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พันธกิจของ CPPCR
คณะกรรมการเพื่อการปกป้องคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิเด็ก (พม่า) (CPPCR) สนับสนุนเด็กในครอบครัวผู้อพยพ 

แรงงานข้ามชาติ และเด็กไร้สัญชาติจากชายแดนไทย/ พม่าเพื่อตอบสนองสิทธิขั้นพื้นฐานของพวกเขา เช่น การมีสัญชาติ 

การรักษาพยาบาล และการศึกษา ตามอนุสัญญาสิทธิเด็ก (The Convention of the Rights of the Child) ความมุ่งมั่นที่ 

CPPCR มีให้กับเด็กถูกสะท้อนให้เห็นอยู่ได้ในงานการจดทะเบียนเกิดเด็ก กิจกรรมการปกป้องคุ้มครองเด็ก และโครงการ  

สร้างความตระหนักในเรื่องสิทธิเด็ก เพื่อให้เขามีการพัฒนาทางร่างกายและจิตใจอย่างปลอดภัย
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ยอมรับพวกเรานะ!ยอมรับพวกเรานะ!
เนื้อหา 
คําขอบคุณสําหรับ 10 ปีของการสนับสนุน
คํานําโดย ดร. ซินเธีย หม่อง
คํานําโดย คุณมนิดา อดิศัยสกุล
คํานําโดย นาย เมียน แตน

บทนํา CPPCR
 ความเป็นมาของ CPPCR
 CPPCR ประวัติศาสตร์์

ภูมิหลัง : สาเหตุของสภาวะไร้รัฐ-ไร้สัญชาติ
 สถานการณ์ในพม่า

 เด็กๆที่ติดอยู่ตงกลางระหว่างสองประเทศ

การจดทะเบียนการเกิด

การให้การศึกษาและสร้างความตระหนักในชุมชน

ระบบการส่งต่อประสานความช่วยเหลือเพื่อคุ้มครองเด็ก

การรณรงค์ส่งเสริมสิทธิเด็ก

โครงสร้างองค์กรของ CPPCR

ทิศทางการทํางานและสิ่งท้าทายในอนาคต

ข้อมูลอ้างอิง



ยอมรับพวกเรานะ 1

เด็กนานาชาติฉลองวันเด็ก

CPPC ขอขอบคุณต่อความช่วยเหลือและการสนับสนุนจาก
บุคคลและองค์กรที่ทําให้กิจกรรมต่างๆของเราประสบความ
สําเร็จในช่วง10 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสละเวลา 
ความคิดเห็น และความช่วยเหลือของผู้ที่เกี่ยวข้องหลายฝ่า
ยในการริเริ่มก่อตั้งCPPCR ขึ้นมา ความมีวิสัยทัศน์ของทุก
ท่านนั้นทําให้เกิดผลงานที่ควรแก่การยกย่องและได้รับการ

ดําเนินงานอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ บุคคลเหล่านี้คอื 

ดร. ซินเธีย หม่อง,  อู มินท์ เทียน,  อู มินท์ ออง,  อู ซวอน

เมง, มาน มาน มาน, นาง มินท์ มินท์ วิน, นาง นโย, นาง 

เลย์ เลย์ พยู, นาง เอย์ เอย์ มอร์, นอร์ พอว์ เรย์, มาห์น ชเว 

นิน, และนาง เอย์ เอย์ มาร์ นอกจากนี้เราต้องขอขอบคุณผู้ 

สนับสนุนรายใหญ่ของเราในช่วงเวลาหลายปีที่ทําให้

กิจกรรมของเราเกิดขึ้นได้และมีความสําเร็จอย่างต่อเนื่อง 

องค์กรเหล่านี้คือ : The Primate's World Relief and 

Development Fund (PWRDF), Terredes hommes – 

Germany, Burma Relief Centre (BRC), the International 

Rescue Committee (IRC), World Education (WE), ADRA 

Thailand, the Body Shop Foundation, และ Children on 

the Edge   นอกจากนี้เรายังต้องกล่าวถึงผลงานของสภา

ทนายความไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และกลุ่มประชา

สังคมต่างๆของไทยและบุคคลอื่นๆมากมายในการ

สนับสนุนและการทํางานเป็นตัวแทนเรียกร้องสิทธิให้ลูก

หลานของกลุ่มผู้อพยพและผู้ถูกบังคับพลัดถิ่นภายในจาก
ประเทศพม่า CPPCR ขอขอบคุณรัฐบาลไทย โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งข้าราชการไทยทุกท่านที่ได้ทํางานอย่างต่อเนื่อง
และ ใกล้ชิดกับเรา พร้อมทั้งให้การสนับสนุนกิจกรรมของ
เรามาโดยตลอด นอกจากนี้ เราขอขอบคุณบุคคลและ
องค์กรระดับชุมชน ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติจากประเทศ

พม่าที่ได้เข้าร่วมทํางาน กับ เรามาหลายปีเพื่อแก้ไขปัญหา

การละเมิดสิทธิของเด็ก   ในท้ายที่สุดนี้เราขอขอบคุณทุกๆ

ท่านที่ได้เคยทํางานในฐานะสมาชิกคณะกรรมการพนักงาน

ฝึกหัด และอาสาสมัคร ให้กับ CPPCR เราขอขอบคุณ

สําหรับการสละเวลาและความทุ่มเทของท่านให้กับการ

ทํางานที่สําคัญนี้

ถึงแม้เราจะไม่สามารถเอ่ยชื่อผู้สนับสนุน องค์กรทั้ง หมด 

ที่ทํางาน ร่วมกัน และพนักงานของเราทุกคน ไว้ที่นี่ได้  แต่

ทุกๆคนเป็นปัจจัยที่สําคัญที่ทําให้การทํางานของเราสําเร็จ 

ได้อย่างต่อเนื่อง หนังสือเล่มนี้จึงเป็นพยานหลักฐานยืนยัน 

การสนับสนุนของท่านในระยะ เวลา 10 ปีที่ผ่านมาทั้งหมด 

ท่านทําให้เราสามารถทํางานเพื่อปกป้องคุ้มครอง และ 

ส่งเสริม สิทธิ ของเด็กๆลูกหลานผู้อพยพและผู้พลัดถิ่นจาก

ประเทศพม่า ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย และ 

ผู้ที่ถูกบังคับพลัด ถิ่นภายในประเทศพม่าเองได้เป็นอย่างดี

คําขอบคุณสําหรับ 10 ปีของการสนับสนุน



ฉลองครบรอบ 10 ปี2

10 ปีที่ผ่านมา CPPCR ได้ทํางานเพื่อปรับปรุงสถานการณ์
ของเด็กไร้สัญชาติให้ดีข้ึน    โดยการช่วยเหลือให้ได้รับการ 
ศึกษา ,การดูแลสุขภาพ ,สถานะทางกฎหมายและการ
คุ้มครองจากอันตราย เรารู้สึกภูมิใจในความสําเร็จเหล่านี้ซึ่ง
เกิดข้ึนได้โดยการทํางานอย่างใกล้ชิดกับองค์กรระดับชุมชน

อื่นๆและ โดยการร่วมมือกับภาคประชาสังคมไทย ทางการ

ไทย หลายส่วน และองค์กรระหว่างประเทศ อย่างไรก็ดีสิ่ง

เหล่านี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเพราะว่าการปฏิรูปที่ผ่านมาไม่

นานใน  ประเทศพม่าและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนกําลัง

นํามาซึ่ง โอกาสและความท้าทายใหม่ๆ

ในขณะนี้ CPPCR สามารถสร้างการเชื่อมต่อกับกลุ่มประชา

สังคมในพม่า เพื่อการส่งเสริมสิทธิ มนุษยชนของ เด็ก การ

พัฒนา ประเทศของรัฐบาลพม่า จะต้องตระหนักถึงเครือข่าย

ของกลุ่มประชาสังคมที่มีอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่ทํา 

งานอยู่ทั้งสองด้านของชายแดนไทย/พม่า การโยกย้าย

เคลื่อนตัวของคนระหว่าง พม่าและไทยจะยังคง เกิดข้ึนต่อ

ไปในอนาคตเนื่องจากฐานะที่แตกต่าง และโอกาสทาง

เศรษฐกิจ ที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง ตลอด สอง ฝั่งชายแดน นั้นมี

ชุมชนหลายเชื้อชาติที่มีภาษาและวัฒนธรรมเป็นของตนเอง 

รัฐบาลของทั้งสองประเทศ จึงควรยอมรับ ความหลากหลาย

ทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ 

ในประเทศไทยนั้นมีกลุ่มผู้เรียกร้องสิทธิ และกลุ่มผู้ส่งเสริม
สิทธิมนุษยชนได้ทําการเรียกร้องรัฐบาลอย่างต่อเนื่องให้มี 
การปฏิรูปแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่ผู้ลี้ภัยและผู้อพยพจากพม่า

ต้องเผชิญอยู่การกระทําการเรียกร้อง โดยส่วนประชาสังคม

เช่นนี้ควรเกิดขึ้นเกิดขึ้นในพม่า เพื่อแก้ไขปัญหา ของคนที่

อาศัย อยู่ทั้งสองด้านของชายแดนติดกับประเทศ เพื่อนบ้าน

สันติภาพไม่ได้เกิดขึ้น เพียงจากการ พัฒนาทางเศรษฐกิจ 

เท่า นั้น สนัติภาพจะเกิดขึ้นได้เมื่อประชาชนสามารถ ใช้ชีวิต 

อยู่ตามความเชื่อถือและวัฒนธรรมของตนได้อย่างอิสระ 

มีสิทธิ์ การใช้แหล่งทรัพยากรที่เท่าเทียมกัน และมีการ 

ปกป้องสิ่งแวดล้อม ภายในถิ่นที่อาศัยเพื่อลูกหลานของ

ประชาชน ทั้งหมดในภูมิภาค จะมีอนาคตที่มั่นคงปลอดภัย 

การได้รับ การยอมรับให้เป็นพลเมืองของประเทศนั้นช่วยให้

เด็กๆรู้สึกว่าพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมหรือชุมชนกลุ่ม

หนึ่ง ดังนั้นจึงทําให้พวกเขามีจิตสํานึกในการรับผิดชอบต่อ

สังคมและสามารถสร้างสรรค์สิ่งดีๆในสังคมนั้นได้

คํานําโดย ดร. ซินเธีย 

หม่อง ผู้อํานวยการ คลินิกแม่ตาว 
และประธานคณะกรรมการ
เพื่อการปกป้องคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิเด็ก (พม่า)

คํานําโดย 
ดร. ซินเธีย หม่อง
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คํานําโดย 
คุณมนิดา อดิศัยสกุล

คํานําโดย 
นาย เมียน แตน

คณะกรรมการเพื่อการปกป้องคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิเด็ก 
(พม่า) เป็นองค์กรที่ช่วยเหลือ, ป้องกันและส่งเสริมสิทธิเด็ก
ซึ่งได้ดําเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 เพื่อช่วยเหลือเด็กต่าง 
ด้าวตามสิทธิเด็กที่ควรจะได้รับ นอกจากนี้องค์กรยังได้ทํา 
งานร่วมกับองค์กรเอกชน องค์กรชุมชน และ 

หน่วยงานภาครัฐ เพื่อช่วยเหลือและปกป้องเด็กที่อาศัยอยู่ 

ในชุมชนต่างด้าว เขตอําเภอชายแดนไทย – เมียนม่าร์ 

โดยการให้ความรู้ ความเข้าใจในสิทธิเด็ก และการป้องกัน 

เด็กผ่านการฝึกอบรม และมีการประสานทั้งรัฐบาลไทยและ 

รัฐบาลเมียนม่าร์ ในการขอมีหลักฐานการเกิด ให้กับลูกหลาน 

ต่างด้าว เพื่อสามารถกลับประเทศตนได้

CPPCR เป็นองค์กรที่ดําเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วย 

เหลือแก่บุตรหลานคนต่างด้าว ซึ่งทางสํานักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ได้ทํางานร่วมกันกับ 

CPPCR ช่วยเหลือให้เด็กได้รับการศึกษาอย่างถ้วนหน้า 

ช่วย เหลือเด็กที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงจะถูกขายแรงงานและค้า 

มนุษย์ รวมทั้งอบรม ให้ความรู้แก่ครู และ นักเรียนใน 

ศูนย์การเรียน เด็กต่างด้าวด้วย

คุณมนิดา อดิศัยสกุล
ผู้อํานวยการ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
(สพป.ตาก เขต 2)

60ปีกว่าของสงครามกลางเมืองในประเทศพม่าทําให้มีการ 
ขาดสิทธิขั้นพื้นฐานของพลเมืองและชนกลุ่มน้อยเผ่าต่างๆ 
มาช้านาน อนาคตของเด็กรุ่นใหม่นั้นก็ถูกทําลายไปหมด   
หลังจากที่สงครามโลกครั้งที่สองจบลงผู้คนส่วนใหญ่ในโลก
มีความต้องการสิทธิขั้นพื้นฐาน ในขณะเดียวกันในประเทศ

พม่าชนกลุ่มน้อยต่างๆกลับเผชิญกับปัญหาสงครามกลาง 

เมือง ทําให้ชนเผ่าต่างๆต้องอพยพไปอยู่ตามแนวชายแดน 

ผู้อพยพเหล่านี้ขาดโอกาสต่างๆในชีวิตและต้องดํารงชีวิต  

ด้วยความยากลําบากจนเป็นที่น่าเห็นใจและน่าสงสารเป็น 

อย่างยิ่ง

คณะกรรมการเพื่อการปกป้องคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิเด็ก

(พม่า)(CPPCR) เป็นองค์การที่ทําให้ประวัติศาสตร์ของพม่า

ดีขึ้นมานาน10ปีแล้ว และทําให้เด็กพม่ารุ่นใหม่มีสิทธิพื้น    

ฐานตั้งแต่เกิดและมีอนาคตที่แจ่มใสขึ้น ดังนั้นองค์การนี้เป็น

องค์การที่มีค่าและมีความสําคัญยิ่ง ในเวลานี้การเมืองประ  

เทศพม่าในส่วนของรัฐบาล ควรมีการดําเนินการ 

ให้สอดคล้อง กับหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

และให้ถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้รวมถึงการจัดการในด้าน 

สิทธิตามกฎหมายพลเมืองพม่าจากปีพ.ศ.2525 และการที่จะ 

นํากฎหมายใหม่ๆเข้าใช้การต่อไป

ทางฝ่ายรัฐบาลและCPPCR ควรจะร่วมมือกันเพื่อปรับปรุง 
ให้เด็กๆได้รับสิทธิและความมั่นคงในชีวิตในอนาคต เราต้อง

ช่วยกันรณรงค์ให้สังคมเข้าใจถึงสถานการณ์ของเด็กๆที่ 
อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีการสู้รบ ตามพื้นที่ชายแดน และ
ประเทศ เพื่อนบ้าน การปกป้องคุ้มครองสิทธิเบื้องตน   ของ

เด็กที่สมควรจะได้รับตั้งแต่เกิดมาจะทําให้เด็กๆมีชีวิตที่ดี
ขึ้นและสามารถพัฒนาชีวิตได้ด้วยตนเอง

             

นาย เมียน แตน

เลขาธิการร่วมBurma Lawyers Council
และที่ปรึกษาทางกฎหมายCPPCR
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ลงทะเบียนคลอดโดย CPPCR

การปกครองของรัฐบาลทหาร สงครามกลางเมือง และ

ปัญหาการบริหารทางเศรษฐกิจในหลายทศวรรษที่ผ่านมา

ผลักดันให้ชาวพม่าเป็นพันๆคนต้องอพยพหนีออกนอก

ประเทศ ในช่วงเวลา 20 ปีที่ผ่านมามียุวชนจากพม่ารุ่น

หนึ่งเติบโตขึ้นในเมืองไทย ยุวชนเหล่านี้ถูกจัดว่าเป็นคนที่

อาศัยอยู่อย่างผิดกฎหมายและเป็นคนไร้สัญชาติเพราะว่า

พวกเขาไม่มีเอกสารบัตรประจําตัวเป็นทางการของพม่า

หรือไทยเลย

การต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิการเป็นพลเมือง
คนไร้สัญชาติคือคนที่ไม่มีภูมิลําเนาตามกฎหมาย กลุ่มคน
เหล่านื้ไร้ซึ่งสิทธิขั้นพื้นฐาน  ไม่ว่าจะเป็นเสรีภาพในการ

เคลื่อนไหว การทํางาน การศึกษา และการมีทรัพย์สินของ 
เขาเอง อีกทั้งอนาคตของลูกหลานก็ไม่มีความแน่นอน1 
และในเมื่อพวกเขาไม่ได้รับการยอมรับให้เป็นพลเมืองของ

พม่าการกลับไปดําเนินชีวิตที่ราบรื่นที่นั่นจึงเป็นสิ่งที่ยาก 
ลําบากมาก

การใช้ชีวิตในเมืองไทยของเด็กไร้สัญชาติจากประเทพม่า 
นั้นเต็มไปด้วยภยันตรายและความยากลําบาก พวกเขา

ต้องประสบกับความยากจน,อยู่ในสังคมที่มีการแบ่งแยก, 

บทนํา CPPCR
อีกทั้งยังด้อยโอกาสทางการศึกษาและการรักษาพยาบาล 
เวลาอยู่ที่บ้านเด็กๆอาจจะถูกลงวินัยรุนแรง,ถูกละเลย,และ

ทําร้ายร่างกายหรือล่วงละเมิดทางเพศได้ เด็กบางส่วนถูก

บังคับให้ทํางานในแบบที่มีผลร้ายต่อสุขภาพและพัฒนาการ 

และพวกเขายงัตอ้งเสีย่งกบัและธรุกจิบรกิารทางเพศอกีดว้ย

การให้ความช่วยเหลือกลุ่มคนไร้สัญชาติเป็นสิ่งที่สําคัญมาก 

UNHCR ได้กล่าวถึงความสําคัญของการจดบันทึกหลักฐาน

การเป็นอยู่ของผู้ไร้สัญชาติเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิและ

ศักดิ์ศรีของเขาไว้และเพื่อจะถูกยอมรับในอนาคตได้2 คณะ

กรรมการเพื่อการปกป้องคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิเด็ก 

(พม่า)(CPPCR) ถูกจัดตั้งขึ้นในปีพ.ศ.2545 เพื่อที่จะบันทึก

การเกิดของเด็กที่เกิดมาในครอบครัวผู้อพยพและผู้พลัดถิ่น

จากพม่ามาอยู่ในประเทศไทยเพื่อวันหนึ่งหลักฐานนี้จะช่วย

ให้เด็กๆได้รับสัญชาติพม่าอย่างเป็นทางการ  CPPCR ยังมี

ส่วนประสานงานเพื่อพัฒนาสิทธิของเด็กผู้พลัดถิ่นในเมือง

ไทยเหล่านี้และเป็นตัวแทนเรียกร้องสิทธิจากเจ้าหน้าที่ไทย

และพม่าในนามของเขามากว่า 10 ปี 

CPPCR ทํางานร่วมกับชุมชนผู้อพยพจากพม่าในการ
ป้องกันและแก้ไขสภาวการณ์ต่างๆที่มีส่วนทําให้เกิดการ

ล่วงละเมิดเด็กและสถานการณ์ที่เป็นอันตรายต่อเด็ก
• การป้องกันอาทิเช่น การจดบันทึกใบเกิด 

การเรียกร้องสิทธิ การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยว
กับสิทธิของเด็กแก่องกรณ์ต่างๆ เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
และในชุมชนผู้อพยพเอง

• การแก้ไขอาทิเช่น ระบบตอบสนองเพื่อการ
ปกป้องคุ้มครองเด็ก (Child Protection 
Response System, CPRS) ซึ่งเป็นการตอบ

สนองในเหตุการณ์ที่เด็กมีความเสี่ยงต่อการถูก
ล่วงละเมิด การจดบันทึกใบเกิดนั้นก็เป็นการ

ตอบสนองโดยตรงอีกทางหนึ่งต่อปัญหาของกลุ่ม
คนไร้สัญชาติ
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IDP ครอบครัว ภาคตะวันออกของพม่า © Phil Thornton

บุคลากร CPPCR 2546

ความเป็นมาของ CPPCR 
การจดบันทึกใบเกิดเพื่อตอบสนองต่อปัญหา
กลุ่มคนไร้สัญชาติ

เมื่อ10 ปีที่แล้ว กลุ่มนักส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและนัก
สังคมศาสตร์ในกลุ่มชุมชนจากพม่าที่ได้อาศัยอยู่ในเมือง
ไทยมา   เป็นเวลานานมีความกังวลเกี่ยวกับการที่ลูกหลาน

ของผู้     อพยพและผู้พลัดถิ่นจะถูกจัดให้เป็นคนไร้สัญชาติ  

CPPCR จึงถูกก่อตั้งขึ้นมาเพื่อจุดมุ่งหมายเบื้องต้นประการ

เดียวนั่นคือการจดบันทึกหลักฐานการเกิดของเด็กใน

ครอบครัวผู้     อพยพจากพม่าอย่างมีระบบเพื่อวันหนึ่ง

เด็กๆจะได้รับการ ยอมรับและได้สัญชาติพม่าอย่างเป็น

ทางการเพื่อที่จะไม่ เป็นคนไร้สัญชาติอีกต่อไป

ในปีพ.ศ.2545 CPPCR ได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรม 

การสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และสภาทนายความไทยใน

พระบรมราชูปถัมภ์ ให้เริ่มดําเนินงานการเรียกร้องสิทธิและ

บุกเบิกจดบันทึกหลักฐานการเกิดของเด็กเหล่านั้น อีกทั้งยัง

ได้รับคําแนะนําจากสมาคมทนายความพม่าที่ทําให้CPPCR  

สามารถพัฒนาการจดบันทึกการเกิดให้เป็นไปตามกฎ 
หมายสากล มีรายละเอียดถี่ถ้วนและมีระบบขั้นต้อน

ถึงแม้ว่าในเวลานั้นจะไม่มีใครรับรองได้ว่ารัฐบาลไทยหรือ  

รัฐบาลพม่าจะยอมรับการจดบันทึกการเกิดของคนเหล่านี้ 

อย่างไรก็ตามในวันที่ 2 พฤษภาคม 2546 CPPCR ได้จัดตั้ง

ศูนย์จดทะเบียนเกิดในอําเภอแม่สอดและเริ่มจดบันทึกการ 

เกิดของเด็กที่มีพ่อแม่เป็นชาวพม่าแต่มาอาศัยอยู่ในเมือง 
ไทย

ตั้งแต่นั้นมา CPPCR ได้ช่วยทําให้มีการจดทะเบียนเกิดใน 

ชุมชนกลุ่มคนอพยพจากพม่ามากขึ้น ทางเราพยายามส่ง    
เสริมให้ชุมชนกลุ่มนี้เห็นความสําคัญของการจดทะเบียน    

โดยเฉพาะตั้งแต่ที่มีการเปลี่ยนแปลงกฏหมายไทยในปี      
พ.ศ.2551 ให้ผู้อพยพที่ไม่มีบัตรสามารถแจ้งเกิดให้ลูกได้ 
อย่างเป็นทางการ CPPCR ยังได้ทํางานอย่างหนักเพื่อเรียก

ร้องสิทธิของเด็กและครอบครัวที่ถูกทําให้เป็นคนไร้ดินแดน 

เหล่านี้

ในปีพ.ศ.2552 CPPCR ได้ขยายงานการปกป้องคุ้มครอง    
เด็กโดยการตอบสนองต่ออุบัติการณ์การล่วงละเมิดเด็ก อีก
ทั้งยังมีโปรแกรมสอนและส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้าใจ      
เกี่ยวกับสิทธิเด็กและการล่วงละเมิดเด็กเพื่อที่จะคุ้มครอง    
เด็กๆไม่ให้ถูกทําอันตรายถึงขั้นร้ายแรงที่สุด

การประชุมที่ MTC
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ปี พ.ศ.2550 – การจดทะเบียนเกิดของผู้ถูกบังคับพลัดถิ่นภายในจาก 
ประเทศพม่า

การเจรจาระหว่างกลุ่มชุมชนจากภาคตะวันออกของประเทศพม่าทําให้เกิดการตั้ง Birth 
Registration Committee (BRC) ของชาวกะเหรี่ยงและกะเหรี่ยงแดงขึ้น และนับจาก
ปี พ.ศ. 2550 คณะกรรมการการจดทะเบียนการเกิดได้เริ่มจดทะเบียนให้ผู้ถูกบังคับ    

พลัดถิ่นภายในจากประเทศพม่า 

พ.ศ.2555 – มีการดําเนินการอย่างต่อเนื่องในการจด    
ทะเบียนการเกิดในพื้นที่ต่างๆในประเทศพม่าที่มีผู้ถูกบังคับ

พลัดถิ่นภายในอาศัยอยู่
มีการปรึกษาหารือกับ BPHWT, BRC Karen และ BRC Karenni 
อย่างสม่ําเสมอเกี่ยวกับการดําเนินการจดทะเบียนการเกิดใน
บริเวณที่มีผู้ถูกบังคับพลัดถิ่นภายในหลังที่มีการปฏิรูปประเทศ

ของรัฐบาล

พ.ศ.2555 - การดําเนินการของ 
CPP 

เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ 2555 
เป็นต้นไปได้มีการดําเนินการของ 

CPP ในเครือข่ายโรงเรียน หอพักเด็ก 
และองค์กรในระดับชุมชนใน

อําเภอแม่สอด 
โดยการร่วมมือกับคลีนิกแม่ตาว และ 

CRWG (Child Rights Working Group) 

พ.ศ. 2553 - The Child 
Protection Referral System: 

CPRS ได้ถูกเริ่มทดลองใช้ 
โดยได้รับการสนับสนุนจาก 

World Education

พ.ศ. 2552 –2555 
การให้ความรู้ในชุมชนเกี่ยวกับ 
CPRS และ IMPACT Program

ให้ความช่วยเหลือแก่เด็กที่ต้องการอยู่
อาศัยอย่างถาวรหรือขอสัญชาติไทย

ช่วยเหลือคนที่ถูกบังคับพลัดถิ่นภายในจาก
ประเทศพม่าให้มีเอกสารใบรับรองสัญชาติเพื่อที่ใน
อนาคตจะสามารถเดินทางกลับไปยังประเทศพม่าได้

CPPCR ได้ดําเนินงานการจดทะเบียนการเกิด
ให้กับลูกหลานผู้อพยพและผู้ถูกบังคับพลัดถิ่นชาว
พม่าที่ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้ใบแจ้งเกิดจากทางการไทย 

CPRS ในปี พ.ศ. 2556
CPPCR จะมีความรับผิดชอบใน
เรื่องของการประสานงานของระบบ 

CPRS มากขึ้น เมื่อ IMPACT 
program สิ้นสุดลงในปีพ.ศ 2556

สิงหาคม พ.ศ.2553 
- เริ่มดําเนินการ CPRS 

ภายใต้โครงการ IRC – IMPACT
มีการสร้างระบบเพื่อทดลองการ
ใช้ใน IRC’s IMPACT program 
ซึ่ง CPPCR นั้นเป็นหนึ่งใน 14 

องค์กรจาก ทั้งในและนอกประเทศที่
ประสานงานร่วมกันในอําเภอแม่สอด

ปี พ.ศ.2552- นโยบายการคุ้มครองเด็ก
มีความร่วมมือกับหลายฝ่ายในการก่อรูปนโยบายให้สอดคล้องตามหลักกฎหมายสากลและ
หลักการสิทธิมนุษยชนเพื่อการคุ้มครอง "ผลประโยชน์สูงสุดให้แก่เด็ก" และในขณะเดียว

กันนั้นเป็นนโยบายที่มีความเข้าใจและเหมาะสมกับสถานการณ์ในท้องถิ่น

ปี พ.ศ.2552 
CPPCR ได้จัดประชุมร่วมกับองค์กร 
พัฒนาของชุมชน (CBO) และองค์กร

พัฒนาเอกชน (NGO) ต่างๆเพื่อจะสร้าง
ระบบการป้อง

กันและการตอบสนองการแก้
ปัญหา ต่อการล่วงละเมิดเด็กที่ร้ายแรง

ปี พ.ศ.2551 - ใบแจ้งเกิดของทางการไทย
การเปลี่ยนแปลงของกฏหมายไทยยอมให้เด็กที่เกิดมาใน

ครอบครัวที่ไร้บัตรได้รับใบแจ้งเกิดจากรัฐบาลไทยได้ ซึ่งช่วย
ป้องกันทําให้เด็กไม่กลายเป็นคนไร้บัตรและไร้รัฐ-

ไร้สัญชาติ และยังช่วยเอื้อให้เกิดโอกาสทางการศึกษา 
การใช้ชีวิตในสังคมไทย และการทํางานที่ถูกต้องตามกฎหมาย

ปี พ.ศ.2552 - โครงการวิจัย
สถานการณ์และเงื่อนไขที่ยากลําบากของเด็กผู้อพยพ
จากประเทศพม่าในอําเภอแม่สอดได้ถูกบันทึกไว้ในเมื่อ
ปี พ.ศ. 2552 ในชื่อเรื่องว่า “น้อยใจที่อยู่ประเทศคนอื่น” 

(Feeling Small in Another Person’s Country) 

พ.ศ.2553 – 2556 CPRS 
มีการบริหารโดย IRC's 

IMPACT Program

การให้ความรู้ความเข้าใจใน
ชุมชนเกี่ยวกับสิทธิของเด็กและ

การล่วงละเมิดเด็ก

ปี พ.ศ.2551 - 2555 การดําเนินการอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการ  
จดทะเบียนการเกิด 

CPPCR ได้ผลักดันและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อพยพและผู้ถูกบังคับพลัด 
ถิ่นภายในให้ได้รับการจดทะเบียนการเกิดแก่เด็กที่สํานักงานเขต
หรืออําเภอได้ ขณะเดียวกันก็ยังมีการจดทะเบียนการเกิดที่

คลีนิก แม่ตาว และในชุมชนต่อไป

ปีพ.ศ.2552 – การดําเนินงานทางคดีต่อการ
ล่วงละเมิดและการทารุณกรรมเด็ก 

จากการทําวิจัยและบันทึกเหตุการณ์และสถานการณ์
การล่วงละเมิดเด็ก จึงทําให้ทุกฝ่ายเห็นด้วยถึงความ

จําเป็นในการดําเนินงานทางคดี
ต่อการล่วงละเมิดเด็ก และการแสวงหาผล
ประโยชน์ในทางที่ผิดในชุมชนผู้อพยพพม่า

การปกป้อง 
คุ้มครองเด็ก

ปี พ.ศ. 2548 – 
การจดทะเบียนเกิดในชุมชน

ปี พ.ศ. 2548 - การจดทะเบียนการเกิด 
ในกลุ่มชุมชนผู้อพยพ

มีการขยายระบบการจดทะเบียนการเกิดออก
ไปสู่กลุ่มชุมชนผู้อพยพชาวพม่าที่อาศัยอยู่นอก
พื้นที่แม่สอด เพื่อครอบคลุมไปยังกลุ่มคนที่อยู่
ห่างไกล และเพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลไปยังผู้

ที่ไม่ทราบถึงการบริการนี้

ปี พ.ศ. 2550-2555 CTDCEP
เพื่อตอบสนองความต้องการของเด็กที่ไร้คน

เหลียวแล The Coordination Team for Displaced 
Children’s Education and Protection (CTDCEP) 
ได้ถูกก่อตั้งขึ้น เพื่อประสานงานกับหอพักและโรง
เรียนของเด็กไร้รัฐ-ไร้สัญชาติสําหรับการขอทุนและ
ขอรับการสนับสนุน และยังเป็นตัวแทนในการเรียก

ร้องสิทธิของเด็กทั้งในและนอกประเทศ

ปี พ.ศ. 2548-2555 เอกสารรับรองการคลอด 
ของผู้ถูกบังคับพลัดถิ่นภายในจาก

ประเทศพม่า
เกิดความร่วมมือและการจัดอบรมที่มีขึ้นในปี 

พ.ศ.2548 ให้กับ BPHWT เพื่อที่จะเริ่มออกเอกสาร
รับรองการคลอดเริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ให้ผู้ถูก
บังคับพลัดถิ่นในบริเวณพื้นที่ที่มีการสู้รบทางตะวัน 

ออกของประเทศพม่า

ปี พ.ศ.2545 - 2555 
CPPCR ได้ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานต่างๆทั้งในประเทศไทย  ประเทศพม่า 

และนานาประเทศ โดย CPPCR ได้ทําหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องให้ทางการไทยยอมรับ
เอกสารหลักฐานการเกิดของเด็กเหล่านื้ (ที่ออกโดย CPPCR) รวมทั้งส่งเสริมให้เห็นถึงปัญหา

สถานภาพของเด็กที่ต้องกลายเป็นคนไร้รัฐ-ไร้สัญชาติ

ปี พ.ศ.2532 – 2544 แม่ตาวคลีนิก 
(MTC)

การจดทะเบียนการเกิดได้นํามาสู่การ 
ก่อตั้ง CPPCR เพื่อให้การทํางานมี

ความเป็นระบบมากขึ้น

2545 การจดทะเบียนการเกิด
เพื่อตอบสนองต่อปัญหาของคน           

ไร้รัฐ-ไร้สัญชาติ
การก่อตั้ง CPPCR

นักเคลื่อนไหวส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและ
นักสังคมศาสตร์ที่ทํางานร่วมกับกลุ่ม

ชุมชนผู้อพยพจากประเทศพม่าได้ร่วมกัน
ก่อตั้ง  CPPCR ขึ้นมาเพื่อทําหน้าที่จด
บันทึกหลักฐานการเกิดของเด็กที่เกิดใน
ครอบครัวผู้อพยพจากประเทศพม่าขึ้น
อย่างเป็นระบบ และเพื่อเป็นการป้องกัน
ไม่ให้เด็กที่เกิดมาต้องกลายเป็นคน       

ไร้รัฐ- ไร้สัญชาติ

พ.ศ. 2545 - 
ระบบการจดทะเบียนการเกิดของ CPPCR 

ถูกพัฒนาขึ้น
ในปีพ.ศ. 2545 CPPCR เริ่มดําเนินการเรียกร้องสิทธิ์  
และนําร่องการจดบันทึกหลักฐานการเกิดของเด็กที่เกิด
ในครอบครัวผู้อพยพและผู้ถูกบังคับพลัดถิ่นภายในจาก
ประเทศพม่าที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย โดยได้มีการ 

พัฒนาการบันทึกการเกิดให้เป็นระบบที่มีทั้งรายละเอียด
ที่ครบถ้วนและมีมาตรฐานถูกต้องตามกฎหมายสากล

ปี พ.ศ.2546 - 
เริ่มการจดทะเบียนการเกิด

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2546 ได้จัดตั้งศูนย์
จดทะเบียนการเกิดในอําเภอแม่สอดขึ้น และเริ่ม
ให้บริการจดบันทึกการเกิดของเด็กที่มีพ่อแม่

เป็นชาวพม่าที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย

ปี พ.ศ.2546 - การจดทะเบียนเกิด CPPCR 
ที่คลีนิกแม่ตาว

ในช่วงเริ่มแรกนั้น บุตรหลานเกิดใหม่ของผู้อพยพ 
แทบทั้งหมดจดทะเบียนการเกิดที่คลีนิกแม่ตาว 
เนื่องจากว่าผู้อพยพส่วนใหญ่ที่อาศัยในอําเภอ
แม่สอดนั้นมักจะมาคลอดลูกที่คลีนิก และยังรวม
ไปถึงผู้คนที่ได้เดินทางไกลเพื่อมาคลอดบุตรที่นี้ 
เพราะเด็กที่เกิดมาสามารถจดทะเบียนการเกิดได้
ทันทีและพ่อแม่ก็สามารถรับทะเบียนการเกิดไปได้

ทันทีเช่นกัน

2532-2544 2545 2546 2547 2548 2540 2550 2551 2552 2553 2554 2555

MAE TAO
CLINIC

ปีพ.ศ. 
2545 - 2555 CPPCR 

กับการเป็นตัวแทนเรียก
ร้องสิทธิ์และการให้การศึกษา 
กับเด็กผู้อพยพและผู้ถูกบังคับ

พลัดถิ่นภายในจาก
ประเทศพม่า 

การขยาย เครือข่าย

CPPCR ประวัติศาสตร์
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เหนือ: เด็กพลัดถิ่นในรัฐกะเหรี่ยง © Phil Thornton

ด้านล่าง: เจ้าหน้าที่พม่าและทหารอาวุโส. ©Karen News

ภูมิหลัง : สาเหตุของสภาวะไร้รัฐ-ไร้สัญชาติ

สถานการณ์ในพม่า
การปกครองของทหาร
นับตั้งแต่ยุคอาณานิคมเป็นต้นมา ประเทศพม่าได้มีประวัติ 
ศาสตร์การปกครองที่อยู่ภายใต้กฏหมายที่มักมีลักษณะไร้ 

หลักการและไม่ยุติธรรม และตั้งแต่การรัฐประหารของคณะ
ทหารเมื่อพ.ศ. 2505 พม่าได้ตกอยู่ใต้การปกครองของ 

ทหารเป็นต้นมา เมื่อไม่นานมานี้การปฏิรูปต่างๆ ได้นําไปสู่
การเลือกตั้งที่ถูกจัดเมื่อปีพ.ศ.2553 และรัฐบาลในนามพล 
เรือนก็ได้ถูกจัดตั้งขึ้นมา อย่างไรก็ตามพรรคฝ่ายรัฐบาลนั้น

ก็ถูกควบคุมโดยคณะทหาร และรัฐธรรมนูญใหม่ก็ยังรับประ
กันการปกครองโดยคณะทหารเนื่องจาก 25% ของที่นั่งใน 

รัฐสภาถูกสงวนไว้ให้คนของกองทัพ3 ระบอบการปกครองดัง 

กล่าวได้กระทําการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างเลวร้าย ดังที่  



ยอมรับพวกเรานะ 9

บังคับพนักงานแรงงานในสีฟ้า © KHRG

โรงเรียนป่าในรัฐกะเหรี่ยง
© Phil Thornton

เห็นกันในการปราบปรามการประท้วงของนักศึกษาเมื่อ ปี 

พ.ศ. 2531 และ “การปฏิวัติผ้าเหลือง” เมื่อปี พ.ศ. 2550 

และล่าสุดก็คือความรุนแรงและการกดขี่ประชาชนกลุ่ม

ต่างๆ ในพื้นที่ของชนกลุ่มน้อยทางชาติพันธุ์4 5 นับตั้งแต่

การเลือกตั้งเมื่อเร็วๆนี้เป็นต้นมา การปฏิรูปหลายอย่าง 

กําลังถูกดําเนินอยู่ แต่ยังมีหนทางอีกยาวไกลที่จะต้องฝ่าไป    

เพื่อแก้ไขนโยบายที่เป็นอันตรายมาหลายสิบปีและการขาด

ความโปร่งใสในกระบวนการตัดสินใจของรัฐบาลชุดปัจจุบัน

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
เป็นเวลากว่าหลายปีที่รัฐบาลพม่า ใช้จ่ายเงินมากกว่าหนึ่ง  

ในสี่ของงบประมาณแผ่นดินไปกับกิจการทางการทหาร ใน

ขณะที่งบประมาณสําหรับด้านสุขภาพและการศึกษารวมกัน

กลับมีเพียงร้อยละ 4 ทําให้กิจการเหล่านี้ถูกทอดทิ้งและ

ต้องการการฟื้นฟู และ พัฒนาอย่างมาก ในการเปลี่ยน 
แปลงเชิงบวกนั้น งบการทหารถูกลดลงเหลือร้อยละ 14 ในปี 

พ.ศ. 2555 ขณะที่งบด้านสุขภาพและการศึกษานั้นเพิ่มขึ้น 

เล็กน้อย6 อย่างไรก็ตามสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานส่วนใหญ่ 
นั้นยังคงอยู่ในสภาพชํารุดทรุดโทรม อีกทั้งในทางเศรษฐกิจ  

แล้วพม่าเป็นประเทศยากจนที่สุดประเทศหนึ่งในภูมิภาคนี้7

ประชาชนส่วนใหญ่ในพม่านั้นยังต้องดิ้นรนกระเสือกกระสน
ในการยังชีพ แต่สถานการณ์ยิ่งเลวร้ายขึ้นไปอีกในพื้นที่รัฐ 

ต่างๆที่มีชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่เป็นส่วนใหญ่8 ประชาชนใน
พื้นที่เหล่านี้ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลสําหรับบริการ

ขั้นพื้นฐานต่างๆ เช่นด้านสุขภาพและการศึกษา การตัดไม้ 

การทําเหมือง และโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน 

ต่างๆในพื้นที่เหล่านี้ได้นําความมั่งคั่งมาสู่กลุ่มชนชั้นปก 

ครองและนักลงทุนต่างชาติ ขณะที่ที่ดินของประชาชนพื้น 

ถิ่นกลับถูกบังคับยึดไป ก่อให้เกิดการบังคับพลัดถิ่น 

การบังคับใช้แรงงาน การเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม และ   

การทําลายวิถีทางทํามาหากินอันหลากหลายของผู้คนใน 

พื้นที่ลงไป  การไร้ซึ่งสถานะพลเมืองหรือการสูญเสีย 

เอกสาร หลักฐานยืนยันตัวตนเนื่องจากสงครามและการ 

พลัดถิ่นใน เขตพื้นที่ชนกลุ่มน้อยนั้น เป็นอุปสรรคแก่ 

ประชาชน ในการเรียกร้องสิทธิในที่ดินที่โดนบังคับยึดไป 

โดยรัฐบาล10

ความเป็นพลเมืองและสภาวะไร้รัฐ-ไร้สัญชาติ
ถึงแม้ว่า ความเป็นพลเมือง สําหรับกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งหลาย 

จะเป็นสิ่งที่ถูกรับรองโดยกฏหมายพลเมืองของพม่าปี พ.ศ. 
2525 แต่กฎหมายเดียวกันนี้เองก็ได้ ระบุไว้ด้วยว่า                
“สภาแห่งรัฐจะเป็นผู้กําหนดว่ากลุ่มชาติพันธุ์ไหนเป็นพล 
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IDP เด็ก © Phil Thornton สาวกะเหรี่ยงพลัดถิ่น
© Phil Thornton

พ่อชาวกะเหรี่ยงและเด็ก
© Phil Thornton

© Phil Thornton

เมืองหรือไม่”11 ซึ่งกฎหมายนี้เองก็ได้ถูกใช้ไปเพื่อปฏิเสธ 
ความ เป็นพลเมืองในกรณีของคนโรฮิงญา12 ในแง่นี้เอง        
รัฐบาลพม่าจึงได้กระทําผิดที่ปฏิเสธความเป็นพลเมืองของ
ผู้คนในพม่าตามอําเภอใจ ตัวอย่างเช่น สําหรับผู้ที่หนีออก

จาก ประเทศเป็นช่วงเวลายาวนานระดับหนึ่งก็มีโอกาสที่จะ

ถูก เพิกถอนสถานะพลเมือง13 ในพื้นที่ความขัดแย้งอย่างใน

ชายแดนฝั่งตะวันออกของพม่าก็เช่นกัน มีผู้คนมากมายที่

เป็น   ชนชาติพันธุ์กลุ่มน้อยไม่ได้มีสถานะเป็นพลเมืองพม่า 

มีรายงานสํารวจด้านชายแดนตะวันออกของพม่าชิ้นหนึ่ง

ระบุว่า กว่าครึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบสอบถามนั้นไม่สามารถ

พิสูจน์สถานะพลเมืองของตนได้14  สงครามกลางเมืองและ

การบังคับพลัดถิ่นเช่นเดียวกับการจํากัดควบคุมการเคลื่อน

ย้ายอย่าง เสรีและการขาดความรู้ในเรื่องของขั้นตอน

กระบวนการต่างๆ นั้นได้สร้างความยากลําบากต่อเด็กๆที่
เกิดในพื้นที่เหล่านี้ในการขึ้นทะเบียนเป็นพลเมืองตาม
เงื่อนไขของรัฐบาล และถึงแม้ว่าเมื่อเร็วๆนี้ทางรัฐบาลพม่า
ได้เริ่มกระบวนการออก  เอกสารประจําตัว บุคคลต่อผู้คนใน
พื้นที่ดังกล่าวก็ตาม แต่นั่น ก็ไม่สามารถจะประสบความ
สําเร็จได้เลยหากขาดซึ่งสันติภาพที่ยั่งยืนและการยุติการยึด
ครองที่ดิน15

ความขัดแย้งและการบังคับพลัดถิ่น
ตลอดช่วงเวลาหลายปีที่ระบอบการปกครองของพม่าได้ส่ง 

เสริมแนวทาง “ชาตินิยมของคนชาติพันธุ์พม่า” ในการกีด   

กันชนกลุ่มน้อยทางชาติพันธุ์ที่มีกว่าร้อยกลุ่มในประเทศ 

ออกไป16 นับตั้งแต่สิ้นสุดการปกครองยุคอาณานิคมเป็นต้น

มา ก็ได้มีการสู้รบต่อเนื่องระหว่างกองทัพพม่า หรือที่รู้จักกัน 

ในนามของ “ตาดมะดอว์” กับกลุ่มติดอาวุธของกลุ่ม

ชาติพันธุ์ต่างๆเช่นชาวกะเหรี่ยง ฉาน มอญ กะเหรี่ยงแดง 

และคะฉิ่น17 ผลจากสงครามได้ทําให้ผู้ถูกบังคับพลัดถิ่น

ภายใน หรือผู้ที่ต้องหนีจากประเทศพม่าเนื่องจากความ

รุนแรง  นั้นส่วนใหญ่ล้วนมาจากชนกลุ่มน้อยทางชาติพันธุ์
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ทั้งสิ้น18  แม้ว่าจะมีการเจรจาหยุดยิงระหว่างรัฐบาลและกลุ่ม
ต่างๆ เมื่อเร็วๆนี้ก็ตาม แต่รายงานเรื่องความรุนแรง การ
บังคับใช้ แรงงาน และการบังคับพลัดถิ่นก็ยังคงมีอยู่เสมอ19 

20 

ตาดมาดอว์หรือกองทัพพม่านั้นเป็นที่กล่าวถึงกันในแง่ของ
การเข่นฆ่าพลเมือง การบังคับใช้แรงงาน และการข่มขืนที่   
ได้รับการอนุญาติอย่างเป็นระบบในพื้นที่เขตที่อยู่อาศัยของ
ชนกลุ่มน้อยทางชาติพันธุ์21 22  กองทัพพม่ายังได้ทําลาย 
โรงเรียน สถานพยาบาลต่างๆ และสาธารณูปโภคของพล 
เมืองอย่างจงใจ23. นอกจากนี้ตาดมะดอว์ยังได้วางกับระ      

เบิดเป็นจํานวนมากเพื่อมุ่งเป้าโจมตีทหารและพลเรือนของ 

กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ส่วนทางฝ่ายกลุ่มติดอาวุธของชนกลุ่ม

น้อยต่างๆเองก็ได้มีการใช้กับระเบิดเช่นกันแต่ในระดับที่ 

น้อยกว่า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 เป็นต้นมา รัฐบาลพม่าได้

บังคับเกณฑ์ทหารเด็กเพื่อเพิ่มจํานวนกําลังพลในกองทัพ 

ซึ่ง เป็นการบังคับให้เด็กๆเหล่านั้นต้องทําการสู้รบและ

กระทํา การโหดร้ายต่างๆต่อพลเรือนมากมาย ส่วนกอง

กําลังติดอาวุธอื่นๆก็ได้มีการเกณฑ์ทหารเด็กเช่นกันแต่มี

จํานวนที่น้อยกว่ามาก24  เด็กๆจํานวนมากต้องสูญเสียพ่อ

หรือแม่ หรือ ทั้งพ่อและแม่ไปในพื้นที่สู้รบ เด็กๆในพื้นที่

เหล่านี้มักจะอยู่ ในสภาวะทุพโภชนาการ ซึ่งเป็นอุปสรรค

ต่อการเจริญเติบโตและก็ยิ่งเอื้อต่อการเป็นโรคภัยต่างๆ 25 26

“พวก SPDC เผาที่ที่ฉันอยู่ไป และผู้คนจํานวนมากต้อง    

กลายเป็นคนไร้บ้านและไม่มีอาหารเพียงพอ สําหรับตัวฉัน 

เองก็ต้องพยายามดิ้นรนหลบหนีเพื่อเอาชีวิตรอด 

เนื่องจากความโหดร้ายทารุณของ SPDC ฉันรู้สึกเจ็บปวดที่

หน้าอกและจิตใจของฉันก็ขุ่นเคืองอยู่ตลอด” - 

ข้อความจากเด็กชายอายุ 17 ปี 

จากโรงเรียนมัธยมในประเทศไทย27

เป็นที่ประมาณการณ์กันว่าตั้งแต่ปี พ.ศ.2531 เป็นต้นมา 
ความ รุนแรงที่เกิดขึ้นได้ทําให้ผู้คนกว่า 500,000 คนต้อง   
กลายเป็นผู้ถูกบังคับพลัดถิ่นภายใน อีกทั้งทําให้ผู้คนอีก    

หลายล้านต้องหนีข้ามแดนไปทางประเทศอินเดีย จีน และ
ไทย28 29,  ส่วนทางด้านแนวชายแดนไทย-พม่านั้น ผู้คนกว่า 

140,000 คนอาศัยอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัย ขณะที่ผู้คน ประมาณ 
60,000 คนได้ย้ายถิ่นฐานไปยัง ประเทศที่สาม30 
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บ้านของแรงงานข้ามชาติ
จากประเทศพม่า

การอยู่ในฝั่งไทย
เนื่องจากผู้ใหญ่จากฝั่งพม่าหลายคนต้องข้ามแดนมาเพื่อ 

หนีจากการสู้รบ หรือเพื่อแสวงหาชีวิตที่ดีกว่า หลายคนได้ 

นําเอาลูกหลานมาด้วย หรือบางกรณีก็ได้มีลูก   ในขณะที่ 

พวกเขาอาศัยอยู่ในฝั่งไทย คนพวกนี้จํานวนไม่น้อยไม่ได้ลง

ทะเบียนตามกฎหมายของไทย ซึ่งทําให้ชีวิตประจําวันกลาย 

เป็นเรื่องยากลําบากทั้งสําหรับผู้ปกครองและรวมถึงตัวเด็ก

ๆเอง ในปี พ.ศ.2552 ประมาณการณ์กันว่าร้อยละ 82 ของ 

แรงงานอพยพผิดกฎหมายในประเทศไทยนั้นมาจาก 

ประเทศพม่า32 ขณะที่ตัวเลขทั้งหมดของผู้คนจากฝั่งพม่าที่

อยู่ในประเทศไทยทั้งที่ถูกกฎหมายและที่อยู่อย่างผิดกฎ 

หมายนั้นอาจมีกว่า 3 ล้านคน33 นอกจากความจําเป็นทาง 

ด้านเศรษฐกิจแล้ว ความรุนแรงและสถานการณ์ความไม่    

สงบในฝั่งพม่าก็เป็นปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิดการอพยพมายัง

ประ เทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของผู้ที่มาจากชน 

กลุ่มน้อยทางชาติพันธุ์34

อัตลักษณ์และสภาวะไร้รัฐ-
ไร้สัญชาติในประเทศไทย
สําหรับเด็กจํานวนมากที่มีพ่อแม่ที่มาจากฝั่งพม่าและอาศัย

อยู่ในประเทศไทยด้วยนั้นอาจเป็นเรื่องยากที่จะนิยามว่า 
ประเทศไหนคือบ้านของพวกเขา โดยเฉพาะเมื่อพวกเขาไม่

ได้ถูกรับรองทางกฎหมายจากประเทศไหนเลย โดยธรรม 
ชาติแล้วเด็กนั้นจะนิยามตัวเอง เข้ากับวัฒนธรรมของพ่อแม่   

ขณะเดียวกันเด็กเองก็จะปรับตัวตามสภาพแวดล้อมรอบตัว 
แม้ว่าเด็กที่เป็นลูกหลานผู้อพยพ บางคนอาจจะนับเอา     
ประเทศพม่าเป็นบ้านของตน จํานวนไม่น้อยอาจมีความ
รู้สึกผูกพันกับประเทศไทยมากกว่า

“ฉันเดินทางมากับเพื่อนของยายของฉันซึ่งอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน พวกเราไม่อาจเดินทางมาโดยรถยนต์ เนื่องจากมี  
จุดตรวจของทหารอยู่หลายจุดตลอดทาง พวกเราจําต้องมาอย่างลับๆ ด้วยการเดินเท้าในป่า และนั่นก็ใช้เวลาถึงเจ็ดวัน  

เราไม่สามารถให้พวกทหารเห็นเราได้ ไม่เช่นนั้นเราก็จะถูกฆ่า พวกเรากลัว” - ข้อความจากเด็กชายอายุ 16 ปี             
คนหนึ่งจากศูนย์การเรียนรู้31

เด็กๆที่ติดอยู่ตรงกลางระหว่างสองประเทศ

ใบแจ้งเกิดนั้นถือเป็นเอกสารทางกฎหมายชิ้นแรกที่ออกให้
กับพลเมืองส่วนใหญ่ในประเทศต่างๆในโลก ซึ่งหากไร้ซึ่ง 

เอกสารชิ้นนี้แล้ว บุคคลคนหนึ่งก็อาจกลายเป็นบุคคลไร้รัฐ-

ไร้สัญชาติได้ ในทางกฎหมายแล้วรัฐบาลพม่าจะให้สถานะ 

พลเมืองแก่เด็กๆที่เกิดในประเทศไทยที่มีใบแจ้ง เกิด อย่าง 

ไรก็ตามนี่กลายเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยสําหรับผู้ถูก 

บังคับพลัดถิ่นและผู้อพยพจํานวนมากจากพม่าที่ถูกจัดประ     

เภทว่าอยู่อย่างผิดกฎหมายในประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้ที่ไม่   

อาจนําลูกหลานไปขึ้นทะเบียนเกิดได้ ยิ่งไปกว่านั้น มันแทบ

จะเป็นไปไม่ได้เลยสําหรับผู้อพยพส่วนใหญ่ที่ไม่ได้ขึ้น
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ทะเบียนและผู้ถูกบังคับพลัดถิ่นที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดน 

ไทย-พม่าที่จะเดินทางไปสถานกงศุลพม่าในกรุงเทพฯ 

เนื่องจากทั้งเหตุผลของค่าใช้จ่ายที่สูงมากและการกลัวที่จะ

ถูกจับกุม รัฐบาลพม่าได้ลงมือทําอะไรน้อยมากเกี่ยวกับ

สถานการณ์ดังกล่าว ซึ่งนั่นก็เป็นการทําให้เด็กๆต้องกลาย

มาเป็นเด็กไร้รัฐ-ไร้สัญชาติ ผู้อพยพจํานวนมากจากพมา่

ไม่มีความรู้    เกี่ยวกับเงื่อนไขต่างๆในการขึ้นทะเบียนการ

เกิดอีกทั้งยัง  ไม่สามารถที่จะบรรลุเงื่อนไขที่ถูกกําหนดไว้

ได้แต่อย่างใด  มันจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งยวดที่รัฐบาล

พม่าจะต้องมี ความยืดหยุ่นในการรับรองสถานะพลเมืองต่อ

เด็กๆ ของประเทศพม่าเอง

ในปีพ.ศ.2551 ได้มีความเปลี่ยนแปลงหลายประการใน 

กฎหมายไทยที่ทําให้มีความเป็นไปได้สําหรับเด็กๆที่เกิดใน 

ประเทศไทยที่จะได้รับใบแจ้งเกิด แม้ว่าเอกสารรับรองดัง   

กล่าวจะ ไม่ได้ทําเด็กเหล่านี้ ได้สถานะพลเมืองไทย แต่มันก็

เป็น เอกสารทางกฎหมายที่สําคัญอันหนึ่งที่จะให้   สถานะ

บุคคล แก่เด็กๆ35 อย่างไรก็ตาม มันยังคงเป็นเรื่องที่ยาก

สําหรับผู้ลี้ภัยที่ถูกบังคับพลัดถิ่นและผู้อพยพจากประเทศ
พม่า ที่จะลูกหลานของพวกเขาจะสามารถขึ้น ทะเบียนเกิด

ได้ทั้งด้วยเหตุผลของสถานการณ์ชีวิตที่ยากลําบาก ของ

พวกเขาเองและการขาดซึ่งข้อมูลข่าวสาร36  

ผู้ปกครองและเด็กๆผู้อพยพ
แม้ว่าค่าแรงที่แรงงานอพยพได้รับนั้นจะสูงกว่าในพม่า แต่ 
กระนั้นก็ยังคงต่ํากว่าค่าแรงขั้นต่ําของไทยมากและค่าแรงก็

จะยิ่งน้อยลงไปอีกในกรณีของแรงงานอพยพที่ผิกฎหมาย37 
ยิ่งไปกว่านั้น งานที่แรงงานอพยพเหล่านี้ ได้รับนั้นก็ยัง 

เสี่ยงอันตราย สกปรก และแสนลําบาก อีกทั้งแรงงานอพยพ
จํานวนมากยังต้องเผชิญกับการปฏิบัติที่เลว ร้ายจาก

นายจ้าง ซึ่งรวมไปถึงการ ไม่ได้รับค่าจ้าง การข่มขู่คุกคาม 
และการใช้ความรุนแรง ด้วยเงื่อน ไขเช่นนี้เอง ชีวิตของทั้ง
แรงงานอพยพและลูกหลานของ    พวกเขาในประเทศไทย
จึงเต็มไปด้วยความยากลําบากและพวกเขาต้องเจอกับ
ปัญหาต่างๆมากมายเนื่องจากความ ยากจน การเหยียด
เชื้อชาติ และการไร้ซึ่งเอกสารรับรอง ทางกฎหมาย38  

เด็กในสภาวะเสี่ยง
ลูกหลานผู้อพยพจากพม่าที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยซึ่งไม่ 
ได้ขึ้นทะเบียนนั้น ต้องเสี่ยงกับการถูกส่งกลับ การถูกคุกคาม 

และการถูกทําร้ายทารุณ อีกทั้งผู้ปกครองของพวกเขายัง    

เสี่ยงที่จะถูกกล่าวหาว่าทําการค้ามนุษย์ต่อลูกหลานของตัว

เอง เนื่องจากการขาดซึ่งเอกสารหลักฐานทางกฎหมาย      

ผู้อพยพที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตามกฎหมาย ซึ่งรวมไปถึงลูก 

หลานของพวกเขาด้วยนั้น ไม่สามารถเดินทางเคลื่อนย้าย 

ได้อย่างเสรี เนื่องด้วยกลัวที่จะถูกจับ ถูกปรับ และถูกส่งกลับ 

บางครั้งเด็กเหล่านี้ ต้องพรากจากพ่อแม่จากประเทศพม่า   

เพราะถูกส่งจากบ้านมาด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยของ

พวกเด็กๆเอง หรือไม่พวกเขาก็สูญเสียพ่อหรือแม่ หรือทั้ง 

พ่อและแม่ไปจากสถานการณ์ความไม่สงบในพม่า เด็กๆ     

เหล่านี้อาจต้องทํางานเพื่อความอยู่รอดและบ่อยครั้งก็จะ 

ต้องส่งเงินกลับไปให้ครอบครัว เด็กบางคนก็ต้องพลัดพราก

จากพ่อแม่ในฝั่งไทย เนื่องจากพ่อแม่ต้องไปทํางาน ในขณะ

ที่เด็กๆเหล่านี้ก็ต้องเข้าเรียนในโรงเรียนที่อยู่ต่างที่ต่างทิศ 

ไปแต่ในบางกรณีก็เป็นพ่อแม่เองที่ละทิ้งเด็กๆ หรือพ่อแม่ผู้

อพยพบางคนก็ถูกหลอกให้ขายลูก หรือกระทั่งพ่อแม่บาง   

รายก็รู้ดีว่าการขายนั้นจะทําให้ลูกของตนถูกส่งไปยัง

ขบวนการค้ามนุษย์39  ส่วนเด็กๆที่ต้องทํางานและต้องอยู่

โดยลําพังโดยปราศจากผู้ปกครองนั้นกลายเป็นกลุ่มที่เปราะ
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แรงงานข้ามชาติศูนย์การเรียนรู้

บางที่สุดที่จะถูกส่งไปขายและเข้าสู่อุตสาหกรรมทางเพศ 
หรือไม่อย่างนั้นก็เสี่ยงที่จะตกอยู่ในสถาณการณ์ถูกขูดรีด40 

แรงงานเด็ก 
ความเหลื่อมล้ําที่เกิดขึ้นในสังคมในระดับกว้างอย่างที่เป็น  
อยู่ระหว่างแรงงานผู้อพยพและชุมชนไทยนั้น เป็นปัจจัยที่  
สําคัญที่เอื้อให้เกิดความแพร่หลายในการใช้แรงงานเด็ก41  
ผู้คนจากพม่าจํานวนไม่น้อยเลือกหรือต้องจําใจเนื่องจาก   
ความยากจนที่จะเอาลูกหลานของตนออกจากโรงเรียน เพื่อ
ที่ว่าเด็กเหล่านี้จะได้ทํางานและช่วยหารายได้เลี้ยงครอบ 
ครัว กฏหมายไทยนั้นควรที่จะปกป้องเด็กจากการถูกขูดรีด 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดต่างๆของการใช้

แรงงานเด็ก อาทิเช่น แรงงานเด็กที่อยู่ในสภาวะอันตรายต่อ

พัฒนาการทางร่างกาย อย่างไรก็ตามดูจะไม่ใช่เรื่องแปลกที่

เด็กที่อายุมากกว่า 13 ไม่สามารถเข้าเรียนได้เนื่องจากต้อง

ทํางานเต็มเวลาในหลายๆกิจการ เช่น ภาคการก่อสร้าง 

และการเกษตร ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เด็กมีโอกาสจะได้รับบาดเจ็บ

และได้รับอันตรายจากสารเคมีต่างๆ เรื่องเล่าเกี่ยวกับแรง 

งานเด็กที่อายุต่ํากว่า 13 ปีและต้องมาทํางานนั้นดูราวจะ

ไม่ใช่ เรื่องผิดแปลกอะไรในประเทศไทยแต่อย่างใด42

การศึกษาของเด็ก
นโยบาย “การศึกษาเพื่อปวงชน” (education-for-all) ใน

ประเทศไทยนั้นได้เอื้อให้เด็กๆจากพม่าสามารถเข้าเรียนใน

โรงเรียนไทยได้ อย่างไรก็ตามการขาดเอกสาร หลักฐาน

สําคัญต่างๆ เช่น ใบเกิด (สูติบัตร) หรือ ใบแสดงสถานะ

บุคคล ได้เป็นอุปสรรคสําคัญต่อการศึกษา ของเด็กๆเหล่านี้ 

ลูกหลานของผู้อพยพจากประเทศพม่า    อาจประสบกับการ

เหยียดเชื้อชาติและถูกรังแกกลั่นแกล้งในโรงเรียนไทย ผู้

ปกครองของเด็กๆ จากพม่าหลายคนต้อง   การเตรียมลูก
หลานของพวกเขาสําหรับการกลับไปพม่าในอนาคต จึงมี
ศูนย์การเรียนรู้สําหรับผู้อพยพเกิดขึ้นจํานวน  มากในเมือง
ชายแดนอย่างอําเภอแม่สอดของไทย ที่พยายามเติมเต็ม

ความต้องการด้านการศึกษาสําหรับลูกหลานผู้อพยพ เด็กๆ 

จํานวนมากต้องพรากจากพ่อแม่ไปอาศัยใน หอพัก เพื่อที่จะ
สามารถเข้าเรียนในศูนย์การเรียนรู้ แต่เป็น  เรื่องน่าเศร้าที่มี
เด็กจํานวนไม่น้อยที่ต้องทุกข์ทนต่อการอยู่อย่างโดดเดี่ยว 

ถูกรังแก และต้องอยู่ในวินัยที่เข้มงวดเกิน ขีดภายใต้สิ่ง
แวดล้อมเหล่านี้43 

กระทรวงศึกษาธิการของไทย ได้ทํางานร่วมกับศูนย์เรียนรู้

ผ่านโครงการริเริ่มที่จะผสมผสานเอาหลักสูตรการเรียนการ

สอนแบบไทยเข้ามาใช้ในศูนย์การเรียนรู้ และการเรียนการ 

สอนภาษาพม่าเข้ามาใช้ในโรงเรียนไทยที่มีเด็กพม่าเข้า 

เรียน นอกจากนี้โรงเรียนไทยหลายแห่งก็ได้ให้ความช่วย    

เหลือต่อนักเรียนลูกหลานผู้อพยพเพื่อให้ได้รับอนุญาตให้ 

อาศัยอยู่ในประเทศไทย

สุขภาวะเด็ก
ความยากจนและการใช้แรงงานเด็ก เป็นปัญหาที่ก่อให้เกิด

ความเสี่ยงทางสุขภาพต่างๆขั้นรุนแรงต่อเด็กๆลูกหลานผู้ 

อพยพที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ความรุนแรงในครอบครัว 

ความรุนแรงในที่ทํางาน ความรุนแรงตามท้องถนน หรือ    

ความรุนแรงในโรงเรียนสามารถนําไปสู่การบาดเจ็บร้ายแรง 

อีกทั้งยังส่งผลกระทบเชิงลบอย่างยิ่งทางจิตวิทยาต่อเด็ก     

เด็กๆเหล่านี้อยู่ในสภาวะที่เสี่ยงต่อการดื่มสุราก่อนวัยอัน

ควรเนื่องจากกลุ่มเพื่อนและครอบครัว และบางคนก็หันมา

ติดสิ่งเสพติดผิดกฎหมายตั้งแต่วัยเยาว์44 เด็กๆบางคนต้อง

เผชิญความเสี่ยงอย่างยิ่งยวดทั้งในทางกายภาพและทางจิต      

วิทยาเนื่องจากถูกล่วงละเมิดทางเพศ หรือการต้องทํางาน 

ในอุตสาหกรรมทางเพศ ส่วนกรณีของโรคมาลาเรียและไข้  

เลือดออกนั้นเป็นโรคที่พบได้ทั่วไปในหมู่ชุมชนผู้อพยพจาก

พม่าตามแนวชายแดนไทย-พม่า เป็นเวลาหลายปีที่ผู้คน     
เหล่านี้ไม่อาจเข้าถึงสถานบริการทางการแพทย์ในระบบ 
ของไทย เนื่องจากกลุ่มผู้อพยพนั้นถูกกีดกันออกไปจาก

นโยบายประกันสุขภาพถ้วนหน้า45  คลินิคแม่ตาวพยายามที่
จะเติมเต็มช่องว่างของปัญหาเหล่านี้ด้วยการจัดบริการทาง 

การแพทย์โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ให้กับกลุ่มผู้อพยพในพื้นที่ 
แม่สอดและพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนผู้คนอีกมากที่เดินทาง 

มาเพื่อนําลูกหลานมาเข้ารับการรักษาจากพื้นที่ห่างไกลทั้ง 
ในฝั่งไทยและพม่า 
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การจดทะเบียนการเกิดนั้นถือเป็นกิจกรรมหลักของCPPCR  

ที่ช่วยปกป้องเด็กๆ จากการละถูกละเมิดสิทธิ การจด            

ทะเบียนการเกิดนั้นถือเป็นมาตรการเชิงป้องกันเพื่อการปก

ป้องสิทธิเด็กเพราะทําให้เด็กๆมีเอกสารหลักฐานในการ 

พิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลของเขาเอง รวมทั้งการบันทึกอายุ 

เพศ ชื่อ และข้อมูลอื่นๆในการชี้ตัวผู้ปกครองซึ่งรวมไปถึง 

ประเทศต้นกําเนิดด้วย

สิทธิประโยชน์จากการมีสถานะพลเมือง
การได้รับการรับรองว่าเป็นพลเมืองนั้น ไม่ได้เป็นเพียงแค่  

สิทธิตามกฎหมายระหว่างประเทศเท่านั้น แต่ยังได้ถูกแสดง

ให้เห็นมาแล้วว่าให้สิทธิประโยชน์ต่างๆในทันทีต่อบุคคลผู้ 

ซึ่งก่อนหน้านี้เคยเป็นบุคคลไร้รัฐ-ไร้สัญชาติ โดยทั่วไปแล้ว

สิทธิประโยชน์เหล่านี้จะรวมไปถึง “สิทธิขั้นพื้นฐานในการมี

สัญชาติ; ในการได้มาซึ่งเอกสารหลักฐานประจําตัวบุคคล; 

สิทธทิี่จะมีตัวแทนทางการเมือง; สิทธิที่จะสามารถเข้าถึง    

ตลาดแรงงานที่อยู่นอกเศรษฐกิจนอกระบบหรือเศรษฐกิจใต้

ดิน; และสิทธิในการเคลื่อนย้ายอย่างเสรี.”46 ในโลก 

ที่ยึดถือระบบ รัฐ-ชาตินั้น สถานะพลเมืองถือว่ามีความ       
สําคัญยิ่งในการมีสิทธิที่จะได้รับการรับรองสิทธิไว้โดยสม 

มติฐานจากคนอื่นๆ และสิทธิที่จะมีโอกาสในการบรรลุศักย
ภาพสูงสุดของบุคคลหนึ่งๆ

การจดทะเบียนเกิดของ CPPCR  
การบันทึกผู้คนที่เป็นคนไร้รัฐ-ไร้สัญชาตินั้น เป็นขั้นตอนที่ 
สําคัญอันดับแรกในที่การปกป้องคุ้มครองสิทธิของทั้งผู้ใหญ่

และเด็ก มันเป็นการให้การยอมรับอย่างไม่เป็นทางการ ซึ่ง  

ในที่สุดแล้ว อาจจะช่วยนําไปสู่การได้ มาซึ่งสถานะทาง         

กฎหมายของการเป็นผู้อาศัย ถาวรหรือการมีสถานะพล 

เมืองได้ ในปี พ.ศ. 2546 กิจกรรมต่างๆของ CPPCR ในการ 

จดทะเบียนการเกิดได้เริ่มขึ้นพร้อมๆกับการออกใบหลัก     

ฐานรับรองที่ไม่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการจาก 

หน่วยงานรัฐไทยและพม่า และหลักฐานรับรองเหล่านี้ไม่ได้ 

ให้สถานะทางกฎหมายหรือการคุ้มครองทางกฎหมายใน 

ประเทศไทยแต่อย่างใด เป้าหมายในการออกหลักฐานรับ 

รองการเกิดก็เพื่อว่า ในที่สุดแล้วผู้คนที่จดทะเบียนจะได้รับ

สถานะพลเมืองโดยรัฐบาลพม่า และเพื่อที่ว่าพวกเขาจะได้  

รับเอกสารรับรองที่จะอาศัยอยู่อย่างถูกกฎหมายในขณะที่ 
พวกเขาเหล่านี้อาศัยอยู่ในประเทศไทย

ถึงแม้ว่าเอกสาร หลักฐานเหล่านี้จะไม่เป็นทางการ แต่ก็      

สามารถที่จะช่วยปกป้องผู้ปกครองของเด็กจากการถูกกล่าว
หาว่าเป็นกระบวนการค้ามนุษย์จาก เจ้าหน้าที่ตํารวจของ 

ไทย ทั้งนี้เนื่องจากข้อมูลรายละเอียด ที่ถูกบันทึกไว้อย่าง     
เป็นระบบจะช่วยพิสูจน์ความความสัมพันธ์ระหว่างเด็กและ

พ่อแม่ผู้ปกครองได้ ยิ่งไปกว่านั้นโรงเรียนไทยบางแห่งยังได้
อนุญาตให้เด็กที่ได้รับการจดทะเบยีนจาก CPPCR สามารถ
เข้าเรียนในโรงเรียนเหล่านี้ได้ เนื่องจากเอกสารรับรองดัง   

กล่าวเป็นเครื่องแสดงหลักฐานการเกิดในประเทศไทยและ  
ให้หลักฐานในการยืนยันเอกลักษณ์บุคคลของเด็ก ในกรณีที่
เด็กเหล่านี้ต้องแสดงตัวต่อศาลไทย เอกสาร/หลักฐานเหล่า

นี้จะใช้ในการพิสูจน์ว่าเด็กนั้นมีอายุต่ําว่า 18 ปีจริง สําหรับ 
เด็กไร้รัฐ-ไร้สัญชาติ แล้วการจดทะเบียนแบบไม่เป็นทาง 

การจดทะเบียนการเกิด
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ลงทะเบียนในชุมชน

ลงทะเบียนชุมชน

เอกสารรับรองเด็ก (Child Record 
Certification)

เอกสารรับ รองเด็ก (CRC) 

นั้นจะถูกออกให้แก่เด็กที่ 

อายุไม่เกิน 18 ปีที่ ไม่ได้ 
มีเอกสารหลัก ฐาน ยืนยัน 

บุคคลใดๆเลย และ เด็กๆที่ 
ไม่มีคุณ สมบัติตาม เกณฑ์ 

ในการ ออก เอกสาร บันทึก 

การเกิด (BR)

การกับ CPPCR อาจเป็นเพียงเอกสารหลักฐานชิ้น เดียวที่
พวกเขาสามารถจะมีได้

การจดทะเบียนการเกิดของ CPPCR
เป็นเวลาหลายปีที่คลีนิคแม่ตาวได้ออกเอกสารหลักฐานการ
เกิดของทารกที่เกิดที่คลีนิกทุกๆปีให้กับผู้ปกครองที่มาจาก
ประเทศพม่า ในปีพ.ศ.2546 CPPCR ได้เริ่มการจดทะเบียน
การเกิดที่แม่ตาวคลีนิกที่ออกเอกสารที่ระบุรายระเอียด
ต่างๆ มากขึ้นจนถึงไม่นานมานี้การจดทะเบียนการเกิดส่วน 
ใหญ่ถูกจดที่คลีนิกแม่ตาว การจดทะเบียนในปี พ.ศ. 2548  

นั้นได้ถูกขยายไปครอบคลุม ยังพื้นที่บริเวณรอบๆ อําเภอ 

แม่สอด เจ้าหน้าที่ของเราได้ตั้งศูนย์ลงทะเบียนชั่วคราวใน 

หลายท้องที่ที่ชุมชนผู้อพยพสามารถเข้าถึงได้ เพื่อผู้

ปกครอง จะสามารถนําลูกหลานมาจดทะเบียนได้ ด้วยการ

รณรงค์เพื่อสร้างการตระหนักรับรู้ของชุมชน ความรู้ของ

กิจกรรมต่างๆของเรานั้นได้เพิ่มขึ้นอย่างมากในหมู่ชุมชนผู้

อพยพ  และผลของการรณรงค์ก็สามารถเห็นได้อย่างชัดเจน

ในจํานวนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของคนที่มาจดทะเบียน

การเกิดกับ CPPCR

ประเภทของการจดทะเบียน
CPPCR มีการออกเอกสารการจดทะเบียนการเกิดสอง 

ประเภท ให้แก่เด็กในชุมชนผู้อพยพจากประเทศพม่า: เด็กๆ

จะได้รับเอกสารบันทึกการเกิด (Birth Record) หรือ เอกสาร 

รับรองเด็ก (Child Record Certification) ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับ 

สถานการณ์ของเด็กๆเอง  

เอกสารบันทึกการเกิด (Birth Record)

เอกสารบันทึกการเกิด (BR) นั้นจะถูกออกให้ 

กับเด็กๆที่มีใบรับรองการเกิดจาก โรงพยาบาล 

ในพม่าหรือในไทย และทารกที่มาจด ทะเบียน 
การเกิดกับ CPPCR ภายใน 15 วัน นับแต่ 
การเกิด ซึ่งนั่นก็รวมไปถึง ผู้ที่เกิดใน 

แม่ตาวคลินิกด้วย นอกจากนี้ CPPCR 

จะออกเอกสาร บันทึกการเกิดให้ ถ้ามีการแสดง 
บัตรกา รฉีดวัคซีน (Vaccination Card) และ/

หรือมีการแสดงบันทึกกา รดูแลครรภ์ (Antena-

tal Care Record) ภายใน 45 วัน 
นับแต่การเกิด

CPPCR ลงทะเบียนที่ Mae Tao Clinic
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เด็กที่จดทะเบียนในชุมชน

จํานวนของเด็กที่ถูกจดทะเบียน
นับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2546 CPPCR ได้บันทึก 

ข้อมูลเด็กถึง 21,331 คน ซึ่งกว่า 16,463 คน (หรือกว่า 77 

%) นั้นได้รับบันทึกการเกิดหรือเอกสารรับรองเด็กอย่างใด 

อย่างหนึ่งจากองค์กรของเรา ตลอดเวลา หลายปีนี้จํานวนผู้ 

ได้รับการจดทะเบียน ได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งช่วงที่สูง 

ที่สุดอยู่ในปี พ.ศ. 2552 เมื่อเอกสารรับรองกว่า 2,891 

ใบได้ถูกออกให้แก่ผู้จดทะเบียน ในทกุวันนี้เอกสารบันทึก  

การเกิดได้ถูกแทนที่แซงหน้าด้วยใบแจ้งเกิดของทางการ 

ไทยที่ถูกออกโดยที่ว่าการ อําเภอ ซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลใน 

การลดลง ของการออกเอกสาร BR นับแต่ปี พ.ศ. 2552 

เป็นต้นมา ในอีกทางหนึ่งนั้นจํานวนการจดทะเบียนเอกสาร

CRC นั้นมีลักษณะไม่แน่นอน และก็มีจํานวนการจด 

ทะเบียน สูงสุดในปีพ.ศ. 2554  หลักเกณฑ์ในการออกเอกสาร 

CRC ที่เปิดโอกาสมากขึ้นนั้นหมายความว่ามันจะยังคงเป็น

เอกสารหลักฐานสําคัญแก่ผู้ที่ไม่มีทางเลือกอื่นๆในการถูก 

บันทึกในประเทศไทยและประเทศพม่า

การเปลี่ยนแปลงข้อกฎหมายไทยในปี พ.ศ. 2551
รัฐบาลไทยได้ตระหนักว่า เมื่อเวลาผ่านไปผู้คนจากชุมชุน  
ต่างๆที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยได้ถูกทําให้กลายเป็นคนไร้ 
รัฐ-ไร้สัญชาติ เนื่องจากการแก้พระราชบัญญัติการทะเบียน
ราษฎรปี พ.ศ. 2551 กฎหมายดังกล่าวได้กลายมาเป็นการ  
ให้สิทธิแก่เด็กทุกคนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยในการได้รับ 
เอกสารรับรองการเกิดที่ออกโดยรัฐบาลไทย ไม่ว่าพ่อแม่ผู้ 
ปกครองของเด็กเหล่านี้จะมีสถานะทางกฎหมายเช่นใดก็ 
ตาม47

เอกสารรับรองการเกิดที่ออกโดยทางการไทยนั้นไม่ได้ให้ 

สถานะพลเมืองแก่เด็ก อย่างไรก็ตาม มันเป็นสิ่งที่เอื้อให้เด็ก

สามารถเข้าถึงการศึกษาในประเทศไทยได้ นอกจากนี้มันยัง

เป็นการเพิ่มโอกาสความเป็นไปได้แก่คน ที่ขอสถานะผู้

อาศัยอย่างถูกกฎหมาย หรือผู้ที่ขอใบอนุญาตทํางาน 

CPPCR นั้นได้ส่งเสริมผู้อพยพให้ไปทําคลอดบุตรหลาน 

ของตนที่ โรงพยาบาลและคลินิกที่จดทะเบียนตามกฎหมาย

ของไทย เพราะว่าเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดที่จะเป็นเครื่องรับรองว่า

บุตรหลานของพวกเขาจะได้รับเอกสารรับรองการเกิด แต่   

ในความเป็นจริงครอบครัวส่วนใหญ่ไม่มีเงินพอสําหรับค่าใช้

จ่ายและไม่ได้รับการคุ้มครองโดยนโยบายการดูแลสุขภาพ 

ถ้วนหน้าของไทย48

นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทําไมผู้ปกครองผู้อพยพจากพม่าหลาย  

คนจึงมาทําคลอดบุตรหลานที่คลินิกแม่ตาว ในปี พ.ศ.2554 

จากทารกกว่า 3,240 คนที่เกิดที่คลินิก นั้นเจ้าหน้าที่ แม่ตาว

คลินิกและ เจ้าหน้าที่ CPPCR สามารถ ที่จะช่วยให้เด็กกว่า 

2,837 (87%) สามารถจด ทะเบียนการ เกิดที่ที่ว่าการอําเภอ
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ลงทะเบียนชุมชน ใบรับรองการจัดส่งจาก MTC ©Saw Mort

เด็ก Paw Tid สูติบัตรที่ได้รับจากสํานักงานเขต © Saw Mort

หลักเกณฑ์ในการจดทะเบียนแจ้งเกิดของไทย

หลักเกณฑ์ในการได้รับหลักฐานการเกิดที่ออกโดยที่ว่าการ   

อําเภอของไทยนั้นมีดังต่อไปนี้:

1. มีเอกสารรับรองการคลอดจากคลินิก/โรงพยาบาลที่จด 

ทะเบียนตามกฎหมายของไทย ถ้าหากเด็กเกิดที่คลินิก 
แม่ตาว หรือที่บ้าน นอกคลินิก/โรงพยาบาลที่จดทะเบียน
ตามกฎหมายของไทย เอกสารรับรองจากผู้ใหญ่บ้านเป็น
สิ่งจําเป็น

2. มีการรายงานการเกิดและการขอใบรับรองการแจ้งเกิด 
จากที่ว่าการอําเภอของไทยภายใน 15 วันนบัแต่การเกิด

3. ในกรณีที่เด็กไม่ได้ถูกจดทะเบียนภายใน 15 วัน และยัง 
มีอายุไม่เกิน 18 ปี ก็จะมีกระบวนการที่ยุ่งยากซับซ้อน 
กว่าจะได้มาซึ่งหลักฐานการเกิด

ในแม่สอดได้ บางคนที่ไม่สามารถจด ทะเบียนที่ที่ว่าการ
อําเภอได้นั้น ก็ได้ถูกจดทะเบียนโดย CPPCR อย่างไร
ก็ตาม ก็ยังมีคนที่ไม่ได้จดทะเบียนด้วย  เนื่องจากผู้ปกครอง 
ไม่ได้เล็งเห็นว่าการจดทะเบียนการเกิดนั้นจะเป็นประโยชน์
อย่างใด
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กรณีศึกษา:
หนอ มี(อายุ 30 ปี) และ พอว์ ติด (อายุ 7 เดือน)

เมื่อ 7 ปีก่อน หนอ มี สตรีชาวกะเหรี่ยงจากประเทศพม่าคน
หนึ่งได้เดินทางมาประเทศไทยเพื่อหางานทํา เมื่อเธอยัง    
เด็กนั้นมีการสู้รบรุนแรงจากสงครามใกล้หมู่บ้านของเธอ 
เนื่องจากความยากจน หนอ มี จึงตัดสินใจที่จะลองไปหา 
งานทําในประเทศไทย ลูกสาวของเธอ พอว์ ติด ได้เกิดก่อน
กําหนดเมื่อมีอายุครรภ์ได้เพียง 7 เดือนที่แม่ตาวคลินิก      
และก็ได้รับการจดทะเบียนการเกิดที่ที่ว่าการอําเภอของ 

ไทยในแม่สอด

“ฉันชื่อ หนอ มี มาจากหมู่บ้านพีตะคา ฉันเรียนจบชั้นป. 3 ในโรงเรียนประถม เนื่องจากการสู้รบใกล้ๆกับหมู่บ้านของฉัน 

พวกเราจึงต้องย้ายบ้านและย้ายโรงเรียนอยู่หลายครั้ง และต่อมาก็ไม่มีโรงเรียนเหลือเลย... เมื่อตอนฉันอายุ 18 ปี ฉันก็ 

ออกจากบ้านมาทํางานโรงงานในแม่สอด ที่ซึ่งฉันได้พบกับสามีของฉัน ฉันไม่สามารถพูดภาษาพม่าได้ดีนัก และฉันก็ได้ 

ค่าตอบแทนเพียงเดือนละ 700 บาท ฉันเริ่มงานตั้งแต่ 8 โมงเช้าและเสร็จงานตอนเที่ยงคืน ฉันต้องการเงินเพียงเพื่อให้ 

พออยู่รอด เพื่อนของฉันบอกให้ฉันไปคลอดลูกที่คลินิกแม่ตาว เพราะถ้าลูกของฉันได้เอกสารรับรองการเกิด เธอก็จะ      

สามารถเข้าเรียนที่โรงเรียนไทยได้ และก็จะสามารถเดินทางได้อย่างอิสระ ผู้ให้ความช่วยเหลือแก่เรา [ที่แม่ตาวคลินิก]    

จัดการเรื่องการเดินทางและช่วยให้เราสามารถไปที่ว่าการอําเภอได้ ฉันอยากให้ลูกของฉันได้เรียนภาษาไทยและภาษา 

อังกฤษ และเติบโตไปมีชีวิตอย่างเด็กคนอื่นๆเขา”  

Paw Mu ต่อ Paw Tid ลูกสาว 
© Saw Mort

เซสชั่นข้อมูลที่ MTC เมื่อสูติบัตรไทยเซสชั่นข้อมูลเกี่ยวกับการลงทะเบียนการเกิด

การช่วยเหลือผู้ปกครองในการจดทะเบียนเกิด
บุตรหลาน
เจ้าหน้าที่ CPPCR ให้ข้อมูลแก่แม่ใหม่และผู้ที่กําลังเป็นแม่

และครอบครัวของพวกเขาในชุมชนผู้อพยพเกี่ยวกับกระ    

บวนการจดทะเบียนการเกิดและการได้มาซึ่งเอกสารรับรอง

การเกิดของทางการไทยสําหรับบุตรหลานของพวกเขา และ

ในบางกรณีเราก็จะให้การช่วยเหลือพวกเขาเหล่านี้ใน   

กระบวนการจดทะเบียนที่ที่ว่าการอําเภอในหลายๆลักษณะ    

แล้วการได้มาซึ่งเอกสารรับรองการเกิดของทางการไทยนั้น

เป็นเรื่องของการแข่งกับเวลา ที่ต้องรวบรวมข้อมูลและทํา   

ให้ได้รับการรับรองจากเจ้าหน้าที่ในหมู่บ้านหรือในท้องถิ่น 

ผู้ที่กําลังจะเป็นแม่หลายๆคนนั้นไม่สามารถที่จะเดินทางไป

ยังคลินิกหรือโรงพยาบาลของไทย หรือแม้แต่จะเดินทางมา

ที่คลินิกแม่ตาวก็ตาม เนื่องจากปัญหาข้อจํากัดเรื่องระยะ  

ทาง ค่าใช้จ่าย เวลา และอันตรายต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับการ 

เดินทาง

 

เด็กทารกที่เกิดที่บ้านในชุมชนนั้นมีแนวโน้มน้อยที่สุดที่จะ 

ได้เอกสารหลักฐานการเกิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเอกสารรับ 
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กรณีศึกษา: 
มา นิน วัต ยี (อายุ 15 ปี)

15 ปีก่อน มา นิน วัต ยี ได้ถือกําเนิดที่แม่ตาวคลินิก และพ่อ  

แม่ของเธอก็ได้รับเอกสารหลักฐานการคลอด ต่อมาเมื่อเธอ    

เป็นวัยรุ่นครอบครัวของเธอได้ขอเอกสารบันทึกการเกิดจาก 
CPPCR และก็ได้รับ นอกจากนี้ มา นิน วัต ยี ยังได้ถือบัตร 
ประจําตัวนักศึกษาแบบ 10 ปีที่ถูกออกโดยโรงเรียนไทยด้วย 

ปัจจุบันพวกเรากําลังช่วยเหลือครอบครัวนี้ในการขอสถานะ 

ทางกฎหมายที่มีลักษณะถาวรกว่านี้กับทางเจ้าหน้ารัฐไทย

“ฉันชื่อ มา นิน วัต ยี พ่อของฉันมาจากรัฐฉาน [ประเทศพม่า] และแม่ของฉันก็มาจาก เมต ตา โม [ประเทศพม่า] 
ฉันกําลังเรียนอยู่ใน...ชั้นมัธยมสอง ฉันเกิดในประเทศไทย...ที่โรงเรียน คุณครูของฉันปฏิบัติต่อฉันเป็นอย่างดี และฉันก็มี

เพื่อนที่เป็นคนไทยหลายคน และคุณครูก็ปฏิบัติต่อพวกเรา [เด็กจากพม่า] เหมือนๆกัน เมื่อฉันไปพม่า ฉันไม่ได้มีความรู้
สึกอะไรพิเศษ...ฉันไม่ได้รู้สึกเหมือนอยู่บ้าน ที่นั่นฉันกลับรู้สึกเหมือนคนแปลกหน้า ถ้าฉันมีบัตรประชาชนไทย มันจะง่าย

มากสําหรับฉันที่จะหางานทํา...มันจะช่วยให้ฉันมีโอกาสที่ดีขึ้นและมีเสรีภาพมากขึ้น ในอนาคตนั้น ฉันอยากเป็นครู” 

มา นิน วัต ยี (15) ที่เรียนในโรงเรียนไทย © Saw Mort

เด็กเกิดที่ MTC 
© Saw Mort

รองการเกิดของทางการไทย เป็นเรื่องน่าดีใจที่นับตั้งแต่ที่ 

เราได้เริ่มการจดทะเบียนการเกิด จํานวนเด็กที่เกิดในชุมชน

ที่ได้รับแจ้งต่อ CPPCR ภายใน 15 วันก็ได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 

อย่างต่อเนื่อง จากเพียง 2% ในปีพ.ศ. 2546 ขึ้นมาเป็น 22 

% ในปีพ.ศ. 2554  ด้วยการบันทึกจดทะเบียนอย่างถูกต้อง

และเอกสารที่เขียนรับรองโดยผู้ใหญ่บ้าน ในปัจจุบันนี้เด็กๆ

เหล่านี้สามารถรับเอกสารรับรองการเกิดของทางการไทย 

ได้แล้ว

ยังมีความเป็นไปได้สําหรับลูกหลานผู้อพยพที่จะได้รับ         

เอกสารรับรองการเกิดของทางการไทยแม้ว่าจะทําการแจ้ง 

เกิดหลังการเกิดไปเกิน 15 วันแล้วก็ตาม แต่มันเป็นกระ      

บวนการที่ยากลําบากมากเพราะต้องมีหลักฐานที่พิสูจน์     
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ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างเด็กกับผู้ปกครอง บาง 
ครั้งการพิสูจน์หลักฐานทางพันธุกรรม (DNA) นั้นกลายเป็น 
เรื่องจําเป็นในการพิสูจน์ความเกี่ยวข้องทางชีวะภาพ 
CPPCR สามารถที่จะช่วยเด็กจํานวนหนึ่งในกระบวนการ 
ดังกล่าวนี้ และก็ตั้งใจว่าจะดําเนินความพยายามเช่นนี้ต่อ 
ไป

งานที่กําลังดําเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง 
CPPCR จะดําเนินต่อไปในการทํางานกับชุมชนผู้อพยพ 
จากประเทศพม่า และทํางานร่วมกับทางการไทยและพม่า   

ในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้คนในการจดทะเบียนการเกิด

ลูกหลานของพวกเขา เราจะดําเนินต่อไปในการให้ความ  

ช่วยเหลือเด็กที่ไร้รัฐ-ไร้สัญชาติ และเด็กที่ขาดเอกสารหลัก

ฐานที่จําเป็นต่อการได้รับสถานะพลเมืองหรือผู้อาศัย ซึ่งจะ

ช่วยให้เขาสามารถบรรลุศักยภาพของพวกเขาได้อย่างเต็ม

ที่

ตกลงกันระ หว่าง CPPCR และ Back Pack Health Worker 
Team (BPHWT) ในการเริ่มทําการ  จดทะเบียนการคลอด
ในพื้นที่ของผู้ถูกบังคับพลัดถิ่นภายในเพื่อป้องกันการมี
สถานะเป็นคนไร้รัฐ-ไร้สัญชาติ CPPCR   ได้ทําการฝึก
อบรมและได้พัฒนาแบบฟอร์มการจดทะเบียน เพื่อที่ 
BPHWT จะได้นําไปใช้ในฝั่งพม่า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 จนถึง
เดือนมิถุนายน ปีพ.ศ. 2555 BPHWT ได้ออก เอกสาร
รับรองการคลอดจํานวน 9,765 ชิ้นภายใน  พื้นที่รัฐกะเหรี่ยง
ให้กับเด็กแรกเกิดจนถึงสามขวบ

ในปีพ.ศ. 2550 จากการเจรจา ของชุมชนกะเหรี่ยง 

ชุมชนกะเหรี่ยงแดง และชุมชนมอญ Birth Registration 

Committees (BRC) ได้ถูกก่อตั้งขึ้นในรัฐกะเหรี่ยงและรัฐ   

กะเหรี่ยงแดงเพื่อดําเนินการจดทะเบียนการเกิด นอกจากนี้ 

CPPCR ยังได้จัดฝึกอบรบเกี่ยวกับสิทธิเด็กทั้งในระดับเขต

และระดับตัวเมืองเพื่อสร้างขีดความสามารถของชุมชนใน 

การปกป้องคุ้มครองเด็ก การฝึกอบรมเหล่านี้รวมไปถึงการ 

ให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และความสําคัญของการจด

ทะเบียนการเกิด นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา BRC ใน

พื้นที่รัฐกะเหรี่ยงได้ทําการจดทะเบียนเด็กผู้ถูกบังคับพลัด  

ถิ่นภายในไปแล้วกว่า 4,522 คน

ในระยะแรกนั้นมีความต้านทานต่อความพยายามในการ    

ออกเอกสารรับรองการคลอดหรือเอกสารหลักฐานการจด 

ทะเบียนการเกิดอยู่บ้าง เนื่องจากผู้คนยังไม่คุ้นเคยกับแนว

ความคิดนี้และ ก็รู้สึกไม่แน่ใจว่าจะเป็นประโยชน์ การจด     

ทะเบียนในพื้นที่เหล่านี้เป็นเรื่องที่ท้าทายด้วยเหตุผลของ   

ความห่างไกลของประชากรผู้ที่ต้องเคลื่อนย้ายเป็นประจํา 

เนื่องจากการสู้รบ เนื่องจากสภาวการณ์ตึงเครียดเช่นนี้ ทํา 

ให้การทํางาน ของเจ้าหน้าที่ ของเราเกิดความผิดพลาดอยู่ 

บ่อยครั้งในการบันทึกข้อมูล

จากการปฏิรูปต่างๆในปัจจุบันของระบอบการปกครองของ
พม่าทําให้ CPPCR และองค์กรภาคีต่างๆกําลังพิจารณาว่า

จะดําเนินการ กิจกรรม การจดทะเบียน เกิดภายในฝั่งตะวัน 

ออกของพม่าต่อไปอย่างไร รัฐบาลพม่าได้แสดงความสนใจ 
ในการทํางานเกี่ยวกับเรื่องนี้ และก็ได้เริ่มลงทะเบียนผู้คนที่

ไม่มีเอกสาร/หลักฐานไปบ้างแล้ว49  ความร่วมมือขั้นต่อไป  
และการเจรจาตกลงกันเป็นสิ่งที่จําเป็นต้องเกิดขึ้น เพื่อที่ว่า 
เยาวชนอีกหลายพันคนจะได้รับสถานะพลเมืองพม่าที่เป็น 

ทางการ

จดทะเบียนเกิด IDP ©BPHWT

การจดทะเบียนการเกิดแก่ผู้ถูกบังคับพลัดถิ่น 
ภายใน (IDP) 
ในประเทศพม่าถ้าหากเด็กคนหนึ่งเกิดในโรงพยาบาลของ

รัฐหรือคลีนิกเด็กเหล่านี้จะได้เอกสารรับรองการเกิด แต่ใน
พื้นที่ห่างไกลอย่างรัฐกะเหรี่ยง รัฐกะเหรี่ยงแดง รัฐมอญ 

หรือรัฐฉาน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่การเข้าถึงสถานบริการขั้นพื้น
ฐานเหล่านี้เป็นไปได้ค่อนข้างลําบาก เด็กๆก็มักจะถูกทํา 

คลอดโดยหมอตําแย (Traditional Birth Attendants: TBA) 
และก็มักจะได้รับการจดทะเบียนโดยหัวหน้าหมู่บ้าน

สงคราม การบังคับพลัดถิ่นและการทําลายหมู่บ้านนั้นหมาย 
ถึงการที่ระบบการจดทะเบียนการเกิดในหมู่บ้านนั้นได้ถูก

ทําลายลงไปในพื้นที่สู้รบ ซึ่งเป็นการทอดทิ้งผู้คนให้ต้อง
กลายไปเป็นคนไร้รัฐ-ไร้สัญชาติ ในบางพื้นที่ของชายแดน
ฝั่งตะวันออกของพม่านั้น ประชากรกว่าครึ่งไม่สามารถ

พิสูจน์สัญชาติของตนได้ ใน ปีพ.ศ. 2548 ได้มีการเจรจา
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เด็กเซสชั่นข้อมูลสิทธิ

เด็กฝึกอบรมสิทธิ

การประชุมเชิงปฏิบัติการสิทธิเด็ก

การให้การศึกษาและการให้ข้อมูลแก่ชุมชนผู้อพยพจาก     

ประเทศพม่าเกี่ยวกับเรื่องสิทธิเด็ก การจดทะเบียนการเกิด 

และการปกป้องคุ้มครองเด็ก นั้นถือเป็นกิจกรรมที่สําคัญ  

ของCPPCR  การจัดกิจกรรมให้การศึกษาและให้ข้อมูลที่   

หลากหลายโดยเจ้าหน้าที่ของเรานั้นจัดขึ้นในสถานที่ที่ผู้คน

จากชุมชนต่างๆของผู้อพยพสามารถเข้าถึงได้ง่าย สถานที่ 

จัดกิจกรรม เหล่านี้มีขึ้นทั้งที่โรงเรียน สําหรับเด็กผู้อพยพ 

คลีนิกแม่ตาว และหน้าบ้านของสมาชิกชุมชน ที่ยินดีจะให้ 

ความช่วยเหลือ พวกเราช่วยโปรโมทย์ กิจกรรมที่กําลังจะมี 

ขึ้นและ ดําเนินกิจกรรมเหล่านี้ด้วยความช่วยเหลือจากผู้นํา 

ชุมชน ผู้ประสานงานในชุมชน และครูจากโรงเรียนสําหรับ 

เด็กผู้อพยพด้วย 

การให้ความรู้ความเข้าใจในชุมชนเรื่องสิทธิ 

ของเด็ก
เพื่อที่จะส่งเสริมแนวคิดว่าด้วยกับสิทธิเด็ก เจ้าหน้าที่จาก 
CPPCR ได้จัดอบรมให้การศึกษาแก่ชุมชนในเรื่องข้อ

บัญญัติ ทั้ง 40 ข้อของUN Convention for the Rights of 

the Child  ขณะที่วัฒนธรรมในทุกๆชาตินั้นล้วนมีธรรมเนียม
ปฏิบัติที่ช่วยปกป้องและเลี้ยงดูเด็กให้พัฒนากลายเป็น
สมาชิกที่แข็งขันของสังคม แต่ก็ไม่มีวัฒนธรรมใดเลยที่

ตายตัวหยุดนิ่ง แต่ด้วยสภาวะที่ยากลําบาก ที่ผู้อพยพและ 
ผู้ถูกบังคับ    พลัดถิ่นจากประเทศพม่า ต้องเผชิญในการ

อาศัยอยู่ใน        ประเทศไทยนั้นได้ก่อให้เกิดเงื่อนไขที่เอื้อ
ให้การละเมิดสิทธิเด็กกลายเป็นเรื่องที่พบได้ทั่วไป ในบริบท

การให้การศึกษาและสร้างความตระหนักในชุมชน
ของการทํางาน  กับคนข้ามแดนนั้นจึงเป็นเรื่องสําคัญมากที่ 

CPPCR จะต้องเน้นย้ําถึงแนวคิด  เรื่องสิทธิมนุษยชนสากล

สําหรับ เด็ก ในโครงการต่างๆของ  เราและการให้ความรู้

ความเข้าใจใน ชุมชนนั้นเราย้ําถึงสิทธิ ของเด็กในการได้รับ

สัญชาติ สิทธิทางการศึกษา สิทธิการมีชีวิตที่ปลอดจากการ

ขูดรีด และการทํางานที่ยากลําบาก และเราก็เน้นย้ําด้วย

ว่าการทําร้ายทารุณเด็กทั้งทางร่างกายและจิตใจนั้นถือ

เป็นการละเมิดสิทธิของเด็ก
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ข้อมูลเซสชั่นโปรแกรม IMPACTลงทะเบียนที่เกิดศูนย์การเรียนรู้ข้ามชาติ

การรณรงค์การจดทะเบียนการเกิด
นับแต่ปี พ.ศ. 2546 เป็นต้นมาCPPCR ได้ดําเนินการการ  

จัดอบรมให้ข้อมูลเกี่ยวกับความสําคัญของการจดทะเบียน 

การเกิด เป็นที่รู้กันว่าผู้ปกครองของ เด็กจํานวนมากจาก    

ประเทศพม่าที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยนั้นไม่ได้ตระหนักถึง

ความสําคัญของการจดทะเบียนการเกิดของลูกหลานของ 

ตน เมื่อครั้งที่ CPPCR เริ่มดําเนินการในช่วงแรกนั้น แทบ  

จะไม่มีใครรู้จักเกี่ยวกับองค์กรหรือรู้ว่า เราทํางานอะไรกัน 

เลย ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสําคัญมากที่จะต้องทํางานอย่างหนัก 

เพื่อที่จะให้ข้อมูลต่อชุมชนเกี่ยวกับบริการความช่วยเหลือนี้

และให้ความรู้ด้วยว่าทําไมจึงมีความสําคัญ จํานวนเด็กที่ถูก

จดทะเบียนมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นับเป็นเครื่องพิสูจน์

ถึงความสําเร็จของCPPCRในการประชาสัมพันธ์การให้ข้อ

มูลและการจัดอบรมให้ความรู้เหล่านี้

นับตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงในกฏหมายไทยในปี พ.ศ.2551 

ที่ได้เอื้อให้ผู้ปกครองที่ไม่มีเอกสารประจําตัวตามกฎหมาย 

สามารถจดทะเบียนแจ้งเกิดบุตรหลานของตนกับทางการ 

ไทยได้  CPPCR ได้คอยให้ข้อมูลแก่ชุมชนถึงการเปลี่ยน 

แปลงทางกฎหมายเหล่านี้เสมอมา เจ้าหน้าที่ของเราได้ทํา  

งานอย่างใกล้ชิดกับ คลีนิกแม่ตาว ซึ่งมีจัดอบรมเป็นประจํา  

แก่พ่อแม่มือใหม่เกี่ยวกับเรื่องที่ว่าจะจดทะเบียนลูกหลาน  

ของพวกตนที่ที่ว่าการอําเภอในแม่สอดได้อย่างไร นอกจาก

นี้เรายังจัดอบรมให้ความรู้กับชุมชนผู้อพยพเพื่อให้ข้อมูลนี้ 

ได้เข้าถึงผู้คนจํานวนมากที่สุดเท่าที่จะทําได้ ถึงการเปลี่ยน

แปลงต่างๆในข้อกฏหมายไทยและผลประโยชน์ที่พวกเขา 

จะได้รับจากการได้ใบเกิดของไทย

สร้างความตระหนักเรื่องการปกป้องคุ้มครอง 
เด็ก
นับตั้งแต่เริ่มระบบCPRSในปีพ.ศ. 2552 เจ้าหน้าที่ CPPCR 

ได้จัดสัมมนาและการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับความ

สําคัญของสิทธิเด็กและ การปกป้องคุ้มครองเด็ก กิจกรรม    

เหล่านี้ได้มีการให้ข้อมูลว่าอะไรถือเป็นการละเมิดสิทธิเด็ก 

และทําอย่างไรการละเมิดดังกล่าวจึงจะสามารถถูกรายงาน

ออกไปยังหน่วยงานบริการที่ถูกเหมาะสมเช่นCPRS
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เหนือ: การประชุมเชิงปฏิบัติการการค้าต่อต้าน
ด้านล่าง: แคมเปญต่อต้านการค้ามนุษย์

ระหว่างการจัดอบรมนั้น เจ้าหน้าที่ของเราจะกระตุ้นให้ผู้เข้า
ร่วมการอบรมคิดว่าอะไรที่พวกเขาถือเป็นการปฏิบัติต่อเด็ก
ที่รับได้และอะไรที่รับไม่ได้ บางครั้งการปฏิบัติทั่วๆไปต่อ 
เด็กในชุมชนก็ได้ถูกท้าทาย ตัวอย่างเช่นในโรงเรียนสําหรับ
เด็กผู้อพยพนั้น บางครั้งครูก็มักจะทําโทษเด็กทางกายภาพ 
เพื่อที่จะได้รับการเชื่อฟัง เจ้าหน้าที่ของเรา ได้ตั้งคําถามต่อ
การปฏิบตัิเช่นนั้น และได้ให้ความรู้แก่ ชุมชนต่างๆ ถึง            
อันตรายทั้งในทางกายภาพและทางจิตใจที่การทําโทษใน 
ลักษณะนี้สามารถส่งผลขึ้นได้ นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ของเรา
ยังได้ตั้งคําถามต่อความเงียบ ที่จะไม่พูดถึงของชุมชนและ 
การ ไม่ตระหนักเพิกเฉยของชุมชนในเรื่องการล่วงละเมิด

ทางเพศต่อเด็ก รวมถึงได้กระตุ้นให้มีการแจ้งเหตุการณ์ที่

เป็นที่สงสัยหรือเป็นที่รับรู้กันว่า มีการละเมิดสิทธิเด็กให้แก่

เจา้หน้าที่ด้วย 

การต่อต้านการค้าเด็ก
การค้ามนุษย์นั้นถือเป็นปัญหาใหญ่ที่ลูกหลานผู้อพยพจาก

ประเทศพม่า กําลังเผชิญ บ่อยครั้งที่พ่อแม่ผู้ปกครองของ     

เด็กอาจจะถูกล่อลวงหรือถูกบีบบังคับให้ทําข้อตกลงที่ทําให้

ลูกหลานของพวกตนต้องตกไป เป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ 

ได้จากการจัดประชุมพูดคุยต่างๆระยะเวลาหนึ่งวันในชุมชน 

ถึงประเด็นปญัหา เรื่องการค้ามนุษย์ CPPCR กําลัง     

พยายามที่จะเน้นย้ํา ถึงประเด็นปัญหานี้ กับชุมชนของผู้ 

อพยพ การพูดคุยเหล่านี้ได้ให้ความสนใจ ทั้งเรื่องของเงื่อน 

ไขที่นํามาสู่การค้ามนุษย์ รวมถึงผลกระทบที่ตามมาของ  

เด็ก ๆ ที่เป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ที่ตกไปอยู่ในสถาน 

การณ์การการละเมิด หรือการถูกบังคับให้ทํางานใน

อุตสาหกรรมทางเพศ

การสื่อสารเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและให้ข้อ
มูล (IEC)
CPPCR ได้ผลิต ตีพิมพ์ และแจกจ่ายเอกสารที่เป็นเครื่อง
มือในการสื่อสารเพื่อให้ข้อมูลความรู้แก่ชุมชนผู้อพยพใน

ประเด็นต่างๆ อาทิเช่น เรื่องสิทธิเด็ก การปกป้องคุ้มครอง
เด็ก และข้อมูลด้านสุขภาพ ADRA-Thailand นั้นได้ให้การ

สนับสนุนต่อกิจกรรมการตีพิมพ์ของเราที่ได้เริ่มขึ้นในปีพ.ศ. 
2552 และที่จะสิ้นสุดในปลายปีนี้จากโครงการ Attainment 
of Migrant Women’s Rights and Entitlement (AMWRE) 
program  

CPPCRได้ผลิตหนังสือขนาดเล็กสําหรับเด็กอายุ 13 ถึง 18 
ปี ที่ประกอบไปด้วยประเด็นว่าด้วยเรื่องสุขภาพขั้นพื้นฐาน 
และทักษะการดํารงชีวิตซึ่งได้ถูกแจกจ่ายผ่านทางองค์กร  
พัฒนาของชุมชนและ ศูนย์การเรียนรู้ ของเด็กผู้อพยพ 
CPPCR ยังได้ผลิตปฏิทินทุกๆปี แจกจ่ายไปยังชุมชนผู้ 
อพยพโดยทั่วไป ปฏิทินดังกล่าวจะมีการเสนอข้อมูลว่าด้วย
วิธีในการทําให้เด็กปลอดภัยจากภยันตรายและ วิธีที่จะรับ  
มือในกรณี ที่เด็กตกอยู่ในความเสี่ยง  นอกจากนี้เราก็ยังได้ 
ผลิตสมุดวางแผนตารางเวลาการทํางาน (planner) เพื่อแจก 
จ่ายไปยังกลุ่มครู ในศูนย์การเรียนรู้ของ เด็กผู้อพยพ 
อาจารย์ผู้ดูแลหอพัก เจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาของชุมชนและ

เจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาเอกชนรวมไปถึงอาสาสมัครชุมชน 

อีกด้วย  Plannerดังกล่าวสามารถช่วยประชาสัมพันธ์งานที่ 

CPPCR ได้ทํามาและปลุกเร้าการตระหนักถึงความสําคัญ 

ของสิทธิเด็ก ใน ปีพ.ศ. 2552 เราได้ตีพิมพ์และแจกจําหน่าย

รายงานวิจัยว่าด้วยเรื่องเด็กผู้อพยพที่ตกอยู่ในสภาวะเสี่ยง 

ในพื้นที่แม่สอดที่มีชื่อรายงานว่า “น้อยใจที่อยู่ประเทศคน

อื่น ” (Feeling small in another person’s country)
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ระบบการส่งต่อประสานความช่วยเหลือเพื่อคุ้มครองเด็ก 

(The Child Protection Referral System: CPRS) ที่ 

CPPCR ได้ทําหน้าที่ประสานงานในฐานะที่เป็นภาคีในโครง

การ IMPACT นั้น มุ่งที่จะช่วยให้เกิดการตอบสนองต่อการ 

ทารุณกรรมเด็กและ การละเมิดสิทธิของเด็กในชุมชนผู้        
อพยพจากพม่าท่ีอาศัยอยู่ในจังหวัดตาก  ระบบ CPRS นี้มี 
เป้าหมายที่จะให้บริการ คุ้มครองเด็กซึ่งจะเป็นการทํางาน    

เพื่อให้เกิดผลดีสูงสุด ต่อเด็กด้วยการทํางาน ร่วมกับ            

ครอบครัวชุมชนองค์ กรพัฒนาของชุมชน องค์กรพัฒนา 
เอกชน และทางการไทย

ระบบการส่งต่อประสานความช่วยเหลือเพื่อคุ้ม
ครองเด็ก
ระหว่างการประชุมที่จัดขึ้นเป็นประจํากับองค์กรพัฒนาของ

ระบบการส่งต่อประสานความช่วยเหลือเพื่อคุ้มครองเด็ก

ชุมชน และองค์กรพัฒนาเอกชนเกี่ยวกับประเด็นเรื่องการ 

ปกป้องคุ้มครองเด็กนั้น ปรากฏว่ามันมีบางกรณีที่เป็นการ 

ละเมิดเด็กขั้นรุนแรงในชุมชนผู้อพยพจากประเทศพม่า ซึ่ง 

นําไปสู่การบาดเจ็บร้ายแรงและกระทั่งการตายของเด็กบาง

คน กรณีปัญหาเหล่านี้จําเป็นที่จะต้องได้รับการตอบสนอง 
ทั้งเนื่องจากทั้งความร้ายแรง ของกรณีปัญหานั้นๆเอง และ 
ก็เนื่องจากที่ว่า การละเมิดร้ายแรงเหล่านี้ได้กลายเป็นที่รับรู้  

ทั้งภายในชุมชนผู้อพยพเองและสังคมไทยในวงกว้าง ซ่ึงนั่น

ก็ทําให้มีการตัดสินใจที่จะพัฒนากลไกในการตอบสนองต่อ
กรณีปัญหาเช่นนี้

ในค่ายผู้ลี้ภัยตามแนวชายแดนไทย-พม่านั้นมี Catholic 
Office for Emergency Relief and Refugees: COERR ได้

มีส่วนเกี่ยวข้องในการปกป้องคุ้มครองเด็กและพัฒนาระบบ
การให้ความช่วยเหลือ สําหรับบริบทเงื่อนไขที่มีลักษณะ 
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เฉพาะนี้อยู่แล้ว ตัวแบบนี้เองได้ถูกเลือกมาใช้ และถูกใช้ใน
การพัฒนาโครงการนําร่องเพื่อการ จัดการกับกรณีการละ 
เมิดต่างๆต่อเด็ก ซึ่งก็ได้กลายมาเป็นระบบ CPRS

เมื่อโครงสร้างนี้ถูกพัฒนาขึ้น โครงการนําร่องดังกล่าวก็ได้ 
ถูกริเริ่มขึ้นในปี พ.ศ.2552 ด้วยการร่วมมือกันกับองค์กร
พัฒนาของชุมชนที่ทํางานร่วมกับชุมชนผู้อพยพ  World  
Education ได้ให้การสนับสนุนทั้งในทางเทคนิคผ่านการจัด
ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ รวมทั้งให้ความช่วยเหลือในการจดัหา
เงินทุน  โครงการนี้มีความสําเร็จ เพราะได้รับการยอมรับ
ภายในชุมชนได้อย่างรวดเร็วอีกทั้ง ยังสามารถตอบสนอง

กรณีการละเมิดที่ร้ายแรง และสามารถเข้าไปแทรกแซง

จัดการในนาม ของเด็กผู้ถูกละเมิดได้

โครงการริเริ่มนี้เองก็ได้นําไปสู่การข้องเกี่ยวจากองค์กรภาคี

อื่นๆมากขึ้น รวมไปถึงInternational Rescue Committee 

(IRC)  CPPCR ได้มีความพยายามต่างๆ หลายประการใน   

การที่จะสร้างช่องทางสื่อสารและการร่วมมือกันกับเจ้า

หน้าที่ทางการไทย ด้วยกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน CPRS 

ได้ถูกนําไปใช้ในโครงสร้างใหญ่ของระบบที่ครอบคลุม

ประเด็น ปัญหาทั้งหมดในการปกป้องเด็กในพื้นที่แม่สอด

และปริมณฑล

โครงการ IMPACT 
ในเดือนสิงหาคม พ.ศ.2553 CPRS ได้

ถูกริเริ่มโดย CPPCR ในฐานะที่เป็น ส่วน

หนึ่งของโครงการ IMPACT ภายใต้การ 

ประสานงานในภาพรวมของIRCโครงการ 

ดังกล่าวนี้ได้ถูกแบ่งออกเป็นการป้องกัน 

และการรับมือ ในด้าน  การป้องกันนั้นได้
ทํางานร่วมกับครอบ ครัวและชุมชนต่างๆ 

ในการสร้างความเข้มแข็งแก่ครอบครัว

รวมทั้งสร้างสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยแก่
เด็กๆผ่าน Happy Families and 

Community Mobilization programs (figure 1)  CPPCR 
ทําหน้าที่ประสานงาน CPRS ซึ่งจะทํางานร่วมกับองค์กร
ภาคีต่างๆ ในการรับมือกับ กรณีการละเมิดเด็ก และจะ

ทํางานไปด้วยกันกับอีก 14 องค์กรที่ได้แต่งตั้งให้มีผู้
ประสานคดี (Focal Point case managers: FP) ซึ่งจะมี     

หน้าที่รับผิดชอบต่อการ จัดการกับรายงานต่างๆ เกี่ยวกับ 
การทารุณกรรมเด็ก (figure 2)  CPPCR มีเจ้าหน้าที่ 5 คน
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Figure 1

Burma Lawyers' Council – BLC 

Yaung Chi Oo Workers Association – YCOWA 

People Volunteer's Association – PVA

Overseas Irrawaddy Association – OIA

Social and Health Development Association – SHDA

Arakan Workers' Union – AWU 

Burmese Migrant Teachers' Association – BMTA 

Social Action for Women – SAW

Mae Tao Clinic – MTC

Burmese Women's Union – BWU 

World Education

Compassion

Compasio Relief and Development

International Rescue Committee – IRC  

องค์กรภาคีของ CPRS ที่ทํางานร่วมกับเจ้าหน้าที่ FP:

Figure 2

Htat Myat

ที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้คือ ผู้ประสานงานโครงการ 1 คน ผู้์
ประสานคดี 2 คน (FP) และผู้พิทักษ์คุ้มครองเด็ก 2 คน 
(Child Protection Advocates: CPA) เจ้าหน้าที่ FP       ของ

เรานั้นจะมุ่งเน้นในการจัดการคดีความและ ทํางานร่วมกับ
เหยื่อและครอบครัว ส่วนทางเจ้าหน้าที่ CPA นั้นจะรับผิด

ชอบในเรื่องการทํางานควบคู่ไปกับหน่วยงานให้ความช่วย

เหลือของไทย เจ้าหน้าที่รัฐ และเจ้าหน้าที่ตํารวจ  เจ้าหน้าที่ 

CPA ของเรานั้นจะต่างจากเจ้าหน้าที่ FP ส่วนใหญ่ตรงที่เจ้า

หน้าที่ CPA นั้นสามารถพูดภาษาไทยได้ ซึ่งจะช่วยให้มีช่อง

ทาง ในการสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ทางการไทยอีกทั้งยังช่วยลด 

การเข้าใจคลาดเคลื่อนระหว่างกัน

  

เจ้าหน้าที่ CPRS FP: เทต เมียต  
เสียงจากเจ้าหน้าที่: 

“ฉันชื่อ เทต เมียต ฉันมาจากพม่าและได้ทํางานในแม่สอด 
มาตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2552 
ในเดือนพฤษภาคมพ.ศ. 
2553 ฉันได้เข้าร่วมกับ 
CPPCR เพื่อที่จะทํา    
งานเป็นผู้์ประสานคดีที่
จะทํางานตอบสนองต่อ
รายงานเกี่ยวกับเด็กที่ 
ตกอยู่ในสภาวะเสี่ยง   
ฉันรับผิดชอบต่อการ    
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งานรีไซเคิลเด็ก © Phil Thornton

ขอทานสาว © Phil Thorntoni OSCC is a Thai government service assisting women and children 
who are victims of sexual abuse and or domestic violence

เข้าแทรกแซงและการจัดการกรณีการละเมิดเด็ก ทําการ
ประเมินสถาณการณ์ผ่านการเยี่ยมครอบครัว และทําการ

ตอบสนองในทันทีต่อกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน รายงาน               
เหตุการณ์การละเมิดร้ายแรงแก่เจ้าหน้าที่ตํารวจ และให้     
ความช่วยเหลือแก่เหยื่อเมื่อพวกเขาต้องให้ปากคําต่อ         

เจ้าหน้าที่ตํารวจและให้การในชั้นศาล”

การทํางานร่วมกับองค์กรภาคีต่างๆ
เจ้าหน้าที่ FP และเจ้าหน้าที่ CPA ของเราตอบสนองต่อ 
กรณีการละเมิดต่างๆที่ถูกรายงานจากเจ้าหน้าที่ FP ในองค์ 

กรภาคีต่างๆของเรา หรือตอบสนองโดยตรงต่อ CPPCR     

เจ้าหน้าที่ของเราจะทําการพูดคุยถึงกรณีการละเมิดต่างๆ  

และมอบหมายให้มีผู้จัดการคดีหนึ่งคนในแต่ละคดี พวกเขา 

เหล่านี้จะทํางานโดยการรายงานต่อองค์กรให้ประเมินคดี 

ปัญหานั้นๆ และกําหนดแนวทาง ในการแทรกแซงและการ 

ส่งต่อประสาน ความช่วยเหลือแก่เด็กและ ครอบครวัไปยังผู้

รับผิดชอบดูแลที่เหมาะสมที่จะให้การให้ความช่วยเหลือทาง

อารมณ์ การให้คําปรึกษา บริการด้านสุขภาพต่างๆ และให้

ความปลอดภัยผ่านการจัดหาที่พักพิงและ หอพักตลอดจน 

ความต้องการด้านวัตถุอื่นๆ ในคดีส่วนใหญ่นั้นเจ้าหน้าที่   

ของเราจัดการคลี่คลายปัญหา ผ่านความร่วมมือลักษณะนี้  

กับองค์กรพัฒนาของชุมชนและองค์กรพัฒนาเอกชนที่เป็น

พันธมิตรที่ทํางานในโครงการ IMPACT

การทํางานร่วมกับทางการไทย  
เจ้าหน้าที่ CPA ของเราจะให้ข้อมูลต่อกระทรวงพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์ในกรณีร้ายแรงที่สุดซึ่งเด็กต้อง 

การให้มีการเข้าแทรกแซงอย่างเร่งด่วน ส่วนในกรณีการละ 

เมิดทางเพศต่อเด็ก ก็จําเป็นต้องมีการ ตรวจร่างกายที่ 

โรงพยาบาลแม่สอด ซึ่งมีศูนย์บริการช่วยเหลือเด็กและสตรี 
ในภาวะวิกฤตจากความรุนแรง (One Stop Crisis Centre: 

OSCC)i ของทางการไทยที่จะช่วยจัดการตรวจร่างกายและ

ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ตํารวจให้ ในบางกรณีนั้น เจ้าหน้าที่ 

CPRS ก็จะแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตํารวจไทย และเด็กก็อาจ
จะถูกพิทักษ์ตัวจากครอบครัวเพื่อนําไปอยู่ภายใต้การดูแล 
ของเจ้าหน้าที่ทางการไทย ผู้ประสานคดีของเราเตรียม       

ความพร้อมของเหยื่อเพื่อที่ว่า พวกเขาจะสามารถแจ้งความ
กับตํารวจและ ให้การต่อชั้นศาลได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้   
เจ้าหน้าที่เหล่านี้ยังให้ความช่วยเหลือทางจิตใจแก่เด็กๆที่  

ต้องแสดงหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่ตํารวจหรือในชั้นศาล พร้อม
ทั้งช่วยเด็กๆเหล่านี้ให้สามารถผ่านช่วงเวลาอันยากลําบาก 

เช่นนี้ไปได้

เสียงจากเจ้าหน้าที่: 

“ฉันรู้สึกว่าคดีที่เด็กถูกล่วงละเมิดทางเพศนั้นเป็นเรื่องยาก 
มากที่จะจัดการ เนื่องจากมันเต็มไปด้วยการทําร้ายทาง     
อารมณ์ความรู้สึกจากทั้งครอบครัวของเด็กเอง หรอืจากผู้
ละเมิด ที่พยายามจะทําให้เด็กหยุดพูดถึงการละเมิดทําร้าย
ของพวกเขา ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็น เพราะครอบครัวเองก็รู้สึก
ละอายต่อสถานการณ์ดังกล่าว การละเมิดทางเพศและการ
ละเมิดทางอารมณ์นั้นสามารถนําไปสู่การสั่งสมปัญหาทาง
อารมณ์และทางจิตในอนาคตต่อเด็กๆได้ อีกทั้งปัญหา
สุขภาพต่างๆที่เกิดขึ้นพร้อมกับการถูกละเมิดทาง          

เพศนั้นก็รุนแรงมากเช่นกัน” 

ประเภทต่างๆ ของการละเมิดที่ได้เคยถูกราย 
งานโดย CPRS
การละเมิดสิทธิเด็กอย่างร้ายแรงนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่

แม่สอด และมันก็ได้เป็นเช่นนี้มาเป็นเวลาหลายปีแล้ว50  

ในคดีทั้งหลายที่เจ้าหน้าที่ CPPCR ต้องจัดการนั้นส่วนใหญ่ 
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เด็กไฟไหม้อย่างรุนแรง
ในการเกิดอุบัติเหตุ 

© Phil Thornton

มนุษย์ก็มักจะไม่ได้ถูกพบ เนื่องจากพวกเขาจะถูกส่งไปขาย
ในท้องที่อื่นๆ” 

ความท้าทาย   
ความท้าทายประการหนึ่งที่เจ้าหน้าที่ของเรากําลังเผชิญก็ 
คือ การที่ผู้ปกครองของเด็กผู้อพยพนั้นมักจะไม่ไว้วางใจเจ้า
หน้าที่ทางการ เนื่องจากพวกเขาผ่าน ประสบการณ์ใน         
ประเทศพม่าที่รัฐบา ลใช้ความรุนแรง  การข่มเหงประหัต    
ประหารกันด้วยเหตุผลทางการเมือง และปัญหาคอรัปชั่น   
นอกจากนี้พวกเขายังมักจะประสบกับการปฏิบัติอย่างเลว  

ร้ายและการคอรัปชั่นจากเจ้าหน้าที่ตํารวจของไทย โครงการ 

CPRS นั้นกําหนดให้เจ้าหน้าของเราต้องทํางานร่วมกับทาง

การไทย ซึ่งครอบครัวของเด็กๆผู้ถูกละเมิดก็อาจจะไม่เต็ม 

ใจที่จะให้ความร่วมมือ โดยเฉพาะ อย่างยิ่งเมื่อการเข้ามา    

แทรกแซงนั้นมีผลกระทบ โดยตรงต่อชีวิตครอบครัวของ 

พวกเขาเอง

เสียงจากเจ้าหน้าที่: 

“บางครั้งในขณะที่พวกเราทํางานในคดีต่างๆนั้น สมาชิก 
ครอบครัวหรือผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าล่วงละเมิดเด็กนั้นก็ข่มขู่ที่
จะ ใช้ความรุนแรงกับพวกเรา นอกจากนี้ยังมีการข่มขู่ที่จะ
ใช้ความรุนแรงต่อเด็กที่เปน็เหยื่อในคดีไปแล้วอีกด้วย บาง
คนนั้นก็โกรธเคืองเราเพราะพวกเขารู้สึกว่าการตอบสนอง
ให้ความช่วยเหลือนั้นช้าจนเกินไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้า

การละเมิดทําร้ายนั้นยังเกิดขึ้นอยู่” 
  

งานนี้ยังถูกทําให้ยากยิ่งขึ้นด้วยเพราะว่าผู้ใหญ่และเด็ก 

หลายคนถูกจัดประเภท ว่าผิดกฎหมาย และไม่มีเอกสาร     

หลักฐานในการพิสูจน์บุคคลของพวกเขาเอง ยิ่งไปกว่านั้น  

สถานการณ์ยากลําบาก ที่ครอบครัว ของผู้อพยพผิดกฎ       
หมายเหล่านี้ต้องเผชิญได้สร้าง เงื่อนไขที่เอื้อให้เกิดการละ 
เมิดอย่างร้ายแรงต่อเด็กอีก ซึ่งรวมไปถึงการขาดโอกาสใน 

การศึกษา ความยากจน ความสิ้นหวัง และการหันไปพึ่งสุรา
หรือติดสิ่งเสพติด 

เสียงจากเจ้าหน้าที่: 
“เด็กๆที่เราทํางานด้วยนั้นต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆมาก   
มายจากการไร้ซึ่งความมั่นคงและการไม่มีสถานะทางกฎ 

หมาย การเดินทางนั้นก็เป็นปัญหาหนึ่ง เนื่องจากมันมีความ
เสี่ยงที่เด็กๆจะถูกอุ้มลักพาตัวไปและตกเป็นเหยื่อของการ 
ค้ามนุษย์ หรือเสี่ยงที่จะถูกจับโดยเจ้าหน้าที่ตํารวจไทย ถ้า 

จะมีเด็กๆ ที่ได้รับการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่อาจเป็น 

อันตรายถึงชีวิต ส่วนใหญ่ของคดีเหล่านี้ไม่ได้เป็นผลมาจาก

การล่วงละเมิดทําร้ายจากผู้ปกครอง แต่เป็นการสะท้อนถึง 

สถานการณ์อันยากลําบากที่ลูกหลานผู้อพยพและครอบครัว

ต้องเผชิญ จากข้อมูลได้ชี้ให้เห็นว่านอกจากกรณีเหล่านี้แล้ว

ยังคงมีการละเมิดอย่างร้ายแรงต่อเด็กที่ CPRS ได้ทําการ 

ให้ความช่วยเหลือด้วย ในกรณีการละเมิดทางเพศและทํา   

ร้ายทางกายภาพเหล่านี้จะพบการ ทอดทิ้งเด็กและ การไม่ 

ได้เข้าโรงเรียนได้มากที่สุด การมีอยู่ของเด็กผู้อพยพที่ไร้ผู้ 

ปกครองหรือที่ถูกทอดทิ้งนั้นก็ยังคงเป็นเรื่องน่ากังวลต่อไป

ด้วย

เสียงจากเจ้าหน้าที่: 
“ปัญหาประการหนึ่งที่เราเผชิญก็คือ ผู้ที่กระทําการละเมิด  
นั้นสามารถที่จะข้ามพรมแดนกลับไปยังประเทศพม่าได้เมื่อ
เราเข้ามาข้องเกี่ยวในคดี สมาชิกครอบครัวผู้ซึ่งทําการ        

ละเมิดทําร้ายลูกหลานของตัวเองอาจจะหนีกลับไปประเทศ
พร้อมกับเด็กๆ บางครอบครัวนั้นก็กลับไปพม่าเพราะพวก  
เขารู้สึกละอายกับสิ่งที่เกิดขึ้น ในคดีการค้ามนุษย์นั้น เรามัก
จะไม่ทราบว่าใครคือผู้กระทําผิด หรือไม่ทราบว่าพวกเขา 
นั้นอยู่ที่ไหน และปกติแล้วเด็กๆที่ตกเป็นเหยื่อของการค้า 
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ชุมชนที่ดี ชุมชนที่ไม่ดี

เด็กๆไม่มีเอกสารหลักฐานแสดงตน ผู้ปกครองเองก็อาจถูก
กล่าวหาว่าเป็นผู้ค้ามนุษย์ได้ เพื่อที่จะช่วยในสถานการณ์ 
เช่นนี้ เราจําเป็นที่จะต้องรณรงค์เรียกร้องอย่างแข็งขันเพื่อ
ที่จะโน้มน้าวให้เจ้าหน้าที่ตํารวจปล่อยตัวผู้ปกครองเหล่านั้น 
อีกทั้งยังมีปัญหาการทํางานในคดีเยาวชนผู้ไม่มีเอกสาร 
หลักฐานประจําตัวบุคคลด้วย เนื่องจากเราไม่สามารถ        

พิสูจน์ได้ว่าเด็กๆเหล่านั้นอายุต่ํากว่า 18 ปี”

ความท้าทายอีกประการนั้นก็คือ การที่ CPPCR  ไม่ได้เป็น
องค์กรที่จดทะเบียนอย่างถูกกฏหมายในประเทศไทย ทั้งนี้
ก็เพราะว่าหลักเกณฑ์ในการจดทะเบียนนั้นเป็นสิ่งที่ยาก 

มากๆเลยที่ CPPCR จะสามารถบรรลุได้ ในอดีตนั้นจึงเคยมี

เจ้าหน้าที่ตํารวจและเจ้าหน้าที่สวัสดิการสังคมของไทยจะ  

ตั้งคําถามต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของเราที่แยกเด็ก

ออกจากผู้ปกครอง ด้วยการสร้างเครือข่ายและการสร้างควา

มสัมพันธ์กับองค์กรพัฒนาเอกชนที่จดทะเบียนอย่าง IRC 

และกับเจ้าหน้าที่ทางการไทยปัญหา [ความไม่ไว้ใจและ

ความเข้าใจผิด] เหล่านี้จึงได้ลดลง แต่อย่างไรก็ตามการที่ไม่

ได้เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับทางกฎหมายนั้น ก็ยังคง

เป็นปัญหา เพราะว่าความชอบธรรม   ของงานที่พวกเราทํา

นั้นอาจถูกตั้งคําถามได้ทุกเมื่อ

ผลของคด ี

ปกติแล้วคดีต่างๆนั้นจะถูกปิดลงเมื่อแนวทางการแก้ปัญหา

บางอย่างได้ถูกบรรลุจนทําให้เด็กได้รับความปลอดภัย ขณะ

ที่หลายคดีนั้นถูกคลี่คลายด้วยการแทรกแซงภายใต้โครง 

การ IMPACT ในคดีอื่นๆนั้นเด็กๆยังคงต้องตกอยู่ในสภาวะ

เสี่ยงต่อไป มันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะสามารถหาแนว

ทางแก้ปัญหาที่เป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่าย อย่างไรก็ตามเจ้า

หน้าที่ของเราได้ทํางานเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็ก ในขณะ
เดียวกันก็มีความเข้าใจต่อเงื่อนไขและความจําเป็นต่างๆ   
ของครอบครัวและชุมชนที่เกี่ยวข้อง 

เสียงจากเจ้าหน้าที่: 

“ฉันรู้สึกภูมิใจที่ได้ทํางานเพื่อช่วยเหลือเด็กๆให้ปลอดภัย 
จากการถูกล่วงละเมิด และฉันเองก็มั่นใจว่าจะได้มาซึ่งผล   
ลัพธ์ที่ดีในคดีต่างๆที่ฉันทํางานอยู่ ซึ่งบ่อยครั้งมีความละ 
เอียดอ่อนซับซ้อนมาก นอกจากนี้ฉันยังได้สร้างเครือข่าย   
กับชุมชนผู้อพยพซึ่งนั่นก็ช่วยใหฉ้ันสามารถทํางานได้เป็น 
อย่างดี ฉันรู้สึกดีใจมากที่ได้พัฒนาความรู้และทักษะในการ

จัดการคดีเพื่อปกป้องคุ้มครองเด็ก” 

แลไปสู่อนาคต
โปรแกรม IMPACT ที่ประสานงานโดย IRC ได้มีกําหนด 
การที่จะสิ้นสุดลงในปลายปี พ.ศ. 2556 อย่างไรก็ตาม 

CPRS และการประสานงานของ CPPCR นั้นก็จะยังคง    

ดําเนินต่อไปในอนาคต ในการเตรียมการสําหรับความ

เปลี่ยน แปลงนี้ CPPCR กําลังสร้างขีดความสามารถที่จะ

นํา CPRS ด้วยตัวเองให้มากขึ้น ด้วยการพูดคุยแลกเปลี่ยน

กับ องค์กรในระดับท้องถิ่นและองค์กรระหว่างประเทศ เช่น

เดียวกับเจ้าหน้าที่ทางการไทยนั้น พวกเรามีความมุ่งหวังที่

จะทําให้โครงการดังกล่าวนี้จะสามารถ ดําเนนิต่อไปอย่าง

ประสบ ความสําเร็จ
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เหนือ: พิธีสําหรับผู้ที่ลงทะเบียนจะได้รับ CPPCR เกิด in 2546
ด้านล่าง: การประชุมกับองค์กรพันธมิตรที่ CPPCR

การรณรงค์ส่งเสริมและการสร้างเครือข่าย
ตั้งแต่เริ่มนั้น CPPCR ได้มีส่วนในการส่งเสริมสิทธิเด็กที่มา
จากประเทศพม่า และเด็กที่เกิดในครอบครัว ที่มาจาก           
ประเทศพม่า ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย การให้ความสนับ    
สนุนและ การสร้างเครือข่ายดังกล่าวได้ดําเนินสืบเนื่องมา    
เป็นส่วนสําคัญของกิจกรรมปกป้องคุ้มครองเด็กต่างๆของ 
CPPCR

การรณรงค์ส่งเสริมสิทธิเด็ก

เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายของ การปกป้องสิทธิเด็ก และเป้า   
หมายในการตอบสนองต่อเด็กผู้ด้อยโอกาส CPPCR ได้ทํา 

งานเพื่อสร้างเครือข่ายร่วมกับองค์กรพัฒนาของชุมชนอื่นๆ
ไปพร้อมกับทํางานร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทํางานกับ

ชุมชนผู้อพยพชาวพม่า นอกจากนี้พวกเรายังได้สร้างเครือ 
ข่ายกับผู้นําชุมชนของผู้อพยพ ทางการไทย และภาค 

ประชาสังคมด้วย

การประชุมที่จัดอย่างสม่ําเสมอกับองค์กรภาคีเพื่อพูดคุยใน 
เรื่องสิทธิเด็ก การถูกบังคับพลัดถิ่น สภาวะไร้รัฐ-ไร้สัญชาติ 

และการปกป้องคุ้มครองเด็ก มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการ

แลกเปลี่ยนแบ่งปันความคิดเห็นและข้อมูลเกี่ยวกับประเด็น 
เหล่านี้ การสร้างเครือข่าย ได้นํามาสู่การพัฒนาโครงการริ    
เริ่มใหม่ๆ และการนําโครงการเหล่านั้นมาปฏิบัติให้บรรลุผล 
อาทิเช่น Coordination Team for Displaced Children’s 
Education and Protection (CTDCEP), the Child 
Protection Referral System (CPRS), นโยบาย 
ปกป้องคุ้มครอง เด็ก (Child Protection Policy) และโครง   
การรณรงค์ต่างๆเพื่อความรู้ความเข้าใจและการสร้างความ

ตระหนักของชุมชน

สภาวะไร้รัฐ-ไร้สัญชาติ 
และการจดทะเบียนการเกิด
จากจุดเริ่มต้น เป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งที่ CPPCR จะให้ข้อมูล

กับเจ้าหน้าที่ทางการไทยเกี่ยวกับกิจกรรม ของพวกเราใน 

เรื่องการจดทะเบียนการเกิดการยอมรับอย่างไม่เป็นทาง   

การของเอกสารการจดทะเบียนเกิดและสิทธิประโยชน์ที่

เอกสารหลักฐานเหล่านี้พึงให้แก่เด็กผู้อพยพที่ถูกกล่าวถึง

ในบทต่างๆก่อนหน้านี้นั้น ส่วนหนึ่งมีความเป็นไปได้ก็

เพราะการผลักดันของพวกเราต่อเจ้าหน้าที่ รัฐไทยที่ประสบ

ความสําเร็จ การเปลี่ยนแปลงของ กฏหมายไทยใน ปี พ.ศ.

2551 ที่ เอื้อให้ลูกหลาน ผู้อพยพสามารถได้รับสูติบัตร/ 

เอกสาร การเกิดจากรัฐไทยนั้น ในส่วนหนึ่งก็เป็นผลมาจาก

การทํางานอย่างหนักหน่วงของ CPPCR ซึ่งเป็นผู้ที่ผลักดัน

ในประเด็นปัญหานี้

CPPCR ได้ดําเนินการอย่างต่อเนื่องในการสนับสนุนส่ง      
เสริมสิทธิของเด็กที่ไม่สามารถจดทะเบียนแจ้งเกิดได้ใน  

ประเทศไทยหรือประเทศพม่า นอกจากนี้พวกเรายังได้รณ  
รงค์เพื่อให้สังคมตระหนักถึงความจําเป็น ในการยอมรับ       

เยาวชนผู้อพยพเหล่านี้ที่เติบโตในประเทศไทยและไม่ได้มี 
บ้านเกิดอื่น

การจดทะเบียนการเกิดของผู้ถูกบังคับพลัดถิ่น
ภายในพื้นที่ชายแดนตะวันออกของพม่า 
ในปี พ.ศ. 2548 จากการสนับสนุนการทํางานของ Back 
Pack Health Worker Team: BPHWT นั้น จุดเริ่มต้นของ  
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การบันทึกการเกิดของเด็กผู้ถูกบังคับพลัดถิ่นในพื้นที่สู้รบ 
ด้านชายแดนตะวันออกของพม่าได้เกิดขึ้นด้วยการออกใบ 
หลักฐานการคลอด จากการเจรจาหลายครั้งใน ปีพ.ศ. 2550 
กับองค์กรจากชุมชนกระเหรี่ยงแดง ชุมชนมอญ และ 
ชุมชนกระเหรี่ยง Karen and Karenni Birth Registration 
Committees (BRC) ก็ได้ถือกําเนิดขึ้น นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 
กิจกรรมการจดทะเบียนเกิดได้ถูกดําเนินการในรัฐกะเหรี่ยง 
จากการปฏิรูปต่างๆในปัจจุบันโดยคณะผู้ปกครองของพม่า 
ทําให้ได้มีการพูดคุยกันอย่างต่อเนื่องกับองค์กรทั้งหลายที่  
เกี่ยวข้องกับการบันทึกการเกิดของผู้ถูกบังคับพลัดถิ่นที่อยู่

ในพื้นที่ชายแดนตะวันออกของพม่า ในที่สุด CPPCR และ 

องค์กรต่างๆที่เป็นภาคีของเราก็มีเป้าหมายที่จะทํางานร่วม

กับรัฐบาลพม่า เพื่อว่าผู้ที่ขาดเอกสาร/หลักฐานยืนยัน            

เอกลักษณ์บุคคลที่อยู่ในประเทศพม่า จะได้รับเอกสารทาง  

การที่ยืนยันสถานะพลเมืองของพวกเขา

การรณรงค์การปกป้องคุ้มครองเด็ก
CPPCR ได้ร่วมมือกับองค์กรพัฒนาของชุมชน และองค์กร 

พัฒนาเอกชนอื่นๆ ในการผลักดันการตอบสนองต่อความ    

ต้องการของเด็กที่เสี่ยงจะได้รับอันตรายร้ายแรงในพื้นที่ 

แม่สอดและปริมณฑลโดยรอบ ถึงแม้ว่าจะมีผู้คนไม่น้อยและ

มีองค์กรจากภาคประชาสังคมไทยและทั้งจากภาครัฐบาล 

เองที่ให้ความสนใจ แต่สถานการณ์ของลูกหลานผู้อพยพ 

จํานวนมากที่ต้องทนทุกข์กับการถูกทําร้ายนั้น ก่อนหน้านี้

ได้ รับความสนใจน้อยมากหรือกระทั่งไม่ได้รับความสนใจที่

เป็นทางการเลย ด้วยการทํางานร่วมกับองค์กรพัฒนาของ

ชุมชน องค์กรพัฒนาเอกชนของไทยและ องค์กรพัฒนา

เอกชน ระหว่างประเทศนั้น CPPCR ได้ประสบความสําเร็จ

ในการสร้างการตระหนักรู้ถึงปัญหาและปลุกความใส่ใจใน
หมู่เจ้า  หน้าที่ทางการไทยต่อความทุกข์ยากของลูกหลานผู้

อพยพ จากประเทศพม่า ซึ่งสิ่งนี้เองได้เอื้อให้เกิดความเป็น

ไปได้สําหรับCPPCR ที่จะทํางานอย่างใกล้ชิดกับทางการใน
กรณีที่  เกิดการละเมิดเด็กอย่างร้ายแรงภายในชุมชนผู้
อพยพ

การทํางานเพื่อช่วยเหลือเด็กผู้ถูกบังคับพลัดถิ่น 
ในปี พ.ศ. 2550 Coordination Team for Displaced 
Children’s Education and Protection (CTDCEP) ได้ถูก  

ก่อตั้งขึ้นเพื่อตอบ สนองต่อข้อกังวลที่มากขึ้นจาก หลายๆ    
องค์กรและจากหลายบุคคลเกี่ยวกับตัวเลขที่เพิ่มขึ้นของเด็ก

ไร้ผู้ปกครองจากประเทศพม่า ที่อาศัยในประเทศไทย 
CPPCR นั้นเป็นสมาชิกที่แข็งขันของเครือข่ายดังกล่าว 
ซึ่งประกอบไปด้วยองค์กร พัฒนาของชุมชน และองค์กร 

พัฒนาเอกชนต่างๆ ที่ต่างก็กําลังทํางานร่วมกันเพื่อจัดการ

กับปัญหาต่างๆ ที่เด็กผู้อพยพ ไร้ผู้ปกครองต้องเผชิญ  

CTDCEP นั้นได้ทําหน้าที่ เป็นเครือข่ายอันหนึ่งแก่องค์กร 

ต่างๆ ในการประสานความช่วยเหลือแก่เด็กผู้ที่ต้องการที่จะ

เข้าถึงบริการที่จะตอบสนองความต้องการพื้นฐานต่างๆ 

เช่น อาหาร เครื่องนุ่งห่ม และที่พักพิง สมาชิกทั้งหลายต่าง

ก็ทํางานร่วมกันเพื่อจัดหาความช่วยเหลือ ทางการเงินและ  

การสนับสนุนด้านวัตถุอุปกรณ์แก่เด็กที่อาศัยในหอพักของ

ศูนย์การเรียนรู้สําหรับผู้อพยพ นอกจากนี้เครือข่ายนี้เองยัง

ให้ความช่วยเหลือ แก่เด็ก ผู้อพยพในการเข้าเรียนใน 

โรงเรียนเหล่านี้อีกด้วย ในขณะนี้ เครือข่ายดังกล่าวก็กําลัง 

ขยายจํานวนสมาชิกและอยู่ในระหว่างการกําหนดทิศทาง 

ในอนาคตในการให้ความช่วยเหลือ

นโยบายปกป้องคุ้มครองเด็ก
ในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2552 CPPCR ได้จัดกระบวนการ

ทํางานร่วมกันกับองค์กรพัฒนาของชุมชนและองค์กรพัฒนา 

เอกชนต่างๆในการปรึกษาหารือกับชุมชนผู้อพยพในการ

ทําเอกสารนโยบายปกป้องคุ้มครองเด็ก นโยบายนี้มีไว้เพื่อ

ที่องค์กรพัฒนาของชุมชนในพื้นที่แม่สอดจะได้มีเอกสาร 
นโยบายที่เป็นมาตรฐาน เพื่อที่ว่าองค์กรเหล่านี้จะได้ใช้ 
นโยบายปกป้องคุ้มครองเด็กที่เป็นระบบสอดคล้องกับกฏ
หมายไทยและมาตรฐานสากล เอกสารนี้มีไว้เพื่อเป็นแนว 

ทางให้ แก่เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครเพื่อที่จะปกป้องผลประ- 
โยชน์สูงสุดให้กับเด็ก ขณะเดียวกันก็ระวังไหวและสอด 

คล้องกับเงื่อนไขในระดับท้องถิ่นของชุมชนผู้อพยพจาก
พม่าที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยนโยบายดังกล่าวนี้ถูกกําหนด
ขึ้นเพื่อที่ จะได้ถูกนําไปปฏิบัติในศูนย์การเรียนรู้ต่างๆของผู้

อพยพตามหอพักของศูนย์การเรียนรู้เหล่านั้น รวมไปถึงใน
องค์กรพัฒนาของชุมชนที่ทํางานกับชุมชนผู้อพยพในพื้นที่
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เด็กนานาชาติฉลองวัน

แม่สอดนับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2556 เป็นต้นไป

งานวิจัยเกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครองเด็ก
ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2549 โครงการวิจัยหนึ่งได้เริ่มขึ้น 

เพื่อที่จะบันทึกสถานการณ์และประสบการณ์ส่วนตัวของลูก

หลานผู้อพยพในพื้นที่แม่สอด และความยากลําบากที่เด็กๆ 

เหล่านี้ต้องเผชิญ งานวิจัยชิ้นนี้ได้มีการสัมภาษณ์ คนที่ทํา 

งานร่วมกับชุมชนของผู้อพยพ 23 คน และมีการทําการสัม- 

ภาษณ์กลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่ทํางานเกี่ยวข้องในหลายภาคส่วน

อีก 14 กลุ่ม “ที่สําคัญที่สุดนั้น เสียงและความคิดเห็นของเด็กๆ 

ได้ถูกรับฟังในกระบวนการ มีส่วนร่วมของกิจกรรมต่างๆ     

การแสดงละครและการพูดคุยอภิปรายกับเด็ก 45 คน”51      

งานวิจัยนี้ยังได้มีการทบทวนวรรณกรรมและรายงานต่างๆ

ที่มีอยู่ด้วยงานวิจัยนี้ถูกตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2552 เป็นภาษา

อังกฤษพม่าและไทย โดยมีชื่อภาษาอังกฤษว่า “Feeling 

Small in Another Person’s Country” (น้อยใจที่ อยู่ประเทศ 

คนอื่น) งานตีพิมพ์ชิ้นนี้แสดงให้เห็น   อย่างชัดเจนถึง

ภยันตรายต่างๆที่คุกคามเด็กที่อยู่อย่างผิด กฏหมาย และ

เด็กที่ไม่มีเอกสาร อนุญาต ทางการที่อาศัยอยู่ ใน

ประเทศไทย เนื่องจากเดก็ๆเหล่านี้ต้องเผชิญกับความ เป็น

ไปได้ที่จะถูกจับ ถูกปรับและถูกส่งกลับ ถูกล่วงละเมิดการ

ค้ามนุษย์ การต้องทํางานที่ยากลําบากและการต้องทํางาน

ในสถานประกอบการทางเพศภายหลังจากการตีพิมพ์นี้การ

สัมมนาให้ความรู้ต่างๆ ได้ถูกจัดขึ้นเพื่อนําเสนอผลการ
ศึกษาและข้อเสนอแนะนําต่อองค์กรต่างๆที่ทํางานในพื้นที่
แม่สอด ผลของการศึกษานี้ได้ถูกนําไปใช้โดย CPPCR และ

องค์กรภาคีของเราในการพัฒนาแผนงานที่จะช่วยตอสนอง 
ต่อความต้องการต่างๆของเด็กที่อยู่ในสภาวะเสี่ยงในอาณา

บริเวณนี้ 

รางวัลเด็กของโลก (World’s Children’s Prize)
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 CPPCR ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการช่วย 

ประสานให้ลูกหลานผู้อพยพที่อาศัยในพื้นที่แม่สอดได้มี     
ส่วนร่วมในรางวัลเด็กของโลกเพื่อสิทธิเด็ก (WCPRC) ราง 
วัลนี้มีไว้เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิเด็กผ่านทางการส่งเสริม
สิทธิเด็ก ประชาธิปไตย สันติภาพ และการสร้างมิตรภาพใน
ระดับโลกระหว่างหมู่ยุวชนต่างๆในโลก รางวัลดังกล่าวนี้ได้
ทําหน้าที่เชื่อมประสานระหว่างเด็กและผู้ใหญ่จากทั่วโลกที่
ทํางานเพื่อจะปรับปรุงพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กๆในชุม 
ชนของพวกเขาเอง

ในปี พ.ศ. 2550 ลูกหลานของผู้อพยพและผู้ลี้ภัยจาก           
ประเทศพม่าที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย และผู้ถูกบังคับพลัด

ถิ่นภายในจากประเทศพม่า ได้เข้าร่วมเป็นครั้งแรกในการ 

ลงคะแนนเสียงในระดับโลกซึ่งดร.ซินเธีย หม่อง ได้ถูกเลือก

ให้เป็นหนึ่งในผู้รับรางวัล  ในปี พ.ศ.2552 ประมาณการณ์  

กันว่ามีลูกหลานผู้อพยพและลูกหลานผู้ลี้ภัยที่อาศัยอยู่ใน 

พื้นที่แม่สอดและปริมณฑล และเด็กผู้ถูกบังคับพลัดถิ่นภาย 

ในประเทศพม่ากว่า 7,058 คนได้เข้าร่วมในกระบวนการลง

คะแนนเสียงนี้ การเข้ามาร่วมส่วนของเด็กผู้ถูกบังคับพลัด 

ถิ่นและลูกหลานผู้อพยพตามแนวชายแดนไทย-พม่าครั้งนี้  

ได้ช่วยปลุกให้เกิดความสนใจในปัญหาต่างๆที่เด็กๆเหล่านี้

ต้องเผชิญ และเป็นการช่วยสนับสนุนองค์กรต่างๆที่ทํางาน 

เพื่อให้ความช่วยเหลือเด็กๆเหล่านี้

วันเด็กสากล
ในทุกๆปี CPPCR ได้ช่วยจัดกิจกรรมงานฉลองวันเด็ก 

สากลเพื่อที่จะส่งเสริมการมีส่วนร่วมนั้นงานเทศกาลดัง

กล่าวนี้จึงได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น ฟุตบอล การเต้นรํา 

การร้องเพลง และการแสดงงานศิลปะและงานฝีมือด้วย

การรณรงค์ส่งเสริมและการสร้างเครือข่าย
ระดับนานาชาติ
สมาชิกของ CPPCR ได้มีส่วนในการเข้าร่วมการประชุมใน 
ระดับนานาชาติ ที่พูดถึงประเด็นปัญหา เรื่องสิทธิเด็ก 

สภาวะไร้รัฐ-ไร้สัญชาติ การจดทะเบียนการเกิด และ 
การปกป้องคุ้มครองเด็ก  CPPCR ได้พยายามอย่างต่อเนื่อง

ในการสร้างเครือข่ายกับองค์กร ระหว่างประเทศที่สนใจใน 
งานของเรา หรือมีภาระใจเกี่ยวกับประเด็นปัญหาการไร้รัฐ-
ไร้สัญชาติและการปกป้องสิทธิของเด็ก
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คณะกรรมการบริหาร 2555-2556

CPPCR คณะกรรมการบริหารปัจจุบัน 2555 
• Dr. Cythnia Maung (ประธานกรรมการ)
• Naw Blooming Night Zan (ประธานรอง)
• Ko Naing Min (เลขาธิการ)
• U Maung Maugn Gyi (ร่วมเลขาธิการ)
• Ko Thant Zin Kyaw, Ko Min Min, Saw Thar Win, 

Naw Lady, Ko Naing Naing Htun, Ma Nway Nway 
Oo. 

โครงสร้างการบริหาร
CPPCR ดําเนินงานภายใต้การนําของคณะกรรมการบริ 

หาร เจ้าหน้าที่ของ CPPCR เป็นผู้ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆภาย

ใต้การบริหารของ เลขาธิการคณะกรรมการ บริหาร  

คณะกรรมการบริหาร CPPCR ประกอบด้วยตัวแทนจาก   

องค์กรระดับชุมชนในแม่สอด ที่ทํางานด้านการศึกษา 

การดูแลสุขภาพ และ การส่งเสริมสิทธิเด็ก สมาชิกของคณะ

กรรมการบริหารนั้นมีการเสนอชื่อและเลือกตั้งใหม่ในการ 

ประชุมใหญ่ของ CPPCR ทุกๆสองปี การประชุมใหญ่นี้เป็น

โอกาสสําหรับการวางแผนทิศทางการดําเนินงานในเวลา 2 
ปีถัดไปของ CPPCR  อีกทั้งยังมีการเสนอและแต่งตั้งผู้ที่จะ  

เป็นสมาชิกคณะกรรมการที่ปรึกษา CPPCR ด้วย ที่ปรึกษา 
เหล่านี้สามารถให้ข้อมูลเฉพาะเจาะจงทางด้านกฎหมาย 

สิทธิเด็ก และการศึกษา การประชุมใหญ่ครั้งต่อไปได้ 
กําหนดให้มีขึ้นในปีพ.ศ. 2556

บุคลากร
ทั้งนโยบายและการปฏิบัติการเกี่ยวกับการคัดเลือกเจ้าหน้า
ที่และการบริหารบุคลากรของ CPPCR นั้นถูกการวิเคราะห์ 
ผ่านกระบวนการประเมินผลประจําปีขององค์กรทุกปี รวม 

ทั้งมีการส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและ ชาติพันธุ์/

เชื้อชาติในการคัดเลือกบุคลากร  CPPCR มีเจ้าหน้าที่หญิง  

เกินครึ่งซึ่งรวมถึงเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบการบริหารโครงการ
หลักๆอีกด้วย องค์กรของเรามีบุคลากรจากหลากหลาย
ชาติพันธุ์ไม่ว่าจะเป็น  พม่า กะเหรี่ยง ปะโอ และมอญ  
นอกจากนั้น CPPCR ยังมีเจ้าหน้าที่ชาวไทย 2 คนและ     

อา สาสมัครชาวต่างประเทศอยู่เสมอ การรับสมัครนักศึกษา
เข้ามาฝึกงานกับ CPPCR ก็เป็นการเปิดโอกาสให้ยุวชนรุ่น 
ใหม่มีประสบการณ์และความสามารถทางการงานที่จะนําไป

ใช้ได้ในองค์กรเอกชนต่างๆที่ทํางานกับกลุ่มผู้อพยพจาก 
พม่า

โครงสร้างองค์กรของ CPPCR
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เหนือ: กิจกรรมจดทะเบียนเกิด CPPCR บุคลากร
ด้านล่าง-ที่ยังเหลือ: WCPRC เหตุการณ์สําหรับเด็ก

ด้านล่าง-ขวา: ประชุมการพัฒนาองค์กร

การประชุมครั้งที่ 5 CPPCR การประชุมครั้งที่ 5 CPPCR

การส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ
ระบบการคัดเลือกบุคลากรของCPPCR นั้นมีการเน้นความ 

เสมอภาคอยู่เสมอ จึงทําให้โครงสร้างและ การงานของ 

องค์กรมีความเสมอภาคทางเพศ ในการประชุมและการอบ 

รมของเจ้าหน้าที่ประจํา เจ้าหน้าฝ่ายการบริหาร และสมาชิก

ในเครือข่ายของเรานั้นมีการส่งเสริมให้ทั้งชายและหญิงมี 

ส่วนเข้าร่วมด้วยโดยเท่าเทียมกัน อีกทั้งยังมีการส่งเสริมให้ 

เด็กผู้หญิง ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ CPPCR จัดทําขึ้น 

ในหมู่ชุมชนคนอพยพ

 

การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
หลายปีที่ผ่านมา CPPCR ได้มีการประเมินผลองค์กรเพื่อ  

พัฒนาการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องทุกปี CPPCR กําลังดํา     

เนินการในขั้นตอนนี้ด้วยการสนับสนุนทางความเชี่ยวชาญ 

จากWorld Educationสําหรับการประเมินองค์กรในปี2555 

ซึ่งจะมีส่วนร่วมจาก ฝ่ายการบริหารจัดการ พนักงาน และผู้

มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย กระบวนการนี้จะถูกนํามาใช้เพื่อช่วย

กําหนดเป้าหมายของ CPPCR สําหรับ 12 เดือนต่อไปใน

การบริหารจัดการองค์กรและ โครงสร้างองค์กร นโยบาย 

ต่างๆ การปฏิบัติกิจกรรม และการส่งมอบบริการ  ADRA 

ได้ให้การสนับสนุน CPPCR ในกิจกรรมการวางแผนการณ์ 

ล่วงหน้าซึ่งรวมถึงการวิเคราะห์พันธกิจ     วิสัยทัศน์และ 

เป้าหมายของ CPPCR
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ลงทะเบียนที่เกิดศูนย์การเรียนรู้ข้ามชาติ

10 ปีที่ผ่านมา CPPCR ได้ทํางานอย่างเต็มที่เพื่อส่งเสริม   
สิทธิของเด็กๆจากประเทศพม่า ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย   

และเพื่อปกป้องพวกเขาจากอันตรายหลายประการ อย่างไร

ก็ตามเด็กที่อาศัยอยู่ตามแนว ชายแดนไทยพม่ายังคงมี       

ความเสี่ยงต่อ การเป็นคนไร้สัญชาติและ การละเมิดสิทธิ 

มนุษยชนของพวกเขา ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ไม่นานนี้มีการ  

เปลี่ยนแปลงสภาวะทาง การเมืองใน ประเทศพม่าและ       

ประเทศไทยที่ได้นํามาซึ่งโอกาสใหม่ๆ พร้อมกับ ความ 

ท้าทายใหม่ด้วย ดงันั้น CPPCR จึงยังคงมีความตั้งใจที่จะ  

ดําเนินการต่อไปในการเป็นตัวแทน สนับสนุนและทํางาน 

เพื่อปกป้องสิทธิของเด็ก 

การป้องกันการเป็นคนไร้สัญชาติผ่านการลง 
ทะเบียนเกิด
การดําเนินการจดทะเบียนเกิดของ CPPCR จะมีการปรับ  

ตัวไปตามการปฏิรูปและการเปลี่ยนแปลงของระบบในประ 

เทศไทยและในประเทศพม่า เราจะยังคงที่จะชี้แจงให้ชุมชน

แรงงานข้ามชาติจากประเทศพม่าเข้าใจถึงความสําคัญของ

การลงทะเบียนเด็กพร้อมกับให้ข้อมูลและความช่วยเหลือใน

การจดทะเบียนของเด็กกับทางการไทย สําหรับเด็กผู้ที่ไม่ 
สามารถได้รับสูติบัตรไทย CPPCR จะยังคงลงทะเบียน BR 

และ CRC ให้เพื่อป้องกันเด็กเหล่านี้จากการเป็นคนไร้

สัญชาตินอกจากนี้เรายังมีความตั้งใจ ที่จะขยายกิจกรรม
ของ เราไปสู่การช่วยเหลือเด็กจากพม่า ที่เติบโตขึ้นใน

ประเทศ    ไทยให้ได้รับเอกสารที่ถูกต้องตามกฎหมายใน
ขณะที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย เด็กๆเหล่านี้มีบางส่วนที่ไม่รู้
สึกว่าเขามี   ความสัมพันธ์กับประเทศพม่าเลยและ พิจารณา

ว่าประเทศ ไทยเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของพวกเขา CPPCR 
ขอสนับสนุนสิทธิของเด็กในการเลือกอนาคตของตัวเอง

CPPCR มีความตั้งใจที่จะดําเนินการเจรจากับองค์กรใน

ชุมชนคนกลุ่มน้อยอื่นๆในเรื่องการลงทะเบียนเกิดของเด็ก 
IDP ในภาคตะวันออกของพม่า เมื่อเร็วๆนี้รัฐบาลพม่าร่วม

กับ สภาผู้ลี้ภัยชาวนอร์เวย์ได้จัดเริ่มการลงทะเบียนผู้ที่ไม่มี

เอกสารการเป็นพลเมืองในภาคตะวันออกของพม่า52 

อย่างไรก็ตามจนถึงขณะนี้ ยังไม่มีความร่วมมือโดยตรง

ระหว่างรัฐบาลพม่าและองค์กรระดับชุมชนของคนกลุ่มน้อย

เองเพื่อแก้ไขปัญหาของคนไร้สัญชาติ จนกระทั่งเมื่อเร็วๆนี้

รัฐบาลเคยได้ออกเอกสารการเป็นพลเมืองให้ชนกลุ่มน้อย

แต่เป็นเอกสารแบบไม่รับรองสิทธิพลเมืองเต็ม ที่เหมือนคน

พม่าทั่วไป อีกทั้งนโยบายของรัฐที่ให้มีการบันทึกเชื้อชาติ

ของพลเมีองนั้นถือว่ายังไม่เป็นที่ยอมรับ ของชนกลุ่มน้อย 

หลายกลุ่ม จึงเป็น สิ่งสําคัญมากที่รัฐบาล ควรจะทําให้

กระบวนการในการออก  เอกสารประจําตัวพลเมืองมีความ

โปร่งใส และควรยอมรับ  ฟังความเห็นจากกลุ่มคนที่คุ้นเคย

กับนโยบายดังกล่าวมาก และได้รับผลกระทบมากที่สุดเหล่า

นี้

งานการปกป้องคุ้มครองเด็กในประเทศไทย
เพื่อการพัฒนาส่งเสริมงานการปกป้องคุ้มครองเด็กควรจะมี

การขยาย CPRS, CPP, และ Child Protection Monitoring 

System ในหมู่องค์กรระดับชุมชนตามแนวชายแดนโดย      

เฉพาะอย่างยิ่งใน ศูนย์การเรียนรู้ ของผู้อพยพทุกแห่ง  

CPPCR จะทํางานของเราต่อไปเพื่อการ ปกป้องคุ้มครอง     

เด็กผ่านองกรณ์ระดับชุมชนต่างๆโดยการส่งเสริมระบบการ
ดูแลและปกป้องคุ้มครองเด็กให้มีมาตรฐานตามที่ระบุในพระ
ราชบัญญัติการคุ้มครองเด็กไทยและ เป็นไปตามมาตรฐาน 

สากล CPPCR จะยังคงทํางานชี้แจงและ สร้างความตระ     
หนักในเรื่ิองสิทธิเด็กและการปกป้องคุ้มครองเด็กในหมู่ชุม 

ชนผู้อพยพต่อไป

การตอบสนองต่อการทารุณกรรมเด็ก
CPPCR จะยังคงปกป้องคุ้มครองเด็กที่มีความเสี่ยงโดยการ

ทิศทางการทํางานและสิ่งท้าทายในอนาคต
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ตอบสนองกับกรณีของการละเมิดผ่าน CPRS  เราจะต้อง
ดําเนินการเสาะหาหน่วยงานและองค์กรใหม่ๆใประเทศไทย 
ที่จะมาประสานงาน ด้วยกันทางด้านนี้ต่อไป โดยเฉพาะ       
อย่างยิ่งการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเรากับทางการ 
ไทยนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับการ ตอบสนองความต้องการ 
ของเด็กต่างชาติที่มีความเสี่ยงเหล่านี้

สิทธิเด็กในประเทศพม่า
ในปัจจุบันพม่ามีระบบการปกป้องคุ้มครองเด็กที่ไม่เพียงพอ
สําหรับการรับมือกับกรณีการล่วงละเมิด อย่างไรก็ตามพม่า

มีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่มีโอกาสผลักดันให้

หน่วยงานต่างๆ ในประเทศเน้นเรื่องสิทธิเด็กและ การคุ้ม 

ครองเด็ก  CPPCR มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในกระ 

บวนการของการส่งเสริมสิทธิของ เด็กในประเทศพม่าและ 

ปกป้องพวกเขาจากภยันตราย

มองย้อนหลังเพื่อมองไปข้างหน้า
ความสําเร็จของ CPPCR ในช่วงทศวรรษนี้เป็นไปได้ก็        

เพราะการสนับสนุนและความร่วมมือของบุคคลและองค์กร

ต่างๆที่อุทิศเวลาและ ความเชี่ยวชาญในการช่วยส่งเสริม  

และปกป้องสิทธิเด็ก  โดยพื้นฐานแล้ว CPPCR เป็นการร่วม

มือกันระหว่างหลายฝ่ายที่เป็นห่วงเด็กๆ ของผู้อพยพและ   

ผู้พลัดถิ่นจากพม่าที่อาศัย อยู่ในประเทศไทย ที่ต้องเผชิญ  

หน้ากับความท้าทายต่างๆ ทางเราหวังว่าท่านจะยังคงเป็น 

พันธมิตร กับเราในการส่งเสริมให้เด็ก มีสิทธิการเป็นพล       

เมืองและการมีอนาคตที่มั่นคงและปลอดภัย








