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คํานํา 
 
 
  ตามท่ีกระทรวงยุติธรรมโดยสํานักพัฒนาบุคลากรกระทรวงยุติธรรม  ไดดําเนินการ
โครงการฝกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาความรูและกรณีศึกษาวาดวยกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน”  (Legal Aspects and Application 
in the ASEAN Socio-Cultural Community : ASCC Legal) ระหวางวันท่ี ๗ – ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
ณ โรงแรมเบสต เวสเทิรน พลัส แวนดา แกรนด  ถนนแจงวัฒนะ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  
วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาบุคลากรของกระทรวงยุติธรรมท่ีปฏิบัติงานดานอาเซียนใหไดเรียนรูและ
แลกเปลี่ยนประสบการณระหวางวิทยากรกับผูเขารับการฝกอบรมทานอื่นๆ ในหลากหลายมิติ 
ผานเร่ืองเลา กิจกรรมและอภิปรายตอยอดความคิด ท่ีเกี่ยวของในดานการคุมครองสิทธิและ 
สวัสดิภาพของเด็กและเยาวชนท่ีเขาสูกระบวนการยุติธรรมท้ังท่ีเกิดในประเทศไทยและในความ
เปนสากล  หลังจากจัดฝกอบรมเสร็จเรียบรอยแลว  สํานักพัฒนาบุคลากรกระทรวงยุติธรรมจึงได
นําเอาผลการฝกอบรมดังกลาวมาถอดสาระการเรียนรูเพื่อจัดทําเปนชุดองคความรูโครงการ
ฝกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาความรูและกรณีศึกษาวาดวยกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน” (Legal Aspects and Application in the 
ASEAN Socio-Cultural Community : ASCC Legal)  ข้ึนมา  ซึ่งในความสําเร็จท่ีไดจัดทําชุด
องคความรูน้ี  สํานักพัฒนาบุคลากรกระทรวงยุติธรรมจะตองขอขอบคุณวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ 
ทุกทานท้ังภายในและภายนอกกระทรวงยุติธรรมท่ีไดสละเวลามาถายทอดความรูและตรวจสอบ
ความถูกตองของเอกสารดังกลาวจนมีความครบถวนสมบูรณ  อีกท้ังหนังสือชุดองคความรู 
ท่ีจัดทําข้ึนจะเปนสวนหน่ึงในการเผยแพรองคความรูท่ีเกี่ยวของกับในดานการคุมครองสิทธิและ 
สวัสดิภาพของเด็กและเยาวชนท่ีเขาสูกระบวนการยุติธรรมในภาพของอาเซียนใหกับบุคลากรของ
กระทรวงยุติธรรมและผูท่ีสนใจไดศึกษาและพัฒนาความรูตอไป 
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๑. หลักการเหตุผล 
 

 ตามที่ไดมีการเขาสูประชาคมอาเซียนในป พ.ศ.๒๕๕๙ ทําใหเกิดพลวัตรในความรวมมือกันระหวาง
ประเทศในอาเซียนและประเทศภายนอกอาเซียน  เกิดเคลื่อนยายแรงงานเพื่อเขาสูภาคอุตสาหกรรม  
ภาคเกษตรกรรมและภาคบริการที่จะเปนการสนับสนุนใหเกิดการขยายตัวทางดานเศรษฐกิจ  ปญหาที่ตามมา
ก็คือจํานวนเด็กและเยาวชนที่มีจํานวนเพิ่มมากข้ึนรวมไปถึงปญหาเด็กและเยาวชนที่มีการกระทําผิดหรือ 
กอความรุนแรงและสลับซับซอนมากย่ิงข้ึน  ประเทศไทยซึ่งเปนประเทศหน่ึงที่ไดรับผลกระทบจากการกระทํา
ผิดของเด็กและเยาวชนที่เกิดข้ึนจากบุคคลในสัญชาติไทยและตางสัญชาติ   ประเทศไทยจึงไดกําหนดแนวทาง
ในการดําเนินการกับเด็กและเยาวชนที่เขามาสูในกระบวนการยุติธรรม เพื่อใหเปนการคุมครองสิทธิสวัสดิภาพ  
และวิธีปฏิบัติตอเด็ก  เยาวชน สตรี และบุคคลในครอบครัว  รวมทั้งในสวนของกระบวนการพิจารณาคดีของ
ศาลเยาวชนและครอบครัว  เพื่อใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ  อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็กและอนุสัญญาวาดวย
การขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ  ซึ่งกําหนดไวใหมีการคุมครองสิทธิและสวัสดิภาพเด็กเปนการ
เฉพาะที่ตางจากผูใหญ  โดยศาลอาจจะไมลงโทษเด็ก  หรืออาจลงโทษนอยกวาที่กฎหมายกําหนด  หรืออาจจะใช
มาตรการอื่นแทนการลงโทษก็ได  ทั้งน้ี กระทรวงยุติธรรมเปนหนวยงานสําคัญในความรับผิดชอบในดานดูแลเด็ก
และเยาวชนและเขาสูกระบวนการยุติธรรมในภาวะการเปลี่ยนผานการเปนประชาคมอาเซียน  ซึ่งสอดคลอง
สอดคลองแผนยุทธศาสตรกระทรวงยุติธรรม  พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๑ ในประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  เปาประสงคที่ ๒ บุคลากรไดรับการพัฒนาใหมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม  
จริยธรรม และประสิทธิภาพในการบริการประชาชน  กลยุทธที่ ๓ พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล  และ
พัฒนาบุคลากรใหมีความเหมาะสมตามระบบสมรรถนะ  และสอดคลองแผนยุทธศาสตรพัฒนาบุคลากร
กระทรวงยุติธรรม ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๖๑ ในประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ สรางศักยภาพบุคลากรให
มีความเปนสากล เพื่อรองรับการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน ในกลยุทธที่ ๒ จัดทํา Knowledge Based 
ระบบกฎหมาย และการบริหารงานยุติธรรมประเทศในอาเซียน รวมถึงสอดคลองกับแผนพัฒนาบุคลากร
ภาครัฐบริบทอาเซียน  ในสวนของหลักสูตรความรูและกรณีศึกษาวาดวยกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC Legal) ของสํานักงาน ก.พ. 
 กระทรวงยุติธรรมเห็นควรดําเนินการพัฒนาบุคลากรใหมีความตระหนักรู (Awareness) ในการเตรยีม
ตัวเขาสูประชาคมซึ่งในสวนน้ีเปนการสรางใหเกิดความรูและความเปนมาในการจัดต้ังข้ึนเปนประชาคมอาเซยีน 
โดยการพัฒนาความรูในดานเสาประชาคมและวัฒนธรรมอาเซียน  ที่เริ่มตนในการพัฒนาความรูใหกับผูปฏิบัติงาน
ของกระทรวงยุติธรรมในประเด็นการคุมสิทธิและสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชนที่ไดเขาสูกระบวนการยุติธรรม  
ทั้งในสวนน้ีกระทรวงยุติธรรมที่ตองทํางานบูรณาการระหวางหนวยงานอื่นๆ  ในดานการแกไขฟนฟูเด็กที่ได
กระทําผิดใหกลับมาเปนคนดี  จึงจําเปนตองทราบแนวทางและวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสม  ไปจนถึงกรณีตัวอยางที่
เกิดข้ึนจากดําเนินการเด็กและเยาวชนที่ไดเกิดข้ึนจริง  รวมถึงทิศทางที่เปนสากลที่ประเทศไทยจะตองมีการ
ดําเนินการเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนที่เขาสูกระบวนการยุติธรรมไดอยางถูกตองเหมาะสม  อีกทั้งการฝกอบรมใน
ครั้งน้ีจึงเปนเพียงจุดเริ่มตนในการขยายองคความรูที่เกี่ยวของในดานการนํามาตรการตาง  ๆที่จะเปนการคุมครอง



๖ 

 
เด็กและเยาวชนที่ไดกาวพลาดกระทําผิดและเขาสูกระบวนการยุติธรรมใหกลับฟนฟูเปนคนไดเขาสูสังคมได
อยางมีความสุขและสรางประโยชนใหกับสังคมตอไป 
 

๒. วัตถุประสงค 
 ๒.๑ เพื่อใหเห็นภาพรวมของสิ่งที่จะเกิดข้ึนและความเช่ือมโยงระหวางกลุมภารกิจหลังเขาสู
ประชาคมอาเซียนอยางเปนทางการภาพสะทอนกฎหมายที่เกี่ยวของในภารกิจประชาสังคมและวัฒนธรรม
โดยเฉพาะเรื่องเด็กและเยาวชนที่เขาสูกระบวนการยุติธรรม 
 ๒.๒ เพื่อพัฒนาความรูและประสบการณที่ไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับวิทยากรและผูเขารวม
อบรมทานอื่นๆ เกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของในบริบทของเสาประชาสังคมและวัฒนธรรม
โดยเฉพาะในกรณีศึกษาของเด็กและเยาวชนที่ไดเขาสูกระบวนการยุติธรรมในภาพการปฏิบัติของประเทศไทย
เทียบกับสากล  
 ๒.๓ เพื่อเรียนรูการและแลกเปลี่ยนประสบการณกับวิทยากรและผูเขารับการอบรมทานอื่นๆ              
ในหลากหลายมิติ ผานเรื่องเลา กิจกรรมและอภิปรายตอยอดความคิด ที่เกี่ยวของในดานการคุมครองสิทธิและ
สวัสดิภาพของเด็กและเยาวชนที่เขาสูกระบวนการยุติธรรมทั้งที่เกิดในประเทศไทยและในความเปนสากล 
 

๓. กลุมเปาหมาย 
 บุคลากรของกระทรวงยุติธรรมผูปฏิบัติหนาที่เกี่ยวของกบัอาเซียนและเจาหนาทีเ่กี่ยวของ จํานวน 
๔๐ คน 
 

๔. วิธีการฝกอบรม 
 ๔.๑ บรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณที่เกี่ยวของในบรบิทของเสาประชาสังคมและวัฒนธรรม
ในกรณีศึกษาการคุมครองสิทธิและสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชนที่ไดเขาสูกระบวนการยุติธรรมโดยวิทยากร
ผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิทัง้ภายในและภายนอกกระทรวงยุติธรรม 
 ๔.๒ กรณีศึกษาและอภิปรายกลุมในประเด็นการคุมครองสิทธิและสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชน
เขาสูกระบวนการยุติธรรมดังน้ี 
  - ภาพรวมและความเช่ือมโยงการดําเนินทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
  - แนวทางปฏิบัติและวิธีการทีเ่กี่ยวของในความเปนสากล 
 

๕. ระยะเวลาการฝกอบรม 
 

 เปนหลักสูตรการอบรมใชระยะเวลา ๒ วัน ซึ่งประกอบดวย 
๑. การบรรยายทางวิชาการ 
๒. การจัดอภิปราย 
๓. การแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางวิทยากรและผูเขารบัการฝกอบรม 
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๖. วัน   เวลา   และสถานท่ีของการฝกอบรม 
 

 ระหวางวันที่ ๗ - ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โรงแรมเบสต เวสเทิรน  พลัส แวนดา แกรนด  
ถนนแจงวัฒนะ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
 
 

๗. วิทยากร 
 วิทยากรผูทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกกระทรวงยุติธรรม 
 
 

๘. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 

 ผูเขารบัการฝกอบรม มีความรู ความเขาใจ ในความสมัพันธของกฎหมายภายในและกฎหมาย
ภายนอกในบริบทของเสาประชาสังคมและวัฒนธรรมในกรณีศึกษาการคุมครองสิทธิและสวัสดิภาพของเด็ก
และเยาวชนที่ไดเขาสูกระบวนการยุติธรรม 
 

๙. การติดตามประเมินผล 
 ประเมินผลโดยใชแบบสํารวจความคิดเห็น การสอบถาม การสังเกตการรบัฟงความคิดเห็น     
ของผูเขารับฟงการบรรยาย 
  

๑๐. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  กลุมงานวิจัยและประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  สํานักพฒันาบุคลากรกระทรวงยุติธรรม 
และสํานักนโยบายและยุทธศาสตร  
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กําหนดการ 

โครงการฝกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาความรูและกรณีศึกษาวาดวยกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
กับการปฏิบัติงานตามภารกิจประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน” 

ระหวางวันท่ี ๗ - ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
ณ หอง Clover ชั้น ๔ โรงแรมเบสต เวสเทิรน  พลัส แวนดา แกรนด 

ถนนแจงวัฒนะ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
 
วันพฤหัสบดีท่ี ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
 

ชวงเวลา กิจกรรม วิทยากร 
๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ ลงทะเบียนรับเอกสาร  
๐๙.๐๐-๐๙.๑๐ กลาวตอนรับ  
๐๙.๑๐-๑๒.๑๐ บรรยายพิเศษ เรื่อง ภาพรวมของการคุมครองสิทธิและ 

สวัสดิภาพเด็กและเยาวชนในบริบทของอาเซียนท่ีดําเนินการ
ในปจจุบัน 
- บรรยายทางวิชาการในเรื่องของภาพรวมการคุมครองสิทธิและ
สวัสดิภาพเด็กและเยาวชนในมุมมองดานเสาสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน   

นายวันชัย  รุจนวงศ  
อั ย ก า ร อ า วุ โ ส    ผู แ ท น ไ ท ย ใ น
คณะกรรมาธิการอาเซียนวาดวยการ
สงเสริมและคุมครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก 
ในฐานะผูเช่ียวชาญดานสิทธิเด็ก 

๑๒.๑๐-๑๓.๐๐ พักรับประทานอาหารกลางวัน  
๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ การอภิปราย เรื่อง ภาพสะทอนทางกฏหมายในการคุมครอง

สิทธิและสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชนในมุมมอง 
ดานเสาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน   
- การแลกเปลี่ยนมมุมองจากผูปฏิบัติงานในดานกฎหมาย 
ที่เกี่ยวของกบัการคุมครองสทิธิและสวัสดิภาพของเด็กและ
เยาวชนที่มคีวามเช่ือมโยงระหวางในประเทศและระหวาง
ประเทศในมุมมองดานเสาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 
 

- นายเชวง  ไทยย่ิง 
ผูอํานวยการสถาบันพฒันา 
นักกฎหมายมหาชน 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
- พ.ต.อ.สุนทร อรุณนารา  
ผกก.ตม.จว. เลย สํ านักงานตรวจ 
คนเขาเมือง 
ผูดําเนินรายการ:  
- ดร.ปวริศร เลิศธรรมเทวี 
อาจารยประจําคณะนิติศาสตร 
มหาวิทยาลัยกรงุเทพ 
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วันศุกรท่ี ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

ชวงเวลา กิจกรรม วิทยากร 
๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ ลงทะเบียนรับเอกสาร  
๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ การอภิปราย เรื่อง การถายทอดประสบการณและมุมมอง

ในการดําเนินการคุมครองสิทธิและสวัสดิภาพของเด็ก
และเยาวชน 
- เสวนาทางวิชาการ ผูปฏิบัติงานรวมแลกเปลี่ยน เรยีนรู
ประสบการณ  ที่มีรวมกัน 
- เรื่องเลาแบงปนประสบการณและมมุมองในการ
ดําเนินการคุมครองเด็กและเยาวชน 
 

- ดร. ขัตติยา  รัตนดิลก  
นักจิตวิทยาคลินิกชํานาญการพเิศษ 
รักษาการในตําแหนง  
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพฒันา 
กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 
- นายเรืองศักด์ิ  กลับเนียม 
หัวหนาฝายสวัสดิการสงัคม 
กรมกจิการเด็กและเยาวชน  
กระทรวงการพัฒนาสังคมและ 
ความมั่นคงของมนุษย 
- พ.ต.ต. จตุพร  อรุณฤกษถวิล  
ผูอํานวยการสวนปองกันและ 
ปราบปรามการคามนุษย ๒ 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ผูดําเนินรายการ:  
- น.ส.นรีลกัษณ แพไชยภูมิ 
นักวิชาการยุติธรรมชํานาญการ 
กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ 

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ พักรับประทานอาหารกลางวัน  
๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ การอภิปราย เรื่อง แนวทางทางกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

ในดานคุมครองสิทธิและสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชน
ในภาพท่ีเปนสากลท่ีประเทศไทยจะตองดําเนินการ 
ในอนาคต 
- ประเด็นปญหาที่เกี่ยวของกับกฎหมายแตละประเทศใน
ดานการคุมครองสทิธิและสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชน 
- วิเคราะห นําเสนอผลการวิเคราะหกรณีศึกษาและสรุป
ประเด็นการเรียนรู 

- Miss Snow White Smelser 
ผูประสานงานประจําประเทศไทยและ 
ผูชวยประสานงานโครงการระดับ 
ภูมิภาค 
United Nations Office on Drugs  
and Crime - UNODC 
ผูดําเนินรายการ:  
นายมนินธ  สุทธิวัฒนานิติ 
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

๑๖.๐๐-๑๖.๓๐ ประเมินผลโครงการ   
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สรุปยอการบรรยายพิเศษ เรื่อง 

ภาพรวมของการคุมครองสิทธิและสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนในบริบทของอาเซียนท่ีดําเนินการในปจจุบัน 

โดย นายวันชัย  รุจนวงศ อัยการอาวุโส 

ผูแทนไทยในคณะกรรมาธิการอาเซียนวาดวยการสงเสริมและคุมครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก 

ในฐานะผูเชี่ยวชาญดานสิทธิเด็ก 

 

 

 

 อาเซียนจัดต้ังมาเกือบ ๕๐ ปแลว และวัตถุประสงคเริ่มต้ัง ไมเหมือน EU หรือสหภาพยุโรป โดย

สหภาพยุโรปรวมตัวกันเพราะตองการต้ังกลุมเศรษฐกิจเพื่อคาขายระหวางกันและเพื่อสรางอํานาจตอรอง

ทางการคา แตอาเซียนเดิมมี ๕ ประเทศ รวมกันภายใต ๓ เสาหลัก คือความมั่นคง วัฒนธรรม และ เศรษฐกิจ 

โดยชวงแรกเนนที่ความมั่นคงเรื่องการเมืองและการทหาร เพื่อตอตานการรุกรานของลัทธิคอมมิวนิสต มีการ

ประสานงานระหวางทหาร มหาดไทย ตํารวจ ตอมาจงึขยายดานวัฒนธรรม นําการแสดงมาแลกเปลี่ยน และมี

สมาชิกเพิ่มมาเปน ๑๐ ประเทศ จนใกลครบ ๕๐ ป จึงคุยกันวาควรจะเริ่มความรวมมือดานเศรษฐกิจ เพราะ

ทั่วโลกรวมกันเปนกลุมเกือบหมดแลว  

ขอดีของการรวมกันคือในกลุมจะคาขายไดเต็มที่ เพราะมาตรการหน่ึงคือการลดภาษีสินคาใน ๑๐ 

ประเทศอาเซียนสงขายกันไดโดยไมตองเสียภาษีนําเขา เพิ่มขอบเขตการคาระหวางกันในกลุมมากข้ึน  

ตัดโอกาสสินคาจากประเทศนอกกลุมที่ตองเสียภาษี ทําใหเศรษฐกิจทั้ง ๑๐ ประเทศแข็งแกรงข้ึน อีกประการ

คือมีอํานาจตอรองเจรจากับตางกลุมไดมากข้ึน เพราะไปในนามของประชากรรวมของอาเซียนซึ่งมีมากกวา 

๕๐๐ ลานคน สวนขอเสียคือการแขงขันทางเศรษฐกิจที่มากข้ึนระหวางประเทศอาเซียนกันเองก็จะกระทบถึง

ประชาชน ผลิตที่อื่นในอาเซียนก็ขายในประเทศไทยไดโดยไมตองเสียภาษี โรงงานจะยายออกจากประเทศไทย

ไปประเทศที่คาแรงถูกกวา มีเสถียรภาพทางการเมืองมั่นคงมากกวา มีความสามารถดานภาษาอังกฤษสูงกวา 

เพราะภาษากลางของอาเซยีนคือภาษาอังกฤษ รวมทั้งอาชญากรรมจะมีมากข้ึน เพราะประชากร๑๐ ประเทศ

ใชพาสปอรตก็ขามแดนได ไมตองทําวีซา  

 ทั้งน้ีประเทศอาเซียนมีความแตกตางกันมาก มีประเทศร่ํารวยถึงจนมาก ระบบการปกครองไม

เหมือนกัน ระบบกฎหมายมีทั้ง Common Law และระบบประมวลกฎหมาย เมื่อจะรวมมือกัน โดยเฉพาะ

ดานกฎหมายก็ตองปรับใหเขากับทั้ง ๒ ระบบ โดยเมื่อเปด AEC ตองทําความตกลงจํานวนมาก เชน ภาษี 

ผานแดน ความรวมมือระหวางหนวยงาน และขอตกลงดานอื่นๆ ที่จําเปนตอการอยูรวมกันในลักษณะเปน

ประชาคมเศรษฐกิจ และเกิดปญหาวาอาเซียนตองดูแลเด็กดูแลผูหญิงดวย ซึ่งจะเห็นวาความแตกตางมากข้ึน

จากศาสนาที่ไมเหมือนกันกวาครึ่งหน่ึงของประชากรในอาเซียนเปนมุสลิม อีกเกือบครี่งเปนพุทธและมีศาสนา
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อื่นๆ อีกบางเปนสวนนอย ในประเทศที่เปนมุสลิม กฎหมายจะอิงศาสนาคอนขางมาก วิธีปฏิบัติตอผูหญิงและ

เด็กก็จะแตกตางกันไป  

 การคุมครองสิทธิเด็กและผูหญิงจะทําใหเด็กและผูหญิงพัฒนาความสามารถของตัวเองใหดีข้ึน 

ประเทศก็จะไดคนที่มคุีณภาพ หากอยากรูวาประเทศจะรวยหรือจน จะเจริญหรือไม ใหดูคุณภาพเด็กแตละรุน

ถาเด็กไทยมีความรู สามารถคิดเองได เปนแรงงานที่มีคุณภาพอนาคตประเทศไทยก็จะรุงเรือง ถาคนรุนตอไป

มัวแตตีกัน อกหักก็ผูกคอตาย ต้ังทองเมื่อไมพรอมในอายุ ๑๕ ป และเมื่อต้ังทองแลวก็ทอดทิ้งเด็กเกิดออกมา 

อนาคตของเด็กที่เกิดข้ึนมาก็แยน่ีจึงเปนที่มาของอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก 

 อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็กเปนอนุสัญญาของสหประชาชาติ เปนอนุสัญญาเดียวที่มีประเทศภาคีสมาชิก

มากที่สุดในโลก ๑๙๓ จาก ๑๙๕ ประเทศที่เปนภาคีสหประชาชาติ เหลือเพียงโซมาเลียกับสหรัฐฯ ทั้งน้ีที่

ประเทศตางๆ เขารวมเพราะเปนอนุสัญญาที่ไมเกี่ยวกับการเมือง แตไดกําหนดวิธีการดูแลเด็กใหโตมาเปน

ผูใหญที่มีคุณภาพ ซึ่งเปนมาตรฐานข้ันตํ่าเทาน้ัน เพราะตองเขียนให ๑๙๕ ประเทศสามารถทําได อนุสัญญา

สนับสนุนใหประเทศภาคีสมาชิกใหทําไดดีกวาที่ระบุไวในอนุสัญญา  

 สิทธิเด็กมีกําหนดไวแบงไดเปน ๔ อยางคือ  

๑)  สิทธิในชีวิตและการอยูรอด เมื่อเกิดมาแลวตองมีสิทธิในชีวิตและอยูรอด การเลี้ยงดู การรักษา ฝาก

ครรภ ทําคลอด วัคซีน คุณภาพอาหาร ตองเพียงพอ 

๒)  สิทธิที่จะไดรับการพัฒนาและเรียนรู ทุกประเทศตองจัดการศึกษาข้ันตํ่าฟรี เด็กทุกคนตองไดเรียน 

เพราะการเรียนเปนการพัฒนาคุณภาพคน 

๓)  สิทธิที่จะไดรับการปกปองคุมครอง โดยถือวาเด็กยังเปนวัยทีไ่มคิดถึงอนาคต ยังไมสามารถชวยเหลือ

คุมครองตัวเองได ชอบลอง พลาดงาย รัฐจึงมีหนาที่ปกปองคุมครอง  

๔)  สิทธิในการมีสวนรวม ซึ่งเปนปญหามากในอาเซียนที่เปนสังคมตะวันออก ที่มองวาเด็กดีจะตอง

เรียบรอยน่ิง จนเด็กไมกลาคิด เมื่อเติบโตเปนผูใหญก็ไมกลาแสดงความเห็น เพราะเด็กไมเคยถูกฝกให

พูด ใหแสดงเหตุผล  

ถาภายในประเทศมีการละเมิดสิทธิเด็ก แลวกลไกในประเทศไมไดผล ก็ใหเด็กหรือผูแทนเด็กสามารถ

รองเรียนไปยังคณะกรรมการวาดวยสิทธิเด็กของสหประชาชาติ นอกจากน้ันทางอาเซียนก็ไดต้ังกรรมาธิการ

ข้ึนมาชุดหน่ึงเพื่อสงเสริมและคุมครองสิทธิเด็กและสตรี ทําหนาที่ดูแลเด็กและสตรีใน ๑๐ ประเทศอาเซียน วา

มีปญหาใดบางที่ไมสอดคลองอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก หรืออนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรี 

แตละประเทศจะแตงต้ังผูแทนประเทศละ ๒ คน โดยเปนตัวแทนดานผูหญิง ๑ คน เด็ก ๑ คน รวมกันเปน 

๒๐ คน จัดประชุมและพยายามกําหนดมาตรฐานอาเซียน คณะกรรมการชุดน้ีมีช่ือวา คณะกรรมาธิการ

อาเซียนเพื่อสงเสริมและคุมครองสิทธิสตรีและเด็ก (ASEAN Commission on the Promotion and 
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Protection of the Rights of Women and Children หรือ ACWC) ในการทํางานของคณะกรรมาธิการชุด

น้ีจะทํางานโดยยึดโยงมาตรฐานตามอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child 

หรือ CRC) และอนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the 

Elimination of All Forms of Discrimination Against Women หรือ CEDAW) 

 มีงานสําคัญที่ทําเสร็จแลวคือปฏิญญาวาดวยการขจัดความรุนแรงตอสตรีและการขจัดความรุนแรงตอ

เด็กในอาเซียน (Declaration on the Elimination of violence against Women and Violence against 

Children in ASEAN), EVAC (ASEAN Regional Plan of Action on the Elimination of Violence 

against Children) และ EVAW (ASEAN Regional Plan of Action on the Elimination of Violence 

against Women) 

 โครงการพัฒนาคูมือแนวทางการเลี้ยงดู ดูแลและพัฒนาเด็ก โดยไมใชความรุนแรงในทุก

สภาพแวดลอม ทั้งน้ีจะเห็นวารูปแบบการเลี้ยงดูของพอแมตอลูกมีอยู ๒ ประเภท คือลูกด้ือก็ตีไวกอน ทําให

เด็กติดการแกปญหาดวยความรุนแรงและประเภทคุยกับลูกดวยเหตุผล ใชความเขาใจ ซึ่งจะทําใหเด็กหยุด

พฤติกรรม ตางจากแบบแรกที่จะยังแอบทําหากพอแมไมอยู ทั้งยังมีการทํารายทางอารมณ จิตใจ ดวยคําพูดที่

บั่นทอน เชน ทําไมโง ทําใหเด็กขาดความมั่นใจ กระทั่งเติบโตเปนผูใหญก็ไมกลาคิด ซึ่งสงผลตอความกาวหนา

ในการทํางาน 

 แผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคอาเซียนวาดวยการขจัดความรุนแรงตอสตรี และแผนปฏิบัติการระดับ

ภูมิภาคอาเซียนวาดวยการขจัดความรุนแรงตอเด็ก ระบุวาตองทําหรือไมทําอะไรเรื่องความรุนแรงตอเด็กตอ

สตรี รวมทั้งสตรีในเรือนจํา เด็กในสถานพินิจฯเพราะเด็กไมใชอาชญากร เพียงแตยังควบคุมอารมณตัวเองไมได

ดีเทาผูใหญ ในอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก ภาษาอังกฤษใชคําวาเด็กที่มีปญหาทางดานกฎหมาย (children in 

conflict with the law) ไมใชคําวาผูกระทําผิด (Child offenders) 

 สวนโครงการที่กําลังทําคือแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคอาเซียนวาดวยการปองกันและปราบปราม

การคามนุษย  โดยเฉพาะสตรีและเด็ก  โครงการศึกษาพื้นฐานในเรื่องมาตรฐานทางปฏิบัติของระบบการ

คุมครองเด็กในอาเซียน โครงการศึกษาพื้นฐานในเรื่องมาตรฐานทางปฏิบัติของการมีสวนรวมของเด็กใน

อาเซียน และรายงานความกาวหนาของสิทธิสตรีและความเทาเทียมกับบุรุษของสตรีอาเซียน  

 สําหรับแผนปฏิบัติการของภูมิภาคอาเซียนวาดวยการขจัดความรุนแรงตอเด็ก หมายถึงการกําหนด

แนวทางในการแกไขปญหาความรุนแรงที่เกิดข้ึนในเด็กทั้งหมด  รวมถึงความรุนแรงที่เกิดข้ึนในเด็ก 

ที่อยูในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ซึ่งกําลังศึกษาวาแตละประเทศปฏิบัติตอเด็กที่ทําผิดอยางไร ทั้งความ

รุนแรงทางรางกาย ทางเพศทางจิตใจ การทอดทิ้งหรือการปฏิบัติโดยประมาท เชน เอาลูกไปทิ้งไวกับญาติ  

เชน ตา, ยาย เปนตน แลวไมสงเสียคาเลี้ยงดูกลับไปเลย สวนแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคเพื่อขจัดความ
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รุนแรงตอเด็ก จะเนนการปองกัน การคุมครองและชวยเหลือ การดําเนินคดี และกระบวนการยุติธรรมสําหรับ

เด็ก 

 ทั้งยังมีกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท การประชุมกลุมครอบครัว และกระบวนการทางเลอืกอืน่ๆ 

อาเซียนจะเนนตรงน้ี การเอาเด็กไปขังควรเปนมาตรการสุดทาย เพราะเด็กจะรูสึกวาตัวเองเปนอาชญากร 

ตอไปก็จะทําตัวเปนอาชญากร และเด็กตองควบคุมตัวแยกจากผูใหญ มีสิทธิติดตอครอบครัว และมีสิทธิที่ไดรับ

ความชวยเหลือทางกฎหมาย รัฐตองดําเนินคดีโดยสํานึกถึงศักด์ิศรีและคุณคาของเด็กและความเปนสวนตัว  

เพื่อไมใหประวัติทํารายเด็ก หามลงขาว ตองออกกฎหมายกําหนดกระบวนการวิธีพิจารณาเฉพาะเด็ก ตอนน้ี

เด็กอายุตํ่ากวา ๑๐ ป จับกุมไมได เปนความผิดแตไมตองรับโทษ แตสามารถฟองแพงเรียกคาเสียหายกับพอ

แมเด็กได ถาเด็กอายุเกิน ๑๐ ป แตไมเกิน ๑๕ ป หามลงโทษ แตกําหนดมาตรการปองกันได เชน ไวในสถาน

พินิจฯ ถาเปนความผิดรุนแรง วากลาวตักเตือนพอแม ถาเกิน ๑๕-๑๘ ป จึงจะลงโทษได แตการลงโทษตอง

เปนไปตามหลักการที่กําหนดไวในอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก  

 ใหรัฐกําหนดกระบวนการทางยุติธรรมเลือกหรือการเบี่ยงเบนคดีออกจากระบบการพิจารณาคดี
กระแสหลัก โดยไมตองอาศัยกระบวนการทางตุลาการ ซึ่งมีต้ังแตเบี่ยงกอนฟอง เชน พูดคุยกับครอบครัว หรือ
เบี่ยงเมื่อฟองไปแลวก็จัดการไกลเกลี่ย หลังตัดสินแลวก็อาจมีทางเลือกแทนการสงไปสถานพินิจฯ หรือศูนย
ฝกอบรม ตองใชทุกข้ันตอนเพื่อประคองทรัพยากรมนุษยใหไดมากที่สุดซึ่งทั้งหมดน้ีมีในกฎหมายไทยทั้งน้ัน 
และไมวาจะเปนเด็กไทยหรือตางชาติ ก็ตองคุมครองแบบเดียวกัน การดําเนินการกับเด็กตองถือประโยชน
สูงสุดของเด็กเปนสิ่งที่ตองคํานึงถึงเปนอันดับแรก    
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การบรรยายพิเศษ เรื่อง 

ภาพรวมของการคุมครองสิทธิและสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนในบริบทของอาเซียนท่ีดําเนินการในปจจุบัน 
โดย นายวันชัย  รุจนวงศ อัยการอาวุโส 

และผูแทนไทยในคณะกรรมาธิการอาเซยีนวาดวยการสงเสริมและคุมครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก 
ในฐานะผูเชี่ยวชาญดานสิทธิเด็ก 

 

 
 
 ยินดีที่ไดกลับมาคุยกับคนกระทรวงยุติธรรม หลังจากไปประมาณ ๗ ปเห็นจะได วันน้ีจะมาพูดคุยกัน

เรื่องอาเซียน โดยเฉพาะวาอาเชียนคุมครองเด็กกันอยางไร แตกอนจะเขาสูหัวขอก็อยากพูดถึงอาเซียนวา 

ทําไมตองเปนอาเซียน อาเซียนมีมาเกือบ ๕๐ ปแลว แตเมื่อกอนเราไมเคยไดยิน ไมคอยรูวามีอาเซียนดวยหรือ 

แลวทําไมปน้ีทุกคนต่ืนเตนมาก รัฐบาลโดยเฉพาะสํานักงบประมาณ ไดจัดสรรงบประมาณ ใหอบรมเจาหนาที่

เรื่องอาเซียน และยังมีอะไรอีกเยอะแยะมากมาย สมัยกอนอาเซียนจะประชุมกันนาน ๆ ที เด๋ียวน้ีประชุมกัน

ทุกอาทิตย ไมดานโนนก็ดานน้ี ทุกดานเลย เพราะอาเซียนเริ่มข้ึนมาไมเหมือนกับ EU หรือสหภาพยุโรป มากัน

คนละแนว สหภาพยุโรปรวมตัวกันเพราะเรื่องเงินกอน ตองการคาขายดวยกัน รวมกลุมกันเพื่อสรางอํานาจ

ตอรองทางการคา  

 แตอาเซียนที่เดิมมีอยู ๕ ประเทศ รวมกันเพื่อความมั่นคง จะไดชวยกันเผื่อมีศึกสงคราม จึงไมคอย

เกี่ยวกับชาวบาน ตอนต้ังอาเซียนมี ๓ เสาหลัก คือความมั่นคง วัฒนธรรม และ เศรษฐกิจ โดยชวงแรกเนนที่

ความมั่นคง เรื่องทางการเมืองการทหาร การประสานงานระหวางทหาร มหาดไทย ตํารวจ ตอมาจึงขยายดาน

วัฒนธรรม นําการแสดงมาแลก เปลี่ยนกัน ก็ไมมีปญหาอะไรเทาไหร แตพอมาจะครบ ๕๐ ป จึงคุยกันวาจะ

เริ่มความรวมมือดานเศรษฐกิจดีไหม เพราะทั่วโลกรวมกันเปนกลุมหมดแลว สหภาพยุโรปก็รวมกันเปน EU 

จํานวน ๒๘ ประเทศ ตอนน้ีเหลือ ๒๗ ประเทศ โดยประเทศอังกฤษกําลังจะออก และมีหลายประเทศกําลังจะ

ออก สหรัฐอเมริกาก็รวมกันเปนกลุมประเทศศอเมริกาเหนือ มีแคนาดา อเมริกา เม็กซิโก และประเทศตาง ๆ 

มีกลุมอเมริกาใต กลุมเอเชียใตเรียกวากลุมซาค (The South Asian Association for Regional 

Cooperation หรือ SAARC) มีอินเดีย ปากีสถาน บังคลาเทศ ศรีลังกา และอื่น ๆ ในภูมิภาคแอฟริกาก็มีการ

รวมตัวกันเปนกลุมทางเศรษฐกิจ  

การรวมกันดีอยางไร ทีดี่ก็คือในกลุมตัวเองจะคาขายกันเต็มที่ เพราะเมื่อใดก็ตามที่รวมกลุมกันแลว 

มาตรการหน่ึงทางเศรษฐกิจคือลดภาษี สินคาใน ๑๐ ประเทศอาเซียนตอไปสงขายกันไดโดยไมตองเสียภาษี

นําเขา สินคาที่ผลิตในไทยวางขายทั่วประเทศ แตหากจะสงขายเวียดนามก็ตองเสียภาษีศุลกากร ภาษีนําเขา ก็

แพง ตอไปน้ีสงไปไมตองเสียภาษีแลว สินคาจากประเทศอื่นก็จะเขามา ตอไปเดินหางก็จะเห็นของเยอะแยะ 

เวียดนามบาง มาเลเซียบาง อินโดนีเซียบาง ก็จะเพิ่มขอบเขตการคาระหวางกันในกลุมมากข้ึน ตัดโอกาสสินคา

จากประเทศนอกกลุม เพราะสินคาจากกลุมอื่นเขามาก็ตองเสียภาษีนําเขาหรือภาษีศุลกากร แตสินคาใน
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อาเซียน สงขามภายในกลุม ๑๐ ประเทศน้ีไมตองเสียภาษี ทําใหเศรษฐกิจทั้ง ๑๐ ประเทศแข็งแกรงข้ึน ขาย

ของไดมากข้ึน การลงทนุก็ขามไปลงทุนไดงาย ๆ ไมถูกเก็บภาษีซ้ําซอน  

อีกอันที่สําคัญมากคือ เวลาไปเจรจากับตางกลุม อยางไทยไปเจรจากับ EU เขามักไมคอยฟง เพราะ

เราเปนประเทศเล็ก ไปเจรจากับจีนก็มักเสียเปรียบ แตถาไปในกลุมอาเซียน ๑๐ ประเทศ เราไมใชแคประเทศ

ที่มีประชากร ๗๐ ลานคนเทาน้ัน แตรวมอินโดนีเซียอีก ๒๘๐ ลานคน เวียดนามอีก ๙๐ ลานคน พมา มาเลย 

ฯลฯ รวมกันแลวประมาณ ๕๐๐ กวาลานคน เวลาไปเจรจาการคากับตางกลุม ซึ่งเขาก็มาเปนกลุมเหมือนกัน 

ทําใหมีอํานาจตอรองมากข้ึน  

การรวมกลุมเปนอาเซียน ทุกคนรูวามีทั้งไดประโยชน เสียประโยชน การแขงขันมากข้ึน จะมีบริษัท

ตาง ๆ เขามาประกอบกิจการในประเทศไทยมากข้ึน มีคนเขามาทํางานในประเทศไทยมากข้ึน วิชาชีพที่เปด

มากคือ แพทย ทันตแพทย วิศวกร สถาปนิก ตอไปน้ีทั้ง ๑๐ ประเทศขามไปทํางานกันไดหมด ตอไปก็ขยาย

อาชีพออกไป ซึ่งเล็ง ๆ อยูวานักกฎหมายจะขามประเทศไดไหม จะทําใหลักษณะของสังคมเปลี่ยนไป 

โดยเฉพาะเศรษฐกิจ แตดูโดยรวมแตละประเทศจะไดประโยชนมากข้ึน เศรษฐกิจแข็งแกรงข้ึน อํานาจตอรอง

มากข้ึน สินคาจะขายกนัไดเองภายใน ๑๐ ประเทศมากข้ึน สมมุติญี่ปุนมาลงทุนในลาว ผลิตยางรถยนต ตอไป

จะขายไดทั้ง ๑๐ ประเทศ เหมือนไมมีพรมแดนอีกตอไป 

แตเมื่อเปดดานเศรษฐกิจก็จะกระทบถึงประชาชน ถาเปนเรื่องความมั่นคง วัฒนธรรม ไมคอยกระทบ 

จะเอาละครมารํากี่รอบชาวบานก็ไมรูสึก พอเปนเรื่องเศรษฐกิจ โรงงานยายจากประเทศไทย แรงงานแพงก็

ยายไปที่อืน่ คนตกงานมากข้ึน เพราะเด๋ียวน้ีผลิตที่อืน่ก็ขายในเมืองไทยได สมัยกอนทําไมเขามาลงทุนเมืองไทย 

เพราะเมืองไทยมีระบบไฟฟา ระบบขนสงที่ดีมาก แตเด๋ียวน้ีพอพมาเปด เวียดนามเปด ก็แทบไมมีอะไรตางกัน 

แถมแรงงานถูกกวา รัฐบาลก็ตอเน่ืองมากกวา น่ันคือจุดเสียเปรียบอันหน่ึงของประเทศไทย สิงคโปรเปนรฐับาล

พรรคเดียวมายาวนานต้ังแตรุนพอมารุนลูก ลาวก็พรรคเดียว มาเลเซีย พรรคอัมโนครองมานานเกือบ ๕๐ ป 

หรือ ๗๐ ปดวยซ้ําต้ังแตไดเอกราช เวียดนามก็พรรคคอมมิวนิสต เขมรก็ฮนุเซน พมาตอนน้ีอองซาน ซูจี กําลัง

กาวหนามาก  

แตรัฐบาลเราเด๋ียวเปลี่ยนเด๋ียวเปลี่ยน เปลี่ยนทุก ๒ ปดวยซ้ํา บางทีเปลี่ยนพรรคดวย พรรคใหมมาก็

ไมเอาแลวของเกา ถึงดีอยางไรก็ไมเอา อยาง OTOP ก็เกือบจะลม พอเปลี่ยนพรรคก็มองวาเปนผลงานอีก

รัฐบาล ถาทําตอก็เหมือนไปสงเสริมผลงานของพรรคอื่น เรามีขอขัดแยงทางการเมืองเยอะมาก ทําใหคอนขาง

เสียเปรียบตอนเปดเศรษฐกิจอาเซียน อีกอันที่ประเทศไทยเสียเปรียบก็คือ การเรียนการสอนภาษาอังกฤษของ

ประเทศไทย สวนตัวไปบรรยายที่พมา เขมร มีลามแปลไดดีมาก ไปถามวาเรียนมาจากไหน เขาก็บอกเรียนใน

ประเทศ ไมไดไปเรียนตางประเทศ แตสามารถฟงแลวแปลไดเลย แตนักศึกษาของไทย เรียนจบมหาวิทยาลัย

ยังไมสามารถพูดแบบใชงานได เพราะมัวแตสอนแกรมมาอยางเขมขน ซึ่งไมรูวาสอนกันทําไมขนาดน้ัน แตกลับ

ไมเนนสอนดานการออกเสียง การพูดสื่อสาร ขอใหพูดกันรูเรื่องก็พอแลว เราสอนเขียนกอน สอนแกรมมา 
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ต้ังแตยังพูดไมได แลวยังสอนวาถาผิดแกรมมาเปนความผิดรายแรง นาอาย ซึ่งประเทศอื่นไมมีที่ไหนเขาให

ความสําคัญกับแกรมมารมากกวาการพูดใหได ขอใหพูดรูเรื่อง แลวแกรมมาจะดีข้ึนเอง  

 ทั้งน้ีอาเซียนกําหนดไววา ภาษากลางของอาเซียนคือภาษาอังกฤษ ประชากรประเทศไหนพูด

ภาษาอังกฤษไดมากกวากัน โอกาสที่จะหางานทํา ทําการคา หรือกิจการขามประเทศ ก็จะงายกวา ทําไดดีกวา 

ถาประชากรสวนรวมพูดภาษาอังกฤษไมไดก็ตองต้ังรับ กลายเปนเสียเปรียบ ประเทศไทยเอารูปแบบการสอน

แบบประเทศอังกฤษมาสอน  โดยสอนแบบ Grammar School ซึ่งอังกฤษเขาทําไดเพราะเด็กเขาพูด

ภาษาอังกฤษต้ังแตเกิด แตเรายังไมทันพูดภาษาอังกฤษได มาสอนแกรมมารก็ไมเขาใจ ไมใชความผิดของ

เด็กไทย เด็กไทยไมโง เอาเด็กไทยไปเขาโรงเรียนนานาชาติ ออกมาเกงทุกคน แตพอเปนโรงเรียนในระบบปกติ

ก็ไมสามารถใชภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพ เรื่องน้ีเปนเรื่องนาเปนหวง  

 ทั้งน้ีอาเซียนจะทําหลายดาน ทั้งสังคม ความมั่นคง ปราบอาชญากรรม และอื่น ๆ ซึ่งตองรวมมือกัน 

เพราะเมื่อเปด AEC การคาจะมากข้ึน สินคาไหลเวียนกันมากข้ึน ประชากร ๑๐ ประเทศมีพาสปอรตเลมเดียว 

ไมตองทําวีซา อยูได ๓๐ วัน หรือมากกวาน้ัน ในอนาคตก็จะทํางานไดดวย การลงทุนก็มีมากข้ึนในระหวาง

อาเซียน อาชญากรรมก็จะมีมากข้ึน พวกอาญชญากรรมขามชาติก็มากข้ึน แลวใน ๑๐ ประเทศอาเซียน เปน

ประเทศที่มีความแตกตางกันเยอะมาก  

 ลาว เวียดนาม เขมร เปนคอมมิวนิวสมากอน มีประเทศรวยที่สุดอยางสิงคโปร บรูไน ประเทศฐานะดี 

๓ ประเทศ คือ สิงคโปร บรูไน มาเลเซีย แลวก็มีประเทศกลาง ๆ อยางไทย อินโดนีเซีย และฟลิปปนส 

เวียดนามก็เริ่มมากลาง ๆ จากเดิมเปนประเทศจน สวนประเทศที่จนมาก ๆ คือ พมา ลาว เขมร ซึ่งจนแตมี

ทรัพยากรเยอะ สวนเราใชทรัพยากรตางๆ ไปเยอะแลว ระบบกฎหมายก็ตางกัน ฟลิปปนส สิงคโปร บรูไน 

มาเลเซีย พมา ใชระบบกฎหมายแบบอังกฤษแบบ Common Law สวนไทย ลาว เขมร เวียดนาม อินโดนีเซีย 

ใชระบบประมวลกฎหมาย ก็จะมีปญหาคอนขางเยอะมากเวลารวมมือกัน โดยเฉพาะดานกฎหมายก็ตองปรับ

ใหเขากับทั้ง ๒ ระบบ เปนเรื่องละเอียดออน  

 พอพูดเรื่องเงิน เรื่องการคา ทุกประเทศไมมีใครอยากเสียเปรียบ พอเปดเปนประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน หรือที่เรียกวา AEC ตองมาทําความตกลงกันเยอะมาก เรื่องภาษีจะเอาอยางไร หรือการผานแดน 

เรื่องคนเดินทางขามประเทศ การนํารถยนตผานเขาไป เรื่องคนเขาเมือง ความรวมมือระหวางตํารวจ เรื่อง

เศรษฐกิจทั้งหลาย เรื่องธนาคาร จะเปดกันไดไหม สาขาในตางประเทศทําอยางไร การลงทุน ตองตกลงกันใหม

หมด ตอนน้ีมีประชุมกันทุกอาทิตย หลาย ๆ ทานอาจเขารวมประชุมแลวหลายครั้ง จากเมื่อกอนไมมากเทาน้ี 

จากน้ีจะหนีไมออก ตองเขาไปยุงกับอาเซียนแนนอน ไมทางใดก็ทางหน่ึง  

 ทีน้ีความแตกตางของประเทศรวยประเทศจน ความแตกตางทางระบบกฎหมาย ก็เกิดปญหาวา 

อาเซียนตองดูแลเด็กดูแลผูหญิงดวย และจะเห็นวาความแตกตางมีมากข้ึนไปอีก เพราะศาสนาไมเหมือนกัน 

ประชากรอาเซียนมีอยู ๕๕๐ ลานคน เฉพาะอินโดนีเซีย ๒๘๐ ลานคนเปนมุสลิม มาเลเซีย บรูไน สวนใน
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สิงคโปรเปนมุสลิม ๑ ใน ๓  ฟลิปปนสทางใต ไทยทางใต กวาครึ่งหน่ึงของอาเซียนเปนมุสลิม ที่เหลือประมาณ 

๔๐ เปอรเซนตเปนพุทธ สวนฟลิปปนส หลักๆ เปนคริสตนิกายคาธอรลิค และมีศาสนาอื่นๆ มาแซมบาง

เล็กนอย 

 สําหรับอิสลามกฎหมายจะอิงศาสนาคอนขางเยอะ วิธีปฏิบัติตอผูหญิงและเด็กก็จะแตกตางกันไป 

ไดรับอิทธิพลทางศาสนาคอนขางมาก ทางอิสลามหากสามีบอกเลิกภรรยาในที่สาธารณะ ๓ ครั้ง ถือวาการหยา

สมบูรณ ในมาเลเซียมีคนสง messages ใหภรรยา ๓ ครั้ง แลวอางวาการหยาสมบูรณ จนนายกรัฐมนตรี

มาเลเซียตองออกกฎหมายวาทําแบบน้ีไมได  

 การคุมครองผูหญิงและเด็กตางกันเยอะมากในอาเซียน แลวเมื่ออาเซียนไปคุยกับกลุมอื่น โดยเฉพาะ

ยุโรปที่เนนมากในเรื่องสิทธิมนุษยชน จนกระทั่ง EU กําลังจะตายจากมาตรฐานที่ตัวเองต้ังไว เพราะรับผูอพยพ

ชาวมุสลิมเขาไป ๒ ลานคน และกําลังจะมาเรื่อย ๆ ทั้งยังสรางมาตรฐานไวสูง ใหสิทธิเยอะแยะมากมาย จน

ตอนน้ีเริ่มจะไมไหวแลว ทานจะเห็นวาทําไมไทยจึงไมยอมรับอนุสัญญาวาดวยสถานะของผูลี้ภัย (Convention 

on the Status of Refugees) เพราะเมื่อกอนประเทศเราอยูตรงกลางของความขัดแยง มีผูอพยพเวียดนามที่

เรียกวามนุษยเรือเขามาทีเปนลานคน กวาจะสงตอไดตองใชเวลากวา ๒๐ ป มีลาวอพยพตอนลาวแตก เขมร

อพยพตอนเขมรแดง พมาก็รบกันตลอด กระเหรี่ยงพุทธ กระเหรี่ยงคริสต ดังน้ันเรารับอนุสัญญาน้ีไมได เพราะ

เราจะพังเลย ถาตองดูแลผูอพยพตามมาตรฐานของอนุสัญญาวาดวยสถานะของผูลี้ภัย และตามมาตรฐานของ

ยุโรป ไมไหว แคโรฮิงยาก็แยแลว    

 อยางไรก็ตาม การคุมครองสิทธิเด็กและผูหญิงในอาเชียนยังตองทํา เพราะจะทําใหเด็กและผูหญิง

พัฒนาตัวเองไดดีข้ึน เราก็จะไดคนที่มีคุณภาพมากข้ึน ประเทศก็จะเจริญข้ึนเอง ประเทศไหนที่ไมเนนเรื่อง

การศึกษา ประชากรก็จะเปนคนถูกหลอกงาย เปนแรงงาน เปนโสเภณี ถูกแสวงหาประโยชนโดยคนอื่น เรื่อง

สิทธิเด็กเปนอะไรที่สําคัญมาก เพราะทุกทานที่อยูตรงน้ีจะอยูนานเทาไหร อีกไมนานก็จะเกษียณ อีกไมนานก็

จะตายกันหมดแลว จะตองอยูดวยเงินบําเหน็จ บํานาญ แตจะมีใหหรือเปลายังไมรู ตอนน้ีใหเลิกมาทํากองทุน

บําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) เพราะเปนการลดภาระทางดานการเงินของภาครัฐ ปญหาคือรัฐบาลจะมี

เงินสมทบใหหรือเปลา มีบํานาญใหหรือเปลา ถาประชากรรุนตอไปไมมีคุณภาพ เก็บภาษีไมได  

 จะดูวาประเทศจะรวยหรือจน จะเจริญหรือไม ใหดูเด็ก คุณภาพเด็กแตละรุนเปนอยางไร ถาเราผลิต

เด็กที่มีความรู สามารถคิดเองได วิจัย ตอยอด เปนแรงงาน เปนพอคาที่มีคุณภาพ ก็แนใจไดวาตอไปอนาคต

ประเทศไทยจะรุงเรือง คาขายไดมากก็เก็บภาษีไดมาก มีบํานาญบําเหน็จใช แตถารุนตอไปมัวแตตีกัน อกหัก

ผูกคอตาย อายุ ๑๕ ทองแลวเอาลูกไปทิ้งถังขยะ อนาคตเราจะเปนอยางไร คนพวกน้ีตอไปจะข้ึนมาดูแลสังคม

ตอจากเรา สังคมจะดีข้ึนหรือแยลง ประเทศไทยเศรษฐกิจจะดีข้ึนหรือแยลง วันน้ีกรมสรรพากรบอกเก็บภาษี

ไมเขาตามเปา ก็ตองหาภาษีใหม ๆ ข้ึนมา 



๑๘ 

 
 น่ีจึงเปนที่มาของอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก เปนอนุสัญญาของสหประชาชาติ ซึ่งมีทั้งเรื่องเด็ก ผูหญิง 

ผูพิการ และเยอะแยะ แตกรณีน้ีจะพูดเรื่องผูหญิงและเด็ก ประเทศไทยที่อยูมาไดทุกวันน้ี เพราะเราใช

ทรัพยากรคุมคามาก หมายถึงทรัพยากรมนุษย ไมใชปาไม เพราะทั้งผูชายผูหญิงทํางานหมด เมื่อกอนน้ีผูหญิง

ไมคอยมีบทบาท แตเด๋ียวน้ีผูหญิงเกงเยอะมาก ปลัดกระทรวงเปนผูหญิงก็มี ซึ่งพิสูจนแลววาไมไดดอยกวา

ผูชาย บางทีเกงกวาดวยซ้ํา ขณะที่บางประเทศเก็บผูหญิงไว อยางประเทศมุสลิม ผูหญิงออกขางนอกตองคลุม

เหลือแตตา ไมใหทํางาน เพราะตองพบปะสังสรรคกับผูชาย ประเทศทํางานดวยกําลังคนครึ่งเดียว คือผูชาย  

 จะเห็นวาเด๋ียวน้ีผูพิพากษา อัยการ มีผูหญิง ๓๐% ใกลจะ ๔๐% และไมเกิน ๑๐ ป ก็จะเปน ๕๐% 

อีก ๒๐ ป ผูหญิงเปน ๖๐% ตอไปผูชายตองเรียกรองสิทธิบางแลว เรื่องตางๆ พวกน้ีจึงตองพัฒนาผูหญิงใน

เรื่องสิทธิความเทาเทียมกัน ความเสมอภาค ขณะที่ญี่ปุนคิดอีกแบบ จะเห็นวาเฉพาะผูชายทํางาน ผูหญิง

ทํางานเฉพาะกอนแตงงาน พอแตงงานแลวถาผูหญิงทํางาน สามีจะโดนดูถูกวาเลี้ยงเมียคนเดียวไมได แตญี่ปุน

คิดอีกแบบวาเด็กสําคัญมาก จึงอยากใหแมลาออกจากงานเพื่อทุมเทเวลาดูแลอบรมลูกใหดี เปนการลงทุน 

แทนที่จะเอาผูหญิงมาทํางานดานเศรษฐกิจ ก็เอามาลงทุนเพื่อสรางอนาคตผานเด็ก แตไทยคิดอีกแบบ ถา

ผูหญิงไมทํางานจะรูสึกเหมือนตองพึ่งพาสามีมากเกินไป ไมกลาเถียง เวลามีปญหาเลิกกันไปแลวผูหญิงจะอยู

ยังไง เปนวิธีคิดจากที่มาสังคมคนละแบบ 

 จะเห็นวาสิทธิเด็กสําคัญ สหประชาชาติจึงใหรางอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก เปนอนุสัญญาเดียวที่มี

ประเทศเปนภาคีสมาชิกมากที่สุดในโลก คําวาอนุสัญญาคือขอตกลง เหมือนกฎหมายระหวางประเทศ ไม

บังคับวาตองเขาไปมีสวนดวย ถาคิดเห็นวามีประโยชนก็สมัครเปนภาคีสมาชิก ซึ่งดู ๒ อยางคือ ภาระตาม

อนุสัญญาเยอะไหม เราทําไดไหม แลวประโยชนที่จะไดจากการเปนภาคีมีมากไหม ตองช่ังนํ้าหนักระหวาง

ภาระกับประโยชน ถาไดประโยชนมากกวาก็สมัคร ถาไดนอยก็ไมสมัคร ถาไมสมัคร อนุสัญญาน้ันก็บังคับกับ

เราไมได เชน อนุสัญญาวาดวยสถานะผูลี้ภัย อยางไรเราก็ไมเอา ฉะน้ันเราเลือกได แตอนุสัญญาวาดวยสิทธิ

เด็กมีประเทศที่เลือกรับกฎหมายน้ี ๑๙๓ ประเทศ จาก ๑๙๕ ประเทศที่เปนภาคีสหประชาชาติ เหลือ ๒ 

ประเทศที่ไมรับอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก คือโซมาเลียกับสหรัฐฯ ที่ไมรับ เพราะอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก

บังคับวาหามประหารชีวิตเด็กอายุตํ่ากวา ๑๘ ป แตสหรัฐฯมีหลายรัฐที่มีกฎหมายมาแตอดีตวา ถาเด็กทําผิด

รายแรงมากๆ ใหเอาข้ึนศาลผูใหญและประหารชีวิตได เชน ฆายกครัว ซึ่งสหรัฐฯไมมีอํานาจบังคับทั้ง ๕๐ รัฐ

ใหแกกฎหมายน้ีได 

 จะเห็นวาสหรัฐฯไมคอยพูดเรื่องสิทธิเด็ก แตจะออกมาพูดเรื่องคามนุษยหรือนูนน่ี แตไมกลาพูดเรื่อง

สิทธิเด็กเพราะจะโดนโตวาประเทศสหรัฐเองยังไมรับอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก สวนที่ประเทศตาง ๆ รับเรื่องน้ี 

เพราะอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็กไมเกี่ยวกับการเมือง สองคืออนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็กจะเขียนวิธีการดูแลเด็ก 

วาตองดูแลอยางไร ถาทําตามมาตรฐานข้ันตํ่าที่กําหนดน้ีแลวรับประกันไดวาเด็กจะโตมาเปนผูใหญที่มีคุณภาพ

ในระดับหน่ึง แตสหประชาชาติก็บอกวา ที่เขียนไวเปนมาตรฐานข้ันตํ่าเทาน้ัน เพราะตองเขียนให ๑๙๕ 



๑๙ 

 
ประเทศสามารถทําได ฉะน้ันถาทําใหดีกวาน้ันไดก็ย่ิงดี ควรทําใหสูงวามาตรฐานที่กําหนดไวในอนุสัญญาวา

ดวยสิทธิเด็ก  

 อาเซียนทั้ง ๑๐ ประเทศ ดูแลเด็กแตกตางกัน ข้ึนกับฐานะการเงิน ความสามารถในการจัดบริการ  

เอาแควัคซีน วัคซีนโปลิโอสําหรับเด็กหน่ึงคนตกประมาณ ๓๐๐ บาท แตถาไมฉีด เด็กอาจติดโรคและขาลีบ

และกลายเปนทรัพยากรมนุษยที่ดอยคุณภาพโดยไมควรจะเกิด เพราะเปนเรื่องที่ปองกันไดงายๆ ปจจุบันน้ีไม

คอยมคีนเปนโรคโปลิโอแลว สมัยกอนเยอะมาก กลายเปนคนพิการตลอดชีวิต รัฐตองดูแลคนเหลาน้ีดวยเงิน

มากกวา ๓๐๐ บาทมากมาย ฉะน้ันการฉีดวัคซีนโปลิโอจึงเปนการลงทุนที่คุมคามาก ปองกันความพิการเรื่องน้ี

ใหหมดจากประเทศไทย วัคซีนอื่นก็เหมือนกัน แตโปลิโอน่ีเปนตัวอยางชัดมาก พอพิการก็ทํางานลําบาก 

คุณภาพคนก็ตกตํ่า เปนเรื่องที่อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็กเนนมาก ตองทํา พมาที่กอนน้ียังรบกับชนกลุมนอยก็

จะมีปญหาดานการดูแลเด็ก หรือต้ังครรภแลวทําคลอดไมดี ตายทั้งแมและลูก ก็เสียทรัพยากร ๒ คนเลย หรือ

เกิดมาแลวอายุ ๑ – ๒ ขวบ ทองรวงตาย ก็มีเยอะ จึงบอกเลยวาทุกประเทศตองพยายามลดอัตราการตายของ

ทารก แมประคองครรภมา ๙ เดือน ลงทุนเทาไหร ดูแลอยางดีมา ๒ ป ทองรวงตาย ถือวาสูญเสียเยอะ แต

เรื่องพวกน้ีสามารถปองกันได  

 ที่มาของอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็กก็เพื่อเขียนมาตรฐานข้ันตํ่า วาถาทําไดตามน้ีเด็กที่เกิดมาจะโตเปน

ทรัพยากรมนุษยของประเทศที่ดี และจะดีย่ิงข้ึนถายกมาตรฐานน้ันใหสูงข้ึน อาเซียนมีทั้งประเทศรวยและจน 

ฐานะของ ๑๐ประเทศไมเทากัน เชน ฟลิปปนสยังขายไตกันอยู เปนเรื่องของการศึกษา ประเทศไหนการศึกษา

ไมไดคุณภาพ การศึกษานอยก็ถูกหลอกงาย ซื้อขายไตกันแคไมกี่หมื่นเพื่อเอาเงินไปซื่อโทรศัพทไอโฟน ไอแพด

เปนตน ซึ่งสัญญาพวกน้ีตองถูกลงโทษ เรื่องพวกน้ีที่จะมาพูดกันวันน้ี 

 อาเซียนบางประเทศก็ดูแลเด็กตามกฎหมายอิสลามเครงครัด เชนหามเรื่องการเปนเกย บางประเทศก็

ไมเครงครัด บางประเทศก็อิสระแบบพุทธ บางประเทศก็เสรีมาก อยางบานเราก็สงเสริมมาก ออกทีวีเปนเรื่อง

โกเก จะเห็นวาแนวทางการปฏิบัติในเรื่องน้ีแตกตางกันมากในอาเซียนแตในสวนเรื่องการดูแลเด็กน้ันปฏิญญา

สากลวาดวยเรื่องสิทธิมนุษยชนกําหนดไววา เด็กมีสิทธิไดรับการดูแลและความชวยเหลือเปนพิเศษ เพราะเด็ก

ออนแออยูแลว อายุยังไมครบ ๑๘ ปยังมีความคิดแบบเด็ก ๆ จะเห็นเด็กอาชีวะลอมกรอบนักเรียนคูแขง ดูเท 

บังคับยึดเสื้อช็อป หารูไมวาการบังคับใหเขาสงทรัพยสินให เกิน ๓ คนข้ึนไปคือปลนทรัพย โทษ ๒๐ ป เด็ก

พวกน้ีไมรู ไมมีประสบการณ สมองยังคิดแตสนุก สะใจ ไปแวนไปตายบนถนน เด็กพวกน้ีจึงตองดูแลและ

ชวยเหลือเปนพิเศษ 

 สิทธิเด็กกําหนดไว ๔ อยาง คือ  

 หน่ึง สิทธิในชีวิต เมื่อเกิดมาแลวตองมีสิทธิในชีวิตและอยูรอด เรื่องการเลี้ยงดู การรักษา ฝากครรภ 

ทําคลอด วัคซีน คุณภาพอาหาร ตองเพียงพอ ไมใชด่ืมนมขนหวาน คนจนทํางานโรงงานไดเสียกันแลวสงลูกให

ตายายเลี้ยง ไมมีตังคก็เอานมขนหวานชงใหหลานกิน ทั้งที่ไมมีสารอาหารเลย เปนนํ้าตาลผสมหางนํ้านม 
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รางกายก็ไมโต เด็กพวกน้ีโตมาสมองไมเจริญเติบโตในเวลาที่ควรเจริญเพราะขาดสารอาหาร เรียนไมรูเรื่อง ตก

ซ้ําช้ันซ้ําซาก เรื่องเหลาน้ีรัฐตองดูแล รวมถึงเด็กกําพรา ยากจน ถูกทอดทิ้ง ตองดูแลตามมาตรฐานข้ันต่ํา 

กระทรวงสาธารณสุขตองดูแลเรื่องการอยูรอด สุขภาพ เพื่อใหแนใจวาทรัพยากรที่เกิดมาจะโตไปเปนแรงงาน

สรางประเทศ เปนหมอ วิศวกร นักกฎหมาย สถาปนิก หรืออะไรก็ตามที่สรางประโยชนใหประเทศตอไป 

 สองคือสิทธิที่จะไดรับการพัฒนาและเรียนรู ทุกประเทศตองจัดการศึกษาข้ันตํ่าฟรี เด็กทุกคนตองได

เรียน เพราะการเรียนเปนการพัฒนาคุณภาพคน ประเทศไทยสมัยกอนการศึกษาภาคบังคับ ป.๔ ตอนหลังเพิ่ม

เปน ป.๖ จนมาตอนน้ีเปน ม.๓ เด็กทุกคนตองไดเรียนฟรีถึง ม.๓ เปนภาคบังคับ ตองเรียน รัฐตองจัดที่ใหพอ

สําหรับเด็กทุกคน ถาพอแมไมใหลูกเรียนก็มีความผิด จะเรียนมหาวิทยาลัยก็มเีงินใหกูยืมจาก กยศ. ย่ิงพัฒนา

คนเทาไหรก็มีความรูมากข้ึน เปนประชากรที่มีคุณภาพมากข้ึน   

 สามคือการปกปองคุมครอง เราจะคิดถึงอนาคตเมื่อถึงชวงอายุหน่ึง สมัยกอนอายุ ๑๘ ปยังไมคิดถึง

อนาคต ชอบลอง พลาดงาย รัฐจึงมีหนาที่คุมครอง ไมใหถูกเอาไปใชแรงงานในวัยเด็กซึ่งควรเปนชวงการเรียนรู 

ไมถูกเอาไปคาประเวณี เอาไปทําทารุณกรรมหรือใชประโยชนในลักษณะที่ไมสงเสริมอนาคตแตเปนการทาํลาย

อนาคตของเด็ก 

 สุดทายคือสิทธิในการมีสวนรวม ซึ่งเปนปญหามากในอาเซียนที่เปนสังคมตะวันออก เด็กดีตอง 

เรียบรอย น่ิง น่ังฟง เช่ือครู ใครสงสัย เถียงครู เปนเด็กไมเรียบรอย เรานิยามเด็กดีคือเด็กที่ไมกลาคิด ไมกลา

แสดงความเห็น แตสิทธิในการมีสวนรวมสําคัญมาก ในที่ทํางานจะเห็นวาหัวหนาวาไงก็ดีหมด ผูใหญกวาไงก็ทํา

ตามน้ัน ไมมีใครกลาทวงติงทั้งที่รูวาทําไปแลวจะเกิดผลเสีย แตพอออกมานอกหองก็มาดาวากันวาทําไมถูก จะ

ทําใหมีปญหา ควรทําดวยวิธีอื่นดีกวา แตในหองไมกลาพูด ถามใครมีความเห็นอะไรก็เงียบ เพราะเราไมเคยถูก

ฝกใหพูด ใหแสดงความเห็นอยางมีเหตุผล  

ถาในประเทศมีการละเมิดสิทธิเด็ก แลวกลไกในประเทศไมไดผล ก็สามารถรองเรียนไปยัง

คณะกรรมการสิทธิเด็กที่สหประชาชาติต้ังข้ึนได ในสวนของอาเซียนไดต้ังกรรมาธิการข้ึนมาชุดหน่ึงเพื่อสงเสรมิ

และคุมครองสิทธิเด็กและสตรี ทําหนาที่ดูแลเด็กและสตรีในประเทศอาเซียน วาใน ๑๐ ประเทศมีปญหา

อะไรบางที่ไมสอดคลองอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก หรืออนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรี 

สมัยกอนผูชายกับผูหญิงทํางานอยางเดียวกัน บริษัทเดียวกัน ผูชายไดเงินเดือนมากกวา หรือผูหญิงทองแลว

ไมใหลาคลอด ไมใหลานานเกินไป บริษัทเมื่อกอนไมคอยรับผูหญิง ทํางานเด๋ียวก็ทอง ลาหายไป ๒ เดือน ใคร

จะทํางาน ผูหญิงเด๋ียวน้ีเลยปฏิวัติ ไมยอมทอง ก็เกิดปญหาคนรุนน้ีแกแตเด็กเกิดนอย แลวเด็กจะเลี้ยงคนแก

เยอะ ๆ ไหวหรือ แกแลวไมยอมตายดวย อยูกัน ๘๐ ๙๐ ป คารักษาก็แพงข้ึนมาก ไมไดแกแบบมีคุณภาพ แก

แบบกินเกง ไมออกกําลัง เปนเบาหวาน ความดัน หลากหลายโรคกระทรวงการคลังบอกวาคาใชจายในการ

รักษาพยาบาลสูงมาก ภาษีก็เก็บไดนอย ประชากรก็นอยลง จะเอาแรงงานที่ไหนมาทํางาน พมาก็จะกลับหมด 

เพราะประเทศพมาเองก็พัฒนาเยอะมาก เร็วมาก แรงงานพมาก็ทยอยกลับ อยูบานคาใชจายถูกกวา ได
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เงินเดือนใกลเคียงหรือนอยกวาไทยนิดหนอยก็คงไมมาแลว ก็เปนปญหาวาตองสรางเด็กของเราใหไดคุณภาพ 

ตอไปเรื่องกลไกการทดแทน เครื่องจักรตองเขามาแทน ถาตอไปไมมีคนทํางาน ตองเริ่มเตรียมตัวต้ังแตเด๋ียวน้ี  

กรรมการชุดน้ีของอาเซียนจะมีผูแทนประเทศละ ๒ คน เปนตัวแทนดานผูหญิง ๑ คน เด็ก ๑ คน 

รวมกันเปน ๒๐ คน จัดประชุมและพยายามหาทางเขียนมาตรฐานอาเซียน โดยยึดโยงมาตรฐานอนุสัญญาวา

ดวยสิทธิเด็ก ช่ือเต็มคือ ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of 

Women and Children หรือเรียกยอวา ACWC เปนคณะกรรมาธิการเพื่อสงเสริมและคุมครองสิทธิสตรีและ

เด็กของอาเซียน  

 มีงานสําคัญที่ทําเสร็จแลวและกําลังทําหลายเรื่อง ที่เสร็จไปแลวคือปฏิญญาวาดวยการขจัดความ

รุนแรงตอสตรี และการขจัดความรุนแรงตอเด็กในอาเซียน  (Declaration on the Elimination of 

violence against Women and Violence against Children in ASEAN) คงเคยไดยิน EVAC (ASEAN 

Regional Plan of Action on the Elimination of Violence against Children) และ EVAW (ASEAN 

Regional Plan of Action on the Elimination of Violence against Women) ซึ่งโครงการของพระองค

ภาฯ ก็มีทั้ง EVAC EVAW อาเซียนก็ทําแบบเดียวกัน  

 สองคือจัดทําโครงการพัฒนาคูมือแนวทางการเลี้ยงดู ดูแลและพัฒนาเด็ก โดยไมใชความรุนแรงในทุก

สภาพแวดลอม (Development of ASEAN Guidelines for a Non-Violent Approach to Nurture, 

Care and Development of Children in All Settings) จะเห็นรูปของพอแมเลี้ยงลูกมีอยู ๒ ประเภท 

ประเภทหน่ึงคือลูกด้ือก็ตีไวกอน เด็กถูกตีก็จะหยุด แตไมรูวาที่ถูกตีน้ันไมดีอยางไร ถาเมื่อไหรผูใหญไมอยูก็

แอบทํา แตพอแมอีกประเภทจะอธิบายจะคุยกับลูกดวยเหตุผล วามันไมดีแบบน้ันแบบน้ี มีการยกตัวอยาง 

ตองคุยกับเด็กจนกวาจะยอมรับเหตุผล โตไปก็จะเปนคนมีเหตุผล แตคนอาเซียน คนเอเชีย มักชอบสั่ง อยานะ 

อยาทําโนนน่ีนะ  ใครไวผมยาวจะกรอนผม โดยไมบอกวาทําไมตองตัดผมสั้น เด็กเก็บกด พอเขามหาวิทยาลัยก็

ใสชุดรัดต้ิว ครูไมบอกวาทําไม ไมตองการใหภาพลักษณเราอารมณ ใสเสือ้หลวม กระโปรงยาวเลยหัวเขา  

 จากการวิเคราะหของนักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห ผูเช่ียวชาญเรื่องเด็ก พบวาการเลี้ยงดูแบบน้ี

ดีกวาการใชความรุนแรง เด็กจะติดเมื่อพอแกปญหาดวยความรุนแรง พอเขาเจอปญหาก็ใชความรุนแรง ปาด

หนาก็ยิงกัน บางทีมีปญหาในครอบครัว นึกอะไรไมออกก็ตบไวกอน เราสอนมาแบบน้ี เราไมไดบอกตรง ๆ แต

แกปญหาดวยความรุนแรง ไมเงียบก็ตี กลายเปนเราทําไมไดเพราะมีผูอํานาจอยู ถาไมมีผูมีอํานาจอยูก็ทําได 

จะเห็นวาผิดไปหมด ตรงน้ีหามเลี้ยว ถาไมมีตํารวจเราก็เลี้ยว เพราะผูมีอํานาจไมอยู เราไมถูกลงโทษถาไมมี

ตํารวจ ฉะน้ันกฎหมายไทยกลายเปนออกกฎหมายโดยไมบอกเหตุผลวาทําไปตองทําแบบน้ี ประชาชนก็บอก

เปนกฎของผูมีอํานาจที่เขียนใหเราทํา ถาไมมีใครเห็นก็ทําได ก็เปนปญหากันมาตลอด ต้ังแตการเลี้ยงดู  

 ถาอยากใหลูกเปนคนดี มีเหตุผล อยาใชความรุนแรง วิธีดีที่สุดคือทําใหลูกรูวาเรารักลูก ตองอธิบาย 

อยาใหเกิดพฤติกรรม สังเกตการฝกสัตวไหม ทําสําเร็จดวยวิธีตีไหม แลวใชวิธีไหน พอทําไดใหรางวัล ใหของที่
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ชอบ เราฝกลูกกลับใชวิธีตี ใชความรุนแรง เด็กพวกน้ีก็ใชความรุนแรงตอเปนรุน ๆ ไป ย่ิงถาเปนคนไมมั่นคง 

ความรุนแรงก็ย่ิงมากข้ึน สําหรับผูหญิง ถาแฟนคุณเริ่มตบแลวคุณทน เขาจะรูวาทําได ก็จะไมหยุดเพียงแคน้ัน 

จะแรงข้ึน จากตบเปนตอย เปนเตะ เพราะเปนการสงสัญญาณวาอันน้ีทําได จะเห็นวาทําไมฝรั่งไมยอมเรื่อง

ความรุนแรง แตคนเอเชียยอม และพบวาความรุนแรงจะมากข้ึนทุกที ในบานพักฉุกเฉินสําหรับผูหญิงที่ถูก

กระทํา สวนใหญมาแบบเดียวกัน เริ่มดวยทํารายเล็ก ๆ นอย ๆ เชน เมามาตบ พอหายเมาก็กราบขอโทษ เมา

อีกก็ทําหนักข้ึนอีก  

 แลวทําอยางไรจะดูแลเด็กในอาเซียนที่มีประชากร ๕๕๐ ลานคน ถาทุกประเทศดูแลเด็กดี ประชากร

ในอาเซียนมีคุณภาพ การไปตอรอง หรือไปแขงขันกันกลุมอื่น ๆ อาเซียนก็จะเจริญมากข้ึน น่ีเปนเปารวม  

แตละประเทศมีเปาของตัวเอง แลวก็มีเปารวมของอาเซียนดวย และยังมีแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคอาเซียน

วาดวยการขจัดความรุนแรงตอสตรี  

 ขอยอนไปเรื่องเด็ก ความรุนแรงไมใชมีเรื่องการตีอยางเดียว การทํารายไมใชทางรางกายอยางเดียว มี

การทํารายทางอารมณ จิตใจ ดวยคําพูด เวลาลูกเอาผลสอบมาใหดู ก็ใชคําพูดวา แกมันโง ทําไมแกสูขางบาน

ไมได เค่ียวเข็ญเทาไหรก็ยังโง พูดบอย ๆ เด๋ียวก็โงจริง ๆ เด็กขาดความมั่นใจ จะคิดวาเราโงเพราะพอแมก็บอก

เราวาอยางน้ัน เราเรียนไมรูเรื่องหรอก ก็จะกลายเปนคนที่ลมเหลวในอนาคต คนที่ประสบความสําเร็จคือคนที่

คิดวาถาจะทําอะไรก็ตองทําได ไมเคยคิดวาทําอะไรไมได ถาคิดวาทําไมไดปบสมองจะหยุดเลย ไมคิดจะหาทาง

ทํา แตถาคิดวาทําได จะทํายังไง คิดแลวคิดไมออกก็ไปหาอาน หาขอมูล คุยกัน ประชุมหรืออะไรก็แลวแต 

หาทางทําใหได คิดไมออกก็ไปนอน ผานมาคืนนึง ถาทําแบบน้ีละ ไมนานก็จะเห็นทางที่นาจะลองทํา เพราะ

สมองทํางานตลอดเวลา ความเช่ือมั่นในตัวเองเปนเรื่องที่ตองสรางต้ังแตเด็ก ใหมี Self Confidence ใหมาก

ที่สุด  

 ในบทบาทของผูบริหาร จะไมบอกวาทําไมได ถาใครบอกวาปญหาน้ียากไป ทําไมไดหรอก ทานบอก

ไมเช่ือ สวนตัวคนหน่ึงที่เช่ือวาทําไดทุกอยาง เราทําไดอยางเขาถาเราฝก แตเราเลือกจะมาอีกทางหน่ึง คนเรามี

ศักยภาพเทากันหมด ขอใหเราเช่ือวาเราทําได สมองจะพัฒนาไปในทางน้ัน ถาเราอยากทํากับขาวเกง พอแม

เลี้ยงดวยกับขาวถุง แตถาอยากทํา ก็ซื้อเครื่องมือมา เปด Google ดู เขาอบรม เด๋ียวก็เกง ขอใหต้ังใจและเช่ือ

วาตัวเองทําได  

 ดังน้ันการทํารายทางจิตใจ หรือทํารายดวยคําพูด จะลดทอนความสามารถของลูกใหกลายเปนเด็กโง

จริงๆ กลายเปนเด็กไมกลาคิด ขาดความมั่นใจในตัวเองไปเลย โตมาเปนผูใหญก็มีปญหาน้ีติดมา พอแมบางคน

พอลูกเถียงก็โดนดุ หรือโดนตีเลย ลูกก็ไมกลาเถียงอะไรอีก โตมารับราชการก็แบบทําไปเรื่อย ๆ ไมกลาพูด ไม

กลาเถียง ก็ไมไดรับการโปรโมท  จะเห็นวาขาราชการมี ๒ แบบ คนหน่ึงเรียกมา ที่ทํางานจะจัดงานประชุม

สําคัญคุณไปจัดการเรื่องน้ีหนอยนะ ครับ..เด๋ียวผมจัดการให อีก ๒ วันกลับมารายงานความคืบหนา วางแผน

ละเอียด อีกคนสั่งอยางเดียวกัน ถามตอเอาโรงแรมไหน พรุงน้ีมาถามจะเชิญใครบาง ถามไปเรื่อย ๆ แลวเวลา

โปรโมทจะใหใครข้ึน เพราะเขาไมกลาคิดเอง กลัวผิด กลัวผูใหญไมชอบ แตความจริงผูใหญชอบแบบแรก



๒๓ 

 
มากกวา ถาเรื่องน้ีคิดไมไดคุณจะข้ึนไปเปนหัวหนา เปน ผอ. ไดอยางไร ในเมื่องานมันตองรับผิดชอบสูงกวาน้ี

ต้ังเยอะ คนน้ันก็คิดวาเราทํางานมากอนต้ังนาน ทําไมใหเด็กข้ึนกอน แตไมไดดูวาทํางานอยางไร คนแตงต้ังก็

ตองดูวาคนน้ีสามารถทํางานไดดีไหม เปนผลจากการพัฒนาทั้งน้ัน ไมใชมาพูดเรื่องเด็กแลวจะอยูที่เด็กแตเรื่อง

เหลาน้ีมีผลตอเน่ืองไปจนเปนผูใหญ การทํารายจิตใจก็รวมเปนความรุนแรงดวย  

 แผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคอาเซียนวาดวยการขจัดความรุนแรงตอสตรี และแผนปฏิบัติการระดับ

ภูมิภาคอาเซียนวาดวยการขจัดความรุนแรงตอเด็ก ก็มีวาอาเซียนตองทําหรือไมทําอะไรบาง ในลักษณะไหน  

ที่จะทําใหเกิดความรุนแรงตอเด็ก EVAC EVAW ก็ไปสอดรับกับโครงการของพระองคภาฯ เรื่องความรุนแรง

ตอเด็ก ความรุนแรงตอสตรี รวมทั้งสตรีในเรือนจํา ความรุนแรงตอเด็กรวมถึงเด็กในสถานพินิจฯ จะเห็นวา

เด๋ียวน้ีหามไมใหตีเด็ก การดูแลเด็กตองไมใชวิธีดุดา ทํารายจิตใจ หรือใชคําพูดที่วาเพราะเลวถึงตองมาอยูในน้ี 

โดยในสถานพินิจฯจะใชคําวาเด็กกาวพลาด เด็กพวกน้ีไมใชอาชญากร แตใชอารมณ ควบคุมอารมณตัวเอง

ไมได ในอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก ภาษาอังกฤษก็ใชคําวาเด็กที่มีปญหาทางกฎหมาย (child in conflict with 

the law) ไมใชคําวาเด็กผูกระทําผิด (child offenders)  

 อีกอันที่กําลังทําอยูคือ แผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคอาเซียนวาดวยการปองกันและปราบปรามการคา

มนุษย โดยเฉพาะสตรีและเด็ก การคามนุษยมี ๔–๕ อยางตามอนุสัญญาระหวางประเทศ และตามกฎหมาย

ของไทย คือคาประเวณี บริการทางเพศ ถายทําสื่อลามก ใชแรงงานแบบเลวราย เอาไปขอทาน หรือตัดอวัยวะ 

อาเซียนก็ตองทํารวมกัน  

 แลวก็โครงการศึกษาพื้นฐานในเรื่องมาตรฐานทางปฏิบัติของระบบการคุมครองเด็กในอาเซียน คือพอ

ทําตรงน้ีเสร็จแลว วาอาเซียนคุมครองเด็กอยางไร ประเทศไหนมีขอบกพรองอะไร ก็เอามาทํามาตรฐานกลาง

อีกทีหน่ึง แลวก็โครงการศึกษาพื้นฐานในเรื่องมาตรฐานทางปฏิบัติของการมีสวนรวมของเด็กในอาเซียน ซึ่งยัง

มีนอยมาก เน่ืองจากเรารับวัฒนธรรมแบบจีนเขามา คือเด็กตองฟง จด จํา ไมใชคิดพัฒนาเอาเอง ขณะที่

ตะวันตกจะเนนการมีสวนรวม ฝกวิธีคิด ไมใชสอนใหจํา แตสอนใหคิด ถาไปเรียนมหาวิทยาลัยในตางประเทศ 

ทุกวันจะบอกวันน้ีวิชาน้ีตองอานหนาน้ีถึงหนาน้ี มาถึงไมมีบรรยาย เรื่องน้ีมีการทดลองไมตรงทฤษฎี ใครมี

ความเห็นอยางไร อาจารยเปนคนนําการสนทนาเทาน้ัน  

 แตของเราเรียนปริญญาตรีคือมาน่ังฟง อาจารยบอกอะไร จดแลวก็จํา ตอนน้ีไมตองจด มี Lecture 

แตไมเคยอานมากอน นักศึกษาไทยน่ีติดปายใหอานก็ไมอาน เพราะเสียเวลาเลน facebook เลน Line นาเปน

หวงเรื่องคุณภาพของคนในอนาคต แลวเวลาเถียงก็มักเถียงแบบใชอารมฌและความเช่ือมากกวา ไมคอยใช

เหตุผล เรื่องการพัฒนาสิทธิเด็กของไทยแมจะกาวหนากวาหลายประเทศ แตก็นาหวงวาจะกลายเปนผูใหญ

แบบน้ีไปหมด อนาคตเราจะเปนอยางไร อีกอันที่ทําคือรายงานความกาวหนาของสิทธิสตรีและความเทาเทียม

กับบุรุษของสตรีอาเซียน ความจริงแลวคณะกรรมาธิการชุดน้ีจะดําเนินการตามอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็กอยาง

เต็มที่ ประเทศไหนที่ยังมีบางดานไมเขามาตรฐาน ก็จะพยายามไปพูดกับรัฐบาลน้ัน ๆ วาตองพัฒนาอยางไร 

สวนประเทศที่ดีแลวก็จะทําใหดีข้ึน 



๒๔ 

 
 แผนปฏิบัติการของภูมิภาคอาเซียนวาดวยการขจัดความรุนแรงตอเด็ก ซึ่งรวมทั้งความรุนแรงในเด็ก

ทั้งหมด และรวมถึงความรุนแรงในเด็กในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาดวย อันน้ีกําลังศึกษาวาแตละ

ประเทศปฏิบัติตอเด็กที่ทําผิดอยางไร มาตรฐานของอาเซียนควรเปนอยางไร ความรุนแรงตอเด็กทั้งหมดน้ัน

หมายความรวมถึง ความรุนแรงทางรางกาย ความรุนแรงทางเพศ ความรุนแรงทางจิตใจ การทอดทิ้งหรือการ

ปฏิบัติโดยประมาท เชน เอาลูกไปทิ้งไวกับตายาย แลวไมเคยสงเงินกลับไปเลย ตายายก็แก ไมรูเอาอะไรมา

เลี้ยงดูเด็กใหไดคุณภาพที่ดี  

 แผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคเพื่อขจัดความรุนแรงตอเด็ก จะเนนการปองกัน การคุมครองและ

ชวยเหลือ การดําเนินคดี และกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็ก ซึ่งเรื่องน้ีเปนเรื่องของกรมพินิจฯ โดยตรง การ

สรางศักยภาพ การวิจัยและเก็บขอมูล การบริหารจัดการ ประสานงานติดตามและประเมินผล การสรางภาคี

และความรวมมือ ถามาดูเรื่องเด็กทําผิดตองพิจารณาอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็กขอ ๓๗ และ ๔๐ ที่ไดวาง

หลักการรับรองและคุมครองสิทธิเด็กที่เขาสูกระบวนการทางอาญา ประเทศไทยก็เอามาเขียนเปน

พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  

 อีกอันที่จะทําคือ กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท การประชุมกลุมครอบครัว และกระบวนการ

ยุติธรรมทางเลือกอื่น ๆ ในอาเซียนจะเนนตรงน้ี ซึ่งกรมพินิจฯ ตองทําใหมากข้ึน นอกจากน้ีคณะกรรมาธิการ

อาเซียนตองดูแลวาตองไมมีเด็กคนใดไดรับการทรมาน หรือถูกปฏิบัติหรือลงโทษที่โหดราย ไรมนุษยธรรม หรือ

ตํ่าชา หรือการขังเด่ียวตองไมมี ตองไมมีการลงโทษประหารชีวิต หรือจําคุกตลอดชีวิต ที่ไมมีโอกาสจะไดรับ

การปลอยตัว แตของไทยน่ีจําคุกตลอดชีวิตก็ปลอยกันเปนระวิง ถาใครถูกจําคุกตลอดชีวิตน่ีหมายถึงจําคุกจริง

ต้ังแต ๑๒-๑๘ ป ถาใครฆาคนตายก็โดนจําคุก ๑๒-๑๘ ป แตติดจริงๆ ก็ ๖-๘ ป เรามีกระบวนการลดโทษ ที่

เห็นวาจะแกกฎหมาย การใชอํานาจลดโทษ รับรองเลยถูกแขวน ที่คุมอยูไดทุกวันน้ีเพราะนักโทษอยากลดโทษ 

ถาไมมีลดโทษ ตอไปนักโทษช้ันเลวจะเยอะ อันตราย สวนที่ออกมาแลวทําผิดซ้ํา บอกวาปลอยเร็วไป จึงเสนอ

แกกฎหมาย ตอไปจะเปนปญหาใหญ  

 สําหรับเด็ก การเอาไปขังควรเปนมาตรการสุดทาย เทาที่จําเปนเทาน้ัน ถามีวิธีแกอื่น พยายามอยาเอา

เด็กไปขัง เพราะเด็กจะรูสึกวาตัวเองเปนอาชญากร ตอไปก็จะทําตัวเปนอาชญากร และเด็กตองขังแยกจาก

ผูใหญ ตองมีสิทธิติดตอครอบครัว ตองไดรับความชวยเหลือทางกฎหมาย ตองดําเนินคดีโดยสํานึกถึงศักด์ิศรี

และคุณคาของเด็ก ไมใชเปนเด็กแลวจะจัดการอยางไรก็ได เคารพกับความเปนสวนตัวอยางเต็มที่ ตองไมให

ประวัติการกระทําผิดยอนมาทํารายเด็ก ไมใชไปสมัครงานแลวระบุวาเคยตองโทษ ก็จะไมมีอนาคต ตองไมให

ใครเขามารูเรื่องเด็กที่ทําผิด หามหนังสือพิมพลงขาว หามเอารูปเด็กมาลง การพิจารณาในศาลตองเปดเผยถา

เปนผูใหญ ใครมาดูก็ได แตเด็กหามใครมาดูทั้งน้ัน ตองออกกฎหมายกําหนดกระบวนการวิธีพิจารณา ตองต้ัง

หนวยงาน เชน กรมพินิจฯ อัยการคดีเด็ก ศาลเด็กและเยาวชน มีวิธีพิจารณาเปนพิเศษที่ไมเหมือนผูใหญ 

กําหนดอายุข้ันตํ่าที่ถือวาไมมีความสามารถฝาฝนกฎหมายอาญา คืออายุตํ่ากวาน้ีเอาผิดไมได  



๒๕ 

 
 ตอนน้ีเด็กอายุตํ่ากวา ๑๐ ป ทําผิดตํารวจจับไมได เปนความผิดแตไมตองรับโทษ ทําไมถึงตองเปน

ความผิด คือเปนความผิดถือวาละเมิด สามารถฟองทางแพงได เรียกคาเสียหายกับพอแมเด็กได แตเอาเด็กไป

ลงโทษไมได แตถาเด็กอายุเกิน ๑๐ ป แตไมเกิน ๑๕ ป หามลงโทษ แตสามารถกําหนดมาตรการปองกันได 

เชน เอาไปไวในสถานพินิจฯ ถาเปนความผิดรุนแรง วากลาวตักเตือนพอแม ถาเกิน ๑๕-๑๘ ป จึงจะลงโทษได 

เปนไปตามอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก  

 เมื่อเห็นเหมาะสมหรือพึงปรารถนา ใหรัฐกําหนดกระบวนการทางเลือกหรือทางเบี่ยง โดยไมตองอาศัย

กระบวนการทางตุลาการ ซึ่งก็มีหลายข้ันตอน เบี่ยงต้ังแตกอนฟอง เชน การคุยกับครอบครัว จัดการประชุม

ระหวางผูเสียหายและเด็กที่ทําผิด หรือการเบี่ยงเบนคดีออกจากระบบการพิจารณาคดีกระแสหลัก เมื่อฟองไป

แลวก็จัดกระบวนการไกลเกลี่ย หลังจากตัดสินแลวก็อาจมีกระบวนทางเลือกแทนการสงไปสถานพินิจฯหรือ

ศูนยฝกฯ ตองใชทุกข้ันตอนเพื่อประคองทรัพยากรมนุษยใหไดมากที่สุด เด็กเกิดนอยอยูแลว อยาใหเกิดมาแลว

ตาย เกิดแลวไมโต หรือโตแบบไมมีคุณภาพ ไมมีการศึกษา มาติดอยูในสถานพินิจฯ ถูกขัง ถามีทางเลือกอื่น

ขอใหเลือกใชกอน  

 ทั้งหมดน้ีมีในกฎหมายไทยทั้งน้ัน เรานํามาจากอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก การฝกวิชาชีพ การ

ภาคทัณฑ การคุมประพฤติ ไมวาจะเปนเด็กไทยหรือตางชาติ เราตองคุมครองแบบเดียวกัน การดําเนินการกับ

เด็กตองถือประโยชนสูงสุดของเด็กเปนสิ่งที่ตองคํานึงถึงเปนอันดับแรก  

 

ชวงถามความเห็น 

 ๑. (ปญหาละเมิดเด็ก) อันน้ีเกิดจากฝรั่งเก็บตก ในประเทศเขากฎหมายคอนขางชัด ลงโทษรุนแรงมาก

กรณีผูใหญกระทํากับเด็ก คนไทยก็มีเยอะที่อุมเด็กไปขมขืน คนโรคจิตประเภทรักแตเด็ก ซึ่งไมรูวาเกิดจากการ

เลี้ยงดูหรืออะไร เขาจะรูสึกวาเด็กเทาน้ันที่สะอาด ถาโตแลวถือวาไมสะอาด ไมมีอารมณทางเพศกับผูใหญ คน

พวกน้ีอันตรายมาก จะหาโอกาสมีเพศสัมพันธกับเด็ก หรือลวนลามเด็ก ดังน้ันเพื่อปองกันจึงหามเสียเลย คนที่

ไมใชพอแมญาติพี่นองแลวไปอุมเด็ก ในลักษณะก่ํากึ่ง ก็เอาคอกกั้นไวกอนวาอยานะ อยาเที่ยวไปอุมลูก

ชาวบานมาหอมแกม มาลูบคลํา เพราะในสังคมยังมีพวกโรคจิตอยูเยอะ จะไมชอบผูหญิงที่มีประจําเดือนแลว 

บางคนถึงข้ันฆาเด็กกม็ี มันเปนกฎหมายปองกัน ไมใชทุกคนหรอกที่อุมเด็กแลวจะทําแบบน้ี แตไมใชญาติแลว

ไปกอดก็นาสงสัย จึงออกกฎหมายหามเสียเลย เพราะไทยเราญาติพี่นองเยอะ ใครมีความเห็นอยางไร ประเทศ

ไทยควรมีไหมกฎหมายน้ี 

 ๒. (ปญหาแรงงานตางดาว การคามนุษย) สมัยกอนทําไมคาแรงคนงานชาวพมาไมเทากับคนไทย 

เพราะหลบหนีเขาเมืองเลยจะทําอยางไรก็ได เราเอาเปรียบเขา เขาไมมีทางเลือก ก็เปนแบบน้ีทั้งน้ัน เหมือน

เมื่อกอนเราไปทํางานตางประเทศไปที่ไหน ในข้ันแรกก็ตองทําแบบน้ี จบมาไมมีงานทํา งานอะไรก็เอาไวกอน 

แลวคอยมองงานที่ดีกวา ลาที่เกาไปที่ใหม ตองเลือก ๔-๕ ครั้งกวาจะลงตัว แรงงานพวกน้ีก็เหมือนกัน คาแรง
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เทาไหรก็เอา แตถามวาเขาเปนมนุษยไหม เขาโดนหนักย่ิงกวาน้ันคือตองจายคานายหนา เราใชแรงงานพมา

เพราะถูก งานบางอยางคนไทยไมทํา เชน โรงงานผักดอง แกะกุง เรือประมง เพราะงานหนัก สกปรก ลําบาก 

อยากไดแรงงานก็ไปบอกนายหนาใหหามา มาถึงนายจางก็จายหมื่นนึงตอหัวแลวไปหักจากคาแรง ซึ่งก็หักไป

เรื่อยๆ ใหคาแรงนิดหนอย กลัวแรงงานหนีไปโรงงานอื่นก็ขังไว กลางคืนใหข้ึนเรือนนอน ใสกุญแจ เหมือน

นักโทษ เชาก็ไปไขกุญแจออกมาทํางาน อยากใชอะไร อยากซื้อของกิน ก็บอกมา เด๋ียวมีคนไปซื้อมาขายให 

ไมใหออกไปไหน เปนการคามนุษย ใชแรงงานเหมือนทาส ไมไดทําตามกฎหมายแรงงานเลย อยากไดกําไร

เยอะ ฝรั่งก็บอกถาทําแบบน้ีก็ไมซื้อ อาหารทะเลถึงขายไปอเมริกา ไปยุโรปไมได เพราะใชแรงงานแบบทารุณ 

โหดราย เอาเปรียบมานานมาก  

 ในสวนของแรงงานพมาไมไดรับการดูแลอยางมาก ก็ไปกันใหญ ตอนน้ีเปนชวงใชกรรม พอแรงงาน

พมาเรียกรองก็มีการวิจารณ ทํางานเหมือนคนไทยไหมละ ก็ถามตอแลวคนไทยทําไหมละ พอคนอื่นบอกถาทํา

แบบไมซื้อก็บอกอีกวาไมเปนธรรม แลวเราเปนธรรมไหมละ กฎหมายแรงงานไมไดเขียนไวตรงไหนเลยนะวา

กฎหมายน้ีใชเฉพาะกับคนไทย กฎหมายเมื่อออกมาแลวก็ตองใชกับทุกคนไมเลือกวาจะมีสัญชาติอะไร เราตอง

จัดระเบียบตามกฎหมายแรงงาน เราตองยอมรับวาถาจายคาแรงเพิ่มก็แพงข้ึน เด๋ียวน้ีปลาทะเล ปลาทู ก็แพง 

กับขาวถุงก็แพงข้ึน สมัยกอนเรือประมงไทยไมมีเรือใหญมาก แบบที่เห็นตามทาเรือสมุทรสาคร มหาชัย มีอยู 

๕๐,๐๐๐ ลํา จดทะเบียนแค ๑๐,๐๐๐ ลํา ที่เหลือเรือเถ่ือนทั้งน้ัน เรือพวกน้ีถาไมมีคนทํางานครบตามจํานวน

ซึ่งแลวแตขนาดเรือ ก็ออกไมได คนไทยก็ไมทําแลว เพราะที่แคบ ขามเกาะแค ๒ ช่ัวโมงรูสึกอยางไร แลวถา

ตองอยูเปนเดือน เสื้อผาก็เปยกตลอด ทําวันละหลายรอบ เมาคลื่น ก็ตองไปหาพมามาทํา พมาก็อยากทํา

โรงงานบนบกมากกวา ก็ใหนายหนาไปหลอกมา เลี้ยงเหลามอมยาแลวก็ลงเรือไปเลย ทําใหไมมีทางเลือกแลว 

โดดหนีลงทะเลก็ตาย หรือถูกซอม ถูกฆา ตอนน้ีจึงเปนชวงใชกรรม เพราะทําไวเยอะ เรือพวกน้ีหลายลําที่ไม

เขาฝงเปนป มีเรือรับสงปลา นํ้ามัน อาหาร เพราะถาเขาฝงลูกเรือหนีหมด เรามีแบบน้ีประมาณ ๑๐% จึงโดน

เรื่องคามนุษย 

 สินคาประมงสงออกประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ ลานบาทตอป สงไปยุโรปประมาณปละ ๗๐,๐๐๐ ลานบาท 

สงไปอเมริกาประมาณปละ ๔๐,๐๐๐ ลาน ที่เหลือก็สงไปญี่ปุน จีน ออสเตรเลีย พอมีเรื่องคามนุษยถูกหามสง

กุง อาหารทะเล ตอนน้ีกําลังลามมาเรื่องไก เปนเรื่องที่รัฐเสียหายมาก เพราะเขาใชกฎ Rule of Origin ต้ังตน

จากไหน มาจากเรือประมงไทย ใชแรงงานลักษณะน้ีจะไมใหเขาประเทศ ทั้งอาหารทะเล อาหารแชแข็ง 

อาหารกึ่งสําเร็จรูป ทําอาหารกระปองก็ไมซื้อ  

 อีกอันคือออย เคยเห็นตางประเทศซื้อออยไหม ไมมีใครซื้อออยหรอก แตเขาไมซื้อนํ้าตาล นํ้าตาลซื้อ

ขายปหน่ึงหลายหมื่นลานบาท ความเสียหายจากการคามนุษย ที่เราถูกกีดกันทางการคา ที่เราบอกวาเงินไม

เขา เพราะเงินหายไปปละกวา ๒๐๐,๐๐๐ ลานบาทจากการสงออก ก็ไมมีเงินหมุนเวียน ทุกคนก็รูสึกจนกัน

หมด สืบเน่ืองจากคามษุษย อยางกรณี IUU ถายุโรปใหใบแดงเรื่องสินคาประมงและอาหารทะเลไทยปบ 

อาหารทะเลทุกอยางเขายุโรปไมไดเลย รัฐบาลจึงตองลุกข้ึนมาแกปญหาน้ีใหอุตลุดไปหมด เพราะหมายถึง
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ความเปนความตาย เงินหายหลายแสนลาน สงผลถึงภาพลักษณดวย สินคาไทยโยงกับคามนุษย มีสินคา

ประเทศอื่นมาวางคูก็ถูกเปรียบเทียบ เราเอาเปรียบแรงงานพมามาเกือบ ๒๐ ป ถือโอกาสที่เขาเดือดรอนกด

ค า แร ง  บอก เ อา ไห มล ะมี ข า ว ให กิ น  มี ที่ ให อ ยู  ต อ น น้ี เ ขาขอค า แร งต ามกฎหมายก็ มี คนด า  

ไลกลับประเทศ ถาเขากลับหมดโรงงานเสียหายแน การปรับตัวตองใชเวลา น่ีคือการเคลื่อนยายแรงงาน ความ

เปนอาเซียน เปนความผิดพลาดเองที่ข้ึนคาแรงจาก ๑๕๐ บาทเปน ๓๐๐ บาทแทนที่จะทยอยข้ึน โรงงานจะได

ปรับตัว  

 เรื่องสวัสดิการก็เหมือนกัน กฎหมายตัวไหนเขียนวาเฉพาะคนไทยหรือที่จะได แรงงานตางประเทศ

ไมใชคนหรือ หลายคนอาจจะคิดไมเหมือนกัน แตลองมองหลาย ๆ มุม ถาเราจายแบบน้ี ประเทศเขาเจริญข้ึน

เขาก็กลับ บางอุตสาหกรรมก็ไปติดตอเวียดนามแลว เพื่อเอาแรงงานเขามาแบบรัฐตอรัฐ ซึ่งตองจายคาแรงตาม

กฎหมาย ตนทุนแพงข้ึน แตก็ตองหาวิธีใหขายได เพราะไปกดคาแรงก็ถูกตัด GSP เขาเก็บภาษีแพง คาแรงถูกก็

จะเก็บภาษีมากกวาที่อื่น แตเวียดนาม พมา ลาว ไมตองเสียภาษี ตอนน้ีมาเลเซียก็ไปต้ังโรงงานอาหารทะเลแช

แข็งรวมกับรัฐบาลพมา เพราะรูแลววาไทยถูกหามขาย ตอไปเขาก็ขายแขง เวียดนามไปรวมมือกับ EU สราง

ระบบเลี้ยงกุง ตอไปไมซื้อกุงจากไทยแลว เศรษฐกิจจะเปนอยางไรในอนาคต เราคิดประโยชนระยะสั้น ไมมอง

ระยะยาว ตอไปกุงไทยขายไมได อาหารทะเลแชแข็งจะไปจากพมาแทนไทย เสียหายหมด นากลัวมาก ถาเรา

ยังคิดแบบเดิม ๆ เราเอาเปรียบเขามานาน รัฐบาลตองแก ซึ่งไมมีรัฐบาลไหนแกเรื่องคามนุษยมากเทารัฐบาลน้ี 

ตอนน้ีกําลังทําเรื่อง IUU อยางเต็มที่ พอสงออกติดลบเงินก็หาย เงินหมุนเวียนก็หาย คนไมกลาซื้อของ โรงงาน

ก็ตองปลดคนออก สงผลตอเน่ืองไปหมด เราจะมีวิสัยทัศนมองออกไหม  

 สวนตัวเตือนเรื่องคามนุษยต้ังแตป ๒๕๕๓ ตอนน้ันเปนคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการคา

มนุษย ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน ไดทําบันทึกเสนอในที่ประชุมวา ถาเราโดน Tier ๓ เราจะเสียหายเทาน้ี 

เพราะแบบน้ี นายกฯไมเช่ือ บอกคุยกับสหรัฐฯ รูเรื่อง ทุกคนก็มารุมดา นายกสมาคมบอกอยามาขู บันทึกน้ัน

ตนเองยังเก็บไว ลงวาเปนบันทึกที่เสนอในที่ประชุมตอนายกรัฐมนตรีดวย ไมมีใครเช่ือ ทั้งน้ีคาดการณแบบมี

เหตุผล วิเคราะห ไมใชเดา ตอนน้ี ๒๐๐,๐๐๐ ลานบาทนาจะนอยไปดวยซ้ํา เพราะนํ้าตาล ไก ก็จะโดน เฉพาะ

ไกปหน่ึงก็เกือบ ๑๐๐,๐๐๐ ลานบาท ถาบริษัทเหลาน้ีหายไป คนตกงาน ก็จะมีคนเปนโจรกันมากข้ึน 

กระทรวงยุติธรรมก็ตกที่น่ังตองแกปญหาหนักข้ึน ทุกเรื่องมันเกี่ยวกับไปหมด ตองมองใหออก  
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ในฐานะผูเชี่ยวชาญดานสิทธิเด็ก 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๕ 

 
 

สรุปยอการอภิปรายเรื่อง 
ภาพสะทอนทางกฎหมายในการคุมครองสิทธิและสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชน 

ในมุมมองดานเสาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 
 

 
ผูรวมอภิปราย 

นายเชวง ไทยย่ิง  ผูอํานวยการสถาบันพัฒนานักกฎหมายมหาชน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
พ.ต.อ.สุนทร  อรุณนารา ผูกํากบัการตรวจคนเขาเมืองจงัหวัดเลย สํานักงานตรวจคนเขาเมือง 

 
ผูดําเนินการอภิปราย 

ดร.ปวริศร เลิศธรรมเทวี  อาจารยประจําคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 

 

 

๑. การคุมครองสิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชน ของประชาคมอาเซียน ภาครัฐมีแนวนโยบาย

รองรับปรับตัวอยางไร มีกฎหมายในเมืองไทยมากนอยเพียงใดที่เกี่ยวของรวมถึงการบังคับใชกฎหมาย   

ผอ.เชวง อภิปรายวา เด็กในบริบทความสัมพันธของอาเซียน กฎหมายไทยมุงคุมครองเด็กโดยไมเลือก
วาเด็กในที่อยูในอาณาเขตประเทศไทยจะมีสัญชาติใด หรือไมมีสัญชาติ เด็กจะไดรับการคุมครองตามกฎหมาย
ไทยทั้งสิ้น  ทั้งน้ี ในบริบทของไทยไดมีการบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับเด็กไวหลายฉบับ เชน กฎหมายปราบปราม
การคามนุษย กฎหมายคุมครองเด็กที่เกิดจากเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุทางการแพทย กฎหมายบุตร 
บุญธรรม กฎหมายวาดวยการคุมครองเด็ก รวมถึงศาลเด็กและเยาวชน โดยเจตนารมณของแตกฎหมาย 
ที่เกี่ยวของกับเด็ก  จะมุงไปเพื่อคุมครองสิทธิของเด็ก  ที่จะไดรับการเลี้ยงดู  พัฒนาการ และเจริญเติบโตตาม
มาตรฐานที่ควรจะเปน เพื่อใหเด็กน้ัน เจริญเติบโตเปนผูใหญที่ดี และมีคุณภาพ  และเปนประโยชนตอสังคม  
ซึ่งสอดคลองกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ  และอนุสัญญาวาดวยสิทธิของเด็กที่ไทยไดเขารวมเปนภาคี  ในการ
ตรวจรางกฎหมายหรือการใหความเห็นทางกฎหมายของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  จะตองยึดแนวทาง
เชนวาน้ีเปนหลัก  

 
ขณะน้ี ทราบและไดมีสวนเกี่ยวของในการยกรางกฎหมายและแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของกับเด็ก 

อยูหลายฉบับ  เชน กฎหมายวาดวยการคุมครองเด็กในการเลนกีฬาเละนันทนาการที่ปลอดภัย  กฎหมายวา

ดวยการคุมครองเด็ก  กฎหมายวาดวยการซื้อขายเด็ก เปนตน  ที่จะมุงคุมครองเด็กใหไดรับการพัฒนา  และ

เจริญเติบโตทางดานรางกาย  สติปญญา  และพฤติกรรมอันเหมาะสมตามมาตรฐานที่สมควร  โดยใช

กระบวนการครอบครัว สังคม และชุมชนเปนหลัก  โดยกฎหมายในรูปแบบใหมๆ ที่มุงจะแกไขปญหาของเด็ก

โดยหลีกเลี่ยงการใชกระบวนการในทางอาญา  หรือกําหนดการกระทําผิดทางทางกฎหมายที่มีโทษความผิด

อาญาเปนมาตรการบังคับ  แตจะเปนการใชมาตรการทางกฎหมายเพื่อสงเสริมคนในครอบครัว เครือญาติ และ



๔๖ 

 
ชุมชน  ใหมีความรูความเขาใจในปญหาที่เกิดข้ึน  เพื่อแกไขที่ตนเหตุของปญหา โดยมีนักสังคมสงเคราะห 

นักจิตวิทยาและเจาหนาที่ที่มีหนาที่โดยตรงรวมกันเพื่อแกไขปญหาที่เกิดข้ึน  รวมถึงการปรับพฤติกรรมเด็กได

อยางเหมาะสม  เนนอีกทีนะครับวา  มาตรการทางกฎหมายจะเปนการ  สรางสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมที่ดีเพื่อ

ปรับและแกไขปญหาที่กระทบตอเด็ก โดยมี พอแม  เครือญาติ ชุมชน เปนเครื่องมือที่สําคัญ 

๒. เมื่อเปดประชาคมอาเซียนแลวมีผลอะไรในภาคปฏิบัติ  

พ.ต.อ.สุนทร อภิปรายวา ตม.ไทย เปนทั้งตํารวจและตรวจคนเขาเมือง ตางจากประเทศอื่นที่แยกกัน 

โดยการบริหารจัดการชายแดนของ EU จะวางระบบทะเบียนราษฎรและระบบหนังสือเดินทางกอนการรับ

ประเทศในสหภาพยุโรปเขาเปนสมาชิก  รวมถึงการวางระบบเฝาระวังที่มีทั้งตํารวจในประเทศและตํารวจ

สากล (EUPOL and INTERPOL) เพื่อวิเคราะหผูตองสงสัยรวมกัน สําหรับไทย สตช.เคยมีศูนยพิทักษเด็กและ

สตรี (ศพดส.) ภายหลังแยกเปนกองบังคับการปองกันและปราบปรามการคามนุษย โดยรวมเรื่องเด็กและสตรี

ดวย แตหนวยงานเด็กโดยเฉพาะยังไมมี ผบ.ตร.จึงต้ังศูนย  Thailand Internet Crimes against children 

(TICAC) เพราะชาวตางชาติที่พํานักอยูในประเทศไทย สวนใหญมีวีซา  ตม.ไทยมีอํานาจหามคนตางดาวที่มี

พฤติกรรมสมควรหามมิใหเขามาในราชอาณาจักร เชน เคยตองโทษจําคุก โดยตรวจสอบกับตํารวจสากล ก็

สามารถเพิกถอนวีซา ประสานสถานทูตยกเลิกหนังสือเดินทาง นําตัวมากักเพื่อรอการสงกลับออกไปนอก

ราชอาณาจักร  

ดานการปองกัน พ.ต.อ.สุนทร เลาถึง AFP ของออสเตรเลีย วามีหนวยเฝาระวังเรื่องละเมิดทางเพศ 

โดยเฉพาะ  ช่ือ ARGOS ทํางานรวมกับ ระบบตรวจและคัดกรองผูโดยสารลวงหนา APPS เมื่อผูกระทําผิด

เช็คอินที่สนามบิน ระบบจะแจงไปที่ ตม. และ AFP จากน้ันจะประสานแจงขอมูลรายละเอียดตาง ๆ ของคน

ตางดาวที่ประสงคจะเดินทางมาไทย  ตม.ไทย  เมื่อไดรับขอมูลแลว  ก็จะอาศัยอํานาจตาม พรบ.คนเขาเมือง

ไปยืนรอที่หนาประตูเครื่องบินเพื่อสงกลับ ทั้งๆที่ควรใชวิธีสงผูรายขามแดน แตปญหาคือตองใหประเทศตน

ทางรองขอ รวมถึงข้ันตอนเอกสารที่ใชเวลานาน และดวยสาเหตุที่ ตม.ไทยไมมีหนาที่ออกวีซาเหมือนประเทศ

อื่น จึงยังไมมี ตม.ไทยไปประจําอยูตางประเทศ เพื่อคัดกรองผูที่ขอวีซามาประเทศไทย   จึงตองอาศัยการแชร

ขอมูลใหกับกระทรวงตางประเทศ  ทําใหขอมูลไมทันสมัย สําหรับการยกเวนวีซาในอาเซียน ตอนน้ีเหลือแค

เมียนมาร  ที่เขาออกโดยไมตองมีวีซา เฉพาะที่สนามบินเทาน้ัน ยังไมมีระบบ Borderless  เหมือนสหภาพ

ยุโรป  นอกจากน้ียังพบปญหาดานการสาธารณสุข และการศึกษา  ที่มีนโยบายนําเขาแรงงานตางดาวใหเขามา

ทํางานเปนกรรมกรในประเทศ  โดยใหแรงงานเขาระบบประกันสุขภาพ และใหความชวยเหลือดานการศึกษา  

ทําใหแรงงานตางดาวขามมาคลอดในไทยจํานวนมาก  ซึ่งจะมีปญหาเรื่องการจัดการศึกษาในการคุมครองเด็ก 

เด็กพวกน้ีเรียนภาษาไทย เมื่อกลับ เมียนมาร ลาว และกัมพูชา  จึงอานเขียนไมได มีผูเสนอแนะใหสัญชาติ 

ปญหาตอมาคือพอแมตองอยูดูแล จะทําอยางไร ปญหาสาธารณสุขก็มีหลายโรคกลับมาระบาด  เชน โรค

เทาชาง  โปลิโอ เปนตน 

 



๔๗ 

 
๓. รัฐมีแผนรองรับอนุสัญญาวาดวยการคุมครองสิทธิเด็กมากนอยเพียงใด 

ผอ.เชวง ยอมรับวาเรื่องเด็กยังไมมีแผนนิติบัญญัติในเรื่องน้ีโดยตรง ที่จะใชเปนแนวทางแตมีการ
ปรับปรุงกฎหมายใหสอดคลองกับอนุสัญญาฯ ดังกลาว แตอยางไรก็ดี  คณะกรรมการสงเสริมและประสานงาน
เยาวชนแหงชาติ  ไดมีการแตงต้ังคณะอนุกรรมการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับเด็กตามมาตรฐานของ
รัฐธรรมนูญ  และอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก ต้ังแตป พ.ศ.๒๕๔๓ ซึ่งคณะกรรมการชุดน้ีไดดําเนินการมาถึง
ปจจุบัน  ไดทําการยกรางกฎหมาย และผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวของกับเด็กกวา ๒๐ ฉบับ ทั้งประเด็นเรื่องเพิ่ม
อายุเด็กที่ไมตองรับผิดอาญา การสืบพยานเด็ก หรือกฎหมายสงเสริมเทคโนโลยีเพื่อการเจริญพันธุ กฎหมายสิ่ง
ย่ัวยุพฤติกรรมอันตราย กฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาคดีที่เกี่ยวกับเด็ก กฎหมายคุมครองเด็ก  กฎหมายการ
สงเสริมการเลนกีฬานันทนาการที่ปลอดภัยของเด็ก  เปนตน  ทั้งน้ี จะตองเขาใจตรงกันวาการการคุมครองเด็ก
ไมใชใหรัฐมีหนาที่ในทุกเรื่อง รัฐมีหนาที่สงเสริมใหครอบครัว ชุมชน และสังคม ทําหนาที่ดังกลาว   

 
ในอีกประการหน่ึงที่สําคัญ  ที่จะเปนปญหาในอนาคตที่มากับการเคลื่อนยายแรงงานและถ่ินที่อยู ของ

ประชากรในอาเซียนรอบๆ ประเทศของเรา  ที่ในขณะน้ีหลายฝายก็พยายามที่จะแกไขปญหากันอยู  แตสิ่งที่
ประเทศตองใหความสําคัญในการดูแลและคุมครองเด็กที่ไมสามารถระบุสัญชาติได  และเด็กที่เกิดจากแรงงาน
ตางดาววาจะดําเนินการอยางไร  เพื่อไมใหเกิดปญหาในสังคมอนาคตได  ซึ่งผมเช่ือวาเปนการยากที่จะผลักดัน
เด็กเหลาน้ีออกจากประเทศได  เด็กเหลาน้ีจะตองอยูรวมกับเราๆ ไปอีกนานและจะเปนสวนหน่ึงของเราที่แยก
ไมออก  ผมทราบวาในสวนของกระทรวงศึกษาธิการไดเปดโอกาสใหเด็กเหลาน้ีสามารถเขาเรียนในโรงเรียน
ของไทยได  อยางนอยเด็กเหลาน้ีสามารถและเขาใจในภาษาไทย สามารถปรับตัวเขากับสังคม ทําประโยชนตอ
สังคมมีความรักและเคารพตอแผนดินไทย เพราะไมเชนน้ันแลว เด็กเหลาน้ีจะไมมีตัวตนในสังคม  ไมสามารถ
อยูรมในสังคมได มีพฤติกรรมอันตราย และทํารายสังคมในที่สุด  

 
๔. ปจจุบันมีแนวโนมวารัฐบาลจะผลักดันกฎหมายในดานไหนบาง 

ผอ.เชวง  กลาววา ในแนวคิดทางกฎหมายทั่วๆ ไปของไทย บทบัญญัติทางกฎหมายวาดวยการ
กระทําผิดตอเด็กรวมถึงการกระทําของพอแมหรือผูปกครองของเด็ก  หรือการกระทําของเด็ก หรือเกี่ยวของ
กับพฤติกรรมของเด็กที่ไมเหมาะสม  ไมวาการกระทําดังกลาวจะเปนอาญากรรมหรือไม  มักจะใชมาตรการ
ลงโทษทางอาญาเปนหลัก  โดยเปนอํานาจและหนาที่พนักงานตํารวจ  จับ ปรับ ดําเนินคดี และพิพากษา 
ลงโทษ  การใชมาตรการทางอาญามาแกปญหาที่ เนนการกําราบหรือกดปญหาดังกลาวไว   น้ัน  
จากประสบการณ และจากศึกษาวิจัยคอนขางเห็นตรงกันวาไมสามารถแกไขปญหาหรือปรับพฤติกรรมของเด็กได 

 
 แนวคิดที่องคการระหวางประเทศวาดวยการปกปองคุมครองเด็ก  จากประสบการณในบางประเทศ 

และจากผูที่มีความเช่ียวชาญในดานน้ีโดยตรง  มีความเห็นในแนวทางเดียวกันวา การคุมครองเด็กและแกไข
ปญหาพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน  การมีสวนรวมของพอแม  เครือญาติ  ชุมชน หรือกระบวนการทาง
ครอบครัวเปนเครื่องมือที่สําคัญที่สุด  หลีกเลี่ยงการนํามาตรการทางอาญามาใชเพื่อแกปญหาดังกลาว  
กฎหมายจะใหอํานาจรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐเขาไปแทรกแซงการเลี้ยงดูเด็กของพอแม  เพียงเพื่อใหพอแมหรอื
ครอบครัวเลี้ยงดูเด็กใหเปนไปตามมาตรฐานของแตละสังคม  การปรับพฤติกรรมของเด็กที่เนนการเสริมสราง
พฤติกรรมที่ดี  การแกไขปญหาตองแกที่ตนเหตุ  โดยการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของ  กลาวคือ  หากไมจําเปน  



๔๘ 

 
ก็ไมใชมาตรการอาญามาบังคับ  เชน  การที่พอแมเลี้ยงดูเด็กไมเหมาะสม  ทอดทิ้ง  หรือลงโทษรุนแรง   
การจับหรือลงโทษพอแมทางอาญา  ไมแกปญหาได  ตองหาสาเหตุแกที่ตนเหตุ  และหาแนวทางปกปอง
คุมครองเด็กที่เหมาะสม  เวนแตไมสามารถปรับพฤติกรรมของพอแมได  ก็จําเปนตองดึงเด็กออกจาก
ครอบครัว  มาสูการเลี้ยงดูที่เหมาะสม 

 
การแกปญหาเด็กแวนเปนตัวอยางสําคัญ  การใชมาตรการทางกฎหมายอาญาไมสามารถแกไข 

ปญหาได  การที่ใชมาตรา ๔๔ แหงรัฐธรรมนูญฉบับช่ัวคราว  ที่ออกมาตรการใหพอแมเขารวมรับผิดชอบใน
การกระทําของเด็กน้ัน  อันที่จริงมีอยูในกฎหมายวาดวยคุมครองเด็กที่บัญญัติแนวทางดังกลาวไวอยูแลว  แตที่
ผานมาเจาหนาที่ที่เกี่ยวของขาดความเขาใจหรือมารวมกันในการแกปญหาที่เกิดข้ึน  ในสวนเจาหนาที่ตํารวจ 
ผูที่ตองรับเหตุโดยตรง  เมื่อเกิดปญหาข้ึน  วิธีที่งายๆ คือ จับ ปรับ เพราะเห็นวาปญหาน้ีเปนความผ ิดใน
ประมวลกฎหมายอาญา  ปญหากรณีน้ีก็ยังคงมีอยู  แมจะจับกันมาตลอด 

 
การบัญญัติและการบังคับใชกฎหมายในแนวทางที่จะเกิดข้ึนภายใตรางรัฐธรรมนูญใหม  ที่จะไดรับ

การลงประชามติเร็วๆ น้ี ไดมีการปรับแนวคิดการบัญญัติกฎหมายที่นาสนใจไวในหลายประการ  แตที่สําคัญ
กฎหมายตอไปน้ีจะใหความสําคัญที่คุณภาพ  มีกฎหมายเทาที่จําเปน การใดจะเปนการผิดอาญาจะตอง
พิจารณาอยางรอบครอบ  และมีทางเลือกอื่นที่จะใชเปนมาตรการบังครับทางกฎหมายหรือไม จากน้ี 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจะผลักดันใหเกิดการยกเลิกกฎหมายที่ไมจําเปนและไมมีประสิทธิภาพหรือ
คุณภาพสงเสริมหรือกระจายการบังคับใชกฎหมายใหกับองคกรปกครองทองถ่ินใหมากข้ึน  การบัญญัติ
กฎหมายจะเปนเพียงกฎระเบียบสงเสริมความสงบเรียบรอยเปนสําคัญ 

 
๕.กฎหมายที่เกี่ยวของกับการคุมครองเด็กจากประสบการณภาคปฏิบัติ 

พ.ต.อ.สุนทร เลาถึงการเสนอแก ป.อาญา เรื่องสื่อลามกอนาจารเด็ก  โดยเพิ่มเติมคํานิยามเพื่อสราง

ความตระหนัก  ในเรื่องของการครอบครองเพื่อแสวงหาประโยชนทางเพศ  รวมถึงการสงตอ เผยแพร ใหเชา 

ผลิต สงออก นําเขา  โดยทุกสิ่งที่ผานคอมพิวเตอรจะมีขอมูลเปนเหมือน DNA ของไฟล สงตอก็ติดไปดวย 

สาเหตุที่เสนอแกไขกฎหมาย ก็สืบเน่ืองมาจาก  การครอบครองหนังโปผูใหญถือเปนสิทธิที่จะมีไวในครอบครอง

ได   แตถามีสื่อลามกอนาจารเด็ก  ถือเปนการละเมิดเด็กซ้ําแลวซ้ําเลา  ภาพการลวงละเมิดทางเพศเด็กถือวา 

ผูมีไวในความครองครองเปนโรคจิตชนิดหน่ึง และประเทศไทยยังถูกโจมตีเรื่องสถานการณการคามนุษยใน

ประเทศ  การมีโสเภณีเด็ก และการไมมีกฎหมายเรื่องสื่อลามกอนาจารเด็ก  การที่ประเทศไทยผานกฎหมาย

ฉบับน้ีเปนประเทศแรกในอาเซียน ทําใหมีการเขียนถึงในรายงานสถานการณการคามนุษยของประเทศไทย  

แตการบังคับใชยังมีปญหา เพราะกฎหมายไมสามารถเขียนได ๑๐๐% และมีเทคโนโลยีใหม ๆ เกิดข้ึน

ตลอดเวลา จึงยังมีพวกศรีธนญชัย สวนปญหาที่เจอในการคุมครองเด็ก คือเด็กไมอยากอยูศูนยพักพิง มีการ

หลบหนี รวมถึงความลาชาในกระบวนการยุติธรรม ไมไดโทษฝายไหน แตเปนเทคนิคการดึงคดี  หรือประวิง

เวลา  

 



๔๙ 

 
 ๖. ไทยและตางประเทศ มีการเฝาระวังคนที่พฤติกรรมละเมิดทางเพศเด็กอยางไร 

พ.ต.อ.สุนทร ระบุวาในประเทศพัฒนาแลวจะมีศูนยปราบปรามอาชญากรรมเกี่ยวกับเด็ก สวนตัวเปน 

ตม.ก็จะเฝาระวังตางชาติกอน ผูตองสงสัยคนไทยก็เปนสวนราชการอื่นแบงงานกัน เคยมีกรณีที่สหรัฐฯ 

ผูกระทําผิดพนโทษแลวยายไปอยูรัฐอื่น ยังตองไปแสดงตัวตอตํารวจทองถ่ิน  และตํารวจทองถ่ินมีหนาที่ก็แจง

โรงเรียน ผูปกครอง  ทราบ  รวมถึงการมีแอพพลิเคช่ัน  ระบุตําแหนงของผูที่เคยลวงละเมิดทางเพศดวย ผูที่

เคยตองโทษคนน้ีไปฟองศาล ศาลตัดสินวาเขาเปนภัยตอทรัพยากรที่มีคาของชาติ  ขณะที่ประเทศไทยไมมี

แบบน้ี อยางคดีที่นายต๊ิงตางทํารายเด็กมา ๖ คน เพราะติดคุกไมนาน มีลดโทษ พักโทษ และไมเฝาระวัง 

ขณะที่กลาวถึงน้ี เปนจังหวะที่ รัฐบาลไดเสนอแกไข ราง พรบ.คุมประพฤติ กับ พรบ.ราชทัณฑ เขาสภา  และ 

สนช.หลายทานไดอภิปรายในเรื่องน้ีไว  รัฐบาลจึงรับจะเอาหลักการไปเพิ่มเรื่องคุมประพฤติผูที่มีพฤติกรรมลวง

ละเมิดทางเพศเด็ก  

 ๗. ภาพรวมอาเซียนในแนวนโยบาย 

 ผอ.เชวง พูดถึงการเฝาระวังผูมีพฤติกรรมละเมิดเด็ก โดยเฉพาะการละเมิดในทางเพศ  ซึ่งกําลังเปน
ปญหาของทุกประเทศในอาเซียนจากนโยบายสงเสริมการทองเที่ยว  สําหรับประเทศไทยแลว  ไมวาจะเปนเด็ก
ที่มีสัญชาติหรือไมมีสัญชาติ  มีทะเบียนแสดงความมีตัวตนหรือไมก็ตาม  จะตองไดรับการคุมครอง  เน่ืองจาก
ตระหนักวาพฤติกรรมเชนน้ีสังคมไมอาจยอมรับได  และจากการศึกษาพบวาเด็กที่ถูกกระทําลวงละเมิดในวัย
เด็กจะมีพฤติกรรมในทางไมดี  มีแนวโนมกระทําผิดอาชญากรรมในวัยผูใหญ  ทั้งน้ี การละเมิดทางเพศเด็ก
เหมือนแพรไวรัส  หรือเช้ือโรครายใสไปยังตัวเด็ก  แลววันหน่ึงเด็กคนน้ันก็แสดงพฤติกรรมช่ัวรายออกมา  ซึ่ง
งานวิจัยพบวานอกจากคนเหลาน้ีเคยถูกลวงละเมิดทางเพศในวัยเด็กแลว  การกระทําผิดจะเกิดจากการกระตุน
ดวยสื่อลามกที่มีเด็กเขาไปเกี่ยวของ  แมในขณะน้ีมีกฎหมายวาดวยสื่อลามกเด็กแลว  แตไมสามารถเขียนได
ชัดเจนวา  อะไรเปนสื่อลามกเด็กที่กฎหมายหาม  ก็เปนปญหาหน่ึงที่ผูบังคับใชกฎหมายจะตอง  ตีความและ
บังคับใชกฎหมาย  โดยเขาใจในเจตนารมณของกฎหมาย  วากฎหมายน้ีมีข้ึนโดยวัตถุประสงคหรือเหตุจาก
อะไร  เพื่ออะไร  ไมใชคิดเพียงแตวาลามกหรือไมลามก  กฎหมายลักษณะเชนน้ีที่มีความออนไหวสูงผูใชตอง
เขาใจสังคมวิทยาทางกฎหมาย  จะยึดการตีความตามตัวอักษรอยางเดียวไมได  ตองรูวากฎหมายน้ีมีหนาที่ 
เปนอยางไร  ควรตีความอยางไรเพื่อใชกฎหมายใหไดประสิทธิภาพและรักษาสังคมใหไดมากที่สุด  ซึ่งการเรียน
การสอนในมหาวิทยาลัยไทยใหความสําคัญนอยมาก  ผูมีหนาที่จะตองมีจิตสํานึกวาจะบังคับใชตามกฎหมาย
อยางไร  เพื่อประโยชนสูงสุดของเด็กและสังคมโดยสวนรวม 
 
 ผอ.เชวง ในฐานะที่ปฏิบัติงานในสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  ยังกลาวดวยวา แตละปมีราง
กฎหมายเขามาใหสํานักงานฯ ตรวจพิจารณาตามที่คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบประมาณ ๔๐ ฉบับตอป  
มีสวนนอยที่จะเปนการแกไขปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายที่เกี่ยวของกับหนวยงานตนเอง รอยละ ๙๘  
ที่หนวยงานเสนอมา  กลับขออํานาจของเจาหนาที่เพิ่มข้ึน ทั้งที่ ประเทศจะพัฒนาแลวกระแสจะเปนการ
ยกเลิกกฎหมายที่เปนภาระตอสังคมและประเทศชาติ  การบัญญัติกฎหมายตองเทาที่จําเปน  และกฎหมายจะ
มุงสงเสริมใหเอกชนสามารถประกอบกิจการไดอยางมีประสิทธิภาพ  รัฐจะเปนเพียงสงเสริมหรอืกาํกบัอยูหางๆ 
รัฐจะเขาควบคุมเฉพาะกิจกรรมที่กระทบตอความมั่นคงเทาน้ัน 



๕๐ 

 
ในอนาคตภารกิจของรัฐจะซับซอนมากข้ึน กระจายความรับผิดชอบจากราชการสวนกลางไปสู

หนวยงานระดับทองถ่ิน  หนวยงานในรูปอื่นหรือใหเอกชนทําหนาที่แทนรัฐก็จะมีมากย่ิงข้ึน  ดังน้ัน การบัญญัติ
กฎหมายในขณะน้ีตองมองภาพในอนาคตใหออก  หรือตองมองไปขางหนาวาแนวโนมของสังคมจะเปนอยางไร 

 
ทั้งน้ี การใชมาตรการทางอาญาไมใชคําตอบของการบังคับใชกฎหมายที่มีประสิทธิภาพ  การลงโทษ

ดวยความรุนแรงไมไดแกปญหา  โครงการยุติธรรมเชิงสมานฉันทที่กระทรวงยุติธรรมเปนหนวยงานแนวหนาที่
พยายามผลักดัน  ถือเปนตนแบบสําหรับการบังคับใชกฎหมายที่ดี  สามารถลดคนสูหองขัง  และตองตูตอไป
ดวยวา  ผูที่ไมไดเขาสูกระบวนการอาญาน้ันจะดูแลอยางไรไมเปนภัยอันตรายตอสังคม 

 
 ดร.ปวริศรกลาวสรุปวา กฎหมายที่ตองดําเนินการตามเสาสังคมและวัฒนธรรม โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ

สิทธิเด็ก ตองดูกรอบกติกา ซึ่งกรอบของอาเซียนมีลักษณะพิเศษคือ ทั้งที่มีสภาพบังคับและไมมีสภาพบังคับ 

เมื่อเขาใจกรอบและพันธะกรณีแลวจึงนํามาสูกฎหมายภายในที่เกี่ยวของ ซึ่งมีหลายฉบับ สาระสําคัญคือ

ตองการแกใหเปน Smart Regulation ความสําคัญตอมาคือการบังคับใชกฎหมาย และการปรับใชใน

ภาคปฏิบัติ เพื่อวัตถุประสงคสําคัญของการรวมกลุมประชาคมอาเซียน คือ มั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน   

 ชวงถามตอบ 

๑. การเคารพใชกฎหมาย 

ผอ.เชวง กลาววา ในฐานะคนตรวจพิจารณารางกฎหมายและยกรางกฎหมาย  ก็ตองตอบคําถาม

เชนเดียวกันวา  ทําอยางไรกฎหมายจึงมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  ทําใหคนยอมรับและปฏิบัติตามกฎหมาย 

ที่บัญญัติ  ไมใชเพียงวาปฏิบัติเพราะกลัวถูกจับดําเนินคดีเทาน้ัน  ซึ่งเขาใจวารางรัฐธรรมนูญที่จะประชามติ

เขียนไวชัดเจนวาตองทําอยางไร  แตเบื้องตนเมื่อเห็นคนขับรถยอนศรแลว  เราอยายอนศรก็แลวกัน 

๒. การบังคับใชกฎหมาย  

 พ.ต.อ.สุนทร ตอบวา กฎหมายก็คือกฎหมาย ทําอยางไรใหมีสภาพบังคับ ไมมองวาฝงไหนพวกใคร   

ฝงไหนถูกฝงไหนผิด กฎหมายตองเปนกฎหมาย และควรช้ีแจงใหประชาชนทราบวา  ทุกอยางเปนไปตาม

ข้ันตอนของกฎหมาย  ไมมีฝายไหนมีอภิสิทธ์ิอยูเหนือกฎหมาย  เมื่อบริบทของสังคมกําหนดใหเปนความผิด  

เพื่อความสงบสุขของคนสวนใหญ  การกระทําน้ันก็เปนความผิด   
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การอภิปรายเรื่อง 

ภาพสะทอนทางกฎหมายในการคุมครองสิทธิและสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชน 
ในมุมมองดานเสาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 

 
ผูรวมอภิปราย 

นายเชวง ไทยย่ิง  ผูอํานวยการสถาบันพัฒนา นักกฎหมายมหาชน  สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
พ.ต.อ.สุนทร อรุณนารา  ผูกํากบัการตํารวจตรวจคนเขาเมืองจังหวัดเลย สํานักงานตรวจคนเขาเมือง 

 
ผูดําเนินการอภิปราย 

ดร.ปวริศร เลิศธรรมเทวี  อาจารยประจําคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
 

 
 

ดร.ปวริศร  - วันน้ีจะมาแลกเปลี่ยนมุมมองดานการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชน 

ของประชาคมอาเซียน ทั้งการกําหนดนโยบายและภาคปฏิบัติ โดยเมื่อพูดถึงอาเซียนก็มักพูดถึงการลงทุนทาง

เศรษฐกิจ นอยมากที่จะแตะประเด็นสังคมและวัฒนธรรม จึงอยากเรียนถามถึงสิทธิเด็กและเยาวชนภายใตการ

ลงทุน สังคม วัฒนธรรม มีรายละเอียดอยางไร รวมถึงการดําเนินงานภาครัฐ มีแนวนโยบายรองรับปรับตัว

อยางไร มีกฎหมายในเมืองไทยมากนอยเพียงใดที่เกี่ยวของกับสิทธิ รวมถึงการบังคับใชกฎหมาย   

ผอ.เชวง –เรามีความสนใจเพียง AEC (ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน) วาจะเปดตลาดกันแลว พูดกัน

แควาจะไปเปดรานกาแฟที่ลาว เขมร พมา แตความสัมพันธที่เปนเสาหลักคือ ความมั่นคง สังคม วัฒนธรรม 

เศรษฐกิจ โดนดานความมั่นคงก็มีซอมรบรวมกันเปนระยะ สวนเศรษฐกิจก็มีการคาการลงทุน แตเรื่องสังคม 

วัฒนธรรม ความจริงแลวเปนเสาหลักที่เช่ือมตอเร็วจนเราไมสังเกตุวามีเยอะมาก หนังไทยดังในเขมร ลาว พมา 

นักรองไทยพูดอะไรผิดหูก็ถูกประทวง กอจลาจล ซึ่งเปนไปเองโดยไมตองมีขอตกลง เปนไปโดยธรรมชาติ โดย

ระบบสื่อสาร  

 สําหรับเด็กในบริบทความสัมพันธของอาเซียน ในแงระหวางประเทศ กฎหมายใหความสําคัญอยางไร 

กฤษฎีกาก็เคยมีกรณีคนเมียนมารตองการรับบุตรบุญธรรม ถามวากฎหมายบังคับเฉพาะคนไทยไหม กฤษฎีกา

บอกวากฎหมายมุงคุมครองเด็ก โดยไมเลือกวาเปนสัญชาติอะไร เช้ือชาติใด หรือไมมีสัญชาติก็ตาม กฎหมาย

ใหความคุมครอง เพื่อประโยชนสูงสุดของเด็กที่จะเติบโตอยางมีคุณภาพ กรณีเกย ๒ คน ศาลไมสนใจวาเด็ก

เปนลูกใคร ศาลสนใจวาเด็กควรไดรับการดูแลจากใครเพื่อใหไดประโยชนสูงสุด แมที่ต้ังครรภเพียงแตรับเงิน 

ไมไดต้ังใจเปนแม ฉะน้ันคนที่อยากเปนพอจะดูแลไดดี แตเวลาออกสื่อ ความเขาใจดูเหมือนวาไปรับรองการใช

ชีวิตรวมกันของเกยคูน้ี ซึ่งกฎหมายไมไดรับรอง 

 ไทยมีกฎหมายเกี่ยวกับเด็กเยอะ เชน กฎหมายปราบปรามการคามนุษย ถาเด็กถูกนําพาเขาออก

ประเทศน้ันผิดหมด กฎหมายคุมครองเด็กที่เกิดจากเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุทางการแพทย กฎหมายรับ
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เด็กเปนบุตรบุญธรรม ศาลเด็กและเยาวชน กฎหมายถูกเขียนข้ึนมาเพื่อคุมครองเด็ก เนนตรงน้ี วาควรไดรับ

การเลี้ยงดูและพัฒนา สวนตัวจําไดชวงออกกฎหมายคุมครองเด็กที่เกิดจากเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุทาง

การแพทย มีการระดมความเห็น ทุกคนเห็นวาเปนสิทธิของคูสมรสที่จะมีลูก แตกฎหมายไมไดสนใจวาใครคิด

จะมีลูก ถาอยากมีลูกก็แตงงาน ไปตามธรรมชาติ แตกฎหมายฉบับน้ีคํานึงวาเด็กที่เกิดจากเทคโนโลยีชวยการ

เจริญพันธุ ควรไดรับการคุมครองอยางไรใหเจริญเติบโตอยางมีคุณภาพ เปนผูใหญที่ดี ไมไดสนใจสิทธิคูสมรส 

ผูชายผูหญิงอยากมีลูก แตใหความสําคัญที่ประโยชนสูงสุดของเด็ก ฉะน้ันเวลาตรวจรางและตีความกฎหมายก็

จะตีความทํานองน้ี 

 ประการที่สองคือ เด็กจะมีสัญชาติหรือไมมี มีทะเบียนหรือไม ไมใชสิ่งสําคัญ ประเด็นคือเด็กควรไดรับ

การคุมครอง เลี้ยงดู พัฒนาใหเจริญเติบโตใหมีคุณภาพอยางไร ตอนน้ีอยูในกระบวนการรางกฎหมายที่ให

ความสําคัญกับเด็กอีกหลายฉบบั เดิมเวลาทํากฎหมายจะพูดถึงความผิดอาญา แตการเอากฎหมายอาญาไปใช

กับกระบวนการ พัฒนาเด็ก หรือการคุมครองเด็ก เชน กฎหมายผูกระทําความรุนแรงในครอบครัว จับพอที่ตี

ลูก เด็กที่ถูกตีไปยืนรองไหหนากรงขัง แบบน้ีหรือการดูแลเด็ก พอตีเด็กเพื่อสั่งสอน แตกฎหมายบอกรุนแรงไป 

จับพอเพราะกระทําความรุนแรง ถูกตองไหม กฎหมายเขียนมาดี แตผูบังคับใชกฎหมายไมเขาใจวากฎหมายมี

เพื่ออะไร อยางกฎหมายคุมครองเด็ก กฎหมายคุมครองการกระทําความรุนแรงในครอบครัว เปนกฎหมายที่ใช

มาตรการทางบริหาร ทางปกครอง สงเสริมใหสิ่งแวดลอมคุมครองเด็ก สิ่งแวดลอมที่ใกลเด็กที่สุดคือ พอแม 

เครือญาติ ถัดมาคือชุมชน ซึ่งไมไดหมายถึงรัฐบาลกลาง แตหมายถึงหนวยงานทองถ่ิน อบจ. อบต. เทศบาล  

 ถาใชกฎหมายอาญาจับ จับ จับ จะแกไขไดไหม ไมได กอนน้ีถาอายุไมถึง ๑๓ ป ขับมอเตอรไซคไมได 

คนที่อายุเกินพอถูกจับจายคาปรับก็กลับ แตอายุตํ่ากวา ๑๓ ป อยูโรงพัก ๓ วัน เพราะไมมีผูเช่ียวชาญวิชาชีพ

แจงขอหาไมได น่ีหรือการคุมครองเด็กตามกฎหมาย ทั้งน้ีกฎหมายเรื่องเด็กจะมีลักษณะละเวน ไมพยายามนํา

มาตรการทางอาญามาบังคับใชกับเด็ก การตีความกฎหมายจะดูวาเด็กไดรับการคุมครองอยางไร เพื่อประโยชน

สูงสุดของเด็ก เด็กในความหมายน้ีไมไดจํากัดวาตองสัญชาติไทย มีทะเบียนหรือไม เปนเด็กตองไดรับความ

คุมครอง 

ดร.ปวริศร –ผอ.เชวง ใหมุมมองวาสิทธิเด็กและเยาวชนใชการปราบปรามไมได ทั้งน้ีเน้ือหากฎหมาย

แบงเปน ๓ ระดับ เรื่องน้ีเปนกฎหมายเชิงคุมครอง เด็กตองคุมครองสิทธิของเขา และตองปกปอง ก็เกิด

ประเด็นในภาคปฏิบัติวา เปดเปนประชาคมอาเซียนแลวมีผลอะไรบาง มาลองฟงมุมมองของภาคปฏิบัติ 

พ.ต.อ.สุนทร –ขอทําความเขาใจวา ตม. ไทยในขณะน้ี สวมหมวก ๒ ใบ เปนเจาหนาที่ตํารวจ  

พรอมๆ กับเปนเจาพนักงานตรวจคนเขาเมืองดวย ซึ่งนาจะเปนประเทศเดียวในโลกที่เปนแบบน้ี หลายประเทศ

แยกจากกันแลว สวนตัวเคยเปนอนุกรรมาธิการของรัฐสภา ประกอบกับเคยไปอบรมที่โรมาเนีย เรื่องควบคุม

บริหารจัดการชายแดน ชวงที่ประเทศโรมาเนียกําลังจะเขา EU ไดไปเรียนต้ังแตแรก ๆ  โดยมี เยอรมัน และ

ฝรั่งเศส เขาไปวางระบบทะเบียนราษฎรและระบบหนังสือเดินทางกอน มีการทําสํามะโนประชากรวาจะใช

รหัสใด วางระบบความมั่นคงประชากร ตัวกฎหมายคอยวากัน หลังวางรากฐานเสร็จแลวก็จะสงเจาหนาที่
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ตํารวจมาชวย เฝาระวัง (Monitor) ที่สํานักงานตํารวจแหงชาติ เคยไปสํานักงานตํารวจแหงสวีเดน จะมี

ออฟฟศของตํารวจสากล และตํารวจสหภาพยุโรปประจําอยูดวย   ถามีกรณีเกิดเหตุข้ึนก็จะชวยกันวิเคราะห 

ต้ังแตรูปราง  ทาทาง เห็นแตหนาตาก็มาชวยกันดู  ถามีคลิปเสียง ก็จะวิเคราะหวาสําเนียงที่พูดเปนคนเมือง

อะไร  จนโรมาเนียเขาสูประชาคมเศรษฐกิจยุโรป ก็ลดการบริหารจัดการชายแดน ไมมีการตรวจหนังสือ

เดินทางแลว  เพราะการขามแดนเปนไปอยางเสรี (Borderless) แตจะมีจุดตรวจสกัดสิ่งผิดกฎหมาย เชน     

ยาเสพติด อาวุธสงคราม ขณะที่ประเทศไทยพูดถึง AEC หลายคนก็คิดวาจะมีความอิสระในการแสวงหางาน 

แตความจริงมีแค ๘ อาชีพ และยังติดขอจํากัด อยางแพทยรักษาโรคจากประเทศกัมพูชาจะมาตรวจรักษาใน

ประเทศไทย ก็ติดวาจะตองมีใบประกอบวิชาชีพจากแพทยสภา ถาสอบใบประกอบวิชาชีพไมไดก็ประกอบ

อาชีพไมได  ซึ่งขอสอบก็ภาษาไทย หรือแพทยรักษาโรคประเทศไทยจะไปรักษาโรคในประเทศกัมพูชา ขอสอบ

ก็เปนภาษาเขมร คือสิ่งที่แตละรัฐบาลพูดถึงและพยายามเปดเสรี แตการรับรูและความเขาใจก็ยังไมเปนไป

อยางที่ควรเปน ที่ยกตัวอยาง EU ก็เพราะอาเซียนก็จะเปนอีกแบบ 

ยอนกลับมาในสวนที่ตนเองทํางานเกี่ยวกับ AEC เรื่องรางพระราชบัญญัติแกไขประมวลกฎหมาย

อาญาวาดวยการคุมครองเด็ก สวนตัวไปทํางานใหมูลนิธิพิทักษและคุมครองเด็กแหงหน่ึง ในการเสนอยกราง

กฎหมาย ไดชวยกันในกลุมต้ังเปนมูลนิธิตอสูมาหลายรัฐบาล กระทั่งไดรวมกับสภานิติบัญญัติ และผลักดันจน

สําเร็จ ก็มีวิธิคิดดานคุมครองเด็กอีกแบบ คือมีราง พรบ.ที่ทํารวมกับกระทรวงยุติธรรม พรบ.สิ่งย่ัวยุวาดวย

พฤติกรรมอันตราย ก็ไปช้ีแจงวาถาในภาพยนตรมีการฆากันและตองตัดออก ฉายไมได จะไดอรรถรสอยางไร 

เจมสบอนดยิงกันก็ไมได  หนังเรื่องสมเด็จพระนเรศวรจะมีบทฆากันก็ไมได จะเปนตํานานไดอยางไร เกียรติยศ

ของพระมหากษัตริย เซนเซอรหนังมากๆ หนังก็ไมใชหนัง  

 จะนําไปใสใน พรบ.คอมพิวเตอรก็มีปญหาวาบางอยางใชได ใชไมได จังหวะที่สมาชิกในมูลนิธิเปน

สมาชิกสภานิติบัญญัติ ตนเองจึงทะลุกลางปลองไป ขอใหมีการแกไขประมวลกฎหมายอาญา  โชคดีที่

ผูบังคับบัญชาเกาเปนปลัดกระทรวงยุติธรรม  จึงไดขอสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติชวยรับรองขอแกไขบาง 

แลวนําสงรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม จนมาชวงป ๒๕๕๘ ประเทศไทยจึงมีกฎหมายเกี่ยวกับสื่อลามก

เด็ก ในสวนตํารวจก็เคยมีศูนยพิทักษเด็กและสตรี (ศพดส.) แตมีปญหาภายใน จึงแยกไปต้ังกองบังคับการ

ปองกันและปราบปรามการคามนุษย (ปคม.) โดยรวมเรื่องเด็กและสตรีเขาไปดวย แตเรื่องของเด็กโดยเฉพาะ

ยังไมมีหนวยงานเหมือนกระทรวงยุติธรรม ผบ.ตร.จึงต้ังศูนย Thailand Internet Crimes against children 

(TICAC)  ซึ่งตนเองไดอยูในทีมน้ีดวย ให กรมสอบสวนคดีพิเศษ และ ปคม. เปนคนนํา เปนคนขอหมายคน แต

หากไมเขาใจตนเองก็จะโทรอธิบาย และจะมี ตม. ไปดวย 

เพราะชาวตางชาติทีพ่ํานักอยูในไทย สวนใหญมีวีซา  ตม.ไทยมีอํานาจหามคนตางดาวที่มีพฤติกรรม

สมควรหามมิใหเขามาในราชอาณาจักร เชน เคยตองโทษจําคุก โดยตรวจสอบกับตํารวจสากล ก็สามารถเพิก

ถอนวีซา ประสานสถานทูตยกเลิกหนังสือเดินทาง นําตัวมากักเพื่อรอการสงกลับออกไปนอกราชอาณาจักร  

ในมาตรการปองกัน หากเรารูลวงหนาอยาง ASP ของออสเตรเลีย มีระบบคัดกรองผูโดยสารลวงหนา เชน 
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กรณี นายไมเคิล ปเตอร เบเนลกี้ เดินทางมาไทย เมื่อเคาทเตอรเช็คอิน ระบบจะแจงไปที่ ตม. และ AFP ทันที 

ซึ่ง AFP มีอีกหนวยที่เฝาระวังเรื่องละเมิดทางเพศเด็กอยางเดียว ช่ือวา ARGOS  ก็มีหนังสือมาถึง ตม. ซึ่งการ

เดินทางจากเมลเบิรนมายังไทยใชเวลา ๘ ช่ัวโมง ทําหนังสือ ๑ ช่ัวโมงแลวสงมา ตม. ก็นําสงใหเจาหนาที่

สืบสวนสนามบิน  เจาหนาที่ ตม.ก็มีหนาที่ไปยืนรอที่หนาประตู เชิญตัวมาสอบถามวาใชหรือไม ถาใชก็สงกลับ  

นอกจากน้ันในเรื่องการคุมครอง ไดรวมกับสหรัฐอเมริกา แคนาดา เนเธอรแลนด เมื่อมีงานวันชาติก็

จะไปรวมดวย เพื่อทําความรูจักตํารวจประจําสถานทูต ทั้งน้ีขอนอกเรื่องวาชวงน้ีจะเห็น ตม.แถลงขาวจับกุม  

มีหมายจับชาวตางชาติแลวสงตัวกลับไป ซึ่งใชอํานาจ ตาม พรบ.คนเขาเมือง ทั้งน้ีสวนตัวอยากใหใชวิธีสงผูราย

ขามแดน  แตปญหาคือตองใหประเทศตนทางรองขอกอน บางทีไดตัวแลว แตกวาคํารองจะสงมา ตองผาน

หลายข้ันตอน แปลกันไปมา ใชเวลารวมป ปญหาคือคนตางดาวที่ไดตัวไวแลวจะทําอยางไร หลายครั้งก็ถูกฟอง

วาขังมิชอบ ตม.ควรสงตัวออกไปไดแลว ซึ่งก็ตองรอหมายจับจากศาลยุติธรรม ทําให ตม. และตํารวจไปเฝา

เรื่อยๆ ก็ไมได บางครั้งรอ ๓ เดือนแลวหมายจับก็ยังไมมา แผนก็แตก ตองชารจเขาจับกอน  

ดร.ปวริศร –การรวมตัวกันเปนอาเซียน กระทบกับภาระงานของ ตม. หรือไม และความรวมมือ

ระหวางหนวยงาน เชน การคัดกรอง ขอมูลอาชญากร มีอะไรบาง 

 พ.ต.อ.สุนทร –ในสวนภาระงานของ ตม. เมื่อรวมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เน่ืองจาก ตม. ที่ความ

จริงมีอํานาจหนาที่ออกวีซา ซึ่งทั่วโลกเปนเหมือนกัน ปรากฎวาการออกวีซาตางประเทศขณะน้ีกระทรวง

ตางประเทศถือไว รวมทั้งการออกหนังสือเดินทาง ซึ่งปกติทั่วโลกเปนอํานาจ ตม. ยกเวนไทย ดังน้ัน ตม.ไทยจึง

ยังไมมีใครไปประจําอยูตางประเทศ สวนเรื่องการคัดกรอง ตนเองเคยทําขอมูลบุคคลตองหามเขาประเทศ 

(Blacklist) พบวาการแชรขอมูลกับกระทรวงตางประเทศก็ยังชาอยู  เน่ืองจากยังไมมีระบบ ออนไลน  ตองใช

วิธีรวมขอมูล Copy ใส CD สงใหสถานทูตตางๆ ก็ไม Update จึงมีคนตองหามหลุดเขามา แตมาเจอที่ ตม. 

และ ตม. ก็จะปฏิเสธการเขาเมือง   

 สําหรับอาเซียนก็มีการเจรจายกเวนวีซา ตอนน้ีเหลือแคพมา ซึ่งปกอนที่พมาเปนเจาภาพซีเกมสก็ได

คุยกัน แตพมาอยากไดทุกชองทางของ ตม.ไทย เราใหไดแคสนามบิน เพราะพมาก็มีปญหาภายในเรื่องการ

รับรองสถานะบุคคล โรฮิงญาก็คางอยูในไทยจํานวนมาก ยังสงกลับไมได สงไปพมาก็ไมรับ แตดวยขอจํากัด

ของ ตม.ที่ไมเหมือนราชทัณฑ ไมมีสถานที่ เปนแคหองควบคุม ก็มีปญหามาก ฝาเปนยิปซั่มตอยก็ทะลุแลว  

จึงหลบหนีได ไมเหมาะกับการควบคุมคนที่หนีตายมา ทั้งอุยกูรและโรฮิงญา  

 งาน ตม. เมื่อเปนอาเซียนก็ไมมีอะไรตางจากเดิม เพราะยังไมมีระบบ Borderless อยาง EU ตอนแรก

คุยในช้ันกรรมาธิการก็อยากเปดแตทําไมได เพราะปญหาเรื่องทะเบียนราษฎร อยางพมาก็ยังไมเรียบรอย 

ยกตัวอยางคดีอาชญากรรมในบานเรา มีแกงคกรีดกระเปาจากเวียดนาม กัมพูชา พมาฆาขมขืน พอกอเหตุแลว

ขอมูลในประเทศไทยไมมี บอกวามีบัตรสีชมพู ขอมูลก็อยูที่กรมการปกครอง บัญชีดํา ตม.ไมเคยไดขอมูล  

เคยจับแลวเจอบัตรสีชมพูเลขเดียวกัน ๓-๔ คน แตหนาไมเหมือนกัน น่ีคือปญหาที่เกิดข้ึน  



๕๕ 

 
 ตางดาวเขามามีถ่ินพํานักในไทยเกิน ๓ ป สวนใหญรองขอสัญชาติได ก็ยังเปนปญหา ลาสุดมีประกาศ 

คสช.ใหแรงงานตางดาวถือบัตรสีชมพูอยูได ๒ ป ตอได ๔ หน รวมเปน ๘ ป มีกลุมเดิมอยูมา ๖ ป พอไดบัตรสี

ชมพูอยูไดอีก ๘ ป รวมเปน ๑๔ ป เด็กที่เกิดมารัฐบาลเลี้ยงหมด คุมครองเด็ก ถือเปนเรื่องดี แตสวนตัวตอนอยู

สุราษฎรธานี สงขลา ถูกสาธารณสุขจังหวัดตําหนิในเรื่องน้ี เพราะเขามาคลอดลูก แตไมมีเงิน คนทองฝงนูนก็

พยายามเขามา ซึ่งไมใช ตม.ไมตรวจ แต ตม.มีหนาที่เฉพาะประตู สวนรั้วที่เขาปนขามมาเปนของหนวยงานอื่น 

จะใหไปยืนตามปาเขาทุก ๒๐๐ เมตร ก็คงไมใช งานอื่นไมตองทํา  

 เรื่องการศึกษา รัฐบาลใหเรียนฟรีเพราะคุมครองเด็ก ปญหาคือเด็กพวกน้ีเรียนภาษาไทย เมื่อเขากลับ

บานไป เขาจะอยูบานเขาอยางไร อานเขียนภาษาพมาไมออก ม ีNGO บอกใหสัญชาติสิ ปญหาตอมาคือพอแม

ตองอยูดูแล จะทําอยางไร สวนตัวเคยถูกสาธารณสุขจังหวัดตอวา วาคายาเบิกไมไดจะรอยลานบาท  ตม.จะ

ชวยอยางไร น่ีคือปญหาสาธารณสุข หลายโรคหายไปแลว อยางโรคเทาชาง โปลิโอ ก็กลับมาใหมแลว สวนตัว

ทํางานดานคุมครองเด็กมานาน พยายามดูแล แตปญหาคือคนสั่งการองครวม มีคนฟองทีก็ออกประกาศมาที 

ทําใหงานไมตอเน่ือง 

 ดร.ปวริศร - กฎบัตรอาเซียนมาตรา ๒ ระบุใหสมาชิกทุกประเทศตองปฏิบัติตามเอกสารความตกลง

ทุกฉบับที่รัฐสมาชิกใหการรับรอง ฉบับหน่ึงคืออนุสัญญาวาดวยการคุมครองสิทธิเด็ก กรอบของอาเซียนที่

เช่ือมโยงประเด็นน้ี รัฐมีแผนรองรับมากนอยเพียงใด 

ผอ.เชวง –ยอมรับวาเรื่องเด็กโดยตรงยังไมมีแผน ตนเองไดรับมอบหมายอนุกรรมการดานสิทธิเด็ก 

ปรับปรุงกฎหมายใหสอดคลองกับอนุสัญญาและรัฐธรรมนูญ ทั้งน้ีมีความพยายามทํากฎหมายดานสิทธิเด็กมาก

วา ๒๐ ป มีกฎหมายที่แกไขแลวกวา ๒๐ เรื่อง ทั้งประเด็นอายุเด็กที่ไมตองรับผิดอาญา การสืบพยานเด็ก หรือ

กฎหมายสงเสริมเทคโนโลยีเพื่อการเจริญพันธุ กฎหมายสิ่งย่ัวยุพฤติกรรมอันตราย ซึ่งเปนปญหามากกับภาพที่

ออกทางสื่อตาง ๆ เชน ภาพประกอบวัตถุระเบิด ภาพชําเรา โลกน้ีกําลังเปลี่ยนดวยเทคโนโลยี ทุกคน 

Broadcast ดวยตัวเองได เด็กที่ถูกลวงละเมิดทางเพศ ๙๐% จะโตมาเปนอาชญากร โดยเฉพาะเด็กชาย  

การคุมครองเด็กไมใชโอจนเลิศเลอ แตเรารูแควาเกิดมาแลวสงกลับไมได เด็กจะเปนหอกใตแคร 

ทิ่มแทงสังคม การปองกันและดูแลสังคมในอนาคตคือตองดูแลเด็ก ควรใหเด็กตางดาวไดเรียน อยางนอยเด็ก

เหลาน้ีจะรูจักภาษาไทย รูจักกษัตริยไทย ประวัติศาสตรไทย คนเหลาน้ีจะพึ่งพิงประเทศไทย แตถาเขาไมได

เรียน เขาจะเปนศัตรูกับสังคม พรอมทํารายสังคม เพราะเขาไมมีตัวตนในสังคม เด็กลาว พมา เขมร ที่เขามาจะ

จัดการอยางไร ถาเขามาคลอดแลวไมออกทะเบียนการเกิดให อยางนอยออกใหเขาก็มีตัวตน ปรับตัวเขากับ

สังคมได  

ทั้งน้ีมีกฎหมายหลายฉบับ เชน มวยเด็ก เพราะตอนน้ีการแขงขันมวยที่เห็นมากมาย จูงใจเด็กจาก

เพื่อนบานเขามา เริ่มตอยต้ังแต ๕ ขวบ ซึ่งเด็กไมรูขอบเขต ตอยจนสลบ ทําใหสมองเด็กไมเติบโต กฎหมายจึง

ไมควรปลอยใหเด็กเติบโตไปเพียงลําพัง หรือกีฬาฟุตบอลในตางประเทศ หามเด็กตํ่ากวา ๖ ขวบ โหมงลูกบอล 
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รวมถึงกรณีเด็กที่เกิดจากเทคโนโลยี อยางที่เห็นกันวาเด็กธรรมชาติยังเลี้ยงดูกันไมครบ ถาเปนเด็กจาก

เทคโนโลยี ใชการอุมบุญ หากทะเลาะกันเลิกกัน แลวเด็กจะอยูกับใคร เอาแมตางดาวมาฉีดสเปรม พอคลอด

แลวแมกับเด็กไปคนละทางจะทําอยางไร  

เร็ว ๆ น้ีจะมีกฎหมายเพิ่มเติม ๒-๓ ฉบับที่ออกมาเพื่อดูแลเด็ก โดยไมจํากัดเช้ือชาติ เพราะถาจํากัด

จะเปนหอกใตแคร เราก็หวังวาประเทศตนทางจะรับกลับ แตประสบการณ ๒๐ ปไมเคยเห็นรับกลับ เวนแต 

หากินแลวมีกําไรก็กลับ ซึ่งเด็กก็ไมกลับ เปนปญหาที่สงกลับก็ไมได ขังก็ไมได แตถาเด็กเกิดมาอยางมีคุณภาพ 

ภักดีตอเมืองน้ี เหมือนชาวจีนโพนทะเล มีความเคารพแผนดินน้ี เปนประโยชนตอแผนดินน้ี จะดีกวาไหม ทั้งน้ี

ใจกวางเกินไปก็จะแหกันมา แตถาไมกวางก็ไปรองเรียน UN อีก คะแนนประเทศก็ตํ่าลง รัฐบาลใหความสําคัญ

แตนอยมาก จนไดรับใบแดงหลายเรื่อง  

ดร.ปวริศร –ปจจุบันมีแนวโนมวารัฐบาลจะผลักดันกฎหมายในดานไหนบาง 

ผอ.เชวง –กระบวนการปกติคือผิดอาญา ตํารวจจับ ปรับ จําคุก แตกระบวนการใหมคืออะไรถาไม

จําเปน ยังไมเปนความผิดอาญา ใหใชวิธีอื่นแก เชน พอแมเลี้ยงดูเด็กไมเหมาะสม ทอดทิ้งหรือลงโทษรุนแรง 

เชน โซลามหามหนีเที่ยว ผิดอาญาแนนอน เอาแมมาลงโทษ เด็กก็ไปรองไหหนาหองขัง ตองแกไขโดยการเลี้ยง

ดูและอบรมที่เหมาะสม เพราะบางคนหนีเที่ยวเพราะไอคิวตํ่า ตัดสินใจดวยตัวเองไมดี ตํารวจจับแมก็ไมได

แกปญหา ตองดึงเด็กมาสูการเลี้ยงดูที่เหมาะสม  

มาตรา ๔๔ ที่จะนํามาใชจัดการปญหาเด็กแวน ความจริงมีมาตรการที่แกปญหาน้ีไดอยูแลวใน พรบ.

คุมครองเด็ก ทําไมไมใช ความเขาใจคือผูบังคับใชกฎหมายไมรูจะจัดการยังไง เพราะไมไดเขียนในประมวล

กฎหมายอาญา ไมไดกําหนดหนาที่ กลัวถูก ๑๕๗ น่ีคือปญหาการใชกฎหมายของไทย จะใชไดตองเขียนชัดเจน  

จึงตองมาเขียนกฎหมายใหมเต็มไปหมด คนใชกฎหมายก็ไมไดใชวิจารณญาน  

จากน้ีกฤษฎีกาจะทําเรื่องยกเลิกกฎหมายที่ไมจําเปนหรือทับซอนออกใหหมด ซึ่งพบวายกเลิกไดกวา 

๒๐๐ ฉบับ จาก ๔๐๐ ฉบับ และการบังคับใชกฎหมายจะกระจายออก ไมรวมอํานาจตัดสินใจที่ศูนยกลาง  

ตองไปอยูทองถ่ินใหมากที่สุด เริ่มที่ตํารวจ มหาดไทย โดยใหทองถ่ินดูแลตัวเอง เพราะรูวาบานน้ีอยูตรงไหน 

ใครเปนใคร รวมถึงการกําหนดโทษทางอาญาตองทําเทาที่จําเปนเทาน้ัน กฎหมายจะเปนเพียงกฎระเบียบ

สงเสริมความสงบเรียบรอย เวนแตจําเปนตองลงโทษ จะเห็นวามาตรการอาญาใชกับปญหายาเสพติดไมสําเร็จ

ทั่วโลก  

ดร.ปวริศร –กฎหมายที่เกี่ยวของกับการคุมครองเด็ก จากประสบการณภาคปฏิบัติ 

พ.ต.อ.สุนทร –ในสวนกฎหมายคุมครองเด็ก จากที่ไดเสนอเรื่องสื่อลามกอนาจารเด็ก ไดเสนอแก  

ป.อาญา โดยเพิ่มเติมคํานิยาม  การมีไวในครอบครองเพื่อประโยชนทางเพศของตนเองหรือผูอื่น  การสงตอ 

ผลิต  ใหเชา สงออก นําเขา  ซึ่งทั้ง ๓ มาตราก็ผานมาอยางเฉียดฉิว ทั้งน้ีที่แกคํานิยามก็เพื่อสรางความ
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ตระหนัก ตอนทํางานที่โรมาเนียไดรวมตรวจคลิปละเมิดเด็กกับตํารวจสากล ซึ่งมีภาษาไทยในคลิป จึงคาดวาไม

เด็กไทยก็ลาว หรือเขมร ก็ตองทนดูเพื่อระบุใหไดวาที่ไหน ทุกสิ่งที่ผานคอมพิวเตอรจะมีขอมูลที่เปน Log เปน

เหมือน DNA ของไฟล จะรับไปสงตอก็ติดไปดวย  

ในสวนที่ตนเองเสนอเรื่องสื่อลามกเกี่ยวกับเด็ก คือใครจะมีหนังโปผูใหญในครอบครองเทาใดก็เปน

สิทธิ แตถามีสื่อลามกอนาจารเด็ก ทางการแพทยถือวาเปนโรคจิต ซึ่งการลวงละเมิดทางเพศเด็กก็ไมสามารถ

ตรวจไดแบบยาเสพติด ทั้งน้ีกฎหมายฉบับน้ีถือวาผานเปนประเทศแรกในอาเซียน แตการบังคับใชยังมีปญหา 

เพราะกฎหมายไมสามารถเขียนได ๑๐๐% เขียนไดแคดีที่สุด ๖๐-๗๐%  ก็มีพวกศรีธนญชัย ที่พยายามหา

ชองวาง หรือทางออกเพื่อไมใหเปนความผิด   ต้ังแต ประเทศไทยต้ังศูนยไทยแคก  (Thailand Internet 

Crime against Children : TICAC) เมื่อ ๘ มกราคม ๒๕๕๙  หลายชาติก็เห็นพัฒนาการของไทย  

มีเสียงตอบรับดี  

 ปญหาที่เจอในการคุมครองเด็ก คือเด็กไมอยากอยูศูนยพักพิง มีการหลบหนี โดยแตละที่ไมไดทําแบบ

เรือนจํา รวมถึงความลาชาในกระบวนการยุติธรรม ไมไดโทษฝายไหน แตเปนเทคนิคดึงคดี มีการขมขูพยาน  

ยุผูเสียหายหนี  ทําใหไมเปนผลดีตอรูปคดี 

ดร.ปวริศร –ทั้งในไทยและตางประเทศ มีการเฝาระวังคนที่พฤติกรรมละเมิดทางเพศเด็กอยางไร 

พ.ต.อ.สุนทร –ในประเทศพัฒนาแลวจะมีศูนยปราบปรามอาชญากรรมเกี่ยวกับเด็ก ที่ฟลิปปนส

ปญหาคอนขางเยอะกวาประเทศไทย เพราะใชภาษาอังกฤษไดดีกวา  มีการใช Camfrog เปนชองทางในการ

ติดตอ  จางเด็กถอดเสื้อผาใหดู และเรียกเก็บคาบริการ  สวนตัวเปน ตม.ก็จะเฝาระวังตางชาติกอน คนไทยก็

เปนหนาที่ของหนวยงานสวนอื่นแบงงานกัน  ตอนไปเรียนที่ตางประเทศทราบวามีการฟองกันที่สหรัฐฯ เรื่อง

การบังคับผูที่มีพฤติการณลวงละเมิดทางเพศตอเด็กตองลงทะเบียนแสดงที่อยูที่เปนหลักแหลง  โดยผูพนโทษ

แลวก็ควรจะไมมีความผิด แตปรากฏวาเมื่อเขายายที่อยูไปอยูรัฐอื่นก็ตองไปแสดงตัว ตํารวจทองถ่ินก็ไปแจง

โรงเรียน ผูที่เคยตองโทษคนน้ีไปฟองศาล ศาลตัดสินวาเขาเปนภัยตอทรัพยากรอันมีคาของประเทศ ขณะที่

ประเทศไทยไมมีแบบน้ี อยางคดีที่นายต๊ิงตางทํารายเด็กมา ๖ คน ก็ตรงกับทฤษฎีที่วา ผูกระทําความผิดเคยถูก

ลวงละเมิดมากอนในวัยเด็ก แลวมากระทําความผิดซ้ํา เพราะติดคุกก็แปบเดียว มีลดโทษ พักโทษ และไมมีการ

เฝาระวัง 

 จังหวะที่ ราง พรบ.คุมประพฤติ กับ ราง พรบ.ราชทัณฑ ของรัฐบาล  ไดนําเขาสูการประชุมสภา ซึ่ง

ปกติถารัฐบาลสงมาจะแกหลักการไมได แตมีกรณีที่นาเสียใจ มีกระแสในโซเชียล รัฐบาลจึงรับจะเอาหลักการ

ไปเพิ่มเรื่องคุมประพฤติ ผูที่มีพฤติกรรมลวงละเมิดทางเพศเด็ก ก็ตองขอความรวมมือจากทุกฝาย ทั้งน้ีมีเซ็กส

ทัวรที่เขาผานเว็ประบบพิเศษที่ตองสมัครสมาชิก มีหนังใหดู พามาซื้อบริการเด็กที่ประเทศไทย ๑,๐๐๐ บาท

ตอครั้ง  มีบริการประกันตัว พาหลบหนี ทําใหเราไมหลุดจาก Tire ๓ ซึ่งเด็กที่โดนก็ถูกปลูกเมล็ดพันธุช่ัวรายลง

ไป จะรักษาอยางไร ตองชวยกัน โดยเฉพาะตํารวจก็ตองตามเต็มที่ กระทรวงยุติธรรม กรมคุมประพฤติ ก็ยัง
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เปนหวงวาจะเฝาระวังยังไง เพราะคนพวกน้ีมีเยอะ มีต้ังแตโบราณ ไมใชเพิ่งมี ในสวนราง พรบ.คุมประพฤติก็มี

ผูสนับสนุนคอนขางมาก 

 คนที่เดินไปมาก็ไมรูหรอกวาใครมีภาพลามกอนาจารเด็ก หรือสงลูกไปเรียนกับใครก็ไมรูวาลูกจะถูก

ละเมิดไหม ทีมที่ทํางานมีนอย อยางคอมพิวเตอรถูกทําลายก็ตองพยายามกูคืนมา ก็ตองขอบคุณนายกฯ ที่ใช

เวลา ๔ เดือนก็ผานสภาฯ เพราะภริยานายกฯก็ถามทุกวัน ยอมรับวากฎหมายยังมีขอบกพรอง แตก็ตองใหผาน

ในรัฐบาลน้ี เพราะรัฐบาลที่มาจากการเลือกต้ังก็แคต้ังกรรมาธิการศึกษา แลวไมทําอะไรอีกเลย  

ดร.ปวริศร –ให ผอ.ทิ้งทาย ภาพรวมอาเซียน แนวนโยบาย 

 ผอ.เชวง –เหมือนที่ผูกํากับพูดไว ทั้งการเฝาระวังผูมีพฤติกรรม หรือที่อยากไดกฎหมายดานสังคมดีๆ 

ก็ตองชวงน้ี กฎหมายไมใชทุกอยาง แตเพื่อใหคนตระหนักวาพฤติกรรมแบบน้ีสังคมรับไมได พฤติกรรมละเมิด

ทางเพศเด็กมีมานานแลว แตไทยถูกนํามาเปนพื้นที่สําหรับเรื่องน้ีอยางโจงครึ่ม รวมทั้งฟลิปปนส เขมร และ

ยืนยันวาการละเมิดทางเพศตอเด็ก เหมือนกับโยนไวรัสใส แลววันหน่ึงคนน้ันแสดงพฤติกรรมออกมาแบบไม

รูตัว เปนจิตใตสํานึก ซึ่งงานวิจัยพบวา นอกจากคนเหลาน้ีเคยถูกกระทํา ยังถูกกระตุนดวยสื่อลามก แตกอน

เรียกวาสิ่งย่ัวยุพฤติกรรมอันตราย ก็โชคดีที่ไดกฎหมายลามกเด็กข้ึนมา ซี่งตองตีความวาอันไหนลามกรับได

และรับไมได ถาลามกเด็กน่ีรับไมได เวลากฤษฎีกาใชกฎหมายก็ต้ังขอสังเกตุใหเกิดขอโตเถียง เวลาเขียน

กฎหมายความผิดทางอาญา ตองชัดเจนวาพฤติกรรมน้ีคือความผิด แตก็ไมสามารถเขียนตัวอยางชัดเจนไดวา

พฤติกรรมแบบน้ีคือลามกเด็ก แตใหผูมีอํานาจตามกฎหมายไปตีความใชกฎหมาย ซึ่งถาผูมีอํานาจตาม

กฎหมายไมสุจริต การตีความเกิดปญหา สุดทายกฎหมายก็จะเสื่อมศรัทธาลงไป เพราะการตีความที่ไมอยูใน

รองในรอย 

 แตดวยยุคการสื่อสารทันสมัย รวดเร็ววินาทีตอวินาที จะใชกฎหมายคอมพิวเตอรจับแทบไมมีโอกาส มี

คนออกแบบใหมข้ึนมา แตคนควบคุมเรื่องน้ีไมใชรัฐ ระบบเอกชนตองรวมมือกันระงับสิ่งเหลาน้ีใหได จากเดิม

ยังตามรองรอยได แตตอนน้ีแทบไมเจอ เสรีภาพทางการสื่อสาร การแสดงความเห็น ชักจะไมใชความจริงใน

สังคมน้ีแลว ตองมีอะไรมากํากับเสรีภาพมากข้ีน สําหรับสื่อลามกอนาจาร ปญหาคือผูใชกฎหมายประยุกต

อยางไร การตีความกฎหมายเปนคุณสมบัติที่จําเปนที่สุดของขาราชการและผูบังคับใชกฎหมาย จบสายไหนไม

สําคัญ สําคัญวาการปฏิบัติหนาที่ในกระทรวงยุติธรรมตองตีความกฎหมายแนนอน ไมวากรณีใด ๆ บางเรื่อง

ตีความจนชินเหมือนไมไดตีความ แตในอนาคตการตีความการบังคับใชกฎหมายที่มีความออนไหว เกี่ยวเน่ือง

กับสังคมวิทยาของประเทศหมายถึงอะไร จะยึดมั่นวาตีความตามอักษร ตองเปนไปตามความชัดเจน คงไมพอ

ในหนาที่ผูบังคับใชกฎหมายในอนาคต ตองเรียนรูวากฎหมายน้ีมีมาที่ไปอยางไร ควรตีความอยางไร จะบังคับ

ใชกฎหมายใหไดประสิทธิภาพสูงสุด ในการรักษาสังคมใหไดมากที่สุด  

 สองปกอนไดโอกาสตีความคําวาหลักนิติธรรมครั้งหน่ึงแลว เปนครั้งแรกของศาลไทยที่กลาเอาคําน้ีมา

ตีความ ทาทายอํานาจฝายบริหาร ถูกผิดก็สุดแลวแต ถือเปนความกลาหาญ คนที่ตีความก็เจ็บตัวกันไป ใน
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อนาคตตอไปหลักน้ีไมใชแคตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ แตจะถูกใชกับดุลยพินิจของขาราชการที่จะใชอํานาจตาม

กฎหมายทุกคน โดยเฉพาะกฎหมายในมุมของสังคม ตองรักษาสังคมน้ีใหได วาสังคมจะเดินไปอยางไร 

กฎหมายเปนสิ่งที่ทุกคนตองเขาใจ เคารพ และปฏิบัติ กฎเกณฑมีใหปฏิบัติไมใชฝาฝน ไมใชแจวที่อยูเหนือ

กฎหมายได ถือเปนผูมีอํานาจมีบารมี แตยุคสมัยน้ีเปลี่ยนไปแลว เอารถหลวงมาไวในบานก็ตองอายขางบาน 

เอามาจอดไดอยางไรรถมีตราราชการ ทุกทานในฐานะผูบังคับใชกฎหมายจากหลายมุม ทั้งกรมพินิจฯ กรม

คุมครองสิทธ์ิ DSI ตองบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งไมมีสอนในมหาวิทยาลัย ตองเกิดจาก

จิตสํานึกวาจะปฏิบัติตามกฎหมายอยางไร  

และหากมีโอกาสรางกฎหมายก็อยากบอกวา มาตรการทางกฎหมาย ถาไมจําเปนอยาใช สวนตัวอยูใน

สวนการพัฒนาบุคลากรดานกฎหมายทั่วประเทศ ป ๆ หน่ึงมีคนเสนองานเขามาปละประมาณ ๔๐ กฎหมาย 

สวนตัวต้ังเปาวาถาใครเสนอจะยกเลิกกฎหมายใหดีเดน แต ๙๘% เสนอขอเพิ่มอํานาจตัวเอง ทั้งที่งานวิจัย 

ทั่วโลกพบวาประเทศจะพัฒนาไดเพราะยกเลิกกฎหมาย ขาราชการติดนิสัยมีอํานาจในมือ ไมใชความพยายาม  

ไมใชสติปญญา ใชอํานาจกฎหมายไปบีบบังคับใหทําตาม สุดทายประชาชนก็เห็นวากฎหมายเปนเครื่องมือ

รังแก จึงไมเคารพกฎหมาย 

สองถามีโอกาสใหเขาชวยงานตองรีบใหชวย ภารกิจของรัฐจะขยายตัวและซับซอนมากข้ึน อยาดึงดัน

ยกอํานาจกฎหมายเพราะคิดวาจะไดดี แตกวาจะเปนกฎหมายก็เกษียณแลว ตองเขียนกฎหมายเพื่ออนาคต 

กระจายความรับผิดชอบสูหนวยงานอื่น หรือเอกชน เชน ตรอ. ตรวจดีกวาขนสงเยอะ ตรวจละเอียดมาก หรือ

ภารกิจดานดูแลสวัสดิการสังคม ตองใชคนมีใจทํางาน คนมีใจดูแลเด็ก คนมีใจดูแลคนชรา คนมีใจดูแลคนดอย

โอกาส ซึ่งมีเยอะแยะ ทําอยางไรใหคนมีใจเหลาน้ีมีกําลัง มีทรัพยากรเพียงพอทํางาน ตองกระจายออกมา ให

คาตอบแทน ก็ไมตองเพิ่มสํานักงาน ไมตองเพิ่มขาราชการ เงินเดือนก็รับเยอะเพราะไมตองแบงใคร ทุกวันน้ีที่

เงินเดือนข้ึนไมไดเพราะคนเยอะ ถึงเกณฑแลว ถาลดคนไดก็เพิ่มเงินเดือนได ตองมองภาพใหออก อยาคิดดึง

คนมาเปนลูกนองเยอะๆ เพื่อใหดูดี ดูเท อะไรที่ไมจําเปนไมใชนโยบายแทๆ ควรกระจายออกไป กฎหมายไมใช

แค ๑๐ ป ๑๕ ป ตองมองไปขางหนา  

 สามคือวิธีคิดหรือใชมาตรการทางอาญาในการบังคับใชกฎหมาย ไมนาใชคําตอบของการบังคับใช

กฎหมายที่มีประสิทธิภาพ กระทรวงยุติธรรมจุดเรื่องยุติธรรมเชิงสมานฉันท ประสบความสําเร็จ เปนตนแบบ

สําหรับกระบวนการบังคับใชกฎหมาย ตนเองขอช่ืนชมกรมคุมประพฤติ สามารถลดคนที่จะเขาไปหองขัง ลด

คนสูกระบวนการอาญาแบบตาตอตาฟนตอฟน ลงโทษดวยความรุนแรง ซึ่งไมไดแกปญหา กรมพินิจฯถือวามี

บุคลากรดานการดูแลเด็กไดที่สุด เขาใจและอบรมเด็กไดดี เพียงแตถูกนํามาใชนอย ยังไมถูกจัดระบบที่สมควร

วา เด็กที่ไมไดเขาสูกระบวนการอาญา จะดูแลอยางไรตอไป 

 ในสวนที่มีความสนุกสนานในการเตรียมพัศดี ที่ฝกเหมือนทหาร เหมือนจะไปรบ ควรคิดวาจะดูแล

ยังใหคนออกมาเปนคนดี เวลาฝกถือปน พรางหนาตา เกินไป อาจยังมีความจําเปนแตไมเยอะ ตองฝกพัศดีใหมี

ความรูดานจิตวิทยา อบรมใหเขาออกมาเปนคนดี พัศดีที่โลกน้ียอมรับคือพัศดีที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเขาได 



๖๐ 

 
ใหเขาเรียกพอแมอยางจริงใจ ทําใหเขาเรียนจบ รูจักเลนดนตรี เปนคนมีธรรมะ น่ีคือพัศดีที่ดีที่สุด ปญหาที่เขา

มีไมไดเกิดจากตัวผูกระทําผิด อยูที่ผูควบคุมทั้งน้ัน หากเขาใจผิดก็ขอโทษ ดังน้ันกระบวนการการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมบังคับใชกฎหมาย ที่สนุกกับการลงโทษทดแทนความผิด บังคับใหหลาบจํา ไมเกิดผลสําเร็จเลย คนที่

มียาบาไมกี่เม็ดตองอยูเรือนจําเปนสิบปไมใชเรื่องที่นาช่ืนชมนัก   

ในทางกฎหมายที่อยากใหทานทั้งหลายไดตระหนักคือ การกําหนดมาตรการใดก็ตาม ถาไมจําเปนอยา

ละเมิดเสรีภาพของประชาชน การใชมาตรการบริหารที่ใชความรูความสามารถของขาราชการของบุคลากร

สูงสุดมีความสําคัญ การกระจายโอกาส การกระจายบริหารจัดการ ภารกิจ หนาที่มีความสําคัญ มาตรการ

อาญาใชไดเทาที่จําเปน  

 ดร.ปวริศร –วันน้ีไดแลกเปลี่ยนมุมมองที่นาสนใจจากผูเช่ียวชาญทั้ง ๒ ทาน เกี่ยวกับกฎหมายที่ตอง

ดําเนินการตามเสาสังคมและวัฒนธรรม โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับสิทธิเด็ก ลําดับแรกตองดูกรอบกติกา ซึ่งกรอบ

ของอาเซียนมีลักษณะพิเศษอยางหน่ึงคือ ทั้งที่มีสภาพบังคับและไมมีสภาพบังคับ เมื่อเขาใจกรอบและพันธะ

กรณีแลวจึงนํามาสูกฎหมายภายในที่เกี่ยวของได ซึ่งมีหลายฉบับ สาระสําคัญคือตองการแกใหเปน Smart 

Regulation  พอมีกฎหมายแลวความสําคัญตอมาคือการบังคับใชกฎหมาย และการปรับใชในภาคปฏิบัติ เพื่อ

วัตถุประสงคสําคัญของการรวมกลุมประชาคมอาเซียน คือ มั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน   

ชวงถามตอบ 

๑. การเคารพใชกฎหมาย 

ผอ.เชวง –เปนคําถามที่กฤษฎีกาในฐานะคนรางและยกรางกฎหมาย ก็ตองถามเชนกันวา ทําอยางไร

กฎหมายจึงมีประสิทธิภาพ ทําใหคนยอมรับและปฏิบัติตาม ซึ่งรัฐธรรมนูญมาตรา ๗๗ (ฉบับราง) เขียนไว

ชัดเจนวาตองทําอยางไร เรามีมรดกเรื่องน้ีมาเปนรอยป เราเคยอยากใช  Civil Law แตสงคนไปเรียน 

Common Law ปรากฎวาสองอยางตีกันมา ๕๐ ป หลังจากเหน่ือยก็ยกเลิก โดยป ๒๕๐๑ หรือ ๒๔๙๘ เกิด

คําถามวาจะเดินอยางไร หลักนิติธรรม หลักนิติรัฐ ก็เกิดข้ึนมา เพราะมีการใชกฎหมายรังแกกัน ผิดอาญาขอ

น้ันขอน้ี คนที่เกิดยุคน้ันก็เดินย่ืนซองสีนํ้าตาลไปทุกแหง ไมพอใจที่ไหนก็ย่ืน ใชกฎหมายเลนแงย่ืนเงื่อนไข เต็ม

บานเมืองไปหมด แตคนพวกน้ีก็กําลังหมดไป คนรุนใหมก็จะเกิดข้ึน คนรุนหลังเริ่มยอมรับไมได เหมือนเห็น

คนขับรถยอนศร เราอยายอนศรเองก็แลวกัน  
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๒. การบังคับใชกฎหมาย  

 พ.ต.อ.สุนทร - กฎหมายก็คือกฎหมาย ทําอยางไรใหมีสภาพบังคับ ไมมองวาฝงไหนพวกใคร   ฝงไหน

ถูกฝงไหนผิด กฎหมายตองเปนกฎหมาย และควรช้ีแจงใหประชาชนทราบวา  ทุกอยางเปนไปตามข้ันตอนของ

กฎหมาย  ไมมีฝายไหนมีอภิสิทธ์ิอยูเหนือกฎหมาย  เมื่อบริบทของสังคมกําหนดใหเปนความผิด  เพื่อความ

สงบสุขของคนสวนใหญ  การกระทําน้ันก็เปนความผิด   
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ประวัติวิทยากร 

ชื่อ – นามสกุล  นายเชวง  ไทยย่ิง 
ตําแหนง  ผูอํานวยการสถาบันพฒันานักกฎหมายมหาชน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
การศึกษา  - ครุศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
   - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
   - นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 
ชื่อ – นามสกุล  พ.ต.อ.สุนทร  อรุณนารา  
ตําแหนง  ผูกํากบัการตรวจคนเขาเมืองจังหวัดเลย สํานักงานตรวจคนเขาเมือง 
การศึกษา  -รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รปบ.ตร.) โรงเรียนนายรอยตํารวจ รุนที่ ๔๗ 
   -นิติศาสตรบัณฑิต (นบ.) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
   -การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) มหาวิทยาลัยบรูพา 
 
ชื่อ – นามสกุล  ดร.ปวริศร  เลิศธรรมเทวี 
ตําแหนง  อาจารยประจําคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยกรงุเทพ  
การศึกษา  - Doctor of Philosophy (Ph.D.) (Herchel Smith Scholarship) The  
   University of London, United Kingdom 
   - Certificate of Private Internal Law at The Hague Academy of  
   International Law, The Netherlands 
   - Master of Laws (LL.M.) The University, Australia 
   - Master of Laws (LL.M.) Macquarie University, Australia 
   - นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) มหาวิทยาลัยรามคําแหง  
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ภาพบรรยากาศ 
อภิปรายเรื่อง 

ภาพสะทอนทางกฎหมายในการคุมครองสิทธิและสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชน 
ในมุมมองดานเสาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 
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สรุปยอการอภิปราย เรื่อง 
ประสบการณและมมุมองในการดําเนินการคุมครองสิทธิและสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชน 

 

ผูรวมอภิปราย 
- ดร.ขัตติยา รัตนดิลก นักจิตวิทยาคลินิกชํานาญการพเิศษ 

  รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพฒันา กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน  
- นายเรืองศักด์ิ กลบัเนียม หัวหนาฝายสวัสดิการสังคม 
กรมกจิการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย 
- พ.ต.ต.จตุพร อรุณฤกษถวิล ผูอํานวยการสวนปองกันและปราบปรามการคามนุษย ๒ 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ    
 

ผูดําเนินการอภิปราย 
น.ส.นรีลักษณ  แพไชยภูมิ  นักวิชาการยุติธรรมชํานาญการ  กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ 

 

 
 
๑. แนะนําองคกร ภารกจิ และกรณีตัวอยางของผูรวมอภิปรายแตละทาน 

 

 พ.ต.ต.จตุพร กลาววา DSI มีหลัก ๕ ขอในการรับเปนคดีพเิศษคือตองใชวิธีสืบสวนสอบสวนเปนกรณี

พิเศษเปนอาชญากรรมขามชาติเปนอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ เปนผูมอีิทธิพล และเปนผูเกี่ยวของระดับช้ัน

ผูใหญที ่DSI ตองสืบสวนสอบสวนเหมือนไมเกี่ยวกับเด็ก แต DSI ก็มีศูนยตอตานการคามนุษย ซึ่งจะทํางานทัง้

สืบสวนและชวยเหลือ 

พ.ต.ต.จตุพร ยกตัวอยางเด็กหญิงดี อายุ ๑๔ แชทกับเด็กชายอายุ ๑๖ และมีอะไรกัน พอฝายหญงิ

จับไดจงึเรียกรองคาเสียหาย แตฝายชายไมมีให และอัตราโทษชําเราเด็กตํ่ากวา ๑๔ คือจําคุกตลอดชีวิต ถือวา

แรงมาก กระทัง่ไปขอความชวยเหลือจากกรมคุมครองสิทธิ ตอมาตรวจพบวาฝายเด็กหญิงมกีรณีแบบน้ีและมา

ขอรับสิทธิชดเชยแลว ๓ ครั้ง หางกันครัง้ ๔ เดือน จึงเปนขอสงสัยวาพอรูเห็นหรอืไม ขณะที่ฝายชายทีเ่ดิมเปน

ผูกระทําก็คลายเปนผูถูกกระทํา เมื่อตามแมฝายหญิงมาคุยก็เลาวาลกูมรีอยชํ้าที่คาดวาเกิดจากพอทบุตี ตอมา

มีการวางแผนชวยเหลือกับหลายหนวยงาน เบื้องตนคือแยกเด็กออกมากอน แลวสบืเสาะหาขอเทจ็จริง  

 

 คุณเรืองศักด์ิ เลาถึงบานพักเด็กและครอบครัววามทีกุจังหวัดเพื่อใหการชวยเหลอืเด็กสตรีและ

เยาวชน ที่ประสบปญหาทางสังคมถูกทํารายมา หลักการคือสงเคราะหและคุมครอง โดยไมเลือกวาสญัชาติใด

หรืออาจมาเปนครอบครัวก็ได จากน้ันเลาเสริมถึงกรณีเด็กหญิงดีวาไดรวมพจิารณาพฤติการณทีผ่านมา แมยัง
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ไมชัดเจน แตก็มีอํานาจแยกเด็กเพื่อสืบเสาะกอนได ตามกฎหมายใหครัง้ละ ๗ วันทัง้หมดไมเกิน ๑ เดือน ซึง่

ขณะไปรับตัวก็ไดคุยกับพอที่มบีุคลิกยอมผมสทีอง โดยเมื่อรับเด็กมาตรวจกพ็บวาเด็ก IQ ดีมาก ตอมาซกั

ประวัติพบวาพอเปนนักดนตรี มีอาการโรคเครียดที่เปนพอเลี้ยงเด่ียว คดีแรกเกิดตอนเด็กหญงิไปอยูกบัปู

เพราะพอตองรักษาตัวและเมื่อพอทานยาจะหลับ เด็กหญงิก็หนีเที่ยว กรณีน้ีจึงเปนเรือ่งศักยภาพการเลี้ยงดู

ของพอ และพฤติกรรมของลูก  

 (คลิปขาว ๓ มิติ กรณีชวยเด็กสาวชาวไทใหญจากการคามนุษย)  

คุณเรืองศักด์ิ กลาวถึงกรณีในคลิปวาเด็ก ๓-๔ คนน้ีมีบัตรหมด แจงอายุ๑๙แตดูจากหนาตาแลวไมนาใช 

สื่อสารภาษาไทยไมได และตัดสินใจรับตัวมาจากตํารวจทองที่เพื่อสบืเสาะกอน  โดยขอตรวจพิเศษจาก

โรงพยาบาลพบวามวลกระดูกเด็กอายุ ๑๕-๑๖ ป จึงเขาคุมครองตามพรบ.คุมครองเด็ก และทราบผานลามวา

ถาไมรับมากวันน้ันจะถูกสงตัวไปขายบรกิาร โดยเด็กจายเงินเพื่อหลบหนีเขาเมอืงมาทํางานกอสราง พรอม

แนะนําถาพบกรณีคลายเชนน้ี เจาหนาที่ตองตัดสินใจใหเร็ว พรอมทําความเขาใจกบัหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน

กรณีน้ีก็ขอตํารวจรบัตัวมากอน หากพสิูจนแลวไมใชจึงสงกลับไปดําเนินคดี และถาหลายหนวยงานประสาน

รวมกัน มีขอมลูเพียงพอ กจ็ะวางแนวทางชวยเหลือเบื้องตนไดดี 

 

 พ.ต.ต.จตุพร เลาถึงขบวนการนําพาแรงงานที่กําจัดไมหมดวา เพราะเที่ยวเดียวก็คุม อัดมา  ๓๐ คน
เฉลี่ยคนละ ๗-๘,๐๐๐  บาท เปนเงินรวมกวา๒๐๐,๐๐๐ บาท แมถูกจับคนขับก็เปนแคคนรับจาง โดนขอหา
ชวยเหลือสวนมากศาลพิพากษารอรถตูไมเคยยึด สวนโรฮิงญาก็ไดมีโอกาสทําคดีต้ังแตป ๕๒พบวาชวงแรกเปน
เรือไมขนาดเล็ก ลอยตามแรงลม ผูหลบหนีมกัเปนชาย โดยผูนําพาจะเอาชาวโรฮงิญาไปไวในแคมป กอนถาม
วามีญาติหรอืไม ใหเอาเงินมาไถตัวออกไป  ตอนน้ีมีผูหลบหนีหญงิและเด็กมาเพิม่เพราะเปนเรอืใหญ เด็กพวก
น้ีตนเองไมแนใจวายังอยูในบานพักคุมครองหรือเปลา จะเห็นวามีการนําภาษีประชาชนมาดูแล  แตจากทีเ่คย
อยูในสถานคุมครอง ๑๐๐ คน ตอนน้ีเด็กออกมาเยอะแลวนะ ตอนน้ีเหลอืไมกี่คน ก็ไมรูวาเด็กพวกน้ีออก
มาแลวจะสรางปญหาในอนาคตหรือไม  
 
 ๒. กรมพินิจฯมีการพัฒนามาตรฐานระดับอาเซียนข้ึน เพือ่ดูแลเด็กที่ขามพรมแดนมากระทําความผิด
มีการพฒันามาตรฐานอยางไร และมีการรวมมือกบัองคกรระหวางประเทศและระดับภูมิภาคอยางไร 

ดร.ขัตติยา นําเสนอประเด็นการดําเนินการดานการคุมครองสิทธิเด็กและสวัสดิภาพของเด็กและ

เยาวชนที่เขาสูกระบวนการยุติธรรม โดยสรุปไดวาในประเทศไทยการคุมครองเด็กและเยาวชนกลุมน้ียังคงตอง

ใหความสําคัญเพิ่มข้ึน ทั้งในสวนของการสรางความตระหนักของคนในสังคมถึงความรับผิดชอบรวมกันในการ

อบรมเลี้ยงดูและสงเสรมิพัฒนาการ เพื่อการปองกันไมใหมกีารปฏิบัติที่ไมเหมาะสมตอเด็กและเยาวชน ทั้งการ

ทอดทิ้ง ไมดูแลใหความรกัและความอบอุน การขาดการสงเสริมพัฒนาการตามวัย และการใชความรุนแรง ทั้ง

ทางรางกายและจิตใจตอเด็กและเยาวชน ซึ่งปจจัยเหลาน้ีเปนปจจัยที่นําไปสูการเกิดปญหาพฤติกรรมและการ

กระทําความผิด จนเด็กตองเขาสูกระบวนการยุติธรรม ซึ่งผลการศึกษาวิจัยแสดงใหเห็นวาการที่เด็กเขาสู

กระบวนการยุติธรรมต้ังแตอายุยังนอยจะมผีลเสียตอเด็กในระยะยาว นอกจากปญหาการที่เด็กและเยาวชน



๖๖ 

 
ขาดการคุมครองสิทธิและสวัสดิภาพที่เหมาะสม เมือ่เด็กและเยาวชนกระทําผิดและเขาสูกระบวนการยุติธรรม 

กระแสขาวและสื่อตางๆทีมุ่งขายขาวในหลายกรณีก็ยังขาดการควบคุมใหคํานึงถึงสิทธิเด็กและเยาวชน  

โดยเผยแพรภาพ เสียง หรือการลงรายละเอียดขอมลูทีส่งผลใหเกิดความเคียดแคนเกลียดชัง และเกิดกระแส

มุงเนนใหเพิม่การลงโทษดวยความรุนแรง ซึ่งขัดกบัขอกําหนดมาตรฐานของสหประชาชาติตางๆ ที่กําหนดให

ประเทศทีเ่ปนภาคี ในอนุสญัญาวาดวยสิทธิเด็กในสวนเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมปฏิบัติตอเด็ก

และเยาวชนกลุมน้ีโดยคํานึงถึงสิทธิและการคุมครองจากการกระทํารุนแรงตางๆ ที่อาจเกิดข้ึนในระหวางการ

ดําเนินการในกระบวนการ  

นอกจากน้ีกรมพินิจฯ จะมีแนวทางในการพฒันากระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชน ใหมีมาตรฐาน

สอดรบักับที่กําหนดของสหประชาชาติสําหรบัเด็กไทยแลว กรมฯ ยังมกีารดําเนินงานเชิงรุกในการเปนผูนําใน

การพัฒนาแนวทางปฏิบัติตอเด็กและเยาวชนที่กระทําผิดที่ไมใชเด็กไทย โดยมีการกําหนดเปนเปาประสงคของ

กรมทีส่อดคลองกับยุทธศาสตรของกระทรวงยุติธรรมที่ต้ังเปาหมายทีจ่ะเปนผูนําในกระบวนการยุติธรรมของ

อาเซียน โดยเปนการเตรียมความพรอมเขาสูอาเซียนของหนวยงาน โดยการประสานความรวมมือกบัสถาบัน

เพื่อการยุติธรรมเด็กและเยาวชนนานาชาติ (International Juvenile Justice Observatory: IJJO) ในการ

จัดประชุมสมัมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูและจัดทําแนวแนะ (Guideline) รวมกันในการปฏิบัติตอเด็กและเยาวชน

ที่กระทําความผิดขามพรมแดน ใหไดรับการปฏิบัติโดยคํานึงถึงสทิธิเด็กและเยาวชนตามมาตรฐาน

สหประชาชาติวาดวยการปฏิบัติตอเด็กและเยาวชนที่เขาสูกระบวนการยุติธรรม โดยกรมพินิจประเทศไทย

รวมกับสถาบัน IJJO จะรวมกันผลกัดันใหแนวแนะน้ีเขาไปสูกลไกของ ASEAN เพื่อใหนําไปสูการปฏิบัติเพื่อให

การคุมครองเด็กแบบไรพรมแดน 

 
ชวงถามตอบ ... การลงโทษเด็กกบัผูปกครอง และมาตรการ ๔๔ กรณีเด็กแวน 

 คุณเรืองศักด์ิ เสริมวาสวนใหญเกิดจากผูปกครองไมมีเวลาดูแลตองทํามาหากิน เด็กถาไมอยูกบัพอก็
อยูกับแมคนใดคนนึง เด็กขาดการดูแลต้ังแตตนแลว เห็นเด็กขาดกต็ามใจดวย จนวันหน่ึงไมไหวแลวมกีารนํามา
ฝากบานพกั หวังใหอยูในกรอบ ก็ตองมาน่ังคุยทําความเขาใจกัน หาสาเหตุที่แทจริงเพือ่แกใหตรงจุด 
 

พ.ต.ต.จตุพร ใหความเห็นวานึกถึงตราช่ัง ฝงซายคือสิทธิเด็ก ฝงขวาคือการบงัคับใชกฎหมาย เห็นวา
ถาใหสิทธิมาก การบังคับใชกฎหมายก็จะนอย ปญหาเด็กแวนรถไมถูกยึด พอปลอยตัวพรุงน้ีกเ็อาใหม ทั้งที่การ
จับเด็กแวนไมใชเรื่องงาย ตํารวจตองใชกําลังเยอะบางครั้งตํารวจถูกชนตาย ตองออกมาตรา ๔๔เพราะจับแลว
จับอีกก็ยังไมจบในมมุมองของการบงัคับใชกฎหมายก็จําเปนที่ตองไปบังคับใชกบัผูปกครอง ซึง่อาจคุยกันกอน 
ถาปรามไดก็ปราม ถาหากปรามไมไดก็ตองมีบังคับใชกฎหมาย  

 
 

 
 
 



๖๗ 

 
 

ดร.ขัตติยา กรณีการเพิ่มใหมีการลงโทษผูปกครองถาเด็กกระทําผิดน้ัน ความจริงแลวกฎหมาย
ประเทศไทยตาม พ.ร.บ.คุมครองเด็กน้ัน ไดมีการกําหนดใหมีการลงโทษผูปกครองในกรณีที่เลี้ยงดูเด็กไม
เหมาะสม ทัง้การกระทํารุนแรงในรูปแบบตางๆ หรอืการปลอยปละละเลยจนเด็กกระทําการที่เดือดรอนตอ
ผูอื่น แตไมคอยมีการบงัคับใชกัน ซึ่งการเพิ่มการลงโทษตอผูปกครองในกรณีทีเ่ด็กทําผิดน้ันอาจไมแกตนเหตุ
ของปญหาทัง้หมด คือการทีผู่ปกครองขาดทกัษะในการดูแลลูก ไมมเีวลา ตองหาเชากินคํ่า การลงโทษ
ผูปกครองซ้ําทําใหย่ิงมปีญหาความขัดแยงในครอบครัวและปญหาเศรษฐกจิในครอบครัวจากการขาดรายได
หากตองถูกควบคุมตัว เน่ืองจากไมมเีงินเสียคาปรับ การใชมาตรการทางกฎหมายตางๆในการแกปญหาการ
กระทําผิดของเด็ก ควรตองมีการทบทวนถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลดวยเสมอวามันชวยแกปญหาได
หรือไม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๘ 

 
 

การอภิปราย เรื่อง 
ประสบการณและมมุมองในการดําเนินการคุมครองสิทธิและสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชน 

 

ผูรวมอภิปราย 
- ดร.ขัตติยา รัตนดิลก นักจิตวิทยาคลินิกชํานาญการพเิศษ 

  รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพฒันา กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน  
- นายเรืองศักด์ิ กลบัเนียม หัวหนาฝายสวัสดิการสังคม 
กรมกจิการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย 
- พ.ต.ต.จตุพร  อรุณฤกษถวิล ผูอํานวยการสวนปองกันและปราบปรามการคามนุษย ๒ 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ    
 

ผูดําเนินการอภิปราย 
น.ส.นรีลักษณแพไชยภูมิ นักวิชาการยุติธรรมชํานาญการ กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ 

 

 
 
คุณนรีลักษณ – วันน้ีจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู การทํางานเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน ถายทอดมุมมอง

ตางๆ ดานการคุมครองสิทธิของเด็กและเยาวชน รวมถึงสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชน โดยเช่ือมโยงการ

ทํางานตางๆ ตามเสาดานประชาสังคมและวัฒนธรรมของอาเซยีน กอนจะเขาสูเน้ือหาอยากจะใหทานวิทยากร

ชวยแนะนําองคกรของทานวา มีบทบาทภารกิจเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิและสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชน

อยางไร และแตละทานปฏิบัติภารกิจที่เกี่ยวของกับเด็กและเยาวชนอยางไร ซึ่งจะเริ่มปูพื้นในระดับระหวาง

ประเทศและอาเซียนโดย ดร.ขัตติยา จากน้ันจะตอดวย ผอ.จตุพร ซึ่งไดยกกรณีจากการดําเนินการจริง เพื่อให

ทุกทานไดเห็นเปนรูปธรรมวา ในการดําเนินการเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิเด็กและเยาวชนกรมสอบสวนคดี

พิเศษมีการดําเนินการอยางไร และลําดับสุดทายหัวหนาเรืองศักด์ิจากกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวง 

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย.ไดดูแลสิทธิและสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชนที่ตกเปนเหย่ือ

อยางไร 

 

ดร.ขัตติยา - โดยทั่วไปเวลาเรามองงานของกระทรวง ในภาพที่กวางมาก และเวลาที่กรมพินิจและ
คุมครองเด็กและเยาวชนประสานงานกับ สป. หรือหนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ยังมีความเขาใจที่
คลาดเคลื่อนหรือไมตรงกัน และคิดวา ถาทุกคนที่ทํางานในสวนที่เกี่ยวของ ในสวนของ สป .ยธ. เองหรือ
อาเซียนเอง สามารถชวยงานดานการคุมครองสิทธิและสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชนที่เขาสูกระบวนการ
ยุติธรรมไดดีย่ิงข้ึนก็จะเปนกําลังรวมกัน ซึ่งในวันน้ีมี ๒ เรื่องที่อยากใหทุกคนออกไปจากหองน้ีแลวรูเลยวา  
ที่เราพูดถึงเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม เปนใครแลวทําไมถึงตองไปทําอะไรที่ดีๆ ใหกับเด็กและ
เยาวชน และในสวนกรอบการทํางาน ของกระทรวงยุติธรรมกับในสวนของความสัมพันธกับโลก กับอาเซียน
กระทรวงยุติธรรมสามารถดําเนินการอยางไรไดบางเพื่อตอบโจทยของอาเซียน 



๖๙ 

 

 
 
จากภาพ คนในสังคมที่เกิดความคับของใจเรื่องสิทธิของเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมใน

กรณีที่เด็กเปนผูกระทําผิด เชนตัวอยางในภาพเปนกรณีที่เด็กไปยิงแฟนเขาเสียชีวิตซึ่งผูกระทําผิดยังเปนเด็กอยู 
แตเวลายิงกลับยิงได ที่นําเสนอเพราะอยากจะใหเกิดมุมมองวา เราเขาใจเหมือนกันนะวาถาเขาเปนคนที่ถูก
ผลกระทบ จากการกระทําของเด็ก ยอมมีความรูสึกที่ไมดี กระทรวงยุติธรรมก็บอกวาไมไดนะคุณตองคุมครอง
สิทธิของเด็กขณะเดียวกันกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพก็ตองคุมครองสิทธิของผูเสียหายดวยไหม อันน้ีตองให
เห็นภาพวา คนที่ไมอยากจะคุมครองสิทธิก็มี คนที่อยากจะคุมครองสิทธิก็เหน่ือยกวา สิทธิและสวัสดิภาพของ
เด็กและเยาวชนที่กระทําผิดในกระบวนการยุติธรรมตองไดรับโทษเทากับผูใหญหรือเปลา กรณีผูใหญขมขืน
ตองประหาร แลวถาเกิดคนที่ขมขืนเปนเยาวชนทีอ่ายุตํ่ากวา ๑๘ ป ประหารไดไหม ประเด็นน้ีเปนสิ่งที่คนใน
กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนถูกถามเสมอ เวลามีคดีประเภทน้ีเกิดข้ึน คําตอบในใจเราคืออะไร
หลายๆคนในหองน้ีอาจจะคิดวา ถาเด็กทําช่ัวขนาดน้ัน เด็กก็สมควรแลวแตบางคนคิดวาตองใหโอกาสเด็กซึ่ง
ตองถามกอนวาทําไมเด็กคนนึงเขามาสูการกระทําความผิดได (ถามความเห็นผูเขารวม)เพราะอะไรเด็ก และ
เยาวชนทีอ่ายุตํ่ากวา ๑๘ ป ถึงกระทําความผิด เหตุผลคือ....… 

 
ผูเขารวม ๑ - เด็กยังไมรูวาสิ่งที่เขาทํามีผลตอใครอยางไร 
ผูเขารวม ๒– เด็กที่กระทําผิดสวนมาก ขาดการดูแลจากผูปกครอง ดูจากขาวเด็กพวกน้ีอยูใน

สิ่งแวดลอมไมดี ยังไมสามารถแยกแยะผิดชอบช่ัวดีได 
 



๗๐ 

 
ดร.ขัตติยา -ประเด็นแรกที่พูดคือสมองยังเด็ก ยังคิดไมรูผิดชอบช่ัวดี นอกจากที่ยังเด็กอยูแลว ยังไมมี

ใครมาบอกเขาวา อะไรถูกอะไรไมถูก ใชไหมสมมุติเราเดินไปเห็นคนทิ้งขยะ เรามักจะดาในใจวาพอแมไมสั่ง
สอน ถูกตองไหมพอแมไปไหนทําไมไมบอกกลาววาไมถูกแลวทําไมถึงปลอยปละละเลยเด็กมีประเด็นเพิ่มเติม 
 

ผูเขารวม ๓ –เด็กคือเหย่ือ หมายถึงเด็กไดรับผลกระทบจากสิ่งแวดลอม ไมวาจากครอบครัวหรือ
สังคม แลวพัฒนามาเปนพฤติกรรมอาชญากรรม 
 

ดร.ขัตติยา –ประเด็นน้ีทําใหเราเห็นวา คนที่เปนผูกระทําผิดแทจริงแลวคือเหย่ือ ถาเขาเกิดมาแลว
ไดรับการเลี้ยงดูที่เหมาะสม ไมมีใครไปตีเขา ไมมีใครทําสิ่งที่ไมดีใหเขาเห็น ไมมีใครเอายาเสพติดมาย่ืนใหไมมี
ใครเอาปนไปวางใหเขาหยิบข้ึนมายิง หรือเขาไดรับโอกาสในการเรียนรูและพัฒนาที่เหมาะสมแบบเทาที่คนอื่น
ควรจะไดรับ เขาก็คงไมมาทําตรงน้ีคือเราถอยออกมาแลวมองวาทําไมเขาถึงทํา เขาเปนเหย่ือ สังคมบอกขมขืน
ประหารชีวิต สังคมบอกเด็กโจ เลวมาก ฆาพอทรพีตองทําอยางไรใหเข็ดหลาบ มีคนมองวาเข็ดหลาบคืออะไร 
สวนตัวจะไมมองในเรื่องการลงโทษ จะไมพูดถึงในวันน้ีแตจะพูดวามีกระแสและอยากใหพวกเราทุกคนที่
ทํางานในกระทรวงยุติธรรม เขาใจตรงกันวาที่เราทํางานเพื่อเด็กและเยาวชน เราไมไดทํางานเพราะกลัว UN 
มาตําหนิ แตเรารูวาสิ่งที่เราตองทํางานเพื่อพยายามจะชวยเด็กและเยาวชน คือเด็กและเยาวชนทุกคนตางเปน
คนที่เปนผูเสียหายมากอนทั้งสิ้น ในกระบวนการชีวิตของเขา 

กระแสในชวงปที่ผานมาบอกวา ทําไมตองไปทําตามที่ตางชาติบอก จริงๆมีขอกําหนด ๒ อยาง คือ ขอ 
๑ เราเปนคนดีดวยตัวเราเองเราทําอยูแลวถึงไมมีใครมาบอกเราก็ตองรูวาเราก็ตองดูแล เพราะเขาเปนเหย่ือ 
ขอ ๒ ประเทศไทยเขาเปนสมาชิกของโลก แลวในที่ประชุมสมาชิกของโลกวา เราจะทํายังไงกันดีกับเรื่อง
เหลาน้ี ซึ่งถาเปนเรื่องของขอตกลงรวมกัน ถาเราทําขอตกลงกับเรื่องบางเรื่องแลวเราตองทําตามน้ันถาเราไม
ทําเพื่อนสมาชิกในโลกก็จะเขามาดูไดนะวาเราทําหรือไมทํา ซึ่งก็คือTreatyหรือ สนธิสัญญา เวลาที่เราเปน
สมาชิกโลกน้ี โลกบอกวาหามตีเด็ก เราไปลงนามแลวเราเห็นชอบกับคําพูดเหลาน้ัน เขาจะมาดูทุกๆ ๕ ปวาตี
เด็กไหม ทําไมยังตีอยู แลวก็จะมีการทําอะไรบางอยาง การจัดลําดับประเทศ ซึ่งคนที่ไปรายงานก็จะเปน
ตัวแทนของ สป. กต. ไปบอกวาประเทศไทยทําไดหรือไมไดเพราะอะไรแลวก็จะโดนประณามในที่ประชุมบาง 
อันน้ีก็เปนเรื่องสนธิสัญญาที่ทุกคนตองทําและบังคับตามกฎหมาย  

Human Life Standards คือปฏิญญาที่จะบอกสิ่งที่เราควรดูแลคนในประเทศของเรา วาจะดูแลแบบ
ไหนในเรื่องของสิทธิมนุษยชน รวมถึงการดูแลเด็กดวย จะบอกวามาตรฐานระดับนานาชาติ ทั้งในสวนของโลก
และสวนภูมิภาคมีอะไรบาง ถาอยากทํากรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนหรือกรมอื่นๆที่เกี่ยวของใหดีข้ึน
ในเรื่องการดูแลเด็กและเยาวชน  ทําอยางไรไดบางไมตองคิดเรื่องใหมแลวไปเปดสนธิสัญญา อนุสัญญา เรื่อง
ของปฏิญญาแนวแนะ เรื่องของ Convention on the Life of the Child ซึ่งจะบอกไววาในสวนเด็กทั่วไป
และเด็กในกระบวนการยุติธรรมตองทําอยางไร เด็กในกระบวนการยุติธรรมเปนเด็กกลุมเปราะบาง หมายถึง
เด็กที่อยูในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนหรืออยูในสถานควบคุม ตองดูแลเรื่องสิทธิเปนพิเศษ มัน
ตรงกันขามนะ เรามองวาเด็กทําผิดไมตองใหสิทธิเขา ทําไมตองใหสิทธิเปนพิเศษกับเด็กกลุมน้ี ในระเบียบ
ปกกิ่ง ริยาด ฮาวานาจะบอกในเรื่องการบริหารงานยุติธรรมเด็กและเยาวชนเพื่อคุมครองสิทธิของเด็กและ
เยาวชนเตองใชการควบคุมตัวเปนทางเลือกสุดทาย ตองรักษาโดยแกไขเปนรายบุคคล ตองใหโอกาสเขาหันเห
คดี ตองไมมีโทษประหาร ตองไมเอาเขาสูกระบวนการยุติธรรมตอนที่อายุตํ่าเกินไป คําถามก็คือวากฎ ๑๐ กวา
ขอที่พูดถึง นําไปสูแนวทางปฏิบัติของหนวยงานของเราอยางไรบาง กฎเหลาน้ีที่เรารางกฎหมาย กระทั่งกรณีที่



๗๑ 

 
เปน Conflict with the Law กับ Contact with the Law ก็เปนประเด็นถกเถียงเหมือนกัน ซึ่งจะเลาใหฟง
ในชวงที่ ๒ 

คําวา Conflict คือเด็กที่กระทําความผิดContact คือเด็กที่เขามาในกระบวนการยุติธรรมดวยเหตุเปน
ผูเสียหายก็ได เปนพยานก็ได อันน้ีก็มีบอกอยูแลววาตองทําอยางไรกับพวกเขา ฉะน้ันสิ่งน้ีถาเราทําในแวดวง
ของกระบวนการยุติธรรมเด็ก เราก็ตองรู เราตองเขาใจวาเขาเขียนไวอยางไร สิ่งที่เราทํามันสอดคลองแลวหรือ
ยัง เรื่องที่เราคุนเคยปที่แลว UN model Strategy เรื่องของการลดการใชรุนแรงในเด็ก อันน้ันคือเรื่องของ
การ Contact ดวยConflictดวย คือคนทําผิดก็เอาพยานผูเสียหายก็เอาดวย หมายถึงวาเราอยากจะเขามาดูแล
พวกเขาและประเทศไทยก็เปนหน่ึงในประเทศที่ผลักดันใหเกิดสิ่งเหลาน้ีข้ึน ซึ่งการลดความรุนแรงตอเด็กกจ็ะมี
เด็กในกระบวนการคุมครอง เด็กในกระบวนการยุติธรรม และเด็กทั่วไปซึ่งมีขอกําหนดทั้งบังคับโดยกฎหมายให
ประเทศตองทํา เปนแนวแนะวิธีการคิด เปนกรอบการทํางาน และเปนขอเสนอแนะมากมาย แตที่สําคัญเวลา
ทํางานเรื่องของเด็กและเยาวชนตองคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของเด็กเปนสําคัญ อันที่สองคือตองรูวาเคารพสทิธิ
เขาไหมสิทธิของเขามีอะไรบาง เรื่องของสิทธิที่จะมีชีวิตรอด สิทธิที่จะไดรับการปกปองจากความรุนแรง สิทธิที่
จะไดรับการพัฒนา และมีสวนรวมในสิ่งที่สําคัญสําหรับตัวเขา ซึ่งเปนสิทธิพื้นฐานของเด็กทุกคนไมใชเฉพาะ
เด็กในกระบวนการยุติธรรม แตเด็กในกระบวนการยุติธรรมย่ิงตองคํานึงถึงสิทธิของเด็กสิทธิที่จะไดมีสวนรวม
ในการที่จะพูดในสิ่งที่เกี่ยวของกับเขา ไมวาคุณจะมาจากไหนเปนใคร ขาวดําตํ่าสูงหรือจน รวย เปนตางชาติ
หรือประเทศไทย ถาคุณเปนเด็ก คุณตองไดรับการปฏิบัติที่เทาเทียมกัน ฉะน้ันในสวนที่เราจะดู ก็จะมีเรื่องวา
เราตองทํายังไง ที่จะปองกันไมใหเด็กเขาสูกระบวนการยุติธรรม ๒ คือการบริหารงานยุติธรรม และ ๓ คือกรณี
เด็กที่สูญเสียอิสรภาพจากการควบคุมตัว อันน้ีก็เปนสิ่งที่อยูในกรอบ ๑๐ ขอ ที่เปนอนุสัญญาและสนธิสัญญา  

กระบวนการยุติธรรมของไทยก็มีกรอบในการพัฒนาซึ่งกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน ทํางาน
ภายใตกรอบ พรบ.ศาลเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่เขียนข้ึนเพื่อใหการคุมครองใหสอดคลองกับ
อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก ตองจินตนาการวาคนที่รางกฎหมายฉบับน้ี ตองศึกษาตําราที่เกี่ยวของกันทั้งหมด วา
ตองทําอยางไรบาง เวลาจับตัวเด็กมาจะตองทําอยางไรบางในการที่จะตองดําเนินคดี คําตอบคือเรามีกรอบการ
ทํางานคือการพัฒนาใหสอดคลองกับอนุสัญญาพวกน้ันอยูแลว แตในทางปฏิบัติเปนอยางไร สมมุติเราเปนเด็ก
ตํ่ากวา ๑๘ ป อายุเกินสิบ ๑๐ ปแตไมเกิน ๑๘ ปแลวตํารวจจับมา กฎหมายบอกวาตองตรวจสอบการจับกุม
ภายใน ๒๔ ช่ัวโมง เพื่ออะไร เพราะถาตํารวจซอมก็จะไดเห็นวามีบอบชํ้าอะไรไหม หรือไมไดผิดจริงแลวจับมา
ทําไมมีหมายมีเหตุไหม ถาจับโดยไมถูกตอง หรือจับโดยมิชอบ ก็ปลอยตัวไดเลย กฎหมายเขียนวาอยางน้ัน นี่
เปนการคุมครองสิทธิในครั้งที่ ๑ ซึ่งก็สอดคลองกับขอกําหนด ๑๐ กวาขอที่พูดถึง จากน้ัน ภายใน ๒๔ ช่ัวโมง 
ศาลตรวจสอบการจับกุม ถาจับโดยชอบก็พิจารณาอีกวา เขาควรกลับไปบานกอนไหม ใหประกันตัว หรือถูก
ควบคุมคืออยูในสถานควบคุมกอนตัดสิน เพราะอะไร ก็ตองรูวาเด็กคนน้ีอาจเปนอันตรายตอตัวเขาไหม 
อันตรายตอผูอื่นไหม ออกไปแลวอาจไปทํารายผูเสียหายหรืออาจไปทํารายคนอื่น เปนการละเมิดสิทธิเด็กคน
อื่นไหม ตองคํานึงถึงตรงน้ันควรใหอยูสถานแรกรับ หรือใหปลอยตัว แลวตองมีกระบวนการวาจะตองแกไข
ฟนฟูตัวเขา จะเอาเขาไปในสถานควบคุม หากจับเขาไวสัก ๓ เดือน ถาไมมีมูลเหตุ ถาไมจําเปนตองอยู ก็ตอง
ไมใหอยู อันน้ีก็คือเรื่องการคํานึงถึงสิทธิของเด็กเมื่อเขามาในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งเรามีกระบวนการดูแลอยู
พอสมควร 

แตปญหาคือปน้ีประเทศไทยไปรายงานความคืบหนาในการทํางานของเรา พบวาอาจมีหลายเรื่องที่
ตองพัฒนา แตเรื่องที่ตางชาติเห็นวายอมไมไดก็คือเรื่องอายุข้ันตํ่า ที่เขาเขียนไวอนุสัญญาสิทธิเด็กแลวเราก็ไป
ตกลงกับเขามาเรียบรอย ซึ่งเปนการบังคับวาข้ันตํ่าอายุตองไมตํ่ากวา ๑๒ ปแตประเทศไทยกําหนดไวอยูที่ ๑๐ 
ปและเวียดนามนาจะ ๑๔ ป ประเทศอาเซียนเรายังอยูมี ๒-๓ ประเทศที่ตํ่ากวาเกณฑของสหประชาชาติอยู ตํ่า
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กวามีผลอะไร ตํ่ากวาก็คือถูกประณาม เขาบอกแลววาถาเปนอนุสัญญาแลวมันไปเขาเปนตราสารอันนึง ก็จะ
ทําใหรูวาประเทศไทยไปตกลงวาจะทําตามน้ัน แตเราไมไดทํา แลวทําไมประเทศอื่นเขาทําได เปรียบเทียบกัน
ซึ่งในมุมมองของตนเอง เราไมทําไมอายเทาไหร แตถาเราไมทําแลวมีผลเสียตอเด็กของเรา มันตองพัฒนา แลว
มันมีผลเสียอยางไร ทําไมเด็กอายุ ๑๑ ป ทําความผิดแลวไมเขากระบวนการยุติธรรม กับเขากระบวนการ
ยุติธรรมอันไหนดีกวากัน เราก็ตองกลับไปดู ถาเรามองวาคนทําความผิด ประชาชนทั่วไปมองวาทําผิดแลวตอง
รับผิดเราก็สบายใจ แตมีผลงานวิจัยยืนยันแลววาการที่เอาคนหรือเด็กเขาสูกระบวนการยุติธรรมต้ังแตอายุยัง
นอย มีความเสี่ยงทําใหเขามีการกระทําความผิดซ้ํามากกวาเดิม เพราะอะไร คือเขาทําผิดเพราะวาเขาเปน
เหย่ือ หรือวาเขาถูกรังแกแลวไมมีใครดูแลเขา แตพอเอามารวมกับเด็กคนอื่นที่ทําความผิด อาจจะแรงกวา
มากกวา โตกวา เกิดอะไรข้ึน ถูกรังแกซ้ํา การเลียนแบบ เรียนรู พี่คนน้ีเขาเทเขาสามารถ ไดเครือขายขายยา
เสพติดเพิ่ม มันเปนอยางน้ัน มีการศึกษาวิจัยพบวา ย่ิงอายุนอย ย่ิงทําผิด แลวเอาเขากระบวนการยุติธรรมเร็ว 
มันมีการรับรองเลยวาตองกระทําความผิดซ้ําแนนอน เมื่อโตข้ึน ฉะน้ันไมรักเด็กก็รักตัวเองเราไมอยากใหเขาทาํ
ผิด เราอยาไดเอาเขาเขาสูกระบวนการยุติธรรม อันน้ีเปนเรื่องขอเท็จจริงของผลวิจัย  

ขณะเดียวกันโลกก็บอกแลววาอยาเอาเขาเขามาสูกระบวนการยุติธรรมมันผิดสิทธิมนุษยชน ในเรื่องที่
เขาเขียนไวแลววาเด็กไมควรเขาสูกระบวนการยุติธรรมต้ังแตเด็กนอย คําถามคือวาไมสมควรทั้ง ๒ เหตุผล แต
เรายังทําไมได ๕ ปที่แลวบอกวาเราจะพยายาม แลวเราก็ถามวาเรื่องของการเพิ่มอายุข้ันตํ่าเปนหนาที่ของใคร 
กรมอะไร กระทรวงยุติธรรมไหม ถาเปนเรื่องกฎหมาย ใครเปนคนเสนอใหเปลี่ยนกฎหมาย สกธ.หรือเปลา 
สกธ.มาไหม ทําอะไรไหม แตเขาใจวาตอนคุยกับทานรัฐมนตรีคุยกับ UNICEFให สกธ.ทําเรื่องเสนอกฎหมาย
กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนไมตองทํา เราไมสนใจวาเด็กตํ่ากวาเกณฑเปนอยางไรเพราะเรามี
ประสบการณแลว อยางเรื่องของอายุ ถาเด็กอายุ ๘ ขวบลักทรัพย เขาสูสถานพินิจและคุมครองเด็กและ
เยาวชน ก็โดนประณามกต็องเพิ่มอายุจากการดําเนินงานทําวิจัยพบวาเด็กอายุประมาณ๑๐ ปหรือ ๑๒ ปตํ่าลง
มา ก็มีปญหาเยอะอยูนะ คดีก็ไมใชนอย บางคดีก็แรง แตทั้งหมดทั้งสิ้นแลวก็คือรูเทาไมถึงการณ มันดูไม
เหมาะสม เพราะฉะน้ันก็ไมควรเอาเขา ปรากฏวา ผูออกกฎหมายบอกวา ถาเพิ่มเปน ๑๒ ปมากเกินไป เอาถึง
แค ๑๐ ปพอ  ปถัดมาก็ถูกถามอีกวาทําไมไม ๑๒ ปเพราะวา ๑๒ ปคือมาตรฐานของโลกเพราะเมื่อกอน ๗-๑๐ 
ปอยูกับเราเรารูวาคดีลักทรัพยการฆาผูอื่นโดยไมเจตนาการขมขืนกระทําชําเรา ๗-๑๐ ปมันมีแลวมีการ
ดําเนินการหรือปาวปรากฏวาพอเราไปศึกษา ก็ไมมีใครดูเลย ตํารวจก็ไมรูพอจับมาก็สงเขาสถานพินิจและ
คุมครองเด็กและเยาวชน สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนไมเอาก็สงกลับบาน สงกลับบานแบบไป
กระทําชําเราเขามาผูเสียหายก็บอกวาอยางน้ีทําไมถึงปลอยกลับมาเด็ก๘ ขวบโดนทํารายในหมูบาน โดนไล
ออกจากหมูบานก็มี เด็ก ๙ ขวบทําปนลั่นใสแมตายก็บอกวาตองพิสูจนวาผิดจริงหรือเปลา ปรากฏวามันเขา
กระบวนการอะไรไมไดเลย ก็ใหกลับบาน เด็กเจอพี่สาวก็บอกแกฆาแมฉัน เจอคนในหมูบานก็บอกเด็กคนน้ีฆา
แม ลองนึกถึงสภาพจิตใจของเด็กในการที่เราจะทําตามมาตรฐานของใครเราก็ตองพัฒนาหนวยงานของเรา
กอน คืออยากใหเห็นวาเรามีมาตรฐาน มี Guide Lineมีขอกําหนด แลวเราก็พยายามจะทําตามสิ่งน้ันแตวามัน
ไมงายอยางทีคิ่ด ไมใชแควาเพิ่มก็เพิ่มเปน ๑๒ ป มันมีอะไรบางอยางที่ถาเราคํานึงถึงประโยชนสูงสุดอาจจะยัง
ไมเพิ่มก็จะดีกวาไหมวันน้ีขอต้ังคําถามเผื่อไว  
 

 คุณนรีลักษณ– ดร.ขัตติยาไดพูดถึงเรื่องของมาตรฐานสากล รวมทั้งมาตรฐานระดับภูมิภาค วาทําไม

เราจะตองมีมาตรฐานตามเขา ตองดูที่วัตถุประสงคกอน การรวมตัวกันของสหประชาชาติ หรือของอาเซียนก็

ตาม ก็เพื่อที่จะยกระดับในกลุมประเทศเหลาน้ีใหพัฒนาไปพรอมๆ กัน แมวาแตละประเทศจะมี ระดับบริบทที่
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แตกตางกัน แตการทีเ่รารวมกลุมกันก็เพื่อที่จะยกระดับทางดานเศรษฐกิจ สังคมการเมืองและวัฒนธรรมตางๆ 

ใหไปในทางเดียวกัน การที่เขาทํามาตรฐานสากลข้ึนมา เราก็ตองพยายามพัฒนาตัวเองใหไปถึงระดับน้ันถาเรา

ไมทําตามมาตรฐาน UNร ก็อาจจะโดนมาตรการทางออม การประณามในเวทีระหวางประเทศ หรือการหาม

ขายสินคาของไทย การตัดความสัมพันธทางการทูต หรือความสัมพันธทางการทหารดังน้ัน บทบาทของ

ประเทศไทยในเวทีระหวางประเทศก็มีความจําเปนที่ตองปฏิบัติตาม  

เมื่อเดือนพฤษภาคม ที่ทานปลัดกระทรวงยุติธรรมเปนหัวหนาคณะผูแทนไทยไปเสนอรายงาน

สถานการณสิทธิมนุษยชน ณ กรุงเจนีวาเรื่องสิทธิเด็กของประเทศไทยเปนประเด็นที่ไดรับคําชมมากทั้งการ 

ดูแลเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ เรื่องทางสังคมไดรับคําช่ืนชมมาก แตสวนทีถู่กตําหนิติเตียนเปนเรื่องเชิงความ

มั่นคงเชนการจํากัดสิทธิเสรีภาพการปฏิวัติรัฐประหารซึ่งทําใหสิทธิเสรีภาพในหลายๆสิ่งถูกจํากัดไปมีเพียง ๒ 

ประเด็นที่ติติงในเรื่องเด็ก คือเขาแนะนําใหเราเพิ่มอายุข้ันตํ่าของเด็กจาก ๑๐ ปเปน ๑๒ ปประเทศไทยไดมี

การคุยกันในหนวยงานอยูในระหวางที่จะเสนอแตยังไมมีความพรอมในหลายๆอยาง เชนการเพิ่มอายุข้ันตํ่า

แลวพบเด็กกลุมที่ทําผิดระหวาง ๑๐-๑๒ ปใครจะดูแลง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยก็

ยังไมมีความพรอม เราก็ยังไมมีความพรอมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย.ก็ตองจัดหา

สถานที่ หรือเราก็ตองพยายามคิดมาตรการในการชวยเหลือหรือจะขัดเกลานิสัยของเด็กที่ทําผิดเหลาน้ันกับ

เด็กที่ทําผิดอายุตํ่ากวา ๑๒ ปอยางไรสวนที่กฎหมายอาญาปจจุบันใหเด็กที่ถูกขมขืนสามารถแตงงานกับ

ผูกระทําความผิดไดเขาก็เห็นวาไมควร ควรจะไดรับการแกไขงเราก็ไดหารือกับกรมพินิจฯ สวนสํานักกฎหมาย

ก็อยูระหวางการเสนอประชุมหนวยงานเพื่อที่จะไดรับการแกไขตอไป ทีน้ีพอเรารูเรื่องหลักการของมาตรฐาน

ตางๆแลวทานผอ.จตุพรจะไดมาบรรยายใหเราฟงถึงประสบการณของกรมสอบสวนคดีพิเศษในการจัดการกับ

คดีที่เกี่ยวของกับเด็กซึ่งคดีที่ทานยกมาก็นาสนใจ 

 

พ.ต.ต.จตุพร - ผมเปนผูอํานวยการสวนปองกันและปราบปรามการคามนุษย กรมสอบสวนคดีพิเศษ

และกรมสอบสวนคดีพิเศษ ดําเนินในการทําคดีที่อยูในอํานวจของกรมสอบสวนคดีพิเศษมีหลักอยู ๕ อยางใน

การรับเปนคดีพิเศษเพื่อสืบสวน เรื่องแรกคือตองใชวิธีการสืบสวนสอบสวนเปนกรณีพิเศษ ๒ คือตองเปน

อาชญากรรมทางสังคม อาชญากรรมขามชาติ ๓ ตองเปนอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ๔ คือเรื่องของผูมีอิทธิพล

ในพื้นที่ ๕ ตองเปนผูเกี่ยวของระดับช้ันขาราชการหรือผูบริหารช้ันผูใหญที่กรมสอบสวนคดีพิเศษจะตอง

สืบสวนสอบสวนซึ่ง๕ อยางน่ีไมเกี่ยวของกับเด็กแตกรมสอบสวนคดีพิเศษมีศูนยตอตานการคามนุษยซึ่งผมก็

ทํางานที่ศูนยตอตานการคามนุษยมาเกือบ ๑๐ ป 

ภารกิจของศูนยตอตานการคามนุษยเรื่องแรกคือเกี่ยวกับการสืบสวนแนนอนที่พอพูดถึงการคามนุษย

สิ่งแรกคือตองชวยเหลือผมเคยชวยเด็กที่ถูกหลอกมาคาประเวณีเรื่องการใชแรงงานโดยหลักการที่กรม

สอบสวนคดีพิเศษทํามาตลอด คือเปนการเช็คเจาหนาที่ตํารวจจะเห็นวาในการปฏิบัติการเรื่องคามนุษย เวลา

ตํารวจเขาตรวจคนสิ่งหน่ึงที่เจอคือโพยที่มีหนวยตางๆไปเก็บเงิน คือวันน้ีถามีผูเสียหายหรือสถานประกอบการ

คาประเวณีแลวNGO ก็เอาขอมูลน้ีไปประสานกับตํารวจและโรงพักวามีผูหญิงคนน้ีอยูในสถานประกอบการ

คาประเวณี และสถานประกอบการคาประเวณีน้ัน พม.ก็ประสานกับตํารวจหนวยงานน้ันกอนเขาไปตรวจคน
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จะเจออะไร จะเห็นวากรณีที่ผานมา ทําไมกรมสอบสวนคดีพิเศษชวยเหลือผูเสียหายเยอะเวลาเขาประสานไปที่

ตํารวจโรงพักหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ สิ่งที่รองเรียนมาไมเจอแลวมันเกิดผลอะไรกับคนที่รอง โดนทําราย

รางกายบางถูกสงตอไปที่อื่นบางถูกขังในหองขังบางบางทีก็เกือบจะเสียชีวิตหลังจากน้ันก็จะไมมีการเรียกรอง

ความชวยเหลืออีก เพราะวาอาจตายไปแลวฉะน้ันในภารกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษใหความสําคัญในการ

ชวยเหลือเหย่ือ  

ตลอดการปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการคามนุษยเหมือนเวทีน้ีถูกจัดฉากใหผมเลยนะตอนที่ไดรับเชิญให

บรรยายเรื่องสิทธิเด็ก ความจริงผมไมเกงเรื่องสิทธิเด็กเพิ่งรูวามีสนธิสัญญามากมายไปหมดหนาที่ผมกับ  

ดร.ขัตติยา ตางกันเลยทานเปนฝายนักวิชาการผมเปนฝายปฏิบัติการภาคสนาม ผมจะเลากรณีแปลก ๆ ใหฟง

ที่วาเหมือนจัดฉาก เพราะสวนมากผมทํางานรวมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

เวลาชวยเหลือเหย่ือ ทํางานรวมกับกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนกรม

กิจการเด็กและเยาวชน ที่ผานมาไมเคยคิดวาจะทํางานกับ๓ หนวยงานน้ีเลย (รูปตามเอกสารนําเสนอ) เมื่อ

สักครูบอกวาผูเสียหายในคดีอาญาตองไดรับการดูแล ไดรับการคุมครองแตกรณีน้ีผิดไปกลับเอาผูเสียหายไป

พัฒนาตัวเองและพัฒนาครอบครัวเพื่อไมใหเปนผูเสียหายกลับมาอีกรอบขอยกตัวอยางประกอบเรื่องที่ ๓ คือ

ผูตองหาในคดีอาญาที่ตองไดรับสิทธิอะไรเยอะแยะผูตองหาหมายถึงผูกระทําความผิด กรณีน้ีผูตองหาไปขมขืน

ผูหญิง เด็กอายุ ๑๒ ปและโทษที่ไดรับจากการขมขืนคือตองประหาร แตกรณีน้ีขมขืนเด็กที่อายุตํ่ากวา ๑๔ ป

โทษจําคุกตลอดชีวิตเขาเปนผูตองหานะครับแตกรณีน้ีปรากฏวาเขาเปนเหย่ือ มันผิดปกติไปหมดขาวน้ีเมื่อ

อาทิตยที่แลวมีผูเสียหายในคดีอาญามากกวา ๒๐ รายเปนผูเสียหายในคดีอาญาที่ถูกขมขืน และมีการเดินเขา

มาที่กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อรับเงินเยียวยามากกวา ๓ ครั้งและเดินไปที่กรมคุมครองสิทธิและ

เสรีภาพมากกวา ๒๐ ราย กรณีน้ีปรากฏวาแมของผูตองหาซึ่งมีลูกชายอายุ ๑๖ ป ไป Chat ใน Facebook 

กับเด็กหญิง D แควันสองวันก็นัดไปเจอกันไปกินขาวไปดูหนังแลวไปมีอะไรกันแค ๒ ครั้ง พอเด็กผูหญิงกลับ

บาน พอถามวาออกไปไหนมา ก็รูวาไปมีอะไรกันกับเด็กผูชาย พอก็ไปดูใน Facebook ที่มีการสนทนาวาผูชาย

เปนใคร มีการติดตอไปยังแมเด็กผูชายวาถาไมเอาเงินมาจาย จะไปแจงความดําเนินคดีในขอหาขมขืนกระทํา

ชําเราเด็กอายุตํ่ากวา ๑๔ ป แลวก็มีการไปแจงความที่โรงพักบางกอกนอยรอยเวรก็โทรไปหานาง A ซึ่งเปนแม 

ใหรีบพาลูกมาแจงขอกลาวหา ซึ่งอัตราโทษจําคุกตลอดชีวิต ถาจะใหพูดตามตรงเด็กไดกันแค ๒ ครั้งติดคุก

ตลอดชีวิตไมคุมเลยแมก็เครียดลูกชายก็มารองไหกับแม มาขอโทษหนูไมนาทําเลยหนูทําผิดไปแลวทําใหพอแม

เดือดรอนและวันนึงมาบอกแมวาจะฆาตัวตาย แมเครียดที่ลูกโดนคดีแลวลูกจะฆาตัวตายเขาก็ไมมีทางออกมัน

แปลกเพราะกรณีน้ีแมผูตองหาเดินเขามาที่กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพตองขอบคุณเจาหนาที่กรมคุมครอง

สิทธิและเสรีภาพที่ไดรับเรื่องน้ีไปตรวจสอบรายช่ือผูเสียหายในคดีอาญาที่มายืมเงิน ปรากฏวาเด็กหญิง D มี

การมาย่ืนเรื่องที่กรมคุมครองสิทธ์ิกอนหนาน้ีแลว ๓ ครั้ง และไดรับเงินเรียบรอยแลวทั้ง๓ ครั้งพอรูอยางน้ีก็

ตรวจสอบซึ่งปกติจะไมตรวจสอบ ผูเสียหายก็ไปรองที่กระทรวงยุติธรรม มีการสงเรื่องใหกรมสอบสวนคดีพเิศษ

ตรวจสอบ ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษทําคดีคือตองมีการใชการสืบสวนสอบสวนเปนพิเศษ เชน มีอาชญากรรม

ขามชาติ เปนผูมีอิทธิพล กรณีน้ีไมใชเลยแตผูบังคับบัญชาสนใจผมก็ไปตรวจสอบเปนเรื่องใหมเลย 
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จึงไดเชิญผูรอง กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ หนวยงานตาง ๆ มาสอบ จะเห็นวาที่ย่ืนกรมคุมครอง

สิทธิและเสรีภาพ๓ ครั้งมีคําถามแนนอนจะมกีรณี๔ ๕ ๖ ๗ ๘ หรือไม เพราะในกรณีที่มาย่ืนกรมคุมครองสิทธิ

และเสรีภาพแสดงวามีการเรียกเงินแลวแตตกลงกันไมได จึงไปแจงความเพราะในการย่ืนกรมคุมครองสิทธิและ

เสรีภาพตองมีหลักฐานประจําวันมาย่ืน จึงต้ังประเด็นวาตองมีกรณีอื่นๆซึ่งใน ๓ กรณีเกิดตางกันประมาณ ๔ 

เดือนสวนผูปกครองเด็กหญิงD มีสวนในการรูเห็นไหมวา ใหเด็กหญิงDคุยผูชายคนอื่น เพราะจากขอความ

เหมือนพอมาคุยดวยใชUser เดียวกันรูเห็นหมายถึงใหลูกสาวคุยกับผูชายเพื่อออกไปขางนอกมีอะไรกันเพื่อจะ

เรียกรองเงิน ประเด็นที่ ๓ คือเด็กหญิง D เปนลูกของตัวบิดาจริงหรือเปลาหากเปนลูกของบิดาจริงทําไมถึง

ปลอยใหเหตุการณอยางน้ีเกิดข้ึนถึง ๓ ครั้ง  

ที่กําหนดประเด็นไว ๓-๔ ประเด็นในการทํางานตองรูวาหนวยงานไหนทําหนาที่อะไรสิ่งที่นาคิดคือ

กรณีน้ีมีเด็กเปนผูเสียหาย และมีเด็กเปนผูตองหาฉะน้ันสิ่งแรกคือตองรีบหยุดเรื่องน้ีไวกอนแค ๓กรณีถาเรา

ปลอยเด็กหญิงD อยูในสภาพอยางน้ันก็จะตองเจอกรณีตอไป ตองดูแลววามีหนวยงานใดที่เกี่ยวของในการดูแล 

สิ่งที่นึกถึงคือกรมกิจการเด็กและเยาวชนซึ่งไดเชิญมาประชุม รวมถึงกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพกรมพินิจ

และคุมครองเด็กและเยาวชนและทนายความ ทั้งน้ีจะมีทนายความที่เปนNGO โดยการไปรองกรมคุมครองสทิธิ

และเสรีภาพทั้ง ๓ ครั้งมีทนายความพาไปทั้งน้ัน จึงกําหนดแนวทางแยกเด็กหญิงออกจากพอเพื่อไมใหเกิดกรณี

อื่นตามมา เราไมรูวาเด็กหญิงเปนลูกของพอที่ปลอยใหลูกมาคาประเวณีหรือขายบริการทางเพศหรือไม ตอง

ตามหาตัวแมปรากฏวาพอเราเลาเรื่องใหคุณแมฟง เขาบอกวาเขาแยกกับเด็กหญิงตอน ๒ ขวบ จากน้ันก็ไม

คอยไดติดตอกันมาติดตอครั้งลาสุดกอนหนาน้ันไมกี่วัน เพราะพอจะเตรียมเอกสารไวไปย่ืนกับกรมคุมครอง

สิทธิและเสรีภาพแมยังบอกวากอนหนาน้ัน ๒-๓ เดือน พบวาเด็กมีรอยชํ้าซึ่งเด็กไมยอมตอบวาโดนอะไรมา

บอกวาหกลม แตตัวแมคิดวาพอนาจะทุบตีเด็ก  

 

 คุณนรีลักษณ – ขอใหหัวหนาเรืองศักด์ิพูดถึงการดูแลหรือเช่ือมกับกรณีน้ี หรือภารกิจโดยปกติที่ดูแล
เด็กและเยาวชน 
 
 คุณเรืองศักด์ิ –ผมอยูกรมกิจการเด็กสตรีและเยาวชน ซึ่งมีบานพักเด็กและครอบครัวทุกจังหวัด
เพื่อใหการชวยเหลือเด็กสตรีและเยาวชน ที่ประสบปญหาทางสังคม ผูหญิงถูกทํารายมาทะเลาะกับสามีหรือ
ตํารวจรับมา ตามพรบ.คุมครองผูไดรับความรุนแรงในครอบครัว และอีกกลุมหลักคือเด็ก ตาม พรบ.เด็กพ.ศ. 
๒๕๔๖ ถาเปดดูจะมีอยู ๒ สวน หลักๆคือเด็กตองไดรับการสงเคราะห และเด็กตองไดรับการคุมครอง เหมือน
แยกใหเห็นชัดวามีสองสวน แตจริงๆแลวในบานพักเด็กก็ดูแลหมด สงเคราะหแลวตองปลอดภัยดวยภารกิจอีก
สวนคือการรับแจงเรื่องและปญหารองทุกข ถาเปนเรื่องดวนก็จะสงศูนยประชาบดี พอดีไดรับการประสานงาน
วา เด็กคนน้ีมีพฤติกรรมจากการเลี้ยงดูของผูปกครอง มีการแสวงหาประโยชนหรือไม ก็แปลกใจ สวนใหญจะ
เจอเด็กที่เสียหายคือตองชวยเขา มีผูเสียหายสาเหตุประมาณน้ีดวยหรอ เพราะผูเสียหายมีสิทธิเรียกรองความ
เสียหายอยูแลว แตพอ ผอ.ช้ีแจงรายละเอียดวาทําไมซ้ําแลวซ้ําอีก ผูปกครองดูแลเด็กอยางไร แสวงหา
ประโยชนไหม ยังไมมีขอเท็จจริงในสวนน้ี  
 สองเด็กมีพฤติกรรมอยางไรเบื้องตนโรงเรียนแจงวาเด็กเรียนดีตรงน้ีใน พรบ.คุมครองเด็กบอกไววา ถา
เด็กถูกทารุณกรรมใหเจาหนาที่ดําเนินการแยกเด็กมาคุมครอง ทั้งน้ีมีระบุไวก็จริงแตพฤติกรรมตองมีความนา
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เช่ือ มิเชนน้ันจะโดนฟองละเมิดได เจาหนาที่ดูแลตรงน้ีสวนใหญจะเปนนักสังคมสงเคราะห ในมุมมองทาง
สังคมก็คือวาทํางานกับครอบครัวกอนไหม แตบางทานอาจมีประสบการณจะดูวามีความเสี่ยง รอไดหรือไม แต
เทาที่ผมดูขอมูลที่มีคราวๆ รอบดานวามีแสวงหาผลประโยชนหรือไมก็ตาม เหมือนเด็กถูกทารุณกรรม  เพราะ 
๓ ครั้งในระยะเวลาที่ไมหางกันมาก และพฤติกรรมตางๆของการเลี้ยงดูเปนอยางไรไมรู ฉะน้ันอาจตองรับตัว
เด็กมา สวนขอเท็จจริงเปนอยางไรตองขอขยายเวลาสืบเสาะ เพราะอํานาจที่ใชรับตัวเด็กมาคุมครองสวัสดิภาพ
ถายังไมมีเหตุที่ปรากฏชัดไปแยกลูกเขามาไดครั้งละ ๗ วัน เพื่อใหสืบเสาะเหตุที่เกิดข้ึน แลวไปขออํานาจศาล
ตอ แตถาผูปกครองคุยกันรูเรื่อง อธิบายเขาใจ หนังสือเซ็นมอบอํานาจมา ก็รับตัวมาไดเลย แตกระบวนการ
สืบเสาะทั้งหมดไมเกิน ๑ เดือน  
 เวลาไปทํางานก็ตองมีขอมูล ขอเท็จจริงที่เพียงพอในการคุมครองเด็ก ฉะน้ันไมยากหากเจอเด็กถูกตี 
ไมตองรออะไรมาแจงเจาหนาที่ใหไปดําเนินการไดเลย แตก็ตองมีเหตุผลที่เพียงพอ กรณีน้ี ผอ.ก็ไปเฝาต้ังแต
เชา แรกๆก็ตอตาน ก็คุยใหเขาใจวารับเด็กมาเพื่ออะไร รับตัวมาช่ัวคราวเพื่อคุมครองระหวางสืบเสาะ
ขอเท็จจริง พอก็ตองมาใหรายละเอียด ในการทํางานพอรับตัวเด็กมา ตองมีทีมสหวิชาชีพแพทย จิตแพทย 
นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห เพื่อหาแนวทางชวยเหลือเด็กกลุมน้ี พอเขาเขาใจในระดับหน่ึง แตบุคลิกของ
พอก็ทําผมทองมาทั้งหัว ดูทาทางจะพูดยาก เหมือนพูดไมเขาใจ วันน้ันพอรับตัวมาตามกฎหมายตองไปตรวจ
รางกายที่โรงพยาบาล ก็มีทีมแพทยชวยตรวจประเมิน พบวาเด็ก IQ ดีมาก สวนพอก็นัดมาคุยกันในเหตุที่
เกิดข้ึน ตกลงแลวเปนอยางไรแน เด็กถูกกระทํามา ๓ ครั้ง ครั้งแรกที่ตางจังหวัดตอนไปอยูกับปู พอมีอาชีพเปน
นักดนตรี เปนนักรองดวยอาชีพของเขาก็ไดเงินมางายๆ แมก็เปนนักรอง สวนเด็กก็อยูกับพอตลอด ซักประวัติ
ครอบครัวพบวาพอมีอาการโรคเครียด เลี้ยงลูกคนเดียวตลอด พอเด็กเริ่มวัยรุนก็เริ่มมีเพื่อนจะออกไปไหนตอง
ขอพอทุกครั้ง กลางวันไปได ถามืดไปแลวไมใหออก พอก็บอกวาเคยทํางานกลางคืนมากอน เขาใจในสวนของ
งานกลางคืนดี ก็ไมใหไป  
 พอก็มีขอจํากัดวาตองกินยารักษาอาการเครียด พอทานยาแลวก็หลับ เพื่อนโทรมาวามีงานวันเกิด
เพื่อนก็ไป และไปรูจักกับเพื่อนผูชาย กลับบานเชาพอก็รอ พอกลับมารูก็เลยพาลูกไปตรวจที่โรงพยาบาล หมอ
ก็ถามประวัติ แลวมันมีคดีกอนหนาน้ีที่ตางจังหวัดที่เคยไปอยูกับปู ชวงน้ันพอไปไหน พอปวยมาก ตองเขา
รักษาที่โรงพยาบาล แลวปูก็ดูแล หมอก็บอกพอวาถามประวัติแลวมีอยู ๒ ครั้ง และคดีที่ ๓ ก็คลายกัน ฉะน้ันดู
แลวมันมีอยู ๒ สวนคือดวยภาวะของพอ ศักยภาพของเขา รายไดของเขา อาชีพก็ไมไดเปนหลักแหลงขับ 
วินบาง ขายของบาง ถามวาอยูไดอยางไร พอดีปูก็ชวยเหลือทางการเงินตลอด ขอเท็จจริงปรากฏ ที่กังวลวา
เปนการแสวงหาผลประโยชน มันไมใชแลว แตเปนการเลี้ยงดูที่พอมีขอจํากัด ในเรื่องของการดูแลตัวเองดวย 
เด็กก็มีปญหาพฤติกรรมดวย จึงตองประชุมสหวิชาชีพวางแผนเพื่อใหความชวยเหลือ บางทีขอมูลขอเทจ็จรงิฟง
ดูแลวเหมือนรอไมไดตองชวยกอน ซึ่งคราวน้ีมีปจจัยเสี่ยงวาถาเกิดมันมีคดีที่ ๔ ที่ ๕ จะทํายังไง จึงตัดสินใจวา
จะสืบเสาะ ตรงน้ีเปนความยากทุกครั้งเวลาเอาเด็กเขามาก็จะมีขอโตแยงอยูอันนึง เด็กไมไปเรียนหนังสือก็ตอง
ไปตามเก็บแตละวิชา อาจารยก ็ตองไปเดินขอวิชารอบโรงเรียนเพื่อเด็ก ขณะที่เด็กเองก็รูสึกวาถูกแยกมา จาก
ที่เคยอยูกับเพื่อนปกติ แตประโยชนของเด็กตองใหความสําคัญกอน และเราจะทํายังไงตอกับพอ 
 ชวงน้ีขอแนะนําบริการบานพักถามีอะไรโทรศัพทมาไดเลย บางทีโทรศัพทมาทั้งครอบครัวก็มีหอง
เฉพาะครอบครัว แตอยามาซอนอาจตองแยก จริงๆแลวประสานมาในสวนของเด็กและสตรี สวนเด็กเราไมได
เลือกวาสัญชาติอะไร ถาถูกทํารายมากอนนะครับ ตอนน้ีก็มีโซมาเลียที่ตองมีการใหเช็คสัญชาติที่มาที่ไป บางที่
แมเขามาอยูเมืองไทยนานแลว และแมมาตาย ก็ตองใหความชวยเหลือเบื้องตน 
 



๗๗ 

 
 บทบรรยายจากคลิปขาว ๓ มิติ “ปฏิบัติการใหความชวยเหลือเด็กสาวชาวไทใหญในครั้งน้ี เกิดข้ึน
หลังจากเด็กสาวชาวไทใหญ ๑ คน ไดโทรศัพทมารองขอความชวยเหลือจากเจาหนาที่เครือขายปฏิบัติการ
ตอตานการคามนุษยหรือ APM วาไดเดินทางกลับเขามาในกรุงเทพฯ ตองการหางานทําและไมตองการอาศัย
อยูในหองพักซึ่งมีเพื่อนเปนเด็กสาวชาวไทใหญอีก ๒ คนที่เคยตกเปนเหย่ือจากการคามนุษยที่จังหวัด
กาญจนบุรีเมื่อป ๒๕๕๕ ที่ไดมีการสงตัวกลับไปยังรัฐฉานเมื่อปที่แลว เครือขายปฏิบัติการตอตานการคามนุษย 
APM จึงประสานปฏิบัติการชุดพิเศษปราบปรามการคามนุษย กรมการปกครองเขาใหความชวยเหลือโดยมกีาร
ประสานเจาหนาที่กรมการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ใชอํานาจพนักงานเจาหนาที่ตาม 
พรบ.คุมครองเด็กเพื่อใหการชวยเหลือเด็กสาวชาวไทใหญทั้ง ๓ คน โดยนัดหมายใหมารับที่อพารทเมนทแหง
หน่ึงยานดินแดง เจาหนาที่พบเด็กสาวชาวไทใหญคนที่ขอความชวยเหลือและพบเด็กสาวชาวไทใหญอีก  
๑ คนเปนเด็กที่เคยตกเปนเหย่ือซึ่งเด็กที่ขอความชวยเหลือยอมรับวาไดจายเงินคาเดินทางกลับบานที่รัฐฉาน
ของพมามาถึงเมืองทาข้ีเหล็กจํานวน ๓๕,๐๐๐ บาทและจายอีก ๗,๕๐๐ บาท จากแมสายมาถึงกรุงเทพฯ 
ต้ังใจจะมาหางานทําและไมอยากกลับไปทํางานในสถานคาประเวณี จึงโทรศัพทขอความชวยเหลือจาก
เครือขายAPM ในการตรวจคนหองพักของหญิงสาวที่ใหการชวยเหลือเด็กทั้ง ๓ คนยอมรับวาเปนคนในหมูบาน
เดียวกันที่รัฐฉาน เด็กมาขออาศัยอยูช่ัวคราว ไมเกี่ยวของกับการนําพาหรือการคามนุษย แตจากการตรวจคน
ภายในหองพัก พบหญิงสาวรายน้ีเก็บเงินไวในตูเซฟ มูลคาเกือบ ๗๐๐,๐๐๐ บาทและบัญชีฝากเงินครั้งละ
เกือบ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๓ ครั้งในวันเดียวกันเธอยืนยันวาไดมาจากการทํางานในอาบอบนวดแหงหน่ึงยาน
รัชดาภิเษกเจาหนาที่จึงรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อทําการสืบสวนตอไปวาเกี่ยวของกับการนําพาหญิงสาวชาว
ไทใหญเขามาในประเทศไทยหรือไม เน่ืองจากขอมูลของเครือขาย APM ไดรับการประสานงานกับเครือขายใน
ฝงรัฐฉาน วาหญิงสาวกลุมน้ีเดินทางออกจากหมูบานเขามาในกรุงเทพฯซึ่ง ๓ ใน ๖ คนน้ันเปนเหย่ือที่ไดรับ
การชวยเหลือจากสถานอาบอบนวดแหงหน่ึงในจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๕ ซึ่งในครั้งน้ัน
ขาว ๓ มิติไดเขาไปรวมปฏิบัติการในการชวยเหลือ พบวามีเด็กต้ังอายุต้ังแต ๑๓ ปถึง ๑๖ ปถูกกระบวนการคา
มนุษยลอลวงมาคาประเวณีจึงมีการดําเนินคดีกับผูที่เกี่ยวของและชวยเหลือเหย่ือ ตามพรบ.ปองกันและ
ปราบปรามการคามนุษย ในกลุมคุมครองที่บานพักเกร็ดตระการ และถูกสงกลับไปยังประเทศพมา เมื่อปที่
แลวแตเด็กตองการมาหางานทําในกรุงเทพฯ จึงมีการติดตอใชชองทางในการเดินทางผานนายหนา เด็กยอมรับ
กับเครือขาย APM วา ตองการออกไปหางานทํา เพราะติดหน้ีคนๆ หน่ึงเปนคาเดินทางกวา ๑๐,๐๐๐ บาท 
(เสียงเจาหนาที่ - เด็กๆเขามากับนายหนาต้ังแตตนทางก็ไมมีการทําเอกสารอะไรมาทั้งสิ้น เราก็บอกวาถา
สมมุติหาขอมูลได ถาคุณกลับมาใหโทรหา เกิดอะไรข้ึนใหโทรหาแลวเขาก็เลยโทรมาบอกวา ตองการมีงานทํา
เปนทางเลือกของเขาอันหน่ึงคือวิธีการมามีนายหนามาดึงตัวเขาไประหวางทาง เราก็ไมแนใจวามากับ
กระบวนการนายหนาจะปลอดภัยแคไหน) สําหรับกรณีน้ีเจาหนาที่นําตัวเด็กสาวชาวไทใหญทั้ง ๓ คนจะไปพัก
เด็กที่บานพักเกร็ดตระการช่ัวคราว เพื่อสอบถามขอเท็จจริง หากไมเกี่ยวของกับกระบวนการคามนุษยก็จะให
การชวยเหลือตามพรบ.คุมครองเด็กตอไป ขณะที่เจาหนาที่ตํารวจกองกํากับการ ๑ ปคม. และ สน.ดินแดง 
หลังการสืบสวนสอบสวนคนหาขอเท็จจริงถึงกระบวนการนําพาหญิงสาวชาวไทใหญเบื้องตนจะดําเนินคดีกับ
หญิงสาวชาวไทใหญเจาของหองพักในขอหาใหที่พักพิงชาวตางดาว ซึ่งการใหความชวยเหลือหญิงสาวชาวไท
ใหญในครั้งน้ีถือเปนมาตรการหน่ึงในการสกัดกั้นและปองกัน ไมใหเด็กที่เคยตกเปนเหย่ือจากการคามนุษยกลบั
เขาสูกระบวนการอีกครั้ง” 
 



๗๘ 

 
คุณเรืองศักด์ิ– เปนตัวอยางกระบวนการที่แจงมามันคาดเดาไมไดวาเด็กถูกกระทํา ๓-๔ คนน้ี มีบัตร

หมดเลยนะ บอกวาอายุ ๑๙ ปแตดูจะมีคนที่ตัวเล็กๆอยูคนนึง ถาดูตามบัตรแลวคนนึงหนาไมนาจะถึง ๑๙ ป

ประมาณไว ๑๕-๑๖ ปก็วามันไมถึงตาม พรบ. บอกไววาถาพบเด็กที่ไดสมควรจะรับการคุมครอง เราสามารถ

นําตัวเขามาดําเนินการสอบถามไดไมเกิน ๑๒ ช่ัวโมง ก็เลยคิดวาถาหนาตาไมถึงอยางน้ี จะไปดู ID card หรือ

บัตรประจําตัวประชาชน ดูบัตรก็ขัดกันถาวันน้ันไมเอามาก็ไป ตม. หมด เพื่อประโยชนของเด็กลองดู แต

ระหวางที่จะทําก็มีคนโทรเขามาจะมารับเปนญาติ แตเทาที่ดูแลเด็กสื่อสารไมไดคุยไมรูเรื่อง เปนคนที่พูดไทย

ไมได แลวหลักฐานก็ขัดกัน หนาตาก็ไมไปดวยกัน ความสัมพันธของผูปกครองไมมี ผมก็เลยบอกวาลองดู เพื่อ

เปนการคุมครองเด็ก ขอรับตัวมาสืบเสาะกอน ซึ่งในทางปฏิบัติตองคุยกับ สน.พื้นที่ใหรูเรื่อง วาขอมาเพื่อคัด

กรองตาม พรบ.คุมครองเด็กไมเกิน ๑๒ ช่ัวโมงถาไมใชก็จะสงใหการดําเนินการตอ สําคัญคืออยากตรวจกระดูก 

ฉะน้ันทีมที่จะทํางานตรงน้ีสําคัญ ก็ประสานไปยังแพทยที่โรงพยาบาลรามาฯชวยพิจารณา ซึ่งมีเด็กที่นาสนใจ

วาจะตองคุมครองวาอายุไมนาเกิน ๑๘ ปปกติแลวโรงพยาบาลไปตรวจอยางน้ีไมไดขอเปนกรณีพิเศษ ผล

ออกมาก็ประมาณอายุ ๑๕ ปหรือ ๑๖ ปเราจึงคุมครองตาม พรบ.คุมครองเด็ก ก็โทรประสานลาม ทําใหรูวา

จริงๆวันน้ันกอนที่เราจะเขาไปชวงเชามีคนมาดูตัว จะเอาเด็กคนน้ีไป รอบแรกชุดหน่ึงมาดูแลวบอกวาหนาเด็ก 

พรุงน้ีจะมาดูอีกทีเพราะจะมีอีกหลายเจามาดูดวย เด็กบอกกับลาม จริงๆจะมาทํางานกอสรางแตคนที่มีเงิน 

๗๐๐,๐๐๐ บาทชักจูงวาอยาไปทํากอสรางเลย มาทํางานรวมกับเขาไหม เด็กก็ปฏิเสธวาไมเอาอยากทํางาน

กอสราง เขาก็บอกวารอกอนนะพรุงน้ีจะมีนายจางมารับไป เริ่มหลอกเด็กฉะน้ันรายละเอียดมันเพิ่มข้ึนมาจงึรบั

เด็กคนน้ีเขามาคุมครอง 

เวลาคัดแยกเด็กจึงควรต้ังขอสังเกต หลักฐานไมชัดเจน สื่อสารไมได เบี่ยงเบนหนาตา ผูปกครองไมใช 

ตองรับไวกอน การบังคับใชกฎหมายตองกลาที่จะชวยเขา มิเชนน้ันเด็กก็จะหวนกลับ แลวเดินทางมาจากแม

สายปกติรถตูไมรูกี่ช่ัวโมงแตน่ีใช ๓ วัน ๓ คืน เพราะหลบทุกที่ที่มีดาน มีการเปลี่ยน รถตูน่ังไดประมาณ ๑๕ 

คน แตน่ี ๓๐ กวาคนน่ังซอนกันมา คือเอาใหคุมในรอบเดียว พอมาถึงลงจากรถทันทีจายเลย ๗,๐๐๐ บาทแต

เด็กคนน้ีถูกหลอกมาแนนอนอันน้ีเวลาเราไปทํางานตองเช่ือมโยง ประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ สําคัญมาก

เวลาเราประสานเรื่องสัมพันธภาพคุยกันจะไดเขาใจกับสน.พื้นที่วาตองการชวยเด็กนะ ขอไปตรวจสอบนิดนึง ก็

ใหเอาไปลงบันทึกประจําวันเบื้องตน ซึ่งก็ไดรับความรวมมือ จากน้ันเมื่อปรากฏชัดก็สงคุมครองได หลักในการ

ชวยเหลือเด็กคือถือประโยชนสูงสุดของเด็กเปนที่ต้ัง 

 

 คุณนรลีักษณ - อยากสอบถามวาทางกรมสอบสวนคดีพิเศษกับกรมกิจการเด็กและเยาวชน มีปญหา
ในการประสานงาน หรือบูรณาการความรวมมือกับหนวยงานตางๆบางหรือไมเพราะดูเหมือนการทํางานตอง
ประสานกับหลายหนวยงานมาก 
 

 คุณเรืองศักด์ิ– ตามหลักการทํางานผมเหมือนเปนสถานรองรับเปนบานพักเด็กที่จะดูแลกรณีในบานที่
ประสบปญหา จะมีหนวยงานนําสงมามากกวาเปนบางรายที่จะประสานกับเราโดยตรง อีกสวนหน่ึงก็จะเปน
ศูนยประชาบดี ๑๓๐๐ที่ออกเปนกรณีเรงดวน แตถาเฉพาะเรื่อง และเปนเรื่อง พรบ.เ ด็กชัดเจน  
ก็ไปดําเนินการไดเลย ประชาบดีก็อาจทํากรณีเฉพาะหนา เปนเหมือนมาเร็ว ไปดําเนินการแลวก็จะมาสงที่บาน 



๗๙ 

 
แตในที่น้ีผอ.ประสานไปในที่ประชุมแลว เรารูขอมูลตรงกันต้ังแตตน การวางแผนก็จะชัด การปฏิบัติงานก็จะ
เกิดประสิทธิภาพมากกวาจริงๆเรื่องการประสานหนวยงานภายนอกเรายินดีถาเกิดมีหนวยงานประสานเขามา
ในเรื่องของเด็กและมีขอมูลที่ เพียงพอ จะไดวางแนวทางชวยเหลือเบื้องตน สําคัญที่สุดคือทางตํารวจ 
หนวยงานที่มีอํานาจที่จะเขามา ก็จะทําใหเราทํางานไดงายทั้งน้ีเจาหนาที่ไมตองใชหมายก็จริง แตในภาพของ
นักสังคมกับภาพของตํารวจคนละอยางกัน ถามีตํารวจเขาไปเขาอาจจะลดความรุนแรงลง ถาวันน้ันไมมีกรม
สอบสวนคดีพิเศษไปก็คงคุยกับพอเด็กยากแตไดช้ีแจงในเรื่องของขอกฎหมายใหเขาเขาใจที่จะขอเด็กมาดูแล
อันน้ีเปนการทํางานในเชิงประสานที่มีหลายหนวยงาน แตในสวนของผมจะมีทีมงานในสวนของสหวิชาชีพ  
 
 พ.ต.ต.จตุพร - เมื่อสักครูขามขอ ๒ ไปเรื่องน้ีอาจดูเปนเรื่องไกลตัวทานรูไหมทําไมผมถึงเรียกกรม
กิจการเด็ก เชิญเขามาดูขอ ๒ ครับ ผมไปกับเขาถาโดนฟองในขอ ๒ คืออะไรการแยกเด็กเปนหนาที่ของเขาผม
ก็ลงในรายงานการประชุม อยากฝากสํานักกิจการยุติธรรมแกไขกฎหมายไดไหม ผมเคยไปช้ีแจงคณะกรรมการ
กฎหมายหลายคณะ เวลาทานพูดเรื่องการนําพา ไมวาโรฮิงญาหรือไทใหญ ทําไมถึงกลาทํา รถตู ๓๐ คนเฉลี่ย
คนละเทาไหร ๑ เที่ยวไดเทาไหร ๒๐๐,๐๐๐ กวาบาท ขบวนการโรฮิงญามีรถนําคันนึง พอเจอดานก็ใหคนพวก
น้ีลง เดินออมไป คดีพวกน้ีแมมกีารจับได มีการจับกุมรถขนนําพา รถน้ีเปนของกลางแตเวลาพิพากษารถไมเคย
ยึดตกเปนของแผนดินเลย เปนรถติดไฟแนนซบาง เชามาขับจางคนมาขับ คนขับโดนแคขอหาชวยเหลือนําพา
ใหพน สวนมากศาลพิพากษารอรถไมเคยยึด ถึงเวลาก็อางไฟแนนซ นําเอกสารมารับรถกลับไป ทําไม
กระบวนการนําพาถึงไมรูจักจบ เพราะเหตุน้ีเลย เปนการเลี่ยงขอกฎหมาย 
 ผมเคยนําเสนอกับนักกฎหมาย และสภาตางๆวันน้ีกฎหมายก็แกไขหลายฉบับแลว โดยเฉพาะ
กระบวนการนําพา ควรจะมีกฎหมายวา ถาพิสูจนวามีกระบวนการนําพาใหศาลยึด เพราะเขาก็ออกตาม
ชองทางปกติหมด อางวารถติดไฟแนนซกระบวนการเหลาน้ีจึงมีมาตลอด ขอพูดถึงเรื่องโรฮิงญา ซึ่งเกี่ยวกับ
เด็กผมทําคดีเมื่อพ.ศ. ๒๕๕๒ ตอนน้ันขาวโรฮิงญาปรากฏตามขาว CNN หนังสือพิมพ ปรากฏวามีเรือรบของ
ไทยไปลากเรือโรฮิงญาเขามา ก็มีการไปตีขาวประเทศไทยละเมิดสิทธิตางๆ ตามกฎหมายUNจากน้ันก็ใหกรม
สอบสวนคดีพิเศษรับเปนคดีพิเศษ แตเราไมไดรับเรื่องการคามนุษยรับเรื่องคดีเกี่ยวกับการนําพาชาวโรฮิงญา
เขามาจากน้ันผมก็ไดทําคดีและเก็บขอมูลชาวโรฮิงญามาต้ังแตพ.ศ. ๒๕๕๒ ขบวนการโรฮิงญาเปนขบวนการที่
นําพาโดยเรือไมเล็กๆ มีนํ้ามันจํากัด จึงเดินเรือชวงพฤศจิกายนเพราะไดลมจากอินโดนีเซียพัดเขามาแถวภูเก็ต
พังงา โรฮิงญาที่มาชุดแรกๆ ไมรูชะตากรรมลอยไปตามยถากรรม อาหารก็มีจํากัด เหมือนในหนังบางเรื่อง เรา
จะเห็นวาโรฮิงญาที่มาชุดแรก ๆ เปนผูชายทีก่ํายํา แข็งแรงมาหาชีวิตใหมในอนาคต พอไปสัมภาษณก็บอกวา มี
คน ใส เ สื้ อ สี ข า วล าก เ รื อ ม าฝ าก ไ ว บ น เ ก าะ  แล ะก็ เ อ าคนพวก น้ี ม าขายออก ไป  ขบ วนก าร 
โรฮิงญาบอกไววามีเงิน ๗๐,๐๐๐ บาทอยูในประเทศไทยไดแลว เวลาอยูในแคมปพวกขบวนการนายหนาจะ
ถาม มีญาติอยูฝงไทยไหมแลวก็ใหโทรหาญาติโอนเงินเพื่อไถตัวออกจากแคมป ถามีญาติฝงไทยก็โทรหาไทย 
ญาติฝงมาเลเซียก็โทรไปมาเลเซีย พวกคามนุษยจึงตองไปอยูที่ชายแดนไทยกับมาเลเซีย แตแคมปอยูในไทย ซึ่ง
ไมรูวาทําไมถึงต้ังในไทยทั้งที่ไมกี่กาวกม็าเลเซีย ซึ่งบริเวณน้ันก็มีหลายหนวยงานรับผิดชอบอยู 
 ขบวนการโรฮิงญาโตข้ึนเพราะผูชายที่ถูกไถตัวมา มาทํา ทร๓๘๕๑ พอมีมติ ครม.เรื่องจดทะเบียน
แรงงานตางดาว ตางดาวที่หลบหนีเขาเมืองก็ไปจดทะเบียน เขาแจงอายุเทาไหรเจาหนาที่เราก็จดโดยไมมีการ
ตรวจสอบ ซึ่งเปนปญหาที่ตนเองเคยนําเสนอ มีเงินแค ๗๐,๐๐๐ บาทไถตัวมาทําบัตร อยูประเทศไทยยาว
จริงๆเรารูจึงใหมีการระบุสัญชาติ แตคนโรฮิงญาน้ีทางการพมาไมพิสูจนให พอรอบน้ีจดทะเบียน อีกรอบก็มา
จดทะเบียนไปเรื่อยๆ บางคนมีเอกสารหลายฉบับ พอจะเขาไปจับตัวก็บอกวามีเอกสารไมใชคนไทยแลว
เกี่ยวของอะไรกับเด็ก จะเห็นวาพ.ศ. ๒๕๕๒คนที่มาจากโรฮิงญาจะเปนผูชายพอพ.ศ. ๒๕๕๖มีทั้งผูชายผูหญิง 



๘๐ 

 
และเด็ก เขามาดวย เน่ืองจากสาเหตุพฤติกรรมของนายหนาเปลี่ยนไป เมื่อกอนเรือไมเปนเรือลําขนาดใหญ 
เด็กพวกน้ีผมไมแนใจวายังอยูในบานพักคุมครองหรือเปลาโดยนําภาษีของประชาชนมาดูแล  แตจากที่เคยอยู
ในสถานคุมครอง ๑๐๐ คน ตอนน้ีเด็กออกมาเยอะแลวเหลือไมกี่คน ก็ไมรูวาเด็กพวกน้ีออกมาแลวจะสราง
ปญหาในอนาคตหรือไม  
 
 คุณนรีลักษณ - ผอ.จตุพรไดเช่ือมโยงเรื่องของโรฮิงญา ปจจุบันมีเด็กขามพรมแดนเขามาในไทย
มากมาย หนวยงานหลักของกระทรวงยุติธรรมที่ดูแลเรื่องเด็กและเยาวชนที่กระทําความผิด ก็คือกรมพินิจฯ 
ปจจุบันทราบวามีการพัฒนามาตรฐานระดับอาเซียนข้ึน เพื่อดูแลพวกเด็กที่ขามพรมแดนมากระทําความผิด
อยากให ดร.ขัตติยา เลาใหฟงวากรมพินิจฯมีการพัฒนามาตรฐานอยางไร และมีการรวมมือกับองคกรระหวาง
ประเทศและระดับภูมิภาคอยางไร 
 
 ดร.ขัตติยา–เมื่อสักครูเราพูดเหมือนวาในสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมกิจการเด็กและเยาวชน
สวนใหญจะเปนเด็กรุนใหมๆ หรือเปนผูเสียหาย กลับเขามาในสวนของเด็กที่มีขอหาวาเปนผูกระทํา ที่เราพูด
ถึงคืออายุ ๑๐-๑๘ ป ที่คุณนรลีักษณถามในสวนของกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนก็คงเหมือนกับทุก
กรมภายใตกระทรวงยุติธรรมและทุกกระทรวงภายใตรัฐบาลไทย ที่บอกวาจะเขาอาเซียนแลวทําอะไรกันบาง 
ถามวาจริงๆเปนภารกิจหลักของกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนหรือไมที่ตองมาเตรียมตัวเขาอาเซียนก็
คงไมใช แตก็เปนนโยบายยุทธศาสตรของกระทรวง ยุทธศาสตรของกระทรวงมีใครรูบางวาอาเซียนคืออะไร
กระทรวงต้ังวาอยากเปนผูนําดานกระบวนการยุติธรรมอาเซียน แลวจะทําอยางไรใหกระทรวงยุติธรรมของ
ประเทศไทยเปนผูนํายุติธรรมอาเซียนได ทุกกรมภายใตกระทรวงก็ตองไปต้ังวาตัวเองจะทําอยางไรใหเปนผูนํา
ในเรื่องของตัวเอง ในสวนของกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนก็ต้ังวาจะเปนผูนําในงานยุติธรรมของเด็ก
ในอาเซียน เพราะทุกๆปทางกระทรวงก็จะขอใหเราชวยเขียนของบประมาณที่เกี่ยวของกับอาเซียน ถือวาเปน
งานนอกแตเราทํา แลวก็คิดวาจะทํายังไงใหเปนประโยชนตอประเทศไทยดวย สามารถตอบโจทยอาเซียนได
ดวย ก็ไดมาเปนแนวทางปฏิบัติ ซึ่งกอนที่กระทรวงจะมาบอกใหทําเรื่องอาเซียน กรมพินิจและคุมครองเด็ก
และเยาวชนไดดําเนินการลวงหนาไปแลวต้ังแตค.ศ. ๒๐๑๒ ประเทศไทยคอนขางจะไมเห็นดวยกับ ๑๕ ขอ
มาตรฐานยุติธรรมนานาชาติ วาทําไมตองทําตามเขาแตละขอมีรายละเอียดอยางไร ประเทศในอาเซียนก็คงจะ
ไมเห็นดวยเหมือนกันยังมีขอกังขาวาจะดึงมาตรฐาน UN มาใชอยางไร อาเซียนสวนใหญทั้ง ๑๐ประเทศก็จะ
เห็นดวยกับประเทศไทยโดยเฉพาะเรื่องอนุสัญญาสิทธิเด็กเห็นดวยทั้ง ๑๐ ประเทศประเทศไทยจึงเชิญทั้ง ๑๐ 
ประเทศที่ทํางานในกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันวา เปนเหมอืนประเทศ
ไทยไหม มีความเห็นตางกับขอบังคับที่สหประชาชาติวาตองมีอายุเทาน้ีตองดูแลเด็กเปนอยางดี บางทีประเทศ
ไทยทําไมไดก็โดนประณามก็อายแตไมรูวาจะทําอยางไรจึงรวมกันทั้ง ๑๐ ประเทศโดยกรมพินิจและคุมครอง
เด็กและเยาวชนเปนตัวต้ังวาจะทํายังไงเพื่อดําเนินการ (Implementation) ใหกับสมาชิกดวยกัน รวมถึงรวม
พลังเพื่อไปตอรอง ขอเจรจา ของบประมาณขอองคความรู ขอวิทยากร ไปประสานกับสถาบันการยุติธรรม
สําหรับเด็กและเยาวชนของนานาชาติวาจะมาต้ังในสวนของภูมิภาคเอเชียแปซิฟกไดไหม เขาก็ตกลง  
 กระทรวงมีประเด็นวาจะเขาสูอาเซียนแลวตองทําอยางไร เราก็วาทําตอไดไหม เรามองวาจะทําองค
ความรูของมาตรฐานสหประชาชาติเขามาใหเพื่อนๆสมาชิกอาเซียนไดฟงจะแกปญหาใน ๑๐ ประเทศที่
เกี่ยวของกับเด็กและเยาวชนทีเ่ขาสูกระบวนการยุติธรรม จึงหาวาปญหาลําดับแรกของการที่จะทํางานดวยกัน
ในระหวาง ๑๐ประเทศคืออะไรปรากฏวาทุกคนเห็นตรงกันในเรื่องเด็กกระทําผิดขามชาติ โดยเฉพาะพรมแดน
ติดประเทศไทย เชน พมา กัมพูชา ลาว เวียดนาม เราพบวาเด็กและเยาวชนตางชาติที่เขามากระทําความผิด 



๘๑ 

 
สวนมากจะเปนทางเอเชีย ก็มารางกันวาถามีเด็กกระทําผิดขามชาติไมวาจะเปนชาติไหน ตามสิทธิของเด็กและ
เยาวชนก็คือ เด็กทุกคนตองไดรับการปฏิบัติที่เทาเทียมกัน ปญหาคือกฎหมายแตละประเทศไมเหมือนกัน 
ตัวอยางที่เห็นชัดคืออายุข้ันตํ่า ถาเด็กไทยไปโดนจับที่พมา อายุ ๗ ขวบโดนจับแลวถาเด็กลาวอายุ ๑๓ขวบ ทํา
ผิดที่เวียดนามก็อาจไมโดนจับ  
 จึงจัดต้ังคณะเพื่อคิดวาจะมแีนวทางชวยแนะประเทศเพื่อนบานเวลาที่เจอเด็กแบบน้ีควรทําอยางไร 
(Children in Conflict with the Law) ซึ่งเราไดมีโอกาสนําเสนอบนเวทีหลายครั้ง ไมวาจะเปนค.ศ.๒๐๑๔ - 
๒๐๑๕ แลวในปน้ีเราไดคุยกันวาจะทําอยางไรใหทุกคนเห็นดวยวามีขอเสนอแนะกันอยางไรกรมพินิจและ
คุมครองเด็กและเยาวชนไดมีการทบทวนวาระที่ผานมาวาเปนอยางไร กรณีโรฮิงญาที่ถามมา ทางภาคใตมีเด็ก
ประมาณ ๓๐ รายโดนจับมา ถูกคามนุษยมา และมีคดีหลายอยาง เชนขามมาก็ผิดแลวเขาเมืองก็ผิดกฎหมาย
โดยไมมีใบอนุญาต สองคือเขามาอยางผิดกฎหมายแลวก็กระทําผิดกฎหมายกส็งมาที่กรมพินิจและคุมครองเด็ก
และเยาวชนกับเขามาถูกกฎหมายแตทําผิดกฎหมายก็สงมาที่กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนหรือมากับ
พอแมแลวพอแมทําผิดกฎหมาย โดนตํารวจจับแลวคิดวาลูกชวยพอแมทําความผิดก็สงมาที่กรมพินิจและ
คุมครองเด็กและเยาวชนเชนกันฉะน้ันมีกิจกรรมหลากหลายพอสมควรที่ตองมาน่ังวิเคราะห เราจึงตองดูทุกคน
วาเดินทางมายังไงมีปจจัยอะไรทําผิดอะไรสมควรชวยเหลืออะไร ก็จะมีการคัดกรอง เรื่องความเสี่ยง ความ
จําเปน กรณีเด็กที่เขามาแลวเปนตางชาติที่ระบุในแนวทาง ๑๐ ขอ 
 พอมีขอกําหนดวาตองปฏิบัติโดยเทาเทียมกันก็มีคนขัดแยง สมมุติวาเด็กตางดาวมาแตพูดไทยไมได 
เทาเทียมก็คือเด็กไทยไมมีลามฉะน้ันเด็กตางดาวก็หามมีลามมันจะไมเทาเทียมกัน หรือเด็กทุกคนมีสิทธิที่จะ
สื่อสารในสิ่งที่จําเปนตอชีวิตเขา ตองหาลามให แลวเอางบประมาณที่ไหน ตองแจงสถานทูตไหม ถาแจงแลว
สงกลับประเทศโดนประหารชีวิตควรสงไหม อยูกับเราตองฝกอาชีพไหม ฝกแลวก็ตองสงกลับอยูดี ประเทศเขา
ไมมีอาชีพน้ี ใครจะมาพูดภาษาไดทุกวัน ๒๔ ช่ัวโมง ลามช่ัวคราวเปนขอทาทายที่กรมพินิจและคุมครองเด็ก
และเยาวชนกําลังจะทําใหเปนระบบชัดเจนทั่วประเทศวาตอไปเด็กที่กระทําความผิดขามชาติมาเราตองดูแล
สิทธิใหเสมือนวาเปนเด็กของเราเปนสิ่งที่เราทําและประเทศเพื่อนบานก็เห็นตรงกันวาเปนสิ่งที่ดี ข้ันตอนตอไป
คืออะไร เพราะแนวแนะทําหรือไมทําก็ได จึงจะเสนอไปที่คณะกรรมการวาดวยสิทธิเด็กและเยาวชนที่ทานวัน
ชัยเปนกรรมการ 
 คราวน้ีประเทศไทยก็จะเปนผูนําจริงๆแลวในสวนของอาเซียนเกี่ยวกับสิทธิเด็ก เราจะนําเรื่องสําคัญ
และที่เปนปญหาของทั้ง ๑๐ ประเทศเสนอตอเวทีถามวาเราอยากเปนผูนําไหมตอบตรงๆเลยวาอยากเปนแต
คิดวาถากระทรวงอยากเปน กระทรวงมีเงินใหเราก็นํามาเปนประโยชนไดคุมครองเด็กเพิ่มข้ึน เราบอกวาเด็ก
ทุกคนตองไดรับขอมูลที่เกี่ยวของกับตัวเขา หนังสือที่เปนการแนะนําการปฏิบัติตนหรือสิ่งที่จะเกิดข้ึนกับเขา
เมื่อเขาสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนเปนยังไง ซึ่งถูกแปลเปนภาษาอาเซียนเรียบรอยแลวพมามาก็มี
ใหอานกัมพูชามีใหอานอินโดนีเซียมีใหอานเราทําเปนมาตรฐานแลวเวลาเจาหนาที่เราเจอเด็กก็สามารถสื่อสาร
โดยใชหนังสือเลมน้ี ก็หวังวาจะมีงบประมาณใหทําตอเพื่อจะทําใหครบทุกภาษาอยางน้ีเปนตนเมื่อเด็กกระทํา
ผิดแลวโดนจับมาที่สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนถาไมใชคดีรุนแรงแลวบอกวาอยากใหกลับบาน 
กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนก็รายงานศาล ศาลเห็นชอบ ก็ใหไปสงที่ ตม. แลว ตม.บอกวาจะใหนําไป
สงที่ไหนปรากฏวามีองคกรNGO แหงหน่ึงมีสาขาที่ประเทศไทยพมาและเวียดนามเปนองคกรที่จัดต้ังถูก
กฎหมายและสามารถติดตอผูปกครองให หากผูปกครองยากจนก็จะสงเสริมใหมีงานทําที่ประเทศพาไปสงถึง
บานแลวเด็กมีงานทําเด็กก็ไมกลับมาก็เปนอีกเรื่องหน่ึงที่เราทําแลวก็คิดวามันทําใหงานดูแลเด็กและเยาวชน
ของเราสามารถแผขยายไปถึงเด็กคนอื่นๆ ที่เปนตางชาติดวย แลวกต็อบโจทยในเรื่องของการเปนผูนํายุติธรรม
เด็ก  



๘๒ 

 
เมื่อสักครูถูกพาดพิงเรื่องโทษประหารชีวิต ในสวนของกระบวนการยุติธรรมเด็กมีศาลเยาวชนและ

ครอบครัว ถาอายุ๑๐-๑๘ ป เขาทําผิดมาก็จะตองอยูในศาลเยาวชนและครอบครัว ซึ่งในน้ันจะบอกไววาไมมี
การสงไปเรือนจํา กรณีสงไปเรือนจําน่ีก็คืออายุ๑๕-๑๘ป หากวามีพัฒนาการทางรางกายความรุนแรงทางดาน
จิตใจที่เหมือนผูใหญจะพิจารณาเปนรายๆไป การลงโทษจะไมมีการจําคุก เพราะตองเปนการอบรมโดยศูนยฝก 
ปกติการพิจารณาคดีศาลของศาลและเยาวชนจะมุงการคุมครองเด็ก เพราะเด็กผูกระทําความผิดเปนผูเสียหาย
มากอน ถูกกระทํามากอน ใหดูตามปจจัยทางสังคมของเด็กคนน้ันเชน อาจฆาคนตายมาแตคนน้ีไดกลับบาน
วันน้ีหรือพรุงน้ีก็เปนไดหากพบวาเขาไมเจตนาหรือรูเทาไมถึงการณ สามารถนําเด็กไปแกไขได เด็กบางคนมา
ในคดีขโมยซาลาเปา อาจตองอยู ๓ ปก็มี เพราะพบวาเด็กคนน้ีทําผิดมามากมายหรือทําผิดครั้งแรกก็จริง แตดู
ผูปกครองแลวไมนาจะดูแลเด็กได ทําใหเด็กมีความเสี่ยงที่จะเปนอันตรายก็จะสงไปรับการดูแลตอ ถาเปน
อันตรายตอตัวเขาก็สงตอ พม. ถาอันตรายตอคนอื่นกต็องอบรมเพื่อแกไขพฤติกรรมใหดีข้ึน อันน้ีเปนปรัชญา
ของกระบวนการยุติธรรมเด็ก ที่ไดตอเน่ืองมาจากเรื่องสิทธิเด็กและเยาวชน  

ยืนยันวาไมมกีารจําคุก ไมมีประหารชีวิต อยางผูใหญลดโทษประหารชีวิตสวนใหญก็ครึ่งหน่ึง แลวเด็ก
ที่เขาสูกระบวนการยุติธรรมแลว ตองฝกอบรม ๓ ปปรากฏวาทําตัวดีมีความคืบหนาในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง
อยูครึ่งปก็ไดกลับ หรือปรับให ๓ เดือน ๖ เดือนก็ได การลดระยะเวลาก็เปนสิทธิของเด็กและเยาวชน ทั้งน้ี
พรบ.ศาลเด็กฯสรางมาเพื่อคุมครองเด็ก ศาลมองวาเด็กตองถูกตรวจจับ ถานองอายุ ๘ ขวบ ผูเสียหายไปแจง
ความก็ตองจับ แทนที่จะบอกนองอายุไมถึงเกณฑรับโทษ กลับบานกอนไหม โทรหาประชาบดีวาเด็กตองการ
ความชวยเหลือหรือเปนกลุมเสี่ยงไหม ผูปกครองใชเด็กในทางมิชอบไหม ปรากฏวาตองนําเด็กต้ังแตแรกเกิดไป
ศาล เพราะตองไปตรวจการจับกุมกอน โดยตีความวาเด็กหมายถึงบุคคลอายุ ๑๕ แตไมบอกวาข้ันตํ่าเทาไหร 
ซึ่งในทางปฏิบัติควรทําไหม เอาเด็กไปข้ึนศาล กฎหมายที่หวังคุมครองกลับทํารายเด็ก   

ทางกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนและทางอัยการก็นําเสนอเพื่อใหมีข้ันตํ่า จากเดิมอายุ ๑๕ 
ปก็ใหเปนข้ันตํ่า๑๐ ปถึง เทาไหร เพื่อจะไดแกปญหา หรือวากรณีทุกคนที่กระทําความผิดถาเขาเกณฑสามารถ
หันเหคดีทั้งระเบียบ ริยารด ปกกิ่ง บอกใหใชกระบวนการยุติธรรมเปนทางสุดทาย แตตองเปนคดีที่มีผูเสียหาย
เทาน้ัน ถาเปนคดีที่ไมมีผูเสียหายเชนคดีจราจรคดีพนันคดีเล็กนอยแตไมมีผูเสียหายยังไงก็ตองเอาเขา มัน
ขัดกันในการที่เราจะมองวาประเทศไทยสามารถคุมครองสิทธิเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมได ตอง
ไลเรียงกฎหมายทีละขอ วาคุมครองจริงไหม จะแกอยางไร หรือใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต ที่พบวามีการใช
กฎอัยการศึกกับเด็กกลุมที่เขาใจวารวมกอเหตุ แลวทหารก็จะสามารถจับผูตองสงสัย ซึ่งในกระบวนการ
ยุติธรรมของประเทศไทยถาเด็กอยูในราชอาณาจักรไทยอายุ ๑๐-๑๘ ป ถากระทําความผิดก็ตองถูกจับและ
นําไปตรวจสอบที่ศาลเยาวชนและครอบครัวและถาศาลเยาวชนและครอบครัวเห็นวาเปนอันตราย ก็สงไปอยู
ในสถานที่ควบคุมตัวแตตรงน้ีมันบังคับทุกสิ่งอยางคือเราสงสัยวามีสวนรวมกับการวางระเบิดไหมเราก็ไปเรียก
เขามาแลวเอาไปควบคุมตัว โดยศาลเยาวชนและครอบครัวกับสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนไมรูเลย 
แลวถามวาทําไมถึงเกิดปญหาข้ึนเน่ืองจากมันมีกลไกรายงานตางประเทศวาประเทศไทยไดดําเนินการคุมครอง
สิทธิเด็กและเยาวชนไหม ซึง่มันมีความแตกตางระหวางเด็กที่อยูภาคใตกับภาคอื่นๆ ก็เกิดการต้ังคําถามอยางน้ี
เปนตน  

เรื่องความปลอดภัยสําคัญเรื่องการดูแลสิทธิเด็กก็สําคัญ สุดทายประโยชนของเด็กเราตองคํานึงถึง 
เรื่องพวกน้ีสามารถทุเลาลงไดหน่ึงคือคนรูไมคอยไดทําคนทําไมคอยไดรู เราตองคนหาวาจะตองทําอยางไรให
ตระหนักวาน่ีคือสิทธิของเด็ก แตความปลอดภัยของสังคมก็สําคัญ อะไรคือแนวทางที่เหมาะสม ก็ตองทํา
ความรูมาเผยแพร รวมทั้งการปรับทัศนคติ การทํางานรวมกันระหวางองคกร ปญหาของเด็กและเยาวชนไมได
มีแคดานเดียว ไมใชแคคุณทําผิดคุณเปนคนไมดี แลวไปแกไขจากการทําคนไมดีเปนคนดี  ในพื้นฐาน ๐-๘ ป



๘๓ 

 
เราคุมครองสิทธิ ๔ ขอของเขาไดครบแลวหรือยัง ถาเปนเด็กตางชาติทําอยางไรตองไปคุยกับ ตม.  วา.มีวิธี
สงกลับอยางนุมนวลอยางไร ถามหาดไทยและกลาโหมกังวลวาเด็กฝกเสร็จจากศูนยไดใบประกาศวิชาชีพจริง 
ตอนน้ีออกจากศูนยอายุ ๑๙ ป พรอมเปนผูใหญ พอแมตายหมดแลวเหลือแตเขาคนเดียว จะสงกลับประเทศ
ตนทางดีไหม แตเขาก็ไมมีบานที่ประเทศตนทางน้ัน พูดไทยไดนิดหนอย เรียนหนังสือจบ ม.๖ เพราะเรียนจาก
ศูนยฝกแลวศูนยฝกควรทําอยางไร ติดตอ ตม.ทําเอกสาร ใหสามารถทํางานไดเปนปก็ยังดี ยังเปนคนที่เสียภาษี
ใหเราได ทํางานที่เราไมอยากทําก็ได อยางนอยเขาก็เปนมนุษยคนนึง อันน้ีก็คือหน่ึงในขอแนะนํา  

เราอาจจะดีไมทุกเรื่อง แตหากเราเปนผูนํา อาจเปนนําทางความคิดก็ได ในการรวมพัฒนาเด็กและ
เยาวชนของไทยและทุกประเทศอาเซียน ถือวาเปนการสนับสนุนเพื่อนบานดวยกันตามนโยบายรัฐบาล CLMV
ไมวาจะเปนในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมทางศาล หนวยงานแลวก็ทั้งภาคประชาสังคม สุดทายที่สุดที่จะ
ฝากคือในสวนของกระบวนการกํากับติดตาม เราก็พูดวาทุกคนตองทํานูนน่ีน่ัน แลวไดทําไหม อยางไร มีปญหา
อุปสรรคไหมที่ทําไมได เรากํากับตัวเอง แตก็จะมีตางประเทศคอยมาตาม อยากใหทํางานเปนกลุม มาทํางาน
อยูในกระทรวงยุติธรรมเรารูกอนวาทําอะไรเพื่อประโยชนของเด็กไทยกอน แลวบางทีสิ่งที่เราทํามันตอบโจทย
เอง แตถาเรามองวาเราจะถูกถามเรื่องอะไรบาง เราก็คงตองเตรียมคําตอบ มันไมเกิดประโยชนเลย  

 
คุณนรลีักษณ– กระทรวงก็มียุทธศาสตรเรื่องอาเซียนชัดเจนกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนก็ะ

มีเรื่องของการพัฒนามาตรฐาน กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพก็มีโครงการเผยแพรความรู พยายามจะพัฒนา
มาตรฐานเหมือนกันแตของเราเปนมาตรฐานดานสิทธิมนุษยชน ระหวางที่คุยกันตนเองนึกข้ึนได เปน
เ กร็ ดความรู ป จ จุ บั นอ า เ ซี ยนมี  ๑๐ ปร ะ เ ทศ  ในอนาคตอาจมี เพิ่ ม โ ดยที่ ร อ ง ขอมาแล ว คื อ 
ติมอเรสเต อาเซียนก็เหมือน EU มีการโหวตเขาโหวตออก สวนเกร็ดที่ ๒ คือขมขืนเทากับประหารตอนน้ีทั่ว
โลกยกเลิกการประหารชีวิตแลว แตไทยเปน ๑ ใน ๔ ของประเทศที่ยังมีประหารชีวิตอยูจากการที่เรามีพื้นฐาน
ทางศาสนา แลวก็คนในบริบทสังคมไทยสวนมากรอยละ ๙๐ยังเห็นวา การลงโทษประหารชีวิตเหมาะสมเปน
การปราบปรามการกระทําความผิด แตทราบไหมวามีทั้งสถานทูตองคกรระหวางประเทศมาพบรัฐมนตรีและ
ปลัดกระทรวงยุติธรรม แลวก็อธิบดีกรมคุมครองสิทธ์ิเยอะมาก ที่จะพยายามใหเรายกเลิกยกโทษประหารชีวิต
เปนโทษจําคุกตลอดชีวิต ที่ยังคงไวก็จะมีในแถบอาเซียนทวีปเอเชีย รวมถึงประเทศอิสลาม เกร็ดความรูที่ ๓ 
ในเรื่องโรฮิงญากระทรวงตางประเทศใหใชวาโรฮิงจา เปนคําที่เปนทางการแลวไทยก็เริ่มมีผูลี้ภัย สถานทูตไทย
ก็เปนสถานทูตเดียวที่ไดรับการลี้ภัยของซีเรียเขามา ชวงถามตอบ ... การลงโทษเด็กกับผูปกครอง และมาตรร 
๔๔ กรณีเด็กแวน 

 
ดร.ขัตติยา– เคยมีนักขาวถามวาเด็กทําผิดโทษพอแมดีกวาเด็กอายุนอย ตํ่ากวา ๑๐ ป แลวผูเสียหาย

จะสามารถฟองใครไดบาง มันมีพรบ.คุมครองเด็ก รวมถึงเรื่องผูปกครองนําเด็กไปสูพฤติกรรมที่ไมดี หรือปลอย
ปละละเลยใหเด็กกระทําความผิด มีการลงโทษ แตเขาวาโทษมันนอยมากคาปรับนิดหนอย วากลาว ตักเตือน
ถามวาเพิ่มโทษใหหนักกวาน้ีไดไหมเชนถาเด็กทําอะไรผูปกครองก็ไดรับโทษน้ันไปเลย ประเด็นหน่ึงก็คือถาพอ
แมรูวาตัวเองจะโดน เด๋ียวก็ต้ังใจเลี้ยงลูกใหดีเอง อยางน้ีเด็กก็จะโดนหนักข้ึน ผูปกครองตีอีก เพราะเด็กทํา
ความผิดแลวผูปกครองโดนดวย อยางทุกวันน้ีพอแมโดนวาเลี้ยงลูกประสาอะไรก็โดนแลว เด็กจะโดนซ้ําสองคือ
ผูปกครองน้ีเราตองมอง สวนใหญรักเด็กแตอาจรักไมถูก ไมมีเวลาดูยากจน ใหยายดู ยายก็อัมพาต กลายเปน
ยากจนก็ผิด ความสามารถเลี้ยงลูกไดดีก็ผิด คือมันตองมีมาตรฐานในการดูแลชีวิตกอนไหมถาจะแกปญหาเรื่อง
ผูปกครอง สวนผูปกครองนําเด็กไปขายยาอยางน้ีควรโดน แตบางทีผูปกครองดูแลไมไหวแลวโทรหากรมพินิจ
และคุมครองเด็กและเยาวชนวาลูกตัวเองยังไมทําผิดแตชวยรับไปกอนไดไหม 



๘๔ 

 
 
 คุณเรืองศักด์ิ–จริงๆผูปกครองสวนใหญที่มาแจงเขาบอกวารักลูก แตไมรูจะแกยังไง มันเกินไปแลว
ดวยความเปนเด็ก สวนใหญเกิดจากผูปกครองไมมีเวลาดูแลตองทํามาหากิน สวนมากที่เรามีประสบการณดูแล
เด็กคือเด็กถาไมอยูกับพอก็ตองอยูกับแม คนใดคนนึง เด็กเขาขาดการดูแลต้ังแตตนแลว เห็นเด็กขาดก็ตามใจ
ดวย จนวันหน่ึงไมไหวแลว แลวการหิ้วเด็กมาฝากไวน่ีจะไมรับไวเลยนะตองคุยกันกอนการที่เอาเด็กมาฝากเด็ก
จะคิดวาพอแมไมรักเขาแลวหรอ ผมจะคุยกับเด็กและผูปกครองวาจริงๆแลวปญหามันเกิดจากอะไร เวลาเรา
คุยก็รูวาเด็กมีปญหาอยางไร จากกระบวนการคิดการตอบคําถาม บางทีผูปกครองจะเปนคนขูถาหากลูกหนีไป
ไหนกับเพื่อนหรือกับแฟน เขาเอามาฝากเขาคิดวาลูกจะไมหนีไปไหนนะ ก็ตองคอยๆ คุยเพื่อประโยชนของเด็ก 
ใหกําลังใจ พอแมก็อยากชวยแตใจไมแข็ง ถาหากเขามีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมกับวัยก็สามารถเขามาขอ
คําแนะนําได ในสวนของพรบ.เด็กก็มีการคุมครองอยูแลว  
 

พ.ต.ต.จตุพร– สวนตัวนึกถึงตราช่ัง ฝงซายคือสิทธิเด็ก ฝงขวาคือการบังคับใชกฎหมาย  เน่ืองจาก
กรมสอบสวนคดีพิเศษเปนหนวยงานของการบังคับใชกฎหมายเปนหลัก เราเห็นวาถาสิทธิเด็กมาก  
การบังคับใชกฎหมายก็จะนอย เราจะเห็นวาทําไมปญหาเด็กแวน ถึงเปนปญหาสังคม เน่ืองจากเวลาสงสถาน
พินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน รถมอเตอรไซคกไ็มถูกยึด พอถูกปลอยตัวพรุงน้ีก็เอาใหมจะเห็นวาการจับ
เด็กแวนไมใชเรื่องงายตํารวจตองใชกําลังเจาหนาที่มาก บางครั้งตํารวจไปยืนกลางถนนแลวเด็กแวนขับรถชน
ตํารวจตาย ไมเห็นมีใครมาปกปองตํารวจ เราจะเห็นวาทําไมถึงตองออกมาตรา ๔๔เพราะจับแลวจับอีกก็ยังไม
จบ ฉะน้ันในมุมมองของการบังคับใชกฎหมาย ก็จําเปนที่ตองไปบังคับใชกับผูปกครอง ซึ่งอาจคุยกันกอน ถา
ปรามไดก็ปราม ถาหากปรามไมไดก็ตองมกีารบังคับใชกฎหมาย  
 

ดร.ขัตติยา–ขอเสริมและอยากจะใหคิดไปคือ ในสวนของสิทธิเด็ก ถาคิดวาเราใหสิทธิมากเทาไร การ
บังคับใชกฎหมายก็นอยเทาน้ัน อันน้ีตองคิดใหดีเชน เด็กแวนแลวบอกวาตองลงโทษใหหนัก ทั้งตัวเด็กและพอ
แม ถาเข็ดหลาบแลวจะไมทํา ก็ตองมขีอมูลมาสนับสนุนวาในรอบปมันลดลงไหม ย่ิงลงโทษหนักย่ิงมีเพิ่มเพราะ
อะไร มันมีการศึกษาวิจัยวาเด็กวัยรุนในกลุมหน่ึงจะมีลักษณะแนวความคิดอันหน่ึงที่ชอบความทาทาย ย่ิงทา
ทายย่ิงดี เราไปสัมภาษณเด็กแวนเขาบอกวาถาไดข่ีมอเตอรไซคไปกับเพื่อน แลวผานรถพวง แลวมันดูดมันย่ิงดี 
แตถาข่ีแวนแบบเร็วๆ จากจุดหน่ึงไปจุดหน่ึงก็ดีเพียงระดับหน่ึง ถาไปเจอดานแลวตํารวจเรียก ถาจอดใหจับ
แลวหนีไดคือสุดยอดอวดเพื่อนไดหลายวัน ทั่วโลกวิจัยมาแลววาย่ิงเขมย่ิงเสี่ยง ย่ิงทาทายย่ิงอยากทํา ถาเราไม
รักเด็กเลย เราบังคับใชกฎหมาย อยากใหประชาชนสงบสุข ตองคิดวากฎหมายที่ออกไปน่ีประชาชนสงบสุขข้ึน
ไหม ถาประชาชนไมสงบสุขข้ึนปดถนนเสนน้ีจับได ก็แขงถนนเสนใหม ที่ไมเคยมีก็มี ตํารวจอยูทุกจุดก็เปนไป
ไมได ทําไมไมคิดวาจะแกยังไงใหถูกจุด ผูปกครองอยูที่ไหนตอนลูกแวนมอเตอรไซคถูกยึดไมมีเงินซื้อก็ขโมย
ดีกวา แกจุดน้ีโผลจุดโนน มันไมตอบโจทย ในมุมมองผูบังคับใชกฎหมายก็อยากชวยประชาชนแกปญหา ไมมี
ใครบอกวาย่ิงจับย่ิงแวน ทั้งน้ีตองมีการทบทวนเสมอวาไดผลไหม ถาจับแลวไมชวยอะไรก็อยาจับ ใหเด็กมาเขา
คายทหารดีไหม ตองคิดกอน อันน้ีคือมุมมองที่รักประเทศไทยเทากัน อยากใหประชาชนสงบสุขเทากัน เพราะ
เด็กมันยังไมโตและเด็กเสี่ยงตอการชักจูง อยากใหมองใหครบ  เพื่อใหสุดทายตํารวจไมตองเหน่ือยประชาชนไม
ตองแจงความบอย แลวเด็กก็ไมเสี่ยง จะทําอยางไรไดบาง 

 
 
 



๘๕ 

 
คุณนรีลักษณ–ก็ไดความรูตางๆมากมายทั้งในเรื่องสิทธิเด็ก และมาตรฐานกฎหมายในการดูแลคดี

ตางๆ เช่ือวาเปาหมายของกระทรวงยุติธรรมในการเปนผูนําความยุติธรรมในอาเซียน นาจะเปนไปไดหลายๆ
หนวยงานก็พยายาม และเราก็อยากจะใหประเทศตางๆมีมาตรฐานเหมือนประเทศของเราตองขอขอบคุณ
สํานักพัฒนาบุคลากรกระทรวงยุติธรรมที่ไดจัดเวทีแหงน้ี ถามีเวทีแบบน้ีจัดที่ทุกๆหนวยงานจะเปนประโยชน
อยางมาก 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๖ 

 



๘๗ 

 



๘๘ 

 



๘๙ 

 



๙๐ 

 



๙๑ 

 



๙๒ 

 



๙๓ 

 



๙๔ 

 



๙๕ 

 



๙๖ 

 



๙๗ 

 



๙๘ 

 



๙๙ 

 



๑๐๐ 

 



๑๐๑ 

 



๑๐๒ 

 



๑๐๓ 

 

 



๑๐๔ 

 



๑๐๕ 

 



๑๐๖ 

 



๑๐๗ 

 



๑๐๘ 

 



๑๐๙ 

 



๑๑๐ 

 



๑๑๑ 

 



๑๑๒ 

 



๑๑๓ 

 

 



๑๑๔ 

 

 

 



๑๑๕ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๖ 

 
ประวัติวิทยากร 

 
ชื่อ – นามสกุล   ดร. ขัตติยา  รัตนดิลก  
ตําแหนง   นักจิตวิทยาคลินิกชํานาญการพเิศษ รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการสถาบันวิจัย
   และพัฒนากรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 
การศึกษา  -ปริญญาเอกจิตวิทยาคลินิก เอกประสาทจิตวิทยา (Neuropsychology) Widener 
   University รัฐเพลซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา 
   -ปริญญาโท กระบวนการยุติธรรมทางอาญา Widener University รัฐเพลซลิเวเนีย 
   ประเทศสหรัฐอเมริกา 
   -ปริญญาโท จิตวิทยาคลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล 
   -ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) จิตวิทยาคลินิก มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 
ชื่อ – นามสกุล   นายเรืองศักด์ิ  กลับเนียม  
ตําแหนง   หัวหนาฝายสวัสดิการสงัคมกรมกจิการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคม
   และความมั่นคงของมนุษย 
การศึกษา  - คุรุศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยครพูระนคร 
 
ชื่อ – นามสกุล   พ.ต.ต. จตุพร  อรุณฤกษถวิล  
ตําแหนง    ผูอํานวยการสวนปองกันและปราบปรามการคามนุษย ๒ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
การศึกษา   - รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รปบ.ตร.) รุน ๔๗  
   - ปริญญาโท อาชญาวิทยาและบริหารงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยมหิดล  
 
ชื่อ – นามสกุล  น.ส.นรีลักษณ  แพไชยภูม ิ
ตําแหนง   นักวิชาการยุติธรรมชํานาญการ กรมคุมครองสทิธิและเสรีภาพ 
การศึกษา  - นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม อันดับสอง) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
   - นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายเอกชนและธุรกิจ (วิทยานิพนธระดับดี)  
   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
   -ปริญญาโท สาขาทฤษฎีและการปฏิบัติงานดานสทิธิมนุษยชนระหวางประเทศ  
   (Postgraduate Diploma in Human Rights Law) The University of  
   Nottingham ประเทศสหราชอาณาจกัร (เปนนักเรียนทุนรฐับาล ก.พ.) 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๗ 

 
ภาพบรรยากาศ 

  การอภิปราย เรื่อง 
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สรุปยอการอภิปราย เรื่อง 

แนวทางทางกฎหมายท่ีเก่ียวของในดานคุมครองสิทธิและสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชน 

ในภาพท่ีเปนสากลท่ีประเทศไทยจะตองดําเนินการในอนาคต 

 

ผูรวมอภิปราย 

 - Miss Snow White Smelserผูประสานงานประจําประเทศไทยและผูชวยประสานงานโครงการ 

 ระดับภูมิภาค United Nations Office on Drugs and Crime - UNODC 

ผูดําเนินการอภิปราย 

 นายมนินธ  สุทธิวัฒนานิติ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
 

 

 

 คุณมนินธ เปดการอภิปรายวาเดิมเวลาพูดถึงงานอาเซียนคืออะไรก็ตามที่อยูในขอบเขตสํานักงาน

เลขาธิการอาเซียนเปนหลัก ตัวแผนก็เอาเอกสารมาดูวามีอะไรที่เกี่ยวของกับงานบาง แลวทําตามน้ัน แตรัฐบาลน้ี

เนนการมองกระบวนการภายในเพื่อนําไปสูการผลักดันประเด็นสูเวทีอาเซียน มองเชิงนโยบายวาควรรเิริม่อะไรบาง 

เปนการอาศัยเวทีที่อยูในกรอบอาเซียนหรือความรวมมือในอาเซียน เช่ือมโยงองคกรนอกอาเซียนเขามาชวยแกไข

ปญหาที่อาจแกไขเองไดอยางลําบาก สวนคณะกรรมการอาเซียนแหงชาติที่เดิมมีอนุกรรมการ ๓ เสา โดยรัฐบาลน้ี

มองงานอาเซียนกับการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐเปนเน้ือเดียวกัน ไมไดมองเฉพาะมิติตางประเทศ แตมองวา

อาเซียนจะมาขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลไดอยางไร 

 สําหรับการสงเสริมคุมครองสิทธิเด็กและเยาวชน กอนหนาน้ีแตละหนวยงานมองคนละมุม กรมคุมครอง

สิทธิและเสรีภาพ ก็มองแบบหน่ึง กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาว ก็มองเฉพาะเด็กที่กระทําความผิด ตอนน้ี

ตองมองภาพกวาง แตละกลุมจะมีภาพทั้งเด็กทั่วไป เด็กผูกระทําผิด เด็กที่เปนเหย่ือคามนุษย ซึ่งจะมีวิธีปฏิบัติ

ตางกันออกไป แตอยูบนหลักการเดียวกัน จะเปนการทํางานในเชิงนโยบายที่ตองรวมกันใกลชิด แตปฏิบัติแยกคน

ละสวน 

 ตองยอมรับวาที่ผานมางานของกระทรวงยุติธรรมเมื่อพูดถึงอาเซียนความจริงไมใชอาเซียน แคจัด

ประชุม หรือทํากิจกรรมกับหนวยงานที่อยูในภูมิภาคอาเซียน แตไมไดถูกบรรจุอยูในกรอบของอาเซียน ทั้งน้ี

ความเขาใจเรื่องอาเซียนแยกเปน ๒ ระดับ คือสวนที่เปนงานอาเซียนในแผน ในกรอบการประชุมตาง ๆ กับ

สวนที่เปนการทํางานรวมกับหนวยงานที่อยูในภูมิภาคอาเซียนในภารกิจของเรา ซึ่งตองพยายามเช่ือมเขา

ดวยกัน เพราะจะผลักดันประเด็นอะไรก็ตองเขาไปในกลไกของอาเซียน จึงจะขับเคลื่อนไปได มิเชนน้ันก็เปน

การดําเนินงานอยางไมเปนทางการของเราเอง และบางทีทํางานรวมกับองคกรในอาเซียนก็ยังไมเพียงพอ ตอง

รวมกับองคกรขามชาติ องคกรระหวางประเทศ หรือองคกรที่มาสรางสํานักงานในภูมิภาคน้ีดวย เพื่อเช่ือมโยง



๑๑๙ 

 
งานระดับตาง ๆ เขาดวยกัน เขาสูประเด็นของคุณสโนวไวท ชวยนําเสนอภาพรวมวา UNODC ทํางานอะไร มี

ความเกี่ยวของ ทํางานอะไรรวมกันมาบาง และในอนาคตจะมีการทํางานอะไรรวมกันอีก 

 คุณสโนวไวทตอบวา UNODC มีสํานักงานที่ถนนราชดําเนิน ติดกับกองบัญชาการทหารบก และมี

ออฟฟศที่กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว เมียนมาร เวียดนาม สวนที่กรุงเทพฯ ไมมีสํานักงานของไทยตางหาก  

แตรวมเปนศูนยภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใตและแปซิฟก โดยจะดูแลอาชญากรรมขามชาติ และการคาที่ผิด

กฎหมาย เชน ยาเสพติด คามนุษย ลักลอบเขาเมืองแบบผิดกฎหมาย การทุจริต การปองกันอาชญากรรม และ

การแกไขกฎหมาย ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม รวมถึงชวยเหลือดานเทคนิค เชน อบรมเจาหนาที่ใหมีความรู

เฉพาะดาน 

 ทั้งน้ี UNICEF เปนองคกร UN ที่ทําเด็กโดยเฉพาะ แต UNODC เนนอาชญากรรมขามชาติ เรื่อง

ผูกระทําผิด พฤติกรรมของผูกระทําผิด วิธีเขาถึงเหย่ือ แตก็ตองทํางานรวมกัน ทั้งยังดูแลเรื่องยุติความรุนแรงกับ

เด็ก การคาเด็ก การละเมิดทางเพศโดยผูกระทําผิดขามชาติ ถาเปนเรื่องทองถ่ิน คนไทยกระทําผิด ทางประเทศไทย

ก็มีมาตรการอยูแลว หากขยายเปนขามชาติก็ตองเพิ่มความสามารถพิเศษอื่น ๆ  ดวย (โหลด Voxvote ตอบคําถาม) 

 
 คําถามท่ี ๑ ตามกฎหมาย “เด็ก”หมายถึง“บุคคลที่มีอายุตํ่ากวากี่ป ซึ่งผูเขารวมทานหน่ึงระบุวา ๖-๑๕ ป 

โดยมองตามหลักการแพทยวาเปนวัยทียั่งไมมีวุฒิภาวะ อีกทานใหความเห็นวา การพิจารณาของแตละประเทศใน

อาเซียนเกี่ยวกับเด็กและการทําผิดไมเทากัน เพราะไดรับการศึกษาอบรมไมเหมือนกัน จะใชเปนมาตรฐานกลางโดย

ไมดูบริบทของแตละประเทศน้ันทําไมได ขณะที่อีก ๒ ทานระบุชวงเดียวกัน แตอางถึงหลักกฎหมายไทย  

 ประเด็นน้ี คุณมนินธ เสริมวา กฎหมายไทยหลายฉบับกําหนดไมเหมือนกัน ตอนน้ีกรมพินิจฯเสนอแก

วาเด็กในนิยามของ พรบ.ศาลเยาวชนฯ ตองอายุ ๑๐ ปข้ึนไป ถาตํ่ากวาน้ีไมนับเปนเด็กตามกฎหมายน้ีที่ตอง

เขาสูกระบวนการ ถาถามวาอายุในกฎหมายเทาไหร ตองถามวากฎหมายฉบับไหน ทําใหคําตอบหลากหลาย  

 คําถามท่ี ๒ ขอใดเปนตัวอยางของการลวงละเมิดทางเพศตอเด็ก a. การซื้อขนมใหเด็ก b. การใหเด็ก

ดูสื่อลามกอนาจาร c. การถายภาพเด็กเพื่อสําเร็จความใคร d. การพูดคุยลวนลามกับเด็ก ผานโทรศัพท 

อินเตอรเน็ต หรือหนาตอหนากัน โดยตอบไดมากกวา ๑ ขอ ซึ่งมีการแสดงความเห็นวาขอ d ชัดเจนที่สุด แม



๑๒๐ 

 
ทุกขอเปนไปไดหมดแตการใหขนมเปนไดทั้งสุจริตและหลอกลอการใหเด็กดูสื่อลามกก็ไมชัดเจน แตก็อาจเปน

สาเหตุนําพาไปได แตขอ d คือชัดเจน อีกทานระบุเชนกันวาตองดูเจตนาเรื่องการซื้อขนม หรือการใหดูสื่อลามก

อาจเพื่อสอนใหรูจัก แตการถายภาพและการพูดลวนลามน้ันชัดเจน 

 คุณมนินธ กลาวดวยวา ตามกฎหมายกระทําชําเราเด็กตองเปนการกระทําที่เห็นชัดเจนซึ่งเปนปญหา

เมื่อเกิดคดีแลวดําเนินคดีกับผูกระทําผิดไดยาก เพราะนิยามคอนขางแคบ กระทรวงยุติธรรมกําลังแกไขใหแค

พยายามลอลวง พยายามใชสื่อตาง ๆ ก็เขาขายเพื่อใหการดําเนินคดีงายข้ึน ไมตองใหสําเร็จกอนจึงเปนคดีได  

 คําถามท่ี ๓ ปจจัยใดที่เพิ่มความเสี่ยงใหเด็กถูกลวงละเมิดทางเพศคือ a.การอาศัยอยูในครอบครัวที่

แตกแยก b. การไมเฝาดูแลเวลาเด็กเลนอินเตอรเน็ต c. การอาศัยอยูรวมกันกับพอเลี้ยง d. การที่เด็กมีความ

มั่นใจในตนเองสูงซึ่งมีผูเขารวมเลือก ๓ ขอแรก แตไมเลือกขอ ๔ ก็เพราะเด็กมีความคิดเปนของตัวเองแยกแยะได

วาอะไรถูกผิด ซึ่งคุณสโนวไวทเผยวาผูกระทําผิดชอบหาเด็กที่ไมมั่นใจตัวเองเพราะโอกาสสูงกวา และจากขอมลู

ที่อเมริกาวาพบวาผูกระทําผิดบางคนชอบหาแมลูกที่หยามา อางวารักผูเปนแม แตที่จริงอยากเขาถึงเด็ก สวน

ในไทยก็มีขาวไมนอย 

 คําถามท่ี ๔ เด็กที่ถูกลวงละเมิดทางเพศ เปนเด็กที่นิสัยไมดีอยูแลวใชหรือไม มีผูตอบวาเปนได ๒ แบบ 

ถานิสัยไมดีอยูแลวก็อาจไมมีความคิดเทาทันที่จะแกสถานการณน้ัน หรือเด็กนิสัยดีก็ย่ิงเสี่ยงเพราะไมกลาปฏิเสธ 

หรือกลัว ขอน้ี คุณสโนวไวทกลาววา หลายคนชอบเลี้ยงเด็กใหเช่ือผูใหญ ไมเถียงผูกระทําผิดก็จะหาเด็กที่ไม

เถียง ไมปฏิเสธ  

 คําถามท่ี ๕ ผูลวงละเมิดทางเพศตอเด็ก สวนใหญจะเปนคนที่เด็กไมรูจักผูเขารวมทานหน่ึงเห็นดวย 

และบางทีเด็กไมรูก็อาจถูกลวงละเมิดทางเพศได เชน ตางชาติมาซื้อบริการ เด็กไมรูจัก แตคุณสโนวไวท บอกวา

แลวแตกรณี สวนใหญคดีในไทยจะเปนคนที่เด็กรูจัก จากน้ัน คุณมนินธ เสริมวา ในตางประเทศ สวนมากผู

ละเมิดทางเพศเด็กจะเลือกเปาหมายที่ไมรูจัก เพื่อใหสืบหาไมไดขอน้ีคอนขางอธิบายยากในบริบทของ

สังคมไทยและตะวันตก 

 คําถามท่ี ๖ การลวงละเมิดทางเพศกอใหเกิดผลกระทบตามมา

อยางรุนแรงตอรางกายและจิตใจของเด็ก และมีผลตอเน่ืองถึงครอบครัว 

ชุมชน และสังคมเห็นดวยหรือไม โดยคุณสโนวไวท เปดเผยรายงานของ 

UNICEF วาภูมิภาคเอเชียเสียหายเปนเงินหลายลานดอลลาร เพราะมีทั้ง

คาใชจายในการรักษาคาเสียโอกาสเปนตน  

 คําถามท่ี ๗ สื่อลามกอนาจารเด็กที่ตํารวจทัว่โลกพบเจอเด็กกลุมใดเปนกลุมที่แสดงมากที่สุด ระหวาง 

a. อายุนอยกวา ๔ ป b. อายุ ๔–๑๒ ป c. อายุมากกวา ๑๓ ป ทั้งน้ีคุณสโนวไวท เพิ่มเติมวา คําถาม

ภาษาอังกฤษจะระบุเปนเด็กเล็กๆ  กลุมกอนวัยหนุมสาว และกลุมวัยหนุมสาวที่มีลูกได ซึ่งผูเลือกอายุ ๔-๑๒ ป

ใหความเห็นวามักเห็นในขาวประมาณน้ี ทั้งในไทยและตางประเทศ อาจเพราะเด็กไมมีแรงตอสูผูที่จะมาทาํรายมาก 

สวนอีกทานมองวาเมื่อถามวาทั้งโลกตองแบงวาเปนภูมิภาคใด เพราะปลูกฝงเรื่องสื่อตางกันเอเชียสวนมากเปนเกนิ 

๑๓ ป แตยุโรปเปน ๔-๑๒ ป และมคีวามเช่ือเกาดวยวาการมีเพศสัมพันธกับเด็กเหมือนยาอายุวัฒนะ 



๑๒๑ 

 
 ดาน คุณสโนวไวท เลาถึงการติดตามขอมูลของ In Hope Network วามี File ลามกถูกแชรและแสดง

ความเห็นอยางไรพบวากลุมกอนวัยหนุมสาวมีถึง ๗๐% อายุตํ่ากวา ๔ ป ๑๐% ซึ่งมีเด็กเกิดใหมรวมอยูดวย 

สวน ๑๓ ปข้ึนไปมี ๒๐% จึงตองเฝาระวังเด็กใหดี  

 
 จากน้ัน คุณสโนวไวท อภิปรายตอวา UNODC รวมมือใกลชิดกับกระทรวงยุติธรรม ในการเปรียบเทียบ

กฎหมายไทยที่เกี่ยวของกับสิทธิเด็ก การลวงละเมิดทางเพศเด็ก กับมาตรฐานสากล กับมาตรฐานระหวางประเทศ 

ซึ่งขณะน้ันก็มีการกลาวถึง AEC และมีผลในวันน้ีวา AEC ใหความสําคัญในเรื่องปองกันเด็ก ทั้งน้ีมีประเด็น

Grooming หรือการเตรียมเด็กใหมีความพรอมสําหรับการลวงละเมิดและการแสวงหาประโยชนทางเพศ  

ซึ่งตอนน้ีกําลังระดมความเห็นวาจะแกกฎหมายมาตราใดใหถือวา Grooming เปนเรื่องกระทําผิด  

 คุณมนินธ ช้ีแจงวาเรื่องน้ีกระทรวงยุติธรรมทําไวนานแลว คือการผลักดันแกรางแกไขประมวล

กฎหมายอาญาใหนิยามกระทําชําเรากวางข้ึน ใหมีลกัษณะพฤติกรรมหลายอยางที่นําไปสูการกระทําชําเราไม

ตองใหกระทําสําเร็จ กฎหมายน้ี ครม.อนุมัติแลว ตอนน้ีอยูในกฤษฎีกา นาจะออกไดในชวงรัฐบาลน้ี 

 คุณสโนวไวท กลาวตอไปวาหลายคนที่จับไดวาละเมิดทางเพศเด็กจะครอบครองสื่อลามกซึ่งคําถามที่

ใหเด็กดูสื่อลามกอนาจารวาผิดไหม ก็เปนเทคนิค Grooming หน่ึง แสดงใหเด็กเห็นวาการรวมเพศระหวางเด็ก

กับผูใหญเปนเรื่องปกติ โดย พรบ.แกไขประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่ ๒๔ ในคํานิยามถาเทียบกับ

มาตรฐานสากล ถือวาของไทยกวางกวา ทั้งน้ีกฎหมายใหมของไทยดีมาก แตยังมีชองแตกตางกับสนธิสัญญา

ดานอาชญากรรมทางอินเตอรเน็ต เชนการเขาถึงเว็บไซตที่มีสื่อลามกเด็ก หลายประเทศถือวาเขาเว็บก็ผิด

แลวแตของไทยไมผิด  



๑๒๒ 

 
 ที่นากลัวคือ Live Streaming ซึ่งเจอมากที่ฟลิปปนสบางชุมชนถือเปนเรื่องปกติ มีนายหนาเปนญาติ

เปนผูใหญหาเด็ก มาแสดงแลกเงิน ที่วิกฤตมากเริ่มใหทํากับสัตวเด็กบางคนก็ชินเพราะทําหลายครั้ง และเห็น

วาผูใหญก็อยูดวย ขณะที่ผูใหญบางคนเห็นวาไมมีการแตะตัวเด็กก็ไมเปนไร ผูกระทําผิดมีเครือขายของเขาเอง 

เมื่อทําสําเร็จก็ถายวีดิโอใหในกลุมดู มีการแลกเปลี่ยนกันดู ทุกครั้งที่มีการขอดูวิดีโอใหมก็ตองหาเหย่ือใหมคน

พวกน้ีมีขอมูลวาประเทศไหนมีกฎหมายไหน รูวาถาจะทํากับเด็กก็ตองทําแบบน้ี ถาถูกจับตองทําแบบน้ี  

มีข้ันตอนอยางละเอียด 

 
 คุณมนินธ กลาวเสริมวาจากที่เคยจัดสัมมนางานวิจัยเรื่องการกระทําความผิดในภูมิภาคอาเซียน 

ลักษณะการเขามาทําความผิด จะเขามาซื้อใจเครือญาติ เมื่อเจาหนาที่จะเขาดําเนินคดีก็ถูกขัดขวางจากคนใน

พื้นที่เองจึงเปนประเด็นที่ตองเกิดความรวมมือในระดับภูมิภาคตอนกฎหมายน้ีเขาสภานิติบัญญัติแหงชาติ 

สมาชิกสวนหน่ึงก็มองวาเปนปญหาระดับน้ีจริงหรือ เพราะชีวิตปกติอยางพวกเราก็คิดไมถึงวาจะเกิดแบบน้ีได 

ซึ่งไดทําคูมือตํารวจวาการกระทําที่เขาขายมีอะไร ชองทางเขาถึงสื่อพวกน้ีเปนอยางไร วิธีการสังเกตพฤติกรรม

ผูมีโอกาสกระทําผิด แตองคความรูเรือ่งน้ีของกระทรวงมีนอย ผลักดันกฎหมายเสร็จ แตดานปฏิบัติอาจยังไม

เช่ียวชาญ 

 คุณสโนวไวท ยังกลาวถึง หนวยงานสหวิชาชีพ ที่ทํางานเฉพาะดานอาชญากรรมตอเด็ก (special 

task forces) วาตางประเทศก็มีคลายแบบน้ีเปนหนวยงานเฉพาะ มีผูเช่ียวชาญเปนตํารวจ อัยการ รวมดวย

งานแบบน้ีตองจัดเปนสหวิชาชีพ เพราะคดีดังกลาวตองใชความรูจากหลายหนวยงาน ทั้งยังมีกลไกอื่นๆ ที่

จัดต้ังแลวในภูมิภาค เชน BLO เปนศูนยประสานงานตามแนวชายแดน BCATIP ดูแลเรื่องคามนุษย BCATOC 

ดูแลเรื่องอาชญากรรมขามชาติ ซึ่งควรเพิ่มความสามารถของศูนยทีม่ีอยู และจัดต้ังศูนยใหมในจุดเสี่ยง 

 คุณสโนวไวท กลาวตอวาที่ประเทศไทยตอนน้ีสํานักงานตํารวจแหงชาติจัดต้ังศูนยใหมที่เรียกวา 

Thailand Internet Crime Against Children Center (TICAC) ซึ่งมีตํารวจที่ทํางานเฉพาะดานอาชญากรรม

ตอเด็ก คุณสโนวไวท ถามวาจะเปนไปไดหรือเปลาที่จะจัดต้ังหนวยงานสหวิชาชีพ เชนรวม DSI และหนวยงาน

ดานนิติวิทยาศาสตร (CIFS) เพิ่มกับ TICAC เปนตน เหมือนรูปแบบของตางประเทศ 



๑๒๓ 

 
 คุณมนินธ กลาวถึง ตม.วาเพิ่งไดงบเมื่อป ๒๕๕๗ ในการเช่ือมขอมูลทั่วประเทศ จากเดิมมีเฉพาะ

สนามบินนานาชาติสวนดานชายแดนตองมีขอมูลแจงไปใหเฝาระวัง แตจากน้ีเช็คหมายจับไดทันที โดยรวมถึง

หมายจากประเทศอื่นดวย 

 ชวงถามตอบเปนการแสดงความเห็นกรณีที่บอกวา เมื่อปราบปรามไมไดก็ตองอยูรวมกันใหได วาผูเสพ

ยาเสพติดถือเปนผูปวยตองปฏิบัติกับคนเสพยาเหมือนผูปวยทั่วไปและไมใชผูคา ไมควรใชดูปริมาณครอบครอง 

ขอเสนอไมใชเอายาบาข้ึนมาขาย แตเหมือนตางชาติที่เปดศูนยใหผูติดยาไปขอรับยาที่ใชทดแทนยาเสพติด  

เพื่อไมตองซื้อยาเสพติด คนติดยาก็จะไดแสดงตัวเพื่อบําบัด และเมื่อไมซื้อก็ขายไมได ถาซื้อยากก็ราคาแพง ย่ิง

จูงใจใหคนมาคา ทั้งน้ีมีการพูดเรื่องานน้ีมาเปน ๑๐ ปแลวจึงจะทดลองทํา แตก็ทําใหเห็นถึงการปองกันแกไข

ปญหาในดานยาเสพติดที่มีมากข้ึน  

 

ขอมูลเพิ่มเติม (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) : www.safeguardkids.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๔ 

 
 

การอภิปราย เรื่อง 

แนวทางทางกฎหมายท่ีเก่ียวของในดานคุมครองสิทธิและสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชน 

ในภาพท่ีเปนสากลท่ีประเทศไทยจะตองดําเนินการในอนาคต 

 

ผูรวมอภิปราย 

 - Miss Snow White Smelser   ผูประสานงานประจําประเทศไทยและผูชวยประสานงานโครงการ 

 ระดับภูมิภาค United Nations Office on Drugs and Crime - UNODC 

 

ผูดําเนินการอภิปราย 

 นายมนินธ  สุทธิวัฒนานิติ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
 

 

 

 คุณมนินธ – ขอพูดในประเด็นที่กวางกวาหัวขอที่แจกไป คือแนวทางทางกฎหมายที่เกี่ยวของในดาน

คุมครองสิทธิและสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชน เพื่อใหเหมาะสมกับผูเขาฟง จะขอพูดถึงภาพรวมในเรื่อง

นโยบายและกลไกการขับเคลื่อนงานอาเซียนของรัฐบาลในปจจุบัน กอนลงมาประเด็นหลักในเสาวัฒนธรรมที่

อยูในแผน แลวโยงไปยังองคกรเครือขายการทํางานรวมกันทั้ง UNODC และ  UNDP 

 รัฐบาลปจจุบันมีวิธีทํางานและมองงานเกี่ยวกับอาเซียนตางไปจากกอนหนาน้ีพอสมควร เดิมเวลาพูดถึง

งานอาเซียนคืออะไรก็ตามที่อยูในขอบเขตสํานักงานเลขาธิการอาเซียนเปนหลัก ตัวแผนก็ไปดึงเอาเอกสารมาดูวามี

อะไรที่เกี่ยวของกับงานบาง แลวทําตามน้ัน แตรัฐบาลน้ีเนนการทํางานลักษณะที่มองกระบวนการภายใน  

เพือ่นําไปสูการผลักดันประเด็นหลายอยางเขาสูเวทีอาเซียนอีกที เปนการทํางานเชิงปฏิบัติตามแผน และในเชิง

นโยบายวาสิ่งที่เราควรริเริ่มมีอะไรบาง เปนการอาศัยเวทีที่อยูในกรอบอาเซียนหรือความรวมมือในอาเซียน 

เช่ือมโยงองคกรนอกอาเซียนเขามาชวยแกไขปญหาที่เราอาจแกไขกันเองไดลําบาก  

 กระบวนการในการทํางานจึงเปลี่ยนไป เดิมคณะกรรมการอาเซียนแหงชาติที่มีรัฐมนตรีวาการกระทรวง

ตางประเทศเปนประธาน มีอนุกรรมการ ๓ เสา และมีอนุกรรมการเรื่องประชาสัมพันธแคน้ัน แตรัฐบาลน้ีเขามาได

ปรับองคประกอบใหม โดยเพิ่มคณะอนุกรรมเรื่องกฎหมายเขาไป เพราะมองวากฎหมายคือเครื่องมือสําคัญในการ

ผลักดันประเด็นตาง ๆ กับอีกสวนคือการเช่ือมโยงสูการขับเคลื่อนโยบายรัฐบาล มีอนุกรรมการบูรณาการ

ประสานงาน ซึ่งใชผานองคประกอบการทํางานของรองนายกรัฐมนตรี รัฐบาลน้ีมองงานอาเซียนกับการขับเคลื่อน

นโยบายของรัฐเปนเน้ือเดียวกัน ไมไดมองมิติตางประเทศ แตมองวาอาเซียนจะมาขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลได

อยางไร 



๑๒๕ 

 
 ในสวนเสาสังคมวัฒนธรรม ที่ผานมามีบทบาทหลัก ๒ เรื่อง คือการคุมครองสิทธิมนุษยชน โดยกรม

คุมครองสิทธิฯ กับงานปองกันและปราบปรามยาเสพติดโดย ปปส.จะดําเนินการในดานการปองกัน คือเนนเปน

ภูมิภาคที่ปลอดยาเสพติด เปน ๒ เรื่องที่อยูในแผนอาเซียนมาตลอด แตจากที่ไดฟงทานวันชัยเมื่อวาน คงเห็นวา

อาเซียนในเสาสังคมวัฒนธรรมน้ี ก็พูดชัดวา ACWC จะเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนประเด็นตาง ๆ  เดิมเราอาจ

มองในแงการสงเสริมคุมครองสิทธิเด็กและเยาวชน ในมุมกรมคุมครองสิทธิฯ ก็มองแบบนึง กรมพินิจฯ ก็มอง

เฉพาะเด็กที่กระทําความผิด แตตอนน้ีตองมองภาพกวาง แตละกลุมจะมีภาพทั้งเด็กทั่วไป เด็กผูกระทําผิด เด็กที่

เปนเหย่ือการคามนุษย ซึ่งจะมีวิธีปฏิบัติตางกันไป แตอยูบนหลักการเดียวกัน เปนการทํางานในเชิงนโยบายที่ตอง

รวมกันใกลชิด แตปฏิบัติก็แยกคนละสวน อีกสวนที่เปนเรื่องสําคัญของเสาสังคมวัฒนธรรม คือหลักธรรมาภิบาล 

ความจริงเหมือนงานของกระทรวงทั้งหมดตอบเรื่องน้ีไดอยูแลว เพียงแตการผลักดันประเด็นทีก่าํลงัทาํอยูเขาสูเวที

อาเซียนได ก็มีข้ันตอนของมันอยู ไมใชอยู ๆ จะเสนอไดเลย  

 ตองยอมรับวาที่ผานมางานของกระทรวงยุติธรรมเอง เมื่อพูดถึงอาเซียน เวทีอาเซียน ความจริงไมใช

อาเซียน แคจัดประชุม ความรวมมือ หรือทํากิจกรรมกับหนวยงานที่อยูในภูมิภาคอาเซียน แตไมใชงาน

อาเซียน ไมไดถูกบรรจุอยูในกรอบของอาเซียน แคเราทํางานรวมกับองคกรที่อยูในอาเซียน และองคกรที่เปน

เครือขายของอาเซียน อยากใหเห็นความชัดเจนกอนวา ความเขาใจเรื่องอาเซียนแยกเปน ๒ ระดับ คือสวนที่

เปนงานอาเซียนในระดับแผน ในกรอบการประชุมตาง ๆ กับสวนที่เปนการทํางานรวมกับหนวยงานที่อยูใน

ภูมิภาคอาเซียนในภารกิจของเรา ซึ่งเราตองพยายามเช่ือมใหเขามาดวยกัน เราจะผลักดันประเด็นอะไรก็ตอง

เขาไปในกลไกของอาเซียน ถึงจะขับเคลื่อนไปได มิเชนน้ันก็เปนการดําเนินงานอยางไมเปนทางการของเราเอง 

 อีกประเด็นก็คือความสัมพันธกับองคกรตาง ๆ จะมองแคที่อยูในกฎบัตรอาเซียนเปนหลัก วามีองคกร

อะไรบาง ก็จะทํางานกับองคกรเหลาน้ี รัฐบาลน้ีก็มองวาการผลักดันประเด็นในเวทีอาเซียน บางทีทํางาน

รวมกับองคกรในอาเซียนน้ันไมเพียงพอ ตองทํางานรวมกับองคกรขามชาติ องคกรระหวางประเทศ หรือ

องคกรที่มาสรางสํานักงานในภูมิภาคน้ี เพื่อเช่ือมโยงภาระงานระดับตาง ๆ เขาดวยกัน นายกรัฐมนตรีไดสั่ง

การวาการจัดทําแผนยุทธศาสตร นโยบายของแตละหนวยงาน นอกจากมองความสัมพันธ ๑๐ ประเทศแลว 

ตองมองถึงการทํางานรวมกับองคกรนอกประเทศ โดยเฉพาะที่มีการต้ังสํานักงานในภูมิภาค ในประเทศไทย 

อาจเปนวิธีคิดอีกแบบ ที่เดิมเราหาประเด็นที่จะแกไขปญหาแลวเอาอาเซียนมาลอมไทย จะทําใหคนขางในเหน็

ดวย เพราะบางทีเราเช่ือคนนอกมากกวาคนไทย แตการคุยในวงอาเซียนเองบางทีก็ขับเคลื่อนยาก อาจตองเอา

โลกลอมอาเซียนบาง อาจเปนวิธีคิดของรัฐบาลน้ี 

 เขาสูประเด็นของคุณสโนวไวท วาชวยนําเสนอภาพรวมวา UNODC ทํางานอะไร มีความเกี่ยวของ 

ทํางานอะไรรวมกันมาบาง และในอนาคตจะมีการทํางานอะไรรวมกันอีก 

 

 คุณสโนวไวท – วันน้ีจะพูดเกี่ยวกับ UNODC แลวจะมีการทดสอบนิดนึง ตอไปก็จะพูดถึงมาตรฐาน

ทางกฎหมายระหวางประเทศ เปรียบเทียบกับมาตรฐานสากลของ UNODC และประเทศอื่น ๆ แลวจะดูเรื่อง

การบังคับใชกฎหมาย การเคลื่อนไหวระดับภูมิภาค โดยจะเขาไปประเด็นอาชญากรรมเฉพาะนิดนึง 



๑๒๖ 

 
 

 UNODC มีสํานักงานที่ถนนราชดําเนิน ติดกับกองบัญชาการทหารบก และมีออฟฟศที่กัมพูชา  

ที่อินโดนีเซีย ซึ่งที่อินโดนีเซียจะดูแลเรื่องอาเซียนดวย แลวก็มีสํานักงานที่เวียงจันทน สปป. ลาว ที่ยางกุง 

เมียนมาร ที่ฮานอย เวียดนาม สวนที่กรุงเทพฯ เราไมมีเหมือน UNICEF ไมมีออฟฟศของไทยตางหาก แตรวม

เปนศูนยภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใตและแปซิฟกกิจกรรมก็จะเปนแบบปฏิบัติหลายประเทศทีเดียวพรอมกนั 

สวนที่ประเทศอื่น ๆ จะมีกิจกรรมเฉพาะประเทศ และกิจกรรมที่ไปจากศูนยระดับภูมิภาคในไทย 

 การทํางานก็ดูแลอาชญากรรมขามชาติตาง ๆ และการคาที่ผิดกฎหมาย เชน ยาเสพติด คามนุษย 

ลักลอบเขาเมืองแบบผิดกฎหมาย การทุจริต การปองกันอาชญากรรม และการแกไขกฎหมาย ปฏิรูป

กระบวนการยุติธรรม (คุณสโนวไวทช้ีรูปตัวน่ิมในการนําเสนอ) UNODC ตองชวยดูแลตัวน่ิมเพราะใกลสูญพันธุ 

และมีดูแลเกี่ยวกับปาไมและสภาพแวดลอมดวย (รูปแมคคาดีเมียตราดอยคําและดอกฝน) ถาดูดานหลังซองจะ

เห็นโลโก UNODC โดยเราชวยลดการปลูกฝนแลวเอาของที่ถูกกฎหมายมาปลูกแทน อะไรที่มีคา เชน กาแฟ จะ

ให UNODC อยูทุกที่ในซุปเปอรมารเกต 

 UNODC ทํางานชวยเหลือดานเทคนิค เชน เจาหนาที่บางคนมีความรูเฉพาะ หรือมาตรฐานสากล หรือ

สิทธิตางๆ แตหากไมมีเจาหนาที่ เฉพาะก็จะจัดหาใหจากทั่วโลก และถามีคนไทยพูดภาษาอังกฤษเกง  

มีความสามารถดานเทคนิค ก็ใหเขารวมเปนผูบรรยายดวย เราจัดการสรางหลักสูตรตาง ๆ ซึ่งเคยทํากับตํารวจ

ไทยที่ดูแลเรื่องการสืบสวนสอบสวนการลวงละเมิดทางเพศ ทางกระทรวงยุติธรรมก็มีชุดหน่ึง เพิ่งจัดอบรมที่

เกาะสองของพมา และที่ทาข้ีเหล็ก เพื่ออบรมเจาหนาที่เรื่องอาชญากรรมขามชาติ การเขาเมืองผิดกฎหมาย 

การคามนุษย การติดตามผูตองหาหรือผูหลบหมาย เวลาปฏิบัติงานจริงคนมักจะคิดวา UNODC น่ังอยูในหอง

ปรับอากาศอยาง เดียวไม ใช  แตที่ เพิ่ งไปเกาะสอง หองประชุมไมมีแอร  มี เครื่ องแต ไฟฟาไมพอ  

เสื้อเปยกหมดดวยเหงื่อ อินเตอรเนตก็หลุดบอย 

 เราทําหลายอยาง รวมมือกับหนวยงานรัฐและเอกชน แตที่ตนเองใหความสําคัญคือติดตามและ

ประเมินผล กิจกรรมตาง ๆ  เพื่อปรับเปลี่ยนและพัฒนาใหกิจกรรมน้ันดีข้ึนทุกครั้ง สวนงานที่เกี่ยวของกับเด็กที่

ทําอยู ก็นาจะรูวา UNICEF เปนองคกรของ UN ที่ทํางานเรื่องเด็กโดยเฉพาะ แลวแตกตางกับ UNODC อยางไร 

ที่ตางก็คือ UNODC เนนอาชญากรรมขามชาติ เรื่องผูกระทําผิด พฤติกรรมของผูกระทําผิด วิธีที่ใชเพื่อเขาถึงเหย่ือ 

แตก็ตองทํางานรวมกัน แลวก็ดูแลเรื่องยุติความรุนแรงกับเด็ก การคาเด็ก การละเมิดทางเพศโดยผูกระทําผิดขาม

ชาติ ถาเปนเรื่องทองถ่ิน คนไทยกระทําผิด ทางประเทศไทยก็มีมาตรการอยูแลว หากขยายเปนขามชาติก็ตองเพิ่ม

ความสามารถพิเศษอื่น ๆ ดวย ทั้งน้ีอยากให Download Application ถาโหลดไมไดก็เขาเว็ปไซตได Voxvote 

( ผูเขารวมรับฟง Download )   

  

 คุณมนินธ – ระหวางคอยขอเลาถึงการทํางานรวมกับคุณสโนวไวทที่ใกลชิดกันมานาน มีทั้งการจัด

ประชุมวิชาการ หาคนมาใหคําแนะนําเรื่องการทํากฎหมาย เพิ่งจบไปคือเวทีประชุมระดับอนุภูมิภาคเกี่ยวกับ



๑๒๗ 

 
การกําหนดแนวปฏิบัติตอผูกระทําความผิดที่ลวงละเมิดทางเพศเด็กในภูมิภาค คือใชพื้นที่ไทย ลาว กัมพูชา 

กระทําผิดแลวหนีขามไปมาโดยอาศัยชองวางในการเขาออกชายแดนภายในอาเซียน จึงตองมากําหนดแนวทาง

รวมกัน มีการพัฒนานโยบายเพื่อโตตอบผูกระทําความผิด เพราะผูกระทําความผิดจะทําเปนเครือขาย ไมไดทํา

คนเดียว เปนอาชญากรรมขามชาติ ซึ่งยากที่แตละประเทศจะจัดการดวยตัวเอง กลุมผูกระทําความผิดเปน

ชาวตางชาติ มีเครือขายสนับสนุน มีความรูวามีชองทางเจาะหนีอยางไร  

  

 คุณสโนวไวท – มีคําถามในมือถือหรือยังคะ  ( ผูเขารวมอภิปรายตอบคําถามผาน Application ) 

 คําถามที่ ๑ ตามกฎหมาย “เด็ก” หมายความวา  “บุคคลที่มีอายุตํ่ากวา...” กรุณาเลือกเพียงขอเดียว  

    a. ๑๒   

    b. ๑๕     

    c. ๑๘   

    d. ๒๑                                                                        

ขอคําอธิบายจากผูเขารวมวาทําไมจึงเลือกวา ตามกฎหมายคําวาเด็กหมายถึงผูที่อายุนอยกวา .... ซึง่ในทีน้ี่สวนใหญ

ตอบวา ๑๒ ซึ่งคําตอบน้ีตนเองเคยเจอมาแลว  

 

 ผูเขารวมชาย – เลือกอายุ ๑๕ โดยมองวาชวงของการเจริญเติบโต ซึ่งเคยอานหนังสือทางการแพทยมา 

ระหวางอายุ ๖-๑๕ ป มนุษยยังมีวุฒิภาวะความเปนผูใหญที่สับสนในการตัดสินใจ คําวาเด็ก ความหมายของตนเอง

คือคนที่ยังไมสามารถแยกแยะ แตถาอายุ ๑๘ ทางการแพทยหมายถึงวัยที่ตองการอยูในสังคมที่มีเพื่อนตางเพศ 

ความสุขที่เปลี่ยนไปเปนการสัมผัส  

 

 ผูเขารวมหญิง ๑ – ที่เลือกอายุ ๑๕ เพราะเมื่อเชาดู Presentation บอกวาตามกฎหมายคือคนที่อายุตํ่า

กวา ๑๕ แตถาเกี่ยวกับการรับผดิทางอาญาก็เปนอายุ ๑๘ ปข้ึนไป แตถาความหมายของเด็กทั่วไปคืออายุ ๖-๑๕ ป  

 

 ผูเขารวมหญิง ๒– ในการพิจารณาของแตละประเทศในกลุมอาเซียน เกี่ยวกับเด็กและการทําผิด แตละ

ประเทศไมเทากัน โดยแตละประเทศไดรับการศึกษา อบรม ไมเหมือนกัน การนํามาเปนมาตรฐานแกนกลางโดยไมดู

บริบทของแตละประเทศ ระดับการพัฒนา การอบรม การศึกษา ก็ยังทําไมไดที่จะใหทุกประเทศมีเกณฑบอกวาเด็ก

อายุเทาน้ี การพิจารณาเรื่องเด็กตองพิจารณาหลายประการ ทั้งการเจริญเติบโตทางกายภาพ การเจริญเติบโต 

ทางจิต  ระดับการพัฒนาของสมอง และการตัดสินใจ  

 

 ผูเขารวมหญิง ๓ – ดูจากเอกสาร โดยวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๓ มาตรา ๔ ใหคํา

นิยาม คําวาเด็กวาเปนบุคคลอายุไมเกิน ๑๕ ป 

 



๑๒๘ 

 
 คุณมนินธ – ตองยกประโยชนใหคนตอบ เพราะกฎหมายในไทยหลายฉบับกําหนดไมเหมือนกัน แต

ละคนก็ตอบตามที่ตัวเองรูจากกฎหมายแตละฉบับ จากเมื่อเชาที่ ดร.ขัตติยาเสนอ คือมีประเด็นที่กรมพินิจฯ

เสนอแกวาเด็กในนิยามของ พรบ.ศาลเยาวชนฯ ตองอายุ ๑๐ ปข้ึนไป ถาตํ่ากวาน้ีไมนับเปนเด็กตามกฎหมายน้ี

ที่ตองเขาสูกระบวนการ ถาถามวาอายุในกฎหมายเทาไหร ตองถามวากฎหมายฉบับไหน ทําใหคําตอบ

หลากหลาย  

 

 คุณสโนวไวท – ตนเองสนใจเรื่องสนธิสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก และประเทศที่ผูกพันกับสนธิสัญญาก็จะ

ระบุวาเด็กคือบุคคลที่อายุตํ่ากวา ๑๘ ป(คําถามที่ ๒) ตอบมากกวา ๑ คําตอบได แตบางขอถูก บางขอไมถูก 

ทุกคนเห็นวาการถายภาพเด็กเพื่อสําเร็จความใครเปนการลวงละเมิดทางเพศตอเด็ก  

 

 คําถามที่ ๒ ขอใดบางที่แสดงตัวอยางของการลวงละเมิดทางเพศตอเด็ก กรุณาเลือกทุกขอที่ถูกตอง  

เลือกไดมากกวา ๑ ขอ  a. การซื้อขนมใหเด็ก    

   b. การใหเด็กดูสื่อลามกอนาจาร  

   c. การถายภาพเด็กเพื่อสําเร็จความใคร 

   d. การพูดคุยลวนลามกับเด็ก ผานโทรศัพท อินเตอรเน็ต หรือหนาตอหนากัน  

 

 ผูเขารวมชาย ๑– คิดวาขอ D นาจะละเมิดเด็กชัดเจนที่สุด ความจริงทุกขอเปนไปไดหมด แตขอแรกยัง

ไมชัด อาจเปนการใหธรรมดาก็ได บางครั้งก็ใหเด็กที่ไรเดียงสาเพื่อหลอกลอไปเหมือนกรณีทีบ่ทีเีอสบางนา สวนการ

ใหเด็กดูสื่อลามกก็ยังไมชัด แตก็อาจตอไปได เหมือนสาเหตุที่นําพาไปได แตขอ D คือชัดเจน   

 

 ผูเขารวมชาย ๒– คิดเห็นคลายกันวาตองดูที่เจตนา การซื้อขนมอาจใหธรรมดาหรือเพื่อจุดประสงคใด ขอ 

๒ ก็มี ๒ กรณี คือคําแนะนําจากพอแมสูลูก จากพี่สูนอง หรือตรงขามคือดูเพื่อหวังผลทางลามกอนาจาร สวนการ

ถายภาพน่ีนาจะชัดเจน เพราะคนที่ทําตองการละเมิดเด็กคนน้ี สวนขอ ๔ ก็ชัดเจนอยูแลว  

 

 คุณมนินธ – อันน้ีก็อยูในสวนที่กําลังปรับปรุงแกไขเหมือนกัน คือตามกฎหมายเราการกระทําชําเรา

เด็กตองเปนการกระทําที่เห็นชัดเจน วามีการกระทําแบบน้ัน ถาไมถึงข้ันก็เปนแคอนาจารเด็ก ซึ่งเปนปญหาที่

เมื่อเกิดคดีข้ึนมาแลวดําเนินคดีกับผูกระทําผิดไดยาก เพราะนิยามคอนขางแคบ กระทรวงยุติธรรมพยายาม

แกไขกฎหมายน้ีอยูใหแคพยายามลอลวง พยายามใชสื่อตาง ๆ ก็เขาขาย แลวเพิ่มวากฎสันนิษฐานวา 

พฤติกรรมแบบน้ีจะนําไปสูการลวงละเมิดทางเพศเด็ก หรือลวงละเมิดทางเพศบุคคลอื่น ใหมีความชัดเจนมาก

ข้ึนวาการกระทําที่นําไปสูก็เขาขาย เพื่อใหการดําเนินคดีงายข้ึน ไมตองใหสําเร็จกอนจึงเปนคดีได  

 

 



๑๒๙ 

 
 คุณสโนวไวท – ขอ ๓ 

 

 คําถามที่ ๓ มีปจจัยใดบาง ที่เพิ่มความเสี่ยงใหเด็กถูกลวงละเมิดทางเพศ กรุณาเลือกทุกขอที่ถูกตอง  

เลือกไดมากกวา ๑ ขอ   a. การอาศัยอยูในครอบครัวที่แตกแยก   

    b. การไมเฝาดูแลเวลาเด็กเลนอินเตอรเน็ต 

    c. การอาศัยอยูรวมกันกับพอเลี้ยง 

    d. การที่เด็กมีความมั่นใจในตนเองสูง    

 

 ผูเขารวมหญิง – ในความเห็นสวนตัว ขอ ๑ ๒ ๓ มีสิทธ์ิเปนไปได ขอ ๑ ขอ ๒ ก็มีความเสี่ยง ผูปกครอง

บางครั้งตองใสใจ ขอ ๓ ก็เห็นขาวทางสื่อตางๆ สวนที่ไมเลือกขอ ๔ ก็เพราะเด็กอาจมีความคิดเปนของตัวเอง 

สามารถแยกแยะวาอะไรถูกผิด  

  

 คุณสโนวไวท – ที่จริงผูกระทําผิดชอบหาเด็กที่ไมมั่นใจตัวเอง เพราะโอกาสที่จะเอาเปรียบเด็กได 

โอกาสลางสมองไดก็จะมีสูงกวา สวนเด็กที่มั่นใจในตัวเองก็กลาที่จะสู สวนการอาศัยรวมกับพอเลี้ยง สวนตัว

เห็นขาวและขอมูลงานวิจัยที่อเมริกาวา วิธีของผูกระทําผิดบางคนชอบหาแมกับลูกที่หยากับพอ เพราะมีเหย่ือ

เรียบรอย บางคนวางแผนหลายปแบบลึกซึ้ง หลอกวารักกับผูเปนแม แตที่จริงอยากเขาถึงลูกของผูหญิงคนนั้น 

ไมทราบวาในเมืองไทยมีหรือเปลา แตก็มีเห็นขาวพอเลี้ยงกับลูกเลี้ยงไมนอย 

 

 คําถามที่ ๔ เด็กที่ถูกลวงละเมิดทางเพศ เปนเด็กที่นิสัยไมดีอยูแลว 

   a. เห็นดวย    

   b. ไมเห็นดวย  

   c. ไมทราบ      

 

 ผูเขารวมหญิง – เปนได ๒ แบบ ถาเด็กนิสัยไมดีอยูแลวก็อาจไมมีความคิดเทาทันที่จะแกไขสถานการณ

น้ัน หรือเด็กที่นิสัยดีก็ย่ิงเสี่ยง อาจจะไมกลาปฏิเสธ หรือกลัว หรือคิดมากวาย่ิงถูกทํารายถาย่ิงตอตาน  

 

 คุณสโนวไวท – พอแมหลายคน ญาติหลายคน ชอบเลี้ยงเด็กใหเช่ือผูใหญ ไมเถียง ไมถาม 

ผูกระทําผิดก็จะหาเด็กที่ไมเถียง ไมปฏิเสธ  

 

 คําถามที่ ๕ ผูลวงละเมิดทางเพศตอเด็ก สวนใหญจะเปนคนที่เด็กไมรูจัก 

   a. เห็นดวย    

   b. ไมเห็นดวย  



๑๓๐ 

 

   c. ไมทราบ     

 

 ผูเขารวมหญิง – เห็นดวยวาบางทีเด็กไมรูก็อาจถูกลวงละเมิดทางเพศได เชน กะเทยชาวตางชาติมาซื้อ

บริการ เด็กก็ไมรูจัก  

 

 คุณสโนวไวท – ก็แลวแตกรณี สวนใหญคดีในบานเราจะเปนคนที่เด็กรูจัก 

 

 คุณมนินธ –  ในตางประเทศ สวนมากผูลวงละเมิดทางเพศเด็กจะเลือกเปาหมายเปนเด็กที่ไมรูจัก 

เพราะเมื่อมีการสืบสวนสอบสวนจะตามจับไมได และอาชญากรเวลาเลือกเด็กก็จะมีลักษณะเฉพาะของเด็ก 

ผูกระทําผิดในโซนตะวันตกมักมีความผิดปกติทางจิต ขอน้ีคอนขางอธิบายยากในบริบทของสังคมไทยและ

สังคมตะวันตก 

 

 คําถามที่  ๖ การลวงละเมิดทางเพศกอใหเกิดผลกระทบตามมาอยางรุนแรงตอรางกายและจิตใจของเด็ก  

 และมีผลตอเน่ืองถึงครอบครัว ชุมชน และสังคม 

   a. เห็นดวย    

   b. ไมเห็นดวย  

   c. ไมทราบ     

 

 คุณสโนวไวท – มีรายงานของ UNICEF แสดงผลกระทบเปนจํานวนเงิน โดยในภูมิภาคเอเชียเปนเงิน

หลายลานดอลลาร เพราะตองดูคาใชจายในการรักษาทางแพทย คาเสียโอกาส ถาไดเรียนจบ เปนตน 

 

 คําถามที่ ๗ ในสื่อลามกอนาจารเด็กที่เจาหนาที่ตํารวจทั่งโลกพบเจอ เด็กกลุมใดเปนกลุมที่แสดงในสื่อดังกลาว

มากที่สุด    

     a. อายุนอยกวา๔ ป   

     b. อายุ ๔ถึง๑๒ป  

     c. อายุมากกวา ๑๓ ป    

 

 คุณสโนวไวท – ในคําถามภาษาอังกฤษจะระบุเปน เด็กเล็ก ๆ  อีกกลุมคือกอนวัยหนุมสาว และกลุม

ที่สามคือวัยหนุมสาวที่มีลูกได น่ีเปนการประมาณอายุ ความเห็นกลุมน้ีไมเหมือนกลุมทบทวนกฎหมายที่เพิ ่ง

ออกไป แตกตางกันมาก 

 



๑๓๑ 

 
 ผูเขารวมหญิง – เลือกชวงอายุ ๔-๑๒ ป เพราะมักเห็นในขาวอายุประมาณน้ี ทั้งในไทยและตางประเทศ 

อาจเพราะเด็กไมมีแรงตอสูผูที่จะมาทํารายมาก  

 

 คุณสโนวไวท – มีใครกลาเดาไหมวากลุมเด็กอายุ ๔-๑๒ ขวบ มีกี่เปอรเซน็ต  

 

 ผูเขารวมชาย – ใหตนเองมอง จากคําถามวาทั้งโลก ก็ตองแบงวาเปนภูมิภาคเอเชียหรือยุโรปกอน เพราะ

การปลูกฝงเรื่องสื่อ ๒ ภูมิภาคน้ีมีความตางกัน ถาเปนญี่ปุนหรือโซนเอเชียสวนมากเปนเกิน ๑๓ ป แตถายุโรปเปน 

๔-๑๒ ป เพราะการลวงละเมิดทางเพศน้ีเปนความเช่ือเรื่องศาสนาเกาดวย วาการมีเพศสัมพันธกับเด็กเหมือนยา

อายุวัฒนะ 

 

 คุณสโนวไวท – ตองดูเรื่องเทคโนโลยีและการเขาถึงดวย ตามขอมูลของ In Hope Network มี File 

ที่ไมใชเพียงรูปภาพ มีคลิปดวย ซึ่งไดติดตามการแชรและการแสดงความเห็น สามารถแยกไดเปนกลุมที่ ๒ เด็ก

วัยถึงกอนหนุมสาว ๗๐% และเห็นวาไมมีใครตอบเด็กอายุตํ่ากวา ๔ ขวบ ที่จริงมี ๑๐% และเช่ือหรือไมวาเด็ก

เกิดใหมก็มีการลวงละเมิดทางเพศเด็ก สวน ๑๓ ปข้ึนไป ๒๐% จึงตองเฝาระวังเด็กใหดี ขอบคุณสําหรับการ

แสดงความเห็นทําไมจึงตอบแบบน้ี ไมมีถูกผิด  

 กอนหนาน้ี UNODC รวมมือใกลชิดมากกับกระทรวงยุติธรรม ในการเปรียบเทียบกฎหมายไทยทีเ่กีย่วของ

กับสิทธิเด็ก การลวงละเมิดทางเพศเด็ก กับมาตรฐานสากล กับมาตรฐานระหวางประเทศ ซึ่งขณะน้ันก็มีการ

กลาวถึง AEC ซึ่งมีผลในวันน้ีวา AEC ใหความสําคัญในเรื่องปองกันเด็ก และในรายงานน้ันสรุปสั้น ๆ  เปนคําแนะนํา

จาก UNODC เรื่องการคาประเวณี การสมรูรวมคิด หรือการมีสวนรวม 

 

 คุณมนินธ – ตรงน้ีตองดู ๒ สวน คือตามกฎหมายคามนุษย การมีสวนรวมน้ันผิดอยูแลว กฎหมาย

บานเราหามจัดหา แตถาเปนความตกลงปลงใจของบุคคลเองน้ันไมผิด จะผิดเมื่อมีการบริหารจัดการ  

  

 คุณสโนวไวท – เรื่อง Grooming หรือการเตรียมเด็กใหมีความพรอมสําหรับการลวงละเมิดและการ

แสวงหาประโยชนทางเพศ ตนเองก็ไดจัดประชุมที่เชียงใหมกับกระทรวงยุติธรรมและหนวยงานตาง ๆ ตํารวจ 

ตํารวจตรวจคนเขาเมือง อัยการ ผูพิพากษา และสมัยนูน Grooming ยังใหมอยู และกําลังระดมความเห็นวา

จะแกกฎหมายมาตราใดใหถือวา Grooming เปนเรื่องกระทําผิด  

 

 คุณมนินธ – เรื่องน้ีกระทรวงยุติธรรมทําไวนานแลว คือการผลักดันแกรางแกไขประมวลกฎหมาย

อาญา แกนิยามกระทําชําเราใหกวางข้ึน ใหมีลักษณะพฤติกรรมหลาย ๆ อยางที่นําไปสูการกระทําชําเรา ให

เขาอยูในขาย เวลาดําเนินคดีจะไดงาย ไมตองใหกระทําสําเร็จ กฎหมายน้ี ครม.อนุมัติแลว ตอนน้ีอยูใน

กฤษฎีกา นาจะออกไดในชวงรัฐบาลน้ี 

 



๑๓๒ 

 
 คุณสโนวไวท – ถาดูจากคดีที่ตํารวจไทยจับ และประเทศอื่นจับ หลายคนที่จับไดวาละเมิดทางเพศ

เด็กจะครอบครองสื่อลามกอนาจาร ซึ่งคําถามที่ใหเด็กดูสื่อลามกอนาจารผิดไหม ก็เปนเทคนิค Grooming 

หน่ึง แสดงใหเด็กวาการรวมเพศระหวางเด็กกับผูใหญเปนเรื่องปกติ บอกใหเด็กเช่ือวาเปนเรื่องปกติ ดีที่ไดขาว

ใหมวากําลังแกไข และสื่อลามกอนาจารเด็กทราบวามีกฎหมายแลว ผานเมื่อเดือนธันวาคมปที่แลว ดานความ

รวมมือระหวางประเทศเรื่องการใชเขตอํานาจศาลนอกเขตอาณา ไมใชขอบังคับของสนธิสัญญา   

 กฎหมายใหมของไทย พรบ.แกไขประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่ ๒๔ ในคํานิยามถาเปรียบเทียบกับ

มาตรฐานสากล ของไทยกวางกวา จะระบุเรื่องราว เรื่องการปองกันเด็ก เรื่องการครอบครองสื่อลามกอนาจาร

เด็ก ยังมีดานการครอบครองการสงตอการผลิต การแจกจาย ซึง่ไมเกี่ยวของกับสื่อผูใหญ  

 กฎหมายใหมของไทยดีมาก แตยังมีชองแตกตางกับสนธิสัญญา เกี่ยวของอาชญากรรมทาง

อินเตอรเน็ต เชนการเขาถึงเว็บไซตที่มีสื่อลามกเด็ก หลายประเทศถือเปนการกระทําผิดแลว คนเขาเว็บก็ผิดแต

ของไทยยังไมผิด อีกอยางที่นากลัวคือ Live Streaming ซึ่งเจอมากที่ฟลิปปนส ในบางชุมชนถือเปนเรื่องปกติ 

มีนายหนาเปนญาติเปนผูใหญในชุมชนน้ัน หาเด็ก ๒-๓ คน มาแสดงตอหนากลอง แลวมีชาวตางชาติมาติดตอ

วาอยากดูแสดงแบบน้ี เด็กอายุ ๔ ขวบ ทํากับเด็ก ๑๐ ขวบ พรอมจายเงิน นายหนาก็ใหโอนเงินผาน Western 

Union แตที่วิกฤตมากข้ึนคือเบื่อดูคน ใหทํากับสัตวแลวจะจายเพิ่มข้ึน ย่ิงวิกฤตก็ย่ิงแพง เด็กบางคนก็ชิน

เพราะทําหลายครั้ง และเห็นวาผูใหญก็อยูดวย ขณะที่ผูใหญบางคนเห็นวาไมมีการแตะตัวเด็กก็ไมเปนไร  

 

 คุณมนินธ – จากที่เคยจัดสัมมนางานวิจัยเรื่องการกระทําความผิดในภูมิภาคอาเซียน ลักษณะการเขา

มาทําความผิด จะเขามาซื้อเครือญาติ ซื้อผูใหญ ซื้อใจ ใหเงิน ใหสิ่งของ ทําใหผูกระทําผิดไดรับการสนับสนุน 

เมื่อเจาหนาที่จะเขาดําเนินคดีก็ถูกขัดขวางจากคนในพื้นที่เอง ทําใหจัดการยากมาก เพราะญาติรูเห็นเปนใจ  

จึงเปนประเด็นที่ตองเกิดความรวมมือในระดับภูมิภาค  

 

 คุณสโนวไวท – อยางนอยมีกฎหมายใหมน้ีก็ดีมาก ผูกระทําผิดก็มีเครือขายของเขาเอง เมื่อทําสําเร็จ

แลวก็มีการถายวีดิโอใหกลุมของเขาดู บางกลุมก็มีการแลกเปลี่ยนกันดู ทุกครั้งที่มีการขอดูวิดีโอใหมก็ตองหา

เหย่ือใหมไปลวงละเมิดใหม คนพวกน้ีมีขอมูลวาประเทศไหนมีกฎหมายไหน รูวาถาจะทํากับเด็กก็ตองทาํแบบน้ี 

ถาถูกจับจองทําแบบน้ี มีข้ันตอนอยางละเอียด 

 

 คุณมนินธ – ตอนกฎหมายน้ีเขาสภานิติบัญญัติแหงชาติ สมาชิกสวนหน่ึงก็มองวาเปนปญหาระดับน้ี

จริงหรือ เพราะชีวิตปกติอยางพวกเราก็คิดไมถึงวาจะเกิดแบบน้ีได เมื่อไมเคยเห็นก็นึกไมออก ถึงข้ันตองมา

แกไขเพื่อชวยเหลือบรรเทาหรือ เพราะสิ่งเหลาน้ีไมไดอยูในโลกของพวกเรา แตเขาอาศัยชองวางกฎหมายเขา

มากระทําผิด 

 

 คุณสโนวไวท – ต้ังแตกฎหมายฉบับน้ันออกมา ทางกระทรวงยุติธรรมมีบทบาทที่ตองอบรมเจาหนาที่ 

และประชาสัมพันธใหประชาชนไทยเขาใจปญหา วาทําไมตองมีกฎหมายฉบับน้ี (ถาม) ตอนน้ีมีอบรมหรือยัง 



๑๓๓ 

 
 

 คุณมนินธ – มีการทําคูมือตํารวจ วาการกระทําที่เขาขายมีอะไร ชองทางเขาถึงสื่อพวกน้ีเปนอยางไร 

วิธีการสังเกตพฤติกรรมผูมีโอกาสกระทําผิด แตจริง ๆ องคความรูเรื่องน้ีของกระทรวงยังมีนอยอยู อีกทั้งดาน

ปฏิบัติก็อาจยังไมเช่ียวชาญมาก ก็ตองอาศัยความรวมมือกับตํารวจในการทําคูมือและแนวทางปฏิบัติออกมา 

 

 คุณสโนวไวท – การบังคับใชกฎหมายที่ประเทศไทยทราบวามีการเปดศูนยไทยแท็ป ประเทศไทยมี

ผูเช่ียวชาญดานน้ีนอย คิดวาประมาณ  ๑๐ คน ควรถอดความรูความสามารถออกไปทุกพื้นที่ ใหกวางข้ึน 

รวมถึงงบประมาณ อุปกรณ ทาง DSI ก็เห็นวาเขารวมกลุมไทยแท็ปดวย แต DSI ยังไมถือวาคดีละเมิดทางเพศ

เด็กเปนคดีพิเศษ ถาตองไปขอตามข้ันตอนเปนคดีพิเศษใชเวลาเปนเดือน เด็กคนน้ันจะถูกละเมิดขนาดไหน  

 และกระทรวงยุติธรรมไดขาววามี special task forces ทางตางประเทศก็มีคลายแบบน้ีเปน

หนวยงานเฉพาะ มีผูเช่ียวชาญเปนตํารวจ อัยการ รวมดวย คืองานแบบน้ีตองจัดเปนสหวิชาชีพ เพราะตองใช

ความรูจากหลายหนวยงาน  

 การเคลื่อนไหวในภูมิภาค เพิ่งมีสนธิสัญญาระดับอาเซียนเรื่องผลักดันการคามนุษย และการละเมิด

ทางเพศก็ถือไดหลายกรณีเปนคดีคามนุษย เมื่อที่เลาเมื่อกี้วาพอไปขอแกปญหาหลายคนก็ไมเช่ือ จึงขอแสดง

ขอมูลที่ไดจากตํารวจควีนสแลนด ออสเตรเลีย เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ โดยพบวาใน ๒๔ ช่ัวโมงมีการ

แลกเปลี่ยนภาพลามกอนาจารจํานวนมาก โดยดูไดจาก IP (ตัวอยางภาพประเทศอาเซียน) ซึ่งพบวากรุงเทพฯ 

แหงเดียวมีจํานวน ๑,๘๐๐ กวา IP ซึ่งเปน IP จากกลุมเดียว จะเห็นวาผูกระทําผิดพวกน้ีอาศัยความไมรูของ

ประชาชน ของเจาหนาที่แตละประเทศ เคยไดยินคําเถียงวาเลนกูเกิลทุกวันไมเคยเจอภาพน้ี ก็เพราะเขา

แลกเปลี่ยนในระบบ  

 คิดวาไทยแท็ปของตํารวจไทยนาจะมีซอฟแวรน้ีแลว เพื่อตรวจวากลุมไหนกําลังแลกเปลี่ยนสื่อลามก

กันอยู วิธีแกไขปญหาน้ีควรมีการประสานกฎหมายระดับภูมิภาค กฎหมายไทยเขมแข็งข้ึนดีมาก แตจะเห็นวา

ไมใชปญหาของไทยประเทศเดียว และผูกระทําผิดก็อาศัยความไมรวมมือหรือไมมีความรูเพียงพอ ประเทศอื่น

ก็ต่ืนเตนดีใจที่ไทยผานกฎหมายน้ี และขอความรวมมือใหชวยแกไข ประเทศไทยถือเปนผูนํา 

 เรามีกลไกอื่นๆ ที่จัดต้ังอยูแลวในภูมิภาคเรา เชน BLO เปนศูนยประสานงานตามแนวชายแดน  

ซึ่งศูนยที่ UNODC ดูแล มีประมาณ ๕๐-๗๐ ศูนย มีศูนย BCATIP ที่ดูแลเรื่องคามนุษยอยางเดียว ตํารวจไทยใน

ภาคเหนือที่เชียงแสน เชียงของ มีศูนย BCATOC ดวย ซึ่งดูแลเรื่องอาชญากรรมขามชาติ ทั้งน้ีควรเพิ่ม

ความสามารถของศูนยที่มีอยู และจัดต้ังศูนยใหมที่จุดเสี่ยงเชน เมียวดี-แมสอด ทีมงานตนเองก็เห็นกับตาวามี

การขามแดนแบบไมเปนทางการ เมื่อแจงไปก็บอกวาไมมีกําลังคนพอ ทําเทาที่ทําได แลวจะแกไขไดอยางไร 

สุดทายคือตองตระหนักถึงปญหา และควรมุงเนนที่การแกไข โดยการใหสหวิชาชีพมาชวยกันระดมความเห็น  

 

 คุณมนินธ –ขอเสริมวาตํารวจ โดยเฉพาะ ตม.มีกําลังจํากัด ไดขอมูลนาตกใจวาการเช่ือมโยง ตม.แต

ละดาน เพิ่งไดงบจากอาเซียนเมื่อป ๒๕๕๗ ที่จะเช่ือมโยงทั่วประเทศ เพราะเดิมจะเช่ือมเฉพาะสนามบิน

นานาชาติเทาน้ัน สวนดานชายแดนตองมีขอมูลแจงไปใหเฝาระวัง ไมสามารถเช็คจากเลขพาสปอรต ตอนน้ีทํา
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ไดแลว และมีศูนยที่ สตช. เช่ือมโยงกับตํารวจสากลดวย ไมใชแคหมายจับเฉพาะในประเทศ ถามีหมายจาก

ประเทศอื่นหนีเขามาก็ดึงขอมูลไดดวย ซึ่งตองติดตามผลปฏิบัติงานตอไป  

 เรื่องพวกน้ีถาไมมีการเตรียมความพรอม ไมบูรณาการ ก็เปนไปไดอยางที่หนวงานจะไดรับงบประมาณ

อยางเพียงพอ ไดครั้งละเล็กละนอย แตพอเสนอรวมไปในแผนอาเซียนก็ไดรับงบประมาณในเชิงบูรณาการ จาก

น้ีทุกอยางจะเปนไปในทิศทางแกปญหารวมกัน ตอนน้ีแกกฎหมายแลว ทรัพยากรไดรับสนับสนุนแลว ดาน

เจาหนาที่ตองพัฒนาเรื่องการทํางานรวมกัน เรื่องการเพิ่มองคความรูในแนวปฏิบัติใหชัดเจนมากข้ึน ถาเชิญ

คุณสโนวไวทอีกทีก็คงไดรับคําช่ืนชมมากข้ึน และตองขอขอบคุณคุณสโนวไวทที่เขามาใหขอมูลอันเปน

ประโยชน  

 

 ชวงถามตอบ 

 UNODC มีการทํางานดานยาเสพติดดวย มีความเห็นอยางไรก็กรณีที่บอกวา เมื่อปราบปรามไมไดกต็องอยู

รวมกันใหได  

 

 คุณสโนวไวท – เพิ่งเห็นขาวเหมือนกัน ใน UNODC ก็ต่ืนเตน ซึ่งกอนหนาน้ีก็มีการรณรงควาผูเสพ 

ยาเสพติดถือเปนผูปวย ไมใชจับโยนใสคุกทันที ถือเปนเรื่องจิตใจ รางกาย ตองปฏิบัติกับคนเสพยาเหมือนผูปวย

ทั่วไป  

 

 คุณมนินธ –เรื่องน้ีรัฐมนตรีพูดต้ังแตแรก ๆ ที่เขามารับตําแหนง ไดพูดคุยถึงการปราบปรามยาเสพติด

และการบําบัดฟนฟูผูติดยา เพราะเห็นวาที่ทํามาก็มีปญหา ย่ิงปราบ ผูกระทําผิดย่ิงเยอะ ทานเห็นจุดหน่ึงวาใน

การจับกุมผูทําความผิด ผูที่อยูในเรือนจํา โดยพฤติกรรมแทจริงแลวไมใชผูคา ไมใชดูปริมาณครอบครองวาเปน

รายใหญรายยอย วิธีการจัดการปญหาจึงตองเปลี่ยน ขอเสนอไมใชเอายาบาข้ึนมาขาย แตใหดูตางชาติที่เปด

ศูนยใหผูติดยาเสพติดไปขอรับยาที่ใชทดแทนยาเสพติด เพื่อไมตองซื้อยาเสพติด จะไดลดเรื่องการคาขาย คน

ติดยาเสพติดก็จะไดแสดงตัวเพื่อเขามารับการบําบัด ไมใชการปราบปรามอยางเดียว ย่ิงทําใหหายากก็ย่ิงมี

มูลคามาก เปนแรงจูงใจใหคนคามากข้ึน ทางแกจึงตองลดราคาลง ตองทําลายระบบคายาไปเลยดีกวา แตคง

ทําไมไดทันที สิ่งที่รัฐมนตรีพูดเปนการทดลอง ซึ่งมีการพูดมาเปน ๑๐ ปแลว อาจจะไมดูวาสําเร็จหรือไมสําเร็จ 

แตก็ทําใหเห็นอะไรมากข้ึน  
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ภาพบรรยากาศ 

การอภิปราย เรื่อง 

แนวทางทางกฎหมายท่ีเก่ียวของในดานคุมครองสิทธิและสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชน 

ในภาพท่ีเปนสากลท่ีประเทศไทยจะตองดําเนินการในอนาคต 
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๒. นางสาวสุพรรณี  ประเสริฐทองกร ผูอํานวยการสํานักพฒันาบุคลากร

กระทรวงยุติธรรม 
ที่ปรกึษา 

๓. นายชูชาติ   ศิริปญจนะ หัวหนากลุมงานวิจัยและประเมินผล
การพัฒนาทรพัยากรบุคคล 

หัวหนาบรรณาธิการ 

๔. นายสราวุธ  โกมลภิส นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ บรรณาธิการ 
๕. นางศิรินทรา  โสภณจิตต นักบรหิารจัดการงานยุติธรรม บรรณาธิการ 
๖. นางสาวภัทราพร  เพ็ชรนิล   นักทรัพยากรบุคคล บรรณาธิการ 
๗. นายกฤษดา  เทศสมบูรณ   นักจัดการงานทั่วไป บรรณาธิการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฏในเอกสารชุดองคความรูฯ เปนขอคิดเห็นในเชิงวิชาการของผูอภิปรายโดยเฉพาะ  

คณะบรรณาธิการไมจําเปนตองเห็นดวย 

 




