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ค�าน�า
 หนงัสอืชดุความรูห้ลกัการและกฎหมายเกีย่วกบัการดแูลเดก็นอกระบบการศกึษา
เกดิข้ึนภายใต้ “โครงการการสนับสนนุและพัฒนากลไกการขบัเคล่ือนครแูละเดก็นอกระบบ
การศึกษา” ได้รับการสนับสนุนจากส�านักพัฒนาครู นักศึกษาครู และสถานศึกษา 
กองทนุเพือ่ความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ท้ังน้ี โครงการมีเป้าประสงค์เพือ่สร้างและ
เสนอกลไกในการพฒันาคณุภาพการเรยีนรูแ้ละคณุภาพชีวติของเดก็นอกระบบการศกึษา
ควบคู่กบัการพฒันาคณุภาพครูนอกระบบการศึกษาทีดู่แลกลุม่เป้าหมาย วตัถปุระสงค์หนึง่
คือ การสนับสนุนและติดตามประเมินผลการด�าเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุน โดย
การจดัท�าชดุความรู้เพือ่สนบัสนนุการท�างานของครนูอกระบบการศกึษา หนงัสอืชดุความรู้นี้
เกิดขึ้นจากผลการส�ารวจความต้องการและการลงพ้ืนที่ติดตามสนับสนุนการท�างาน
ด้านองค์ความรู้ของครนูอกระบบการศึกษาในโครงการจ�านวน 19 โครงการ และพฒันา
เป็นชุดความรู้เพื่อสนับสนุนการท�างานของครูและเด็กนอกระบบการศึกษาขึ้น ทั้งนี้ 
หนังสือชุดความรู้มีจ�านวนทั้งสิ้น 3 เล่ม ประกอบด้วย
 ชดุความรูท้ี ่1 หลกัการและกฎหมายเกีย่วกับการดูแลเดก็นอกระบบการศึกษา
 ชดุความรูท้ี ่2 การวางแผนและการจดัการเรียนรูส้�าหรับเดก็นอกระบบการศกึษา
 ชุดความรู้ที่ 3 การดูแลตนเองของครูนอกระบบการศึกษา
 คณะผูจ้ดัท�าชดุความรู้ท่ี 1 หลกัการและกฎหมายเกีย่วกับการดแูลเดก็นอกระบบ
การศึกษา ได้อ้างองิและวเิคราะห์เนือ้หาจากหลกัการปฏบิตัสิากลและกฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง
กบัการดแูลเด็กนอกระบบการศึกษาโดยน�าเสนอเน้ือหาเป็น 3 ตอน ได้แก่ 1) หลกัการ
พืน้ฐานในการดูแลเดก็นอกระบบการศึกษา 2) กฎหมายและระเบียบส�าหรบัการส่งเสรมิ
การดแูลเดก็นอกระบบการศกึษา และ 3) ตวัอย่างแนวทางการดูแลเดก็นอกระบบการศกึษา
เพ่ือเป็นแนวทางส�าหรับบุคคลหรือหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและดูแล
เด็กนอกระบบการศึกษา
 คณะผูจ้ดัท�าหวงัเป็นอย่างยิง่ว่าชดุความรูน้ีจ้ะเป็นประโยชน์ส�าหรับครนูอกระบบ
การศึกษาในการท�างาน เพื่อให้ความช่วยเหลือและส่งเสริมให้เด็กนอกระบบการศึกษา
สามารถเข้าถึงสิทธิต่าง ๆ ได้มากยิ่งขึ้น 

คณะผู้จัดท�า
พฤษภาคม 2564
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 ชุดความรู้นี้เหมาะส�าหรับครูนอกระบบการศึกษา บุคคลหรือ
หน่วยงานผู้ท�าหน้าที่ให้การศึกษา ให้ความรู้ ให้ก�าลังใจ แก้ปัญหาชีวิต
เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา อาทิ ครูอาสาสมัคร ครูประจ�า
ผู้ดูแลเด็ก ปราชญ์ชาวบ้านหรือผู้น�าชุมชน ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็น
เดก็ด้อยโอกาสหรอืเดก็ในสภาวะยากล�าบาก รวมถงึเด็กเร่ร่อนบนท้องถนน

ชุดความรู้นี้เหมาะกับใคร

 เด็กนอกระบบการศึกษาในชุดความรู้นี้ หมายถึง เด็กและเยาวชนนอกระบบ
การศึกษาที่มีอายุตั้งแต่ 2 - 25 ปี ซึ่งปัจจุบันไม่ได้เข้ารับการศึกษาอยู่ในสถานศึกษา
สงักัดส�านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน (สพฐ.) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
(อปท.) ส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กองบัญชาการต�ารวจตระเวน
ชายแดน (ตชด.) ส�านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั (กศน.)
ส�านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กรงุเทพมหานคร องค์กรพฒันา
เอกชน (NGOs) หรอืเป็นบคุคลทีไ่ด้รับการศึกษาในรูปแบบการศึกษาทางเลอืกแต่ไม่ได้รบั
สทิธปิระโยชน์ทัง้เงนิอดุหนุนการศึกษาจากภาครัฐ เช่น ศนูย์การเรยีนของสถาบันสงัคม
บ้านเรียน หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 

เด็กนอกระบบการศึกษาคือใคร

 เนื้อหาในชุดความรู้นี้จะแบ่งการวิเคราะห์และเชื่อมโยงกฎหมายและระเบียบ
กระทรวงต่าง ๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัเดก็นอกระบบการศกึษาแต่ละกลุม่ โดยแบ่งกลุม่ตามประเดน็
ได้เป็น 4 ประเด็น ดังนี้
 กลุ่มที่ 1 กลุ่มประเด็นสภาวะทางกายภาพ ชีวภาพ หรือจิตใจ เช่น พิการ 
ออทิสติก เป็นต้น 
 กลุม่ท่ี 2 กลุม่ประเดน็ปัจจยัทางเศรษฐกิจ เช่น เดก็ยากจน เดก็ในพืน้ทีห่่างไกล
หรือขาดโอกาสเข้าถึงการศึกษา เป็นต้น 
 กลุม่ท่ี 3 กลุม่ประเดน็ปัจจยัทางสงัคม เช่น เดก็ก�าพร้า เร่ร่อน หรือเคยต้องคดี เป็นต้น
 กลุม่ท่ี 4 กลุม่ประเดน็ผู้ทีม่คีวามต้องการลักษณะเฉพาะ เช่น ลูกแรงงานต่างด้าว
ไร้สญัชาต ิหรอืรบัผลกระทบจากโรคร้าย เป็นต้น

ชุดความรู้นี้ควรใช้อย่างไร

เดก็ต่างด้าว เดก็ทีมี่ความเสีย่งด้านอาชญากรรม ยาเสพตดิ การค้าบรกิารทางเพศ โรคตดิต่อ
ร้ายแรง เด็กทีค่รอบครวัไม่พร้อม ตลอดจนเดก็ทีล้่มเหลวจากระบบการศึกษา 

 ครนูอกระบบการศกึษาสามารถเลอืกตามกลุม่เป้าหมายท่ีตนเองท�างานหรือเกีย่วข้อง
ได้โดยตรง และศึกษาข้อมลูเพิม่เติมจากเอกสารชดุคู่มอื/ข้อมูลการดแูลเดก็ โดยสแกน QR code
ตามภาพที่แนบไว้ภายในชุดความรู้นี้
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บทที่ 1
หลักกำรพ้ืนฐำนในกำรดูแล
เด็กนอกระบบกำรศึกษำ
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 ในบทนี ้ คณะผูจ้ดัท�าน�าเสนอหลักการและกฎหมายพ้ืนฐานในการดูแลเด็กนอกระบบ
การศึกษา โดยการวิเคราะห์เนื้อหาจากหลักปฏิบัติสากล 2 ฉบับ ได้แก่ ปฏิญญาสากล
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ซึ่งเป็นหลักการส�าคัญที่คนท�างาน
ด้านเด็กนอกระบบการศึกษาหรือครูนอกระบบการศึกษาควรมีความรู้ ความเข้าใจและ
ตระหนักถึงหลักการดังกล่าวในการท�างานและดูแลเด็กนอกระบบการศึกษา โดยมี
รายละเอียดต่อไปนี้

1.1 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
(Universal Declaration of Human Rights)

 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนได้รับการลงมติจากที่ประชุมสมัชชา
สหประชาชาติ สมัยสามัญที่ 3 ในวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2491 ซึ่งประเทศไทยอยู่ใน 
48 ประเทศแรกทีร่่วมรับรองปฏญิญาฉบับน้ี ณ กรุงปารีส ประเทศฝรัง่เศส โดยในปฏญิญา
ฉบับน้ีมีหลักสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน 30 ข้อ เพื่อมุ่งให้ประชากรโลก
ตระหนักรู้ถึงหลักสากลเรื่องสิทธิมนุษยชนในการป้องกันการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน
ของตนเองและผู้อื่นอันจักธ�ารงไว้ซึ่งสังคมที่มีสันติสุข 
 สาระส�าคัญโดยสรุป
 1. มนุษย์ทุกคนเกิดมามีอิสระ สิทธิ ศักดิ์ศรีเท่าเทียมกัน
 2. สิทธิ เสรีภาพ ไม่อาจแบ่งแยกจากมนุษย์ได้ด้วย เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ สีผิว 
เพศ ภาษา ศาสนา หรือการแบ่งแยกด้วยสถานะทางการเมืองหรือกฎหมาย
 3. ทุกคนมีสิทธิในการมีชีวิตอย่างเสรีภาพและมั่นคง
 4. มิให้มีการค้าทาสทุกรูปแบบ
 5. มิให้มีการทรมานหรือลงโทษที่ย�่ายีศักดิ์ศรีและไร้มนุษยธรรม
 6. ทุกคนมีสิทธิได้รับการยอมรับเป็นบุคคลตามกฎหมาย
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 7. ทุกคนมีสิทธิได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายโดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติ
 8. ทุกคนมีสิทธิได้รับการเยียวยาเมื่อถูกละเมิดสิทธิตามกฎหมาย
 9. มิให้มีการจับกุม กักขัง เนรเทศตามอ�าเภอใจ
 10. ทุกคนมีสิทธิได้รับการพิจารณาคดีจากศาลโดยหลักนิติธรรม ไม่ล�าเอียง
 11. ทุกคนที่ถูกกล่าวหาว่ากระท�าผิดทางอาญาให้สันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ 
หากได้รับการพิจารณาว่ากระท�าผิดจริง ก�าหนดโทษหนักกว่าที่ฐานผิดมิได้
 12. มิให้มกีารแทรกแซงสทิธหิรอืคุณค่าความเป็นมนษุย์ของผูอ้ืน่ตามอ�าเภอใจ
 13. ทุกคนมอีสิรภาพในการเคลือ่นย้ายและอยูอ่าศยัในพรมแดนแต่ละรฐั หรอื
สามารถออกนอกและกลับเข้ายังพรมแดนแห่งรัฐตนได้อย่างเสรี
 14. ทกุคนมสิีทธลิีภ้ยัจากการประหตัประหารจากความผดิท่ีมิใช่ทางการเมอืง
หรือขัดต่อหลักการของสหประชาชาติ
 15. ทุกคนมีสิทธิในสัญชาติหนึ่ง โดยถูกเพิกถอนสัญชาติตามอ�าเภอใจมิได้
 16. ชายหญงิทีมี่อายุครบบริบูรณ์สามารถแต่งงาน สร้างครอบครวั โดยปราศจาก
ข้อจ�ากัดจากเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา และมีสิทธิเท่าเทียมในการสมรส และครอบครัว
เป็นหน่วยทางสังคมที่ต้องได้รับการคุ้มครองจากรัฐ
 17. ทุกคนมสีทิธเิป็นเจ้าของทรัพย์สินโดยผูอ้ืน่จะเอาทรพัย์ไปตามอ�าเภอใจมิได้
 18. ทุกคนมีสิทธิในอิสรภาพทางความคิด มโนธรรมและศาสนา
 19. ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกโดยปราศจากการแทรกแซงและ
แสวงหาประโยชน์
 20. ทุกคนมสีทิธิเสรีภาพในการชุมนุมอย่างสันติ ไม่อาจถกูบงัคับโดยสมาคมใดได้
 21. ทกุคนมสีทิธมิส่ีวนร่วมในการปกครองประเทศตนโดยตรงผ่านการเลือกตัง้
อย่างทั่วถึงและเสมอภาคและมีสิทธิเข้าถึงบริการสาธารณะอย่างเท่าเทียม
 22. ทุกคนสามารถบรรลุสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยรัฐพึง
พัฒนาศักยภาพและจัดการทรัพยากรของรัฐให้โดยไม่เลือกปฏิบัติ
 23. ทุกคนมีสิทธิได้รับการจ้างงาน คุ้มครองการว่างงานได้รับค่าตอบแทนที่
เท่าเทียม ยุติธรรม ปราศจากการเลือกปฏิบัติ
 24. ทุกคนมีสิทธิในการพักผ่อน จ�ากัดเวลางานตามสมควร
 25. ทุกคนมีสิทธิในมาตรฐานค่าครองชีพที่เพียงพอต่อสุขภาพความเป็นอยู่ 
มีหลักประกันการว่างงาน กรณีแม่และเด็กต้องได้รับการดูแลคุ้มครองทางสังคม
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 26. ทุกคนมีสิทธิในการศึกษา สามารถเข้าถึงได้อย่างเสมอภาค การศึกษา
ต้องมุ่งเพือ่พัฒนามนษุย์ให้เคารพสทิธมินุษยชน ส่งเสรมิความเข้าใจอสิรภาพข้ันพ้ืนฐาน
ขันติธรรม มิตรภาพระหว่างประชาชาติ ผู้ปกครองมีสิทธิเบื้องต้นในการเลือกประเภท
การศึกษาให้แก่บุตรของตน
 27. ทุกคนมีสิทธิมีส่วนร่วมในวัฒนธรรมของชุมชน มีสิทธิได้รับการปกป้อง
รกัษาประโยชน์จากงานศิลปะ ผลงานทางสติปัญญาทีมี่คณุค่าทางจติใจและวัตถุของตน
 28. ทุกคนได้รับสิทธิและเสรีภาพทางสังคมทั้งในชาติและประชาชาติไว้พร้อม
ก่อนการด�าเนินการปฏิญญาณจะบรรลุได้
 29. ทกุคนมหีน้าทีรั่บผดิชอบในการพฒันาตนให้เตม็ศกัยภาพ เคารพต่อกฎหมาย
ในการแสดงสิทธิและเสรีภาพ เคารพสิทธิและเสรีภาพผู้อื่น มีจริยธรรมต่อสาธารณะ
และธ�ารงไว้ซึง่สังคมประชาธปิไตย มใิห้แสดงสทิธิและเสรภีาพนอกเหนือไปจากเป้าหมาย
ของปฏิญญานี้
 30. ไม่มบีทใดตคีวามให้สทิธรัิฐ กลุม่คน หรือบคุคลในการด�าเนนิการอนัละเมดิ
บ่อนท�าลายสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นได้

สามารถดาวน์โหลด 
สิทธิมนุษยชน...ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
โดย AMNESTY ได้ที่ 
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 เมือ่พิจารณาตามนยิามเด็กนอกระบบการศึกษาและวเิคราะห์ร่วมกบัหลกัการ
ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสทิธิมนษุยชนทัง้ 30 ข้อแล้ว คณะผู้จดัท�าสามารถจ�าแนกหลกัการ
ตามปฏิญญาสากลดังกล่าวให้สอดคล้องต่อกลุ่มเด็กนอกระบบการศึกษา ดังนี้

ข้อค�านึงขั้นพ้ืนฐานในการดูแลเด็กนอกระบบการศึกษา
 สทิธมินษุยชนขัน้พืน้ฐานระบไุว้ว่าเด็กและเยาวชนทกุคนรวมถึงเดก็นอกระบบ
การศกึษาต้องได้รับการปฏบิตัโิดยค�านึงถงึสทิธแิละศกัดิศ์รใีนความเป็นมนษุย์ทดัเทยีมกบั
คนอ่ืน ๆ ในสงัคม ไม่ถกูเลือกปฏบิติัหรือบงัคับใช้กฎหมายอย่างไม่เป็นธรรม อันเนือ่งจาก
ความแตกต่างด้านเชื้อชาติ ชาติพันธุ์ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา หรือการแบ่งแยกด้วย
สถานะทางการเมืองหรือกฎหมาย ตามสาระส�าคัญของหลักสิทธิมนุษยชน ข้อ 1-10 
ซึง่มข้ีอค�านงึขัน้พืน้ฐานในการดแูลเดก็นอกระบบการศกึษาจ�าแนกตามนยิามกลุม่เป้าหมาย
ดังนี้

 กลุ่มที่ 1 กลุ่มประเด็นสภาวะทางกายภาพ ชีวภาพ หรือจิตใจ
 การดแูลเดก็นอกระบบการศึกษาในกลุม่นีค้วรมุ่งเน้นการพฒันาตามศกัยภาพ
โดยค�านึงถึงสิทธิในการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการเข้าถึงอย่างเสมอภาค ทั้งนี้
สถานศึกษาหรือรูปแบบการจัดการศึกษาต้องอ�านวยความสะดวกแก่บุคคลท่ีมีสภาวะ
ทางกายภาพ ชีวภาพ หรือจิตใจ ให้มีอุปสรรคในการเรียนรู้น้อยที่สุด ผู้ปกครองมีสิทธิ
เบือ้งต้นในการเลอืกประเภทการศึกษาทีเ่หมาะสมต่อสภาวะของเดก็ (ตามสาระส�าคญั
ข้อที่ 26)
 เด็กกลุ่มดังกล่าวพึงได้รับการส่งเสริมให้มีเสรีภาพ สามารถแสดงออกและ
แสดงความคดิเห็นในการชุมนมุได้อย่างสนัต ิโดยเจ้าหน้าทีร่ฐัต้องเปิดโอกาส ส่งเสรมิและ
ไม่เลือกปฏิบัต ิเพ่ือให้เด็กกลุม่นีมี้โอกาสได้สะท้อนมมุมองและข้อจ�ากดัในการด�ารงชวีติในสงัคม
อันเนื่องมาจากข้อจ�ากัดด้านสภาวะทางกายภาพ ชีวภาพ หรือจิตใจ (ตามสาระส�าคัญ
ข้อที่ 20) สามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้อย่างเท่าเทียม (ตามสาระส�าคัญข้อที่ 21)
และสามารถบรรลุสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมจากรัฐอย่างเหมาะสม 
(ตามสาระส�าคัญข้อที่ 22)

บทวิเคราะห์ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
กับการดูแลเด็กนอกระบบการศึกษา
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 กลุ่มที่ 2 กลุ่มประเด็นปัจจัยทางเศรษฐกิจ
 เด็กนอกระบบการศึกษากลุ่มน้ี ควรได้รับการดูแลตามหลักสิทธิมนุษยชน
พืน้ฐานไม่ต่างจากกลุม่แรกมากนัก กล่าวคือ ควรส่งเสรมิให้เข้าถึงการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(ตามสาระส�าคัญข้อ 26) โดยเน้นการท�างานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ โรงเรียนในพื้นที่
ห่างไกลซึ่งอยู่ภายใต้สังกัดต่าง ๆ ทั้งโรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษา โรงเรียนสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ศนูย์การเรียนต่าง ๆ ทีจ่ดัรูปแบบการเรยีนรูแ้บบนอกระบบ
โรงเรยีน ซึง่การจดัการศกึษาขององค์กรเหล่านีส้ามารถสงวนไม่คดิค่าใช้จ่ายในการเล่าเรยีนได้
สอดคล้องกับสภาพการด�าเนินชีวิตของเด็กกลุ่มนี้ ดังนั้น การด�าเนินการดังกล่าวควรมี
การนยิามปฏบิตักิาร และความหมายของการเข้าถงึการศกึษาให้สอดคล้องกับสถานการณ์เด็ก
แต่ละกลุ่มด้วย
 อีกทั้งเด็กในกลุ่มนี้อาจมีความจ�าเป็นในการประกอบอาชีพ พึงได้รับสิทธิทาง
เศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรม โดยรัฐพัฒนาศักยภาพและจัดการทรัพยากรของรฐัให้
โดยไม่เลอืกปฏิบตั ิ(ตามสาระส�าคัญข้อที ่22) มีสทิธิได้รับการจ้างงาน คุ้มครองการว่างงาน
ได้รับค่าตอบแทนที่ยุติธรรมต่อแรงงานและลักษณะการท�างาน (ตามสาระส�าคัญใน
ข้อที่ 23) รวมถึงมีสิทธิในมาตรฐานค่าครองชีพที่เพียงพอต่อสุขภาพความเป็นอยู่
มีหลักประกันการว่างงาน กรณีแม่และเด็กต้องได้รับการดูแลคุ้มครองทางสังคม
(ตามสาระส�าคัญในข้อที่ 25) ในส่วนน้ีกฎหมายภายในประเทศและหลักการสากล
ด้านสิทธิเด็กควรตีความให้เป็นประโยชน์ต่อเด็กและสถานการณ์ของเด็กเป็นส�าคัญ 
เนือ่งจากสภาวการณ์ของเดก็นอกระบบกลุม่น้ีอาจแตกต่างจากกลุม่อืน่ ดงันัน้การตคีวาม
เรือ่งสทิธิการได้รับการจ้างงานและสทิธใินมาตรฐานค่าครองชพีทีเ่พียงพอต้องพจิารณา
ร่วมกับหลักสิทธิเด็กและกฎหมายต่าง ๆ ที่บังคับใช้ในประเทศด้วย

 กลุ่มที่ 3 กลุ่มประเด็นปัจจัยทางสังคม
 กลุ่มเด็กนอกระบบการศึกษาที่ได้รับผลกระทบอันเกิดจากปัญหาด้านสังคม 
ท�าให้ขาดโอกาสการได้รับการพัฒนา หรือมคีวามเสีย่งต่อการถูกเลอืกปฏบัิติเช่นเดยีวกบั
เดก็นอกระบบการศกึษากลุม่อืน่ เด็กกลุม่น้ีต้องการการส่งเสรมิศกัยภาพโดยการเข้าถึง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่ด้วยเงื่อนไข เช่น การต้องคดี และไร้ที่พักพิงเป็นหลักแหล่ง 
เป็นต้น ท�าให้รูปแบบการจัดการศึกษาส�าหรับทุกคนอย่างเสมอภาค (ตามสาระส�าคัญ
ข้อที่ 26) ต้องตีความและออกแบบให้สอดคล้องสถานการณ์ของเด็ก เจ้าหน้าที่รัฐและ
เจ้าหน้าทีอ่งค์กรพฒันาเอกชน (NGOs) ทีพั่ฒนาเด็กกลุม่เป้าหมายนี ้ ควรเลือกกจิกรรม
การเรียนรู้ที่ส่งเสริมการปรับตัวและการด�ารงชีวิตในสังคมวงกว้าง
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 ผูท้�างานกบัเดก็กลุม่เป้าหมายในกระบวนการยตุธิรรมต้องเน้นย�า้และตรวจสอบ
การด�าเนินกฎหมายต่อเด็กกลุ่มนี้ให้เป็นไปตามสิทธิ ไม่จับกุม กักขัง หรือเนรเทศ
ตามอ�าเภอใจ (ตามสาระส�าคัญข้อที ่ 9) ได้รบัการพิจารณาคดจีากศาลโดยหลกันติธิรรม
(ตามสาระส�าคัญข้อที่ 10) และหากถูกกล่าวหาว่ากระท�าผิดทางอาญาให้สันนิษฐานว่า
เป็นผู้บริสุทธิ์ (ตามสาระส�าคัญข้อที่ 11) เพราะความยุติธรรมและการไม่เลือกปฏิบัติ
มีผลต่อวิสัยทัศน์ในการมองโลกของเด็กกลุ่มดังกล่าว เป็นปัจจัยที่จะส่งผลต่อความคิด
และการตดัสินใจต่อไปในอนาคต อาท ิรปูแบบการประกอบอาชพี การใช้ชวีติบนความเสีย่ง
และความท้าทายต่อกฎหมาย เป็นต้น 

 กลุ่มที่ 4 กลุ่มประเด็นผู้มีความต้องการลักษณะเฉพาะ
 อาทิ เด็กไร้สัญชาติ ที่เกิดจากแรงงานต่างด้าวหรือจากการตกส�ารวจของรัฐ
เนือ่งจากอาศัยในพืน้ทีห่่างไกลแต่อยูใ่นพรมแดนของประเทศไทย เป็นกลุม่เด็กทีต้่องได้รบั
การวิเคราะห์ประเดน็ความต้องการเป็นพิเศษ เน่ืองจากมคีวามซับซ้อนของสภาพปัญหา
เช่น ปัญหาสัญชาติ ภาษา และวัฒนธรรมในการด�าเนินชีวิต เป็นต้น เป็นเงื่อนไขและ
ข้อจ�ากดัในการเข้ารบัการพัฒนาด้านการศึกษา (ตามสาระส�าคญัข้อท่ี 26) ซ่ึงการตคีวาม
ตามนัยยะของ “การเข้าถึงการศึกษาอย่างเสมอภาค” และ “ผู้ปกครองมีสิทธิเบื้องต้น
ในการเลือกประเภทการศึกษาให้แก่บุตรของตน” อาจให้ความหมายขัดแย้งกันได้ 
 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของกลุ่มเด็กชาติพันธุ์ที่เกิดในพรมแดน แม้ว่า
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนจะระบุให้เด็กกลุ่มนี้มีอิสรภาพในการเคลื่อนย้าย
และอยู่อาศัยในพรมแดนแต่ละรัฐ (ตามสาระส�าคัญข้อที่ 13) และมีสิทธิในสัญชาติใด
สัญชาติหนึ่ง (ตามสาระส�าคัญข้อที่ 15) แต่กลับพบปัญหาไร้สัญชาติและเป็นบุคคลที่
ไม่มีสถานะทางทะเบียน จึงถูกจ�ากัดสิทธิในการเข้าถึงการศึกษาอย่างเสมอภาคด้วย
สิทธิสถานะ ไม่เพียงเท่านั้น ภาษาแม่ที่ใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจ�าวันและภาษาที่ใช้
ในการเรยีนการสอนขัน้พืน้ฐานของรฐัเป็นอปุสรรคต่อการเข้าถึงการพฒันาจากการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของรัฐ ถึงแม้ผู้ปกครองมีสิทธิเบื้องต้นในการเลือกประเภทการศึกษาให้แก่
บุตรหลานของตนซ่ึงอาจเป็นบริการด้านการศึกษาโดยรัฐหรือไม่ก็ได้ เด็กนอกระบบ
การศกึษาย่อมต้องเผชิญความท้าทายในการเรยีนรูอ้ย่างไม่เท่าเทยีมกบัเดก็และเยาวชน
ท่ีมต้ีนทนุด้านภาษาแม่ทีส่อดคล้องกับภาษาสือ่สารในวฒันธรรมหลกั ในกรณทีีผู้่ปกครอง
เลือกรูปแบบการศึกษาแบบบ้านเรียนหรือศูนย์การเรียน สถาบันการศึกษาเหล่านี้
ย่อมต้องเผชิญความท้าทายเร่ืองงบประมาณ การออกแบบหลักสูตรและการสอนให้
สอดคล้องกบัมาตรฐานขัน้พ้ืนฐาน และการเชือ่มโยงเด็กสูส่งัคมวงกว้างของรฐัชาตอิกีด้วย 
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 จะเหน็ได้ว่าในการตีความเรือ่งการส่งเสรมิการเข้าถงึการศกึษาอย่างเสมอภาค
เท่าเทยีม (ตามสาระส�าคัญข้อที ่26) ต้องอาศัยการตีความลกึซ้ึงให้สอดคล้องต่อลักษณะ
ของกลุ่มเด็กนอกระบบการศึกษา ทั้งในด้านปัจจัยภูมิหลัง สภาพปัญหาทางเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม และสภาพทางชีวกายภาพ ปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อการออกแบบ
ปฏบัิตกิารในการส่งเสริมศักยภาพและให้ความรูแ้ก่เด็กนอกระบบการศกึษาขององค์กร
ทีเ่ก่ียวข้องทัง้สิน้ องค์กรภาครัฐ องค์กรท้องถิน่ และองค์กรพฒันาเอกชนย่อมมบีทบาท
ที่แตกต่าง แต่มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนเด็กนอกระบบการศึกษาให้เข้าถึงการพัฒนาที่
บรรลุตามหลักสิทธิมนุษยชนร่วมกันไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง 

1.2 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
(Convention on the Rights of the Child: CRC)

 อนสัุญญาว่าด้วยสทิธเิด็กเป็นข้อตกลงส�าคัญทีไ่ด้รบัการรบัรองจากสมชัชาใหญ่
แห่งสหประชาชาติในการดูแลและคุ ้มครองสิทธิเด็กโดยเน้นหลักการท่ีส�าคัญคือ
“การไม่เลือกปฏิบัติและค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็ก” โดยประเทศไทยได้ลงนาม
ภาคยานุวัติรับรองเมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2535 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันท่ี 
26 เมษายน พ.ศ. 2535 ซึง่ถอืเป็นหน้าทีข่องรฐัในการดแูลและด�าเนนิการให้เด็ก ๆ ทุกคน
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ในประเทศให้ได้รับสิทธิเท่าเทียมกันตามอนุสัญญาฯ รวมทั้งรายงานความก้าวหน้า
การด�าเนินงานต่อคณะกรรมการสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ
 ทั้งนี้ อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กประกอบด้วยบทบัญญัติทั้งสิ้น 54 ข้อ โดย
ได้ก�าหนดให้ “เดก็” หมายถงึ มนษุย์ทกุคนทีอ่ายุต�า่กว่า 18 ปี เว้นแต่จะบรรลนุติภิาวะ
ก่อนหน้านั้นตามกฎหมาย (ข้อที่ 1) และก�าหนดหลักการและเนื้อหาที่ครอบคลุมสิทธิ
ของเด็กทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ สิทธิในการอยู่รอด สิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครอง
สิทธิที่จะได้รับการพัฒนา และสิทธิในการมีส่วนร่วม ดังนี้

 1. สิทธิที่จะมีชีวิตรอด (Right of Survival)
 สาระส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับเด็กนอกระบบการศึกษา มีดังนี้
 ข้อที่ 6 รัฐภาคียอมรับว่าเด็กทุกคนมีสิทธิติดตัวที่จะมีชีวิต และประกันอย่าง
เต็มที่เท่าที่จะท�าได้ให้มีการอยู่รอดและการพัฒนาของเด็ก
 ข้อที่ 7 เด็กจะได้รับการจดทะเบียนทันทีหลังเกิด และจะมีสิทธิที่จะมีชื่อ
นับแต่เกิด และสิทธิที่จะได้สัญชาติและเท่าที่จะเป็นไปได้ สิทธิที่จะได้รู้จักและได้รับ
การเลี้ยงดูจากบิดามารดาของตน รวมถึงรัฐจะประกันให้มีการปฏิบัติตามสิทธิเหล่านี้
ตามกฎหมายภายในและระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
กรณีที่เด็กจะตกอยู่ในสถานะไร้สัญชาติ
 ข้อที ่8 รัฐภาคีจะเคารพต่อสทิธขิองเด็กในการรกัษาเอกลกัษณ์ของตน รวมถึง
สัญชาติ ชื่อ และความสัมพันธ์ทางครอบครัว โดยปราศจากการแทรกแซงที่มิชอบด้วย
กฎหมาย
 ข้อที่ 18 รัฐภาคีจะประกันให้บิดามารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายแล้ว
แต่กรณีเป็นผู้รับผิดชอบเบ้ืองต้นในการเลี้ยงดูและพัฒนาเด็ก โดยค�านึงถึงประโยชน์
สูงสุดของเด็กเป็นพื้นฐาน และรัฐจะให้ความช่วยเหลือท่ีเหมาะสมแก่ผู้เล้ียงดูและ
พัฒนาการให้บริการต่าง ๆ ส�าหรับการดูแลเด็ก
 ข้อที ่24 รัฐภาคยีอมรบัในสทิธิของเดก็ทีจ่ะได้รับมาตรฐานสาธารณสขุทีส่งูทีสุ่ด
และสิ่งอ�านวยความสะดวกส�าหรับการบ�าบัดรักษาความเจ็บป่วยและการฟื้นฟูสุขภาพ

 2. สิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครอง (Right of Protection)
 สาระส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับเด็กนอกระบบการศึกษา มีดังนี้
 ข้อที ่ 2 รฐัภาคีจะเคารพและประกนัสิทธติามท่ีก�าหนดไว้ในอนสุญัญาน้ีแก่เดก็
ที่อยู่ในเขตอ�านาจโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ ไม่ค�านึงถึงเชื้อชาติ สีผิว ภาษา ศาสนา
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ความคดิเหน็ทางการเมอืง ต้นก�าเนดิทางชาต ิชาติพนัธุ ์สงัคม ทรพัย์สนิ ความทพุพลภาพ
การเกิดหรือสถานะอื่น ๆ
 ข้อท่ี 16 เด็กจะไม่ถูกแทรกแซงโดยพลการหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายใน
ความเป็นส่วนตวั ครอบครวั บ้าน หรอืหนังสอืโต้ตอบ รวมท้ังจะไม่ถูกกระท�าโดยมชิอบ
ต่อเกียรติและชื่อเสียง
 ข้อที ่19 รฐัภาคจีะด�าเนินมาตรการทีเ่หมาะสมทัง้ปวงด้านนติิบญัญัติ บรหิารสงัคม
และการศกึษาในการคุม้ครองเด็กจากความรนุแรงทัง้ทางร่างกายและจติใจ การท�าร้าย
หรือการกระท�าอันมิชอบ การทอดทิ้งหรือการปฏิบัติโดยประมาท การปฏิบัติที่ผิดหรือ
การแสวงหาประโยชน์ รวมถึงการกระท�าอันมิชอบทางเพศ
 ข้อที ่20 เดก็ทีถ่กูพรากจากครอบครวัจะได้รบัการคุม้ครองและความช่วยเหลอื
พเิศษทีจ่ดัให้โดยรฐั และประกันให้มกีารดูแลเด็กตามกฎหมายภายใน รวมถึงการจดัหา
ผู้อุปถัมภ์ การรับบุตรบุญธรรมหรือถ้าจ�าเป็นการจัดให้อยู่ในความดูแลของสถาบัน
ที่เหมาะสมกับการดูแลเด็กให้มีความต่อเนื่องในการเล้ียงดูและภูมิหลังทางชาติพันธุ์ 
ศาสนา วัฒนธรรม และภาษาของเด็ก
 ข้อที ่22 รฐัภาคปีระกนัว่าเด็กทีร้่องขอสถานะเป็นผูล้ีภ้ยั หรอืทีไ่ด้รบัการพจิารณา
เป็นผู้ลีภ้ยั จะได้รับการคุ้มครองและความช่วยเหลอืทางมนษุยธรรมท่ีเหมาะสมในการได้รบั
สทิธทิีม่อียูต่ามท่ีระบไุว้ในอนุสญัญาน้ี และในตราสารระหว่างประเทศอืน่ ๆ อนัเก่ียวกบั
สิทธิมนุษยชนหรือมนุษยธรรม
 ข้อที ่25 รฐัภาคียอมรับในสทิธิของเด็ก ผูซ่ึ้งได้รับการจดัโดยหน่วยงานทีมี่อ�านาจ
ให้ไปได้รบัการดแูล การคุม้ครอง หรอืการบ�าบดัรกัษาสขุภาพ ในอันทีจ่ะได้รบัการทบทวน
การบ�าบัดรักษาเป็นระยะ ๆ
 ข้อที่ 32 รัฐภาคียอมรับสิทธิของเด็กที่จะได้รับการคุ้มครองจากการแสวงหา
ประโยชน์ทางเศรษฐกจิจากการท�างานทีน่่าจะเป็นการเส่ียงอนัตราย ขัดขวางการศกึษา
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การพัฒนาทางร่างกาย สมอง จิตใจ ศีลธรรม และสังคม
 ข้อที ่33 รฐัภาคีจะคุ้มครองเด็กจากการใช้โดยผดิกฎหมายซ่ึงยาเสพตดิ รวมท้ัง
สารทีม่พีษิต่อจิตประสาทอืน่ ๆ และป้องกนัการใช้เด็กเพือ่การผลติและการค้าเช่นว่านัน้
 ข้อที่ 34 รัฐภาคีจะคุ้มครองเด็กจากการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ และ
การกระท�าทางเพศที่มิชอบทุกรูปแบบ
 ข้อที ่ 35 รฐัภาคีจะด�าเนินการเพือ่ป้องกนัการลกัพา การขายหรอืการลกัลอบ
ค้าเด็ก ไม่ว่าด้วยวัตถุประสงค์หรือในรูปแบบใด
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 ข้อที่ 36 รัฐภาคีจะคุ้มครองเด็กจากการถูกแสวงหาประโยชน์ที่เป็นผลร้าย
ต่อสวัสดิภาพของเด็กไม่ว่าในด้านใด
 ข้อที่ 37 รัฐภาคีประกันว่าจะไม่มีเด็กได้รับการทรมาน ถูกปฏิบัติหรือลงโทษ
ที่โหดร้าย ที่ไร้มนุษยธรรม และไม่มีการลงโทษประหารชีวิต จ�าคุกตลอดชีวิต ส�าหรับ
ความผิดท่ีกระท�าโดยบุคคลที่มีอายุต�่ากว่า 18 ปี จะไม่มีเด็กถูกลิดรอนเสรีภาพ
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือโดยพลการ และเด็กท่ีถกูลดิรอนเสรภีาพ จะได้รบัการปฏบัิติ
ด้วยมนุษยธรรม ด้วยความเคารพในศักดิ์ศรีแต่ก�าเนิดของมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เด็กจะถูกแยกต่างหากจากผู้ใหญ่ ตลอดจนมีสิทธิที่จะขอความช่วยเหลือทางกฎหมาย 
ค้านความชอบด้วยกฎหมายของการลิดรอนเสรีภาพนั้น
 ข้อที ่ 39 รฐัภาคีจะส่งเสริมการฟ้ืนฟูทัง้ทางร่างกายและจิตใจและการกลบัคนื
สู่สงัคมของเด็กทีไ่ด้รับเคราะห์จากการละเลย การแสวงหาประโยชน์ การกระท�าอนัมชิอบ
การทรมานหรอืการลงโทษ การปฏิบตัทิีโ่หดร้าย ไร้มนษุยธรรมหรอืต�า่ช้า และการพพิาท
กันด้วยอาวุธ

 3. สิทธิในการพัฒนา (Right of Development)
 สาระส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับเด็กนอกระบบการศึกษา มีดังนี้
 ข้อที ่23 รฐัภาคียอมรับว่าเด็กทีพิ่การทางร่างกายหรือจติ ควรมชีีวติท่ีสมบูรณ์
และปกติสุข ในสภาวะที่ประกันในศักดิ์ศรี ส่งเสริมการพึ่งพาตนเอง และเอื้ออ�านวย
ให้เด็กมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในชุมชน ยอมรับในสิทธิของเด็กพิการที่จะได้รับการดูแล
เป็นพิเศษและประกันว่าเด็กพิการสามารถเข้าถึงและได้รับการศึกษา การฝึกอบรม 
การดูแลและฟื้นฟูสุขภาพ การจ้างงานและโอกาสทางด้านสันทนาการอย่างเต็มท่ี
เท่าที่จะเป็นไปได้
 ข้อที ่27 รฐัภาคียอมรบัสทิธขิองเด็กในอนัทีจ่ะได้รบัมาตรฐานของการด�ารงชวีติ
ที่เพียงพอส�าหรับการพัฒนาด้านร่างกาย สมอง จิตใจ ศีลธรรม และสังคมของเด็ก 
และด�าเนินการมาตรการที่เหมาะสมที่จะให้ความช่วยเหลือผู้ท่ีรับผิดชอบต่อเด็กใน
การด�าเนนิการตามสทิธน้ีิโดยเฉพาะอย่างยิง่ด้านโภชนาการ เครือ่งนุง่ห่มและท่ีอยูอ่าศยั
 ข้อท่ี 28 รัฐภาคียอมรบัสทิธขิองเดก็ทีจ่ะได้รบัการศึกษา โดยจัดการศึกษาประถม
เป็นภาคบังคับที่เด็กทุกคนเรียนได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สนับสนุน จัดการศึกษา และ
แนะแนวทางการศึกษาและอาชีพให้แพร่หลายและเปิดกว้างแก่เด็กทุกคน 
 ข้อที ่29 รฐัภาคีตกลงว่าการศึกษาของเด็กจะมุง่ไปสู ่ก) การพฒันาบุคลกิภาพ
และความสามารถทางด้านร่างกายและจิตใจ ข) การพัฒนาความเคารพต่อสทิธมินษุยชน
เสรีภาพขั้นพื้นฐาน และหลักการในกฎบัตรสหประชาชาติ ค) การพัฒนาความเคารพ
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ต่อบิดามารดา เอกลักษณ์ ทางวัฒนธรรม ภาษา และค่านิยมของเด็ก ของชาติที่เด็ก
อาศยัอยู ่ และของชาติถิน่ก�าเนิดของเด็ก ง) การเตรยีมเดก็ให้มีชีวติท่ีมีความรบัผิดชอบ
ในสงัคมทีเ่สรด้ีวยจติส�านึกแห่งความเข้าใจกนั สนัติภาพ ความอดกลัน้ ความเสมอภาค
ทางเพศและมิตรภาพ และ จ) การพัฒนาความเคารพต่อสิ่งแวดล้อม
 ข้อที ่31 รฐัภาคียอมรับสทิธิของเด็กทีจ่ะมกีารพกัและเวลาพกัผ่อน การเข้าร่วม
กิจกรรม การละเล่น และการมีส่วนร่วมอย่างเสรีในทางวัฒนธรรมและศิลปะ

 4. สิทธิในการมีส่วนร่วม (Right of Participation)
 สาระส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับเด็กนอกระบบการศึกษา มีดังนี้
 ข้อที่ 12 รัฐภาคีจะประกันแก่เด็กที่สามารถมีความเห็นเป็นของตนเองได้แล้ว
ซึง่สทิธท่ีิจะแสดงความคิดเหน็เหล่านัน้โดยเสรใีนทกุ ๆ เรือ่งทีมี่ผลกระทบต่อเดก็ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในกระบวนพิจารณาทางตุลาการและทางปกครอง
 ข้อที่ 13 เด็กมีสิทธิที่จะมีเสรีภาพในการแสดงออก สิทธินี้จะรวมถึงเสรีภาพ
ทีจ่ะแสวงหา ได้รบัหรือถ่ายทอดข้อมลูข่าวสารและความคดิทุกลักษณะโดยไม่ถูกจ�ากัด
เขตแดน  ไม่ว่าจะโดยวาจา ลายลักษณ์อักษร หรือการตีพิมพ์ในรูปของศิลปะหรือ
ผ่านสือ่อืน่ใดกต็ามทีเ่ด็กเลอืก ภายใต้ข้อจ�ากดัการเคารพสทิธแิละช่ือเสยีงของบุคคลอืน่
และความสงบเรียบร้อย หรือสาธารณะสุข หรือศีลธรรมของประชาชน
 ข้อที ่14 รฐัภาคจีะเคารพต่อสทิธิของเดก็ทีจ่ะมเีสรีภาพทางความคดิ มโนธรรม
และศาสนา
 ข้อที ่ 15 รัฐภาคียอมรบัสทิธขิองเด็กทีจ่ะมเีสรีภาพในการสมาคมและเสรภีาพ
ในการชุมนุมอย่างสงบ โดยไม่อาจจ�ากัดการใช้สิทธิเหล่านี้ นอกเหนือจากข้อจ�ากัดที่
ก�าหนดขึ้นโดยสอดคล้องกับกฎหมาย และที่จ�าเป็นส�าหรับสังคมประชาธิปไตย
 ข้อที ่ 30 รฐัทีม่ชีนกลุ่มน้อยทางชาติพนัธุ ์ ศาสนา ภาษา หรอืกลุม่ชนพืน้เมอืง
ดัง้เดมิอาศยัอยู ่เด็กต้องไม่ถกูปฏเิสธสทิธทิีจ่ะปฏบิตัติามวฒันธรรม ทีจ่ะนบัถอืและปฏบิตัิ
ทางศาสนาหรือสิทธิที่จะใช้ภาษาของตนในชุมชนกับสมาชิกอื่นในกลุ่มเดียวกัน

สามารถดาวน์โหลด 
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กฉบับ 
Child-Friendly โดย UNICEF ได้ที่ 
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 อนสุญัญาว่าด้วยสทิธเิดก็เป็นสนธสิญัญาของรฐัทีใ่ห้การรบัรองว่ารฐัจะท�าหน้าท่ี
ดแูล คุม้ครอง ฟ้ืนฟแูละพฒันาเดก็ทกุคนในประเทศอย่างมคีณุภาพและทัว่ถงึ โดยเฉพาะ
กลุ่มเด็กนอกระบบการศึกษาซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางที่มีความต้องการพิเศษ สามารถ
จ�าแนกหลักการในการท�างานและสิทธิของเด็กแต่ละกลุ่มได้ดังนี้

 กลุ่มที่ 1 กลุ่มประเด็นสภาวะทางกายภาพ ชีวภาพ หรือจิตใจ
 เด็กนอกระบบการศึกษากลุ่มนี้มีสิทธิในการใช้ชีวิตและพึ่งพาตนเอง ได้รับ
ประกันว่าจะสามารถเข้าถึงการศึกษา การพัฒนา การดูแลและฟื้นฟูสุขภาพอย่างเต็มที่
เท่าที่จะเป็นไปได้ (ตามสาระส�าคัญข้อที่ 23) รัฐจึงมีบทบาทส�าคัญในการสนับสนุน
และส่งเสรมิทรพัยากรทัง้ด้านความรู้และงบประมาณแก่ครอบครวั ชมุชน และหน่วยงาน
ให้มีศักยภาพในการดูแลและพัฒนาเด็กกลุ่มนี้ได้อย่างเหมาะสม

 กลุ่มที่ 2 กลุ่มประเด็นปัจจัยทางเศรษฐกิจ
 แม้ว่าอนุสัญญาฯ ไม่ได้ระบุถึงเด็กนอกระบบการศึกษากลุ่มนี้โดยตรง
แต่ในบทบัญญัติได้รับรองสิทธิของเด็กและก�าหนดหน้าท่ีของรัฐในการจัดหาและดูแล
ให้เดก็ได้รับมาตรฐานของการด�ารงชวีติทีเ่พยีงพอส�าหรบัการพัฒนาด้านร่างกาย สมอง
จติใจ ศีลธรรมและสังคมของเดก็ (ตามสาระส�าคญัข้อที ่27) และได้รบัการศกึษาทีม่คีณุภาพ
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (ตามสาระส�าคัญข้อที่ 28) ซึ่งเป็นสวัสดิการขั้นพื้นฐานที่รัฐต้อง
ด�าเนินการและจัดหาให้
 
      กลุ่มที่ 3 กลุ่มประเด็นปัจจัยทางสังคม
 อนุสัญญาฯ ได้ระบุถึงสิทธิที่เด็กทุกคนต้องได้รับการปกป้องคุ้มครองจาก
การถกูทอดทิง้หรอืการแสวงหาประโยชน์ (ตามสาระส�าคญัข้อที ่19) และการดูแลท่ีเหมาะสม
โดยเฉพาะในกรณีที่เด็กไม่ได้อาศัยอยู่กับครอบครัวหรือไม่มีผู้ดูแล (ตามสาระส�าคัญ
ข้อที่ 20) เด็กนอกระบบการศึกษากลุ่มนี้ใช้ชีวิตในพื้นที่สาธารณะเป็นส่วนใหญ่ท�าให้
ยากต่อการเข้าถงึ เจ้าหน้าทีข่องรฐัและองค์กรพฒันาเอกชน จงึควรท�างานร่วมกนัเพือ่ดแูล

บทวิเคราะห์อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
กับการดูแลเด็กนอกระบบ
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ให้เด็กกลุ่มนี้สามารถเข้าถึงสวัสดิการที่เหมาะสม ส�าหรับเด็กที่เคยต้องคดี รัฐจะต้อง
รับประกันว่าจะไม่มีเด็กถูกลิดรอนเสรีภาพโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงส่งเสริม
การฟ้ืนฟทูัง้ทางร่างกายและจิตใจของเด็กให้สามารถกลบัคนืสูสั่งคมได้ (ตามสาระส�าคญั
ข้อที่ 37 และ 39)

       กลุ่มที่ 4 กลุ่มประเด็นผู้ที่มีความต้องการลักษณะเฉพาะ
 อนสุญัญาฯ ได้ระบถึุงสทิธขิองกลุม่เด็กไร้สญัชาติและกลุม่เดก็ลีภ้ยัท่ีควรได้รับ
ไว้ในข้อที่ 2, 7, 22, 29 และ 30 แต่ประเทศไทยได้ตั้งข้อสงวนในอนุสัญญาฯ ข้อที่ 22 
ว่าด้วยการคุม้ครองและช่วยเหลอืทางมนษุยธรรมทีเ่หมาะสมแก่เดก็ท่ีมสีถานะเป็นผูล้ีภ้ยัไว้
ทั้งนี้กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ได้มีการจัดท�าข้อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ถอนข้อสงวนดังกล่าว เพื่อให้รัฐได้ด�าเนินการ
คุ้มครองสิทธิเด็กทุกคนที่อยู่ในอาณาจักรโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ
       หลักการและแนวทางที่ระบุไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและ
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กนั้นเป็นหลักการพื้นฐานส�าคัญที่คนท�างานด้านเด็ก รวมถึง
รัฐจะต้องยึดถือและปฏิบัติตาม อีกทั้งเป็นหลักการพื้นฐานของกฎหมายและระเบียบ
ต่าง ๆ ในการส่งเสริมการดูแลเด็กนอกระบบการศึกษาซึ่งจะกล่าวถึงในบทต่อไป
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บทที่ 2
กฎหมำยและระเบียบ

ส�ำหรับกำรส่งเสริมกำรดูแล
เด็กนอกระบบกำรศึกษำ
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 คณะผู้จัดท�าน�าเสนอกฎหมายและระเบียบที่ส�าคัญในการส่งเสริมการดูแล
เดก็นอกระบบการศกึษา โดยแบ่งตามกลุม่ประเดน็ของเดก็นอกระบบการศึกษา วเิคราะห์
เพือ่คดัเลอืกมาตรากฎหมายทีส่�าคัญ พร้อมทัง้ระบหุน่วยงานท่ีรบัผดิชอบและแหล่งข้อมลู
เพิม่เตมิให้ครนูอกระบบการศกึษาได้เชือ่มโยงกฎหมายและระเบยีบ ในบทนีกั้บการปฏบิติังาน
ในพื้นที่ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

 กลุ่มที่ 1 กลุ่มประเด็นสภาวะทางกายภาพ ชีวภาพ หรือจิตใจ 
 เด็กกลุ่มนี้เป็นเด็กที่มีภาวะความบกพร่องทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญาและ
การเรยีนรู ้ออทสิตกิ รวมถึงมปัีญหาพฤตกิรรมหรอือารมณ์ ประกาศกระทรวงการพัฒนา
สงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ (ฉบับที ่2) 
พ.ศ.2555 แบ่งความพิการเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้
 ประเภทที่ 1 ความพิการทางการเห็น
 ประเภทที่ 2 ความพิการทางการได้ยินหรือการสื่อความหมาย
 ประเภทที่ 3 ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย
 ประเภทที่ 4 ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม
 ประเภทที่ 5 ความพิการทางสติปัญญา
 ประเภทที่ 6 ความพิการทางการเรียนรู้
 ประเภทที่ 7 ความพิการทางออทิสติก
 ทั้งนี้ เด็กนอกระบบการศึกษาที่มีภาวะความพิการดังกล่าวข้างต้นจ�าเป็น
ต้องได้รับการดูแล สนับสนุนและส่งเสริมให้สามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการต่าง ๆ 
ตามที่กฎหมายก�าหนดไว้ดังนี้
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 1. พระราชบญัญตัสิง่เสรมิและพัฒนาคณุภาพชวีติคนพิการ พ.ศ. 2550 
 พระราชบัญญตัส่ิงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร พ.ศ. 2550 เป็นกฎหมาย
ที่ระบุถึงสิทธิและสวัสดิการที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีมากย่ิงข้ึน โดย
การก�าหนดบทบาท อ�านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชน
ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
 1.1 มาตราส�าคัญ
 มาตรา 20 ได้ก�าหนดสิทธิในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์
จากสิง่อ�านวยความสะดวก รวมถงึสวสัดกิารของคนพกิารในด้านต่าง ๆ
ที่รัฐต้องจัดเตรียมไว้ให้ ซึ่งประกอบไปด้วย 10 ด้าน ดังนี้
 1.1 การบริการฟื้นฟูสมรรถภาพและค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล 
 1.2 การศกึษาตามความเหมาะสมในสถานศกึษาเฉพาะหรือในสถานศกึษาทัว่ไป
หรือการศึกษาทางเลือก หรือการศึกษานอกระบบ 
 1.3 การฟ้ืนฟสูมรรถภาพด้านอาชีพ การให้บริการท่ีมมีาตรฐาน การคุ้มครอง
แรงงาน มาตรการเพ่ือการมงีานท�า ตลอดจนได้รับการส่งเสรมิการประกอบอาชีพอิสระ 
 1.4 การยอมรับและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง
อย่างเต็มที่
 1.5 การช่วยเหลือให้เข้าถึงนโยบาย แผนงาน โครงการ กิจกรรม การพัฒนา
และบริการอันเป็นสาธารณะ การช่วยเหลือทางกฎหมายและการจัดหาทนายความ
ว่าต่างแก้ต่างคดี 
 1.6 ข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร บริการโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารและเทคโนโลยีสิ่งอ�านวยความสะดวกเพ่ือการสื่อสารส�าหรับคนพิการ
ทุกประเภท
 1.7 บริการล่ามภาษามือตามระเบียบที่คณะกรรมการก�าหนด
 1.8 สิทธิที่จะน�าสัตว์น�าทาง เครื่องมือหรืออุปกรณ์น�าทาง หรือเครื่องช่วย
ความพิการใด ๆ ติดตัวไปในยานพาหนะหรือสถานที่ใด ๆ เพื่อประโยชน์ในการเดินทาง 
 1.9 การจัดสวสัดกิารเบีย้ความพกิาร ตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีค่ณะกรรมการ
ก�าหนดในระเบียบ
 1.10 การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย การมีผู้ช่วยคนพิการ หรือการจัดให้
มีสวัสดิการอื่น
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 มาตรา 19 ได้ระบุไว้ว่าการที่จะได้รับสิทธิตามมาตรา 20 นั้น คนพิการ
อาจยื่นค�าขอมีบัตรประจ�าตัวคนพิการต่อนายทะเบียนกลางหรือนายทะเบียนจังหวัด 
ณ ส�านักงานทะเบียนกลาง ส�านักงานทะเบียนจังหวัด หรือสถานที่อื่นตามระเบียบที่
คณะกรรมการก�าหนด และในกรณีที่คนพิการเป็นผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถ
หรือคนไร้ความสามารถหรือในกรณีที่คนพิการมีสภาพความพิการถึงขั้นไม่สามารถ
ไปยื่นค�าขอด้วยตนเองได้ ผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาลหรือผู้ดูแลคนพิการ หรือ
แล้วแต่กรณีสามารถยื่นค�าขอแทนได้แต่ต้องน�าหลักฐานว่าเป็นคนพิการไปแสดงต่อ
นายทะเบยีนกลางหรอืนายทะเบยีนจังหวัด และในพระราชบญัญติัส่งเสรมิและพัฒนา
คณุภาพชวีติคนพกิาร (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2556 ระบเุพิม่เตมิในมาตรา 10 ไว้ว่า ในกรณี
ทีบ่ตัรประจ�าตวัประชาชนสามารถบรรจุข้อมูลคนพิการได้ครบถ้วนตามพระราชบญัญตันิี้
ให้ใช้บัตรประจ�าตัวประชาชนแทนบัตรประจ�าตัวคนพิการ และในมาตรา 11 ระบุว่า 
คนพิการซึ่งไม่มีสถานะการทะเบียนราษฎรตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร
อาจได้รบัความช่วยเหลือทีเ่หมาะสมตามหลกัศกัดิศ์รีความเป็นมนษุย์จากรฐั ตามเงือ่นไข
ทีค่ณะกรรมการก�าหนดในระเบยีบ ซึง่ช่วยให้เดก็พกิารทีต้่องย้ายถ่ินฐานตามผู้ปกครอง
หรือไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎรสามารถได้รับการดูแลได้อย่างเหมาะสม
 1.2 หน่วยงานที่ดูแล/รับผิดชอบ
 ในพระราชบญัญัตส่ิงเสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติคนพกิาร พ.ศ. 2550 มาตรา 12
และ 13 ได้ก�าหนดให้ ส�านกังานส่งเสริมและพัฒนาคณุภาพชวีติคนพกิารแห่งชาต ิท�าหน้าที่
ตรวจสอบการได้รับสิทธิคนพิการ ให้ค�าแนะน�าและช่วยเหลือคนพิการให้เข้าถึงสิทธิ
และใช้ประโยชน์จากสิง่อ�านวยความสะดวก สวสัดกิาร และความช่วยเหลอืต่าง ๆ รวมถงึ
จัดท�าแผนงาน จัดตั้งองค์กรด้านคนพิการ ประสานงานร่วมกับหน่วยงานด้านนโยบาย 
รวมถงึส�ารวจ ศกึษาข้อมลูเกีย่วกับคนพกิารและสถานการณ์ของคุณภาพชีวิตคนพกิาร

 2. พระราชบัญญตัคุิม้ครองเดก็ พ.ศ. 2546 
 พระราชบญัญตัคุ้ิมครองเดก็ พ.ศ. 2546 เป็นกฎหมาย
ทีก่�าหนดหลกัการและแนวทางการปฏบิตัเิพือ่คุม้ครองสวสัดภิาพ
ของเด็กโดยค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นส�าคัญ รวมถึง
ก�าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้ปกครองและหน่วยงานในการดูแล
และให้ความคุ้มครองแก่เด็กอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ในมาตรา 32 
ระบวุ่าเด็กพิการทีม่คีวามบกพร่องด้านร่างกาย สมอง สตปัิญญา
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หรอืจติใจ มสีทิธไิด้รบัการสงเคราะห์ตามประกาศคณะกรรมการบรหิารกองทนุคุม้ครองเดก็
เรือ่ง หลักเกณฑ์การก�าหนดวงเงนิและรายการทีใ่ห้การสนบัสนนุจากกองทุนคุม้ครองเดก็
ลงวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ก�าหนดวงเงินและรายการเกี่ยวกับการสงเคราะห์
โดยครอบคลุมค่าเลี้ยงดู ค่าใช้จ่ายส�าหรับการศึกษา ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์การศึกษาและ
ทางการแพทย์ส�าหรบัเด็กพิการ โดยสามารถยืน่เร่ืองขอรบัการสนบัสนนุได้ท่ีส�านกังาน
พฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์จังหวดัหรือส�านักพฒันาสงัคม กรงุเทพมหานคร

 ชดุคูม่อื/ขอ้มลูการดแูลเดก็เพ่ิมเตมิ

 1) เวบ็ไซต์ https://dep.go.th/th/ เป็นเว็บไซต์ท่ีจดัท�าข้ึนโดยกรมส่งเสรมิ
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประกอบด้วย 
 - DEP E-service เป็นบริการแบบ e-service ทีใ่ห้ข้อมลูเรือ่งสทิธแิละสวัสดกิาร
รวมถึงบริการต่าง ๆ การตรวจสอบสิทธิและข้อมูลคนพิการ 
 - คลังความรู้ด้านกฎหมาย พระราชบัญญัติ ระเบียบ บทความ งานวิจัยและ
งานวิชาการ รวมถึงข่าวสารและการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ 

 2) คูม่อืคนพกิาร โดยส�านักงานส่งเสรมิและ
พฒันาคณุภาพชวีติคนพกิารแห่งชาต ิเป็นการรวบรวม
สทิธปิระโยชน์ ขัน้ตอนการเข้าถงึและการให้บริการ
ต่าง ๆ แก่คนพกิาร 
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 3) คู่มือการตรวจประเมิน วินิจฉัยและ
แนวทางช่วยเหลือเด็กพิการ  โดยราชวิทยาลัย
กมุารแพทย์แห่งประเทศไทย เป็นการรวบรวมความรู้
ด้านการส่งเสริมการดูแลเด็กพิการทั้ง 7 ประเภท 
พร้อมรายละเอียดหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้อง 
และสถานพยาบาลที่จัดบริการความช่วยเหลือ

 กลุ่มที่ 2 กลุ่มประเด็นปัจจัยทางเศรษฐกิจ
 เป็นเด็กนอกระบบการศึกษาที่ประสบปัญหา
ความยากจนหรืออาศัยอยู่ในครอบครัวที่มีฐานะยากจน
และ/หรืออาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกล จากสภาวะดังกล่าว
เป็นผลให้เด็กกลุ่มนี้ขาดโอกาสในการได้รับการพัฒนา
ในด้านต่าง ๆ รวมถึงการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
และโอกาสในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้หน่วยงาน
ภาครัฐได้ก�าหนดแนวทางการด�าเนินการในการบรรเทา
ปัญหาดงักล่าวภายใต้กฎหมายและระเบยีบต่าง ๆ ดงัต่อไปนี้ 

 1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2553
   พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไข
  เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 เป็น
  กฎหมายทีก่�าหนดแนวทางการจดัการศกึษาทีมุ่ง่เน้นการพฒันาคนไทย
  ให้เป็นมนษุย์ทีส่มบรูณ์ทัง้ร่างกาย จติใจ สตปัิญญา ความรูแ้ละคณุธรรม
  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด�ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น
  ได้อย่างมีความสุข และยึดหลักการจัดการศึกษาตลอดชีวิตส�าหรับ
ประชาชน และการสนับสนุนให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและกระบวนการ
เรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ทั้งในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย 
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 1.1 มาตราที่ส�าคัญ
 มาตรา 10 ก�าหนดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษา
ขัน้พืน้ฐานไม่น้อยกว่าสบิสองปีทีร่ฐัต้องจดัให้อย่างทัว่ถงึและมคีณุภาพโดยไม่เกบ็ค่าใช้จ่าย
และมาตรา 12 ระบไุว้ว่านอกเหนอืจากรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้บคุคล
ครอบครวั องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวชิาชพี สถาบันศาสนา สถานประกอบการ
และสถาบันสังคมอื่นมีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงเป็นการเปิดช่องทาง
ให้เด็กนอกระบบการศึกษาสามารถเข้าถึงการศึกษาทางเลือกท่ีมีความเหมาะสมกับ
สภาพและบริบทของเด็กนอกระบบการศึกษาได้ อีกทั้งในมาตรา 13 บิดา มารดา 
หรือผู้ปกครองมีสิทธิได้รับการสนับสนุนจากรัฐ ให้มีความรู้ความสามารถในการเลี้ยงดู
และให้การศึกษา รวมถึงเงินอุดหนุนจากรัฐส�าหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานส�าหรับ
บุตรหรือบุคคลที่อยู่ในการดูแล
 ทัง้น้ีพบว่า เงินสนับสนุนทางการศึกษาส�าหรับเดก็ยากจนนัน้ ส่วนใหญ่จะเป็น
การสนับสนนุและช่วยเหลอืเด็กยากจนทีเ่รยีนอยูใ่นระบบการศกึษาหรอืเรยีนในโรงเรยีน
สังกัดต่าง ๆ เช่น โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข
ส�าหรับนักเรียนในสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นต้น 
แต่กลับพบว่าเด็กยากจนที่เป็นเด็กนอกระบบการศึกษาไม่สามารถเข้าถึงเงินสนับสนุน 
รวมถึงไม่ได้รับสิทธิการพัฒนาในด้านการศึกษาและการเรียนรู้อย่างที่ควรจะเป็น
ซ่ึงเป็นการเพิ่มช่องว่างความเหลื่อมล�้าให้สูงขึ้น ในการนี้คณะผู้จัดท�าเห็นว่าการจัด
การศึกษานอกระบบโรงเรียนโดยหน่วยงานองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) หรือชุมชน
เป็นทางออกของปัญหา โดยมีครูนอกระบบการศึกษาเป็นผู้ที่สามารถเข้าถึงและเข้าใจ
เด็กนอกระบบการศกึษาเป็นผูจั้ดกิจกรรมทีส่่งเสรมิการเรยีนรูท้ีเ่หมาะสมและสอดคล้อง
กบัความต้องการของเด็กนอกระบบการศึกษา จึงจ�าเป็นท่ีหน่วยงานภาครฐัท้ังส�านกังาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ส�านักงานพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ รวมถึงหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นต้องท�างานร่วมกันส่งเสริมการท�างาน
ของครนูอกระบบการศกึษาและพฒันาชมุชนให้เข้มแข็งน�าไปสูก่ารพฒันาเดก็นอกระบบ
การศึกษาให้ได้รับมาตรฐานในการด�ารงชีวิตที่เหมาะสมและการศึกษาท่ีมีคุณภาพ
ตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
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 2. ระเบียบกรมประชาสงเคราะห์ว่าด้วย
การสงเคราะห์เด็กภายในครอบครัว พ.ศ.2529
และทีแ่กไ้ขเพ่ิมเตมิโดยระเบยีบกรมพัฒนาสงัคม
และสวัสดิการ ว่าด้วยการสงเคราะห์เด็กภายใน
ครอบครัว พ.ศ.2547
 ระเบียบกรมประชาสงเคราะห์ว่าด้วยการสงเคราะห์เด็กภายในครอบครัว 
พ.ศ. 2529 มีหลักส�าคัญคือการให้ความช่วยเหลือเด็กและครอบครัวของเด็กที่ประสบ
ปัญหาความเดอืดร้อน เสริมสร้างความมัน่คงในครอบครวัให้ครอบครวัของเด็กสามารถ
เลีย้งเดก็ไว้ได้ ทัง้นีใ้นข้อ 5 ได้ระบวุ่าครอบครวัทีพ่งึได้รบัการสงเคราะห์ต้องเป็นครอบครวั
ที่มีเด็กอายุไม่เกิน 18 ปี หรือที่อยู่ในระหว่างการศึกษามีอายุไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์
อยู่ในการดูแลและต้องเข้าหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ เป็นครอบครัวยากจน
ขาดแคลน ไม่สามารถให้การเลี้ยงดูและการศึกษาแก่เด็กอย่างเหมาะสมได้ หรือเป็น
ครอบครวัทีป่ระสบความเดอืดร้อนซึง่ส่งผลกระทบต่อสวสัดภิาพของเด็กจงึจะสามารถ
ยืน่ขอรับความช่วยเหลอืได้ โดยวิธีการสงเคราะห์มีหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการสงเคราะห์
เก่ียวกับเงิน เช่น ค่าเลี้ยงดู ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ด้านการแพทย์หรือด้านอื่น ๆ 
การสงเคราะห์เกีย่วกบัเคร่ืองอุปโภค บริโภคหรืออุปกรณ์ทางการศกึษา หรอืการสงเคราะห์
ด้วยค�าแนะน�าปรึกษาปัญหาต่าง ๆ เป็นต้น
 2.1 หน่วยงานที่ดูแล/รับผิดชอบ
 การดูแลและให้ความช่วยเหลือเด็กนอกระบบการศึกษาที่ประสบปัญหา
ด้านเศรษฐกจิสามารถติดต่อและขอรับบริการได้ทีส่�านกับรกิารสวสัดกิารสงัคม กรมพัฒนา
สงัคมและสวสัดิการ และส�านกังานพฒันาสงัคมและสวสัดกิารกรงุเทพ 1-8 กรงุเทพมหานคร
หรอืส�านกังานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์จงัหวัด ส�านกังานส่งเสรมิและสนบัสนนุ
วิชาการ 1-12 และสถานสงเคราะห์ตามภูมิล�าเนาหรือถิ่นที่อยู่ โดยในการช่วยเหลือ
ดังกล่าวเป็นการพิจารณาความช่วยเหลือเป็นรายกรณีโดยผู้ประสบความเดือดร้อน
สามารถขอรับความช่วยเหลอืได้โดยตรง ทัง้นีค้รนูอกระบบการศกึษาสามารถประสาน

ความช่วยเหลือและท�างานร่วมกับนักสังคมสงเคราะห์
ในพื้นที่เพื่อท�าการประเมิน ด�าเนินการให้ความช่วยเหลือ
และติดตามอย่างเป็นระบบ รวมถึงการรวบรวมข้อมูล
เพือ่น�าไปสูก่ารจดัท�าข้อเสนอเชิงนโยบายต่อคณะกรรมการ
ส่งเสรมิการจดัสวสัดกิารสงัคมระดับจงัหวดัเพ่ือหาแนวทาง
การช่วยเหลือที่เหมาะสมและยั่งยืนต่อไป
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 ชดุคูม่อื/ขอ้มลูการดแูลเดก็เพ่ิมเตมิ

 แนวทางและมาตรการจ่ายเงินอุดหนุน 
โดยกรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร เป็นการรวบรวม
แนวทางและมาตรการจ่ายเงินอดุหนุน รวมถงึเอกสาร
หลกัฐานประกอบการจ่ายเงนิและระเบยีบท่ีเก่ียวข้อง

      กลุ่มที่ 3 กลุ่มประเด็นปัจจัยทางสังคม
   ครนูอกระบบการศกึษาท่ีดแูลเดก็และเยาวชนในกลุม่ประเดน็
  ปัจจัยสงัคมส่วนใหญ่คือ ครูอาสาสมคัร ผูด้แูลเด็ก ปราชญ์ชาวบ้าน/
  ผู้น�าชุมชนดูแลกลุ่มเด็กเร่ร่อน/ย้ายบ้าน และครูประจ�าที่ท�าหน้าที่
  ดแูลเด็กเร่ร่อน/ไร้บ้านและเด็กในกระบวนการยตุธิรรม ครนูอกระบบ
  การศึกษาดังกล่าวจ�าเป็นต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและ
  หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนใน
  กลุ่มประเด็นปัจจัยทางสังคม มีรายละเอียดดังนี้

 1. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
 หลักการท�างานด้านเด็กและเยาวชนไม่ว่ากับเด็ก
และเยาวชนกลุ่มใด หรือการนิยามจัดกลุ่มแบบใดก็ตาม
ผู้ท่ีเกี่ยวข้องพึงต้องมีความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 เนื่องจากเนื้อหาในพระราชบัญญัติดังกล่าว 
เป็นหลักการและกฎหมายขัน้พ้ืนฐานทีห่น่วยงานและเจ้าหน้าทีภ่าครัฐสามารถบังคบัใช้
เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานและส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนให้
สอดคล้องกบัหลักการในปฏญิญาสากลว่าด้วยสทิธมินษุยชน อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเดก็
และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
 สาระส�าคัญของพระราชบัญญัติฉบับนี้แบ่งออกเป็น 9 หมวด ได้แก่ หมวด 1
คณะกรรมการคุ้มครองเด็ก หมวด 2 การปฏิบัติต่อเด็ก หมวด 3 การสงเคราะห์เด็ก 
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หมวด 4 การคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก หมวด 5 ผู้คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก หมวด 6 
สถานรับเล้ียงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ และ
สถานพัฒนาและฟ้ืนฟู หมวด 7 การส่งเสรมิความประพฤตนิกัเรยีนและนักศกึษา หมวด 8
กองทุนคุ้มครองเด็ก และหมวด 9 บทก�าหนดโทษ เนื้อหาหลักของพระราชบัญญัติ
เป็นการก�าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองเด็ก ทั้งเจ้าหน้าที่
ของรัฐในระดับนโยบายและบริหาร อาทิ รัฐมนตรีประจ�ากระทรวงต่าง ๆ เจ้าหน้าที่
ระดับปฏบิตักิารทัง้ในส่วนท้องถิน่ ส่วนต�าบล ส่วนอ�าเภอและส่วนจังหวดั รวมถึงหน่วยงาน
เอกชนทีเ่ป็นสถานรบัเลีย้งเดก็ สถานสงเคราะห์ สถานพฒันาและฟ้ืนฟ ูตลอดจนผูป้กครอง
และครอบครัวที่พึงต้องให้การอุปการะเลี้ยงดูและคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานแก่เด็ก
 1.1 มาตราส�าคัญ
 เมื่อพิจารณาจากเด็กนอกระบบกลุ่มประเด็นปัจจัยทางสังคม ซึ่งเป็นกลุ่มที่มี
การก�าหนดนิยามใน พระราชบัญญัติ มาตรา 4 ทั้ง 3 กลุ่ม กล่าวคือ 1) “เด็กเร่ร่อน” 
หมายถึง เดก็ทีไ่ม่มบีดิามารดาหรือผู้ปกครองหรอืมแีต่ไม่เลีย้งดูหรอืไม่สามารถเลีย้งดไูด้
จนเป็นเหตุให้เด็กต้องเร่ร่อนไปในที่ต่าง ๆ หรือเด็กที่พฤติกรรมใช้ชีวิตเร่ร่อนจนน่าจะ
เกิดอันตรายต่อสวัสดิภาพของตอน 2) “เด็กก�าพร้า” หมายถึง เด็กที่บิดาหรือมารดา
เสยีชวีติ เด็กท่ีไม่ปรากฏบดิามารดาหรอืไม่สามารถสบืหาบิดามารดาได้
และ 3) “เดก็ทีเ่สีย่งต่อการกระท�าผดิ” หมายถงึ เด็กท่ีประพฤตติน
ไม่สมควร เด็กที่ประกอบอาชีพหรือคบหาสมาคมกับบุคคลที่น่าจะ
ชักน�าไปในทางกระท�าผิดกฎหมายหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีหรืออยู่
ในสภาพแวดล้อมหรือสถานที่อันอาจชักน�าไปในทางเสียหาย ทั้งนี้ 
ตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง
 นอกจากนิยามที่ก�าหนดกลุ่มเป้าหมายในการคุ้มครองสิทธิและพัฒนาแล้ว 
ยงัปรากฏมาตราส�าคญัอืน่ ๆ ทีค่รนูอกระบบการศึกษาสามารถศกึษาและท�าความเข้าใจ
โดยเฉพาะหลักการในหมวด 2 การปฏิบัติต่อเด็ก ได้แก่ มาตรา 22 การปฏิบัติต่อเด็ก
ไม่ว่ากรณใีด ให้ค�านงึถงึประโยชน์สูงสดุของเดก็เป็นส�าคญั มาตรา 26 ไม่ว่าเดก็จะยนิยอม
หรือไม่ ห้ามไม่ให้ผู้ใดกระท�าหรือละเว้นการกระท�าอันเป็นการทารุณกรรมต่อร่างกาย 
จิตใจ และพัฒนาการของเด็ก หรือการกระท�าอื่นใดเพื่อแสวงหาประโยชน์จากเด็ก
ตามมาตรา 26 (1) ถงึ (10) หลกัการในหมวดที ่2 น้ีมคีวามสอดคล้องตามหลกัการสากล
และรฐัธรรมนญู อนัเป็นหลกัการโดยรวมในการท�างานกับเดก็ทกุกลุม่ ส่วนเดก็นอกระบบ
การศึกษากลุม่ประเดน็ปัจจยัทางสังคม มคีวามสอดคล้องกบั หมวด 3 การสงเคราะห์เดก็ 
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ซ่ึงโดยส่วนใหญ่พระราชบัญญัติมอบอ�านาจให้แก่เจ้าหน้าท่ีรัฐในการให้ช่วยเหลือตาม
มาตรา 33 ซึ่งเน้นการสงเคราะห์ในลักษณะส่งเสริมให้ผู้ปกครองเลี้ยงดูเด็กได้ หรือ
จัดหาผู้อุปการะที่เหมาะสม ตลอดจนส่งต่อเด็กไปยังสถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ 
สถานพัฒนาฟื้นฟูตามแต่กรณี
 1.2 หน่วยงานที่ดูแล/รับผิดชอบ
 หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกบัการคุม้ครองสทิธแิละพฒันาเดก็กลุม่ประเดน็ทางสงัคม
ที่ครูนอกระบบการศึกษาสามารถท�างานร่วมด้วยในระดับพื้นที่ ท้องถิ่น และจังหวัด
คอื คณะกรรมการคุม้ครองเด็ก ในหมวด 1 โดยมาตรา 16 คณะกรรมการคุม้ครองเดก็
กรุงเทพมหานคร และมาตรา 17 คณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัด โดยมีโครงสร้าง
ภายในคณะกรรมการมีความแตกต่างกันบางส่วน ส่วนทีค่ล้ายคลึงกนัคอื ให้ผูว่้าราชการ
ปลัดจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการ เป็นประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ 
ตามล�าดับ และให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มาจากการแต่งตั้งจากผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ
สังคมสงเคราะห์ ครู จิตวิทยา กฎหมาย แพทย์ วิชาชีพละ 2 คน และมีตัวแทนจาก
ภาคเอกชนจากวิชาชีพดังกล่าวและผู้มีประสบการณ์ด้านสวัสดิการเด็กอีก 1-2 คน 
ส่วนที่มีความแตกต่างกันระหว่างคณะกรรมการคุ้มครองเด็กกรุงเทพมหานครกับ
คณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดคือ ส่วนกรรมการ ในขณะที่ทางกรุงเทพมหานคร
สามารถขอตวัแทนจากส่วนงานราชการกลางได้ อาทิ ผู้แทนส�านกัปลัดกระทรวงศกึษา
ผูแ้ทนส�านกัอยัการสงูสดุ ผูแ้ทนกองบญัชาการต�ารวจนครบาล ผูแ้ทนกรมพฒันาสงัคม
และสวัสดิการ เป็นต้น (ดูเพิ่มเติมในมาตรา 16) ส่วนจังหวัดจะแต่งตั้งคณะกรรมการ
จากตัวแทนของส่วนงานราชการจังหวัดเท่านั้น อาทิ อัยการจังหวัด พัฒนาการจังหวัด 
แรงงานจังหวัด ผู้อ�านวยการเขตพื้นที่การศึกษา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้แทน
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวดั ผูแ้ทนสถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนจงัหวัด
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นต้น (ดูเพิ่มเติมในมาตรา 17)
 เมือ่พิจารณาจากโครงสร้างคณะกรรมการคุม้ครองเดก็ดงักล่าวแล้ว คณะผูจ้ดัท�า
ได้วเิคราะห์ถงึจดุแขง็และจดุอ่อนของการจัดต้ังคณะกรรมการคุม้ครองเดก็ในลกัษณะนี้
กล่าวคือ จุดแข็งของการจัดตั้งคณะกรรมการที่มีประสบการณ์ รวมถึงอ�านาจหน้าที่
ในโครงสร้างงานราชการ ท�าให้การขบัเคลือ่นในเชงินโยบาย การให้งบประมาณสนบัสนนุ
การให้ความช่วยเหลอื การตรวจสอบและคุม้ครอง มปีระสทิธภิาพในเชงิกลไกของภาครฐั
ที่รองรับ ในส่วนของคณะกรรมการจังหวัด หากผู้แทนหรือผู้เข้าร่วมในคณะกรรมการ
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เป็นคนในพื้นที่ และมีประสบการณ์โดยตรง การสะท้อนสภาวการณ์จะสอดคล้องกับ
สภาพปัญหาปัจจุบนัในระดบัจงัหวดัได้ใกล้เคยีงความเป็นจรงิ ย่อมส่งผลต่อประสิทธภิาพ
ในการออกนโยบายที่แก้ไขปัญหาได้ตรงจุด ในขณะเดียวกันก็ยังมีจุดอ่อนในด้านของ
การคัดเลือกตัวแทนจากส่วนงานราชการอื่น ๆ ถึงแม้ว่าจะเป็นตัวแทนจากส่วนงาน
ราชการกลาง แต่ด้วยรปูแบบการท�างานของรฐัราชการอาจเป็นอปุสรรคในการนัดประชมุ
คณะกรรมการเอง เนือ่งจากเจ้าหน้าท่ีรัฐส่วนงานต่าง ๆ มภีาระงานทบัซ้อน การคัดเลอืก
จากส�านักงานต้นทางอาจไม่ท�าให้ได้ตัวแทนที่มีความเข้าใจประเด็นปัญหาของเด็กและ
เยาวชนทกุกลุม่ได้จรงิ รูปแบบคณะกรรมการเช่นนีจ้งึอาจส่งผลต่อความล่าช้าในการพบปะ
ประชมุกนั ความไม่มัน่ใจในการร่วมรับผดิชอบ สัง่การ ออกนโยบาย หรอืร่วมแลกเปลีย่น
ทรัพยากร เกิดภาวะ “ภาระงานฝาก” และขาดการเชื่อมโยงประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น
ในสภาวการณ์ปัจจุบัน เพราะมีตัวแทนภาคประชาชนและองค์กรเอกชนร่วมพัฒนา
ภายใต้คณะกรรมการคุ้มครองเด็กในสัดส่วนน้อยมาก 
 ครูนอกระบบการศึกษาสามารถเชื่อมงานกับ
คณะกรรมการคุ้มครองเด็ก โดยยึดเอาอ�านาจหน้าที่
ของคณะกรรมการตามมาตรา 20 โดยคณะผู้จัดท�า
ปรับให้สอดคล้องกับงานของครูนอกระบบการศึกษา 
ได้สาระส�าคัญโดยสรุปดังนี้ 1) เสนอความคิดเห็นต่อ
คณะกรรมการเพ่ือพฒันานโยบาย แผนงาน งบประมาณ
และมาตรการคุ้มครองเด็กให้ตรงจุด 2) ให้ค�าปรึกษา
และเชื่อมประสานกับเครือข่ายการท�างานภาครัฐและ
เอกชนด้านการศกึษา การสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดภิาพ
และส่งเสรมิความประพฤติเด็กและเยาวชนในพ้ืนที ่และ 
3) ร่วมก�าหนดแนวทางพัฒนา สงเคราะห์ คุ้มครอง
สวัสดิภาพ และส่งเสริมพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน
ในพื้นที่ 
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 ชดุคูม่อื/ขอ้มลูการดแูลเดก็เพ่ิมเตมิ

 ครนูอกระบบการศกึษาสามารถหาความรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบั
ชุดคู่มือการดูแลเด็ก คู่มือ/แนวปฏิบัติฉบับพกพา โดยกรมกิจการ
เด็กและเยาวชน (ดย.) ได้ที่ www.dcy.go.th/webnew/main/
dowload_list.php?id=19 หรือสแกน QR Code ตามภาพ
ซึ่งคณะผู้จัดท�าขอแนะน�าคู่มือควรอ่าน 1-3 เล่ม ได้แก่ 

1) คู่มือปฏิบัติและข้อตกลง
ร่วมกัน เรื่อง การคุ้มครอง
และช่วยเหลือเด็กในภาวะ
เสี่ยงและเป็นผู้เสียหายจาก
การละเมิด ละเลยทอดทิ้ง 
แสวงผลประโยชน์ และ 

ความรุนแรง

2) แนวทางการจัด
ให้มีระบบคุ้มครองเด็ก

ระดับท้องถิ่น

3) คู่มือการปฏิบัติงาน
ของสถานรองรับเด็ก

 2. พระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบ�าบัด
ฟื้ นฟูเด็กและเยาวชนที่กระท�าผิด พ.ศ. 2561
 กรณีที่เด็กและเยาวชนกลุ่มที่ต้องคดีหรือเคยต้องคดีนั้น 
ครนูอกระบบการศกึษาส่วนใหญ่เป็นกลุม่ครูประจ�าการในสถานพนิจิ
หรือศูนย์ฝึกอบรม ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ระบุไว้ตามพระราชบัญญัติ
การบริหารการแก้ไขบ�าบัดฟื ้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระท�าผิด 
พ.ศ. 2561 สาระส�าคัญแบ่งออกเป็น 8 หมวด ได้แก่ หมวด 1 
คณะกรรมการการบรหิารแก้ไขบ�าบดัฟ้ืนฟเูดก็และเยาวชนทีก่ระท�าผดิ
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หมวด 2 หน้าทีแ่ละอ�านาจของเจ้าพนักงาน หมวด 3 สถานท่ีควบคมุ การจ�าแนก และ
มาตรฐานสถานท่ีควบคมุเด็กและเยาวชน หมวด 4 การรบัตัว การจ�าแนก และการพฒันา
พฤตินิสัยเด็กและเยาวชน หมวด 5 การแก้ไขบ�าบัดฟื้นฟูและการฝึกอบรม หมวด 6 
สิทธิ หน้าที่ ประโยชน์และกิจการอื่น ๆ เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน หมวด 7 การเตรียม
ความพร้อมก่อนปล่อยและการติดตามภายหลังปล่อยจากสถานที่ควบคุม และหมวด 8
บทก�าหนดโทษ ซ่ึงหมวดทีค่รปูระจ�าการควรให้ความส�าคญัเพือ่ประโยชน์แก่ตวัเดก็คอื
หมวดที ่6 และ 7
 2.1 มาตราส�าคัญ
 เน่ืองจากกฎหมายฉบบัน้ีเน้นการแก้ไขบ�าบัดฟ้ืนฟเูดก็และเยาวชนท่ีกระท�าผิด
ท�าให้ปรากฏข้อกฎหมายบางประการทีจ่�ากัดสทิธแิละเสรภีาพของบคุคล เพ่ือให้เกิดกลไก
การบรหิารแก้ไขบ�าบดัฟ้ืนฟกูลุม่เป้าหมายได้ในเชงิบูรณาการ ต่อเน่ืองและมปีระสทิธภิาพ
อนัเป็นประโยชน์ในการคุม้ครองสวสัดิภาพของเด็กและเยาวชนและความสงบเรยีบร้อย
ดังนั้นเนื้อหาส่วนใหญ่ของพระราชบัญญัติฉบับนี้จึงเน้นให้อ�านาจเจ้าหน้าที่รัฐ ตั้งแต่
คณะกรรมการการบริหารการแก้ไขบ�าบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระท�าผิด โดยมี
รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงยุตธิรรมเป็นประธานกรรมการ ไปจนถงึบทบาทหน้าทีเ่จ้าพนกังาน
เป็นผู้มีอ�านาจและความรับผิดชอบในงานแก้ไข บ�าบัด และฟื้นฟูเด็กและเยาวชน
 อย่างไรก็ตาม ดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้น บทบัญญัติในหมวด 6 สิทธิ หน้าที่ 
ประโยชน์และกจิการอืน่ ๆ เก่ียวกบัเด็กและเยาวชน และหมวด 7 การเตรยีมความพร้อม
ก่อนปล่อยและการติดตามภายหลังปล่อยจากสถานที่ควบคุม นับว่าเป็นหมวดที่ให้
ความส�าคญักบัเดก็และเยาวชนเป็นส�าคัญ โดยในหมวด 6 มมีาตราส�าคญัท่ีต้องค�านงึถึง
ในการท�างานกับเด็กที่เคยกระท�าผิด ดังนี้ มาตรา 37 ให้สถานที่ควบคุมจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ให้เด็กและเยาวชนมีโอกาสเข้าถึง
การศึกษาและการฝึกอบรมอย่างเท่าเทยีม มาตรา 39 ให้มกีารจดักฬีา ดนตร ีและกจิกรรม
นันทนาการให้เหมาะสมแก่วัยและสภาพของเด็กและเยาวชนแต่ละคน มาตรา 41 
เดก็และเยาวชนมีสิทธไิด้รับเงนิรางวลัจากการจ�าหน่ายผลติภณัฑ์ทีเ่กิดจากการฝึกวชิาชพี
หรอืฝึกงานฝีมอื รวมถึงข้อบัญญัติต่าง ๆ ในหมวดดังกล่าวทีเ่กีย่วข้องกบัการดแูลสขุอนามยั
ให้แก่เด็กทั้งในกรณีที่พิการ และตั้งครรภ์ รวมถึงสิทธิในการติดต่อสื่อสารกับญาติและ
สิทธิในทรัพย์สินของเด็กและเยาวชนก่อนเข้าสถานควบคุม
 ในหมวด 7 การเตรยีมความพร้อมก่อนปล่อยและการตดิตามภายหลงัปล่อยจาก
สถานที่ควบคุม มีความส�าคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่เด็กและเยาวชนจะได้
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เตรียมเรียนรู้ความรู้จ�าเป็น ทักษะอาชีพ และมีความพร้อมที่
จะกลับสู่สังคมภายนอกสถานควบคุม ซึ่งมาตรา 51 ได้ระบุ
แนวทางการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัวเด็ก โดยเน้น
การมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน พ่อแม่ผู้ปกครอง รวมถึง
หน่วยงาน องค์กร หรือชุมชนที่เด็กอาศัยอยู่ด้วย มาตรา 53
เน้นย�า้แนวทางการเตรียมความพร้อมทัง้แนะแนวด้านการศกึษา
และการประกอบอาชพี และมาตรา 59 เน้นย�า้บทบาทหน้าท่ี
ของกรมพนิจิและคุม้ครองเดก็และเยาวชนให้จดัระบบสงเคราะห์ช่วยเหลอืและตดิตาม
เด็กและเยาวชนภายหลังการปล่อยตัว โดยเน้นการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ 
ทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กรชุมชน เพื่อช่วยเหลือให้เด็กได้รับ
สวัสดิการและการคุ้มครองสวัสดิภาพที่เหมาะสมตามสภาพปัญหาของเด็กแต่ละคน
 2.2 หน่วยงานที่ดูแล/รับผิดชอบ
 ตามข้อบญัญัติในพระราชบัญญัติฉบับนี ้หน่วยงานรับผดิชอบ ได้แก่ เจ้าพนกังาน
และเจ้าหน้าที่รัฐภายใต้กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และเจ้าหน้าที่ส่วนงาน
ที่เกี่ยวข้องในกระทรวงยุติธรรม อย่างไรก็ดี ภายหลังเด็กและเยาวชนที่เคยกระท�าผิด
ปล่อยตวั องค์กรภาคประชาชน องค์กรพัฒนาเอกชน สถานศกึษา และสถานประกอบการ
นับเป็นหน่วยปลายทางที่สามารถเชื่อมเด็กกลุ่มนี้ให้เข้ากับการใช้ชีวิตได้จริงในสังคม 
ดังนั้น การท�างานเชิงบูรณาการกันอย่างต่อเนื่องของหน่วยงานและองค์กรดังกล่าว
จึงมีความส�าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าเจ้าพนักงานและเจ้าหน้าท่ีรัฐตามท่ีมีบทบัญญัติใน
พระราชบัญญัตินี้

 ชดุคูม่อื/ขอ้มลูการดแูลเดก็เพ่ิมเตมิ

 คณะผูจ้ดัท�าเลง็เหน็ความส�าคญัในการจดัการศกึษาในรูปแบบ
ที่หลากหลายให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในสถานควบคุม จึงเสนอ
ให้ครูนอกระบบในสถานควบคุมศึกษาคู่มือการจัดการศึกษาตาม
หลกัสตูรการศึกษานอกระบบ ระดับการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2551
โดยศกึษาเพิม่เตมิได้ที ่ https://pubhtml5.com/uvos/wbee/basic 
หรือสแกน QR Code ตามภาพ
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คู่มือการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ส�าหรับเด็กและ
เยาวชนในกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

       กลุ่มที่ 4 กลุ่มประเด็นผู้ที่มีความต้องการลักษณะเฉพาะ
 กลุ่มประเด็นผู้ที่มีความต้องการลักษณะพิเศษโดยเฉพาะ
กลุม่เด็กและเยาวชนทีม่ปัีญหาสทิธิสถานะนัน้ นับเป็นกลุม่ประเดน็
ที่ครูนอกระบบการศึกษาทุกกลุ่มต้องเผชิญ เพราะเด็กกลุ่มที่มี
ความต้องการลักษณะเฉพาะส่วนใหญ่มักประสบกับสภาพปัญหา
ที่ซับซ้อน อาทิ กรณีลูกแรงงานต่างด้าวที่เกิดในประเทศไทย
แต่ไร้สัญชาติ มีปัญหาสิทธิสถานะและการเข้าไม่ถึงการศึกษา
หรอืตกในกลุม่ประเดน็ปัญหาปัจจัยด้านเศรษฐกจิร่วมด้วย ดังนัน้ครนูอกระบบการศกึษา
ทกุกลุม่พงึต้องมคีวามเข้าใจเกีย่วกบักฎหมายและหน่วยงานท่ีบงัคบัใช้กฎหมายท่ีเกีย่วข้อง
กบัเด็กและเยาวชนในกลุม่น้ี โดยคณะผูจั้ดท�ารวบรวมและเสนอมาตราในกฎหมายหลกั
ดังนี้

 1. พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508
   เด็กและเยาวชนกลุ่มประเด็นผู้ที่มีความต้องการลักษณะ
  พิเศษจ�านวนหนึ่งที่ประสบปัญหาไร้สัญชาติหรือปัญหาสิทธิสถานะ
  ซ่ึงไม่ได้รบัการพจิารณาให้เป็นคนทีม่สีญัชาตจิากรฐัใดรฐัหนึง่ภายใต้
  บทบญัญตักิฎหมายของรฐัน้ัน ผลกระทบทีเ่กิดขึน้จากการเป็นคนไร้รฐั
  ไร้สัญชาติคือ การเข้าไม่ถึงบริการของรัฐ เช่น การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  การรักษาพยาบาล การมีงานท�า การท�าประกันสังคม เป็นต้น 
  อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติสญัชาติ พ.ศ. 2508 มีข้อบญัญติัเกีย่วกับ
การได้สญัชาตหิรอืขอแปลงสญัชาต ิ ซ่ึงกฎหมายได้ระบชุดัถงึการไม่ได้สญัชาตด้ิวยเช่นกนั
เมื่อพิจารณาระหว่างพระราชบัญญัติสัญชาติกับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
รวมถึงอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กจึงยังพบข้อขัดแย้งในทางปฏิบัติอยู่มาก ครูนอกระบบ
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ส่วนทีต้่องจดัการศกึษาให้ไม่ว่าจะเป็นการจัดการศกึษา
ที่ใช้ภาษาแม่ ทวิภาษา ให้กับกลุ่มไร้สัญชาติที่เป็น
กลุ่มชาตพินัธุท์ีอ่าศยัในพ้ืนทีห่่างไกล ตามแนวชายแดน
ที่อาจตกส�ารวจจากทางภาครัฐ หรือกลุ่มลูกหลาน
แรงงานข้ามชาติและผู้อพยพลี้ภัยสงคราม และ
ส่วนปฏิบัติการขอสัญชาติซึ่งต้องอาศัยการท�างาน

การศึกษาทุกกลุ่มจึงควรพิจารณาแนวทางปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน
เป็นหลัก ในส่วนมาตราส�าคัญคณะผู้จัดท�าน�าเสนอข้อกฎหมายส่วนที่เป็นข้อขัดแย้ง
เก่ียวกบัลกัษณะการได้สญัชาตแิละการได้สญัชาติหลังการเกดิโดยพจิารณาจากข้อบญัญตัิ
ในพระราชบญัญติัฉบบัน้ี ร่วมกบัจุลนิติสารพันปัญหากฎหมาย เร่ือง ปัญหาคนไร้สญัชาติ
กับการได้มาซึ่งสัญชาติไทย (อริยพร โพธิใส, 2561) 
 1.1 มาตราส�าคัญ
 มาตราหลักที่เกี่ยวข้องกับการได้สัญชาติและการของแปลงสัญชาติจัดอยู่ใน
หมวด 1 การได้สญัชาต ิโดยม ี2 ลกัษณะคอื 1) การได้สญัชาตติามหลักการสบืสายโลหติ
จากบิดามารดาคือ เด็กย่อมได้สัญชาติเดียวกันกับพ่อแม่ 2) การได้สัญชาติโดยหลัก
ดินแดนที่เป็นถิ่นก�าเนิดคือ ผู้ใดเกิดในดินแดนของประเทศใดย่อมจะได้สัญชาติของ
ประเทศนัน้ อย่างไรกด็ ีหลกัการลักษณะที ่2 มีข้อยกเว้นเรือ่งการได้สญัชาต ิหากผูท่ี้เกดิ
ในราชอาณาจกัรไทยมพ่ีอแม่เป็นคนต่างด้าวทีเ่ข้าเมอืงชัว่คราวหรือเข้าเมอืงโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย ซึง่เป็นไปตามมาตรา 7 ทว ิในกรณกีารไม่ได้สญัชาตโิดยการเกดิ ไร้สญัชาติ
หรอืตกอยูใ่นสถานะต่างด้าวนัน้ ยงัต้องอาศยัความเหน็ชอบจากรัฐมนตรกีระทรวงมหาดไทย
เป็นรายกรณี อนัต้องพจิารณาร่วมกบัมาตรา 10 คนต่างด้าวอาจขอแปลงสญัชาตเิป็นไทยได้
ต้องมคีณุสมบตัสิงัเขป ดงันี ้1) บรรลนุติภิาวะแล้วตามกฎหมายไทย 2) มคีวามประพฤตดิี
3) มีอาชีพเป็นหลักฐาน 4) มีภูมิล�าเนาในราชอาณาจักรไทยต่อเนื่องมาจนถึงวันที่ยื่น
ค�าขอแปลงสัญชาติเป็นไทยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี และ 5) มีความรู้ภาษาไทยตาม
ที่กฎกระทรวงก�าหนด 
 1.2 หน่วยงานที่ดูแล/รับผิดชอบ
 หลักการได้กฎหมายสัญชาติของราชอาณาจักรไทยเป็นหนึ่งสาเหตุท่ีท�าให้
บุคคลที่เกิดในดินแดนกลายเป็นคนไร้รัฐไร้สัญชาติได้ ซึ่งมีผลกระทบดังที่กล่าวไปแล้ว
ครูนอกระบบการศกึษาทกุกลุม่ต่างประสบกบัสถานการณ์ท่ีมเีดก็และเยาวชนไร้สญัชาติ
และมปัีญหาสทิธสิถานะ อย่างไรกต็าม ในการปฏิบติัหน้าท่ีจงึแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่

เชิงบูรณาการจากหลายภาคส่วน อย่างไรกดี็ มกัต้องอาศยัอ�านาจเจ้าพนักงานรฐัเป็นหลกั 
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 ส่วนงานสอนครูนอกระบบการศึกษาต้องท�างานร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชน 
องค์กรชมุชน ภาคประชาชน รวมถงึหน่วยงานภาครฐัด้านการศึกษา อาทิ ครปูระจ�าการ
ในโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา เจ้าหน้าที่ด้านการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต�าบล 
อ�าเภอและจังหวัด รวมทั้งนักวิชาการด้านการศึกษาพหุวัฒนธรรม เพื่อให้สามารถจัด
การศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการลักษณะเฉพาะของเด็ก รวมถึงสอดคล้องกับ
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ตามสาระส�าคัญที่ 3 สิทธิในการพัฒนา และปฏิญญาว่าด้วย
สิทธิมนุษยชนตามสาระส�าคัญข้อที่ 26 ตามที่กล่าวไว้โดยละเอียดในตอนที่ 1

 ชดุคูม่อื/ขอ้มลูการดแูลเดก็เพ่ิมเตมิ

 เนือ่งจากการจดัการศกึษาให้กลุม่ทีม่คีวามต้องการเฉพาะนัน้ มีความหลากหลายสงู
และความต้องการจ�าเป็นมกัแตกต่างกนัไปตามบริบททางภมูกิายภาพ เศรษฐกจิ สงัคม
และวฒันธรรม คณะผูจ้ดัท�าสนบัสนนุให้ครนูอกระบบการศึกษาศกึษาจากชดุรายงานวจัิย
หรอืเอกสารวชิาการเพิม่เติมโดยไม่ยดึคู่มอืใดคู่มอืหน่ึงเป็นแกนกลางและสามารถปรบัใช้
รวมถึงพัฒนาคู่มือการดูแลเด็กของตนต่อไปได้ ตัวอย่างเช่น งานศึกษาวิจัย โครงการ
จัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษา (ภาษาไทย-มลายูถิ่น) ในโรงเรียนเขตพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ และ การจัดการศึกษารูปแบบทวิภาษา: เพื่อความเป็นพหุนิยมหรือ
เพื่อการกลืนกลาย ดัง QR Code ตามภาพด้านล่าง

1) โครงการจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษา 
(ภาษาไทย-มลายูถิ่น) ในโรงเรียนเขตพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

2) การจัดการศึกษารูปแบบทวิภาษา:
เพือ่ความเป็นพหนุยิมหรือเพือ่การกลนืกลาย
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 2. ระเบียบส�านักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดท�า
ทะเบียนประวัติส�าหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน
พ.ศ. 2562
 ระเบียบส�านักนักทะเบียนกลาง มีสถานะเป็นข้อบังคับ
ทีอ่าศยัอ�านาจตามความในมาตรา 8/2 (1) และมาตรา 38 วรรคสอง
แห่งพระราชบญัญตักิารทะเบยีนราษฎร พ.ศ. 2534 ซึง่แก้ไขเพิม่เตมิ
ฉบบัที ่2 พ.ศ. 2551 และมาตรา 19/2 วรรคหนึง่ แห่งพระราชบญัญตัิ
การทะเบยีนราษฎร พ.ศ. 2534 ซึง่แก้ไขเพิม่เติมฉบบัท่ี 3 พ.ศ. 2562 ซ่ึงมรีายละเอยีด
ระเบียบเกี่ยวกับการจัดท�าทะเบียนประวัติส�าหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน
 2.1 ระเบียบและข้อก�าหนดส�าคัญ
 ในระเบียบข้อ 4 ได้ระบุถึงบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนไว้โดยละเอียด
ในเอกสารชุดนี้ คณะผู้จัดท�าขอสรุปเนื้อหาส�าคัญดังนี้ นิยามบุคคลที่ไม่มีสถานะทาง
ทะเบียน หมายถึง บุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรแต่ไม่มีรายการในทะเบียนบ้าน 
หรอืเอกสารการทะเบยีนราษฎร (เลขบัตรประจ�าตวัประชาชน 13 หลัก) ซ่ึงประกอบด้วย
เด็กที่ถูกพ่อแม่ทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน เด็กที่ไม่ปรากฏพ่อแม่และอยู่ในสถานสงเคราะห์ 
คนซึง่ไม่มสีญัชาตไิทยเป็นคนไร้รฐัไร้สญัชาตทิีเ่ข้ามามภีมูลิ�าเนาในประเทศแบบผดิกฎหมาย
และคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่รัฐบาลมีนโยบายให้ส�ารวจและจัดท�าทะเบียนประวัติ
เพื่อการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลและสัญชาติ
 สาระส�าคัญในระเบียบข้อ 5–10 เป็นรายละเอียดที่นายทะเบียนท้องถิ่น 
นายทะเบยีนอ�าเภอ และนายทะเบียนกลางต้องด�าเนินการท�าทะเบียนประวติัของผูไ้ม่มี
สถานะบุคคล เริ่มจากการได้รับแจ้งการเกิด หรือขอเพิ่มชื่อในทะเบียน การขอเอกสาร
ทะเบียนราษฎร ตลอดจนการส�ารวจอนัเน่ืองมาจากนโยบายด้านความมัน่คงของรฐับาล
ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาสิทธิในสถานะบุคคลและสัญชาติของบุคคลท่ีอาศัยอยู่
ในราชอาณาจักร ซึ่งขั้นตอนส�าคัญคือ การส�ารวจเอกสาร จัดท�าทะเบียนประวัติและ
บันทึกสถานะบุคคลและสถานะทางทะเบียนไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อให้หน่วยงาน
ภาครฐัอืน่ ๆ เข้าถงึข้อมลูและสามารถจัดสวัสดิการและบรกิารของรฐัให้แก่บุคคลนัน้ได้
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ระเบยีบข้อ 11 ระบถุงึการรับแจ้งเกดิบุตรของคนท่ีไม่มสีถานะทาง
ทะเบียน ซึง่สอดคล้องกับข้อบงัคับในพระราชบญัญัติสญัชาต ิพ.ศ. 2508 อย่างไรกต็าม
ในระเบียบฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 ให้อ�านาจนายทะเบียนวินิจฉัยสัญชาติของเด็กตาม
ข้อบังคับทะเบียนราษฎร เพื่อให้เด็กไม่ตกอยู่ในฐานะบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน
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 2.2 หน่วยงานที่ดูแล/รับผิดชอบ
 หน่วยงานหลกัทีเ่กีย่วข้องกับการจดัการดแูลเรือ่งสถานะบุคคลย่อมเป็นเจ้าหน้าที่
ภาครัฐคือ นายทะเบียนตั้งแต่ในระดับท้องถิ่น ระดับอ�าเภอ และนายทะเบียนกลาง 
ตลอดจนการท�างานแบบบูรณาการร่วมกับองค์กรพฒันาเอกชน และองค์กรภาคประชาชน
ดังที่กล่าวไว้แล้วในหน่วยงานรับผิดชอบตามกฎหมายพระราชบัญญัติสัญชาติ ข้างต้น

 ชดุคูม่อื/ขอ้มลูการดแูลเดก็เพ่ิมเตมิ

 คูม่อืหรอืเอกสารทีเ่ก่ียวข้องกบัการขอสถานะบคุคล สามารถศกึษาได้ผ่านคูม่อื
ส�าหรับประชาชน เรื่องการขอมีบัตรประจ�าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย กรณีบุคคลไม่มี
สถานะทางทะเบียน (ตวัอย่างหน่วยบริการ ฝ่ายทะเบียนส�านกังานเขตห้วยขวาง กทม.)
ดัง QR Code ตามภาพด้านล่าง

 คู่มือส�าหรับประชาชน เรื่องการขอมีบัตรประจ�าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย 
กรณีบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน
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บทที่ 3
ตัวอย่ำงแนวทำงกำรดูแล
เด็กนอกระบบกำรศึกษำ
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 เด็กหญิงแพรวอายุ 7 ปี เป็นเด็กที่ถูกทอดทิ้ง
ไม่ทราบสัญชาติ และไม่มีเอกสารรับรองตัวบุคคลหรือ
เลขประจ�าตวับุคคล ท�าให้ไม่สามารถเข้าถึงการศกึษาในระบบ
ได้ตามปกติ
 คณะผูจ้ดัท�าได้น�าเสนอแนวทางการดแูลเดก็นอกระบบ
การศึกษาส�าหรับกรณีดังกล่าว โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
กฎหมาย หน่วยงานและขัน้ตอน รวมถึงแหล่งข้อมลูเพิม่เตมิ
ตามตารางด้านล่างนี้ 

 กรณีตัวอย่าง

เด็กหญิง
แพรว

แนวทางการดแูลเดก็นอกระบบการศกึษา
กระบวนการพิสจูนส์ญัชาติ กระบวนการเขา้ถงึการศกึษา

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508
2. ระเบียบส�านักทะเบียนกลางว่าด้วย
การจัดท�าทะเบียนประวัติส�าหรับบุคคล
ที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน พ.ศ. 2562

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1. เจ้าหน้าที่ที่พบเด็กในพื้นที่ (นักสังคม
สงเคราะห์กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)/องค์กรพัฒนา
เอกชนด้านเด็กและเยาวชน/ก�านัน
ผู้ใหญ่บ้าน)
2. นายอ�าเภอ
3. นายทะเบียนในเขตอ�าเภอหรือส�านัก
ทะเบียนท้องถิ่นที่พบ
4. เจ้าหน้าที่ต�ารวจ/เจ้าหน้าที่สืบสวน

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
2. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
หลกัฐานในการรบันกัเรยีนนกัศกึษาเข้าเรยีน
ในสถานศึกษา พ.ศ. 2548
3. ประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร เร่ืองการรับ
นักเรียน นักศึกษาที่ไม่มีหลักฐานทะเบียน
ราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย พ.ศ. 2561

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1. เจ้าหน้าที่ที่พบเด็กในพื้นที่ (นักสังคม
สงเคราะห์กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)/องค์กรพัฒนา
เอกชนด้านเดก็และเยาวชน/ก�านนั ผูใ้หญ่บ้าน)
2. สถานศึกษา (หน่วยงานการศึกษาของรัฐ
หรอืเอกชน สถานพฒันาเด็กปฐมวยั โรงเรยีน
ศูนย์การเรียน สถาบนัทีเ่กีย่วข้องกบัการศึกษา)
3. ส�านกัทะเบยีนอ�าเภอ/ส�านกัทะเบยีนท้องถิน่
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แนวทางการดแูลเดก็นอกระบบการศกึษา
กระบวนการพิสจูนส์ญัชาติ กระบวนการเขา้ถงึการศกึษา

ขั้นตอน
1. ผู้แจ้งยื่นค�าร้องเพื่อแจ้งเกิดและพิสูจน์
สถานะการเกิดและสัญชาติของเด็ก
2. นายทะเบียนท้องที่รับค�าร้องและ
ด�าเนินการตรวจสอบรายการบุคคลใน
ฐานข้อมูล ร่วมกับเจ้าหน้าที่สืบสวน
    2.1 ตรวจสอบเอกสารและสืบสวน
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติของเด็ก บิดา
และมารดา
    2.2 ออกใบรับแจ้งเกิดและตรวจสอบ
ความสมบรูณ์ของการสบืสวนเพือ่ส่งเอกสาร
ต่อนายอ�าเภอ
3. นายอ�าเภอพิจารณาและแจ้งผลต่อ
นายทะเบียนภายใน 30 วัน
    3.1 กรณีเด็กเกิดในราชอาณาจักร
เป็นผู้มีสัญชาติไทยหรือไม่มีสัญชาติไทย 
นายอ�าเภอแจ้งให้นายทะเบียนออกสูติบัตร 
โดยใส่รายละเอียดเกี่ยวกับเด็ก บิดาและ
มารดาตามข้อมูลที่ทราบ
    3.2 กรณีเด็กไม่ได้เกิดในราชอาณาจักร
ไม่มสีญัชาตไิทย และไม่สามารถพสิจูน์สถานะ
การเกิด นายอ�าเภอแจ้งให้นายทะเบียน
จัดท�าทะเบียนประวัติ (ท.ร.38ก) ให้เด็ก
เป็นบุคคลประเภท 0 โดยใช้เลขที่
บ้านสถานสงเคราะห์
4. นายทะเบยีนเพ่ิมชือ่เดก็เข้าในทะเบยีนบ้าน
ประเภท ท.ร. 13 หรือ ท.ร. 14 ของ
สถานสงเคราะห์แล้วแต่กรณี

ขั้นตอน
1. สถานศึกษาประสานงานกับหน่วยงาน
เพื่อรวบรวมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
     1.1 ประสานกับส�านักทะเบียนอ�าเภอ/
ส�านกัทะเบยีนท้องถิน่เพือ่ขอจดัท�าทะเบยีน
ราษฎรและก�าหนดเลขประจ�าตัว 13 หลัก
     1.2 กรณีที่ไม่สามารถด�าเนินการจัดท�า
ทะเบียนราษฎรได้ สถานศึกษาเป็นผู้ก�าหนด
รหัสประจ�าตัวผู้เรียน (รหัส G) ผ่านระบบ
ก�าหนดรหสัประจ�าตวัผูเ้รยีนเพือ่เข้ารบับริการ
การศึกษาส�าหรบัผูไ้ม่มหีลกัฐานทางทะเบยีน
ราษฎร (ระบบ G code) 
2. ระบบประมวลผลและส่งต่อข้อมลูเด็กให้กบั
ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค สาขาจังหวัด 
เพื่อจัดพิมพ์บัญชีรายชื่อเด็กและจัดส่งให้
ส�านกัทะเบยีนอ�าเภอ/ส�านกัท้องถิน่ท่ีเก่ียวข้อง
3. นายทะเบียนอ�าเภอ/ท้องถิ่นส่งบัญชี
รายชื่อเด็กและแบบค�าร้อง ท.ร. 31 ให้
สถานศึกษาตรวจสอบข้อมูล 
     3.1 กรณีที่เด็กมีเลขประจ�าตัว 13 หลัก
แล้วให้ใช้เลขประจ�าตัวแทนรหัส G
     3.2 กรณีที่เด็กยังไม่มีเลขประจ�าตัวให้
สถานศึกษาจัดท�าค�าร้อง ท.ร.31 และ
แบบรายงานส่งให้ส�านักทะเบียนอ�าเภอ/
ท้องถิ่นจัดท�าทะเบียนประเภท 0 และแจ้ง
ให้สถานศึกษาทราบเพื่อใช้เลขประจ�าตัว
ประชาชน 13 หลักแทน
4. สถานศึกษาแจ้งนักเรียน และให้กรอก
แบบส�ารวจจัดท�าประวัติบุคคล (แบบ 89) 
และให้นักเรียนไปท�าบัตรประจ�าตัวที่ส�านัก
ทะเบียนอ�าเภอ/ท้องถิ่น
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แนวทางการดแูลเดก็นอกระบบการศกึษา
กระบวนการพิสจูนส์ญัชาติ กระบวนการเขา้ถงึการศกึษา

ข้อมูลเพิ่มเติม
หลักกฎหมายเกี่ยวกับการพิสูจน์สัญชาติ

ข้อมูลเพิ่มเติม
คูม่อืและแนวปฏบัิตสิ�าหรบัการจดัการศกึษา
แก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎร
หรือไม่มีสัญชาติไทย

 กรณขีองน้องแพรวอายุ 7 ปี เป็นเด็กทีถ่กูทอดทิง้ ไม่ทราบสญัชาต ิครนูอกระบบ
การศึกษาสามารถด�าเนินกระบวนการพิสูจน์สัญชาติและกระบวนการเข้าถึงการศึกษา
ให้น้องแพรวได้ควบคูกั่นตามขัน้ตอนพอสงัเขปข้างต้น ทัง้น้ีกระบวนการดงักล่าวอาจใช้
ระยะเวลาในการด�าเนนิการยาวนานแตกต่างตามบรบิทและความซับซ้อนของแต่ละกรณี 
 ทัง้น้ี ข้ันตอนการให้ความช่วยเหลอืเดก็นอกระบบ
ที่มีประเด็นปัญหาซับซ้อนและมีความต้องการเฉพาะ
ครูนอกระบบควรพจิารณาความจ�าเป็นและความเป็นไปได้
ในการด�าเนินการก่อน-หลัง ตัวอย่างเช่น กรณีน้องแพรว 
หากกระบวนการพิสูจน์สัญชาติใช้เวลาในการสืบสวน
ข้อเทจ็จรงิยาวนาน ครคูวรพจิารณาเรือ่งการเข้าถงึการศกึษา
ของเด็กหรือการเข้าถึงบรกิารของรฐั เช่น บรกิารด้านสาธารณสขุ
บรกิารทีเ่กีย่วข้องกบัสวสัดกิารข้ันพืน้ฐาน หรอืบริการอืน่ ๆ
ซ่ึงมีความจ�าเป็นเร่งด่วนต่อสวัสดิภาพของเด็ก เป็นต้น โดยครูนอกระบบการศึกษา
สามารถพิจารณาด�าเนินการร่วมกับทีมสหวิชาชีพตามความเหมาะสมของแต่ละกรณี 
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คณะกรรมาธกิารด้านสิทธิมนุษยชน องค์การสหประชาชาต.ิ (2555). อนสุญัญาว่าด้วย
 สิทธิเด็กและพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (พิมพ์ครั้งที่ 3). 
 ส�านักส่งเสริมและพิทักษ์เด็ก ส�านักงานส่งเสริมและพิทักษ์เด็ก เยาวชน
 ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง
 ของมนุษย์.
ประกาศกระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ เร่ือง ประเภทและหลกัเกณฑ์
 ความพกิาร (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2555. (2555, 26 กรกฎาคม). ราชกิจจานเุบกษา.
 เล่ม 129 ตอนพิเศษ 119 ง
พระราชบญัญตักิารบรหิารการแก้ไขบ�าบดัฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนท่ีกระท�าผดิ พ.ศ. 2561
 (2561, 2 มีนาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 135 ตอนที่ 12 ก
พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2545.
 (2545, 19 ธันวาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 119 ตอนที่ 123 ก
พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2553. (2553, 22 กรกฎาคม).
 ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 127 ตอนที่ 45 ก
พระราชบัญญัตคิุม้ครองเดก็ พ.ศ. 2546. (2546, 24 กนัยายน). ราชกจิจานเุบกษา. เล่ม 120
พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 แก้ไขเพิ่มเติม 2535 (2535, 8 เมษายน).
 ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 42 ตอนที่ 94
พระราชบญัญัตส่ิงเสรมิและพฒันาคณุภาพชีวติคนพิการ พ.ศ. 2550. (2550, 27 กนัยายน).
 ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 124 ตอนที่ 61 ก
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2556. 
 (2556, 29 มีนาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 130 ตอนที่ 30 ก

เอกสารอ้างอิง
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ระเบียบกรมประชาสงเคราะห์ว่าด้วยการสงเคราะห์เด็กภายในครอบครัว พ.ศ.2529. 
 (2529, 27 มกราคม).
ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ว่าด้วยการสงเคราะห์เด็กภายในครอบครัว 
 พ.ศ.2547. (2547, 11 พฤษภาคม).
ระเบยีบส�านักทะเบยีนกลางว่าด้วยการจัดท�าทะเบยีนประวตัสิ�าหรบับคุคลทีไ่ม่มสีถานะ
 ทางทะเบยีน พ.ศ. 2562. (2562, 21 มถินุายน). ราชกิจจานเุบกษา. เล่ม 136
 ตอนพิเศษ 158 ง
อรยิพร โพธใิส. สารพันปัญหากฎหมาย: ปัญหาคนไร้สญัชาตกิบัการได้มาซ่ึงสญัชาตไิทย.
 (2561, กันยายน-ตุลาคม). จุลนิติ, หน้า 183-191. 
อิทธิพร บุญประคอง, ณัฐวัฒน์ กฤษณามระ, ศิริลักษณ์ นิยม, ปริม มาศรีนวล,
 พรพรหม เพ็ชรคล้าย, & กันตภณ พร้อมมูล. (2551). ปฏิญญาสากลว่าด้วย
 สิทธิมนุษยชน Universal Declaration of Human Rights. กรุงเทพฯ, 
 ประเทศไทย: กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ.
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