Resolution, in Asian Journal of Peacebuilding Vol. 5 No. 1 (2017): 131-154, page 136.
5 Sombatpoonsiri Janjira, 2018, The 2014 Military Coup in Thailand: Implications for Political Conflicts and
Resolution, in Asian Journal of Peacebuilding Vol. 5 No. 1 (2017): 131-154, page 135.
6 Human Rights Watch, 2021, World report 2021.https://www.hrw.org/world-report/2020/country-chapters/thailand
7 Sombatpoonsiri Janjira, 2018, The 2014 Military Coup in Thailand: Implications for Political Conflicts and
Resolution, in Asian Journal of Peacebuilding Vol. 5 No. 1 (2017): 131-154, page 137.
8 Human Rights Watch, 2021, World report 2021. https://www.hrw.org/world-report/2020/country-chapters/thailand
9 Sombatpoonsiri Janjira, 2018, The 2014 Military Coup in Thailand: Implications for Political Conflicts and
Resolution, in Asian Journal of Peacebuilding Vol. 5 No. 1 (2017): 131-154, page 139.
10 International Crisis Group, 2020, Asia report n.309 - COVID-19 and a Possible Political Reckoning in Thailand,
page 3-4.

ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2475 ได้มีการทบทวนรัฐธรรมนูญถึง 12 ครั้ง ในปีพ.ศ. 2559
คนไทยได้อนุมัติฉบับล่าสุด (เสนอโดยรัฐบาลเผด็จการทหาร) ผ่านการลงประชามติ
ระดับ ประเทศ แต่มีค วามแตกต่างในพื้นที่เ นื่องจากประชาชนในจัง หวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ตอนล่างไม่อนุมัติแบบร่างนี้
ภายหลังการรัฐประหารปีพ.ศ. 2557 นำโดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
การเลือกตั้งครั้งแรกเกิดขึ้นในเดือนมีนาคม พ.ศ.2562 แม้ว่าพลเอกประยุทธ์จะ
ได้รับ การเลือกเป็นนายกรัฐ มนตรีอีกครั้ง แต่พรรคพลัง ประชารัฐ ที่ไ ด้ร ั บ การ
สนับสนุนจากกองทัพชนะคะแนนนิยม นอกจากนี้พรรคอนาคตใหม่ นำโดยนาย
ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ก็ประสบความสำเร็จอย่างเห็นได้ชัด (อยู่ในอันดับที่สาม) ด้วย
การสนั บ สนุ น จากเยาวชนซึ ่ ง ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น คนในเมื อ ง 10 โครงการเพื่ อ
ความก้าวหน้าของพรรคอนาคตใหม่เน้นการล้มเลิกสถานะที่เป็นอยู่และอำนาจ
ทางการทหาร มีการส่งเสริมระบบการคุ้มครองทางสังคมและการกระจายอำนาจ
คณะกรรมการการเลือกตั้งได้เปลี่ยนแปลงการคำนวณที่นั่งแบบระบบ
สัดส่วนแบบบัญชีรายชื่อ ภายหลังการลงคะแนนเสียง และส่งเสริมความเข้าใจที่ว่า
“การเลือกตั้ง [...] แสดงให้เห็นถึงการแบ่งขั้วอย่างชัดเจนในสังคม และการขาด
การปรองดองกัน ภายใต้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช.” 11
สิ้นปีพ.ศ. 2562 พรรคอนาคตใหม่ถูกยุบหลังจากที่นายธนาธรตกอยู่ภายใต้
ข้อกล่าวหาว่ามีการให้เงินกู้หลายล้านแก่พรรคของตน รวมถึงข้อกล่าวหาทาง
อาญาว่าเขาเป็นปรปักษ์ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 12
การยุบพรรคส่งผลให้เกิดการประท้วงของนักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตย
ในช่วงต้นปีพ.ศ. 2563 เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลออกไป การประท้วงเริ่มต้นขึ้นใน
โรงเรียนและมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ โดยผู้ประท้วงรวมตัวกันที่อาคารรัฐสภาเมื่อ
วันที่ 13 มีนาคม พระราชกำหนดสถานการณ์ฉุกเฉินโควิด19 ได้รับการอนุมัติเมื่อ
วันที่ 24 มีนาคม และขยายเวลาไปจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคม 13 โดยจะมีการล็อก
ดาวน์ มีคำสั่งห้ามการชุมนุมในที่สาธารณะ 14 และมีการขัดขวางการประท้วง มี
หลายครั้งที่นักปกป้องสิทธิมนุษยชนและผู้ประท้วงถูกคุมคาม เช่น การลักพาตัว
นายวั น เฉลิ ม สั ต ย์ ศ ั ก ดิ ์ ส ิท ธิ์ นั ก เคลื ่ อ นไหวทางการเมือ งในกัม พู ชาในเดือน
มิถุนายน15
ในสถานการณ์นี้ โลกออนไลน์กลายเป็นเวทีสำหรับการต่อสู้ทางการเมือง 16
การประท้วงครั้งใหม่นำโดยขบวนการเยาวชนอิสระเกิดขึ้นในกรุงเทพฯ เมื่อ
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 เรียกร้องให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และการปฏิรูป
สถาบันพระมหากษัตริย์ อีกทั้งยังกล่าวว่าสิทธิในเสรีภาพในการแสดงออกไม่ได้รับ
การเคารพ กลุ่มคนอื่นๆ ได้เข้าร่วมการประท้วง เช่น เด็ก ๆ ที่ต้องการปกป้องสิทธิ
ของตนในโรงเรียน กลุ่มคน LGBT และคนทำงานที่ได้รับผลกระทบรุนแรงจากการ
ระบาดใหญ่ 17
ในเดือนตุลาคม ขณะที่การประท้วงยังคงดำเนินอยู่ รัฐบาลได้ประกาศภาวะ
ฉุกเฉินในกรุงเทพฯ และให้อำนาจตำรวจปราบจลาจลใช้ปืนใหญ่ ฉีดน้ำปนแก๊ส
น้ำตา มีผู้บาดเจ็บหลายสิบคนจากเหตุการณ์นั้น นอกจากนี้ ในเดือนพฤศจิกายน
นายกรัฐมนตรีประยุทธ์ได้ฟื้นฟูการดำเนินคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ส่งผลให้มี
นักเคลื่อนไหวอย่างน้อย 14 คนถูกตั้งข้อหาเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน António

11

International Crisis Group, 2020, Asia report n.309 - COVID-19 and a Possible Political Reckoning in Thailand,
page 6.
12 Article 72 of the Political Parties Law prohibits this kind of donations to parties. In International Crisis Group, 2020,
Asia report n.309 - COVID-19 and a Possible Political Reckoning in Thailand, page 10.
13
Human Rights Watch, 2021, World report 2021. https://www.hrw.org/world-report/2020/countrychapters/thailand#
14 International Crisis Group, 2020, Asia report n.309 - COVID-19 and a Possible Political Reckoning in Thailand,
page 11, 12, 19.
15 International Crisis Group, 2020, Asia report n.309 - COVID-19 and a Possible Political Reckoning in Thailand,
page 14.
16 International Crisis Group, 2020, Asia report n.309 - COVID-19 and a Possible Political Reckoning in Thailand,
page 12.
17
Human Rights Watch, 2021, World report 2021. https://www.hrw.org/world-report/2020/countrychapters/thailand#

16

Guterres เลขาธิการสหประชาชาติได้อภิปรายเพื่อ “แสดงความห่วงใย” ต่อการ
ปราบปรามการประท้วงอย่างสันติ 18

2.2.3 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโควิด 19

2.2.4 การปกครองที่อ่อนแอและวิกฤตการณ์
ภายในประเทศ

นักเรียนในโครงการโรงเรียนหนูน้อยสดใส ใส่ใจสุขภาพในจังหวัดสระบุรีและ
นครราชสีมากำลังเรียนเกี่ยวกับการล้างมือ
ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ประเทศไทยเป็นประเทศที่ 2 ที่รายงานผู้ป่วย
โควิด และถึงจุดสูงสุดของการแพร่เชื้อในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 การควบคุมโรค
ระบาดนั้นได้ดำเนินการผ่านการความเข้มแข็งระดับพื้นที่ในการคัด กรองและ
ติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิด อย่างไรก็ดี แหล่งข่าวได้ระบุว่า ระหว่างเดือนเมษายนถึง
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ประเทศไทยกำลัง “ต่อสู้กับการติดเชื้อระลอกที่ 3 ขั้น
รุนแรงและเลวร้ายที่สุดของการระบาด อันเป็นความล้มเหลวหลังจากประสบ
ความสำเร็จในการควบคุมโรคมาหนึ่งปี ” และมีการนำเข้าวัคซีนเริ่มต้นอย่าง
เชื่องช้าในขณะที่ “การฉีดวัคซีนในกลุ่มประชากรมีกำหนดเริ่มในเดือนมิถุนายน”
19

แม้ว่าผลกระทบของการระบาดใหญ่ของโควิด 19 จะยากต่อการคาดเดา
แต่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ในระดับประเทศและนานาชาติต่างเห็นพ้องกันว่าระเบียบ
การเมืองจะไม่เหมือนเดิม สาเหตุหลักคือผลกระทบทางเศรษฐกิจจากวิกฤตและ
ความต้องการความเท่าเทียมมากขึ้น 20 นักศึกษาและนักเคลื่อนไหวด้ านสิทธิ
มนุษยชนมีความเชื่อว่าการชุมนุมเป็นวิถีแห่งการเปลี่ยนแปลงและได้สนับสนุน
กลุ่มแนวร่วมการปฏิรูป เห็นได้ชัดว่าการแบ่งแยกคนแต่ละรุ่นเป็นปัจจัยที่สำคัญ
อย่างหนึ่งที่อาจท้าทายสถานการณ์ที่เป็นอยู่ขณะนี้ 21
ตามที่อธิบายไว้ในหัวข้อ 2.3.3 รัฐบาลมี “การตอบสนองต่อการแพร่ระบาด
อย่างรวดเร็ว ” 22 ทำให้ได้รับคำชื่นชมกลับคืนมา ถึงกระนั้นวิกฤตเศรษฐกิจก็
แสดงให้เห็น “ข้อจำกัดของโมเดลทางการเมืองแบบคณาธิปไตยและเศรษฐกิจของ
ไทย” 23

18

Human Rights Watch, 2021, World report 2021. https://www.hrw.org/world-report/2020/countrychapters/thailand#
19 https://www.reuters.com/world/asia-pacific/thailand-reports-new-daily-record-21-deaths-third-virus-wave-202105-01/
20 International Crisis Group, 2020, Asia report n.309 - COVID-19 and a Possible Political Reckoning in Thailand,
page 21.
21 International Crisis Group, 2020, Asia report n.309 - COVID-19 and a Possible Political Reckoning in Thailand,
page 25.
22 UN National Economic and Social Development Council, October 2020, Socio-Economic Impact Assessment of
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ผู้ปกครองและเด็กจากโครงการการเลี้ยงลูกเชิงบวกขององค์การช่วยเหลือเด็กใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้

ในพ.ศ. 2546 แหล่งข้อมูลทุติยภูมิกล่าวว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่
ความขัดแย้งน้อยลง เนื่องจากระบบการเมืองแข็งแกร่งขึ้นและอิทธิพลทางทหาร
ถดถอย มีการให้คำจำกัดความว่าเป็นตัวอย่างของ “ผู้นำประเภทปฏิฐาน” 24 ทว่า
ภายหลัง พ.ศ. 2546 ความขัดแย้งภายในประเทศทวีความรุนแรงขึ้นหลายต่อ
หลายครั้ง ยกตัวอย่างเช่น การปะทะกันอย่างรุนแรงและการประท้วงในกรุงเทพฯ
ช่วงวิกฤตทางการเมือง ข้อพิพาทชายแดนกัมพูชาที่ยาวนานนับศตวรรษ (พ.ศ.
2551-2557) และความขัดแย้งในภาคใต้ของประเทศไทย ซึ่งสาเหตุเบื้องหลัง
เหตุการณ์เหล่านี้คือ “ความอ่อนแอของรัฐบาล”25
ในระหว่ า งปี พ.ศ. 2503 ถึ ง พ.ศ. 2523 มี ก องโจรตระเวนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ (ที่ราบสูงโคราช) ซึ่งมีชาวลาวที่พูดภาษาอีสาน
อาศัยอยู่ รัฐบาลตัดสินใจลงทุนในการปรับปรุงพื้นที่นี้ให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้น และ
ชาวอีสานจำนวนมากได้ย้ายไปกรุงเทพฯ หรือหมู่บ้านใหม่ๆ ด้วยเหตุนี้ “ประชากร
ท้องถิ่นจึงหลอมรวมเข้ากับวัฒนธรรมไทย กลายเป็นอัตลักษณ์แบบไทย-อีสาน” 26
สี่จังหวัดภาคใต้ของประเทศไทย (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา) ซึ่ง
เป็นถิ่นฐานของประชากรไทยมุสลิมส่วนใหญ่ที่พูดภาษามลายูปัตตานี (เรียกว่า ยา
วี ในภาษาไทย) ถูกผนวกเข้ากับรัฐของไทย (ในอดีตเรียกว่า สยาม) ในปี พ.ศ.
2452 กลุ่มผู้สนับสนุนการแบ่งแยกดินแดนซึ่งก่อตัวขึ้นในช่วงพ.ศ. 2503 ดูจะ
เปลี่ยนแปลงไปตลอดหลายปีที่ผ่านมา กลายเป็นการรวมกันของกลุ่มติดอาวุธ
ต่างๆ ในช่วงพ.ศ. 2523 ความขัดแย้งเริ่มน้อยลงเพราะรัฐบาลได้นำกลยุทธ์ต่อต้าน
การก่อความไม่สงบมาปฏิบัติ ซึ่งรวมถึงการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและการ
23

International Crisis Group, 2020, Asia report n.309 - COVID-19 and a Possible Political Reckoning in Thailand,
page 27.
24 Mueller John, 2004, The Remnants of War, Ithaca NY: Cornell University Press, pages 176-177.
25 Tǿnnesson Stein & Byarnegård Elin, 2018, Why so much conflict in Thailand? Thammasat Review 18 Vol.18 N.
1 (Special Issue 2). 132-161, page 133.
26 Stein Tǿnnesson & Elin Byarnegård, 2018, Why so much conflict in Thailand? Thammasat Review 18 Vol.18 N.
1 (Special Issue 2). 132-161, page 136.
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นิรโทษกรรมที่ยืดยาว ความรุนแรงระลอกใหม่ปะทุขึ้นในปีพ.ศ. 2547 และพ.ศ.
2555 ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา รัฐบาลกลางได้ออกกฎหมายความมั่นคงพิเศษสาม
ฉบับเพื่อตอบโต้การก่อความไม่สงบ (พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ. 2457
พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และ พ.ศ.
2551) ผู้สังเกตการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนกล่าวว่ากฎหมายเหล่านี้นำไปสู่การสร้าง
กำลังทหารในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และนำไปสู่อำนาจพิเศษที่มอบให้แก่ทหาร
และเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่นี้ 27 ในช่วงฤดูร้อนปี พ.ศ. 2563 ชาวมลายูมุสลิมเข้า
ร่วมการประท้วงต่างๆ ที่เกิดขึ้นในกรุงเทพฯ เรียกร้องให้ยุติการควบคุมทางทหาร
ในภูมิภาคของตน 28
ข้อมูลทางการรายงานว่าในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 มีผู้บาดเจ็บและ
เสียชีวิต 23 ราย (เสียชีวิต 9 ราย บาดเจ็บ 14 ราย) ในจำนวนนี้มีเด็กผู้ชายอายุต่ำ
กว่า 18 ปี หรือ "มีอายุไม่แน่ชัด" 3 ราย ตัวเลขสะสมตั้งแต่มกราคม พ.ศ. 2547
คือมีผู้เสียชีวิต 7,233 ราย บาดเจ็บ 13,441 ราย และประสบอุบัติเหตุ 20,971
ราย 29

2.2.5 รัฐประหารในประเทศพม่า
ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 หลังการเลือกตั้งที่พรรคสันนิบาตแห่งชาติ
เพื่อประชาธิปไตยเป็นฝ่ายชนะ (ในขณะที่ฝ่ายค้านอ้างว่าเป็นการทุจริต) กองทัพก็
เข้ากุมอำนาจ การประท้วงเพื่อต่อต้านรัฐประหารได้รับการสนับสนุนไม่เพียงจาก
กลุ่มนักศึกษา ทนายความอย่าเดียวเท่านั้น แต่ เจ้าหน้าที่ธนาคารและพนักงาน
ของรัฐก็ร่วมในการประท้วงด้วย ทางรัฐบาลทหารได้กำหนดข้อจำกัดด้านการ
เคลื่อนไหว (รวมถึงเคอร์ฟิว) และใช้ปืนฉีดน้ำกับกระสุนยางในการต่อสู้ กับ ผู้
ประท้ ว ง 30 กระทั ่ ง ถึ ง เดื อ นเมษายน พ.ศ. 2564 มี ผ ู ้ เ สี ย ชี ว ิ ต กว่ า 700 ราย
ประชาชน 23,000 คนต้องพลัดถิ่น และ 3,000 คนหนีออกนอกประเทศและลี้ภัย
เข้ามาในประเทศไทย รัฐบาลไทยได้จัดตั้งที่พักพิงชั่วคราว แต่เห็นได้ชัดว่าองค์กร
เอกชนและหน่ว ยงานของสหประชาชาติไ ม่ไ ด้ร ับ อนุญ าตให้เ ข้าถึง พื้ นที ่ แ ละ
ช่วยเหลือประชากรที ่ได้ร ับ ผลกระทบ 31 ในเดือนมิถ ุนายน พ.ศ. 2564 ตาม
รายงานระดับภูมิภาคของสหประชาชาติ ตัวเลขแสดงให้เห็นว่ามีผู้พลัดถิ่นตามแนว
ชายแดนมากกว่ า 100,000 คน 32 และ 17,500 พยายามหลบหนี เ ข้ า มาใน
ประเทศไทย (ไม่ทราบตัวเลขการเข้าซ้ำ) องค์การสหประชาชาติ องค์กรระหว่าง
ประเทศ และองค์กรเอกชน ได้ออกแถลงการณ์ปลายเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563
เพื่อให้รับ ประชาชนที่ หนีก ารปะทะเข้ามาพำนัก ในประเทศ และกำลัง อยู ่ ใ น
ระหว่างการร่างแผนรับมือผู้ลี้ภัยรายใหม่อย่างน้อย 24,000 คนภายในเดือน
พฤศจิกายน 2564 โดยมีแนวโน้มว่าจะมีตัวเลขสูงขึ้นในช่วง 12 เดือนจากการผัน
ผวนของสถานการณ์การเมือง 33
การเคลื่อนย้ายข้ามพรมแดนนี้ยังถือเป็นความท้าทายในการต่อสู้กับโควิด
19 การเคลื่อนย้ายของผู้อพยพและผู้ขอลี้ภัยที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแสดงให้เห็นถึง
ความเกี ่ ย วข้ อ งระดั บ ภู ม ิ ภ าคของรั ฐ ประหารในพม่ า แม้ จ ะมี ห ลั ก การไม่ เ ข้ า
แทรกแซงกิจการภายในของอาเซียนก็ตาม 34

2.3 บริบททางเศรษฐกิจและสังคม
2.3.1 ภาวะเศรษฐกิจและความไม่เสมอภาค
ก่อนวิกฤตฯ
ก่ อ นที ่ ก ารระบาดใหญ่ จ ะเริ ่ ม ต้ น สถานการณ์ เ ศรษฐกิ จ ของไทยยัง ไม่
เจริญรุ่งเรืองดี ทุกภาคส่วนกำลังตกต่ำ ทั้งภาคส่วนรอง การลงทุนทางการเงิน การ
ส่งออก 35 และรวมไปถึงการท่องเที่ยว (ซึ่งคิดเป็น 12-16% ของ GDP) 36 กล่าว
โดยทั ่ ว ไป การลดความยากจนได้ ช ะลอตั วลงในช่ว งที ่ ผ ่ านมา และนั บ ตั ้ ง แต่
รัฐประหารปีพ.ศ. 2557 ความยากจนก็ได้เพิ่มขึ้นในปีพ.ศ. 2559 และ 2561 37
เศรษฐกิจไทยกำลังแสดงให้เ ห็นว่าถึงขีดจำกัดผ่านการอาศัยแรงงานและการ
ค้าขายที่มีคุณภาพต่ำ 38
คำนิยามของการเติบโตอย่างจำกัดนี้เรียกว่า “กับดักรายได้ปานกลาง” ซึ่ง
“กำไรที่มาจากแรงงานต้นทุนต่ำและการเลียนแบบของเทคโนโลยีลดรายได้เฉลี่ย
ลงเกือบๆ 4,000 ดอลลาร์ต่อปี ประเทศของเราให้ค ่าจ้างที่ค ่อนข้างแพงเมื่อ
แข่งขันในอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงาน แต่กลับขาดแรงงานที่มีทักษะเพื่อแข่งขันกับ
เศรษฐกิจที่ก้าวหน้า” 39 ไม่มีการปฏิรูปทางการเมืองใดจะควบคุมแนวโน้มนี้
อีกหนึ่งเหตุผลสำหรับทางตันของเศรษฐกิจก็คือเศรษฐกิจใต้ดินในประเทศ
ไทย ซึ่งอยู่นอกเหนือกฎระเบียบและระบบภาษีของราชการ ประเทศไทยเป็น
ประเทศที่มีการขยายตัวมากที่สุดในเอเชีย โดย GDP อยู่ที่ 43.1% ในปีพ.ศ. 2558
จากปีพ.ศ. 2557 ถึง 2561 อัตราความยากจนโดยรวมน้อยลงในระดับหนึ่ง
จาก 10.53% ในปีพ.ศ. 2557 เป็น 9.85% ในปีพ.ศ. 2561; ในทางกลับกัน ภาคใต้
และภาคกลางมีอัตราที่แย่ลงในปีพ.ศ. 2561 40 นอกจากนี้ยังมีความแตกต่างของ
แนวโน้มเมื่อเปรียบเทียบจังหวัดต่างๆ ในภูมิภาคเดียวกัน 41
ความไม่เท่าเทียมกันเป็นอีกประเด็นหนึ่งของประเทศไทย ด้วยอำนาจทาง
การเงินอยู่ในมือของคณาธิปไตยที่ถูกจำกัด ทั้งนี้ “รายงานความมั่งคั่งทั่วโลก
(Global Wealth Report) และ Databook ซึ่งตีพิมพ์เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ.
2561 โดย Credit Suisse เปิดเผยว่าประเทศไทยมีช่องว่างของความร่ำรวยที่ใหญ่
ที่สุดในโลก” 42 ที่จริงในปีพ.ศ. 2562 1% ของประชากรมีความร่ำรวยถึง 50.4%
และ 10% มีความร่ำรวยถึงสามในสี่ (76.6%) 43 ความไม่เท่าเทียมทำลายอนาคต
ของคนรุ่นต่อไปอย่างหนัก ในขณะที่การเข้าถึงโรงเรียนประถมมีความเป็นสากล
แต่ ก ็ ย ั ง ขาดโอกาสอื ่ น ๆ เช่ น การเข้ า ถึ ง อิ น เทอร์ เ น็ ต จากผลการศึ ก ษาของ
ธนาคารโลกที่ตีพิมพ์ในปีพ.ศ. 2563 โดยไม่รวมข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของโควิด
19 เด็กในเขตเมืองและกรุงเทพฯ มีแนวโน้มที่จะเข้าถึง สินค้าและบริการขั้น
พื้นฐานมากกว่า 44 และ “เด็กอายุ 6-14 ขวบมากกว่าครึ่ง ในกรุงเทพฯ ได้รับ
โอกาสทุ ก อย่ า งรวมกั น 45 [...] เที ย บกั บ เด็ ก เพี ย ง 10 % ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ” 46
ความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงทรัพยากรทางการศึกษา ทางการคุ้มครอง และ
ทางสุขภาพสามารถส่งผลกระทบต่อชีวิตเด็กอย่างต่อเนื่อง 47 ในประเทศไทย เด็ก
ประมาณ 1.25 ล้านคนอาศัยอยู่ในสภาวะตกต่ำที่สุด ในขณะที่ 0.5 ล้านคนอยู่ใน
สภาวะดีที่สุด 48 อิงจากเส้นความยากจนของรายได้จำนวน 5.5 ดอลลาร์ต่อวัน
“เด็กประมาณ 396,000 คน อายุ 6-14 ปี อาศัยอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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COVID-19 in Thailand, page 24.
43 Credit Suisse, Global Wealth Data Book 2019, October 2019, p. 168.
44 World Bank Group, 2020, Taking the Pulse of Poverty and Inequality in Thailand, page VII.
45 “Opportunities for children are defined as access to basic goods and services in education, health, and
infrastructure, which are deemed necessary for an individual to realize his/her full potential in society”, where
infrastructure can refer to access to drinking water, improved sanitation, electricity, Internet, in World Bank Group,
2020, Taking the Pulse of Poverty and Inequality in Thailand, page 45.
46 World Bank Group, 2020, Taking the Pulse of Poverty and Inequality in Thailand, page X.
47 World Bank Group, 2020, Taking the Pulse of Poverty and Inequality in Thailand, page 43.
48 World Bank Group, 2020, Taking the Pulse of Poverty and Inequality in Thailand, page 50.
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เด็กยากจนที่อยู่ในกลุ่มประชากรที่มีรายได้ปานกลางระดับสูง (Upper Middle
Income) ในภาคอีสานมีจำนวนเกือบครึ่งหนึ่ง ของจำนวนเด็กยากจนในกลุ่มประ
ขากรที่มีรายได้ปานกลางระดับสูงของทั้งประเทศ” 49

•

2.3.2 ผลกระทบของเชื้อไวรัสโควิด 19
•

•

•

เจ้าหน้าที่ขององค์การช่วยเหลือเด็กแห่งประเทศไทยสอนเด็กในโครงการโรงเรียน
หนูน้อยสดใส ใส่ใจสุขภาพสวมหน้ากากให้ถูกวิธี
ในช่ ว งวิ ก ฤตการเงิ น ปี พ .ศ. 2540 คนไทยสองในสามหาเลี ้ ย งชี พ ด้ ว ย
การเกษตร จึงช่วยบรรเทาผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำได้ ในปัจจุบั น
เปอร์เซ็นต์รายได้ที่มาจากงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเกษตรได้เพิ่มขึ้นอย่างมาก ซึ่งมี
ส่วนทำให้เกิดความเสี่ยง 50
การแพร่ระบาดส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อประเทศ ทำให้เศรษฐกิ จหดตัว
ลง และการท่องเที่ยวซึ่งเป็นภาคส่วนสำคัญของเศรษฐกิจไทยถูกระงับตลอดทั้งปี
51 ปัจจัยบางประการที่ควรพิจารณา ได้แก่:
• ระบบการเงินของประเทศไทยยังคงมีเสถียรภาพแม้ในช่วงเวลาที่เปราะบาง
ในสถานการณ์โลกที่คาดเดาได้ยากและมีความผันผวน 52
• การฟื้นตัว: เศรษฐกิจหดตัว 6.4% (ปีต่อปี) ในไตรมาสที่สามของปีพ.ศ.
2563 53 คาดว่าการเติบโตจะอยู่ที่ 4% ในปีพ.ศ. 2564 และ 4.7% ในปี
พ.ศ. 2565 54
• การว่างงาน: อัตราการว่างงานอย่างเป็นทางการเพิ่มขึ้นจาก 1% ในไตร
มาสแรกของปีพ.ศ. 2563 เป็น 2% ในไตรมาสที่สอง (อัตราที่สูง ที่สุด
นับ ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2552) 55 และหวัง ว่าจะลดกลับ มาเป็น 1.4% อีกครั้ง
ระหว่างปีพ.ศ. 2564-2555 56 นอกจากนี้ คาดว่า 6.6 ถึง 7.5 ล้านอาชีพจะ
หายไปหรือมีชั่วโมงการทำงานที่ลดลง และ 3.7 ล้านอาชีพสำหรับผู้หญิง
(22% ของแรงงานหญิงปีพ.ศ. 2562) ก็อาจประสบปัญหาเช่นเดียวกัน 57
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World Bank Group, 2020, Taking the Pulse of Poverty and Inequality in Thailand, page 49.
International Crisis Group, 2020, Asia report n.309 - COVID-19 and a Possible Political Reckoning in Thailand,
page 18.
51 UN National Economic and Social Development Council, October 2020, Socio-Economic Impact Assessment of
COVID-19 in Thailand, page 1.
52 World Bank Group, January 2021, Thailand economic monitor - Restoring incomes recovering jobs, World Bank,
Bangkok, page iii.
53 World Bank Group, January 2021, Thailand economic monitor - Restoring incomes recovering jobs, World Bank,
Bangkok, page 6.
54 World Bank Group, January 2021, Thailand economic monitor - Restoring incomes recovering jobs, World Bank,
Bangkok, page 33.
55 World Bank Group, January 2021, Thailand economic monitor - Restoring incomes recovering jobs, World Bank,
Bangkok, page 21.
56 UN National Economic and Social Development Council, October 2020, Socio-Economic Impact Assessment of
COVID-19 in Thailand, page 9.
57 UN National Economic and Social Development Council, October 2020, Socio-Economic Impact Assessment of
COVID-19 in Thailand, page 9.
58 Bank of Thailand, 2020, Export growth year on year January 1996 - May 2020. Data file (Microsoft Excel file), in
National Economic and Social Development Council, 2020, Socio-Economic Impact Assessment of COVID-19 in
Thailand, page 11.
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ดุลบัญชีเดินสะพัด: การตกต่ำของการค้าโลกทำให้การส่งออกและนำเข้า
หยุดชะงัก คิดเป็นสัดส่วนที่สูงของ GDP ในประเทศไทย การส่งออกลดลง
23% ในเดือนพฤษภาคม: ยานยนต์ (-56%) สิ่งทอ (-37%) เครื่องจักร (33%) โลหะและเหล็กกล้า (-28%) และอุปกรณ์ไฟฟ้า (- 26.7%) ซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นภาคดังกล่าวที่มีการจ้างงานอย่างเป็นทางการ 58 การส่งออกเริ่ม
เพิ่มขึ้นในช่วงฤดูใบไม้ร่วง พ.ศ. 2563 59
การขาดดุลงบประมาณ: การขาดดุลงบประมาณเพิ่มขึ้นจาก 2.3% ของ
GDP ในปีพ.ศ. 2562 เป็น 5.9% ของ GDP ในปีพ.ศ. 2563 (และคาดว่าจะ
อยู่ที่ 6.5% ในปี พ.ศ. 2564) 60 เหตุเ พราะแพ็คเกจเงินช่วยเหลือและ
รายได้จากภาษีที่ลดลง 61
การท่องเที่ยว: ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว (ที่พัก การขนส่ง
ผู้ประกอบการท่องเที่ยว และอาหาร) อยู่ในสภาวะวิกฤตอย่างที่ไม่เคยเกิด
ขึ ้ น มาก่ อ น เนื ่ อ งจากภาคส่ ว นนี ้ อ าศั ย วิ ส าหกิ จ ขนาดเล็ ก ที ่ ม ี ขี ด
ความสามารถในการรับมือกับผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างจำกัด และ
แรงงานส่วนใหญ่อยู่นอกระบบ 62
เกษตรกรรม: ความแห้งแล้งเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบทางลบต่อภาค
การเกษตร และภัยแล้งในปีพ.ศ. 2562 ส่งผลกระทบต่อภาคเช่นกัน การ
ทรุดตัวของการท่องเที่ยวทำให้อุปสงค์และอุปทานของสินค้าลดลงอย่าง
รวดเร็ ว แต่ โ ดยรวมแล้ ว ราคาสิ น ค้ า บางประเภทที ่ ส ู ง ขึ ้ น ทำให้ ภ าค
การเกษตรอยู่รอด การสนับสนุนทางการเงินแก่เกษตรกรก็มีความสำคัญ
เช่นกันเนื่องจากมีมูลค่ามากเมื่อเทียบกับรายได้ของเกษตรกร 63 การจ้าง
งานที่ลดลงทำให้คนงานหลายคนจากภาคส่วนอื่นๆ ย้ายไปยังภาคเกษตรที่
ให้ผลผลิตต่ำเพราะถือเป็น “โครงข่ายรองรับ” 64

ในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจตกต่ำ ประชากรกลุ่มที่อ่อนแอมีค่าใช้จ่ายสูงสุดอย่าง
เคย กลุ่มดังกล่าวได้แก่ แรงงานนอกระบบ แรงงานข้ามชาติ ผู้หญิง คนพิการ เด็ก
และผู้สูงอายุ ซึ่งมาตรการคุ้มครองทางสังคมเข้าถึงไม่ได้ทุกคน
สถานการณ์แรงงานนอกระบบมีความน่ากังวลเป็นพิเศษ เนื่อ งจากอัตรา
ความยากจนของคนกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าจาก 10% เป็น 21% และพวกเขา
ไม่มีสิทธิ์ได้รับมาตรการคุ้มครองทางสังคม ผู้หญิงมีสัดส่วนถึง 44% ของภาค
เศรษฐกิจที่ไม่เป็นทางการ (การท่องเที่ยว การดูแลรักษา งานภายใน) ดังนั้นจึงมี
ความเสี่ยงที่จะพบปัญหาจากภาคส่วนที่ ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 65 แรงงาน
ข้ามชาติหญิง (ในปีพ.ศ. 2562 มีการจดทะเบียน 3 ล้านคน และไม่ทราบจำนวนที่
ไม่ได้จดทะเบียน) ก็มีความเสี่ยงมากขึ้นเช่นกันเพราะส่วนใหญ่ไม่มีประกันสังคม
หรือสิทธิลาป่วย
ประชากรผู้พิการหรือกำลังเจ็บป่วยมีอัตราความยากจนลดลงจาก 14%
เป็น 13% เหตุเพราะมีเงินช่วยเหลือผู้พิการ ในขณะที่อัตราความยากจนของคน
จนในเมืองเพิ่มขึ้นจาก 4% เป็น 6% 66 ผู้หญิงพิการได้รับการยอมรับโดยทั่วกันว่า
มีค วามเสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดและไม่ได้รับการคุ้มครองต่างๆ รวมถึง การ
คุ้มครองทางสังคม
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ด้วยข้อจำกัดที่ถูกบังคับใช้ อาชีพทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับความบันเทิงรวมถึง
ผู้ให้บริการทางเพศก็ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเช่นกัน
คนเร่ร่อนซึ่งอาจเป็นกลุ่มที่อ่อนแอที่สุดไม่มีแม้แต่ที่หลบภัย พวกเขามี
โอกาสน้อยในการหารายได้ในช่วงล็อกดาวน์และยังคงใช้ชีวิตตามท้องถนนต่อไป
แม้จะติดเคอร์ฟิว ทั้งต้องเผชิญกับความรุนแรงและการถูกเหยียดหยาม 67

2.3.3 เกราะป้องกันทางสังคม

เด็กๆ ในโครงการโรงเรียนหนูน้อยสดใส ใส่ใจสุขภาพเรียนรู้วิธีป้องกันตนเอง
ในช่วงโควิด 19
ระบบการคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทยได้รวมถึงโครงการช่วยเหลือ
สังคมและประกันสังคม ในขณะที่ผลประโยชน์ได้รวมถึงเงินบำนาญ การคลอด
บุตร เงินสงเคราะห์บุตร เงินช่วยเหลือผู้ที่ว่างงาน เงิน ช่วยเหลือเมื่อมีการเจ็บป่วย
เงินช่วยเหลือคนชรา และเงินช่วยเหลือผู้พิการ 68 เงินสงเคราะห์บุตรถูกมอบเป็น
จำนวน 600 บาทต่อเดือน (20 ดอลลาร์) ให้กับเด็กอายุ 0-6 ปีที่ครอบครัวมีรายได้
ต่ำ (อิงตามรายได้ต่อปี) ตั้งเป้าที่เด็กจำนวน 700,000 คนในปี พ.ศ. 2562 69
แน่นอนว่ามีช่องว่างเกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น แบบแผนบางอย่างไม่นับรวมผู้
อพยพ และยากที่จะรับรองว่ามีการกำหนดเป้าประสงค์ไปยังกลุ่มที่อ่อนแอที่สุด
หรือไม่ 70 โดยเฉพาะกลุ่มคนที่สังคมไม่ให้ความสำคัญ เช่น คนพิการ ที่จริงแล้ว
“ความท้าทายในการให้บริการเพื่อการคุ้มครองทางสังคมเกิดขึ้นจากการกระจาย
ตัวและการขาดการประสานงานของแต่ละภาคส่วน ซึ่งปรากฏให้เห็นในข้อมูลที่
กระจัดกระจายและไม่สอดคล้องกัน เห็นได้ชัดว่าฐานข้อมูลการคุ้มครองทางสังคม
ไม่ได้ถูกรวมไว้ในที่เดียวกัน” 71
เด็กๆ สรุปว่าคนที่อ่อนแอที่สุดมีความเสี่ยงที่จะพลาดล้มมากกว่า:
“ฉันอาศัยอยู่ในหมู่บ้านฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ฉันมาจากกลุ่มชาติพันธุ์ที่
ยากจน โควิด 19 ทำให้ชีวิตเราลำบากขึ้นมาก หลายคนตกงานและขาดแหล่ง
รายได้ เราไม่ได้รับเงินเยียวยาใด ๆ จากรัฐบาลไทยเพราะไม่มีบัตรประจำตัวและ
ประกันสังคม เรารู้ว่ามีนโยบายช่วยเหลือแต่เรากลั บไม่สามารถเข้าถึงได้ เงินนี้มา
จากภาษีของเรา เราสมควรได้รับทั้งประโยชน์และสิทธิ รัฐบาลควรจัดสวัสดิการให้
เราทุกคน รวมทั้งกลุ่มชาติพันธุ์และผู้คนที่อาศัยอยู่ชายขอบ” 72
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ธนาคารโลกระบุว่า “ประเทศไทยมีผลการทำงานที่ค่อนข้างดีเมื่อเทียบกับ
ประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคในเรื่องของขนาด ความเร็ว และการกำหนดเป้าหมายของ
การตอบสนอง” ต่อโควิด19 และมีการยืม GDP 6% มาใช้จ่ายในการโอนเงิน การ
ตอบสนองทางการแพทย์และสังคม 73 เมื่อต้นเดือนเมษายน พ.ศ. 2563 มาตรการ
ชุดหนึ่งกล่าวถึงผู้ว่างงาน (ประมาณ 7 ล้านคน) และคนอื่น ๆ ที่มีปัญหาทาง
การเงิน และยังกล่าวถึงความช่วยเหลือทางการเงินแก่องค์กรต่างๆ (เช่น สินเชื่อที่
อยู่อาศัยแก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยว) 74 มีการแจ้งการชำระเงินรายเดือนจำนวน
153 ดอลลาร์ เป็นเวลาสามเดือน ผู้คนเกือบ 29 ล้านคนให้ข้อมูลของตอนเอง ซึ่ง
มากกว่าจำนวน 9 ล้านคนที่รัฐบาลคาดการณ์ไว้แต่เดิม รวมแรงงานนอกระบบ
นอกภาคเกษตรอีก 15 ล้านคนภายหลังการประท้วงรุนแรง 75 นอกจากผลประโย
ชนจากการว่างงานจนถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ในประเทศไทยยัง รวมถึง กองทุนการศึกษาที่เ ท่าเทียมกัน (ครอบคลุมอาหาร
สำหรับเด็กในครอบครัวแรงงานที่มีรายได้ต่ำจำนวนมากกว่า 750,000 คน) การ
ลดอัตราเงินสมทบประกันสังคม ค่ารักษาพยาบาลที่คุ้มครองผู้ติดโรคโควิด19 และ
มาตรการทางการเงินต่างๆ 76
มาตรการเหล่านี้มีค วามจำเป็นอย่างยิ่ง เมื่อเผชิญ ผลกระทบของวิกฤต
เศรษฐกิ จ แต่ ไ ม่ ส ามารถคงอยู ่ ต ลอดไปได้ ด้ ว ยเหตุ น ี ้ “... สิ ่ ง สำคั ญ คื อ การ
เสริมสร้างเครือข่ายความปลอดภัยทางสังคมด้วยการปกป้องอาชีพเพื่อประกัน
รายได้ประจำครัวเรือนซึ่งจะช่วยให้แต่ละครัวเรือนสามารถรับมือกับวิกฤตได้
นอกจากนั้นยังสามารถขยายการคุ้มครองทางสังคมในรูปแบบของการโอนเงิน
โดยตรงไปยังผู้ที่ต้องการการเยียวยามากที่สุด” 77

2.4. ความเจริญก้าวหน้าที่ขัดแย้งกับเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน
2.4.1 การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
กับแผนและกลยุทธ์หลัก
จากรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 41 ใน 193
ประเทศ ด้วยคะแนนรวม 74.5 ในตารางด้านล่าง มีการนำเสนอภาพรวมความ
คืบ หน้าของเป้าหมายการพัฒ นาที่ยั ่ง ยื น โดยอ้ างอิง จากสองแหล่ง ที่ม า: การ
นำเสนอโดยสมัครใจปีพ.ศ. 2560 78 และรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน (เดิมคือ SDG
Index & Dashboards) 79

74

UN National Economic and Social Development Council, October 2020, Socio-Economic Impact Assessment of
COVID-19 in Thailand, page 4.
75 Bangkok Post, Farming households get B15,000 aid, 28 April 2020.
76 N National Economic and Social Development Council, October 2020, Socio-Economic Impact Assessment of
COVID-19 in Thailand, page 5.
77 UN National Economic and Social Development Council, October 2020, Socio-Economic Impact Assessment of
COVID-19 in Thailand, page 12.
78 Government of Thailand, 2017, Thailand’s Voluntary National Review on the Implementation of the 2030 Agenda
for Sustainable Development, page 8,11, 13, 14, 17, 20, 21, 23, 26, 28, 32, 36, 37, 38, 42, 45, 46, 48, 49, 52, 54,
55, 56, 60, 61.
79 https://dashboards.sdgindex.org/profiles/THA. All data presented on this website are based on the publication
Sachs et al., 2020, The Sustainable Development Goals and Covid-19. Sustainable Development Report 2020,
Cambridge University Press.
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เป้าหมาย

1.

2.

3.

4.

5.

6.

รายงานผลการทบทวนการดำเนินงานตามวาระ
การพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2560

ลดจำนวนประชากรที่ยากจนลงครึ่งหนึ่ง จาก 42.3% (ใน เป้าหมายประสบความสำเร็จ
ขจัดความยากจนทุกรูปแบบใน พ.ศ. 2543) เป็น 7.2% (2558) ของประชากรที่อยู่ภายใต้
ทุกพื้นที่
เส้นแบ่งความยากจนแห่งชาติ
ขจัดความอดอยาก บรรลุ
ความมั่นคงทางอาหารและ
โภชนาการที่ดีขึ้น ส่งเสริม
เกษตรกรรมที่ยั่งยืน

ลดสัดส่วนประชากรที่อยู่ในภาวะทุพโภชนาการ 34.6%
ใน พ.ศ. 2535 เป็น 7.4% ในพ.ศ. 2559

มีการพัฒนาปานกลาง ยังคงมีความท้าทายในเรื่อง
ความชุกของภาวะแคระแกร็น (10.50/0) และภาวะ
สารอาหาร (5.40/0) ของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี คะแนน
ดัชนีการจัดการไนโตรเจนอย่างยั่งยืนลดลง (0.88/0)

การคุ้มครองสุขภาพ: 99.87% อัตราการตายของมารดา
และทารกแรกเกิดต่ำกว่าเป้าประสงค์ทั่วโลกเนื่องจาก
ส่งเสริมสุขภาพและความ
99.6% ของการคลอดบุตรมีบุคลากรด้านสุขภาพที่มี
เป็นอยู่ที่ดีให้แก่ประชากรทุก
ทักษะให้การดูแล (2558) โรคเอดส์ วัณโรค มาลาเรีย
ช่วงวัย
ลดลง

มีความก้าวหน้าปานกลาง ข้อท้าทายที่ประสบยังคงมี
ดังนี้ อุบัติการณ์ของวัณโรค (153/0), อัตราการเสียชีวิต
ตามมาตรฐานอายุอันเนื่องมาจากมลพิษทางอากาศใน
ครัวเรือนและมลพิษทางอากาศโดยรอบ (ค่า 61/0),
การเสียชีวิตจากการจราจร (32.70/3.2), อายุคาดเฉลี่ย
(75.50/83), อัตราการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่น (44.91/2.5)
เด็กในวัยเรียนมากกว่า 90% (โดยไม่คำนึงถึงสัญชาติหรือ อัตราการสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ยัง
สร้างการศึกษาที่เท่าเทียม
สถานะผู้อพยพ) สามารถเข้าถึงทุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประเด็นท้าทาย (78.35/100) โดยมีผลคะแนนรวม
และทั่วถึง ส่งเสริมการเรียนรู้ 12 ปี (2558)
ลดลง
ตลอดชีวิตแก่ทุกคน
เด็กผู้หญิงสามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่า
สร้างความเท่าเทียมทางเพศ เทียมกันกับเด็กผู้ชาย 60% ของผู้หญิงเป็นตัวแทนภาค
Not for circulation
เสริมพลังทางสังคมแก่ผู้หญิง แรงงาน และ 38% อยู่ในระดับผู้บริหารในภาคเอกชน
และเด็กหญิง
(2557)
99.8% ของครัวเรือนสามารถเข้าถึงสุขาภิบาลและ
จัดให้มีน้ำสำหรับการอุปโภค 99.6% ของครัวเรือนสามารถเข้าถึงน้ำดื่มที่ปลอดภัย
บริโภค การจัดการน้ำที่ยั่งยืน (2557) หากยังมีความท้าทายในพื้นที่ชนบท
และสุขาภิบาลสำหรับทุกคน

มีแนวโน้มการพัฒนาปานกลาง ประเทศยังคงพบความ
ท้าทายดังนี้: อัตราส่วนค่าเฉลี่ยปีการศึกษาเฉลี่ยหญิง
ชาย (ratio of female-to-male mean years)
(93.75/100); จำนวนผู้หญิงที่ดำรงตำแหน่งในรัฐสภา
(15.75/50)
ยังเป็นไปตามเป้า ยังคงมีความท้าทายหลักในด้านการ
บำบัดน้ำเสียที่มาจากคน (1.99/100)

7.

สร้างหลักประกันให้ทุกคน
สามารถเข้าถึงพลังงาน
สมัยใหม่ที่ยั่งยืนในราคาที่
ย่อมเยา

วัตถุประสงค์: เพิ่มอัตราส่วนพลังงานทดแทนจาก
มีการพัฒนาปานกลาง คะแนนคงที่สำหรับประชากรที่
13.83% เป็น 30% ภายใน พ.ศ. 2579 มีกำลังผลิต
สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีพลังงานสะอาดสำหรับการ
พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุดในกลุ่มสมาชิกอาเซียน (2560) ปรุงอาหาร (74.43/100)

8.

ส่งเสริมการเติบโตทาง
เศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง
ครอบคลุม และยั่งยืน การ
จ้างงานเต็มที่ มีผลิตภาพ
และการมีงานที่เหมาะสม
สำหรับทุกคน

วัตถุประสงค์: เป็นประเทศที่มีรายได้สูงภายในปีพ.ศ.
2579 (GDP/capita=13,000 ดอลลาร์) และอัตราการ
เติบโต 5% ต่อปีในปีต่อๆ ไป

9.

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทย
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) สอดคล้องกับเป้าหมาย
ยืดหยุ่น ส่งเสริมกระบวนการ
การพัฒนาอย่างยั่งยืนในการจัดหาคมนาคมขนส่งที่มี
อุตสาหกรรมที่ยั่งยืน และ
ประสิทธิภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและปลอดภัย
สนับสนุนนวัตกรรม
ครอบคลุมและเป็นนวัตกรรมใหม่สำหรับทุกคน

พัฒนาตามเป้า ยังคงมีความท้าทายของผู้สียหายจาก
การใช้แรงงานทาสยุคใหม่ (8.89/0)

พัฒนาตามเป้า คะแนนคงที่ในบทความวิชาการและ
บทความเชิงวิทยาศาสตร์ (0.18/1.2)
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

วัตถุประสงค์: รายได้ของประชากรกลุ่มรายได้ต่ำสุด
ไม่มีข้อมูล
ลดความเหลื่อมล้ำทั้งภายใน เพิ่มขึ้น 15% ในแต่ละปี (เทียบกับการเพิ่มขึ้น 6.05% ใน
ปี พ.ศ. 2558)
และระหว่างประเทศ
ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐาน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 เป็น
แผนแรกที่มียุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างเจาะจง
ของมนุษย์มีความ
ครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิ
ต้านทานและยั่งยืน

มีการพัฒนาปานกลาง ความท้าทายที่สำคัญคือความ
เข้มข้นเฉลี่ยประจำปีของฝุ่นละอองขนาดเล็กที่มีเส้น
ผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5)
(26.26/6.3)

การพัฒนาแผนงานการบริโภคและการผลิตอย่างยั่งยืน ไม่มีข้อมูล
สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบ (SCP) ปีพ.ศ. 2560-2579 เพื่อประชาสัมพันธ์แนวคิดของ
การผลิตและการบริโภคที่
SCP ให้ภาคส่วนต่างๆ
ยั่งยืน
ส่งผลงานระดับชาติที่มุ่งหมายไว้ในปี พ.ศ. 2558 โดยมี
ดำเนินมาตรการเร่งด่วนเพื่อ
วัตถุประสงค์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 20-25%
รับมือกับการเปลี่ยนแปลง
ภายในปีพ.ศ. 2573 แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและ
สภาพภูมิอากาศ (2558-2593) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ผลกระทบ
ในการปรับตัวและบรรเทาผลกระทบในภาคต่างๆ
โครงการปลูกป่าชายทะเลทำให้พื้นที่ป่าชายเลนเพิ่มขึ้น
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จาก
5.24% ในช่วงปีพ.ศ. 2547-2557 พระราชบัญญัติ
มหาสมุทร ทะเล และ
ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ทรัพยากรทางทะเลเพื่อการ
ซึ่งเป็นกฎหมายฉบับแรกที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้อง
พัฒนาที่ยั่งยืน
ทรัพยากรชายฝั่งและชายทะเลโดยเฉพาะ (2558)
ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุน วัตถุประสงค์: เพิ่มพื้นที่ป่าไม้จาก 31.6% ของพื้นดินเป็น
การใช้ระบบนิเวศบนบกอย่าง 40% ผ่านรูปแบบการปลูกป่าไม้ที่หลากหลายและกลไก
ยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่าง
ทางการเงิน
ยั่งยืน ต่อสู้กับการกลาย
สภาพเป็นทะเลทราย หยุด
การเสื่อมโทรมของที่ดินและ
ฟื้นสภาพกลับมาใหม่ และ
หยุดการสูญเสีย ความ
หลากหลายทางชีวภาพ
ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและ ไม่มียินยอมให้มีนโยบายการค้ามนุษย์ มีการจัดตั้งองค์กร
ครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ ปกครองต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ 2 แห่ง คือ
ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ยุติธรรมและสร้างสถาบันที่มี และศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตแห่งประเทศไทย
ประสิทธิผลรับผิดชอบและ (TACC)
ครอบคลุมในทุกระดับ
ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในประเทศต่างๆ ผ่าน
สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) ใน
ระหว่างการดำรงตำแหน่งประธานของ G-77 (2559) ได้
สร้างพลังแห่งการเป็น
เปิดตัว “SEP for SDGs Partnership” การประสานงาน
หุ้นส่วนความร่วมมือระดับ
ของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
สากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
(อาเซียน) เพื่อส่งเสริมการเติมเต็มซึ่งกันและกันของ
วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน พ.ศ. 2568 และวาระ พ.ศ.
2573

มีการพัฒนาปานกลาง ความท้าทายที่สำคัญอยู่ที่การ
ปล่อยคาร์บอนที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน (4.61/0)

คะแนนโดยรวมคงที่ ลดลงตรงที่มีการจับปลามากเกิน
ขีดจำกัดหรือไม่มีการจัดสต๊อก (55.60/0) และจับปลา
ด้วยการลากอวน (17.70/1)

คะแนนโดยรวมคงที่ ความท้าทายอยู่ในพื้นที่เฉลี่ย ที่
ได้รับการคุ้มครองในแหล่งน้ำจืดซึ่งมีความสำคัญต่อ
ความหลากหลายทางชีวภาพ (43.59/100); คะแนน
ลดลงสำหรับดัชนีรายการสีแดงของการอยู่รอดของสาย
พันธุ์ต่างๆ (0.79/1)

คะแนนโดยรวมคงที่ คะแนนลดลงสำหรับเปอร์เซ็นต์ของ
ประชากรที่รู้สึกปลอดภัยขณะเดินคนเดียว
ยามค่ำคืนในเมืองหรือพื้นที่ที่พวกเขาอาศัยอยู่ (ค่าไม่
ปรากฏ) และสำหรับดัชนีการรับรู้การทุจริต
(Corruption Perception Index) (36/88.6)
คะแนนโดยรวมลดลง คะแนนลดลงสำหรับประเทศ
อื่นๆ เช่น รายได้ของรัฐบาลที่ไม่รวมเงินช่วยเหลือ
(19.52/40)
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เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงถูกบูรณาการเข้ากับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560-2564) เพื่อประกันว่าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมีความความสำคัญและถูกนำไปปรับใช้ในหน่วยงานของรัฐทุกแห่ง นอกจากนี้คณะกรรมการแห่งชาติเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืนอันประกอบไปด้วยสมาชิกจำนวน 37 คนจากภาครัฐ เอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และนำโดยนายกรัฐมนตรี เป็นหัวหน้าฝ่ายดำเนินนโยบายและ
วางแผนเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน 80 แผนการบางอย่างของรัฐบาลที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้แก่: 81
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

กรอบแนวทางการส่งเสริมการเกษตรที่ยั่งยืน พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564
ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2569
ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) และยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืนตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564)
แผนบูรณาการพลังงานระยะยาว (TIEB) พร้อมแผนพลังงานระยะยาว 20 ปี
แบบร่างยุทธศาสตร์ 20 ปีเพื่อการพัฒนาระบบขนส่ง (พ.ศ. 2560-2579)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย 10 ปี (อยู่ระหว่างการพัฒนาในปีพ.ศ. 2560) ตั้งเป้าไปยังประชากร 2.72 ล้านครัวเรือนในสภาพที่อยู่อาศัยที่ด้อยกว่า
แผนบูรณาการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 และแผนแม่บทการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 2558-2593
คณะทำงานสำหรับเป้าหมายที่ 12 เพื่อดำเนิน “แผนงานการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน พ.ศ. 2560-2579” นำโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการจัดการขยะ พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2564
แผนยุทธศาสตร์เพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2563 และเป้าประสงค์ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของไอจิ ครอบคลุมเป้าประสงค์ 31
ข้อด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูและปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ
กรอบการทำงานเพื่อการป้องกันอาชญากรรมอย่างมีประสิทธิภาพที่เชื่อมโยงหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แน่นอนว่าเชื้อไวรั สโควิด 19 ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความสำเร็จของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 82 แต่ผลที่แน่ชัดจะมีให้เห็นเมื่อสิ้นสุดวิกฤตเท่านั้น
ตัวอย่างเช่น เป้าหมายที่ 1 เราได้กล่าวไว้แล้วในหัวข้อ 2.3 ว่าโรคระบาดนำไปสู่การว่างงาน การสูญเสียรายได้ของครอบครัว และความยากจนที่ทวีความรุนแรงขึ้น 83 ใน
เป้าหมายที่ 2 ประเทศไทยอยู่ในเส้นทางการบรรลุเป้าประสงค์เด็กน้ำหนักเกินและเด็กขาดสารอาหารอายุต่ำกว่าห้าขวบ แต่ไม่มีความก้าวหน้ าสำหรับตัวชี้วัดทาง
โภชนาการอื่น ๆ (โดยเฉพาะโรคโลหิตจางและการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว) ผลกระทบของความยากจนต่อการบริโภคอาหารและการซื้ออาหารที่มีคุณภาพยังคงได้รับ
การประเมินในอนาคต แต่ผลลัพธ์ด้านโภชนาการคาดว่าจะแย่ลงในระยะยาว ดังที่กล่าวไว้ในหัวข้อที่แล้ว ในตอนต้นของวิกฤตการณ์ โบสถ์หรือวั ดต่างๆ และสมาคมภาค
ประชาสังคมทำหน้าที่เป็นเครือข่ายความปลอดภัยทางสังคม ช่วยแจกจ่ายอาหาร แต่แน่นอนว่านี่เป็นความช่วยเหลือชั่วคราว 84
เป้าหมายที่ 13,14 และ 15 (การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม) อาจได้รับประโยชน์จากการล็อกดาวน์ (ช่วงที่ 1 ปีพ.ศ. 2 563): การปล่อย
คาร์บอนที่ลดลง สัตว์ใกล้สูญพันธุ์พบได้ในอุทยานแห่งชาติ มลพิษทางทะเลน้อยลงเนื่องจากขาดแคลนนักท่องเที่ยว ในกรณีนี้ “ความท้าทายคือการฟื้นคืนเศรษฐกิจใน
ขณะที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่สุด” 85 กล่าวอีกนัยหนึ่งคือการทำงานเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและการลงทุนในเศรษฐกิจสีเขียว

2.4.2 การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านฐานข้อมูลความเหลื่อมล้ำแบบกลุ่ม
ฐานข้อมูลความเหลื่อมล้ำแบบกลุ่มขององค์การช่วยเหลือเด็ก (GRID) แสดงให้เห็นถึง “ความไม่เท่าเทียมกันของตัวชี้วัดเป้าหมายที่สำคัญระหว่างเด็กกลุ่มต่างๆ [...
] ฐานข้อมูลนี้รวบรวมข้อมูลที่แยกส่วนสำหรับตัวชี้วัดเป้าหมายที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ที่ดีของเด็ก รวมถึงการอยู่รอดและโภชนาการของเด็ก การคุ้มครองเด็ก
และการศึกษา” 86 ประเทศไทยแม้จะมีความก้าวหน้าแต่ความไม่เท่าเทียมกันยังคงมีอยู่ในทุกภาคส่วน โดยเฉพาะเรื่องความมั่งคั่งและพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ ซึ่งภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (พัฒนาการในช่วงต้น การบังคับเด็กแต่งงาน) และภาคใต้ (การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น) เป็นภูมิภาคที่มีผู้ด้อยโอกาสมากที่สุด การค้นพบสำคัญได้ถูกสรุปไว้
ในตารางด้านล่าง

Government of Thailand, 2017, Thailand’s Voluntary National Review on the Implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development, pages iv-v.
Government of Thailand, 2017, Thailand’s Voluntary National Review on the Implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development, pages 11, 23, 25, 32, 39, 40,42, 43, 53, 55.
The impact of the COVID-19 on SDGs n. 3 and 4 will be assessed in the thematic chapters of this CRSA.
83 UN National Economic and Social Development Council, October 2020, Socio-Economic Impact Assessment of COVID-19 in Thailand, page 18.
84 UN National Economic and Social Development Council, October 2020, Socio-Economic Impact Assessment of COVID-19 in Thailand, page 19.
85 UN National Economic and Social Development Council, October 2020, Socio-Economic Impact Assessment of COVID-19 in Thailand, page 21.
86 https://www.savethechildren.net/grid
80
81
82
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ตัวชี้วัด

1.

ภาวะแคระแกร็น

2.

การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวใน
กลุ่มทารกอายุต่ำกว่า 6 เดือน

3.

การดูแลของผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ
(pneumonia)

4.

ดัชนีพัฒนาการเด็กปฐมวัย

5.

การจบการศึกษาระดับประถมศึกษา

6.

การจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น

7.

การจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย

8.

กางลงทะเบียนเกิด

9.

การแต่งงานของเด็ก

10. การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

สถานการณ์
อัตราสูงสุดอยู่ในกรุงเทพฯ (17%) อัตราต่ำสุดอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (12%) แสดงให้เห็นว่าไม่มีความก้าวหน้าอย่าง
เท่าเทียมระหว่างกลุ่มประชากร เช่น เด็กในครอบครัวที่ยากจนที่สุดมีแนวโน้มที่จะเผชิญกับภาวะแคระแกรนมากกว่า 16%
(เทียบกับกลุ่มที่ร่ำรวยที่สุด)
อัตราของผู้หญิง 11.4% เทียบกับ 15.2% ของผู้ชาย
ความคาดหมาย: ไม่มีกลุ่มใดที่จะบรรลุเป้าประสงค์ SDG
ภาพรวมออกมาในเชิงบวก เนื่องจากแนวโน้มแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าอย่างครอบคลุมของกลุ่มประชากร อย่างไรก็
ตาม เด็กในครอบครัวที่มีฐานดีที่สุดมีแนวโน้มที่จะได้รับนมแม่มากกว่า 52% (เทียบกับเด็กที่ยากจนที่สุด) อัตราของผู้หญิง
คือ 25.9% ซึ่งมากกว่า 5% เมื่อเทียบกับผู้ชาย (20.5%)
แนวโน้มแสดงให้เห็นความก้าวหน้าอย่างครอบคลุมของกลุ่มประชากร อย่างไรก็ตามพบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ
ระหว่างอัตราของผู้หญิงและผู้ชาย (84.2% และ 75.7% ตามลำดับ) และพื้นที่ในเมืองและชนบท (85% และ 76.2%
ตามลำดับ)
อัตราสูงสุดอยู่ในภาคกลาง (95%) อัตราต่ำสุดอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (89%) ความแตกต่างระหว่างอัตราของผู้หญิง
(95%) และอัตราของผู้ชาย (90.8%) มีมากกว่า 4% แนวโน้มแสดงให้เห็นว่าไม่มีความก้าวหน้าอย่างครอบคลุมของกลุ่ม
ต่างๆ เช่น เด็กจากครอบครัวที่ร่ำรวยที่สุดมีแนวโน้มที่จะ "อยู่ในเส้นทางการพัฒนา" มากกว่า 7%
ความคาดหมาย: ไม่มีกลุ่มใดที่จะบรรลุตามเป้าประสงค์ SDG
แนวโน้มแสดงให้เห็นว่าไม่มีความก้าวหน้าอย่างครอบคลุมของกลุ่มต่างๆ ตัวอย่างเช่น เด็กจากครอบครัวที่ร่ำรวยที่สุดมี
แนวโน้มที่จะจบชั้นประถมศึกษามากกว่าถึง 2% แทบไม่มีความแตกต่างระหว่างเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชาย
อย่างไรก็ตาม คาดว่าทุกกลุ่มจะบรรลุเป้าประสงค์ SDG
แนวโน้มแสดงให้เห็นว่าไม่มีความก้าวหน้าอย่างครอบคลุมของกลุ่มต่างๆ ตัวอย่างเช่น เด็กจากครอบครัวที่ร่ำรวยที่สุดมี
แนวโน้มที่จะจบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมากกว่าถึง 32% อัตราของผู้หญิง (93.8%) สูงกว่าผู้ชายเกือบ 8% (86%)
อย่างไรก็ตาม คาดว่าทุกกลุ่มจะบรรลุเป้าประสงค์ SDG
แนวโน้มแสดงให้เห็นว่าไม่มีความก้าวหน้าอย่างครอบคลุมของกลุ่มต่างๆ เช่น เด็กจากครอบครัวที่ร่ำรวยที่สุดมีแนวโน้มที่จะ
สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมากกว่าสามเท่า อัตราของผู้หญิง(72%) สูงกว่าอัตราของผู้ชาย (58.7%) มาก
ความคาดหมาย: ไม่มีกลุ่มใดที่จะบรรลุเป้าประสงค์
แนวโน้มแสดงให้เห็นความก้าวหน้าอย่างครอบคลุมของกลุ่ม และไม่มีความแตกต่างที่โดดเด่นระหว่างเด็กผู้หญิงและ
เด็กผู้ชาย อย่างไรก็ตาม เด็กจากครอบครัวที่ร่ำรวยที่สุดมีแนวโน้มที่จะได้รับการจดทะเบียนมากกว่า 1%
ความคาดหมาย: ทุกกลุ่มจะบรรลุเป้าประสงค์
อัตราสูงสุดอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (28%) อัตราต่ำสุดอยู่ในกรุงเทพฯ (11%)
แนวโน้มแสดงให้เห็นว่าไม่มีความก้าวหน้าอย่างครอบคลุมของกลุ่มต่างๆ เช่น เด็กในครอบครัวที่ยากจนที่สุดมีแนวโน้มที่จะ
แต่งงานก่อนอายุ 18 ปีมากกว่าห้าเท่า
ความคาดหมาย: ไม่มีกลุ่มใดที่จะบรรลุเป้าประสงค์ระดับโลก
อัตราสูงสุดอยู่ในภาคใต้ (8%) อัตราต่ำสุดอยู่ในกรุงเทพฯ (3%)
แนวโน้มแสดงความก้าวหน้าอย่างครอบคลุมของกลุ่มต่างๆ อย่างไรก็ตาม เด็กจากครอบครัวที่ยากจนที่สุดมีแนวโน้มที่จะ
ตั้งครรภ์ขณะเป็นวัยรุ่นมากกว่าห้าเท่า

24

2.5 สิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และผลกระทบต่อเด็ก

เด็กที่ศูนย์พักพิงจากโครงการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่พังงาเมื่อปีพ.ศ. 2558
ประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะเกิดภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัยในปีพ.ศ 2554
และภัยแล้งในปีพ.ศ 2558-2559 เหตุการณ์เหล่านี้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อ
การเกษตรที ่ ใ ช้ ป ระโยชน์ จ ากฝนโดยเฉพาะข้ า ว และถู ก กระตุ ้ น จากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น ระหว่างปี พ.ศ. 2498 ถึง 2552 อุณหภูมิเฉลี่ย
ต่อปีเพิ่มขึ้น 0.95 องศาเซลเซียส และปริมาณน้ำฝนก็เปลี่ยนแปลง 87 นอกจากนี้
ระดับน้ำทะเลกำลังเพิ่มขึ้น เห็นได้ว่าในประเทศไทยขณะนี้มีน้ำเค็มซึมเข้าไปใน
แหล่งน้ำใต้ดินบางแห่ง 88
ยุคเฟื่องฟูทางเศรษฐกิจระหว่างปีพ.ศ. 2503 ถึง 2523 ทำให้ผู้คนละเลย
สิ่งแวดล้อมและมี การตั ดไม้ ทำลายป่ า อย่ างหนักเพื ่อปลู กข้ าว อ้อย และมั น
สำปะหลัง ในอดีตที่ผ่านมาการปลูกต้นไม้ทดแทนช่วยบรรเทาความรุนแรงได้บ้าง
แต่แล้วกิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่นๆ (เช่น การท่องเที่ยว การขนส่ง) ก็ได้เข้ามา ทำ
ให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งและมีแนวปะการังลดลง
รัฐบาลได้จัดตั้งสถาบันเพื่อนำใช้มาตรการแก้ไขปัญหา เช่น คณะกรรมการ
แห่งชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2549 กองประสานการ
จัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย พ.ศ.
2550 89 ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2559 ประเทศไทยได้ลงนามความตกลงปารีส 90

จัดการน้ำ การตั้งถิ่นฐานของผู้ลี้ภัย และนโยบายพลังงาน” 91 ตัวอย่างเช่น ในปี
พ.ศ. 2551 การจัดการแม่น้ำโขงได้สร้างปัญหาการประสานงานระหว่างประเทศ
ของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (จีน กัมพูชา ลาว และเวียดนาม) 92 ความมั่นคง
ภายในทางสังคมอาจตกอยู่ภาวะเสี่ยงจากการขาดแคลนทรัพยากร เช่น น้ำและ
ปลา 93 และจากผลที่ตามมาของการแยกกรุงเทพมหานครและเขตเมือง/ส่วนอื่นๆ
ของประเทศและพื้นที่ชนบท เป็นที่ทราบว่ากรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของ
การพัฒนาเศรษฐกิจ แต่ก็ยังต้องการน้ำและทรัพยากรจำนวนมาก 94
ความเปราะบางต่อผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขึ้นอยู่
กับความไม่เท่าเทียมกันของคนกลุ่มต่างๆ 95 และการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ
ซึ ่ ง จะรุ น แรงขึ ้ น สำหรั บ คนบางกลุ ่ ม เช่ น ผู ้ ห ญิ ง เด็ ก 96 คนพิ ก าร ผู ้ ส ู ง อายุ
ประชากรชาติพันธุ์และชนพื้นเมือง 97 ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาได้มีการทำการวิจัย
เพื่อเริ่มวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อเด็ก มลพิษ
ทางอากาศส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเด็กในเขตเมืองที่มีปัญหาระบบทางเดิน
หายใจ โรคหอบหืด และปัญหาสุขภาพอื่นๆ 98 ความเครียดจากภัยแล้งและการมี
น้ำใช้ไม่เพียงพออาจทำให้รายได้ลดลง ก่อให้เกิดภาวะแคระแกร็นและโรคขาด
สารอาหาร อุทกภัยทำให้เด็กเสี่ยงต่ อการบาดเจ็บและเสียชีวิต อีกทั้งยังนำไปสู่
การปนเปื้อนของน้ำและโรคที่เกิดจากน้ำ 99 ยิ่งกว่านั้น เด็กมักประสบปัญหาจาก
คลื่นความร้อน “เนื่องจากพวกเขาปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของความร้อนช้า
กว่าผู้ใหญ่” 100 เด็กผู้หญิงและสตรี “มีความเสี่ยงที่จะเครียดเพราะอากาศร้อน
มากขึ้น อันเนื่องมาจากงานบางประเภทที่ได้รับมอบหมายในภาคเกษตรกรรม
เช่น การรดน้ำหรือกำจัดวัชพืช” 101
นอกจากนี้ ผู้ปกครองของเด็กต้องเผชิญกับความเสียหายในการเกษตรอัน
เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (เช่น ผลผลิตพืชผลที่ขาดแคลนและ
มีคุณภาพต่ำ) ทำให้ต้องพึ่งพาบุตรหลานของตนเพื่อเพิ่มได้ของครอบครัว 102
นำมาซึ่งปัญหาเรื่องการคุ้มครองเด็ก (เช่น การออกจากโรงเรียนกลางคัน หรือการ
ใช้แรงงานเด็ก) สุดท้ายแล้วการทำมาหากินต้องพึ่งพาการเกษตรไปจนถึงการมีน้ำ
ใช้อย่างเพียงพอ การตัดสินใจเกี่ยวกับแหล่งน้ำมักเป็นหน้าที่ของผู้ชายแต่การมี
ส่วนร่วมของผู้หญิงในเรื่องธรรมาภิบาลน้ำกำลังเพิ่มขึ้น 103 บทบาทของสตรีและ
เด็กผู้หญิงคือมีหน้าที่ดูแลงานบ้านและดูแลลูก ซึ่งมีการใช้น้ำ ฉะนั้น “การขาด
แคลนน้ ำ สามารถเพิ ่ ม ปริ ม าณงานของผู ้ ห ญิ ง ได้ เนื ่ อ งจากผู ้ ห ญิ ง มั ก จะต้ อ ง
รับผิดชอบในการจัดหาน้ำเข้ามาครัวเรือน” 104 ซึ่งแหล่งน้ำมักจะอยู่ห่างไกลจาก
หมู่บ้าน ยิ่งไปกว่านั้น สุขอนามัยของคนทั้งครอบครัวต้องอาศัยน้ำ ปัญหาเรื่อง
สุขภาพของเด็กผู้หญิงและสตรีในช่วงมีประจำเดือนและตั้งครรภ์จึงรุนแรงขึ้น 105

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบต่อภาคส่วนต่างๆ เช่น
การย้ายถิ่น ความมั่นคงด้านอาหาร และเสถียรภาพทางการเมือง “อาจสร้างความ
ขัดแย้งระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านในประเด็นต่างๆ เช่น การ
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2.6 การย้ายถิ่นของประชากร
2.6.1 ศูนย์กลางแรงงานข้ามชาติในภาค
เศรษฐกิจ

กรณีแรงงานสาวกัมพูชา
จากการวิ จ ั ย ของ Plan International หญิ ง สาวชาวกั ม พู ช าอพยพมา
ประเทศไทย (โดยเฉพาะจังหวัดระยองและตราด) เพื่อทำงานในอุตสาหกรรม
ประมง 111 โดยมักอาศัยอยู่ในเขตชุมชนชาวเขมร จังหวัดระยองและตราด กับ
ครอบครัวและใกล้ที่ทำงาน 112 ส่วนใหญ่เข้ามาเพื่อยกระดับสถานการณ์ทางการ
เงินของตน ใช้หนี้เงินกู้หรือหารายได้เพื่อจุนเจือครอบครัว (แม้ในบางกรณีอาจมี
เรื่องของการหลบหนีการทารุณกรรม) 113 ไม่มีผู้หญิงคนไหนที่เข้าร่วมในการวิจัย
เข้ามาในประเทศไทยด้วยหนังสือบันทึกข้อตกลงระหว่างไทยและกัมพูชา ด้วยเหตุ
นี้ ผู้หญิงเหล่านี้จึงเข้ามาเป็นแรงงานข้ามชาติที่ไม่มีเอกสารรับรอง ทำให้มีข้อจำกัด
หลายประการในการหางาน โดยทั่วไปพวกเขาจะผ่านหน่วยงานราชการเพราะมี
นายจ้างลงนามในเอกสาร แต่ไม่มีการเซ็นสัญญาใด

นักเรียนในค่ายผู้ลี้ภัยอุ้มเปี่ยมใหม่; ตั้งอยู่ที่ตำบลคีรีรัฐ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

งานของผู้หญิงได้ค่าจ้างน้อยกว่างานของผู้ชาย ยกตัวอย่างเช่น การทำงาน
บนเรือ โดยทั่วไปแล้วผู้หญิงจะถูกจ้างให้คัดแยกปลา อาหารทะเลแปรรูป และซ่อม
แห 114

ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการอพยพย้ายถิ่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มา
นานหลายศตวรรษ โดยเป็นประเทศต้นทาง ทางผ่าน และปลายทางสำหรับผู้
อพยพ ผู้พลัดถิ่น และผู้ลี้ภัย 106 ตัวอย่างเช่น ภาคเหนือของประเทศไทยเป็น
ภูมิภาคที่มีการอพยพย้ายถิ่นเป็นอย่างมาก รวมทั้งเป็นต้นกำเนิดของการย้ายถิ่น
ภายในประเทศ ผู้ชายโดยเฉพาะชาวนาออกไปหางานทำในเมือง เช่น กรุงเทพฯ
เชียงใหม่ เชียงราย หรือฝาง แนวโน้มนี้ยังส่งผลกระทบต่อปริมาณงานของผู้หญิงที่
ถูกทิ้งไว้เบื้องหลัง ทั้งการดูแลเด็กและการดูแลบ้าน และยังต้องหารายได้พิเศษ
จากการทำงานรับจ้าง ในขณะที่การอพยพของผู้หญิงเป็นเรื่องปกติในเขตเมือง 107

สำหรับ ผู้หญิง กลุ่ม นี้ ขั้นตอนการย้ายถิ่นไม่ไ ด้หมายถึง การพัฒนาทาง
เศรษฐกิจเพียงเท่านั้น แต่ยังเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองและความเคารพนับ
ถือจากชุมชนด้วย “การอยู่คนเดียวในต่างประเทศ (ในขณะที่สามีของพวกเธอท่อง
ทะเล) ผู้หญิงได้พิสูจน์ให้สมาชิกในครอบครัวเห็นแล้วว่าตนสามารถหารายได้และ
สนับสนุนครอบครัวทางด้านการเงินได้” 115 อย่างไรก็ตาม ผู้หญิงไม่มีอิสระมากนัก
เมื่อเทียบกับผู้มีอำนาจตัดสินใจและแรงงานที่มีทักษะ และรายได้ของพวกเธอควร
ถูกนำไปช่วยเหลือครอบครัว พวกเธอจะไม่สามารถควบคุมการใช้จ่ายได้อย่าง
แท้จริง 116

พูดถึงการย้ายถิ่นระหว่างประเทศ ตามรายงานการย้ายถิ่นฐานของประเทศ
ไทย พ.ศ. 2562 ประชากรที่ไม่ใช่ชาวไทยมีจำนวนประมาณ 4.9 ล้านคนในปีพ.ศ.
2561 (ประมาณ 10% ของประชากรที่ทำงานในประเทศ) 108 จากข้อมูลของ
สำนักงานกิจการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ ในปีพ.ศ. 2562 มีผู้อพยพ
3,655,100 คน (5.2% ของประชากรทั้งหมด) ซึ่ง 79.3% อายุ 20-64 ปี 109
ปัจจัยดึงดูดของการย้ายถิ่นเป็นไปตามที่คาดไว้คือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
อั ต ราการว่ า งงานต่ ำ และความต้ อ งการแรงงานอายุ น ้ อ ย ความเฟื ่ อ งฟู ท าง
เศรษฐกิจอันเนื่องมาจากการส่งออกและการลงทุนจากต่างประเทศในปีพ.ศ. 2530
และ 2539 ส่งผลให้มีการเคลื่อนย้ายของผู้อพยพจากกัมพูชา ลาว และพม่า เพราะ
“ในอีกไม่นานนี้ประเทศไทยจะกลายเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลาง” 110
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IOM, 2019, Thailand Migration Report, page I.
Plan International, no date, Climate change, young women and girls: vulnerability, impacts and adaptation in
Northern Thailand, page 29.
108 IOM, 2019, Thailand Migration Report, page XI.
109https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/countryprofiles.asp
110 IOM, 2019, Thailand Migration Report, page X.
111 Plan International, 2018, Into the light - Young Female Migrant Workers in Thailand’s Seafood Sector and their
Access to Decent Work, pages 1 and 3.
112 Plan International, 2018, Into the light - Young Female Migrant Workers in Thailand’s Seafood Sector and their
Access to Decent Work, page 9 and 15.
113 Plan International, 2018, Into the light - Young Female Migrant Workers in Thailand’s Seafood Sector and their
Access to Decent Work, page 18.
107

การสำรวจขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน พ.ศ. 2563
กล่าวถึงสถานการณ์การย้ายถิ่นที่ชายแดนระหว่างไทยและพม่า ผู้อพยพชาวพม่ามี
อายุ 21-40 ปีโดยเฉลี่ยและมักมีบุตรอยู่ที่ประเทศของตน พวกเขาวางแผนที่จะอยู่
ในจังหวัดระนองหรือไม่ก็ไปจังหวัดชุมพรหรือสุราษฎร์ธานี สาเหตุหลักของการ
ย้ายถิ่นคือการจ้างงาน (โดยเฉพาะในภาคเกษตรกรรมและการก่อสร้าง) และเลือก
ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางโดยพิจารณาจากปัจจัยหลายประการ เช่น ภูมิ
ประเทศที่อยู่ติดกัน ตลาดแรงงานที่เข้าถึงได้ และการมีครอบครัวหรือเพื่อนฝูงที่
นั่น ซึ่งคนที่ทำงานรายวันหนึ่งในห้าไม่มีเอกสารทางกฎหมาย (ส่วนใหญ่ทำงานใน
ภาคการเกษตร) 117
เด็กที่เดินทางออกจากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ลาวหรือกัมพูชา และมาถึง
ประเทศไทยเพื่อโอกาสทางเศรษฐกิจ บางครั้งเดินทางกันเป็นครอบครัว บางคนที่
อายุน้อยกว่า 10 ขวบสามารถเดินทางด้วยตัวเอง 118 ตามการประมาณการของ
องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน พ.ศ. 2561 มีเด็กอพยพเข้ามาใน

Plan International, 2018, Into the light - Young Female Migrant Workers in Thailand’s Seafood Sector and their
Access to Decent Work, pages 10 and 19.
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117 IOM, 2020, Flow monitoring survey: insights into the profiles and vulnerabilities of Myanmar migrants to Thailand
(Ranong-Kawthaung), page 1 and following.
118 Suwannarong
for Save the Children, 2017, A desk review for Research for Promoting Rural Opportunities for Children’s
Empowerment, Education, and Development (PROCEED), page 40.
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ประเทศไทยระหว่าง 300,000 ถึง 400,000 คน 119 (ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเด็ก
อพยพรวมทั้งสถิติย่อยบางส่วนสามารถดูไ ด้ในหัวข้อ “การคุ้มครองเด็กและ
การศึกษา”)
กรอบการทำงานเพื่อสนับสนุนการย้ายถิ่นได้กลายเป็นเรื่องที่จำเป็นและ
เร่งด่วนมากขึ้น ควรต้องลดระยะเวลาและความยากของขั้นตอนทำหนังสือบันทึก
ข้อตกลงกับประเทศต้นทาง การพัฒนาครั้งสำคัญได้เกิดขึ้นผ่านพระราชกำหนดว่า
ด้วยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ฉบับแก้ไขปรับปรุงใหม่ อัน
เนื่องมาจากการยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดหางาน การสนับสนุนการเคลื่อนย้าย
ภายในตลาดแรงงาน การจัดตั้งกองทุนสำหรับแรงงานต่างชาติ และการที่นายจ้าง
ไม่สามารถเก็บเอกสารแสดงตัวตนได้ นอกจากนี้ ยังมีการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือ
แรงงานข้ามชาติเพื่อให้ข้อมูลและความช่วยเหลือด้านการคุ้มครองแก่ผู้ย้ายถิ่น 120
อย่างไรก็ตาม แรงงานข้ามชาติมักตกอยู่ในสถานการณ์ท้าทาย ซึ่งรวมถึง
การเป็นหนี้ของผู้ที่ลักลอบพาเข้าประเทศ ตัวอย่างเช่น ดังที่กล่าวไว้ในหัวข้อ 2.3
แรงงานข้ามชาติประสบปัญหาในการรับเงินเยียวยาการว่างงานจากรัฐบาลในช่วง
การแพร่ระบาด ในฐานะที่เป็นศูนย์กลางการย้ายถิ่น ในทางปฏิบัติ แล้วการเข้าถึง
การศึกษา สุขภาพ และบริการสาธารณะไม่มีประสิทธิภาพเหตุเพราะผู้คนขาด
ความรู้และมีทัศนคติการเลือกปฏิบัติ ตัวอย่างเช่น แรงงานข้ามชาติที่มีสถานะปกติ
มีสิทธิได้รับบริการสุขภาพ แต่มีเพียง 64% เท่านั้นที่ลงทะเบียนรับบริการ สำหรับ
แรงงานข้ามชาติที่มีสถานะผิดปกติ อาจพบปัญ หาเพิ่มขึ้น พวกเขาควรได้รับ
ประโยชน์จากการคุ้มครองประกันภัยโดยการจ่ายค่าธรรมเนียมรายปี แต่มีเพียง
ครึ่งเดียวเท่านั้นที่ปฏิบัติตามวิธีนี้เนื่องด้วยมีปัญหาคอขวดทางสังคมและการเงิน
การประเมินอย่างรวดเร็วของ องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่น ฐานที่
ดำเนินการในอำเภอแม่สอดเกี่ยวกับผลกระทบของโควิด 19 พบว่าระหว่าง 50%
ถึง 75% ของประชากรต้องเผชิญกับการสูญเสียรายได้บางส่วน ในขณะที่ระหว่าง
25% ถึง 50% มีการสูญเสียรายได้ทั้ง หมด 121 โดยทั่วไป สหประชาชาติแ ละ
องค์กรเอกชนจะให้ความช่วยเหลือแก่ประชากรกลุ่มนี้อย่างต่อเนื่องและมีข้อจำกัด
ด้านงบประมาณ 122
สุดท้าย ผู้ให้บริการทางเพศข้ามชาติต้องเผชิญกับการถูกประณามและการ
คุกคาม เนื่องจากการจ้างงานประเภทนี้ไม่ได้รับการยอมรับตามกฎหมายและ
นำไปสู่การค้ามนุษย์และการแสวงประโยชน์ทางเพศ 123

2.6.2 ผู้ลี้ภัยและกลุ่มประชากรไร้สัญชาติ

นักเรียนสองคนในค่ายผู้ลี้ภัยหนูปอ จ.ตาก มีประชากรประมาณ 9,000 คน
ประเทศไทยไม่ได้เป็นสมาชิกของอนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัย พ.ศ.
2494 ผู้แสวงหาที่ลี้ภัยและผู้ลี้ภัยยังคงอยู่ในสถานะที่ผิดกฎหมาย เป็นเหตุให้ถูก
ปฏิบัติอย่างทารุณ 124 อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยได้อนุมัติกลไกการคัดกรองเพื่อ
จำแนกความแตกต่างของบุคคลที่ต้องการการคุ้มครองระหว่างประเทศกับผู้ที่
อพยพด้วยปัจจัยทางเศรษฐกิจ (ธันวาคม พ.ศ. 2562) (ตามข้อกำหนดที่ 15)
“หากพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐพบคนต่างด้าวเป็นบุคคลที่ได้รับความคุ้มครอง
โดยอ้างว่ามีเหตุอันควร การจะเนรเทศคนต่างด้าวผู้นั้นย่อมล่าช้า เว้นแต่อาจ
ก่อให้เกิดภัยต่อความมั่นคงของชาติ ” 125 จากข้อมูลของสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้
ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) กลไกนี้มีผลในเชิงบวกที่อาจเกิดขึ้นกับการ
ตอบสนองต่อการป้องกัน 126
จากข้อมูลของ UNHCR ประชากรที่น่าเป็นห่วง ได้แก่ ผู้ลี้ภัยชาวพม่า
91,818 คน และผู้แสวงหาที่ลี้ภัยและผู้ลี้ภัย 5,325 คน (มีนาคม พ.ศ. 2564) 127
ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 ผู้ลี้ภัยจำนวน 91,795 คน (ลงทะเบียน 45,005 คน
ไม่ได้ลงทะเบียน 46,790 คน) ที่ชายแดนพม่า/ไทย ซึ่ง 38. 9% เป็นเด็ก 128
ผู้ลี้ภัยชาวพม่าอาศัยอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัย 9 แห่งที่ชายแดนไทย-พม่าภายใต้
สถานะที่ผิดกฎหมาย พวกเขาไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงบริก ารทางสังคม เช่น
บริการสาธารณสุขหรือการศึกษา และยากที่จะหางานประจำ 129 ซ้ำยังเสี่ยงที่จะ
เจอการบังคับใช้แรงงานหรือการละเมิดสิทธิมนุษยชน พวกเขาต้อง “พึ่งพาบริการ
ด้านมนุษยธรรมเอกชนสำหรับความต้องการขั้นพื้นฐาน” 130
ผู้ลี้ภัยในเมืองและผู้แสวงหาที่ลี้ภัยที่อาศัยอยู่นอกค่ายพักพิงอย่างเป็น
ทางการในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศ (แต่ส่วนใหญ่อยู่บริเวณกรุงเทพฯ) มาจาก 40
ประเทศ มีความเสี่ยงที่จะถูกควบคุมตัวเนื่องจากสถานะที่ผิดกฎหมาย และต้อง
หันไปขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานระหว่างประเทศ 131
แม้ว่าบุคคลไร้สัญชาติ 100,000 คนจะกลายเป็นคนไทยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2551
แต่จำนวนคนไร้สัญชาติอย่างเป็นทางการ (ที่ได้รับการประเมินต่ำเกินไป) ยังคงสูง
มาก (489,549) 132 ส่ง ผลให้ “ประเทศไทยมีป ระชากรคนไร้ สัญ ชาติมากเป็ น
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125 Regulation of the Office of the Prime Minister on the Screening of Aliens who Enter into the Kingdom and are
Unable to Return to the Country of Origin B.E. 2562.
126
UNHCR,
Factsheet
Thailand
30
September
2020.
https://www.unhcr.org/th/wpcontent/uploads/sites/91/2020/11/UNHCR-Thailand-Fact-Sheet_30-September-2020.pdf
120
121

127

UNHCR,
Factsheet
Thailand
31
March
2021.
https://www.unhcr.org/th/wpcontent/uploads/sites/91/2021/04/UNHCR-Thailand-Fact-Sheet_31-March-2021.pdf
128 RTG/MOI-UNHCR Verified Refugee Population, 30 April 2021. https://data2.unhcr.org/en/situations/thailand
129 Internal Displacement Monitoring Centre, 2019, Before you were born, your mother ran - Displacement and
disillusion in south-east Myanmar, page 5.
130
UNHCR,
Factsheet
Thailand
30
September
2020.
https://www.unhcr.org/th/wpcontent/uploads/sites/91/2020/11/UNHCR-Thailand-Fact-Sheet_30-September-2020.pdf
131
UNHCR,
Factsheet
Thailand
31
March
2021.
https://www.unhcr.org/th/wpcontent/uploads/sites/91/2021/04/UNHCR-Thailand-Fact-Sheet_31-March-2021.pdf
132
UNHCR,
Factsheet
Thailand
31
March
2021.
https://www.unhcr.org/th/wpcontent/uploads/sites/91/2021/04/UNHCR-Thailand-Fact-Sheet_31-March-2021.pdf

24

อันดับสี่ในปีพ.ศ. 2561 ซึ่งประกอบด้วยชุมชนพื้นเมืองและชนชาติพันธุ์เป็นส่วน
ใหญ่” 133

2.6.3 การค้ามนุษย์

อีกแหล่งข่าวระบุว่ามีคนไร้สัญชาติ 539,696 คนในประเทศไทย 134

การไร้สัญชาติและการขาดสถานะทางกฎหมายของชาวโรฮิงญาเป็นปัญหา
ที่เรารู้กันดี คนกลุ่มนี้หนีจากพม่ามายังประเทศไทยหลังถูกระบุว่าไร้สัญชาติและ
พบเจอการเลือกปฏิบัติที่นั่นเป็นเวลาหลายสิบปี และยังคงเป็นคนไร้สัญชาติใน
ประเทศไทยต่อ ซึ่งถือว่าเป็นผู้อพยพด้วยปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ไม่ปกติ 135
จากข้อมูลของ UNHCR พบว่า 81% ของประชากรไร้สัญชาติที่จดทะเบียน
กระจุกตัวอยู่ใน 5 จังหวัดใกล้พื้นที่ชายแดน ชุมชนไร้สัญชาติบางแห่งอพยพมา
ประเทศไทยเมื่อหลายศตวรรษก่อน และได้เป็นสมาชิกของชุมชนชาติพันธุ์และชน
พื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในพื้นที่บริเวณภู เขา คนเหล่านี้ถูกจำกัดการเข้าถึงบริการทาง
สังคม 136 ส่วนใหญ่เป็นคนไร้สัญชาติ เช่น ชาวเขาอาข่า ลาหู่ ลีซู ไทยใหญ่ เย้า
และละวะ และเลี้ยงชีพด้วยอาชีพเกษตรกรรม 137 ชาวเขามักไม่มีสถานะทาง
กฎหมาย ผู้หญิงชาวเขาแม้จะเกิดในประเทศไทยแต่ก็ไม่ใช่พลเมืองไทย และบุตร
ได้กลายเป็นคนไร้สัญชาติ 138 ตามทฤษฎีแล้วเด็ก ๆ จะได้รับสัญชาติจากพ่อแม่
แต่ในทางปฏิบัติ การที่สูติบัตรขาดหรือสูญหายอาจเป็นต้นเหตุของภาวะไร้สัญชาติ
139 ซึ่งจะนำไปสู่ความเสี่ยงของการละเมิดสิทธิเด็กที่เพิ่มขึ้น
มีเด็กไร้สัญชาติและชนพื้นเมืองประมาณ 36,943 คนที่อาศัยอยู่ในประเทศ
ไทยมาเป็นเวลานาน และมีเด็กไร้สัญชาติที่เกิดตั้งแต่ปีพ.ศ. 2554 จำนวน 87,291
คน เด็กไร้สัญชาติมี 10 ประเภท 140 ซึ่งนโยบายและแผนการบริหารจัดการอาจ
แตกต่างกันไปในแต่ละประเภท นโยบายโดยทั่วไปมักมุ่งเน้นไปยังเด็กที่เกิดใน
ประเทศไทยหรือเด็กที่ไม่มีรากเหง้า ตัวอย่างเช่น เด็กไร้สัญชาติไปจนถึงพ่อแม่ผ้ไู ร้
สัญชาติที่เป็นชาวต่างชาติหรือผู้ย้ายถิ่น ไม่ว่าพวกเขาจะเป็นเด็กจากชาติพั นธุ์ใดก็
ตาม หากเกิดในประเทศไทย (มีหลักฐานการจดทะเบียนราษฎร) และสำเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี (หรือสูงกว่า) จากสถาบันการศึกษาในประเทศไทยก็
สามารถยื่นขอสัญชาติไทยได้โดยยื่นคำร้องต่อเจ้าพนักงานทะเบียนราษฎรที่
สำนักงานทะเบียนเขตหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น 141

กิจกรรมภายใต้โครงการ Expanding IMPACT มุ่งเน้นการการจัดการรายกรณี
เพื่อคุ้มครองเด็ก การดูแล และการช่วยเหลือทางกฎหมายสำหรับเด็กที่ตกเป็น
เหยื่อการค้ามนุษย์ในประเทศไทย
ประเทศไทยเป็นทั้งประเทศต้นทาง ทางผ่าน และปลายทางของเหยื่อค้า
มนุษย์ นอกเหนือจากความยากจนแล้วยังมีแรงผลักดันอื่นๆ ของการค้ามนุษย์
อาทิเช่น การขาดการศึกษา การขาดการดำเนินการหรือการสนับสนุนของรัฐบาล
และการขาดความตระหนักถึงวิธีการหลีกเลี่ยงเครือข่ายค้ามนุษย์ 142

ในภาคเหนือของประเทศไทย อุตสาหกรรมการท่ องเที่ยวต้องการโรงแรม
สถานบันเทิง ร้านอาหาร บริษัทท่องเที่ยว สถานที่ที่ดีสำหรับการอพยพในรูปแบบ
ที่ผิดปกติและการค้ามนุษย์ ในขณะที่ “ความยากจน ความไม่สงบทางการเมือง
การท่องเที่ยวทางเพศ และการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมได้มารวมกันเพื่อสร้าง
อุตสาหกรรมทางเพศที่เจริญเติบโต การค้าประเวณีมักเกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมการ
ให้ บ ริ ก ารทางเพศเชิ ง พาณิ ช ย์ ท ี ่ ก ว้ า งขวางของประเทศไทย” 143 ผู ้ ห ญิ ง ชาว
ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ จำนวนมาก (บางคนทำงานเป็น ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารทางเพศใน
ประเทศไทย) กลายเป็นผู้ให้บริการทางเพศในยุโรป แอฟริกาใต้ และตะวันออก
กลางหลังจากได้รับการติดต่อจากผู้ค้ามนุษย์ 144
คนไทยตกเป็ น เหยื ่ อ ของการบั ง คั บ ใช้ แ รงงาน (ภาคเกษตรกรรม
อุตสาหกรรมประมง) ในประเทศไทยและในอเมริกาเหนือ ยุโรป แอฟริกา เอเชีย
และตะวันออกกลาง 145
ในประเทศไทย ผู้ชายชาวไทย ชาวพม่า กัมพูชา และชาวอินโดนีเซียตกเป็น
เหยื่อของการบังคับใช้แรงงาน การล่วงละเมิด และได้เสียชีวิตบนเรือประมง
จากรายงานการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ
มีคนที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ถึง 950 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานข้ามชาติจาก

133

Van Waas Laura, Reflections on Thailand (1): A protracted and neglected situation of statelessness. Weblog
Statelessness Programme, Tilburg University, 2013, mentioned in IOM, 2020, World Migration Report, page 47.
134 European Union, Faculty of Law of Chiang Mai University, LRDC, and UNICEF, 2021, Life that nobody can see:
48 years of stateless children situation in Thailand, page 8.
135 Suwannarong Kanokwan
for Save the Children, 2017, A desk review for Research for Promoting Rural
Opportunities for Children’s Empowerment, Education, and Development (PROCEED), page 43.
136UNHCR,
Factsheet
Thailand
31
March
2021.
https://www.unhcr.org/th/wpcontent/uploads/sites/91/2021/04/UNHCR-Thailand-Fact-Sheet_31-March-2021.pdf
137 Plan International, no date, Young women and girls: vulnerability, impacts and adaptation in Northern Thailand,
page 11.
138 Karen Leiter, 2004, No status: migration, trafficking & exploitation of women in Health and HIV / AIDS Risks for
Burmese and Hill Tribe Women and Girls - A Report by Physicians for Human Rights, cited in Suwannarong
Kanokwan for Save the Children, 2017, A desk review for Research for Promoting Rural Opportunities for Children’s
Empowerment, Education, and Development (PROCEED), page 57.
139 Lynch Maureen and Teff Melanie, Childhood statelessness. Forced Migr Rev. 2010: 31-33.
140 Group 1: Possibility to change their status and get Thai nationality. 1) Thai children (stateless children of Thai
parents because the relationship has not been proven including Morken, Morgan, Mani, children of highland people,
and children who are children of Thai displaced people). 2) A stateless child who is a child of an ethnic or indigenous
group. 3) Stateless children who are children of other groups of non-Thai nationals (non-minorities). 4) Stateless
children with various vulnerabilities such as rootless children, street children. 5) Stateless children who have made

visible contributions to the nation. In case children were not born in Thailand: 6) (Former) Ethnic children who have
migrated to Thailand for a long time. 7) Rootless children who migrated to Thailand. Group 2: no policy in place for
these children to become Thai nationals in the future. 8) Stateless children are children of fugitives who live in nine
temporary shelter areas along the Thai-Myanmar border. 9) Stateless children of those fleeing death from their
country of origin and are living in an urban area or known as “Urban Refugees”. 10) Burmese Muslim stateless
children.
141 For more information on policies, please see European Union, Faculty of Law of Chiang Mai University, LRDC,
and UNICEF, 2021, Life that nobody can see: 48 years of stateless children situation in Thailand, pages 8 and
following.
142 Suwannarong Kanokwan for Save the Children, 2017, A desk review for Research for Promoting Rural
Opportunities for Children’s Empowerment, Education, and Development (PROCEED), page 9.
143 Kate Butcher, 2003, Confusion between prostitution and sex trafficking, Lancet, cited in Suwannarong Kanokwan
for Save the Children, 2017, A desk review for Research for Promoting Rural Opportunities for Children’s
Empowerment, Education, and Development (PROCEED), page 14 and 8.
144 Suwannarong Kanokwan for Save the Children, 2017, A desk review for Research for Promoting Rural
Opportunities for Children’s Empowerment, Education, and Development (PROCEED), page 28.
145 US Department of State, 2020, Trafficking in persons report 2020, page 488.

25

พม่าในช่วงสถานการณ์ที่ไม่ปกติ และชาวโรฮิงญาที่อยู่ระหว่างการเดินทางโดยมี
จุดประสงค์เพื่อหางานทำในมาเลเซีย 146
เหยื่อการค้ามนุษย์เดินทางผ่านประเทศไทยโดยมาจากจีน เกาหลีเหนือ
เวียดนาม บังคลาเทศ อินเดีย พม่า ซึ่งปลายทางสุดท้ายคือ มาเลเซีย อินโดนีเซีย
สิงคโปร์ รัสเซีย เกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา และประเทศในยุโรปตะวันตก
เด็กจากประเทศอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ศรีลังกา รัสเซีย อุซเบกิสถาน
และบางประเทศในแอฟริกา ถูกเอารัดเอาเปรียบในประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศ
ปลายทาง เชียงใหม่และเชียงราย (จังหวัดในภาคเหนือ) หนองคาย และ มุกดาหาร
(จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) คือสถานที่ที่รู้จักกันดีว่าเป็นแหล่งแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศจากเด็ก 147 เด็กจากประเทศไทย พม่า ลาว และกัมพูชา ถูก
บังคับให้ขอทานหรือขายของตามท้องถนน ทำงานรับใช้ในบ้าน หรือถูกค้าประเวณี
ในแหล่งมั่วสุม อาบอบนวด บาร์ ห้องคาราโอเกะ และโรงแรม รูปภาพการล่วง
ละเมิดทางเพศของเด็กบนอินเทอร์เน็ตพุ่งเป้าไปที่เด็กไทยผ่านการโพสต์วิดีโอหรือ
ภาพถ่ายทางเพศ และถูกใช้ในการแบล็กเมล์เด็กเหล่านั้น 148
โดยทั่วไป เด็ก (และครอบครัว) จะถูกล่อลวงให้เข้าสู่การค้ามนุษย์และการ
แสวงหาประโยชน์ทางเพศ/ทางแรงงาน โดยผู้ค ้ามนุษ ย์ไ ด้ให้สัญ ญาว่าจะให้
การศึกษาหรืออนาคตที่ดี ผู้ค้ามนุษย์ได้รับเงินจากเด็กที่ส่งไปแสวงหาประโยชน์
และ “บ่อยครั้งพวกเขาอ้างว่าเป็นวิธีที่เด็กต้องชำระ 'หนี้' แก่ตน” 149 ข้อมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับการค้าเด็กจะ สามารถพบได้ในหัวข้อการคุ้มครองเด็ก
ในรายงานการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ
ระบุว่าประเทศไทยอยู่ในชั้นที่ 2 ซึ่งหมายความว่าประเทศไทยไม่ผ่านมาตรฐานขั้น
ต่ำในการกำจัดการค้ามนุษย์อย่า งเต็มรูปแบบ แต่กำลังพยายามอย่างมากโดยการ
จัดตั้งคณะกรรมการนโยบายกำกับดูแลการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ การรณรงค์
สร้างความตระหนักและกิจกรรมที่เข้าถึงโรงเรียนและชุมชนต่างๆ ถูกจัดขึ้นผ่าน
ความร่วมมือทั้งจากภาคส่วนองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรและองค์กรระหว่างประเทศ
(มกราคมและมีนาคม พ.ศ. 2563) 150
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 151 ได้รับ
การแก้ไขให้รวมถึงการบังคับใช้แรงงานหรือบริการซึ่งถูกแยกออกไปก่อนหน้านี้
รวมถึงการค้าประเวณีและการค้าแรงงานที่เป็นอาชญากรรม บทลงโทษต่างๆ ถูก
กำหนดขึ้น 152 แต่มักมีรายงานว่าผู้เสียหายว่าไม่เต็มใจที่จะมีส่วนร่วมในการ
ดำเนินคดี เนื่องจาก "กลัวการควบคุมตัวและการต้องอยู่ในศูนย์พักพิง กลัวว่าจะ
ถูกตอบโต้จากผู้ค้ามนุษย์ และมีอุปสรรคทางด้า นภาษา” เจ้าหน้าที่บางคนอาจ
ประพฤติตนในลักษณะที่ไม่สนับสนุนคำให้การของเหยื่อ และบางครั้งอาจมี “การ
ทุจริตและการสมรู้ร่วมคิดของทางการที่อำนวยความสะดวกให้แก่การค้ามนุษย์ ”
153 มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่รับสินบนจากแหล่งมั่วสุมและเจ้าของโรงงานเถื่อน ซึ่ง
การสมรู้ร่วมคิดกับผู้ค้ามนุษย์อาจนำไปสู่การเพิกเฉยต่อข้อมูลเพื่อที่ผู้ค้ามนุษย์จะ
ได้ไม่ต้องรับผิด 154 อย่างไรก็ตาม ในปีพ.ศ. 2562 มีเจ้าหน้าที่เพียง 14 คนเท่านั้น
ที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดในฐานะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีการค้ามนุษย์ กล่าวในเชิง
บวก ศาลไทยเริ่มยอมให้นำคำพิพากษาของศาลต่างประเทศมาใช้เป็นหลักฐาน
เช่นเดียวกับคำให้การทางวิดีโอเพื่อบรรเทาความกังวลของเหยื่อ อย่างไรก็ตาม

บางครั้งอัยการไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เกี่ยวกับการค้าแรงงานมนุษย์ 155 พระราชบัญญัติปราบปรามและป้องกันการ
ค้าประเวณี (พ.ศ. 2539) ลงโทษผู้ค้าบริการทางเพศแต่ไม่ประสบผลสำเร็จในการ
ดำเนินคดีกับผู้ชายที่ได้รับประโยชน์จากการค้าบริการ 156

การค้นพบและการคุ้มครองผู้เสียหายยังคงเป็นเรื่องท้าทาย เหยื่อ 868 ราย
จากการค้าประเวณี/การค้าแรงงานถูกพบตัวในปีพ.ศ. 2562 (เหยื่อ 631 รายในปี
พ.ศ. 2561) และอีก 950 รายถูกระบุว่าเป็น “เหยื่อการค้ามนุษย์ที่ถูกขู่กรรโชก”
หลายรายเป็นชาวพม่าหรือ ชาวโรฮิงญาที่อพยพด้วยปัจจัยทางเศรษฐกิจในช่วง
สถานการณ์ที่ไม่ปกติ
ในทางปฏิบัติ เหยื่อจากการใช้แรงงานบังคับไม่สามารถเข้าถึงสิทธิและ
บริการเช่นเดียวกับเหยื่อรายอื่นๆ และแม้แต่เหยื่อรายอื่นๆ การให้บริการและ
ความช่วยเหลือในการส่งตัวกลับประเทศก็ยังขึ้นอยู่กับความเต็ มใจที่จะให้ความ
ร่วมมือในการสืบสวนสอบสวน นอกจากนี้ องค์กรภาคประชาสังคมระบุว่ายังไม่มี
นโยบายชัดเจนเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็กขอทานและเด็กที่ขายของตามท้องถนน
และไม่มีผู้ที่ทำงานร่วมกันเพื่อแก้ปัญหานี้ 157
ความพยายามที่จะพัฒนาการค้นพบและปกป้องเหยื่อคือการพัฒนาแอพลิ
เคชั่นมือถือสำหรับเหยื่อการค้ามนุษย์และพยานเพื่อรายงานการแสวงหาประโยชน์
เพื่อให้ความช่วยเหลือ และให้ข้อมูลต่างๆ 7 ภาษา ในปีพ.ศ. 2562 กองทุนต่อต้าน
การค้ามนุษย์ได้จัดสรรงบประมาณเกือบ 400,000 ดอลลาร์ให้กับเหยื่อ 158 ให้ที่
พักพิงชั่วคราว 76 แห่งและที่พักพิงระยะยาวในภูมิภาค 9 แห่งสำหรับเหยื่อการค้า
มนุษย์ (4 แห่งสำหรับเหยื่อผู้ชายและครอบครัว 4 แห่งสำหรับเหยื่อผู้หญิงและ 1
แห่งสำหรับเหยื่อที่เป็นเด็กผู้ชาย) แต่ตามความเห็นของภาคประชาสังคม บางครั้ง
เหยื่อจากต่างประเทศอาจต้องการถูกส่งตัวกลับประเทศบ้านเกิดแทนที่จะเข้าร่วม
ในการสอบสวนและต้องอยู่ในศูนย์พักพิง 159

2.7 การแบ่งแย่งในเรื่องเพศสภาพ (Gender
Divide)

ภาพเด็กกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงจากค่ายผู้ลี้ภัยแม่ลา ประเทศไทย
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US Department of State, 2020, Trafficking in persons report 2020, page 484.
Suwannarong Kanokwan for Save the Children, 2017, A desk review for Research for Promoting Rural
Opportunities for Children’s Empowerment, Education, and Development (PROCEED), page 99.
148 US Department of State, 2020, Trafficking in persons report 2020, page 488.
149 Suwannarong Kanokwan for Save the Children, 2017, A desk review for Research for Promoting Rural
Opportunities for Children’s Empowerment, Education, and Development (PROCEED), page 6.
150 US Department of State, 2020, Trafficking in persons report 2020, page 486.
151 Other laws against human trafficking are, for instance: Labor Protection Act (2008), Child Protection Act (2008),
Anti-money laundering Act (1999), Penal Code Amendment Act (1997), Criminal Procedure Amendment Act (1997),
Prevention and Suppression of Prostitution Act (1996), Amendments to the Securities and Exchange Act (1992),
Immigration Act (1979), Immigrant Labors Regulation (2008).
152 US Department of State, June 2020, Trafficking in persons report 2020, page 483.

US Department of State, June 2020, Trafficking in persons report 2020, page 483.
US Department of State, June 2020, Trafficking in persons report 2020, page 488.
US Department of State, June 2020, Trafficking in persons report 2020, page 484.
156 Committee on the Elimination of Discrimination against Women, 24 July 2017, Concluding observations on the
combined sixth and seventh periodic reports of Thailand, page 8.
157 US Department of State, June 2020, Trafficking in persons report 2020, page 485.
158 US Department of State, June 2020, Trafficking in persons report 2020, page 485.
159 US Department of State, June 2020, Trafficking in persons report 2020, page 484 and 485.
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2.7.1 ตัวชี้วัดเชิงเพศสภาพ
• ดัชนีการพัฒนาทางเพศ: 1.008 อันดับที่ 79/167 160
• ดัชนีความไม่เสมอภาคทางเพศ: 0.359 อันดับที่ 80/162 161

2.7.2 กฎหมายด้านเพศสภาพและความท้าทาย
ที่เกี่ยวข้อง
ในปีพ.ศ. 2544 รัฐบาลได้ดำเนินการเพื่อนำเรื่องเพศสภาพเข้าสู่หน่วยงาน
และกระทรวงของรัฐ โดยแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ความเท่าเทียมทางเพศในแต่ละ
กระทรวงเป็นจุดศูนย์กลาง อย่างไรก็ตาม การปฏิรูปที่ถูกดำเนินการในปีพ.ศ.
2545 ได้ ย ้ า ย “วิ ธ ี ก ารระดั บ ชาติ ใ นการยกระดั บ สถานะสตรี จ ากสำนั ก
นายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นศูนย์กลางของอำนาจในการบริหารประเทศ ไปเป็นหน่วยงาน
ระดับกรมสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์” สิ่งที่ตามมา
คือมีการสูญเสียอำนาจและการประสานงานกับกระทรวงทั้งหมด 162
ถึงมีการตรากฎหมายเกี่ยวกับเพศสภาพหลายฉบับ แต่ความท้าทายก็ยังคง
มีอยู่
ตัวอย่างเช่น ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2500 (มาตรา 278) ไม่ได้ใช้
คำศัพท์ที่ชัดเจน (ใช้คำว่า “ลามกอนาจาร”) 163 ซึ่งทำให้การดำเนินคดียากขึ้น 164
พระราชบัญญัติคุ้มครองเหยื่อความรุนแรงในครอบครัวได้ประกาศใช้ในปีพ.ศ.
2550 อย่างไรก็ตาม มีคำวิพากษ์วิจารณ์ว่า “เป็นแนวทางสร้างความสามัคคีของ
ครอบครัว” 165 ส่งเสริมการปรองดองและการไกล่เกลี่ยในคดีความทั้งหมดแม้ว่า
พระราชบัญญัติแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา (2550) ได้ระบุความผิดฐานข่มขืน
กระทำชำเราของสามีก็ตาม 166 กว่าทศวรรษต่อมา พระราชบั ญญัติส่งเสริมการ
พัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัวได้รับการอนุมัติในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.
2562 แต่ยังมีช่องว่างในการปกป้องคุ้มครองเหยื่อ 167
การนำพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ (2558) ซึ่งเป็นกฎหมาย
ฉบับแรกที่เน้นความเท่าเทียมระหว่างเพศในประเทศไทยมาใช้ เป็นผลมาจากการ
ปรึกษาหารือระหว่างกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว องค์กรภาคประชา
สังคม และองค์กร LGBTI พระราชบัญญัตินี้ครอบคลุมถึงความสามารถในการยื่น
คำร้อง และถือเป็น “เครื่องมือทางกฎหมายที่ เข้มแข็งที่สุดที่จะสนับสนุนการ
ยอมรับเพศสภาพตามกฎหมายของประเทศไทย” 168 อย่างไรก็ตาม องค์กรภาค
ประชาสังคมบางแห่งอ้างว่าไม่ได้มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในการตัดสินใจทางด้าน
กฎหมาย 169
คณะกรรมการพิจารณาการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมระหว่างเพศได้ถูก
จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบั ญญัติค วามเท่าเทียมระหว่างเพศ มีวัตถุป ระสงค์เ พื่อ
ตัดสินใจว่ าการกระทำใดก่อ ให้เ กิ ดการเลือ กปฏิบ ัต ิท างเพศสภาพ (ผ่านการ
พิจารณาที่มีผลผูกมัด) และเชิญ รัฐ บาลหรือองค์กรมาดำเนินการต่อต้าน อีก
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UNDP, 2021, Briefing note for countries on the 2020 Human Development Report - Thailand.
UNDP, 2021, Briefing note for countries on the 2020 Human Development Report - Thailand.
National Human Rights Commission of Thailand, no date, Alternative Report on Thailand’s Implementation in
Compliance with the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) by the
National Human Rights Commission of Thailand, page 4.
163 “Ar-na-jarn” in Thai.
164 National Human Rights Commission of Thailand, no date, Alternative Report on Thailand’s Implementation in
Compliance with the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) by the
National Human Rights Commission of Thailand, page 6.
165 OECD Development Center, 2019, Social Institutions and Gender Index. https://www.genderindex.org/wpcontent/uploads/files/datasheets/2019/TH.pdf
166 Committee on the Elimination of Discrimination against Women, 24 July 2017, Concluding observations on the
combined sixth and seventh periodic reports of Thailand, pages 6 and 2.
167
Human Rights Watch, 2021, World report 2021. https://www.hrw.org/world-report/2020/countrychapters/thailand
168 UNDP, MSDHS, 2018, Legal gender recognition in Thailand - A legal and policy review, pages 23 and 28.
169 Togetherness For Equality (TEA) and The Working Group for Gender Equality, Rights and Freedom in Thailand,
June 2017, Thailand: Discrimination and Violence against Women and LBTI Persons - Shadow report to the
Committee on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW) for consideration at the 67th session,
2017, page 3.
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หน่วยงานหนึ่งคือคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ซึ่งได้รับ
มอบหมายให้เสนอและออกแบบนโยบายและกลยุทธ์เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียม
กันทางเพศ และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติความ
เท่าเทียมระหว่างเพศ คณะกรรมการอีก 2 หน่วยที่มีส่วนสนับสนุนนโยบายด้าน
เพศสภาพคือ คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานภาพสตรี
แห่งชาติ และคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาสถานภาพสตรี นอกจากนี้ยังมี
กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศเพื่อให้ค่าชดเชยแก่ผู้เสียหายจากการเลือก
ปฏิบ ัติทางเพศสภาพ กล่าวโดยรวมคือคณะกรรมการสี่ชุดมีความรับผิดชอบ
ร่วมกัน ซึ่งมีความท้าทายในการประสานงานและระบุบทบาทและความรับผิดชอบ
อย่างชัดเจน 170 อีกทั้งยังควรเน้นการพัฒนาวิธีการรวบรวมข้อมูลการแบ่งแยกเพศ
สภาพและอายุ 171
การดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ประสบปัญหา เช่น ความกำกวมของ
คำจำกัดความบางคำและการกระจายตัวของหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่บังคับใช้
กฎหมาย 172 ยิ่งกว่านั้น แม้รัฐบาลจะแสดงความสนใจ แต่ “สถานการณ์ที่ชาวเลส
เบี้ยน กะเทย คนข้ามเพศ และเพศกำกวม (LBTI) กำลังเผชิญในประเทศไทยนั้นไม่
สามารถเห็นได้ชัดและเกิดขึ้นอย่างเงียบเชียบ มีคดีความรุนแรงและการทารุณ
กรรมที่ยังไม่ได้ถูกรายงาน ครอบครัวและแรงกดดันจากสังคมสั่งให้ปฏิบัติตาม
บรรทัดฐานและบทบาททางเพศสภาพ และไม่มีกฎหมายคุ้มครองทุกๆ ด้านของ
ชีวิต” 173 ตัวอย่างเช่น ประเทศไทยไม่มีกฎหมายรับรองการแต่งงานของคนเพศ
เดียวกันหรือการจดทะเบียนเป็นคู่ชีวิต นอกจากนี้ “การที่เพศตามความต้องการ
ของตนเองไม่ถูกยอมรับตามกฎหมายเป็นหนึ่งในอุปสรรคพื้นฐานที่ขัดขวางความ
เสมอภาคและการยอมรับรสนิยมทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศ การแสดงออกทาง
เพศ และลักษณะทางเพศในสังคมไทยอย่างเต็มที่ ” การที่แพทย์กำหนดเพศสภาพ
ของเด็กที่เกิดมาพร้อมกับความหลากหลายทางเพศเป็นการทำลายการพัฒนาและ
การตัดสินใจของเด็กอย่างรุนแรง 174
ในการสังเกตการณ์ปีพ.ศ. 2560 อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติ
ต่อสตรีในทุกรูปแบบได้สรุปว่ าข้อยกเว้นในการเลือกปฏิบัติทางเพศสภาพจะถูก
ยอมรับเพื่อหลักสำคัญทางศาสนาและความมั่นคงของชาติ
ในปีพ.ศ. 2560 มาตรา 27 ของรัฐธรรมนูญใหม่ระบุว่าบุคคลทุกคนมีความ
เท่าเทียมกันก่อนอนุสัญญาดังกล่าว และรัฐธรรมนูญกำหนดการเลือกปฏิบัติใน
ด้านต่างๆ รวมถึงเพศสภาพ 175 อย่างไรก็ตาม “คำสั่งห้ามการเลือกปฏิบัติไม่ถูก
นำมาใช้ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงยังคงบังคับใช้กฎหมายฉุกเฉินพิเศษต่อไป”
176

ประเทศไทยได้แสดงความสนใจต่อความเท่าเทียมระหว่างเพศโดยบูรณา
การแนวคิดเรื่องงบประมาณด้านเพศในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 177 เครื่องมือ
สำหรับจัดสรรงบประมาณด้านเพศจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาเพิ่มเติม ทว่าความ
ตระหนักรู้ของเจ้าหน้าที่รัฐกลับถูกจำกัด ในที่สุดแล้วทุกหน่วยงาน “ควรหลอม
รวมเรื่องเพศสภาพเข้ากับการทำงานภายใน” 178
170

OECD Development Center, 2021, Thailand: Gender Budgeting Action Plan, in Journal on Budgeting, Volume
2020 Issue 3, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/d6d8a509-en, pages 17 and 25.
171 Committee on the Elimination of Discrimination against Women, 24 July 2017, Concluding observations on the
combined sixth and seventh periodic reports of Thailand, page 5.
172 UNDP, MSDHS, 2018, Legal gender recognition in Thailand - A legal and policy review, pages 28-31.
173 Togetherness For Equality (TEA) and The Working Group for Gender Equality, Rights and Freedom in Thailand,
June 2017, Thailand: Discrimination and Violence against Women and LBTI Persons - Shadow report to the
Committee on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW) for consideration at the 67 th session,
2017, page 2.
174 The Coalition of CSOs and INGOs for Children’s SOGIESC Rights -Thailand, 25 March 2021, Joint submission
to the United Nations Human Rights Council - 39th Session of the Working Group on the Universal Periodic Review,
page 4.
175 Committee on the Elimination of Discrimination against Women, 24 July 2017, Concluding observations on the
combined sixth and seventh periodic reports of Thailand, pages 2-3.
176 Committee on the Elimination of Discrimination against Women, 24 July 2017, Concluding observations on the
combined sixth and seventh periodic reports of Thailand, page 2.
177 Government of Thailand, 2017, Thailand’s Voluntary National Review on the Implementation of the 2030 Agenda
for Sustainable Development, page 21.
178 OECD Development Centre, 2021, Thailand: Gender Budgeting Action Plan, in Journal on Budgeting, Volume
2020 Issue 3, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/d6d8a509-en, page 9.

27

สุดท้ายนี้ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรี (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564) ยังคงเป็น
เครื่องมือหลักของนโยบายความเท่าเทียมระหว่างเพศ และกำหนดเป้าหมายเพื่อ
รับมือกับการเลือกปฏิบัติและการเสริมสร้างอำนาจสตรี 179

2.7.3 ความเท่าเทียมทางเพศและความรุนแรง
ทางเพศ
เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความก้าวหน้าของ
ประเทศไทยในการเสริมสร้างความเท่าเทียมทางเพศมีความโดดเด่นในด้านต่างๆ
เช่น การศึกษาและการรับมือกับความยากจน อย่างไรก็ตาม ความเหลื่อมล้ำนั้นยัง
ยากที่จะรับมือเนื่องจากปัจจัยความอ่อนแอด้านอื่นๆ ทำให้การบรรลุเป้าหมาย
สิทธิของผู้หญิงและเด็กผู้หญิง (ที่อยู่อาศัยในชนบท เป็นชนชาติพันธุ์ เป็นผู้พิการ
...) ลดลง 180
ช่องว่างโดยทั่วไปคือการเป็นตัวแทนในที่สาธารณะ (เนื่องจากประเทศไทย
ไม่บรรลุเป้าประสงค์ขั้นต่ำที่ว่า 30% ของผู้หญิงต้องอยู่ในตำแหน่งผู้นำ) 181 และ
โอกาสในการทำงานอย่างเป็นทางการ (ในปีพ.ศ. 2561 55% ของแรงงานหญิงมี
การจ้างงานนอกระบบ) 182 ความจริงแล้ว “ไม่มีการนำมาตรการพิเศษมาใช้เพื่อ
บรรลุเป้าหมายความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริงของสตรีและบุรุษในทุกด้านที่สตรีมี
บทบาทต่ำกว่าหรือเป็นฝ่ายเสียเปรียบ” 183
การเลือกปฏิบัติในที่ทำงานรวมถึงการล่วงละเมิดทางเพศเป็นเรื่องปกติ
สตรีข้ามชาติที่มีสถานะไม่ปกติมักถูกเอารัดเอาเปรียบได้ง่าย 184 ผู้หญิงในชนบท
และผู้หญิงที่เป็นชาวชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองประสบปัญหาในการเข้าถึง
บริการทางสังคม ไม่ได้เป็นตัวแทนในหน่วยงานของรัฐ และมักไม่ได้รับสิทธิในที่ดิน
และทรัพยากรธรรมชาติ 185
ผู้ต้องขังหญิงมีปัญหาในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเหมาะสม แทบ
จะไม่สามารถเข้าพบแพทย์ ไม่ได้รับการตรวจโรคมะเร็ง และต้องเลี้ยงดูบุตรอยู่ใน
ที่คุมขัง อีกทั้งสุขภาพจิตยังถูกละเลยโดยสิ้นเชิง
ความไม่เท่าเทียมกันทางเพศและความเข้าใจทางสังคมเกี่ยวกับบทบาทและ
ความรับผิดชอบของชายและหญิงในชีวิตสาธารณะและชีวิตส่วนตัวนั้นเกี่ยวพันกัน
ทัศนคติแบบเหมารวมยังคงมีอยู่อย่างชัดเจน นอกเหนือจากนั้นยังมีบรรทัดฐาน
ทางวัฒนธรรมและการปฏิบัติที่ก่อให้เ กิดอันตราย เช่น การตัดอวัยวะเพศใน
ภาคใต้ และการลักพาตัวเจ้าสาว 186
บทความเรื่องผู้หญิงกับภาวะซึมเศร้าที่ตีพิมพ์ในปีพ.ศ. 2562 ในวารสาร
การศึกษาสตรีนานาชาติ (Journal of International Women's Studies) ระบุ
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OECD Development Center, 2021, Thailand: Gender Budgeting Action Plan, in Journal on Budgeting, Volume
2020 Issue 3, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/d6d8a509-en, pages 18-19.
180 OECD Development Center, 2021, Thailand: Gender Budgeting Action Plan, in Journal on Budgeting, Volume
2020 Issue 3, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/d6d8a509-en, pages 8-11.
181 Suggested in 1990 by the United Nations Economic and Social Council(E/1990/15), and restated by the Beijing
Declaration and Platform for Action in 1995, as outlined in OECD Development Center, 2021, Thailand: Gender
Budgeting Action Plan, in Journal on Budgeting, Volume 2020 Issue 3, OECD Publishing, Paris,
https://doi.org/10.1787/d6d8a509-en page 11.
182 National Statistics Office of Thailand (2018), Number of the Formal and Informal Employment by Age Group,
Sex, Region, and Province: 2013-2018, Retrieved from http://statbbi.nso.go.th/staticreport/page/sector/en/02.aspx.,
cited in OECD Development Center, 2021, Thailand: Gender Budgeting Action Plan, in Journal on Budgeting,
Volume 2020 Issue 3, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/d6d8a509-en, page 13.
183 Committee on the Elimination of Discrimination against Women, 24 July 2017, Concluding observations on the
combined sixth and seventh periodic reports of Thailand, page 5.
184 Committee on the Elimination of Discrimination against Women, 24 July 2017, Concluding observations on the
combined sixth and seventh periodic reports of Thailand, page 6.
185 Committee on the Elimination of Discrimination against Women, 24 July 2017, Concluding observations on the
combined sixth and seventh periodic reports of Thailand, page 22.
186 Committee on the Elimination of Discrimination against Women, 24 July 2017, Concluding observations on the
combined sixth and seventh periodic reports of Thailand, page 5.
187 Somporn Rungreangkulkij, Ingkata Kotnara, Nilubol Rujiraprasert, Napaphat Khuandee, August 2019, Gender
Inequality Identified as an Underlying Cause of Depression in Thai Women, Journal of International Women's
Studies, 20(7), 395-408, pages 397-401.
188 Neunghathai Khopolklang, Weerapong Polnigongit*, Nisachol Chamnongsri, 2014, Influence of the Thai Mass
Media on Violence Against Women: Synthesis of Research Studies - Kasetsart J. (Soc. Sci) 35:167 – 176, pages
170-172.

ว่าผู้หญิงไทยบางคนอยู่ภายใต้ความเครียดเรื้อรังอันเนื่องมาจากบรรทัดฐานทาง
เพศสภาพแบบดั้งเดิม (ที่ผู้หญิงถูกคาดหวังให้ดูแลสมาชิกในครอบครัวและเด็กๆ)
ร่ ว มกั บ ความต้ อ งการทำงานที ่ ไ ด้ ร ั บ ค่ า จ้ า งและมี ส ่ ว นสนั บ สนุ น รายได้ ข อง
ครอบครัว 187

ความรั บ ผิ ด ชอบของสื ่ อ ในการแสดงภาพธรรมชาติ ท ี ่ ผ ู ้ ช ายมี อ ำนาจ
เหนือกว่าและผู้หญิงกลายเป็นเหยื่อของความรุนแรง ได้รับการวิจัยอย่างละเอียด
188 และมีส่วนทำให้ผู้หญิงมองว่าบรรทัดฐานนี้เป็นเรื่องปกติ นอกจากนี้ “ทัศนคติ
ของผู้ชายไทยต่อผู้หญิงไทยคือต้องมีใบหน้าและรูปร่างที่สวยงาม น่ารัก สุภาพ มี
บทบาทอย่างมากในสังคม เปิดเผยความสัมพันธ์กับเพศตรงข้าม อาจแต่งตัวเซ็กซี่
แต่ไม่ถูกล่อลวงได้โดยง่าย อย่างไรก็ตาม [... ] ทัศนคติแบบเหมารวมของผู้ชายไทย
ของผู้หญิงไทยคือพวกเขา [... ] ทำทุกอย่างเพื่อเงิน” 189
ทางด้ า นของความรุ น แรง ความรุ น แรงทางเพศและความรุ น แรงใน
ครอบครัวยังคงมีอยู่อย่างแพร่หลาย ผู้หญิงและเด็กผู้หญิงพิการมักตกเป็นเหยื่อ
ของการเลือกปฏิบัติและความรุนแรง ทว่าผู้กระทำผิด (บ่อยครั้งคือสมาชิกใน
ครอบครัวและเพื่อนบ้าน) มักไม่ค่อยถูกนำตัวขึ้นศาล 190 นักปกป้องสิทธิมนุษยชน
หญิงต้องเผชิญกับการละเมิดทางเพศโดยเจ้าหน้าที่และพลเรือนที่เคร่งศาสนา 191
หญิงรักหญิงและทอม (บุคคลที่อาจเป็นคนข้ามเพศและไม่ระบุเพศของตนเองตาม
กรอบสังคม) เสี่ยงต่อการถูกข่มขืน รุมโทรม และฆาตกรรม ในพื้นที่ชนบทพวกเขา
อาจถูกบังคับให้แต่งงานโดยไม่เต็มใจ 192
โดยทั ่ ว ไปแล้ ว ผู ้ ห ญิ ง และเด็ ก ผู ้ ห ญิ ง ยั ง คงต้ อ งเผชิ ญ กั บ ปั ญ หาคอขวด
มากมายในการเรียกร้องความยุติธรรมในกรณีที่ถูกละเมิดสิทธิ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เพราะกลัวการถูกประณาม (ในกรณีของความรุนแรงทางเพศ) การขาดข้อมูลด้าน
กฎหมายและการแก้ไข การขาดความตระหนักในหมู่บุ คลากรในกระบวนการ
ยุติธรรม 193 และการขาดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่หญิงในการสืบสวนคดีที่มีความ
อ่อนไหวทางเพศ 194 ผู้หญิงมุสลิมในภาคใต้ประสบกับความรุนแรงทางเพศด้วย
ฝีมือของเจ้าหน้าที่ทหาร แต่กรณีดังกล่าวมักไม่ส่งต่อให้ศาลทหาร ยิ่งไปกว่านั้น
ผู้หญิงมุสลิมแทบจะไม่สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมที่เป็นทางการ ในขณะที่
หน่ ว ยงานทางศาสนาเช่ น คณะกรรมการชุ ม ชนอิ ส ลามหรื อ สำนั ก งาน
คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดจัดการกระบวนการยุติธรรมโดยยึดหลัก
กฎหมายอิสลามอย่างเคร่งครัด ซึ่งกีดกันผู้หญิงไม่ให้เข้าร่วม 195
การสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 แสดงให้เห็น
ว่าความรุนแรงในครอบครัวเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในประเทศ 24.4% ของ
ผู้หญิงที่เข้าร่วมโครงการระบุว่าสามีทุบตีภรรยาด้วยเหตุผลบางประการ โดยมี
ความแตกต่าง 10% ระหว่างเขตเมือง (19.9%) และเขตชนบท (29%) มีความ
แตกต่างเช่นเดียวกันเมื่อเปรียบเทียบผู้หญิงที่มีระดับการศึกษาสูง (21.1%) กับ
Saejung, P., 2001, The Representation of Thai women in media which presented sexual matters as well as men’s
perceptions of stereotypes of women (Unpublished master's thesis). Chulalongkorn University, Bangkok, cited in
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190 National Human Rights Commission of Thailand, no date, Alternative Report on Thailand’s Implementation in
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National Human Rights Commission of Thailand, page 12.
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ผู้หญิงที่มีการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา (30%) ข้อมูลไม่ได้มีแนวโน้มที่ดีนักใน
แง่ของการรับรู้ของคนรุ่นใหม่ เนื่องจาก 26.1% ของผู้หญิงที่อายุน้อย (15-19 ปี)
ให้เ หตุผลอันสมควรแก่ ค วามรุนแรงในครอบครัว เทียบกับ 22.5% ของกลุ่ม
ผู้สูงอายุ (45 - 49 ปี) ผู้ชาย 28% ให้ความชอบธรรมในการใช้ความรุนแรงใน
ครอบครัว โดยมีความแตกต่างเพียง 2% ระหว่างเขตเมือง (26.9%) กับเขตชนบท
(28.9%) และเช่นเดียวกัน กลุ่มคนที่อายุน้อยจำนวนมากกว่าเพียงไม่กี่เปอร์เซ็น ต์
(27.3% เทียบกับ 26% ของกลุ่มผู้อาวุโส) ให้เหตุผลอันสมควรแก่ความรุนแรงใน
ครอบครัว และสุดท้าย ผู้ชายที่มีการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาเพียง 9.5%
เทียบกับผู้ชายที่มีการศึกษาระดับอุดมศึกษา 19.7% คิดว่ามีเหตุผลที่ดีที่สามี
สามารถใช้ความรุนแรงกับภรรยาได้ ข้อมูลเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าความรุนแรงเป็น
ปัญหาจากหลายปัจจัย ไม่ใช่แค่การขาดการศึกษาเพียงเท่านั้น 196
ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด 19 ความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้หญิง การล่วง
ละเมิดทางเพศ และการใช้ร ูป ภาพและข้ อมูล ในทางที่ ผ ิดบนเครื อข่า ยสั ง คม
ออนไลน์มีมากขึ้นเป็นสองเท่า หากคิดในแง่ดีก็ยังมีการระดมพลเพื่อช่วยเหลือ
เหยื่อความรุนแรงทางเพศผ่านกลุ่มเฟสบุ๊กและโพสต์ในอินสตาแกรมมากขึ้น โดยมี
ผู้เสียหายที่ค้นหาข้อมูลหรือขอความช่วยเหลือทางอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นอย่างมาก
(+29% ของการค้นหาเรื่องนี้ในประเทศไทย) 197 อย่างไรก็ตาม บริการต่างๆ เช่น
Hotline to One Stop Crisis Centers ได้ถูก “ปรับเปลี่ยนเพื่อตอบสนองต่อโรค
โควิด 19” 198 ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากต่อการคุ้มครองสตรีและเด็ก
ผลกระทบของโควิด 19 ต่อชาว LGBTI รวมไปถึง ความเสี่ยงของความ
รุนแรงและการล่วงละเมิดในรูปแบบต่างๆ ที่เพิ่มขึ้นแม้กระทั่งก่อนการแพร่ระบาด
ชาว LGBTI ต้องเผชิญกับการแบ่งแยก การปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียม การล่วงละเมิด
และความรุนแรงในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน การสำรวจในปีพ.ศ. 2562 โดย
โครงการพัฒนาแห่ง สหประชาชาติ (UNDP) ระบุว่า 21% ของผู้หญิงข้ามเพศ
รายงานว่ามักถูกทำร้ายทางวาจา 9% มักถูกล่วงละเมิดทางเพศ และ 8% มักตก
เป็นเหยื่อของความรุนแรงทางกาย 50% ของชาว LGBTI ตกเป็นเหยื่อของการ
แบ่งแยกภายในบ้าน 199 การสำรวจครั้งต่อมาของ UNDP และเครือข่ายคนข้าม
เพศในเอเชียแปซิฟิกระหว่างเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม พ.ศ. 2563 กล่าวถึงการ
สูญเสียรายได้และสภาพความเป็นอยู่ที่ไ ม่ป ลอดภัย ด้วยผลกระทบหลักทาง
เศรษฐกิจและสังคมของวิกฤตโควิดที่เกิดขึ้นกับชาว LGBTI ปัญหาอื่นๆ เช่น การ
กักตัวและภาวะซึมเศร้ายังส่งผลเสียต่อชีวิตของพวกเขาอีกด้วย 200

เด็กในศูนย์การเรียนรู้ค่ายผู้ลี้ภัยแม่ลา จังหวัดตาก ประเทศไทย

3.1 สิทธิมนุษยชน
3.1.1 ตราสารและการให้สัตยาบันระหว่าง
ประเทศ
รายการสนธิสัญญาระหว่างประเทศหลักๆ ที่ประเทศไทยได้ลงนามไว้
สามารถดูได้ในภาคผนวก 2

3.1.2 นโยบายและตราสารระดับชาติเกี่ยวกับ
สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย

ท้ายที่สุด 21% ของเยาวชนที่มีความสัมพันธ์กับเพศเดียวกันหรือ LGBTI
กล่าวว่าการดำเนินชีวิตของพวกเขายากขึ้นเพราะการแพร่ระบาดของโควิด 19
(เช่น ต้องทุกข์ทนกับการเลือกปฏิบัติที่เพิ่มขึ้นและการขาดการยอมรับจากสังคม)
201

3. กรอบทางกฎหมายและสถาบันเพื่อสิทธิ
มนุษยชนและสิทธิเด็ก
“ถ้าคุณต้องการการเปลี่ยนแปลง คุณต้องโน้มน้าวผู้มีอำนาจมากที่สุดในการ
ควบคุม” 202

196

National Statistical Office Thailand and UNICEF, August 2020, Multiple Indicator Cluster Survey 2019, pages
211 and following.
197 UN Women, UNFPA and Quilt.ai., March 2021, COVID-19 and violence against women: the evidence behind
the talk. Insights from big data analysis in Asian countries, pages 6 and 10.
198 https://evaw-global-database.unwomen.org/fr/countries/asia/thailand/2007/one-stop-crisis-centres, in National
Economic and Social Development Council, 2020, Socio-Economic Impact Assessment of COVID-19 in Thailand,
page 17.
199 UNDP, 2019, Tolerance but not Inclusion: A national survey on experiences of discrimination and social attitudes
towards LGBT people in Thailand. Bangkok: UNDP, page 110.

หนึ่งในครอบครัวที่เข้าร่วมสัมนาเชิงอบรมการเลี้ยงลูกเชิงบวกจากโครงการอ่านอิ่ม
รัก (Eat, Play, Love, & Read) ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
รัฐธรรมนูญปีพ.ศ. 2560 (มาตรา 4, 26, 32) ประกันศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเท่าเทียมตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับก่อน

200

UNDP with Asia Pacific Transgender Network, 2020, Survey on the Impact of COVID-19 on LGBTI People in
Thailand. [Presentation]. Bangkok: UNDP, Bangkok Regional Hub, cited in UN National Economic and Social
Development Council, October 2020, Socio-Economic Impact Assessment of COVID-19 in Thailand, page 17.
201 Mahidol University, UNFPA, UNICEF and others, 21 July 2020, Preliminary Findings: Youth Covid-19 online
survey: General Youth, page 31.
202 Save the Children Thailand, 2021, Internal document: consultations with children organised by SCI Thailand
during the Country Strategic Planning process.

29

อย่างไรก็ตาม รัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้เหมือนจะปกป้องสิทธิบางหมวดน้อยกว่า
ตัวอย่างเช่น "ทำให้การคุ้มครองคนพิการทางกฎหมายอ่อนแอลง" 204

• แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่ 3 พ.ศ. 2557-2561 โดยกรมคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม “กำหนดเป้าประสงค์เพื่อบรรลุข้อ
ผูกมัดด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศของประเทศไทย” แม้ว่าจะไม่ใช่
เอกสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมายก็ตาม 214
• แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2562
• แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560 -2564 215
• แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564 ได้ให้
ความสำคัญกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

203

ในบรรดากฎหมายที่เกี่ยวข้อง ที่สำคัญที่สุดคือพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 19 และ 20) ในปีพ.ศ. 2550 และ (ฉบับที่ 21)
ในปีพ.ศ. 2551 และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 25 และ
26) ในปีพ.ศ. 2550
วิธีการทางกฎหมายอื่น ๆ ได้แก่
• พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 205
• พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งมีผลบังคับใช้กับคนงานทุก
คนโดยไม่คำนึงถึงสถานะการเป็นผู้อพยพ 206
• พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550
207

• พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.
2550
• พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และ
การแก้ไขเพิ่มเติมในปีพ.ศ. 2556
• พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 มีการ
แก้ไขเพิ่มเติมในปีพ.ศ. 2558 เพื่อเสริมสร้างความมุ่งมั่นที่จะต่อต้านการค้า
มนุษย์ 208
• พระราชบัญญัติคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557 กล่าวถึงคนไร้บ้านหรือคนที่
พบปัญหาความยากจน 209
• พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 เพื่อประกันว่าประชากรคนจน
ได้รับความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกัน โดยการสนับสนุนทางการเงินเพื่อ
ช่วยเหลือด้านกฎหมาย 210
• ศูนย์อำนวยความเป็นธรรมภาคประชาชนระดับตำบล (หรือ Keadilan
Center) ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อรับเรื่องร้องเรียนและให้ความช่วยเหลือทาง
กฎหมายโดยให้บริการสายด่วน 211
• ในฐานะที่เป็นภาคีของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต
ในปีพ.ศ. 2558 ประเทศไทยได้แก้ไขกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การต่อต้านการทุจริต (ฉบับที่ 3) 212
• พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558
ตัวอย่างของแผน:
• แผนยุทธศาสตร์ฉบับแรก พ.ศ. 2556-2559 เพื่อการพัฒนาสตรีพิการ 213
203

Human Rights Council - Working Group on the Universal Periodic Review 12 February 2016, National report
submitted in accordance with paragraph 5 of the annex to Human Rights Council resolution 16/21* - Thailand, page
3.
204 Committee on the Rights of Persons with Disabilities, 12 May 2016, Concluding observations on the initial report
of Thailand, page 2.
205 Committee on the Rights of the Child, 21 February 2012, Consideration of reports submitted by States parties
under article 12, paragraph 1, of the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of
children, child prostitution and child pornography, page 7.
206 Committee on the Elimination of Racial Discrimination, 15 November 2012, Concluding observations on the first
to third periodic reports of Thailand, adopted by the Committee at its eighty-first session (6–31 August 2012), page
6.
207 Committee on the Rights of the Child, 21 February 2012, Consideration of reports submitted by States parties
under article 12, paragraph 1, of the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of
children, child prostitution and child pornography, page 6.
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Human Rights Council
Working Group on the Universal Periodic Review,12 February 2016, National report
submitted in accordance with paragraph 5 of the annex to Human Rights Council resolution 16/21* - Thailand, page
4.
209 Human Rights Council - Working Group on the Universal Periodic Review, 12 February 2016, National report
submitted in accordance with paragraph 5 of the annex to Human Rights Council resolution 16/21* - Thailand, page
4.
210 Human Rights Council - Working Group on the Universal Periodic Review 12 February 2016, National report
submitted in accordance with paragraph 5 of the annex to Human Rights Council resolution 16/21* - Thailand, page
4.
211 Human Rights Council - Working Group on the Universal Periodic Review 12 February 2016, National report
submitted in accordance with paragraph 5 of the annex to Human Rights Council resolution 16/21* - Thailand, page
18.

สำหรับสถานการณ์ภาคใต้ในช่วงสิบปีที่ผ่านมา มีการคาดการณ์ว่าจะมีการ
ชดเชยทางการเงินแก่เหยื่อความรุนแรงร่วมกับแผนพัฒนาพื้นที่พิเศษจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2552-2555 216 นอกจากนี้ เนื่องด้วยสถานการณ์ตึงเครียด
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในรายงาน URP ฉบับที่แล้ว (พ.ศ. 2554) ประเทศไทย
ได้ ร ายงานการก่ อ ตั ้ ง คณะกรรมการตรวจสอบและค้ น หาความจริ ง เพื ่ อ การ
ปรองดองของประเทศไทย 217 มีการดำเนินงานจนถึง พ.ศ. 2555 218
ความมุ่ง มั่น ต่ อ สิ ทธิม นุษ ยชนได้ แ สดงให้เ ห็น เป็ นรูป ธรรมในแผนสิ ท ธิ
มนุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ฉ บั บ ที่ 3 (พ.ศ. 2557-2561) ที ่ ก ล่ า วไว้ ข ้ า งต้ น 219 ซึ ่ ง การ
ดำเนินการมีอุปสรรคจากความยากลำบากในการประสานงาน การรวบรวมข้อมูล
และความเข้าใจที่ไม่เพียงพอของแผนงานและนโยบาย 220 อ้างอิงจากผู้ให้ข้อมูล
หลักที่หารือกันระหว่างจัดทำบทวิเคราะห์สถานการณ์สิทธิเด็กในประเทศไทย ยัง
ไม่มีการสร้างแบบแผนอื่นหลังจากปีพ.ศ. 2561 ในขณะที่รัฐบาลบังคับใช้เฉพาะ
แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
ในปีพ.ศ. 2558 รัฐบาลได้กล่าวว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(กสม.) สามารถเชื่อมั่นได้ว่าจะมีงบประมาณที่เพียงพอ และได้มีการบริหารจัดการ
กรณีเพิ่มขึ้นจาก 112 กรณี ในปีพ.ศ. 2544 เป็น 600/700 กรณีต่อปีในปีต่อไป
กระทรวงยุติธรรมได้จัดตั้งคณะกรรมการประสานงานขึ้นในปีพ.ศ. 2559 เพื่อ
ติดตามคำแนะนำของบางหน่วยงาน 221
จากการสอบสวน เมื่อ กสม. เห็นว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้นจะมี
การเตรียมการวิเคราะห์อย่างถี่ถ้วนพร้อมกรอบเวลา นอกจากนี้ กสม.ยังมีอำนาจ
ในการไกล่เกลี่ยคู่กรณีและออกคำแนะนำในการแก้ไขกฎหมาย และในท้ายที่สุด
ประกันว่ามีวิธีการที่เหมาะสมในการปกป้องหลักสิทธิมนุษยชน 222
คณะกรรมการระหว่างประเทศหลายแห่งได้ระบุถึงปัญหาเกี่ยวกับความ
บกพร่ อ งของคณะกรรมาธิ การ “รวมถึ ง ความเป็น อิส ระเรื่ อ งการทำงานและ
กระบวนการคั ด เลื อ กคณะกรรมาธิ ก าร” ตามหลั ก การปารี ส 223 นอกจากนี้
ปลายปีพ.ศ. 2558 คณะกรรมาธิการถูกลดระดับเป็นสถานะ “B” โดยเครือข่าย
พันธมิตรระดับโลกว่าด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 224
212
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สุดท้ายนี้ ประเทศไทยยังสนับสนุนการทำงานของกรอบความร่วมมือระหว่าง
สถาบั น สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ใ นภู ม ิ ภ าคเอเชี ย -แปซิ ฟ ิ ก (APF) และ
คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (AICHR) 225

3.1.4 ข้อกังวลด้านสิทธิมนุษยชนจากการ
สังเกตของหน่วยงาน/คณะกรรมการ
สหประชาชาติ

3.1.3 รายงานกระบวนการทบทวนสถานการณ์
สิทธิมนุษยชน (Universal Periodic Review)
รายงานกระบวนการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชน (UPR) ครั้งแรกจัด
ขึ้นในปีพ.ศ. 2554 มีข้อเสนอแนะ 134 ข้อที่ถูกยอมรับ ถูกแปลเป็นภาษาไทย
และได้เผยแพร่ให้ภาคประชาสังคมและประชาชนรับรู้ หลังจากนั้นมีการเสริมสร้าง
อำนาจของคณะกรรมการ UPR แห่งชาติให้ครอบคลุมทั้งการรายงานและการ
ติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ จึงได้มีการจัดทำแผนระดับชาติขึ้นในปี พ.ศ.
2556 และในปี พ.ศ. 2557 ประเทศไทยได้จัดทำกระบวนการติดตามความคืบหน้า
ระยะครึ่งรอบโดยสมัครใจ 226
รายงาน UPR ล่าสุดได้ถูกดำเนินการในปีพ.ศ. 2559 และประเทศไทย
ยอมรับข้อเสนอแนะ 181 ข้อจาก 249 ข้อ อันได้แก่ การให้สัตยาบันในอนุสัญญา
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 189 การสร้างองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบ
ข้อกล่าวหาเรื่องการทารุณกรรม (โดยมีความเข้าใจว่า “กสม. เป็นหน่วยงานอิสระ
ที่รับผิดชอบในการรับเรื่องร้องเรียนและสอบสวนการไต่สวนเรื่องการทารุณกรรม
ทั้งหมด”) 227 การลดโทษประหาร การยกเลิกโทษประหารชีวิต การคำนึงถึงความ
รุ น แรงทางเพศโดยการแก้ ไ ขประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิ ธี
พิจารณาความอาญา และพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงใน
ครอบครัว และการจัดตั้งองค์กรอิสระที่เข้าถึงผู้ต้องขังทุกคนภายใต้การดูแลของ
กระทรวงยุติธรรม โดยสรุปแล้ว กสม. และผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นหน่วยงานที่
รับผิดชอบเรื่องนี้
นอกจากนี้ ในปีพ.ศ. 2559 แนวร่วมภาคประชาสังคมของไทยเพื่อจัดทำ
รายงาน UPR ได้เสนอแนะรัฐบาลไทยให้ยอมรับคำร้อ งขอเข้าเยี่ยมของเจ้าหน้าที่
พิเศษที่ดูแลเรื่องการวิสามัญฆาตกรรม; การกระทำนอกกฎหมายหรือการประหาร
ชีวิตโดยพลการ; เจ้าหน้าที่พิเศษเกี่ยวกับการทารุณกรรมและการปฏิบัติหรือการ
ลงโทษอย่างโหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่เป็นการย่ำยีศักดิ์ศรี; คณะทำงานว่าด้วย
การควบคุมตัวโดยพลการและผู้เชี่ยวชาญอิสระในประเด็นชนกลุ่มน้อย 228
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Committee on Economic, Social and Cultural Rights, 19 June 2015, Concluding observations on the combined
initial and second periodic reports of Thailand, page 2.
226 Human Rights Council - Working Group on the Universal Periodic Review, 12 February 2016, National report
submitted in accordance with paragraph 5 of the annex to Human Rights Council resolution 16/21* - Thailand, page
2.
227 Human Rights Council, 7 September 2016, Report of the Working Group on the Universal Periodic Review*
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เจ้าหน้าที่ขององค์การช่วยเหลือเด็กในสำนักงานกรุงเทพฯ เข้าร่วมงานวันรำลึกถึง
การสัง หารคนข้ามเพศภายใต้ โครงการ Highlighting Equality And Respect
Towards All SOGIESC (HEARTS)
ในบทนี้ ภาพรวมของสถานการณ์หลักของปัญหาที่ระบุไว้ในรายงานอย่าง
เป็นทางการโดยหน่วยงานของสหประชาชาติได้กล่าวถึง
• การเลือกปฏิบัติหลายรูปแบบต่อชาว LGBTI ทั้งต่อปัจเจกบุคคลและต่อ
คู่รักเพศเดียวกัน และการขาดการรับรองเพศสภาพตามกฎหมาย ความท้า
ทายของประชากรข้ามเพศ
• โทษประหารที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา 55 เรื่องความผิด
ต่างๆ รวมถึงความผิดทางเศรษฐกิจ หรืออาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพ
ติด ซึ่งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงมากของโทษประหารชีวิต ก่อนหน้านี้ กสม.
แจ้งชัดเจนแล้วว่าให้ยกเลิกโทษประหารชีวิต 229
• มาตรา 28 ของรัฐธรรมนูญบัญญัติห้ามการทารุณกรรมเอาไว้ แต่เรื่องการ
ทารุณกรรมกลับไม่ได้ถูกกำหนดไว้ในระบบกฎหมาย และประมวลกฎหมาย
อาญา “ไม่ได้สะท้อนถึงสาเหตุยิบย่อยอันก่อให้เกิดการทารุณกรรม หรือ
นำเอาเรื่องการเลือกปฏิบัติเป็นจุดประสงค์หลัก ” 230 ข้อสังเกตในทำนอง
เดียวกันคือไม่มีคำจำกัดความของการบังคับบุคคลให้สูญหายในกฎหมาย
และความล่าช้าในการประกาศร่ างพระราชบัญญัติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทารุณกรรมและการบังคับบุคคลให้สูญหาย
• ความจริงแล้วการทารุณกรรมในประเทศส่วนใหญ่ไม่ได้ถูกบันทึกเพราะมี
“การละเว้นโทษโดยพฤตินัยสำหรับการปฏิบัติเ ชิงทารุณกรรม” มีการ
สังหารนอกกระบวนการยุติธรรม การปฏิบัติที่โหดร้าย และการทารุณกรรม
ผู้ถูกคุมขัง รวมถึงการรับคำสารภาพ ซึ่งกระทำโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจและ
เจ้าหน้าที่ทหารอย่างแพร่หลายในประเทศ โดยเฉพาะจังหวัดชายแดน
228
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ภาคใต้ ในหนึ่งศตวรรษ กฎหมายพิเศษ 3 ฉบับ (พระราชบัญญัติกฎอัยการ
ศึ ก พ.ศ. 2457 พระราชกำหนดสถานการณ์ ฉ ุ ก เฉิ น พ.ศ. 2548 และ
พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551) ได้
ถูกนำมาใช้โดยมีผลอย่างหนัก “ต่อหลักนิติธรรม รวมถึงการรับประกันวิถีที่
ถูกต้อง” 231
• ความท้าทายในการนำเสนอหลักฐานจากการทารุณกรรม โดยทั่วไปเหยื่อ
ส่วนใหญ่จะไม่ได้รับอนุญาตให้พบครอบครัวหรือทนายความขณะถูกกักตัว
232

• ประเทศไทยใช้คำแถลงตีความของอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการเหยียด
เชื้อชาติที่ว่า “ไม่ยอมรับข้อผูกมัดใดๆ นอกเหนือขอบเขตของรัฐธรรมนูญ
และกฎหมาย” 233 นอกจากนี้ยังไม่มีคำจำกัดความทางกฎหมายหรือข้อ
ห้ามเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ และไม่มีระบบตรวจทานนโยบาย
เกี่ยวกับผลกระทบจากการเลือกปฏิบัติที่อาจเกิดขึ้น
• มีการหายตัวไปของนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะในภาคใต้
เห็นได้ชัดว่าไม่มีการดำเนินคดีกับผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิด 234
• มีการดำเนินคดีกับความรุนแรงทางเพศและความรุนแรงในครอบครัวที่ไม่
เพียงพอ และการจัดลำดับความสำคัญของการจัดการประนีประนอมเรื่อง
ความเป็นอยู่ที่ดีของเหยื่อ: “ความรุนแรงในครอบครัวถือเป็นเรื่องส่วนตัว
ไม่ใช่การกระทำความผิดทางอาญาที่ร้ายแรงของสาธารณชน” 235
• มีการควบคุมตัวแรงงานข้ามชาติและผู้ข อลี้ภัยเป็นเวลานาน/ยืด เวลา
ออกไปในสถานการณ์ที่ไม่ปกติ ในศูนย์ที่แออัดและไม่ดีต่อสุขภาพ และไม่มี
การติดต่อกับสถานทูตหรือภาคประชาสังคม
• ขาดการรับ ประกันว่าจะไม่มีการขับไล่ผู้ข อลี้ภัยและผู้ที่ต้องการความ
คุ้มครองไปสู่สถานที่อันตราย เช่น ชาวอุยกูร์และชาวโรฮิงญา แม้ว่าคนกลุ่ม
นี้กำลังอยู่ในภาวะเสี่ยง 236
• ขาดการระบุตัวเหยื่อที่ถูกต้อง ขาดการให้ความช่วยเหลือและมีการเนรเทศ
ออกจากประเทศ 237
• บทลงโทษทางอาญาที่คาดการณ์ในพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ
พ.ศ. 2558 สำหรับ การไม่แจ้ง เจ้าหน้าที่เ มื่อจะมีการชุมนุมอย่างสันติ
ล่วงหน้า 238

3.2 มาตรการทั่วไปของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิ
เด็กในการนำไปปฏิบัติ
3.2.1 การปฏิรูปกฎหมายและการบังคับใช้ 239
3.2.1.1 ประกันว่ากฎหมายทั้งหมดสอดคล้อง
กับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิเด็ก
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ในรายงานอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิเด็กฉบับล่าสุด ประเทศไทย
ระบุว่ามีการแก้ไขกฎหมายอย่างน้อย 17 ฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับอนุสัญญาฯ 240
แม้ว่าในปีพ.ศ. 2559 รัฐบาลไทยได้สรุปว่ า “... ประเทศใช้ระบบกฎหมายศาลคู่
หมายความว่าสนธิสัญญาระหว่างประเทศใช้ไม่ได้โดยตรงในระบบของประเทศเรา
ถึงกระนั้น ในทางปฏิบัติ มีหลายกรณีที่ศาลอ้างถึงตราสารสิทธิมนุษยชนระหว่าง
ประเทศโดยตรง” 241
ในส่วนนี้จะมีการร่างกฎหมายหลัก แผนงาน และกลยุทธ์เกี่ยวกับประเด็น
ด้านสิทธิเด็กที่แตกต่างกัน และข้อมูลนี้ จะไม่ถูกพูดถึงซ้ำในหัวข้อที่เกี่ยวข้องของ
การวิเคราะห์สถานการณ์สิทธิเด็ก (การคุ้มครองเด็ก สุขภาพและการศึกษา)

การคุ้มครองเด็ก

รายงานอนุ ส ั ญ ญาว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ เ ด็ ก พ.ศ. 2555 เสนอให้ ท บทว น
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 เพื่อเสนอแนวทางปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งเมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงที่ว่าหน่วยงานประสานงานและคณะกรรมการหลาย
แห่งไม่มีกลุ่มผู้นำองค์รวมที่ชัดเจน ผู้ให้ข้อมูลคนสำคัญกล่าวไว้ว่าพระราชบัญญัติ
กำลังอยู่ระหว่างการปรับปรุง มีแบบร่างแก้ไขเพิ่มเติมและถูกเผยแพร่เพื่อแสดง
ความคิดเห็นในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 คาดว่าจะมีการประกาศอย่างเป็น
ทางการในปีพ.ศ. 2565
กฎหมายเฉพาะว่าด้วยการคุ้มครองเด็กรวมถึง:
• ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. 2468 (มาตรา 1536 - 1585
ผู้ปกครองและเด็ก)
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• พระราชบัญญัติการรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 และกฎกระทรวงกลาโหม
พ.ศ. 2543 (กำหนดอายุขั้นต่ำ 18 ปีสำหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การทหาร) 242
• พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 มีการแก้ไขเพิ่มเติมในปีพ.ศ. 2548 243
• นโยบายและแผนปฏิบัติการแห่งชาติ พ.ศ. 2539 เรื่องการป้องกันและ
ปราบปรามการแสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์จากเด็ก 244
• พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (แก้ไขใน พ.ศ. 2551) 245 ระบุ
อายุขั้นต่ำของแรงงานตามอนุสัญญา ฉบับที่ 138 ว่าด้วยอายุขั้นต่ำที่
อนุญาตให้จ้างงานได้ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (อายุ 15 ปีและ
18 ปีสำหรับงานที่มีอันตราย) 246 และรับรองมาตรการคุ้มครองพิเศษเพื่อ
เด็กที่เกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานเด็ก
• พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
• พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.
2550 และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551

• พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2561
• พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานในงานประมง พ.ศ. 2562 254
กลยุทธ์และแผนหลักที่กล่าวถึงในเอกสารสำหรับปรึกษาหารือคือ:
• หลังมีการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการกรมกิจการเด็กและเยาวชนเพื่อ
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ได้มีการลงนามในหนังสือบันทึก
ข้อตกลงเกี่ยวกับความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในปีพ.ศ. 2547 และ
เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพสำหรับเยาวชนในศูนย์ฝึกอบรมในปีพ.ศ. 2551
โดยกระทรวงยุติธรรม ภาควิชาพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน คณะ
สังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และกองทุนสาธารณสุข
ประเทศไทย 255
• แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559 (ซึ่งเป็นกรอบ
"ผสมผสาน" ของเด็กและเยาวชนอายุไม่เกิน 25 ปี ซึ่งไม่มีการแยกส่วนและ
ความสนใจต่อวัยเด็ก) 256
• นโยบายและแผนระดับชาติ พ.ศ. 2555-2559 ว่าด้วยการป้องกัน
ปราบปราม และต่อต้านการค้าเด็กและสตรีทั้งในประเทศและข้ามชาติ 257
• หนังสือบันทึกข้อตกลงประจำปีพ.ศ. 2562 เพื่อยุติการควบคุมตัวเด็กเข้า
เมือง
• นโยบายและแผนแห่งชาติเพื่อขจัดรูปแบบที่เลวร้ายของการใช้แรงงานเด็ก
ระยะที่ 2 พ.ศ. 2558-2563 258 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองเด็กใน
สภาพการทำงานที่เสี่ยงอันตราย 259
• นโยบายและยุทธศาสตร์ปีพ.ศ. 2558-2564 เพื่อการป้องกันและตอบโต้
ความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน 260
• นโยบาย กลยุทธ์ และมาตรการระดับชาติฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560-2564 เพื่อ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 261
• แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560-2564
แผนพัฒนานี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อประกันคุณภาพชีวิตที่ดีของเด็กและเยาวชน
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อเป็นพลเมืองที่มีความคิด
สร้างสรรค์ 262
• แผนกลยุทธ์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560-2564 263
• ยุทธศาสตร์การคุ้มครองเด็กแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564
• ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กในการใช้สื่อออนไลน์ พ.ศ.
2560-2564 264

247

• พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 มีการแก้ไขและเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ในฉบับที่ได้รับการแก้ไข มีการปรับปรุงมาตรา 19/2
(เกี่ยวกับบุคคลไร้สัญชาติและบุคคลสัญชาติไทยในกรณีไร้รากเหง้า) 248
• พระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม พ.ศ. 2553 249
• พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 250
• พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. 2554 กำหนดเงื่อนไข
การจ้างงานที่ปลอดภัยและค่าจ้างขั้นต่ำของเด็กที่อายุต่ำกว่า 15 ปี 251
• พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2558 นำไปสู่
ขอบเขตอำนาจศาลที่กว้างขวางของไทย ซึ่ง “มีอำนาจในการดำเนินคดีกับ
คนไทยที่แสวงหาประโยชน์จากเด็กในต่างประเทศ และชาวต่างชาติที่
แสวงหาประโยชน์จากเด็กในประเทศไทย”
• ในปีพ.ศ. 2558 ประมวลกฎหมายอาญาได้รับการแก้ไขเพื่อตัดสินโทษของ
คดีเผยแพร่ภาพอนาจารเด็ก เพิ่มความคุ้มครองเหยื่อของการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศหลากหลายรูปแบบ และเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่
รวมเรื่องการเผยแพร่ภาพอนาจารเด็กด้วย 252
• รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 (มาตรา 71) ระบุว่า เด็ก เยาวชน สตรี และบุคคล
ที่มีความอ่อนแอด้านอื่น ๆ ต้องได้รับการปกป้องคุ้มครองจากความรุนแรง
และมาตรการฟื้นฟูเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บ 253

242

Committee on the Rights of the Child, 21 February 2012, Consideration of reports submitted by States parties
under article 8 of the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children
in armed conflict, page 1.
243 Committee on the Rights of the Child, 14 September 2011, Consideration of the reports submitted by States
parties under article 44 of the Convention. Combined third and fourth periodic reports of States parties due in 2009
- Thailand*, page 30.
244 Committee on the Rights of the Child, 21 February 2012, Consideration of reports submitted by States parties
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children, child prostitution and child pornography, page 2.
245 Institute of Human Rights and Peace Studies - Mahidol University for Save the Children Philippines, 2016, Child
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https://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/childlabour/lang-en/index.htm#:~:text=This%20fundamental%20convention%20sets%20the,16%20under%20certain%20strict%20
conditions).
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260 Source: key informant.
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• ความร่วมมือกับองค์กรเอกชนเกิดขึ้นผ่านการลงนามในหนังสือบันทึก
ข้อตกลงว่าด้วยแนวทางปฏิบัติร่วมกันสำหรับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ที่มีส่วนร่วมในการจัดการกับการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็ก 265

คำจำกัดความของเด็กและปัญหาเกี่ยวกับกฎหมาย
ในประเทศ

•

มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กให้คำจำกัดความเด็กว่าเป็น “บุคคลซึ่งมี
อายุต่ำกว่า 18 ปี แต่ไม่รวมถึงผู้ที่บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรส” ซึ่งเป็นไปตาม
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 266
อย่างไรก็ตาม ในด้านต่าง ๆ วัยอื่นจะเด่นกว่า ซึ่งอาจจะทำให้ระยะเวลาในวัยเด็ก
สั้นลง เช่น:
•

อายุขั้นต่ำของผู้ที่มีความรับผิดทางอาญาเพิ่มขึ้นจาก 7 ขวบเป็น 10 ขวบ
ตามรายงาน UPR ครั้งแรกในพ.ศ. 2554 แม้ว่า “อายุ 10 ขวบยังคงต่ำกว่า
มาตรฐานที ่ ย อมรั บ กั น ในระดั บ สากล”.267 ผู ้ ใ ห้ ข ้ อ มู ล ได้ ก ล่ า วว่ า
คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้เพิ่มอายุขั้นต่ำของความรับผิดทางอาญาเป็น 12 ปี
ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 แต่ขาดการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
อาญาจึงยังอยู่ในขั้นตอนการปรับปรุง

•

กฎกระทรวง พ.ศ. 2554 ที่ห้ามบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันหมู่บ้าน อย่างไรก็ตามกฎนี้ไม่ได้ถูกปฏิบัติตาม 268
อายุขั้นต่ำในการสมรสที่กฎหมายกำหนด คือ 17 ปีบริบูรณ์สำหรับเด็กผู้ชาย
และเด็กผู้หญิงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่อายุจะลดลงเหลือ
13 ปี หากศาลมีคำตัดสินอนุมัติ เช่น การแต่งงานกับผู้กระทำผิดในกรณีล่วง
ละเมิดทางเพศ ในปีพ.ศ. 2559 ประเทศไทยรายงานว่า “กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ทำการศึกษาและ เสนอให้แก้ไข
บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องในประมวลกฎหมายอาญาว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับเพศ
ต่อกระทรวงยุติธรรม” 269 ผู้ให้ข้อมูลกล่าวว่าในปัจจุบันประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา 277 ยังคงให้อำนาจกับศาลในการอนุมัติให้เด็กแต่งงานในกรณี
ที่เด็กถูกล่วงละเมิดทางเพศ และผู้กระทำความผิดและเด็กยินยอมที่ จะ
แต่งงานกัน

•

ปัญหาอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับคำจำกัดความของเด็กคือ
•

265

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการป้องกัน ปราบปราม และต่อต้าน
การค้ามนุษย์ในประเทศและข้ามชาติ โดยเฉพาะเด็กและสตรี พ.ศ. 25552559 ซึ่งครอบคลุม เฉพาะความผิดบางประการในพิ ธีส ารเลือกรั บ ของ
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กว่าด้วยการค้าเด็ก การค้าประเวณีเด็กและภาพ

Committee on the Rights of the Child, 14 September 2011, Consideration of the reports submitted by States
parties under article 44 of the Convention. Combined third and fourth periodic reports of States parties due in 2009
- Thailand*, page 29.
266 https://www.thailandlawonline.com/thai-family-and-marriage-law/child-protection-act
267 Human Rights Council - Working Group on the Universal Periodic Review, 7 March 2016, Compilation prepared
by the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights in accordance with paragraph 15 (b) of
the annex to Human Rights Council resolution 5/1 and paragraph 5 of the annex to Council resolution 16/21 Thailand, page 10.
268 Human Rights Council - Working Group on the Universal Periodic Review, 7 March 2016, Compilation prepared
by the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights in accordance with paragraph 15 (b) of
the annex to Human Rights Council resolution 5/1 and paragraph 5 of the annex to Council resolution 16/21Thailand, page 9.
269 Human Rights Council, 7 September 2016, Report of the Working Group on the Universal Periodic Review*
Thailand - Addendum. Views on conclusions and/or recommendations, voluntary commitments and replies
presented by the State under review, page 4.

ลามกอนาจารเด็ก ความผิด “ที่เ กี่ยวข้องกับ การค้ามนุษ ย์เ ท่านั้น ” 270
อย่างไรก็ตาม การแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาที่เห็นได้ชัดคือ การ
ครอบครอง การแจกจ่าย และการผลิตสื่อการล่วงละเมิดทางเพศในเด็กและ
สื่ออื่นๆ ที่มีความผิดทางอาญา เพิ่มโทษจำคุกสูงสุด 10 ปี และปรับสูงสุด
200,000 บาท 271
ในปี พ.ศ. 2559 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กได้สรุปว่าการลงโทษทางร่างกาย
นั้นชอบด้วยกฎหมายหากกระทำในบ้านและในสถานเลี้ยงดูทางเลือก (แต่
ไม่ใช่ในโรงเรียน อ้างอิงจากมาตรา 6 ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่า
ด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548) 272 อันที่จริง ตามมาตรา
1567 ของประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ ตามที ่ ค ณะมนตรี ส ิ ท ธิ
มนุษยชนระบุ "ผู้มีอำนาจปกครองบุตรมีสิทธิที่จะทำโทษบุตร “ตามสมควร”
เพื่อว่ากล่าวสั่งสอน" 273 แม้ว่ามาตรา 26 ของพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก
พ.ศ. 2546 จะห้ามไม่ให้มีการทารุณกรรมหรือการลงโทษที่รุนแรงต่อเด็ก
(แต่ไม่ได้ห้ามการลงโทษทางร่างกายทุกรูปแบบอย่างชัดเจน) 274 การลงโทษ
ที่สร้างความอับอายไม่ได้ถูกบัญญัติไว้ด้วย อ้างอิงจากการเสนอพิจารณาของ
เครือข่ายอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2564 เพื่อจัดทำ
รายงาน UPR “ในประชาพิจารณ์เพื่อร่างรายงานความคืบหน้าฉบับที่ 5-6
รายงานได้ระบุว่าประเทศไทยได้ทำแบบร่างการแก้ไ ขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายแพ่ง และพาณิชย์เ พื่ อปกป้องเด็ก จากความรุน แรง รวมถึง การ
ลงโทษทางร่างกาย” 275

การศึกษา

นักเรียนเข้าร่วมเวิร์กช็อปความปลอดภัยทางถนน
แห่งประเทศไทยภายใต้โครงการ 7%

จัดโดยองค์การช่วยเหลือเด็ก

กฎหมาย:
• พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และการแก้ไขเพิ่มเติมใน
พ.ศ. 2545
• พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 254

270

Committee on the Rights of the Child, 21 February 2012, Consideration of reports submitted by States parties
under article 12, paragraph 1, of the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of
children, child prostitution and child pornography, page 3.
271 Source: key informant.
272 Human Rights Committee, 25 April 2017, Concluding observations on the second periodic report of Thailand*,
page 11.
273 Human Rights Council - Working Group on the Universal Periodic Review, 7 March 2016, Compilation prepared
by the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights in accordance with paragraph 15 (b) of
the annex to Human Rights Council resolution 5/1 and paragraph 5 of the annex to Council resolution 16/21Thailand, page 9.
274 Human Rights Committee, 25 April 2017, Concluding observations on the second periodic report of Thailand*,
page 11.
275 Convention on the Rights of the Child Coalition of Thailand, 25 March 2021, Submission to the Universal Periodic
Review of Thailand, pages 4 and 5.
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•
•

พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 276
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
277

•
•
•
•

•

•
•

ระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548
มติเรื่องการศึกษาสำหรับผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียน พ.ศ. 2548 278
พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
พ.ศ. 2551
พระราชบัญญัติจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 ซึ่งคุ้มครองการ
เข้าถึงการศึกษาหรืออาชีวศึกษา และจัดประเภทการศึกษา 4 ประเภท
ได้แก่ การบูรณาการ การบูรณาการตามวาระ การศึกษาแบบคู่ขนาน และ
การศึกษาพิเศษ 279
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 (มาตรา 54) กำหนดการศึกษาภาคบังคับและไม่มี
ค่ า ใช้ จ ่ า ยเป็น เวลาสิบ สองปี ส่ ง เสริ ม การเรีย นรู ้ต ลอดชี วิ ต และประกัน
การศึกษาสำหรับเด็กเล็ก 280
พระราชบัญญัติความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561 281
พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562

กลยุทธ์และแผนหลัก:
• ระเบียบว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา
พ.ศ. 2548 กำหนดให้ทุกสถาบันต้องรับเด็กทุกระดับเข้าศึกษา รวมทั้งไม่
ต้องจดทะเบียนราษฎร โดยใช้สูติบัตรหรือเอกสารอื่นๆ ที่ออกโดยหน่วยงาน
ราชการ หรือบันทึกประวัติส่วนตัวของเด็กที่ผู้ปกครองหรือภาคประชาสังคม
ได้บันทึกไว้ 282
• ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยเรื่องการสอนภาษาที่สอง พ.ศ. 2552-2557 เพื่อ
สนั บ สนุ น ภาษาเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ใ นด้ า นความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม 283
• ว่าด้วยสถานการณ์ในอนุภูมิภาคภาคใต้ พ.ศ. 2555 รัฐบาลไทยได้รายงาน
การจัดตั้งสำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและ
แผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พ.ศ.
2555-2559) 284
• แผนพัฒนาการจัดการศึกษาสำ หรับคนพิการ ระยะ 5 ปีประจำปี พ.ศ.
2555-2559
• แผนยุทธศาสตร์ชาติเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย (เด็กแรกเกิดถึงวัยก่อนเข้า
เรียน) ตามนโยบายรัฐบาล พ.ศ. 2560-2564 285
• แผนยุทธศาสตร์การศึกษา พ.ศ. 2563-2565
• โครงการการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 286
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สุขภาพ

โครงการโรงเรียนหนูน้อยสดใส ใส่ใจสุชภาพเป็นโครงการที่มุ่งส่งเสริมการปฏิบัติ
เพื่อโภชนาการที่ดีและการออกกำลังกายของเด็ก ครู ผู้ดูแล และชุมชนในจังหวัด
สระบุรีและนครราชสีมา
กฎหมาย:
• มาตรา 305 ของประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 อนุญาตให้ทำแท้งได้ใน
บางกรณีเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีหญิงมีครรภ์เนื่องจากการกระทำ
ความผิดทางเพศ (เมื่อการตั้ ง ครรภ์เ ป็น ผลมาจากการข่มขื นหรื อ การมี
เพศสัมพันธ์ระหว่างพี่น้อง) หรือกรณีเด็กผู้หญิงที่อายุต่ำกว่า 15 ปีที่ไม่
สามารถยินยอมมีเพศสัมพันธ์ได้ 287 ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ได้มีการ
อนุมัติพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 28) ทำ
ให้การทำแท้งถูกกฎหมายในไตรมาสแรก 288
• พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
• พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ. 2542
กำหนดให้การบริหารงานส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านสวัสดิการ
รวมถึงการดูแลสุขภาพ 289
• พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ครอบคลุมบริการ
ด้านสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าว
• พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546
• พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 290
• พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 291
• แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ พ.ศ. 2550-2554 เพื่อให้แนวทาง
ปฏิบัติ
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•
•
•

พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทาง
การแพทย์ พ.ศ. 2558 292
พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559
พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาด อาหารสำหรับทารกและเด็ก
เล็ก พ.ศ. 2560 เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 293

กลยุทธ์และแผนหลัก:
• แผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคแห่งชาติ พ.ศ. 2520 294
• แนวทางป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก พ.ศ. 2543 295
• หลักประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว พ.ศ. 2544 296
• นโยบายระดับชาติ พ.ศ. 2548 ที่ส่งเสริมการป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซี
เมียผ่านการให้คำปรึกษาและการตรวจทางพันธุกรรมของสตรีมีครรภ์ 297
• โครงการ Thai National Antidote Programme พ.ศ. 2553 298
• แผนงานธาลัสซีเมียแห่งชาติ พ.ศ. 2550-2554 299
• แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพอนามัยเด็กและวัยรุ่น พ.ศ. 2552-2554
• ยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2560
• แผนการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน พ.ศ. 2560-2564 300
• แผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคอย่างต่อเนื่อง พ.ศ. 2560-2564 301
• ยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์ พ.ศ. 2560-2573 302

3.2.1.2 การยกเลิกข้อสงวนและการให้
สัตยาบัน
รัฐบาลได้ยกเลิกข้อสงวนในมาตรา 29 ในพ.ศ. 2540 303 และมาตรา 7 ใน
ปีพ.ศ. 2553 ปัจจุบันประเทศไทยประเทศเดียวในโลก 304 ที่ยังคงมีข้อสงวน (มีขึ้น
ในปีพ.ศ. 2535) ในมาตรา 22 ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (ซึ่งอาจขัดขวางการ
คุ้มครองเด็กผู้ลี้ภัย) ขณะพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะยกเลิกข้อสงวนนั้น 305
มาตรา 22 “ไม่ได้กำหนดให้รัฐต้องให้สิทธิหรือสถานะทางกฎหมายใดๆ แก่ผู้ลี้ภัย”
แต่ให้ “ใช้มาตรการที่เหมาะสมในการคุ้มครองผู้ลี้ภัยและเด็กผู้แสวงหาที่ลี้ภัย ใน
ขณะเดียวกันก็ต้องตระหนักว่าจะสามารถตอบสนองต่อความต้องการของเด็ก
เหล่านี้ได้หรือไม่หากนำมาตราอื่นๆ ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กมาประยุกต์ใช้
ตามสมควร” 306 แน่นอนว่าระบบการลี้ภัยจะให้ค วามคุ้มครองที่ครอบคลุมที่สุด
แต่รูปแบบการคุ้มครองเสริมอื่นๆ ก็สามารถทำได้ ตัวอย่างเช่น กฎระเบียบกลไก
การคัดกรอง (ดูหัวข้อ 2.6.2 ของบทวิเคราะห์นี้ประกอบ) นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี
ในการพัฒนากฎระเบียบแยกย่อยที่เ น้นเด็กเป็นศูนย์กลาง 307 กล่าวโดยสรุป
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นโยบายขั้นสูงของประเทศไทยเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้ลี้ภัยและเด็กผู้แสวงหาที่ลี้ภัย
ซึ่งถูกพัฒนาไม่นานมานี้อาจทำให้ข้อสงวนของมาตรา 22 นั้นล้าสมัย 308

3.2.2 การรับรองว่าสิทธิมีความเป็นธรรม –
รวมถึงให้เด็กและผู้ให้การสนับสนุนเด็กได้มี
โอกาสการเข้าถึง มีผู้ให้การสนับสนุนการ
ร้องเรียนอย่างเป็นอิสระ และมีศาลที่ให้ความ
ช่วยเหลือทางด้านกฎหมายและความช่วยเหลือ
อื่น ๆ ที่จำเป็น
ประเทศไทยมีองค์กรอิสระสองแห่ง คือ ผู้ตรวจการแผ่นดิน (มาตรา 228
ของรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2560) และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รายงาน
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กฉบับล่าสุดอธิบายว่า กสม. สามารถ “ยื่นคำร้องต่อศาล
ยุติธรรมหรือศาลรัฐธรรมนูญในนามของผู้เสียหายได้ ในช่วงปีพ.ศ. 2548-2551
คณะกรรมาธิการได้รับการร้องเรียนทั้งหมด 600-800 เรื่อง ซึ่งเกี่ยวกับสิทธิของ
เด็ ก และวั ย รุ ่ น 2%” 309 ในทางกลั บ กั น ผู ้ ต รวจการแผ่ น ดิ น สามารถเข้ า ไป
แทรกแซงกรณีที่ค ุกคามผลประโยชน์สาธารณะและวิเ คราะห์การละเว้นของ
เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐได้ (ในปีพ.ศ. 2548-2551 มีการร้องเรียน 8003,000 เรื่อง)
เด็กสามารถเข้าถึงสองหน่วยงานนี้ได้ได้โดยทางไปรษณีย์ สายด่วน การ
ร้องเรียนส่วนบุคคล และผ่านเครือข่ายหรือองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน.310

3.2.3 การรับรองว่ามีกระบวนการอย่างเป็น
ระบบในการประเมินกฎหมาย นโยบาย หรือ
โครงการใหม่ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิทธิเด็ก (การ
ประเมินผลกระทบต่อเด็ก)
รายงานประจำปีพ.ศ. 2548 ขององค์กรภาคประชาสังคมแนะนำให้สร้าง
ระบบการประเมินผลกระทบของกฎหมายและนโยบายเกี่ยวกับสิทธิเด็กอย่างมี
ประสิทธิภาพ ร่วมกับขององค์กรเอกชนและสมาคมเด็กและเยาวชน เพื่อประกาศ
และแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายและขั้นตอนการดำเนินงานต่างๆ 311 รายงานอนุสัญญา
ว่าด้วยสิทธิเด็ก พ.ศ. 2554 ที่ประเทศไทยได้นำเสนอกล่าวถึงคณะอนุกรรมการ
(พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและผู้ประกอบวิชาชีพด้านสิทธิเด็ก) ที่ได้รับ
305
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มอบหมายให้แก้ไขกฎหมายเด็กเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญและอนุสัญญาฯ
312 ผู ้ ใ ห้ ข ้ อ มู ล ยื น ยั น ว่ า ในปั จ จุ บ ั น Majestic Group เป็ น ที ม ผู ้ เ ชี ่ ย วชาญด้ า น
กฎหมายและผู้ปฏิบัติงานด้านสิทธิเด็ก และกำลังทำงานเป็นที่ปรึกษาให้กับกรม
กิจการเด็กและเยาวชน นอกจากนี้คณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงกฎหมายเพื่อ
แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ได้เริ่มทำงานตั้งแต่ พ.ศ.
2562 เพื่อประกันว่าไปในทิศทางเดียวกันกับรัฐธรรมนูญและอนุสัญญาฯ

เปลี่ยนแปลงกฎหมายเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.
2546 คณะอนุกรรมการติดตามนโยบายและการประเมินผล นอกจากนี้
ภายใต้กรมกิจการเด็กและเยาวชนยังมีวิธีการ/คณะกรรมการต่างๆ ที่มุ่งเน้น
การดูแลเด็ก เช่น คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่น คณะกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก คณะกรรมการนโยบายการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน 315
•

3.2.4 การพัฒนายุทธศาสตร์หรือวาระแห่งชาติ
เพื่อเด็กอย่างละเอียดและครอบคลุม โดยอิง
ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิ
เด็ก และคำนึงถึงนโยบายที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานที่ดำเนินการหลักๆ ได้แก่ สำนักเลขานุการคณะกรรมการคุ้มครองเด็ก
แห่งชาติและสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

•

ข้อมูลบทนี้สามารถดูได้ที่ภาพรวมของกฎหมายหลัก กลยุทธ์ และนโยบาย
สำหรับหัวข้อต่างๆ

•

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ได้แก่ คณะอนุกรรมการสิทธิเด็กที่รับผิดชอบการ
ดำเนินการและการเผยแพร่อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก และเพื่อแก้ไขเพิ่มเติม
กฎหมายที่มุ่งเน้นไปยังเด็กให้สอดคล้องกับ รัฐธรรมนูญและอนุสัญ ญาฯ
คณะอนุกรรมการอื่นๆ สำหรับการรายงานผล และคณะอนุกรรมการส่งเสริม
การพัฒนาการเด็กในด้านต่างๆ อีก 15 คณะ คณะกรรมการทั้งหมดนี้ต้องส่ง
รายงานไปยังคณะกรรมการผู้ดูแล 316
ว่าด้วยพิธีสารเลือกรับเรื่องการค้าเด็ก การค้าประเวณีเด็ก และภาพอนาจาร
เด็ก มีกลไกหลายอย่างที่ทำขึ้นภายใต้ พิธีสารนี้ เช่น การจัดตั้งชุดปฏิบัติการ
ปราบปรามการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ต (TICAC) และชุด
ปฏิบัติการคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ (COPAT) (ในสังกัด
กรมกิจการเด็กและเยาวชน)

3.2.5 การพัฒนากลไกถาวรภายในรัฐบาล
เพื่อให้มีการประสานงาน การติดตาม และการ
ประเมินผลการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ
ควรมีการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพระหว่านิติบุคคลและตัวแทน
ทั้งหมด (จากกระทรวงและหน่วยงานต่างๆ) ที่รับผิดชอบการดำเนินการตาม
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการดำเนินการตามอนุสัญญาฯ และติดตาม
ผลคือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ผ่านหลากหลาย
คณะกรรมการผู้กำหนดนโยบายและแผนในระดับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก ซึ่งทำ
ให้มีการประสานงานและการรวมตัวกันมีความท้าทาย
กลไกการติดตามความคืบหน้ามีดังนี้
• คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (จัดตั้งขึ้นภายใต้
พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ซึ่ง
ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงาน ผู้เชี่ยวชาญ และผู้แทนเด็กของรัฐบาล
ต่างๆ) โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน 313
• คณะกรรมการคุ ้ ม ครองเด็ ก แห่ ง ชาติ โดยมี ร ั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวง
สาธารณสุขเป็นประธาน และมีหน้าที่กำหนดนโยบายและกำกับดูแล มีการ
จัดตั้งคณะกรรมการคุ้มครองเด็กในพื้นที่ทั้ง 76 จังหวัด; ในแต่ละจังหวัดมี
การตรวจสอบโดยคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการ
จังหวัดเป็นประธาน และผู้แทนจากหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง 314
• ภายใต้คณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติมีคณะอนุกรรมการอีกหลายคณะ
เช่ น คณะอนุ ก รรมการการคุ ้ ม ครองและสวั ส ดิ ก าร คณะอนุ ก รรมการ
312

Committee on the Rights of the Child, 14 September 2011, Consideration of the reports submitted by States
parties under article 44 of the Convention. Combined third and fourth periodic reports of States parties due in 2009
- Thailand*, page 4.
313 Committee on the Rights of the Child, 20 January 2012, Implementation of the Convention on the Rights of the
Child. List of issues concerning additional and updated information related to the third and fourth combined periodic
report of Thailand (CRC/C/THA/3-4). Addendum - Written replies of Thailand*, page 2.
314 Committee on the Rights of the Child, 20 January 2012, Implementation of the Convention on the Rights of the
Child. List of issues concerning additional and updated information related to the third and fourth combined periodic
report of Thailand (CRC/C/THA/3-4). Addendum - Written replies of Thailand*, page 2.
315 Source: key informant.

3.2.6 การพัฒนาการฝึกอบรมและการสร้างขีด
ความสามารถเพื่อทุกคนที่เกี่ยวข้องใน
กระบวนการดำเนินการ
ในรายงานอนุสัญญาฯ พ.ศ. 2554 ที่ประเทศไทยได้นำเสนอมีการกล่าวถึง
ความคิดริเริ่มในการสร้างขีดความสามารถ (จัดเวิร์กช็อปและกิจกรรมกระตุ้นการ
ตระหนักรู้ของเจ้าหน้าที่ ผู้เชี่ยวชาญ ทีมงาน และเครือข่าย) พร้อมกับการพัฒนา
เอกสารและคู่มือที่เป็นลายลักษณ์อักษร วิธีการเฝ้าระวังและสายด่วน ใบปลิวและ
โปสเตอร์และกิจกรรมของหน่วยเคลื่อนที่ประจำอำเภอเพื่อแบ่งปันข้อมูลและ
ช่วยเหลือเรื่องการจดทะเบียนราษฎร 317 ระหว่างพ.ศ. 2549-2552 มีการสัมมนา
เรื่องสิทธิเด็ก 11 ครั้งและการฝึกอบรม 2 ครั้งโดยมีผู้เข้าร่วม 1,548 คนเช่น:
• การฝึ ก อบรมผู ้ ฝ ึ ก สอนเด็ ก ทุ ก ระดั บ ทั ้ ง ท้ อ งถิ ่ น ระดั บ ชาติ และระดั บ
นานาชาติ
• การฝึกอบรมท้องถิ่น ในเรื่องการให้ความสำคัญกับ สิทธิเด็กสำหรับผู้นำ
ท้องถิ่น สมาชิกในชุมชน เด็ก และเยาวชน ระยะเวลา 2 วัน
• นอกจากนี้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนศึกษา (จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2549
ภายใต้กระทรวงศึกษาธิการ) มีหน้าที่ “รับผิดชอบในการพัฒนาแนวทางให้
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการระดับโลกด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา จะต้องปรับ
หลักสูตรให้เหมาะสมกับบริบทของไทย”

316

Committee on the Rights of the Child, 14 September 2011, Consideration of the reports submitted by States
parties under article 44 of the Convention. Combined third and fourth periodic reports of States parties due in 2009
- Thailand*, pages 33-34.
317 Committee on the Rights of the Child, 14 September 2011, Consideration of the reports submitted by States
parties under article 44 of the Convention. Combined third and fourth periodic reports of States parties due in 2009
- Thailand*, page 5.
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•

สิทธิเด็กยังถูกหลอมรวมเข้ากับหลักสูตรของสถาบันต่างๆ เช่น โรงเรียนนาย
ร้ อ ยตำรวจและสถาบั น วิ ช าการป้ อ งกั น ประเทศ และเพื ่ อ บุ ค ลากรทาง
การแพทย์และเจ้าหน้าที่ยุติธรรม เป็นต้น 318

อย่างไรก็ตาม การฝึกอบรมที่มุ่งเน้นเจ้าหน้าที่ด้านสิทธิมนุษยชนและเด็ก
ไม่ได้ดำเนินการอย่างเป็นระบบหรือรวบรวมอยู่ในหลักสูตรมาตรฐานของการ
พัฒนาวิชาชีพ 319 และรายงานต่างๆ ระบุว่าไม่มีการประเมินผลลัพธ์ของโปรแกรม
การฝึกอบรม 320
ข้อมูลล่าสุดที่พบในเว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชนคือ ตั้งแต่พ.ศ. 2557
กรมกิจการเด็กและเยาวชนจัดเวิร์กช็อปในแต่ละปีตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
เด็ก พ.ศ. 2546 ครั้งล่าสุดจัดขึ้นทางออนไลน์เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564 โดย
พุ่งเป้าไปยังเจ้าหน้าที่ 60 คนที่ทำงานด้านการคุ้มครองเด็กจากสถานสงเคราะห์
เด็กและครอบครัวประจำจังหวัด และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ รวมถึงหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 321

3.2.7 การสร้างความตระหนักเรื่องสิทธิเด็กใน
หมู่ผู้ใหญ่และเด็ก และเผยแพร่รายงานภายใต้
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิเด็ก

นักเรียนในโครงการโรงเรียนหนูน้อยสดใส ใส่ใจสุขภาพในจังหวัดนครราชสีมา
เรียนรู้เกี่ยวกับอาหาร
มีการแสดงให้เห็นสัญญาณที่เป็นรูปธรรมของความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความรู้
เกี่ยวกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและโปรโตคอลทางเลือก เช่น หลังจากการให้
สัตยาบันพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก พ.ศ. 2555 พิธีสารดังกล่าว
ได้รับการแปลเป็นภาษาไทยและเผยแพร่ไปสู่สาธารณชน 322
318

Committee on the Rights of the Child, 14 September 2011, Consideration of the reports submitted by States
parties under article 44 of the Convention. Combined third and fourth periodic reports of States parties due in 2009
- Thailand*, page 34.
319 Committee on the Rights of the Child, 17 February 2012, Consideration of reports submitted by States parties
under article 44 of the Convention. Concluding observations: Thailand, page 6.
320 For instance, Committee on the Rights of the Child, 21 February 2012, Consideration of reports submitted by
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นอกจากนี้ ผู้แทนจากสภาเด็กและเยาวชน และสมาคมเยาวชนอื่นๆ ยังได้
จัดทำรายงานสิทธิเด็กฉบับที่เหมาะสำหรับเด็ก อนุสัญญาฯ ได้รับการแปลเป็น
ภาษาไทยและเผยแพร่ทางออนไลน์และรูป แบบสิ่ง พิมพ์ มีการเผยแพร่ไ ปยัง
โรงเรียนและชุมชนในวงกว้าง 323
ในปีพ.ศ. 2555 คณะกรรมการได้เชิญชวนให้ประเทศไทย “พยายามอย่าง
สุดความสามารถในการเผยแพร่อนุสัญญานี้ไปยังผู้ปกครอง สาธารณชน และเด็ก
ๆ ผ่านสื่อที่เหมาะสมซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับเด็กในชุมชนทางสังคม
เศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน รวมไปถึงสมาชิกสภานิติบัญญัติและผู้
พิพากษา” ผ่านคำแนะนำทางเทคนิคจากองค์การยูนิเซฟ สํานักงานข้าหลวงใหญ่
เพื่อสิทธิมนุษ ยชนแห่ง องค์การสหประชาชาติ (UNHCR) และสหพั นธ์รัฐ สภา
ระหว่างประเทศ 324

3.2.8 การให้ความสาคัญกับเด็กใน
งบประมาณและวิเคราะห์งบประมาณที่
เพียงพอสาหรับเด็ก
ในรายงานอนุสัญญาฯ พ.ศ. 2554 การจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น 6-15%
ระหว่างปีพ.ศ. 2543-2552 โดย 38-43% เพื่อบริการชุมชนและสังคม และส่วนที่
เพิ่มขึ้นถูกจัดสรรให้กับการกระจายอำนาจ ระหว่างปี พ.ศ. 2545-2552 รัฐบาลได้
จัดสรรงบประมาณของประเทศเพียง 0.38-0.54% ให้กับกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในขณะที่รัฐบาลจัดสรรงบประมาณส่วนที่มาก
ที่สุดของประเทศเพื่อการศึกษา (18-20%) 325 ในทุกๆ ปี ประมาณ 20% ของ
งบประมาณแผ่นดินถูกใช้เพื่อการศึกษา 326 ชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยให้ความสำคัญ
ต่ อ ภาคส่ ว นดั ง กล่ า ว ในปี พ .ศ. 2564 มี ก ารของบประมาณประมาณ
11,564,200,000 ดอลลาร์ (หรือ 363,452.4232 ล้านบาท) 327 แต่ผู้ให้ข้อมูลระบุ
ว่าท้ายที่สุดแล้วมีเพียง 4,131,660,000 ดอลลาร์ (หรือ 129,854,825,700 บาท)
ถูกใช้เพื่อการศึกษาของผู้อพยพย้ายถิ่นและเด็กในกลุ่มอื่นๆ ที่มีความอ่อนแอ ในปี
พ.ศ. 2564 แผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้คือ 1 “การพัฒนาและการจัดการ
การศึกษาเพื่อความมั่นคงทางสังคมและประเทศ” (76 โครงการ) แผนนี้อยู่ใต้
หมวดการเข้าถึงการศึกษาในพื้นที่พิเศษ (ที่ราบสูง ชายแดน พื้นที่ชายฝั่ง บุคคลที่
มีเชื้อชาติ ศาสนาและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน กลุ่มคนชายขอบ และกลุ่มผู้อพยพ)
จากข้อมูลที่รวบรวมได้ งบประมาณที่ขอสำหรับแผนพื้น ที่พิเศษคือ 651,838
ดอลลาร์ (หรือ 20,486,725 ล้านบาท) แต่ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าสุดท้ายงบที่จัดสรร
ให้กับพื้นที่นี้คือเท่าไร 328
ในรายงานภาคผนวกของอนุสัญญาฯ พ.ศ. 2555 ประเทศไทยกล่าวว่าไม่มี
ตัวเลขที่แน่นอนเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณ 329 ดังนั้น คณะกรรมการจึง
แนะนำให้พัฒนาแนวทางโดยยึดตามหลักสิทธิเด็กในการเตรียมแผนงบประมาณใน
อนาคต มีการดำเนินการติดตามและประเมินผล อย่างชัดเจนเกี่ยวกับการใช้
ทรัพยากรที่มุ่งเน้นเด็กโดยเฉพาะ และการจัดสรรกลยุทธ์บางอย่างสำหรับเด็กใน
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Committee on the Rights of the Child, 17 February 2012, Consideration of reports submitted by States parties
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https://www.bic.moe.go.th/images/stories/pdf/thai_education_in_brief_2017.pdf
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กลุ่มที่อ่อนแอที่สุด โดยหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงจุดหมายปลายทางของเด็ก
เหล่านั้น 330

3.2.9 การรับรองการพัฒนาตัวชี้วัดที่เหมาะสม
และการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ของ
เด็กอย่างเพียงพอ
ตามที่ระบุไว้ในรายงานอนุสัญญาฯ พ.ศ. 2554 ที่ประเทศไทยได้นำเสนอ
“ระบบข้อมูลของประเทศไทยกำลังประสบปัญหา เช่น ขาดความสามารถในการ
จำแนกข้ อ มู ล ขาดตั ว ชี ้ ว ั ด สำหรั บ ติ ด ตามและประเมิ น ผล และขาดการแยก
แหล่งข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ”
หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบด้านสถิติคือสำนักงานสถิติแห่งชาติ (ก่อตั้งขึ้น
จากพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550) ซึ่งในทางทฤษฎีจะใช้เพศ อายุ และการ
จำแนกทางภูมิศาสตร์ในการสำรวจและการวิจัย 331
ในการจัดทำมาตรการบรรเทาผลกระทบเพิ่มเติม ได้มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารแห่งชาติขึ้นในปี พ.ศ. 2547 เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ที่
แตกต่างกันทางภูมิศาสตร์ และเพิ่มฐานข้อมูลเกี่ยวกับเด็กที่มีความพิการโดยอิง
จากพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550
นอกจากนี้ ในปีพ.ศ. 2552 ได้มีการตั้งคณะอนุกรรมการรวบรวมข้อมูลและ
พัฒนานโยบายต่อต้านความรุนแรงของเด็กและเยาวชนจำนวน 2 ชุด ในกรอบการ
ทำงานของคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ เพื่อรวบรวม
ข้อมูลและกำหนดนโยบายและแผนระดับชาติ เพื่อป้องกันความรุนแรงต่อเด็กและ
เยาวชน 332

การสร้างกลไกหรือกระบวนการเพื่อประกันว่า
ผู้ให้บริการของรัฐและภายนอกรัฐ (เช่น
ภาคเอกชน องค์กรเอกชน/ประชาสังคม)
ทั้งหมดให้ความเคารพต่ออนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยสิทธิเด็ก
ไม่มีข้อมูลระหว่างการทำบทวิเคราะห์นี้

3.2.10 การส่งเสริมความร่วมมือและการ
ประสานงานกับภาคประชาสังคม – กับสมาคม
วิชาชีพ องค์กรเอกชน เด็ก ฯลฯ
330
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โครงการ 7% มี เ ป้ า หมายที ่ จ ะลดการบาดเจ็ บ และเสี ย ชี ว ิ ต ของเด็ ก จาก
รถจักรยานยนต์ วิธีการคือส่งเสริมการใช้หมวกนิรภัยซึ่งเป็นการเปลี่ยนพฤติกรรม
ทางสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ และเสนอการอบรมทูตหมวกกันน็อค (Helmet
ambassador) ให้แก่นักเรียน/ครูของโรงเรียนนำร่องในกรุงเทพฯ

มีการกล่าวถึงหน่วยงานบางหน่วยงานที่ควรมีส่วนร่วมในการประสานงาน
ในบทก่อนหน้า (คณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ คณะกรรมการส่งเสริมการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ) นอกจากนี้ คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์แห่งชาติ เครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมและองค์กรชุมชน และ
สมาคมเยาวชน เช่น สภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน หน่วยปฏิบัติการเฉพาะ
กิจเพื่อเด็กในประเทศไทย และคณะทำงานที่สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือ
คุ้มครองเด็กไร้สัญชาติในประเทศไทย 333
ภาคประชาสังคมในประเทศไทยมีความเข้มแข็งและมีความหลากหลาย อีก
ทั้งยังมีบทบาทสำคัญในการพัฒนานโยบายเพื่อส่งเสริมสิทธิเด็กและในการสร้าง
จิตสำนึกเกี่ยวกับสิทธิเด็ก 334
การจัดทำรายงานอนุสัญญาฯ ถูกประกันโดยคณะอนุกรรมการสิทธิเด็ก ซึ่ง
มีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม และเครือข่ายเด็กและเยาวชนเข้า
ร่วมในกระบวนการ และ “แบบร่างรายงานได้นำเข้าประชาพิจารณ์ 5 ครั้งทั้งใน
ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ และครั้งสุดท้ายเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2553”
ร่วมด้วยข้อเสนอแนะต่างๆ แบบร่างฉบับแก้ไขเพิ่มเติมได้ถูกยื่นต่อคณะกรรมการ
ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ตรวจสอบรายงาน
ฉบับล่าสุดและให้ผ่านพิจารณาเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2554 335
ในงานวิจัย พ.ศ. 2556 เกี่ยวกับกระบวนการในการจัดทำรายงานอนุสัญญา
ฯ ของบางประเทศในเอเชีย Plan International ตั้งข้อสังเกตว่าในประเทศไทย
“...ภาคประชาสังคมมีความพยายามอย่างจำกัดในการทำงานกับเด็กเพื่อจัดทำ
รายงานทางเลือกระหว่างการรายงานอนุสัญญาฯ สองช่วงที่ผ่านมา สาเหตุหลัก
เป็นเพราะไม่มีผู้ตรวจสอบอนุสัญญาฯ และการจัดทำรายงานทางเลือก” จึงดู
เหมือนว่าไม่มีการประสานงานที่เ ข้มแข็ง ระหว่างองค์กรเอกชนที่มุ่งเน้นเด็ก
นอกจากนี้ยังพบว่าองค์กรเอกชนบางแห่งขาดความเป็นอิสระ องค์กรอื่นๆ ไม่
ทราบว่ามีความเกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงานอนุสัญญาฯ และมีทรัพยากรไม่
333
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เพียงพอต่อการจัดทำรายงานทางเลือกในภาษาไทย ทำให้องค์กรสามัญไม่สามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้ 336
อย่างไรก็ตาม ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา แหล่งข่าวอีกแห่งได้รายงานว่ามีกลุ่ม
พันธมิตรอนุสัญญาฯ ซึ่งเป็นกลุ่มองค์กรที่คำนึงถึงสิทธิเด็กเป็น พื้นฐาน ตั้งอยู่ใน
กรุงเทพฯ และมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ “รายงานความคืบหน้าของงานที่เกี่ยวกับ
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กต่อสหประชาชาติ ” องค์กรนี้ทำงานร่วมกับผู้มีบทบาท
ของรัฐและตั้งคณะทำงานในหัวข้อเรื่องที่แตกต่างกัน 337 (ปัจจุบันมีสามหัวข้อที่
กำลังปฏิบัติการอยู่: การยุติการลงโทษทางร่างกาย การดูแลทางเลือก และเด็กย้าย
ถิ่น) 338
องค์กรนี้เป็นเครือข่ายภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเด็กในประเทศ
ไทย โดยทำงานร่วมกันในเรื่องของนโยบายและข้อสนับสนุนที่สำคัญ เช่น การสั่ง
ห้ามการลงโทษทางร่างกายในทุกกรณี การยื่นหนังสือข้อกังวลต่อรัฐบาลให้ยุติการ
ใช้ความรุนแรงต่อเด็กที่เข้าร่วมการประท้วงปี พ.ศ. 2563 และอีกหลายแคมเปญ
เพื่อส่งเสริมสิทธิเด็ก 339

3.2.13 การปฏิบัติตามภาระหน้าที่ในรายงาน
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิเด็ก (ข้อ4)
ประเทศไทยส่งรายงานครั้งที่สองที่ครบกำหนดส่งในปีพ.ศ. 2542 ในเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2547 หลังจากส่งรายงานครั้งที่สามและสี่รวมกันในเดือนกันยายน
พ.ศ. 2554 ซึ่งครบกำหนดในปีพ.ศ. 2552 รายงานครั้งที่ห้าและหกรวมกันครบ
กำหนดในปีพ.ศ. 2560 343 แต่ขณะจัดทำบทวิเคราะห์นี้ รายงานเหล่านั้นยังไม่ได้
ส่ง

3.3 หลักการทั่วไปของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิ
เด็ก
3.3.1 การไม่เลือกปฏิบัติ (ข้อ 2)

กลุ่มพันธมิตรอนุสัญญาฯ ยังถูกกล่าวถึงว่าเป็นแหล่งข้อมูลของรายงานส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก ซึ่งจัดทำโดยภาคีเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมประเทศไทย
สำหรับ UPR พ.ศ. 2559 และจัดทำรายงาน UPR ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564
ท้ายที่สุด ในปีพ.ศ. 2549 รายงานหนึ่งฉบับได้จัดทำโดยสภาองค์การพัฒนา
เด็กและเยาวชน (องค์กรเอกชนที่ประสานงานระหว่างรัฐบาลและภาคประชา
สังคม) และมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก (องค์กรเอกชนที่ทำงานในกรุงเทพฯ) 340

3.2.11 การส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในการดำเนินการ
ไม่มีข้อมูลเฉพาะเจาะจงสำหรับประเด็นนี้ แม้ว่าภายใต้หัวข้ออื่นจะมีข้อมูล
เกี่ยวกับตัวอย่างการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆ

3.2.12 การจัดตั้งสถาบันสิทธิเด็ก/สำนักงาน
ตรวจการของรัฐสภาที่เป็นอิสระและชอบด้วย
กฎหมาย
แม้จะมีวิธีการที่ประกันว่าเด็กจะสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทาง
กฎหมายตามที่ระบุไว้ก่อนหน้าในบทวิเคราะห์นี้ แต่อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กได้ตั้ง
ข้อสังเกตว่าไม่มีหน่วยใดในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทยที่ทำงาน
เพื ่ อ เด็ ก 341 ยิ ่ ง ไปกว่ า นั ้ น คณะกรรมการยั ง เป็ น องค์ ก รศู น ย์ ก ลางและไม่ มี
สำนักงานในแต่ละภูมิภาค 342
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ด้ ว ยความร่ ว มมื อ กั บ SWING (Service Workers in Group Foundation)
องค์การช่วยเหลือเด็กได้จัดการเวิร์กช็อปเรื่องเพศวิถีเพื่อให้พนักงานตระหนักถึง
เรื่องความครอบคลุมทางเพศ เนื่องในโอกาสวันรำลึกถึงการสังหารคนข้ามเพศในปี
พ.ศ. 2563
รัฐ ธรรมนูญ ไทยเคารพหลักการไม่เ ลือกปฏิบ ัติเ สมอ 344 อย่างไรก็ตาม
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กมี "ความกังวลว่าความพยายามจะไม่เพียงพอต่อการขจัด
การเลือกปฏิบัติต่อเด็กทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยเฉพาะในเรื่องของเด็กผู้หญิง
เด็กที่มีความพิการ เด็กชนพื้นเมือง ต่างศาสนา หรือชนกลุ่มน้อย เด็กลี้ภัยและผู้
ขอลี้ภัย เด็กที่เป็นแรงงานข้ามชาติ เด็กที่อยู่ ที่อยู่ตามท้องถนน เด็กที่อาศัยอยู่ใน
พื้นทีช่ นบท และเด็กยากจน ซึ่งคณะกรรมการยังคงมีความกังวลอย่างมากเกี่ยวกับ
ความเหลื่อมล้ำในภูมิภาค” 345 ดังนั้น รัฐภาคีควรจัดความสำคัญของทรัพยากร
เพื่อเสริมสร้างบริการทางสังคมสำหรับประชากรกลุ่มที่เปราะบางที่สุด และจัดให้มี
การรณรงค์ป้องกันการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบ

342

Committee on the Rights of the Child, 17 February 2012, Consideration of reports submitted by States parties
under article 44 of the Convention. Concluding observations: Thailand, page 4.
343 Human Rights Council - Working Group on the Universal Periodic Review, 7 March 2016, Compilation prepared
by the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights in accordance with paragraph 15 (b) of
the annex to Human Rights Council resolution 5/1 and paragraph 5 of the annex to Council resolution 16/21Thailand, page 5.
344 Human Rights Council, 7 September 2016, Report of the Working Group on the Universal Periodic Review*
Thailand - Addendum. Views on conclusions and/or recommendations, voluntary commitments and replies
presented by the State under review, page 4.
345 Committee on the Rights of the Child, 17 February 2012, Consideration of reports submitted by States parties
under article 44 of the Convention. Concluding observations: Thailand, page 7.
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3.3.2 ผลประโยชน์สูงสุดของเด็ก (ข้อ 3)

3.3.4 การเคารพความคิดเห็นของเด็ก (ข้อ 12)

แม้ว่ากฎหมายว่าด้วยเด็กหลายๆ ฉบับจะคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของ
เด็กเสมอ แต่อนุสัญญาฯ ได้ตั้งข้อสังเกตว่าหลักการนี้ “ไม่ได้ถูกนำมาใช้อย่างเต็มที่
ในกระบวนการพิจารณาคดีและการบริหาร รวมถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับการ
กำหนดและจัดการการเลี้ยงดูทดแทน” 346

3.3.3 สิทธิในการมีชีวิต การอยู่รอด และการ
พัฒนา (ข้อ 6)

กลุ ่ ม นั ก เรี ย นเข้ า ร่ ว มการปรึ ก ษาหารื อ เกี ่ ย วกั บ การมี ส ่ ว นร่ ว มของเด็ ก ใน
กระบวนการการรายงานด้านสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะเรื่องสิทธิเกี่ยวกับรสนิยม
ทางเพศ อั ต ลั ก ษณ์ ท างเพศ การแสดงออกทางเพศสภาพ และเพศสรี ร ะ
(SOGIESC)
“ไม่มีโอกาสที่เราจะเปล่งเสียงออกมา ไม่มีใครฟัง เราอย่างลึกซึ้ง ไม่มี
ช่องทางหรือพื้นที่ที่ปลอดภัยให้เราได้รายงานหรือเล่าเรื่องราวเมื่อเกิดความรู้สึก
หงุดหงิดหรือเมื่อมีสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้น” 349
พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550
กำหนดให้สิทธิในการมีส่วนร่วมของเด็กเกิดขึ้นจริง อันที่จริงมีกลไกช่วยเหลือต่างๆ
เช่น สภาเด็กและเยาวชนในประเทศอยู่แล้ว ในรายงานอนุสัญญาฯ ปีพ.ศ. 2554
มีการกล่าวถึงสภา 954 หน่วย (877 หน่วยในระดับอำเภอ 75 หน่วยในระดับ
จังหวัด 1 หน่วยในกรุงเทพฯ และอีก 1 หน่วยในระดับประเทศ อย่างไรก็ตาม ไม่มี
การรับประกันการมีส่วนร่วมของเด็กทุกคนในทุกแห่งดังกล่าว นอกจากนี้สภาเด็ก
และเยาวชนยัง ขาดการสนับสนุน ขาดทรัพยากร และขาดบุค ลากรในการจัด
กิจกรรม 350

นักเรียนจำนวน 602 คนในจัง หวัดยะลา ภาคใต้ ได้รับ อุป กรณ์การเรียนจาก
องค์การช่วยเหลือเด็กหลังประสบเหตุน้ำท่วม
การแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. 2550
คุ้มครองสิทธิในการมีชีวิตของเด็กโดยระงับโทษประหารชีวิตสำหรับสตรีมีครรภ์
เป็นเวลา 3 ปีหลังคลอด และเปลี่ยนบทลงโทษเป็นจำคุกตลอดชีวิต 347 สาเหตุการ
เสียชีวิตที่พบบ่อยที่สุดสำหรับเด็ก ได้แก่ อุบัติเหตุและการบาดเจ็บ อันดับหนึ่งคือ
อุบัติเหตุทางถนน 348

346

Committee on the Rights of the Child, 17 February 2012, Consideration of reports submitted by States parties
under article 44 of the Convention. Concluding observations: Thailand, pages 7-8.
347 Committee on the Rights of the Child, 14 September 2011, Consideration of the reports submitted by States
parties under article 44 of the Convention. Combined third and fourth periodic reports of States parties due in 2009
- Thailand*, page 7.
348 Committee on the Rights of the Child, 17 February 2012, Consideration of reports submitted by States parties
under article 44 of the Convention. Concluding observations: Thailand, page 8.
349 Save the Children Thailand, 2021, Internal document: consultations with children organised by SCI Thailand
during the Country Strategic Planning process.
350 Committee on the Rights of the Child, 17 February 2012, Consideration of reports submitted by States parties
under article 44 of the Convention. Concluding observations: Thailand, page 8.

เด็กบางคน เช่น เด็ก LGBTIQ+ พบปัญหาในการแสดงความคิดเห็นมากขึ้น
“พวกเขาถูกมองว่าเป็น “ตัวตลก” ถูกเยาะเย้ยในที่สาธารณะมาโดยตลอด” 351
ในความเป็นจริงแล้ว “แนวคิดเรื่องการมีส่วนร่วมของเด็กถือเป็นคติของ
ชาวตะวันตกและผู้ใหญ่ชาวไทยไม่ค่อยเห็นด้วย โดยเฉพาะพ่อแม่ สมาชิกใน
ครอบครัวที่มีอายุมากกว่า ครู และผู้กำหนดนโยบาย อันเนื่องมาจากลักษณะทาง
วัฒนธรรมของสังคมไทยและความคิดที่ว่าให้เด็กต้องเชื่อฟังผู้ใหญ่” การมีส่วนร่วม
ของเด็กเป็นเรื่องของโอกาสมากกว่าสิทธิ และการเริ่มต้นให้เด็กมีส่วนร่วมส่วนใหญ่
จะนำโดยผู้ใหญ่ 352 ในประเทศไทย เด็กอยู่ในตำแหน่งที่ต่ำที่สุดในสังคม และ “คำ
ว่า 'เด็ก' เหมือนจะหมายถึงสถานะในลำดับชั้นของสังคมมากกว่าหนึ่งในขั้นแห่ง
การพัฒนา” 353

The Coalition of CSOs and INGOs for Children’s SOGIESC Rights -Thailand, 25 March 2021, Joint submission
to the United Nations Human Rights Council - 39th Session of the Working Group on the Universal Periodic Review,
page 7.
352 National Council for Child and Youth Development (NCYD) Center for the Protection of Children's Rights (CPCR)
and child and youth development NGOs and youth groups, 2005, NGO Report on The Implementation of the
Convention on the Rights of the Child 2000 - 2004, page 8.
353 Institute of Human Rights and Peace Studies - Mahidol University for Save the Children Philippines, 2016, Child
Rights Situation Analysis Within the ASEAN Region, page 26.
351
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ปัญหาคอขวดอื่นๆ ได้แก่ การประสานงานที่อ่อนแอของสถาบันต่างๆ และ
ข้อเท็จจริงที่ว่ามีทุนไม่เพียงพอให้กรมกิจการเด็กและเยาวชนซึ่งรับผิดชอบในการ
จัดทำนโยบายเยาวชนให้กับทั่วทั้งหน่วยงานของรัฐ 354
อย่างไรก็ตาม ตัวแทนเด็กและเยาวชนสามารถมีส่วนร่วมในการปรั บใช้
อนุสัญญาฯ ในฐานะสมาชิกของคณะกรรมการเตรียมการอนุสัญญาฯ นอกจากนี้
เวทีสิทธิเด็ก ได้จัดขึ้นในปี พ.ศ. 2532 และอาสาสมัครเยาวชนเพื่อสิทธิเด็กและ
การคุ้มครองเด็กได้มีส่วนร่วมอย่างมากในชุมชน 355
ความสำคัญของการมีส่วนร่วมของเด็กในการขจัดการล่วงละเมิดและความ
รุ น แรงต่ อ เด็ ก มี อ ยู ่ ใ นงานวิ จ ั ย ยกตั ว อย่ า งเช่ น การต่ อ ต้ า นการแสวงหา
ผลประโยชน์ทางเพศจากเด็ก เด็กไทย (รวมถึงเหยื่อเด็กที่รอดชีวิตจากการแสวงหา
ผลประโยชน์ทางเพศ) ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปรับปรุงนโยบาย ณ เวทีลุ่มน้ำ
โขง 356
ในเรื่องของกระบวนการยุติธรรม พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. 2542 และ 2550 มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการ
สอบถาม การไต่สวน และการระบุตัวผู้ถูกกล่าวหาโดยพยานที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
การบริ ห ารจั ด การสถานที ่ เ กิ ด เหตุ และการประกั น การเข้ า ช่ ว ยเหลื อ ของ
นักจิตวิทยาและผู้เชี่ยวชาญอื่นๆ ที่เคยรับมือกับเหยื่อเด็ก ยิ่งไปกว่านั้น ในกรณีที่
เด็ก “แสดงความเกรงกลัวต่ อบุคคลที่ปรากฏตัวในขั้นตอนการไต่สวน บุคคลนั้น
จะต้องถูกแทนที่ด้วยบุคคลอื่น” 357

ทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบในการทำให้สิทธิของ
เด็กเป็นจริง

2. องค์กรเอกชนอื่นๆ สามารถสนับสนุนเด็กได้โดยให้โอกาสเด็กในการมี
ส่วนร่วมและออกแบบโครงการที่สามารถทำได้เพื่อช่วยแก้ไขปัญหา ชุมชนยัง
สามารถสนับสนุนเด็กที่ถูกทอดทิ้งหรือไม่ได้ รับความช่วยเหลือให้ได้รับสิ่งที่จำเป็น
เพื่อเข้าโรงเรียน อยู่ในที่ที่ปลอดภัย และมีผู้ใหญ่ที่ดีคอยดูแลแม้ว่าพ่อแม่จะ
เสียชีวิตหรือแยกทางกัน ชุมชนสามารถช่วยสร้างสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก ซึ่ง
รวมถึงการส่งเสริมทัศนคติเชิงบวกของเด็ก LGBTQI
3. ครูควรดำเนินการสนับสนุนให้เด็กเรียนรู้และเติบโตตามความสนใจ
ความชอบ และสิ่งที่พวกเขาถนัด ควรหยุดบังคับให้เด็กเข้าสอบเข้ามหาวิทยาลัย
หากไม่ต้องการ เพราะค่าสอบค่อนข้างแพงและเด็กบางคนไม่มีเงินพอที่จะสอบ
4. พ่อแม่ควรฟังลูก เพราะลูกมีความคิดของตัวเอง การใช้คำหยาบจะทำให้
เด็กไม่ฟัง การบังคับพวกเขาก็นับเป็นการละเมิดสิทธิเช่นกัน พ่อแม่ควรให้กำลังใจ
ลูกและสนับสนุนทางเลือกของพวกเขา
5. เด็ ก สามารถจั ด ทำโครงการในชุ ม ชนหรื อ ในโรงเรี ย นเพื ่ อ พู ด คุ ย
แลกเปลี่ยนความคิดกับเพื่อน ๆ เกี่ยวกับสิทธิเด็ก วิธีการป้องกันตนเองจากโทษ
ของยาเสพติดและความรุนแรงในรูปแบบอื่นๆ ความเสมอภาค และอัตลักษณ์ทาง
เพศ เราสามารถทำกิจกรรมสนุกๆ เช่น เล่นกีฬา ซึ่งสนับสนุนให้เด็กผู้หญิงและ
เด็กผู้ชายมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมกัน [...] การประกวด/แคมเปญนักเต้น หรือ
สร้างสรรค์สื่อที่น่าสนใจเพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับเด็กๆ”
กล่าวโดยสรุป ข้อกังวลหลักที่เด็กในระบุในการปรึกษาหารือที่จัดขึ้นโดย
องค์การช่วยเหลือเด็กได้ถูกนำเสนอในบทนี้ นอกจากนี้ยังมีการกล่าวถึงข้อกังวล
อื่นๆ เช่น ความยากจนในเด็ก การขาดธรรมาภิบาลที่ดี และการว่างงาน

ในระหว่างกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ องค์การช่วยเหลือเด็กแห่ง
ประเทศไทยได้จัดการปรึกษาหารือกับ เด็ก 49 คนและเยาวชน 16 คน (อายุ
มากกว่า 18 ปี) เพื่อรับฟังข้อกังวลหลักและข้อเสนอแนะของพวกเขา ตัวอย่างเช่น
เด็กกลุ่มหนึ่งได้พูดถึงความรับผิดชอบในระดับต่างๆ อย่างชัดเจนเพื่อทำให้สิทธิ
เด็กเป็นจริง

หัวข้อสำคัญ 4 ประการของเด็ก
การศึกษา
ความรุนแรง

“1. รัฐบาลทุกระดับจำเป็นต้องแก้ไขปัญหาให้เด็ก พวกเขาจำเป็นต้อง
ลงทุนเพื่อเด็กมากขึ้น รวมถึงหยุดข่มขู่หรือละเว้นเด็ก ความขัดแย้งส่งผลกระทบ
ต่อเด็ก ๆ และรัฐบาลสามารถทำให้ดีขึ้นหรือไม่ก็แย่ลง รัฐบาลควรปฏิบัติต่อเด็ก
อย่างเป็นธรรม เด็กไม่ค วรกีด กั นแต่ค วรได้ รับ การคุ้ มครองโดยกระบวนการ
ยุติธรรม ควรมีใครบางคนรวมถึงเด็ก ๆ ติดตามการดำเนินการของรัฐบาล (เช่น
วิธีการใช้จ่ายงบประมาณ) ขณะนี้ยังมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับสิ่งที่เด็กต้องการอย่าง
แท้จริงหรือยังไม่มีการตอบสนอง
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UNICEF, 2016, A situational analysis of adolescents in Thailand 2015 - 2016, page 12.
National Council for Child and Youth Development (NCYD) Center for the Protection of Children's Rights (CPCR)
and child and youth development NGOs and youth groups, 2005, NGO Report on The Implementation of the
Convention on the Rights of the Child 2000 - 2004, pages 14-15.
356 ECPAT, July 2011, Alternative report following the initial report from Thailand on the implementation of the
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4 การคุ้มครองเด็ก
4.1 หมวดหมู่ในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
ข้อ - สภาพแวดล้อมของครอบครัว

หัวข้อย่อย

ข้อ 5 และข้อ 18: ความรับผิดชอบของผู้ปกครอง
ข้อ 9 : การแยกจากกัน
ข้อ 10: การรวมตัวของครอบครัว
ข้อ 11: การโยกย้ายและการไม่ส่งเด็กกลับคืนต่างประเทศที่มิชอบด้วยกฎหมาย
ข้อ 19: การคุ้มครองเด็กจากจากรูปแบบทั้งปวงของความรุนแรง ทั้งทางร่างกายและจิต การทำร้ายหรือ
การกระทำอันมิชอบ การทอดทิ้งหรือ การปฏิบัติโดยประมาท การปฏิบัติที่ผิดหรือ การแสวงประโยชน์
รวมถึงการกระทำอัน มิชอบทางเพศ
ข้อ 20: เด็กถูกพรากจากสภาพครอบครัว
ข้อ 21: การรับบุตรบุญธรรม

สภาพแวดล้อมของครอบครัวและการดูแลเด็กทางเลือก

ข้อ 25: การทบทวนการบำบัดรักษาที่ให้แก่เด็กเป็นระยะ ๆ ตลอดจน สภาวะแวดล้อมอื่นทั้งปวงที่
เกี่ยวข้องกับการบำบัดดังกล่าว
ข้อ 27: สิทธิของเด็กทุกคนในอันที่จะได้รับมาตรฐานของการดำรงชีวิตที่เพียงพอสำหรับการพัฒนาการ
ของเด็ก
Column heading

ข้อ - สภาพแวดล้อมของครอบครัว

หัวข้อย่อย

ข้อ 22: เด็กผู้ลี้ภัย

บริบทฉุกเฉิน

ข้อ 30 : เด็กพื้นเมืองหรือเด็กที่เป็นชนกลุ่มน้อยทางชาติพันธุ์ ศาสนา หรือภาษา

เด็กที่เป็นชาติพันธุ์และพื้นเมือง

ข้อ 32: การคุ้มครองจากการแสวงประโยชน์ ทางเศรษฐกิจ

การทำงานและการแสวงประโยชน์

ข้อ 33: การคุ้มครองเด็กจากการใช้โดยผิดกฎหมายซึ่ง ยาเสพติด รวมทั้งสารที่มีพิษต่อจิตประสาทอื่นๆ การแสวงประโยชน์
ข้อ 34: การแสวงประโยชน์ทางเพศ และการกระทํา ทางเพศที่มิชอบ
ข้อ 35: การลักพา การขาย หรือ การลักลอบค้าเด็ก
ข้อ 36: การคุ้มครองเด็กจากการถูกแสวงประโยชน์ในทุกรูปแบบ
ข้อ 38: การคุ้มครองเด็กที่ตกอยู่ในการพิพาทกันด้วยอาวุธ

บริบทฉุกเฉิน

ข้อ 39: การฟื้นฟูทั้งทางร่างกายและจิตใจ และการกลับคืนสู่สังคมของเด็กที่ได้รับเคราะห์จากการละเลย บริบทฉุกเฉิน, การพิพาทกันด้วยอาวุธ
ในรูปแบบใดๆ การแสวงประโยชน์ การกระทำอันมิชอบ การทรมาน หรือการพิพาทกันด้วยอาวุธ
ข้อ 40: ความยุติธรรมของเยาวชน
เด็กที่ขัดต่อกฎหมาย
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ใจความสำคัญของหัวข้อนี้

โครงการปรับ ปรุงสนามเด็กเล่นเพื่อความปลอดภัยในจัง หวัดสระบุรี ภายใต้
โครงการโรงเรียนหนูน้อยสดใส ใส่ใจสุขภาพ
ประเทศไทยมีนโยบายระดับชาติ 17 ประการในการคุ้มครองเด็กซึ่งสามารถ
ใช้เป็นแนวทางได้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (MSDHS)
เป็นผู้ดูแลหลักโดยได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรของภาคประชาสังคมและ
หน่วยงานของสหประชาชาติ คณะกรรมการคุ้มครองเด็กระดับประเทศและระดับ
ท้องถิ่นมีหน้าที่กำหนดนโยบายและดำเนินการ อาสาสมัครชุมชนก่อให้เกิดความ
ใกล้ชิดกับท้องถิ่น แม้จะมีความคืบหน้าแต่ความท้าทายก็ยังคงมีอยู่ เช่น การขาด
ความเป็นผู้นำและคำสั่งที่ชัดเจน ความเข้าใจนโยบายที่ไม่ถ่องแท้ และการกระจาย
ตัวที่ขัดขวางวิธีการที่ต้องอาศัยระบบของความร่วมมือกัน
เหตุผลของการเลือกการดูแลเด็กทางเลือกอาจไม่ชัดเจนด้วยปัจจัยเสี่ยง
ต่างๆ เช่น ความยากจน การละเลย ความรุนแรง ความต้องการพิเศษและความ
พิการ หรือการที่ผู้ปกครองไม่สามารถดูแลบุตรหลานของตนได้ นอกเหนือจากการ
ดูแลภายในที่อยู่อาศัยแล้ว ทางเลือกอื่นๆ ได้แก่ การเลี้ยงดูอุปถัมภ์ ครอบครัว
เครือญาติอุปถัมภ์ และการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม ประเทศไทยพยายามอย่างมาก
ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของการดูแลเด็กทางเลือก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ทางเลือกที่อยู่อาศัย มีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนหลายรายที่เสนอการดูแล
เด็ ก ทางเลื อ ก ซึ่ ง ทำให้ ก ารรั บ ข้ อ มู ล ที ่ ค รอบคลุ ม นั ้ น ยากขึ ้ น และหลายราย
ดำเนินการนอกกฎระเบียบราชการ
แม้จะไม่มีข ้อมูลความชุกของความรุนแรง แต่ค วามรุนแรงต่อเด็กทาง
ร่างกาย จิตใจ และทางเพศยังแพร่หลายในประเทศไทยเหตุเพราะสังคมยังยอมรับ
ความรุนแรง ผู้ปกครองมักใช้การลงโทษทางร่างกายเพื่อ สั่งสอนบุตร ความรุนแรง
และการล่วงละเมิดทางเพศเกิดขึ้นในบ้านเป็นปกติ (และในโรงเรียนหรือสถานที่
สาธารณะอื่นๆ ด้วย) โดยที่เด็กผู้หญิงวัยรุ่นมักตกเป็นเหยื่อมากที่สุด อย่างไรก็ตาม
ความรุนแรงทางเพศต่อเด็กผู้ชายส่วนใหญ่มักจะไม่ถูกค้นพบเนื่องด้วยการตีตรา
ทางสังคม แต่ก็มีบริการที่ดี เช่น One Stop Centers และสายด่วนต่างๆ
การแต่งงานของเด็กยังคงมีอยู่ โดยเฉพาะในชุมชน เช่น ชุมชนชาวเขาและ
ชุมชนชาติพันธุ์หรือชนพื้นเมืองอื่น ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และชุมชน
มาเลเซีย - มุสลิมในภาคใต้ การแต่งงานของเด็กเกิดขึ้นจากความไม่เท่าเทีย มกัน
และใช้ธรรมเนียมปฏิบัติที่ขัดต่อกฎหมายราชการ ซึ่งกฎหมายเหล่านั้นมักไม่ถูก
บังคับใช้ในพื้นที่ชนบท
เด็กๆ จากชุมชนชาติพันธุ์และชนพื้นเมืองอาจถูกประณามและถูกเลือก
ปฏิบัติอันเนื่องมาจากภาษาและวิถีชีวิตของพวกเขา โดยทั่วไปแล้วพวกเขามาจาก

ครอบครัวที่ยากจนและมีโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา การดูแลสุขภาพ และ
บริการทางสังคมน้อยกว่าเด็กคนอื่นๆ
การดูถูกเหยียดหยามและการเลือกปฏิบัติยังเป็นตัวการทำลายความเป็นอยู่
และสิทธิของเด็กพิการ ซึ่งมักจะถูกมองข้าม เด็กพิการมากกว่าหนึ่งในสามไม่ได้ไป
โรงเรียน เด็กเกือบทั้งหมดที่มีความบกพร่องทางร่างกายและสติปัญญาไม่สามารถ
ดูแลตัวเองหรือออกไปใช้ชีวิตตามลำพังได้ จึงต้องมีผู้ปกครองคอยดูแล (และ
ผู้ปกครองมักต้องออกจากงาน)
เด็กที่อยู่ตามท้องถนนมีหลายกลุ่มที่แตกต่างกัน มีความเสี่ยงต่อการถูกเอา
รัดเอาเปรียบและถูกทารุณกรรมหลายๆ รูปแบบ พวกเขาต้องอาศัยอยู่ตามท้อง
ถนนด้วยสาเหตุหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความยากจนและการหลบหนี
จากความรุนแรงและปัญหาภายในครอบครัว คุณภาพชีวิตรวมถึงความต้องการ
ด้านสุขอนามัยและโภชนาการมักจะย่ำแย่มาก (โดยเฉพาะคนที่นอนอยู่ตามท้อง
ถนน) พวกเขาจำเป็นต้องเข้าสู่ธุรกิจผิดกฎหมาย เช่น ยาเสพติด การโจรกรรม
และการแสวงหาประโยชน์ทางเพศเพื่อความอยู่รอด
แรงงานเด็กเกิดขึ้นได้ในหลากหลายรูปแบบ กรณีของเด็กส่วนใหญ่ถูกใช้
แรงงานในรู ป แบบที ่ แ ย่ ท ี ่ ส ุ ด โดยเฉพาะภาคเกษตรกรรม อุ ต สาหกรรมการ
ท่องเที่ยว แรงงานในบ้าน และการขอทาน เช่นเดียวกับกรณีของเด็กที่อยู่ตามท้อง
ถนน พวกเขามีประวัติความเป็นมาแตกต่างกัน แต่กลุ่มเด็กที่มีแนวโน้มที่จะทำงาน
เพื่อความอยู่รอดมากกว่าคือ เด็กกำพร้า เด็กที่มาจากครอบครัวที่ยากจนมาก และ
เด็กผู้อพยพ
การค้าเด็กที่มีการสมรู้ร่วมคิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐและตำรวจบางราย เป็น
รูปแบบการใช้แรงงานเด็กที่ร้ายแรงที่ สุด ซึ่งรวมถึงการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
จากเด็ก การค้ายาเสพติด และการผลิตสื่อการล่วงละเมิดทางเพศ การจัดการคดี
เด็กที่เป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์และการแสวงประโยชน์ไม่มีประสิทธิภาพ เด็กถูก
ส่งไปยังสถานพักพิงอย่างไม่มีกำหนด ซึ่งขัดต่อเจตจำนงของพวกเขา อีกทั้งยังทำ
ให้ไม่สามารถเข้ารับการศึกษาหรือหางานทำในระหว่างกระบวนการพิจารณาคดี
การแสวงประโยชน์ทางเพศอาจเกิดขึ้นในอพาร์ตเมนต์ส่วนบุคคลหรือในที่
สาธารณะ และถึงแม้เป้าหมายจะเป็นทั้งเด็กไทยและเด็กที่ถูกค้าซึ่งมาจากประเทศ
เพื ่ อ นบ้ า น แต่ เ หยื ่ อ เด็ ก ชาวไทยลดลง (อาจเป็ น เพราะการขยายระยะเวลา
การศึกษาภาคบังคับ) เด็กไร้สัญชาติและเด็กลี้ภัยในสถานการณ์ที่ไม่ปกติจะมีความ
เสี่ยงเป็นพิเศษ
กล่าวถึง เด็กย้ายถิ่น ไม่มีการประกันการเคารพสิทธิข องเด็กทั้ง หมดที่
เดินทางโดยลำพังและมีผู้ติดตามในประเทศไทย ประเทศไทยไม่ได้ลงนามใน
อนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัย ดังนั้นผู้ลี้ภัยและผู้ขอลี้ภัยในประเทศที่ไม่มีวีซ่า
จึงถือเป็น "ผู้ลี้ภัยในเมืองที่ผิดกฎหมาย" ภายใต้พระราชบัญญัติค นเข้าเมือง
บางครั้งเด็กข้ามชาติอาจถูกควบคุมตัวร่วมกับผู้ใหญ่คนอื่น ๆ (ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะ
ถูกทำร้ายร่างกาย) และต้องแยกตัวจากพ่อแม่โดยไม่สามารถไปโรงเรียนได้และไม่
มีการคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของพวกเขา
การสรรหาเด็กยังคงเกิดขึ้นในภาคใต้ แม้ว่าเป็นอีกครั้งที่ไม่มีข้อมูลก็ตาม
เด็กที่ขัดต่อกฎหมายอาศัยอยู่ในศูนย์สังเกตการณ์หรือศูนย์เยาวชน แม้ว่า
การลงโทษทางร่างกายจะผิดกฎหมายเนื่องจากเป็นวิธีการควบคุ มระเบียบวินัยใน
สถานที่คุมขัง แต่ก็ไม่สามารถกล่าวได้ว่าจะไม่เกิดขึ้น มีการส่งเสริมมาตรการ
ติดตามดูแลเพื่อประกันว่าเด็กเหล่านั้นเข้าถึงการศึกษาและการรักษาสุขภาพ แต่
ยังต้องมีการปรับปรุงและยังขาดข้อมูลอยู่ ในบางพื้นที่ของประเทศไม่มีศ ูนย์
เยาวชน เด็กจึงต้องถูกควบคุมตัวร่วมกับผู้ใหญ่
สุดท้ายนี้ ผลกระทบของโควิด 19 นำไปสู่ความเปราะบางของเด็กทุกคน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กที่ด้อยโอกาสอยู่ก่อนแล้ว
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4.2 ภาพรวมของระบบคุ้มครองเด็ก

เราปกป้องเด็กด้วยการพัฒนาระบบคุ้มครองเด็ก การสร้างความมั่นใจว่าเด็กทุกคน
จะเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานและการสนับสนุนสิทธิเด็ก
การวิเ คราะห์ สถานการณ์ข องระบบคุ ้มครองเด็ก ในประเทศไทยอยู ่ ใ น
ยุทธศาสตร์คุ้มครองเด็กแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564 ซึ่งครอบคลุม 6 ยุทธศาสตร์
ได้แก่ การเสริมสร้างอำนาจของผู้คนรอบข้างเด็ก การสร้างขีดความสามารถของ
ทีมงานมืออาชีพ การระดมอาสาสมัคร การยกระดับมาตรฐานในการให้บ ริการ
การพัฒนาระบบเพื่อช่วยเหลือการดำเนินการและติดตามผล และการส่งเสริม
ความร่วมมือระหว่างประเทศ 358
ดังที่กล่าวไว้ในหัวข้อที่เกี่ยวกับกฎหมายและสถาบัน ประเทศไทยแสดงให้
เห็นถึงความพยายามอย่างมากในการเสริมสร้างกรอบกฎหมายเพื่อส่งเสริมสิทธิ
เด็ก 359 โดยเฉพาะในภาคการคุ้มครองเด็กและการศึกษา กระทรวงการพัฒนา
สั ง คมและความมั ่ นคงของมนุ ษ ย์ (พม.) เป็ น ผู ้ ด ำเนิ น การหลั ก โดยได้ ร ับ การ
สนับสนุนจากพันธมิตรภาคประชาสังคม กรมกิจการเด็กและเยาวชนถูกจัดตั้งขึ้น
ในปี พ.ศ. 2558 ให้อยู่ภายใต้กระทรวงพม. เพื่อดำเนินการส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิเด็ก 360
คณะกรรมการคุ้มครองเด็กระดับประเทศและระดับท้องถิ่นมีหน้าที่กำหนด
นโยบายและดำเนินการ
ในระดับชาติ ประเทศไทยมีนโยบายระดับชาติ 17 ประการในการคุ้มครอง
เด็ก ซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางได้
แม้จะมีความคืบหน้าแต่ความท้าทายก็ยังมีอยู่ เช่น การขาดความเป็นผู้นำ
และคำสั่งที่ชัดเจน และความเข้าใจนโยบายอย่างไม่ถ่องแท้ทำให้ไ ม่นำไปปฏิบัติ
นอกจากนี้นโยบายส่วนใหญ่ถ ูกแบ่ง ออกเป็นส่วนๆ จึง “... ขาดนโยบายและ
ยุทธศาสตร์แบบบูรณาการที่เน้นภาพรวมของการคุ้มครองเด็ก ” โดยการแบ่งส่วน
ขัดขวางแนวทางที่เป็นระบบเกี่ยวเนื่องกัน 361 คณะกรรมการคุ้มครองเด็กดูเหมือน

358

The Department of Children and Youth - The Ministry of Social Development and Human Security, National Child
protection strategy 2017-2021, pages 7, 8 and 90.
359 Madihi Khadijah & Brubeck Sahra for Key Assets & The Nippon Foundation, no date, Thailand - Alternative care
report, page 22.
360 Deesawas, R., 2015, Child Rights Situational Analysis in Thailand, Research Report (Unpublished), Mahidol
University, cited in Institute of Human Rights and Peace Studies - Mahidol University for Save the Children
Philippines, 2016, Child Rights Situation Analysis Within the ASEAN Region, pages 40 and 41.
361 The Department of Children and Youth - The Ministry of Social Development and Human Security, National Child
protection strategy 2017-2021, page 94.
362 The Department of Children and Youth - The Ministry of Social Development and Human Security, National Child
protection strategy 2017-2021, pages 11 and 96.
363 UNICEF, May 2015, Review of Alternative Care in Thailand - Policy to Implementation with Special Focus on
Children Affected by HIV/AIDS (CABA), pages 18 and 20.
364 Committee on the Rights of the Child, 20 January 2012, Implementation of the Convention on the Rights of the
Child. List of issues concerning additional and updated information related to the third and fourth combined periodic
report of Thailand (CRC/C/THA/3-4). Addendum - Written replies of Thailand*, page 2.

จะไม่มีประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ บุคลากรควรมีการเสริมสร้างศักยภาพและการ
ประชุมไม่มีความสม่ำเสมอ 362
แต่ละพื้นที่ในท้องถิ่นมีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน จึงมีความท้าทายใน
การดำเนินการตามนโยบายและการปฏิบัติตามมาตรฐานการดูแล หากมีข้อสงสัย
เกิดขึ้น พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กจะเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการแนะ
แนวทางในการทำงานให้กับผู้เชี่ยวชาญที่มีบทบาทในการดูแลเด็กทางเลือก 363 ใน
ปี พ .ศ. 2555 คณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ไ ด้ ส รุ ป ถึ ง การขาดการ
ผสมผสานของการคุ้มครองเด็กระดับกลางและระดับท้องถิ่น 364 ผู้ให้ข้อมูลกล่าว
ว่าสำนักงานพม. ของจังหวัดเป็นหน่วยงานหลักที่จะประกันความสอดคล้อง (ซึ่ง
ถู ก สนั บ สนุ น โดยคณะกรรมการคุ ้ ม ครองเด็ ก ประจำจั ง หวั ด และอำเภอ) แต่
ประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับความมุ่งมั่นของแต่ละสำนักงาน ความเป็นไปได้ในการ
ร่วมมือกับหน่วยงานระหว่างประเทศ ทรัพยากรที่มีอยู่ และภาคประชาสังคมใน
พื้นที่
การรับรู้ถึงความสำคัญของงานสังคมสงเคราะห์มาจากการพัฒนาหลักสูตร
เฉพาะทางได้เช่นกัน ในปี พ.ศ. 2497 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ก่อตั้งหลักสูตร
ปริญญาสังคมสงเคราะห์เป็นครั้งแรก และปัจจุบันมีมหาวิทยาลัย 6 แห่งที่เปิดสอน
ด้านสังคมสงเคราะห์ 365 รายงานล่าสุดของ Social Service Workforce จัดทำ
โดยองค์การยูนิเ ซฟ ในปีพ.ศ. 2562 เผยว่าอัตราส่วนนักสัง คมสงเคราะห์ ใ น
ประเทศไทยอยู่ที่ 20.1 ต่อ 100,000 คน มีนักสังคมสงเคราะห์ที่ได้รับใบอนุญาต
จำนวน 2,176 คนจากจำนวนทั้งหมด 3,008 คน 30% ของนักสังคมสงเคราะห์
เหล่านี้ทำงานด้านบริการสำหรับเด็กและเยาวชนเป็นหลัก และพวกเขาอยู่ใน
กระทรวงต่างๆ รวมถึงกระทรวงพม. กระทรวงสาธารณสุข และ กระทรวงยุติธรรม
366

อย่างไรก็ตาม พนักงาน (นักสังคมสงเคราะห์หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ) ที่ทำงาน
ในระบบคุ้มครองเด็กมักขาดความสามารถทางเทคนิคและเครื่องมือช่วยเหลือ
สำหรับบทบาทหน้าที่ของตน ซึ่งอาจทำลายคุณภาพของการให้บริการ 367 การ
ขาดแคลนพนั ก งานยั ง จำกั ด ความสามารถในการดู แ ลคดี ต ่ า งๆ (ถึ ง แม้ ว่ า
“เจ้าหน้าที่คุ้มครองเด็กหลายคนรายงานว่าจำนวนคดีที่พวกเขาต้องจัดการในแต่
ละปีนั้นต่ำมาก”) 368 การศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็กในปีพ.ศ.
2560 เผยว่านักสังคมสงเคราะห์ที่ทำงานด้านการคุมประพฤติเยาวชนผู้กระทำ
ความผิดนั้นต้องจัดการคดีจำนวนมากที่ตกอยู่ภายใต้การดูแลของพวกเขา เช่น
พนักงานคดี 2 รายรับผิดชอบ 300-400 คดี 369 บทความขององค์การยูนิเซฟ
ประมาณการขาดแคลนนักสังคมสงเคราะห์ถึง 7,000 คน และแนะนำว่าในระดับ
สำนักงานตำบล นักสังคมสงเคราะห์ (หรือพนั กงานที่ได้รับการฝึกอบรมมาเป็น
อย่างดีให้เป็นศูนย์กลางของการคุ้มครองเด็ก) ควรได้รับการแต่งตั้งเพื่อประกันการ
ประสานงานกับเครือข่ายของรัฐบาลท้องถิ่นในการตรวจตราและส่งตัวเด็กที่อยู่ใน
ภาวะเสี่ยงก่อนจะเกิดการละเมิด
การเข้าถึงเด็กทุกคนโดยไม่ให้เกิดปัญหาใดๆ ในระบบนับเป็นเรื่องที่ท้าทาย
370 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการวิธีการคุ้มครองเด็กที่แตกต่างและครอบคลุม
มากขึ้น ที่จริงแล้วระบบคุ้มครองเด็กแบบดั้งเดิมมักจะมุ่งเน้นไปยังเด็กบางประเภท
365

Madihi Khadijah & Brubeck Sahra for Key Assets & The Nippon Foundation, no date, Thailand - Alternative care
report, page 25.
366 UNICEF East Asia and the Pacific Regional Office and the Global Social Service Workforce Alliance, 2019, The
Social Service Workforce in the East Asia and Pacific Region: Multi-Country Review, Bangkok.
367 Child frontiers, 2014, National child protection systems in the East Asia and Pacific region. A review and analysis
of mappings and assessments, page 44.
368 Child frontiers, 2014, National child protection systems in the East Asia and Pacific region. A review and analysis
of mappings and assessments, page 28.
369 Arreerat Adisaidachcharint, 2017, The Challenge of Social Work in Juvenile Justice System for Prevention and
Solution of Recidivism in Juvenile.
370 Risser Gary, Chief of Child Protection, UNICEF Thailand, 22 April 2019, Thailand needs more child protection
expertise at community level. https://www.unicef.org/thailand/stories/thailand-needs-more-child-protectionexpertise-community-level
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ที่มีปัจจัยเสี่ยง (อย่างน้อยหนึ่งปัจจัย) โดยละเลยความสำคัญของแนวทางแบบองค์
รวมในการทำงานร่ วมกับ ครอบครั ว และชุ มชน ซึ่ง ครอบคลุมไม่เ พียงแต่ ก าร
ตอบสนองแต่ยังรวมถึงการป้องกันปัญหาด้วย 371 ประชาคมระหว่างประเทศให้
ความสนใจสาเหตุของแนวคิดนี้ในบางประเด็น (เช่น การค้าเด็ก) ซึ่งเคยถูกจัดการ
ด้วย “แนวทางระยะสั้น” 372
สุดท้ายนี้ อาสาสมัครด้านสุขภาพคือผู้ประกันการเชื่อมโยงกับชุมชนท้องถิ่น
ในประเทศไทย (100/200 ในแต่ละหน่วยงานของรัฐบาลท้องถิ่น) เช่นเดียวกับ
ประเทศในภูมิภาคอื่นๆ โดยได้รับแรงจูงใจทางการเงิน (ประมาณ 20 ดอลลาร์ต่อ
เดื อ น) อาสาสมั ค รจะเป็ น ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารและรวบรวมข้ อ มู ล และประกั น การ
ติดต่อสื่อสารกับชาวบ้านอย่างใกล้ชิด 373 นอกจากนี้ สังเกตได้ว่าการทำงาน
ร่วมกับสมาชิกในชุมชนอาจช่วยให้สามารถจัดการกับแนวปฏิบัติเชิงอนุรักษ์นิยม
บางอย่าง เช่น การเลือกที่จะไม่พูดและรายงานเรื่องการล่วงละเมิดเพื่อรักษาความ
สามัคคีภายในชุมชน 374

4.3 สภาพแวดล้อมของครอบครัวและการดูแล
เด็กทางเลือก
สังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องเพราะประเทศได้เข้าสู่เศรษฐกิจ
ที่มีรายได้ปานกลาง ผลกระทบหลักประการหนึ่งคือครอบครัวถูกแยกออกจากกัน
ตัวอย่างเช่น เด็กที่ถูกทอดทิ้งในหมู่บ้านและได้รับการดูแลโดยปู่ย่าตายายหรือ
สมาชิกในครอบครัวคนอื่นๆ เพราะพ่อแม่ออกจากพื้นที่ชนบทไปหางานทำในเมือง
มีความเสี่ยงต่อภาวะแคระแกร็นและปัญหาด้านพัฒนาการมากกว่า 375 ความจริง
แล้วการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 ได้กล่าวถึง
หั ว ข้ อ เกี ่ ย วกั บ เด็ ก ที ่ ถ ู ก ทิ ้ ง ว่ า "ในขณะที ่ จ ำนวนเอกสารอ้ า งอิ ง เพิ ่ ม มากขึ้ น
ผลกระทบระยะยาวของผลประโยชน์ของการส่งเงินกลับประเทศเมื่อเทียบกับ
ผลกระทบอันย่ำแย่ทางจิตสังคมที่อาจเกิดขึ้นนั้นยังไม่ทราบแน่ชัด " ซึ่งมากกว่า
90% ของเด็กเหล่านี้ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ 376
ว่าด้วยเรื่องการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม พระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตร
บุญธรรม พ.ศ. 2553 ไม่ได้ให้คำจำกัดความของการรับบุตรบุญธรรม กระบวนการ
รับบุตรบุญธรรมของไทย “เป็นกระบวนการบริหาร ไม่ใช่ตุลาการ” ซึ่งนำโดย
คณะกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับศูนย์รับเลี้ยง
บุตรบุญธรรม กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ 377 การรับบุตรบุญธรรมในประเทศไทยมีอยู่ 2 ประเภทตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ได้แก่ การรับบุตรบุญธรรมภายในประเทศและ
การรับบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศ ผู้รับบุตรบุญธรรมควรมีอายุมากกว่า 25 ปี
และมากกว่าเด็ก 15 ปีเป็นอย่างต่ำ ผู้ขอรับบุตรบุญธรรมที่เป็นชาวต่างชาติจะต้อง
แต่ ง งานและมี ค ุ ณ สมบั ต ิ ท ี ่ จ ะรั บ บุ ต รบุ ญ ธรรมอย่ า งถู ก กฎหมายในประเทศ
ภูมิลำเนาของตน 378
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Child frontiers, 2014, National child protection systems in the East Asia and Pacific region. A review and analysis
of mappings and assessments, page 7.
372 Child frontiers, 2014, National child protection systems in the East Asia and Pacific region. A review and analysis
of mappings and assessments, page 68.
373 Child frontiers, 2014, National child protection systems in the East Asia and Pacific region. A review and analysis
of mappings and assessments, page 50.
374 Child frontiers, 2014, National child protection systems in the East Asia and Pacific region. A review and analysis
of mappings and assessments, page 42.
375
The Borgen Project, 15 July 2015, 10 Shocking Facts About Child Poverty in Thailand.
https://borgenproject.org/child-poverty-inthailand/#:~:text=Around%20380%2C000%20children%20have%20been,one%20to%20care%20for%20them
376 National Statistical Office and UNICEF, 2020, Multiple Indicator Cluster Survey, pages 44- and 6.
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การสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 รายงาน
เปอร์เซ็นต์ของเด็กที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลของผู้ปกครองไว้ประมาณ 23.5% (มี
ความแตกต่างอย่างมากของเขตเมือง (19.2%) และ และชนบท (26.3%) จาก
มุมมองด้านภูมิศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภูมิภาคที่มีเปอร์เซ็นต์สูงสุด
ซึ่งก็คือ 36%) อย่างไรก็ตาม 97.7% ของเด็กอาศัยอยู่ในครัวเรือนที่มีสมาชิก
ครอบครัวเป็นผู้นำ 379
สาเหตุของการเลือกการเลี้ยงดูทางเลือกครอบคลุมปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่มัก
ถูกนำมารวมกัน เช่น ความยากจน การถูกทอดทิ้ง ความรุนแรง ความต้องการ
พิเศษและความพิการ หรือการที่บิดามารดาไม่สามารถดูแลบุตรของตนได้ แม้แต่
ครอบครัวที่แตกแยกเนื่องจากการอพยพ และชุมชนขาดความปรองดอง 380
ประเทศไทยมีความก้าวหน้าอย่างมากในการเลี้ยงดูทางเลือกในกรอบการ
คุ้มครองเด็ก แต่ความพยายามส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาทางเลือกของการ
ดูแลในสถานสงเคราะห์มากกว่าส่งเสริมการดูแลจากครอบครัวหรือการป้องกัน
การแยกตัวจากครอบครัว แม้ว่าแนวปฏิบัติของสหประชาชาติจะให้ความสำคัญกับ
การดูแลจากครอบครัวก็ตาม 381 บางครั้งนักสังคมสงเคราะห์ส่งเด็กไปที่สถาน
สงเคราะห์มากกว่าจะส่งกลับไปหาครอบครัว หากไม่มีวิธีการที่ปลอดภัยในการ
ติดตามสถานการณ์สภาพแวดล้อมที่บ้าน 382 ที่กล่าวมานี้ดูจะขัดแย้งกับงานวิจัยที่
กล่าวถึงผลกระทบเชิงลบของการดูแลภายในสถาบันต่อพัฒนาการทางร่างกาย
และอารมณ์ของเด็ก 383
ในประเทศไทย บางครั้งผู้ปกครองมองว่าการจัดตั้งสถาบันเป็นโอกาสที่
ดีกว่าสำหรับบุตรหลานของตน และเป็นสาเหตุที่เด็กไทยส่วนใหญ่ในสถานเลี้ยง
เด็กกำพร้ามีพ่อแม่ที่ยังมีชีวิตอยู่หนึ่งหรือทั้งสองคน (มีเพียง 6% ของเด็กที่อาศัย
อยู่ในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าเป็นเด็กกำพร้า) 384 นำไปสู่ปัญหาเด็กที่ไม่ได้กำพร้า
จริงๆ แต่อาจเป็นเหยื่อของการแสวงหาผลประโยชน์ โดยมีการส่งเด็กไปอยู่ในใน
สถานรับเลี้ยงทั้งๆ ที่มีพ่อแม่ 385 กรณีศึกษาจากวันสกาย ในสังขละบุรีในปีพ.ศ.
2557 พบว่า 90% ของเด็กที่อาศัยอยู่ในสถานเลี้ยงเด็กเอกชนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
ยังมีพ่อแม่ที่ยังมีชีวิตอยู่อย่างน้อยหนึ่งคน 386
ที่สำคัญคือเราต้องเข้าใจว่าความยากจนและการถูกทอดทิ้งเป็นหนึ่ง ใน
ปัจจัยผลักดันที่แข็งแรงที่สุดของการเข้ารับการดูแลในสถานสงเคราะห์ แสดงให้
เห็นถึงความจำเป็นในการแก้ไขสาเหตุที่ซ่อนเร้นของปัญหานี้ 387 บางองค์กร
ทำงานเพื่อให้ความช่วยเหลือกับครอบครัว เช่น มูลนิธิ United Hearts มีการ
จัดหาที่พักชั่วคราวและเสนอทางเลือกอื่นนอกจากการดูแลในสถานสงเคราะห์
ให้กับมารดาที่ไม่ได้แต่งงาน มูลนิธิวันสกาย (โครงการสร้างรายได้) เป็นอีกตัวอย่าง
หนึ่งของความคิดริเริ่มที่ทำงานเพื่อป้องกันการแยกจากครอบครัว มีการเข้าถึงเด็ก
250 คนและผู้ใหญ่ 157 คนในปีพ.ศ. 2558 388
มีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนหลายรายที่เสนอการเลี้ยงดูทางเลือก ซึ่ง
ทำให้การรับข้อมูลที่ครอบคลุมนั้นยากขึ้น เนื่องจากหลายราย “ดำเนินการนอก
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กฎระเบียบราชการ” 389 การเลี้ยงดูทางเลือกในปีพ.ศ. 2558 รับเด็กอายุไม่เกิน
18 ปีจำนวน 5,000 คน และจำนวนที่สูงนี้ทำให้มีเด็กใหม่เพียงไม่กี่คนที่สามารถ
เข้าสู่ระบบทางการได้อย่างต่อเนื่อง 390 การอยู่ในสถานสงเคราะห์ระยะยาวมี
สาเหตุมาจากครอบครัวที่ปฏิเสธการรับเด็กกลับ หรือการที่เด็กถูกเหยียดหยาม
หลังจากถูกส่งไปเข้าโรงเรียนอื่นก่อให้เกิดความเสี่ยงที่จะเลือกเรี ยนหรืออบรมใน
สถานสงเคราะห์มากกว่า 391

เพื่อดำเนินการตามแผนรายบุคคล) และการลงโทษทางร่างกายเป็นที่ยอมรับได้
401 นอกจากนี้ยังมีองค์กรเอกชนที่ไม่ได้ลงทะเบียนหลายร้อยแห่ง 402
สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าเหล่านี้มีหลายแห่งตั้งอยู่บริเวณชายแดนไทย-พม่า
โดยเฉพาะในเขตแม่สอด 403 (แต่ผู้ให้ข้อมูลกล่าวว่าสถานที่ที่มีจำนวนสถาบันมาก
ที่สุดไม่ใช่จังหวัดตาก) สุดท้ายในภาคใต้ตอนล่างมีเด็กกำพร้ า 7,000 คนโดยมี
สาเหตุอันเนื่องมาจากความขัดแย้ง 404

ในปีพ.ศ. 2557 เด็กจำนวน 50,000 คนที่อาศัยอยู่ในสถานสงเคราะห์ตา่ งๆ
ในประเทศไทย 67.4% อาศัยอยู่ในโรงเรียนประจำของรัฐบาล 51 แห่ง 14.7%
อาศัยอยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐบาล 10% อยู่ในการดูแลโดยเครือญาติที่จด
ทะเบียนแล้ว 4.7% อาศัยอยู่ในสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนที่จดทะเบียนแล้ว 1.8%
อาศัยอยู่ในสถานสงเคราะห์เอกชนที่ไม่ได้จดทะเบียน 0.9% อาศัยอยู่ในสถาน
สงเคราะห์สำหรับเด็กและครอบครัว และ 0.5% ได้รับการอุปถัมภ์ 392 ตลอดปี
พ.ศ. 2562 เด็ก 2,409 คนได้รับประโยชน์จากการคุ้มครองของกรมกิจการเด็ ก
และเยาวชน (DCY) ผ่านศูนย์พักพิง ซึ่ง 30.76% อยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก
16.39% เป็นเหยื่อของความรุนแรงในครอบครัว 14% ถูกทารุณกรรมและ 6.84%
อาศัยอยู่ตามท้องถนน 393

ตัวอย่างสถานสงเคราะห์ของภาครัฐและภาคเอกชน

ปากเกร็ด มีเด็ก 200 คน
(คาดการณ์ในปีพ.ศ. 2553)

Safe Haven Orphanage (อยู่ห่างจากอ.
แม่สอด 2 ชั่วโมง) มีเด็ก 50 คนจากพม่าและ
ประเทศไทย ไม่มีการรับอุปการะหรือการเลี้ยง
ดูแบบอุปถัมภ์ในสถานที่นี้

จากสถิติล่าสุดของ DCY ในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงเมษายน พ.ศ.
2563 มีผู้ใช้บริการศูนย์พักพิ ง 979 คน ในจำนวนนี้เป็นเด็ก 763 คน (มีเด็ก 48
คนถูกทอดทิ้ง และเด็ก 360 คนอาศัยอยู่ตามท้องถนน) 394

ตัวอย่างสถานสงเคราะห์ที่ไม่แสวงผลกำไร

ในสถานบริ ก ารของรั ฐ มี ก ารมุ ่ ง เน้ น มาตรฐานการดู แ ลขั้ น พื ้ น ฐานที่
ครอบคลุมเรื่องเสื้อผ้า สุขอนามัยและสุขภาพ และการศึกษา ในปีพ.ศ. 2560
ประเทศไทยมีสถานรับเลี้ยงเด็ก/สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าที่ดำเนินการโดยรัฐจำนวน
23 แห่ง (8 แห่งเป็นบ้านเด็กอ่อน) 395
สถานรับเลี้ยงเด็กของรัฐบาลดูแลเด็กที่ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อเอช
ไอวี /โรคเอดส์ และการจัดตั้งสถาบันถือเป็นวิธีการหลัก ทว่าไม่ได้ลดการเหยียด
หยามและการเป็นคนชายขอบ นอกจากนี้การพัฒนาทักษะทางสังคมและอารมณ์
ยังไม่ได้ถูกให้ความสนใจมากนัก 396 จากข้อมูลขององค์การยูนิเซฟ ในภาคใต้
แพ็คเกจสำหรับเด็กที่ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อเอชไอวี /โรคเอดส์มีจำหน่าย
ผ่ า นสำนั ก งานพั ฒ นาสั ง คมและความมั ่ น คงของมนุ ษ ย์ จ ั ง หวั ด (พมจ.) และ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 397

Van Doore, 2016, cited in Rogers Justin M. and Karunan Victor, 2020, Is the deinstitutionalisation of alternative
care a ‘wicked problem’? A qualitative study exploring the perceptions of child welfare practitioners and policy actors
in Thailand, in International social work, page 4. https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0020872820940016
390 UNICEF, May 2015, Review of Alternative Care in Thailand - Policy to Implementation with Special Focus on
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391 UNICEF, May 2015, Review of Alternative Care in Thailand - Policy to Implementation with Special Focus on
Children Affected by HIV/AIDS (CABA), page 25.
392 UNICEF, May 2015, Review of Alternative Care in Thailand - Policy to Implementation with Special Focus on
Children Affected by HIV/AIDS (CABA), page 8.
393 http://www.dcy.go.th/webnew/upload/download/file_th_20201705214233_1.pdf
394 http://www.dcy.go.th/webnew/upload/download/file_th_20201305145701_1.pdf
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มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของ
สภากาชาดไทย

มูลนิธิมิตรมวลเด็ก สถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้า
2 แห่งเพื่อเด็กที่ต้องการการดูแลชั่วคราว
และถาวร

บ้านคามิลเลียน องค์กรเอกชนที่
ลงทะเบียนแล้วเพื่อเด็กพิการ 70 คน
(รวมถึงเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี /เอดส์)

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านอากาเป้ หรือ Nikki's
Place (อยู่ในจ. เชียงใหม่) เพื่อเด็ก 200 คนที่
ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อเอชไอวี/โรคเอดส์

ตัวอย่างสถานสงเคราะห์ตามศรัทธา

มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา (อยู่ในจ. ชลบุรี) หนึ่ง
ในสถานสงเคราะห์ขนาดใหญ่ (รองรับเด็ก 200
คน) ดูแลโดยนักบวชและซิสเตอร์โรมันคาธอลิก

ในทางตรงกันข้าม ในปีพ.ศ. 2558 มีสถานสงเคราะห์เอกชนที่จดทะเบียน
137 แห่ง การลงทะเบียนช่วยให้ขอทุนจากรัฐบาลได้ แต่มักเป็นกระบวนการที่ยาก
เนื่องจากการบริหารจัดการใช้เวลานาน 398 ในความเป็นจริงแล้ว หนึ่งในความท้า
ทายที่ใหญ่ที่สุดของสถาบันการเลี้ยงดูทางเลือกยังคงเป็นเรื่องข้อกำหนดในการ
ลงทะเบียน 399 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีหน้าที่กำกับ
ดูแลสถาบัน แต่มีแนวทางของมาตรฐานในการปฏิบัติตามข้อกำหนดน้อยกว่า
สถานที่ราชการแม้ว่าตามทฤษฎีแล้วกรอบการทำงานทั่วไปสำหรับภาครัฐและ
สถาบันเอกชนควรจะเหมือนกัน 400 อย่างไรก็ตาม พนักงานไม่มีคุณสมบัติอย่าง
เป็นทางการหรือทักษะที่ได้รับการรับรองเพื่อจะทำงานด้านสังคมสงเคราะห์ (และ
389

เวียงพิงค์ (อยู่ในจ. เชียงใหม่) มีเด็ก
ลงทะเบียน 500 คน (เพิ่มขึ้น 70-80
คนทุกๆ ปี)

มูลนิธิ Christian Happy Home Mercy
(อยู่ในจ. เชียงราย) เพื่อเด็กกำพร้า

วัดพระบาทน้ำพุ รองรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อ
เอชไอวี หรือเป็นโรคเอดส์ 2000 คน ซึ่ง
1,300 คนเป็นเด็กกำพร้า

397
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399 Source: key informant.
400 UNICEF, May 2015, Review of Alternative Care in Thailand - Policy to Implementation with Special Focus on
Children Affected by HIV/AIDS (CABA), page 24, 27.
401 UNICEF, May 2015, Review of Alternative Care in Thailand - Policy to Implementation with Special Focus on
Children Affected by HIV/AIDS (CABA), pages 29 and 30.
402 Madihi Khadijah & Brubeck Sahra for Key Assets & The Nippon Foundation, no date, Thailand - Alternative care
report, page 11.
403 Madihi Khadijah & Brubeck Sahra for Key Assets & The Nippon Foundation, no date, Thailand - Alternative care
report, page 14. The information of the diagrams is taken from pages 14-18 of this document.
404 Source: Database for the Healing of those affected by the Conflict in the Deep South - the SBPAC
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ตามรายงานของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กปีพ.ศ. 2554 การดูแลอุปถัมภ์ใน
ประเทศไทยมี 2 ประเภท 405 ภายใต้ระเบียบกรมประชาสงเคราะห์ว่าด้วยการ
สงเคราะห์เด็กแบบครอบครัวอุปถัมภ์ ซึ่งก็คือครอบครัวอุปถัมภ์ที่ดูแลเด็กที่ไม่ใช่
ญาติโดยไม่มีการสนับสนุนทางการเงิน และผู้ที่ได้รับเงินช่วยเหลือรายเดือน 406
การอุปถัมภ์ถูกจำกัดอย่างมาก และความหลากหลายของเงินทุนประกอบกับการ
ขาดระบบการจัดการแบบบูรณาการของหลายๆ โปรแกรมได้ขัดขวางการเติบโต
ของรูปแบบการเลี้ยงดูทางเลือกประเภทนี้ 407 รูปแบบหลักของการอุปถัมภ์ที่
ดำเนินการโดยรัฐบาลไทยเรียกว่า โครงการอุปถัมภ์ (ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2542)
โฮลท์สหทัยมูลนิธิเป็นองค์กรแรกที่ดำเนินการดูแลแบบอุปถัมภ์ในประเทศไทย
จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2519 และน่าจะเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่ องการดูแลเด็กที่มีความ
ต้องการทางการแพทย์ตั้งแต่แรกเกิด รวมถึงผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวี 408
สุดท้ายนี้ ครอบครัวเครือญาติอุปถัมภ์ 409 เป็น “รูปแบบการดูแลของผู้ที่
ไม่ใช่พ่อแม่ที่ยอมรับได้มากที่สุดในประเทศไทย ครอบครัวที่มีสมาชิกหลากหลาย
รุ่นเป็นรูปแบบดั้งเดิมของการสนับสนุนของครอบครัวในประเทศไทย” 410 แต่
ขนาดของครอบครัวยังถูกจำกัด และเป็นอีกครั้งความรับผิดชอบระหว่างหน่วยงาน
ต่างๆ ของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องมีการกระจายตั ว ทำให้เกิดระบบที่ไม่เอื้อต่อการ
แบ่งปันและใช้ประโยชน์จากแนวปฏิบัติที่ดี 411 อย่างไรก็ตาม อีกแหล่งที่มาระบุว่า
การดูแลแบบครอบครัวเครือญาติอุปถัมภ์เป็น “รูปแบบการเลี้ยงดูทางเลือกที่ใช้
กับเด็กในประเทศไทยมากที่สุด []...ประมาณ 90% ของการเลี้ยงดูทางเลือกทุก
แบบ” 412 การเลือกเครือญาติอย่างเป็นทางการจะกระทำโดยศูนย์รับเลี้ยงบุตรบุญ
ธรรม

ทั้งครอบครัวอุปถัมภ์และครอบครัวเครือญาติอุปถัมภ์ไม่มีการกำหนด
มาตรฐานอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับประเภทของการสนับสนุนที่ครอบครัวอุปถัมภ์
ต้องการ (ในแง่ของเงินทุน แต่ยังต้องการการสนับสนุนในเรื่องการปรับตัวของ
ผู้ดูแล) นอกจากนี้ การขาดฐานข้อมูลอันเป็นหนึ่งเดียวสำหรับการเลี้ยงดูทางเลือก
และขั้นตอนต่างๆ ที่หลายครอบครัวต้องใช้เวลาดำเนินการได้ทำลายรูปแบบการ
เลี้ยงดูทางเลือกเหล่านี้ นอกจากนี้การดูแลอุปถัมภ์อาจสร้างประสบการณ์ที่
แตกต่างอย่างมาก เช่น การเปลี่ยนผู้ดูแลชั่วคราวเป็นประจำ (โดยมีความเสี่ยงที่
เด็กจะถูกย้ายจากครอบครัวหนึ่ งไปอีกครอบครัวหนึ่ง หรือ เกี่ยวข้องกับสถาน
สงเคราะห์) หรือในทางตรงกันข้าม อย่างที่ว่า “การดูแลแบบอุปถัมภ์จะถูกกระทำ
ในระยะยาวมากขึ้นและกลายเป็นระบบการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมโดยพฤตินัย/การ
เปลี่ยนไปสู่การรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมอย่างเป็นทางการ หรืออาจกลายเป็นอุปสรรค
ต่อการแก้ปัญหาในระยะยาว” 413

4.4 ความรุนแรง

ไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด แม้ว่าข้อมูลบริการจะมาจากหน่วยงานต่างๆ รวมถึงสายด่วน
โรงพยาบาล และบริการสวัสดิการ แต่ยังไม่มีข้อมูลความชุก มีเพียงการประมาณ
การจากผลลัพธ์ของการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทยบางส่วน
เท่านั้น...” 414

ตามสถิติที่รายงานโดยสื่อและรวบรวมโดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน ในปี
พ.ศ. 2563 มีเด็กที่ถูกทารุณกรรมทางร่างกาย 126 ราย เด็ก 629 รายประสบ
ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 415 และอยู่ในสถานพักพิงช่วงหนึ่งระหว่างเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงเมษายน พ.ศ. 2563 416 อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเหล่านี้อ้างถึง
เด็กที่ใช้บริการการคุ้มครองของกรมกิจการเด็กและเยาวชนเท่านั้น ดังนั้นจึง
สะท้อนให้เห็นปัญหาเพียงเล็กน้อย ข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการสถานการณ์ความ
รุนแรงในครอบครัวของประเทศไทยรายงานว่า “จำนวนคดีที่เกี่ยวกับความรุนแรง
ต่อเด็กเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 17% ต่อปีในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา” ทำให้เกิดความกังวล
เกี่ยวกับประสิทธิภาพของกฎหมายซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวยับยั้งความรุนแรง 417 ตาม
สถิติอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2559-2563 ความรุนแรงในครอบครัวและ
ความรุนแรงต่อเด็กเพิ่มขึ้นเป็น 1,400 คดีในแต่ละปี และ 87% ของคดีการล่วง
ละเมิดทางเพศไม่ได้ถูกรายงาน 418
เห็นได้ชัดว่าอุปสรรคที่สำคัญที่สุดประการหนึ่ง ในการต่อสู้กับการล่วง
ละเมิดเด็กในประเทศไทยคือความเข้าใจของผู้ปกครองว่าความรุนแรงเป็นวิธีการ
เชิงบวกในการส่งเสริมวินัย 419 ในการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศ
ไทย พ.ศ. 2562 57.6% ของเด็กอายุ 1-14 ปี (มีเด็กผูช้ าย 60.5% และเด็กผู้หญิง
54.6%) ที่เข้าร่วมการสำรวจยืนยันว่าตนเองเคยถูกลงโทษทางวินัยที่รุนแรง โดยมี
ความแตกต่างระหว่างเขตเมืองและเขตชนบทถึง 8% ความแตกต่างที่มากที่สุดคือ
กลุ่มดัชนีความมั่งคั่งจาก 69.6% สำหรับคนที่ยากจนที่สุด ถึง 42.1% สำหรับคนที่
ร่ำรวยที่สุ ด 52.8% ของแม่เด็ก/ผู้ดูแลทั่วโลกเชื่อว่าเด็กจำเป็นต้องได้รับการ
ลงโทษทางร่างกาย 420
อันที่จริง งานวิจัยล่าสุดโดยมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยระบุว่า “เด็ก 3
ใน 5 ที่มีอายุ 1-14 ปีในประเทศไทยเคยประสบกับความรุนแรงทางอารมณ์ในบาง
รูปแบบ และมากกว่าครึ่งหนึ่งถูกลงโทษทางร่างกาย ในขณะที่ 4% ต้องเผชิญกับ
ความรุนแรงเพื่อการฝึกวินัยของสมาชิกในครอบครัว ” 421 การที่สังคมยอมรับการ
ลงโทษทางร่างกายว่าเป็นวิธีสั่งสอนเด็กไม่ได้เป็นข้อห้ามที่ชัดเจนในกฎหมายนี้
เนื่องจากการลงโทษทางร่างกายในบ้าน การเลี้ยงดูทางเลือก และสถานรับเลี้ยง
เด็กยังคงชอบด้วยกฎหมาย 422 จากการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของการยุติการ
ลงโทษทางร่างกายและการลงโทษที่ น่าอับอายกับเด็กซึ่งดำเนินการโดยองค์การ
ช่วยเหลือเด็กในปีพ.ศ. 2560 ใน 8 ชุมชน พบว่าไม่มีช่องทางให้เด็กที่ตกเป็นเหยื่อ
จากการลงโทษแจ้งเจ้าหน้าที่ 423 และ “28.1% ของผู้ปกครองทั้งหมดคิดว่าตนเอง
ไม่สามารถแจ้งความกับตำรวจได้หากครูลงโทษนักเรียนทางร่างกายเพราะเป็น

คำจำกัดความของความรุนแรงไม่แน่ชัดเนื่องจากขาดข้อมูล ด้วยความชุก
ภายในประเทศของ “ความรุนแรงทางจิตใจและทางเพศต่อเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี
405

Family-based care provided by a person/s who take on and care for a child as their own offspring. In United
Nations, 2009, Guidelines for the Alternative Care of Children, Geneva.
406 Committee on the Rights of the Child, 14 September 2011, Consideration of the reports submitted by States
parties under article 44 of the Convention. Combined third and fourth periodic reports of States parties due in 2009
- Thailand*, page 11.
407 UNICEF, May 2015, Review of Alternative Care in Thailand - Policy to Implementation with Special Focus on
Children Affected by HIV/AIDS (CABA), pages 41 and 42.
408 Madihi Khadijah & Brubeck Sahra for Key Assets & The Nippon Foundation, no date, Thailand - Alternative care
report, page 39.
409 Family-based care within the child’s extended family or with close friends of the family known to the child, whether
formal or informal in nature. In United Nations, 2009, Guidelines for the Alternative Care of Children, Geneva.
410 UNICEF, May 2015, Review of Alternative Care in Thailand - Policy to Implementation with Special Focus on
Children Affected by HIV/AIDS (CABA), page 34.
411 UNICEF, May 2015, Review of Alternative Care in Thailand - Policy to Implementation with Special Focus on
Children Affected by HIV/AIDS (CABA), page 37.
412 Madihi Khadijah & Brubeck Sahra for Key Assets & The Nippon Foundation, no date, Thailand - Alternative care
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413 UNICEF, May 2015, Review of Alternative Care in Thailand - Policy to Implementation with Special Focus on
Children Affected by HIV/AIDS (CABA), page 44.
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Oxford Policy Management and United Nations in Thailand, July 2020, Social Impact Assessment of COVID-19
in Thailand, page 131.
415 http://www.dcy.go.th/webnew/main/file/Report_on_the_Situation_of_Children_and_Youth_2563.pdf
416 https://www.dcy.go.th/webnew/upload/download/file_th_20201305145701_1.pdf
417 https://tdri.or.th/en/2020/08/time-to-give-child-protection-a-boost/, 12 August 2020.
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419 Study cited by Suwannarong Kanokwan for Save the Children, 2017, A desk review for Research for Promoting
Rural Opportunities for Children’s Empowerment, Education, and Development (PROCEED), page 72.
420 National Statistical Office Thailand and UNICEF, August 2020, Multiple Indicator Cluster Survey 2019, pages
193-195.
421 https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1579346/kids-caught-in-vicious-cycle-of-violence, published 21
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423 Save the Children International, 2017, Baseline assessment for ending all physical and humiliating punishment
against children project, page 21.
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สิทธิ์ของครู” 424 และมีพ่อแม่เพียง 4.2% ไม่ใช้การลงโทษทางร่างกายหรือวิธีการ
ที่ทำให้ลูกอับอาย 425

ลี้ภัยในประเทศไทยใช้งาน 3G ผ่านโทรศัพท์มือถือได้ และตอนนี้เปอร์เซ็นต์นี้น่าจะ
สูงกว่ามาก) 436

ตัวขับเคลื่อนที่อยู่เบื้องหลังความรุนแรงต่อเด็กมีอยู่มากมาย และเชื่อมโยง
กับการขาดความรู้เกี่ยวกับการเป็นพ่อแม่ในเชิงบวก สถานการณ์ที่ยากลำบาก
ภายในบ้าน และความยากจน โดยทั่วไปเด็กที่เปราะบางที่สุดคือเด็กที่มีความพิการ
หรือเจ็บป่วยเรื้อรัง 426

“ฉันมักจะใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนเล่นเฟสบุ๊กในโทรศัพท์มือถือ และมักจะ
มีคลิปวิดีโอลามกอนาจารโผล่ขึ้นมา บางครั้งฉันเปิดเนื้อหาและแชร์กับเพื่อนใน
ภายหลัง” 437

ในทางตรงกันข้าม ความรุนแรงอาจส่ง ผลกระทบอย่างมากต่อสุข ภาพ
ร่างกายและจิตใจของเด็ก และเด็กเหล่านี้มีความเสี่ยงมากขึ้นที่จะใช้ความรุนแรง
ในอนาคต 427

4.4.1 ความรุนแรงทางเพศ
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กกล่าวว่าการล่วงละเมิดทางเพศและการแสวง
ประโยชน์ทางเพศนั้น “เป็นที่แพร่หลาย” และการสอบสวนกรณีการล่วงละเมิด
ทางเพศมักใช้เวลานาน 428
เด็กที่ตกเป็นเหยื่อของการล่วงละเมิดทางเพศและผู้ที่ได้รับประโยชน์จาก
การคุ้มครองของกรมกิจการเด็กและเยาวชนมี 343 คนระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.
2562 ถึงพฤษภาคม พ.ศ. 2563 502 คนในพ.ศ. 2562 และ 1,296 คนในพ.ศ.
2561 429 สถิติการข่มขืนและการกระทำลามกอนาจารถูกแยกออกมา โดยคิดเป็น
เด็ก 204 คนและเยาวชน 45 คน(แม้ว่าไม่สามารถระบุช่วงอายุสำหรับเยาวชนได้
ในเว็บไซต์อ้างอิง) 430 นอกจากนี้ยังไม่มีข้อมูลแยกตามเพศ
อย่างไรก็ตาม อ้างอิงจากเว็บไซต์ของศูนย์ข้อมูลและข่าวสืบสวนเพื่อสิทธิ
พลเมือง ข้อมูลที่รวบรวมจากโรงพยาบาล 662 แห่งในปีพ.ศ. 2560 แสดงให้เห็น
ว่ามีเด็กเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเกือบ 9,000 คนเนื่องจากการล่วงละเมิด
ทางร่างกายและทางเพศ (ไม่มีข้อมูลแยกประเภท) 431 ซึ่ง นี่เป็นเพียง “ภูเ ขา
น้ำแข็งส่วนที่อยู่เหนือน้ำ โดยมักจะรายงานเฉพาะกรณีการละเมิดที่รุนแรงที่สุด
เท่านั้น” 432
การวิเคราะห์สถานการณ์ของวัยรุ่นปีพ.ศ. 2558-2559 ระบุว่า 88% ของ
เหยื่อความรุนแรงทางเพศเป็นเด็กผู้หญิงวัยรุ่นอายุ 10-18 ปี เหยื่อมักจะรู้จัก
ผู้กระทำความผิด (สมาชิกในครอบครัว เพื่อน หรือแฟน) และความรุนแรงเกิดขึ้น
ในบ้าน การรายงานการล่วงละเมิดทางเพศกับเด็กผู้ชายนั้นพบได้น้อยเนื่องจาก
การตีตราจากสังคม ดังนั้นจึงไม่ค่อยมีการถูกดำเนินคดี 433
สำหรับการล่วงละเมิดทางเพศบนอินเตอร์เน็ต การเข้าถึงอุปกรณ์ที่ใช้
เชื่อมต่อเพิ่มมากขึ้น (โดยเฉลี่ยผู้ใช้อยู่ในโลกออนไลน์ 9 ชั่วโมงต่อวัน) 434 มี
ผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับเยาวชนและเด็กจำนวนมาก ตัวอย่างเช่น 50%
ของผู้ใช้ TikTok ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 มีอายุระหว่าง 13 ถึง 17 ปี 435
การเชื่อมต่อเพิ่มขึ้นในหมู่ชุมชนผู้ลี้ภัยและผู้อพยพ (ในปีพ.ศ. 2557 59.1% ของผู้
424

Save the Children International, 2017, Baseline assessment for ending all physical and humiliating punishment
against children project, page 23.
425 Save the Children International, 2017, Baseline assessment for ending all physical and humiliating punishment
against children project, page 28.
426 https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1579346/kids-caught-in-vicious-cycle-of-violence, published 21
November 2018.
427 https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1579346/kids-caught-in-vicious-cycle-of-violence, published 21
November 2018.
428 Committee on the Rights of the Child, 17 February 2012, Consideration of reports submitted by States parties
under article 44 of the Convention. Concluding observations: Thailand, page 16.
429 http://www.dcy.go.th/webnew/main/file/Report_on_the_Situation_of_Children_and_Youth_2563.pdf
430http://www.dcy.go.th/webnew/main/file/Report_on_the_Situation_of_Children_and_Youth_2563.pdf
http://dcy.go.th/webnew/main/dowload_list.php?id=47
431 https://www.tcijthai.com/news/2019/02/scoop/9099
432 Risser Gary, Chief of Child Protection, UNICEF Thailand, 22 April 2019, Thailand needs more child protection
expertise at community level. https://www.unicef.org/thailand/stories/thailand-needs-more-child-protectionexpertise-community-level, published 22 April 2019.
433 UNICEF, 2016, A situation analysis of adolescents in Thailand 2015–2016, page 34.

เว็บไซต์และแพลตฟอร์มที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศมีจำนวน
เพิ่มขึ้น และผู้ให้ข้อมูลกล่าวว่าดีวี ดีประเภทนี้สามารถหาได้ง่ายตามท้องถนนใน
เมือง อย่างไรก็ตาม การสืบสวนและการสั่งปิดเว็บไซต์มีความซับซ้อน เนื่องจาก
จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากผู้ดูแลเว็บไซต์และผู้ให้บริการโทรคมนาคม 438
นอกจากนี้ เนื้อหาดังกล่าวยังได้รับการผลิตแบบออฟไลน์ สร้างความใกล้ชิดกับ
ความรุนแรงและการแสวงประโยชน์ทางเพศ

4.4.2 ตัวอย่างบริการในปัจจุบัน
บริการบางอย่างมีไว้เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านการใช้ความรุนแรง ได้แก่
ศูนย์ช่วยเหลือสังคม (One-Stop Crisis Center หรือ OSCC) และสายด่วน OSCC
ดำเนินงานทั่วประเทศภายใต้การดูแลของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อช่วยเหลือเหยื่อ
ของความรุนแรงในครอบครัวทั้งทางจิตใจ ร่างกาย และทางเพศ 439 มีคดีความ
รุนแรงต่อเด็ก 10,712 คดีที่ถูกแจ้งกับ OSCC ในปีพ.ศ. 2558 440

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม (One-Stop Crisis Center)
ศูนย์ช่วยเหลือสังคมจัดตั้งขึ้นในประเทศไทย ประกอบด้วยทีมสหสาขา
วิชาชีพที่ประสานงานกับตำรวจ ศาล สำนักงานอัยการสูงสุด องค์กรเอกชน และ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เพื่อให้การช่วยเหลือ
เด็กที่ตกเป็นเหยื่อความรุนแรงและการทารุณกรรมด้วยวิธีการประสานงานและ
หลีกเลี่ยงการแทรกแซงหลายรูปแบบที่อาจเป็นการทำร้ายเหยื่ออีกครั้ง ศูนย์
เหล่านี้ตั้งอยู่ในโรงพยาบาลและให้การดูแลเด็กหรือผู้หญิงเฉพาะช่วงเวลาที่พวก
เขาเข้ามาในโรงพยาบาลเท่านั้น 441
ความคิดริเริ่มในการช่วยเหลือเหยื่อของความรุนแรงคือสายด่วน 24 ชั่วโมง
ของศูนย์ประชาบดี (ในกรุงเทพฯ) ที่จัดการโดยกระทรวงพม. โดยมีวัตถุประสงค์
เพื ่ อ รั บ เรื ่ อ งร้ อ งเรี ย นจากประชาชนในประเด็ น ทางสั ง คมที ่ ห ลากหลาย
นอกเหนือจากการคุ้มครองเด็ก และช่วยประสานงานกับหน่วยราชการอื่นๆ ที่
เหมาะสม อีกหนึ่งสายด่วนที่เกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดเด็กโดยเฉพาะคือ มูลนิธิ
อินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย (ไทยฮอตไลน์) ซึ่งเป็นองค์กรที่เน้นไปยังอินเทอร์เน็ต
และการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กและการล่วงละเมิดทางเพศบนโลก
ออนไลน์ นอกจากนี้ มูลนิธิสายเด็ก (ChildLine Thailand หรือ CTF) ยังมีบริการ
สายด่วน “สายเด็ก 1387” ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งดำเนินการตามระบบการรายงาน
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Datareportal 2020 report Thailand. https://datareportal.com/reports/digital-2020-thailand
TikTok stats. https://www.bangkokpost.com/tech/1928660/how-tiktok-won-our-hearts?view_comment=1
UNHCR, September 2016, Connecting refugees, Geneva, page 37. https://www.unhcr.org/5770d43c4.pdf
437 14-17-year-old boy, Save the Children, Children’s voices - Findings from different consultations with children,
page 8.
438 Thai CSOs coalition for the UPR, 2016, 2nd Cycle Universal Periodic Review - Thailand UPR 2016 - Information
on the status of the human rights situation in Thailand, page 39.
439 Committee on the Rights of the Child, 14 September 2011, Consideration of the reports submitted by States
parties under article 44 of the Convention. Combined third and fourth periodic reports of States parties due in 2009
- Thailand*, page 14.
440 The Department of Children and Youth - The Ministry of Social Development and Human Security, National Child
protection strategy 2017-2021, page 10.
441 Child frontiers, 2014, National child protection systems in the East Asia and Pacific region. A review and analysis
of mappings and assessments, page 30.
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ที่ไม่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของรัฐ มีรายงานว่า CTF ได้รับโทรศัพท์ประมาณ 500
ครั้งต่อปี 442 นอกจากนี้ยังมีที่พักพิงฉุกเฉินสำหรับเด็กและครอบครัวในระดับ
จังหวัด ซึ่งให้บริการจัดการรายกรณี ให้คำปรึกษา ที่พัก อาหาร ให้ข้อมูลบริการ
ด้านสังคมและการแพทย์ และส่งผู้อยู่อาศัยกลับคืนสู่ชุมชนของพวกเขา 443

4.4.3 การกระทำทีเ่ ป็นอันตรายและเลือกปฏิบัติ
ภายใต้หัวข้อนี้มีการวิเคราะห์แนวปฏิบัติที่เชื่อมโยงกับความรุนแรงบน
พื้นฐานทางเพศและเพศสภาพ
ยังไม่มีแผนหรือยุทธศาสตร์ระดับชาติในการจัดการกับการแต่งงานของเด็ก
ในประเทศไทย แม้ว่าประเทศจะอยู่ในอันดับที่ 19 ใน 193 ประเทศขององค์การ
สหประชาชาติเมื่อกล่าวถึงจำนวนเด็กผู้หญิงอายุต่ำกว่า 18 ปีที่แต่งงานหรืออยู่กิน
กัน (ประชาชนสามารถอยู่กินกันหรือจัดพิธีสมรสได้แม้ไม่ได้จดทะเบียนสมรสอย่าง
เป็นทางการ) ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 11 เมื่อกล่าวถึงเด็กผู้ชาย การแต่งงาน
ของเด็กพบได้เฉพาะในพื้นที่ชนบท ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ในหมู่ชาวเขา เช่น ชาวอาข่าและชาวม้ง (ซึ่งถือว่าการแต่งงานของเด็กและการ
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรเป็นผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ) และชุมชนชาวมุสลิม 444
ในสถานการณ์ดังกล่าว อำนาจและการตัดสินใจในชีวิตของเด็กผู้หญิงมีจำกัด และ
ครอบครัวถือว่าการแต่งงานเป็นวิธีการให้ความปลอดภัยแก่ลูกสาวและตนเอง
เนื่องจากผู้ชายที่ร่ำรวยจะมอบสินสอดทองหมั้นให้กับครอบครัวของเจ้าสาว 445
โดยสรุปแล้วการแต่งงานของเด็กเกิดจากความไม่เท่าเทียมกัน และถูกดำเนินตาม
ธรรมเนียมปฏิบัติที่ขัดต่อกฎหมายราชการ กฎหมายนี้มักไม่มีการบังคับใช้ในพื้นที่
ชนบท ชุมชนชาวมุสลิมใช้กฎหมายอิสลามซึ่งเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายอายุไม่เกิน
17 ปีสามารถแต่งงานกันได้หากได้รับความยินยอมจากศาลอิสลามหรือผู้ปกครอง

ข้อมูลจากการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562
ระบุว่าเปอร์เซ็นต์ของผู้หญิง อายุ 20-49 ปี ที่แต่งงานก่อนอายุ 18 ปีเท่ากับ
18.3% โดยมีความแตกต่าง 7% ในเขตเมืองและเขตชนบท จากมุมมองระดับ
การศึกษา เปอร์เซ็นต์ความแตกต่างที่มากที่สุดคือระหว่าง 29.7% ที่อยู่ระดับ
การศึกษาก่อนประถมศึกษา เทียบกับ 4.4% ที่อยู่ในระดับสูงกว่า
ภาพด้านล่างนี้คือข้อมูลสำคัญอื่นๆ เกี่ยวกับการแต่งงานของเด็ก 452

การแต่งงานของเด็ก
เด็กผู้หญิงอายุ 15 18 ปีที่แต่งงานแล้ว:
9.6%

ผู้หญิงอายุ 15 - 49 ปีที่
แต่งงานตอนอายุ 15: 3.8%

เด็กผู้หญิงอายุ 15 - 18 ปีในกลุ่มคน
ที่ยากจนที่สุดที่แต่งงานแล้ว: 17.7%
เด็กผู้หญิงอายุ 15 - 18 ปีในกลุ่มคน
ที่ร่ำรวยที่สุดที่แต่งงานแล้ว: 1.5%

ท้ายที่สุด 4.2% ของเด็กผู้ชายอายุ 15-19 ปี แต่งงานแล้ว และ 7% ของ
ผู้ชายอายุ 20-49 ปี แต่งงานก่อนอายุ 18 ปี 453

ว่าด้วยเรื่องการขริบอวัยวะเพศหญิง 454 ไม่มีกฎหมายเฉพาะที่ทำให้เป็น
เรื่องผิดกฎหมายในประเทศ มีการปฏิบัติในชุมชนมาเลยเซีย-มุสลิมทางภาคใต้ด้วย
ความเชื่อที่ว่าจะช่วยปกป้องผู้หญิง 455

446

ตามรายงานชื่อ “เด็กผู้หญิงที่ไม่ใช่เจ้าสาว” “การตั้งครรภ์ไม่พร้อมใน
ประเทศไทยมั ก จะนำไปสู ่ ก ารแต่ ง งานก่ อ นวั ย อั น ควรด้ ว ยความกลั ว การถู ก
ประนาม ไม่เหมือนในเอเชียใต้ที่การแต่งงานก่อนวัยอันควรเป็นช่องทางที่จะทำให้
การมีเพศสัมพันธ์ที่สังคมไม่เห็นด้วยเป็นเรื่องที่ถูกต้อง โดยที่การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นก็
จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ” 447 กระทั่งทุกวันนี้ก็ยังมีความคาดหวังให้เด็กผู้หญิง
“ประพฤติ” ตามประเพณีดั้งเดิม มีคุณธรรม และไม่ยุ่งเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์
ก่อนแต่งงาน 448 การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นไม่อำนวยต่อสภาพแวดล้อมของ
เด็กผู้หญิงในบ้านและในโรงเรียน (เด็กมักถูกบังคับให้ลาออก) 449 และการแต่งงาน
ของวัยรุ่นอาจเป็นได้ทั้งสาเหตุและผลที่ตามมาของการตั้งครรภ์
ตามที ่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นบทเกี ่ ย วกั บ กรอบทางกฎหมายและสถาบั น ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์อาจอนุมัติการสมรสของบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 17 ปี ใน
กรณีที่มี “เหตุผลที่เหมาะสม” โดยไม่ระบุเหตุผลว่าเหตุผลที่เหมาะสมคืออะไร 450
โดยสรุ ป ตามรายงานของ NGO CEDAW Shadow ในฐานะตั ว แทนของหญิ ง
พื้นเมืองในประเทศไทย “กฎหมายอาญามาตรา 277 ยินยอมให้เด็กผู้หญิงอายุ
ระหว่าง 13-15 ปีสมรสกับจำเลยผู้กระทำชำเราแทนการลงโทษทางอาญา” 451
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Madihi Khadijah & Brubeck Sahra for Key Assets & The Nippon Foundation, no date, Thailand - Alternative care
report, page 24.
443 UN National Economic and Social Development Council, October 2020, Socio-Economic Impact Assessment of
COVID-19 in Thailand, page 123.
444 https://atlas.girlsnotbrides.org/map/thailand
445
The Borgen Project, 15 July 2015, 10 Shocking Facts About Child Poverty in Thailand.
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448 Office of the National Economic and Social Development Board, 2013, cited in UNICEF, 2016, A situation
analysis of adolescents in Thailand 2015–2016, page 39.
449 Office of the National Economic and Social Development Board, 2013, cited in UNICEF, 2016, A situation
analysis of adolescents in Thailand 2015–2016, pages 23 and 131.
450 https://atlas.girlsnotbrides.org/map/thailand

4.5 กลุ่มเปราะบาง
“เด็กแต่ละกลุ่มมีความซับซ้อนและปัญหาต่างกัน” 456
ในส่วนต่อไปนี้จะเน้นไปที่กลุ่มเด็กเปราะบางบางกลุ่ม เราไม่ได้ต้องการ "ใส่
เครื่องหมาย" ให้เด็กด้อยโอกาส อย่างไรก็ตาม หัวข้อนี้มีเพื่อการนำเสนอเนื้อหา

4.5.1 เด็กชาติพันธุ์และชนพื้นเมือง และเด็ก
พิการ
จำนวนประชากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชาวเขาคือ 514,887 คน แต่ไม่มีข้อมูล
กลุ่มอายุ ในปีพ.ศ. 2561 มีเด็กชาวเขาและชนเผ่าพื้นเมืองจำนวน 110,516 คน
(เกิดในประเทศไทยและมีเลขประจำตัวขึ้นทะเบียนเป็น '0' และ '7') 457

451

Thailand NGO, July 2017, CEDAW Shadow report on behalf of indigenous women in Thailand for the 67th
Session of CEDAW (Sixth and Seventh Periodic Report), July 2017, page 10.
452 National Statistical Office Thailand and UNICEF, August 2020, Multiple Indicator Cluster Survey 2019, pages
195-197.
453 National Statistical Office Thailand and UNICEF, August 2020, Multiple Indicator Cluster Survey 2019, pages
198.
454 “A traditional harmful practice that involves the partial or total removal of external female genitalia or other injury
to female genital organs for non-medical reasons”. https://www.who.int/health-topics/female-genitalmutilation#tab=tab_1
455 Orchid Project and the Asia-Pacific Resource and Research Centre for Women (ARROW), March 2020, Asia
Network to End Female Genital Mutilation/Cutting (FGM/C) Consultation report "I didn't know it happened there",
page 51.
456 Save the Children Thailand, 2021, Internal document: consultations with children organised by SCI Thailand
during the Country Strategic Planning process.
457 http://118.174.31.163/images/snbt/str/book/describe/61/Status%20of%20person.pdf
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เด็กจากชุมชนชาติพันธุ์และชนพื้นเมืองอาจถูกประณามและถูกเลือกปฏิบัติ
เนื่องจากภาษาและวิถีชีวิตของพวกเขา โดยทั่วไปแล้วพวกเขามาจากครอบครัวที่
ยากจนและมีโอกาสที่จำกัดมากกว่าเด็กคนอื่นๆ ในการเข้าถึงการศึกษา บริการ
ทางด้านสุขภาพ และบริการทางสังคม 458 ข้อมูลเฉพาะเจาะจงจะถูกรายงานใน
หัวข้อที่เกี่ยวกับสุขภาพและการศึกษา ตามสมควร

4.5.2 เด็กที่มีความหลากหลายทางเพศ
(LGBTI)

การประณามและการเลือกปฏิบัติยังเป็นตัวทำลายสวัสดิภาพและสิทธิของ
เด็กพิการซึ่งมักถูกมองข้าม เนื่องจากผู้ปกครองบางคนไม่ยอมลงทะเบียนเด็กที่
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 459 ซึ่งจะเป็นการเพิ่มโอกาสให้เด็ก
เหล่านี้ได้รับบริการตามต้องการ การทำงานร่วมกันของชุมชนและการยอมรับทาง
สังคมในเรื่องของคนพิการเป็นสิ่งสำคัญ 460
การศึกษาในปีพ.ศ. 2562 คาดการณ์ว่ามีเด็ก 93,129 คนที่มีอายุระหว่าง 0
ถึง 14 ปี (0.87%) ที่มีความพิการทางร่างกายและสติปัญญาบางประการ ซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นความพิการแต่กำเนิด เด็กที่มีความพิการมากกว่าหนึ่งในสามไม่ได้ไป
โรงเรียน เด็กเกือบทั้งหมดที่มีความบกพร่องทางร่างกายและสติปัญญาไม่สามารถ
ดูแลตัวเองหรือออกไปใช้ชีวิตตามลำพังได้ (81.6% และ 94.5% ตามลำดับ) 461
องค์กรต่างๆ เช่น 4Life และ Christian Care Foundation for Children
with Disabilities ให้ความสัมพันธ์ของการละทิ้งกับ “ความเชื่อทางศาสนาและ
การประณามทางสังคมในเรื่องของความพิการ” 462 เด็กที่มีความพิการมักจะเผชิญ
กับความยากจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพวกเขาอาศัยอยู่ในครอบครัวที่มีพ่อแม่
เลี้ยงเดี่ยวหรือผู้ปกครองต้องดูแลพวกเขาเต็มเวลาโดยไม่สามารถทำงานได้

ในขณะที่ไม่มีการจัดสรรเงินช่วยเหลือผู้พิการอย่างสม่ำเสมอ 463 ผู้หญิงและ
เด็กผู้หญิงที่มีความพิการมีความเสี่ยงจากการถูกแสวงหาประโยชน์และการทารุณ
กรรมมากขึ้น ซึ่งรวมไปถึงการค้ามนุษย์ นอกจากนี้ความพิการไม่ใช่ประเด็นหลักที่
ปรากฏในนโยบายการคุ้มครองจากความรุนแรงและการแสวงประโยชน์ 464
ผู้พิการไม่สามารถเข้าถึงระบบยุติธรรมได้เสมอไป (แม้กระทั่งทางกายภาพ)
และไม่มีความช่วยเหลือทางกฎหมายและล่ามภาษามือ อีกทั้งประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่งยังจำกัดการรับฟังคำให้การของคนพิการ 465
สุดท้ายนี้ ครอบครัวของเด็กพิการมักไม่รับรู้ถึงสิทธิของตนที่มีอยู่ และ
หน่วยงานที่ทำงานร่วมกับกลุ่มคนเหล่านี้ขาดการฝึกอบรมและการประสานงานที่
เพียงพอ 466

458

Committee on the Rights of the Child, 17 February 2012, Consideration of reports submitted by States parties
under article 44 of the Convention. Concluding observations: Thailand, page 18.
459 Committee on the Rights of the Child, 17 February 2012, Consideration of reports submitted by States parties
under article 44 of the Convention. Concluding observations: Thailand, page 3.
460 Chosita Pavasuthipaisit, Luechai Sringernyuang, Narongrid Asavaroungpipop, Thanvaruj Booranasuksakul,
Vanida Chaninyuthwong, Wimonwan Panyawong, Thawanrat Sriwilas, 2019, Situation of Disability and Access to
Essential Public Services of Children with Disabilities in the Community of Thailand, Health System Research
Institute, page 477. https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/4942
461 Butchon Rukmanee, Doungthipsirikul Suradech, Permpolsuk Suppawat, Vishwanath Dabak Saudamini,
Teerawattananon Yot, 2019, Situation, Personal and Household Characteristics Associated with Disability in
Children, Health System Research Institute. https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5039
462 Committee on the Rights of Persons with Disabilities, 12 May 2016, Concluding observations on the initial report
of Thailand, page 24.
463 Committee on the Rights of Persons with Disabilities, 12 May 2016, Concluding observations on the initial report
of Thailand, page 9.
464 Committee on the Rights of the Child, 17 February 2012, Consideration of reports submitted by States parties
under article 44 of the Convention. Concluding observations: Thailand, pages 5 and 6.

เจ้าหน้าที่ขององค์การช่วยเหลือเด็ก สำนักงานแม่สอด เข้าเวิร์กช็อป SOGIESC
ภายใต้โครงการ HEARTS
ตามรายงานของ CEDAW Shadow พ.ศ. 2560 เว็ บ ไซต์ แ ละรายงาน
โซเชียลมีเดียต่างๆ โจมตีผู้คนที่เป็น LGBTI “มีการส่งเสริมการข่มขืน การรุมโทรม
และการโจมตีทางร่างกายอย่างชัดเจน ซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตและร่างกายของ
ชาว LGBTI ทำให้พวกเขาต้องปกปิดตัวเองและใช้ชีวิตภายใต้ความกลัว ” ทว่า
สาธารณชนไม่ไ ด้ร ับ รู ้ว่ า การข่มขืน และการข่มขู่ ว่ า จะข่มขืน ชาว LGBTI เป็ น
อาชญากรรม ชนกลุ่ มนี้ยั ง มีค วามเสี ่ย งต่ อการล่ว งละเมิ ด และความรุ น แรงที่
มากกว่า แต่พวกเขาไม่ค่อยรายงานคดีข่มขืนเนื่องจากขาดความไว้วางใจในระบบ
ของสาธารณะและเกิดความกลัวว่าคำร้องเรียนจะไม่ถูกรับฟังและไม่ได้รับความ
เข้าใจ 467 อย่างที่เด็กๆ ชี้ให้เห็น โซเชียลมีเดียสามารถทำลายความเป็ นอยู่ที่ดีของ
พวกเขาได้อย่างรุนแรง
“ผู้คน LGBTIQ+ ถูกดูถูกบนเฟสบุ๊ก มีคนแสดงความคิดเห็นอย่างต่อเนื่อง
ถามฉันว่าทำไมฉันถึงไม่คบผู้ชายและใครจะดูแลฉันยามแก่เฒ่า ฉันถูกสังคมตัดสิน
เพราะความสัมพันธ์ของฉันต่างจาก 'คนธรรมดา' ซึ่งทำให้ฉันรู้สึกแย่” 468
โดยทั่วไปแล้ว พื้นที่ที่ปลอดภัยในการให้คำปรึกษาแก่เด็กๆ ที่ตกเป็นเหยื่อ
การล่วงละเมิดคือช่องทางออนไลน์ ดังนั้น “พื้นที่ออนไลน์ไม่หลงเหลือความ
ปลอดภัยสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลืออีกต่อไปแล้ว” 469
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิตจะอยู่ในหัวข้อ 5.8.2 (เรื่องสุขภาพ)
และข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกลั่นแกล้งและความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน
LGBTI ในโรงเรียนอยู่ในหัวข้อ 6.8 (เรื่องการศึกษา)

465

Committee on the Rights of Persons with Disabilities, 12 May 2016, Concluding observations on the initial report
of Thailand, pages 5 and 6.
466 Committee on the Rights of the Child, 17 February 2012, Consideration of reports submitted by States parties
under article 44 of the Convention. Concluding observations: Thailand, page 3.
467 Togetherness For Equality (TEA) and The Working Group for Gender Equality, Rights and Freedom in Thailand,
June 2017, Thailand: Discrimination and Violence against Women and LBTI Persons - Shadow report to the
Committee on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW) for consideration at the 67 th session,
2017, page 4..
468 The Coalition of CSOs and INGOs for Children’s SOGIESC Rights -Thailand, 25 March 2021, Joint submission
to the United Nations Human Rights Council - 39th Session of the Working Group on the Universal Periodic Review,
page 8.
469 The Coalition of CSOs and INGOs for Children’s SOGIESC Rights - Thailand, 25 March 2021, Joint submission
to the United Nations Human Rights Council - 39th Session of the Working Group on the Universal Periodic Review,
page 8.
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4.5.3 เด็กที่อยู่ตามท้องถนน
ตลอดหลายปี ท ี ่ ผ ่ า นมา มี ก ารถกเถี ย งกั น ในภาคงานสั ง คมสงเคราะห์
เกี่ยวกับคำจำกัดความของ "เด็กเร่ร่อน" ซึ่งไปกว้างขวางกว่าบทวิเคราะห์นี้ โดย
สรุป คำจำกัดความสามารถแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ย่อยต่างๆ เช่น เด็กที่อาศัยอยู่
ตามท้องถนน (นอนในที่สาธารณะ) เด็กที่ทำงานตามท้องถนน (กลับบ้านตอน
กลางคื น ) เด็ ก ในครอบครัว ที ่อ าศั ยอยู่ ตามท้ อ งถนน เป็ น ต้น กลุ ่ ม เหล่ านี้ไ ม่
เหมือนกันและอาจมีปัจจัยเสี่ยงแตกต่างกันที่ทำให้สภาพชีวิตของของพวกเขาแย่
ลง ในหัวข้อนี้ เราจะใช้คำว่าเด็กที่อยู่ตามท้องถนน ซึ่งอีกไม่นานนี้อาจได้กลายเป็น
คำศัพท์ใหม่ที่คนนิยมใช้กัน 470
ในปีพ.ศ. 2562 ในจำนวนเด็ก 2,409 คนที่ไ ด้รับ การคุ้มครองจากกรม
กิจการเด็กและเยาวชน 6.84% เป็นเด็กที่อาศัยอยู่ตามท้องถนน (164 คน) 471
ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงเมษายน พ.ศ. 2563 มีเด็กที่อาศัยอยู่ตามท้อง
ถนนหรือหนีออกจากบ้าน 360 คนอาศัยอยู่ในสถานพักพิง 472 อย่างไรก็ตาม นี่
น่าจะเป็นเพียงส่วนที่น้อยมากเมื่อเทียบกับจำนวนเด็กที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับท้อง
ถนนจริงๆ ซึ่งอาจไม่ได้รับความช่วยเหลือในฐานะกลุ่มเป้าหมาย ตัวอย่างเช่น ใน
รายงานอนุสัญญาว่า ด้ วยสิท ธิเ ด็ก พ.ศ. 2554 ที่จัดทำโดยประเทศไทย การ
ประมาณการของเด็กเร่ร่อนอยู่ที่ประมาณ 20,000 คน (ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการ
ขอทานและการใช้แรงงานเด็ก) 473 ในปี พ.ศ. 2563 Asia news คาดการณ์จำนวน
เด็กที่อาศัยอยู่ตามท้องถนนเพิ่มเป็นสองเท่า (50,000 คน) รวมถึงเด็กที่มาจาก
ประเทศเพื่อนบ้าน (กัมพูชา พม่า เวียดนาม และโรฮิงญา)) บทความสองบทระบุ
ว่าเด็กที่อยู่ตามท้องถนนสามารถพบได้ในหลายๆ จังหวัด เช่น กรุงเทพฯ เชียงใหม่
พิษณุโลก ขอนแก่น นครราชสีมา นนทบุรี และสมุทรปราการ 474 และการมีส่วน
เกี่ยวข้องกับท้องถนนอาจเป็นแบบถาวร ชั่วคราว หรือเป็นผลมาจากสถานการณ์
การย้ายถิ่น 475
เด็กที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับท้องถนนในประเทศไทยมีอายุ 1.5 ถึง 18 ปี และ
ต้องใช้ชีวิตอยู่กับท้องถนนด้วยเหตุผลหลายประการ ส่วนมากถูกทอดทิ้งตั้งแต่ยัง
เป็นทารก รองลงมาคือ หลบหนีหรือถูกไล่ออกจากสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า เด็ก
เหล่านี้ส่วนใหญ่ไม่ได้จดทะเบียนตั้งแต่แรกเกิด ไม่ปรากฏหลักฐานระบุตัวตน และ
ต้องอาศัยธุรกิจผิดกฎหมายเพื่อความอยู่รอด เช่น ยาเสพติด การโจรกรรม และ
การแสวงประโยชน์ทางเพศ 476 เด็กที่อยู่ตามท้องถนนไม่สามารถเข้าถึงการศึกษา
ด้วยปัจจัยต่างๆ เช่น การขาดเอกสารแสดงตัวของทางราชการหรือสูติบัตร การ
ขาดรายได้ที่มั่นคงของครอบครัวอันส่งผลให้ไม่สามารถจ่ายค่าธรรมเนียมให้แก่
โรงเรียน และการใช้ยาเสพติดและแอลกอฮอล์ซึ่งทำลายระบบประสาท อีกทั้งยัง
ขัดขวางสมาธิและการเรียนรู้ 477
ความยากจนเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของการเข้าไปเกี่ยวข้องกับท้องถนน
เมื่อครอบครัวอาศัยอยู่ในชุมชนแออัดและต้องเผชิญกับความยากจนในด้านต่างๆ
จะไม่สามารถเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานต่างๆ เช่น ที่อยู่อาศัย การรักษาสุขภาพและ
สุขาภิบาล การศึกษา การคมนาคมขนส่ง ฯลฯ และเด็ก ๆ พยายามหาวิธีการอื่น
Davis Jarrett, Fiss Judith, Miles Glenn, PhD, February 2016, To Help My Parents...”. An Exploratory Study on
the Hidden Vulnerabilities of Street-Involved Children and Youth in Chiang Mai, Thailand, page 8.
471 http://www.dcy.go.th/webnew/upload/download/file_th_20201705214233_1.pdf
472 https://www.dcy.go.th/webnew/upload/download/file_th_20201305145701_1.pdf
473 Committee on the Rights of the Child, 14 September 2011, Consideration of the reports submitted by States
parties under article 44 of the Convention. Combined third and fourth periodic reports of States parties due in 2009
- Thailand*, page 28.
474 Kowitwanij Weena for Asia news, 6 April 2020, Protecting and educating Thailand’s street kids.
http://www.asianews.it/news-en/Protecting-and-educating-Thailand%E2%80%99s-street-kids-50258.html
475
Street children: vulnerable group who cannot access to basic services, Thairath news.
https://www.thairath.co.th/news/society/2006131
476https://borgenproject.org/street-childrenthailand/#:~:text=Street%20children%20in%20Thailand%20range,are%20because%20of%20family%20problems.
&text=These%20children%20have%20no%20birth%20date%2C%20no%20family%20and%20no%20security, 2
July 2015.
477 Natchanok Kritritthisesh (student of BA in Humanitygf, Silpakorn University), 2020, The process of how children
living in the street near the Buddhayodfar bridge, Bangkok has become on the edge and no access to education,
pages
51-52.
Not
official
translation.
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ด้วยตัวของพวกเขาเอง ดังนั้น การเกี่ยวข้องกับท้องถนนอาจหมายถึงการแสวงหา
อิสรภาพและการผจญภัย โดยหลีกหนีจากบรรทัดฐานที่เข้มงวดของโครงสร้างทาง
สังคมที่ตายตัว
การเกี่ยวข้องกับท้องถนนยังหมายถึงการหลีกหนีจากความรุนแรงหรือ
สถานการณ์ ย ากลำบากของครอบครั ว หลั ก ๆ แล้ ว อาจมาจากปั ญ หาภายใน
ครอบครัว การหย่าร้างหรือการเสียชีวิตของพ่อแม่ การละเลย ความรุนแรงใน
ครอบครัว 478 สุดท้ายนี้ ปัจจัยอื่นอาจเป็นสภาพแวดล้อมทั่วไปของชุมชน เช่น
ชุมชนถูกรายล้อมด้วยไนท์คลับและแหล่งเล่นเกมส์ที่ดึงดูดให้เด็กๆ ใช้ชีวิตนอก
บ้าน 479
เด็กที่มีความเกี่ยวข้องกับท้องถนนใช้เวลาอยู่ตามท้องถนน เป็นขอทาน
และถึงขั้นนอนบนถนนหรือในสถานีขนส่งและตลาด ในกลุ่มนี้ยังมีเด็กที่กลับบ้าน
ตอนกลางคืนแต่ใช้เวลาทั้งวันในการขายดอกไม้ ขายของเล่น หรือบทความต่างๆ
หรือพยายามหาเงินจากกิจกรรมที่คล้ายคลึงกัน (ล้างกระจกรถ เก็บเศษขยะ ฯลฯ)
ในช่วงวันหยุดหรือช่วงเวลาหลังเลิกเรียน 480 พวกเขามักจะประกอบอาชีพรับจ้าง
เช่น ช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาด หรือทำงานก่อสร้าง 481
การใช้เวลากลางวัน (และบางครั้งตอนกลางคืน) ในที่สาธารณะหมายถึงการ
เผชิญภัยเสี่ยงทุกรูปแบบ เช่น การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กและการล่วง
ละเมิดทางเพศ งานวิจัยในเชียงใหม่เปิดเผยว่า 43% ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ยอมรับว่าถูกผู้ใหญ่บังคับให้ทำในสิ่งที่ไม่ต้องการ เช่น การใช้ยาเสพติด การข่มขืน
ทางทวารหนัก และการมีเ พศสัม พัน ธ์โดยไม่ใช้ถ ุง ยางอนามัย เด็กผู้ชายและ
เด็กผู้หญิงบางคนถูกถ่ายทำภาพลามกอนาจารด้วย 482

กลุ ่ ม เด็ ก ที ่ อ ยู ่ ต ามท้ อ งถนนที ่ อ ่ อ นแอที ่ ส ุ ด คื อ เด็ ก ที ่ น อนอยู ่ ข ้ า งถนน
เนื่องจาก “...ตัวแทนนักค้ามนุษย์จะพยายามสร้างสายสัมพันธ์กับเด็กเหล่านี้ด้วย
การเสนออาหาร เงิน เกมส์ หรือของเล่นเพื่อจะได้รับความไว้วางใจก่อนจะขอให้
พวกเขาทำงานให้” 483
ความรุนแรงทางเพศในเด็กและเยาวชนที่อยู่ตามท้องถนนเป็นเรื่องธรรมดา
มากสำหรับทั้งเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิง แม้จะมีหลักฐานแน่ชัดแต่ยังขาดการวิจัย
เกี่ยวกับประสบการณ์ของเด็กผู้ชายในเรื่องนี้ และอาจเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว
ทางเพศ 484
อ้างอิงตามงานวิจัยในเชียงใหม่ เด็ก ๆ ได้จัดลำดับกลุ่มคนที่พวกเขาคิดว่า
อันตรายที่สุด กลุ่มแรกคือเพื่อน และยังรวมถึงสมาชิกในครอบครัว เจ้าของธุรกิจ
และระดับที่อันตรายน้อยกว่าคือผู้ใช้ยาและเจ้าหน้าที่ตำรวจ 485
ในช่วงระหว่างการทำบทวิเคราะห์นี้พบข้อมูลเพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับบริการ
เฉพาะสำหรับ เด็กบนถนน เช่น ChildLine Thailand Foundation ซึ่ง จัดการ
ศูนย์เยาวชนที่เรียกว่า HUB ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2555 เปิดให้บริการระหว่างเวลา 9.00 18.00 น. และ 21.00 น. - 06.00 น. สำหรับเด็กเร่ร่อน ในเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

http://sure.su.ac.th/xmlui/bitstream/handle/123456789/15260/BA_Natchanok_Kritritthisesh.pdf?sequence=1&isAll
owed=y
478 Davis Jarrett, Fiss Judith, Miles Glenn, PhD, February 2016, To Help My Parents...”. An Exploratory Study on
the Hidden Vulnerabilities of Street-Involved Children and Youth in Chiang Mai, Thailand, pages 9 and 10.
479 Lalita Surakhachondet, Nanthaporn U-saard, 2017, Behavior and Immigration of Street Children: A Case Study
of Khon Kaen Municipality, Khon Kaen Province, Thailand, page 198.
480 Kowitwanij Weena for Asia news, 6 April 2020, Protecting and educating Thailand’s street kids.
http://www.asianews.it/news-en/Protecting-and-educating-Thailand%E2%80%99s-street-kids-50258.html
481 Davis Jarrett, Fiss Judith, Miles Glenn, PhD, February 2016, To Help My Parents...”. An Exploratory Study on
the Hidden Vulnerabilities of Street-Involved Children and Youth in Chiang Mai, Thailand, page 23.
482 Davis Jarrett, Fiss Judith, Miles Glenn, PhD, February 2016, To Help My Parents...”. An Exploratory Study on
the Hidden Vulnerabilities of Street-Involved Children and Youth in Chiang Mai, Thailand, pages 26-28.
483 Suwannarong Kanokwan for Save the Children, 2017, A desk review for Research for Promoting Rural
Opportunities for Children’s Empowerment, Education, and Development (PROCEED), page 12.
484 Davis Jarrett, Fiss Judith, Miles Glenn, PhD, February 2016, To Help My Parents...”. An Exploratory Study on
the Hidden Vulnerabilities of Street-Involved Children and Youth in Chiang Mai, Thailand, pages 7 and 34.
485 Davis Jarrett, Fiss Judith, Miles Glenn, PhD, February 2016, To Help My Parents...”. An Exploratory Study on
the Hidden Vulnerabilities of Street-Involved Children and Youth in Chiang Mai, Thailand, pages 24 and 25.
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(กรุงเทพมหานคร) ศูนย์นี้เ กี่ยวข้องกับ การคุ้มครองเด็กในกรณีที่รุน แรง 486
โดยทั่วไปยังมีความท้าทายหลายประการสำหรับองค์กรเอกชนที่ทำงานกับเด็ก
กลุ่มนี้ ทั้งองค์กรเอกชน องค์กรนอกภาครัฐ ภาคประชาสังคม รวมถึงครูจิตอาสาที่
ทำงานอย่างใกล้ชิดกับเด็กเร่ร่อนค่อยๆ หายไปหรือมีการลดบุคลากรภาคสนาม
ภาครัฐยังคงทำงานตามปกติและไม่เข้าถึงเด็กกลุ่มนี้ (ชั่วโมงการทำงานของรัฐบาล
ไม่ตรงกับช่วงเวลาของเด็ก เช่น พนักงานรัฐทำงานตั้งแต่ 8.30 น. ถึง 16.00 น.
แต่ เด็กเร่ร่อนปรากฏตัวตั้งแต่ 17.00 น. ถึงเที่ยงคืน) 487

4.5.4 การใช้แรงงานเด็กและการค้าเด็ก

o สำนักงานคดีค้ามนุษย์ในสังกัดสำนักงานอัยการสูงสุด: ทำหน้าที่สอบสวนคดี
การค้ามนุษย์/เด็ก และติดตามคดีการค้ามนุษย์ในจังหวัด
o คณะทำงานต่อต้านการค้ามนุษย์ในประเทศไทย: ทำหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย
ต่ อ ต้ า นการค้ า มนุ ษ ย์ แ ละการค้ า เด็ ก ภายใต้ ก ารค้ า ประเวณี แ ละใน
อุตสาหกรรมหลัก
o คณะทำงานต่อต้านการค้ามนุษย์ในประเทศไทยทำงานร่วมกันอย่างใกล้ ชิด
กับชุดปฏิบัติการปราบปรามการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ต
และศูนย์เพื่อเด็กหายและถูกฉวยผลประโยชน์แห่งชาติ
o กรมสอบสวนคดีพิเศษ กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ มีหน้าที่
บังคับและสอบสวนคดีการค้ามนุษย์
o กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน: ในปีพ.ศ. 2562 ได้จัดการคดีของเด็ก
จำนวน 2,314 คนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการค้ายาเสพติด
o กระทรวงสาธารณสุข: ในปีพ.ศ. 2562 ได้มีการริเริ่มโครงการพัฒนาระบบ
บริการทางด้านสุขภาพเพื่อช่วยเหลือและป้องกันการใช้แรงงานเด็กรูปแบบที่
เลวร้าย เพื่อให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขสามารถระบุตัวและส่งต่อเหยื่อแรงงาน
เด็กไปเข้ารับการบำบัดฟื้นฟู

เพื่อเป็นการแสดงความมุ่งมั่นของเราในการต่อสู้กับการค้ามนุษย์โดยร่วมมือกับ
รัฐบาลไทย เราได้เข้าร่วมกิจกรรมวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ในปีพ.ศ. 2560

หน่วยงานของรัฐเพื่อขจัดรูปแบบของการใช้แรงงาน
เด็กที่เลวร้ายที่สุด 488
o กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน: มีหน้าที่รับผิดชอบ
การตรวจสอบ (ในปีพ.ศ. 2562 พบการฝ่าฝืนการใช้แรงงานเด็ก 43 ครั้ง)
แม้ว่าจำนวนผู้ตรวจตราอาจไม่เพียงพอก็ตาม แผนกบริการสายด่วน 1509
(ในปีพ.ศ. 2562 และศูนย์บริการได้รับ 453 สาย) สำนักงานคุ้มครองแรงงาน
ระดับจังหวัดได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้แรงงานเด็ก
o กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ: ทำหน้าที่
เกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานบังคับ การค้ามนุษย์ การแสวงหาประโยชน์ทาง
เพศจากเด็ก มีบริการสายด่วน 191 ไว้รับเรื่องร้องเรียนการค้ามนุษย์ ในปี
พ.ศ. 2562 ได้พัฒนาแอพลิเคชั่นมือถือ ("Police I lert u") เพื่อรายงานการ
ฝ่าฝืนการค้ามนุษย์โดยมีศูนย์ปฏิบัติการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง เจ้าหน้าที่
สอบสวนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 343 คนได้รับการฝึกอบรม และได้
พบเด็ก 111 คนที่เป็นเหยื่อของการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กและ
การเผยแพร่ภาพอนาจารเด็ก เหยื่อ 141 รายถูกดำเนินคดีในข้อหาอื่น

486

Madihi Khadijah & Brubeck Sahrafor Key Assets & The Nippon Foundation, no date, Thailand - Alternative care
report, page 24.
487
Faculty of Education, Chulalongkorn University, 2020,
Children living in the street,
https://www.matichon.co.th/columnists/news_1527070
488 U.S. Department of Labour - Bureau of International Labor Affairs, 2019, Child Labor and Forced Labor Report
– Thailand, pages 4, 6 and 9. https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/ILAB/child_labor_reports/tda2019/Thailand.pdf
489 www.nso.go.th/sites/2014/DocLib13/ด้านสังคม/สาขาแรงงาน/Labor_of_children/สรุปผลทีส
่ าคัญ61.pdf

การสำรวจเด็กทำงานแห่งชาติ ประจำปีพ.ศ. 2561 เป็นการสำรวจกลุ่ม
ตัวแทนของเด็กที่ทำงานเป็นครั้งแรกในระดับประเทศ มีการดำเนินการร่วมกับ
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ และพบว่ามีเด็กประมาณ 177,000 คนที่ทำงาน
เกี่ยวกับการใช้แรงงานเด็ก โดยในจำนวนนี้มีเด็ก 133,000 คนทำงานสุ่มเสี่ยง
อันตราย 489 ในปีพ.ศ. 2562 มีแรงงานจำนวน 205,400 คนที่มีอายุ 15-17 ปี
(เด็กผู้ชาย 150,000 คน เด็กผู้หญิง 55,400 คน) 490
หลายปีที่ผ่านมา เราได้เห็นความพยายามหลากหลายรูปแบบในการจัด การ
กับการใช้แรงงานเด็ก เช่น คณะกรรมการแห่งชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กใน
รูปแบบที่เลวร้าย พ.ศ. 2556 โดยมีการรวบรวมรายชื่องานที่เป็นอันตราย ในปี
พ.ศ. 2557 อายุขั้นต่ำในการทำงานในภาคเกษตรเพิ่มขึ้นจาก 13 ปีเป็น 15 ปี
เช่นเดียวกับงานบนเรือประมงทะเล (จาก 16 ปีไปเป็น 18 ปี) ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2558
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในอุตสาหกรรมน้ำตาลเพื่อขจัดการใช้
แรงงานเด็กก็มีความเข้มแข็งขึ้นเช่นกัน 491 อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งสหประชาชาติได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานนอก
ระบบในการเกษตร อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การขอทาน และ งานภายในบ้าน
“งานส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี โดยเฉพาะเด็กต่างชาติและ
เด็กที่อยู่ตามท้องถนน” 492
ในปีพ.ศ. 2562 กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ ได้กำหนดความก้าวหน้าของ
ประเทศไทยในการขจัดรูปแบบที่เลวร้ายของการใช้แรงงานเด็กว่าอยู่ในระดับ
“ปานกลาง” โดยกล่าวถึงปัจจัยเชิงบวก เช่น การตรวจสอบที่เพิ่มขึ้น 6% เป็น
ประเทศแรกในเอเชียที่ให้สัตยาบันสารอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ
188 ฉบับ (2562) และได้มีความเห็นชอบข้อบังคับในภาคการประมง

https://www.mol.go.th/wp-content/uploads/sites/2/2020/06/สถิติแรงงานประจาปี -2562.pdf
Human Rights Committee, 25 April 2017, Concluding observations on the second periodic report of Thailand*,
page 12.
492 Committee on the Rights of the Child, 17 February 2012, Consideration of reports submitted by States parties
under article 44 of the Convention. Concluding observations: Thailand, page 16.
490
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อย่างไรก็ตาม เด็กยังตกอยู่ภายใต้การใช้แรงงานเด็กรูปแบบที่เลวร้าย ซึ่ง
รวมถึงการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก เด็กอายุไม่เกิน 15 ปีเข้าร่วมการ
แข่งขันมวยไทย (กีฬาที่มีการพนันแบบผิดกฎหมายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง) และมี
ความเสี่ยงที่จะได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ 493

เด็กที่ทำงานในภาคการเกษตร “เผชิญกับความเสี่ยงด้านสุขภาพจากการ
ยกของหนัก ความเสี่ยงของการบาดเจ็บจากการใช้เครื่องจักรอันตรายและการใช้
อุปกรณ์มีคม การสัมผัสกับยาฆ่าแมลง ความร้อน การอยู่ใต้แสงแดด และชั่วโมง
ทำงานที่ลากยาวตั้งแต่เช้าจรดค่ำ” 494
แม้จะไม่มีรายละเอียดชัดเจนเกี่ยวกับเด็กที่ตกอยู่ในความเสี่ยงจากการ
ทำงานที่เป็นอันตราย แต่ก็มีเด็กบางประเภทที่มีแนวโน้มที่จะเข้าทำงานเสี่ยง
อันตราย ตัวอย่างเช่น ในปีพ.ศ. 2558 มีเด็กกำพร้าประมาณ 380,000 คนจาก
การแพร่ระบาดของโรคเอดส์ เมื่อไม่มีผู้ใหญ่ดูแลเด็กจำนวนมากจึงตกอยู่ในสภาวะ
ยากจนและถูกบังคับให้อาศัยอยู่ตามท้องถนนหรือรับงานทุกประเภท รายงาน
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กปีพ.ศ. 2554 ระบุว่ามีเด็กต่างชาติประมาณ 100,000
คนที่ถูกใช้แรงงานอย่างหนัก โดยทั่วไปต้องเผชิญกับสภาพการทำงานที่ไม่ดี และ
ถูกบังคับให้ทำงานมากกว่า 8 ชั่วโมงต่อวัน 495 เด็กไทยและแรงงานข้ามชาติอาจ
ทำงานก่อสร้างหรืองานทำความสะอาดบ้านกับพ่อแม่ของตน เด็กจากอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่น้ำโขงทำงานในอุตสาหกรรมแปรรูปกุ้งและอาหารทะเล โดยมีหน้าที่ทำ
ความสะอาดและบรรทุ ก ของหนัก 496 การใช้ เ ด็ ก ไปขอทานถื อ เป็น การแสวง
ประโยชน์จากเด็กประเภทหนึ่งที่ทำเงินได้มากที่สุด 497
อายุส่วนใหญ่ 0-10 ปี
เพื่อความน่าสงสาร

ในจังหวัดกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล 90% ของเด็ก
ขอทานมาจากกัมพูชา

การแสวงหา
ข
ผลประโยชน์ผ่านการ
ส่งไปขอทาน

ถูกครอบครัวขาย
หรือให้เช่าตัวไป
ในจังหวัดกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล 90% ของเด็กขอทาน
มาจากกัมพูชา อายุ 15: 3.8%

ถึงจะมีความพยายามในการเปลี่ยนแปลง แต่การบังคับใช้กฎหมายต่อต้าน
การใช้แรงงานเด็กยังคงเป็นปัญ หา โดยเฉพาะในภาคต่างๆ เช่น การประมง
เกษตรกรรม การผลิตสิ่งทอ งานบ้าน และภาคนอกระบบทั่วไป 498 มีการลงนาม
ข้อตกลงข้ามพรมแดนกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อต่อต้านการค้าเด็ก แต่ยังต้องเพิ่ม
ความแข็งแกร่งมากขึ้น 499
องค์การแรงงานระหว่างประเทศสนับสนุนให้รัฐบาลต่อสู้กับรูปแบบการใช้
แรงงานเด็กที่เลวร้ายผ่านโครงการระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการใช้แรงงาน
เด็ก ซึ่งเป็นโครงการระยะเวลา 5 ปีใน 6 จังหวัด (เชียงราย ปัตตานี สมุทรสาคร
สงขลา ตาก และอุดรธานี) เด็กในจังหวัดเหล่านีม้ าจากพม่า ลาว และกัมพูชา และ
ยังมาจากชาวเขาในภาคเหนือ ครอบครัวยากจนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
เด็กมุสลิมในภาคใต้

US Department of Labour - Bureau of International Labor Affairs, 2019, Child Labor and Forced Labor Report –
Thailand, page 1. https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/ILAB/child_labor_reports/tda2019/Thailand.pdf
494 U.S. Department of Labour - Bureau of International Labor Affairs, 2019, Child Labor and Forced Labor Report
– Thailand, page 1. https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/ILAB/child_labor_reports/tda2019/Thailand.pdf
495 Committee on the Rights of the Child, 14 September 2011, Consideration of the reports submitted by States
parties under article 44 of the Convention. Combined third and fourth periodic reports of States parties due in 2009
- Thailand*, page 28.
496 https://www.ilo.org/asia/projects/WCMS_099122/lang--en/index.htm
497 Suwannarong Kanokwan for Save the Children, 2017, A desk review for Research for Promoting Rural
Opportunities for Children’s Empowerment, Education, and Development (PROCEED), pages 9 and 10.
498 UNICEF, 2016, A situation analysis of adolescents in Thailand 2015–2016, page 37.
499 https://www.ilo.org/asia/projects/WCMS_099122/lang--en/index.htm
500 https://www.ilo.org/asia/projects/WCMS_099122/lang--en/index.htm
501 Madihi Khadijah & Brubeck Sahra for Key Assets & The Nippon Foundation, no date, Thailand - Alternative care
report, page 15.
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อย่างที่กล่าวถึงในหัวข้อบริบทของบทวิเคราะห์นี้ การค้าเด็กเป็นจุดเริ่มต้น
หลักของรูปแบบการใช้แรงงานเด็กที่เลวร้าย ทำให้เด็กถูกแสวงหาประโยชน์ทาง
เพศ พัวพันกับการค้ายาเสพติดและการผลิตสื่อการล่วงละเมิดทางเพศ 500
กรณีร้ายแรงของการค้าเด็กคือทารกที่ถูกส่งข้ามพรมแดนไปยังพม่า (อ.แม่
สอด) ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ได้โดยง่ายเพราะไม่มีการระบุตัวตนอย่างเป็น
ทางการ 501
วัยรุ่นที่หายตัวไปเป็นอีกประเด็นที่น่ากังวล ซึ่งส่วนใหญ่ถูกนำตัวเข้าสู่
กระบวนการค้ามนุษย์ ศูนย์บริหารจัดการคนหาย (นำโดยตำรวจ) อิงถึงฐานข้อมูล
บุคคลหายที่จัดตั้งขึ้นโดยมูลนิธิกระจกเงาในกรุงเทพฯ โดยมีผู้สูญหาย 30 คนต่อ
เดือน (คดีความ 70% ถูกคลี่คลายแล้ว) จากข้อมูลนี้ ระหว่างปีพ.ศ. 2546 ถึง
2558 มีรายงานว่าวัยรุ่น 1,862 คนสูญหาย (ผู้ชาย 349 คนและผู้หญิง 1,513 คน)
502

ความอ่อนแอของการบังคับใช้กฎหมายที่รวมถึงเรื่องการใช้แรงงานเด็ก
เป็นอุปสรรคสำคัญในการต่อสู้กับการค้ามนุษย์และการแสวงประโยชน์จากเด็ก
เนื่องจากการทุจริต การติดสินบน และการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ในเครือข่าย
การลักลอบขนมนุษย์ 503
ในปีพ.ศ. 2555 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กตั้งข้อสังเกตว่าการจัดการคดีของ
เด็กที่ตกเป็นเหยื่อการค้า มนุษย์และการแสวงประโยชน์ยังคงไม่มีประสิทธิภาพ
โดยยังคงอาศัยเงินบริจาคจากต่างประเทศและหน่วยงานของสหประชาชาติเป็น
อย่างมาก แม้ว่ารัฐบาลจะระบุว่าได้มีการจัดตั้งกองทุนชดเชยสำหรับเหยื่อการค้า
มนุษย์แล้วแต่ก็ยังไม่มีข้อมูลในเรื่องนี้ 504 อย่างไรก็ตาม ในทศวรรษที่ผ่า นมา
รัฐบาลได้ใช้ความพยายามหลายรูปแบบในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ซึ่งรวมถึง
บันทึกความเข้าใจและเครื่องมือต่างๆ ที่ได้รับการอนุมัติ
เด็กที่ถูกส่งไปยังสถานพักพิงเป็นระยะเวลาไม่มีกำหนดอาจขัดต่อความ
ต้องการของพวกเขา ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงการศึกษา/หาที่ทำงานได้ในระหว่าง
กระบวนการพิจารณาคดี 505 ซึ่งอาจนำไปสู่คำให้การเท็จและการส่งกลับประเทศ
ที่เร็วขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น แม้ว่าในทางทฤษฎีแล้วมีวิธีการขอคำให้การที่เป็นมิตรกับ
เด็ก เช่น การบันทึกวิดีโอ แต่ผู้พิพากษาบางคนกลับไม่ยอมรับสิ่งนั้น 506
องค์การช่วยเหลือเด็กในประเทศไทยได้พัฒนาการระบบช่วยเหลือทั้งหมด
สามโครงการ (โครงการ EASE, PROMPT และ SPACE) เพื ่ อ ประกั น การ
ประสานงานที่ดีขึ้นของบริการสำหรับเหยื่อจากการค้ามนุษย์ เพื่อนำแนวปฏิบัติที่ดี
มาเป็นหลักในการดำเนินการคุ้มครอง (รวมถึงการแนะนำมาตรฐานการคุ้มครอง
เด็ก) และเพื่อให้แน่ใจว่าเด็กที่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์เข้าถึงระบบและ
กระบวนการทางกฎหมายที ่ ป ลอดภั ย และเป็ น มิ ต รต่ อ พวกเขา พื ้ น ฐานของ
โครงการ EASE พบว่า “เจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์มีแนวโน้มที่จะเลือกปฏิบัติต่อ
เด็กตามวรรณะและประเทศต้นทาง เด็กทุกกลุ่มไม่สามารถเข้าถึงบริการที่ศูนย์พัก
พิงจัดหามาให้ (อาหาร การละเล่น การศึกษา) อย่างเท่าเทียมกัน” 507 พื้นฐาน
ของโครงการ SPACE ระบุว่า “มีเพียงเด็กผู้หญิงชาวไทยเท่านั้นที่ได้รับการศึกษา
ผู้รอดชีวิตจากต่างประเทศไม่ไ ด้ร ับ โอกาสนั ้น ” 508 มีการจัดการศึกษาระดั บ
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UNICEF, 2016, A situation analysis of adolescents in Thailand 2015–2016, page 36.
UNICEF, 2016, A situation analysis of adolescents in Thailand 2015–2016, page 37.
Committee on the Rights of the Child, 21 February 2012, Consideration of reports submitted by States parties
under article 12, paragraph 1, of the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of
children, child prostitution and child pornography, page 7.
505 Human Rights Council, 23 February 2016, Summary prepared by the Office of the United Nations High
Commissioner for Human Rights in accordance with paragraph 15 (c) of the annex to Human Rights Council
resolution 5/1 and paragraph 5 of the annex to Council resolution 16/21Thailand, page 7.
506 Committee on the Rights of the Child, 21 February 2012, Consideration of reports submitted by States parties
under article 12, paragraph 1, of the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of
children, child prostitution and child pornography, page 7.
507 14-year old girl, Save the Children Thailand Country Office, August 2016, Baseline Study Report Ensuring
Appropriate Safeguarding for Emigrant and trafficked children (EASE), page 7.
508 Ratirose Supaporn for Save the Children, December 2019, Baseline Assessment - Standardized Protection and
Care Embraced in Government Shelters (SPACE) Project, page 5.
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ประถมศึ ก ษาภายในศู นย์ พ ั ก พิ ง ในขณะที ่ เ ด็ ก ในระดั บ มั ธ ยมศึก ษาจะอยู ่ใน
โรงเรียนภายนอก ทว่าครูในศูนย์พักพิงมักจะพูดแต่ภาษาไทยเท่านั้น ทำให้เด็กที่
ไม่ใช่ชาวไทยเข้าถึงการศึกษาได้ยากขึ้น 509
ในการประเมินขั้นสุดท้ายของทั้ง 3 โครงการ พบว่ามี "การปรับปรุงอย่าง
หนักทางด้านการจัดหาและคุณภาพของบริการขั้นพื้นฐานสำหรับผู้รอดชีวิต "
แม้ว่าผู้รอดชีวิตชาวโรฮิงญาได้รายงานถึงความยากลำบากในการเข้าถึงบริการ
ต่างๆ เช่น การเข้าโรงเรียน การทำงานนอกศูนย์พักพิง การเข้าถึงนักจิตวิทยา 510
จุดแข็งอย่างหนึ่งคือบทบาทเชิง รุกขององค์การช่วยเหลือเด็กในการพัฒนา
นโยบายระดับชาติ เช่น ช่วงระยะเวลาฟื้นฟูและไตร่ตรอง (Reflection Period)
ของเหยื่อจากการค้ามนุษย์ 511 ตามกฎหมาย เด็กข้ามชาติไม่ได้รับอนุญาตให้
อาศัยอยู่ในประเทศเว้นแต่จะได้รับการตรวจสอบว่าเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ ซึ่งอาจ
ต้องใช้เวลาเพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจและตัดสินใจร่วมมือกับเจ้าหน้าที่
ภาครัฐ ช่วงระยะเวลาฟื้นฟูและไตร่ตรองทำให้มีเวลามากขึ้น ได้รับข้อมูลเพิ่มเติม
และให้การคุ้มครองทางกฎหมายแก่เด็กข้ามชาติแทนที่จะขับไล่พวกเขาออกไป

4.5.5 การแสวงประโยชน์ทางเพศจากเด็ก
“ฉันอาศัยอยู่กับพี่สาวและพี่สะใภ้ที่ดื่มเหล้าและใช้ความรุนแรง แต่ฉันไม่
อยากพูดถึง วันหนึ่งมีคนแปลกหน้ามาเสนอซื้อตัวให้ฉันในราคา 30,000 บาท!”
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“เมื่อเด็กได้รับสิ่งที่ต้องการและสิ่งที่มีสิทธิจะได้รับ สิ่งนัน้ จะป้องกันพวกเขา
จากการถูกทารุณกรรมและการละเมิดทุกรูปแบบ รวมถึงการแสวงประโยชน์และ
การค้าเด็ก” 513
ในพ.ศ. 2555 อนุสัญญาว่าด้ วยสิท ธิเ ด็ก ตั ้ง ข้ อ สัง เกตเรื่ องความกั ง วล
เกี่ยวกับการขาดข้อมูลแบบแยกกลุ่ม (เพศ อายุ สัญชาติ ชาติพันธุ์ และสถานะทาง
เศรษฐกิจและสังคม) ของเหยื่อเด็กจากการค้ามนุษย์ การค้าประเวณี และการ
เผยแพร่ภาพลามกอนาจาร ทุกวันนี้ก็ยังขาดข้อมูลด้านการแสวงหาประโยชน์ ทาง
เพศจากเด็กอยู่ รายงานล่าสุดที่เผยแพร่โดย ECPAT ในปีพ.ศ. 2564 ยังอ้างถึง
สถิติเก่าในรายงานสิทธิมนุษยชนปีพ.ศ. 2551 ของกระทรวงการต่างประเทศ
สหรัฐฯ (เด็ก 60,000 คน) โดยเสริมว่า “ในปีพ.ศ. 2553 สถาบันวิจัยด้านสุขภาพ
ของประเทศไทยประเมินว่า 40 % ของการค้าประเวณีทั้งหมดในประเทศเกี่ยวข้อง
กับเหยื่อที่เป็นเด็ก แม้ว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นเพียงการประมาณการและค่อนข้าง
เก่า แต่ก็เป็นตัวชี้วัดสำคัญว่าการแสวงประโยชน์จากเด็กในการค้าประเวณียังมี
จนถึงปัจจุบัน” 514
นี่เป็นการปฏิบัติที่ผิดกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแสวงหาประโยชน์
ทางเพศจากเด็ก แต่ “มีการกระทำกันอย่างแพร่หลายโดยมีเด็กจำนวนมากเข้ามา
เกี่ยวข้อง” และมีความช่วยเหลือจากการทุจริตของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ทำงาน
เกี่ยวกับการค้าประเวณีในเด็ก 515 เหยื่อที่เป็นเด็กไม่ได้รับการยกเว้นโทษ เช่น มี
ข้อผูกมัดว่าจะต้องอาศัยอยู่ในสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพเพื่อฟื้นฟูตนเองเป็น
509

Ratirose Supaporn for Save the Children, December 2019, Baseline Assessment - Standardized Protection and
Care Embraced in Government Shelters (SPACE) Project, page 22.
510 Levante for Save the Children, 24 March 2021, Progress Assessment & Final Evaluation - Save the Children
Thailand, Anti-Trafficking (PROMPT, SPACE, EASE II), pages 10 and 14.
511 Levante for Save the Children, 24 March 2021, Progress Assessment & Final Evaluation - Save the Children
Thailand, Anti-Trafficking (PROMPT, SPACE, EASE II), page 11.
512 Save the Children, Children’s voices - Findings from different consultations with children, page 12.
513 Consultations with children organised by SCI Thailand during the Country Strategic Planning process.
514 ECPAT and Thailand Institute of Justice, 2021, Global initiative to explore the sexual exploitation of boys Thailand report, page 68.
515 Human Rights Council, 23 February 2016, Summary prepared by the Office of the United Nations High
Commissioner for Human Rights in accordance with paragraph 15 (c) of the annex to Human Rights Council
resolution 5/1 and paragraph 5 of the annex to Council resolution 16/21 Thailand, page 5.

เวลาสองปี ซึ ่ ง สามารถกลายเป็ น ตั ว ยั บ ยั ้ ง การรายงานคดี ไ ด้ 516 นอกจากนี้
อุปสรรคอื่นๆ ในการเข้าถึงความยุติธรรมคือความกลัวการถูกตอบโต้เนื่องจาก
ผู้กระทำความผิดจะได้รับการประกันตัว อีกทั้งยั งการขาดการร้องขอสิ่งที่ จะ
ประโยชน์สูงสุดของเด็กในกระบวนการทางกฎหมาย โดยทั่วไปแล้วผู้กระทำผิดถูก
จั บ กุ ม น้ อ ยมาก 517 และเด็ ก จำนวนมากยั ง คงถู ก เอารั ด เอาเปรี ย บจากการ
ท่องเที่ยวทางเพศ 518
นอกจากโรงหญิงโสเภณีและอาบอบนวดแล้ว การแสวงหาประโยชน์ทาง
เพศจากผู้หญิงและเด็กยังเกิ ดขึ้นในห้องพักของโรงแรมและอพาร์ตเมนต์ส่วนตัว
ทำให้การตรวจจับมีความซับซ้อนยิ่งขึ้น 519 ในเมืองของจังหวัดอุดรธานี (ในภาค
อีสาน) เป็นศูนย์กลางของการแสวงประโยชน์ทางเพศจากเด็กที่มาจากต่างประเทศ
เช่นกัน เนื่องจากเป็นจังหวัดที่อยู่ติดกับแม่น้ำโขง ซึ่งการแสวงประโยชน์ทางเพศ
จากเด็กชาวลาวในธุรกิจสถานบันเทิงกลางคืนเป็นปัญหาที่แพร่หลาย เด็กส่วนใหญ่
ถูกเอารัดเอาเปรียบโดยเอเย่นต์ที่จะค้นหาลูกค้า และเข้าไปในโรงเรียนหรือเขต
อาชีวศึกษา 520
ในขณะที ่ เ หยื ่ อ ซึ ่ ง เป็ น เด็ ก ชาวไทยลดลง (อาจเป็ น เพราะการขยาย
ระยะเวลาการศึกษาภาคบังคับ) ECPAT ตั้งข้อสังเกตในปีพ.ศ. 2554 ว่าในบรรดา
เด็กที่อ่อนแอที่สุดจากการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ เด็ก ไร้สัญชาติที่เกิดก่อน
พ.ศ. 2551 ซึ่งเป็นบุตรของแรงงานข้ามชาติที่มีสถานะไม่ปกติจะตกอยู่ในความ
เสี่ยงเป็นพิเศษ โดยนับเด็กที่เกิดในแต่ละปีได้ประมาณ 50,000 คน การป้องกัน
การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กทำได้ด้วยการลดความอ่อนแอและความ
ยากจนของครอบครัว และเพิ่มการเข้าถึงการศึกษาและบริการทางสังคม
จำเป็ น อย่ า งยิ ่ ง ที ่ จ ะต้ อ งมี ก ารฝึ ก อบรมเพิ ่ ม เติ ม เพื ่ อ เสริ ม สร้ า งความ
แข็ ง แกร่ ง ให้ ก ั บ แนวทางแก้ ไ ขปั ญ หาการแสวงหาประโยชน์ ท างเพศจากเด็ ก
เนื่องจาก "การวิจัยระบุว่าเจ้าหน้าที่รัฐบาลและเจ้าหน้าที่ศาลในบางจังหวัดไม่มี
ความเข้าใจเรื่องการที่เด็กผู้ชายกลายเป็นเหยื่อของการแสวงประโยชน์ทางเพศใน
เชิงพาณิชย์ เนื่องจากมีทัศนคติที่ว่าเด็กผู้ชายแข็งแกร่งกว่าเด็กผู้หญิงและน่าจะ
ป้องกันตัวได้...” หนึ่งในความคิดริเริ่มในเรื่องนี้ที่น่ายกย่องคือ สถาบันเพื่อการ
ยุติธรรมแห่งประเทศไทยได้ให้ความสนใจกับการพัฒนางานป้องกัน คุ้มครอง และ
ฟื้นฟูที่เหมาะสมแก่เด็กผู้ชายที่ตกเป็นเหยื่อของการแสวงประโยชน์ทางเพศ
ตัวอย่างเช่น ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 ได้มีการจัดกิจกรรมสาธารณะ ว่าด้วย
การตีแผ่เรื่องการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กผู้ชายเพื่อสร้างความตระหนัก
ให้แก่สาธารณชน
เป้าหมายของการศึกษาและนโยบายเกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
อยู่ที่เด็กผู้หญิงมาเป็นเวลานาน ไม่ใช่ว่าการช่วยเหลือเด็กผู้หญิงที่เผชิญกับการ
แสวงประโยชน์ทางเพศไม่เป็นเรื่องสำคัญ แต่ผู้ปฏิบัติงานและนักวิจัยควรทราบถึง
ความจำเป็นในการสำรวจเหตุที่เกิดกับเด็กผู้ชายด้วย การศึกษาในปีพ.ศ. 2564
โดย ECPAT เปิดเผยว่าผู้ให้บริการระดับแนวหน้ากล่าวถึงปัจจัยที่จะเพิ่มความ
เสี่ยงของเด็กผู้ชายต่อการแสวงหาประโยชน์ทางเพศดังต่อไปนี้ : ความยากจนขั้น
รุนแรง การปฏิบัติทางวัฒนธรรมของผู้ใหญ่ที่สัมผัสอวัยวะเพศของเด็กผู้ชายในวัย
เด็ก การเข้าถึงภาพการล่ วงละเมิดเด็ก การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่มากขึ้น ในทาง
ตรงกันข้าม “ศีลห้ามในเรื่องเพศและความรู้สึกทางเพศ การอยู่ในกลุ่มชาติพันธุ์
516

Human Rights Council, 23 February 2016, Summary prepared by the Office of the United Nations High
Commissioner for Human Rights in accordance with paragraph 15 (c) of the annex to Human Rights Council
resolution 5/1 and paragraph 5 of the annex to Council resolution 16/21 Thailand, page 5.
517 Thai CSOs coalition for the UPR, 2016, 2nd Cycle Universal Periodic Review - Thailand UPR 2016 - Information
on the status of the human rights situation in Thailand, page 39.
518 Committee on Economic, Social and Cultural Rights, 19 June 2015, Concluding observations on the combined
initial and second periodic reports of Thailand, page 7.
519 Suwannarong Kanokwan
for Save the Children, 2017, A desk review for Research for Promoting Rural
Opportunities for Children’s Empowerment, Education, and Development (PROCEED), pages 9 and 10.
520 Suwannarong Kanokwan
for Save the Children, 2017, A desk review for Research for Promoting Rural
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และการใช้ชีวิตด้วยความพิการอย่างน้อยหนึ่งประการ เป็นปัจจัยที่ผู้ให้บริการ
พิจารณาว่ามีผลกระทบต่อความเปราะบางของเด็กผู้ชายต่อการแสวงหาประโยชน์
ทางเพศน้อยที่สุด” 521
ในเรื่องอุปสงค์ของการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก แม้ว่าเจ้าหน้าที่
จะเน้นไปที่นักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นส่วนใหญ่ แต่ความเป็นจริงแล้ว “มีประชากร
ในท้องถิ่นจำนวนมากที่แสวงหาบริการทางเพศ” ทว่าไม่ได้รับความสนใจ 522
ความเชื่อทางวัฒนธรรมยังเป็นปัจจัยที่ผลักดันให้เกิดการแสวงประโยชน์ทางเพศ
จากเด็ ก เช่ น ความคิ ด ที ่ ว ่ า การมี เ พศสั ม พั น ธ์ ก ั บ สาวพรหมจรรย์ ม ี พ ลั ง ช่ ว ย
บำบัดรักษาหรือเสริมสมรรถภาพทางเพศ 523

4.5.6 เด็กข้ามชาติ เด็กที่ย้ายถิ่นโดยลำพัง และ
ผู้ลี้ภัย

บรรยากาศของห้ อ งเรี ย นในค่ า ยผู ้ ล ี ้ ภ ั ย แม่ ล าจากโครงการ ACCESS (2559)
วัตถุประสงค์หลักคือการรับเด็กที่ไม่ได้เข้าโรงเรียนและประกันการศึกษาที่มี
คุณภาพ
เด็กที่ย้ายถิ่นไม่ได้มาจากกลุ่มเดียวกัน โดยอาจมีการเคลื่อนย้ายด้วยสาเหตุ
หลายประการ และอยู่ในรูปแบบการย้ายถิ่นแบบผสม ที่รวมถึงรูปแบบและความ
ต้องการที่แตกต่างกันของผู้ที่ย้ายถิ่น 524
•
•
•

เด็กย้ายถิ่นอาจรวมถึง:
บุตรของแรงงานข้ามชาติในสถานการณ์ปกติหรือผิดปกติ
ผู้ติดตามเด็กผู้ลี้ภัยหรือเด็กผู้ขอลี้ภัย
เด็กที่เดินทางโดยไม่มีผู้ติดตาม ย้ายถิ่นตัวคนเดียวด้วยเหตุผลหลายประการ
เช่น เหตุผลทางเศรษฐกิจ การศึกษา การหลบหนีความรุนแรง ผู้ลี้ภัย ผู้ขอ
ลี้ภัย

ในปีพ.ศ. 2561 มีบุตรหลานของแรงงานข้ามชาติที่ข ึ้นทะเบียนจำนวน
131,768 ราย ทว่าไม่ปรากฏจำนวนบุตรหลานของแรงงานข้ามชาติที่อยู่ในสถานะ
521

ECPAT and Thailand Institute of Justice, 2021, Global initiative to explore the sexual exploitation of boys Thailand report, page 6.
522 ECPAT, July 2011, Alternative report following the initial report from Thailand on the implementation of the
Optional Protocol to the Convention on the rights of the child on the sale of children, child prostitution and child
pornography, pages 5 and 8.
523 Suwannarong Kanokwan for Save the Children, 2017, A desk review for Research for Promoting Rural
Opportunities for Children’s Empowerment, Education, and Development (PROCEED), page 12.
524 “Mixed flows have been defined as ‘complex population movements including refugees, asylum seekers,
economic migrants and other migrants. Unaccompanied minors, environmental migrants, smuggled persons,
victims of trafficking and stranded migrants, among others, may also form part of a mixed flow.”
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526 Tai CSOs coalition for the UPR, 2016, 2nd Cycle Universal Periodic Review - Thailand UPR 2016 - Information
on the status of the human rights situation in Thailand, page 40.

ผิดกฎหมาย 525 บุตรของบิดามารดาไร้สัญชาติหรือผู้อพยพที่มีสถานะผิดกฎหมาย
นับว่าเป็น "ผู้อพยพผิดกฎหมาย" และไม่ได้รับสิทธิอย่างเต็มที่ 526 ในปีพ.ศ. 2564
มีเด็ก 250,873 คน อายุ 0-18 ปีจดทะเบียนในครัวเรือนแต่ไม่มีสัญชาติ 527
การไม่ได้จดทะเบียนหรือไม่มีใบสูติบัตรเป็นความท้าทายสำคัญและเกิดขึ้น
ได้จากหลายสาเหตุ สำหรับบุตรหลานของผู้ที่ย้ายถิ่น ผู้ปกครองไม่ทราบขั้นตอน
การแจ้งเกิดบุตรที่ถูกต้อง ผู้นำชุมชนไม่สามารถรับรองการเกิดได้ในกรณีคลอด
นอกโรงพยาบาล หรือบางครั้งผู้ปกครองกลัวว่าการจดทะเบียนบุตรหลานจะ
นำไปสู่การจับกุมเพราะสถานะที่ผิดกฎหมายของตน
สำหรับเด็กไร้สัญชาติ กฎหมายกำหนดให้เด็กเหล่านี้ต้องสำเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีจึงจะสามารถขอสัญชาติไทยได้ นอกจากนี้นโยบายมักเน้นเด็กที่
เกิดในประเทศไทยหรือผู้ที่ไม่รู้รากเหง้าของตนเอง ความท้าทายอื่นๆ เกี่ยวข้องกับ
ปัจจัยต่างๆ เช่น เจ้าหน้าที่ของรัฐขาดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้น
ทะเบียนสถานภาพ และนโยบายที่ปรับปรุงแล้วไม่ได้รับการเผยแพร่ไปสู่พื้นที่
ท้องถิ่น 528
ประเทศไทยไม่ได้ลงนามในอนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัย ด้วยเหตุนี้ผู้ลี้
ภัยและผู้ขอลี้ภัยในประเทศที่ไม่มีวีซ่าจึงถือเป็น “ผู้ลี้ภัยในเขตเมืองที่ผิดกฎหมาย”
529 แม้ว่าจะมีสถานพักพิงชั่วคราวตามแนวพรมแดนไทย-พม่า 9 แห่ง ที่ผู้คนอาศัย
อยู่บ นพื้นฐานของการคุ้มครองด้านมนุษ ยธรรม โดยไม่สามารถเดินทางกลับ
ประเทศของตนได้ บางคนอาศัยอยู่ในประเทศไทยมานานกว่า 30 ปี 530 ตามที่
ระบุไว้ในหัวข้อบริบท ในเดือนเมษายนพ.ศ. 2564 38.9% ของผู้ลี้ภัย 91,795 คน
ที่ชายแดนพม่า/ไทยเป็นเด็ก 531
ภายใต้กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง บางครั้งเด็กข้ามชาติอาจถูกควบคุมตัว
ร่วมกับผู้ใหญ่คนอื่นๆ (ซึ่งเสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางร่างกายและทางเพศ) และ
ต้องแยกตัวจากพ่อแม่โดยที่ไม่สามารถไปโรงเรียนได้ อีกทั้งยังไม่มีการคำนึงถึง
ผลประโยชน์สูงสุดของเด็กเหล่านั้น 532 ปลายปีพ.ศ. 2559 UNHCR รายงานว่ามี
เด็กจำนวน 43 คนอยู่ในศูนย์กักกันของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในประเทศไทย
และมีเด็ก 113 คนถูกประกันตัวออกมาแล้ว การจับกุมเกิดขึ้นระหว่างการตรวจ
ค้นบ้านหรือที่ทำงาน หรือที่ด่านตำรวจ บางครั้งผู้ที่พูดภาษาไทยหรือถือบัตรจาก
UNHCR สามารถเจรจากับเจ้าหน้าที่และหลีกเลี่ยงการถูกควบคุมตัวได้ แต่ก็ไม่ใช่
เสมอไป การดำเนินคดีและการพิจารณาคดีอาญาของผู้ลี้ภัยและผู้ขอลี้ภัยมัก
เกิดขึ้นเป็นประจำแม้ว่าบุคคลเหล่านั้นจะอายุน้อยกว่า 15 ปี หากพ่อแม่ของเด็ก
ถูกจำคุก ในทางทฤษฎีแล้ว เด็กเล็กจะถูกส่งตัวไปยังศูนย์พักพิงของกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรืออาศัยอยู่กับสมาชิกในครอบครัวคน
อื่นๆ และเมื่อพ่อแม่ของเด็กถูกย้ายไปที่ศูนย์ตรวจคนเข้าเมือง เด็กก็จะถูกกักตัวไว้
ที่นั่นด้วย (บ่อยครั้งเป็นเพราะพ่อแม่กลัวจะไม่ได้ดูแลลูก) และไม่ค่อยอยู่ในสถาน
พักพิงที่เหมาะสม แม้แต่เด็ กที่เดินทางโดยลำพังและถูกแยกจากพ่อแม่ก็ยังถูก
ควบคุมตัวโดยไม่มีวิธีการคุ้มครองที่เหมาะสม ในการคุมขัง ผู้หญิงและเด็กเล็กจะ
ถูกแยกจากผู้ชายและเด็กผู้ชายที่อายุมากกว่า 12 ปี (หรืออายุน้อยกว่านั้น) เด็กจะ
ถูกแยกออกจากพ่อและต้องไปอยู่กับผู้ถูกคุมขังที่เป็นผู้ใหญ่ คนอื่นๆ และการ
ควบคุมตัวอาจกินเวลานานหลายเดือนหรือหลายปีด้วยสภาพที่ไม่ถูกสุขลักษณะ
โดยไม่มีการเข้าถึงการศึกษาและการดูแลรักษาสุขภาพอย่างเหมาะสม นอกจากนี้
527

https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statyear/?fbclid=IwAR25epUQli8HvCSCU4OKK6ko_Pa9o9QlePJ40gR
8bv1BMbDmglPtB29N3vo#/TableAge
528 European Union, Faculty of Law of Chiang Mai University, LRDC, and UNICEF, 2021, Life that nobody can see:
48 years of stateless children situation in Thailand, page 8.
529 Save the Children, May 2017, Unlocking Childhood: Current immigration detention practices and alternatives for
child asylum seekers and refugees in Asia and the Pacific, page 27.
530 Committee on the Rights of the Child, 14 September 2011, Consideration of the reports submitted by States
parties under article 44 of the Convention. Combined third and fourth periodic reports of States parties due in 2009
- Thailand*, page 26.
531 RTG/MOI-UNHCR Verified Refugee Population, 30 April 2021. https://data2.unhcr.org/en/situations/thailand
532 Human Rights Committee, 25 April 2017, Concluding observations on the second periodic report of Thailand*,
page 6.
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“เด็กที่ถูกคุมขังจำนวนมากต้องทนทุกข์ทรมานจากความเครียด ความซึมเศร้า
ความกลัว และความแปลกแยก และไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีอยู่ได้ ” 533
The Thailand: End Child Detention Scorecard วิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ ข อง
เด็กในเรื่องของการกักคนเข้าเมืองและระบุเด็ก 4 กลุ่มที่มีความเสี่ยง: เหยื่อชาว
โรฮิงญาจากการค้า มนุษ ย์ ผู้ลี้ภัยในเขตเมือง ผู้ลี้ภัยในค่ายพัก แรมตามแนว
ชายแดนไทย-พม่า และเด็กอพยพหรือบุตรของแรงงานข้ามชาติ ความเป็นจริงแล้ว
ตามหลักกฎหมายภายในประเทศ ประเทศไทยไม่มีกฎหมายที่ห้ามการคุมขังเด็ก
เด็กที่เดินทางโดยลำพัง หรือเด็กที่ต้องการความคุ้มครองระหว่างประเทศ อย่าง
ชัดเจน 534
ในความเป็นจริง แม้ว่าประเทศไทยจะลงนามในบันทึกความเข้าใจเพื่อยุติ
การกักตัวเด็กในปี พ.ศ. 2562 535 แต่เด็กยังถูกกักตัวไว้นานกว่าหนึ่งเดือน รวมถึง
เด็กที่เป็นผู้ลี้ภัยและเด็กชาติพันธุ์และชนพื้นเมือง นอกจากนี้ บุตรของแรงงานข้าม
ชาติที่มีสถานะไม่ปกติหลายรายก็ถูกกัก ตัวก่อนถูกส่งกลับประเทศต้นทาง อย่างไร
ก็ตาม หลักการที่ 4.1 และ 4.2 ของบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการกำหนดมาตรการ
และแนวทางทางเลือกในการกักตัวเด็กในศูนย์กักกันคนเข้าเมืองระบุว่า “เด็ก
จะต้องไม่ถูกกักตัว ยกเว้นในสถานการณ์ที่จำเป็นและหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งพวกเขา
อาจถูกกักตัวไว้ที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง การควบคุมตัวเด็กควรเป็นมาตรการ
สุดท้ายที่จะนำมาใช้ โดยให้ดาเนินไปในระยะเวลาที่สั้นที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ” และ
“การตั ด สิ น ใจและ/หรื อ การกระทำที ่ ม ี ผ ลกระทบต่ อ เด็ ก จะต้ อ งคำนึ ง ถึ ง
ผลประโยชน์และความคิดเห็นของพวกเขาเสมอ” 536 ขั้นตอนการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานได้รับการพัฒนาเพื่อประกันความสัมพันธ์กันและการบริการจัดการกรณี
การคุ้มครองเด็กโดยอิงจากผลประโยชน์สูงสุดของเด็ก ที่จริงแล้วมีการจัดประชุม
คณะทำงานสหสาขาวิ ช าชี พ เพื ่ อ พั ฒ นาแผนการดู แ ลเด็ ก และครอบครั ว เป็ น
รายบุคคล 537
จากข้อมูลของทนายความเพื่อสิทธิ มนุษยชนของไทย ปัจจุบันมีเยาวชน 41
คนถูกดำเนินคดีในข้อหาแสดงความเห็นและเข้าร่วมการชุมนุมทางการเมือง (แต่
ไม่ได้ระบุสัญชาติ) 538 ไม่มีข้อมูลที่ครอบคลุมเกี่ยวกับเด็กผู้ลี้ภัยและเด็กผู้ขอลี้ภัย
ในศูนย์กักกันคนเข้าเมือง เช่น ในรายงานปีพ.ศ. 2560 องค์การช่วยเหลือเด็กระบุ
ได้เฉพาะจำนวนเด็กที่ถูกควบคุมตัวในเดือนธันวาคมพ.ศ. 2559 (43 คน) แต่ไม่
ทราบจำนวนของทั้งปี 539
ว่าด้วยขั้นตอนการตรวจคัดกรองเด็กที่มีความอ่อนไหว (ส่งผลให้เด็กที่ดู
เหมือนโตแล้วถูกควบคุมตัวร่วมกับผู้ใหญ่ และถูกแยกออกจากพ่อแม่) อายุบุตร
ของแรงงานข้ามชาติจะได้รับการประเมินตามขนาดตัว วุฒิภาวะ หรือรูปร่าง
หน้าตา 540
การกำหนดผลประโยชน์ ส ู ง สุ ด และคะแนนของการจั ด การรายกรณี ที่
เหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง 541 อย่างไรก็ตาม ในปีพ.ศ. 2561 ได้มีการนำ
ระบบการจัดการรายกรณีและเอกสารคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ฉบับ
ใหม่สำหรับการคัดกรองเด็กผู้ลี้ภัยและการกำหนดอายุของเด็กมาใช้ ซึ่งเป็นการ
แสดงถึงการพัฒนา แม้ว่า “ปัญหาบางอย่างยังคงมีอยู่และส่งผลให้เด็กบางคนถูก

ระบุตัวว่าเป็นผู้ใหญ่ ดังนั้นจึงไม่ได้รับการคุ้มครอง” และเด็กที่เดินทางโดยลำพัง
บางคนถูกละเลย โดย “ไม่มีผู้ปกครองที่ถูกแต่งตั้งตามที่กฎหมายกำหนด” 542 ว่า
ด้วยเรื่องบัตรประจำตัว โดยทั่วไปนักสังคมสงเคราะห์ของรัฐบาลจะลงทะเบียน
แทนเหยื่อจากการค้ามนุษย์ชาวโรฮิงญา อันเนื่องมาจากขั้นตอนที่ซับซ้อนและ
อุปสรรคทางด้านภาษา ไม่พบหลักฐานว่าเด็กผู้ลี้ภัยในเขตเมืองสามารถรับบัตร
ประจำตัวได้แม้เกิดในประเทศไทย 543
หลังจากที่แสดงความมุ่งมั่นระหว่างประเทศอยู่หลายครั้ง แนวปฏิบัติที่
อนุญาตให้มีการประกันตัวเพื่อหลีกเลี่ยงการควบคุมตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับ
เด็กและครอบครัวที่เปราะบาง แสดงถึง ความก้าวหน้าบางอย่าง แต่ไ ม่มีการ
รวบรวมข้อมูลในเรื่องนี้หรือมีวิธีการคัดกรองเพื่อตรวจหาบุคคลที่ต้องการการ
คุ้มครอง 544
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4.5.7 การรับเข้ากลุ่มหรือกองกำลังติดอาวุธ
ยังคงขาดข้อมูลและการยอมรับปัญหาของเด็กที่ถูกคัดเลือกเข้ากลุ่มหรือ
กองกำลังติดอาวุธ หรือเด็กที่เข้าเรียนในโรงเรียนทหาร 545
เนื่องจากภาคใต้ของประเทศไทยมีกำลังทหารสูง เด็กๆ ได้ตกเป็นเหยื่อของ
ความรุนแรง การวางระเบิด การสังหาร และการโจมตีประเภทต่างๆ โดยกลุ่มติด
อาวุธ ขอบเขตของการที่เด็กมีส่วนร่วมในเรื่องนี้ไม่ชัดเจนแต่มีอยู่อย่างแน่นอน ใน
ปี พ.ศ. 2554 Child Soldiers กล่าวถึงการที่เด็กอายุ 9-17 ปีเข้าไปเกี่ยวพันกับ
ชรบ. หรือกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน 546

ตามรายงานขององค์กร Child Soldiers International and the Cross
Cultural Foundation จนถึงปีพ.ศ. 2557 เด็กอายุ 14 ปีได้รับการคัดเลือกเข้า
กลุ่มติดอาวุธในภาคใต้ของประเทศไทย เช่น กลุ่มคัดค้าน ขบวนการแนวร่วม
ปฏิวัติแห่งชาติมลายูปัตตานี (Barisan Revolusi Nasional Melayu Patani หรือ
BRN ซึ่งน่าจะเป็นกลุ่มที่มีอำนาจบนภาคพื้นดิน) ในบทบาทของการต่อสู้ มีการยิง
และการวางระเบิด รวมถึงการเป็นสายลับ 547 แม้ว่าจะไม่มีหลักฐานว่ามีการบังคับ
เกณฑ์ทหาร และ “การรับสมัครเด็กที่อายุต่ำกว่า 18 ปี [...] แต่ดูเหมือนจะมาจาก
ความสมัครใจ ผลจากแรงกดดันของชุมชนและความรู้สึกเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
ของชุมชนมาเลเซีย-มุสลิม ร่วมกับความรู้สึกโกรธแค้นจากการกดขี่ของรัฐ ” หรือ
บางครั ้ง อาจเกิ ดจากความรู้ สึ ก ทางศาสนา 548 สิ ่ ง สำคั ญ คื อ ต้อ งเน้น ย้ำ อย่าง
สม่ำเสมอว่าการรับเด็กเข้ากลุ่มเป็นการละเมิดสิทธิเด็ก ไม่เกี่ยวว่าเด็กจะ "เต็มใจ"
เข้าร่วมกลุ่มหรือไม่ (ตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กว่าห้ามมิให้มีการ
ว่าจ้างเด็กทำกิจกรรมที่เป็นอันตราย ไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม) 549
กล่าวถึงวิธีการสรรหาเด็ก โรงเรียนอิสลามเก่าแก่บางแห่งสนั บสนุนการ
ปลูกฝังผ่านพิธีสาบานตน ซึ่งไม่มีการเปิดเผยชื่อของชนกลุ่มนี้ โดยจะให้สาบาน
หลังจากฝึกอบรมเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ปัตตานี ศาสนาอิสลาม การอยู่รอดในป่า
และประเด็นด้านทหาร อย่างไรก็ตาม สมาชิกในครอบครัวและเพื่อนฝูงก็มีบทบาท
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and Stateless Person (CRSP), Fortify Rights and Save the Children, 2017, Thailand End Child Detention Scorecard
Summary Report, pages 8 and 9.
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Summary Report, page 11.
544 Save the Children, May 2017, Unlocking Childhood: Current immigration detention practices and alternatives for
child asylum seekers and refugees in Asia and the Pacific, page 29-32.
545 Committee on the Rights of the Child, 21 February 2012, Consideration of reports submitted by States parties
under article 8 of the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children
in armed conflict, page 3.
546 Child Soldiers International, September 2014, Southern Thailand - Ongoing recruitment and use of children by
armed groups, pages 3 and 6.
547 Child Soldiers International, September 2014, Southern Thailand - Ongoing recruitment and use of children by
armed groups, pages 8 and 11.
548 Child Soldiers International, September 2014, Southern Thailand - Ongoing recruitment and use of children by
armed groups, pages 3 and 9.
549 Child Protection Act, https://www.thailandlawonline.com/thai-family-and-marriage-law/child-protection-act
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สำคัญเช่นกัน 550 และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 มีการสรรหาก็เพิ่มมากขึ้นภายนอก
โรงเรียน 551
น่าเสียดายที่ไม่มีโครงการที่จัดตั้งขึ้นโดยรัฐบาลในการติดตามเด็กที่ถูก
คัดเลือกเข้ากลุ่มติดอาวุธและบริการที่พร้อมสำหรับการกลับคืนสู่สังคม และ
บางครั้งเด็กที่ถูกสงสัยว่ามีการเข้าร่วมกลุ่มอาจถูกกักตัวอยู่ และ/หรือถูกทหาร
บังคับให้ปฏิบัติตามโปรแกรมการฝึก 552
ท้ายที่สุดนี้ ในปีพ.ศ. 2554 Child Soldiers ตั้งข้อสังเกตว่าแม้แต่กลุ่มติด
อาวุธที่ไม่ใช่ของรัฐจากพม่าในประเทศไทย ยังคงสรรหาเด็กในดินแดนไทยเพื่ อ
ต่อสู้กับกองทัพในพม่า 553 นอกจากนี้ยังไม่มีการคุ้มครองเด็กที่เคยเกี่ยวข้องกับ
กลุ่มหรือกองกำลังติดอาวุธในหมู่ผู้ลี้ภัยและผู้ขอลี้ภัย รวมถึงเด็กที่ถูกบังคับให้กลับ
ประเทศพม่าและถูกคัดเลือกเข้ากลุ่มหรือกักตัวอยู่ในนั้นอีกครั้ง 554

4.5.8 เด็กที่กระทําผิดกฎหมาย
แม้ว่า “โดยหลักการแล้ว การจำกัดเสรีภาพของวัยรุ่นควรเป็นทางเลือก
สุดท้าย แต่การปฏิบัติตามหลักการนี้ยังมีความท้าทายอยู่มาก” ยกตัวอย่างเช่น
ด้วยกฎอัยการศึกและพระราชกำหนดฉุกเฉิน ภาคใต้ของประเทศไทยมีรายงาน
การจับ กุมเด็กและควบคุมตัวนานถึง 30 วั น “ซึ่ง ตกอยู่ภายใต้ การดูแลอย่าง
โหดร้ายและการกักตัวเดี่ยวหรือรวมกับผู้ถูกคุมขังที่เป็นผู้ใหญ่” 555
โดยทั่วไปแล้ว ทางเลือกอื่นๆ แทนการควบคุมตัวมีข ึ้นผ่านโครงสร้ า ง
ทางการอบรมวิชาชีพ เข้าไปร่วมองค์กรที่ยึดตามความเชื่อ และความเป็นไปได้ใน
การฝึกงาน แต่ความสำเร็จของโครงการเหล่านี้ไม่ไ ด้รับการตรวจสอบ 556 ตาม
แหล่งข่าวทุติยภูมิ โปรแกรมทางเลือกก่อนการพิจารณาคดีแทนการควบคุมตัวได้
ดำเนินการในเดือ นมิถ ุน ายน พ.ศ. 2560 โดยกรมพินิ จและคุ้ มครองเด็ ก และ
เยาวชน 557

แต่ในบางพื้นที่ของประเทศไม่มีศูนย์เยาวชน เด็กจึงต้องเผชิญกับการคุมขังรวมกับ
ผู้ใหญ่ 562 โครงการติดตามดูแลปีพ.ศ. 2546-2549 ระบุถึงความท้าทายที่คงอยู่
ตลอดมา เช่น คุณภาพของการศึกษาและโภชนาการ ความช่วยเหลือทางกฎหมาย
ระยะเวลาในการส่งเด็กต่อไปยังศูนย์เยาวชน และทรัพยากรบุคคลที่ไม่เพียงพอ 563

แม้ว่าการลงโทษทางร่างกายเพื่อรักษาวินัยในสถานที่ควบคุมตัวจะไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย 564 แต่ก็ไม่มีข้อมูลบ่งบอกว่าในความจริงเป็นเช่นไร ในปี พ.ศ. 2547
ได้มีการดำเนินโครงการนำร่องเพื่อส่งเสริมผลประโยชน์สูงสุดของเด็กและนำแนว
ทางการดูแลมาใช้ในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก และ
แนวคิดนี้ได้ถูกนำไปประยุกต์ใช้กับศูนย์ฝึกอบรมอื่นๆ อีกสี่แห่ง นอกจากนี้ การ
วิจัยแนวทางการฟื้นฟูเยาวชนในศูนย์ฯ ยังดำเนินการโดยกรมพินิจและคุ้มครอง
เด็กและเยาวชน ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมูลนิธิสาธารณสุขแห่ง
ประเทศไทย 565
บุตรของผู้ต้องขังหญิงนับเป็นกรณีพิเศษ ในปีพ.ศ. 2548 มีการลงนาม
ข้อตกลงระหว่างกระทรวงยุติธรรมและ กระทรวงพม. (และคณะทำงานที่ถูกจัดตั้ง
ขึ้น) เกี่ยวกับการคุ้มครองเด็กเหล่านี้ อ้างอิงจากกรมราชทัณฑ์ ในทุก ๆ ปีมีเด็ก
300 คนอาศัยอยู่กับแม่ในคุกหรือเกิดในคุก เด็กสามารถอยู่กับแม่ได้ไม่เกินสามปี
หลังจากนั้นต้องอยู่ร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์หรือสมาชิกในครอบครัวคนอื่นๆ ซึ่ง
ถือเป็นทางเลือกที่ดี (มีการสนับสนุนผ่านการเสริมสร้างศักยภาพของครอบครัว
เหล่านี้ เช่น ผ่านโครงการของโฮลท์สหทัยมูลนิธิ (2557) ร่วมกับรัฐบาล) 566

4.6 ผลกระทบของโควิด 19 ต่อการคุ้มครองเด็ก

เหยื ่ อ ที ่ เ ป็ น เด็ ก และผู ้ ใ ห้ ก ารในฐานะพยานในกระบวนการพิ จ ารณา
คดีอาญามัก จะต้ องปรากฏตัว ในศาลอาญา และมีโอกาสน้ อ ยมากที ่ จะทำให้
สภาพแวดล้อมเป็นมิตรต่อเด็กยิ่งขึ้น เช่น ในศาลของเมืองใหญ่ๆ 558
รายงานจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)
ระบุว่ามีเด็กที่ขัดต่อกฎหมายจำนวน 29,295 คนในปีพ.ศ. 2559 โดยมีจำนวนคดี
เด็กระหว่าง 10-15 ปีถึง 3,927 คดี (13.40% ของคดีความทั้งหมด) 559
ในปีพ.ศ. 2560 มีศูนย์สังเกตการณ์และคุ้มครอง 76 แห่ง ศูนย์รับเรื่อง 34
แห่ง และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กที่ขัดกับกฎหมาย 17 แห่ง ภายใต้การดูแลของ
กระทรวงยุติธรรมตั้งแต่ปีพ.ศ. 2547 ศูนย์เหล่านี้ถูกตรวจสอบสามครั้งเพื่อให้
สอดคล้องกับมาตรฐานของสหประชาชาติ 560 แม้จะพบศูนย์ในทั้ง 76 จังหวัด 561
550

Child Soldiers International, September 2014, Southern Thailand - Ongoing recruitment and use of children by
armed groups, pages 10-11.
551 Child Soldiers International, September 2011, Thailand - Report to the Committee on the Rights of the Child in
advance of Thailand’s initial report on the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the
involvement of children in armed conflict, page 9.
552 Child Soldiers International, September 2011, Thailand - Report to the Committee on the Rights of the Child in
advance of Thailand’s initial report on the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the
involvement of children in armed conflict, page 13.
553 Child Soldiers International, September 2011, Thailand - Report to the Committee on the Rights of the Child in
advance of Thailand’s initial report on the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the
involvement of children in armed conflict, page 17.
554 Committee on the Rights of the Child, 21 February 2012, Consideration of reports submitted by States parties
under article 8 of the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children
in armed conflict, page 4.
555 Committee on the Rights of the Child, 21 February 2012, Consideration of reports submitted by States parties
under article 8 of the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children
in armed conflict, page 5.
556 UNICEF, 2016, A situation analysis of adolescents in Thailand 2015–2016, page 34.
557 Source: Ending violence against children in ASEAN Member States: Mid-term review of priority areas under the
ASEAN Regional Plan of Action on the Elimination of Violence against Children 2016-2025, in The Ateneo Human
Rights Center in partnership with Save the Children Philippines, 2020, Children’s rights situation in the ASEAN:
recent developments, trends and issues, page 23.
558 Child frontiers, 2014, National child protection systems in the East Asia and Pacific region. A review and analysis
of mappings and assessments, page 131.

เจ้าหน้าที่ขององค์การช่วยเหลือเด็กสัมภาษณ์ผู้รับการเยียวยาในจังหวัดยะลา
ประเมินความต้องการจากอุทกภัยในภาคใต้ตอนล่างในวันแจกอุปกรณ์การเรียน
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The Department of Children and Youth - The Ministry of Social Development and Human Security, National Child
protection strategy 2017-2021, pages 9-10.
560 Human Rights Committee, 25 April 2017, Concluding observations on the second periodic report of Thailand*,
page 11.
561 Committee on the Rights of the Child, 14 September 2011, Consideration of the reports submitted by States
parties under article 44 of the Convention. Combined third and fourth periodic reports of States parties due in 2009
- Thailand*, page 30.
562 National Council for Child and Youth Development (NCYD) Center for the Protection of Children's Rights (CPCR)
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Convention on the Rights of the Child 2000 - 2004, page 3.
563 Committee on the Rights of the Child, 14 September 2011, Consideration of the reports submitted by States
parties under article 44 of the Convention. Combined third and fourth periodic reports of States parties due in 2009
- Thailand*, page 13.
564 See the Department of Corrections Regulation 2005 on Abolition of the Department of Corrections Regulations
No. 3 on Punishment by Means of Physical Chastisement (1937), cited in Gobal Initiative to End All Corporal
Punishment of Children, 2020, Corporal punishment of children in Thailand, page 3.
565 Committee on the Rights of the Child, 14 September 2011, Consideration of the reports submitted by States
parties under article 44 of the Convention. Combined third and fourth periodic reports of States parties due in 2009
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แหล่งข่าวหลายแห่งระบุว่าความเครียดทางเศรษฐกิจทำให้ผู้หญิงและเด็กมี
ความเสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศและแสวงประโยชน์ทางเพศมากกว่าปกติ
และโดยทั่วไปจะพบกับความรุนแรงภายในครอบครัว การล็อกดาวน์ประกอบกับ
ความกังวลด้านเศรษฐกิจและการสูญเสียรายได้ของครอบครัวทำให้ผู้ ปกครองมี
แนวโน้มที่จะลงโทษลูกทางร่างกายมากขึ้น 567 การอยู่บ้านเป็นเวลานานยังทำให้
เด็กๆ ใช้เวลาในโลกออนไลน์มากขึ้น และยิ่งทำให้พวกเขาเสี่ยงต่อความรุนแรง
และการถูกข่มขู่ในโลกออนไลน์ การสำรวจระดับชาติของศูนย์ประสานงานส่งเสริม
การปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ (COPAT) พ.ศ. 2563
แสดงให้เห็นว่า “เด็กอายุ 12-18 ปีมีความเสี่ยงต่อการล่วงละเมิดทางออนไลน์
รูปแบบต่างๆ มากขึ้น โดย 69% ของเด็กรายงานว่าเคยเผชิญกับการถูกกลั่นแกล้ง
ทางอิ น เทอร์ เ น็ ต [...], 45% [...] รายงานว่ า มี ส ่ ว นเกี ่ ย วข้ อ งในการรวบรวม
ดาวน์โหลด และแบ่งปันเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย เช่น ภาพอนาจารของเด็ก ในขณะที่
17% ของผู้ตอบแบบสอบถามรายงานว่าถูกล่วงละเมิดทางเพศ” 568
การขาดกิจวัตรที่ดีในโรงเรียนทำให้เด็ก ๆ ถูกละเลยและขาดการสนับสนุน
จากผู้ใหญ่และเด็กคนอื่นๆ
มีการคาดการณ์ว่าข้อจำกัดของโควิด 19 จะทำให้การรายงานเพิ่มเติมต่ำ
กว่าความเป็นจริง อันที่จริง สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยรายงานว่าการ
ระบาดของโควิด 19 และการล็อกดาวน์ได้ทำให้สถานการณ์แย่ลง ในเดือนมีนาคม
และเมษายน สายด่วน 1300 ระบุว่าการร้องเรียนเรื่องความรุนแรงในครอบครัว
ลดลง ซึ่งน่าจะเป็นเพราะจำนวนการโทรเพื่อขอความช่วยเหลือทางสังคม (รวมถึง
ขอสถานพักพิงฉุกเฉิน) ที่เพิ่มขึ้นผ่านทางสายด่วน ในเดือนเมษายนและมิถุนายน
พ.ศ. 2563 จำนวนเคสเพิ่มขึ้นเพียง 11% เมื่อเทียบกับพ.ศ. 2562 569 การโทร
และการขอความช่วยเหลือภายนอกที่ลดลงนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น
ความหวังว่าภายหลังจากการล็อกดาวน์แล้วสถานการณ์จะดีขึ้น ความอับอายและ
กลัวที่จะแบ่งปันประสบการณ์เลวร้ายกับผู้อื่น และอาจไม่สามารถโทรได้เพราะ
อาศัยอยู่กับผู้กระทำความผิด หรือไม่สามารถเข้าถึงบริการทางออนไลน์ 570 ผู้
อพยพต้องเผชิญกับอุปสรรคอื่นๆ ในการโทรสายด่วน เช่น อุปสรรคทางด้านภาษา
หรือความกังวลด้านความปลอดภัยส่วนบุคคล 571
นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. 2563 การประเมินผลกระทบทางสังคมจากโควิด 19
เน้นย้ำว่า “บ้านพักฉุกเฉินสำหรับเด็กและครอบครัวหลายแห่งยังไม่รับผู้ป่วยราย
ใหม่ ทำให้เด็กและสตรีตกอยู่ในความเสี่ยงที่จะต้องอยู่ในสถานะที่ไม่ปลอดภัย การ
ทำงานของตำรวจเพิ่มขึ้นตามสถานการณ์ฉุกเฉิน และศาลถูกปิดหรืออยู่ในช่วงที่ไม่
ปกติ กล่าวโดยสรุป [...] ระบบและกระบวนการที่ช่วยป้องกันความรุนแรง การ
แสวงประโยชน์ และการล่วงละเมิดนั้นอยู่เหนือความสามารถในการจัดการหรือ
กำลังถูกแทรกแซง” 572 แพทย์บางคนถูกย้ายจากศูนย์ช่วยเหลือสังคม (One-Stop
Crisis Centre หรือ OSCC) เพื่อไปทำงานเกี่ยวกับโควิด 19 ในบางครั้งบริการ
OSCC จะอยู่บ นแพลตฟอร์ม ออนไลน์ และเมื่อนำคดีม าดำเนิน ต่ อ ในสถานที่
มาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมทำให้ไม่สามารถสร้างบรรยากาศแห่งความ
ไว้วางใจให้แก่เหยื่อที่อยู่ในภาวะบอบช้ำและเปราะบาง 573
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ในบรรดาเด็กที่เปราะบางที่สุด เด็กพิการมีความเสี่ยงที่จะเผชิญกับความ
รุนแรงมากกว่ากลุ่มอื่นๆเสมอ เมื่อเทียบกับกลุ่มอื่น พวกเขามีแนวโน้มที่จะตกเป็น
เหยื่อของความรุนแรงทุกประเภทมากกว่าถึง 3.7 เท่า มีแนวโน้มที่จะตกเป็นเหยื่อ
ของความรุนแรงทางกายมากกว่าถึง 3.6 เท่า และมีแนวโน้มที่จะตกเป็ นเหยื่อ
ความรุนแรงทางเพศมากกว่าถึง 2.9 เท่า ในขณะที่เด็กที่มีความบกพร่องทางจิตใจ
มีความเสี่ยงต่อความรุนแรงทางเพศมากกว่าเด็กทั่วไปถึง 4.6 เท่า 574 เยาวชนและ
เด็กที่มีความบกพร่องทางสายตา สติปัญญา การเรียนรู้ จิตใจ หรือพฤติกรรมต้อง
เผชิญกับปัญหามากขึ้น เช่น ความยากลำบากในการออกไปข้างนอกและเข้าถึง
ร้านค้าและบริการ และการขาดผลิตภัณฑ์สุขภัณฑ์ไว้ใช้สอย นอกจากนี้ 79% ของ
เยาวชนพิการที่มีงานทำก่อนโควิด 19 ต้องเผชิญกับการหยุดทำงานกะทันหัน 575
ชาว LGBTI ยังได้รับผลกระทบจากโควิด 19 เช่นกันโดยผ่านการทารุณ
กรรม เช่น “การดูถูกทางวาจา การปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียม และความรุนแรงทาง
ร่างกาย” 576 คนเร่ร่อนรวมถึงเด็กที่อาศัยอยู่ตามท้องถนนมีความเสี่ยงที่จะได้รับ
ความรุนแรงจากคนแปลกหน้าและเจ้าหน้าที่ของรัฐมากขึ้น 577
สุดท้ายนี้ เด็กและเยาวชนที่อยู่ตามท้องถนนที่มักจะประสบปัญหาในการ
เข้าถึงบริการทางสังคมต้องเผชิญกับความท้าทายมากขึ้น เนื่องจากอาจถูกละเลย
ในช่วงที่มีการจัดการปัญหาระหว่างการแพร่ระบาดของโควิด 19 ตัวอย่างของการ
ลดความเสี่ยงต่อเด็กเหล่านี้ เช่น ChildLine Thailand ได้มอบถุงยังชีพพิเศษ
พร้อมด้วยหน้ากากอนามัยไว้ใช้เป็นเวลา 2 สัปดาห์ สบู่ เจลล้างมือ และวิตามิน
บำรุงเพื่อเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน 578

ความเสี่ยงในการคุ้มครองเด็กที่เพิ่มขึ้นในค่าย
แม่ฮ่องสอนและค่ายแม่สะเรียงอันเนื่องมาจากโควิด 19
บทวิเคราะห์การคุ้มครองในจังหวัดแม่ฮ่องสอน (4 ใน 9 ค่ายตามแนว
ชายแดนไทย-พม่า) และจังหวัดแม่สะเรี ยงที่ดำเนินการโดยผู้ที่ทำงานระบุว่ามี
ความเสี่ยงด้านการคุ้มครองเพิ่มขึ้นเนื่องด้วยโควิด 19 โดยค่ายต่างๆ อยู่ภายใต้การ
ควบคุมของกระทรวงมหาดไทย โดยจำกัดการช่วยเหลือจากภายนอกและการ
เข้าถึงของ UNHCR และองค์กรเอกชน 579 ข้อจำกัดต่างๆ ทำให้การรายงานคดี
ความรุนแรงในครอบครัวที่เกิดจากการขาดความเป็นส่วนตัวที่บ้านมีการรายงาน
ลดน้อยลงกว่าเดิม ในหลายๆ คดี ผู้นำท้องถิ่นกลับกลายเป็นผู้ไกล่เกลี่ยคดีความ
อย่างไม่เป็นทางการแทนที่จะรายงานต่อผู้พิพากษา อย่างไรก็ตาม ระหว่างเดือน
มกราคมถึงมิถุนายนมีการรายงานคดีเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจเป็นผลพลอยได้จากการเข้าถึง
เพื่อการป้องกันโรคโควิด 19
การละเลยเด็กเกิดขึ้นบ่อยครั้งด้วยปัจจัยต่างๆ เช่น การที่พ่อแม่ไม่อยู่บ้าน
(โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยโอกาสในการทำงาน) ความพิการของเด็ก การติดยา
แอลกอฮอล์ และการพนัน ในช่วงที่มีมาตรการต่างๆ เพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาด
ของโควิด 19 ในปีพ.ศ. 2563 จำนวนกรณีการละเลยเด็กถูกค้นพบเพิ่มขึ้น 26%
ไม่ค่อยมีการรายงานเรื่องการแต่งงานของเด็กในชุมชน และการแต่งงานมักเกิดขึ้น
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เนื่องจากการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (ซึ่งในช่วงเวลานั้นเพิ่มขึ้น 4%) นอกจากนี้ยังรวมถึง
การเลือกปฏิบัติทางเพศ โดยที่เด็กผู้หญิงและผู้หญิงได้รับสถานะต่ำกว่าผู้ชายและ
เด็ ก ผู ้ ช าย การศึ ก ษาของเด็ ก ผู ้ ห ญิ ง ถู ก มองว่ า ต่ ำ และบทบาทของผู ้ ห ญิ ง ใน
ครอบครัวถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดต่อชีวิตในอนาคต เมื่อพูดถึงด้านการศึกษา การ
ออกจากโรงเรียนกลางคันมีส่วนเกี่ยวข้องกับระดับการศึกษาของผู้ปกครอง รวมไป
ถึงรายได้ข องครอบครัวและการเข้าเรียนของพี่น้ องคนอื่นๆ หรือเพื่อนที ่ อ ยู่
ใกล้เคียง ระหว่างที่มีมาตรการ เด็ก ๆ ไม่ได้ไปโรงเรียนและมีมาตรการเรียน
ออนไลน์มาแทนที่ ส่งผลให้จำนวนการลงทะเบียนเรียนยังคงเท่าเดิม 580

โภชนาการ
ข้อ 24: สิทธิของเด็กที่จะได้รับมาตรฐานสาธารณสุข สุขภาพ
ที่สูงที่สุด
โภชนาการ
ข้อ 26: สิทธิของเด็กจากการประกันสังคม
การคุ้มครองทางสังคม
ข้อ 27: สิทธิของเด็กในมาตรฐานของการดำรงชีวิต สุขภาพและพัฒนาการ
ที่เพียงพอสำหรับการพัฒนาด้านร่างกาย สมอง
จิตใจ ศีลธรรม และ สังคมของเด็ก

ใจความสำคัญของหัวข้อนี้
ข้อกังวลเกี่ยวกับโควิด 19 และการคุม้ ครองเด็ก
การกักตัว
ความเครียด
ทางเศรษฐกิจ
อารมณ์ฉุนเฉียว
ของผู้ปกครอง
การถูกล็อกดาวน์
กับผู้ล่วงละเมิด
การติดต่อกับความ
รุนแรงบนโลกออนไลน์
ที่มากขึ้น

ไม่มีการช่วยเหลือ
จากเพื่อน
ความล้มเหลวของบริการ
ทางสังคมและสายด่วน
ไม่สามารถเข้าถึง
บริการทางสังคม

5. สุขภาพและโภชนาการ

กลุ่มครูเ ข้าร่วมเวิร์กช็อปเรื่องการให้ค วามรู้ ด้านโภชนาการภายใต้ โครงการ
โรงเรียนหนูน้อยสดใส ใส่ใจสุขภาพ เพื่อจะได้มีเทคนิคด้านโภชนาการไว้ทำการ
สอน

5.1 หมวดหมู่ในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
ข้อ

หัวข้อย่อย

ข้อ 6: สิทธิของเด็กในการมีชีวิต การอยู่รอด
และการพัฒนา
ข้อ 23: สิทธิของเด็กพิการ

สุขภาพเบื้องต้น
โภชนาการ
สุขภาพ

กระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ดูแลระดับนโยบายสุขภาพแห่งชาติ ตั้งแต่ยุค
1980 มีการลงทุนในยุทธศาสตร์สองด้าน ซึ่งเกี่ยวข้องกับวิธีการจากล่างขึ้นบนและ
บนลงล่าง และนำไปสู่ผลลัพธ์ที่สำคัญในด้านสุขภาพแม่และเด็ก โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการลดอัตราการเสียชีวิตของมารดาและอัตราการเสี ยชีวิตของทารก 82.92%
ของหญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ครั้งแรกในช่วงไตรมาสแรกของการตั้งครรภ์ แต่มีเพียง
74.24% เท่านั้นที่เข้ารับการดูแลต่อตลอดการตั้งครรภ์ มีการสนับสนุนการตรวจ
สุขภาพของทารกแรกเกิด รวมถึงตรวจหาปัญหาที่มีมาแต่กำเนิด ในปีพ.ศ. 2563
75.16% ของเด็กอายุ 3 ปี และ 67.81% ของเด็กอายุ 5 ปี ได้รับวัคซีนครบถ้วน'
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ยังคงต้องได้รับการส่งเสริม ในปีพ.ศ. 2559 ทารก
เพียง 40% ที่ได้รับนมแม่ภายในชั่วโมงแรกหลังคลอด และมีเพียง 23% ที่ได้รับ
นมแม่เพียงอย่างเดียวในช่วงหกเดือนแรก ในทศวรรษที่ผ่านมา จำนวนเด็กที่อยู่ใน
ภาวะแคระแกร็น ลดลง (มีค วามชุกสูง ในกลุ่ มชาวเขา) ขณะที่ภาวะผอมแห้ ง
น้ำหนักเกิน และโรคอ้วนไม่ได้ลดลง ในปีพ.ศ. 2562 กระทรวงสาธารณสุขรายงาน
ว่าในระดับโลก 61.77% ของเด็กจำนวน 7,951,611 คนที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปี มี
ภาวะโภชนาการตามดัชนีขนาดของร่างกาย 3 ค่า อย่างไรก็ตาม ภาวะขาดไอโอดีน
ยังคงเป็นปัญหา
เมื่อกล่าวถึงเชื้อเอชไอวี/โรคเอดส์ ในปีพ.ศ. 2559 องค์การอนามัยโลก
รับ รองว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่สองของโลกในเรื่องของการป้องกันการ
ถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีและซิฟิลิสจากแม่สู่ลูก ในปีพ.ศ. 2562 คาดว่ามีผู้ติดเชื้อเอช
ไอวี หรือเป็นโรคเอดส์จำนวน 471,061 คน โดยในจำนวนนี้เป็นเด็ก 0.8% ตลอด
หลายปีที่ผ่านมา เด็กหลายแสนคนถูกทิ้งให้เป็นกำพร้าที่ติดเชื้อเอชไอวี หรือเป็น
โรคเอดส์
นอกเหนือจากการใช้สารเสพติดและแอลกอฮอล์แล้ว ความกังวลหลักต่อ
สุขภาพของวัยรุ่นคือการตั้งครรภ์ไม่พร้อมอันเป็นผลมาจากการขาดการศึกษาเรื่อง
เพศที่สังคมไม่สนับสนุน โดยในปีพ.ศ. 2562 มีเด็กผู้หญิงอายุ 10-19 ปี จำนวน
94,584 คนที่คลอดบุตร (14.2% ของการคลอดบุตรทั้งหมดในประเทศไทย)
เด็กในกลุ่มที่มีความเปราะบาง (เด็กชาติพันธุ์และชนพื้นเมือง เด็กที่มีความ
พิการ เด็ก LGBTI และเด็กย้ายถิ่น) ได้รับประกันน้อยกว่าในเรื่องของการดูแล
สุขภาพ โดยเฉพาะเด็กข้ามชาติไม่ได้รับการคุ้มครองโดยหลักประกันสุขภาพถ้วน
หน้า ผู้ปกครองที่ลงทะเบียนสามารถชำระค่าธรรมเนียมรายปีเพื่อขอรับความ
คุ ้ ม ครอง ในขณะที ่ ผ ู ้ ท ี ่ ไ ม่ ไ ด้ ล งทะเบี ย นจะต้ อ งอาศั ย ความช่ ว ยเหลื อ ด้ า น
มนุษยธรรมเป็นหลัก หลักการนี้เหมือนกับการเข้าถึงน้ำ สุขาภิบาล และสุขอนามัย
แม้ว่าในปีพ.ศ. 2560 ประชากร 99.2% อาศัยอยู่ในครัวเรือนที่มีการพัฒนาสิ่ง
อำนวยความสะดวกด้านสุขอนามัย แต่ก็มีความแตกต่างอย่างมากระหว่างพื้นที่ใน
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เมืองและในชนบท นอกจากนี้การติดตามผลระดับชาติ ยังไม่รวมคนไร้สัญชาติ ผู้ลี้
ภัย และผู้อพยพที่ไม่มีเอกสารยืนยันตัวตน
สุดท้ายนี้ มีความกังวลเรื่องสุขภาพเด็กเพิ่มขึ้นด้วยปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม
การเพิ่มขึ้นของเกมส์ออนไลน์ และอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน (สูง
เป็นอันดับสองของโลก) นอกจากนี้ยังไม่ควรมองข้ามปัญหาสุขภาพจิตของเด็กและ
เยาวชน และการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทำให้ปัญหารุนแรงขึ้นอย่างแน่นอน
เพราะการรักษาโรคโควิด 19 จะถูกให้ความสำคัญมากกว่าโรคอื่นๆ เด็กหลายคน
ต้องเผชิญกับผลกระทบที่รุนแรงที่สุดของวิกฤตนี้ ในแง่ของผลกระทบทางอ้อม
(ทางการเงินและทางสังคม) และการขาดเครือข่ายความปลอดภัยทางสังคม

5.2 ภาพรวมของระบบสุขภาพ

สาธารณสุขได้รับทุนการศึกษาฟรีโดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องกลับไปยังพื้นที่ท้องถิ่น
และทำงานอยู ่ ท ี ่ น ั ่ น ในระยะเวลาหนึ ่ ง อาสาสมั ค รสาธารณสุ ข ในหมู ่ บ ้ า นได้
ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการเข้าถึงคนในพื้นที่ 585 ช่วยในเรื่องการจัดหา
ยา ดำเนินการตรวจเบื้องต้น และเพิ่มการตระหนักรู้ด้านสุขอนามัย 586
ระบบการปกครองประกอบด้วย 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานครซึ่งมี
ระบบการบริหารจัดการที่แยกจากกัน ทุกๆ จังหวัดมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
(ระดับตำบล) จำนวน 9,770 แห่งซึ่งเน้นระบบบริการปฐมภูมิ (ด่านแรก) และ
โรงพยาบาลชุมชน (ระดับอำเภอ) จำนวน 771 แห่งที่ ให้บริการด้านสุขภาพระดับ
ทุติยภูมิ ในกรุงเทพฯ มีศูนย์สาธารณสุข 68 แห่ง (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ)
โรงพยาบาลรัฐ 39 แห่ง และโรงพยาบาลเอกชน 92 แห่ง 587 นอกจากนี้ กระทรวง
สาธารณสุขยังบริหารจัดการโรงพยาบาลระดับภูมิภาค 25 แห่ง และโรงพยาบาล
ระดับจังหวัด 69 แห่ง ในขณะที่ 21% ของเตียงในโรงพยาบาลทั้งหมดในประเทศ
ไทยเป็นของโรงพยาบาลเอกชน 588 มีระบบสุขภาพระดับอำเภอจำนวน 878 แห่ง
ทั่วประเทศ โดยเน้นไปยังสาธารณสุขมูลฐาน 589
ว่าด้วยเรื่องรายจ่ายทั่วไปของรัฐบาลด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขอยู่
ในอันดับที่ 6 (4.3%) จากกระทรวงทั้งหมด 590 มาตรการที่รัฐบาลกำหนดไว้คือ
เดือนละ 6,000 บาท (171.43 ดอลลาร์สหรัฐ) เพื่อให้การสนับสนุนการดูแลเด็ก
ตั้งแต่ 0 ถึง 3 ขวบสำหรับครอบครัวที่ยากจน 591

5.3 ความก้าวหน้าด้านสุขภาพของแม่และเด็ก
เด็กๆ เข้าร่วม Road Safety Project roadshow (โครงการ 7%)
กระทรวงสาธารณสุขจัดตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2485 ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักด้าน
สาธารณสุขของประเทศ โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน
และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขซึ่งมีหน้าที่ทำการวิจัย สำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติมีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ซึ่งใช้ครั้งแรก
ปีพ.ศ. 2545 เพื่อก้าวผ่านอุป สรรคทางการเงิน ครอบคลุมผู้คนมากขึ้น และ
พัฒนาการรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ระหว่างหน่วยงานต่างๆ 581 ในวันนี้
ระบบประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ถ ู ก แบ่ ง ออกเป็ น สามโครงการโดยขึ ้ น อยู ่ กั บ
สถานะการจ้างงาน ส่งผลให้แต่ละโครงการมีกรอบทางกฎหมายของตนเองและ
เสนอแพ็คเกจการดูแลสุขภาพที่แตกต่างกัน 582
ตั้งแต่ป ี พ.ศ. 2522 ระบบสุข ภาพได้ผสมผสานยุทธศาตร์สองด้าน ซึ่ ง
เกี่ยวข้องกับวิธีการจากล่างขึ้นบนและจากบนลงล่าง 583 หน่วยงานส่วนกลางยังคง
เป็ น ผู ้ ร ั บ ผิ ด ชอบหลั ก ในการกำหนดนโยบายและการวางแผน ในขณะที ่ ก าร
ให้บริการอยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยงานระดับท้องถิ่น 584 และเพื่อเป็นการ
เสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้ ก ั บ ท้ อ งถิ ่ น ในทศวรรษที ่ ผ ่ า นมาบุ ค ลากรด้ า น
581

NHSO, JICA and UNICEF, 2018, Learning by sharing: Thailand's experiences in MCH, page 1.
Sumriddetchkajorn Kanitsorn, Kenji Shimazaki, Taichi Ono, Kusaba Tesshu, Sato Kotaro, & Kobayashi Naoyuki,
2019, Universal health coverage and primary care, Thailand. Bulletin of the World Health Organization, 97(6), 415–
422, page 417.
583 NHSO, JICA and UNICEF, 2018, Learning by sharing: Thailand's experiences in MCH, page 2.
584 Tejativaddhana Phudit, Briggs David,Singhadej Orapin and Hinoguin Reggie, 2018, Developing primary health
care in Thailand. Innovation in the use of socio-economic determinants, Sustainable Development Goals and the
district health strategy, published in Public Administration and Policy Vol. 21 No. 1, 2018 pp. 36-49. Emerald
Publishing Limited, pages 38-41.
585 NHSO, JICA and UNICEF, 2018, Learning by sharing: Thailand's experiences in MCH, pages 1 and 2.
586 Tontisirin K, Winichagoon P., Community-based programmes: Success factors for public nutrition derived from
the experience of Thailand, Food Nutr Bull. 1999;20(3):315-322, mentioned in NHSO, JICA and UNICEF, 2018,
Learning by sharing: Thailand's experiences in MCH, page 2.
587 WHO, 2019, Thailand Case Study: Checking vaccination status at entry to, or during, school, page 3.
582

ค่ายแม่ลาซึ่งเป็นค่ายผู้ลี้ภัยที่ใหญ่ที่สุดสำหรับชาวพม่าในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นใน
ปี พ.ศ. 2527 ที่อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ในพื้นที่แนวทิวเขาถนนธงชัย และ
ปัจจุบันมีผู้ลี้ภัย 50,000 คน
สุขภาพแม่และเด็ก “ถูกให้ความสำคัญมาเป็นเวลานานโดยเป็นส่วนหนึ่ง
ของการดู แ ลต่ อ เนื ่ อ ง โดยเฉพาะอย่ า งยิ ่ ง ในเรื ่อ งของอั ต ราการตายและการ
เจ็บป่วย” 592 ส่งผลให้อัตราส่วนการเสียชีวิตของมารดาลดลงเหลือ 24.6 ต่อการ

588

Teerawattananon Yot and Luz Alia for Asian Development Bank Institute, March 2017, Obesity in Thailand and
its economic cost estimation. ADBI Working Paper Series No. 703, page 2.
589 Tejativaddhana Phudit, Briggs David,Singhadej Orapin and Hinoguin Reggie, 2018, Developing primary health
care in Thailand. Innovation in the use of socio-economic determinants, Sustainable Development Goals and the
district health strategy, published in Public Administration and Policy Vol. 21 No. 1, 2018 pp. 36-49. Emerald
Publishing Limited, pages 38-41.
590 https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/886985
591 Government of Thailand, 2017, Thailand’s Voluntary National Review on the Implementation of the 2030 Agenda
for Sustainable Development, page 9.
592 NHSO, JICA and UNICEF, 2018, Learning by sharing: Thailand's experiences in MCH, page 3.
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เกิดมีชีพ 100,000 ราย 593 ถึง 23.10 ต่อ 100,000 รายในปีพ.ศ. 2563 594
สาเหตุหลักของการเสียชีวิตของมารดาคือภาวะแทรกซ้อนที่ไม่ใช่ทางสูติกรรม
(44%) การตกเลือดทางสูติกรรม (20%) และภาวะแทรกซ้อนทางสูติกรรมอื่นๆ
(20%) ปัจจัยหลักที่นำไปสู่การเสียชีวิตของมารดา ได้แก่ ความล่าช้าในการเข้ารับ
บริการ ความล่าช้าในการเข้าถึงบริการทางสุขภาพ และความล่ าช้าในการรับ
บริการดูแลสุขภาพที่เพียงพอและมีคุณภาพ 595
จากข้ อ มู ล ของสถาบั น Institute for Health Metrics and Evaluation
ประเทศไทยมีแนวโน้มการเสียชีวิตในกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีลดลงจาก 25.5 ราย
ต่อการเกิดมีชีพ 1,000 รายในปีพ.ศ. 2533 เป็น 7.8 รายต่อการเกิดมีชี พ 1,000
รายในปีพ.ศ. 2562 596 ในปีพ.ศ. 2561 มีทารกเสียชีวิต 3,800 ราย (อายุต่ำกว่า
1 ปี) จำนวนสูงสุดอยู่ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)
597 แต่อัตราการเสียชีวิตของทารกลดลงเหลือ 4.2 ต่อ 1,000 รายในปีพ.ศ. 2563
598

การคลอดบุตรในสถานพยาบาลเป็นสาเหตุสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้อัตรา
เสียชีวิตของทารกและอัตราการเสียชีวิตของมารดาลดลง จากข้อมูล ในปีพ.ศ.
2562 99% ของสตรี 1,843 คนที ่ ใ ห้ ก ำเนิ ด ทารกมี ช ี พ ภายในสองปี ท ี ่ ผ ่ า นมา
รายงานว่าได้ทำการคลอดบุตรในสถานพยาบาล โดยมีผู้ดูแลที่มีทักษะ 89.7%
จากหน่วยบริการสาธารณสุขของภาครัฐและ 9.2% จากหน่วยบริการสาธารณสุข
ของภาคเอกชน 599
การดูแลสุขภาพมารดาถูกจัดให้มีตรวจสุขภาพหลังฝากครรภ์ 5 ครั้ง และ
การติดตามผล 3 ครั้งหลังคลอด และการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการดูแลทารก
แรกเกิด แนวทางในการดูแลรักษาสุขภาพมารดาและทารกได้รับการพัฒนาควบคู่
ไปกับการฝึกอบรมเรื่องการคลอดและการทำคลอด 600 การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
ได้รับการสนับสนุนมากขึ้น 601 ทารกทุกคนมีสิทธิเข้ารับการตรวจสุขภาพเมื่ออายุ
9, 18, 30 และ 42 เดือน 602
ในความเป็นจริง 82.92% ของหญิงที่ตั้งครรภ์ในปีพ.ศ. 2563 เข้ารับการ
ฝากครรภ์ครั้งแรกก่อนสัปดาห์ที่ 12 ของการตั้งครรภ์ 74.24% ของสตรีมีครรภ์
ทั้งหมดยังคงมาเข้ารับการตรวจตลอดการตั้งครรภ์ 603 ในปีพ.ศ. 2563 67.59%
ของสตรีที่คลอดบุตรได้รับการตรวจสุขภาพหลังคลอดสามครั้ง 604 นอกจากนี้
ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2520 กระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยัก
ให้กับสตรีมีครรภ์ทุกคนเพื่อป้องกันบาดทะยักในทารกแรกเกิด (และถูกเพิ่มเป็น 3
เข็มเพื่อป้องกันโรคคอตีบในปีพ.ศ. 2548) 605 ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2558 ทารกแรกเกิด
ประเทศไทยไม่ เ ป็ น โรคบาดทะยั ก ขณะที ่ ใ นปี พ .ศ. 2562 มี ร ายงานผู ้ ป ่ ว ย
บาดทะยักที่เป็นทารกแรกเกิด 1 รายในประเทศไทย 606
ในปีพ.ศ. 2563 อัตราเด็กที่มีน้ำหนักแรกเกิดอยู่ในเกณฑ์ต่ำของประเทศ
ไทยอยู่ที่ 6.53% ทั่วประเทศ 607
ความพิการแต่กำเนิดมีส่วนทำให้ทารกเสียชีวิตได้เกือบ 25% และทารกที่มี
ความผิดปกติแต่กำเนิดอยู่ที่ 24,000-40,000 รายต่อปี (ปัญหาที่พบบ่อยที่สุดคือ
โรคหัวใจ ความพิการแขนขา ปากแหว่งหรือเพดานโหว่ ดาวน์ซินโดรม และภาวะ
Government of Thailand, 2017, Thailand’s Voluntary National Review on the Implementation of the 2030 Agenda
for Sustainable Development, page 13.
594 http://dashboard.anamai.moph.go.th/dashboard/mmr/index?year=2020
595 https://ddc.moph.go.th/uploads/ckeditor//files/5_1_170862.pdf
596 http://www.healthdata.org/thailand
597 National Statistic Office, 2020, Statistical Yearbook Thailand 2020, page 35.
598 http://healthkpi.moph.go.th/kpi2/kpi/index/?id=1439&kpi_year=2563
599 National Statistical Office Thailand and UNICEF, August 2020, Multiple Indicator Cluster Survey 2019, pages 77.
600 Government of Thailand, 2017, Thailand’s Voluntary National Review on the Implementation of the 2030 Agenda
for Sustainable Development, pages 14 and others.
601 Committee on the Rights of the Child, 14 September 2011, Consideration of the reports submitted by States
parties under article 44 of the Convention. Combined third and fourth periodic reports of States parties due in 2009
- Thailand*, page 18.
602 NHSO, JICA and UNICEF, 2018, Learning by sharing: Thailand's experiences in MCH, page 3.
603
http://dashboard.anamai.moph.go.th/dashboard/anc12/index?year=2020
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น้ำคั่งในโพรงสมองแต่กำเนิด) ฐานข้อมูลความพิการแต่กำเนิดถูกจัดตั้งขึ้นอย่าง
เป็นทางการในปีพ.ศ. 2555 และขยายขอบเขตในปีพ.ศ. 2559 แต่ความท้าทายคือ
ไม่มีการลงทะเบียนกรณีอย่างเป็นระบบ และมีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้องจาก
โรงพยาบาลเอกชนน้อยลง 608
มีการตรวจคัดกรองทารกแรกเกิดมากขึ้นเพื่อทำการตรวจหาและรักษา
ภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนแต่กำเนิด(หนึ่งในสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของปัญหาทาง
จิตซึ่งสามารถป้องกันได้) ครอบคลุมถึง 95% อย่างไรก็ตาม ยังคงมีความท้าทายใน
เรื่องการพัฒนาอย่างล่าช้าของผู้ป่วยรายใหม่ 500 รายทุกปี และการกระจาย
อำนาจจะเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาการรักษา 609
โรคธาลัสซีเมีย (หรือโรคโลหิตจางเรื้อรัง) ยังคงเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่
สำคัญ เนื่องจากจำนวนคนไทยที่เป็นพาหะธาลัสซีเมียอยู่ที่ 37% และมีผู้ป่วยราย
ใหม่ 8,000 รายต่อปี จำนวนนี้ลดลงหลังจากที่มีการป้องกันและการรักษาจาก
แพ็คเกจการดูแลสุขภาพถ้วนหน้า 610
ปัญหาสุดท้ายว่าด้วยเรื่องการทำแท้ง การทำแท้งที่ถูกกฎหมายไม่สามารถ
ทำได้ ใ นโรงพยาบาลทุ ก แห่ ง ขั ้ น ตอนต่ า งๆ มี ค วามยากลำบาก ตามรายงาน
เกี่ยวกับภาวะแทรกซ้อนหลังการทำแท้งที่องค์การยูนิเซฟกล่าวถึงในปีพ.ศ. 2559
ทุกๆ ปีผู้หญิง 200,000-300,000 คนค้นหาบริการทำแท้ง ในปีพ.ศ. 2554 มีวัยรุ่น
ผู ้ ห ญิ ง อายุ 15-19 ปี จ ำนวน 10,564 คน เป็ น เข้ า ไปในสถานบริ ก ารของรั ฐ
เนื่องจากมีภาวะแทรกซ้อนหลักจากการแท้งบุตรหรือการทำแท้ง อีกรายงานหนึ่ง
ระบุว่าผู้หญิงที่ต้องการทำแท้ง 29% มีอายุต่ำกว่า 20 ปี 611
ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ศาลรัฐธรรมนู ญของประเทศไทยวินิจฉัยว่า
บทบัญญัติในมาตรา 301, 302 และ 305 แห่งประมวลกฎหมายอาญานั้นขัดต่อ
รัฐธรรมนูญบางส่วน ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 รัฐสภาของไทยได้แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำแท้งในประมวลกฎหมายอาญา และการแก้ไขเพิ่มเติมมีผล
ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ปัจจุบัน ภายใต้มาตรา 301 ฉบับแก้ไข สามารถ
ทำแท้งได้หากมีการตั้งครรภ์จนถึงสัปดาห์ที่ 12 โดยที่การตั้งครรภ์เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพกายหรือจิตของมารดา มีความเสี่ยงสูงที่ทารกจะผิดปกติหรือพิการ หรือใน
กรณีของการตั้งครรภ์อันเนื่องมาจากความกระทำความผิดทางเพศ 612

5.4 การฉีดวัคซีน
ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2548 เด็กไทยได้รับวัคซีนถึง 96-99% และแผนประจำปีของ
กิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันได้รับการอนุมัติในแต่ละปี (ภาคเอกชนก็มีบทบาท
สำคัญในเรื่องนี้เช่นกัน) 613 ตามตารางการฉีดวัคซีนในประเทศไทย วัคซีนพื้นฐาน
สำหรับเด็ก ได้แก่ BCG, HBV1, IPV, DTP-HBV3, Polio3 และ MMR1 ในปีพ.ศ.
2563 เด็กอายุ 1 ปีที่ได้รับวัคซีนครบมีจำนวน 80.48% เด็กอายุ 3 ปีมีจำนวน
75.16% และ เด็กอายุ 5 ปีมีจำนวน 67.81% 614 นโยบายการคัดกรองการฉีด
วัคซีนในโรงเรียนเป็นเพียงการแนะนำเท่านั้น ไม่ใช่ข้อบังคับ และไม่มีการส่งเสริม
604

http://dashboard.anamai.moph.go.th/dashboard/postnatal/index?year=2020
Department of Disease Control, February 2019, Guideline to Provide Vaccines to Adults in Clinics, page 1.
https://apps.who.int/immunization_monitoring/globalsummary/countries?countrycriteria%5Bcountry%5D%5B%5
D=THA
607 http://dashboard.anamai.moph.go.th/dashboard/lbw/index?year=2020
608 NHSO, JICA and UNICEF, 2018, Learning by sharing: Thailand's experiences in MCH, pages 11 and 12.
609 NHSO, JICA and UNICEF, 2018, Learning by sharing: Thailand's experiences in MCH, pages 2 and 19.
610 NHSO, JICA and UNICEF, 2018, Learning by sharing: Thailand's experiences in MCH, page 7.
611 UNICEF, 2016, A situation analysis of adolescents in Thailand 2015–2016, page 21.
612 https://www.loc.gov/law/foreign-news/article/thailand-abortion-in-first-trimester-legalized/
613 WHO, 2019, Thailand Case Study: Checking vaccination status at entry to, or during, school, pages 1 and 6.
614 https://hdcservice.moph.go.th/hdc/main/search.php?search=วัคซีน
605
606
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อย่างมีป ระสิทธิภาพ นอกจากนี้ หากมีการระบุว่าเด็กได้รับ การฉีดวัค ซี น ไม่
ครบถ้วน พวกเขาอาจถูกเรียกตัวไปรับวัคซีนหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอาจมาที่
โรงเรียน ในกรณีที่ผู้ปกครองคัดค้าน บุคลากรด้านการศึกษาหรือด้านสุขภาพจะ
ช่วยกระตุ้นให้เห็นความสำคัญ แต่ท้ายที่สุดแล้วเด็กจะยังได้รับอนุญาตให้เข้าเรียน
ในโรงเรียนได้ 615

5.5 โภชนาการ

ผอมแห้งและน้ำหนักเกินเพิ่มจาก 4.1% เป็น 5.4% (ต่ำกว่าทวีปเอเชียซึ่งอยู่ที่
9.1%) 620 และจาก 6.9% เป็น 8.2% 621
ภาวะแคระเกร็นมีความชุกอย่างมากในกลุ่มชาวเขา เนื่องจาก “ชาวบ้านถือ
ว่าความแข็งแรงและอิสรภาพของเด็กเป็นเครื่องหมายของสุขภาพ ขนาดตัวของ
เด็กไม่ค่อยมีความสำคัญ อาสาสมัครไม่ทราบประโยชน์ของการติดตามการเจริญ
เติบในระดับท้องถิ่น และขอบเขตของภาวะขาดสารอาหารในเด็กไม่ชัดเจนสำหรับ
พวกเขา” 622 ในปีพ.ศ. 2562 กระทรวงสาธารณสุขรายงานว่า 61.77% ของเด็ก
7,951,611 คนที่อายุต่ำกว่า 5 ปีผ่านภาวะโภชนาการซึ่งวัดโดยดัชนีขนาดของ
ร่างกาย 3 ค่า คือ น้ำหนักตามอายุ ส่วนสูงตามอายุ และน้ำหนักตามส่ว นสูง
จังหวัดในภาคเหนือเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีเปอร์เซ็นต์ต่ำที่สุดในประเทศไทย 623
คู ่ ม ื อ เฝ้ า ระวั ง และส่ ง เสริ ม พั ฒ นาการเด็ ก ปฐมวั ย พ.ศ. 2563 ระบุ ว่ า
86.98% ของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีมีพัฒนาการตามเป้า 624 และจากการสำรวจ
สถานการณ์เด็กและสตรี พ.ศ. 2562 คะแนนดัชนีพัฒนาการของเด็กปฐมวัยใน
ประเทศไทยอยู่ที่ 92.9 625
มาตรการที่ประกันว่า Universal Salt Iodisation (USI) จะลดการขาดจุล
โภชนะได้ถูกดำเนินการตั้งแต่ปีพ.ศ. 2563 รวมถึงการติดตามการบริโภคภายใน
ครัวเรือน การบริโภคไอโอดีนของสตรีมีครรภ์ และน้ำดื่มเสริมไอโอดีน 626 แต่
ภาวะขาดสารไอโอดี น (หนึ่งในสาเหตุที่สามารถป้องกันได้มากที่สุดของอาการ
สมองเสียหาย) ยังคงเป็นข้อกังวลหลัก 627

โครงการโรงเรียนหนูน้อยสดใส ใส่ใจสุขภาพเป็นโครงการที่มุ่งส่งเสริมแนวปฏิบัติ
ทางโภชนาการเชิงบวกและการออกกำลังกายของเด็ก ครู ผู้ดูแล และคนในชุมชน
ในจังหวัดสระบุรีและนครราชสีมา
ในปีพ.ศ. 2555 คณะกรรมการว่าด้วยสิทธิเด็กมีความกังวลเกี่ยวกับอัตรา
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่อยู่ในระดับต่ำ และการขาดมาตรการทางกฎหมายที่
ควบคุมการตลาดของผลิตภัณฑ์ทดแทนนมแม่ 616 รายงานสถานการณ์เด็กและ
สตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2559 พบว่ามีเพียง 40% ของเด็กแรกเกิดได้รับนมแม่
ภายในชั่วโมงแรกหลังคลอด และมีเพียง 23% ที่ได้รับนมแม่เพียงอย่างเดียวในช่วง
หกเดือนแรก 617 ตั้งแต่นั้นมากระทรวงสาธารณสุขได้อนุมัตินโยบายส่งเสริมการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในประเทศไทย ในปีพ.ศ. 2563 กรมอนามัยรายงานว่า 62.07%
ของแม่ 283,900 คนเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียว 618 ในช่วงหกเดือนแรก
หลังคลอด 619
ในช่วงปีพ.ศ. 2547/2548 ถึง 2558/2559 จำนวนเด็กที่อยู่ในภาวะแคระ
แกร็นลดลงจาก 11.9% เป็น 10.5% (ต่ำกว่าทวีปเอเชียซึ่งอยู่ที่ 21.8%) แต่ภาวะ
615

WHO, 2019, Thailand Case Study: Checking vaccination status at entry to, or during, school, pages 1-6.
Committee on the Rights of the Child, 17 February 2012, Consideration of reports submitted by States parties
under article 44 of the Convention. Concluding observations: Thailand, page 12.
617 Institute of nutrition, Mahidol University & 2 Department of pediatrics, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital,
2020, Breastfeeding Situation, Facilitators and Obstacles, Policy and Program to Promote Breastfeeding in
Thailand, page 69.
618 However, there might be some misunderstanding in the data collection of this indicator, particularly in the way
the question on exclusive breastfeeding is asked.
619 https://dashboard.anamai.moph.go.th/dashboard/breastfeed/index?year=2020
620 Global Nutrition Reports, 2020 Country nutrition profile. https://globalnutritionreport.org/resources/nutritionprofiles/asia/south-eastern-asia/thailand/
621 Government of Thailand, 2017, Thailand’s Voluntary National Review on the Implementation of the 2030 Agenda
for Sustainable Development, page 20.
622 Roesler Anna, Smithers Lisa G., Winichagoon Pattaness, Wangpakapattanawong Prasit, and Moore Vivienne
Moore, 2018, Health Workers’ and Villagers’ Perceptions of Young Child Health, Growth Monitoring, and the Role
of the Health System in Remote Thailand. Food and Nutrition Bulletin 2018, Vol. 39(4) 536-548, pages 1 and 2.
623 http://healthkpi.moph.go.th/kpi2/kpi/index/?id=1390&kpi_year=2563
624 http://healthkpi.moph.go.th/kpi2/kpi/index/?id=1384&kpi_year=2563
616

ว่าด้วยเรื่องโรคอ้วน ยังไม่มีความคืบหน้าในการต่อต้านโรคนี้ สาเหตุหนึ่งคือ
มีการบริโภคน้ำตาลและอาหารที่มีไขมันสูงมากเกินไป (ซึ่งทำให้เกิดปัญหาในช่อง
ปากเพิ่มขึ้นด้วย) และการมีออกกำลังกายน้อยลง 628 ตามข้อมูลจากการสำรวจ
สุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ความชุกของโรคอ้วนเพิ่มขึ้นมากกว่า
มากกว่า 2.5 เท่าใน 23 ปีที่ผ่านมา โดยผู้หญิงจะมีอัตราที่สูงกว่าผู้ชาย ใน พ.ศ.
2557 ความชุกของโรคอ้วนสูงขึ้นในเด็กอายุ 12-14 ปี (7.2%) ในเด็กอายุ 1-5 ปี
(4.6%) และอายุ 6-11 ปี (3.5%) 629
แม้ว่าในมุมมองทางสังคม “เด็กอ้วนจะถูกมองว่าน่ารัก” 630 แต่เด็กที่มี
น้ำหนักเกินมีความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพในระยะยาว (เช่น โรคเบาหวานชนิดที่ 2
โรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคมะเร็ง) และแนวโน้มของโรคอ้วน “สะท้อนให้
เห็นถึงความแตกต่างของรายได้เฉลี่ยต่อหัวทั่วภูมิภาคของไทย” 631 ปัจจัยสำคัญ
สองประการที่ส่งผลกระทบต่อโรคอ้วนในเด็กอย่างมาก ได้แก่ ปัจจัยทางชีวภาพ
และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางสังคม เช่น ภูมิหลังทางเศรษฐกิจและสังคม ลักษณะ
ทางภูมิศาสตร์ สื่อที่ส่งเสริมอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพ และความแพร่หลายของ
อาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ดีต่อสุขภาพ สภาพแวดล้อมในเมืองอาจส่งผลให้เด็กมี
ความเสี่ยงที่จะเป็นโรคอ้วน เช่นเดียวกับ ความเข้มข้นของความมั่งคั่งในชุมชนและ
การออกอากาศทางโทรทัศน์ (ด้วยโฆษณาอาหารฟาสต์ฟู้ดที่ไม่ดีต่อสุขภาพ) 632
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National Statistical Office Thailand and UNICEF, August 2020, Multiple Indicator Cluster Survey 2019, pages
193-195.
626 Committee on the Rights of the Child, 14 September 2011, Consideration of the reports submitted by States
parties under article 44 of the Convention. Combined third and fourth periodic reports of States parties due in 2009
- Thailand*, page 18.
627 NHSO, JICA and UNICEF, 2018, Learning by sharing: Thailand's experiences in MCH, page 9.
628 Committee on the Rights of the Child, 14 September 2011, Consideration of the reports submitted by States
parties under article 44 of the Convention. Combined third and fourth periodic reports of States parties due in 2009
- Thailand*, page 18.
629 Teerawattananon Yot and Luz Alia for Asian Development Bank Institute, March 2017, Obesity in Thailand and
its economic cost estimation, ADBI Working Paper Series No. 703, pages 3-4630 Teerawattananon Yot and Luz Alia for Asian Development Bank Institute, March 2017, Obesity in Thailand and
its economic cost estimation, ADBI Working Paper Series No. 703, page 13.
631 Teerawattananon Yot and Luz Alia for Asian Development Bank Institute, March 2017, Obesity in Thailand and
its economic cost estimation, ADBI Working Paper Series No. 703, page 6.
632 Teerawattananon Yot and Luz Alia for Asian Development Bank Institute, March 2017, Obesity in Thailand and
its economic cost estimation, ADBI Working Paper Series No. 703, pages 6-9.
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5.6 การติดเชื้อเอชไอวี/โรคเอดส์

สามารถยินยอมการมีเพศสัมพันธ์ได้ การเข้าถึงบริการทางเพศ การตรวจหาเชื้อ
เอชไอวี และการเข้ารับการรักษาโดยไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ปกครอง 644

องค์การอนามัยโลกรับรองว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่สองของโลกในเรื่อง
ของการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวี และซิฟิลิสจากแม่สู่ลูก 633 ความจริงแล้ว
อัตรานี้ลดลงจาก 10.3% ในปีพ.ศ. 2545/2548 634 เป็น 1.97% ในปี 2562 635
96% ของหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวี และทารกเกือบทั้งหมดที่เกิดจากมารดาที่
ติดเชื้อได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส ซึ่งความคุ้มครองที่สำหรับประชากรชาว
ไทยและชาวต่างชาติมีความเท่าเทียมกัน 636

ในปีพ.ศ. 2559 องค์การยูนิเซฟอ้างถึงรายงานจากสื่อ พ.ศ. 2558 ซึ่งระบุ
ว่า 70% ของการติดเชื้อเอชไอวี ที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์เกิดขึ้นในหมู่เยาวชนอายุ
15-24 ปี อันเนื่องมาจากพฤติกรรมเสี่ยง เช่น การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้ องกัน
การค้าเพศ และการใช้ยา เรื่องการมีเพศสัมพันธ์ยังคงเป็นเรื่องต้องห้าม ผู้ปกครอง
มักไม่พูดคุยเรื่องนี้ หลีกเลี่ยงการสนทนาอย่างเปิดเผย และไม่ให้ความช่วยเหลือ
645 ในขณะนี ้ เพศศึ ก ษาและทั ก ษะชี ว ิ ต เป็ น ส่ ว นหนึ ่ ง ของหลั ก สู ต รในโรงเรี ย น
แม้ว่า “ใจความหลักที่เราได้รับจากการเรียนเรื่ องเพศศึกษาในโรงเรียนคือการมี
เพศสัมพันธ์ไม่ใช่เรื่องดี บทเรียนเน้นไปทางชีววิทยา [...]. รายละเอียดเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ ความใกล้ชิด [.. ] ไม่เคยถูกพูดถึง และข้อมูลเกี่ยวกับแรงดึงดูดของ
เพศเดียวกัน [... ] ถูกหลีกเลี่ยงโดยสิ้นเชิง” 646

ในรายงานอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กปีพ.ศ. 2554 ประเทศไทยรายงานว่ามี
ผู้ป่วยโรคเอดส์จำนวน 345,196 ราย ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงอายุ 15-29 ปี (27.80%)
ในกลุ่มเด็กอายุไม่เกิน 14 ปีคิดเป็น 3.97% รัฐบาลได้ให้ความช่วยเหลือเด็กที่
อาศัยอยู่ในครอบครัวที่ป่วยด้วยโรคเอดส์และให้ที่พักพิงแก่เด็กกำพร้า 637 ในปี
พ.ศ. 2562 คาดว่ามีผู้ติดเชื้อเอชไอวี หรือเป็นโรคเอดส์จำนวน 471,061 คน จาก
จำนวนนี้เป็นผู้ชาย 262,798 คน ผู้หญิง 208,263 คน เป็นเด็กทั้งหมด 3,342 คน
ผู้ที่ได้รับการทดสอบเอชไอวี /AIDS ส่วนใหญ่คือผู้ชายที่มีเ พศสัมพันธ์กับเพศ
เดียวกันและหญิงขายบริการ 638
จากแหล่งข่าวในปีพ.ศ. 2558 เด็ก 380,000 คนถูกทิ้งให้เป็นเด็กกำพร้า
ด้วยโรคเอดส์ และจากเด็ก 20,000 คนที่ติดเชื้อเอชไอวี หรือเป็นโรคเอดส์ มีเพียง
1,000 คนเท่านั้นที่ สามารถเข้ าถึ ง การรั กษาทางการแพทย์ 639 สุดท้ายนี้ ใน
ปัจจุบัน แนวปฏิบัติในการตรวจหาเชื้อเอชไอวี อนุญาตให้ผู้ที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ
เข้าตรวจได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ปกครอง แต่วัยรุ่นยังคงลังเลที่จะทำ
การตรวจเนื่องจากกลัวว่าผลจะถูกรายงานไปยังผู้ปกครองของตน และเนื่องด้วย
การตัดสินทางลบของบุคลากรด้านสุขภาพเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์โดยที่ยังไม่
บรรลุนิติภาวะ 640

5.7 สุขภาพของวัยรุ่น
ในประเทศไทยยังขาดข้อมูลเกี่ยวกับเพศศึกษาและการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวี
และในปีพ.ศ. 2556 มีผู้หญิงที่อายุต่ำกว่า 20 ปี จำนวน 130,000 คนตั้งครรภ์ 641
ในปีพ.ศ. 2562 มีเด็กผู้หญิงอายุ 10-19 ปี จำนวน 94,584 คนคลอดบุตร คิดเป็น
14.2% ของการคลอดบุตรทั้งหมดในประเทศไทย จากกลุ่มนี้มีเด็กผู้หญิงตั้งครรภ์
ทั้งหมด 2,746 คนที่มีอายุ 10-14 ปี และคาดว่ามีเด็กผู้หญิงมีครรภ์คลอดบุตร 8
คนต่อวัน อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2555 อัตราส่วนของเด็กผู้หญิงมีครรภ์อายุ
10-14 ปีและอัตราการคลอดบุตรของวัยรุ่นลดลง และในปีพ.ศ. 2563 อัตราการ
คลอดบุตรของเด็กผู้หญิงอายุ 10-14 ปีอยู่ที่ 1.2 คนใน 1,000 คน 642 อัตราส่วน
ของวั ย รุ ่ น อายุ 15- 19 ลดลงเหลื อ 42.5 คนใน 1,000 คน ทว่ า ยั ง คงเกิ น
เป้าประสงค์ของกระทรวงสาธารณสุข (42 คนใน 1,000 คน) 643 ในความเป็นจริง
ไม่ใช่โรงพยาบาลทุกแห่งที่ให้บริการแก่วัยรุ่น อีกทั้งวิธีการคุมกำเนิดอาจมีราคา
แพงและไม่สามารถทำได้ง่าย นอกจากนี้ยัง มีค วามขัดแย้ง ในเรื่องของอายุ ที่
Government of Thailand, 2017, Thailand’s Voluntary National Review on the Implementation of the 2030 Agenda
for Sustainable Development, page 13.
634 NHSO, JICA and UNICEF, 2018, Learning by sharing: Thailand's experiences in MCH, page 5.
635 https://hivhub.ddc.moph.go.th/Download/RRTTR/Factsheet_HIV_2562_TH.pdf
636 NHSO, JICA and UNICEF, 2018, Learning by sharing: Thailand's experiences in MCH, page 5.
637 Committee on the Rights of the Child, 14 September 2011, Consideration of the reports submitted by States
parties under article 44 of the Convention. Combined third and fourth periodic reports of States parties due in 2009
- Thailand*, page 19.
638 https://hivhub.ddc.moph.go.th/Download/RRTTR/Factsheet_HIV_2562_TH.pdf
639
The Borgen Project, 15 July 2015, 10 Shocking Facts About Child Poverty in Thailand.
https://borgenproject.org/child-poverty-inthailand/#:~:text=Around%20380%2C000%20children%20have%20been,one%20to%20care%20for%20them
640 UNAIDS, cited in UNICEF, 2016, A situation analysis of adolescents in Thailand 2015–2016, page 24.
641 Tai CSOs coalition for the UPR, 2016, 2nd Cycle Universal Periodic Review - Thailand UPR 2016 - Information
on the status of the human rights situation in Thailand, page 23.
633

“ฉันรู้สึกอายเกินกว่าจะถามครูผู้ชายเกี่ยวกับ “สุขศึกษา” ฉันตั้งใจจะ
ปรึกษาครูผู้หญิง ของเพื่อนฉัน ตอนนี้ฉันสงสัยว่าทำไมฉันถึง ปวดท้องตอนมี
ประจำเดือน ฉันไม่แตะถุงยางอนามัยเพราะฉันรู้สึกว่ามันสกปรก” 647
จากข้อมูลขององค์การยูนิเซฟ การรับรู้ของวัยรุ่นเกี่ยวกับเพศสัม พันธ์
ตามปกตินั้นตรงกันข้ามกับบรรทัดฐานดั้งเดิมของไทย และ “เด็กผู้หญิงถูกกีดกัน
ไม่ ใ ห้ แ สวงหาข้ อ มู ล และบริ ก ารเกี ่ ย วกั บ อนามั ย การเจริ ญ พั น ธุ ์ แ ต่ ก ลั บ ต้ อ ง
รับผิดชอบในการป้องกันการตั้งครรภ์และผลที่ตามมาหากตั้ง ครรภ์ ในขณะที่
เด็ ก ผู ้ ช ายได้ ร ั บ การสนั บ สนุ น ผ่ า นสื ่ อ และแรงกดดั น จากเพื ่ อ นในการเพิ่ ม
สมรรถภาพทางเพศ” 648
ในเรื่องของการใช้ยาเสพติด รายงานอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก พ.ศ. 2554
ระบุว่า 25.8% ของเยาวชนอายุ 12-24 ปีเคยใช้สารออกฤทธิ์ต่อจิต (ส่วนใหญ่เป็น
แอลกอฮอล์และกัญชา) 649 ตามคำปราศรัยของรัฐมนตรีช่วยว่ าการกระทรวง
วัฒนธรรม พ.ศ. 2562 จากการสำรวจสถานการณ์วัฒนธรรมเด็กและเยาวชนใน
ประเทศไทย มีเยาวชนอายุระหว่าง 15-19 ปีติดยาเสพติดจำนวน 2.7 ล้านคน
และกำลังฟื้นฟูสมรรถภาพ 300,000 คน 650
โทษของการเสพแอลกอฮอล์ส่งผลเช่นเดียวกับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง
และได้มีการดำเนินการรณรงค์เกี่ยวกับผลกระทบของแอลกอฮอล์และสารเสพติด
และให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ

5.8 เด็กด้อยโอกาส
“หากหน่วยงานท้องถิ่นใส่ใจในเรื่องสิทธิเด็ก พวกเขาสามารถช่วยขจัดอุปสรรคที่
ขัดขวางไม่ให้เด็กเข้าถึงบริการต่างๆ ได้ อีกทั้งยังช่วยอำนวยความสะดวกใน
กระบวนการแจ้งเกิดสำหรับเด็กและประกันว่าเด็กสามารถเข้าถึงบริการทางด้าน
สุขภาพได้เมื่อจำเป็น” 651
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Ministry of Public Health, 2018, Inspection Guideline of Ministry of Public Health of the 2018 Financial Year,
pages 61-62
644 UNICEF, 2016, A situation analysis of adolescents in Thailand 2015–2016, page 26.
645 UNICEF, 2016, A situation analysis of adolescents in Thailand 2015–2016, pages 23 and 26.
646 Cited in UNICEF, 2016, A situation analysis of adolescents in Thailand 2015–2016, page 25.
647 Grade 8 student, Save the Children, Children’s voices - Findings from different consultations with children, page
1.
648 UNICEF, 2016, A situation analysis of adolescents in Thailand 2015 - 2016, page 26.
649 Committee on the Rights of the Child, 14 September 2011, Consideration of the reports submitted by States
parties under article 44 of the Convention. Combined third and fourth periodic reports of States parties due in 2009
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during the Country Strategic Planning process.
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5.8.1 เด็กพิการ

ป้ายชื่อและสรรพนามเรียกแทนตนเอง วิธีหนึ่งในการให้ความรู้เรื่องรสนิยมทาง
เพศ อัตลักษณ์ทางเพศ การแสดงออกทางเพศ แก่ผู้เข้าร่วมในงานวันรำลึกถึงการ
สังหารคนข้ามเพศ พ.ศ. 2563
เด็ก LGBTI ยังคงเผชิญกับการดูถูกและการเลือกปฏิบัติเมื่อเข้ารับบริการ
ด้านสุขภาพ ราวกับว่าบริการดังกล่าวไม่ได้เตรียมพร้อมที่จะตอบสนองต่อความ
ต้องการของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ โดยทั่วไปแล้วไม่มีบทบัญญัติ
เฉพาะเกี ่ ย วกั บ สุ ข ภาพกายและสุ ข ภาพจิ ต สำหรั บ เด็ ก เหล่ า นี ้ ใ นแผนและ
ยุทธศาสตร์ชาติ 654 นอกจากนี้บุคลากรด้านสุขภาพยังมีอคติต่อชาว LGBTI แผน
ประกันสุขภาพไม่ครอบคลุมการรักษาเพื่อการเปลี่ยนเพศสภาพ และไม่ครอบคลุม
ถึงคู่รักเพศเดียวกันของพนักงานที่มีแผนประกันดังกล่าว ซึ่งต่างจากคู่รักต่างเพศ
655 สำหรับเด็กผู้ชายและผู้ชายข้ามเพศ การถูกเลือกปฏิบัติในการเข้าถึงบริการ
ด้านสุขภาพนั้นมีความรุนแรงกว่า 656

นักเรียนในจังหวัดภาคใต้ของประเทศไทย
ในปีพ.ศ. 2560 สำนักงานสถิติแห่ง ชาติไ ด้ทำการสำรวจคนพิการจาก
109,000 ครัวเรือน พบว่ามีเด็กอายุ 2-17 ปีเป็นเด็กพิการจำนวน 140,000 คน
(1.1% ของเด็กทั้งหมด) มีเด็กผู้ชายพิการมากกว่าเด็กผู้หญิงพิการ (1.3% และ
0.8% ตามลำดั บ ) ภาคใต้ แ ละภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ของประเทศไทยมี
เปอร์ เ ซ็ น ต์ เ ด็ ก พิ ก ารสู ง ที ่ ส ุ ด นอกจากนี ้ ย ั ง พบว่ า ครั ว เรื อ นที ่ ย ากจนที ่ ส ุ ด มี
เปอร์เซ็นต์สูงสุด (1.2% สำหรับกลุ่มที่ยากจนที่สุด 0.7% สำหรับกลุ่มที่มีรายได้
ปานกลาง และ 0.1% สำหรับกลุ่มที่ร่ำรวยที่สุด) 652
ในบทวิเคราะห์นี้ ไม่พบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าถึงสุขภาพสำหรับเด็ก
พิการมากนัก แต่ในพ.ศ. 2559 คณะกรรมการว่าด้วยสิทธิของคนพิการกล่าวว่าคน
พิการไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลและการดูแลรักษาได้เฉพาะแค่ในพื้นที่ชนบท และ
บุคลากรด้านสุขภาพไม่ได้รับการฝึกอบรมในเรื่องสิทธิของคนพิการ 653

5.8.2 เด็กที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTI)

สุขภาพจิตเป็นปัญหาใหญ่สำหรั บเด็กและเยาวชนที่เป็น LGBTIQ+ และ
เยาวชนที่มีความหลากหลายทางเพศ เนื่องจากเด็กกล่าวว่า “เด็กหลายคนได้
รายงานว่าการมีมาตรฐานที่เข้มงวดนั้นเนื่องมาจากเพศที่ได้รับมอบหมายตั้งแต่
แรกเกิดจะกำหนดการกระทำ รสนิยมทางเพศ และพฤติกรรมของคุณ” 657 เด็ก
เหล่านี้อาจต้องการความช่วยเหลือด้านจิตวิทยาเฉพาะทางขณะที่พวกเขากำลัง
ค้นหาและแสดงออกถึงรสนิยมทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศ ซึ่งต้องเผชิญกับการ
ถูกเลือกปฏิบัติ การล่วงละเมิด และการถูกสังคมปฏิเสธแม้อยู่ในบ้าน 658
“พ่อแม่ไม่ยอมรับตัวตนของเรา พ่อแม่บางคนหัวโบราณ พวกเขามักจะพูด
ว่า ‘ฉันไม่ต้องการให้ลูกของฉันเป็นเพศที่สาม’ เรื่องนี้จึงกลายเป็นปัญหาใหญ่ใน
บ้าน” 659
“ตอนฉันอายุ 13-14 ปี พ่อต่อว่าฉันบ่อยมาก ราวกับว่าเขาเกลียดฉันใน
ตอนนั้น แต่ฉันต้องทำยังไงล่ะ... ฉันทำตัวปกติ ฉันทำอาหาร ทำความสะอาด ซัก
ผ้า ฉันทำงานบ้านตั้งแต่ยังเด็ก ฉันสนิทกับ แม่ ฉันหลีกเลี่ยงพ่อตัวเองทั้งที่เป็นลูก
สาว...” 660
เด็กที่เข้าร่วมการหารือกล่าวว่า ในชุมชนชาติพันธุ์บางแห่งครอบครัวเชื่อว่า
LGBTIQ+ ไม่มีอยู่จริง 661
น่าเสียดายที่การเข้าถึงบริการที่เป็นมิตรกับเพศที่หลากหลายมีจำกัด และ
วัยรุ่นที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีจำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองในการ
ขอรับการสนับสนุนทางด้านการแพทย์ 662
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5.8.3 เด็กชาติพันธุ์และชนพื้นเมือง

เด็กหลายคน โดยเฉพาะจากครอบครัวที่ยากจนและเปราะบาง ไม่สามารถเรียนต่อ
ได้ และมีความเสี่ยงสูงที่จะออกจากโรงเรียนในช่วงป. 4 ถึงม. 10
ภายใต้คณะกรรมการประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์
ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีการประกันมาตรการช่วยเหลือพิเศษแก่
เด็กกำพร้าและแม่หม้ายของเด็กกำพร้า รวมทั้งค่าครองชีพรายเดือนสำหรับผู้ที่
พิ ก ารจากเหตุ ก ารณ์ ค วามไม่ ส งบและการฟื ้ น ฟู ส ภาพจิ ต ใจของเด็ ก ที ่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบ อย่างไรก็ตาม ในปีพ.ศ. 2554 เห็นได้ชัดว่ามาตรการเหล่านี้ไม่ได้สร้าง
ผลลัพธ์ที่ชัดเจน 663 ตามบทความ พ.ศ. 2562 “ชนกลุ่มน้อยในประเทศไทยมาก
ถึงครึ่งไม่มีสัญชาติไทย จึงเป็นการจำกัดการเข้าถึงบริการทางด้านสุขภาพของพวก
เขา” 664

แม้ว่าในรายงานอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก พ.ศ. 2554 ประเทศไทยระบุว่ามี
การตรวจสุขภาพและการประกันโรคต่างๆ เช่น วัณโรค โรคเรื้อน และโรคเท้าช้าง
ให้กับแรงงานข้ามชาติ ตลอดจนการดูแลสุขภาพแม่และเด็ก และการฉีดวัคซีน ซึ่ง
ความท้าทายยังคงมีอยู่มากมาย 665
เด็กข้ามชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยสถานะที่ผิดกฎหมาย มีความเสี่ยงต่อ
โรคและการถ่ ายทอดเชื ้อเอชไอวีจ ากแม่ส ู่ล ูก มากกว่าเนื่ องจากไม่ รวมอยู ่ ใ น
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 666 บุตรของแรงงานข้ามชาติที่จดทะเบียนอย่างเป็น
ทางการจะได้รับการประกันสุขภาพในราคา 1,300 บาท/คน/ปี อย่างไรก็ตาม
องค์การยูนิเซฟตั้งข้อสังเกตว่า “โรงพยาบาลบางแห่งยังคงไม่เต็มใจที่จะขาย
ประกันสุขภาพสำหรับผู้อพยพเนื่องจากกลัวว่าจะเกิดการขาดทุนสุทธิหรือต้องมี
การบริหารจัดการ” 667 บุตรของแรงงานข้ามชาติที่ไม่ได้จดทะเบียน “จะได้รับการ
ดูแลและรักษาพยาบาล รวมถึงการให้วัคซีนในชุมชนของตนตามหลักมนุษยธรรม
ขั ้ น พื ้ น ฐาน” กระทรวงสาธารณสุ ข และองค์ ก รเอกชนต่ า งๆ เป็ น ผู ้ ใ ห้ ก าร
รักษาพยาบาลแก่เด็กในสถานพักพิง 668
ความพยายามที่จะใช้บัตรประกันของผู้อพยพยังคงไม่มีประสิทธิภาพ และ
การเข้าถึงการรักษาพยาบาลถูกขัดขวางโดยอุปสรรคเดียวกันที่พบในส่วนของ
การศึกษา ซึ่งก็คือ อุปสรรคด้านภาษา ความกลัวที่จะต้องถูกจับกุม การเลือก
ปฏิบัติ และการขาดทรัพยากรทางการเงิน 669 หญิงตั้งครรภ์ไ ม่สามารถเข้ารับ
บริการตรวจสุข ภาพได้เ พราะนายจ้ างไม่สนับ สนุน และแทบไม่เ คยได้รับ เงิ น
สงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตร 45 วันเลย นอกจากนี้ หญิงตั้งครรภ์ที่
เป็นผู้อพยพยังถูกขู่ว่าจะเนรเทศออกนอกประเทศ 670

5.9 น้ำ สุขาภิบาล และการส่งเสริมสุขอนามัย

5.8.4 เด็กย้ายถิ่น

โครงการ Save the Children Expanding IMPACT มอบผลิตภัณฑ์สุขอนามัย
เพื่อส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีให้กับเหล่าเด็กข้ามชาติ
เสริมสร้างอำนาจของเด็กผู้หญิงผู้ย้ายถิ่นและสนับสนุนเรื่องราวของพวกเขาที่สร้าง
แรงบันดาลใจ
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Committee on the Rights of the Child, 14 September 2011, Consideration of the reports submitted by States
parties under article 44 of the Convention. Combined third and fourth periodic reports of States parties due in 2009
- Thailand*, pages 31 and 32.
664 Wong Joseph, Macikunas Andrea, Manduric Aylin, Dawkins Joy & Dhunna Simran, 2019, Reaching the Hard to
Reach in Thailand: Eliminating Mother-To-Child HIV Transmission, Health Systems & Reform, 6:1, e1625498, DOI:
10.1080/23288604.2019.1625498, page 7.
665 Committee on the Rights of the Child, 14 September 2011, Consideration of the reports submitted by States
parties under article 44 of the Convention. Combined third and fourth periodic reports of States parties due in 2009
- Thailand*, page 28.

มีการปรึกษาหารือเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติน้ำประปาในประเทศไทย
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 รัฐวิสาหกิจภายใต้การดูแลของการประปานครหลวงและการ
ประปาส่วนภูมิภาค ได้จัดหาน้ำประปาแก่ 20% ของครัวเรือน โดยเฉพาะในเขต
เมือง ในขณะที่หน่วยงานท้องถิ่นจัดหาน้ำประปา และน้ำที่ไม่ได้จ ากระบบประปา
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667 UNICEF, 2016, A situation analysis of adolescents in Thailand 2015–2016, page 42.
668 WHO, 2019, Thailand Case Study: Checking vaccination status at entry to, or during, school, page 6.
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ให้ ก ั บ คนส่ ว นใหญ่ องค์ ก ารจั ด การน้ ำ เสี ย ซึ ่ ง เป็ น รั ฐ วิ ส าหกิ จ ภายใต้
กระทรวงมหาดไทย กำกับดูแลการบำบัดน้ำเสียด้วยความร่วมมือกับหน่วยงาน
ท้องถิ่น 671 ในปีพ.ศ. 2560 ประเทศไทยมีรายงานว่าแหล่งน้ำดื่มที่สำคัญที่สุดคือ
การต้มน้ำฝนหรือบำบัดด้วยสารฟอกขาวหรือคลอรี น 672 ในปีพ.ศ. 2563 กรม
อนามัยรายงานว่า 40.08% ของแหล่งน้ำทั้งหมด 1,215 แห่งผ่านการทดสอบ
คุณภาพที่จะเป็นน้ำดื่มได้ 673
ในด้านสุขาภิบาล ในปี 2560 99.2% ของประชากรอาศัยอยู่ในครัวเรือนที่
มีการปรับปรุงระบบสุขาภิบาล โดยส่วนใหญ่ใช้ชักโครกที่เชื่อมต่อกับถังบำบัดน้ำ
เสีย 674 ตามโครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรี พ.ศ. 2562 99.6% ของ
101,020 ครัวเรือนมีสุขาภิบาลที่ดีขึ้น ในเขตเมืองมีการใช้ระบบท่อน้ำทิ้งสูงกว่า
พื้นที่ชนบท (22.9% และ 10.5% ตามลำดับ) ในขณะที่เขตเมืองใช้ถังบำบัดน้ำเสีย
น้อยกว่าในพื้นที่ชนบท (75.9% และ 85.5% ตามลำดับ) 675
อย่ า งไรก็ ต าม ผู ้ ร ายงานพิ เ ศษด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนในเรื ่ อ งของน้ ำ ดื ่มที่
ปลอดภัยและสุขาภิบาลตั้งข้อสังเกตระหว่างการเยี่ยมเยียนในปีพ.ศ. 2556 ว่า
แม้ว่าประเทศจะพัฒนาแหล่งน้ำดื่มครอบคลุมถึง 96% แต่ในจังหวัดภาคใต้เพียง
แค่ประมาณ 78% ยิ่งไปกว่านั้น “การเฝ้าติดตามทั่วโลกในปัจจุบันไม่ได้วัด [...]
ความสามารถในการเข้าถึงน้ำและสุขาภิบาล [...] และการเฝ้าติดตามระดับชาติไม่
รวมคนไร้สัญชาติ ผู้ลี้ภัย ผู้อพยพที่ไม่มีเอกสาร หรือผู้อพยพในสถานการณ์ที่ไม่
ปกติ - รวมถึงผู้ให้บริการทางเพศ - และผู้ที่อยู่ในการตั้งถิ่นฐานอย่างไม่เ ป็ น
ทางการ” 676 ในความเป็นจริง ค่ายผู้ลี้ภัยหนึ่งแห่งที่ไปเยือนมาในเชียงใหม่มีห้อง
สุขาแบบแยกชายหญิง 10 ห้อง และจุดอาบน้ำแบบเปิด 1 แห่ง ซึ่งใช้ร่วมกัน 300
คน รวมถึงผู้หญิงที่ต้องลำบากไม่เพียงเพราะการเข้าถึงน้ำและสุขาภิบาลอย่าง
จำกัด แต่รวมถึงการขาดความเป็นส่วนตัวและการให้เกียรติ 677 ในพื้นที่ห่างไกล
ผู้หญิงและเด็กผู้หญิงต้องรอคิวยาวเพื่อตักน้ำโดยต้องเจออคติที่เกิดจากงานหรือ
การศึกษา .นอกจากนี้ 10% ของครอบครัวในเขตเมืองอาศัยอยู่ในการตั้งถิ่นฐานที่
ไม่เป็นทางการซึ่งมีปัญหาในการเข้าถึงน้ำและสุขาภิบาล สุดท้ายนี้ ในสถานกักตัว
ที่แออัด “การขาดการเข้าถึงสุขาภิบาลอย่ างปลอดภัยและให้ความเคารพอาจ
เท่ากับการปฏิบัติที่ไร้มนุษยธรรมหรือย่ำแย่” 678

5.10 สุขอนามัยด้านสิ่งแวดล้อมของเด็กใน
ประเทศไทย

1 ใน 10 ของเด็กในประเทศไทยมีภาวะแคระแกร็นอย่างรุนแรงหรือปานกลาง
และประมาณ 15.3% ของเด็กอายุ 1-14 ปีเป็นโรคอ้วน อ้างอิงโดยโครงการ
โรงเรียนหนูน้อยสดใส ใส่ใจสุขภาพเพื่อสุขภาพ
ตามบทความ พ.ศ. 2558 “ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา อันตรายด้านสิ่งแวดล้อม
ได้เปลี่ยนภัยแบบเดิม เช่น การปนเปื้อนของแบคทีเรียในน้ำดื่มและควันไม้ในที่พัก
อาศัยที่มีการระบายอากาศไม่ดี ไปเป็นภัยคุกคามต่อสิ่งแวดล้อมในรูปแบบใหม่ ”
679

ในเรื่องของความเสี่ยงของเด็กจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม การสัมผัสสารเคมี
3 ประเภทหลักที่ถูกกล่าวถึงในปีพ.ศ. 2561 ได้แก่ ยาฆ่าแมลง โลหะหนัก และ
มลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากกิจกรรมทางการเกษตรในชนบท สถาน
ประกอบการอุตสาหกรรม เหมืองแร่ และการจราจร 680 ซึ่งมลพิษทางอากาศทำ
ให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 48,000 คนในปีพ.ศ. 2556 681 และยังไม่มีการศึกษาเรื่อง
การได้รับพิษเรื้อรังจากสารหนูที่เกี่ยวข้องกับการทำเหมือง
แม้ว่าบุคลากรด้านสุขภาพและประชาชนทั่วไปจะต้องตระหนักถึงปัญหา
อนามัยสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเมื่อเทียบกับเมื่อ 20 ปีที่แล้ว แต่ “แนวทางของระบบ
บริการสุขภาพต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ถูกพัฒนาขึ้น ” ตลอดจนนโยบาย การวิจัย
และการประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องคนอื่นๆ 682
โดยทั่วไป ผลกระทบต่อสุขภาพเด็กที่สำคัญ 6 ประการ ได้แก่ ความเป็นพิษ
ต่อระบบประสาท ความบกพร่องของระบบทางเดินหายใจ ผลกระทบต่อไต ความ
ผิดปกติของต่อมไร้ท่อ โรคภูมิแพ้ และความเสี่ยงต่อโรคมะเร็ง 683
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5.11 ปัญหาสุขภาพอื่นๆ

5.12 ผลกระทบของโควิด 19 ต่อสุขภาพเด็ก

กลุ่มนักเรียนกำลังเรียนเรื่องความปลอดภัยทางถนนจากโครงการ 7% ด้วยการ
ออกแบบหมวกกันน็อคของตัวเอง

องค์การช่วยเหลือเด็กร่วมกับคาร์กิลล์ได้ริเริ่มโครงการโรงเรียนหนูน้อยสดใส ใส่ใจ
สุขภาพเพื่อส่งเสริมแนวปฏิบัติด้านโภชนาการเชิงบวกและการออกกำลังกายในหมู่
เด็ก ครู ผู้ดูแล และคนในชุมชนจังหวัดสระบุรีและนครราชสีมา

รายงานอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กปีพ.ศ. 2554 อ้างถึงรายงานปีพ.ศ. 2547
ว่าด้วยสาเหตุหลักของการเสียชีวิตในเด็ก สำหรับผู้ที่มีอายุ 10-14 ปีคือ อุบัติเหตุ
โรคไม่ติดต่อ การจมน้ำ และการติดเชื้อ สำหรับผู้ที่มีอายุ 15-17 ปีคือ อุบัติเหตุ
โรคไม่ติดต่อ การติดเชื้อ และการฆ่าตัวตาย 684
ประเทศไทยมีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงเป็นอันดับสองของ
โลก (36.2 คนต่อ 100,000 คน) เนื่องจากขาดการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยความ
ปลอดภัยทางถนนและรถยนต์ 685 ในปีพ.ศ. 2562 มีเด็กและเยาวชนเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุทางถนน 19,904 ราย, 1,968 รายมีอายุ 15-19 ปี, 911 รายมีอายุ 1014 ปี, 237 รายมีอายุ 5-9 ปี และ 182 รายมีอายุ 0-4 ปี (ส่วนรายอื่นๆ มีอายุ 20
ปีขึ้นไป) 686
ภัยคุกคามต่อสุขภาพเด็กอีกประการหนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้คือการติด
เกมส์ออนไลน์ จากการสำรวจในปีพ.ศ. 2559 โดยองค์การยูนิเซฟ พบว่า 10-15%
ของเด็กอาจติดเกมส์ออนไลน์และโซเชียลเน็ตเวิร์กอย่างหนัก “ความผิดปกติทาง
จิตในยุคปัจจุบันจัดอยู่ในประเภทโรคย้ำคิดย้ำทำ” ซึ่งทำให้เด็กๆ อยู่ในคาเฟ่และ
เล่นเกมส์ได้ถึง 10 ชั่วโมงต่อวัน ทานอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพไปด้วย มีการโดด
เรียนและนอนดึก 687
ท้ายที่สุด สุขภาพดวงตาก็น่าเป็นห่วงเพราะอาจนำไปสู่การตาบอด จึงมีการ
ศึกษาวิจัยเพื่อสำรวจว่าครูระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษาสามารถ
จัดให้มีการตรวจภาวะตามัวในระยะเริ่มต้นได้หรือไม่ 688

โดยรวมแล้ว ประเทศไทยมีความเข้มแข็งในเรื่องการดูแลสุขภาพและพร้อม
รับมือกับภาวะฉุกเฉิน เช่น โควิด 19 โดยรัฐบาลให้บริการตรวจและให้การดูแล
รักษาทางการแพทย์ฟรีผ่านการดูแลสุขภาพถ้วนหน้า และในช่วงเริ่มต้นของการ
แพร่ระบาดโรงพยาบาลได้รับเครื่องมือทางการแพทย์เพิ่ม ในขณะเดียวกันก็มีการ
จัดตั้งโรงพยาบาลภาคสนาม
ในฐานะหนึ่งในประเทศผู้ผลิตอาหารรายใหญ่ที่สุด ความมั่นคงทางด้าน
อาหารช่วยให้ประเทศไทยสามารถเอาตัวรอดได้ในช่วงเวลาที่ยากลำบาก เช่น การ
แพร่ระบาดของโควิด 19 อย่างไรก็ตาม วิกฤตเศรษฐกิจที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่า
“ผลกระทบอย่างหนักตกอยู่ที่เด็กในช่วง 1,000 วันแรกหลังคลอด” 689 โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในจังหวัดและในครอบครัวที่ยากจน และภาวะโภชนาการย่ำแย่ได้ส่งผล
กระทบอย่ า งรุ น แรงในปี ต ่ อ ๆ มา ปั จ จั ย ขั บ เคลื ่ อ นที ่ อ ยู ่ เ บื ้ อ งหลั ง การขาด
สารอาหารคือปริมาณอาหารที่ไม่เพียงพอเนื่องจากการลดการบริโภค วิธีการให้
รับประทานอาหาร สภาพแวดล้อมด้านสุขภาพ และการทดแทนอาหารที่ดีต่อ
สุขภาพด้วยสินค้าราคาถูก 690
ผลที่ตามมาอีกประการหนึ่งคือเด็กที่ป่วยหรือมีความพิก ารก่อนหน้านี้ถูก
ละเลยเพราะการรักษาโรคโควิด 19 ได้รับความสำคัญมากกว่า 691
ในเชิงบวก อุบัติเหตุจราจรลดลงอย่างมากในช่วงเวลาระหว่างของการแพร่
ระบาด ผู้ป่วยโรคติดต่อ เช่น ไข้เลือดออกและโรคไข้รากสาดใหญ่ก็ลดลง ทว่า
ปั ญ หาการฆ่ า ตั ว ตายและปั ญ หาสุ ข ภาพจิ ต เพิ ่ ม ขึ ้ น 692 เด็ ก ประสบปั ญ หา
สุขภาพจิตเช่นกัน ทั้งความเครียด ความกังวล และความเป็นห่วงเกี่ยวกับรายได้
ของครอบครัวและความสามารถในการศึกษาต่อ 693
ดังเช่นสถานการณ์ปกติ ประชากรที่เปราะบางที่สุดและผู้อพยพมีการใช้
จ่ายเงินสูงสุด การจัดหาบริการด้านสุขภาพสำหรับเด็กในกลุ่มที่ทำงานนอกสถานที่
เป็นตัวอย่างของความท้าทายเพิ่มเติม และครอบครัวของผู้อพยพส่วนใหญ่ไม่
สามารถจ่ายค่าประกันสุขภาพได้ 694 เด็กและเยาวชนที่มีความบกพร่องทางการได้
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ยิน/การสื่อสารรายงานว่าการเข้าถึงบริการสุขภาพมีความท้าทายมากขึ้นเนื่องจาก
การแพร่ระบาดของโควิด 19 เมื่อเทียบกับผู้พิการกลุ่มอื่นๆ 695
โดยสรุป เด็ก ๆ ต้องเผชิญกับผลกระทบที่รุนแรงที่สุดของวิกฤตนี้ ในแง่ของ
ผลกระทบทางอ้อม (ทางการเงินและทางสังคม) และผลที่ตามมาจากการขาด
เครือข่ายความปลอดภัยทางสังคมอีกประการหนึ่งคือมีการประณามและการเลือก
ปฏิบัติต่อกลุ่มผู้อพยพมากขึ้น ด้วยข้อเท็จจริงที่ว่า “รายงานอัตราการติดเชื้อที่สูง
ในหมู่แรงงานข้ามชาติมีส่วนทำให้เกิดการประณามและการเลือกปฏิบัติ สร้าง
ความแปลกแยกให้กับชุมชนผู้อพยพ และเพิ่มความรู้สึกไม่มั่นคง” 696

ข้อกังวลเกี่ยวกับโควิด 19 และสุขภาพของเด็ก
อาหารที่มีราคาถูก
และไม่ดีต่อสุขภาพ

การลดการบริโภค
อาหาร

มีการดูถูกเหยียดหยามผูอ้ พยพ
มากขึ้นด้วยค่าการติดเชื้อที่สูง

เด็กพิการได้รับการ
ช่วยเหลือน้อยลง
การให้ความสำคัญกับ
การรักษาผู้ป่วยโควิด
และเกิดความล่าช้ากับ
ผู้ป่วยโรคอื่นๆ

ความเครียด ความกังวล
ปัญหาสุขภาพจิตที่เพิ่มขึน้
ผลกระทบทางการเงินและทาง
สังคมต่อสภาพแวดล้อมภายใน
ครอบครัว

การขาดความ
คุ้มครองประกัน
สุขภาพ

6. การศึกษา
6.1 มาตราในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
•
•
•

ข้อ 28: สิทธิในการศึกษา
ข้อ 29: วัตถุประสงค์ของการศึกษา
ข้อ 31: สิทธิของเด็กที่จะมีการพักและเวลาพักผ่อน การเข้าร่วม กิจกรรม
การละเล่นทางสันทนาการที่เหมาะสมตามวัยของเด็ก และการมีส่วนร่วม
อย่างเสรีในทางวัฒนธรรมและศิลปะ (หัวข้อนี้จะไม่รวมอยู่ในบทวิเคราะห์นี้)

ใจความสำคัญของหัวข้อนี้
ประเทศไทยดำเนินการปฏิรูปการศึกษามาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2542 และพัฒนา
ระบบที่ชัดเจนทั้งระดับกลางและระดับท้องถิ่น นอกจากกระทรวงศึกษาธิการแล้ว
ยังมีผู้มีบทบาททางภาครัฐและเอกชนที่เสนอโอกาสทางการศึกษาอีกด้วย ระบบ
การศึกษาของไทยเป็นระบบหลายชั้น ที่มีผู้ให้บริการหลายรายและมีความท้าทาย
ในการประสานงานเนื ่ อ งด้ ว ยภู ม ิ ภ าคที ่ ก ระจั ด กระจาย กฎหมายรั บ ประกั น
การศึกษาฟรีสิบ ห้าปี ในทางปฏิบั ติ การศึกษาในระดับ สากลมีไปจนถึง ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น (แต่อัตราการสำเร็ จการศึ กษาระดับ นี้ จ ะต้ องได้ ร ั บ การ
ปรับปรุง) โดยมีความเท่าเทียมกันระหว่างเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชาย ประเทศไทยได้
ใช้ความพยายามอย่างมากในการเสริมสร้างการฝึกอบรมสายอาชีพ โดยให้การ
ฝึกอบรมผ่านโอกาสต่างๆ ที่เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ และเสริมสร้างความ
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ร่วมมือกับภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม ยังคงมีประเด็นในเรื่อง
ของทักษะการเรียนรู้ที่ไม่ตรงกับความต้องการของตลาด
แม้จะมีค วามก้าวหน้าในปีพ.ศ. 2563 แต่ยัง มีเ ด็กที่ไ ม่ได้รับการศึกษา
จำนวน 250,000 คน อายุ 3-6 ปีและ 592,396 คนอายุ 3-17 ปี (และตัวเลข
เหล่านี้อาจถูกประเมินให้ต่ำกว่าความเป็นจริง) ความยากจนและปัจจัยทางสังคม
รวมไปถึงปัญหาของระบบเป็นสาเหตุหลักที่เด็กถูกกีดกันไม่ให้ได้รับการศึกษา
อย่างที่เคยเป็นมาเสมอ เด็กที่มีความพิการต้องเผชิญกับความท้าทายมาก
ขึ้นจากการขาดการศึกษาเฉพาะทางอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกล เด็ก
ที่เป็นชนกลุ่มน้อยและชาวพื้นเมืองมีปัญหาในการเรียนหลักสูตรเพราะภาษาที่
สอนไม่ ใ ช่ ภาษาแม่ ข องพวกเขา เช่ น ชาวเขาในภาคเหนื อ ในภาคใต้ ม ีระบบ
การศึกษาแยกย่อยที่แตกต่างกัน รวมไปถึงโรงเรียนรัฐและโรงเรียนอิสลาม
นอกจากนี้ การศึกษาในภาคใต้ยังคงถูกโจมตีโดยกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ
ผู้อพยพที่เป็นเด็กคิดเป็นเปอร์เซ็นต์สูงสุดของเด็กที่ไม่ได้รับการศึกษา เด็ก
ข้ามชาติที่ลงทะเบียนแล้วส่วนใหญ่จะถูกนำเข้าระบบของทางการหรือเข้าเรียน
หลักสูตรในศูนย์การเรียนรู้สำหรับเยาวชนพลัดถิ่น ซึ่งมีความท้าทายที่หลากหลาย
ด้านคุณ ภาพและประสบการณ์ เช่น ขาดเงินทุนและสื่อการสอน ขาดครูที่ มี
ประสบการณ์ และขาดการรั บ รองจากรัฐ บาล ขาดการรั บ รองของใบรั บ รอง
การศึกษายังตัดโอกาสการศึกษาของเด็กผู้ลี้ภัยในที่พักพิง ตามทฤษฎีแล้วผู้ลี้ภัยใน
ค่ายและในเมืองมีสิทธิที่จะเข้าเรียนในโรงเรียนรัฐ (แม้ว่าในทางเทคนิคแล้วพวก
เขาจะไม่ได้รับอนุญาตให้ออกจากค่าย) ทว่าจำนวนเด็กที่ลงทะเบียนเรียนจริงๆ
กลับมีน้อย (โดยเฉพาะระดับที่สูงกว่าระดับประถมศึกษา) สาเหตุหลักมาจากความ
กลัวของประชากร หรือความยากจนและค่าเดินทาง ความกังวลด้านคุ ณภาพของ
การศึกษาในค่ายคล้ายกับปัญหาที่ศูนย์การเรียนรู้สำหรับเยาวชนพลัดถิ่นพบเจอ
คุณภาพยังคงเป็นปัญหาที่น่ากังวลในระบบการศึกษาของไทย ดังที่เห็นได้
จากผลการทดสอบของนักศึกษาในระดับสากลและระดับประเทศ เช่น PISA หรือ
O-NET ปั ญ หาการขาดแคลนครู ใ นพื ้ น ที ่ ห ่ า งไกลจำเป็ น ต้ อ งได้ ร ั บ การแก้ ไ ข
คุณภาพของการสอนต้องได้รับการพัฒนา และการฝึกอบรมครูเพื่อดำเนินการสอน
หลักสูตรทันสมัยที่ได้รับอนุมัติใหม่ควรถูกเสริมสร้าง ครูควรได้รับการฝึกอบรมและ
ทรัพยากรต่างๆ มากขึ้นในการหลอมรวมเด็กข้ามชาติและเด็กผู้ลี้ภัยที่ลงทะเบียน
ในระบบสาธารณะ การสนับสนุนความหลากหลายทางด้านภาษาเป็นสิ่งสำคัญใน
การประกันการเข้าถึง การคงความรู้ และความสำเร็จของเด็กข้ามชาติในการศึกษา
องค์ ป ระกอบของคุ ณ ภาพที ่ ส ำคั ญ ในระดั บ โลกอี ก อย่ า งหนึ ่ ง คื อ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ น่าเสียดายที่ความรุนแรงในโรงเรียนแพร่หลายเพราะครู
ใช้วิธีการควบคุมวินัยที่ไม่ถูกต้อง รวมถึงการกลั่นแกล้งในหมู่เพื่อนฝูงด้วย นักเรียน
LGBTI มีความเสี่ยงเป็นพิเศษที่จะถูกล่วงละเมิดและถูกเลือกปฏิบัติ ซึ่งอาจเป็น
สาเหตุที่ทำให้พวกเขาฆ่าตัวตายได้ และสุดท้าย ผลกระทบของโควิด 19 ได้เพิ่ม
จุดอ่อนของระบบการศึกษาที่มีอยู่แล้ว จึงต้องมีแนวทางที่ครอบคลุมและเป็น
นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อนำระบบการศึกษาของไทยไปสู่ศตวรรษที่ 21

6.2 ภาพรวมของระบบการศึกษา
697

มีหลายแผนการศึกษาระดับชาติห้าปีที่ใช้เป็นแนวทางสำหรับภาคการศึกษา
ภายหลั ง จากแผนการศึ ก ษาครั ้ ง ที่ 12 (2560-2564) 698 แผนยุ ท ธศาสตร์

Government of Thailand, 2017, Thailand’s Voluntary National Review on the Implementation of the 2030 Agenda
for Sustainable Development, pages 17 and 18.
698
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การศึกษาล่าสุดฉบับปรับปรุง ปีพ.ศ. 2563-2565 ได้รวม 6 ประเด็นสำคัญ ดังนี้
699

1. การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การติดตามและการ
ประเมินผล (โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา)
2. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. การผลิตและพัฒนากำลังคนรวมถึงการวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศ
4. การเพิ่มโอกาสให้คนทุกวัยเข้าถึงบริการด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิต
5. การส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ซึ่งมุ่งเน้นที่จะ
ลดความเหลื่อมล้ำของผู้เรียน
6. พัฒนาระบบการจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัด
การศึกษา

ในปีพ.ศ. 2561 มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติได้รับการพัฒนาโดยเน้นที่ 4
ด้าน ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ความเชี่ยวชาญ
ด้านเทคโนโลยี และการเตรียมพร้อมที่จะเป็นพลเมืองดี 700
ตามรายงานของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก พ.ศ. 2554 ในประเทศไทยมีเขต
การศึกษา 185 แห่ง 701 และกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการจัด
การศึกษาในระบบและนอกระบบ ในทุกระดับตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงอุดมศึกษา
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษามีหน้าที่กำหนดตัวชี้วัด
มาตรฐานทุก ๆ ห้าปี และสำนักติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้ นฐาน
ประกันการตรวจสอบภายในอย่างสม่ำเสมอ 702
ระบบขององค์ ก รภาคการศึ ก ษาของไทยมี โ ครงสร้ า งสามระดั บ คื อ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และระดับจังหวัด 703
ระดับกลาง: 704
• สำนักงานปลัด (ประสานงาน ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวง กำกับดูแล
การจัดการศึกษานอกระบบ ในระบบ และเอกชน)
• สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (กำหนดนโยบายและกฎหมาย แผนงานและ
มาตรฐานต่างๆ ระดมทรัพยากร ทำการประเมิน)
• สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (จัดการศึกษาทั่วไปตั้งแต่ระดับก่อน
ประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อให้เด็กในวัยเรียนทุกคนสามารถเข้าถึง
ได้)
• สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (จัดการศึกษาด้านเทคนิคและอาชีวศึกษา
ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนถึงการศึกษาหลังชั้นมัธยมศึกษา)
• กระทรวงการอุดมศึก ษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กำกับดูแลมาตรฐาน
และคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน)
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https://www.moe.go.th/moe2019_assets/pdf/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8
%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B
9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B
8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B
8%B2%E0%B8%A3%20(%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.%202563%20-%202565)-rev.pdf
700 UNICEF and Thailand Development Research Institute, May 2020, Youth Employability Scoping Study, page 1.
701 Committee on the Rights of the Child, 14 September 2011, Consideration of the reports submitted by States
parties under article 44 of the Convention. Combined third and fourth periodic reports of States parties due in 2009
- Thailand*, pages 21-22.
702 Committee on the Rights of the Child, 14 September 2011, Consideration of the reports submitted by States
parties under article 44 of the Convention. Combined third and fourth periodic reports of States parties due in 2009
- Thailand*, pages 21-22.
703 Bureau of International Cooperation, Office of the Permanent Secretary for Education, Ministry of Education,
Thailand, 2017, Thai education in brief. Education as a Spearhead to Break through the Middle-Income Trap, pages
2 and 3. https://www.bic.moe.go.th/images/stories/pdf/thai_education_in_brief_2017.pdf
704 There are also 4 government-supervised agencies: the Teachers’ Council of Thailand, the Office of the Welfare
Promotion Commission for Teachers and Educational Personnel, the Institute for the Promotion of Teaching
Science and Technology, and the National Scout Organization of Thailand. Moreover, 3 public organizations: the
International Institute for Trade and Development, Mahidol Witthayanuson School, and the National Institute of
Educational Testing Service. In Bureau of International Cooperation, Office of the Permanent Secretary for

ระดับภูมิภาค: สำนักงานการศึกษาภูมิภาค 18 แห่ง 705
ระดั บ จั ง หวั ด : ปั จ จุ บ ั น มี เ ขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษา 245 แห่ ง คื อ เขตพื ้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา 62 แห่ง และเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 183 แห่ง
นอกจากกระทรวงศึกษาธิการแล้วยังมีหน่วยงานและเอเจนซี่ต่างๆ ที่ให้
หรือดูแลด้านการศึกษา เช่น ในปีพ.ศ. 2559 มีรายงานว่านักศึกษาไทยประมาณ
20% เข้าเรียนในสถาบันเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาใน
จังหวัดตากมีหน่วยงานพิเศษเพื่อสนับสนุนการศึกษาที่มีคุณภาพในศูนย์การเรียนรู้
สำหรับ เยาวชนพลัดถิ่น จำนวน 60 แห่ง ในจัง หวัด หน่วยงานเหล่านี้มีหน้าที่
รับผิดชอบในการฝึกอบรมครูและผู้อำนวยการโรงเรียน รวมถึงให้ข้อมูลแก่ชุมชน
เกี่ยวกับกระบวนการรับรองวุฒิ และยังอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียน
นักเรียนข้ามชาติในโรงเรียนรัฐบาลไทย 706 ตำรวจตระเวนชายแดนควบคุมดูแล
โรงเรียนก่อนประถมศึกษาหรือประถมศึกษา 180 แห่งในพื้นที่ห่างไกลสำหรับเด็ก
ข้ามชาติและเด็กชาวเขา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมีโรงเรียนมากกว่า
400 แห่งที่อยู่ภายใต้การดูแล และมีการเปิดสอนของอิสลามในภาคใต้ (โดยมี
โรงเรียน 270 แห่งที่รัฐบาลรับรองและสนับสนุน โรงเรียนอิสลามเอกชน 200 แห่ง
ที่จดทะเบียน และโรงเรียนเอกชนและโรงเรียนที่ไม่ได้จดทะเบียนอีกจำนวนมาก
ซึ่งเรียกว่า ‘ปอเนาะ’) 707
มี ก ารตรวจสอบการดูแ ลและพัฒ นาเด็ กปฐมวั ยซึ่ ง เป็น ส่ว นสำคัญ ของ
กระบวนการพัฒนาเด็กในระดับการบริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างความ
ร่วมมือกับภาคเอกชนและศูนย์ดูแลเด็กในชุมชน (ในปีพ.ศ. 2554 มีศูนย์ทั้งหมด
18,067 แห่งทั่วประเทศไทย) 708
เห็นได้ชัดว่าระบบการศึกษาของไทยเป็นระบบหลาย ที่มีผู้ให้บริการหลาย
รายและขาดการประสานงานระหว่างส่วนกลางและหน่วยแยกย่อย และ “... การ
ดำเนินตามนโยบายมีความท้าทายด้วยระบบราชการที่เข้มข้น และปัญหาคอขวด
ในการบริหาร” การเพิ่มจำนวนหน่วยงานเหมือนจะทำให้ปัญหาแย่ลงเพราะหน้าที่
งานจะทับซ้อนกันและภาระรับผิดชอบจะไม่มีประสิทธิภาพ 709
การศึกษาในระบบแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ การศึกษาขั้นพื้นฐานและ
ระดับอุดมศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบด้วยการศึกษาระดับประถมศึกษา
6 ปี (ป.1-ป.6) มัธยมศึกษาตอนต้น 3 ปี (ม.1- ม.3) และมัธยมศึกษาตอนปลาย 3
ปี (ม.4- ม.6) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ขยายการศึกษาภาค
บังคับจาก 6 ปีเป็น 9 ปี (จนกว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)
หลังจากนั้นนักศึกษาสามารถเลือกได้ 2 ทาง คือ การศึกษาภาควิชาการ หรือ
อาชีวศึกษา นอกจากนี้พระราชบัญญัติยัง “กำหนดให้การศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ปี
ไม่มีค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ ในปีพ.ศ. 2552 ได้มีการริเริ่มให้การศึกษาระดับก่อน
ประถมศึกษา 3 ปี กระทั่งจบมัธยมศึกษาตอนปลายไม่มีค่าใช้จ่าย” ส่งผลให้ระบบ
การศึกษาของไทยฟรีทั้งหมด 15 ปี 710

Education, Ministry of Education, Thailand, 2017, Thai education in brief. Education as a Spearhead to Break
through the Middle-Income Trap, page 2.
705 Bureau of International Cooperation, Office of the Permanent Secretary for Education, Ministry of Education,
Thailand, 2017, Thai education in brief. Education as a Spearhead to Break through the Middle-Income Trap, pages
2 and 3. https://www.bic.moe.go.th/images/stories/pdf/thai_education_in_brief_2017.pdf
706 Source: key informant.
707 See all the involved actors in OECD/UNESCO, 2016, Education in Thailand: An OECD-UNESCO Perspective,
Reviews of National Policies for Education, OECD Publishing, Paris, pages 48 and 49.
http://dx.doi.org/10.1787/9789264259119-en
708 Committee on the Rights of the Child, 14 September 2011, Consideration of the reports submitted by States
parties under article 44 of the Convention. Combined third and fourth periodic reports of States parties due in 2009
- Thailand*, page 21.
709 OECD/UNESCO, 2016, Education in Thailand: An OECD-UNESCO Perspective, Reviews of National Policies
for Education, OECD Publishing, Paris, pages 32 and 33. http://dx.doi.org/10.1787/9789264259119-en
710 Bureau of International Cooperation, Office of the Permanent Secretary for Education, Ministry of Education,
Thailand, 2017, Thai education in brief. Education as a Spearhead to Break through the Middle-Income Trap, page
2.
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6.3.2 การเข้าถึงการศึกษา

ระบบการศึกษาไทย
อายุ
โดยประมาณ

ระดับชัน้

ระดับการศึกษา
ระดับก่อนประถมศึกษา

ไทย

เส้นทางการศึกษา
นอกระบบไทย

ระดับประถมศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ระดับปริญญาตรี

อาชีวศึกษา
ใบประกาศนียบัตรวิชาชีพ

การอบรม
หลักสูตร
ระยะสั้น

อาชีวศึกษาระดับอุดมศึกษา

บัณฑิตศึกษา

แต่ ถ ึ ง แม้ จ ะมี ค วามก้ า วหน้ า อย่ า งมากในการเข้ า ถึ ง การศึ ก ษาระดั บ
ประถมศึกษาอย่างทั่วถึง แต่การวิจัยสรุปว่า “ประเทศไทยมีความเสี่ยงที่จะแบ่ง
ระบบการศึกษาเป็นสองระดับ โดยทอดทิ้งเด็กในครอบครัวชนบทที่ยากจนไว้ข้าง
หลัง” ความเสมอภาคและการไม่แบ่งแยกดูเหมือนจะเป็นความท้าทายสำคัญที่
ต้องเอาชนะ ซึ่งจะนำมาวิเคราะห์ในส่วนอื่นๆ ของบทนี้ 711

6.3 การเข้าถึงและความครอบคลุม
6.3.1 การอ่านออกเขียนได้
อัตราการอ่านออกเขียนได้เป็นตัวชี้วัดที่สำคัญเพราะจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ความสำเร็จของการศึกษาระดับประถมศึกษาในช่วง 30-40 ปีที่ผ่านมา ดังนั้น “จึง
ถูกมองว่าเป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้าทางสังคมและความสำเร็จทางเศรษฐกิจ ” ใน
การสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 อัตราผู้ที่อ่านออก
เขียนได้ข องผู้หญิงและผู้ชายมีความคล้ายคลึง กันมาก (94.1% และ 93.7%
ตามลำดับ) ความแตกต่างหลักอยู่ที่ปัจจัยทางเศรษฐกิจ (98.8% ของผู้หญิงที่
ร่ำรวยที่สุดเทียบกับ 81.4% ของผู้หญิงที่ยากจนที่สุด และ 99.5% ของผู้ชายที่
ร่ำรวยที่สุดเทียบกับ 80% ของผู้ชายที่ยากจนที่สุด) และแหล่งกำเนิด (95.9%
ของผู้หญิงที่หัวหน้าครอบครัวใช้ภาษาไทยเป็นภาษาหลัก เทียบกับ 66.3% ที่ไม่ได้
ใช้ ภ าษาไทยเป็ น ภาษาหลั ก และ 96.3% ของผู ้ ช ายที ่ ห ั ว หน้ า ครอบครั ว ใช้
ภาษาไทยเป็นภาษาหลัก เทียบกับ 59.6% ที่ไม่ได้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาหลัก)
อัตราผู้ที่อ่านออกเขียนได้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือ 94.5% สำหรับผู้หญิง
และ 95.2% สำหรับ ผู้ ช าย ในภาคใต้ค ื อ 92.1% สำหรับ ผู้ หญิง และ 91.1%
สำหรับผู้ชาย 712

เด็กข้ามชาติในโครงการ Expanding IMPACT
ประเทศไทยพยายามอย่างมากที่จะบรรลุเป้าหมายการเข้าถึงการศึกษา
อย่างทั่วถึง ในปีการศึกษา 2562 มีนักเรียนในระดับก่อนประถมศึกษาจำนวน
2,472,664 คน (ในจำนวนนี้เกือบ 31% อยู่ในโรงเรียนนอกระบบ) นักเรียนใน
ระดับประถมศึกษาจำนวน 4,819,237 คน (ในจำนวนนี้ ประมาณ 1.4% อยู่ใน
โรงเรียนนอกระบบ) และ ในระดับมัธยมศึกษาจำนวน 4,989,139 คน (ในจำนวน
นี้ ประมาณ 16% อยู่ในโรงเรียนนอกระบบ) 713
จำนวนเด็กที่ลงทะเบียนเรียนในระดับก่อนประถมศึกษา (อายุ 3- 5 ปี)
สามารถเพิ่มได้อีก โดยเฉพาะจากครอบครัวที่ไม่ได้ใช้ภาษาไทย โดยเปอร์เซ็นต์ของ
เด็กที่เข้ารับการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัยในปีพ.ศ. 2562 อยู่ที่ 79.8% เทียบกับ
86.3% ทั่วโลก ค่อนข้างน่าแปลกที่มีเปอร์เซ็น ต์สูงสุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(92.4%) และภาคใต้ (89.6%) ในขณะที่กรุงเทพฯ มี 71.2% 714
อัตราส่วenrolment
นการลงทะเบียนโดยรวม
Gross
ratio
2019

2016

ก่อPre-Primary
นประถมศึกษา
ประถมศึ
กษา
Primary
มัธยมศึกษาตอนต้น

Lower Secondary

มัธยมศึSecondary
กษาตอนปลาย
Upper
0%

28%

55%

83%

110%

อัตราส่วนการลงทะเบียนโดยรวม 715 สำหรับระดับการศึกษาทั้งสี่ระดับ
แสดงไว้ในแผนภาพด้านบน การเปรียบเทียบระหว่างสถิติปีพ.ศ. 2559 และ 2562
แสดงให้เห็นว่าอัตราส่วนไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก จึงมีความเป็นไปได้ที่จะระบุ

711

OECD/UNESCO, 2016, Education in Thailand: An OECD-UNESCO Perspective, Reviews of National Policies
for Education, OECD Publishing, Paris, pages 3 and 15. http://dx.doi.org/10.1787/9789264259119-en
712

National Statistical Office, 2020, Multiple Indicator Cluster Survey, pages 37-39.
Office of the Permanent Secretary, Ministry of Education, 2019, Educational Statistics, page 21.
Office of the Permanent Secretary, Ministry of Education, 2019, Educational Statistics, page 34 and Office of the
Permanent Secretary, Ministry of Education, 2019, Educational Statistics, page 34. National Statistical Office and
UNICEF, 2020, Multiple Indicator Cluster Survey, page 157.
713
714

715

Number of students enrolled in a given level of education, regardless of age, expressed as a percentage of the
official school-age population corresponding to the same level of education, http://uis.unesco.org/en/glossaryterm/gross-enrolmentratio#:~:text=Divide%20the%20number%20of%20students,multiply%20the%20result%20by%20100. The ratio can
exceed 100% due to the inclusion of over-aged and under-aged students because of early or late entrants, and
grade repetition.
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ปัญหาของอัตราการลงทะเบียนโดยรวมสำหรับ ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
(78.50% ในปีพ.ศ. 2562) 716
แม้ว่าข้อมูลสถิติการศึกษาอย่างเป็นทางการจะไม่ถูกจำแนกตามเพศ โปร
ไฟล์และตัวชี้วัดของประเทศไทยในเว็บไซต์สำนักงานสถิติของยูเนสโกแสดงถึง
ความเท่าเทียมกันระหว่างเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงทั้งในระดับประถมศึกษาและ
ระดับมัธยมศึกษา 717 สาเหตุของความสำเร็จนี้มีหลายประการ ยกตัวอย่างเช่น
แหล่งข่าวที่รายงานโดยยูเนสโกระบุว่า “ในประเทศไทย แต่ละครัวเรือนมีแนวโน้ม
ที่จะใช้จ่ายเพื่อการศึกษาของเด็กผู้หญิง โดยเฉพาะเมื่อถึงช่วงอายุ 12-19 ปี
อิทธิพลนี้เพิ่มขึ้นในพื้นที่ชนบท เพราะผู้หญิงถูกคาดหวังว่าจะเป็นคนดูแลหลักของ
ผู้สูงอายุ และมีแนวโน้มที่จะส่งเงินส่งกลับบ้านมากขึ้น ” 718 อัตราการมีส่วนร่วม

716

Office of the Permanent Secretary, Ministry of Education, 2019, Educational Statistics, page 34 and National
Statistical Office and UNICEF, 2020, Multiple Indicator Cluster Survey, page 157.
717 http://uis.unesco.org/country/TH
718 Wongmonta and Glewwe, 2017, cited in UNESCO, 2020, Global Education Monitoring Report. Inclusion and
education: All means all, page 335.

ของเด็กผู้หญิงในการศึกษาระดับอุดมศึกษาก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน (แม้ว่าสาขาการศึกษา
ในระดับอุดมศึกษา เช่น วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ยังมีผู้ ชายเป็นหลัก) 719
และในปีพ.ศ. 2559 อัตราส่วนการลงทะเบียนโดยรวมของเด็กผู้หญิง เท่ากับ
57.8% เทียบกับ 41% ของเด็กผู้ชาย 720 ซึ่งสอดคล้องกับดัชนีความเท่าเทียมกัน
ทางเพศ (GPI) โดยสมบูรณ์ รายงานที่ 1 (=ความเท่าเทียมกันอย่างสมบู ร ณ์ )
สำหรับระดับประถมศึกษา (ทั้งหมด) 0.97 ที่ระดับรอง (ทั้งหมด) และ 1.29 ที่
ระดับตติยภูมิ (ทั้งหมด)ซึ่งสอดคล้องกับดัชนีความเท่าเทียมทางเพศ (Gender
Parity Index) เป็ น อย่ า งมาก ซึ ่ ง ตั ว เลขอยู ่ ที่ 1 (=เท่ า เที ย มกั น โดยสมบู ร ณ์ )
สำหรับระดับประถม (ทั้งหมด) 0.97 ระดับรอง (ทั้งหมด) และ 1.29 สำหรับ
ระดับตติยภูมิ (ทั้งหมด) 721

719

Committee on the Elimination of Discrimination against Women, 24 July 2017, Concluding observations on the
combined sixth and seventh periodic reports of Thailand*, page 10.
720 http://uis.unesco.org/country/TH
721 https://data.worldbank.org/indicator/SE.ENR.TERT.FM.ZS
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6.4 การคงสภาพ การเลื่อนระดับ และการลาออกกลางคัน
อัตราส่วนการลงทะเบียนขั้นแรกเป็นตัวชี้วัดการเข้าถึงการศึกษา อีกทั้งยังเป็นการคงสภาพนักเรียนและประสิทธิภาพในโรงเรียน อีกส่วนหนึ่งของรายงานจะนำเสนอ
การค้นพบบางอย่างเกี่ยวกับคุณภาพของการศึกษาและผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา ในตารางด้านล่าง มีสองตัวชี้วัดที่มีความหมายต่อระบบการ ศึกษา ดังนี้ อัตราการ
สำเร็จการศึกษาและเปอร์เซ็นต์ของผู้ที่เรียนซ้ำ 722 ในเรื่องของอัตราการสำเร็จการศึกษา 723 อาจเห็นได้ว่าการสำเร็จระดับมัธยมศึกษาตอนต้นควรต้องมีการปรับปรุงอย่าง
มากสำหรับทั้งเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชาย โดยมีการคำนึงว่าอัตราการสำเร็จการศึกษาที่ต่ำอาจเกี่ยวข้องปัจจัยต่างๆ เช่น การเข้าเรียนช้ากว่ากำหนด การลาออกกลางคัน การ
สำเร็จการศึกษาล่าช้า หรือการเรียนซ้ำสูง ซึ่งอย่างหลังมักไม่ใช่ปัญหาในประเทศไทย เนื่องจากโดยทั่วไปแล้วประสิทธิภาพของนักเรียนในโรงเรียนยังต้องการการปรับปรุ ง
(จะมีการอธิบายไว้ในหัวข้อเรื่องคุณภาพ) บางคนอาจมองว่าเปอร์เซ็นต์ที่ต่ำของผู้ที่เรียนซ้ำนั้นขึ้นอยู่กับการตัดสินใจ "ปล่อยให้นั กเรียนผ่านไป” ถึงแม้จะไม่ได้รับทักษะที่
คาดหวังก็ตาม กรณีนี้ (ซึ่งไม่ได้รับการรับรองในบทวิเคราะห์ จึงเป็นเพียงแค่สมมติฐานเท่านั้น) อาจเป็นปัญหาที่ส่งผลให้อัตราการสำเร็จการศึกษาลดลง อัตราการลาออก
กลางคันเพิ่มขึ้น และการขาดแรงจูงใจของนักเรียน

อัตราการสำเร็จ
การศึกษา
เปอร์เซ็นต์ของ
ผู้เรียนซ้ำ

เด็กผู้หญิงชั้นประถม

เด็กผู้ชายชั้นประถม

เด็กผู้หญิงชั้นมัธยมต้น

เด็กผู้ชายชั้นมัธยมต้น

94% (2562)

94% (2562)

84.8%: เด็กผู้หญิง (2561)

77.4%: เด็กผู้ชาย (2561)

0.8% (2561)

1.9% (2561)

3.32% (2561)

ว่าด้วยเรื่องอัตราการเลื่อนระดับ 724 มีการยืนยันว่าการเลื่อนระดับ จาก
ประถมศึกษาไปถึงมัธยมศึกษาตอนปลายค่อนข้างเป็นสากล และยังมีการเลื่อน
ระดับที่สูงมากจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (โดยรวมการ
เลื่อนจากกระดับตอนต้นไปสู่ระดับตอนปลายหรือระดับอาชีวศึกษาถึง 92.94% ใน
ปีพ.ศ. 2562 ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 90.58% ในปีพ.ศ. 2559) ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า การ
วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากโควิด 19 ต่อการเลื่อนระดับจะมีความสำคัญ
Transition
rate
อัตราการเลื่อนระดั
บ
Primary to Lower Sec.

ชั้นประถมถึงมัธยมต้น

ชั้นมัธSec.
ยมต้นถึtoงมัUpper
ธยมปลาย
Lower
Sec.
ชั้นมัธยมปลายถึ
วศึกษา
Lower
Sec. toงอาชี
Vocational
ถ
0%

25%

2019

50%

75%

100%

125%

2016

สุดท้ายนี้ อัตราการลาออกกลางคันมีการระบุไว้ด้านล่าง ซึ่งคิดเป็นจำนวน
เด็กนักเรียนที่ลาออกไปในระดับต่างๆ ของปีการศึกษา 2561:
• ระดับประถมศึกษา: 1,756 คน (อัตราการลาออกกลางคัน = 0.06%
• มัธยมศึกษาตอนต้น: 3,607 คน (อัตราการลาออกกลางคัน = 0.21%)
• มัธยมศึกษาตอนปลาย: 4,308 คน (อัตราการลาออกกลางคัน =0.44%) 725

6.5 เด็กที่ไม่ได้รับการศึกษา
อ้ า งอิ ง จากฐานข้ อ มู ล ISEE 2.0 โดยกองทุ น เพื ่ อ ความเสมอภาคทาง
การศึกษา (ซอฟต์แวร์ข องการจั ดการที่ มุ ่ง ลดความเหลื ่ อมล้ำของนั กเรีย นใน
ประเทศไทย ใช้เพื่อระบุตัวนักเรียนที่ต้องการทุนสนับสนุนและติดตามผลเพื่อให้
แน่ใจว่าพวกเขาจะมีโอกาสศึกษาต่อและบรรลุศักยภาพของตนเอง ) ในเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เด็ก 1.1 ล้านคน (15%) ไม่ถูกพบตัวหรือบันทึกลงในระบบ
การศึกษาของไทย โดย 7% อยู่ในภาคกลาง 43% อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
23% อยู่ในภาคตะวันออก 7 % อยู่ในภาคตะวันตก และ 15% อยู่ในภาคใต้
กรุงเทพมหานครมีจำนวนเด็กที่ ไม่ได้ลงทะเบียนหรือไม่ได้รับการบันทึกในระบบ
การศึกษาที่สูงที่สุด เป็นจำนวน 306,273 คน (34.03%) 726
แม้ว่ารัฐบาลจะมีระบบเงินอุดหนุนรายหัว (ทุนการศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับ
โรงเรียน อุปกรณ์การเรียนสำหรับเด็ก อาหาร และการเดินทาง) เพื่อลดการกีดกัน
ทางการศึ ก ษา 727 รองผู ้ จ ั ด การกองทุ น เพื ่อ ความเสมอภาคทางการศึ กษา ได้
นำเสนอข้อมูลประจำปีพ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้: เด็กที่ไม่ได้รับการศึกษา 250,000
คน อายุ 3-6 ปี และ 592,396 คน อายุ 3-17 ปี 728
ค่าประมาณของจำนวนเด็กข้ามชาติที่ไม่ได้รับการศึกษา (อ้างอิงจากหัวข้อที่
6.5.3 ของบทวิเคราะห์นี้ จากแหล่งข้อมูลปี พ.ศ. 2562) คือ 200,000 คน แม้ว่า
ตัวเลขนี้จะไม่ได้จำแนกตามอายุแต่ก็แสดงให้ เห็นว่าสัดส่วนของเด็กข้ามชาติที่ไม่ได้
รับการศึกษาอาจมีมากกว่า 20% ของจำนวนนักเรียนที่ไม่ได้รับการศึกษาทั้งหมด
โอกาสในการเข้ารับการศึกษาของเด็กเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นการศึกษานอก
ระบบและหลักสูตรการเรียนรู้แบบเร่งรัด (Accelerated Learning Programme)
729

722

http://uis.unesco.org/country/TH; https://data.worldbank.org/indicator/SE.SEC.CMPT.LO.ZS and https://tradingeconomics.com/thailand/percentage-of-repeaters-in-lower-secondary-general-education-all-grades-both-sexes-percent-wbdata.html
723 Percentage of a cohort of children or young people aged 3-5 years above the intended age for the last grade of each level of education who have completed that grade. The intended age for the last grade of each level of education is
the age at which pupils would enter the grade if they had started school at the official primary entrance age, had studied full-time and had progressed without repeating or skipping a grade. http://uis.unesco.org/en/glossary-term/completionrate-primary-education-lower-secondary-education-upper-secondary-education#:~:text=A%20completion%20rate%20at%20or,the%20given%20level%20of%20education.
724 The number of pupils (or students) admitted to the first grade of a higher level of education in a given year, expressed as a percentage of the number of pupils (or students) enrolled in the final grade of the lower level of education in the
previous year. http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/education-indicators-technical-guidelines-en_0.pdf
725 Source: http://mis.moe.go.th/images/StatFiles/62/2562p.pdf
726 https://thaipublica.org/2020/10/eef-isee-version2-03/
727 Committee on the Rights of the Child, 14 September 2011, Consideration of the reports submitted by States parties under article 44 of the Convention. Combined third and fourth periodic reports of States parties due in 2009 - Thailand*,
page 22.
728 https://workpointtoday.com/student-poor/
729 https://www.schoolofchangemakers.com/knowledge/25955/#_ftn3
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คำว่า ‘ไม่ได้รับการศึกษา’ มีสองความหมาย คือ เด็กที่ไม่ได้เข้าเรีย น และ
เด็กที่ออกจากโรงเรียนก่อนสำเร็จการศึกษาภาคบังคับ เมื่อพิจารณาความสำเร็จ
ของการได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงในประเทศไทย คำว่าไม่ได้รับการศึกษาในบริบท
นี้ค่อนไปทางการลาออกกลางคัน นอกจากนี้ยังมีเด็กบางกลุ่มที่มีความเสี่ย งในการ
เข้าถึงและถูกกีดกันทางการศึกษามากเป็นพิเศษ ซึ่งจะมีการวิเคราะห์ในหัวข้อ
ต่อไปของบทวิเคราะห์นี้ ตัวอย่างเช่น เด็กที่มีความต้องการพิเศษ เด็กชาติพันธุ์และ
ชนพื้นเมือง เด็กย้ายถิ่น โดยทั่วไปเด็กที่มีภูมิหลังยากจน “มีแนวโน้มที่จะไม่ไป
โรงเรียนมากกว่าครอบครัวที่มีรายได้ปานกลางและสูงเป็นสองเท่า ” 730 ปัจจัยการ
ลาออกกลางคันเป็นได้ตั้งแต่เรื่องเศรษฐกิจ (การลาออกเพื่อการทำงานและหาเลี้ยง
ครอบครัวที่ยากจน) ไปจนถึงเรื่องสังคม (รวมถึงเด็กผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ เด็กที่อาศัยอยู่
ในศูนย์เยาวชน และปัญหายาเสพติด) 731 เรื่องครอบครัว (ผู้ปกครองที่มีปัญหาการ
เสพติดต่างๆ เด็กกำพร้า) 732 และเรื่องที่เกี่ยวข้องกับระบบการศึกษา (เช่น ผลการ
เรียนที่ต่ำในโรงเรียน ซึ่งผลที่ตามมาคือเด็กขาดความภาคภูมิใจในตนเอง) 733
•
•
•

ผลของการออกจากโรงเรียนมีความรุนแรง เช่น
ขาดโอกาสในการได้งานที่มีรายได้ดี (เพราะไม่มีวุฒิการศึกษา) การว่างงาน
ส่งผลถึงคุณภาพชีวิตที่ต่ำลงและความยากจน
ขาดทั ก ษะทางสั ง คมที ่ ม ั ก จะเรี ย นรู ้ ไ ด้ ใ นโรงเรี ย น ซึ ่ ง ทั ก ษะเหล่ า นั ้ น มี
ความสำคัญต่อการพัฒนาของแต่ละคน
มี ค วามเสี ่ ย งสู ง ที ่ จ ะมี ส ่ ว นร่ ว มในสิ ่ ง ผิ ด กฎหมาย (ยาเสพติ ด การแสวง
ประโยชน์ทางเพศ การพนัน ฯลฯ...) 734

6.5.1 เด็กที่มีความต้องการพิเศษ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ระบุว่าเด็กทุกคนจะได้รับ
การศึ ก ษาเป็น เวลา 12 ปี ดั ง นั ้ น บุ ค คลที ่ มี ค วามบกพร่ อ งทางร่า งกาย จิ ต ใจ
สติปัญญา อารมณ์ สังคม ร่างกาย การสื่อสาร หรือการเรียนรู้จึงมีสิทธิได้รับโอกาส
พิเศษในการเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน 735
สำนักงานบริหารงานศึกษาพิเศษกำกับดูแลการศึกษาพิเศษสำหรับเด็กพิการ
โดยมีการศึกษา 3 ประเภท: 1) โรงเรียนพิเศษ 2) ศูนย์พิเศษ (หนึ่งแห่งในแต่ละ
จังหวัดของประเทศ) ซึ่งคล้ายกับแบบแรกที่มีดำเนินการภายในโรงเรียนแบบรวม
โรงพยาบาล และในภูมิลำเนาส่วนบุคคล รวมถึงผ่านการฝึกอบรมระยะสั้นสำหรับ
นักเรียนที่มีความพิการ และ 3) โรงเรียนแบบรวมหรือแบบปกติ ซึ่งเป็นตัวเลือกที่
พบบ่อยที่สุด นักเรียนสามารถรับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากโรงเรียนพิเศษและศูนย์
พิเศษได้ 736
ข้อมูลเกี่ยวกับเด็กที่ลงทะเบียนเรียนและมีความต้องการพิเศษนั้นหายากใน
ประเทศ รวมถึงมีความขาดแคลนรายละเอียดด้านการศึกษา ในรายงานอนุสัญญา
ว่าด้วยสิทธิเด็ก พ.ศ. 2554 ประเทศไทยระบุว่าคนพิการสามารถเข้าถึงการศึกษาได้
276,129 คน โดย 272,506 คนอยู่ในโรงเรียนพิเศษ 43 แห่ง 1,670 คนอยู่ใน
สถาบันอาชีวศึกษาภายใต้การบริหารของรัฐบาล 9 แห่ง และ 1,953 คนอยู่ใน
ระดับอุดมศึกษา737
730

Suwannarong Kanokwan for Save the Children, 2017, A desk review for Research for Promoting Rural
Opportunities for Children’s Empowerment, Education, and Development (PROCEED), page 49.
731 Vayachuta Pattra, Ratana-Ubol Archanya and Soopanyo Weerachat, 2016, The study of ‘out-of-school’ children
and youth situations for developing a lifelong education model for ‘out-of-school’ children and youth, SHS Web of
Conferences 26 shsconf/20162601015 ERPA2015, pages 2-4.
732 https://thaipublica.org/2020/10/eef-isee-version2-03/
733 Vayachuta Pattra, Ratana-Ubol Archanya and Soopanyo Weerachat, 2016, The study of ‘out-of-school’ children
and youth situations for developing a lifelong education model for ‘out-of-school’ children and youth, SHS Web of
Conferences 26 shsconf/20162601015 ERPA2015, pages 2-4.
734 Vayachuta Pattra, Ratana-Ubol Archanya and Soopanyo Weerachat , 2016, The study of ‘out-of-school’ children
and youth situations for developing a lifelong education model for ‘out-of-school’ children and youth, SHS Web of
Conferences 26 shsconf/20162601015 ERPA2015, page 2.
735 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/040/1.PDF

สถิติอย่างเป็นทางการของเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 รายงานจำนวนนักเรียน
ที่มีความพิการ จำแนกตามประเภทของความพิการ (แต่ไม่แยกตามอายุ):
• ความบกพร่องทางสายตา: เด็กผู้ชาย 1,143 คน เด็กผู้หญิง 873 คน
• ความบกพร่องทางการได้ยิน: เด็กผู้ชาย 771 คน เด็กผู้หญิง 584 คน
• ความพิการทางสติปัญญา: เด็กผู้ชาย 14,329 คน เด็กผู้หญิง 7,250 คน
• ความบกพร่องทางร่างกาย การเคลื่อนไหว และสุขภาพ: เด็กผู้ชาย 3,599 คน
เด็กผู้หญิง 2,976 คน
• ความผิดปกติทางการเรียนรู้: เด็กผู้ชาย 262,858 คน เด็กผู้หญิง 93,096 คน
• ความบกพร่องทางการพูดและด้านภาษา: เด็กผู้ชาย 1,934 คน เด็กผู้หญิง
793 คน
• ความผิดปกติทางพฤติกรรมและอารมณ์: เด็กผู้ชาย 5,201 คน เด็กผู้หญิง
968 คน
• ออทิสติก: เด็กผู้ชาย 4,932 คน เด็กผู้หญิง 1,361 คน
• มีความพิการหลายประเภท: เด็กผู้ชาย 6,098 คน เด็กผู้หญิง 2,795 คน 738
ตามสถิติรายงานสถานการณ์คนพิการในประเทศไทย พ.ศ. 2562 โดยกรม
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ ) มีคนพิการประมาณ 2 ล้านคน (3.01% ของคนไทยใน
ประเทศ) โดยทั่วไปแล้ว ระดับการศึกษาสูงสุดที่เป็นไปได้คือระดับประถมศึกษา
(62.13%) โดยผู้ที่เข้ารับการศึกษาระดับมัธยมศึกษามีเพียง 7.98% และไปถึงระดับ
ปริญญาตรีมีเพียง 0.20% 739

ในรายงาน พ.ศ. 2559 คณะกรรมการว่าด้วยสิทธิคนพิการได้แสดงความ
กังวลต่อเด็กพิการที่ออกจากโรงเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับก่อนประถมศึกษา
และยืนยันว่า “โรงเรียนบางแห่งปฏิเสธที่จะรับนักเรียนที่มีความพิการ อีกทั้ง
เจ้าหน้าที่และสถานศึกษามีความสามารถ ทักษะ และทรัพยากรที่จำกัด โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในพื้นที่ชนบทและพื้นที่ที่ห่างไกล” 740 การเข้าถึงการศึกษาของเด็กพิการ
ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น เศรษฐกิจ สถานภาพครอบครัว และการอยู่
อาศัยในพื้นที่ชนบท อย่างไรก็ตาม ครอบครัวที่ร่ำรวยมักจะส่งบุตรหลานไปรับ
บริการเฉพาะตัวแทนที่จะ “ยอมรับว่ามีเด็กพิการอยู่ในครอบครัวอย่างเปิดเผย” 741
ผู้ให้ข้อมูลระบุว่าอุปสรรคที่ทำให้เด็กเหล่านี้ไม่สามารถเข้าถึงการศึกษา
ได้แก่ การเดินทางและความสามารถในการเข้าไปในสถานที่ การขาดครูที่ได้รับการ
ฝึ ก อบรมเพื ่ อ จะตอบสนองต่ อ ความหลากหลายของนั ก เรี ย นแ ละการขาด
สถานศึกษาแบบเรียนรวม การขาดอุปกรณ์เทคโนโลยี และความคาดหวังที่ต่ำต่อ
เด็กที่มีความต้องการพิเศษ
อีกหนึ่งแหล่งที่มายืนยันว่าการศึกษาแบบพิเศษต้องมองผ่านมุมมองของ
ศาสนาพุทธ ว่าด้วยการกลับชาติมาเกิดที่จะดีหรือไม่ดีนั้นขึ้นอยู่กับกรรมที่ทำไว้เมื่อ
ชาติที่แล้ว ดังนั้น “...ความพิการเป็นที่เข้าใจโดยทั่วกันว่าเป็นความล้มเหลวอัน
สมควรจะได้รับจากการกระทำในชาติที่แ ล้ว” ในทางกลับกัน ความเห็นอกเห็นใจ
ต่อสิ่งมีชีวิตทั้งปวงอาจเป็นแรงจูงใจอันแข็งแกร่งที่ทำให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา
นำหลักการแบบเรียนรวมมาใช้ในประเทศไทย 742
736

Vorapanya Sermsap and Dunlap Diane, no date, Buddhist Ideology towards Children with Disabilities in Thailand:
Through the Lens of Inclusive School Principals, page 235.
737 Committee on the Rights of the Child, 14 September 2011, Consideration of the reports submitted by States
parties under article 44 of the Convention. Combined third and fourth periodic reports of States parties due in 2009 Thailand*, page 17.
738 http://www.specialset.bopp.go.th/set_index/index.php?page=student-special.php
739 https://www.prachachat.net/csr-hr/news-544198
740 Committee on the Rights of Persons with Disabilities, 12 May 2016, Concluding observations on the initial report
of Thailand, pages 7 and 16.
741 Vorapanya Sermsap and Dunlap Diane, no date, Buddhist Ideology towards Children with Disabilities in Thailand:
Through the Lens of Inclusive School Principals, page 234.
742 Vorapanya Sermsap and Dunlap Diane, no date, Buddhist Ideology towards Children with Disabilities in Thailand:
Through the Lens of Inclusive School Principals, pages 234 and 237.
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6.5.2 เด็กชาติพันธุ์และชนพื้นเมือง

โครงการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชีว ิ ตเด็ ก ปฐมวั ยของเรามุ ่ง เน้ นเด็กไปยัง
เปราะบางที่สุด เด็กชาติพันธุ์และชนพื้นเมือง และเด็กที่ได้รับผลกระทบจากความ
ขัดแย้งในอำเภอศรีสาครและอำเภอรือเสาะในภาคใต้ของประเทศไทย โดยใช้การ
มองภาพรวมของแนวทางการพั ฒ นาเด็ ก ผ่ านโครงการอ่ านอิ่ มรัก (Eat, Play,
Love, & Read)
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 คำนึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและภาษา
แต่เด็กจำนวนมากในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ตอนล่างยังคง
ต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมายในเรื่องของการศึกษา 743 เด็กชาติพันธุ์และชน
พื้นเมืองจำนวนมาก (และเด็กอพยพ) อาศัยอยู่ในหมู่บ้านที่ห่างไกลหรืออยู่ในชนบท
หมายความว่าจะเข้าถึงได้แค่โรงเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีสื่อการสอนที่ไม่ดีและ
ขาดบุ ค ลากรที ่ มี ป ระสบการณ์ การเลื อ กปฏิ บ ั ต ิ แ ละการกี ด กั นทางสั ง คมเป็ น
อุปสรรคสำคัญที่ขัดขวางการเข้าถึงการศึกษาของกลุ่มเด็กชาติพันธุ์และชนพื้ นเมือง
ตัวอย่างเช่น หากมีการลดงบประมาณ เป็นเรื่องปกติที่ผู้อำนวยการโรงเรียนจะให้
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ความสำคัญกับเด็กไทยก่อนเสมอ 744 ถึงแม้จะมีกฎหมายอย่างเป็นทางการแต่
ผู้อำนวยการโรงเรียนในท้องถิ่นก็สามารถตัดสินใจได้ตามดุลยพินิจเกี่ยวกับจำนวน
เด็กที่เปราะบาง เช่น ผู้อพยพที่ไม่มีเอกสารหรือเด็กชาวเขาที่สามารถเข้าเรียนใน
โรงเรียนได้ นอกจากนี้ ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ที่ด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกลหรือจาก
ชุมชนชาติพันธุ์และชนพื้นเมืองสามารถเข้าถึงการศึกษานอกระบบได้ง่ายขึ้นด้วย
การสนับสนุนขององค์กรเอกชน 745
ในรายงานอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก พ.ศ. 2554 ประเทศไทยได้รับรู้ถึง
ปัญหาที่ยังขัดขวางการศึกษาสำหรับเด็กชาติพันธุ์และชนพื้นเมือง เอกสารที่ใช้
อ้างอิงระหว่างจัดทำบทวิเคราะห์นี้รายงานว่าไม่น่าเป็นไปได้ที่อุปสรรคเหล่านี้ได้ถูก
ขจัดออกไปในช่วงเวลาสิบปีที่ผ่านมา
• ขาดความรู้เกี่ยวกับกฎหมายปัจจุบันและความล่าช้ าในการดำเนินการตาม
กฎระเบียบ ในการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในระดับประเทศ
และระดับท้องถิ่น และในการจ่ายเงินอุดหนุน
• การศึกษาที่มีความอ่อนไหวทางวัฒนธรรมและภาษาต้องการการลงทุนและ
ทรัพยากรเฉพาะสาขาเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะผู้สอนที่มีทักษะ
• ประเทศไทยยังมีการเน้นย้ำ ถึงแนวทางแก้ไขที่เป็นไปได้ เช่น การทำให้
การศึกษามีความยืดหยุ่นมากขึ้นและเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง รวมถึงเน้นที่
การประกาศเป็นกฎหมาย 746
ในความเป็ น จริ ง สถาบั น วิ จ ั ย ภาษาและวั ฒ นธรรมแห่ ง เอเชี ย
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้สรุปว่าในเรื่องความสำคัญของการรักษาความปรองดองของ
ชาติ ความต้องการของเด็กชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองไม่ถูกนำมาพิจารณาเสมอ
ไป 747 ในบางพื้นที่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวก็ยังมีการสอนแบบสองภาษา (เช่น
ภาษาไทยและภาษามลายูป ั ต ตานี หรื อ ภาษาไทยและภาษาท้ อ งถิ่ นอื ่น ๆ) 748
ถึงแม้ว่าส่วนใหญ่แล้วโรงเรียนสองภาษาจะตั้งอยู่ในเขตเมืองก็ตาม 749 ซึ่งการสอน
สองภาษามี ข ึ ้ น เพื ่ อ พั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการเรี ย นการสอน นอกจากนี้
กระทรวงศึกษาธิการยังได้เปิดตัว “โครงการการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียมเพื่อ
เข้าถึงโรงเรียนทั่วประเทศ รวมถึงในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่ชนบท” 750
ในภาคใต้ เด็กสามารถเข้าถึงการศึกษาประเภทต่า งๆ ได้ เช่น โรงเรียนรัฐ
โรงเรียนปอเนาะอิสลามแบบดั้งเดิม โรงเรียนอิสลามระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ของเอกชนที่ผสานหลักสูตรการศึกษาศาสนาอิสลามและของรัฐบาล และตาดีกา
(โรงเรียนประถมศึกษาเอกชนที่มักติดกับมัสยิด ซึ่งหลักสูตรอยู่ในทฤษฎีที่ตรวจสอบ
โดยกระทรวงศึกษาธิการ) ผู้ปกครองโดยทั่วไปชอบส่งลูกเข้าเรียนในโรงเรียนเอกชน
อิสลาม นำไปสู่ระบบคู่ขนานโดยพฤตินัยที่ทำให้เกิด “การแบ่งแยกชุมชนชาวมลายู
มุสลิมและชาวพุทธของไทย” ทำให้เด็กขาดเครื่องมือทรงพลังในการเสริมสร้าง
สันติภาพ นั่นคือการอยู่ร่วมกันในสภาพแวดล้อมที่มีวัฒนธรรมอันหลากหลาย 751
จากข้อมูลของยูเนสโก การใช้ภาษามลายูในการเรียนการสอนนั้น “จำกัด
เฉพาะในโครงการนำร่อง” 752 ในปีพ.ศ.2552 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมแห่ง
เอเชีย มหาวิ ทยาลัยมหิดลได้ริเริ่มโครงการทดสอบภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ 23
โครงการ โดยในจำนวนนี้มีโปรแกรมภาษามลายูปัตตานี - การศึกษาสองภาษา/พหุ
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ภาษาของไทยในภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย (PMT-MLE) “เพื่อสนับ สนุน
ความพยายามในการเสริมสร้างสันติภาพและการปรองดองกันในภาคใต้ โดยลด
ความกลัวของชาวมลายูปัตตานีว่าจะถูกหลอมรวมเข้ากับชาวไทยส่วนใหญ่ของไทย
ผ่านระบบการศึกษาที่เป็นของไทยเท่านั้น ” ในปีพ.ศ. 2560 โปรแกรมมีนักเรียนถึง
1,200 คน ด้วยการสอนภาษาต่างๆ ทั้งภาษามลายูปัตตานี ภาษามลายูมาตรฐาน
และภาษาอังกฤษ การศึกษาสองภาษาเกิดขึ้นโดยการที่ครูที่ พูดภาษาไทยได้รับการ
ช่วยเหลือจากผู้ช่วยชาวมลายูปัตตานีและอาสาสมัครที่ไม่มีค่าจ้างจำนวนหนึ่ง
โครงการนี้มีขึ้นเพื่อสร้างโอกาสในการปรองดอง ไม่เพียงแต่สำหรับเด็กแต่ยังรวมถึง
ครอบครัวของเด็กด้วย ความสำเร็จของโครงการนี้เป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจที่ทำให้
ราชบัณฑิตยสถานทำการร่างนโยบายภาษาประจำชาติ 753 ผู้ให้ข้อมูลกล่าวว่าแบบ
ร่างดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการเป็นเวลาหลายปี และได้รับการอนุมัติจาก
นายกรัฐมนตรีในปีพ.ศ. 2553 และในปีพ.ศ. 2556 แผนการดำเนินงานยังถูกร่าง
ควบคู่ไปด้วยเช่นกัน
อย่างไรก็ตาม ตามคำแถลงกรุงเทพฯ เรื่องภาษาและการหลอมรวมเข้ า
ด้วยกัน พ.ศ. 2562 แผนการดำเนินงานอาจจะยังไม่เสร็จดี 754
กรณี พ ิ เ ศษคื อ เด็ ก ไร้ ส ั ญ ชาติ ซ ึ ่ ง ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ชาวเขา เมื ่ อ เรี ย นจบชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 แล้วเด็กเหล่านี้แทบจะไม่มีโอกาสได้รับการศึกษาระดับในที่สูง
กว่าเนื่องจากขาดสัญชาติ 755

6.5.3 เด็กย้ายถิ่น (เด็กอพยพและเด็กลี้ภัย)

ภายใต้พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 และมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ.
2548 เด็กทุกคนมีสิทธิได้รับการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาโดยไม่
เสียค่าใช้จ่าย โดยมีหรือไม่มีสัญชาติก็ได้ และยังรวมถึงเด็กอพยพ ผู้ลี้ภัยและผู้ขอลี้
ภัย และเด็กไร้สัญชาติ ในรายงานอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก พ.ศ. 2554 ระบุว่าในปี
พ.ศ. 2548 มี เ ด็ ก กลุ ่ ม นี ้ จ ำนวน 53,000 คนลงทะเบี ย นในระบบการศึกษาที่
ดำเนินการโดยรัฐบาล และ 16,000 คนลงทะเบียนในสถานศึกษา 100 แห่งที่
ดำเนินการโดยเอกชนและหน่วยงานนอกภาครัฐ 756 แม้จะมีการเผยแพร่แ นว
ทางการลงทะเบียนของเด็กข้ามชาติและเด็กไร้สัญชาติอย่างเป็นทางการ แต่การ
ดำเนินนโยบายกลับแตกต่างกันไปและมีปัญหาเพราะการหมุนเวียนของบุคลากร
ของไทย 757 ในทางกลับกัน ผู้ย้ายถิ่นมีความรู้เกี่ยวกับนโยบายการศึกษาเพื่อปวง
ชนของรัฐบาลน้อยและควรมีการให้ข้อมูลเพิ่มเติม 758

เด็กอพยพ
การขาดข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับจำนวนเด็กข้ามชาติทำให้ไม่สามารถประเมิน
การเข้าถึงการศึกษาของเด็กกลุ่มนี้ ตามการประมาณการ พ.ศ. 2562 จำนวนเด็ก
ข้ามชาติในสถานศึกษาแต่ละประเภทมีดังต่อไปนี้:
• 145,379 คนในโรงเรียนในระบบของรัฐ
• 2,562 คนในศูนย์การเรียนรู้การศึกษานอกระบบที่ดำเนินการโดยรัฐ 759
• 16,350 ในศูนย์การเรียนรู้สำหรับเยาวชนพลัดถิ่น
• 200,000 คนไม่ได้รับการศึกษา 760

เด็กข้ามชาติต้องเผชิญกับอุปสรรคอันหลากหลายในการเข้าถึงการศึกษาใน
ระบบหรือนอกระบบ ซึ่งมักต้องพึ่งพาโรงเรียนผู้อพยพในชุมชน อุปสรรคที่สำคัญ
คือ ค่าเล่าเรียน ปัญหาด้านภาษา และความกลัวต่อการเลือกปฏิบัติ เด็กเหล่านี้โดน
ดูถูกเช่นกัน เนื่องด้วยสภาพแวดล้อมที่ย่ำแย่ และสภาพความเป็นอยู่ที่ต้องพบเจอ
ปัญหาด้านโภชนาการ การขาดแคลนน้ำ และความเสี่ยงของการติดเชื้อ อาการ
ท้องเสีย ไข้มาลาเรีย ฯลฯ 761 บ่อยครั้งที่เด็กต้องลาออกเพื่อทำงานและเลี้ยงดู
ครอบครัว 762 การไม่เข้าเรียนเนื่องจากครอบครัวย้ายไปหางานทำที่อื่นเป็นความ
ท้าทายอย่างรุนแรงของการคงสภาพนักเรียนและทำให้ประสิทธิภาพของการศึกษา
ต่ำลง โรงเรียนประถมศึกษาในไทยหลายแห่งไม่รับเด็กข้ามชาติที่อายุเกิน 12 ปีเข้า
ศึกษา ทำให้เด็กกลุ่มนี้ไม่สามารถผ่านการศึกษาระดับแรกได้ 763
เพื่อประกันว่ามีนักเรียนผู้ลี้ภัยอยู่ในโรงเรียน เราทำการลงทะเบียนเด็กที่ไม่ได้รับ
การศึกษากลุ่มนี้เข้าโรงเรียนในค่ายผู้ลี้ภัยและตลอดพรมแดนในรัฐกะเหรี่ยงผ่าน
โครงการ ACCESS ของเรา
ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อการคุ้มครองเด็ก เด็กย้ายถิ่นด้วยเหตุผลหลายประการ
และเด็กเหล่านี้ไม่มีหมวดหมู่ที่ชัดเจน เช่นเดียวกันเมื่อพิจารณาทางด้านโอกาสทาง
การศึกษา หัวข้อต่อไปนี้จะให้ภาพรวมโดยคำนึงถึงความเฉพาะเจาะจงของกลุ่มเด็ก
ย้ายถิ่นเป็นหลักแม้ว่าจะไม่ได้อธิบายโดยละเอียดก็ตาม
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การวิจัยโดยองค์การช่วยเหลือเด็กในประเทศไทย พ.ศ. 2557 พบว่าเด็กข้าม
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การเรียน (เช่น เครื่องแบบและค่าเดินทาง และอาหารกลางวั นสำหรับ ระดั บ
มัธยมศึกษา) นอกจากนี้ โรงเรียนอาจขอให้ครอบครัวมีส่วนช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการบริหารจัดการทั่วไปของโรงเรียนด้วยเงินจำนวนตั้งแต่ 1,000 ถึง 10,000
บาท/คน/ปี 766

ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
ได้รับการรับรองให้เป็นวิธีการลดความเหลื่อมล้ำและสนับสนุนเด็ก ด้อยโอกาส ซึ่ง
รวมถึงเด็กข้ามชาติ 767 ทว่าอีกแหล่งที่มารายงานว่าเด็กข้ามชาติไม่มีสิทธิ์ได้รับ
ทุนการศึกษาจากกองทุนนี้ 768
เมื่อตัดเรื่องปัญหาคอขวดทางเศรษฐกิจ ยังเป็นเรื่องสำคัญที่เราควรรับรู้ว่า
การดูถูกและความเกลียดชังจากครอบครัวไทยที่มีต่อเด็กข้ามชาติ ดังที่ถู กกล่าวถึง
ในหลายๆ แหล่งข่าว ยังเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการศึกษาของแรงงานข้ามชาติ
นอกจากนี้ การรับรู้ถึงคุณค่าของการศึกษาของแรงงานข้ามชาติมีผลกระทบ
อย่างมากต่อการเข้าโรงเรียน ผู้ปกครองชาวพม่าบางคนเลือกที่จะไม่ส่งบุตรหลาน
เข้าเรียนในโรงเรียนไทยหากพวกเขาวางแผนที่จะอยู่ในช่วงเวลาสั้น ๆ เพราะเชื่อว่า
โรงเรียนเหล่านี้ไม่สามารถเตรียมความพร้อมให้กับบุตรหลานเมื่อต้องกลับบ้านเกิด
และต้องการส่งบุตรหลานเข้าศูนย์การเรียนรู้สำหรับเยาวชนพลัดถิ่นแทน 769 ซึ่ง
นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการเข้าถึงการศึกษาของเด็กข้ามชาติเนื่องจากมีการให้
ความรู้ด้านวัฒนธรรม การเมือง และสังคมของทั้งสองฝั่งชายแดนไทย 770 แต่มักมี
ปัญหาด้านคุณภาพซึ่งจะกล่าวถึงในหัวข้อเรื่องคุณภาพ

ผู้ลี้ภัยในเขตเมือง ผู้ลี้ภัยและผู้ขอลี้ภัย
ประเทศไทยเป็นหนึ่งในไม่กี่ตัวอย่างในทวีปเอเชียที่ยินยอมให้เด็กผู้ลี้ภัยเข้าสู่
ระบบสาธารณะ แต่จำนวนเด็กที่ถูกรวบรวมอย่างแท้จริงมีน้อย และ “แสดงให้เห็น
ผลจากความสัมพันธ์และอิทธิพลมากกว่าความมุ่งมั่นชัดเจนทางการเมืองที่กำหนด
ไว้ในนโยบายรับประกันสิทธิการศึกษาของเด็กผู้ลี้ ภัย” 771 แม้ว่าในทางทฤษฎีแล้ว
สิทธิในการศึกษาของเด็กเหล่านี้เป็นที่ยอมรับในประเทศไทยแต่ก็ยังมีความท้าทาย
มากมายต่อเด็กผู้ลี้ภัยในเรื่องการศึกษา
ตามรายงานของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน มี “เด็กผู้ลี้ภัยในเขตเมืองต้องรอ
ถึงเจ็ดปีสำหรับกระบวนการรับรองเอกสารจำเป็นต่างๆ ว่าเป็นผู้ลี้ภัย หรือรอพบ
ทางออกที ่ ม ั ่ น คงในการตั ้ ง ถิ ่ น ฐานใหม่ ใ นประเทศที ่ ส าม ซึ ่ ง ส่ ง ผลให้ ไ ม่ ไ ด้ รั บ
การศึกษาที่เหมาะสมเป็นเวลาเจ็ดปี ” 772 เด็กชาวโรฮิงญา รวมถึงเด็กผู้ลี้ภัยและผู้
ขอลี้ภัย ที่ไม่มีสัญชาติหรือสูติบัตรไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาได้เนื่องจากมักมี
เอกสารอื่นๆ เพิ่มเติมที่เด็กเหล่านี้จำเป็นต้องใช้ 773
เนื่องจาก “โดยทั่วไปแล้ว ผู้ลี้ภัยและผู้ข อลี้ภัยในเขตเมืองจะพยายาม
'หลีกเลี่ยงการตรวจสอบ' เพราะกลัวว่าจะถูกจับกุมและกักตัว” นี่เป็นหนึ่งในสาเหตุ
ที่สำคัญที่ทำให้เด็กไม่ได้ลงทะเบียนเรียนในโรงเรียน (และไม่สามารถเข้าถึงการ
รักษาพยาบาลได้เช่นกัน)
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“มีเด็กที่รายงานการกระทำเลวร้ายของครู เด็กกลุ่มหนึ่งพูดถึงครูที่ข่มขู่พวก
เขาว่าจะส่งตัวกลับไปยังประเทศบ้านเกิดหรือโทรแจ้งตำรวจตรวจคนเข้าเมือง แต่
การถูกกลั่นแกล้งจากเพื่อนร่วมชั้นมักเป็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของเด็ก” 774
การกระทำเลวร้ายเป็นผลเสียอย่างมาก ไม่เพียงแต่กับอนาคตของพวกเขา
แต่ยังรวมถึงสถานการณ์ปัจจุบันด้วย เนื่องจากการสวมชุดนักเรียนดูเหมือนจะเป็น
ปัจจัยที่ป้องกันการควบคุมตัวผู้อพยพ 775 ตามการคาดการณ์บางประการ ความ
จริ ง แล้ ว เด็ ก ผู ้ ล ี ้ ภ ั ย เพี ย ง 34% เท่ า นั ้ น ที ่ ล งทะเบี ย นเรี ย นในโรงเรี ย นรั ฐ บาล
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับอนุบาลหรือประถมศึกษา 776 โดยทั่วไปแล้วผู้ลี้ภัยใน
เขตเมืองมองว่าประเทศไทยเป็นประเทศ 'ทางผ่าน' แทนที่จะเป็นประเทศที่มั่นคง
เพราะไม่ได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาว่าด้วยผู้ลี้ภัย 777
หนึ่งในความคิดริเริ่มต่างๆ คือ Bangkok Refugee Center ที่ให้คำปรึกษา
แก่ผู้ลี้ภัยในเมืองและผู้ขอลี้ภัย ตลอดจนให้การสอนภาษาไทยอย่างเข้มข้นและ
สนับสนุนการลงทะเบียนในโรงเรียนรัฐของไทยสำหรับเด็กอายุ 6-17 ปี 778
ว่าด้วยเรื่องผู้ลี้ภัยที่อาศัยอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัย คนกลุ่มนี้ที่อาศัยอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัย
9 แห่งตามแนวชายแดนไทย - พม่าเป็นเด็กประมาณ 50% และในปีพ.ศ. 2562
เด็กนักเรียน 24,540 คนเข้ารับการศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนทั้งหมด 75 แห่งใน
ค่ายในค่าย (มีผู้ลี้ภัย 1,130 คนที่เป็นครู) ระบบการศึกษาคู่ขนานนี้ได้รับการ
สนับสนุนโดยกลุ่มองค์กรเอกชน นำโดยองค์การช่วยเหลือเด็กซึ่งบริหารจัดการโดย
องค์ ก รผู ้ ล ี ้ ภ ั ย ชาวกะเหรี ่ ย งใน 7 ค่ า ยใหญ่ ข องชาวกะเหรี ่ ย ง และสำนั ก งาน
การศึกษาสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงใน 2 ค่ายผู้ลี้ภัยใหญ่ของชาวกะเหรี่ยง 779

โดยทั่วไป ปัญหาเกี่ยวกับการเข้าถึงของเด็กที่ UNHCR เป็นห่วงคือ การขาด
โครงสร้างพื้นฐาน ความจำเป็นในการแบ่งเป็นสองกะเพื่อรองรับเด็กทุกคน (ด้วย
เวลาที่ลดลงต่อเด็กหนึ่งคน) การมุ่งเน้นการศึกษาระดับประถมศึกษา และเงินทุน
ระยะสั้น 780 ซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการศึ กษาก่อนวัยเรีย น 781 ในที่สุด
UNHCR ก็ได้มีความคิดริเริ่มในการเสริมสร้างการเข้าถึง โดยอาศัยความร่วมมือจาก
สำนักงานคาทอลิกสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย และมีการทำงานร่วมกับผู้ลี้ภัย
ในเมืองและเด็กที่แสวงหาที่ลี้ภัยเพื่อส่งเด็กเหล่านั้นกลับเข้าสู่โรงเรียนรัฐ บาลไทย
782

6.5.4 ปัญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวกับความครอบคลุม
“ฉันโชคดีที่ได้ลงทะเบียนเรียนในโรงเรียนพุทธศาสนา ฉันได้บัตรประจำตัว
นักเรียน ซึ่งหมายความว่าฉันสามารถเดินทางไปดูกีฬาหรือร่วมกิจกรรมอื่นๆ กับ
โรงเรียนได้ อย่างไรก็ตาม ในฐานะที่เป็นชาวมุสลิม มีข้อจำกัดมากมายที่ฉันต้อง
ปฏิบัติตามขณะที่เรียนอยู่ในวัด” 783
เพื่อให้หัวข้อนี้เกี่ยวข้องกับความท้าทายของการเข้าถึงการศึกษา (และการ
คงสภาพนักเรียน) ปัจจัยอื่นๆ ที่ก่อให้เกิดปัญหาจะถูกกล่าวถึงโดยสังเขป:
775
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การเลือกปฏิบัติต่อเด็กที่ไม่ตรงตามเพศสภาพยังเกิดขึ้นในทุกวงจรและบริบท
ของการศึกษา ซึ่งรวมถึงการรับเข้าเรียน กฎของโรงเรียน และพิธีการต่างๆ

มาตรฐานสุขาภิบาลโรงอาหาร 82.3% โดยส่วนใหญ่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

784

อีกหนึ่งแหล่งข่าวล่าสุดแสดงให้เห็นว่าสุขาภิบ าลสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน
ส่วนใหญ่ (96.90%) ไม่ผ่านมาตรฐานที่ยอมรับได้ ตัวอย่างเช่น ไม่มีสบู่สำหรับล้าง
มือและไม่มีถังขยะที่มีฝาปิดในห้องน้ำ นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนที่ไม่ผ่านมาตรฐานถึง
65.60% เนื่องจากไม่มีถังเก็บน้ำดื่มของโรงเรียน อีกทั้งการสุขาภิบาลอาหารไม่
เป็นไปตามมาตรฐานที่ยอมรับได้ (การวางช้อนส้อมและการจัดเก็บอาหารปรุงสุก)
โดยมีแบคทีเรียโคลิฟอร์มปนเปื้อนในอาหาร (70% ของอาหารตัวอย่าง) 790

เด็กที่มีปัญหาสุขภาพ เช่น เด็กที่เป็นโรคหอบหืดซึ่งนับว่าเป็นโรคเรื้อรัง มักจะ
ขาดเรียน การรับเด็กกลุ่มนี้เข้าศึกษาขึ้ นอยู่กับความครอบคลุมของโรงเรียน
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•
•
•

•

เด็กที่อาศัยอยู่ในศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
เด็กที่อาศัยอยู่ในศูนย์เยาวชน: ข้อมูลเฉพาะของเด็กกลุ่มนี้ไม่ค่อยปรากฏ 786
เด็กที่อาศัยอยู่ตามท้องถนนมีสิทธิได้รับการศึกษาแต่กลับถูกละเลย พวกเขา
อาจได้ ร ั บ ความช่ ว ยเหลื อ จาก “ครู ข ้ า งถนน” บุ ค ลากรจากภาครั ฐ และ
ภาคเอกชนที ่ เ ข้ า มาช่ ว ยเหลื อ เด็ ก ที ่ อ ยู ่ ต ามท้ อ งถนนโดยใช้ เ ทคนิ ค ที่
หลากหลายซึ่งถูกปรับให้เข้ากับสถานการณ์เฉพาะของเด็ก เป้าหมายสูงสุดคือ
การส่งตัวเด็กเข้ารับการศึกษาในระบบหรือนอกระบบ 787
เด็ก “ด้อยโอกาส” ในโรงเรียนสงเคราะห์: ในปีพ.ศ. 2559 เด็กด้อยโอกาส
ประมาณ 40,000 คน รวมทั้งเด็กกำพร้าอยู่ในโรงเรียนดังกล่าวซึ่งมีสถานที่
ดูแลเด็กเช่นกัน 788

ความท้าทายของการเข้าถึงการศึกษาและความครอบคลุม
ความเสี่ยงและ
พฤติกรรมทางสังคม

ความยากจน

การแบ่งแยกและ
การเหยียดหยาม
อาศัยอยู่ในเขต
ชนบทหรือพื้นที่
ห่างไกล

ไม่มีความรูแ้ ละแนวทาง
ปรับใช้นโยบายความครอบคลุม
สถานะทางกฎหมาย (เช่น
ขาดสูติบตั รและไร้สัญชาติ)
การศึกษาที่มีความอ่อนไหวทาง
วัฒนธรรมและภาษา

ประสิทธิภาพทีต่ ่ำ

6.6 สภาพแวดล้อมและสุขาภิบาลของโรงเรียน
แม้ว่าจะไม่สามารถสรุปข้อมูลอย่างกว้างๆ ได้ แต่การสำรวจในบางจังหวัด
แสดงให้เห็นว่าสภาพแวดล้อมและระบบสุขาภิบาลของโรงเรียนดูเหมือนจะอยู่ใน
ระดับที่แตกต่างกันตามแหล่งต่างๆ ตัวอย่างเช่น การสำรวจในโรงเรียน 293 แห่ง
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย พบว่าโรงเรียน
มากกว่า 80% มีนโยบายการจัดการน้ำดื่มและสุขาภิบาลอาหาร น้ำดื่มของนักเรียน
มากกว่า 50% เป็นน้ำประปา มีการปรับปรุงคุณภาพน้ำอยู่เสมอโดยตัวกรองน้ำ
และผู้รับผิดชอบอาหารต้องล้างมือก่อนปรุงอาหารและเข้าห้องน้ำ (74.2%) อย่างไร
ก็ตาม มีแบคทีเรียโคลิฟอร์มปนเปื้อนในอาหาร น้ำดื่ม น้ำแข็ง ติดกับอุป กรณ์
รับประทานอาหารและมือในเปอร์เซ็นต์ที่ต่างกัน ระดับการปนเปื้อนสูง สุ ด ใน
โรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาอยู ่ ใ นอาหาร (47.3%) นอกจากนี ้ ม ี โ รงอาหารที ่ ไ ม่ ผ ่ า น
784

Togetherness For Equality (TEA) and The Working Group for Gender Equality, Rights and Freedom in Thailand,
June 2017, Thailand: Discrimination and Violence against Women and LBTI Persons - Shadow report to the
Committee on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW) for consideration at the 67th session, 2017,
pages 10 and 11.
785 Thai PBS News, 2019 cited by UNESCO, 2020, Global Education Monitoring Report. Inclusion and education: All
means all, page 160.
786 UNESCO, 2020, Global Education Monitoring Report. Inclusion and education: All means all, page 160.
787 Committee on the Rights of the Child, 20 January 2012, Implementation of the Convention on the Rights of the
Child. List of issues concerning additional and updated information related to the third and fourth combined periodic
report of Thailand (CRC/C/THA/3-4). Addendum - Written replies of Thailand*, page 6.
788 Source: Special Education Bureau, Office of the Basic Education Commission, cited in Bureau of International
Cooperation, Office of the Permanent Secretary for Education, Ministry of Education Thailand, 2017, Thai education
in brief. Education as a Spearhead to Break through the Middle-Income Trap, page 6.
https://www.bic.moe.go.th/images/stories/pdf/thai_education_in_brief_2017.pdf
789 http://203.157.71.139/group_sr/allfile/1423450604.pdf
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สุดท้ายนี้ จะกล่าวถึงปัจจัย 2 ข้อที่ส่งผลต่อคุณภาพของสภาพแวดล้อมใน
โรงเรียน แม้ว่าจะไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับโครงสร้างพื้นฐานและระบบสุขาภิบาลก็
ตาม ได้แก่ มลพิษ ทางอากาศ ซึ่ง อาจส่ง ผลต่ อความสามารถทางปัญ ญา และ
ประเด็นด้านความปลอดภัยที่สำคัญเมื่อนักเรียนเดินทางไปโรงเรียน เห็นได้ชัดว่ามี
เพียง 7% ของเด็กมากกว่าหนึ่งล้านคนที่ขี่สกู๊ตเตอร์ไปโรงเรียนสวมหมวกนิรภัย 791

6.7 คุณภาพ
6.7.1 ครูผู้สอนและหลักสูตร
ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 การ
จั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ข องครู โ รงเรี ย นรั ฐ อยู ่ ภ ายใต้ ก ารกำกั บ ดู แ ลของ
กระทรวงศึกษาธิการ ผ่านหน่วยงานส่วนกลางที่เรียกว่าคณะกรรมการข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) โดยมีสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาเป็นสำนักเลขาธิการ 792 อีกหนึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบ
คือคุรุสภา 793
ตามสถิ ติ พ.ศ. 2561 มี ต ำแหน่ ง ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาจำนวน
430,525 ตำแหน่ง 794 งานวิจัยปีพ.ศ. 2559 โดยองค์การเพื่อความร่วมมือและการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจ/ยูเนสโก พบว่าจำนวนครูสูงกว่าที่ต้องการในประเทศ แต่
กระจายไม่ ท ั ่ ว ถึ ง 795 อั ต ราส่ ว นครู ท ั ่ ว โลกต่ อ นั ก เรี ย นคื อ 1:25 สำหรั บ ระดั บ
ประถมศึกษา และ 1:20 สำหรับระดับมัธยมศึกษา 796 อัตราการเกิดที่ลดลงอาจ
นำไปสู่ขนาดชั้นเรียนที่สามารถจัดการได้ดีขึ้น แม้ยังไม่ได้คำนึงถึงจำนวนเด็ก
ต่างชาติที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนในโรงเรียนก็ตาม 797 ความกังวลอีกประการหนึ่งคือ
การขาดแคลนครูในพื้นที่ที่ห่างไกลและอันตราย รายงานอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
พ.ศ. 2554 ระบุว่ามีการเพิ่มแรงจูง ใจเพื่อเอาชนะปัญหานี้ แต่เห็นได้ชัดว่าไม่
ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี. 798
อ้างอิงจากเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ข้าราชการครูทุกคนควรลงนามใน
ข้อตกลงการปฏิบัติงานกับผู้อำนวยการ เพื่อเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงาน
สำหรับการตัดสินใจเลื่อนตำแหน่งและสถานะของครู 799 อย่างไรก็ตาม การสอน
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https://he02.tci-thaijo.org/index.php/phjbuu/article/view/87290
UNESCO, 2020, Global Education Monitoring Report. Inclusion and education: All means all, pages 289-291.
https://otepc.go.th/th/englishversion/website/13-english
793 https://www.ksp.or.th/ksp2018/
794 https://otepc.go.th/th/content_page/item/2844-2020-01-06-09-22-49.html
795 OECD/UNESCO, 2016, Education in Thailand: An OECD-UNESCO Perspective, Reviews of National Policies for
Education, OECD Publishing, Paris, page 29.
796 http://www.secondary29.go.th/blog/data/annualpolicy/1002.pdf
797 Bureau of International Cooperation, Office of the Permanent Secretary for Education, Ministry of Education,
Thailand, 2017, Thai education in brief. Education as a Spearhead to Break through the Middle-Income Trap, page
6. https://www.bic.moe.go.th/images/stories/pdf/thai_education_in_brief_2017.pdf
798 Committee on the Rights of the Child, 14 September 2011, Consideration of the reports submitted by States
parties under article 44 of the Convention. Combined third and fourth periodic reports of States parties due in 2009 Thailand*, page 23.
799 https://otepc.go.th/th/content_page/item/3265-pa.html
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อย่างมีคุณภาพยังคงต้องได้รับการพัฒนา อันที่จริงค่าใช้จ่ายของบุคลากรคิดเป็น
เพียง 51% ของงบประมาณการศึกษาที่ถูกจัดสรรในปีพ.ศ. 2553 ซึ่งเป็นสัดส่วนที่
ต่ำเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ 800 การฝึกอบรมครูยังคงบกพร่อง เช่นเดียวกับการ
สนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพเพื่อให้การปฏิรูปประเทศเกิดขึ้นจริง 801

อี ก หนึ ่ ง องค์ ป ระกอบสำคั ญ ที ่ ค วรพิ จ ารณาในการประเมิ น คุ ณ ภาพ
นอกเหนือจากเรื่องของครูคือหลักสูตรที่ใช้สอน แม้ว่าพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 จะส่งเสริมให้รวมเรื่องสิทธิมนุษยชนไว้ในหลักสูตร โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในระดับอุดมศึกษา แต่ทัศนคติและอคติในเรื่องเพศและความหลากหลาย
ทางเพศยังคงมีอยู่ 802 เห็นได้ชัดว่า “คุณค่าทางสังคมที่ผูกติดอยู่กับ 'ความเป็นชาย'
และ 'ความเป็นหญิง' ได้ถ่ายทอดและสามารถเห็นได้ผ่านทัศนคติและความเชื่อของ
ครูซึ่งอาจแสดงออกมาโดยไม่รู้ตัวและไม่เจตนา” ทว่ามีส่วนทำให้เกิดความไม่เท่า
เทียมกันทางเพศต่อไป ในตำราเรียน ผู้ชายและเด็กผู้ชายมักจะเป็นตัวแทนกลุ่ม
และแสดงบทบาทผู้นำ ส่วนผู้หญิงและเด็กผู้หญิงจะพบได้น้อยกว่า และส่วนใหญ่จะ
เห็นว่าเพศหญิงมีบทบาททางเพศตามประเพณี ในโรงเรียน เด็กผู้หญิงถูกคาดหวัง
ให้ประพฤติตัวอย่างเหมาะสมในขณะที่เด็กผู้ชายได้รับอนุญาตให้ทำการล่วงละเมิด
ได้บ้าง (ใช้คำพูดหยาบคายและแสดงความก้าวร้าว) ในทำนองเดียวกัน เด็กผู้ชาย
ถูกยกย่องว่ามีประสิทธิภาพในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มากกว่า
803

นอกจากนี้ ในปีพ.ศ. 2559 คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนยัง ระบุถึง การขาด
หลักสูตรเกี่ยวกับรสนิยมทางเพศ และในตำราเรียนมีการกล่าวถึงบุคคล LGBTI ใน
เชิงลบ 804 ทว่ามีการปรับปรุงอย่างมากในเรื่องนี้ โดยเริ่มตั้งแต่ในเดือนพฤษภาคม
พ.ศ. 2562 ที ่ ต ำราพลศึ ก ษาและสุ ข ศึ ก ษาตั ้ ง แต่ ช ั ้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 1 ถึ ง
มัธยมศึกษาปีที่ 6 เริ่มมีหัวข้อเรื่องความหลากหลายทางเพศ 805
นอกจากนี้ หลังจากการปฏิรูปในปีพ.ศ. 2544 และ 2551 หลักสูตรที่มี
เนื้อหาเป็นพื้นฐานได้เปลี่ยนเป็นการอิงกับมาตรฐาน ซึ่งผู้เรียนจะเป็นศูนย์กลาง
มากขึ้น อย่างไรก็ตาม “การกระจายอำนาจความรับผิดชอบที่มีอยู่ในแนวทางที่อิง
กับ มาตรฐานนั้นไม่ได้รับ การสนับ สนุนอย่างเพียงพอจากเจ้ าหน้าที่และครู ใ น
ท้องถิ่น” 806
ประการสุดท้าย เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับการรวมเด็กข้ามชาติในระบบ
สาธารณะ และเพื ่ อ ความสำเร็ จ ของเด็ ก ชาติ พ ั น ธุ ์ แ ละชนพื ้ น เมื อ ง โรงเรี ย น
จำเป็นต้องมีครูที่ผ่านการฝึกอบรมมาอย่างดีและครูที่พูดได้หลายภาษา 807 เด็ก
เหล่านี้ต้องการเรียนแบบตัวต่อตัวหรือติววิชาหลังเลิกเรีย น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อ
เพิ่มความชำนาญด้านภาษาไทย แต่ครูรายงานว่ามีสื่อไม่เพียงพอที่จะใช้และไม่ได้
รับค่าตอบแทนใดๆ สำหรับงานนี้ กล่าวโดยง่ายคือทำหน้าที่เสมือนเป็นอาสาสมัคร
สอนพิเศษ 808
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OECD/UNESCO, 2016, Education in Thailand: An OECD-UNESCO Perspective, Reviews of National Policies for
Education, OECD Publishing, Paris, page 69. http://dx.doi.org/10.1787/9789264259119-en
801 OECD/UNESCO, 2016, Education in Thailand: An OECD-UNESCO Perspective, Reviews of National Policies for
Education, OECD Publishing, Paris, page 16. http://dx.doi.org/10.1787/9789264259119-en
802 Human Rights Council - Working Group on the Universal Periodic Review, 12 February 2016, National report
submitted in accordance with paragraph 5 of the annex to Human Rights Council resolution 16/21* - Thailand, page
19.
803 29 October 2015, Gender in Thai schools: Do we grow up to be what we are taught?
https://blogs.worldbank.org/eastasiapacific/gender-in-thai-schools-do-we-grow-up-to-be-what-we-are-taught
804 Human Rights Council, 23 February 2016, Summary prepared by the Office of the United Nations High
Commissioner for Human Rights in accordance with paragraph 15 (c) of the annex to Human Rights Council
resolution 5/1 and paragraph 5 of the annex to Council resolution 16/21Thailand, page 8.
805 Thai PBS News, 2019, cited by UNESCO, 2020, Global Education Monitoring Report. Inclusion and education:
All means all, page 117.
806 OECD/UNESCO, 2016, Education in Thailand: An OECD-UNESCO Perspective, Reviews of National Policies for
Education, OECD Publishing, Paris, page 15. http://dx.doi.org/10.1787/9789264259119-en

ทางเลือกของเด็กย้ายถิ่น: ความกังวลเรื่องคุณภาพ
ในบางกรณี ผู้บ ริจาคและผู ้ใ ห้บ ริก ารประสบความสำเร็ จในการพั ฒ นา
มาตรฐานของพันธมิตรที่ทำงานในศูนย์การเรียนรู้สำหรับเยาวชนพลัดถิ่น และ
ความสำเร็จนี้จะ “ช่วยเพิ่มการจัดการและความโปร่งใสทางการเงิน ความปลอดภัย
และความมั่นคงของนักเรียน การจ้างงานที่ได้มาตรฐานและแผนการชำระเงินคืน
คุณภาพการวางแผนบทเรียน และการบริหารจัดการห้องเรียน” หากไม่ได้นำไปสู่
การสร้างมาตรฐานระดับประเทศ 809
การศึกษาอย่างมีคุณภาพของศูนย์การเรียนรู้สำหรับเยาวชนพลัดถิ่นอาจ
แตกต่ า งกั น ไปตามระบบและขั ้ น ตอนขององค์ ก รที ่ ด ำเนิ น การ เมื ่ อ ครู เ ป็ น
อาสาสมัคร คุณภาพอาจไม่บรรลุตามความคาดหมายและการกลับเข้าสู่ระบบที่เป็น
ทางการนั้นยากขึ้นกว่าเดิม ข้อกังวลอื่นๆ ด้านคุณภาพของศูนย์การเรียนรู้สำหรับ
เยาวชนพลัดถิ่น ได้แก่ การขาดการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการขาดการ
รับรอง 810
ถึงกระนั้น ได้มีการนำเสนอตัวอย่างแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับ “จังหวัดชายแดน
บางแห่ง เช่น ตาก ซึ่งหน่วยงานท้องถิ่นได้สร้างความไว้วางใจและความสัมพันธ์ที่ดี
ในการทำงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคนอื่นๆ ที่มีความสำคัญด้านการศึกษาจากภาค
ประชาสังคม” 811 องค์การช่วยเหลือเด็กได้ดำเนินการประเมินความสามารถในการ
อ่านและเขียนระดับต้นของนักเรียนอายุ 9 ปีและ 10 ปีในศูนย์การเรียนรู้สำหรับ
เยาวชนพลัดถิ่น (ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอนคือ ภาษาพม่า) และในโรงเรียนรัฐ
หลายแห่งในแม่สอด (ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอนคือ ภาษาไทย) แม้ว่ากลุ่ม
ตัวอย่างจะลดลงแต่นักเรียนในศูนย์การเรียนรู้ก็มีผลลัพธ์ที่ดีกว่านักเรียนในโรงเรียน
รัฐ 812
ในการประเมิ น โครงการการดู แ ลและพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย ขององค์ ก าร
ช่วยเหลือเด็กในศูนย์การเรียนรู้สำหรับเยาวชนพลัดถิ่นจำนวน 20 แห่งในจังหวัด
ตาก “ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาและภูมิหลังของเด็กมีความซับซ้อนมากกว่า
คำกล่าวทั่วไปที่ว่าเด็กข้ามชาติคือผู้ด้อยโอกาส ทั้งภาษา เพศ โภชนาการ สุขภาพ
และการปฏิบัติของผู้ดูแลแต่ละคนล้วนมีส่วนสัมพันธ์กัน ” 813 จึงเรียกร้องให้มี
แนวทางที่ครอบคลุมสำหรับการศึกษาของผู้ย้ายถิ่น ซึ่งรวมถึงสภาพแวดล้อมของ
เด็ ก ในวงกว้ า ง และไม่ เ พี ย งแต่ ร ะบบการศึ ก ษาโดยรวมเท่ า นั ้ น แต่ ย ั ง รวมถึ ง
ครอบครัวและชุมชนด้วย ในแง่บวก การประเมินเด็กจากเครื่องมือการประเมินการ
พั ฒ นาระหว่ า งประเทศและการเรี ย นรู ้ ใ นช่ ว งต้ น (The International
Development and Early Learning Assessment หรื อ IDELA) แสดงให้ เ ห็ น
ความแตกต่างเพียงเล็กน้อยระหว่างผลลัพธ์ข องเด็กในศูนย์การเรียนรู้สำหรับ
เยาวชนพลัดถิ่นและศูนย์การดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัยของไทย ซึ่งเป็นสัญญาณที่
บ่งบอกว่าศูนย์การเรียนรู้ฯ สามารถหล่อเลี้ยงสภาพแวดล้อมเพื่อการพัฒนาเด็กได้
ทว่าพบความแตกต่างอย่างมากในลักษณะภูมิหลังของเด็ก ตัวอย่างเช่น เด็กจาก
ศูนย์การเรียนรู้ฯ มาจากครอบครัวที่ยากจนกว่าและขนาดใหญ่กว่า (โดยที่ผู้ดูแล
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อาจให้ความสนใจน้อยลง) มีการเข้าถึงสื่อการเรียนรู้และมีของเล่นที่ บ้านน้อยกว่า
และมีประสบการณ์การเรียนรู้ทางร่างกายจากแม่มากขึ้น 814
กล่าวโดยสรุป ศูนย์การเรียนรู้ฯ ให้การศึกษาแก่เด็กจำนวนมาก แม้จะมีแนว
ปฏิบัติที่ดีและผลลัพธ์ที่ดีที่รับรอง แต่แทบไม่ได้มาตรฐานที่ควรมีเพื่อจะได้รับการ
ยอมรับทั่วโลก ด้วยเหตุนี้นักเรียนในศูนย์การเรียนรู้ฯ จึงต้องเผชิญกับความท้าทาย
ของการรับประกาศนียบัตรและใบรับรองผลการเรียนที่ไม่มีมาตรฐาน ซึ่งแท้จริง
แล้วเป็นการ “ทำลายศักยภาพอย่างมาก” 815
เมื่อกล่าวถึงผู้ลี้ภัยในเขตเมือง ส่วนใหญ่เข้ารับการศึกษาแบบไม่เป็นทางการ
ในศูนย์การเรียนชุมชน “ก่อตั้งโดยองค์กรเอกชน องค์กรภาคประชาสังคม ชุมชน
และบุคคลทั่วกรุงเทพฯ เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการศึกษาของเด็กผู้ลี้ภัย
และผู้ขอลี้ภัยในเขตเมือง” เนื่องจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการริเริ่มที่หลากหลาย
จึงยากที่จะทราบจำนวนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ศูนย์ส่วนใหญ่ใช้ภาษาอังกฤษและ
ภาษาแม่ของเด็กเป็นภาษาการสอน แต่ครูมักเป็นอาสาสมัครที่ ไม่มีคุณสมบัติด้าน
การฝึกอบรม มีคุณภาพที่ต่ำ และการศึกษาที่ไม่ผ่านการรับรอง 816 อย่างไรก็ตาม
ศูนย์เหล่านี้ช่วยลดการหยุดชะงักของการศึกษา สร้างความสามัคคีในสังคม และมี
ส่วนช่วยให้เด็กมีความเป็นอยู่ที่ดี 817
ในบางครั้ง ด้วยความพยายามที่จะให้การศึกษาแก่เด็กเหล่านี้ มีการริเริ่ม
การศึกษาขนาดเล็กในอพาร์ตเมนต์ส่วนตัวหรือผ่านหลักสูตรออนไลน์เพื่อลดความ
เสี่ยงที่จะถูกจับกุม 818
เยาวชนผู้ลี้ภัยและผู้ขอลี้ภัยมีโอกาสที่จำกัด เนื่องจากโดยทั่วไปแล้วศูนย์การ
เรียนชุมชนจะให้การศึกษาระดับประถมศึกษาเท่านั้น และมีข้อยกเว้นบางประการ
เช่น โครงการการศึกษาในเมืองโดย Jesuit Refugee Service (ให้คำแนะนำด้าน
การศึกษา การสนับสนุนด้านภาษา และอาชีวศึกษาและทักษะชีวิต) 819 โดยไม่มี
การรับรองหลักสูตรและไม่สามารถเลื่อนไปสู่การศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เป็น
ทางการ 820
ในค่ายผู้ลี้ภัย โดยทั่วไปแล้วหลักสูตรจะขึ้นอยู่กับวัฒนธรรม/เอกลักษณ์ของ
ผู้ลี้ภัย และใช้ภาษาแม่เป็นภาษาในการเรียนการสอน ในขณะที่ภาษาอังกฤษและ
ภาษาพม่าเป็นเพียงวิชาหนึ่ง ประเทศไทยและพม่าไม่ยอมรับว่านี่คือการศึกษาที่
เป็นทางการเพราะขาดการรับรอง เด็กผู้ลี้ภัยที่ถูกส่งตัวกลับประเทศพม่าต้องเผชิญ
กับความท้าทายหลายประการในการกลับสู่ระบบโรงเรียนที่เป็นทางการ คุณภาพ
โครงสร้างของสถานที่ไม่ดี (โรงเรียนที่สร้างด้วยไม้ไ ผ่และมุงจาก) วัสดุอุปกรณ์หา
ยาก 821 อัตราการคงอยู่ของครูต่ำ (เนื่องจากการตั้งถิ่นฐานใหม่ เงินเดือนที่ไม่เป็น
ธรรม และการแข่งขันของงานภายในองค์กรเอกชนที่มีรายได้ดีกว่า) นอกจากนี้ยังมี
การขาดครูที่พูดได้หลายภาษาที่ไม่มีทักษะในการจัดชั้นเรียนเพื่อให้นักเรียนตามทัน
ขาดการฝึกอบรมและมีอัตราการลาออกสูง และไม่มีการสนับสนุนด้านจิตสังคม
ให้กับเด็กที่อาจตกอยู่ในความยากลำบาก อย่างไรก็ตาม ในแง่บวก “มีการรวบรวม
บริการการศึกษาขั้นพื้นฐานภายในค่าย และโปรแกรมการเลื่อนระดับกำลัง อยู่
ระหว่างการพัฒนาเพื่อรองรับการกลับคืนและการรวมกลุ่มของนักเรียนผู้ลี้ภัยใน
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โรงเรียนในพม่า” 822 อย่างไรก็ตาม ด้วยความไม่มั่นคงอย่างต่อเนื่องในพม่าหลัง
รัฐประหารวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 นักเรียนที่เดินทางกลับประเทศไม่ น่าจะ
ศึกษาต่อได้ในทันที นอกจากนี้องค์การช่วยเหลือเด็กและพันธมิตรได้นำเสนอการ
ปฏิรูปการฝึกอบรมครูที่ให้การสอนเมื่อไม่นานนี้เพื่อให้มีการพัฒนา ก่อให้เกิดผลใน
แง่ดีต่อแรงจูงใจของครู การคงอยู่ และประสิทธิภาพของนักเรียน 823 การประเมิน
การพัฒนาวิชาชีพครูและความสามารถของครูได้ดำเนินการในปีพ.ศ. 2561 ในศูนย์
พั ก พิ ง 2 แห่ ง ที ่ ช ายแดนไทย/พม่ า ผลลั พ ธ์ ค ื อ ครู ไ ด้ ค ะแนนสู ง ในเรื ่ อ งของ
ความสามารถส่วนใหญ่ ถึงจะแสดงความต้องการที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมในวิชาต่างๆ
เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และภาษาพม่าก็ตาม 824
ตามที่รัฐบาลไทยได้กล่าวไว้ ปัญหาสำหรับหลักสูตรของผู้อพยพและผู้ลี้ภัย
คือ "ไม่สอดคล้องกับพัฒนาการของแต่ละกลุ่มอายุ จึง ทำให้เ กิดปัญ หาในการ
ปรับตัวและการแยกตัวของเด็ก ใบรับรองการศึกษาจากศูนย์การเรียนรู้ไม่สามารถ
ใช้เป็นหลักฐานในการย้ายเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา หรือการศึกษารูปแบบ
อื่นที่จำเป็นสำหรับการศึกษาต่อหรือโอกาสการจ้างงานในประเทศไทย” 825

6.7.2 ผลงานของนักศึกษา
6.7.2.1 โรงเรียนรัฐบาล
จากบทวิ จ ารณ์ อ งค์ ก ารเพื ่ อ ความร่ ว มมื อ และการพั ฒ นาทางเศรษฐกิ จ
(OECD)/ยูเนสโก เกี่ยวกับการศึกษาในประเทศไทย ครึ่งหนึ่งของนักเรียนไทยใน
โรงเรียนไม่ได้รับทักษะที่คาดหวัง และ “ประเทศไทยจะต้องปรับปรุงประสิทธิภาพ
ความเท่าเทียม และสมรรถภาพของระบบการศึกษาอย่างมาก เพื่อให้นักเรียน
บรรลุผลในเชิงบวกที่ไปในทิศทางเดียวกันกับการลงทุนของประเทศในการศึ กษา
และปณิธานด้านเศรษฐกิจและสังคม” 826 ขนาดและที่ตั้งโรงเรียนยังคงมีความ
แตกต่างกันอย่างมาก ในปีพ.ศ. 2560 รัฐบาลยอมรับว่าการสร้างสภาพแวดล้อมที่
เอื้อต่อการเรียนรู้เป็นความท้าทายหลักๆ ของภาคการศึกษา 827
ในทำนองเดี ย วกั น ผลลั พ ธ์ ข องโครงการประเมิ น ผลนั ก เรี ย นร่ ว มกั บ
นานาชาติ (PISA) พ.ศ. 2561 828 แสดงให้เห็นว่านักเรียนที่มีผลการเรียนดีมีการ
เกาะกลุ่มในบางโรงเรียน คะแนนของนักเรียนในด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และ
วิ ท ยาศาสตร์ ต ่ ำ กว่ า ค่ า เฉลี ่ ย ของ OECD เปอร์ เ ซ็ น ต์ ข องนั ก เรี ย นที่ ม ี ร ะดั บ
ความสามารถสู ง สุ ด ก็ ต ่ ำ กว่ า เช่ น กั น ผลลั พ ธ์ ข องเด็ ก ผู ้ ห ญิ ง แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง
ประสิทธิภาพที่ได้รับจากการเข้าถึงการศึกษาที่เพิ่มขึ้น
• การอ่าน: 40% ของนักเรียนมีความสามารถระดับ 2 เป็นอย่างต่ำ (ค่าเฉลี่ย
OECD: 77%) ในขณะที่นักเรียนมากกว่า 10% ทำคะแนนสูงสุด ซึ่งเป็น
คะแนน PISA ที่ต่ำที่สุดสำหรับการอ่านของประเทศไทย เด็กผู้หญิงทำได้
ดีกว่าเด็กผู้ชาย 39 คะแนน (ค่าเฉลี่ย OECD: 30)

823

Alto for Porticus Asia, 2019, Searching for an education - The education crisis for displaced learners in South and
South East Asia. A study in Bangladesh, Malaysia, Myanmar and Thailand, pages 79-81.
824 TeacherFOCUS Myanmar, June-August 2018, Resilience: A Comprehensive Evaluation of Teacher
Competencies and Professional Development in 2 Temporary Shelters on the Thai-Myanmar Border, pages 6-9.
825 Office of the Education Council, Ministry of Education, 2018, Report on education management for non-Thai
students and children of migrant workers in Thailand, page E.
826 OECD/UNESCO, 2016, Education in Thailand: An OECD-UNESCO Perspective, Reviews of National Policies for
Education, OECD Publishing, Paris, page 15.
827 Government of Thailand, 2017, Thailand’s Voluntary National Review on the Implementation of the 2030 Agenda
for Sustainable Development, page 19.
828 “Triennial survey of 15-year-old students that assesses the extent to which they have acquired the key knowledge
and skills essential for full participation in society. The assessment focuses on proficiency in reading, mathematics,
science and an innovative domain”, in OECD, 2018, Country Note Thailand - Programme for International Student
Assessment (PISA) results from PISA 2018, page 1. https://www.oecd.org/pisa/publications/PISA2018_CN_THA.pdf
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• 47% ของนั ก เรี ย นในประเทศไทยอยู ่ ใ นระดั บ 2 หรื อ สู ง กว่ า ในวิ ช า
คณิตศาสตร์ (ค่าเฉลี่ย OECD: 76%) ประสิทธิภาพค่อนข้างมั่นคง เด็กผู้หญิง
ทำได้ดีกว่าเด็กผู้ชาย 16 คะแนน (ค่าเฉลี่ย OECD: เด็กผู้ชายทำได้ดีกว่า
เด็กผู้หญิง 5 คะแนน)
• 56% ของนั ก เรี ย นในประเทศไทยอยู ่ ใ นระดั บ 2 หรื อ สู ง กว่ า ในด้ า น
วิทยาศาสตร์ (ค่าเฉลี่ย OECD: 78%) 1% ของนักเรียนทำคะแนนสูงสุดด้าน
วิ ท ยาศาสตร์ ประสิ ท ธิ ภ าพค่ อ นข้ า งมั ่ น คง 829 เด็ ก ผู ้ ห ญิ ง ทำได้ ด ี ก ว่ า
เด็กผู้ชาย 20 คะแนน (ค่าเฉลี่ย OECD: 2 คะแนน)
นอกจากนี้ สิ่งสำคัญคือต้องชี้ให้เห็นว่า “...สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม
เป็นตัวคาดการณ์ประสิทธิภาพ [...] ที่แข็งแกร่ง โดยอธิบายค่าความแปรผัน
11% ของผลการเรี ยนวิชาคณิตศาสตร์ใน PISA ในประเทศไทย พ.ศ. 2561
(เทียบกับ 14% โดยเฉลี่ยในกลุ่มประเทศ OECD) และค่าความแปรผัน 12%
ของผลการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ (เทียบกับค่าเฉลี่ย OECD ที่ 13%)” 830
สำหรับการประเมินภายในนั้น นักเรียนส่วนใหญ่ทำคะแนน O-NET ได้ไม่ดี
และเป็นอีกครั้งที่ผลลัพธ์มักจะแตกต่างกันไปตามพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ 831 ผลการ
ทดสอบ O-NET พ.ศ. 2562 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แสดงให้เห็นว่า นักศึกษา
จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีคะแนนเฉลี่ยต่ำสุด 3 วิชา และนักเรียนจากภาคใต้มี
คะแนนเฉลี่ยต่ำสุดในภาษาไทยและต่ำสุดเป็นลำดับที่สองสำหรับ 3 วิชาอื่นๆ ผล
การทดสอบ O-NET ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายค่อนข้าง
ใกล้เคียงกัน (เช่น สำหรับมัธยมตอนต้น คะแนนเฉลี่ยของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ต่ำที่สุดทั้ง 4 วิชา และต่ำสุดเป็นลำดับที่ 2 อยู่ในภาคใต้) 832 อ้างอิงจาก OECD/
ยูเนสโก "ความเข้มงวด" และวิธีการทดสอบควรได้รับการพัฒนา 833
สุดท้ายนี้ ความแพร่หลายของโรงเรียนกวดวิชาเอกชนกลายเป็นปัญ หา
สำคัญ เนื่องจากเป็น “เงาของระบบการศึกษา” (จำนวนโรงเรียนกวดวิชาเอกชน
ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2528 จนถึง 2547 เพิ่มขึ้น 125% ในกรุงเทพฯ และ 325% ทั่ว
ประเทศ) ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะขยายช่องว่างระหว่างนั กเรียนยากจนกับนักเรียน
ร่ำรวยที่สามารถจ่ายเงินค่าเรียนพิเศษได้ 834

6.7.2.2 เด็กชาติพันธุ์และชนพื้นเมือง

หนึ่งในครอบครัวที่เข้าร่วมเวิร์กช็อปการเลี้ยงลูกเชิงบวกจากโครงการอ่านอิ่มรัก
(Eat, Play, Love, & Read) ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
เด็กชาวมลายูปัตตานีจากชุมชนมุสลิมมีผลการเรียนที่แย่กว่าเด็กไทยส่วน
ใหญ่ ตั ว อย่ า งเช่ น การศึ ก ษาในปี พ .ศ. 2560 กล่ า วถึ ง การทดสอบการเขี ย น
ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในปีพ.ศ. 2551 พบว่า 42.11% สอบ
ตกเมื่อเทียบกับ 5.8% ของนักเรียนทั้งหมดในประเทศไทย ผลการสอบนี้สามารถ
เป็นเหตุผลประกอบกับความจำเป็นในการใช้ภาษาไทยซึ่งไม่ใช่ภาษาแม่ อีกทั้งการ
ใช้ภาษาอังกฤษยังเป็นอุปสรรคต่อชุมชนชาติพันธุ์และชนพื้นเมือง 835 ในอีกด้าน
หนึ่งของประเทศ เด็กไร้สัญชาติจากชาวเขาไม่พูดภาษามาตรฐานหรือภาษาไทย
กลางซึ่งเป็นภาษาหลักในการสอน ทำให้เกิดปัญหาหลายประการในกระบวนการ
เรี ย นการสอน ในปี พ .ศ. 2553 นั ก เรี ย นชั ้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและในภาคใต้ตอนล่างทำคะแนน O-NET ได้ 7.81% และ
14.09% ตามลำดับ ซึ่งแย่กว่านักเรียนในภาคกลาง ดังนั้นจึงสามารถกล่าวได้ว่า
“เชื้อชาติเป็นความแตกต่างที่ ใหญ่ที่สุดเพียงอย่างเดียวที่จะบ่งชี้ความสำเร็จด้าน
การศึกษา” เนื่องจากภาษาของถิ่นกำเนิดที่แตกต่างกันและการศึกษาในโรงเรียนที่
มีคุณภาพต่ำกว่า 836

ความท้าทายในด้านคุณภาพ
การขาดการ
ฝึกอบรมครู

ครูที่ไม่มี
ประสบการณ์

การขาดครูผู้สอน
ในพื้นที่ห่างไกล
การขาดความเท่าเทียม
กันและมีความแตกต่าง
อย่างมากของโรงเรียนต่างๆ
ความต้องการการ
สอนหลายภาษา
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OECD, 2018, Country Note Thailand - Programme for International Student Assessment (PISA) results from PISA
2018, pages 1-6. https://www.oecd.org/pisa/publications/PISA2018_CN_THA.pdf
830 OECD, 2018, Country Note Thailand - Programme for International Student Assessment (PISA) results from PISA
2018, page 14. https://www.oecd.org/pisa/publications/PISA2018_CN_THA.pdf
831 OECD, 2018, Country Note Thailand - Programme for International Student Assessment (PISA) results from PISA
2018, page 139. https://www.oecd.org/pisa/publications/PISA2018_CN_THA.pdf
832 http://www.newonetresult.niets.or.th/AnnouncementWeb/PDF/SummaryONETP6_2562.pdf
833 OECD/UNESCO, 2016, Education in Thailand: An OECD-UNESCO Perspective, Reviews of National Policies for
Education, OECD Publishing, Paris, page 16. http://dx.doi.org/10.1787/9789264259119-en

ประกาศนียบัตรไม่มีการ
รับรองอย่างเป็นทางการ
หลักสูตรที่ไม่ได้รับ
การยอมรับ
ผลการเรียนของ
นักเรียนอยู่ในระดับต่ำ
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OECD/UNESCO, 2016, Education in Thailand: An OECD-UNESCO Perspective, Reviews of National Policies for
Education, OECD Publishing, Paris, page 158. http://dx.doi.org/10.1787/9789264259119-en
835 Suwannarong Kanokwan
for Save the Children, 2017, A desk review for Research for Promoting Rural
Opportunities for Children’s Empowerment, Education, and Development (PROCEED), pages 52 and 57.
836 Draper 2012, cited in Alto for Porticus Asia, 2019, Searching for an education - The education crisis for displaced
learners in South and South East Asia. A study in Bangladesh, Malaysia, Myanmar and Thailand, page 85.
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6.8 ความรุนแรงในโรงเรียน
“ผู้ใหญ่ที่ควรเป็นผู้ดูแลหรือผู้คุ้มครองคนแรก เช่น ครู ตำรวจ สมาชิกใน
ชุมชน กลายเป็นผู้ที่ทำลายความรู้สึกและศักดิ์ศรีของเด็กๆ” 837
การกลั่นแกล้งและการเลือกปฏิบัติในโรงเรียนเป็นที่แพร่หลายเพราะบรรทัด
ฐานทางสังคมยอมรับความรุนแรง ซึ่งส่งผลกระทบอย่างหนักต่อนักเรียน อาทิเช่น
การออกจากโรงเรียนและภาวะซึมเศร้า 838 อย่างไรก็ตาม อ้างอิงจากบทความ พ.ศ.
2554 “อัตราการใช้ความรุนแรงในเยาวชนไทยอยู่ในระดับปานกลางเมื่อเทียบกับ
ประเทศอื่นๆ บางประเทศ” 839
เมื่อพูดถึงการที่ครูลงโทษเด็กทางร่างกาย รายงานอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
พ.ศ. 2554 ระบุว่าครูส่วนใหญ่คิดว่าวิธีการลงโทษทางวินัยเชิงลบเป็นสิ่งที่จำเป็น
เช่น การทำร้ายทางร่างกายและทางวาจา 840 เห็นได้ชัดว่าผู้ชายตกเป็นเหยื่อของ
การลงโทษทางร่างกายและความรุนแรงจากเพื่อนในโรงเรียน โดยมีอัตราที่สูงขึ้น
841

ว่าด้วยเรื่อการกลั่นแกล้ง สถาบันรามจิตติประมาณคร่าวๆ ว่ามีนักเรียน
700,000 คนที่ตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงทางร่างกายและวาจา 842 จากการ
ประเมินของ PISA พบว่า 27% ของนักเรียนในประเทศไทยรายงานว่าถูกรังแกเป็น
บางเวลาในทุก เดื อ น (มากกว่ า ค่ า เฉลี ่ ยของ OECD ซึ ่ ง ก็ ค ื อ 23%) 77% ของ
นักเรียนในประเทศยืนยันว่าเป็นการดีที่จะช่วยเหลือนักเรียนที่ไม่สามารถป้องกัน
ตนเองได้ (ค่าเฉลี่ยของ OECD คือ 88%) 843 เห็นได้ว่าโครงการสร้างวินัยเชิงบวก
และการบริหารจัดการห้องเรียนได้ดำเนินการโดยกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ปีพ.ศ.
2554 ถึงพ.ศ. 2561 แต่บ ทวิเ คราะห์นี้ไ ม่พบข้ อมู ลเพิ ่มเติ มเกี่ย วกับ โครงการ
ดังกล่าว 844
ความรุนแรงทางเพศยังเกิดขึ้นโดยเฉพาะกับเด็กผู้หญิง และ “ด้วยโครงสร้าง
ปิตาธิปไตยของสังคมไทย ทัศนคติเหมารวมของบทบาททางเพศและวัฒนธรรมเป็น
ตัวการสำคัญที่ทำให้พฤติกรรมรุนแรงเป็นที่ยอมรับได้” และส่งเสริมการปฏิบัติแบบ
สองมาตราฐานสำหรับชายและหญิงในเรื่องความรุนแรงทางเพศ 845
เด็ก LGBTIQ+ และเด็กที่ไม่ปฏิบัติตนตามเพศสภาพมีความเสี่ยงที่ จะถูก
กลั่นแกล้งเป็นพิเศษ อาจจะโดยครูผู้สอน (เช่น การแสดงความคิดเห็นเชิงประชด
ประชันหรือเยาะเย้ย) โรงเรียนไม่ใช่สถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับเด็กและวัยรุ่นชาว
LGBTIQ+ และอาจมีส่วนช่วยสร้างพลวัตของอำนาจที่ไม่เท่าเทียมกันและเหยียด
"ความหลากหลาย" ด้วยความคิดที่ว่า LGBTI เป็นโรคชนิดหนึ่ง

ปัญหานี้สามารถทำให้เด็กและเยาวชน LGBTIQ+ พยายามที่จะฆ่าตัวตาย
คนกลุ่มนี้ยังเสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศ และ “นักเรียนหญิงที่ระบุว่าตนเอง
เป็นเลสเบี้ยนหรือทอม (มีความเป็นผู้ชายมากกว่า) เป็นกลุ่มนักเรียนที่ได้รับการ
ยอมรับน้อยที่สุด” 847 นักเรียนข้ามเพศไม่ไปห้องน้ำในโรงเรียนเพราะกลัวว่าจะถูก
ล่วงละเมิดทางเพศ และหากมีการรายงานเหตุการณ์เช่นนั้นครูมักจะสรุปว่าเป็น
ความผิดของพวกเขา คนกลุ่มนี้มักถูกละเลยและถือว่ามีความผิดปกติทางเพศ 848

6.9 การศึกษานอกระบบ
ว่าด้วยเรื่องการศึกษานอกระบบ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยภายใต้กระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่จัดสรรโอกาสการเรียน
นอกระบบให้แก่เด็กที่ไม่ได้รับการศึกษา อีกหนึ่งหน่วยงานของรัฐคือ สำนักงาน
ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน มีหน้าที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับเด็กที่ด้อยโอกาสและให้การสนับสนุนทางด้านสุขภาพ การศึกษา และการ
ช่วยเหลือทางสังคม 849
การศึ ก ษานอกระบบมี ค วามสั ม พั น ธ์ โ อกาสการเรี ย นรู ้ ต ลอดชี ว ิ ต ของ
ประชากรที่ไม่ได้รับการศึกษา ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาไปจนถึงระดับอาชีวศึกษา
850 ในปีพ.ศ. 2562 มีนักเรียนที่เข้ารับการศึกษานอกระบบทั้งหมด 1,643,111 คน
851 กระทรวงศึกษาธิการ (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ผ่าน
การศึกษาศาสนา ศิลปะ กีฬา การส่งเสริมทักษะชีวิต ปอเนาะ ตาดีกา เป็นต้น) ได้
มอบโอกาสที่หลากหลาย เช่นเดียวกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่
มอบโอกาสการฝึกอบรมวิชาชีพ การฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรระยะสั้นด้าน
การเกษตร ความร่วมมือกับหลักสูตรการฝึกอบรมตำรวจตระเวนชายแดน และอื่นๆ
อีกมากมาย นอกจากนี้ยัง มีอีก 20 สถาบันที่บ ริหารจัดการโดยกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ท้ายที่สุด กรุงเทพมหานครได้จัดตั้ง
โรงเรียนอาชีวศึกษา 10 แห่ง 852
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษามีความคิดริเริ่มมากมายในการ
สนับสนุนเด็กและเยาวชนที่มีความต้องการมากขึ้น รวมทั้งอาชีวศึกษาและการ
ฝึกงาน เยาวชนที่อพยพย้ายถิ่นและไร้สัญชาติมักจะเลือกเส้นทางการศึกษาที่ไม่เป็น
ทางการ แต่ปัญหาการขาดเอกสารทางราชการเพื่อเข้าถึงการศึกษาโดยเฉพาะบัตร
ประจำตัวประชาชนยังเป็นอุปสรรคในเรื่องนี้ องค์การยูนิเซฟตั้งข้อสังเกตว่า “การ
ให้การศึกษาแก่เยาวชนเพิ่งอพยพที่เข้ามาในประเทศไทยยังมีช่องว่างอยู่ โดยเฉพาะ
ผู้ที่ไม่ได้รับการศึกษามาก่อนหรือเคยได้รับเพียงน้อยนิด” 853

“โรงเรียนสั่งห้ามนักเรียนเข้าใกล้ “เพศที่สาม” มากเกินไป เพื่อนของฉันซึ่งเป็นคน
ที่ฉันไว้ใจมาเสมอเชื่อฟังคำสั่งนั้นและไม่ยอมรับฉัน ฉันต้องการให้เพื่อนยอมรับใน
สิ่งที่ฉันเป็น” 846

837

Save the Children Thailand, 2021, Internal document: consultations with children organised by SCI Thailand during
the Country Strategic Planning process.
838 UNICEF, 2016, A situation analysis of adolescents in Thailand 2015 - 2016, page 37.
839 Pradubmook Sherer Penchan, Sherer Moshe, Violence among high school students in Thailand: Cultural
perspectives. International Journal of Intercultural Relations - INT J INTERCULT RELAT. 35.
10.1016/j.ijintrel.2011.06.004, page 876.
840 Committee on the Rights of the Child, 14 September 2011, Consideration of the reports submitted by States
parties under article 44 of the Convention. Combined third and fourth periodic reports of States parties due in 2009 Thailand*, page 14.
841 Pradubmook Sherer Penchan, Sherer Moshe, Violence among high school students in Thailand: Cultural
perspectives. International Journal of Intercultural Relations - INT J INTERCULT RELAT. 35.
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843 OECD, 2018, Country Note Thailand - Programme for International Student Assessment (PISA) results from PISA
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perspectives. International Journal of Intercultural Relations - INT J INTERCULT RELAT. 35.
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6.10 อาชีวศึกษา
ประเทศไทยให้ความสำคัญกับอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมเป็นอย่างยิ่ง
ยกตัวอย่างเช่น ยุทธศาสตร์ที่ 3 ของยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2579 ที่เน้นการ
พัฒนาทุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งโดยดูที่การเรียนรู้และการจ้างงาน 854
การศึกษาในระดับอาชีวศึกษามี 3 ประเภท ดังต่อไปนี้:
• ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มีใบประกาศนียบัตรวิชาชีพ)
• ระดับหลังมัธยมศึกษา (พร้อมใบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง)
• อาชีวศึกษาระดับอุดมศึกษา (ได้วุฒิปริญญาตรี) 855
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปิดสอนอาชีวศึกษาให้กับนักศึกษา
1,012,580 คนผ่านสถาบันของรัฐ 913 แห่ง (วิทยาลัยเทคนิคและอุตสาหกรรม
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว วิทยาลัยพาณิชยกรรม วิทยาลัยศิลปะและ
หัตถกรรม โพลีเทคนิค วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือ วิทยาลัยการประมง
วิทยาลัยอาชีวศึกษา) ข้อสำคัญคือสถาบันของรัฐเหล่านี้ส่วนใหญ่พบในจังหวัดอื่น
นอกจากกรุงเทพฯ (814 แห่งเทียบกับ 99 แห่งตามลำดับ) นอกจากนี้ยังมีโรงเรียน
อาชีวศึกษาเอกชน 484 แห่ง (406 แห่งในจังหวัดอื่น ๆ 78 แห่งในกรุงเทพฯ) และ
สุดท้าย “สถาบันขององค์กรอื่น” มีนักศึกษาทั้งสั้น 2,883,447 คน (ประมาณหนึ่ง
ในสามของจำนวนนี้อยู่ในกรุงเทพฯ) 856

6.10.1 เข้าสู่การทำงาน
ประเทศไทยเป็นประเทศที่เผชิญกับความท้าทายมากมาย เช่น สังคมสูงอายุ
ที่ต้องการแรงงานรุ่นใหม่ 857 และการเข้ามาของเทคโนโลยีส่งผลให้มีการจ้างงาน
บางประเภทน้อยลง (มาพร้อมกับความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงและการเรียนรู้
ทั ก ษะใหม่ ๆ ) จากแบบสำรวจภาวะแรงงาน พ.ศ. 2561 “เยาวชนมี อ ั ต ราการ
ว่างงานมากกว่าผู้ใหญ่เกือบเจ็ดเท่า [...] การว่างงานระดับสูง (ร้อยละ 4.87) แสดง
ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่สร้างความยากลำบากให้แก่เยาวชนเมื่อพวกเขาเข้าสู่
ตลาดแรงงาน” 858 น่าแปลกที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานเด็กยังถูกมองว่าซับซ้อน
และอาจส่งผลให้นายจ้างหลีกเลี่ยงการจ้างเยาวชนที่อายุต่ำกว่า 20 ปี (ซึ่งเป็นอายุ
ที่ไม่ต้องขอความยินยอมผู้ปกครองเพื่อจะทำงานอีกต่อไป)
ปัจจุบันมีเยาวชนอยู่ในตลาดแรงงาน 4.11 ล้านคน เทียบกับ 5.34 ล้านคนที่
ไม่ได้อยู่ในตลาดแรงงาน (อาจเป็นเพราะโอกาสในการศึกษาต่อที่นานขึ้น ซึ่งมาจาก
การศึกษาฟรี 15 ปี) มากกว่า 50% เป็นพนักงานเอกชน รองลงมาคือผู้ที่ทำงานใน
ธุรกิจครอบครัว (โดยเฉพาะภาคเกษตรกรรม) เยาวชนหญิงถูกจ้างในงานที่ต้องใช้
ทักษะฝีมือและงานบริการ ในขณะที่เยาวชนชายถูกจ้างในงานที่ต้องใช้ทักษะด้าน
การเกษตรป่าไม้และแรงงานประมงหรือแรงงานเสริม
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ภูมิหลังทางการศึกษาส่งผลกระทบต่อค่าแรง ในขณะที่เยาวชนชายมีรายได้
มากกว่ า เยาวชนหญิ ง ในบางภาคส่ ว นแต่ ก ็ ไ ม่ ใ ช่ ท ั ้ ง หมด (ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ภาค
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม) และเยาวชนหญิงจะได้ค่าจ้างสูงกว่าในภาคบริการ
และการสื่อสาร ความเหลื่อมล้ำทางเพศยังคงมีอยู่ ตัวอย่างเช่น เมื่อนายจ้างแสดง
ตนในตอนคัดเลือกผู้สมัคร 859
นอกจากนี้ เยาวชนไทยยังสนใจทางเลือกของการเป็นผู้ประกอบการที่ได้รับ
การยกย่อง แต่ “คนจำนวนหนึ่งยังขาดความคิดแบบผู้ใหญ่เมื่อเทียบกับกลุ่มคน
ประเภทเดียวกันในประเทศอื่นๆ” 860
หากถามตามกฎหมายว่าการบรรลุการศึกษาระดับอุดมศึกษาช่วยลดอัตรา
การว่างงานได้ ห รื อไม่ คำตอบจะออกมาในเชิง ลบ ตัวอย่างเช่น สำหรับ ผู้ ท ี ่ มี
การศึกษาระดับอุดมศึกษา มักมีคำถามเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างการศึกษากับ
ความต้ อ งการของตลาด และ “การศึ ก ษาที ่ ไ ม่ ต รงเกิ ด ขึ ้ น ส่ ว นใหญ่ ใ น
ระดับอุดมศึกษา เนื่องจากมีวิชาเฉพาะหลากหลายที่ไม่ตอบสนองความต้องการ
ของตลาดที่มีอยู่หรือความต้องการที่แท้จริงของผู้เรียน” 861
นอกจากนี้ ทักษะการทำงานที่พึงประสงค์รวมถึงศักยภาพในการเรียนรู้ การ
สื่อสาร การทำงานเป็นทีมและการแก้ไขปัญหา และปัจจุบันการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยถูกมองว่าเป็นการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 862 การ
เปลี่ยนแปลงควรเริ่มต้นด้วยกระบวนการและหลักสูตรทางการศึกษา การเรียนรู้เชิง
รุกและการแก้ปัญหาเป็นทักษะที่มีค่าและสามารถเรียนรู้ได้ในโรงเรียน ทั้งอย่างเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ 863

แน่นอนว่าเครื่องจักรกำลังเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างงาน ผู้คนต้องการการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตและทักษะการทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมให้ตนเอง นอกจากนี้
ทักษะไม่ได้ถูกสลักไว้กับที่จนไม่สามารถพัฒนาได้ จึงจำเป็นต้องมีแนวทางที่ยืดหยุ่น
864 ภาครัฐควรร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อส่งเสริมการฝึกอบรมทักษะและปรับความ
ต้องการและโอกาสในการทำงาน 865 ในการนี้ รัฐบาลได้กำหนดรูปแบบอาชีวศึกษา
บนพื้นฐานทวิภาคีระหว่างหอการค้าใน 18 กลุ่มจังหวัดและสถาบันรัฐที่เกี่ยวข้อ ง
866 นอกจากนี้ รัฐบาลยังสนับสนุนโครงการริเริ่มการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ("
เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนที่มีความรู้และทักษะในทางปฏิบัติสำหรับการ
ทำงานโดยการย้ายห้องเรียนไปในที่ทำงาน") 867 ผสมผสานกับหลักสูตรการศึกษา
ภาคปกติและอาชีวศึกษา และโครงการริเริ่มสหกิจศึกษาเพื่อยกระดับประสบการณ์
การทำงานในระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา 868
สุดท้ายนี้ ทักษะการฝึกงานเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับการจ้าง
งาน และโดยเฉพาะอาชีวศึกษามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาทักษะใน
ภาคเอกชน 869
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866 Government of Thailand, 2017, Thailand’s Voluntary National Review on the Implementation of the 2030 Agenda
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867 UNICEF and Thailand Development Research Institute, May 2020, Youth Employability Scoping Study, page 43.
868 Government of Thailand, 2017, Thailand’s Voluntary National Review on the Implementation of the 2030 Agenda
for Sustainable Development, page 19.
869 UNICEF and Thailand Development Research Institute, May 2020, Youth Employability Scoping Study, page 42.
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6.11 การศึกษาในสถาณการณ์ที่มีความขัดแย้ง

พ.ศ. 2563 ประเทศไทยจัดอยู่ในหมวดที่ 3 ซึ่งหมายถึงมีเหตุการณ์โจมตีการศึกษา
หรือการใช้สถานศึกษาทางการทหาร 499 ครั้งหรือน้อยกว่า หรือมีนักเรียนและ
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา 499 คนหรื อ น้ อ ยกว่ า ที ่ ไ ด้ ร ั บ อั น ตรายจากการโจมตี
การศึกษา 874

ไม่มีรายงานใหม่เกี่ยวกับการรับสมัครเด็กเข้าโรงเรียนในช่วงปีพ.ศ. 25582562 แต่อาจเป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงของการติดตามการเข้าถึง ไม่ได้เป็น
สัญญาณบ่งบอกว่าการรับสมัครเด็กลดลง 875
การโจมตีโรงเรียนลดลงระหว่างปีพ.ศ. 2560-2562 (แต่ “มีการปะทะกัน
ด้วยอาวุธและการวางระเบิดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในปีพ.ศ.
2561 และ 2562”) ในขณะที่การโจมตีบุคลากรในโรงเรียนยังคงเท่าเดิมเมื่อเทียบ
กับระยะเวลาการรายงานปีพ.ศ. 2556-2560 876 ระหว่างปีพ.ศ. 2560-2562 มี
รายงานการโจมตีโรงเรียน 9 ครั้งโดยมีทั้งการเผาและการวางระเบิด นอกจากนี้ยังมี
รายงานการโจมตีนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาอย่างน้อย 20 ครั้ง โดยส่วน
ใหญ่พุ่งเป้าไปที่ตำรวจหรือหน่วยป้องกันซึ่งเป็นอาสาสมัคร และยังส่งผลกระทบถึง
นักเรียนและผู้สอนผ่านโดยมีการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต 877 สุดท้ายในช่วงเวลา
เดียวกันของปีพ.ศ. 2560-2562 มีการรายงานรายงานการโจมตีระดับอุดมศึกษา 9
ครั้ง มีทั้งการวางระเบิดและการยิงปืน 878

องค์การช่วยเหลือเด็กมุ่งเน้นที่จะสนับสนุนการพัฒนาเด็กปฐมวัยผ่านการสนับสนุน
ผู้ปกครองมากขึ้นและการมอบหนังสือให้แก่เด็ก ภายใต้ โครงการอ่านอิ่มรัก (Eat,
Play, Love, & Read) ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ในขณะที ่ ค วามขั ด แย้ ง มี ส าเหตุ ม าจากความกลั ว การสู ญ เสี ย ตั วตนของ
ประชากรมลายูปัตตานี โรงเรียนรัฐบาลถูกมองว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งอำนาจและตก
เป็นเป้าของการโจมตี 870 กล่าวโดยสรุป “ชาวมลายูมุสลิมกลัวว่าการใช้ภาษาไทย
ในการศึกษาจะเริ่มทำลายภาษาและวัฒนธรรมของชาวมลายู ” ในปี พ.ศ. 2557
รองเลขาธิ ก ารศู น ย์ อ ำนวยการบริ ห ารจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ เ ห็ น พ้ อ งกั น ว่ า
การศึกษาถูกใช้เป็น "เครื่องมือควบคุม" โดยเป็นตามหลักสูตรที่มีความลำเอียง 871

ผลที ่ ต ามมาคื อ การศึ ก ษาของเด็ ก ในภู ม ิ ภ าคประมาณ 1 ล้ า นคนต้ อ ง
หยุดชะงัก (ตามแหล่งข่าวทุติยภูมิ พ.ศ. 2557) ซึ่งเด็กเหล่านั้นมักจะตกอยู่ใน
สภาวะหวาดกลัวและความไม่มั่นคงตลอดมา 879 และหนทางสู่สันติภาพควรเกิดขึ้น
จากการริเริ่มเชิงนโยบาย คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์ แห่งชาติแนะนำ
ให้รักษาความหลากหลายทางการศึกษาและจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ร่วมกันในจังหวัด
ปัตตานีและนราธิวาส อีกทั้งยังส่งเสริมความร่วมมือกับโรงเรียนตาดีกาเพื่อพัฒนา
หลักสูตรฆราวาสและศาสนา ประเด็นสำคัญอีกประการหนึ่งคือการส่งเสริมการ
แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างนักศึกษาไทยซึ่งเป็นชาวพุทธและนักศึกษามลายู
มุ ส ลิ ม 880 ในการนี ้ สำนั ก พั ฒ นาการศึ ก ษาเขตพัฒ นาพิ เ ศษเฉพาะกิจ จั ง หวัด
ชายแดนภาคใต้ ไ ด้ ด ำเนิ น นโยบายพหุ น ิ ย มมากขึ ้ น เช่ น ผ่ า นโครงการนำร่ อ ง
การศึกษาสองภาษา และ พยายามส่งเสริมหลักสูตรประวัติศาสตร์ที่สมดุลมากขึ้น
การสร้างระบบการศึกษาแบบบูรณาการจะเป็นขั้นตอนสำคัญยิ่งเพื่อจะขจัดการ
แบ่งแยก ในทศวรรษที่ผ่านมาหน่วยงานและมหาวิทยาลัยต่างๆ ของสหประชาชาติ
ได้ดำเนินการริเริ่มต่างๆ มากมาย 881

ความรุนแรงและสงครามที่เกิดจากความขัดแย้งในภาคใต้ส่งผลกระทบอย่าง
มากต่ อ การศึ ก ษา ก่ อ ให้ เ กิ ด “การแตกร้ า วของโครงสร้ า งทางสั ง คมด้ า น
ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนและความสามัคคีในสังคม” ระหว่างชุมชนชาวพุทธของ
ไทยและชาวมลายูมุสลิม 872
873

870

ประเทศไทยยังไม่มีการอนุมัติปฏิญญาว่าด้วยโรงเรียนที่ปลอดภัย พ.ศ. 2558
อ้างอิงจากรายงาน Global Coalition to Protect Education from Attack

https://uil.unesco.org/case-study/effective-practices-database-litbase-0/patani-malay-thai-bilingual-multilingualeducation
871 UNICEF, 2014, Thailand Case Study in Education, Conflict and Social Cohesion, pages 8 and 9.
872 UNICEF, 2014, Thailand Case Study in Education, Conflict and Social Cohesion, pages 5-7.
873 https://ssd.protectingeducation.org/endorsement/
874 Global Coalition to Protect Education from Attack, 2020, Education under attack 2020, page 28, 47,
875 Global Coalition to Protect Education from Attack, 2020, Education under attack 2020, page 28, 47,
876 Global Coalition to Protect Education from Attack, 2020, Education under attack 2020, page 232.
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Global Coalition to Protect Education from Attack, 2020, Education under attack 2020, page 232 and 233.
Global Coalition to Protect Education from Attack, 2020, Education under attack 2020, page 234.
UNICEF, 2014, Thailand Case Study in Education, Conflict and Social Cohesion, page 10.
880 UNICEF, 2014, Thailand Case Study in Education, Conflict and Social Cohesion, page 16.
881 UNICEF, 2014, Thailand Case Study in Education, Conflict and Social Cohesion, page 18.
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6.12 ผลกระทบของโควิด 19

โครงการนักเรียนในโรงเรียนหนูน้อยสดใส ใส่ใจสุขภาพเรียนรู้เรื่องสุขอนามัยและ
การป้องกันโควิด 19
มีคำกล่าวไว้ว่าในทั่วโลก “การปิดโรงเรียนอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดจะ
ทำให้ความไม่เท่าเทียมกันยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น และทำให้ความก้าวหน้ายิ่งน้อยลง
ไปอีก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับกลุ่มเด็กชายขอบและเด็กที่ถูกกีดกันมากที่สุด” 882
ตัวอย่างเช่น การไม่ได้เข้าลงทะเบียนเรียนซ้ำเพื่อหารายได้ช่วยเหลือครอบครัว มี
การแต่งงานในเด็กมากขึ้น มีความเสี่ยงต่อความรุนแรงและการล่วงละเมิดทางเพศ
มากขึ้น และยังขยายช่องว่างของความเท่าเทียมระหว่างเด็กเมื่อกลับเข้ามาเรียนอีก
ครั้งเนื่องจากสูญเสียความรู้ 883 สำหรับเด็กในวัยก่อนปฐมวัย การล็อกดาวน์และ
การปิดโรงเรียนทำให้ขาดการพัฒนาเนื่องจากผู้ปกครองมักไม่มีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้และอยู่เล่นกับลูกๆ รัฐบาลจึงได้ริเริ่มโครงการเพื่อบรรเทาปัญหานี้ อาทิเช่น
การฝึ ก อบรมออนไลน์ส ำหรับ ผู ้ป กครอง และพั ฒ นาแอพลิ เ คชั ่น 'KhunLook'
สำหรับผู้ปกครองด้วยการสนับสนุนจากครูผู้ดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก 884
โควิด 19 มีผลกระทบอย่างหนักต่อการศึกษาและกิจกรรมยามว่าง รวมถึง
การเล่นกีฬา สำหรับเด็กอายุ 5-17 ปีในประเทศไทย พ.ศ. 2563 เป็นปีที่มีกิจกรรม
เคลื่อนไหวร่างกายน้อยลงมากเมื่อเทียบกับช่วงพ.ศ. 2555-2562 มีเด็กเพียง 25%
เท่านั้นที่ออกกำลังกายเพียงพอตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก ซึ่งก็คืออย่าง
น้อย 60 นาที ต่อกิจกรรมต่อวัน (ทุกๆ ปี เด็กผู้หญิงทำกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกาย
น้อยกว่าเด็กผู้ชาย) เวลาโดยประมาณของการอยู่กับที่ระหว่างปีพ.ศ. 2555-2560
อยู่ที่ 13.5 ชั่วโมงต่อวัน ในขณะที่ระหว่างปีพ.ศ. 2561-2563 อยู่ที่ 14 ชั่วโมงต่อ
วัน การขาดกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกายอาจมีผลรุนแรง เนื่องจากการเล่นกีฬาช่วย
พัฒนากล้ามเนื้อและกระดูก เสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกาย อีกทั้งยังส่งผลดี
ต่อสมองและระบบประสาทเช่นกัน 885
โรงเรียนอยู่ในช่วงปิดเทอมเมื่อมีการประกาศภาวะฉุกเฉินในเดือนมีนาคม
พ.ศ. 2563 จึงทำให้รัฐบาลมีเวลาในการจัดการแก้ไขปัญ หาด้านการศึกษา 886
เช่นเดียวกับหลายๆ ประเทศ กระทั่งถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 วิธีการเรียน
Save the Children, 2020, Protect a generation - The impact of COVID-19 on children’s lives, page 47.
Save the Children, 2020, Protect a generation - The impact of COVID-19 on children’s lives, page 47.
Oxford Policy Management and United Nations in Thailand, July 2020, Social Impact Assessment of COVID-19
in Thailand, page 94.
885 Mahidol University, TPAK and Thai Health Promotion Foundation, 2020, Physical activity in Thailand after COVID19 Pandemic, pages 20-22.
886 Oxford Policy Management and United Nations in Thailand, July 2020, Social Impact Assessment of COVID-19
in Thailand, page 75.
887 Oxford Policy Management and United Nations in Thailand, July 2020, Social Impact Assessment of COVID-19
in Thailand, page 89.
888 Oxford Policy Management and United Nations in Thailand, July 2020, Social Impact Assessment of COVID-19
in Thailand, page 15.
889 Oxford Policy Management and United Nations in Thailand, July 2020, Social Impact Assessment of COVID-19
in Thailand, page 88.
882
883
884

หลากหลายรูปแบบถูกนำมาปรับใช้ เช่น การเรียนออนไลน์และการเรียนแบบ
ผสมผสาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาก็ปิดเช่นกัน และการสื่อสารดำเนินผ่านแพลตฟอร์ม
ต่ า งๆ เช่ น Zoom, MS Teams และ Facebook กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารยกเลิ ก
ค่าธรรมเนียมรายปี 5,000 บาท สำหรับนักศึกษาอาชีวศึกษา 350,000 คน ใน
ระดับอนุปริญญาที่สูงขึ้น ประจำปีการศึกษา 2563-2564 887
ปัญหาคอขวดหลักสำหรับการเข้าถึงการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดใหญ่
888
คือ:
• ขาดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (แท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์) แม้จะมีพร้อมใช้งาน
แต่ยังมีปัญหาในเรื่องวิธีใช้งาน และการแบ่งกันใช้เมื่อมีเด็กมากกว่าหนึ่งคนใน
ครอบครัว 889
• การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ขาดประสิทธิภาพ
• สื่อการสอนออนไลน์ที่ขาดประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังไม่มีสื่อการเรียนรู้
สำหรับชุมชนชาติพันธุ์และชนพื้นเมืองที่พูดภาษาอื่น 890
• ขาดการฝึกอบรมครูเ กี่ยวกับ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
เพื่อให้การศึกษาทางออนไลน์
• สภาพแวดล้อมในบ้านไม่เอื้อต่อการเรียนรู้ (เช่น ในประเทศไทย 30% ของ
เด็กอายุ 15 ปี ไม่มีห้องอ่านหนังสือที่เงียบสงบ) 891
• ผลกระทบทางสังคมต่อบุคลากรทางการศึกษาจากการปิดโรงเรียน 892
• เพิ่มความเสี่ยงในการคุ้มครองเด็ก
• และแม้กระทั่งคุณภาพทางโภชนาการที่ลดลงสำหรับเด็กในกลุ่มที่เปราะบาง
ที่สุด ผลกระทบของการปิดโรงเรียนทำให้เด็กเกิดความหิวโหย สำหรับเด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงมหาดไทยได้จัดอาหาร
เด็กให้แก่ผู้ปกครอง ส่วนในระดับประถมศึกษามีการจัดสรรเงิน 2 พันล้าน
บาทจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาที่ได้รับการอนุมัติ (ในวันที่
1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563) เพื่อสนับสนุนอาหารสำหรับเด็ก 750,000 คน ใน
ครัวเรือน ของแรงงานที่มีรายได้ต่ำ 893
ตามที่ระบุไว้ในการประเมินผลกระทบทางสังคมของโควิด 19 “นักเรียนจาก
ครัวเรือนในเขตเมืองที่ยากจนกว่า (ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด) รวมถึงในกรุงเทพฯ
และจังหวัดในภาคใต้มีแนวโน้มที่จะลาออกกลางคันมากขึ้น [... ] ความรู้หายไป
เพราะการปิดโรงเรียนและการเรียนรู้โดยรวมที่ลดลง อันเนื่องมาจากการนำแนว
ทางการเรียนรู้แบบผสมผสานมาใช้” 894
การศึกษาทางไกลได้แสดงให้เห็นจุดอ่อนของการศึกษารวมถึงระบบสังคม
ตัวอย่างเช่น ความเหลื่อมล้ำของการใช้เทคโนโลยี ซึ่งอาจทำให้ปัญหาความไม่เท่า
เทียมกันมีมากขึ้น มีการละเลยเด็กมากกว่าเดิม 895 ข้อมูลระบุว่านักเรียนเพียง
45% ในพื้นที่ชนบทมีคอมพิวเตอร์ที่บ้าน เทียบกับ 70% ในเขตเมือง 896
ประเทศไทยได้ดำเนินการพัฒนา เช่น การติดตั้ง wi-fi ฟรีในหมู่บ้าน 4,000
แห่ง (ราคา 325 ล้านดอลลาร์) 897 ประเทศควรเพิ่มขีดความสามารถของครูในการ
ใช้ ICT ในชั้นเรียน พร้อมทั้งส่งเสริมการพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ของนักเรียน
องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจได้สรุปว่า "อัตราการใช้ ICT
890

Oxford Policy Management and United Nations in Thailand, July 2020, Social Impact Assessment of COVID-19
in Thailand, page 90.
891 OECD 2020, cited in UNESCO, 2020, Global Education Monitoring Report. Inclusion and education: All means
all, page 60.
892 Oxford Policy Management and United Nations in Thailand, July 2020, Social Impact Assessment of COVID-19
in Thailand, page 15.
893 Oxford Policy Management and United Nations in Thailand, July 2020, Social Impact Assessment of COVID-19
In Thailand, pages 8 and 16.
894 Oxford Policy Management and United Nations in Thailand, July 2020, Social Impact Assessment of COVID-19
in Thailand, page 77.
895 https://www.aksorn.com/learningviaonline
896 Oxford Policy Management and United Nations in Thailand, July 2020, Social Impact Assessment of COVID-19
in Thailand, page 90.
897 UNESCO, 2020, Global Education Monitoring Report. Inclusion and education: All means all, page 57.
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ที่สูงขึ้นไม่เกี่ยวกับความสามารถด้าน ICT ที่มากขึ้นเสมอไป ประเทศไทยน่าจะพบ
เจอกรณีนี้ที่นักเรียนมีการใช้คอมพิวเตอร์สูงกว่าค่าเฉลี่ย” 898
อย่างไรก็ตาม แหล่งข้อมูลทุติยภูมิบางแห่งชี้ให้เห็นว่าเบื้องหลังทุกวิกฤตอาจ
มีโอกาส ในกรณีนี้การกลับมาสอนอีกครั้งและการพัฒนากลยุทธ์ขึ้นอยู่กับการใช้
เทคโนโลยีป ระเภทต่างๆ การเรียนทางไกลแสดงให้เ ห็ นถึงศัก ยภาพของแบบ
แผนการเรียนการสอนทางไกล 899 อย่างไรก็ตาม แหล่งข้อมูลทุติยภูมิบ างแห่ง
ชี้ให้เห็นว่าเบื้องหลังทุกวิกฤตอาจมีโอกาส ในกรณีนี้การกลับมาสอนอีกครั้งและการ
พัฒนากลยุทธ์ขึ้นอยู่กับการใช้เทคโนโลยีประเภทต่างๆ การเรียนทางไกลแสดงให้
เห็ น ถึ ง ศั ก ยภาพของแบบแผนการเรี ย นการสอนทางไกล 903 ในการนี้
กระทรวงศึกษาธิการได้เปิดตัว ““โครงการทางเลือกใหม่ทางการศึกษาหรับครู" ใน
วิทยาลัยการศึกษาครู ซึ่งเป็นการตัดสินใจเชิงรุก” ในวิทยาลัยครูซึ่งถือเป็นการริเริ่ม
เชิงรุก ที่สำคัญ วิชาที่ขาดหายไปในหลักสูตรดั้งเดิม เช่น การพัฒนาวิชาชีพ การ
ปรับเปลี่ยนพื้นที่และเวลาเรียน และการเรียนรู้รายบุคคลถือเป็ นส่วนหนึ่งของ
โครงการนี้ ด้วยเหตุนี้โควิดจึงกดดันให้ระบบการศึกษาครูของไทยเข้าสู่ศตวรรษที่
21 ด้วยความท้าทายในการรักษาและส่งเสริมบทเรียนและแนวปฏิบัติที่ดีแบบ
"ใหม่" 900
อย่างไรก็ตาม “การเข้าสู่ศตวรรษที่ 21” นี้ไม่ได้ครอบคลุมทุกคน สำหรับผู้
ย้ายถิ่นที่เป็นเด็กอาจแย้งได้ว่าการหยุดชะงักของการศึกษาทวีความรุนแรงขึ้นด้วย
อุปสรรคทางภาษาที่เพิ่มขึ้น การแบ่งแยกทางดิจิทัลที่รุนแรง การขาดการสนับสนุน
จากผู้ปกครอง และแน่นอนว่ามีความเสี่ยงมากขึ้นที่จะถูกดึงไปมีส่วนร่วมในการใช้
แรงงานเด็ก 901 การปิดโรงเรียนเป็นเวลานานทำให้เกิดปั ญหามากขึ้น เมื่อระบบ
การศึกษาของรัฐบาลเปิดอีกครั้งในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เด็กข้ามชาติยังคง
เรียนจากที่บ้าน และได้มีการตัดสินใจเปิดภาคเรียนอีกครั้งในเดือนตุลาคม พ.ศ.
2564 902 เป็นที่น่าเสียดายที่ศูนย์การเรียนรู้สำหรับเยาวชนพลัดถิ่นยังคงปิดอยู่ ซึ่ง
หมายความว่าเด็กหลายพันคนไม่เพียงแต่สูญเสียการศึกษาหนึ่งปีเต็มแต่ยังสูญเสีย
ความรู้สึกในภาวะปกติและกิจวัตรที่ทำได้แค่ในโรงเรียนเท่านั้น ความเสี่ยงของการ
แสวงหาประโยชน์และการละเมิดมีมากขึ้น การลาออกกลางคันก็เกิดขึ้นได้ ใน
บางครั ้ ง ครู จ ะเป็ นผู ้ ใ ห้ การสอนที ่บ ้า นเอง ทว่ า นั่ น ไม่ ใ ช่ ทางเลื อ กที ่ ยั ่ ง ยื น ใน
ขณะเดียวกันเด็กข้ามชาติก็ไม่สามารถเข้าถึงการเรียนรู้ทางออนไลน์ได้ 903 มี “เด็ก
ข้ามชาติประมาณ 19,410 คนได้รับผลกระทบจากการปิดโรงเรียน” 904

7. สิทธิพลเมืองและเสรีภาพ
7.1 หมวดหมู่ในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
ข้อ
หัวข้อ
ข้อ 7: สิทธิที่จะมีชื่อและได้สัญชาติ
ความเป็นพลเมือง
ข้อ 8: สิทธิในการรักษาเอกลักษณ์ของตน
ข้อ 13: สิทธิที่จะมีเสรีภาพในการแสดงออก
ความเป็นพลเมือง
ข้อ 14: สิทธิที่จะมีเสรีภาพทางความคิด มโนธรรม และ และการมีส่วนร่วม
ศาสนา
ข้อ 15: สิทธิที่จะมีเสรีภาพในการสมาคม และเสรีภาพ
ในการชุมนุมอย่างสงบ
ข้อ 16: สิทธิส่วนบุคคล
ข้อ 17: สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล

7.2 การเกิด (ข้อ 7) และสัญชาติ (ข้อ 7)
การแจ้งเกิดเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยให้เข้าถึงสิทธิและบริการทางสังคมอื่นๆ
ได้ทั้งหมด (การศึกษาและการดูแลสุขภาพ) และยังเป็นการประกันการคุ้มครองที่มี
ประสิทธิภาพอย่างแรกของเด็กทุกคน หากไม่มีประวัติการเกิดก็จะขาดสถานะและ
สัญชาติ สภาพไร้สัญชาติคือสภาพของการไม่ถูกพบเห็น ซึ่งเกิดขึ้นได้จากการ
สูญเสียประวัติการเกิด หรือการลงทะเบียนเป็นเด็กไทยที่ช้าเกินไป (หลังจากอายุ
15 ปี) 905
พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2551 ได้กำหนดขั้นตอนสำหรับ
การขึ้นทะเบียนเกิดสำหรับเด็กทุกคนที่เกิดในประเทศไทย 906 โรงพยาบาลหรือ
หั ว หน้ า หมู ่ บ ้ า นสามารถออกเอกสารการคลอดบุ ต รได้ (ในกรณี ท ี ่ เ กิ ด นอก
โรงพยาบาล) และผู้ปกครองมีหน้าที่แจ้งเกิดที่หน่วยทะเบียนอำเภอภายใน 15 วัน
หลั ง จากนั ้ น นายทะเบี ย นอำเภอจะให้ ห นั ง สื อ รั บ รองและเลขบั ต รประจำตั ว
ประชาชน 907 นอกจากนี้พระราชบัญญัติยังอนุญาตให้มีการจดทะเบียนเกิดของ

ความกังวลในเรื่องโควิด 19 และการศึกษา
ขาดการอบรมครู
(สำหรับการสอนออนไลน์)
ผลกระทบทางสังคมต่อบุคลากรทาง
การศึกษาจากการปิดโรงเรียน

ปัญหาด้านการคุ้มครองเด็กเพิ่มขึ้น

สื่อการเรียนการสอนขาด
ประสิทธิภาพและไม่
ครอบคลุมทุกภาษา

ความเสี่ยงต่อการขาด
สารอาหาร

ขาดอุปกรณ์อิเลกทรอนิกส์
สำหรับเด็ก
ขาดประสิทธิภาพในการ
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
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สภาพแวดล้อมที่บ้านไม่
เอื้อต่อการเรียนรู้

See all the involved actors in OECD/UNESCO, 2016, Education in Thailand: An OECD-UNESCO Perspective,
Reviews of National Policies for Education, OECD Publishing, Paris, pages 17 and 254.
http://dx.doi.org/10.1787/9789264259119-en
899 Vanpetch Yingsak, Sattayathamrongthian Mahachai, 2020, The challenge and opportunities of Thailand education
due to the covid-19 pandemic: case study of Nakhon Pathom, Thailand. E3S Web of Conferences 210, 18058 (2020)
ITSE-2020, pages 1 and 2.
900 Vanpetch Yingsak, Sattayathamrongthian Mahachai, 2020, The challenge and opportunities of Thailand education
due to the covid-19 pandemic: case study of Nakhon Pathom, Thailand. E3S Web of Conferences 210, 18058 (2020)
ITSE-2020, page 4.
901 Sasaki Mia for TeacherFOCUS 2020, June 2020, Education reimagined. COVID-19 emergency response for
migrant education - Tak province, Thailand, page 17.

902

https://www.unicef.org/thailand/stories/children-and-teachers-migrant-learning-centres-face-challenges-duecovid-19
903 Source: key informant.
904 Convention on the Rights of the Child Coalition of Thailand, 25 March 2021, Submission to the Universal Periodic
Review of Thailand, page 4.
905 Suwannarong Kanokwan for Save the Children, 2017, A desk review for Research for Promoting Rural
Opportunities for Children’s Empowerment, Education, and Development (PROCEED), pages 44 and 45.
906 Committee on the Rights of the Child, 14 September 2011, Consideration of the reports submitted by States
parties under article 44 of the Convention. Combined third and fourth periodic reports of States parties due in 2009 Thailand*, page 9.
907 National Statistical Office and UNICEF, 2020, Multiple Indicator Cluster Survey, page 191.
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เด็กไทยในกรณีล่าช้า (จนถึง 15 ปี) พร้อมหลักฐานแสดงข้อเท็จจริง 908 แม้ว่าจะมี
ค่าปรับสำหรับกรณีเหล่านี้ 909 ทั้งหญิงและชายสามารถจดทะเบียนเกิดบุตรของ
ตนและส่งต่อสัญชาติให้แก่บุตรได้ (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์) 910
ในปีพ.ศ. 2559 คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนระบุว่า ด้วยการแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2551 และ พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.
2551 เด็ ก ทุ ก คนที ่ เ กิ ด ในประเทศมี ส ิ ท ธิ ไ ด้ ร ั บ การจดทะเบี ยนโดยไม่ ค ำนึง ถึ ง
สถานภาพของบิ ด ามารดา 911 ซึ ่ ง นำไปสู ่ ค วามสำเร็ จ ในการลงทะเบี ย นเกิดที่
เกือบจะเป็นสากล: 99.8% อิงจากโครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรี 912
อย่างไรก็ตาม ยังมีช่องว่างระหว่างการจดทะเบียนเด็กไทยหรือเด็กที่ไม่ใช่ชาวไทย
และในเรื่องสิทธิในการถือสัญชาติของเด็กที่ถูกทอดทิ้ง 913 โดยทั่วไปแล้ว การไม่จด
ทะเบียนอาจเกิดขึ้นเพราะผู้ปกครองกลัวว่าสถานะของพวกเขาจะได้รับความสนใจ
914

ตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2551 เด็กที่เกิดจากบิดาชาวไทยนอก
สมรสมีสิทธิได้รับสัญชาติของบิดา และการแก้ไขเพิ่มเติม “ใช้คำว่า “บิดา” กับ
บุค คลที่พิสูจน์ว่าเป็นบิดาของเด็กด้วยตามวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง ”
นอกจากนี้พระราชบัญญัติได้รับรองความเท่าเทียมกันของเด็ก ภรรยา หรือสามี
ของคนไทยในการขอเปลี่ยนสัญชาติเป็นชาวไทย 915

7.3 ชื่อ (ข้อ 7)
พระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. 2505 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมในปี พ.ศ. 2548
ได้กำหนดไว้ในมาตรา 5 ว่า “ผู้มีสัญชาติไทยต้องมีชื่อตัวและชื่อสกุล และจะมีชื่อ
รองก็ได้” 916

7.4 เสรีภาพในการแสดงออก (ข้อ 13) /
เสรีภาพในการคิด มโนธรรม และศาสนา (ข้อ
14)
มาตรา 34 ของรัฐธรรมนูญไทยกล่าวว่า “บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา และการสื่อความหมายโดย
วิ ธ ี อ ื ่ น การจำกั ด เสรี ภ าพดั ง กล่ า วจะกระทำมิ ไ ด้ เ ว้ นแต่ โ ดยอาศัย อำนาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ” 917 อย่างไรก็
ตาม ในปีพ.ศ. 2559 คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนได้เน้นย้ำว่าข้อจำกัดทางกฎหมาย
เกี่ยวกับเสรีภาพในการแสดงออกถูกนำมาใช้เพื่อปิดปากนักวิจารณ์ เช่น การหมิ่น
พระบรมเดชานุภาพ (มาตรา 112 ของประมวลกฎหมายอาญา) การยุยงปลุกปั่น
(มาตรา 116 ของประมวลกฎหมายอาญา) การหมิ่นประมาท (มาตรา 326 และ
908

Committee on the Rights of the Child, 14 September 2011, Consideration of the reports submitted by States
parties under article 44 of the Convention. Combined third and fourth periodic reports of States parties due in 2009 Thailand*, page 9.
909 Committee on the Rights of the Child, 20 January 2012, Implementation of the Convention on the Rights of the
Child. List of issues concerning additional and updated information related to the third and fourth combined periodic
report of Thailand (CRC/C/THA/3-4). Addendum - Written replies of Thailand*, page 8.
910 OECD Development Centre, 2019, Social Institutions and Gender Index, https://www.genderindex.org/wpcontent/uploads/files/datasheets/2019/TH.pdf
911 Human Rights Council, 23 February 2016, Summary prepared by the Office of the United Nations High
Commissioner for Human Rights in accordance with paragraph 15 (c) of the annex to Human Rights Council
resolution 5/1 and paragraph 5 of the annex to Council resolution 16/21Thailand, page 2.
912 National Statistical Office and UNICEF, 2020, Multiple Indicator Cluster Survey, page 191.
913 Committee on Economic, Social and Cultural Rights, 19 June 2015, Concluding observations on the combined
initial and second periodic reports of Thailand, page 5.
914 Suwannarong Kanokwan for Save the Children, 2017, A desk review for Research for Promoting Rural
Opportunities for Children’s Empowerment, Education, and Development (PROCEED), page 44.
915 Committee on the Rights of the Child, 14 September 2011, Consideration of the reports submitted by States
parties under article 44 of the Convention. Combined third and fourth periodic reports of States parties due in 2009 Thailand*, pages 9 and 10.
916 http://thailaws.com/law/t_laws/tlaw0490.pdf

328 ของประมวลกฎหมายอาญา) นอกจากนี้ “คำร้องขอให้ผู้รายงานพิเศษเยี่ยม
เยียนประเทศในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและ
การแสดงออก ว่าด้วยสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมอย่างสงบและการสมาคม และเรื่อง
การทรมาน ยังคงรอดำเนินการอยู่เช่นนั้นตั้งแต่ปีพ.ศ. 2555, 2556 และ 2557
ตามลำดับ”.918
ตามรายงานของทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนของไทย นับตั้งแต่เกิดการ
ประท้วงในปีพ.ศ. 2563 มีเด็กอย่างน้อย 44 คน (อายุน้อยที่สุดคือ 14 ปี) ถูกตั้ง
ข้อหาตามกฎหมาย เช่น หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ (มาตรา 112) และยุยงปลุกปั่น
(มาตรา 116) “จากการแสดงความเห็นด้วยเสรีภาพในการแสดงออกและเสรีภาพ
ในการชุมนุม” 919 ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 ผู้ประท้วง 32 คน ซึ่งมีเด็ก 7 คน
ถูกจับกุมขณะที่ “การไต่สวนศาลเยาวชนมีความผิดปกติและไม่เป็นไปตามแนวทาง
เพื ่ อ ประโยชน์ ส ู ง สุ ด ของเด็ ก ” 920 ศาลเยาวชนและครอบครั ว ไม่ ค ำนึ ง ถึ ง
“ข้ อ เท็ จ จริ ง และคำให้ ก ารที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ การละเมิ ด และการทำร้ า ยร่ า งกาย
กระบวนการทั ้ ง หมดที ่ ด ำเนิ น การโดยตำรวจปราบจลาจลถู ก แยกออกจาก
กระบวนการพิจารณาการจับกุม” 921 ในขณะที่เขียนบทวิเคราะห์นี้ เด็ก 29 คนถูก
ตำรวจจับกุมโดยไม่มีหมายจับ นอกจากนี้เด็กที่ถูกดำเนินคดีอาญายังเผชิญกับการ
ถูกเหยียดหยามในโรงเรียนและครอบครัว และสมาชิกในครอบครัวของพวกเขาอาจ
ตกเป็นเป้าหมายของเจ้าหน้าที่และถูกสอบสวนเกี่ยวกับบุตรหลานของตนได้เช่นกัน
922 สุดท้ายนี้ เด็กที่ถูกตั้งข้อหากระทำความผิดทางอาญาอาจเผชิญกับวิกฤตทาง
การเงินและถูกกีดกันออกจากระบบการศึกษา 923
นอกจากเหตุ ก ารณ์ ล ่ า สุ ด ในประเทศไทย ในเดื อ นสิ ง หาคม พ.ศ. 2563
องค์การยูนิเซฟได้ออกแถลงการณ์เรียกร้องให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดเคารพสิทธิ
เสรีภาพของเด็กและเยาวชนในการแสดงออกโดยไม่มีการข่มขู่ 924 ในเดือนตุลาคม
พ.ศ. 2563 เครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทยออกแถลงการณ์เรื่องสิทธิเสรีภาพของ
เด็กในการแสดงออก “รวมถึงการแสวงหา การรับและให้ข้อมูลและความคิดเห็น ”
และเรียกร้องให้รัฐบาล “ปกป้องสิทธิของเด็กและเยาวชนในการมีส่วนร่วมอย่างมี
ความหมายในการอภิป รายที่ส่ง ผลต่ออนาคตของพวกเขาและการแสดงความ
คิดเห็น” 925

7.5 การเข้าถึงข้อมูล (ข้อ 17)
การเข้าถึงข้อมูลสาธารณะเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งได้รับการรับรองอย่าง
เป็นทางการโดยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 926 อย่างไรก็
ตาม ดูเหมือนว่าไม่มีข้อกำหนดที่เฉพาะเจาะจงในมุมมองของสิทธิที่เด็กจะเข้าถึง
ข้อมูลได้
ว่าด้วยการคุ้มครองเด็กจากข้อมูลที่ไม่เหมาะสม ในรายงานอนุสัญญาว่าด้วย
สิทธิเด็ก พ.ศ. 2554 รัฐบาลแจ้งว่า “ระบบเรตติ้งของเนื้อหาทางโทรทัศน์ตาม
ประกาศของกรมประชาสัมพันธ์ได้เริ่มในวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2551” นอกจากนี้
917

https://www.constituteproject.org/constitution/Thailand_2017.pdf
Human Rights Council, 23 February 2016, Summary prepared by the Office of the United Nations High
Commissioner for Human Rights in accordance with paragraph 15 (c) of the annex to Human Rights Council
resolution 5/1 and paragraph 5 of the annex to Council resolution 16/21Thailand, pages 3 and 7.
919 https://tlhr2014.com/archives/24941
920 https://www.amnesty.or.th/en/latest/news/896
921 Amnesty International Thailand, July 2021, Prosecution against Children: Challenges and Recommendations,
page 2.
922 Amnesty International Thailand, July 2021, Prosecution against Children: Challenges and Recommendations,
pages 2 and 3.
923 Amnesty International Thailand, July 2021, Prosecution against Children: Challenges and Recommendations,
pages 2 and 3.
924 Human Rights Watch, 2021, World report 2021, https://www.hrw.org/world-report/2020/country-chapters/thailand
925 https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/CRC%20Coalition%20171063%20Statement_EN.pdf
926 Committee on the Rights of the Child, 14 September 2011, Consideration of the reports submitted by States
parties under article 44 of the Convention. Combined third and fourth periodic reports of States parties due in 2009 Thailand*, page 10.
918
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จุดมุ่งหมายของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
พ.ศ. 2550 คือเพื่อควบคุมการใช้หรือการเผยแพร่ข้อมูลที่ ผิดกฎหมายอันเป็นการ
ทำลายชื่อเสียงของบุคคลหรือความมั่นคงของรัฐ 927

เราจะ...

7.6 เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและรวมตัว
เป็นสมาคม (ข้อ 15)
มาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญกล่าวถึงเสรีภาพในการชุมนุมอย่างสงบ โดยถูก
จำกัดไว้เพียงเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ 928 ในความเป็นจริง คณะมนตรีสิทธิ
มนุษยชนได้รายงานการจับกุมนักเคลื่อนไหวที่เป็นนักศึกษา 14 คนในการชุมนุม
อย่ า งสั น ติ ใ นปีพ .ศ. 2558 929 และสำนั ก งานข้า หลวงใหญ่ ส ิท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ง
สหประชาชาติมีความกังวลเกี่ยวกับ “ข้อจำกัดเรื่องเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่กำหนด
โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ” 930 จากข้อมูลของ แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่น
แนล ประเทศไทย ในเดื อ นพฤษภาคม พ.ศ. 2564 เจ้ า หน้ า ที ่ ไ ด้ จ ั ด การ 256
เหตุการณ์ความไม่สงบ และอย่างน้อย 871 เหตุการณ์ตั้งแต่มกราคมถึงมิ ถุนายน
พ.ศ. 2564 ที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ เสรี ภ าพในการแสดงออกและการชุ ม นุ ม ถู ก จำกั ด
นอกจากนี้ “มีการใช้กำลังอย่างไม่เหมาะสมและเกินความจำเป็น” 931

7.7 การคุ้มครองความเป็นส่วนตัว (ข้อ 16)
มาตรา 32, 33 และ 26 ของรัฐ ธรรมนูญคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของ
พลเมืองทุกคน นอกจากนี้ยังมีรายการกฎหมายที่คุ้มครองสิทธิเด็กโดยเฉพาะ เช่น
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 และวิธีพิจารณาคดีเยาวชน
และครอบครัว พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความ
รุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 932
อย่างไรก็ตาม ตามรายงานของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน “สื่อไม่เคารพสิทธิ
ความเป็นส่วนตัวของเด็กอย่างเต็มที่ในการรายงานข่าว และข้อมูลของเด็กมักจะถูก
เปิดเผย” 933

8. คำแนะนำ
8.1 คำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีการ
เปลี่ยนแปลง

927

Committee on the Rights of the Child, 14 September 2011, Consideration of the reports submitted by States
parties under article 44 of the Convention. Combined third and fourth periodic reports of States parties due in 2009 Thailand*, pages 10 and 11.
928 https://www.constituteproject.org/constitution/Thailand_2017.pdf
929 Human Rights Council, 23 February 2016, Summary prepared by the Office of the United Nations High
Commissioner for Human Rights in accordance with paragraph 15 (c) of the annex to Human Rights Council
resolution 5/1 and paragraph 5 of the annex to Council resolution 16/21Thailand, page 8.
930 Human Rights Council - Working Group on the Universal Periodic Review, 7 March 2016, Compilation prepared
by the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights in accordance with paragraph 15 (b) of the
annex to Human Rights Council resolution 5/1 and paragraph 5 of the annex to Council resolution 16/21- Thailand,
page 11.

...เป็นกระบอกเสียง
ให้การสนับสนุนและสร้างแคมเปญเพื่อการปฏิบัติและนโยบายที่
ดีกว่า เพื่อที่จะเติมเต็มสิทธิเด็กและประกันว่าความคิดเห็นของ
เด็กถูกรับฟัง (โดยเฉพาะกลุ่มเด็กชายขอบและเด็กที่ยากจน)

...สร้างพันธมิตร
...เป็นผู้ริเริ่ม
พัฒนาและพิสูจน์ การแก้ปัญหาที่มาจากการใช้
หลักฐานที่ใช้ได้จริง ให้กับเด็กที่ประสบปัญหา

ประสานงานกับเด็ก องค์กรภาคประชาสังคม ชุมชน รัฐบาล
และองค์กรเอกชนเพื่อเผยแพร่ความรู้ จูงใจผู้อื่น และเพิ่มขีด
ความสามารถเพื่อประกันว่ามีการดำเนินการตามสิทธิเด็ก

...บรรลุผลในวงกว้าง
สนับสนุนการดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด โปรแกรม และ
นโยบายเพื่อเด็กอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ประโยชน์จากความรู้ของ
เราในการประกันผลลัพธ์ที่ยั่งยืนในวงกว้าง

เป็นกระบอกเสียง:
•

ให้เด็กเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมหลักในโครงการขององค์การช่วยเหลือเด็กแห่ง
ประเทศไทย: ประกันว่าพนักงานได้รับการฝึกอบรมในเรื่องความสำคัญของ
การมีส่วนร่วมของเด็กและวิธีการที่เป็นมิตรต่อเด็ก เสริมสร้างข้อมูลภูมิ
สารสนเทศพื้นฐานของประเทศ (FGDs) สำหรับทุกโครงการกับสมาชิก ใน
ชุ ม ชนและเด็ ก ๆ รั ก ษาหรื อ ริ เ ริ ่ ม กลไกความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ชุ ม ชนที ่ รั บ
ผลประโยชน์

•

บทวิเคราะห์นี้ไม่สามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับการมีอยู่และกิจกรรมของเวทีเด็ก
ในประเทศไทย ในระดับกลางหรือระดับจังหวัดได้มากนัก อย่างไรก็ตาม
ข้อมูลที่ค้นพบช่วยให้ระบุได้ว่าองค์การช่วยเหลือเด็ กและพันธมิตร เช่น
มูลนิธิรักษ์เด็ก ได้ลงทุนในโครงการริเริ่มการมีส่วนร่วมของเด็ก 934 การ
สนับสนุนนี้ควรดำเนินต่อไปหากเป็นไปได้

•

จัดทำบทวิเคราะห์สถานการณ์สิทธิเด็กโดยมุ่งเน้นเฉพาะสิทธิในการมีส่วน
ร่วม และการละเล่นและทำกิจกรรมยามว่าง ซึ่งเป็นสองหัวข้อที่ไม่ได้ถูก
วิเคราะห์ในบทวิเคราะห์นี้ และกลุ่มเป้าหมายสำหรับบทวิเคราะห์ดังกล่าว
เป็ น กลุ ่ ม เดี ย วกั น (รั ฐ บาล, องค์ ก รภาคประชาสั ง คม, หน่ ว ยงานของ
สหประชาชาติ ฯลฯ)

•

30 ปีหลังจากการให้สัตยาบันอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กของประเทศไทย (จะ
ครบรอบในปีพ.ศ. 2565) มีการดำเนินการวิจัยแบบมีส่วนร่วมกับเด็กและ
เพื่อเด็กในเรื่องการเผยแพร่และความรู้เกี่ยวกับอนุสัญญาฯ ในประเทศไทย
มีการศึกษาที่คล้ายคลึงกันในประเทศอื่นๆ และมีตัวอย่างของวิธีดำเนินการ

•

แม้ว่าจะมีการดำเนินโครงการริเริ่มในการสร้างขีดความสามารถและกิจกรรม
การเผยแพร่อนุสัญญาฯ แต่องค์การช่วยเหลือเด็กแห่ง ประเทศไทยสามารถ
ส่งเสริมการเผยแพร่สื่อที่เหมาะสำหรับเด็กเพื่อเพิ่มความตระหนักรู้เกี่ยวกับ
สิทธิของเด็กได้อีก การแปลเนื้อหาเป็นภาษาตามชุมชนชาติพันธุ์และชน
พื้นเมืองจะช่วยให้เข้าถึงกลุ่มที่เปราะบางที่สุดได้

931

Amnesty International Thailand, July 2021, Prosecution against Children: Challenges and Recommendations,
page 1.
932 Committee on the Rights of the Child, 14 September 2011, Consideration of the reports submitted by States
parties under article 44 of the Convention. Combined third and fourth periodic reports of States parties due in 2009 Thailand*, page 10.
933 Human Rights Council - Working Group on the Universal Periodic Review, 7 March 2016, Compilation prepared
by the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights in accordance with paragraph 15 (b) of the
annex to Human Rights Council resolution 5/1 and paragraph 5 of the annex to Council resolution 16/21- Thailand,
page 10.
934 For instance, see the process Thailand In-Country Children’s Meeting on Digital Environment. Upholding Child
Rights to Participation in the Virtual World, 20-23 November 2020, Bangkok, Thailand.
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•

ประชาสังคมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนของการประเมินความต้องการและ
การดำเนินการ

เลือกข้อค้นพบบางอย่างของบทวิเคราะห์สถานการณ์สิทธิเด็ก เป็นพื้นฐาน
สำหรับการดำเนินการสนับสนุน
o รายงานล่าสุดที่ถูกส่งไปยังอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กได้เผยแพร่ในปีพ.ศ.
2554 และคาดว่าการส่งครั้งต่อไปจะเป็นรายงานรวมฉบับที่ 5 และ 6
ซึ่งครบกำหนดส่งในปีพ.ศ. 2560 ทว่าปัจจุบันประเทศไทยยังไม่ได้ส่ง
รายงานดังกล่าว เนื่องจากขาดข้อมูลที่เ ป็นปัจจุบ ันเกี่ยวกับ กรอบ
กฎหมายในประเทศ และขาดการติดตามข้อเสนอแนะที่อยู่ในข้อสังเกต
เชิงสรุปล่าสุด เสนอโดยอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (2555)

•

o ประเทศไทยยังคงมีข้อสงวนในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กที่ระบุไว้ในปี
พ.ศ. 2535 (มาตรา 22 ซึ่งขัดต่อการคุ้มครองเด็กผู้ลี้ภัย): นี่อาจเป็น
ประเด็นชัดเจนที่ควรได้รับการแก้ไข

เป็นผู้ริเริ่ม:

o มาตรา 26 ของพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ห้ามทำการ
ทารุณกรรมหรือการลงโทษที่รุนแรงต่อเด็ก แต่ไม่ได้ห้ามการลงโทษทาง
ร่างกายทั้งหมดอย่างชัดเจน องค์การช่วยเหลือเด็กได้ทำการวิจัยและ
จัดทำรายงานพื้นฐานเกี่ยวกับปัญหานี้ ซึ่งอาจนำไปใช้ดำเนินการแก้ไข
ปัญหาได้

•

ระหว่างจัดทำบทวิเคราะห์นี้ องค์การช่วยเหลือเด็กแห่งประเทศไทยได้
แบ่งปันขอบเขตและการประเมินผลที่หลากหลายซึ่งดำเนินการโดยอ้างอิง
จากโครงการขององค์การ มีการประเมินต่อไปโดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริม
การคิดไตร่ตรอง การใช้ประโยชน์จากบทเรียนที่ได้รับ และแนวทางปฏิบัติที่
ดีที่สุด

•

ขณะรับรู้ความพยายามขององค์การช่วยเหลือเด็กแห่งประเทศไทยในการใช้
ประโยชน์ มีการส่งเสริมการวิจัยทางสังคมเพิ่มเติม ซึ่งเป็นขั้นตอนแรกใน
การอภิปรายนวัตกรรมและทำให้โครงการมีความเกี่ยวข้องกับบริบทมากขึ้น
ข้อมูลจากบทวิเคราะห์นี้สามารถเป็นแรงบันดาลใจเพื่อช่องว่างหรือประเด็น
บางอย่างที่การวิจัยทางสังคมอาจมีประโยชน์ เช่น การทำวิจัยเชิงลึกเกี่ยวกับ
ช่องว่าง การริเริ่มที่มีอยู่ และพื้นที่สำหรับการเติบโตที่เป็นไปได้อันเกี่ยวข้อง
กับเด็กชาติพันธุ์และชนพื้นเมือง การศึกษาแบบหลายภาคส่วนเกี่ยวกับเด็ก
พิการซึ่ง ข้อมูลมักจะหายากอยู่เ สมอ และการส่ง เสริมการวิจัยเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการที่สังคมยอมรับความรุนแรงในกลุ่มชาวไทยและชาวต่างชาติ

•

จากผลการวิจัยนี้ “การทำให้ความสำคัญกับเด็กในการวางแผนและวิเคราะห์
งบประมาณ” ยังไม่ถูกดำเนินการในปัจจุบัน องค์การช่วยเหลือเด็กแห่ง
ประเทศไทยสามารถริเริ่ม/เป็นผู้นำการทำงานของแพลตฟอร์มขององค์การ
ภาคประชาสังคมเพื่อให้คำแนะนำที่เหมาะสมแก่สถาบันรัฐ

•

ติดตามนโยบาย “ช่วงระยะเวลาไตร่ตรอง” ที่องค์การช่วยเหลือเด็กแห่ง
ประเทศไทยได้มีส่วนสนับสนุนอย่างเต็มที่ในการดำเนินการ เพื่อประกันว่ามี
การนำมาใช้และเกินกว่าช่วงเวลาของโครงการ

•

จุดเน้นของบทวิเคราะห์สถานการณ์สิทธิเด็กปัจจุบันคือเด็ก (เช่น กระทั่ง
อายุถึง 17 ปี) โดยมีข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับวัยรุ่นและเยาวชนด้วย การ
วิเคราะห์สถานการณ์ของเยาวชนในประเทศไทยถูกเผยแพร่ในปีพ.ศ. 2559
โดยองค์การยูนิเซฟ และควรมีการจัดทำบทวิเคราะห์เกี่ยวกับวัยรุ่นหรือ
เยาวชนในปัจจุบัน การกำหนดกลุ่มอายุควรทำอย่างระมัดระวังเนื่องจาก
ประเภทของเยาวชนค่อนข้างจะขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคน และสามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ตามบริบทที่แตกต่างกัน คำจำกัดความของเยาวชนที่ใช้โดย
สำนักเลขาธิการสหประชาชาติคือผู้ที่มีอายุ 15-24 ปี 935 แต่ในประเทศไทย
พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และ
แผนพัฒนาเยาวชน พ.ศ. 2555 กำหนดให้เยาวชนคือผู้ที่มีอายุระหว่าง 1825 ปี 936

o ขณะที่ประเทศไทยมีการวางแผนทำงบประมาณในเรื่องเพศ แต่กลับไม่
มีการรวบรวมข้อมูลสำหรับกระบวนการจัดทำงบประมาณที่มีความ
ละเอียดอ่อนต่อเด็ก
o ข้อมูลที่ผ่านการอัพเดทเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็กและการศึกษาของเด็ก
นั ้ น ยากต่ อ การหาแหล่ ง ที ่ ม า แม้ ก ระทั ่ ง จากเว็ บ ไซต์ ท างการของ
กระทรวง: ควรสนับสนุนให้เพิ่มความชัดเจน และถ้าหากเป็นไปได้ให้
อัพเดทข้อมู ลเป็ นภาษาอั ง กฤษด้ว ยเพื ่อ ความสอดคล้ องและความ
โปร่งใส
o โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการร่วมมือกับองค์กรภาคประชาสังคม การเก็บ
รวบรวมข้อมูลควรได้รับการพัฒนาเพื่อเก็บสถิติเกี่ยวกับความรุนแรงต่ อ
เด็ก (รวมถึงเด็ก LGBTIQ+) และสถิติเกี่ยวกับการแสวงประโยชน์ทาง
เพศจากเด็ก

บรรลุผลในวงกว้าง:
•

•

ปัจจุบันองค์การช่วยเหลือเด็กแห่งประเทศไทยกำลังมุ่งเน้นการดำเนินการใน
ภูมิภาคชายแดนพม่า -ไทย และในภาคใต้และในเขตเมืองใกล้กับกรุงเทพฯ
ซึ่งเป็นพื้นที่ที่องค์การได้คัดเลือกมาอย่างน่าชื่นชม องค์การช่วยเหลือเด็ก
แห่งประเทศไทยควรให้ความสำคัญกับพื้นที่เหล่านี้ และควรเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับงานในเขตกรุงเทพฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเด็กเร่ร่อนและผู้ลี้
ภัยในเขตเมือง นอกจากนี้ควรมีโครงการที่เน้นเรื่องเด็กชาติพันธุ์และชน
พื้นเมือง และเด็กอพยพในพื้นที่ของชาวเขาที่ห่างไกลและเขตเมือง
แม้ว่าในปัจจุบัน กลุ่มการศึกษา จะไม่ได้ดำเนินการในประเทศไทย แต่
องค์การช่วยเหลือเด็กก็เป็นผู้นำร่วมของคณะทำงานระหว่างสาขาที่นำโดย
UNHCR องค์การควรทำงานต่อเนื่องเพื่อประสานงานเสริมกับองค์กรภาค

เมื่อพิจารณาแล้วว่าการบูรณาการความเสมอภาคหญิงชายให้เป็นกระแส
หลั ก การพั ฒ นาเป็ น ข้ อ กำหนดเบื ้ อ งต้ น ในการปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพและ
ประสิ ท ธิ ภ าพของทุ ก ๆ ทางเลื อ กและการแทรกแซงที ่ เ ป็ น ระบบ และ
พิจารณาถึงความสำคัญของการทำงานให้และกับกลุ่ม LGBTIQ+ ในประเทศ
องค์การช่วยเหลือเด็กแห่ง ประเทศไทยสามารถว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านเพศ
เพื่อร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับทุกหน่วยงาน

935

United Nations., no date, Definition of youth. Retrieved from
http://www.un.org/esa/socdev/documents/youth/fact-sheets/youth-definition.pdf.
936 https://www.youthpolicy.org/factsheets/country/thailand/
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สร้างพันธมิตร:
•

•

เมื่อไรก็ตามที่เป็นไปได้ ให้มีส่วนร่วมในการสร้างบรรยากาศที่สงบสุขยิ่งขึ้น
ระหว่างประชากรชาวไทยและชาวต่างชาติที่อยู่ในประเทศ ผ่านการส่งเสริม
การสร้างความตระหนักรู้ในหมู่ชุมชนเจ้าบ้าน เสนอวิธีการควบคุมถ้อยคำ
เกลียดชังที่ใช้เหยียดผู้อพยพว่าเป็นผู้ติดเชื้อโควิด 19 ส่งเสริมความคิดริเริ่ม
ด้านความร่วมมือและเกมส์ระหว่างโรงเรียนในแหล่งพักพิงและโรงเรียนรัฐ
ฯลฯ
ระหว่างจัดทำบทวิเ คราะห์ นี้ องค์การช่วยเหลื อเด็ก แห่ง ประเทศไทยได้
เผยแพร่การจัดส่งรายชื่อเครือข่ายของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กของประเทศ
ไทยให้กับรายงานทบทวนระดับสากล อนุสัญญาฯ ประกอบด้วยองค์กรภาค
ประชาสังคมและองค์กรเอกชนระหว่างประเทศที่ทำงานเพื่อส่งเสริมการ
ดำเนินการตามอนุสัญญาฯ ทั้งหมด 41 องค์กร และอ้างอิงจากข้อมูลที่มีอยู่
เครื อ ข่ า ยนี ้ น ำโดยมู ล นิ ธ ิ ศ ู น ย์ พ ิ ท ั ก ษ์ ส ิ ท ธิ เ ด็ ก อย่ า งไรก็ ต าม ด้ ว ยความ
เชี ่ ย วชาญที ่ ท ราบโดยทั ่ ว กั น ในด้ า นการคุ ้ ม ครองและการศึ ก ษาของเด็ ก
องค์การช่วยเหลือเด็กแห่งประเทศไทยสามารถเสริมสร้างบทบาทของตนและ
เป็นผู้นำร่วมให้กับเครือข่ายได้ นอกจากนี้ ในปีพ.ศ. 2562 มูลนิธิพัฒนา
ทักษะชีวิต หนึ่งในพันธมิตรขององค์การช่วยเหลือเด็ก ได้จัด “เครือข่ายสิทธิ
เด็กล้านนา” เครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เน้นเรื่องสิทธิเด็กในสาม
จังหวัดภาคเหนือตอนบนของไทย และทั้งสององค์กรมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างการ
สนับสนุนและคุ้มครองสิทธิเด็ก โดยเฉพาะในยุคหลังโควิด 19

•

นี่เ ป็นตัวอย่างที่ดีเ ยี่ยมของการเป็นพันธมิตรเพื่อสิทธิเ ด็ก และองค์การ
ช่วยเหลือเด็กแห่งประเทศไทยควรลงทุนทั้งเวลาและทรัพยากรเพื่อเสริมสร้าง
กลไกนี้

•

ในกรอบความร่วมมือกับเครือข่ายอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งประเทศไทย
องค์การช่วยเหลือเด็กแห่งประเทศไทยสามารถดำเนิ นการฝึกอบรมด้านการ
คุ้มครองเด็ก และให้ค ำปรึกษาแก่พันธมิตรองค์กรภาคประชาสัง คมเพื่อ
ปรับปรุงกระบวนการภายในขององค์กรเหล่านั้น

•

เริ่มการเจรจากับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ
และเสนอให้มีการวิจัยเกี่ยวกับสิทธิเด็กด้วยความร่วมมือจากคณะกรรมการ

•

ในส่วนของพันธมิตรในท้องถิ่น ผู้ให้ข้อมูลระบุว่าองค์การช่วยเหลือเด็กแห่ง
ประเทศไทยทำงานอย่างใกล้ชิดกับ กลุ่มคนเหล่านั้น ควรมีการประเมิน/
อัพเดทความเป็นพันธมิตรเพื่อระบุจุดแข็งและจุดอ่อน และแจ้งการตัดสินใจ
เชิงกลยุทธ์

•

ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลและแนวปฏิบัติที่ดี ที่สุดกับโครงการอื่นๆ ของ
องค์การช่วยเหลือเด็กในเอเชีย อย่างแข็ง ขัน ไม่เ พียงแค่การสับ เปลี่ยน
พนักงานเท่านั้นที่จะประกันการเรียนรู้ข้ามสายงาน แต่ยังด้วยวิธีการ/การ
ประชุมอันเป็นกิจวัตรอีกด้วย

8.2 คำแนะนำที่เกี่ยวข้องการโครงการในหมวด
ต่างๆ
การคุ้มครองเด็ก
องค์การช่วยเหลือเด็กควรคลอบคลุมประเด็นของโครงการหลายๆ ประเด็น
ด้วยประเภทของเงินทุนและความสามารถของสำนักงานในประเทศ หากเป็นไปได้:
1. การแต่งงานในเด็ก ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองและการศึกษาของ
เด็ก
2. เด็กที่อยู่ตามท้องถนน: เมื่อพิจารณาถึงความรุนแรงของปัญหานี้และ
รูปแบบที่หลากหลาย ขอแนะนำอย่างยิ่งให้ องค์การช่วยเหลือเด็ก มีส่วน
ร่วมในประเด็นนี้
3. เด็กที่ขัดต่อกฎหมาย (ไม่เพียงแต่เด็กอพยพที่ถูกควบคุมตัว): ยังขาด
ข้อมูลทั่วไปในประเด็นนี้ นอกเหนือจากข้อเท็จจริงที่ว่าบางครั้งพวกเขา
ไม่ได้ถูกกักตัวแยกจากผู้ใหญ่
• ด้วยความร่วมมือกับพันธมิตรของสหประชาชาติและองค์กรภาคประชาสังคม
มีการติดตามข้อมูลกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เกี่ยวกับอายุขั้นต่ำของความรับผิดชอบทางอาญาในประมวลกฎหมายอาญาที่
จะเปลี่ยนเป็นอายุ 12 ปี
• ด้วยความร่วมมือกับพันธมิตรของสหประชาชาติและองค์กรภาคประชาสังคม
มีการติดตามข้อมูลกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เกี่ยวกับข้อกำหนดทางกฎหมายในการลดอายุการสมรสสำหรับเด็กที่ถูกทารุณ
กรรมทางเพศ
• งานวิจัยที่ถูกนำมาอภิปรายระหว่างการจัดทำบทวิเคราะห์นี้แสดงให้เห็นว่า มี
หลากหลายกลไกและคณะกรรมการประสานงานที ่ ด ู แ ลปั ญ หาด้ า นการ
คุ้มครองเด็กในหลายๆ ประเด็นและการดำเนินการตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิ
เด็ก การวางแผนกลไกการดำเนินงานที่มีอยู่ทั้งหมดอาจเป็นประโยชน์ในการ
ประกันว่า องค์การช่วยเหลือเด็กและองค์กรภาคประชาสังคมอื่นๆ ถูกนำเสนอ
ในพื้นที่ที่เหมาะสมและพัฒนาบทบาทในฐานะองค์กรเพื่อสิทธิเด็ก
• สานต่อการมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งในการคุ้มครองเด็ก (และการศึกษาของเด็ก)
ในสถานพักพิงที่ชายแดนพม่า-ไทย
• ตามประกาศของอาเซียนว่าด้วยการฝึกอบรมนักสังคมสงเคราะห์ (ผ่านศูนย์ที่
จะประจำการอยู่ในประเทศไทย) องค์การช่วยเหลือเด็ก ควรมีส่วนร่วมใน
ความคิดริเริ่มดังกล่าว เพื่อลดปัญหาการขาดผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกฝนอย่าง
ดีในภาคส่วนนี้
• ดำเนินการค้นคว้าอิสระเกี่ยวกับระบบคุ้มครองเด็กในประเทศไทย ตัวอย่างเช่น
การศึกษาในหลายประเทศที่ดำเนินการโดยองค์กร Child Frontiers พ.ศ.
2557 (ระบบการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก
การทบทวนและวิเคราะห์การวางแผนกับการประเมิน) นำเสนอข้อค้นพบบาง
ประการสำหรับ ประเทศไทย แต่ยัง ไม่มีการปรับ ปรุง และไม่ไ ด้เ น้นเฉพาะ
ประเทศไทย
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สุขภาพ
•

ด้ ว ยความร่ ว มมื อ กั บ องค์ ก รพั ฒ นาเอกชนต่ า งๆ และหน่ ว ยงานของ
สหประชาชาติ ควรจัดให้มีการสนับสนุนด้านสุขภาพและการรายงานข่าว
เกี่ยวกับเด็กอพยพโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

•

เนื่องด้วยมีอุป สรรคของระบบสุข ภาพแบบอยู่กับที่ในการให้บ ริการแก่
ประชากรผู้ลี้ภัย ควรสนับสนุนให้มีหน่วยเคลื่อนที่ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มที่
เปราะบางที่สุดได้

•

แม้ ว ่ า องค์ ก ารช่ ว ยเหลื อ เด็ ก จะไม่ ไ ด้ ด ำเนิ น โครงการด้ า นสุ ข ภาพ แต่
การศึกษาและการคุ้มครองเด็กอาจเป็นจุดเริ่มต้นของกิจกรรมด้านสุขภาพที่
มีความเกี่ยวเนื่องกัน เช่น การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ของ
เด็กและการส่งเสริมเรื่องเพศศึกษา

•

•

เมื่อพิจารณาจากสถิติที่รายงานโดยโครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรี
ล่าสุด (2562) เปอร์เซ็นต์ของเด็กที่เข้าร่วม การดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย
พ.ศ. 2562 นั้นแตกต่างจากที่คาดไว้: เป็นเรื่องแปลกที่พบว่ามีเปอร์เซ็นต์
สูงสุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (92.4%) และภาคใต้ (89.6%) ในขณะที่
ในกรุงเทพฯ คิดเป็น 71.2% แหล่งข้อมูลทุติยภูมิที่ได้รับการอภิปรายสำหรับ
บทวิเคราะห์นี้ไม่ได้รายงานเหตุผลที่อยู่เบื้องหลัง และพบแต่เอกสารเก่าๆ
บนอินเทอร์เน็ต องค์การช่วยเหลือเด็กควรดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับ การดูแล
และพัฒนาเด็กปฐมวัยในประเทศ โดยพิจารณาถึงปัจจัยทางวัฒนธรรมและ
ทางสังคมที่อาจขัดขวางเด็กไม่ให้เข้าถึงการศึกษาระดับ พัฒนาเด็กปฐมวัย
นอกเหนือจากความยากจน

•

มีการดำเนินการด้านโภชนาการในโปรแกรมการศึกษาต่อไป เพื่อสนับสนุน
การคงสภาพนักเรียนและประสิทธิภาพที่ดีขึ้น การศึกษาอาจเป็นจุดเริ่มต้น
สำหรับกิจกรรมด้านโภชนาการอื่นๆ เช่น กระตุ้นความรู้สึกของแม่ต่อเด็กใน
การเลี้ยงลูกด้วยนมตนเอง การส่งเสริมและติดตามการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
(ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล)

•

องค์การช่วยเหลือเด็กสามารถสนับสนุนกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเสริมสร้าง
การคุ้มครองในโรงเรียน ตัวอย่างเช่น แนะนำให้ตรวจสอบหลักจรรยาบรรณ
เพื่อประกันว่ามีการจัดการกับความรุนแรงและการเลือกปฏิบัติต่อเด็กทุกคน
รวมทั้งเด็กที่เป็น LGBTIQ+
องค์การช่วยเหลือเด็กมีส่วนร่วมในการรณรงค์เรื่องการเลี้ยงลูกเชิงบวก อาจ
ดำเนินการไปพร้อมๆ กับการส่งเสริมการสอนเชิงบวกในโรงเรียนรัฐ องค์กร
สามารถทำให้ ผ ู ้ เ ชี ่ ย วชาญและที ่ ป รึ ก ษาเฉพาะเรื ่ อ งพร้ อ มที ่ จ ะกระตุ้ น
ความรู้สึกและฝึกสอนเรื่องการเลี้ยงลูกเชิงบวกภายใต้การดูแลของรัฐบาล

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การตรวจหาเด็กที่มีปัญหาทางจิตหรือต้องการความ
ช่วยเหลือด้านจิตใจสามารถทำได้ในโปรแกรมการศึกษา เพื่อส่งต่อไปยัง
องค์กรพัฒนาเอกชนหรือบริการของรัฐบาล

การศึกษา
•

ประการแรกและสำคัญที่สุด สนับสนุนให้มีการเปิดศูนย์การเรียนรู้สำหรับ
เยาวชนพลัดถิ่นอีกครั้งหลังจากปิดไปหนึ่งปีการศึกษา

•

ด้วยความร่วมมือกับพันธมิตรองค์กรพัฒนาเอกชน ผู้บริจาค และผู้ให้บริการ
รายอื่น ควรทำงานเพื่อสร้างมาตรฐานที่มีคุณภาพของศูนย์การเรียนรู้ฯ :
ประสบการณ์มากมายและประสบการณ์การทำโครงการหลายๆ ประเด็น
programmatic experience ในภาคส่ ว นนี ้ ท ำให้ อ งค์ ก ารช่ ว ยเหลื อ เด็ ก
สามารถเป็นผู้นำในการเริ่มต้นประสานงานและร่างแนวคิดเบื้องต้นบาง
ประการในเรื่องนี้

•

•

สานต่อและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการฝึกอบรมครูในค่ายผู้ลี้ภัย ซึ่งจะ
นำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีมากและเป็นความคิดริเริ่มที่ได้รับการยอมรับเป็นอย่างดี

8.3 วิธีการปรับใช้บทวิเคราะห์สถานการณ์สิทธิเด็ก

•

แม้ว่าศูนย์การเรียนรู้ฯ จะมีความสำคัญสูงสุดในการประกันว่าเด็กข้ามชาติ
สามารถเข้าถึงการศึกษาได้ แต่สิ่งสำคัญอันดับแรกคือต้องทำงานร่วมกับ
องค์กรพัฒนาเอกชนอื่นๆ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และ
หน่วยงานของสหประชาชาติเกี่ยวกับทุกแคมเปญสนับสนุนการศึกษาเพื่อ
ปวงชน ซึ่งส่งผลให้มีการรวมเด็กเหล่านี้เข้าไปในโรงเรียนรัฐ

•

สำหรับโอกาสทางการศึกษาทุกประเภท ส่งเสริมการช่วยเหลือทางภาษาเพื่อ
ประกันว่าเด็กข้ามชาติได้เรียนวิชาภาษาไทยเพิ่มเติม และถ้าหากเป็นไปได้ให้
สนับสนุนรัฐบาลในการสร้างสื่อสองภาษาเพื่อการเปลี่ยนภาษาที่ราบรื่น
ยิ่งขึ้น

•

ในทางกลับกัน ในศูนย์การเรียนรู้ฯ ที่มีนักเรียนคนอื่นๆ นอกเหนือจากชาว
พม่ า เข้ า ร่ ว มชั ้ น เรี ย นด้ ว ย และในโรงเรี ย นรั ฐ ของไทยเช่ น กั น จะเป็ น
ประโยชน์อย่างยิ่งหากมีวิชาเรียนนอกหลักสูตรในภาษาพม่า (และภาษา
อื่นๆ) รวมทั้งส่งเสริมความสามัคคีทางสังคมระหว่างเด็กและทำให้เด็กข้าม
ชาติรู้สึก “ภูมิใจ” ที่คนไทยเรียนภาษาของพวกเขา นอกจากนี้ยังสามารถที่
จะจ้างครูไปสอนในชุมชนผู้อพยพ/ผู้ลี้ภัยได้

ประกันการยอมรับและความเป็นเจ้าของบทวิเคราะห์สถานการณ์สิทธิเด็ก
ภายในทีมขององค์การช่วยเหลือเด็กแห่งประเทศไทย
• ใช้บ ทวิเ คราะห์นี้เ ป็นจุดเริ่มต้นในการอัพเดตข้อมูลเชิง คุณ ภาพและเชิ ง
ปริมาณเกี่ยวกับสิทธิเด็ก เช่น ในแต่ละปี ทีมงาน ขององค์การสามารถอัพเดต
ประเด็นหลักและความคืบหน้าในภาคส่วนต่างๆ ลงในเอกสาร รวมถึงสถิติ
ใหม่ เหตุ ก ารณ์ ล ่ า สุ ด ที ่ ส ่ ง ผลกระทบต่ อ สภาพแวดล้ อ มของสิ ท ธิ เ ด็ ก
ข้ อ เสนอแนะจากชุ ม ชนและเด็ ก ในประเด็ น เฉพาะที ่ น ่ า สนใจ เครื ่ อ งมื อ
ฐานข้อมูลความเหลื่ อมล้ ำแบบกลุ่มขององค์ ก ารควรได้ รับ การพิ จ ารณา
บ่อยครั้งในฐานะแหล่งข้อมูลภายในที่มีคุณค่า
• รายการบรรณานุกรมของบทวิเคราะห์นี้ประกอบด้วยแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ
เกือบ 300 แหล่ง ที่ปรึกษาด้านเทคนิค/หัวหน้าแผนกขององค์การช่วยเหลือ
เด็กควรดำเนินการจัดประเภทเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อเฉพาะเจาะจงที่
สนใจต่อไป (การสร้าง "ห้องสมุด" ในประเด็นบางประเด็นเกี่ยวกับสิทธิเด็กใน
ประเทศไทย)
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ภาคผนวก 1: รายการบรรณานุกรม
เว็บไซต์ทั้งหมดถูกค้นพบระหว่างวันที่ 11 มีนาคม ถึง 31 พฤษภาคม
พ.ศ. 2564 แต่ข้อยกเว้นจะใส่ไว้ในเชิงอรรถ แหล่งข้อมูลทุติยภูมิที่
จำแนกตามหัวข้อสามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในหัวข้ออื่นๆ ได้
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ส่วนใหญ่ทำขึ้นเพื่อการค้า ซึ่งส่วนใหญ่ทำการผลิตเพื่อจุดประสงค์ทางการค้า แต่ยกเว้นการผลิตภายในครอบครัว
และการผลิตขนาดเล็กเพื่อการบริโภคภายในท้องถิ่นและไม่มีการจ้างคนงานเป็นประจำ
C182 - อนุสัญญาฉบับที่ 182 ว่าด้วยการห้ามและการดำเนินการโดยทันทีเพื่อขจัดรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของการใช้ 16 ก.พ. 2544
แรงงานเด็ก พ.ศ. 2542

มีผลบังคับใช้

มีผลบังคับใช้

มีผลบังคับใช้

ตราสารระหว่างประเทศเพิ่มเติม
1) ประเทศไทยไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของอนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัย พ.ศ. 2494 และพิธสี ารเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ลี้ภัย พ.ศ. 2510
2) ประเทศไทยไม่รับรองปฏิญญาโรงเรียนปลอดภัย พ.ศ. 2558
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