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ไดอารี่ทีร่กั ! 
ในทีสุ่ดเรากไ็ดย้้ายมาอยู่ในเมือง 
มแีต่ แม่ ทรกิซี่ และ ฉนั
ตอนนีท้กุอย่างจะดขีึ้น

ไดอารี่ทีร่กั! ครผููห้ญิงวชิาการเมืองของเรายอดเยีย่มมาก!  ครูชื่อไมย์อา 
พวกเราเป็นชั้นเรยีนชั้นแรกของครแูละครูใจดจีริงๆ วนันีเ้ราไดเ้รยีนเกีย่ว
กบัอนสุัญญาสหประชาชาติวา่ด้วยสิทธิของเดก็ เป็นตัวบทกฎหมายทีท่กุ
ประเทศต้องกระท�าตาม บททีถ่กูใจฉนัสามบทกค็ือ: 

บทที่ 12:  เดก็ทกุคนมสีิทธิ์แสดงความคิดเหน็ของตนเอง และผู้ใหญจ่ะต้อง
ฟงั* และเหน็ความส�าคญั ของเดก็ 

บทที่ 17:  อนญุาตให้เดก็ใช้มือถือ คอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ *เพ่ือทีจ่ะค้นควา้สิง่ที่
ควรรู้ส�าหรบัการใช้ชวีิตที่ดี 

บทที่ 37:  ห้ า ม  ลงโทษเดก็!

ไดอารี่ทีร่กั !
ในแถบที่อยูน่ี้  มเีดก็ผูช้ายคนหนึง่ มาแจกใบโฆษณา  

ฉนัถามตัวเองวา่ฉนัจะได้งานนีอ้ย่างไร เดก็ผูช้ายบอก

วา่ฉนัยังเลก็เกนิไปส�าหรับงานนี้  แต่วนัเสารอ์าทติย์

มาท�าแทนเขากไ็ด้ แลว้จะแบ่งคา่จา้งใหแ้กก่นั  

ฉนัจะได้ 30 ยโูร  รวมกบัเงนิทีเ่กบ็ออมไว้ กพ็อซื้อ

กรอบรูปละ !

*เพราะฉะนัน้ หา้มหา้ม

เดก็ใช้มือถือ ไชโย!

1  พฤษภาคม 4 พฤษภาคม

6 พฤษภาคม

ตอนนีท้กุอย่างจะดขีึ้น  

ห้องของฉนั(เหน็วิวเปรีย้งมาก!)

วาดรูปเป็นของขวญัวนัเกดิใหแ้ม่ .....

หรอืไง ? หรอืมกีรอบด้วย

*บอกแมด่้วย!

2 พฤษภาคม

เจอกรอบรูปส�าหรับแมแ่ลว้ 49 ยโูร !! เท่ากบัเงนิติดกระเปา๋หา้เดือน!

จะบอ้งหรอืไง ? แต่วา่เป็นกรอบเงนิ โก้หรมูาก

3 พฤษภาคม
ไดอารี่ทีร่กั  วนันีไ้ปโรงเรยีนใหมเ่ป็นวนัแรก 
 และตอนหยดุพกักเ็ลน่ฟุตบอลไดเ้ลยด้วย
ยิงสามประตู !  ในชั่วโมงศิลปะ คณุชตรูม์ชมรูปวาดของฉนัและชูรูปใหท้กุ
คนดู เขินเลย! เขาอยากรู้วา่ฉนัชอบ เอมี่ ไวนเ์ฮาส์ไหม เอมี่อะไรนะ ?

มีขอ้เขยีนเกีย่วกบัเรือ่งเดก็ท�างานด้วย ครูชื่อไมย์อาบอกวา่ มี

อย่างนีท้ั่วโลก  แทนทีเ่ดก็จะไดไ้ปโรงเรยีนกลบัต้องท�างานหนกั

เพื่อเงนินดิหนอ่ยหรอืไมไ่ดเ้งนิเลยและกย็ังโดนดุดา่  อกีไมน่าน  

จะมกีารประชุมที่ อาเจนตนิา่ เพื่อปรกึษากนัวา่จะปอ้งกนัเดก็ๆให้

ดกีวา่นีไ้ด้อย่างไร  แตไ่มไ่ดเ้ชิญเดก็ๆเข้าร่วมด้วย!

 เป็นไปได้อย่างไร?

ไดอารี่ทีร่กั 

วนันีฉ้นัไปออกไปส�ารวจดบูรเิวณรอบๆกบัทรกิซี่  

หมูบ่า้นแถบนี้ใหญเ่กนิไปส�าหรับใหห้มาอึฉี่  

เอาจกัรยานพบัไดข้องแมไ่ป  อานนัง่สูงไปหนอ่ย

แตม่ตีะกร้าเลก็ๆส�าหรับทรกิซี่

ไดอารี่ของเพาล์
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ไดอารี่ทีร่กั !  
ตั้งแต่วนันี้  ฉนัก็ เป็นเดก็ทีท่�างานด้วย  พอโรงเรยีน

เลกิ เดก็ผูช้ายกจ็ะเอารถลากและแผนทีม่าใหท้นัที  ฉนัท�าไดเ้กือบ หมดทั้งแถบ 

บา้น 13 หลงั ตู้จดหมาย 312 ตู้ โดนตูบ้าดมือครั้งหนึง่

ครไูมย์อาผูย้อดเยีย่มบอกวา่ ตอนนีไ้ปหลายๆแห่งเพื่อประโยชนข์องเดก็ๆทีท่�างาน  

ต้องการพบเดก็ๆ หลายๆคนและรวมก�าลงัไตถ่ามเดก็ๆวา่ท�างานอะไร 

และท�าไมจงึท�างาน

จะรวมก�าลงัไตถ่ามเพราะต้องการค�าตอบของค�าถามทีส่�าคญัๆ:
ว ันๆหน ึง่ใช ้ช วี ติอยา่งไร ? ม เีวลาเหล อืจากท�างานเพ ื อ่ไปโรงเร ยีน  เลน่ 
และพ ักผอ่นมากแค่ไหน ?
รวมก�าลงัไตถ่าม: ”วนัหนึง่ในชีวติของ .........

เวลาท�างานชอบอะไรบ้าง  และไม่ชอบ
อะไรบ้าง?  

รวมก�าลงัไตถ่าม: ส�ารวจร่างกาย

ใครจะต้องท�าอะไร
เพ่ือให้ชวีิตเธอดกีวา่นี้ ?
รวมก�าลงัไตถ่าม: พลงัใจจากการอดุหนนุ

“จากค�าตอบ เราจะท�ารายงานส�าหรับการประชุมทั่วโลกเกีย่วกบัการ
ท�างานของเดก็และน�าไปเสนอ ด้วยตนเองที่อาเจนตนีา่  คนส�าคญัๆ

หลายๆคนจะไดร้ับฟังวา่เดก็ทีท่�างานมคีวามรูส้ึกอย่างไร!”  
ฉนับอกวา่”เยีย่มเลย”  และไมย์อากถ็ามวา่อยากจะไปกบัไมย์อาด้วยไหม 
ครตู้องการคนที่จดบนัทกึทกุอย่างไว้  ฉนัตอบวา่  “อยากไป” และทรกิซี่ก็

กระดกิหาง  ครไูมย์อาผูย้อดเยีย่มดใีจกระโดยตัวลอย

7 พฤษภาคม

......... และเป็นเงินค่าเรียนรูด้้วย
ฮ่า ฮ่า

ครไูมย์อา
เยี่ยมมาก!

จุ๊ จุ๊ ไมไ่ด้หรอก ! ใหแ้น่ นี่ค่าจ้างของเธอ

และถ้าฉันขอเธอล่ะ ?เธอท�าผดิบท 32 

“จ่ายค่าจ้างยุติธรรม” ! 

 ต้องจ่ายค่าจ้างตามที่ท�างาน !

แตแ่ลว้....

7 ชั่วโมง บา้น 295 หลงั  ตู้จดหมายเพยีง 825 ตู้  ทั้งๆทีฝ่นตก

ด้วย! เปยีกแฉะหมดเลย แมค่ดิวา่ฉนัไปเลน่ฟุตบอลลม์า  พรุ่งนี้

จะใหฉ้นันอนอยูบ่า้น

8 พฤษภาคม

ไดอารี่ทีร่กั ฉนัตืน่แตเ่ช้า เอาทรกิซีไ่ปด้วย ทรกิซี่จะไดไ้มเ่หา่ท�าใหแ้มต่ืน่  3 
ชั่วโมงส่งหนงัสือพมิพ์ 500 ฉบบัสุดท้าย  100 ฉบบัทิ้งใส่ตูเ้กบ็กระดาษ
เกา่เพราะไม่อย่างนัน้ไมม่ีวนัท�าเสร็จแน่  ฉนัเอารถลาก ไปคนืเดก็ผูช้าย  
เดก็ผูช้ายใหฉ้นั 15 ยโูร และบอกวา่: "อกี 15 ยโูรเป็นของฉนั  
เป็นคา่นายหนา้....” ขีโ้กงนี่ !

9  พฤษภาคม 
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เด ี ย๋วนะ ไมยอ์าคนยอดเย ี ย่ม!

เราขึ้นซุปเปอรโ์มไบลข์องไมย์อาไปถงึ
อเมรกิาใต้อย่างรวดเร็ว ทีน่ัน่ไดไ้ปพบเดก็
ท�างานในเจด็ประเทศ

เดก็ๆอกีใน 8 ประเทศในอาเซียกช็อบเลา่ถงึชีวติการท�างาน เช่น บนัจู 
เป็นตน้ บนัจูอายุ 15 ป ีอยูก่บัตายาย
พ่อแมย่้ายไปอยู่ในเมืองเพื่อหางานท�า  ตอนเช้าบนัจชู่วยยาย  โรงเรยีนเลกิ
และวนัเสารก์ท็�างานที่อูร่ถ 
ไดเ้งนิคา่จา้งนอ้ย  แตก่ไ็ดเ้รยีนรู้หลายๆอย่างเกีย่วกบัรถยนต์ บนัจชูอบงาน
มากเพราะหวังวา่วนัหนึง่จะไดเ้ป็นช่างยนต์ซึ่งเป็นอาชีพที่ใฝ่ฝันและมรีายได้
บนัจกูช็อบอยูแ่ลว้ เพราะกจ็ะได้ออกไปเทีย่วกบัเพื่อนๆ

มาเรยีเป็นเดก็คนหนึง่ในจ�านวนนัน้ อายุ 13 ป ี
อยูก่บัพ่อแมแ่ละนอ้งอกีหา้คนในหมูบ่า้น
ทีเ่ปรู  พ่อปว่ย ท�างานไมไ่ด้ เพราะฉะนัน้ 
มาเรยีจงึต้องช่วย: ก่อนไปโรงเรยีนกช็่วย
ท�างานบา้น เลกิเรยีนกท็�างานเป็น  
คนเกบ็ ขยะ วนัเสาร์ท�างานทั้งวนั!  
คา่จา้งทีไ่ด้มา กเ็อามาซื้อข้าวและถัว่

เดก็คนอืน่ๆบอกเหตผลอืน่วา่ท�าไมจงึท�างาน

ค�าตอบทีบ่อ่ยทีสุ่ดคือ 
 พ่อแม่ครอบครัวต้องการความช่วยหลือ  ครอบครัวยากจนหรือมีปัญหาอืน่

 อยากใช้จ่ายซื้อของ ไม่ต้องการพึ่งใคร  ท�าเพื่อจ่ายค่าเล่าเรียน 

 ชอบท�างาน  เป็นโอกาสที่จะเรียนรูn้  ต้องการมีอนาคตที่ดีกว่านีt้

เดก็ส่วนมากชอบท�างานถา้ ....

 เวลาท�างานทุกคนใจดีด้วยและใหเ้กียรติ  ทุกคนชมทีท่�างานได้ดแีละเหน็คณุค่า 

 เด็กทีท่�างานเป็นผูร้ับผดิชอบได้  เด็กๆสามารถภูมิใจผลงาน  เด็กมรีายได้

เมื่อท�างาน  ไดเ้รียนรูส้ิ่ งต่างๆส�าหรับชีวิต  ได้ช่วยเหลือครอบครัวและอยู่ใกล้ๆ

ครอบครัว  เพื่อนๆและผู้ใหญค่อยอุดหนนุและปอ้งกัน
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เคนยา เป็นจดุต่อไปของเราในทวปีอาฟรกิาที่ใหญย่ิ่ง  เราไดพ้บเดก็ๆมากมาย 

แตเ่ดก็ทกุคนสามารถ  บอกอย่างแนช่ดัวา่งานชนดิไหนโอเค และงานชนดิไหน

ไมโ่อเคส�าหรับเดก็  ดารโิอ(11) อยู่ในหมูบ่า้นกบัพีช่ายโตๆสองคนและนอ้งสาว

ตัวเลก็ๆ โดยอยู่ในกระท่อม ทกุๆเช้าจะให้อาหารแกะของครอบครัวแลว้กไ็ป

โรงเรยีน โดยเดนิไป แตโ่รงเรยีนอยูไ่มไ่กลนกั ดารโิอภมูิใจทีเ่ป็นนกัเรยีน  เวลา

เดนิกลบับา้น ดารโิอจะเกบ็ไมเ้ป็นฟืนใหแ้ม่  ตอนบา่ยถงึจะท�าการบา้นและ

เลน่ข้างนอกกบัเพื่อนๆจนถงึเวลาอาหารเยน็  ดารโิอบอกวา่ “งานโอเคทเีดยีว 

เพราะท�าไดไ้มย่าก มเีวลาเหลือใหเ้ลน่กบัเพื่อนๆ” 

ดาชาที่อยูเ่คยีรก์สีตาน ไม่ชอบเลยถา้ถกูดา่วา่หรอืตะโกนใส่หนา้หรอื
อะไรๆอกีทีเ่ลวกวา่นี้  ดาชาอายุ 12 และอยูก่บัแมแ่ละนอ้งชายใน
เมือง  พรุ่งนีด้าชาจะไปโรงเรยีน  ตอนบา่ยท�างานเป็นคนขายของ
ข้างถนน  ไดพ้บเพื่อนฝูงเมื่ออยู่ข้างถนน  เพื่อนๆกท็�างานด้วย

เหมือนกนั  ดาชาต้องมเีงนิเพื่อซื้อดนิสอ สมดุนกัเรยีนและ
หนงัสือ  งานทีท่�าเป็นงานหนกั  เพราะตลอดเวลา
ต้องเดนิและแบกของ  แต่  ดาชากภ็มูิใจในตัวเอง  
เพราะท�าใหแ้มไ่มต่้องหาเงนิคนเดยีว

ไม่วา่เดก็จะท�างานทีไ่หน

สิ่ งทีช่อบนอ้ยทีสุ่ดเวลาท�างานคือ:

 โดนด่าว่า  ตะโกน ตบตีn  การบาดเจบ็  อบุตัเิหตุ  สถานทีท่�างานไม่ดี  งานหนกั

ต้องใช้แรงมาก  ต้องตัดสินใจเองบ่อยเกินไป  โดยนายงานกด  เวลาพกันอ้ยไป

ค่าจ้างนอ้ยไป  งานท�าใหไ้ม่พอใจ: ใช้ก�าลังมาก  ค่าจ้างนอ้ย  ความเหนือ่ย  

ใครๆคดิถึงในทางไม่ดี  ท�างานคนเดียว  ไม่มเีวลาเรียนหนงัสือ

เราถามเดก็ๆวา่ งานทีท่�าต้องมสีภาพอย่างไรจงึจะโอเค

ค�าตอบทีไ่ดย้นิบอ่ยๆคือ

 เป็นงานทีท่�าไดไ้ม่ยาก  ไม่มีอนัตรายและปลอดภัย  ท�าทีบ่้านหรือใกล้ๆ บ้าน  

 มีครอบครัว/ผู้ใหญ่ช่วย  ไม่ขดัขวางการเรียน/ไปโรงเรียน  

 มเีวลาเพยีงพอที่จะเลน่และพกั 

แต่ก็มีบางอย่าง
ที่ เด็กๆไม่ช อบขณะท�างาน

ทัง้เดก็ผูช้ายและเดก็ผูห้ญงิคดิเหมอืนกนัหรอื ? 
เดก็ๆคิดวา่ไม่เหมือนกัน ! แต่มีข้อแตกต่าง  เดก็ผู้หญงิเหน็วา่ 
ท�ากับข้าว ล้างจาน หิว้น�้า เลี้ยงน้อง  ตัดเสื้อผ้า เย็บผ้า ท�าผม 
“โอเค” เดก็ผู้ชายเหน็ดว้ยกับงานเช่น: ชว่ยท�าไร่ งานในคอก

สตัว์ หรือท�าสวน  งานช่างและซ่อมแซม
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ดารโิอมคีวามสุขกบังาน แต่ฟารดิาไมเ่ป็นอย่าง
นัน้  เมื่อเกดิสงคราม ครอบครัวของฟารดิาหนี
จากซเีรยี  ไปอยู่จอรแ์ดน  พ่อแมท่�าไดแ้ต่งานมดื  
ผูล้ีภ้ยัไมไ่ดร้ับอนญุาตใหท้�างาน  ถงึแมจ้ะหา้มแต่
เขากร็ับเดก็ลีภ้ยั  เข้าท�างานเพราะคา่จา้งถกูกวา่
ผู้ใหญ่  และเวลาถกูตรวจกว็ิ่งหนไีดเ้ร็วกวา่ ฟาริ
ดาอายุ 15 และเป็นลกูสาว  คนโต เพราะฉะนัน้
จงึช่วยครอบครัว ฟารดิาเลา่วา่“ฉนัท�างานทีฟ่ารม์
อาทติยล์ะหกวนั เกบ็ลกูมะเขอื  ต้องปวดตาเพราะ
ตน้มะเขอืมยีาฉดีฆา่แมลง และแดดกร็อ้นเผาผวิ” 
ฟารดิารูส้ึกเศร้าเพราะไมม่โีอกาสไป  โรงเรยีนทีน่ี่
และกไ็มม่เีวลาเหลือที่จะเลน่กบัเพื่อนๆ

เราไปเยีย่มหาเดก็ใน 36 ประเทศ พบปะเดก็ 1.822 คน ทกุคนท�างานต่างๆ  

บางคนบอกวา่ดี คนเหน็คา่ตน  ไดเ้รยีนอะไรเพิ่มเตมิและครอบครัวช่วย

อดุหนนุ แต่วา่เดก็อืน่ๆมากมายมปีระสบการณท์ีไ่มด่ี  งานจะดีหรอืไมด่ี

และขอ้เส ีย่ง!
เดก็....

เดก็ต้องท�างานหนักหรืองานอันตราย
•

ถกูบงัคับให้ท�า
•

ต้องท�างานกลางคืน
•

ท�างานบนถนน
•

ไมไ่ด้อยูก่ับ พ่อแม่
•

ต้องท�างานนานๆ
•

อยู่ในประเทศทีไ่ม่ปลอดภัย
•

และครอบครัวเดก็ต้องหนีลีภ้ัย

มีเหตผุลบอกได!้  
เดก็....

สามารถไปโรงเรียนได้
•

เป น็สมาช กิสมาพ ันธแ์รงงานเดก็
•

ขณะท�างานสามารถรว่มต ดัส นิใจได ้
•

ท�างานเฉพาะท ี เ่ป น็งานเบา
•

ม คีนร ักเอ น็ด ู
•

ม คีนคอยด แูลและอดุหนนุ
•

ม พีอ่แมท่ ี ม่ งีานท�าในถ ิ น่ท ีค่รอบคร ัวอย ูู่่
• 

ใช ้ช วี ติในประเทศท ี ่ให ้เง นิคา่โรงเร ยีน
และคา่ครองช พีท ีส่ �าค ัญๆ

เราถามเดก็ๆวา่สภาพงานอยา่งไรท ี ่ไม่โอเค 

ค�าตอบบ่อยครง้ท ีส่ดุกค็ อื  

 ไมด่ตี่อสขุภาพ ไมป่ลอดภยัหร อืเส ี ย่งอบุตั เิหตแุละบาดเจบ็  ตวัเองย งัเล ก็หร อื

แรงนอ้ยเกนิไปและงานยาก  ม กีฎหา้มท�างาน  งานแยแ่ละม อีนัตราย  

 ขดัขวางเวลาเร ยีน  จา่ยคา่แรงนอ้ยหร อืไม่จา่ยเลยหร อืเวลาท�างานนานไป  

 ศาสนาหร อืวฒันธรรมของเดก็ไมต่อ้งการใหท้ �า 
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รัฐ
บาลทัง้ห

ลาย:

“ข
อให

้จัด
กา

รให
้พ่อ

แม
่ขอ

งเร
าม

ี

งา
นท

ีด่ีท
�าใน

ถิ ่น
ขอ

งเร
า!”

เดก็ๆ:
“ขอให้พวกเราช่วยกันเอง

ด้วยการแนะน�าและการกระท�า!”

ครู/โรงเรยีน:

“ขอให้สอนพวกเรา 

โดยไม่มีความอยุติธรร

 มต่อเด็ก!”

พอ่
แม

:่
“ข

อใ
ห้ด

ูแล
พ

วก
เร

าด
้วย

คว
าม

รกั
แล

ะห
่วง

ใย
แล

ะเห
็นค

วา
มส

�า

คัญ
ขอ

งก
าร

เรี
ยน

ขอ
งเ

รา
!”

ต�ารวจ:
“ขอให้ลงโทษนายจ้างที่

เอาเปรียบเด็ก!”

นายจ
า้ง:

“ขอ
ให้ใ

ห้เก
ียร

ติแ
ละ 

เห็น
ค่า

เด็ก
ๆ !

”

รัฐ
บา

ลท
ัง้ห

ลา
ย:

 “
ขอ

ให
้จัด

กา
รใ

ห้เ
ด็ก

ทุก
คน

ได
้เข

้า
เร

ียน
ที่ ม

ีมา
ตร

ฐา
นส

งูโ
ดย

ไม
่ต้อ

ง
เส

ียเ
งิน

 !”

10 พฤษภาคม

แกปั้ญหาทีเ่หมาะสมหลายๆขอ้ 
ส�าคญัมากที่เดก็ๆและครอบครัวจะต้องทราบว่าจะอยูก่ันทีไ่หน อยู่อย่างไรและท�าไม

เดก็จงึท�างา  แลว้เราจะเข้าใจว่าทกุคนมีชีวิตที่ต่างกันมาก ดงันั้นต้องมีทางแก้
หลายๆทางซึง่เหมาะส�าหรบัเดก็ แต่ละคน

สูก้บัความยากจน
รฐับาลต้องท�าการมากขึ้นเพ่ือครอบครัว  ต้องสูก้�าจัดความยากจน จัดหางานให้

และช่วยพ่อแม่  หากพ่อแม่ปว่ยหรือตกงานเดก็ๆจะไดไ้ม่ต้องท�างานที่สภาพงานไม่
ดีและสามารถไปโรงเรียนและ  มีเวลาเล่น

ย�้าสทิธขิองเดก็
เดก็มีสิทธิ์แสดงความเห็น หาข้อมูล ร่วมท�าและประชุมกัน ทกุคนจะต้องเข้าใจข้อ

นี้ โดยเฉพาะอย่างยิง่  ผู้ที่มีอ�านาจหน้าที่ในโลกของเดก็ คือครอบครัว โรงเรียน ที่
ท�างาน  ชุมชนและนักการเมือง ทกุฝ่ายต้อง  รบัฟงัความเห็นของเดก็และให้ความ

ส�าคญัต่อเดก็

ใหโ้อกาสเลา่เรยีน 
เดก็มีสิทธิทีจ่ะเข้าเรียน  เดก็ทกุคน!  เดก็ในเมือง  ในหมู่บ้านชนบท เดก็ของผู้ลีภ้ัย
และรวมถงึเดก็ที่อยูไ่กลออกไป  เดก็ทกุคนต้องมโีอกาสเรียนในโรงเรียนที่ดี –โดย

ไม่เสียเงิน!  ยวุชนต้องมโีอกาสลองฝึกงานอาชีพและเรียนรู้

หยดุการเอาเปรยีบ!
จะต้องป้องกันเดก็ไม่ให้ท�างานอันตรายและเสียสุขภาพ ไม่ให้ท�างานที่เดก็ไม่

ต้องการท�า  ไม่ให้ท�างานที่ค่าจ้างน้อยหรือไม่ให้ค่าจ้างเลย  โดยเฉพาะอย่างยิง่ 
งานที่ต้องห้าม  นายจ้างต้องเคารพกฎหมายและข้อบงัคับ

ปอ้งกนัเดก็จากการถกูกา้วร้าว
จะต้องป้องกันเดก็จากการถกูก้าวร้าวใชก้�าลงั  ไมว่่าจะเป็นครอบครัว  โรงเรียน ที่
ท�างาน  หรือที่ใดๆ  ที่เดก็อยู่  ในการนี้  จะต้องตัง้ระบบป้องกันเดก็และสง่เสริม

ระบบบนี้

“โปรเจ็ก Time To Talk ได้มีข้อเสนอ 12 

ข้อเพื่อแกไ้ขให้สภาพชีวิตของเด็กที่ท�างาน 

ให้ดีขึ้น  หกข้อในจ�านวนนัน้มีดังนี:้"  

ไดอารี่ทีร่กั  หลงัจากไดเ้ดนิทางทีม่หศัจรรยร์อบโลก ตอนนีก้ลบัมาอยู่

บา้นแลว้(ทนัวนัเกดิแมพ่อดเีลย)! ไดรู้้จกัเดก็ๆที่  มสีภาพอย่างไมน่า่เชื่อ 

เดก็ๆได้ชี้ ใหเ้หน็การท�างานและการใช้ชีวติ และกย็�้าใหเ้ราค�านงึถงึ”พลงั

ใจจากการอดุหนนุ” การน�าดอกไมม้าต้อนรับเป็นการสื่อสารถงึทกุๆคนที่

ต้องการช่วยเหลือเดก็ให้มีชีวติทีด่ขีึ้น 
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หน ทู �างานดว้ยหร อืเปล่า ? หน คู อื

ใคร ? เล่าเร ื ่องตวัหนใูหฟ้ ังบา้ง !

ชื่อหน:ู

อายุ:

ชีวติหน:ู

ครอบครัว:

เพื่อนๆของหน:ู

ความฝันของหน:ู

ขอใหเ้ดก็ๆเขยีนขอ้คดิเหน็ ขอ้ปรารถนาถงึทกุๆคนทีส่ามารถจะแกไ้ข

สภาพชีวติและความปลอดภยั  ใหด้ขีึ้นได้อนัเป็นการสนบัสนนุพลงัใจ

ทรกิซี่กเ็หมือนกนั มีขอ้คดิเหน็ ขอ้ปรารถนาต่อเพาล:์  
เลน่โยนไมก้นัไหม แลว้จากนัน้กเ็กาหลงัใหด้้วย ?

Wau wau wau wau!
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หมายเหตุ หมายเหตุ
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ผู้พิมพ์
Kindernothilfe, Germany
Terre des Hommes International Federation

ดีไซน์ & จัดข้อคิด
mañana kreativbüro, Düsseldorf
www.maniana-design.de
Sara-Lena Göbel & Daniel Bolay

รูปแสดง
George Popov, Berlin

ผู้เล่าเรื่อง
Christian Matzerath, Düsseldorf
โดยความช่วยเหลือของ Anne Jacob, 
Kindernothilfe

โดยความช่วยเหลือของ

สิง่พิมพ์นี้เป็นงานพิมพ์สว่นหนึง่ในโปรเจก็ทัว่โลกเกี่ยวกับ
สิทธิเดก็ „Es ist Zeit zu reden! – โดยได้ข้อมลูจากรายงาน
สรปุในการพูดจากับเดก็และยวุชนที่ท�างานใน
 36 ประเทศ

ข้อมลูเพ่ิมเติมของรายงานและโปรเจก็:
www.time-to-talk.info

ผู้พิมพ์และบรรรณาธิการขอขอบคณุเป็นพเิศษต่อเดก็และยุวชน 1822  คน ทีช่่วยเหลือสนบัสนนุ
ในการตอบค�าถามของเรา  และพดูอย่างเปดิเผยในเรือ่งชีวติของเดก็ที่

ท�างาน  ความคดิเหน็ ความฝัน และความปรารถนา รวมทั้งขอ้เสนอที่ให้มา
เป็นปัจจยัทีท่�าใหเ้ราท�างานส�าเร็จได้ นอกจากนี้ ขอขอบคณุเดก็และยุวชน
ทกุคนของ  คณะกรรมการทีเ่ข้าร่วมซึ่งเป็นผูท้�าหนา้ที่ใหค้�าแนะน�า  คน้ควา้

และสนบัสนนุอยูต่ลอดเวลา
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ขอ้มลูเพิ่มเติมอืน่ๆ 
เดก็ๆดไูด้จากรายงานส�าหรับผู้ใหญ!่


