หลักสูตร “ค้นพบสิ่งใหม่ๆ”
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แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมในท้องถิ่นสำ�หรับผู้เรียนที่ต้องการความช่วยเหลือต่อ
ในช่วงท้ายของบทเรียนนี้ โปรดแบ่งปันแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับผู้เรียน เพื่อ
ที่พวกเขาจะได้รับการช่วยเหลือเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของชีวิต และให้พวกเขา
ได้เดินทางไปต่อ คุณอาจจะปรับรายการแหล่งข้อมูลโดยขึ้นอยู่กับความสนใจ
ของผู้เรียนแต่ละคน และขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณได้ค้นพบเกี่ยวกับพวกเขาตลอดช่วง
ของหลักสูตรนี้ เริ่มต้นโดยการดูรายการด้านล่างนี้

เรียนรู้ด้านวิชาการได้ที่
http://www.trueplookpanya.com/
https://www.eduzones.com/
http://dltv.ac.th/

ทรัพยากรความรู้:
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอาชีพและการพัฒนาตัวเองได้ที่
https://www.facebook.com/wespace.in.th/
https://www.samsungscd.org
https://www.a-chieve.org/
https://www.facebook.com/careervisathailand/
https://web.facebook.com/Thesupporterthailand/

ขอคำ�แนะนำ�หรือการสนับสนุนทางอารมณ์ได้ที่
https://www.facebook.com/teenrama.teen/ – สำ�หรับข้อมูลทั่วไปเพื่อ
สุขภาพจิตที่ดี
https://childlinethailand.org/ หรือโทร 1387 เพื่อ ขอคำ�แนะนำ�และ
ปรึกษาหรือรายงานการกระทำ�ทารุณในครอบครัวหรือเหตุทารุณกรรมเด็กอื่นๆ
กรมสุขภาพจิตหรือโทร 1323 / 1667 เพื่อปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาด้านอารมณ์
และสุขภาพจิตได้โดยไม่เสีย ค่าใช้จ่าย

หาทุนการศึกษาได้ที่
https://www.edfthai.org/ – สำ�หรับนักเรียนทุกระดับชั้น
http://www.yuvabadhanafoundation.org/th/join/ - สำ�หรับนักเรียนชั้น
ป.6 และ ม.3
https://www.scgfoundation.org/th/home – สำ�หรับนักเรียนที่กำ�ลังจะจบ
ชั้นม. 3 และเพื่อค้นหาการประกวดและกิจกรรมต่างๆ มากมาย
สำ�หรับนักเรียนชั้นม. 3-6 ในกรุงเทพที่อยากไปเข้าค่ายนานาชาติที่ต่างประเทศ
ให้หมั่นเข้าไปดูหน้าเฟสบุ๊ก “Bangkok International Affairs Office” (
สำ�นักงานการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร) ในหน้าเฟสบุ๊กนี้จะมี ทุนการ
ศึกษาเปิดใหม่ทุกเทอม อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
https://www.dek-d.com/board/view/3876472/

Facebook.com สามารถค้นหาสิ่งเหล่านี้ได้
The Matter - สำ�หรับข่าวสารล่าสุด
https://www.facebook.com/thematterco
The Standard - สำ�หรับข่าวสารล่าสุด
https://www.facebook.com/thestandardth/

เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้ที่
http://tryfaildo.com/ เราสามารถเรียนหลักสูตรออนไลน์เกี่ยวกับความคิด
สร้างสรรค์ วิธีการเรียนรู้ การวาดภาพ การออกแบบตัวการ์ตูน (สำ�หรับสติก
เกอร์ LINE) และเศรษฐศาสตร์

Design for Social Good – เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมว่าการออกแบบจะเป็น
ประโยชน์ต่อสังคมได้อย่างไร
https://www.facebook.com/designforsocialgood.th
Spaceth.co - เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอวกาศ
The Cloud - เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบุคคลที่น่าสนใจ ศิลปะและ
วัฒนธรรม https://www.facebook.com/readthecloud/
A Day Magazine - เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ แรงบันดาล
ใจ และวัฒนธรรม
https://www.facebook.com/adaymagazine
Youtube.com สามารถค้นหาสิ่งเหล่านี้ได้
TED-Ed Thai - เพื่อรับความรู้เพิ่มเติมระหว่างดูการ์ตูน
Adam Bradshaw - เพื่อเรียนภาษาอังกฤษจากเจ้าของภาษา
DekThaiKlaiBaan – เพื่อเรียนภาษาอังกฤษหรือรับเคล็ดลับเกี่ยวกับ วิธีการไป
เรียนต่อต่างประเทศ
Point of View - เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษาไทย วรรณกรรม และ
ประวัติศาสตร์
Mahidol Channel - เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์
และเคล็ดลับสุขภาพ
Dek Jew Dr. Ko – เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ และการทดลองที่
เราทำ�ได้ที่บ้าน
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เฮติิ
จำำ�นวนประชากรของเฮติิ: 10,646,714 คน
เมืืองหลวงและจำำ�นวนประชากร: ปอร์์โตแปรงซ์์, 2,637,000 คน [2018]
ร้้อยละของประชากรที่่�อาศััยในเขตเมืือง: 55.3% [2018]
ร้้อยละของประชากรที่่�สามารถเข้้าถึึงอิินเทอร์์เน็็ต: 12.2% [ค่่าประมาณ กรกฎาคม 2016]
รููปแบบการปกครอง: สาธารณรััฐกึ่่�งประธานาธิิบดี
อััตราการอ่่านออกเขีียนได้้: 64.3% (ชาย) และ 57.3% (หญิิง) [ค่่าประมาณ 2015]
อายุุคาดเฉลี่่�ยเมื่่�อแรกเกิิด: 61.6 ปีี (ชาย) และ 66.8 ปีี (หญิิง) [ค่่าประมาณ 2017]15
เศรษฐกิิจ:
– รายได้้ประชาชาติิ: 19,880 ล้้านดอลลาร์์ [ค่่าประมาณ 2017]
– รายได้้ประชาชาติิต่่อหััว: 1,800 ดอลลาร์์ [ค่่าประมาณ 2017]
– ประชากรที่่�มีีความเป็็นอยู่่�ต่ำำ��กว่่าเส้้นความยากจน: 58.5% [ค่่าประมาณ 2012]
–	อััตราการว่่างงาน: 14% [2017]
–	อััตราการว่่างงานของเยาวชน: 36% [2017]
–	อุุตสาหกรรมหลััก: สิ่่�งทอ โรงกลั่่�นน้ำำ��ตาล โรงโม่่แป้้ง ปููนซีีเมนต์์ การประกอบชิ้้�นส่่วนอย่่างง่่าย39
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ภููมิิหลััง:
ประวััติิศาสตร์์ส่่วนใหญ่่ของเฮติิมีีแต่่ความไม่่สงบ ภายหลัังการมาเยืือนของคริิสโตเฟอร์์ โคลััมบััส ผู้้�ตั้้�งถิ่่�นฐานชาว
สเปนก็็เกิิดการกวาดล้้างชนเผ่่าพื้้�นเมืืองจนแทบหมดสิ้้�น การค้้าทาสจำำ�นวนมากที่่�ดำำ�เนิินการโดยชาวฝรั่่�งเศสทำำ�ให้้
เกิิดการกบฏและเฮติิกลาย มาเป็็นสาธารณรััฐหลัังยุุคอาณานิิคมแห่่งแรกที่่�มีีผู้้�นำำ�เป็็นชนผิิวดำำ� และนัับเป็็นชาติิที่่�สอง
ในซีีกโลกตะวัันตกที่่�ได้้รัับเอกราช เมื่่�อปีี 1804 อย่่างไรก็็ตาม ผลพวงที่่�หลงเหลืือจากการเป็็นอาณานิิคมยัังคงความ
เสีียหายอย่่างรุุนแรง ฝรั่่�งเศสเรีียกร้้องค่่าปฏิิกรรม สงครามจากเฮติิจนถึึงปีี 1947 และความไร้้เสถีียรภาพของเฮติิยััง
คงยืืดเยื้้�อไปจนถึึงการปกครองแบบเผด็็จการในศตวรรษที่่� 20 ทุุกวัันนี้้�เฮติิซึ่่�งใช้้พื้้�นที่่�เกาะเขตร้้อนชื่่�อว่่าฮิิสปัันโยลา
ร่่วมกัับสาธารณรััฐโดมิินิิกัันยัังคงมีีความเสี่่�ยงสููงต่่อการเกิิดภััยธรรมชาติิ ปีี 2010 เกิิดแผ่่นดิินไหวร้้ายแรงที่่�ทำำ�ลาย
ล้้างประเทศ และตามด้้วยพายุุเฮอร์์ริิเคนแมททิิวในปีี 2016 เฮติิยัังคงเป็็นประเทศยากจน ที่่�สุุดในแถบอเมริิกาที่่�เต็็ม
ไปด้้วยปััญหา เช่่น การขาดแรงงานที่่�มีีความรู้้� ความวุ่่�นวายทางการเมืือง และประชากรจำำ�นวน มากยัังเข้้าถึึงบริิการ
สาธารณสุุขได้้อย่่างจำำ�กััด
ข้้อมููลด้้านการศึึกษา:
เฉพาะในปอร์์โตแปรงซ์์ เหตุุแผ่่นดิินไหวเมื่่�อปีี 2010 สร้้างความเสีียหายหรืือทำำ�ลายโรงเรีียนเกืือบ 4,000 แห่่ง และ
ทำำ�ให้้ครููเสีียชีีวิิตนัับหลายร้้อยคน สถานการณ์์ยิ่่�งเลวร้้ายลงไปอีีกหลัังจากเหตุุพายุุเฮอร์์ริิเคนถล่่มในปีี 2016 อย่่างไร
ก็็ตาม ปััญหาต่่างๆ ของเฮติินั้้�นมีีมายาวนานแล้้วตั้้�งแต่่ก่่อนเหตุุแผ่่นดิินไหว ประเทศเฮติิมีีงบประมาณให้้กัับระบบ
การศึึกษาภาครััฐน้้อยมาก ซึ่่�งโรงเรีียนภาครััฐเป็็นเพีียง 10% ของ โรงเรีียนทั้้�งหมดในเฮติิ นัักเรีียนจึึงต้้องอาศััยเครืือ
ข่่ายของโรงเรีียนเอกชนแทน ซึ่่�งแพงเกิินไปสำำ�หรัับหลายๆ คน และสิ่่�งที่่�น่่ากัังวล ไม่่ใช่่เพีียงแค่่เรื่่�องค่่าใช้้จ่่ายเท่่านั้้�น
แต่่ยัังมีีปััญหาที่่�มีีจำ�ำ นวนโรงเรีียนไม่่เพีียงพอรองรัับจำำ�นวนประชากรที่่�อยู่่�ในวััยเรีียน โดยใน ปีี 2015 มีีประชากรถึึง
55% ที่่�อายุุต่ำำ��กว่่า 24 ปีี ระหว่่างปีี 2011-2016 เด็็กชาย 83% และเด็็กหญิิง 84% โดยประมาณได้้เข้้าเรีียนระดัับ
ประถม และมีีเด็็กผู้้�ชายเพีียง 19% และเด็็กผู้้�หญิิงเพีียง 26% ที่่�ได้้เรีียนต่่อในระดัับมััธยมต้้น40
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ความเหลื่่�อมล้ำำ��ทางเพศ:
แม้้โครงสร้้างทางกฎหมายจะออกแบบมาให้้ส่่งเสริิมความเท่่าเทีียม แต่่ผู้้�หญิิงในเฮติิยัังคงต้้องเผชิิญอุุปสรรคที่่�ผู้้�ชาย
ไม่่ต้้องเจอ ในแต่่ละวััน ผู้้�หญิิงต้้องเจอกัับการคุุกคาม การล่่วงละเมิิด และอุุปสรรคขััดขวางการมีีส่่วนร่่วมทางการ
เมืืองและความสำำ�เร็็จทาง เศรษฐกิิจ เช่่น ทััศนคติิต่่อความเป็็นผู้้�นำำ�ที่่�เน้้นอำำ�นาจของฝ่่ายชาย นอกจากนี้้� เด็็กหญิิง
และผู้้�หญิิงต้้องเผชิิญกัับความเสี่่�ยงสููงต่่อ ความรุุนแรงบนฐานเพศสภาพและการค้้ามนุุษย์์ การสืืบค้้นสถิิติิของคดีี
กระทำำ�อนาจารในเฮติิเป็็นไปได้้ยาก ไม่่ใช่่แค่่เพราะมีีการ รายงานไว้้น้้อยมาก แต่่ยัังเป็็นเพราะไม่่มีีการดำำ�เนิินคดีีกัับ
เหตุุที่่�มีีการรายงานไว้้อีีกด้้วย ในประเทศเฮติิการข่่มขืืนไม่่ได้้ถููกจััดเป็็น อาชญากรรมจนกระทั่่�งปีี 2005 อย่่างไร
ก็็ตาม มีีการดำำ�เนิินการบางอย่่างในส่่วนของการลงทุุนด้้านสาธารณสุุขและบริิการให้้คำำ� ปรึึกษา และการแก้้ไขเพิ่่�ม
เติิมกฎหมายกำำ�หนดให้้ตำำ�แหน่่งที่่�มาจากการเลืือกตั้้�งและแต่่งตั้้�งในระดัับชาติิและระดัับท้้องถิ่่�นต้้อง ประกอบด้้วยผู้้�
หญิิง 30%41
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www.bbc.com/news/world-latin-america-19548810
www.britannica.com/place/Haiti
www.theguardian.com/world/2010/jul/11/haiti-earthquake-survivors-school-education
www.unicef.org/sowc/
www.worldbank.org/en/news/feature/2015/03/12/four-things-you-need-to-know-about-education-in-haiti
www.loc.gov/rr/frd/cs/profiles/Haiti-new.pdf
www.hrw.org/world-report/2018/country-chapters/haiti
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อิินเดีีย
จำำ�นวนประชากรของอิินเดีีย: 1,281,935,911 คน [ค่่าประมาณ กรกฎาคม 2017]
เมืืองหลวงและจำำ�นวนประชากร: นิิวเดลีี, 28,514,000 คน
ร้้อยละของประชากรที่่�อาศััยในเขตเมืือง: 34% [2018]
ร้้อยละของประชากรที่่�สามารถเข้้าถึึงอิินเทอร์์เน็็ต: 29.5% [ค่่าประมาณ กรกฎาคม 2016]
รููปแบบการปกครอง: สาธารณรััฐที่่�มีีรััฐสภากลางของสหพัันธรััฐ
อััตราการอ่่านออกเขีียนได้้: 81.3% (ชาย) และ 60.6% (หญิิง) [ค่่าประมาณ 2015]
อายุุคาดเฉลี่่�ยเมื่่�อแรกเกิิด: 67.5 ปีี (ชาย) และ 70.1 ปีี (หญิิง) [ค่่าประมาณ 2018]
เศรษฐกิิจ:
– รายได้้ประชาชาติิ: 9.447 ล้้านล้้านดอลลาร์์ [ค่่าประมาณ 2017]
– รายได้้ประชาชาติิต่่อหััว: 7,200 ดอลลาร์์ [ค่่าประมาณ 2017]
– ประชากรที่่�มีีความเป็็นอยู่่�ต่ำำ��กว่่าเส้้นความยากจน: 21.9% [ค่่าประมาณ 2011]
–	อััตราการว่่างงาน: 8.8% [ค่่าประมาณ 2017]
–	อััตราการว่่างงานของเยาวชน: 10.7%
–	อุุตสาหกรรมหลััก: สิ่่�งทอ เคมีี แปรรููปอาหาร เหล็็ก อุุปกรณ์์การขนส่่ง20
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ภููมิิหลััง:
อิินเดีียมีีประชากรกว่่าพัันล้้านคน มีีประวััติิศาสตร์์เก่่าแก่่มากมาย หลัังผ่่านยุุครุ่่�งเรืืองของจัักรวรรดิิและราชวงศ์์
ต่่างๆ มาได้้อย่่าง ยาวนาน อิินเดีียก็็ตกเป็็นอาณานิิคมของอัังกฤษในช่่วงปลายศตวรรษที่่� 18 จนกระทั่่�งอิินเดีียชนะ
การต่่อสู้้�เพื่่�ออิิสรภาพในปีี 1947 ปััจจุุบััน อิินเดีียเป็็นประเทศที่่�มีีความหลากหลายอย่่างมหาศาล มีีภาษาถิ่่�นนัับร้้อย
ประชาชนจำำ�นวนมากนัับถืือศาสนาฮิินดูู อิิสลาม และศาสนาอื่่�นๆ พร้้อมกัับประเพณีีต่่างๆ ที่่�ยัังคงรููปแบบของท้้อง
ถิ่่�นเป็็นส่่วนมาก แม้้ว่่ากฎหมายจะพยายามยุุติิการ แบ่่งแยกด้้วยระบบวรรณะ เพศ และชนชั้้�น แต่่อิิทธิิพลของ
ศาสนาและความตึึงเครีียดในภููมิิภาคยัังคงครอบงำ��การเมืืองของประเทศ อิินเดีียเป็็นประเทศที่่�มีีอำำ�นาจในระดัับโลก
ที่่�กำำ�ลัังเติิบโตอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยเฉพาะในภาคเทคโนโลยีีและซอฟต์์แวร์์ที่่�กำำ�ลัังขยายตััว อย่่างรวดเร็็ว รวมถึึงมีีตลาด
ส่่งออกผลผลิิตทางการเกษตรที่่�แข็็งแกร่่งและระบบเศรษฐกิิจที่่�ใหญ่่ที่่�สุุดเป็็นอัันดัับสามของโลก แต่่ท่่ามกลางการ
พััฒนานี้้� อิินเดีียกลัับยัังคงเป็็นหนึ่่�งในประเทศที่่�มีีอััตรารายได้้เฉลี่่�ยต่่อหััวน้้อยที่่�สุุดในโลก และยัังมีีปััญหาด้้าน ความ
เหลื่่�อมล้ำำ��ของรายได้้อยู่่�อีีกมาก42 43 44 45
ข้้อมููลด้้านการศึึกษา:
การศึึกษาภาคบัังคัับกำำ�หนดไว้้สำำ�หรัับเด็็กอายุุ 6 ถึึง 14 ปีี ให้้เล่่าเรีียนได้้ฟรีีตามพระราชบััญญััติิสิิทธิิเด็็กเพื่่�อการ
ศึึกษาภาคบัังคัับ โดยไม่่มีีค่่าใช้้จ่่าย ปีีพ.ศ. 2552 (Right of Children to Free and Compulsory Education Act
of 2009) แต่่เนื่่�องจากขาดความ ตระหนัักและความเต็็มใจ ทำำ�ให้้เด็็กอายุุระหว่่าง 6 ถึึง 13 ปีี ราว 32 ล้้านคนไม่่เคย
เข้้าโรงเรีียน ซึ่่�งส่่วนมากเป็็นเด็็กผู้้�หญิิง หลายครอบครััวไม่่เห็็นความจำำ�เป็็นของการให้้การศึึกษาแก่่เด็็กผู้้�หญิิง และ
ให้้ลููกสาวอยู่่�บ้้านเพื่่�อรัับผิิดชอบงานในครอบครััว เช่่น การทำำ�ความสะอาดบ้้านและการเลี้้�ยงเด็็กเล็็ก อิินเดีียมีีครูู
น้้อยเกิินไป (โดยเฉพาะครููผู้้�หญิิง) และเมื่่�อปีี 2008 หมู่่�บ้้าน ประมาณ 17% ไม่่มีีโรงเรีียนประถม ขณะเดีียวกัันการ
ศึึกษาในระดัับอุุดมศึึกษาเติิบโตอย่่างมากนัับตั้้�งแต่่อิินเดีียได้้รัับอิิสรภาพ ในตอนนั้้�นอิินเดีียมีีมหาวิิทยาลััยเพีียง 20
แห่่งและวิิทยาลััยอีีก 500 แห่่ง และในปีี 2014 อิินเดีียมีีมหาวิิทยาลััยเพิ่่�มขึ้้�นเป็็น 677 แห่่งและวิิทยาลััย 37,204
แห่่ง จำำ�นวนผู้้�หญิิงที่่�เข้้าเรีียนในระดัับอุุดมศึึกษาเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างมากแม้้แต่่ในช่่วงไม่่กี่่�ปีีที่่�ผ่่านมา จาก 39% ในปีี 2007
เป็็น 46% ในปีี 201446 47 48 49 50
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ความเหลื่่�อมล้ำำ��ทางเพศ:
เมื่่�อปีี 2012 สหประชาชาติิประกาศให้้อิินเดีียเป็็นประเทศอัันตรายที่่�สุุดสำำ�หรัับการเกิิดเป็็นผู้้�หญิิง ความชื่่�นชอบ
ลููกชายมากกว่่า ลููกสาวและความรุุนแรงต่่อเด็็กหญิิงและสตรีี ซึ่่�งรวมถึึงการฆ่่าทารก ความรุุนแรงในครอบครััว การ
ข่่มขืืน การฆ่่าเพื่่�อเกีียรติิยศ การค้้ามนุุษย์์ และการเป็็นทาสทางเพศ ยัังคงอยู่่�ในระบบสัังคมและเป็็นเรื่่�องปกติิของ
อิินเดีีย องค์์การเพื่่�อสตรีีแห่่งสหประชาชาติิพบว่่า มีีโอกาสถึึง 29% ที่่�ในช่่วงชีีวิิตของผู้้�หญิิงชาวอิินเดีียจะถููกคู่่�ครอง
กระทำำ�รุุนแรง ซึ่่�งเป็็นสถิิติิที่่�มัักฝัังอยู่่�ในทััศนคติิเชิิงวััฒนธรรม และประเพณีี มีีการสำำ�รวจที่่�พบว่่าผู้้�ชายอิินเดีีย 51%
และผู้้�หญิิงอิินเดีีย 54% ยอมรัับได้้กัับการที่่�สามีีทุุบตีีภรรยา นอกจากนี้้�ในปีี 2010 สำำ�นัักสถิิติิอาชญากรรมแห่่งชาติิ
ของอิินเดีียได้้รายงานการเสีียชีีวิิตด้้วยเรื่่�องสิินสอดถึึง 8,233 ราย (Dowry Deaths คืือการเผาหญิิงชาวฮิินดููทั้้�งเป็็น
หากครอบครััวฝ่่ายสามีีคิิดว่่าสิินสอดของเจ้้าสาวนั้้�นไม่่เพีียงพอ) ซึ่่�งหมายความว่่าในหนึ่่�งวัันมีีผู้้�หญิิงเสีียชีีวิิต จาก
สาเหตุุนี้้�ถึึง 22 คน ปััญหาท้้าทายอีีกประการหนึ่่�งที่่�ทั้้�งเด็็กหญิิงและชายในอิินเดีียต้้องเผชิิญคืือความจำำ�เป็็นต้้อง
ทำำ�งาน องค์์การทุุนเพื่่�อเด็็กแห่่งสหประชาชาติิหรืือยููนิิเซฟ ประมาณการว่่ามีีเด็็กชาวอิินเดีียอายุุตั้้�งแต่่ 5 ถึึง 14 ปีี
ประมาณ 28 ล้้านคน ที่่�ต้้องทำำ�งาน ในขณะที่่�เด็็กเหล่่านี้้�ส่่วนใหญ่่ทำ�ำ งานในอาณาบริิเวณที่่�ดิินของครอบครััวหรืือ
ทำำ�งานในไร่่นาของครอบครััวอื่่�น แต่่มีีอีีกมากที่่�ต้้องกลายมาเป็็นขอทาน คนงานในโรงงาน หรืือขายบริิการทางเพศ
เด็็กหญิิงมัักไปเป็็นคนงานมวนบุุหรี่่�หรืือ ทำำ�งานในโรงทอผ้้า โรงย้้อมผ้้า และโรงงานตััดเย็็บเสื้้�อผ้้า อย่่างไรก็็ตาม
กฎหมายว่่าด้้วยสิิทธิิเด็็กเพื่่�อการศึึกษาภาคบัังคัับฯ อาจสร้้างความเปลี่่�ยนแปลงได้้ พระราชบััญญััติิฉบัับนี้้�ผ่่านการ
พิิจารณาในปีี 2009 ระบุุว่่าเด็็กทุุกคนมีีสิิทธิิได้้รัับการศึึกษาที่่�มีี คุุณภาพโดยไม่่เสีียค่่าใช้้จ่่าย และนายจ้้างมีีความ
เสี่่�ยงที่่�จะถููกปรัับและถููกจำำ�คุุกหากจ้้างแรงงานเด็็กที่่�อายุุต่ำำ��กว่่าเกณฑ์์51 52
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เนปาล
จำำ�นวนประชากรของเนปาล: 29,384,297 คน [ค่่าประมาณ กรกฎาคม 2017]
เมืืองหลวงและจำำ�นวนประชากร: กาฐมาณฑุุ, 1.33 พัันล้้านคน [2018]
ร้้อยละของประชากรที่่�อาศััยในเขตเมืือง: 19.7% [2018]
ร้้อยละของประชากรที่่�สามารถเข้้าถึึงอิินเทอร์์เน็็ต: 19.7% [ค่่าประมาณ กรกฎาคม 2016]
รููปแบบการปกครอง: สาธารณรััฐที่่�มีีรััฐสภากลางของสหพัันธรััฐ
อััตราการอ่่านออกเขีียนได้้: 76.4% (ชาย) และ 53.1% (หญิิง) [ค่่าประมาณ 2015]
อายุุคาดเฉลี่่�ยเมื่่�อแรกเกิิด: 70.4 ปีี (ชาย) และ 71.6 ปีี (หญิิง) [ค่่าประมาณ 2017]
เศรษฐกิิจ:
– รายได้้ประชาชาติิ: 78.55 พัันล้้านดอลลาร์์ [ค่่าประมาณ 2017]
– รายได้้ประชาชาติิต่่อหััว: 2,700 ดอลลาร์์ [ค่่าประมาณ 2017]
–	ประชากรที่่�มีีความเป็็นอยู่่�ต่ำำ��กว่่าเส้้นความยากจน: 25.2% [ค่่าประมาณ 2011]
–	อััตราการว่่างงาน: 3% [ค่่าประมาณ 2017]
–	อััตราการว่่างงานของเยาวชน: 3.5%
–	อุุตสาหกรรมหลััก: การท่่องเที่่�ยว สิ่่�งทอ ข้้าว น้ำำ��ตาล บุุหรี่่� ปููนซีีเมนต์์/อิิฐ
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ภููมิิหลััง:
เนปาลเป็็นประเทศที่่�ไม่่มีีทางออกสู่่�ทะเล ตั้้�งอยู่่�ท่่ามกลางโอบล้้อมของเทืือกเขาหิิมาลััย ถููกตััดขาดจากโลกภายนอก
จนกระทั่่�ง เกิิดกบฏในราชสำำ�นัักเมื่่�อปีี 1950 ระบอบกษััตริิย์์อัันเป็็นผลจากการกบฏในครั้้�งนั้้�นยัังคงกุุมอำำ�นาจผ่่าน
ช่่วงเวลาหลายทศวรรษ แห่่งความปั่่�นป่่วนทางการเมืือง รวมทั้้�งสงครามกลางเมืืองที่่�ยาวนานถึึง 10 ปีี จนกระทั่่�ง
เปลี่่�ยนผ่่านสู่่�ระบอบประชาธิิปไตย เมื่่�อไม่่นานมานี้้� ปััจจุุบัันประเทศเนปาลมีีความเป็็นเอกภาพ ประกอบด้้วยกลุ่่�ม
ชาติิพัันธุ์์�และวรรณะที่่�หลากหลายมากกว่่า 100 กลุ่่�ม และมีี ภาษาพููดมากกว่่า 120 ภาษา ท่่ามกลางความงดงาม
ทางธรรมชาติิของประเทศกลัับมีีความจริิงที่่�โหดร้้ายทางเศรษฐกิิจ ประชากร ประมาณ 10% ยัังมีีความเป็็นอยู่่�ที่่�
ยากจนข้้นแค้้น และเนปาลก็็ยัังคงเป็็นหนึ่่�งในประเทศยากจนที่่�สุุดในโลก เศรษฐกิิจของประเทศพึ่่�งพาเกษตรกรรม
ความช่่วยเหลืือจากภายนอก และการท่่องเที่่�ยวเป็็นหลััก อีีกทั้้�งเนปาลยัังมีีความเสี่่�ยงต่่อการเปลี่่�ยนแปลงของสภาพ
อากาศและภััยธรรมชาติิ ประเทศเนปาลได้้ผจญกัับอุุทกภััยและดิินถล่่ม เหตุุการณ์์แผ่่นดิินไหวเมื่่�อปีี 2015 ที่่�คร่่า
ชีีวิิตผู้้�คนไปนัับพัันและสร้้างความเสีียหายต่่อสถานที่่�แหล่่งมรดกโลกของเนปาล53
ข้้อมููลด้้านการศึึกษา:
หลายพื้้�นที่่�ของประเทศไม่่มีีโรงเรีียนเลยแม้้แต่่แห่่งเดีียว ในบริิเวณที่่�มีีโรงเรีียน ห้้องเรีียนก็็มีีนัักเรีียนแน่่นขนััดเกิินไป
ทั้้�งยััง ขาดแคลนทรััพยากรและสิ่่�งจำำ�เป็็นอย่่างโต๊๊ะเก้้าอี้้� หนัังสืือเรีียนและอุุปกรณ์์การเรีียนการสอน ยููนิิเซฟพบว่่า
เด็็กหญิิงชาวเนปาล น้้อยกว่่า 46% เข้้าเรีียนระดัับมััธยมศึึกษาตอนต้้น ช่่วงระหว่่างปีี 2011 ถึึง 2016 เด็็กๆ ที่่�กำำ�ลััง
ศึึกษามัักต้้องหยุุดเรีียนชั่่�วคราว เพราะภาระการงานทางบ้้าน และเด็็กวััย 5 ถึึง 17 ปีี จำำ�นวน 1.6 ล้้านคน เป็็น
แรงงานเด็็กและต้้องทำำ�งานในสถานที่่�อัันตราย ซึ่่�งในจำำ�นวนนี้้�เป็็นเด็็กผู้้�หญิิงถึึง 60% เด็็กผู้้�หญิิงจำำ�นวนมากพัักการ
เรีียนในช่่วงวััยรุ่่�นเนื่่�องจากขาดแคลนสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวก ด้้านสุุขอนามััย ตััวอย่่างเช่่น รายงานฉบัับหนึ่่�งประมาณ
การว่่ามีีโรงเรีียนรััฐบาลในเนปาลเพีียง 28% ที่่�มีีห้้องสุุขาแยกต่่างหาก สำำ�หรัับเด็็กผู้้�หญิิง สถานการณ์์ดัังกล่่าวส่่งผล
ต่่ออััตราการอ่่านออกเขีียนได้้ของผู้้�หญิิงวััย 15 ถึึง 24 ปีีมากถึึงราว 80% แนวโน้้มนี้้�มีีผลต่่ออััตราการอ่่านออกเขีียน
ได้้ในเนปาลสืืบเนื่่�องจากรุ่่�นสู่่�รุ่่�น ด้้วยอััตราผู้้�หญิิงที่่�อ่่านออกเขีียนได้้เพีียง 53.1% เทีียบกัับผู้้�ชาย 76.4% ในปีี
201554

ภาพผนวก: เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับประเทศ - เนปาล

136
สุมาจากเนปาล

ความเหลื่่�อมล้ำำ��ทางเพศ:
ขณะที่่�ปััญหาท้้าทายหลายอย่่างกระทบเด็็กผู้้�ชายในเนปาลเช่่นกััน แต่่เด็็กผู้้�หญิิงเผชิิญกัับปััญหาเหล่่านั้้�นอย่่าง
รุุนแรงกว่่า เช่่น กฎหมายกำำ�หนดให้้ผู้้�ชายแต่่งงานได้้เมื่่�ออายุุ 21 ปีี และผู้้�หญิิงเมื่่�ออายุุ 18 ปีี และมีีช่่องว่่างระหว่่าง
เพศขนาดใหญ่่เกี่่�ยวกัับการเข้้า ศึึกษาในโรงเรีียน บางครอบครััวรู้้�สึึกว่่าความยากจนขั้้�นรุุนแรงบีีบบัังคัับให้้ต้้องขาย
ลููกสาวไปเป็็นทาสในครอบครััว ซึ่่�งเป็็น ประเพณีีที่่�เรีียกว่่าแกมลารีี (Kamlari) ปกติิแล้้วพ่่อแม่่จะได้้รัับเงิินจำำ�นวน
เล็็กน้้อย แต่่บางครั้้�งก็็ได้้เพีียงห้้องพััก อาหารและเสื้้�อผ้้า ให้้ลููกสาวของพวกเขาเท่่านั้้�น แกมลารีีมัักจะหมายถึึงจุุดจบ
สำำ�หรัับการศึึกษาของเด็็กผู้้�หญิิง และเป็็นจุุดเริ่่�มต้้นของชีีวิิตที่่� โหดร้้ายแห่่งการถููกข่่มเหงและทารุุณ นอกจากนี้้� เด็็ก
หญิิงและผู้้�หญิิงยัังตกอยู่่�ในความเสี่่�ยงต่่อการถููกขายออกไปนอกประเทศ ส่่วนหนึ่่�งเพราะชายแดนระหว่่างเนปาลกัับ
อิินเดีียนั้้�นมีีแนวยาวมาก และมีีจุุดที่่�เป็็นช่่องโหว่่ให้้นัักเดิินทางไม่่จำ�ำ เป็็นต้้องใช้้ หนัังสืือเดิินทาง ยููนิิเซฟรายงานว่่าใน
แต่่ละปีีมีีเด็็กหญิิงและผู้้�หญิิงเกืือบ 7,000 คนถููกขายจากเนปาลไปยัังอิินเดีีย นอกจากนี้้� ในชนบททางแถบตะวัันตก
ของเนปาล เด็็กหญิิงและผู้้�หญิิงจะถููกส่่งไปอยู่่�ที่่�คอกม้้า ถ้ำำ�� หรืือเพิิงที่่�เรีียกว่่า “กอทส์์” ระหว่่างมีี ประจำำ�เดืือน
ประเพณีีตามวััฒนธรรมและศาสนาฮิินดููที่่�เรีียกว่่าเจาปาดีี (Chaupadi) นี้้�ถืือว่่าเลืือดประจำำ�เดืือนเป็็นสิ่่�งไม่่บริิสุุทธิ์์�
และต้้องแยกหญิิงที่่�อยู่่�ระหว่่างมีีประจำำ�เดืือนออกไปชั่่�วคราว เด็็กหญิิงและผู้้�หญิิงต้้องเผชิิญกัับความเสี่่�ยงต่่อการเจ็็บ
ป่่วย การบาดเจ็็บ หรืือการเสีียชีีวิิตจากการอยู่่�กลางแจ้้ง งููกััด การถููกข่่มขืืน ถููกสััตว์์ทำำ�ร้้าย และไฟไหม้้ ถึึงแม้้ว่่าในปีี
2005 ศาลสููงสุุด ของเนปาลจะประกาศว่่าเจาปาดีีเป็็นเรื่่�องผิิดกฎหมาย แต่่การกระทำำ�นี้้�ก็ยั็ ังคงดำำ�เนิินอยู่่�ต่่อไปและ
เป็็นที่่�ยอมรัับในวงกว้้าง55
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www.bbc.com/news/world-south-asia-12511455
www.britannica.com/place/Nepal
www.usaid.gov/nepal/country-profile
www.unicef.org/sowc/
www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-kathmandu/documents/projectdocumentation/wcms_182777.pdf
www.nytimes.com/2013/09/01/opinion/sunday/women-bought-and-sold-in-nepal.html
pulitzercenter.org/reporting/women-nepal-suffer-monthly-ostracization
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เซีียร์์ราลีีโอน
จำำ�นวนประชากรของเซีียร์์ราลีีโอน: 6,161,195 คน [2017]
เมืืองหลวงและจำำ�นวนประชากร: ฟรีีทาวน์์, 1.136 ล้้าน [2018]
ร้้อยละของประชากรที่่�อาศััยในเขตเมืือง: 42.1% [2018]
ร้้อยละของประชากรที่่�สามารถเข้้าถึึงอิินเทอร์์เน็็ต: 11.8% [ค่่าประมาณ กรกฎาคม 2016]
รููปแบบการปกครอง: สาธารณรััฐระบอบประธานาธิิบดีี
อััตราการอ่่านออกเขีียนได้้: 58.7% (ชาย) และ 37.7% (หญิิง) [ค่่าประมาณ 2015]
อายุุคาดเฉลี่่�ยเมื่่�อแรกเกิิด: 56 ปีี (ชาย) และ 61.3 ปีี (หญิิง) [ค่่าประมาณ 2017]
เศรษฐกิิจ:
– รายได้้ประชาชาติิ: 11.75 พัันล้้านดอลลาร์์ [ค่่าประมาณ 2017]
– รายได้้ประชาชาติิต่่อหััว: 1,800 ดอลลาร์์ [ค่่าประมาณ 2017]
– ประชากรที่่�มีีความเป็็นอยู่่�ต่ำำ��กว่่าเส้้นความยากจน: 70.2% [ค่่าประมาณ 2004]
–	อััตราการว่่างงาน: 9.1%
–	อััตราการว่่างงานของเยาวชน: 60% - คาดว่่าเป็็นผลจากอััตราการไม่่รู้้�หนัังสืือที่่�อยู่่�ในระดัับสููง ขาดตำำ�แหน่่ง
งานในภาคเอกชน และค่่าแรงต่ำำ��
–	อุุตสาหกรรมหลััก: เหมืืองแร่่ (เพชร สิินแร่่เหล็็ก รููไทล์์ และบ็็อกไซต์์) และการผลิิตขนาดเล็็ก (เครื่่�องดื่่�ม
สิ่่�งทอ รองเท้้า)
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ภููมิิหลััง:
เซีียร์์ราลีีโอนเป็็นประเทศเล็็กๆ ในแอฟริิกาตะวัันตกที่่�มีีชายแดนติิดมหาสมุุทรแอตแลนติิก การมาเยืือนของชาว
ยุุโรปคืือจุุดเริ่่�มต้้น ของประวััติิศาสตร์์อัันมืืดมิิดของการค้้าทาส ช่่วงกลางศตวรรษที่่� 17 ทาสนัับพัันคนถููกส่่งลงเรืือไป
ยัังอเมริิกา ปีี 1787 มีีการตั้้�ง เมืืองฟรีีทาวน์์เป็็นเมืืองหลวงของประเทศ โดยเป็็นที่่�ตั้้�งถิ่่�นฐานของทาสที่่�ได้้รัับอิิสระ
และเซีียร์์ราลีีโอนตกเป็็นเมืืองอาณานิิคมของอัังกฤษจนกระทั่่�งได้้รัับเอกราชในปีี 1961 เมื่่�อไม่่นานมานี้้� เซีียร์์ราลีี
โอนได้้รัับความเสีียหายจากเหตุุการณ์์นองเลืือดใน สงครามกลางเมืืองที่่�ยืืดเยื้้�อยาวนานตั้้�งแต่่ปีี 1991 จนถึึงปีี 2002
และการระบาดของโรคอีีโบลาในปีี 2014 ในปััจจุุบัันประเทศ เติิบโตขึ้้�นมากแม้้ผลตกทอดจากสงครามจะยัังกระทบ
เศรษฐกิิจอยู่่�ต่่อเนื่่�อง และนอกจากนี้้�เซีียร์์ราลีีโอนยัังอุุดมไปด้้วยแร่่เพชรและ ทรััพยากรธรรมชาติิ56
ข้้อมููลด้้านการศึึกษา:
การศึึกษาเป็็นหนึ่่�งในสิ่่�งที่่�ถููกกระทบกระเทืือนมากที่่�สุุดจากสงครามกลางเมืือง โรงเรีียนหลายพัันแห่่งถููกทำำ�ลาย
และเด็็กๆ ตกเป็็นเหยื่่�อความเลวร้้ายในหลายรููปแบบ เช่่น กลายเป็็นเด็็กกำำ�พร้้า ถููกล่่วงละเมิิด กลายเป็็นคนไร้้บ้้าน
ตลอดจนถููกบัังคัับให้้เป็็นทหาร หลัังสงครามยุุติิในปีี 2002 มีีการประมาณว่่าเด็็ก 67% ต้้องออกจากโรงเรีียน แต่่
ขณะที่่�ภาคส่่วนอื่่�นๆ ของสัังคมเซีียร์์ราลีีโอน ได้้รัับการพััฒนา ระบบการศึึกษาก็็ได้้รัับการพััฒนาเช่่นกััน เมื่่�อเร็็วๆ นี้้�
อััตราการเข้้าเรีียนเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างรวดเร็็ว ในปีี 2016 องค์์การ เพื่่�อการศึึกษา วิิทยาศาสตร์์ และวััฒนธรรมแห่่ง
สหประชาชาติิหรืือยููเนสโก (UNESCO) มีีรายงานว่่ามีีเด็็กทั้้�งหญิิงและชาย เข้้าเรีียนในระดัับประถมสููงถึึง 98.32%
แต่่ยัังคงมีีความท้้าทายใหญ่่ๆ ด้้านคุุณภาพการศึึกษา เนื่่�องจากการขาดแคลนครููอย่่างหนััก จำำ�นวนนัักเรีียนล้้น
ห้้องเรีียน สภาพห้้องเรีียนที่่�ย่ำำ��แย่่ และการขาดแคลนอุุปกรณ์์การเรีียนการสอน57
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ความเหลื่่�อมล้ำำ��ทางเพศ:
แม้้เซีียร์์ราลีีโอนจะอยู่่�ในช่่วงของการฟื้้�นฟููทั้้�งทางเศรษฐกิิจและสัังคม แต่่บทบาทดั้้�งเดิิมของแต่่ละเพศยัังคงไม่่
เปลี่่�ยนแปลง มีีการประมาณว่่าผู้้�หญิิง 90% เคยถููกขลิิบอวััยวะเพศ ในปีี 2014 มีีคำำ�สั่่�งห้้ามขลิิบอวััยวะเพศหญิิง
ซึ่่�งเป็็นส่่วนหนึ่่�งของมาตรการ ฉุุกเฉิินด้้านสุุขภาพที่่�เกิิดขึ้้�นระหว่่างการระบาดของโรคอีีโบลา แต่่ข้้อปฏิิบััติิทาง
วััฒนธรรมที่่�ฝัังลึึกนี้้�ยัังคงมีีอยู่่�อย่่างกว้้างขวาง แม้้จะมีีการรณรงค์์ต่่อต้้านการปฏิิบััติิดัังกล่่าว แต่่ก็็ยัังไม่่มีีกฎหมาย
ใดในเซีียร์์ราลีีโอนที่่�ห้้ามการขลิิบอวััยวะเพศหญิิง มีีรายงาน ว่่าผู้้�หญิิงราว 45% ถููกคู่่�ครองใช้้ความรุุนแรงทาง
ร่่างกายหรืือทางเพศ และการข่่มขืืนยัังเป็็นเครื่่�องมืืออย่่างหนึ่่�งของการสร้้างความรุุนแรงและทำำ�ลายชื่่�อเสีียงใน
ระหว่่างที่่�เกิิดความขััดแย้้งอีีกด้้วย58 นอกจากนี้้� แม้้ว่่าอััตราการแต่่งงานในวััยเด็็กจะลดลงมาก แต่่เด็็กผู้้�หญิิงหลาย
คนก็็ยัังคงต้้องแต่่งงานตั้้�งแต่่ยัังเด็็ก ผู้้�หญิิง 39% ในช่่วงอายุุ 20 ถึึง 24 ปีีแต่่งงานครั้้�งแรกก่่อนอายุุ 18 ปีี และ ผู้้�
หญิิงกว่่า 25% เริ่่�มตั้้�งครรภ์์ตั้้�งแต่่อายุุต่ำำ��กว่่า 18 ปีี และการมีีภรรยาหลายคนเป็็นเรื่่�องปกติิทั่่�วไป59

www.bbc.com/news/world-africa-14094194
www.britannica.com/place/Sierra-Leone
www.worldbank.org/en/country/sierraleone/overview
57
www.unicef.org/sowc2017/
uis.unesco.org/country/SL
58
www.hrw.org/report/2003/01/16/well-kill-you-if-you-cry/sexual-violence-sierra-leone-conflict
59	
www.who.int/reproductivehealth/topics/fgm/prevalence/en/ https://www.theguardian.com/global-development/2016/sep/29/femalegenital-mutilation-returns-sierra-leone-official-ban
www.nationalgeographic.com/magazine/2017/01/gender-dangerous-lives-of-girls-around-the-world/
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ประเทศไทย
จำำ�นวนประชากรของประเทศไทย: 69,799,978 คน [ค่่าประมาณ มิิถุุนายน 2020]
เมืืองหลวงและจำำ�นวนประชากร: กรุุงเทพมหานคร, 10.156 ล้้านคน
ร้้อยละของประชากรที่่�อาศััยในเขตเมืือง: 49.9% [2018]
ร้้อยละของประชากรที่่�สามารถเข้้าถึึงอิินเทอร์์เน็็ต: 47.5% [ค่่าประมาณ กรกฎาคม 2016]
รููปแบบการปกครอง: ระบอบรััฐธรรมนููญโดยมีีพระมหากษััตริิย์์เป็็นประมุุข - หมายเหตุุ มีีรััฐบาลทหารชั่่�วคราว
ตั้้�งแต่่พฤษภาคม 2014
อััตราการอ่่านออกเขีียนได้้: 94.7% (ชาย) และ 91.2% (หญิิง) [ค่่าประมาณ 2015]
อายุุคาดเฉลี่่�ยเมื่่�อแรกเกิิด: 71.7% (ชาย) และ 78.3% (หญิิง) [ค่่าประมาณ 2017]60
เศรษฐกิิจ:
– รายได้้ประชาชาติิ: 1.229 ล้้านล้้านดอลลาร์์ [ค่่าประมาณ 2017]
– รายได้้ประชาชาติิต่่อหััว: 17,800 ดอลลาร์์ [ค่่าประมาณ 2017]
– ประชากรที่่�มีีความเป็็นอยู่่�ต่ำำ��กว่่าเส้้นความยากจน: 7.2% [ค่่าประมาณ 2015]
–	อััตราการว่่างงาน: 0.7% [ค่่าประมาณ 2017]
–	อััตราการว่่างงานของเยาวชน: 0.9%
–	อุุตสาหกรรมหลััก: การท่่องเที่่�ยว สิ่่�งทอและเสื้้�อผ้้า การแปรรููปผลิิตผลทางการเกษตร เครื่่�องดื่่�ม
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ภููมิิหลััง:
ในฐานะที่่�เป็็นประเทศเดีียวในเอเชีียอาคเนย์์ที่่�รอดพ้้นจากการล่่าอาณานิิคมของยุุโรป
ประวััติิศาสตร์์ของ
ประเทศไทยจึึงถููกหล่่อหลอมจากการเมืือง ภููมิิศาสตร์์ และศาสนาที่่�มีีเอกลัักษณ์์เฉพาะตััวของภููมิิภาค ประเทศไทย
มีีระบบนิิเวศเขตร้้อนและผืืนดิินอุุดมสมบููรณ์์ และยัังคงเน้้นการทำำ�เกษตรกรรมจนกระทั่่�งมีีการขยายตััวของความ
เป็็นเมืืองเพิ่่�มขึ้้�นช่่วงปลายทศวรรษ 1960 ประเทศไทยปกครองโดย ระบอบสมบููรณาญาสิิทธิิราชย์์จนกระทั่่�งการ
ปฏิิวััติิในปีี 1932 และกองทััพไทยมีีการก่่อรััฐประหารบ่่อยครั้้�งหลัังปีี 1947 ต่่อมาด้้วยความยิินยอมของระบอบ
กษััตริิย์์ กองทััพทหารขัับไล่่นายกรััฐมนตรีีของไทยออกจากตำำ�แหน่่งในปีี 2006 และขัับไล่่ผู้้�สืืบทอดของเขาอีีกครั้้�ง
ในปีี 2014 แม้้จะมีีความไม่่สงบทางการเมืือง แต่่กลุ่่�มชาติิพัันธุ์์�และชนกลุ่่�มน้้อยส่่วนใหญ่่อยู่่�ร่่วมกัันได้้อย่่างดีีตลอด
ประวััติิศาสตร์์ของไทย และมีีความเป็็นหนึ่่�งเดีียวกัันด้้วยภาษากลางและเอกลัักษณ์์ทางวััฒนธรรม61
ข้้อมููลด้้านการศึึกษา:
ประเทศไทยให้้เด็็กเข้้าถึึงการศึึกษาได้้อย่่างกว้้างขวาง และสามารถเรีียนฟรีีได้้นานถึึง 15 ปีี ช่่วง 20 ปีีที่่�ผ่่านมา มีี
อััตราการเข้้าเรีียน ทั้้�งระดัับประถมและมััธยมเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง จนกล่่าวได้้ว่่ามีีอััตราการอ่่านออกเขีียนได้้สููงถึึง
93% แม้้รััฐบาลจะลงทุุนให้้กัับการศึึกษา แต่่ก็็ยัังคงมีีปััญหาท้้าทายอยู่่�มาก ไม่่นานมานี้้� มีีการจััดสรรทรััพยากรให้้
กัับพื้้�นที่่�ซึ่่�งมีีความได้้เปรีียบทางเศรษฐกิิจและสัังคมอยู่่�แล้้ว ส่่งผลให้้เกิิดความแตกต่่างอย่่างชััดเจนด้้านศัักยภาพ
ของนัักเรีียนระหว่่างพื้้�นที่่�ร่ำำ��รวยกว่่าและพื้้�นที่่�ยากจน เช่่นเดีียวกัับพื้้�นที่่�เมืืองเมื่่�อเทีียบกัับชนบท ประชากรสููงวััยของ
ไทยกำำ�ลัังเพิ่่�มขึ้้�นทำำ�ให้้จำ�ำ นวนเยาวชนในวััยเรีียนลดลง เมื่่�อรวมกัับปััญหาการแข่่งขัันจากมหาวิิทยาลััยต่่างชาติิทำำ�ให้้
สถาบัันอุุดมศึึกษาจำำ�นวนมากเสี่่�ยงจะต้้องปิิดตััวลง62
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ความเหลื่่�อมล้ำำ��ทางเพศ:
แม้้เด็็กผู้้�หญิิงในไทยจะเข้้าถึึงการศึึกษาได้้เช่่นเดีียวกัับเด็็กผู้้�ชาย และมีีจำำ�นวนนัักเรีียนหญิิงสููงกว่่านัักเรีียนชายใน
ระดัับอุุดม ศึึกษา แต่่ผู้้�หญิิงพบการกีีดกัันในสถานที่่�ทำำ�งาน ผู้้�ชายมัักจะได้้ค่่าตอบแทนสููงกว่่า และได้้รัับการส่่งเสริิม
ให้้เป็็นผู้้�นำำ�หรืือดำำ�รงตำำ�แหน่่งที่่�เป็็นผู้้�ตััดสิินใจในภาคธุุรกิิจและการเมืืองมากกว่่าผู้้�หญิิง ในขณะเดีียวกััน ผู้้�หญิิงมััก
ถููกลดขั้้�นไปทำำ�อาชีีพที่่�รายได้้ต่ำำ��และใช้้ทัักษะน้้อยกว่่า ผู้้�หญิิงได้้ ค่่าตอบแทนเพีียง 77% เมื่่�อเทีียบกัับเงิินเดืือนผู้้�ชาย
ที่่�ปฏิิบััติิงานเดีียวกััน และมีีจำ�ำ นวนเพีียง 6% ในรััฐสภา บรรทััดฐานสัังคมต่่างๆ โดย เฉพาะทััศนคติิที่่�ว่่าผู้้�หญิิงเป็็น
ทรััพย์์สมบััติิหรืือผู้้�รัับใช้้ของผู้้�ชายเป็็นปััจจััยเสริิมความรุุนแรงบนฐานเพศสภาพ ผู้้�หญิิงหลายคน ถููกเอาเปรีียบจาก
อุุตสาหกรรมทางเพศที่่�มีีอยู่่�มากมายซึ่่�งผิิดกฎหมายและไม่่มีีการลงโทษผู้้�ทำำ�ผิิด งานวิิจััยฉบัับหนึ่่�งในปีี 2018 ระบุุว่่า
ผู้้�หญิิงไทยทุุกหนึ่่�งในหกรายเคยถููกคู่่�ครองใช้้ความรุุนแรง และมีีหญิิงไทย 23% ที่่�แต่่งงานก่่อนอายุุ 18 ปีี63 แม้้
ประเทศไทยจะค่่อนข้้างมีีความก้้าวหน้้าในการยอมรัับกลุ่่�มคนที่่�มีีความหลากหลายทางเพศและสิิทธิิมนุุษยชนของ
พวกเขา ยัังมีีกลุ่่�มคนที่่�มีีความหลากหลายทางเพศ (หรืือผู้้�ที่่�ไม่่เป็็นไปตามบรรทััดฐานและบทบาททางเพศที่่�ยอมรัับ
กัันมาดั้้�งเดิิม) ซึ่่�งยัังคงต้้องเผชิิญกัับความเสี่่�ยงจะถููกเหยีียดในการจ้้างงาน การหาที่่�อยู่่�อาศััยและในสัังคมโดยทั่่�วไป
ทั้้�งนี้้� กฎหมายของประเทศไทยยัังไม่่รองรัับการเปลี่่�ยนเพศอย่่างเป็็นทางการ64

www.bbc.com/news/world-asia-15581957
www.britannica.com/place/Thailand/Land
www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/th.html
62
wenr.wes.org/2018/02/education-in-thailand-2
	borgenproject.org/facts-about-education-in-thailand/https://www.bangkokpost.com/learning/advanced/1254175/75-of-thai-universitiescould-close-as-enrolment-falls-and-foreign-competition-heats-up
63
www.pkfthailand.asia/news/news/the-gender-gap-in-thailand-still-much-work-to-be-done/
www.bangkokpost.com/learning/advanced/1198332/violence-against-women-in-%20thailand-a-survey
link.springer.com/article/10.1007/s10896-018-9960-9
64
www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1861/Being_LGBT_in_Asia_Thailand_Country_Report.pdf
60
61

ภาพผนวก
หลักสูตร “ค้นพบสิ่งใหม่ๆ”

เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ
ความยากจน142
ภาวะทุพโภชนาการ143
ความรุนแรงบนฐานเพศสภาพ144
การแต่งงานก่อนวัยอันควรและการคลุมถุงชน145
ภัยธรรมชาติและผูพ้ ลัดถิน่ 146
การค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงาน 147
คนไร้บา้ น ชุมชนแออัด และเด็กเร่รอ่ น149
ความสัมพันธ์ของเยาวชน ครอบครัว และชุมชน150

141

ภาพผนวก: เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ

142

ความยากจน
ความยากจนหมายถึึงการขาดแคลนเงิินหรืือสิ่่�งของโดยทั่่�วไปหรืือในจำำ�นวนที่่�สัังคมทั่่�วไปยอมรัับว่่าเพีียงพอ การวััดความ
ยากจนเชิิงสััมบููรณ์์ (Absolute Poverty) หรืือความอดอยากแร้้นแค้้น หมายถึึงภาวะขาดแคลนสิ่่�งจำำ�เป็็นพื้้�นฐานสำำ�หรัับ
มนุุษย์์ ได้้แก่่ อาหาร น้ำำ�� สุุขอนามััย เสื้้�อผ้้าเครื่่�องนุ่่�งห่่ม ที่่�พัักอาศััย การสาธารณสุุข และการศึึกษา ตั้้�งแต่่ปีี 2015
ธนาคารโลกกำำ�หนด เส้้นแบ่่งความยากจนอย่่างร้้ายแรงตามมาตรฐานสากลไว้้ที่่� 1.90 ดอลลาร์์สหรััฐต่่อวััน
ถึึงแม้้เด็็กและเยาวชนเป็็นประชากรเพีียงหนึ่่�งในสามของประชากรโลก ครึ่่�งหนึ่่�งของคนยากจนทั่่�วโลกกลัับเป็็นเด็็กและ
เยาวชน ซึ่่�งเทีียบเท่่ากัับว่่าเด็็ก 387 ล้้านคนกำำ�ลัังใช้้ชีีวิิตด้้วยความยากจนอย่่างร้้ายแรง65 นอกจากนี้้�ความยากจนยัังส่่งผลก
ระทบต่่อผู้้�หญิิงอย่่างไม่่สมดุุล กล่่าวคืือ ผู้้�หญิิงกว่่า 13,000 ล้้านคนไม่่สามารถเข้้าถึึงสถาบัันการเงิินที่่�เป็็นทางการ 60%
ของประชากรที่่�ขาดแคลนอาหารอย่่างต่่อเนื่่�องเป็็นเด็็กหญิิงและผู้้�หญิิง และมีีเจ้้าของที่่�ดิินจำำ�นวนไม่่ถึึง 20% ที่่�เป็็นผู้้�
หญิิง66
–5 ประชาชนราว 7.1 ล้้านคนในประเทศไทยดำำ�เนิินชีีวิิตอยู่่�ในภาวะยากจน
–5 ข้้อมููลเมื่่�อปีี 2557 (2014) ระบุุว่่ากว่่า 80% ของชาวไทยที่่�มีีฐานะยากจนอาศััยอยู่่�ในพื้้�นที่่�ชนบท
–5 รายได้้ประชาชาติิของประเทศไทยเพิ่่�มขึ้้�น 113% ระหว่่างปีี 2533 (1990) ถึึงปีี 2555 (2012)67แต่่การเติิบโตหยุุดชะงััก
ลงในช่่วงไม่่กี่่�ปีีที่่�ผ่่านมา เหลืือเพีียง 1% ในปีี 2557 (2014) และประมาณ 3% ในปีี 2558 (2015) และ 2559 (2016)
–5 กรุุงเทพมหานครมีีผู้้�อยู่่�อาศััยเพีียง 10% ของประชากรไทยทั้้�งหมด แต่่มีีส่่วนสร้้างรายได้้มากถึึง 50% ของรายได้้
ประชาชาติิประเทศไทย
–5 ในระยะเวลาจากปีี 2524 ถึึง 2547 (1981-2004) จำำ�นวนประชากรที่่�ดำำ�เนิินชีีวิิตอยู่่�ในภาวะยากจนอย่่างร้้ายแรงลดลง
อย่่างมากจาก 20% เหลืือเพีียงต่ำำ��กว่่า 1%68
–5 ขณะที่่�ประชากร 1 ใน 4 ของประเทศซึ่่�งร่ำำ��รวยที่่�สุุด สร้้างรายได้้ราวครึ่่�งหนึ่่�งของทั้้�งประเทศ ประชากรอีีก 1 ใน 4 ส่่วน
ที่่�ยากจนที่่�สุุดมีีรายได้้รวมไม่่ถึึง 10%69

เพราะเหตุุใดจึึงเป็็นเช่่นนั้้�น
ความยากจนในประเทศไทยลดลงมากในช่่วง 30 ปีีที่่�ผ่่านมา จาก 67% ในปีี 2529 (1986) เหลืือ 8.1% ในปีี 2552 (2009)
อย่่างไรก็็ตาม หลัังวิิกฤตเศรษฐกิิจทั่่�วภููมิิภาคเอเชีีย ความยากจนยัังคงเป็็นปััญหาท้้าทายที่่�สำำ�คััญสำำ�หรัับประชาชน
เนื่่�องจาก เศรษฐกิิจเติิบโตช้้าลงและราคาพืืชผลทางการเกษตรตกต่ำำ��70
เหตุุผลหลัักของความยากจนที่่�ยัังเหลืืออยู่่�ในประเทศไทยคืือการพััฒนาที่่�ไม่่สมดุุล การพััฒนาอุุตสาหกรรมและการเติิบโต
ทาง เศรษฐกิิจที่่�รวดเร็็วช่่วยลดความยากจน แต่่ทรััพยากรกระจุุกตััวอยู่่�ภายในกรุุงเทพฯ และพื้้�นที่่�ชานเมืือง ความไม่่เท่่า
เทีียมระหว่่างภููมิิภาคนี้้�ยัังเกิิดขึ้้�นในหลายภาคส่่วนด้้วย รวมทั้้�งภาคการศึึกษา ซึ่่�งประชากรในภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือมีี
แนวโน้้มจะ ได้้รัับการศึึกษาน้้อยกว่่าและมีีความเสีียเปรีียบทางเศรษฐกิิจเมื่่�อเทีียบกัับภาคอื่่�นๆ
มีีทางออกหรืือไม่่
ประเทศไทยได้้ตั้้�งเป้้าหมายด้้านเศรษฐกิิจไว้้แล้้วจนถึึงปีี 2579 (2036) ในแผนกลยุุทธ์์แห่่งชาติิระยะ 20 ปีี กลยุุทธ์์นี้้�เน้้น
การปฏิิรููปในภาพรวมเพื่่�อส่่งเสริิมความมั่่�นคงและความครอบคลุุมทางเศรษฐกิิจ และให้้ความสำำ�คััญกัับการพััฒนาด้้านสิ่่�ง
แวดล้้อมที่่�ยั่่�งยืืน การทำำ�งานภาครััฐที่่�เป็็นประสิิทธิิภาพ เป็็นต้้น71 – การพยุุงการเติิบโตทาง เศรษฐกิิจและความสามารถใน
การแข่่งขัันระดัับโลก
ซึ่่�งเป็็นตััวขัับเคลื่่�อนการเติิบโตในอดีีตที่่�ผ่่านมาจะเป็็นสิ่่�งที่่�สำำ�คััญในการทำำ�ให้้เศรษฐกิิจในไทย
72
เติิบโต
ธนาคารโลกยัังได้้แนะนำำ�ให้้ประเทศไทยขยายการค้้าทั่่�วโลกและปรัับปรุุงบริิการภาครััฐเพื่่�อลดความยากจน เช่่น เพื่่�อเริ่่�ม
แก้้ไขความเหลื่่�อมล้ำำ��ระหว่่างพื้้�นที่่�ในเมืืองและชนบท ให้้ปฏิิรููปการศึึกษาและการสาธารณสุุข ซึ่่�งเป็็นขั้้�นตอนที่่�ขจััดความ
ยากจนและกระตุ้้�นความเจริิญรุ่่�งเรืืองสำำ�หรัับประชาชนทั้้�งหมด
นอกจากนี้้� ผลจากโครงการวิิจััยการสํํารวจผู้้�ประกอบการระดัับโลก (The Global Entrepreneurship Monitor: GEM) ปีี
2559-2560 (2016-2017) ยัังระบุุด้้วยว่่า ผู้้�ประกอบการไทยอยู่่�ในตำำ�แหน่่งที่่�ดีีและสามารถประสบความสำำ�เร็็จ อััตราการ
เป็็นเจ้้าของกิิจการของคนไทยอยู่่�ที่่� 27.5% นัับเป็็นอัันดัับ 2 จากการสำำ�รวจใน 65 ประเทศ และไทยยัังติิดอัันดัับ 3 ใน
หััวข้้อการสำำ�รวจว่่าด้้วยการไม่่กลััวธุุรกิิจล้้มเหลว73
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ภาวะทุุพโภชนาการ
โภชนาการที่่�ดีีจำ�ำ เป็็นสำำ�หรัับเด็็กๆ เพื่่�อการเติิบโตและดำำ�เนิินชีีวิติ ด้้วยสุุขภาพดีีและมีีประสิิทธิิภาพ แต่่ภาวะทุุพโภชนาการยััง
คง มีีผลกระทบต่่อผู้้�คนนัับล้้านทั่่�วโลก คำำ�ว่า่ ทุุพโภชนาการ ครอบคลุุมลัักษณะ 2 ประการ ได้้แก่่ ภาวะพร่่องโภชนาการ เช่่น
มีีความแคระแกร็็น (มีีความสููงน้้อยเมื่่�อเทีียบกัับอายุุ) ผอมแห้้ง (มีีน้ำำ��หนัักน้้อยเมื่่�อเทีียบกัับส่่วนสููง) น้ำำ��หนัักต่ำำ��กว่่าเกณฑ์์ (มีี
น้ำำ��หนัักน้้อย เมื่่�อเทีียบกัับอายุุ) และขาดสารอาหาร (ขาดวิิตามิินและแร่่ธาตุุที่่�สำ�คั
ำ ัญ) และภาวะน้ำำ��หนัักเกิิน โรคอ้้วน และ
โรคที่่�เกี่่�ยวกัับอาหาร (เช่่น โรคหััวใจ โรคหลอดเลืือดสมอง โรคเบาหวาน และโรคมะเร็็ง)74
ในแต่่ละปีี มีีเด็็กอายุุต่ำ��ำ กว่่า 5 ปีีราวสามล้้านคนเสีียชีีวิิตจากภาวะพร่่องโภชนาการ นัับเป็็นเกืือบครึ่่�งของการเสีียชีีวิิตของ
เด็็กอายุุ ต่ำำ��กว่่า 5 ปีีทั้้�งหมด รายงานของยููนิิเซฟ องค์์การอนามััยโลก และกลุ่่�มธนาคารโลกเมื่่�อปีี 2017 ระบุุว่่า85
–5 เด็็กอายุุต่ำำ��กว่่า 5 ปีีทั่่�วโลก 22.2% หรืือเทีียบเท่่ากัับ 150.8 ล้้านคนมีีปััญหาจากความแคระแกร็็น
–5 เด็็กอายุุต่ำำ��กว่่า 5 ปีีทั่่�วโลก 7.5% หรืือเทีียบเท่่ากัับ 50.5 ล้้านคนมีีปััญหาจากความผอมแห้้ง
–5 เด็็กอายุุต่ำำ��กว่่า 5 ปีีทั่่�วโลก 5.6% หรืือเทีียบเท่่ากัับ 38.3 ล้้านคนมีีน้ำำ��หนัักเกิิน
–	พบปััญหาทุุพโภชนาการทุุกรููปแบบมากที่่�สุุดในทวีีปแอฟริิกาและเอเชีีย
–	ปีี 2017 กว่่า 2 ใน 3 ของเด็็กอายุุต่ำำ��กว่่า 5 ปีีที่่�อยู่่�ในภาวะผอมแห้้งอาศััยอยู่่�ในเอเชีีย กว่่า 1 ใน 4 อยู่่�ในแอฟริิกา และ
กว่่าครึ่่�งของเด็็กอายุุต่ำำ��กว่่า 5 ปีีที่่�มีีน้ำำ��หนัักเกิินอาศััยอยู่่�ในเอเชีีย
–	ในประเทศกำำ�ลัังพััฒนา เด็็กผู้้�หญิิงมีีแนวโน้้มจะเสีียชีีวิิตจากภาวะทุุพโภชนาการมากกว่่าเด็็กผู้้�ชายถึึงสองเท่่า
–	ภาวะทุุพโภชนาการในประเทศไทยลดลง 87% ตั้้�งแต่่ปีี 2533-2555 (1990-2012)
– ในปีี 2554 (2011) ครััวเรืือนไทยโดยทั่่�วไปใช้้จ่่าย 23% เป็็นค่่าอาหาร75
–	สาเหตุุการเสีียชีีวิิตอัันดัับต้้นๆ ของผู้้�ใหญ่่ในประเทศไทยเกี่่�ยวข้้องกัับอาหารและโรคระบบไหลเวีียนโลหิิต
–	อััตราของเด็็กอายุุต่ำำ��กว่่า 5 ปีีที่่�มีน้ำี ำ��หนัักเกิิน เพิ่่�มขึ้้�นจาก 1% ในปีี 2530 (1987) เป็็น 11% ในปีี 2555 (2012) แต่่
ลดลงเหลืือ 8% ในปีี 2558-2559 (2015-2016)
– ชาวเผ่่าบนภููเขาทางภาคเหนืือของประเทศไทยเป็็นกลุ่่�มที่่�มีีความเสี่่�ยงต่่อภาวะทุุพโภชนาการสููงที่่�สุุดในประเทศ76

เพราะเหตุุใดจึึงเป็็นเช่่นนั้้�น
สาเหตุุหลัักของภาวะทุุพโภชนาการในเด็็ก ประกอบด้้วยอาหารที่่�ไม่่เพีียงพอหรืือไม่่เหมาะสม การติิดเชื้้�อซ้ำำ�� และการขาด
ความตระหนัักรู้้� ภาวะทุุพโภชนาการมัักเกิิดจากการติิดเชื้้�อเพราะน้ำำ��ที่่�ไม่่สะอาดและการขาดสุุขอนามััยในสัังคมบางแห่่ง
เด็็กหญิิง ผู้้�หญิิง ผู้้�ป่่วยและทุุพพลภาพต้้องรัับประทานอาหารใดๆ ก็็ตามที่่�เหลืืออยู่่�หลัังผู้้�ชายรัับประทานเสร็็จ “การเลืือก
ปฏิิบััติิเกี่่�ยวกัับอาหาร” นี้้�ส่่งผลให้้เกิิดภาวะพร่่องโภชนาการและสุุขภาพที่่�ย่ำำ��แย่่เรื้้�อรััง77 และเกิิดเป็็นวงจรของการขาด
คุุณค่่าทางโภชนาการอย่่างถาวร จากรุ่่�นสู่่�รุ่่�น เด็็กหญิิงที่่�ขาดสารอาหารเติิบโตมาเป็็นผู้้�หญิิงที่่�ขาดสารอาหาร ให้้กำ�ำ เนิิดเด็็ก
รุ่่�นต่่อไปซึ่่�งมีีน้ำำ��หนัักแรกเกิิดน้้อย โตขึ้้�นเป็็นเด็็กขาดสารอาหารและไวต่่อโรคติิดเชื้้�อ
มีีแนวโน้้มว่่าประเทศไทยจะยัังคงต้้องรัับ “ภาระสองด้้าน” ของปััญหาด้้านโภชนาการต่่อไป ภาวะพร่่องโภชนาการที่่�แก้้ไข
ได้้ยากเกิิดจากความเหลื่่�อมล้ำำ��ด้้านรายได้้ ความแตกต่่างในกลุ่่�มผู้้�ด้้อยโอกาส (เช่่น ผู้้�อพยพเข้้าเมืืองโดยผิิดกฎหมายและ
ครอบครััวที่่�ป่่วยด้้วยโรคเอดส์์) และความใส่่ใจต่่อภาวะพร่่องโภชนาการที่่�ลดลงเนื่่�องจากพบภาวะน้ำำ��เกิินมากขึ้้�น อััตราที่่�
เพิ่่�มขึ้้�นของภาวะน้ำำ��หนัักเกิินอาจเกิิดจากปััจจััยต่่างๆ ได้้แก่่ วััตถุุดิิบของอาหารทั่่�วไปถููกแทนที่่�ด้้วย “สััดส่่วนที่่�เพิ่่�มขึ้้�นของ
ไขมัันและเนื้้�อสััตว์์” อาหารสำำ�เร็็จรููป รายได้้ที่่�เพิ่่�มขึ้้�น กิิจกรรมทางกายภาพที่่�ลดลงเนื่่�องจากความเจริิญในรููปแบบเมืือง
และความขาดแคลนระบบส่่งเสริิมโภชนาการที่่�ดีีกว่่า78
มีีทางออกหรืือไม่่
ปััญหาทุุพโภชนาการเปรีียบเสมืือนยอดของภููเขาน้ำำ��แข็็ง ปััญหาสัังคมอื่่�นๆ ที่่�ซ่่อนอยู่่� รวมทั้้�งความยากจน การขาดการ
ศึึกษา ความอุุดมสมบููรณ์์ของอาหารที่่�มีีคุุณค่่าทางโภชนาการ น้ำำ��สะอาด และการสาธารณสุุขล้้วนมีีบทบาทเกี่่�ยวข้้อง
ขั้้�นตอนง่่ายๆ 3 ขั้้�นตอนเพื่่�อกำำ�จััดภาวะทุุพโภชนาการ มีีดัังนี้้�79
– เผยแพร่่ความตระหนัักถึึงความจำำ�เป็็นในการรัักษาสุุขอนามััย
–	ทำำ�ให้้ผู้้�ปกครองเห็็นความสำำ�คััญของ ‘อาหารที่่�ถููกต้้อง’ สำำ�หรัับเด็็ก ทั้้�งเด็็กหญิิงและเด็็กชาย
– เผยแพร่่ความตระหนัักถึึงความจำำ�เป็็นในการให้้เด็็กหญิิง/ผู้้�หญิิงมีีความมั่่�นใจและอำำ�นาจเป็็นตััวของตััวเองทั้้�งด้้าน
กายภาพและด้้านการเงิิน
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ความร่่วมมืือคืือกุุญแจสำำ�คััญ มีีการปรัับปรุุงแล้้วทั้้�งด้้านโภชนาการและการศึึกษา โครงการอาหารกลางวัันของโรงเรีียน –5 ปีี 2560 (2017) หนัังสืือพิิมพ์์บางกอกโพสต์์รายงานผลการสำำ�รวจเรื่่�องความรุุนแรงบนฐานเพศสภาพในกรุุงเทพฯ และ
นครสวรรค์์ พบว่่า
และ โครงการนมโรงเรีียนเริ่่�มต้้นครั้้�งแรกในปีี 2535 (1992) ช่่วยบรรเทาภาวะพร่่องโภชนาการให้้เด็็กจำำ�นวนมาก และ
ขยายเป็็นแผนงานสำำ�หรัับการศึึกษาด้้านโภชนาการ
–	42.2% ของผู้้�ตอบแบบสอบถามเคยถููกสามีีหรืือแฟนบัังคัับให้้ทำำ�กิิจกรรมทางเพศ
นโยบายด้้านการเสริิมสารอาหารลงในอาหารธรรมชาติิก็็สำำ�คััญเช่่นกััน กระทรวงสาธารณสุุขได้้จััดตั้้�งคณะกรรมการ
–	8% ของผู้้�ตอบแบบสอบถามในกรุุงเทพฯ และ 10% ในนครสวรรค์์เคยประสบเหตุุความรุุนแรงต่่อร่่างกายตั้้�งแต่่
National Food Fortification Committee เพื่่�อให้้วััตถุุดิิบสำำ�คััญ เช่่น ข้้าวสาลีี ปลาและซอสถั่่�วเหลืืองได้้รัับการเสริิม
อายุุ 15 ปีี โดยผู้้�กระทำำ�ไม่่ใช่่คู่่�ครอง ญาติิคืือกลุ่่�มบุุคคลที่่�ถููกระบุุว่่าเป็็นผู้้�กระทำำ�มากที่่�สุุด
วิิตามิินและสารอาหาร พร้้อมทั้้�งให้้ชุุมชนได้้เรีียนรู้้�ถึึงความสำำ�คััญของสารอาหารและหน้้าที่่�ของพวกเขาในการกระจาย
–	37% ของผู้้�หญิิงในกรุุงเทพฯ ที่่�ถููกทำำ�ร้้ายร่่างกายและ 46% ในนครสวรรค์์ไม่่เคยเล่่าประสบการณ์์ความรุุนแรงที่่�
ข้้อมููลในวงกว้้าง80
ตนเคยเผชิิญให้้ใครฟััง85

ความรุุนแรงบนฐานเพศสภาพ

ผู้้�หญิิงประสบกัับความรุุนแรงได้้ในทุุกช่่วงของชีีวิิต ตั้้�งแต่่วััยทารก วััยเด็็กและวััยรุ่่�น ไปจนถึึงวััยผู้้�ใหญ่่และวััยชรา ผู้้�หญิิง
และเด็็กหญิิงอาจเผชิิญกัับการล่่วงละเมิิดทางเพศและการประทุุษร้้ายในที่่�สาธารณะได้้ทุุกวััน เช่่น ตามถนนหนทางในเมืือง
และรถโดยสารสาธารณะ ในสวนสาธารณะ และระหว่่างทางไปกลัับโรงเรีียนหรืือที่่�ทำำ�งาน พวกเธอมัักตกเป็็นเหยื่่�อของ
ความรุุนแรงในครอบครััว การกระทำำ�อนาจารและทารุุณกรรมทางเพศ การค้้ามนุุษย์์ การทำำ�ผิิดประเวณีีในครอบครััว และ
การกระทำำ�ทารุุณต่่อจิิตใจ และพวกเธอยัังเสี่่�ยงต่่อการปฏิิบััติที่่�ิ เป็็นอัันตราย เช่่น การขลิิบอวััยวะเพศหญิิงและการสัังหารผู้้�
หญิิง อัันเนื่่�องมาจากเพศสภาพ ในหลายพื้้�นที่่�มัักไม่่มีีการดำำ�เนิินคดีีกัับอาชญากรรมเหล่่านี้้�
–5 ในทุุกๆ ปีี มีีเด็็กผู้้�หญิิงราว 150 ล้้านคนตกเป็็นเหยื่่�อของความรุุนแรงทางเพศ เกืือบ 50% ของการล่่วงละเมิิดทางเพศ
ทั้้�งหมดทั่่�วโลกเกิิดขึ้้�นกัับเด็็กผู้้�หญิิงอายุุต่ำำ��กว่่า 16 ปีี81
–5 ชีีวิิตของผู้้�หญิิง 1 ใน 3 เคยเผชิิญประสบการณ์์ความรุุนแรงต่่อร่่างกายและ/หรืือทางเพศ
–5 ทั่่�วโลก การฆาตกรรมผู้้�หญิิงที่่�ผู้้�ลงมืือเป็็นคู่่�ครองมีีสููงถึึง 38%
–5 หลายสิิบประเทศไม่่มีีกฎหมายที่่�ระบุุว่่าความรุุนแรงในครอบครััวเป็็นอาชญากรรม82
–5 80% ของละครไทยมีีฉากข่่มขืืน83
–5 ปีี 2556 (2013) โรงพยาบาลต่่างๆ มีีการรายงานเหตุุความรุุนแรงต่่อเด็็กและสตรีี 31,866 กรณีี แต่่มีีเพีียง 3,273 กรณีี
ที่่�ได้้รายงานต่่อเจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจ84

เพราะเหตุุใดจึึงเป็็นเช่่นนั้้�น
ความรุุนแรงบนฐานเพศสภาพ (Gender-based violence หรืือ GBV) มีีรากฐานหยั่่�งลึึกในความเชื่่�อเกี่่�ยวกัับการแบ่่งแยก
และทััศนคติิที่่�เกี่่�ยวกัับความอดทน อำำ�นาจ และแนวคิิดที่่�ว่่าผู้้�ชาย “เป็็นเจ้้าของ” ผู้้�หญิิง ส่่งผลให้้เกิิดความไม่่เท่่าเทีียมที่่�ยััง
คงอยู่่�ในประเทศไทย แนวคิิดเชิิงวััฒนธรรมเกี่่�ยวกัับบททางของแต่่ละเพศดููจะเป็็นสาเหตุุของความรุุนแรงบนฐานเพศ
สภาพ การสำำ�รวจเมื่่�อไม่่นานมานี้้�พบว่่า 76.8% ของผู้้�ตอบแบบสอบถามระบุุว่่าผู้้�หญิิงต้้องมีีคู่่�ครองเพีียงคนเดีียว 47.9%
ระบุุว่่าผู้้�ชายเป็็นหััวหน้้าครอบครััว และ 43.3% ระบุุว่่าภรรยาหรืือแฟนสาวต้้องเชื่่�อฟัังคู่่�ครอง และมีีผู้้�ชายมากกว่่า 40%
ที่่�มองว่่าคนรัักคืือสมบััติิของตน
ต้้นทุุนและค่่าเสีียหายทางสัังคม กฎหมาย และเศรษฐศาสตร์์ของ GBV จำำ�กััดความสามารถของผู้้�หญิิงในการแสดงความ
คิิดเห็็นอย่่างมีีประสิิทธิิภาพทั้้�งในที่่�สาธารณะและพื้้�นที่่�ส่่วนบุุคคล ดัังนั้้�น GBV จึึงอาจนำำ�ไปสู่่�วงจรของการทารุุณกรรมใน
เมื่่�อผู้้�รอดชีีวิิตเสี่่�ยงที่่�จะถููกครอบครััวปฏิิเสธ ถููกขัับไล่่และแยกออกจากสัังคม หรืือแม้้แต่่ถููกจัับกุุม กัักขััง หรืือลงโทษใน
โทษฐานที่่�แสวงหาความคุ้้�มครองและความช่่วยเหลืือ การรายงานที่่�น้้อยกว่่าคดีีที่่�เกิิดขึ้้�นจริิงในประเทศไทย เนื่่�องจาก
“ความกลััว การเสื่่�อมเสีีย ชื่่�อเสีียง ความยากจน และขาดข้้อมููลและทรััพยากรที่่�ใช้้ในการร้้องเรีียน” ก็็เป็็นเหตุุให้้เกิิด GBV
เช่่นกััน การวิิจััยแสดง ให้้เห็็นว่่าเด็็กที่่�เคยพบเห็็นหรืืออยู่่�ภายใต้้ความรุุนแรงมีีแนวโน้้มที่่�จะกลายมาเป็็นเหยื่่�อหรืือผู้้�กระทำำ�
ความรุุนแรงเสีียเอง86 การดื่่�มแอลกอฮอล์์และใช้้ยาเสพติิดก็็เป็็นสาเหตุุของความรุุนแรงเช่่นกััน ปััจจััยอื่่�นๆ ได้้แก่่ การ
นอกใจ ความหึึงหวง และการใช้้สื่่�อสัังคมออนไลน์์87

ภาพผนวก: เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ
มีีทางออกหรืือไม่่
การส่่งเสริิมวััฒนธรรมความเท่่าเทีียมผ่่านการปฏิิรููปสถาบัันและกฎหมาย การศึึกษา การสร้้างความตระหนััก และความ
ร่่วมมืืออย่่างเต็็มที่่�ของผู้้�ชายและเด็็กชาย สามารถช่่วยป้้องกัันความรุุนแรงบนฐานเพศสภาพได้้ในระยะยาว88
นอกจากนี้้� โปรแกรมระดัับโรงเรีียนยัังช่่วยจััดการบรรทััดฐานเกี่่�ยวกัับเพศและทััศนคติิต่่างๆ ก่่อนจะฝัังรากลึึกลงในความ
คิิดของเด็็กและเยาวชน มีีสามขั้้�นตอนที่่�สามารถนำำ�ไปปฏิิบัติั ิเพื่่�อป้้องกัันเหตุุความรุุนแรงบนฐานเพศสภาพ ได้้แก่่
–5 บรรจุุบทเรีียนที่่�สร้้างความตระหนัักถึึงสิิทธิิเด็็กและสตรีีลงในหลัักสููตร/กิิจกรรมของโรงเรีียน และไม่่ทำำ�ให้้ประเด็็น
ความรุุนแรงทางเพศเป็็นหััวข้้อต้้องห้้าม
–5 ให้้เด็็กผู้้�ชายและเด็็กผู้้�หญิิงได้้แลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็นร่่วมกัันในกลุ่่�มเพื่่�อน เกี่่�ยวกัับประเด็็นปััญหาเหล่่านี้้� เพื่่�อลดแนว
โน้้มไม่่ให้้วงจรความรุุนแรงดำำ�เนิินไปอย่่างถาวร
–5 ส่่งเสริิมให้้นัักเรีียนรายงานพฤติิกรรมรุุนแรงที่่�เกิิดขึ้้�นกัับตนหรืือใครก็็ตามที่่�นัักเรีียนพบเห็็น
กำำ�ลัังมีีการพััฒนาในเชิิงบวกเกิิดขึ้้�นทั่่�วประเทศไทย องค์์กรพััฒนาเอกชนโดยไม่่แสวงหากำำ�ไร (NGO) กำำ�ลัังจััดฝึึกอบรม
เกี่่�ยวกัับปััญหาความรุุนแรงต่่อสตรีีให้้กัับเจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจ เพื่่�อเติิมเต็็มช่่องโหว่่ในองค์์ความรู้้�ด้้านการทำำ�คดีีความรุุนแรงต่่อ
สตรีี (Violence Against Women หรืือ VAW) และความรุุนแรงบนฐานเพศสภาพ โครงการรณรงค์์เพื่่�อสร้้างความ
ตระหนัักแก่่สาธารณชนที่่�ดำำ�เนิินอยู่่�อย่่างต่่อเนื่่�องและการเฝ้้าสัังเกตและเผยแพร่่ข้้อมููลเชิิงสถิิติิก็็มุ่่�งเน้้นที่่�การเปลี่่�ยน
ทััศนคติิเกี่่�ยวกัับความรุุนแรงต่่อสตรีีเช่่นกััน
กฎหมายของไทยเกี่่�ยวกัับความรุุนแรงบนฐานเพศสภาพ ได้้แก่่
–5 เข้้าร่่วมการประชุุมว่่าด้้วยเรื่่�องการกำำ�จััดการเลืือกปฏิิบััติต่ิ ่อสตรีีทุุกรููปแบบในปีี 2528 (1985)
–5 พระราชบััญญััติิการต่่อต้้านการใช้้ความรุุนแรงในครอบครััว พ.ศ. 2550 (2007) ห้้ามใช้้ความรุุนแรงในครอบครััว และ
กำำ�หนดให้้พยานผู้้�พบเห็็นเหตุุการณ์์ต้้องแจ้้งเหตุุต่่อเจ้้าหน้้าที่่�89
–5 รััฐธรรมนููญไทย มาตรา 30 รัับรองความเท่่าเทีียมทางเพศสภาพ
–5 พระราชบััญญััติิคุ้้�มครองผู้้�ถููกกระทำำ�ด้้วยความรุุนแรงในครอบครััว พ.ศ. 2550 (2007) คุ้้�มครองเหยื่่�อของความรุุนแรง
ในครอบครััวและสนัับสนุุนการบำำ�บััดรัักษาฟื้้�นฟููผู้้�กระทำำ�ความผิิด90
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ในทุุกๆ ปีีมีีเด็็กผู้้�หญิิงอายุุต่ำำ��กว่่า 18 ปีีมากถึึง 12 ล้้านคนต้้องแต่่งงาน เท่่ากัับว่่ามีีเด็็กผู้้�หญิิงกำำ�ลัังแต่่งงานนาทีีละ 23 คน
หรืือเกืือบหนึ่่�งคนในทุุกๆ สองวิินาทีี และเท่่ากัับว่่าเด็็กหญิิงกว่่า 33,000 คนจะแต่่งงานในวัันนี้้�91
แม้้ว่่าหลายๆ ประเทศจะมีีกฎหมายกำำ�หนดให้้แต่่งงานได้้อย่่างถููกต้้องเมื่่�ออายุุ 18 ปีีขึ้้�นไป แต่่อนาคตของเด็็กหญิิงหลาย
ล้้านคนทั่่�วโลกยัังคงต้้องแต่่งงานตั้้�งแต่่ยัังเด็็ก การแต่่งงานก่่อนวััยอัันควรมัักมีีเจตนาเพื่่�อปกป้้องเด็็กผู้้�หญิิง และสร้้างความ
มั่่�นคงทางการเงิินที่่�หลายครอบครััวไม่่สามารถทำำ�ให้้ลููกสาวของตนได้้
แต่่การแต่่งงานในวััยเด็็กมัักเป็็นตััวเสริิมให้้เกิิดวงจรที่่�ไม่่มีีวัันสิ้้�นสุุดของความยากจน การเลืือกปฏิิบััติิตามเพศสภาพ การ
ไม่่รู้้�หนัังสืืออ่่านไม่่ออกเขีียนไม่่ได้้ ภาวะทุุพโภชนาการและการเสีียชีีวิิตของแม่่และทารกในอััตราสููง เด็็กผู้้�หญิิงที่่�แต่่งงาน
เร็็วมัักมีีลููกเร็็ว การคลอดบุุตรเป็็นสาเหตุุอัันดัับต้้นๆ ในการเสีียชีีวิิตของเด็็กผู้้�หญิิงอายุุ 15-19 ปีีในประเทศกำำ�ลัังพััฒนา92
และความเสี่่�ยง ในการเสีียชีีวิิตของมารดามีีอััตราสููงสุุดสำำ�หรัับเด็็กหญิิงวััยรุ่่�นอายุุต่ำ��ำ กว่่า 15 ปีี93
–5 ประเทศไทยมีีอััตราการแต่่งงานก่่อนวััยอัันควรสููงสุุดเป็็นอัันดัับสองในเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้รองจากประเทศลาว
กล่่าวคืือ 4% ของเด็็กผู้้�หญิิงไทยแต่่งงานขณะอายุุไม่่เกิิน 15 ปีีและ 23% แต่่งงานขณะอายุุไม่่เกิิน 18 ปีี94
–5 ทุุกวัันนี้้�ยัังมีีการแต่่งงานแบบคลุุมถุุงชนเกิิดขึ้้�นในประเทศไทย
–5 13% ของผู้้�หญิิงไทยอายุุ 20-24 ปีี คลอดบุุตรครั้้�งแรกก่่อนอายุุ 18 ปีี95
–5 เมื่่�อเด็็กผู้้�หญิิงไปโรงเรีียนอย่่างน้้อย 8 ปีี จะมีีแนวโน้้มน้้อยลงที่่�จะแต่่งงานตั้้�งแต่่ยัังเด็็ก และพวกเขาจะมีีสุุขภาพแข็็ง
แรงกว่่ามีีลููกจำำ�นวนน้้อยกว่่าที่่�สุุขภาพแข็็งแรงกว่่า และหารายได้้ให้้ครอบครััวได้้มากกว่่า96
เพราะเหตุุใดจึึงเป็็นเช่่นนั้้�น
เด็็กผู้้�หญิิงที่่�เกิิดมามีีฐานะยากจนหรืือมีีการศึึกษาน้้อยหรืือไม่่มีีการศึึกษามีีแนวโน้้มที่่�จะแต่่งงานตั้้�งแต่่อายุุยัังน้้อย แต่่การ
แต่่งงานมัักไม่่ช่่วยปกป้้องอะไร แท้้จริิงแล้้วกลัับเป็็นปััจจััยหลัักอย่่างหนึ่่�งของความรุุนแรงต่่อเด็็กผู้้�หญิิง การแต่่งงานก่่อน
วััยอัันควรในประเทศไทยเกิิดขึ้้�นจากหลายสาเหตุุทั้้�งด้้านวััฒนธรรมและเศรษฐกิิจ ยัังคงมีีเจ้้าสาววััยเด็็กให้้เห็็นเป็็นเรื่่�อง
ธรรมดาทั่่�วไปเพราะระบบสิินสอดพ่่อแม่่มัักเลืือกผู้้�ชายจากครอบครััวที่่�มีีฐานะดีีกว่่า ซึ่่�งจ่่ายเงิินให้้พ่่อแม่่ของเด็็กผู้้�หญิิง
เพื่่�อแลกกัับการแต่่งงาน
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กฎหมายไทยกำำ�หนดให้้สามารถแต่่งงานได้้เมื่่�ออายุุ 18 ปีี แต่่ประมวลกฎหมายแพ่่งของไทยอนุุญาตให้้พ่่อแม่่รัับรองการ ภััยธรรมชาติิและผู้้�พลััดถิ่่�น
แต่่งงานหากบุุคคลมีีอายุุถึึง 17 ปีี โดยมีีข้้อยกเว้้นสำำ�หรัับจัังหวััดที่่�ประชากรส่่วนใหญ่่เป็็นชาวมุุสลิิม ได้้แก่่ ปััตตานีี ยะลา
นราธิิวาส และสตููล ที่่�เด็็กผู้้�หญิิงสามารถแต่่งงานได้้หลัังมีีประจำำ�เดืือน ซึ่่�งจะเกิิดขึ้้�นกัับเด็็กที่่�อายุุเฉลี่่�ย 12 ปีีโดยประมาณ ภััยธรรมชาติิเป็็นเหตุุการณ์์ฉัับพลัันและสร้้างความหายนะที่่�เกิิดจากพลัังของธรรมชาติิและส่่งผลกระทบต่่อผู้้�คนจำำ�นวน
มาก ภััยธรรมชาติิเกิิดขึ้้�นได้้หลายรููปแบบ เช่่น น้ำำ��ท่่วม พายุุเฮอร์์ริิเคน แผ่่นดิินไหว ภููเขาไฟระเบิิด และพายุุทอร์์นาโด
ตามกฎหมายอิิสลาม97
ประเภทของภััยธรรมชาติิที่่�ประเทศหนึ่่�งเสี่่�ยงจะเผชิิญขึ้้�นอยู่่�กัับตำำ�แหน่่งและลัักษณะทางภููมิิศาสตร์์ แม้้เหตุุการณ์์เหล่่านี้้�
มัักจะจบลงในเวลาไม่่นาน แต่่กระบวนการฟื้้�นฟููอาจใช้้เวลาหลายปีี
มีีทางออกหรืือไม่่
โดยเฉพาะในชุุมชนยากจนซึ่่�งมัักมีีที่่�อยู่่�อาศััยไม่่แข็็งแรง ระบบเศรษฐกิิจมีีขนาดเล็็ก และมีีทรััพยากรน้้อยสำำ�หรัับการสร้้าง
ในฐานะครููคุุณสามารถให้้คำำ�ปรึึกษาเพื่่�อป้้องกัันการแต่่งงานเร็็วเกิินไปและส่่งเสริิมให้้เยาวชนรอถึึงวััยผู้้�ใหญ่่ก่่อนที่่�จะ และซ่่อมแซมบ้้านและธุุรกิิจที่่�ถููกทำำ�ลาย ภััยธรรมชาติิจะส่่งผลกระทบทำำ�ลายล้้างต่่อระบบที่่�ยากลำำ�บากอยู่่�แล้้ว กล่่าวคืือ
แต่่งงาน ก้้าวเล็็กๆ ในห้้องเรีียนของคุุณจะช่่วยเปลี่่�ยนแปลงแนวความคิิดได้้ในระยะยาว
สถานการณ์์ที่่�ลำำ�บากยากเย็็นจะยิ่่�งเลวร้้ายลงอีีกหลายเท่่า
–5 ส่่งเสริิมเด็็กผู้้�หญิิงให้้มั่่�นใจในตนเองและสร้้างความตระหนัักให้้เด็็กผู้้�ชาย ดัังนี้้� เริ่่�มบทสนทนากัับนัักเรีียนเกี่่�ยวกัับความ –5 สองทศวรรษที่่�ผ่่านมามีีบัันทึึกเกี่่�ยวกัับภััยธรรมชาติิเพิ่่�มขึ้้�นสองเท่่า จาก 200 เป็็น 400 เหตุุการณ์์ต่่อปีี99
หมายของการแต่่งงาน สิิทธิิของนัักเรีียน ทัักษะในการดำำ�รงชีีวิิต และบทบาทที่่�เด็็กผู้้�หญิิงสามารถปฏิิบััติิเพื่่�อนำำ�ไปสู่่�
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อิิสรภาพทางการเงิิน ด้้วยจุุดมุ่่�งหมายในการส่่งเสริิมให้้นัักเรีียนเป็็นตััวแทนของความเปลี่่�ยนแปลงและสร้้างสรรค์์เส้้น
–5 ปีี 2017 งานวิิจััยใหม่่แสดงให้้เห็็นว่่า โดยเฉลี่่�ยแล้้วมีีผู้้�คน 14 ล้้านคนต่่อปีีต้้องกลายเป็็นคนไร้้บ้้านเพราะภััย
ทางของตนเอง
101
ธรรมชาติิ
–5 สร้้างความเชื่่�อมั่่�นให้้พ่่อแม่่ผู้้�ปกครองดัังนี้้� ให้้รางวััลตอบแทนนัักเรีียนในการประชุุมครููและผู้้�ปกครอง โดยเฉพาะเด็็กผู้้�
หญิิงที่่�ไม่่เพีียงเรีียนดีีแต่่ยัังทำำ�กิิจกรรมอื่่�นๆ ได้้ดีีเช่่นกััน ไม่่ว่่าจะเป็็นกีีฬา ศิิลปะ และการแสดง พููดคุุยกัับพวกเขาถึึง –5 ประเทศไทยประสบภััยธรรมชาติิมากมายในรอบทศวรรษที่่�ผ่่านมา เช่่น
ลู่่�ทางการจ้้างงานหลัังนัักเรีียนจบการศึึกษา ซึ่่�งจะช่่วยให้้พ่่อแม่่มีีความฝัันที่่�ยิ่่�งใหญ่่สำำ�หรัับลููกสาวและลููกชาย
–	คลื่่�นยัักษ์์สึึนามิิจากมหาสมุุทรอิินเดีียในปีี 2547 (2004)
–5 ส่่งเสริิมให้้นัักเรีียนกระจายข้้อมููลต่่อไปในชุุมชนของพวกเขาด้้วยการแสดงละครในที่่�สาธารณะ ตลอดจนให้้พวกเขาได้้ –	อุุทกภััยปีี 2554 (2011)
คิิดตััดสิินใจเองและสนัับสนุุนให้้พวกเขาป้้องกััน/หยุุดการแต่่งงานวััยเด็็กในชุุมชนที่่�พวกเขารู้้�ว่่ากำำ�ลัังจะเกิิดขึ้้�น
–	ปีี 2558-2559 (2015-2016) ประสบภััยแล้้งและฝนตกแปรปรวนอย่่างต่่อเนื่่�อง ผลผลิิตทางการเกษตรและ ประมง
องค์์การอนามััยโลก (WHO) ระบุุว่่าการแต่่งงานในวััยเด็็กเป็็นเรื่่�องที่่�น่่าวิิตกกัังวลอย่่างมาก และการต่่อต้้านที่่�มีีก็็มีี
ลดลง และระดัับน้ำำ��ทะเลเพิ่่�มสููง102
ประสิิทธิิภาพเพีียงน้้อยนิิด โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในชุุมชนที่่�ยากจนที่่�การแต่่งงานจะช่่วยขจััดภาระทางการเงิินจากการที่่�เด็็ก
อาศััยอยู่่�บ้้านพ่่อแม่่ได้้ การยกเลิิกระบบสิินสอดในประเทศไทยจะช่่วยลดแรงจููงใจทางการเงิินของการแต่่งงานวััยเด็็กได้้ 98 –	ตั้้�งแต่่ปีี 2498-2557 (1955-2014) ประเทศไทยประสบภััยธรรมชาติิ 131 ครั้้�งตั้้�งแต่่อุุทกภััยจนถึึงอุุณหภููมิิแปรปรวน
อุุทกภััยเกิิดขึ้้�นบ่่อยที่่�สุุดและกระทบต่่อระบบเศรษฐกิิจมากที่่�สุุด แต่่แผ่่นดิินไหวเป็็นภััยที่่�อัันตรายต่่อชีีวิิตมากที่่�สุุด103
องค์์กรพััฒนาเอกชนโดยไม่่แสวงหากำำ�ไร (NGO) โครงการให้้คำำ�ปรึึกษา และโครงการอื่่�นๆ ที่่�ให้้เยาวชนมีีส่่วนร่่วมกำำ�ลััง
พยายามกัันมากขึ้้�นเพื่่�อพููดคุุยถึึงผลกระทบของการตั้้�งครรภ์์เร็็วและการตั้้�งครรภ์์โดยไม่่มีีการวางแผน และยุุติิการประณาม
ซึ่่�งเป็็นอีีกแนวโน้้มหนึ่่�งที่่�นำำ�พาไปสู่่�การแต่่งงานเร็็วในหมู่่�เยาวชนไทย
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เพราะเหตุุใดจึึงเป็็นเช่่นนั้้�น
มีีคำำ�กล่่าวว่่ามนุุษย์์ไม่่สามารถควบคุุมภััยธรรมชาติิได้้ แต่่คำำ�กล่่าวนี้้�ก็็ยัังมีีข้้อโต้้แย้้ง มีีการกล่่าวโทษว่่าการกระทำำ�และการ
พััฒนาหลายอย่่างของมนุุษย์์ ทำำ�ให้้เกิิดภััยธรรมชาติิมากขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง เช่่น น้ำำ��ท่่วม เฮอร์์ริิเคน และสึึนามิิ หนึ่่�งในสาเหตุุ
หลัักคืือการเปลี่่�ยนแปลงสภาพอากาศของโลก ปััจจััยในสภาพแวดล้้อมแห่่งความยากจนที่่�ทำำ�ให้้ภััยธรรมชาติิมีีผลกระทบ
รุุนแรงยิ่่�งขึ้้�นประกอบด้้วย อาคารที่่�สร้้างอย่่างไม่่แข็็งแรง การขาดสุุขอนามััย การเพิ่่�มประชากรอย่่างรวดเร็็ว/ความ
หนาแน่่นของประชากร ทรััพยากรที่่�มีีจำำ�กััดในการตอบสนองต่่อภััยธรรมชาติิและการซ่่อมสร้้างใหม่่ และการขาดเครืือข่่าย
รองรัับทางเศรษฐกิิจ75
ผลกระทบของภััยธรรมชาติิใหญ่่หลวงมากเพราะสามารถทำำ�ให้้เกิิดการพลััดถิ่่�นครั้้�งใหญ่่ได้้ ในประเทศไทย ภััยธรรมชาติิจะ
เป็็นกัับดัักให้้ผู้้�คนติิดอยู่่�ในวงล้้อแห่่งความยากจนหากพวกเขาไม่่มีีทรััพยากรพื้้�นฐานที่่�จะซ่่อมสร้้างบ้้านขึ้้�นมาใหม่่และ
ตอบสนองความต้้องการพื้้�นฐานอื่่�นๆ ทำำ�ให้้พวกเขายิ่่�งฟื้้�นตััวได้้ยากในระยะยาว104 ผู้้�หญิิงและเด็็กมัักเป็็นกลุ่่�มประชากรที่่�
อ่่อนแอที่่�สุุดหลัังเกิิดภััยธรรมชาติิ ดัังนั้้�น ความปลอดภััยจึึงเป็็นอีีกประเด็็นหนึ่่�งที่่�ต้้องคำำ�นึึงถึึง เนื่่�องจากหลายครอบครััว
ต้้องไปอยู่่�ในสถานที่่�ซึ่่�งไม่่ปลอดภััยและไม่่ใช่่บ้้านพัักอย่่างเป็็นทางการ เพราะประเทศไทยมีีชายฝั่่�งเป็็นแนวยาวและเกาะ
จำำ�นวนมากทำำ�ให้้เสี่่�ยงต่่ออุุทกภััยและไต้้ฝุ่่�น105 คณะกรรมการระหว่่างรััฐบาล ว่่าด้้วยเรื่่�องการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ
กล่่าวว่่า กรุุงเทพมหานครเป็็นเมืืองที่่�เสี่่�ยงที่่�สุุดแห่่งหนึ่่�งของโลกเนื่่�องจากปััญหาระดัับน้ำำ��ทะเลที่่�เพิ่่�มสููงขึ้้�น
มีีทางออกหรืือไม่่
แม้้จะยัังเป็็นที่่�ถกเถีียงกัันว่่ามนุุษย์์สามารถควบคุุมภััยธรรมชาติิได้้หรืือไม่่ แต่่ขั้้�นตอนง่่ายๆ เหล่่านี้้�อาจช่่วยป้้องกัันและ
รัับมืือกัับภััยธรรมชาติิได้้
–5 จััดโครงการรณรงค์์เพื่่�อการป้้องกัันด้้วยการตั้้�งคำำ�ถามต่่างๆ เช่่น “‘จะเกิิดอะไรขึ้้�นถ้้าเราทิ้้�งขยะผิิดที่่� เช่่น ทิ้้�งลงแม่่น้ำำ��
ลำำ�คลอง’ ‘จะเกิิดมลภาวะในแม่่น้ำำ�� อาจทำำ�ให้้พืืชและสััตว์์น้ำำ��ตาย และอาจถึึงขั้้�นทำำ�ให้้เกิิดน้ำำ��ท่่วม!’” อาจจััดโครงการ
รณรงค์์ช่่วยกัันขุุดรอกหรืือทำำ�ความสะอาดคููคลองในชุุมชน
–5 ส่่งเสริิมให้้ประชาชนอนุุรัักษ์์ธรรมชาติิ เช่่น การตััดต้้นไม้้มากหรืือเร็็วเกิินไปทำำ�ให้้เสี่่�ยงต่่อการเกิิดดิินถล่่มในชุุมชน
ส่่งเสริิมการปลููกต้้นไม้้และปลููกต้้นไม้้รอบๆ โรงเรีียนหรืือในชุุมชน
–5 สร้้างความตระหนัักของความเสี่่�ยงต่่อการค้้ามนุุษย์์ด้้วยการฝึึกอบรมกัับที่่�ปรึึกษาด้้านเพศในหลายๆ องค์์กร เช่่น ที่่�พััก
พิิงชั่่�วคราว สถานีีตำำ�รวจท้้องที่่� และโรงเรีียนต่่างๆ และอาจเน้้นข้้อเท็็จจริิงว่่าระยะของการบููรณะและบรรเทาความ
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เสีียหายสามารถใช้้เป็็นช่่องโอกาสให้้ผู้้�หญิิงยกระดัับพลัังของตนได้้
–5 ขณะจััดการกัับสภาพหลัังความเสีียหายให้้พยายามคิิดถึึงวิิธีีการรัักษาความสะอาด สุุขอนามััย ความปลอดภััย และ
ความมั่่�นคง
–5 เรีียนรู้้�วิิธีีการที่่�ชุุมชนเตรีียมรัับมืือกัับภััยพิิบััติิและคิิดถึึงวิิธีีที่่�คุุณสามารถสนัับสนุุนเพื่่�อการเปลี่่�ยนแปลงนโยบายและ
แบ่่งปัันข้้อมููล ตััวอย่่างเช่่น งานวิิจััยพบว่่าในปีี 2554 (2011) รััฐบาลจััดสรรงบเพีียง 0.1% ให้้กัับการจััดการภััยพิิบััติ106
ิ
การลงทุุนเพิ่่�มด้้านการระบายน้ำำ��และสถานีีสููบน้ำำ��สามารถช่่วยบรรเทาและป้้องกัันอุุทกภััยได้้107

การค้้ามนุุษย์์และการบัังคัับใช้้แรงงาน
การค้้ามนุุษย์์เป็็นวิิกฤตระดัับสากลที่่�ส่่งผลกระทบต่่อทุุกประเทศทั่่�วโลก แม้้การค้้ามนุุษย์์อาจกระทบกัับผู้้�คนทุุกเพศทุุกวััย
แต่่พบว่่าเหยื่่�อราว 71% เป็็นผู้้�หญิิงและ 28% เป็็นเด็็ก ซึ่่�ง 2 ใน 3 คนเป็็นเด็็กผู้้�หญิิง
การค้้ามนุุษย์์หมายถึึง การจััดหา ขนส่่ง โอนย้้ายตำำ�แหน่่ง ให้้ที่่�อาศััย หรืือรัับตััวบุุคคลด้้วยวิิธีีการต่่างๆ เช่่น การข่่มขู่่� หรืือ
ใช้้กำำ�ลััง หรืือการบีีบบัังคัับ ลัักพาตััว ฉ้้อฉลหรืือหลอกลวงเพื่่�อแสวงหาประโยชน์์ การค้้ามนุุษย์์เพื่่�อแสวงผลประโยชน์์ทาง
เพศและบัับคัับใช้้แรงงานยัังคงเป็็นกรณีีที่่�พบได้้บ่่อยที่่�สุุด แต่่การค้้ามนุุษย์์ก็็อาจมีีวััตถุุประสงค์์ให้้เหยื่่�อทำำ�สิ่่�งอื่่�นๆ ได้้อีีก
เช่่น ไปเป็็นขอทาน หรืือบัังคัับให้้แต่่งงาน108
รายงานขององค์์การแรงงานระหว่่างประเทศฉบัับปีี 2014 ระบุุว่่าการค้้ามนุุษย์์ทำำ�รายได้้ให้้ผู้้�ค้้าปีีละ 150,000 ล้้าน
ดอลลาร์์สหรััฐโดยประมาณ
แยกที่่�มาของรายได้้ได้้ดัังนี้้�
–5 99,000 ล้้านดอลลาร์์จากการแสวงหาผลประโยชน์์ด้้านการค้้าประเวณีี
–5 34,000 ล้้านดอลลาร์์จากการก่่อสร้้าง การผลิิต เหมืืองแร่่ และสาธารณููปโภค
–5 9,000 ล้้านดอลลาร์์จากภาคเกษตรกรรม รวมทั้้�งการทำำ�ป่่าไม้้และประมง
–5 ครััวเรืือนเอกชนสามารถลดค่่าใช้้จ่่ายได้้ปีีละ 8,000 ล้้านดอลลาร์์ โดยการจ้้างคนงานที่่�ถููกบัังคัับใช้้แรงงานเพื่่�อปฏิิบััติิ
งานในครััวเรืือน109

ภาพผนวก: เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ
–5 จ ากแรงงานอพยพประมาณ 3-4 ล้้านคนในประเทศไทย มีีบางส่่วนถููกใช้้กำำ�ลัังบัังคัับ บีีบบัังคัับ หรืือหลอกลวงให้้ค้้า
ประเวณีี หรืือใช้้แรงงาน110
–5 ปีี 2560 (2017) รััฐบาลไทยอายััดเงิินจากผู้้�ค้้ามนุุษย์์ได้้กว่่า 784 ล้้านบาท111
–5 การสอบถามชาวประมง 496 ราย พบว่่าเกืือบ 1 ใน 5 ถููกบัังคัับให้้ทำ�ำ งานโดยไม่่เต็็มใจ112
–5 ปีี 2556 (2013) ตำำ�รวจไทยดำำ�เนิินการตรวจสอบมากกว่่า 28,000 ครั้้�งในสถานที่่�ทำำ�งานซึ่่�งต้้องสงสััยว่่ามีีการค้้า
ประเวณีี และบัังคัับใช้้แรงงาน113
เพราะเหตุุใดจึึงเป็็นเช่่นนั้้�น
วิิกฤตเศรษฐกิิจ ความยากจน และการอพยพเป็็นต้้นเหตุุพื้้�นฐานของการค้้ามนุุษย์์และการบัังคัับใช้้แรงงาน เมื่่�อความ
ยากจนถููกซ้ำำ��เติิมด้้วยเหตุุการณ์์เชิิงลบ เช่่น อุุทกภััย การตกงานหรืือการเสีียชีีวิิต หรืือความเจ็็บป่่วยของสมาชิิกครอบครััว
ทำำ�ให้้ครอบครััวเกิิดความเครีียดสููง จึึงมีีความเสี่่�ยงมากขึ้้�นที่่�เด็็กจะถููกขายเข้้าสู่่�กระบวนการค้้ามนุุษย์์ หรืือถููกเอาเปรีียบ
เพื่่�อผลประโยชน์์ทางเพศ บุุคคลที่่�เสี่่�ยงต่่อการถููกค้้ามนุุษย์์หรืือกลายเป็็นแรงงานเด็็กมากที่่�สุุด คืือกลุ่่�มที่่�อาศััยอยู่่�ใน
ประเทศยากจนและ/หรืือในพื้้�นที่่�ความขััดแย้้ง114
นอกจากนี้้�ยัังมีีหลัักฐานบ่่งชี้้�ว่่าชุุมชนต่่างๆ ยอมให้้มีีการใช้้แรงงานเด็็กหรืือให้้ค้้าประเวณีีมากขึ้้�นเพื่่�อการท่่องเที่่�ยว เพราะ
เป็็นสิ่่�งที่่�หลีีกเลี่่�ยงไม่่ได้้และต้้องยอมรัับเพื่่�อแลกกัับการพััฒนาเศรษฐกิิจ115 ผู้้�ปกครองและนายหน้้าบางรายบัังคัับให้้เด็็กๆ
จากไทย กััมพููชา และพม่่าทำำ�งาน โดยได้้รัับอาหารหรืือค่่าแรงน้้อยมากจนคล้้ายการเป็็นทาส แรงงานเด็็กในครััวเรืือนที่่�
เผชิิญการ ทารุุณกรรมทางร่่างกาย ทางเพศ หรืือด้้านจิิตใจบ่่อยๆ อาจมีีอาการทางร่่างกายและจิิตใจและไม่่ได้้เรีียนรู้้�ทัักษะ
ทางสัังคมหรืือ การเอาตััวรอดเท่่าใดนััก116
เนื่่�องจากประเทศไทยมีีฐานะการเงิินค่่อนข้้างดีีเมื่่�อเทีียบกัับประเทศอื่่�นๆ ในภููมิิภาค จึึงถููกมองว่่าเป็็น “เป้้าหมายที่่�ดึึงดููด
สำำ�หรัับ ผู้้�อพยพอย่่างผิิดกฎหมาย” การอพยพนี้้�สะดวกง่่ายดายขึ้้�นเนื่่�องจากชายแดนของประเทศเป็็นแนวยาวและมีีช่่อง
โหว่่มาก และยัังเป็็นตััวส่่งเสริิมอุุตสาหกรรมการท่่องเที่่�ยวทางเพศยิ่่�งขึ้้�นไปอีีก ทั้้�งยัังมีีกลไกการรัับผิิดชอบ กระบวนการ
ยุุติิธรรม และการช่่วยเหลืือเหยื่่�อไม่่มาก ขณะที่่�การทุุจริิตยัังแพร่่กระจายอยู่่�ทั่่�วไป117
ขณะที่่�สากลโลกมีีความเป็็นดิิจิิตอลมากขึ้้�น เราจำำ�เป็็นต้้องรู้้�จัักบทบาทของสื่่�อสัังคมออนไลน์์และอิินเทอร์์เน็็ตในวงการค้้า
มนุุษย์์ การสื่่�อสารออนไลน์์ทำำ�ให้้ผู้้�ค้้ามนุุษย์์สามารถติิดต่่อบุุคคลที่่�อาจเป็็นเหยื่่�อได้้ผ่่านเพื่่�อนของเพื่่�อนหรืือคำำ�พููดปากต่่อ
ปากเพื่่�อระบุุ และหาเป้้าหมายเป็็นเยาวชนที่่�มีีความเสี่่�ยง118 ดัังนั้้�นเราจึึงจำำ�เป็็นต้้องสอนเด็็กๆ ให้้รู้้�จัักวิิธีีการใช้้อิินเทอร์์เน็็ต
อย่่างปลอดภััย
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มีีทางออกหรืือไม่่
พวกเราแต่่ละคนมีีบทบาทที่่�ต้้องปฏิิบััติิเพื่่�อดููแลให้้เด็็กๆ มีีวััยเด็็กที่่�มีีศัักดิ์์�ศรีี นี่่�คืือสิ่่�งที่่�คุุณสามารถทำำ�ได้้
–5 ระบุุตััวเด็็กๆ ที่่�อาจกำำ�ลัังทำำ�งานหลัังเลิิกเรีียนและจััดการสนทนากลุ่่�มหรืือตััวต่่อตััวกัับผู้้�ปกครองของเด็็กเพื่่�อให้้พวกเขา
มีีความระมััดระวััง และแนะนำำ�ให้้พวกเขาไม่่ส่่งเด็็กๆ ไปทำำ�งาน
–5 ให้้ข้้อมููลแก่่เด็็กๆ เกี่่�ยวกัับการค้้ามนุุษย์์และเน้้นความเสี่่�ยงต่่อการถููกทารุุณกรรมที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการย้้ายออกจากบ้้าน
หรืือออกนอกประเทศไปหารายได้้ที่่�อื่่�น
–5 ให้้การศึึกษาและทัักษะเพื่่�อการดำำ�รงชีีวิิตแก่่เด็็กๆ เพื่่�อให้้พวกเขาช่่วยเหลืือตััวเองและหลีีกเลี่่�ยงการค้้ามนุุษย์์ได้้ เช่่น
การสร้้างความมั่่�นใจ วิิธีีการตรวจสอบว่่าประกาศรัับสมััครงานในต่่างประเทศเป็็นข้้อมููลจริิงและปลอดภััยที่่�จะรัับงาน
หรืือไม่่ ตลอดจนข้้อมููลและทัักษะอื่่�นๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
–5 พููดคุุยกัับเด็็กๆ เกี่่�ยวกัับความสำำ�คััญของการศึึกษาจนจบหลัักสููตร และชัักนำำ�ไม่่ให้้พวกเขาออกจากการศึึกษาหรืือจาก
บ้้านไปก่่อนวััยอัันควร
–5 ให้้ความรู้้�แก่่ผู้้�ปกครองและเด็็กๆ เกี่่�ยวกัับการค้้ามนุุษย์์และผลเสีีย ประโยชน์์ของการเรีียนหนัังสืือ และอัันตรายที่่�เกิิด
ขึ้้�นเมื่่�อเด็็กออกจากโรงเรีียนไปเริ่่�มทำำ�งานก่่อนวััยอัันควร
–5 พููดคุุยกัับผู้้�ปกครองเกี่่�ยวกัับความจำำ�เป็็นในการลดความรุุนแรงในครอบครััว (ทั้้�งต่่อตััวเด็็กและสมาชิิกคนอื่่�นๆ ในบ้้าน)
ซึ่่�งอาจผลัักดัันให้้เด็็กอยากออกจากบ้้านได้้
มีีโครงการริิเริ่่�มที่่�กำำ�ลัังดำำ�เนิินการหรืือสามารถดำำ�เนิินการเพื่่�อต่่อต้้านการค้้ามนุุษย์์และการใช้้แรงงานเด็็ก ดัังนี้้�
–5 ในระดัับสากล สำำ�นัักงานว่่าด้้วยยาเสพติิดและอาชญากรรมแห่่งสหประชาชาติิเตรีียมทรััพยากรไว้้เพื่่�อช่่วยวางกลยุุทธ์์
ต่่อต้้านการค้้ามนุุษย์์ระดัับชาติิ ร่่างกฎหมายที่่�มีีประสิิทธิิภาพ และจััดทำำ�เครื่่�องมืือสนัับสนุุนความร่่วมมืือระหว่่างประเทศ
–5 ในเนปาล เมื่่�อปีี 2000 มููลนิิธิิเยาวชนแห่่งเนปาล (NYF) เปิิดตััวโครงการรณรงค์์เพื่่�อหยุุดประเพณีีแกมลารีี ซึ่่�งเป็็นระบบ
ข้้อตกลงจ้้างทาส โดยเด็็กผู้้�หญิิงจากครอบครััวที่่�ยากจนมากจะถููกขายให้้เป็็นทาสในครอบครััวอื่่�น ที่่�ผ่่านมามููลนิิธิิได้้
ช่่วยเหลืือเด็็กหญิิงกว่่า 12,000 คนและส่่งพวกเธอกลัับบ้้าน รััฐบาลเนปาลได้้ล้้มเลิิกระบบแกมลารีีอย่่างเป็็น ทางการ
ตั้้�งแต่่ปีี 2013119
–5 รััฐบาลไทยได้้แก้้ไขพระราชบััญญััติิป้้องกัันและปราบปรามการค้้ามนุุษย์์ พ.ศ. 2551 (2008) ซึ่่�งมีีผลดัังนี้้�
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– เพิ่่�มโทษแก่่ผู้้�กระทำำ�ความผิิดฐานค้้ามนุุษย์์
–	ปิิดกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการบัังคัับใช้้แรงงาน
– ให้้ความคุ้้�มครองทางกฎหมายแก่่ผู้้�แจ้้งเบาะแส
– เพิ่่�มการดำำ�เนิินคดีีและแผนกศาลเกี่่�ยวกัับการค้้ามนุุษย์์ และเพิ่่�มการฝึึกอบรมเพื่่�อปรัับปรุุงกระบวนการระบุุตัวั เหยื่่�อ
–5 เพิ่่�มและพััฒนาความร่่วมมืือกัับประเทศเพื่่�อนบ้้าน120
–5 โครงการพััฒนาและการศึึกษาเพื่่�อเด็็กหญิิงและศููนย์์กลางชุุมชนในอนุุภููมิิภาคลุ่่�มแม่่น้ำำ��โขง (DEPDC) ได้้รัับรางวััลจาก
ยููเนสโกด้้านการศึึกษาเพื่่�อเด็็กหญิิงและสตรีี DEPDC มีีบทบาทในการลดการแสวงหาผลประโยชน์์จากผู้้�อพยพที่่�เป็็น
เด็็กและสตรีี
–5 องค์์กรแองเจิิลคััฟเวอร์์ส (Angel Covers) ดำำ�เนิินโครงการสนัับสนุุนเด็็กหญิิงผ่่านการศึึกษา (GATE) สำำ�หรัับเด็็กผู้้�หญิิง
จากชนบทในภาคตะวัันตกเฉีียงเหนืือของประเทศไทย ที่่�ซึ่่�งหลายครอบครััวไม่่มีีทุุนทรััพย์์เพีียงพอต่่อการส่่งลููกสาวเข้้า
เรีียน ด้้วยความตระหนัักถึึงศัักยภาพของการศึึกษาในการลดปััญหาการค้้ามนุุษย์์ GATE จึึงจััดหาอุุปกรณ์์การเรีียน
อาหารกลางวััน ยานพาหนะ และสิ่่�งจำำ�เป็็นอีีกมากมายให้้เด็็กๆ121
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–5 ประเทศไทยมีีชุุมชนแออััดประมาณ 5,500 แห่่ง
–5 มีีผู้้�อยู่่�อาศััยในสลััมคลองเตยที่่�กรุุงเทพฯ ประมาณ 100,000 คน รายได้้เฉลี่่�ยต่่อครอบครััวที่่�นั่่�นอยู่่�ที่่�ประมาณครึ่่�งหนึ่่�ง
ของรายได้้เฉลี่่�ยของประชากรทั่่�วประเทศเท่่านั้้�น
–5 ประชากรในกรุุงเทพฯ ประมาณ 20% อาศััยอยู่่�ในที่่�ดิินบุุกรุุกทั่่�วเมืือง

เพราะเหตุุใดจึึงเป็็นเช่่นนั้้�น
สาเหตุุหลัักที่่�ประชากรเด็็กเร่่ร่่อนในไทยมีีจำำ�นวนมากเกิิดจากการขยายจำำ�นวนประชากรของประเทศและความไม่่มั่่�นคง
ทางเศรษฐกิิจ128 ขอทานส่่วนใหญ่่ในกรุุงเทพฯ เป็็นผู้้�อพยพจากประเทศเพื่่�อนบ้้าน ซึ่่�งถููกดึึงดููดด้้วยโอกาสทำำ�รายได้้สููงจาก
การ ขอทานในเมืือง หมายความว่่าเด็็กๆ ที่่�อยู่่�ตามลำำ�พัังบนท้้องถนนไม่่เพีียงแต่่ถููกแยกจากครอบครััว แต่่ยัังอยู่่�ห่่างไกล
ครอบครััวอีีกด้้วย
เด็็กเร่่ร่่อนมีีความเสี่่�ยงอย่่างมากที่่�จะได้้รัับอัันตรายจากความรุุนแรง ปััญหาสุุขภาพ และอาชญากรรม ยาเสพติิดก็็เป็็นสิ่่�งที่่�
พบได้้บ่่อยว่่าเด็็กเร่่ร่่อนใช้้เพื่่�อหลีีกหนีีจากความเจ็็บปวดและการตรากตรำำ�ในแต่่ละวััน หลายคนถููกเพื่่�อนบัังคัับให้้เสพยา
ขณะที่่�บางคนทำำ�หน้้าที่่�ส่่งยาให้้อาชญากรและผู้้�ค้้ายาจนเสพติิดเสีียเอง นอกจากนี้้�ยัังพบการทารุุณกรรมทางเพศได้้ทั่่�วไป
และผู้้�หญิิงมัักเสี่่�ยงถููกบัังคัับให้้ค้้าประเวณีี129 ผู้้�อยู่่�อาศััยในชุุมชนแออััดและเด็็กเร่่ร่่อนมัักไม่่สามารถเข้้าถึึงบริิการพื้้�นฐาน
เล็็กๆ น้้อยๆ เช่่น น้ำำ��ดื่่�มที่่�สะอาดและปลอดภััย สุุขอนามััย ที่่�พัักอาศััยที่่�เหมาะสม การศึึกษา การสาธารณสุุขและความ
คนไร้้บ้้าน ชุุมชนแออััด และเด็็กเร่่ร่่อน
ปลอดภััย
122
123
ปีี 2005 มีีเด็็กเร่่ร่่อนอย่่างน้้อย 100 ล้้านคนทั่่�วโลก ปััจจุุบัันมีีเพิ่่�มขึ้้�นมากถึึง 150 ล้้านคน และเด็็กราว 28 ล้้านคนทั่่�ว เด็็กเร่่ร่่อนอาจทรมานจากความเจ็็บป่่วยตั้้�งแต่่หวััดธรรมดาไปจนถึึงโรคเอดส์์และโรคตัับอัักเสบ และเด็็กๆ มัักเกิิดความขััด
โลก ไม่่มีีบ้้านอยู่่�เนื่่�องจากปััญหาความขััดแย้้งรุุนแรง124
แย้้งกัับเจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจอยู่่�เสมอ เด็็กเร่่ร่่อนหลายรายเข้้าร่่วมแก๊๊งเพื่่�อให้้ได้้รัับการคุ้้�มครองบนท้้องถนน ความคุ้้�มครองนี้้�
–5 ปััจจุุบัันมีีเด็็กอย่่างน้้อย 20,000 คนอาศััยอยู่่�ตามท้้องถนนในเมืืองใหญ่่ของประเทศไทย125 การสำำ�รวจในปีี 2553 แลกกัับการที่่�ให้้เด็็กก่่ออาชญากรรมต่่างๆ เช่่น การลัักขโมย การล่่วงละเมิิดหรืือคุุกคาม และในบางครั้้�งอาจเป็็นการ
(2010) โดยมูู ล นิิ ธิิ ส ร้้ า งสรรค์์ เ ด็็ ก ซึ่่�งเป็็ น องค์์ ก รพัั ฒ นาเอกชนโดยไม่่ แ สวงหากำำ� ไร (NGO) ในท้้ อ งถิ่่�นพบว่่ า ฆาตกรรม130
ทั่่�วประเทศไทยมีีเด็็กเร่่ร่่อนถึึงประมาณ 30,000 คน โดยส่่วนมากจะอยู่่�ในเมืืองหลวงอย่่างกรุุงเทพมหานครและเมืือง
มีีทางออกหรืือไม่่
ใหญ่่ๆ อย่่างเชีียงใหม่่ พััทยา และภููเก็็ต126
–5 ขอทานเด็็กในประเทศไทยส่่วนมากเป็็นชาวกััมพููชา การขอทานในกรุุงเทพฯ สามารถหาเงิินได้้สููงสุุดถึึงวัันละ 1,000 นอกจากการสร้้างความตระหนัักถึึงแผนการที่่�มีีอยู่่�แล้้วเพื่่�อความเป็็นอยู่่�และการคุ้้�มครองเด็็กเร่่ร่่อน ยัังมีีสิ่่�งที่่�คุุณสามารถ
บาท ขณะที่่�เด็็กในพนมเปญประเทศกััมพููชาที่่�หารายได้้จากการเก็็บขยะสามารถหาเงิินได้้เพีียงวัันละ 16 บาทเท่่านั้้�น ปฏิิบัติั ิเพื่่�อสร้้างความแตกต่่างได้้ดัังต่่อไปนี้้�
–5 สร้้างจิิตสำำ�นึึกให้้กัับกลุ่่�มนัักเรีียนของคุุณเกี่่�ยวกัับปััญหาที่่�เด็็กเร่่ร่่อนต้้องเผชิิญเพื่่�อให้้พวกเขาเห็็นความสำำ�คััญ และ
–5 ขอทานในประเทศไทยมัักมีีภููมิิลำำ�เนาอยู่่�ในภาคอีีสาน127
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ส่่งเสริิมให้้นัักเรีียนมองเห็็นวิิธีีใหม่่ๆ ในการช่่วยเหลืือเด็็กเร่่ร่่อน
–5 ให้้นัักเรีียนเป็็นผู้้�นำำ�จััดการแสดงละครในที่่�สาธารณะ การเล่่าเรื่่�อง กิิจกรรมงานประดิิษฐ์์และศิิลปะ หรืือการประกวด
แต่่งคำำ�ประพัันธ์์สำ�ำ หรัับเด็็กเร่่ร่่อน เพื่่�อจุุดประสงค์์ในการเพิ่่�มความมั่่�นใจและส่่งเสริิมให้้พวกเขารู้้�จัักผลัักดัันตััวเอง และ
วาดฝัันให้้ยิ่่�งใหญ่่
–5 ส่่งเสริิมให้้นัักเรีียนและเพื่่�อนร่่วมงานบริิจาคเสื้้�อผ้้า หนัังสืือ อุุปกรณ์์ระบายสีีและเครื่่�องใช้้ในการเรีียนอื่่�นๆ ให้้เด็็ก
เร่่ร่่อน
มีีโปรแกรมและมาตรการช่่วยเหลืือเด็็กๆ ในระดัับชุุมชนดัังต่่อไปนี้้�
–5 ศููนย์์แวะพััก บริิการนอกสถานที่่� สถาบัันฝึึกวิิชาชีีพและดููแลเด็็กเร่่ร่่อนและเด็็กที่่�ต้้องทำำ�งาน ซึ่่�งรััฐบาลและองค์์กร
พััฒนาเอกชนได้้จััดสร้้างไว้้ให้้ในเมืืองใหญ่่ๆ
–5 องค์์กรระหว่่างประเทศ เช่่น ยููนิิเซฟประเทศไทย กำำ�ลัังดำำ�เนิินการเพื่่�อให้้เด็็กๆ ได้้พบครอบครััวอีีกครั้้�ง และช่่วยจััดการ
กัับปััญหาท้้าทายที่่�เป็็นต้้นเหตุุให้้เด็็กๆ ต้้องออกไปเร่่ร่่อนตามท้้องถนนตั้้�งแต่่แรก131
–5 ประเทศไทยได้้ปรัับปรุุงสภาพแวดล้้อมของชุุมชนแออััดในพื้้�นที่่�กว่่า 300 เขต โดยให้้ผู้้�อยู่่�อาศััยได้้ควบคุุมการวางแผน
และการบููรณะ โครงการบ้้านมั่่�นคงให้้สิินเชื่่�อดอกเบี้้�ยต่ำำ��และสััญญาเช่่าระยะยาวแก่่ผู้้�อยู่่�อาศััยในชุุมชนแออััด ในกรณีี
ที่่�พวกเขาสามารถนำำ�เสนอแผนการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน ประโยชน์์จากโครงการนี้้�ส่่งผลให้้อััตราของประชากรซึ่่�งอยู่่�อาศััย
ในอาคารที่่�คงทนแข็็งแรงเพิ่่�มขึ้้�นเกืือบ 20% แม้้จะมีีการอพยพย้้ายถิ่่�นเข้้ามาในเมืืองต่่างๆ มากขึ้้�น132

ความสััมพัันธ์์ของเยาวชน ครอบครััว และชุุมชน
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บรรทััดฐานและอคติิต่่างๆ จะสร้้างความแตกต่่างในการให้้ส่่งเสริิมพลัังเยาวชนและเตรีียมความพร้้อมให้้พวกเขาเพื่่�อ
อนาคต
–5 ปััจจุุบััน ประชากร 1 ใน 4 ของโลกมีีอายุุไม่่เกิิน 14 ปีี และกลุ่่�มประชากรช่่วงวััย 15-24 ปีีเป็็นกลุ่่�มที่่�กำำ�ลัังก้้าวสู่่�ความ
เป็็นผู้้�ใหญ่่กลุ่่�มใหญ่่ที่่�สุุดที่่�เคยมีี133
–5 85% ของงานที่่�จะมีีในปีี 2030 ยัังไม่่เกิิดขึ้้�นเลยในปััจจุุบััน134
–5 การมีีส่่วนร่่วมของพ่่อแม่่ช่่วยปรัับปรุุงการเรีียนรู้้�ของนัักเรีียน ไม่่ว่่าเด็็กจะอยู่่�ในวััยอนุุบาลหรืือในระดัับชั้้�นที่่�สููงขึ้้�น ไม่่
ว่่าครอบครััวจะยากจนหรืือมั่่�งมีี และไม่่ว่่าพ่่อแม่่จะจบการศึึกษาระดัับมััธยมปลายหรืือมหาวิิทยาลััย135
–5 งานวิิจััยเกี่่�ยวกัับครอบครััวจาก 7 เขตในกรุุงเทพมหานครพบว่่าการมีีส่่วนร่่วมของครอบครััวช่่วยลดพฤติิกรรมเสี่่�ยงใน
กลุ่่�มวััยรุ่่�นหญิิง เช่่น การสููบบุุหรี่่�136
–5 เนื่่�องจากจำำ�นวนของเด็็กผู้้�หญิิงและเด็็กผู้้�ชายในประเทศไทยที่่�ได้้เข้้าโรงเรีียนเกืือบจะเท่่ากััน ความแตกต่่างระหว่่าง
เพศจึึงไม่่นัับว่่าเป็็นปััญหาใหญ่่ของไทย แต่่เมื่่�อกล่่าวถึึงโอกาสของเด็็กหญิิงและผู้้�หญิิงในการเป็็นผู้้�นำำ�ยัังคงมีีการเลืือก
ปฏิิบััติิอย่่างร้้ายแรง137
–5 เด็็กผู้้�หญิิงเผชิิญกัับการเลืือกปฏิิบััติิในสาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี วิิศวกรรมศาสตร์์ และคณิิตศาสตร์์ (STEM)
ตั้้�งแต่่ระดัับประถมศึึกษา ซึ่่�งมัักอยู่่�ในรููปแบบของทััศนคติิทั่่�วไปเกี่่�ยวกัับแต่่ละเพศ ความกัังวลต่่อการเข้้าสัังคม และ
การขาดบุุคคลต้้นแบบ แม้้กระนั้้�นไทยก็็ยัังคงเป็็นประเทศหนึ่่�งจากทั้้�งหมดเพีียง 3 ประเทศในภููมิิภาคเอเชีียแปซิิฟิิกที่่�มีี
สััดส่่วนนัักวิิจััยหญิิงในสาขา STEM และนวััตกรรมสููงกว่่าค่่าเฉลี่่�ยของโลก138

เพราะเหตุุใดจึึงเป็็นเช่่นนั้้�น
เมื่่�อผู้้�ปกครองและผู้้�ดููแล โรงเรีียน และชุุมชนร่่วมมืือกัันเพื่่�อสนัับสนุุนเด็็กนัักเรีียนจะมีีแนวโน้้มที่่�จะเรีียนได้้ดีีขึ้้�น เข้้าเรีียน
สม่ำำ��เสมอขึ้้�น จบการศึึกษาและได้้รัับการศึึกษาจนถึึงระดัับที่่�สููงกว่่า มีีทัักษะทางสัังคมและด้้านพฤติิกรรมที่่�ดีีกว่่า และมีี
ความภาคภููมิิใจในตััวเองมากกว่่า139
เช่่นเดีียวกััน ครอบครััวที่่�คอยสนัับสนุุนซึ่่�งส่่งเสริิมเด็็กๆ ให้้มีีส่่วนร่่วมกัับโครงการเยาวชนจะสามารถสร้้างความแตกต่่างใน
ชีีวิิตของพวกเขา เมื่่�อเยาวชนวางแผนสำำ�หรัับอนาคต พวกเขาจำำ�เป็็นต้้องรู้้�ว่่าพวกเขามีีทางเลืือกด้้านอาชีีพ และแท้้จริิงแล้้ว
เยาวชนในปััจจุุบัันนี้้�กำำ�ลัังเผชิิญกัับโลกที่่�เปลี่่�ยนแปลง การศึึกษาในระดัับอุุดมศึึกษามีีความจำำ�เป็็นมากกว่่าที่่�เคย เทคโนโลยีี
อาจมีีตััวเลืือกมากกว่่าที่่�เคยจิินตนาการไว้้
ที่่�เจริิญก้้าวหน้้าขึ้้�นได้้กลายมาเป็็นส่่วนหนึ่่�งในชีีวิิตประจำำ�วัันและยัังมีีผู้้�คนพลััดถิ่่�นอีีกมากมายในโลก วิิธีีการที่่�เยาวชน
จััดการกัับความท้้าทายเหล่่านี้้�จะเป็็นปััจจััยกำำ�หนดวิิถีีแห่่งอนาคต ดัังนั้้�นความรัับผิิดชอบของชุุมชนต่่อการท้้าทาย แม้้ข้้อดีีของการที่่�ครอบครััวมีีส่่วนร่่วมและการมีีบุุคคลต้้นแบบจะได้้รัับการพิิสููจน์์แล้้ว ในความเป็็นจริิงอิิทธิิพลของ
การส่่งเสริิมและการสนัับสนุุนด้้วยความเชื่่�อมั่่�นจากครอบครััวและชุุมชนของเยาวชนสามารถสร้้างสรรค์์สิ่่�งมหััศจรรย์์ได้้!
เยาวชนที่่�เติิบโตในสภาพแวดล้้อมที่่�ให้้การสนัับสนุุนส่่งเสริิมมีีแนวโน้้มจะเจริิญรุ่่�งเรืืองมากกว่่า โดยไม่่ขึ้้�นอยู่่�กัับการครอบ
ครองด้้านวััตถุุ เด็็กๆ เรีียนรู้้�และรัับฟัังจากผู้้�ปกครองและผู้้�ที่่�ดููแลพวกเขา ซึ่่�งเป็็นบุุคคลต้้นแบบที่่�มีีส่่วนสำำ�คััญในการช่่วย
พััฒนาระบบค่่านิิยมและความคิิดเห็็นของเยาวชน นอกจากนี้้�ยัังจำำ�เป็็นต้้องตระหนัักรู้้�ว่่าครอบครััวไม่่ได้้จำำ�กััดเฉพาะบุุคคล
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันโดยสายเลืือดเท่่านั้้�น และแต่่ละครอบครััวอาจมีีองค์์ประกอบและความสััมพัันธ์์ที่่�แตกต่่างกััน
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ครอบครััว และวััฒนธรรมอาจจะปิิดกั้้�นเยาวชนไม่่ให้้เข้้าถึึงโอกาส เข้้าใจสิิทธิิของตนเอง และค้้นหาศัักยภาพสููงสุุดของ
ตนเอง ตััวอย่่างเช่่น ความเชื่่�อทางวััฒนธรรมเกี่่�ยวกัับคุุณค่่าและบทบาทของเด็็กผู้้�หญิิงมีีผลกระทบอย่่างใหญ่่หลวง อิิทธิิพล
ทางวััฒนธรรมหล่่อหลอมความคิิด ความเชื่่�อ การพิิจารณา และการยอมรัับของเรา เมื่่�อคาดว่่าผู้้�หญิิงจะแต่่งงานเมื่่�ออายุุ
น้้อย บุุคคลอาจไม่่เห็็นความจำำ�เป็็นที่่�ต้้องให้้การศึึกษาแก่่ผู้้�หญิิง ในทางกลัับกัับเมื่่�อวััฒนธรรมหรืือชุุมชนให้้คุุณค่่าแก่่ผู้้�หญิิง
ในฐานะบุุคคลและสมาชิิกที่่�มีีส่่วนร่่วม ก็็จะเห็็นคุุณค่่าของการลงทุุนเพื่่�อการศึึกษาของผู้้�หญิิง ดัังนั้้�นการที่่�เด็็กผู้้�หญิิงเห็็น
ว่่าครอบครััวของเธอพยายามพัังทลายบรรทััดฐานเดิิมๆ เกี่่�ยวกัับเพศจึึงส่่งผลกระทบอย่่างเหลืือเชื่่�อ
เช่่นเดีียวกััน กำำ�ลัังมีีการเปลี่่�ยนแปลงหลายอย่่างสำำ�หรัับเยาวชนในปััจจุุบััน ทุุกวัันนี้้�เด็็กๆ กำำ�ลัังเติิบโตขึ้้�นพร้้อมกัับ
เทคโนโลยีีที่่�รวมเข้้ากัับชีีวิิตของพวกเขาโดยสมบููรณ์์ยิ่่�งขึ้้�นกว่่าประชากรรุ่่�นไหนๆ การเข้้าถึึงอิินเทอร์์เน็็ตที่่�พััฒนาขึ้้�นอาจ
ช่่วยลดช่่องว่่างทางความรู้้� โดยเฉพาะความรู้้�ด้้านสุุขภาพและการเงิิน แต่่อย่่างไรก็็ตาม ยัังมีีความท้้าทายเกิิดขึ้้�นเช่่นกััน
ครอบครััวสามารถร่่วมมืือกััน เพื่่�อส่่งเสริิมทั้้�งเรื่่�องความปลอดภััยออนไลน์์และการปฏิิสััมพัันธ์์ทางสัังคมที่่�ดีีขึ้้�น ถึึงอย่่างนั้้�น
เนื่่�องจากความเหลื่่�อมล้ำำ��อย่่างรุุนแรง จึึงยัังมีีเยาวชนอีีกจำำ�นวนมากที่่�ไม่่สามารถเข้้าถึึงประโยชน์์ของทรััพยากรอย่่าง
อิินเทอร์์เน็็ตหรืือห้้องสมุุดเลยโดยสิ้้�นเชิิง
มีีทางออกหรืือไม่่
ไม่่เพีียงแต่่จำำ�เป็็นต้้องให้้ความสำำ�คััญกัับการศึึกษาเด็็กผู้้�หญิิงและเด็็กผู้้�ชายเท่่านั้้�น แต่่ยัังจำำ�เป็็นต้้องให้้ความรู้้�แก่่สมาชิิก
ครอบครััวและชุุมชนถึึงประโยชน์์ที่่�พวกเขาจะได้้รัับเมื่่�อเยาวชนมีีการศึึกษาและได้้รัับโอกาส การสนัับสนุุนอาจไม่่เกี่่�ยวกัับ
การให้้เข้้าโรงเรีียนเสมอไป บางครั้้�งอาจเกี่่�ยวกัับการช่่วยเหลืือครอบครััวแก้้ไขปััญหาท้้าทายที่่�พวกเขาประสบ ซึ่่�งทำำ�ให้้
เด็็กๆ ต้้องออกจากโรงเรีียน พลาดโอกาสในการวางแผนเพื่่�ออนาคต หรืือรู้้�สึึกกดดัันจากพฤติิกรรมเบี่่�ยงเบนหรืือ
อาชญากรรม
ในขณะที่่�เยาวชนต้้องมีีส่่วนร่่วมในการแก้้ไขปััญหาที่่�กระทบต่่อพวกเขา พวกเขาก็็ไม่่สามารถจััดการกัับปััญหาท้้าทายเหล่่า
นี้้�ได้้ตามลำำ�พััง
โอกาสบางประการที่่�จะช่่วยเตรีียมความพร้้อมเพื่่�ออนาคตให้้เยาวชนไทย ได้้แก่่
–5 ให้้ความรู้้�แก่่ผู้้�นำำ�ชุุมชนเกี่่�ยวกัับประโยชน์์ของการให้้การศึึกษาแก่่เด็็กทุุกคนอย่่างเท่่าเทีียม ซึ่่�งจะเป็็นผลดีีต่่อชุุมชน
เช่่น การดููแลสุุขภาพและวิิธีีการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�ดีีขึ้้�น ยกตััวอย่่างเช่่นโครงการริิเริ่่�มโรงเรีียนเป็็นมิิตรต่่อเด็็ก เริ่่�มดำำ�เนิิน
การโดยยููนิิเซฟเมื่่�อปีี 2541 (1998) ในประเทศไทย มีีเป้้าหมายเพื่่�อขยายโอกาสเข้้าถึึงการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐานที่่�มีีคุุณภาพ
ให้้กัับทุุกคน โดยเฉพาะเด็็กๆ ที่่�มีีความเสี่่�ยงหรืือถููกกีีดกััน
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–5 ส ร้้างโอกาสทางรายได้้ที่่�ดีีขึ้้�นสำำ�หรัับผู้้�ปกครอง เพื่่�อให้้พวกเขามีีทรััพยากรเพีียงพอต่่อการดููแลครอบครััวและส่่งเด็็กๆ
ทุุกคนไปโรงเรีียน
–5 บริิการและโครงการของภาครััฐทั้้�งระดัับท้้องถิ่่�นและระดัับชาติิกำ�ลั
ำ ังได้้รัับการพััฒนาขึ้้�นเพื่่�อให้้จััดสรรทุุนสำำ�หรัับโอกาส
ในการพััฒนาเยาวชนได้้ดีีขึ้้�น และเพื่่�อสนัับสนุุนเยาวชนเมื่่�อพวกเขาวางแผนอนาคต โดยขณะนี้้�อยู่่�ในระหว่่างการตรวจ
สอบว่่าประชาชนทั้้�งในพื้้�นที่่�เมืืองและชนบทสามารถเข้้าถึึงบริิการเหล่่านี้้� ไทยเป็็นประเทศตััวอย่่างแห่่งแรกในภููมิิภาค
ที่่�รัับเอา “คู่่�มืือหลัักสููตรด้้านนโยบาย” เพื่่�อความเท่่าเทีียมระหว่่างเพศในสาขาวิิชา STEM141
–5 ครอบครััวต่่างๆ สามารถร่่วมมืือกัันเพื่่�อสนทนาอย่่างสุุภาพและเปิิดเผย เป็็นการส่่งเสริิมวััฒนธรรมการรัับฟัังระหว่่าง
ผู้้�ใหญ่่และเด็็กที่่�ช่่วยสำำ�รวจว่่าบริิบทที่่�เยาวชนดำำ�เนิินชีีวิิตอยู่่�ในทุุกวัันนี้้�อาจแตกต่่างจากผู้้�ปกครองอย่่างไร
–5 องค์์กรพััฒนาเอกชนโดยไม่่แสวงหากำำ�ไร (NGO) บางองค์์กรออกเงิินกู้้�ดอกเบี้้�ยต่ำำ��ให้้ครอบครััวนำำ�ไปใช้้จ่่ายเกี่่�ยวกัับการ
เรีียน เช่่น นำำ�เงิินไปซื้้�อหนัังสืือ เครื่่�องแบบ และของใช้้ที่่�จำำ�เป็็น
–5 โรงเรีียนต่่างๆ สามารถจััดทำำ�โครงการที่่�ให้้โอกาสผู้้�ปกครองมีีส่่วนร่่วมและวางโครงสร้้างให้้ได้้สื่่�อสารกัับครอบครััวเป็็น
ประจำำ�ตามปกติิ
–5 องค์์กรต่่างๆ ช่่วยฝึึกอบรมด้้านอาชีีพให้้ผู้้�ปกครองและนัักเรีียน ทำำ�ให้้ครอบครััวมีีรายได้้มากขึ้้�น และมีีความเป็็นไปได้้ที่่�
จะให้้เด็็กเล่่าเรีียนต่่อไปพร้้อมกัับได้้ทัักษะการเป็็นผู้้�ประกอบการ
–5 เยาวชนสามารถเข้้าร่่วมอย่่างมีีวััตถุุประสงค์์ในการสนทนาเกี่่�ยวกัับการปรัับปรุุงกระบวนการทางการเมืือง ส่่งเสริิมการ
มีีส่่วนร่่วมของประชาชนและการเคลื่่�อนไหวทางการเมืือง และการสร้้างสัันติิภาพ
–5 จำำ�นวนประชากรที่่�เป็็นเยาวชนในปััจจุุบัันและการตััดสิินใจเกี่่�ยวกัับขนาดของครอบครััวและการลงทุุนด้้านสุุขภาพจะมีี
บทบาทสำำ�คััญต่่อการเติิบโตและการพััฒนาทางเศรษฐกิิจ การสนัับสนุุนที่่�ท้้าทายบรรทััดฐานเดิิมด้้านวััฒนธรรมและ
เพศก็็สามารถสร้้างความแตกต่่างได้้ ตััวอย่่างเช่่น โครงการพลัังหญิิงในกรุุงเทพมหานครไม่่เพีียงช่่วยแม่่ที่่�มีีความเสี่่�ยง
และบุุตรด้้วยการให้้บริิการที่่�จัับต้้องได้้ แต่่ยัังแก้้ไขการตีีตราแม่่เลี้้�ยงเดี่่�ยวและการทารุุณกรรมในสัังคมไทยด้้วย142

ภาพผนวก: เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ

152

ดัชนีเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ
ความยากจน

 ww.unicef.org/publications/files/Ending_Extreme_Poverty_A_
w
Focus_on_Children_Oct_2016.pdf
66
www.unicef-irc.org/publications/pdf/rc10_eng.pdf
67
/www.fao.org/3/a-at703e.pdf
68	
www.compact2025.org/files/2017/06/06.2017_Thailand-southsouth-learning-draft-case-study.pdf
69
asiapacific.unwomen.org/en/countries/thailand
70	
www.worldbank.org/en/country/thailand/overview
71
borgenproject.org/causes-of-poverty-in-thailand/
72
www.worldbank.org/en/country/thailand/overview
73
www.nationthailand.com/business/30310947
65

ภาวะทุพโภชนาการ

 ww.who.int/features/qa/malnutrition/en/
w
75
www.fao.org/3/a-at703e.pdf
76	
journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/156482659902000208
77	
insight.wfp.org/women-the-most-effective-solution-tocombating-and-preventing-hunger-5c362499e9f
78
pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12027283/
79	
www.savethechildren.in/articles/how-can-problem-ofmalnutrition-in-india-be-tackled
80	
www.compact2025.org/files/2017/06/06.2017_Thailand-southsouth-learning-draft-case-study.pdf
74	

ความรุนแรงบนฐานเพศสภาพ

www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-againstwomen/facts-and-figures
82	
www.huffpost.com/entry/countries-no-domestic-violencelaw_n_4918784
83
tinyurl.com/y567svpa
	
www.thailand-business-news.com/politics/56582-sexentertainment-gender-equality-thailand.html
84	
www.fes-asia.org/news/tackling-gender-based-violence/
85	
www.who.int/gender/violence/who_multicountry_study/fact_
sheets/Thailand2.pdf
86	
www.fes-asia.org/news/tackling-gender-based-violence/
87	
www.bangkokpost.com/learning/advanced/1198332/violenceagainst-women-in-thailand-a88	
www.usip.org/publications/2016/05/pakistan-women-combatgender-violence-through-art
89	
www.bangkokpost.com/opinion/opinion/1424306/challengesto-gender-equality-in-thailand
90	
sustainabledevelopment.un.org/content/
documents/13208Thailand_review_Beijing20.pdf
81	

การแต่งงานก่อนวัยอันควรและการคลุมถุงชน

www.girlsnotbrides.org/about-child-marriage/
92	
www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/adolescentpregnancy
93	
www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/maternal-mortality
94
www.girlsnotbrides.org/about-child-marriage/
95
data.unicef.org/country/tha/#
96	
www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/MarryingTooYoung.
pdf
97	
thethaiger.com/news/regional/rights-groups-call-for-laws-tostop-child-marriages
98
www.humanium.org/en/thailand/
91	

ภาพผนวก: เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ - ดัชนี
ภัยธรรมชาติและผู้พลัดถิ่น

www.un.org/en/sections/issues-depth/refugees/
www.worldvision.org/disaster-relief-news-stories/worstdisasters-2015
101	
www.unisdr.org/archive/55419
102	
www.researchgate.net/publication/318446964_Natural_
Disasters_and_Disaster_Management_in_Thailand_Status_Risks_
and_Trends
103	
www.preventionweb.net/english/countries/asia/tha/
104	
www.childfund.org/Content/NewsDetail/2147489272/
105	
www.usaid.gov/crisis/thailand

การค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงาน

www.law.berkeley.edu/files/session_8--wongsa.pdf
www.theguardian.com/world/2011/dec/26/thailand-flood-plan
108	
www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/2016_
Global_Report_on_Trafficking_in_Persons.pdf
109	
www.humanrightsfirst.org/resource/human-trafficking-numbers
110	
2009-2017.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/countries/2016//index.htm
111	
www.state.gov/reports/2017-trafficking-in-persons-report/
thailand/
112	
www.hrw.org/report/2018/01/23/hidden-chains/rights-abusesand-forced-labor-thailands-fishing-industry
113	
edition.cnn.com/2014/06/20/world/asia/thailand-traffickingreport/index.html
114
www.humanium.org/en/thailand/
115	
Report of the Special Rapporteur on the sale of children,
child prostitution and child pornography, Najat Maalla M’jid,
Human Rights Council, United Nations General Assembly, 23
December 2013
116	
www.ilo.org/ipec/areas/Childdomesticlabour/lang--en/index.
htm
117	
www.hrw.org/report/2018/01/23/hidden-chains/rights-abusesand-forced-labor-thailands-fishing-industry
118	
portal.ct.gov/-/media/dcf/HumanTrafficking/Reports/
HTR3InfoSheetSocialMediaandInternetpdf.pdf?la=en
119	
www.nepalyouthfoundation.org/wp-content/uploads/2014/05/
NYF-FactSheet-History_of_Kamlari-May2014.pdf
120
un-act.org/thailand/
121
borgenproject.org/girls-education-in-thailand/

153
คนไร้บ้าน ชุมชนแออัด และเด็กเร่ร่อน

homelessworldcup.org/homelessness-statistics/
en.unesco.org/themes/fostering-rights-inclusion
124	
www.dw.com/en/unicef-reports-28-million-children-homelessglobally-due-to-conflict/a-19530645
125
www.humanium.org/en/thailand/
126
www.unicef.org/thailand/
127
borgenproject.org/bangkoks-street-children/
128	
www.borgenmagazine.com/bangkoks-klong-toey-slum/
129
borgenproject.org/bangkoks-street-children/
130	
mirror.unhabitat.org/downloads/docs/GRHS_2003_Chapter_01_
Revised_2010.pdf
131
www.unicef.org/infobycountry/Thailand_1027.html
132	
apolitical.co/en/solution_article/thailand-upgraded-thousandsslums-giving-residents-control

ความสัมพันธ์ของเยาวชน ครอบครัว และชุมชน

data.worldbank.org/indicator/SP.POP.0014.TO.ZS
www.delltechnologies.com/en-us/press/realizing-2030-delltechnologies-research-explores-the-next-era-of-humanmachine-partnerships.htm
135	
www2.ed.gov/PDFDocs/97-7022.pdf
136	
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3917565/
137	
www.ungei.org/infobycountry/thailand.html
138	
thaiembdc.org/2017/09/07/thailand-promoting-female-stemeducation-with-unesco/
139	
www.ijhssnet.com/journals/Vol_3_No_8_Special_Issue_
April_2013/22.pdf
140	
www.ungei.org/infobycountry/thailand.html
141	
thaiembdc.org/2017/09/07/thailand-promoting-female-stemeducation-with-unesco/
	
borgenproject.org/girls-education-in-thailand/
142	
www.volunteerthailand.org/women-empowerment-bangkok/

99	

106

122

133	

100	

107	

123

134	

