
 

 

 
 

สรุปเวทรีบัฟังความคิดเหน็ของเด็กและเยาวชนในอพยพโยกยา้ยถ่ินฐาน 
ต่อแผนปฏิบติัการระดับชาติว่าด้วยสทิธิของเด็กในบรบิทโยกยา้ยถ่ินฐาน 

 
 

-------------------------------------------------------------------------- 
 
 
ทีม่าและวัตถปุระสงค์ในการจัดกิจกรรม 
สถานการณ์การอพยพโยกย้ายถ่ินฐานข้ามพรมแดนในชว่งเวลาท่ีผา่นมามีจํานวนมาก
ขึ้น ปัจจัยผลักในการอพยพโยกย้ายถ่ินฐานมีหลากหลายประการ อาทิ ความยากจน 
ความไมเ่ท่าเทียม ความขัดแย้ง ภัยพิบัติ และการประหัตประหารทําให้เกิดการ 
เคล่ือนย้ายของเด็กท้ังกรณีเด็กท่ีติดตามผู้ปกครอง เด็กท่ีเดินทางโดยลําพังและเด็กท่ี 
พลัดพรากจากผู้ดูแล ประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN Member States – AMS) 
ให้ความสําคัญต่อประเด็นสิทธิของเด็กอพยพโยกย้ายถ่ินฐานมากขึ้น โดยในปี 2562 
ได้รับรองปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิของเด็กในบริบทของการอพยพโยกย้ายถ่ินฐาน 
(ASEAN Declaration on the Rights of Children in the Context of Migration) 
ซึ่งอาจถือว่าเป็นการสนับสนุนการขับเคล่ือนตามข้อตกลงระหว่างประเทศเพื่อการโยก
ย้ายถ่ินฐานท่ีปลอดภัย เป็นระเบียบ และปกติ (Global Compact for Save, Orderly 
and Regular Migration – GCM) และข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยผู้ล้ีภัย (Global 
Compact on Refugees – GCR) และในเดือน ตุลาคม 2564 ได้มีการรับรองแผน 
ปฏิบัติการระดับภูมิภาคว่าด้วยการอนุวัติปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิของเด็กใน 
บริบทของการโยกย้ายถ่ินฐาน (Regional Plan of Action on Implement the 
ASEAN Declaration on the Rights of Children in the Context of Migration) 
ภายหลังท่ีประเทศสมาชิกได้เห็นชอบต่อแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคฯ ประเทศไทย 
มีความมุง่มั่นต้องพัฒนาแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของเด็กใน
บริบทของการโยกย้ายถ่ินฐาน และดําเนินการให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ 
ระดับภูมิภาคฯ โดยมีกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย) กระทรวงการพัฒนาสังคม 
และความมั่นคงของมนุษย์ (พม) เป็นหนว่ยงานหลักในการขับเคล่ือนนี้ 
 
ในการพัฒนาแผนปฏิบัติการระดับชาติฯนี้ ทางกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย) 
จะจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคสว่นท่ีเก่ียวข้อง อาทิ หนว่ยงานราชการ 
องค์กรระหว่างประเทศ ภาคประชาสังคม รวมท้ังเด็กและเยาวชนในบริบทอพยพโยก 
ย้ายถ่ินฐาน   
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สําหรับการรับฟังความคิดเห็นของเด็กและเยาวชนในบริบทอพยพโยกย้ายถ่ินฐาน 
ดย.รว่มกับองค์กร International Detention Coalition องค์กร Terre des Hommes 
Germany และองค์การทุนเพื่อเด็กแหง่สหประชาชาติ (ยูนิเซฟ) ประเทศไทยด้วยการ 
สนับสนุนจากสหภาพยุโรป1 ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ี 
ด้านกระบวนการมีสว่นรว่มของเด็กโยกย้ายถ่ินฐานต่อแผนปฏิบัติการระดับชาติว่า 
ด้วยสิทธิของเด็กในบริบทของการโยกย้ายถ่ินฐาน ระหว่างวันท่ี 15 – 17 ธันวาคม 
พ.ศ. 2564 ณ โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม ่โดยผู้เข้ารว่มประกอบด้วย 
ผู้แทนจากภาครัฐ องค์กรระหว่างประเทศ ภาคประชาสังคม วิทยากร และเจ้าหน้าท่ี 
ดย. จํานวน 43 คน จาก 17 หนว่ยงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ีภาครัฐและ 
ภาคเอกชนในการเป็นผู้นํากระบวนการในการสร้างการมีสว่นรว่มของเด็กและเยาวชน
อพยพโยกย้ายถ่ินฐานต่อแผนปฏิบัติการระดับชาติฯ  
 
นําไปสูก่ารรับฟังความคิดเห็นของเด็กและเยาวชนต่อแผนการปฏิบัติการระดับชาติฯ 
จากจังหวัดต่าง ๆ ได้แก่ จังหวัดแมฮ่่องสอน จังหวัดตาก จังหวัดเชียงราย จังหวัด 
สมุทรสงคราม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และกรุงเทพฯ (เอกสารแนบ 1) 
เพื่อให้เกิดการมีสว่นรว่มของเด็กและเยาวชนโยกย้ายถ่ินฐานอยา่งมีความหมายและ 
ปลอดภัยในประเด็นการคุ้มครองสิทธิของเด็กในบริบทของการโยกย้ายถ่ินฐานท่ีเชื่อม 
โยงระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับสากลผา่นแผนปฏิบัติการระดับชาติฯ นี้ ท้ังนี้มี 
เด็กลูกหลานแรงงานข้ามชาติ เด็กผู้ล้ีภัย เด็กแสวงหาท่ีพักพิง และเด็กไร้สัญชาติ 
จํานวนท้ังสิ้น 175 คนเข้ารว่มกิจกรรมดังกล่าว 
 
 
เวทนํีาเสนอข้อคิดเหน็ต่อผูใ้หญ่โดยเด็กและเยาวชนอพยพโยกยา้ยถ่ินฐาน 
 
ผู้เข้ารว่มรับฟังความคิดเห็นของเด็ก 
 
คณุวันชัย รุจนวงศ ์
● ผู้แทนไทยด้านสิทธิเด็กในคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการสง่เสริม 
และคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ACWC) 

คณุศริพิงษ์ ศรอีาค๊ะ 
● ผู้อํานวยการกลุ่มความรว่มมืออาเซียน สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

คณุสธิุดา ศรมีงคล  
 

1!"#$%&'$$()*+,-"./012'3/,"$45/6-789:!
;&'$#,<*#$=%8.>&+?(@.<$ABCD&$E+BF'&&'$=3/3"/&/<'/G7(-H'-I-8=89?/JE)A-==&8K?/%IJ<!8=8L?/IJ<!MDE!
8=89?/&D'% 
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● ผู้อํานวยการกลุ่มการพัฒนาระบบการคุ้มครอง กรมกิจการเด็กและเยาวชน 
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ 

คณุกรีติ สจัเดว์ 
● นักการทูตชํานาญการ กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงต่างประเทศ  

คณุชวรตัน์ ชวรางกรู 
● ผู้แทนองค์กร International Detention Coalition 

คณุศวัิช ไชยรตันะ 
● ผู้แทนองค์กร Terre des Hommes Germany 

 
 
สรุปปัญหาและอุปสรรคทีเ่ด็กอพยพโยกยา้ยถ่ินฐานเผชิญ  
 

ประเด็นสทิธิเ
ด็ก 

ความคิดเหน็จากเด็กและเยาวชน 

สถานะทาง 
กฎหมาย 

● ทุกคนได้รับบัตรประชาชน 
● มีสัญชาติ  
● มีท่ีปรึกษาทางกฎหมาย  
● มีบัตรแสดงสถานะทางกฎหมายท่ีสามารถเปิดบัญช ี
ธนาคารได้  

● อําเภอไมเ่พิกเฉย 
ให้ความสําคัญกับเอกสารของเราและไมทํ่าเอกสารของ 
เราหาย   

● ลดค่าใช้จ่ายท่ีใช้ในการขึ้นทะเบียนสถาน 
● สามารถขอเอกสารทางกฎหมายเมื่อทําหายหรือไมม่ี เชน่ 
ใบเกิด   

สิทธิสุขภาพ  ● หลักประกันสุขภาพ   
● การรักษาพยาบาลฟร ี

สิทธิการศึกษา
  

● การศึกษาต่อปริญญาตร ี  
● การเข้าถึงการศึกษาท่ีในโรงเรียนไทย  
● ให้ข้อมูลกับผู้ปกครองว่าเด็กทุกคนเรียนฟร ี 
● ให้วุฒิการศึกษาเพื่อเรียนต่อในระดับท่ีสูงขึ้น  
● สนับสนุนทุนการศึกษา   
● ได้เรียนภาษาอังกฤษในโรงเรียน   
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● หากอายุเกิน 12 ปี ยังสามารถเข้าเรียนในโรงเรียนไทยได้  
● เด็กต้องชว่ยพอ่แมทํ่างานทําให้ไมไ่ด้เรียน  
● รูปแบบการเรียนการสอนเหมาะสมกับชว่งอายุเด็ก  

สิทธิการ 
เดินทาง 

● สามารถเดินทางได้อยา่งอิสระ   
● เด็กเอกสารสถานะทางกฎหมายสามารถเดินทางไปเรียน 
โรงเรียนได้โดยไมถู่กจับกุมและคุมขัง 

● สิทธิในการเดินทางเด็กท่ีมีบัตรชมพู จดทะเบียนเลข 0 
หรือกลุ่มเลข G  

● เด็กท่ีไมม่ีใบเกิดสามารถเดินทางได้  

สิทธิในการ 
ทํางาน  

● สนับสนุนให้การหางานได้ง่ายขึ้น   
● ได้ค่าจ้างเต็มจํานวน  
● ไมล่ะเมิดแรงงานเด็ก  
● มีงานท่ีหลากหลาย  
● เพิ่มค่าแรงเมื่อต้องทํางานในชว่งมีโรคระบาด  
● ทํางานได้ถูกกฎหมาย  
● ใบอนุญาตทํางาน   
● สง่เสริมอาชีพ  
● พอ่แม ่มีงานประจําทํา 

สิทธิเด็ก ● ได้รับอาหารท่ีดี ครบ 5 หมู ่  
● เข้าถึงปัจจัยพื้นฐาน เชน่ ยารักษาโรคและท่ีพักอาศัย  
● ตระหนักถึงสิทธิเด็ก   
● มีการเก็บข้อมูลจํานวนเด็กในแต่ละพื้นท่ี  
● ตระหนักถึงสิทธิเด็กท่ีเป็น LGBTIQ   
● ไมถู่กละเมิด   
● เด็กสามารถทําตามความฝันได้  
● เข้าใจความต้องการของเด็ก  

สิทธิท่ีจะได้รับ
การคุ้มครอง 
(กรณีเด็กถูก 
กักตัว)  

● ยุติการจับกุมและคุมขังเด็กและครอบครัวเนื่องจาก 
ห้องกักมีสภาพท่ีแออัด ไมส่ะอาด มีผลกระทบต่อ 
พัฒนาการทางรา่งกาย จิตใจและอารมณ์ของเด็ก 
เสี่ยงต่อการถูกละเมิดขาดความเป็นสว่นตัวและไมม่ีอิสระ
  

● ควรให้เด็กท่ีได้รับการปล่อยตัวจากสถานกักตัวได้รับ 
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ความคุ้มครองและอยูร่วมกันเป็นครอบครัว  
● ลดความถ่ีในการรายงานตัวจากสองสัปดาห์เป็นสาม 
เดือนเพราะสร้างความลําบากให้แก่เด็กและครอบครัว 
และมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางและต้องขาดเรียน  

● งดค่าใช้จ่ายในการวางเงินประกันสําหรับผู้ปกครองของ 
● เด็ก  

การไมถู่กเลือก
ปฏิบัติ  

● การไมโ่ดนรังแก เอาเปรียบ   
● การไมแ่บง่แยก  
● ไมถู่กปิดก้ันโอกาส 

การแสวงหาท่ี
พักพิง 
(ผู้ล้ีภัย)   

● การไมถู่กสง่กลับเมื่อมีภาวะสงคราม   
● มีอาหาร ท่ีอยูอ่าศัย ยารักษาโรคให้กับผู้หลบหนีสงคราม 

สิทธิการมีสว่น
รว่ม 

● รับฟังความคิดเห็นของเด็กและเยาวชน  

 
 
การนําเสนอข้อเสนอจากเด็กและเยาวชนอพยพโยกยา้ยถ่ินฐาน   
 
กลุ่ม 1 สถานะทางกฎหมาย  : ศร (สังขละบุรี)  แต๋น (สังขละบุรี) ติห้า (แมส่อด)  
 
รูปแบบการนําเสนอ : การเล่าประสบการณ์ตัวเอง 
จากการเข้าแขง่ขันและประกวดและได้รับการยอมรับจากหลายหนว่ยงาน   
 
ข้อเสนอจากเด็ก :   

● อยากให้มีท่ีปรึกษาด้านกฎหมาย   
● มีกระบวนการทํางานท่ีชัดเจนในการให้สถานะทางกฎหมาย     
● อยากให้ทุกคนมีสถานะทางกฎหมาย เหมือนกับเด็กไทย  
● ลดข้อจํากัดและยน่ระยะเวลาในการดําเนินการยื่นขอสถานะทางกฎหมาย   

 
 
กลุ่ม 2 สทิธิการรกัษาพยาบาล : โก้ (สังขละบุรี) แนน (สมุทรสาคร) เอนันดา 
(สมุทรสาคร)  
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รูปแบบการนําเสนอ : แสดงละครใบ้ 
เรื่องราวความแตกต่างการเข้ารักษาพยาบาลของคนท่ีมีบัตรประชาชนกับคนไมม่ีบัตร  
 
ข้อเสนอจากเด็ก :  สิทธิการรักษาพยาบาลท่ีอยากให้ ใสใ่จ มองเห็น และปฏิบัติ 
อยา่งเท่าเทียม    
● ใสใ่จ คือ ใสใ่จในการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วย 
อยา่งเท่าเทียมและคํานึงถึงความรู้สึกของพวกเรา   

● มองเหน็ 
พวกเราและปรับปรุงแก้ไขบริการให้เหมาะสมกับผู้อพยพโยกย้ายถ่ินฐาน 
และผู้ล้ีภัย   

● ปฏิบติัอยา่งเท่าเทยีม 
มีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและท่ัวถึงในกลุ่มเด็กเคล่ือนย้ายทุกคน 
ไมว่่าเราจะมีบัตรหรือไมม่ีบัตร เราควรได้รับการรักษาอยา่งเท่าเทียม  

 
 
กลุ่ม 3 สทิธิทางการศกึษา : มินตรา (สมุทรสาคร) วอ (สมุทรสาคร) เฮอ ชินา สกาย 
(แมส่อด)   
 
รูปแบบการนําเสนอ : การเล่าเรื่องประสบการณ์ตัวเอง ประกอบรูปวาด   
“เราเหมือนเด็กท่ัวไป อยากมีสิทธิในการศึกษา อยากเรียนจบปริญญาตรีเหมือนกับ 
เด็กท่ัวไป เราเข้าใจว่า เด็กทุกคนสามารถได้รับการศึกษาได้ แต่พอพวกเราไปสมัคร 
เรียนโรงเรียนบอกว่า เราไมม่ีเอกสารเหมือนกับเด็กไทย เราไมส่ามารถเข้าเรียนได้ 
อยากให้ทุกโรงเรียนมีแนวทางรับเด็ก เพื่อให้เด็กทุกคนสามารถเรียนได้”  
 
ข้อเสนอของเด็ก : อยากได้เรียนในระบบการศึกษา 
เรียนจบแล้วอยากได้วุฒิการศึกษาโดยไมม่ีข้อจํากัดใดๆ  เพื่อให้เราได้มีอนาคตเปิด
กว้างขึ้น เพื่อความฝันของพวกเรา การศึกษาควรเข้าถึงได้ท้ังในระบบและกศน. 
 
 
กลุ่ม 4 การคุ้มครองเด็ก : อัสมาน (กทม) วันดา (นนทบุรี) เซนี (นนทบุรี)  
 
รูปแบบการนําเสนอ : การเล่าเรื่องประสบการณ์ตัวเอง  “เราเป็นตัวแทนเด็กอพยพ 
เคล่ือนย้ายท่ีเคยถูกกักขัง ตํารวจจับครอบครัวไปเราถูกแยกจากกัน ไมรู่้ว่าจะ 
ถูกพาไปท่ีไหน ทําให้รู้สึกกลัวมาก ไมรู่้ชะตากรรม รู้สึกกังวลมาก อยากคุยกับ 



 

7 

พอ่แมก็่คุยไมไ่ด้ ต้องอยูค่นเดียวท่ีบ้านพักเด็กถึง 8 เดือน ทําให้เรียนไมทั่นเพื่อน 
รู้สึกแยแ่ละทรมานมากๆ ยิ่งเวลาผา่นไปนาน น้องก็คนเล็กจําหน้าพอ่แมไ่มไ่ด้ 
สื่อสารกับพอ่แมไ่มไ่ด้”  
 
ข้อเสนอของเด็ก :   
● ไมอ่ยากให้กักขังเด็ก ไมอ่ยากให้แยกเด็กจากพอ่แม ่ 
● ห้องกักอันตรายมีผลกระทบต่อเด็ก ควรให้เราได้ใช้ชีวิตข้างนอก 
เราได้ไปโรงเรียน ได้ชว่ยพอ่แม ่ 

● ลดความถ่ีในการรายงานตัวทุก 2 อาทิตย์ เป็น 3 เดือนครั้ง 
เพราะมีค่าใช้จ่ายท้ังเรื่องการเดินทางและเด็กต้องหยุดเรียน  

● จะดีมากถ้าพอ่แมข่องเราไมต้่องวางเงินประกันตัว  
● อยากให้องค์กรระหว่างประเทศหาทางออกท่ียั่งยืนกับเด็กผู้ล้ีภัย   
● ต่อมาตัวแทนเด็กและเยาวชนอพยพโยกย้ายถ่ินฐานได้อ่านแถลงการณ์ให้ 
ผู้ใหญร่ับฟัง (เอกสารแนบ 2)  

 
 
การตอบรบัต่อข้อคิดเหน็ของผูใ้หญ่ผูจั้ดทํานโยบายและผูป้ฏิบติังาน 
 
คณุวันชัย รุจนวงศ ์
● ผู้แทนไทยด้านสิทธิเด็กในคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการสง่เสริมและคุ้มค
รองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ACWC) 

 
ผมได้รับฟังปัญหาด้วยความเห็นใจและเข้าใจ เราต้องยอมรับว่าปัญหายังคง 

มีอยู ่และไมใ่ชม่ีปัญหาแค่ประเทศไทยแต่ว่ามีในหลายท่ีท่ัวโลก 
สมัยก่อนเรายังไมม่ีนโยบายเอาเด็กไว้นอกห้องกัก ตอนนี้มี MOU-ATD แล้ว  
และนโยบายยังระบุว่า ควรให้เด็กอยูกั่บพอ่แมเ่ป็นครอบครัว แต่บางกรณีก็ยังไมไ่ด้ 
เอาพอ่แมอ่อกมาได้ทันท่วงที ตอนนี้เด็กบางคนอาจจะได้อยูใ่นชุมชน โดยไม่่ต้องมี 
การประกันตัวเด็ก ตอนนี้ท่ีเราทําสําเร็จคือ ไมม่ีการเอาเด็กไปกักตัว เด็กต้องแยกมาอยู ่
บ้านพักเด็ก ไมอ่ยูใ่นห้องกัก บางท่ีได้อยูใ่นชุมชนโดยมี เอ็นจีโอ ชว่ยดูแล 
นโยบายนี้เพิ่งเริ่มทํามาได้ 3 ปี อาจจะต้องพัฒนากันเป็นเรื่อง ๆ ไปตอนนี้เด็กหลายคน 
ไมถู่กกัก แต่ยังทําไมไ่ด้หมดทุกอยา่ง โดยเฉพาะการเอาเด็กทุกคนไปอยูใ่นชุมชน 
ยังเปน็เรื่องยาก เพราะต้องทําให้ชุมชนยอมรับ มีบ้านให้เชา่ ต้องคํานึงถึงค่าใช้จ่าย 
ต่างๆ  ต้องรว่มมือกันกับองค์กรระหว่างประเทศและ องค์กรภาคเอกชนต่างๆ 
มาชว่ยกัน 

สร้างระบบให้ดีขึ้น ต้องผา่นการเรียนรู้ปัญหาและใช้เวลาปรับปรุง ระบบให้ดีขึ้น 
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เรื่องท่ียากกว่า คือ เรื่องสิทธิการรักษาพยาบาล ถ้ามีบัตรประจําตัว รัฐบาลจ่ายเงิน 
ให้โรงพยาบาล ตามจํานวนรายชื่อตามบัตรประชาชนปัจจุบันเราใช้วิธีขอร้อง 
กระทรวงสาธารณสุขให้ดูแลผู้อพยพโยกย้ายถ่ินฐาน แต่ถ้าเกิดเจ็บป่วยขึ้นมา 
หมอก็อาจจะรักษาให้ แต่อาจจะไมไ่ด้สิทธิเหมือนคนไทย บางกรณีคนไทยไปรักษา 
ก็ต้องจ่ายเงินเพิ่ม หมอไทยค่อนข้างใจดี  
 เรื่องสถานะบุคคล แยกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มพอ่แมอ่ยูเ่มืองไทยมานาน 
ลูกเกิดในโรงพยาบาล เมื่อก่อนจะมีปัญหาหนว่ยงานรัฐไมอ่อกใบเกิดให้ เพราะ 
พอ่แมไ่มใ่ชค่นไทย ทําให้เด็กไมม่ีใบเกิด ตอนนี้เด็กท่ีเกิดใหมม่ีใบเกิดทุกคน เป็นใบเกิด 
2 ภาษา ไทย-อังกฤษ ตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เด็กทุกคนต้องมีสัญชาติ 
แต่ไมไ่ด้หมายความว่าต้องมีสัญชาติไทย ถ้าพอ่แมเ่ป็นชาวต่างชาติ ก็ต้องเป็นไปตาม 
กฎหมาย ถ้าพอ่หรือแม ่เป็นคนไทย ลูกก็จะได้สัญชาติไทย ซึ่งโรงพยาบาลจะออก 
ใบรับรองการเกิด เพื่อไปจดทะเบียนการเกิดต่อไป ทําให้มีเลข 13 หลัก และ
ตอนนี้การศึกษาภาคบังคับเรียนถึงม. 3 และเรียนฟรีถึง ม.6 สําหรับเด็กทุกคน  

วันนี้เป็นวันท่ีสําคัญมาก อะไรท่ีเป็นปัญหา เราจะนําไปทําเป็นแผนระดับชาติ 
เพื่อสิทธิของเด็กในบริบทโยกยา้ยถ่ินฐานและจะเชิญทุกหนว่ยงานมารว่มติดตามการแ
ก้ปัญหา ทุกเรื่องมีการเปล่ียนแปลงมาเรื่อย ๆ แต่การจะเปล่ียนบางอยา่ง เชน่ 
เอาพอ่แมม่าอยูใ่นชุมชนต้องใช้เงิน ใช้เวลาและต้องผลักดัน ภายใน 2 - 3 ปีท่ีผา่นมา 
สถานการณ์เด็กอพยพโยกย้ายถ่ินฐานถือว่าดีขึ้นมาก อยา่งน้อยเด็กก็ไมถู่กกักตัวแล้ว 
ต่อไปเป็นเรื่องการทําแผน ต้องไปคุยกับหนว่ยงานไหน จะทํายังไงเพื่อให้แก้ปัญหา 
ให้ได้มากกว่านี้ อาจจะไมห่มดภายใน 1 - 2 ปี แต่มีพัฒนาการท่ีดีขึ้น ติดตรงไหน 
เราต้องมาชว่ยกันแก้ 
 
คณุศริพิงษ์  ศรอีาค๊ะ 
● ผู้อํานวยการกลุ่มความรว่มมืออาเซียน สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  

 
เวทีแบบนี้ดีมาก เพราะเป็นเวทีท่ีรับฟังเสียงของเด็ก มีประโยชน์ ทุกข้อ 

เสนอแนะ ทุกเรื่องราว มีประโยชน์มาก ขอชื่นชมทางกรมกิจการเด็กและเยาวชน 
และผู้มีสว่นรว่มทุกท่าน ขอเป็นกําลังใจกับทุกคน บางเรื่องอาจจะใช้เวลา ไมทั่นใจ 
มีปัจจัยเง่ือนไขเก่ียวข้องมากมาย บริบทของแต่ละประเทศไมเ่หมือนกัน เชน่ 
เรื่องของปฏิญญาและแผนปฏิบัติการ กว่าจะออกมาเป็นเอกสารท่ีอาเซียนรับรอง 
ต้องใช้ความพยายามและความรว่มมือ ผลักดันอยา่งหนักและใช้เวลามาก อยา่เพิ่งท้อ 
เพื่อจะก้าวไปสูค่วามฝัน ในวัยนี้ สิ่งท่ีสําคัญท่ีสุด คือ การศึกษา จะเป็นใบเบิกทาง 
ในการได้รับโอกาสต่าง ๆ ของน้องได้ เรียนอะไรก็ได้เท่าท่ีศักยภาพเรามี มีอาชีพ 
มีงานทําทุกคน    เพื่ออนาคตของตัวเอง อยากจะฝากข้อคิดไว้ให้น้อง ๆ 
และหนว่ยงานเก่ียวข้อง 5 ข้อ  
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ก. มีเด็กอพยพโยกย้ายถ่ินฐานก่ีคน 
เราต้องมารว่มกันสํารวจเด็กในบริบทโยกย้ายถ่ินฐานว่ามีก่ีคนในประเทศไทย   
ข. ขั้นตอน กระบวนการขับเคล่ือนควรเป็นไปอยา่งไร 
ต้องมีการแก้ไขนโยบายเพิ่มเติมหรือไม ่  
ค. ใครทํา -มีหนว่ยงานไหนบ้างท่ีเก่ียวข้อง  
ง. งบประมาณ- หามาจากไหน  
จ. จบเรื่องนี้- เราต้องจบ เราต้องเปล่ียนเด็กไร้สัญชาติ เป็นเด็กมีสัญชาติ 
เราคาดหวังให้เด็กทุกคนมีสัญชาติ   
 
คณุสธิุดา ศรมีงคล 
● ผู้อํานวยการกลุ่มการพัฒนาระบบการคุ้มครอง กรมกิจการเด็กและเยาวชน 

 
ในฐานะผู้แทนของกรมกิจการเด็กและเยาวชน หรือ ดย. รู้สึกยินดีท่ีได้มารับฟัง 

ความเห็นของน้อง ๆ เป็นประเด็นสําคัญท่ีจะต้องกลับไปทํางานต่อ ดย. เป็นหนว่ยงาน 
หลัก มีภาระกิจสําคัญท่ีจะไปจัดทํา แผนระดับชาติ ความเห็นของน้องท่ีให้ บางอยา่ง 
เราทําแล้ว แต่อาจจะยังไมม่ีประสิทธิภาพเพียงพอ เชน่ เรื่องของการศึกษาท่ีเจ้าหน้าท่ี 
ยังไมม่ีความรู้ความเข้าใจในโยบาย อาจจะยังไมช่ัดเจนในกระบวนการทํางาน เราเอง 
อาจจะต้องไปทําความเข้าใจให้มากขึ้น เพื่อจะได้ทํางานกับน้องได้ชัดเจนมากขึ้น   
เรื่องการกักตัว เรามีแนวปฏิบัติท่ีชัดเจนแล้ว อาจจะต้องมีการสร้างความเข้าใจ 
กระบวนการท่ีให้    สหวิชาชีพเข้ามามีสว่นรว่มในการวางแผน ชว่ยลดการพราก 
น้องออกจากครอบครัว หรือการกําหนดมาตรการอ่ืน ๆ เพิ่มเติมให้เหมาะสม 
เรื่องสถานะทางกฎหมาย เราอาจจะต้องทําแผนให้มีความชัดเจนมากขึ้น สิ่งเหล่านี้ 
ดย. นําไปหารือกัน และสร้างแนวทางการทํางานท่ีชัดเจนเพื่อนําไปปฏิบัติได้อยา่งม ี
ประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการและสภาพสถานการณ์ปัจจุบัน ดย. 
เห็นความสําคัญและรับไปทํางานต่อ เพื่อเห็นแนวทาง การเปล่ียนแปลงท่ีดีขึ้น 
ขอขอบคุณและชื่นชมน้อง ๆ ท่ีได้มาทํากิจกรรม ให้ข้อคิดเห็นและสะท้อนให้กับผู้ใหญ ่ 
ขอชื่นชมน้อง ๆ ท่ีทํากิจกรรมในครั้งนี้และได้สะท้อนความคิดเห็นให้ผู้ใหญไ่ด้รับฟัง  
 
คณุกรีดิต สจัเดว์ 
● นักการทูตชํานาญการ กระทรวงต่างประเทศ  

 
รู้สึกได้รับกําลังใจจากน้อง ๆ มากกว่า จากสิ่งท่ีน้องนําเสนอ ผู้ใหญต้่องใช้เวลา 

กว่าจะคิดออกมาเป็นนโยบายได้ หลายครั้งเราอาจจะลืม พลังของน้องสง่เสียง 
มากระตุ้นเราให้เราทํางานหนักขึ้น เพื่อให้เรากลับไปทํางานให้มากขึ้น สิ่งท่ีน้อง 
สะท้อน คือ ปัญหาท่ีเรากําลังเจออยู ่แต่ว่าท้ังหมดท้ังมวลใช้เวลา บางเรื่องท่ีเราคิดว่า 
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เป็นเรื่องง่ายๆ เชน่ เรื่องการประกันตัว แต่ต้องไปรายงานตัวทุก 2 อาทิตย์ 
ซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายและเสียเวลาท้ังวัน แต่ในเรื่องของกฎหมายยังค่อนข้างซับซ้อน 
แต่เรื่องสําคัญกว่าคือ ทํายังไงให้ทุกคนได้รับการประกันตัว ขอให้กําลังใจน้อง 
และขอให้เก็บพลังความต้ังใจไว้ เชื่อว่าวันนึงมันจะสําเร็จแนน่อน ขอให้ใช้สิทธิท่ีจะ 
กระตุ้นในเวทีนี้ พี่ก็จะพยายามในสว่นของพี่ พยายามทําทุกอยา่งเท่าท่ีทําได้ 
จะพยายามสู้ไปด้วยเชน่กัน  
 
คณุชวรตัน์ ชวรางกรู 
● ผูแ้ทนองค์กร International Detention Coalition  

 
เรายินดีท่ีได้รว่มจัดงานนี้ให้น้องทุกคน เราทํางานท้ังกับภาครัฐ หนว่ยงานยูเอ็น 

ภาคประชาสังคม และน้องๆทุกคนเพื่อสร้างการเปล่ียนแปลงท่ียิ่งใหญ ่เราหวัง 
ว่าจะสนับสนุนงานด้านนี้ต่อไป เป้าหมายของเราคือไมท้ิ่งใครไว้ข้างหลัง วันนี้เราฟัง 
เสียงน้อง ๆ และนําน้องๆมารว่มการขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหาต่อไปจนปัญหา 
ของน้องๆได้รับการแก้ไข 
 
คณุสวัิช ชัยวัฒนะ 
● Terre des Hommes Germany 

 
รู้สึกยินดีท่ีได้เห็นน้องๆ มารวมกัน ในฐานะเจ้าของปัญหาเห็นว่าทุกคนมีกําลังใจ 

ท่ีดี อยากให้น้องสู้ต่อไป เพราะเราไมไ่ด้เป็นตัวแทนแค่ตัวเราเอง แต่เรายังเป็นตัวแทน 
ของกลุ่มท่ีประสบปัญหาเดียวกับเรา ขอให้กําลังใจน้องๆและกระทรวงต่างๆ ในการ 
ขับเคล่ือนการทํางานนี้ต่อไป 
 
 
การดําเนินงานขั้นต่อไป 

1. ดย.จะนําข้อคิดเห็นของเด็กไปพูดคุยกับหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องเพื่อจัดทําแผน 
ปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยสิทธิของเด็กในบริบทของการโยกย้ายถ่ินฐาน  

2. ดย. และองค์กรผู้รว่มจัดงาน จะนําเสนอกระบวนการและเสียงของเด็กๆ 
ไปนําเสนอในเวทีระหว่างประเทศ เชน่ International Migration Review 
Forum (IMRF) และ ASEAN เป็นต้น 

 
ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม 

• กรมกิจการเด็กและเยาวชน: thailand.crc@gmail.com 
• International Detention Coalition: info@idcoalition.org   
• Terre des Hommes Germany: tdhthailand@tdhgsea.org  
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• องค์การทุนเพื่อเด็กแหง่สหประชาชาติ (ยูนิเซฟ) ประเทศไทย: 
thailandao@unicef.org   

 
 

ภาคผนวก 
 
 
เอกสารแนบ 1: จํานวนเด็กและเยาวชนทีเ่ข้ารว่มเวทรีบัฟังความคิดเหน็แยก 
ตามพื้นที ่
 
เวทรีบัฟังความคิดเหน็เด็กและ 
เยาวชน 

วันทีจั่ด สถานที ่ จํานวนผูเ้ข้า 
รว่ม 

กิจกรรมวันเด็กแหง่ชาติ 
“พรมแดนมิอาจก้ัน ความหวัง 
ความฝัน เด็กกลุ่มนํ้าสาละวิน” 
โดย ศูนย์พัฒนาเครือ 
ขา่ยเด็กและชุมชน DCCN 

19 – 20 
มกราคม 
2565 

โรงเรียนบ้านแม่
ก่อน ต.แมค่ง 
อ.แมส่ะเรียง 
จ.แมฮ่่องสอน   

113 คน  
ชาย 74 คน 
หญิง 39 คน 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เวทีรับ
ฟังความคิดเห็นของเด็กและ 
เยาวชนต่อแผนปฏิบัติการระดับ
ชาติว่าด้วยสิทธิของเด็กในบริบท
โยกย้ายถ่ินฐาน  

โดย มูลนิธิชว่ยไร้พรมแดน 

20 
มกราคม 
2565 

โรงแรม ควีน 
พาเลส  
อ.แมส่อด จ.ตาก 

20 คน 
ชาย 10 คน 
หญิง 10 คน 

อบรมพัฒนาศักยภาพเด็ก G 
เด็กไรรัฐ ไร้สัญชาติ ในบริบท 
การเคล่ือนย้ายถ่ินฐานในเขต 
ชายแดน  
โดย มูลนิธิพัฒนาชุมชน 
และเขตภูเขา (พชภ.) 

15 
กุมภาพันธ์ 
2565 

โรงเรียนดอยแส
นใจ (ตชด. 
อนุสรณ์)       
ต.แมส่ลองใน           
อ.แมฟ่้าหลวง  
จ.เชียงราย 

20 คน 
ชาย 5 คน 
หญิง 15 คน 

เวทีรับฟังความคิดเห็นเด็กและ 
เยาวชน  
ต่อแผนปฏิบัติการระดับชาติว่า 
ด้วยสิทธิของเด็กในบริบทโยก 
ย้ายถ่ินฐาน 

18 – 22 
มีนาคม 
2565 
(หมายเหตุ: 
21 – 22 
มีนาคม 

ศูนย์พัฒนาบุคล
ากรเซ็นคาเบรีย
ล 
ทองหล่อ 
แขวง คลองตัน 
เขต วัฒนา 

17 คน 
ชาย 6 คน 
หญิง 11 คน 



 

12 

โดย กรมกิจการเด็กและเยาวชน 
รว่มมือกับองค์การทุนเพื่อเด็ก 
แหง่สหประชาชาติ (ยูนิเซฟ) 
ประเทศไทย องค์กร Terre des 
Hommes Germany และองค์กร 
International Detention 
Coalition 
(เจ้าหน้าท่ีจากมูลนิธิเพื่อเยาวชน
ชนบท 
มูลนิธิโฮสต์อินเตอร์เนชั่นแนล 
ประเทศไทย และมูลนิธิวันสกาย 
รว่มเป็นทีมกระบวนกร) 

2565 
เป็นวันจัด 
กิจกรรม 
เวทีนํา 
เสนอข้อคิด
เห็นต่อ 
ผู้ใหญ)่ 

กรุงเทพมหา 
นคร 
 

 
 
เอกสารแนบ 2: 
คําแถลงของเด็กและเยาวชนทีไ่ด้รบัผลกระทบจากการโยกยา้ยถ่ินฐานในประเทศ 
ไทย 
  

“เมื่อพวกเราเด็กเคล่ือนย้ายรวมตัวกัน เสียงของพวกเราจะมีความหมาย 
เราจะสร้างการเปล่ียนแปลง สร้างการคุ้มครองป้องกัน 

และสง่เสริมสิทธิของพวกเราอยา่งมีพลัง” 
 

สิทธิเด็กในบริบทการโยกย้ายถ่ินฐานในประเทศไทย 
 

กรุงเทพ, ประเทศไทย, 22 มีนาคม 2565 
 
 

พวกเราท้ัง 17 คน ในฐานะตัวแทนเครือขา่ยเด็กและเยาวชนทีไ่ด้รบัผลกระทบ 
จากนโยบายทีเ่กีย่วกับการโยกยา้ยถ่ินฐานหลายร้อยคน จากทุกภูมิภาคของประเทศ 
ไทย ท่ีได้รวมตัวกันเพื่อรว่มกันสง่เสียง ของเด็กและเยาวชนเคล่ือนย้าย หรือ  
เด็กในบริบทโยกย้ายถ่ินฐาน ให้ได้  เข้าไปมีสว่นในการสร้างการเปล่ียนแปลงท่ีดี 
ท่ีจะทําให้พวกเราในฐานะ “เด็ก” พลเมืองของโลก ได้รับสิทธิเชน่เดียวกันกับ “เด็ก” 
ทุกคน  
 พวกเราอยากขอบคุณทุกโอกาส ท่ีทําให้พวกเราได้มาเจอกัน และเปิดโอกาส 
ให้พวกเราได้รู้จักและ มีสว่นรว่มในการแสดงความคิดเห็น ท้ังต่อแผนปฏิบัติการระดับ 
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ประเทศ เพื่อการขับเคล่ือนปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิของเด็กในบริบทของการ 
โยกย้ายถ่ินฐาน พร้อมท้ังยังพาเสียงของเด็กไปสะท้อนการมีสว่นรว่มในข้อตกลง 
ระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถ่ินฐานท่ีปลอดภัย เป็นระเบียบ และปกติ (GCM) 
และข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยผู้ล้ีภัย (GCR) ทําให้พวกเราทราบว่า ผู้ใหญ ่
ไมลื่มเด็กอยา่งพวกเรา ไมท้ิ่งพวกเราไว้ข้างหลัง และยังให้ความสําคัญต่อเสียงของเด็ก 
อยา่งมีความหมายในระดับนโยบายอีกด้วย  
 ในบริบทของการโยกย้ายถ่ินฐาน พวกเราอาจเผชิญหน้ากับความท้าทายเฉพาะ 
ท่ีต้องได้รับการชว่ยเหลือและสนับสนุน แต่ในความเป็น “เด็ก” พวกเรายังมีสิทธิ 
มีความฝัน ความหวัง เหมือนกับเด็กทุกคน ขอผู้ใหญช่ว่ยขจัดอุปสรรคท่ีจะขัดขวาง 
สิทธิท่ีพวกเราควรจะได้รับ สนับสนุนสิ่งท่ีจะทําให้ความฝันความหวังของพวกเรา 
เป็นจริง พวกเราขอสง่เสียง เพื่อสิทธิท่ีจะทําให้ท่ีจะทําให้เรามีชีวิตความเป็นอยูท่ี่ดี 
ในฐานะเด็กคนหนึ่ง เชน่เดียวกับ เด็ก ท่ัวโลกอยา่งเท่าเทียม  
พวกเรา ขอสง่เสยีงเพื่อ:  

● สทิธิของการมสีถานะบุคคลทีถ่กูต้องตามกฎหมาย  
 พวกเราและเพื่อนหลายคน เกิดและอยูใ่นประเทศไทย การได้มบีัตรประชาชน 
มีสถานะบุคคลท่ีถูกต้อง หรือเป็นพลเมืองของประเทศ จะทําให้ชีวิตของพวกเรา 
มีจุดมุง่หมายท่ีชัดเจน หากพวกเราได้รับสถานะบุคคลท่ีถูกต้องตามกฎหมาย พวกเรา 
ก็จะสามารถได้รับสิทธิต่าง ๆ และ เป็นเหมือนใบเบิกทางในการใช้ชีวิต การศึกษา 
การทํางาน และอนาคตท่ีดีของพวกเราอีกด้วย  

● สทิธิการรกัษาพยาบาล 
 สิทธิประโยชน์และการเข้ารับบริการสาธารณสุขท่ีเท่าเทียม 3 ประการ 

1) ใสใ่จ – ใสใ่จในการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วย อยา่งเท่าเทียม และคํานึงถึง 
ผลกระทบต่อจิตใจของพวกเรา 

2) มองเห็น – มองเห็นและปรับปรุงแก้ไขบริการให้เหมาะสมกับเด็กเคล่ือนย้าย 
ทุกกลุ่ม 

3) ปฏิบัติอยา่งเท่าเทียม – รวมไปถึงหลักประกันสุขภาพท่ัวหน้าเท่าเทียม 
ในกลุ่มเด็กเคล่ือนย้ายทุกกลุ่ม  

● สทิธิทางการศกึษา 
การศึกษาท่ีมีคุณภาพ เท่าเทียม และอยากได้โอกาสในการศึกษาระดับสูงขึ้น 

การศึกษาต้องเข้าถึงเด็กเคล่ือนย้ายเหมือนเด็กทุกคน การศึกษาท่ีมีคุณภาพเหมาะกับ 
ความเป็นเด็กเคล่ือนย้าย การศึกษาท่ีไมม่ีค่าใช้จ่ายหรือสนับสนุนทุนการศึกษา และ 
ได้รับวุฒิการศึกษา โดยไมม่ีข้อจํากัดใดใด เพื่อให้ประตูความฝัน และอนาคตของเรา 
เปิดกว้าง 

● สทิธิการไม่ถกูกัก หรอืคมุขัง 
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พวกเราไมอ่ยากให้มีการจับและกักเด็ก และไมอ่ยากให้แยกเด็กกับพอ่แม ่
เราต้องการให้เด็กได้รับ  การดูแลโดยครอบครัว โดยไมม่ีการกักหรือคุมขังเด็ก 
ไมว่่ากรณีใดใด ควรให้พวกเรา   ได้ไปโรงเรียน ได้ใช้ชีวิตเชน่ “เด็ก” และมี “สิทธิ” 
เชน่เดียวกับเด็กทุกคน อีกท้ังเราขอให้มีการแก้ปัญหา ท้ังในระดับประเทศและ 
ระหว่างประเทศเพื่อแสวงหาทางออกท่ียั่งยืนให้กับเด็กท่ีได้รับผลกระทบจากนโยบาย
ท่ีเก่ียวกับการโยกย้ายถ่ินฐาน 

ท้ายท่ีสุด พวกเราขอบคุณท่ีทุกคน เปิดใจ รับฟัง ได้ยินเสียงของเด็กและเยาวชน 
เคล่ือนย้ายและทําให้เสียงของพวกเรามีความหมาย นําไปสูก่ารเปล่ียนแปลงท่ีดีใน 
ระดับต่างๆ  เพื่อพวกเราและรว่มกับพวกเรา พวกเราอยากให้ทุกท่านทราบว่าสิ่งนี้ 
มีความหมายต่อพวกเราเป็นอยา่งมาก และพวกเราจะไมห่ยุดฝัน ไมห่ยุดหวัง และ 
ไมห่ยุดพัฒนาตนเอง ไมห่ยุดผลักดันการเปล่ียนแปลงท่ีดี สําหรับและเพื่อ “สิทธิ” ของ 
“เด็ก” ทุกคน  
 

22 มีนาคม 2565 
เด็กและเยาวชนท่ีได้รับผลกระทบจากการโยกย้ายถ่ินฐานในประเทศไทย 

 
 
เอกสารแนบ 3: กิจกรรมต่างๆ ทีใ่ช้ในเวทรีบัฟังความคิดเหน็ของเด็กและเยาวชน 
อพยพโยกยา้ยถ่ินฐานต่อแผนปฏิบติัการระดับชาติว่าด้วยสทิธิของเด็กในบรบิท 
โยกยา้ยถ่ินฐาน  
 
 

กิจกรรมความสุข ความทุกข์ของฉัน 

วัตถปุระสงค์ : 
เพื่อให้ทราบถึงสิ่งท่ีทําให้เด็กรู้สึกมีความสุขและสิ่งท่ีทําให้เด็กมีความทุกข์ 

● วาดรูปคนและขีดเส้นแบง่ครึ่งข้างในตัวคนตามแนวยาว 
● ด้านซ้ายเขียนความสุข และด้านขวาเขียนความทุกข ์

กิจกรรมสุขทุกข์เราต้องไปต่อ  

วัตถปุระสงค์ : เพื่อให้เด็กได้เห็นแนวทางในการจัดการความทุกข์ 
● นําเสนอความสุขและความทุกข์ท่ีวาดในกิจกรรมความสุข ความทุกข์ของฉัน 
● ผู้เข้ารว่มทุกคนแลกเปล่ียนแนวทางการจัดการความทุกข์แก่กันและกัน 

กิจกรรมเติมพลัง ก้าวยา่งเพื่ออนาคต  
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วัตถปุระสงค์ : เพื่อให้เด็กทราบถึงสิทธิท่ีตนเองมีภายใต้ 
● นําความทุกข์ท่ีผู้เข้ารว่มนําเสนอมาจัดกลุ่มตามสิทธิด้านต่าง ๆ  
● การให้ความรู้ด้าน สิทธิเด็กภายใต้ UN-CRC 

กิจกรรมลําดับความสําคัญ 

วัถตปุระสงค์ : เพื่อให้เด็กตระหนักถึงปัจจัยสําคัญท่ีสง่ผลต่อการมีชีวิตท่ีปลอดภัย 
เท่าเทียมและมีสุขภาวะท่ีดี 

● ให้ผู้เข้ารว่มแต่ละกลุ่มลําดับความสําคัญจากการ์ดคําว่าสิ่งใดคือสิ่งท่ีสําคัญ 
มากท่ีสุดไปสูส่ิ่งท่ีสําคัญน้อยท่ีสุดต่อการมีชีวิตท่ีปลอดภัย เท่าเทียม 
และมีสุขภาวะท่ีดี  

● คําภายในการ์ดคํา: มือถือ คอมพิวเตอร ์เงิน โทรทัศน ์ไมโ่ดนรังแก 
เวลาพักผอ่น อากาศท่ีปลอดมลพิษ นํ้าด่ืมสะอาด เสื้อผ้าตามแฟชั่น 
อาหารท่ีมีประโยชน ์ท่ีอาศัยท่ีปลอดภัย การรักษาพยาบาล จักรยาน 
สถานท่ีเล่นท่ีปลอดภัย อิสระในการนับถือศาสนา โรงเรียน 

กิจกรรมให้ความรู้เรื่องสิทธิของเด็ก G เด็กไร้รัฐ เด็กไร้สัญชาติ 
และเด็กในบริบทการอพยพโยกย้ายถ่ินฐาน 

วัตถปุระสงค์ : เพื่อให้เด็กทราบถึงสิทธิท่ีตนเองมี และแนวทางในการเข้าถึงสิทธ ิ
● การอธิบายความหมายของเด็กในสถานะต่าง ๆ  
● สิทธิการศึกษาท่ีเด็กสามารถได้รับ 
● การแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหาและอุปสรรคท่ีต้องเผชิญด้านสิทธิ
การศึกษา 

● ความหมายของ GCM และ GCR  

กิจกรรมรวมพลังก้าวยา่งเพื่ออนาคต  

วัตถปุระสงค์ : เพื่อสะท้อนข้อเสนอท่ีเด็กต้องการให้ผู้ใหญไ่ด้รับรู ้
● การแลกเปล่ียนความคิดเห็นในประเด็นท่ีเด็กต้องการให้ผู้ใหญช่ว่ยเหลือ  

กิจกรรมเกมจับคู่สิทธิเด็ก 

วัตถปุระสงค์ : เพื่อให้เด็กเกิดความเข้าใจเรื่องสิทธิเด็ก 
● การจับคู่การ์ดสิทธิกับหัวข้อสิทธิด้านต่าง  
● ผู้เข้ารว่มแลกเปล่ียนเปล่ียนความคิดเห็นด้านความสามารถในการเข้าถึงสิทธ ิ
● ผู้เข้ารว่มเล่าเรื่องราวของตนเองโดยเชื่อมโยงเข้ากับประเด็นด้านสิทธิเด็ก 
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กิจกรรมใครชว่ยเราได้  

วัตถปุระสงค์ : เพื่อใหทราบถึงบุคคลแวดล้อมตัวเด็กท่ีสง่ผลกระทบต่อเด็ก  
● ผู้เข้ารว่มวาดรูปมือและเขียนลงในแต่ละนิ้วว่าผู้ใหญค่นใดท่ีสามารถชว่ย 
สนับสนุนการดําเนินชีวิตของตนเอง 

กิจกรรมประเมินความเสี่ยง AEIOU 

วัตถปุระสงค์ : 
เพื่อให้เด็กทราบแนวทางการขอความชว่ยเหลือเมื่อตนเองรู้สึกไมป่ลอดภัยขณะท่ี 
เข้ารว่มกิจกรรม 

● ผู้เข้ารว่มสังเกตสัญญาณสี เขียว เหลือง แดง เขียวคือไปได้ เหลืองคือระวัง 
แดงคือหยุด ให้จับคู่ 2 คน ชว่ยกันประคองลูกปิงปอง 
ให้ถึงจุดหมายตามสีท่ีระบุ   

● วิทยากรชวนคุย สเีขียวเหลืองแดงกับการอยูร่ว่มกัน เขียว = ปลอดภัย เหลือง 
= เฝ้าระวัง แดง = อันตราย ชวนระดมความคิดสีเขียว เหลือง แดง 
ในการอยูร่ว่มกัน 

● แนะนําบุคคลในทีมปกป้องคุ้มครองเด็ก (Child Safeguarding Team) 
และชอ่งทางในการขอความชว่ยเหลือเมื่อตนเองรู้สึกไมป่ลอดภัยขณะเข้ารว่ม
กิจกรรม 

กิจกรรมบันไดง ู 

วัตถปุระสงค์ : เพื่อให้ทราบถึงข้อกังวลและอุปสรรคท่ีขัดขวางความฝันของเด็ก 
และสิ่งท่ีเด็กต้องการให้ผู้ใหญเ่ข้ามาชว่ยเหลือ 

● แบง่ผู้เข้ารว่มออกเป็นกลุ่มด้วยการนับเลข 1 – 5 
แต่ละกลุ่มเลือกอาสาสมัครมาจับฉลากในแต่ละรอบ 

● ตอบคําถามเพื่อขึ้นตามบันไดงูแต่ละขั้น ใครถึงขั้นสุดท้ายก่อนชนะ 
● คําถาม: 

o อะไรท่ีทําให้น้อง ๆ มีความสุข 
o อะไรท่ีทําให้กังวลหรือไมส่บายใจ 
o ความฝัน ความคาดหวังท่ีเราอยากเป็นคืออะไร 
o อะไรคือสิ่งท่ีขัดขวางความคาดหวัง ความฝันของเรา 
o ถ้าเราพูดคุยกับผู้ใหญไ่ด้ อยากบอกอะไร 

กิจกรรม Flower of Support 
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วัตถปุระสงค์ : เพื่อให้ทราบถึงบุคคลแวดล้อมเด็กท่ีสง่อิทธิพลต่อเด็ก 
● ผู้เข้ารว่มแต่ละกลุ่มระดมความคิดเห็นว่าใครท่ีสามารถให้ความชว่ยเหลือ / 
สนับสนุน ในด้านต่าง ๆ  

● เขียนชื่อบุคคลท่ีสามารถให้ความชว่ยเหลือ / สนับสนุน ลงในรูปดอกไม ้

กิจกรรม Yes or No 

วัตถปุระสงค์ : เพื่อให้เด็กเกิดความเข้าใจด้านสิทธิการมีสว่นรว่ม 
● ผู้เข้ารว่มยกกระดาษว่าเห็นด้วยหรือไมเ่ห็นด้วยในประเด็นต่าง ๆ 
พร้อมท้ังให้เหตุผล  

● ประเด็น : 
○ กล้วยอรอ่ยกว่าส้ม 
○ เป็ปซี่อรอ่ยกว่าโค้ก 
○ ชอบใช้ดินสอมากกว่าปากกา  
○ สีนํ้าเงินเป็นสีท่ีทําให้รู้สึกเศร้า 
○ คนท่ีต่ืนเช้าคือคนท่ีขยัน 
○ เดินตามผู้ใหญห่มาไมกั่ด 
○ เด็กนักเรียนควรใสชุ่ดนักเรียน เมื่อไปโรงเรียน  
○ ควรมีชอ่งทางให้เด็กได้แสดงความคิดเห็น 

กิจกรรม My Hero 

วัตถปุระสงค์ : 
เพื่อเสริมพลังอํานาจแก่เด็กให้เด็กสามารถมีสว่นรว่มในการแสดงความคิดเห็นและ 
สามารถก้าวข้ามอุปสรรคท่ีต้องเผชิญ 

● ผู้เข้ารว่มวาดรูป Hero ตามความคิดของตนเอง 
และเปรียบเทียบว่าเหมือนหรือต่างกับตนเองอยา่งไร 

● แบง่ปันประสบการณ์จาก Hero 
(บุคคลท่ีเคยประสบกับอุปสรคคคล้ายกับผู้เข้ารว่มแต่สามารถก้าวข้าม 
อุปสรรคเหล่านั้นได้) 

● ผู้เข้ารว่มเขียนว่าตนเองสามารถเป็น Hero ได้อยา่งไร ในรูปแบบใด 
● ผู้เข้ารว่มเขียนโปสการ์ดให้กําลังใจตัวเองท่ีจะเป็น Hero ในอนาคต 

กิจกรรมสร้างสื่อสร้างสรรค์เพื่อการรณรงค์ 

วัตถปุระสงค์ : เพื่อเตรียมความพร้อมการนําเสนอข้อเสนอแก่ผู้ใหญ ่
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● ผู้เข้ารว่มเรียนรู้รูปแบบท่ีใช้การนําเสนอความคิดเห็น เชน่ วาดรูป ร้องเพลง 
และปั่ นดินนํ้ามัน  

กิจกรรมมาสร้างการเปล่ียนแปลงท่ีดีจากเสียงของพวกเรากันเถอะ  

วัตถปุระสงค์ : เพื่อให้เด็กมีความเข้าใจต่อเครื่องมือระหว่างประเทศ 
และแผนปฏิบัติงานต่างๆ ท่ีสง่ผลกระทบถึงสิทธิของตนเอง 

● แบง่กลุ่มผู้เข้ารว่ม แต่ละกลุ่มศึกษาข้อมูล GCM GCR ASEAN-CCM และ RPA 
● แต่ละกลุ่มชว่ยกันตอบคําถาม 

o เด็กในบริบทโยกย้ายถ่ินฐาน หมายถึงใครบ้าง  
o แผนปฏิบัติการ ระดับภูมิภาคของปฏิญญาอาเซียน 
ว่าด้วยสิทธิเด็กในบริบทของการโยกย้ายถ่ินฐาน  
มีประเด็นหลักอะไรบ้างอยา่งไร  

o เป้าหมายของข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยผู้อพยพ 
โยกย้ายถ่ินฐาน (Global Compact on Migration - 
GCM) และข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยผู้ล้ีภัย (Global 
Compact on Refugees – GCR) 

● ผู้เข้ารว่มกลุ่มอ่ืนให้คะแนนการตอบคําถาม 
● แต่ละกลุ่มฉลากหัวใจโบนัส หัวใจ 1 ดวง = 1 คะแนน  2 ดวง ได้คะแนน = 2 
เท่า หัวใจแตกสลาย = ไมไ่ด้คะแนน 

กิจกรรมเตรียมการนําเสนอ  

วัตถปุระสงค์ :  เพื่อเตรียมความพร้อมการนําเสนอข้อเสนอแก่ผู้ใหญ ่
● ผู้เข้ารว่มแบง่กลุ่มตามประเด็นความคิดเห็นท่ีตนเองสนใจ 
● แต่ละกลุ่มเตรียมการนําเสนอประเด็นความคิดเห็นอยา่งสร้างสรรค์ 

กิจกรรมเวทีนําเสนอข้อคิดเห็นต่อผู้ใหญ ่ 

วัตถปุระสงค์ : เพื่อให้ผู้ใหญไ่ด้รับฟังข้อเสนอแนะจากเด็ก 
และนําข้อเสนอแนะเหล่านั้นไปจัดทําแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยสิทธิของเด็ก 
ในบริบทของการโยกย้ายถ่ินฐานต่อไป 
● ตัวแทนเด็กและเยาวชนนําเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะท่ีได้จาก 
กิจกรรมทุกพื้นท่ีให้แก่ผู้ใหญท่ี่มีหน้าท่ีกําหนดนโยบายและผู้ปฏิบัติงาน 

 


