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ทำไมองค์กรปกครองท้องถิ่ นต้องมีและพัฒนำระบบคุ้มครองเด็ก
กรณี ศึกษำพื้นที่นำร่อง ตำบลหลองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกำญจนบุรี
สมพงค์ สระแก้ว
มูลนิ ธิเครือข่ำยส่งเสริ มคุณภำพชีวิตแรงงำน (LPN)
๑๑ ตุลำคม ๒๕๕๖

(๑) เกริ่ นนำ
เมือ่ ปลายปี ๒๕๕๕ ทีมงานมูลนิธเิ ครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวติ แรงงาน (LPN) ได้ลงดาเนินการสารวจข้อมูล
และสภาพการณ์พฒ
ั นาการคุม้ ครองเด็กในพืน้ ทีอ่ าเภอสังขละบุร ี จังหวัดกาญจนบุร ี
เพือ่ ศึกษาระบบการ
คุม้ ครองเด็กในพืน้ ที่ และพัฒนาเป็ นแนวทางการคุม้ ครองเด็ก โดยได้รบั การสนับสนุ นจาก และ สานักงาน
ส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทกั ษ์เด็ก เยาวชน ผูด้ อ้ ยโอกาสและผูส้ งู อายุ (สท.)
จากนัน้ ได้นาเสนอผลการสารวจเมือ่ ต้นปี ๒๕๕๖ ต่อหน่ วยงานทัง้ ภาครัฐ เอกชน องค์กรภาคประชาสังคมที่
เกีย่ วข้อง
ข้อแลกเปลีย่ นในเวทีการประชุมทาให้เห็นถึงทิศทางในการขับเคลือ่ นงานลงไปสูก่ ารทางานเชิง
นโยบายด้านการคุม้ ครองเด็กในองค์กรปกครองท้องถิน่
ซึง่ องค์กรพัฒนาเอกชนทัง้ ในและองค์การระหว่าง
ประเทศในทางานด้านการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กได้เห็นพ้องต้องกันว่า ในระดับพืน้ ทีป่ ญั หาต้องมี
ระบบการคุม้ ครองเด็กทีด่ ี
หน่ วยงานภาครัฐทีเ่ ป็ นหลักภายใต้การสังกัดของกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมันคงของมนุ
่
ษย์ (พม.) ต้องเข้ามาทางานอย่างใกล้ชดิ มากขึน้ เพราะพืน้ ทีช่ ายแดนไทยและพม่า เด็กเป็ น
กลุม่ ทีเ่ ปราะบางมาก ขาดโอกาสในการเข้าถึงบริการของรัฐ เข้าไม่ถงึ สิทธิทางการศึกษา สุขภาพ ความไม่
ปลอดภัยในชีวติ และร่างกาย กรณีเด็กถูกละเมิดทางเพศ หรือถูกทาอนาจารทางเพศ เขาเหล่านัน้ ไม่คอ่ ยได้รบั
การช่วยเหลือหรือได้รบั การปฏิบตั ทิ ด่ี ี เข้าไม่ถงึ สิทธิ ขาดกลไกภาครัฐทีม่ ปี ระสิทธิภาพ รวมถึงการสนับสนุ น
และการกากับทิศทาง มูลนิธเิ ครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวติ แรงงาน เล็งเห็นว่า ต้องมีการทางานต่อเนื่องทีจ่ ะ
ยังผลให้เห็น ระบบการคุม้ ครองเด็กทีเ่ ป็ นรูปธรรม
(๒) สถำนกำรณ์กำรคุ้มครองเด็กในระดับนโยบำย
เนื่องจากสถานการณ์และการเปลีย่ นแปลงสังคมในปจั จุบนั ทัง้ ภายในประเทศและกระแสสากลทาให้เด็กและ
เยาวชนต้องเผชิญกับความท้าทายใหม่ ๆ และสถานการณ์ปญั หาต่าง ๆ อันเป็ นอุปสรรคและเป็ นอันตรายต่อ
การดาเนินชีวติ มีแนวโน้มทีป่ ญั หาจะเพิม่ ความรุนแรงและมีความซับซ้อนมากขึน้ การวิเคราะห์เพือ่ หาสาเหตุ
และแนวทางในการแก้ไขปญั หาต้องอาศัยข้อมูลทีม่ คี วามต่อเนื่องและทันต่อสถานการณ์
จึงจะสามารถใช้
กาหนดนโยบายหรือมาตรการป้องกันและแก้ปญั หาเกีย่ วกับเด็กและเยาวชนได้ตรงเป้าหมายและอย่าง
เหมาะสม
ประเทศไทย มีกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการคุม้ ครองเด็ก อาทิ พระราชบัญญัตกิ ารคุม้ ครองเด็กปี พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูถ้ ูกกระทาความรุนแรงงานในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ พระราชบัญญัตปิ ้ องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และอนุ สญ
ั ญาไอแอลโอฉบับ ๑๘๒ ว่าด้วยการห้ามและการดาเนินการ
โดยทันที เพือ่ ขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบทีเ่ ลวร้าย แต่การบังคับใช้กฎหมายยังไม่สามารถดาเนินการ
เอาผิดกับผูก้ ระทาผิด ผูเ้ สียหายถูกละเมิดสิทธิซา้ ซึง่ กลไกภาครัฐอาจยังไม่เข้าถึงการแก้ไขปญั หาอย่างเป็ น
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รูปธรรม ประเทศไทยมีโครงสร้างคณะกรรมคุม้ ครองเด็กแห่งชาติ และคณะอนุ กรรมการคุม้ ครองเด็กระดับ
จังหวัดทุกจังหวัด ตาม พ.ร.บ. คุม้ ครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖ จะต้องมีการทางานเชิงรุกเพือ่ ป้องกันแก้ไขปญั หา ที่
จะส่งผลให้เด็กทีถ่ ูกละเมิดทางเพศ ถูกเลือกปฏิบตั ทิ ไ่ี ม่ดลี ดลงไป
(๓) กำรคุ้มครองเด็กในระดับท้ องถิ่ น
กลไกการคุม้ ครองเด็กในระดับตาบลท้องถิน่ ต้องมีการพัฒนาระบบการคุม้ ครองเด็ก ซึง่ จะมีคณะอนุ กรรมกา
ระดับท้องถิน่ ในปกป้องคุม้ ครองเด็กโดยตรง ครัน้ เมือ่ เด็กประสบปญั หาและตกเป็ นเหยื่อในกรณีต่างๆ ไม่
สามารถเข้าถึงบริการในการช่วยเหลือของรัฐ เนื่องจากอยู่ในพืน้ ทีห่ ่างไกล ถ้าเป็ นกรณีทเ่ี ป็ นเด็กไร้สญ
ั ชาติ เด็ก
ผูไ้ ม่มไี ม่มสี ถานะบุคคล ส่วนใหญ่อาจไม่สามารถเข้าถึงบริการใดๆ ของรัฐในท้องถิน่
หนึ่งในพืน้ ทีเ่ ป้าหมายในการดาเนินงานด้านการพัฒนาระบบการคุม้ ครองเด็ก และการจัดให้มกี ระบวนการอย่าง
มีสว่ นร่วมกับภาคีความร่วมมือต่างๆ คือ อาเภอสังขละบุร ี จังหวัดกาญจนบุร ี ซึง่ เป็ นพืน้ ทีช่ ายแดนระหว่าง
ประเทศไทยและประเทศพม่า ตัง้ อยูท่ างทิศตะวันตกสุดของประเทศไทย มีแนวชายแดนจรดกับประเทศพม่า
ประมาณ 170 กิโลเมตร มีลกั ษณะเป็ นป่าเขา มีช่องทางติดต่อกันสามารถเข้า-ออกได้ตลอดแนวชายแดน และ
ไม่มแี นวแบ่งเขตทีแ่ น่ นอน ประชากรในเขตอาเภอสังขละบุร ี ประกอบด้วยประชากรกลุม่ ชาติพนั ธุท์ ห่ี ลากหลาย
อาทิ คนไทยเชือ้ สายกระเหรีย่ ง มอญ พม่า เนปาล บังคลาเทศ ฯลฯ ประชากรกลุม่ ชาติพนั ธุส์ ว่ นใหญ่เป็ น
ประชากรพลัดถิน่ จากประเทศพม่า และได้รบั อนุ ญาตให้อยู่ในพืน้ ทีข่ องอาเภอสังขละบุรแี บบชัวคราว
่
แต่ไม่
สามารถเดินทางออกนอกพืน้ ทีไ่ ปยังอาเภอ หรือจังหวัดอื่นๆ ได้จนกว่าจะได้รบั อนุ ญาตจากหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง
(๔) สภำวกำรณ์ ปัญหำเด็กอำเภอสังขละบุรี
สภาวการณ์ปญั หาด้านเด็กในพืน้ ทีอ่ าเภอสังขละบุร ี เนื่องจากเป็ นพืน้ ทีม่ ลี กั ษณะพิเศษมีความหลากหลายของ
สภาพปญั หา เนื่องจากอยู่ตดิ ชายแดน มีการเคลือ่ นย้ายแรงงานเข้าออกตลอดเวลา ส่วนหนึ่งเป็ นการ
เคลือ่ นย้ายเข้ามาทางานในพืน้ ทีส่ ว่ นกลาง กรุงเทพมหานคร หรือ พืน้ ทีท่ ม่ี อี ตุ สาหกรรมภาคการผลิตและการ
บริการอื่นๆ เช่น ทีน่ ครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เป็ นต้น ส่วนกลุม่ ประชากรทีอ่ ยูต่ ดิ พืน้ ทีย่ งั มีปญั หา
เกีย่ วกับสถานะบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิง่ กลุม่ เด็กไร้สญ
ั ชาติ เด็กข้ามชาติ ซึง่ ประสบปญั หาเกีย่ วกับสถานะ
บุคคลและการถูกละเมิดสิทธิในด้านต่าง ๆ เช่น เรื่องทางเพศ การถูกแสวงประโยชน์ทงั ้ เรือ่ งการค้ามนุษย์ ซือ้
ประเวณีเด็ก ใช้แรงงานเด็ก ความรุนแรงได้ครอบครัว เด็กถูกท้องทิง้ กาพร้า ไม่สามารถเข้าถึงบริการขัน้
พืน้ ฐานของรัฐเนื่องจากยังขาดสถานะบุคคล
กลุม่ เด็กข้างต้นมีโอกาสเสีย่ งทีถ่ ูกนามาแสวงหาประโยชน์และ
ละเมิดสิทธิในพืน้ ทีช่ นั ้ ในเขตอาเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุร ี ซึง่ เป็ นแหล่งท่องเทีย่ วและมีสถานบริการ เช่น คา
ราโอเกะ นวด และ สถานบริการทางเพศจานวนมากในเขตเมือง เด็กทีอ่ ยู่ในพืน้ ทีเ่ ขตเมือง โดยเฉพาะกลุม่ ที่
ไม่ได้ศกึ ษาต่อและออกจากโรงเรียนกลางคัน เด็กไทยทัวๆ
่ ไป ทีป่ ระสบปญั หาความยากลาบาก เช่น ถูกละเมิด
ทางเพศ เด็กทีอ่ อกกลางคัน ปญั หาการถูกละเมิดทางเพศ และความรุนแรงในกลุม่ วัยรุ่นในเขตเมือง
นอกจากนัน้ แล้วเด็กอาจถูกส่งต่อไปยังพืน้ ทีจ่ งั หวัดต่างๆ ทีม่ กี ารใช้แรงงาน และอุตสาหกรรมภาคบริการต่างๆ

3

(๕) เป้ ำหมำยและกำรขับเคลื่อน
จากปรากฏการณ์และประเด็นปญั หาข้างต้น และผลของการสารวจข้อมูลและสภาพการณ์พฒ
ั นาการคุม้ ครอง
เด็กในพืน้ ทีอ่ าเภอสังขละบุร ี จังหวัดกาญจนบุร ี ทาให้มคี วามจาเป็ นยิง่ ทีจ่ ะพัฒนาแนวทางการคุม้ ครองเด็กให้
เกิดรูปธรรมในเชิงปฏิบตั กิ ารขึน้ ในพืน้ ทีต่ าบล และอาเภอสังขละบุร ี
มูลนิธเิ ครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวติ แรงงาน (LPN) ได้ดาเนินการร่วมกับองค์การช่วยเหลือเด็กสากล (Save
the Children) ในการทากิจกรรมเพือ่ หนุ นเสริมให้ชุมชน ท้องถิน่ ในระดับตาบล และอาเภอ พัฒนาระบบ
คุม้ ครองเด็กให้เป็ นรูปธรรม เพือ่ สามารถเข้าถึงการให้ความช่วยเหลือโดยตรงแก่เด็กไทย เด็กผูไ้ ม่มสี ถานะ
บุคคล เด็กเด็กโอกาส เด็กหนีภยั การสูร้ บในพืน้ ทีช่ ายแดนอาเภอสังขละบุร ี จังหวัดกาญจนบุร ี โดยเป้าหมาย
ของการดาเนินการดังกล่าวจะส่งผลให้เกิดกลไกการทางานของกลุม่ องค์กรภาคี และองค์กรความร่วมมือใน
ระดับท้องถิน่ อาเภอ และจังหวัด มีการพัฒนาระบบคุม้ ครองเด็กและแนวปฏิบตั ทิ ด่ี ตี อ่ การเข้าถึงสิทธิขนั ้ พืน้ ฐาน
ของเด็กผูม้ ปี ญั หาสถานะบุคคล มีกลไกการคุม้ ครองเด็กในทุกระดับตัง้ แต่ระดับท้องถิน่ โดยองค์กรปกครอง
ท้องถิน่ ระดับอาเภอและระดับจังหวัด ซึง่ จะเป็ นกลไกหลักให้เอือ้ ต่อเข้าถึงการคุม้ ครองอย่างจริงจัง และการ
ขับเคลือ่ นกลไกการคุม้ ครองเด็กจะทาให้เกิดการทางานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็ นรูปธรรม รวมถึงเชื่อมโยง
ในเชิงนโยบายระดับพืน้ ทีช่ ุมชน ท้องถิน่ และระดับชาติ

