
แนวปฏิิบััติิท่ี่�ด่ีติามแนวที่างแที่นการกักตัิวสำำาหรับัเด็ีก
และครอบัครัว: 

แนวคิดีในการเสำริมสำร้างความค้้มครองเด็ีกและครอบัครัว 
ท่ี่� ม่ความเส่ำ�ยงต่ิอการถููกกักตัิวคนเข้้าเมืองข้องไที่ย

นัับแต่่ปีี 2562 ปีระเทศไทยเร่�มเป็ีนัผู้้�นัำ�ระดัับโลก

และภู้ม่ภู�ค ในัก�รดัำ�เน่ันัง�นัเพ่ื่�อยุต่่ก�รกักตั่วเด็ัก

ผู้้�เข้��เม่อง ในัวันัท่� 21 มกร�คม 2562 ตั่วแทนัจ�ก

หน่ัวยง�นัไทย 7 แห่งไดั�ลงนั�ม บัันทึึกความเข้้าใจ

การกำาหนดมาตรการและแนวทึางแทึนการกักตัวเด็ก

ไว้ในสถานกักตัวคนต่างด้าวเพ่ื่�อรอการส่งกลับั (ATD 

MOU) พื่ร�อมจัดัทำ�ม�ต่รฐ�นัก�รปีฏ่ิบัต่่ง�นั (SOPs) 

เพ่ื่�อดัำ�เน่ันัง�นัต่�มเอ็มโอย้น่ั�เม่�อเด่ัอนักันัย�ยนั 2562 

ต่�มหลักก�รทั�วไปีข้องเอ็มโอย้น่ั�และม�ต่รฐ�นัก�ร

ปีฏ่ิบัต่่ง�นั เด็ักไม่ควรถู้กกักตั่วเว�นัแต่่ม่ “คว�มจำ�เป็ีนั

อย่�งย่�งยวดั” และควรให�คว�มสำำ�คัญกับก�รเล่�ยงด้ั

โดัยครอบครัว และผู้ลปีระโยชน์ัส้ำงสุำดัข้องเด็ักต่�อง

เป็ีนัปัีจจัยท่�ม่อ่ทธ่ิพื่ลต่่อก�รตั่ดัส่ำนัใจ เด็ักและสำม�ช่ก

ในัครอบครัวท่�ไดั�รับก�รปีล่อยตั่วต่�มเอ็มโอย้น่ั� ไดั�รับ

ก�รสำนัับสำนุันัในัชุมชนั โดัยเอ็นัจ่โอทำ�หนั��ท่�ให�จัดัก�ร

ร�ยกรณ่ี และสำนัับสำนุันัก�รเข้��ถึูงบร่ก�ร โดัยร่วมม่อ

กับกรมก่จก�รเด็ักและเย�วชนั (ดัย.) กระทรวงก�ร

พัื่ฒนั�สัำงคมและคว�มมั�นัคงข้องมนุัษย์  

เอ็มโอย้น่ั�เป็ีนัผู้ลลัพื่ธ์ิอย่�งเป็ีนัร้ปีธิรรมจ�กคำ�มั�นัท่� 

พื่ลเอก ปีระยุทธ์ิ จันัทร์โอช� นั�ยกรัฐมนัต่ร่ ให�ไว�เม่�อ

เด่ัอนักันัย�ยนั 2559 ในัท่�ปีระชุมสุำดัยอดัผู้้�นัำ�โลกในั

ปีระเด็ันัว่กฤต่ผู้้�ล่�ภัูยท่�องค์ก�รสำหปีระช�ช�ต่่ กรุงน่ัวยอร์ก 

เพ่ื่�อยุต่่ก�รกักตั่วคนัเข้��เม่องต่่อเด็ักผู้้�ล่�ภัูยและผู้้�แสำวงห�ท่� 

ล่�ภัูย แม�ว่�นัับแต่่นัั�นัม� ปีระเทศไทยม่คว�มก��วหนั��อย่�ง

สำำ�คัญ แต่่ยังต่�องม่ก�รพัื่ฒนั�กฎหม�ย นัโยบ�ย และ

ขั้�นัต่อนัปีฏ่ิบัต่่ให�ด่ัขึ้�นั เพ่ื่�อคุ�มครองเด็ักและครอบครัว 

ซึึ่�งเส่ำ�ยงต่่อก�รกักตั่วคนัเข้��เม่อง ระหว่�งเด่ัอนัตุ่ล�คม 

2561 และกันัย�ยนั 2564 ม่เด็ักและครอบครัวจำ�นัวนั 

259 คนั ไดั�รับก�รปีล่อยตั่วจ�กสำถู�นักักตั่วคนัเข้��เม่อง 

อย่�งไรก็ด่ั เด็ักยังคงเส่ำ�ยงต่่อก�รกักตั่วคนัเข้��เม่องในั

ปีระเทศไทย เน่ั�องจ�กเอ็มโอย้น่ั�จะเร่�มม่ผู้ลบังคับใช�เม่�อ

เด็ักถู้กจับและกักตั่วแล�ว เด็ักอ�จไดั�รับก�รปีล่อยตั่วพื่ร�อม

กับแม่ ผู้้�เป็ีนัแม่ต่�องว�งเง่นัปีระกันัจำ�นัวนัม�กเพ่ื่�อให�ไดั�

รับก�รปีระกันัตั่วดั�วย ในัข้ณีะท่�พ่ื่อมักไม่ไดั�รับพ่ื่จ�รณี�

ให�ปีล่อยตั่วต่�มเอ็มโอย้น่ั� ส่ำงผู้ลให�ม่ก�รพื่ลัดัพื่ร�กจ�ก

ครอบครัว และสำร��งแรงกดัดัันัต่่อแม่ซึึ่�งต่�องกล�ยเป็ีนัผู้้�นัำ�

หลักเพ่ื่ยงคนัเด่ัยวข้องครอบครัว  

บัที่สำร้ปจากงานวิจัย  
กุุมภาพัันธ์์ 2565

1. อารัมภบัที่

1
แนวคิิดในการเสริมสร้างคิวามค้้ิมคิรองเด็กและคิรอบคิรัวท่ี่�ม่คิวามเส่�ยงต่่อการถููกกักตั่วคินเข้้าเมืองข้องไที่ย | บที่สร้ปจากงานวิจัย



ข้้อเสำนอแนะเพืื่�อพัื่ฒนากฎหมาย นโยบัาย และขั้�นติอนปฏิิบััติิ  
เพืื่�อย้ติิการกักตัิวคนเข้้าเมืองต่ิอเด็ีกและครอบัครัวในประเที่ศไที่ย 

1. จัดัทำ�กฎหม�ยระดัับช�ต่่เพ่ื่�อกำ�หนัดัข้�อห��มอย่�งชัดัเจนัต่่อก�รกักตั่วคนัเข้��เม่องต่่อเด็ักและ

ครอบครัวทุกคนั ในัเบ่�องต่�นัให�ปีระกันัว่� จะไม่ม่ก�รจับกุมและควบคุมตั่วเด็ักและครอบครัว 

และจะม่ก�รนัำ�แนัวท�งแทนัก�รกักตั่วต่�มกรอบส่ำทธ่ิม�ใช� โดัยไม่คำ�นึังถึูงสัำญช�ต่่ สำถู�นัะข้อง

ก�รเข้��เม่อง และพ่ื่�นัเพื่คว�มเป็ีนัม� 

2. จัดัทำ�กระบวนัก�รท่�เป็ีนัระบบและชัดัเจนั เพ่ื่�อให�ม่ก�รส่ำงต่่อเด็ักทุกคนั ไม่ว่�ม่สำถู�นัะข้องก�ร

เข้��เม่องอย่�งไรให�กับ ดัย. โดัยทันัท่ เพ่ื่�อให�ม่ก�รคัดักรอง ปีระเม่นั และเข้��ส่้ำกระบวนัก�รต่�ม

ระบบคุ�มครองเด็ักแห่งช�ต่่ 

3. จัดัทำ�กระบวนัก�รปีระเม่นัอ�ยุท่�เป็ีนัองค์รวมและสำอดัคล�องกับม�ต่รฐ�นัระหว่�งปีระเทศ 

4. ปีระกันัว่� เด็ักทุกคนัสำ�ม�รถูใช�ส่ำทธ่ิในัก�รแสำดังคว�มเห็นัและก�รม่ผู้้�รับฟัังทัศนัะข้องพื่วกเข้�

อย่�งจร่งจังในัทุกปีระเด็ันัท่�ส่ำงผู้ลกระทบต่่อต่นั ปีระกันัว่�ในัก�รดัำ�เน่ันัง�นัต่�มเอ็มโอย้น่ั� และ

ขั้�นัต่อนัก�รจัดัก�รกรณ่ีร�ยกรณ่ี เด็ักจะสำ�ม�รถูเข้��ร่วมในักระบวนัก�รตั่ดัส่ำนัใจทุกปีระก�ร ซึึ่�ง

ส่ำงผู้ลกระทบต่่อช่ว่ต่ข้องต่นัเอง และม่อ่ทธ่ิพื่ลเหน่ัอก�รตั่ดัส่ำนัใจเช่นันัั�นัอย่�งสำอดัคล�องต่�มอ�ยุ

และวุฒ่ภู�วะข้องต่นั 

5. สำร��งคว�มต่ระหนัักร้�และก�รยึดัมั�นัต่่อเอ็มโอย้น่ั�และม�ต่รฐ�นัก�รปีฏ่ิบัต่่ง�นักับกระทรวงทบวง

กรมท่�เก่�ยวข้�อง รวมทั�งรัฐบ�ลทั�งในัระดัับช�ต่่และท�องถู่�นั และผู้้�ม่ส่ำวนัไดั�ส่ำวนัเส่ำยท่�เก่�ยวข้�องกับ

ก�รดัำ�เน่ันัง�นั

6. ปีระกันัให�ม่ก�รดัำ�เน่ันัง�นัท่�ครอบคลุมทั�งสัำงคม โดัยเพ่ื่�มคว�มร่วมม่อกับชุมชนัในัท�องถู่�นั ภู�ค

ปีระช�สัำงคม ภู�คเอกชนั และผู้้�ม่ส่ำวนัไดั�ส่ำวนัเส่ำยอ่�นั ๆ ในัก�รจัดัก�รร�ยกรณ่ี ก�รจัดัก�รด้ัแล 

และก�รแสำวงห�ท�งออกท่�ยั�งย่นัสำำ�หรับเด็ักและครอบครัว

7. เค�รพื่ส่ำทธ่ิข้องเด็ักท่�จะม่ช่ว่ต่ครอบครัวและคว�มเป็ีนัเอกภู�พื่ข้องครอบครัว โดัยอนุัญ�ต่ให�เด็ัก

ไดั�อย่้ร่วมกับพ่ื่อแม่ในัชุมชนั อนุัญ�ต่ให�ปีล่อยตั่วทั�งพ่ื่อและแม่ และให�ข้จัดัข้�อกำ�หนัดัเก่�ยวกับก�ร

ปีระกันัตั่ว ซึึ่�งจะทำ�ให�ม่แหล่งทุนัสำนัับสำนุันัท่�สำำ�คัญเพ่ื่�อให�ก�รช่วยเหล่อเด็ักและครอบครัวระหว่�ง

ท่�อย่้ในัชุมชนั 

8. ปีระกันัว่� ม่ก�รแต่่งตั่�งผู้้�อนุับ�ลให�กับเด็ักท่�เด่ันัท�งโดัยลำ�พัื่ง ให�คว�มสำำ�คัญกับก�รค�นัห�

ครอบครัวโดัยคำ�นึังถึูงผู้ลปีระโยชน์ัส้ำงสุำดัข้องเด็ักและช่วยให�พื่วกเข้�ไดั�รับก�รเล่�ยงด้ัในัชุมชนั 

แทนัท่�จะเป็ีนัก�รเล่�ยงด้ัในัร้ปีแบบสำถู�บันั กรณ่ีท่�ต่�องใช�ก�รเล่�ยงด้ัในัร้ปีแบบสำถู�บันั ให�ใช�เป็ีนั

ม�ต่รก�รสุำดัท��ย และต่�องไม่เป็ีนัร้ปีแบบอ่�นัข้องก�รกักตั่ว 

2
แนวปฏิิบััติิท่ี่�ด่ีติามแนวที่างแที่นการกักตัิวสำำาหรับัเด็ีกและครอบัครัว:



9. เค�รพื่และปีฏ่ิบัต่่ต่�มส่ำทธ่ิดั��นัก�รศึกษ� โดัยปีระกันัว่� เด็ักผู้้�ล่�ภัูยและเด็ักผู้้�อพื่ยพื่ทุกคนั

สำ�ม�รถูสำมัครเข้��เร่ยนัในัโรงเร่ยนัรัฐ และให�คว�มสำนัับสำนุันัดั��นัภู�ษ�และอ่�นั ๆ เพ่ื่�อช่วยให�

พื่วกเข้�สำ�ม�รถูเข้��เร่ยนัในัระดัับชั�นัท่�เหม�ะสำมกับวัยไดั� 

10. ปีระกันัว่� โรงพื่ย�บ�ลรัฐสำนัับสำนุันัก�รเข้��ถึูงดั��นัก�รด้ัแลสุำข้ภู�พื่สำำ�หรับเด็ักและครอบครัวท่�

เป็ีนัผู้้�ล่�ภัูยและเด็ักผู้้�อพื่ยพื่ทุกคนั ไม่ว่�จะม่เอกสำ�รหร่อไม่และม่สำถู�นัะดั��นักฎหม�ยอย่�งไร ในั

ระดัับท่�ทัดัเท่ยมกับคนัสัำญช�ต่่ไทย 

11. ปีระกันัว่� กรอบก�รดัำ�เน่ันัง�นัดั��นัคนัเข้��เม่องข้องปีระเทศไทยม่คว�มละเอ่ยดัอ่อนัดั��นัเพื่ศ

สำภู�พื่ ต่อบสำนัองคว�มต่�องก�รข้องคนัทุกเพื่ศสำภู�พื่ และให�พ่ื่จ�รณี�คว�มต่�องก�รเป็ีนัพ่ื่เศษข้อง

ผู้้�หญ่งและเด็ักผู้้�หญ่ง  

12. อบรม ต่่ดัต่�มผู้ล และกำ�กับด้ัแลเจ��หนั��ท่�ทุกคนัท่�ดัำ�เน่ันัง�นัต่�มเอ็มโอย้น่ั�และม�ต่รฐ�นัก�ร

ปีฏ่ิบัต่่ง�นั ในัปีระเด็ันัคว�มอ่อนัไหวดั��นัเพื่ศสำภู�พื่และก�รไม่เล่อกปีฏ่ิบัต่่ เม่�อต่�องรับม่อกับผู้้�

หญ่งและเด็ักผู้้�หญ่งซึึ่�งเป็ีนัผู้้�ล่�ภัูยและผู้้�อพื่ยพื่

13. สำร��งคว�มร่วมม่อในัระดัับต่่�ง ๆ ข้องภู�ครัฐ องค์กรภู�คปีระช�สัำงคม องค์ก�รสำหปีระช�ช�ต่่

และผู้้�ม่ส่ำวนัไดั�ส่ำวนัเส่ำยอ่�นั ๆ  ท่�เก่�ยวข้�อง ต่รวจสำอบให�แน่ัใจว่�ม่ก�รต่่ดัต่�มและก�รปีระเม่นัผู้ล

ก�รดัำ�เน่ันัก�รข้องเอ็มโอย้เป็ีนัปีระจำ�ทุกปีีเพ่ื่�อปีระเม่นัคว�มสำำ�เร็จ ข้�อท��ท�ยและคว�มค่บหนั��

ในัก�รดัำ�เน่ันัก�ร และใช�บทเร่ยนัท่�พื่บในัก�รเร่ยนัร้�ท่�จะเสำร่มสำร��งก�รคุ�มครองเด็ักและครอบครัว

ท่�เส่ำ�ยงต่่อก�รถู้กกักขั้งในัปีระเทศไทย

ฉัันที่ามติิสำากลท่ี่�เพิื่�มข้้�นเพืื่�อสำนับัสำน้นการย้ติิการกักตัิวเด็ีกผูู้้เข้้าเมือง

ก�รกักตั่วส่ำงผู้ลกระทบดั��นัลบท่�ลึกซึึ่�งต่่อสุำข้ภู�พื่ท�งก�ย  

พัื่ฒนั�ก�ร อ�รมณ์ี และจ่ต่ใจข้องเด็ัก ก�รกักตั่วแม�เพ่ื่ยง

ระยะสัำ�นัส่ำงผู้ลกระทบในัระยะย�วต่่อพัื่ฒนั�ก�รดั��นัสำต่่

ปัีญญ�ข้องเด็ัก และสุำข้ภู�พื่ท�งก�ยและใจข้องพื่วกเข้�  

ผู้ลกระทบจ�กก�รกักตั่วยังอ�จเก่ดัขึ้�นัต่่อสัำงคมในัทุกระดัับ 

เพื่ร�ะต่�องม่ก�รจัดัสำรรทรัพื่ย�กรเพ่ื่�อก�รกักตั่ว แทนัท่�จะ

นัำ�ทรัพื่ย�กรนัั�นัไปีใช�กับแนัวท�งแทนัก�รกักตั่วในัชุมชนั

ไดั� ซึึ่�งจะให�ปีระโยชน์ัต่่อชุมชนัท่�รองรับ รวมทั�งชุมชนัผู้้�

อพื่ยพื่ เม่�อเด็ักและครอบครัวไดั�รับก�รปีล่อยตั่วออกม� 

สัำงคมต่�องแบกรับต่�นัทุนัท�งก�รเง่นัและสัำงคมเพ่ื่�อจัดัก�ร

กับอ�ก�รและผู้ลลัพื่ธ์ิจ�กก�รกักตั่วเช่นันัั�นั  

ในัช่วงหล�ยปีีท่�ผู่้�นัม� ม่ฉัันัท�มต่่ระดัับสำ�กลม�กขึ้�นัว่� 

รัฐควรดัำ�เน่ันัง�นัเพ่ื่�อมุ่งส่้ำก�รข้จัดัก�รกักตั่วเด็ักผู้้�เข้��เม่อง

ทั�งหมดั ยกตั่วอย่�งเช่นั รัฐต่่�ง ๆ ให�คว�มเห็นัชอบต่่อ

วััตถุุประสงค์์ข้้อ 13(ซ) ข้องข้้อตกลงระหว่ัางประเทศ

เพ่ื่�อการโยกย้ายถุ่�นฐานท่�ปลอดภััย เป็นระเบ่ียบี และ

ปกต่ (GCM) เพ่ื่�อยุต่่ก�รกักตั่วเด็ักผู้้�เข้��เม่อง โดัยปีระกันั 

ให�ต่�องม่และสำ�ม�รถูเข้��ถึูงแนัวท�งแทนัก�รกักตั่วท่�

เป็ีนัท�งเล่อกหล�ยปีระก�รท่�ไม่ม่ก�รควบคุมตั่ว และ

สำอดัคล�องกับกฎหม�ยระหว่�งปีระเทศ ในัทำ�นัองเด่ัยว 

กันั ในัย่อหนั�� 60 ข้องข้้อตกลงระหว่ัางประเทศว่ัาด้วัย

ผู้้้ล่�ภััย รัฐเห็นัชอบแนัวท�งแทนัก�รกักตั่วในัชุมชนั โดัย

เฉัพื่�ะสำำ�หรับเด็ัก
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การเร่ยนรู้แบับัเพืื่�อนช่่วยเพืื่�อนในระดัีบัโลกและระดัีบัภูมิภาคเก่�ยวกับัแนวที่าง
เลือกแที่นการกักตัิวสำำาหรับัเด็ีกและครอบัครัว

เพ่ื่�อดัำ�เน่ันัก�รต่�มม�ต่รฐ�นัระดัับสำ�กลและระดัับภู้ม่ภู�คเหล่�น่ั� และก�รพัื่ฒนั�ในัก�รยุต่่ก�รกักตั่วเด็ัก 

ผู้้�เข้��เม่อง ภู�ค่เคร่อข่้�ยห�องกักสำ�กล (IDC) ไดั�ทำ�ง�นัร่วมกับพัื่นัธิม่ต่รเพ่ื่�อจัดัก่จกรรมก�รเร่ยนัร้�แบบ

เพ่ื่�อนัช่วยเพ่ื่�อนัระหว่�งหน่ัวยง�นัภู�ครัฐในัระดัับต่่�ง ๆ ภู�คปีระช�สัำงคม และ องค์ก�รสำหปีระช�ช�ต่่  

เพ่ื่�อแบ่งปัีนัแนัวปีฏ่ิบัต่่ท่�ด่ั ข้�อท��ท�ยและบทเร่ยนัท่�ไดั�รับในัก�รดัำ�เน่ันัก�รเก่�ยวกับแนัวท�งเล่อกแทนัก�ร

กักตั่วสำำ�หรับเด็ักและครอบครัว รัฐบ�ลไทยม่บทบ�ทสำำ�คัญในัง�นัต่่�ง ๆ เหล่�น่ั� รวมถึูงก�รร่วมเป็ีนั 

เจ��ภู�พื่ในัก่จกรรมแลกเปีล่�ยนัหล�ยครั�งและไดั�แบ่งปัีนัคว�มสำำ�เร็จและบทเร่ยนัท่�ไดั�รับจ�กก�รดัำ�เน่ันัก�ร

ต่�มเอ็มโอย้กับปีระเทศเพ่ื่�อนับ��นั ซึึ่�งไทยไดั�สำนัับสำนุันัคว�มพื่ย�ย�มในัก�รเสำร่มสำร��งก�รคุ�มครองเด็ักและ

ครอบครัวในัปีระเทศอ่�นั ๆ อ่กดั�วย

ตั่วอย่�งข้องก�รเร่ยนัร้�แบบเพ่ื่�อนัช่วยเพ่ื่�อนั ไดั�แก่ เวท่ก�รเร่ยนัร้�แบบเพ่ื่�อนัช่วยเพ่ื่�อนัในัระดัับภู้ม่ภู�คและ

โครงก�รก�รเร่ยนัร้�และก�รดัำ�เน่ันัก�รเก่�ยวกับแนัวท�งเล่อกแทนัก�รกักตั่วเด็ักผู้้�เข้��เม่องซึึ่�งจัดัโดัย IDC 

และ Asia Dialogue on Forced Migration (ADFM) โดัยม่หน่ัวยง�นัภู�ครัฐและภู�คปีระช�สัำงคมท่�เข้��

ร่วมจ�กปีระเทศไทย อ่นัโดัน่ัเซ่ึ่ย ม�เลเซ่ึ่ย และน่ัวซ่ึ่แลนัด์ั ตั่วอย่�งเพ่ื่�มเต่่ม ค่อ เวท่ก�รเร่ยนัร้�แบบเพ่ื่�อนั

ช่วยเพ่ื่�อนั โดัย UN Network on Migration Working Group on Alternative to Detention (ร่วมจัดัโดัย 

IDC, UNICEF และ UNHCR)

ค์ณะกรรมการว่ัาด้วัยส่ทธ่ิเด็กแห่งสหประชาชาต่  

ม่หนั��ท่�กำ�กับด้ัแลก�รดัำ�เน่ันัง�นัต่�มอนุัสัำญญ�ว่�ดั�วย 

ส่ำทธ่ิเด็ัก ซึึ่�งเป็ีนัสำนัธ่ิสัำญญ�ระหว่�งปีระเทศท่�สำำ�คัญต่่อ 

ส่ำทธ่ิเด็ัก และไดั�เคยอธ่ิบ�ยว่� ก�รกักตั่วคนัเข้��เม่อง

ต่่อเด็ักเป็นการละเม่ดส่ทธ่ิเด็กในทุกกรณ่ และไม่ตอบี

สนองต่อประโยชน์ส้งสุดข้องเด็กไม่ว่ัากรณ่ใด และเป็น

ส่�งท่�ไม่ชอบีธิรรม แม�ว่�ข้�อ 37 ข้องอนุัสัำญญ�ว่�ดั�วย

ส่ำทธ่ิเด็ัก กำ�หนัดัให�ก�รกักตั่วเด็ักเป็ีนัม�ต่รก�รสุำดัท��ย 

คณีะกรรมก�รว่�ดั�วยส่ำทธ่ิเด็ักแห่งสำหปีระช�ช�ต่่ และ

คณีะกรรมก�รว่�ดั�วยก�รคุ�มครองส่ำทธ่ิข้องแรงง�นั 

โยกย��ยถู่�นัฐ�นัและสำม�ช่กครอบครัว ไดั�ย่นัยันัว่� 

‘มาตรการสุดท้าย’ ในข้้อ 37(ข้) ข้องอนุัสัำญญ�ว่�ดั�วย

ส่ำทธ่ิเด็ัก ไม่ม่ผู้ลบัีงคั์บีใช้ในกรณ่ท่�เป็นการกักตัวั 

ค์นเข้้าเม่อง

ต่�มปฏ่ิญญาอาเซ่ยนว่ัาด้วัยส่ทธ่ิเด็กในบีร่บีทข้องการ

อพื่ยพื่โยกย้ายถุ่�นฐาน และแผู้นัปีฏ่ิบัต่่ก�รระดัับภู้ม่ภู�ค 

รัฐอ�เซ่ึ่ยนัยังเห็นัชอบต่่อก�ร “ส่ำงเสำร่มหลักก�รปีระโยชน์ั

ส้ำงสุำดัข้องเด็ัก โดัยรัฐควรทำ�ง�นัเพ่ื่�อพัื่ฒนั�ขั้�นัต่อนัและ

ม�ต่รก�รท�งเล่อกแทนัก�รกักตั่วเด็ัก เพ่ื่�อลดัผู้ลกระทบ 

และปีระกันัว่�เด็ักจะไดั�อย่้กับครอบครัวในัสำภู�พื่แวดัล�อม

ท่�ไม่ใช่ก�รกักตั่ว ม่ส่ำ�งแวดัล�อมท่�สำะอ�ดั และปีลอดัภัูย” 

(ข้�อ 9) 

1 For more information, see International Detention Coalition (IDC), Asia Pacific Virtual Peer-Learning Workshops, 7 July 
2021. The launch of the Regional Peer Learning Platform was held in Bangkok, Thailand in November 2019 and co-hosted 
with the Thai Ministry of Social Development and Human Security. 
2 For further information, see United Nations Network on Migration, Thematic Working Group: Alternatives to Detention. 
The Thai government has officially co-hosted all 3 global peer-learning events.
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กฎหม�ยระดัับช�ต่่ในั ไอร์แลนด์ เม็กซ่โก เอกวัาดอร์ โค์ลอมเบ่ีย และค์อสตาร่กา ห��มไม่ให�ใช�

ก�รกักตั่วคนัเข้��เม่องต่่อเด็ักทุกกลุ่ม ปีระเทศอ่�นั ๆ ห��มก�รใช�ก�รกักตั่วคนัเข้��เม่องสำำ�หรับเด็ักบ�ง

กลุ่ม อย่�งเช่นั ในัตุรก่ ซึึ่�งเป็ีนัปีระเทศท่�รองรับผู้้�ล่�ภัูยม�กสุำดัในัโลก แต่่ม่ข้�อห��มต่�มกฎหม�ยไม่ให�

กักตั่วเด็ักผู้้�แสำวงห�ท่�ล่�ภัูยและเด่ันัท�งโดัยลำ�พัื่ง รวมทั�งในักรณ่ีข้องไซปรัส

1. แนวที่างแที่นการกักตัิวเด็ีกและครอบัครัวติามกรอบัสิำที่ธิิเป็นอย่างไร? 

ก. ม่ข้้อห้ามต่ิอการกักตัิวคนเข้้าเมืองทัี่�งในกฎหมายและ/หรือนโยบัาย และในที่าง
ปฏิิบััติิจะไม่ม่การกักตัิวเด็ีก 

เพ่ื่�อยุต่่ก�รกักตั่วเด็ักผู้้�เข้��เม่องและเพ่ื่�อสำร��งพ่ื่�นัฐ�นัท่�นัำ�ไปีส่้ำแนัวท�งแทนัก�รกักตั่วต่�มกรอบส่ำทธ่ิ 

จำ�เป็ีนัต่�องม่กฎหม�ยและ/หร่อนัโยบ�ยระดัับช�ต่่ เพ่ื่�อจัดัทำ�ข้้อห้ามท่�ชัดเจนต่อการกักตัวัค์นเข้้า

เม่อง

ข้. การคัดีกรอง การประเมิน และการส่ำงตัิวเด็ีกเข้้าสู่ำระบับัค้้มครองเด็ีกแห่งช่าติิ 
และหน่วยงานค้้มครองเด็ีกแห่งช่าติิที่ำาหน้าท่ี่� รับัผิู้ดีช่อบัหลัก 

เด็ักผู้้�ล่�ภัูยและผู้้�อพื่ยพื่ควรสำ�ม�รถูเข้้าส่้ระบีบีคุ้์มค์รองเด็กแห่งชาต่โดยไม่ม่การเล่อกปฏ่ิบัีต่ 

สำอดัคล�องกับอนุัสัำญญ�ว่�ดั�วยส่ำทธ่ิเด็ัก ก�รสำนัับสำนุันัให�เด็ักเข้��ส่้ำระบบคุ�มครองเด็ักแห่งช�ต่่ ยัง

หม�ยถึูงว่�หน่วัยงานให้การคุ้์มค์รองและสวััสด่การต่อเด็ก จะเป็ีนัผู้้�รับผู่้ดัชอบหลักในัก�รด้ัแลและ

คว�มปีลอดัภัูยสำำ�หรับเด็ักผู้้�ล่�ภัูยและผู้้�อพื่ยพื่ แทนัท่�จะเป็ีนัหน่ัวยง�นัต่รวจคนัเข้��เม่อง/หน่ัวยง�นั

ด้ัแลพื่รมแดันัปีระเทศ 

สำำ�หรับเด็ักท่�เด่นทางโดยลำาพัื่งหร่อพื่ลัดพื่รากจากค์รอบีค์รัวั รัฐยังม่คว�มรับผู่้ดัชอบเพ่ื่�มเต่่มท่�จะ

ต่�องจำ�แนัก ขึ้�นัทะเบ่ยนั คัดักรอง และปีระเม่นัโดัยทันัท่ และคุ�มครองพื่วกเข้�จนักว่�จะม่ท�งออก

ในัระยะย�วท่�เหม�ะสำม ขั้�นัต่อนัการประเม่นอายุควรสำอดัคล�องกับม�ต่รฐ�นัระหว่�งปีระเทศ และ

ให�ใช�เป็ีนัม�ต่รก�รสุำดัท��ย กรณ่ีท่�ม่เหตุ่ผู้ลให�เก่ดัข้�อสำงสัำยอย่�งจร่งจังต่่ออ�ยุข้องบุคคล และกรณ่ี

ท่�เป็ีนัไปีเพ่ื่�อปีระโยชน์ัส้ำงสุำดัข้องเด็ักท่�จะต่�องทำ�ก�รปีระเม่นั และต่�องทำ�ในัลักษณีะท่�เป็ีนัองค์รวม 

คว�มปีลอดัภัูย คว�มละเอ่ยดัอ่อนัต่่อเด็ักและเพื่ศสำภู�พื่  
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ในัไอร์แลนด์ เด็ักและครอบครัวรวมทั�งเด็ักท่�เด่ันัท�งโดัยลำ�พัื่งและพื่ลัดัพื่ร�กจ�กครอบครัว สำ�ม�รถูเข้��ส่้ำ

ระบบคุ�มครองเด็ักแห่งช�ต่่ ภู�ยใต่�ก�รด้ัแลข้องหน่ัวยง�นั Tulsa ซึึ่�งเป็ีนัหน่ัวยง�นัดั��นัเด็ักและครอบครัว 

ในัเยอรมน่ เด็ักท่�เด่ันัท�งโดัยลำ�พัื่งจะเข้��ส่้ำระบบสำวัสำด่ัก�รเย�วชนัแห่งช�ต่่ โดัยหน่ัวยง�นัดั��นัเด็ักและ

เย�วชนัจะรับผู่้ดัชอบต่่อเด็ักคนัดัังกล่�ว จะม่ก�รแต่่งตั่�งผู้้�อนุับ�ลต่�มกฎหม�ย จัดัห�ท่�พัื่กท่�เหม�ะสำมให� 

และห�ท�งต่่ดัต่่อกับครอบครัว ในัโค์ลอมเบ่ีย แนัวปีฏ่ิบัต่่ดั��นัก�รเข้��เม่องกำ�หนัดัให�ส่ำงตั่วเด็ักท่�เด่ันัท�งโดัย

ลำ�พัื่งและพื่ลัดัพื่ร�กจ�กครอบครัวและเด็ักผู้้�แสำวงห�ท่�ล่�ภัูย เข้��ส่้ำบร่ก�รคุ�มครองเด็ักเพ่ื่�อปีระกันัส่ำทธ่ิข้อง

พื่วกเข้�

ค. ความร่วมมือท่ี่�เกิดีข้้�นในท้ี่กระดัีบัระหว่างรัฐบัาลและผูู้้ม่ส่ำวนได้ีส่ำวนเส่ำยในภาค
ประช่าสัำงคม และการม่ส่ำวนร่วมข้องช้่มช่น 

การบีร่หารค์นเข้้าเม่องระดับีท้องถุ่�นม่คว�มสำำ�คัญม�กขึ้�นั โดัยค์วัามร่วัมม่อระหว่ัางภัาค์ประชา

สังค์มกับีรัฐบีาลในระดับีเทศบีาล/ท้องถุ่�น ไดั�รับคว�มสำนัใจม�กขึ้�นัในัหล�ยปีระเทศ และส่ำงผู้ลให�

เก่ดัก�รดัำ�เน่ันัง�นัท่�เป็ีนัองค์รวมและสำร��งสำรรค์ม�กขึ้�นัสำำ�หรับเด็ักและครอบครัวในับร่บทข้องก�ร

โยกย��ยถู่�นัฐ�นั 

ในัสว่ัเดน หน่ัวยง�นัต่รวจคนัเข้��เม่องสำว่เดันั คณีะกรรมก�รสุำข้ภู�พื่และสำวัสำด่ัก�รแห่งช�ต่่ หน่ัวยง�นัต่รวจ

สำอบดั��นัสุำข้ภู�พื่และก�รด้ัแลท�งสัำงคม และหน่ัวยง�นัก�รศึกษ�ระดัับช�ต่่ เป็ีนัหน่ัวยง�นัหลักข้องรัฐท่�

รับผู่้ดัชอบต่่อก�รรับและขึ้�นัทะเบ่ยนัเด็ักท่�เด่ันัท�งโดัยลำ�พัื่ง โดัยจะม่ก�รส่ำงตั่วเด็ักท่�เด่ันัท�งโดัยลำ�พัื่งและ

ครอบครัวไปียังหน่ัวยง�นัระดัับเทศบ�ล ท่�ม่หนั��ท่�เล่�ยงด้ัพื่วกเข้�ภู�ยในัพ่ื่�นัท่�ก�รด้ัแลข้องเทศบ�ลนัั�นั หน่ัวย

ง�นัข้องเทศบ�ลจะทำ�ง�นัอย่�งใกล�ช่ดักับภู�คปีระช�สัำงคม โดัยถู่อว่�พื่วกเข้�เป็ีนัผู้้�เช่�ยวช�ญและผู้้�สำนัับสำนุันั

ท�งออกท่�สำร��งสำรรค์ ในัเม็กซ่โก ก�รปีฏ่ิร้ปีกฎหม�ยในัปีี 2563 เป็ีนัก�รต่อกยำ��ข้�อห��มต่่อก�รกักตั่วเด็ัก

ดั�วยเหตุ่ผู้ลข้องก�รเข้��เม่อง ก�รปีฏ่ิร้ปีเช่นัน่ั�ยังนัำ�ไปีส่้ำก�รจัดัตั่�งกรมบร่ก�รครอบครัว (DIF)  

และสำำ�นัักง�นัคุ�มครองเด็ัก ทั�งในัระดัับสำหพัื่นัธิรัฐและระดัับรัฐ ซึึ่�งจะรับผู่้ดัชอบต่่อก�รคุ�มครองเด็ักผู้้�เข้��เม่อง  

และก�รจำ�แนักปีระโยชน์ัส้ำงสุำดัข้องเด็ัก เด็ักท่�เด่ันัท�งโดัยลำ�พัื่งและครอบครัวจะไดั�รับสำถู�นัะข้องผู้้�เข้��

เม่องต่�มหลักมนุัษยธิรรมเป็ีนัก�รชั�วคร�ว ในัข้ณีะท่� DIF จะรับผู่้ดัชอบต่่อก�รให�คว�มช่วยเหล่อดั��นั

สัำงคม (ท่�อย่้อ�ศัย อ�ห�ร ก�รด้ัแลสุำข้ภู�พื่) ก�รปีระสำ�นัง�นัและร่วมม่อกับหน่ัวยง�นัข้องรัฐและภู�ค

ปีระช�สัำงคมระดัับเทศบ�ล ระดัับรัฐ และสำหพัื่นัธิรัฐ เม็กซ่ึ่โกยังจัดัตั่�งคณีะกรรมก�รคุ�มครองเด็ักผู้้�เข้��เม่อง

และผู้้�แสำวงห�ท่�ล่�ภัูย โดัยปีระกอบดั�วยกระทรวงต่่�ง ๆ คณีะกรรมก�รส่ำทธ่ิมนุัษยชนัแห่งช�ต่่ หน่ัวยง�นั

สำหปีระช�ช�ต่่ และภู�คปีระช�สัำงคม คณีะกรรมก�รม่บทบ�ทในัก�รกำ�หนัดันัโยบ�ยระดัับช�ต่่เพ่ื่�อคุ�มครอง

เด็ักผู้้�เข้��เม่องและผู้้�แสำวงห�ท่�ล่�ภัูยในัปีระเทศ รวมทั�งพ่ื่ธ่ิก�รระดัับช�ต่่เพ่ื่�อคุ�มครองเด็ักผู้้�เข้��เม่อง ซึึ่�งปัีจจุบันั

อย่้ระหว่�งก�รดัำ�เน่ันัง�นัในัทั�ง 32 รัฐ 
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ง. การไม่เลือกปฏิิบััติิ รวมทัี่�งการเข้้าถู้งอย่างเท่ี่าเท่ี่ยมต่ิอการดูีแลส้ำข้ภาพื่และ
การศ้กษา 

กฎหม�ยระดัับช�ต่่ควรกำ�หนัดัให�เด็ักผู้้�ล่�ภัูยและผู้้�อพื่ยพื่สำ�ม�รถูเข้้าถึุงอย่างเท่าเท่ยมโดยม่ส่ทธ่ิ

เช่นเด่ยวักับีเด็กค์นอ่�นโดยไม่ม่การเล่อกปฏ่ิบัีต่ ทั�งน่ั�รวมถึูงข้�อกำ�หนัดัท่�ช่วยให�เด็ักทุกคนัสำ�ม�รถู

เข้��ถึูงการด้แลสุข้ภัาพื่และการศึกษาในัระดัับเด่ัยวกันั ไม่ว่�จะม่สำถู�นัะข้องก�รเข้��เม่องอย่�งไร 

ในัโปรตุเกส เด็ักทุกคนัไดั�รับก�รปีฏ่ิบัต่่โดัยไม่ม่ก�รเล่อกปีฏ่ิบัต่่ ในัแง่ก�รเข้��ถึูงบร่ก�รขั้�นัพ่ื่�นัฐ�นั 

รวมทั�งก�รด้ัแลสุำข้ภู�พื่และก�รศึกษ� ไม่ว่�พื่วกเข้�จะเป็ีนัช�วโปีรตุ่เกสำหร่อเป็ีนัคนัต่่�งช�ต่่ ในั

เกาหล่ใต้ ผู้้�ล่�ภัูยสำ�ม�รถูเข้��ถึูงหลักปีระกันัสัำงคมไดั�ในัระดัับเด่ัยวกับพื่ลเม่องข้องเก�หล่ใต่� โดัยก�ร

ด้ัแลสุำข้ภู�พื่ข้องผู้้�ล่�ภัูยจะไดั�รับก�รสำนัับสำนุันัทุนัจ�กรัฐบ�ล ผู้้�แสำวงห�ท่�ล่�ภัูยและล้กจะสำ�ม�รถูเข้��

ถึูงก�รศึกษ� ทั�งในัชั�นัปีระถูมและมัธิยม อย่�งเท่�เท่ยมกับพื่ลเม่อง ในัโค์ลอมเบ่ียซึึ่�งม่ผู้้�ล่�ภัูยและผู้้�

อพื่ยพื่ช�วเวเนัซุึ่เอล�ปีระม�ณี 1.7 ล��นัคนั โดัยปีระม�ณี 460,000 คนั เป็ีนัเด็ักวัยเร่ยนั พื่วกเข้�

สำ�ม�รถูเข้��ถึูงก�รศึกษ�และก�รรักษ�พื่ย�บ�ลฉุักเฉ่ันั ตั่�งแต่่ปีี 2562 รัฐบ�ลไดั�ให�สัำญช�ต่่แก่เด็ัก

ช�วเวเนัซุึ่เอล�ท่�เก่ดัในัโคลัมเบ่ยม�กกว่� 36,000 คนั

จ. ม่การใช้่การบัริหารจัดีการกรณ่ีเพืื่�อสำนับัสำน้นเด็ีกและครอบัครัว ให้เข้้าถู้ง
บัริการระหว่างอยู่ในกระบัวนการติรวจคนเข้้าเมือง 

ผู้้�จัดัก�รร�ยกรณ่ีจัดัให�ม่และปีระสำ�นัง�นัก�รเข้��ถึูงบร่ก�ร เพ่ื่�อสำนัับสำนุันัสุำข้ภู�พื่และสำวัสำด่ัก�รข้อง

บุคคลต่่�ง ๆ ระหว่�งอย่้ในักระบวนัก�รต่รวจคนัเข้��เม่อง ก�รจัดัก�รร�ยกรณ่ีอ�จเป็ีนัหนั��ท่�ข้อง

นัักสัำงคมสำงเคร�ะห์ ภู�คปีระช�สัำงคม หร่อเจ��หนั��ท่�ผู้้�เช่�ยวช�ญจ�กหน่ัวยง�นัต่รวจคนัเข้��เม่อง 

อย่�งไรก็ด่ั ผู้้�จัดัก�รร�ยกรณ่ีไม่ไดั�เป็ีนัผู้้�ตั่ดัส่ำนัใจในัปีระเด็ันัท่�เก่�ยวข้�องกับสำถู�นัะข้องก�รเข้��เม่อง

ข้องบุคคล ม่ก�รพ่ื่ส้ำจน์ัแล�วว่� ท�งเล่อกท่�อย่้บนัพ่ื่�นัฐ�นัก�รบร่ห�รจัดัก�รกรณ่ีปีระสำบคว�มสำำ�เร็จ

เป็ีนัอย่�งด่ัในัก�รคุ�มครองส่ำทธ่ิและสำวัสำด่ัภู�พื่ข้องผู้้�ล่�ภัูย ผู้้�แสำวงห�ท่�ล่�ภัูย และผู้้�อพื่ยพื่ ทั�งยังส่ำงผู้ล

ให�เก่ดัก�รปีฏ่ิบัต่่ต่�มกระบวนัก�รจำ�แนักสำถู�นัะข้องก�รเข้��เม่องเป็ีนัอย่�งด่ั และม่อัต่ร�ก�รหลบ

หน่ัท่�นั�อย 
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นัับแต่่ปีี 2560 เค์ร่อข่้ายแนวัทางแทนการกักตัวัแห่งยุโรป (EATDN) รณีรงค์กดัดัันัให�ยุต่่ก�รกักตั่วคนั

เข้��เม่อง โดัยจัดัให�ม่ก�รนัำ�ร่องแนัวท�งแทนัก�รกักตั่วท่�ม่พ่ื่�นัฐ�นัจ�กก�รจัดัก�รร�ยกรณ่ี และนัำ�เสำนัอผู้ล

สำำ�เร็จท่�เก่ดัขึ้�นั จ�กก�รปีระเม่นัระยะ 2 ปีี ข้องโครงก�รนัำ�ร่อง 3 โครงก�รข้อง EATDN (ในับัลแกเร่ย 

ไซึ่ปีรัสำ และโปีแลนัด์ั) ช่�ให�เห็นัว่� ก�รจัดัก�รร�ยกรณ่ีส่ำงผู้ลกระทบดั��นับวกต่่อคว�มสำ�ม�รถูและศักยภู�พื่

ข้องบุคคลในัก�รดัำ�เน่ันัง�นัเพ่ื่�อแก�ปัีญห�ร�ยกรณ่ี และช่วยให�พื่วกเข้�เข้��ร่วมในักระบวนัก�รต่รวจคนัเข้��

เม่องนั�นัขึ้�นั ก�รบร่ห�รจัดัก�รร�ยกรณ่ียังส่ำงผู้ลกระทบอย่�งสำำ�คัญต่่อสำวัสำด่ัภู�พื่และก�รม่ส่ำวนัร่วมข้อง

บุคคล ในัสหรัฐฯ โครงก�รก�รบร่ห�รจัดัก�รกรณ่ีข้องครอบครัว (FCMP) สำนัับสำนุันัให�ครอบครัวท่�แสำวงห�

ท่�ล่�ภัูยบร่เวณีพื่รมแดันั เข้��ส่้ำโครงก�รก�รบร่ห�รจัดัก�รร�ยกรณ่ี แทนัก�รกักตั่วคนัเข้��เม่อง ก�รบร่ห�ร

จัดัก�รร�ยกรณ่ีปีระสำ�นัง�นัให�พื่วกเข้�เข้��ถึูงบร่ก�รท�งก�รแพื่ทย์และกฎหม�ย ก�รสำมัครเข้��เร่ยนั ก�ร

เร่ยนัภู�ษ�อังกฤษ และคว�มช่วยเหล่อเก่�ยวกับเอกสำ�รปีระจำ�ตั่ว ในักร่ซ METAdrasi เป็ีนัเอ็นัจ่โอข้องกร่ซึ่

ท่�ทำ�โครงก�รสำนัับสำนุันัก�รใช�ช่ว่ต่อย่�งเป็ีนัอ่สำระข้องเด็ักท่�เด่ันัท�งโดัยลำ�พัื่ง โครงก�รน่ั�ม่เป้ี�หม�ยเพ่ื่�อหล่ก

เล่�ยงก�รใช�ก�รกักตั่วคนัเข้��เม่องกับเด็ักท่�เด่ันัท�งโดัยลำ�พัื่ง และม่ก�รให�ท่�พัื่กอ�ศัยท่�ปีลอดัภัูย ก�รบร่ห�ร

จัดัก�รกรณ่ี และระบบผู้้�อนุับ�ล สำนัับสำนุันัให�เด็ักเป็ีนัอ่สำระม�กขึ้�นั เต่ร่ยมให�พื่ร�อมต่่อก�รเป็ีนัผู้้�ใหญ่ และ

สำนัับสำนุันัก�รปีรับตั่วเข้��ส่้ำสัำงคมกร่ซึ่  

ฉั. การเคารพื่สิำที่ธิิข้องเด็ีกท่ี่�จะม่เอกภาพื่ข้องครอบัครัว

เด็ักทุกคนั ไม่ว่�จะม่สำถู�นัะข้องก�รเข้��เม่องข้องต่นัเองหร่อข้องพ่ื่อแม่อย่�งไร ม่ส่ำทธ่ิท่�จะไดั�เต่่บโต่

ในัครอบครัวข้องต่นั เด็ักไม่ควรถู้กพื่ร�กจ�กพ่ื่อแม่หร่อผู้้�อนุับ�ล เว�นัแต่่เม่�อพ่ื่จ�รณี�แล�วจะต่อบ

สำนัองกับปีระโยชน์ัส้ำงสุำดัข้องพื่วกเข้� คว�มจำ�เป็ีนัท่�จะทำ�ให�ครอบครัวอย่้ร่วมกันั ไม่ใช่เหตุ่ผู้ลอันั

ชอบเพ่ื่�อสำนัับสำนุันัก�รกักตั่วเด็ัก ในัท�งต่รงกันัข้��ม รัฐต่�องจัดัให�ม่แนัวท�งแทนัก�รกักตั่วสำำ�หรับ

ทั�งครอบครัว 

ในัเอกวัาดอร์ พื่ระร�ชบัญญัต่่ปีระกอบรัฐธิรรมน้ัญว่�ดั�วยก�รเด่ันัท�งข้องมนุัษย์ พื่.ศ. 2560 (แก�ไข้เพ่ื่�ม

เต่่มปีี 2564) รับรองส่ำทธ่ิท่�จะม่เอกภู�พื่ข้องครอบครัวอย่�งชัดัเจนั โดัยในัม�ต่ร� 2 ระบุว่� “กรณีีทีึ�

เป็็นไป็เพ่ื่�อป็ระโยชน์สูงสุดข้องเด็กหร่อเยาวชนทีึ�จะต้องอยู่ร่วมกับัครอบัครัว ต้องมีการข้ยายการไม่จำากัด

อิสรภาพื่ไป็จนถึงตัวพ่ื่อแม่ด้วย.....” ในัเกาหล่ใต้ เด็ักท่�ไม่ม่เอกสำ�รสำ�ม�รถูสำมัครเข้��เร่ยนัในัโรงเร่ยนั

ปีระถูมและมัธิยมไดั� เม่�อเด็ักท่�ไม่ม่เอกสำ�รเข้��เร่ยนัหนัังส่ำอแล�ว คำ�สัำ�งให�เนัรเทศจะถู้กชะลอออกไปี จนักว่�

พื่วกเข้�จะเร่ยนัจบชั�นัมัธิยมศึกษ� โดัยทั�วไปีแล�ว มักม่ก�รข้ย�ยก�รชะลอคำ�สัำ�งเนัรเทศให�ครอบคลุมสำม�ช่ก

ในัครอบครัวข้องเด็ัก เพ่ื่�อรักษ�เอกภู�พื่ข้องครอบครัวดั�วย 
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ช่. เด็ีกท่ี่�เดิีนที่างโดียลำาพัื่งควรอยู่ในการเล่�ยงดูีโดียครอบัครัว แที่นท่ี่�จะเป็นการ
เล่�ยงดูีที่ดีแที่นในรูปแบับัสำถูาบััน 

ก�รเล่�ยงด้ัเช่งสำถู�บันัอ�จส่ำงผู้ลกระทบดั��นัลบต่่อสุำข้ภู�พื่และสำวัสำด่ัภู�พื่ข้องเด็ัก ก�รดัำ�เน่ันัง�นัเช่นัน่ั� 

และก�รเล่�ยงด้ัเช่งสำถู�บันัท่�ม่ต่�นัทุนัส้ำง จึงควรถู้กใช�เพ่ื่�อเป็ีนัม�ต่รก�รสุำดัท��ย และให�ใช�เป็ีนัระยะ

เวล�สัำ�นัท่�สุำดัเท่�ท่�จะเป็ีนัไปีไดั� ก�รลงทุนัในัก�รพัื่ฒนั�ผู้้�อนุับ�ลและผู้้�เล่�ยงด้ัอุปีถัูมภ์ูท่�ม่คุณีภู�พื่ จะ

ให�ปีระโยชน์ัต่่อปีระช�กรทั�งปีระเทศ รวมทั�งเด็ักผู้้�ล่�ภัูยและผู้้�เข้��เม่อง ก�รสำนัับสำนุันัให�ม่ก�รดัำ�รง

ช่ว่ต่อย่�งเป็ีนัอ่สำระเป็ีนัตั่วอย่�งก�รปีฏ่ิบัต่่ท่�ด่ัสำำ�หรับเด็ักในัระยะวัยรุ่นั และเนั�นัท่�ก�รจัดัให�ม่คว�ม

สำนัับสำนุันัเป็ีนัพ่ื่เศษเพ่ื่�อพัื่ฒนั�ทักษะก�รดัำ�รงช่ว่ต่อย่�งเป็ีนัอ่สำระ  

ในัไซปรัส ‘หน่วัยงานสนับีสนุนการดำารงช่ว่ัตกึ�งอ่สระ’ สำำ�หรับเด็ักผู้้�เข้��เม่องท่�เด่ันัท�งโดัยลำ�พัื่ง อ�ยุ

ต่ำ��กว่� 16 ปีี อย่้ภู�ยใต่�ก�รบร่ห�รและก�รดัำ�เน่ันัง�นัข้องสำำ�นัักง�นับร่ก�รสำวัสำด่ัก�รสัำงคมแห่งไซึ่ปีรัสำ 

กระทรวงสำวัสำด่ัก�ร (SWS) โดัยคว�มร่วมม่อกับ IOM เด็ักสำ�ม�รถูเข้��ถึูงก�รศึกษ�และก�รฝึึกอ�ช่พื่ 

บร่ก�รดั��นัสุำข้ภู�พื่และคว�มสำนัับสำนุันัดั��นัจ่ต่ใจ ชุมชนัในัท�องถู่�นัและนั�ยจ��งม่บทบ�ทสำำ�คัญในัก�รดัำ�เน่ันั

ง�นัต่�มโครงก�รน่ั� SWS ยังสำนัับสำนุันัทุนัให�กับ ‘Hope for Children’ CRC Policy Centre ซึึ่�งเป็ีนัเอ็นัจ่โอ

ข้องไซึ่ปีรัสำท่�ให�บร่ก�รเล่�ยงด้ัแบบอุปีถัูมภ์ูกับเด็ักท่�เด่ันัท�งโดัยลำ�พัื่ง โดัยม่ก�รจัดัให�เด็ักกว่� 100 คนั  

ม่พ่ื่อแม่อุปีถัูมภ์ูท่�ม�จ�กปีระเทศอันัเป็ีนัภู้ม่ลำ�เนั�ข้องต่นั รวมทั�งไดั�อย่้กับครอบครัวในัท�องถู่�นั ในัอ่ตาล่  

ไม่อนุัญ�ต่ให�ม่ก�รกักตั่วเด็ักท่�เด่ันัท�งโดัยลำ�พัื่งและพื่ลัดัพื่ร�กจ�กครอบครัวเพ่ื่�อเป้ี�ปีระสำงค์ข้องก�รเข้��

เม่อง โดัยผู่้�นัโครงก�รผู้้�อนุับ�ลแบบสำมัครใจ จะม่ก�รแต่่งตั่�งพื่ลเม่องโดัยก�รปีระสำ�นัง�นักับศ�ลเย�วชนั 

และเป็ีนัผู้้�ท่�ไดั�รับก�รคัดัเล่อกและอบรมโดัยผู้้�ต่รวจก�รแผู่้นัด่ันัเก่�ยวกับก่จก�รเด็ัก อ�สำ�สำมัครเหล่�น่ั�จะรับ

ผู่้ดัชอบต่่อสำวัสำด่ัภู�พื่ข้องเด็ัก และให�ก�รสำนัับสำนุันัเด็ักในัช่วงท่�ม่ก�รสำมัครข้อท่�ล่�ภัูย และหลังจ�กนัั�นั กรณ่ีท่�

ม่ก�รปีฏ่ิเสำธิคำ�ข้อข้องพื่วกเข้�

ซ. การใช้่แนวที่างท่ี่�ละเอ่ยดีอ่อนต่ิอเพื่ศสำภาพื่และติอบัสำนองต่ิอเพื่ศสำภาพื่ 
เป็นการเฉัพื่าะและจริงจังเพืื่�อรับัมือกับัความต้ิองการข้องเด็ีกและผูู้้ใหญ่่ท่ี่�ม่
เพื่ศสำภาพื่แติกต่ิางกันไป  

แนัวท�งแทนัก�รกักตั่วต่�องต่อบสำนัองเป็ีนัก�รเฉัพื่�ะและจร่งจัง เพ่ื่�อรับม่อกับคว�มต่�องก�รข้องเด็ัก

และผู้้�ใหญ่ท่�ม่เพื่ศสำภู�พื่แต่กต่่�งกันัไปี ต่�องม่คว�มละเอ่ยดัอ่อนัต่่อเพื่ศสำภู�พื่และต่อบสำนัองต่่อเพื่ศ

สำภู�พื่ ผู้้�หญ่ง เด็ักผู้้�หญ่ง ผู้้�ล่�ภัูย ผู้้�แสำวงห�ท่�ล่�ภัูย และผู้้�เข้��เม่องท่�ม่ก�รแสำดังออกท�งเพื่ศท่�ไม่ต่รง

กับบรรทัดัฐ�นัข้องสัำงคม ม่แนัวโนั�มท่�จะต่�องเผู้ช่ญกับร้ปีแบบท่�หล�กหล�ยและทับซึ่�อนัข้องก�รเล่อก

ปีฏ่ิบัต่่ในัเสำ�นัท�งก�รเข้��เม่องข้องต่นั กรอบก�รต่รวจคนัเข้��เม่อง กรอบกฎหม�ยและนัโยบ�ยในั

บ�งปีระเทศ ไม่ไดั�ให�คว�มสำำ�คัญกับเพื่ศสำภู�พื่ ส่ำวนัในักรณ่ีอ่�นั ๆ กฎหม�ยและนัโยบ�ยยอมรับถึูง

คว�มต่�องก�รเป็ีนัพ่ื่เศษข้องผู้้�หญ่งและเด็ักผู้้�หญ่ง แต่่เป็ีนัก�รจัดัทำ�กรอบจ�กก�รมองว่�พื่วกเข้�เป็ีนั

เหย่�อม�กกว่�ก�รมองว่�เป็ีนัผู้้�ม่อำ�นั�จจัดัก�รต่นัเอง 
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แค์นาดา ใช�เคร่�องม่อ Gender-based Analysis Plus (GBA+) เพ่ื่�อสำร��งศักยภู�พื่ และเคร่�องม่อ

ก�รปีระเม่นันัโยบ�ยสำำ�หรับรัฐบ�ลและผู้้�กำ�หนัดันัโยบ�ย ในัสำถู�นัก�รณ์ีท่�ผู้้�หญ่ง ผู้้�ช�ย และผู้้�ม่

คว�มหล�กหล�ยท�งเพื่ศสำภู�พื่ท่�ต่�องเผู้ช่ญกับสำภู�วะทับซึ่�อนัดั��นัอัต่ลักษณ์ี ทั�งในัส่ำวนัข้องเช่�อช�ต่่ 

ช�ต่่พัื่นัธ์ุิ ศ�สำนั� อ�ยุ และอัต่ลักษณ์ีภู�ยในัหร่ออัต่ลักษณ์ีท�งก�ยภู�พื่ ทำ�ให�อ�จต่�องเผู้ช่ญกับ

นัโยบ�ย โครงก�รและก่จกรรมข้องรัฐ โดัยหน่ัวยง�นั GBA+ Unit ท่�เป็ีนัส่ำวนัหนึั�งข้องสำำ�นัักง�นัต่รวจ

คนัเข้��เม่อง ผู้้�ล่�ภัูยและสัำญช�ต่่ข้องแคนั�ดั� (IRCC) สำนัับสำนุันัและช่วยเหล่อก�รดัำ�เน่ันัง�นัต่�ม 

เคร่�องม่อ GBA+ กรอบนัโยบ�ยดั��นัก�รเข้��เม่องและยุทธิศ�สำต่ร์ก�รเข้��เม่องระดัับช�ต่่ข้องอุรุกวััย  

ม่คว�มละเอ่ยดัอ่อนัดั��นัเพื่ศสำภู�พื่ ครอบคลุมถึูง “ทัศนัะดั��นัเพื่ศสำภู�พื่ท่�ครอบคลุมทุกภู�คส่ำวนั  

โดัยให�คว�มสำำ�คัญกับอุปีสำรรคดั��นัต่่�ง ๆ ท่�เก่ดัขึ้�นักับผู้้�ช�ยและผู้้�หญ่งในักระบวนัก�รโยกย��ย

ถู่�นัฐ�นั คว�มไม่เท่�เท่ยมดั��นัอำ�นั�จในัเช่งปีระวัต่่ศ�สำต่ร์ และคว�มรุนัแรงทุกร้ปีแบบต่่อสำต่ร่” 
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เก่�ยวกับั IDC

IDC เป็ีนัภู�ค่เคร่อข่้�ยระดัับโลกท่�ทรงพื่ลังข้องหน่ัวยง�นั กลุ่ม บุคคล รวมทั�งตั่วแทนัข้องชุมชนัท่�ไดั�รับผู้ล 

กระทบจ�กก�รกักตั่วคนัเข้��เม่องกว่� 400 แห่ง ม่พ่ื่�นัท่�ทำ�ง�นัอย่้ในักว่� 100 ปีระเทศ สำม�ช่ก IDC ม่คว�ม

เช่�ยวช�ญในัหล�ยดั��นัเก่�ยวกับก�รกักตั่วคนัเข้��เม่องและแนัวท�งแทนัก�รกักตั่ว รวมทั�งง�นัดั��นัว่ช�ก�ร 

กฎหม�ย ว่จัย นัโยบ�ย ก�รให�บร่ก�รโดัยต่รง ก�รรณีรงค์ และก�รจัดัตั่�งชุมชนั 

เจ��หนั��ท่�ข้อง IDC ทำ�ง�นัทั�งในัระดัับช�ต่่และภู้ม่ภู�คในัแอฟัร่ก� อเมร่ก� เอเช่ย-แปีซ่ึ่ฟิัก ยุโรปี ต่ะวันัออกกล�ง 

และแอฟัร่ก�เหน่ัอ และในัระดัับโลก เจ��หนั��ท่�ข้องเร�ปีระสำ�นัง�นักับสำม�ช่กและองค์กรภู�ค่ในัก�รรณีรงค์ 

ก�รว่จัย ก�รเป็ีนัพัื่นัธิม่ต่ร และก�รสำร��งศักยภู�พื่ รวมทั�งก�รสำร��งโอก�สำให�เก่ดัคว�มร่วมม่อระดัับปีระเทศ 

ภู้ม่ภู�ค และระดัับโลก เพ่ื่�อลดัก�รกักตั่วคนัเข้��เม่อง และพัื่ฒนั�แนัวท�งแทนัก�รกักตั่วต่�มกรอบส่ำทธ่ิมนุัษย

ชนัม�กขึ้�นั 

พัื่นธิกิจข้อง IDC 

IDC รณีรงค์เพ่ื่�อคุ�มครองส่ำทธ่ิมนุัษยชนัข้องผู้้�ท่�ไดั�รับผู้ลกระทบและเส่ำ�ยงต่่อก�รกักตั่วคนัเข้��เม่อง เร�ร่วมม่อ

เป็ีนัภู�ค่กับภู�คปีระช�สัำงคม หน่ัวยง�นัสำหปีระช�ช�ต่่ และรัฐบ�ลในัหล�ยระดัับ ทั�งน่ั�เพ่ื่�อพัื่ฒนั�ข้บวนัก�ร

อย่�งม่ยุทธิศ�สำต่ร์ และรณีรงค์ดั��นักฎหม�ย นัโยบ�ย และก�รปีฏ่ิบัต่่เพ่ื่�อลดัก�รกักตั่วคนัเข้��เม่อง และดัำ�เน่ันั

ง�นัต่�มแนัวท�งแทนัก�รกักตั่วต่�มกรอบส่ำทธ่ิ 

โปรดีติิดีติามข้้อมูล 

ต่่ดัต่�มก�รทำ�ง�นัข้อง IDC และรับทร�บพัื่ฒนั�ก�รล่�สุำดัข้องก�รรณีรงค์เพ่ื่�อแนัวท�งแทนัก�รกักตั่วในัระดัับ

ภู้ม่ภู�คและระดัับโลก 

Like us on Facebook (International Detention Coalition)

Follow us on Twitter (@idcmonitor)

Subscribe to our free monthly newsletter at: https://idcoalition.org/news
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