ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๙
ตามมติคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

ร่าง
ยุทธศาสตร์การคุ้มครองเด็กแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
เอกสารฉบับนี้ใช้เฉพาะ
การประชุมพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ
วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐

๒

สารบัญ
สถานการณ์ด้านการคุ้มครองเด็กในประเทศไทย
สถานการณ์ปัญหา
วิเคราะห์สถานการณ์
การดาเนินงานที่ผ่านมา

๓
๓
๕
๖

แนวคิดหลักของยุทธศาสตร์

๘

ทิศทางการคุ้มครองเด็ก
วิสัยทัศน์
หลักการ
พันธกิจ
วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย
กรอบระยะเวลา

๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๑
๑๑
๑๑

นิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ

๑๒

ยุทธศาสตร์การคุ้มครองเด็กแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์หลักที่ ๑
ยุทธศาสตร์หลักที่ ๒
ยุทธศาสตร์หลักที่ ๓
ยุทธศาสตร์หลักที่ ๔
ยุทธศาสตร์หลักที่ ๕
ยุทธศาสตร์หลักที่ ๖

๑๗
๑๗
๑๙
๒๑
๒๓
๒๕
๒๗

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ

๒๙

ภาคผนวก
การวิเคราะห์สถานการณ์ของระบบคุ้มครองเด็กในประเทศไทย

๓๐
๓๐

๓

สถานการณ์ด้านการคุ้มครองเด็กในประเทศไทย
สถานการณ์ปัญหา
ประเทศไทยมีความก้าวหน้าทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม จนได้รับการเลื่อ นสถานะจากประเทศ
ที่มีรายได้ปานกลางระดับล่างมาเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางระดับสูงในปี ๒๕๕๔ แม้ในปี ๒๕๕๗ จะมีอัตราการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจลดลงที่ร้อยละ ๐.๗1 โดยในปี ๒๕๕๗ มีประชากรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร์รวมทั้งสิ้น
๖๕.๑๒ ล้านคน โดยมีเด็กไทยอายุไม่เกิน ๑๘ ปีบริบูรณ์ จานวน ๑๕.๓๙ ล้านคน2 แต่ยังคงมีความเหลื่อมล้าในการ
กระจายรายได้ทางเศรษฐกิจและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จากรายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจาปี ๒๕๕๗
โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนยังพบว่า ปัญหาด้านเด็กและเยาวชนยังคงไม่เปลี่ยนแปลงจากปีที่ผ่านมามากนัก ประกอบ
กับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็วได้ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างทางครัวเรือนและความสามารถ
ในการทาหน้าที่ของพ่อแม่ ในการอุปการะเลี้ยงดูเด็กให้สามารถเติบโตได้เต็มศักยภาพ โดยโครงสร้างประชากรเด็ก
และเยาวชนไทยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่จานวนและสัดส่วนของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น ทาให้คนวัยแรงงาน
ต้องรับภาระการดูแลเด็กและผู้สูงอายุมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางครัวเรือนจากสังคมเครือญาติมาเป็น
สังคมปัจเจก รูปแบบครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวที่มีพ่อหรือแม่เลี้ยงบุตรเพียงลาพัง ครอบครัวพ่อแม่วัยรุ่น ครัวเรือนที่อยู่
ด้วยกันแบบไม่ใช่ญาติ ครัวเรือนที่เป็นเพศเดียวกัน3 ข้อมูลจากการสารวจของสานักงานสถิติแห่งชาติ แสดงให้เห็นว่า
ครอบครัวที่อยู่ครบทั้งสามีและภรรยาและลูกลดลงอย่างเห็นได้ชัด จาก ๑ ใน ๓ (ร้อยละ ๓๔.๙) ในปี ๒๕๔๕ เหลือ
เพียง ๑ ใน ๔ (ร้อยละ ๒๗.๕) ในปี ๒๕๕๕ ส่วนครัวเรือนที่หลานอยู่กับปู่ย่าตายายมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากร้อยละ
๒๙.๙ ในปี ๒๕๔๕ เป็นร้อยละ ๓๓.๙ ในปี ๒๕๕๕ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากปัญหาด้านเศรษฐกิจ จึงทาให้คู่สมรสตัดสินใจย้าย
ถิ่นเพื่อหางานทาโดยให้ลูกอยู่กับปู่/ย่า/ตา/ยาย ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาเด็กขาดความอบอุ่นจากพ่ อแม่ตามมาด้วย
ความแตกต่างทางด้านสภาพแวดล้อม สังคมและวัฒนธรรมของคนสองวัย ส่งผลต่อความสามารถในการเลี้ยงดูและ
ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรม พัฒนาการทางด้านจิตใจ สติปัญญาและอารมณ์ของเด็กโดยเฉพาะเด็กที่เข้าสู่วัยรุ่น
ในช่วง ๑๕ ปีที่ผ่านมา พัฒนาการของเด็กยังคงมีปัญหาทั้ งการขาดสารอาหารและมีแนวโน้มที่เด็ก
มีภาวะน้าหนักเกินและอ้วนเพิ่มขึ้น รวมทั้งยังคงมีเด็กผอมที่ยังขาดสารอาหารที่จาเป็นต่อร่างกาย โดยเฉพาะเด็ก
ยากจนที่ไม่พอกินหรือกินไม่ครบมื้อ มักมีภาวะขาดไอโอดีนและธาตุเหล็ก ซึ่งมีความจาเป็นต่อการพัฒนาสมองให้เด็ก
มีความฉลาดและสามารถเรียนหนังสือได้ดี ซึ่งจากการสารวจสถานการณ์เด็กและสตรี ประจาปี ๒๕๕๕ พบว่า เด็ก
อายุต่ากว่า ๕ ปี มีน้าหนักต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ ๙.๒ มีภาวะทุพโภชนาการเรื้อรัง ร้อยละ ๑๖.๓ และมีภาวะ
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๔

ทุพโภชนาการเฉียบพลัน ร้อยละ ๖.๖4 เด็กไทยยังไม่ได้รับการศึกษาขั้นพื้ นฐานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ และ
วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและมีอายุน้อยลง5
การกระทาผิดของเด็กและเยาวชนยังเป็นปัญหาสาคัญ แม้จานวนคดีจะมีแนวโน้มลดลงจาก ๔๖,๓๗๑
คดี ในปี ๒๕๕๒ เหลือ ๓๖,๕๓๗ คดี ในปี ๒๕๕๗ ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการใช้ พ.ร.บ. ศาลเยาวชนและครอบครัว
พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่งให้ความคุ้มครองการจับกุมเด็กและเยาวชนเพิ่มขึ้น แต่การกระทาผิดในกลุ่มอายุมากกว่า ๑๐ ปี
แต่ไม่เกิน ๑๕ ปี มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก ๖,๘๔๑ คดี ในปี ๒๕๕๒ เพิ่มเป็น ๑๐,๗๗๖ คดี ในปี ๒๕๕๗ โดยมีสัดส่วน
ต่อคดีทั้งหมดเพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๑๔.๗๕ เป็นร้อยละ ๒๙.๔๙ ในช่วงเวลาเดียวกัน ขณะที่การกระทาซ้ายังมีสัดส่วน
สูงถึงร้อยละ ๑๗.๕๒ ในปี ๒๕๕๗ ส่วนใหญ่เป็นความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดถึงร้อยละ ๔๕.๒
ซึ่งสภาพการณ์ดังกล่าวมานี้ สะท้อนถึงความท้าทายและปัจจัยต่าง ๆ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ ย นแปลงไปที่ ส่ งผลต่อ ความสามารถในการท าหน้ า ที่ ของครอบครั ว ในการอุ ปการะเลี้ ย งดู บุต ร นอกจากนี้
สถานการณ์ปัญหาในการคุ้มครองเด็ก พบว่า การใช้ความรุนแรงต่อเด็กในรูปแบบต่าง ๆ ยังคงปรากฏให้เห็นอยู่ใน
สังคมไทยอย่างต่อเนื่องโดยทวีจานวนและระดับความรุนแรงที่สลับซับซ้อนยิ่งขึ้น ดังปรากฏเป็นข่าว ตามสื่อต่าง ๆ
หรือจากข้อค้นพบจากงานศึกษาวิจัยและข้อมูลสถิติอัตราการบาดเจ็บและการเสียชีวิตของเด็ก อัตราการเพิ่มขึ้นของ
เด็กที่ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในบริบทต่าง ๆ เด็กที่ถูกแสวงหาประโยชน์ สถิติของคดีการกระทาผิดของเด็กและ
เยาวชน เด็กที่อยู่ในสภาวะเสี่ยง ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีการจัดเก็บข้อมูลไว้ เช่น สถิติการให้บริการของศูนย์พึ่งได้ใน
โรงพยาบาลสาหรับเด็กที่ถูกกระทารุนแรงที่ผ่านมา มีจานวนเพิ่มขึ้น คือจากเฉลี่ย ๒๖.๖ รายต่อวัน ในปี ๒๕๕๕ เพิ่มขึ้น
เป็น ๒๙.๓ รายต่อวัน ในปี ๒๕๕๘
ในปัจจุบัน ประเทศไทยยั งไม่มีฐานข้อมูลกลางที่เชื่อมโยงข้อมูลหรือ มีการกาหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการจัดเก็บของหน่วยงานต่าง ๆ ให้ตรงกัน รวมทั้งยังขาดข้อมูลเชิงวิเคราะห์ถึงปัจจัยสาเหตุอันเป็นรากเหง้าของ
ปัญหาการคุ้มครองเด็ก แต่สภาพการณ์ปัญหาของเด็กในปัจจุบันสะท้อนให้เห็นว่า จานวนของเด็กที่ประสบกับการใช้
ความรุนแรงที่ทวีจานวนเพิ่มขึ้นนั้นสวนทางกับจานวนประชากรเด็กที่ลดลง โดยเฉพาะสถานการณ์ของกลุ่มเด็กที่มี
ความเปราะบางและต้องการความช่วยเหลือมากที่สุด อันได้แก่ กลุ่มที่ถูกแบ่งแยกและชนกลุ่มน้อยที่ประสบความ
ยากลาบากในการเข้าถึงบริการ (ธนาคารโลก, ๒๕๕๕) ซึ่งได้มีผลการศึ กษาวิจัยเรื่องการย้ายถิ่นของแรงงานกับ
ผลกระทบต่อครอบครัวและเด็ก ซึ่งได้ยืนยันว่า เด็กที่พ่อแม่ย้ายถิ่นมีความเสี่ยงที่จะมีปัญหาด้านจิตใจในภาพรวมและ
มีแนวโน้มที่จะมีปัญหาทางด้านพฤติกรรมและการมีสมาธิสั้นสูงกว่าเด็กที่พ่อแม่ไม่ย้ายถิ่น (อารี จาปากลาย และคณะ
, ๒๕๕๕) และการเคลื่อนเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนจะยิ่งทวีจานวนครอบครัวย้ายถิ่นเพิ่มขึ้นและคาดว่าจะส่งผล
กระทบต่อเด็กทั้งที่ถูกทิ้งไว้เบื้องหลัง เด็กที่เดินทางมาพร้อมกับพ่อแม่ผู้ปกครองหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง รวมทั้งเด็กที่
เดินทางโดยลาพังมากเพิ่มขึ้น ได้สะท้อนถึงความจาเป็นที่จะต้องศึกษาข้อมูลสภาพการณ์และผลกระทบมากขึ้น
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๕

สาหรับนาข้อมูลมาวางแผนในการจัดสวัสดิการสาหรับเด็กและครอบครัวย้ายถิ่น เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลการศึกษาวิจัย
ถึงผลกระทบของการย้ายถิ่นต่อเด็กที่เพียงพอ
วิเคราะห์สถานการณ์
แม้ว่าประเทศไทยจะได้รับการยอมรับจากนานาประเทศว่า ประสบผลก้าวหน้าในการพัฒนากรอบ
กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การปกป้ อ งคุ้ ม ครองเด็ ก ทั้ ง การเข้ า ร่ ว มเป็ น รั ฐ ภาคี ใ นตราสารด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
ระหว่างประเทศที่สาคัญที่ส ร้างหลักประกันในสิ ทธิของเด็ก รวมทั้งการประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก
พ.ศ. ๒๕๔๖ แล้วก็ตาม แต่ผลจากการดาเนินงานคุ้มครองเด็กที่ผ่านมาพบว่ายังมีข้อจากัดอยู่หลายประการ ทั้งในการ
จัดระบบการบริหารจัดการ การจัดสรรทรัพยากรและการบังคับใช้กฎหมายให้สามารถปกป้องคุ้มครองเด็กได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งปรากฏการณ์เหล่านี้สะท้อนถึงความจาเป็นที่จะต้องทบทวนแนวคิดและวิธีการใน
การคุ้มครองเด็กที่ผ่านมาของประเทศไทย เพื่อให้สามารถทาหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยผลจากการวิ เคราะห์ ส ถานการณ์ ข องระบบคุ้ม ครองเด็ ก ในประเทศไทย ผ่ า นการทบทวน
วรรณกรรมและการให้ ความเห็ น จากผู้ เชี่ย วชาญที่เกี่ ยวข้อง ตามรายละเอียดในเอกสารภาคผนวก (หน้า ๒๙)
มีข้อสรุปโดยรวมว่าการพัฒนางานด้านการคุ้มครองเด็กของประเทศไทยนั้น มีพื้นฐานโครงสร้างที่สาคัญเบื้องต้น อัน
ได้แก่พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ แต่ยังมีข้อจากัดในการบังคับใช้กฎหมาย และการสร้างความเข้มแข็งให้
โครงสร้างที่มีอยู่ เช่น คณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ คณะกรรมการคุ้มครองเด็กระดับจังหวัด และพนักงาน
เจ้าหน้าที่ โดยจาเป็นที่จะต้องมีการขับเคลื่อนทั้งในด้านงานป้องกันและการช่วยเหลือดูแล โดยงานป้องกันเป็นมิติที่
สาคัญและมีประสิทธิผลอย่างยิ่ง เพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการที่เด็กถูก ใช้ความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ
ผ่านการดาเนินงานเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัว ผู้มีหน้าที่ดูแลเด็ก และทางานกับทุนทางสังคมที่มีอยู่ซึ่ง
รวมถึงอาสาสมัครในพื้นที่
สาหรับงานด้านการช่วยเหลือดูแลนั้น จาเป็นต้องมีการดาเนินการเพื่อเสริมศักยภาพให้กับหน่วย
บริการ โดยเฉพาะผู้ประกอบวิชาชีพในการทางานด้านการคุ้มครองเด็ก รวมถึงการทางานแบบสหวิชาชีพ การบูรณาการ
ทางานระหว่างหน่วยงานให้มีกรอบและกลไกความร่วมมือที่ชัดเจน รวมถึงวิธีการประสานความร่วมมือของเครือข่าย
โดยส่ ง เสริ ม การมีส่ ว นร่ ว มของทุ ก ภาคส่ ว นในทุ ก ระดั บ รวมถึ ง ภาครัฐ ภาคประชาสั ง คม สถาบัน ทางวิ ช าการ
ครอบครัวและชุมชนที่เป็นองค์ประกอบที่มีความสาคัญยิ่งในสังคมไทย และอาจพัฒนาขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของกลไก
ช่ว ยเหลื อดู แ ลงานด้า นการคุ้ มครองเด็ก โดยการสร้า งระบบอาสาสมั ค รเพื่ อเสริม สร้ างให้ เ กิ ดศั ก ยภาพในการ
ปฏิบัติงาน ที่จะนาไปสู่การช่วยลดช่องว่างที่มีอยู่ ทั้งในโครงสร้าง กลไก และเสริมการสาหรับระดับท้องถิ่น เพื่อ
ส่งเสริมให้เกิดการเข้าถึงบริการ และการติดตามอย่างต่อเนื่อง
ในระยะยาว ควรต้องมีการการดาเนินงานเพื่อด้านการจัดการองค์ความรู้ การจัดระบบฐานข้อมูล
เพื่อเป็นพื้นฐานในการวางแผนและจัดการงบประมาณ ระบบการติดตามประเมินและการสร้างมาตรฐานบริการล้วน
เป็นองค์ประกอบที่สาคัญในการสร้างระบบคุ้มครองเด็กของประเทศไทยด้วย
การดาเนินงานที่ผ่านมา
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จากสถานการณ์ด้านการคุ้มครองเด็ก และผลการวิเคราะห์ดังกล่าว รัฐบาลไทยภายใต้การขับเคลื่อน
โดยกลไกคณะกรรมการระดั บ ชาติ ซึ่ ง มี ก ระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ เ ป็ น หน่ ว ยงาน
ประสานงานกลางได้กาหนดให้มีการสารวจ ทบทวน และประเมินสภาพการณ์ของระบบคุ้มครองเด็กในประเทศไทย
ซึ่งมีพัฒนาการมาเป็นลาดับ ในปี ๒๕๕๖ คณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ (คคด.) ได้รับมอบหมายให้ดาเนินงาน
สืบเนื่องต่อจากคณะอนุกรรมการจัดระบบคุ้มครองเด็กในประเทศไทย ภายใต้คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนแห่งชาติ ที่ได้ดาเนินการศึกษาสารวจแนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบคุ้มครองเด็กในระหว่าง
ปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖ และได้ ม อบหมายให้ ค ณะอนุ ก รรมการพั ฒ นาระบบคุ้ ม ครองเด็ ก ประสานงานร่ ว มกั บ
คณะอนุกรรมการอื่น ๆ ภายใต้ คคด. กาหนดแผนงานเพื่อการพัฒนาร่างยุทธศาสตร์ คุ้มครองเด็กในระดับชาติ ๕
ขั้นตอน โดยประสานความร่ วมมือกับองค์กรทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (องค์กรยูนิเซฟ) และกองทุนโลก เพื่อ
สนับสนุนทางด้านวิชาการ และงบประมาณ เพื่อดาเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้
(๑) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทายุทธศาสตร์ระดับชาติว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก ครั้งที่ ๑ เมื่อ
วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ โดยมีคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนจาก
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จานวน ๖๐ คน เพื่อกาหนดกรอบแนวคิดและประสบการณ์ในประเทศและสากลต่อการ
วิเคราะห์ระบบคุ้มครองเด็ก เพื่อพัฒนาร่างยุทธศาสตร์
(๒) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทายุทธศาสตร์ระดับชาติว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก ครั้งที่ ๒ เมื่อ
วันที่ ๒๘ - ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ร่วมกับผู้แทนเครือข่ายครอบครัว องค์กรภาคประชาสังคม องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น วิชาชีพทางด้านกฎหมายและบริ การสั งคม หน่ว ยงานภาครัฐ ที่เกี่ยวข้อง จานวน ๑๖๘ คน และการจัด
กระบวนการหารื อ ร่ ว มกั บ เด็ ก ผ่ า นเครื อ ข่ า ยองค์ ก รภาคประชาสั ง คม 6 ด าเนิ น การวิ เ คราะห์ จุ ด อ่ อ นจุ ด แข็ ง
สภาพแวดล้ อมภายในภายนอกที่เอื้อและเป็นอุปสรรคต่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบคุ้มครองเด็กใน
ประเทศไทย รวมทั้งการรวบรวมข้อคิดเห็นต่อความคาดหวัง ค่านิยมและความเชื่อ มากาหนดวิสัยทัศน์ในการปกป้อง
คุ้มครองเด็กในอนาคต
(๓) ดาเนินการยกร่ าง พิจ ารณาและแก้ไขร่างยุทธศาสตร์ระดับชาติว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก พ.ศ.
๒๕๕๘ - ๒๕๖๒ โดยคณะอนุ กรรมการพัฒ นาระบบคุ้ม ครองเด็ก รวมทั้ งให้ ผ่ า นการพิ จารณาร่ว มกับ ประธาน
คณะอนุกรรมการพัฒนามาตรการกลไกเพื่อการสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก
(๔) จัดประชุมประชาพิจารณ์เพื่อเปิดรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างยุ ทธศาสตร์ระดับชาติ
ว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ จากภาครัฐและภาคประชาสังคม จานวน ๑๕๐ คน รวมทั้ง
ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ แล้วนาผลที่ได้มาปรับแก้ไขร่าง เสนอต่อคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบคุ้มครองเด็ก
และประธานคณะอนุ ก รรมการพัฒ นามาตรการกลไกเพื่ อการสงเคราะห์ และคุ้มครองสวัส ดิภ าพเด็ ก พิจ ารณา
กลั่นกรองการปรับแก้ไข สรุปเป็นร่างฉบับสุดท้าย
(๕) ดาเนินการเสนอร่างยุทธศาสตร์ระดับชาติว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก ต่อคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ
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อยู่ในระหว่างการดาเนินการและรอผลที่ได้จากการรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

๗

ทั้งนี้ กรอบยุทธศาสตร์ระดับชาติว่าด้วยการคุ้มครองเด็กจะเป็นแนวทางให้กั บหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ที่มีบทบาท อานาจหน้าที่และความรับผิ ดตามกรอบนโยบายและกฎหมายต่าง ๆ ที่มีบริบทหรือมิติการทางานที่
เกี่ยวข้อง ทั้งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในการคุ้มครองเด็ก ที่อาจเสี่ยงหรือได้รับผลกระทบจากปัญหาการ ใช้
ความรุนแรงต่อเด็กในรูปแบบต่าง ๆ การสร้างแนวทางร่วมกันจะเป็นหลักประกันว่า เด็กทุกคนในสังคมไทยจะได้รับ
การคุ้มครองและการอุปการะเลี้ยงดูที่ดีขึ้น ด้วยกาหนดเป้าหมายทั้งการจัดบริการขั้นพื้นฐานหรือการเข้าแทรกแซงให้
ความช่วยเหลือต่อกลุ่มเด็กและครอบครัวทั่วไปในบริการขั้นปฐมภูมิ บริการขั้นทุติยภูมิเพื่ อเป็นการป้องกันเชิงรุกมิให้
เด็กถูกกระทา และบริการขั้นตติย ภูมิในการตอบสนองต่อเด็กที่ถูกกระทาหรือมีความเสี่ยงที่ถูกกระทา โดยการ
กระจายบริการและอานาจการตัดสินใจไปสู่ระดับท้องถิ่นและชุมชน กาหนดและยกระดับเกณฑ์มาตรฐานของการ
ให้บริการมีความครอบคลุมและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ภายใต้การมีระบบข้อมูล ฐานข้อมูล งานศึกษาวิจัย
และการติดตามประเมินผลที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น โดยเป็นกิจกรรมการขับเคลื่อนทั้งโดยหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องใน
ระดับชาติและในระดับท้องถิ่น เพื่อให้เกิดรูปธรรมที่ชัดเจนในการดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาในการคุ้มครอง
เด็กอันเกิดการประสานความร่วมมือไปในทิศทางเดียวกันและนาไปสู่การใช้ทรัพยากรร่ว มกันให้เกิดความคุ้มค่า
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีขึ้น โดยสร้างผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในชีวิตของเด็กทุกคนในประเทศไทย
อย่างแท้จริง
ซึ่งการดาเนิน การนี้ สอดคล้ องกับแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติฉบับที่ ๑๒ (ปี ๒๕๖๐๒๕๖๔) เป้ าหมายที่ ๔ การพัฒ นาศักยภาพคนให้ ส นับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
และเป้าหมายที่ ๕ การลดความเหลื่อมล้าและสร้างความเสมอภาค ผ่านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร
และบริการทางสังคมอย่างเสมอภาค และการเสริมสร้างบทบาทของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรม รวมถึง
เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับร่างแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔7 ที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมเชิง
บูรณาการของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในสังคมเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะในยุทธศาสตร์ที่ ๒ เรื่อง
การเสริมสร้างสภาพแวดล้อมในการดารงชีวิตของเด็กและเยาวชน และยุทธศาสตร์ที่ ๓ เรื่องการเข้าถึงสิทธิในการ
พัฒนา การปกป้องคุ้มครอง บาบัด ฟื้นฟูสุขภาวะ พัฒนาการและพฤติกรรมเด็กและเยาวชน
นอกจากนี้ในภาพรวมระดับนานาชาติยังเป็นการส่งเสริมการดาเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน (Sustainable Development Goals - SDG) ของสหประชาชาติ ตามเป้าหมายที่ ๑๖ คือส่งเสริมให้สังคมมี
ความเป็นปกติสุข ไม่แบ่งแยก เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มีการเข้าถึงความยุติธรรมโดยถ้วนหน้า และสร้างให้เกิดสถาบัน
อันเป็นที่พึ่งของส่วนรวม มีประสิทธิผล และเป็นที่ยอมรับในทุกระดับด้วย
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ร่างแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ ณ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙

๘

แนวคิดหลักของยุทธศาสตร์
เมื่อพิจ ารณากระแสของการปรับเปลี่ ยนกระบวนทั ศน์ใหม่ ของประชาคมโลกต่อ การดาเนินงาน
คุ้มครองเด็ก นับตั้งแต่การนาเสนอรายงานและข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญอิสระในการศึกษาความรุนแรงต่อเด็ก
ทั่วโลกเสนอต่อสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ในปี ๒๕๔๙ และจากรายงานข้อเสนอแนะทั่วไปที่ ๑๓ ว่าด้วยความ
รุนแรงต่อเด็ก (General Comment No. 13) ของคณะกรรมการสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ ที่เน้นว่า รัฐมีบทบาท
หน้าที่ในการดาเนินมาตรการทางด้านนิติบัญญัติ ด้านบริหาร สังคมและการศึกษาที่จะต้องคุ้มครองเด็กจากการใช้
ความรุนแรงในทุกรูปแบบ โดยแนวคิดดังกล่าวได้ขยายกรอบในการมองปัญหาความรุนแรงต่อเด็กในลักษณะต่าง ๆ
ให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น และทาให้เห็นว่าแนวทางการทางานคุ้มครองเด็กในรูปแบบดั้งเดิม ที่มุ่งแก้ไขปัญหาไปตามราย
ประเด็นเฉพาะกลุ่มหรื อสภาพปัญหา เน้นการตั้งรับหรือการให้ความช่วยเหลือภายหลังจากที่เกิดเหตุขึ้น ซึ่งมักเป็น
ปัญหาที่ได้รับความสนใจจากสังคมในระยะเวลาสั้น ทาให้เกิดการจัดตั้งกลไกและการจัดสรรทรัพยากรทั้งบุคลากร
และงบประมาณไปเพื่อการมุ่งแก้ไขปัญหาเฉพาะนั้น ยังไม่อาจนาไปสู่การแก้ไขปัญ หาในการคุ้มครองเด็กได้อย่าง
ยั่งยืนและครอบคลุมทุกปัญหาได้อย่างแท้จริง
การป้องกันและแก้ไขปัญหาในการคุ้มครองเด็กจาต้องอาศัยการมองสถานการณ์อย่างลึกซึ้งและใช้
วิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นองค์รวม โดยพิจารณาทั้งเด็กและสภาพแวดล้อมรอบตัวเด็กด้วย จึงเป็นที่มาของการนา
“แนวคิดการคุ้มครองเด็กเชิงระบบ (Child Protection Systems Approach)” มาพิจารณา เพื่อเชื่อมโยงกับระบบ
ย่ อ ยต่ าง ๆ ที่ มี ค วามสั มพั น ธ์ กัน อย่ า งเป็ น องค์ ร วม และมุ่ ง สู่ ก ารส่ ง เสริ มสภาพแวดล้ อ มที่ ปกป้ อ งคุ้ ม ครองเด็ ก
(Protective Environment Framework) ด้วยการป้องกันและการทางานเชิงรุกรวมถึงการช่วยเหลือฟื้นฟู โดยยึด
หลักการว่าเด็กทุกคนในทุกสถานการณ์มีสิทธิเข้าถึงและได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสม โดยพิจารณาให้ครอบคลุม
เนื่องจากเด็กหนึ่งคนอาจประสบปัญหาหลายปัญหาที่เป็นปัจจัยสาเหตุ ปัจจัยเสริมและมีผลกระทบซึ่งกันและกันผ่านการ
สร้างโครงข่ายความปลอดภัยทางสังคมในแต่ละระดับ
แนวคิดเชิงระบบในการคุ้มครองเด็ก8นั้น จาเป็นที่จะต้องเริ่มจากการกาหนดวัตถุประสงค์ห รื อ
เป้าหมายร่วมกันเสียก่อน โดยที่ผู้เกี่ยวข้องที่อยู่ภายในระบบจะสามารถมาทางานร่วมกันภายใต้เป้าหมายเดียวกัน
โดยทาความเข้าใจว่าแต่ละส่วนประกอบต่างๆ ที่อยู่ภายในระบบนั้นทางานร่วมกันเป็นอย่างไร ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้าง
ในระดับชุมชนอย่างไม่เป็นทางการ หรือการมีหน่วยงานต่าง ๆ ในระดับชาติ ซึ่งจาเป็นที่จะต้องมีการตั้งวัตถุประสงค์
ร่วมกัน โดยอธิบายถึงโครงสร้างที่สาคัญของระบบคุ้มครองเด็กตามแผนภาพด้านล่างนี้
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๙

จะเห็นได้ว่าระบบคุ้มครองเด็กดาเนินการได้ในหลายระดับ ตั้งแต่การคุ้มครองเด็กอย่างเป็นทางการไปจนถึง
ไม่เป็นทางการ โดยเกี่ยวข้องไปตามบริบทที่มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันและพึ่งพิงต่อผู้ เกี่ยวข้องอื่น ๆ รวมทั้งเด็ก
ครอบครัว ชุมชน และรัฐ นอกจากนี้ ส่วนของโครงสร้างได้แสดงให้เห็นถึง ระบบที่อาจดาเนินการในระดับที่แตกต่างกัน
แต่ทุกระดับจะแสดงให้เห็นถึงส่วนประกอบพื้นฐานของระบบ ได้แก่ โครงสร้าง หน้าที่ และศักยภาพ ให้เกิดการดูแล
อย่างต่อเนื่อง (Continuum of care) ทาให้เห็นภาพถึงแนวทางเฉพาะที่ระบบจะสามารถตอบสนองต่อปัญหาการ
ละเมิดสิทธิในรูปแบบใดๆ ขณะที่ กระบวนการดูแล (Process of care) จะช่วยกาหนดขั้นตอนไว้ให้เป็นแนวทางใน
การดาเนินงาน ซึ่งรวมถึงการประเมินยุทธศาสตร์ การวางแผนบริหารจัดการเป็นรายกรณี การเยียวยาและการ
ติดตามประเมินผล อันเป็นไปตามลักษณะของประเภทการดูแลทีพ่ ัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไข

๑๐

ทิศทางการคุ้มครองเด็ก
๑. วิสัยทัศน์
“เด็กทุกคนอยู่ดี มีสุข ปลอดภัย ในครอบครัว ชุมชนและสังคมแวดล้อมที่คุ้มครองและดูแล”
๒. หลักการ
๒.๑ การปกป้องคุ้มครองและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของเด็ก จะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็ก โดย
ไม่เลือกปฏิบัติ คานึงถึงความละเอียดอ่อนต่อความเป็นเด็กและมิติหญิงชาย
๒.๒ ใช้แนวคิดในการยึดเด็กเป็นศูนย์กลางของการดาเนินงานอย่างบูรณาการ
๒.๓ เน้ น การป้ อ งกั น ระดั บ ปฐมภู มิ โ ดยผ่ า นระบบดู แ ลสุ ข ภาพ การศึ ก ษา การบริ ก ารสั ง คม และให้
ความสาคัญกับการสร้างความผูกพันในครอบครัวเป็นลาดับแรกในฐานะผู้ดูแลเด็กที่ให้ความคุ้มครองและป้องกัน มิให้
เกิดการกระทาความรุนแรง
๒.๔ เด็กทุกคนมีสิทธิและจะต้องเข้าถึงสิทธิในการปกป้องคุ้มครองและได้รับการอุปการะดูแล ส่งเสริมและ
พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์
๒.๕ เด็กมีสิทธิที่จะได้รับการรับฟังและแสดงความคิดเห็นในทุกกระบวนการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ โดย
การเสริมพลังและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็ก
๓. พันธกิจ
๓.๑ เสริมสร้างความตะหนักและความเข็มแข็งของบุคคลในครอบครัว สังคมแวดล้อมของเด็ก ในการแก้ไข
ปัญหาและคุ้มครองเด็กโดยเฉพาะป้องกันไม่ให้กระทาความรุนแรงต่อเด็ก ให้ครอบคลุมเด็กทุกคนทุกกลุ่ม
๓.๒ พัฒนาระบบ มาตรการและกลไกการส่งเสริมและสนับสนุนวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาในการคุ้มครองเด็กและการจัดสวัสดิการสาหรับเด็ก ให้ครอบคลุมสอดคล้องกับประโยชน์สูงสุดของเด็กทุกคน
๓.๓ ยกระดั บ มาตรฐานในการจั ด บริ ก ารทั้ ง ด้ า นการส่ ง เสริ ม ป้ อ งกั น แก้ ไ ข ฟื้ น ฟู แ ละพั ฒ นาให้ มุ่ ง สู่
มาตรฐานสากล สามารถนาไปปฏิบัติได้จริง และสอดคล้องกับสภาพสังคม วัฒนธรรมของสังคมไทย
๓.๔ ส่งเสริมนวัตกรรมและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่มีการใช้ทุนทางสังคม ที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย
ในการปกป้องคุ้มครองและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของเด็ก และพัฒนาตนให้มีความสามารถในการปกป้องคุ้มครองตนเอง
รวมทั้งพึ่งตนเอง
๓.๕ พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล รวมทั้งการรับฟังความคิดเห็นของเด็ กใน
ขั้นตอนต่างๆของการคุ้มครองเด็ก
๓.๖ สนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนามาตรการที่เหมาะสมทางด้านนิติบัญญัติ บริหาร สังคม และการศึกษาในอั นที่
จะคุ้มครองเด็กจากความรุนแรง

๑๑

๔. วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
๔.๑ บุคคลในสังคมแวดล้อมเด็ก สามารถเข้าแทรกแซงให้ความช่วยเหลื อในระยะเบื้องต้น และดาเนินงาน
ป้องกันเชิงรุก รวมทั้งภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการปกป้องคุ้มครองเด็ก เพื่อให้เด็กมีสุขภาพที่ดี พัฒนาทางด้าน
ร่างกาย จิตสังคม และมีการพัฒนาความรู้คิด
๔.๒ มีสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรและปกป้องคุ้มครองเด็ก ด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข้ งของระบบคุ้มครอง
เด็กที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม กฎหมาย บริบทของชุมชนและสังคมของประเทศไทย
๔.๓ สังคมมีเจตคติที่ดีในการปกป้องคุ้มครองเด็ก
๕. กลุ่มเป้าหมาย
๕.๑ หน่วยงานภาครัฐ
๕.๒ องค์กรภาคเอกชน
๕.๓ ภาคประชาสังคม (องค์กรธุรกิจ องค์กรภาคประชาชน สื่อมวลชน)
๕.๔ เด็ก ครอบครัวและชุมชน
๖. กรอบระยะเวลา
กรอบระยะเวลา ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ โดยให้ระยะของการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

๑๒

นิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ
เด็ก9 หมายถึง บุคคลซึ่งมีอายุต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
ประโยชน์สูงสุดของเด็ก 10 หมายถึง สิ่งที่ต้องคานึงถึงเป็นลาดับแรก รวมถึงการคุ้มครองและการดูแลแก่เด็กเท่า
ที่จาเป็นสาหรับความอยู่ดีของเด็ก โดยคานึงถึงสิทธิและหน้าที่ของบิดามารดา ผู้ปกครองตามกฎหมาย หรือบุคคลอื่น
ที่รับผิดชอบเด็กนั้นตามกฎหมายด้ ว ย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทาให้แน่ใจต่อพัฒนาการและความอยู่ดีของเด็กซึ่ง
ครอบคลุมทั้งด้านวัตถุพื้นฐาน ความต้องการทางกาย ทางการศึกษา ทางอารมณ์ รวมถึงความต้องการความรักและ
ความปลอดภัย โดยในด้านความปลอดภัยนั้น ต้องคานึงถึงการคุ้มครองเด็กจากรูปแบบทั้งปวงของความรุ นแรงทั้ง
ทางร่างกายและจิต การทาร้ายและการกระทาอันมิชอบ การคุกคามทางเพศ การกดดันโดยกลุ่มเพื่อนการข่มเหงรังแก
การปฏิบัติที่ต่าช้า รวมถึงการคุ้มครองจากการแสวงประโยชน์ทางเพศ ทางเศรษฐกิจ และด้านอื่น ๆ การใช้สารเสพติด
การใช้แรงงาน และการขัดแย้งทางอาวุธ ฯลฯ
การคุ้มครองเด็ก11 หมายถึงการจัดให้เด็กอยู่ในสภาพแวดล้อมทางสังคมไม่ว่าจะเป็นครอบครัว ชุมชน สถานศึกษา
หรือสถานที่อื่นใด ที่เด็กต้องพึ่งพาอาศัยและเป็นสมาชิกผู้หนึ่ง โดยต้องสามารถให้การอุปการะเลี้ยงดูและพัฒนาเด็ก
ได้ตามมาตรฐานขั้นต่าตามที่กาหนดในกฎกระทรวง และสามารถปกป้องคุ้มครองเด็ก มิให้ตกอยู่ในภาวะอันน่าจะเกิด
อันตรายแก่ร่างกาย จิตใจหรือพัฒนาการ รวมทั้งพัฒนาเด็กให้มีพฤติกรรมที่ดีสามารถแสดงบทบาทหน้าที่ของตนได้
อย่างเหมาะสม
ความรุน แรง 12 หมายถึง การกระทาใด ๆ ต่อร่างกาย หรือจิตใจ เป็นเหตุให้ เกิดอันตรายต่อร่างกาย จิตใจและ
พัฒนาการ การทอดทิ้งหรือการปล่อยปละละเลย การแสวงประโยชน์ การล่วงเกินทางเพศ การใช้เด็กให้กระทาหรือ
ประพฤติในลักษณะที่น่าจะเป็นอันตรายแก่ร่างกาย จิตใจ และพัฒนาการ หรือขัดต่อกฎหมาย ศีลธรรมอันดี รวมถึง
การกระทาโดยมิชอบ ทั้งนี้ไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม
ความรุนแรงต่อร่างกาย13 ไม่ว่าจะกระทาด้วยความรุนแรงซึ่งอาจส่งผลต่อชีวิตหรือไม่ก็ตาม ย่อมหมายความรวมถึง
 การลงโทษด้วยการทาร้ายทุกแบบ การทรมานแบบต่าง ๆ การปฏิบัติหรือการลงโทษที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม
หรือต่าช้า
 การลงโทษทางร่างกายและการลงโทษอย่างอื่นที่มีลักษณะโหดร้าย หรือต่าช้า
 การกลั่นแกล้ง ข่มเหงรังแก

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
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/6 คณะอนุกรรมการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิเด็ก ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก พ.ศ.๒๕๕๙
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๑๓

 การลงโทษทางกาย หมายถึง การลงโทษอย่างใด ๆ โดยใช้กาลังและประสงค์จะให้เกิดความเจ็บปวดหรือ
ความไม่สบายทางกาย ไม่ว่าจะรุนแรงมากน้อยเพียงใดก็ตาม การลงโทษทางร่างกายส่วนใหญ่จะเป็นการทุบตี การตบ
หรือการเฆี่ยนตีเด็กโดยใช้มือหรือ ใช้วัสดุอื่นใด ไม่ว่าจะเป็นแส้ ไม้เรียว เข็มขัด รองเท้า ท่อนไม้ ฯลฯ อย่างไรก็ตาม
การทาร้ายทางร่างกายยังอาจหมายรวมถึงการเตะ การเขย่า หรือการทุ่มเด็ก การข่วน การหยิก การกัด การกระชาก
ผมหรือการตบที่กกหู การเฆี่ยน การบังคับให้เด็กอยู่ในท่าทางที่ไม่สบาย การเผา การนาบด้วยของร้อน การลวกด้วยน้า
ร้อนหรือการบังคับให้กลืนสิ่งของ รวมถึงการขลิบ/ตัดอวัยวะเพศ
 ความรุนแรงทางกายยังรวมถึงการปฏิบัติตามจารีตประเพณี เช่น การให้แต่งงานก่อนวัยอันสมควร การ
บังคับให้สมรส, การขลิบ/ตัดเฉือนอวัยวะเพศหญิง หรือสิ่งที่เรียกว่าอาชญากรรมเพื่อ เกียรติยศ (Honour crime)
การทรมาน หรือการปฏิบัติที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม ดูหมิ่นศักดิ์ศรี การลงโทษในลักษณะลดทอนคุณค่า
ตัวอย่างของการใช้ความรุนแรงทางกาย รวมถึง
 เด็กพิการอาจถูกกระทาด้วยความรุนแรงที่มีลักษณะเฉพาะ เช่น บังคับทาหมัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กหญิง ,
การกระทาด้วยความรุนแรงที่แฝงตัวอยู่ในการบาบัด (เช่น การบาบัดด้วยการใช้ไฟฟ้า ช็อต (Electroconvulsive
treatment (ECT)) เพื่อบาบัดทางจิต หรือ เพื่อควบคุมพฤติกรรมของเด็ก) และ การจงใจทาให้เด็กมีความพิการเพื่อ
แสวงหาประโยชน์ด้วยการให้เด็กไปขอทานตามถนนหรือในที่ต่าง ๆ
 การบั งคั บ ให้ เ ด็ก หญิ งกิ น อาหาร การท าให้ อ้ ว น การทดสอบพรหมจารี (การตรวจอวัย วะสื บ พัน ธุ์ข อง
เด็กหญิง)
 การตัดอวัยวะ การผูกมัด การทาให้เป็นแผลเป็น การเผาและการนาบไฟ
 การกล่าวหาว่า เด็กเป็นผีปอบ พ่อมดแม่มด และการปฏิบัติที่เป็นอันตราย เช่น “การไล่ผี”
ความรุนแรงต่อจิตใจ14 หมายถึง การปฏิบัติโดยมิชอบต่อจิตใจ การทาร้ายจิตใจ การทาร้ายทางวาจา หรือการ
ละเลย/ไม่เอาใจใส่ รวมถึงการล่วงละเมิดทางอารมณ์ ทั้งนี้ ความรุนแรงทางจิตใจหมายความรวมถึง
 การมีปฏิสัมพันธ์ทุกรูปแบบในลักษณะที่เป็นอันตรายต่อเด็กอย่างต่อเนื่อง ยกตัวอย่างเช่น การกล่าววาจาต่อ
เด็กซ้า ๆ ว่าเด็กนั้นไม่มีคุณค่า ไม่ได้รัก ไม่ได้เป็นที่ต้องการ หรือมีค่าเพียงแค่สนองความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ของผู้กล่าววาจาเท่านั้น
 การขู่เข็ญให้เด็กกลัว ข่มขู่คุกคาม การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและการฉ้อฉลในการปกครองดูแล (เช่น
กาหนดให้เด็กต้องรับหน้าที่ดูแลน้องๆ ทั้งที่ตนเองยังมีอายุน้อยเกินควร ต้องช่วยทางานหารายได้ ฯลฯ) การกดดัน
(เช่น การตั้งเป้าหมายเกินความสามารถของเด็กในด้านต่าง ๆ โดยบังคับให้เด็กทาให้ได้) และการแสดงอาการรังเกียจ
การโดดเดี่ยวและไม่ยอมรับ การละเลยไม่เอาใจใส่และการเลือกที่รัก มักที่ชัง รวมทั้ง ไม่ยอมรับการเป็นสมาชิกผู้หนึ่ง
ของครอบครัว ชุมชนและโรงเรียน
 การไม่ตอบสนองทางอารมณ์ การละเลยความต้องการให้เป็นที่พึ่งทางใจ ละเลยทั้งที่มีความจาเป็นต้องได้รับ
การรักษาพยาบาลและไม่ถ่ายทอดการเรียนรู้ (เกี่ยวกับการดาเนินชีวิตด้านต่าง ๆ)
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 การดูหมิน่ เหยียดหยาม การเรียกชื่อเด็กในลักษณะดูถูกดูหมิ่น การทาให้เด็กอับอายรู้สึกว่าตนเป็นคนต่าต้อย
การล้อเลียนทาให้เป็นตัวตลกและการทาร้ายจิตใจของเด็กอื่น ๆ เช่น การใส่ร้ายป้ายสี การตราหน้าว่าเป็นคนไม่ดี
เยาะเย้ยถากถาง ประชดประชัน เปรียบเปรยหรือนาเด็กไปเปรียบเทียบกับเด็กผู้อื่น ไล่ออกจากบ้าน ฯลฯ
 การใช้ความรุนแรงในครอบครัวต่อหน้าเด็ก
 การขังเดี่ยว การแยกให้เด็กอยู่อย่างโดดเดี่ยว การละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือการกักขังที่ลดชั้นหรือ
สถานะ และ
 การข่มเหงรังแกจิตใจโดยผู้ใหญ่หรือเด็กด้วยกัน รวมถึงการกระทาเช่นว่าด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (Information and Communications Technologies หรือ ICT) เช่น โทรศัพท์มือถือ และอินเตอร์เน็ต
(ที่เรียกว่า“การรังแกทางไซเบอร์”) รวมถึงการปฏิเสธและเป็นปฏิปักษ์
การล่วงเกินทางเพศ15 หมายถึง กิจกรรมทางเพศใดๆ ที่หยิบยื่นสู่เด็ก รวมถึง
 การชักจูงล่อลวงหรือการบังคับให้เด็กเข้าร่วมในกิจกรรมทางเพศที่ผิดกฎหมายหรือเป็นอันตรายต่อจิตใจ
 การแสวงประโยชน์ทางเพศจากเด็กโดยการค้าหรือการนาเด็กมาค้าประเวณี
 การใช้เด็กสาหรับผลิตสื่อลามกเด็กไม่ว่าจะเป็นภาพการล่วงเกินทางเพศต่อเด็กหรือเป็นภาพคล้ายเด็ก
 การให้เด็กค้าประเวณี บาเรอทางเพศ การแสวงประโยชน์ทางเพศจากเด็กในวงการท่องเที่ยว การค้ามนุษย์
(ไม่ว่าจะภายในหรือระหว่างประเทศ) การขายเด็กเพื่อประโยชน์ทางเพศและการบังคับแต่งงาน แม้ว่าเด็กจานวนมาก
อาจตกเป็นผู้เสียหายดังกล่าวข้างต้นโดยปราศจากการบีบบังคับหรือการควบคุม แต่ก็ส่งผลกระทบทางจิตใจต่อเด็ก
มีลักษณะของการขูดรีดเอารัดเอาเปรียบและสร้างความชอกช้าทางจิตใจแก่เด็ก
ทั้งนี้กิจกรรมทางเพศที่เกิดขึ้น อาจเป็นการหยิบยื่นโดยผู้ใหญ่สู่เด็ก หรือเป็นกิจกรรมระหว่างเด็กกับเด็กซึ่ง
อาจพิจารณาว่าเป็นการล่วงละเมิดได้ หากผู้กระทามีการใช้อานาจ การข่มขู่ หรือวิธีการอื่นๆ ในการกดดัน
การทอดทิ้ง หรือ การปล่อยปละละเลย16 หมายถึงการไม่ตอบสนองต่อความต้องการทางร่างกายและจิตใจของเด็ก
การไม่ปกป้องเด็กให้พ้นจากอันตราย หรือไม่จัดให้เด็กได้รับบริการอื่น ๆ แม้ว่าบุคคลผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการเลี้ ยง
ดูเด็กนั้นมีความสามารถ รวมทั้งความรู้ที่จะกระทาเช่นว่านั้น อีกทั้งสามารถเข้าถึงบริการดังกล่าวได้ การทอดทิ้ง
หมายความรวมถึง
 การทอดทิ้งหรือการปล่อยปละละเลยทางกาย หมายถึง การไม่ปกป้องเด็กจากอันตราย (ไม่ดูแลให้เด็กมี
ความปลอดภัยในชีวิตประจาวัน) รวมทั้งไม่ถ่ายทอดทักษะต่างๆ หรือไม่ให้สิ่งจาเป็นขั้นพื้นฐานที่เพียงพอแก่เด็ก
ได้แก่ อาหาร ที่พักอาศัย เครื่องนุ่งห่ม และการดูแลรักษาสุขภาพ
 การทอดทิ้งหรือการปล่อยปละละเลยทางจิตใจ หมายถึง การไม่สามารถเป็นที่พึ่งด้านจิตใจและไม่ให้ความรัก
ปล่อยปละละเลยไม่เอาใจใส่ต่อเด็กอย่างต่อเนื่อง ผู้ดูแลเด็กไม่ให้ความใส่ใจต่ออารมณ์จิตใจของเด็ก ไม่เข้าใจสิ่งที่เด็ก
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๑๕

เล็กต้องการจะบอกหรือส่งสัญญาณร้องขอ ตลอดจนมีการใช้ความรุนแรงระหว่างคู่สามีภรรยา การใช้ยาเสพติดหรือ
การเสพสุราขณะที่อยู่กับเด็ก
 การละเลยไม่เอาใจใส่สุขภาพร่างกายและจิตใจของเด็ก หมายถึง การไม่ให้การรักษาพยาบาลที่จาเป็นแก่เด็ก
 การละเลยเกี่ยวกับการศึกษาของเด็ก หมายถึง การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่กาหนดให้ผู้ดูแลเด็กต้องจัดให้
เด็กได้รับการศึกษาโดยเข้าเรียนในโรงเรียนหรือการศึกษาแบบอื่น
 การทิ้งเด็ก ซึ่งเป็นประเด็นที่มีความน่ากังวลอย่างยิ่งในบางพื้นที่ ที่มีแนวคิดหรือความเชื่อเกี่ยวกับเด็กที่เกิด
นอกสมรส หรือเด็กพิการ
การแสวงประโยชน์17 หมายถึง กิจกรรมใดๆ ที่เป็นการเก็บเกี่ยวประโยชน์จากเด็ก และเป็นผลร้ายต่อสวัสดิภาพของ
เด็กไม่ว่าในด้านใด หมายรวมถึง การชักจูง ใช้ จ้างวาน บังคับ หรือใช้อานาจครอบงาผิดคลองธรรมให้เด็กต้องกระทา
การ ไม่กระทาการ หรือยอมรับการกระทาอย่างหนึ่งอย่างใดโดยมิชอบ โดยผู้ปกครอง/ผู้ดูแลได้รับประโยชน์ รวมไป
ถึงการค้าเด็ก การใช้แรงงานเด็ก การใช้เด็กขายบริการทางเพศ การใช้เด็กในการผลิตสื่อลามก การบังคับให้แต่งงาน
การบั ง คั บ เด็ ก ให้ เ ข้ า ร่ ว มในการสู้ ร บและกิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ ง กิ จ กรรมเหล่ า นี้ ก่ อ ให้ เ กิ ด ผลเสี ย ต่ อ สุ ข ภาพกาย
สุขภาพจิต การเรียนรู้ จิตวิญญาณ ศีลธรรมหรือพัฒนาการทางจิตสังคมของเด็ก
การค้าเด็ก หมายถึง ซื้อ ขาย จาหน่าย พามาจากหรือส่งไปยังที่ใด หน่วงเหนี่ยวกักขัง จัดให้อยู่
อาศัย หรือรับไว้ซึ่งเด็ก โดยให้เงินหรือผลประโยชน์อย่างอื่นแก่ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก เพื่อให้ผู้ปกครองหรือผู้ดูแล
ให้ความยินยอมแก่ผู้กระทาความผิดนาตัวเด็กไปจากการปกครองดูแลของตน
การใช้แรงงานเด็ก หมายถึง การชักจูง ใช้ จ้างวาน บังคับหรือใช้อานาจครอบงาผิดคลองธรรมให้
เด็กต้องทางาน โดยขัดต่อกฎหมายและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ พัฒนาการและความเป็นอยู่ที่ดีของเด็ก หรือเป็นการ
ขัดขวางไม่ให้เด็กได้รับสิทธิหรือการคุ้มครองตามกฎหมาย ทั้งนี้ถือเป็นการแสวงประโยชน์จากเด็กอีกด้วย ได้แก่
 การใช้งานเด็กในบ้าน หรือการใช้แรงงานเด็กที่ขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมาย
 การใช้งานเด็กในเรือประมง ในงานเกษตรกรรมเพื่อขาย ในโรงงานที่ใช้เครื่องจักรทางานในสถานที่ก่อสร้าง
 การใช้เด็กไปขอทาน หรือถูกใช้ไปค้ายาเสพติด
 การนาเด็กไปค้าประเวณี
(หมายเหตุ - การให้เด็กปฏิบัติงานบ้าน หากไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพ พัฒนาการ และความเป็นอยู่ที่ดีของเด็ก
ไม่ถือว่าเป็นการใช้แรงงานเด็ก)
การใช้เด็กขายบริการทางเพศ คือการนาเด็กมาให้บริการทางเพศ เพื่อแลกกับเงินหรือสิ่งตอบแทนที่ไม่ใช่เงิน
การใช้เด็กในการผลิตสื่อลามก คือการนาเด็กมาใช้ในการผลิตสื่อซึ่งมีการแสดงออกทางเพศอย่างโจ่งแจ้ง
และให้เด็กทากิจกรรมอันอุจาดเพื่อสนองกามารมณ์ โดยนาไปเผยแพร่ทางวีดีโอ อินเทอร์เน็ต ภาพถ่าย หรือนิตยสาร
เป็นต้น
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ข้อเสนอแนะทัว่ ไปของคณะกรรมการสิทธิเด็ก ฉบับที่ ๑๓ ว่าด้วยสิทธิของเด็กที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้ความรุนแรงในรูปแบบทั้งปวง

๑๖

ระบบคุ้มครองเด็ก18 ระบบคุ้มครองเด็กแบบองค์รวมจาต้องมีการกาหนดมาตรการที่มีความละเอียดและมีลักษณะ
บูรณาการสาหรับขั้นตอนต่าง ๆ รวมถึงกระบวนการที่มีประสิทธิผลสาหรับการจัดตั้งแผนงานทางสังคม ในอันที่จะให้
การสนับสนุนที่จาเป็นแก่เด็กและบุคคลซึ่งเด็กนั้นอยู่ในความดูแล ตลอดจนกระบวนการที่มีประสิทธิผล สาหรับการ
ป้องกันในรูปแบบอื่น และให้มีการระบุ การรายงาน การส่งเรื่องเพื่อพิจารณาการสืบสวน การปฏิบัติ และการติดตาม
เรื่องของกรณีการปฏิบั ติที่ผิดต่อเด็ก และในกรณีที่เหมาะสมให้ทางตุลาการเข้ามามีส่วนร่วมด้วย โดยพิจารณาถึง
สังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนระบบกฎหมายของรัฐภาคีนั้น ๆ ด้วย19
ความรุนแรงในครอบครัว20 หมายถึง การกระทาใด ๆ โดยมุ่งประสงค์ให้เกิดอันตรายแก่ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพ
หรือกระทาโดยเจตนาในลักษณะที่น่าจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายจิตใจ หรือสุขภาพของบุคคลในครอบครัว หรือ
บังคับหรือใช้อานาจครอบงาผิดคลองธรรมให้บุคคลในครอบครัวต้องกระทาการไม่กระทาการ หรือยอมรับการกระทา
อย่างหนึ่งอย่างใดโดยมิชอบ แต่ไม่รวมถึงการกระทาโดยประมาท

18

ข้อเสนอแนะทัว่ ไปของคณะกรรมการสิทธิเด็ก ฉบับที่ ๑๓ ว่าด้วยสิทธิของเด็กที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้ความรุนแรงในรูปแบบทั้งปวง
ทั้งนี้ ในแต่ละขั้นตอน ควรพิจารณารายละเอียดข้อเสนอแนะใน Guidelines for the Alternative Care of Children ด้วย
20
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐
19

๑๗

ยุทธศาสตร์การคุ้มครองเด็ก
ยุทธศาสตร์หลักที่ ๑ การเสริมพลังให้บุคคลในสังคมแวดล้อมเด็กสามารถทาหน้าที่ในการปกป้องคุ้มครองและ
ส่งเสริมสวัสดิภาพความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่เด็ก
เป้าประสงค์
สภาพแวดล้อมของครอบครัวและชุมชนที่มีความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อเด็ก สามารถให้ความช่วยเหลือและปกป้อง
คุม้ ครองเด็ก
กลยุทธ์และตัวชี้วัด
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

๑.๑ จั ดให้ มีกลไกที่เข้าถึง เด็กและครอบครั ว ในการรั บ
บริ ก ารจากรั ฐ และให้ ก ารสนั บ สนุ น บิ ด ามารดาหรื อ
ผู้ ป กครองให้ มีค วามรู้ ทักษะและความสามารถในการ
ปกป้องคุ้มครองและอุปการะเลี้ยงดูบุตรตามมาตรฐานขั้นต่า
โดยเฉพาะครอบครัวที่มีความเสี่ยง รวมทั้งการให้ความ
ช่วยเหลือทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

๑. มี ก ลไกการเข้ า ถึ ง ตั ว เด็ ก และครอบครั ว โดยการ
พัฒนาฐานข้อมูลเด็กของรายกระทรวงที่เกี่ยวข้องและ
สร้างฐานข้อมูลกลางให้มีความครบถ้วนชัดเจน โดยแยก
เป็นฐานข้อมูลเด็กในระบบปกติและเด็กที่ต้องได้รั บการ
ดู แ ลเป็ น พิ เ ศษ และส่ ง เสริ ม ให้ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ทางานผ่านฐานข้อมูลเหล่านี้
๑.๑ อาสาสมัครในระดับชุมชนที่พบปัญหาหรือ
สถานการณ์เสี่ยงที่เด็กควรได้รับการคุ้มครอง สามารถให้
ความช่วยเหลือเฉพาะหน้าและส่งต่อตัวเด็กเข้าสู่ระบบ
การคุ้มครองเด็กได้
๒. มี ก ลไกการพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ คั ด กรองเด็ ก จากทุ ก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
๒.๑ ร้อยละของหน่วยงานที่นาเครื่องมือคัดกรอง
เด็กที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นมาตรฐานเดียวกันไปใช้ใน
การปฏิบัติงาน
๒.๒ มีรูปแบบการดาเนินการของหน่วยงานที่นา
เครื่องมือไปใช้
๓. มีกลไกการทางานและพัฒนาสภาพแวดล้อมรอบตัวเด็ก
ได้แก่ ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน เครือข่าย อาสาสมัคร
โดยการเสริมพลั งในเรื่องความรู้ ความตระหนัก และ
ทักษะในการปฏิบัติงานกับเด็ก

๑๘

กลยุทธ์
๑.๒ การเสริ มพลั งให้ ครอบครั ว และชุม ชนได้ตระหนั ก
คุ ณ ค่ า ของตนเอง ปรั บ เปลี่ ย นกระบวนทั ศ น์ เ พื่ อ ให้
ครอบครั ว และชุ ม ชนพึ่ ง ตนเองได้ บนฐานทรั พ ยากร
ศาสนา วั ฒ นธรรม และภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น สามารถ
ปรับตัวให้รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของสังคม มีทักษะ
ในการรณรงค์สื่อสาร เพื่อพิทักษ์สิทธิในการคุ้มครองและ
การเข้าถึงทรั พยากรสาหรั บการส่ งเสริม พัฒนาและให้
ความช่วยเหลือเด็ก
๑.๓ การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักต่อ
บทบาทหน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบ รวมทั้ ง การเพิ่ ม พู น ขี ด
ความสามารถของบุคลากรในระดับท้องถิ่น ทั้งบุคลากร
สาธารณสุข ครู ตารวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นา
ชุ ม ชน ผู้ น าทางศาสนา เด็ ก และเยาวชน ในการ
ดาเนินงานป้องกัน เชิงรุก ขยายระบบและกลไกเฝ้าระวัง
สามารถวิเคราะห์จาแนกการปฏิบัติต่อเด็กโดยมิชอบใน
ทุกรูปแบบแล้วรายงานแจ้งเหตุ ส่งต่อการเข้ารับบริการ
เข้ า ถึ ง ทรั พ ยากรและแหล่ ง ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ได้ อ ย่ า ง
เหมาะสมและทันการณ์
๑.๔ การพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครในชุมชน เพื่อให้เด็ก
ได้รับการดูแลและคุ้มครองในบรรยากาศของครอบครัว
หรือชุมชน โดยทดแทนการนาเด็กเข้าอยู่ในความดูแลของ
สถาบัน ที่ควรเป็นทางเลือกสุดท้ายในการคุ้มครองดูแล
เด็ก

๑.๕ สนับสนุนโครงการ กิจกรรมรณรงค์และเสริมสร้าง
ความตระหนั กต่อปั ญหาการทารุ ณกรรม การแสวงหา
ประโยชน์ การปล่อยปละละเลยทอดทิ้งและความรุนแรง
ต่อ เด็ ก ในทุก รู ป แบบ” โดยรื้ อ ฟื้น คุณ ค่ า ความเชื่ อ
ค่านิยมและเจตคติเชิงบวก รวมทั้งทุนทางสังคม เพื่อให้
เกิดจิตสานึกอย่างต่อเนื่องและการรับมือกับปัญหาอย่าง
เหมาะสม

ตัวชี้วัด
-

๑. มีการศึกษา ทบทวนเครื่องมือร่วมกันเพื่อพัฒนาและ
สร้างเครื่องมือคัดกรองเด็กที่มีมาตรฐาน
๒. มีการศึ กษาถึงการขยายผลเรื่องการดู แลเด็กแบบ
ทางเลือก (Alternatives care) เรื่องครอบครัวอุปถัมภ์
โดยครอบครัวหรือเครือญาติที่จะให้การดูแลเด็ก

๑. มีการเสริมสร้างความรู้ของอาสาสมัครในการดูแล
เด็ก
๒. มีการสร้างกลไกการจัดการเครือข่าย โดยการจัดตั้ง
หน่ ว ยประสานงานกลางเพื่ อ ประสานงานจาก
อาสาสมัครจากทุกเครือข่าย
๓. มีการพัฒนาระบบครอบครัวทางเลือก ทั้งกลุ่ม
ครอบครัวอาสาสมัครและกลุ่มครอบครัวเครือญาติ
๑. ร้ อ ยละของโรงเรี ย น องค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น
ฯลฯ ควรมี โ ครงการที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การป้ อ งกั น ความ
รุนแรง ยกตัวอย่างโครงการ เช่ น การสร้างวินัยเชิงบวก
(Positive Discipline) โดยปรับใช้ตัวชี้วัดของโครงการ
ของ อ.สมบัติ นพ.สุริยเดว ทรีปาตี หรือโครงการที่ทาให้
พ่อแม่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูก จะได้ไม่เกิดการปล่อย
ปละละเลยเด็ก เป็นต้น

๑๙

ยุทธศาสตร์หลักที่ ๒ การเพิ่มพูนขีดความสามารถของผู้ประกอบวิชาชีพและบูรณาการการทางานร่วมกันของ
ทีมสหวิชาชีพเพื่อปกป้องคุ้มครองเด็ก
เป้าประสงค์
ผู้ประกอบวิชาชีพได้รับการเสริมสร้างศักยภาพและบูรณาการการทางานร่วมกันในลักษณะของสหวิชาชีพ ในการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้บิดามารดา/ผู้ดูแลหลักและบุคคลแวดล้อมในการปกป้องคุ้มครองสวัสดิภาพและส่งเสริม
สวัสดิภาพความเป็นอยู่ที่ดีของเด็กที่ครอบคลุม เป็นระบบ มีความต่อเนื่องและยั่งยืน
กลยุทธ์และตัวชี้วัด
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

๒.๑ พั ฒ นาระบบการส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การ
ปฏิ บั ติ ง าน การเพิ่ ม และพั ฒ นาขี ด ความสามารถของ
พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ใ นการสงเคราะห์ เ ด็ ก และคุ้ ม ครอง
สวัสดิภาพเด็ก ตลอดจนสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าใน
สายวิช าชีพ ค่าตอบแทนการสร้ างขวัญกาลั งใจสาหรับ
พนักงานเจ้าหน้าที่และบุคลากรในสายวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
กับการปกป้องคุ้มครองเด็ก เพื่อดารงไว้ซึ่งความรู้ ความ
ชานาญหรือความเชี่ยวชาญของบุคลากรด้านเด็ก

๑. มี ก ารพั ฒ นาเส้ น ทางความก้ า วหน้ า ในสายอาชี พ
(Career Path) ของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการสงเคราะห์
เด็กและคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก
๒. มีการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานเจ้าหน้าที่
ในการสงเคราะห์เด็กและคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ร้อยละ
๒๐ - ๓๐
๓. การเพิ่มจานวนพนักงานเจ้าหน้าที่ ในการสงเคราะห์
เด็ ก และคุ้ มครองสวั ส ดิ ภ าพเด็ กที่ ส ามารถปฏิ บัติ ง าน
แบบเต็มรูปแบบ (Full Function)
๔. มี ก ารส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาวิ ช าชี พ แต่ ล ะสาขาที่
เกี่ยวข้อง โดยกระตุ้นให้สภาผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะทาง
(สหวิชาชีพ) เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างทีมความรู้ด้าน
การปกป้องคุ้มครองเด็ก
๑. มี ก ารเสริ ม สร้ า งขี ด ความสามารถ (Capacity
building) ของทีมสหวิชาชีพ
๒. มีการจัดทาคู่มือประกอบการปฏิบัติงานด้านเด็กใน
แต่ละสาขาวิชาชีพ
๓. มี ก ารจั ด ตั้ ง คณะท างานสหวิ ช าชี พ ส่ ว นกลาง ใน
หน่วยงานที่ปฏิบัติด้านเด็กโดยตรง ในการทาหน้าที่ใน
การสร้างกลไก การพัฒนา รวมถึงเป็นที่ปรึกษาให้กับ
ทีมสหวิชาชีพในรายพื้นที่
๔. มีการประสานงาน และการทาข้อตกลงร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานต่าง ๆ ที่ดาเนินการด้านเด็กในการผลักดันหรือ

๒.๒ ขยายการจั ดตั้งคณะทางานสหวิช าชีพเพื่อให้ การ
ปกป้องคุ้มครองและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของเด็ก โดย
บู ร ณาการการบั ง คั บ ใช้ กฎหมายและการจั ดบริ การให้
ความช่ ว ยเหลื อ เด็ ก และครอบครั ว ที่ เ กี่ ย วข้ อ งให้
ครอบคลุมทั่วประเทศและรองรับเด็กที่ประสบกับความ
รุนแรงในทุกรูปแบบตลอดจนพัฒนาระบบสนับสนุนการ
ด าเนิ น งานและขี ด ความสามารถของการท างานเป็ น
ทีมสหวิชาชีพ รวมทั้งการให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
จัดทานโยบายหรือข้อตกลงในแนวทางการสนับสนุนและ
การปฏิบัติงานร่วมกัน

๒๐

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด
ส่งต่อให้เด็กเข้าสู่ระบบการคุ้มครองเด็กที่เหมาะสม
๕. มีการจัดตั้งโหนด (Node) ของแต่ละสหวิชาชีพ เพื่อ
แต่ ง ตั้ ง เป็ น ผู้ เ ชี่ ย ว ช าญในการให้ ค าปรึ ก ษาแก่
คณะทางานสหวิชาชีพ

๒.๓ ส่งเสริมให้เกิดการประเมินและรับรองมาตรฐานทาง
วิชาชีพเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของวิชาชีพและผู้ดูแล
เด็ก รวมถึงเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการ
ปกป้องคุ้มครองเด็ก โดยกาหนดให้มีหน่วยงานหลักหรือ
กลไกอิสระในการประเมินและรับรองมาตรฐานกลาง
๒.๔ จั ด ทาข้ อมู ล เพื่อ แสดงให้ เ ห็ น ถึ งความจ าเป็ นและ
ความต้องการในการเพิ่มจานวนบุคลากรในแต่ละวิชาชีพ
ที่ มี ค วามรู้ ความช านาญหรื อ ความเชี่ ย วชาญในการ
ปกป้องคุ้มครองเด็กของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
นาเสนอต่อหน่วยงานที่มีอานาจในการตัดสินใจ ในการ
กาหนดกรอบอัตรากาลั งและการจั ดสรรงบประมาณที่
สอดคล้องและเหมาะสม
๒.๕ ก าหนดกลไกหน่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบหลั ก และผู้
ประสานงานของแต่ ล ะหน่ ว ยงานส าหรั บ การพั ฒ นา
ศักยภาพในระดับชาติและระดับภูมิภาค ปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตรสาหรับพนักงานเจ้าหน้าที่และทีมสหวิชาชีพที่มี
ความเชื่ อ มโยงและบู ร ณาการการท างานระหว่ า ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกาหนดให้แต่ละหน่วยงาน
จั ด ท าแผนงานการพั ฒ นาศั ก ยภาพของบุ ค ลากรอย่ า ง
ต่อเนื่องและสม่าเสมอ

๑. สภาแต่ละวิชาชีพต้องมีการกาหนดมาตรฐานทาง
วิชาชีพที่เฉพาะเจาะจงด้านเด็กและครอบครัว
๒. มีการประเมินมาตรฐาน/ ขีดความสามารถของวิชาชีพ
ที่ปฏิบัติงานด้านเด็ก โดยหน่วยงานภายนอกหรือกลไก
อิสระ
๑. มีฐานข้อมูลการจาแนกกลุ่มเด็กในสภาวการณ์ต่างๆ
ที่จาเป็นต้องได้รับการดูแล เช่น สถิติเด็กที่อาศัยอยู่/ ไม่
อยู่กั บผู้ ปกครอง สถิ ติเ ด็ก ที่อยู่ เพี ยงล าพัง สถิ ติเ ด็ก ที่
พิการ ฯลฯ (ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ ๒.๑)

๑. มีองค์กรที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรใน
แต่ละวิชาชีพ หรือมีองค์กรกลางร่วมกัน
๒. มีการประเมิน ทบทวนและพัฒ นาหลั กสู ตรในการ
อบรพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกๆ ๒ ปี
๓. มีการพัฒนากระบวนการ พัฒนาบุคลากร ได้แก่
ฝึกอบรม ฝึกภาคปฏิบัติ ดูงาน เสวนาแลกเปลี่ยนความรู้
ก า ร ค ว บ คุ ม ดู แ ล ( Supervisions) โ ดยผู้ คว บคุ ม
ผู้ เ ชี่ ย วชาญ (Supervisor)
มี ร ะบบติ ด ตามและ
ประเมินผล
๔. มี ก ารจั ด ท าโครงสร้ า งผู้ ค วบคุ ม ผู้ เ ชี่ ย วชาญ
(Supervisor)ในแต่ละกระบวนการที่ชัดเจน

๒๑

ยุทธศาสตร์หลักที่ ๓ การระดมสรรพกาลังและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายอาสาสมัคร
เป้าประสงค์
เพื่อดึงพลังของจิตอาสาของภาคี เครือข่ายในภาคส่วนต่าง ๆ ในทุกระดับ ให้เข้ามามีส่วนร่วมหนุนเสริมผู้ประกอบ
วิชาชีพและพนักงานเจ้าหน้าที่ ส่งเสริมและสนับสนุนบิดามารดา/ผู้ดูแลหลักและบุคคลแวดล้อมเด็กในการปกป้อง
คุ้มครองและส่งเสริมสวัสดิภาพความเป็นอยู่ที่ดีของเด็ก ได้อย่างสอดคล้องต่อหลักการตามอนุ สัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
อัน เป็ น การลดข้อจ ากัดทางด้านศักยภาพของหน่ว ยงานภาครัฐในการจัดบริการป้องกันและแก้ไขปัญหาในการ
คุ้มครองเด็ก
กลยุทธ์และตัวชี้วัด
กลยุทธ์
๓.๑ ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น พัฒ นาและขยายเครือข่ ายจิ ต
อาสาของอาสาสมั ค รชุ ม ชน เพื่ อ ให้ มี ส่ ว นร่ ว มในการ
ปกป้องคุ้มครองและส่งเสริมสวัสดิภาพความเป็นอยู่ที่ดี
ของเด็ ก ในท้ อ งถิ่ น โดยเชื่ อ มโยงกั บ ทุ น ทางสั ง คมและ
บู ร ณาการเข้ าแผนงานพั ฒ นาเครื อ ข่ า ยของหน่ว ยงาน
ต่าง ๆ ที่มีอยู่

ตัวชี้วัด
๑. มีการสารวจเครือข่ายจิตอาสา อาสาสมัครต่าง ๆ ที่
อยู่ ใ นชุ ม ชนเพื่ อ ให้ ไ ด้ ข้ อ มู ล การปฏิ บั ติ ง านที่ แ ต่ ล ะ
อาสาสมัครดาเนินงานไปแล้ว
๒. มีการจัดตั้งกลุ่มหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบกลางใน
การดูแลและพัฒ นาเฉพาะเกี่ยวกับเครือข่ายจิตอาสา
อาสาสมัครต่างๆ ในทุกระดับทั้งชุมชนและสังคม
๓. มีการจัดทาโครงสร้างเครือข่ายจิตอาสา อาสาสมัคร
ต่าง ๆ ที่อยู่ในชุมชน

๓.๒ แสวงหา ส่งเสริมและสนับสนุนพลังจิตอาสาของภาคี
เครือข่ายองค์กรธุรกิจและหน่วยงานสนับสนุนทุนให้เข้า
มามีส่ ว นร่ว มในการปกป้ องคุ้มครองและส่ งเสริมสวัส ดิ
ภาพความเป็น อยู่ที่ดีของเด็ก ด้วยการส่งเสริมหลักการ
ดาเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social
Responsibility) และกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
ให้มีกรอบสิทธิเด็กเป็นฐานคิดในการดาเนินงาน

๑. มีกฎหมายรองรับ การดาเนิน กิจ การเพื่ อสั งคม
(Social enterprise) ขององค์กรธุรกิจ หรือองค์กร
ไม่แสวงหาผลประโยชน์ (Non-profit cooperation)
๒. มีกฎหมายประมวลรัษฎากรสาหรับองค์กรธุรกิ จที่มี
ค่าใช้จ่ายด้านการดาเนินงานคุ้มครองเด็กและครอบครัว
ให้สามารถนาไปลดหย่อนภาษีได้
๓. องค์กรธุรกิจมีการกาหนดกฎ ระเบียบของพนักงาน
ในองค์กรให้เอื้อต่อการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม เช่น
การอนุ ญ าตให้ พ นั ก งานเข้ า ร่ ว มโครงการ/กิ จ กรรม
เกี่ยวกับ การช่วยเหลือ คุ้มครองเด็ กโดยไม่นับเป็นวันลา
เป็นต้น

๒๒

กลยุทธ์
๓.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีมาตรการและกลไกในการ
รับฟังและการแสดงความคิดเห็นของเด็กตามสมควรแก่
อายุและวุฒิภาวะของเด็ก ในการตัดสินใจใดๆ ที่มีผลต่อ
ชีวิตเด็กที่เกี่ย วข้องกับ การจั ดบริ การป้ องกัน และแก้ไ ข
ปัญหา รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเด็ก ด้วยการ
ส่งเสริมทักษะชีวิต ภูมิคุ้มกัน ความสามารถในการฟื้นฟู
และต้านทานต่อปั ญหา โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งในเด็กที่อยู่
ชายขอบและเด็กที่ถูกเลือกปฏิบัติ

ตัวชี้วัด
-

๓.๔ เสริมสร้างแหล่งสนับสนุนทางสังคมให้แก่อาสาสมัคร ใกล้เคียงกับตัวชี้วัดในกลยุทธ์ที่ ๓.๒
ด้านเด็ก โดยดึงคุณค่าของการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่ งกันและ
กัน ในสั งคมไทยผ่ านระบบเพื่อนช่ ว ยเพื่อน เพื่อให้ การ
สนับสนุนและช่วยเหลือกันเอง
๓.๕ ส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้เกิดนวัตกรรม รูปแบบ
หรือแนวทางปฏิบัติที่ดีในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาใน
การคุ้มครองเด็กในทุกรูปแบบของจิ ตอาสา และขยายผล
ของแนวทางปฏิบัติที่ดีไปยังพื้นที่อื่น
๓.๖ กาหนดมาตรการและแนวทางในการป้ องกันและ
คุ้มครองเด็กจากความรุนแรงต่อเด็กผ่านเทคโนโลยีและการ
สื่อสารสมัยใหม่ การคุ้มครองเด็กจากการเผยแพร่ข้อมูลผ่าน
สื่อต่างๆ ด้วยการส่งเสริมบทบาทของวิชาชีพสื่อมวลชนใน
การควบคุ มจรรยาบรรณ การจั ดให้ มีกลไกกากับควบคุ ม
สื่อมวลชนด้วยกันเอง ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการรณรงค์
สร้ างความตระหนั กและให้ ความรู้ แก่ สื่ อมวลชนและต่ อ
สาธารณชนในการปกป้องคุ้มครองเด็กอย่างเหมาะสม

๑. มีการค้นหาหน่วยงานที่มีรูปแบบของการสร้างเสริม
จิตสานึกในรูปแบบต่างๆ และเชื่อมโยงเพื่อสร้างความ
ตระหนัก และแรงจู งใจให้ กับ หน่ ว ยงานในการด าเนิ น
สร้างนวัตกรรมในงานคุ้มครองเด็ก
๑. มีการสร้างเว็บไซต์ที่ช่วยในการแก้ไขปัญหา และสกัด
กั้นเกี่ยวกับการเข้าถึงเว็บไซด์ที่มีความรุนแรงต่อเด็ก
๒. มี ก ารประสานกั บ สื่ อ มวลชน ในการสื่ อ สารและ
แลกเปลี่ยนในเรื่องของจรรยาบรรณการดาเนินงานใน
ประเด็นที่มีผลกระทบต่อเด็ก เช่น การเปิดเผยข้อมูล
ของตัวเด็ก

๒๓

ยุทธศาสตร์หลักที่ ๔ การยกระดับมาตรฐานและขีดความสามารถในการจัดบริการที่สอดคล้อง ต่อเนื่องและครบวงจร
เป้าประสงค์
มีบริการสาหรับเด็กและครอบครัวที่มีเด็กเป็น ศูนย์กลางในการจัดบริการมีมาตรฐาน สอดคล้องต่อสภาพปัญหาและ
ความต้องการได้อย่างต่อเนื่องและทันการณ์สามารถเข้าถึงได้ง่าย เป็นระบบและครบวงจร
กลยุทธ์และตัวชี้วัด
กลยุทธ์
๔.๑ จั ดให้ มี กลไกการคุ้ มครองเด็ กและการจั ดสวั สดิ การ
สาหรับเด็กและครอบครัวในระดับท้องถิ่น โดยบูรณาการกับ
แผนงานด้านการป้องกัน การจัดบริการสังคมในระดับชุมชน
ของหน่วยงานต่าง ๆ ให้ครอบคลุมเด็กทุกกลุ่มและจัดระบบ
การประสานงานให้เกิดความเชื่อมโยงที่สอดคล้องกันทั้งใน
ระดับท้องถิ่น ส่วนภูมิภาคและส่วนกลางในระดับชาติ

ตัวชี้วัด
๑. มีการกาหนดแผนแม่บทเกี่ยวกับ กลไกการคุ้มครอง
เด็กและการจัดสวัสดิการสาหรับเด็กและครอบครัวใน
ระดับท้องถิ่น
๒. มีบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกันในการใช้ทรัพยากร
ในการด าเนิ น งานคุ้ ม ครองเด็ ก และการจั ด สวั ส ดิ ก าร
สาหรับเด็กและครอบครัวในระดับท้องถิ่น
๓. หน่วยงานระดับท้องถิ่นมีแผนการบูรณาการการ
ทางานด้านเด็กกับทุกหน่วยงาน
๔. กระทรวงมหาดไทยต้องเปิดโอกาสให้องค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น สามารถใช้ ง บประมาณทางด้ า นสั ง คมได้
อย่างอิสระ สอดคล้องกับสภาพปัญหาและสถานการณ์
ในท้องถิ่น
๑. คณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่ งชาติมีมติในการ
กาหนดแนวทางให้ หน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องร่ว มกันแก้ไข
ปัญหา หรือดาเนินการร่วมกัน
๒. มีการจัดทาแผนงานการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน
ร่ว มกัน ด้านการปกป้องคุ้ มครองเด็กและการส่งเสริม
สวัส ดิภ าพของเด็ก ในกลุ่ มเป้าหมายที่ยังไม่มีกรอบให้
ความคุ้มครองและหน่วยงานรับรองที่ชัดเจน

๔.๒ จัดทาแนวทางการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานร่วมกันใน
ระดับชาติและในระดับพื้นที่ ว่าด้วยการปกป้องคุ้มครองเด็ก
และการส่งเสริมสวัสดิภาพความเป็นอยู่ที่ดีของเด็ก ที่กาหนด
บทบาทหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของแต่ ล ะหน่ ว ยงาน
หลั กเกณฑ์ และมาตรฐาน การส่ งต่ อข้ อมู ลและบริ การที่
ชัดเจนและครอบคลุมการให้ความคุ้มครองแก่เด็กที่ได้รับการ
ปฏิบัติโดยมิชอบในทุกรูปแบบ โดยให้ความสาคัญกับเด็ก
กลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่มีกรอบให้ความคุ้มครองและหน่วยงาน
รับรองที่ชัดเจน
๔.๓ กาหนดให้มีหน่ วยงานรั บผิดชอบในการส่งเสริมและ ๑. มีงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการจัดบริการที่
สนั บสนุ นให้ มี การศึ กษาวิ จั ยเพื่ อการพั ฒนารู ปแบบการ มี ค วามยื ด หยุ่ น และสอดคล้ อ งกั บ สภาพปั ญ หาและ
จัดบริการที่มีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการของเด็กในกลุ่มต่างๆ
และความต้องการของเด็กในกลุ่มต่าง ๆ ให้มุ่งสู่มาตรฐานสากล

๒๔

กลยุทธ์
และเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทาข้อกาหนดด้านความต้องการ
ของหน่วยงานในการจัดสรรทรัพยากรและบุคลากร อันนาไปสู่
การปรั บปรุ งระบบ กฎหมายและระเบี ย บ การจั ดสรร
งบประมาณและทรั พยากรที่ เหมาะสมและสอดคล้ องต่ อ
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นปัจจุบัน
๔.๔ กาหนดหน่วยงานรับผิดชอบกลาง ดาเนินการพัฒนา
เกณฑ์มาตรฐานในการจัดบริการสวัสดิการสาหรับเด็กและ
ครอบครัว กากับดูแล ติดตามและประเมินผลสถาบันต่างๆ ที่
มีเด็กอยู่ในความดูแล หน่วยงานรับผิดชอบต่อเด็ก วิชาชีพ
ต่างๆ และพนั กงานเจ้ าหน้ าที่ รวมทั้ งการส่ งเสริ มให้ ทุ ก
สถาบันที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับเด็กไม่ว่าโดยตรงหรือโดย
อ้อม ได้จั ดทานโยบายคุ้มครองเด็กและข้อปฏิบัติตนภาค
บั งคั บให้ กั บบุ คลากรภายในองค์ กร รวมทั้ งการติ ดตาม
ตรวจสอบเป็นระยะ เพื่อเป็นหลักประกันมิให้เกิดการละเมิด
เด็กในสถาบัน รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาจรรยาบรรณของ
วิชาชีพสื่อมวลชนในกากับดูแลเพื่อการคุ้มครองเด็ก
๔.๕ พัฒนากลไกกากับติดตามการดาเนินงานประเมินผล
การรั บ และจั ด การข้ อ ร้ อ งเรี ย นในทุ ก ระดั บ และ
มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบโดยตรงในการรับและจัดการ
ข้ อ ร้ อ งเรี ย น ทั้ ง ในหน่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบหลั ก ในการ
คุ้ ม ครองเด็ ก กลไกประสานงานกลางและองค์ ก ร
ตรวจสอบที่เป็นอิสระ โดยสร้างหลักประกันว่าจะมีระบบ
และกลไกที่เป็นมิตรต่อเด็กในการรับแจ้งข้อร้องเรียนจาก
เด็กและครอบครั ว โดยคานึ งถึงหลักของปลอดภัยและ
การรักษาความลับในทุกระดับ

ตัวชี้วัด

๑. สถานรองรับและสถานดูแลเด็กมีการติดตั้งกล้อง
วงจรปิดเพื่อความปลอดภัยของตัวเด็ก
๒. สถานรองรับมีการจัดทาเกณฑ์มาตรฐานในการ
ให้บริการเด็ก
๓. การคัดเลื อกคนเข้าทางานของหน่วยงานต้องมี
มาตรฐาน เช่น มีการตรวจสอบสภาวะของสุขภาพจิต
ทักษะการปฏิบัติงาน การดูแลเด็ก เป็นต้น

๑. มีระบบการตรวจสอบภายในจากหน่วยงาน และมี
ระบบการตรวจสอบภายนอกโดยเชิญคณะกรรมการ
จากภายนอกเข้ามา

๒๕

ยุทธศาสตร์หลักที่ ๕ พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการดาเนินงาน การกากับติดตามและ
ประเมินผล การถ่ายทอดและจัดการองค์ความรู้
เป้าประสงค์
เพื่อเพิ่มพูนขีดความสามารถและประสิทธิภ าพให้ กลไกรับผิ ดชอบและกลไกการประสานงานในทุกระดับในการ
สนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติงานคุ้มครองเด็กและการส่งเสริมสวัสดิภาพความเป็นอยู่ที่ดีของเด็ก ได้ม าตรฐาน
เป็นระบบ ต่อเนื่องและยั่งยืน
กลยุทธ์และตัวชี้วัด
กลยุทธ์
๕ . ๑ พั ฒ น า ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ เ พื่ อ ก า ร จั ด ก า ร
(Management Information System) โดยสนับสนุนให้มี
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ การจัดตั้งศูนย์
ข้อมูลกลาง เพื่อการบูรณาการข้อมูลให้มีความถูกต้อง เป็น
เอกภาพ น่าเชื่อถือและเป็นระบบ เพื่อใช้ประโยชน์ทั้งในการ
ติดตามให้ความช่วยเหลือแก่เด็กรายบุคคลในกลุ่มพึงได้รับ
การคุ้มครองสวัสดิภาพและกลุ่มพึงได้รับการสงเคราะห์ และ
ใช้ป ระโยชน์ ในการกากับ ติดตามและประเมินผล รวมทั้ ง
กาหนดนโยบายและแผนการดาเนินงานป้องกันและแก้ไ ข
ปัญหาในการคุ้มครองเด็ก
๕ . ๒ พั ฒ น า แ ล ะ ส นั บ ส นุ น ใ ห้ มี ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม รู้
(Knowledge Management : KM) โดยการศึกษาวิจัย
เผยแพร่ข้อมูลและรายงานผลการดาเนินงานประจาปี ผ่าน
สื่อต่างๆ โดยการเผยแพร่และสนับสนุ นการจัดเวทีสาหรับ
การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในระดับชุมชน เวที
เด็กและสมัชชาสหวิชาชีพ โดยประสานงานความร่วมมือกับ
สถาบันทางวิชาการ หน่วยงานผลักดันนโยบายสังคมด้านเด็ก
ที่เกี่ยวข้อง
๕.๓ จัดทาแผนปฏิบัติการในการติดตามประเมินผล ระบบ
การรายงานสถานการณ์เด็กและผลการดาเนินงานประจาปี
สาหรับคณะกรรมการระดับชาติ ระดับจังหวัดและท้องถิ่น
รวมทั้งการสนับสนุนที่เกี่ยวข้องการให้ความรู้ คู่มือ แนวทาง
กรอบความร่วมมือและเครื่องมือเพื่อการให้คาแนะนาปรึกษา

ตัวชี้วัด
๑. ระบบสารสนเทศเพื่อการมีการบูรณาการข้อมูล
ด้ า นการคุ้ ม ครองเด็ ก เพื่ อ ใช้ ใ นการด าเนิ น การ
ช่วยเหลือและแสดงผลได้อย่างเป็นปัจจุบัน

๑. ร้อยละขององค์ ความรู้ที่จัดเก็บและเผยแพร่เพื่อ
การใช้งาน
๒. ร้ อ ยละขององค์ ค วามรู้ ที่ มี ก ารใช้ ง านในการ
ปฏิบัติงาน
๓. ร้อยละของประเด็นการประชุม ในเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ที่มีการจัดเก็บและถูกนาไปใช้

๑. มีระบบการติดตามและรายงานผลสถานการณ์
ด้านเด็กและความรู้ที่เกี่ยวข้อง
๒. ร้อยละของการนาข้อมูล จากระบบการรายงาน
สถานการณ์เด็ก และงานวิชาการไปใช้งาน

๒๖

กลยุทธ์
กากับดูแล ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล โดยมีวาระที่
เชื่อมโยงข้อมูล นโยบายและแผนงานในระดับชาติ กฎหมาย
และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
๕.๔ เสริ ม สร้ า งขีดความสามารถให้ กับ กลไกประสานงาน
โดยเฉพาะหน่ ว ยงานที่ ท าหน้ า ที่ ใ นการสนั บ สนุ น ฝ่ า ย
เลขานุการของคณะกรรมการคุ้มครองเด็กในทุกระดับ ทั้งใน
เรื่องโครงสร้าง อัตรากาลัง งบประมาณและระบบสนับสนุน
เพื่ อ ให้ ส ามารถก ากั บ ดู แ ลและสนั บ สนุ น การด าเนิ น งาน
คุ้มครองเด็ก ให้ เป็ น ไปตามกรอบนโยบายและกฎหมายได้
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ตัวชี้วัด

๕.๕ ศึกษาและจั ดทาระบบงบประมาณที่อิงกรอบแนวคิด
ด้ า นสิ ท ธิ เ ด็ ก และมิ ติ ห ญิ ง ชายเป็ น ฐาน พั ฒ นาระบบการ
บริหารจัดการด้านงบประมาณ การกากับดูแล การรายงาน
ทางด้านงบประมาณ ด้วยการใช้ข้อมูลจากงานศึกษาวิจัยที่
คานวณค่าใช้จ่ายต้นทุนในการดูแลเลี้ยงดูเด็กที่สอดคล้องต่อ
สภาพเศรษฐกิจ เพื่อให้เกิดการลงทุนด้านสวัสดิการเด็กและ
ครอบครัว รวมทั้งพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนเพื่อการ
คุ้มครองเด็กเพื่อให้มีความโปร่งใส สอดคล้องกับสภาพปัญหา
และความต้องการของหน่วยงาน
๕.๖ พัฒนาระบบ กลไกการควบคุม และบังคับใช้กฎหมาย
เพื่ อ การคุ้ ม ครองเด็ ก อย่ า งผสมผสาน ได้ ร วดเร็ ว และมี
ประสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง ขึ้ น รวมทั้ ง ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ มี
มาตรการกลไกในการรับฟังและการแสดงความคิดเห็นของ
เด็กตามสมควรแก่วัยและวุฒิภาวะของเด็ก ในการตัดสินใจ
ใดๆ ของฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการที่มีผลต่อชีวิตของเด็ก

-

-

-

๒๗

ยุทธศาสตร์หลักที่ ๖ การพัฒนากรอบความร่วมมือและกลไกการประสานงานความร่วมมือทุกระดับ เพื่อการ
ปกป้องคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กที่ต้องการได้รับความคุ้มครองเป็นพิเศษ
เป้าประสงค์
มีหลักประกันการให้ความคุ้มครองแก่เด็กที่ต้องการได้รับความคุ้มครองเป็นพิเศษในทุกระดับ
กลยุทธ์และตัวชี้วัด
กลยุทธ์
๖.๑ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ องค์กร
ภาคประชาสั ง คมและสถาบั น ทางวิ ช าการ ในการ
ดาเนิ น การศึ กษาสถานการณ์ สภาพปั ญหาและความ
ต้องการในการได้รับบริการของเด็กที่ต้องการได้รับความ
คุ้มครองเป็นพิเศษที่ยังไม่มีก รอบนโยบายและแผนงาน
รองรั บ ในการให้ ค วามคุ้ ม ครอง เพื่ อ น ามาก าหนด
ยุทธศาสตร์ จัดทาหลักเกณฑ์เกณฑ์มาตรฐานร่วมกันใน
การด าเนิ น งานคุ้ มครองเด็ก และขยายการให้ บ ริ ก ารที่
ครอบคลุม โดยผ่านกลไกการปกป้องคุ้มครองเด็กในพื้นที่
ระดับจังหวัด อาเภอ ตาบล ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
สนธิสัญญาและกฎหมายระหว่างประเทศที่ประเทศไทย
เข้าเป็นภาคี
๖.๒ ปรับปรุงแก้ไขหรือบัญญัติกฎหมาย เพื่อให้มีกรอบใน
การคุ้มครองสวัสดิภาพครอบคลุมกลุ่มเด็กที่ยังไม่มีกรอบ
ทางด้านกฎหมายรองรับ โดยมอบหมายหรือกาหนดให้มี
กลไกรั บ ผิ ด ชอบในการด าเนิ น การศึ ก ษา จั ด ท าข้ อ มู ล
ประกอบการพิจารณา รณรงค์เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ
การเสริมสร้ างศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ย วข้องในการ
บังคับใช้กฎหมาย และสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายให้
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ตัวชี้วัด
๑. ในรอบหนึ่งปีควรมีการประชุมเชิงบูรณาการร่วมกัน
ของทุกหน่วยงาน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการดาเนินงาน
หรือสถานการณ์ด้านเด็กของแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้ได้
ข้อมูล ด้านเด็กทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ก่อน
นาเสนอข้อมูลในภาพรวมต่อคณะรัฐมนตรี
๒. คณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ มีการจัดตั้ง
คณะอนุกรรมการเพื่อดาเนินการในประเด็นของเด็กที่
ต้องการการคุ้มครองเป็นพิเศษ

๑. มีการพิจารณาปรับแก้ร่างกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
๑ . ๑ โ ค ร ง ส ร้ า ง โ ด ย ร ว ม ด้ า น เ ด็ ก ข อ ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖
๑.๒ กฎหมายส าหรับกลุ่ มเด็กที่ต้องได้รับการ
คุ้มครองพิเศษ เช่น พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิด
โดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญ พันธุ์ทางการแพทย์
พ.ศ.๒๕๕๘
๑.๓ พระราชบัญญั ติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒
เพื่อกาหนดสถานภาพเด็กที่เข้าเมืองผิดกฎหมายใหม่
๒. มีการนาข้อมูลเกี่ยวกับการพิจารณาร่างกฎหมาย
อื่นๆ ที่กาลังดาเนินงานมาเผยแพร่ สื่อสารแก่หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันมากขึ้น

๒๘

กลยุทธ์
๖.๓ เร่งรัดในการกาหนดยุทธศาสตร์/ แผนงานป้องกัน
และคุ้ ม ครองเด็ ก ที่ ไ ด้ ด าเนิ น การไว้ แ ล้ ว ด้ ว ยการ
มอบหมายให้ มี ก ลไกรั บ ผิ ด ชอบ จั ด สรรทรั พ ยากร
สนับสนุนเพียงพอ รวมทั้งการติดตามและประเมินผล

ตัวชี้วัด
-

๖.๔ ผลักดันให้เกิดกรอบความร่ว มมือ วิธีการประสาน
ความร่วมมือ กลไกประสานงานกลาง ผู้จัดการรายกรณีที่
มีความสามารถในการสื่อสารและเป็นที่ไว้วางใจของเด็ก
เพื่ อ การส่ ง ต่ อ เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารและคุ้ ม ครองเด็ ก ที่ เ ป็ น
ผู้ เสี ย หายจากความรุ น แรงในทุกรู ป แบบ มีการบริห าร
จั ด การเป็ น รายกรณี ทั้ ง ภายในประเทศและระหว่ า ง
ประเทศ ในรูปแบบทวิภาคีและพหุภาคีอย่างเป็นรูปธรรม

๑. มีการทาสนธิสัญญาระหว่างประเทศ
๒. มีการทากรอบความร่ว มมือหรือบันทึกข้อตกลง
(พหุภาคี ทวิภาคี) ในกรอบอาเซียน เช่น มาตรฐานการ
คุ้มครองเด็ก

๖.๕ ส่งเสริม สนับสนุนแผนงาน โครงการ กิจกรรม ตาม
แผนงานพั ฒ นาและสนั บ สนุ น ความร่ ว มมื อ ทางด้ า น
วิชาการ ตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศในกรอบ
อาเซียน อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขงและระดับภูมิภาคต่างๆ
เพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบคุ้มครองเด็กระหว่างประเทศ
๖.๖ เสริ ม สร้ า งกลไกความร่ ว มมื อ ของพื้ น ที่ ในจั งหวั ด
อาเภอ ตาบล ในการประเมินสภาพปัญหา เพื่อจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์

๑. (สืบเนื่องจากกลยุทธ์ที่ ๖.๓) ต้องสร้างให้เกิดกรอบ
ความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านวิชาการด้านระบบ
คุ้มครองเด็กระหว่างประเทศ

๑. มีการผลั กดันจังหวัดที่เป็นจังหวัดขนาดใหญ่ให้
สามารถจัดทาแผนยุทธศาสตร์การดาเนินงานด้านเด็กใน
พื้ น ที่ ข องตนเองได้ และสามารถขยายผลไปยั ง พื้ น ที่
จังหวัดอื่นได้
๖.๗ เสริ ม สร้ า งพลั ง ความเข้ ม แข็ ง และความร่ ว มมื อ ๑. มีการประชุม หารือ และพัฒนาเครือข่ายในกลุ่ม
เครือข่ายการดูแลเด็กในกรณีพิเศษ เพื่อปกป้องคุ้มครอง หน่วยงานที่ดูแลเด็กในกรณีพิเศษ
เด็กในกรณีพิเศษร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
๑.๑ การทา National conference แล้ ว นา
ข้อมูลมาสร้างกรอบความร่วมมือ ระบบ กลไกต่อไป
๑.๒ การทา National workshop เพื่อทบทวน
ประเมินผลการทางาน การพัฒนาคุณภาพงาน

๒๙

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ
แนวทางการขับเคลื่อน
๑.๑ กาหนดให้นายุทธศาสตร์ว่าด้วย การคุ้มครองเด็กระดับชาติไปจัดทาแผนปฏิบัติการของกระทรวง
และแผนปฏิบัติการประจาปีทั้งในระดับชาติและระดับภูมิภาค โดยกาหนดให้ทุกจังหวัดจัดทาแผนยุทธศาสตร์ระดับ
จั ง หวั ด ว่ า ด้ ว ยการคุ้ ม ครองเด็ ก เพื่ อ เป็ น แนวทางและกรอบอ้ า งอิ ง ในการจั ด สรรงบประมาณและทรั พ ยากร
ในการดาเนินงานคุ้มครองเด็กที่เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทในระดับท้องถิ่น พร้อมทั้งกาหนดกลไก วิธีการ
ติ ด ตามและประเมิ น ผล โดยก าหนดให้ มี ก ารรายงานต่ อ คณะกรรมการคุ้ ม ครองเด็ ก ในระดั บ จั ง หวั ด หรื อ
กรุ งเทพมหานคร หรือเมืองพัทยา ก่อนรายงานต่อคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่ งชาติ ทั้งนี้ แต่ล ะจังหวัดอาจ
พิจารณารวมเข้าเป็นแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดตามความเหมาะสม
๑.๒ ในการจัดทายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของจังหวัด ให้คณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัด
ดาเนินการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาด้านงานคุ้มครองเด็ก จุดแข็งจุดอ่อน สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของ
จังหวัด โดยมีคู่มือและแนวทางการส ารวจและประเมินสนับสนุน จากนั้น นาผลที่ได้มาจัดเวทีประชาคมร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรภาคประชาสังคม ผู้แทนชุมชน ครอบครัวและเด็ก เพื่อเสริมสร้างความเป็นภาคีหุ้นส่วน
การมีส่วนร่วมและความเป็นเจ้าของ และนาข้อมูลมากาหนดและจัดลาดับความสาคัญของยุทธศาสตร์ เพื่อยกร่าง
ยุทธศาสตร์จังหวัด โดยในการดาเนินการร่วมกับเด็กจะต้องคานึงถึงจรรยาบรรณและข้อควรปฏิบัติเพื่อมิให้เกิดผล
เสียหายต่อเด็ก
๑.๓ ขอความร่วมมือจากสานักงบประมาณและสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ในการให้
คาแนะน าปรึ กษาในระหว่ างการพั ฒ นาแผนยุ ท ธศาสตร์ ใ นระดั บ ชาติ แ ละระดั บ จัง หวั ด ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ระบบ
งบประมาณและหลักในการบริหารทรัพยากรมนุษย์
หน่วยงานรับผิดชอบ
- หน่วยงานที่ทาหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการคุ้มครองเด็กระดับชาติ (กรมกิจการเด็กและเยาวชน)
- คณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ
- คณะกรรมการคุ้มครองเด็กระดับจังหวัด
- คณะกรรมการคุ้มครองเด็กกรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา

๓๐

ภาคผนวก

๓๑

การวิเคราะห์สถานการณ์ของระบบคุ้มครองเด็กในประเทศไทย
ผลที่ได้จากการศึกษาด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องในรายงานการศึกษาวิจัย ผลการติดตามประเมินผลของ
คณะอนุกรรมการประสานและติดตามผลการดาเนินงานคุ้มครองเด็ก ผลการจัดประชุมสัญจรของคณะอนุกรรมการ
พัฒนามาตรการกลไกเพื่อการสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก การทบทวนผลการดาเนินงานตลอดจนข้อสรุป
จากการดาเนินโครงการต่างๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึง การจัดการหารือร่วมกับผู้ มีส่ วนเกี่ยวข้องต่าง ๆ
บนฐานการทางานด้านสิทธิ์ (Rights based approach) ประกอบด้วย
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง
๑. เด็ก
๒. ครอบครัว พ่อแม่ ผู้ปกครอง
๓. ชุมชน
๔. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๕. องค์กรภาคเอกชน
๖. คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง
๗. หน่วยงานภาครัฐที่ดาเนินการด้านเด็ก
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยอ้อม ได้แก่ รัฐบาล ผู้มีอานาจตัดสินใจในระดับนโยบาย นักการเมือง องค์กร
ภาคธุรกิจเอกชน องค์กรสนับสนุนทุน
สถานการณ์ของระบบคุ้มครองเด็ก
โดยภาพรวม สถานการณ์ของงานด้านการคุ้มครองเด็กในประเทศไทย มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องดังนี้
 ในด้านกฎหมาย ประเทศไทยมีความก้าวหน้าโดยได้เข้าร่วมเป็นภาคีในตราสารด้านสิทธิมนุษยชน
ระหว่ า งประเทศที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การส่ ง เสริ ม และคุ้ ม ครองสิ ท ธิ เ ด็ ก หลายฉบั บ และมี ก ารปรั บ ปรุ ง กฎหมาย
ภายในประเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐานทางด้านกฎหมายในสากลที่ค่อนข้างครอบคลุม โดยเฉพาะพระราชบั ญญัติ
คุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งได้รับการยอมรับว่ามีความก้าวหน้าในการรับรองหลักการในการคานึงถึงประโยชน์สูงสุด
การไม่ เ ลื อ กปฏิ บั ติ แ ละการคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ส่ ว นบุ ค คล ตามอนุ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ เ ด็ ก นอกจากนี้ ยั ง มี ก ลไก
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ระดับชาติที่ ขยายกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา ซึ่งครอบคลุมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ และทางเศรษฐกิจ
จากเด็ก ในรูปแบบของการค้ามนุษย์และการใช้แรงงานเด็กไว้อยู่
 ในด้านโครงสร้าง คณะกรรมการคุ้มครองเด็กระดับชาติและระดับจังหวัด เป็นกลไกระดับชาติและ
ระดับจังหวัดที่มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรง ในการกากับ ประสานงานและคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ในเชิง
ปฏิบัติมีพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖ เป็นกลไกที่สาคัญในการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก
และได้รับความสาคัญในการกาหนดขั้ นตอนในการสรรหาและระบบการพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่อย่าง
เข้มงวด มีการขยายพนักงานเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานราชการและองค์กรภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง.
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นอกจากนี้ในเชิงโครงสร้างยังมีกลไกประสานงานในรูปของคณะกรรมการระดับชาติในด้านส่งเสริม
และพั ฒ นา คื อ คณะกรรมการส่ ง เสริ มการพั ฒ นาเด็ กและเยาวชนแห่ งชาติ โ ดยมี นายกรั ฐ มนตรี เป็ นประธาน มี
คณะอนุ กรรมการซึ่ งมี องค์ ประกอบสมาชิ กที่ เป็ นผู้ มี ส่ วนได้ ส่ วนเสี ยที่ มี ความหลากหลายของภาคส่ วน รวมทั้ งมี
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญรับผิดชอบในการปรับปรุงกฎหมายให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
บริการด้านการคุ้มครองเด็กที่มีอยู่ ประกอบด้วย บริการระดับท้องถิ่น และบริการระดับจังหวัด
บริการระดับท้องถิ่น ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กทั่วไป ที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ให้กับเด็ก
และครอบครัว โดยบริการที่จัดให้แก่เด็กและครอบครัวในชุมชน ประกอบด้วย
- ศูนย์เด็กเล็ก/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รองรับเด็กอายุ ๓ - ๕ ปี (จานวน ๑๙,๕๑๘21 แห่ง) ซึ่งอยู่ใน
ความดูแลขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ซึ่งกรมการส่งเสริมการปกครองส่ วนท้องถิ่น ได้มีการจัดทามาตรฐานการ
ดาเนินงานของศูนย์สี่ด้าน ประกอบด้วย ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และความ
ปลอดภั ย ด้านวิชาการและกิ จกรรมตามหลั กสู ตร และด้ านการมี ส่ วนร่ วมและการสนั บสนุ นจากชุ มชน และมีการ
ดาเนินงานร่วมกับกรมอนามัยและกรมสุขภาพจิต เพื่อจัดทานโยบายศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ-ปลอดโรค
- สถานรับเลี้ยงเด็ก รองรับเด็กอายุ ๐ - ๖ ปี โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ดาเนินการอนุญาตให้ภาคเอกชนจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก สนับสนุนให้ภาคเอกชนดาเนินงานในรูปแบบของสถานรับ
เลี้ยงเด็ก ซึ่งดูแลเด็กในระยะสั้นเพื่อช่วยในการพัฒนาและคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก
- ศูนย์พัฒนาครอบครัว ได้รับการริเริ่มจัดตั้งในปี ๒๕๔๗ โดยมีแนวคิดในการให้องค์กรประชาชน
ที่มาจากตัวแทนกลุ่ม หรือองค์กรในชุมชน ที่อาสามาร่วมกันดูแล ป้องกันและแก้ไขปัญหาครอบครัว ด้วยการสารวจศึกษา
ปั ญหา เฝ้ าระวัง ป้ องกันและแก้ไขปั ญหา รวมทั้งมีบทบาทในการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครั ว
อยู่ภายใต้การกากับดูแลของสถาบันกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ซึ่งส่วนใหญ่จะรองรับการดาเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐
เป็นหลัก
บริ การระดั บจั งหวัดและภูมิ ภาค ซึ่งมี เป้าหมายเป็นกลุ่ มเด็กที่ต้ องการการช่วยเหลื อแทรกแซง
และการคุ้มครองไม่ให้ถูกกระทาซ้า ซึ่งมีแนวทางการเข้าถึงและรับบริการ ผ่านการรายงานและการรับแจ้งเหตุ ดังนี้
- ศูนย์ช่วยเหลือสังคม เป็นศูนย์รับแจ้งและให้คาปรึกษาซึ่งดาเนินการโดยกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีช่องทางการรับแจ้งเหตุผ่านทางโทรศัพท์สายด่วน ๑๓๐๐ และช่องทางการแจ้งเหตุทาง
เว็บไซต์ที่สามารถส่ งต่อข้อมูลเพื่อให้ความช่วยเหลื อในระยะฉุกเฉินไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทั่วประเทศ รวมถึง
บ้านพักเด็กและครอบครัวในระดับจังหวัดด้วย
- ศูนย์พึ่งได้ (One Stop Crisis Center) ในโรงพยาบาล โดยกระทรวงสาธารณสุข จานวน ๗๙๕ แห่ง
ซึ่งเริ่มต้นจากงานคัดกรองและให้ความช่วยเหลือแก่เด็กและสตรีที่ประสบปัญหาความรุนแรง ขยายไปสู่งานการให้ ความ
คุ้มครองเด็กในลักษะอื่น ๆ มากเพิ่มขั้น และขยายงานจากการให้บริการในโรงพยาบาลรัฐประจาจังหวัดไปสู่โรงพยาบาล
สร้างเสริมสุขภาพในระดับตาบลเพื่อขยายความครอบคลุมในการให้บริการเพิ่มขึ้น
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ขั้นตอนการให้ที่พักพิงหรือการดูแลในสถาบัน
สถานรองรับในการดูแลเด็กกลุ่มผู้เสียหายและกลุ่มพึงได้รับการสงเคราะห์ตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ ส่วนใหญ่อยู่ในความดูแลของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ ดังนี้
- สถานแรกรับ ประกอบด้วยสถานแรกรับเฉพาะ แบ่งเป็นสถานแรกรับเด็กชาย และสถานแรก
รับ เด็กหญิง รวมจ านวน ๒ แห่ง และบ้ านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด ที่ดาเนินการเป็นสถานแรกรับ (ตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖) จานวน ๗๗ แห่ง ซึ่งถือเป็นสถานแรกรับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก
พ.ศ. ๒๕๔๖ พร้อมกับรองรับการดาเนินงานตามกฎหมายหลักอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองเด็ก โดยสถานแรกรับ
เฉพาะตั้งอยู่ในภาคกลาง เป็นหน่วยงาน ให้การดู แลเด็กชายและเด็กหญิง อายุ ๖ - ๑๘ ที่เร่ร่อน ขอทาน ถูกกระทา
ทารุณกรรม มีปัญหาพฤติกรรม และเด็กที่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ โดยรับอุปการะชั่วคราวไม่เกิน ๓ เดือน โดย
ให้ บ ริ การปั จจั ย สี่ ดาเนิ นการรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตัว เด็ก ครอบครัว และบุคคลแวดล้ อมเด็ก เพื่ อนามา
วิเคราะห์ ตลอดจนกาหนดวิธีการที่เหมาะสมในด้านการสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ส่วนบ้านพักเด็กและ
ครอบครัวจังหวัด เป็นหน่วยบริการที่มีพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖ และให้ที่พักพิง
ในระยะชั่วคราว ที่สามารถให้ความคุ้มครองดูแลทั้งครอบครัว ตั้งอยู่ในพื้นที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ให้บริการตลอด
๒๔ ชั่วโมงครอบคลุมทุกพื้นที่ในทุกจังหวัด มีตาแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ และนักจิตวิทยาประจาการ
- สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก จานวน ๒ แห่ง(ระยอง และขอนแก่น) ให้การอุปการะเด็กชาย
และเด็กหญิง อายุ ๖ - ๑๘ ปี ที่มีปัญหาความประพฤติ และเด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูไม่เหมาะสม โดยให้บริการปัจจัยสี่
การอุป การะเลี้ ย งดู การศึกษาอบรมและฝึ กอาชีพเพื่อแก้ไขความประพฤติ บาบัด รักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพ
ทั้งทางสังคมและจิตใจ มีหน่วยงานให้บริการรวม ๒ แห่ง
- สถานสงเคราะห์เด็ก รวม ๒๐ แห่ง (สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน ๘แห่ง สถานสงเคราะห์เด็กโต
๑๒แห่ง แยกเป็นสถานสงเคราะห์เด็กชาย ๙ แห่ง สถานสงเคราะห์เด็กหญิง ๓ แห่ง) ให้การอุปการะเด็กชายและ
เด็กหญิง อายุแรกเกิดถึง ๑๘ ปี ที่กาพร้า ถูกทอดทิ้ง ครอบครัวแตกแยก ติดเชื้อเอดส์หรือได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์
หรื อ บิ ด ามารดาหรื อ ผู้ ป กครองไม่ ส ามารถให้ ก ารอุ ป การะได้ อ ย่ า งเหมาะสม โดยให้ บ ริ ก ารปั จ จั ย สี่ การดู แ ล
รักษาพยาบาล พัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ การศึกษา การฝึ กอาชีพ นันทนาการ การติดตามสืบหาครอบครัว
ตลอดจนการอบรมขัดเกลาด้านจริยธรรม เพื่อเตรียมความพร้อมของเด็กในการกลับสู่ครอบครัวและสังคม
- สถานสงเคราะห์ เ ด็ ก พิก าร รวม ๔ แห่ ง (สถานสงเคราะห์ เ ด็ ก อ่ อนพิ ก าร ๑ แห่ ง สถาน
สงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา ๒ แห่ง และสถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพ ๑ แห่ง) ซึ่งตั้งอยู่ใน
จังหวัดนนทบุรีทั้งหมด ให้การอุปการะเด็กชายและเด็กหญิงพิการ อายุแรกเกิดถึง ๑๘ ปี
- สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก รวม ๔แห่ง ให้การอุปการะเด็กชายและเด็กหญิง อายุ ๖ - ๑๘ ปี
ที่ต้องการการดูแลทางด้านบาบัดฟื้นฟูเป็นพิเศษทางด้านร่างกาย จิตใจ ด้านการศึกษา การฝึกอบรมอาชีพ และการ
อบรมแนะแนวตามแนวทางการพัฒนาและฟื้นฟูเด็กแต่ละบุค คล ตลอดจนการติดตามให้คาปรึกษา แนะนา และ
ช่วยเหลือผู้ปกครองและเด็กที่พ้นจากการอุปการะ
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- ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเด็กและเยาวชน (๑ แห่ง) ให้การฝึกอาชีพเด็กชาย อายุ ๗ - ๑๘ ปี
ที่ครอบครัวมีฐานะยากจน ผู้ปกครองไม่สามารถให้การอุปการะได้อย่างเหมาะสม โดยให้บริการปัจจั ยสี่การศึกษา
การฝึกทักษะอาชีพ นันทนาการ และการจัดหางาน เพื่อให้เด็กสามารถนาความรู้ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้
สาหรับเด็กที่ประสบปัญหาและไม่สามารถอาศัยอยู่ในครอบครัวได้ มีหน่วยงานที่จัดบริการดูแล
เด็กแบบครอบครัวทดแทน ประกอบด้วย
- ศูน ย์อานวยการรับ เด็กเป็นบุตรบุ ญธรรม ให้ บริการจัดหาครอบครัวทดแทนประกอบด้ว ย
ครอบครัวทดแทนชั่วคราว (ครอบครัวอุปถัมภ์) และครอบครัวทดแทนถาวร (ครอบครัวบุญธรรม)ให้แก่เด็กกาพร้า
เด็กถูกทอดทิ้งในความอุปการะของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เด็กที่บิดามารดาที่แท้จริงยินยอมยกให้เนื่องจาก
ไม่สามารถให้การอุปการะเลี้ยงดูเด็กได้ และเด็กที่มีคาสั่งศาลแทนการให้ความยินยอมของบิดามารดาเด็ก โดยปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สาหรับเด็กที่มีปัญหาข้อขัดแย้งทางกฎหมาย มีสถานรองรับซึ่งดาเนินการโดยกรมพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชน ประกอบด้วย
- สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จานวน ๗๗ แห่ง ให้บริการรองรับเด็กที่กระทาผิดต่อ
กฎหมาย โดยให้การคุ้มครองสิทธิของเด็กตามคาพิพากษาหรือตามคาสั่งของศาล และการพิทักษ์คุ้มครองสิทธิ สวัสดิภาพ
ของเด็กที่กระทาผิดที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ในระหว่างพิจารณาคดี โดยดาเนินงานตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชน
และครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓
- ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จานวน ๑๙ แห่ง
ทั่วประเทศ ที่ให้การดูแลและคุ้มครองเด็กอายุ ๑๐ - ๒๔ ปี ตามคาสั่งของศาล
ในส่วนของการวิเคราะห์ระบบคุ้มครองเด็กในประเทศไทย จะแบ่งเป็นการวิเคราะห์ ตัวระบบ
คุ้มครองเด็ก เพื่อให้เห็นจุดแข็งและข้อจากัดที่มีอยู่ และวิเคราะห์ในส่วนของสภาพแวดล้อมภายนอก ทั้งในส่วนของ
โอกาสและข้อคุกคาม
๑) การวิเคราะห์ระบบคุ้มครองเด็ก
การวิเคราะห์ระบบคุ้มครองเด็กของประเทศไทย โดยพิจารณาทั้งในมิติของการป้องกันและการ
แก้ไขปั ญหาที่ครอบคลุมปั ญหาความรุ น แรงต่อเด็กในทุกรูปแบบ รวมถึง การล่ว งละเมิด/ทารุณกรรม การแสวง
ประโยชน์ และการละเลยทอดทิ้ง ได้ดังนี้
๑.๑ กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองเด็ก
กฎหมาย การขั บ เคลื่ อ นงานคุ้ ม ครองเด็ ก ที่ ผ่ า นมาได้ ใ ช้ ก รอบทางด้ า นกฎหมายตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นหลักในการดาเนินงาน โดยตัวกฎหมายได้มีการกาหนดกลไกรับผิดชอบ
และโครงสร้างทั้งในระดับชาติและระดับภูมิภาครองรับการดาเนินงานในลักษณะการทางานเป็นทีมสหวิชาชีพที่
ชัดเจน
ทัง้ นี้ผลการจัดสัมมนา ๑๐ ปี พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๕๖ กลไกแห่งความหวัง ในปี
๒๕๕๖ รวมถึงผลจากการติดตามประเมินของคณะอนุกรรมการ การศึกษาวิจัยต่างๆ และผลจากการหารือและรับฟัง
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ข้อคิดเห็น พบว่าการดาเนินงานคุ้มครองเด็กยังไม่สามารถเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่วนหนึ่ง
เนื่องมาจากความท้าทายในการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองเด็กทั้งในสาระและหลักเกณฑ์ อันเป็นผลจาก
- สาระสาคัญของกฎหมายคุ้มครองเด็ก ส่วนใหญ่เน้นไปที่การทางานในเชิงตั้งรับ โดยมุ่งแก้ไข
ปัญหาที่เกิดกับกลุ่มเด็กที่พึงได้รับการสงเคราะห์และกลุ่มเด็กที่ พึงได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ โดยยังไม่สะท้อนการ
ทางานป้องกันเชิงรุกได้เท่าที่ควร
- กลไกรับ ผิดชอบการดาเนินงานของพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ ในส่วนของ
การกาหนดองค์ประกอบสมาชิกในคณะกรรมการคุ้มครองเด็กทั้งในระดับชาติและจังหวัด ยังไม่ครอบคลุมหน่วยงานที่
เกี่ย วข้องที่มีบ ทบาทส าคัญในการป้ องกัน และคุ้มครองเด็ก นอกจากนี้กระทรวงหลั กที่รับผิดชอบขับเคลื่ อนตัว
กฎหมาย ยังคงมีลักษณะของการทางานแบบแยกส่วน ขาดการประสานงานและความร่วมมือให้เป็นไปอย่างบูรณา
การและมีเอกภาพ
- ผู้บังคับใช้กฎหมายและผู้ปฏิบัติงานยังไม่มีความรู้ ความเข้าใจ ด้วยขาดแนวทางในการตีความ
กฎหมายและแนวทางการปฏิบัติงานตามกฎหมายที่ชัดเจน โดยพบว่ามีข้อจากัดหลายประการ ทั้งการตีความในเชิง
ของการกากับควบคุมพฤติกรรมของเด็กมากกว่าให้การคุ้มครองช่วยเหลือเด็ก บางส่วนตีความสาหรับ การดาเนินงาน
ไปตามขอบเขตกฎหมายที่รับผิดชอบอย่างเคร่งครัดและยึดประโยชน์ของหน่วยงานเป็นหลักมากกว่าประโยชน์สูงสุด
ของเด็ก ส่งผลให้การดาเนินการคุ้มครองทางด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเป็นไปอย่างล่าช้า ไม่ส่งผลและ
ประสิทธิภาพสูงสุดในการป้องปรามผู้กระทาผิดและคุ้มครองเด็ก ขาดความต่อเนื่องและมีเด็กบางกลุ่ มหลุดไปจาก
ระบบการให้ความคุ้มครองช่วยเหลือในบางขั้นตอน
- ผู้ มีบ ทบาทหน้ าที่รั บ ผิ ดชอบในการรายงานแจ้งเหตุตามที่กฎหมายบังคับไว้ (Mandatory
reporting) รวมถึงกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่กฎหมายไม่ได้บังคับไว้ ยังไม่เกิดความตระหนักและไม่ดาเนินงานตามขั้นตอน
ของกฎหมาย โดยบางรายมีเจตคติว่าการแจ้งเหตุในการคุ้มครองเด็กเป็นเรื่องยุ่งยากและอาจนาความเดือดร้อนมาสู่
ภายหลัง รวมทั้งการขาดทักษะในการบันทึกและรายงานแจ้งเหตุ ส่งผลให้การเข้าแทรกแซงให้ความช่วยเหลือแก่เด็ก
เป็นไปอย่างล่าช้าและไม่เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เด็ก ในส่วนของพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นกลไกที่กฎหมายกาหนดขึ้น
สาหรับการบังคับใช้กฎหมาย แต่ขาดการกาหนดกลไกและอานาจหน้าที่ของกลไกในการตรวจสอบการใช้อานาจของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ เนื่องจากกฎหมายเปิดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจในการสงเคราะห์ และคุ้มครองเด็กไว้อย่าง
เปิดกว้าง
ในส่วนของนโยบายระดับชาติ ได้แก่ นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานหรือแผนปฏิบัติการระดับชาติ
ซึ่งเป็นกรอบในการกาหนดโครงสร้าง แนวนโยบายบทบาทหน้าที่ของกลไกต่าง ๆ ที่เอื้อต่อการคุ้มครองเด็ก พบว่า
ประเทศไทยมีนโยบายระดับชาติที่มีบริบทเกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาในการคุ้มครองเด็ก โดยสามารถใช้
เป็นกรอบและแนวทางการทางานกับเด็ก ครอบครัวและชุมชน เพื่อให้เอื้อต่อการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่ปกป้อง
คุ้มครองเด็กทั้งที่ประกาศเป็นนโยบายแล้วและอยู่ในระหว่างการดาเนินการ รวมจานวน ๑๗ ฉบับ และมีนโยบายและ
กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้อ งกันและแก้ไขปัญหาการแสวงหาประโยชน์จากเด็กทั้งทางเพศและ
แรงงาน แม้ว่าจะยังไม่ครอบคลุมการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในทุกรูปแบบก็ตาม
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แต่ ทั้ ง นี้ น โยบายระดั บ ชาติ ที่ มี อ ยู่ บ างฉบั บ ไม่ มี ก ารก าหนดกลไก แผนงานและวิ ธี ก ารติ ด ตาม
ประเมิ น ผลที่ ชั ด เจน บางฉบั บ ไม่ ป รากฏผลในทางปฏิ บั ติ หน่ ว ยงานปฏิ บัติ ไ ม่ ท ราบความชัด เจนของนโยบาย
ขาดงบประมาณและทรัพยากรสนับสนุน รวมถึงข้อจากัดด้านข้อมูลในการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรมที่ชัดเจนในระดับท้องถิ่น นโยบายที่ถูกจัดทาขึ้นมีลักษณะแยกส่วนไปตามกรอบกฎหมาย กลไก/หน่วยงาน
รับผิดชอบ หรือเน้นเฉพาะประเด็นปัญหาเฉพาะ เนื่องจากไม่มีนโยบายและยุทธศาสตร์การคุ้มครองเด็กในภาพรวม
ทาให้ขาดการพิจารณาเชื่อมโยงปัจจัย สาเหตุและผลกระทบ ที่จะนาไปสู่การมีกรอบแผนงานที่ครอบคลุมการทางาน
ทั้งด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการคุ้มครองเด็กในทุกรูปแบบ และเชื่อมโยงกลไกการคุ้มครองเด็กในทุกระดับให้
ดาเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน
การขาดฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ รวมถึงการขาดข้อมูล เกี่ยวกับการดาเนินงานป้องกันและแก้ไข
ปัญหาในการคุ้มครองเด็ก ซึ่งไม่ได้รับความสาคัญในระดับชาติ ส่งผลให้ไม่มีข้อมูลสาหรับประกอบการตัดสินใจ ในการ
กาหนดและจัดลาดับความสาคัญของยุทธศาสตร์ รวมถึงไม่สามารถได้รับการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมเพื่อนาไปสู่
การขับเคลื่อนในทุกระดับ ทั้งระดับชาติ ระดับภูมิภาค ระดับจังหวัด และระดับท้องถิ่น
๑.๒ โครงสร้าง และกลไกรับผิดชอบ
เนื่องจากงานด้านการคุ้มครองเด็กเป็นงานที่มีหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องจานวนมาก ทั้งที่อยู่ในระดับ
เดียวกันและแตกต่างกัน ดังนั้นโครงสร้างและกลไกในการประสานงานจึงมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการทางานของ
ระบบคุ้มครองเด็ก ซึ่งในส่วนของกลไกการประสานงานจากหน่วยงานระดับนโยบายและหน่วยงานระดับปฏิบัติใน
กระทรวงหลักที่มีความเกี่ยวข้องกับงานคุ้มครองเด็ก พบว่าขาดความเชื่อมโยง ส่งผลให้การดาเนินงานคุ้มครองเด็กไม่
สามารถส่งผลในความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุด และขาดกลไกที่เป็นอิสระ ในการกากับ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล ที่สามารถรับฟังข้อร้องเรียนและจัดการข้อร้องเรียน ที่เป็นมิตรต่อเด็กและสามารถ
เข้าถึงได้ทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น
สาหรับโครงสร้างและกลไกในแต่ละระดับนั้น มีประเด็นที่ควรพิจารณาดังนี้
- โครงสร้ า งและกลไกระดั บ ชาติ ประกอบด้ ว ยคณะกรรมการคุ้ ม ครองเด็ ก แห่ ง ชาติ รวมถึ ง
คณะกรรมการระดับชาติอื่น ๆ
คณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญในด้านการคุ้มครองเด็ก
ทาหน้าที่เป็นกลไกประสานงานกลางในการขับเคลื่อนงานด้านการคุ้มครองเด็ก ที่มีรูปแบบการทางานในลักษณะ
ของสหวิชาชีพ ที่รวมองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างชัดเจน เพื่อกาหนดนโยบายและแนวทางใน
การดาเนินงานด้านคุ้มครองเด็กของประเทศ ในส่วนของคณะกรรมการอื่น ๆ ได้แก่ คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนา
เด็กและเยาวชนแห่งชาติ แม้จะไม่ได้รับผิดชอบงานด้านการคุ้มครองเด็กโดยตรง แต่โดยกรอบการทางานสามารถช่วย
ในการผลักดันให้เกิดการกาหนดและเปลี่ยนแปลงนโยบายและกฎหมายในบริบท ที่ครอบคลุมทั้งการป้องกัน คุ้มครอง
ส่งเสริมและพัฒนาเด็ก ในส่วนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ซึ่งเป็นประเด็นที่มีความทับซ้อน
กับการคุ้มครองเด็ก โดยเฉพาะในกรณีที่ผู้เสียหายเป็นเด็กนั้น สามารถนาองค์ความร่วมมือและประเทศภาคี มาขยาย
กรอบความร่วมมือให้ครอบคลุมการคุ้มครองเด็กในลักษณะอื่น ๆ ได้
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แต่ทั้งนี้ด้วยผลจากการมีนโยบายระดับชาติและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเด็ก ทั้งในด้านการส่งเสริม
พัฒนาและคุ้มครองหลายฉบับ ทาให้เกิดการกาหนดกลไกคณะกรรมการในระดับส่วนภูมิภาคหรือท้องถิ่นรองรับตาม
สภาพปัญหาเฉพาะ ซึ่งบางส่วนมีความซ้าซ้อนในมิติของงานคุ้มครองเด็กทั้งเชิงการป้องกันและแก้ไขปัญหาทาให้เกิด
การสร้ า งภาระงานให้ ห น่ ว ยดูแลประสานงานในระดั บท้อ งถิ่น ในการจัด ประชุมและบริห ารจั ดการในประเด็ น
การคุ้มครองเด็กที่มีความเกี่ยวเนื่องกันโดยไม่จาเป็น
สาหรับโครงสร้างหน่ วยงาน ได้มีการกาหนดหน่วยงานเฉพาะเพื่อรับผิดชอบโดยตรงสาหรับเด็ก
กลุ่มเป้าหมายบางกลุ่มที่ต้องได้รับการคุ้มครองเป็นพิเศษ ได้แก่ เด็กผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เด็กที่ประสบปัญหา
ทางสังคม เด็กที่กระทาผิดต่อกฎหมาย แต่เนื่องจากหน่ว ยงานที่รับผิ ดชอบในการจัดบริการ ยัง คงยึดกรอบการ
ดาเนิ นงานตามการตีความขอบเขตการคุ้มครองเฉพาะกฎหมายที่หน่วยงานรับผิ ดชอบ ทาให้ขาดความยืดหยุ่น
ในขณะที่กลุ่มเด็กที่ต้องการได้รับความคุ้มครองเป็นพิเศษได้แก่ เด็กต่างชาติ เด็กผู้ลี้ภัย เด็กที่ได้รับผลกระทบจากการ
ติ ด เชื้ อ เอชไอวี จ าเป็ น ต้ อ งบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายหลายฉบั บ อย่ า งบู ร ณาการ จึ ง จะสามารถแก้ ไ ขปั ญ หาได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งมีผลทาให้เด็กบางกลุ่มหลุดไปจากขอบเขตการให้ความช่วยเหลือ หรือการให้ความช่วยเหลือใน
บางขั้นตอนไม่เกิดความชัดเจน และสร้างความซ้าซ้อนหรือสับสนให้แก่หน่วยงานปฏิบัติ ในภาพรวมการดาเนินงาน
ยังขาดความเป็นเอกภาพและความเชื่อมโยงของการดาเนินงานคุ้มครองเด็ก หลายหน่วยงานยังทางานแบบแยกส่วน
อันเป็นผลจากการไม่สามารถสร้างความเข้าใจในความเชื่อมโยงของนโยบายและกฎหมายได้อย่างเป็นองค์รวม ส่งผล
ต่อการประสานงานและระบบส่งต่อการบริการที่ยังขาดความเข้าใจร่วมกัน
- โครงสร้างและกลไกระดับจังหวัด รวมถึงคณะกรรมการคุ้มครองเด็กระดับจังหวัด และพนักงาน
เจ้าหน้าที่
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้กาหนดให้มีโครงสร้างคือคณะกรรมการคุ้มครองเด็ก
ระดับจังหวัด ซึ่งถือว่าเป็นเพียงกลไกเดียวในระดับจังหวัดที่ทางานเกี่ยวข้องกับเด็กในรูปแบบของสหวิชาชีพ เพื่อ
รองรับการดาเนินงานตามกฎหมาย ส่งผลให้มีโครงสร้างที่ดาเนินการครอบคลุมทุกจังหวัด พร้อมกาหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเข้ามามีส่วนร่ว มในการคุ้มครองเด็กอย่างชัดเจน แต่
องค์ประกอบของคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดยังไม่ครอบคลุมถึงบางหน่วยงานที่มีบทบาทในการคุ้มครองเด็ก เช่น
ท้องถิ่นจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด บ้านพักเด็กและครอบครัว อันอาจเนื่องมาจากยังไม่ได้มีการปรับแก้กฎหมายให้เป็น
ปัจ จุบั น นอกจากนี้ ยังไม่มีการกาหนดกลไกการบริหารจัดการในกรณีที่คาบเกี่ยวการทางานของทีมสหวิชาชีพ
มากกว่าหนึ่งจังหวัดหรือพื้นที่ขึ้นไป ซึ่งจาเป็นต้องมีกลไกกลางรับผิดชอบที่ชัดเจน การตัดสินชี้ขาดแนวทางการ
คุ้มครองเด็กและส่งเสริมสวัสดิภาพความเป็นอยู่ที่ดีของเด็ก
ทั้งนี้ในการดาเนินงานของคณะกรรมการคุ้มครองเด็กในระดับจังหวัด ยังขาดความชัดเจนและไม่มี
ทิศทางในการขับเคลื่อนงานคุ้มครองเด็กและส่งเสริมสวัสดิภาพความเป็นอยู่ที่ดีต่อเด็ก บางจังหวัดขาดการจัดประชุม
หรือการเข้าร่วมการประชุมด้วยสมาชิกคนเดิมที่สม่าเสมอ ด้วยไม่ได้รับการให้ความสาคัญจากหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง
ทาให้ขาดความต่อเนื่องในการทางาน ส่งผลให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการสร้างกลไกแบบสหวิชาชีพเพื่อให้เกิดการ
ทางานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ปัจจัยความเข้มแข็งของคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัด ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับ
ความเข้าใจและความสนใจในประเด็นด้านเด็กของผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจัง หวัด และพัฒนาสังคมและ
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ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ซึ่งเป็นองค์ประกอบสาคัญในคณะกรรมการคุ้มครองเด็ก โดยเฉพาะสานักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ที่เป็นฝ่ายเลขานุการ แต่มีภาระความรับผิดชอบครอบคลุมหลากหลาย
กลุ่มเป้าหมายที่ต้องได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ รวมถึงต้องดูแลคณะกรรมการและศูนย์ปฏิบัติการในรูปแบบอื่นๆ
ของจังหวัดที่ต้องรองรับการดาเนินงานตามนโยบายระดับชาติต่างๆที่ขาดการบูรณาการ รวมถึงการขาดอัตรากาลังที่
เหมาะสม ส่งผลต่อความสามารถในการขับเคลื่อนงานด้านการคุ้มครองเด็ก รวมถึงการกาหนดวาระการประชุม
สาหรับกลไกการปฏิบัติงานที่กาหนดไว้ใน พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖ รวมถึงพนักงาน
เจ้าหน้าที่ในการสงเคราะห์เด็กและคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กโดยมีลักษณะของการเป็นผู้ปฏิบัติงานของทั้งหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชนที่ผ่านการแต่งตั้งโดยผู้มีอานาจ เพื่อให้เกิดความครอบคลุ มและเป็นการลดข้อจากัดในการขาด
อัตรากาลังของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในสังกัดของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แต่ยังมี
อุปสรรคในด้านการบริหารจัดการ อันเกิดจากแนวนโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีอานาจในการตัดสินใจว่าจะ
ให้บุคลากรในสังกัดซึ่งปฏิบัติงานเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖ ใช้เวลาและ
ทรัพยากรของหน่วยงานดาเนินการให้ความคุ้มครองเด็กหรือไม่ ทั้งนี้พนักงานเจ้าหน้าที่มิได้มีค่าตอบแทนในการ
ปฏิบัติงานในส่วนนี้ และสาหรับบางหน่วยงานผลการดาเนินงานยังมิได้ถูกนับเป็นผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
การน ากลไกพนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ไ ปใช้ ยั ง มี ค วามสั บ สนเชิ ง ปฏิ บั ติ ใ นการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย
อันเนื่องมาจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖ ในการสงเคราะห์เด็กและคุ้มครอง
สวั ส ดิ ภ าพเด็ ก มั ก เป็ น บุ ค คลเดี ย วกั น กั บ พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ต ามกฎหมายอื่ น ได้ แ ก่ พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ต าม
พระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองผู้ ถู ก กระท าด้ ว ยความรุ น แรงในครอบครั ว พ.ศ. ๒๕๕๐ พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ต าม
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือ พนักงานเจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งมี
แนวทางในการวินิจฉัยและบังคับใช้กฎหมายแตกต่างกันตามสมควรแก่กรณี นอกจากนี้ยังมีข้อจากัดในการสร้างความ
ตระหนักและทักษะของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่จะบังคับใช้กฎหมาย และดาเนินตามขั้นตอนของกฎหมายได้อย่างถูกต้อง
ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการขาดกลไกให้คาปรึกษาแนะนาทางด้านกฎหมายที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถเข้าถึงได้ตลอดยี่สิบสี่
ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ เพื่อให้คาแนะนาโดยผู้ที่มีความรู้ความชานาญและความเชี่ยวชาญ ซึ่งสามารถเชื่อมโยง
หลักการและเจตนารมณ์ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ กับกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ สู ง สุ ดแก่เ ด็ก รวมถึงขาดกลไกกากับตรวจสอบการปฏิ บัติ งานของพนัก งานเจ้า หน้ าที่ใ นขั้ นตอนของ
กระบวนการให้ความคุ้มครอง โดยผู้ที่เชี่ยวชาญด้านเด็ก ส่งผลให้มีพนักงานเจ้าหน้าที่ถู กดาเนินคดีจากผู้ปกครองเด็ก
ซึ่งเกิดเป็นความยุ่งยาก โดยเฉพาะในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่ได้เป็นข้าราชการที่ถูกฟ้องในกรณีซึ่งได้ทาการไป
ตามอานาจหน้าที่ โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของพนักงานอัยการที่จะสามารถมีความเห็นที่รับว่าต่างให้หรือไม่ ปัจจัย
เหล่านี้ได้ส่งผลต่อขวัญและกาลังใจ รวมถึงแรงจูงใจของพนักงานเจ้าหน้าที่ ในการต่ออายุการเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่
และผลกระทบต่อเนื่องตามมาคือ จานวนอัตรากาลังของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ไม่เพียงพอต่อสถานการณ์ปัญหาความ
รุนแรงต่อเด็กที่ยังคงทวีจานวนเพิ่มขึ้นในทุกวัน ทั้งนี้ในปัจจุบันมี พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก
พ.ศ.๒๕๔๖ ที่ผ่านการอบรมและขึ้นทะเบียนจานวนประมาณ ๑,๖๔๐ คน แต่ผู้ที่ดาเนินการต่ออายุบัตร มีเพียง
ประมาณ ๑๑๔ คน และผู้ ที่ป ฏิบัติห น้ าที่อยู่ มีจานวน ๔๒๔ คน โดยผู้ปฏิบัติงานต้องพบกับความท้าทายใน
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เชิงโครงสร้างของตาแหน่งหน้าที่ ความก้าวหน้า ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังรวมถึงประเด็นของการ
สร้างความน่าเชื่อถือต่อหน่วยงานอื่นๆ รวมถึงหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ตลอดจนการได้รับความร่วมมือจาก
วิ ช าชี พ อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการเข้ า ปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั น เนื่ อ งจากพบว่ า หลายวิ ช าชี พ มองเห็ น ว่ า การเข้ า ไปมี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการดาเนินคดีที่เกี่ยวกับเด็กเป็นเรื่องยุ่งยากและอาจส่งผลต่อสวัสดิภาพปลอดภัยส่วนตน
- โครงสร้างและกลไกระดับท้องถิ่น
หน่ว ยงานหลั กที่รั บผิ ดชอบดูแลด้านงานคุ้ มครองเด็กในระดับชาติและระดับจังหวัดอยู่ภ ายใต้
การดูแลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งไม่มีโครงสร้างการให้บริการอยู่ในระดับท้องถิ่น
มีเพียงการประสานและขอความร่วมมือผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ตามประเด็นและวาระ โดยในพระราชบัญญัติคุ้ มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖ ไม่มีการกาหนดกลไกการบริหาร
จัดการด้านการคุ้มครองเด็กในระดับท้องถิ่นที่ครอบคลุมไปถึงระดับตาบลและชุมชน ยกเว้นในส่วนของการกาหนด
บทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๒๔ แต่เนื่องจากไม่มีกลไก
ในการเสริมศักยภาพของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการคุ้มครองเด็ก ทาให้ไม่สามารถใช้ศักยภาพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่อยู่ใกล้ชิดและทราบข้อมูลในรายละเอียดของประชาชน เพื่อให้สามารถเข้าถึงหรือ
จัดบริการให้กับประชาชนได้อย่างเหมาะสม โดยผลจากการทบทวนเอกสารพบว่า สาเหตุส่วนหนึ่งที่เด็กเข้าไม่ถึงการ
คุ้มครองช่วยเหลือ มีปัจจัยสาเหตุมาจากการขาดความรู้ความเข้าใจและความตระหนักของครอบครัว เพื่อนบ้านหรือ
ชุ ม ชน รวมทั้ ง ลั ก ษณะการแก้ ไ ขปั ญ หาครอบครั ว มั ก จะหาวิ ธี ก ารแก้ ไ ขปั ญ หากั น เองก่ อ น เพื่ อ ปกปิ ด มิ ใ ห้
บุคคลภายนอกรับรู้และรักษาชื่อเสียงของครอบครัว จนกว่าจะไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเองแล้ว จึงค่อยแสวงหา
ขอความช่วยเหลือจากผู้ที่ครอบครัวไว้ใจและเป็นคนกลาง ซึ่งมักใช้วิธีไกล่เกลี่ยรอมชอม จนกว่าจะเป็นการใช้ความ
รุนแรงซ้าๆ จนมีอาการบาดเจ็บทางกายที่เห็นได้อย่างชัดเจน ถึงจะส่งต่อไปยังโรงพยาบาลและสถานีตารวจ และ
กรณีความรุนแรงทางเพศมักไม่ค่อยมีการรายงานแจ้งเหตุ เนื่องจากเห็นว่าเป็นเรื่องที่น่าละอายและไม่ได้ยึดประโยชน์
สูงสุดของเด็กเป็นหลัก โดยในส่วนของชุมชนเองมักมองว่าเรื่องความรุนแรงต่อเด็กเป็นเรื่องภายในครอบครัวและมัก
ไม่อยากเกี่ยวข้องกับการเป็นคดี ความ โดยเฉพาะกรณีที่ผู้กระทาผิดเป็นผู้มีอิทธิพลในชุมชน ในส่วนของตัวเด็กเอง
พบว่าเพื่อนจะเป็นแหล่งให้ความช่วยเหลือในกรณีที่เด็กไม่สามารถพึ่งพาสมาชิกในครอบครัวได้แล้ว แต่สาหรับกรณี
ความรุนแรงทางเพศ เด็กจะไม่บอกใคร ด้วยขาดความเข้าใจ รู้สึกอับอาย หรือถูกบังคับ ข่มขู่จากผู้กระทามิให้บอกใคร
จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสาคัญกับปัญหาเด็กและ
เยาวชน ก็สามารถที่จะขยายบทบาทจากการจัดเพียงแค่สวัสดิการทั่วไป เข้ามาสู่การให้การปกป้องคุ้มครองเด็กอย่าง
เป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยสามารถที่จะนาประสบการณ์และแนวทางปฏิบัติที่ดีมาเผยแพร่และขยายผลต่อไปได้ แต่ทั้งนี้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่ได้รับการส่งเสริมให้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกป้องคุ้มครองเด็กอย่างทั่วถึงและ
จริงจัง ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่เน้นการพัฒนาสาหรับเด็กและเยาวชนในเรื่องของการศึกษาใน
สถานศึกษาและศูนย์เด็กเล็กเป็นหลัก สาหรับหน่วยงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการดาเนินงานคุ้มครองเด็ก
อย่างเข้มแข็ง พบว่า ยังขาดกฎหมายและระเบียบข้อบังคับรองรับในการกาหนดงบประมาณและขอบเขตความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติงานคุ้มครองเด็ก
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๑.๓ บริการด้านการคุ้มครองเด็ก
บริการด้านการคุ้มครองเด็กมีทั้งในลักษณะของการป้องกันและแก้ไขปัญหาในเด็กและครอบครัว แต่
บริการส่วนใหญ่เน้นในส่วนของการช่วยเหลือดูแลเด็กหลังจากประสบปัญหาแล้ว ซึ่งรวมถึงศูนย์ช่วยเหลือสังคม ศูนย์
พึ่งได้ สถานรองรับต่างๆ การดูแลสาหรับเด็กที่ไม่สามารถอยู่ครอบครัวได้ และเด็กที่มีข้อขัดแย้งทางกฎหมายทาง
กฎหมาย โดยจัดบริการรวมถึง การรับแจ้งเหตุ การให้ความช่วยเหลือในระยะเร่งด่วน การให้ความช่วยเหลือทางด้าน
กฎหมาย การเยียวยา ฟื้นฟู คืนสู่ครอบครัวและสังคม โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบตามกลุ่มเป้าหมาย หรือลักษณะของ
การให้บริการ ส่วนบริการป้องกันตลอดจนการส่งเสริมและพัฒนาเด็กกลุ่มเป้าหมาย มีการจัดบริการทั่วไป รวมถึง
ศูนย์เด็กเล็ก สถานรับเลี้ยงเด็ก ฯลฯ แต่ยังเป็นการทางานลักษณะแยกส่วนของแต่ละหน่วยงาน แม้จะมีรูปแบบ/
แนวทางปฏิบัติที่ดีในโครงการริเริ่มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน คุ้มครอง เยียวยา ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก โดย
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรด้านศาสนา แต่ยังไม่มีแผนงานและเป้าหมายในภาพรวม นอกจากนี้ยังขาดแนวทาง
ที่ชัดเจนในส่วนของบริการเฉพาะสาหรับทางานกับเด็กและครอบครัวกลุ่มเสี่ยง เพื่อป้องกันการประสบปัญหาต่อไป
หน่วยงานที่ให้บริการกับเด็กและครอบครัวในชุมชน ยังมีแนวทางการขับเคลื่อนกลไกและบริการที่ไม่
เชื่อมโยงกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖ โดยยังไม่ได้มีการดาเนินงานที่ชัดเจน ในการ
ผลักดันมาตรฐานขั้นต่าในการเลี้ยงดูเด็ก ตามมาตรา ๒๓ เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันเด็กจากการเลี้ยงดูที่ไม่
เหมาะสมซึ่งอาจนาไปสู่การใช้ความรุนแรงในรูปแบบต่างๆได้ นอกจากนี้การดาเนินงานในชุมชนเกี่ยวกับการเฝ้า
ระวังและแจ้งเหตุยังมีอยู่จากัด ซึ่งรวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้อง รวมถึงการให้แนวทางการเข้าถึงบริการที่มีอยู่ โดยพบว่าบุคลากรที่อยู่แวดล้อมเด็ก และมีหน้าที่ใน
การรายงานแจ้งเหตุในระดับชุมชนหรือท้องถิ่น ทั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตารวจ ครู และบุคลากรทางการ
แพทย์ ยังขาดความรู้ เจตคติ ทักษะที่ถูกต้องและเหมาะสมสาหรับการดาเนิน งานด้านการคุ้มครองเด็ก ส่งผลให้เกิด
เป็ น ข้อ จ ากัด ของเด็ก และครอบครั ว ในการเข้า ถึง บริ การ ทั้ง นี้ ห ากพิ จารณาบริก ารที่มี อยู่จ ะเห็ น ว่า ศูน ย์พั ฒ นา
ครอบครัว มีศักยภาพในการเป็นกลไกในระดับชุมชนที่ให้บริการปกป้องคุ้มครองเด็ก แต่ยังจาเป็นต้องใช้แนวทางการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของศูนย์อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอด้วยวิธีการให้ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนา
ศักยภาพให้แก่ส มาชิกอย่างทั่วถึง รวมถึงการกากับแนะนาจากหน่ว ยงานพี่เลี้ยงอย่างต่อเนื่อง และงบประมาณ
สนับสนุนการดาเนินงานที่เพียงพอ
ส่ ว นของบริ ก าร/หน่ ว ยงานให้ บ ริ ก ารในรู ป แบบสถานรองรั บ ตามพระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองเด็ ก
พ.ศ. ๒๕๔๖ พบว่ายังขาดความเชื่อมโยงและประสานงานระหว่างกัน ผู้ปฏิบัติงานใช้การตีความขอบเขตของเด็ก
กลุ่มเป้าหมายในความหมายที่จากัด ไม่ยืดหยุ่น ขาดแนวทางในการกาหนดวิธีการสงเคราะห์ แนวทางการประสานส่ง
ต่อกลุ่มเด็กเป้าหมายต่างๆ และการทาความเข้าใจหรือมีข้อตกลงร่วมกันได้อย่างครอบคลุม มีเพียงการทาข้อตกลง
ร่วมกันเฉพาะกลุ่มที่มีหน่วยงานภายนอกให้ความสนใจและเรียกร้องในการพิทักษ์สิทธิให้กับเด็ก ส่งผลให้มีข้อจากัด
ในการส่งต่อการรับบริการและเด็กบางกลุ่มหลุดจากการให้ความช่วยเหลือ นอกจากนี้บริการที่มียังไม่ครอบคลุมและ
เหมาะสม เช่น บริการในการฟื้นฟูครอบครัว รวมถึงเป็นบริการที่ไม่สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการของ
เด็กบางกลุ่มที่ถูกกีดกันออกจากสังคม ได้แก่ เด็กต่างชาติ เด็กในกลุ่มชาติพันธ์ เด็กไร้รัฐ เด็กผู้ลี้ภัย อันเนื่องจากความ
ไม่ชัดเจนของนโยบายและกฎหมาย ส่วนบริการที่มีอยู่ก็ยังไม่เพียงพอในการรองรับ โดยเฉพาะการดูแลทดแทนใน
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รูปแบบครอบครัว เช่น ครอบครัวอุปถัมภ์ หรือครอบครัวบุญธรรม ที่ยังมีการพัฒนาและจานวนที่จากัด ส่วนสถาน
สงเคราะห์ที่มีอยู่ส่วนใหญ่ได้รองรับเด็กเต็มศักยภาพ และเป็นข้อจากัดในการรับเด็กเพิ่ม รวมถึงสถานที่ตั้งยังจากัด
เฉพาะในส่วนกลางและภูมิภาค ซึ่งส่งผลให้เกิดเป็นอีกหนึ่งข้อจากัดในการเข้าถึงบริการ โดยเฉพาะในการรักษา
ความสัมพันธ์ระหว่างเด็กและครอบครัวที่มีระยะทางเป็นอุปสรรค
อี ก ทั้ ง หน่ ว ยงานรองรั บ หรื อ บริ ก ารที่ มี เ ด็ ก อยู่ ใ นความดู แ ลเหล่ า นี้ ทั้ ง ในสถาบั น และในชุ ม ชน
ทั้งภาครัฐและเอกชน ยังไม่มีกลไกและแนวทางในการป้องกัน และกากับ ติดตาม ตรวจสอบในระหว่างการได้รับ
บริการว่าบุคลากรในหน่วยงานได้จะมีการใช้ความรุนแรงต่อเด็กในรูปแบบต่างๆหรือไม่ แม้ว่าจะมีองค์กรภาคเอกชน
บางแห่งริเริ่มจัดทานโยบายคุ้มครองเด็กและข้อปฏิบัติตนในการคุ้มครองเด็กสาหรับบุคลากรบ้างแล้ว แต่ยังไม่มีการ
กาหนดกลไกการรับและจัดการข้อร้องเรียนในแต่ละระดับที่ชัดเจนทั้งในระดับภูมิภาคและระดับชาติ
๑.๔ ทรัพยากรสาหรับการคุ้มครองเด็ก
ทรัพยากรบุคคล ในขณะที่การปฏิบัติงานด้านการคุ้ มครองเด็กต้องการบุคลากรหลากหลายสาขา
วิช าชีพ ซึ่งรวมถึงนักสังคมสงเคราะห์ นั กจิ ตวิทยา หรือบุคลากรที่มีความรู้ความช านาญเกี่ยวกับจิตวิทยา และ
พั ฒ นาการของเด็ ก ที่ มี ค วามเข้ า ใจต่ อ งานคุ้ ม ครองเด็ ก และเห็ น ความส าคั ญ ของการท างานแบบสหวิ ช าชี พ
แต่บุคลากรที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีความเชี่ยวชาญส่วนใหญ่ มีอยู่เฉพาะในส่วนกลาง ส่วนบุคลากรระดับปฏิบัติงาน
ในสายวิชาชีพที่เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการเด็ก ยังไม่ได้รับการพัฒนาตัวฐานความรู้ เจตคติ และทักษะในการคุ้มครอง
เด็กอย่างเพียงพอ กอปรกับการขาดกรอบอัตรากาลังของบุคลากรที่มีความชานาญด้านเด็กในแต่ละสาขาวิชาชีพ และ
ในหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบในการปกป้องคุ้มครองเด็กตามกฎหมายทั้งโดยตรงและโดยอ้อม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในบางหน่ วยงาน เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ที่ไม่มีบุคลากรนัก
วิชาชีพ เช่น นักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพอยู่ในสังกัด ในการรองรับการทางานด้านคุ้มครองเด็ก
ข้อจากัดด้านบุคลากรของภาครัฐ ส่วนหนึ่งส่งผลให้มีบุคลากรในภาคประชาสังคมและภาคธุรกิจที่มีจิต
อาสา ที่ได้มีโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถ ได้เข้ามาร่วมสนับสนุนการดาเนินงานคุ้มครองเด็กทั้งในมิติของงาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็ก
ทรัพยากรด้านงบประมาณ ในภาพรวมยังขาดการให้ความสาคัญกับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการ
ดาเนินงานคุ้มครองเด็ก โดยงบประมาณสาหรับเด็กและเยาวชนส่วนใหญ่ เน้นไปในการสนับสนุนทางด้านการศึกษา
และสุขภาพ โดยแม้จะมีงบประมาณจัดสรรประจาปีสาหรับหน่วยงานภาครั ฐที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาในการคุ้มครองเด็ก แต่หน่วยงานต่างๆ ยกเว้นในส่วนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ ไม่มีรายงบประมาณที่ชัดเจนด้านการคุ้มครองเด็ก สาหรับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ ซึ่งมีหน่วยงานระดั บกรม และกองที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานด้านเด็กและเยาวชน แม้จะได้รับการจัดสรร
งบประมาณแต่คานวณได้เป็นสัดส่วนที่น้อยมากเมื่อเทียบเคียงกับงบประมาณของกระทรวงอื่นๆ ส่งผลให้งบประมาณ
ที่จัดสรรจากสานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ไปยังจังหวัดเพื่ อสนับสนุนการจัด
ประชุมของคณะกรรมการคุ้มครองเด็กและกิจกรรมด้านการคุ้มครองเด็กยังไม่เพียงพอ ทาให้การดาเนินงานเพื่อ
พัฒนาระบบคุ้มครองเด็กของจังหวัดยังไม่เกิดเป็นรูปธรรม
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ทั้งนี้ อาจเป็ น ด้ว ยเหตุผ ลที่ยั งไม่มีการกาหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ในการดาเนินงานด้านการ
คุ้มครองเด็กทั้งในระดับชาติและระดับจังหวัดอย่างชัดเจน และการขาดข้อมูลสถิติของเด็กในกลุ่มต่างๆ ที่ต้องการ
ได้รับความคุ้มครองเป็นพิเศษ เพื่อนามาคานวณต้นทุนค่าใช้จ่ายที่สะท้อนถึงความต้องการสนับสนุนงบประมาณ
ที่สอดคล้องต่อสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ทั้งในลักษณะของการตอบสนองแก้ไขปัญหาและความต้องการในการ
ดาเนิ น งานป้ องกัน อย่ างบู ร ณาการ จึ งส่ งผลให้ ไม่มีแหล่ งอ้างอิงสาหรับเป็นกรอบในการจัดทาแผนงบประมาณ
และการจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ผลจากความสับสนในกลไกและบทบาทหน้าที่ในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาในการคุ้มครองเด็ กของหน่วยงานต่างๆ รวมถึงปัญหาในการส่งต่อบริการ การขาดกลไกและวิธีการ
ติดตามประเมินผลการเบิกจ่ายงบประมาณสนับสนุนเด็กและครอบครัว ประกอบกับการที่ไม่สามารถสะท้อนถึงความ
คุ้มค่าของการใช้จ่ ายงบประมาณที่ใช้ฐ านคิดบนสิ ทธิเด็ก ล้ ว นส่ งผลกระทบต่อการจัดสรรงบประมาณด้านการ
คุ้มครองเด็กของประเทศไทย
แม้นอกเหนือจากการจัดสรรงบประมาณประจาปี ยังมีกองทุนคุ้มครองเด็กและกองทุนอื่น ๆ โดย
เฉพาะที่อยู่ภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่สามารถนามาพิจารณาให้การสนับสนุน
ช่วยเหลือเด็กและครอบครัว แต่ทั้งนี้การใช้เงินกองทุนคุ้มครองเด็กยังถูกจากัดเฉพาะเพียงบางกิจกรรม สาหรับแหล่ง
ทุนอื่นๆ พบว่ายังขาดการสารวจศักยภาพขององค์กรภาคธุรกิจ เพื่อการระดมทุนมาใช้ในการพัฒนาระบบคุ้มครอง
เด็ก เพื่อให้เกิดการสนับสนุนการดาเนินงานในมิติป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นองค์รวม ทั้งที่มีองค์กรภาคธุรกิจ
เข้ามามีบ ทบาทในการสนั บ สนุ นและส่ งเสริ มงานด้านเด็กและเยาวชนเป็นส่ ว นมาก แต่ส่ วนใหญ่เน้นไปในการ
สนับสนุนทุนการศึกษา การสร้างโรงเรียน อุปกรณ์การศึกษาและกีฬา หรือการบริจาคเงินและอาหารให้กับสถาน
สงเคราะห์ ดังนั้นควรที่จะต้องมีการสร้างความเข้าใจกับองค์กรภาคเอกชนและผู้สนับสนุนทุนที่เกี่ยวข้อง เพื่อขยาย
งานด้านการคุ้มครองเด็กให้ครอบคลุมถึงการมีนโยบายคุ้มครองเด็กในองค์กร เพื่อเป็นการสร้างมาตรการป้องกันมิให้
เด็กเสี่ยงต่อการถูกละเมิดสิทธิจากผู้ให้ทุน รวมถึงผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม
๑.๕ ทุนทางสังคม หมายถึง ปัจจัยทางสังคมต่างๆ ที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาระบบคุ้มครองเด็ก
ให้ดีขึ้น หรือปั จจัยที่ทาให้เกิดคุณค่าและมูลค่าเพิ่มต่อการผลิตหรือการพัฒนา โดย ณ ที่นี้ หมายรวมถึง เจตคติ
ค่านิยม พฤติกรรม ธรรมเนียมปฏิบัติตามประเพณีและสภาพแวดล้อมทางสังคมที่ใส่ใจ ให้การสนั บสนุนและปกป้อง
คุ้มครองเด็ก
สังคมไทยมีคุณค่าทางศาสนาและวัฒนธรรม ที่สามารถนามาเชื่อมโยงในการปกป้องคุ้มครองเด็ก
และการจัดสวัสดิการให้กับเด็ก เนื่องจากเป็นสังคมแห่งความเอื้ออาทร มีคุณค่าการให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็น
ฐานรากในอดีต มีจิตอาสาอยู่ในทุกระดับ แต่ทั้งนี้ยังคงต้องมีการทางานกับค่านิยม วัฒนธรรม ความเชื่อ ประเพณี
บางประการ ที่ยังคงขัดขวางหรือเป็นอุปสรรคต่อการให้การปกป้องคุ้มครองเด็ก รวมถึงยังขาดการดาเนินการอย่าง
จริงจังเพื่อรื้อฟื้นคุณค่าทางศาสนา ธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรม เพื่อนามาปรับเชื่อมโยงเข้า กับโครงการ/
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา
๑.๖ ภูมิต้ า นทาน/ความสามารถในการฟื้น ฟูสู่ ภ าวะปกติ ทักษะชีวิต การมี ส่วนร่ วมของเด็ ก
ซึ่งสนับสนุนให้เด็กสามารถปกป้องคุ้มครองตนเองและผู้อื่นได้
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ในเชิงโครงสร้าง เด็กและเยาวชนมีพื้นที่ในการแสดงความคิดเห็นผ่านผู้แทนในสภาเด็กและ
เยาวชนในระดับชาติ จังหวัด รวมถึงการขยายพื้นที่สู่ระดับอาเภอ และตาบล โดยมีทั้งกรอบกฎหมาย หน่วยงาน
ภาครัฐรองรับ บทบาทหน้าที่การดาเนินงานและงบประมาณสนับสนุนที่ชัดเจน แม้ในการดาเนินงานอาจจะยังขาด
การส่งเสริมแนวทางการดาเนินงานกิจกรรมที่ “คิด ทา นา” โดยเด็กอย่างแท้จริง เนื่องจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ยังไม่
สามารถเอื้ออานวยให้เด็กได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ปราศจากการชี้นาหรือชักจูงโดยผู้ใหญ่ รวมทั้ง
ขาดการสร้างบรรยากาศที่ทาให้เด็กรู้สึกมั่นใจ กล้าแสดงออก
นอกจากนี้ยังขาดการสร้างพื้นที่และการส่งเสริมกิจกรรมและโครงการเสริมพลังให้เด็กที่เป็น
กลุ่มเป้าหมาย (เด็กที่ต้องการได้รับการคุ้มครองเป็นพิเศษ) และกลุ่มเสี่ยง ให้ได้มีโอกาสร่วมสะท้อนข้อมูล ข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหา การฟื้นฟูคืนสู่สังคม และการมีภูมิต้ านทานในการปกป้องตนเอง
แม้จะมีบางหน่วยงานของภาครัฐและองค์กรภาคประชาสังคม ที่เริ่มมีการให้ความสาคัญกับการเสริมพลังกับเด็ก
กลุ่มเป้าหมาย โดยเปิดพื้นที่ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา แต่ยังมีอยู่เป็นจานวนน้อย
๒) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
การดาเนินงานด้านการคุ้มครองเด็กต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมภายนอก ที่มีผลกระทบต่อการ
ดูแลคุ้มครองเด็ก ซึ่งมีทั้งปัจจัยที่เป็นโอกาส ที่ส่งผลด้านบวกต่อการคุ้มครองเด็ก และปัจจัยที่เป็นข้อคุกคามที่มีความ
เป็นไปได้ที่จะส่งผลด้านลบต่อการดูแลคุ้มครองเด็ก โดยจากการระดมความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่ามี
ปัจจัยที่เป็นโอกาสและข้อคุกคามเบื้องต้น ดังนี้
๒.๑ โอกาส
- รัฐบาลอยู่ในระหว่างการปรับปรุงโครงสร้างและแผนการพัฒนาประเทศ ซึ่งเป็นบรรยากาศ
ที่ดีในการนาเสนอการปฏิรูประบบคุ้มครองเด็ก
- มีความต้องการที่จะกาหนดนโยบายหรือยุท ธศาสตร์คุ้มครองเด็กในระดับชาติ เพื่อให้เกิด
ทิศทางและแนวทางในการดาเนินงานคุ้มครองเด็ก ที่สามารถเชื่อมโยงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ด้วยการบูรณาการ
แนวทางตามนโยบายระดับชาติที่มีอยู่และเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
- แนวโน้มของการบริหารราชการมุ่งเน้นการกระจายอานาจการปกครองไปยังองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีศักยภาพในการเฝ้าระวัง ให้บริการ ส่งต่อ รวมถึงติดตาม เด็กและครอบครัวที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ
- มีสถาบันทางวิชาการ องค์กรภาคประชาสังคม องค์กรสนับสนุนทุน องค์กรระหว่างประเทศ
และสถาบันอิสระ ที่เข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนการดาเนินงาน การศึกษาวิจัย ที่มีผลต่อการขับเคลื่อนทาง
ยุทธศาสตร์และการสร้างนวัตกรรมในงานคุ้มครองและส่งเสริมการจัดสวัสดิการสาหรับเด็กและครอบครัวมากขึ้น
โดยเฉพาะสานักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ สถาบันรามจิตติ สานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนา
คุณภาพเยาวชน และสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน ซึ่งส่งผลให้หลายหน่วยงานมีความตื่นตัวและตระหนักถึงภารกิจของตน
และดาเนินโครงการกิจกรรมในการคุ้มครองเด็กมากขึ้น

๔๔

๒.๒ ข้อคุกคาม
- นโยบายด้านสั งคมมักได้รับความสนใจน้อยกว่านโยบายด้านเศรษฐกิจ ส่ งผลให้ห น่วยงาน
รับ ผิดชอบหรือหน่ วยงานปฏิบัติ ไม่ได้รั บการสนับสนุนอย่างจริงจังจากภาครัฐ ยกเว้นเฉพาะประเด็นปัญหา ที่มี
ผลกระทบโดยตรงต่อสภาพทางเศรษฐกิจ มีกระแสกดดันจากสื่อมวลชน มีการผลักดันจากองค์กรภาคประชาสังคมและ
การเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศเช่น ประเด็นการค้ามนุษย์ ที่ปัจจุบันได้รับความสนใจจากรัฐและได้รับการ
กาหนดเป็นวาระแห่งชาติ แต่เป็นเพียงการมองรายประเด็น และไม่ได้สะท้อนถึงภาพรวมของการคุ้มครองเด็ก
- ประเด็นปัญหาทางสังคมใหม่ๆ เช่น สื่อออนไลน์ ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาการเปลี่ยนสู่ชุมชนเมือง
รวมถึงการอพยพเคลื่อนย้ายของแรงงาน ที่ล้วนส่งผลต่อสภาพครอบครัวและการดูแลคุ้มครองเด็ก โดยเฉพาะ ในประเด็น
สื่อออนไลน์ ที่เป็ นรู ปแบบปั ญหาไม่ที่เกิดจากความก้าวหน้าในการใช้ เทคโนโลยีและการพัฒนาระบบการสื่ อสารที่ไร้
ขีดจากัดในโลกออนไลน์ที่มีการแพร่กระจายของข่าวสารต่างๆอย่างรวดเร็ว โดยมีสั ดส่วนของผู้ใช้จานวนมากเป็นเด็ก
และเยาวชน ส่งผลให้เด็กและเยาวชนมีความเสี่ยงจากความรุนแรงในรูปแบบใหม่ๆ ซึ่งรวมถึง การล่อลวง/แสวง
ประโยชน์ออนไลน์ การรังแกผ่านโลกออนไลน์ (Cyber Bullying) ซึ่งล้วนส่งผลให้เด็กได้รับความเสียหาย อับอาย
สูญเสียความมั่นใจในการอยู่ในสั งคม และจาเป็นต้องมีการดาเนินงานเพื่อป้องกันและรับมือกับปัญหานี้เป็นการ
เฉพาะ รวมถึงการพัฒนายุทธศาสตร์สาหรับปัญหาความรุนแรงต่อเด็กในโลกออนไลน์ ที่สามารถเชื่อมโยงเข้าสู่การรับ
บริการของระบบคุ้มครองเด็กในภาพรวมได้อย่างต่อเนื่องเหมาะสมต่อไป

