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ท ำไมองคก์รปกครองท้องถ่ินต้องมีและพฒันำระบบคุ้มครองเดก็ 
กรณีศึกษำพื้นท่ีน ำร่อง  ต ำบลหลองล ู อ ำเภอสงัขละบรุี จงัหวดักำญจนบรุี 

สมพงค ์ สระแก้ว 
มลูนิธิเครือข่ำยส่งเสริมคณุภำพชีวิตแรงงำน (LPN) 

๑๑  ตลุำคม  ๒๕๕๖ 
 

(๑) เกร่ินน ำ 
เมือ่ปลายปี ๒๕๕๕  ทมีงานมลูนิธเิครอืข่ายสง่เสรมิคณุภาพชวีติแรงงาน (LPN)  ไดล้งด าเนินการส ารวจขอ้มลู
และสภาพการณ์พฒันาการคุม้ครองเดก็ในพืน้ทีอ่ าเภอสงัขละบรุ ี จงัหวดักาญจนบรุ ี   เพือ่ศกึษาระบบการ
คุม้ครองเดก็ในพืน้ที ่ และพฒันาเป็นแนวทางการคุม้ครองเดก็ โดยไดร้บัการสนับสนุนจาก และ ส านักงาน
สง่เสรมิสวสัดภิาพและพทิกัษ์เดก็ เยาวชน ผูด้อ้ยโอกาสและผูส้งูอายุ (สท.) 
 
จากนัน้ไดน้ าเสนอผลการส ารวจเมือ่ตน้ปี ๒๕๕๖  ต่อหน่วยงานทัง้ภาครฐั เอกชน องคก์รภาคประชาสงัคมที่
เกีย่วขอ้ง ขอ้แลกเปลีย่นในเวทกีารประชุมท าใหเ้หน็ถงึทศิทางในการขบัเคลือ่นงานลงไปสูก่ารท างานเชงิ
นโยบายดา้นการคุม้ครองเดก็ในองคก์รปกครองทอ้งถิน่ ซึง่องคก์รพฒันาเอกชนทัง้ในและองคก์ารระหว่าง
ประเทศในท างานดา้นการสง่เสรมิโอกาสทางการศกึษาแก่เดก็ไดเ้หน็พอ้งตอ้งกนัว่า  ในระดบัพืน้ทีป่ญัหาตอ้งมี
ระบบการคุม้ครองเดก็ทีด่ ี  หน่วยงานภาครฐัทีเ่ป็นหลกัภายใตก้ารสงักดัของกระทรวงการพฒันาสงัคมและ
ความมัน่คงของมนุษย ์(พม.) ตอ้งเขา้มาท างานอย่างใกลช้ดิมากขึน้ เพราะพืน้ทีช่ายแดนไทยและพมา่ เดก็เป็น
กลุม่ทีเ่ปราะบางมาก ขาดโอกาสในการเขา้ถงึบรกิารของรฐั เขา้ไมถ่งึสทิธทิางการศกึษา  สขุภาพ ความไม่
ปลอดภยัในชวีติและร่างกาย  กรณเีดก็ถูกละเมดิทางเพศ หรอืถูกท าอนาจารทางเพศ  เขาเหลา่นัน้ไมค่อ่ยไดร้บั
การช่วยเหลอืหรอืไดร้บัการปฏบิตัทิีด่ ี เขา้ไมถ่งึสทิธ ิ ขาดกลไกภาครฐัทีม่ปีระสทิธภิาพ รวมถงึการสนับสนุน
และการก ากบัทศิทาง  มลูนธิเิครอืข่ายสง่เสรมิคณุภาพชวีติแรงงาน เลง็เหน็ว่า ตอ้งมกีารท างานต่อเนื่องทีจ่ะ
ยงัผลใหเ้หน็ ระบบการคุม้ครองเดก็ทีเ่ป็นรูปธรรม 
 

(๒) สถำนกำรณ์กำรคุ้มครองเดก็ในระดบันโยบำย 
เน่ืองจากสถานการณ์และการเปลีย่นแปลงสงัคมในปจัจบุนัทัง้ภายในประเทศและกระแสสากลท าใหเ้ดก็และ
เยาวชนตอ้งเผชญิกบัความทา้ทายใหม ่ ๆ และสถานการณ์ปญัหาตา่ง ๆ อนัเป็นอุปสรรคและเป็นอนัตรายต่อ
การด าเนินชวีติ มแีนวโน้มทีป่ญัหาจะเพิม่ความรุนแรงและมคีวามซบัซอ้นมากขึน้  การวเิคราะหเ์พือ่หาสาเหตุ
และแนวทางในการแกไ้ขปญัหาตอ้งอาศยัขอ้มลูทีม่คีวามต่อเน่ืองและทนัต่อสถานการณ์ จงึจะสามารถใช้
ก าหนดนโยบายหรอืมาตรการป้องกนัและแกป้ญัหาเกีย่วกบัเดก็และเยาวชนไดต้รงเป้าหมายและอยา่ง
เหมาะสม 
 
ประเทศไทย มกีฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการคุม้ครองเดก็ อาท ิ  พระราชบญัญตักิารคุม้ครองเดก็ปี พ.ศ. ๒๕๔๖   
พระราชบญัญตัคิุม้ครองผูถู้กกระท าความรุนแรงงานในครอบครวั พ.ศ. ๒๕๕๐ พระราชบญัญตัป้ิองกนัและ
ปราบปรามการคา้มนุษย ์พ.ศ. ๒๕๕๑   และอนุสญัญาไอแอลโอฉบบั ๑๘๒ ว่าดว้ยการหา้มและการด าเนินการ
โดยทนัท ี เพือ่ขจดัการใชแ้รงงานเดก็ในรปูแบบทีเ่ลวรา้ย   แต่การบงัคบัใชก้ฎหมายยงัไมส่ามารถด าเนินการ
เอาผดิกบัผูก้ระท าผดิ  ผูเ้สยีหายถูกละเมดิสทิธซิ า้  ซึง่กลไกภาครฐัอาจยงัไมเ่ขา้ถงึการแกไ้ขปญัหาอย่างเป็น
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รูปธรรม    ประเทศไทยมโีครงสรา้งคณะกรรมคุม้ครองเดก็แห่งชาต ิ  และคณะอนุกรรมการคุม้ครองเดก็ระดบั
จงัหวดัทุกจงัหวดั ตาม พ.ร.บ. คุม้ครองเดก็ พ.ศ.๒๕๔๖  จะตอ้งมกีารท างานเชงิรุกเพือ่ป้องกนัแกไ้ขปญัหา ที่
จะสง่ผลใหเ้ดก็ทีถู่กละเมดิทางเพศ ถูกเลอืกปฏบิตัทิีไ่มด่ลีดลงไป  
 

(๓) กำรคุ้มครองเดก็ในระดบัท้องถ่ิน 
กลไกการคุม้ครองเดก็ในระดบัต าบลทอ้งถิน่ ตอ้งมกีารพฒันาระบบการคุม้ครองเดก็ ซึง่จะมคีณะอนุกรรมกา
ระดบัทอ้งถิน่ในปกป้องคุม้ครองเดก็โดยตรง ครัน้เมือ่เดก็ประสบปญัหาและตกเป็นเหยื่อในกรณตี่างๆ ไม่
สามารถเขา้ถงึบรกิารในการชว่ยเหลอืของรฐั เน่ืองจากอยู่ในพืน้ทีห่่างไกล ถา้เป็นกรณทีีเ่ป็นเดก็ไรส้ญัชาต ิเดก็
ผูไ้มม่ไีมม่สีถานะบคุคล  สว่นใหญ่อาจไมส่ามารถเขา้ถงึบรกิารใดๆ ของรฐัในทอ้งถิน่  
 
หน่ึงในพืน้ทีเ่ป้าหมายในการด าเนินงานดา้นการพฒันาระบบการคุม้ครองเดก็ และการจดัใหม้กีระบวนการอย่าง
มสีว่นร่วมกบัภาคคีวามร่วมมอืต่างๆ  คอื อ าเภอสงัขละบรุ ี  จงัหวดักาญจนบรุ ี ซึง่เป็นพืน้ทีช่ายแดนระหว่าง
ประเทศไทยและประเทศพมา่ ตัง้อยูท่างทศิตะวนัตกสดุของประเทศไทย  มแีนวชายแดนจรดกบัประเทศพมา่
ประมาณ 170 กโิลเมตร มลีกัษณะเป็นป่าเขา มชี่องทางตดิต่อกนัสามารถเขา้-ออกไดต้ลอดแนวชายแดน และ
ไมม่แีนวแบง่เขตทีแ่น่นอน ประชากรในเขตอ าเภอสงัขละบรุ ีประกอบดว้ยประชากรกลุม่ชาตพินัธุท์ ีห่ลากหลาย 
อาท ิ คนไทยเชือ้สายกระเหรีย่ง มอญ พมา่ เนปาล บงัคลาเทศ ฯลฯ ประชากรกลุม่ชาตพินัธุส์ว่นใหญ่เป็น
ประชากรพลดัถิน่จากประเทศพมา่ และไดร้บัอนุญาตใหอ้ยู่ในพืน้ทีข่องอ าเภอสงัขละบรุแีบบชัว่คราว แต่ไม่
สามารถเดนิทางออกนอกพืน้ทีไ่ปยงัอ าเภอ หรอืจงัหวดัอื่นๆ ไดจ้นกว่าจะไดร้บัอนุญาตจากหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง 

 
(๔) สภำวกำรณ์ปัญหำเดก็อ ำเภอสงัขละบรีุ 

สภาวการณ์ปญัหาดา้นเดก็ในพืน้ทีอ่ าเภอสงัขละบรุ ี  เน่ืองจากเป็นพืน้ทีม่ลีกัษณะพเิศษมคีวามหลากหลายของ
สภาพปญัหา เน่ืองจากอยู่ตดิชายแดน มกีารเคลือ่นยา้ยแรงงานเขา้ออกตลอดเวลา สว่นหน่ึงเป็นการ
เคลือ่นยา้ยเขา้มาท างานในพืน้ทีส่ว่นกลาง กรุงเทพมหานคร หรอื พืน้ทีท่ ีม่อีตุสาหกรรมภาคการผลติและการ
บรกิารอื่นๆ เช่น ทีน่ครปฐม สมทุรสาคร  สมทุรสงคราม เป็นตน้ สว่นกลุม่ประชากรทีอ่ยูต่ดิพืน้ทีย่งัมปีญัหา
เกีย่วกบัสถานะบคุคล โดยเฉพาะอย่างยิง่ กลุม่เดก็ไรส้ญัชาต ิ  เดก็ขา้มชาต ิ  ซึง่ประสบปญัหาเกีย่วกบัสถานะ
บคุคลและการถูกละเมดิสทิธใินดา้นต่าง ๆ เช่น  เรื่องทางเพศ การถูกแสวงประโยชน์ทัง้เรือ่งการคา้มนุษย ์ซือ้
ประเวณเีดก็ ใชแ้รงงานเดก็  ความรุนแรงไดค้รอบครวั เดก็ถูกทอ้งทิง้ ก าพรา้ ไมส่ามารถเขา้ถงึบรกิารขัน้
พืน้ฐานของรฐัเน่ืองจากยงัขาดสถานะบคุคล  กลุม่เดก็ขา้งต้นมโีอกาสเสีย่งทีถู่กน ามาแสวงหาประโยชน์และ
ละเมดิสทิธใินพืน้ทีช่ัน้ในเขตอ าเภอเมอืงจงัหวดักาญจนบรุ ี  ซึง่เป็นแหลง่ท่องเทีย่วและมสีถานบรกิาร เช่น คา
ราโอเกะ นวด และ สถานบรกิารทางเพศจ านวนมากในเขตเมอืง เดก็ทีอ่ยู่ในพืน้ทีเ่ขตเมอืง โดยเฉพาะกลุม่ที่
ไมไ่ดศ้กึษาต่อและออกจากโรงเรยีนกลางคนั เดก็ไทยทัว่ๆ ไป ทีป่ระสบปญัหาความยากล าบาก เช่น ถูกละเมดิ
ทางเพศ เดก็ทีอ่อกกลางคนั ปญัหาการถูกละเมดิทางเพศ และความรุนแรงในกลุม่วยัรุ่นในเขตเมอืง  
นอกจากนัน้แลว้เดก็อาจถูกสง่ต่อไปยงัพืน้ทีจ่งัหวดัต่างๆ ทีม่กีารใชแ้รงงาน และอุตสาหกรรมภาคบรกิารต่างๆ    
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(๕) เป้ำหมำยและกำรขบัเคลื่อน 
จากปรากฏการณ์และประเดน็ปญัหาขา้งตน้ และผลของการส ารวจขอ้มลูและสภาพการณ์พฒันาการคุม้ครอง
เดก็ในพืน้ทีอ่ าเภอสงัขละบรุ ีจงัหวดักาญจนบรุ ี  ท าใหม้คีวามจ าเป็นยิง่ทีจ่ะพฒันาแนวทางการคุม้ครองเดก็ให้
เกดิรปูธรรมในเชงิปฏบิตักิารขึน้ในพืน้ทีต่ าบล และอ าเภอสงัขละบรุ ี 
 
มลูนิธเิครอืข่ายสง่เสรมิคณุภาพชวีติแรงงาน (LPN) ไดด้ าเนินการรว่มกบัองคก์ารช่วยเหลอืเดก็สากล (Save 
the Children) ในการท ากจิกรรมเพือ่หนุนเสรมิใหชุ้มชน ทอ้งถิน่ในระดบัต าบล และอ าเภอ พฒันาระบบ
คุม้ครองเดก็ใหเ้ป็นรปูธรรม เพือ่สามารถเขา้ถงึการใหค้วามช่วยเหลอืโดยตรงแก่เดก็ไทย เดก็ผูไ้มม่สีถานะ
บคุคล เดก็เดก็โอกาส เดก็หนภียัการสูร้บในพืน้ทีช่ายแดนอ าเภอสงัขละบรุ ี  จงัหวดักาญจนบรุ ี  โดยเป้าหมาย
ของการด าเนินการดงักลา่วจะสง่ผลใหเ้กดิกลไกการท างานของกลุม่ องคก์รภาค ี และองคก์รความร่วมมอืใน
ระดบัทอ้งถิน่ อ าเภอ และจงัหวดั มกีารพฒันาระบบคุม้ครองเดก็และแนวปฏบิตัทิีด่ตีอ่การเขา้ถงึสทิธขิัน้พืน้ฐาน
ของเดก็ผูม้ปีญัหาสถานะบคุคล  มกีลไกการคุม้ครองเดก็ในทุกระดบัตัง้แตร่ะดบัทอ้งถิน่ โดยองคก์รปกครอง
ทอ้งถิน่ ระดบัอ าเภอและระดบัจงัหวดั ซึง่จะเป็นกลไกหลกัใหเ้อือ้ตอ่เขา้ถงึการคุม้ครองอย่างจรงิจงั   และการ
ขบัเคลือ่นกลไกการคุม้ครองเดก็จะท าใหเ้กดิการท างานอย่างมปีระสทิธภิาพและเป็นรปูธรรม รวมถงึเชื่อมโยง
ในเชงินโยบายระดบัพืน้ทีชุ่มชน ทอ้งถิน่ และระดบัชาต ิ  
 


