
   

เอ้ืออาทร ร	วมคุ�มครองเด็ก 
 

 เรามกัจะเห็นข่าวเกี�ยวกบัการละเมิดเด็กตามหนา้หนงัสือพิมพห์รือในโทรทศัน์ แต่ทราบหรือไม่วา่ ปัญหาเกี�ยวกบัการ

คุม้ครองเด็กมีขอบเขตที�กวา้งกวา่นั)น และในประเทศไทยปัญหาเหล่านี) น่าเป็นห่วงอยา่งยิ�ง  

 

• ทุกๆ ปี มีเด็กประมาณ ๔๐,๐๐๐ คน ที�ไม่ไดรั้บการจดทะเบียนการเกิด นั�นหมายถึง การไม่มีตวัตนทางกฎหมาย ซึ� ง
อาจเป็นอุปสรรคต่อการเขา้ถึงบริการต่างๆของรัฐ เช่น บริการสุขภาพการศึกษา ฯลฯ และอาจตกอยู่ในความเสี�ยง
ต่อการถูกละเมิด และแสวงประโยชน์  

• ปัจจุบนัประเทศไทยมีบุคคลไร้สัญชาติอยูป่ระมาณ ๒ ลา้นคน ในจาํนวนนี)  ประกอบไปดว้ยกลุ่มชาติพนัธ์ุที�อาศยั
อยูใ่นภาคเหนือประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ คน  

• ทุกๆ ปี มีเด็กนบัพนัถูกล่อลวงจากขบวนการคา้มนุษย ์ทั)งที�ถูกส่งมาขายในประเทศไทย และถูกส่งออกไปขายยงั
ต่างประเทศ โดยถูกบงัคบัใหข้ายบริการทางเพศทาํงานหนกั หรือเป็นขอทาน  

• ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ มีผูห้ญิงและเด็กเกือบ ๒๗,๐๐๐ คน เขา้รับการรักษาพยาบาลที�โรงพยาบาลประจาํจงัหวดัทั�ว
ประเทศ เนื�องจากถูกทาํร้าย โดยส่วนใหญ่ถูกละเมิดทางเพศ  

• ตามพื)นที�แนวชายแดน ความรุนแรงจากเหตุการณ์ไม่สงบส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย สภาพจิตใจ และ
การศึกษาของเด็ก ในบางพื)นที�เด็กอาจมีความเสี�ยงต่อการถูกเกณฑ์ไปเป็นทหาร หรือลูกหาบให้กบักองกาํลงัติด
อาวธุดว้ย  

• จาํนวนเยาวชนที�กระทาํผิดกฎหมายเพิ�มมากขึ)นเรื�อยๆ โดยเฉลี�ยในแต่ละวนัจะมีเด็กและเยาวชนเกือบ ๓,๐๐๐ คน 
ตอ้งอยู่ในสถานพินิจ และอีกประมาณ ๖,๒๗๑ คนอยู่ในศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนทั�วประเทศ ซึ� งเด็ก
เหล่านี) มีความเสี�ยงที�จะถูกละเมิด ตกเป็นเหยื�อของความรุนแรง ใชย้าเสพติด และติดเชื)อเอชไอว ี 

• ในประเทศไทยอายขุั)นตํ�าของเด็ก ที�ตอ้งไดรั้บโทษหากกระทาํผดิกฎหมาย คือ ๑๐ ปี ซึ� งถือวา่ เป็นอายุที�นอ้ยมากใน
มาตรฐานสากล 

 

การทาํความเขา้ใจเกี�ยวกบัการคุม้ครองเด็ก จะช่วยใหพ้อ่แม่ โรงเรียน ชุมชน สามารถช่วยดูแลให้ลูกหลานและเด็กในชุมชน
ไดรั้บความปลอดภยัมากขึ)น ทุกคนมีหนา้ที�ในการสอดส่องเฝ้าระวงั ปกป้องเด็กจากการถูกกระทาํทารุณ การถูกทอดทิ)ง 
การคา้มนุษย ์การใชแ้รงงานเด็ก และการถูกแสวงประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ  ควรแจง้ให้หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งสามารถให้
ความช่วยเหลือเด็กที�ตกเป็นเหยื�อไดอ้ยา่งทนัท่วงที ควรช่วยฟื) นฟูสภาพร่างกาย  และจิตใจของเด็กใหก้ลบัมาเหมือนเดิม 
 

ข้อมูลสนับสนุน 

 การคุม้ครองเด็ก หมายถึง การป้องกนัและปกป้องเด็กจากความรุนแรง การถูกแสวงหาประโยชน์ การละเลยทอดทิ)ง หรือ
รูปแบบการกระทาํต่างๆที�อาจก่อใหเ้กิดผลกระทบดา้นลบต่อร่างกายและจิตใจ การพฒันา และศกัดิH ศรีของเด็ก 

 การคุม้ครองเด็กไม่ใช่เรื�องภายในครอบครัวเท่านั)น เราทุกคนมีหนา้ที�สอดส่องดูแล และคุม้ครองเด็กในครอบครัว และใน
ชุมชน เพื�อใหเ้ด็กมีความปลอดภยั หากพบเห็นการล่วงละเมิดเด็ก การละเลยทอดทิ)งเด็ก การแสวงประโยชน์จากเด็ก การคา้



เด็ก หรือการปฏิบติัต่อเด็กโดยมิชอบอื�นๆ กรุณาแจง้ศูนยป์ระชาบดี หมายเลขโทรศพัท์ 1300 หรือศูนยพึ์�งได ้1669 ผูที้�แจง้
เหตุดว้ยเจตนาดีจะไดรั้บการคุม้ครองทางกฎหมายดว้ย 

 การละเมิดทางเพศมีโอกาสเกิดขึ)นกบัเด็กทั)งหญิงและชาย เด็กส่วนใหญ่รู้จกัผูล้ะเมิด ดงันั)น ผูใ้หญ่ตอ้งทาํให้เด็กเขา้ใจวา่
พวกเขาไม่ใช่คนผิด และสร้างความไวว้างใจ เพื�อใหเ้ด็กสามารถบอกปัญหาต่างๆได ้ 

 เด็กทุกคนควรเติบโตในสภาพแวดลอ้มของครอบครัว ถา้ครอบครัวไม่สามารถดูแลเด็กได ้รัฐควรพยายาม ใชทุ้กมาตรการ
เพื�อใหก้ารช่วยเหลือ แกไ้ขอุปสรรคต่างๆ ใหเ้ด็กไดอ้ยูก่บัครอบครัว 

 เด็กทุกคนมีสิทธิที�จะมีชื�อและสัญชาติใดสัญชาติหนึ� ง การจดทะเบียนเกิดช่วยให้เด็กได้รับสิทธิทางการศึกษา การ
รักษาพยาบาล การบริการทางกฎหมาย หรือบริการทางสงัคมอื�นๆ  

 การใชแ้รงงานเด็กอายตุ ํ�ากวา่ ๑๕ ปีถือว่าผิดกฎหมาย เด็กควรไดรั้บการคุม้ครองจากการใชแ้รงงานที�เป็นอนัตราย การ
ทาํงานไม่ควรขดัขวางการเรียนของเด็ก 

 เด็กจะมีความเสี�ยงต่อการคา้มนุษย ์ถา้ระบบการคุม้ครองไม่เขม้แข็ง เช่น ระบบการศึกษา ระบบเงินช่วยเหลือ และโอกาส
ในการทาํงานของผูป้กครอง ฯลฯ รัฐ องคก์รเอกชนและครอบครัว มีหนา้ที�ป้องกนัการคา้เด็ก และช่วยเหลือเด็กที�ตกเป็น
เหยื�อของการคา้มนุษย ์เพื�อใหเ้ขาไดก้ลบัคืนสู่ครอบครัวและชุมชน ถา้เป็นสิ�งที�ดีที�สุดสาํหรับเด็ก 

 ครอบครัว ชุมชน สงัคม ควรใหโ้อกาสเด็กที�เคยกระทาํผิดและไดรั้บการฟื) นฟ ูเยยีวยา และกลบัคืนสู่สงัคม 

 เด็กทุกคนควรไดรั้บขอ้มูลที�เหมาะสมกบัวยั เรียนรู้ที�จะปกป้องตวัเองจากการล่วงละเมิด ความรุนแรง และการถูกแสวง
ประโยชน์ มีสิทธิที�จะบอกสิ�งที�ตวัเองตอ้งการ และร่วมตดัสินใจในสิ�งที�เกี�ยวกบัตวัของพวกเขาเอง 

 

ข้อมูลสนับสนุนสําหรับสาระสําคัญลาํดับที�  : 

การคุ้มครองเด็ก หมายถึง การป้องกนัและปกป้องเด็กจากความรุนแรง การถูกแสวงหาประโยชน์ การละเลยทอดทิ'ง 

หรือรูปแบบการกระทาํต่างๆที�อาจก่อให้เกดิผลกระทบด้านลบต่อร่างกายและจิตใจ การพฒันา และศักดิ1ศรีของเด็ก 
 

• ประเทศไทยมีกฎหมายหลายฉบบัที�เกี�ยวขอ้งกับการคุม้ครองเด็ก เช่น พระราชบญัญติัคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ ,

พระราชบญัญติัคุม้ครองผูถู้กกระทาํรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ , พระราชบญัญติัส่งเสริมการพฒันาเด็กและ

เยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ , พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานพ.ศ.๒๕๔๑ , นอกจากนี)  ยงัไดร่้วมลงนามในขอ้ตกลง

นานาชาติ เช่น อนุสัญญาวา่ดว้ยสิทธิเด็ก , อนุสัญญาว่าดว้ยการขจดัแรงงานเด็กในรูปแบบที�เลวร้ายที�สุด (หมายเลขที� 

๑๘๒) และมี บนัทึกขอ้ตกลงนานาชาติเพื�อความเขา้ใจร่วมกนัระหว่างประเทศ เพื�อต่อตา้นการคา้มนุษย ์ซึ� งกฎหมาย

เหล่านี)  เป็นพื)นฐานในการทาํงานดา้นการคุม้ครองเด็ก  

 



• การปฏิบติัต่อเด็กโดยมิชอบสามารถแบ่งไดด้งันี)   

o การละเมิด  

� การละเมิดทางกาย เช่น การต่อยหรือทุบตี จบัตวัเด็กเขยา่ หรือโยน ตีเด็กดว้ยวสัดุหรือสิ�งของ ใชไ้ฟ

จี)หรือใชน้ํ)าร้อนลวก ทาํใหเ้ด็กหายใจไม่ออก  

� การละเมิดทางเพศ เช่น การข่มขืน การสําเร็จความใคร่ การกอดรัดลูบไลร่้างกาย การให้เด็กไดรั้บรู้

ในสิ�งที�ไม่บงัควรทางเพศ และชกันาํใหเ้ด็กประพฤติตนในเชิงย ั�วยวนทางเพศ ซึ� งรวมถึงการให้เด็กดู

หรือมีส่วนร่วมในการผลิตสื�อลามกดว้ย  

� การละเมิดทางอารมณ์ เช่น ทาํใหเ้ด็กรู้สึกวา่ตนเองไม่มีใครรัก ไร้ค่า ไม่คู่ควร การข่มขู่จนทาํให้รู้สึก

ตกใจกลวั การดูถูกเหยยีดหยาม เยาะเยย้ ทาํใหเ้ด็กอบัอาย การเลือกปฏิบติั แบ่งแยกกีดกนั  

o การใช้ความรุนแรงต่อเด็ก คือ การกระทาํที�ส่งผลร้ายต่อความปลอดภยั สวสัดิภาพ และสภาพจิตใจของเด็ก 

เช่น  

� เด็กที�เขา้ร่วมในกลุ่มเด็ก/เยาวชน ที�มีการใชค้วามรุนแรง  

� การรังแกระหวา่งเด็ก (bullying)  

� การ ‘รับนอ้ง’ ในสถาบนัการศึกษาดว้ยกิจกรรมที�รุนแรง  

� ความรุนแรงระหวา่งบุคคลที�ไม่ไดเ้กี�ยวเนื�องกนั ซึ� งส่วนใหญ่จะเกิดนอกบา้น  

o การละเลย คือ ความบกพร่องในการจดัหาสิ�งที�จาํเป็นสําหรับการพฒันาของเด็กในทุกๆ ดา้น ตั)งแต่สุขภาพ 

การศึกษา พฒันาการทางอารมณ์ โภชนาการ ที�อยูอ่าศยั สภาพแวดลอ้มที�ปลอดภยั ในบริบทที�ครอบครัวหรือ

ผูดู้แลมีความสามารถที�จะจดัหาไดต้ามสมควร จนถึงขั)นที�เกิดอนัตรายต่อร่างกายและพฒันาการของเด็ก เช่น 

เด็กไม่ไดรั้บอาหารเพียงพอ ขาดเสื)อผา้ ไม่มีที�อยูอ่าศยัที�ปลอดภยั ปล่อยเด็กไวโ้ดยไม่มีใครดูแล ทาํให้เด็กตอ้ง

ดูแลตนเอง หรือรับหน้าที�ดูและน้องๆ ทั)งที�ตนเองยงัมีอายุน้อยเกินควร ละเลยที�จะพาเด็กไปหาหมอหรือไป

โรงเรียน  

o การแสวงประโยชน์จากเด็ก คือ การใช้เด็กในกิจกรรมซึ� งสนองประโยชน์แก่คนอื�นแต่บั�นทอนสุขภาพกาย 

และจิตใจของเด็ก  

� การคา้เด็ก  

� การใชแ้รงงานเด็ก  



� การคา้ประเวณีเด็ก  

� การผลิตสื�อลามกที�เกี�ยวกบัเด็ก  

� การบงัคบัใหเ้ด็กแต่งงาน  

� การบงัคบัใชเ้ด็กเป็นกองกาํลงัสู้รบ  

� การนาํเด็กไปขอทาน  

• การถูกละเมิด ละเลย แสวงประโยชน์ และการใชค้วามรุนแรง สามารถเกิดขึ)นไดก้บัทั)งเด็กหญิงและเด็กชาย กลุ่มเด็กที�มี

ความเสี�ยงต่อการปฏิบติัโดยมิชอบ ไดแ้ก่ เด็กพิการ เด็กกลุ่มชาติพนัธ์ุ เด็กเร่ร่อน เด็กที�เขา้สู่กระบวนการยุติธรรม เด็กผู ้

อพยพและเด็กไร้สัญชาติ 

 

ข้อมูลสนับสนุนสําหรับสาระสําคัญลาํดับที�  : 

การคุ้มครองเด็กไม่ใช่เรื�องภายในครอบครัวเท่านั'น เราทุกคนมีหน้าที�สอดส่องดูแล และคุ้มครองเด็กในครอบครัว 
และในชุมชน เพื�อให้เด็กมีความปลอดภัย หากพบเห็นการล่วงละเมิดเด็ก การละเลยทอดทิ'งเด็ก การแสวงประโยชน์จากเด็ก 
การค้าเด็ก หรือการปฏิบัติต่อเด็กโดยมิชอบอื�นๆ กรุณาแจ้งศูนย์ประชาบดี หมายเลขโทรศัพท์ 1300 หรือศูนย์พึ�งได้ 1669 ผู้
ที�แจ้งเหตุด้วยเจตนาดีจะได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายด้วย 
 

• การคุม้ครองเด็กจากการถูกละเมิด ละเลย แสวงประโยชน์ และการใชค้วามรุนแรงนั)น ทาํไดโ้ดยการสร้างสภาพแวดลอ้ม

ที�ปลอดภยั ทั)งในครอบครัว ในโรงเรียน และในชุมชน เราไม่ควรคิดว่าการล่วงละเมิด ละเลย และใช้ความรุนแรงเป็น

เรื� องส่วนตวัของครอบครัวอื�นที�ไม่ควรเขา้ไปยุ่ง การคุม้ครองเด็กเป็นเรื� องสาธารณะ และเป็นหน้าที�ของทุกคนที�จะ

หยดุย ั)งการทาํร้ายเด็กในทุกรูปแบบ ถา้ปล่อยให้เด็กตกเป็นเหยื�อของการล่วงละเมิดหรือความรุนแรง จะเป็นอนัตรายต่อ

เด็กอยา่งมาก และทาํใหก้ารช่วยเหลือ เยยีวยาฟื) นฟูเด็กทาํไดย้าก  

• เด็กส่วนใหญ่ที�ถูกละเมิด ถูกข่มขู่ไม่ให้ขอความช่วยเหลือ หรือบอกเรื�องราวกบัใคร หรืออาจถูกปรักปรําวา่สิ�งที�เกิดขึ)น

เป็นเพราะเด็กผิดเอง นอกจากนั)น ผูก้ระทาํมกัเป็นผูที้�มีอาํนาจเหนือกวา่เด็ก ทาํให้เด็กยอมให้เหตุการณ์เกิดขึ)น และไม่

สามารถขอความช่วยเหลือจากคนอื�นไดเ้ลย จึงมีความจาํเป็นที�ผูที้�เห็นเหตุการณ์ตอ้งเขา้ไปแทรกแซง ยบัย ั)ง หรือรายงาน

ใหเ้จา้หนา้ที�ตามกฎหมายดาํเนินการ 

• เจา้หนา้ที�ในชุมชน เช่น ครู เจา้หนา้ที�อนามยั นกัสังคมสงเคราะห์ ควรรู้วา่เด็กคนไหนกาํลงัอยูใ่นสภาวะเสี�ยงต่อการถูก

ละเลย ล่วงละเมิด ความรุนแรง หรือแสวงประโยชน์ (รวมการคา้มนุษย)์ และดาํเนินการให้ความช่วยเหลือต่อครอบครัว 



เพื�อที�ครอบครัวจะสามารถดูแลเด็กๆได ้และลดความเสี�ยงของเด็กต่อการถูกละเลย ล่วงละเมิด ทารุณกรรม ความรุนแรง 

หรือแสวงประโยชน์ได ้ 

• ศูนยป์ระชาบดี(1300) คือ  ศูนยข์องกระทรวงพฒันาสังคมและความมั�นคงของมนุษย ์ที�มีหนา้ที� ให้ความช่วยเหลือและ

คุม้ครองผูต้กเป็นเหยื�อปัญหาทางสังคม ส่วนศูนยพ์ึ�งได ้(1669) จะอยูที่�โรงพยาบาลในทุกจงัหวดั มีหนา้ที�ช่วยเหลือเด็ก

และผูห้ญิงที�ประสบปัญหาความรุนแรง เพื�อให้ได้รับการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิต จากแพทย ์นักจิตวิทยา นัก

สังคมสงเคราะห์และทีมสหวชิาชีพ รวมถึงการส่งต่อไปยงัหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อให้ความช่วยเหลือต่อไป ผูที้�พบเห็น

การปฏิบติัต่อเด็กโดยมิชอบ สามารถแจง้ไดที้�ศูนยเ์หล่านี)  โดยผูที้�แจง้จะไดรั้บการคุม้ครองและไม่ตอ้งรับผิดทั)งในทาง

แพง่ ทางอาญาหรือทางปกครอง หากกระทาํโดยสุจริต 

 

ข้อมูลสนับสนุนสําหรับสาระสําคัญลาํดับที�  : 

การละเมิดทางเพศมีโอกาสเกิดขึ'นกับเด็กทั'งหญิงและชาย เด็กส่วนใหญ่รู้จักผู้ละเมิด ดังนั'น ผู้ใหญ่ต้องทําให้เด็ก
เข้าใจว่าพวกเขาไม่ใช่คนผดิ และสร้างความไว้วางใจ เพื�อให้เด็กสามารถบอกปัญหาต่างๆได้  

 

• การละเมิดต่อเด็กมกัเกิดขึ)นโดยผูที้�อยู่ในฐานะที�เหนือกว่า ไม่ว่าจะเป็นความรับผิดชอบเหนืออีกฝ่าย ได้รับความ

ไวว้างใจ หรือมีอาํนาจ และใชฐ้านะที�เหนือกวา่นี) ในทางที�ผิด ผูก้ระทาํอาจเป็นสมาชิกในครอบครัว ครู คนในชุมชนที�

คุน้เคย หรือคนแปลกหนา้ แต่จากสถิติแลว้การทารุณกรรม การใชค้วามรุนแรงต่อเด็กส่วนใหญ่จะเกิดขึ)นที�บา้นในกลุ่ม

เด็กอาย ุ๑-๕ ปี ผูก้ระทาํความรุนแรงต่อเด็กมากที�สุดคือ พอ่ (ร้อยละ ๒๕) พี�ชายและญาติ (ร้อยละ ๒๒) 

• เด็กแต่ละคนแสดงออกแตกต่างกนัหลงัจากถูกละเมิด ขอ้บ่งชี) ว่าเด็กถูกละเมิดทางเพศ ไดแ้ก่ เด็กเป็นโรคติดต่อทาง

เพศสัมพนัธ์ หรือตั)งครรภก่์อนวยัอนัควร เด็กพดูหรือแสดงออกถึงความรู้เรื�องพฤติกรรมทางเพศอยา่งเกินวยั รวมถึงการ

ยยุงใหเ้ด็กคนอื�นกระทาํกิจกรรมทางเพศ หรืออาการหวาดกลวัคนโดยทั�วไป หรือต่อบางคนเป็นพิเศษ (เช่น พอ่ พี�ชาย) 

• การถูกละเมิดส่งผลร้ายแรงต่อเด็กทั)งดา้นสุขภาพกาย เช่น การบาดเจ็บ ซึ� งอาจรุนแรงถึงแก่ชีวิต การติดโรคติดต่อทาง

เพศสัมพนัธ์และเอดส์ การตั)งครรภ ์ และผลกระทบทางจิตใจ เช่น หวาดกลวั เครียด ทอ้แท ้อบัอาย คิดว่าตนเองไม่มีค่า 

สูญเสียความเชื�อมั�นในตวัเอง ซึ� งผลกระทบเหล่านี)อาจคงอยูใ่นระยะยาว เด็กที�เป็นเหยื�อของการละเมิดทางเพศ และการ

แสวงประโยชน์ ตอ้งการการแทรกแซงเพื�อยติุเหตุการณ์ดงักล่าวและเพื�อใหไ้ดรั้บช่วยเหลืออยา่งเร็วที�สุด 

• เด็กสามารถรู้จกัป้องกนัตวัเองจากความเสี�ยงต่อการถูกละเมิด เช่น สอนให้เด็กรู้วา่สัมผสัที�ดีและไม่ดีแตกต่างกนัอยา่งไร 

การสอนทกัษะชีวิตต่างๆ นอกจากนี)  ผูใ้หญ่ตอ้งรับฟังสิ�งที�เด็กบอกอยา่งจริงจงั เพื�อให้เด็กรู้สึกวา่พวกเขามีคนที�ไวใ้จ 

และใหค้วามช่วยเหลือได ้ 



• เด็กพิการเป็นกลุ่มที�เสี�ยงต่อการถูกละเมิดและถูกละเลยมากกวา่เด็กปกติ เกือบสี� เท่าพวกเขามกัขาดทกัษะในการสื�อสาร 

จึงไม่มีโอกาสที�จะแสดงความรู้สึกของตน และไม่สามารถบอกผูใ้หญ่เมื�อมีการล่วงละเมิดเกิดขึ)นกบัตวัเอง  

• ชุมชนมีส่วนอย่างมากในการให้ความช่วยเหลือแก่เด็กที�ถูกละเมิดทางเพศ การยอมรับ ให้เกียรติ และไม่ตราหน้าถึง

เหตุการณ์ที�ผา่นมามีส่วนช่วยให้เด็กฟื) นตวั และสามารถดาํรงชีวิตต่อไปไดเ้ร็วขึ)น การช่วยเหลือจากชุมชน ช่วยให้เด็กที�

ตกเป็นเหยื�อเรียนรู้ที�จะมีชีวติในชุมชน โดยไม่ใชค้วามรุนแรงดงัที�เคยไดรั้บมาก่อน  

 

ข้อมูลสนับสนุนสําหรับสาระสําคัญลาํดับที�  : 

   เด็กทุกคนควรเติบโตในสภาพแวดล้อมของครอบครัว ถ้าครอบครัวไม่สามารถดูแลเด็กได้ รัฐควรพยายาม ใช้ทุก
มาตรการเพื�อให้การช่วยเหลอื แก้ไขอุปสรรคต่างๆ ให้เด็กได้อยู่กบัครอบครัว 

 

• พ่อแม่ และครอบครัวเป็นหลกัในการเลี)ยงดูลูกให้มีชีวิตรอด เติบโตขึ)นในครอบครัวที�มีบรรยากาศของความรักความ

เขา้ใจ เป็นแบบอยา่งช่วยให้เด็กเรียนรู้ เพิ�มพูนความสามารถดา้นต่างๆ อยา่งสมดุลและเหมาะสม ดงันั)น การเติบโตใน

สภาพแวดลอ้มของครอบครัว จึงดีที�สุดสําหรับเด็ก ถึงแมว้า่บางครอบครัวอาจประสบปัญหาความยากจน หรือประสบ

ภยัพิบติัต่างๆ ทาํให้ไม่สามารถจดัสรรสิ�งต่างๆให้แก่ลูกไดอ้ยา่งครบถว้น การให้ลูกไปอยูที่�อื�นเพื�อให้ไดรั้บโอกาสทาง

การศึกษา ก็ไม่อาจทดแทนความสัมพนัธ์ในครอบครัวได ้

• มีความช่วยเหลือหลายอยา่งสําหรับเด็กและครอบครัวที�ยากจน หรือประสบภยัพิบติั เพื�อบรรเทาความเดือดร้อนช่วยให้

สามารถเลี)ยงดูเด็กต่อไปได ้และให้เด็กยงัไปโรงเรียนไดอ้ยา่งต่อเนื�อง เช่น เงิน สิ�งของ อุปกรณ์การศึกษา การช่วยเหลือ

ดา้นกฎหมาย และการใหค้าํปรึกษา ฯลฯ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดไดที้� สาํนกังานพฒันาสังคมและความมั�นคง

ของมนุษยใ์นจงัหวดัของท่าน หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น  

• ในกรณีที�ครอบครัวไม่สามารถทาํหนา้ที�เลี) ยงดูเด็กได ้รัฐและชุมชนตอ้งหากลไกมาทดแทน เช่น ให้เด็กอยูใ่นความดูแล

ของญาติ ครอบครัวอุปถมัภ ์สถานเลี)ยงดูที�อยูใ่นชุมชน ทั)งนี)  เด็กควรมีส่วนตดัสินใจวา่จะอยูก่บัใครดว้ย 

• สถานรับเลี) ยงดูเด็กระยะยาว หรือสถานสงเคราะห์ ควรเป็นทางเลือกสุดทา้ยในการเลี) ยงดูเด็กที�ไม่สามารถอยู่กับ

ครอบครัวที�แทจ้ริงได ้ เพราะเด็กมีความเสี�ยงที�จะถูกละเลย และล่วงละเมิด ถึงแมว้่าเด็กในสถานรับเลี) ยงดูระยะยาว 

สถานสงเคราะห์ หรือแมแ้ต่โรงเรียนประจาํ อาจจะไดรั้บโอกาสทางการศึกษา แต่พบวา่ เด็กอาจมีพฒันาการทางอารมณ์

และทางสังคมไม่เท่ากบัเด็กที�อยูก่บัครอบครัว และเมื�ออยูใ่นสถานรับเลี)ยงเหล่านี) เป็นเวลานาน เด็กจะรู้สึกวา่ถูกตดัขาด

จากครอบครัว และชุมชนของเขา  

 



ข้อมูลสนับสนุนสําหรับสาระสําคัญลาํดับที�  : 

 เด็กทุกคนมีสิทธิที�จะมีชื�อและสัญชาติใดสัญชาติหนึ�ง การจดทะเบียนเกิดช่วยให้เด็กได้รับสิทธิทางการศึกษา การ
รักษาพยาบาล การบริการทางกฎหมาย หรือบริการทางสังคมอื�นๆ  

 

• ในแต่ละปีมีเด็กประมาณร้อยละ ๕ ไม่ไดขึ้)นทะเบียนเกิด และในปัจจุบนัมีเด็กประมาณ ๑ ลา้นคน ไม่มีเอกสารเกี�ยวกบั

การเกิด เพราะพอ่แม่เด็กไม่รู้ผลดีผลเสียของการจดทะเบียนเกิด ไม่รู้วา่ตอ้งแจง้เกิดอยา่งไร ปัญหาขั)นตอนการแจง้เกิดที�

ค่อนขา้งซบัซอ้น รวมถึงความไม่เขา้ใจกฎหมายของเจา้หนา้ที�ผูมี้หนา้ที�ตอ้งรับแจง้เกิด 

• เด็กที�ไม่ไดรั้บการจดทะเบียนเกิด มกัเป็นเด็กที�เกิดจากพ่อแม่ที�มีฐานะยากจน เป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุที�อาศยัอยู่ในพื)นที�ที�

ห่างไกล หรือกลุ่มแรงงานขา้มชาติ เด็กเหล่านี)อยูใ่นภาวะเสี�ยงต่อการตกเป็นเหยื�อของขบวนการคา้มนุษย ์เพื�อนาํไปใช้

แรงงานหรือขายบริการทางเพศ เพราะเด็กเหล่านี) ไม่มีเอกสารยืนยนัตวัตนและอายุ เมื�อเด็กเหล่านี) โตขึ)น พวกเขาจะไม่มี

หลกัฐานในการทาํบตัรประจาํตวัประชาชน ใบขบัขี� ทะเบียนสมรส หนงัสือเดินทาง ไม่สามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั)ง

ได ้และไม่สามารถเป็นเจา้ของสินทรัพยไ์ดต้ามกฎหมาย ดงันั)น เด็กจะตอ้งทาํงานที�มีรายไดน้อ้ยและไม่แน่นอน ทาํให้

วงจรของความยากจนนี)ดาํเนินต่อไป 

• สูติบตัรเป็นหลกัฐานทางราชการที�ยนืยนัการมีตวัตนของเด็ก เป็นหลกัฐานสําคญัในการพิสูจน์วา่เด็กมีสัญชาติใด ซึ� งอาจ

เป็นสัญชาติของพอ่หรือแม่ หรือสัญชาติของประเทศที�เด็กเกิด เป็นตน้ 

• เด็กที�ไม่ไดแ้จง้การเกิดและยงัไม่ไดบ้รรลุนิติภาวะ เด็กถูกทอดทิ)ง เด็กเร่ร่อน ก็สามารถแจง้การเกิดได ้เพื�อให้มีหลกัฐาน

ทางทะเบียนราษฎรตามกฎหมาย ติดต่อสํานกัทะเบียนในทอ้งที�ที�อยู่ เพื�อขอรับขอ้มูลเพิ�มเติมเกี�ยวกบัขั)นตอน และ

หลกัฐานที�ตอ้งใชป้ระกอบการยื�นคาํร้อง  

ขั'นตอนในการจดทะเบียนการเกดิที�ถูกต้องและสมบูรณ์ 

1. พอ่หรือแม่ของเด็กตอ้งขอหนงัสือรับรองการเกิด (ท.ร.๑/๑) จากโรงพยาบาล สถานีอนามยั หรือคลินิกที�เด็กเกิดทั)ง
ของรัฐและเอกชน  

2. นาํสาํเนาทะเบียนบา้นที�จะเพิ�มชื�อเด็กที�เกิด บตัรประจาํตวัของผูที้�แจง้เกิด (พอ่หรือแม่) หนงัสือรับรองการเกิด (ท.ร.
๑/๑) ไปแจง้เกิดที�อาํเภอ หรือเทศบาลในพื)นที�ที�เด็กเกิด ภายใน ๑๕ วนั หากอยูไ่กลจากอาํเภอหรือเทศบาล สามารถ
ไปแจง้เกิดต่อผูใ้หญ่บา้นหรือกาํนนัก่อน เพื�อไม่ให้เกินกาํหนด ๑๕ วนั แลว้ค่อยนาํ ใบรับแจง้การเกิด (ท.ร. ๑ ตอน
หนา้) ที�ไดจ้ากผูใ้หญ่หรือกาํนนั ไปแจง้เกิดที�อาํเภอหรือเทศบาล  

3. เมื�อนายทะเบียนรับแจง้การเกิดแลว้จะออกสูติบตัร ท.ร.๑ หรือ ท.ร. ๒ กรณีเด็กไดส้ัญชาติไทย ถา้เด็กเป็นบุตรของ
บุคคลต่างดา้วที�ไดรั้บอนุญาตให้อาศยัอยูใ่นราชอาณาจกัรเป็นการชั�วคราว จะไดรั้บสูติบตัร ท.ร.๓ ถา้เป็นบุตรของ



แรงงานต่างดา้วขึ)นทะเบียนและมีใบอนุญาตทาํงานถูกตอ้ง จะไดรั้บสูติบตัร ท.ร. ๐๓ และถา้เป็นบุตรของบุคคล
ต่างดา้วที�เขา้มาอาศยัในประเทศไทยโดยไม่ไดรั้บอนุญาต จะไดรั้บสูติบตัร ท.ร. ๐๓๑  

 

ข้อมูลสนับสนุนสําหรับสาระสําคัญลาํดับที�  : 

 การใช้แรงงานเด็กอายุตํ�ากว่า ๑๕ ปีถือว่าผิดกฎหมาย เด็กควรได้รับการคุ้มครองจากการใช้แรงงานที�เป็นอันตราย 

การทาํงานไม่ควรขัดขวางการเรียนของเด็ก 

 

• การใชแ้รงงานเด็กที�อายุต ํ�ากวา่ ๑๕ ปี มีความผิดตามกฎหมาย ไม่วา่จะเป็นเด็กชาติใด ส่วนเด็กอายุ ๑๕-๑๘ ปี สามารถ

ทาํงานบางประเภทตามที�กฎหมายกาํหนดได ้ 

• กฎหมายห้ามเด็กอายุต ํ�ากวา่ ๑๘ ปี ทาํงานดงัต่อไปนี)  เนื�องจากเป็นรูปแบบการใชแ้รงงานเด็กในรูปแบบที�เลวร้ายที�สุด

และถือเป็นความผดิร้ายแรง งานเหล่านั)น ไดแ้ก่  

o การบงัคบัเป็นทาส การบงัคบัใหใ้ชแ้รงงาน  

o การใชเ้ด็กทาํงานผดิกฎหมาย เช่น ผลิตและคา้ยาเสพติด  

o การคา้ประเวณีเด็ก และใชเ้ด็กในการผลิตสื�อลามก  

o การใหเ้ด็กทาํงานที�เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ ร่างกายและจิตใจ  

• เด็กทาํงานช่วยครอบครัวได ้ตราบใดที�งานนั)นไม่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพและพฒันาการของเด็ก และไม่ขดัขวางการเรียน

ของเด็ก หากครอบครัวมีความจาํเป็นที�ตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือ รัฐมีหนา้ที�ช่วยเหลือเพื�อให้เด็กสามารถไปเรียนหนงัสือ

ได ้ 

• หากพบวา่มีการใชแ้รงงานเด็กอายุต ํ�ากวา่ ๑๕ ปี หรือพบเด็กอายุต ํ�ากวา่ ๑๘ ปีถูกใชแ้รงงานเป็นทาส ทาํงานผิดกฎหมาย 

คา้ประเวณีเด็ก ใชเ้ด็กผลิตสื�อลามก สามารถแจง้เบาะแสไดที้�ศูนยป์ระชาบดี 1300 และสํานกังานสวสัดิการคุม้ครอง

แรงงานจงัหวดั ผูก้ระทาํผดิจะถูกดาํเนินคดีโดยทนัที  

 
 

 

 

 



ข้อมูลสนับสนุนสําหรับสาระสําคัญลาํดับที�  : 

    เด็กจะมีความเสี�ยงต่อการค้ามนุษย์ ถ้าระบบการคุ้มครองไม่เข้มแข็ง เช่น ระบบการศึกษา ระบบเงินช่วยเหลือ และ
โอกาสในการทาํงานของผู้ปกครอง ฯลฯ รัฐ องค์กรเอกชนและครอบครัว มีหน้าที�ป้องกันการค้าเด็ก และช่วยเหลือเด็กที�ตก
เป็นเหยื�อของการค้ามนุษย์ เพื�อให้เขาได้กลบัคืนสู่ครอบครัวและชุมชน ถ้าเป็นสิ�งที�ดีที�สุดสําหรับเด็ก 

 

• การคา้เด็ก คือ การจดัหา ซื)อ ขาย เด็กทั)งภายในประเทศและระหวา่งประเทศ เพื�อแสวงหาประโยชน์ทางเพศ เพื�อบงัคบั

ใชแ้รงงาน หรือเพื�อแสวงหาประโยชน์อื�น ๆ โดยมิชอบ ไม่วา่จะใชก้ารบงัคบั ข่มขู่ หลอกลวง หรือโดยการยนิยอมก็ได ้ 

• ปัจจุบนั เด็กจากประเทศเพื�อนบา้นที�ตกเป็นเหยื�อของการคา้มนุษยใ์นประเทศไทยมีจาํนวนมากขึ)น บางคนถูกบงัคบัให้

ไปเป็นขอทานหรือทาํงานในสถานคา้ประเวณี เด็กหลายคนถูกขายต่อไปยงัประเทศที�พฒันาแลว้  

• ถา้ท่านพบเห็น เด็กถูกล่อลวงไปจากหมู่บา้นของตนเพื�อไปหา “งาน” ทาํในเมือง พบเด็กในสถานที�ที�ไม่เหมาะสมกบัวยั 

(เช่น สถานเริงรมย ์โรงงาน) หรือเด็กที�ไม่มีผูใ้ห้การดูแล มีแต่นายจา้งหรือเจา้ของกิจการ อาจเป็นขอ้บ่งชี) วา่เด็กคนนั)น

เป็นเหยื�อของการคา้มนุษย ์กรุณาแจง้ศูนยป์ระชาบดี หมายเลขโทรศพัท ์1300  

 

ข้อมูลสนับสนุนสําหรับสาระสําคัญลาํดับที�  : 

   ครอบครัว ชุมชน สังคม ควรให้โอกาสเด็กที�เคยกระทาํผดิและได้รับการฟื' นฟู เยียวยา และกลบัคืนสู่สังคม 

 

• ผูป้กครอง และชุมชนมีหนา้ที�สอน ตกัเตือนเด็กทาํความดี ไม่ให้กระทาํผิด รวมทั)งจดักิจกรรมที�ส่งเสริมให้เด็กสามารถ

ใช้เวลาว่างอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ ทาํในสิ�งที�เป็นประโยชน์ต่อตนเองและชุมชน มีการให้คาํปรึกษาเมื�อเด็กมี

ปัญหา แนะนาํใหเ้ด็กเลือกทางที�เหมาะสมดว้ยตนเองได ้

• เมื�อเด็กทาํความผิดร้ายแรง และถูกจบั ควรใชว้ิธีการคุมประพฤติ หรือกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉนัท ์เพื�อช่วยให้

เด็กไดรู้้ถึงความผิดที�ไดก้ระทาํ ผลกระทบที�เกิดขึ)น และมีโอกาสชดเชยความเสียหายให้กบัผูเ้สียหาย และประพฤติตน

เป็นคนดี หรือการใชม้าตรการพิเศษแทนการดาํเนินคดีอาญา โดยกาํหนดใหเ้ด็กปฏิบติัตามแผนแกไ้ขบาํบดัฟื) นฟู 

• การคุมขงัเด็กที�ทาํความผิด ควรเป็นทางเลือกสุดทา้ย เพราะอาจส่งผลเสียต่อพฒันาการของเด็ก และทาํให้การกลบัคืนสู่

สังคมทาํไดย้าก เด็กที�อยูใ่นสถานพินิจมีความเสี�ยงมากต่อการถูกละเมิด ตกเป็นเหยื�อของความรุนแรง ใชย้าเสพติด และ

ติดเชื)อเอชไอว ี 



• เด็กทุกคนตอ้งการโอกาสและการยอมรับ ครอบครัว ชุมชน สังคม ควรให้โอกาสเด็กที�เคยกระทาํผิดและไดรั้บการฟื) นฟู 

เพื�อช่วยสนบัสนุนใหพ้วกเขาสามารถกลบัมาอยูใ่นสังคม และเป็นพลเมืองที�ดีได ้ 

 

ข้อมูลสนับสนุนสําหรับสาระสําคัญลาํดับที�  : 

   เด็กทุกคนควรได้รับข้อมูลที�เหมาะสมกับวัย เรียนรู้ที�จะปกป้องตัวเองจากการล่วงละเมิด ความรุนแรง และการถูก
แสวงประโยชน์ มีสิทธิที�จะบอกสิ�งที�ตัวเองต้องการ และร่วมตัดสินใจในสิ�งที�เกี�ยวกบัตัวของพวกเขาเอง  

 

•  เด็กมีสิทธิที�จะแสดงความคิดเห็น ให้คนอื�นไดรั้บทราบ และรู้สึกวา่สิ�งที�ตวัเองบอกนั)นไดถู้กรับฟังอยา่งจริงจงั เด็กที�

สามารถแสดงความคิดเห็นของตวัเองไดจ้ะประสบความสําเร็จในการเรียน สามารถตดัสินใจเกี�ยวกบัอนาคตของตวัเอง

ได ้มีทกัษะชีวติที�จะช่วยป้องกนัตวัเองจากเหตุการณ์ หรือสิ�งเลวร้ายจากคนรอบขา้งได ้ 

• ผูป้กครองควรฝึกทกัษะในการสร้างความปลอดภยัให้กบัเด็ก ให้เด็กมีทกัษะในการประเมินอนัตราย หรือปัจจยัที�อาจก่อ

ความเสี�ยงอนัตราย เช่น เมื�อมีผูอื้�นมาชกัชวนไปทาํอะไรที�ไหน ตอ้งลองถามตวัเองวา่รู้สึกดีหรือไม่ดี หากรู้สึกไม่ดีหรือ

ผูป้กครองไม่รู้ จะตอ้งปฏิเสธ ถา้ผูดู้แลหรือผูป้กครองรู้และไปตามคาํชกัชวน แลว้เกิดปัญหา หรือเกิดอนัตราย เด็กควรรู้

วา่มีใครที�ใหค้วามช่วยเหลือได ้เด็กควรทราบวา่การสัมผสัหรือสื�อสารแบบใด ที�สื�อให้เห็นวา่ผูน้ั)นมีเจตนาร้าย ทกัษะใน

การหลีกเลี�ยงและแกไ้ขสถานการณ์อนัตราย เช่น การส่งเสียงดงั หรือการหลบหนีไปขอความช่วยเหลือจากผูอื้�น ทกัษะ

ในการขอความช่วยเหลือจากผูอื้�น เมื�อเกิดสถานการณ์อนัตราย หรือเมื�อไดรั้บอนัตรายแลว้ 

• ผูใ้หญ่ตอ้งเป็นที�พึ�งที�ไวว้างใจได้สําหรับเด็ก รับฟังเมื�อเด็กตอ้งการขอความช่วยเหลือ สนบัสนุนช่วยเหลือให้เด็ก

สามารถรับมือกบัวิกฤติต่างๆ ในชีวิต สร้างบรรยากาศที�มีความสุขร่วมกนัในครอบครัว เอาใจใส่พูดคุยกบัเด็กอย่าง

สมํ�าเสมอ ดูแลในดา้นการจดัการกบัอารมณ์ ให้รู้จกัควบคุมตนเอง ให้เด็กรู้จกัขอความช่วยเหลือ กระตุน้ให้เด็กแสดง

อารมณ์อยา่งเหมาะสม  

 
 


