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 การศึกษาเรื4องนี5 มีวตัถุประสงคเ์พื4อ 1) ศึกษากลไกและมาตรการของการส่งเสริม และ
คุม้ครองสิทธิเด็กในประเทศไทย ภายใต้กรอบประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 2) 
ศึกษาผลกระทบที4เป็นไปไดข้องประชาคมอาเซียน ที4มีต่อการคุม้ครองสิทธิเด็ก 3) เสนอแนะ
นโยบายดา้นการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิเด็กภายใตก้รอบประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน ผูศึ้กษาไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มลูจากเอกสาร และบุคคลผูใ้หข้อ้มลูที4สาํคญั รวมจาํนวน 14 
คน โดยทําการศึกษาจาก กระทรวงพฒันาสงัคมและความมั 4นคงของมนุษย ์กระทรวงยุติธรรม 
กระทรวงศึกษาธิการ สาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ และ องคก์รภายเอกชน ไดแ้ก่ United Nations 
Office on Drugs and Crime (UNODC) มลูนิธิสรา้งสรรคเ์ด็ก และมูลนิธิศนูยพิ์ทักษ์สิทธิเด็ก 
โดยใชว้ิธีการศึกษาเชิงคุณภาพเป็นหลัก ไดแ้ก่ แนวทางการสนทนาหรือการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก 
 ผลการศึกษาพบว่า 1) ในส่วนของมาตรการ แต่ละกระทรวงที4มีส่วนเกี4ยวขอ้งในการ
รบัผิดชอบเสาหลกัประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน ดา้นสิทธิและความยุติธรรมทาง
สังคม ไดมี้การจัดทํามาตรการการเตรียมความพรอ้มเขา้สู่อาเซียนในเรื4องการส่งเสริมและ
คุม้ครองสิทธิเด็กไวเ้ป็นอย่างดีแลว้ ยกเวน้ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 2) ในส่วนของกลไก
ทางดา้นกฎหมาย หน่วยงานภาครฐัไดม้ีการจดัทํา แผนงาน ยุทธศาสตร ์มาตรการ กิจกรรม 
ในเรื4องการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิเด็ก ไวอ้ย่างเพียงพอแลว้ และในส่วนของกลไกทางดา้น
สถาบัน ควรมีการส่งเสริม ใหผู้ที้4มีหน้าที4ในการรบัผิดชอบเรื4องการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิ
เด็ก เกิดความรูค้วามเขา้ใจในแผนงานที4ตนรบัผิดชอบ และจะตอ้งขยายขอบเขตใหภ้าคเอกชน 
และประชาชน เกิดความรูค้วามเขา้ใจดว้ย 
 นอกจากนั5น จะต้องมีการผสานงานกันระหว่างหน่วยงาน ได้แก่ การผสานงานกัน
ระหว่างหน่วยงานภาครฐักนัเอง เพราะแต่ละหน่วยงานต่างก็ไดร้บัมอบหมายใหร้ับผิดชอบใน
ประเด็นที4มีความแตกต่างกนั ดงันั5น หากมีการผสานงานกนัระหวา่งหน่วยงาน การดําเนินการ



(4) 
 

จดัการป้องกนัและการแกไ้ขปัญหาก็จะเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และการผสานงานระหวา่ง
ภาครฐัและภาคเอกชน เพราะองคก์รภาคเอกชนเหล่านั5นมีบทบาทอยา่งมากในการส่งเสริมและ
ผลักดันในเรื4องการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิเด็กภายในประเทศ ในขณะเดียวกันก็จะตอ้งให้
ความรูค้วามเขา้ใจแกป่ระชาชนทั5งผูใ้หญ่ และตวัเด็กเองดว้ย  
 ผลกระทบที4เกิดขึ5 นจากการเป็นประชาคมอาเซียน 1) การศึกษา การที4เด็กไทย
เสียเปรียบทางดา้นภาษา เนื4องมาจากการไม่เห็นความสาํคญัในการใชภ้าษาองักฤษ และการ
ขาดทกัษะการนําไปใช ้เมื4อมีการเปิดเป็นประชาคมจะมีแรงงานประเทศเพื4อนบา้นหลั 4งไหลเขา้
มาทํางานเป็นจาํนวนมากอีกทั5งพวกเขายงัสามารถใชภ้าษาองักฤษ และภาษาประจาํชาติของ
ประเทศเขาไดอี้ก ซึ4งจะส่งผลต่อการไม่มีงานทําของเด็กไทย 2) เนื4องจากประเทศเพื4อนบา้น 
โดยเฉพาะ พม่า กัมพูชา ลาว ซึ4งเป็นประเทศที4ดอ้ยพัฒนากวา่ประเทศไทย จะเขา้มาแสวงหา
โอกาสที4ดีกว่าภายในประเทศไทย และคนภายในประเทศไทยเองก็ออกไปหาโอกาสที4ดีกว่าใน
ประเทศอื4นเช่นเดียวกัน จึงทําใหเ้กิดการเคลื4อนยา้ยขา้มชาติขึ5 นซึ4งจะส่งผลต่อ จํานวนเด็ก
เคลื4อนยา้ยที4จะมีปริมาณเพิ4มมากขึ5 น เมื4อมีคนเขา้ออกมากขึ5 นก็ส่งผลต่อการเกิดอาชญากรรม
ขา้มชาติที4จะมีการทวีความรุนแรงมากขึ5 นตามมา การเขา้มา การอาศัยอยู่อย่างผิดกฎหมาย 
และการขาดหลักฐานประกันความมีตัวตนของเด็กจะส่งผลใหเ้ด็กถูกข่มขู่ ล่อลวง เขา้สู่วงจร
การคา้มนุษยไ์ด ้3) การสื4อสารอยา่งไรพ้รมแดนส่งผลกระทบต่อเด็กที4ยงัขาดประสบการณ์ใน
การดาํเนินชีวติตกเป็นเหยื4อของผูที้4แสวงหาผลประโยชน์จากเด็กได ้และ 4) เด็กจะไดร้บัการถูก
ละเมิดจากสถานการก์ารชุมทางการเมือง ไม่ว่าจะเป็นทางดา้นแนวคิดที4เด็กถูกครอบนําจาก
ฝ่ายที4ตนเองสนับสนุน และนําไปเป็นตัวอย่างการดําเนินชีวิต  และความไม่ปลอดภัยทาง
รา่งกายและจิตใจ จากการที4เด็กเขา้รว่มการชุมนุมทางการเมืองแลว้ไดร้บัการปฏิบัติที4ไม่ดี จาก
เพื4อน ผูใ้หญ่ หรือจากผูที้4อยูฝ่่ายตรงขา้ม เช่น การที4นําเด็กมาเป็นเกราะกนักระสุน หรือ การที4
เด็กถกูครวูา่กล่าวเพราะไปขึ5 นเวทีการชุมนุมมา เป็นตน้ 
 ขอ้เสนอแนะที4ไดจ้ากการศึกษา 1) ควรส่งเสริมบทบาทภาคีเครือข่ายในการเขา้มามี
ส่วนร่วมในการจัดมาตรการแกไ้ขปัญหา 2) ปรับปรุงการปฏิบัติต่อเด็กที4กระทําผิดอย่าง
เหมาะสม 3) ส่งเสริมใหภ้าครฐั มีการผสานงานทางดา้นกฎหมายกบัประเทศในกลุ่มอาเซียน 
4) ภาครฐั ควรสนับสนุนงบประมาณที4เหมาะสมในการจดัทําสื4อประชาสัมพันธ์ 5) ดา้น
การศึกษา ควรใหภ้าคีเครื4อข่าย ภาคประชาสงัคมทั5งภายในประเทศ และภายนอกประเทศ เขา้
มาจดัหลกัสูตรการศึกษาร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ 6) ส่งเสริมสถาบันครอบครวั โดยการ
ส่งเสริมใหผู้ป้กครองพฒันาความรู ้ปรบัทัศนคติในการเลี5 ยงดูเด็กอย่างเหมาะสม 7) ติดตาม
และประเมินผลการดาํเนินงานของหน่วยงานที4เกี4ยวขอ้ง 
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 This study has objectives to 1) study the mechanisms, measures of the 

promotion and the protection of child rights in Thailand under the control of ASEAN 

Socio-Cultural Community 2) to study the possible impacts of ASEAN on the protection 

of children exploitation 3) make recommendations to support and protect child rights 

programme controlled by ASEAN Socio-Cultural Community. The researcher collected 

information from documents and information from fourteen creditable personnel. This 

study gains information from Ministry of Social Development and the Human Security, 

Ministry of Justice, Ministry of Education, Royal Thai Police, United Nations Office on 

Drugs and Crime, Foundation of Better Life for Children and Thailand Child Rights 

Organisation. This study utilised qualitative research methodology and it will focus 

predominantly on conversation and in-depth interviews. 

 The results shown 1) regarding measures, each Ministries that have obligations 

to ASEAN Socio-Cultural Community in the forms of rights and justice had shown their 

readiness prior to entrance to ASEAN’s framework of promoting and protecting rights of 

children, the only exception to this is the Royal Thai Police 2) regarding legal 

components the public sector has compiled plan, strategy, policy, and activities to 

support and protect the rights of the children and institution-wise there should be 

support for the responsible personnel relating the promotion and protection of child’s 

rights so they can understand their work and responsibilities and they will need to 

expand this to the private sector as well as to the general public. 

Furthermore, there must be collaboration between private sector and public sector in 

order to preserve the right of children. The public sector needs to manage effectively with 
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problem solving and sharing responsibility within stake owner. And also the private sector 

also plays major role in preserving the child’s rights programme.  Moreover, the general 

public also need to be educated about the child’s right  

 The impacts from being part of ASEAN 1) Language barrier which creates less 

competitive toward other country in ASEAN community. The reason is that the cost of 

education is still expensive to maturity in the Thailand. 2) As Thailand has better 

economic prosperity and wealth creation compare to neighbours which attract immigrant 

workers and other illegal border crossing to Thailand. The drawback which creates crime 

and other 3) borderless communication can make children with no experience become 

victims to those seeking benefits and 4) children will be invaded with political influences 

in ways of thinking that can be taken over from parties that they don’t support and take 

this to be part of their lifestyle. It is not healthy physically and mentally if children are 

taken to political demonstrations and received bad gestures from friends, adults and 

other people from the opposite side such action like using children as human-shields or 

children that were told off by teachers for going to demonstrations. 

 Recommendations achieved from this study 1) should promote networking 

parties to come and take part how to resolve issues 2) improvements to how children 

have been punished for wrongdoing to be more appropriate 3) push for the public sector 

to collaborate with other ASEAN countries on legal aspects 4) the public sector should 

support appropriate funding for public relation 5) in education, there should be satellite 

parties in public relation from both inside and outside of the country coming in to set up 

framework for education together with the Ministry of Education 6) support family 

institution by supporting the parents to become more educated and change the way 

children are raised appropriately 7) follow up and review the progress of related 

agencies. 



กิตติกรรมประกาศ 

 

 วิทยานิพนธเ์รื�อง การศึกษากลไก และมาตรการในการส่งเสริม และคุม้ครองสิทธิเด็ก 
ภายใตก้รอบประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน สําเร็จลุล่วงไดเ้ป็นอย่างดีเนื�องมาจาก
ผูเ้ขียนไดร้บัความช่วยเหลือในการใหข้อ้มลู คาํปรึกษา ขอ้แนะนํา ความคิดเห็นและกาํลงัใจจาก
บุคคลหลายท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ�งบรรดาท่านผูท้รงคุณวุฒิ และผูใ้หข้อ้มลูทุกท่านที�กรุณาให้
ความรว่มมือเป็นอยา่งดี ซึ�งทําใหก้ารศึกษาในครั4งนี4 มีความสมบรูณ์เรียบรอ้ยมากยิ�งขึ4 น 
 ผู ้เขียนขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์ ผู ้ซึ�งเป็นอาจารย์ที�ปรึกษาและรอง
ศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ6  วชิรขจร และ พ.ต.ท.ดร.พงษ์ธร ธัญญสิริ กรรมการผู้ควบคุม
วิทยานิพนธ์ของผู้เขียน ที� ได้กรุณาเสียสละเวลาให้คําปรึกษา ข้อชี4 แนะ ข้อแนะนํา และ
ขอ้คิดเห็นที�เป็นประโยชน์ต่อการทาํวิทยานิพนธ์ในทุกขั4นตอน ตลอดจนใหก้าํลงัใจแก่ผูเ้ขียนใน
การทําวิทยานิพนธ์เล่มนี4  รวมทั4งกรุณาพิจารณาและตรวจสอบวิทยานิพนธ์ใหถู้กตอ้งสมบูรณ์
ยิ�งขึ4 น 

ขอขอบพระคุณคณาจารยค์ณะพฒันาสงัคมและสิ�งแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร ์และคณาจารยจ์ากภาควิชาสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทุกท่านที�ได้
ถ่ายทอดและสร้างความรูใ้หแ้ก่ผู ้เขียนอันเป็นพื4 นฐานสําคัญต่อการทําวิทยานิพนธ์เล่มนี4  
ขอบคุณคณะซิสเตอร ์คุณครทีู�โรงเรียนมาตรเ์ดอีวิทยาลยั พี�ตาํรวจใจดีทุกท่าน และขอขอบคุณ
เพื�อนๆที�รกัทุกคนของผูเ้ขียนสาํหรบักาํลงัใจและความช่วยเหลือที�มีใหม้าโดยตลอด 
 สุดทา้ยนี4  ผูเ้ขียนขอขอบพระคุณ และมอบความสาํเร็จทั4งหมดจากการทําวิทยานิพนธ์
ฉบับนี4 แด่ คุณอิงอร สู่วรฤทธิ6 ผูซึ้�งเป็นมารดาของผูเ้ขียนที�เป็นผูช้่วยส่งเสริม ใหก้ารสนับสนุน 
คอยสอนสั �ง และเป็นกาํลงัใจ ตลอดจนเป็นแรงใจที�สาํคญัยิ�งตลอดมา จนทําใหก้ารศึกษาครั4งนี4
ประสบผลสําเร็จไดต้ามที�ตั4งใจไว ้และผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ�งว่าวิทยานิพนธ์เล่มนี4 จะเป็น
ประโยชน์สาํหรบัผูที้�สนใจศึกษาต่อไป 
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�.� ที�มาและความสาํคญัของปัญหา 
 
 ประเทศไทยเป็นประเทศหนึงทีไดเ้ขา้ร่วมในการก่อตั�ง “สมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต”้ (The Association of Southeast Asian Nations: ASEAN) หรือ ทีรูจ้กัใน
นาม “อาเซียน” ทีไดจ้ดัตั�งขึ� นเพือเป็นสมาคมความร่วมมือในระดบัภูมิภาคของประเทศต่างๆ 
ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้โดยมี เป้าหมายและวัตถุประสงค์ เพือความร่วมมือในเรืองการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจความกา้วหน้าทางสงัคม การพัฒนาวฒันธรรมในภูมิภาค และการ
ส่งเสริมสนัติภาพ เสถียรภาพในภูมิภาค โดยการเคารพหลกัความยุติธรรมและหลกันิติธรรมใน
การดําเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาคตลอดจนยึดมั นในหลักการแห่งกฎบัตร
สหประชาชาติ ซึงเริมแรกก่อนทีจะมาเป็นสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ได้
เกิด “สมาคมอาสา” ขึ� นก่อน เมือวนัที MN กรกฎาคม พ.ศ.PQRS โดยมีประเทศไทย มาเลเซีย 
และฟิลิปปินส์ เป็นประเทศสมาชิก แต่ดําเนินการไดเ้พียง P ปี ก็ตอ้งหยุดชะงักลง เนืองจาก
ความผกผันทางการเมืองระหว่างอินโดนีเซียและมาเลเซีย จนเมือทั�งสองประเทศฟื� นฟู
ความสมัพนัธร์ะหวา่งกนั จึงไดมี้การแสวงหาลู่ทางจดัตั�งองคก์ารความร่วมมือทางเศรษฐกิจขึ� น
ในภูมิภาค จึงทําให ้ในวนัที V สิงหาคม พ.ศ.PQNR ไดม้ีการลงนามใน “ปฏิญญากรุงเทพ” 
(Bangkok Declaration) “อาเซียน” จึงไดถื้อกาํเนิดขึ� น โดยเริมแรกมี Q ประเทศทีไดเ้ขา้มาร่วม
ก่อตั�งประกอบดว้ย ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร ์และฟิลิปปินส ์ปัจจุบนัตามทีปรากฏใน
กฎบตัรอาเซียนประกอบดว้ย ประเทศสมาชิกรวม NR ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียง
ใต้ ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐอินโดนิเชีย สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเลเซีย สหภาพพม่า สาธารณรฐัฟิลิปปินส ์สาธารณรฐัสิงคโปร ์
ราชอาณาจกัรไทย และสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนาม (วิทย ์บณัฑิตกุล, PQQS: PM-PS) 
 แนวคิดเรืองการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเริมขึ� นเมือการประชุมสุดยอดอาเซียน 
(ASEAN Summit) ครั�งที V เมือวนัที S-Q พฤศจิกายน พ.ศ.PQSQ ณ กรุงพนมเปญ ประเทศ
กัมพูชา โดยผูนํ้าของแต่ละประเทศมีความเห็นทีว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน น่าจะเป็น
เป้าหมายสุดทา้ย (End Goal) ของการรวมกลุ่มของประชาคมอาเซียน ต่อมาการประชุมสุด
ยอดอาเซียนครั�งที f ณ เมืองบาหลี ระหวา่งวนัที g-V ตุลาคม พ.ศ.PQSh ไดมี้การประกาศใช้
ปฏิญญาว่าดว้ยความร่วมมืออาเซียนฉบับที P หรือความร่วมมือบาหลี P มีจุดประสงค์เพือ
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นําไปสู่การประกาศจดัตั�งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ใหส้ําเร็จภายในปี พ.ศ.
PQhM โดยการสนับสนุนใหอ้าเซียนรวมตัวเป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกนัและความร่วมมือ
อยา่งรอบดา้น ประกอบดว้ย N)ความร่วมมือทางการเมืองและความมั นคง (ASEAN Political-
Security Community: APSC) มีวตัถุประสงคที์จะทําใหป้ระเทศในภูมิภาคอยูร่่วมกนัอยา่งสนัติ
สุข โดยการแกไ้ขปัญหาภายในภูมิภาคโดยสนัติวิธี และยึดมั นในหลกัความมั นคงรอบดา้น P)
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ (ASEAN Economic Community: AEC) มีวตัถุประสงคที์จะให้
ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตมี้ความมั นคง มั งคั ง สามารถแข่งขนักับภูมิภาคอืนๆ ได ้และ 
M)ความร่วมมือทางสังคมและวฒันธรรม (ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC) มี
จุดมุ่งหมายทีจะทําใหภู้มิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตอ้ยู่ร่วมกนัในสังคมทีเอื� ออาทร โดยเน้น
การส่งเสริมความร่วมมือในดา้นต่างๆ พรอ้มทั�งรับรอง แผนปฏิบัติการประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ทีมนักวชิาการอาเซียน, PQQQ: QR) 

 ในการประชุมสุดยอดผูนํ้าอาเซียนครั�งที NR วนัที Pf-MR พฤศจิกายน พ.ศ.PQSg ที
เวียงจันทน์ ประเทศลาว ทีประชุมไดล้งนาม “แผนปฏิบัติการเวียงจันทน์” พรอ้มทั�งรับรอง 
“แผนปฏิบัติการประชาคมความมั นคงอาเซียน” และ “แผนปฏิบัติการประชาคมสังคม
วฒันธรรมอาเซียน” และจดัตั�งกองทุนอาเซียนเพือการพฒันา (ทีมนักวิชาการอาเซียน, PQQQ: 
QN) และในการประชุมสุดยอดครั�งที NN ทีกวัลาลมัเปอร ์ประเทศมาเลเซีย เมือวนัที NP-NS 
ธันวาคม พ.ศ.PQSV (ทีมนักวิชาการอาเซียน, PQQQ: QN) ผูนํ้าไดร้่วมกันประกาศหลกัการ
สําคัญ เพือจดัทําปฏิญญาจดัตั�งกฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) ขึ� น เพือเป็นการกาํหนด
หลกัการพื� นฐานของอาเซียน(ประภสัสร ์เทพชาตรี, PQQS: g) โดยทีในการประชุมสุดยอด
อาเซียน ครั�งที NP (Plenary) ระหวา่งวนัที f-NQ มกราคม พ.ศ.PQQR ณ เมืองเซบ ูประเทศ
ฟิลิปปินส ์ผูนํ้าอาเซียนไดเ้ห็นชอบทีจะใหเ้ร่งรดัการรวมตวัเป็นประชาคมอาเซียนใหแ้ลว้เสร็จ
เร็วกวา่เดิมอีก Q ปีคือภายในปี พ.ศ.PQQV เนืองจากเห็นวา่สถานการณ์โลกปัจจุบนัมีความเป็น
พลวตัหรือเปลียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มีการแข่งขนัทีรุนแรงขึ� น จึงไดม้ีการใหจ้ดัโครงสรา้ง
องคก์รของอาเซียนรองรบัภารกิจพนัธกิจนิติบุคคลโดยใชห้ลกัการสาํคญัทีบรรดาผูนํ้าไดร้่วมกนั
ประกาศไวใ้นการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั�งที NP ทีเชบ ูโดยไดจ้ดัใหม้ีการลงนามในปฏิญญา
เซบเูป็นหลกัการร่าง “กฎบตัรอาเซียน” (ASEAN Charter) ทีจะทาํหน้าทีเป็น “ธรรมนูญ” การ
บริหารปกครองกลุ่มประเทศอาเซียน (ทีมนักวิชาการอาเซียน, PQQQ: QN) ต่อมาในการ
ประชุมสุดยอดอาเซียนครั�งที NM วนัที NV-PP พฤศจิกายน พ.ศ.PQQR ทีประเทศสิงคโปร ์ได้
เห็นพอ้งในการจัดทําแผนงานจัดตั�งประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียนเพือรองรับการ
ดําเนินมาตรการต่างๆ เพือส่งเสริมการจดัตั�งประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน และใน
วนัที NQ พฤศจิกายน พ.ศ.PQQN ประเทศสมาชิกไดใ้หส้ัตยาบันกฎบัตรอาเซียน ครบทั�ง NR
ประเทศ กฎบัตรอาเซียนจึงมีผลใชบ้งัคบัตั�งแต่วนัที NQ ธันวาคม พ.ศ.PQQN เป็นตน้ไป เป็น
การแสดงใหเ้ห็นวา่อาเซียนมีความเชือมโยงกนัภายในภูมิภาค มีความเป็นปึกแผ่นซึงจะนําไปสู่
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การเป็นประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ.PQQV (ค.ศ.PRNQ) อีกทั�งความสามารถในการแข่งขนั
บนเวทีโลก 

 หลังจากการมีผลบังคับใชก้ฎบัตรอาเซียน จึงไดมี้การจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน 
ครั�งที NS ในวนัที PV กุมภาพนัธ์-N มีนาคม พ.ศ.PQQP ทีประเทศไทย ผูนํ้าอาเซียนทั�ง NR 
ประเทศไดร้่วมลงนามในปฏิญญาชะอาํ-หวัหินว่าดว้ยแผนงานสาํหรบัประชาคมอาเซียนปี พ.ศ. 
PQQP-PQQV ในปฏิญญาไดใ้หก้ารรบัรองแผนงานสาํหรบัการจัดตั�งประชาคมการเมืองและ
ความมั นคง แผนงานการจดัตั�งประชาคมสงัคมและวฒันธรรม แผนการลดช่องว่างการพัฒนา
ในกลุ่มประเทศอาเซียน ตลอดจนเป้าหมายเพือการพัฒนาของอาเซียนและไดชี้� ใหเ้ห็นถึงการ
เขา้มามีสว่นรว่มของประชาชนรวมทั�งการสง่เสริมใหเ้ยาวชนมีความรูใ้นเรืองบทบาทหน้าที และ
ความสําคัญของอาเซียนใหม้ากขึ� น การประชุมประชุมสุดยอดอาเซียน ครั�งที Nf ทีบาหลี 
สาธารณรฐัอินโดนีเซีย เมือวนัที Ng พฤศจิกายน พ.ศ.PQQS มีประเด็นหลกั ไดแ้ก่ การสรา้ง
ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.PQQV การเสริมสรา้งบทบาทของอาเซียนในเวทีโลก และประเด็น
ระดับภูมิภาค ประเด็นระหวา่งประเทศต่างๆ รวมทั�งเขา้ร่วมการประชุมผูนํ้าอาเซียนกบัสภาที
ปรึกษาธุรกิจอาเซียน (ASEAN Leaders’ Meeting with the ASEAN Business Advisory 
Council: ABAC) นอกจากปีนี� แลว้นําอาเซียนไดร้บัทราบความคืบหน้าในการดําเนินการตาม
แผนงานการจดัตั�งประชาคมอาเซียนทั�ง M ดา้น และมีมติใหจ้ดัตั�งศูนยป์ระสานงานอาเซียน
เพือใหค้วามช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและจัดการผลกระทบจากภัยพิบัติ (ทีมนักวิชาการ
อาเซียน, PQQQ: QM) การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั�งที PN ทีกรุงพนมเปญ เมืองหลวงของ
กัมพูชาในวนัที NV-PR พฤศจิกายน พ.ศ.PQQQ ก็ไดมี้การหารือความร่วมมือในกรอบของ
อาเซียนในการกา้วสู่การเป็นประชาคมอาเซียนใหเ้ร็วขึ� นแลว้ ผูนํ้าอาเซียนทั�ง NR ประเทศ ไดมี้
การรว่มลงนามในปฏิญญาอาเซียนวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Human Rights Declaration: 
AHRD) (ASTV ผูจ้ดัการออนไลน์, PQQQ) และการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั�งที PP ทีกรุงบนั
ดารเ์สรีเบกาวนั เมืองหลวงของบรูไน ในวนัทีวนัที PS–PQ เมษายน พ.ศ.PQQh การประชุม
ครั�งนี� ยงัเป็นครั�งแรกทีผูนํ้าการหารือถึงอนาคตและวิสยัทัศน์ของอาเซียนหลงัจากปี พ.ศ.PQQV 
ซึงผูนํ้าเห็นพอ้งว่า จะตอ้งสะทอ้นความตอ้งการของประชาชน และต่อยอดจากสิงทีดําเนินการ
สําเร็จแลว้ โดยใหค้วามสําคญักับประเด็นการรักษาอาเซียนใหเ้ป็นภูมิภาคทีมีสันติภาพและ
เสถียรภาพผลกัดนัใหมี้การรวมตวัทางเศรษฐกิจต่อไป การทบทวนกระบวนการการทํางานและ
การตัดสินใจในอาเซียน และการส่งเสริมความร่วมมือกบัประเทศนอกภูมิภาคอยา่งสรา้งสรรค ์
และประเด็นทีไทยใหค้วามสําคญัในครั�งนี�  ไดแ้ก่ การผลักดนัการต่อตา้นยาเสพติดและการคา้
มนุษย ์การจัดการภัยพิบัติ การมีส่วนร่วมของประชาชน และการระดมทุนสําหรับโครงการ
ความเชือมโยง รวมทั�งไดร้ว่มแสดงวิสยัทัศน์เกียวกบัทิศทางอนาคตของอาเซียน เพือใหอ้าเซียน
รวมตวักนั และสามารถรบัมือกบัภยัคุกคามต่างๆ ทีอาจเกิดขึ� นในอนาคตได ้นอกจากนี�  ไทยใน
ฐานะประเทศผูป้ระสานงานความสมัพนัธ์อาเซียน-จีนไดแ้สดงบทบาทอยา่งสรา้งสรรคใ์นการ
เสนอแนวทางทีเป็นรูปธรรมเพือผลักดันใหอ้าเซียนและจีนแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองที
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ชดัเจนในเรืองแนวปฏิบัติในทะเลจีนใต ้(Code of Conduct in the South China Sea: CoC) 
(กรมอาเซียน, PQQhก) 

 ประชาคมอาเซียน  ประกอบดว้ย M ประชาคมยอ่ย  ซึงเปรียบเสมือนสามเสาหลักซึง
เกียวขอ้งสมัพันธ์กัน เพือใหป้ระชาชนแต่ละประเทศอาเซียนอยูร่่วมกนัภายใตแ้นวคิดสังคมที
เอื� ออาทร  มีสวสัดิการทางสังคมทีดี  และมีความมั นคงทางสังคม ซึงทั�ง M เสาหลักนี� จะตอ้ง
ไดร้บัการพัฒนาไปพรอ้มกันอยา่งเท่าเทียมและสอดผสานกนั แต่จากการดําเนินงานทีผ่านมา
พบวา่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economics Community: AEC) จะเป็นเสาหลกัที
ไดร้ับความสนใจมากทีสุด เนืองมาจากค่านิยมความเชือกระแสทุนนิยมและโลกาภิวตัน์ทีได้
รบัมาจากประเทศมหาอาํนาจทางเศรษฐกิจ ทีเน้นความสาํคญัในเรืองของการพฒันาทางดา้น
เศรษฐกิจเป็นอนัดบัแรก จึงสง่ผลใหเ้กิดความไม่พรอ้มในหลายๆ ดา้นทางสงัคมและวฒันธรรม 
เช่น เกิดปัญหาในเรืองภาษากลางทีใชใ้นการสือสารระหว่างประเทศ การขาดความรูท้าง
วฒันธรรมของแต่ละประเทศอาจทาํใหเ้กิดการ ช็อกทางวฒันธรรม (Culture Shock) เป็นตน้ 

 สาํหรบัเสาหลกัดา้นสงัคมวฒันธรรมอาเซียน (ASCC) ตามทีปรากฏในแผนงานการตั�ง
ประชาคมสงัคมวฒันธรรมอาเซียน ค.ศ.PRRf-PRNQ (Blueprint) ไดก้าํหนดคุณลกัษณะของ
เสาหลัก ASCC ว่าประกอบด้วย h เรืองสําคัญ N) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human 
Development) P) การคุม้ครองและสวสัดิการสงัคม (Social Welfare and Protection) M) 
ความยุติธรรมและสิทธิ (Social Justice and Rights) S) ความยั งยืนดา้นสิงแวดลอ้ม 
(Environmental Sustainability) Q) การสรา้งอตัลกัษณ์อาเซียน (Building an ASEAN Identity) 
และ h) การลดช่องวา่งทางการพฒันา (Narrowing the Development Gap) ASCC มีเป้าหมาย
คือตอ้งมีวฒันธรรมทียืดหยุน่ ยึดมั นในหลักการ มีความร่วมมือ มีความรบัผิดชอบร่วมกนัเพือ
ส่งเสริมการพฒันามนุษยแ์ละสงัคม เคารพในเสรีภาพขั�นพื� นฐาน ความเท่าเทียมทางเพศ การ
ส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิมนุษยชน และส่งเสริมความยุติธรรมทางสังคม ซึงในแผนงาน
ประชาคมสงัคมวฒันธรรมอาเซียน ไดก้ล่าววา่อาเซียนมีพนัธกรณีในการสง่เสริมความยุติธรรม 
ปกป้องผลประโยชน์ สิทธิ รวมทั�งส่งเสริมโอกาสอย่างเท่าเทียม และยกระดับคุณภาพชีวิต
มาตรฐานการดาํรงชีพสาํหรบัสตรี เด็ก เยาวชน ผูส้งูอายุ และผูพิ้การ (วิทย ์บณัฑิตกุล, PQQS: 
SM-Sg) 

 ในแผนงานประชาคมสงัคมวฒันธรรมอาเซียน ไดก้ล่าวถึง การดําเนินโครงการวา่ดว้ย
การมีชีวิตรอดของเด็ก พัฒนาและปกป้องเด็กว่าจะตอ้งมีการปฏิบัติใหส้อดคลอ้งกบัอนุสญัญา
ว่าดว้ยสิทธิของเด็ก ปัจจุบันถือว่าอนุสัญญาว่าดว้ยสิทธิเด็กเป็นกฎหมายระหว่างประเทศทีมี
ความสาํคญัอยา่งยิงในการกาํหนดมาตรฐานการคุม้ครองสิทธิเด็กและเป็นอนุสญัญาฉบับหนึง
ทีประเทศต่างๆ ใหค้วามสาํคัญ และเขา้เป็นภาคีสมาชิกกันเป็นจาํนวนมากซึงประเทศไทยก็
เป็นประเทศหนึงทีไดล้งนามเขา้เป็นภาคี เมือวนัที NP กุมภาพนัธ์ พ.ศ.PQMQ และไดล้งนาม
เขา้เป็นภาคีพิธีสารเลือกรบัของอนุสญัญาวา่ดว้ยสิทธิเด็ก P ฉบบั เรืองความเกียวพันของเด็ก
ในความขดัแยง้กนัทางกาํลงัอาวุธและเรืองการคา้โสเภณีเด็กและสือลามกเด็ก  
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 เพือใหก้ารดาํเนินการเตรียมความพรอ้มในการเขา้สูป่ระชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.PQQV
รฐัมนตรีกระทรวงการต่างประเทศไดเ้สนอใหมี้หน่วยงานทีรบัผิดชอบโดยตรง และกําหนดให้
ทุกส่วนราชการตอ้งสรา้งความตระหนักเรืองอาเซียนในหน่วยงาน ทั�งนี�  ในดา้นของประชาคม
สังคมและวัฒนธรรม เน้นเรืองความยุติธรรมและสิทธิ โดยมีเป้าหมายทีสําคัญอย่างหนึง คือ 
เรืองการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิและสวสัดิการสําหรบัสตรี เด็ก ผูสู้งอายุ และคนพิการ โดย
กําหนดให้ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั นคงของมนุษย์ และกระทรวงยุติธรรมเป็น
ผูร้บัผิดชอบ  

 สํานักงานส่งเสริมแห่งการเรียนรูแ้ละคุณภาพเยาวชน ไดร้ายงานสถานการณ์ความ
เหลือมลํ�าทางสงัคมในปี พ.ศ.PQQM ดว้ยการรวบรวมขอ้มลูเด็กดอ้ยโอกาสและเด็กนอกระบบ
การศึกษา สามารถจาํแนกไดเ้ป็น NS กลุ่ม โดยพบวา่ มีจาํนวนทั�งสิ� นประมาณ Q ลา้นคน ซึง
เป็นเด็กและเยาวชนทีตอ้งการความคุม้ครองเป็นพิเศษ ประกอบดว้ย N) เด็กเร่ร่อน มีจาํนวน
ประมาณ MR,RRR คน P) เด็กไรส้ญัชาติ มีจาํนวนประมาณ PRR,RRR–MRRR,RRR คน M) 
ลกูของแรงงานต่างดา้ว ยงัไม่ทราบจาํนวนทีแน่นอนแต่มีจาํนวนมากกวา่แสนคน S) เด็กติดเชื� อ
เอดส ์มีจาํนวน QR,RRR คน Q) เด็กกาํพรา้ถกูทอดทิ� ง มีจาํนวน VV,gMR คน h) แรงงานเด็ก 
มีจํานวนประมาณ NR,RRR คน g) เด็กและเยาวชนคา้ประเวณี รวมถึงทีทํางานในสถาน
ประกอบการสนุกเกอร ์คลบั คาเฟ่ ฯลฯ มีจาํนวนประมาณ SR,RRR–QR,RRR คน V) เด็กติด
ยาเสพติด มีจาํนวน NR,RRR คน f) เด็กยากจนพิเศษ หรือเด็กทีครอบครวัมีรายไดร้วมกนัไม่
เกิน PR,RRR บาท/ปี มีจาํนวน P,fgV,gRR คน NR) เด็กทีอยูใ่นพื� นทีห่างไกล ทุรกนัดาร มี
จาํนวน NhR,RRR คน NN) เด็กพิการ เด็กออทิสติก เด็กทีมีความบกพร่องในการเรียนรู ้เด็ก
สมาธิสั�น มีจาํนวนประมาณ P,RRR,RRR คน NP) เด็กและเยาวชนทีถูกดําเนินคดีในสถาน
พินิจ มีจาํนวนประมาณ QR,RRR คน NM) เด็กในพื� นที M จงัหวดัชายแดนภาคใต ้มีจาํนวน
ประมาณ QR,RRR คน และ NS) กลุ่มแม่วยัรุ่น มีจาํนวนประมาณ VR,RRR–NPR,RRR คนต่อ
ปี (กระทรวงพฒันาสงัคมและความมั นคงของมนุษย.์ สํานักงานส่งเสริมสวสัดิภาพและพิทักษ์
เด็ก เยาวชน ผูด้อ้ยโอกาส และผูสู้งอายุ, PQQh: MR-MN) จากรายงานสถานการณ์ขา้งตน้
แสดงใหเ้ห็นถึงสถานการณ์ความรุนแรงทีเกิดขึ� นภายในประเทศในเรืองปัญหาของเด็ก ว่าเป็น
เรืองทีน่ากงัวลมากขึ� นเรือยๆ ไม่วา่จะเป็นในเรืองเด็กขาดโอกาสทางการศึกษา ขาดความอบอุ่น
จากครอบครวั และสถานการณ์ต่างๆ ทีเลวรา้ยทีเด็กตอ้งประสบจากสงัคมปัจจุบนั ส่งผลใหเ้ด็ก
ทีเปรียบเสมือนผา้ขาว ยงัขาดประสบการณ์ในการดําเนินชีวิต เดินทางเขา้สู่การกระทําผิดได้
โดยง่าย ในการแกไ้ขปัญหาเหล่านี� ภาครฐัเป็นส่วนหนึงทีมีความสาํคญัจะตอ้งดําเนินการในการ
แกไ้ขปัญหาในปัจจุบันทียงัคงมีแนวโน้มเพิมขึ� น ใหมี้ปริมาณลดลงใหไ้ด ้เพราะเมือมีการเปิด
เป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.PQQV จะตอ้งมีเด็กทีเดินทางเขา้มาในประเทศอีกเป็นจาํนวน
มากซึงหากประเทศเราสามารถจัดการกบัปัญหาภายในประเทศสาํเร็จ และมีการเตรียมความ
พรอ้มทีจะรบัมือกบัสถานการณ์ปัญหาทีคาดว่าจะเกิดขึ� นไดแ้ลว้ เมือมีปัญหาในรปูแบบใหม่ๆที
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จะตามมาภายหลงัจากการเปิดเป็นประชาคมอาเซียนเกิดขึ� น ก็จะมีแนวทางในการขจัดปัญหา 
และสามารถผสานความรว่มมือในการแกไ้ขปัญหากบัประเทศอืนภายในกลุ่มอาเซียนไดต่้อไป 

 งานวิจัยนี� จึงสนใจที จะศึกษาเกียวกับกลไกและมาตรการขององค์กรภาครัฐ
ภายในประเทศไทยทีมีความเกียวขอ้งและส่งผลต่อการส่งเสริม และคุม้ครองสิทธิเด็กภายใน 
ภายใตก้รอบประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน เพือเป็นการเตรียมพรอ้มเขา้สู่การเป็น
ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ.PQQV ทีตอ้งการส่งเสริมในเรืองสิทธิมนุษยชน และเพือทีจะได้
ทราบถึงกลไกและมาตรการ ของประเทศไทยว่าไดม้ีการวางแผนการเตรียมพรอ้มในเรืองนี�
อย่างไรบา้ง และนําผลทีไดจ้ากการศึกษาไปพัฒนา แกไ้ข ปรบัปรุง สิงทีไดด้ําเนินการอยู่ใหมี้
คุณภาพและตรงกบัความตอ้งการใหม้ากทีสุด 

 

1.2 วตัถุประสงคข์องการศึกษา 
 
 ในการศึกษาวิจยัเรือง การศึกษากลไกและมาตรการในการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิ
เด็กภายใตก้รอบประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซียน ผูเ้ขียนไดก้าํหนดวตัถุประสงคก์ารวิจยั
ไว ้ดงันี�  
 N) ศึกษากลไกและมาตรการของการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิเด็กภายใต้กรอบ
ประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซียน 
 P) ศึกษาผลกระทบทีเป็นไปไดข้องประชาคมอาเซียน ทีมีต่อการคุม้ครองสิทธิเด็ก 
 M) เสนอแนะนโยบายดา้นการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิเด็ก ภายใตก้รอบประชาคม
สงัคมและวฒันธรรมอาเซียน 
 

�.$ ขอบเขตของการศึกษา 
 
 การศึกษาวิจยัในครั�งนี� เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ  (Qualitative Research) ใชแ้นวทาง
การสมัภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) โดยมีผูใ้หข้อ้มลูจาํนวน NS คน ซึงเป็นผูใ้ห ้
ขอ้มลูทีสาํคญั (Key-Informant) 

N)  ขอบเขตดา้นเนื� อหา 
 สําหรับขอบเขตด้านเนื� อหาทีผูวิ้จัยนํามาประกอบในการศึกษาครั�งนี� เป็นการศึกษา
กลไกมาตรการ ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเด็ก ภายใต้กรอบประชาคมสังคมและ
วฒันธรรมอาเซียน โดยจะทาํการศึกษาเกียวกบัสิทธิเด็กในดา้นการส่งเสริมและคุม้ครอง ซึงจะ
ทําการศึกษาจากหน่วยงานหลักทีรับผิดชอบ คือ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั นคงของ
มนุษย์ กระทรวงยุ ติธรรม และหน่ วยงานที เ ป็นภาคี  จํานวน P หน่วยงาน ได้แ ก่ 
กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานตํารวจแห่งชาติ และองค์กรภาคเอกชน จํานวน M 
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หน่วยงาน ไดแ้ก่ United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) มลูนิธิสรา้งสรรคเ์ด็ก 
และมลูนิธิศนูยพิ์ทักษ์สิทธิเด็ก 
  P)  ขอบเขตดา้นประชากร 
 ประชากรและกลุ่มเป้าหมายทีใชใ้นการศึกษาเป็นเจา้หน้าทีของหน่วยงานภาครฐั และ
ภาคเอกชนทีมีหน้าทีเกียวขอ้ง ในการดาํเนินการกาํหนดแผน มาตรการ และนําแผนไปปฏิบติั 
ในเรืองการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิเด็ก เพือเตรียมความพรอ้มเขา้สู่การเป็นประชาคมสงัคม
และวฒันธรรมอาเซียน ในปี พ.ศ. PQQV 
 M)  ขอบเขตดา้นเวลา 
 ระยะเวลาทีใชใ้นการศึกษาครั�งนี�  คือ ระยะเวลา ตั�งแต่เดือน ธันวาคม พ.ศ. PQQQ ถึง 
เดือนสิงหาคม พ.ศ. PQQg 
 

�.& ประโยชนที์�คาดว่าจะไดร้บั 
 
 N)  ทราบถึงกลไกและมาตรการของการส่งเสริม และคุม้ครองสิทธิเด็กภายในประเทศ
ไทย 
 P)  ทราบถึงผลกระทบจากประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซียน ทีมีต่อปัญหาการ
คุม้ครองสิทธิเด็ก 
 M)  สามารถนําขอ้มลูทีไดจ้ากการศึกษาไปเป็นแนวทางในการเสนอนโยบายดา้นการ
ส่งเสริมและปกป้องสิทธิเด็ก ภายใตก้รอบประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซียน 



 

 

 
บทที� � 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง 
 
 ในการศึกษาเรื�องการศึกษากลไกและมาตรการในการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิเด็ก
ภายใตก้รอบประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ผูเ้ขียนได้กําหนดขอบเขตของแนวคิด 
ทฤษฎี และงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้งมาประกอบในการศึกษา มีรายละเอียดดงัต่อไปนี1  
 2.4 แนวคิดเกี�ยวกบัสิทธิมนุษยชนและสิทธิเด็ก 
 2.2 แนวคิดเกี�ยวกบัอาเซียน 
 2.5 แนวคิดเกี�ยวกบัประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซียน 
 2.6 แนวคิดเกี�ยวกบักลไกและมาตรการ ระหว่างประเทศที�เกี�ยวขอ้งกบัส่งเสริมและ
คุม้ครองสิทธิเด็ก 
 2.7 แนวคิดเกี�ยวกับกลไกและมาตรการ ภายในประเทศที�เกี�ยวขอ้งกับส่งเสริมและ
คุม้ครองสิทธิเด็ก 
 2.8 อาเซียนกับการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิเด็ก ภายใตก้รอบประชาคมสังคมและ
วฒันธรรม 
 2.9 งานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง 

 
�.�  แนวคิดเกี�ยวกบัสิทธิมนุษยชนและสิทธิเด็ก 
  
 �.�.�  แนวคิดสิทธิมนุษยชน 

นับตั1 งแต่ในอดีตมนุษย์เป็นผู้มีความกลัวอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการกลัว
ปรากฎการณ์ธรรมชาติ กลวัการไม่ไดร้บัความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและทรพัยสิ์นตลอดจน
กลัวความตาย ดังนั1 นมนุษย์จึงแสวงหาหลักประกันเพื�อความมั �นคงปลอดภัยใหก้ับตนเอง 
หลกัประกนัดงักล่าว ถือเป็นมาตรฐานขั1นตํ �าว่ามนุษยค์วรจะมีสิทธิอะไรบา้ง ภายหลังจากการ
เกิด ดว้ยความเชื�อที�ว่า มนุษยเ์กิดมาพรอ้มกับการมีคุณค่า มีวิถีทางแห่งการดําเนินชีวิตเป็น
ของตนเองมีความสามารถในการดาํรงตนอยู่ในสภาพแวดลอ้มที�ดีที�เหมาะสมอย่างสมศักดิ?ศรี
ของความเป็นมนุษย ์เรียกกันว่า เป็นสิทธิธรรมชาติ (Natural Rights) ซึ�งมีความสัมพันธ์
ใกลชิ้ดกบักฎหมายธรรมชาติ (Natural Law) เป็นที�ยอมรับกนัว่า สิทธิธรรมชาติ เป็นบ่อเกิด
หรือที�มาที�สาํคญัของสิทธิมนุษยชน (Human Rights) สิทธิมนุษยชน เป็นคาํที�ใชก้ล่าวอา้งถึง
ความมีสิทธิ เสรีภาพ และอิสรภาพของมนุษย ์เป็นคาํที�เกิดขึ1 นใหม่หลังสงครามโลกครั1งที�สอง 
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แนวคิดเกี�ยวกบัสิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิที�มีลกัษณะเป็นพลวตัร (Dynamic) มิไดอ้ยูนิ่�งเฉยมีการ
พัฒนาอยู่ตลอดเวลา (นริสา วุฒิปัญญาเลิศ, 2776: 9) จากวิวัฒนาการของกระบวนการ
เรียกรอ้ง (Struggle) ของกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ ที�อ้างความชอบธรรมของโยชน์ ว่าเป็น
สิ�งจาํเป็นต่อความเป็นมนุษย ์(Human Dignity) (วชิยั ศรีรตัน์, 2765: 4) โดยใชห้ลกัความคิด
ที�ว่า ผูที้�อยู่ใตก้ารปกครองเป็น “ผูค้วรไดร้บัสิทธิ” และผูม้ีอํานาจปกครองเป็น “ผูมี้อํานาจให้
สิทธิอยา่งแทจ้ริง” ทาํใหค้วามคิดทางปรชัญาววิฒันาการมาสู่หลกักฎหมาย แต่เนื�องจากมนุษย์
ในสงัคมโลกต่างมีสิทธิไม่เท่าเทียมกนั แต่ละสงัคมต่างยึดถือ ค่านิยม ประเพณี และวฒันธรรม 
ที�แตกต่างกัน จึงทําใหจ้ะตอ้งขยายขอบเขตของสิทธิมนุษยชนใหก้วา้งขึ1 น โดยการนําเอาหลกั
กฎหมายและองคก์ารระหวา่งประเทศเขา้มาร่วมในการคุม้ครองสิทธิดว้ย (ไพรชั บวรสมพงษ์, 
276`: 22) การขยายขอบเขตของสิทธิมนุษยชนใหก้วา้งขึ1 นนั1น แมจ้ะทําใหม้นุษยไ์ดร้บัการ
พฒันาทางดา้นต่างๆ มากขึ1 น แต่ในขณะเดียวกนัก็อาจก่อใหเ้กิดความสบัสนไดม้ากขึ1 น และอาจ
ทาํใหส้ิทธิที�ไดร้บัรองอยูแ่ลว้มีนํ1าหนักน้อยลงดว้ยเช่นกนั (วทิิต มนัตราภรณ์, 275a: 427) 
 จากพฒันาการที�ต่างยุคต่างสมยัทําใหล้กัษณะการเรียกรอ้งของสิทธิมนุษยชนแตกต่าง
กันไปดว้ย ขอ้แตกต่างที�เด่นชัดที�สุดของสิทธิมนุษยชน คือหน้าที�ในการใหก้ารคุม้ครองสิทธิ
หรือพันธะของรัฐที�จะต้องปฏิบัติ ทั1งนี1 เนื� องจากสิทธินั1นย่อมต้องได้รับการคุม้ครองตาม
กฎหมาย เมื�อบุคคล หรือกลุ่มคนใดเป็นผูท้รงสิทธิก็ยอ่มที�จะเรียกรอ้งตามสิทธินั1นได ้(วิชยั ศรี
รตัน์, 2765: 64-65) ซึ�งอาจจดัแบ่งกลุ่มออกเป็นสามลาํดบั ดงันี1  
 ลําดับแรก สิทธิพลเมืองสิทธิทางการเมือง ถือว่าเป็นแนวความคิดดั1งเดิมของสิทธิ
มนุษยชน สิทธินี1 เกิดจากการเรียกรอ้งความชอบธรรมของกฎหมายจากการใช้อํานาจรัฐ 
ลกัษณะสาํคญัก็คือสิทธินี1 จะสรา้งพนัธะในทางลบ (Negative Obligation) ใหก้บัรฐั กล่าวคือ รฐั 
ไม่มีสิทธิเขา้มายุ่งเกี�ยวแทรกแซงในสิทธิและเสรีภาพของปัจเจก สิทธิมนุษยชนในลาํดับนี1 ก่อ
พันธะใหร้ัฐในฐานะที�เป็นผูมี้สิทธิเพียง การออกกฎหมายรับรองสิทธิและบังคับใชเ้พื�อใหผู้มี้
สิทธิ ไดใ้ชสิ้ทธิในลําดับนี1  ปรากฎอยู่ในปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิมนุษยชนตั1งแต่ขอ้ 4-24 
ประกอบดว้ย สิทธิในเสรีภาพดา้นเนื1 อตวัรา่งกาย สิทธิในการมีสญัชาติ สิทธิที�ไดร้บัการยอมรบั
วา่เป็นบุคคลตามกฎหมาย สิทธิที�จะไดร้บัการคุม้ครองตามกฎหมายอยา่งเท่าเทียมกนั สิทธิที�
จะไดร้บัการพิจารณาคดีอยา่งเป็นธรรม สิทธิในคดีอาญาที�จะไดร้บัการสนันิฐานไวก้่อนวา่เป็นผู้
บริสุทธิ? สิทธิในการมีศกัดิ?ศรี สิทธิในความเป็นส่วนตวัชื�อเสียงและเกียรติยศ สิทธิในมโนธรรม 
ความคิดและศาสนา สิทธิในการพดูและการแสดงออก 
 ลาํดับที�สอง สิทธิทางเศรษฐกิจสงัคมและวฒันธรรม สรา้งพันธะในทางบวก (Positive 
Obligation) ใหก้บัรฐั กล่าวคือสรา้งหน้าที�ในการจดัสรร และสนองตอบเพื�อใหบ้รรลุถึงสิทธิของ
บุคคล ในการประกนัสิทธินี1 รฐัจะตอ้งจดัทํานโยบาย แผน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ เพื�อ
จัดสรรทรัพยากรใหก้ับบุคคล ดังนั1น จะเห็นได้ว่าบุคคลจะมีสิทธิมนุษยชน หรือไดร้ับการ
ประกนัสิทธิเหล่านี1 ใหเ้ป็นจริงเป็นจงัมากน้อยเพียงใด ขึ1 นอยูก่บัปัจจยัสาํคญัอยา่งน้อยที�สุดสอง
ประการ คือ ทรัพยากร (ความอุดมสมบูรณ์) ของชาติ และนโยบายของรฐับาล (รวมถึงแผน
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และวธีิการจดัการแจกจา่ยทรพัยากร) สิทธิในลาํดบันี1 กอ่พนัธะใหร้ฐัฝ่ายเดียวหาไดก่้อพันธะกบั
บุคคลทั �วไปไม่ กล่าวคือ บุคคลที�สามหรือเอกชนหาไดมี้หน้าที�ตอ้งจดัหาสิ�งต่างๆ ใหก้บับุคคลที�
เป็นผูท้รงสิทธินั1นไม่ 

ลาํดับที�สาม อนัเป็นสิทธิร่วมกนัของประชาชนหาไดเ้ป็นสิทธิของปัจเจกชนคนหนึ�งคน
ใดที�จะใชสิ้ทธิเรียกรอ้งตามลาํดบั แต่เป็นสิทธิของกลุ่มบุคคล (Collective Rights) ซึ�งตราสาร
ฉบับแรกที�รับรองสิทธิของกลุ่ม ก็คือ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง ภาค 4 ขอ้ 4 ที�กาํหนดว่า “ประชาชนทั1งปวงมีสิทธิในการกาํหนดเจตจาํนงของ
ตนเอง” ต่อสถานะทางการเมืองและระบบเศรษฐกิจ สิทธิในลาํดบันี1 เกิดจากการเรียกรอ้งจาก
กลุ่มประเทศที�สาม ที�ไดเ้พิ�มเขา้เป็นสมาชิกสหประชาชาติอีกหลายประเทศ ภายหลงัจากการ
ไดร้บัอิสรภาพในช่วงทศวรรษ 4m8a ซึ�งประเทศเหล่านี1 เรียกรอ้งความเป็นธรรมในระเบียบโลก 
หาไดเ้น้นสิทธิของปัจเจกชน ทั1งนี1  เนื�องจากประเทศเหล่านี1 ถูกกดขี�และตกัตวงผลประโยชน์จาก
รฐัเจา้อาณานิคมจึงเห็นวา่ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนที�เกิดขึ1 นนั1น ส่วนหนึ�งเกิดจากระบบ
โลกที�ถูกกําหนดขึ1 นโดยประเทศตะวันตก และเนื� องจากประเทศเหล่านั1นเป็นประเทศกําลัง
พัฒนาที�ยากจน กลุ่มประเทศที�สามเหล่านี1 จึงไดก้ล่าวอา้งสิทธิในการพัฒนา โดยถือว่าเป็น
หน้าที�ของทุกรัฐที�จะตอ้งร่วมมือกันสรา้งระเบียบโลกที�เป็นธรรมที�เอื1 ออํานวยต่อการพัฒนา 
และตอ้งช่วยเหลือใหแ้ก่ประเทศที�กาํลงัพฒันาเหล่านั1น มีนักกฎหมายหลายท่านเห็นวา่ขอ้อา้ง
สิทธิมนุษยชนเหล่านี1 เป็นเพียง “ขอ้เสนอแนวคิดทางการเมือง” ไม่ใช่ “สิทธิมนุษยชน”  
เนื�องจากไม่มีหลกักฎหมายใดกาํหนดใหร้ฐัตอ้งรว่มมือกบัประเทศอื�นที�ตนไม่ตอ้งการ 

สหประชาชาติ ได้ประกาศใช้ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน เมื�อวันที�  4a 
ธันวาคม พ.ศ.26m4 เพื�อเป็นการแสดงเจตจาํนงอันแน่วแน่ของบรรดาประเทศสมาชิกของ
องคก์ารสหประชาชาติ ที�จะคุม้ครองสิทธิมนุษยชนใหเ้กิดผลจริงตามเจตนารมณ์ที�กาํหนดไวใ้น   
กฎบัตรสหประชาชาติ และเพื�อใช้เป็นมาตรฐานกลางสําหรับบรรดาประเทศสมาชิกที�จะ
นําไปใชเ้ป็นแนวทางปฏิบัติใหเ้กิดผลภายในประเทศของตน นับแต่นั1นมา การส่งเสริมสิทธิ
มนุษยชนจึงไดท้วีความสําคัญมากขึ1 น โดยใหก้ารคุม้ครองสิทธิมนุษยชนไดด้ําเนินปอย่างมี
ระบบ ในมาตรฐานเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน โดยคํานึงถึงความแตกต่างในเรื�องเชื1 อชาติ 
สัญชาติ เพศ ผิว ภาษา วฒันธรรมหรือสิทธิทางการเมือง การปกครอง ฯลฯ (กุลพล พลวนั, 
2765: 5) 

ประเด็นสําคัญในการจดัทําปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิมนุษยชน ประการที�หนึ�ง แมว้่า
ในตอนตน้ของการจดัตั1งสหประชาชาติมีจุดประสงค ์จะใหม้ีประมวลสิทธิมนุษยชนที�มีลกัษณะ
เป็นขอ้ผกูพนัระหวา่งประเทศ แต่ในการจดัทําคณะกรรมการร่างไดมี้มติใหจ้ดัทําในรูปแบบของ
ปฏิญญาที�ไม่มีผลผกูพนัทางกฏหมาย ซึ�งจะตอ้งมีการจดัทําตราสารที�มีผลผูกพนัเป็นกฎหมาย
ในรูปอนุสัญญาต่อไป ทั1งนี1 เนื�องจากระบบกฎหมายสิทธิมนุษยชนที�มีความแตกต่างกันตาม
สภาพวฒันธรรมและการเมืองของแต่ละประเทศ จึงไม่อาจทําใหป้ระเทศต่างๆ ยอมรับกฎหมาย
ที�ร่างขึ1 นโดยคณะกรรมการได ้นอกจากนั1นการจดัทําตราสารที�มีผลทางกฎหมายนั1น จะตอ้งมี
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ความละเอียดพิถีพิถันในการบัญญัติและใชเ้วลาในการเจรจาจัดทํามากกว่าการจัดทําในรูป
ปฏิญญาที�เป็นเพียงการรวบรวมหลกัการทางกฎหมาย ดังนั1นจึงเป็นการง่ายที�ประเทศต่างๆ จะ
รบัเอาหลักการเหล่านี1 ไปปรับใชใ้หเ้ขา้กับระบบกฎหมายของตนเอง จึงเห็นไดว้่าการเสนอให้
สมชัชาใหญ่รบัรองปฏิญญานั1นใชเ้วลาไม่นานและไดร้ับรองโดยเอกฉนัท์ ประการที�สอง มีผูต้ั1ง
ขอ้สังเกตว่าแนวคิดของสิทธิมนุษยชนตามปฏิญญานั1นเป็นแนวคิดที�มีพื1 นฐานมาจากปรัชญา
การเมืองและพื1 นฐานกฎหมายของตะวันตก (วิชัย ศรีรตัน์, 2765: 9-`) ในการกําหนด
หลักการและโครงสรา้งของปฏิญญานั1น คณะกรรมการร่างไดมี้การตกลงกันที�จะร่างโดยการ
รวบรวม “หลักการทางกฎหมายมหาชน” ที�จะปรากฎอยู่ในระบบกฎหมายต่างๆ ของโลกที�
เกี�ยวกับการคุม้ครองบุคคล ดังนั1น ในการศึกษา คณะกรรมการจึงศึกษาเปรียบเทียบจาก
รัฐธรรมนูญของประเทศต่างๆ เป็นสําคัญ เนื� องจากคณะผู้ร่างนั1 นประกอบด้วยผู้แทนที�
หลากหลายทั1งศาสนาและวฒันธรรม จะทําใหป้ฏิญญาไม่ติดอยูก่บัค่าทางศีลธรรม แต่เป็นค่า
หรือกฎเกณฑท์างกฎหมาย ประการที�สาม เจา้หน้าที�ฝ่ายบา้นเมือง (โดยเฉพาะในประเทศที�มี
ทัศนคติในเรื�องสิทธิมนุษยชนอย่างจาํกดั) มกักล่าวอยา่งประชดประชนัวา่ ปฏิญญานั1นรบัรอง
แต่สิทธิของบุคคล จึงเป็นหลกัการที�อยูใ่นอุดมคติ เพราะในความเป็นจริงบุคคลจะตอ้งมีหน้าที� 
มิฉะนั1นสังคมจะดํารงอยู่มิได้ ผู ้เขียนเห็นว่านับเป็นการเขา้ใจผิดอย่างมาก เนื�องจากผู้ร่าง
ปฏิญญาไม่ไดป้ฏิเสธในเรื�องหน้าที�มนุษยต์่อสงัคม ซึ�งในขอ้ 2m บญัญติัไวอ้ยา่งชดัเจนวา่ “ทุก
คนตอ้งมีหน้าที�ต่อสังคม” นอกจากนั1นปฏิญญาก็ยอมรับความจริงว่าการใชส้ิทธินั1นจะตอ้งมี
ขอบเขต แต่ขอบเขตที�จาํกัดในการใชสิ้ทธินั1นตอ้งมีความชัดเจนมิใช่กาํหนดขึ1 นตามอําเภอใจ
ของผูป้กครอง(ขอ้ที� 2m(2)) เหตุผลง่ายๆ ที�ว่าทําไมจึงกําหนดสิทธิหน้าที�ไวเ้พียงในมาตรา
เดียว ก็เพราะในความเป็นจริง “มนุษยเ์กิดมามีอิสรภาพ พรอ้มกบัโซ่ตรวนแห่งพนัธนาการของ
สงัคม” (คาํกล่าวของรุสโซ) ทั1งนี1 เพราะ รฐัอยูใ่นฐานะที�ออกกฎเกณฑ์บงัคบับุคคลหรือพลเมือง
ไดอ้ยูแ่ลว้ เพียงแต่สิทธิมนุษยชนนั1นเป็นการขีดวงไม่ใหร้ฐัล่วงละเมิดสิทธิอนัจาํเป็นขั1นพื1 นฐาน
เท่านั1น (วชิยั ศรีรตัน์, 2765: `-m) 

ตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน สามารถแบ่งประเภทของสิทธิมนุษยชน 
(Category of Human Rights) ไดเ้ป็น 7 ประเภท ไดแ้ก ่  

4)  สิทธิของพลเมือง (Civil Rights) ไดแ้ก่สิทธิในชีวิตและร่างกาย เสรีภาพ
และความมั �นคงในชีวิต ไม่ถูกทรมาน ไม่ถูกทํารา้ยหรือฆ่า สิทธิในความเสมอภาคต่อหน้า
กฎหมาย สิทธิไดร้บัสญัชาติ เป็นตน้ 

2) สิทธิทางการเมือง (Political Rights) ไดแ้ก่ สิทธิในการมีส่วนร่วมกบัรัฐ
ในการดาํเนินกิจการที�เป็นประโยชน์สาธารณะ เสรีภาพในการรวมกลุ่มพรรคการเมือง เสรีภาพ
ในการชุมนุมโดยสงบ สิทธิการเลือกตั1งอยา่งเสรี 

5) สิทธิสังคม (Social Rights) ได้แก่ สิทธิการได้รับการศึกษา สิทธิการ
ไดร้ับหลักประกันดา้นสุขภาพ ไดร้ับการพัฒนาบุคลิกภาพอย่างเต็มที� ไดร้บัความมั �นคงทาง
สงัคม มีเสรีภาพในการเลือกคูค่รอง และสรา้งครอบครวั เป็นตน้ 
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6) สิทธิทางเศรษฐกิจ (Economic Rights) ไดแ้ก่ สิทธิการมีงานทํา ไดเ้ลือก
งานอยา่งอิสระ และไดร้บัคา่จา้งอยา่งเหมาะสม สิทธิในการเป็นเจา้ของทรพัยส์ิน และ 

7) สิทธิทางวฒันธรรม (Cultural Rights) ไดแ้ก่ การมีเสรีภาพในการใช้
ภาษาหรือสื�อความหมายในภาษาทอ้งถิ�นของตน มีเสรีภาพในการแต่งงานตามวฒันธรรม การ
ปฏิบติัตามวฒันธรรมประเพณีทอ้งถิ�นของตน การปฏิบติัตามความเชื�อทางศาสนา การพกัผ่อน
หยอ่นใจทางศิลปวฒันธรรมและการบนัเทิงไดโ้ดยไม่มีใครมาบงัคบั 
 สิทธิมนุษยชนได้ทวีความสําคัญขึ1 น เมื�อสหประชาชาติได้ยกระดับประเด็น สิทธิ
มนุษยชนใหเ้ป็นหนึ�งในสามเสาหลกัของสหประชาชาติ รว่มกบัประเด็นความมั �นคงและประเด็น
การพัฒนา และใหผ้นวกมิติมนุษยชนเขา้ไวใ้นการดําเนินงานของสหประชาชาติในทุกๆดา้น 
อนัเป็นการแสดงใหเ้ห็นว่าสิทธิมนุษยชนเป็นเรื�องที�สหประชาชาติใหค้วามสําคญัเป็นอย่างยิ�ง 
และได้มีการพัฒนากลไกเพื� อส่งเสริมและคุ ้มครองสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ 
(Commission on Human Right: CHR) ขึ1 นเป็นคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน ซึ�งมีสถานะเท่าเทียม
กบัคณะมนตรีความมั �นคง และคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมของสหประชาติ ซึ�งก่อตั1งขึ1 นมา
ก่อนหน้านี1  (กรมองคก์ารระหวา่งประเทศ, 2776: 4a ) 
 สิทธิมนุษยชนถือเป็นประเด็นสากลที�นานาประเทศทั �วโลกต่างใหค้วามสาํคญั โดยเป็น
เรื�องสิทธิและความรบัผิดชอบของบุคคลทุกคน ทําใหแ้ต่ละประเทศไม่สามารถละเลยเรื�องการ
ส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิมนุษยชนภายในประเทศของตนได ้คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่ง
สหประชาชาติ (United Nations Human Rights Council: HRC) เป็นกลไกระหว่างรฐั จดัตั1งขึ1 น
ตามขอ้มติสมัชชาแห่งสหประชาชาติเมื�อวนัที� 47 มีนาคม 276m โดยมีหน้าที�สาํคัญในการ
สอดส่องดูแลการละเมิดสิทธิมนุษยชนที�เกิดขึ1 นทั �วโลก หยุดยั1งการละเมิดสิทธิมนุษยชนที�
เกิดขึ1 น สรา้งบรรทดัฐานของการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิมนุษยชนและใหข้อ้เสนอแนะรวมทั1ง
ส่งเสริมขีดความสามารถสาํหรบัการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิมนุษยชนในประเทศต่างๆ  
(กรมองคก์ารระหวา่งประเทศ, 2776: 9-4a) 

 
 �.�.� ประเทศไทยกบัการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิมนุษยชน 
  นับจากประเทศไทยไดเ้ปลี�ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยเป็นตน้มา  
สิทธิหน้าที�ของประชาชนก็ได้รับการรับรองและคุม้ครองมากขึ1 น โดยกําหนดให้วันที�  4a 
ธันวาคม ของทุกปีเป็นวนัสิทธิมนุษยชน มีการเน้นถึงสิทธิหน้าที�ต่างๆ ของประชาชนตาม
ปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ แต่ขอ้เท็จจริงที�ปรากฏในสังคมไทยทุก
วนันี1 เห็นไดอ้ยา่งชดัเจนว่า มีความไม่เท่าเทียมกันในทาง เศรษฐกิจ สงัคม มีการปฏิบัติต่อคน
บางกลุ่มในลกัษณะที�ปราศจากการคํานึงถึงสิทธิขั1นพื1 นฐานของความเป็นมนุษยที์�เท่าเทียมกนั
(อุดมศกัดิ? สินธิพงษ์, 2775: 42)  
  ประเทศไทยไดนํ้านโยบายสิทธิมนุษยชนมาผนวกเขา้กบันโยบายการต่างประเทศอยา่ง
จริงจัง โดยมีจุดมุ่งหมายสําคัญ 2 ประการคือ 4) เพื�อนําประเด็นสิทธิมนุษยชนมาส่งเสริม
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บทบาทที�สรา้งสรรคข์องไทยในต่างประเทศ ซึ�งมีศกัยภาพที�จะกระทาํได ้เพราะประเทศไทยเป็น
สังคมประชาธิปไตยที�เป็นพื1 นฐานสําคัญของสิทธิมนุษยชนอยู่แลว้ และ 2) เพื�อใชน้โยบาย
ต่างประเทศมาเป็นตัวผลักดันใหเ้กิดความกา้วหน้าดา้นสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยซึ�งจะ
กระทําได้อย่างมีประสิทธิภาพก็ด้วยการเขา้ไปเป็นสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่ง
สหประชาชาติ (United Nations Human Rights Council: HRC) ในฐานะสมาชิกและประธาน
คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ไทยมุ่งที�จะเขา้ไปสรา้งบทบาทในการร่วมมือและ
ส่งเสริมใหก้ลไกต่างๆ ของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติสามารถตอบสนองต่อ
สถานการณ์สิทธิมนุษยชนในพื1 นที�ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะดียวกันไทยก็ได้
ประกาศตัวเป็นสะพานเชื�อมระหว่างกลุ่มภูมิภาคต่างๆ ใหมี้ท่าทีร่วมกนั เพื�อการบรรลุฉันทา
มติในการคุม้ครองสิทธิมนุษยชนโดยคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ รวมทั1งการ
ช่วยชกัชวนประเทศที�อยูใ่นความห่วงกงัวลเขา้มาร่วมกระบวนการคุม้ครองสิทธิมนุษยชนอยา่ง
สรา้งสรรค์ ซึ�งบทบาทนี1 ไทยไดร้บัการตอบรบัจากประเทศต่างๆ เป็นอยา่งดี เมื�อประเทศไทย
เป็นทั1งสมาชิกและประธานคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติแลว้ ประเทศไทยจึงมี
พนัธะผกูพนัที�จะตอ้งพยายามปฏิบติัตวัใหไ้ดม้าตรฐานสูงสุดดา้นสิทธิมนุษยชนเท่าที�จะทําได ้
โดยคาดหวงัวา่พนัธะดงักล่าวจะกอ่ใหเ้กิดความตื�นตวัและความตระหนักรูด้า้นสิทธิมนุษยชนใน
สังคมไทย และน่าจะส่งผลถึงการพัฒนาสิทธิมนุษยชนภายในประเทศไดไ้ม่มากก็น้อย (กรม
องคก์ารระหวา่งประเทศ, 2776: 28-29) 
  ประเทศไทยไดร่้วมลงมติรับรองปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิมนุษยชนมาตั1งแต่ตน้ แม้
ปฏิญญาดงักล่าวจะมิไดมี้ลกัษณะเป็นขอ้ตกลงระหว่างประเทศ อนัจะก่อใหเ้กิดพันธะกรณีตาม
หลักกฎหมายระหว่างประเทศก็ตาม แต่เพื�อใหเ้กิดความกา้วหน้าและเกิดผลสัมฤทธิ?  ในการ
คุม้ครองสิทธิมนุษยชนขึ1 นในประเทศไทย ปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชนจึงถือเป็นเอกสาร
ดา้นสิทธิมนุษยชนที�สําคัญฉบับหนึ�งของประเทศ หากไทยสามารถปฏิบัติไดอ้ย่างจริงจังกับ
คํามั �นที�ใหไ้วก็้น่าจะทําใหไ้ทยบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาสิทธิมนุษยชนในประเทศ และ
มาตรฐานชีวิตที�ดีขึ1 นของประชาชนจะเกิดขึ1 นได ้ก็ตอ้งอาศยัความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของ
สงัคมช่วยกนั จึงจะเกิดผลอยา่งแทจ้ริง (กุลพล พลวนั, 2769: 8) 
  คํามั �นหลักๆ ของไทยประกอบดว้ย 4) การส่งเสริมการอนุวติักฎหมายและนโยบาย
ต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัสิทธิมนุษยชน และเรง่ทบทวนแกไ้ขกฎหมายฉบบัต่างๆที�มีเนื1 อหาบางส่วน
เป็นการเลือกปฏิบัติหรือไม่สอดคลอ้งกบัอนุสัญญาดา้นสิทธิมนุษยชนที�ประเทศไทยเป็นภาคี
แล้ว ทั1ง 9 ฉบับ 2) การถอนข้อสงวนภายใต้อนุสัญญาต่างๆ และพิจารณาเขา้เป็นภาคี
อนุสญัญาทางดา้นสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะอนุสญัญาวา่ดว้ยการคุม้ครองบุคคลทุกคนจากการ
หายสาบสญูโดยถกูบังคบั 5) การส่งเสริมการตระหนักรูถึ้งสิทธิของประชาชนและการบังคบัใช้
กฎหมายที�สอดคลอ้งกับมาตรฐานสิทธิมนุษยชนโดยอาศัยการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนศึกษา
ใหก้บัผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายและบุคลากรทางดา้นความมั �นคง 6) การส่งเสริมสิทธิมนุษยชนศึกษา
ในทุกประเภททุกระดบัของการศึกษา 7) การส่งเสริมระบบยุติธรรมและหลกันิติรฐั เพื�อความ
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เท่าเทียมกนั ไม่เลือกปฏิบติั และป้องกนัมิใหผู้ก้ระทาํผิดลอยนวล หรือรอดพน้จากกระบวนการ
ยุติธรรม 8) การสง่เสริมและคุม้ครองสิทธิพื1 นฐานของคนยากจน และกลุ่มเปราะบาง เด็ก สตรี 
คนพิการ และผูส้งูอายุ รวมทั1งกลุ่มบุคคลชายขอบโดยเฉพาะกลุ่มแรงงานต่างดา้ว และกลุ่มชาติ
พนัธุ ์และ 9) ขจดัการละเมิดสิทธิของบุคคลในรปูแบบการคา้มนุษยซึ์�งคาํมั �นทั1งหมด จะไดร้บั
การถ่ายทอดเป็นแผนปฏิบัติการตามคาํมั �นต่อไป (กรมองคก์ารระหว่างประเทศ, 2776: 2`-
2m) 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 276a ไดบ้ัญญัติรับรองสิทธิและ
เสรีภาพ ของประชาชนไวอ้ยา่งกวา้งขวาง รฐัธรรมนูญฉบบันี1 ไดเ้ปลี�ยนกระบวนทรรศน์ในเรื�อง
สิทธิมนุษยชนใหม่ทั1งหมด จากเมื�อก่อนที�สิทธิมนุษยชนคือ สิทธิที�กฎหมายรบัรอง การใชสิ้ทธิ 
ของประชาชนนั1นจาํเป็นตอ้งมีกฎหมายลกูมารบัรองอีกที อธิบายง่ายๆ คือ รฐัธรรมนูญฉบับ
ก่อนๆ ใชก้ฎหมายเป็นตวัตั1ง แลว้ใหก้ารใชสิ้ทธิของประชาชนเป็นตวัตาม แต่รฐัธรรมนูญฉบับ 
พ.ศ. 276a ถือเอาสิทธิมนุษยชนเป็นตวัตั1ง ใหก้ฎหมายเป็นตวัตาม หรือ การที�รฐัธรรมนูญเอง 
จะบัญญัติรับรองสิทธิต่างๆ ไวอ้ย่างกวา้ง แลว้จึงปรับเปลี�ยนกฎหมายใหส้อดคลอ้งกับสิทธิ
ต่างๆ ที�รฐัธรรมนูญกาํหนด กฎหมายใดขดัต่อหลกัการแหง่สิทธิมนุษยชนตามรฐัธรรมนูญยอ่ม
ใชบ้ังคับไม่ได ้สิ�งที�สําคัญที�สุดคืดการที�รัฐธรรมนูญบัญญัติใหบุ้คคลามารถยกเอาสิทธิตาม
รฐัธรรมนูญขึ1 นกล่าวอา้งในศาลได ้(วิชยั ศรีรตัน์, 2765: 22-25) 
  กระบวนทรรศน์ต่อสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญดังกล่าวนี1 เป็นสิ�งใหม่ในระบบ
กฎหมายไทยเนื�องจาก 4) สิทธิมนุษยชนนั1นไม่ใช่วฒันธรรมทางกฎหมายของไทย 2) ระบบ
กฏหมายไทยนั1 นเป็นระบบประมวลยึดถือตัวบทกฏหมายมากกว่าเจตนารมณ์ 5) สิทธิ
มนุษยชนเป็นสิ�งสากล เป็นจารีตประเพณีระหว่างประเทศจะเห็นไดว้่าหลักการดังกล่าวนั1นได้
ปรากฎอยู่ในรัฐธรรมนูญเกือบทุกประเทศ นอกจากนั1นยังมีการรับเอาคําพิพากษาของ
ต่างประเทศ หรือความเห็นของสถาบนัระวา่งประเทศมาเป็นแนวบันทัดฐานของศาล อยา่งไรก็
ดีมีการโตแ้ยง้วา่เรามีอธิปไตยทางการศาล ขณะเดียวกนัการคุม้ครองสิทธิมนุษยชนยอ่มต่างกนั
ตามวฒันธรรม ประเพณี การรบัเอามาตรฐานระหวา่งประเทศจึงไม่สอดคลอ้งกับประเทศไทย
ในการคุม้ครองสิทธิมนุษยชน (วชิยั ศรีรตัน์, 2765: 25) 
  การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ในหมวด 5 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศกัราช 276a ไดก้ล่าวในเรื�อง สิทธิและเสรีภาพ ไวว้า่ (Rights and Freedoms) ก่อนการ
เปลี�ยนแปลงการปกครองใน พ.ศ.2697 คําว่า สิทธิและเสรีภาพยงัไม่เป็นที�รูจ้กัแพร่หลายใน
ประเทศ แต่หลงัจากที�มีการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตย และมีรฐัธรรมนูญเป็นแม่บทใน
การปกครองประเทศเช่นเดียวกบัอารยประเทศแลว้ คาํว่า สิทธิและเสรีภาพเริ�มทวีความสาํคญั
ขึ1 นเป็นลําดับ โดยเฉพาะอย่างยิ�ง ในระยะเวลาที�มีการร่างรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศักราช 276a ซึ�งถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญที�ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่างมากที� สุด 
ประชาชนมีความตื�นตัวในเรื�องของสิทธิและเสรีภาพมากเป็นพิเศษและมีการบัญญัติในเรื�อง
สิทธิและเสรีภาพมากกวา่รฐัธรรมนูญทุกฉบับที�ผ่านมาในอดีต ทั1งนี1 อาจเนื�องมาจากประชาชน
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ไดร้ับการศึกษามากขึ1 น ประกอบกบัอิทธิพลของรฐัธรรมนูญต่างประเทศและปฏิญญาสากลว่า
ดว้ยสิทธิมนุษยชน ของสหประชาชาติ ส่งผลใหม้นุษยตื์�นตัวในเรื�องสิทธิและเสรีภาพในทุกๆ
ส่วนของโลกก่อนที�จะกล่าวถึงความหมายของสิทธิและเสรีภาพ มีความจาํเป็นที�จะตอ้งทราบ
เป็นเบื1 องตน้เสียก่อนว่า รัฐธรรมนูญของไทยทุกฉบับเอาแบบอย่างและแนวความคิดมาจาก
ต่างประเทศ และรฐัธรรมนูญต่างประเทศทุกประเทศนั1น มีเสาหลกั (Pillars) ที�สาํคัญ คือ สิทธิ 
(Rights) และหน้าที� (Duties) (วชิยั ศรีรตัน์, 2765: 27) 
  การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยเป็นการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนใน
ระดับประเทศซึ�งยังอยู่ในขั1นตอนที�ค่อยเป็นค่อยไป ดังจะเห็นได้จากรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช 276a พระราชบัญญัติคณะกรรมการว่าดว้ยสิทธิมนุษยชน 
พ.ศ.2762 และร่างพระราชบัญญัติว่าดว้ยการศึกษาสิทธิมนุษยชน ซึ�งเป็นกฎหมายภายใน    
ที�ไดร้บัอิทธิพลมาจากปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิมนุษยชน กติการะหว่างประเทศว่าดว้ยสิทธิ
ของประชาชนและทางการเมือง และกติการะหวา่งประเทศวา่ดว้ยสิทธิทางเศรษฐกิจ สงัคม และ
วฒันธรรมเป็นส่วนใหญ่ ในที�นี1 จะกล่าวเฉพาะการคุม้ครองสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ตาม
รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช 276a หมวดที� 5 ที�วา่ดว้ยสิทธิและเสรีภาพ
ของชนชาวไทยโดยสังเขป ทั1งนี1  สิทธิและเสรีภาพของประชาชนทุกคนซึ�งหมายถึงสิทธิ และ
เสรีภาพของชาวไทยดว้ย โดยขอจาํแนกหวัขอ้ออกเป็นสิทธิของประชาชน (Civil Rights) สิทธิ
ทางการเมือง (Political Rights) สิทธิทางเศรษฐกิจสงัคมและวฒันธรรม (Economic, Social 
and Cultural Rights) เพื�อใหส้อดคลอ้งกับการจําแนกตามระบอบของสหประชาชาติ        
(วิชยั ศรีรตัน์, 2765: 28-29) 
  จากรายงานคู่ขนานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทยตาม
กระบวนการ Universal Period Review โดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ได้
จดัทาํรายงานฉบบันี1 ขึ1 นเพื�อเสนอต่อคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ ตามที�ประเทศ
ไทยจะเขา้สู่กระบวนการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในเดือนตุลาคม พ.ศ.2776 โดย
ขอ้มูลในรายงานไดร้วบรวมจากรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนซึ�งไดร้ับฟังความเห็นจาก
ภาคส่วนต่างๆ ดงันี1  
  สถานการณ์สิทธิมนุษยชนภาพรวม  
   4) รฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.277a มีบทบญัญติัใหก้ารรบัรอง
สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของประชาชนไวอ้ย่างกวา้งขวาง แต่การออกกฎหมายหรือ
จดัตั1งกลไกในการคุม้ครองสิทธิต่างๆ ตามที�รฐัธรรมนูญไดบ้ญัญติัไวใ้นหลายมาตรายงัไม่มีการ
ดําเนินการและไม่มีความคืบหน้าเท่าที�ควร และร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.2762 ยงัมีเนื1 อหาไม่เอื1 อให ้กสม. ทําหน้าที�ตรวจสอบการทํางานของ
รฐับาลไดอ้ยา่งเต็มที� 
   2) ความเหลื�อมลํ1ายงัคงเป็นปัญหาสําคัญของสังคมไทยที�ฝังรากลึกมานาน
และส่งผลกระทบต่อการละเมิดสิทธิอยา่งกวา้งขวางปัญหาดงักล่าวมีความซบัซอ้นเชิงโครงสรา้ง 
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ประชาชนไม่สามารถเขา้ถึงทรัพยากรและโอกาสในการพัฒนาตนเองไดอ้ย่างเท่าเทียม การ
บงัคบัใชก้ฎหมายหรือการใชน้โยบายรวมศูนยอ์าํนาจจากส่วนกลางไม่สามารถแกไ้ขปัญหาและ
สรา้งความเป็นธรรมใหเ้กิดขึ1 นได ้ที�ผ่านมาแมร้ฐับาลไดส้นับสนุนกระบวนการปฏิรปูประเทศที�
ริเริ�มจากภาคประชาสงัคมเพื�อแกไ้ขปัญหาความไม่เป็นธรรมและความเหลื�อมลํ1าทางสงัคม แต่
ก็ยงัไม่มีผลเป็นรปูธรรมชดัเจน 
   5) แมว้า่ไทยมีพนัธกรณีที�จะตอ้งปฏิบัติตามสนธิสญัญาหลกัระหวา่งประเทศ
ดา้นสิทธิมนุษยชน 9 ฉบับ รวมทั1งได้ใหค้ํามั �นที�จะส่งเสริมสิทธิมนุษยชนโดยการปรับปรุง
กฎหมาย สรา้งความตระหนักรูด้า้นสิทธิมนุษยชน ส่งเสริมระบบยุติธรรมและคุม้ครองสิทธิของ
กลุ่มคนชายขอบ แต่การดําเนินการใหเ้กิดผลที�เป็นรูปธรรม แมว้่าจะมีการแกไ้ขผลและตรา
กฎหมายที�คุม้ครองสิทธิขึ1 นใหม่หลายฉบับแลว้ก็ตาม ประเทศไทยยงัคงประสบปัญหาสาํคญัใน
การบังคับใชก้ฎหมายใหเ้ป็นผลอย่างจริงจัง การอํานวยความยุติธรรมแก่ประชาชนยงัเป็น
ปัญหาทั1งในสว่นของการดาํเนินคดีอยา่งรวดเร็วและเป็นธรรม การเยียวยาผูเ้สียหาย การนําตัว
ผู้กระทําผิดมาลงโทษ โดยเฉพาะกรณีการสังหารนอกกระบวนการยุติธรรม จากนโยบาย
ปราบปรามยาเสพติด การสรา้งความตระหนักใหแ้ก่เจา้หน้าที�ผูบ้ังคบัใชก้ฎหมายในการเคารพ
สิทธิของประชาชนตามรฐัธรรมนูญและพนัธกรณีระหวา่งประเทศ และการดูแลคุม้ครองบุคคล
ที�เสี�ยงโดยเฉพาะเด็กและสตรี ต่อการถกูละเมิดสิทธิจากความรุนแรงและการคา้มนุษย ์แรงงาน
ขา้มชาติ คนไรร้ฐั ผูพิ้ทกัษ์สิทธิมนุษยชน และผูอ้พยพ 
   6) กสม. เห็นว่ารัฐบาลไดพ้ยายามที�จะมีแผนในการส่งเสริมและคุม้ครอง
สิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะมีการจัดทําแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมาตั1งแต่ปี พ.ศ.2766 แต่
แผนดังกล่าวขาดการนําไปปฏิบัติอย่างจริงจังโดยหน่วยงานต่างๆ เนื�องจากไม่มีกลไกของ
รัฐบาลที�มีอํานาจหน้าที�ในการติดตามประเมินผลอย่างจริงจัง และไม่มีมาตรการลงโทษแก่
หน่วยงานที�ละเลยไม่ดาํเนินการ 
   7) กสม. เป็นองค์การตามรฐัธรรมนูญในการตรวจสอบการกระทําอันเป็น
การละเมิดสิทธิมนุษยชน ไดก้อ่ตั1งและเริ�มปฏิบติัหน้าที�ตั1งแต่ปี พ.ศ.2766 กสม. ชุดนี1 เป็นชุดที� 
2  (2772-277`) เห็นว่ามีปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยู ่7 ประการ คือ ปัญหาความไม่
สงบในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ปัญหาเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง ปัญหาสิทธิมนุษยชนและ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ�งแวดลอ้ม และที�ดินที�เป็นธรรมและยั �งยืน ปัญหาการคา้
มนุษย ์ปัญหาสิทธิและสถานะบุคคลของคนไรร้ฐัไรส้ญัชาติ ผูอ้พยพ คนไทยพลดัถิ�น และผูห้นี
ภยัจากการสูร้บ 

ล่าสุด รายงานจากสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย เมื�อวนัที� 25 มิถุนายน พ.ศ.2779 
เรื�องการประเมินของกระทรวงต่างประเทศสหรฐัอเมริกา วนัที� 2a มิถุนายน พ.ศ.2779 ได้
รายงานสถานการณ์การคา้มนุษย ์หรือ TIP Report ประจําปี ค.ศ.2a46 ทั �วโลก ซึ�งในปีนี1
ประเทศไทยถูกปรบัลดอนัดับจากกลุ่ม Tier 2 Watch List ลงมาอยูใ่นบญัชีกลุ่ม Tier 5 ซึ�งถือ
เป็นกลุ่มประเทศที�มีสถานการณ์การคา้มนุษยใ์นระดบัเลวรา้ยที�สุด 



17 
 

การที� ไทยถูกปรับลดอันดับในครั1งนี1  เป็นผลมาจาก การที�ไทยถูกกล่าวว่ามีการ
ดําเนินการที�ไม่สอดคลอ้งกบัมาตรฐานขั1นตํ �าของกฎหมายสหรฐั และไม่มีความพยายามแกไ้ข
ปัญหาการคา้มนุษยอ์ยา่งจริงจงัในช่วง 4 ปีที�ผ่านมา โดยในรายงานฉบบัดังกล่าวระบุว่า “เหยื�อ
คา้มนุษยใ์นไทย มีจาํนวนหลายหมื�นราย ส่วนใหญ่จะเป็นแรงงานอพยพจากประเทศเพื�อนบา้น 
ที�ถูกบังคบัขู่เข็ญล่อลวงใหเ้ป็นแรงงานทาสหรือการคา้บริการทางเพศ การใชแ้รงงานเด็ก ซึ�ง
การถกูปรบัลดอนัดบัในครั1งนี1  ส่งผลใหไ้ทยตกอยูใ่นกลุ่มเดียวกนักบัประเทศที�ถูกสหประชาชาติ
ระบุวา่มีระดบัการพฒันาน้อยที�สุด”  

 
  �.�.) แนวความคิดของการคุม้ครองสิทธิเด็กและเยาวชน 
  จุดเริ�มตน้ในเรื�องการคุม้ครองสิทธิบุคคล เรื�องสิทธิมนุษยชน มาจากการคุม้ครองสิทธิ
เด็ก คํากล่าวนี1 มีบุคคลที�ใหก้ารสนับสนุนไดแ้ก่ Javier Perez de Cuellar ซึ�งไดก้ล่าวถึง
ความสาํคญัของการคุม้ครองสิทธิเด็กไวว้่า “การเคารพและการใหค้วามคุม้ครองสิทธิเด็กถือ
เป็นจุดเริ�มต้นสําหรับการพัฒนาอย่างเต็มรูปแบบ ซึ�งเป็นการพัฒนาศักยภาพแห่งปัจเจก
บุคคล” หรือ James P.Grant (Flekoy, 4mm4 อา้งถึงใน อิงอร จินตนาเลิศ, 2764: 5a) ให้
ความเห็นว่า การแยกความคุม้ครองสิทธิเด็กออกจากเรื�องสิทธิมนุษยชนไวเ้ป็นการเฉพาะนั1น
จะเป็นการช่วยส่งเสริมสนัติภาพสากลและความมั �นคงมากยิ�งขึ1 น 
  สิทธิธรรมชาติเป็นสิ�งคู่กับกฎหมายธรรมชาติ และสิ�งที�สําคัญแนวความคิดในเรื�อง
กฎหมายธรรมชาติและสิทธิธรรมชาตินี1 มีอิทธิพลต่อการเรียกรอ้งสิทธิต่างๆ เป็นอย่างมาก
ตั1งแต่อดีตเรื�อยมาจนถึงปัจจุบัน ซึ�งในการเรียกรอ้งสิทธิแต่ละครั1งก็ได้มีการจัดทําเอกสาร
รบัรองสิทธิของบุคคลตามมา ตวัอยา่งเหตุการณ์เช่น การจดัทําเอกสารที�เรียกว่า Great Charter 
หรือมหากฎบัตรแมกนาคารต์า (Magna Carta) เพื�อรบัรองสิทธิเสรีภาพของราษฎรองักฤษ 
หรือเอกสารประกาศความเป็นเอกราชแห่งสหรฐัอเมริกา (The Declration of Independence) 
เป็นเอกสารการคุม้ครองสิทธิของบุคคล เนื�องจากบรรดามลรฐัอาณานิคมตอ้งการเป็นเอกราช
ไม่ยอมขึ1 นกบัองักฤษต่อไป หรือแมก้ระทั �งตราสารการคุม้ครองสิทธิมนุษยชนฉบับต่างๆ ไม่ว่า
จะเป็นกฎบตัรสหประชาชาติ ปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน กติการะหวา่งประเทศว่าดว้ย
สิทธิทางเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม หรือกติการะหว่างประเทศวา่ดว้ยสิทธิพลเมืองและ
สิทธิทางการเมือง ซึ�งตราสารเหล่านี1 ก็เป็นผลสืบเนื�องมาจากการเรียกรอ้งสิทธิของบุคคลที�ได้
ยืนยนัถึงความเชื�อมั �นในสิทธิมนุษยชน และที�สําคัญอนุสัญญาว่าดว้ยสิทธิเด็กก็เป็นตราสาร 
ทางกฎหมายที�เรียกรอ้งสิทธิของกลุ่มบุคคลในวยัหนึ�ง ซึ�งเป็นผลเนื�องจากแนวความคิดเรื�อง
กฎหมายธรรมชาติและสิทธิธรรมชาติ เช่นเดียวกนั 
  แนวความคิดเรื�องกฎหมายธรรมชาตินี1 มีความสาํคญัต่อการจดัทาํอนุสญัญาวา่ดว้ยสิทธิ
เด็กเป็นอยา่งมาก กล่าวคือ ในระหวา่งการจดัทาํร่างอนุสญัญาวา่ดว้ยสิทธิเด็ก สิ�งที�คณะทํางาน 
(Working Group) ไดต้ระหนักเป็นพิเศษในขณะจดัทําร่างอนุสญัญา คือ เนื1 อหาของอนุสญัญา
ดังกล่าวตอ้งเป็นการรบัรองสิทธิขั1นพื1 นฐานของเด็ก และในขณะเดียวกนับรรทัดฐานของสิทธิ
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มนุษยชนที�เป็นจารีตประเพณี (Customary Human Rights Norms) จะตอ้งไม่ถูกปฏิเสธใน
เรื�องของสิทธิเด็กเช่นเดียวกนั (Paust อา้งถึงใน อิงอร จินตนาเลิศ, 2764: 55) ดงันั1นจึงเห็น
ไดว้า่ในบทบญัญติัของอนุสญัญามีหลายมาตราดว้ยกนัที�มีแนวความคิดมาจากสิทธิธรรมชาติที�
เป็นความคิดของสาํนักกฎหมายธรรมชาติ 
  แนวความคิดและวิวฒันาการการคุม้ครองเด็กและเยาวชนของกฎหมายโรมนั 
  แต่เดิมในทางประวติัศาสตร์จะเห็นได้ว่าการใหค้วามสําคัญต่อการคุม้ครองสิทธิเด็ก
และเยาวชนนั1นยงัไม่มีความชดัเจน รฐัไม่มีอาํนาจเขา้มาปกป้องดแูลเด็กอยา่งเต็มที� เห็นไดจ้าก
ในยุคแรกๆ สังคมยังมีขนาดเล็ก อาศัยเป็นแบบชนเผ่าซึ�งสามารถดูแลและปกครองกันเอง  
ภายในชนเผ่า เด็กที�เกิดมาในครอบครวัก็ตอ้งอยูภ่ายใตค้วามดูแลปกครองกนัเองของครอบครวั 
ภายในชนเผ่า โดยบิดามารดามีหน้าที�ดูแลและใหค้วามคุม้ครองหรือ อาจกล่าวไดว้่าผูป้กครอง
ชนเผ่าจะไม่เขา้ไปกา้วก่ายการใชอ้าํนาจภายในครอบครวัเพราะเด็กที�อยูใ่นครอบครัวจึงถือว่า
เป็นสมบัติของครอบครัว กระบวนการยุติธรรม สําหรับเด็กและเยาวชนเกิดขึ1 นจากกฎหมาย
โรมัน ซึ�งกฎหมายโรมันมีวิวัฒนาการจากกฎหมายสมัยโบราณดังนี1  (ประธาน วฒันวาณิชย,์ 
2728 อา้งถึงใน โทพลฏัฐ ์ทบัทิม, 277a: m-46) 
  กฎหมายฮัมบูระบี (Hammurabi) มีหลักฐานประมาณไม่น้อยกว่า 2,7aa ปีก่อน
คริสตศ์กัราช นับวา่เป็นกฎหมายฉบับแรกของโลกที�บัญญติัขึ1 นในรปูของประมวลกฎหมาย โดย
ไดบ้ันทึกกฎหมายฉบบัแรกของบาบิโลนไว ้(Babylon) กฎหมายนี1 ไดบ้ัญญัติเรื�องต่างๆ รวมทั1ง
บทบญัญติัที�เกี�ยวกบัการคุม้ครองเด็ก โดยไดบ้ญัญติัเกี�ยวกบัความผิดของเด็ก เช่น ลกัทรพัย ์ทํา
รา้ยร่างกาย แต่ไม่สามารถทราบแน่ชดัวา่เด็กจะถูกลงโทษโดยครอบครวัหรือ โดยบทกฎหมาย
ของผูใ้หญ่ (ประธาน วฒันวาณิชย,์ 2728 อา้งถึงใน โทพลฏัฐ ์ทบัทิม, 277a: m-4a) 
  กฎหมายสุเมเรียน (Sumerian) มีประวติัยอ้นหลงัไปถึง 4,97a ปีก่อนคริสตศ์ักราช มี
บทบัญญติัในรื�องความสัมพันธ์ระหว่างครอบครวัและปกครองบุตรสมัยนั1นเด็กชายตอ้งเรียน
หนังสือในโรงเรียนวนัละ 42 ชั �วโมงและศึกษาเล่าเรียนตลอดทั1งปีจนกวา่จะเติบโตเป็นผูใ้หญ่ 
การลงโทษได้กระทําอย่างเข้มงวดเพื�อให้เด็กมีความกระตือรือร้นในการศึกษาเล่าเรียน 
(ประธาน วฒันวาณิชย,์ 2728 อา้งถึงใน โทพลฏัฐ ์ทบัทิม, 277a: m-4a) 
  กฎหมายทลัมุต (Talmude) เป็นกฎหมายของยวิที�บญัญติัวิธีพิจารณาคดีเด็ก เช่น บิดา
มารดาจะตอ้งรอ้งทุกขต์่อเจา้หน้าที�ของบา้นเมืองในการที�เด็กกระทําผิด ซึ�งเด็กจะถูกตักเตือน
หรือเฆี�ยนโดยผู้พิพากษาของท้องถิ�น ต่อมาได้มีการบัญญัติให้รับฟังพยานหลักฐาน
ประกอบดว้ย และมีกฎหมายของผูส้อนศาสนายิวเรียกว่า Rabbinic Law ซึ�งจัดหมวดหมู่
กฎหมายอย่างเป็นระบบขึ1 นในส่วนที�เกี�ยวกับความรบัผิดของเด็ก จาํแนกออกเป็น 5 ประเภท 
คือ 
   4) เด็กทารกอายุไม่เกิน 8 ปี 
   2) เด็กอาย ุ9-42 ปี 
   5) เด็กวยัรุน่อายุ 45-2a ปี 
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 โดยมีการกําหนดโทษของเด็กเพิ�มขึ1 นตามอายุ และความรับผิดชอบของผู้กระทําผิด 
กฎหมายไบเซนไทน์ของจสัติเนียม (Byzentine Code of Justinian) พยายามกาํหนดบทลงโทษ
จึงเกิดแนวคิดและพฒันาการทางดา้นตราชแูหง่ความยุติธรรม 
  ประมวลกฎหมายดราโค (Droco) ของกรีกโบราณนับไดว้า่เป็นกฎหมายที�มีบทลงโทษ
รุนแรง เพราะอนุญาติใหป้ระชาชนทุกคนดาํเนินการฟ้องรอ้งต่อผูก้ระทําความผิดไดใ้นนามของ
ผูเ้สียหาย Droconian จึงหมายถึง การลงโทษที�รุนแรง ในยุคแรกๆ ไม่ปรากฎวา่มีการบัญญัติ
ความผิดและการลงโทษเด็กและเยาวชนมากนัก เป็นที�เขา้ใจกนัวา่การควบคุมเด็กและเยาวชน
อยูภ่ายใตค้วามรบัผิดชอบของบิดาและครอบครวั 
  สาํหรบักฎหมายโรมนัถือว่าเด็กมีสถานะเป็นทรพัยส์ิน จึงไดร้บัการปกป้องดูแลเสมือน
กบัมิใช่บุคคล (Treated as no Persons) และกาํหนดใหบิ้ดามีอาํนาจสงูสุดในฐานะเป็นหวัหน้า
ครอบครัว สามารถใชอ้ํานาจเหนือสมาชิกในครอบครัวเป็นเหมือนเจา้ชีวิตของเด็ก ที�ชี1 เป็นชี1
ตายได ้มีสิทธิจาํหน่ายหรือใหบุ้ตรแต่งงานกับบุคคลที�ตนตอ้งการได ้อํานาจของบิดาที�มีเหนือ
บุตรในกฎหมายโรมัน มีอยา่งไม่จาํกดันี1 เป็นไปตามหลกั Patria Potestas (โทพลัฏฐ์ ทับทิม, 
277a: 44) หมายถึง อํานาจของหัวหน้าครอบครวัที�สังคมภายนอกอันไดแ้ก่รฐัหรือบุคคล
ทั �วไปจะเขา้แทรกแซงการใชอ้าํนาจของหัวหน้าครอบครวัไม่ได ้จึงกล่าวไดว้า่อาํนาจของหวัหน้า
ครอบครวัเหนือบุตร แยกไดเ้ป็น 2 ดา้น คือ ดา้นรา่งกายและทรพัยสิ์น 
  อาํนาจเหนือชีวติและรา่งกายของคนในครอบครวั กล่าวกนัวา่สมาชิกในครอบครวัอยูใ่น
มือ (Manus) ของหวัหน้าครอบครวั อาํนาจมีหลายประการกล่าวคือ (ประชุม โฉมฉาย, 2768 
อา้งถึงใน โทพลฏัฐ ์ทบัทิม, 277a: 44)  
   4)  หวัหน้าครอบครวัอาจลงโทษสมาชิกในครอบครวัใหถึ้งตายได ้(Jus Vitae 
Necisque) อาํนาจนี1 มีลกัษณะเด็ดขาด และรวมไปถึงการเฆี�ยนตี กกัขงั และฆา่ 
   2) อํานาจการขายคนในครอบครวั การนําคนไปขาย จะมีผลต่อเด็กอยา่งไร
ขึ1 นอยูก่บัสถานที�ๆ นําไปขาย เช่น ถา้ขายแม่นํ1าไทเบอร ์(Trans Tinerim) ซึ�งเป็นพรมแดนดา้น
หนึ�งของโรมนัผูถ้กูขายจะตกเป็นทาสทนัที 
   5) อาํนาจในการยกบุคคลในครอบครวัใหส้มรสกบับุคคลอื�นหรืออาํนาจที�จะ
จบัสมาชิกในครอบครวัใหส้มรสกบับุคคลอื�นหรืออาํนาจที�จะจบัสมาชิกในครอบครวัใหห้ยา่รา้ง
กบัคู่สมรส 
  หลัก Patria Potestas ยงัมีอิทธิพลต่อระบบกฎหมายของประเทศองักฤษ ยุโรปกลาง 
อินเดีย รวมทั1งประเทศสหรฐัอเมริกาที�ใหอ้ํานาจหวัหน้าครอบครวัอยา่งไม่จาํกดัในการปฏิบัติ
ต่อสมาชิกในครอบครัว ในศตวรรษที� 7 กฎหมายสิบสองโต๊ะของโรมันได้บัญญัติความ
รบัผิดชอบทางอาญาของเด็กใหไ้ดร้บัโทษสถานเบา อยา่งไรก็ตามกฎหมายยงัคุม้ครองสาํหรบั
เด็กทารกที�พดูไม่ได ้
  ศตวรรษที� 42 กฎหมายจสัติเนียนไดบ้ัญญติัใหเ้ด็กที�มีอายุไม่เกิน 9 ปีไม่ตอ้งรบัผิด 
โดยสนันิษฐานว่าเด็กอายุในเกณฑนี์1 ยงัขาดความเขา้ใจในสิ�งต่างๆ ดังนั1นจึงไม่สามารถกระทํา
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ความผิดได้ การคุม้ครองสิทธิเด็กอย่างสมบูรณ์นี1 จึงเป็นที�มาของกฎหมายคอมมอนลอว ์
(Common Law) และเป็นหลกัการที�สาํคญัของกฎหมายประเทศองักฤษและสหรฐัอเมริกา ส่วน
เด็กที�มีอายุเกินกวา่ 9 ปี ยงัคงอยู่ในข่ายที�จะไดร้บัการปฏิบติัอยา่งเมตตาจนกระทั �งถึงวยัหนุ่ม 
(ประชุม โฉมฉาย, 2768 อา้งถึงใน โทพลฏัฐ ์ทบัทิม, 277a: 42) 
  ตามกฎหมายจสัตอนเนียน จะวินิจฉยัความรบัผิดชอบทางอาญาโดยอาศยัมลูฐาน จาก 
อายุและการเจริญเติบโตรา่งกาย ลกัษณะความผิด สภาวะทางดา้นจิตใจของผูก้ระทําผิด และยงั
จาํกดัความผิดไวส้าํหรบัเด็กที�มีอายุสงูขึ1 นซึ�งเป็นที�มาของกฎหมายองักฤษและสหรฐัอเมริกาใน
เวลาต่อมา 
  นอกจากนี1  สมัยโรมันได้มีสถาบันสําหรับควบคุมเด็กเร่ร่อนพเนจรขึ1 นเป็นครั1งแรก 
เรียกวา่ Hospice of Sen Michele ไดก่้อตั1งขึ1 นปี ค.ศ.49a6 ในสมยัพระสนัตะปาปาคลีเมนท์ที� 
44 (Pope Clement XI) เพื�อใหก้ารอบรมสั �งสอนแก่เด็กที�ดื1 อรั1น เกียจครา้น สถานที�ควบคุม
สรา้งขึ1 นในวัดและวิหารโดยพระจะรับเด็กที�มีอายุตํ �ากว่า 2a ปี ที�ถูกศาลพิพากษาลงโทษ
คดีอาญารวมทั1งเด็กดื1 อรั1นยากแก่การศึกษาอบรม หรือบิดามารดาปกครองไม่ได ้ผูก้ระทํา
ความผิดจะต้องร่วมกันทํางานโดยล่ามโซ่ และอยู่ภายใต้การควบคุมไวใ้นหอ้งส่วนตัวเพื�อ
พักผ่อนและฝึกจิตใจ สําหรับเด็กที�ดื1 อรั1นจะแยกกกัขังต่างหากจากเด็กกระทําผิด สถานกักขัง 
Hospice นี1 เป็นที�มาของการควบคุมเด็กที�กระทาํผิด ของประเทศสหรฐัอเมริกา โดยแบ่งสถานที�
ควบคุมออกเป็นสถานที�ทํางาน หอ้งควบคุม และแยกเด็กกระทําผิดออกจากเด็กธรรมดา 
(ประชุม โฉมฉาย, 2768 อา้งถึงใน โทพลฏัฐ ์ทบัทิม, 277a: 45) 

 
�.�.*  กลไก มาตรการในการส่งสริมและคุม้ครองสิทธิเด็ก 

  2.4.6.4 ความหมายของ กลไก มาตรการในการคุม้ครองสิทธิเด็ก 
   พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ.2762 กลไก หมายถึง ตัวจักรต่างๆ 
หมายความวา่ ระบบหรือองคก์ารที�บุคคล ผูเ้ป็นเจา้หน้าที�ปฏิบติังานในระดบัต่างๆ ปฏิบัติงาน
รว่มกนัดุจเครื�องจกัร ระบบที�จะทาํใหง้านสาํเร็จตามประสงค ์
   พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตสถาน พ.ศ.2762 มาตรการ หมายถึง วิธีการที�ตั1ง
เป็นกฎ ขอ้กําหนด ระเบียบหรือกฎหมาย เช่น ใชม้าตรการเด็ดขาด, วางมาตรการในการ
ปราบปราม, วธีิการที�จะปรบัเขา้ไปสูผ่ลสาํเร็จ (วางมาตรการในการดาํเนินงาน) 
  การคุม้ครอง “Protection” หมายถึง การป้องกัน ปกป้อง ระวงั ดูแล พิทักษ์
รักษา ให้อารักขากันไวไ้ม่ให้เกิดภัยอันตราย บาดเจ็บ หรือเกิดความเสียหาย (ทัศนีย ์   
ลกัขณาภิชนชชั และคณะ, 277a: 42) 
  รัชนีกร โชติชัยสถิตย์ (2729) ได้ให้ความหมายของการคุม้ครองเด็กว่า 
หมายถึงการคุม้ครองสิทธิเสรีภาพและผลประโยชน์ของเด็ก 
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  พจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2727 ใหค้วามหมายของคาํว่า สิทธิ ว่า
อาํนาจที�จะกระทาํการใดๆ ไดอ้ยา่งอิสระโดยไดร้บัการรบัรองจากกฎหมาย (ราชบณัฑิตยสถาน, 
275m: `5`) 
  สารานุกรมไทยฉบบัเยาวชน พ.ศ.2758 ไดใ้หค้าํนิยามวา่ สิทธิ คือ “อาํนาจ
อนัชอบธรรมตามกฎหมาย ซึ�งกฎหมายรบัรองและคุม้ครองให”้ 
  อุดมศกัดิ? สินธิพงศ์ (2775: 4m) ศาลฎีกาไดใ้หค้วามหมายของคาํวา่ สิทธิไว ้
วา่ “พดูถึงสิทธิหากจะกล่าวโดยย่อและรวบรดัแลว้ไดแ้ก่ ประโยชน์อนับุคคลมีอยู่แต่ประโยชน์
เป็นสิทธิหรือไม่ ถา้บุคคลอื�นมีหน้าที�ตอ้งเคารพประโยชน์นั1นก็เป็นสิทธิ  กล่าวคือ ไดร้ับการ
รบัรองและคุม้ครองตามกฏหมาย” 
  อนุสญัญาวา่ดว้ยสิทธิเด็ก ไดนิ้ยามคาํวา่ เด็ก หมายถึง มนุษยทุ์กคนที�มีอายุตํ �า
กวา่ 4` ปี เวน้แต่จะบรรลุนิติภาวะก่อนหน้านั1นตามกฎหมายที�ใชบ้ังคบัแก่เด็กนั1น (สาํนักงาน
ส่งเสริมสวสัดิภาพเด็ก เยาวชน ผูด้อ้ยโอกาส และผูส้งูอายุ, 2759: 5) 
  Pound (อา้งถึงใน ทัศนีย ์ลักขณาภิชนชชั, 277a: 44) ไดก้ล่าวไวว้่า ไม่มีคาํ
ใดในกฎหมายที�จะมีความหมายคลุมเครือมากไปกวา่ คาํว่า “สิทธิ” ในฐานะที�เป็นคาํนาม ซึ�ง
ในทางตาํรากฎหมายคาํวา่ “สิทธิ” ไดถ้กูนําไปใช ้2 กรณี ดงันี1  
  4)  ประโยชน์ซึ�งบุคลมีอยู่ควรจะไดร้บัการอภิปรายมากที�สุดในเรื�อง
ของสิทธิตามธรรมชาติ ในที�นี1 หมายความไดเ้ป็น 2 กรณี ดงันี1  
   (4) ประโยชน์ซึ�งบุคคลมีอยูค่วรจะไดร้บัการรบัรองและคุม้ครอง
ความหมายนี1 ใชก้นัโดยทั �วไปในทางตาํราและจริยศาสตร ์
   (2) ประโยชน์ซึ�งไดร้ับการรับรองคุม้ครองและไดมี้การจํากัด
ขอบเขตดว้ยการเคารพในประโยชน์ของบุคคลอื�นที�ไดร้บัการรบัรอง 
  2) ในความหมายของสิทธิที�จะเรียกรอ้ง (Claim) ซึ�งไดร้บัการรบัรอง
ในอนัที�จะกระทําหรือละเวน้การกระทําโดยบุคคลอื�น เพื�อที�จะเกิดประโยชน์อยา่งใดอยา่งหนึ�ง 
   (4)  ในทางกฎหมายโดยการใช้พลังบังคับของสังคมที�จัดตั1ง
ทางการเมืองในการที�จะคุม้ครองการกระทําหรือละเวน้การกระทําดังกล่าวตามที�กฎหมายได้
จาํกดัขอบเขต 
   (2) ในทางศีลธรรมโดยความกดดันของความรูสึ้กทางศีลธรรม
ของสงัคม หรือองคก์รทางกฎหมายพิเศษของการควบคุมสงัคม 
   (5) ความหมายในทางกาํหนดความสามารถในการก่อตั1งปลด
เปลื1 องหรือเลือกสิทธิตาม ความหมายในขอ้ 2) และตลอดจนก่อตั1งหรือเลือกหน้าที�ดังที�ใช้
เฉพาะในความหมายนี1 ก็คือ “อาํนาจ” 
   (6) ความหมายในทางที�กําหนดสภาพบางอย่าง ของการไม่
เกี�ยวขอ้งกับความสามารถในทางธรรมชาติของการกระทําโดยทั �วไป หรือโดยเฉพาะ เช่น 
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โอกาสซึ�งกฎหมายคุม้ครองประโยชน์โดยปล่อยใหบุ้คคลใชสิ้ทธิความสามารถตามธรรมชาติ
อยา่งอิสระ ซึ�งเรียกวา่“เสรีภาพ”และ“ออกสิทธิ?” 
   (7) คําว่า สิทธิ (Rights) ในแง่ที�เป็นคําคุณศัพท์นําหน้า 
หมายถึง สิ�งซึ�งสอดคลอ้งไป ดว้ยกันกับความยุติธรรม (Justice) หรือสิ�งซึ�งรบัรองและใหผ้ล
กระทบต่อสิทธิทางศีลธรรม 
  วิชัย ศรีรตัน์ (2765: 27-28) ไดส้รุปความหมายของคําว่า สิทธิ หมายถึง 
สิ�งที� ไม่มีรูปร่างซึ�งมีอยู่ในตัวมนุษย์มาตั1งแต่เกิด หรือ กําหนดขึ1 น โดยกฎหมายให้ได้รับ
ประโยชน์ และมนุษยเ์ป็นผูเ้ลือกใชส้ิ�งนั1นเองโดยไม่มีผูใ้ดมาบังคบัได ้เช่น สิทธิในการกิน อยู ่
หลบันอน ซึ�งเป็นสิทธิที�มีมาตั1งแต่เกิด สิทธิบางอยา่งกฎหมายกาํหนดใหมี้ขึ1 น เช่น สิทธิในการ
รอ้งทุกขเ์ป็นสิ�งที�กฎหมายกาํหนดขึ1 น เป็นตน้ ไม่วา่จะเป็นสิทธิประเภทใดไม่มีการบงัคบัวา่ตอ้ง
ใชสิ้ทธินั1นเสมอไป จะใชห้รือไม่ใชสิ้ทธิที�ตนเองมีอยูย่่อมเป็นไปตามความสมัครใจของผูม้ีสิทธิ
ดังกล่าว และไม่ถือว่าเป็นการผิดกฎหมายหรือไดร้ับโทษแต่ประการใด ส่วน คําว่า เสรีภาพ 
(Freedoms) นั1นเป็นสิทธิอย่างหนึ� งที�จะกระทําการใดๆ ได้อย่างอิสระเสรี ตราบเท่าที�ไม่
กระทบกระทั �งสิทธิของผูอื้�น 
  หยุด แสงอุทัย (2725: 4`9) ได้สรุปความหมายของคําว่า “สิทธิ”อยู่ 2 
ความเห็น คือ 
  4) เห็นว่า สิทธิ หมายถึง “อาํนาจที�กฎหมายใหแ้ก่บุคคลในอันที�จะ
มีเจตจาํนง” (Willensmacht) เช่น ในการที�บุคคลใดมีกรรมสิทธิ?เหนือทรพัยบุ์คคลนั1นยอ่มมี
อาํนาจที�จะครอบครองที�จะใชส้อย หรือที�จะจาํหน่ายทรพัยนั์1น โดยเขาจะใชอ้าํนาจนั1นหรือไม่ก็
ได ้หรือใชอ้ํานาจดังกล่าวแต่เพียงบางประการก็ไดแ้ลว้แต่เจตจํานง (Will) ของเขา ผูที้� มี
ความเห็นประการแรกเห็นว่าความสําคญัอยูที่� “อํานาจ” (Macht) ซึ�งกฎหมายใหแ้ก่บุคคล 
ความเห็นนี1  วนิดี ไซด ์(Windscheid) นักกฎหมายเยอรมนัเป็นผูคิ้ดขึ1 น 
  2) เห็นวา่ สิทธิ คือ “ประโยชน์ที�กฎหมายคุม้ครองให”้ ความเห็นนี1  
Jhering นักกฎหมายชาวเยอรมันเป็นผู้คิดขึ1 น ผู้ที�มีความเห็นประการที�  2 นี1  เน้นไปที�
จุดประสงค์ (Zweck) ของสิทธิ กล่าวคือ การที�กฎหมายให้อํานาจแก่บุคคลที� เจตจํานง 
(Willensmacht) ก็เพื�อประโยชน์อยา่งใดอยา่งหนึ�งซึ�งบุคคลมุ่งประสงค ์ฉะนั1นจึงควรถือวา่สิทธิ
เป็น “ประโยชน์” ที�กฎหมายคุม้ครองมากกวา่ที�จะเป็น “อาํนาจ” 

“สิทธิ” ไม่เหมือนกับอํานาจมีความแตกต่างกันอย่างมากเพราะสิทธิไม่
สามารถใชบ้ังคับบุคคลอื�นใหป้ฏิบัติตามที�ตนตอ้งการได ้การที�เรามีสิทธิ หรือเป็นผูท้รงสิทธิ 
เป็นเพียงการก่อใหเ้กิดหน้าที�แก่บุคคลอื�นที�จะตอ้งเป็นเพียงการก่อใหเ้กิดหน้าที�การล่วงสิทธิ
หรือละเมิดสิทธิของเราเท่านั1น  การใชสิ้ทธิที�กฎหมายกําหนดใหมี้นั1นก็ใชไ้ดเ้ท่าที�ไม่ละเมิด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื�นไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อรฐัธรรมนูญ หรือไม่ขดัต่อศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน 
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หากมีบุคคลอื�นละเมิดสิทธิ ล่วงสิทธิ หรือโตแ้ยง้สิทธิเราก็ไม่สามารถบังคับ
ดว้ยตนเอง เพราะกฎหมายไม่ได้ใหอ้ํานาจไว ้ผู ้ทรงสิทธิจะตอ้งใชสิ้ทธิฟ้องรอ้งใหพ้นักงาน
เจา้หน้าที�ผูมี้อํานาจหน้าที�ตามกฎหมายจัดใหต้ามบทบัญญัติของกฎหมาย เช่น นําคดีขึ1 น
ฟ้องร้องต่อศาลเพื�อให้ศาลพิพากษาบังคับใหห้รือใช้ยกขึ1 นเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้ (รัฐ
ธรรมนูญฯ มาตรา 28, 29 และ 2`) 

สิทธิมีหลายประเภท ไดแ้ก่ 
 4)   สิทธิในชีวติและรา่งกาย 
  2)  สิทธิในชื�อเสียง 
  5)   สิทธิในทรพัยส์ิน 
  6) สิทธิอื�นๆ ตามที�รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช 
276a บัญญัติไว ้โดยกําหนดใหอ้อกกฎหมายในภายหลัง เช่น สิทธิที�จะไดร้บั
การใหบ้ริการจากรฐัในดา้นต่างๆ 

  กฎหมายไทยไดบ้ัญญติัคาํว่า “เด็ก” ไวใ้นที�ต่างๆ และมีความหมายต่างกนัไป
ตามความมุ่งหมายของกฎหมายแต่ละฉบับ เช่น ประมวลกฎหมายอาญาไดบ้ัญญัติใชค้ําว่า 
“เด็ก” สาํหรบัผูมี้อายุไม่เกิน 46 ปี (มาตรา 95 และ 96) ในขณะที�พระราชบญัญติัจดัตั1งศาล
เยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2756 ไดบ้ัญญัติ
ความหมายของคาํวา่ เด็กไวเ้ป็นพิเศษวา่ “เด็ก” หมายถึงบุคคลผูมี้อายุเกิน 9 ปีบริบรูณ์ แต่ยงั
ไม่เกิน 46 ปีบริบรูณ์ (กุลพล พลวนั, 2765: 5a4) 
   อนึ�ง ประเทศไทยยงัไดล้งนามในภาคยานุวติัสารอนุสญัญาวา่ดว้ยสิทธิเด็ก เมื�อ
วนัที� 42 กุมภาพนัธ ์พ.ศ.2757 ซึ�งตามอนุสญัญาดงักล่าวไดก้าํหนดอายุของเด็กไวว้า่ หมายถึง
บุคคลที�มีอายุตํ �ากวา่ 4` ปี 
   ดงันั1น คาํวา่ “เด็ก” มีความหมายครอบคลุมกวา้งขวางรวมถึงบุคคลที�กฎหมาย
ไทยมุ่งใหค้วามคุม้ครองเป็นพิเศษดว้ย ในที�นี1  คาํว่า “เด็ก” จะใหมี้ความหมายถึง บุคคลซึ�งมี
อายุตํ �ากว่ายี�สิบปีเหมือน “ผูเ้ยาว”์ ตามกฎหมายไทยเวน้แต่ในกรณีที�กฎหมายเฉพาะจะใหค้ํา
จาํกดัความเป็นประการอื�นหรือเป็นกรณีที�จะระบุไวเ้ป็นอยา่งอื�น (กุลพล พลวนั, 2765: 5a2) 
   2.4.6.2  แนวความคิดของนักปราชญที์�เกี�ยวกบัเด็ก 
   จากการศึกษาความเป็นมาทางประวติัศาสตรจ์ะพบว่านักปราชญห์รือนักเขียน
ส่วนใหญ่แทบจะไม่มีการเขียนบนัทึกถึงทฤษฎีที�เกี�ยวกบัเด็กไวเ้ป็นเฉพาะแต่อยา่งใด แต่พบว่ามี
การเขียนเรื�องที�เกี�ยวกบัเด็กรวมไวใ้นเรื�องของครอบครวั ที�เป็นเช่นนี1 เพราะแต่เดิมนั1นชีวิตและ
ความเป็นอยู่ของเด็กไม่ได้รับความสนใจอย่างเป็นพิเศษเฉกเช่นปัจเจกชนทั �วไป (Cohen, 
4mm2 อา้งถึงใน อิงอร จินตนาเลิศ, 2764: 56)  
   แนวความคิดของนักปราชญบ์างท่านเกี�ยวกบัเด็ก ไดแ้ก ่
   Aristotle (อิงอร จินตนาเลิศ, 2764: 56) เห็นว่า ตามธรรมชาติของครอบ 
ครวันั1น ถือวา่เด็กเป็นส่วนหนึ�งของครอบครวั และเด็กเป็นผูสื้บทอดของครอบครวั 
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   Aquinas (อิงอร จินตนาเลิศ, 2764: 56) เขียนเรื�องความสัมพันธ์ภายใน
ครอบครวัเห็นวา่เด็กเป็นบุคคลหนึ�งของครอบครัว แมว้า่บิดามารดาจะมีสิทธิเหนือบุคคลก็ตาม 
แต่สิทธิของบิดามารดานี1 ถูกจาํกดัเนื�องจากบิดามารดามีหน้าที�จะตอ้งดแูลเอาใจใส่ต่อบุตรของ
ตนทุกดา้น โดยเฉพาะดา้นการเจริญเติบโตทางร่างกาย จิตใจ และศีลธรรมใน  
   Bodin (อิงอร จินตนาเลิศ, 2764: 56) เป็นนักปราชญค์นแรกที�เห็นวา่เด็ก
จะตอ้งไดร้บัการคุม้ครองจากครอบครัว เนื�องจากครอบครัวเป็นผูดู้แลเด็กแทนรฐัในดา้นการ
อบรมเบื1 องตน้เพื�อการเป็นพลเมืองที�ดีของรฐั Jean Bodin เห็นวา่แมบิ้ดาจะมีอาํนาจเหนือเด็กก็
ตาม แต่ก็เห็นว่าจะตอ้งมีกฎหมายที�คุม้ครองเด็กเพื�อป้องกนัเด็กจากการใชค้วามรุนแรงหรือ
ความทารุณที�อาจเกิดจากบิดา  
   Hobbes (อิงอร จินตนาเลิศ, 2764: 57) เห็นวา่เด็กอยูภ่ายใตอ้าํนาจและการ
ดูแลของผูป้กครอง ซึ�งเด็กจะตอ้งนบนอบเชื�อฟังบิดามารดาและเห็นว่าบิดามารดาสามารถฆ่า
หรือทอดทิ1 งเด็กไดถ้า้เด็กไม่นบนอบเชื�อฟัง  
   Locke เห็นวา่เด็กมีหน้าที�ตอ้งเชื�อฟังบิดามารดาและบิดามารดามีอาํนาจเหนือ
เด็ก แต่การที�เด็กเป็นผูสื้บทอดมรดกของบิดามารดาจึงทาํใหเ้กิดความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลใน
ครอบครวั (อิงอร จินตนาเลิศ, 2764: 57) 
   Rousseau (Cohen, 4mm2 อา้งถึงใน อิงอร จินตนาเลิศ, 2764: 57) เขียนถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างด็กและครอบครัว โดยเห็นว่ามารดาเป็นผู้ดูแลและเป็นผูอ้บรมเด็กที�
แทจ้ริงของครอบครวั ซึ�งการอบรมนี1 ทาํใหเ้ด็กเติบโตเป็นผูใ้หญ่ที�สมบรูณ์ ที�สาํคญับิดามารดามี
หน้าที�เลี1 ยงดบุูตรของตนใหป้ระสบความสาํเร็จถึงที�สุด  
   สําหรับประเทศไทยไดใ้หค้วามสําคัญกับสิทธิ (ระพีพรรณ คําหอม, 2776: 
442-445) พื1 นฐานของเด็ก 6 ประการไดแ้ก่ 

4)  สิทธิที�จะมีชีวิต (Right to Life) เด็กทุกคนมีสิทธิติดตวัที�จะใหเ้ด็ก
มีการอยูร่อดและการพฒันาของเด็ก เด็กแต่ละคนมีสิทธิในตวัเองโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ
โดยไม่คาํนึงถึงเชื1 อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง หรือทางอื�น ตน้
กาํเนิดทางชาติ ชาติพนัธุห์รือสงัคม ทรพัยสิ์น ความทุพพลภาพ การเกิด หรือสถานะอื�น ๆ ของ
เด็ก 

2) สิทธิที�จะไดร้บัการปกป้องคุม้ครอง (Right to be Protected) เด็ก
ที�บิดามารดาผูป้กครองไม่สามารถใหก้ารอุปการะเลี1 ยงด ูอบรม สั �งสอน ช่วยเหลือ สงเคราะห ์
และคุม้ครอง สวสัดิภาพจะตอ้งไดร้บัสิทธิในทันทีจากรฐัและพนักงานเจา้หน้าที�โดยไม่คาํนึงถึง
เชื1 อชาติ สีผิว ชนชั1น ศาสนาและเผ่าพนัธุ ์

5) สิทธิที�จะไดร้บัการพฒันา (Right to be Developed) เด็กทุกคน
จะต้องได้รับการอุปการะเลี1 ยงดู อบรม สั �งสอน พัฒนาจากบิดามารดา ผู้ปกครอง หรือ
ไดร้บัสวสัดิภาพตามสมควรแก่ขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมแห่งทอ้งถิ�น แต่ตอ้งไม่
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ตํ �ากว่ามาตรฐานขั1นตํ �าที�กําหนดเช่น ปัจจัยสี� การไดร้ับการศึกษา การรักษาพยาบาลเมื�อ
เจ็บป่วย 

6) สิทธิที�จะไดม้ีส่วนร่วม (Right to Participate) เด็กทุกคนมีสิทธิ
ไดร้ับการดูแลสุขภาพ การศึกษา และฝึกอบรม เพื�อส่งเสริมความประพฤติที�เหมาะสม ความ
ปลอดภยั และความรบัผิดชอบต่อสงัคม และมีส่วนรว่มส่งเสริมในกิจกรรมทางสงัคมที�สนใจ 
   ประเทศไทยไดเ้ขา้เป็นภาคีกติการะหว่างประเทศว่าดว้ยสิทธิของพลเมืองและ
สิทธิทางการเมือง ค.ศ.4m88 ซึ�งมีผลตามกฎหมายเมื�อวนัที� 2m มกราคม 276a โดยไม่ไดต้ั1ง
ขอ้สงวนไวแ้ต่อยา่งใด เนื�องจากประเทศไทยพิจารณาเห็นวา่ตามระบบการเมือง กฎหมาย และ
การปกครองของประเทศไทยในปัจจุบนัสามารถปฏิบติัตามกติกาไดโ้ดยไม่มีขอ้ขดัขอ้งแต่อยา่ง
ใด อีกทั1งประเทศไทยไดจ้ดัทําคาํแถลงตีความเขา้ใจ (Interpretative Declaration) ไวร้วม 6 ขอ้ 
คือ 4) ขอ้บทที� 4วรรค 4 2) ขอ้บทที� 8 วรรค 7 5) ขอ้บทที� m วรรค 5 และ 6) ขอ้บทที� 2a 
วรรค 4 การทําคาํแถลงใน 6 ประเด็นนี1  ทําใหไ้ทยสามารถปรบัพันธกรณีของกติกาใหเ้ขา้กับ
กฎหมายภายในของไทย ทําใหไ้ม่มีความจาํเป็นที�ไทยตอ้งแกก้ฎหมายเพื�อใหส้ามารถปฏิบัติ
ตามพนัธกรณีไดอ้ยา่งครบถว้นดว้ยเหตุผลดงักล่าว จึงไม่มีความจาํเป็นที�จะตอ้งเสนอเรื�องการ
เขา้เป็นภาคีกติกาต่อรัฐสภาเพื�อขอความเห็นชอบตามมาตรา 4`4 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2756 (ซึ�งบังคับในขณะนั1น) และไทยสามารถเขา้เป็นภาคี
กติกาไดท้ันทีดว้ยการภาคยานุวติัตามบทบัญยติัขอ้ 6` ของกติกา (กุลพล พลวนั, 2769: 
258-259) 
   สิทธิที�จะไดร้บัความคุม้ครองจากลไกต่างๆ ของรฐัและการหา้มเลือกปฏิบัติ ใน
ส่วนที�เกี�ยวกับสิทธิเด็ก ข้อบทที� 26 บัญญัติว่าเด็กทุกคนมีสิทธิที�จะไดร้ับมาตรการในการ
คุม้ครองตามที�จําเป็นเนื�องจากผูเ้ยาวใ์นฐานะที�เป็นส่วนหนึ�งของครอบครวัสังคมและของรัฐ 
ทั1งนี1 โดยไม่มีการเลือกปฏิบติัในเรื�องเชื1 อชาติ ผิว เพศ ภาษา ศาสนา สญัชาติหรือที�มาของสงัคม 
ทรพัยส์มบติัหรือแหล่งกาํเนิด (กุลพล พลวนั, 2769: 26a-262) 
   (กติการะหว่างประเทศว่าดว้ยสิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ.
4m88 ขอ้บทที� 26, มติที�ประชุมสมยัที� 57, ค.ศ.4m`m)  
   4) ขอ้บทที� 26 ยอมรบัซึ�งสิทธิของเด็กทุกคนที�จะไดร้บัการคุม้ครอง
จากครอบครวัสงัคมและรฐั ในฐานะที�เป็นผูเ้ยาว ์โดยไม่มีการเลือกปฏิบติั ดว้ยเหตุผลดังกล่าว 
เพื�อใหก้ารปฏิบัติตามขอ้บทที� 26 นี1 ลุล่วงไป จึงนํามาซึ�งการจัดใหมี้มาตรการพิเศษเพื�อ
คุม้ครองเด็ก นอกเหนือไปจากการจัดใหมี้มาตรการต่างๆ ที�รัฐภาคีจาํตอ้งจดัใหมี้ขึ1 นอยู่แลว้ 
ตามขอ้บทที� 2 เพื�อใหม้ั �นใจว่าทุกๆ คนสามารถใชสิ้ทธิต่างๆ ไดต้ามบทบัญญติัของกติกาฉบบั
นี1  บ่อยครั1งที�รายงานของรฐัภาคีไดใ้หค้วามสาํคญัแก่ภาระหน้าที�ดังกล่าวไม่เท่าที�ควร และให้
ขอ้มูลไม่เพียงพอที�จะแสดงใหเ้ห็นว่าเด็ก ไดร้ับสิทธิต่างๆในการคุม้ครองเป็นพิเศษดังกล่าว
ขา้งตน้ (กุลพล พลวนั, 2769: 292) 
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   2) ในส่วนที�ต่อเนื� องกับเรื�องนี1  คณะกรรมการชี1 ให ้เห็นว่าสิทธิ
ทั1งหลายตามขอ้บทที� 26 มิใช่เป็นเพียงสิทธิประเภทเดียวที�กติกาฉบบันี1 ยอมรบัใหมี้สาํหรบัเด็ก 
ดังนั1น ในฐานะที�เป็นบุคคลคนหนึ�ง เด็กยอ่มไดร้บัประโยชน์จากสิทธิของพลเมืองทั1งปวงเท่าที�
ไดบ้ัญญัติไวใ้นกติกานี1 ด้วยเช่นกัน ในการกําหนดสิทธิต่างๆ ดังกล่าว บทบัญญัติอื�นๆ ของ
กติกาฉบับนี1 หลายขอ้ไดแ้สดงอย่างชัดแจง้ว่า รัฐภาคีตอ้งจัดใหม้าตรการต่างๆ โดยมีแนวคิด
ที�ว่าจะตอ้งใหก้ารคุม้ครองแก่เด็กมากกว่าผู้ใหญ่ ดังนั1น ในส่วนที�เกี�ยวกับสิทธิในชีวิต การ
ลงโทษประหารชีวิตเด็กที�ทําผิดอาญา ซึ�งมีอายุตํ �ากว่า 4` ปี จึงเป็นสิ�งตอ้งหา้ม ในทํานอง
เดียวกัน ในกรณีที�มีการจํากัดเสรีภาพโดยนําอํานาจของกฎหมาย ผู้เยาว์ที�เป็นผูต้อ้งหาใน
คดีอาญาจะตอ้งถกูแยกขงั ออกจากผูใ้หญ่ และจะตอ้งนําตัวขึ1 นพิจารณาพิพากษาคดีใหเ้ร็วที�สุด
เท่าที�จะทําได ้และเด็กที�ตอ้งคําพิพากษาวา่กระทําผิดจะตอ้งนําไปสู่ระบบฟื1 นฟูความประพฤติ 
ซึ�งจะตอ้งแบ่งแยกออกจากการฟื1 นฟูความประพฤติผูใ้หญ่ตามความเหมาะสมแก่วยัและสถานะ
ตามกฎหมายของเด็กแต่ละคน จุดมุ่งหมายคือการใหก้ารอุปถัมภ์เพื�อการปรับปรุงความ
ประพฤติและกลับเนื1 อกลับตัวเขา้สู่สงัคมในกรณีอื�น ก็เช่นเด็กไดร้บัการคุม้ครองโดยขอ้จาํกัด
ของบางประการที�สามารถกรทาํไดห้รืออนุญาตใหมี้การจาํกดัไดร้บัโดยกติกานี1  (กุลพล พลวนั, 
2769: 292-295) 
   5) อยา่งไรก็ดี มาตรการสว่นใหญ่ที�ไดร้บัการยอมรบันั1น มิกาํหนดไว ้
แน่นอนในกติกาแต่ปล่อยใหเ้ป็นเรื�องของรฐัภาคีที�จะตัดสินใจว่าจะกระทําอยา่งไรกบัเรื�องการ
คุม้ครองที�จาํเป็นสาํหรบัเด็กภายในอาณาเขตและในเขตอาํนาจของรฐันั1นๆ 
   คณะกรรมการมีขอ้สงัเกตวา่ บรรดามาตรการต่างๆ ดงักล่าวนี1  แมว้า่มี
ความตั1งใจจะใหก้ารคุม้ครองเบื1 องตน้ต่อสิทธิอื�นๆ ที�ไดบ้ัญญัติไวใ้นกติกาฉบับนี1  แต่ก็อาจให้
ความคุม้ครองไปถึงสิทธิในทางเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรมไดด้ว้ย  ตวัอยา่งเช่น มาตรการ
เพื�อลดอัตราการตายของทารกและเพื�อกําจดัภาวะการขาดอาหารในเด็ก และมาตรการเพื�อ
ป้องกนัเด็กจากการกระทําที�โหดรา้ยทารุณหรือผิดมนุษยธรรม หรือการแสวงหาประโยชน์จาก
เด็ก โดยวิธีการบังคับใชแ้รงงาน การคา้ประเวณี หรือการนําไปเป็นเครื�องมือในการคา้ยาเสพ
ติดหรือโดยวธีิการอื�นๆ ในดา้นวฒันธรรม มาตรการที�เป็นไปไดทุ้กอยา่งควรกระทําไปเพื�อเป็น
การอุปถัมภ์เด็กในการพฒันาบุคลิกภาพ และใหก้ารศึกษาแก่เด็กในระดับที�ทําใหเ้ด็กสามารถ
ใช้สิทธิทั1งหลายในกติกานี1  โดยเฉพาะอย่างยิ�ง สิทธิในเสรีภาพของความคิดเห็นและการ
แสดงออก นอกจากนั1นคณะกรรมการมีความประสงคที์�จะใหร้ฐัภาคีสนใจที�จะเพิ�มรายละเอียด
ขอ้มูลในรายงานเกี�ยวกับมาตรการที�จะใหค้วามเชื�อมั �นว่า เด็กจะไม่ถูกนําไปใชใ้นการสูร้บ
โดยตรงดว้ย (กุลพล พลวนั, 2769: 295) 
   6) สิทธิที�จะไดร้บัมาตรการพิเศษในการคุม้ครองนั1น จะใหแ้ก่เด็กทุก
คนเนื�องจากการมีฐานะเป็นผูเ้ยาว ์แต่กติกามิไดร้ะบุอายุที�เด็กไดก้ลายเป็นผูบ้รรลุนิติภาวะ 
เรื�องนี1 ไดม้อบใหร้ฐัภาคีเป็นผูก้าํหนดเอง โดยใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสมของสภาพสงัคมและ
มโนธรรมภายในรฐันั1นๆ และเพื�อใหค้วามเคารพแก่เรื�องนี1  รฐัภาคีควรชี1 ใหเ้ห็นวา่อายุของเด็ก
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ซึ�งมีสิทธิทํางานรับจา้งไดต้ามกฎหมาย และอายุของเด็กที�จะไดร้ับการปฏิบัติเหมือนผูใ้หญ่
ภายใตก้ฎหมายแรงงานนั1น มีอยูอ่ยา่งไรบา้ง 
   รฐัภาคีควรใหข้อ้มูลต่อไปดว้ยว่า อายุของเด็กที�ไดร้ับการพิจารณาว่า
เป็นผูใ้หญ่เพื�อวตัถุประสงคต์ามขอ้บทที� 4a วรรค 5 นั1นมีอยู่อยา่งไร อยา่งไรก็ดี คณะกรรการ
มีขอ้งสงัเกตวา่อายุของเด็กเพื�อวตัถุประสงคข์า้งตน้ไม่ว่าควรกาํหนดใหต้ํ �าลงโดยไม่มีเหตุผลอนั
สมควรและในกรณีใดๆก็ตาม รฐัภาคีไม่อาจหลุดพน้จากภาระหน้าที�ภายใตก้ติกาในเรื�องบุคคล
ที�อายุตํ �ากวา่ 4` ปี ไม่วา่เขาเหล่านั1นจะบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายภายในรฐันั1นๆ แลว้หรือไม่
ก็ตาม (กุลพล พลวนั, 2769: 295) 
   7) กติกาตอ้งการบอกว่า เด็กควรไดร้บัการคุม้ครองใหป้ลอดภยัจาก
การเลือกปฏิบัติไม่ว่าดว้ยเหตุใดๆ เช่น เชื1 อชาติ ผิว เพศ ภาษา ศาสนา เผ่าพันธุ์แห่งชาติหรือ
สงัคม ทรพัยสิ์นหรือแหล่งกาํเนิด ในสว่นที�เกี�ยวขอ้งกบัเรื�องนี1  คณะกรรมการมีขอ้สงัเกตว่า โดย
ที�การเลือกปฏิบติัในการใชสิ้ทธิต่างๆ ในกติกาไดถู้กหา้มไวด้ว้ย ในกรณีของเด็กก็เช่นกนั ตาม
ขอ้บทที� 2 และความเสมอภาคภายใตก้ฎหมายตามขอ้บทที� 28 การหา้มการเลือกปฏิบติัก็ถูก
นํามาปฏิบัติไวใ้นขอ้บทที� 26 เกี�ยวกับมาตรการพิเศษที�กําหนดขึ1 นเพื�อคุมครองเด็กตามที�
กล่าวถึงไวใ้นขอ้บทดังกล่าวขา้งตน้ รายงานของรัฐภาคีควรชี1 ใหเ้ห็นว่า ในทางกฎหมายและ
ในทางปฏิบัติจะมั �นใจไดว้่ามีการจดัการเลือกปฏิบัติทั1งมวลในทุกๆ เรื�อง โดยเฉพาะอย่างยิ�ง
ระหวา่งเด็กที�มีสญัชาติของรฐันั1นๆ กบัเด็กที�เป็นคนต่างดา้วหรือระหวา่งบุตรชอบดว้ยกฎหมาย
กบับุตรนอกสมรส (กุลพล พลวนั, 2769: 295-296) 
   8)  ความรับผิดชอบในการใหห้ลักประกันแก่เด็กในการคุม้ครองที�
จาํเป็นตกเป็นหน้าที�ของครอบครวั สงัคมและรฐันั1นๆ แมว้่ากติกาไม่ไดช้ี1 ชดัวา่ความรบัผิดชอบ
ส่วนใดตกแก่ใครแต่วา่หน้าที�เบื1 องตน้ก็ยอ่มตกแก่ครอบครวั ซึ�งแปลความหมายอยา่งกวา้งไดว้า่
รวมถึงบุคคลทุกคนที�ประกอบกนัเป็นครอบครวัในสงัคมของรฐัภาคีที�เกี�ยวขอ้ง โดยเฉพาะอยา่ง
ยิ�ง บิดามารดาที�จะตอ้งก่อใหเ้กิดสภาวการณ์ต่างๆ ในอนัที�จะส่งเสริมการพฒันาบุคลิกภาพของ
เด็กไดอ้ยา่งกลมกลืน และทาํใหเ้ด็กสามารถใชสิ้ทธิต่างๆ ที�ยอมรบัโดยกติกา อยา่งไรดี ปัจจุบัน
เป็นที�ยอมรับกนัทั �วไปว่า บิดามารดาทั1งหลายจาํตอ้งออกไปทํางานนอกบา้นเพื�อหารายไดม้า
เลี1 ยงดูครอบครวั ดังนั1น รายงานของรฐัภาคีจึงตอ้งชี1 ใหเ้ห็นดว้ยว่าสงัคมและสถาบันต่างๆ ทาง
สงัคมและรฐันั1นๆ ไดมี้ความรบัผิดชอบในการช่วยเหลือครอบครวัในการทําใหม้ั �นใจไดว้่าเด็ก
ไดร้บัการคุม้ครองดว้ย (กุลพล พลวนั, 2769: 295-296) 
   นอกจากนั1น กรณีที�บิดามารดาหรือครอบครวัทาํผิดหน้าที�ของตนอยา่ง
รา้ยแรง มีการกดขี�เด็กหรือทอดทิ1 งเด็ก รัฐควรเขา้ไปแทรกแซงโดยการจาํกัดอํานาจปกครอง
ของบิดามารดา และเด็กควรถูกนําแยกออกจากครอบครวัเมื�อมีความจาํเป็นตามสถานการณ์ 
ถ้าการสมรสสิ1 นสุดลงควรมีมาตรการต่างๆ ติดตามมา ทั1งนี1  โดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุด
สําหรับเด็กด้วยให้การคุ ้มครองที�จําเป็นเท่าที�จะสามารถทําได้ และให้หลักประกันใน
ความสมัพนัธส์่วนตวัระหวา่งเด็กกบัพ่อแม่ (กุลพล พลวนั, 2769: 296) 



28 
 

   คณะกรรมการพิจารณาเห็นวา่ จะเป็นประโยชน์มากขึ1 นถา้รฐัภาคีจะให้
ขอ้มูลในรายงาน เกี�ยวกับมาตรการเฉพาะที�ใชใ้นการคุม้ครอง ซึ�งรัฐภาคีไดจ้ัดทําขึ1 นในการ
คุม้ครองเด็กที�ถูกทอดทิ1 งหรือถูกพรากจากสภาพสิ�งแวดลอ้มภายในครอบครวั ทั1งนี1  เพื�อจะช่วย
เด็กเหล่านั1นสามารถพัฒนาตนในสถานการณ์ที�มีความคลา้ยคลึงกับสภาพแวดลอ้มภายใน
ครอบครวัใหม้ากที�สุด (กุลพล พลวนั, 2769: 296) 
   9) ภายใตข้อ้บทที� 26  วรรค 2เด็กทุกคนมีสิทธิไดร้บัหลกัฐานทาง
ทะเบียนทันทีที�ถือกาํเนิด และย่อมไดร้บัการตั1งชื�อ ในความเห็นของคณะกรรมการ บทบญัญติั
ขอ้นี1 ควรไดร้ับการตีความใหมี้ความเชื�อมโยงอย่างใกลชิ้ดกับบทบัญญัติอันเกี�ยวกับสิทธิที�จะ
ได้รับการคุ ้มครองโดยเฉพาะและเป็นมาตรการที�กําหนดขึ1 นเพื�อยอมรับสภาพบุคคลทาง
กฎหมายของเด็ก บทบัญญติัที�ใหส้ิทธิในการมีชื�อของเด็กเป็นมาตรการพิเศษที�สําคัญยิ�ง ใน
กรณีที�เด็กเกิดมาในฐานะที�เป็นบุตรนอกสมรส 
   วัตถุประสงค์หลักของภาระหน้าที�ในการให้หลักฐานทางทะเบียน
ภายหลังการเกิด ก็เพื�อขจัดอันตรายเรื�องการลักพาเด็ก การซื1 อหาเด็กที�ถูกลักพา หรือการ
ปฏิบัติวิธีการอื�นๆ ซึ�งเป็นการไม่สอดคลอ้งกับการใชสิ้ทธิกติกานี1  รายงานของรัฐภาคีควร
ชี1 ใหเ้ห็นว่ารายละเอียดของมาตรการในเรื�องดังกล่าวที�จะสรา้งความมั �นใจว่าจะมีการลง
หลกัฐานทางทะเบียน สาํหรบัเด็กทุกคนที�เกิดภายในอาณาเขตของรฐันั1นๆ 
   `) รฐัภาคีควรใหค้วามสนใจเป็นพิเศษในเรื�องการใหก้ารคุม้ครองแก่
เด็ก นั�นคือสิทธิที�จะไดร้บัสญัชาติตามที�บญัญติัไวใ้นขอ้บทที� 26 วรรค 5 ขณะที�วตัถุประสงค์
ของบทบญัญติัขอ้นี1 ก็เพื�อป้องกนัมิใหเ้ด็กปราศจากการคุม้ครองโดยสงัคมและโดยรฐัโดยเหตุผล
ที�เขาเป็นคนไม่มีสญัชาติไม่จาํเป็นวา่มาตรการนี1 จะก่อภาระหน้าที�แก่รฐัที�ตอ้งใหส้ญัชาติแก่เด็ก
ทุกคนที�เกิดในอาณาเขตของตน อยา่งไรก็ดี รฐัอาจถกูเรียกรอ้งใหส้ญัชาติแก่เด็กทุกคนที�เกิดใน
อาณาเขตของตน รฐัอาจถูกเรียกรอ้งใหจ้ดัหามาตรการที�เหมาะสม ทั1งที�เป็นมาตรการภายใน
รฐัดว้ยกนั เพื�อใหค้วามมั �นใจวา่เด็กทุกคนจะไดร้บัสญัชาติเมื�อเขาเกิดมา ในส่วนที�เกี�ยวกบัเรื�อง
นี1 จะตอ้งไม่มีการเลือกประวติัในการไดม้าซึ�งสญัชาติตามกฎหมายภายใน ระหวา่งเด็กที�เกิดจาก
การสมรสที�ชอบด้วยกฎหมายกับเด็กนอกสมรส หรือเด็กที� เกิดจากบิดามารดาเป็นคนไร้
สัญชาติ หรือจากพื1 นฐานในเรื�องสถานะทางสัญชาติของบิดามารดาหรือบิดาหรือมารดา 
มาตรการดงักล่าวนี1 กาํหนดขึ1 นเพื�อใหเ้กิดความมั �นใจวา่เด็กทุกคนควรมีสญัชาติ รายงานของรฐั
ภาคีจึงควรกล่าวถึงเรื�องนี1 ดว้ย 
   

�.�  แนวคิดเกี�ยวกบัอาเซียน 
 
  �.�.�  ความเป็นมาของอาเซียน 
  การรวมกลุ่มของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในระยะแรกเกิดขึ1 น
ภายหลงัสงครามโลกครั1งที� 2 โดยเริ�มจากการกอ่ตั1งองคก์ารสนธิสัญญาป้องกนัเอเชียตะวนัออก
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เฉียงใต ้(Southeast Asian Collective Defense Treaty: SEATO) ในปี ค.ศ.4m6m โดยมีสมาชิก 
` ประเทศ อันได้แก่ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั �งเศส ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ปากีสถาน 
ฟิลิปปินส ์และไทย โดยมีวตัถุประสงคห์ลกั เพื�อต่อตา้นการแผ่ขยายตัวของลทัธิคอมมิวนิสต์ใน
ภมิูภาคฯ ดว้ยหลกัการยบัยั1งทางการทหารควบคู่ไปกบัการกระชบัความมั �นคงและความร่วมมือ
ดา้นสังคม เศรษฐกิจ และการศึกษาระหว่างกนั (พิษณุ  สุวรรณะชฏ, 276a: 54 อา้งถึงใน    
สุวชิา เป้าอารีย,์ 2776: 9) อยา่งไรก็ตามเป็นที�น่าสงัเกตวา่ สมาชิก SEATO ทั1ง ` ประเทศนั1น 
มีเพียงฟิลิปปินส์และไทยเท่านั1นที�มีดินแดนอยู่ในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต ้จึงทําให้
ผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศสมาชิกมีน้อยมาก และเป็นสาเหตุหลักประการหนึ�งที�ทําให ้
SEATO  สลายตวัลงไปในทา้ยที�สุดในปี ค.ศ.4m99 เหตุผลอื�นที�ทําให ้SEATO ตอ้งลม้เลิกไปคือ 
การฟื1 นความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาที�ทําใหค้วามตึงเครียดทางการทหารใน
ภูมิภาคฯ บรรเทาเบาบางลง ประกอบกับกิจกรรมต่างๆ ของ SEATO เป็นไปอย่างไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที�ควร (พิษณุ  สุวรรณะชฏ, 276a: 52 อา้งถึงใน สุวิชา เป้าอารีย,์ 2776: 
9) 
 เนื�องจากกิจกรรมใน SEATO ไดถู้กลดระดับลงและมีแนวโน้มที�จะปิดตัวลง กลุ่ม
ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตอ้ันไดแ้ก่ สหพันธรฐัมาลายา ฟิลิปปินส์และไทยได้
ร่วมกนัก่อตั1งสมาคมเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(Association of Southeast Asia: ASA) ขึ1 นในปี
ค.ศ.4m84 โดยมีวัตถุประสงค์เพื�อส่งเสริมความก้าวหน้า ความเจริญทางเศรษฐกิจและ
วฒันธรรมในภูมิภาคฯ นับไดว้า่ ASA เป็นองคก์ารระหวา่งประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวนัออก
เฉียงใตแ้ห่งแรกที�ไดร้บัการก่อตั1งจากการริเริ�มของสมาชิกในภูมิภาคฯ นี1  โดยในการริเริ�มของ
ตนกู อบัดุล ราหม์าน (Tunku Abdul Rahman) นายกรฐัมนตรีสหพนัธรฐัมาลายาในสมยันั1น 
อย่างไรก็ตามเพียงสองปีหลังการก่อตั1งก็เกิดเหตุการณ์ความขัดแยง้ระหว่างฟิลิปปินส์และ
มาเลเซียในกรณีซาบาห ์(Sabah) ถึงแมว้า่ในปี ค.ศ.4m88 ความสมัพนัธ์ระหวา่งฟิลิปปินสก์บั
มาเลเซียจะกลบัคืนเขา้สู่สภาวะปกติในระดับหนึ�ง แต่ ASA ก็ถกูมองวา่ไม่สามารถดําเนินต่อไป
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เนื�องจาก การมีสมาชิกเพียงไม่กี�ประเทศในภูมิภาคฯ และถูกมองว่า
เป็นเครื�องมือของสหรัฐอเมริกาในการต่อตา้นการแผ่ขยายลัทธิคอมมิวนิสต์ในภูมิภาคฯ ใน
ทา้ยที�สุด ASA ก็ไดยุ้ติบทบาทลงในปี ค.ศ.4m89 หลงัการก่อตั1งอาเซียน (พิษณุ  สุวรรณะชฏ, 
276a: 57-58; สุวชิา เป้าอารีย,์ 2776: `) 
  อย่างไรก็ตามในช่วงเวลาเดียวกันในปี ค.ศ.4m85 ฟิลิปปินส์ได้ก่อตั1งองค์การกลุ่ม
ประเทศมาฟิลินโด (Maphilindo) ซึ�งประกอบไปด้วย  ประเทศมาเลเซีย ฟิลิปปินส์และ
อินโดนีเซีย โดยมีวตัถุประสงค์ในการร่วมมือทางเศรษฐกิจ และการต่อตา้นรฐัจกัรวรรดินิยม 
แต่มาฟิลินโดก็ไม่สามารถดํารงสถานณะเป็นองค์การระหว่างประเทศที�ถาวรได้ เนื� องจาก
ปัญหาความขัดแยง้ระหว่างมาเลเซียกับฟิลิปปินส์เหนือ ดินแดนที�เรียกว่า ซาบาห์ ในเขต     
บอเนียวทางเหนือ ที�ทั1 งฟิลิปปินส์และมาเลเซียต่างก็อ้างสิทธิครอบครอง ด้วยเหตุนี1 เอง
ฟิลิปปินส์จึงปฏิเสธการจดัตั1งสหพันธรฐัมาเลเซียที�มีการผนวกบอเนียว ซาราวกั มลายาและ
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สิงคโปร์เขา้ดว้ยกัน และในที�สุดก็ตามมาดว้ยการตัดสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในเวลา
ต่อมา ในอีกดา้นหนึ�ง ประเทศอินโดนีเซียโดยการนําของประธานาธิบดีซกูารโ์น (Sukarno) ได้
มองการจดัตั1งสหพนัธรฐัมาเลเซียวา่เป็นเครื�องมือของจกัรวรรดินิยม ในขณะที�มาเลเซียก็มองวา่
อินโดนีเซียยืนอยู่ขา้งสาธารณรฐัประชาชนจีน และเป็นภัยต่อความมั �นคงในมาเลเซีย ในที�สุด
ประธานาธิบดีซูการ์โนแห่งอินโดนีเซียไดป้ระกาศนโยบายเผชิญหน้า (Confrontasi) เพื�อ
ต่อตา้นมาเลเซีย (Kan-Yang Malaysia) และลงเอยดว้ยการระงบัความสมัพันธ์ทางการทูตต่อ
กนั (พิษณุ  สุวรรณะชฏ, 276a: 5`-5m อา้งถึงใน สุวิชา เป้าอารีย,์ 2776: m) 
 อย่างไรก็ตามในช่วงกลางทศวรรษที�  8a ได้เกิดการเปลี�ยนแปลงในสถานการณ์
การเมืองในหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น การที�นายพลซูฮาร์โต 
(Soeharto) ไดขึ้1 นดาํรงตําแหน่งผูนํ้าอินโดนีเซียคนใหม่หลังเกิดกบฏคอมมิวนิสต์ในปี ค.ศ.
4m87 และทําใหซ้กูารโ์นตอ้งลงจากตาํแหน่ง การเปลี�ยนแปลงครั1งนี1 ทําใหน้โยบายต่างประเทศ
ของอินโดนเซียเปลี�ยนแปลงจากนโยบายนิยมจีนไปสู่นโยบายที�มีความสัมพันธ์ใกลช้ิดกับ
ประเทศฝั�งตะวนัตกมากขึ1 น เพื�อต่อตา้นการแผ่ขยายของลทัธิคอมมิวนิสตแ์ละรวมถึงการยกเลิก
นโยบายเผชิญหน้ากับมาเลเซีย ในขณะที�สิงคโปร์ไดถ้อนตัวเองออกจากสหพันธรัฐมาเลเซีย 
เพื�อเป็นรัฐอิสระในปีค.ศ.4m87 และที�ฟิลิปปินสไ์ดป้ระธานาธิบดีคนใหม่ คือ เฟอร์ดินานด ์   
อี. มารก์อส (Ferdinand E. Marcos) ที�ไดพ้ยายามสานสมัพนัธก์บัมาเลเซียอีกครั1งหนึ�ง จาก
การเปลี�ยนแปลงทางการเมืองภายในประเทศในภูมิภาคฯ ที�ทําใหค้วามขดัแยง้ระหวา่งประเทศ
ในภมิูภาคฯ บรรเทาลง และในขณะที�เกิดความตึงเครียดที�เพิ�มมากขึ1 นจากรณีสงครามอินโดจีน 
และการแผ่ขยายลัทธิคอมมิวนิสต์ในภูมิภาคฯ ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนจากจีนหรือสหภาพ  
โซเวียต ซึ�งถือวา่เป็นภัยคุกคามต่อภูมิภาคฯ (พิษณุ  สุวรรณะชฏ, 276a: 77-78 อา้งถึงใน     
สุวิชา เป้าอารีย,์ 2776: m)  และทําใหผู้นํ้า 7 ชาติ ในภูมิภาคฯ อนัไดแ้ก่ ไทย มาเลเซีย 
ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซียและสิงคโปร์ ตระหนักถึงความจําเป็นในการก่อตั1งองค์การในระดับ
ภูมิภาคที�จะช่วยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศเพื�อต่อตา้นภัยคุกคามต่างๆ ดว้ยเหตุนี1
เอง อาเซียนจึงไดร้บัการสถาปนาขึ1 นจากปฏิญญากรุงเทพ (The Bangkok Declaration) โดย
ประเทศผู้ก่อตั1งตกลงที�จะร่วมมือกันเพื�อเร่งการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาและ
ความกา้วหน้าทางสงัคมและวฒันธรรมในภูมิภาคฯ ในขณะเดียวกนัก็จะใหค้วามสาํคญักบัการ
สรา้งเสถียรภาพและสันติภาพในภูมิภาคฯ โดยปราศจากการแทรกแซงจากภายนอก (Gill, 
4mm9: 5a อา้งถึงใน สุวิชา เป้าอารีย,์ 2776: m) จาํนวนสมาชิกของอาเซียนที�เริ�มจาก 7 
ประเทศในปี ค.ศ.4m89 ก็ไดข้ยายเป็น 8 ประเทศในปี ค.ศ.4m`m เมื�อบรไูนไดร้บัเอกราชจาก
องักฤษ และเมื�อสงครามเย็นจบลงในตน้ทศวรรษที� ma เวียดนามไดเ้ป็นสมาชิกอาเซียน ซึ�งเป็น
ครั1งแรกที�อาเซียนใหก้ารยอมรบัประเทศที�มีระบอบการปกครองแบบสงัคมนิยมเขา้เป็นสมาชิก 
ต่อมาลาวและพม่าไดเ้ขา้มาเป็นสมาชิกในปี ค.ศ.4mm9 และกมัพชูาในปี ค.ศ.4mmm 
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  �.�.� วตัถปุระสงค ์และหลกัการของอาเซียน 
  ในวันที�  ` สิงหาคม ค.ศ.4m89 กลุ่มประเทศอาเซียนได้มีพิธีลงนามในปฏิญญา
กรุงเทพฯ และไดร้ะบุวตัถุประสงคห์ลกัของการจดัตั1งอาเซียนไว ้ดังนี1  (Gill, 4mm9: 68 อา้งถึง
ใน สุวชิา เป้าอารีย,์ 2776: m) 
  2.2.2.4 เร่งรัดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความกา้วหน้าทางสังคมและ
การพฒันาทางวฒันธรรมของภูมิภาค ดว้ยความเพียรพยายามร่วมกนัในจิตวิญญานแห่งความ
เสมอภาคและความเป็นหุน้ส่วนกนั เพื�อเสริมสรา้งรากฐานประชาคมเอเชียตะวนัออกเฉียงใตใ้ห้
มีความเจริญรุง่เรืองและสนัติสุข 
  2.2.2.2 ส่งเสริมสนัติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค ดว้ยการเคารพในความ
ยุติธรรมและหลกันิติธรรมในการดาํเนินความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศในภูมิภาค และยึดมั �นใน
หลกักฎบตัรสหประชาชาติ 
  2.2.2.5 ส่งเสริมความร่วมมืออยา่งจริงจงัและความช่วยเหลือซึ�งกนัและกนัใน
ผลประโยชน์ร่วมกนัทางเศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม วชิาการ วทิยาศาสตร ์และการบริหาร  
  2.2.2.6 ใหค้วามช่วยเหลือซึ�งกันและกนั ในรูปของการฝึกอบรมและการวิจยั
ในดา้นการศึกษา วิชาชีพ และการบริหาร 
  2.2.2.7 ให้ความร่วมมือที� มีประสิทธิผลมากขึ1 นในด้านการเกษตรและ
อุตสาหกรรม การขยายการคา้ รวมถึงการศึกษาปัญหาการคา้ระหว่างประเทศ ตลอดจนการ
ปรับปรุงการขนส่งและการคมนาคมระหว่างกัน และยกระดับมาตรฐานการครองชีพของ
ประชาชนของประเทศตน 
  2.2.2.8 ส่งเสริมการศึกษาดา้นเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ 
  2.2.2.9 ธํารงไวซึ้�งความร่วมมืออย่างใกลชิ้ดและมีคุณประโยชน์กับองค์การ
ระหว่างประเทศและองค์กรส่วนภูมิภาคที�มีความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์คล้ายคลึงและ
สอดคลอ้งกันรวมทั1งเพื�อสํารวจหาช่องทางที�จะใหมี้ความร่วมมืออย่างใกลชิ้ดยิ�งขึ1 นในกลุ่ม
ประเทศสมาชิก 
  สญัลักษณ์ของอาเซียน คือ รูปตน้ขา้วสีเหลือง 4a ตน้มัดรวมกันไว ้หมายถึง ประเทศ
สมาชิกรวมกนัเพื�อมิตรภาพและความเป็นนํ1าหนึ�งใจเดียวกนั บนพื1 นสีแดงลอ้มรอบดว้ยวงกลมสี
ขาวและสีนํ1 าเงิน สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง สีแดง หมายถึง ความกลา้หาญและ
ความกา้วหน้า สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ? และสีนํ1าเงิน หมายถึง สันติภาพและความมั �นคง 
(สุวทิย ์ตราสุวรรณ์, 2777: 4`-4m) 
  หลกัการและพื1 นฐานของความรว่มมือของประเทศในกลุ่มอาเซียนจะตอ้งปฏิบติั ไดแ้ก่  
  4) เคารพซึ�งกันและกันในเอกราช อธิปไตย ความเท่าเทียมบูรณาการแห่ง
ดินแดนและเอกลกัษณ์ประจาํชาติของทุกชาติ 
  2) สิทธิของทุกรัฐในการดํารงอยู่โดยปราศจากการแทรกแซงการโค่นลม้
อธิปไตยหรือการบีบบงัคบัจากภายนอก 
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  5) ไม่แทรกแซงกิจการภายในซึ�งกนัและกนั 
  6) ระงบัความแตกต่างหรือขอ้พิพาทโดยสนัติวธีิ 
  7) ไม่ใชก้ารขูบ่งัคบั หรือการใชก้าํลงั 
  8) รว่มมืออยา่งมีประสิทธิภาพระหวา่งประเทศสมาชิก 
  ความสาํเร็จในระดับหนึ�งของความร่วมมือในอาเซียนตลอดระยะเวลา 5a ปีแรก ของ
การก่อตั1งอาเซียน เกิดจากพฤติกรรมทางการเมืองระหวา่งประเทศในอาเซียนที�มีลกัษณะพิเศษ
นอกเหนือไปจากธรรมเนียมปฏิบัติทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือกฎหมายระหว่าง
ประเทศ ซึ�งรวมถึงสนธิสญัญามิตรภาพและความร่วมมือในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(Treaty of 
Amity and Cooperation in Southeast Asia: TAC) เช่น การเคารพอธิปไตยและไม่แทรกแซง
กิจกรรมของประเทศอื�น การแกไ้ขปัญหาความขัดแยง้ดว้ยวิธีการสันติ และหลีกเลี�ยงการใช้
กาํลังต่อกนั (Nischalke, 2aaa: ma อา้งถึงใน สุวิชา เป้าอารีย,์ 2776: 4a) และทําให้
ประเทศสมาชิกอาเซียนไดย้อมรบัวิถีทางแหง่การดาํเนินการทางการทูตระหว่างประเทศสมาชิก
อาเซียน ซึ�งเป็นที�รูจ้กักันในนามของ ASEAN Way (วิถีอาเซียน) ที�บ่งบอกถึงลักษณะทาง
วฒันธรรมทางการทูตที�คลา้ยเคียงกนัของประเทศในภูมิภาคฯ ซึ�งประกอบไปดว้ย ลักษณะที�
สาํคญั 5 อยา่ง (Beeson, 2aa6: 224-225 อา้งถึงใน สุวิชา เป้าอารีย,์ 2776: 4a) อยา่ง
แรก ประเทศสมาชิกอาเซียน จะใหค้วามเคารพในอํานาจอธิปไตยของประเทศสมาชิกและจะ
ดาํเนินการในทุกวิถีทาง เพื�อใหม้ั �นใจว่าภูมิภาคฯ นี1 จะเป็นอิสระจากการแทรกแซงของประเทศ
มหาอํานาจนอกภูมิภาคฯ และจะไม่มีการแทรกแซงกิจการภายในของประเทศสมาชิก 
แมก้ระทั �งในกฎบัตรอาเซียนที�ได้รับการลงนามในปีค.ศ.2aa9 ในโอกาสครบรอบ 6a ปี 
อาเซียนก็ยงัคงไวซ้ึ�งหลกัการไม่ยุง่เกี�ยวกบักิจการภายในประเทศสมาชิก โดยไดร้ะบุไวใ้นหวัขอ้ 
e มาตรา 2 ของกฎบตัรอาเซียน หลกัการประการที�สองของวิถีอาเซียนและเป็นลกัษณะพิเศษ
ในวฒันธรรมทางการทูตในภูมิภาคฯ คือ การใหค้วามสาํคญักบัการปรึกษาหารือ และการเห็น
พอ้งตอ้งกนัในการตดัสินใจของอาเซียน หลกัการนี1 มาจากภาษาอินโดนีเซีย Musyawarah (การ
ปรึกษาหารือ) และ Mufakat (การเห็นพอ้งตอ้งกนั) ซึ�งหมายความว่า ประเด็นการตัดสินใจ
ร่วมกันใดๆก็ตาม ประเทศสมาชิกทั1งหมดตอ้งเห็นพอ้งตอ้งกันจึงจะถือวา่เป็นมติหรือขอ้ตกลง
อาเซียน ในขณะเดียวกันดูเหมือนว่าสมาชิกอาเซียนจะไม่ชอบเรื�องใดๆ ที�จะก่อใหเ้กิดความ
ประหลาดใจในที�ประชุมระดับผู้นําประเทศ ดังนั1น เพื�อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที�อาจ
ก่อให้เกิดความขัดแยง้หรือเกิดการเสียหน้าของผู้นําคนหนึ� งคนใด จึงจําเป็นต้องมีการ
ติดต่อสื�อสาร ประชุมและปรึกษาหารือในระดบัเจา้หน้าที� รวมถึงการปรึกษาหารืออยา่งไม่เป็น
ทางการระหว่างประเทศสมาชิกก่อนการนําเขา้สู่ที�ประชุมอยา่งเป็นทางการของอาเซียน การ
ดาํเนินการเช่นนี1 ก่อใหเ้กิดเครือข่ายความสมัพันธ์โดยเฉพาะในระดับขา้ราการที�ในปีหนึ�งมีการ
ประชุมร่วมกนัถึง 25a ครั1ง (ประภสัสร ์ เทพชาตรี, 2776: 26) จึงกลายเป็นกลไกที�ทําให้
ประเทศสมาชิกอาเซียนเกิดความรูสึ้กเป็นครอบครัวเดียวกัน ทําใหบ้รรยากาศการประชุม
เป็นไปด้วยดีมาโดยตลอด ในขณะที�การพบปะอย่างไม่เป็นทางการของรัฐมนตรีหรือผู้นํา
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ประเทศสมาชิกอาเซียน ในหลายครั1งเกิดขึ1 นในสนามกอลฟ์หรือบนโต๊ะอาหาร และผลจากการ
พบปะหรือประชุมอย่างไม่เป็นทางการ ทําใหก้ารประชุมอย่างเป็นทางการของสมาชิกอาเซียน 
โดยส่วนใหญ่เป็นแค่พิธีการ และจบลงดว้ยบรรยากาศที�เป็นมิตรเสมอ หลกัการประการที�สาม
ของวิถีอาเซียน คือ สมาชิกอาเซียนจะตอ้งใชก้ลไกทางการเมืองไม่ใช่การทหารหรือใชก้าํลงัใน
การแกไ้ขปัญหาความขัดแยง้ในภูมิภาคฯ นอกเหนือจากนั1น ความร่วมมือต่างๆในภูมิภาค
อาเซียนจะเริ�มตน้จากการเจราจาในกรอบที�เป็นที�ยอมรบัทางการเมือง หลงัจากนั1นจึงจะมีการ
นําเขา้สู่การเจรจาอยา่งเป็นทางการ รวมถึงการพิจารณาประเด็นทางกฎหมายและเทคนิคอื�นๆ 
(Nischalke, 2aaa: m4 อา้งถึงใน สุวิชา เป้าอารีย,์ 2776: 44) 
 
  �.�.) โครงสรา้งและกลไกการดาํเนินงาน 
  กลไกการตัดสินใจขั1นสูงสุดของอาเซียนคือ การประชุมสุดยอดผูนํ้าอาเซียน (ASEAN 
SUMMIT) ซึ�งตามกฎบัตรอาเซียนระบุไวว้่า ใหม้ีการประชุมสุดยอดผูนํ้าอาเซียนอย่างเป็น
ทางการ ปีละ 2 ครั1ง โดยที�ประชุมมีหน้าที�รบัผิดชอบในการตดัสินใจดว้ยวิธีการใดก็ตามในการ
แกไ้ขปัญหา หรือพิจารณาประเด็นต่างๆ ที�ไม่สามารถหาขอ้ตกลงกนัไดใ้นการประชุมในระดบัที�
ตํ �ากว่าการประชุมสุดยอดผูนํ้าอาเซียน (ISEAS, 2a4a: 64-62 อา้งถึงใน สุวิชา เป้าอารีย,์ 
2776: 44) การประชุมสุดยอดผูนํ้าอาเซียนเกิดขึ1 นครั1งแรกในการประชุม Bali Summit ในปี 
ค.ศ.4m98 ที�ประเทศอินโดนีเซีย และถือได้ว่าเป็นการประชุมครั1งสําคัญในประวัติศาสตร์
อาเซียน โดยผลจากการประชุมที�สําคัญคือ การก่อตั1งสํานักงานเลขาธิการอาเซียน (ASEAN 
Secretariat Office) ขอ้ตกลงความร่วมมือดา้นความมั �นคงอาเซียน (ASEAN Security 
Cooperation) โดยมีการจดัทํา “Treaty of Amity and Cooperation in South-East Asia” หรือ 
“สนธิสัญญาแห่งการสมานฉันท์และความร่วมมือของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต”้ สนธิสัญญา
ฉบับนี1 ถือว่าเป็นสนธิสัญญาความร่วมมือดา้นความมั �นคงฉบับแรก ที�สําคัญคือมีการระบุถึง
ขอ้ตกลงระหว่างประเทศต่างๆ ในอาเซียนที�จะแสวงหาหนทางที�จะแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้
ระหว่างประเทศโดยเป็นไปในแบบสันติวิธี และมีการระบุถึงวิธีการแกไ้ขความขดัแยง้ระหว่าง
ประเทศสมาชิก (ประภสัสร ์เทพชาตรี, 2776: 2a-22) อนันํามาซึ�งเสถียรภาพทางการเมือง
ความมั �นคงและความเจริญกา้วหน้าทางเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม สาํหรบัความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจของอาเซียนที�เป็นผลมาจากการประชุมสุดยอดผูนํ้าอาเซียนที�บาหลีในปี ค.ศ.
4m98 ประเทศอินโดนีเซีย คือการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 
Ministerial Meeting: AEM) ในฐานะที�เป็นกลไกหลกัในการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ของอาเซียน ซึ�งนํามาสู่ข ้อตกลงว่าด้วยการให้สิทธิพิเศษทางการคา้ในอาเซียน (ASEAN 
Preferential Trading Arrangement: ASEAN PTA) ในปี ค.ศ.4mm9 อยา่งไรก็ตาม ASEAN PTA 
ดเูหมือนวา่จะไม่คอ่ยประสบความสาํเร็จเท่าที�ควร เนื�องมาจากจาํนวนสินคา้ที�ไดร้บัสิทธิพิเศษ
ทางการคา้มีน้อยและส่วนใหญ่เป็นสินคา้ที�ไม่ค่อยมีการซื1 อขายกันเท่าไรนัก และเนื�องจาก
กระบวนการตดัสินใจของอาเซียนยดึหลกัการเห็นพอ้งตอ้งกนั จึงทําใหป้ระเทศสมาชิกส่วนใหญ่
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พยายามปกป้องผลประโยชน์ของตนเองมากกวา่การส่งเสริมการคา้เสรีในภูมิภาคฯ (Suvicha 
Pouaree, 2aa4: 57-59) 
  ในการประชุมสุดยอดผูนํ้าอาเซียนนั1นจะมีผูนํ้าแต่ละประเทศเขา้ร่วมประชุม เพื�อหารือ
เกี�ยวกับการพัฒนาความเจริญกา้วหน้าของกลุ่มประเทศอาเซียน เป็นการประชุมในระดับ
หวัหน้ารฐับาล โดยมีรฐัมนตรี และเจา้หน้าที�อาวุโสอาเซียนที�เกี�ยวขอ้งเขา้ร่วม อย่างไรก็ตาม
การประชุมสุดยอดอาเซียนถือเป็นการประชุมในระดับผูนํ้าสูงสุดเป็นการกาํหนดแผนงานใน
ระดับนโยบายและเป็นการเปิดโอกาสใหป้ระเทศสมาชิกแต่ละประเทศจะไดร่้วมกันแสดง
เจตนารมณ์ถึงเป้าหมายและแผนงานของอาเซียนในระยะยาว ซึ�งเป็นการจัดทําเอกสารใน
รปูแบบของแผนปฏิบติัการ (Action Plan) แถลงการณ์ร่วม (Joint Declaration) ปฏิญญา 
(Declaration) ความตกลง (Agreement) หรืออนุสญัญา(Convention) (สถาบันวิชาการ
ป้องกนัประเทศ. ศูนยศึ์กษายุทธศาสตร,์ 2776: 69) รปูแบบของการะประชุมสุดยอดของ
อาเซียนไดเ้ปลี�ยนไปเรื�อยๆ ช่วงแรกไม่มีกําหนดเวลาที�แน่นอน จากการประชุมปีต่อไป แลว้
หายไป 4a ปี ประชุม 4 ครั1ง พอการประชุมที�มะนิลา อาเซียนจึงเห็นวา่ ตอ้งกาํหนดใหแ้น่นอน
วา่จะประชุมกี�ปีต่อครั1ง โดยที�ประชุมตกลงกนัวา่ 7 ปี ใหมี้การประชุมสุดยอดหนึ�งครั1ง คือจากปี
ค.ศ.4m`9 มาเป็นปี ค.ศ.4mm2 แต่พอมาประชุมในปี ค.ศ.4mm2 ก็รูสึ้กว่า 7 ปี ยาวนาน
เกินไป จึงเปลี�ยนเป็น 5 ปี ประชุม 4 ครั1ง คือจากปี ค.ศ.4mm2 ถัดไปเป็น ค.ศ.4mm7 และจาก
การประชุมในปี ค.ศ.4mm7 อาเซียนยงัรูสึ้กวา่ 5 ปียาวนานเกินไป เลยกลายเป็นวา่ การประชุม
อยา่งเป็นทางการมีทุก 5 ปีแต่มีการประชุมอยา่งไม่เป็นการเกิดขึ1 นทุกปี (ประภสัสร ์เทพชาตรี, 
2776: 7) อยา่งไรก็ตามในปัจจุบนั จากบทที� 6 ของกฎบตัรอาเซียนไดร้ะบุถึงการจดัประชุม
สุดยอดผูนํ้าอาเซียนปีละ 2 ครั1ง และมีการจัดตั1งคณะมนตรีประสานงานอาเซียน (ASEAN 
Coordinating Council) ประกอบดว้ยรฐัมนตรีต่างประเทศของประเทศสมาชิกอาเซียน 4a 
ประเทศ (คลา้ยกบัการประชุม ASEAN Ministerial Meeting: AMM หรือการประชุมรฐัมนตรี
ต่างประเทศอาเซียน) ทําหน้าที�ในการเตรียมการประชุมของที�ประชุมสุดยอดอาเซียน และ
ประสานงานกับคณะมนตรีประชาคมอาเซียนต่างๆ ไดแ้ก่ คณะมนตรีประชาคมความมั �นคง
อาเซียน คณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และคณะมนตรีประชาคมสังคมวฒันธรรม
อาเซียน ซึ�งจะเป็นกลไกในการประชุมระดับรัฐมนตรี เพื�อความสอดคลอ้งกันของนโยบาย 
ประสิทธิภาพ และความร่วมมือระหวา่งกนั (ประภสัสร ์เทพชาตรี, 2776: 46-47) 
  หน่วยงานที�ทําหน้าที�ประสานงานและติดตามผลการดําเนินงานของอาเซียนคือ
สํานักงานเลขาธิการอาเซียน สมัยที�อาเซียนเพิ�งเริ�มตน้นับหนึ�ง ตําแหน่งเลขาธิการอาเซียน 
(ASEAN Secretary-General) จะผูกติดกบัตําแหน่งประธานอาเซียน คือเมื�อถึงวาระที�ประเทศ
ตวัเองตอ้งเป็นประธาน ผูที้�เป็นประธานอาเซียนคือหวัหน้าคณะรฐับาลในขณะนั1น และผูที้�เป็น
อธิบดีกรมอาเซียนของประเทศนั1นก็เป็นเลขาธิการอาเซียนไปโดยอัตโนมติั สมาชิกจะผลัดกัน
เป็นประธานประเทศละปี เลขาธิการก็ตอ้งเปลี�ยนตามทุกปี มาตอนหลังจึงมีการเสนอว่าถา้
เปลี�ยนเลขาฯทุกปี นโยบายของอาเซียนก็จะไม่ต่อเนื�อง จึงขยายเทอมเป็น 2 ปี 5 ปี และ 7 ปี
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ในปัจจุบัน ตําแหน่งนี1 ไม่มีการต่ออายุ อาเซียนจะใหสิ้ทธิในการดํารงตําแหน่งเลขาธิการแก่
ประเทศสมาชิกตามลาํดบัตวัอกัษรภาษาองักฤษ เมื�อถึงรอบใคร ประเทศนั1นๆ ก็จะเสนอชื�อผูที้�
เหมาะสมมารบั สํานักงานเลขาธิการอาเซียนตั1งอยูที่�กรุงจาการตาร ์ประเทศอินโดนิเชีย โดยมี
เลขาธิการอาเซียน เป็นหวัหน้าสาํนักงาน ผูด้าํรงตาํแหน่งคนปัจจุบนัคนไทย คือ นายเลอ เลือง 
มินห ์(Le Luong Minh) จากประเทศเวียดนาม เป็นเลขาธิการอาเซียนคนที� 45 โดยเริ�มดํารง
ตําแหน่งตั1งแต่วนัที� 4 มกราคม ค.ศ. 2a45 มีกําหนดครบวาระในวนัที� 54 ธันวาคม ค.ศ. 
2a49 กฎบัตรอาเซียนกล่าวถึงความสําคัญและหน้าที�ของเลขาธิการอาเซียนและสํานักงาน
เลขาธิการอาเซียนไวด้งันี1  (สุรินทร ์พิศสุวรรณ, 2777: 6`-6m อา้งถึงใน สุวิชา เป้าอารีย,์ 
2776: 45) 
 4)  ให้เลขาธิการอาเซียนได้รับการแต่งตั1 งโดยที�ประชุมสุดยอด
อาเซียน โดยมีวาระการดาํรงตาํแหน่งหา้ปีที�ไม่สามารถต่ออายุได ้และใหไ้ดร้บัการเลือกจากคน
ชาติของรัฐสมาชิกอาเซียน บนพื1 นฐานของการหมุนเวียนตามลําดับตัวอักษร โดยคํานึงตาม
สมควรถึงความซื�อสัตยสุ์จริต ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์ทางวิชาชีพ และความเท่า
เทียมกนัทางเพศ 
 2) ใหเ้ลขาธิการอาเซียน (ก) ปฏิบัติหน้าที�และความรบัผิดชอบของ
ตําแหน่งระดับสูงนี1  โดยเป็นไปตามบทบญัญติัของกฎบัตรฉบับนี1 และตราสาร พิธีสาร และแนว
ปฏิบติัที�มีอยูข่องอาเซียนที�เกี�ยวขอ้ง (ข) อาํนวยความสะดวก และสอดส่องดแูลความคืบหน้าใน
การอนุมัติความตกลง และขอ้ตดัสินใจของอาเซียน และเสนอรายงานประจาํปีเกี�ยวกบังานของ
อาเซียนต่อที�ประชุมสุดยอดอาเซียน (ค) เขา้ร่วมในการประชุมต่างๆ ของที�ประชุมสุดยอด
อาเซียน คณะมนตรีประชาคมอาเซียน คณะมนตรีประสานงานอาเซียน และองค์กรระดับ
รฐัมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขา และการประชุมอาเซียนอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง (ง) เสนอขอ้คิดเห็นของ
อาเซียนและเขา้ร่วมการประชุมกับภาคีภายนอกตามแนวนโยบายที�ไดร้ับความเห็นชอบและ
ตามอาํนาจหน้าที�ที�เลขาธิการอาเซียนไดร้ับมอบหมายและ (จ) เสนอแนะการแต่งตั1งและการ
พน้จากหน้าที�ของรองเลขาธิการอาเซียนต่อคณะมนตรีประสานงานอาเซียน เพื�อใหค้วาม
เห็นชอบ 
 5) ให้เลขาธิการอาเซียนเป็นหัวหน้าเจ ้าหน้าที� ฝ่ายบริหารของ
อาเซียนดว้ย 
 6) ให้เลขาธิการอาเซียนได้รับการสนับสนุนจากรองเลขาธิการ
อาเซียนสี�คน ซึ�งมีชั1นและสถานะของรัฐมนตรีช่วยว่าการ โดยให้รองเลขาธิการอาเซียน
รบัผิดชอบต่อเลขาธิการอาเซียนในการปฏิบติัหน้าที�ของตน 
 7) รองเลขาธิการอาเซียนทั1 งสี�คนต้องมีสัญชาติที�แตกต่างจาก
เลขาธิการอาเซียนและมาจากรฐัสมาชิกที�แตกต่างกนัสี�รฐัสมาชิกอาเซียน 
 8) ใหร้องเลขาธิการอาเซียนสี�คน ประกอบดว้ย (ก) รองเลขาธิการ
อาเซียนสองคน ซึ�งมีวาระการดํารงตําแหน่งสามปีที�ไม่สามารถต่ออายุได ้ซึ�งไดร้บัเลือกจากคน
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ชาติของรัฐสมาชิกอาเซียน บนพื1 นฐานของการหมุนเวียนตามลําดับตัวอักษร โดยคํานึงตาม
สมควรถึงความซื�อสัตยสุ์จริต คุณสมบัติ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเท่าเทียมกัน
ทางเพศ และ (ข) รองเลขาธิการอาเซียนสองคน ซึ�งมีวาระการดํารงตาํแหน่งสามปี และอาจต่อ
อายุไดอี้กสามปี ใหร้องเลขาธิการอาเซียนสองคนนี1 ไดร้บัการคดัเลือกโดยเปิดกวา้งบนพื1 นฐาน
ของความรูค้วามสามารถ 
 9) ใหส้ํานักเลขาธิการอาเซียนประกอบดว้ยเลขาธิการอาเซียนและ
พนักงานตามที�จาํเป็น 
 `) ใหเ้ลขาธิการอาเซียนและพนักงาน (ก) ยึดมั �นในมาตรฐานสูงสุด
ของความซื�อสตัยสุ์จริต ความมีประสิทธิภาพ และความสามารถในการปฏิบติัหน้าที�ของตน (ข) 
ไม่ขอหรือรับคําสั �งจากรัฐบาลหรือภาคีภายนอกอาเซียนใดๆ และ (ค) ละเวน้จากการ
ดําเนินการใด ซึ�งอาจมีผลสะทอ้นถึงตาํแหน่งหน้าที�ของตนในฐานะที�เป็นเจา้หน้าที�ของสํานัก
เลขาธิการอาเซียน ซึ�งรบัผิดชอบต่ออาเซียนเท่านั1น 
 m) รฐัสมาชิกอาเซียนแต่ละรฐัรบัที�จะเคารพต่อความรบัผิดชอบของ
เลขาธิการและพนักงาน อันมีลักษณะเฉพาะของอาเซียน และจะไม่แสวงหาที�จะมีอิทธิพลต่อ
เลขาธิการอาเซียนและพนักงาน ในการปฏิบติัตามความรบัผิดชอบของบุคคลเหล่านี1     
ในขณะเดียวกันในแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนจะต้องมีสํานักงานอาเซียนแห่งชาติ หรือ 
ASEAN National Secretariat เป็นหน่วยงานระดบักรมในกระทรวงการต่างประเทศของประเทศ
สมาชิกอาเซียนมีหน้าที�ประสานกิจการอาเซียนในประเทศนั1นและติดตามผลการดําเนินงาน 
สําหรับประเทศไทยหน่วยงานที�รับผิดชอบ คือ กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ 
(สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. สภาพนักงานมหาวทิยาลยับรูพา, 2777: 28)  
 
  �.�.* กฎบตัรอาเซียน (ASEAN Charter) 
  กฎบตัรอาเซียน คือขอ้บงัคบัหรือธรรมนูญของอาเซียน ที�จะทําใหอ้าเซียนมีสถานเป็น
นิติบุคคล เป็นการวางกรอบทางกฎหมายและโครงสรา้งองคก์รใหก้บัอาเซียน โดยนอกจากจะ
ประมวลสิ�งที�ถือเป็นคา่นิยม หลกัการ และแนวทางปฏิบติัในอดีตของอาเซียนอยา่งเป็นทางการ
ของสมาชิกแลว้ ยงัมีการแกไ้ขปรบัปรุง และสรา้งกลไกใหม่ขึ1 นมาพรอ้มกาํหนดขอบเขตหน้าที�
ความรับผิดชอบขององค์กรในกลุ่มอาเซียน ตลอดจนความสัมพันธ์ในการดําเนินงานของ
องค์กรเหล่านี1  ใหส้อดคลอ้งกับการเปลี�ยนแปลงในโลกปัจจุบัน เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพของ
อาเซียนใหส้ามารถดาํเนินการไดส้าํเร็จตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย ที�กาํหนดไว ้โดยเฉพาะ
อยา่งยิ�งการขบัเคลื�อน ในเรื�องการรวมตวัของประชาคมอาเซียน ภายในปี ค.ศ.2a47  
  วตัถุประสงค์ของกฎบัตรอาเซียน คือ ทําใหอ้าเซียนเป็นองค์กรที�มีประสิทธิภาพ มี
ประชาชนเป็นศูนยก์ลาง และเคารพกฎกติกาในการทํางานมากขึ1 น ซึ�งเป็นการเพิ�มศักยภาพ
ของอาเซียน ที�จะส่งผลให้การดําเนินงานของอาเซียน เป็นไปภายใต้กฎหมายเดียวกัน 
สาระสําคญัของกฎบัตรอาเซียน คือความตอ้งการใหอ้าเซียนเป็นองคก์ารระหว่างรัฐบาลที�มี
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ประสิทธิภาพ มีสถานะทางกฎหมายเป็นนิติบุคคล และสรา้งประโยชน์แก่ประชาชนอยา่งแทจ้ริง 
คือการใหเ้กิดความรว่มมือในดา้นต่างๆ ไม่วา่จะเป็นดา้นการเมือง เศรษฐกิจ สงัคม  
  กฎบตัรอาเซียนประกอบดว้ย 45 หมวด 77 ขอ้ โดยสามารถสรุปไดด้งันี1  
  หมวดที� 4 วตัถุประสงคแ์ละหลกัการ 
  ไดก้ล่าวถึงวตัถุประสงค์ของอาเซียน คือ เพื�อใหม้ั �นใจว่าประชาชนและรัฐสมาชิกของ
อาเซียนจะอยู่ร่วมกับประชาคมโลกได้โดยมีความสามัคคี และสันติ อีกทั1งยังเสริมสร้าง
ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล หลกันิติธรรม และการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิมนุษยชน ธํารง
รกัษาและเพิ�มพนูสนัติภาพ ความมั �นคง เสถียรภาพ และความสามารถในการปรบัตัวสู่สภาวะ
ปกติของภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตโ้ดยการส่งเสริมความร่วมมือดา้นการเมือง ความ
มั �นคง เศรษฐกิจและสงัคมวฒันธรรม และใหเ้ป็นเขตปราศจากอาวุธที�มีอานุภาพทําลายลา้งสูง
ทุกชนิด อาเซียนจะมุ่งเน้นการดําเนินการเพื�อบรรเทาความยากจนและลดช่องว่างการพฒันา 
สรา้งตลาดและฐานการผลิตเดียวที�มีเสถียรภาพ มีความสามารถในการแข่งขนัสูง และมีการ
รวมตัวกันทางเศรษฐกิจซึ�งมีการอํานวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุนอย่างมี
ประสิทธิภาพ สนับสนุนการพฒันาอยา่งยั �งยืน เพื�อทําใหแ้น่ใจวา่มีการคุม้ครองสภาพแวดลอ้ม
ในภูมิภาค ความยั �งยืนของทรพัยากรธรรมชาติในภูมิภาค การอนุรกัษ์มรดกทางวฒันธรรมใน
ภมิูภาค เพิ�มพนูความอยูดี่กินดี อยูใ่นสภาพแวดลอ้มที�ปลอดภยั มั �นคงและปราศจากยาเสพติด 
สาํหรับประชาชนของอาเซียน และการดํารงชีวิตของประชาชนอาเซียนดว้ยการใหป้ระชาชนมี
โอกาสที�ทัดเทียมกนัในการเขา้ถึงการพฒันามนุษย ์สวสัดิการสังคม และความยุติธรรมพรอ้ม
ทั1งจะตอ้งพฒันาทรพัยากรมนุษยโ์ดยผ่านความรว่มรว่มมือที�ใกลชิ้ดยิ�งขึ1 นในเรื�องการศึกษาและ
การเรียนรูต้ลอดชีพ มีการส่งเสริมอตัลักษณ์ของอาเซียนดว้ยการส่งเสริมความสาํนึกถึงความ
หลากหลายทางวฒันธรรมและมรดกของภูมิภาคยิ�งขึ1 น และเพื�อธํารงไวซึ้�งความเป็นศูนยร์วม 
และบทบาทเชิงรุกของอาเซียนในฐานะพลงัขบัเคลื�อนขั1นแรกของความสมัพนัธแ์ละความร่วมมือ
ระหวา่งอาเซียนกบัหุน้ส่วนนอกภมิูภาคที�เปิดกวา้ง โปรง่ใส และไม่ปิดกั1น (ชาติชาย เชษฐสุมน, 
2777: m8-m9) อาเซียน และรฐัสมาชิกอาเซียนยนืยนัและยึดมั �นในหลกัการพื1 นฐานที�ปรากฏ
ในปฏิญญา ความตกลงอนุสัญญา ข้อตกลง สนธิสัญญา และตราสารอื�นๆ ของอาเซียน     
(ชาติชาย เชษฐสุมน, 2777: 98) 
  หมวดที� 2 สภาพบุคคลตามกฎหมาย 
  อาเซียน ในฐานะองค์การระหว่างประเทศในระดับรัฐบาล ไดร้ับสภาพบุคคลตาม
กฎหมายโดยกฎบตัรนี1  (ทีมนักวชิาการอาเซียน, 2777: 4a) 
  หมวดที� 5 สมาชิกภาพ  
  รัฐสมาชิกอาเซียน ได้แก่ บรูไนดารุซาลาม ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเลเซีย สหภาพพม่า สาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส ์สาธารณรฐัสิงคโปร ์ราชอาณาจกัรไทย และสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนาม 
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  สิทธิและพนัธกรณี การใหร้ฐัสมาชิกมีสิทธิและพันธกรณีที�เท่าเทียมกนัภายใตก้ฎบตัร
นี1  ใหร้ัฐสมาชิกมีมาตรการที�จาํเป็นทุกประการอันรวมถึงการออกกฎหมายภายในที�เหมาะสม
เพื�ออนุมัติบทบัญญัติของกฎบัตรนี1 อย่างมีประสิทธิภาพและเพื�อปฏิบัติตามพันธกรณีทั1งหมด
ของรัฐสมาชิก และในกรณีที�มีการละเมิดกฎบัตรรา้ยแรง หรือการไม่ปฏิบัติตาม ใหนํ้าขอ้ 2a 
(การตดัสินใจของอาเซียนอยูบ่นพื1 นฐานของการปรึกษาหารือและฉนัทามติ โดยหากไม่สามารถ
หาฉนัทามติได ้หรือในกรณีที�มีการละเมิดกฎบตัรอยา่งรา้ยแรง หรือการไม่ปฏิบติัตาม ใหเ้สนอ
เรื�องดังกล่าวไปยัง ที�ประชุมสุดยอดอาเซียนเพื�อการตัดสินใจ) มาใชบ้ังคับ และในการรับ
สมาชิกใหม่ คือ กระบวนการในการสมัครและการรบัสมาชิกของอาเซียนใหก้าํหนดโดยคณะ
มนตรีประสานงานอาเซียน ในการรับสมาชิกใหม่ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�ไดก้ําหนดตาม
บทบัญญัติของกฎบัตรนี1  การรับสมาชิกใหต้ัดสินโดยฉันทามติโดยที�ประชุมสุดยอดอาเซียน 
ตามขอ้เสนอแนะของคณะมนตรีประสานงานอาเซียน รัฐผู้สมัครจะได้รับเขา้เป็นสมาชิก
อาเซียนก็ต่อเมื�อไดล้งนามภาคยานุวติัสารกฎบตัรนี1  (ชาติชาย เชษฐสุมน, 2777: mm-4aa) 
  หมวดที� 6 องคก์ร  
  ที�ประชุมสุดยอดอาเซียน จะประกอบดว้ยประมุขของรัฐ หรือหัวหน้ารัฐบาลของรัฐ
สมาชิก ใหที้�ประชุมสุดยอดอาเซียน เป็นองคก์รสูงสุดในกรกาํหนดนโยบาย พิจารณาหารือ ให้
แนวนโยบาย และตัดสินใจประเด็นหลักที�เกี�ยวขอ้งกับการบรรลุวตัถุประสงค์ของอาเซียน ใน
เรื�องสาํคญัที�เป็นผลประโยชน์ของรฐัสมาชิก และในทุกประเด็นที�ไดมี้การนําเสนอต่อที�ประชุม
สุดยอดอาเซียนซึ�งจะมีการประชุมปีละสองครั1ง แต่สามารถเรียกประชุมฉุกเฉินไดเ้มื�อมีความ
จาํเป็น โดยคณะมนตรีประสานงานอาเซียนจะเป็นผูเ้ตรียมการประชุมของการประชุมสุดยอด
ผูนํ้าอาเซียน และประสานงานกบัคณะมนตรีประชาคมอาเซียนต่างๆ  
  นอกเหนือจากนั1นแลว้ ในหมวดนี1 ไดบ้ัญญัติไวถึ้ง การไดม้าซึ�งตําแหน่ง และอํานาจ
หน้าที� ภาระกิจการทํางานของ แต่ละตําแหน่ง ไดแ้ก่ คณะมนตรีประสานงานอาเซียน คณะ
มนตรีประชาคมอาเซียนต่างๆ ซึ�งประกอบดว้ยคณะมนตรีประชาคมการเมืองและความมั �นคง
อาเซียน คณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและคณะมนตรีประชาคมสงัคมและวฒันธรรม
อาเซียน องคก์รระดับรฐัมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขา เลขาธิการอาเซียน คณะกรรมการผูแ้ทน
ถาวรประจําอาเซียน สํานักเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติ องค์กรสิทธิมนุษยชนอาเซียน และ
มลูนิธิอาเซียน (ชาติชาย เชษฐสุมน, 2777: 4a5-4a`) ซึ�งแต่ละตําแหน่งต่างก็ตอ้งมีอาํนาจ
หน้าที�ที�จะตอ้งปฏิบติังาน ควบคุมดูแลงานเฉพาะของตน และยงัจะตอ้งมีการผสานงานกันกับ
ทั1งภายใน และภาคีภายนอก เพื�อส่งผลใหเ้กิดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของอาเซียนและ
ตามฉนัทามติของที�ประชุมสุดยอดอาเซียน 
  หมวดที� 7 องคภาวะที�มีความสมัพนัธก์บัอาเซียน 
  อาเซียนอาจมีความสัมพันธ์กบัองคภาวะซึ�งสนับสนุนกฎบตัรอาเซียน โดยเฉพาะอยา่ง
ยิ�งวตัถุประสงค์และหลักการของอาเซียน องคภ์าวะที�สาํคัญเหล่านี1 ระบุอยูใ่นภาคผนวก 2 และ 
ใหค้ณะกรรมการผูแ้ทนถาวรบัญญัติกฎว่าดว้ยขั1นตอนการดําเนินงานและหลักเกณฑ์สําหรับ
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การมีความสัมพันธ์ตามขอ้เสนอแนะของเลขาธิการอาเซียน (ชาติชาย เชษฐสุมน, 2777: 
4a`) 
  หมวดที� 8 การคุม้กนัและเอกสิทธิ? 
  ในหมวดนี1 ไดก้ล่าวถึงเรื�อง ความคุม้กันและเอกสิทธิ?ของอาเซียน เลขาธิการอาเซียน 
และพนักงานของสํานักงานเลขาธิการอาเซียน ผู้แทนถาวรและเจา้หน้าที�ที�อยู่ระหว่างการ
ปฏิบัติหน้าที�ของอาเซียน เพื�อเป็นการใหสิ้ทธิ ความปลอดภัย ในการปฏิบัติหน้าที�อย่างมี
ขอบเขตและเท่าเทียม (ชาติชาย เชษฐสุมน, 2777: 4am) 
  หมวดที� 9 กระบวนการตดัสินใจ 
  การตดัสินใจของอาเซียนอยูบ่นพื1 นฐานของการปรึกษาหารือและฉันทามติ และใหค้ณะ
มนตรีประชาคมอาเซียนแต่ละคณะบัญญัติกฎว่าด้วยขั1นตอนการดําเนินงานของตนเอง     
(ชาติชาย เชษฐสุมน, 2777: 44a) 
  หมวดที� ` การระงบัขอ้พิพาท 
  ไดก้ล่าวไวถึ้งหลักการทั �วไปและกลไกในการระงับขอ้พิพาท คนกลางที�มีตําแหน่งที�
น่าเชื�อถือในการประนีประนอม และการไกล่เกลี�ย เมื�อเกิดการขดัแยง้ขึ1 น การระบุถึงกลไกระงบั
ขอ้พิพาทตามตราสารเฉพาะ การจดัตั1งกลไกระงบัขอ้พิพาทในกรณีที�มิไดมี้การกาํหนดไว ้ซึ�งใน
กรณีที�ขอ้พิพาทดงักล่าวมิสามารถระงบัได ้ภายหลงัการใชบ้ทบญัญติัในหมวดนี1 แลว้ก็จะตอ้งส่ง
ต่อไปยงัที�ประชุมสุดยอดอาเซียนเพื�อรอการตัดสิน และการมอบหมายใหเ้ลขาธิการอาเซียน
ดูแลการปฏิบัติตามคาํวินิจฉยั นอกเหนือจากนั1นแลว้ยงัไดร้ะบุถึงการใชบ้ทบัญญัติของกฎบตัร
สหประชาชาติและกระบวนการระหว่างประเทศอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อแกไ้ขปัญหาขอ้พิพาทใน
ภมิูภาค (ชาติชาย เชษฐสุมน, 2777: 444) 
  หมวดที� m งบประมาณและการเงิน 
  ไดบ้ญัญติัถึงงบประมาณและการเงิน โดยมี กฎ ขั1นตอน แนวปฏิบติั และการตรวจสอบ 
ใหเ้ป็นไปตามแนวมาตรฐานสากล และในการใชง้บประมาณจะตอ้งเป็นไปสอดคลอ้งตามแนว
การดาํเนินงานที�มีประสิทธิภาพ (ชาติชาย เชษฐสุมน, 2777: 445) 
  หมวดที� 4a การบริหารและขั1นตอนการดาํเนินงาน 
  ระบุถึงที�มาของประธานอาเซียน คณะมนตรีในตําแหน่งต่างๆ บทบาทของประธาน
อาเซียนที�จะตอ้งปฏิบัติระหว่างการดํารงตําแหน่ง พิธีการและแนวปฏิบัติทางการฑูด การใช้
ภาษาองักฤษในการทํางาน (ชาติชาย เชษฐสุมน, 2777: 446-447) 
  หมวดที� 44 อตัลกัษณ์และสญัลกัษณ์ของอาเซียน 
  ระบุถึง อตัลกัษณ์ คาํขวญั ธง ดวงตรา วนัประจาํ บทเพลงประจาํ ของอาเซียนเพื�อการ
บรรลุเป้าหมาย และคุณคา่ร่วมกนัของอาเซียน (ชาติชาย เชษฐสุมน, 2777: 447-448) 
  หมวดที� 42 ความสมัพนัธก์บัภายนอก 
  การดําเนินความสมัพันธ์ภายนอก ในการเจรจา ความร่วมมือ ความเป็นหุน้ส่วน ฯลฯ 
กับภูมิภาคและระหว่างประเทศ จะตอ้งยึดมั �นใน วตัถุประสงค ์หลักการ ที�วางไวใ้นกฎบัตรนี1  
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การปฏิบัติในฐานะผูป้ระสานงานกับคู่เจรจา คณะกรรมการอาเซียนในประเทศที�สามและ
องคก์รการระหวา่งประเทศ สถานภาพของภาคีภายนอก ความสัมพนัธ์กบัระบบสหประชาชาติ
และองค์กรระหว่างประเทศอื�นๆ และการส่งผู้แทนอย่างเป็นทางการของรัฐที�ไม่ใช่สมาชิก
อาเซียนประจาํอาเซียน (ชาติชาย เชษฐสุมน, 2777: 448-449) 
  หมวดที� 45 บทบญัญติัทั �วไปและบทบญัญติัสุดทา้ย 
  กฎบัตรนี1 จะตอ้งไดร้บัการลงนามโดยรฐัสมาชิกอาเซียนทั1งหมด และอยู่ใตบ้ังคับของ
การใหส้ัตยาบันจากรัฐสมาชิกอาเซียนทุกรัฐตามกระบวนการภายในของแต่ละรัฐ โดยมี
เลขาธิการอาเซียนเป็นผูเ้ก็บรกัษา โดยสมาชิกแต่ละรฐัสามารถเสนอขอ้แกไ้ขกฎบัตรได ้และจะ
มีการทบทวนกฎบัตรเมื�อครบหา้ปีหลงัจากมีผลใชบ้ังคบั การตีความกฎบตัรจะเกิดขึ1 นเมื�อมีรฐั
สมาชิกใดๆ รอ้งขอ (ชาติชาย เชษฐสุมน, 2777: 44m-422) 
 
  �.�.? ความรว่มมือของอาเซียน 
  การดําเนินงานดา้นความร่วมมือของอาเซียนอาจแบ่งออกเป็น 6 ระยะ คือ ระยะที� 4 
ระหว่างปีค.ศ.4m89-4m99 หรือในช่วง 4a ปีแรกของการก่อตั1งอาเซียน เป็นช่วงการ
ปรับเปลี�ยนทัศนคติเพื�อหลีกเลี�ยงปัญหาความขัดแยง้ระหว่างกันที�เคยมีมาก่อนในภูมิภาค 
ความรว่มมือในช่วงนี1 จึงจึงเป็นดา้นการพฒันาสงัคมวฒันธรรมและสนเทศเป็นสาํคญั ระยะที� 2 
ระหวา่งปีค.ศ.4m99-4m`9 เป็นช่วงของการขยายความรว่มมือทางเศรษฐกิจในอาเซียน มีการ
ก่อตั1งเขตการคา้เสรีอาเซียนและการสถาปนาความร่วมมือกบัประเทศคู่เจรจา จึงเป็นช่วงการ
ขยายสาขาความร่วมมือเพื�อรบัปัญหาใหม่ๆ เช่น ดา้นสิ�งแวดลอ้ม และดา้นโรคเอดส ์ระยะที� 5 
ระหว่างปีค.ศ.4m`9-4mm9 เป็นช่วงที�อาเซียนไดข้ยายสมาชิกภาพจนครบ 4a ประเทศและ
เป็นช่วงที�ภูมิภาคประสบวิกฤตการณ์ทางการเงินและเศรษฐกิจรวมทั1งเกิดกระแสโลกาภิวตัน์ 
อาเซียนจึงไดก้าํหนดวิสยัทัศน์อาเซียน ค.ศ.2a2a และไดจ้ดัทําแผนปฏิบัติการเพื�อดาํเนินการ
ตามวิสยัทัศน์ดังกล่าว ซึ�งเป็นการส่งเสริมใหอ้าเซียนตระหนักถึงความสาํคญัของความร่วมมือ
เฉพาะดา้นมากขึ1 น และยกระดับความร่วมมือในดา้นดงักล่าวใหท้ัดเทียมกบัความร่วมมือดา้น
การเมืองและเศรษฐกิจดว้ยการปรับเปลี�ยนและยกระดับกลไกความร่วมมือดา้นการเมืองและ
เศรษฐกิจดว้ยการปรบัเปลี�ยนและยกระดับกลไกลความร่วมมือ เช่น จากระดับคณะกรรมการ
เป็นระดับเจา้หน้าที�อาวุโสและระดับรฐัมนตรี สาํหรับระยะที� 6 คือระหว่างปี ค.ศ.4mm9 ถึง
ปัจจุบนั เป็นช่วงของการปรบัปรุงองคก์รที�มีอยูใ่หส้อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มที�เปลี�ยนแปลงไป 
โดยเฉพาะอย่างยิ�ง การรวมตัวของอาเซียนซึ�งมุ่งเร่งรดัการพัฒนาดา้นเศรฐกิจและสังคมของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนใหม่ใหท้ันกบัระดับการพัฒนาของประเทศอาเซียนเดิม (กรมอาเซียน, 
2772: 42) 
   2.2.7.4 ความรว่มมือดา้นเศรษฐกิจ 
   อาเซียนตระหนักถึงการแข่งขนัทางเศรษฐกิจในเวทีโลกจึงวางมาตรการความ
ร่วมมือทางดา้นนี1 เพื�อสรา้งศกัยภาพในการแข่งขนักบัประเทศและภูมิภาคอื�นๆ เช่นเขตการคา้
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เสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area: AFTA) เกิดขึ1 นจากขอ้เสนอของอดีตนายกรฐัมนตรี 
อานันท์ ปันยารชุนของไทย ใน ปี ค.ศ.4mm2 เป็นขอ้ตกลงวา่ดว้ยการลดภาษีศุลกากรระหว่าง
สมาชิก เพื�อลดอุปสรรคทางการคา้ระหวา่งกนัและเพิ�มความสามารถในการแข่งขนัของอาเซียน
ในฐานะผูผ้ลิตและผูส่้งออก พรอ้มทั1งดึงดูดนักลงทุนจากภายนอกใหเ้ขา้มาลงทุนเพิ�มมากขึ1 น  
(สุวิทย ์ตราสุวรรณ์, 2777: 2a) ต่อมาอาเซียนไดข้ยายความร่วมมือดา้นเศรษฐกิจเพิ�มเติม
เพื�อใหก้ารรวมตัวทางเศรษฐกิจสมบูรณ์แบบและมีทิศทางชดัเจน โดยจดัตั1งเขตลงทุนอาเซียน 
(ASEAN Investment Area: AIA) ในปี ค.ศ.4mm9 เพื�อส่งเสริมการลงทุนทั1งภายในและภายนอก
ภูมิภาค ส่งเสริมการเปิดการคา้เสรี การท่องเที�ยว การเงิน การเกษตร และสนับสนุนการ
เชื�อมโยงดา้นคมนาคมขนสง่ รวมถึงการเสนอใหมี้ความตกลงวา่ดว้ยการอาํนวยความสะดวกใน
การขนสง่สินคา้ผ่านแดนและขา้มแดน (สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. สภาพนักงาน
มหาวทิยาลยับรูพา, 2777: 28) 
   2.2.7.2 ความรว่มมือดา้นการเมืองและความมั �นคง 
   สมาคมอาเซียนไดมุ้่งเน้นความร่วมมือในการรักษาสันติภาพและความมั �นคง
ภายในภูมิภาค เนื�องจากตระหนักว่าสนัติภาพและความมั �นคงเป็นพื1 นฐานในการพัฒนาดา้น
อื�นๆ โดยการลงนามในสนธิสญัญาที�สําคัญไดแ้ก่ การประกาศใหภู้มิภาคอาเซียนเป็นเขตแห่ง
สนัติภาพ เสรีภาพ และความเป็นกลาง (Zone of Peace, Freedom and Neutrality: ZOPFAN) 
ในปี ค.ศ.4m94 การจดัทําสนธิสญัญาไมตรีและความร่วมมือกนัในภูมิภาคเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต ้(Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia: TAC) เมื�อวนัที� 26 กุมภาพนัธ ์
ค.ศ.4m98 มีวัตถุประสงค์ในการดําเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาค ห้าม
แทรกแซงและคุกคามประเทศอื�นๆ เพื�อสรา้งเสถียรภาพและสันติสุขในภูมิภาค(สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา. สภาพนักงานมหาวิทยาลยับรูพา, 2777: 28) ต่อมาในปี ค.ศ.
4mm6 การประชุมรฐัมนตรีต่างประเทศอาเซียนที�กรุงเทพไดมี้การประชุมอาเซียนวา่ดว้ยความ
รว่มมือดา้นการเมืองและความมั �นคงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ASEAN Regional Forum: ARF) 
เกิดขึ1 นเป็นครั1งแรก สาํหรบัการทําสนธิสญัญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียรเ์อเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
(Southeast Asian Nuclear-Weapon-Free Zone Treaty: SEANWFZ) ที�ไดร้บัการยอมรบัใน
ประชาคมนานาชาติว่าเป็นความพยายามในการประกาศเจตนารมณ์ต่อตา้นการแพร่ขยาย
อาวุธนิวเคลียรใ์นเอเชียตะวนัออกเฉียงใตไ้ดมี้การลงนามในปี ค.ศ.4mm7 (พิษณุ สุวรรณะชฎ, 
276a: 46a อา้งถึงใน สุวิชา เป้าอารีย,์ 2776: 4m) 
   2.2.7.5 ความรว่มมือเฉพาะดา้น 
   ความร่วมมือเฉพาะดา้น คือ ความร่วมมือในดา้นต่างๆ ที�มิใช่ดา้นการเมือง
และเศรษฐกิจมีวตัถุประสงค์สําคญั เพื�อพัฒนาและเสริมสรา้งสภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของ
ประชากรในภูมิภาคใหมี้มาตรฐานการดาํรงชีวิตที�ดี ส่งเสริมและรกัษาเอกลกัษณ์ประเพณีและ
วัฒนธรรม ตลอดจนส่งเสริมความเขา้ใจอันดีระหว่างประชาชนในภูมิภาค เพื�อตอบสนอง
วตัถุประสงคเ์บื1 องตน้ประการหนึ� งของอาเซียนในการส่งเสริมใหป้ระชาชนในอาเซียนมีความ
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เป็นอยู่และมีคุณภาพชีวิตที� ดีทัดเทียมกับประชาชนในประเทศที�พัฒนาแล้ว และเพื�อให้
ประชาชนอาเซียนสามารถไดร้บัประโยชน์จากการพฒันาการทางดา้นการเมืองและเศรษฐกิจได้
อยา่งเต็มที� (กรมอาเซียน, 2772: 42) ปฏิญญากรุงเทพ ไดใ้หค้วามสาํคญัเป็นอยา่งมากกบั
การพฒันาความรว่มมือเฉพาะดา้น โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง ในการยกระดบัความรูด้า้นวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี การคุม้ครองและการอนุรกัษ์สิ�งแวดลอ้ม การพัฒนาที�ยั �งยืนและความร่วมมือ
ทางดา้นวฒันธรรมและสนเทศของอาเซียนซึ�งช่วยส่งเสริมความเขา้ใจอันดีระหว่างประชาชน
ชาวอาเซียน ตลอดจนปลกูจิตสาํนึกในความเป็นอาเซียน 
   2.2.7.6  ความรว่มมือกบัประเทศภายนอกอาเซียน 
   ไทยมีบทบาทสนับสนุนใหอ้าเซียนมีความร่วมมือกบัประเทศนอกอาเซียน เพื�อ
เสริมสรา้งการเชื�อมโยงกบัภูมิภาคอื�นดังปรากฏในความร่วมมืออาเซียน+5 (ASEAN plus 5) 
ซึ�งประกอบดว้ยประเทศสมาชิกอาเซียน 4a ประเทศ ร่วมกับญี�ปุ่น จีน และสาธารณรฐัเกาหลี 
รวมทั1งไดท้ําการสถาปนาความสมัพนัธใ์นลกัษณะของประเทศคู่เจรจา (ASEAN plus 4) กับอีก 
m ประเทศ ไดแ้ก ่ออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด ์สหรฐัอเมริกา ญี�ปุ่น จีน สาธารณรฐัเกาหลี 
อินเดีย และรัสเซีย และมีความร่วมมือกับหนึ�งกลุ่มประเทศ ไดแ้ก่ สหภาพยุโรป นอกจากนี1  
อาเซียนยังมีความสัมพันธ์เฉพาะด้าน กับปากีสถาน และมีสถานะเป็นผู้สังเกตการณ์ของ
องค์การสหประชาชาติด้วย (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. สภาพนักงาน
มหาวทิยาลยับรูพา, 2777: 2`)  
 
  �.�.A ประชาคมอาเซียน 
  ประชาคมอาเซียนเกิดจากการประชุมสุดยอดผูนํ้าอาเซียนที�บาหลี อินโดนีเซีย ในปี
ค.ศ.2aa5 อาเซียนไดพ้ยายามแสดงใหท้ั1งโลกไดเ้ห็นว่าอาเซียนสามารรถรวมกนัเป็นหนึ�งได ้
โดยการประกาศการจดัตั1งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ขึ1 นภายในปี ค.ศ.2a2a 
และต่อมาไดมี้การร่นระยะเวลา เพื�อใหมี้การรวมกันเป็นประชาคมอาเซียนใหไ้ด ้ในปี ค.ศ.
2a47 โดยประกอบดว้ยเสาหลัก 5 ประการ ไดแ้ก่ 4) ประชาคมการเมืองและความมั �นคง
อาเซียน (ASEAN Political-Security Community: APSC) มีวตัถุประสงคแ์ละหลกัในการให้
ภมิูภาคฯ แหง่นี1 เป็นประชาคมที�อยูบ่นพื1 นฐานของกฎ กติกา เดียวกนั มีค่านิยมและบรรทัดฐาน
รว่มกนั เป็นภมิูภาคที�มีความเป็นพลวตัร มีมุมมองที�เปิดกวา้งยอมรบัการบรูณาการรว่มกนัเป็น
หนึ� งเดียว และการพึ�งพาอาศัยกันและกันของประเทศต่างๆในโลก (ASEAN Secretariat, 
2aam) 2) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ที�คาดหวงัวา่
จะทําให ้อาเซียนมีตลาดและฐานการผลิตร่วมกนั (Single Market and Single Production 
Base) และมีการเคลื�อนยา้ยสินคา้ บริการ การลงทุน เงินทุนและแรงงานมีฝีมืออยา่งเสรี (Free 
Flow of Goods, Services, Investments and Skilled Labors and Free Flow of  Capital) 
รวมทั1งผูบ้ริโภคสามารถเลือกสรรสินคา้/บริการ ที�มีความหลากหลายและมีคุณภาพจากภายใน
ภูมิภาคฯ และสามารถเดินทางภายในอาเซียนได้อย่างสะดวกและเสรีมากยิ�งขึ1 น (ASEAN 
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Secretariat, 2aa` อา้งถึงใน สุวิชา เป้าอารีย,์ 2776: 7) และ 5) ประชาคมสังคมและ
วฒันธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC) มีคุณลกัษณะในการให้
ความสําคัญกับการพัฒนามนุษย์ การคุม้ครองและสวสัดิการสังคม ความยุติธรรมและสิทธิ 
ความยั �งยนืดา้นสิ�งแวดลอ้ม การสรา้งอตัลกัษณ์อาเซียนและการลดช่องวา่งการพฒันา (ASEAN 
Secretariat, 2aam อา้งถึงใน สุวิชา เป้าอารีย,์ 2776: 7) 
   2.2.8.4 ประชาคมการเมืองและความมั �นคงอาเซียน 
   การก่อตั1งและการดาํเนินงานของอาเซียนมีพื1 นฐานจากปัจจยัเรื�องการเมืองและ
ความมั �นคงของภูมิภาคดงันั1นเมื�ออาเซียนพฒันามาเป็นประชาคมอาเซียนจึงไดใ้หค้วามสาํคญั
และสานต่อความร่วมมือดา้น การเมืองและความมั �นคง ของประเทศสมาชิกและจดัตั1งขึ1 นเป็น
หนึ�งในเสาหลกัของประชาคม โดยมีวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายที�จะทําใหป้ระเทศในภูมิภาคอยู่
อยา่งสนัติสุขโดยการแกไ้ขปัญหาในภูมิภาคโดยสนัติวิธี และยึดมั �นในหลกัความมั �นคงรอบดา้น
สมาชิกแต่ละประเทศมีความไวเ้นื1 อเชื�อใจซึ�งกนัและกนั มีเสถียรภาพ และมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรพัยสิ์น นอกจากนั1นแลว้ยงัตอ้งตระหนักถึงภัยคุกคามทางความมั �นคง โดยในการ
ประชุมสุดยอดอาเซียนครั1งที� 4a ในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ.2aa6 ที�เวียงจันทน์ได้รับรอง
แผนปฏิบติัการประชาคมการเมืองและความมั �นคงอาเซียน (วิทย ์บณัฑิตกุล, 2776: 66) จะ
ทําใหค้วามร่วมมือดา้นการเมืองและความมั �นคงของอาเซียนมีการพัฒนามากยิ�งขึ1 น โดยเป็น
หลักประกนัต่อประชาชนและประเทศสมาชิกอาเซียนใหอ้ยู่อย่างสันติระหว่างกนัและกนั และ
กับโลกภายนอกในบรรยากาศของความเป็นประชาธิปไตย ความยุติธรรม และการมีความ
ปรองดองต่อกัน ประชาคมการเมืองและความมั �นคงอาเซียน จะส่งเสริมพัฒนาการด้าน
การเมืองโดยยึดหลกัการของประชาธิปไตย นิติธรรม ธรรมาภิบาล ความเคารพ การส่งเสริม
และคุม้ครองสิทธิมนุษยชน และเสรีภาพบนพื1 นฐานภายใต้กฎบัตรอาเซียน โดยจะเป็นตัว
เชื�อมต่อใหป้ระเทศสมาชิกอาเซียนมีการติดต่อและมีความร่วมมือระหว่างกนัเพื�อสรา้งบรรทัด
ฐานกฎเกณฑแ์ละกลไกร่วมกนัในการบรรลุเป้าหมายอาเซียนในดา้นการเมืองและความมั �นคง 
ซึ�งจะทาํใหอ้าเซียนเป็นองคก์รที�มีประชาชนเป็นศนูยก์ลาง โดยทุกภาคส่วนของสงัคมมีส่วนร่วม
และไดผ้ลประโยชน์จากกระบวนการรวมตวัและการสรา้งประชาคมโดยไม่คาํนึงถึงเพศ เชื1 อชาติ 
ศาสนา ภาษา หรือพื1 นเพทางสงัคมและวฒันธรรม ในการปฏิบติัตามแผนงาน อาเซียนจะตอ้ง
พยายามส่งเสริมและสนับสนุน การใหค้วามเท่าเทียมทางเพศ แนวทางหลกัในนโยบาย ความ
อดกลั1น การเคารพความหลากหลาย ความเท่าเทียมกนั และมีความเขา้ใจที�ดีต่อกนั 
   ในเวลาเดียวกนั เพื�อประโยชน์ในการปกป้องและส่งเสริมสนัติภาพในภูมิภาค 
ประชาคมการเมืองและความมั �นคงอาเซียน จะส่งเสริมความร่วมมือที�แน่นแฟ้นและมี
ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างอาเซียนกบัประเทศคู่เจรจา และมิตรประเทศ ประชาคมการเมือง
และความมั �นคงอาเซียน สนับสนุนแนวทางดา้นความมั �นคงที�ครอบคลุมทุกมิติ ซึ�งมีความเกี�ยว
โยงต่อพฒันาการดา้นการเมือง เศรษฐกิจ และสงัคมอยา่งใกลชิ้ด ยึดหลกัการในการละเวน้การ
รุกรานหรือขู่ใชก้าํลัง และการกระทําใดๆ ที�ไม่สอดคลอ้งกบักฎหมายระหวา่งประเทศและการ
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พึ�งพาการแกไ้ขปัญหาความขัดแยง้โดยสันติวิธี ประชาคมการเมืองและความมั �นคงอาเซียน 
ประกอบดว้ยสามคุณลักษณะ ไดแ้ก่ ประชาคมที�มีกติกาและมีการพัฒนาค่านิยมและบรรทัด
ฐานร่วมกัน ประชาคมที�ทําใหภู้มิภาคมีความเป็นเอกภาพ มีความสงบสุข มีความแข็งแกร่ง 
พรอ้มทั1งมีความรับผิดชอบร่วมกันเพื�อแกไ้ขปัญหาความมั �นคงที�ครอบคลุมในทุกมิติ และ
ประชาคมที�ทําใหเ้ป็นภมิูภาคที�พลวตัและมองไปยงัโลกภายนอกที�การรวมตวัและลกัษณะพึ�งพา
ซึ�งกนัและกนัมากยิ�งขึ1 น (ทีมนักวชิาการอาเซียน, 2777: 5`-6a)  
   2.2.8.2  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
   เป็นเสาหลกัทางดา้นเศรษฐกิจของภูมิภาค แนวคิดนี1 เป็นผลมาจากการประชุม
สุดยอดครั1งที� m ที�บาหลี ประเทศอินโดนิเชีย และจดัทําแผนปฏิบติัการขึ1 นในการประชุมปีถัดมา 
มีวัตถุประสงค์เพื�อทําใหภู้มิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตมี้ความ มั �งคั �ง และสามารถแข่งขนักับ
ภูมิภาคอื�นๆ ไดโ้ดย 4) มุ่งใหเ้กิดการไหลเวียนอยา่งเสรีของสินคา้ บริการ การลงทุน เงินทุน 
การพฒันาทางเศรษฐกิจ และการลดปัญหาความยากจนและความเหลื�อมลํ1าทางสงัคมภายในปี
ค.ศ.2a2a 2) ทาํใหอ้าเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว (Single Market and Production 
Base) โดยจะริเริ�มกลไกมาตรการใหม่ๆ ในการปฏิบติัตามขอ้ริเริ�มทางเศรษฐกิจที�มีอยูแ่ลว้ 5) 
ใหค้วามช่วยเหลือแก่ประเทศสมาชิกใหม่ของอาเซียนเพื�อลดช่องว่างการพัฒนาและช่วยให้
ประเทศเหล่านี1 เขา้ร่วมกระบวนการรวมตวัทางเศรษฐกิจของอาเซียน 6) ส่งเสริมความร่วมมือ
ในนโยบายการเงินและเศรษฐกิจมหภาค ตลาดการเงินและตลาดทุน การประกนัภัยและภาษี
อากร การพัฒนาโครงสรา้ง (สภานิติบัญญติัแห่งชาติ. คณะกรรมาธิการต่างประเทศ, 277a: 
48) นอกจากนี1 อาเซียนไดจ้ดัทําแผนการจดัตั1งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 
Community Blueprint) ซึ�งอา้งอิงมาจากเป้าหมายการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียนตาม
แถลงการณ์บาหลี ฉบบัที� 2 (Bali Concord II) ซึ�งเป็นแผนงานบูรณาการการดาํเนินงานใน
ดา้นเศรษฐกิจเพื�อใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์6 ดา้น คือ 4) การเป็นตลาดผลิตเดียว โดยจะมีการ
เคลื�อนยา้ยสินคา้ บริการ การลงทุน และแรงงานฝีมืออย่างเสรี รวมทั1งการเคลื�อนยา้ยเงินทุน
อย่างเสรีมากขึ1 น กาํหนดเป้าหมายเวลาที�จะค่อยๆ ลดหรือยกเลิกมาตรการที�มิใช่ภาษีสําหรบั
ประเทศสมาชิกเก่า 8 ประเทศ และเปิดเสรีการลงทุนภายในปี พ.ศ.2775 เปิดตลาดภาค
บริการและเปิดเสรีการลงทุน ภายในประเทศปี พ.ศ.277` 2) การสรา้งขีดความสามารถใน
การแข่งขันทางเศรษฐกิจของอาเซียนโดยใหค้วามสําคัญกับประเด็นด้านนโยบายที�จะช่วย
ส่งเสริมการรวมกลุ่มภาคเศรษฐกิจ เช่น นโยบายการแข่งขัน การคุม้ครองผูบ้ริโภค สิทธิใน
ทรัพย์สินทางปัญญา นโยบายภาษี และการพัฒนาโครงสรา้งพื1 นฐาน (การเงิน การขนส่ง 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และพลังงาน) 5) การพฒันาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค ส่งเสริมการ
พฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพื�อลดช่องว่างการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศสมาชิก; และ 6) การบูรณาการเขา้กับเศรษฐกิจโลก ประสานนโยบาย
เศรษฐกิจความร่วมมือทางเศรษฐกิจ เช่น การจัดทําเขตการคา้เสรีของอาเซียนกับประเทศคู่
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เจรจาต่างๆ ส่งเสริมการสรา้งเครือข่ายในการผลิต จดัจําหน่ายภายในภูมิภาคใหเ้ชื�อโยงกับ
เศรษฐกิจโลก (วทิย ์บณัฑิตกุล, 2776: 67-68) 
   2.2.8.5 ประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซียน 
   แผนปฏิบติังานของประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซียนถูกร่างขึ1 น ในปี ค.ศ.
2aa6 หลังจากการประกาศแผนจัดตั1งประชาคมอาเซียนเพียง 4 ปี มีวัตถุประสงค์เพื�อให้
อาเซียน เป็นสงัคมที�เอื1 ออาทรและแบ่งปัน ประชากรอาเซียนมีสภาพความเป็นอยูที่�ดี และมีการ
พัฒนาในทุกด้านเพื�อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และส่งเสริมอัตลักษณ์อาเซียน 
(ASEAN Identity) โดยเน้นความร่วมมือในดา้นต่างๆ อาทิ 4) การพัฒนาสังคม โดยการ
ยกระดับความเป็นอยู่ของผูด้ ้อยโอกาสและผู้ด้อยโอกาสและผูที้�อาศัยในถิ�นทุรกันดาร และ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันของกลุ่มต่างๆ ในสังคม 2) การพัฒนาการฝึกอบรม 
การศึกษาขั1นพื1 นฐานและสงูกวา่ การพฒันาทางวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีการสรา้งงาน และ
การคุม้ครองทางสงัคม 5) ส่งเสริมความร่วมมือดา้นสาธารณสุข โดยเฉพาะอยา่งยิ�งการป้องกนั 
และควบคุมโรคติดต่อ 6) การจัดการปัญหาดา้นสิ�งแวดลอ้ม 7) การส่งเสริมปฏิสัมพันธ์
ระหว่างนักเขียน นักคิดและศิลปินในภูมิภาค (สภานิติบัญญัติแห่งชาติ. คณะกรรมาธิการ
ต่างประเทศ, 277a: 49) เพื�อรองรบัการเป็นประชาสงัคมและวฒันธรรมอาเซียน จึงไดจ้ดัทํา
แผนงานการจดัตั1งประชาสังคมและวฒันธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community 
Blueprint) ซึ�งอา้งอิงมาจากเป้าหมายการรวมกลุ่มทางสังคมและวฒันธรรมตามแถลงการณ์
บาหลี ฉบับที� 2 (Bali Concord II) ซึ�งประกอบดว้ยความร่วมมือ 8 ดา้น ไดแ้ก่ 4) การพฒันา
มนุษย ์(Human Development) 2) การคุม้ครองและสวสัดิการสงัคม (Social Welfare and 
Protection) 5) ความยุติธรรมและสิทธิ (Social Justice and Rights) 6) ส่งเสริมความยั �งยืน
ดา้นสิ�งแวดลอ้ม (Environmental Sustainability) 7) การสรา้งอตัลักษณ์อาเซียน (Building 
ASEAN Identity) และ 8) การลดช่องวา่งทางการพฒันา (Narrowing the Development Gap) 
(วทิย ์บณัฑิตกุล, 2776: 68-69) 
 
  �.�.B  ประเทศไทยกบัอาเซียน 
  ในภาพรวมประเทศไทยไดร้ับผลประโยชน์จากความร่วมมือดา้นต่างๆ ของอาเซียน 
เป็นอยา่งมาก เศรษฐกิจฐานการผลิตตน้ทุนตํ �า กรอบความรว่มมือทางสงัคมและวฒันธรรม ซึ�ง
หากไม่มีประชาคมอาเซียนแลว้ก็คงเป็นการยากที�ประเทศไทยจะแกไ้ขโดยลาํพงั 
  ประโยชน์ที�คาดวา่ประเทศไทยจะไดร้บัจากการใชข้อ้บังคบัใชก้ฎบัตรอาเซียน มีหลาย
ประการ ไดแ้ก ่ 
 1)  ผลประโยชน์จากความร่วมมือดา้นต่างๆ ของอาเซียนมากขึ1 น เนื�องจากกฎ
บตัรอาเซียนจะช่วยสรา้งหลกัประกนัว่าประเทศสมาชิกอาเซียนอื�นๆ จะปฏิบติัตามพนัธกรณีที�
ไดต้กลงกนัไวแ้ลว้หรือมิฉะนั1นก็จะมีกลไกเพื�อทาํใหป้ระเทศสมาชิกปฏิบติัตามขอ้ตกลง 
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 2) ความสามารถรบัมือกับภัยคุกคามระดับโลกที�ส่งผลกระทบต่อประชาชน
โดยตรงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ1 น ไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดนก โรคระบาด ภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ ปัญหาโลกรอ้น หรือ ปัญหายาเสพติด เนื�องจากกฎบัตรจะเสริมสรา้งกลไกต่างๆ 
เพื�อใหไ้ทยและอาเซียนแกไ้ขปัญหาเหล่านี1 ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและทันเหตุการณ์มากยิ�งขึ1 น 
 3) กฎบัตรอาเซียนจะช่วยส่งเสริมค่านิยมของประเทศอื�นๆ ในภูมิภาคให้
สอดคลอ้งกบัผลประโยชน์ของประเทศไทย เช่น การไม่ใชก้าํลงัในการแกไ้ขปัญหา การยึดมั �นใน
หลักประชาธิปไตย และหลกัธรรมาภิบาล หลักนิติธรรม หลักสิทธิมนุษยชน และการส่งเสริม
ความมั �นคงของมนุษยแ์ละการพฒันาอยา่งยั �งยืน 
 4) อํานาจการต่อรองที� เพิ�มขึ1 นของประเทศไทย ในฐานะประเทศสมาชิก
อาเซียนในเวทีโลกเนื�องจากกฎบตัรอาเซียนจะช่วยสรา้งความน่าเชื�อถือและกติกาใหแ้ก่อาเซียน 
ประเทศไทยสามารถโน้มน้าว ใหป้ระเทศนอกภูมิภาคช่วยแกไ้ขปัญหาระดับโลกที�กระทบความ
เป็นอยูข่องประเทศประชาชนอาเซียนมากขึ1 น 

 
2.3  แนวคิดเกี�ยวกบัประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซียน 
 
  เมื�อพิจารณาในรายละเอียด ตามแผนงานการจดัตั1งประชาคมสงัคมวฒันธรรมอาเซียน 
(ASCC Blueprint) พบว่า อาเซียนไดต้ั1งเป้าหมายการจดัตั1งประชาคมสังคมและวฒันธรรม
อาเซียนในปี ค.ศ.2a47 โดยมุ่งหวังในการเป็นประชาคมที�มีประชาชนเป็นศูนยก์ลาง เป็น
สังคมที�เอื1 ออาทรและแบ่งปัน ประชากรอาเซียนมีสภาพความเป็นอยู่ที�ดีและมีการพัฒนาใน
ทุกๆดา้น เพื�อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการใชท้รัพยากรธรรมชาติอย่าง
ยั �งยืน รวมทั1งส่งเสริมอตัลักษณ์อาเซียน และช่วยสนับสนุนการสรา้งพื1 นฐานที�แข็งแกร่งสาํหรบั
ความเขา้ใจอันดี การเป็นเพื�อนบ้านที�ดีและการแบ่งปันความรับผิดชอบ ประชาคมสังคม
วฒันธรรมอาเซียนถูกกําหนดลักษณะโดยวัฒนธรรมที�ยืดหยุ่น ยึดมั �นในหลักการ มีความ
รว่มมือ มีความรบัผิดชอบร่วมกนัเพื�อส่งเสริมการพฒันามนุษยแ์ละสงัคม เคารพในเสรีภาพขั1น
พื1 นฐาน ความเท่าเทียมทางเพศ การส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิมนุษยชนประกอบกับความ
ยุติธรรมทางสงัคม การเคารพในความแตกต่างทางวฒันธรรม ภาษา และศาสนาของประชาชน
อาเซียน เป็นเอกภาพในความหลากหลาย โดยปรบัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์โอกาส และสิ�งทา้ทาย
ในปัจจุบนั (ทีมนักวิชาการอาเซียน, 2777: 66-67)  และมีเป้าหมายในการเสริมสรา้งอตั
ลักษณ์อาเซียน ดว้ยการสรา้งความตระหนักในคุณค่าการเป็นพลเมืองอาเซียนในสังคมทุก
ระดบั 
  สุรินทร์ พิศสุวรรณ ไดก้ล่าวถึงเสาที� 5 ไวว้่า (กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, 
2776: 22) 
 



47 
 

 “ประชาคมสงัคมและวฒันธรรม  ไม่ไดเ้ป็นเพียงเสาหลกัที� ‘น่าเรา้ใจ
ที�สุด’ เท่านั1น แต่เป็นเสาหลกัที�จะ ‘สรา้งหรือทําลาย’ อาเซียนไดอี้กดว้ย ผม
คิดว่าประชาคมสังคมและวฒันธรรมเป็นสิ�งที�น่าตื�นตาตื�นใจ เพราะจะทําให้
อาเซียนเขา้ถึงประชาชนได้มากขึ1 น ในช่วง 6a ปีที�ผ่านมา อาเซียนประสบ
ความสําเร็จอย่างมาก ในการประสานความร่วมมือต่างๆ ในหลายประเด็น 
เช่น ด้านการศึกษา สิ� งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ การพัฒนาเทคโนโลย ี
สาธารณสุข การคมนาคม หรือแม้แต่การเปิดตลาดเสรี อย่างไรก็ตาม
ประชากรอาเซียนยงัไม่ตระหนักถึงประโยชน์ที�ไดจ้ากอาเซียน เพราะอาเซียน
ไม่ไดป่้าวประกาศเรื�องนี1 อย่างเด่นชัด ขณะที�รัฐบาลของประเทศสมาชิกและ
องคก์รที�มีสว่นรว่มเอง ก็ไม่ไดป้ระชาสมัพนัธอ์าเซียนผ่านกิจกรรมต่างๆ แมว้า่
โครงการเหล่านั1นอาจมาจากการเห็นชอบในระดับอาเซียนก็ตาม. . . พวกเรา
ยงัไม่ได้เห็นเอกลักษณ์ของอาเซียนมากนัก จากนี1 เราจําเป็นตอ้งทํางานให้
มากกว่าเดิม และนี� คือส่วนที� สื�อเข้ามามีบทบาทสําคัญมากที� สุด ส่วนที�
สถาบันการศึกษามีความสําคัญพอๆ กับเอ็นจีโอ ประชาสังคม และกลุ่ม
นักวิชาการต่างๆ. . . หากประชาสังคมและวฒันธรรมลม้เหลว ประชาคม
เศรษฐกิจและการเมืองก็ลม้เหลวเช่นกัน หากประสบความสําเร็จเป็นส่วน
สําคัญที� จะช่วยให้เกิดการพัฒนา หรือนําไปสู่ความสําเร็จของอีก สอง
ประชาคม ผมคิดวา่ความกา้วหน้าขั1นต่อไปของอาเซียนจะขึ1 นอยูก่ับการก่อตั1ง
ประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซียน ซึ�งมีความสาํคญัพอที�จะกาํหนดไดว้่า
อาเซียนจะรุง่เรือง หรือรว่ง”  

  
  �.).�  การพฒันามนุษย ์(Human Development) 
  เรื�องแรกที� ASCC ใหค้วามสาํคญัคือ การพัฒนามนุษย ์ในแผนการจดัตั1งประชาคม
สงัคมและวฒันธรรมอาเซียน (ค.ศ.2aam-2a47) ไดร้ะบุถึงการพฒันามนุษยไ์วว้า่  
 

 “อาเซียนจะส่งเสริมความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที�ดีของประชาชน
โดยประชาชนเขา้ถึงโอกาสอย่างเที�ยงธรรมในการพัฒนามนุษย ์ส่งเสริมและ
ลงทุนในด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต การฝึกอบรมและการ
เสริมสร้างขีดความสามารถ ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบอาหาร 
ส่งเสริมการใชภ้าษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตรเ์ชิงประยุกต ์
และเทคโนโลยใีนการดาํเนินกิจกรรมการพฒันาทางดา้นสงัคมและเศรษฐกิจ” 
 
 ประภสัสร ์เทพชาตรี (2776: `9) ไดก้ล่าวถึง การพฒันามนุษย ์ไวว้า่  
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 “ASCC ไดเ้น้นเรื�องการศึกษาใหเ้ป็นวาระของอาเซียน การสรา้งสงัคม
ความรู ้โดยส่งเสริมการเขา้ถึงการศึกษาขั1นพื1 นฐานอยา่งทั �วถึง ส่งเสริมการจา้ง
งานที�เหมาะสม ส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศ อํานวยความสะดวกในการ
เขา้ถึงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเสริมสรา้งทักษะในการประกอบการ 
สาํหรบัสตรี เยาวชน ผูส้งูอายุ และผูพิ้การ” 

 
  �.).� การคุม้ครองและสวสัดิการสงัคม (Social Welfare and Protection) 
  แผนงานการจดัตั1งประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซียน (ค.ศ.2aam-2a47) ระบุ
ถึงการคุม้ครองและสวสัดิการ ไวว้า่  
 

 “อาเซียนมีพันธกรณีในการส่งเสริมความเป็นอยูแ่ละคุณภาพชีวิตที�ดี
ของประชาชนโดยลดความยากจนและส่งเสริมการคุม้ครองและสวัสดิการ
สงัคม การสรา้งสภาพแวดลอ้มที�มั �นคงปลอดภยั ปลอดยาเสพติด การเตรียม
ความพร้อมเรื�องภัยพิบัติ และการจัดการกับข้อกังวลเกี�ยวกับการพัฒนา
สุขภาพ” 
 

  ASCC จะเน้นการแกไ้ขปัญหาความเหลื�อมลํ1าดา้นสงัคมและเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ
สมาชิก รวมถึงการบรรลุเป้าหมายการพฒันาสหสัวรรษ (Millennium Development Goals: 
MDG) ในการกําจัดความยากจนและความหิวโหย และ ASCC จะใหค้วามมั �นใจในความ
ปลอดภัยดา้นอาหาร เน้นการเขา้ถึงการรักษาสุขภาพ การบริการทางการแพทย ์และยา ที�
เพียงพอและราคาถูกรับประกันอาเซียนที�ปลอดยาเสพติด และพรอ้มรับกับภัยพิบัติ และ
ประชาคมที�ปลอดภยัยิ�งขึ1 น (ประภสัสร ์เทพชาตรี, 2776: `9) 
 
  �.).) ความยุติธรรมและสิทธิ (Social Justice and Rights) 
  แผนงานการจดัตั1งประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน (ค.ศ.2aam-2a47) ได้
กล่าวถึงความยุติธรรมและสิทธิไวว้า่  
 

 “อาเซียนมีพนัธกรณีในการส่งเสริมความยุติธรรม โดยใหสิ้ทธิสะทอ้น
อยู่ในนโยบายและทุกวิถีชีวิต ของประชาชน โดยเน้นการปกป้องผลประโยชน์
สิทธิ รวมทั1งส่งเสริมสิทธิ สวัสดิการ โอกาสอย่างเท่าเทียม และยกระดับ
คุณภาพชีวติ มาตรฐานการดาํรงชีวิต สาํหรบักลุ่มคนดอ้ยโอกาสและกลุ่มคนที�
อ่อนแอ สตรี เยาวชน ผูส้งูอายุ คนพิการ และแรงงานโยกยา้ยถิ�นฐาน”  

 



49 
 

  อย่างไรก็ตาม อาเซียนยงัมีปัญหาเกี�ยวกับพัฒนาการประชาธิปไตย หลายประเทศ
สมาชิกยงัเป็นเผด็จการ ประเทศที�เป็นประชาธิปไตยเต็มใบจริงๆ มีเพียงไม่กี�ประเทศ จึงทําให้
ความร่วมมือของอาเซียนในเรื�องการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ไม่พฒันาเท่าที�ควร ถึงแมว้า่ในกฎ
บัตรอาเซียนจะระบุไวใ้นมาตรา 46 ว่า จะมีการจัดตั1งกลไกดา้นสิทธิมนุษยชนของอาเซียน
ขึ1 นมา แต่อาํนาจหน้าที�ของกลไกนี1  ถกูตัดทอนลง จนไม่มีประสิทธิภาพ (ประภสัสร ์เทพชาตรี, 
2776: 9a) 
 
  �.).* การส่งเสริมความยั �งยนืดา้นสิ�งแวดลอ้ม (Environmental Sustainability) 
  แผนงานการจดัตั1งประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซียน (ค.ศ.2aam-2a47) ระบุ
ถึงการส่งเสริมความยั �งยนืดา้นสิ�งแวดลอ้ม ไวว้า่  
  

 “อาเซียนจะมุ่งสู่การพัฒนาที�ยั �งยืน รวมทั1งส่งเสริมความยั �งยืนดา้น
สิ�งแวดลอ้มที�เขียวสะอาด โดยการปกป้องทรพัยากรธรรมชาติ เพื�อการพฒันา
ดา้นเศรษฐกิจและสงัคม การจดัการบริหารอยา่งยั �งยืน การอนุรกัษ์ดิน นํ1า แร่
ธาตุ พลังงาน ความหลากหลายทางทะเล รวมทั1ง การปรับปรุงคุณภาพนํ1 า 
และอากาศสาํหรบัภมิูภาคอาเซียน อาเซียนจะมีส่วนร่วมในความพยายามของ
โลก ในการจดัการแกปั้ญหาสิ�งทา้ทายสิ�งแวดลอ้มโลก รวมทั1งการเปลี�ยนแปลง
ภูมิอากาศ และคุม้ครองชั1นโอโซน เช่นเดียวกับการพัฒนาเทคโนโลยีดา้น
สิ�งแวดลอ้มสาํหรบัการพฒันาและสิ�งแวดลอ้มที�ยั �งยืน” (ประภสัสร ์เทพชาตรี, 
2776: 8m) 

  
  �.).? การสรา้งอตัลกัษณอ์าเซียน (Building ASEAN Identity) 
  แผนงานการจดัตั1งประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซียน (ค.ศ.2aam-2a47) ระบุ
ถึงการสรา้งอตัลกัษณ์อาเซียนไวว้า่ อตัลกัษณ์อาเซียนเป็นพื1 นฐานดา้นผลประโยชน์ของภูมิภาค
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้โดยจะใหค้วามสาํคญัในการสรา้งความรูสึ้กของการอยูร่่วมกนั อาเซียน
จะส่งเสริมความตระหนัก และมีค่านิยมร่วมกัน มีความเป็นหนึ� งเดียวกันท่ามกลางความ
แตกต่างในทุกชั1นของสังคม อีกทั1งส่งเสริมความเขา้ใจอันดีระหว่างประเทศสมาชิก เกี�ยวกับ
วฒันธรรม ประวติัศาสตร ์ศาสนา อารยธรรม และอนุรักษ์มรดกทางวฒันธรรมของอาเซียน 
เพื�อใหป้ระชาชนรับรูแ้ละเขา้ใจด้านประวัติศาสตร์ของภูมิภาคที�เป็นหนึ� งเดียว และค้นหา
เกี�ยวกับอัตลักษณ์ของอาเซียน และสรา้งอาเซียนที�มีประชาชนเป็นแกนนํา โดยสนับสนุนทุก
ภาคส่วน ใหมี้ส่วนรว่มในกระบวนการสรา้งประชาคม (ประภสัสร ์เทพชาตรี, 2776: 8m-9a)
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  �.).A การลดช่องว่างทางการพฒันา (Narrowing the Development Gap) 
  แผนงานการจดัตั1งประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซียน (ค.ศ.2aam-2a47) ระบุ
ถึงการลดช่องวา่งทางการพฒันาไวว้า่  
 

 “เป้าหมายเชิงกลยุทธศาสตร์ของการลดช่องว่างทางการพัฒนา คือ 
เสริมสรา้งความร่วมมือเพื�อลดช่องว่างการพัฒนา โดยเฉพาะมิติการพัฒนา
ดา้นสังคม ระหว่างประเทศสมาชิกเก่า 8 ประเทศ (ASEAN-8) ไดแ้ก่ ไทย 
มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ บรูไน และประเทศสมาชิกใหม่ 
(CLMV) ประกอบดว้ย กมัพชูา (Cambodia) ลาว (Laos) พม่า (Myanmar) 
และเวียดนาม (Vietnam) เป็นกลุ่มประเทศที�มีขนาดเศรษฐกิจที�ยงัเป็นรอง
อย่างมากจากกลุ่ม ASEAN-8 และในพื1 นที�ของอาเซียนที�ถูกทอดทิ1 งและด้อย
พฒันา” 

 
 การพัฒนาประเทศของชาติสมาชิกอาเซียนอยูใ่นระดับแตกต่างกนัประเทศที�พฒันาแลว้ 
แต่ประเทศสว่นมากอยูใ่นประเทศที�กาํลงัพฒันา ซึ�งผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศต่อหวัของ
ประชากรประเทศสมาชิกอาเซียนมีความแตกต่างกนั เช่น ประเทศสิงคโปร ์เป็นประเทศที�มี
มวลรวมมากที�สุด เท่ากบัหวัละ 79,25` เหรียญสหรฐั รองลงมาคือประเทศบรูไนดารุสซาลาม 
เท่ากบัหวัละ 69,2aa เหรียญสหรฐั และประเทศที�มีมวลรวมน้อยที�สุดคือประเทศพม่า เท่ากบั
หัวละ 4,268 เหรียญสหรัฐ ดังนั1 นประเทศที� มีระดับการพัฒนาสูงผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศต่อหวัของของประชากรอยูใ่นระดับสูง ควรจะใหค้วามร่วมมือและการช่วยเหลือ
ประเทศที�ยงัมีระดบัการพัฒนาตํ �า ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพื�อยกระดับการพัฒนา
และคุณภาพชีวิตของประชาชนใหสู้งขึ1 น เพื�อแสดงจิตวิญญาณของการเป็นอาเซียน (ประภสัสร ์
เทพชาตรี, 2776: 42a) 
 

�.* แนวคิดเกี�ยวกบักลไกและมาตรการระหว่างประเทศที�เกี�ยวขอ้งกบัการ
สง่เสรมิและคุม้ครองสิทธิเด็ก 

 
กฎหมายระหวา่งประเทศวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน ทั1งที�วา่ดว้ยสิทธิมนุษยชนโดยตรงหรือ

มีความเกี�ยวขอ้งไม่ว่าทางใดทางหนึ� งกับสิทธิมนุษยชนมีนับรอ้ยฉบับ อนุสัญญา กฎหมาย
ระหว่างประเทศ รวมถึงขอ้ตกลงและรฐัธรรมนูญขององคก์รต่างๆ ในระดับ ระหว่างประเทศ 
โดยเฉพาะกฎบตัรสหประชาชาติที�ระบุชดัเจนว่า รฐัสมาชิกของสหประชาชาติจะตอ้งมุ่งมั �นที�จะ
สรา้งสรรคส์งัคมและความร่วมมือกนั เพื�อใหเ้กิดการเคารพและคุม้ครองสิทธิมนุษยชนของมวล
มนุษยโ์ลก ทั1งนี1 เพื�อนําไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติและมั �นคง หลักการและเป้าหมายของกฎ
บัตรสหประชาชาติ ชี1 ใหเ้ห็นว่า การเคารพและคุม้ครองสิทธิมนุษยชนเป็นทั1งเงื�อนไขและ
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หลักประกันของสันติภาพและความมั �นคงของโลก (สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหง่ชาติ, 2772: 44-42) 

องค์การสหประชาชาติ (United Nations Organization) เป็นองคก์รที�มนุษยชาติ
รวมตัวกนัก่อตั1งขึ1 นในปี พ.ศ.26`` ดว้ยความพยายามที�จะแสวงหากลไกป้องกนัสงครามโลก 
พรอ้มกับการประกาศกฎบัตรสหประชาชาติ ในปีเดียวกัน โดยระบุถึงสิทธิมนุษยชนและ
เสรีภาพขั1นพื1 นฐาน ต่อจากนั1นไดม้ีการจัดตั1งกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนขึ1 นในปี พ.ศ.26`m 
และประกาศใชป้ฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชนในปี พ.ศ.26m4 (Universal Declaration 
Rights 4m6`) ซึ�งมีผลบังคบัใชใ้นอีก 4a ปีต่อมาคือปี พ.ศ.274m (กรมคุม้ครองสิทธิและ
เสรีภาพ, 2778ข: 4a) เนื�องมาจากการที�รฐัสมาชิก ของสหประชาชาติ ไดต้ระหนักถึงปัญหา
ต่างๆที�เกิดขึ1 น ดว้ยหลกัพื1 นฐานเรื�องความเท่าเทียมกนัของมนุษยโ์ดยไม่เลือกเชื1 อชาติ เผ่าพนัธุ ์
ประเทศ ภาษา ศาสนา ความคิดทางการเมือง ทรัพย์สิน หรือสถานะใดๆ รวมถึงสิทธิใน
มาตรฐานการดํารงชีวิต รกัษาชีวิต การไม่ถูกทรมานกระทํายํ �ายีศักดิ?ศรี และสิทธิเสรีภาพดา้น
ต่างๆ แต่ยงัทําใหส้ามารถควบคุมรัฐสมาชิก ในการปรับปรุงกฎหมายและระบบการบริหาร
กระบวนการยุติธรรม ใหค้วามรูแ้ละเผยแพร่ข่าวสารดา้นสิทธิมนุษยชน และการส่งเสริมและ
ยกระดบัมาตรฐานความเป็นอยูใ่หดี้ขึ1 น (อุดมศกัดิ? สินธิพงษ์, 2775: m8) ซึ�งยงัคงใชอ้ยูต่ลอด
มาจนถึงปัจจุบนั  

ประเทศไทยไดเ้ขา้เป็นภาคีของสนธิสัญญาดา้นสิทธิมนุษยชนรวม 7 ฉบับ จาก
สนธิสัญญาหลัก 9 ฉบบั ดว้ยวิธีการภาคยานุวติั (คือการเขา้ผูกพนัตามสนธิสัญญานั1นๆ ใน
ภายหลงั จากที�สนธิสัญญาไดผ่้านการเจรจาและลงนามแลว้ โดยมิไดเ้ขา้ร่วมในการเจรจาและ
ลงนามตั1งแต่ตน้) สนธิสัญญาทั1ง 7 ฉบับมีผลบังคับใชก้ับประเทศไทยตามลําดับ ดังนี1  4) 
สนธิสัญญาว่าดว้ยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the 
Eliminaton of All Forms of Discrimination against Women: CEDAW) ในวนัที� ` กนัยายน 
พ.ศ.272` 2) อนุสญัญาว่าดว้ยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child: CRC) ใน
วนัที� 28 เมษายน พ.ศ.2757 5) กติการะหว่างประเทศว่าดว้ยสิทธิของพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rigjt: ICCPR) ในวนัที� 5a 
มกราคม 276a 6) กติการะหวา่งประเทศว่าดว้ยสิทธิทางเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม 
(International Convenant on Economic, Social and Cultural Rights: ICESCR) 7) อนุสญัญา
ว่าดว้ยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื1 อชาติในทุกรูปแบบ (International Convention on 
Eliminaton of All Forms of Racial Discrimination: ICERD) ในวนัที� 2` กุมภาพนัธ์ พ.ศ.
2768 การเขา้เป็นภาคีของสนธิสญัญาระหวา่งประเทศดา้นสิทธิมนุษยชน ทําใหป้ระเทศไทย
เกิดพันธะผูกพันที�จะตอ้งดําเนินการตามพันธกิจหลักของสนธิสัญญา 6 ประการ คือ การ
ประกันใหเ้กิดสิทธิต่างๆ ตามที�ระบุในสนธิสัญญา การปฏิบัติใหเ้กิดสิทธิตามที�รับรองไวใ้น
สนธิสัญญาดว้ยความกา้วหน้า การเผยแพร่หลกัการของสิทธิตามสนธิสัญญานั1นใหก้วา้งขวาง 
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และการเสนอรายงานผลของการปฏิบติัใหเ้กิดสิทธิและความกา้วหน้าต่อองคก์รตามสนธิสญัญา
ซึ�งส่วนใหญ่ปรากฎอยูใ่นรปูแบบคณะกรรมการ (กรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ, 2756ค: 4) 

แนวคิดเรื�อง สิทธิมนุษยชน เป็นกลไกหลัก 4 ใน 5-6 เรื�อง ที�ใชจ้ดัระเบียบโลกและ
ไดร้บัความสนใจมากอยูใ่นปัจจุบัน เพราะเป็นแนวคิดที�มีผลโดยตรงต่อชาวโลกทุกคนที�จะไดร้บั
การเคารพในศกัดิ?ศรีคุณค่าความเป็นมนุษยโ์ดยเสมอภาคเท่าเทียมกนัและไม่เลือกปฏิบติั การ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามสนธิสัญญาดา้นสิทธิมนุษยชนจึงเป็นภาระกิจที�องค์กร
สหประชาชาติ ผูเ้ป็นตน้กาํเนิดของสนธิสัญญาเหล่านี1 ใหค้วามสนใจติดตามอยา่งจริงจงัทั1งโดย
รายงานเอกสารและรายงานดว้ยวาจาเพื�อตอบขอ้ซักถามของคณะกรรมการ พันธกรณีการ
จดัทํารายงานจึงเป็นการแสดงใหเ้ห็นภาพรวมของการปฏิบัติตามพันธกิจทั1ง 6 ประการซึ�ง
คณะกรรมการตามสนธิสัญญาสามารถประเมินสถานการณ์ดา้นสิทธิมนุษยชนของรัฐภาคี
ผูร้ายงานได ้พนัธกิจนี1 จึงมีการกําหนดเวลาชดัเจนแน่นอนว่าโดยทั �วไปจะตอ้งส่งรายงานฉบับ
แรกภายใน 4-2 ปี เมื�อสนธิสัญญามีผลใชบ้ังคบัต่อรฐัภาคี และยงัตอ้งมีรายงานต่อเนื�องรฐั
ภาคี และยงัตอ้งมีรายงานต่อเนื�องทุกระยะ 6-7 ปี ตามขอ้กาํหนดของแต่ละสนธิสัญญาซึ�ง
จัดเป็นภารกิจหนักของรัฐภาคีทั1งหลาย รวมถึงประเทศไทยโดยเฉพาะองค์กรผูร้ับผิดชอบ
สนธิสญัญานั1นๆ ภายในประเทศ ที�จะละเลยมิไดเ้พราะประเทศไดล้งนามรบัรองที�จะปฏิบติัตาม
เงื�อนไขเหล่านั1นแลว้ (กรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ, 2778ค: 4-2) 

ก่อนหน้าที�สหประชาชาติจะมีมติรบัรองอนุสัญญาว่าดว้ยสิทธิเด็กในปี ค.ศ.4m`m ที�
จริงแลว้การปกป้องคุม้ครองสิทธิหรือผลประโยชน์ของเด็กก็มีปรากฏอยูท่ั1งในปฏิญญาสากลว่า
ดว้ยสิทธิมนุษยชนหรือบางส่วนในกติการะหวา่งประเทศทั1ง 2 ฉบบั วา่ดว้ยเรื�องสิทธิพลเมืองฯ 
และสิทธิทางเศรษฐกิจ แต่ยงัขาดความสมบรูณ์ของคาํจาํกดัความ ทําใหน้านาประเทศเห็นพอ้ง
กนัวา่ ควรที�จะบญัญติัอนุสญัญาเกี�ยวกบัเด็กขึ1 นมาเป็นการเฉพาะ โดยมีผลใชบ้งัคบัเมื�อปี ค.ศ. 
4mma (จรญั โฆษณานันท์, 2767: 584) ในการเริ�มตน้ของการกล่าวถึงสิทธิเด็ก ทําใหเ้กิด
การมองเด็กต่างไปจากเดิม  ภายหลังการปฏิวติัอุตสาหกรรมจึงไดเ้กิดกระแสการเคลื�อนไหว
ของกฎหมายเพื�อสงัคม (Social Legislation) และกระแสสิทธิสตรี นับเป็นตัวแปรสาํคญัในการ
เปลี�ยนแปลงกฎหมายของเด็ก ที�ส่งผลทําใหอ้ํานาจการปกครองเด็กในฐานะพ่อแม่ค่อยๆ ถูก
เปลี�ยนแปลงใหมี้ความเสมอภาคขึ1 นพรอ้มๆ กับการที�มีการกําหนดหน้าที�ของพ่อแม่ในการ
ปกป้องดูแลบุตร การเสนอใหมี้การศึกษาภาคบังคับ การตรากฎหมายควบคุมการใชแ้รงงาน
เด็ก กฎหมายปราบปรามการคา้หญิงและเด็ก (ในรูปอนุสัญญา) การปฏิรูปกระบวนการ
ยุติธรรมของเยาวชน รวมทั1งการตรากฎหมายลงโทษพ่อแม่ที�ใชอ้ํานาจทารุณโหดรา้ยต่อบุตร 
สถานภาพของเด็กในแง่การยอมรบัต่อ  “ภาวะที�เป็นอิสระ” (Independent Entity) ไดป้รากฏ
ชดัขึ1 น เมื�อกา้วเขา้สู่ศตวรรษที� 2a เห็นไดจ้ากการที�สนันิบาตชาติมีมติรบัรอง “ปฏิญญาสากล
วา่ดว้ยสิทธิเด็ก” ในปี ค.ศ.4m26 ซึ�งเน้นการคุม้ครองเด็กจากความอดอยากหิวโหย และความ
ต้องการทางวัตถุอื�นๆ หลังจากนั1นก็มีการตราเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ โดยองค์การแรงงาน
ระหวา่งประเทศ (International Labour Organization: ILO) ที�เกี�ยวขอ้งกบัการคุม้ครองแรงงาน
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เด็กและประเด็นอื�นๆ และการบัญญัติถึงความจาํเป็นในการปกป้องเด็ก (Ravindran, n.d. อา้ง
ถึงใน จรญั โฆษณานันท์, 2767: 582) สมัชชาทั �วไปสหประชาชาติไดม้ีมติรบัรอง “ปฏิญญา
สากลว่าดว้ยสิทธิเด็ก” ฉบบัใหม่ขึ1 นในปี ค.ศ.4m7m เนื�องจากสหประชาชาติไดมี้การตระหนัก
ถึงความลา้หลงัในปฏิญญาฯ ฉบับเก่า ซึ�งถือเป็นการปพูื1 นฐานกรอบความคิดทางศีลธรรมและ
กฎหมายสาํหรบัการพฒันาไปสู่การเป็นอนุสัญญาที�จะมีผลผูกมัดจริงจงัต่อไป ต่อมาในปี ค.ศ.
4m9m ซึ�งสหประชาชาติประกาศใหเ้ป็น “ปีเด็กสากล” เฉลิมฉลองครบรอบ 2a ปีของการมี 
“ปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิเด็ก” รฐับาลโปแลนด์ จึงเสนอร่างอนุสัญญาว่าดว้ยสิทธิเด็ก และ
ต่อมาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติก็เขา้มารบัผิดชอบในการยกร่างอนุสญัญา
นี1 โดยใชเ้วลาถึง 4a ปี สมชัชาทั �วไป จึงมีมติรบัรองอนุสญัญาว่าดว้ยสิทธิเด็ก ในปี ค.ศ 4m`m 
และมีผลบงัคบัใชอ้ยา่งรวดเร็วในปี ค.ศ.4mma (จรญั โฆษณานันท์, 2767: 584-582) 

ส่วนกลไกบงัคบัการใหเ้ป็นไปตามอนุสญัญาฯ จะใชร้ะบบคณะกรรมการ และการเสนอ
รายงานของรัฐภาคี ทํานองเดียวกันกับอนุสัญญาอื�นๆ “คณะกรรมการว่าด้วยสิทธิเด็ก” 
ประกอบดว้ยผูเ้ชี�ยวชาญอิสระ 4a คนที�มีทั1งความสามารถและสถานะทางศีลธรรมสูง โดยเป็น
ผูพิ้จารณารายงานของรฐัภาคีที�จะตอ้งนําเสนอภายใน 2 ปีนับจากวนัที�อนุสญัญามีผลใชบ้งัคบั
ต่อรัฐภาคี และเสนอรายงานทุกๆ 7 ปี ในการพิจารณาเกี�ยวกบัการปฏิบัติตามบทบัญญติัของ
อนุสญัญาคณะกรรมการวา่ดว้ยสิทธิเด็กอาจเชิญหน่วยงานชาํนาญการพิเศษ กองทุนสงเคราะห์
แห่งสหประชาชาติ และองค์กรที�มีความสามารถอื�นๆ อันมีนัยรวมถึงองค์การพัฒนาเอกชน 
(NGOs) เขา้รว่มใหค้าํปรึกษาในฐานะผูเ้ชี�ยวชาญได ้(จรญั โฆษณานันท,์ 2767: 58a-585) 

การพัฒนากฎหมายระหว่างประเทศที�ใหค้วามคุม้ครองสิทธิเด็ก ไดเ้ริ�มมีมาตั1งแต่ตน้ 
ศตวรรษที� 2a โดยไดม้ีการพัฒนาไปพรอ้มๆ กับการพัฒนากฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่าง
ประเทศ (จิราวฒัน์ แช่มชัยพร, 2774) โดยตราสารระหวา่งประเทศที�เป็นเครื�องมือของสิทธิ
มนุษยชนที�ใหค้วามคุม้ครองสิทธิเด็ก นั1นมีอยู่หลายฉบบั ในที�นี1 จะขอนําเอา อนุสัญญาว่าดว้ย
สิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child) ซึ�งเป็นตราสารที�มีการผสานความร่วมมือ
ระหวา่งประเทศภายใน และภายนอกกลุ่มประเทศอาเซียน 

อนุสญัญาวา่ดว้ยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child) 
อนุสญัญาวา่ดว้ยสิทธิเด็กไดมี้การรบัรองโดยสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ ซึ�งจดัป็นขอ้ตก 

ลงระหวา่งประเทศที�จดัทําขึ1 นโดยคณะกรรมการดา้นสิทธิมนุษยชนขององคก์าร สหประชาชาติ 
ตามหลกัการของกฎบตัรสหประชาชาติ เมื�อวนัที� 2a พฤศจิกายน พ.ศ. 2752 ที�ว่าดว้ยศกัดิ?ศรี
และคุณค่าของมนุษยที์�เท่าเทียมกนั โดยคาํนึงวา่เด็กมีสิทธิที�จะไดร้บัการดูแลและช่วยเหลือทั1ง
ในสภาพแวดลอ้มของครอบครวัและการเลี1 ยงดูอื�นๆ บนพื1 นฐานของประเพณีและค่านิยมทาง
วฒันธรรมของชาติพันธุ์และสงัคม สาํหรบัประเทศไทยไดล้งนามเขา้เป็นภาคีอนุสญัญาว่าดว้ย
สิทธิเด็ก เมื�อวนัที� 42 กุมภาพนัธ ์2757 อนุสญัญามีทั1งหมด 76 ขอ้ โดยมีหลกัการสาํคญั คือ 
การไม่เลือกปฏิบติัและประโยชน์สงูสุดของเด็ก สาํหรบัเนื1 อหาสาระประกอบดว้ย สิทธิของเด็ก 6 
ดา้นไดแ้ก่ 
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4)  สิทธิในการอยู่รอด การมีชีวิตที�สมศักดิ?ศรีความเป็นมนุษย์ การมี
ครอบครวัคอยดแูลและสญัชาติ และปัจจยัสี�ที�จาํเป็นต่อการธาํรงชีวติ 

2) สิทธิที�จะไดร้ับการคุม้ครองและปกป้อง จากการทํารา้ยการเอารัดเอา
เปรียบ การถกูทอดทิ1 ง การกระทําที�เป็นการริดรอนสิทธิ และจากการแสวงหาผลประโยชน์ทุก
รปูแบบ 

5) สิทธิที�จะไดร้บัการพฒันา ดา้นสติปัญญา บุคลิกภาพ รา่งกาย 
6) สิทธิที�ในการมีส่วนร่วม ในการแสดงความคิดเห็น แสดงออก การมีผูร้บั

ฟัง และมีส่วนรว่มในการตดัสินใจในเรื�องที�มีผลกระทบกบัตนเอง 
สาระสาํคญัของอนุสญัญาวา่ดว้ยสิทธิเด็ก ฉบบันี1 มี 76 ขอ้ แบ่งเป็น 5 ส่วน คือ  
ส่วนที� 4 เริ�มจากขอ้ที� 4 ถึง ขอ้ที� 64 เป็นขอ้ที�วา่ดว้ยหลกัการและเนื1 อหาเกี�ยวกบัสิทธิ

ต่างๆ ที�เด็กพึงไดร้บั 
ส่วนที� 2 เริ�มจากขอ้ที� 62 ถึงขอ้ที� 67 เป็นขอ้ที�กาํหนดเป็นหลกัเกณฑแ์ละแบบพิธีซึ�ง

ประเทศที�ใหส้ตัยาบนัแกอ่นุสญัญาตอ้งปฏิบติัตาม 
ส่วนที� 5 เริ�มจากขอ้ที� 68 ถึงขอ้ที� 76 เป็นขอ้เกี�ยวขอ้งกบักลไกของอนุสัญญาซึ�ง

กาํหนดวธีิการสอดสอ่งดแูลการปฏิบติัตามอนุสญัญาและกาํหนดเงื�อนไขต่างๆในทางบงัคบัได ้
สาํหรับเนื1 อหาในส่วนที� 4 ซึ�งว่าดว้ยหลักการและเนื1 อหาเกี�ยวกบัสิทธิเด็กที�พึงไดร้บั 

อาจแบ่งไดเ้ป็น 8 หลกัการดว้ยกนั คือ 
 4) หลักการทั �วไป เป็นการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพโดยทั �วๆไป ในแง่ทั1ง

ส่วนบุคคล การแสดงความเห็น ศาสนา วฒันธรรม ความเสมอภาคภายใตก้ฎหมายเดียวกัน 
การศึกษาและอื�นๆ นอกจากนั1นเป็นส่วนที�เกี�ยวกบัการคุม้ครองดูแลเด็ก โดยทั �วไปโดยกาํหนด
ไวใ้นรูปหลักพึงปฏิบัติของรัฐภาคี อย่างไรก็ตามมีบทบัญญัติที�ตัดปัญหาผลกระทบทางลบใน
การบังคับใชอ้นุสัญญานี1 เปิดทา้ยไวว้่าอนุสัญญานี1 ไม่มีผลทําใหเ้ด็กไดร้บัความคุม้ครองน้อยไป
กวา่ที�เขามีอยูต่ามกฎหมายอื�นๆ สาระสาํคญัของหลกันี1 อยูใ่นขอ้ 4, 2, 5, 6, 7, 8, 44, 42, 
45, 46, 47, 48, 27, 5a, 5` และ 64 

 2) หลักการคุ้มครองร่างกายชีวิต เสรีภาพ และสวัสดิภาพของเด็ก มุ่ง
คุม้ครอง มิใหเ้ด็กถูกละเมิดสิทธิเหนือร่างกาย ชีวิต และเสรีภาพ ไม่วา่จะ ทํารา้ย ฆ่า ล่วงเกิน
ทางเพศหรือคา้กําไรทางเศรษฐกิจ หรือ นําเด็กไปเป็นวัตถุซื1 อขายหรือปฏิบัติต่อเด็กที�ไม่
เหมาะสม จนเป็นผลเสียต่อสวัสดิภาพเด็ก รวมทั1งคุม้ครองใหมี้การเยียวยา ฟื1 นฟู เด็กที�ถูก
กระทําละเมิดดงักล่าว ใหก้ลบัคืนสู่สภาพปกติได ้สาระสาํคญัของหลกันี1 อยูใ่นขอ้ 4m, 52, 55, 
56, 57, 58 และ 5m 

 5) หลักการใหส้วัสดิการสังคมแก่เด็ก มุ่งคุม้ครองการใหเ้ด็กไดร้บัข่าวสาร 
ขอ้มูลที�เป็นประโยชน์ต่อพัฒนาการของเด็กใหไ้ดร้ับการดูแลดา้นสุขภาพอนามัย ไดร้ับการ
ประกันสังคม ได้รับการศึกษาทั1 งในแง่การเล่าเรียนและโอกาสที�จะศึกษาเล่าเรียนเพื�อ
พฒันาการดา้นบุคลิกภาพ การมีมนุษยสัมพนัธ์อนัดี มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และ
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สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ ไดร้บัการพกัผ่อนหยอ่นใจและส่งเสริมชีวิตดา้นศิลปวฒันธรรม มี
สาระสาํคญัในขอ้ 49, 26, 28, 2`, 2m และ 54 

 6) หลักการคุม้ครองสิทธิทางแพ่ง มุ่งคุ ้มครองใหเ้ด็กได้รับสิทธิในฐานะ
พลเมืองของรัฐที�มีชื�อ มีสญัชาติ สามารถติดต่อกับครอบครวัมีภูมิลาํเนาหรืออยู่อาศัยร่วมกับ
บิดามารดาไดร้ับอุปการะเลี1 ยงดูจากบิดามารดาหรือผูป้กครอง โดยมีรฐัช่วยสนับสนุนและให้
หลกัประกนั มีสาระสาํคญัอยูใ่นขอ้ 9, `, m, 4a และ 29 

 7) หลักการคุม้ครองเด็กที�มีปัญหาความประพฤติหรือกระทําความผิดทาง
อาญา มุ่งคุม้ครองใหเ้ด็กที�ถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิดทางอาญา ไดร้บัการปฏิบติัที�แตกต่าง
ไปจากผูต้อ้งหาที�เป็นผูใ้หญ่ โดยใหไ้ดร้ับผลกระทบจากการตอ้งถูกดําเนินคดีและควบคุมตัว
น้อยที�สุด สําหรบัเด็กที�มีปัญหาความประพฤติหรือกระทําความผิดทางอาญาคุม้ครองใหไ้ดร้บั
โอกาสแกไ้ขเยียวยาใหส้ามารถเติบโตเป็นพลเมืองดีของสังคม โดยมีสมมติฐานว่าเด็กกระทํา
การใดๆ เพราะขาดวุฒิภาวะและสิ�งแวดล้อมมีอิทธิพลผลักดันต่อความประพฤติของเด็ก 
นอกจากนั1 นยังมีหลักประกันมิให้เด็กต้องรับโทษจําคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิต มี
สาระสาํคญัอยูใ่นขอ้ 59 และ 6a 

 8) หลกัการคุม้ครองเด็กผูด้อ้ยโอกาส มุ่งคุม้ครองใหเ้ด็กดอ้ยโอกาส เด็กผูข้าด
ไรอุ้ปการะ เด็กตกอยูใ่นเภทภัย และเด็กพิการ ไดร้บัการดูแลและอุปการะเลี1 ยงดูใหเ้ท่าเทียม
กบัเด็กทั �วไป มีสาระสาํคญัอยูใ่นขอ้ 2a, 24, 22 และ 25 (สาํนักงานส่งเสริมสวสัดิภาพและ
พิทักษ์เด็ก เยาวชน ผูด้อ้ยโอกาส และผูส้งูอายุ, 276m: 44-45) 

สหประชาชาติไดป้ระกาศใหก้ารรบัรองพิธีสารเลือกรบัของอนุสญัญาว่าดว้ยสิทธิเด็ก 
ซึ�งเป็นขอ้ตกลงเสริมของอนุสญัญา และเปิดโอกาสใหป้ระเทศทั1งที�เป็นภาคีและไม่เป็นภาคีของ
อนุสญัญา สามารถลงนามเป็นภาคีพิธีสารเลือกรบั จาํนวน 5 เรื�อง คือ 

 4) พิธีสารเลือกรับ เรื�อง การขายเด็ก การคา้ประเวณีเด็ก และสื�อลามกที�
เกี�ยวกบัเด็ก เพิ�มเติมอนุสญัญา ขอ้ 52, 56 และ 57 เพื�อประกนัการคุม้ครองเด็กจากการแสวง
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและทางเพศ โดยประเทศไทยเขา้เป็นภาคี เมื�อวนัที� 44 มกราคม พ.ศ.
276m และมีผลบงัคบัใชต้ั1งแต่วนัที� 44 กุมภาพนัธ ์พ.ศ.276m 

 2) พิธีสารเลือกรบั เรื�อง ความเกี�ยวพนัของเด็กในความขดัแยง้กนัดา้นอาวุธ 
(Optional Protocal on the Involvement Children in Armed Conflict) เพิ�มเติมอนุสญัญาขอ้ 
38 เพื�อประกนัวา่ เด็กอายุตํ �ากวา่ 4` ปี จะไม่เขา้ร่วมในกองทัพ โดยประเทศไทยเขา้เป็นภาคี 
เมื�อวนัที� 29 กุมภาพนัธ ์พ.ศ.276m และมีผลบงัคบัใชต้ั1งแต่วนัที� 29 มีนาคม พ.ศ.276m 

 5) พิธีสารเลือกรบั เรื�อง กระบวนการติดต่อรอ้งเรียน (Optional Protocal on 
a Communication Procedure) เพื�อประกันว่า เด็กจะไดร้ับสิทธิต่างๆ ตามที�กาํหนดไวใ้น
อนุสัญญาว่าดว้ยสิทธิเด็กและพิธีสารเลือกรับ รวมถึงการช่วยเหลือเยียวยาที�มีประสิทธิภาพ 
โดยไทยเป็นประเทศที�ไดร้่วมยกร่างพิธีสารและเป็นประเทศแรกที�เขา้เป็นภาคี เมื�อวนัที� 2` 
กนัยายน พ.ศ.2777 



56 
 

ปัจจุบนัมีประเทศต่างๆ เป็นภาคีจาํนวน 4ma ประเทศ และมีเพียง 2 ประเทศในโลกที�
ยงัไม่เป็นภาคี ซึ�งมีทั1งประเทศ ที�ถือวา่เป็นประเทศที�มีการพฒันาทางเศรษฐกิจและสงัคมชั1นสงู 
คือ สหรฐัอเมริกากบัประเทศที�ถือว่าขาดแคลนดา้นทรพัยากรและลา้หลงัทางทางเศรษฐกิจคือ
โซมาเลีย  (วชิยั ศรีรตัน์, 2765: 468) 

อนุสญัญาวา่ดว้ยสิทธิเด็กเริ�มมาจากการคาํนึงถึงหลกัการสาํคญั 7 ประการ ไดแ้ก่ สิทธิ
พลเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม สําหรับเรื�องสวสัดิภาพและการคุม้ครอง
พิทักษ์สิทธิเด็กที�กาํหนดไวใ้นปฏิญญาเจนีวาในปี พ.ศ.2688 โดย “สหภาพกองทุนช่วยเหลือ
เด็กระหวา่งประเทศ” เป็นความพยายามครั1งแรกที�จะรวบรวมเงื�อนไขต่างๆ เกี�ยวกบัสิทธิเด็กไว ้
ภายใตเ้อกสารฉบับเดียวกัน และต่อมาไดร้บัการทบทวนและเพิ�มเติมในปฏิญญาสากลว่าดว้ย
สิทธิมนุษยชนเมื�อปี พ.ศ.26m4 ซึ�งไดก้ลายเป็นพื1 นฐานของขอ้ความทั1งสิบขอ้ในปฏิญญาสากล
ว่าดว้ยสิทธิเด็ก ซึ�งสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ ได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ เมื�อวันที� 2a 
พฤศจิกายน พ.ศ.27a2 

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเป็นส่วนสําคัญของสิทธิมนุษยชนซึ�งเป็นสิทธิที�กําหนดไว ้
ภายใตป้ฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน พ.ศ.26m4 และกติกาสากลต่างๆ รวมทั1งเอกสาร
อื�น ที�มีผลบังคบัทางกฎหมาย เพื�อก่อใหมี้การเสริมสรา้งและพิทักษ์สิทธิมนุษยชนอยา่งแทจ้ริง 
ดังนั1นการพิทักษ์สิทธิเด็กก็ควรจะตอ้งอยูบ่นพื1 นฐานของกฎหมายที�แน่นอนเป็นที�ยอมรบัโดย
ทัดเทียมกันดว้ยภูมิหลงัดังกล่าวนี1 เอง ประเทศโปแลนด์จึงไดเ้สนอใหมี้อนุสญัญาว่าดว้ยสิทธิ
เด็กขึ1 นก่อนปีเด็กสากล (พ.ศ.2722) ซึ�งความคิดริเริ�มนี1 เป็นโอกาสและแรงผลกัดันใหมี้การตั1ง
คํานิยามที�ชัดเจนขึ1 นเกี�ยวกับมาตรฐานสิทธิมนุษยชนสาํหรบัเด็กตลอดจนนําเอาขอ้มูลที�มีอยู่
แลว้มาปรบัรวมเขา้ดว้ยกัน และลดช่องโหว่ที�มีอยู่ในขอ้ความต่างๆ แลว้มีการประเมินผลโดย
ละเอียด เพื�อนําไปบรรจุไวใ้นเอกสารระหว่างประเทศเพียงฉบับเดียวที�จะมีผลบังคับใชท้าง
กฎหมายได ้

อนุสญัญาวา่ดว้ยสิทธิเด็กจดัทาํขึ1 นโดยองคก์รสหประชาชาติหลังจากที�ประเทศโปแลนด์
นําเสนอรา่งอนุสญัญาเมื�อปี พ.ศ.2724 โดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติได้
พิจารณาทบทวนอย่างละเอียด และได้ตั1งคณะทํางานร่างอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ซึ� ง
ประกอบดว้ยผูแ้ทนจากประเทศสมาชิกของคณะกรรมาธิการดา้นสิทธิมนุษยชน 65 ประเทศ 
ผูแ้ทนจากประเทศอื�นๆ ที�เป็นภาคีองคก์ารสหประชาชาติอาจจะเขา้ร่วมประชุมดว้ยในฐานะ “ผู้
สงัเกตการณ์” และอาจมีส่วนร่วมในการอภิปรายไดอ้ยา่งเต็มที� นอกจากนี1 แลว้องคก์ารระหวา่ง
ประเทศและองค์กรเอกชน ที�มีการติดต่อปรึกษางานกับคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
สหประชาชาติ ก็อาจจะส่งผูแ้ทนเขา้ร่วมประชุมดว้ย ทั1งนี1 ผูแ้ทนจากองค์กรเอกชนไดร้บัความ
ยนิยอมใหเ้ขา้รว่มดว้ยอยา่งเต็มที�ในการหารือเรื�องอนุสญัญาฉบับนี1  อนึ�ง การประชุมต่างๆ ของ
คณะทํางานยงัเปิดใหส้าธารณชนไดร้บัรูด้ว้ย 

อนุสญัญาว่าดว้ยสิทธิเด็ก เน้นหลกัพื1 นฐาน 6 ประการ คือ การหา้มเลือกปฏิบัติ และ
การใหค้วามความสาํคัญแก่เด็กทุกคนอย่างเท่าเทียมกนั การคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็ก
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เป็นอนัดับแรก สิทธิในการมีชีวิต การอยูร่อด การพัฒนาทางดา้นจิตใจอารมณ์ สงัคม สิทธิใน
การแสดงความคิดเห็น และการใหค้วามสาํคญักบัความสําคัญกบัสิทธิเหล่านั1น หรือมีเนื1 อหา
ครอบคลุมถึงสิทธิทุกเรื�องที�เกี�ยวกับเด็ก ซึ�งสิทธิต่างๆ เหล่านี1 ถือเป็นสิทธิขั1นพื1 นฐานที�จาํเป็น
ของมนุษย ์เนื1 อหาของสิทธิตามอนุสญัญาไม่ใช่เป็นเพียงกฎหมายที�มุ่งต่อการคุม้ครองสิทธิของ
เด็กเพียงอยา่งเดียว แต่เป็นกฎหมายที�มุ่งใหเ้ด็กไดร้บัการพัฒนาตั1งแต่เกิด ซึ�งหลกัการเหล่านี1 มี
ความสําคัญต่อการนําไปปรับใชใ้หเ้กิดผลในทางปฏิบัติไดก้ับทุกประเทศ ซึ�งจะเป็นการช่วย
เสริมสรา้งมาตรการทางกฎหมายของการคุม้ครองสิทธิเด็กใหด้าํเนินไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
�.? แนวคิดเกี�ยวกับกลไกและมาตรการภายในประเทศที�เกี�ยวข้องกับการ

สง่เสรมิและคุม้ครองสิทธิเด็ก 
 

�.?.�  กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั �นคงของมนุษย ์
 2.7.4.4  กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั �นคงของมนุษย ์  

   4) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั �นคงของมนุษย์ เป็น
กระทรวงที�จัดตั1งขึ1 นตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2767 ซึ�งเป็น
กระทรวงภาคสังคมในการทําหน้าที�เกี�ยวกับการพัฒนาสังคม การสรา้งความเป็นธรรมและ
ความเสมอภาคในสังคม การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและความมั �นคงในชีวิต สถาบัน
ครอบครวัและชุมชน 
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ภาพที� �.� โครงสรา้งกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั �นคงของมนุษย ์ 
แหล่งที�มา: กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั �นคงของมนุษย,์ 2776ก: 4.  

 โครงสรา้งกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั �นคงของ
มนุษย ์

สาํนักงานรฐัมนตรี 

สาํนักงานปลดักระทรวง 
การพฒันาสงัคมและความมั �นคงของ
มนุษย(์สป.พม.) 
- หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
- กลุ่มพฒันาระบบบริหาร 
- สาํนักบริหารงานกลาง 
- กองนิติการ 
- กองบริหารกองทุน 
- กองเผยแพรแ่ละประชาสมัพนัธ ์
- ศนูยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร 
- สาํนักตรวจและประเมนิผล 
- สาํนักนโยบายและยุทธศาสตร ์
- สาํนักมาตรฐานการพฒันาสงัคมและ 
  ความมั �นคงของมนุษย ์
- สาํนักงานคณะกรรมการสง่เสริมการจดั
สวสัดิการสงัคมแหง่ชาติ 
- ศนูยเ์ฝ้าระวงัและเตือนภัยทางสงัคม 
- สาํนักงานสง่เสริมประชาสงัคมเพื�อการ
พฒันา 
- สาํนักงานเลขานุการคณะกรรมการป้องกนั
และปราบปรามการคา้มนุษยแ์ละศนูย์
ปฏิบติัการป้องกนัและปราบปรามการคา้
มนุษยแ์ห่งชาติ 
- คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
ประจาํกระทรวงการพฒันาสงัคมและความ
มั �นคงของมนุษย ์
- สาํนักงานเลขานุการคณะกรรมการ
คุม้ครองเด็กแห่งชาติ 
- สถาบนัการพัฒนาสังคม 
- ศนูยเ์รียนรูเ้ชิงปฏิบติัการเพื�อการพฒันา
สังคมและความมั �นคงของมนุษย ์
- สาํนักความร่วมมือระหวา่งประเทศ 
 

สาํนักงานกิจการสตรีและ
สถาบนัครอบครวั(สค.) 

- กองกลาง 
- สํานักงานสง่เสริมความเสมอภาค
หญิงชาย 
- สํานักส่งเสริมสถาบนัครอบครวั 
- กองสง่เสริมและพฒันาเครือขา่ย 
 

กรมพฒันาสงัคมและสวัสดิการ
(พส.) 

- หน่วยตรวจสอบภายใน 
- กลุ่มพฒันาระบบบริหาร 
- สํานักบริหารกลาง 
- สํานักบริการสวสัดิการสงัคม 
- สํานักคุม้ครองสวสัดิภาพชุมชน 
- สํานักป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
การคา้หญิงและเด็ก 
- สํานักคุม้ครองสวสัดิภาพหญิงและ
เด็ก 
- ศนูยอ์าํนวยการรบัเด็กเป็นบุตรบุญ
ธรรม 
- สํานักพฒันาสงัคม 
- สํานักงานสง่เสริมและสนับสนุน
วิชาการ1-12 
- กองประสานโครงการสายใยรกั
แหง่ครอบครวั 
- ศนูยห์นึ�งใจเดียวกนั ใน
ทูลกระหมอ่มหญิงอุบลรตัน์ราช
กญัญา ศิริวฒันพรรณวดี 
- สํานักส่งเสริมและพฒันาสิ�งอาํนวย
ความสะดวกกลุ่มเป้าหมายพิเศษ 
- สํานักกิจการชาติพนัธุ ์
- ศนูยป์ระชาบดี 1300 
- กลุ่มประสานงานสาํนักงานและ
สนับสนุนวิชาการ 

สาํนักงานสง่เสริมและพฒันา
คณุภาพชีวิตคนพิการแหง่ชาติ

(พก.) 
- หน่วยตรวจสอบภายใน 
- กลุ่มพฒันาระบบบริหาร 
- กองกลาง 
- กองบริหารกองทุนสง่เสริม 
และพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
- สาํนักนโยบายและวิชาการ 
- สาํนักส่งเสริมศกัยภาพและสิทธิ 
- กลุ่มกฎหมาย 

 

สาํนักงานส่งเสริมสวสัดิภาพ
และพิทกัษเ์ด็ก เยาวชน 

ผูด้อ้ยโอกาส และผูสู้งอายุ
(สท.) 

- สาํนักตรวจสอบภายใน 
- กลุ่มพฒันาระบบบริหาร 
- กองกลาง 
- กองสง่เสริมและพฒันาเครือขา่ย 
- สาํนักส่งเสริมและพิทกัษ์เด็ก 
- สาํนักส่งเสริมและพิทกัษ์เยาวชน 
- สาํนักส่งเสริมและพิทกัษ์
ผูด้อ้ยโอกาส 
- สาํนักส่งเสริมและพิทกัษ์ผูส้งูอายุ 
- กลุ่มงานประชาสัมพนัธ ์
- กลุ่มงานพฒันาองค์ความรูแ้ละ
สารสนเทศ 
 

องคก์ารมหาชน 
- สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน
(พอช.) 

รฐัวิสาหกิจ 
- การเคหะแหง่ชาติ(กคช.) 
- สํานักงานธนานุเคราะห(์สธค.) 

ราชการบริหารส่วนภมูิภาค 
-สาํนักงานพฒันาสงัคมและความมั �นคงของ
มนุษย ์(76จงัหวดั) 
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2) วสิยัทศัน์: มุ่งสู่สงัคมคุณภาพ บนพื1 นฐานความรบัผิดชอบรว่มกนั 
5) พนัธกิจ:  

  (4) สรา้งระบบสวสัดิการใหป้ระชาชนมีหลักประกันและมีความ
มั �นคงในชีวติ 
  (2) พัฒนาคนและสังคมใหมี้คุณภาพและมีภูมิคุ ้มกันต่อการ
เปลี�ยนแปลง 
  (5) เสริมสรา้งทุกภาคสว่นมีส่วนรว่มในการพฒันาสงัคม 
  (6) พัฒนาองค์ความรู ้ขีดความสามารถ และระบบการบริหาร
จดัการดา้นการพฒันาสงัคม 

  6) ยุทธศาสตร ์
  (4) การผลกัดันใหเ้กิดสงัคมสวสัดิการ 
  (2) การพฒันาสงัคมเขม้แข็ง พรอ้มรบัการเปลี�ยนแปลง 
  (5) การเสริมสรา้งพลงัทางสงัคม 
  (6) การยกระดับขีดความสามารถการบริหารจัดการด้านการ

พฒันาสงัคม 
 7) ค่านิยมองค์การ: ร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมพลัง สรา้งสรรค์สังคม

คุณภาพ (กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั �นคงของมนุษย,์ 2776ค: 4) 
2.7.4.2  สาํนักส่งเสริมและพิทักษ์เด็ก 

 4) อาํนาจหน้าที� 
  (4) เสนอแนะแนวทางการส่งเสริมศักยภาพ การคุม้ครองและ
พิทักษ์สิทธิเด็กรวมทั1งการติดตามประเมินผลการดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามนโยบายและแผน 
  (2) พฒันามาตรการ กลไก และกาํหนดมาตรฐานการพัฒนา
ศกัยภาพ การคุม้ครองและพิทกัษ์สิทธิเด็ก การกาํกบัดแูลใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานที�กาํหนด 
  (5) ส่งเสริม สนับสนุนและผลักดันใหเ้กิดการคุม้ครองสวสัดิ
ภาพ การพิทักษ์สิทธิและเสริมสรา้งบทบาททางสังคมของเด็กใหส้อดคลอ้งกับกระแสการ
เปลี�ยนแปลงทางสงัคมโลก พนัธกรณีหรือขอ้ตกลงระหวา่งประเทศ 
  (6) พฒันาองคค์วามรู ้เผยแพร่ความรูแ้ละสรา้งความเขา้ใจใน
แนวคิดการพฒันาและส่งเสริมศกัยภาพ การคุม้ครองและพิทกัษ์สิทธิเด็ก 
  (7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอื�นที�เกี�ยวขอ้งหรือที�ไดร้บัมอบหมาย 

  2) วสิยัทัศน์: เป็นองคก์รกลางในการพัฒนาเด็กใหเ้ป็นไปตามฐาน
การส่งเสริมสวสัดิภาพและคุม้ครองพิทกัษ์สิทธิเด็ก 

  5) พนัธกิจ 
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  (4) พัฒนาแผน มาตรการ กลไก และนวัตกรรมในการ
ส่งเสริมสวสัดิภาพและคุม้ครองพิทักษ์สิทธิเด็ก 
  (2) เสริมสรา้งความเขม้แข็งและบูรณาการการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนในการส่งเสริมสวสัดิภาพ คุม้ครองและพิทกัษ์สิทธิเด็ก 
  (5) พฒันาระบบบริหารของสาํนักพิทักษ์เด็กส่งเสริมและ เป็น
องคก์รกลางในการพฒันาเด็ก 

  6) ประเด็นยุทธศาสตร ์
   (4) พฒันาและคุม้ครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก 
   (2) เสริมพลังเครือข่ายเพิ�มบทบาทการมีส่วนร่วมในการ
คุม้ครองพิทักษ์สิทธิเด็ก 
   (5) สรา้งองคก์ารสมรรถนะสงูตามหลกัธรรมาภิบาล 

  7) โครงสรา้งสาํนักส่งเสริมและพิทักษ์เด็ก 
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สาํนักสง่เสริมและพิทกัษเ์ด็ก 

กลุ่มการพฒันามาตรการ กลไกเด็ก 
อาํนาจหนา้ที� 
1. เสนอแนวทางการส่งเสริมศกัยภาพ การคุม้ครองและพิทกัษ์สิทธิ
เด็ก รวมทั1งการติดตามประเมินผลการดําเนินงานใหเ้ป็นไปตาม
นโยบายและแผน 
2. พัฒนามาตรการ กลไก และกําหนดมาตรฐานการพัฒนา
ศกัยภาพ การคุม้ครองและพทิกัษ์สิทธิเด็ก การกาํกบัดูแลใหเ้ป็นไป
ตามมาตรฐานที�กาํหนด 
3. ประสานและสนับสนุนขอ้มูลด ้านการส่งเสริมศักยภาพ การ
คุม้ครองและพทิกัษ์สิทธิเด็ก 
4. ปฏิบตัิงานร่วมกบั หรือสนับสนุนการปฏิบตัิงานของหน่วยงาน
อื�นที�เกี�ยวขอ้งหรือไดร้บัมอบหมาย 

ผูเ้ชี�ยวชาญเฉพาะดา้นเด็ก 

กลุ่มการสง่เสริมและพฒันาศกัยภาพเด็ก 
อาํนาจหนา้ที� 
1.  เสนอแนวทางการส่งเสริมศกัยภาพ การคุม้ครองและพิทักษ์สิทธิ
เด็กรวมทั1งการติดตามประเมินผลการดําเนินงานใหเ้ป็นไปตาม
นโยบายและแผน 
2. พฒันาองคค์วามรู ้เผยแพร่ความรูแ้ละสรา้งความเขา้ใจในแนวคิด
การพฒันาและส่งเสริมศกัยภาพ การคุม้ครองและพิทกัษ์สิทธิเด็ก 
3. ปฏิบตัิงานร่วมกบั หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื�น
ที�เกี�ยวขอ้งหรือไดร้บัมอบหมาย 
 

ภารกิจ 
1. พฒันาและสรา้งนวตักรรม มาตรการ กลไก คู่มือ แนวทางใน
การปกป้องคุม้ครองพทิกัษ์สิทธิและพฒันาศกัยภาพเด็ก 
2. สรา้งมาตรฐานกลางในการส่งเสริมและพิทักษ์เด็ก โดยมี
เครื�องมือตวัชี1 วดัที�ชดัเจน 
3. จดัทาํระบบฐานขอ้มูลเพื�อสนับสนุนการพฒันาเด็ก 
4. สนับสนุนทางดา้นวิชาการและองคค์วามรู้เพื�อพฒันาเด็ก และ
ผลกัดนัการดาํเนินงานดา้นเด็กใหเ้ป็นนโยบายระดบัชาติ 
5. ส่งเสริมใหอ้งค์กรปกครองทอ้งถิ�น และองค์กรประชาชนเป็น
กลไกสาํคญัในการปกป้องคุม้ครองและพฒันาเด็ก 
6. ติดตามผลและประเมินผลการดําเนินงานเพื�อการปรบัปรุงหรือ
ใหข้อ้เสนอแนะการดําเนินงานใหด้ียิ�งขึ1 น 

ภารกิจ 
1. สรา้งองคค์วามรูน้วตักรรม กลไก ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู ้และ
เสริมสรา้งศกัยภาพของเด็กและเยาวชน 
2. ส่งเสริมประชาคมและเครือข่าย มีขีดความสามารถเป็นแกนหลัก
ขบัเคลื�อนการพฒันาเด็กอยา่งเต็มศกัยภาพ 
3. นิเทศและติดตามผลการดําเนินงานดา้นการส่งเสริมและพัฒนา
ศกัยภาพเด็กใหเ้ป็นไปตามนโยบายและแผน 

กลุ่มการคุม้ครองและพิทกัษส์ิทธิเด็ก 
อาํนาจหนา้ที� 
1.  ส่งเสริม สนับสนุนและผลักดันใหเ้กิดการคุม้ครองสวสัดิภาพ กา
พิทกัษ์สิทธิและเสริมสรา้งบทบาททางสังคมของเด็กไทยใหส้อดคลอ้งกับ
กระแสการเปลี�ยนแปลงทางสังคมโลก พนัธกรณีหรือขอ้ตกลงระหว่าง
ประเทศ 
2. เสนอแนะแนวทางการส่งเสริมศกัยภาพ การคุม้ครองและพิทกัษ์สิทธิ
เด็กรวมทั1งการติดตามประเมินผลการดําเนินงานใหเ้ป็นไปตามนโยบาย
และแผน 
3. พฒันาองคค์วามรู ้เผยแพร่ความรูแ้ละสรา้งความเขา้ใจในแนวคิดการ
พฒันาและส่งเสริมศกัยภาพ การคุม้ครองและพิทกัษ์สิทธิเด็ก 
4. ปฏิบตัิงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอีนที�
เกี�ยวขอ้งหรือที�ไดร้บัมอบหมาย 

ภารกิจ 
1. พฒันาระบบบริหารจัดการใหม้ีประสิทธิภาพใหส้อดคลอ้งกบัพนัธกิจ
ของ สท. โดย สทด. มีการพฒันาระบบบริหารจดัการทรพัยากรใหคุ้ม้ค่า
และเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั1งส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรใหม้ีสมรรถนะ
ในการดาํเนินงานใหบ้รรลุวิสยัทศัน์ของ สทด. 
2. ส่งเสริม/สนับสนุนใหเ้ครือข่ายมีความเขม้แข็งในการจดัการดูแลเด็กให้
ครอบคลุมพื1 นที�เป้าหมาย โดยส่งเสริมการจัดการทางสังคมแบบบูรณา
การ และพฒันาสมรรถนะ องคค์วามรูข้องเครือข่ายใหม้ีคุณภาพ 
3. พฒันากลไกการป้องกนั คุม้ครอง พิทกัษ์สิทธิ และพฒันาศกัยภาพเด็ก
และพฒันาสารสนเทศการจดัการทางสงัคม 
 

ฝ่ายบริหารทั �วไป 
อาํนาจหนา้ที� 
1. ดําเนินการเกี�ยวกบังานช่วยอํานวยการ งานสนับสนุน งานการ
ประสานงานราชการ 
2. งานสารบรรณ งานการพสัดุ บุคลากร รวบรวมแผนงาน/โครงการ 
ควบคุมการบริหารงบประมาณ และงานธุรการของสาํนัก 
3. ปฏิบตัิงานร่วมกบั หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื�น
ที�เกี�ยวขอ้งหรือไดร้บัมอบหมาย 

ภาพที� �.� โครงสรา้งสาํนักส่งเสริมและพิทักษ์เด็ก 
แหล่งที�มา: สาํนักงานส่งเสริมและพิทักษ์เด็ก, 2776. 
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�.?.�  กระทรวงยุติธรรม  
กระทรวงยุติธรรมมีภารกิจเป็นหน่วยงานหลักของกระบวนการยุติธรรม ในการ

ดําเนินการเพื�อพัฒนากฎหมาย และระบบบริหารจดัการของ กระบวนการยุติธรรมอย่างเป็น
เอกภาพ โปรง่ใส คุม้ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ช่วยเหลือและใหค้วามรูแ้ก่ประชาชนทาง
กฎหมาย ป้องกัน ปราบปราม แกไ้ข ฟื1 นฟูสมรรถภาพผูติ้ด ยาเสพติด รวมทั1งป้องกนั แกไ้ข
ปัญหาอาชญากรรมในสังคมและอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ การบังคับคดี ทางแพ่ง บังคบัคดี
ทางอาญา บําบดั แกไ้ขฟื1 นฟผููก้ระทําผิด 

4)  วสิยัทศัน์: “หลกัประกนัความยุติธรรมตามมาตรฐานสากล” 
2) พนัธกิจ 

(4)  บริหารจดัการการอาํนวยความยุติธรรมในสงัคมดว้ยความยุติธรรม 
(2) พัฒนาคุณภาพการดําเนินการตามกฎหมาย พันธกรณีระหว่าง

ประเทศ และมาตรฐานระบบงานยุติธรรม 
(5) วจิยัและพฒันาระบบงานยุติธรรมและกฎหมาย 
(6) พฒันากระบวนการยุติธรรมทางเลือก 
(7) บรูณาการป้องกนั และแกไ้ขปัญหายาเสพติด 
(8) ป้องกนัและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครฐั 
(9) บริหารจดัการระบบงานยุติธรรมในพื1 นที�จงัหวดัชายแดนภาคใตด้ว้ย

ความยุติธรรม 
(`) ส่งเสริมการบูรณาการงานยุติธรรม และความร่วมมือ/กบัทุกภาค

ส่วนทั1งในและต่างประเทศ 
(m) เพิ�มประสิทธิภาพการบริหารจดัการองคก์ารใหมี้ขีดสมรรถนสงู 

5) อาํนาจหน้าที�กระทรวงยุติธรรม 
  มาตรา 52 แห่งพระราชบญัญติัปรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2767 ซึ�ง

กาํหนดอาํนาจหน้าที�ของกระทรวงยุติธรรมไวว้่า “ใหมี้อาํนาจหน้าที�เกี�ยวกบัการบริหารจดัการ
กระบวนการยุติธรรม เสริมสรา้งและอํานวยความยุติธรรมในสังคม และราชการอื�นตามที�มี
กฎหมายกําหนดใหเ้ป็นอาํนาจหน้าที�ของกระทรวงยุติธรรมหรือส่วนราชการที�สงักดักระทรวง
ยุติธรรม” (กระทรวงยุติธรรม, 2778: 9) 

6) โครงสรา้งกระทรวงยุติธรรม 
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ภาพที� �.) โครงสรา้งกระทรวงยุติธรรม 
แหล่งที�มา: กระทรวงยุติธรรม, 2778: 8. 

 
2.7.2.4 กรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ (Rights and Liberties Protection 

Department) 
กรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นส่วนราชการในสงักดักระทรวงยุติธรรม ที�มี

ภาระกิจหลกัในการดาํเนินการส่งเสริม และคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน รวมทั1งป้องกนั
และปกป้องสิทธิของประชาชนไม่ใหถู้กละเมิดโดยการส่งเสริมเผยแพร่ความรูเ้กี�ยวกับสิทธิ
เสรีภาพใหแ้ก่ประชาชน ตลอดจนให้การช่วยเหลือเยียวยาผู้ถูกละเมิดสิทธิให้ได้รับการ
ช่วยเหลืออยา่งเป็นธรรม โดยดาํเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือแก่ผูเ้สียหาย เหยื�ออาชญากรรมและ
จ่ายเงินชดเชยทดแทนแก่จําเลยศาลยกฟ้องว่ามิไดเ้ป็นผูก้ระทําผิด รับเรื�องราวรอ้งทุกข์ของ
ประชาชนและใหค้าํปรึกษาทางกฎหมาย จดัหาทนายในการช่วยเหลือสู่คดี รวมถึงพิจารณาจดั
เงินช่วยเหลือแก่ผู ้ยากไร้ และต้องการรับความยุติธรรมในกระบวนการยุติธรรม สร้าง
สมานฉันท์และระงับขอ้อพิพาทในสังคม ดําเนินการคุม้ครองพยาน อีกทั1งเป็นองค์กรที�มุ่ง
ส่งเสริมมนุษยชนในระดบัสากล (Human Right) โดยดําเนินการร่วมกบัองคก์ารสหประชาชาติ 
(UN)ในการร่วมเป็นภาคีในอนุสัญญาด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนหลายฉบับ อาทิ 
อนุสัญญาต่อตา้นการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษที�โหดรา้ยไรม้นุษยธรรมหรือยํ �ายี
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ศักดิ?ศรี (The Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading 
Treatment of Punishment (CAT)) อนุสญัญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการป้องกนับุคคลทุกคน
จากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ (International Convention for the Protection of Persons 
from Enforced Disappearances) เป็นตน้ 

4) อาํนาจหน้าที� 
 ตามกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 

กระทรวงยุติธรรม พ.ศ.2767 อาศัยอาํนาจตามความในมาตรา ` ฉ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที� 6) พ.ศ.2765 รฐัมนตรีวา่การกระทรวงยุติธรรมออก
กฎกระทรวงไวด้งัต่อไปนี1  

 ใหก้รมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ มีภาระกิจเกี��ยวกบัสิทธิและเสรีภาพ
ที�ประชาชนพึงได้รับตามกฎหมาย โดยการจัดวางระบบและส่งเสริมใหป้ระชาชนมีความรู ้
เกี�ยวกับกรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพตลอดจนการดาํเนินการใหพ้ยาน ผูเ้สียหาย และจาํเลย
ในคดีอาญา ได้รับการคุม้ครองช่วยเหลือ เยียวยาในเบื1 องต้น เพื�อใหป้ระชาชนได้รับการ
คุม้ครองและดแูลจากรฐัอยา่งทั �วถึงและเท่าเทียมกนั โดยใหมี้อาํนาจหน้าที�ดงัต่อไปนี1  

(4) จดัระบบการบริหารจัดการดา้นคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชน 

(2) ส่งเสริมและพัฒนาการคุ ้มครองสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน 

(5) ส่งเสริมและพฒันากลไกการระงบัขอ้พิพาทในสงัคม 
(6) ประสานงานดา้นคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพกับภาครัฐและ

เอกชน ทั1งในและต่างประเทศ 
(7) พฒันาระบบ มาตรการ และดําเนินการช่วยเหลือประชาชน

ที�ตกเป็นเหยื�ออาชญากรรม รวมทั1งจาํเลยที�ถูกดําเนินคดีอาญาโดยมิไดเ้ป็นผูก้ระทําความผิด
ตามกฎหมายวา่ดว้ยค่าตอบแทนผูเ้สียหายและคา่ทดแทนและค่าใชจ้่ายแกจ่าํเลยในคดีอาญา 

(8) ติดตามและประเมินผลการดําเนินการด้านการคุ ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพ 

(9) ดําเนินการคุม้ครองพยานตามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครอง
พยานในคดีอาญา 

(`) ปฏิบติัการอื�นใดตามที�กฎหมายกาํหนดใหเ้ป็นอาํนาจหน้าที�
ของกรม หรือตามที�กระทรวงหรือคณะรฐัมนตรีมอบหมาย 

2) ภารกิจหลกั 
ภารกิจที� 4 การส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ 
เป็นการส่งเสริมป้องกัน และปกป้องสิทธิของประชาชนไม่ใหถู้ก

กระทําการละเมิด โดยการส่งเสริมเผยเเพร่ความรู ้เกี�ยวกับสิทธิเสรีภาพให้แก่ประชาชน
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กลุ่มเป้าหมาย การประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งทั1งภาครฐั ภาคเอกชนทั1งใน
ประเทศและต่างประเทศ เพื�อเผยแพร่ความรูแ้ละการฝึกอบรมดา้นเสรีภาพ การส่งเสริมและ
พฒันากลไกการระงบัขอ้พิพาทและการจดัการความขดัเเยง้ โดยเน้นประเมินผลการดาํเนินงาน
ดา้นการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ 

ภารกิจที� 2 การคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ 
เป็นการช่วยเหลือเยียวยาผูที้�ถกูละเมิดสิทธิใหไ้ดร้บัการช่วยเหลือ

อย่างเป็นธรรม ดว้ยการพัฒนาระบบมาตรการและดําเนินการช่วยเหลือประชาชน ที�ตกเป็น
เหยื�ออาชญากรรม 

ภารกิจที� 5 การสรา้งหลกัประกันตามหลักการสิทธิมนุษยชน
สากล 

เกิดขึ1 นเมื�อประเทศไทยไดเ้ขา้เป็นภาคีสนธิสญัญาระหว่างประเทศ
ดา้นสิทธิมนุษยชนจํานวน 9 ฉบับ ทําใหเ้กิดพันธะผูกพันในการปฏิบัติตามสนธิสัญญาดา้น
สิทธิมนุษยชนที�ประเทศไทยเขา้เป็นภาคี โดยสนสนธิสัญญาดังกล่าวถือเป็นกฏหมายระหว่าง
ประเทศ ที�ประเทศไทยต้องยืดถือปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรา `2 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 276a ซึ�งพันธกิจหลักของสนธิสญัญา 6 ประการ ที�ตอ้งดําเนินการ 
คือ 

4)  การประกันใหเ้กิดสิทธิต่างๆ ตามที�ระบุไวใ้นสนธิ
สนธิสญัญา 

2) การปฏิบัติใหเ้กิดสิทธิตามที�รบัรองไวใ้นสนธิสัญญา
ดว้ยความกา้วหน้า 

5) การเผยแพรห่ลกัการของสิทธิ ตามสนธิสญัญานั1นให้
กวา้งขวาง 

6) การเสนอรายงานประเทศเกี�ยวกับผลการปฏิบัติให้
เกิดสิทธิและความกา้วหน้าต่อองคก์รตามสนธิสญัญา 

5) เป้าประสงคภ์ารกิจหลกั 
 (4) ประชาชนสามารถปกป้องคุม้ครองสิทธิตนเองและไม่ละเมิด

สิทธิผูอื้�น 
 (2) ประชาชนไดร้บัการส่งเสริมความรูด้า้นสิทธิและเสรีภาพ 
 (5) ภาคีเขา้มามีส่วนร่วมในการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิและ

เสรีภาพประชาชน 
 (6) ระบบมาตรฐานและกลไก ในการส่งเสริมคุม้ครองและสรา้ง

หลกัประกนัสิทธิและเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนมีความเป็นสากล 
 (7) ประชาชนไดร้บัความช่วยเหลือและคุม้ครองสิทธิเสรีภาพ 
 (8) ประชาชนไดร้บัการบริการที�รวดเร็วและเป็นธรรม 
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 (9) กรมมีการพัฒนาตามระบการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จดัการภาครฐั 

6) วิสัยทัศน์: “เป็นองค์กรในการส่งเสริม คุม้ครอง และสร้าง
หลักประกนัสิทธิและเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชนอย่างบูรณาการ และมีนวตักรรมสู่ความเป็น
สากล” 

7) พนัธกิจ: ทําหน้าที�ส่งเสริม คุม้ครองสิทธิและเสรีภาพโดยการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย และหลกัการสิทธิมนุษยชน 
เพื�อใหป้ระชาชนไดร้บัการคุม้ครองสิทธิเสรีภาพ มีความสมานฉนัท ์และมีหลกัประกันดา้นสิทธิ
และเสรีภาพในระดบัสากล 
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ภาพที� �.* โครงสรา้งส่วนราชการกรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ 
แหล่งที�มา: กรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ, 2778ก. 
หมายเหตุ:       เป็นการแบ่งส่วนภายใน 
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2.7.2.2  กรมพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน  
กรมพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน ดาํเนินการพิทักษ์และคุม้ครองสิทธิเด็ก

และเยาวชนที�กระทําความผิด ส่งเริมความมั �นคงของสถาบันครอบครวัและชุมชน ดําเนินการ
ด้านคดีอาญา คดีครอบครัว กํากับการปกครอง บําบัด แก้ไขฟื1 นฟู ป้องกัน พัฒนา และ
สงเคราะห์ ตลอดจนติดตามประเมินผลเด็กและเยาวชน ประสานความร่วมมือและสร้าง
เครือข่ายชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชน ทั1งภายในและต่างประเทศ ศึกษาวิเคราะห์และ
พัฒนากฎหมาย การพิทักษ์คุม้ครองสิทธิเด็กและเยาวชน รวมทั1งระบบรูปแบบวิธีการปฏิบัติ
เกี�ยวกบังานคดีและการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชน พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจดัการ
ใหเ้ขา้มาสู่มาตรฐานการบริหารจดัการภาครฐั 

4)  วสิยัทศัน์: “เป็นองคก์รมาตรฐานที�เป็นผูนํ้าดา้นการพิทักษ์ผูเ้ยาว์
และคืนเด็กดีสู่สงัคม” 

2) พนัธกิจ 
 (4) พิทักษ์ผูเ้ยาวเ์พื�อสวสัดิภาพและอนาคต 
 (2) ยกระดับคุณภาพการดูแล แก้ไข บําบัดฟื1 นฟู เด็กและ

เยาวชน 
 (5) พฒันาบุคลากรและระบบงานใหมี้ประสิทธิภาพ 

 5) ภารกิจ 
  (4) พิทักษ์คุม้ครองสิทธิและสวสัดิภาพเด็ก เยาวชน ผูเ้ยาวแ์ละ
ครอบครวัที�เขา้สู่กระบวนการยุติธรรม โดยส่งเสริมการใชก้ระบวนการยุติธรรมทางเลือกและ
มาตรการอื�นๆ 
  (2) ดําเนินการดา้นคดี ด้านการป้องกัน บําบัด แกไ้ข ฟื1 นฟ ู
พฒันา และสงเคราะหแ์ละติดตามปะเมินผล 
  (5) ประสานความร่วมมือและสรา้งเครือข่ายกบัชุมชน องคก์ร
ภาครฐั ภาคเอกชน ทั1งภายในและต่างประเทศ เพื�อสนับสนุนกระบวนการยุติธรรมและป้องกนั
การกระทําผิดของเด็กและเยาวชน 
  (6) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนากฎหมาย รูปแบบและ
วธีิการปฏิบติัต่อเด็กและเยาชน 
  (7) พัฒนาการบริหารจัดการและบุคลากรด้วยระบบการ
บริหารกิจการบา้นเมืองที�ดี 

 6) โครงสรา้งกรมพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน 
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ภาพที� 2.5 โครงสรา้งกรมพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน 
แหล่งที�มา: กรมพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน, 2554. 

 
 
 
 
 
 
 

 

อธิบด ี

รองอธิบดี 

ผูเ้ชี�ยวชาญ ผูต้รวจราชการ 

กลุม่พัฒนาระบบบริหาร กลุม่ตรวจสอบภายใน 

กองแผนงานและงบประมาณ กองบรหิารทรพัยากรบุคคล 

ศนูยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศ กองคลงั 

ศนูยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชน 

เขต 1-11 

สถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน  

ที�ไมม่ีแรกรบั 44 แห่ง 

ศนูยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชน บา้นกรุณา,บา้นมุฑิตา, 

บา้นอุเบกขา,บา้นปรานี,บา้นกาญจนาพิเษก,บา้นสิรินธร, 

บา้นบึง,พระนครศรีอยุธยา 

สถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน 

ที�มีสถานแรกรบั 33 แห่ง 

สถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน 

กรุงเทพมหานคร 

สาํนักพฒันาระบบงานยติุธรรม 

เด็กและเยาวชน 
สาํนักงานเลขานุการกรม 
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�.?.)  กระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงศึกษาธิการ ในปัจจุบันนี1  มีหน้าที�หลักในดา้นการศึกษาการศาสนา และ

วฒันธรรม มีหน่วยงานระดบัสาํนักงานในสงักัด 5 หน่วยงาน และมีหน่วยงานที�เป็นองคก์าร
มหาชน/หน่วยงานในกาํกบั 

 4) วสิยัทศัน์: กระทรวงศึกษาธิการมุ่งเน้นพฒันาคุณภาพการศึกษาและสรา้ง
โอกาสใหค้นไทยไดเ้รียนรูต้ลอดชีวิตอย่างทั �วถึงโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื�อใหเ้ป็น
พลเมืองที�มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 

 2) พนัธกิจ 
  (4) ยกระดบัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสูป่ระชาคมอาเซียน 
  (2) เสริมสรา้งโอกาสทางการศึกษาแกป่ระชาชนอยา่งเสมอภาค 
  (5) พฒันาระบบบริหารจดัการการศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาล 
 5) ยุทธศาสตร ์

 (4) การพฒันาคุณภาพการศึกษาทุกระดบั ทุกประเภท 
 (2) การสรา้งโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรทุกกลุ่มอยา่งเสมอภาค 
 (5) การปฏิรปูคร ูเพื�อยกฐานะครแูละวชิาชีพครใูหเ้ป็นวิชาชีพชั1นสงู 
 (6) การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และการฝึก

อาชีพใหส้อดคลอ้งกบัตลาดแรงงาน ทั1งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 (7) การพฒันาการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื�อใหก้ารศึกษาที�ทัดเทียม

กบันานาชาติ 
 (8) การสนับสนุนการวจิยัและพฒันา และบริการทางวิชาการ เพื�อสรา้ง

นวตักรรมและการพฒันาประเทศ 
 (9) การเพิ�มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษยเ์พื�อรองรบัการเปิด

เสรีประชาคมอาเซียน 
 (`) การพฒันาประสิทธิภาพระบบบริหารจดัการ 

  6)  เป้าประสงค ์
  (4) ประชาชนไดร้ับการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชีวิตที�มีมาตรฐาน 

คุณภาพ 
  (2) นักเรียนชั1นประถมศึกษาปีที� 4 และ 6 นักเรียนชั1นมธัยมศึกษาปีที� 

4 และ 6 และนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั1นปีที� 4 หรือเทียบเท่า ได้รับเครื�อง
คอมพิวเตอรพ์กพา (แท็บเล็ต) และมีเนื1 อหา ที�เหมาะสมตามหลกัสูตร ส่งเสริมการเรียนรูอ้ยา่ง
มีคุณภาพ 

  (5) ประชาชนไดร้บัความรูค้วามเขา้ใจ มีความตระหนักร่วมอนุรกัษ์และ
ทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมไทย 
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  (6) นักเรียน นักศึกษาทุกกลุ่ม ไดร้ับโอกาสทางการศึกษาขั1นพื1 นฐาน
ตามสิทธิที�กาํหนดไว ้

  (7) ประชาชนในพื1 นที�จงัหวดัชายแดนภาคใตไ้ดร้บัการพฒันาศกัยภาพ
และยกระดบัคุณภาพชีวติ 

  (8) ครแูละบุคลากรทางการศึกษาไดร้บัการพัฒนาตามเสน้ทางวิชาชีพ
ทั1งระบบเต็มตามศกัยภาพ เพื�อยกระดบัเขา้สูม่าตรฐานวิชาชีพชั1นสงู 

  (9) กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพ มาตรฐาน สามารถ
แขง่ขนัไดใ้นระดบัสากล 

  (`) ประชาชนไดร้บัความรูค้วามเขา้ใจในวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี และ
นวตักรรม  (m) นักศึกษาที�กําลังจะจบการศึกษามีโอกาสเขา้ถึงแหล่งทุน และมี
ทางเลือกที�จะประกอบธุรกิจสรา้งตวั 

  (4a) หน่วยงานมีระบบบริหารและจดัการความรูร้องรบัการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศเพื�อการศึกษา 

  (44) ผลงานทางการศึกษาและวจิยัเพื�อบริการรกัษาพยาบาลและส่งเสริม
คุณภาพไดร้บัการพฒันา 

  (42) ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที�ไดร้ับการเผยแพร่ นําไปใชป้ระโยชน์ 
หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย ์

  (45) นักเรียน นักศึกษา คร ูคณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา ไดร้บั
การเสริมสรา้งความสมัพนัธ ์และพฒันาความร่วมมือกบัประเทศในภมูิภาค 

  (46) หน่วยงานมีระบบบริหารจดัการที�มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมา  
ภิบาล 

 7) โครงสรา้งกระทรวงศึกษาธิการ
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ภาพที� �.A โครงสรา้งกระทรวงศึกษาธิการ 
แหล่งที�มา: กระทรวงศึกษาธิการ; 2779.
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2.7.5.4 ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครอง และช่วยเหลือเด็กนักเรียน สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั1นพื1 นฐาน (ฉก.ชน.สพฐ.) 

  ศูนยเ์ฉพาะกิจคุม้ครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนไดเ้ริ�มปฏิบัติงานเป็นการ
ภายในโดยการกาํกบัดแูลของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั1นพื1 นฐาน และสาํนักวิชาการ
และมาตรฐานการศึกษา อยา่งเป็นรูปธรรม ตั1งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2777 ต่อมาไดมี้การ
ประกศสํานักคณะกรรมการการศึกษาขั1นพื1 นฐาน ลงวนัที� 49 เมษายน พ.ศ.2777 ใหจ้ดัตั1ง
ศูนยเ์ฉพาะกิจคุม้ครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน เป็นส่วนราชการเป็นการภายในลําดับที� 9 
เพื�อรบัเรื�องรอ้งเรียน วิเคราะหข์อ้มูล ดําเนินการคุม้ครองและช่วยเหลือนักเรียน รวมถึงการ
พฒันาเครือข่าย การปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื�นที�เกี�ยวขอ้ง
ในการคุม้ครองและช่วยเหลือนักเรียน โดยมุ่งใหเ้ป็นหน่วยงานที�คุม้ครองเด็กอายุ 4` ปีลงมา
ในวยัเรียนไดมี้โอกาสทางการศึกษาเพิ�มขึ1 น มีภูมิคุม้กนัทางสงัคม มีความประพฤติที�เหมาะสม 
พรอ้มที�จะเรียนทั1งร่างกาย และจิตใจ ในการคุม้ครองช่วยเหลือนักเรียนกรณีฉุกเฉินโดยมี
ขอบขา่ยงาน  ดังนี1  

4) การคุม้ครองเยยีวยาเด็กนักเรียนที�เผชิญเหตุทุกคนใหพ้รอ้มเรียน
อีกครั1ง 

2) การดํารงและพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื�อช่วยเด็ก
ทุกคน 

5) การสรา้งภมิูคุม้กนัหรือทกัษะชีวิตใหเ้ด็กทุกคน 
6) การส่งเสริมและติดตามความประพฤตินักเรียนที�มุ่งใหมี้ความ

ประพฤติที�เหมาะสมและเกิดพื1 นที�ปลอดภยัระหวา่งบา้นโรงเรียน
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ภาพที� �.B โครงสรา้งศนูยเ์ฉพาะกิจคุม้ครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั1นพื1 นฐาน (ฉก.ชน.สพฐ.) 

แหล่งที�มา: กระทรวงศึกษาธิการ, 2557. 
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�.?.*  สาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ 
พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.2727 ตํารวจ คือ เจา้หน้าที�รฐั มีหน้าที�ตรวจ

รกัษาความสงบ จบักุม และปราบปรามผูก้ระทาํผิดกฎหมาย หรือกล่าวอีกนัยหนึ�ง ตํารวจ ก็คือ  
ผูมี้หน้าที�พิทักษ์สันติราษฎร์ ตามที�ไดย้ินไดฟั้งกันอยู่เสมอ คําวา่พิทักษ์ แปลว่า ดูแลคุม้ครอง
พลเมืองของประเทศ ดงันั1น ตํารวจจึงเป็นผูมี้หน้าที� ความรบัผิดชอบอนัใหญ่หลวงในการดแูล
คุม้ครองใหเ้กิดความสงบสุขแก่พลเมืองของประเทศ ดังนั1น ตํารวจจึงเป็นผูที้�มหน้าที� ความ
รบัผิดชอบอนัใหญ่หลวงในการดแูลคุม้ครองใหเ้กิดความสงบสุขแก่พลเมืองของประเทศ 

ตามพระราชบัญญติัตาํรวจแห่งชาติ พ.ศ.2769 ไดบ้ัญญติัไว ้ในมาตรา 8 สาํนักงาน
ตาํรวจแห่งชาติเป็นส่วนราชการที�มีฐานนะเป็นนิติบุคคล อยูใ่นบงัคบับัญชาของนายกรฐัมนตรี 
และมีอํานาจหน้าที�ดังต่อปนี1  4)รกัษาความปลอดภัยสําหรับองค์พระมหากษัตริย ์พระราชชินี 
พระรชัทายาท ผูส้าํเร็จราชการแทนพระองค ์พระบรมวงศานุวงศ์ ผูแ้ทนพระองค ์และพระราช
อาคันตุกะ 2)ดูและควบคุมและกํากับการปฏิบัติงานของขา้ราชการตํารวจซึ�งปฏิบัติการตาม
ประมวลกฎหมายพิจารณาความอาญา 5)ป้องกันและปราบปรามการกระทําความผิดทาง
อาญา 6)รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชนและความมั �นคงของ
ราชอาณาจกัร 7)ปฏิบัติการอื�นใดตามที�กฏหมายกําหนดใหเ้ป็นอาํนาจหน้าที�ของขา้ราชการ
ตํารวจหรือสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 8)ช่วยเหลือการพัฒนาประเทศตามที�นายกรัฐมนตรี
มอบหมาย 9)ปฏิบติัการอื�นใดเพื�อส่งเสริมและสนับสนุนใหก้ารปฏิบติัตามหน้าที� 

วสิยัทศัน์ 
“เป็นตาํรวจมืออาชีพ เพื�อความผาสุขของประชาชน” 
ตํารวจมืออาชีพ ตอ้งเป็นขา้ราชการตารวจที�มีความรูค้วามสามารถ รูลึ้ก รูร้อบ รูจ้ริง 

ในงานที�ทําและตอ้งเป็นคนดีมีคุณธรรม ซื�อสัตย ์ซื�อตรง อดทน เสียสละ ตอ้งขยนั และมีการ
พฒันาตนเองอยา่งต่อเนื�อง สิ�งสาํคญัที�สุดตอ้งตระหนักเสมอวา่ เป้าหมายการทํางานของตาํรวจ
คือความผาสุกของประชาชน 

ค่านิยม 
ค่านิยม (Core Values) หมายถึง ความคิดหรือความเชื�อร่วมกนัขององคก์าร ซึ�งไดร้บั

การพิจารณาแลว้วา่ มีคุณคา่ มีประโยชน์ ถกูตอ้งเหมาะสม ดีงาม สมควรประกาศไว ้
เพื�อกาํกบัใหบุ้คลากรในองคก์ารยดึถือและประพฤติปฏิบติัตาม อนัไดแ้ก ่

4) สมรรถนะ (Competency) 
2) สุจริต เป็นธรรม (Overall Fairness) 
5) ประชาชนเป็นศนูยก์ลาง (People Oriented) 
6) บริการดว้ยใจ (Service Mind) 

สมรรถนะ (Competency) หมายถึง ความรู ้ทักษะ และพฤตินิสัยที�จําเป็นต่อการ
ทาํงานของบุคคลใหป้ระสบผลสาํเร็จสงูกวา่มาตรฐานทั �วไป 
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สุจริตเป็นธรรม (Overall Fairness) หมายถึง การปฏิบติัหน้าที�ดว้ยความโปร่งใส เสมอ
ภาค เที�ยงธรรม สามารถตรวจสอบได ้

ประชาชนเป็นศนูยก์ลาง (People Oriented) หมายถึง การปฏิบัติหน้าที�ของขา้ราชการ
ตํารวจ ตอ้งเป็นไปเพื�อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ? ต่อภารกิจ ทั1งอํานวยความ
สะดวก และตอบสนองความตอ้งการของประชาชน 

บริการดว้ยใจ (Service Mind) หมายถึง การมีจิตสาํนึกและใหบ้ริการประชาชนดว้ย
ความเต็มใจอยา่งเท่าเทียมกนั 

พนัธกิจ 
4) ถวายความปลอดภัยสาหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัช

ทายาท ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู ้แทนพระองค์และพระราช
อาคนัตุกะ ใหบ้งัเกิดประสิทธิภาพสงูสุด 

2) บังคับใชก้ฎหมาย อานวยความยุติธรรม ใหบ้ริการประชาชนดว้ยความ
เสมอภาคเป็นธรรม ตามหลกัธรรมาภิบาล 

5) รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของ
ประชาชนและชุมชน และรกัษาความมั �นคงของราชอาณาจกัรใหเ้ป็นที�เชื�อมั �นและศรทัธา 

6) ร่วมกันสรา้งเครือข่ายชุมชนและองคก์ารทุกภาคส่วน ในการแกไ้ขปัญหา
ของสงัคม โดยยดึประชาชนเป็นศนูยก์ลาง 

7) พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ เพื�อสร้างความเข้มแข็งของ
องคก์าร 

8) ปฏิบัติภารกิจและช่วยเหลือการพัฒนาประเทศตามนโยบายรัฐบาลให้
เกิดผลสมัฤทธิ? 

โครงสรา้งสาํนักงานตาํรวจแหง่ชาติ
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ภาพที� �.k โครงสรา้งสาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ 

แหล่งที�มา: กองบงัคบัการปราบปรามการกระทาํความผิดเกี�ยวกบัการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ, 2778. 
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รฐับาลไทย และสาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ ไดใ้หค้วามสาํคญัเป็นอยา่งยิ�งต่อสถานการณ์
การคา้มนุษยใ์นประเทศไทย ซึ�งเกี�ยวพันกบัปัญหาในดา้นต่างๆ ทั1งสงัคม เศรษฐกิจ การเมือง 
รวมทั1งความห่วงกงัวลในรายงานสถานการณ์การคา้มนุษย ์(Trafficking in Persons Report: 
TIP Report) ดว้ย โดยนายกรฐัมนตรีไดม้อบนโยบายกับสาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ ไวว้่า การ
ป้องกันและปราบปรามการคา้มนุษย ์ปัจจุบันไดเ้ป็นวาระระดับโลก รวมทั1งการปราบปราม
อบายมุข และสิ�งมอมเมาเยาวชน ขอใหม้ีการกวดขนัจับกุมอย่างจริงจัง การแกไ้ขปัญหาการ
กระทําผิดเกี�ยวกับการคา้มนุษย ์จะตอ้งมีการบูรณาการการทํางานกับกระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั �นคงของมนุษย ์กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง   

จึงมีภารกิจใหจ้ัดตั1งศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว และป้องกันปราบปรามการคา้
มนุษย ์สํานักงานตํารวจแห่งชาติ มีหน้าที�ควบคุม อํานวยการ กํากับดูแล ติดตาม เร่งรดั และ
แกไ้ขปัญหา ตลอดจนดาํเนินงานทั1งปวงที�เกี�ยวขอ้งกบัเด็ก สตรี ครอบครวัและการคา้มนุษย ์ใน
ภาพรวมของสาํนักงานตํารวจแห่งชาติ ทําเพื�อการปกป้องคุม้ครองและรกัษาไวซึ้�งศักดิ?ศรีของ
ความเป็นมนุษย์ สิทธิ  เสรีภาพ  และความเสมอภาคของบุคคลตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย โดยการศึกษารวบรวมขอ้มูล กําหนดแผน แผนงาน โครงการ และกิจกรรม
ทั1งระยะสั1น ระยะต่อเนื�อง ระยะยาว 

ศนูยพิ์ทกัษ์เด็ก สตรี ครอบครวั และป้องกนัปราบปรามการคา้มนุษย ์สาํนักงานตํารวจ
แหง่ชาติ 

ศนูยพิ์ทกัษ์เด็ก สตรี ครอบครวั และป้องกนัปราบปรามการคา้มนุษย ์สาํนักงานตํารวจ
แหง่ชาติ โดยใชอ้กัษรยอ่วา่ “ศพดส.ตร.” โดยมีที�ปรึกษา เป็นผูอ้าํนวยการศูนยพ์ิทักษ์เด็ก สตรี 
ครอบครวัและป้องกนัปราบปรามการคา้มนุษย ์ สาํนักงานตํารวจแห่งชาติ มีสถานที�ตั1งอยู่ที� 
กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี�ยวกับการคา้มนุษย ์ถนนพหลโยธิน แขวง
จอมทอง เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ยส่วนปฏิบติังาน 5 ส่วน ไดแ้ก่ 

4) ส่วนบัญชาการ มีหน้าที�  
(4) ควบคุมกํากับ ดูแล ให้การปฏิบัติตามแผนพิทักษ์ เด็ก สตรี 

ครอบครวั และป้องกันปราบปรามการคา้มนุษย ์สํานักงานตํารวจแห่งชาติ (พดส.ตร.551) 
เป็นไปด้วยความเรียบรอ้ย และกําหนด มาตรการ ออกคําสั �งที�เกี�ยวขอ้งกับการปราบปราม
การคา้มนุษย ์เพิ�มเติมไดต้ามความเหมาะสม 

(2) บริหาร กํากับ ควบคุม สั �งการ เร่งรัด ตรวจสอบติดตาม และ
ประเมินผลการปฏิบติังานพิทักษ์ เด็ก สตรี ครอบครวั และป้องกนัปราบปรามการคา้นุษย ์ของ
หน่วยปฏิบติั 

(5) พิจารณาเสนอแต่งตั1งที�ปรึกษา คณะทํางานฝ่ายต่างๆ หรือการให้
ขา้ราชการตํารวจที�มีความรูค้วามสามารถ และมีประสบการณ์มาปฏิบัติหน้าที�ในศูนยพ์ิทักษ์
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เด็ก สตรี ครอบครวั และป้องกนัปราบปรามการคา้มนุษย ์สาํนักงานตํารวจแห่งชาติ ตามความ
เหมาะสม 

2) ฝ่ายอาํนวยการ มีหน้าที� 
(4) เป็นฝ่ายอํานวยการใหก้ับส่วนบัญชาการ ในการกํากับ ดูแล การ

ปฏิบติัของหน่วยต่างๆ ใหป้ฏิบติัภารกิจตามที�ไดร้บัมอบหมาย จดัทําขอ้เสนอแนะ ประสานการ
ปฏิบัติกับหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งของศูนยพิ์ทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว และป้องกันปราบปราม
การคา้มนุษย ์สาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ 

(2) เสนอแนะแนวทาง ประสานงานด้านสถิติข้อมูล เพื�อรวบรวม
นําเสนอสว่นบญัชาการ 

(5) ออกคาํสั �งแต่งตั1งเจา้หน้าที�ในการรบัผิดชอบงานดา้นต่างๆ ในการ
ปฏิบัติภารกิจใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ย เหมาะสม ตามคาํสั �งผูอ้าํนวยการศูนยพิ์ทักษ์เด็ก 
สตรีครอบครวั และป้องกบัปราบปรามการคา้มนุษย ์สาํนักงานตาํรวจแหง่ชาติ 

5) ฝ่ายเลขานุการ มีหน้าที� 
 (4) เป็นฝ่ายอํานวยการของศูนยพิ์ทักษ์เด็ก สตรีครอบครวั และป้องกบั
ปราบปรามการคา้มนุษย ์สาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ ในการประสานงานป้องกนัปราบปรามและ
แกไ้ขปัญหาการคา้มนุษย ์ในภาพรวมของสาํนักงานตํารวจแห่งชาติ และรบัผิดชอบการสืบสวน
ปราบปรามการกระทําผิดที�มีเครือข่ายเชื�อมโยงระหว่างกองบัญชาการ/ ตํารวจภูธรภาค/
ระหวา่งประเทศ 
 (2)  จดัทําฐานขอ้มูล แผนปฎิบัติการร่วม ยุทธการ ขอ้เสนอแนะ ของ
งานพิทักษ์เด็ก สตรีครอบครัว และป้องกับปราบปรามการค้ามนุษย์ รวมทั1งเป็นเจา้ภาพ
รบัผิดชอบดา้นสถิติการป้องกันปราบปราม ผลักดัน ส่งกลับ และการคัดแยกเหยื�อคา้มนุษย ์
และการดาํเนินคดีความเกี�ยวกบัการคา้มนุษยใ์นภาพรวมของสาํนักงานตาํรวจแหง่ชาติ 
 (5) ปฏิบติัการอื�นตามส่วนบญัชาการสั �งการ 
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ภาพที� �.l  โครงสรา้งศูนยพิ์ทักษ์เด็ก สตรี ครอบครวั และป้องกันปราบปรามการคา้มนุษย ์
แหล่งที�มา: สาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ, 2777. 
 

ศพดส.ตร. ส่วนบญัชาการ 

ฝ่ายอาํนวยการ (ผอ.) 

ฝ่ายเลขานุการ (ปคม.) 

ส่วนปฏิบติัการหลกั ส่วนปฏิบติัการเฉพาะกิจ ส่วนสนับสนุน 

ศพดส. ระดบั บช./เทียบเทา่ 

(น., ภ. 1-9, ศชต., ก.,  
สตม., ตชด.) 

สพฐ.ตร., ส., บช.ปส., 
บ.ตร., ปอท., ป., ทท. 

สยศ.ตร., สกบ., สงป., 
สกพ., สทส., บช.ศ., 
รพ.ตร., ตท., สท. 

ศพดส. ระดบั บก./ภ.จว 

(กทม., 76 จว., ปคม., รน.) 

สถานีตาํรวจ กองกาํกบัการ 
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ผอ.พดส.ตร. ที�ปรึกษา (กม 1) 

ผอ.พดส.บช. 
น., ภ.1-9,ศชต., ก., สตม., ตชด. 

ผบช. 
น., ภ.1-9,ศชต., ก., สตม., ตชด. 

 

รอง ผอ.พดส.บช. 
น., ภ.1-9,ศชต., ก., สตม., ตชด. 

รอง ผบช. 
น., ภ.1-9,ศชต., ก., สตม., ตชด. 

 

ผอ.พดส.บก. 
น., 1-9, ภ.จว., บก. 

ผบก. 
น., 1-9, ภ.จว., บก. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที� �.�m ผังการปฏิบัติงานตามหน้าที� ศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว และป้องกัน

ปราบปรามการคา้มนุษย ์สาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ 
แหล่งที�มา: สาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ, 2777. 
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ภาพที� �.�� ผังการปฏิบัติงานแบ่งตามยุทธศาสตร์ ศูนยพิ์ทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว และ

ป้องกนัปราบปรามการคา้มนุษย ์สาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ 
แหล่งที�มา: สาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ, 2777. 

ที�ปรึกษา (กม 1) 
ผอ.พดส.ตร. 

ยุทธศาสตรป้์องกนัปราบปราม 
การคา้มนุษย ์

ยุทธศาสตรใ์นการสรา้งความเขม้แข็ง 
ใหเ้ด็ก สตรี และครอบครวั 

ปคม. (ศนูยป์ระสานงานกลาง) 
และมี กก.ดส. เป็นผูช้่วย 

ปคม. (ศนูยป์ระสานงานกลาง) 
 

รอง ผบช. (ปป.) 

รอง ผบก.น/.จว.(ปป) 

รอง ผบช. (กม.) 
 

รอง ผบช. (สส.) 

รอง ผบช. (กม.) 
 

รอง ผบช. (กม.) 
 

หน.กลุ่มงานสอบสวน 
บก.น/ภ.จว. 

หน.สน./สภ 

หน.งาน (สอบสวน) 

รอง ผบก.น/.จว.(สส.) 

หน.สน./สภ. 

บก.สส. 

กก. 
สส.น. 

หน.งาน (สส) 

หน.สน./สภ. 
 

หน.งาน (สส) 
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�.?.? องคก์รพฒันาเอกชน (Non-Governmental Organization)  
องคก์รพฒันาเอกชน หมายถึง กลุ่มบุคคล องคก์าร หรือหน่วยงาน ซึ�งดําเนินการโดย

ภาคเอกชนที�มีเป้าหมายในการทํางานเพื�อประโยชน์สุขของประชาชนในสังคม โดยเฉพาะ
ประชาชนผูย้ากไรที้�ประสบปัญหาความทุกขย์าก และ/หรือ ความยากจนขดัสน และ/หรือ การ
ถกูเอารดัเอาเปรียบและความอยุติธรรม รวมทั1งเป็นองคก์ารที�ทาํกิจกรรมโดยไม่แสวงหากาํไร 

ข้อสังเกต โดยทั �วไปแล้ว องค์กรพัฒนาเอกชนมักจะเป็นองค์กรที� มีขนาดเล็ก มี
ผูป้ฏิบัติงานประมาณไม่เกิน 4a คน การดําเนินงานอาศัยเงินทุนสนับสนุน หรือความ
ช่วยเหลือจากองค์กรเอกชนต่างประเทศเป็นหลัก นอกจากนี1 ประมาณครึ�งหนึ� งขององค์กร
เอกชนต่างประเทศเป็นหลัก นอกจากนี1 ประมาณครึ�งหนึ� งขององค์กรยงัไม่มีสถานภาพทาง
กฎหมาย แมว้่าจะไดมี้ความพยายามขออนุญาตจากทางการเพื�อจดทะเบียนเป็นสมาคมหรือ
มลูนิธิแลว้ก็ตาม (จาตุรณต ์วรรณนวล, ม.ป.ป. อา้งถึงใน วิชยั ศรีรตัน์, 2765: 4a4) 

การพิจารณาถึงบทบาทขององค์กรพัฒนาเอกชนที�มีต่อสังคมไทย สามารถจําแนก
องคก์รพฒันเอกชน ออกเป็น 2 ประเภท คือ 

4) องค์กรพัฒนาเอกชนที�เน้นกลุ่มเป้าหมายและปัญหาเฉพาะด้าน เช่น 
องคก์รพฒันาเอกชนที�ทํางานเกี�ยวกบัเด็ก สตรี สาธารณสุข เป็นตน้ 

2) เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที�มุ่งการทํางานในชุมชน ซึ�งรวมทั1งชุมชนใน
ชนบทและชุมชนแออดัในเมือง กล่าวคือ เน้นชุมชนแออดัในเมือง กล่าวคือ เน้นชุมชนใหร้วมตัว
เป็นกลุ่มและพฒันาความสามารถในการดําเนินการแกไ้ขปัญหาต่างๆ ในชุมชนดว้ยตนเอง ทั1ง
ที�โดยอาศยัแนวทางการพึ�งพาตนของชุมชน 

บทบาทโดยทั �วไปขององคก์รพัฒนาเอกชนในช่วงทศวรรษที�ผ่านมา สามารถแบ่งออก
ตามช่วงเวลาไดด้งัต่อไปนี1  

ช่วงแรก องค์กรพัฒนาเอกชนจะเน้นงานของตนไปในดา้นการสงเคราะห ์
กล่าวคือ การเจาะลึกถึงปัญหาต่างๆ ที�เกิดขึ1 นในขณะนี1  โดยองค์กรพัฒนาเอกชนไดเ้ขา้ไป
ช่วยเหลือ ตวัอยา่งเช่น ปัญหาการขาดสารอาหารของเด็ก เป็นตน้ 

ช่วงที�สอง คือการรณรงคปั์ญหาขององคก์รเอกชน เพื�อสะทอ้นสภาพของปัญหา 
สะทอ้นใหส้งัคมไดร้บัรู ้ไม่วา่จะเป็นดา้นเด็ก ดา้นสลมั หรือดา้นชนบทก็ตาม 

ช่วงที�สาม เป็นช่วงความพยายามในการเสนอรูปธรรมในลักษณะที�เป็น
ทางออกของสังคม เช่น ประเด็นการพึ�งพาตนเองของเกษตรกร การศึกษาเด็กในรูปแบบใหม่ 
อนัไดแ้ก่ โรงเรียนหมู่บา้นเด็ก เป็นตน้ 

ช่วงที�สี� เป็นช่วงของการเขา้สู่แผนการพฒันา กล่าวคือ การวางแผนพฒันาของ
องค์กรพัฒนาเอกชนในระดับประเทศ โดยมีทั1งแผนที�จดัทําโดยองค์กรพัฒนาเอกชนเอง เช่น 
เรื�องสลมั รวมทั1งแผนพฒันาที�ร่วมในการร่างกับทางภาครฐั เช่น เรื�องเด็ก (จาตุรณต์ วรรณ
นวล, ม.ป.ป. อา้งถึงใน วิชยั ศรีรตัน์, 2765: 4a4-4a2) 
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บทบาทขององคก์รพฒันาเอกชนที�เกี�ยวกบัเด็กที�กระทาํความผิดนั1น สามารถแบ่งออก
ไดเ้ป็น 2 ระยะ คือ 

4) ระยะกอ่นกระทาํความผิดของเด็กและเยาวชน 
บทบาทองค์กรพัฒนาเอกชนในช่วงนี1 มักมีลักษณะเชิงป้องกัน (Preventive) 

หรือ การใหก้ารสงเคราะหช์่วยเหลือ เพื�อไม่ใหเ้กิดปัญหาการกระทําของเด็กและเยาวชนเกิดขึ1 น 
โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที�อยูใ่นภาวะยากลาํบาก (Children in Especially Difficult Circums) 
หรืออีกนัยหนึ� ง กลุ่มเด็กที�ประสบกับปัญหาและตอ้งการความช่วยเหลือจากสังคมเป็นพิเศษ
อยา่งมากโดยสามารถจาํแนกไดด้งันี1  

(4) เด็กที�ถกูละเมิดสิทธิ เช่น เด็กที�ถกูทารุณ เป็นตน้ 
(2) เด็กถูกปล่อยปละละเลยหรือเด็กที�สังคมไม่ใหค้วามสนใจ หรือเอา

ใจใส่ดูแลเท่าที�ควร ไดแ้ก่ เด็กที�อยู่ในครอบครวัยากจน เด็กที�ถูกทอดทิ1 งและเด็กกําพรา้ เด็ก
เรร่่อน เด็กในสลมั เป็นตน้ 

(5) เด็กประพฤติตนไม่สมควร ไดแ้ก่ เด็กมั �วสุมในสถานบริการและ
สถานเริงรมย ์เด็กตั1งครรภน์อกสมรส เป็นตน้ 

(6) เด็กพิการทางกายและสติปัญญา 
การดําเนินงานขององค์กรพัฒนาเอกชนมีหลายรูปแบบ อันได้แก่ การ

ติดต่อหาพ่อแม่หรือการช่วยหาหลักฐานต่างๆ เช่น สําเนาทะเบียนบา้น สูจิบัตรใหก้ับเด็ก
เร่ร่อนเพื�อจะไดมี้หลักฐานในการศึกษา หรือทําบัตรประชาชน การใหก้ารสงเคราะหต่์อเด็กที�
ถูกกระทําทารุณกรรม ทั1งทางร่างกายและจิตใจ การฟื1 นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ การจัดตั1ง 
“บา้น” เพื�อช่วยเหลือเด็กเร่ร่อน โดนเจา้หน้าที�ใหก้ารดูแลเอาใจใส่เด็กเปรียบเสมือนพ่อแม่
ทดแทน การจดัใหบ้ริการการศึกษาแก่เด็กๆ โดยเฉพาะเด็กที�อยู่นอกระบบโรงเรียน (จาตุรณต ์
วรรณนวล, ม.ป.ป. อา้งถึงใน วชิยั ศรีรตัน์, 2765: 4a2-4a5) 

2) ระยะภายหลงัการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชน 
บทบาทขององค์กรพัฒนาเอกชนในระยะดังกล่าว สามารถพิจารณาตาม

ขั1นตอนต่างๆ ไดด้งันี1  
(4) ชั1นการถกูเจา้หน้าที�ตาํรวจจบักุม 
ภายหลังจากที�เด็กและเยาวชนถูกจับกุมตัวโดยเจา้หน้าที�ตํารวจแล้ว 

องค์กรพัฒนาเอกชนบางองค์กร เช่น ศูนยพิ์ทักษ์สิทธิเด็ก จะใหก้ารช่วยเหลือเด็กละเยาวชน 
โดยจัดส่งให้ทนายอาสา (ทนายความซึ�งอาสาสมัครเขา้ช่วยหน่วยงานของศูนย์ รวมทั1 ง
ทนายความจากองค์กรพัฒนาเอกชนอื�นๆ เช่น สมาคมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน กลุ่ม
ประสานงานศาสนาเพื�อสงัคมที�ทางศูนยฯ์ ขอความอนุเคราะหใ์นบางครั1ง) ทําหน้าที�สืบเสาะ
ขอ้เท็จจริง ตลอดจนการดําเนินคดีในชั1นสอบสวน นอกจากนี1 ยังใหก้ารสงเคราะห์มีการ
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ช่วยเหลือทางดา้นจิตวิทยาแก่เด็กและเยาวชนดังกล่าวดว้ย (จาตุรณต์ วรรณนวล, ม.ป.ป.    
อา้งถึงใน วิชยั ศรีรตัน์, 2765: 4a5) 

(2) ชั1นการดําเนินคดีของศาล และชั1นการดําเนินการของสถานพินิจ
และคุม้ครองเด็กและเยาวชน 

ในขั1นตอนดังกล่าว องค์กรพัฒนาเอกชน โดยศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กได้
ช่วยเหลือ เด็กและเยาวชนในการดําเนินคดีจนกระทั �งศาลมีคําพิพากษา กรณีที�ศาลมีคํา
พิพากษาใหเ้ด็กและเยาวชนถูกจาํคุก หรือใหส้่งตัวเขา้ฝึกอบรมที�สถานพินิจฯ เจา้หน้าที�ของ
ศูนย์โดยความอนุญาตของหน่วยราชการดังกล่าว สามารถมีโอกาสเขา้เยี�ยมเยียนสอบถาม
ความเป็นอยูข่องเด็กและเยาวชนที�อยูใ่นการติดตามผลของศนูยฯ์ 

ในบางกรณีศาลได้มีคําพิพากษาส่งเด็กให้อยู่ในความดูแลขององค์กร
พัฒนาเอกชนบางองค์กร โดยกําหนดใหอ้ยู่ในความดูแลจนกระทั �งเด็กมีอายุครบ 18 ปี 
นอกจากนี1  องคก์รพฒันาเอกชนบางองคก์รไดใ้หค้วามสงเคราะหเ์ด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯ 
ในรูปแบบของความช่วยเหลือต่อสถานพินิจฯ ซึ�งเป็นหน่วยงานทางราชการในการดําเนินงาน
ต่างๆ (จาตุรณต ์วรรณนวล, ม.ป.ป. อา้งถึงใน วิชยั ศรีรตัน์, 2765: 4a5-4a6) 

(5) ชั1นการปล่อยตวัเด็กและเยาวชน 
ภายหลงัการปล่อยตัวเด็กและเยาวชนจากสถานพินิจฯ มูลนิธิสงเคราะห์

เด็กของศาลเยาวชนและครอบครวั ไดใ้หค้วามสงเคราะหเ์ด็กและเยาวชนกลบัภูมิลาํเนา ในราย
ที�ไม่มีค่าเดินทาง รวมทั1งการจัดหาเสื1 อผา้ ทั1งนี1 โดยผ่านทางการดําเนินการโดยสถานพินิจฯ  
(จาตุรณต ์วรรณนวล, ม.ป.ป. อา้งถึงใน วิชยั ศรีรตัน์, 2765: 4a6)  

  
�.?.A  กฏหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัการคุม้ครองเด็ก 

2.7.8.4  รฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 277a  
รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช 277a ไดใ้หค้วามสําคญักับ

การพิทักษ์และคุม้ครองสิทธิของเด็กใหป้ลอดจากการเลือกปฏิบติัในหลายดา้น อาทิ หมวด 4 
บททั �วไป (มาตรา 6) หมวด 5 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย ส่วนที� 2 ความเสมอภาค 
(มาตรา 5a) สว่นที� 6 สิทธิในกระบวนการยุติธรรม (มาตรา 6a) ส่วนที� ` สิทธิและเสรีภาพ
ในการศึกษา (มาตรา 6m) นอกจากนี1  เนื�องจากเด็กและเยาวชนเป็นกลุ่มที�มีความอ่อนแอจึง
ควรไดร้บัการปกป้องและคุม้ครองสิทธิเป็นพิเศษยิ�งกวา่บุคคลทั �วไป ดงันั1นใน  ส่วนที� m สิทธิใน
การไดร้บับริการสาธารณสุขและบริการสาธารณะจากรฐั (มาตรา 72) รฐัธรรมนูญฉบับนี1  ได้
กําหนดใหเ้ด็กและเยาวชนมีสิทธิในการอยู่รอดและไดร้ับการพัฒนาดา้นร่างกาย จิตใจและ
สติปัญญาตามศักยภาพในสภาพแวดลอ้มที�เหมาะสม โดยคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของเด็กและ
เยาวชนตามสมควรแก่วยัในกิจกรรมที�มีผลกระทบหรือเกี�ยวขอ้งกบัตน มีสิทธิไดร้บัการปกป้อง
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คุม้ครองจากความรุนแรงทั1งปวงไม่วา่จากครอบครวัหรือสงัคม นอกจากนี1  เด็กและเยาวชนที�ไม่
มีผูด้แูลยอ่มมีสิทธิไดร้บัการเลี1 ยงดแูละการศึกษาอบรมที�เหมาะสมจากรฐัดว้ย 

ในรฐัธรรมนูณฉบบันี1  ยงัไดบ้ญัญติัถึงการหา้มแทรกแซกและจาํกดัสิทธิของเด็ก 
เยาวชนและบุคคลในครอบครวั ในดา้นความเป็นอยู่ส่วนตัว ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว 
และความเป็นสถาบันครอบครัวที�บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญรบัรองและคุม้ครอง เวน้แต่การ
อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที�บัญญัติไวเ้ฉพาะ เพื�อสงวนและรักษาสถานะของ
ครอบครัวหรือประโยชน์สูงสุดในการคุม้ครองเด็กหรือบุคคลที�ถูกกระทํารุนแรงในครอบครัว 
หรือแทรกแซง เพื�อช่วยเหลือสงเคราะห ์หรือใหค้าํปรึกษาแนะนําแก่ครอบครัวที�ประสบปัญหา
ทางสงัคม เป็นตน้ (มาตรา 72 วรรค 5) 

2.7.8.2  พระราชบญัญติัคุม้ครองเด็ก พ.ศ.2768 
พระราชบญัญติัคุม้ครองเด็ก พ.ศ.2768 มีสาระสาํคญัและรายละเอียดเกี�ยวกบั

การสงเคราะหคุ์ม้ครองสวสัดิภาพและส่งเสริมความประพฤติเด็ก เพื�อใหเ้ด็กไดร้บัการอุปการะ
เลี1 ยงดูอบรมสั �งสอน และมีพัฒนาการที�เหมาะสม อันเป็นการส่งเสริมความมั �นคงของสถาบัน
ครอบครวั รวมทั1งป้องกนัมิใหเ้ด็กถกูทารุณกรรม ตกเป็นเครื�องมือในการแสวงหาประโยชน์โดย
มิชอบ หรือถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม โดยใหมี้การส่งเสริมความร่วมมือในการคุม้ครอง
เด็กระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้เหมาะสมยิ�งขึ1 น ทั1 งนี1  เพื�อให้สอดคล้องกับ
รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ และอนุสัญญาว่า
ดว้ยสิทธิเด็ก (สาํนักงานส่งเสริมสวสัดิภาพและพิทกัษ์ เด็ก เยาวชน ผูด้อ้ยโอกาส และผูสู้งอายุ, 
2778ข: 25-27) 

2.7.8.5  พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย ์พ.ศ.2774 
ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีคําจํากัดความ “การคา้มนุษย”์ ไวอ้ย่างชัดเจน 

(ณิญาดา อิ�มเพชร และคณะ, 2772:42) กล่าวคือ  
การค้ามนุษย์เป็นการกระทําซึ�งผู้กระทําได้ลงมือกระทําโดยมีเจตนาเพื�อ

แสวงหาประโยชน์อันมิควรไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผูอื้�น จึงสามารถนํา
บทบัญญติัของกฎหมายตามพระราชบัญญติัป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย ์พ.ศ.2774 
หมวด 4 มาตรา 8 มาใชบ้งัคบัได ้ความวา่  

 
 “มาตรา 8 ผูใ้ดเพื�อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
กระทําการอยา่หนึ�งอยา่งใด ดงัต่อไปนี1  
 (4) เป็นธุระจดัหา ซื1 อ ขาย พามาจากหรือส่งไปยงัที�
ใดหน่วงเหนี�ยว กกัขงั จดัใหอ้ยูอ่าศยั หรือรบัไวซ้ึ�งบุคคลใด 
โดยข่มขู่ ใช้กําลังบังคับ ลักพาตัว ฉ้อฉล หลอกลวง ใช ้
อาํนาจโดยมิชอบ หรือโดยใหเ้งินหรือผลประโยชน์อยา่งอื�น 



87 
 

 

แก่ผูป้กครองหรือผู้ดูแลบุคคลนั1น เพื�อใหผู้ป้กครองหรือ
ผูดู้แลใหค้วามยินยอมแก่ผูก้ระทําความผิดในการแสวงหา
ประโยชน์จากบุคคลที�ตนดแูล หรือ  
 (2) เป็นธุระจดัหา ซื1 อ ขาย จาํหน่าย พามาจากหรือ
ส่งไปยงัที�ใด หน่วงเหนี�ยวกักขงั จดัใหอ้ยู่อาศัย หรือรบัไว ้
ซึ�งเด็ก ผูนั้1นกระทาํความผิดฐานคา้มนุษย”์ 

 
แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ หมายถึง การแสวงหาประโยชน์จากการค้า

ประเวณี การผลิตหรือเผยแพร่วตัถุหรือสื�อลามก การแสวงหาประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอื�น 
การเอาคนลงเป็นทาส การนําคนมาขอทาน การบังคับใชแ้รงงานหรือบริการ การบังคับตัด
อวยัวะเพื�อการคา้ หรือการอื�นใด ที�คลา้ยคลึงกันอันเป็นการขูดรีดบุคคล ไม่ว่าบุคคลนั1นจะ
ยินยอมหรือไม่ก็ตาม (ตามพระราชบัญญติัป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย ์พ.ศ. 2774 
มาตรา 6) 

การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ หมายถึง การข่มขืนจิตใจให้ทํางานหรือ
ใหบ้ริการ โดยทาํให ้กลวัวา่จะเกิดอนัตรายต่อชีวติ รา่งกาย เสรีภาพ ชื�อเสียง หรือทรพัยสิ์นของ
บุคคลนั1นเอง หรือของผูอื้�น โดยขู่เข็ญดว้ยประการใดๆ โดยใชก้าํลงัประทุษรา้ย หรือโดยทําให้
บุคคลนั1นอยูใ่นภาวะที�ไม่สามารถขดัขืนได ้(ตามพระราชบัญญติัป้องกนัและปราบปรามการคา้
มนุษย ์พ.ศ. 2774 มาตรา 6) 

2.7.8.6  พระราชบญัญติัส่งเสริมการพฒันาเด็กและเยาวชนแหง่ชาติ พ.ศ.
277a 

ตามมาตรา 8 ไดก้ําหนด ใหก้ระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั �นคงของ
มนุษยมี์หน้าที�ในการพฒันาเด็กและเยาวชน รวมทั1งแกไ้ขปัญหาที�อาจมีผลกระทบในทางลบต่อ
เด็กและเยาวชน โดยไดมี้การกาํหนดหลกัการ และแนวทาง 
  กฎหมายฉบบัดงักล่าวมีขึ1 นมาเพื�อใหเ้กิดกลไกการสนับสนุนการมีส่วนร่วมและ
พฒันาเด็กและเยาวชน โดยใหภ้าคส่วนต่างๆ เขา้มามีส่วนร่วมทั1งภาครฐัและเอกชน ตลอดจน
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น 
  2.7.8.7  พระราชบญัญติัการศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ.2762 
 

 ไดร้ะบุสิทธิพื1 นฐานในการเขา้ถึงการศึกษาอยา่งเสมอภาคกัน
ไวใ้น มาตรา 4a โดยระบุวา่ “การจดัการศึกษาตอ้งจดัใหบุ้คคลมีสิทธิ
และโอกาสเสมอกนั ในการรบัการศึกษาขั1นพื1 นฐานไม่น้อยกวา่สิบสอง
ปีที�รฐัตอ้งจดัใหอ้ยา่งทั �วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใชจ้่ายการจัด
การศึกษาสําหรับบุคคลซึ� งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ 
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สติปัญญา อารมณ์ สงัคม การสื�อสารและการเรียนรู ้หรือมีร่างกาย
พิการ หรือทุพพลภาพหรือ บุคคลซึ�งไม่สามารถพึ�งตนเองได ้หรือไม่มี
ผู ้ดูแล หรือดอ้ยโอกาส ต้องจัดใหบุ้คคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาส
ไดร้ับ การศึกษาขั1นพื1 นฐานเป็นพิเศษ” ในส่วนผูที้�เกี�ยวขอ้งในการจดั
การศึกษาและดูแลเด็ก ได้ระบุไวใ้น มาตรา 44 ว่า “บิดา มารดา 
หรือผูป้กครองมีหน้าที�จัดใหบุ้ตรหรือบุคคลซึ�งอยู่ในความดูแลไดร้ับ
การศึกษาภาคบังคับ ตลอดจนใหไ้ด้รับการศึกษา นอกเหนือจาก
การศึกษาภาคบังคับ ตามความพรอ้มของครอบครัว” และระบุ
บทบาทของภาคส่วนต่างๆ ที� เกี�ยวข้องในการจัดการศึกษาไวใ้น 
มาตรา 42 ว่า “นอกเหนือจากรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ�น ใหบุ้คคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์การ
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื�น มี
สิทธิในการจดัการศึกษาขั1นพื1 นฐาน” 

 
ในส่วนของการสนับสนุนจากกลไกภาครฐั ไดมี้การระบุไวใ้น มาตรา 45 (4) วา่ “บิดา 

มารดา หรือผู้ปกครองมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ การสนับสนุนจากรัฐ ให้มีความรู ้
ความสามารถในการอบรมเลี1 ยงด ูและการใหก้ารศึกษาแก่บุตรหรือบุคคลซึ�งอยู่ในความดูแล” 
และใน มาตรา 46 (4) ว่า “บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กร
วชิาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนัสงัคมอื�น ซึ�งสนับสนุนหรือจดัการศึกษา
ขั1นพื1 นฐาน มีสิทธิไดร้บัสิทธิประโยชน์ การสนับสนุนจากรฐัใหม้ีความรูค้วามสามารถในการ
อบรมเลี1 ยงดบุูคคลซึ�งอยูใ่นความดแูลรบัผิดชอบ” 

 

�.A อาเซียนกับการสง่เสริมและคุม้ครองสิทธิเด็กภายใตก้รอบประชาคมสงัคม
และวฒันธรรม 

  
 �.A.� ประชาคมสงัคมและวฒันธรรม ดา้นความยติุธรรมและสิทธิ (Social  
  Justice and Rights) 
 ใน Blueprint ของ ASCC ไดก้ล่าวว่า อาเซียนมีพนัธกรณีในการส่งเสริมความยุติธรรม 
และสิทธิของประชาชน โดยเน้นการปกป้องผลประโยชน์ สิทธิ รวมทั1งส่งเสริมโอกาสอย่างเท่า
เทียม และยกระดับคุณภาพชีวิต มาตรฐานการดํารงชีวิต สาํหรบัสตรี เยาวชน ผูสู้งอายุ และผู้
พิการ ในด้านสิทธิมนุษยชนนี1  Blueprint ของ ASCC ควรที�จะใหค้วามสําคัญกับเรื�องสิทธิ
มนุษยชนมากกวา่นี1  โดยน่าจะครอบคลุมถึงเรื�องการส่งเสริมประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน และ
การติดต่อในระดับประชาชนต่อไป ถึงแมว้า่ในกฎบัตรอาเซียนจะระบุไวใ้นมาตรา 46 ว่า จะมี
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การจดัตั1งกลไกดา้นสิทธิมนุษยชนของอาเซียนขึ1 นมา แต่อาํนาจหน้าที�ของกลไกนี1  ถูกตัดทอนลง 
จนไม่มีประสิทธิภาพ (ประภสัสร ์เทพชาตรี, 2776: 9a-94) ตามมติ ครม. วนัที� 42 ตุลาคม 
พ.ศ.2775 ในแผนงานแหง่ชาติสาํหรบัการกา้วสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.277` ได้
มอบหมายให ้กระทรวงพัฒนาสงัคมและความมั �นคงของมนุษย ์และกระทรวงยุติธรรม เป็น
หน่วยงานรบัผิดชอบ ในแผนงานประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน ดา้นความยุติธรรม
และสิทธิ เป้าหมายในเรื�องการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิและสวัสดิการสําหรับสตรี เด็ก 
ผูส้งูอายุ และผูพ้ิการ มีมาตรการ ในการปกป้องผลประโยชน์ สิทธิ รวมทั1งส่งเสริมโอกาสอยา่ง
เท่าเทียม และยกระดับคุณภาพชีวิตมาตรฐานการดํารงชีพสําหรับสตรี เด็ก ผูสู้งอายุ และผู้
พิการ  
 แผนงานการจัดตั1งประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซียน (พ.ศ.2772-277`) ดา้น
ความยุติธรรมและสิทธิ ไดม้ีการรวบรวมรายละเอียดสถานการในภาพรวม สภาพปัญหา และ
สาเหตุของปัญหาในแต่ละแนวทางการดาํเนินการที�สาํคญั โดยสรุปดงันี1  
 การส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิ และสวสัดิการสาํหรบัสตรี เด็ก ผูสู้งอายุ และคนพิการ 

4) สถานการณ์ในภาพรวม 
 อาเซียนมีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ดา้นการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิและ

สวสัดิการสาํหรับสตรีเด็ก ผูสู้งอายุ และคนพิการ โดยการปกป้องผลประโยชน์ สิทธิ รวมทั1ง
ส่งเสริมโอกาสอยา่งเท่าเทียม และยกระดบัคุณภาพชีวิตมาตรฐานการดํารงชีพสําหรบัเด็ก สตรี 
ผู้สูงอายุ และคนพิการ โดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั �นคงของมนุษย์ ได้จัดทํา
ยุทธศาสตรก์ระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั �นคงของมนุษย ์พ.ศ.2777-277m ซึ�งไดร้ะบุ
ถึงการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิและสวสัดิการสําหรับสตรี เด็ก ผูสู้งอายุ และคนพิการไวด้ว้ย 
โดยแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวไดข้ับเคลื�อน ภายใตก้ระแสการเตรียมความพรอ้มสู่ประชาคม
อาเซียน ในปี พ.ศ.277` ซึ�งกระทรวงตอ้งรบัภารกิจสําคัญในเสาหลักประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรม แต่อย่างไรก็ตาม การดําเนินงานที� ผ่านมายังไม่ปรากฏผลลัพธ์ที�ชัดเจน ตาม
แผนงานการจดัตั1งประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน ในเรื�องการจดัทํามาตรฐานความ
มั �นคงดา้นสงัคม การพฒันาและดาํเนินโครงการช่วยเหลือความเป็นอยูข่องเด็กที�ถูกเอาเปรียบ
และอยูใ่นสภาวะอ่อนแอ และยงัเป็นองคก์รที�เป็นศูนยก์ลางในเรื�องสวสัดิการสงัคมของประเทศ
ไทย ไดเ้ขา้ร่วมประชุมภาคีความร่วมมือผูป้ฏิบัติงานนักการศึกษาและสถาบันการศึกษาและ
สถาบันการศึกษาสังคมสงเคราะห์ในอาเซียน เมื�อเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2776 ที�ประเทศ
ฟิลิปปินส ์โดยมีแผนปฏิบติัการที�ประเทศไทยรบัผิดชอบในช่วง พ.ศ.2776-2778 ซึ�งมุ่งเน้น
การสรา้งเสริมศกัยภาพนักสงัคมสงเคราะหแ์ละนักวชิาการ โดยจะจดัทํารายชื�อผูเ้ชี�ยวชาญ และ
หลักสูตรการฝึกอบรมที�เน้นเรื�องของสิทธิของผูใ้ชบ้ริการ เช่น ผูติ้ดเชื1 อเอชไอวี ผูเ้สียหายจาก
การคา้มนุษย ์ฯลฯ การแลกเปลี�ยนนักการศึกษา ผูป้ฏิบัติงานและนักศึกษาสังคมสงเคราะห์
(สภาที�ปรึกษาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ. คณะทํางานวชิาการ, 2777: 454-452) 



90 
 

 

2) สภาพปัญหา 
จากการสมัมนาระดมความคิดเห็น 6 ภูมิภาค และการสมันาวิชาการประจาํปี 

พ.ศ.2777  เรื�อง “การเตรียมความพรอ้มของประเทศไทยเขา้สู่ประชาคมอาเซียนดว้ยปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียง เนื�องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 9 รอบ 7 
ธันวาคม พ.ศ.2776 ระหว่างเดือน มีนาคม–กันยายน พ.ศ.2776 พบปัญหาดา้นความ
ยุติธรรมและคุม้ครองสิทธิ ดงันี1 ” 

ดา้นความยุติธรรม ประชาชนยงัไม่ไดร้บัความยุติธรรมอย่างเท่าเทียม มีการ
ปฏิบัติที�เป็นสองมาตรฐาน ผูที้� มีอิทธิพลมีตําแหน่งหน้าที�สูง มีเงิน เมื�อกระทําผิดกฎหมาย
อาจจะไม่ไดร้บัโทษ หรือไดร้บัโทษน้อยกวา่ที�ควรเป็น ส่วนคนยากจน คนดอ้ยโอกาส อาจจะถูก
กล่าวหาและลงโทษว่าเป็นผูก้ระทําผิด ทั1งที�ไม่ไดก้ระทําผิดจริง ในการบังคับใชก้ฎหมายใน
ประเทศไทยยังไม่มีความศักดิ? สิทธิ?  กระบวนการยุติธรรม ยังมีขอ้บกพร่องมีความยุ่งยาก
ทางการปฏิบัติ และเจ้าหน้าที�ของรัฐบางส่วนทุจริตต่อเจ้าหน้าที�ตลอดจนนักการเมือง 
ขา้ราชการ นักธุรกิจ และประชาชนบางส่วนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ชอบหลีกเลี�ยงกฎหมาย 
ประกอบกับประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความรู ้และความเข้าใจที�ถูกต้อง และไม่สนใจใน
การศึกษาหาความรูเ้กี�ยวกับกฎหมาย ทําใหป้ระชาชนไม่ได้ใชส้ิทธิและปฏิบัติหน้าที�ตาม
กฏหมายบัญญัติถูกเอารัดเอาเปรียบจากเจา้หน้าที�ของรัฐและบุคคลอื�นที�รูก้ฎหมายดี ทั1งนี1
เพราะรฐับาลไม่ไดเ้ผยแพร่และใหค้วามรูก้ฏหมายเบื1 องตน้แก่ประชาชนอยา่งเพียงพอในวงกวา้ง 
และรัฐบาลก็ให้ความสําคัญเกี�ยวกับกระบวนการยุติธรรมต่อประชาชนน้อยเกินไป และ
กระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยมีการแทรกแซงจากฝ่ายการเมือง เพื�อใชเ้ป็นเครื�องมือใน
การแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพอ้ง (สภาที�ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 
คณะทํางานวชิาการ, 2777: 455) 

ดา้นการคุม้ครองสิทธิ ความหลากหลายของเชื1 อชาติ ศาสนา  ประเพณีและ
วัฒนธรรม อาจก่อให้เกิดปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรง ในหลายพื1 นที�ของ
อาเซียน รวมทั1งประเทศไทย อีกทั1งกฎหมายของประเทศสมาชิกอาเซียนบางประเทศ อาจมี
เนื1 อหาที�ละเมิดสิทธิและเสรีภาพ ตลอดจนความสงบเรียบรอ้ย และศีลธรรมของประชาชนใน
อาเซียนดว้ย และยงัมีกระบวนการใชอ้ํานาจของรัฐที�ละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อคนไทยและคน
ต่างชาติในประเทศไทย ที�สาํคญัประชาชนส่วนใหญ่ยงัไม่รูถึ้งสิทธิของตนเอง ละไม่เขา้ใจว่าสิทธิ
มนุษยชนคืออะไร และมีประโยชน์อย่างไรตลอดจนการใชสิ้ทธิของตนเองไม่ถูกตอ้งไปละเมิด
สิทธิของผูอื้�น จากรายงานผลการสาํรวจของสภาที�ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ.
2777 พบวา่ รอ้ยละ ``.47, `5.5a, 9`.86 และ 9`.29 ตามลาํดับมีความเห็นวา่ ปัญหา
ขาดความรู ้และความเข้าใจกฎหมายระหว่างประเทศปัญหากฎหมายระหว่างประเทศ 
ผลกระทบต่อกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย และปัญหาด้านกฎหมายไทยที� ไม่
เอื1 ออาํนวยต่อการเขา้สูป่ระชาคมอาเซียน เป็นปัญหาที�มีความสาํคญั และยงัไม่ปรากฏแนวทาง
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ที�ชัดเจนเกี�ยวกับการสรา้งเครือข่ายอาเซียนดา้นเจา้หน้าที�สังคมสงเคราะห์ ภายในปี พ.ศ.
2778 รวมถึงเครือข่ายกลุ่มผูป้ฏิบัติงานดา้นสังคมสงเคราะห์ นักวิชาการ และโรงเรียนที�
เกี�ยวขอ้งกบัสงัคมสงเคราะหต์ามแผนงานการจดัตั1งประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซียน แม้
หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งจะมีการจดัประชุมเตรียมความพรอ้มไปบา้งแลว้ แต่ก็ยงัไม่มีความชดัเจน
ในเรื�องการจดัทาํมาตรฐานความมั �นคงดา้นสงัคมในประเทศสมาชิกอาเซียน และยงัมีเด็กที�ถูก
เอาเปรียบและอยูใ่นสภาพอ่อนแอ ซึ�งไม่ไดร้บัการพฒันาใหมี้ชีวติความเป็นอยูที่�เหมาะสม(สภา
ที�ปรึกษาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ. คณะทํางานวชิาการ, 2777: 456-457) 

5) สาเหตุของปัญหา  
  เกิดจาจากการขาดการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎบัตร อนุสัญญา พันธกิจที�

เกี�ยวขอ้งกบัการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิและสวสัดิการสาํหรบัสตรี เด็ก ผูส้งูอายุ และคนพิการ 
อีกทั1งหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งยงัไม่ไดก้าํหนดแนวทางอยา่งเป็นทางการเกี�ยวกบัการสรา้งเครือข่าย
อาเซียนดา้นนักสังคมสงเคราะห์ภายในปี พ.ศ.2778 รวมถึงเครือข่ายกลุ่มผูป้ฏิบติังานดา้น
สังคมสงเคราะห์ นักวิชาการ และโรงเรียนที�เกี�ยวขอ้งกับสังคมสงเคราะห ์ นักวิชาการ และ
โรงเรียนที�เกี�ยวขอ้งกับสังคมสงเคราะห์ ยงัไม่ไดจ้ดัทําร่างมาตรฐานความมั �นคงดา้นสงัคมใน
ประเทศสมาชิกอาเซียนตามแผนงานการจดัตั1งประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซียน (พ.ศ. 
2772-277`) ทาํใหข้าดความชดัเจนในมาตรฐานดา้นความมั �นคงและดา้นสงัคมที�ควรจะเป็น
ในประเทศสมาชิกอาเซียน และยงัไม่ใหค้วามสําคัญอย่างจริงจังในการพัฒนาและดําเนิน
โครงการช่วยเหลือชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กที�ถูกเอาเปรียบและอยู่ในสภาวะอ่อนแอ (สภาที�
ปรึกษาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ. คณะทํางานวชิาการ, 2777: 457-458) 
 
 2.6.2  ปฏิญญาอาเซียนว่าดว้ยสิทธิมนุษยชน 
 ไดมี้การลงนามรับรองในปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชนจาก ประมุขรัฐหรือ
หวัหน้ารัฐบาลของประเทศสมาชิกอาเซียนทั1งหมด ในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั1งที� 24
ปฏิญญาฉบบันี1 ไดมี้การยนืยนั ที�จะดาํเนินการตามปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน กฏบตัร
สหประชาชาติ ปฏิญญาและแผนปฏิบติัการเวียนนา และตราสารวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชนระหวา่ง
ประเทศ ซึ�งรัฐสมาชิกอาเซียนเป็นภาคี และเชื�อว่า ปฏิญญาฉบับนี1 จะช่วยพัฒนากรอบความ
รว่มมือดา้นสิทธิมนุษยชนในภมิูภาค และเกื1 อหนุนต่อกระบวนการสรา้งประชาคมอาเซียน 
 ปฏิญญาอาเซียนวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน มีสาระสาํคญัและรายละเอียดในเรื�องความเสมอ
ภาคกันในศักดิ?ศรีและสิทธิตนโดยปราศจากการแบ่งแยกใดๆ อาทิ เชื1 อชาติ เพศ อายุ ภาษา 
ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรือทางอื�นพื1 นเพทางชาติหรือสงัคม สถานะทางเศรษฐกิจ 
การเกิด ความทุพพลภาพ หรือสถานะอื�น มีสิทธิที�จะไดร้บัความคุม้ครองของกฎหมายอยา่งเท่า
เทียมกนั สิทธิของสตรี เด็ก ผูส้งูอายุ บุคคลทุพพลภาพ แรงงานโยกยา้ยถิ�นฐาน กลุ่มเปราะบาง
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และกลุ่มคนชายขอบ เป็นสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั1นพื1 นฐานที�ไม่อาจเพิกถอนได ้เป็นส่วน
เดียวกนั และแบ่งแยกมิได ้
 คุม้ครองการถกูลกัลอบขนยา้ยหรือคา้มนุษย ์รวมถึงการคา้อวยัวะ การถูกทรมาน หรือ
ไดร้ับการปฏิบัติหรือการลงโทษที�โหดรา้ย ไรม้นุษยธรรม ครอบครัวก็จะตอ้งไดร้ับสิทธิการ
คุม้ครองจากสงัคมและจากแต่ละรฐัสมาชิกอาเซียน บรรดาชายและหญิงเมื�อเจริญอายุครบบริบ
รูณ์แลว้ มีสิทธิที�จะสมรสบนพื1 นฐานการยินยอมอย่างเสรีและเต็มใจของตน มีสิทธิที�จะสรา้ง
ครอบครวัและการขาดจากการสมรสตามที�กฎหมายกาํหนด 
 ขอ้ 29 (5) ไดก้ล่าวถึงการคุม้ครองสิทธิเด็กและเยาวชน ว่าเด็กหรือผูเ้ยาวใ์ดๆ จะอยู่
ภายใตก้ารแสวงหาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสงัคมมิไดผู้ที้�ว่าจา้งเด็กหรือผูเ้ยาวท์ํางานที�
เป็นอันตรายต่อหลักศีลธรรม หรือสุขภาพ อันตรายต่อชีวิต หรืออาจขัดขวางพัฒนาการ
ตามปกติ รวมถึงการศึกษา จะตอ้งไดร้บัการลงโทษตามกฎหมายรฐัสมาชิกอาเซียนควรกาํหนด
อายุขั1นตํ �าของการจา้งแรงงานเด็ก ซึ�งมีการหา้มการจา้งแรงงานเด็กอายุตํ �ากวา่เกณฑอ์ายุขั1นตํ �า
และผูจ้า้งจะไดร้บัการลงโทษตามกฎหมาย  
 
 2.6.3 ขอบเขตและอาํนาจหนา้ที�ของคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าดว้ยการส่งเสริม
  และคุม้ครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ASEAN Commission on the Promotion 
  and Protection of the right of Women of Children: ACWC) 
 ภมิูหลงัของคณะกรรมาธิการอาเซียนวา่ดว้ยการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิสตรีและสิทธิ
เด็ก เกิดขึ1 นจากที�สมาชิกอาเซียนทุกประเทศไดใ้หส้ตัยาบันและเป็นภาคีอนุสัญญาว่าดว้ยการ
ขจดัการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรปูแบบ (CEDAW) และอนุสญัญาวา่ดว้ยสิทธิเด็ก (CRC) ใน
การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั1งที� 4a เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2769 ผูนํ้าอาเซียนทั1ง 4a 
ประเทศ ไดร้บัรองแผนปฏิบติัการเวยีงจนัทน์ พ.ศ.2769-2775 ซึ�งในแผนดังกล่าวเรียกรอ้งให้
มีการจดัตั1งคณะกรรมการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิสตรีและเด็กขึ1 น อีกทั1งกฎบัตรอาเซียนซึ�งมี
ผลบงัคบัใชเ้มื�อวนัที� 47 ธนัวาคม พ.ศ.2774 ไดร้ะบุไวใ้นขอ้ 46 วา่ ใหม้ีการจดัตั1งองคก์รสิทธิ
มนุษยชนเพื�อใหส้อดคลอ้งกับวตัถุประสงค์และหลักการที�เกี�ยวขอ้งกับการส่งเสริมและพิทักษ์
สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั1นพื1 นฐาน และในคราวประชุมสุดยอดอาเซียนครั1งที� 46 เมื�อวนัที� 
2` กุมภาพนัธ–์4 มีนาคม พ.ศ.2772 ผูนํ้าอาเซียนไดใ้หก้ารรบัรองปฏิญญาชะอาํ–หวัหิน ว่า
ดว้ยแผนงานสาํหรบัประชาคมอาเซียน 2772–277` ที�รวมถึงประชาคมสงัคมและวฒันธรรม
อาเซียน ที�ระบุใหม้ีการจดัตั1งคณะกรรมาธิการเซียนเพื�อส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิสตรีและเด็ก 
ซึ�งเป็นมาตรการสาํคญัเพื�อเป็นหลกัประกนัในการพฒันาอยา่งเท่าเทียมสาํหรบัสตรีและเด็ก 
 โดยมีจุดประสงค ์4) เพื�อส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั1นพื1 นฐาน
ของสตรีและเด็กในอาเซียน โดยคาํนึงถึงความแตกต่างทางดา้นประวติัศาสตร ์ทางดา้นสงัคม 
วฒันธรรม การเมือง ทางดา้นศาสนาและทางดา้นเศรษฐกิจ ในภูมิภาค และคํานึงถึง ความ
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สมดุลระหวา่งสิทธิและความรบัผิดชอบ 2) เพื�อส่งเสริม คุม้ครอง เคารพ และใหส้ตรีและเด็กใน
อาเซียนได้ใช้สิทธิอย่างสมบูรณ์ เพื�อได้ใช ้ชีวิตอย่างสันติเท่าเทียม ไดร้ับความยุติธรรม มี
ศักดิ?ศรีและมีความรุ่งเรือง 5) เพื�อส่งเสริมความเป็นอยู่ที�ดีของสตรีและเด็ก โดยใหไ้ดร้บัการ
พฒันา ไดร้บัการส่งเสริมศกัยภาพ และไดมี้ส่วนร่วมในกระบวนการสรา้งประชาคมอาเซียน ซึ�ง
จะช่วยสนับสนุนการบรรลุวตัถุประสงคข์องอาเซียนตามที�ระบุไวใ้นกฎบัตรอาเซียน 6) เพื�อ
เสริมสรา้งความร่วมมือระดับภูมิภาคและระดับโลกเพื�อดําเนินการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิ
สตรีและเด็กในระดับประเทศและระดับโลก 7) เพื�อยึดหลักสิทธิมนุษยชน ตามที�ระบุไวใ้น
ปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน ปฏิญญาและแผนปฏิบติัการเวียนนา อนุสญัญาวา่ดว้ยการ
ขจดัการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรปูแบบ (Convention on the Elimination of All Forms of 
Discrimination Against Women: CEDAW ) อนุสญัญาวา่ดว้ยสิทธิเด็ก (Convention on the 
Rights of the Child: CRC) แผนปฏิบัติการปักกิ�ง (Beijing Platform for Action: BPFA) โลกที�
เหมาะสมสาํหรบัเด็ก (World Fit for Children) กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
(International Humanitarian Law) เครื�องมือวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชนระหวา่งประเทศอื�นๆ และ
ปฏิญญาระดบัภมูิภาคที�เกี�ยวขอ้งกบัสิทธิสตรีและสิทธิเด็กอื�นๆ ที�ประเทศอาเซียนร่วมเป็นภาคี 
และ 8) เพื�อส่งเสริมเสถียรภาพและความสมานฉันท์ของภูมิภาค มิตรภาพ และความร่วมมือ
ระหวา่งประเทศสมาชิกอาเซียน 
 หลักการของคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าดว้ยการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิสตรีและ
สิทธิเด็ก 4) เพื�อเคารพหลกัการของอาเซียนที�ปรากฎอยูใ่นขอ้ 2 หลกัการ ของกฎบัตรอาเซียน 
2) เพื�อเคารพหลักการของสิทธิมนุษยชน รวมถึงความเป็นสากล การไม่แบ่งแยก ความเป็น
อิสระ และความเกี�ยวโยงกันระหว่างเสรีภาพขั1นพื1 นฐานและสิทธิสตรีและเด็ก และหลักการ
ชี1 แนะของ CEDAW และ CRC 5) เพื�อเคารพหลักการของความเป็นกลาง การยึดถือวตัถุวิสัย 
การไม่แบ่งแยก การไม่เลือกปฏิบัติ และหลีกเลี�ยงการใชส้องมาตรฐานและการทําใหเ้ป็น
ประเด็นทางการเมือง 6) เพื�อดําเนินการ โดยไม่ใช ้ซํ1าซอ้นกับภารกิจของคณะกรรมการ 
CEDAW และ CRC 7) เพื�อตระหนักถึงความรบัผิดชอบของประเทศสมาชิกที�มีหน้าที�หลกัในการ
ส่งเสริมและคุ ้มครองเสรีภาพขั1นพื1 นฐานของสตรีและเด็ก 8) เพื�อสานต่อแนวทางการ
ดาํเนินงานที�ใชห้ลกัความรว่มมืออยา่งสรา้งสรรค ์โดยไม่เผชิญหน้ากนั ในการสรา้งเสริมภารกิจ
การส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิสตรีและเด็ก 9) เพื�อใหมี้ความสมดุลระหว่างภารกิจในการ
ส่งเสริมและการคุม้ครองสิทธิสตรีและเด็ก `) เพื�อใชม้าตรการพัฒนาการเรียนรูอ้ย่างเป็น
ขั1นตอนเพื�อช่วยเสริมการตระหนักในเรื�องสิทธิสตรีและเด็กในอาเซียน m) เพื�อใชม้าตรการการ
ใหค้วามรว่มมือและการปรึกษาหารือกบัประเทศสมาชิกอาเซียน นักวิชาการ และ ประชาสงัคม 
ในประเด็นเรื�องสิทธิสตรีและเด็ก 
 คณะกรรมาธิการอาเซียนว่าดว้ยการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก มี
สถานะเป็นองค์กรระหว่างรัฐบาลและเป็นส่วนหนึ� งของโครงสรา้งองค์กรอาเซียน และเป็น
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องค์กรเพื�อการปรึกษาหารือ มีขอบเขตและอาํนาจหน้าที� 4) เพื�อส่งเสริมการดําเนินการตาม
ตราสารระหวา่งประเทศ ตราสารของอาเซียนและตราสารอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัสิทธิสตรีและเด็ก 
2) เพื�อกําหนดนโยบาย แผนงานและยุทธศาสตร์เชิงนวตักรรม เพื�อส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิ
สตรีและเด็กที�จะเอื1 อประโยชน์ต่อการสรา้งประชาคมอาเซียน 5) เพื�อส่งเสริมใหส้าธารณชนมี
ความตระหนักและมีความรูเ้กี�ยวกบัสิทธิสตรีและสิทธิเด็กในอาเซียน 6) เพื�อเป็นปากเป็นเสียง
แทนสตรีและเด็ก โดยเฉพาะอยา่งยิ�งกลุ่มบุคคลดอ้ยโอกาสที�สุดและกลุ่มชนชายขอบ ตลอดจน
กระตุน้ใหป้ระเทศสมาชิกปรบัปรุงสถานภาพสตรีและเด็กและกลุ่มบุคคลดงักล่าว 7) เพื�อสรา้ง
ศกัยภาพของผูที้�มีส่วนไดส้่วนเสียที�เกี�ยวขอ้งในทุกระดับ อาทิ ระดบับริหาร ฝ่ายกฎหมาย ฝ่าย
ตุลาการ/ศาล ภาคประชาสังคม ผูนํ้าชุมชน กลไกดา้นสตรีและเด็ก 8) เพื�อช่วยเหลือ เมื�อมี
การรอ้งขอจากประเทศสมาชิกในการเตรียมรายงานผลการดําเนินงานตาม CEDAW และ CRC, 
the Human Rights Council’s Universal Periodic Review (UPR) และรายงานของสนธิสญัญา
อื�นๆ เฉพาะในส่วนที�มีความเกี�ยวขอ้งกบัสิทธิสตรีและเด็กในอาเซียน 9) เพื�อช่วยเหลือ เมื�อมี
การร้องขอจากประเทศสมาชิกในการดํา เ นินงานตามข้อสัง เกตสรุป (Concluding 
Observations) ของคณะกรรมการ CEDAW และ CRC รวมทั1งสนธิสัญญาอื�นๆ ที�มีประเด็น
เกี�ยวขอ้งกับสิทธิสตรีและเด็ก `) เพื�อกระตุน้สมาชิกอาเซียนใหมี้การรวบรวมและวิเคราะห์
ขอ้มูลจําแนกเพศ อายุ ฯลฯ ที� เกี�ยวกับการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิสตรีและเด็ก m) เพื�อ
ส่งเสริมการศึกษาและวิจัยเกี�ยวกับสถานการณ์และความเป็นอยู่ที� ดีของสตรีและเด็ก 
จุดมุ่งหมายเพื�อสนับสนุนการดําเนินงานเพื�อสิทธิสตรีและเด็กที�มีประสิทธิภาพ 4a) เพื�อ
กระตุ้นประเทศสมาชิกใหมี้การประมวลเป็นระยะเกี�ยวกับงานด้านกฎหมาย กฎระเบียบ 
นโยบาย และการปฏิบัติเพื�อสิทธิสตรีและเด็ก 44) เพื�อสนับสนุนการแลกเปลี�ยนระหว่าง
ประเทศสมาชิกในส่วนที�เกี�ยวกบัประสบการณ์ และการปฏิบติัที�ดี รวมทั1งในประเด็นหวัขอ้ต่างๆ 
ที�เกี�ยวพนักบัสถานการณ์ และความเป็นอยูที่�ดีของสตรีและเด็ก และเพื�อส่งเสริมการดาํเนินงาน
อยา่งมีประสิทธิภาพตามขอ้บญัญติัของ CEDAW และ CRC โดยการจดักิจกรรมการแลกเปลี�ยน
การเยอืนระหวา่งกนั การจดัสมันา และการจดัประชุม 42) เพื�อนําเสนอและส่งเสริมมาตรการ 
กลไก และยุทธศาสตรที์�เหมาะสมในดา้นการป้องกนัและขจดัการละเมิดสิทธิสตรีและเด็กในทุก
รปูแบบ รวมถึงการคุม้ครองผูที้�ตกเป็นเหยื�อการละเมิด 45) เพื�อกระตุน้ประเทศสมาชิกใหมี้
การพิจารณาเขา้เป็นภาคี และใหส้ตัยาบนั ตราสารดา้นสิทธิมนุษยชนระหวา่งประเทศ มีส่วน
เกี�ยวขอ้งกบัสิทธิเด็กและสตรี 46) เพื�อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของสตรีและเด็กในอาเซียน ใน
กระบวนการเจรจา และหารือ ในอาเซียน ในส่วนที�เกี�ยวกบัการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิเด็ก
และสตรี 47) เพื�อใหบ้ริการดา้นคาํปรึกษาใหแ้ก่องคก์รอาเซียนในสาขาความร่วมมือดา้นต่างๆ 
เมื�อมีการร้องขอในประเด็นที� เกี�ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครองเด็กและสตรี 48) เพื�อ
ดําเนินงานอื�นๆ ที�ไดร้ับมอบหมายจากผูนํ้าอาเซียนหรือรฐัมนตรีต่างประเทศอาเซียนส่วนที�
เกี�ยวขอ้งกบัสิทธิเด็กและสตรี 
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 คณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก 
ประกอบดว้ยประเทศสมาชิกอาเซียน แต่ละประเทศสมาชิกจะแต่งตั1งผูแ้ทน จาํนวน 2 คน โดย
เป็นผู้แทนด้านสิทธิสตรี 4 คน และเป็นผู้แทนด้านสิทธิเด็ก 4 คน เพื�อเขา้ร่วมเป็น
คณะกรรมการใน คณะกรรมาธิการอาเซียนวา่ดว้ยการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิสตรีและสิทธิ
เด็ก ในการแต่งตั1งผู ้แทนเพื�อเขา้ร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าดว้ยการ
ส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก รฐัสมาชิกจะตอ้งคาํนึงถึงระดบัความรูค้วามสามารถ
ในเรื�องสิทธิและเด็ก ความซื�อตรง และความเท่าเทียมทางเพศ ในการแต่งตั1งผูแ้ทนรัฐสมาชิก
จะตอ้งดําเนินการคดัเลือกผูแ้ทน อยา่งโปร่งใส เปิดเผย มีส่วนร่วม และครอบคลุม โดยเป็นไป
ตามขั1นตอนของประเทศนั1นๆ ผูแ้ทนจะมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี และอาจไดร้บั
การแต่งตั1งใหด้ํารงตําแหน่งต่อไดอี้ก ไม่เกิน 4 วาระ และเพื�อใหก้ารดําเนินงานของคณะ 
กรรมาธิการอาเซียนวา่ดว้ยการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก เป็นไปอยา่งต่อเนื�อง 
การดํารงตาํแหน่งของผูแ้ทนจาํกําหนดใหเ้หลื�อมลํ1ากนั โดยรฐัผูแ้ต่งตั1งจะแต่งตั1งผูแ้ทนหนึ�งใน
สองคนแรกใหป้ฏิบัติหน้าที�เป็นเวลาสี�ปีครึ�ง แต่ถา้หากมีตําแหน่งว่างเกิดขึ1 น อันเนื�องมาจาก
ผูแ้ทนถกูเรียกตวักลบั ลาออก ไม่มีความสารถ หรือเสียชีวิต รฐัผูแ้ต่งตั1งจะแต่งตั1งผูแ้ทนคนใหม่
เพื�อทดแทนตําแหน่งที�ว่างโดยใหป้ฏิบัติหน้าที�ในช่วงระยะเวลาการดํารงตําแหน่งที�เหลือของ
ตาํแหน่งที�วา่งนั1น รฐัผูแ้ต่งตั1งอาจใชดุ้ลยพินิจตดัสินใจเปลี�ยนผูแ้ทนคนใหม่ได ้และเมื�อมีโอกาส
ที�เหมาะสมรฐัจะแจง้ คณะกรรมาธิการอาเซียนว่าดว้ยการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิสตรีและ
สิทธิเด็ก ใหท้ราบถึงเหตุผลความจาํเป็นในการเปลี�ยนผูแ้ทนของตน  
 ความรบัผิดชอบของผูแ้ทนคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าดว้ยการส่งเสริมและคุม้ครอง
สิทธิสตรีและสิทธิเด็ก คือ จะตอ้งปฏิบัติหน้าที�ของตนอยา่งเป็นกลาง สอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนด
ของกฏบตัรอาเซียน และขอบเขตอาํนาจหน้าที�ของคณะกรรมาธิการอาเซียนวา่ดว้ยการส่งเสริม
และคุ ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเ ด็ก และผู้แทนทุกคนมีหน้าที� จะต้องเข้าร่วมประชุม 
คณะกรรมาธิการอาเซียนวา่ดว้ยการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก ทุกครั1ง 
 การดําเนินงานของคณะกรรมาธิการอาเซียนวา่ดว้ยการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิสตรี
และสิทธิเด็ก ในเรื�องการตดัสินใจในประเก็นต่างๆจะตอ้งมาจากการหารือและการลงฉันทามติ 
ที�สอดคล้องกับขอ้บัญญติของกฎบัตรอาเซียน แต่ละประเทศจะต้องส่งรายงานประจําปี ที�
ประกอบดว้ยผลสําเร็จในการดําเนินงาน ขอ้ท้าทาย และขอ้เสนอแนะ เพื�อการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิสตรีและเด็ก รวมถึงรายงานอื�นๆ ตามจะเห็นเหมาะสม เ ช่น รายงาน
ความกา้วหน้า นําเสนอต่อที�ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดา้นสวสัดิการสังคมและการพัฒนา โดย
ทําสําเนาส่งคณะกรรมการอาเซียนด้านสตรีและองค์กรอาเซียนด้านอื�นๆ ที� เกี�ยวข้อง 
คณะกรรมาธิการอาเซียนว่าดว้ยการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก จะเปิดเผย
ข้อมูลให้สาธารณชนได้รับรู ้เ ป็นระยะๆ เกี� ยวกับการดํา เ นินงานและ กิจกรรมของ 
คณะกรรมาธิการอาเซียนวา่ดว้ยการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก โดยใชสื้�อขอ้มูล
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สาธารณะที�เหมาะสมซึ�งผลิดโดยคณะกรรมาธิการอาเซียนวา่ดว้ยการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิ
สตรีและสิท ธิ เ ด็ก  และในการประสานงาน ประสานความสัมพันธ์กับองค์กรอื�นๆ 
คณะกรรมาธิการอาเซียนวา่ดว้ยการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก จะประสานงาน
กับคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าดว้ยสิทธิมนุษยชน (AICHR) และองค์กรดา้น
อื�นๆ ของอาเซียนในประเด็นที�เกี�ยวกับสตรีและเด็ก รวมทั1งหารือเพื�อที�ในท้ายสุดจะได้เกิด
แนวทางประสานงานระหว่าง คณะกรรมาธิการอาเซียนว่าดว้ยการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิ
สตรีและสิทธิเด็ก กบัคณะกรรมาธิการระหวา่งรฐับาลอาเซียนวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน ในฐานะที�
เป็นสถาบนัสงูสุดดา้นสิทธิมนุษยชนในอาเซียน  
 ใหค้ณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก 
ดําเนินการทบทวนในระยะครึ�งแผน และระยะสุดทา้ย ของแผนการดําเนินงาน 7 ปี โดยให้
ส่งผลการดําเนินงานนําเสนอต่อที�ประชุมรฐัมนตรีอาเซียนดา้นสวสัดิการสงัคมและการพฒันา 
และให้คณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก 
ดําเนินการทบทวนขอบเขตและอาํนาจหน้าที�หลังจากที�มีผลบังคับใชค้รบ 7 ปี ต่อที�ประชุม
รฐัมนตรีอาเซียนดา้นสวสัดิการสงัคมและการพฒันา 

 
�.7  งานวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง 

 
 วชิยั รปูขาํดี (2777) ไดท้ําการศึกษาเรื�อง การศึกษาการสรา้งกลไกมาตรการและองค์
ความรูข้องสงัคมเพื�อสรา้งการปรบัตวัของประชาชนอาเซียน ผลการศึกษาพบวา่ ในเรื�อง กลไก 
มาตรการ และองคค์วามรูที้�มีความจาํเป็นเร่งด่วน 5 อันดับแรก สาํหรบัประชาชน คือ 4) การ
สื�อสารเพื�อรณรงคใ์หเ้กิดความเขา้ใจแก่ประชาชนอยา่งกวา้งขวางเป็นระบบ 2) การสรา้งกลไก
การถ่ายทอดเผยแพร่ความรูไ้ปยงัประชาชนแต่ละกลุ่มเป้าหมาย เช่น การจดัตั1งเป็นศูนยก์าร
เรียนรู ้เป็นตน้ 5) การพฒันากฎหมาย ระเบียบปฏิบัติที�เกี�ยวขอ้งใหส้มัพนัธ์สอดคลอ้งรองรับ
กบัขอ้ตกลงที�ประเทศไทยทาํไว ้ 

ผลการศึกษาพบว่า ด้านความพรอ้มการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนตามภารกิจของ
กระทรวงการพฒันาสังคมและความมั �นคงของมนุษย ์ตามบทบาท หน้าที�กระทรวงการพฒันา
สงัคมและสิ�งแวดลอ้ม สรุปกลไก มาตรการ และองคค์วามรู ้เพื�อสรา้งการปรบัตัวของประชาชน
สู่การเป็นประชาชนของประชาคมอาเซียนในประเด็นที�สาํคญั ดงันี1  กลไก ประกอบดว้ย m กลไก 
คือ 4) จดัตั1งศูนยเ์รียนรูแ้ละเครือข่ายความร่วมมือดา้นสวสัดิการสังคม 2) ระบบฐานขอ้มูล
ดา้นสวสัดิการสงัคม สาํหรบัประชากรในประชาคมอาเซียน 5) ระบบและกระบวนการป้องกนั
ปราบปรามการคา้มนุษยส์ําหรบัอาเซียนและประเทศอื�นๆ 6) กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติและ
ขอ้ตกลงระหว่างประเทศ 7) คู่มือการจดัสวสัดิการสังคมสาํหรบัเจา้หน้าที�ผูป้ฏิบัติ 8) กองทุน
สวสัดิการสงัคมอาเซียน 9) ศนูยเ์รียนรูแ้ละประยุกตเ์ศรษฐกิจพอเพียงสาํหรบัอาเซียน `) คู่มือ
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สวสัดิการสงัคมสําหรบัประชาชนอาเซียน m) ระบบประกันสุขภาพสาํหรบัประชาชนอาเซียน
มาตรการที�สําคัญ คือ การพฒันาความรูใ้หก้บัเจา้หน้าที�ของไทยและประชาชน โดยการจัดทํา
หลกัสูตร อบรม และจดัทําคู่มือสาํหรบัคนไทยในฐานะประชาชนอาเซียน ดา้นสวสัดิการ การ
บริการทางสังคม การบริการที�อยู่อาศัยและสถานพยาบาล เป็นตน้ การพัฒนาและปรับปรุง
กฎหมายความร่วมมือ ขอ้ตกลงร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิก เช่น การพัฒนามนุษย์ การ
คุม้ครองและสวสัดิการสังคม การป้องกันและปราบปรามการคา้มนุษย ์ระบบประกันสุขภาพ 
และ การจัดตั1งกองทุนสวสัดิการสังคมอาเซียน การจัดตั1งคณะทํางานประสานงานในระดับ
ภูมิภาค ระดับชาติ และระดับทอ้งถิ�น และองค์ความรู ้ไดแ้ก่ องค์ความรูด้า้นกฎหมาย ดา้น
เครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ ดา้นสวสัดิการสงัคมสาํหรับประชาคมอาเซียน ความรู ้
เกี�ยวกบัขอ้ตกลง อนุสัญญา องคค์วามรูด้า้นสวสัดิการสังคมการคุม้ครอง และองค์ความรูก้าร
จดัสวสัดิการสังคมอาเซียนดา้นความจําเป็นขั1นพื1 นฐานในการดําเนินชีวิต ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรพัยสิ์นและความปลอดภัยในที�สาธารณะสาํหรบัประชาชนอาเซียน ความรูด้า้นการ
บริการทางสงัคม ตลอดจนความรูก้ารประยุกต์ดา้นภูมิปัญญาทอ้งถิ�น วฒันธรรมทอ้งถิ�น และ
ปรชัญาตะวนัออก เชน่ เรื�องเศรษฐกิจพอเพียง 
 จิราวัฒน์ แช่มชัยพร (2774) ได้ศึกษาเรื�อง การคุ ้มครองสิทธิเด็กโดยหลัก
ผลประโยชน์สูงสุดของเด็ก ตามมาตรา 5(4) แห่งอนุสญัญาวา่ดว้ยสิทธิเด็ก ค.ศ.4m`m จาก
การศึกษาพบวา่หลกัผลประโยชน์สงูสุดของเด็ก ตามมาตรา 5(4) นั1น สามารถนําไปปรบัใชใ้น
การใหค้วามคุม้ครองสิทธิของเด็กไดใ้นทุกกรณี เกี�ยวขอ้งกบัเด็ก ทางระหว่างประเทศ การให้
ความคุม้ครองสิทธิของเด็กโดยหลักผลประโยชน์สูงสุดของเด็กตามมาตร5(4) ยงัมีปัญหาอยู่
หลายประการ เช่น การตีความของคาํวา่ “ผลประโยชน์สูงสุดของเด็ก” ความไม่เท่าเทียมกนัใน
สถานทางเศรษฐกิจของรฐั และปัญหาการชั �งนํ1าหนักผลประโยชน์สูงสุดของเด็กกบัผลประโยชน์
อื�น เป็นตน้ สําหรบัในการนําหลักผลประโยชน์สูงสุดของเด็กมาปรบัใชใ้หค้วามคุม้ครองสิทธิ
ของเด็กภายในรฐันั1น จากการศึกษาพบว่าสามารถจาํแนกออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ ประเทศที�มี
การใหค้าํนิยามไวแ้น่ชดัและประเทศที�มีการกาํหนดปัจจยัในการพิจารณาสิ�งที�เป็นผลประโยชน์
สงูสุดของเด็กไว ้โดยประเทศไทยมีการกาํหนดปัจจยัในการพิจารณาสิ�งที�ป็นผลประโยชน์สูงสุด
ของเด็ก 
 โทพลฏัฐ์ ทับทิม (277a) ไดท้ําการศึกษาเรื�อง การคุม้ครองสิทธิเด็กและเยาวชนที�
กระทําผิดอาญา: ศึกษากรณีการทําแผนประทุษกรรมประกอบคาํรับสารภาพ 1989 จาก
การศึกษาพบว่า สังคมของคนไทยเราวนันี1 ตอ้งอาศัยความร่วมมือจากทุกๆ ฝ่าย เพื�อเป็นการ
ปกป้องและป้องกัน เพื�อใหเ้ด็กและเยาวชนที�จะเติบโตขึ1 นไปเรื�อยๆ เป็นบุคคลที�สามารถ
ดํารงชีวิตโดยสามารถอยู่ร่วมกันกับคนอื�นๆ ในสังคมไดอ้ย่างผาสุก และเมื�อเกิดเหตุการณ์ที�
ตอ้งตกเป็นเหยื�อจากสงัคม ทั1งที�ตนเองเป็นผูก้ระทําหรือความผิดจากการถูกผูอื้�นกระทํา อีกทั1ง
เด็กและเยาวชนถือเป็นทรัพยากรของชาติในอนาตค หากไดร้ับการปกป้องและการดูแลที� ดี 
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ย่อมเติบโตเป็นทรัพยากรที�มีประสิทธิภาพและมีคุณค่าต่อประเทศชาติ เนื�องจากเด็กและ
เยาวชนยงัเป็นผูข้าดประสบการณ์ชีวิตรวมทั1งความรูสึ้กผิดชอบชั �วดีเท่าที�ควรจะเป็น การปฎิบติั
ต่อเด็กและเยาวชนจึงเป็นเรื�องสําคัญและมีความละเอียดอ่อนโดยตอ้งคํานึงถึงการปฏิบัติที�
เหมาะสมเพื�อใหเ้ด็กและเยาวชนไดร้บัการคุม้ครองสิทธิอยา่งแทจ้ริง ดังจะเห็นไดจ้ากมาตรการ
ระหว่างประเทศที�ใหค้วามคุม้ครองสิทธิเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม ตัวอย่างเช่น 
อนุสญัญาวา่ดว้ยสิทธิเด็ก ค.ศ.4m`m ที�ประเทศไทยก็เป็นหนึ�งในภาคีสมาชิกของสหประชาชาติ 
ที�ออกกฎหมายที�เกี�ยวกบัการจาํกดัสิทธิเสรีภาพของเด็กและเยาวชน และการปฏิบัติต่อเด็กและ
เยาวชน 

ทัศนีย ์ลักขณาภิชนชัช (277a) ไดศึ้กษาเรื�อง การพิทักษ์ ปกป้อง คุม้ครองสิทธิเด็ก
และเยาวชนที�กระทําผิดตามอนุสญัญาและมาตรฐานระหว่างประเทศ จากการศึกษาสามารถ
สรุปผลไดว้่า บุคลากรในกรมพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน หน่วยงานสถานพินิจฯ จงัหวดั 
สถานแรกรบั และศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชน พบวา่ บุคลากรส่วนใหญ่มีความเขา้ใจใน
คําจํากัดความและความหมายเกี�ยวกับการพิทักษ์ ปกป้อง คุม้ครอง สิทธิ สวัสดิภาพ และ
ผลประโยชน์ของเด็กและเยาวชนที�กระทําผิดค่อนข้างน้อย ส่งผลใหก้ารดําเนินการพิทักษ์ 
ปกป้อง คุม้ครอง สิทธิ สวัสดิภาพ และผลประโยชน์ของบุคลากร ดําเนินการโดยขาดความ
เขา้ใจที�ลึกซึ1 ง เป็นการดาํเนินการโดยไม่ทราบที�มาที�ไป หรือดาํเนินการไปโดยขาดความเขา้ใจ 
ขาดความรู ้แต่ตอ้งดําเนินการเพราะมีความจําเป็นในดา้นต่างๆ บังคบั หรือเกื1 อหนุน การที�
บุคลากรส่วนใหญ่เขา้ใจในลักษณะเช่นนี1  สาเหตุเนื�องจากบุคลากรมีจํานวนน้อยมากที�เคย
ศึกษาเล่าเรียนเกี�ยวกบัเรื�องนี1  และส่วนใหญ่ไม่เคยศึกษาเล่าเรียนเกี�ยวกบัเรื�องนี1 มาก่อน รวมทั1ง
ไม่เคยไดร้บัการอบรมใหค้วามรูเ้กี�ยวกบัเรื�องนี1 จากหน่วยงาน อีกทั1งหน่วยงานยงัขาดบุคลากร
หรือนักวิชาการที�มีความรู ้ความเขา้ใจ ในหลักวิชาการด้านสวัสดิการเด็ก สวัสดิการสังคม 
บริการสังคม กระบวนการยุติธรรม จิตวิทยา และอาชญาวิทยาที�สามารถเชื�อมโยงผสมผสาน
แนวคิดองค์ความรู้ พื1 นฐานทางด้านการกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชน 
สวสัดิการเด็กและครอบครวัตามระบบตะวนัตกหรือแบบสากลเขา้กบัระบบรปูแบบและวิธีการ
ของกระบวนการยุติธรรมสาํหรบัเด็กและเยาวชนของไทยแบบเดิม 
 ลักษณะการดําเนินงานและการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนของหน่วยงาน พิทักษ์ 
ปกป้อง คุม้ครอง สิทธิ สวสัดิภาพ และผลประโยชน์ของเด็กและเยาวชนที�กระทําผิด มีลกัษณะ
การพิทักษ์ ปกป้อง คุม้ครอง ดงันี1  

4) ด้านนโยบาย ลักษณะการมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายการจัดทํา
นโยบายของกรมพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนเกี�ยวกบัการพิทักษ์ ปกป้อง คุม้ครอง สิทธิ
เด็กและเยาวชนในการพิทักษ์สิทธิเด็กผ่านกระบวนการส่งเสริม นโยบายและการผลักดัน
นโยบายไปสู่การปฏิบติั การมีส่วนรว่มในการปรบัปรุงแกไ้ขเปลี�ยนแปลงนโยบาย 
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2) ดา้นแผน มีการวางแผนในดา้นการพิทักษ์ ปกป้อง คุม้ครอง สิทธิเด็กและ
เยาวชน การมีส่วนร่วม ในการวางแผน และมีการประสานแผน การผลักดันแผนและ
งบประมาณ ในดา้นการพิทกัษ์ปกป้อง คุม้ครอง สิทธิเด็กและเยาวชน การปรบัปรุงแผน 

5) ด้านกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ มีการปรับปรุงเปลี�ยนแปลงแกไ้ข
กฎระเบียบต่าง ๆที� เอื1 อต่อการพิทักษ์ ปกป้อง คุม้ครอง สิทธิเด็กและเยาวชน และการออก
กฎระเบียบและกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง 

6)  ดา้นการดําเนินงานและการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชน เป็นการพิทักษ์ 
ปกป้อง คุม้ครอง สิทธิเด็กและยาวชน ไดแ้ก่ บุคลากรในองคก์รต่างๆ ที�ดําเนินงานในฐานะและ
บทบาทที�เป็นตวัแทนของเด็กและเยาวชน ผูเ้รียกรอ้ง ผูเ้จรจาต่อรอง ผูไ้กล่เกลี�ย ผูป้ระสานงาน 
ผูช้่วยเหลือ ผูแ้กไ้ข มีการปฏิบติัต่อเด็กและเยาวชนอยา่งเหมาะสม ไม่มีการละเมิดสิทธิเด็ก มี
การดําเนินงานที�เป็นการพิทักษ์ ปกป้อง คุม้ครองสิทธิ สวสัดิภาพ และประโยชน์ที�ดีที�สุดของ
เด็กและเยาวชนในดา้นต่างๆ 
 นริสา  วุฒิปัญญาเลิศ (2766) ไดศึ้กษาเรื�อง กลไกการคุม้ครองสิทธิมนุษยชนใน
อาเซียน ผลการศึกษาพบว่า กลไกของอาเซียนยงัขาดความชดัเจนและรปูแบบที�แน่นอน กลไก
ที�มีอยูย่งัไม่มีความเหมาะสมและไม่มีเพียงพอ ทั1งนี1 ก็เพราะความคิดเห็นหรือทรรศนะเกี�ยวกับ
สิทธิมนุษยชนที�แตกต่างกนัออกไป ของประเทศสมาชิกในอาเซียน ซึ�งทาํใหเ้ป็นอุปสรรคต์่อการ
จดัตั1งกลไกการคุม้ครองสิทธิมนุษยชนในอาเซียนเป็นอย่างมาก และการจดัตั1งกลไกในระดับ
ภมิูภาคที�เหมาะสมจะมีผลโดยตรงต่อการคุม้ครองสิทธิมนุษยชนอยา่งจริงจงั 
 ในการจดัตั1งกลไกการคุม้ครองสิทธิมนุษยชนในอาเซียนที�เหมาะสม สามารถแบ่งกลไก
ออกเป็น  4) กลไกทางดา้นกฎหมาย อาเซียนควรจะจดัทําหรือรับรองตราสารสิทธิมนุษยชน
เฉพาะดา้น เช่น อาเซียนวา่ดว้ยสิทธิเด็ก อนุสญัญาอาเซียนวา่ดว้ยสิทธิสตรี หรืออาจจดัทําตรา
สารสิทธิมนุษยชนทั �วไปที�ครอบคลุมสิทธิมนุษยชนทั1งสองประเภท คือ สิทธิของพลเมืองและ
สิทธิทางการเมือง สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรมไวด้ว้ยกัน โดยสิทธินั1นๆ ควรจะ
เป็นสิทธิเสรีภาพขั1นพื1 นฐานที�ประเทศสมาชิกแต่ละประเทศไดร้ับรองไวแ้ลว้ โดยกฎหมาย
ภายในเหมือนกัน หรือที�เรียกว่าเป็นจุดร่วมกันของแต่ละประเทศสมาชิก 2) กลไกทางดา้น
สถาบัน ควรเป็นสถาบันระดับรัฐบาลที�มีหน้าที�ใน “การส่งเสริม” ใหเ้กิดความรูค้วามเขา้ใจ
ก่อนเป็นอันดับแรก โดยอาจจะก่อตั1งสถาบันที�มีลักษณะเป็น “กึ�งตุลาการ” มีอํานาจในการ
พิจารณาส่งเสริมสิทธิมนุษยชนหรือมีอํานาจในการตัดสินคํารอ้งเรียนด้วยพรอ้มกัน เช่น 
คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนอาเซียนและจึงค่อยมาเป็น “การปกป้อง” ในภายหลังคือ
สถาบันที�เป็น “ตุลาการ” เช่น ศาล การรบัคํารอ้งเรียนอาจกําหนดเฉพาะใหร้ัฐสมาชิกหรือ
องคก์รของอาเซียนเป็นผูร้อ้งเรียนแลว้ขยายขอบเขตใหเ้อกชนเป็นผูร้อ้งเรียนไดภ้ายหลงั 
 อีกแนวทางหนึ� งนอกจากนั1น อาเซียนอาจจะจัดตั1งกลไกทางด้านสถาบันที�เป็นการ
เฉพาะดา้นขึ1 นก่อน เช่น คณะกรรมมาธิการสิทธิเด็ก สิทธิสตรี คณะกรรมาธิการสิ�งแวดลอ้ม ซึ�ง
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น่าจะเป็นไปไดม้ากกว่าที�จะเร่งรัดใหมี้คณะกรรมาธิการทั �วไปที�ครอบคลุมรอบดา้นทั1งหมด 
หากเมื�อภายหลงัมีการตั1งคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนทั �วไปแลว้ คณะกรรมาธิการเฉพาะ
ดา้นก็สามารถยงัคงมีอยูไ่ด ้และเป็นการเสริมการทํางานซึ�งกนัและกนัอีกดว้ย 
 วรรณลกัษณ์ เมียนเกิด (2766) ไดท้าํการศึกษาเรื�อง การประสานงานเพื�อพิทักษ์สิทธิ
เด็กที�ถกูกระทําระหวา่งองคก์รสวสัดิการเด็กภาครฐัและภาคเอกชน สามารถสรุปผลการศึกษา 
บางประเด็นไดด้ังนี1  ลักษณะการประสานงานระหว่างองค์กร ประกอบดว้ย การประสานงาน
โดยแผนหรือขอ้ตกลง การประสานงานโดยอาศัยความสัมพันธ์ และการประสานงานโดย
กิจกรรมหรืองาน จากการศึกษาพบวา่ ลกัษณะการประสานงานนั1นผูป้ฏิบติัประเมินวา่องคก์รมี
การปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง ซึ�งมีการประสานงานโดยกิจกรรมหรืองานมากที� สุด 
เนื�องมาจากกิจกรรมหรืองานที�ช่วยเหลือเด็กที�ถกูกระทําทารุณมีลกัษณะเป็นกระบวนการ มี 4 
ขั1นตอน คือ ขั1นการรบัเรื�อง ขั1นการปฏิบัติงาน ขั1นการติดตามและประเมินผล และขั1นตอนการ
ส่งต่อและสิ1 นสุดการดําเนินการ ซึ�งแต่ละขั1นตอนตอ้งอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากบุคลากรแต่
ละวิชาชีพ ดังนั1นลักษณะการประสานงานโดยกิจกรรมหรืองาน ปัญหาและอุปรรคในการ
ประสานงาน พบว่าปัญหาดา้นงบประมาณเป็นปัญหาที�สําคัญมากเป็นอันดับหนึ�ง เนื�องจาก
งบประมาณเป็นกลไกที�จะทําให้การปฏิบัติงานดําเนินต่อไปด้วยความราบรื�น การขาด
งบประมาณทําใหก้ารปฏิบัติงานสะดุด ประเด็นที�พบคือ การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ
สาํหรับการดําเนินงาน นอกจากนี1 งบประมาณสําหรับการดําเนินงานเกี�ยวกับการพิทักษ์สิทธิ
เด็กฯ ยงัไม่ไดจ้ดัขึ1 นโดยเฉพาะ เนื�องจากงบประมาณรวมศนูยเ์ป็นกอ้นใหญ่ ทําใหก้ารขออนุมติั
เพื�อใชจ้่ายมีขั1นตอนยุ่งยาก และปัญหาดา้นระบบขอ้มลูก็สําคญัเช่นกัน คือ การแสวงหาขอ้มูล
และการจัดเก็บขอ้มูลยังไม่เป็นระบบและทันสมัยเท่าทีควร การนําข้อมูลมาใช้จึงมิได้ก่อ
ประโยชน์อย่างแท้จริง บวกกับการติดตามและประเมินผลมีความยุ่งยาก ตอ้งใชบุ้คลากรที�มี
ความรูเ้ฉพาะดา้น ผูป้ฏิบัติงานจึงเกิดความเบื�อหน่ายและไม่อยากใหม้ีการติดตามประเมินผล
เท่าที�ควร นอกจากนี1 ขนาดขององคก์รที�ใหญ่มีสายการบงัคบับญัชามาก การทํางานไม่คล่องตัว 
ก็มีผลต่อการประสานงานระหวา่งองคก์รทําใหก้ารประสานงานไม่มีประสิทธิภาพได ้
 วนัชยั รุจนวงศ์ และคณะ (2765: 46-4`) ไดศึ้กษาเรื�องกฎหมายและแนวปฏิบติัใน
ประเทศไทยเฉพาะกรณีไม่สอดคลอ้งตามอนุสัญญาว่าดว้ยสิทธิเด็กและขอ้เสนอแนะเพื�อการ
พฒันา พบวา่ ปัญหาการคุม้ครองเด็กในกระบวนการยุติธรรม มีดงันี1  

4) สภาพปัญหาเด็กและเยาวชนกระทาํความผิด 
  เ ด็ก ที� กระทําความ ผิด นั1 นมาจากสาเห ตุหลายประการ อา ทิ  ความ
รูเ้ท่าไม่ถึงการณ์ ขาดความยั1งคิด รวมทั1งสภาพแวดลอ้มทางสังคม ดังนั1นกฏหมายบัญญัติว่า
เป็นความผิดเด้กนั1นไม่ต้องรับโทษ แต่ยังคงตอ้งผ่านกรบวนการพิจารณา ซึ�งการที�เด็กถูก
ดําเนินกระบวนการพิจารณาคดีในศาล ส่งผลกระทบต่อเด็กอยา่งมาก โดยอาจทําใหเ้ด็กคิดว่า
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ตนเองเป็นอาชญากร นอกจากนี1  การถูกคุมขังในระยะเวลาที�เด็กถูกจับกุมอาจทําใหเ้กิด
ความเครียดและไม่เป็นผลดีต่อพฤติกรรม และจิตใจของเด็กในอนาคต 
 2) สภาพปัญหาการควบคุมตวัเด็กรวมกบัผูใ้หญ่ 
  เด็กแม้ว่ากระทําความผิดก็ไม่ควรจะถูกควบคุมตัวไวร้วมกับผูใ้หญ่ที�กระทํา
ความผิด 
  ดังนั1น พระราชบัญญัติจัดตั1งศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครวั พ.ศ.2534 จึงไดก้าํหนดใหศ้าลเยาวชนและครอบครวัมีสถานที�ควบคุม
ตัวเด็กแยกต่างหากจากผูใ้หญ่เพื�อป้องกันมิใหเ้ด็กตอ้งไปอยู่ปะปนกับผูก้ระทําผิดที�เป็นผูใ้หญ่ 
ซึ�งอาจทําใหเ้กิดการลอกเลียนพฤติกรรมการกระทําความผิดอนัเป็นผลรา้ยต่ออนาคตของเด็ก
ได ้
 5) สภาพปัญหาการนําวิธีพิจารณาคดีของศาลเยาวชนและครอบครวัมาใชใ้น
ศาลจังหวัดในการพิจารณาคดีเด็กและเยาวชนกระทําผิด ควรมีวิธีการและขั1นตอนการ
ดาํเนินคดีแยกต่างหาก ในการดาํเนินคดีกบัเด็กกระทาํผิดมุ่งในการแกไ้ขมากกวา่ลงโทษใหเ้ข็ด
หลาบ 
 6) สภาพปัญหาที�ปรึกษากฎหมายใหเ้ด็กชั1นสอบสวน 
  เนื�องจากเด็กมีขอ้จํากัดในดา้นวุฒิภาวะและความสามารถในการสื�อสารหรือ
สติปัญญา จึงอาจไม่เขา้ใจเมื�อพนักงานสอบสอวนแจง้ขอ้หาใหต้นทราบ 

7) สภาพปัญหาการจดัหาล่ามใหเ้ด็กที�ถกูดาํเนินคดี 
  แมว้่าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 13 ทวิ จะกาํหนด ให้
พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาลจัดหาล่ามใหผู้ ้เสียหาย ผู้ตอ้งหา จําเลย หรือ 
พยานที�ไม่สามารถพดูหรือเขา้ใจภาษาไทย หรือไม่สามารถพูดหรือไดย้ินหรือสื�อความหมายได ้
แต่ในทางปฏิบัติการจดัหาล่ามในการพิจารณาคดีนั1นมกัใชเ้ฉพาะกรณีที�ศาลจะตอ้งสื�อสารกับ
จาํเลยเท่านั1น ส่วนในการพิจารณาคดีอื�นที�จาํเลยไม่ตอ้งเบิกความก็จะไม่มีการจดัใหม้ีล่าม ทํา
ใหจ้าํเลยไม่สามารถเขา้ใจการพิจารณาคดีและไม่อาจต่อสูค้ดีโดยสมบรูณ์ได ้

8) สภาพปัญหาพนักงานคุมประพฤติ 
  พนักงานคุมประพฤติเป็นผูที้�มีบทบาทสําคญัในการสืบเสาะคน้หาขอ้เท็จจริง
เกี�ยวกับตัวเด็กสภาพแวดลอ้ม และครอบครัวของเด็กเพื�อเสนอใหศ้าลวินิจฉัย แต่นื�องจาก
จาํนวนของพนักงานคุมประพฤติมีไม่เพียงพอและส่วนใหญยงัขาดความรูด้า้นสังคมวิทยาและ
จิตวทิยา ทาํใหข้อ้มลูที�รวบรวมไดจ้ากการสืบเสาะไม่ครบถว้นต่อการวินิจฉยัของศาล ดว้ยเหตุนี1
การคัดเลือกพนักงานคุมประพฤติ จึงควรกระทําด้วยความระมัดระวัง โดยด้องพิจารณา
คุณสมบติัดา้นอื�นประกอบดว้ย 
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 7) สภาพปัญหาผูพิ้พากษาสมทบ 
  ผูพิ้พากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครวั ถือวา่เป็นตัวแทนของชุมชนใน
การเขา้ร่วมกบัผูพ้ิพากษาอาชีพทําการพิเคราะหห์าแนวทางในการแกไ้ขฟื1 นฟูเด็กที�กระทําผิด 
ตลอดจนติดตามดูแลระหว่างฝึกอบรมและใหก้ารช่วยเหลือสงเคราะห์หลังพน้การฝึกอบรม 
ดังนั1น ผูม้ีประสบการณ์ชีวิตสูง แต่ปัจจุบันผูพิ้พากษาสมทบบางส่วนยงัขาดความเขา้ใจปัญหา
ของเด็กอย่างแทจ้ริงเป็นผลใหไ้ม่สามารถปฏิบัติหน้าที�ที�เหมาะสมกับตําแหน่งเพื�อประโยชน์
สงูสุดของเด็กได ้
 `) สภาพปัญหาแพทยแ์ละนักสงัคมสงเคราะห ์
  ขอ้มูลที�ไดร้ับจากแพทยแ์ละนักสังคมสงเคราะห์ยงัขาดการใหค้วามสําคัญใน
การนํามารวบรวมเป็นขอ้เท็จจริงแห่งคดี ทั1งที�ขอ้มลูเหล่านี1 อาจจะแสดงใหเ้ห็นถึงสาเหตุของการ
กระทําความผิดของเด็กและนําไปสู่การแกไ้ขปรบัปรุงที�ถกูตอ้งได ้
 m) สภาพปัญหาการเร่งรัดการดําเนินคดีอาญาที�เด็กถูกกล่าวหาว่ากระทํา
ความผิด ปัจจัยที�ส่งผลใหก้ระบวนการยุติธรรมไม่สามารถอํานวยความยุติธรรมไดเ้ท่าที�ควร 
คือ ความล่าชา้ในการดําเนินคดี โดยเฉพาะคดีอาญาซึ�งเป็นคดีที�มีผลกระทบโดยตรงต่อสิทธิ
และเสรีภาพของผูถ้กูกล่าวหาวา่กระทาํผิดเพราะถกูผูก้ล่าวหาจะถกูลิดรอนเสรีภาพตลอดเวลาที�
อยู่ในกระบวนการยุติธรรมตั1งแต่เริ�มการสอบสวน การดําเนินคดีจนกระทั �งศาลมีคาํพิพากษา
การถูกควบคุมเป็นเวลานานก่อให้เกิดผลเสียแก่เด็กผู้ถูกกล่าวหา เช่น มีการถ่ายทอด
พฤติกรรมความผิดให้แก่กัน การขาดพัฒนาการในการดํารงชีวิตอย่างคนปกติในสังคม 
นอกจากนี1 การพิจารณาคดีที�ใชร้ะยะเวลาไม่สอดคลอ้งกบัสภาวะความทรงจาํของเด็ก เพราะเด็ก
จะมีความทรงจําดีในช่วงระยะเวลาสั1นๆ เมื�อเวลาผ่านไปขอ้มูลต่างๆ อาจถูกเลือนไปตาม
กาลเวลา  
 อิงอร จนตนาเลิศ (2764) ไดศึ้กษาเรื�อง กลไกระหว่างประเทศเพื�อการปฏิบัติตาม
อนุสญัญาสหประชาชาติว่าดว้ยสิทธิเด็ก ค.ศ.4m`m โดยมีจุดมุ่งหมายที�จะศึกษาและวิเคราะห์
ถึงกลไกทางกฎหมาย (Legal Mechanism) ของอนุสญัญาสหประชาชาติว่าดว้ยสิทธิเด็ก ค.ศ. 
1989 วา่อนุสญัญาดังกล่าวไดก้ําหนดวิธีดําเนินการเพื�อการปฏิบัติตามอนุสญัญาว่าอย่างไร 
เนื� องจากอนุสัญญาฉบับนี1 ได้บัญญัติรับรองสิทธิของเด็กไว้เป็นจํานวนมากและมีเนื1 อหา
ครอบคลุมถึงสิทธิทุกเรื�องไม่วา่จะเป็นสิทธิพลเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม 
แต่การที�เด็กจะไดร้บัประโยชน์จากอนุสญัญาดงักล่าว ขึ1 นอยูก่บัวา่จะมีวธีิดาํเนินการอยา่งไรที�จะ
นําอนุสญัญาไปปฏิบติัและบงัคบัใชใ้หเ้กิดผลในความเป็นจริงได ้
 อนุสัญญาว่าดว้ยสิทธิเด็กนี1 เป็นกฎหมายที�ผ่านการศึกษาวิเคราะห์และไดม้ีการจดัทํา
มาอย่างดีไม่ว่าจะเป็นเนื1 อหาหรือโครงสรา้งของอนุสัญญา ซึ�งจากการวิเคราะห์เนื1 อหาของ
อนุสญัญาจะเห็นไดว้า่อนุสญัญาจะเห็นไดว้่าอนุสัญญานี1 ไดบ้ัญญติัรบัรองสิทธิเด็กไวค้รอบคลุม
ถึงสิทธิทุกเรื�อง โดยสามารถจาํแนกสิทธิที�ไดร้บัการรบัรองไดด้ังนี1 คือ สิทธิของเด็กที�จะมีชีวิตอยู่
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รอด สิทธิเด็กที�จะไดร้บัการคุม้ครอง สิทธิเด็กที�จะไดร้บัการพฒันา และสิทธิเด็กที�จะมีส่วนร่วม
ในสงัคม ซึ�งจากเนื1 อหาของสิทธิต่างๆ ตามอนุสญัญานี1 จึงกล่าวไดว้า่อนุสญัญาดงักล่าวมิใช่เป็น
กฎหมายที�มุ่งต่อการคุม้ครองสิทธิของเด็ก หรือแกไ้ขเยียวยาปัญหาของเด็กแต่เพียงอยา่งเดียว 
แต่อนุสัญญานี1 เป็นกฎหมายที� มุ่งให้เด็กสามารถพัฒนาตั1งแต่เกิดเลยทีเดียว ประกอบกับ
อนุสัญญาไดมี้บทบัญญติัที�เป็นมูลฐานทางกฎหมาย (Legal Basis) ที�สําคัญ คือ หลักความ
เสมอภาคภายใตก้ฎหมายหรือหลกัการไม่เลือกปฎิบติั (มาตรา 2) และหลกัประโยชน์ที�ดีที�สุด
ของเด็ก (มาตรา 5) ซึ�งหลักผลประโยชน์ที�ดีที� สุดของเด็กนี1 เป็นแนวความคิดใหม่ของหลัก
กฎหมายระหว่างประเทศหลังจากที�อนุสัญญาว่าดว้ยสิทธิเด็กมีผลใชบ้ังคับ ทั1งนี1  เพราะคําว่า 
“สิทธิเด็กและหลกัประโยชน์ที�ดีที�สุดของเด็ก” ไม่สามารถแยกออกจากกนัไดอ้ยา่งเด็ดขาด และ
หลักประโยชน์ที� ดีที� สุดของเด็กนี1 มีบทบาทและความสําคัญต่อการตีความและการปรับใช้
กฎหมายของรฐัภาคีที�มีความแตกต่างกนัในดา้นต่างๆ เนื�องจากการกระทําใดๆก็ตามเกี�ยวขอ้ง
กบัเด็กจะตอ้งคาํนึงถึงหลักประโยชน์ที�ดีที�สุดของเด็กเป็นสําคัญและเป็นอันดับแรก โดยอาศัย
มาตรการต่างๆ ของรฐัอยา่งมากที�สุดเท่าที�ทรพัยากรภายในของรฐัพึงมี (มาตรา 6) นอกจากนี1
อนุสญัญาดังกล่าวยงัมีหลกั Saving Clause (มาตรา 64) ที�จะทําใหก้ารปรบัใชอ้นุสญัญามี
ความยืดหยุ่นมากยิ�งขึ1 น ประกอบกบักลไกทางกฎหมายทั1ง 5 ระดับ คือ กลไกเพื�อเพื�อการ
ปฎิบัติตามอนุสัญญา (Implementation) กลไกการตรวจตรา (Monitoring) และกลไกการทํา
รายงาน (Reporting) ซึ�งกลไกทั1ง 5 ระดบันี1 จะเป็นกลไกที�ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนซึ�งกนัและ
กนัเพื�อใหก้ารปฏิบติัตามอนุสญัญาเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพเชน่เดียวกนั 
 อย่างไรก็ตาม แมอ้นุสัญญาว่าดว้ยสิทธิเด็กนี1 ไดมี้เนื1 อหาและโครงสรา้งประกอบกับ
กลไกทางกฎหมายที�เอื1 อประโยชน์ต่อการคุม้ครองสิทธิเด็กเป็นอย่างยิ�ง แต่จําเป็นต้องมี
บุคลากรที�มีความตั1งใจและมุ่งมั �นที�จะนําเอาอนุสัญญาดังกล่าวไปบังคบัใชใ้หเ้กิดประสิทธิผล
ตามเจตนารมณ์ของอนุสญัญา จึงจะทาํใหบ้รรดาเด็กๆไดร้บัการคุม้ครองสิทธิอยา่งแทจ้ริง 
 จาํนรรจ ์เขตบรรพต (2534) ไดศึ้กษาเรื�อง การวิเคราะหบ์ทบาทของหนังสือพิมพใ์น
การเสนอเนื1 อหาดา้นสิทธิเด็กและการสาํรวจความคิดเห็นของหน่วยงานพัฒนาเด็กที�มีต่อการ
เสนอเนื1 อหาดา้นสิทธิเด็กในหนังสือพิมพ ์ 
 จากสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน พบว่า เด็กถูกละเมิดสิทธิของตนเองอย่างไม่มีทาง
หลีกเลี�ยง ซึ�งส่วนหนึ�งเป็นผลมาจากปัญหาทางเศรษฐกิจ ซึ�งกฎหมายเองก็ยงัมีช่องว่างใหเ้กิด
การเอารดัเอาเปรียบแรงงานเด็กเพื�อเพิ�มผลกาํไรในการผลิตใหก้บัเจา้ของกิจการ ปัญหาเด็ก มี
แต่จะทวีความรุนแรงมากขึ1 น เป้าหมายในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศที�ได้
เปลี�ยนแปลงไปมีผลเกื1 อหนุนใหเ้กิดการพอกพนูของปัญหาเด็กอยา่งยากที�จะเลี�ยงได ้ฉะนั1นการ
สรา้งความตระหนักแก่สงัคม เรื�องสิทธิเด็กจึงเป็นเรื�องที�จาํเป็นเร่งด่วนเพื�อปลกูฝังทัศนคติและ
ค่านิยมใหค้นในสงัคมหนัมาสนใจและรบัรูปั้ญหาเด็กและสิทธิของเด็กตามที�เขาพึงจะไดร้บัตาม
สิทธิในฐานะเป็นมนุษยค์นหนึ�งอย่างจริงจงัเสียที จากภาพที�ปรากฎในปัจจุบันความสนใจของ
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ผูค้นจะมีเพียงแค่วา่เกิดมาจากความสงสาร เวทนา และช่วยเหลือเด็กเพียงเพื�อหวงับุญกุศลและ
มรรคผลที�จะเกิดขึ1 นแกต่นเองเท่านั1น 
 ผลการศึกษาพบวา่การเสนอเนื1 อหาดา้นสิทธิเด็กในหนังสือพิมพนั์1น มกัจะมีการเสนอ
ช่วงที�มีเหตุการณ์ความเคลื�อนไหวที�เกี�ยวกบัสิทธิและสวสัดิภาพความปลอดภัยของเด็กเท่านั1น 
แต่ในเวลาเดียวกนัหน่วยงานพัฒนาเด็กมีความคาดหวงัว่าหนังสือจะมีบทบาทในการนําเสนอ
เนื1 อหาดา้นสิทธิเด็กอยา่งมีปริมาณมากกวา่ที�เป็นอยู ่และมีความต่อเนื�องมากกวา่นี1   



 
บทที�  � 

 

ระเบียบวิธีการวิจยั 
 
 “การศึกษากลไกและมาตรการในการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิเด็กภายใต้กรอบ
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน” ไดเ้ลือกใชว้ิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) ในการศึกษาทั;งนี;  เพื<อศึกษากลไกและมาตรการ ผลกระทบที<เป็นไปไดข้อง
ประชาคมอาเซียน ตลอดจนการเสนอแนะนโยบายดา้นการส่งเสริมและป้องกนัของการส่งเสริม 
และคุม้ครองสิทธิเด็กและเยาวชนในประเทศไทยซึ<งในงานวิจัยนี; ได้ดําเนินการตามขั;นตอน
ดงัต่อไปนี;  
 B.D แนวคิดในการศึกษา 
 B.E วธีิการศึกษา 
 B.B ผูใ้หข้อ้มลูหลกัที<สาํคญัสาํหรบัการศึกษา 
 B.I เครื<องมือในการศึกษา 
 B.J ขั;นตอนการเก็บรวบรวมขอ้มลู 
 B.K การตรวจสอบขอ้มลู 
 B.L การวิเคราะหข์อ้มลู 
 B.N นิยามศพัท ์
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3.1  แนวคิดในการศึกษา 

 

 
ภาพที� �.� แนวคิดในการศึกษากลไกและมาตรการในการสง่เสริมและคุม้ครองสิทธิเด็ก 
 ภายใตก้รอบประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซียน

แนวคิดเกี<ยวกบัสิทธิมนุษยชน  

สิทธิเด็ก 

ประชาคมสงัคมและ

วฒันธรรมอาเซียน 

กลไกระหวา่งประเทศที<เกี<ยวขอ้ง

กบัสง่เสริมและคุม้ครอง 

สิทธเิด็ก 

กลไกภายในประเทศที<เกี<ยวขอ้ง

กบัสง่เสริมและคุม้ครอง 

สิทธิเด็ก 

ผลกระทบ

จาก ASCC 

ต่อสิทธิเด็ก 

ASEAN 

ASCC Blueprint 
 
 

ความยุติธรรมและสิทธิ (C) 

- การส่งเสริมและคุม้ครอง 
สวสัดิการสาํหรบัเด็ก 

 

การเตรียมความพรอ้ม 
ของประเทศไทย 

ภายใต ้ASCC 

กลไกและมาตรการในการ

ส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิเด็ก

ภายใตก้รอบ ประชาคมสงัคม

และวฒันธรรมอาเซียน 
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�.,  วิธีการศึกษา 
 
 แหล่งขอ้มลูที<ทาํการศึกษาแบ่งเป็น 2 ส่วนมีรายละเอียดดงัต่อไปนี;  

D) ขอ้มลูทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นขอ้มลูที<ผูศึ้กษาไดท้ําการศึกษา
คน้ควา้เบื; องตน้การศึกษาจากเอกสาร (Documentary Study) ในประเด็นของแนวคิด ทฤษฎี
งานวจิยัที<เกี<ยวขอ้งและความเคลื<อนไหวเกี<ยวกบัการศึกษาในการเขา้สูป่ระชาคมอาเซียนจากสื<อ
สิ<งพิมพต่์างๆ 

E) ขอ้มลูปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นขอ้มูลที<ผูศึ้กษาเขาไปเก็บรวบรวม
ขอ้มูลในพื; นที<การศึกษาโดยการสัมภาษณ์ผู้ใหข้อ้มูล โดยใชวิ้ธี การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก  
(In-Depth Interview) จากผูใ้หข้อ้มลูที<สําคญั (Key-Informant) โดยอาศัยแนวสมัภาษณ์ตาม
ประเด็นที<ตอ้งการศึกษา 

 

�.� ผูใ้หข้อ้มูลหลกัที�สาํคญัสาํหรบัการศึกษา 
 
 ผูเ้ขียนไดเ้ลือกพื; นที<ในการศึกษาโดยการเลือกกลุม่ตวัอยา่งแบบยึดจุดมุ่งหมายของ
การศึกษาเป็นหลกัซึ<งเป็นการเลือกแบบไม่มีโครงสรา้งที<เครง่ครดัมีขั;นตอนและวธีิการ
ดาํเนินการที<ไม่ซบัซอ้นเพื<อใหไ้ดต้วัอยา่งที<เหมาะสมกบัแนวคิดจุดมุ่งหมายและวตัถุประสงคใ์น
การศึกษาผูศึ้กษาจึงใชว้ธีิการเลือกกลุ่มตวัอยา่งที<มีลกัษณะเหมือนกนัซึ<งเลือกเฉพาะรายที<มี
ลกัษณะสาํคญับางประการรวมๆ กนัโดยมีจุดมุ่งหมายเพื<อทาํการศึกษาประชากรกลุ่มนั;นอยา่ง
เจาะลึกคือ  ผูมี้ส่วนเกี<ยวขอ้ง ที<มีบทบาทโดยตรงต่อการรบัผิดชอบแผนประชาคมสงัคมและ
วฒันธรรม ที<เกี<ยวขอ้งกบัเรื<องการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิเด็ก โดยมีผูใ้หข้อ้มลูจาํนวน 14 
คน ซึ<งเป็นผูใ้หข้อ้มลูที<สาํคญั (Key-Informant)ประกอบดว้ย 
 D) หน่วยงานภาครฐั รวม DD  คน 
 (D) กระทรวงการพฒันาสงัคม     B  คน 
   และความมั <นคงของมนุษย ์
 (E) กระทรวงยุติธรรม      B  คน 
 (B) สาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ     B  คน 
 (I) กระทรวงศึกษาธิการ      E  คน 

E) หน่วยงานภาคเอกชน  รวม    B  คน 
 เนื< องจากการศึกษาข้อมูลหน่วยงาน ผู้มีส่วนเกี<ยวข้อง ในการกําหนดกลไกและ
มาตรการในการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิเด็กในประเทศไทย พบว่าทุกกระทรวงมีส่วนในการ
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เขา้มาร่วมขับเคลื<อน แต่ทั;งนี; ขึ; นอยู่กบัอาํนาจหน้าที<ในความรบัผิดชอบของแต่ละกระทรวง ใน
การศึกษาวจิยัชิ; นนี; จะทาํการศึกษาเก็บขอ้มลูจาก  

(D) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั <นคงของมนุษย์ เนื<องจากเป็น
หน่วยประสานงานหลักที<ไดร้บัมอบหมาย ตามมติ ครม. วนัที< DE ตุลาคม EJJB ใหเ้ป็น
หน่วยงานรบัผิดชอบ เสาประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซียน ดา้นความยุติธรรมและสิทธิ  

(E) กระทรวงยุติธรรม ไดร้ับมอบหมายจากรัฐบาลใหเ้ป็นเจา้ภาพหลัก 
ในการจดัทําขอ้เสนอในการปรบัปรุงกฎหมายเพื<อเสริมสรา้งความสามารถในการแข่งขนัของ
ประเทศ รวมถึงการบังคบัใชก้ฎหมายที<เป็นธรรม มีเสถียรภาพ และคาดหมายได ้สรา้งความ
เชื<อมั <นต่อกระบวนการยุติธรรมของประเทศ รวมทั;ง การคุม้ครองและสวสัดิการสังคม ความ
ยุติธรรมและสิทธิ โดยกรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ มีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนการ
ดาํเนินงานใหเ้กิดผลสาํเร็จตามแนวนโยบายดงักล่าว 

(B) กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานที<ถูกระบุอยู่ในเสาประชาคม
สงัคมและวฒันธรรม ในเรื<องบทบาททางการขบัเคลื<อนในจดัการเรื<องการศึกษาใหแ้ก่เด็กทั;งใน
และภายในประชาคมอาเซียน ซึ<งการศึกษาเป็นสิทธิขั;นพื; นฐานที<เด็กทุกคนจาํเป็นจะตอ้งไดร้บั
การส่งเสริมและคุม้ครองตามอนุสญัญาวา่ดว้ยสิทธิเด็ก ในดา้นสิทธิที<จะไดร้บัการพฒันา 

(I) สาํนักงานตํารวจแห่งชาติ เนื<องจากเป็นหน่วยงานแรกๆที<ประชาชน
จะนึกถึงเมื<อมีเหตุรา้ยต่างๆเกิดขึ; น และยงัมีสว่นสาํคญัในการเขา้มาช่วยเหลือคุม้ครอง ส่งเสริม
เด็กในเรื<องความปลอดภัยของเด็กทั;งภายในและภายนอกประเทศ และที<กําลังจะมีการ
เคลื<อนยา้ยเขา้มาเป็นจาํนวนมากภายหลงัจากการเปิดเป็นประชาคมอาเซียน 

(J) มูลนิธิสรา้งสรรค์เด็กมีจุดประสงค์เพื<อตอ้งการส่งเสริม ช่วยเหลือ
และป้องกนัสิทธิเด็ก โดยใหเ้ด็กที<ดอ้ยโอกาสทางสงัคมมีโอกาสพฒันาตนตามศกัยภาพของเด็ก
แต่ละคน และเติบโตอยา่งมีคุณค่า ประสานงานกบัการทํางานเชื<อมโยงกบัองคก์รพฒันาเอกชน 
และภาครฐั โดยการทํางานเชื<อมโยงเป็นเครือขา่ยเพื<อสง่เสริมเด็กอยา่งต่อเนื<อง 

(K) มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที<ทําให้
สังคมไทยได้ตระหนัก และรับรูส้ภาพความเป็นจริงของปัญหาการละเมิดสิทธิเด็กที< มีอยู่
มากมาย มีจุดประสงค์เพื<อสนับสนุนส่งเสริมสิทธิ ใหค้วามช่วยเหลือและคุม้ครองเด็กที<ถูก
ละเมิด ศึกษาแนวทางในการปกป้องและคุ ้มครองสิทธิเด็กในประเทศไทย ใหเ้ป็นไปตาม
อนุสัญญาว่าดว้ยสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ  และร่วมมือกับหน่วยงานที<ทํางานดา้นเด็กและ
สิทธิมนุษยชนและเอกชนในการปกป้อง และคุม้ครองเด็กทุกกรณี 

(L) ทีมงานองคก์ารสหประชาชาติประจาํประเทศไทย ร่วมมือกบัรฐับาล
ไทย ในกรอบภาคีความร่วมมือเพื<อการพฒันาแห่งสหประชาชาติ ปี พ.ศ. EJJJ-EJJn มุ่งให้
ความสําคญักับการทํางานขององค์การสหประชาชาติในการเป็นภาคีความร่วมมือกับรฐับาล
ไทย เพื<อให้การปรึกษาที< มีคุณภาพสูงสุดและการสนับสนุนอื<นๆ แก่ประเทศไทย เน้น
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ความสาํคญัใน “การเขา้รว่มเป็นภาคี” เพื<อแกปั้ญหาที<รฐับาลและองคก์รอื<นๆ ตอ้งการ ซึ<งจะมี
การแบ่งการทํางานเป็นทีมความร่วมมือไดแ้ก่ การคุม้ครองทางสังคม สิทธิมนุษยชนและการ
เขา้ถึงกระบวนการยุติธรรม ขอ้มลูสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร ์การเปลี<ยงแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ความร่วมมือระหว่างประเทศ และเศรษฐกิจเชิงสรา้งสรรค์ ผู ้วิจัยไดท้ําการเก็นขอ้มูลจาก 
สาํนักงานป้องกนัยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UN Office on 
Drugs and Crime: UNODC) ภาคพื; นเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก ซึ<งเป็นหน่วยงาน
สหประชาชาติในไทยหน่วยงานหนึ< ง มีภารกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินการ
ต่อตา้นการใชย้าเสพยติ์ดและการคา้ยาเสพยติ์ด กลุ่มอาชญากรรมขา้มชาติ การคา้มนุษย ์การ
ฟอกเงิน คอร์รปัชัน และการก่อการรา้ยผ่านความร่วมมือเป็นพันธมิตรในภูมิภาค เนื<องจาก
เป็นหน่วยงานที<มีการผสานกนักบัภาครฐั ภาคเอกชน และมีความเกี<ยวขอ้งกับสิ<งที<ตอ้งการจะ
ศึกษาในเรื<องการขบัเคลื<อนกลไกในการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิเด็ก 
 สัมภาษณ์ (Interview) การศึกษาครั;งนี; ใชว้ิธีสัมภาษณ์แบบกึ<งโครงสรา้งเป็นวิธีการ
หลักในการรวบรวมขอ้มูลโดยมีแนวประเด็นคําถามที<ไดเ้ตรียมไว ้เป็นเครื<องมือใชส้ําหรับ   
แนวประเด็นคําถามสําหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก (In–depth Interview) เพื<อใหไ้ดข้อ้มูลใน
รายละเอียดกับผู้ที< ให ้ขอ้มูลประเด็นคําถามได้กําหนดตามขอบเขตเนื; อหาการศึกษาการ
สมัภาษณ์มีลกัษณะการพดูคุยอยา่งเป็นธรรมชาติตามความเหมาะสมและเป็นกนัเองตามความ
เหมาะสมกบัเวลาและโอกาสโดยใหผู้ต้อบเล่าเรื<องต่างๆ ตามประเด็นคาํถามอยา่งยดืหยุน่ 
 

�.8  ขั9นตอนการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 
 ในการศึกษาครั;งนี; ผูเ้ขียนไดท้ําการเก็บรวบรวมขอ้มูลทั;งจากเอกสารต่างๆ ที<เกี<ยวขอ้ง
และทาํการเก็บรวบรวมขอ้มลูดว้ยตนเองในภาคสนามโดยดาํเนินการตามขั;นตอนดงัต่อไปนี;  
  D) นําหนังสือขอความร่วมมือในการวิจัยที<ออกโดยคณะพัฒนาสังคมและ
สิ<งแวดลอ้มสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตรนํ์าส่งไปยงัหน่วยงานในพื; นที<เพื<อขออนุญาตเก็บ
รวมรวมข้อมูลการสัมภาษณ์เจ ้าหน้าที<ของรัฐ ไปยังกระทรวงที<มีบทบาทโดยตรงต่อการ
รบัผิดชอบแผนประชาคมสังคมและวฒันธรรม และพนักงานเอกชนและองคก์รภาคเอกชน ที<
ทํางานเกี<ยวขอ้งกบัเรื<องการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิเด็ก จาํนวน 4 กระทรวง และหน่วยงาน 
NGOs B หน่วงงาน 
  E) สรา้งความสัมพันธ์และปรับตัวใหเ้ขา้กับเจา้หน้าที<ที< เกี<ยวขอ้งและผู้นํา
ชุมชนผูศึ้กษาไดเ้ขา้แนะนําตัวกับเจา้หน้าที<ของรฐัและพนักงานเอกชนเพื<อทําความรูจ้กัและ
อธิบายถึงวัตถุประสงค์ของการเขา้มาติดต่อในครั;งนี; ตลอดจนการขอความร่วมมือในการ
ศึกษาวจิยั 
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  B) การ เ ก็บข้อมูลรายละเ อียดแบบเจาะ ลึกเมื< อ ผ่ านช่ ว งการสร้า ง
ความสมัพันธ์และปรับตัวไดร้ะดับหนึ< งแลว้ผูศึ้กษาไดเ้ริ<มเก็บขอ้มูลส่วนรายละเอียดในแต่ละ
ประเด็นโดยเขา้พบปะพดูคุยกบักลุ่มเป้าหมายตามเงื<อนไขสถานการณ์ที<เกิดขึ; น 
  I) การหาขอ้มูลเพิ<มเติมเมื<อผูศึ้กษาไดร้วบรวมวิเคราะหค์วามเชื<อมโยงของ
ขอ้มูลและสรุปผลแลว้หากพบว่าขาดรายละเอียดขอ้มูลบางส่วนก็ไดเ้ขา้ไปเก็บขอ้มูลเพิ<มเติม
ตลอดช่วงของการเขียนรายงานการวิจยั 

 
�.<  การตรวจสอบขอ้มูล 
 
 ผูเ้ขียนไดท้าํการตรวจสอบคุณภาพของขอ้มลูเพื<อใหไ้ดข้อ้มลูที<ถูกตอ้งตรงกนัครอบคลุม
และเพียงพอที<จะตอบวัตถุประสงค์แต่ละข้อโดยใช้หลักของการตรวจสอบแบบสามเส้า 
(Triangulation) เลือกใชว้ิธีการตรวจสอบขอ้มลูสามเสา้ดา้นขอ้มูล (Data Triangulation)   เป็น
การตรวจสอบแหล่งที<มาของขอ้มูลในดา้นเวลา สถานที< และบุคคล เพื<อพิจารณาว่า ถา้เก็บ
ขอ้มลูต่างเวลา ต่างสถานที< และผูใ้หข้อ้มลูต่างคนจะยงัไดข้อ้มูลเหมือนเดิมหรือไม่ ซึ<งมีวิธีการ
ตรวจสอบดงันี;  
 D) ถา้ขอ้มลูต่างเวลากนัจะเหมือนกนัหรือไม่ 
 E) ถา้ขอ้มลูต่างสถานที<กนัจะเหมือนกนัหรือไม่  
 B) ถา้บุคคลผูใ้หข้อ้มลูเปลี<ยนไป ขอ้มลูจะเหมือนเดิมหรือไม่  
 ทั;งนี; หากตรวจสอบความถูกตอ้งความสมบูรณ์ของขอ้มลูแลว้พบว่ายงัขาดความชัดเจน
ในบางประเด็นตลอดจนไม่สอดคลอ้งกับขอ้มูลในชุดเดียวกนัหรือชุดอื<นๆ จะกลบัเขา้ชุมชนทํา
การตรวจสอบขอ้มูลโดยนํากลับไปสอบถามเจา้ของขอ้มูลและผูนํ้ากลุ่มในแต่ละแผนกอีกครั;ง
ตลอดจนการตรวจเช็คความสมัพนัธข์า้มกลุ่มชุดขอ้มลูอื<นๆ เพื<อใหไ้ดข้อ้มลูที<กระจ่างที<สุด 
 

�.= การวิเคราะหข์อ้มูล 

 
 ผูเ้ขียนไดนํ้าขอ้มลูที<ไดจ้ากการเก็บขอ้มลูทุติยภูมิจากเอกสารและขอ้มลูปฐมภมิูจากการ
จดัเก็บภาคสนามทําการวิเคราะห์หาขอ้สรุปดว้ยการนําขอ้มูลมาจัดใหเ้ป็นหมวดหมู่แยกแยะ
ตามองค์ประกอบต่างๆหาความหมายและหาความสัมพันธ์เชื<อมโยงในแต่ละประเด็นและ
ความสัมพันธ์กับบริบทที<ศึกษาเพื<อตอบวตัถุประสงค์ของการวิจยัแลว้นําเสนอในรูปแบบของ
ความเรียงเชิงบรรยายซึ<งมีขั;นตอนดงันี;  
 D) ทําการวิเคราะหข์อ้มูลสถานการณ์ปัจจุบัน ในการส่งเสริมและคุม้ครอง
สิทธิเด็กภายในDประเทศไทย โดยแยกแยะประเด็นจดัหมวดหมู่หาความหมายของขอ้มูลโดย
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การวเิคราะหบ์ทบาทของแต่ละหน่วยงานที<มีอาํนาจหน้าที<ที<จะตอ้งรบัผิดชอบ โดยแยกตามแผน
ประชาคมสังคมวฒันธรรมอาเซียน ในเรื<องกลไกลมาตรการในการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิ
เด็กภายใตป้ระชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซียน 
 E) ทําการวิ เคราะห์ เ งื< อนไข ในการส่ ง เ ส ริมและ คุ้มครองสิท ธิ เ ด็ก
ภายในประเทศไทยหลังจากการตรวจสอบขอ้มูลแลว้นํามาแยกแยะจัดหมวดหมู่เชื<อมโยง
ความสัมพันธ์ตีความและสรุปกลไกลมาตรการ เพื<อการทํานายอนาคตที<จะเกิดขึ; น และเพื<อ
เสนอแนะนโยบายดา้นการส่งเสริมและป้องกันสิทธิเด็กภายใตป้ระชาคมสงัคมและวฒันธรรม
อาเซียน 
 

�.?  นิยามศพัทที์�ใชใ้นการศึกษา 
 
 เพื<อใหก้ารศึกษาวิจยัเกิดความชดัเจนและเขา้ใจง่าย มองเห็นจุดสําคัญของการศึกษา
รวมทั;งบริบทต่างๆ ที<เกี<ยวขอ้งกบัเนื; อหา ผูเ้ขียนจึงไดส้รา้งคาํนิยามศพัท์เฉพาะขึ; น เพื<ออธิบาย
ลกัษณะ บริบท และสถานะภาพนั;นๆ ใหเ้กิดความเขา้เป็นอย่างเดียวกนัระหว่างผูว้ิจยัซึ<งเป็นผู้
ส่งสาร กบัผูส้นใจในงานวจิยัชิ; นนี; ซึ<งเป็นผูร้บัสาร โดยขออธิบายศพัท์ต่างๆ ตามลาํลบัพอสงัเขป 
ดงันี;  
 กลไก หมายถึง ระบบหรือองคก์ารที<บุคคลผูเ้ป็นเจา้หน้าที<ในการปฏิบัติงานระดับต่างๆ 
เขา้มาดาํเนินการปฏิบติังานรว่มกนัดุจเครื<องจกัร, ระบบที<จะทาํงานใหส้าํเร็จตามเป้าประสงคที์<
กาํหนดไว ้
 มาตรการ หมายถึง วิธีการที<ตั;งเป็นกฎ ขอ้กาํหนด ระเบียบหรือกฎหมาย เช่น ใชม้าตร
กรเด็ดขาด วางมาตรการในการปราบปราม วิธีการที<จะปรบัเขา้สู่ผลสาํเร็จ 

เด็ก หมายถึง บุคคลซึ<งมีอายุตํ <ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ แต่ไม่รวมถึงผูที้<บรรลุนิติภาวะ
ดว้ยการสมรส และตอ้งไดร้บัความคุม้ครองตามสิทธิที<พึ<งจะไดร้บัตามกฎหมาย 

การส่งเสริมและคุม้ครอง หมายถึง การที<เด็กและเยาวชนไดร้ับสิทธิในการไดร้บัการ 
ช่วยเหลือสนับสนุน ปกป้อง ป้องกนัตามกฎหมายอยา่งยุติธรรม 

สิทธิเด็ก หมายถึง สิทธิที<เด็ก พึงจะไดร้บัจากการมีผลบงัคบัใชต้ามกฎหมาย เช่น สิทธิ
ในการมีชีวติรอด สิทธิในการไดร้บัการคุม้ครอง สิทธิในการมีสว่นรว่มในกิจกรรมต่างๆ เป็นตน้ 

ประชาคมอาเซียน หมายถึง การรวมตัวกันของประเทศสมาชิกอาเซียน ดว้ยความ
ร่วมมือ B เสาหลกั คือ D) ดา้นประชาคมการเมืองและความมั <นคงอาเซียน (ASEAN Security 
Community: ASC) E) ดา้นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: 
AEC) และ B) ด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน  (ASEAN Socio-Cultural 
Community: ASCC) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื<อเพิ<มอาํนาจต่อรองและขีดความสามารถการแข่งขนั
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ของอาเซียนระหวา่งประเทศ รวมถึงความสามารถในการรบัมือกบัปัญหาใหม่ๆ ในระดับโลกที<
ส่งผลกระทบมาถึงภมิูภาคอาเซียน 

ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน  หมายถึง ประชาคมที< มีประชาชนเป็น
ศูนยก์ลาง เป็นสังคมที<รับผิดชอบ เอื; ออาทรและแบ่งปัน ส่งเสริมและคุม้ครองความยุติธรรม
และสิทธิ มีเอกภาพเป็นหนึ<งเดียวกัน โดยใชอ้ัตลกัษณ์ร่วมกัน ประชาชนมีคุณภาพชีวิต และ
ไดร้บัสวสัดิการที<ดีขึ; น ประชาชนเขา้ใจกนั เป็นเพื<อนบา้นที<ดีต่อกนั 
 



 

 

 

 

 
บทที�  4 

 
ผลการศึกษา 

 
 “การศึกษากลไกและมาตรการในการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิเด็กในประเทศไทย 
ภายใตก้รอบประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซียน”  มีวตัถุประสงคใ์นการศึกษา เพื-อศึกษา
กลไกและมาตรการของการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิเด็กในประเทศไทย ศึกษาผลกระทบที-
เป็นไปไดข้องประชาคมอาเซียน ที-มีต่อการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิเด็ก และเสนอแนะ
นโยบายดา้นการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิเด็กภายใตป้ระชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซียน ผู้
ศึกษาไดศึ้กษาขอ้จากมูลเอกสาร และรวบรวมขอ้มูลจากผูใ้หข้อ้มูลที-สําคัญรวม 64 คน ใช้
วธีิการศึกษาเชิงคุณภาพวิเคราะหข์อ้มลูดว้ยการจาํแนกขอ้มลูเป็นหมวดหมู่ หาความหมายและ
ความเชื-อมโยงของประเด็นต่างๆ ภายใตบ้ริบทที-เป็นอยู่ และใชแ้นวทางการสนทนาหรือการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก แล้วนํามาวิเคราะห์ตามขั:นตอนต่างๆ นําเสนอผลการศึกษาเชิง
พรรณนา โดยแบ่งตามลาํดบัหวัขอ้ดังนี:  คือ 

4.1 ขอ้มลูพื: นฐานของผูใ้หข้อ้มลูที-สาํคญั 
4.2 ภาพรวมการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิเด็ก ภายในประเทศไทย 
4.3 กลไกและมาตรการของการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิเด็กในประเทศไทย ภายใต้

กรอบประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซียน 
4.4 ผลกระทบที-เป็นไปไดข้องประชาคมอาเซียน ที-มีต่อการคุม้ครองสิทธิเด็กใน

ประเทศไทย 
4.5 เสนอแนะเชิงนโยบายดา้นการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิเด็กในประเทศไทย 
4.6 สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 

 
4.1 ขอ้มูลพื� นฐานของผูใ้หข้อ้มูลที�สาํคญั 
  
 การศึกษากลไกและมาตรการในการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิเด็กภายในประเทศไทย
ภายใตก้รอบ ประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน ผูศึ้กษาไดศึ้กษาจากขอ้มลูเอกสาร และ
เก็บรวมรวมขอ้มลูโดยใชแ้นวทางการสนทนาหรือการสมัภาษณ์แบบเจาะลึกจากทางหน่วยงาน
ภาครฐั จาํนวน 4 หน่วยงาน และหน่วยงานภาคเอกชน 3 หน่วยงาน ไดแ้ก่  

6) กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั -นคงของมนุษย์
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C) กระทรวงยุติธรรม 
D) สาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ 
E) กระทรวงศึกษาธิการ 
F) มลูนิธิสรา้งสรรคเ์ด็ก 
G) United Nations office on Drugs and Crime (UNODC) 
\) มลูนิธิศนูยพิ์ทักษ์สิทธิเด็ก  

 ขอ้มลูพื: นฐานของผูใ้หข้อ้มลูที-สาํคญั ประกอบดว้ย เพศ อายุ อาชีพ มีจาํนวนรวม 6E 
คน ซึ-งแบ่งออกไดด้งันี:  
 เพศ ผูใ้หข้อ้มลู เพศชาย ] คน (รอ้ยละ F\) เพศหญิง G คน (รอ้ยละ ED) กลุม่อายุ
แบ่งออกเป็น D กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มอายุ C6-D_ ปี C คน (รอ้ยละ 6E) กลุ่มอายุ D6-E_ ปี \ 
คน (รอ้ยละ F_) และกลุ่มอาย ุE6-F_ ปี F คน (รอ้ยละ DG) ระดบัการศึกษาผูใ้หข้อ้มลู 
ระดบัปริญญาโท ทั:งหมด (รอ้ยละ 6__) กลุ่มอาชีพแบ่งออกได ้D กลุม่ ขา้ราชการ 6_ คน 
(รอ้ยละ \6) พนักงานราชการ 6 คน (รอ้ยละ _.F) พนักงานเอกชน D คน (รอ้ยละ 6.F) 
 
ตารางที� $.% ขอ้มลูพื: นฐานของผูใ้หข้อ้มลูที-สาํคญั 
  

ขอ้มูลพื� นฐานของผูใ้หข้อ้มูลที�สาํคัญ จาํนวน  
(n=%$) 

รอ้ยละ 

เพศ 
ชาย                                             
หญิง 
อายุ 
C6-D_ 
D6-E_ 
E6-F_ 
ระดบัการศึกษา 
ปริญญาโท 
อาชีพ 
ขา้ราชการ 
พนักงานราชการ 
นักพฒันาเอกชน 

 
] 
G 
 

C 
\ 
F 
 

6E 
 

6_ 
       6 

D 

 
F\ 
ED 
 

6E 
F_ 
DG 
 

6__ 
 

\6 
_.F 
6.F 
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4.2  ภาพรวมการสง่เสริมและคุม้ครองสิทธิเด็ก ภายในประเทศไทย 

  
  จากการศึกษาในเรื-องการส่งสริมและคุม้ครองสิทธิเด็กในประเทศไทย ที- ผ่านมา
ประเด็นปัญหาเรื-องสิทธิเด็กไม่ไดเ้ป็นปัญหาที-ถูกจัดลําดับความสําคัญใหอ้ยู่ในลําดับแรกๆ 
เนื- องมาจาก “เด็ก” เป็นเพียงคนกลุ่มหนึ- งที- ไม่ได้มี สิทธิมีเสียงอะไรมากมาย ไม่ได้มี
ผลประโยชน์ทางการเมืองมากนัก แต่ก็ยงัไม่ไดเ้ป็นปัญหาที-ถูกละเลยไป ยงัมีการพฒันากรอบ 
และการกาํหนดแนวทางในการทํางานกบัเด็ก และยงัมีผูส้นใจทําศึกษาในเรื-องการส่งเสริมและ
คุม้ครองสิทธิเด็กอยูม่ากพอสมควร เมื-อกล่าวถึงกฎหมายเรื-องเด็กผูศึ้กษาในประเด็นนี: ยอ่มจะ
นึกถึง อนุสญัญาวา่ดว้ยสิทธิเด็ก ซึ-งเป็นกฏหมายระหว่างประเทศที-ประเทศไทยไดร่้วมลงนาม
ในภาคยานุวัติสารเพื-อเขา้เป็นภาคีและนําเข้ามาใช้ภายในประเทศ เพื-อเป็นการแสดงให้
ต่างชาติเห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศหนึ-งที-รับแนวคิดที-เป็นสากลเขา้มาปรบัเปลี-ยน และ
พฒันากฎหมาย วธีิคิด กรอบแนวทางในการดาํเนินงานดา้นเด็ก ซึ-งกรอบของอนุสญัญาว่าดว้ย
สิทธิเด็ก ค.ศ.6b]b ที-มีเนื: อหาสาระที-สาํคญัอยู ่E ประการคือ 6) สิทธิในการมีชีวิตและอยูร่อด 
C) สิทธิในการไดร้บัการปกป้องคุม้ครอง D) สิทธิที-จะไดร้บัการพัฒนา และ E) สิทธิในการมี
ส่วนร่วม และประกอบดว้ยหลกัการสาํคญัอีกหลายประการ ทั:งในการส่งเสริมสนับสนุนบทบาท
หน้าที-ของผูป้กครองในการดูแลเด็ก การส่งเสริมและคุม้ครองเด็กในมิติต่างๆ และที-สําคญัคือ
หลกัการหา้มไม่ใหมี้การเลือกปฏิบติั และการคาํนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสาํคญั โดยไม่
จาํกดัถึงสญัชาติ เชื: อชาติ อายุ เพศ ศาสนา ความคิดทางการเมือง หรือความแตกต่างประการ
อื-นใดของเด็ก ซึ-งประเด็นสาํคญัเหล่านี: ถูกรวบรวมเรียบเรียงออกมาเป็นหลักการที-สามารถยึด
ปฏิบติัไดจ้ริงเป็นที-ยอมรบั ต่อสาธารณะชน โดยเฉพาะผูที้-ทาํงานเรื-องเด็ก 
 ตามแผนพฒันาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. CFFF-CFFb เด็ก หมายถึง บุคคลซึ-งมี
อายุตํ -ากว่า 6] ปีบริบูรณ์ กลุ่มเด็กที-ตอ้งไดร้บัการคุม้ครองเป็นพิเศษ ไดแ้ก่ เด็กที-ประสบ
ปัญหาทางสงัคม อยู่ในสภาวะยากลาํบากในการดําเนินชีวิต และตอ้งไดร้บัการแทรกแซง เพื-อ
คุม้ครองเป็นพิเศษ ซึ-งแบ่งเป็น D กลุ่ม คือ 6) กลุ่มเด็กที-ถูกกระทบจากปัจจยัครอบครวัเป็น
หลัก C) กลุ่มเด็กที-ถูกผลกระทบจากปัจจยัดา้นรฐัเป็นหลกั และ D) เด็กที-ถูกผลกระทบจาก
ปัจจัยด้านครอบครัว สังคม และรัฐร่วมกัน  สถานการณ์และการเปลี-ยนแปลงทางสังคมใน
ปัจจุบันทั:งภายในประเทศ และกระแสสากลทําใหเ้ด็กและเยาวชนที-เป็นพลังสําคัญในการ
พฒันาเศรษฐกิจ สังคม การปกครอง ตอ้งเผชิญกบัความทา้ทายใหม่ๆ และสถานการณ์ต่างๆ 
อนัเป็นอุปสรรคและเป็นอนัตรายต่อการดาํเนินชีวิต และมีแนวโน้มปริมาณปัญหาที-จะทวีความ
รุนแรง ซับซอ้นยิ-งขึ: น (สํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์ เยาวชน ผู้ดอ้ยโอกาส และ
ผูส้งูอายุ, CFFG: F) 

ในเรื-องของการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิเด็กนั:นครอบครวัก็เป็นสาเหตุพื: นฐานสาเหตุ
หนึ-งที-จะส่งผลใหเ้ด็กกลายเป็นสมาชิกที-ดีหรือไม่ดีในสงัคม ซึ-งการเปลี-ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
และสังคมที-ซบัซอ้นและเปลี-ยนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว ส่งผลต่อโครงสรา้งและรูปแบบครอบครวั
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ไทย แต่เดิมเป็นครอบครวัขนาดใหญ่อยูร่วมกนัหลายรุ่น มีระบบเครือญาติผกูพนัใกลชิ้ดเกื: อกูล
และเอื: ออาทรต่อกัน แต่ปัจจุบันครอบครัวเดี-ยว ครอบครัวพ่อแม่วยัรุ่นมากขึ: น ผลสํารวจเด็ก
และเยาวชนปี พ.ศ.CFFC ของสํานักงานสถิติแห่งชาติ พบวา่ เด็กที-อาศยัอยูก่บัพ่อแม่มีรอ้ยละ 
G6.] ไม่ไดอ้ยูก่บัพ่อแม่มีรอ้ยละ C_.6 ที-เหลืออยูก่บัพ่อหรือแม่คนใดคนหนึ-ง (คณะกรรมการ
ส่งเสริมการพฒันาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ, CFFE: \-]) คนไทยที-มีภูมิลาํเนาอยูต่่างจงัหวดั
ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพการเพาะปลกู แต่เมื-อมีการเปลี-ยนแปลงทางเศรษฐกิจ รายไดที้-ไดม้า
จากการประกอบอาชีพทําการเกษตรก็ไม่เพียงพอต่อการใชจ้่ายเลี: ยงครอบครวั พ่อและแม่จึง
ตอ้งเขา้มาหางานทําในเมื-องหลวง ส่วนครอบครวัในเมืองก็เช่นเดียวกัน จากสมัยก่อนที-ผูห้ญิง
เป็นแม่บา้น ผูช้ายเป็นฝ่ายออกไปทํางานหารายไดม้าเลี: ยงครอบครวั ผลกระทบทางเศรษฐกิจ
ทําใหผู้ห้ญิงตอ้งออกมาช่วยสามีหารายได ้ผลกระทบจากการที-พ่อแม่โยกยา้ยเขา้มาทํางานใน
เมือง พ่อแม่ตอ้งออกไปช่วยกนัทํางาน และเกิดจากการหย่ารา้งเพิ-มสูงขึ: น จากสภาวการณ์พ่อ/
แม่เลี: ยงเดี-ยว (Single Parent) จากความจาํเป็นทางเศรษฐกิจ ส่งผลให ้เด็กยงัคงตอ้งเผชิญกบั
ปัญหาความมั -นคงในการดํารงชีวิต ทั:งจากการเลี: ยงดูของพ่อแม่กระแสการเปลี-ยนแปลงทาง
สังคม และเศรษฐกิจที-ขาดความสมดุล เด็กที-ไดอ้าศัยอยู่กับพ่อแม่มีแนวโน้มลดลง ส่งผลให้
ความอบอุ่นในครอบครวัลดลง พ่อแม่จาํนวนมากตอ้งมาทํางานในเมืองและทิ: งลูกไวก้บัปู่  ย่า 
ตา ยาย ครอบครวัที-ทิ: งลกูไวอ้ยู่กบัปู่  ยา่ ตา ยาย บางครั:งท่านก็ไม่มีเวลามาดูแลหลานเพราะ
ตอ้งออกไปทํางานเช่นกัน เกิดปัญหาช่องวา่งดา้นการสื-อสารระหวา่งวยั เด็กกลุ่มนี: มักมีปัญหา
พฤติกรรมหลายประการ เช่น ดื: อรั:น มีปัญหาการปรบัตวัเขา้กบัเพื-อน ติดเกม มีความเสี-ยงที-จะ
ติดยาเสพติด และมีผลการเรียนตํ -ากวา่เด็กที-อยู่กบัพ่อแม่ มีโภชนาการที-ไม่เหมาะสมและอาจ
ส่งผลใหเ้ด็กเติบโตมาอย่างไม่มีคุณภาพเท่าที-ควร การเป็นครอบครวัเดี-ยวส่วนใหญ่ทําใหเ้ด็ก
ไม่ไดเ้รียนรูเ้รื-องวฒันธรรมประเพณีไทย ความกตัญlูกตเวทีและวิธีการดูแลผูสู้งอายุภายใน
ครอบครวั การที-เด็กไม่เคยเห็นแบบอยา่งการปฏิบัติจากคนในครอบครวั จึงเป็นเรื-องที-น่ากงัวล
วา่ในอนาคตเด็กเหล่านี: ก็จะไม่สามารถดแูลสงัคมผูส้งูวยัได ้

โอกาสทางการศึกษาของเด็กและเยาวชนในทุกช่วงวยัเพิ-มขึ: นอยา่งมีนัยสาํคญัในระยะ
หลัง เช่น การศึกษาของเด็กปฐมวยั (อายุ D-E ปี) พบว่ามีอตัราการเขา้เรียนในรูปแบบใด
รปูแบบหนึ-งเพิ-มขึ: นแต่ยงัมีปัญหาในเรื-องคุณภาพของสถานดแูลเด็ก ส่วนเด็กและเยาวชนที-อยู่
ในวยัเรียนมีอตัราการเขา้เรียนเพิ-มสงูขึ: น อตัราการลาออกกลางคนัมีแนวโน้มลดลง ปัญหาใหญ่
ของการศึกษาไทยคือเรื-องคุณภาพการศึกษา ซึ-งพบว่าผลสัมฤทธิmทางการเรียนอยูใ่นเกณฑ์ตํ -า
และมีแนวโน้มลดลง เมื-อเทียบกบัมาตรฐานนานาชาติ ผลการประเมินของเด็กไทยยงัดอ้ยกว่า
ประเทศเพื-อนบา้น ยกเวน้อินโดนิเซีย นอกจากนี: ยงัมีปัญหาความไม่เท่าเทียมกนัทางคุณภาพ
โรงเรียน สะทอ้นจากผลคะแนนที-แตกต่างกันมากระหว่างประเภทโรงเรียนระหว่างภูมิภาค 
นอกจากนี:  ยงัพบว่า ระบบการศึกษาของไทยมีส่วนผลกัดนัใหเ้ด็กตอ้งออกนอกระบบโรงเรียน 
อาทิ กฎระเบียบที-ไม่เอื: อต่อการศึกษาและการเรียนรูข้องเด็ก ปัญหาคุณภาพการจดัการศึกษา 
(สาํนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, CFFD อา้งถึงใน สาํนักงาน
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ส่งเสริมสวสัดิภาพและพิทักษ์ เยาวชน ผูด้อ้ยโอกาส และผูส้งูอายุ, CFFG: C]) การทรวงศึกษา
ไดมี้จดัการศึกษาตลอดชีวติ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั แต่ยงัขาดเนื: อหา
และวิธีการเรียนที-เหมาะสม ยงัไม่เอื: ออํานวยใหผู้เ้รียนเรียนรูก้ารคิดวิเคราะห ์ไดด้ว้ยตนเอง 
ขาดบุคลากรครูที-มาจากคนรุ่นใหม่ที-มีความรูค้วามสามารถ ผู้ที-จะประกอบวิชาชีพครูไม่มี
ความรูค้วามเขา้ใจอย่างถ่องแท้ในหลักสูตรกระบวนการ ผลิตครู ปัจจุบันไม่เน้นการปลูกฝัง
อย่างต่อเนื-องและจริงจังด้านคุณค่า คุณธรรม จิตวิญญาณ ของความเป็นครู จึงทําใหค้รูไม่
สามารถเป็นพลงัหลกัในการขบัเคลื-อนการปฏิรปูการศึกษา รวมทั:งขาดนักแนะแนวมืออาชีพให้
คําปรึกษาแก่เด็ก เกี-ยวกับการดํารงชีวิต นอกเหนือจากการใหค้ําแนะนําทางการเรียนเพียง
อยา่งเดียว 

การเปลี-ยนแปลงทางเทคโนโลยี ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการสื-อสารใน
รปูแบบที-หลากหลาย การสื-อสารกนัอยา่งไรพ้รมแดนและรวดเร็วทันใจทําใหผู้ค้นทุกเชื: อชาติทั -ว
โลกสามารถติดต่อสื-อสารแลกเปลี-ยนขอ้มูลกันไดต้ลอดเวลา เป็นโอกาสใหเ้ด็กไดเ้สริมสรา้ง
สงัคมแห่งการเรียนรู ้และดึงดูดความสนใจของเด็กและเยาวชนใหเ้ป็นคนใฝ่เรียนรู ้จุดประกาย
ความคิดและจินตนาการใหม่ๆ ในเชิงสรา้งสรรค์ แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นภัยคุกคามต่อเด็ก 
ส่งผลต่อการใชเ้วลาว่างของเด็กไทย เด็กใชเ้วลาว่างในการดูโทรทัศน์ คุยโทรศัพท์มือถือ และ
อินเตอรเ์น็ตมากขึ: น เกิดปัญหาเด็กติดเกม ทําใหผ้ลการเรียนของเด็กตํ -าลง  พฤติกรรมของเด็ก
ส่วนหนึ- งได้รับอิทธิพลมาจากสื-อต่างๆ ทําให้เด็กเกิดพฤติกรรมเลียนแบบสื-อโดยตรง 
โดยเฉพาะสื-อโทรทศัน์และอินเตอรเ์น็ต รายการที-เหมาะสมสําหรบัเด็กยงัมีจาํนวนน้อย แต่รฐัก็
ไดมี้การจดัการใหร้ายการโทรทศัน์แต่ละรายการจะตอ้งบอกระดับความเหมาะสมของช่วงอายุที-
สมควรดรูายการนั:นๆ และไดม้ีการล็อกเว็บไซด์ที-มีเนื: อหาไม่เหมาะสมกบัเด็กตามสถานศึกษา 
ไดมี้การประกวดการสรา้งสื-อที-มีความเหมาะสมสําหรับเด็ก เพื-อใหเ้ด็กไดมี้สื-อทางเลือกที-
เหมาะสมกบัช่วงวยัของตนเอง และแกปั้ญหาในขอ้จาํกัดต่อเด็กผูมี้ฐานะยากจนที-ไม่สามารถ
เขา้ถึงเทคโนโลยีไดอ้ย่างเท่าเทียม โดยรัฐบาลได้กําหนดแนวนโยบายพัฒนาเครือข่ายและ
พฒันาระบบ “ไซเบอรโ์ฮม (Cyber Home)” ที-สามารถส่งความรูม้ายงัผูเ้รียนโดยระบบ
อินเตอรเ์น็ตความเร็วสงู ส่งเสริมใหนั้กเรียนทุกระดับชั:นไดใ้ชอุ้ปกรณ์คอมพิวเตอรแ์ท็บเล็ตเพื-อ
การศึกษา (Tablet) ขยายระบบโทรทัศน์เพื-อการศึกษาใหก้วา้งขวาง ปรบัปรุงหอ้งเรียนเพื-อให้
ไดม้าตรฐานหอ้งเรียนอิเล็กทรอนิกส ์

การใชแ้รงงานเด็กอายุ 6F-6] ปี มีแนวโน้มลดลง แต่ยงัคงมีเด็กจาํนวนหนึ-งที-ตอ้งเขา้
สู่ตลาดแรงงานตั:งแต่อายุยงัน้อย เนื-องมาจากสถานทางครอบครวัที-ยากจน ทําใหป้ระสบกับ
ปัญหาการถูกหลอกลวงเอารัดเอาเปรียบ และถูกใชแ้รงงานอย่างไม่เป็นธรรม นอกจากนี:
เยาวชนที-มีการศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรีมีปัญหาในการเขา้สู่ตลาดแรงงานและเกิดปัญหา
การว่างงาน ผลสืบเนื-องมาจากความไม่สอดคลอ้งระหว่างความตอ้งการแรงงานกับการผลิต
กาํลังคนของประเทศ ส่งผลให ้คุณภาพแรงงานไทยมีระดับภาพการผลิตตํ -า และยงัเสียเปรียบ
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ในการแข่งขนักับประเทศอื-น ส่วนหนึ-งเป็นผลพวงจากระบบการศึกษาที-ยงัไม่มีคุณภาพที-ดีพอ
เมื-อเทียบกบัระบบการศึกษาของประเทศอื-น 

ในปัจจุบนัไดมี้การตั:งสภาเด็กและเยาวชน แต่การสนับสนุนกิจกรรมยงัมีไม่เต็มที- ทั:งนี:  
สภาเด็กและเยาวชนต้องได้รับการสนับสนุนงบประมาณ องค์ความรู ้และพี- เลี: ยง รวมทั: ง
ตอ้งการใหค้ณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนมีคุณภาพ ใหส้มาชิกสภาฯ มีความสามัคคีและ
พรอ้มรว่มงาน ตลอดจนตอ้งการใหป้ระธานสภาฯ มีความเป็นผูนํ้า ในการจดัทาํแผน มาตรการ 
เพื-อนําเสนอแก่หน่วยงานภาครัฐ อีกทั: งมีความสามารถในการบริหารจัดการสภาให้มี
ความสามารถในการสื-อสารประชาสัมพันธ์ เรื-องที-เกี-ยวกับสิทธิที-เด็กทุกคนจะตอ้งไดร้ับจาก
ภาครฐัว่ามีอะไรบา้ง (สมพงษ์ จิตระดบั และคณะ, CFFD อา้งถึงใน สํานักงานส่งเสริมสวสัดิ
ภาพและพิทกัษ์ เยาวชน ผูด้อ้ยโอกาส และผูส้งูอายุ, CFFG: Cb)  

วิกฤตการณ์ทางการเมืองขาดเสถียรภาพ ที-ยืดเยื: อส่งผลต่อการพัฒนาสังคมของ
ประเทศไทยอย่างเป็นลูกโซ่ เพราะเมื-อมีการเปลี-ยนแปลงรัฐบาลชุดใหม่ ก็จะส่งผลต่อการ
กาํหนดนโยบายรวมถึงการนํานโยบายไปปฏิบติั กล่าวคือ หากรฐับาลที-ถกูเลือกขึ: นมาใหบ้ริหาร
ประเทศเป็นรัฐบาลชุดเก่านโยบายต่างๆ ที-กําลังดําเนินการอยู่ก่อนหน้า ก็จะสามารถ
ดําเนินงานไปสู่การปฏิบัติไดอ้ยา่งต่อเนื-อง แต่ถา้หากเป็นรัฐบาลชุดใหม่ นโยบายบางอย่างที-
กาํลงัดาํเนินการอยู ่หรือกาํลงัรอการอนุมัติ อนัเป็นแนวคิดมาจากรฐับาลชุดเดิม แต่รฐับาลชุด
ใหม่ไม่เห็นความสําคัญก็จะหยุดชะงัก หรือถูกปรับเปลี-ยนไปตามความเห็นตามนโยบายของ
รัฐบาล อันเป็นเหตุให้แต่ละหน่วยงานภาครัฐแต่ละภาคส่วนจะต้องแก้ไขปรับเปลี-ยน
ยุทธศาสตร ์แผนงาน ใหเ้ป็นไปตามแนวทางของรฐับาลชุดนั:น ซึ-งในการจดัทําแผนงานต่างๆ ก็
จะตอ้งใชเ้วลาในการจดัทํา การอนุมัติแผน และการนําไปปฏิบัติ หรือหากมีการปรับเปลี-ยน
รฐับาล หรือปรบัเปลี-ยนรฐัมนตรี ในแต่ละครั:ง ก็จะตอ้งจดัทําทั:งหมดขึ: นใหม่เพื-อใหเ้ป็นไปตาม
แนวคิดของรัฐบาล และผูบ้ริหาร ชุดนั:นๆ คนนั:นๆ ส่งผลใหน้โยบายไม่ไดถู้กนําไปใชอ้ย่าง
ต่อเนื-อง การแกไ้ขปัญหาต่างๆ ที-เกิดขึ: นจึงไม่ไดร้ับการแกไ้ขอยา่งต่อเนื-องและทันท่วงที เกิด
ความสบัสนกบัผูนํ้าแผนไปปฏิบติั รวมถึงประชาชน และโยงไปถึงการสง่ผลกระทบต่อเด็ก อยา่ง
มีความสัมพันธ์ในลักษณะลูกโซ่ นอกจากนี: วิกฤตการณ์ทางการเมืองยงัสรา้งความแตกแยก
ภายในสงัคมระหวา่งบุคคลที-มีความเห็นทางการเมืองที-แตกต่างกนั ซึ-งส่งผลต่อเด็ก คือ การที-
ผูป้กครองชกัจงูเด็กใหเ้ขา้มาเป็นส่วนหนึ-งในการมีส่วนร่วมทางการเมือง อาจส่งผลทําใหค้วาม
เคารพในหลกันิติธรรมและสถาบนัต่างๆ ในระบอบประชาธิปไตยอ่อนแอลง 

เมื-อมีการเปิดเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.CFF] จะมีการเคลื-อนยา้ยแรงงานเขา้สู่
ประเทศไทยมากขึ: น ไม่เพียงแต่การเคลื-อนยา้ยแรงงานที-มีฝีมือทักษะฝีมืออยา่งเสรี \ สาขา 
ไดแ้ก่ วิศวกรรม พยาบาล สถาปัตยกรรม วิชาชีพสํารวจ แพทย์ ทันตแพทย์ และนักบัญชี 
(คณะกรรมการส่งเสริมการพฒันาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ, CFFE: b) เท่านั:น อีกทั:งการเขา้
มาของแรงงานไม่ใช่มีแต่เพียงแรงงานผูใ้หญ่เท่านั:น เพราะในการเขา้มาบางกลุ่มก็จะมีเด็กที-
เป็นลูกหลานติดตามมาด้วย หรือไม่ก็เป็นการที- เด็กเดินทางเข้ามาเอง ปัญหาเรื-องเด็ก
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เคลื-อนยา้ยไม่ว่าจะเป็นการเขา้มากับพ่อแม่ที-เขา้มาเป็นแรงงานภายในประเทศไทย หรือการ
ลักลอบ หลบหนีเขา้มาเองซึ-งจะมีทั:งที-เขา้มาทํางานรับจา้งตามโรงงาน หรือในกลุ่มที-ไม่ได้
ทํางานอาศัยอยู่ตามท้องถนน ที- เรียกว่าเด็กเร่ร่อน ในตอนนี: มีเด็กกลุ่มนี: เป็นจํานวนมาก
ภายในประเทศไทย ซึ-งสามารถพบเห็นไดต้ามทอ้งถนนที-มาเป็นขอทานกนัเป็นจาํนวนมาก ซึ-ง
ในนั:นก็มีเด็กรวมอยู่ดว้ย ตามสถานที-ก่อสรา้งที-พ่อแม่เขา้มาทํางานก่อสรา้ง หรือที- เรียกว่า
ลกูหลานแรงงาน เช่นที-มหาชยั ที-จะมีแรงงานชาวพม่าเขา้มาทํางานกนัเป็นจาํนวนมาก ซึ-งใน
แต่ละชุมชน แต่ละสถานที-ก็จะมีเด็กรวมอยู่ดว้ย จากการเล่าถึงประสบการณ์การทํางานของ 
ทองพลู บวัศรี (CFF\)  

 
 “ เด็กที- เข ้ามาเ ป็นแรงงาน หรือ เ ด็กที- ติดตามพ่อแม่มา ที- อาศัยอยู่
ภายในประเทศไทย จะไดเ้ขา้รบัการศึกษาในสถาบนัการศึกษาของรฐั โดยใช้
มติคณะรัฐมนตรี ปี พ.ศ.CFE] การจัดการศึกษาแก่บุคคลที-ไม่มีหลักฐาน
ทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสญัชาติไทย”  
 
แสดงถึงการที-ประเทศไทยได้วางแผน มาตรการ กลไก ที- จะรองรับปัญหาเรื-อง

การศึกษาของเด็กต่างดา้วเอาไวแ้ลว้ แต่ก็ยงัมีกลุ่มเด็กเคลื-อนยา้ยอีกเป็นจํานวนมากที-เดิน
ทางเขา้มาทํางานในประเทศไทยโดยผิดกฎหมาย ไม่มีหลกัฐานทะเบียนราษฎร ์จึงถูกเอารดัเอา
เปรียบจากนายจา้ง จึงถกูใชท้ํางานที-เป็นอนัตรายต่อเด็ก ไม่ไดร้บัคา่จา้งแรงงานหรือจ่ายค่าแรง
ตํ -ากวา่มาตรฐาน หรืออาจตกเป็นเหยื-อการคา้มนุษย ์
 การค้ามนุษย์ หรือการค้าเด็ก เป็นปัญหาใหญ่ปัญหาหนึ- งที- ทุกประเทศทั -วโลกให้
ความสําคัญมาก อีกทั:งประเทศไทยเป็นประเทศที-ถูกจับตามองมากที-สุดประเทศหนึ- ง อัน
เนื-องมาจากการประเมิณของกระทรวงต่างประเทศสหรฐัอเมริกา วนัที- C_ มิถุนายน พ.ศ. 
CFF\ ไดร้ายงานสถานการณ์การคา้มนุษย ์หรือ TIP Report ประจาํปี C_6E ทั -วโลก ซึ-งในปีนี:
ประเทศไทยถูกปรบัลดอนัดับจากกลุ่ม Tier C Watch List ลงมาอยูใ่นบญัชีกลุ่ม Tier D ซึ-งถือ
เป็นกลุ่มประเทศที-มีสถานการณ์การคา้มนุษยใ์นระดบัเลวรา้ยที-สุด การที-ไทยถกูปรบัลดอนัดับ
ในครั:งนี:  เป็นผลมาจาก การที-ไทยถกูกล่าวว่ามีการดําเนินการที-ไม่สอดคลอ้งกับมาตรฐานขั:น
ตํ -าของกฎหมายสหรฐั และไม่มีความพยายามแกไ้ขปัญหาการคา้มนุษยอ์ยา่งจริงจงัในช่วง 6 ปี
ที-ผ่านมา 
 การที-ประเทศไทยกับประเทศเพื-อนบา้นมีระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจที-แตกต่างกัน
เป็นสาเหตุสําคัญที-ทําใหแ้รงงานจากประเทศเพื-อนบา้นเขา้มาแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที-
ดีกว่าผ่านแนวพรมแดนที-ติดต่อกัน ซึ-งง่ายต่อการตกเป็นเหยื-อของกระบวนการค้ามนุษย ์
โดยเฉพาะธุรกิจทางเพศ เช่นเดียวกนักับเด็กไทยที-ครอบครวัมีฐานะยากจน หรือเป็นชนกลุ่ม
น้อย ก็จะถูกหลอกลวงใหค้า้บริการทางเพศในไทย หรือถกูส่งไปประเทศอื-น ซํ:ารา้ยกว่านั:นพ่อ
แม่เป็นคนติดต่อขายลกูเองเพราะตอ้งการเงินมาใช ้พ่อแม่บางคนรูที้-ไปของเด็กแต่ก็ยงัเต็มใจที-
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จะขายลกู แต่บางคนก็ถูกหลอก เพราะคิดว่าตนก็ไดเ้งินมาใช ้ส่วนลกูก็จะไดมี้ความเป็นอยู่ที-
สบายขึ: น และส่งเงินมาให้พ่อแม่ใช้ แม้ว่ารัฐบาลไทยจะได้ตระหนักและ ได้ประกาศใช้
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการคา้มนุษย ์พ.ศ.CFF6 เพื-อเป็นการป้องกันและ
ปราบปราม และไดจ้ดัทําแผนระดบัชาติ ในการจดัตั:งกลไกเพื-อบรูณาการทํางานร่วมกนักนักบั
ส่วนกลาง ทอ้งถิ-นและประเทศเพื-อนบา้น แต่ปัญหาก็ยงัคงมีอยู่หรือมีแนวโน้มลดลง ในทาง
ตรงกนัขา้มตวัเลขสถิติจากหน่วยงานที-เกี-ยวขอ้งกลบัแสดงใหเ้ห็นถึงคดีที-เพิ-มมากขึ: น  

ความสลับซับซอ้นและความรุนแรงในสังคม โดยเฉพาะการขาดการพูดคุยและสรา้ง
ความเขา้ใจกนัภายในครอบครวั ทําใหเ้ด็กอยู่ในภาวะเสี-ยงที-จะหันไปหาอบายมุข สิ-งมอมเมา
และมีแนวโน้มในการประพฤติตนเพื-อเรียกรอ้งความสนใจจากสงัคมอยางไม่เหมาะสม ปัจจุบนั
ประเด็นเรื-องการกระทําผิดของเด็กและเยาวชนกําลังกลายมาเป็นปัญหาที-น่ากังวลมากขึ: น
เรื-อยๆ คดีการกระทําผิดของเด็กยงัคงมีแนวโน้มเพิ-มขึ: น ส่วนใหญ่เป็นความผิดเรื-องยาเสพติด
รองลงมาเป็นความผิดเกี-ยวกบัทรพัย ์สาเหตุแห่งการกระทําผิดส่วนใหญ่ระบุว่ามาจากการคบ
เพื-อน รองลงมาเป็นความคึกคะนอง 

นอกจากนี: ยงัพบวา่ ปัจจุบันมีหน่วยงาน องคก์รหลายหน่วยในประเทศไทยที-มีบทบาท
ในการดูแลและใหก้ารสนับสนุนดา้นพัฒนาการและความสามารถของเด็กและเยาวชน ซึ-งมี
ความหลากหลายของเครื-องมือทดสอบที-แต่ละหน่วยนํามาใช้ และบางเครื-องมือยังขาด
มาตรฐานหรือเป็นของต่างประเทศนํามาแปลเป็นฉบบัภาษาไทย ซึ-งไม่เหมาะสมกบับริบทของ
สงัคมไทยตลอดจนขาดนักวิชาการ ผูป้ฏิบติังาน และครูที-จะใชเ้ครื-องมือทดสอบคดัแยกเด็กได้
อย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานเดียวกนั ทั:งนี:  ไดม้ีความพยายามของกลุ่มคณะทํางานที-
เป็นผูเ้ชี-ยวชาญหลายสาขาไดร้วมกลุ่มเพื-อผลักดันใหเ้กิดการคดัแยก วินิจฉัย และส่งผลไปถึง
การดูแล ส่งเสริมศักยภาพเด็กไทยเพื-อใหก้ารพัฒนาเด็กกลุ่มนี: เป็นรูปธรรมจําเป็นตอ้งสรา้ง
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐโดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงมหาดไทยรวมทั:งหน่วยงานอื-นๆ ที-เกี-ยวขอ้งอยา่งชดัเจนทั:งระยะสั:น และระยะยาว 
 
$.; กลไกและมาตรการของการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิเด็ก ภายใตก้รอบ

ประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซียน 
 
 ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ประกอบดว้ย D เสาหลัก ไดแ้ก่ เสา
ประชาคมการเมืองและความมั -นคง (ASEAN Political-Security Community: APSC) เสา
ประชาคมเศรษฐกิจ (ASEAN Economic Community: AEC) และเสาประชาคมสังคมและ
วฒันธรรม (ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC) งานวิจยัชิ: นนี: ไดท้ําการศึกษา เสา
ดา้นประชาคมสงัคมและวฒันธรรม ซึ-งมีการจดัทํากฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) ในส่วนที-
เกี-ยวขอ้งกบัประชาคมสงัคมและวฒันธรรม คือ การเคารพและคุม้ครองสิทธิมนุษยชน และสิทธิ
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เสรีภาพขั:นพื: นฐาน  การพัฒนาอย่างยั -งยืนเพื-อประโยชน์ของประชาชนรุ่นปัจจุบนัและอนาคต 
พฒันาความเป็นอยูที่-ดี การดํารงชีวิต และสวสัดิการของประชาชนเพื-อสรา้งความเขม้แข็งแห่ง
ประชาคมที-มีความรับผิดชอบทางสงัคม เสริมสรา้งพลงัประชาชนและเสริมสรา้งความเขม้แข็ง
แหง่ประชาคมอาเซียน เพิ-มพนูความเป็นอยูที่-ดีและการดาํรงชีวิตของประชาชนอาเซียนดว้ยการ
ใหป้ระชาชนมีโอกาสที-ทัดเทียมกันในการเขา้ถึงการพัฒนามนุษย ์สวสัดิการสังคม และความ
ยุติธรรม และการส่งเสริมอาเซียนที-มีประชาชนเป็นศูนยก์ลาง ทุกภาคส่วนของสงัคมไดร้บัการ
ส่งเสริมใหมี้ส่วนรว่ม และไดร้บัประโยชน์จากการรวมตวัและการสรา้งประชาคมอาเซียน 
 จากการที-สมาชิกอาเซียนทุกประเทศไดใ้หส้ัตยาบนัและเป็นภาคีอนุสญัญาว่าดว้ยการ
ขจดัการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรปูแบบ (CEDAW) และอนุสญัญาว่าดว้ยสิทธิเด็ก (CRC) ใน
การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั:งที- 6_ ผูนํ้าอาเซียนทั:ง 6_ ประเทศ ไดร้บัรองแผนปฏิบติัการ
เวียงจันทน์ พ.ศ.CFE\-CFFD ซึ-งในแผนดังกล่าวเรียกรอ้งใหมี้การจัดตั:งคณะกรรมการ
ส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิสตรีและเด็กขึ: น อีกทั:งกฎบัตรอาเซียนซึ-งมีผลบังคับใชเ้มื-อวนัที- 15 
ธันวาคม พ.ศ.CFF6 ในขอ้ 6E ระบุใหม้ีการจดัตั:งองคก์รสิทธิมนุษยชนอาเซียน เพื-อให้
สอดคล้องกับหลักการและวัตถุประสงค์หลักของกฎบัตรในเรื-องการส่งเสริมคุม้ครองและ
เสรีภาพขั:นพื: นฐาน จึงไดจ้ดัตั:ง กลไกพิเศษดา้นสิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental 
Commission on Human Right: AICHR) ขึ: น เมื-อเดือนตุลาคม พ.ศ. CFFC ประกอบดว้ยผูแ้ทน
ประเทศละ 6 คน รวม 6_ คน ผูแ้ทนไทยคนปัจจุบนั คือ ดร. เสรี นนทสูติ ดํารงตําแหน่ง
ระหวา่งวนัที- Cb มกราคม พ.ศ.CFFG–D6 ธันวาคม พ.ศ.CFF] มีอาํนาจหน้าที-ในการ จดัทํา
ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพพื: นฐาน จัดทําปฏิญญาอาเซียน 
ส่งเสริมความตระหนักในเรื-องสิทธิมนุษยชน ใหบ้ริการ ใหค้าํปรึกษาและใหค้วามช่วยเหลือทาง
เทคนิคเรื-องสิทธิมนุษยชนแก่กลไกในอาเซียนต่างๆ และพัฒนาแนวทางและท่าทีร่วมกัน
เกี-ยวกบัประเด็นสิทธิมนุษยชนที-เป็นประโยชน์ต่อประชาชนอาเซียน  

ภายใตแ้ผนการจดัตั:ง ASCC ภายใตเ้ป้าหมายความยุติธรรมและสิทธิ ในการประชุมสุด
ยอดอาเซียนครั:งที- 6E เมื-อวนัที- C] กุมภาพนัธ์–6 มีนาคม พ.ศ.CFFC ผูนํ้าอาเซียนไดใ้หก้าร
รบัรองปฏิญญาชะอํา–หัวหิน ว่าดว้ยแผนงานสําหรับประชาคมอาเซียน CFFC–CFF] ที-
รวมถึงประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซียน ที-ระบุใหม้ีการจดัตั:งคณะกรรมาธิการเซียนเพื-อ
ส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิสตรีและเด็ก ซึ-งเป็นมาตรการสําคัญเพื-อเป็นหลักประกันในการ
พฒันาอยา่งเท่าเทียมสาํหรบัสตรีและเด็ก จึงมีการจดัตั:ง กลไกพิเศษดา้นสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก 
(ASEAN Commissions on the Promotion and Protection of the Right of Women and 
Children) ขึ: นเมื-อวนัที- \ เมษายน พ.ศ.CFFD  ผูแ้ทนไทยดา้นสิทธิเด็กคนปัจจุบัน ไดแ้ก่ นาง
สายสุรี จุติกุล มีอํานาจหน้าที-ในการส่งเสริมดาํเนินการตามตราสารต่างๆ ที-เกี-ยวขอ้งกบัสิทธิ
สตรีและเด็ก กาํหนดนโยบาย แผนงาน และยุทธศาสตรเ์ชิงนวตักรรม เพื-อส่งเสริมและคุม้ครอง
สิทธิสตรีและเด็กที-จะเอื: อประโยชน์ต่อการสรา้งประชาคมอาเซียน ส่งเสริมใหส้าธารณชนมี
ความตระหนักและมีความรู ้เกี-ยวกับสิทธิเด็กและสตรี พรอ้มทั:งเป็นปากเสียงแทน ช่วยเหลือ
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เมื-อไดร้บัรอ้งขอ ในการเตรียมรายงาน CEDAW และ CRC และการดําเนินงานตามขอ้สังเกต
สรุปของคณะกรรมการฯ และกระตุน้ใหส้มาชิกประมวลงานดา้นกฎหมาย กฎระเบียบ นโยบาย 
และการปฏิบติัเพื-อสตรีและเด็ก เจา้หน้าที-อาวุโส 6b สาขาภายใต ้ASCC ในส่วนที-เกี-ยวขอ้งกบั
การศึกษาครั: งนี:  คือสาขาที- เ กี-ยวข้องในเรื-อง สวัสดิการสังคมและการพัฒนา (ASEAN 
Ministerial Meeting on Social Welfare and Development: AMMSWD) โดยมี สาํนักงาน
ปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั -นคงของมนุษย ์เป็นหน่วยงานหลกัในการดาํเนินงาน 
 การศึกษาครั:งนี: ไดท้ําการศึกษาในเสาหลกั ASCC ในดา้นความยุติธรรมและสิทธิ (C) 
มีเป้าหมาย ในการคุม้ครองสิทธิและสวสัดิการสาํหรบัเด็ก (C6) 
 
 
 

  
 
 

ภาพที� 4.1 กลไกการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิและสวสัดิการ สตรี เด็ก ผูส้งูอายุ ผูพิ้การ 
ที�แหลง่มา: สภาองคก์ารพฒันาเด็กและเยาวชน, 2556. 
  
 จากภาพที- 4.1 แสดงใหเ้ห็นถึงกลไกการทํางานของการส่งเสริมคุม้ครองสิทธิและ
สวสัดิการเด็ก ที-เน้นในเรื-อง การปกป้องผลประโยชน์สิทธิ การส่งเสริมโอกาสอย่างเท่าเทียม 
และการยกระดบัคุณภาพชีวติและมาตรฐานการดาํรงชีวิต กลไกนี: เป็นกลไกที-ทุกประเทศจะตอ้ง

C 
ความยุติธรรม

และ 
สิทธิ 

การส่งเสริมและคุม้ครองสทิธิ
และสวสัดิการ สตรี เด็ก 

ผูส้งูอายุ ผูพิ้การ 

เน้นการปกป้อง
ผลประโยชน์ลิทธิ 

เน้นการส่งเสริม
โอกาสอย่างเท่าเทียม 

เน้นการยกระดบัคุณภาพชีวิต
และมาตรฐานการดาํรงชีวิต 
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นําไปปฏิบติัใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายในประเทศของตน ในส่วนของประเทศไทย 
เรื-องการส่งการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิเด็ก ไดมี้การเตรียมการ จดัทําแนวทางการดําเนินการ 
มาในระดับหนึ-งแลว้ และไดม้ีการแกไ้ข ปรบัปรุง อยูต่ลอดเวลา เพื-อใหท้ันต่อสถานการณ์โลก
ปัจจุบนั ที-มีลกัษณะเป็นพลวตัร เธียรทอง ประสานพานิช (2556) กล่าวไวว้า่ 
 

 “หากพิจารณาจากกรอบยุทธศาสตร์ นโยบาย และขอ้กฎหมายต่างๆ ที-
เกี-ยวขอ้งกับการทํางานด้านสิทธิเด็ก จะเห็นได้ว่า ประเทศไทยนั:นมีกลไก
ต่างๆ ที-ค่อนขา้งครอบคลุมอยู่แลว้ แมไ้ม่มีการเปิดเป็นประชาคมอาเซียน
ประเทศไทยก็จะยงัคงทาํงานทางดา้นส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิเด็กกนัไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพและต่อเนื-อง”  

 
เพราะในตอนนี: ยงัไม่มีอาเซียนเขา้มาภาครฐั ภาคประชาสงัคมภายในประเทศไทยก็มี

การจดัทาํแผน แนวทางการดาํเนินการแกไ้ขปัญหา ที-เกี-ยวกบัเด็กอยา่งต่อเนื-อง 
 จากขอ้เสนอแนะที-ไทยไดร้บัมาปฏิบัติภายใตก้ระบวนการ Universal Periodic (UPR) 
พบวา่ หมวดที-มีความเกี-ยวขอ้งกับเรื-องการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิเด็ก เพื-อการเตรียมความ
พรอ้มเขา้สู่การเป็นประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซียน ในปี พ.ศ.CFF] เป็นไปตาม ตาราง
ที- E.C 
 
ตารางที� $.@ ขอ้เสนอแนะที-ไทยไดร้บัมาปฏิบติัภายใตก้ระบวนการ Universal Periodic (UPR) 
 
 หมวด  ขอ้เสนอแนะที�ประเทศไทยรบัไปปฏิบตัิ 
การเสริมสรา้ง 
ความเขม้แข็งของ
กลไกและแผนสิทธิ
มนุษยชน 

CE. ดาํเนินงานอยา่งใกลชิ้ดกบัอาเซียนอยา่งต่อเนื-องเพื-อเสริมสรา้ง
กลไกของคณะกรรมาธิการระหวา่งรฐับาลอาเซียนวา่ดว้ยสิทธิ
มนุษยชน และคณะกรรมาธิการอาเซียนวา่ดว้ยการส่งเสริมและ
คุม้ครองสิทธิเด็ก เพื-อส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิประชาชนใน
อาเซียน 

การส่งเสริมและ
คุม้ครองกลุ่มต่างๆ 
ในสงัคม 

FC. เสริมสรา้งความเขม้แข็งของการดาํเนินงานตามนโยบายและ
มาตรการต่างๆ เพื-อคุม้ครองกลุม่เปราะบางในสงัคม อาทิ สตรี 
เด็ก คนยากจน กลุม่ชาติพนัธุ์ และ ผูโ้ยกยา้ยถิ-นฐาน 

FD. พยายามส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิมนุษยชนของประชาชนอยา่ง
ต่อเนื-อง โดยเฉพาะ สิทธิของกลุม่เราะบาง 

FE. เสริมสรา้งแนวความคิดของการยอมรบัความหลากหลายทางสงัคม
และชาติพนัธุใ์นสงัคมไทย และคุม้ครองสิทธิอยา่งต่อเนื-อง  
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ตารางที� $.@ (ต่อ) 
 
 หมวด  ขอ้เสนอแนะที�ประเทศไทยรบัไปปฏิบติั 
 FF. แกไ้ขปัญหาการเลือกปฏิบติัต่อเด็กและวยัรุ่นที-เป็นชนกลุ่มน้อย

หรือที-ตกอยูน่สถานการณ์ที-มีความเปราะบางเป็นพิเศษ  
GE. ดาํเนินงานความพยายามเพื-อประกนัความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก 
GF. ส่งเสริมและคุมครองสิทธิสตรีและเด็กอยา่งต่อเนื-อง  
GG. ทบทวนกฎหมายและนโยบายสาธารณะที-เกี-ยวกบัสิทธิเด็กให้

สอดคลอ้งกบัอนุสญัญาวา่ดว้ยสิทธิเด็กและพิธีสารเลือกรบัของ
อนุสญัญาฯ 

G\. ส่งเสริมนโยบายเพื-อคุม้ครองสิทธิเด็ก เสริมสรา้งความเขม้แข็งของ
กลไกต่างๆ ที-มีอยูร่วมทั:งส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิเด็ก 

G]. ใชม้าตรการที-จาํเป็นทั:งหมดเพื-อขจดัการล่วงละเมิดและแสวง
ประโยชน์ทางเพศจากเด็ก การตีเด็ก และแกปั้ญหาการใชแ้รงงาน
เด็กในรปูแบบที-แลวรา้ยที-สุด 

Gb. หา้มการลงโทษตีเด็กในรปูการ 
\_. เสริมสรา้งความเขม้แข็งของระบบการใหค้วามช่วยเหลือดา้น

กฎหมายและการคุม้ครองดา้นจิตวทิยาสงัคมใหเ้หมาะสมกบัความ
ตอ้งการเฉพาะของผูเ้ยาว ์และเพื-อป้องกนัไม่ใหก้ลุ่มคนดงักล่าวตก
เป็นเหยื-อของการใชค้วามรุนแรงในครอบครวัซํ:าอีก 

\6. ใชก้ลไกต่างๆ ที-มีอยูใ่หเ้ขม้แข็งขึ: นเพื-อคุม้ครองและช่วยเหลือเด็กที-
อาศยัอยู ่และหรือ ทาํงานบนทอ้งถนน 

ปัญหาการคา้มนุษย ์ ]\. รว่มมืออยา่งใกลชิ้ดกบัประเทศเพื-อนบา้นอยา่งต่อเนื-องเพื-อขจดั
และปราบปรามการคา้มนุษยโ์ดยเฉพาะผูห้ญิงและเด็ก และเพื-อ
แกไ้ขสถานการณ์ของแรงงานโยกยา้ยถิ-นฐานแบบไม่ปกติ ผูลี้: ภยั
และผูแ้สวงหาที-พกัพิง  

bD. เพิ-มความพยายามในการป้องกนัการคา้มนุษยเ์พื-อแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศและใชแ้รงงานบงัคบั รวมถึงการคา้ประเวณีเด็ก 

bE. ใชม้าตรการที-จาํเป็นเพื-อแกไ้ขรากเหงา้ของปัญหาการคา้ประเวณี
เด็กการท่องเที-ยวเพื-อบริการทางเพศ สื-อลามกเด็ก และการคา้เสรี 
รวมทั:งเพิ-มความพยายามในการปรบัปรุงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ 
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ตารางที� $.@ (ต่อ) 
 
 หมวด  ขอ้เสนอแนะที�ประเทศไทยรบัไปปฏิบติั 
 bF. แกไ้ขปัญหาสื-อลามกเด็กและการคา้มนุษยท์ั:งเด็กหญิงและเด็กชาย

เพื-อวัตถุประสงค์ทางเพศอย่างจริงจัง รวมทั:งการสนับสนุนให้
ตํารวจและเจา้หน้าที-ตามชายแดนเพิ-มความพยายามเพื-อแกไ้ข
ปัญหาเหล่านี:  ตลอดจนหาความรบัผิดชอบในกรณีที-รฐัขาดความ
พยายามในการดาํเนินคดีซึ-งเท่ากบัเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยขน 

 
แหล่งที�มา: กระทรวงยุติธรรม. กรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ, CFFG. 
หมายเหตุ: ปรับปรุงจาก ขอ้เสนอแนะที-ไทยได้รับมาปฏิบัติภายใตก้ระบวนการ Universal 

Periodic (UPR) 
 
 คณะกรรมการสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ ไดย้ํ:าใหป้ระเทศไทยใหค้วามสาํคญัของการ
ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยใหค้รบทุกดา้น ทั:งการพัฒนาสติปัญญา สุขภาพกายและ
สุขภาพจิต และการดาํเนินการของไทยเพื-อแกไ้ขปัญหาต่างๆ อาทิ การเลือกปฏิบัติต่อเด็ก การ
ทํารา้ยและล่วงละเมิดสิทธิเด็ก โดยเฉพาะเด็กชายขอบ เช่น เด็กยากจน เด็กเร่ร่อน เด็กพิการ 
บุตรแรงงานโยกยา้ยถิ-นฐาน เด็กพลดัถิ-น และเด็กในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้รวมทั:งปัญหา
บงัคับใชก้ฎหมายดา้นเด็กที-ยงัไม่มีประสิทธิภาพเท่าที-ควร ทั:งนี:  คณะกรรมการฯ มีความห่วง
กังวลเป็นพิเศษกับปัญหาการท่องเที-ยวเพื-อค้าประเวณีเด็กและสื-อลามกเด็ก โดยเฉพาะ
อินเตอรเ์น็ต ซึ-งเป็นปัญหาที-ตอ้งแกไ้ขเป็นกรณีเร่งด่วน 
 จากการศึกษาในเรื-อง “การศึกษากลไกและมาตรการในการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิ
เด็กในประเทศไทยภายใตก้รอบประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน” พบวา่มีหน่วยงาน
ราชการที-มีส่วนเกี-ยวขอ้งในความรบัผิดชอบในเรื-องการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิเด็กอยู่หลาย
หน่วยงาน ซึ-งในแต่ละหน่วยงานต่างก็มีอาํนาจหน้าที- พันธกิจ ที-แตกต่างกนั ดังนั:น เมื-อมีการ
ออกแผนยุทธศาสตร์ระดับประเทศออกมา ก็จะมีประเด็นยุทธศาสตร์ออกมามากมาย หาก
หน่วยงานใดที- มีอํานาจหน้าที-ครอบคลุมในยุทธศาสตร์นั: น ก็จะต้องนําไปปฏิบัติ ซึ-งใน
การศึกษาครั:งนี: ไดท้าํการเลือกเก็บขอ้มลู หน่วยงานภาครฐัจาํนวน 4 หน่วยงาน ไดแ้ก่   

6) กระทรวงพฒันาสงัคมและความมั -นคงของมนุษย ์
C) กระทรวงยุติธรรม 
D) กระทรวงศึกษาธิการ 
E) สาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ 
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 4.3.1  กระทรวงพฒันาสงัคมและความมั �นคงของมนุษย ์
  จากการประชุมสุดยอดผูนํ้าอาเซียน ครั:งที- 6C ในเดือนมกราคม พ.ศ.CFF_ ที-เมือง
เชบู ประเทศฟิลลิปปินส์ ผู้นําอาเซียนได้ตกลงใหมี้การจัดตั:งประชาคมให้แลว้เสร็จเร็วขึ: น
ภายในปี พ.ศ.CFF] นางสาวยิ-งลักษณ์ ชินวตัร นายกรัฐมนตรี ไดล้งนามในคําสั -งแต่งตั:ง
คณะกรรมการขบัเคลื-อนการเป็นประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซียน เมื-อวนัที- C เมษายน 
พ.ศ. CFFF โดยมีรฐัมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั -นคงของมนุษย ์เป็น
ประธาน โดยมีเสาหลักที- D เรื-องประชาคมสังคมและวฒันธรรม เนื-องจากเกี-ยวขอ้งกับการ
พัฒนาสังคมและความมั -นคงของมนุษย์โดยตรง  คือมีวัตถุประสงค์สําคัญในการยกระดับ
คุณภาพชีวติของประชาชน ส่งเสริมการใชท้รพัยากรธรรมชาติอยา่งยั -งยืนและส่งเสริมอตัลกัษณ์
ทางวฒันธรรมของอาเซียน ซึ-งครอบคลุมความร่วมมือ 6E สาขา ไดแ้ก่ ศิลปะ วฒันธรรม การ
จดัการภยัพิบัติ การศึกษา สิ-งแวดลอ้ม สุขภาพ ปัญหาหมอกควนั ขอ้มลูข่าวสาร แรงงาน การ
พฒันาชนบท และการขจัดความยากจน วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี สวสัดิการสงัคมและการ
พฒันาสตรี เด็ก และ กีฬา เป็นกลไกสาํคญัในการบรรลุจุดมุ่งหมายของประชาคมนี:  และไดร้บั
มอบหมายตามมติคณะรฐัมนตรี เมื-อวนัที- E ตุลาคม พ.ศ.CFFE ใหเ้ป็นหน่วยงานหลกัในดา้น
สงัคมและวฒันธรรม (ASCC) ในการดําเนินงานร่วมกบัหน่วยงานต่างๆที-เกี-ยวขอ้ง ตลอดจน
ประสาน และเชื-อมโยงกับดา้นการเมืองและดา้นเศรษฐกิจ เพื-อใหป้ระชาชนแต่ละประเทศ
อาเซียนอยูร่่วมกนัภายใตแ้นวคิดสงัคมที-เอื: ออาทร มีสวสัดิการทางสงัคมที-ดี และมีความมั -นคง
ทางสงัคม เพื-อการจดัตั:งประชาคมอาเซียนในปี CFF] ในส่วนของอาํนาจหน้าที-ของสาํนักงาน
ส่งเสริมสวสัดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผูด้ ้อยโอกาส และผูสู้งอายุ (สท.) มีภารกิจดังนี:  
เธียรทอง ประสานพานิช (CFFG) ไดใ้หข้อ้มลูไวว้า่ 
 

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั -นคงของมนุษย ์มีการเตรียมความพรอ้ม
เพื-อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน โดยมีการแยกภารกิจของกรมต่างๆ 
ภายในกระทรวง ไดม้อบหมายงานใหส้าํนักงานส่งเสริมสวสัดิภาพและพิทักษ์
เด็ก เยาวชน ผูด้อ้ยโอกาส และผูสู้งอายุ (สท.) เป็นผูร้ับผิดชอบ ซึ-งเป็น
หน่วยงานราชการบริหารส่วนกลาง มีภารกิจหน้าที-ในการส่งเสริมสวสัดิภาพ 
คุ้มครองพิทักษ์สิทธิกลุ่มเป้าหมาย คือ เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และ
ผูส้งูอายุ ใหเ้ป็นมาตรฐานการส่งเสริมสวสัดิภาพและคุม้ครองพิทักษ์สิทธิ โดย
การกําหนดมาตรการ เพื-อให้กลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที-ดีและมีความ
มั -นคงในการดํารงชีวิต ภายในกรมมีการแบ่งโครงสรา้งออกเป็นสํานัก โดยมี
สาํนักเด็ก ที-จะทํางานเกี-ยวของกบัการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิเด็ก ซึ-งกรมมี
หน้าที-ในการ พัฒนาองค์ความรู ้ตั:งแต่ แผนงาน กฎหมาย นโยบาย และใน
เรื-องของการพัฒนา ศักยภาพผู้ทํางานด้านเด็ก เมื-อองค์ความรูไ้ดร้ับเป็น
นโยบายแลว้ กรมมีหน้าที-หลักในการนําองคค์วามรูม้าจดัทําเป็นแผนในการ
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ขบัเคลื-อน ว่าจะขบัเคลื-อนใหห้น่วยงานภาครฐั ภาคประชาชน ภาคสังคมที-มี
ความเกี-ยวขอ้ง รวมทั:งเด็กและเยาวชนเด็กและเยาวชน มีการนําตัวองคค์วามรู ้
ไปใชใ้นทางปฏิบติั มีหน้าที-ติดตามภาพรวมของประเทศในเรื-องของการทํางาน
ดา้นเด็กทั:งหมด และมีหน้าที-ในการพัฒนาและส่งเสริมเครื-อข่ายใหส้ามารถ 
ทาํงานเกี-ยวกบัเด็กได ้ 

 
จากผลการดําเนินงานที-ผ่านมา ไดมี้การดําเนินโครงการ/กิจกรรมเพื-อกลุ่มเป้าหมาย

มาโดยตลอด ดว้ยความร่วมมือจากหน่วยงานทั:งภาครัฐ และ เอกชน ทั:งในส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค และส่วนทอ้งถิ-น รวมทั:งเครือข่ายต่างๆ และไดนํ้าผลการปฏิบัติงานมาถอดบทเรียน 
เพื-อสรา้งเป็นองค์กรความรู ้ในส่วนที- เกี-ยวข้องกับงานที-ปฏิบัติ เพื-อบอกเล่า แลกเปลี-ยน
ประสบการณ์ที-แต่ละหน่วยงานประสบมาโดยตรง (สํานักงานส่งเสริมสวสัดิภาพและพิทักษ์ 
เยาวชน ผูด้อ้ยโอกาส และผูส้งูอายุ, CFFG)  
 กลไกที-เกี-ยวขอ้งกบัการส่งเสริมและคุม้ครองเด็ก ไดแ้ก่ 

6) พระราชบญัญติัส่งเสริมการพฒันาเด็กและเยาวชนแหง่ชาติ พ.ศ. CFF_ 
C) แผนปฏิบติัการพฒันาเด็กและเยาวชนแหง่ชาติ พ.ศ. CFFF-CFFb 
D) นโยบายและแผนยุทธศาสต์ระดับชาติตามแนวทาง “โลกที-เหมาะสม

สาํหรบัเด็ก 
E) คุณลักษณะเด็กไทยสู่อาเซียน (แนวทางการบริหารจัดการเรียนรู ้สู่

ประชาคมอาเซียน) ซึ-งกําหนดโดยสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั:นพื: นฐานกระทรวงศึกษาธิการ สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั:นพื: นฐานกระทรวงศึกษาธิการ 

F) แผนการจัดตั:งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ค.ศ.C__b-
C_6F) 

E.D.6.6  พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.
CFF_  

พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.CFF_ มี
วตัถุประสงค์เพื-อเสริมสรา้งความเขม้แข็งของสถาบันต่างๆ ที-รับผิดชอบเกี-ยวกับปัญหาที-เด็ก
และเยาวชนตอ้งประสบ โดยเฉพาะอยา่งยิ-งปัญหาในการเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมดา้นการ
พฒันาต่างๆ พระราชบัญญติัฉบบันี: ตราขึ: นโดยอาศัยหลกัการและแนวคิดของอนุสญัญาว่าดว้ย
สิทธิเด็กซึ-งประเทศไทยไดเ้ขา้ร่วมเป็นภาคีอนุสญัญา โดยไดใ้หส้ตัยาบันใน พ.ศ.CFDF รวมถึง
หลกัการ “เพื-อประโยชน์สูงสุดของเด็ก” บทบญัญติัทั -วไปของพระราชบัญญติัฉบับนี: ยืนยนัสิทธิ
เด็กและเยาวชนในการไดร้บัการศึกษาขั:นพื: นฐานที-มีคุณภาพดี เด็กที-มีความพิการและเด็กที-มี
ข ้อจํากัดทางการเรียนรู ้ยังมีสิทธิที-จะได้รับการศึกษาที- เหมาะสมที-รัฐจัดให้เป็นพิเศษ 
พระราชบัญญติันี: ยงัยืนยนัถึงสิทธิของเด็กในการรบับริการทางสาธารณสุขที-ไดม้าตรฐานสูงสุด
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เท่าที-มี อีกทั:งสิทธิในการเล่น มีเวลาพกัผ่อน และเขา้ร่วมกิจกรรมนันทนาการที-เหมาะสมตาม
วยัของเด็กและเยาวชน ตลอดจนการมีส่วนร่วมอยา่งเสรีในทางวฒันธรรมและสงัคม มาตรา \ 
แหง่พระราชบญัญติัดงักล่าวบญัญติัใหเ้ด็กและเยาวชนทุกคนมีสิทธิไดร้ับการจดทะเบียนรบัรอง
การเกิดการพฒันาการ การคุม้ครองและโอกาสในการมีส่วนรว่มโดยไม่มีการเลือกปฏิบติั 

ขอ้กําหนดที-สําคัญของพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน
แห่งชาติหมายรวมถึงการสรา้งกลไกในระดับประเทศและระดับทอ้งถิ-นเพื-อส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของเด็กและเยาวชนในการพัฒนาและการจัดตั:งสภาเด็กและเยาวชนทั:งในระดับอําเภอ 
ระดับจงัหวดั และระดับประเทศนายกรฐัมนตรีเป็นประธานกรรมการคณะกรรมการส่งเสริม
การพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ซึ-งหน่วยงานมีหน้าที-ส่งเสริมสนับสนุนใหมี้การจดัประชุม
สมชัชาการพฒันาเด็กและเยาวชนแหง่ชาติซึ-งจดัขึ: นอยา่งน้อยปีละครั:งเพื-อวิเคราะหส์ถานการณ์
เด็กและเยาวชน และเป็นเวทีแลกเปลี-ยนเรียนรูส้าํหรบัเด็กและเยาวชนในดา้นต่างๆ 

ใน พ.ศ.CFF6 สํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์ เด็ก เยาวชน 
ผูด้อ้ยโอกาสและผูสู้งอายุ (สท.) สังกดักระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั -นคงของมนุษย์
ริเริ-มใหก้ารสนับสนุนและความช่วยเหลือในการจดัตั:งสภาเด็กและเยาวชนทั:งในระดับอําเภอ
และระดบัจงัหวดั อนึ-ง สภาเด็กและเยาวชนแหง่ชาติจดัตั:งขึ: นในเดือนมิถุนายน พ.ศ.CFFC โดย
มีผูแ้ทนจากสภาเด็กและเยาวชนระดบัจงัหวดั และผูแ้ทนอีก D] คน จากกลุ่มเยาวชน สมาชิก
สภาเด็กและเยาวชนในระดับอําเภอและระดับจงัหวดัไดด้ําเนินการในเชิงรุกในหลายเวทีเพื-อ
แสดงความเห็นและขอ้เสนอแนะเกี-ยวกบัประเด็นปัญหาดา้นต่างๆ 

การประชุมสมัชชาเด็กและเยาวชนแห่งชาติจัดใหมี้ขึ: นในเดือนพฤศจิกายน 
พ.ศ.CFF6 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื-อจดัทําขอ้เสนอแนะเพื-อเสนอต่อกระทรวงศึกษาธิการเพื-อใหม้ี
การวางแผนเกี-ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน ในปัจจุบนัมีการจดัสรรงบประมาณในจาํนวน
ไม่มากนักเพื-อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของสภาเด็กและเยาวชน โดยเงินงบประมาณสนับสนุน
ดงักล่าวส่วนใหญ่มาจากสาํนักงานส่งเสริมสวสัดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผูด้อ้ยโอกาสและ
ผูสู้งอายุ พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. CFF_ กําหนดให้
รฐับาลทอ้งถิ-นจดัสรรงบประมาณอย่างเพียงพอเพื-อสนับสนุนโครงการพัฒนาเด็กสิ-งนี: จึงเป็น
โอกาสในการระดมทรัพยากรและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื: นที-ในการส่งเสริม
กิจกรรมพฒันาเด็กและเยาวชนเพื-อใหโ้ครงการเหล่านี: มีความยั -งยืน และการนําบทบญัญติัเรื-อง
ดังกล่าวของพระราชบัญญัตินี: ไปบังคับใชใ้หเ้กิดผลจริงอย่างมีประสิทธิภาพจําตอ้งมีระบบ
ติดตามตรวจสอบการจดัสรรทรพัยากรโดยรวมเพื-อการพฒันาเยาวชน 

E.D.6.C แผนปฏิบติัการพฒันาเด็กและเยาวชนแหง่ชาติ พ.ศ.CFFF-CFFb 
เป็นแผนยุทธศาสตร์ ที-จัดทําขึ: นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็ก

และเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.CFF_ เพื-อเป็นกรอบแนวทางการพัฒนาเด็กและเยาวชนในช่วง
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที- 66 ไดใ้ชห้ลกัการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที-
เกี-ยวขอ้งกบัการพฒันาเด็กและเยาวชน ดว้ยกระบวนการระดมความคิดเห็นอยา่งกวา้งขวางทั:ง
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ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั -วประเทศ โดยมีเป้าหมายหลักเพื-อใหเ้ด็กและเยาวชนมีความ
มั -นคงในการดํารงชีวิต มีความแข็งแรงทางร่างกายและจิตใจ มีคุณธรรม จริยธรรม มีสํานึก
ความเป็นพลเมือง (Civic Mind) กลา้คิดและกลา้แสดงออกอย่างสรา้งสรรค์ ตามวิถี
ประชาธิปไตย และมีความสุข รวมถึงการส่งเสริมกลไกของเครือข่ายที-เกี-ยวขอ้ง และการพฒันา
ระบบการบริหารจัดการ อีกทั:งยงัเป็นแนวทางการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม 
และมีประสิทธิภาพ 

แผนปฏิบัติการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.CFFF-CFFb ไดนํ้า
กฎหมายที-เกี-ยวขอ้งกบัเด็กและเยาวชน พันธกรณีนโยบายและแผนต่างๆ มาเป็นกรอบในการ
พิจารณา โดยมีจุดเน้นดังนี: (คณะอนุกรรมการพฒันานโยบายและแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน, 
CFFE: 1) 

6) การพฒันาคุณภาพเด็กและเยาวชนตามช่วงวยั 
C) การคุม้ครองและพฒันาเด็กที-ตอ้งการคุม้ครองเป็นพิเศษ 
D) การเสริมสรา้งความเขม้แข็งของสภาเด็กและเยาวชน และภาคี

เครือขา่ยเพื-อใหมี้ส่วนรว่มในการพฒันาเด็กและเยาวชน 
E) การพัฒนาระบบบริหารจัดการในการคุม้ครองและพัฒนาเด็ก

และเยาวชน 
ยุทธศาสตร ์
ประกอบดว้ย E ยุทธศาสตร ์ดังนี:  
ยุทธศาสตรที์- 6 การสรา้งภมิูคุม้กนัในการดาํรงชีวติของเด็กและเยาวชน 
ยุทธศาสตรที์- C การคุม้ครองและพัฒนาเด็กที-ตอ้งการการคุม้ครองเป็นพิเศษ

และเด็กพิเศษ (Special Child) 
ยุทธศาสตรที์- D ส่งเสริมและสนับสนุนความเขม้แข็งของภาคีเครือข่ายใหมี้ส่วน

รว่มในการพฒันาเด็กและเยาวชน 
ยุทธศาสตรที์- E การพฒันาระบบบริหารจดัการในการคุม้ครองและพฒันาเด็ก

และเยาวชน 
แผนปฏิบัติการพัฒนาเ ด็กและเยาวชนแห่งชาติ  พ.ศ .CFFF-CFFb 

(คณะอนุกรรมการพฒันานโยบายและแผนพฒันาเด็กและเยาวชน, CFFE: F) ไดก้ล่าวถึงงาน
ด้านเด็กมีกลไกระดับชาติ C กลไก คือคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน
แห่งชาติ และคณะกรรมการคุ ้มครองเด็กแห่งชาติ สําหรับกลไกระดับจังหวัดมีเพียง
คณะกรรมการคุม้ครองเด็กจงัหวดั ดังนั:น เพื-อใหก้ารขบัเคลื-อนแผนปฏิบติัการพฒันาเด็กและ
เยาวชนแหง่ชาติ พ.ศ.CFFF-CFFb สู่การปฏิบติั โดยเฉพาะในระดบัจงัหวดัดาํเนินไปอยา่งเป็น
รปูธรรม มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล เห็นสมควรกาํหนดใหก้ลไกดา้นเด็กในระดับจงัหวดั 
คือ คณะกรรมการคุม้ครองเด็กจงัหวดั เป็นกลไกหลกัในการประสานความร่วมมือทุกภาคส่วน 
ทั:งภาครฐั ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจ สภาเด็กและเยาวชนในจงัหวดั และอื-นๆ 



130 
 

 

ไม่เพียงทําหน้าที-ดา้นการคุม้ครองเด็กเท่านั:น แต่ยงัมีหน้าที-ในการป้องกันปัญหา พฒันาเด็ก
และเยาวชนในจงัหวดัใหส้อดคลอ้งกบัมาตรการ ตามยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเด็กและเยาวชน
แห่งชาติ พ.ศ.CFFF-CFFb ใหเ้หมาะสมกบับริบทสถานการณ์ของแต่ละจงัหวดั ทั:งนี:  ตอ้งจดั
ใหมี้การพฒันาศกัยภาพพนักงาน เจา้หน้าที-ที-ทํางานเกี-ยวกับเรื-องการคุม้ครองเด็ก ใหไ้ดร้ับรู ้
เขา้ใจกฎหมาย กฎระเบียบ แผนแม่บท และแผนอื-นๆ ที-เกี-ยวขอ้งกบัการพฒันาเด็กและเยาวชน 
ตลอดจนแนวทางที-เป็นกลไกหลกัระดับจงัหวดัที-จะบรูณาการการขบัเคลื-อนมาตรการดา้นการ
ป้องกนั คุม้ครอง พัฒนาเด็กและเยาวชน ภารกิจหลกัของคณะกรรมการคุม้ครองเด็กจงัหวดัที-
จะเป็นกลไกขบัเคลื-อนแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (คณะอนุกรรมการพฒันานโยบาย
และแผนพฒันาเด็กและเยาวชน, CFFE: F-G) มีดงันี:  

6) การประสานภาคีเครือข่ายในจงัหวดั 
C) การจดัทาํฐานขอ้มลูที-จาํเป็นดา้นเด็กและเยาวชนในจงัหวดั 
D) ผลกัดนัการขบัเคลื-อนการดาํเนินงานระดบัจงัหวดัที-สอดคลอ้งกบั

แผนงาน โครงการในมาตรการของแต่ละยุทธศาสตร ์ของแผนพัฒนาเดก้และเยาวชนแห่งชาติ 
พ.ศ. CFFF-CFFb และผลกัดันการบรรจุประเด็นจงัหวดัหน้าอยูส่าํหรบัเด็กและเยาวชนไวใ้น
แผนพฒันาจงัหวดั 

E) การติดตามประเมินผล 
แนวทางการสนับสนุนคณะกรรมการคุม้ครองเด็กจงัหวดัใหเ้ป็นกลไกหลกัทํา

หน้าที-ดา้นคุม้ครอง ป้องกนัปัญหา พฒันาเด็กและเยาวชนในจงัหวดั มีประเด็น และกรอบเวลา 
ดงันี:  

6) ปีงบประมาณ CFFF กิจกรรมฝึกอบรมเพื-อพัฒนาพนักงาน 
เจา้หน้าที- ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการคุม้ครองเด็กจังหวดั ดําเนินการโดยสถาบันแห่งชาติ
เพื-อการพัฒนาเด็กและครอบครวั ร่วมกบักระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั -นคงของมนุษย ์
เพื-อใหมี้ความเขา้ใจกฎหมาย กฎระเบียบ แผนแม่บท และแผนอื-นๆ ที-เกี-ยวขอ้งกบัการพัฒนา
เด็กและเยาวชน ตลอดจนแนวทางในฐานะที-เป็นกลไกหลักระดับจังหวัดที-จะบูรณาการการ
ขบัเคลื-อนมาตรการดา้นการป้องกัน คุม้ครอง พัฒนาเด็กและเยาวชน และหลังจากการอบรม
แลว้ ตอ้งมีกิจกรรม ตอ้งมีกิจกรรมการจดัการเรียนรู ้ถอดบนเรียน มีตัวอยา่งความสาํเร็จเป็น
รปูแบบการดาํเนินงานที-ดีหลากหลาย 

C) ปีงบประมาณ CFFF การจัดระบบขอ้มูลและแผนที-ทางสังคม 
(Social Mapping) ในระดบัพื: นที-เชื-อมโยงระดับภูมิภาคถึงระดับประเทศ เพื-อบ่งชี: สภาวะทุน
ทางสังคมและปัจจยัเสี-ยง ปัจจยัสรา้ง หรือตน้ทุนชีวิตแนวคิดเชิงบวกที-ส่งผลต่อการพฒันาเด็ก
และเยาวชน ดําเนินการโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั -นคงของมนุษย์ สถาบัน
แหง่ชาติเพื-อการพฒันาเด็กและครอบครวั และคณะกรรมการคุม้ครองเด็กจงัหวดั 

D) ปีงบประมาณ CFFF-CFFb คณะกรรมการคุม้ครองเด็กจงัหวดั
ผลักดันการขับเคลื-อนการดําเนินงานระดับจังหวัดที-สอดคล้องกับแผนงาน โครงการใน
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มาตรการของแต่ละยุทธศาสตรข์องแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. CFFF-CFFb 
และผลกัดนัการบรรจุประเด็นจงัหวดัน่าอยูส่าํหรบัเด็กและเยาวชนไวใ้นแผนพฒันาจงัหวดั 

E) ปีงบประมาณ CFF\ และ CFFb กระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั -นคงของมนุษย์และคณะกรรมการคุม้ครองเด็กจังหวัดประเมินครึ-งแผน และสิ: นสุด
แผนพฒันาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.CFFF-CFFb 
  ในการที-แผนจะประสบผลสําเร็จตามแนวทางการดําเนินงานไดนั้:น จะตอ้ง
ประกอบไปดว้ย ความรว่มมือของเจา้หน้าที-ทุกภาคส่วนที-มีส่วนรบัผิดชอบ โดยเฉพาะผูที้-ไดเ้ขา้
รบัการฝึกอบรมมาแลว้ ที-มีหน้าที-ที-จะตอ้งนําความรูที้-ไดร้บัจากการฝึกอบรมไปปฏิบติังานอยา่ง
เต็มความสามารถ เพื-อใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และจะต้องนําความรูที้-ได้ไป
ถ่ายทอดสูภ่าคประชาชนต่อ เพื-อใหภ้าคประชาชนเขา้มาเป็นส่วนหนึ-งที-จะเขา้มาช่วยเหลือแกไ้ข
ปัญหา หรือ เขา้มาช่วยสอดส่องดแูลเด็กที-เป็นลกูหลาน สมาชิกภายในชุมชนของตน  
  กระทรวงพัฒนาสังคม มีส่วนในการจัดทํา แผนปฏิบัติการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.CFFF-CFFb ขึ: น เพื-อประโยชน์ที-กล่าวมาแลว้ขา้งตน้ และไดว้างระบบ
มาตรการ กลไก ไวใ้นแผนแลว้ กล่าวคือ ประชาชนไม่มีความตระหนักถึงภยัที-เกิดขึ: น แต่เมื-อใด
มีปัญหาเกิดขึ: นกบัตนเอง ถึงจะเขา้มาแจง้ใหเ้จา้หน้าที-รบัทราบเพื-อแกไ้ขปัญหาที-เกิดขึ: น โดยที-
สมาชิกภายในพื: นที-ที-เกิดเหตุเองก็ไม่ไดเ้ห็นความสําคญัของปัญหาที-เกิดขึ: นดว้ย จนกระทั -งตน
ประสบบา้งก็ถึงจะเดินทางเขา้ไปแจง้เหตุ เช่น การที-เด็กชาย ก จมนํ:าเสียชีวิตที-บึงทา้ยหมู่บา้น 
พ่อแม่ผูป้กครองของเด็กชาย ก ก็เขา้ไปแจง้กับเจา้หน้าที-ตํารวจว่าเด็กชาย ก จมนํ: าเสียชีวิต 
ชาวบา้นต่างมามุงดเูป็น ไทยมุง เจา้หน้าที-ตาํรวจและชาวบา้นสญันิฐานวา่ เป็นเพราะ เด็กชาย 
ก เป็นตระคริว วา่ยนํ:าไม่เกง่ ในขณะที- ชาวบา้นบางกลุ่มสญันิฐานวา่ ผีพรายมาเอาเด็กไป เมื-อ
เหตุการณ์จบ ชาวบา้นก็ยงัดาํเนินชีวิตตามปกติ อาจมีการหา้มปรามลกูหลานไม่ใหไ้ปเล่นนํ:าใน
บึงนั:นอยูช่่วงหนึ-ง แต่คนไทยลืมง่าย ไม่นานก็มีเหตุการณ์ที- เด็กชาย ข จมนํ:าเสียชีวิตขึ: นมาอีก 
ผลการสญันิฐานก็เป็นแบบเดิม เป็นตน้ แสดงใหเ้ห็นว่าชาวบา้นไม่ไดใ้หค้วามสําคัญในเรื-องนี:
มากจนกระทั -งเหตุเกิดขึ: นกบัตนเอง แทนที-จะดาํเนินการแกไ้ขโดย การผสานความร่วมมือกบั
ทางภาครฐั ในการจดัโครงการ กิจกรรมสอนเด็กวา่ยนํ:า หรือการเขา้มาใหค้วามรูแ้ก่เด็กในเรื-อง
การดแูลตวัเอง ไม่ใหเ้ขา้ไปอยูใ่นสถานที-เสี-ยง เป็นตน้ (ธีรยุทธ แกว้สิงห,์ 2557) 

E.D.6.D  นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ะดบัชาติตามแนวทาง “โลกที-เหมาะสม
สาํหรบัเด็ก” 

 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติตาม
แนวทาง “โลกที-เหมาะสมสําหรบัเด็ก” ระหว่าง พ.ศ.CFF_ ถึง พ.ศ.CFFb ซึ-งเป็นแนวทาง
ระยะยาวสําหรับวาระแห่งชาติในเรื-องเด็กและเยาวชน โดยแผนระยะ 6_ ปีนี: ช่วยส่งเสริมและ
สรา้งความเขม้แข็งในการปฏิบัติตามพันธกิจตามอนุสัญญาว่าดว้ยสิทธิเด็ก แผนยุทธศาสตร์
ระดบัประเทศของประเทศไทยไดเ้พิ-มเติมเป้าหมายหลกัของ “โลกที-เหมาะสมสาํหรบัเด็ก” จาก
เดิม E เป้าหมายหลกัเป็น 66 เป้าหมายหลกั ไดแ้ก่ 
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  6) ดา้นครอบครวักบัเด็ก 
  C) ดา้นสุขภาพกายและสุขภาพจิตของเด็ก 
  D) ดา้นการเสริมสรา้งความปลอดภยัและการป้องกนัการบาดเจ็บใน
เด็ก 
  E) ดา้นเด็กกบัผลกระทบจากโรคเอดส ์
  F) ดา้นการศึกษากบัเด็ก 
  G) ดา้นเด็กกบันันทนาการ 
  \) ดา้นสื-อมวลชนกบัเด็ก 
  ]) ดา้นวฒันธรรมและศาสนากบัเด็ก 
  b) ดา้นการส่งเสริมการมีส่วนรว่มของเด็ก 
  6_) ดา้นการคุม้ครองเด็กที-ตอ้งการการคุม้ครองเป็นพิเศษ 
  66) ดา้นกฎหมาย กฎระเบียบที-เกี-ยวกบัเด็ก 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั -นคงของมนุษยท์ําหน้าที-เป็นสํานักงาน
เลขานุการของคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติโดยจดัทําแผนปฏิบัติ
การระยะสั:น D ปี คือระหวา่ง พ.ศ. CFF_ ถึง พ.ศ. CFFC สาํหรบัการดําเนินการตามแนวทาง 
“โลกที-เหมาะสมสาํหรบัเด็ก” ส่วนนโยบายและแผนยุทธศาสตรร์ะดบัชาติดา้นการพฒันาเด็ก
ตามแนวทาง “โลกที-เหมาะสมสาํหรบัเด็ก” ในระยะยาวและแผนระยะสั:น D ปีที-จดัทําขึ: นต่อมา
จะช่วยส่งเสริมการบรูณาการและการผนวกโครงการต่างๆในปัจจุบนัที-เกี-ยวกบัเด็ก และการให้
ภาคส่วนต่างๆ ทั:งในระดับประเทศจนถึงระดับทอ้งถิ-นเขา้มามีบทบาทในการดําเนินการตาม
เป้าหมายหลัก 66 ประการขา้งต้น สํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน 
ผูด้อ้ยโอกาสและผูส้งูอายุ กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั -นคงของมนุษยมี์หน้าที-ส่งเสริม
ใหเ้กิดความร่วมมือจากองคก์รต่างๆ เพื-อนําแผนไปใชป้ฏิบติั แผนระยะสั:น D ปียงัเป็นโอกาส
ในการพิจารณาประเด็นปัญหาเฉพาะดา้นบางประการที-ตอ้งการการเอาใจใส่เป็นพิเศษ ไดมี้
การกําหนดเป้าหมายและตัวชี: วดัในการติดตามและประเมินผลเพื-อวดัความคืบหน้าในการ
ดาํเนินการแลว้ 
 

4.;.2 กระทรวงยุติธรรม 
กระทรวงยุติธรรม ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลใหเ้ป็นเจ้าภาพหลัก ในการจัดทํา

ขอ้เสนอในการปรบัปรุงกฎหมายเพื-อเสริมสรา้งความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ รวมถึง
การบังคับใช้กฎหมายที-เป็นธรรม มีเสถียรภาพ และคาดหมายได้ สรา้งความเชื-อมั -นต่อ
กระบวนการยุติธรรมของประเทศ รวมทั:ง การคุม้ครองและสวสัดิการสงัคม ความยุติธรรมและ
สิทธิ โดยกรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ มีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนการดําเนินงานให้
เกิดผลสาํเร็จตามแนวนโยบายดงักล่าว (กรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ, CFFG: คาํนํา) 
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 การเกิดประชาคมอาเซียนขึ: นอยา่งเป็นรปูธรรมในปลายปี พ.ศ.CFF] ผลกระทบที-คาด
วา่จะเกิดขึ: นต่อกระทรวงยุติธรรมคือการมีความร่วมมือมากขึ: นในทุกๆ ดา้น ทั:งกับหน่วยงาน
ราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมของประเทศสมาชิก และจะมีการติดต่อระหว่าง
หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมของประเทศสมาชิกเพิ-มมากขึ: น นอกจากนี: กระทรวงยุติธรรม
ยงัเป็นหน่วยงานสนับสนุนในดา้น ความยุติธรรมและสิทธิที-มุ่งเน้นการปกป้องประโยชน์สิทธิ
และการส่งเสริมโอกาสอย่างเท่าเทียมสาํหรบั เด็ก สตรี ผูสู้งอายุ และผูพิ้การ ซึ-งมีกระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั -นคงของมนุษยเ์ป็นหน่วยงานหลัก  (กรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ, 
CFFG: 6-C) 
 ผลกระทบต่อกระบวนการยุติธรรมเมื-อมีการเปิดประชาคมอาเซียนที-เกี-ยวกับการ
ส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิเด็ก คือ ปัญหาเรื-องการเคลื-อนยา้ยของแรงงานต่างดา้วเขา้มาเป็น
แรงงานภายในประเทศไทย ทั:งที-ถกูกฎหมาย และผิดกฏหมาย และการปฏิบติัหน้าที-ของรฐับาล 
หน่วยงานราชการ ที-จะตอ้งคํานึงถึงหลกัการไม่เลือกปฏิบัติ และคาํนึงถึงประโยชน์สูงสุดของ
เด็กเป็นสาํคญั 

แนวทางการดําเนินงานตามแผนการจดัตั:งประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซียนใน
ประเด็น ความยุติธรรมและสิทธิ (C) ในของการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิและสวสัดิการ (C6)  
ในส่วนของ เด็ก กระทรวงยุติธรรมได้มีการวางแนวทางการดําเนินงาน ในการจัดตั: ง
คณะกรรมาธิการอาเซียนเพื-อสง่เสริมและป้องกนัสิทธิของเด็ก การดาํเนินโครงการว่าดว้ยการมี
ชีวิตรอดของเด็ก พัฒนาการและปกป้องเด็กโดยใหส้อดคลอ้งกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 
สนับสนุนกิจกรรมที-ส่งเสริมและพัฒนาการดูแลและสวัสดิการและคุณภาพชีวิต และความ
เป็นอยู่ของเด็กที-ยากจน อ่อนแอ และถูกเอาเปรียบ โดยแ ลกเปลี-ยนแนวปฏิบัติที-ดีที-สุดในทุก
เรื-องที-เกี-ยวขอ้ง เช่น การเขา้ถึง การฟื: นฟู การปกป้อง การเอาใจใส่ รวมทั:งการรกัษาทางยา ซึ-ง
ควรครอบคลุมถึงการดูแลภายในบา้นอย่างสมัครใจ หรือการจดัการดูแลในรูปแบบครอบครวั
หรือชุมชน และการพัฒนาและดําเนินโครงการที-ช่วยเหลือชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กที-ถูกเอา
เปรียบและอยูใ่นสภาวะอ่อนแอ 

E.D.C.6 กรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ  
กรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นหน่วยงานที-ดใูนเรื-องสิทธิต่างๆ ในภาพรวม

ทั:งประเทศ เรื-องสิทธิเด็ก ก็เป็นเพียงส่วนหนึ-งที-อยู่ภายใตอ้ํานาจหน้าที-ในการดูแลของกรม 
กรมไดจ้ดัทํา (ธีรยุทธ์ แกว้สิงห,์ CFF\) แผนการวางแผนการดําเนินการ ในส่วนที-เกี-ยวขอ้ง
กบัการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิเด็ก ดงันี: ยุทธศาสตรก์ารเขา้สู่ประชาคมอาเซียน กรมคุม้ครอง
สิทธิและเสรีภาพ ปี พ.ศ.CFF\–CFG6(กรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ, CFFG) 

วิสัยทัศน์: “เป็นศูนยก์ลาง การส่งเสริม คุม้ครอง และสรา้งหลักประกันดา้น
สิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนในอาเซียน ภายในปี CFG6” 

พนัธกิจ:  
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6) ส่งเสริมและพฒันา กฎหมาย มาตรการคุม้ครองสิทธิเสรีภาพและ
สิทธิมนุษยชนเพื-ออาํนวยความยุติธรรมใหแ้ก่ประชาชนอาเซียนอยา่งเท่าเทียมและเป็นธรรม 

C) พัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศ และกลุ่ม
ประเทศอาเซียน ในการส่งเสริม คุม้ครอง สรา้งหลกัประกนัดา้นสิทธิ 

D) สรา้งระบบฐานขอ้มลูและพฒันาองคค์วามรู ้ดา้นสิทธิและเสรีภาพ 
E) พัฒนาสมรรถนะบุคลากรใหมี้ความเชี-ยวชาญดา้นสิทธิเสรีภาพ

และสิทธิมนุษยชน 
ประเด็นยุทธศาสตร:์ 
ประเด็นยุทธศาสตรที์- 6 สรา้งความร่วมมือในการส่งเสริมความรูค้วามเขา้ใจ

ดา้นสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนใหแ้ก่ประชาชนทั:งในประเทศและประเทศอาเซียน 
เนื-องจากประชาชนชาวไทยยงัขาดความรูค้วามเขา้ใจเกี-ยวกบัเสรีภาพและสิทธิ

มนุษยชน ผูที้-รูก็้รูก้ันเฉพาะส่วนที-มีความเกี-ยวขอ้งในการทํางานดา้นนี: เท่านั:น จึงจําเป็นตอ้ง
อาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ในการส่งเสริมความรูด้ังกล่าวเพื-อเสริมสรา้งความ
ตระหนักรู ้ดา้นสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ร่วมกันพัฒนาสื-อการเรียนรูด้้านสิทธิและ
เสรีภาพใหก้บัประชาชน และการสรา้งความร่วมมือกับประเทศอาเซียนดา้นการส่งเสริมความรู ้
ความเข้าใจเกี-ยวกับสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนของแต่ละประเทศให้ประชาชน
ภายในประเทศของตนไดร้บัรูข้อ้มลูของทุกประเทศในอาเซียน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที- C พัฒนาศูนยป์ระสานความร่วมมือและแลกเปลี-ยน
เรียนรูด้า้นสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนในประชาคมอาเซียน 

การสรา้งเครือข่ายความร่วมมือดา้นสิทธิมนุษยชนทั:งในประเทศและระหว่าง
ประเทศอาเซียน ซึ-งในการทํางานดา้นสิทธิมนุษยชนตอ้งการความหลากหลายทางความคิดใน
การปฏิบัติงานโดยจะตอ้งจัดใหมี้การแลกเปลี-ยนบุคลากรนักวิชาการระหว่างประเทศสมาชิก 
และดําเนินการจดัทําและพัฒนาระบบฐานขอ้มูลดา้นสิทธิมนุษยชนใหเ้ป็นปัจจุบันง่ายต่อการ
เขา้ถึงฐานขอ้มลู และสามารถนําขอ้มลูไปใชอ้า้งอิงได ้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที- D ส่งเสริมและสนับสนุนใหป้ระชาชนเขา้ถึงความ
ยุติธรรมและไดร้บัการบริการที-สะดวก เท่าเทียมตามมาตรฐานสากล 

ประชาชนอาเซียนจะตอ้งไดร้ับการเขา้ถึงความยุติธรรมอย่างสะดวกรวดเร็ว
ตามมาตรฐานสากล โดยการพัฒนาล่ามภาษาอาเซียนเพื-อการเขา้ใจอันดีระหว่างผูใ้หแ้ละ
ผูร้ับบริการ การเพิ-มช่องทางในการใหบ้ริการเพื-อเพิ-มโอกาสแก่ประชาชนในการเขา้ถึงการ
คุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ ส่งเสริมใหมี้ศนูยบ์ริการแบบ One Stop Service ลดความเหลื-อมลํ:า
ในทางปฏิบัติในการช่วยเหลือเหยื-ออาชญากรรมที-เกิดขึ: นภายในประเทศ อีกทั:งจะตอ้งมีการ
ปรับปรุง แกไ้ขกฎหมาย ระเบียบดา้นการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพใหม้ีความทันสมัยและเอื: อ
ต่อการคุม้ครองประชาชนอาเซียนเพื-อใหร้องรบัการเปลี-ยนแปลงสู่ประชาคมอาเซียน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที- E สรา้งหลักประกันใหเ้ป็นไปตามพันธกรณีระหว่าง
ประเทศดา้นสิทธิมนุษยชนในประชาคมอาเซียน 

อาเซียนมีการประกาศใชแ้ผนสิทธิมนุษยชนอาเซียนที-มีความสอดคล้องกับ
พนัธกรณีระหวา่งประเทศดา้นสิทธิมนุษยชน ซึ-งประเทศไทยไดมี้การดําเนินการตามพนัธกรณี
ระหวา่งประเทศดา้นสิทธิมนุษยชน โดยการพฒันากลไกดา้นสิทธิมนุษยชน ผลกัดันการจดัทํา
แผนสิทธิมนุษยชนอาเซียน ส่งเสริมความรูด้า้นพนัธกรณีระหว่างประเทศ และเผยแพร่ความรู ้
ดา้นสิทธิมนุษยชนใหแ้ก่ประชาชน เจา้หน้าที-ภาครฐัใหมี้ความตระหนักรูใ้นเรื-องสิทธิมนุษยชน 
(กรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ, CFFG) 

E.D.C.C กรมพินิจและคุม้ครองเด็ก 
แผนปฏิบติัการเตรียมความพรอ้มเขา้สู่อาเซียน พ.ศ.CFFG–CFF] เป็นการ

จัดทําขึ: นเพื-อใหก้ารปฏิบัติงานของกรมพินิจฯ ที- มีความสอดคลอ้งกับบริบทการขับเคลื-อน
ประเทศไทยเขา้สู่ประชาคมอาเซียน คือ “ประเทศไทยเป็นสมาชิกที-เขม้แข็งและสนับสนุน
คุณภาพชีวิตที-ดีของประชาชนอาเซียนร่วมกนั” ประกอบดว้ย ] ยุทธศาสตร ์ในการจดัทําแผน
เตรียมความพรอ้มของกรมพินิจฯ ได้มีการดําเนินการศึกษากระบวนการยุติธรรมเด็กและ
เยาวชนในประชาคมอาเซียน ประกอบดว้ย สถานการ์เด็กและเยาวชนกระทําผิดในประชาคม
อาเซียน กฎหมายที-เกี-ยวขอ้งกับกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนในประชาคมอาเซียน 
ขั:นตอนของกระบวนการยุติธรรมในการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนที-กระทําผิด ปัญหาการ
ดาํเนินงานของกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนในประชาคมอาเซียน การจาํแนกประเทศ
ในประชาคมอาเซียนต่อการปฏิบติัต่อเด็กและเยาวชนที-จะกระทําผิดของกระบวนการยุติธรรม
ในประชาคมอาเซียน ประเทศตน้แบบกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนในประชาคม
อาเซียน สถานการณ์เด็กและเยาวชนกระทําผิดในประชาคมอาเซียน และกฎหมายที-เกี-ยวขอ้ง
กบักระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนที-กระทําผิด 

โดยได้มีการกําหนดขอ้เสนอแนะจากการศึกษากระบวนการยุติธรรมเด็กและ
เยาวชนในประชาคมอาเซียน ประกอบดว้ย การปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนที-กระทําผิดที-
เหมาะสมกบัประเทศไทย การเผยแพรป่ระชาสมัพนัธใ์หท้ราบถึงโทษของการกระทําผิดของเด็ก
และเยาวชนในประชาคมอาเซียน และการสรา้งความร่วมมือของประชาคมอาเซียนในการแกไ้ข
ปัญหาเด็กและเยาวชนที-กระทําผิดของเด็กและเยาวชนในประชาคมอาเซียน และการสรา้งความ
ร่วมมือของประชาคมอาเซียนในการแกไ้ขปัญหาเด็กและเยาวชนที-กระทําความผิด (กรมพินิจ
และคุม้ครองเด็กและเยาวชน, CFFG: คาํนํา) 

กรมพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน เป็นส่วนราชการในสงักดักระทรวงยุติธรรม 
มีหน้าที-หลกัในการพิทกัษ์คุม้ครองสิทธิและสวสัดิภาพเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม 
การเตรียมความพรอ้มสูก่ารเป็นประชาคมอาเซียนในบริบทของกรมพินิจฯ มุ่งใหค้วามสาํคญัใน
เป้าหมายและวตัถุประสงค์ที- 6) เพื-อส่งเสริมความร่วมมือและความช่วยเหลือซึ-งกันและกัน
ในทางเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และการบริการ และ E) เพื-อ
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เสริมสรา้งให้ประชาชนในอาเซียนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที- ดี ตามเป้าหมายและ
วตัถุประสงคข์องอาเซียน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กและเยาวชนอาเซียนที-กา้วพลาดและตอ้ง
นําเขา้สู่กระบวนการยุติธรรมของไทยดว้ยกระบวนการ วิธีปฏิบติั และมาตรฐานเดียวกนั 

กรมพนิจและคุม้ครองเด็กไดจ้ดัทําแผนในการเตรียมความพรอ้มเขา้สู่ประชาคม
อาเซียน พ.ศ.CFFG-CFF] ดงันี:  

 
ตารางที� $.; แผนปฏิบัติการเตรียมความพรอ้มเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของกรมพินิจและ

คุม้ครองเด็กและเยาวชน 
 

แผนปฏิบตัิการเตรียมความพรอ้มเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 
ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์

6. การพฒันาการปฏิบติัต่อ
เด็กและเยาวชน 

6. เด็กและเยาวชนอาเซียนที-
เขา้สูก่ระบวนการยุติธรรม
ไทยไดร้บัการปฏิบติัอยา่ง
เสมอภาคและพรอ้มกลบัคืนสู่
สงัคม 

6. พฒันาการปฏิบติัต่อเด็ก
และเยาวชนใหมี้มาตรฐาน
เพื-อเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 
C. สรา้งเครือขา่ยความ
รว่มมือในภูมิภาคอาเซียน 

C. บุคลากรมีความเป็นมือ
อาชีพ 

C. บุคลากรปฏิบติังานอยา่งมี
ประสิทธิภาพสอดกบับริบท
อาเซียน 

D. พฒันาบุคลากรใหมี้
ความสามารถและมีความ
พรอ้มสูก่ารเป็นประชาคม
อาเซียน 

 
แหล่งที�มา: กรมพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน, CFFG: 6_. 
 

$.;.; กระทรวงศึกษาธิการ 
 “การศึกษา” เป็นรากฐานของการพฒันา “คน” ซึ-งนับเป็นกลไกขบัเคลื-อนการทํางาน
ของทั:ง 3 เสาหลกั ดังนั:น ทิศทางการศึกษาจึงตอ้งเน้นการเตรียมความพรอ้มอย่างเขม้แข็ง 
เพื-อใหเ้ด็ก เยาชน และบุคลากรทางการศึกษาสามารถกา้วเขา้สู่ประชาคมอาเซียนไดอ้ย่าง
มั -นใจ และพรอ้มแข่งขันกับระดับนานาชาติ ซึ-งนอกจากการกําหนดแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบติัการที-มีความสอดคลอ้งกบั ASCC Blueprint แลว้ กระทรวงศึกษาธิการ ยงักาํหนด
แนวทางและมีการดําเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างหลากหลาย อาทิ การสรา้งความตระหนักรูแ้ก่
เด็กและประชาชน การพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพดา้นทักษะที-จาํเป็นในศตวรรษที- 21 การ
แลกเปลี-ยนเรียนรูแ้ละเสริมสรา้งเครือข่ายความร่วมมือกบัประเทศสมาชิกอาเซียน การพฒันา
กระบวนการเรียนการสอน สี-อ และหลักสูตรการอาเซียน การจัดการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศและภาษาอาเซียน การจัดกิจกรรมสนับสนุนการศึกษา และการจดัทําสื-อ
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เผยแพร่รวมทั:ง การกาํหนดคุณลักษณะเด็กไทยในอาเซียน (สาํนักงานส่งเสริมสวสัดิภาพและ
พิทักษ์เด็ก เยาวชน ผูด้อ้ยโอกาส และผูส้งูอายุ, 2556: 24) 
 สาํนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั:นพื: นฐาน(สพฐ.) ไดต้ระหนักถึงสถานการณ์ใน
ปัจจุบันที-เด็กนักเรียนในสังคมไทยมีปัญหาครอบครัว การทะเลาะวิวาท การใชค้วามรุนแรง 
การถูกละเมิดทางเพศ และการไม่ไดร้บัความเป็น ธรรมทางการศึกษา  ที-ทวีความรุนแรงมาก
ยิ-งขึ: นซึ-งส่งผลกระทบต่อเด็กนักเรียนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติเป็นอย่างมาก 
จึงจาํเป็นตอ้งมีหน่วยปฏิบัติการพิเศษและระบบที-สามารถช่วยเหลือใหนั้กเรียนทุกคนใหไ้ดร้บั
โอกาสในการพัฒนาทางการศึกษาอย่าง ต่อเนื-องและเป็นบุคลากรที-มีคุณภาพของชาติใน
อนาคต จึงไดม้ีการประกาศจดัตั:งศนูยเ์ฉพาะกิจคุม้ครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สาํนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั:นพื: นฐาน (ฉก.ชน.สพฐ.) เพื-อมุ่งดแูลและคุม้ครองเด็กนักเรียนทุก
คนใหม้ีโอกาสทางการศึกษาเพิ-มขึ: น มีภมูิคุม้กนัทางสงัคม มีความประพฤติที-เหมาะสม พรอ้มที-
จะเรียน ทั:งรา่งกาย และจิตใจ ธีร ์ภวงัคนันท์ (2557) ไดก้ล่าววา่ 
 

  “การที-เด็กรูสึ้กไม่ปลอดภัย ไม่ไดร้ับการปฏิบัติอย่างคนปกติ จาก
เพื-อน ครู สังคมในโรงเรียน สงัคมนอกโรงเรียน เช่น กรณีที-เด็กหญิง ก. ถูก
นักเรียนชายรุ่นพี-ที-อยู่ในโรงเรียนเดียวกัน รุมโทรมข่มขืนในบา้นพักครู แต่
หลังจากการที-เธอถูกข่มขืนเธอไม่กลา้บอกใคร จนกระทั -งมีนักเรียนชายใน
โรงเรียนหลายคนเวลาเดินผ่านเธอก็จะมีกริยาแปลกๆ หรือบางคนก็เสนอเงิน
ใหเ้พื-อใหเ้ธอไปนอนดว้ย เธอจึงรูสึ้กอับอาย ธีร ์เล่าว่า ภายหลังจากการเกิด
เหตุ ไดที้-มีหน่วยงานที-เกี-ยวขอ้งกับเรื-องนี: หลายหน่วยงานเขา้ไปทํางานพดูคุย
ไกล่เกลี-ย และที-สําคญัในเรื-องการศึกษาของเด็ก เด็กไดต้กลงที-จะเรียนที-เดิม 
เพราะเด็กไม่กล้าพูดแสดงความเห็นอะไรต่อหน้าผู้อํานวยการโรงเรียน 
เนื-องมาจากความกลวั แต่ภายหลงัที-หน่วยงานต่างๆ เดินทางกลบั เจา้หน้าที-
ของศูนย ์ฉก.ชน.สพฐ. ไดย้อ้นกลับมาพูดคุยกับเด็กว่า ศูนยข์องเราเขา้มาทํา
การช่วยเหลือนะ เด็กหญิง ก. ตอ้งการที-จะเรียนอยูที่- โรงเรียนเก่าหรือตอ้งการ
จะยา้ยไปเรียนที-อื-น เด็กจึงบอกว่าตนมีความอายเมื-อไปโรงเรียนแลว้ต้อง
กลายเป็นเป้าสายตาของนักเรียนภายในโรงเรียน ดงันั:น ศูนย ์ฉก.ชน.สพฐ. จึง
ดําเนินการยา้ยเด็กไปเรียนที-โรงเรียนอื-นโดยไม่บอกโรงเรียนที-เป็นตน้ทาง 
พรอ้มทั:งจดัการบอกขอ้จาํกดักบัโรงเรียนปลายทางไวด้ว้ย เพื-อความปลอดภยั
ของเด็ก เป็นตน้ และยงัมีปัญหาดา้นอื-นๆ อีก ที-กระทบต่อจิตใจของเด็ก ที-เรา
จะเป็นเหมือนที- พึ-งทางใจให้เด็กที- เกิดปัญหา โดยทําหน้าที-ประสานงาน
ผูป้กครอง เขตพื: นที-การศึกษา และหน่วยงานภาคี ในการรวบรวมขอ้มูลปัญหา
ของเด็กนักเรียนอยา่งเป็นระบบ และการจดัการกบัเด็กเมื-อเกิดปัญหาขึ: น” 
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โดยมีขอบขา่ยงาน E ดา้น ประกอบดว้ย  
6) การคุม้ครองเยยีวยาเด็กนักเรียนที-เผชิญเหตุทุกคนใหพ้รอ้มเรียนอีกครั:ง 
C) การดํารงและพฒันาระบบการดแูลช่วยเหลือนักเรียนเพื-อช่วยเด็กทุกคน 
D) การสรา้งภมิูคุม้กนัหรือทกัษะชีวิตใหเ้ด็กทุกคน 
E) การส่งเสริมและติดตามความประพฤตินักเรียนที-มุ่งใหมี้ความประพฤติที-

เหมาะสมเกิดพื: นที-ปลอดภยัระหวา่งบา้นกบัโรงเรียน 
แนวทางการดําเนินงานในปีงบประมาณ CFF\ ของ ศูนยเ์ฉพาะกิจคุม้ครองและ

ช่วยเหลือเด็กนักเรียน (ฉก.ชน.สพป./สพม) 
6) การคุม้ครองนักเรียน ขอใหเ้น้นการดาํเนินงานดงันี:  

(6) ฉก.ชน.สพฐ.เขต – มีการรายงานสถานการณ์และผลการ
ดาํเนินงานที-รวดเร็วทนัต่อสถานการณ์/ ถกูตอ้ง/ แม่นยาํ – ใหป้ระสาน ฉก.ชน.สพฐ. ในทันที
ที-ทราบเหตุ 

(C) ขอใหเ้ขตพื: นที-การศึกษาพฒันาเครือข่ายการคุม้ครองเด็กนักเรียน
ทั:งในหน่วยงานในกาํกบัและภาคี 

(D) ขอใหพื้: นที-เขตการศึกษาเตรียมความพรอ้มจดัการเหตุฉุกเฉิน เช่น 
ตรวจสอบข่าวทุกเชา้ปฏิบัติงานทันทีที-ทราบข่าว รวมถึงจัดยานพาหนะและ พขร. ใหพ้รอ้ม
ออกไปปฏิบติั 

C) เน้นการดํารงระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนใหมี้ความเขม้แข็งรวมทั:ง
การพัฒนาระบบขอ้มลูที-สามารถนํามาใชใ้นการพฒันาและแกไ้ขปัญหานักเรียน โดยเฉพาะจะ
เน้นการเยี-ยมบา้นนักเรียนที-เสี-ยงต่อการออกกลางคนัเป็นกรณีพิเศษ 

D) ดาํเนินการประกวดระบบการดแูลช่วยเหลือนักเรียนและดาํรงรกัษา 
E) เน้นงานการเสริมสรา้งทักษะชีวิตเพื-อสรา้งภูมิคุม้กนัใหนั้กเรียนสามารถ

ป้องกนั และแกปั้ญหาพฤติกรรมต่างๆ โดยเฉพาะการลดการใชค้วามรุนแรง การใชส้ารเสพติด 
การทอ้งในวยัเรียน การติดเกม 

F) การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาต่างๆ ที-เกี-ยวขอ้งกบั การใชค้วามรุนแรง การ
ทอ้งในวยัเรียน การติดเกม การแกไ้ขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา โดยประสานงานการ
ทาํงานกบัทุกภาคส่วน 

G) ศึกษาวเิคราะหว์ิจยัดา้นการคุม้ครองส่งเสริมความประพฤตินักเรียน และ
ระบบการดแูลช่วยเหลือนักเรียน ตามความสนใจของแต่ละเขต เขตละ 6 เรื-อง เป็นอยา่งน้อย 

\) การส่งเสริมความประพฤตินักเรียน 
(6) อบรมและแต่งตั:งเพื-อเพิ-มจาํนวนพนักงานเจา้หน้าที-ส่งเสริมความ

ประพฤตินักเรียน และนักศึกษา โดยการจัดอบรมหรือส่งคนไปอบรมเขตพื: นที-การศึกษา
ขา้งเคียงที-มีการจดัอบรม 
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(C) ออกแผนเฝ้าระวงัพื: นที-เสี-ยงและป้องกันการทะเลาะวิวาทใหเ้ขม้ขน้
ขึ: น 

]) ขอความร่วมมือรายงานสรุปผลการดําเนินงานคุม้ครองและช่วยเหลือเด็ก
นักเรียน ในปี 2557 ขอใหร้ายงานทุกเดือน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั:นพื: นฐาน. 
ศนูยเ์ฉพาะกิจคุม้ครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน, CFF\) 
 การเตรียมความพรอ้มเพื-อเขา้สู่ประชาคมอาเซียนอีกประการหนึ-งที-สาํคญั คือ การให้
เด็กต่างดา้วที-เขามาอย่างผิดกฎหมายไดร้บัการศึกษาที-เท่าเทียม จากสิทธิของเด็กขั:นพื: นฐาน 
จากอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ที- ได้ระบุไวว้่า เด็กมีสิทธิที-จะได้รับการพัฒนา คือ ได้รับ
การศึกษาที-มีคุณภาพ และหลกัการไม่เลือกปฏิบติัต่อเด็ก ที-ปรากฎอยู ่ในส่วนที- 6 ขอ้ที- C ของ
อนุสญัญาวา่ดว้ยสิทธิเด็ก 
 

 “6. รฐัภาคีจะเคารพและประกนัสิทธิตามที-กาํหนดไวใ้นอนุสัญญานี:  
แก่เด็กแต่ละคนที-อยู่ในเขตอาํนาจของตน โดยปราศจากการเลือกปฏิบติัไม่ว่า
ชนิดใดๆ โดยไม่คํานึงถึง เชื: อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็น
ทางการเมืองหรือทางอื-น ตน้กําเนิดทางชาติ ชาติพันธุ์ หรือสงัคม ทรัพยส์ิน 
ความทุพลภาพ การเกิดหรือ สถานะอื-นๆของเด็ก หรือบิดา มารดา หรือ
ผูป้กครองตามกฎหมาย ” 

 
 วนัที- 6] กุมภาพนัธ์ พ.ศ. CFEE พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัทรงมีพระราช
ดาํรสัต่อคณะรฐัมนตรีที-เขา้เฝ้าถวายสตัยป์ฏิญาณ ดงันี: คือ  

 
 “. . . ประชาชนที-อยูใ่นประเทศเขามีมานานแลว้ แต่ก็ไม่เป็นคนไทย 
คือ เขาไม่ถือว่าเป็นคนไทย แทจ้ริง เขาอยู่และเกิดในเมืองไทย แต่ก็ไม่ไดร้ับ
ประโยชน์ของความเป็นไทย สิ-งนี: เป็นสิ-งที-จะตอ้งปฏิบัติเหมือนกนั เพราะวา่ถา้
หากวา่มีคนที-อยูใ่นเมืองไทย และก็มีความน้อยใจมาก ไม่มีใครเอาใจใส่ก็จะทํา
ใหค้วามมั -นคงของประเทศดอ้ยไป” 

 
 พระราชดาํรสั สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความห่วงใย และการไม่ควรเลือกปฏิบติัต่อคนอื-นที-ไม่ 
สญัชาติไทยที-อาศยัอยูใ่นเมืองไทย นอกจากจะเป็นความลํ:าหน้าในความเป็นสากลอยา่งแทจ้ริง
ของสิทธิมนุษยชนแลว้ ยงัเป็นบทพิสจูน์ที-ดีในความจริงใจของรฐับาลไทย รวมทั:งประชาชนชาว
ไทยตามสญัญาที-ใหไ้วก้บัประชาคมโลก  
 รฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.CFF_ ก็ไดใ้หก้ารรบัรองหลกัการดงักล่าวไวใ้น
มาตรา E “ศักดิmศรีความเป็นมนุษย ์สิทธิและเสรีภาพของบุคคลย่อมไดร้ับความคุม้ครอง”  
มนุษยทุ์กคนบนโลกจะตอ้งไดร้บัอยา่งเสมอภาคและเท่าเทียมกนัโดยไม่มีขอ้จาํกดัเรื-อง เชื: อชาติ 



140 
 

 

สีผิว เพศ อายุ ศาสนา ความเชื-อ ภาษา และวฒันธรรม แต่คนบางกลุ่มบางจาํพวกอาจจะไดร้บั
ความคุ้มครองที-ไม่เท่ากันโดยกฎหมายระหว่างประเทศหรือภายในประเทศ(กระทรวง 
ศึกษาธิการ. สาํนักงานปลดักระทรวง, CFFC: C-C) 
 กระทรวงศึกษาธิการไดเ้ห็นถึงการไดร้บัการศึกษาของเด็กเป็นสาํคญั จึงไดป้ระชุมกบั
หน่วยงานที-เกี-ยวขอ้งเพื-อเปิดโอกาสใหบุ้คคลที-ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติ
ไทยทุกคนที-อยู่ในประเทศไทยสามารถเขา้ศึกษาทุกประเภท และทุกพื: นที- (ยกเวน้กลุ่มที-
หลบหนีจากการสูร้บ จดัใหเ้รียนไดใ้นพื: นที-) (กระทรวงศึกษาธิการ. สํานักงานปลดักระทรวง, 
CFFC: 6C) จึงไดม้ีการทําระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าดว้ยหลักฐานในการรบันักเรียน ใน
สถานศึกษา พ.ศ.CFE]  อีกทั:งยงัเป็นการรวมไปถึงการคุม้ครองและส่งเสริมใหเ้ด็กต่างดา้วทั:ง
ที-มีอยูใ่นประเทศต่อนนี:  และที-จะเดินทางเขา้มาในประเทศอีกเป็นจํานวนมากภายหลงัการเปิด
ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.CFF] ใหไ้ดร้บัการศึกษา และไดร้บัการคุม้ครองเมื-อรบัผลกระทบ
จากปัญหาต่างๆ ที-เกิดขึ: น และทําใหเ้ด็กรูสึ้กว่าตนเองไม่ปลอดภัย คือเด็กภายในประเทศ
อาเซียนจะตอ้งไดร้บัการปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมกนักบัเด็กไทย 
 

$.;.$ สาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ 
 สาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ ยงัไม่มีการจดัทาํแผนยุทธศาสตรอ์าเซียนในเรื-องการส่งเสริม
และคุม้ครองสิทธิเด็กขึ: นโดยเฉพาะ แต่ไดม้ีการจดัทํา แผน พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว และ
ป้องกนัปราบปรามการคา้มนุษย ์(พดส.ตร.FF6) ซึ-งเป็นแผนที-กําหนดใหใ้ชภ้ายในประเทศ
ไทย ในการปกป้องคุม้ครองเด็ก (เนติ รุ่งฟ้าแสงอรุณ, CFFG; เจษฎา ชมเชิงแพทย,์ CFFG; 
ชยัชนะ สุริยวงค,์ CFFG)  เนื-องมาจากประเทศไทยเป็นประเทศหนึ-งที-ไดร้บัผลกระทบจากการ
รวมตัวของกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) การเปลี-ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างกา้ว
กระโดด การเปลี-ยทางสงัแปลงทางสังคม และการเคลื-อนยา้ยคนอย่างเสรี ไดส้่งผลกระทบต่อ
การเกิดอาชญากรรมทางเศรษฐกิจประเภทต่างๆ โดยเฉพาะการคา้มนุษย ์ซึ-งเป็นปัญหาที-ยงัไม่
สามารถแกปั้ญหาได ้กลบัจะยิ-งทวีความรุนแรงขึ: น (สาํนักงานตาํรวจแหง่ชาติ, CFFF: 6) 
 สาํนักงานตํารวจแห่งชาติ มีภารกิจ ใหจ้ดัตั:งศูนยพิ์ทักษ์สิทธิเด็ก สตรี ครอบครวั และ
ป้องกนัปราบปรามการคา้มนุษย ์สาํนักงานตาํรวจแหง่ชาติ มีหน้าที- ควบคุม อาํนวยการ กาํกบั
ดูแล ติดตาม เร่งรัด และแก้ปัญหา ตลอดจนดําเนินงานทั: งปวงที- เกี-ยวข้องกับเด็ก สตรี 
ครอบครวัและการคา้มนุษย ์สาํนักงานตํารวจแห่งชาติ จึงดาํเนินการทุกวิถีทาง โดยการศึกษา
รวบรวมขอ้มูล กําหนดแผน แผนงาน โครงการ และกิจกรรมทั:งระยะสั:น ระยะต่อเนื-อง ระยะ
ยาว จัดทําคําของบประมาณ และเร่งรัดติดตามผล พร้อมทั: งบูรณาการกับส่วนราชการ 
หน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน องคก์รเอกชน (NGO) ที-เกี-ยวขอ้งทั:งในประเทศและต่างประเทศ 
เพื-อดาํเนินการป้องกนั ปราบปราม และแกไ้ขปัญหาต่างๆ อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในทุกดา้น 
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 ปัญหาที-เกิดขึ: นกบัเด็ก โดยเฉพาะอยา่งยิ-งปัญหาการคา้มนุษยเ์ป็นปัญหาเชิงโครงสรา้ง
ที-เกิดจากความเปราะบางของสงัคม และสถาบนัครอบครวั ในขณะที-เทคโนโลยีสมยัใหม่ โลกไร้
พรมแดน ก็ส่งผลใหเ้ด็กซึ-งเป็นกลุ่มเปราะบาง ตกเป็นเหยื-อของสงัคมในดา้นความรุนแรง การ
บังคับใชแ้รงงาน การบริการทางเพศ และการคา้มนุษยร์ะหว่างประเทศได้โดยง่าย ปัญหา
การคา้มนุษยไ์ดส้รา้งความเสียหายอยา่งรา้ยแรงต่อโครงสรา้งเศรษฐกิจโลก เพราะมีเครือข่าย
เชื-อมโยงกนัระหวา่งประเทศต่างๆ ทั -วโลก และเป็นอาชญากรรมขา้มชาติที-มีรายไดอ้ยูใ่นระดับ
ตน้ สาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ จึงกาํหนดยุทธศาสตรห์รือแนวทางการดําเนินการ เพื-อแกปั้ญหา 
ในเชิงระบบ เน้นการมีส่วนร่วม พรอ้มแสวงหาความร่วมมือ และการบรูณาการการปฏิบัติใน
ลกัษณะของหุน้ส่วนหรือ Partner ในทุกขั:นตอน แต่จะแตกต่างกนัไปตามบทบาทภารกิจและ
อาํนาจหน้าที- แผน พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครวั และป้องกนัปราบปรามการคา้มนุษย ์สาํนักงาน
ตาํรวจแห่งชาติ (พดส.ตร. FF6) ไดมี้การกาํหนดบทบาทภารกิจและอาํนาจหน้าที- ออกเป็น C 
ยุทธศาสตร ์(สาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ, CFFF: 66-6G) ดงันี:  
 ยุทธศาสตรที์-1 การสรา้งความเขม้แข็งใหเ้ด็ก สตรี และครอบครวั 
 เป้าประสงคห์ลกั  

6)  ลดและควบคุมปัจจัยคุกคามที-ส่งผลกระทบในทางลบต่อพฤติกรรมและ
พฒันาการของเด็กและเยาวชน 

C) พัฒนาเด็กและเยาวชนใหมี้จิตใจที-ดีงามอยู่ในกรอบของศีลธรรม และมี
จิตสาํนึกสาธารณะ 

D) เสริมสรา้งใหค้รอบครวั ชุมชน มีความเขม้แข็ง รวมทั:งสนับสนุนสถาบัน
ศาสนาและการศึกษา ในการพัฒนาเด็กและเยาวชน เพื-อเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาชาติ
ต่อไป 
 มาตรการในการดาํเนินการ 
 6) มาตรการแสวงหาความร่วมมือและสร้างเครือข่ายปฏิบัติการ เป็น
มาตรการที-จําเป็น พื: นฐานในการระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื-อรวมเป็นเครือข่าย
ปฏิบติัการในกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ใหค้รอบคลุมทุกพื: นที-ทั -วประเทศ เน้นการสรา้งแนวร่วมการ
ทาํงานจากหลายภาคส่วน เช่น ภาคการยุติธรรม ภาคการศึกษา ภาคการพัฒนาสงัคม เป็นตน้ 
และไดมี้การแบ่งการดาํเนินการเป็น 3 ระดบั คือ  
  ระดับนโยบาย ที-สํานักงานตํารวจแห่งชาติ แสวงหาความร่วมมือกับส่วน
ราชการระดับกระทรวง ทบวง กรม  และหน่วยงานเทียบเท่าที-เกี-ยวขอ้งในส่วนกลาง ตลอดจน
ภาคเอกชน องคก์รเอกชน (NGO) ทั:งในประเทศและต่างประเทศ เพื-อกาํหนดนโยบายในการ
ทํางานร่วมกนัที-ชดัเจนตามบทบาท ภารกิจ อาํนาจ หน้าที-และความรับผิดชอบของแต่ละภาค
ส่วน รวมทั: งกําหนดช่องทาง และ/หรือผู้แทนในการติดต่อประสานงานเพื-อประโยชน์
แลกเปลี-ยนขอ้มลูขา่วสาร ตลอดจนปัญหาอุปสรรคขอ้ขดัขอ้ง 
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  ระดบัอาํนวยการ กองบญัชาการ ตาํรวจภูธรภาค ศนูยป์ฏิบติัการตาํรวจจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้นําขอ้ตกลงในการทํางานของระดบันโยบายไปกําหนดกรอบ รูปแบบ วิธีการ
ทาํงานสาํหรบัระดบัปฏิบติัการใหช้ดัเจน สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการของแต่ละ
พื: นที- ครอบคลุม กลุ่มเป้าหมาย ทั:งกลุ่มเป้าหมายปกติ และกลุ่มเสี-ยง โดยจะต้องประชุม
รว่มกบัหวัหน่วยราชการระดบัจงัหวดั ที-รวมเป็นเครือข่ายปฏิบัติการภาคเอกชน องคก์รเอกชน 
(NGO) ที-เกี-ยวขอ้งในประเทศและต่างประเทศในพื: นที-รบัผิดชอบ อยา่งจริงจงัและต่อเนื-อง 
  ระดบัปฏิบติัการ มีกองบงัคบัการสืบสวน กองบงัคบัการตํารวจนครบาล 1-9/
ตํารวจภูธรจังหวัด กองบังคับการ กองกํากับการ และสถานีตํารวจ เป็นศูนย์กลางในการ
ปฏิบัติการ มีส่นราชการทุกภาคส่วน ภาคเอกชนและภาคประชาชนที- เกี-ยวขอ้งในพื: นที-
รบัผิดชอบ เป็นแนวร่วมปฏิบัติการโดยหวัหน้าสถานีตํารวจทุกแห่ง จะตอ้งจดัประชุมร่วมเพื-อ
แปลงนโยบายและปรับปรุงแบบวิธีการทํางานไปสู่การปฏิบัติในพื: นที-หรือกลุ่มเป้าหมยจริง 
รวมทั:งกําหนดกรอบการทํางานไปสู่การปฏิบติัในพื: นที-หรือกลุ่มเป้าหมายจริง รวมทั:งกาํหนด
กรอบการทํางานรว่มกนัที-ชดัเจน 

C) มาตรการตรวจสอบและสรา้งความเขม้แข็งในพื: นที- เป็นหน้าที-ของระดับ
ปฏิบัติการ และแนวร่วมปฏิบัติการ ที-จะตอ้งร่วมกันกําหนดพื: นที-และกลุ่มเป้าหมายในการ
ปฏิบัติ อย่างน้อย C กลุ่ม คือ กลุ่มเป้าหมายที-เป็นปัจจยัภายใน และกลุ่มเป้าหหมายที-เป็น
ปัจจยัภายนอก โดยกองบังคับการสืบสวนสอบสวนทุกแห่งตอ้งจดัทําฐานขอ้มลูบุคคล/สถานที-
ไวใ้หเ้ป็นระบบ และประกอบกําลังเขา้ดําเนินการอย่างจริงจังต่อกลุ่มที- เป็นปัจจัยเพื-อลด
แรงจงูใจในพฤติกรรมเสี-ยงหรือกระทําความผิด ตั:งแต่การประชาสมัพนัธ ์แนะนํา ประชุมชี: แจง
เผยแพรค่วามรูส้รา้งภมูิคุม้กนั บรรยายพิเศษ อบรม หรือจดักิจกรรม/โครงการนําร่องต่อเด็กที-
อยู่ในกลุ่มเสี-ยง หรือมีความประพฤติไม่เรียบรอ้ย หรือมีพฤติกรรมเสี-ยง หรือเคยกระทํา
ความผิด เพื-อปรบัเปลี-ยนพฤติกรรม ทัศนคติ และพื: นฐานทางความคิด สาํหรบักลุ่มที-เป็นปัจจยั
ภายนอกจะตอ้งตัดโอกาส ในการกระทําผิดต่อเด็ก โดนดําเนินมาตรการเชิงรุกจากเบาไปหา
หนัก เริ-มจากประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือ การเพิ-มความถี-ในการตรวจ/เยี-ยมเยียน การ
กดดนัโดยใชม้าตรการทางสงัคม/ภาคประชาชนตามความเหมาะสมกบัประเพณี วฒันธรรมใน
แต่ละพื: นที- การกวดขนัจบักุมในความผิดประเภทต่างๆ อยา่งเขม้งวด 

D) มาตรการบังคับใชก้ฎหมาย คุม้ครองสวัสดิภาพและเยียวยาทางสังคม 
เป็นการดําเนินการหลังจากการดําเนินมาตรการตรวจสอบและสรา้งความเขม้แข็งพื: นที-แลว้ 
เพราะอาจยงัมีเด็ก บางกลุ่ม บางราย หรือบุคคล บางคน บางกลุ่ม หรือสถานที-บางแห่งที-ยงั
ไม่ใหค้วามรว่มมือ และยงัคงเป็นเนื: อรา้ยที-จะตอ้งดาํเนินการเพื-อไม่ใหร้ะบาด ลุกลาม หรือแพร่
เชื: อต่อไปได ้โดยการดําเนินการบังคับใชก้ฎหมายอย่างเฉียบขาดและจริงจัง ต่อบุคคล กลุ่ม
บุคคลและสถานที-ที-มี การกระทําในลักษณะบังคับ ขู่เข็ญ ชักจูง ส่งเสริม หรือยินยอม ใหเ้ด็ก
ประพฤติตนไม่สมควรหรือน่าจะทําใหเ้ด็กมีความประพฤติเสี-ยงต่อการกระทําผิด หรือใชเ้ด็ก
เป็นเครื-องมือในการกระทําความผิด หรือการกระทําการอันใดอันเป็นการแสวงหาประโยชน์



143 
 

 

โดยมิชอบจากเด็ก หรือกระทําการอันมีลกัษณะลามกอนาจารไม่ว่าจะเป็นไปเพื-อใหไ้ดม้าซึ-ง
ค่าตอบแทนหรือเพื-อสิ-งอื-น และตอ้งร่วมกบัทุกภาคสว่นที-เกี-ยวขอ้ง สรา้งมาตรฐานหรือแนวทาง
ในการเฝ้าระวัง/แจง้เตือน/แจง้เหตุ เพื-อรักษาความมั -นคงและเขม้แข็งของบุคคลและพื: นที- 
รวมทั:งมาตรฐานหรือแนวทางในการคุม้ครองสวสัดิภาพเด็กและครอบครวัใหช้ดัเจน โดยใหเ้ด็ก 
สตรี และครอบครัว เป็นศูนยก์ลางในการแกไ้ขและพัฒนา ภายใตก้ระบวนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนและสงัคมเพื-อใหเ้ด็กที-ไดร้บัการคุม้ครองสวสัดิภาพ ไดมี้โอกาสปรบัเปลี-ยนทัศนคติ และ
เรียนรูพ้ัฒนาบุคลิกภาพ อารมณ์ และความคิดอย่างสรา้งสรรค ์มีเหตุผล เพื-อกลับคืนสู่สงัคม
อยา่งมีคุณภาพ 
 ยุทธศาสตรที์- 6  การป้องกนัปราบปรามการคา้มนุษย ์

เป้าประสงคห์ลกั 
6) เสริมสรา้งกระบวนการยุติธรรมแบบบรูณาการและการบังคบัใชก้ฎหมาย

อยา่งจริงจงั ในการคุม้ครองสิทธิ เสรีภาพและศกัดิmศรีของความเป็นมนุษย ์
C) สร้างระบบบริหารจัดการ และระบบการสืบสวนปราบปราม ให้มี

ประสิทธิภาพตั:งแต่ระดับนโยบายจนถึงระดบัปฏิบัติการ ในการป้องกนัและปราบปรามการคา้
มนุษย ์โดยเฉพาะปัญหาการแสวงหาประโยชน์จากการคา้ประเวณี การบังคับใชแ้รงงานหรือ
บริการ และการเอาคนมาเป็นขอทาน 

D) พฒันาระบบฐานขอ้มลูเกี-ยวกบัการคา้มนุษย ์โดยบูรณาการกบัหน่วยงาน
ที-เกี-ยวขอ้งเพื-อเชื-อมโยงขอ้มลูใหม้ีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกนั 

E) สรา้งและพฒันาระบบการคัดแยกผูเ้สียหายในเบื: อตน้ ใหม้ีประสิทธิภาพ
และเป็นที-ยอมรบัทุกส่วน 
 มาตรการดาํเนินการ 

6) มาตรการแสวงหาความร่วมมือและสร้างเครือข่ายปฏิบัติการ เป็น
มาตรการที-จําเป็นพื: นฐานในการระดมความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื-อร่วมเป็นเครือข่าย
ปฏิบัติการในกลุ่มเป้าหมาย เน้นการสรา้งความร่วมมือในทุกภาคส่วน และไดมี้การแบ่งการ
ดําเนินการเป็น D ระดับ คือ ระดับนโยบาย ระดับอํานวยการ และระดับปฏิบัติการ 
เช่นเดียวกบั ยุทธศาสตรที์- 6  

C) มาตรการสืบสวน การรวบรวมขอ้มูล และสถานที-โดยเน้นพื: นที-เป้าหมาย
สาํคัญในการปฏิบัติการ ไดแ้ก่ สถานประกอบการ/โรงงานขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาด
เล็ก เรือประมง สถานบริการ รา้นคาราโอเกะ ตลอดจนพื: นที-ล่อแหลมหรือเคยมีการกระทํา
ความผิด หรือเคยมีพฤติการณ์แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ หรือบังคบัใชแ้รงงาน หรือบริการที-
มีลกัษณะเป็นความผิดฐานคา้มนุษย ์เพื-อรวบรวมขอ้มลูบุคคล เชน่ ตวัการ นายทุน ผูส้นับสนุน 
ผูอ้ยูเ่บื: องหลงั ผูต้ระเตรียมหรือสมคบ รวมทั:งเหยื-อคา้มนุษย ์สถานที- และพฤติการณ์ที-กระทํา
ความผิด ไวใ้หค้รบถว้นสมบรูณ์ เพื-อเป็นหลกัฐานในการดําเนินคดี กับผูก้ระทําความผิดและ
ความรวดเร็วในการช่วยเหลือเหยื-อ 
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D) มาตรการบังคับใชก้ฎหมาย การกําหนดรูปแบบและมาตรฐานในการ
สอบสวน ใหมี้ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เป็นที-ยอมรบั ในระดบัสากล โดยประสานความ
ร่วมมือกับหน่วยงานที-เกี-ยวขอ้ง เช่น สํานักงานอัยการสูงสุด ศาลยุติธรรม ในการดําเนินคดี
เกี-ยวกับการคา้มนุษย ์ใหเ้ป็นไปดว้ยความรวดเร็ว สอดคลอ้งกับปฏิญญาสากล ในเรื-องการ
แสวงหาประโยชน์จากการคา้ประเวณี การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ การเอาคนมาเป็น
ขอทาน และเรื-องอื-นๆ ที-สาํคญั โดยยึดหลกั ความรวดเร็ว ความถกูตอ้งและความยุติธรรม 

E) มาตรการรวบรวมพยานหลักฐานและระบบฐานข้อมูล การรวบรวม
พยานหลกัฐานในกระบวนการสอบสวนตอ้งมีความถกูตอ้งและแม่นยาํ มีประสิทธิภาพ สามารถ
ตรวจสอบไดใ้นทุกขั:นตอน พนักงานสอบสวนตอ้งมีความรู ้ความเขา้ใจในกระบวนการสอบสวน 
การรวบรวมพยานกลักฐานในที-เกิดเหตุ การสอบปากคําผูเ้สียหาย การสืบพยานล่วงหน้า ใน
คดีความผิดเกี-ยวกบัการคา้มนุษย ์รวมทั:งพฒันาระบบฐานขอ้มลูเกี-ยวกบัการคา้มนุษย ์ในดา้น
การดาํเนินคดี ใหมี้ความโปรง่ใสรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โดยบรูณาการกบัหน่วยงานที-เกี-ยวขอ้ง 
และพัฒนาช่องทางใหป้ระชาชนเขา้ถึงข่าวสาร ควรรูถึ้งสิทธิ บทบาทหน้าที-และกรณีที-ควรเฝ้า
ระวงั 

F) มาตรการในการคดัแยกผูเ้สียหาย การคดัแยกผูเ้สียหายจากการคา้มนุษย์
ที-มีประสิทธิภาพใหค้วามคุม้ครองแก่ผูต้กเป็นผูเ้สียหายจากการคา้มนุษย ์สามารถตรวจสอบได้
ในทุกขั:นตอน เพิ-มการฝึกอบรมเจ้าหน้าที-ให้มีความรู้แก่เจ ้าหน้าที-ผู ้ปฏิบัติงาน รวมทั: ง
ประสานงานกบัหน่วยงานที-เกี-ยวขอ้งในการฟื: นฟู เยยีวยาและส่งกลบัเพื-อใหเ้กิดการปฏิบติังาน
รว่มกนัแบบบรูณาการ 
  จึงไดม้ีการออกคําสั -งให ้จัดตั:งศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว และป้องกัน
ปราบปรามการคา้มนุษยขึ์: น ในกองบญัชาการตํารวจนครบาล ตาํรวจภูธรภาค 6-b และศูนย์
ปฏิบติัการตาํรวจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้รบัผิดชอบดแูลความปลอดภยัและคุม้ครองสวสัดิภาพ
เด็กและสตรี ครอบรัว และศักดิmศรีของความเป็นมนุษยใ์นพื: นที-รับผิดชอบ (สํานักงานตํารวจ
แหง่ชาติ, CFFF: 6b)  
  สํานักงานตํารวจแห่งชาติไดมี้ความตระหนักถึงผลกระทบในเรื-องการใหก้าร
ส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิเด็กภายหลงัจากการเปิดเป็นประชาคมอาเซียน จึงมีแนวคิดในการให้
ทุกจงัหวดัมีศูนยพิ์ทักษ์เด็ก สตรี ครอบครวั และป้องกันปราบปรามการคา้มนุษยขึ์: นในพื: นที-
ของตนเองเพื-อความสะดวก รวดเร็ว ในการปฏิบติัการ เมื-อมีเหตุเกิดขึ: นภายในพื: นที- เนติ รุ่งฟ้า
แสงอรุณ (CFFG) ไดก้ล่าววา่ 
 

“แต่ละหน่วยจะตอ้งมีการสรุป รายงานผลต่อส่วนกลาง วา่ใน
พื: นที- เขตความรบัผิดชอบของตนมีคดีเกิดขึ: นกี-คดี มีความรุนแรงมาก
น้อยเพียงใด มีวิธีการจัดการอย่างไรบา้ง เพราะถา้หากใหศู้นยใ์หญ่
จดัการเพียงที-เดียวคงไม่สามารถใหค้วามชว่ยเหลือไดท้ันท่วงที” 
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เจษฎา ชมเชิงแพทย ์(CFFG) “ในช่วงแรกที-มีการออกคําสั -ง

ใหทุ้กเขตพื: นที-ตอ้งมีการจดัตั:งศูนยฯ์ ขึ: น ก็ยงัไม่มีผูป้ฏิบติังานชาํนาญ
การในแต่ละศูนย ์แต่เมื-อเวลาผ่านไปเริ-มมีการเรียนรูง้าน แต่ละศูนย์
จึงสามารถปฏิบติังานไดเ้ป็นอยา่งดี” 

 
4.4 ผลกระทบที�เป็นไปไดข้องประชาคมอาเซียน ที�มีต่อการส่งเสริมและ

คุม้ครองสิทธิเด็ก 
 
 เมื-อถึงวนัที- D6 ธนัวาคม พ.ศ.CFF] ยงัมองไม่ออกวา่จะมีผลกระทบอะไรเกี-ยวกบัการ
ส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิเด็ก สิ-งที-ทําไดต้อนนี: คือการคาดเดาอนาคต ที-เห็นไดจ้ากสถิติ ปัญหา
ที-เกิดขึ: นในปัจจุบนั (อภิชาต จารุศิริ, CFFG) ในการเปิดประชาคมอาเซียน ทุกประเทศในกลุ่ม  
ASEAN และทุกหน่วยงาน ทุกภาคส่วน ต่างก็ใหค้วามสาํคญัในเสาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(ASEAN Economic Community: AEC) เป็นอนัดับแรก โดยมีความคาดหวงัว่าอาเซียนจะมี
ตลาดและฐานการผลิตร่วมกนั (Single Market and Single Production Base) และมีการ
เคลื-อนยา้ยสินคา้ การลงทุน เงินทุนและแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี (Free Flow of Goods, 
Services, Investments and Skilled Labors and Free Flow of  Capital) รวมทั:งผูบ้ริโภค
สามารถเลือกสรรสินคา้ บริการ ที-มีความหลากหลายและมีคุณภาพจากภายในภูมิภาค และ
สามารถเดินทางภายในอาเซียนไดอ้ยา่งสะดวกและเสรีมากยิ-งขึ: น  
 การกา้วสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทย ถือเป็นการเขา้สู่เวทีแข่งขนัระดับโลกซึ-ง
ตอ้งอาศัยความพรอ้มของทรพัยากรบุคคลเป็นปัจจยัสาํคญัในการนําประเทศไปสู่ความสําเร็จ 
ขณะเดียวกัน คนไทยยังมีบุคลิกลักษณะขอ้เสียเปรียบในการแข่งขันกับประเทศอื-นอยู่หลาย
ประการ เช่น การไม่รบัผิดชอบต่อหน้าที- ขาดจิตสาํนึกต่อสงัคมส่วนรวม ไม่มีการวางแผนการ
ใชชี้วิตและการทํางาน ขาดทักษะการทํางานเป็นทีม และขาดความสามารถในการใชภ้าษาอื-น
นอกจากภาษาของตนเอง จากการสัมภาษณ์เก็บขอ้มูลเชิงลึกจากหน่วยงานราชการต่างๆ ใน
เรื-องการเตรียมความพรอ้มเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ถามในเรื-องของอุปสรรคในการเขา้สู่การ
เป็นประชาคมอาเซียน แทบทุกกระทรวงที-จะตอบวา่ มีปัญหาในเรื-องของการใชภ้าษาองักฤษใน
การสื-อสาร ซึ-งภาษาอังกฤษเป็นภาษาที-ถูกกําหนดใหเ้ป็นภาษากลางในการสื-อสารภายใน
ประชาคมอาเซียน นอกจากนั:น ระบบการศึกษาของไทยที-ยังเป็นปัญหา การไม่ได้รับการ
ปลกูฝังหรือสั -งสอนใหมี้ความรบัผิดชอบต่อสงัคม ส่งผลให ้เด็กมีคา่นิยมยกยอ่งผูม้ีเงิน มีอาํนาจ
มากกว่าคนดี ดูถูกประเทศเพื-อนบ้าน ขาดความอดทน พึ-งตนเองไม่ได ้ซึ-งถือเป็นปัญหา
อุปสรรคสําคัญของการพัฒนาประเทศร่วมกับสมาชิกอาเซียนด้วยกัน ดังนั: นหน่วยงานที-
เกี-ยวขอ้งกับการพัฒนาเด็กไทยตอ้งเตรียมความพรอ้มเด็ก เพื-อการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนได้
โดยไม่เสียเปรียบประเทศสมาชิกอื-น ซึ-งจะตอ้งแกไ้ขจุดอ่อนและพฒันาขอ้ดีที-มีอยู ่
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 แมป้ระเทศไทยไดมี้การเตรียมการหลายหน่วยงานที-เกี-ยวขอ้ง แต่สาํหรบัประเด็นเรื-อง 
“เด็ก” นั:น ภาคประชาสังคมยังกังวลเรื-องการส่งเสริมและคุ ้มครองสิทธิเด็กในอาเซียน 
เนื-องจากสถานการณ์และแนวโน้มการละเมิดสิทธิเด็ก ที-ในปัจจุบันมีแนวโน้มขยายตัวมากขึ: น 
ขณะที-การใหค้วามช่วยเหลือแก่เด็กก็ยงัไม่ทั -วถึง ไม่ครอบคลุม อีกทั:งยงัไม่สามารถแกไ้ขปัญหา
ที-ตน้ทางได ้ดว้ยสาเหตุมาจากการไม่มีหน่วยงานรบัผิดชอบหลัก ในการประสานงาน ในการ
สรา้งกลไก การบริหารจกัาร การกระจายภารกิจไปยงัหน่วยงานระดับทอ้งถิ-น การส่งต่อความ
รบัผิดชอบ รวมทั:งติดตามตรวจสอบการใหบ้ริการของหน่วยงานและกลไกการใหบ้ริการ ดังที- 
อภิชาต จารุศิริ (2556) กลา่วไวว้า่ 
 

 “ในเวลาที-หน่วยงานหนึ-งตอ้งการจะจัดทําแผนงาน นโยบาย ขึ: นมา
เพื-อใชร้่วมกัน จึงขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที-มีส่วนเกี-ยวขอ้ง ใหเ้ขา้
มารว่มกนัระดมความคิด และจดัทาํขึ: นมา ซึ-งในแต่ละครั:ง ก็จะมีบางหน่วยงาน
ไม่เขา้รว่ม หรือ เขา้รว่ม แต่ไม่ไดนํ้าแผนไปใช ้อีกทั:งในแต่ละหน่วยงานต่างก็มี
ผูส้ั -งการสูงสุดของแต่ละหน่วยงานนั:นเป็นคนละท่านกนั จึงทําใหเ้ป็นอุปสรรค์
ในการนําแผนไปปฏิบติั” 
 

 กล่าวคือ การทาํงานของภาครฐัในประเทศไทย มีการแบ่งอาํนาจหน้าที-อยา่งชดัเจน ให้
แต่ละกระทรวงไปวางแผน ดูแล รับผิดชอบ ในส่วนงานของตนอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล แต่ในงานบางงานที-มีส่วนคาบเกี-ยวกัน เช่น ในเรื-องของการส่งเสริมและคุม้ครอง
สิทธิเด็ก กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั -นคงของนุษย ์จะดูแลในส่วนของการจดัสวสัดิการ
ใหแ้ก่เด็ก สาํนักงานตาํรวจแหง่ชาติ จะเป็นฝ่ายป้องกนั และปราบปรามเมื-อไดร้บัการแจง้ความ
รอ้งทุกขจ์ากประชาชน กระทรวงยุติธรรม จะดแูลในส่วนของการดําเนินการทางกฎหมายเมื-อ
เด็กถูกดําเนินคดี กระทรวงศึกษาธิการเขา้มาช่วยเหลือในงานส่งเสริมใหเ้ด็กไดร้บัการศึกษา
อย่างเท่าเทียม เป็นต้น ซึ-งในแต่ละหน่วยงาน ก็จะมี ผู้มีอํานาจสูงสุดในการควบคุม ดูแล 
ตดัสินใจ ของแต่ละหน่วยงานอยูแ่ลว้ ผลจากการที-หน่วยงานต่างๆ เขา้มาผสานความร่วมมือใน
การจดัทําแผนงานร่วมกันขึ: นมาแลว้เป็นที-สมบูรณ์พอใจของทุกหน่วยงาน แต่หน่วยงานที-เป็น
เจา้ภาพก็มิอาจเขา้ไปบังคับ กา้วก่ายหน่วยงานที-เป็นภาคี มาจากผูส้ั -งการสูงสุดของแต่ละ
หน่วยงานนั:นเป็นคนละท่านกนั ในการนําแผนไปปฏิบติั แต่ละหน่วยงานจะเขา้มาดูในส่วนที-มี
ความเกี-ยวขอ้งกับตน แลว้เลือกแผนในส่วนที- เมื-อนําไปปฏิบัติแลว้จะส่งผลดีต่อหน่วยงานของ
ตนมากที-สุด ทําใหแ้ผนที-จดัทําขึ: น ไม่ไดถ้กูนําไปใชอ้ยา่งเต็มที- การแกไ้ขปัญหา จึงทําไดใ้นแค่
บางส่วนเท่านั:น 
 แผนงานจัดตังประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน พ.ศ.CFFC-CFF] (ASEAN 
Socio – Cultural Community Blueprint C__b-C_6F) มีพันธกรณีในการส่งเสริมความ
ยุติธรรม โดยใหสิ้ทธิของประชาชนสะท้อนอยู่ในนโยบายและทุกชีวิต ซึ-งรวมถึงสิทธิและ



147 
 

 

สวสัดิการสาํหรบักลุ่มดอ้ยโอกาสและกลุ่มที-อ่อนแอ การส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิเด็ก (C6) ได้
มีการกาํหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร ์เพื-อการปกป้องประโยชน์ สิทธิ รวมทั:งส่งเสริมโอกาส
อยา่งเท่าเทียม และยกระดับคุณภาพชีวิตมาตรฐานการดํารงชีพสาํหรบัเด็ก โดยมีการกําหนด
มาตรการที-เกี-ยวกบัเด็กไวห้ลายดา้น 
 จากการศึกษา ผลกระทบที-จะขึ: นจากการเป็นประชาคมอาเซียน ในเรื-องของการ
ส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิเด็ก มีความหมายที-กวา้ง ในงานศึกษาครั:งนี: จะขอกล่าวถึง เด็ก กลุ่มที-
ตอ้งไดร้ับการคุม้ครองเป็นพิเศษ ตามที-แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.CFFF–
CFFb ไดใ้หค้าํนิยามไว ้ไดแ้ก่ เด็กที-ประสบปัญหาทางสังคม อยูใ่นสภาวะยากลําบากในการ
ดาํรงชีวิต และตอ้งไดร้บัการแทรกแซง (Intervention) เพื-อคุม้ครองเป็นพิเศษ (คณะกรรมการ
ส่งเสริมการพฒันาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ, CFFE: F) และมีผลกระทบที-จะเกิดขึ: นจากการ
เขา้สู่การเป็นประชาคมอาเซียนหลายสาเหตุ ซึ-งในที-นี: จะขอกล่าวถึง E สาเหตุ คือ การศึกษา 
การเคลื-อนยา้ยขา้มชาติ การใชสื้-อ และ การชุมทางการเมือง ดงันี:  
 

$.$.%. การศึกษา 
E.E.6.6  การสื-อสารด้วยภาษาที- สามารถใช้ได้ในประชาคมอาเซียน 

ภาษาองักฤษ/ภาษาอาเซียน ดังที- อภิชาต จารุศิริ (2556) ได้
กล่าววา่ 

 
 “เราใชภ้าษาอังกฤษเป็นภาษากลาง แต่พวกที-เขา้มา เขาไม่ไดพู้ด
ภาษาองักฤษเป็นทุกคน เมื-อเกิดคดีขึ: นมาผูต้อ้งหาเป็นเด็กต่างดา้วที-
ไม่สามารถสื-อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษได ้ก็ตอ้งใชล้่ามเป็นเด็กที-
ถูกควบคุมอยู่ในสถานพินิจดว้ยกันแต่สามารถสื-อสารเป็นภาษาไทย
ได”้ 

 
  ปัญหาเรื-องการใชภ้าษาของเด็กไทยนั:นเป็นปัญหาที-ทุกภาคส่วนใหค้วามสาํคญั
อยู่ในอนัดับตน้ๆ สืบเนื-องมาจากแนวคิดที-สืบทอดมาของคนไทยที-พดูกนัวา่ “ประเทศของเรา
ไม่ไดเ้ป็นเมืองขึ: นของใคร” และประเทศไทยก็ใชภ้าษาไทยเป็นภาษาประจําชาติ เป็นภาษา
ราชการ การฟัง พดู อ่าน เขียน เป็นภาษาไทย หรือไม่ไดใ้ชภ้าษาอื-นเลย ภาษาองักฤษที-เรียน
มา พอไม่ไดใ้ช ้ไม่ไดพ้ฒันาทกัษะก็ลืม และอายที-จะพดู อีกทั:งปัจจุบนัประเทศไทยเป็นประเทศ
ที-มีชาวต่างชาติเขา้มาท่องเที-ยวเป็นจาํนวนมาก แต่ชาวต่างชาติก็นิยมที-จะเรียนภาษาไทย และ
สามารถพดูภาษาไทยได ้จึงทาํใหเ้ด็กไทยไม่เห็นความสาํคญัของการใชภ้าษาองักฤษยิ-งขึ: น ส่วน
ภาษาเพื-อนบา้น หากเป็นเด็กที-อาศัยอยู่ในพื: นที- ที-ติดชายแดน หรือภายในท้องถิ-น คนใน
ครอบครวัมีการพูดคุยกันดว้ยภาษาเพื-อนบา้น เด็กก็จะไดร้บัการซึมซับมาบา้ง แต่ถา้หากเป็น
เด็กภาคกลางก็จะไม่รูจ้กัเลย  
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  ซึ-งผลจากการที-เด็กขาดทกัษะทางภาษาองักฤษที-เป็นภาษากลางในการสื-อสาร
ในอาเซียน จะส่งผลกระทบในเรื-องการแข่งขันทางดา้นการมีงานทํา เนื-องจากประเทศเพื-อน
บา้นที-มีทกัษะการใชภ้าษาองักฤษเป็นอยา่งดีแลว้ พวกเขายงัสามารถพดูภาษาบา้นเขาไดอี้ก จึง
ไดเ้ปรียบในการเขา้ทํางานมากกว่าเด็กไทย ส่งผลใหเ้ด็กไทยที-จบการศึกษา เขา้สู่วยัทํางาน 
เกิดภาวะการวา่งงาน ส่งผลกระทบเป็นปัญหาภายในประเทศที-จะตอ้งทําการแบกภาระ และทํา
การแกไ้ขปัญหากนัต่อไปอีก เจษฎา ชมเชิงแพทย ์(2556) ไดก้ล่าววา่ 
 

“เมื-อเกิดคดีความต่างๆ บางคดีที-ผู ้ต้องหาเป็นชาวต่างชาติ ถ้าเป็น
ภาษาอังกฤษก็ยงัง่ายต่อการหาคนมาทําการสื-อสาร ยงัมีล่ามชํานาญ
การ แต่หากเป็นภาษาอื-น ที-ไม่ใช่ภาษาองักฤษ ก็ยากต่อการหาคนมา
สื-อสาร ยงัขาดล่ามชํานาญการในภาษาเพื-อนบา้น เพราะถา้หากแปล
คาํใหก้ารผิด ก็อาจมีผลต่อรปูคดีได ้” 

 
  เมื-อมีคดีเกิดขึ: นภายในประเทศแลว้ขาดล่ามชํานาญการดา้นภาษา ก็จะส่งผล

กระทบต่อการดาํเนินคดีของเจา้พนักงาน ไม่วา่จะเป็นในเรื-องการเขา้ช่วยเหลือดาํเนินการล่าชา้ 
หรือการเขา้ใจผิด ทาํใหเ้สียรปูคดี รา้ยกวา่นั:นอาจทําใหเ้กิดการตดัสินความ ลงโทษผิด อนัอาจ
เป็นผลรา้ยต่อประเทศในเรื-องความขดัแยง้ระหวา่งประเทศได ้

  ปัจจุบนัในระบบการศึกษาไทยไม่วา่จะเป็นโรงเรียนภาครฐั หรือภาคเอกชน ที-
อยูใ่นสงักดัสาํนักงานการศึกษาขั:นพื: นฐาน ไดมี้การวา่จา้งครชูาวต่างชาติใหเ้ขา้มาทําการสอน
ภาษาองักฤษใหก้ับเด็ก คาดว่าเด็กจะไดร้บัการพัฒนาทางดา้นภาษามากขึ: น อีกทั:งในระดับ
มหาวิทยาลัยก็ได้มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาเพื-อนบ้านเพิ-มขึ: นมา เพื-อเป็น
ทางเลือกใหเ้ด็กที-มีความสนใจไดเ้ขา้รบัการศึกษา หรือการที-โรงเรียนบางโรงเรียนไดมี้การจดั
โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาเพื-อนบา้น โดยการขอความร่วมมือจากครูเจา้ของ
ภาษาเพื-อนบา้นแต่สามารถสื-อสารภาษาไทยไดม้าช่วยสอนเด็กที-มีความสนใจ ส่งผลใหเ้ด็กไทย
มีศกัยภาพในการแขง่ขนัในระดบัอาเซียนมากขึ: น 

E.E.6.C รูเ้ขารูเ้รา ปรบัความเขา้ใจ ปรบัทัศนคติ เพื-อลดขอ้ขดัแยง้ 
 ขอ้มูลจาก หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวนัที- 6F มีนาคม พ.ศ.CFF\ ในหัวขอ้
เรื-อง กาํหนดแนวปั: นเด็ก เตรียมคนสู่อาเซียน ไดเ้ขียนไวว้่า 
 

“ความพรอ้มของนักศึกษาเพื-อรองรับอาเซียนของไทยยงัน้อย เมื-อ
เทียบกบัเพื-อนบา้น อยา่งลาวเขารูเ้รื-องราวในประเทศไทย กัมพชูาก็รู ้
ขา่วสารของไทย แต่เรารูข้่าวสารของกมัพชูาน้อยมาก เด็กของเราก็ไม่
ค่อยรูภ้าษาอาเซียน แมจ้ะเป็นภาษาองักฤษเราก็ไม่สามารถจะสื-อสาร
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กับเขาได้ เคยมีการวิจัยเรื-องความรู ้เกี-ยวกับอาเซียน ปรากฏว่า
ประเทศไทยมีความรูใ้นเรื-องอาเซียนตํ -าที-สุด”  

 
 ขอ้ความขา้งตน้แสดงใหเ้ห็นถึง การที-คนไทยมีความภูมิใจในชาติตนเอง ใน
เรื-องของการที-ไทยไม่ได้ตกเป็นชาติอาณานิคมของชาติตะวันตก จากทัศนคติของคนไทย
สมัยก่อนที-ยงัคงส่งผลสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน จึงทําใหเ้กิดทัศนคติในการดถููกประเทศเพื-อน
บา้น โดยเฉพาะ พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม การเรียนการศึกษาเหตุการณ์ในประวติัศาสตร์
ในตําราหนังสือที-ครูใชส้อน รวมทั:งรูปแบบการเรียนการสอนแบบเดิมๆ ที-เน้นใหเ้ด็กท่องจํา
เพื-อนําไปสอบ แต่ไม่ไดส้อนใหเ้ด็กรูจ้กัคิดวเิคราะหเ์หตุการณ์ที-เกิดขึ: น อยา่งเป็นเหตุเป็นผล ว่า
เพราะสาเหตุอะไรจึงตอ้งทําศึกรบกนั เหตุการณ์แพช้นะเกิดจากอะไร เช่น เหตุการณ์ที-ไทยกับ
พม่ารบกนัเพื-อขยายอาณาเขต ในหนังสือเรียนประวตัาสตร์ของไทยก็จะอธิบายถึงการกระทํา
ของพม่าที-กระทาํต่อไทยอยา่งเหี: ยมโหด ทําใหค้นไทยเกลียด หรือ เป็นการที-ตนไทย ตีตรา คน
พม่าว่าเป็นคนไม่ดีเหี: ยมโหด ไวใ้จไม่ได ้หา้มคบ จนมาถึงในปัจจุบันคนไทยส่วนใหญ่ก็ยงัคง
เกลียด และดูถูกพม่าอยู่ อีกทั:งการศึกษาเหตุการณ์ปัจจุบันโลกก็มุ่งแต่ศึกษาประวัติศาสตร์
สากล แต่ละเลยที-จะศึกษาประวติัศาสตร์ในประเทศเพื-อนบา้นของตน จึงทําใหเ้ด็กไทยไม่ได้
เล็งเห็นความสาํคญั ขาดความรูค้วามเขา้ใจในประเทศเพื-อนบา้น แนวความคิดของเด็กไทยจึง
ติดอยู่กับเพียงประวัติศาสตร์ในหนังสือ ไม่รู ้ถึงความเป็นจริง เช่น ในเรื-องของการที-
ประวติัศาสตร์ไทยเขียนไวว้่า พม่าเอาทองคําในอยุธยา ไปสรา้งเป็น เจดียช์เวดากอง ซึ-งหาก
ศึกษาในประวติัศาสตรข์องพม่าแลว้ เจดียช์เวดากองถูกสรา้งขึ: นก่อนสมัยที-จะมีกรุงศรีอยุธยา
อีก คนไทยไม่ค่อยให้ความสนใจการติดตามข่าวสารของประเทศเพื-อนบ้านขา้งเคียง ว่า
ในตอนนี: เขามีพัฒนาการทางดา้นต่างๆ ไปขนาดไหนแลว้ ในทางกลับกันประเทศเพื-อนบา้น
กลบัเป็นฝ่ายศึกษาเรียนรูป้ระเทศเราตลอดเพราะเขารูดี้กว่าถา้หากเขา้มาในประเทศไทย เขา
จะสามารถแสวงหาโอกาสที-ดีกวา่ ที-จะทาํมาหากินอยูใ่นประเทศของตนเอง ซึ-งการศึกษาเรียนรู ้
ความเคลื-อนไหวของประเทศเพื-อนบา้นนี: เองทําใหเ้ด็กในประเทศเพื-อนบา้นไดเ้ปรียบทางดา้น
ความคิด ความสามารถ การเตรียมพรอ้มที-จะเขา้มาทํางานภายในประเทศไทยมากกวา่เด็กไทย
เอง ส่งผลใหแ้รงงานจากประเทศเพื-อนบา้นเคลื-อนยา้ยเขา้มาหางานทําภายในประเทศไทยได้
กนัเป็นจาํนวนมาก เพราะรูว้า่ประเทศไทยยงัขาด และตอ้งการสิ-งใดเพิ-ม 
 ดังนั:นการปรับทัศคติของคนภายในประเทศจึงเป็นสิ-งสําคัญที-ประเทศไทย
จะตอ้งดําเนินการอย่างเร่งด่วน เพราะถา้หากผูใ้หญ่ยงัไม่สามารถเปลี-ยนทัศนคติของตนต่อ
ประเทศเพื-อนบา้นได ้เด็กที-จะเจริญเติบโตขึ: นมาก็จะตอ้งรบัเอาการปลกูฝังทัศนคติจากผูใ้หญ่
มาอีก เด็กไทยจะกลายเป็นผูเ้สียเปรียบมากที-สุดในประชาคม แลว้การที-เปิดประชาคมจะ
เป็นไปอยา่งสาํเร็จไดอ้ยา่งไร ในเมื-อคนในอาเซียนเองยงัคงมีทัศคติที-ไม่ดีต่อกนั 
 E.E.6.D  โอกาสทางการศึกษาของเด็กเคลื-อนยา้ย 
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ปัญหาเรื-องโอกาสทางการศึกษาของเด็กเคลื-อนยา้ย ยงัไม่ตอ้งกล่าวถึงภายหลงั
จากการเปิดเป็นประชาคมอาเซียน เพราะในตอนนี: ก็มีปัญหาอยูแ่ลว้ จึงแน่นอนวา่เมื-อเปิดเป็น
ประชาคมแลว้ปัญหาย่อมทวีความรุนแรงขึ: น เพราะในการเขา้ทํางานของแรงงานต่างชาติ จะ
เขา้มาในหลากหลายรปูแบบ คือ การเขา้มาแบบถกูกฎหมาย และเขา้มาแบบไม่ถกูกฎหมาย ซึ-ง
การเขา้มาก็มีแบบ เขา้มาคนเดียว เขา้มากัน C คนสามีภรรยา และเขา้มากนัเป็นครอบครวั ใน
ส่วนที- เขา้มาแบบถูกกฎหมาย เขา้มากันเป็นครอบครัว พ่อแม่ลูก ก็ไม่เป็นปัญหาเพราะมี
หลกัฐานการเกิดของเด็กที-ถูกตอ้งตามกฎหมาย เด็กสามารถเขา้สถานศึกษาของรฐัไดเ้พราะมี
หลักฐานการแสดงการมีตัวตนของเด็ก ส่วนครอบครัวที- เข ้ามาแบบผิดกฎหมาย หรือมี
ครอบครัวในประเทศภายหลังจากการเดินทางเขา้มา บุตรที-เกิดออกมาบางคนถา้ไม่ไดก้าร
รบัรองการเกิด เด็กก็จะมีปัญหาไม่ไดเ้ขา้เรียน หรือไม่ไดร้บัสิทธิตามที-ตนสมควรจะไดร้บั  
  แต่ในตอนนี: กระทรวงศึกษาธิการไดมี้การการจัดการศึกษาแก่บุคคลที-ไม่มี
หลกัฐานทะเบียนราษฎร หรือไม่มีสญัชาติไทย ใหส้ามารถเขา้รบัการศึกษาไดแ้ลว้ ซึ-งเป็นการ
เปิดโอกาสใหเ้ด็กที-อยูใ่นราชอาณาจกัรไทยทุกคนจะตอ้งไดร้บัการศึกษาอยา่งเท่าเทียมกนั ดงัที- 
ทองพลู บวัศรี (CFF\) ไดก้ล่าวไวว้า่ 

 
  “เด็กต่างดา้วทุกคนที-เขา้มาเป็นแรงงาน ลกูหลานแรงงาน ทุกคนที-ได้
เขา้เรียนในสถานศึกษาของรัฐคือสถานศึกษาของไทย จะใชม้ติคณะรฐัมนตรี
อนุมติัหลกัการรา่งระเบียบกระทรวงการศึกษาธิการวา่ดว้ยหลกัฐาน วนั เดือน 
ปีเกิด ในการรับนักเรียนนักศึกษาเขา้เรียนในสถานศึกษา พ.ศ.CFE] เป็น
กฎหมายในการช่วยเหลือใหเ้ด็กไดเ้ขา้รบัการศึกษาถึงระดับปริญญาตรี” 
  

  การที-มติคณะรฐัมนตรีอนุมติัหลกัการร่างระเบียบกระทรวงการศึกษาธิการว่า
ดว้ยหลกัฐาน วนั เดือน ปีเกิด ในการรบันักเรียนนักศึกษาเขา้เรียนในสถานศึกษา พ.ศ.CFE] 
(การจดัการศึกษาแก่บุคคลที-ไม่มีหลกัฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย) นับเป็นการ
ส่งเสริมใหเ้ด็กไดเ้ขา้รับการศึกษาขั:นพื: นฐานไดอ้ยา่งเท่าเทียมกนั ตามอนุสัญญาว่าดว้ยสิทธิ
เด็ก หลกัการหา้มไม่ใหมี้การเลือกปฏิบติั และการคาํนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสาํคญั 
โดยไม่จาํกดัถึงสัญชาติ เชื: อชาติ อายุ เพศ ศาสนา ความคิดทางการเมือง หรือความแตกต่าง
ประการอื-นใดของเด็ก และเป็นการใหเ้ด็กทุกเชื: อชาติที-เขา้มาเป็นเด็กในการดแูลของ สาํนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั:นพื: นฐาน (สพฐ.) ไดร้บัการคุม้ครอง เมื-อประสบปัญหาต่างๆ เช่น 
การถกูละเมิดสิทธิ ถกูทํารา้ย จนทาํใหเ้ด็กรูสึ้กไม่ปลอดภยั เป็นตน้ หน่วยงาน สพฐ. ก็จะเขา้ไป
ใหก้ารช่วยเหลือเด็กตามที-ไดร้บัการแจง้ เพื-อใหเ้ด็กรูส้ึกพรอ้มที-จะเรียนต่อไป 
  E.E.6.E  เด็กภายในประเทศไทยไม่ไดร้บัการศึกษาอยา่งเท่าเทียม 
  แนวคิดที-ไดวิ้เคราะห์ว่า เศรษฐกิจเป็นรากฐานของการพัฒนาในทุกๆ ดา้น 
เนื-องจากมีความเชื-อที-วา่ ถา้ประชาชนภายในประเทศหลุดพน้จากความยากจน ทุกคนมีเงินใช้
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อยา่งเพียงพอ ก็จะเป็นพื: นฐานในการพฒันาคน และครอบครวั ซึ-งเป็นสถาบันพื: นฐานสถาบัน
แรกๆ ในสงัคมที-จะบ่มเพาะเด็กที-เป็นอนาคตของชาติ มีคาํกล่าววา่ “อนาคตของชาติอยูที่-เด็ก 
อนาคตของเด็กอยู่ที-การอบรมเลี: ยงดู ของผูใ้หญ่” ดังนั:น หากบิดามารดามีอาชีพ มีฐานะทาง
การเงินที-ดี ก็จะสามารถเลี: ยงดูบุตรไดเ้ป็นอย่างดี บิดามารดามีหน้าที-ในการ เลี: ยงดูใหบุ้ตรมี
พัฒนาการ ทักษะ ตามสิทธิที-เด็กควรจะไดร้ับ จะตอ้งใหก้ารศึกษาแก่เด็กตามที-กฎหมาย
บญัญติัไว ้เป็นตน้ การที-บิดามารดาจะปฏิบติัหน้าที-ของตนไดดี้นั:น ยอ่มจะตอ้งมีทุนคือ จะตอ้ง
มีเงินในการจบัจ่ายใชส้อย แต่ถา้หากพ่อแม่มีเงินไม่เพียงพอ จึงทําใหส้่งผลกระทบต่อเด็กที-จะ
ไม่ไดร้บัการศึกษาที-ดี 
  เพื-อการแกปั้ญหาในเรื-องความไม่เท่าเทียมกนัทางการศึกษาของเด็ก รฐับาลจึง
มีการออกนโยบายเรียนฟรี 6F ปี ตามที-กระทรวงศึกษาธิการมีอาํนาจในการรบัผิดชอบ ซึ-งรฐั
จะออกเงินในส่วนของ ค่าเล่าเรียน หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื-องแบบนักเรียน และ
กิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน ใหแ้ก่เด็กทุกคนที-เรียนอยูใ่นสถานศึกษาที-รฐัรบัรอง ครอบครวั
ที-อยูใ่นฐานะปานกลางลดค่าใชจ้่ายจากการที-รฐับาลแบ่งเบาภาระ ผลจากการดําเนินนโยบาย 
ส่งผลให้มีจํานวนเด็กที- ได้เข ้ารับการศึกษาเพิ-มขึ: น จึงทําให้ประชาชนเข้าใจได้ว่าไม่ว่า
สถานการณ์เศรษฐกิจภายในประเทศจะเป็นอยา่งไร เด็กทุกคนที-เป็นคนไทย มีสัญชาติไทย ก็
จะตอ้งไดเ้ขา้เรียนอยา่งแน่นอน 
  แต่ในความเป็นจริงไม่เป็นเช่นนั:น ยงัคงมีปัญหา อยูใ่นฐานะยากจนยงัไม่ไดเ้ขา้
เรียนอยู่ดี เนื-องมาจาก การที-เด็กคนนึงจะเขา้มาเรียนในโรงเรียนไดนั้:นค่าใชจ้่ายที-ใชใ้นการ
เรียน ไม่ไดมี้เพียง ค่าเล่าเรียน ค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื-องแบบนักเรียน และค่า
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพียงเท่านั:น แต่จะต้องมีค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าใชจ้่าย
เบ็ดเตล็ด อื-นๆนอกเหนือจากที-รฐัจ่ายใหอี้กมากมาย ซึ-งปัญหานี: ก็เป็นปัญหาที-รฐัจะตอ้งเขา้มา
ใหก้ารช่วยเหลือในขั:นต่อไป 
  สาเหตุที-เด็กไม่ไดเ้ขา้รบัการศึกษาไม่ใชเ่กิดจากปัญหาทางเศรษฐกิจเพียงอยา่ง
เดียว แต่ยงัเกิดขึ: นจากพื: นฐานคติ ความเชื-อทางสงัคม และวฒันธรรม ซึ-งส่งผลกระทบใหเ้ด็กที-
กระทําพลาด เช่น การที-เด็กท้องในวัยเรียน จึงทําใหเ้ด็กจะต้องออกจากการเรียนกลางคัน 
ภายหลังจากคลอดแล้วเด็กมีโอกาสที- จะกลับเข้ามาเรียนต่อได้ แต่หากเข้าไปเรียนใน
สถานศึกษาเดิมก็จะถกูประนามจากสงัคม สงัคมไม่ใหก้ารยอมรบัเด็ก ทาํใหเ้ด็กกลายเป็นเด็กที-
มีปัญหาและไม่อยากกลบัไปเรียนอีก เพราะอายเพื-อน ตอ้งการหลีกหนีจากการที-ถูกกระทบกระ
เทียบ ดงัที- ธีร ์ภวงัคนันท์ (CFF\) ไดก้ล่าวไวว้า่   
 

  “ศูนย์เฉพาะ กิจ คุ ้มครองและช่ วยเห ลือ เ ด็ก นักเ รียน 
สาํนักงานคณะกรรมการขั:นพื: นฐาน มีหน้าที-ช่วยเหลือเด็กนักเรียนที-มี
ปัญหา ส่งผลใหเ้ด็กไม่ไดร้บัสิทธิที-จะเขา้รบัการศึกษาตามที-กฎหมาย
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ระบุไว ้ศูนย์เมื-อได้รับการรอ้งเรียนมา ก็มีหน้าที-ที-จะตอ้งเขา้ไปให้
ความชว่ยเหลือเด็ก ไม่วา่จะเป็นเด็กสญัชาติใดก็ตาม” 

 
  กระทรวงศึกษาธิการ ไดมี้การจดัตั:งศูนยเ์ฉพาะกิจคุม้ครองและช่วยเหลือเด็ก
นักเรียน สํานักงานคณะกรรมการขั:นพื: นฐาน (ฉก. ชน. สพฐ.) ใหเ้ขา้มาช่วยเหลือนักเรียนที-
ไม่ไดร้บัความเป็นธรรมทางการศึกษา โดยการเขา้มาผสานงานหาที-เรียนใหม่ใหแ้ก่นักเรียนผูที้-
ประสบเหตุ เพื-อใหนั้กเรียนไดเ้ขา้เรียนต่อไป ดงัที- ทองพลู บวัศรี (CFF\) ไดก้ล่าวไวว้า่ 
 

 “งานของครตูอนนี:  คือการไปช่วยเหลือเด็กที-อยูต่ามแคมป์ก่อสรา้งที-
มีแรงงานต่างดา้วอยู่ แลว้แรงงานก็มีลกู หรือเด็กที-อยู่ตามขา้งถนนที-
เขา้มาเป็นขอทานซึ-งเด็กเหล่านี: วนัๆ ก็วิ-งไปวิ-งมา ครเูลยเอาเด็กเขา้มา
อยูใ่นมลูนิธิ และติดต่อใหเ้ด็กไดเ้ขา้เรียนในโรงเรียน แต่ก็มีเหตุการณ์
ที-เด็กต่างดา้วเมื-อเขา้เรียนในโรงเรียนแลว้ถูก ครู เพื-อน ลอ้เลียน ไม่
พูดด้วย หรือกระทําต่อเด็กไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ครูก็เขา้ไป
ช่วยเหลือเด็กโดยการนําเด็กมาบาํบดัทางดา้นจิตใจ เช่น กรณีของน้อง
ดาว (นามสมมติ) เด็กลูกหลานแรงงานชาวกมัพูชา ที-ไดเ้ขา้เรียนใน
โรงเรียนแต่ถูกเพื-อนแกลง้ ลอ้เลียน จนเด็กอาย ไม่อยากไปโรงเรียน 
ไม่พูดกับใคร ครูจึงตอ้งนําเด็กกลับมาไวใ้นมูลนิธิ แลว้ค่อยๆพูดกับ
เด็ก เพื-อใหเ้ด็กปรบัตวั แลว้จึงหาที-เรียนใหเ้ด็กใหม่” 

 
  เช่นเดียวกันกับเด็กที-อยู่ในประเทศไทยแต่ไม่ไดเ้ป็นคนไทย หรือ เป็นพวก
ลกูหลานแรงงานต่างดา้ว เด็กเรร่่อนต่างดา้ว ในปัจจุบนัหน่วยงานภาคเอกชนไดมี้ส่วนสาํคญัใน
การเขา้มาเป็นภาคีกับหน่วยงานราชการ ในการเขา้มาใหก้ารช่วยเหลือเด็กกลุ่มนี: ใหไ้ดร้ับ
การศึกษา และช่วยเหลือเด็กใหไ้ดร้บัการปฏิบติั และการศึกษาอยา่งเท่าเทียม 
 

$.$.@ การเคลื�อนยา้ยขา้มชาติ 
 การเคลื-อนยา้ยแรงงานเสรีจะส่งผลดีต่อตลาดแรงงาน เนื-องจากแรงงานในแต่ละ
ประเทศจะมีโอกาสเลือกทํางานในประเทศที-เขามีโอกาสที-จะแสดงศักยภาพความสามารถของ
ตนไดสู้งสุด ซึ-งจะส่งผลใหป้ระเทศมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างกวา้งขวางขึ: น แต่จะทําให้
อุตสาหกรรมบางประเภทไดร้บัผลกระทบจากการเขา้มาของแรงงานภายนอกประเทศ ที-เขา้มา
แขง่ขนักบัแรงงานภายในประเทศ นายจา้งจะมีทางเลือกในการจา้งแรงงานภายนอกประเทศที-มี
คุณภาพ และมีราคาค่าจา้งถูกกว่าแรงงานภายในประเทศ ซึ-งจะส่งผลกระทบใหปั้ญหาการ
เหยยีดเชื: อชาติที-มีอยูแ่ลว้ทวีความรุนแรงมากขึ: น อีกทั:งการเคลื-อนไหลเขา้มาของเด็กก็มีทั:งการ
เขา้มาแบบถกูกฎหมาย และผิดกฎหมาย ซึ-งการเขา้มาแบบผิดกฎมายจะเป็นสาเหตุหนึ-งที-เสี-ยง 
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ทําใหเ้ด็กถูกหลอกลวงไปใชแ้รงงานผิดกฎหมาย ซํ:ารา้ยถูกหลอกเขา้ไปในกระบวนการการคา้
มนุษย ์ในที-สุด ซึ-งการเคลื-อนยา้ยของเด็กจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยได ้ดงันี:  

E.E.C.6 จาํนวนเด็กเคลื-อนยา้ย (Children on the move) จะมีมากขึ: นทั:งที-ไป
กบัผูป้กครองและไปเอง ตอ้งจดัระบบการคุม้ครองเด็กที-เคลื-อนไหล
ทั -วอาเซียน 

  เมื-อเขา้สู่การเป็นประชาคมอาเซียน การเขา้ออกระหว่างประเทศจะเป็นไป
อย่างเสรี จึงทําใหมี้การเขา้มาของแรงงานจากประเทศเพื-อนบา้นมากขึ: น เพื-อการแสวงหา
โอกาสที-ดีกวา่ อภิชาติ จารุศิริ (CFFG) ไดก้ลา่วถึงสาเหตุของการที-แรงงานต่างดา้วเลือกเขา้มา
ทาํงานในประเทศไทย ไวว้า่ 
 

“เพราะเขาไม่มีงานทํา เด็กอายุ 6D-6Eโตไปก็ตอ้งไปเป็นทหาร เมื-อมี
การสูร้บกนัเกิดขึ: น ก็ไม่สามารถ ทําการเกษตร การคา้ขายได ้วนัดีคืน
ดีก็ถูกฉุดไปข่มขืน ดังนั:น คนส่วนใหญ่ก็จะหนีเขา้มาในประเทศไทย 
คนไทยก็ยงัจะเอาเปรียบคนพวกนี: อีก แต่คนพวกนี: ถือว่า กบัการที-ตอ้ง
แลกกบัการที-ไดกิ้นวันละมื: อ มาเป็นการกินวนัละ D มื: อ ไม่ตอ้งหลบ
กระสุนเขาก็ยอม” 

 
  ในการประชุมแลกเปลี-ยนเรียนรูสู้่การพฒันางานคุม้ครองสวสัดิภาพแม่และเด้
กเร่ร่อนต่างดา้ว วันศุกร์ที-  \ มีนาคม CFF\ ณ โรงแรมปริ� นซ์ตัน กรุงเทพมหานคร 
ศาสตราจารยว์ทิิต มนัตาภรณ์ ไดก้ล่าวถึง การเขา้มาของเด็กเคลื-อนยา้ย จะเขา้มาได ้C วิธี คือ 
เขา้มากบัผูป้กครองที-เขา้มาทาํงาน และเด็กลกัลอบเขา้มาเอง 
 1) เขา้มากบัผูป้กครองที-เขา้มาทาํงาน ซึ-งก็มีทั:ง 
   จดทะเบียน (ถกูกฎหมาย) พวกที-เขา้มาแบบถกูกฎหมาย บางครั:งก็จะ
เขา้มากนัเป็นครอบครวั คือมีลกูติดตามเขา้มาดว้ย เด็กพวกนี: ก็จะมีหลกัฐานการเกิด ก็จะไดร้บั
การคุม้ครองจากรัฐ คือ ไม่โดนตํารวจจับขอ้หาลักลอบเขา้เมืองแบบผิดกฎหมาย ไดร้ับการ
รกัษาพยาบาลจากสถานพยาบาลที-รฐักาํหนดให ้สามารถเขา้เรียนในสถานศึกษาของรฐัไดต้าม
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวา่ดว้ยการจดัการศึกษาแก่บุคคลที-ไม่มีหลกัฐานทะเบียนราษฎร
หรือไม่มีสญัชาติไทย ตามสถานศึกษาของรฐัที-รฐักาํหนดให ้และไดร้ับการปฏิบติัแบบเดียวกัน
กบัเด็กไทย 
   ไม่ไดจ้ดทะเบียน หรือลักลอบเขา้มา (ผิดกฎหมาย) หากการเขา้มา
เป็นแบบผิดกฎหมาย แลว้เขา้มามีลกูในนี:  เด็กต่างดา้วที-เกิดในประเทศไทยมีสิทธิที-จะทําการ
จดทะเบียนเกิดของเด็กโดยรฐับาล สติูบตัรถือเป็นเอกสารทางกฎหมายอยา่งแรกที-ยอมรบัการ
มีตัวตนของเด็ก เป็นเอกสารที-ระบุขอ้มูล ชื-อ นามสกุล วนัเกิด สถานที-เกิด รวมถึงรายละเอียด
ของพ่อและแม่ของเด็ก สูติบัตรจึงถือเป็นเอกสารที-สาํคญัที-สุดในการพิสูจน์สญัชาติของเด็ก  แต่
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ก็ยังมีเด็กที-ไม่ได้รับการจดทะเบียนการเกิดอยู่ เพราะแม่หรือผู้ดูแลไม่ทราบว่าหลังจากได้
ใบรบัรองการเกิดจากโรงพยาบาลแลว้ ตอ้งไปแจง้เกิดที-อาํเภอดว้ยเพื-อขอรบัสูติบตัร กฎหมาย
ของไทยกาํหนดไวช้ดัเจนวา่เด็กทุกคนที-เกิดในประเทศไทยมีสิทธิที-จะไดร้บัการจดทะเบียนเกิด
และไดร้ับสูติบัตรแมว้่าพ่อแม่ของเขาจะไม่ใช่คนไทยหรือไม่มีสถานะทางกฎหมายที-ถูกตอ้งก็
ตาม ศิริอร อารมยย์ินดี (CFF\) ไดก้ล่าวถึงปัญหาในเรื-องการจดทะเบียนรบัรองเด็กแรกเกิด 
วา่ 
 

“ขนาดนายอาํเภอยงัไม่รูเ้ลยวา่มันสามารถดาํเนินการไดแ้ลว้ 
มนัเป็นคนละเรื-องกับสญัชาติ โรงพยาบาลจะตอ้งดําเนินการ
ทําใหเ้มื-อมีการเกิดขึ: น เด็กที-เกิดขึ: นมาจะไดมี้การระบุตัวตน
ไม่ใช่เด็กไรร้ฐั ไรส้ญัชาติ ไม่ถกูพ่อแม่ทอดทิ: ง” 

 
   การไม่มีใบสูติบัตรอาจส่งผลใหเ้ด็กไม่ไดร้บัสิทธิตามกฎหมายที-พึงจะ
ไดร้บั ซึ-งเป็นอุปสรรคต่อการไดร้บัสวสัดิการจากรฐั เช่น การศึกษาต่อ การรกัษาพยาบาล และ
ยงัยากต่อการประกอบอาชีพ นอกจากนี:  ยงัทําใหต้กเป็นเหยื-อจากการถูกละเมิดสิทธิ การคา้
มนุษย์ และถูกแสวงประโยชน์ทางด้านต่างๆ และยากต่อการขอความเป็นธรรมในการ
ดาํเนินคดี เนื-องมาจากกลวัโดนจบัเมื-อไปแจง้ความ เพราะไม่มีเอกสารในการระบุตวัตน 
   C) เด็กลกัลอบเขา้มาเอง ซึ-งในกรณีนี:  ก็จะมีทั:งการเขา้มาแบบถกูตอ้ง 
ก็ไม่เป็นปัญหา แต่ในส่วนที-เขา้มาแบบผิดกฎหมายหรือเป็นการลกัลอบเขา้มา ก็จะเกิดปัญหา
ขึ: นอีก ในเรื-องของ การที-เด็กจะกลายเป็นเด็กพลัดถิ-น เด็กไม่มีถิ-นฐาน ไม่ไดร้บัการศึกษา ถูก
หลอกลวงไดง้่าย เสี-ยงต่อการถูกเอารัดเอาเปรียบ กระทั -งถูกหลอกลวงไปสู่กระบวนการคา้
มนุษย ์

E.E.C.C  อาชญากรรมขา้มชาติจะมีแนวโน้มสงูขึ: น 
  ประเทศอาเซียนไดม้ีความร่วมมือเรื-องการต่อตา้นการก่อการรา้ยอย่างเป็น
รปูธรรมภายใตแ้ผนปฏิบัติการอาเซียนเพื-อต่อตา้นอาชญากรรมขา้มชาติ (ASEAN Plan of 
Action Combat Transnational Crime) ซึ-งครอบคลุมอาชญากรรม 8 ประเภท คือ การลกัลอบ
คา้ยาเสพติด การคา้สตรีและเด็ก การกระทําอนัเป็นโจรสลดั การลกัลอบคา้อาวุธ การฟอกเงิน 
การก่อการรา้ย อาชญากรรมเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ และอาชญากรรมคอมพิวเตอร ์ประเทศ
ไทยได้ให้ความสําคัญในการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ ด้วยการการผลักดันในระดับ
นโยบายในการประชุมสุดยอดอาเซียน ในเรื-องสนธิสญัญาวา่ดว้ยความช่วยเหลือซึ-งกนัและกนั
ในเรื-องทางอาญาของภูมิภาคอาเซียน (Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Treaty 
of ASEAN-MLAT ASEN) เนื-องจากประเทศไทยเป็นประเทศที-ไดร้บัผลกระทบทั:งทางตรงและ
ทางออ้มจากปัญหาอาชญากรรมขา้มชาติ และประเทศไทยเป็นประเทศที-เปิดเสรีในการเดิน
ทางเขา้-ออก ดงัที- White (2557) ไดก้ลา่วไวว้า่ 



155 
 

 

 
  “มีความเป็นห่วงในเรื-องของการตรวจคนเขา้เมือง เนื-องจาก
ผูต้อ้งหาเมื-อสามารถหลบหนีออกนอกประเทศไดแ้ลว้ การที-จะตาม
กลบัมาก็ยาก ซํ:ารา้ยไปกวา่นั:น ผูต้อ้งหาก็ยงัจะไปกระทาํผิดซํ:าที-อื-นอีก 
และ บางคนก็ถือ Passport สาม สี-เล่ม และแต่ละเล่มก็เป็นคนละ
สัญชาติกัน บางคนมีกิจการ ธุรกิจภายในประเทศไทย เมื-อกระทํา
ความผิดก็หนีออกไปอยู่ประเทศกัมพูชาชั -วคราว แลว้ก็กลับมาดูแล
กิจการ เช่น การที-คนสัญชาติ อเมริกัน ขอ Visa มาประเทศไทย 6 
เดือน แต่เมื-อครบ 6 เดือนก็ไปทําการต่อ Visa ที-ประเทศกมัพชูา ปอย
เปตหรือด่านอรญัประเทศ เป็นด่านที-ไปขอ Visa กนัมากที-สุด และเมื-อ
ผู้ก่ออาชญากรรมเดินทางข้ามพ้นประเทศที-กระทําความผิดไว ้
กระบวนการยุติธรรมก็ของประเทศตน้ทางนั:นก็มิอาจดาํเนินคดีต่อได ้
ตอ้งรอจนกวา่ผูก้ระทําผิดจะเดินทางกลับเขา้มาภายในประเทศอีกครั:ง 
หรือไม่ก่อคดีซํ:าที-ประเทศอื-นอีก เนื-องจากกฎหมายของแต่ละประเทศ
ที- มีการบังคับใช้นั: นมีความแตกต่างกัน ดังนั: นจึ งต้องปรับแผน
มาตรการใหแ้ต่ละประเทศมีการผสานงานระหวา่งกนั” 

  
  ประเทศไทยเป็นประเทศที-เปิดเสรีในการเดินทางเขา้ออก ส่งผลใหผู้ ้ที- เดิน
ทางผ่านเขา้ออกประเทศมีจาํนวนมาก ซึ-งหากมีการก่อคดีขึ: น แลว้ไม่มีการผสานงานกกนัอยา่ง
ทันท่วงทีก็จะส่งผลใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปอย่างล่าชา้ ดําเนินการการจบักุมก็ยากที-จะสาํเร็จ 
อีกทั:งกฎหมายระหว่างประเทศก็ยงัไม่มีความสอดผสานกัน ก็ยิ-งส่งผลใหก้ารจับกุมไม่เป็น
ผลสาํเร็จ 
  ดังนั:นในการเปิดประชาคมทุกประเทศจะตอ้งเขา้มาใหค้วามร่วมมือกนัในการ
กาํหนดกฏระเบียบ แผนงาน ขอ้ปฏิบติั ใหทุ้กประเทศมีความสอดผสานกนั เพื-อการขบัเคลื-อน
แผน มาตร ใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการดาํเนินงาน ซึ-งจะส่งผลต่อความเขม้แข็ง
ที-จะเกิดขึ: นภายในประชาคมอาเซียนต่อไป 

E.E.C.D  ปัญหาการคา้เด็ก 
  งานศึกษาวจิยัชิ: นนี: ไดศึ้กษาในเรื-องของการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิเด็ก จึงขอ
วเิคราะหใ์นเรื-องเด็กเป็นหลกั  
  การคา้มนุษยเ์ป็นกระบวนการในการจดัหา นําพา หรือส่งตัวไปยงัที-ใดที-หนึ-ง 
หรือรับตัวบุคคลไวโ้ดยการใชก้าํลังบังคบั ขมขู่ ลักพาตัว หลอกลวง ใชอ้ํานาจโดยมิชอบ หรือ
โดยใหเ้งินหรือผลประโยชน์อย่างอื-นแก่ผูป้กครองหรือผูดู้แลบุคคลนั:นเพื-อใหผู้ ้ปกครองหรือ
ผูด้แูลใหค้วามยนิยอมแก่ผูก้ระทาํความผิด ทั:งนี: โดยมีวตัถุประสงค์เพื-อจะแสวงหาประโยชน์โดย
มิชอบจากบุคคลดงักล่าว กล่าวอีกนัยหนึ-ง หากบุคคลใดถูกบงัคบัหรือถูกหลอกล่อ ล่อลวงดว้ย
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วิธีการต่างๆ จนกระทั -งบุคคลนั:นตอ้งมาตกอยูใ่นสถานการณ์ที-ตนเองจาํตอ้งยอมรบัสภาพของ
การถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ดงันั:น ถือไดว้า่มีการคา้มนุษยเ์กิดขึ: น และบุคคลนั:นถือว่า
ตกเป็นเหยื-อ/ผูเ้สียหายจากการคา้มนุษย ์(คณะทํางานจัดทําคู่มือสําหรับเจา้หน้าที-ในการ
ปฏิบติังานป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย,์ CFFF: D) 
  จากความหมายการคา้มนุษยด์า้นบน ทําใหท้ราบว่า การคา้มนุษยไ์ม่ไดมี้แต่
การคา้ทางประเวณีเท่านั:น แต่รวมถึงการบังคับใชแ้รงงานดว้ย ซึ-งการที-ไทยกบัประเทศเพื-อน
บา้นมีระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจที-แตกต่างกันเป็นสาเหตุสําคัญที-ทําใหเ้ด็ก จากประเทศ
เพื-อนบา้นเขา้มาแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที-ดีกว่า โดยการเดินทางผ่านแนวพรมแดนที-
ติดต่อกนั ทาํใหต้กเป็นเหยื-อของกระบวนการคา้มนุษย ์ถกูเอารดัเอาเปรียบ หรือเป็นการเลือก
ปฏิบติั ตั:งแต่การใชแ้รงงานเด็กต่างชาติที-ยงัอายุไม่ถึง 6] ปี แลว้บงัคบัใหเ้ด็กแจง้อายุเกินจริง 
เพราะกลัวการตรวจสอบของตํารวจ การที-นายจา้งใหค้่าตอบแทนน้อยกว่าค่าแรงขั:นตํ -า ใช ้
แรงงานเกินเวลา โดยเฉพาะธุรกิจทางเพศ รวมถึงเด็กไทยที-มาจากรอบครวัยากจน และชนกลุ่ม
น้อยซึ-งถูกหลอกลวงใหค้า้บริการทางเพศในไทยหรือถูกส่งไปประเทศอื-น จากการที-รูปแบบ
การคา้เด็กในปัจจุบันมีลักษณะเป็นเครือข่ายองค์กรอาชญากรรม และมีการนําเทคโนโลยีที-
ทันสมัยเข้ามาใช้ประกอบในการปลอมแปลงเอกสาร แม้ว่ารัฐบาลจะได้ประกาศใช้
พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย ์พ.ศ.CFF6 ซึ-งเป็นมาตรการสาํคญัในการ
แกไ้ขปัญหา อีกทั:งยังมีมาตรการแกไ้ขปัญหาทั:งการจัดทําแผนระดับชาติ การตั:งกลไกเพื-อ
บูรณาการทํางานระหว่างหน่วยงานส่วนกลาง กับหน่วยงานทอ้งถิ-น รวมถึงการร่วมมือกับ
ประเทศเพื-อบา้น แต่ปัญหาก็ยงัคงดาํรงอยู่ เพราะกลไกการผสานความร่วมมือภายในประเทศ
ไทยเองที-ยงัขาดประสิทธิภาพ และถูกวิจารยเ์กี-ยวกับการทุจริตของเจา้หน้าที-ที-เกี-ยวขอ้ง การ
ดาํเนินการล่าชา้เกิดอุปสรรคใ์นการผสานงานระหวา่งหน่วยงานที-บงัคบัใชก้ฎหมาย และการไม่
นําตวัผูก้ระทําผิดมาลงโทษ ดงัที- White (CFF\) ไดก้ล่าวไวว้า่ 
 

 “ตอ้งแกปั้ญหาโดยการ ปรับปรุงระบบตํารวจ ตั:งแต่ตํารวจตรวจคน
เขา้เมือง ระหว่างประเทศ ที-ขาดความเชื-อมโยงกัน ระบบจะต้องมี
ความเป็นสากล จะตอ้งจดัทาํบญัทึกขอ้มลูอาชญากรขา้มชาติที-มีความ
เชื-อมโยงกนัระหวา่งประเทศผ่านระบบออนไลน์ อีกทั:งจะตอ้งมีความ
เขม้งวดกวดขัน มิฉนันผูก้ระทําผิดก็จะเดินทางเขา้มาเรื-อยๆ เพราะ
ระบบการคดักรองคนนั:นมีความ หล่ะหลวม” 

 
  ครอบครัวเป็นส่วนสําคัญที-จะช่วยคุ ้มครองและส่งเสริมไม่ให้เด็กเข้าสู่
กระบวนการการคา้เด็ก เพราะเด็กที-เขา้สู่กระบวนการคา้เด็กส่วนใหญ่จะเป็นเด็กที-มีปัญหา ซึ-ง
ส่วนหนึ-งก็คือการที-เด็กขาดความอบอุ่นจากครอบครวัไม่วา่จะเป็นพ่อแม่แยกทางกนั เด็กไม่ได้
อยูก่บัพ่อแม่ พ่อแม่ไม่ไดอ้บรมสงัสอนเด็กใหเ้ห็นถึงคุณธรรม จริยธรรมเท่าที-ควร ส่งผลใหเ้ด็ก
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ไม่เห็นคุณค่าของตนเอง อีกทั:งปัจจุบนัยงัมีสิ-งยั -วยุชกัจงูใหเ้ด็กกระทําการคา้มนุษยเ์พื-อใหไ้ดม้า
ซึ-งการตอบสนองความตอ้งการของตนเอง เช่นการที-เด็กขาดความรกัความอบอุ่นจากครอบครวั
เด็กจึงต้องออกไปแสวงหาความอบอุ่นจากบุคคลภายนอกจนถูกล่อลวงไปสู่กระบวนการคา้
มนุษย ์หรือจะเป็นการที-เด็กอยากไดข้องมีค่า เพื-อเป็นการทําใหต้นเองรูสึ้กเทียบเท่ากบัคนอื-น 
จึงยอมที-จะเขา้สู่กระบวนการคา้มนุษยเ์องเพื-อใหไ้ดม้าซึ-งเงินที-จะนําไปซื: อของ White (CFF\) 
ไดเ้ล่าถึงประสบการณ์ผ่านทางสื-อออนไลน์ ไวว้า่ 
 

 “ตนไดดู้คดีหนึ- งที-ไดล้งข่าวเมื-อปีที-แลว้ ว่า มีคุณยายท่านหนึ-งอาศัย
อยู่ต่างจังหวัด กําลังเดินตามหาหลานสาวอายุประมาณ G-\ ขวบ 
แลว้บงัเอิญไปเจอหลานสาวอยูใ่นบา้นของผูช้ายอายุประมาณ C_ กวา่
ปี กําลังถูกข่มขืนอยู่ ปฏิกิริยาแต่แรกที-ยายทํา คือการดุด่าหลาน 
เหมือนวา่เด็กอยากไปหาผูช้ายเอง แทนที-จะดุด่าผูช้าย แสดงใหเ้ห็นถึง
ปัญหาในสงัคมของไทย ซึ-งเป็นการทาํรา้ยภาพพจน์ของประเทศ”  

  
  ในการปฏิบัติงานของตํารวจไดมี้การจัดทําแผนพิทักษ์ เด็ก สตรี ครอบครัว 
และป้องกับปราบปรามการค้ามนุษย์ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ (พดส.ตร.FF6) เป็น
แผนปฏิบัติการที-ใหเ้จา้หน้าที-ตํารวจ และหน่วยงานภาคีที-มีส่วนเกี-ยวขอ้ง จะตอ้งปฏิบัติตาม
อยา่งเคร่งครดั เพื-อการลด และแกปั้ญหาที-เกิดขึ: น 
  อีกทั:งประเทศไทยจะตอ้งมีการจดัทํามาตรการ ขอความร่วมมือจากชาวบา้นที-
ใหเ้ขา้มาเป็นส่วนหนึ-งในการช่วยเหลือตํารวจ อีกแรงหนึ-ง หรือที-เรียกว่าช่วยเป็นหูเป็นตาให้
ตํารวจ ชาวบา้นภายในชุมชนจะต้องใหก้ารดูแลกันเองภายในชุมชน เพราะตํารวจเองก็ไม่
สามารถเขา้ถึงปัญหาภายในชุมชนไดท้ั:งหมด เพื-อใหเ้กิดความยั -งยืนของการแกไ้ขปัญหา 

E.E.C.E พ่อแม่ไทยจะหลั -งไหลไปทํางานนอกถิ-นฐานหรือขา้มชาติมากขึ: น ทํา
ใหเ้ด็กถกูทอดทิ: งและเลี: ยงดโูดยมิชอบมากยิ-งขึ: น 

  “เมื-อมีการไหลเขา้ ก็ตอ้งมีการไหลออก” เหมือนกบัคาํกล่าวที-ว่า “คนในอยาก
ออก คนนอกอยากเขา้” สาเหตุเนื-องมาจากค่าจา้งแรงงานในประเทศ พม่า กัมพูชา ลาว ที-มี
ราคาตํ -ากวา่ประเทศไทย อีกทั:งยงัมีปัญหาทางการเมือง พวกเขาจึงเลือกเดินทางเขา้มาหางาน
ทําในประเทศไทย ตรงกนัขา้มแรงงานภายในไทยก็มีความคิดเช่นเดียวกนั ที-คิดว่าค่าจา้งงาน
ภายในประเทศไทยมีราคาตํ -า จะตอ้งออกไปทํางานต่างประเทศถึงจะไดค้่าจา้งราคาสูงขึ: น อีก
ทั:งคนภายในประเทศที-อยูใ่นต่างจังหวดัจากเดิมทําอาชีพการเกษตรในการหาเลี: ยงครอบครวั 
ปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาทางเศรษฐกิจจึงทําใหอ้ัตราค่าใชจ้่ายต่างๆ เพิ-มสูงขึ: น เมื-อ
ค่าใชจ้่ายในการครองชีพสูงขึ: น เงินทุนในการทําการเกษตรก็เพิ-มสูงขึ: น การประกอบอาชีพ
แบบเดิมไม่พอในการใชจ้่ายภายในครอบครวั ดังนั:นพ่อแม่ในไทยถึงเลือกที-จะออกไปทํางาน
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นอกถิ-นฐานหรือขา้มชาติกันมากขึ: น แต่ก็ไม่สะดวกในการประกอบอาชีพถา้หากพาลูกไปอยู่
ดว้ย จึงตอ้งทิ: งลกูไวก้บัปู่  ยา่ ตา ยาย พี-เลี: ยง หรือ สถานรบัเลี: ยงเด็ก 
 การที- เด็กอยู่ตอ้งอยู่กับผู้สูงอายุ กล่าวคือ การที-อยู่กับคนที-มีช่วงอายุต่างกันมากๆ 
ความเขา้ใจซึ-งกนัและกนั ก็เป็นไปไดย้าก หรือเด็กไม่กลา้ที-จะปรึกษาผูใ้หญ่เพราะคิดวา่ผูใ้หญ่
จะไม่เขา้ใจตน ส่งผลใหเ้ด็กบางส่วนกลายเป็นเด็กมีปัญหา ขาดความอบอุ่น ส่งผลกระทบ
กลายเป็นปัญหาสงัคม 
 การที- ทิ: งเด็กไวก้ับพี-เลี: ยง หรือ สถานรับเลี: ยงเด็ก จากที-เคยมีภาพข่าวการที-พี-เลี: ยง 
ลูกจา้งในสถานรับเลี: ยงเด็ก กระทําความรุนแรงต่อเด็ก โดยการตี ทุ่ม กักขัง จนเด็กบางคน
พิการ รา้ยที-สุดก็คือเด็กเสียชีวติ ดงันั:น ผูป้กครองจึงควรเลือกสถานรบัเลี: ยงเด็กที-มีคุณภาพ ซึ-ง
รฐัก็จะตอ้งตรวจสอบสถานรับเลี: ยงเด็กดว้ยว่า เปิดอย่างถูกตอ้งตามกฎหมายหรือไม่ อีกทั:ง
เจา้ของสถานรับเลี: ยงเด็ก ก็ต้องตรวจสอบประวัติพนักงาน ลูกจา้ง ของตนดว้ยว่ามีความ
เหมาะสมในการปฏิบติังานนี: หรือไม่ดว้ย 
 

$.$.;  การใชส้ื�อ 

 การขยายตวัอยา่งกา้วกระโดดของสื-อในการเขา้ถึงประชาชนในอาเซียน เป็นช่องทางให้
เกิดอาชญากรรมที-เกี-ยวขอ้งกบัเด็ก เช่น สื-อลามก การหลอกลวงเด็กผ่านสื-อ ตอ้งส่งเสริมสื-อ
สรา้งสรรค ์กาํจดัสื-อไม่ดี และสอนใหเ้ด็กมีความรูเ้ท่าทันสื-อและรูจ้กัใชสื้-อใหเ้ป็นประโยชน์ “สื-อ
มีผลต่อการใชชี้วติของเด็ก” ประเทศไทยไดมี้การร่างพระราชบัญญติัป้องกนัและปราบปรามสิ-ง
ยั -วยุพฤติกรรมอันตราย ขึ: นเพื-อใชเ้ป็นขอ้บังคับ แนวทางในการดําเนินการแกไ้ขปัญหา แต่
เนื-องจากพระราชบญัญติัชุดนี: มีการนําเอาหลายปัญหามารวมกนัอยู่ในชุดเดียว ซึ-งจะทําใหย้าก
ต่อการนําไปใชป้ฏิบติั จึงควรจดัทํากกฎหมายเฉพาะดา้นเพื-อการบังคบัใช ้จะง่ายต่อการนํามา
ปฏิบติัมากขึ: น และงา่ยต่อการนําเสนอการรายงานผลการปฏิบติั  White (CFF\) ไดก้ล่าวไวว้า่ 
 

  “ได้มีการร่างพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามสิ- งยั -ว ยุ
พฤติกรรมอนัตราย หรือ กฎหมายในการป้องกนัและปราบปรามเกี-ยวกบัการ
กระทําผิดเกี-ยวกับวัตถุลามก รวมถึงสื-อที-ส่งเสริมและยั -วยุพฤติกรรมต่างๆ ที-
รา้ยแรงไม่น้อยกว่าวัตถุลามก มีความคิดว่า ร่างพระราชบัญญัตินี: ขึ: น มีการ
นําเอาหลายๆปัญหา มารวมกนักบัอยู่ใน พระราชบัญญัติฉบับเดียวเยอะแยะ
ไปหมด ดังนั:นควรที-จะ จดัทํา พระราชบัญญัติอีกฉบับหนึ-งแยกออกมาอีกตัว
หนึ-งเพื-อเป็นจดหมายเฉพาะในเรื-องของ ลื-อลามกเด็ก ในเรื-องนี: ก็มีการ” 

 
 “ที-สหรัฐอเมริกาไดม้ีการจบักุมคนไทยที-มีสื-อลามกอนาจารในเครื-อง
คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ \ คน และถูกดําเนิคดีที-อเมริกา ซึ-งไดร้ับการ
ลงโทษหนัก และเขม้งวดมาก คือโดนลงโทษ 6_–6F ปี มีเพียงรูปไม่กี-รูปก็ถูก
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จับกุมดําเนินคดีแล้ว แต่ก็ต้องดูจากความร้ายแรงของแต่ละภาพด้วย 
เนื-องมาจากการไม่รู ้เพราะส่วนใหญ่ครอบครัวในประเทศไทยจะมีภาพเด็ก
เล็กๆ ที-ไม่ใส่เสื: อผา้ (Photo Family) เป็นเรื-องปกติ แต่ถา้หากเป็นที-อเมริกา 
เวลาไปซื: อของตามศูนยก์ารคา้แลว้ทิ: งเด็กไวใ้นรถคนเดียว แม่ก็จะถูกฟ้องรอ้ง
ดําเนินคดีเป็นเรื-องใหญ่ หรือแมก้ระทั -งการที-ผูป้กครองโกนผมไฟใหลู้ก ตาม
แนวความเชื-อทางวฒันธรรมของชาวเอเชีย แลว้ลกูรอ้ง คนขา้งบา้นไดย้ิน แลว้
ไปแจง้ตาํรวจ เพราะพวกเขาถือวา่เป็นการละเมิดสิทธิของเด็กอยา่งหนึ-ง”   
 

 ประเทศไทยไม่ไดใ้หค้วามสําคัญในเรื-องของการประชาสมัพันธ์ใหค้วามรูใ้นเรื-องสิทธิ
ใหแ้ก่ประชาชนรู ้อีกทั:งประชาชนเองก็ละเลยที-จะหาความรูใ้นเรื-องนี:  เพราะตราบใดที-ตนไม่ได้
ประสบปัญหาดว้ยตนเอง ก็จะยงัไม่คิดว่าเป็นสิ-งที-ควรจะใส่ใจ ใหค้วามสําคญั ดังนั:นประเทศ
ไทยจึงตอ้งเสริมสรา้งทัศนคติแนวความคิดใหม่ใหแ้ก่ประชาชนใหเ้กิดความตระหนักในสิทธิที-
ตนเองควรจะไดร้บั และจะตอ้งไม่ละเมิดสิทธิของผูอื้-นดว้ย แมว้า่ผูอื้-นนั:นจะเป็นเด็กก็ตาม 
 จากการสาํรวจ Child Watch กับสภาวการณ์เด็กและเยาวชนในรอบปี พ.ศ.CFFE-
CFFF ของสถาบนัรามจิตติ ในดา้นสภาวเด็กกบัสื-อวา่แนวโน้มเด็กยุคใหม่ใชเ้วลากบัสื-อมากขึ: น 
จากขอ้มลูสภาวการณ์เด็กและเยาวชนในปี พ.ศ.CFFF ที-ผ่านมาพบว่า เด็กเยาวชนตั:งแต่ระดับ
มธัยมศึกษาถึงอุดมศึกษากวา่ รอ้ยละ b6 มีโทรศัพท์มือถือ โดยเพิ-มสงูขึ: นจากรอ้ยละ ]F ในปี 
CFFC โดยเมื-อทาํการวเิคราะหถึ์งพฤติกรรม การใชง้านรูปแบบต่างๆ แลว้พบว่าเด็กใชเ้วลาคุย
โทรศพัท์ หรือแชทผ่านโปรแกรม Line WhatsApp BB messenger Facebook เฉลี-ยวนั C ชั -วโมง 
E_ นาที และยังพบอีก ว่าโทรศัพท์มือถือของเด็กไทยเฉลี-ยถึงรอ้ยละ \_ ที-สามารถเขา้ถึง
อินเทอร์เน็ตได ้อีกทั:งในปัจจุบันมีเด็กถึงรอ้ยละ F] ที-มีคอมพิวเตอร์และอีกรอ้ยละ 6E ที-มี
แท๊บเล็ต/ipad/galaxy tabของตนเอง ส่งผลใหใ้นปัจจุบนัเด็กไทยสามารถเขา้ถึงสื-ออินเทอรเ์น็ต
ไดง้่าย โดยพบว่าเด็กในปัจจุบันใชเ้วลาเล่นอินเทอรเ์น็ตต่อวนัเฉลี-ยสูงถึง วนัละกว่า D ชั -วโมง 
นอกจากนี: ในส่วนของสื-อโทรทัศน์นั:นพบว่าเด็กใชเ้วลาไปกับสื-อโทรทัศน์เฉลี-ยวนัละเกือบ D 
ชั -วโมง โดยเมื-อพิจารณาจากขอ้มลูเหล่านี: ยอ่มสะทอ้นใหเ้ห็นถึงการใชเ้วลาของเด็กที-ใชไ้ปกบัสื-อ
ซึ-งสงูถึง ]-b ชั -วโมงใน 6 วนั ซึ-งอาจเทียบไดก้บัเวลาครึ-งชีวติยามตื-นของเด็กไทย 
 ปัจจุบนัเขา้สู่ยุคสงัคม online สื-อไรพ้รมแดน ที-เด็กสามารถจะหาขอ้มลูความรูอ้ะไรก็ได้
จากสื-อ ส่งผลใหเ้ด็กขาดปฏิสัมพันธก์ับบุคคลรอบตัว และครอบครวัลดลง เพราะเด็กจะไปให้
ความสนใจกับบุคคลในโลก online มากกว่า จากการรูไ้ม่เท่าทันของเด็กส่งผลใหเ้ด็กเกิด
ความรูส้ึกที-ฉาบฉวยขึ: นมา จนอาจทําใหถู้กหลอกลวงไปข่มขืน ทํารา้ย หรือซํ:ารา้ยถูกนําไปสู่วง
โครจรขององค์กรการคา้มนุษย์ได้ ประเทศไทยจึงจะต้องเตรียมเด็กใหพ้รอ้มกับผู้แสวงหา
ผลประโยชน์กบัเด็กผ่านทางสื-อ online ตามที- White (CFF\) ไดก้ล่าวไวว้า่ 
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“ประเทศไทยจะตอ้ง เตรียมเด็กใหพ้รอ้มรบักบับุคคลที-เขา้มาล่อลวงผ่านทางการ
ใชสื้-อ online เนื-องจากผูที้-ตอ้งการมีความสมัพันธ์ทางเพศกบัเด็กจะเขา้มาหาเด็ก
โดย ผ่านทางการใชสื้-อ online ผ่านทางโปรแกรมแชทต่างๆ โดยจะเลือกมี
ปฏิสัมพันธ์ทางการพูดคุยกับเด็ก ที-มีปัญหาทางครอบครัว คิดว่าไม่มีใครรัก
ตนเอง เด็กที-เป็นจุดอ่อนทางสงัคม” 

 
เธียรทอง ประสานพานิช (2556) ไดก้ล่าววา่ 
 
 “การโฆษณาเกินจริงของสื-อ ที-เป็นการละเมิดสิทธิของเด็ก และจะตอ้งใหค้วาม
คุม้ครองแกเ้ด็ก เช่น การโฆษณานมผงยี-หอ้หนึ-ง ที-โฆษณาวา่ มีคุณค่าทางอาหาร
เทียบเท่านมแม่ แต่ในความเป็นจริงแลว้ ไม่มีนมผงชนิดใดที-จะมีสารอาหาร
เทียบเท่ากบันมแม่ได ้ในการโฆษณาเกินจริงนี:  รฐัมีหน้าที-ที-จะเขา้ไปตรวจสอบ 
ดําเนินคดี กับสื-อที-ทําผิด เพื-อเป็นการคุม้ครองสิทธิของเด็กที-เป็นผูบ้ริโภคนม 
เป็นตน้ ซึ-งในตอนนี: การโฆษณาทางสือออนไลน์ที-เป็นที-สนใจของเด็กวยัรุ่น คือ 
โฆษณากินอาหารเสริมแลว้ขาวทันทีภายใน 2 อาทิตย ์หรือ ครีมทาใหต้วัขาว ซึ-ง
มีเด็กบางคนที-ซื: อมาใชแ้ลว้แพเ้กิดปัญหาผิวเสีย ผิวไหม ้การที-เด็กเชื-อโฆษณา
เหล่านั:นเป็นเหตุมาจากการที-พ่อแม่ผูป้กครองไม่ไดใ้หค้วามใส่ใจใกลชิ้ดกับเด็ก 
ไม่ไดอ้ธิบายถึงการโฆษณาชวนเชื-อ ว่าเชื-อไม่ไดอ้ยา่งไร เป็นกลยุทธในการขาย
ของ” 

 
 ในสงัคมปัจจุบนัพ่อแม่ตอ้งออกไปช่วยกนัทํางาน ทําใหล้กูตอ้งอยูบ่า้นคนเดียว ลกูไม่มี
อะไรทาํ ไม่มีผูใ้หญ่คอยควบคุม แนะนํา ดูแล ระหว่างการใชสื้-อ  จึงทําใหเ้ด็กเสพสื-อในปริมาณ
มากเกินไป และอาจเสพไม่ถูกทาง อีกทั:งการรับ-ส่งข่าวสารจากระบบไรส้าย ส่งผลใหเ้ด็ก
อาจจะไดเ้สพข่าวที-ไม่เหมาะสม แต่ในตอนนี: รฐัก็ไดม้ีมาตรการในการจาํกดัช่วงอายุในการเสพ
สื-อต่างๆ และไดจ้ดัใหมี้โครงการในการประกวดการผลิตสื-อเพื-อเด็ก ที-สาํคญัรฐัจะตอ้งเขา้มาทํา
การควบคุม ตรวจสอบความน่าเชื-อถือของสื-อ และจดัมาตรการลงโทษกบัผูที้-ทําผิดกฎหมาย 
อยา่งเคร่งครดั 
 
 $.$.$  การชุมนุมทางการเมือง  
 ตามที- ธีรยุทธ (2557) ไดก้ลา่วไวว้า่ 
 

 “เดิม การเมือง ไม่ใช่เรื-องของเด็ก เป็นเรื-องของผู้ใหญ่ แต่ในปัจจุบัน 
กลายเป็นเรื-องของสิทธิ ที-เด็กสามารถออกมาแสดงความคิดเห็นทางการเมือง
ได ้ปัญหาทางการเมืองที-เกิดขึ: นในประเทศไทย ก่อนหน้าที-จะมีปัญหาทาง
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การเมือง พ.ศ. 2543 เราจะไม่ค่อยพบเห็นเด็กเขา้ไปมีส่วนร่วมกันมากนัก 
เพราะไดร้บัการสั -งสอนมาว่า การเมือง ไม่ใช่เรื-องของเด็ก เป็นเรื-องของผูใ้หญ่
เคา้คุยตกลงกนั นับตั:งแต่การชุมนุมในปี พ.ศ. 2543 เกิดขึ: น ความเชื-อในเรื-อง
นี: ก็เปลี-ยนไป สิ-งที-พบคือ เด็กเข้ามามีส่วนร่วมในการชุมนุมมากขึ: น สืบ
เนื-องมาจากแนวคิดที-ว่า เด็กสามารถออกมาแสดงความคิดเห็นทางการเมือง
ไดอ้ยา่งเท่าเทียมกบัผูใ้หญ่ ทําใหเ้ด็กไดร้บัผลกระทบที-เกิดขึ: นสืบเนื-องมาจาก
การเขา้รว่มการชุมนุม ซึ-งมีทั:งผลดีและผลเสีย” 
 

 สถานการณ์ที-เกิดขึ: นจากการชุมนุมทางการเมือง คือการที-เด็กไดซึ้มซับความรุนแรง
จากการเขา้รว่มสถานการณ์ทางการเมือง นําไปเป็นตวัอยา่งในการดําเนินชีวิต การที-ผูป้กครอง
พาเด็กที-ยงัไม่มีภาวะในการรับผิดชอบตัวเองไดไ้ปในสถานที-ชุมนุม ดังข่าวในเรื-องหลังจาก
เหตุการณ์เกิดเหตุระเบิดหน้าบิ� กซีราชดําริใกลก้ับเวทีการประทว้งของกลุ่มผูชุ้มนุมกลุ่มหนึ- ง 
และทําใหม้ีเด็กเสียชีวิต C คน เหตุการณ์ที-เกิดขึ: นคือเหตุการณ์ความรุนแรงที-เกิดขึ: นกบัเด็ก 
หากคิดตามคติความเชื-อทางคติความเชื-อ บุญกรรม ก็จะคิดวา่ เป็นกรรมของเด็ก เด็กถึงที-ตาย 
แต่หากคิดในเชิงวิเคราะห ์ปัญหานี: จะไม่เกิดขึ: นหากผูป้กครองไม่พาเด็กไปดว้ย หรือผูป้กครอง
ดแูลเด็กใหดี้ 
 ปัญหาจากการที-เด็กไปขึ: นเวทีการชุมนุม หรือเขียนจดหมายลงชื-อส่งไปใหแ้กนนํา 
ปัญหาในเรื-องนี: เกิดจาก พฤติกรรมเลียนแบบ ที-เด็กไดเ้ห็นตัวอยา่งจากผูใ้หญ่ที-ไปขึ: นเวทีการ
ชุมนุมแลว้ไดร้ับ แรงเสริมจากบุคคลผูเ้ขา้ร่วมการชุมนุม โดยวิธีการส่งเสียงเชียร์ ไดร้ับการ
ถ่ายทอดออกทีวี แลว้เด็กมีความสนใจมีความตอ้งการที-จะกระทําตามผูใ้หญ่บา้ง แต่ผลกระทบ
ที-กลับมาสู่เด็ก คือ การที-เด็กถูกกระทําการตามที-ไดก้ล่าวไวด้า้นบน เป็นการละเมิดหรือเป็น
การส่งเสริมใหเ้ด็กกลา้ที-จะแสดงความคิดเห็นทากการเมือง ผู้ปกครองและสมาชิกภายใน
ครอบครวั ซึ-งเป็นสว่นที-สาํคญัที-สุดที-จะช่วยแนะนําเด็ก วา่สิ-งที-สื-อไดนํ้าเสนอ และการแสดงออก
ทางการเมืองเหล่านั:น ถา้หากเด็กทําตามแลว้จะได้รับผลกระทบตามมาอย่างไร เป็นการ
ส่งเสริมใหเ้ด็กไดค้ิด วิเคราะหแ์ละตดัสินใจไดด้ว้ยตนเอง วา่สิ-งที-ตนกาํลงัเสพอยูนั่:น หากตนเอง
ไดท้ําตามผลที-ตามมาภายหลงัที-ตนจะตอ้งไดเ้จอนั:น ตนจะสามารถรบัไดม้ากน้อยเพียงใด จะ
สามารถแก้ไขสถานการณ์ปัญหาที-ตามมาอย่างไร ที- สําคัญผู้ปกครองควรใช้ความคิด 
ประสบการณ์ทางการเมืองของตนในการคิดป้องกนัเพื-อเป็นการคุม้ครองสิทธิใหบุ้ตรหลานของ
ตนเอง ตามที- ณัฐวุฒิ บวัปทุม (2557) ไดก้ล่าวไวว้า่ 
  

 “เด็ก ที-ขึ: นเวทีการชุมนุม หรือส่งจดหมายแสดงความคิดเห็นทางการเมือง 
แลว้แกนนําบนเวทีอ่านชื-อของเด็กออกทางสื-อ ส่งผลใหเ้ด็กบางคนถกู คุณคร ู
ผูใ้หญ่ ตาํหนิติเตียน เพื-อนนักเรียนที-ไม่ไดอ้ยูฝ่่ายเดียวกนั ทํารา้ย ส่งผลใหเ้ด็ก
ไม่กลา้ไปโรงเรียน ” 
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 ปัญหาเด็กหาย ฟังดเูหมือนเป็นปัญหาที-พบไดบ่้อยในสถานการณ์การชุมนุม เพราะมี
การแจง้จากแกนนําบนเวทีการชุมนุมตลอดทุกวนัวา่ “ใครพบเห็นเด็กชื-อนี:  เพศนี:  รปูร่างแบบนี:  
อายุประมาณเท่านี:  ใหช้่วยแจง้ หรือพามาที-ขา้งหลังเวทีการชุมนุม” ซึ-งจะพบหรือไม่พบ ก็ไม่
อาจทราบได ้เพราะเมื-อหาย หาไม่เจอก็ประกาศ แต่เม่อพบแลว้ก็ไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบ ตามที-    
ณัฐวุฒิ บวัปทุม (2557) ไดเ้ล่าประสบการณ์ ไวว้า่ 

 
 “อีกหนึ- งปัญหาที-เกิดจากการชุมนุมที-เกิดกับเด็ก คือปัญหาที-เด็กถูกละเมิด
ทางเพศ ซึ-งตัวเด็กเองก็ไม่รูว้่าใครเป็นผู้กระทํา และผูเ้สียหายก็ไม่สามารถ
จะแจง้ความดําเนินคดีไดอ้ย่างเป็นทางการ ไม่สามารถบอกสื-อใหสื้-อแจง้ข่าว 
เพื-อเป็นการเตือนประชาชนได ้เนื-องจากหากฝ่ายตรงขา้มทราบเรื-อง ก็จะถูก
นําไปเป็นประเด็นทางการชุมนุม” 

 
 ปัญหาเด็กถูกล่วงละเมิดทางเพศ จากกการที-เด็กเขา้ไปมีส่วนร่วมในสถานการณ์การ
ชุมนุมทางการเมือง อาจเป็นปัญหาที-ผูใ้หญ่คิดไม่ถึง แต่ก็เกิดขึ: นแลว้ ปัญหาการถูกล่วงละเมิด
ทางเพศของเด็กที-เขา้มาอยู่ในสถานที-ชุมนุมนั:น เป็นปัญหาที-แกนนําเองจะตอ้งคิดหาวิธีการ
แกไ้ข คุม้ครอง ผูที้-เขา้มามีส่วนร่วมในการชุมนุม สําคญัที-สุดคือเด็กที-จะโตขึ: นไปเป็นอนาคต
ของชาติ และผูชุ้มนุมเองก็ตอ้งคิดหาวิธีการดูแลตนเอง รฐัเองก็ตอ้งเขา้มาหามาตรการดูแล 
คุม้ครองป้องกันมิใหเ้กิดปัญหาซํ:าขึ: นมาอีก ซึ-งปัญหานี: เป็นปัญหาที-ไม่สามารถแจง้ความเพื-อ
ตามหาบุคคลผิดมาดําเนินคดีได ้เพราะไม่ทราบวา่ตาํรวจเป็นบุคคลของฝ่ายใด หากแจง้ความ
หรือ ออกสื-อไปแลว้หากหลักฐานเรื-องราวไปเขา้หขูองฝ่ายตรงขา้มก็จะทําให ้ฝ่ายตรงขา้มใช้
ประเด็นนี: เป็นประเด็นทางการชุมนุม สง่ผลถึงภาพลกัษณ์ในการชุมนุมอีก 
 

4.5  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิเด็ภายใน

ประเทศไทย 

 
 ผลจากการวิเคราะหข์อ้มูลจากการศึกษาขอ้กฎหมาย เช่น อนุสญัญาว่าดว้ยสิทธิเด็ก 

รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.CFF_ พระราชบัญญัติการคุม้ครองเด็ก พ.ศ.CFEG 

พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ แผนพัฒนาเด็กและเยาวชน

แห่งชาติ พ.ศ.CFFF-CFFb แผนการจัดตั:งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ค.ศ. 

C__b-C_6F) คุณลักษณะเด็กไทยสู่อาเซียน นโยบายและแผนยุทธศาสต์ระดับชาติตาม
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แนวทาง “โลกที-เหมาะสมสาํหรบัเด็ก” และการเก็บขอ้มลูจากการสมัภาษณ์เชิงลึก จึงขอเสนอ

ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายต่อการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิเด็กภายในประเทศไทยที-สําคัญ

สามารถสรุปได ้ดงันี:  

 หน่วยงานภาครฐัแต่ละหน่วยงานต่างก็มีภารกิจหน้าที-ที-ไดร้บัมอบหมายจากทาง ครม.

ที-มีความแตกต่างตามอาํนาจหน้าที- ของแต่ละหน่วยงาน โดยจะตอ้งดําเนินการจดัการกบัหวัขอ้

ประเด็นที-หน่วยงานของตนไดร้บั ไม่ว่าจะเป็นการจดัทํายุทธศาสตร์แผนงาน การขับเคลื-อน

กลไกภายในหน่วยงานและภาคีภายนอก แต่ในการประสานงานกบัองคก์รภาคีเครือข่าย เพื-อ

การนําแผนไปปฏิบติันั:นก็ไม่ไดป้ระสบความเร็จตามเป้าประสงคเ์สมอไป ซึ-งเป็นผลมาจากการ

ผสานงานระหวา่งหน่วยงานนั:นเป็นเรื-องที-มีความสลบัซบัซอ้นในโครงสรา้งหน้าที- กล่าวคือ ใน

แต่ละกระทรวงต่างก็มีโครงสรา้งการปกครองจากบนลงล่าง ซึ-งในการสั -งงานก็ไม่สามารถกา้ว

ก่ายหน้าที-กันได ้ดังนั:นเมื-อมีเหตุเกิดขึ: นในแต่ละครั:ง/คดี จะตอ้งมีความเกี-ยวขอ้งกับหลาย

หน่วยงาน กว่าจะดําเนินคดีในเรื-องหนึ-งก็ใชร้ะยะเวลานาน ซึ-งบางครั:งการผสานงานที-ล่าชา้ก็

ไม่ทันกับการช่วยเหลือเหยื-อ และส่วนมากภาคเอกชน NGO ซึ-งเป็นกลุ่มกลุ่มบุคคล องคก์าร 

หรือหน่วยงาน ซึ-งดําเนินการโดยภาคเอกชนที-มีเป้าหมายในการทํางานเฉพาะเรื-อง และ

สามารถเขา้ถึง เจาะลึก ถึงสภาพปัญหา ตัวบุคคลที-ประสบเหตุ ไดม้ากกว่าหน่วยงานภาครัฐ 

เนื-องมาจากภาครฐัตอ้งดูแลคนทั:งกลุ่มใหญ่ หรือคนทั:งประเทศ แต่หน่วยงานภาคเอกชนจะ

เจาะลึกเขา้ไปกบักลุ่มตวับุคคล ซึ-งมีกลุ่มเล็กกวา่จึงทําใหรู้ถึ้งสภาพปัญหาที-เกิดขึ: น วิธีการแกไ้ข

ไดดี้กว่า แต่สิ-งที-ภาคเอกชนทําได้ก็คือการแกไ้ขปัญหา ใหก้ารช่วยเหลือได้เพียงกลุ่มเล็กๆ  

เพราะมีขอ้จาํกดัในเรื-องการบังคับใชท้างกฎหมาย งบประมาณ ซึ-งในการแกไ้ขปัญหาที-เกิดขึ: น

ระดับประเทศ จึงสมควรที-จาํนําภาคเอกชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัมาตรการแกไ้ขปัญหา

ดว้ย 

 ในเรื-องกฎหมายที-บังคับใชภ้าคในประเทศในเรื-องการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิเด็ก 

ประเทศไทยไดร้ับเอาอนุศัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ซึ-งเป็นกฎหมายระหว่างประเทศเขา้มาใช้

ภายในประเทศแลว้ แต่เมื-อเกิดคดีความขึ: นภายในประเทศไทย และผูก้ระทําความผิดเป็นเด็ก 

ซึ-งประเทศไทยจะเน้นกระบวนการแกไ้ขฟื: นฟูมากกว่า ขาดมาตรการในการป้องปรามการ

กระทําผิดของเด็กและเยาวชนที-กระทําผิดเพื-อใหเ้กิดความเกรงกลัวต่อโทษที-จะไดร้ับจาก

พฤติกรรมในการกระทําผิด กล่าวคือประเทศไทยจะปฏิบัติต่อเด็กที-กระทําผิดมากและกระทํา

ผิดน้อยอยู่ในระดับเดียวกนั จึงทําใหเ้ด็กที-กระทําผิดมากหรือจนถึงขั:นเป็นอาชญากร คิดว่าไม่

ว่าจะทําผิดในระดับไหน ก็ไดร้บัโทษเท่าเทียมกัน จึงไม่เกิดความเข็ดหลาบ แต่ถา้หากมีการ 

เชือดไก่ใหลิ้งด ูเมื-อเด็กเห็นถึงโทษหนักที-จะไดร้บัตามมาเมื-อตนกระทําความผิด เด็กก็จะไดเ้กิด
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ความกลัวแลว้ไม่กลา้ทําตาม กฎหมายในแต่ละประเทศอาเซียนยงัมีความแตกต่างกันบาง

ประเทศมีความเขม้งวดมาก บางประเทศมีความเขม้งวดน้อย เมื-อมีการกระทําผิดของบุคคล

ต่างดา้วขึ: นในประเทศประเทศของตน แลว้กระบวนการทางกฎหมายของแต่ละประเทศยงัมี

ความแตกต่างกนั จะมีปัญหาเกิดขึ: นในการดาํเนินคดี ซึ-งส่งผลใหค้ดีมีความล่าชา้ และอาจจะ

ทวีความรุนแรงเป็นขอ้ขดัแยง้ระหวา่งประเทศขึ: นได ้ปัญหาที-จะตามมาภายหลงัเมื-อมีการเปิด

เป็นประชาคมอาเซียนขึ: น จะมีจาํนวนประชากรไหลเขา้ไหลออกเป็นจาํนวนมาก และเขา้มาก็

ง่ายขึ: น ดังนั:นการเขา้ออกของอาชญากร ผูก้ระทําผิดก็จะมีความง่ายตามไปดว้ยหากไม่ไดร้ับ

การผสานระหวา่งหน่วยงานระหวา่งประเทศอยา่งทนัท่วงที 

 เมื-อมีแรงงานภายในประเทศอาเซียนเขา้มาทํางานในประเทศเรามากขึ: น  ปัญหาเรื-อง

การวา่งงานก็ยอ่มจะทวีความรุนแรงขึ: นกบัคนไทย ดังนั:นหน่วยงานภาครฐัจะตอ้งมีการจดัการ

รบัมือกบัปัญหาที-จะเกิดขึ: น ไม่วา่จะเป็นในเรื-องของการส่งเสริมทางดา้นการศึกษาของเด็กไทย 

ใหมี้ความสามารถแข่งขันกับประเทศอื-นได ้และที-สําคัญจะต้องส่งเสริมใหป้ระเทศไทยเป็น

ประเทศที-มีครอบครัวที-อบอุ่น พ่อแม่ผู ้ปกครองจะตอ้งรูจ้ักการสอนใหลู้กหลานภายในบา้น 

ภายในชุมชนรูจ้กัการดแูลตนเอง รูคิ้ด รูจ้กัการเอาตวัรอด และจะตอ้งมีการปรบัทัศนคติของคน

ภายในประเทศไทยต่อประเทศเพื-อนบ้าน ไม่ให้ดูถูกประเทศเพื-อนบ้าน และรูจ้ักนําเอา

เหตุการณ์ที-เกิดขึ: นทางประวติัศาสตรม์าปรบัใชก้บัชีวิตปัจจุบนัอยา่งถูกตอ้ง อีกทั:งจะตอ้งมีการ

เตรียมความพรอ้มในการจัดทํามาตรการในการส่งเสริมการเรียน การอยู่ของเด็กที-เป็น

ลูกหลานแรงงานที-จะเข้ามาภายในประเทศอีกเป็นจํานวนมากเพื-อไม่ใหเ้กิดปัญหาการ

หลอกลวงไปเขา้สู่วงจรการคา้มนุษย ์

 ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย กฎหมาย กลไก และมาตรการ ต่อการส่งเสริมและคุม้ครอง

สิทธิเด็กภายในประเทศไทยที-สาํคญัสามารถสรุปได ้ดงันี:  

6) ส่งเสริมบทบาทภาคีเครือข่ายในการเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัมาตรการ

แกไ้ขปัญหาที-มีอยูใ่นปัจจุบนั และหาแนวทางในการรบัมือกบัปัญหาที-มีแนวโน้มวา่จะเกิดขึ: นอีก

ภายหลังจากการเปิดประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ.CFF] เพราะการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิ

เด็กเป็นหน้าที-ของทุกภาคส่วนในสังคม ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน 

ชุมชน หรือครอบครวั จึงควรมีมาตรการส่งเสริมใหทุ้กภาคส่วนตระหนัก และเพิ-มบทบาทของ

ตัวเองในเรื-องนี:  มาตรการที-อาจทําได้ เช่น การจัดตั:งหน่วยงานที-เป็นรูปแบบ One Stop 

Service Center เป็นสถานที-ที-เป็นศูนยร์วมของตัวแทนกลุ่มผูท้ํางานในเรื-องการส่งเสริมและ

คุม้ครองสิทธิเด็ก กล่าวคือในศูนยจ์ะมีตวัแทนของแต่ละหน่วยงานที-มีความรูค้วามเชี-ยวชาญใน

การทํางานเรื-องการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิเด็ก ซึ-งเมื-อเกิดคดี คดีหนึ-งขึ: น ศูนยจ์ะสามารถให้
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การช่วยเหลือเด็กไดอ้ยา่งทนัท่วงที มีประสิทธิภาพ การสนับสนุนใหมี้อาสาสมคัรภายในชุมชน

มีบทบาทต่อการส่งเสริมและคุม้ครองเด็กในพื: นที- และส่งเสริมใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ-นมี

ฝ่ายงานดา้นการคุม้ครองเด็กโดยเฉพาะ 

C) ปรับปรุงการปฏิบัติต่อเด็กที-กระทําผิดอย่างเหมาะสม ประเทศไทยเป็น

ประเทศที-มีจาํนวนเด็กทําผิดมากที-สุดในประชาคมอาเซียน หากแต่ประเทศไทยมีการปฏิบัติต่อ

เด็กที-เน้นกระบวนการแกไ้ขฟื: นฟูกระทําเพียงประการเดียว ขาดมาตรการในการป้องปรามการ

กระทําผิดของเด็กและเยาวชนที-กระทําผิดเพื-อใหเ้กิดความเกรงกลัวต่อโทษที-จะไดร้ับจาก

พฤติกรรมในการกระทําผิด หรืออาจกล่าวว่า ประเทศไทยใหพ้ฤติกรรมในการกระทําผิดไม่ว่า

จะผิดมากผิดน้อย อยู่ในระดับเดียวกัน ในประเทศสิงคโปร์ จะมีการปฏิบัติต่อเด็กโดยการ

คํานึงถึงการคุม้ครองสิทธิเด็ก โดยเน้นกระบวนการแกไ้ขฟื: นฟูใหแ้ก่เด็กที-มีพฤติกรรมในการ

กระทําผิดที-พลั:งพลาด แต่ไม่มีพฤติกรรมความเป็นอาชญากร โดยจะใชก้ระบวนการในการ

แก้ไขฟื: นฟูใหแ้ก่เด็กและเยาวชนที- มีพฤติกรรมดังกล่าวอย่างเต็มที- แต่ถ้าหากเป็นเด็กที- มี

พฤติกรรมการกระทาํผิดที-รุนแรงเสี-ยงต่อการเป็นอาชญากร ก็จะมีการปฏิบติัที-รุงแรงเพื-อใหเ้กิด

ความเกรงกลวัและไม่กระทําผิดอีกต่อไป (กรมพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน, CFFG: b) 

   เพราะ “เด็กในวันนี:  คือ ผู้ใหญ่ในวันหน้า” รัฐจึงควรออกมาตรการในการ
ปฏิบัติต่อเด็กอย่างเหมาะสมตามพฤติกรรมการกระทําผิด จะตอ้งจัดใหมี้ระบบการจําแนก
ความผิด พฤติกรรมอาชญากร หากไม่มีระบบการปฏิบัติต่อเด็กอย่างเหมาะสม ก็อาจทําให้
ประเทศไทยกลายเป็นประเทศที-มีปัญหาอาชญากรรมมากที-สุดในประเทศอาเซียนได ้คือ เด็กที-
มีพฤติกรรมการกระทําผิดที-พลั:งพลาดสามารถแกไ้ขได ้ควรมีกระบวนการในการปฏิบัติที-
นุ่มนวล แต่หากเป็นเด็กที-ที-มีพฤติกรรมการกระทําผิดที-มีความรุนแรง มีพฤติกรรมความเป็น
อาชญากรก็จาํเป็นที-จะตอ้งไดร้บัโทษที-มีความรุนแรงเพื-อเป็นการป้องปรามและทําใหเ้กิดความ
เกรงกลวัต่อการกระทําผิด เพราะหากเด็กไม่ไดร้บัการปฏิบติัที-เหมาะสมแลว้ เด็กที-กระทําผิดจะ
ไม่มีความเกรงกลัวต่อโทษที-จะไดร้ับ และยงัคงมีการกระทําผิดเรื-อยๆ อย่างต่อเนื-อง ซึ-งอาจ
พฒันาจนกลายเป็นอาชญากรรายสาํคญัต่อไป  

D) ในการดําเนินงานยงัมีขอ้จาํกัดดา้นการดําเนินการทางกฎหมายที-บังคบั
ใชภ้ายในประเทศ ที-แต่ละประเทศจะมีขอ้กฎหมายที-มีความที-แต่ต่างกนั บางประเทศก็มีความ
เขม้งวดมาก บางประเทศก็มีความเขม้งวดน้อย ส่งผลใหก้ารดาํเนินคดีบางคดีเป็นไปอยา่งล่าชา้
จึงควรมีการส่งเสริมใหภ้าครฐั มีการผสานงานทางดา้นกฎหมายกบัประเทศในกลุ่มอาเซียน 
เพื-อการจดัทาํแผนการดาํเนินการใหมี้ความสอดผสานกนั ไวเ้ป็นกฎหมายกลางที-แต่ละประเทศ
สามารถนํามาใชร้่วมกันไดเ้พื-อความสะดวกรวดเร็วในการดําเนินคดี และควรมีการผสานงาน
กนัจดัทําฐานขอ้มลูในรปูแบบ online ที-มีความเป็นปัจจุบนัและสามารถเชื-อมต่อกนัไดท้ั:งหมด
ทั -วโลก เพื-อการตรวจสอบคนเขา้ - ออก ภายใน - ภายนอก ประเทศอยา่งเขม้งวด 



166 
 

 

E)  ภาครัฐ  ควรส นับสนุนงบประมาณ ที- เหมาะสมในการจัดทํ า สื- อ
ประชาสมัพนัธใ์หแ้ต่ละกระทรวง เพื-อใหเ้ด็กทุกคนภายในประเทศไทย ไดท้ราบถึงสิทธิที-ตนพึง
จะไดร้บัว่ามีสิทธิทางดา้นใดบา้ง นอกจากการจดัทําสื-อที-เป็นภาษาไทย และภาษาองักฤษแลว้ 
ควรที-จะตอ้งมีการพฒันาในการจดัทําสื-อใหค้รบทุกภาษาในภมิูภาคอาเซียน 

F) ดา้นการศึกษา ควรใหภ้าคีเครื-อข่าย ภาคประชาสงัคมทั:งภายในประเทศ 
และภายนอกประเทศ เขา้มาจดัหลกัสูตรการศึกษาร่วมกบักระทรวงศึกษาธิการ เพื-อใหก้ารจดั
หลักสูตรการศึกษาเป็นไปอย่างมีคุณภาพและสอดคลอ้งกับความตอ้งการของผูเ้รียน รวมทั:ง
จะตอ้งเพิ-มโอกาสทางการศึกษาของเด็กที-ยากจนหรือดอ้ยโอกาสดว้ยมาตรฐานที-หลากหลาย 
เพิ-มหลกัสตูรการศึกษาทางเลือกภาษาอาเซียน เพื-อเป็นทางเลือกของเด็ก และการจดัมาตรการ
การศึกษาอยา่งเท่าเทียมใหก้บัเด็กต่างดา้วที-เขา้มาอาศยัอยูใ่นประเทศไทย 

G) ส่งเสริมสถาบันครอบครัว โดยการส่งเสริมใหผู้้ปกครองพัฒนาความรู ้
ปรบัทศันคติในการเลี: ยงดเูด็กอยา่งเหมาะสม มีคุณธรรม จริยธรรม รูจ้กัการคิดอยา่งมีเหตุมีผล 
เคารพสิทธิของผูอื้-น มีความพอเพียง รูจ้กัการเอาตัวรอดในการดําเนินชีวิตไดอ้ยา่งปลอดภยั ที-
สาํคญัจะตอ้งใหป้ลกูฝังใหเ้ด็กมีทศันคติที-ดีต่อประเทศเพื-อนบา้น  

7) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของหน่วยงานที-เกี-ยวขอ้ง ควรมี
การติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามมาตรการที-ไดต้กลงกนัอยา่งต่อเนื-องเป็นระยะ โดย
รายงานผลการประเมินอย่างน้อยปีละครั:งในรายงานเด็กของทุกปี เพื-อจะไดท้ราบถึงผลการ
ดําเนินงานของแต่ละหน่วยงานเพื-อนําผลที-ไดม้าร่วมกันกําหนดมาตรการแกไ้ข พัฒนา และ
รบัมือ กบัปัญหาที-เกิดขึ: น 

 
4.6  สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 

  
4.6.1 ศึกษากลไกและมาตรการของการส่งเสริม และคุม้ครองสิทธิเด็กภายใต้

กรอบประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซียน 
จากวิวัฒนาการของกระบวนการเรียกรอ้งของกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ ต่างๆ ที-อา้ง

ความชอบธรรมของโยชน์ วา่เป็นสิ-งจาํเป็นต่อความเป็นมนุษย ์โดยใชห้ลกัความคิดที-ว่า ผูที้-อยู่
ใตก้ารปกครองเป็น “ผูค้วรไดร้บัสิทธิ” และผูมี้อํานาจปกครองเป็น “ผูมี้อํานาจใหสิ้ทธิอย่าง
แทจ้ริง” หรือถือว่าเด็กมีสถานะเป็นทรัพยสิ์น จึงไดร้ับการปกป้องดูแลเสมือนกับมิใช่บุคคล 
และกาํหนดใหบิ้ดามีอาํนาจสงูสุดในฐานะที-เป็นหวัหน้าครอบครวั เสมือนเป็นเจา้ชีวิตของเด็กที-
สามารถชีเป็นชี: ตาย กล่าวคือ มีสิทธิลงโทษสมาชิกในครอบครัวรวมไปถึงการเฆี-ยนตี กักขัง 
และฆา่ มีสิทธิขายคนในครอบครวัขาย จะมีผลต่อเด็กอยา่งไรขึ: นอยูก่บัสถานที-ๆ นําไปขาย และ
มีสิทธิในการยกบุคคลในครอบครวัใหส้มรสกบับุคคลอื-นหรือจะจบัสมาชิกในครอบครวัใหห้ยา่
รา้งกับคู่สมรสก็ได ้ต่อมาจึงส่งผลต่อความคิดทางปรัชญา วิวฒันาการมาสู่หลักกฎหมายแต่
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เนื-องจากมนุษยใ์นสงัคมโลกต่างมีสิทธิไม่เท่าเทียมกนั แต่ละสงัคมต่างยึดถือ ค่านิยม ประเพณี 
และวฒันธรรมที-แตกต่างกนั จึงตอ้งขยายขอบเขตของสิทธิมนุษยชนใหก้วา้งขึ: น โดยการนําเอา
หลักกฎหมายและองค์การระหว่างประเทศเขา้มาร่วมในการคุม้ครองสิทธิดว้ย เมื-อวนัที- 10 
ธนัวาคม พ.ศ.2491 สหประชาชาติ จึงไดป้ระกาศใชป้ฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิมนุษยชน ซึ-งถือ
เป็นเอกสารประวติัศาสตร์ในการวางรากฐานดา้นสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศฉบบัแรกของ
โลก และเป็นพื: นฐานของกฎหมายระหวา่งประเทศดา้นสิทธิมนุษยชนทุกฉบับที-มีอยูใ่นปัจจุบัน 
มีวัตถุประสงค์เพื-อส่งเสริมความตระหนักรูเ้กี-ยวกับหลักการสากลดา้นสิทธิมนุษยชนใหก้ับ
ประชาชนไดร้บัทราบ โดยเฉพาะสิทธิขั:นพื: นฐานของตนเองซึ-งไม่ควรถูกละเมิด และการเคารพ
สิทธิของผูอื้-นซึ-งจะช่วยส่งเสริมสนัติสุขภายในสงัคม ซึ-งประเทศไทยไดร้่วมลงมติรบัรองปฏิญญา
สากลว่าดว้ยสิทธิมนุษยชนมาตั:งแต่ตน้ มีคํามั -นหลักประกอบดว้ย 6) การส่งเสริมการอนุวติั
กฎหมายและนโยบายต่างๆ ที-เกี-ยวขอ้งกับสิทธิมนุษยชน และเร่งทบทวนแกไ้ขกฎหมายฉบับ
ต่างๆ ที-มีเนื: อหาบางส่วนเป็นการเลือกปฏิบติัหรือไม่สอดคลอ้งกบัอนุสญัญาดา้นสิทธิมนุษยชน
ที-ประเทศไทยเป็นภาคีแล้ว ทั:ง \ ฉบับ C) การถอนขอ้สงวนภายใต้อนุสัญญาต่างๆ และ
พิจารณาเขา้เป็นภาคีอนุสญัญาทางดา้นสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะอนุสญัญาวา่ดว้ยการคุม้ครอง
บุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ D) การส่งเสริมการตระหนักรูถึ้งสิทธิของ
ประชาชนและการบังคับใชก้ฎหมายที-สอดคลอ้งกับมาตรฐานสิทธิมนุษยชนโดยอาศัยการ
ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนศึกษาใหก้บัผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายและบุคลากรทางดา้นความมั -นคง E) การ
ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนศึกษาในทุกประเภททุกระดับของการศึกษา F) การส่งเสริมระบบ
ยุติธรรมและหลักนิติรัฐ เพื-อความเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ และป้องกันมิใหผู้ก้ระทําผิด
ลอยนวล หรือรอดพน้จากกระบวนการยุติธรรม G) การส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิพื: นฐานของ
คนยากจน และกลุ่มเปราะบาง เด็ก สตรี คนพิการ และผูสู้งอายุ รวมทั:งกลุ่มบุคคลชายขอบ
โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานต่างดา้ว และกลุ่มชาติพนัธุ์ และ \) ขจดัการละเมิดสิทธิของบุคคลใน
รปูแบบการคา้มนุษย ์ 
 ประเทศไทยไดไ้ดบ้ัญญติัรบัรองสิทธิและเสรีภาพ ของประชาชน ไวใ้นรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทยพุทธศักราช CFE_ ซึ-งรฐัธรรมนูญฉบับนี: ไดเ้ปลี-ยนกระบวนทรรศน์ในเรื-อง
สิทธิมนุษยชนใหม่ทั: งหมด จากเมื-อก่อนที- สิทธิมนุษยชนคือ รัฐธรรมนูญฉบับก่อนๆ ใช้
กฎหมายเป็นตัวตั:ง แลว้ใหก้ารใชสิ้ทธิของประชาชนเป็นตัวตาม แต่รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ.
CFE_ ถือเอาสิทธิมนุษยชนเป็นตวัตั:ง ใหก้ฎหมายเป็นตัวตาม หรือ การที-รฐัธรรมนูญเอง จะ
บญัญติัรบัรองสิทธิต่างๆ ไวอ้ย่างกวา้ง แลว้จึงปรบัเปลี-ยนกฎหมายใหส้อดคลอ้งกบัสิทธิต่างๆ 
ที-รัฐธรรมนูญกําหนด กฎหมายใดขดัต่อหลักการแห่งสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญย่อมใช้
บงัคบัไม่ได ้สถานการณ์สิทธิมนุษยชนภาพรวม จากรายงานคู่ขนานการประเมินสถานการณ์
สิทธิมนุษยชนของประเทศไทยตามกระบวนการ Universal Period Review โดยคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ไดจ้ัดทํารายงานฉบับนี: ขึ: นเพื-อเสนอต่อคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนของ
สหประชาชาติ ตามที-ประเทศไทยจะเขา้สู่กระบวนการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนใน
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เดือนตุลาคม CFFE โดยขอ้มลูในรายงานไดร้วบรวมจากรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนซึ-ง
ไดร้ับฟังความเห็นจากภาคส่วนต่างๆ สรุปไดว้่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
CFF_ มีบทบัญญัติใหก้ารรับรองสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของประชาชนไวอ้ย่าง
กวา้งขวาง แต่การออกกฎหมายหรือจดัตั:งกลไกในการคุม้ครองสิทธิต่างๆ ตามที-รฐัธรรมนูญได้
บญัญัติไวใ้นหลายมาตรายงัไม่มีการดําเนินการและไม่มีความคืบหน้าเท่าที-ควร ในเรื-องความ
เหลื-อมลํ:ายงัคงเป็นปัญหาสาํคญัในสงัคมไทยซึ-งเป็นปัญหาที-ที-มีมานาน และยงัส่งผลกระทบต่อ
การละเมิดสิทธิของประชาชน ซึ-งปัญหาดงักล่าวมีความสลบัซบัซอ้นแมจ้ะมีการแกไ้ขปัญหาโดย
การที-รัฐบาลสนันสนุนกระบวนการปฏิรูปประเทศที-เริ-มจากภาคประชาสังคมเพื-อที-จะแกไ้ข
ปัญหาความไม่เป็นธรรมและความเหลื-มลํ:าทางสังคม แต่ก็ยงัไม่มีผลเป็นรูปธรรมชดัเจน ใน
เรื-องพันธกรณีที-จะตอ้งปฏิบัติตามสนธิสัญญาหลักระหว่างประเทศดา้นสิทธิมนุษยชนทั:ง \ 
ฉบบั ซึ-งประเทศไทยไดเ้ขา้เป็นภาคีดว้ยวธีิการภาคยานุวติั จาํนวน F ฉบับ ดังนี:  สนธิสญัญาวา่
ดว้ยการขจดัการเลือกปฏิบติัต่อสตรีในทุกรปูแบบ (Convention on the Eliminaton of All 
Forms of Discrimination against Women: CEDAW) อนุสญัญาว่าดว้ยสิทธิเด็ก (Convention 
on the Rights of the Child: CRC) กติการะหวา่งประเทศวา่ดว้ยสิทธิของพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rigjt: ICCPR) กติการะหวา่ง
ประเทศว่าดว้ยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (International Convenant on 
Economic, Social and Cultural Rights: ICESCR) และอนุสญัญาว่าดว้ยการขจดัการเลือก
ปฏิบติัทางเชื: อชาติในทุกรปูแบบ (International Convention on Eliminaton of All Forms of 
Racial Discrimination: ICERD) รวมทั:งไดใ้หค้าํมั -นที-จะส่งเสริมสิทธิมนุษยชนโดยการปรบัปรุง
กฎหมาย สรา้งความตระหนักรูด้า้นสิทธิมนุษยชน ส่งเสริมระบบยุติธรรมและคุม้ครองสิทธิของ
กลุ่มคนชายขอบ แต่การดําเนินการใหเ้กิดผลที-เป็นรูปธรรม แมว้่าจะมีการแกไ้ขผลและตรา
กฎหมายที-คุม้ครองสิทธิขึ: นใหม่หลายฉบับแลว้ก็ตาม ประเทศไทยยงัคงประสบปัญหาสาํคญัใน
การบังคับใชก้ฎหมายใหเ้ป็นผลอย่างจริงจัง อีกทั:งประเทศไทยยังไม่มีกลไกของรัฐบาลที-มี
อํานาจหน้าที-ในการติดตามประเมินผลอย่างจริงจัง และไม่มีมาตรการลงโทษแก่หน่วยงานที-
ละเลยไม่ดําเนินการ ส่งผลให้แผนที-กําหนดขึ: นมาขาดการนําไปปฏิบัติอย่างจริงจังโดย
หน่วยงานต่างๆ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ไดส้รุปปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ในประเทศไทยว่ามีอยู่ F ประการ คือ ปัญหาความไม่สงบในจังหวดัชายแดนภาคใต ้ปัญหา
เหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง ปัญหาสิทธิมนุษยชนและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ-งแวดลอ้ม และที-ดินที-เป็นธรรมและยั -งยืน ปัญหาการคา้มนุษย ์ปัญหาสิทธิและสถานะบุคคล
ของคนไรร้ฐัไรส้ญัชาติ ผูอ้พยพ คนไทยพลดัถิ-น และผูห้นีภยัจากการสูร้บ กรณีเด็กและสตรี ต่อ
การถูกละเมิดสิทธิจากความรุนแรงและการคา้มนุษย ์แรงงานขา้มชาติ คนไรร้ฐั ผูพิ้ทักษ์สิทธิ
มนุษยชน และผูอ้พยพ ยงัเป็นกรณีที-ยงัเป็นปัญหาที-ทวีความรุนแรงขึ: นเรื-อยๆ ซึ-ง ในวนัที- C_ 
มิถุนายน พ.ศ.CFF\ กระทรวงการต่างประเทศ สหรัฐอเมริกา โดยนายจอห์น แครี- 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สหรัฐอเมริกา เผยแพร่รายงานประจําปี เรื-อง 
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สถานการณ์การคา้มนุษย ์ประจาํปี พ.ศ.CFF\ (Trafficking in Persons Report C_6E หรือ 
TIP Report) เป็นการสาํรวจทุกประเทศในโลก โดยในปีนี: ประเทศไทยถูกลดอนัดับจากบญัชี
กลุ่มที- C ซึ-งตอ้งจบัตามอง (Tier C Watch List) ลงมาอยูใ่นบญัชีกลุ่มที- D (Tier D) ซึ-งเป็น
กลุ่มประเทศที-มีสถานการณ์คา้มนุษยร์ะดับเลวรา้ยที-สุด ในรายงานระบุว่า ประเทศไทยเป็น
ประเทศตน้ทาง ปลายทาง และทางผ่านสําหรบัการคา้มนุษยเ์พื-อการบังคบัใชแ้รงงานและการ
บังคับคา้ประเวณี ทั:งนี: รายงานพฤติกรรมคอร์รัปชั -นของเจา้หน้าที-ทั:งสองประเทศตามแนว
ชายแดน ซึ-งอํานวยความสะดวกใหก้บัการเคลื-อนยา้ยแรงงานที-ไม่มีเอกสารประจาํตัวระหว่าง
ไทยและประเทศเพื-อนบา้น และแรงงานเหล่านี: ต่อมาไดก้ลายเป็นเหยื-อของวงจรการคา้มนุษย ์
ซึ-งประเทศไทยจะตอ้งแกไ้ขปัญหาดังกล่าวอย่างเขม้งวดเพื-อกอบกูเ้อาความน่าเชื-อถือของ
ประเทศกลับคืนมา เนื-องจากปัญหาที-เกิดขึ: นทั:งหมดส่งผลต่อความมั -นคงของประเทศ ทุกๆ 
ดา้น ไม่ว่าจะในเรื-องเศรษฐกิจที-ประเทศไทยจะมีปัญหาเรื-องการการคา้ การส่งออก ความ
มั -นคงทางการเมืองที-จะไม่ไดร้บัการสนับสนุนจากประเทศมหาอาํนาจ เป็นตน้ 

ประเทศไทย และทุกประเทศใน ASEAN ไดมี้การรบัเอา อนุสัญญาว่าดว้ยสิทธิเด็ก 
CRC ไวป้รบัใชภ้ายในประเทศแลว้ โดยไดเ้ขา้ร่วมลงนามในกรอบของอนุสญัญาวา่ดว้ยสิทธิเด็ก 
และไดนํ้าเอามาบงัคบัใชภ้ายในประเทศ เพื-อเป็นการแสดงใหช้าติมหาอํานาจเห็นว่าประเทศ
ไทยไดร้ับเอาแนวคิดที-เป็นสากลเขา้มาปรบัเปลี-ยน และพฒันากฎหมาย วิธีคิด กรอบแนวทาง
ในการดําเนินงานดา้นเด็กอย่างจริงจัง ซึ-งหลักการสําคัญของอนุสัญญาว่าดว้ยสิทธิเด็ก คือ 
“หลักการไม่เลือกปฏิบัติ และการคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสําคัญ โดยไม่จํากัดถึง
สญัชาติ เชื: อชาติ อายุ เพศ ศาสนา ความคิดทางการเมือง หรือความแตกต่างประการอื-นใดของ
เด็ก” ประกอบดว้ย สิทธิของเด็ก 4 ดา้นไดแ้ก่ สิทธิในการอยูร่อด สิทธิที-จะไดร้บัการคุม้ครอง
และปกป้อง สิทธิที-จะไดร้บัการพฒันา และสิทธิที-ในการมีส่วนร่วม ซึ-งประเด็นสาํคญัเหล่านี: ถูก
รวบรวมเรียบเรียงออกมาเป็นหลกัการที-สามารถยดึปฏิบติัไดจ้ริงเป็นที-ยอมรบั ต่อสาธารณะชน 
โดยเฉพาะผูที้-ทํางานเรื-องเด็ก และสหประชาชาติไดป้ระกาศใหก้ารรบัรองพิธีสารเลือกรบัของ
อนุสัญญาว่าดว้ยสิทธิเด็ก ซึ-งเป็นขอ้ตกลงเสริมของอนุสัญญา และเปิดโอกาสใหป้ระเทศทั:งที-
เป็นภาคีและไม่เป็นภาคีของอนุสญัญา สามารถลงนามเป็นภาคีพิธีสารเลือกรบั คือ 6) พิธีสาร
เลือกรบั เรื-อง การขายเด็ก การคา้ประเวณีเด็ก และสื-อลามกที-เกี-ยวกบัเด็ก C) พิธีสารเลือกรบั 
เรื-อง ความเกี-ยวพันของเด็กในความขัดแยง้กันดา้นอาวุธ และD) พิธีสารเลือกรับ เรื-อง 
กระบวนการติดต่อรอ้งเรียน ประเทศไทยไดล้งนามเป็นภาคีในพิธีสารเลือกรบัทั:ง D เรื-องแลว้ 
เนื: อหาของสิทธิตามอนุสญัญาไม่ใช่เป็นเพียงกฎหมายที-มุ่งต่อการคุม้ครองสิทธิของเด็กเพียง
อย่างเดียว แต่เป็นกฎหมายที- มุ่งให้เด็กได้รับการพัฒนาตั:งแต่เกิด ซึ-งหลักการเหล่านี: มี
ความสําคัญต่อการนําไปปรับใชใ้หเ้กิดผลในทางปฏิบัติไดก้ับทุกประเทศ ซึ-งจะเป็นการช่วย
เสริมสรา้งมาตรการทางกฎหมายของการคุม้ครองสิทธิเด็กใหด้าํเนินไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

แผนงานการจดัตั:งประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน (ASCC Blueprint) พบว่า 
เป้าหมายของการจดัตั:งประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซียน มีความมุ่งหวงัส่วนหนึ-งในเรื-อง
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ของการเคารพเสรีภาพขั:นพื: นฐาน ความเท่าเทียมทางเพศ และการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิ
มนุษยชนประกอบกับความยุติธรรมทางสังคม ซึ-งในการศึกษาเรื-องกลไกมาตรการในการ
ส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิเด็กไดท้ําการศึกษาในส่วนของ เรื-องความยุติธรรมและสิทธิ (Social 
Justice and Rights) ซึ-งตาม ASCC Blueprint ไดก้ล่าวถึงความยุติธรรมและสิทธิไวว้า่ “อาเซียน
มีพันธกรณีในการส่งเสริมความยุติธรรม โดยใหส้ิทธิสะทอ้นอยู่ในนโยบายและทุกวิถีชีวิต ของ
ประชาชน โดยเน้นการปกป้องผลประโยชน์สิทธิ รวมทั:งส่งเสริมสิทธิ สวสัดิการ โอกาสอย่าง
เท่าเทียม และยกระดับคุณภาพชีวิต มาตรฐานการดํารงชีวิต สําหรับกลุ่มคนดอ้ยโอกาสและ
กลุ่มคนที-อ่อนแอ สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ และแรงงานโยกยา้ยถิ-นฐาน” ภายใต้
แผนการจัดตั: ง ASCC ภายใต้เป้าหมายความยุติธรรมและสิทธิ ยังระบุให้มีการจัดตั: ง
คณะกรรมาธิการอาเซียนดา้นการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก จึงมีการจัดตั:ง 
กลไกพิเศษดา้นสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ASEAN Commissions on the Promotion and 
Protection of the Right of Women and Children) ขึ: นเมื-อวนัที- \ เมษายน CFFD ผูแ้ทนไทย
ดา้นสิทธิเด็ก คนปัจจุบัน ไดแ้ก่ นางสายสุรี จุติกุล มีอํานาจหน้าที-ในการส่งเสริมดําเนินการ
ตามตราสารต่างๆ ที-เกี-ยวขอ้งกบัสิทธิสตรีและเด็ก กาํหนดนโยบาย แผนงาน และยุทธศาสตร ์
เพื-อส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิสตรีและเด็กที-จะเอื: อประโยชน์ต่อการสรา้งประชาคมอาเซียน 
ส่งเสริมใหส้าธารณชนมีความตระหนักและมีความรู ้เกี-ยวกบัสิทธิเด็กและสตรี พรอ้มทั:งเป็น
ปากเสียงแทน ช่วยเหลือ (เมื-อไดร้บัการรอ้งขอ) ในการเตรียมรายงาน CEDAW และ CRC และ
การดําเนินงานตามขอ้สงัเกตสรุปของคณะกรรมการฯ และกระตุน้ใหส้มาชิกประมวลงานดา้น
กฎหมาย กฎระเบียบ นโยบาย และการปฏิบติัเพื-อสตรีและเด็ก  

สถานการณ์การเปลี-ยนแปลงทางสงัคมส่งผลใหเ้ด็กและเยาวชนที-เป็นพลงัหลกัในการ
พฒันาเศรษฐกิจ และสังคมภายในประเทศไทย ตอ้งเผชิญกบัสถานการณ์ ความทา้ทายใหม่ๆ 
อนัเป็นอุปสรรคใ์นการดาํเนินชีวิต การที-เด็กจะอาศัยอยูใ่นประเทศอยา่งปลอดภยัไดนั้:นจึงตอ้ง
อาศยัความเขม้แข็งจาก 

6) ครอบครัว เป็นสถาบันพื: นฐานที-จะส่งผลใหเ้ด็กกลายเป็นสมาชิกที- ดี
หรือไม่ดีในสังคม เนื-องจากโครงสรา้งและรูปแบบครอบครวัไทย แต่เดิมเป็นครอบครวัขนาด
ใหญ่อยูร่วมกนัหลายรุ่น มีระบบเครือญาติผูกพนัใกลช้ิดเกื: อกูลและเอื: ออาทรต่อกนั แต่ปัจจุบัน
ครอบครัวเดี-ยวมากขึ: น ทําให้เด็กขาดการมีปฏิสัมพันธ์กับคนภายในครอบครัว ส่งผลต่อ
พฤติกรรม และเป็นอยูข่องเด็กที-เปลี-ยนไป เกิดช่องวา่งระหวา่งวยั เด็กไม่รูจ้กัการดูแลปู่  ยา่ ตา 
ยาย เนื-องจากการที-เด็กไม่ไดเ้ห็นแบบอย่างจากพ่อแม่ จึงเป็นเรื-องที-น่ากังวลว่าในอนาคตเด็ก
เหล่านี: จะไปสามารถดแูลสงัคมผูส้งูวยัได ้

C) เศรษฐกิจ เป็นสถาบันหนึ-งที-มีอิทธิพลต่อการเปลี-ยนแปลงในดา้นต่างๆ
ของเด็ก ตั:งแต่เรื-องพื: นฐาน การเลี: ยงดู การไดร้บัการศึกษา ส่งผลไปจนถึงการทํางาน กล่าวคือ 
การที-ระบบเศรษฐกิจในปัจจุบันที-ส่งผลใหค้นมีค่าครองชีพสูงขึ: น ส่งผลใหพ้่อแม่ที-มีฐานนะ
ยากจนไม่สามารถเลี: ยงดูบุตรไดดี้ เพราะตอ้งออกไปทํางานนอกถิ-นฐาน ทิ: งลูกไวก้บัปู่  ย่า ตา 
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ยาย ในขณะเดียวกันผูใ้หญ่บางท่านก็ยงัตอ้งออกไปประกอบอาชีพของตนอยู ่ส่งผลใหเ้ด็กขาด
การอบรมดูแลที-ดี เกิดช่องวา่ระหวา่งวยั ส่งผลใหเ้ด็กบางคนตอ้งเขา้สู่วงจรปัญหา ติดเกม ขาก
สารอาหาร เป็นเด็กแวน๊ เป็นตน้ 

D) การศึกษา เป็นสถาบันที-มีส่วนช่วยเหลือให้เด็กได้รับการส่งเสริมใหมี้
พื: นฐานทางดา้นความรู ้พัฒนาทักษะการใชชี้วิต  ซึ-งปัจจุบันพบว่าเด็กและเยาวชนที-อยู่ในวยั
เรียนมีอตัราการเขา้เรียนเพิ-มสูงขึ: น อัตราการลาออกกลางคนัมีแนวโน้มลดลง แต่ปัญหาใหญ่
ของการศึกษาไทยคือเรื-องคุณภาพการศึกษา ซึ-งพบว่าผลสัมฤทธิmทางการเรียนอยูใ่นเกณฑ์ตํ -า
และมีแนวโน้มลดลง เมื-อเทียบกับมาตรฐานนานาชาติ มีหลักสูตรการเรียนการสอนตาม
อธัยาศยั แต่ยงัขาดเนื: อหาและวิธีการเรียนที-เหมาะสม ยงัไม่เอื: ออาํนวยใหผู้เ้รียนเรียนรู ้จกัคิด
วเิคราะห ์ไดด้ว้ยตนเอง ทั:งยงัขาดบุคลากรครทีู-มาจากคนรุน่ใหม่ที-มีความรูค้วามสามารถและมี
จิตวญิญาณในความเป็นครอูยา่งลึกซึ: ง จึงทําใหค้รไูม่สามารถเป็นพลงัหลกัในการขบัเคลื-อนการ
ปฏิรปูการศึกษา 

E) การใชแ้รงงานเด็ก มีแนวโน้มลดลง ลดลง แต่ยงัคงมีเด็กจาํนวนหนึ- งที-
ต้องเขา้สู่ตลาดแรงงานตั:งแต่อายุยังน้อย เนื-องมาจากสถานทางครอบครัวที-ยากจน ทําให้
ประสบกับปัญหาการถูกหลอกลวงเอารัดเอาเปรียบ และถูกใช ้แรงงานอย่างไม่เป็นธรรม 
นอกจากนี: เยาวชนที-มีการศึกษาสูงกว่าระดบัปริญญาตรีมีปัญหาในการเขา้สู่ตลาดแรงงานและ
เกิดปัญหาการว่างงาน ผลสืบเนื-องมาจากความไม่สอดคลอ้งระหว่างความตอ้งการแรงงานกบั
การผลิตกําลังคนของประเทศ ส่งผลให ้คุณภาพแรงงานไทยมีระดับภาพการผลิตตํ -า และยงั
เสียเปรียบในการแข่งขันกับประเทศอื-น ส่วนหนึ- งเป็นผลพวงจากระบบการศึกษาที-ยังไม่มี
คุณภาพที-ดีพอเมื-อเทียบกบัระบบการศึกษาของประเทศอื-น 

F) การใชเ้วลาว่างของเด็กไทย พฤติกรรมของเด็กส่วนหนึ- งจะไดร้บัอิทธิพล
มาจากสื-อต่างๆ ทําใหเ้ด็กเกิดพฤติกรรมเลียนแบบสื-อโดยตรง โดยเฉพาะสื-อโทรทัศน์และ
อินเตอร์เน็ต รายการที- เหมาะสมสําหรับเด็กยังมีจํานวนน้อยลง เด็กใช้เวลาว่างในการดู
โทรทศัน์ คุยโทรศพัทมื์อถือ และอินเตอรเ์น็ตมากขึ: น ส่งผลใหเ้ด็กติดเกม  

G) วิกฤตการณ์ทางการเมืองขาดเสถียรภาพที-ยืดเยื: อ จะส่งผลต่อการพัฒนา
สงัคมของประเทศไทยอยา่งเป็นลกูโซ่ การแกไ้ขปัญหาต่างๆ ที-เกิดขึ: นจึงไม่ไดร้บัการแกไ้ขอยา่ง
ต่อเนื-องและทันท่วงที เกิดความสบัสนกบัผูนํ้าแผนไปปฏิบติั และโยงไปถึงการส่งผลกระทบต่อ
ประชาชนหรือเด็กที- เป็นผู้รับการส่งเสริมสวัสดิการ และการคุ ้มครองสิทธิ นอกจากนี:
วิกฤตการณ์ทางการเมืองยงัสรา้งความแตกแยกภายในสังคมระหว่างบุคคลที-มีความเห็นทาง
การเมืองแตกต่างกัน ซึ-งส่งผลต่อเด็ก คือ การที-ผูป้กครองชักจูงเด็กใหเ้ขา้มาเป็นส่วนหนึ-งใน
การมีส่วนร่วมทางการเมือง อาจส่งผลทําใหค้วามเคารพในหลกันิติธรรมและสถาบันต่างๆ ใน
ระบอบประชาธิปไตยอ่อนแอลง 

\) ปัญหาเรื-องเด็กเคลื-อนยา้ยไม่ว่าจะเป็นการเขา้มากับพ่อแม่ที-เขา้มาเป็น
แรงงานภายในประเทศไทย หรือหลบหนีเขา้มาเองหรือที-เรียกวา่เด็กเร่ร่อน ในตอนนี: มีเด็กกลุ่ม
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นี: ภายในประเทศไทยเป็นจาํนวนมาก ซึ-งเด็กต่างดา้วที-เขา้มาเป็นแรงงาน หรือ เด็กที-ติดตามพ่อ
แม่มา ที-อาศยัอยูภ่ายในประเทศไทย รฐัไดม้ีมาตรการในการส่งเสริมและคุม้ครองเด็ก ตามแนว
อนุสญัญาวา่ดว้ยสิทธิเด็ก เช่น การที-เด็กต่างดา้วไดเ้ขา้รบัการศึกษาในสถาบนัการศึกษาของรฐั 
โดยใชม้ติคณะรัฐมนตรี ปี พ.ศ.2548 การจัดการศึกษาแก่บุคคลที-ไม่มีหลักฐานทะเบียน
ราษฎรหรือไม่มีสญัชาติไทย เด็กที-เกิดจากพ่อแม่แรงงานต่างดา้ว ไดร้บัหนังสือรบัรองการเกิด
จากสถานพยาบาล ไดร้บัสติูบตัร เพื-อเป็นหลกัฐานในการยนืยนัตวัตนของเด็ก เพื-อใหเ้ด็กที-เกิด
มาจะไดร้บัสวสัดิการจากภาครฐัตามสิทธิที-ตนพึงจะไดร้บั เป็นตน้ แต่ก็ยงัมีกลุ่มเด็กเคลื-อนยา้ย
อีกเป็นจํานวนมากที-เดินทางเขา้มาทํางานในประเทศไทยโดยผิดกฎหมาย ไม่มีหลักฐาน
ทะเบียนราษฎร จึงถกูเอารดัเอาเปรียบจากนายจา้ง จึงถกูใชท้ํางานที-เป็นอนัตรายต่อเด็ก ไม่ได้
รบัคา่จา้งแรงงานหรือจ่ายค่าแรงตํ -ากวา่มาตรฐาน หรืออาจตกเป็นเหยื-อการคา้มนุษย ์

]) การคา้มนุษยห์รือการคา้เด็ก เป็นปัญหาใหญ่ปัญหาหนึ-งที-ทุกประเทศทั -ว
โลกใหค้วามสาํคญัมาก อีกทั:งประเทศไทยเป็นประเทศที-ถกูจบัตามองมากที-สุดประเทศหนึ-ง ซึ-ง
ทํางานกันเป็นระบบองค์กรขนาดใหญ่ การที-ประเทศไทยกับประเทศเพื-อนบ้านมีระดับการ
พฒันาทางเศรษฐกิจที-แตกต่างกันเป็นสาเหตุสําคัญที-ทําใหแ้รงงานจากประเทศเพื-อนบา้นเขา้
มาแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที-ดีกวา่ผ่านแนวพรมแดนที-ติดต่อกนั ซึ-งง่ายต่อการตกเป็นเหยื-อ
ของกระบวนการคา้มนุษย์ โดยเฉพาะธุรกิจทางเพศ เช่นเดียวเด็กไทยที-ครอบครัวมีฐานะ
ยากจน หรือเป็นชนกลุ่มน้อย ก็จะถูกหลอกลวงให้คา้บริการทางเพศในไทย หรือถูกส่งไป
ประเทศอื-น แม้ว่ารัฐบาลไทยจะได้ตระหนักและ ได้ประกาศใชพ้ระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการคา้มนุษย ์พ.ศ.2551 เพื-อเป็นการป้องกันและปราปราม และไดจ้ดัทําแผน
ระดับชาติ ในการจดัตั:งกลไกเพื-อบูรณาการทํางานร่วมกนักับส่วนกลาง ทอ้งถิ-นและประเทศ
เพื-อนบ้าน แต่ปัญหาก็ยังคงมีอยู่หรือมีแนวโน้มลดลง ในทางตรงกันข้ามตัวเลขสถิติจาก
หน่วยงานที-เกี-ยวขอ้งกลบัแสดงใหเ้ห็นถึงคดีที-เพิ-มมากขึ: น  
 ในส่วนของประเทศไทย เรื-องการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิเด็ก ไดมี้การเตรียมการ 
จดัทําแนวทางการดําเนินการ มาในระดับหนึ-งแลว้ และไดมี้การแกไ้ข ปรบัปรุง อยูต่ลอดเวลา 
เพื-อใหท้ันต่อสถานการณ์โลกปัจจุบันที-มีลักษณะเป็นพลวตัร หรือ หากพิจารณาจากกรอบ
ยุทธศาสตร ์นโยบาย และขอ้กฎหมายต่างๆ ที-เกี-ยวขอ้งกับการทํางานดา้นสิทธิเด็ก จะเห็นได้
ว่า ประเทศไทยนั:นมีกลไกต่างๆ ที-ค่อนขา้งครอบคลุมอยู่แลว้ แมไ้ม่มีการเปิดเป็นประชาคม
อาเซียนประเทศไทยก็จะยังคงทํางานทางด้านส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิเด็กกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและต่อเนื-อง  
 คณะกรรมการสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ ไดย้ํ:าใหป้ระเทศไทยใหค้วามสาํคญัของการ
ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยใหค้รบทุกดา้น ทั:งการพัฒนาสติปัญญา สุขภาพกายและ
สุขภาพจิต และการดาํเนินการของไทยเพื-อแกไ้ขปัญหาต่างๆ อาทิ การเลือกปฏิบัติต่อเด็ก การ
ทํารา้ยและล่วงละเมิดสิทธิเด็ก โดยเฉพาะเด็กชายขอบ เช่น เด็กยากจน เด็กเร่ร่อน เด็กพิการ 
ลกูหลานแรงงานโยกยา้ยถิ-นฐาน เด็กพลดัถิ-น และเด็กในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้รวมทั:ง
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ปัญหาบงัคบัใชก้ฎหมายดา้นเด็กที-ยงัไม่มีประสิทธิภาพเท่าที-ควร ทั:งนี:  คณะกรรมการสิทธิเด็ก
แห่งสหประชาชาติ มีความห่วงกังวลเป็นพิเศษกับปัญหาการท่องเที-ยวเพื-อคา้ประเวณีเด็กและ
สื-อลามกเด็ก โดยเฉพาะอินเตอรเ์น็ต ซึ-งเป็นปัญหาที-ตอ้งแกไ้ขเป็นกรณีเรง่ด่วน 
 จากผลการศึกษาพบว่า “การศึกษากลไกและมาตรการในการส่งเสริมและคุม้ครอง
สิทธิเด็กในประเทศไทยภายใตก้รอบประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน” พบว่ามี
หน่วยงานราชการที-มีส่วนเกี-ยวขอ้งในความรบัผิดชอบในเรื-องการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิเด็ก
อยูห่ลายหน่วยงาน ซึ-งในแต่ละหน่วยต่างก็มีอาํนาจหน้าที- พันธกิจ ที-แตกต่างกนั ดงันั:น เมื-อมี
การออกแผนยุทธศาสตรร์ะดบัประเทศออกมา ก็จะมีประเด็นยุทธศาสตรอ์อกมามากมาย หาก
หน่วยงานใดที- มีอํานาจหน้าที-ครอบคลุมในยุทธศาสตร์นั: น ก็จะต้องนําไปปฏิบัติ ซึ-งใน
การศึกษาครั:งนี: ไดท้าํการเลือกเก็บขอ้มลู หน่วยงานภาครฐัจาํนวน 4 หน่วยงาน ไดแ้ก่   

6) กระทรวงพัฒนาสงัคมและความมั -นคงของมนุษย ์ไดร้บัมอบหมายใหเ้ป็น
หน่วยงานหลักในการขับเคลื-อนการเป็นประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน ดําเนินงาน
ร่วมกบัหน่วยงานต่างๆที-เกี-ยวขอ้ง กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั -นคงของมนุษย ์มีการ
เตรียมความพรอ้มเพื-อเขา้สู่การเป็นประชาคมอาเซียน โดยมอบหมายงานใหส้าํนักงานส่งเสริม
สวสัดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผูด้อ้ยโอกาส และผูสู้งอายุ (สท.) เป็นผูร้บัผิดชอบ ภายใน
กรมมีการแบ่งโครงสรา้งออกเป็นสํานัก โดยมีสํานักเด็ก ที-จะทํางานเกี-ยวขอ้งกบัการส่งเสริม
และคุม้ครองสิทธิเด็ก โดยการกาํหนดมาตรการที-กาํหนด เพื-อใหก้ลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที-
ดีและมีความมั -นคงในการดํารงชีวิต จากผลการดําเนินงานที-ผ่านมาสํานักงานส่งเสริมสวสัดิ
ภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผูด้อ้ยโอกาส และผูสู้งอายุ ไดด้ําเนินโครงการ กิจกรรมเพื-อ
กลุ่มเป้าหมายมาโดยตลอด ดว้ยความร่วมมือจากหน่วยงานทั:งภาครัฐ และ เอกชน ทั:งใน
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนทอ้งถิ-น รวมทั:งเครือข่ายต่างๆ และได้นําผลการปฏิบัติงาน   
มาถอดบทเรียน เพื-อสรา้งเป็นองค์กรความรูใ้นส่วนที-เกี-ยวขอ้งกับงานที-ปฏิบัติ เพื-อบอกเล่า
ประสบการณ์ ไดด้าํเนินงานมาในปีงบประมาณ พ.ศ.CFFF 
  โดยมีกลไกที-เกี-ยวขอ้งกบัการส่งเสริมและคุม้ครองเด็ก ไดแ้ก่ 

6) พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ มี
วตัถุประสงค์เพื-อเสริมสรา้งความเขม้แข็งของสถาบันต่างๆ ที-รับผิดชอบเกี-ยวกับปัญหาที-เด็ก
และเยาวชนตอ้งประสบ โดยเฉพาะอยา่งยิ-งปัญหาในการเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมดา้นการ
พฒันาต่างๆ 

C) แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.CFFF-CFFb จดัทํา
ขึ: นตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.CFF_ เพื-อเป็นกรอบ
แนวทางการพัฒนาเด็กและเยาวชนในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบับที- 66 
ได้ใช้หลักการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที- เกี-ยวขอ้งกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน ด้วย
กระบวนการระดมความคิดเห็นอยา่งกวา้งขวางทั:งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั -วประเทศ โดย
มีเป้าหมายหลักเพื-อใหเ้ด็กและเยาวชนมีความมั -นคงในการดํารงชีวิต มีความแข็งแรงทาง
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ร่างกายและจิตใจ มีคุณธรรม จริยธรรม มีสาํนึกความเป็นพลเมือง (Civic Mind)กลา้คิด และ
กลา้แสดงออกอยา่งสรา้งสรรค ์ตามวิถีประชาธิปไตย และมีความสุข 

D) นโยบายและแผนยุทธศาสต์ระดับชาติตามแนวทาง “โลกที-
เหมาะสมสําหรบัเด็ก” ระหว่าง พ.ศ.CFF_ ถึง พ.ศ.CFFb ซึ-งเป็นแนวทางระยะยาวสําหรับ
วาระแหง่ชาติในเรื-องเด็กและเยาวชน โดยแผนระยะ 6_ ปีนี: ช่วยส่งเสริมและสรา้งความเขม้แข็ง
ในการปฏิบติัตามพนัธกิจตามอนุสญัญาวา่ดว้ยสิทธิเด็ก 

E) คุณลักษณะเด็กไทยสู่อาเซียน (แนวทางการบริหารจัดการ
เรียนรูสู้่ประชาคมอาเซียน) ซึ-งกําหนดโดยสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั:นพื: นฐานกระทรวงศึกษาธิการ สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั:นพื: นฐานกระทรวงศึกษาธิการ 

F) แผนการจัดตั:งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ค.ศ. 
C__b-C_6F) 

C) กระทรวงยุติธรรม เป็นหน่วยงานสนับสนุนในดา้น ความยุติธรรมและ
สิทธิที-มุ่งเน้นการปกป้องประโยชน์สิทธิและการส่งเสริมโอกาสอยา่งเท่าเทียมสาํหรบั เด็ก สตรี 
ผูสู้งอายุ และผู้พิการ ซึ-งอยู่ภายใต้ เสาที- D ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม ซึ-งมีกระทรวง
พฒันาสงัคมและความมั -นคงของมนุษยเ์ป็นหน่วยงานหลกั   
  ผลกระทบต่อกระบวนการยุติธรรมเมื-อมีการเปิดประชาคมอาเซียนที-เกี-ยวกับ
การส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิเด็ก คือ ปัญหาเรื-องการเคลื-อนยา้ยของแรงงานต่างดา้วเขา้มาเป็น
แรงงานภายในประเทศไทย ทั: งที-ถูกและผิดกฎหมาย และการปฏิบัติหน้าที-ของรัฐบาล 
หน่วยงานราชการ ที-จะตอ้งคํานึงถึงหลกัการไม่เลือกปฏิบัติ และคาํนึงถึงประโยชน์สูงสุดของ
เด็กเป็นสําคัญ ซึ-งกระทรวงยุติธรรมไดร้บัมอบหมายใหร้ับผิดชอบในส่วนของการ “ลดความ
เหลื-อมลํ:า” 
  ในส่วนของกรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพที-มีภารกิจในการ “ส่งเสริมคุม้ครอง
และสรา้งหลักประกันดา้นสิทธิ” ไดมี้การจัดทําแผนยุทธศาสตร์การเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 
โดยมีประเด็นยุทธศาสตร ์E ประเด็น ดงันี:  

ประเด็นยุทธศาสตรที์- 1 สรา้งความร่วมมือในการส่งเสริมความรูค้วามเขา้ใจ
ดา้นสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนใหแ้ก่ประชาชนทั:งในประเทศและประเทศอาเซียน 

ประเด็นยุทธศาสตรที์- 2 พัฒนาศูนยป์ระสานความร่วมมือและแลกเปลี-ยน
เรียนรูด้า้นสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนในประชาคมอาเซียน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที-  3 ส่งเสริมและสนับสนุนใหป้ระชาชนเขา้ถึงความ
ยุติธรรมและไดร้บัการบริการที-สะดวก เท่าเทียมตามมาตรฐานสากล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที- E สรา้งหลักประกันใหเ้ป็นไปตามพันธกรณีระหว่าง
ประเทศดา้นสิทธิมนุษยชนในประชาคมอาเซียน 



175 
 

 

  กรมมีหน้าที-ในการเข้าไปใหค้วามรู้เรื-องสิทธิมนุษยชนแก่ประชาชน และ
เจา้หน้าที-ในหน่วยงานต่างๆ  เนื-องจากสิทธิเด็กก็เป็นเรื-องหนึ-งที- อยู่ภายใตอ้นุสัญญาว่าดว้ย
สิทธิเด็ก ซึ-งเป็นสิทธิหนึ-งที-อยูใ่นเรื-องของสิทธิมนุษยชน ดังนั:นสิทธิเด็กจึงเป็นเรื-องหนึ-งที-กรม
ไดเ้ขา้ไปบอกใหห้น่วยงานต่างๆไดรู้ถึ้งสถานการณ์ปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นในเรื-อของการเขา้ไป
เป็นภาคีเป็นอย่างไรบา้ง และเมื-อเราเขา้ไปเป็นภาคีเราตอ้งปฏิบัติตามหลักการที-อนุสัญญา
กาํหนดไวอ้ยา่งไรบา้ง   
  กรมพินิจและคุม้ครองเด็ก ตามตารางที- E.D 

D)  กระทรวงศึกษาธิการ 
  ได้มีการประกาศจัดตั: งศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั:นพื: นฐาน (ฉก.ชน.สพฐ.) เพื-อมุ่งดูแลและคุม้ครองเด็ก
นักเรียนทุกคนใหมี้โอกาสทางการศึกษาเพิ-มขึ: น มีภูมิคุม้กันทางสังคม มีความประพฤติที-
เหมาะสม พรอ้มที-จะเรียน ทั:งร่างกาย และจิตใจ ในการคุม้ครองช่วยเหลือนักเรียนทุกกรณี
ฉุกเฉินโดยมีขอบขา่ยงาน E ดา้น ประกอบดว้ย  

(6)  การคุม้ครองเยยีวยาเด็กนักเรียนที-เผชิญเหตุทุกคนใหพ้รอ้มเรียนอีก
ครั:ง 

(C)  การดํารงและพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื-อช่วยเด็ก
ทุกคน 

(D) การสรา้งภมิูคุม้กนัหรือทกัษะชีวิตใหเ้ด็กทุกคน 
(E) การส่งเสริมและติดตามความประพฤตินักเรียนที- มุ่งให้มีความ

ประพฤติที-เหมาะสมเกิดพื: นที-ปลอดภยัระหวา่งบา้นกบัโรงเรียน 
   E)  สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ยงัไม่มีการจดัทําแผนยุทธศาสตรอ์าเซียนใน
เรื-องการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิเด็ก แต่ไดมี้การจดัทําแผน พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครวั และ
ป้องกนัปราบปรามการคา้มนุษย ์(พดส.ตร.FF6) ซึ-งเป็นแผนที-กาํหนดใชภ้ายในประเทศไทย 
เป็นการปกป้องคุม้ครองเด็ก เนื-องมาจากประเทศไทยเป็นประเทศหนึ-งที-ไดร้ับผลกระทบจาก
การรวมตัวของกลุ่มเศรษฐกิจ การเปลี-ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด การ
เปลี-ยนแปลงทางสังคม และการเคลื-อนยา้ยคนอย่างเสรี ได้ส่งผลกระทบต่อการเกิด
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจประเภทต่างๆ โดยเฉพาะการค้ามนุษย์ ซึ-งเป็นปัญหาที-ยังไม่
สามารถแกปั้ญหาได ้กลบัจะยิ-งทวีความรุนแรงขึ: น 
  แผน พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว และป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย ์
สาํนักงานตํารวจแห่งชาติ (พดส.ตร. FF6) ไดม้ีการกาํหนดบทบาทภารกิจและอาํนาจหน้าที- 
ออกเป็น 2 ยุทธศาสตร ์ดงันี:  

ยุทธศาสตรที์- 1 การสรา้งความเขม้แข็งใหเ้ด็ก สตรี และครอบครวั 
  ยุทธศาสตรที์- 2 การป้องกนัปราบปรามการคา้มนุษย ์
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  ประเทศไทยไดมี้การเตรียมการหลายหน่วยงานที-เกี-ยวขอ้ง แต่สาํหรบัประเด็น
เรื-อง “เด็ก” นั:น ภาคประชาสังคมยงักงัวลเรื-องการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิเด็กในอาเซียน 
เนื-องจากสถานการณ์และแนวโน้มการละเมิดสิทธิเด็ก ที-ในปัจจุบันมีแนวโน้มขยายตัวมากขึ: น 
ขณะที-การใหค้วามช่วยเหลือแก่เด็กก็ยงัไม่ทั -วถึง ไม่ครอบคลุม อีกทั:งยงัไม่สามารถแกไ้ขปัญหา
ที-ตน้ทางได ้ดว้ยสาเหตุมาจากการไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ในการประสานงาน ในการ
สรา้งกลไก การบริหารจกัาร การกระจายภารกิจไปยงัหน่วยงานระดับทอ้งถิ-น การส่งต่อความ
รบัผิดชอบ รวมทั:งติดตามตรวจสอบการใหบ้ริการของหน่วยงานและกลไกการใหบ้ริการ 
  กล่าวคือ การทํางานของภาครฐัในประเทศไทย มีการแบ่งอํานาจหน้าที-อย่าง
ชดัเจน ใหแ้ต่ละกระทรวงไปวางแผน ดูแล รบัผิดชอบ ในส่วนงานของตนอยา่งมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล แต่ในงานบางงานที-มีส่วนคาบเกี-ยวกัน เช่น ในเรื-องของการส่งเสริมและ
คุม้ครองสิทธิเด็ก กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั -นคงของนุษย ์จะดูแลในส่วนของการจัด
สวสัดิการใหแ้กเ่ด็ก สาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ จะเป็นฝ่ายป้องกนั และปราบปรามเมื-อไดร้บัการ
แจง้ความรอ้งทุกข์จากประชาชน กระทรวงยุติธรรม จะดูแลในส่วนของการดําเนินการทาง
กฎหมายเมื-อเด็กถกูดาํเนินคดี กระทรวงศึกษาธิการเขา้มาช่วยเหลือในงานส่งเสริมใหเ้ด็กไดร้บั
การศึกษาอยา่งเท่าเทียม เป็นตน้ ซึ-งในแต่ละหน่วยงาน ก็จะมี ผูมี้อํานาจสูงสุดในการควบคุม 
ดูแล ตัดสินใจ ของแต่ละหน่วยงานอยู่แลว้ ผลจากการที-หน่วยงานต่างๆ เขา้มาผสานความ
ร่วมมือในการจัดทําแผนงานร่วมกันขึ: นมาแลว้เป็นที-สมบูรณ์พอใจของทุกหน่วยงาน แต่
หน่วยงานที-เป็นเจา้ภาพก็มิอาจเขา้ไปบังคบั กา้วก่าย ใหห้น่วยงานที-เป็นภาคี เนื-องมาจากผูส้ั -ง
การสงูสุดของแต่ละหน่วยงานนั:นเป็นคนละท่านกนั ซึ-งในการนําแผนไปปฏิบัติ แต่ละหน่วยงาน
จะเขา้มาดใูนส่วนที-มีความเกี-ยวขอ้งกบัตน แลว้เลือกแผนในส่วนที- เมื-อนําไปปฏิบติัแลว้จะส่งผล
ดีต่อหน่วยงานของตนมากที-สุด ทําใหแ้ผนที-จัดทําขึ: น ไม่ไดถู้กนําไปใชอ้ยา่งเต็มที- การแกไ้ข
ปัญหา จึงทําไดใ้นแค่บางส่วนเท่านั:น 
 

4.6.2 ศึกษาผลกระทบที�เป็นไปไดข้องประชาคมอาเซียน ที�มีต่อการคุม้ครอง
สิทธิเด็ก 

 จากการศึกษา พบวา่ ผลกระทบที-เกิดขึ: นจากการเป็นประชาคมอาเซียนมีดว้ยกนัหลาย
สาเหตุ ดงันี:  

6) การศึกษา 
   การสื-อสารด้วยภาษาที-สามารถใชไ้ด้ในประชาคม ภาษาอังกฤษ/
ภาษาอาเซียน  
   ผลจากการที-เด็กขาดทักษะทางภาษาอังกฤษที-เป็นภาษากลางในการ
สื-อสารในอาเซียน ก็จะส่งผลกระทบในเรื-องการแข่งขนัทางดา้นการทํางาน เนื-องจากประเทศ
เพื-อนบา้นที- มีทักษะการใชภ้าษาอังกฤษได้ พวกเขายังสามารถพูดภาษาบ้านเขาได้อีก จึง
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ไดเ้ปรียบในการเขา้ทํางานมากกว่าเด็กไทย ส่งผลใหเ้ด็กไทยเกิดภาวะการว่างงาน เป็นปัญหา
ภายในประเทศที-จะตอ้งทําการแบกภาระ และทําการแกไ้ขปัญหากนัต่อไปอีก 
   ปัจจุบันในระบบการศึกษาไทยไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนภาครัฐ หรือ
ภาคเอกชน ที-อยูใ่นสงักดัสาํนักงานการศึกษาขั:นพื: นฐาน ไดว้า่จา้งครูชาวต่างชาติใหเ้ขา้มาทํา
การสอนภาษาองักฤษใหก้บัเด็กขึ: น คาดว่าเด็กจะไดร้บัการพฒันาทางดา้นภาษามากขึ: น อีกทั:ง
ในระดบัมหาวิทยาลัยก็ไดมี้การจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรภาษาเพื-อนบา้นเพิ-มขึ: นมา เพื-อ
เป็นทางเลือกใหเ้ด็กที-มีความสนใจไดเ้ขา้รบัการศึกษา 
   รูเ้ขารูเ้รา ปรับความเขา้ใจ ปรบัทัศนคติ เพื-อลดขอ้ขัดแยง้ คนไทยมี
ความภมิูใจในชาติตนเองที-ไม่ไดต้กเป็นชาติอานานิคมของใคร จึงทําใหเ้กิดทัศนคติในการดถููก
ประเทศเพื-อนบา้น โดยเฉพาะ พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม การเรียนการศึกษาเหตุการใน
ประวัติศาสตร์ในตําราหนังสือที-ครูสอนใหเ้ด็กท่องจําเพื-อนําไปสอบ แต่ไม่ไดส้อนใหเ้ด็กคิด
วิเคราะหเ์หตุการณ์ที-เกิดขึ: น อยา่งเป็นเหตุเป็นผล อีกทั:งการศึกษาเหตุการณ์ปัจจุบันโลกก็มุ่ง
แต่ศึกษาประวติัศาสตรส์ากล แต่ละเลยที-จะศึกษาประวติัศาสตรใ์นประเทศเพื-อนบา้นของตน 
จึงทําให้เด็กไทยไม่ได้เล็งเห็นความสําคัญ ขาดความรูค้วามเขา้ใจในประเทศเพื-อนบ้าน 
แนวความคิดของเด็กไทยจึงติดอยูก่บัเพียงประวติัศาสตร ์ไม่รูว้า่ประเทศขา้งเคียงแทจ้ริงแลว้เขา
มีพัฒนาการทางดา้นต่างๆไปขนาดไหนแลว้ ในทางกลับกันประเทศเพื-อนบ้านกลับศึกษา
เรียนรูป้ระเทศเราตลอด ทําใหเ้ด็กเขาไดเ้ปรียบทางดา้นความคิดมากกวา่ประเทศเรา เขาจึงมี
โอกาสเขา้มาหางานทําภายในประเทศไทยได ้เพราะรูว้า่ประเทศไทยยงัขาด และตอ้งการสิ-งใด
เพิ-ม เด็กที-จะเจริญเติบโตขึ: นมาก็จะตอ้งรบัเอาการปลกูฝังทัศนคติจากผูใ้หญ่มาอีก เด็กไทยจะ
กลายเป็นผูเ้สียเปรียบมากที-สุดในประชาคม แลว้การที-เปิดประชาคมจะเป็นไปอยา่งสําเร็จได้
อยา่งไร ในเมื-อคนยงัคงมีทศัคติที-ไม่ดีต่อกนั 
   โอกาสทางการศึกษาของเด็กเคลื-อนยา้ย การที-มติคณะรฐัมนตรีอนุมติั
หลักการร่างระเบียบกระทรวงการศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐาน วัน เดือน ปีเกิด ในการรับ
นักเรียนนักศึกษาเขา้เรียนในสถานศึกษา พ.ศ. CFE] (การจัดการศึกษาแก่บุคคลที-ไม่มี
หลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย) นับเป็นการส่งเสริมใหเ้ด็กไดเ้ขา้รบัการศึกษา
ขั:นพื: นฐานไดอ้ยา่งเท่าเทียมกนั ตามอนุสญัญาวา่ดว้ยสิทธิเด็ก หลกัการหา้มไม่ใหมี้การเลือก
ปฏิบติั และการคาํนึงถึงประโยชน์สงูสุดของเด็กเป็นสาํคญั โดยไม่จาํกดัถึงสญัชาติ เชื: อชาติ อายุ 
เพศ ศาสนา ความคิดทางการเมือง หรือความแตกต่างประการอื-นใดของเด็ก 
   เด็กภายในประเทศไทยไม่ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียม เพื-อการ
แกปั้ญหาในเรื-องความไม่เท่าเทียมกนัทางการศึกษาของเด็ก รฐับาลจึงมีการออกนโยบายเรียน
ฟรี 15 ปี ตามที-กระทรวงศึกษาธิการมีอาํนาจในการรบัผิดชอบ ซึ-งรฐัจะออกเงินในส่วนของ ค่า
เล่าเรียน หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื-องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผูเ้รียน ใหแ้ก่เด็กทุกคนที-เรียนอยูใ่นสถานศึกษาที-รฐัรบัรอง ครอบครวัที-อยูใ่นฐานะปานกลาง
ลดค่าใชจ้า่ยจากการที-รฐับาลแบ่งเบาภาระ ผลจากการดาํเนินนโยบาย ส่งผลใหมี้จาํนวนเด็กที-
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ได้เข ้ารับการศึกษาเพิ-มขึ: น จึงทําให้ประชาชนเข้าใจได้ว่าไม่ว่าสถานการณ์เศรษฐกิจ
ภายในประเทศจะเป็นอยา่งไร เด็กทุกคนที-เป็นคนไทย มีสญัชาติไทย ก็จะตอ้งไดเ้ขา้เรียนอยา่ง
แน่นอน 
   แต่ในความเป็นจริงไม่เป็นเช่นนั:น ยงัคงมีปัญหา อยูใ่นฐานะยากจนยงั
ไม่ไดเ้ขา้เรียนอยูดี่ เนื-องมาจาก การที-เด็กคนนึงจะเขา้มาเรียนในโรงเรียนไดนั้:นค่าใชจ้่ายที-ใช้
ในการเรียน ไม่ไดม้ีเพียง ค่าเล่าเรียน ค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื-องแบบนักเรียน 
และค่ากิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน เพียงเท่านั:น แต่จะตอ้งมีค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าใชจ้่าย
เบ็ดเตล็ด อื-นๆนอกเหนือจากที-รฐัจ่ายใหอี้กมากมาย ซึ-งปัญหานี: ก็เป็นปัญหาที-รฐัจะตอ้งเขา้มา
ใหก้ารช่วยเหลือในขั:นต่อไป 
   สาเหตุที-เด็กไม่ไดเ้ขา้รบัการศึกษาไม่ใช่เกิดจากปัญหาทางเศรษฐกิจ
เพียงอย่างเดียว แต่ยังเกิดขึ: นจากพื: นฐานคติ ความเชื-อทางสังคม และวัฒนธรรม ซึ-งส่งผล
กระทบใหเ้ด็กที-กระทําพลาด เช่น การที-เด็กท้องในวยัเรียน จึงทําใหเ้ด็กจะตอ้งออกจากการ
เรียนกลางคัน ภายหลังจากคลอดแลว้เด็กมีโอกาสที-จะกลับเขา้มาเรียนต่อได ้แต่หากเขา้ไป
เรียนในสถานศึกษาเดิมก็จะถูกประนามจากสังคม สังคมไม่ใหก้ารยอมรับเด็ก ทําใหเ้ด็ก
กลายเป็นเด็กที-มีปัญหาและไม่อยากกลบัไปเรียนอีก เพราะอายเพื-อน ตอ้งการหลีกหนีจากการ
ที-ถกูกระทบกระเทียบ  
   กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการจัดตั: งศูนย์เฉพาะกิจคุ ้มครองและ
ช่วยเหลือเด็กนักเรียน สํานักงานคณะกรรมการขั:นพื: นฐาน (ฉก. ชน. สพฐ.) ให้เข ้ามา
ช่วยเหลือนักเรียนที-ไม่ไดร้บัความเป็นธรรมทางการศึกษา โดยการเขา้มาผสานงานหาที-เรียน
ใหม่ใหแ้กนั่กเรียนผูที้-ประสบเหตุ เพื-อใหนั้กเรียนไดเ้ขา้เรียนต่อไป 

C) การเคลื-อนยา้ยขา้มชาติ อยา่งเสรีนั:นจะส่งผลดีต่อตลาดแรงงาน 
เนื-องจากแรงงานในแต่ละประเทศจะมีโอกาสเลือกทํางานในประเทศที-เขามีโอกาสที-จะแสดง
ศกัยภาพความสามารถของตนไดส้งูสุด ซึ-งจะส่งผลใหป้ระเทศมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยา่ง
กวา้งขวางขึ: น แต่จะทําใหอุ้ตสาหกรรมบางประเภทไดร้บัผลกระทบจากการเขา้มาของแรงงาน
ภายนอกประเทศ ที-เขา้มาแข่งขนักับแรงงานภายในประเทศ นายจา้งจะมีทางเลือกในการจา้ง
แรงงานภายนอกประเทศที-มีคุณภาพ และมีราคาค่าจา้งถูกกว่าแรงงานภายในประเทศ ซึ-งจะ
ส่งผลกระทบใหปั้ญหาการเหยยีดเชื: อชาติที-มีอยูแ่ลว้ทวีความรุนแรงมากขึ: น เมื-อเขา้สู่ประชาคม
อาเซียน จะมีจาํนวนเด็กเคลื-อนยา้ย (Children on the move) เขา้มาภายในประเทศมากขึ: นทั:ง
ที-เขา้มากับครอบครัวและเดินทางเขา้มาเอง เขา้มาแบบถูกกฎหมาย และผิดกฎหมาย ซึ-งการ
เขา้หมาแบบผิดกฎมายจะเป็นสาเหตุที-ทําใหเ้ด็กถูกหลอกลวงไปใชแ้รงงานผิดกฎหมาย ซํ:ารา้ย
ถูกหลอกเขา้ไปในกระบวนการการคา้มนุษย ์ซึ-งจะมีการเขา้ออกของอาชญากรที-ง่ายขึ: น การที-
จะป้องกนัแกไ้ขปัญหา ตอ้งส่งเสริมใหส้รา้งความรกัความอบอุ่นภายในครอบครวั และส่งเสริม
ใหชุ้มชนเขา้มาเป็นส่วนหนึ- งในการสอดส่องดูแล เป็นหูเป็นตาใหต้ํารวจ และการปรับปรุง
มาตรการใหต้าํรวจเขา้มีความเขม้งวดในการตรวจสอบคนเขา้เมือง อีกทั:งตอ้งมีการผสานงาน
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กนัระหว่างชายแดนของแต่ละประเทศโดยการปรบัปรุงระบบการตรวจอาชญากรขา้มชาติโดย
ระบบออนไลน์  

D) การใชสื้-อ การขยายตัวอย่างก้าวกระโดดของสื-อในการเขา้ถึง
ประชาชนในอาเซียน เป็นช่องทางใหเ้กิดอาชญากรรมที-เกี-ยวขอ้งกับเด็ก เช่น สื-อลามก การ
หลอกลวงเด็กผ่านสื-อ ตอ้งส่งเสริมสื-อสรา้งสรรค ์กาํจดัสื-อไม่ดี สอนใหเ้ด็กมีความรูเ้ท่าทันสื-อ
และรูจ้กัใชสื้-อใหเ้ป็นประโยชน์ ประเทศไทยไดม้ีการร่างพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปราม
สิ-งยั -วยุพฤติกรรมอนัตราย ขึ: นเพื-อใชเ้ป็นขอ้บังคับ แนวทางในการดําเนินการแขไ้ขปัญหา แต่
เนื-องจากพระราชบญัญติัชุดนี: มีการนําเอาหลายปัญหามารวมกนัอยู่ในชุดเดียว ซึ-งจะทําใหย้าก
ต่อการนําไปใชป้ฏิบติั จึงควรจดัทํากกฎหมายเฉพาะดา้นเพื-อการบังคบัใช ้จะง่ายต่อการนํามา
ปฏิบัติมากขึ: น และง่ายต่อการนําเสนอการรายงานผลการปฏิบัติ อีกทั:งประเทศไทยไม่ไดใ้ห้
ความสําคัญในเรื-องของการประชาสัมพันธ์ใหค้วามรู ้ในเรื-องสิทธิใหแ้กป้ระชาชนรู ้อีกทั:ง
ประชาชนเองก็ละเลยที-จะหาความรูใ้นเรื-องนี:  ดังนั:นประเทศไทยจึงตอ้งเสริมสรา้งทัศนคติ
แนวความคิดใหม่ใหแ้ก่ประชาชนใหเ้กิดความตระหนักในสิทธิที-ตนเองและควรจะไดร้ับ และ
จะตอ้งไม่ละเมิดสิทธิของผูอื้-นดว้ย แมว้า่ผูอื้-นนั:นจะเป็นเด็กก็ตาม  
   ปัจจุบนัเขา้สู่ยุคสงัคม online สื-อไรพ้รมแดน ที-เด็กสามารถจะหาขอ้มลู
ความรูอ้ะไรก็ได้จากสื-อ ส่งผลใหเ้ด็กขาดปฏิสัมพันธ์กับบุคคลรอบตัว และครอบครัวลดลง 
เพราะเด็กจะไปใหค้วามสนใจกับบุคคลในโลก online มากกว่า จากการรูไ้ม่เท่าทันของเด็ก
ส่งผลใหเ้ด็กเกิดความรูสึ้กที-ฉาบฉวยขึ: นมา จนอาจทําใหถู้กหลอกลวงไปข่มขืน ทํารา้ย หรือ
ซํ:ารา้ยถกูนําไปสูว่งโครจรขององคก์รการคา้มนุษยไ์ด ้ประเทศไทยจึงจะตอ้งเตรียมเด็กใหพ้รอ้ม
กับผูแ้สวงหาผลประโยชน์กับเด็กผ่านทางสื-อ online ในตอนนี: รัฐก็ไดมี้มาตรการในการจาํกัด
ช่วงอายุในการเสพสื-อต่างๆ และไดจ้ดัใหมี้โครงการในการประกวดการผลิตสื-อเพื-อเด็ก มากขึ: น 

E) การชุมนุมทางการเมือง สถานการณ์ที-เกิดขึ: นจากการชุมนุมทาง
การเมือง คือการที-เด็กไดซึ้มซับความรุนแรงจากการเขา้ร่วมสถานการณ์ทางการเมือง นําไป
เป็นตวัอยา่งในการดาํเนินชีวิต การที-ผูป้กครองพาเด็กที-ยงัไม่มีภาวะในการรับผิดชอบตัวเองได้
ไปในสถานที-ชุมนุม และปัญหาที-เด็กไดร้บัผลกระทบจากการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง 
ในการชุมนุม การที-เด็กถูกกระทําการซึ-งอันเป็นผลกระทบที-เด็กไดร้บัจากการชุมนุม ไม่ว่าจะ
เป็นการถูกว่ากล่าวจากผูใ้หญ่ที-อยู่ฝั -งตรงขา้ม หรือการต่อตา้นจากเพื-อน เป็นการละเมิดหรือ
เป็นการส่งเสริมใหเ้ด็กกลา้ที-จะแสดงความคิดเห็นทากการเมือง ผูป้กครองและสมาชิกภายใน
ครอบครวั ซึ-งเป็นสว่นที-สาํคญัที-สุดที-จะช่วยแนะนําเด็ก วา่สิ-งที-สื-อไดนํ้าเสนอ และการแสดงออก
ทางการเมืองเหล่านั:น ถา้หากเด็กทําตามแลว้จะได้รับผลกระทบตามมาอย่างไร เป็นการ
ส่งเสริมใหเ้ด็กไดค้ิด วิเคราะหแ์ละตดัสินใจไดด้ว้ยตนเอง วา่สิ-งที-ตนกาํลงัเสพอยูนั่:น หากตนเอง
ไดท้ําตามผลที-ตามมาภายหลงัที-ตนจะตอ้งไดเ้จอนั:น ตนจะสามารถรบัไดม้ากน้อยเพียงใด จะ
สามารถแก้ไขสถานการณ์ปัญหาที-ตามมาอย่างไร ที- สําคัญผู้ปกครองควรใช้ความคิด 
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ประสบการณ์ทางการเมืองของตนในการคิดป้องกนัเพื-อเป็นการคุม้ครองสิทธิใหบุ้ตรหลานของ
ตนเอง 
 

4.6.3  เสนอแนะนโยบายดา้นการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิเด็ก ภายใตก้รอบ
ประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซียน 

 ผลจากการวิเคราะหข์อ้มูลจากการศึกษาเอกสาร ขอ้กฎหมาย และการเก็บขอ้มูลจาก

การสมัภาษณ์เชิงลึก จึงขอเสนอขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายต่อการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิเด็ก

ภายในประเทศไทยที-สาํคญัสามารถสรุปได ้ดงันี:  

6) ส่งเสริมบทบาทภาคีเครือข่ายในการเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัมาตรการ

แกไ้ขปัญหาที-มีอยูใ่นปัจจุบนั และหาแนวทางในการรบัมือกบัปัญหาที-มีแนวโน้มวา่จะเกิดขึ: นอีก

ภายหลังจากการเปิดประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ.CFF] เพราะการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิ

เด็กเป็นหน้าที-ของทุกภาคส่วนในสังคม ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน 

ชุมชน หรือครอบครวั จึงควรมีมาตรการส่งเสริมใหทุ้กภาคส่วนตระหนัก และเพิ-มบทบาทของ

ตวัเองในเรื-องนี:  มาตรการที-อาจทําได ้การสนับสนุนใหมี้อาสาสมัครภายในชุมชนมีบทบาทต่อ

การส่งเสริมและคุม้ครองเด็กในพื: นที- และส่งเสริมใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ-นมีฝ่ายงานดา้น

การคุม้ครองเด็กโดยเฉพาะ 

C) ปรับปรุงการปฏิบัติต่อเด็กที-กระทําผิดอย่างเหมาะสม รัฐ ควรออก

มาตรการในการปฏิบติัต่อเด็กอยา่งเหมาะสมตามพฤติกรรมการกระทําผิด จะตอ้งจดัใหมี้ระบบ

การจาํแนกความผิด พฤติกรรมอาชญากร หากไม่มีระบบการปฏิบัติต่อเด็กอย่างเหมาะสม ก็

อาจทาํใหป้ระเทศไทยกลายเป็นประเทศที-มีปัญหาอาชญากรรมมากที-สุดในประเทศอาเซียนได ้ 

D) มีการผสานงานทางดา้นกฎหมายกับประเทศในกลุ่มอาเซียน เพื-อการ

จดัทาํแผนการดาํเนินการใหมี้ความสอดผสานกนั เนื-องจากการที-กฎหมายของแต่ละประเทศมี

การบังคับใชที้-แต่ต่างกัน บางประเทศก็มีความเขม้งวดมาก บางประเทศก็มีความหล่ะหลวม 

ส่งผลใหก้ารดําเนินคดีบางคดีเป็นไปอย่างล่าชา้ ควรมีการผสานงานกันจัดทําฐานขอ้มูลใน

รูปแบบ online ที-มีความเป็นปัจจุบันและสามารถเชื-อมต่อกันไดท้ั:งหมดทั -วโลก เพื-อการ

ตรวจสอบคนเขา้-ออก ภายใน-ภายนอก ประเทศอยา่งเขม้งวด 

E) ภาครัฐ  ควรส นับสนุนงบประมาณที- เหมาะสมในการจัดทํ า สื- อ

ประชาสมัพนัธใ์หแ้ต่ละกระทรวง เพื-อใหเ้ด็กทุกคนภายในประเทศไทย ไดท้ราบถึงสิทธิที-ตนพึง

จะไดร้บัว่ามีสิทธิทางดา้นใดบา้ง นอกจากการจดัทําสื-อที-เป็นภาษาไทย และภาษาองักฤษแลว้ 

ควรที-จะตอ้งมีการพฒันาในการจดัทําสื-อใหค้รบทุกภาษาในภมิูภาคอาเซียน 



181 
 

 

F) ดา้นการศึกษา ควรใหภ้าคีเครื-อข่าย ภาคประชาสังคมทั:งภายในประเทศ 

และภายนอกประเทศ เขา้มาจดัหลกัสูตรการศึกษาร่วมกบักระทรวงศึกษาธิการ เพื-อใหก้ารจดั

หลักสูตรการศึกษาเป็นไปอย่างมีคุณภาพและสอดคลอ้งกับความตอ้งการของผูเ้รียน รวมทั:ง

จะตอ้งเพิ-มโอกาสทางการศึกษาของเด็กที-ยากจนหรือดอ้ยโอกาสดว้ยมาตรฐานที-หลากหลาย 

เพิ-มหลกัสตูรการศึกษาทางเลือกภาษาอาเซียน เพื-อเป็นทางเลือกของเด็ก และการจดัมาตรการ

การศึกษาอยา่งเท่าเทียมใหก้บัเด็กต่างดา้วที-เขา้มาอาศยัอยูใ่นประเทศไทย 

G) ส่งเสริมสถาบนัครอบครวั โดยการส่งเสริมใหผู้ป้กครองพัฒนาความรู ้ปรบั

ทัศนคติในการเลี: ยงดูเด็กอย่างเหมาะสม มีคุณธรรม จริยธรรม รูจ้ ักการคิดอย่างมีเหตุมีผล 

เคารพสิทธิของผูอื้-น มีความพอเพียง รูจ้กัการเอาตัวรอดในการดําเนินชีวิตไดอ้ยา่งปลอดภยั ที-

สาํคญัจะตอ้งใหป้ลกูฝังใหเ้ด็กมีทศันคติที-ดีต่อประเทศเพื-อนบา้น  

\) ติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานของหน่วยงานที-เกี-ยวขอ้ง ควรมีการ

ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามมาตรการที-ไดต้กลงกันอย่างต่อเนื-องเป็นระยะ โดย

รายงานผลการประเมินอย่างน้อยปีละครั:งในรายงานเด็กของทุกปี เพื-อจะไดท้ราบถึงผลการ

ดําเนินงานของแต่ละหน่วยงานเพื-อนําผลที-ไดม้าร่วมกันกําหนดมาตรการแกไ้ข พัฒนา และ

รบัมือ กบัปัญหาที-เกิดขึ: น 
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ตารางที� $.$  กลไกมาตรการของหน่วยงานต่างในเรื-องการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิเด็กภายใตก้รอบประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซียน 

 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

กลไก มาตรการ 

กระทรวงพฒันา
สงัคมและความ
มั -นคงของมนุษย ์

6. การกาํหนดกลไกระดบัชาติ ระดบัจงัหวดั และระดบัทอ้งถิ-น 
 - คณะกรรมการระดบัชาติประกอบดว้ยผูแ้ทนจาก ภาครฐั 
ภาคเอกชน ธุรกิจเอกชน และผูท้รงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆ 
 - คณะกรรมการระดบัจงัหวดั 
 - คณะอนุกรรมการเรื-องสิทธิเด็ก 
 - คณะทํางานเพื-อจดัทาํรายงานตามพิธีสารเลือกรบัของ
อนุสญัญาฯเรื-องการคา้เด็ก การคา้ประเวณีเด็กและสื-อลามกที-
เกี-ยวกบัเด็ก และเรื-องความเกี-ยวกนัของเด็กในความขดัแยง้
กนัดวยอาวุธ 
 - คณะทํางานในการจดัทาํคุณลกัษณะเด็กและเยาวชนไทยที-
พึงประสงค ์เพื-อเป็นแนวทางในการเสริมสรา้งสุขนิสยัแก่
เด็กไทย 

1. การจดัทาํนโยบายระดบัชาติดา้นเด็ก 
- การจดัทาํแผนยทุธศาสตร ์การพฒันาเด็กระดับชาติ 
C. การพัฒนาองคค์วามรูด้า้นเด็ก 
- การพฒันาองคค์วามรูแ้ละงานวจิยัดา้นเด็กอาทิ การสาํรวจ
สถานการณ์ดา้นเด็กในประเทศไทยการสงัเคราะหอ์งคค์วามรูด้า้น
ทกัษะชีวิตของเด็กนอกระบบโรงเรียน 
-การสรุปบทเรียนจากการดาํเนินงานทั:งในส่วนของการส่งเสริม 
พฒันาและการคุม้ครองพิทักษ์สิทธิ 
D. การรณรงคเ์รื-องการดูแลเด็กอยา่งเหมาะสม 
- ส่งเสริมสนับสนุนใหม้ีการผลิตสื-อต่างๆ เพื-อใหค้วามรูพ้่อแม่
ผูป้กครองผูเ้ลี: ยงดเูด็ก ชุมชน และ สงัคม ในเรื-องความรูท้ี-ถกูตอ้ง
และเหมาะสมในการเลี: ยงดูและพฒันาเด็ก 
 - สนับสนุนการจดักิจกรรม เพื-อใหค้วามรูค้วามเขา้ใจและ
ส่งเสริมทกัษะในการเลี: ยงดเูด็กแก่พ่อแม่และคนในครอบครวัรวม
ทั:การใหค้วามรูเ้รื-องพฒันาการเด็กตามช่วงวยั 
 - สนับสนุนการจดักิจกรรมพฒันาทกัษะชีวิตและทักษะการ
สื-อสารภายในครอบครวัใหก้บัสมาชิกในครอบครวั 
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 ตารางที� $.$ (ต่อ) 

 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

กลไก มาตรการ 

  E. การกระจายบริการ สวสัดิการสงัคมลงสู่ทอ้งถิ-น 
 - ส่งเสริมสนับสนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ-น ใหม้ีความพรอม
ในการพฒันาเด็กและมีบุคลากรที-มีคุณภาพจาํนวนเพียงพอ 
- ใหค้วามรูแ้ก่ผูน้ําระดบัทอ้งถิ-นที-มีบทบาทเกี-ยวกบัเด็ก 
ครอบครวั ชุมชน เพื-อใหม้ีการพฒันาระบบปฏิบตัิอย่างต่อเนื-อง 
- เสริมสรา้งและประสานเครือขา่ยทางสงัคมในระดับทอ้งถิ-น ใหม้ี
ความตระหนักในความสาํคญัและสามารถบรูณาการงานดา้นเด็ก 
และครอบครวัภายในพื: นที-ได ้
F. การส่งเสริมการรดาํเนินงานตามอนุสญัญาวา่ดว้ยสิทธิเด็ก 
- การส่งเสริม สนับสนุนการดาํเนินงานตาม พ.ร.บ. คุม้ครองเด็ก 
พ.ศ.CFEG 
-การจดัทาํนโยบายระดบัชาติดา้นเด็ก 
-การรณรงคเ์รื-องการดแูลเด็กอยา่งเหมาะสม 
- การจดัทาํคุณลกัษณะเด็กและเยาวชนไทยที-พึงประสงค ์ 
6. เตรียมความพรอ้มของเด็กและเยาวชนเพื-อเขา้สู่การเป็น
ประชากรอาเซียน 
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ตารางที� $.$ (ต่อ) 

 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

กลไก มาตรการ 

  -โดยการจดัค่ายอาเซียนสญัจร จดัมหกรรมเด็กและเยาวชน 
จดัการประกวดสื-อและหนังสั:น 

กระทรวงยุติธรรม  
1. กรมคุม้ครอง
สิทธิและเสรีภาพ 
 

6. การกาํหนดกลไกภายในประเทศ และภายในประเทศ
อาเซียน 
- ประชาชน เจา้หน้าที-ภาครฐั เจา้หน้าที-ภาคเอกชน 
สถานศึกษา แรงงานต่างดา้วภายในประเทศ 
- ประชาชน หน่วยงานรฐั หน่วยงานเอกชน องคก์ร เครื-อขา่ย 
นักวชิาการ ในประเทศสมาชิกอาเซียน 
- หน่วยงาน และองคก์รดา้นสิทธิมนุษยชนในประเทศอาเซียน 
C. จดัตั:งคณะกรรมาธิการอาเซียนเพื-อส่งเสริมและปกป้องสิทธิ
ของสตรีและเด็ก 
D. ดาํเนินโครงการวา่ดว้ยการมีชีวติรอดของเด็ก พฒันาการ
และปกป้องเด็กโดยใหส้อดคลอ้งกบัอนุสญัญาวา่ดว้ยสิทธิเด็ก 
E. สนับสนุนกจิกรรมที-ส่งเสริมและพฒันาการดแูลสวสัดิการ
และคุณภาพชีวติและความเป็นอยูข่องเด็กที-ยากจน อ่อนแอ 
และถูกเอาเปรียบ โดยแลกเปลี-ยนแนวปฏิบตัิที-ดีที-สุดในทุก
เรื-องที-เกี-ยวขอ้ง 

6. สรา้งความรว่มมือในการส่งเสริมความรูค้วามเขา้ใจดา้นสิทธิ
เสรีภาพและสิทธิมนุษยชนใหแ้ก่ประชาชนทั:งในประเทศและ
ประเทศอาเซียน 
- เสริมสรา้งความตระหนักรูแ้ละพฒันาสื-อการเรียนรูเ้พื-อ 
ประชาชนตระหนักรูถ้ึงสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน เคารพ
สิทธิของผูอ้ื-นและไม่ละเมิดสิทธิของผูอ้ื-น 
- ประเทศสมาชิกอาเซียนตระหนักต่อความสาํคญัในการสรา้ง
ความรว่มมือความรูด้า้นสิทธิมนุษยชนต่อประชาชนในแต่ละ
ประเทศ 
2. พฒันาศนูยป์ระสานความรว่มมือและแลกเปลี-ยนเรียนรูด้า้น
สิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนในประชาคมอาเซียน 
-สรา้งเครือขา่ยความร่วมมือ และพฒันาระบบฐานขอ้มลูสิทธิ
เสรีภาพและสิทธิมนุษยชนทั:งในประเทศและประเทศอาเซียนใหม้ี
ประสิทธิภาพ 
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  - ส่งเสริมการแลกเปลี-ยนบุคลากรและนักวชิาการ ดา้นสิทธิ
เสรีภาพและสิทธิมนุษยชนประเทศสมาชิกอาเซียน 
D. ส่งเสริมสนับสนุนใหป้ระชาชนเขา้ถึงความยุติธรรมและไดร้บั
การบริการที-สะดวก เท่าเทียมตามมาตรฐานสากล 
- ประชาชนอาเซียน สามารถเขา้ถึงการบริการดา้นความยุติธรรม 
ไดส้ะดวก รวดเร็ว ตามมาตรฐานสากล 
E. สรา้งหลกัประกนัใหเ้ป็นไปตามพนัธกรณีระหวา่งประเทศดา้น
สิทธิมนุษยชนในประชาคมอาเซียน 
- อาเซียน มีการพฒันากลไกดา้นสิทธิมนุษยชน และประกาศใช้
แผนสิทธิมนุษยชนอาเซียนที-สอดคลอ้งกบัพนัธกรณีระหวา่ง
ประเทศดา้นสิทธิมนุษยชน 
- ประเทศไทย มีการส่งเสริมความรู ้และดาํเนินการตาม
พนัธกรณีระหวา่งประเทศดา้นสิทธิมนุษยชน 

2. กรมพินิจและ
คุม้ครองเด็ก 

6. การกาํหนดกลไกภายในประเทศ และ ภายใน ประเทศ
อาเซียน  
แบ่งตามขั:นตอนการเขา้สู่กระบวนการยุติธรรม 
- ขั:นตอนของตาํรวจ ทุกประเทศมีกฎหมายที-กาํหนดใหต้าํรวจ 

1. พฒันาการปฏิบตัิต่อเด็กและเยาวชน 
- เด็กและเยาวชนอาเซียนที-เขา้สูก่ระบวนการยุติธรรมไทยไดร้บั
การปฏิบตัิอยา่งเสมอภาค และพรอ้มกลบัคืนสู่สงัคม 
- สรา้งเครือขา่ยความร่วมมือในการจดัทําฐานขอ้มูล ล่าม และ 
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 มีการปฏิบตัิต่อเด็กและเยาวชนดว้ยความนุ่มนวล และแตกต่าง
จากการปฏิบตัิต่อผูก้ระทําผิดที-เป็นผูใ้หญ่ 
- ขั:นตอนของอยัการ อยัการในประชาคมอาเซียนจะมีบทบาท
เหมือนกนั คือบทบาทในการเขา้รว่มสอบสวน การแจง้สิทธิ
ใหแ้ก่เด็กและเยาวชน บทบาทในการไกล่เกลี-ยขอ้พิพาท 
บทบาทในการบาํบดัแกไ้ขฟื: นฟ ูหรือการหนัเหเบี-ยงเบนคดี 
โดยไม่สง่เรื-องฟ้องศาล และมีบทบาทในการคุมประพฤติเด็ก
และเยาวชนที-กระทําผิดโดกรติดตามสอดส่องดูแลตามคาํ
พิพากษาของศาล  
- ขั:นตอนของศาล บทบาทที-สาํคญัของศาลส่วนใหญ่คือ การ
เลี-ยงโทษคุมขงัเด็กและเยาวชนใหน้้อยที-สุดและการเลือกใช้
มาตรการควบคุมความประพฤติ หรือ การปฏิบตัิติ-เด็กและ
เยาวชนโดยการใชชุ้มชน เพื-อใหเ้ด็กและเยาวชนไดร้บัการ
บาํบดัแกไ้ขฟื: นฟทูี-มีความเหมาะสมต่อสภาพรา่งกายและจิตใจ 
ในการเตรียมความพรอ้มสาํหรบัคืนเด็กและเยาวชนกลบัสู่
สงัคมเป็นสาํคญั 
การสงเคราะหห์ลงัการพน้โทษ 

การเผยแพรค่วามรูเ้กี-ยวกบัสาเหตุ มาตรการ การตอ้งรบัโทษ
เกี-ยวกบัการกระทาํความผิดของเด็กและเยาวชนในแต่ละประเทศ
อาเซียนในภูมิภาคอาเซียน 
C. บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ และมีความพรอ้มสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียน ทั:งทางดา้นภาษาองักฤษ และภาษาในกลุม่
อาเซียน การแลกเปลี-ยนความรูร้ะหวา่งบุคคลากรในประชาคม
อาเซียน การพฒันาบุคลากรใหส้อดคลอ้งกบับริบทอาเซียน และ
การจดัตั:ง ASEAN UNIT 
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 ประเทศส่วนใหญม่ีการสงเคราะหเ์ด็กและเยาวชนที-กระทาํผิด
ภายหลงัพน้โทษทั:งในรปูแบบของหน่วยงานของรฐับาลที-มีการ
สงเคราะห ์หรือใหภ้าคเอกชน รวมทั:งองคก์รพฒันาเอกชน 
(NGO) เขา้มาดาํเนินการสงเคราะหเ์ด็กและเยาวชนที-กระทาํ
ผิดภายหลงัพน้โทษ 

 

กระทรวง 
ศึกษาธิการ 
 

การกาํหนดกลไกระดบัชาติ ระดับจงัหวดั และระดบัทอ้งถิ-น 
- ศนูยเ์ฉพาะกิจคุม้ครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 
- ศนูยเ์ฉพาะกิจคุม้ครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน ระดับเขต
พื: นที-การศึกษา 
- สถานศึกษาขั:นพื: นฐาน สงักดั สาํนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั:นพื: นฐาน 
- องคก์รภาครฐั 
- องคก์รภาคเอกชน 
- นักเรียน 
-คณะทํางานในการจดัทาํแผนคุม้ครองและชว่ยเหลือเด็ก
นักเรียน 
-คณะทํางานในการสรา้งภมูิคุม้กนั หรือทักษาชีวิตใหเ้ด็ก 

1. การพฒันา ส่งเสริม การเรียนรูภ้าษาองักฤษ ภาษาอาเซียน 
และภาษาของประเทศคูเ่จรจา 
2. การยกระดบัคุณภาพสถานศึกษาเพื-อรองรบัการถ่ายโอนหน่วย
การเรียนและส่งเสริมการเคลื-อนยา้ยนักเรียนนักศึกษาในภมูิภาค 
3. การกาํหนดคุณลกัษณะเด็กไทยในประชาคมอาเซียน 
4. เสริมสรา้งเครือขา่ยความรว่มมือระหวา่งประเทศ 
5. การดาํเนินงานเกี-ยวกบันักเรียนซํ:าซอ้น นักเรียนอายุไม่ถึง
เกณฑร์บัเขา้เรียน นักเรียนอายุเกิดเกณฑ ์
6. คุม้ครองเยียวยาเด็กนักเรียนที-เผชิญเหตุ (กรณีความรุนแรง/
ล่วงละเมิด/ไม่รบัความเป็นธรรม/กรณีอื-นๆ) ทุกคนใหพ้รอ้ม
เรียนอีกครั:ง 
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 - คณะทํางานแผนเฝ้าระวงัการทะเลาะววิาทในพื: นที-
กรุงเทพมหานคร 

7. การดาํรงและพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื-อช่วย
เด็กทุกคน 
8. การสรา้งภมูิคุม้กนั งานป้องกนัยาเสพติด หรือทกัษะชีวติให้
เด็กทุกคนในเรื-องความรุนแรง เพศ 
9. การส่งเสริมและติดตามความประพฤติที-เหมาะสมและเกิด
พื: นที-ปลอดภัยระหวา่งบา้นโรงเรียน 

สาํนักงานตาํรวจ
แหง่ชาติ 
 

การกาํหนดกลไก ปฏิบตัิการในกลุ่มเป้าหมายต่างๆให้
ครอบคลุมทุกพื: นที-ทั -วประเทศ เน้นการสรา้งแนวรว่มจาก
หลายภาคส่วน  

- ภาคการยุติธรรม  
- ภาคการศึกษา 
- ภาคการพฒันาสงัคม 
- ภาคแรงงาน 
- ภาคการสาธารณสุข 
- ภาคการปกครอง 
- ภาคกิจการต่างประเทศ 
- ภาคประชาสงัคม 

มาตรการในการดาํเนินการ 
1. มาตรการแสวงหาความร่วมมือและสรา้งเครือข่ายปฏิบตัิการ 
เป็นมาตรการที-จาํเป็น พื: นฐานในการระดมความรว่มมือจากทุก
ภาคส่วนเพื-อรวมตวัเป็นเครือขา่ยปฏิบัติการในกลุ่มเป้าหมาย
ต่างๆ ใหค้รอบคลุมทุกพื: นที-ทั -วประเทศ เน้นการสรา้งแนวรว่ม
การทํางานจากหลายภาคส่วน 
2. มาตรการตรวจสอบและสรา้งความเขม้แข็งในพื: นที- เป็นหน้าที-
ของระดบัปฏิบตัิการ และแนวรว่มปฏิบตัิการ ที-จะตอ้งรว่มกนั
กาํหนดพื: นที-และกลุ่มเป้าหมายในการปฏิบตัิ 
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 โดยมีการแบ่งการดาํเนินการเป็น 3 ระดบั  
- ระดบันโยบาย สาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ แสวงหาความ

รว่มมือกบัส่วนราชการ ระดบั กระทรวง ทบวง กรม และ
หน่วยงานเทียบเท่าที-เกี-ยวขอ้งในส่วนกลาง ตลอดจน
ภาคเอกชน องคก์รเอกชน(NGO) ทั:งในประเทศและ
ต่างประเทศ เพื-อกาํหนดนโยบายการทาํงานร่วมกนัที-ชดัเจน
ตามบทบาท ภารกิจ อาํนาจ หน้าที-และความรบัผิดชอบของ
แต่ละภาคส่วน รวมทั:งกาํหนดช่องทาง และ/หรือผูแ้ทนในการ
ติดต่อประสานงานเพื-อประโยชน์แลกเปลี-ยนขอ้มลูขา่วสาร 
ตลอดจนปัญหาอุปสรรคขอ้ขดัขอ้ง 

- ระดบัอาํนวยการ กองบญัชาการ ตาํรวจภธูรภาค ศนูย์
ปฏิบตัิการตาํรวจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้นําขอ้ตกลงในการ
ทาํงานของระดบันโยบายไปกาํหนดกรอบ รปูแบบ วธิีการ
ทาํงาน สาํหรบัระดบัปฏิบตัิการใหช้ดัเจน สอดคลอ้ง กบัสภาพ
ปัญหาและความตอ้งการของแต่ละพื: นที- ครอบคลุม
กลุม่เป้าหมาย ทั:งกลุ่มเป้าหมายปกตอละกลุ่มเสี-ยง โดยจะตอ้ง
ประชุมรว่มกบัหวัหน้าส่วนราชการระดบัจงัหวดัภาคการศึกษา  

มาตรการบงัคบัใชก้ฎหมาย คุม้ครองสวสัดิการและเยยีวยา
สงัคม 
เป็นการดาํเนินงานหลงัจากการดาํเนินมาตรการตรวจสอบและ
สรา้งความเขม้แข็งภายในพื: นที-แลว้ โดยการดาํเนินการบงัคบัใช้
กฎหมายอยา่งเฉียบขาดและจริงจงั สรา้งมาตรฐานหรือแนวทาง
ในการเฝ้าระวงั/แจง้เตือน/แจง้เหตุ เพื-อรกัษาความมั -นคงและ
เขม้แข็งของบุคคลและพื: นที- รวมทั:งมาตรฐานหรือแนวทางในการ
คุม้ครองสวสัดิภาพเด็กและครอบครวัใหช้ดัเจน 
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 ภาคการพฒันาสงัคม ภาคสาธารณสุข ภาคปกครอง ที-รว่ม
เป็นเครือข่ายปฏิบตัิการ ภาคประชาชน และภาคเอกชน 
องคก์รเอกชน(NGO) ที-เกี-ยวขอ้งทั:งในประเทศและต่างประเทศ
ในพื: นที-รบัผิดชอบ อยา่งจริงจงั และต่อเนื-อง 

- ระดบัปฏิบตัิการ มีกองบงัคบัการสืบสวนสอบสวน กอง
บงัคบัการตาํรวจนครบาล 1-9/ตาํรวจภูธรจงัหวดั กองบงัคบั
การ กองกาํกบัการ และสภานีตาํรวจ เป็นศนูยก์ลางในการ
ปฏิบตัิการ มีส่วนราชการทุกภาคสว่น ภาคเอกชนและภาค
ประชาชนท่เกี-ยวขอ้งในพื: นที-รบัผิดชอบ เป็นแนวรว่ม
ปฏิบตัิการโดยหวัหน้าสถานีตาํรวจทุกแห่ง จะตอ้งจดัประชุม
รว่มเพื-อแปลงนโยบายและปรบัปรุงรปูแบบวธิีการทํางานไปสู่
การปฏิบตัิในพื: นที-หรือกลุ่มเป้าหมายจริง รวมทั:งกาํหนดกรอบ
การทํางานรว่มกนัที-ชดัเจน 

 

 การกาํหนดกลไก ปฏิบตัิการในเน้นการสรา้งความรว่มมือ
ระดมความรว่มมือในทุกภาคสว่น 

- ภาคการยุติธรรม 
- ภาคการพฒันาสงัคม 

การป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย ์
6.มาตรการแสวงหาความร่วมมือและสรา้งเครือขา่ยปฏิบตัิการ 
เป็นมาตรการที-จาํเป็นพื: นฐานในการระดมความร่วมมือทุกภาค 
ส่วนเพื-อรว่มเป็นเครือขา่ยปฏิบตัิการในกลุ่มเป้าหมาย เน้นการ 
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ตารางที� $.$  (ต่อ) 

 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

กลไก มาตรการ 

 - ภาคแรงงาน 
- ภาคการสาธารณสุข 
- ภาคการปกครอง 
- ภาคกิจการต่างประเทศ 
- ภาคประชาสงัคม 
โดยมีการแบ่งการดาํเนินการเป็น 3 ระดบั  
- ระดบันโยบาย 
- ระดบัอาํนวยการ 
- ระดบัปฏิบตัิการ 
(รายละเอียดเหมือนดา้นบน) 

สรา้งความร่วมมือในทุกภาคส่วน 
C. มาตรการสืบสวน การรวบรวมขอ้มลูบุคคลสถานที- โดยเน้น
พื: นที-เป้าหมายสาํคญัในการปฏิบตัิการ ไวใ้หค้รบถว้นสมบรูณ์ 
เพื-อเป็นหลกัฐานในการดาํเนินคดี กบัผูก้ระทาํความผิดและความ
รวดเร็วในการช่วยเหลือเหยื-อ  
D. มาตรการบงัคบัใช ้กาํหนดรปูแบบและมาตรฐานในการ
สอบสวน ใหม้ีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เป็นที-ยอมรบั ใน
ระดบัสากล โดยประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานที-เกี-ยวขอ้ง ใน
การดาํเนินคดีเกี-ยวกบัการคา้มนุษย ์ใหเ้ป็นไปดว้ยความรวดเร็ว 
สอดคลอ้ง กบัปฏิญญาสากล ในเรื-องการแสวงหาประโยชน์จาก
การคา้ประเวณี การบงัคบัใชแ้รงงานหรือบริการ และการเอาคน
มาเป็นขอทาน ฯลฯ โดยยึดหลกั ความรวดเร็วความถูกตอ้งและ
ยุติธรรม รวมทั:งนํากฎหมายการฟอกเงิน มาใชด้าํเนินคดีกบั
ผูต้อ้งหาและเครือข่ายที-เกี-ยวขอ้งดว้ย 
E. มาตรการรวบรวมพยานหลกัฐานและระบบฐานขอ้มูล การ
รวบรวมพยานหลกัฐานในกระบวนการสอบสวนตอ้งมีความ
ถกูตอ้งแม่นยาํ มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบไดใ้นทุก 
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ตารางที� $.$  (ต่อ) 

 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

กลไก มาตรการ 

  ขั:นตอน พนักงานสอบสวนตอ้งมีความรู ้ความเขา้ใจ ใน
กระบวนการทํางานในคดีที-มีความผิดเกี-ยวกบัการคา้มนุษย ์รวม
ทั:งพฒัาระบบฐานขอ้มลูเกี-ยวกบัการคา้มนุษย ์ในดา้นการ
ดาํเนินคดี ใหม้ีความโปร่งใส รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โดยบรูณา
การกบัหน่วยงานที-เกี-ยวขอ้ง และพฒันาช่องทางใหป้ระชาชน
เขา้ถึงขา่วสารที-ควรรูถ้ึงสิทธิ บทบาทหน้าที-และกรณีที-ควรเฝ้า
ระวงั 
F. มาตรการในการคดัแยกผูเ้สียหาย การคดัแยกผูเ้สียหายจาก
การคา้มนุษยท์ี-มีประสิทธิภาพ ใหค้วามคุม้ครองแก่ผูท้ี-ตกเป็น
ผูเ้สียหายจากการคา้มนุษย ์สามารถตรวจสอบไดใ้นทุกขั:นตอน 
เพิ-มการฝึกอบรมเจา้หน้าที-ใหม้ีความรูแ้ก่เจา้หน้าที-ผูป้ฏิบตัิงาน 
รวมทั:งประสานงานกบัหน่วยงานที-เกี-ยวขอ้งในการฟื: นฟ ูเยยีวยา
และส่งกลบัเพื-อใหเ้กิดการปฏิบตัิงานรว่มกนัแบบบรูณาการ 

 



  

 

 
บทที�  5 

 
สรุปผลการศึกษา  

 
 การศึกษากลไกและมาตรการในการส่งเสริมและคุ ้มครองสิทธิเด็กภายใต้กรอบ
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ดว้ยวิธีการเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มี
วตัถุประสงคใ์นการศึกษาเพื;อ ศึกษากลไกและมาตรการของการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธเด็ก
ในประเทศไทย ภายใตก้รอบประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน และศึกษาผลกระทบที;
เป็นไปไดข้องประชาคมอาเซียน ที;มีต่อการคุม้ครองสิทธิเด็ก ตลอดจนเสนอแนะนโยบายดา้น
การส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิเด็ก ภายใตก้รอบประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซียน ผูศึ้กษา
ไดศึ้กษาขอ้มลูจากเอกสาร และรวบรวมขอ้มูลจากผูใ้หข้อ้มูลที;สาํคญั รวมทัDงสิD น 14 คน โดยใช้
แนวการสมัภาษณ์แบบเจาะลึก โดยแบ่งตามลาํดบัหวัขอ้ดงันีD  คือ 

G.I  สรุปผลการศึกษา 
G.J ขอ้เสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลการศึกษา 
  

5.1.1 การศึกษากลไกและมาตรการของการส่งเสริม และคุม้ครองสิทธิเด็กใน
ประเทศไทยภายใตก้รอบประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซียน 

 ผลการศึกษาพบวา่ ประเทศไทยไดร้่วมลงนามในอนุสญัญาวา่ดว้ยสิทธิเด็ก ค.ศ.IKLK 
โดยการภาคยานุวติัสารเพื;อเขา้เป็นภาคี และนําเขา้มาใชภ้ายในประเทศ เพื;อเป็นการแสดงให้
ต่างชาติเห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศหนึ;งที;รับแนวคิดที;เป็นสากลเขา้มาปรบัเปลี;ยน และ
พัฒนากฎหมาย วิธีคิด กรอบแนวทางในการดําเนินงานดา้นเด็ก ตามกรอบอนุสัญญาโดยมี
เนืD อหาสาระที;สาํคญัคือ หลกัการไม่เลือกปฏิบติัต่อเด็ก และการคาํนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็ก
เป็นสาํคญั โดยไม่จาํกดัถึงเชืD อชาติ อายุ เพศ ศาสนา ความคิดทางการเมือง หรือความแตกต่าง
บางประการของเด็ก  
 สถานการณ์การเปลี;ยนแปลงทางสังคมปัจจุบันทัDงภายในและกระแสสากลทําใหเ้ด็ก
และเยาวชนที;เป็นพลงัสาํคญัในการพฒันาเศรษฐกิจ สงัคม การปกครอง ตอ้งเผชิญกบัความทา้
ทายใหม่ๆ และสถานการณ์ต่างๆ อันเป็นอุปสรรคและป็นอันตรายต่อการดําเนินชีวิต และ
ปัญหาก็มีแนวโน้มที;จะทวคีวามรุนแรง และซบัซอ้นยิ;งขึD น  
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 การส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิเด็ก เป็นหัวขอ้หนึ; งที;อยู่ภายใตข้อบเขตของประชาคม
สงัคมและวฒันธรรม (ASCC) ดา้นความยุติธรรมและสิทธิ ประเทศไทย ตามมติ คณะรฐัมนตรี 
วนัที; IJ ตุลาคม พ.ศ. JGGU ไดมี้การจดัทําตารางการดําเนินมาตรการภายใตแ้ผนงานการ
จัดตัDงประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ของหน่วยงานราชการที;ดูแลดา้นสังคมและ
วฒันธรรม โดยกําหนดใหก้ระทรวงพัฒนาสังคมและความมั ;นคงของมนุษย์ และกระทรวง
ยุติธรรม เป็นหน่วยงานหลกัในการดาํเนินการในดา้นความยุติธรรมและสิทธิ 
 กฎบัตรอาเซียน ขอ้IV ระบุใหมี้การจัดตัDงองค์กรสิทธิมนุษยชนอาเซียน เพื;อให้
สอดคล้องกับหลักการและวัตถุประสงค์หลักของกฎบัตรในเรื;องการส่งเสริมคุม้ครองและ
เสรีภาพขัDนพืD นฐาน จึงได้จัดตัDง กลไกพิเศษดา้นสิทธิมนุษยชน (AICHR) ขึD น ประกอบด้วย
ผูแ้ทนประเทศละ I คน  
 ภายใตแ้ผนการจดัตัDง ASCC ภายใตเ้ป้าหมายความยุติธรรมและสิทธิ ระบุใหมี้การ
จดัตัDงคณะกรรมาธิการอาเซียนดา้นการคุม้ครองสิทธิสตรี และสิทธิเด็ก จึงมีการจดัตัDงกลไก
พิเศษดา้นสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก ผูแ้ทนไทยดา้นสิทธิเด็กคนปัจจุบนั ไดแ้ก ่นางสายสุรี จุติกุล มี
อาํนาจหน้าที;ในการส่งเสริมการดําเนินงานตามตราสารต่างๆ ที;เกี;ยวขอ้งกบัสิทธิเด็ก กาํหนด
นโยบาย แผนงาน และยุทธศาสตร์เชิงนวัตกรรม เพื;อส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิเด็กที; เอืD อ
ประโยชน์ต่อการสรา้งประชาคมอาเซียน ส่งเสริมใหส้าธารณชนมีความตระหนักและมีความรู ้
เกี;ยวกบัสิทธิเด็ก พรอ้มทัDงเป็นปากเสียงแทน ช่วยเหลือ (เมื;อไดร้บัการรอ้งขอ) ในการเตรียม
รายงาน CEDAW และ CRC และการดําเนินงานตามขอ้สังเกตสรุปของคณะกรรมการฯ และ
กระตุน้ใหส้มาชิกประมวลงานดา้นกฎหมาย กฎระเบียบนโยบาย และการปฏิบติัเพื;อเด็ก 
 พบวา่ มีหน่วยงานราชการที;มีส่วนเกี;ยวขอ้งในความรบัผิดชอบ ในเรื;องการส่งเสริมและ
คุม้ครองสิทธิเด็กอยูห่ลายหน่วยงาน ซึ;งในแต่ละหน่วยต่างมีอํานาจหน้าที; พันธกิจ ที;แตกต่าง
กัน ดังนัDน เมื;อมีการออกแผนยุทธศาสตร์ระดับประเทศออกมา ก็จะมีประเด็นยุทธศาสตร์
ออกมามากมาย หน่วยงานใดที;มีอํานาจหน้าที;ครอบคลุมในยุทธศาสตร์นัDน ก็จะต้องนําไป
ปฎิบติั ซึ;งในการศึกษาครัDงนีD  ไดท้ําการเลือกเก็บขอ้มลู หน่วยงานภาครฐัจาํนวน 4 หน่วยงาน
หลกั คือ  

I)  กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั ;นคงของมนุษย์ ในส่วนที; มีความ
รบัผิดชอบในเรื;องการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิเด็ก คือ สาํนักงานส่งเสริมสวสัดิภาพและพิทักษ์
เด็ก เยาวชน ผูด้อ้ยโอกาส และผูส้งูอายุ 

J) กระทรวงยุติธรรม ในส่วนที;มีความรับผิดชอบในเรื;องการส่งเสริมและ
คุม้ครองสิทธิเด็ก คือ กรมพินิจและคุม้ครองเด็ก และกรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ  

U) กระทรวงศึกษาธิการ ในส่วนที;มีความรบัผิดชอบในเรื;องการส่งเสริมและ
คุม้ครองสิทธิเด็ก คือ ศูนยเ์ฉพาะกิจเฉพาะกิจคุม้ครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สํานักงาน
คณะกรรมการขัDนพืD นฐาน  
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V) สาํนักงานตํารวจแห่งชาติ ในส่วนที;มีความรบัผิดชอบในเรื;องการส่งเสริม
และคุม้ครองสิทธิเด็ก คือ ศูนยพ์ิทักษ์สิทธิเด็ก สตรี ครอบครัว และป้องกันปราบปรามการคา้
มนุษย ์
 ทุกหน่วยงานมีการจัดทําแผนงาน สําหรับเด็ก เพื;อการนําไปใชภ้ายในหน่วยงานของ
ตนขึD นแล้ว แต่ถ้าเป็นส่วนของแผนงานในการเตรียมความพรอ้มเขา้สู่อาเซียนในเรื;องการ
ส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิเด็ก กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั ;นคงของมนุษย์ กระทรวง
ยุติธรรม และกระทรวงศึกษาธิการ ไดมี้การจดัทํา และไดมี้การนําแผนไปปฏิบัติแลว้ แต่ในส่วน
ของสาํนักงานตาํรวจแหง่ชาติยงัไม่มีการทาํแผนงานในเรื;องนีD ขึD นมาโดยเฉพาะ 
 
 -.../ ผลกระทบที�เป็นไปไดข้องประชาคมอาเซียน ที�มีตอ่การคุม้ครองสิทธิเด็ก 
 ในการเปิดเป็นประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ.2558 เป็นการกา้วเขา้สู่เวทีการแข่งขนั
ระดับโลกซึ;งจะตอ้งอาศัยความพรอ้มของทรพัยากรบุคคลเป็นปัจจยัสําคัญในการนําประเทศ
ไปสู่ความสําเร็จ แต่ขอ้เสียเปรียบของคนไทยในการแข่งขนัประประเทศอื;นที;มีอยู่ในเรื;องของ 
การที;คนไทยขาดความรับผิดชอบต่อหน้าที;  ขาดจิตสํานึกต่อสังคมส่วนรวม ไม่มีการวาง
แผนการใช้ชีวิตและการทํางาน ขาดทักษะการทํางานเป็นทีม และที;สําคัญ คนไทยขาด
ความสามารถในการใชภ้าษาอื;นที;นอกจากภาษาของตน 
 ผลการศึกษาพบว่า ผลกระทบที;จะเกิดขึD นในประเทศไทยต่อการส่งเสริมและคุม้ครอง
สิทธิเด็ก มีดว้ยกนัหลายสาเหตุ ดงันีD  
 G.I.J.I  การศึกษา 

I)  การสื;อสารดว้ยภาษาที;สามารถใชไ้ดใ้นประชาคม ภาษาองักฤษ/
ภาษาอาเซียน 
   ปัญหาที;เด็กไทยไม่เห็นความสาํคญัของการใชภ้าษาองักฤษ และภาษา
เพื;อนบา้น ซึ;งจะส่งผลกระทบต่อโอกาสในการทํางาน เนื;องจาก ประเทศเพื;อนบา้นมีทักษะการ
ใชภ้าษาองักฤษเป็นอยา่งดี และยงัสามารถพูดภาษาของประเทศตนไดอี้ก จึงไดเ้ปรียบในการ
เขา้มาทํางานภายในประเทศมากกวา่เด็กไทย ส่งผลกระทบใหเ้กิดภาวะการวา่งาน 
   ปัจจุบันระบบการศึกษาไทยไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนภาครัฐ หรือ
ภาคเอกชน ไดว้่าจา้งครูชาวต่างชาติเขา้มาทําการสอนภาษาอังกฤษใหก้ับเด็กมากขึD นเพื;อให้
เด็กไดฝึ้กทักษะ ในการฟัง พูด อ่าน เขียน กับเจา้ของภาษา และในระดับมหาวิทยาลัยก็ไดมี้
การจดัหลกัสตูรการศึกษาภาษาประเทศเพื;อนบา้นอาเซียนเพิ;มขึD น เพื;อเป็นทางเลือกใหก้บัเด็ก
ที;มีความสนใจในภาษาประเทศเพื;อนบา้นมีโอกาสได้รับการศึกษา อีกทัDงยังมีการสอบวัด
มาตรฐานระดบัความสามารถทางการใชภ้าษาของเด็กไดอี้ก 

J) รูเ้ขารูเ้รา ปรบัความเขา้ใจ ปรบัทัศนคติ เพื;อลดขอ้ขดัแยง้ 
   ความพรอ้มของเด็กไทยเพื;อรองรับอาเซียนของประเทศไทยนัDนยงัมี
น้อย เมื;อเทียบกับประเทศเพื;อนบ้าน เช่น ในเรื;องการศึกษาประวัติศาสตร์ สถานกาณณ์
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ภายในประเทศ ของประเทศเพื;อนบา้น ที;ยงัรูจ้กัเขาไม่ดีพอ เนื;องมาจากการที;คนไทยมีความ
ภมิูใจในชาติของตนวา่ไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของชาติอื;น ส่วนประเทศเพื;อนบา้นต่างตกเป็น
อาณานิคมของชาติตะวนัตกกันหมด อีกทัDงคนในประเทศไทยเห็นว่ามีแรงงานจากประเทศ
เพื;อนบา้นเขา้มาทํางานรบัจา้งในประเทศไทย จึงทําใหค้นไทยเกิดความคิดดถููกประเทศเพื;อน
บา้น อีกทัDงในการเรียนวิชาประวติัศาสตรข์องคนไทย ยงัใชว้ิธีสอนใหเ้ด็กท่องจาํ แทนที;จะสอน
ใหเ้ด็กไดว้ิเคราะหเ์หตุการณ์ในอดีตในหลากหลายแง่มุมอย่างเป็นเหตุเป็นผล การที;คนไทย
มีทัศนติที;ไม่ดีต่อประเทศเพื;อนบา้น ดูถูกประเทศเพื;อนบา้น เป็นการปิดโอกาสทางความคิด
ของเด็ก เด็กควรที;จะได้เรียนรู้เรื;องราวความเป็นไปของประเทศเพื;อนบา้นว่าในตอนนีD เขา
พฒันา เปลี;ยนแปลงประเทศของเขาไปถึงไหนแลว้ เมื;อเทียบกับประเทศเรา เพื;อจะไดเ้ป็นการ
แข่งขันกันภายฝนประเทศอาเซียน และการผสานความร่วมมือกับประเทศเพื;อนบา้น ในการ
แขง่ขบักบัระดบัสากลได ้
   เพราะในการเปิดประชาคมนัDนทุกประเทศในประชาคมจะตอ้งมีการ
ปรับแนวคิด ทัศนคติ ต่อประเทศเพื;อนบา้นอย่างเป็นกลาง เพื;อการผสาความร่วมมือในการ
พฒันาในเรื;องต่างๆ ที;จะเกิดขึD นอีกมากมายใหเ้กิดผลสาํเร็จ 

U) โอกาสทางการศึกษาของเด็กเคลื;อนยา้ย 
   ปัญหาในเรื;องนีD เป็นปัญหาที; เกิดมานานแล้ว และเมื;อมีการเปิด
ประเทศปัญหาก็ยอ่มจะทวีความรุนแรกมากขึD น เพราะแน่นอนวา่จะตอ้งมีแรงงานจากประเทศ
เพื;อนบา้นเคลื;อนยา้ยเขา้มาอีกมาก ถา้หากเขา้มากนัแบบถกูกฎหมายก็จะประสบปัญหาน้อยลง 
แต่ถา้เขา้มาแบบผิดกฎหมายก็จะสง่ผลกระทบทางดา้นลบใหมี้เพิ;มมากขึD น 
   แต่ในเรื;องนีD ทางดา้นกระทรวงศึกษาธิการก็ไดมี้การจดัทํา ร่างระเบียบ
กระทรวงการศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐาน วัน เดือน ปีเกิด ในการรับนักเรียนเขา้เรียนใน
สถานศึกษา พ.ศ. JGVL (การจดัการศึกษาแก่บุคคลที;ไม่มีหลกัฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มี
สญัชาติไทย) นับเป็นการส่งเสริมใหเ้ด็กไดเ้ขา้รบัการศึกษาขัDนพืD นฐานไดอ้ย่างเท่าเทียมกนั 
ตามอนุสญัญาว่าดว้ยสิทธิเด็กหลกัการหา้มไม่ใหมี้การเลือกปฏิบัติ และการคาํนึงถึงประโยชน์
สูงสุดของเด็กเป็นสําคัญ โดยไม่คํานึงถึงสัญชาติ เชืD อชาติ อายุ เพศ ศาสนา ความคิดทาง
การเมือง หรือความแตกต่างประการอื;นใดของเด็ก 

V) เด็กภายในประเทศไทยไม่ไดร้บัการศึกษาอยา่งเท่าเทียม 
   เกิดมาจากสถานทางสงัคม เศรษฐกิจภายในประเทศของไทย ที;ส่งผล
ใหเ้ด็กไม่ไดร้บัความเท่าเทียมในเรื;องการศึกษา ถึงจะมีการออกนโยบายเรียนฟรีของรฐับาลชุด
ต่างๆออกมาก็ตาม แต่ในความเป็นจริง เด็กก็จะตอ้งมีค่าใชจ้่ายที;นอกเหนือจากที;รฐัจ่ายใหอี้ก
หลายอย่าง ซึ;งสภาพฐานะทางครอบครัวของเด็กจึงเป็นเหตุผลหลักในการศึกษาของเด็ก เมื;อ
เปิดประชาคม การแข่งขนัในการทํางานก็เกิดขึD นจึงส่งผลกระทบต่อสถานสภาพทางการเงินขึD น 
ก็กระทบกนัเป็นทอดๆ จนไปถึงความไม่เท่าเทียมทางการศึกษาของเด็ก 
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G.I.J.J การเคลื;อนยา้ยขา้มชาติ 
  เมื;อเปิดประชาคมอาเซียน จะมีการเคลื;อนยา้ยแรงงานเสรี ซึ;งจะส่งผลดีต่อ
ตลาดแรงงาน ซึ;งการเขา้มาของแรงงานภายนอกประเทศจะช่วยใหน้ายจา้งมีทางเลือกมากขึD น 

I) จาํนวนเด็กเคลื;อนยา้ย (Children on the move) จะมีมากขึD น  
   การเขา้มาของเด็กเคลื;อนยา้ย มี Jทาง คือ การที;เด็กเขา้มากับ
ผูป้กครองที;เขา้มาทํางาน ซึ;งเป็นการเขา้มาแบบถูกกฎหมาย แลว้พาลูกเขา้มาดว้ย และการที;
ผู ้ปกครองลักลอบเข้ามา หรือเป็นการเข้ามาแบบผิดกฎหมาย แล้วมามีลูกเกิดขึD น
ภายในประเทศไทย เด็กต่างดา้วที;เกิดในประเทศไทย ตามกฎหมายของไทยกาํหนดไวช้ดัเจนวา่
เด็กทุกคนที;เกิดในประเทศไทยมีสิทธิที;จะไดร้ับการจดทะเบียนเกิดและไดร้ับการจดทะเบียน
เกิดและไดร้บัสติูบตัร แมว้า่พ่อแม่ของเขาจะไม่ใช่คนไทยหรือไม่มีสถานะทางกฎหมายที;ถูกตอ้ง
ก็ตาม 
   การไม่มีสูติบัตรอาจทําใหเ้ด็กไม่ไดร้บัสิทธิต่างๆ ที;พึงจะไดร้บั ซึ;งเป็น
อุปสรรคต่์อการไดร้บัสวสัดิการจากรฐั และยงัยากต่อการประกอบอาชีพ และอาจตกเป็นเหยื;อ
จากการถูกละเมิดสิทธิในดา้นการแสวงหาผลประโยชน์ทางดา้นต่างๆ การคา้มนุษย ์และยาก
ต่อการขอความเป็นธรรมในการดาํเนินคดี 

J) อาชญากรรมขา้มชาติจะมีแนวโน้มสงูขึD น 
   เนื;องจากประเทศไทยเป็นประเทศที;ไดร้ับผลกระทบทัDงทางตรงและ
ทางออ้มจากปัญหาอาชญากรรมขา้มชาติ และเป็นประเทศที;เปิดเสรีในการเดินทางเขา้ออก 
ประเทศไทยจึงใหค้วามสําคัญ ในการต่อตา้นอาชญากรรมขา้มชาติ ดว้ยการผลักดันในระดับ
นโยบายในการประชุมสุดยอดอาเซียน ในเรื;องสนธิสญัญาวา่ดว้ยความช่วยเหลือ ซึ;งกนัและกนั
ในเรื;องอาญาของภูมิภาคอาเซียน เพราะเมื;อผูก้ระทําผิดเดินทางขา้มพน้ประเทศที;ตนทําผิดไว ้
ไดแ้ลว้ กระบวนการยุติธรรมของประเทศตน้ทางก็ไม่สามารถดําเนินคดีกับผูก้ระทําผิดต่อได ้
จนกวา่ผูก้ระทาํผิดจะก่อคดีซํDา หรือเดินทางกลบัเขา้มาภายในประเทศอีกครัDง 

U) ปัญหาการคา้เด็ก 
   การที;แรงงานเด็กจากประเทศเพื;อนบา้นเดินทางเขา้มาแสวงหาโอกาส
ทางเศรษฐกิจที;ดีกว่า โดยการเขา้มาแบบผิดกฎหมาย ทําใหเ้ด็กตกเป็นเหยื;อของกระบวนการ
การคา้มนุษย ์โดยเฉพาะธุรกิจทางเพศ ประเทศไทยมีการประกาศใชพ้ระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการคา้มนุษย ์พ.ศ.2551 เป็นมาตรการสาํคญัในการแกไ้ขปัญหา อีกทัDงยงัมี
การจดัทํามาตรการระดับประเทศ และมีการตัDงกลไกบูรณาการการทํางานระหว่างองคก์ร ทัDง
ภายในประเทศและระหวา่งประเทศ 

V) พ่อแม่ไทยจะหลั ;งไหลไปทํางานนอกถิ;นฐานหรือขา้มชาติมากขึD น 
ทาํใหเ้ด็กถกูทอดทิD งและเลีD ยงดโูดยมิชอบมากยิ;งขึD น 
   เมื;อมีแรงงานจากประเทศเพื;อนบา้นเขา้มาทํางานภายในประเทศมาก
ขึD น คนไทยจึงมีขอ้เปรียบเทียบในการทํางานไม่ว่าจะเป็นในเรื;องคุณสมบัติ อีกทัDงคนไทยก็มี
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ความคิดตอ้งการแสวงหาโอกาสที;ดีขึD นใหก้บัตัวเอง พ่อแม่ จึงเลือกที;จะฝากลกูไวก้บัพ่อแม่ แลว้
ตนก็ไปทาํงานต่างประเทศ ผลของช่องวา่งระหวา่งวยั ทาํใหเ้กิดปัญหาสงัคมขึD น 
  G.I.J.U  การใชสื้;อ 
 การขยายตัวของสื;อในการเขาถึงประชาชน ส่งผลต่อเด็กไม่ว่าจะเป็นทางดา้น
จิตใจ ค่านิยม สุขภาพร่างกาย ไปจนถึงการถูกหลอกลวงจากมิจฉาชีพที;มาในสังคมออนไลน์ 
ผูใ้หญ่จะตอ้งคอยดูและ รฐับาลก็ตอ้งตามใหท้ัน วางมาตรการในการปกป้อง และป้องกันเด็ก
จากผลกระทบที;เกิดขึD น 
  G.I.J.V  การชุมนุมทางการเมือง 
  ผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง ทําใหเ้ด็กไทยซึมซบัความรุนแรง และ
นําไปเป็นตัวอย่างในการดําเนินชีวิต ผลกระทบทางดา้นจิตใจของเด็กที;ไปมีส่วนร่วมในการ
ชุมนุม แลว้ถูกเพื;อน ผู้ใหญ่ กลุ่มหนึ; ง ตําหนิ ต่อต้าน ไม่คบคา้สมาคมด้วย ปัญหาเด็กถูก
ลกูหลง ปัญหาเด็กหาย ปัญหาเด็กถกูลว่งละเมิดทางเพศ  
  

5.2 ขอ้เสนอแนะ 
 
 จากผลการศึกษาเรื;อง การศึกษากลไกมาตรการในการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิเด็ก
ภายใตก้รอบประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซียน จึงขอเสนอขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายต่อการ
ส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิเด็กภายในประเทศไทยที;สาํคญัสามารถสรุปได ้ดงันีD  
 

-./.. ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย กฎหมาย กลไก และมาตรการ 
G.J.I.I ส่งเสริมบทบาทภาคีเครือข่ายในการเขา้มามีส่วนร่วมในการจัด

มาตรการแกไ้ขปัญหาที;มีอยูใ่นปัจจุบนั และหาแนวทางในการรบัมือกบัปัญหาที;มีแนวโน้มวา่จะ
เกิดขึD นอีกภายหลังจากการเปิดประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ.2558 เพราะการส่งเสริมและ
คุม้ครองสิทธิเด็กเป็นหน้าที;ของทุกภาคส่วนในสังคม ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ องค์กร
ภาคเอกชน ชุมชน หรือครอบครวั จึงควรมีมาตรการส่งเสริมใหทุ้กภาคส่วนตระหนัก และเพิ;ม
บทบาทของตัวเองในเรื;องนีD  มาตรการที;อาจทํา การสนับสนุนใหมี้อาสาสมัครภายในชุมชนมี
บทบาทต่อการส่งเสริมและคุม้ครองเด็กในพืD นที; และส่งเสริมใหอ้งค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ;นมี
ฝ่ายงานดา้นการคุม้ครองเด็กโดยเฉพาะ 

G.J.I.J ปรบัปรุงการปฏิบติัต่อเด็กที;กระทําผิดอยา่งเหมาะสม รฐั ควรออก
มาตรการในการปฏิบติัต่อเด็กอยา่งเหมาะสมตามพฤติกรรมการกระทําผิด จะตอ้งจดัใหมี้ระบบ
การจาํแนกความผิด พฤติกรรมอาชญากร เพราะหากเด็กไม่ไดร้ับการปฏิบัติที;เหมาะสมแลว้ 
เด็กที;กระทําผิดจะไม่มีความเกรงกลัวต่อโทษที;จะไดร้บั และยงัคงมีการกระทําผิดเรื;อยๆ อยา่ง
ต่อเนื;อง ซึ;งอาจพฒันาจนกลายเป็นอาชญากรรายสาํคญัต่อไป 
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G.J.I.U ส่งเสริมใหภ้าครฐั มีการผสานงานทางดา้นกฎหมายกบัประเทศใน
กลุ่มอาเซียน เพื;อการจัดทําแผนการดําเนินการใหม้ีความสอดผสานกัน เนื; องจากการที;
กฎหมายของแต่ละประเทศมีการบงัคับใชที้;แต่ต่างกัน บางประเทศก็มีความเขม้งวดมาก บาง
ประเทศก็มีความหล่ะหลวม ส่งผลใหก้ารดําเนินคดีบางคดีเป็นไปอย่างล่าชา้ ควรมีการผสาน
งานกันจดัทําฐานขอ้มูลในรูปแบบ online ที;มีความเป็นปัจจุบันและสามารถเชื;อมต่อกันได้
ทัDงหมดทั ;วโลก เพื;อการตรวจสอบคนเขา้ - ออก ภายใน - ภายนอก ประเทศอยา่งเขม้งวด 

G.J.I.V ภาครัฐ ควรสนับสนุนงบประมาณที; เหมาะสมในการจัดทําสื;อ
ประชาสมัพนัธใ์หแ้ต่ละกระทรวง เพื;อใหเ้ด็กทุกคนภายในประเทศไทย ไดท้ราบถึงสิทธิที;ตนพึง
จะไดร้บัว่ามีสิทธิทางดา้นใดบา้ง นอกจากการจดัทําสื;อที;เป็นภาษาไทย และภาษาองักฤษแลว้ 
ควรที;จะตอ้งมีการพฒันาในการจดัทําสื;อใหค้รบทุกภาษาในภมิูภาคอาเซียน 

G.J.I.G ด้านการศึกษา ควรให้ภาคี เครื; อข่าย ภาคประชาสังคมทัD ง
ภายในประเทศ และภายนอกประเทศ เขา้มาจดัหลกัสตูรการศึกษาร่วมกบักระทรวงศึกษาธิการ 
เพื;อใหก้ารจัดหลักสูตรการศึกษาเป็นไปอย่างมีคุณภาพและสอดคลอ้งกับความตอ้งการของ
ผูเ้รียน รวมทัDงจะตอ้งเพิ;มโอกาสทางการศึกษาของเด็กที;ยากจนหรือดอ้ยโอกาสดว้ยมาตรฐานที;
หลากหลาย เพิ;มหลกัสตูรการศึกษาทางเลือกภาษาอาเซียน เพื;อเป็นทางเลือกของเด็ก และการ
จดัมาตรการการศึกษาอยา่งเท่าเทียมใหก้บัเด็กต่างดา้วที;เขา้มาอาศัยอยูใ่นประเทศไทย 

G.J.I.l ส่งเสริมสถาบันครอบครัว โดยการส่งเสริมใหผู้ ้ปกครองพัฒนา
ความรู ้ปรบัทศันคติในการเลีD ยงดเูด็กอยา่งเหมาะสม มีคุณธรรม จริยธรรม รูจ้กัการคิดอยา่งมี
เหตุมีผล เคารพสิทธิของผูอื้;น มีความพอเพียง รูจ้กัการเอาตัวรอดในการดําเนินชีวิตไดอ้ย่าง
ปลอดภยั ที;สาํคญัจะตอ้งใหป้ลกูฝังใหเ้ด็กมีทัศนคติที;ดีต่อประเทศเพื;อนบา้น  

G.J.I.m ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของหน่วยงานที;เกี;ยวขอ้ง 
ควรมีการติดตามประเมินผลการดาํเนินงานตามมาตรการที;ไดต้กลงกนัอยา่งต่อเนื;องเป็นระยะ 
โดยรายงานผลการประเมินอยา่งน้อยปีละครัDงในรายงานเด็กของทุกปี เพื;อจะไดท้ราบถึงผลการ
ดําเนินงานของแต่ละหน่วยงานเพื;อนําผลที;ไดม้าร่วมกันกําหนดมาตรการแกไ้ข พัฒนา และ
รบัมือ กบัปัญหาที;เกิดขึD น 
 

5.2.2  ขอ้เสนอแนะเพื�อการวิจยั 
 เพื;อใหเ้ป็นประโยชน์ในการศึกษาครัDงต่อไป ผูศึ้กษาขอเสนอประเด็นที;น่าสนใจ ดงันีD  

G.J.J.I  ควรมีการศึกษาถึงกลไกและมาตรการในการคุม้ครองสิทธิเด็ก 
ภายหลังการเปิดเป็นประชาคมอาเซียน เพื;อจะไดนํ้าขอ้มูลที;ไดม้าเปรียบเทียบกบัขอ้มูลก่อน
เปิดเป็นประชาคม และนําผลมาวเิคราะหใ์นการขบัเคลื;อนงานของประเทศไทย 

G.J.J.J การศึกษาครัDงนีD เป็นการศึกษากลไกและมาตรการในการคุม้ครอง
สิทธิเด็ก ภายใตก้รอบประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซียน ภายในประเทศไทยเท่านัDน จึง
ควรมีการศึกษาของแต่ละประเทศภายในกลุ่มอาเซียน เพื;อเป็นการทราบถึงปัญหาในเรื;องการ
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ส่งเสริมและคุม้ครองสิทธเด็กของแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียน จะไดนํ้าขอ้มูลที;ไดม้าปรบัใชใ้น
การผสานความร่วมมือในการส่งเสริมและคุ้มครองเด็กภายในประชาคมอาเซียน อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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สมัภาษณ์. 
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205 
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ภาคผนวก 

 
แนวทางการสนทนาหรือการสมัภาษณแ์บบเจาะลึก 

  
 การศึกษากลไกและมาตรการในการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิเด็กและเยาวชนภายใต้

กรอบประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซียน ไดใ้ชแ้นวสนทนาหรือการสมัภาษณ์แบบเจาะลึก 

จากผูใ้หข้อ้มลูที/สาํคญั แบ่งออกเป็น ดังรายละเอียดต่อไปนี2    

  
 ส่วนที� 1 ขอ้มูลพื$ นฐานของผูใ้หข้อ้มูลที�สาํคัญ 

3) ชื/อ – สกุล 
6) เพศ 
8) อายุ 
9) การศึกษา 
:) อาชีพ 

   
 ส่วนที� 2 การศึกษาวิจยัเรื�อง การศึกษากลไกและมาตรการในการส่งเสริมและ

คุม้ครองสิทธิเด็กและเยาวชนภายใตก้รอบประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซียน 

3) อาํนาจ หน้าที/ของหน่วยงานของท่าน ต่อการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิเด็ก 

6) หน่วยงานของท่านมีกลไกและมาตรการในการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิเด็ก

อยา่งไรบา้ง 

8) แผนยุทธศาสตรข์องหน่วยงานมีความเกี/ยวขอ้งในการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิ

เด็กหรือไม่อยา่งไร 

9) หน่วยงานของท่านมีกลไกและมาตรการ ในการสง่เสริมและคุม้ครองสิทธิเด็ก ที/มี

ความเกี/ยวขอ้งกบัอาเซียน อยา่งไรบา้ง  

:) กฎหมายใดบา้งที/มีความเกี/ยวขอ้งกบัการสง่เสริมและคุม้ครองสิทธิเด็ก ที/

หน่วยงานของท่านไดเ้ขา้ไปมีสว่นเกี/ยวขอ้งดว้ย 

<) ในการกาํหนดกลไกและมาตรในการเรื/องการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิเด็กนั2น

หน่วยงานของท่านไดใ้ชเกณฑอ์ะไรมาเป็นตวักาํหนดบา้ง 
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@) ในการกาํหนดกลไกและมาตรในการเรื/องการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิเด็กและ

เยาวชนในหน่วยงานของท่าน ใครที/เป็นคณะผูด้าํเนินการจดัทาํ 

A) ท่านคิดวา่แผนการจดัตั2งประชาคมสงัคมและวฒันธรรม มีความครอบคลุมในเรื/อง

การส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิเด็กอยา่งเพียงพอ หรือไม่อยา่งไร 

B) ท่านคิดวา่แผนการจดัตั2งประชาคมสงัคมและวฒันธรรม ในเรื/องการส่งเสริมและ

คุม้ครองสิทธิเด็กมีความเกี/ยวขอ้งกบัหน่วยงานของท่าน หรือไม่อยา่งไร 

3C) หน่วยงานของท่านไดนํ้าเอา แผนการจดัตั2งประชาคมสงัคมและวฒันธรรมเขา้มา

ประกอบในการกาํหนดกลไกและมาตรในการเรื/องการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิเด็ก บา้ง

หรือไม่อยา่งไร 

33) ท่านคิดวา่ ปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชนอาเซียนฉบบัปัจจุบนั มีความ

ครอบคลุมในเรื/องการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิเด็กเพียงพอ หรือไม่อยา่งไร 

36) ผลกระทบของหน่วยงานที/มีต่อกลไกและมาตรการเกี/ยวกบัการส่งเสริมและ

คุม้ครองสิทธิเด็ก ไม่วา่จะเป็นทางบวก หรือ ทางลบ เป็นอยา่งไรบา้ง 

38) ในการดาํเนินงานตามมาตรการ ระบบการดาํเนินงานเป็นอยา่งไรบา้ง มีความ

เหมาะสมหรือไม่  

39) ในกรณีที/หน่วยงานของท่านจะตอ้งมีการประสานงานกบัหน่วยงานอื/นๆ นั2น เกิด

ประเด็นในเรื/องความไม่สอดคลอ้งกนับา้งหรือไม่ 

3:) ท่านมีขอ้เสนอแนะอยา่งไรบา้ง ที/จะใหป้ระเทศไทยเป็นประเทศหนึ/งที/มีความ

พรอ้มในเรื/องการส่งเสริมสิทธิเด็ก เพื/อการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 

3<) ท่านคิดวา่น่าจะใหม้ีการวางแผน นโยบายใดเพิ/มขึ2 นบา้ง เพื/อใหเ้กิดความ

ครอบคลุม รดักุม ในการนําไปปฏิบติั 

3@) ท่านตอ้งการใหมี้การปรบัเปลี/ยนในส่วนใดบา้งเพื/อให ้เรื/องการส่งเสริมและ

คุม้ครองสิทธิเด็ก นั2นดาํเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

3A) ท่านคิดวา่ยงัมีปัญหาใดบา้ง ที/ส่งผลต่อการดาํเนินกลไกและมาตรการเรื/องการ

ส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิเด็ก แลว้จะมีแนวทางการแกไ้ขอยา่งไร 

3B) แนวทางในการดาํเนินงานตามกลไกและมาตรการในเรื/องการส่งเสริมและ

คุม้ครองสิทธิเด็ก ไดมี้การปรบัปรุง แกไ้ขบา้งหรือไม่ มีการปรบัปรุง แกไ้ขบ่อยแค่ไหน อยา่งไร 

ใครเป็นผูป้รบัปรุงแกไ้ข ดีขึ2 นหรือไม่ อยา่งไร แลว้ท่านเห็นดว้ยหรือไม่กบัการปรบัปรุง แกไ้ข ใน

แต่ละครั2ง 
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6C) เพื/อการเตรียมความพรอ้มเขา้สู่ประชาคมอาเซียน หน่วยงานของท่านมีการ

ประชาสมัพนัธ ์ใหค้วามรูก้บัประชาชนในเรื/องการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิเด็ก อยา่งไรบา้ง 



 
ประวตัผิูเ้ขียน 

 
 

ชื�อ  ชื�อสกุล      นางสาวศศิวมิล  สู่วรฤทธิ� 
 
ประวตัิการศึกษา     ศิลปศาสตรบณัฑิต 

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
คณะสงัคมศาสตร ์สาขาการพฒันาชุมชนเมือง  
ปีที(สาํเร็จการศึกษา พ.ศ./001 
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