สิทธิเด็ก
เด็กทุกคนทีเ่ กิดมา ต้องการความรักและความเอาใจใส่จากพ่อแม่และผู้ใหญ่ในสังคม นอกจากนี้พ่อแม่ ผูใ้ หญ่ก็จะต้อง
ปฏิบัตติ อ่ เด็กในฐานะที่เป็นมนุษย์ดว้ ยกัน ต้องไม่ดูถูกเหยียดหยามเด็กที่มีเชื้อชาติ หรือสีผวิ หรือมีฐานะแตกต่างไปจาก
ตน ไม่ว่าจะใช้ความรุนแรงรูปแบบต่างๆ ต่อเด็ก พ่อแม่หรือผูใ้ หญ่ต้องทาตัวเป็นตัวอย่างที่ดีและกระทาในสิ่งที่จะเป็น
ประโยชน์ตอ่ เด็ก ทั้งนี้เพื่อทาให้เด็กอยูใ่ นสังคมอย่างมีความสุขและเติบโตเป็นคนดีของสังคม
สิทธิขั้นพื้นฐานของเด็ก
เด็กทุกคนไม่ว่าจะเป็นเด็กที่ดอ้ ยโอกาสในลักษณะใดก็ตาม เช่น เด็ก
พิการ เด็กที่ถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน เด็กถูกทารุณกรรม เด็กทีถ่ ูกใช้
แรงงานอย่างผิดกฎหมาย และโสเภณีเด็ก จะต้องได้รับสิทธิพื้นฐาน 4
ประการ ดังนี้
1. สิทธิในการมีชวี ิต เด็กทุกคนเมื่อเกิดมาแล้วจะมีสทิ ธิที่จะมีชวี ิตอยู่ไม่
ว่าจะเกิดมามีรา่ งกายที่สมบูรณ์หรือไม่กต็ าม โดยเด็กทีเ่ กิดมาต้องได้รับ
การจดทะเบียนการเกิด มีสิทธิที่จะได้รับการเลีย้ งดูอย่างดีที่สุด ทั้งด้าน
สุขภาพร่างกาย จิตใจ ที่พักอาศัย โภชนาการและการบริการทาง
การแพทย์เมื่อป่วยไข้ โดยบิดา มารดา ญาติพ่ีนอ้ งหรือรัฐ เพื่อให้อยู่รอดและเจริญเติบโต สิทธิในการมีชีวิต เช่น สิทธิรับ
วัคซีนป้องกันโรคต่างๆ สิทธิที่จะได้รบั อาหารในปริมาณที่เพียงพอและสะอาด สิทธิที่จะได้รบั ปัจจัยพื้นฐานที่จาเป็นต่อ
การดารงชีวิต เช่น อาหาร ทีอ่ ยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค เป็นต้น
2. สิทธิที่จะได้รบั การคุ้มครองจากกฎหมาย เป็นสิทธิทเี่ ด็กได้รับปกป้องคุม้ ครองจากการทารุณกรรมทุกรูปแบบ เช่น
- การทารุณกรรมทางร่างกาย เป็นการกระทาต่อร่างกายเด็กที่เกิดจากการถูกทาโทษที่รุนแรงเกินไป ทาให้เด็กได้รับ
ความเจ็บปวด เกิดบาดแผล หรือรอยฟกซ้า เช่น เฆี่ยนตี ตบ เตะ ต่อย กระชาก กักขัง จับมัด เป็นต้น
- การทารุณกรรมทางด้านจิตใจ เป็นการกระทาที่แสดงด้วยวาจาหรือท่าทาง ทาให้เด็กรู้สกึ ขาดความรัก น้อยใจ เสียใจ
เกิดความหวาดระแวง เกิดความรู้สกึ ไม่ดตี อ่ ตนเอง เช่น การดุด่า ตะคอก ประจาน เป็นต้น ซึ่งการกระทาดังกล่าวมี
ความรุนcรงมากกว่าการว่ากล่าวตักเตือนหรือสั่งสอนโดยปกติ – การล่วงเกินทางเพศ เป็นการกระทาที่หาประโยชน์
ทางเพศกับเด็ก โดยที่เด็กไม่รู้สึกว่าเดือดร้อนเพราะไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้น แต่จะทาให้เด็กเกิดการเรียนรู้และ
พัฒนาการทางบุคลิกภาพที่ผิดปกติ เช่น การแอบดูเด็กขณะที่อาบน้า การมีเพศสัมพันธ์กับเด็ก เป็นต้น

- การใช้แรงงานเด็ก เป็นการแสวงหาผลประโยชน์จากการทางานของเด็ก ทาให้เด็กขาดการเรียนรู้ การศึกษา การ
พัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ ศีลธรรมและสังคมของเด็ก ในปัจจุบันกฎหมายแรงงานของไทยกาหนดตาม
พระราชบัญญัติ
3. สิทธิในด้านพัฒนาการ เด็กทุกคนจะได้รับสิทธิให้มีสภาพความเป็นอยูท่ ี่เหมาะสมกับพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ
สังคม รวมถึงความต้องการ ความพึงพอใจ และความสุขของเด็ก ได้แก่ การมีสว่ นร่วมในกิจกรรมครอบครัว ของ
โรงเรียน และสังคมที่เด็กอยู่ได้อย่างมีความสุข ได้มโี อกาสเล่น พักผ่อน ได้รับข้อมูลข่าวสาร มีอิสระในการคิดและการ
แสดงออก ได้รับการกล่อมเกลาทางด้านจิตใจ ความรู้ ความคิดที่เหมาะสมกับวัย ที่สาคัญที่สุด เด็กทุกคนต้องได้รับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี
4. สิทธิในการมีสว่ นร่วม เป็นสิทธิที่ให้ความสาคัญกับการแสดงออกทั้งในด้านความคิดและการกระทาของเด็ก ในการ
เป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่อาศัยอยู่ รวมทัง้ สิทธิในการปกป้องเรียกร้องผลกระทบทีเ่ กิดกับชีวิตความเป็นอยู่ของเด็ก ด้วย
การอนุญาตให้เด็กได้มีสว่ นร่วมในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตนเองและสามารถแสดงความคิดเห็นโดยไม่
กระทบสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น
แนวทางการแก้ไขการละเมิดสิทฺธเิ ด็ก
1. การสร้างความรักความอบอุ่นให้เกิดในครอบครัว
2. การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้ทกุ ในสังคม
3. ช่วยกันแจ้งเบาะแสการทารุณเด็กให้เจ้าหน้าที่ทราบ
4. ผูใ้ หญ่ควรเป็นแบบอย่างที่ดี พูดจาอ่อนโยนไม่ทอดทิง้ พร้อมยืนเคียงข้าง ให้กาลังใจเด็กที่ประสบปัญหา
หน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือเด็ก
หน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือเด็ก มีดังนี้
1. มูลนิธิคุ้มครองเด็ก จัดตัง้ เพื่อให้การป้องกัน คุ้มครอง ช่วยเหลือ ฟื้นฟู และพัฒนาเด็กไทยที่ประสบภาวะทุกข์ยาก ถูก
ทอดทิ้งในสังคม
2. มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก เป็นโครงการหนึ่งของมูลนิธิเด็ก จนกระทั่งได้ก่อตั้งเป็นมูลนิธศิ ูนย์พทิ ักษ์เด็ก เมื่อ พ.ศ.
2540 มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ ปกป้อง คุม้ ครองเด็กทีถ่ ูกละเมิดสิทธิตงั้ แต่แรกเกิดจนถึงอายุ 18 ปี เช่น การถูกทา

ร้ายร่างกาย การถูกละเมิดล่วงเกินทางเพศ การล่อล่วงบังคับให้คา้ ประเวณี การใช้แรงงานเด็กอย่างไม่เป็นธรรม เป็น
ต้น
3. มูลนิธิปวีณา หงสกุล เป็นมูลนิธิที่จัดตัง้ ขึน้ เพื่อช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ดอ้ ยโอกาส ที่ถกู ละเมิดสิทธิ ถูกทารุณกรรม
ในรูปแบบต่างๆ ตลอดจนการฟื้นฟูด้านร่างกายและจิตใจ กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกับสิทธิเด็ก บทบัญญัตขิ องกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับสิทธิเด็ก ทีไ่ ด้กาหนดไว้เพื่อคุ้มครองเด็กในประเทศไทย ที่สาคัญ ได้แก่
1. บทบัญญัติเกี่ยวกับการพิทักษ์คมุ้ ครองสิทธิเด็ก บทบัญญัตใิ นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
ได้กาหนดเรื่องทีเ่ กี่ยวข้องกับเด็กไว้มากมาย ซึ่งรวมทั้งเด็กปกติ เด็กพิการ ทุพพลภาพ และเด็กด้อยโอกาสในสังคม
2. อนุสัญญาสิทธิเด็ก ซึ่งประเทศไทยให้การรับรองไว้ใน พ.ศ. 2535 3. กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิ
เด็กโดยทั่วไป เช่น กฎหมายแรงงานและพระราชบัญญัตกิ ารปราบปรามการค้าประเวณี มีบทบัญญัตไิ ม่ให้ใช้บริการต่อ
เด็กหรือผูเ้ ยาว์ โดยมีโทษตามกฎหมาย
กฎหมายสิทธิเด็ก มีท่มี าจากอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
(Convention on the Rights of the Child) ซึ่งเป็นกฎหมายระหว่าง
ประเทศที่ได้กาหนดสิทธิพื้นฐานของเด็กไว้ 4 ประการ คือ
1. สิทธิ ที่จะมีชีวิตรอด เป็นสิทธิที่จะได้รบั การเลี้ยงดูทั้งทางร่างกาย
จิตใจ ตลอดจนที่อยูอ่ าศัยให้เกิดความปลอดภัย และต้องได้รับการดูแล
ด้านสุขภาพจากบริการทางการแพทย์
2. สิทธิที่จะได้รบั การพัฒนา เด็กทุกคนต้องได้รับสิทธิรับการศึกษาที่ดี ได้รับโภชนาการที่เหมาะสม
3. สิทธิ ที่จะได้รบั ความคุม้ ครอง เป็นสิทธิที่เด็กทุกคนจะได้รับความคุ้มครองให้รอดพ้นจากการทารุณทุกรูปแบบ เช่น
การทาร้าย การนาไปขาย ใช้แรงงานเด็ก หรือแสวงหาประโยชน์มิชอบจากเด็ก
4. สิทธิ ที่ในการมีสว่ นร่วม มีสทิ ธิที่จะแสดงออกและแสดงความคิดเห็นต่อสังคมในเรื่องที่มีผลกระทบกับเด็ก กฎหมาย
สิทธิเด็กดังกล่าวปัจจุบันหลายประเทศได้ยอมรับและนามาอนุวัตบิ ัญญัติ เป็นกฎหมายภายในของแต่ละประเทศสมาชิก
เป็นจานวนมาก และประเทศไทยก็รับหลักการดังกล่าวมาบัญญัตเิ ป็นกฎหมายภายในชื่อว่า พระราชบัญญัติคุ้มครอง
เด็ก พ.ศ.2546 พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองเด็ก พ.ศ.2546 ได้บญ
ั ญัตหิ ลักเกณฑ์ในการสงเคราะห์คุ้มครองสวัสดิภาพและ
ป้องกันการละเมิด สิทธิเด็กไว้หลายประการ ครอบคลุมสิทธิเด็กตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กข้างต้น
โดยสรุปประเด็นสาคัญดังนี้

1. คณะ กรรมการคุม้ ครองเด็ก กฎหมายกาหนดให้มีคณะกรรมการทาหน้าที่ดาเนินการและให้คาปรึกษาแก่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ในเรื่องการสงเคราะห์คมุ้ ครองสวัสดิภาพ และส่งเสริมความประพฤติเด็กเพื่อดาเนินการให้การคุ้มครองสิทธิ
เด็กเกิดเป็น รูปธรรมและมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
2. การ ปกป้องคุ้มครองเด็ก กฎหมายได้กาหนดหน้าที่ของผู้ปกครองและบุคคลผู้เกี่ยวข้องให้ตอ้ งปฏิบัติตอ่ เด็กที่
เหมาะสมไว้อย่างชัดเจน และผูฝ้ า่ ฝืนย่อมมีโทษทั้งทางปกครองและทางอาญา เช่น ผู้ปกครอง กฎหมายกาหนดหน้าที่
ต้องให้การอุปการะเลีย้ งดู อบรมสั่งสอน และพัฒนาเด็กที่อยูใ่ นความปกครองดูแลของตน ตามสมควรแก่
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมแห่งท้องถิ่น และต้องคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กที่อยูใ่ นความปกครองดูแลของตนมิ
ให้ตกอยู่ใน ภาวะอันน่าจะเกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ ผูป้ กครองต้องไม่กระทาการดังต่อไปนี้
(1) ทอดทิ้งเด็กไว้ในสถานรับเลีย้ งเด็ก หรือสถานพยาบาล หรือไว้กบั บุคคลที่รบั จ้างเลีย้ งเด็ก หรือที่สาธารณะ หรือ
สถานที่ใด โดยเจตนาที่จะไม่รับเด็กกลับคืน
(2) ละทิ้งเด็กไว้ ณ สถานที่ใดๆ โดยไม่จดั ให้มีการป้องกันดูแลสวัสดิภาพ หรือให้การเลี้ยงดูทเี่ หมาะสม
(3) จงใจหรือละเลยไม่ให้ส่งิ ที่จาเป็นแก่การดารงชีวิต หรือสุขภาพอนามัยจนน่าจะเกิดอันตรายแก่รา่ งกายหรือจิตใจของ
เด็ก
(4) ปฏิบัตติ อ่ เด็กในลักษณะที่เป็นการขัดขวางการเจริญเติบโต หรือพัฒนาการของเด็ก
(5) ปฏิบัตติ อ่ เด็กในลักษณะที่เป็นการเลีย้ งดูโดยมิชอบ บุคคลทั่วไป
กฎหมายบัญญัตหิ ้ามมิให้ผู้ใดกระทาการดังต่อไปนี้ ไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่กต็ าม คือ
(1) กระทาหรือละเว้นการกระทาอันเป็นการทารุณกรรมต่อร่างกายหรือจิตใจของเด็ก
(2) จงใจหรือละเลยไม่ให้สิ่งจาเป็นแก่การดารงชีวิต หรือการรักษาพยาบาลแก่เด็กที่อยู่ในความดูแลของตน จนน่าจะ
เกิดอันตรายแก่รา่ งกายหรือจิตใจของเด็ก
(3) บังคับ ขู่เข็ญ ชักจูง ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควร หรือน่าจะทาให้เด็กมีความประพฤติเสี่ยงต่อ
การกระทาผิด
(4) โฆษณาทางสื่อมวลชนหรือเผยแพร่ดว้ ยประการใด เพื่อรับเด็กหรือยกเด็กให้แก่บุคคลอื่นที่มิใช่ญาติของเด็ก เว้นแต่
เป็นการกระทาของทางราชการ หรือได้รับอนุญาตจากทางราชการแล้ว

(5) บังคับ ขู่เข็ญ ชักจูง ส่งเสริม ยินยอม หรือกระทาด้วยประการใดให้เด็กไปเป็นขอทาน เด็กเร่ร่อน หรือใช้เด็กเป็น
เครื่องมือในการขอทาน หรือการกระทาผิด หรือกระทาด้วยประการใดอันเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากเด็ก
(6) ใช้ จ้าง หรือวานเด็กให้ทางาน หรือกระทาการอันอาจเป็นอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ มีผลกระทบต่อการ
เจริญเติบโต หรือขัดขวางต่อพัฒนาการของเด็ก
(7) บังคับ ขู่เข็ญ ใช้ ชักจูง ยุยง ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กเล่นกีฬา หรือให้กระทาการใด เพื่อแสวงหาประโยชน์ทาง
การค้าอันมีลักษณะเป็นการขัดขวางต่อการเจริญเติบโต หรือพัฒนาการของเด็ก หรือมีลักษณะเป็นการทารุณกรรมต่อ
เด็ก
(8) ใช้หรือยินยอมให้เด็กเล่นการพนันไม่วา่ ชนิดใด หรือเข้าไปในสถานที่เล่นการพนัน สถานค้าประเวณี หรือสถานที่ที่
ห้ามมิให้เด็กเข้า
(9) บังคับ ขู่เข็ญ ใช้ ชักจูง ยุยง ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กแสดงหรือกระทาการอันมีลักษณะลามกอนาจาร ไม่ว่าจะ
เป็นไปเพื่อให้ได้มาซึ่งค่าตอบแทนหรือเพื่อการใด
(10) จาหน่าย แลกเปลี่ยน หรือให้สุราหรือบุหรี่แก่เด็ก เว้นแต่การปฏิบัติทางการแพทย์
(11) ห้ามโฆษณาหรือเผยแพร่ทางสื่อมวลชนหรือสื่อสารสนเทศประเภทใด ซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กหรือผูป้ กครอง โดย
เจตนาที่จะทาให้เกิดความเสียหายแก่จิตใจ ชื่อเสียง เกียรติคุณ หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดของเด็ก หรือเพื่อแสวงหา
ประโยชน์สาหรับตนเองหรือผูอ้ ื่นโดยมิชอบ กฎหมาย คุ้มครองเด็กมีบทลงโทษผูฝ้ า่ ฝืนข้อห้ามดังกล่าวเป็นการเฉพาะอยู่
แล้ว แต่อย่างไรก็ตาม หากมีกฎหมายอื่นที่มีโทษหนักกว่าต้องลงโทษตามกฎหมายนัน้ เช่น การทารุณเด็กได้รับอันตราย
สาหัสหรือตายก็ตอ้ งรับโทษตามประมวลกฎหมายอาญาฐาน ทาร้ายร่างกายผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส หรือฐานฆ่าคน
ตายโดยเจตนา ซึ่งมีโทษจาคุกหกเดือนถึงสิบปี หรือโทษประหารชีวิต แล้วแต่กรณี
นอกจากนี้ กฎหมายยังกาหนดหน้าที่ของผู้พบเห็นหรือประสบพฤติการณ์ที่มีการทาทารุณกรรม ต่อเด็กให้รีบแจ้งหรือ
รายงานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานฝ่ายปกครอง หรือผูม้ ีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รบั
แจ้งเหตุแล้วพนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจเข้า ตรวจค้นและมีอานาจแยกตัวเด็กจากครอบครัวของเด็กเพื่อคุม้ ครองสวัสดิ
ภาพเด็ก ได้โดยเร็วที่สุด และกฎหมายก็บัญญัติคุ้มครองผู้แจ้งเหตุที่กระทาโดยสุจริตให้ได้รับความคุ้ม ครองไม่ตอ้ งรับ
ผิดทั้งทางแพ่ง ทางอาญา หรือทางปกครองแต่อย่างใด
มาร่วมกันปกป้องเด็ก ซึ่งเปรียบเหมือนผ้าขาวและจะเป็นอนาคตของประเทศไทยต่อไป ให้อยู่อย่างมีความสุข
ตามสิทธิท่เี ขาพึงจะได้กันครับ

