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ในช่วงท้ายของบทเรียนนี้ โปรดแบ่งปันแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับผู้เรียน เพื่อ
ที่พวกเขาจะได้รับการช่วยเหลือเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของชีวิต และให้พวกเขา
ได้เดินทางไปต่อ คุณอาจจะปรับรายการแหล่งข้อมูลโดยขึ้นอยู่กับความสนใจ
ของผู้เรียนแต่ละคน และขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณได้ค้นพบเกี่ยวกับพวกเขาตลอดช่วง
ของหลักสูตรนี้ เริ่มต้นโดยการดูรายการด้านล่างนี้ 

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/ 

หาทุนการศึกษาได้ที่

https://www.edfthai.org/ – สำาหรับนักเรียนทุกระดับชั้น

http://www.yuvabadhanafoundation.org/th/join/ - สำาหรับนักเรียนชั้น
 ป.6 และ ม.3

https://www.scgfoundation.org/th/home – สำาหรับนักเรียนที่กำาลังจะจบ
ชั้นม. 3 และเพื่อค้นหาการประกวดและกิจกรรมต่างๆ มากมาย

สำาหรับนักเรียนชั้นม. 3-6 ในกรุงเทพที่อยากไปเข้าค่ายนานาชาติที่ต่างประเทศ
 ให้หมั่นเข้าไปดูหน้าเฟสบุ๊ก “Bangkok International Affairs Office” (
สำานักงานการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร) ในหน้าเฟสบุ๊กนี้จะมี ทุนการ
ศึกษาเปิดใหม่ทุกเทอม อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

https://www.dek-d.com/board/view/3876472/

เรียนรู้ด้านวิชาการได้ที่

http://www.trueplookpanya.com/

https://www.eduzones.com/

http://dltv.ac.th/

ขอคำาแนะนำาหรือการสนับสนุนทางอารมณ์ได้ที่

https://www.facebook.com/teenrama.teen/ – สำาหรับข้อมูลทั่วไปเพื่อ
สุขภาพจิตที่ดี

https://childlinethailand.org/ หรือโทร 1387 เพื่อ ขอคำาแนะนำาและ
ปรึกษาหรือรายงานการกระทำาทารุณในครอบครัวหรือเหตุทารุณกรรมเด็กอื่นๆ

กรมสุขภาพจิตหรือโทร 1323 / 1667 เพื่อปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาด้านอารมณ์
และสุขภาพจิตได้โดยไม่เสีย ค่าใช้จ่าย

เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้ที่

http://tryfaildo.com/ เราสามารถเรียนหลักสูตรออนไลน์เกี่ยวกับความคิด
สร้างสรรค์ วิธีการเรียนรู้ การวาดภาพ การออกแบบตัวการ์ตูน (สำาหรับสติก
เกอร์ LINE) และเศรษฐศาสตร์

Facebook.com สามารถค้นหาสิ่งเหล่านี้ได้

The Matter - สำาหรับข่าวสารล่าสุด 
https://www.facebook.com/thematterco

The Standard - สำาหรับข่าวสารล่าสุด 
https://www.facebook.com/thestandardth/

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
เราทำาได้ที่บ้าน

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมในท้องถิ่นสำ�หรับผู้เรียนที่ต้องก�รคว�มช่วยเหลือต่อ

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/
https://www.edfthai.org/
https://www.scgfoundation.org/th/home
https://www.dek-d.com/board/view/3876472/
http://www.trueplookpanya.com/
https://www.eduzones.com/
http://dltv.ac.th/
https://www.facebook.com/teenrama.teen/
https://childlinethailand.org/
http://tryfaildo.com/
https://www.facebook.com/thematterco
https://www.facebook.com/thestandardth/
https://www.facebook.com/designforsocialgood.th
https://www.facebook.com/readthecloud/
https://www.facebook.com/adaymagazine
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ภููมิหลัง: 

ประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่ของเฮติมีแต่ความไม่สงบ ภายหลังการมาเยือนของคริสโตเฟอร์ โคลัมบัส ผู้ต้ังถ่ินฐานชาว
สเปนก็เกิดการกวาดล้างชนเผ่าพ้ืนเมืองจนแทบหมดส้ิน การค้าทาสจำานวนมากท่ีดำาเนินการโดยชาวฝร่ังเศสทำาให้
เกิดการกบฏและเฮติกลาย มาเป็นสาธารณรัฐหลังยุคอาณานิคมแห่งแรกท่ีมีผู้นำาเป็นชนผิวดำา และนับเป็นชาติท่ีสอง
ในซีีกโลกตะวันตกท่ีได้รับเอกราช เม่ือปี 1804 อย่างไรก็ตาม ผลพวงท่ีหลงเหลือจากการเป็นอาณานิคมยังคงความ
เสียหายอย่างรุนแรง ฝร่ังเศสเรียกร้องค่าปฏิกรรม สงครามจากเฮติจนถึงปี 1947 และความไร้เสถียรภาพของเฮติยัง
คงยืดเยื้อไปจนถึงการปกครองแบบเผด็จการในศตวรรษท่ี 20 ทุกวันน้ีเฮติซ่ึีงใช้พ้ืนท่ีเกาะเขตร้อนช่ือว่าฮิสปันโยลา
ร่วมกับสาธารณรัฐโดมินิกันยังคงมีความเส่ียงสูงต่อการเกิดภัยธรรมชาติ ปี 2010 เกิดแผ่นดินไหวร้ายแรงท่ีทำาลาย
ล้างประเทศ และตามด้วยพายุเฮอร์ริเคนแมททิวในปี 2016 เฮติยังคงเป็นประเทศยากจน ท่ีสุดในแถบอเมริกาท่ีเต็ม
ไปด้วยปัญหา เช่น การขาดแรงงานท่ีมีความรู้ ความวุ่นวายทางการเมือง และประชากรจำานวน มากยังเข้าถึงบริการ
สาธารณสุขได้อย่างจำากัด

 

ข้อมูลด้�นก�รศึกษ�: 

เฉพาะในปอร์โตแปรงซ์ี เหตุแผ่นดินไหวเม่ือปี 2010 สร้างความเสียหายหรือทำาลายโรงเรียนเกือบ 4,000 แห่ง และ
ทำาให้ครูเสียชีวิตนับหลายร้อยคน สถานการณ์ยิ่งเลวร้ายลงไปอีกหลังจากเหตุพายุเฮอร์ริเคนถล่มในปี 2016 อย่างไร
ก็ตาม ปัญหาต่างๆ ของเฮติน้ันมีมายาวนานแล้วต้ังแต่ก่อนเหตุแผ่นดินไหว ประเทศเฮติมีงบประมาณให้กับระบบ
การศึกษาภาครัฐน้อยมาก ซ่ึีงโรงเรียนภาครัฐเป็นเพียง 10% ของ โรงเรียนท้ังหมดในเฮติ นักเรียนจึงต้องอาศัยเครือ
ข่ายของโรงเรียนเอกชนแทน ซ่ึีงแพงเกินไปสำาหรับหลายๆ คน และส่ิงท่ีน่ากังวล ไม่ใช่เพียงแค่เร่ืองค่าใช้จ่ายเท่าน้ัน 
แต่ยังมีปัญหาท่ีมีจำานวนโรงเรียนไม่เพียงพอรองรับจำานวนประชากรท่ีอยู่ในวัยเรียน โดยใน ปี 2015 มีประชากรถึง 
55% ท่ีอายุตำ่ากว่า 24 ปี ระหว่างปี 2011-2016 เด็กชาย 83% และเด็กหญิง 84% โดยประมาณได้เข้าเรียนระดับ
ประถม และมีเด็กผู้ชายเพียง 19% และเด็กผู้หญิงเพียง 26% ท่ีได้เรียนต่อในระดับมัธยมต้น40

เฮติ

จำำ�นวนประช�กรของเฮติ: 10,646,714 คน

เมืองหลวงและจำำ�นวนประช�กร: ปอร์โตแปรงซ์ี, 2,637,000 คน [2018]

ร้อยละของประช�กรท่ีอ�ศัยในเขตเมือง: 55.3% [2018]

ร้อยละของประช�กรท่ีส�ม�รถเข้�ถึงอินเทอร์เน็ต: 12.2% [ค่าประมาณ กรกฎาคม 2016]

รูปแบบก�รปกครอง: สาธารณรัฐก่ึงประธานาธิบดี

อัตร�ก�รอ่�นออกเขียนได้: 64.3% (ชาย) และ 57.3% (หญิง) [ค่าประมาณ 2015]

อ�ยุค�ดเฉล่ียเม่ือแรกเกิด: 61.6 ปี (ชาย) และ 66.8 ปี (หญิง) [ค่าประมาณ 2017]15

เศรษฐกิจำ:

 – รายได้ประชาชาติ: 19,880 ล้านดอลลาร์ [ค่าประมาณ 2017]

 – รายได้ประชาชาติต่อหัว: 1,800 ดอลลาร์ [ค่าประมาณ 2017]

 – ประชากรท่ีมีความเป็นอยู่ตำ่ากว่าเส้นความยากจน: 58.5% [ค่าประมาณ 2012]

 – อัตราการว่างงาน: 14% [2017]

 – อัตราการว่างงานของเยาวชน: 36% [2017]

 – อุตสาหกรรมหลัก: ส่ิงทอ โรงกล่ันนำ้าตาล โรงโม่แป้ง ปูนซีีเมนต์ การประกอบช้ินส่วนอย่างง่าย39

ภาพผนวก: เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับประเทศ
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คว�มเหล่ือมลำ��ท�งเพศ: 

แม้โครงสร้างทางกฎหมายจะออกแบบมาให้ส่งเสริมความเท่าเทียม แต่ผู้หญิงในเฮติยังคงต้องเผชิญอุปสรรคท่ีผู้ชาย
ไม่ต้องเจอ ในแต่ละวัน ผู้หญิงต้องเจอกับการคุกคาม การล่วงละเมิด และอุปสรรคขัดขวางการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองและความสำาเร็จทาง เศรษฐกิจ เช่น ทัศนคติต่อความเป็นผู้นำาท่ีเน้นอำานาจของฝ่ายชาย นอกจากน้ี เด็กหญิง
และผู้หญิงต้องเผชิญกับความเส่ียงสูงต่อ ความรุนแรงบนฐานเพศสภาพและการค้ามนุษย์ การสืบค้นสถิติของคดี
กระทำาอนาจารในเฮติเป็นไปได้ยาก ไม่ใช่แค่เพราะมีการ รายงานไว้น้อยมาก แต่ยังเป็นเพราะไม่มีการดำาเนินคดีกับ
เหตุท่ีมีการรายงานไว้อีกด้วย ในประเทศเฮติการข่มขืนไม่ได้ถูกจัดเป็น อาชญากรรมจนกระท่ังปี 2005 อย่างไร
ก็ตาม มีการดำาเนินการบางอย่างในส่วนของการลงทุนด้านสาธารณสุขและบริการให้คำา ปรึกษา และการแก้ไขเพ่ิม
เติมกฎหมายกำาหนดให้ตำาแหน่งท่ีมาจากการเลือกต้ังและแต่งต้ังในระดับชาติและระดับท้องถ่ินต้อง ประกอบด้วยผู้
หญิง 30%41 

ว�ดลีย์จำ�กเฮติ

ภาพผนวก: เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับประเทศ - เฮติ

38 www.bbc.com/news/world-latin-america-19548810 
39 www.britannica.com/place/Haiti
40 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
41 www.loc.gov/rr/frd/cs/profiles/Haiti-new.pdf

 www.hrw.org/world-report/2018/country-chapters/haiti
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ภููมิหลัง: 

อินเดียมีประชากรกว่าพันล้านคน มีประวัติศาสตร์เก่าแก่มากมาย หลังผ่านยุครุ่งเรืองของจักรวรรดิและราชวงศ์
ต่างๆ มาได้อย่าง ยาวนาน อินเดียก็ตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษในช่วงปลายศตวรรษท่ี 18 จนกระท่ังอินเดียชนะ
การต่อสู้เพ่ืออิสรภาพในปี 1947 ปัจจุบัน อินเดียเป็นประเทศท่ีมีความหลากหลายอย่างมหาศาล มีภาษาถ่ินนับร้อย 
ประชาชนจำานวนมากนับถือศาสนาฮินดู อิสลาม และศาสนาอ่ืนๆ พร้อมกับประเพณีต่างๆ ท่ียังคงรูปแบบของท้อง
ถ่ินเป็นส่วนมาก แม้ว่ากฎหมายจะพยายามยุติการ แบ่งแยกด้วยระบบวรรณะ เพศ และชนช้ัน แต่อิทธิพลของ
ศาสนาและความตึงเครียดในภูมิภาคยังคงครอบงำาการเมืองของประเทศ อินเดียเป็นประเทศท่ีมีอำานาจในระดับโลก
ท่ีกำาลังเติบโตอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะในภาคเทคโนโลยีและซีอฟต์แวร์ท่ีกำาลังขยายตัว อย่างรวดเร็ว รวมถึงมีตลาด
ส่งออกผลผลิตทางการเกษตรท่ีแข็งแกร่งและระบบเศรษฐกิจท่ีใหญ่ท่ีสุดเป็นอันดับสามของโลก แต่ท่ามกลางการ
พัฒนาน้ี อินเดียกลับยังคงเป็นหน่ึงในประเทศท่ีมีอัตรารายได้เฉล่ียต่อหัวน้อยท่ีสุดในโลก และยังมีปัญหาด้าน ความ
เหล่ือมลำ้าของรายได้อยู่อีกมาก42 43 44 45

ข้อมูลด้�นก�รศึกษ�: 

การศึกษาภาคบังคับกำาหนดไว้สำาหรับเด็กอายุ 6 ถึง 14 ปี ให้เล่าเรียนได้ฟรีตามพระราชบัญญัติสิทธิเด็กเพ่ือการ
ศึกษาภาคบังคับ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ปีพ.ศ. 2552 (Right of Children to Free and Compulsory Education Act 
of 2009) แต่เน่ืองจากขาดความ ตระหนักและความเต็มใจ ทำาให้เด็กอายุระหว่าง 6 ถึง 13 ปี ราว 32 ล้านคนไม่เคย
เข้าโรงเรียน ซ่ึีงส่วนมากเป็นเด็กผู้หญิง หลายครอบครัวไม่เห็นความจำาเป็นของการให้การศึกษาแก่เด็กผู้หญิง และ
ให้ลูกสาวอยู่บ้านเพ่ือรับผิดชอบงานในครอบครัว เช่น การทำาความสะอาดบ้านและการเล้ียงเด็กเล็ก อินเดียมีครู
น้อยเกินไป (โดยเฉพาะครูผู้หญิง) และเม่ือปี 2008 หมู่บ้าน ประมาณ 17% ไม่มีโรงเรียนประถม ขณะเดียวกันการ
ศึกษาในระดับอุดมศึกษาเติบโตอย่างมากนับต้ังแต่อินเดียได้รับอิสรภาพ ในตอนน้ันอินเดียมีมหาวิทยาลัยเพียง 20 
แห่งและวิทยาลัยอีก 500 แห่ง และในปี 2014 อินเดียมีมหาวิทยาลัยเพ่ิมข้ึนเป็น 677 แห่งและวิทยาลัย 37,204 
แห่ง จำานวนผู้หญิงท่ีเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาเพ่ิมข้ึนอย่างมากแม้แต่ในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผ่านมา จาก 39% ในปี 2007 
เป็น 46% ในปี 201446 47 48 49 50 

 

อินเดีย 

จำำ�นวนประช�กรของอินเดีย: 1,281,935,911 คน [ค่าประมาณ กรกฎาคม 2017]

เมืองหลวงและจำำ�นวนประช�กร: นิวเดลี,  28,514,000 คน

ร้อยละของประช�กรท่ีอ�ศัยในเขตเมือง: 34% [2018]

ร้อยละของประช�กรท่ีส�ม�รถเข้�ถึงอินเทอร์เน็ต: 29.5% [ค่าประมาณ กรกฎาคม 2016]

รูปแบบก�รปกครอง: สาธารณรัฐท่ีมีรัฐสภากลางของสหพันธรัฐ

อัตร�ก�รอ่�นออกเขียนได้: 81.3% (ชาย) และ 60.6% (หญิง) [ค่าประมาณ 2015]

อ�ยุค�ดเฉล่ียเม่ือแรกเกิด: 67.5 ปี (ชาย) และ 70.1 ปี (หญิง) [ค่าประมาณ 2018]

เศรษฐกิจำ:

 – รายได้ประชาชาติ: 9.447 ล้านล้านดอลลาร์ [ค่าประมาณ 2017]

 – รายได้ประชาชาติต่อหัว: 7,200 ดอลลาร์ [ค่าประมาณ 2017]

 – ประชากรท่ีมีความเป็นอยู่ตำ่ากว่าเส้นความยากจน: 21.9% [ค่าประมาณ 2011]

 – อัตราการว่างงาน: 8.8% [ค่าประมาณ 2017]

 – อัตราการว่างงานของเยาวชน: 10.7%

 –  อุตสาหกรรมหลัก: ส่ิงทอ เคมี แปรรูปอาหาร เหล็ก อุปกรณ์การขนส่ง20

ภาพผนวก: เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับประเทศ



134

คว�มเหล่ือมลำ��ท�งเพศ: 

เม่ือปี 2012 สหประชาชาติประกาศให้อินเดียเป็นประเทศอันตรายท่ีสุดสำาหรับการเกิดเป็นผู้หญิง ความช่ืนชอบ
ลูกชายมากกว่า ลูกสาวและความรุนแรงต่อเด็กหญิงและสตรี ซ่ึีงรวมถึงการฆ่่าทารก ความรุนแรงในครอบครัว การ
ข่มขืน การฆ่่าเพ่ือเกียรติยศ การค้ามนุษย์ และการเป็นทาสทางเพศ ยังคงอยู่ในระบบสังคมและเป็นเร่ืองปกติของ
อินเดีย องค์การเพ่ือสตรีแห่งสหประชาชาติพบว่า มีโอกาสถึง 29% ท่ีในช่วงชีวิตของผู้หญิงชาวอินเดียจะถูกคู่ครอง
กระทำารุนแรง ซ่ึีงเป็นสถิติท่ีมักฝังอยูใ่นทัศนคติเชิงวัฒนธรรม และประเพณี มีการสำารวจท่ีพบว่าผู้ชายอินเดีย 51% 
และผู้หญิงอินเดีย 54% ยอมรับได้กับการท่ีสามีทุบตีภรรยา นอกจากน้ีในปี 2010 สำานักสถิติอาชญากรรมแห่งชาติ
ของอินเดียได้รายงานการเสียชีวิตด้วยเร่ืองสินสอดถึง 8,233 ราย (Dowry Deaths คือการเผาหญิงชาวฮินดูท้ังเป็น
หากครอบครัวฝ่ายสามีคิดว่าสินสอดของเจ้าสาวน้ันไม่เพียงพอ) ซ่ึีงหมายความว่าในหน่ึงวันมีผู้หญิงเสียชีวิต จาก
สาเหตุน้ีถึง 22 คน ปัญหาท้าทายอีกประการหน่ึงท่ีท้ังเด็กหญิงและชายในอินเดียต้องเผชิญคือความจำาเป็นต้อง
ทำางาน  องค์การทุนเพ่ือเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซีฟ ประมาณการว่ามีเด็กชาวอินเดียอายุต้ังแต่ 5 ถึง 14 ปี
ประมาณ 28 ล้านคน ท่ีต้องทำางาน ในขณะท่ีเด็กเหล่าน้ีส่วนใหญ่ทำางานในอาณาบริเวณท่ีดินของครอบครัวหรือ
ทำางานในไร่นาของครอบครัวอ่ืน แต่มีอีกมากท่ีต้องกลายมาเป็นขอทาน คนงานในโรงงาน หรือขายบริการทางเพศ 
เด็กหญิงมักไปเป็นคนงานมวนบุหร่ีหรือ ทำางานในโรงทอผ้า โรงย้อมผ้า และโรงงานตัดเย็บเส้ือผ้า  อย่างไรก็ตาม 
กฎหมายว่าด้วยสิทธิเด็กเพ่ือการศึกษาภาคบังคับฯ อาจสร้างความเปล่ียนแปลงได้ พระราชบัญญัติฉบับน้ีผ่านการ
พิจารณาในปี 2009 ระบุว่าเด็กทุกคนมีสิทธิได้รับการศึกษาท่ีมี คุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และนายจ้างมีความ
เส่ียงท่ีจะถูกปรับและถูกจำาคุกหากจ้างแรงงานเด็กท่ีอายุตำ่ากว่าเกณฑ์์51 52

รุคซ�น�จำ�กอินเดีย

ภาพผนวก: เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับประเทศ - อินเดีย

42 www.bbc.com/news/world-south-asia-12557384
43 www.britannica.com/place/India
44 www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/in.html
45 www.worldbank.org/en/country/india
46 mhrd.gov.in/rte
47 mhrd.gov.in/university-and-higher-education
48 www.oxfamindia.org/featuredstories/indias-missing-millions-out-school-children-case-reality-not-living-estimation
49 righttoeducation.in/know-your-rte/about
50 scroll.in/article/812591/more-indian-women-are-going-to-college-but-fewer-are-working
51 www.bbc.com/news/world-asia-india-17398004
52 evaw-global-database.unwomen.org/en/countries/asia/india
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ภููมิหลัง: 

เนปาลเป็นประเทศท่ีไม่มีทางออกสู่ทะเล ต้ังอยู่ท่ามกลางโอบล้อมของเทือกเขาหิมาลัย ถูกตัดขาดจากโลกภายนอก
จนกระท่ัง เกิดกบฏในราชสำานักเม่ือปี 1950 ระบอบกษัตริย์อันเป็นผลจากการกบฏในคร้ังน้ันยังคงกุมอำานาจผ่าน
ช่วงเวลาหลายทศวรรษ แห่งความปั�นป่วนทางการเมือง รวมท้ังสงครามกลางเมืองท่ียาวนานถึง 10 ปี จนกระท่ัง
เปล่ียนผ่านสู่ระบอบประชาธิปไตย เม่ือไม่นานมาน้ี ปัจจุบันประเทศเนปาลมีความเป็นเอกภาพ ประกอบด้วยกลุ่ม
ชาติพันธ์ุและวรรณะท่ีหลากหลายมากกว่า 100 กลุ่ม และมี ภาษาพูดมากกว่า 120 ภาษา ท่ามกลางความงดงาม
ทางธรรมชาติของประเทศกลับมีความจริงท่ีโหดร้ายทางเศรษฐกิจ ประชากร ประมาณ 10% ยังมีความเป็นอยู่ท่ี
ยากจนข้นแค้น และเนปาลก็ยังคงเป็นหน่ึงในประเทศยากจนท่ีสุดในโลก เศรษฐกิจของประเทศพ่ึงพาเกษตรกรรม 
ความช่วยเหลือจากภายนอก และการท่องเท่ียวเป็นหลัก อีกท้ังเนปาลยังมีความเส่ียงต่อการเปล่ียนแปลงของสภาพ
อากาศและภัยธรรมชาติ ประเทศเนปาลได้ผจญกับอุทกภัยและดินถล่ม เหตุการณ์แผ่นดินไหวเม่ือปี 2015 ท่ีคร่า
ชีวิตผู้คนไปนับพันและสร้างความเสียหายต่อสถานท่ีแหล่งมรดกโลกของเนปาล53

  
ข้อมูลด้�นก�รศึกษ�: 

หลายพ้ืนท่ีของประเทศไม่มีโรงเรียนเลยแม้แต่แห่งเดียว ในบริเวณท่ีมีโรงเรียน ห้องเรียนก็มีนักเรียนแน่นขนัดเกินไป 
ท้ังยัง ขาดแคลนทรัพยากรและส่ิงจำาเป็นอย่างโต๊ะเก้าอ้ี หนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียนการสอน ยูนิเซีฟพบว่า
เด็กหญิงชาวเนปาล น้อยกว่า 46% เข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ช่วงระหว่างปี 2011 ถึง 2016 เด็กๆ ท่ีกำาลัง
ศึกษามักต้องหยุดเรียนช่ัวคราว เพราะภาระการงานทางบ้าน และเด็กวัย 5 ถึง 17 ปี จำานวน 1.6 ล้านคน เป็น
แรงงานเด็กและต้องทำางานในสถานท่ีอันตราย ซ่ึีงในจำานวนน้ีเป็นเด็กผู้หญิงถึง 60% เด็กผู้หญิงจำานวนมากพักการ
เรียนในช่วงวัยรุ่นเน่ืองจากขาดแคลนส่ิงอำานวยความสะดวก ด้านสุขอนามัย ตัวอย่างเช่น รายงานฉบับหน่ึงประมาณ
การว่ามีโรงเรียนรัฐบาลในเนปาลเพียง 28% ท่ีมีห้องสุขาแยกต่างหาก สำาหรับเด็กผู้หญิง สถานการณ์ดังกล่าวส่งผล
ต่ออัตราการอ่านออกเขียนได้ของผู้หญิงวัย 15 ถึง 24 ปีมากถึงราว 80% แนวโน้มน้ีมีผลต่ออัตราการอ่านออกเขียน
ได้ในเนปาลสืบเน่ืองจากรุ่นสู่รุ่น ด้วยอัตราผู้หญิงท่ีอ่านออกเขียนได้เพียง 53.1% เทียบกับผู้ชาย 76.4% ในปี 
201554

เนป�ล

จำำ�นวนประช�กรของเนป�ล: 29,384,297 คน [ค่าประมาณ กรกฎาคม 2017]

เมืองหลวงและจำำ�นวนประช�กร: กาฐมาณฑุ์, 1.33 พันล้านคน [2018]

ร้อยละของประช�กรท่ีอ�ศัยในเขตเมือง: 19.7% [2018]

ร้อยละของประช�กรท่ีส�ม�รถเข้�ถึงอินเทอร์เน็ต: 19.7% [ค่าประมาณ กรกฎาคม 2016]

รูปแบบก�รปกครอง: สาธารณรัฐท่ีมีรัฐสภากลางของสหพันธรัฐ

อัตร�ก�รอ่�นออกเขียนได้: 76.4% (ชาย) และ 53.1% (หญิง) [ค่าประมาณ 2015]

อ�ยุค�ดเฉล่ียเม่ือแรกเกิด: 70.4 ปี (ชาย) และ 71.6 ปี (หญิง) [ค่าประมาณ 2017]

เศรษฐกิจำ:

 – รายได้ประชาชาติ: 78.55 พันล้านดอลลาร์ [ค่าประมาณ 2017]

 – รายได้ประชาชาติต่อหัว: 2,700 ดอลลาร์ [ค่าประมาณ 2017]

 –  ประชากรท่ีมีความเป็นอยู่ตำ่ากว่าเส้นความยากจน: 25.2% [ค่าประมาณ 2011]

 – อัตราการว่างงาน: 3% [ค่าประมาณ 2017]

 – อัตราการว่างงานของเยาวชน: 3.5%

 – อุตสาหกรรมหลัก: การท่องเท่ียว ส่ิงทอ ข้าว นำ้าตาล บุหร่ี ปูนซีีเมนต์/อิฐ

ภาพผนวก: เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับประเทศ
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คว�มเหล่ือมลำ��ท�งเพศ:                                                                                                           

ขณะท่ีปัญหาท้าทายหลายอย่างกระทบเด็กผู้ชายในเนปาลเช่นกัน แต่เด็กผู้หญิงเผชิญกับปัญหาเหล่าน้ันอย่าง
รุนแรงกว่า เช่น กฎหมายกำาหนดให้ผู้ชายแต่งงานได้เม่ืออายุ 21 ปี และผู้หญิงเม่ืออายุ 18 ปี และมีช่องว่างระหว่าง
เพศขนาดใหญ่เก่ียวกับการเข้า ศึกษาในโรงเรียน บางครอบครัวรู้สึกว่าความยากจนข้ันรุนแรงบีบบังคับให้ต้องขาย
ลูกสาวไปเป็นทาสในครอบครัว ซ่ึีงเป็น ประเพณีท่ีเรียกว่าแกมลารี (Kamlari) ปกติแล้วพ่อแม่จะได้รับเงินจำานวน
เล็กน้อย แต่บางคร้ังก็ได้เพียงห้องพัก อาหารและเส้ือผ้า ให้ลูกสาวของพวกเขาเท่าน้ัน แกมลารีมักจะหมายถึงจุดจบ
สำาหรับการศึกษาของเด็กผู้หญิง และเป็นจุดเร่ิมต้นของชีวิตท่ี โหดร้ายแห่งการถูกข่มเหงและทารุณ นอกจากน้ี เด็ก
หญิงและผู้หญิงยังตกอยู่ในความเส่ียงต่อการถูกขายออกไปนอกประเทศ ส่วนหน่ึงเพราะชายแดนระหว่างเนปาลกับ
อินเดียน้ันมีแนวยาวมาก และมีจุดท่ีเป็นช่องโหว่ให้นักเดินทางไม่จำาเป็นต้องใช้ หนังสือเดินทาง ยูนิเซีฟรายงานว่าใน
แต่ละปีมีเด็กหญิงและผู้หญิงเกือบ 7,000 คนถูกขายจากเนปาลไปยังอินเดีย นอกจากน้ี ในชนบททางแถบตะวันตก
ของเนปาล เด็กหญิงและผู้หญิงจะถูกส่งไปอยู่ท่ีคอกม้า ถำ้า หรือเพิงท่ีเรียกว่า “กอทส์” ระหว่างมี ประจำาเดือน 
ประเพณีตามวัฒนธรรมและศาสนาฮินดูท่ีเรียกว่าเจาปาดี (Chaupadi) น้ีถือว่าเลือดประจำาเดือนเป็นส่ิงไม่บริสุทธิ� 
และต้องแยกหญิงท่ีอยู่ระหว่างมีประจำาเดือนออกไปช่ัวคราว เด็กหญิงและผู้หญิงต้องเผชิญกับความเส่ียงต่อการเจ็บ
ป่วย การบาดเจ็บ หรือการเสียชีวิตจากการอยู่กลางแจ้ง งูกัด การถูกข่มขืน ถูกสัตว์ทำาร้าย และไฟไหม้ ถึงแม้ว่าในปี
 2005 ศาลสูงสุด ของเนปาลจะประกาศว่าเจาปาดีเป็นเร่ืองผิดกฎหมาย แต่การกระทำาน้ีก็ยังคงดำาเนินอยู่ต่อไปและ
เป็นท่ียอมรับในวงกว้าง55 

สุม�จำ�กเนป�ล

ภาพผนวก: เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับประเทศ - เนปาล

53 www.bbc.com/news/world-south-asia-12511455 

 www.britannica.com/place/Nepal 
 www.usaid.gov/nepal/country-profile
54 www.unicef.org/sowc/

 www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-kathmandu/documents/projectdocumentation/wcms_182777.pdf
55 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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ภููมิหลัง: 

เซีียร์ราลีโอนเป็นประเทศเล็กๆ ในแอฟริกาตะวันตกท่ีมีชายแดนติดมหาสมุทรแอตแลนติก การมาเยือนของชาว
ยุโรปคือจุดเร่ิมต้น ของประวัติศาสตร์อันมืดมิดของการค้าทาส ช่วงกลางศตวรรษท่ี 17 ทาสนับพันคนถูกส่งลงเรือไป
ยังอเมริกา ปี 1787 มีการต้ัง เมืองฟรีทาวน์เป็นเมืองหลวงของประเทศ โดยเป็นท่ีต้ังถ่ินฐานของทาสท่ีได้รับอิสระ 
และเซีียร์ราลีโอนตกเป็นเมืองอาณานิคมของอังกฤษจนกระท่ังได้รับเอกราชในปี 1961 เม่ือไม่นานมาน้ี เซีียร์ราลี
โอนได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์นองเลือดใน สงครามกลางเมืองท่ียืดเยื้อยาวนานต้ังแต่ปี 1991 จนถึงปี 2002 
และการระบาดของโรคอีโบลาในปี 2014 ในปัจจุบันประเทศ เติบโตข้ึนมากแม้ผลตกทอดจากสงครามจะยังกระทบ
เศรษฐกิจอยู่ต่อเน่ือง และนอกจากน้ีเซีียร์ราลีโอนยังอุดมไปด้วยแร่เพชรและ ทรัพยากรธรรมชาติ56

  
ข้อมูลด้�นก�รศึกษ�: 

การศึกษาเป็นหน่ึงในส่ิงท่ีถูกกระทบกระเทือนมากท่ีสุดจากสงครามกลางเมือง โรงเรียนหลายพันแห่งถูกทำาลาย
และเด็กๆ ตกเป็นเหยือ่ความเลวร้ายในหลายรูปแบบ เช่น กลายเป็นเด็กกำาพร้า ถูกล่วงละเมิด กลายเป็นคนไร้บ้าน 
ตลอดจนถูกบังคับให้เป็นทหาร หลังสงครามยุติในปี 2002 มีการประมาณว่าเด็ก 67% ต้องออกจากโรงเรียน แต่
ขณะท่ีภาคส่วนอ่ืนๆ ของสังคมเซีียร์ราลีโอน ได้รับการพัฒนา ระบบการศึกษาก็ได้รับการพัฒนาเช่นกัน เม่ือเร็วๆ น้ี 
อัตราการเข้าเรียนเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว ในปี 2016 องค์การ เพ่ือการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติหรือยูเนสโก (UNESCO) มีรายงานว่ามีเด็กท้ังหญิงและชาย เข้าเรียนในระดับประถมสูงถึง 98.32% 
แต่ยังคงมีความท้าทายใหญ่ๆ ด้านคุณภาพการศึกษา เน่ืองจากการขาดแคลนครูอย่างหนัก จำานวนนักเรียนล้น
ห้องเรียน สภาพห้องเรียนท่ียำ่าแย่ และการขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนการสอน57

เซียร์ร�ลีโอน

จำำ�นวนประช�กรของเซียร์ร�ลีโอน: 6,161,195 คน [2017]

เมืองหลวงและจำำ�นวนประช�กร: ฟรีทาวน์, 1.136 ล้าน [2018]

ร้อยละของประช�กรท่ีอ�ศัยในเขตเมือง: 42.1% [2018]

ร้อยละของประช�กรท่ีส�ม�รถเข้�ถึงอินเทอร์เน็ต: 11.8% [ค่าประมาณ กรกฎาคม 2016]

รูปแบบก�รปกครอง: สาธารณรัฐระบอบประธานาธิบดี

อัตร�ก�รอ่�นออกเขียนได้: 58.7% (ชาย) และ 37.7% (หญิง) [ค่าประมาณ 2015]

อ�ยุค�ดเฉล่ียเม่ือแรกเกิด: 56 ปี (ชาย) และ 61.3 ปี (หญิง) [ค่าประมาณ 2017]

เศรษฐกิจำ:

 – รายได้ประชาชาติ: 11.75 พันล้านดอลลาร์ [ค่าประมาณ 2017]

 – รายได้ประชาชาติต่อหัว: 1,800 ดอลลาร์ [ค่าประมาณ 2017]

 – ประชากรท่ีมีความเป็นอยู่ตำ่ากว่าเส้นความยากจน: 70.2% [ค่าประมาณ 2004]

 – อัตราการว่างงาน: 9.1%

 –  อัตราการว่างงานของเยาวชน: 60% - คาดว่าเป็นผลจากอัตราการไม่รู้หนังสือท่ีอยู่ในระดับสูง ขาดตำาแหน่ง
งานในภาคเอกชน และค่าแรงตำ่า

 –   อุตสาหกรรมหลัก: เหมืองแร่ (เพชร สินแร่เหล็ก รูไทล์ และบ็อกไซีต์) และการผลิตขนาดเล็ก (เคร่ืองด่ืม     
ส่ิงทอ รองเท้า)

ภาพผนวก: เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับประเทศ
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ม�เรียม�จำ�กเซียร์ร�ลีโอน คว�มเหล่ือมลำ��ท�งเพศ: 

แม้เซีียร์ราลีโอนจะอยู่ในช่วงของการฟ้�นฟูท้ังทางเศรษฐกิจและสังคม แต่บทบาทด้ังเดิมของแต่ละเพศยังคงไม่
เปล่ียนแปลง มีการประมาณว่าผู้หญิง 90% เคยถูกขลิบอวัยวะเพศ ในปี 2014 มีคำาส่ังห้ามขลิบอวัยวะเพศหญิง 
ซ่ึีงเป็นส่วนหน่ึงของมาตรการ ฉุกเฉินด้านสุขภาพท่ีเกิดข้ึนระหว่างการระบาดของโรคอีโบลา แต่ข้อปฏิบัติทาง
วัฒนธรรมท่ีฝังลึกน้ียังคงมีอยูอ่ย่างกว้างขวาง แม้จะมีการรณรงค์ต่อต้านการปฏิบัติดังกล่าว แต่ก็ยังไม่มีกฎหมาย
ใดในเซีียร์ราลีโอนท่ีห้ามการขลิบอวัยวะเพศหญิง มีรายงาน ว่าผู้หญิงราว 45% ถูกคู่ครองใช้ความรุนแรงทาง
ร่างกายหรือทางเพศ และการข่มขืนยังเป็นเคร่ืองมืออย่างหน่ึงของการสร้างความรุนแรงและทำาลายช่ือเสียงใน
ระหว่างท่ีเกิดความขัดแย้งอีกด้วย58 นอกจากน้ี แม้ว่าอัตราการแต่งงานในวัยเด็กจะลดลงมาก แต่เด็กผู้หญิงหลาย
คนก็ยังคงต้องแต่งงานต้ังแต่ยังเด็ก ผู้หญิง 39% ในช่วงอายุ 20 ถึง 24 ปีแต่งงานคร้ังแรกก่อนอายุ 18 ปี และ ผู้
หญิงกว่า 25% เร่ิมต้ังครรภ์ต้ังแต่อายุตำ่ากว่า 18 ปี และการมีภรรยาหลายคนเป็นเร่ืองปกติท่ัวไป59 

ภาพผนวก: เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับประเทศ - เซียร์ราลีโอน

56 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/female-

genital-mutilation-returns-sierra-leone-official-ban

 www.nationalgeographic.com/magazine/2017/01/gender-dangerous-lives-of-girls-around-the-world/
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ภููมิหลัง:

ในฐานะท่ีเป็นประเทศเดียวในเอเชียอาคเนย์ท่ีรอดพ้นจากการล่าอาณานิคมของยุโรป ประวัติศาสตร์ของ
ประเทศไทยจึงถูกหล่อหลอมจากการเมือง ภูมิศาสตร์ และศาสนาท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของภูมิภาค ประเทศไทย
มีระบบนิเวศเขตร้อนและผืนดินอุดมสมบูรณ์ และยังคงเน้นการทำาเกษตรกรรมจนกระท่ังมีการขยายตัวของความ
เป็นเมืองเพ่ิมข้ึนช่วงปลายทศวรรษ 1960 ประเทศไทยปกครองโดย ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์จนกระท่ังการ
ปฏิวัติในปี 1932 และกองทัพไทยมีการก่อรัฐประหารบ่อยคร้ังหลังปี 1947 ต่อมาด้วยความยินยอมของระบอบ
กษัตริย์ กองทัพทหารขับไล่นายกรัฐมนตรีของไทยออกจากตำาแหน่งในปี 2006 และขับไล่ผู้สืบทอดของเขาอีกคร้ัง
ในปี 2014 แม้จะมีความไม่สงบทางการเมือง แต่กลุ่มชาติพันธ์ุและชนกลุ่มน้อยส่วนใหญ่อยู่ร่วมกันได้อย่างดีตลอด
ประวัติศาสตร์ของไทย และมีความเป็นหน่ึงเดียวกันด้วยภาษากลางและเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม61 

ข้อมูลด้�นก�รศึกษ�: 

ประเทศไทยให้เด็กเข้าถึงการศึกษาได้อย่างกว้างขวาง และสามารถเรียนฟรีได้นานถึง 15 ปี ช่วง 20 ปีท่ีผ่านมา มี
อัตราการเข้าเรียน ท้ังระดับประถมและมัธยมเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง จนกล่าวได้ว่ามีอัตราการอ่านออกเขียนได้สูงถึง 
93% แม้รัฐบาลจะลงทุนให้กับการศึกษา แต่ก็ยังคงมีปัญหาท้าทายอยูม่าก ไม่นานมาน้ี มีการจัดสรรทรัพยากรให้
กับพ้ืนท่ีซ่ึีงมีความได้เปรียบทางเศรษฐกิจและสังคมอยู่แล้ว ส่งผลให้เกิดความแตกต่างอย่างชัดเจนด้านศักยภาพ
ของนักเรียนระหว่างพ้ืนท่ีรำ่ารวยกว่าและพ้ืนท่ียากจน เช่นเดียวกับพ้ืนท่ีเมืองเม่ือเทียบกับชนบท ประชากรสูงวัยของ
ไทยกำาลังเพ่ิมข้ึนทำาให้จำานวนเยาวชนในวัยเรียนลดลง เม่ือรวมกับปัญหาการแข่งขันจากมหาวิทยาลัยต่างชาติทำาให้
สถาบันอุดมศึกษาจำานวนมากเส่ียงจะต้องปิดตัวลง62

  

ประเทศไทย

จำำ�นวนประช�กรของประเทศไทย: 69,799,978 คน [ค่าประมาณ มิถุนายน 2020]

เมืองหลวงและจำำ�นวนประช�กร: กรุงเทพมหานคร, 10.156 ล้านคน

ร้อยละของประช�กรท่ีอ�ศัยในเขตเมือง: 49.9% [2018]

ร้อยละของประช�กรท่ีส�ม�รถเข้�ถึงอินเทอร์เน็ต: 47.5% [ค่าประมาณ กรกฎาคม 2016]

รูปแบบก�รปกครอง: ระบอบรัฐธรรมนูญโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข - หมายเหตุ มีรัฐบาลทหารช่ัวคราว
ต้ังแต่พฤษภาคม 2014

อัตร�ก�รอ่�นออกเขียนได้: 94.7% (ชาย) และ 91.2% (หญิง) [ค่าประมาณ 2015]

อ�ยุค�ดเฉล่ียเม่ือแรกเกิด: 71.7% (ชาย) และ 78.3% (หญิง) [ค่าประมาณ 2017]60

เศรษฐกิจำ:

 – รายได้ประชาชาติ: 1.229 ล้านล้านดอลลาร์ [ค่าประมาณ 2017]

 – รายได้ประชาชาติต่อหัว: 17,800 ดอลลาร์ [ค่าประมาณ 2017]

 – ประชากรท่ีมีความเป็นอยู่ตำ่ากว่าเส้นความยากจน: 7.2% [ค่าประมาณ 2015]

 – อัตราการว่างงาน: 0.7% [ค่าประมาณ 2017]

 – อัตราการว่างงานของเยาวชน: 0.9%

 – อุตสาหกรรมหลัก: การท่องเท่ียว ส่ิงทอและเส้ือผ้า การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร เคร่ืองด่ืม

ภาพผนวก: เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับประเทศ
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เมนดี�จำ�กประเทศไทย คว�มเหล่ือมลำ��ท�งเพศ: 

แม้เด็กผู้หญิงในไทยจะเข้าถึงการศึกษาได้เช่นเดียวกับเด็กผู้ชาย และมีจำานวนนักเรียนหญิงสูงกว่านักเรียนชายใน
ระดับอุดม ศึกษา แต่ผู้หญิงพบการกีดกันในสถานท่ีทำางาน ผู้ชายมักจะได้ค่าตอบแทนสูงกว่า และได้รับการส่งเสริม
ให้เป็นผู้นำาหรือดำารงตำาแหน่งท่ีเป็นผู้ตัดสินใจในภาคธุรกิจและการเมืองมากกว่าผู้หญิง ในขณะเดียวกัน ผู้หญิงมัก
ถูกลดข้ันไปทำาอาชีพท่ีรายได้ตำ่าและใช้ทักษะน้อยกว่า ผู้หญิงได้ ค่าตอบแทนเพียง 77% เม่ือเทียบกับเงินเดือนผู้ชาย
ท่ีปฏิบัติงานเดียวกัน และมีจำานวนเพียง 6% ในรัฐสภา บรรทัดฐานสังคมต่างๆ โดย เฉพาะทัศนคติท่ีว่าผู้หญิงเป็น
ทรัพย์สมบัติหรือผู้รับใช้ของผู้ชายเป็นปัจจัยเสริมความรุนแรงบนฐานเพศสภาพ ผู้หญิงหลายคน ถูกเอาเปรียบจาก
อุตสาหกรรมทางเพศท่ีมีอยู่มากมายซ่ึีงผิดกฎหมายและไม่มีการลงโทษผู้ทำาผิด งานวิจัยฉบับหน่ึงในปี 2018 ระบุว่า
ผู้หญิงไทยทุกหน่ึงในหกรายเคยถูกคู่ครองใช้ความรุนแรง และมีหญิงไทย 23% ท่ีแต่งงานก่อนอายุ 18 ปี63  แม้
ประเทศไทยจะค่อนข้างมีความก้าวหน้าในการยอมรับกลุ่มคนท่ีมีความหลากหลายทางเพศและสิทธิมนุษยชนของ
พวกเขา ยังมีกลุ่มคนท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (หรือผู้ท่ีไม่เป็นไปตามบรรทัดฐานและบทบาททางเพศท่ียอมรับ
กันมาด้ังเดิม) ซ่ึีงยังคงต้องเผชิญกับความเส่ียงจะถูกเหยียดในการจ้างงาน การหาท่ีอยู่อาศัยและในสังคมโดยท่ัวไป 
ท้ังน้ี กฎหมายของประเทศไทยยังไม่รองรับการเปล่ียนเพศอย่างเป็นทางการ64

ภาพผนวก: เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับประเทศ - ประเทศไทย

60 www.bbc.com/news/world-asia-15581957
61 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-universities-

could-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
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คว�มย�กจำน 
ความยากจนหมายถึงการขาดแคลนเงินหรือส่ิงของโดยท่ัวไปหรือในจำานวนท่ีสังคมท่ัวไปยอมรับว่าเพียงพอ การวัดความ
ยากจนเชิงสัมบูรณ์ (Absolute Poverty) หรือความอดอยากแร้นแค้น หมายถึงภาวะขาดแคลนส่ิงจำาเป็นพ้ืนฐานสำาหรับ
มนุษย์ ได้แก่ อาหาร นำ้า สุขอนามัย เส้ือผ้าเคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีพักอาศัย การสาธารณสุข และการศึกษา ต้ังแต่ปี 2015 
ธนาคารโลกกำาหนด เส้นแบ่งความยากจนอย่างร้ายแรงตามมาตรฐานสากลไว้ท่ี 1.90 ดอลลาร์สหรัฐต่อวัน

ถึงแม้เด็กและเยาวชนเป็นประชากรเพียงหน่ึงในสามของประชากรโลก คร่ึงหน่ึงของคนยากจนท่ัวโลกกลับเป็นเด็กและ
เยาวชน ซ่ึีงเทียบเท่ากับว่าเด็ก 387 ล้านคนกำาลังใช้ชีวิตด้วยความยากจนอย่างร้ายแรง65 นอกจากน้ีความยากจนยังส่งผลก
ระทบต่อผู้หญิงอย่างไม่สมดุล กล่าวคือ ผู้หญิงกว่า 13,000 ล้านคนไม่สามารถเข้าถึงสถาบันการเงินท่ีเป็นทางการ 60% 
ของประชากรท่ีขาดแคลนอาหารอย่างต่อเน่ืองเป็นเด็กหญิงและผู้หญิง และมีเจ้าของท่ีดินจำานวนไม่ถึง 20% ท่ีเป็นผู้
หญิง66

– ประชาชนราว 7.1 ล้านคนในประเทศไทยดำาเนินชีวิตอยูใ่นภาวะยากจน

– ข้อมูลเม่ือปี 2557 (2014) ระบุว่ากว่า 80% ของชาวไทยท่ีมีฐานะยากจนอาศัยอยูใ่นพ้ืนท่ีชนบท

– รายได้ประชาชาติของประเทศไทยเพ่ิมข้ึน 113% ระหว่างปี 2533 (1990) ถึงปี 2555 (2012)67แต่การเติบโตหยุดชะงัก
ลงในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผ่านมา เหลือเพียง 1% ในปี 2557 (2014) และประมาณ 3% ในปี 2558 (2015) และ 2559 (2016)

– กรุงเทพมหานครมีผู้อยู่อาศัยเพียง 10% ของประชากรไทยท้ังหมด แต่มีส่วนสร้างรายได้มากถึง 50% ของรายได้ 
ประชาชาติประเทศไทย

–  ในระยะเวลาจากปี 2524 ถึง 2547 (1981-2004) จำานวนประชากรท่ีดำาเนินชีวิตอยูใ่นภาวะยากจนอย่างร้ายแรงลดลง 
อย่างมากจาก 20% เหลือเพียงตำ่ากว่า 1%68 

–  ขณะท่ีประชากร 1 ใน 4 ของประเทศซ่ึีงรำ่ารวยท่ีสุด สร้างรายได้ราวคร่ึงหน่ึงของท้ังประเทศ ประชากรอีก 1 ใน 4 ส่วน
ท่ียากจนท่ีสุดมีรายได้รวมไม่ถึง 10%69 

 

เพร�ะเหตุใดจึำงเป็นเช่นนั�น 

ความยากจนในประเทศไทยลดลงมากในช่วง 30 ปีท่ีผ่านมา จาก 67% ในปี 2529 (1986) เหลือ 8.1% ในปี 2552 (2009) 
อย่างไรก็ตาม หลังวิกฤตเศรษฐกิจท่ัวภูมิภาคเอเชีย ความยากจนยังคงเป็นปัญหาท้าทายท่ีสำาคัญสำาหรับประชาชน 
เน่ืองจาก เศรษฐกิจเติบโตช้าลงและราคาพืชผลทางการเกษตรตกตำ่า70 

เหตุผลหลักของความยากจนท่ียังเหลืออยู่ในประเทศไทยคือการพัฒนาท่ีไม่สมดุล การพัฒนาอุตสาหกรรมและการเติบโต
ทาง เศรษฐกิจท่ีรวดเร็วช่วยลดความยากจน แต่ทรัพยากรกระจุกตัวอยู่ภายในกรุงเทพฯ และพ้ืนท่ีชานเมือง ความไม่เท่า
เทียมระหว่างภูมิภาคน้ียังเกิดข้ึนในหลายภาคส่วนด้วย รวมท้ังภาคการศึกษา ซ่ึีงประชากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี
แนวโน้มจะ ได้รับการศึกษาน้อยกว่าและมีความเสียเปรียบทางเศรษฐกิจเม่ือเทียบกับภาคอ่ืนๆ

มีท�งออกหรือไม่ 

ประเทศไทยได้ต้ังเป้าหมายด้านเศรษฐกิจไว้แล้วจนถึงปี 2579 (2036) ในแผนกลยุทธ์แห่งชาติระยะ 20 ปี กลยุทธ์น้ีเน้น
การปฏิรูปในภาพรวมเพ่ือส่งเสริมความม่ันคงและความครอบคลุมทางเศรษฐกิจ และให้ความสำาคัญกับการพัฒนาด้านส่ิง
แวดล้อมท่ียั่งยืน การทำางานภาครัฐท่ีเป็นประสิทธิภาพ เป็นต้น71 – การพยุงการเติบโตทาง เศรษฐกิจและความสามารถใน
การแข่งขันระดับโลก ซ่ึีงเป็นตัวขับเคล่ือนการเติบโตในอดีตท่ีผ่านมาจะเป็นส่ิงท่ีสำาคัญในการทำาให้เศรษฐกิจในไทย
เติบโต72 

ธนาคารโลกยังได้แนะนำาให้ประเทศไทยขยายการค้าท่ัวโลกและปรับปรุงบริการภาครัฐเพ่ือลดความยากจน เช่น เพ่ือเร่ิม
แก้ไขความเหล่ือมลำ้าระหว่างพ้ืนท่ีในเมืองและชนบท ให้ปฏิรูปการศึกษาและการสาธารณสุข ซ่ึีงเป็นข้ันตอนท่ีขจัดความ 
ยากจนและกระตุ้นความเจริญรุ่งเรืองสำาหรับประชาชนท้ังหมด    

นอกจากน้ี ผลจากโครงการวิจัยการสำารวจผู้ประกอบการระดับโลก (The Global Entrepreneurship Monitor: GEM) ปี
 2559-2560 (2016-2017) ยังระบุด้วยว่า ผู้ประกอบการไทยอยู่ในตำาแหน่งท่ีดีและสามารถประสบความสำาเร็จ อัตราการ
เป็นเจ้าของกิจการของคนไทยอยู่ท่ี 27.5% นับเป็นอันดับ 2 จากการสำารวจใน 65 ประเทศ และไทยยังติดอันดับ 3 ใน
หัวข้อการสำารวจว่าด้วยการไม่กลัวธุรกิจล้มเหลว73 
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ภู�วะทุพโภูชน�ก�ร

โภชนาการท่ีดีจำาเป็นสำาหรับเด็กๆ เพ่ือการเติบโตและดำาเนินชีวิตด้วยสุขภาพดีและมีประสิทธิภาพ แต่ภาวะทุพโภชนาการยงั
คง มีผลกระทบต่อผู้คนนับล้านท่ัวโลก คำาว่าทุพโภชนาการ ครอบคลุมลักษณะ 2 ประการ ได้แก่ ภู�วะพร่องโภูชน�ก�ร เช่น 
มีความแคระแกร็น (มีความสูงน้อยเม่ือเทียบกับอายุ) ผอมแห้ง (มีนำา้หนักน้อยเม่ือเทียบกับส่วนสูง) นำ้าหนักตำ่ากว่าเกณฑ์์ (มี
นำ้าหนักน้อย เม่ือเทียบกับอายุ) และขาดสารอาหาร (ขาดวิตามินและแร่ธาตุท่ีสำาคัญ) และภู�วะนำ��หนักเกิน โรคอ้วน และ
โรคท่ีเก่ียวกับอ�ห�ร (เช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคเบาหวาน และโรคมะเร็ง)74 

ในแต่ละปี มีเด็กอายุตำ่ากว่า 5 ปีราวสามล้านคนเสียชีวิตจากภาวะพร่องโภชนาการ นับเป็นเกือบคร่ึงของการเสียชีวิตของ
เด็กอายุ ตำ่ากว่า 5 ปีท้ังหมด รายงานของยูนิเซีฟ องค์การอนามัยโลก และกลุ่มธนาคารโลกเม่ือปี 2017 ระบุว่า85

–  เด็กอายุตำ่ากว่า 5 ปีท่ัวโลก 22.2% หรือเทียบเท่ากับ 150.8 ล้านคนมีปัญหาจากความแคระแกร็น 

–  เด็กอายุตำ่ากว่า 5 ปีท่ัวโลก 7.5% หรือเทียบเท่ากับ 50.5 ล้านคนมีปัญหาจากความผอมแห้ง 

–  เด็กอายุตำ่ากว่า 5 ปีท่ัวโลก 5.6% หรือเทียบเท่ากับ 38.3 ล้านคนมีนำ้าหนักเกิน

–  พบปัญหาทุพโภชนาการทุกรูปแบบมากท่ีสุดในทวีปแอฟริกาและเอเชีย

–  ปี 2017 กว่า 2 ใน 3 ของเด็กอายุตำ่ากว่า 5 ปีท่ีอยู่ในภาวะผอมแห้งอาศัยอยูใ่นเอเชีย กว่า 1 ใน 4 อยูใ่นแอฟริกา และ
กว่าคร่ึงของเด็กอายุตำ่ากว่า 5 ปีท่ีมีนำ้าหนักเกินอาศัยอยูใ่นเอเชีย

–  ในประเทศกำาลังพัฒนา เด็กผู้หญิงมีแนวโน้มจะเสียชีวิตจากภาวะทุพโภชนาการมากกว่าเด็กผู้ชายถึงสองเท่า

–  ภาวะทุพโภชนาการในประเทศไทยลดลง 87% ต้ังแต่ปี 2533-2555 (1990-2012)

– ในปี 2554 (2011) ครัวเรือนไทยโดยท่ัวไปใช้จ่าย 23% เป็นค่าอาหาร75 

–  สาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของผู้ใหญ่ในประเทศไทยเก่ียวข้องกับอาหารและโรคระบบไหลเวียนโลหิต

–  อัตราของเด็กอายุตำ่ากว่า 5 ปีท่ีมีนำ้าหนักเกิน เพ่ิมข้ึนจาก 1% ในปี 2530 (1987) เป็น 11% ในปี 2555 (2012) แต่    
ลดลงเหลือ 8% ในปี 2558-2559 (2015-2016)

– ชาวเผ่าบนภูเขาทางภาคเหนือของประเทศไทยเป็นกลุ่มท่ีมีความเส่ียงต่อภาวะทุพโภชนาการสูงท่ีสุดในประเทศ76 

เพร�ะเหตุใดจึำงเป็นเช่นนั�น

สาเหตุหลักของภาวะทุพโภชนาการในเด็ก ประกอบด้วยอาหารท่ีไม่เพียงพอหรือไม่เหมาะสม การติดเช้ือซีำ้า และการขาด
ความตระหนักรู้ ภาวะทุพโภชนาการมักเกิดจากการติดเช้ือเพราะนำ้าท่ีไม่สะอาดและการขาดสุขอนามัยในสังคมบางแห่ง 
เด็กหญิง ผู้หญิง ผู้ป่วยและทุพพลภาพต้องรับประทานอาหารใดๆ ก็ตามท่ีเหลืออยูห่ลังผู้ชายรับประทานเสร็จ “การเลือก
ปฏิบัติเก่ียวกับอาหาร” น้ีส่งผลให้เกิดภาวะพร่องโภชนาการและสุขภาพท่ียำ่าแย่เร้ือรัง77 และเกิดเป็นวงจรของการขาด
คุณค่าทางโภชนาการอย่างถาวร จากรุ่นสู่รุ่น เด็กหญิงท่ีขาดสารอาหารเติบโตมาเป็นผู้หญิงท่ีขาดสารอาหาร ให้กำาเนิดเด็ก
รุ่นต่อไปซ่ึีงมีนำ้าหนักแรกเกิดน้อย โตข้ึนเป็นเด็กขาดสารอาหารและไวต่อโรคติดเช้ือ

มีแนวโน้มว่าประเทศไทยจะยังคงต้องรับ “ภาระสองด้าน” ของปัญหาด้านโภชนาการต่อไป ภาวะพร่องโภชนาการท่ีแก้ไข 
ได้ยากเกิดจากความเหล่ือมลำ้าด้านรายได้ ความแตกต่างในกลุ่มผู้ด้อยโอกาส (เช่น ผู้อพยพเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและ 
ครอบครัวท่ีป่วยด้วยโรคเอดส์) และความใส่ใจต่อภาวะพร่องโภชนาการท่ีลดลงเน่ืองจากพบภาวะนำ้าเกินมากข้ึน อัตราท่ี 
เพ่ิมข้ึนของภาวะนำ้าหนักเกินอาจเกิดจากปัจจัยต่างๆ ได้แก่ วัตถุดิบของอาหารท่ัวไปถูกแทนท่ีด้วย “สัดส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนของ 
ไขมันและเน้ือสัตว์” อาหารสำาเร็จรูป รายได้ท่ีเพ่ิมข้ึน กิจกรรมทางกายภาพท่ีลดลงเน่ืองจากความเจริญในรูปแบบเมือง 
และความขาดแคลนระบบส่งเสริมโภชนาการท่ีดีกว่า78 

มีท�งออกหรือไม่ 

ปัญหาทุพโภชนาการเปรียบเสมือนยอดของภูเขานำ้าแข็ง ปัญหาสังคมอ่ืนๆ ท่ีซ่ีอนอยู่ รวมท้ังความยากจน การขาดการ
ศึกษา ความอุดมสมบูรณ์ของอาหารท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการ นำ้าสะอาด และการสาธารณสุขล้วนมีบทบาทเก่ียวข้อง 

ข้ันตอนง่ายๆ 3 ข้ันตอนเพ่ือกำาจัดภาวะทุพโภชนาการ มีดังน้ี79 

– เผยแพร่ความตระหนักถึงความจำาเป็นในการรักษาสุขอนามัย

–  ทำาให้ผู้ปกครองเห็นความสำาคัญของ ‘อาหารท่ีถูกต้อง’ สำาหรับเด็ก ท้ังเด็กหญิงและเด็กชาย

– เผยแพร่ความตระหนักถึงความจำาเป็นในการให้เด็กหญิง/ผู้หญิงมีความม่ันใจและอำานาจเป็นตัวของตัวเองท้ังด้าน
กายภาพและด้านการเงิน
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ความร่วมมือคือกุญแจสำาคัญ มีการปรับปรุงแล้วท้ังด้านโภชนาการและการศึกษา โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
และ โครงการนมโรงเรียนเร่ิมต้นคร้ังแรกในปี 2535 (1992) ช่วยบรรเทาภาวะพร่องโภชนาการให้เด็กจำานวนมาก และ
ขยายเป็นแผนงานสำาหรับการศึกษาด้านโภชนาการ 

นโยบายด้านการเสริมสารอาหารลงในอาหารธรรมชาติก็สำาคัญเช่นกัน กระทรวงสาธารณสุขได้จัดต้ังคณะกรรมการ 
National Food Fortification Committee เพ่ือให้วัตถุดิบสำาคัญ เช่น ข้าวสาลี ปลาและซีอสถ่ัวเหลืองได้รับการเสริม
วิตามินและสารอาหาร พร้อมท้ังให้ชุมชนได้เรียนรู้ถึงความสำาคัญของสารอาหารและหน้าท่ีของพวกเขาในการกระจาย
ข้อมูลในวงกว้าง80 

คว�มรุนแรงบนฐ�นเพศสภู�พ
ผู้หญิงประสบกับความรุนแรงได้ในทุกช่วงของชีวิต ต้ังแต่วัยทารก วัยเด็กและวัยรุ่น ไปจนถึงวัยผู้ใหญ่และวัยชรา ผู้หญิง 
และเด็กหญิงอาจเผชิญกับการล่วงละเมิดทางเพศและการประทุษร้ายในท่ีสาธารณะได้ทุกวัน เช่น ตามถนนหนทางในเมือง
และรถโดยสารสาธารณะ ในสวนสาธารณะ และระหว่างทางไปกลับโรงเรียนหรือท่ีทำางาน พวกเธอมักตกเป็นเหยื่อของ
ความรุนแรงในครอบครัว การกระทำาอนาจารและทารุณกรรมทางเพศ การค้ามนุษย์ การทำาผิดประเวณีในครอบครัว และ
การกระทำาทารุณต่อจิตใจ และพวกเธอยังเส่ียงต่อการปฏิบัติท่ีเป็นอันตราย เช่น การขลิบอวัยวะเพศหญิงและการสังหารผู้
หญิง อันเน่ืองมาจากเพศสภาพ ในหลายพ้ืนท่ีมักไม่มีการดำาเนินคดีกับอาชญากรรมเหล่าน้ี 

–  ในทุกๆ ปี มีเด็กผู้หญิงราว 150 ล้านคนตกเป็นเหยือ่ของความรุนแรงทางเพศ เกือบ 50% ของการล่วงละเมิดทางเพศ 
ท้ังหมดท่ัวโลกเกิดข้ึนกับเด็กผู้หญิงอายุตำ่ากว่า 16 ปี81

– ชีวิตของผู้หญิง 1 ใน 3 เคยเผชิญประสบการณ์ความรุนแรงต่อร่างกายและ/หรือทางเพศ 

– ท่ัวโลก การฆ่าตกรรมผู้หญิงท่ีผู้ลงมือเป็นคู่ครองมีสูงถึง 38%

–  หลายสิบประเทศไม่มีกฎหมายท่ีระบุว่าความรุนแรงในครอบครัวเป็นอาชญากรรม82

–  80% ของละครไทยมีฉากข่มขืน83 

–  ปี 2556 (2013) โรงพยาบาลต่างๆ มีการรายงานเหตุความรุนแรงต่อเด็กและสตรี 31,866 กรณี แต่มีเพียง 3,273 กรณี
ท่ีได้รายงานต่อเจ้าหน้าท่ีตำารวจ84 

–  ปี 2560 (2017) หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์รายงานผลการสำารวจเร่ืองความรุนแรงบนฐานเพศสภาพในกรุงเทพฯ และ
นครสวรรค์ พบว่า

 –  42.2% ของผู้ตอบแบบสอบถามเคยถูกสามีหรือแฟนบังคับให้ทำากิจกรรมทางเพศ

 –  8% ของผู้ตอบแบบสอบถามในกรุงเทพฯ และ 10% ในนครสวรรค์เคยประสบเหตุความรุนแรงต่อร่างกายต้ังแต่
อายุ 15 ปี โดยผู้กระทำาไม่ใช่คู่ครอง ญาติคือกลุ่มบุคคลท่ีถูกระบุว่าเป็นผู้กระทำามากท่ีสุด

 –  37% ของผู้หญิงในกรุงเทพฯ ท่ีถูกทำาร้ายร่างกายและ 46% ในนครสวรรค์ไม่เคยเล่าประสบการณ์ความรุนแรงท่ี
ตนเคยเผชิญให้ใครฟัง85 

เพร�ะเหตุใดจึำงเป็นเช่นนั�น 

ความรุนแรงบนฐานเพศสภาพ (Gender-based violence หรือ GBV) มีรากฐานหยัง่ลึกในความเช่ือเก่ียวกับการแบ่งแยก
และทัศนคติท่ีเก่ียวกับความอดทน อำานาจ และแนวคิดท่ีว่าผู้ชาย “เป็นเจ้าของ” ผู้หญิง ส่งผลให้เกิดความไม่เท่าเทียมท่ียัง
คงอยู่ในประเทศไทย แนวคิดเชิงวัฒนธรรมเก่ียวกับบททางของแต่ละเพศดูจะเป็นสาเหตุของความรุนแรงบนฐานเพศ
สภาพ การสำารวจเม่ือไม่นานมาน้ีพบว่า 76.8% ของผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่าผู้หญิงต้องมีคู่ครองเพียงคนเดียว 47.9% 
ระบุว่าผู้ชายเป็นหัวหน้าครอบครัว และ 43.3% ระบุว่าภรรยาหรือแฟนสาวต้องเช่ือฟังคู่ครอง และมีผู้ชายมากกว่า 40% 
ท่ีมองว่าคนรักคือสมบัติของตน 

ต้นทุนและค่าเสียหายทางสังคม กฎหมาย และเศรษฐศาสตร์ของ GBV จำากัดความสามารถของผู้หญิงในการแสดงความ
คิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพท้ังในท่ีสาธารณะและพ้ืนท่ีส่วนบุคคล ดังน้ัน GBV จึงอาจนำาไปสู่วงจรของการทารุณกรรมใน
เม่ือผู้รอดชีวิตเส่ียงท่ีจะถูกครอบครัวปฏิเสธ ถูกขับไล่และแยกออกจากสังคม หรือแม้แต่ถูกจับกุม กักขัง หรือลงโทษใน
โทษฐานท่ีแสวงหาความคุ้มครองและความช่วยเหลือ การรายงานท่ีน้อยกว่าคดีท่ีเกิดข้ึนจริงในประเทศไทย เน่ืองจาก       
“ความกลัว การเส่ือมเสีย ช่ือเสียง ความยากจน และขาดข้อมูลและทรัพยากรท่ีใช้ในการร้องเรียน” ก็เป็นเหตุให้เกิด GBV 
เช่นกัน การวิจัยแสดง ให้เห็นว่าเด็กท่ีเคยพบเห็นหรืออยู่ภายใต้ความรุนแรงมีแนวโน้มท่ีจะกลายมาเป็นเหยือ่หรือผู้กระทำา
ความรุนแรงเสียเอง86 การด่ืมแอลกอฮอล์และใช้ยาเสพติดก็เป็นสาเหตุของความรุนแรงเช่นกัน  ปัจจัยอ่ืนๆ ได้แก่ การ
นอกใจ ความหึงหวง และการใช้ส่ือสังคมออนไลน์87 
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มีท�งออกหรือไม่ 

การส่งเสริมวัฒนธรรมความเท่าเทียมผ่านการปฏิรูปสถาบันและกฎหมาย การศึกษา การสร้างความตระหนัก และความ
ร่วมมืออย่างเต็มท่ีของผู้ชายและเด็กชาย สามารถช่วยป้องกันความรุนแรงบนฐานเพศสภาพได้ในระยะยาว88 

นอกจากน้ี โปรแกรมระดับโรงเรียนยังช่วยจัดการบรรทัดฐานเก่ียวกับเพศและทัศนคติต่างๆ ก่อนจะฝังรากลึกลงในความ
คิดของเด็กและเยาวชน มีสามข้ันตอนท่ีสามารถนำาไปปฏิบัติเพ่ือป้องกันเหตุความรุนแรงบนฐานเพศสภาพ ได้แก่

–   บรรจุบทเรียนท่ีสร้างความตระหนักถึงสิทธิเด็กและสตรีลงในหลักสูตร/กิจกรรมของโรงเรียน และไม่ทำาให้ประเด็น
ความรุนแรงทางเพศเป็นหัวข้อต้องห้าม

–   ให้เด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงได้แลกเปล่ียนความคิดเห็นร่วมกันในกลุ่มเพ่ือน เก่ียวกับประเด็นปัญหาเหล่าน้ี เพ่ือลดแนว
โน้มไม่ให้วงจรความรุนแรงดำาเนินไปอย่างถาวร

–  ส่งเสริมให้นักเรียนรายงานพฤติกรรมรุนแรงท่ีเกิดข้ึนกับตนหรือใครก็ตามท่ีนักเรียนพบเห็น 

กำาลังมีการพัฒนาในเชิงบวกเกิดข้ึนท่ัวประเทศไทย องค์กรพัฒนาเอกชนโดยไม่แสวงหากำาไร (NGO) กำาลังจัดฝึกอบรม
เก่ียวกับปัญหาความรุนแรงต่อสตรีให้กับเจ้าหน้าท่ีตำารวจ เพ่ือเติมเต็มช่องโหว่ในองค์ความรู้ด้านการทำาคดีความรุนแรงต่อ
สตรี (Violence Against Women หรือ VAW) และความรุนแรงบนฐานเพศสภาพ โครงการรณรงค์เพ่ือสร้างความ
ตระหนักแก่สาธารณชนท่ีดำาเนินอยู่อย่างต่อเน่ืองและการเฝ้าสังเกตและเผยแพร่ข้อมูลเชิงสถิติก็มุ่งเน้นท่ีการเปล่ียน
ทัศนคติเก่ียวกับความรุนแรงต่อสตรีเช่นกัน

กฎหม�ยของไทยเก่ียวกับคว�มรุนแรงบนฐ�นเพศสภู�พ ได้แก่

–  เข้าร่วมการประชุมว่าด้วยเร่ืองการกำาจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีทุกรูปแบบในปี 2528 (1985)

–  พระราชบัญญัติการต่อต้านการใช้ความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 (2007) ห้ามใช้ความรุนแรงในครอบครัว และ
กำาหนดให้พยานผู้พบเห็นเหตุการณ์ต้องแจ้งเหตุต่อเจ้าหน้าท่ี89 

–  รัฐธรรมนูญไทย มาตรา 30 รับรองความเท่าเทียมทางเพศสภาพ

–  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำาด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 (2007) คุ้มครองเหยือ่ของความรุนแรง 
ในครอบครัวและสนับสนุนการบำาบัดรักษาฟ้�นฟูผู้กระทำาความผิด90 

ก�รแต่งง�นก่อนวัยอันควรและก�รคลุมถุงชน
ในทุกๆ ปีมีเด็กผู้หญิงอายุตำ่ากว่า 18 ปีมากถึง 12 ล้านคนต้องแต่งงาน เท่ากับว่ามีเด็กผู้หญิงกำาลังแต่งงานนาทีละ 23 คน
หรือเกือบหน่ึงคนในทุกๆ สองวินาที และเท่ากับว่าเด็กหญิงกว่า 33,000 คนจะแต่งงานในวันน้ี91

แม้ว่าหลายๆ ประเทศจะมีกฎหมายกำาหนดให้แต่งงานได้อย่างถูกต้องเม่ืออายุ 18 ปีข้ึนไป แต่อนาคตของเด็กหญิงหลาย
ล้านคนท่ัวโลกยังคงต้องแต่งงานต้ังแต่ยังเด็ก การแต่งงานก่อนวัยอันควรมักมีเจตนาเพ่ือปกป้องเด็กผู้หญิง และสร้างความ
ม่ันคงทางการเงินท่ีหลายครอบครัวไม่สามารถทำาให้ลูกสาวของตนได้ 

แต่การแต่งงานในวัยเด็กมักเป็นตัวเสริมให้เกิดวงจรท่ีไม่มีวันส้ินสุดของความยากจน การเลือกปฏิบัติตามเพศสภาพ การ
ไม่รู้หนังสืออ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ภาวะทุพโภชนาการและการเสียชีวิตของแม่และทารกในอัตราสูง เด็กผู้หญิงท่ีแต่งงาน
เร็วมักมีลูกเร็ว การคลอดบุตรเป็นสาเหตุอันดับต้นๆ ในการเสียชีวิตของเด็กผู้หญิงอายุ 15-19 ปีในประเทศกำาลังพัฒนา92 
และความเส่ียง ในการเสียชีวิตของมารดามีอัตราสูงสุดสำาหรับเด็กหญิงวัยรุ่นอายุตำ่ากว่า 15 ปี93

–  ประเทศไทยมีอัตราการแต่งงานก่อนวัยอันควรสูงสุดเป็นอันดับสองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รองจากประเทศลาว 
กล่าวคือ 4% ของเด็กผู้หญิงไทยแต่งงานขณะอายุไม่เกิน 15 ปีและ 23% แต่งงานขณะอายุไม่เกิน 18 ปี94

–  ทุกวันน้ียังมีการแต่งงานแบบคลุมถุงชนเกิดข้ึนในประเทศไทย

–  13% ของผู้หญิงไทยอายุ 20-24 ปี คลอดบุตรคร้ังแรกก่อนอายุ 18 ปี95 

–  เม่ือเด็กผู้หญิงไปโรงเรียนอย่างน้อย 8 ปี จะมีแนวโน้มน้อยลงท่ีจะแต่งงานต้ังแต่ยังเด็ก และพวกเขาจะมีสุขภาพแข็ง
แรงกว่ามีลูกจำานวนน้อยกว่าท่ีสุขภาพแข็งแรงกว่า และหารายได้ให้ครอบครัวได้มากกว่า96 

เพร�ะเหตุใดจึำงเป็นเช่นนั�น 

เด็กผู้หญิงท่ีเกิดมามีฐานะยากจนหรือมีการศึกษาน้อยหรือไม่มีการศึกษามีแนวโน้มท่ีจะแต่งงานต้ังแต่อายุยังน้อย แต่การ 
แต่งงานมักไม่ช่วยปกป้องอะไร แท้จริงแล้วกลับเป็นปัจจัยหลักอย่างหน่ึงของความรุนแรงต่อเด็กผู้หญิง การแต่งงานก่อน 
วัยอันควรในประเทศไทยเกิดข้ึนจากหลายสาเหตุท้ังด้านวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ ยังคงมีเจ้าสาววัยเด็กให้เห็นเป็นเร่ือง
ธรรมดาท่ัวไปเพราะระบบสินสอดพ่อแม่มักเลือกผู้ชายจากครอบครัวท่ีมีฐานะดีกว่า ซ่ึีงจ่ายเงินให้พ่อแม่ของเด็กผู้หญิง
เพ่ือแลกกับการแต่งงาน 
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กฎหมายไทยกำาหนดให้สามารถแต่งงานได้เม่ืออายุ 18 ปี แต่ประมวลกฎหมายแพ่งของไทยอนุญาตให้พ่อแม่รับรองการ 
แต่งงานหากบุคคลมีอายุถึง 17 ปี โดยมีข้อยกเว้นสำาหรับจังหวัดท่ีประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิม ได้แก่ ปัตตานี ยะลา 
นราธิวาส และสตูล ท่ีเด็กผู้หญิงสามารถแต่งงานได้หลังมีประจำาเดือน ซ่ึีงจะเกิดข้ึนกับเด็กท่ีอายุเฉล่ีย 12 ปีโดยประมาณ 
ตามกฎหมายอิสลาม97 

มีท�งออกหรือไม่ 

ในฐานะครูคุณสามารถให้คำาปรึกษาเพ่ือป้องกันการแต่งงานเร็วเกินไปและส่งเสริมให้เยาวชนรอถึงวัยผู้ใหญ่ก่อนท่ีจะ
แต่งงาน ก้าวเล็กๆ ในห้องเรียนของคุณจะช่วยเปล่ียนแปลงแนวความคิดได้ในระยะยาว

–  ส่งเสริมเด็กผู้หญิงให้ม่ันใจในตนเองและสร้างความตระหนักให้เด็กผู้ชาย ดังน้ี เร่ิมบทสนทนากับนักเรียนเก่ียวกับความ
หมายของการแต่งงาน สิทธิของนักเรียน ทักษะในการดำารงชีวิต และบทบาทท่ีเด็กผู้หญิงสามารถปฏิบัติเพ่ือนำาไปสู่
อิสรภาพทางการเงิน ด้วยจุดมุ่งหมายในการส่งเสริมให้นักเรียนเป็นตัวแทนของความเปล่ียนแปลงและสร้างสรรค์เส้น
ทางของตนเอง 

–  สร้างความเช่ือม่ันให้พ่อแม่ผู้ปกครองดังน้ี ให้รางวัลตอบแทนนักเรียนในการประชุมครูและผู้ปกครอง โดยเฉพาะเด็กผู้
หญิงท่ีไม่เพียงเรียนดีแต่ยังทำากิจกรรมอ่ืนๆ ได้ดีเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นกีฬา ศิลปะ และการแสดง พูดคุยกับพวกเขาถึง
ลู่ทางการจ้างงานหลังนักเรียนจบการศึกษา ซ่ึีงจะช่วยให้พ่อแม่มีความฝันท่ียิง่ใหญ่สำาหรับลูกสาวและลูกชาย

–  ส่งเสริมให้นักเรียนกระจายข้อมูลต่อไปในชุมชนของพวกเขาด้วยการแสดงละครในท่ีสาธารณะ ตลอดจนให้พวกเขาได้
คิดตัดสินใจเองและสนับสนุนให้พวกเขาป้องกัน/หยุดการแต่งงานวัยเด็กในชุมชนท่ีพวกเขารู้ว่ากำาลังจะเกิดข้ึน

องค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุว่าการแต่งงานในวัยเด็กเป็นเร่ืองท่ีน่าวิตกกังวลอย่างมาก และการต่อต้านท่ีมีก็มี
ประสิทธิภาพเพียงน้อยนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชุมชนท่ียากจนท่ีการแต่งงานจะช่วยขจัดภาระทางการเงินจากการท่ีเด็ก
อาศัยอยู่บ้านพ่อแม่ได้ การยกเลิกระบบสินสอดในประเทศไทยจะช่วยลดแรงจูงใจทางการเงินของการแต่งงานวัยเด็กได้ 98

องค์กรพัฒนาเอกชนโดยไม่แสวงหากำาไร (NGO) โครงการให้คำาปรึกษา และโครงการอ่ืนๆ ท่ีให้เยาวชนมีส่วนร่วมกำาลัง
พยายามกันมากข้ึนเพ่ือพูดคุยถึงผลกระทบของการต้ังครรภ์เร็วและการต้ังครรภ์โดยไม่มีการวางแผน และยุติการประณาม
 ซ่ึีงเป็นอีกแนวโน้มหน่ึงท่ีนำาพาไปสู่การแต่งงานเร็วในหมู่เยาวชนไทย

ภัูยธรรมช�ติและผู้พลัดถ่ิน
ภัยธรรมชาติเป็นเหตุการณ์ฉับพลันและสร้างความหายนะท่ีเกิดจากพลังของธรรมชาติและส่งผลกระทบต่อผู้คนจำานวน
มาก ภัยธรรมชาติเกิดข้ึนได้หลายรูปแบบ เช่น นำ้าท่วม พายุเฮอร์ริเคน แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด และพายุทอร์นาโด 
ประเภทของภัยธรรมชาติท่ีประเทศหน่ึงเส่ียงจะเผชิญข้ึนอยู่กับตำาแหน่งและลักษณะทางภูมิศาสตร์ แม้เหตุการณ์เหล่าน้ี
มักจะจบลงในเวลาไม่นาน แต่กระบวนการฟ้�นฟูอาจใช้เวลาหลายปี 

โดยเฉพาะในชุมชนยากจนซ่ึีงมักมีท่ีอยู่อาศัยไม่แข็งแรง ระบบเศรษฐกิจมีขนาดเล็ก และมีทรัพยากรน้อยสำาหรับการสร้าง 
และซ่ีอมแซีมบ้านและธุรกิจท่ีถูกทำาลาย ภัยธรรมชาติจะส่งผลกระทบทำาลายล้างต่อระบบท่ียากลำาบากอยู่แล้ว กล่าวคือ 
สถานการณ์ท่ีลำาบากยากเย็นจะยิ่งเลวร้ายลงอีกหลายเท่า

–  สองทศวรรษท่ีผ่านมามีบันทึกเก่ียวกับภัยธรรมชาติเพ่ิมข้ึนสองเท่า จาก 200 เป็น 400 เหตุการณ์ต่อปี99

–   ปี 2015 ภัยธรรมชาติคร้ังใหญ่ 150 คร้ังส่งผลกระทบต่อคนนบัล้านท่ัวโลก โดยทวปีเอเชียได้รับผลกระทบหนกัท่ีสุด100

–   ปี 2017 งานวิจัยใหม่แสดงให้เห็นว่า โดยเฉล่ียแล้วมีผู้คน 14 ล้านคนต่อปีต้องกลายเป็นคนไร้บ้านเพราะภัย
ธรรมชาติ101

–  ประเทศไทยประสบภัยธรรมชาติมากมายในรอบทศวรรษท่ีผ่านมา เช่น

–  คล่ืนยักษ์สึนามิจากมหาสมุทรอินเดียในปี 2547 (2004)

– อุทกภัยปี 2554 (2011)

–  ปี 2558-2559 (2015-2016) ประสบภัยแล้งและฝนตกแปรปรวนอย่างต่อเน่ือง ผลผลิตทางการเกษตรและ ประมง
ลดลง และระดับนำ้าทะเลเพ่ิมสูง102 

–  ต้ังแต่ปี 2498-2557 (1955-2014) ประเทศไทยประสบภัยธรรมชาติ 131 คร้ังต้ังแต่อุทกภัยจนถึงอุณหภูมิแปรปรวน 
อุทกภัยเกิดข้ึนบ่อยท่ีสุดและกระทบต่อระบบเศรษฐกิจมากท่ีสุด แต่แผ่นดินไหวเป็นภัยท่ีอันตรายต่อชีวิตมากท่ีสุด103 



147ภาพผนวก: เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ

เพร�ะเหตุใดจึำงเป็นเช่นนั�น 

มีคำากล่าวว่ามนุษย์ไม่สามารถควบคุมภัยธรรมชาติได้ แต่คำากล่าวน้ีก็ยังมีข้อโต้แย้ง มีการกล่าวโทษว่าการกระทำาและการ
พัฒนาหลายอย่างของมนุษย์ ทำาให้เกิดภัยธรรมชาติมากข้ึนอย่างต่อเน่ือง เช่น นำ้าท่วม เฮอร์ริเคน และสึนามิ หน่ึงในสาเหตุ
หลักคือการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศของโลก ปัจจัยในสภาพแวดล้อมแห่งความยากจนท่ีทำาให้ภัยธรรมชาติมีผลกระทบ
รุนแรงยิ่งข้ึนประกอบด้วย อาคารท่ีสร้างอย่างไม่แข็งแรง การขาดสุขอนามัย การเพ่ิมประชากรอย่างรวดเร็ว/ความ     
หนาแน่นของประชากร ทรัพยากรท่ีมีจำากัดในการตอบสนองต่อภัยธรรมชาติและการซ่ีอมสร้างใหม่ และการขาดเครือข่าย
รองรับทางเศรษฐกิจ

75

ผลกระทบของภัยธรรมชาติใหญ่หลวงมากเพราะสามารถทำาให้เกิดการพลัดถ่ินคร้ังใหญ่ได้ ในประเทศไทย ภัยธรรมชาติจะ
เป็นกับดักให้ผู้คนติดอยู่ในวงล้อแห่งความยากจนหากพวกเขาไม่มีทรัพยากรพ้ืนฐานท่ีจะซ่ีอมสร้างบ้านข้ึนมาใหม่และ
ตอบสนองความต้องการพ้ืนฐานอ่ืนๆ ทำาให้พวกเขายิง่ฟ้�นตัวได้ยากในระยะยาว104 ผู้หญิงและเด็กมักเป็นกลุ่มประชากรท่ี
อ่อนแอท่ีสุดหลังเกิดภัยธรรมชาติ ดังน้ัน ความปลอดภัยจึงเป็นอีกประเด็นหน่ึงท่ีต้องคำานึงถึง เน่ืองจากหลายครอบครัว
ต้องไปอยูใ่นสถานท่ีซ่ึีงไม่ปลอดภัยและไม่ใช่บ้านพักอย่างเป็นทางการ เพราะประเทศไทยมีชายฝั�งเป็นแนวยาวและเกาะ
จำานวนมากทำาให้เส่ียงต่ออุทกภัยและไต้ฝุ่น105 คณะกรรมการระหว่างรัฐบาล ว่าด้วยเร่ืองการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
กล่าวว่า กรุงเทพมหานครเป็นเมืองท่ีเส่ียงท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลกเน่ืองจากปัญหาระดับนำ้าทะเลท่ีเพ่ิมสูงข้ึน

มีท�งออกหรือไม่ 

แม้จะยังเป็นท่ีถกเถียงกันว่ามนุษย์สามารถควบคุมภัยธรรมชาติได้หรือไม่ แต่ข้ันตอนง่ายๆ เหล่าน้ีอาจช่วยป้องกันและ
รับมือกับภัยธรรมชาติได้

–  จัดโครงการรณรงค์เพ่ือการป้องกันด้วยการต้ังคำาถามต่างๆ เช่น “‘จะเกิดอะไรข้ึนถ้าเราท้ิงขยะผิดท่ี เช่น ท้ิงลงแม่นำ้า
ลำาคลอง’ ‘จะเกิดมลภาวะในแม่นำ้า อาจทำาให้พืชและสัตว์นำ้าตาย และอาจถึงข้ันทำาให้เกิดนำ้าท่วม!’” อาจจัดโครงการ
รณรงค์ช่วยกันขุดรอกหรือทำาความสะอาดคูคลองในชุมชน

–  ส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์ธรรมชาติ เช่น การตัดต้นไม้มากหรือเร็วเกินไปทำาให้เส่ียงต่อการเกิดดินถล่มในชุมชน     
ส่งเสริมการปลูกต้นไม้และปลูกต้นไม้รอบๆ โรงเรียนหรือในชุมชน

–  สร้างความตระหนักของความเส่ียงต่อการค้ามนุษย์ด้วยการฝึกอบรมกับท่ีปรึกษาด้านเพศในหลายๆ องค์กร เช่น ท่ีพัก
พิงช่ัวคราว สถานีตำารวจท้องท่ี และโรงเรียนต่างๆ และอาจเน้นข้อเท็จจริงว่าระยะของการบูรณะและบรรเทาความ 

เสียหายสามารถใช้เป็นช่องโอกาสให้ผู้หญิงยกระดับพลังของตนได้

–  ขณะจัดการกับสภาพหลังความเสียหายให้พยายามคิดถึงวิธีการรักษาความสะอาด สุขอนามัย ความปลอดภัย และ
ความม่ันคง

–  เรียนรู้วิธีการท่ีชุมชนเตรียมรับมือกับภัยพิบัติและคิดถึงวิธีท่ีคุณสามารถสนับสนุนเพ่ือการเปล่ียนแปลงนโยบายและ 
แบ่งปันข้อมูล ตัวอย่างเช่น งานวิจัยพบว่าในปี 2554 (2011) รัฐบาลจัดสรรงบเพียง 0.1% ให้กับการจัดการภัยพิบัติ106

 การลงทุนเพ่ิมด้านการระบายนำ้าและสถานีสูบนำ้าสามารถช่วยบรรเทาและป้องกันอุทกภัยได้107 

ก�รค้�มนุษย์และก�รบังคับใช้แรงง�น

การค้ามนุษย์เป็นวิกฤตระดับสากลท่ีส่งผลกระทบต่อทุกประเทศท่ัวโลก แม้การค้ามนุษย์อาจกระทบกับผู้คนทุกเพศทุกวัย 
แต่พบว่าเหยื่อราว 71% เป็นผู้หญิงและ 28% เป็นเด็ก ซ่ึีง 2 ใน 3 คนเป็นเด็กผู้หญิง 

การค้ามนุษย์หมายถึง การจัดหา ขนส่ง โอนย้ายตำาแหน่ง ให้ท่ีอาศัย หรือรับตัวบุคคลด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การข่มขู่ หรือ
ใช้กำาลัง หรือการบีบบังคับ ลักพาตัว ฉ้อฉลหรือหลอกลวงเพ่ือแสวงหาประโยชน์ การค้ามนุษย์เพ่ือแสวงผลประโยชน์ทาง
เพศและบับคับใช้แรงงานยังคงเป็นกรณีท่ีพบได้บ่อยท่ีสุด แต่การค้ามนุษย์ก็อาจมีวัตถุประสงค์ให้เหยื่อทำาส่ิงอ่ืนๆ ได้อีก 
เช่น ไปเป็นขอทาน หรือบังคับให้แต่งงาน108

รายงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับปี 2014 ระบุว่าการค้ามนุษย์ทำารายได้ให้ผู้ค้าปีละ 150,000 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐโดยประมาณ 

แยกท่ีม�ของร�ยได้ได้ดังนี� 

– 99,000 ล้านดอลลาร์จากการแสวงหาผลประโยชน์ด้านการค้าประเวณี

– 34,000 ล้านดอลลาร์จากการก่อสร้าง การผลิต เหมืองแร่ และสาธารณูปโภค

– 9,000 ล้านดอลลาร์จากภาคเกษตรกรรม รวมท้ังการทำาป่าไม้และประมง

–  ครัวเรือนเอกชนสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ปีละ 8,000 ล้านดอลลาร์ โดยการจ้างคนงานท่ีถูกบังคับใช้แรงงานเพ่ือปฏิบัติ
งานในครัวเรือน109
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–  จากแรงงานอพยพประมาณ 3-4 ล้านคนในประเทศไทย มีบางส่วนถูกใช้กำาลังบังคับ บีบบังคับ หรือหลอกลวงให้ค้า
ประเวณี หรือใช้แรงงาน110 

–  ปี 2560 (2017) รัฐบาลไทยอายัดเงินจากผู้ค้ามนุษย์ได้กว่า 784 ล้านบาท111 

–  การสอบถามชาวประมง 496 ราย พบว่าเกือบ 1 ใน 5 ถูกบังคับให้ทำางานโดยไม่เต็มใจ112 

–  ปี 2556 (2013) ตำารวจไทยดำาเนินการตรวจสอบมากกว่า 28,000 คร้ังในสถานท่ีทำางานซ่ึีงต้องสงสัยว่ามีการค้า
ประเวณี และบังคับใช้แรงงาน113

เพร�ะเหตุใดจึำงเป็นเช่นนั�น 

วิกฤตเศรษฐกิจ ความยากจน และการอพยพเป็นต้นเหตุพ้ืนฐานของการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงาน เม่ือความ
ยากจนถูกซีำ้าเติมด้วยเหตุการณ์เชิงลบ เช่น อุทกภัย การตกงานหรือการเสียชีวิต หรือความเจ็บป่วยของสมาชิกครอบครัว 
ทำาให้ครอบครัวเกิดความเครียดสูง จึงมีความเส่ียงมากข้ึนท่ีเด็กจะถูกขายเข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์ หรือถูกเอาเปรียบ
เพ่ือผลประโยชน์ทางเพศ บุคคลท่ีเส่ียงต่อการถูกค้ามนุษย์หรือกลายเป็นแรงงานเด็กมากท่ีสุด คือกลุ่มท่ีอาศัยอยู่ใน
ประเทศยากจนและ/หรือในพ้ืนท่ีความขัดแย้ง114

นอกจากน้ียังมีหลักฐานบ่งช้ีว่าชุมชนต่างๆ ยอมให้มีการใช้แรงงานเด็กหรือให้ค้าประเวณีมากข้ึนเพ่ือการท่องเท่ียว เพราะ
เป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไม่ได้และต้องยอมรับเพ่ือแลกกับการพัฒนาเศรษฐกิจ115 ผู้ปกครองและนายหน้าบางรายบังคับให้เด็กๆ 
จากไทย กัมพูชา และพม่าทำางาน โดยได้รับอาหารหรือค่าแรงน้อยมากจนคล้ายการเป็นทาส แรงงานเด็กในครัวเรือนท่ี
เผชิญการ ทารุณกรรมทางร่างกาย ทางเพศ หรือด้านจิตใจบ่อยๆ อาจมีอาการทางร่างกายและจิตใจและไม่ได้เรียนรู้ทักษะ
ทางสังคมหรือ การเอาตัวรอดเท่าใดนัก116 

เน่ืองจากประเทศไทยมีฐานะการเงินค่อนข้างดีเม่ือเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค จึงถูกมองว่าเป็น “เป้าหมายท่ีดึงดูด
สำาหรับ ผู้อพยพอย่างผิดกฎหมาย” การอพยพน้ีสะดวกง่ายดายข้ึนเน่ืองจากชายแดนของประเทศเป็นแนวยาวและมีช่อง
โหว่มาก และยังเป็นตัวส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวทางเพศยิง่ข้ึนไปอีก ท้ังยังมีกลไกการรับผิดชอบ กระบวนการ
ยุติธรรม และการช่วยเหลือเหยื่อไม่มาก ขณะท่ีการทุจริตยังแพร่กระจายอยู่ท่ัวไป117 

ขณะท่ีสากลโลกมีความเป็นดิจิตอลมากข้ึน เราจำาเป็นต้องรู้จักบทบาทของส่ือสังคมออนไลน์และอินเทอร์เน็ตในวงการค้า
มนุษย์ การส่ือสารออนไลน์ทำาให้ผู้ค้ามนุษย์สามารถติดต่อบุคคลท่ีอาจเป็นเหยือ่ได้ผ่านเพ่ือนของเพ่ือนหรือคำาพูดปากต่อ
ปากเพ่ือระบุ และหาเป้าหมายเป็นเยาวชนท่ีมีความเส่ียง118 ดังน้ันเราจึงจำาเป็นต้องสอนเด็กๆ ให้รู้จักวิธีการใช้อินเทอร์เน็ต
อย่างปลอดภัย 

มีท�งออกหรือไม่ 

พวกเราแต่ละคนมีบทบาทท่ีต้องปฏิบัติเพ่ือดูแลให้เด็กๆ มีวัยเด็กท่ีมีศักดิ�ศรี น่ีคือส่ิงท่ีคุณสามารถทำาได้

–  ระบุตัวเด็กๆ ท่ีอาจกำาลังทำางานหลังเลิกเรียนและจัดการสนทนากลุ่มหรือตัวต่อตัวกับผู้ปกครองของเด็กเพ่ือให้พวกเขา 
มีความระมัดระวัง และแนะนำาให้พวกเขาไม่ส่งเด็กๆ ไปทำางาน

–  ให้ข้อมูลแก่เด็กๆ เก่ียวกับการค้ามนุษย์และเน้นความเส่ียงต่อการถูกทารุณกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการย้ายออกจากบ้าน 
หรือออกนอกประเทศไปหารายได้ท่ีอ่ืน

–  ให้การศึกษาและทักษะเพ่ือการดำารงชีวิตแก่เด็กๆ เพ่ือให้พวกเขาช่วยเหลือตัวเองและหลีกเล่ียงการค้ามนุษย์ได้ เช่น
การสร้างความม่ันใจ วิธีการตรวจสอบว่าประกาศรับสมัครงานในต่างประเทศเป็นข้อมูลจริงและปลอดภัยท่ีจะรับงาน
หรือไม่ ตลอดจนข้อมูลและทักษะอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง

–  พูดคุยกับเด็กๆ เก่ียวกับความสำาคัญของการศึกษาจนจบหลักสูตร และชักนำาไม่ให้พวกเขาออกจากการศึกษาหรือจาก
บ้านไปก่อนวัยอันควร

–  ให้ความรู้แก่ผู้ปกครองและเด็กๆ เก่ียวกับการค้ามนุษย์และผลเสีย ประโยชน์ของการเรียนหนังสือ และอันตรายท่ีเกิด
ข้ึนเม่ือเด็กออกจากโรงเรียนไปเร่ิมทำางานก่อนวัยอันควร

–  พูดคุยกับผู้ปกครองเก่ียวกับความจำาเป็นในการลดความรุนแรงในครอบครัว (ท้ังต่อตัวเด็กและสมาชิกคนอ่ืนๆ ในบ้าน) 
ซ่ึีงอาจผลักดันให้เด็กอยากออกจากบ้านได้ 

มีโครงก�รริเร่ิมท่ีกำ�ลังดำ�เนินก�รหรือส�ม�รถดำ�เนินก�รเพ่ือต่อต้�นก�รค้�มนุษย์และก�รใช้แรงง�นเด็ก ดังนี� 

–  ในระดับสากล สำานักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติเตรียมทรัพยากรไว้เพ่ือช่วยวางกลยุทธ์
ต่อต้านการค้ามนุษย์ระดับชาติ ร่างกฎหมายท่ีมีประสิทธิภาพ และจัดทำาเคร่ืองมือสนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศ 

–  ในเนปาล เม่ือปี 2000 มูลนิธิเยาวชนแห่งเนปาล (NYF) เปิดตัวโครงการรณรงค์เพ่ือหยุดประเพณีแกมลารี ซ่ึีงเป็นระบบ
ข้อตกลงจ้างทาส โดยเด็กผู้หญิงจากครอบครัวท่ียากจนมากจะถูกขายให้เป็นทาสในครอบครัวอ่ืน ท่ีผ่านมามูลนิธิได้
ช่วยเหลือเด็กหญิงกว่า 12,000 คนและส่งพวกเธอกลับบ้าน รัฐบาลเนปาลได้ล้มเลิกระบบแกมลารีอย่างเป็น ทางการ
ต้ังแต่ปี 2013119

–  รัฐบาลไทยได้แก้ไขพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 (2008) ซ่ึีงมีผลดังน้ี
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 – เพ่ิมโทษแก่ผู้กระทำาความผิดฐานค้ามนุษย์

 – ปิดกิจการท่ีเก่ียวข้องกับการบังคับใช้แรงงาน

 – ให้ความคุ้มครองทางกฎหมายแก่ผู้แจ้งเบาะแส

 – เพ่ิมการดำาเนินคดีและแผนกศาลเก่ียวกับการค้ามนุษย์ และเพ่ิมการฝึกอบรมเพ่ือปรับปรุงกระบวนการระบุตัวเหยือ่

–  เพ่ิมและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน120 

–  โครงการพัฒนาและการศึกษาเพ่ือเด็กหญิงและศูนย์กลางชุมชนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นำ้าโขง (DEPDC) ได้รับรางวัลจาก 
ยูเนสโกด้านการศึกษาเพ่ือเด็กหญิงและสตรี DEPDC มีบทบาทในการลดการแสวงหาผลประโยชน์จากผู้อพยพท่ีเป็น
เด็กและสตรี

–  องค์กรแองเจิลคัฟเวอร์ส (Angel Covers) ดำาเนินโครงการสนับสนุนเด็กหญิงผ่านการศึกษา (GATE) สำาหรับเด็กผู้หญิง
จากชนบทในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศไทย ท่ีซ่ึีงหลายครอบครัวไม่มีทุนทรัพย์เพียงพอต่อการส่งลูกสาวเข้า
เรียน ด้วยความตระหนักถึงศักยภาพของการศึกษาในการลดปัญหาการค้ามนุษย์ GATE จึงจัดหาอุปกรณ์การเรียน 
อาหารกลางวัน ยานพาหนะ และส่ิงจำาเป็นอีกมากมายให้เด็กๆ121 

คนไร้บ้�น ชุมชนแออัด และเด็กเร่ร่อน

ปี 2005 มีเด็กเร่ร่อนอย่างน้อย 100 ล้านคนท่ัวโลก122 ปัจจุบันมีเพ่ิมข้ึนมากถึง 150 ล้านคน123 และเด็กราว 28 ล้านคนท่ัว
โลก ไม่มีบ้านอยู่เน่ืองจากปัญหาความขัดแย้งรุนแรง124

–  ปัจจุบันมีเด็กอย่างน้อย 20,000 คนอาศัยอยูต่ามท้องถนนในเมืองใหญ่ของประเทศไทย125 การสำารวจในปี 2553 
(2010) โดยมูลนิธิสร้างสรรค์เด็กซ่ึีงเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนโดยไม่แสวงหากำาไร (NGO) ในท้องถ่ินพบว่า                  
ท่ัวประเทศไทยมีเด็กเร่ร่อนถึงประมาณ 30,000 คน โดยส่วนมากจะอยูใ่นเมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานครและเมือง
ใหญ่ๆ อย่างเชียงใหม่ พัทยา และภูเก็ต126 

–  ขอทานเด็กในประเทศไทยส่วนมากเป็นชาวกัมพูชา การขอทานในกรุงเทพฯ สามารถหาเงินได้สูงสุดถึงวันละ 1,000 
บาท ขณะท่ีเด็กในพนมเปญประเทศกัมพูชาท่ีหารายได้จากการเก็บขยะสามารถหาเงินได้เพียงวันละ 16 บาทเท่าน้ัน

– ขอทานในประเทศไทยมักมีภูมิลำาเนาอยูใ่นภาคอีสาน127 

– ประเทศไทยมีชุมชนแออัดประมาณ 5,500 แห่ง

–  มีผู้อยู่อาศัยในสลัมคลองเตยท่ีกรุงเทพฯ ประมาณ 100,000 คน รายได้เฉล่ียต่อครอบครัวท่ีน่ันอยู่ท่ีประมาณคร่ึงหน่ึง
ของรายได้เฉล่ียของประชากรท่ัวประเทศเท่าน้ัน

–  ประชากรในกรุงเทพฯ ประมาณ 20% อาศัยอยูใ่นท่ีดินบุกรุกท่ัวเมือง

เพร�ะเหตุใดจึำงเป็นเช่นนั�น 

สาเหตุหลักท่ีประชากรเด็กเร่ร่อนในไทยมีจำานวนมากเกิดจากการขยายจำานวนประชากรของประเทศและความไม่ม่ันคง
ทางเศรษฐกิจ128 ขอทานส่วนใหญ่ในกรุงเทพฯ เป็นผู้อพยพจากประเทศเพ่ือนบ้าน ซ่ึีงถูกดึงดูดด้วยโอกาสทำารายได้สูงจาก
การ ขอทานในเมือง หมายความว่าเด็กๆ ท่ีอยู่ตามลำาพังบนท้องถนนไม่เพียงแต่ถูกแยกจากครอบครัว แต่ยังอยู่ห่างไกล
ครอบครัวอีกด้วย

เด็กเร่ร่อนมีความเส่ียงอย่างมากท่ีจะได้รับอันตรายจากความรุนแรง ปัญหาสุขภาพ และอาชญากรรม ยาเสพติดก็เป็นส่ิงท่ี
พบได้บ่อยว่าเด็กเร่ร่อนใช้เพ่ือหลีกหนีจากความเจ็บปวดและการตรากตรำาในแต่ละวัน หลายคนถูกเพ่ือนบังคับให้เสพยา 
ขณะท่ีบางคนทำาหน้าท่ีส่งยาให้อาชญากรและผู้ค้ายาจนเสพติดเสียเอง นอกจากน้ียังพบการทารุณกรรมทางเพศได้ท่ัวไป 
และผู้หญิงมักเส่ียงถูกบังคับให้ค้าประเวณี129 ผู้อยู่อาศัยในชุมชนแออัดและเด็กเร่ร่อนมักไม่สามารถเข้าถึงบริการพ้ืนฐาน
เล็กๆ น้อยๆ เช่น นำ้าด่ืมท่ีสะอาดและปลอดภัย สุขอนามัย ท่ีพักอาศัยท่ีเหมาะสม การศึกษา การสาธารณสุขและความ
ปลอดภัย 

เด็กเร่ร่อนอาจทรมานจากความเจ็บป่วยต้ังแต่หวัดธรรมดาไปจนถึงโรคเอดส์และโรคตับอักเสบ และเด็กๆ มักเกิดความขัด
แย้งกับเจ้าหน้าท่ีตำารวจอยู่เสมอ เด็กเร่ร่อนหลายรายเข้าร่วมแก๊งเพ่ือให้ได้รับการคุ้มครองบนท้องถนน ความคุ้มครองน้ี
แลกกับการท่ีให้เด็กก่ออาชญากรรมต่างๆ เช่น การลักขโมย การล่วงละเมิดหรือคุกคาม และในบางคร้ังอาจเป็นการ
ฆ่าตกรรม130

มีท�งออกหรือไม่ 

นอกจากการสร้างความตระหนักถึงแผนการท่ีมีอยูแ่ล้วเพ่ือความเป็นอยูแ่ละการคุ้มครองเด็กเร่ร่อน ยังมีส่ิงท่ีคุณสามารถ
ปฏิบัติเพ่ือสร้างความแตกต่างได้ดังต่อไปน้ี

–  สร้างจิตสำานึกให้กับกลุ่มนักเรียนของคุณเก่ียวกับปัญหาท่ีเด็กเร่ร่อนต้องเผชิญเพ่ือให้พวกเขาเห็นความสำาคัญ และ    
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ส่งเสริมให้นักเรียนมองเห็นวิธีใหม่ๆ ในการช่วยเหลือเด็กเร่ร่อน

–  ให้นักเรียนเป็นผู้นำาจัดการแสดงละครในท่ีสาธารณะ การเล่าเร่ือง กิจกรรมงานประดิษฐ์และศิลปะ หรือการประกวด 
แต่งคำาประพันธ์สำาหรับเด็กเร่ร่อน เพ่ือจุดประสงค์ในการเพ่ิมความม่ันใจและส่งเสริมให้พวกเขารู้จักผลักดันตัวเอง และ
วาดฝันให้ยิ่งใหญ่

–  ส่งเสริมให้นักเรียนและเพ่ือนร่วมงานบริจาคเส้ือผ้า หนังสือ อุปกรณ์ระบายสีและเคร่ืองใช้ในการเรียนอ่ืนๆ ให้เด็ก
เร่ร่อน

มีโปรแกรมและม�ตรก�รช่วยเหลือเด็กๆ ในระดับชุมชนดังต่อไปนี�

–  ศูนย์แวะพัก บริการนอกสถานท่ี สถาบันฝึกวิชาชีพและดูแลเด็กเร่ร่อนและเด็กท่ีต้องทำางาน ซ่ึีงรัฐบาลและองค์กร
พัฒนาเอกชนได้จัดสร้างไว้ให้ในเมืองใหญ่ๆ

–  องค์กรระหว่างประเทศ เช่น ยูนิเซีฟประเทศไทย กำาลังดำาเนินการเพ่ือให้เด็กๆ ได้พบครอบครัวอีกคร้ัง และช่วยจัดการ
 กับปัญหาท้าทายท่ีเป็นต้นเหตุให้เด็กๆ ต้องออกไปเร่ร่อนตามท้องถนนต้ังแต่แรก131 

–  ประเทศไทยได้ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของชุมชนแออัดในพ้ืนท่ีกว่า 300 เขต โดยให้ผู้อยู่อาศัยได้ควบคุมการวางแผน 
และการบูรณะ โครงการบ้านม่ันคงให้สินเช่ือดอกเบ้ียตำ่าและสัญญาเช่าระยะยาวแก่ผู้อยูอ่าศัยในชุมชนแออัด ในกรณี 
ท่ีพวกเขาสามารถนำาเสนอแผนการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประโยชน์จากโครงการน้ีส่งผลให้อัตราของประชากรซ่ึีงอยู่อาศัย 
ในอาคารท่ีคงทนแข็งแรงเพ่ิมข้ึนเกือบ 20% แม้จะมีการอพยพย้ายถ่ินเข้ามาในเมืองต่างๆ มากข้ึน132 

คว�มสัมพันธ์ของเย�วชน ครอบครัว และชุมชน
การส่งเสริมและการสนับสนุนด้วยความเช่ือม่ันจากครอบครัวและชุมชนของเยาวชนสามารถสร้างสรรค์ส่ิงมหัศจรรย์ได้! 
เยาวชนท่ีเติบโตในสภาพแวดล้อมท่ีให้การสนับสนุนส่งเสริมมีแนวโน้มจะเจริญรุ่งเรืองมากกว่า โดยไม่ข้ึนอยู่กับการครอบ
ครองด้านวัตถุ เด็กๆ เรียนรู้และรับฟังจากผู้ปกครองและผู้ท่ีดูแลพวกเขา ซ่ึีงเป็นบุคคลต้นแบบท่ีมีส่วนสำาคัญในการช่วย
พัฒนาระบบค่านิยมและความคิดเห็นของเยาวชน นอกจากน้ียังจำาเป็นต้องตระหนักรู้ว่าครอบครัวไม่ได้จำากัดเฉพาะบุคคล 
ท่ีเก่ียวข้องกันโดยสายเลือดเท่าน้ัน และแต่ละครอบครัวอาจมีองค์ประกอบและความสัมพันธ์ท่ีแตกต่างกัน

เยาวชนในปัจจุบันน้ีกำาลังเผชิญกับโลกท่ีเปล่ียนแปลง การศึกษาในระดับอุดมศึกษามีความจำาเป็นมากกว่าท่ีเคย เทคโนโลยี
ท่ีเจริญก้าวหน้าข้ึนได้กลายมาเป็นส่วนหน่ึงในชีวิตประจำาวันและยังมีผู้คนพลัดถ่ินอีกมากมายในโลก วิธีการท่ีเยาวชน
จัดการกับความท้าทายเหล่าน้ีจะเป็นปัจจัยกำาหนดวิถีแห่งอนาคต ดังน้ันความรับผิดชอบของชุมชนต่อการท้าทาย

บรรทัดฐานและอคติต่างๆ จะสร้างความแตกต่างในการให้ส่งเสริมพลังเยาวชนและเตรียมความพร้อมให้พวกเขาเพ่ือ
อนาคต 

–  ปัจจุบัน ประชากร 1 ใน 4 ของโลกมีอายุไม่เกิน 14 ปี และกลุ่มประชากรช่วงวัย 15-24 ปีเป็นกลุ่มท่ีกำาลังก้าวสู่ความ
เป็นผู้ใหญ่กลุ่มใหญ่ท่ีสุดท่ีเคยมี133

– 85% ของงานท่ีจะมีในปี 2030 ยังไม่เกิดข้ึนเลยในปัจจุบัน134

–  การมีส่วนร่วมของพ่อแม่ช่วยปรับปรุงการเรียนรู้ของนักเรียน ไม่ว่าเด็กจะอยู่ในวัยอนุบาลหรือในระดับช้ันท่ีสูงข้ึน ไม่
ว่าครอบครัวจะยากจนหรือม่ังมี และไม่ว่าพ่อแม่จะจบการศึกษาระดับมัธยมปลายหรือมหาวิทยาลัย135

–  งานวิจัยเก่ียวกับครอบครัวจาก 7 เขตในกรุงเทพมหานครพบว่าการมีส่วนร่วมของครอบครัวช่วยลดพฤติกรรมเส่ียงใน
กลุ่มวัยรุ่นหญิง เช่น การสูบบุหร่ี136 

–  เน่ืองจากจำานวนของเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายในประเทศไทยท่ีได้เข้าโรงเรียนเกือบจะเท่ากัน ความแตกต่างระหว่าง
เพศจึงไม่นับว่าเป็นปัญหาใหญ่ของไทย แต่เม่ือกล่าวถึงโอกาสของเด็กหญิงและผู้หญิงในการเป็นผู้นำายังคงมีการเลือก
ปฏิบัติอย่างร้ายแรง137 

–  เด็กผู้หญิงเผชิญกับการเลือกปฏิบัติในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM) 
ต้ังแต่ระดับประถมศึกษา ซ่ึีงมักอยู่ในรูปแบบของทัศนคติท่ัวไปเก่ียวกับแต่ละเพศ ความกังวลต่อการเข้าสังคม และ 
การขาดบุคคลต้นแบบ แม้กระน้ันไทยก็ยังคงเป็นประเทศหน่ึงจากท้ังหมดเพียง 3 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิีฟิกท่ีมี
สัดส่วนนักวิจัยหญิงในสาขา STEM และนวัตกรรมสูงกว่าค่าเฉล่ียของโลก138 

เพร�ะเหตุใดจึำงเป็นเช่นนั�น 

เม่ือผู้ปกครองและผู้ดูแล โรงเรียน และชุมชนร่วมมือกันเพ่ือสนับสนุนเด็กนักเรียนจะมีแนวโน้มท่ีจะเรียนได้ดีข้ึน เข้าเรียน 
สมำ่าเสมอข้ึน จบการศึกษาและได้รับการศึกษาจนถึงระดับท่ีสูงกว่า มีทักษะทางสังคมและด้านพฤติกรรมท่ีดีกว่า และมี
ความภาคภูมิใจในตัวเองมากกว่า139

เช่นเดียวกัน ครอบครัวท่ีคอยสนับสนุนซ่ึีงส่งเสริมเด็กๆ ให้มีส่วนร่วมกับโครงการเยาวชนจะสามารถสร้างความแตกต่างใน
ชีวิตของพวกเขา เม่ือเยาวชนวางแผนสำาหรับอนาคต พวกเขาจำาเป็นต้องรู้ว่าพวกเขามีทางเลือกด้านอาชีพ และแท้จริงแล้ว
อาจมีตัวเลือกมากกว่าท่ีเคยจินตนาการไว้ 

แม้ข้อดีของการท่ีครอบครัวมีส่วนร่วมและการมีบุคคลต้นแบบจะได้รับการพิสูจน์แล้ว ในความเป็นจริงอิทธิพลของ
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ครอบครัว และวัฒนธรรมอาจจะปิดก้ันเยาวชนไม่ให้เข้าถึงโอกาส เข้าใจสิทธิของตนเอง และค้นหาศักยภาพสูงสุดของ
ตนเอง ตัวอย่างเช่น ความเช่ือทางวัฒนธรรมเก่ียวกับคุณค่าและบทบาทของเด็กผู้หญิงมีผลกระทบอย่างใหญ่หลวง อิทธิพล
ทางวัฒนธรรมหล่อหลอมความคิด ความเช่ือ การพิจารณา และการยอมรับของเรา เม่ือคาดว่าผู้หญิงจะแต่งงานเม่ืออายุ
น้อย บุคคลอาจไม่เห็นความจำาเป็นท่ีต้องให้การศึกษาแก่ผู้หญิง ในทางกลับกับเม่ือวัฒนธรรมหรือชุมชนให้คุณค่าแก่ผู้หญิง
ในฐานะบุคคลและสมาชิกท่ีมีส่วนร่วม ก็จะเห็นคุณค่าของการลงทุนเพ่ือการศึกษาของผู้หญิง ดังน้ันการท่ีเด็กผู้หญิงเห็น
ว่าครอบครัวของเธอพยายามพังทลายบรรทัดฐานเดิมๆ เก่ียวกับเพศจึงส่งผลกระทบอย่างเหลือเช่ือ 

เช่นเดียวกัน กำาลังมีการเปล่ียนแปลงหลายอย่างสำาหรับเยาวชนในปัจจุบัน ทุกวันน้ีเด็กๆ กำาลังเติบโตข้ึนพร้อมกับ
เทคโนโลยีท่ีรวมเข้ากับชีวิตของพวกเขาโดยสมบูรณ์ยิ่งข้ึนกว่าประชากรรุ่นไหนๆ การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตท่ีพัฒนาข้ึนอาจ
ช่วยลดช่องว่างทางความรู้ โดยเฉพาะความรู้ด้านสุขภาพและการเงิน แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีความท้าทายเกิดข้ึนเช่นกัน 
ครอบครัวสามารถร่วมมือกัน เพ่ือส่งเสริมท้ังเร่ืองความปลอดภัยออนไลน์และการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมท่ีดีข้ึน ถึงอย่างน้ัน 
เน่ืองจากความเหล่ือมลำ้าอย่างรุนแรง จึงยังมีเยาวชนอีกจำานวนมากท่ีไม่สามารถเข้าถึงประโยชน์ของทรัพยากรอย่าง
อินเทอร์เน็ตหรือห้องสมุดเลยโดยส้ินเชิง

มีท�งออกหรือไม่

ไม่เพียงแต่จำาเป็นต้องให้ความสำาคัญกับการศึกษาเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายเท่าน้ัน แต่ยังจำาเป็นต้องให้ความรู้แก่สมาชิก
ครอบครัวและชุมชนถึงประโยชน์ท่ีพวกเขาจะได้รับเม่ือเยาวชนมีการศึกษาและได้รับโอกาส การสนับสนุนอาจไม่เก่ียวกับ
การให้เข้าโรงเรียนเสมอไป บางคร้ังอาจเก่ียวกับการช่วยเหลือครอบครัวแก้ไขปัญหาท้าทายท่ีพวกเขาประสบ ซ่ึีงทำาให้
เด็กๆ ต้องออกจากโรงเรียน พลาดโอกาสในการวางแผนเพ่ืออนาคต หรือรู้สึกกดดันจากพฤติกรรมเบ่ียงเบนหรือ
อาชญากรรม 

ในขณะท่ีเยาวชนต้องมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาท่ีกระทบต่อพวกเขา พวกเขาก็ไม่สามารถจัดการกับปัญหาท้าทายเหล่า
น้ีได้ตามลำาพัง

โอก�สบ�งประก�รท่ีจำะช่วยเตรียมคว�มพร้อมเพ่ืออน�คตให้เย�วชนไทย ได้แก่

–  ให้ความรู้แก่ผู้นำาชุมชนเก่ียวกับประโยชน์ของการให้การศึกษาแก่เด็กทุกคนอย่างเท่าเทียม ซ่ึีงจะเป็นผลดีต่อชุมชน 
เช่น การดูแลสุขภาพและวิธีการดำาเนินธุรกิจท่ีดีข้ึน ยกตัวอย่างเช่นโครงการริเร่ิมโรงเรียนเป็นมิตรต่อเด็ก เร่ิมดำาเนิน
การโดยยูนิเซีฟเม่ือปี 2541 (1998) ในประเทศไทย มีเป้าหมายเพ่ือขยายโอกาสเข้าถึงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพ
ให้กับทุกคน โดยเฉพาะเด็กๆ ท่ีมีความเส่ียงหรือถูกกีดกัน 

–  สร้างโอกาสทางรายได้ท่ีดีข้ึนสำาหรับผู้ปกครอง เพ่ือให้พวกเขามีทรัพยากรเพียงพอต่อการดูแลครอบครัวและส่งเด็กๆ 
ทุกคนไปโรงเรียน

–  บริการและโครงการของภาครัฐท้ังระดับท้องถ่ินและระดับชาติกำาลังได้รับการพัฒนาข้ึนเพ่ือให้จัดสรรทุนสำาหรับโอกาส
ในการพัฒนาเยาวชนได้ดีข้ึน และเพ่ือสนับสนุนเยาวชนเม่ือพวกเขาวางแผนอนาคต โดยขณะน้ีอยู่ในระหว่างการตรวจ
สอบว่าประชาชนท้ังในพ้ืนท่ีเมืองและชนบทสามารถเข้าถึงบริการเหล่าน้ี ไทยเป็นประเทศตัวอย่างแห่งแรกในภูมิภาค
ท่ีรับเอา “คู่มือหลักสูตรด้านนโยบาย” เพ่ือความเท่าเทียมระหว่างเพศในสาขาวิชา STEM141 

–  ครอบครัวต่างๆ สามารถร่วมมือกันเพ่ือสนทนาอย่างสุภาพและเปิดเผย เป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมการรับฟังระหว่าง 
ผู้ใหญ่และเด็กท่ีช่วยสำารวจว่าบริบทท่ีเยาวชนดำาเนินชีวิตอยู่ในทุกวันน้ีอาจแตกต่างจากผู้ปกครองอย่างไร

–  องค์กรพัฒนาเอกชนโดยไม่แสวงหากำาไร (NGO) บางองค์กรออกเงินกู้ดอกเบ้ียตำ่าให้ครอบครัวนำาไปใช้จ่ายเก่ียวกับการ
เรียน เช่น นำาเงินไปซ้ืีอหนังสือ เคร่ืองแบบ และของใช้ท่ีจำาเป็น

–  โรงเรียนต่างๆ สามารถจัดทำาโครงการท่ีให้โอกาสผู้ปกครองมีส่วนร่วมและวางโครงสร้างให้ได้ส่ือสารกับครอบครัวเป็น
ประจำาตามปกติ

–  องค์กรต่างๆ ช่วยฝึกอบรมด้านอาชีพให้ผู้ปกครองและนักเรียน ทำาให้ครอบครัวมีรายได้มากข้ึน และมีความเป็นไปได้ท่ี
จะให้เด็กเล่าเรียนต่อไปพร้อมกับได้ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ

–  เยาวชนสามารถเข้าร่วมอย่างมีวัตถุประสงค์ในการสนทนาเก่ียวกับการปรับปรุงกระบวนการทางการเมือง ส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของประชาชนและการเคล่ือนไหวทางการเมือง และการสร้างสันติภาพ

–  จำานวนประชากรท่ีเป็นเยาวชนในปัจจุบันและการตัดสินใจเก่ียวกับขนาดของครอบครัวและการลงทุนด้านสุขภาพจะมี
บทบาทสำาคัญต่อการเติบโตและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การสนับสนุนท่ีท้าทายบรรทัดฐานเดิมด้านวัฒนธรรมและ
เพศก็สามารถสร้างความแตกต่างได้ ตัวอย่างเช่น โครงการพลังหญิงในกรุงเทพมหานครไม่เพียงช่วยแม่ท่ีมีความเส่ียง
และบุตรด้วยการให้บริการท่ีจับต้องได้ แต่ยังแก้ไขการตีตราแม่เล้ียงเด่ียวและการทารุณกรรมในสังคมไทยด้วย142
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