กฎหมายน่่ารู้้�
โดย สำำ�นัักกฎหมาย*

การคุ้้�มครอง

สิิทธิิเด็็ก

ในสัังคมไทย

ป

ระเทศไทยได้้มีีการบััญญััติิกฎหมาย๒ เพื่่�อให้้ความ
คุ้้�มครองเด็็กไม่่ว่่าจะเป็็นการให้้ความคุ้้�มครองแก่่
สิิทธิิขั้้�นพื้้�นฐานทั่่�วไปในฐานะที่่�เด็็กเป็็นประธานแห่่งสิิทธิิที่่�
ไม่่อาจละเมิิดได้้ และการคุ้้�มครองเด็็กในกรณีีที่่�เป็็นผู้้�กระทำำ�ผิิด
ทางอาญาให้้ได้้รับั การปฏิิบัติั อิ ย่่างถููกต้้องเหมาะสม รวมถึึงการ
ให้้ความคุ้้�มครองแก่่สวััสดิิภาพทั่่�วไปในฐานะที่่�เด็็กคืือประชากร
ซึ่่�งเป็็นกำำ�ลัังสำำ�คััญในอนาคตของชาติิ อย่่างไรก็็ตาม การบัังคัับใช้้
กฎหมายเพื่่อ� คุ้้�มครองสิิทธิิเด็็กแต่่ละฉบัับมีีเจตนารมณ์์แตกต่่าง
กัั นไป ดัั ง นั้้� น การคุ้้�มครองสิิ ทธิิเ ด็็ก ที่่� มีีความสอดคล้้องกัับ
เจตนารมณ์์ของกฎหมายเพื่่อ� ให้้เกิิดประสิิทธิิภาพสููงสุุด และเป็็นไป
เพื่่�อประโยชน์์สููงสุุดของเด็็กอย่่างแท้้จริิงจึึงเป็็นไปได้้ยากยิ่่�ง
ในสภาวะที่่� ผู้้�บัั ง คัั บ ใช้้ ก ฎหมายยัั ง ขาดความรู้้� ค วามเข้้ า ใจที่่�
ถููกต้้องเกี่่ย� วกัับแนวคิิดและสาระสำำ�คัญ
ั ของหลัักประโยชน์์สูงู สุุด
ซึ่่�งย่่อมส่่งผลกระทบโดยตรงต่่อประสิิทธิิภาพในการคุ้้�มครอง
สิิทธิิเด็็กภายใต้้สถานการณ์์ต่่าง ๆ อย่่างไม่่อาจหลีีกเลี่่�ยงได้้
นอกจากนี้้� ในสัังคมที่่�เด็็กถืือเป็็นส่่วนหนึ่่ง� ของครอบครััว
ชุุมชน และประเทศนั้้�น การบัังคัับใช้้กฎหมายเพื่่�อคุ้้�มครองเด็็ก
จำำ�เป็็นที่่�จะต้้องกระทำำ�อย่่างระมััดระวััง โดยคำำ�นึึงถึึง “ขอบเขต”
และ “ดุุลยภาพ” ของการคุ้้�มครองสิิทธิิเด็็กกัับการรัักษาความสงบ
เรีียบร้้อยและศีีลธรรมอัันดีีของประชาชนควบคู่่�กัันไปเพื่่�อไม่่ให้้
กระทบต่่อสิิทธิิของบุุคคลอื่่�น หรืือกระทบต่่อการอยู่่�ร่่วมกััน
ของคนในสัังคม การคุ้้�มครองสิิทธิิเด็็กในฐานะที่่�เด็็กเป็็นประธาน

แห่่งสิิทธิิ มีีแนวคิิดที่่�พััฒนามาจากหลัักสิิทธิิมนุุษยชน และมีี
การพััฒนาเรื่่�อยมาจนกลายเป็็นตราสารระหว่่างประเทศ หรืือ
กฎหมายระหว่่างประเทศที่่�เป็็นลายลัักษณ์์อัักษรภายใต้้ชื่่�อ
“อนุุสััญญาว่่าด้้วยสิิทธิิเด็็ก ค.ศ. ๑๙๘๙” กล่่าวคืือ
๑. อนุุสัญ
ั ญาว่่าด้้วยสิิทธิิเด็็ก ค.ศ. ๑๙๘๙ (The U.N.
Convention on the Rights of the Child 1989)๓
อนุุสััญญาว่่าด้้วยสิิทธิิเด็็ก ถืือได้้ว่่าเป็็นกฎหมาย
ระหว่่างประเทศฉบัับแรกที่่�มีีผลบัังคัับให้้รััฐภาคีีจะต้้องปฏิิบััติิ
ตามในการให้้ความคุ้้�มครองและส่่งเสริิมเด็็กในขั้้�นพื้้�นฐาน
ได้้อย่่างแท้้จริิง เนื่่�องจากการคุ้้�มครองเด็็กในปฏิิญญาแห่่ง
กรุุงเจนีีวาว่่าด้้วยสิิทธิิเด็็ก ค.ศ. ๑๙๒๔ ปฏิิญญาว่่าด้้วยสิิทธิิเด็็ก
ค.ศ. ๑๙๔๘ และปฏิิญญาสากลว่่าด้้วยสิิทธิิเด็็ก ค.ศ. ๑๙๕๙ นั้้�น
เป็็นเพีียงถ้้อยแถลงในส่่วนหลัักการทั่่�วไปเท่่านั้้�น โดยเป็็นเพีียง
ข้้อผููกพัันทางศีีลธรรมและทางการเมืืองจึึงยัังไม่่มีีผลผููกพััน
ในทางกฎหมาย อนุุสัญ
ั ญาว่่าด้้วยสิิทธิิเด็็ก ค.ศ. ๑๙๘๙ มีีเนื้้�อหา
เป็็นการยกระดัับการให้้ความคุ้้�มครองแก่่เด็็กในฐานะเป็็น
“สิิทธิิเด็็ดขาด” อัันไม่่สามารถจำำ�กััดและละเมิิดสิิทธิิของเด็็ก
โดยวางหลัั ก ให้้ ก ารกระทำำ� ใดอัั น เกี่่� ย วข้้ อ งกัั บ เด็็ ก จะต้้ อ ง
พิิจารณา “ประโยชน์์สููงสุุดของเด็็ก” เป็็นพื้้�นฐานเบื้้�องต้้น รวมถึึง
กำำ� หนดมาตรฐานขั้้� น ต่ำำ�� ให้้ แ ก่่ รัั ฐ ภาคีี ในการจัั ด มาตรการ
คุ้้�มครองเด็็กให้้มีมี าตรฐานเทีียบเท่่า หรืือดีีกว่่าอนุุสัญ
ั ญาว่่าด้้วย
สิิทธิิเด็็กเพื่่อ� เป็็นหลัักประกัันสิิทธิิขั้้น� พื้้�นฐานให้้แก่่เด็็ก และเพื่่อ�

พัันธุ์์�ทิิพา หอมทิิพย์์, วิิทยากรชำำ�นาญการ สำำ�นัักกฎหมาย สำำ�นัักงานเลขาธิิการวุุฒิิสภา.
มาตาลัักษณ์์ เสรเมธากุุล, งานวิิจัยั ฉบัับสมบููรณ์์โครงการวิิจัยั เรื่่อ� ง “หลัักการคุ้้�มครองสิิทธิิเด็็กภายใต้้แนวคิิดเกี่่ย� วกัับประโยชน์์สูงู สุุดของเด็็ก,”
พิิมพ์์ครั้้�งที่่� ๑ พฤศจิิกายน ๒๕๖๒, (พิิมพ์์ที่่� บริิษััทโรงพิิมพ์์เดืือนตุุลา จำำ�กััด), น.๑-๓.
๓
เพิ่่�งอ้้าง, น.๕๐-๕๔.
๑
๒
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ให้้การกระทำำ�ใด ๆ ของรััฐเป็็นไปอย่่างสอดคล้้องกัับเจตนารมณ์์
ของอนุุสััญญาฯ
๒. อนุุสััญญาว่่าด้้วยสิิทธิิเด็็ก ค.ศ. ๑๙๘๙ มีีหลัักการ
สำำ�คััญ ๒ ประการ คืือ
		 ๑) สิิทธิิของเด็็กนั้้�นไม่่ใช่่เรื่่อ� งที่่�รัฐั หรืือใครให้้แก่่เด็็ก
แต่่เป็็นสิิทธิิของเด็็กทุุกคนที่่�มีีติิดตััวมาตั้้�งแต่่เกิิด ซึ่่�งอนุุสััญญา
ใช้้คำ�ว่
ำ ่า “สิิทธิิติิดตััว” (inherent rights) ดัังนั้้�น เด็็กจึึงเป็็นผู้้�มีี
สิิ ท ธิิ ที่่� ไ ม่่ มีี ผู้้� ใ ดสามารถไปตัั ด ทอนหรืือจำำ�กัั ด การใช้้ สิิ ท ธิิ
อัันชอบธรรมของเด็็กหรืือละเมิิดสิิทธิิของเด็็กได้้
๒) ในการดำำ�เนิินการต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวกัับเด็็กจะต้้อง
คำำ�นึึงถึึงสิิทธิิเด็็ก และที่่�สำำ�คัญ
ั ที่่�สุดุ คืือต้้องยึึดถืือหลัักประโยชน์์
สููงสุุดของเด็็ก (The Best Interest of the Child) เป็็น
ข้้อพิิจารณาในการดำำ�เนิินการ
ทั้้� ง นี้้�  คำำ�ว่่ า “เด็็ ก ” ปัั จจุุ บัั น เป็็ น ที่่� ย อมรัั บ กัั น ทั่่� ว ไป
ในตราสารทางกฎหมายระหว่่างประเทศว่่า หมายถึึง บุุคคล
ทุุกคนที่่�มีีอายุุต่ำำ��กว่่า ๑๘ ปีี โดยอนุุสััญญาว่่าด้้วยสิิทธิิเด็็กให้้
คำำ�นิิยาม “เด็็ก” ไว้้ในข้้อ ๑ ว่่า “เพื่่�อความมุ่่�งประสงค์์ของ
อนุุสััญญานี้้� เด็็ก หมายถึึง มนุุษย์์ทุุกคนที่่�มีีอายุุต่ำ�ำ� กว่่า ๑๘ ปีี
เว้้นแต่่จะบรรลุุนิิติิภาวะก่่อนหน้้านั้้�นตามกฎหมายที่่�ใช้้บัังคัับ
แก่่เด็็กนั้้�น” ซึ่่�งจากคำำ�นิิยามดัังกล่่าวส่่งผลให้้มนุุษย์์ทุุกคน
ที่่�มีีอายุุต่ำ�ำ� กว่่า ๑๘ ปีี อยู่่�ในความหมายของคำำ�ว่่า “เด็็ก” ทั้้�งสิ้้�น
เว้้นแต่่จะบรรลุุนิติิ ิภาวะตามกฎหมายของแต่่ประเทศที่่�ใช้้อยู่่�
อนุุสัญ
ั ญาฯ ได้้กำ�ำ หนดพัันธกรณีีให้้ประเทศภาคีีสมาชิิก
ต้้ อ งดำำ� เนิิ น การคุ้้�มครองสิิ ท ธิิ เ ด็็ ก โดยจำำ� แนกการคุ้้�มครอง
สิิทธิิเด็็กออกเป็็น ๔ ประการ ดัังนี้้�
๑) สิิ ท ธิิ ใ นการมีี ชีี วิิ ต และการอยู่่�รอด (Right of
Survival) คืือ สิิทธิิของเด็็กที่่�คลอดออกมาแล้้วจะต้้องมีีชีีวิิต
อยู่่�รอดอย่่างปลอดภััย ซึ่่�งอนุุสััญญาฯ กำำ�หนดว่่ารััฐภาคีีรัับรองว่่า
เด็็กทุุกคนมีีสิทิ ธิิที่่ติ� ดิ ตััวมาตั้้ง� แต่่เกิิดที่่�จะมีีชีวิี ติ และรััฐภาคีีต้อ้ ง
ประกัันอย่่างเต็็มที่่�เท่่าที่่�จะทำำ�ได้้ให้้มีกี ารอยู่่�รอดและการพััฒนา
ของเด็็กทุุกคน โดยกำำ�หนดว่่าเด็็กมีีสิิทธิิที่่�จะได้้รัับการเลี้้�ยงดูู
ไม่่ว่่าจากบิิดา มารดา ญาติิพี่่�น้้อง หรืือรััฐ เพื่่�อให้้อยู่่�รอด และ
เจริิญเติิบโต มีีมาตรฐานความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีเพีียงพอตามฐานะ ซึ่่�ง
หากครอบครััวไม่่สามารถจะดำำ�เนิินการได้้ตามมาตรฐานขั้้น� ต่ำำ�� 

รััฐต้้องเข้้าไปให้้การช่่วยเหลืือ
๒) สิิทธิิในการได้้รัับการปกป้้องคุ้้�มครอง (Right of
Protection) จากการกระทำำ�ในทุุกรููปแบบที่่�อาจเป็็นอัันตราย
ต่่ อเด็็ ก โดยรัั ฐ ภาคีี จ ะต้้ องให้้ การส่่ งเสริิ ม สนัั บสนุุ น และ
ช่่วยเหลืือเด็็กทุุกคนอย่่างเสมอภาคและเท่่าเทีียมกััน โดยไม่่เลืือก
ปฏิิบััติิ ทั้้�งนี้้� เด็็กมีีสิิทธิิได้้รัับการคุ้้�มครองจากโรคภััยต่่าง ๆ
ตามมาตรฐานสาธารณสุุขที่่�ดีีที่่�สุุดเท่่าที่่�จะเป็็นไปได้้
๓) 	สิิทธิิในการพััฒนา (Right of Development)
การพััฒนาตนเองของเด็็กมุ่่�งเน้้นทั้้�งด้้านการพััฒนาทางร่่างกาย
และสติิปัญ
ั ญา ทั้้�งนี้้� การพััฒนาทางด้้านร่่างกายนั้้�น อนุุสัญ
ั ญาฯ
มุ่่�งที่่� ก ารเลี้้� ย งดูู เ ด็็ ก โดยพ่่ อ แม่่ ห รืือรัั ฐ ในบางกรณีี โดยเด็็ ก
มีีสิิทธิิที่่�จะมีีความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีี และมีีมาตรฐานเพีียงพอต่่อการ
พััฒนาการของเด็็กทั้้�งทางร่่างกาย จิิตใจ สติิปัญ
ั ญา ศีีลธรรมและ
ทางสัังคม
๔) 	สิิทธิิในการมีีส่่วนร่่วม (Right of Participation)
การมีีส่่วนร่่วมของเด็็กในรููปแบบต่่าง ๆ เปิิดโอกาสให้้เด็็กได้้
แสดงความคิิดเห็็น ซึ่่�งอนุุสััญญาฯ มุ่่�งเน้้นถึึงสิิทธิิในการแสดง
ความคิิดเห็็นของเด็็กโดยเสรีีในทุุกเรื่่�องที่่�มีีผลกระทบต่่อเด็็ก
โดยรััฐภาคีีต้้องดำำ�เนิินมาตรการให้้เด็็กได้้แสดงความคิิดเห็็น
และต้้องให้้น้ำำ��หนัักต่่อความคิิดเห็็นนั้้�นตามควรแก่่อายุุและ
วุุฒิิภาวะของเด็็กด้้วย
๓. การประกาศใช้้กฎหมายสิิทธิิเด็็กในประเทศไทย๔
ประเทศไทยเป็็นหนึ่่�งในประเทศภาคีีสมาชิิกของ
อนุุสััญญาว่่าด้้วยสิิทธิิเด็็กฯ ที่่�ได้้รัับหลัักการดัังกล่่าวมาบััญญััติิ
เป็็นกฎหมายภายใน โดยใช้้ชื่่�อว่่าพระราชบััญญััติิคุ้้�มครองเด็็ก
พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่่�งได้้บััญญััติิหลัักเกณฑ์์ในการสงเคราะห์์คุ้้�มครอง
สวััสดิิภาพและป้้องกัันการละเมิิดสิิทธิิเด็็กไว้้หลายประการ ทั้้�งนี้้�
โดยครอบคลุุมสิิทธิิเด็็กตามอนุุสัญ
ั ญาว่่าด้้วยสิิทธิิเด็็กฯ โดยสรุุป
ประเด็็นสำำ�คััญได้้ ดัังนี้้�
๑) คณะกรรมการคุ้้�มครองเด็็ก กำำ�หนดให้้มีีคณะ
กรรมการทำำ�หน้้าที่่�ดำำ�เนิินการและให้้คำำ�ปรึึกษาแก่่หน่่วยงานที่่�
เกี่่ย� วข้้องในเรื่่อ� งการสงเคราะห์์คุ้้�มครองสวััสดิิภาพและส่่งเสริิม
ความประพฤติิเด็็ก เพื่่�อดำำ�เนิินการให้้การคุ้้�มครองสิิทธิิเด็็ก
เกิิดเป็็นรููปธรรมและมีีประสิิทธิิภาพอย่่างต่่อเนื่่�อง

ฟ้้าดาว คงนคร, “สิิทธิิเด็็กตามบทบััญญััติิของรััฐธรรมนููญ,” สืืบค้้นเมื่่�อวัันที่่� ๒๑ กัันยายน ๒๕๖๓, https://www.parliament.go.th/ewt
admin/ewt/parliament_parcy/download/article/article_20120821094823.pdf.
๔
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๒) การปกป้้องคุ้้�มครองเด็็ก ได้้กำำ�หนดหน้้าที่่�ของ
ผู้้�ปกครองและบุุคคลผู้้�เกี่่�ยวข้้องให้้ต้้องปฏิิ บััติิต่่อเด็็กอย่่าง
เหมาะสมไว้้อย่่างชััดเจน และผู้้�ฝ่า่ ฝืืนย่่อมมีีโทษทั้้�งทางปกครอง
และทางอาญา เช่่น ผู้ป้� กครองที่่�ต้อ้ งให้้การอุุปการะเลี้้ย� งดููอบรม
สั่่�งสอนและพััฒนาเด็็กที่่�อยู่่�ในความปกครองดููแลของตนตาม
สมควรแก่่ขนบธรรมเนีียมประเพณีีและวััฒนธรรมแห่่งท้้องถิ่่�น
และต้้องคุ้้�มครองสวััสดิิภาพเด็็กที่่�อยู่่�ในความปกครองดููแล
ของตนมิิให้้ตกอยู่่�ในภาวะอัันน่่าจะเกิิดอัันตรายแก่่ร่า่ งกายหรืือ
จิิตใจ 
		 ๓.๑ บทบาทในฐานะของผู้้�เกี่่� ย วข้้ อ งกัั บ การ
คุ้้�มครองสิิทธิิเด็็ก๕
สำำ� หรัั บ บทบาทและการดำำ� เนิิ น การเพื่่� อ
คุ้้�มครองและพิิทัักษ์์สิทิ ธิิเด็็กทั้้�งในด้้านการพััฒนา การคุ้้�มครอง
ป้้องกััน และการแก้้ไขปััญหา จะมุ่่�งเน้้นการพััฒนาเด็็กควบคู่่�
ไปกัับการพััฒนาครอบครััวและการมีีส่่วนร่่วมของชุุมชนและ
สัังคม ตลอดจนการรณรงค์์เผยแพร่่ เพื่่�อส่่งเสริิมและคุ้้�มครอง
มิิให้้มีกี ารละเมิิดสิิทธิิเด็็ก อีีกทั้้�งดำำ�เนิินการโดยใช้้มาตรการทาง
กฎหมายผ่่านกระบวนการยุุติิธรรม บุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเด็็ก
มีีหลายกลุ่่�ม เริ่่�มตั้้ง� แต่่บุุคคลในครอบครััว ชุุมชน โรงเรีียน และ
องค์์กรต่่าง ๆ โดยเฉพาะบุุคคลที่่�ต้อ้ งทำำ�งานกัับเด็็ก ซึ่่ง� มีีบทบาท
หน้้าที่่�ในฐานะ “ผู้้�ให้้สิิทธิิ” จะต้้องเป็็นผู้้�ที่่�มีีเด็็กอยู่่�ในหััวใจ 
รู้้�และตระหนัักในสิิทธิิของเด็็ก โดยคำำ�นึึงถึึงประโยชน์์สููงสุุด
ของเด็็ก และปฏิิบััติิต่่อเด็็กอย่่างเท่่าเทีียมกััน
		 ๓.๒ บทบาทของพ่่อแม่่ผู้้�ปกครอง๖
           พ่่อแม่่ผู้้�ปกครองหรืือกลุ่่�มคนในครอบครััว
ถืือเป็็นกลุ่่�มคนแรกที่่�สำำ�คััญที่่�ต้้องดููแลเด็็กให้้ได้้รัับการดููแล
ตามสิิทธิิที่่�พึึงได้้ตามกฎหมาย อีีกทั้้�งยัังชี้้�แนะในทางที่่�ถููกที่่�ควร
ให้้แก่่เด็็ก ส่่งเสริิมพััฒนาการให้้เด็็กได้้รัับการดููแลเพื่่�อให้้มีีชีีวิิต
รอดอย่่างปลอดภััย พ่่อแม่่ผู้ป้� กครองมีีหน้้าที่่�เลี้้ย� งดููเด็็กให้้เจริิญ
เติิบโตทั้้�งด้้านร่่างกาย จิิตใจ และสัังคม สนัับสนุุนให้้การศึึกษา
เล่่าเรีียนตามความสามารถและสติิปััญญาของบุุตรอย่่างเต็็ม
กำำ�ลัังความสามารถ  ให้้ความรััก ความอบอุ่่�น ความมั่่�นคง
ปลอดภัั ย  มีี ก ารพูู ด จาสื่่� อ สารที่่� ดีี ต่่ อ กัั น  มีี ก ารส่่ ง เสริิ ม
ประสบการณ์์ชีีวิิตให้้เด็็ก ฝึึกให้้รู้้�จัักช่่วยเหลืืองานบ้้าน ฝึึกให้้

เด็็กได้้ตััดสิิ นใจเลืือกด้้วยตนเอง สอนให้้มีีความกตััญญููต่่อ
ผู้้�มีีพระคุุณ สิ่่�งสำำ�คััญที่่�สุุด คืือ พ่่อแม่่ผู้้�ปกครองต้้องทำำ�ตััว
เป็็นตััวอย่่างที่่�ดีีให้้เด็็กได้้เห็็นและเลีียนแบบได้้
		 ๓.๓ บทบาทของครูู๗
ครูู ถืือว่่าเป็็นบุุคคลสำำ�คััญรองลงมาจากพ่่อ
แม่่ ผู้้�ปกครอง และบุุคคลในครอบครััว ที่่�มีบี ทบาทหน้้าที่่�ในการ
ดููแลเด็็ก เพื่่อ� ให้้เด็็กมีีความเจริิญเติิบโต มีีการพััฒนาการทุุกด้้าน
ตามวััย และมีีการเรีียนรู้้�ที่่เ� หมาะสม โดยครููต้อ้ งใช้้กระบวนการ
พััฒนานัักเรีียนอย่่างเป็็นระบบ เริ่่ม� ตั้้ง� แต่่การวิิเคราะห์์ความสามารถ
ของนัั ก เรีี ย นเป็็ น รายคน พัั ฒ นานัั ก เรีี ย นตามความสามารถ
อย่่างเต็็มศัักยภาพ จััดกิิจกรรมการเรีียนการสอนที่่�เต็็มกำำ�ลััง
เต็็มเวลา เต็็มหลัักสููตร ส่่งเสริิมพััฒนาการและการเรีียนรู้้�
ของเด็็กในลัักษณะบููรณาการเชิิงสร้้างสรรค์์ กล่่าวคืือ ให้้เด็็กได้้
พััฒนาด้้านจิิตใจ อารมณ์์ สัังคม และจริิยธรรมไปพร้้อม ๆ กััน
จัั ด กิิ จ กรรมที่่� คำำ�นึึ งถึึงการมีี ส่่ ว นร่่ ว มของเด็็ ก ในการที่่� จ ะ
แสดงความคิิดเห็็น การแสดงออกจากประสาทสััมผััสทั้้�งห้้า
การเคลื่่�อนไหว การเล่่น และการลงมืือกระทำำ�  รวมทั้้�งการ
ปฏิิสััมพัันธ์์กัับเด็็กด้้วยคำำ�พููด กิิริิยาท่่าทางที่่�นุ่่�มนวล อ่่อนโยน
แสดงความรัักและความอบอุ่่�น โดยครููจะต้้องสัังเกต มีีความรู้้�
และเข้้าใจพฤติิกรรมที่่�เป็็นปััญหาและไม่่พึึงประสงค์์ของเด็็ก
ยกตััวอย่่างจากกรณีีครููพี่่เ� ลี้้ย� ง๘ ที่่�ก่อ่ เหตุุทำำ�ร้า้ ย
ร่่างกายเด็็กในโรงเรีียน ซึ่่�งในทางกฎหมายมีีความผิิดในทาง
อาญาฐานเจตนาทำำ�ร้้ายร่่างกายผู้้�อื่่�น และยัังเป็็นความผิิดฐาน
ทารุุณกรรมเด็็ก มีีโทษทั้้�งจำำ�คุกุ และปรัับ ในทางแพ่่ง ผู้้�ปกครอง
อาจสามารถเรีียกร้้องความเสีียหายจากการละเมิิด รวมถึึง
ถืือเป็็นการผิิดสััญญาในการดููแลคุ้้�มครองเด็็กทั้้�งครููที่่ก่� อ่ เหตุุและ
ทางโรงเรีียนอีีกด้้วย ส่่วนครููพี่่�เลี้้�ยงคนอื่่�นที่่�เห็็นเหตุุการณ์์แล้้ว
แต่่ไม่่เข้้าช่่วยเหลืือเด็็กหรืือห้้ามปรามทัักท้้วงผู้้�กระทำำ�ผิดิ  ก็็อาจ
เข้้าข่่ายเป็็นการงดเว้้นไม่่กระทำำ�หน้้าที่่�ดููแลคุ้้�มครองเด็็ก และ
อาจถืือว่่าเป็็นการร่่วมกระทำำ�ผิิดด้้วยเช่่นกััน
จากภาพเหตุุ ก ารณ์์ ใ นกล้้ อ งวงจรปิิ ด ที่่� สื่่� อ
นำำ�เสนอ และคำำ�ขอโทษจากผู้้�กระทำำ�ผิิด ซึ่่�งเห็็นว่่ามีีข้้อเท็็จจริิง
เพีียงพอที่่�จะนำำ�มาแสดงความคิิดเห็็นในทางวิิชาการได้้ในบาง
แง่่มุุมเท่่าที่่�จะไม่่เป็็นการกระทบกระเทืือนต่่อผู้้�เสีียหายซึ่่�งเป็็น

เพิ่่�งอ้้าง, น.๓๖-๓๘.
อ้้างแล้้วเชิิงอรรถที่่� ๓, น.๓๗.
๗
อ้้างแล้้วเชิิงอรรถที่่� ๓, น.๓๘.
๘
กฎหมายพระราชบััญญััติิคุ้้�มครองเด็็กกัับโทษคดีีครููทำำ�ร้้ายร่่างกายเด็็กที่่�ต้้องรู้้�, สืืบค้้นเมี่่�อวัันที่่� ๒๘ กัันยายน ๒๕๖๓, จากเว็็บไซต์์ https://
news.trueid.net/detail/yZXEjwglvP0q.
๕
๖
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เด็็ก และไม่่ก้า้ วล่่วงการทำำ�งานของเจ้้าหน้้าที่่� เพื่่อ� เป็็นอุุทาหรณ์์
แก่่ผู้ป้� กครอง ครูู และโรงเรีียน ซึ่่ง� ทุุกฝ่่ายต่่างมีีหน้้าที่่�อบรม ดููแล 
คุ้้�มครองสวัั ส ดิิ ภ าพของเด็็ ก ในความปกครองดูู แ ลของตน
กล่่าวคืือ ความรัับผิิดของครููพี่่�เลี้้�ยง ในทางคดีีอาญานั้้�น ต้้อง
พิิจารณาถึึงเจตนาในการทำำ�ร้้ายร่่างกายผู้้�อื่่�น พฤติิการณ์์การ
ทำำ�ร้้าย และผลของการกระทำำ�ที่่�เกิิดขึ้้น� หรืือความร้้ายแรงของ
บาดแผลและอาการบาดเจ็็ บ ของผู้้�ถูู ก กระทำำ�ด้้ ว ยว่่ า ได้้ รัั บ
อัันตรายเพีียงใด ใช้้เวลารัักษาอาการนานเท่่าใด หากมีีเจตนา
ใช้้กำำ�ลัังทำำ�ร้้ายผู้้�อื่�่นแล้้วเกิิดเป็็นเพีียงแผลถลอก รอยบวมช้ำำ�� 
บวมแดง ขีีดข่่วน (ไม่่มีีโลหิิตออก) แพทย์์ลงความเห็็นว่่ารัักษา
บาดแผลไม่่กี่่�วัันจึึงหาย ตามแนวคำำ�พิิพากษาศาลฎีีกาที่่�ผ่่านมา
ฉบัับต่่าง ๆ จะวางบรรทััดฐานไว้้ว่่า เป็็นเพีียงความผิิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๙๑ ซึ่่�งบััญญััติิไว้้ว่่า ผู้้�ใดใช้้
กำำ�ลัังทำำ�ร้า้ ยผู้้�อื่น่� โดยไม่่ถึึงอัันตรายแก่่กายหรืือจิิตใจ ต้้องระวาง
โทษจำำ�คุุกไม่่เกิินหนึ่่�งเดืือน หรืือปรัับไม่่หนึ่่�งหมื่่�นบาท  หรืือ
ทั้้�งจำำ�ทั้้�งปรัับ แต่่หากการใช้้กำำ�ลัังทำำ�ร้้ายนั้้�นทำำ�ให้้ผู้้�ถููกกระทำำ�
มีีบาดแผล  โลหิิตไหล  ศาลฎีีกามัักจะถืือว่่าผู้้�ถููกกระทำำ�ได้้รัับ
อัันตรายแก่่กายหรืือจิิตใจ อัันเป็็นความผิิดตามมาตรา ๒๙๕ ซึ่่ง�
บััญญััติว่ิ า่ ผู้ใ้� ดทำำ�ร้า้ ยร่่างกายผู้้�อื่น่� จนเป็็นเหตุุให้้เกิิดอัันตรายแก่่
กายหรืือจิิตใจ ต้้องระวางโทษจำำ�คุุก ไม่่เกิินสองปีี หรืือปรัับ
ไม่่เกิินสี่่�หมื่่�นบาท  หรืือทั้้�งจำำ�ทั้้�งปรัับ อีีกทั้้�งการกระทำำ�ของครูู
ทั้้�งการทำำ�ร้้ายร่่างกายเด็็ก การบัังคัับ ข่่มขู่่�  หรืือใช้้วาจาที่่�

ไม่่เหมาะสม ตามที่่�ปรากฏในข่่าวนั้้�นยัังมีีลัักษณะเป็็น “การ
กระทำำ�หรืือละเว้้นการกระทำำ�อันั เป็็นการทารุุณกรรมต่่อร่่างกาย
หรืือจิิตใจของเด็็ก ไม่่ว่า่ เด็็กจะยิินยอมหรืือไม่่ ซึ่ง่� เป็็นความผิิดตาม
พระราชบััญญััติคุ้้�ิ มครองเด็็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่่ง�
(๑) ประกอบกัั บ มาตรา ๗๘ ต้้ อ งระวางโทษจำำ�คุุ ก ไม่่ เ กิิ น
สามเดืือน หรืือปรัับไม่่เกิินสามหมื่่น� บาท หรืือทั้้�งจำำ�ทั้้ง� ปรัับ และ
การกระทำำ�ความผิิดต่่อเด็็กหนึ่่�งคน หนึ่่�งครั้้�ง ย่่อมเป็็นความผิิด
สำำ�เร็็จหนึ่่�งกรรม หรืือหนึ่่�งกระทง หากมีีพยานหลัักฐานว่่า
ผู้้�กระทำำ�ความผิิดได้้กระทำำ�ต่่อเด็็กหลายราย หรืือหลายครั้้�ง
ย่่อมเป็็นการกระทำำ�ความผิิดหลายกรรมต่่างกััน
		 ส่่วนครููพี่่เ� ลี้้ย� งคนอื่่น� ที่่อ� ยู่่�ภายในห้้องเรีียนที่่เ� กิิดเหตุุ
และเห็็นเหตุุการณ์์นั้้�น หากข้้อเท็็จจริิงปรากฏว่่าครููพี่่�เลี้้�ยง
รายอื่่�นมีีหน้้าที่่�ดููแลเด็็ก ๆ ในชั้้�นอนุุบาลดัังกล่่าว อัันเป็็นหน้้าที่่�
ความรัับผิิดชอบตามสััญญาว่่าจ้้างในงานของตนเอง การที่่�
ครููพี่่�เลี้้�ยงคนอื่่�นที่่�เห็็นเหตุุการณ์์แล้้วไม่่ยอมเข้้าช่่วยเหลืือเด็็ก
หรืือห้้ามปรามทัักท้้วงผู้้�กระทำำ�ผิิด จึึงอาจเป็็นการกระทำำ�ผิิด
โดยการงดเว้้นไม่่กระทำำ�หน้้าที่่�ดูแู ลคุ้้�มครองเด็็ก ๆ ในชั้้น� ของตน
อัันถืือเป็็นการกระทำำ�ผิิดร่่วมกัันกัับผู้้�กระทำำ�ความผิิด ซึ่่�งเป็็น
หน้้าที่่�ของเจ้้าพนัักงานที่่�เกี่่�ยวของต้้องพิิจารณาตามกฎหมายต่่อไป
สำำ� หรัั บ ประเด็็ น ที่่� ผู้้� ก ระทำำ� ความผิิ ด อ้้ า งว่่ า
เป็็นการลงโทษเด็็กนั้้�น เมื่่�อพิิจารณาเปรีียบเทีียบเกี่่�ยวกัับการ
ลงโทษนัักเรีียน นัักศึึกษาตามระเบีียบกระทรวงศึึกษาธิิการ
พฤศจิิกายน ๒๕๖๓
November 2020
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ว่่าด้้วยการลงโทษนัักเรีียนหรืือนัักศึึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้้อ ๔
ได้้ให้้คำำ�นิิยามคำำ�ว่่า “การลงโทษ” หมายความว่่า การลงโทษ
นัักเรีียนหรืือนัักศึึกษาที่่�กระทำำ�ความผิิด โดยมีีความมุ่่�งหมาย
เพื่่อ� การสั่่ง� สอน และข้้อ ๕ ได้้กำำ�หนดโทษที่่�จะลงโทษแก่่นักั เรีียน
หรืือนัักศึึกษาที่่�กระทำำ�ความผิิด มีี ๔ สถาน คืือ
(๑) ว่่ากล่่าวตัักเตืือน
(๒) ทำำ�ทััณฑ์์บน
(๓) ตััดคะแนนประพฤติิ
(๔) ทำำ�กิิจกรรมเพื่่�อให้้ปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรม
ทั้้�งนี้้� โดยข้้อ ๖ ได้้กำำ�หนดห้้ามลงโทษนัักเรีียนและ
นัักศึึกษาด้้วยวิิธีีรุุนแรง หรืือแบบกลั่่�นแกล้้ง หรืือลงโทษด้้วย
ความโกรธ  หรืือด้้วยความพยาบาท  โดยให้้คำำ�นึึงถึึงอายุุของ
นัั ก เรีี ย นหรืือนัั ก ศึึกษา และความร้้ า ยแรงของพฤติิ ก ารณ์์
ประกอบการลงโทษด้้วย
ดัั ง นั้้� น เมื่่� อ พิิ จ ารณาจากระเบีี ย บดัั ง กล่่ า ว แม้้
เด็็กนัักเรีียนที่่�มีีวััยวุุฒิิ และสภาพร่่างกายรวมทั้้�งจิิตใจที่่�เติิบโต
กว่่าเด็็กอนุุบาลตามที่่�ปรากฏในข่่าว ครููอาจารย์์ก็ยั็ งั ไม่่สามารถ
ลงโทษด้้วยวิิธีีการเฆี่่�ยนตีี หรืือการลงโทษด้้วยวิิธีีรุุนแรงเกิิน
สมควร เพราะฉะนั้้�นการลงโทษเด็็กอนุุบาลด้้วยการเฆี่ย่� นตีีหรืือ
ใช้้ วิิ ธีี รุุ น แรงจึึงยิ่่� ง ไม่่ ส ามารถที่่� จ ะกระทำำ� ได้้ และครูู ร ะดัั บ
ชั้้�นอนุุบาลควรเลืือกใช้้วิิธีีการลงโทษให้้ถููกต้้องและเหมาะสม
โดยคำำ�นึึงถึึงอายุุของนัักเรีียน และพฤติิการณ์์ของเด็็กเป็็นสำำ�คัญ
ั
จากที่่�กล่่าวมาแล้้วทั้้�งหมด จึึงสรุุปได้้ว่่า “เด็็ก”
ถืือเป็็นทรััพยากรมนุุษย์์ที่่�มีีคุุณค่่า และย่่อมมีีศัักดิ์์�ศรีีความเป็็น
มนุุษย์์เท่่าเทีียมกััน รวมทั้้�งมีีความชอบธรรมในสิิทธิิและเสรีีภาพ
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หากเด็็กไม่่ได้้รัับการคุ้้�มครองตามมาตรฐานที่่�ดีีแล้้ว จะเติิบโต
ขึ้้�นมาอย่่างไร้้คุุณภาพ สิิทธิิเด็็กเป็็นสิิทธิิประเภทหนึ่่�งในกลุ่่�ม
สิิทธิิมนุุษยชนที่่�จะต้้องมีีการปกป้้องคุ้้�มครองมากกว่่าสิิทธิิของ
คนทั่่�วไป เพราะเด็็กมีีความสามารถทางสภาพร่่างกาย และ
สติิปััญญายัังไม่่เท่่าเทีียมกัับผู้้�ใหญ่่ จึึงจำำ�เป็็นอย่่างยิ่่�งที่่�จะต้้อง
ได้้รัับการคุ้้�มครองเป็็นพิิเศษ และในการพััฒนาเด็็กนั้้�น จะต้้อง
ได้้รับั การพััฒนาทั้้�งทางด้้านร่่างกาย อารมณ์์ สังั คม และสติิปัญั ญา
โดยถืือได้้ ว่่ า โลกของเด็็ ก เป็็ น โลกแห่่ ง การเรีี ย นรู้้�และการ
พััฒนาการ คุ้้�มครองเด็็กจึึงเป็็นเรื่่อ� งสำำ�คัญ
ั อย่่างยิ่่ง� ที่่�ทุกุ ภาคส่่วน
ทั้้�งภาครััฐและเอกชนจะต้้องร่่วมมืือกัันอย่่างจริิงจััง โดยเฉพาะ
ภาครัั ฐ ที่่� จ ะต้้ อ งดำำ� เนิิ น การให้้ ก ารคุ้้�มครองตามกฎหมาย
ที่่� อ งค์์ ก ารสหประชาชาติิ กำำ� หนดไว้้ โ ดยเฉพาะสำำ� หรัั บ เด็็ ก
หรืือที่่�เรีียกว่่า อนุุสัญ
ั ญาว่่าด้้วยสิิทธิิเด็็ก (Convention on the
Rights of the Child (CRC)) ดัังกล่่าวแล้้วข้้างต้้น เพื่่�อให้้
ประเทศที่่�เป็็นภาคีีสมาชิิกได้้ยึึดถืือเป็็นแนวทางในการปฏิิบััติิ
ต่่อเด็็กภายใต้้พื้้�นฐานเดีียวกัันต่่อไป
อย่่างไรก็็ตาม หากจะถามว่่า “เด็็ก” ในสัังคมไทย
ปััจจุุบัันนี้้�ได้้รัับการส่่งเสริิมและคุ้้�มครองเพีียงพอแล้้วหรืือไม่่
อาจกล่่าวโดยสรุุปว่่า เด็็กในสัังคมไทยได้้รัับการส่่งเสริิมและ
คุ้้�มครองมากขึ้้�น และมีีการตั้้�งหน่่วยงานของรััฐ รวมทั้้�งมีีกลุ่่�ม
และองค์์การเอกชนที่่�เข้้ามามีีส่่วนร่่วมในการให้้ความคุ้้�มครอง
เด็็กมากขึ้้น� แต่่หากมองในแง่่เชิิงคุุณภาพแล้้ว ผู้้�เขีียนมีีความเห็็น
ว่่ายัังคงต้้องมีีการปรัับปรุุงอีีกหลายประเด็็น เช่่น การศึึกษา
หรืือการแก้้ไขปััญหาเด็็กผู้้�ลี้้�ภััย ดัังนั้้�น ผู้้�ใหญ่่ทุุกคนจึึงควรมีี
ความตระหนัักและให้้ความสำำ�คัญ
ั อย่่างจริิงจัังกัับเด็็ก โดยเฉพาะ
อย่่างยิ่่�ง การที่่�จะเข้้าถึึง “กลุ่่�มเด็็ก” นั้้�น จำำ�เป็็นต้้องอาศััย
บุุคลากรที่่�อยู่่�รอบตััวเด็็ก โดยเฉพาะ “พ่่อแม่่” ผู้้�เป็็นกลไก
เริ่่�มต้้นในการดููแลปกป้้องบุุตรของตน อย่่างไรก็็ดีี ผู้้�มีีหน้้าที่่�
เกี่่�ยวข้้องทุุกฝ่่ายพึึงตระหนัักอยู่่�เสมอว่่าสิิทธิิของเด็็กนั้้�นเป็็น
สิิทธิิที่่�มีีติิดตััวมาตั้้�งแต่่เกิิด ดัังนั้้�น เด็็กจึึงเป็็นผู้้�ทรงสิิทธิิที่่�ไม่่มีี
ผู้้�ใดสามารถตััดทอนหรืือละเมิิดสิิทธิิ อัันชอบธรรมของเด็็ก
ด้้วยเหตุุนี้้� ในการดำำ�เนิินการต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเด็็กจึึงต้้อง
คำำ�นึึงถึึงสิิทธิิของเด็็ก และที่่�สำำ�คััญที่่�สุุด คืือ ต้้องยึึดถืือหลััก
ประโยชน์์สููงสุุดของเด็็ก (The Best Interest of the Child)
เป็็นข้้อพิิจารณาในการดำำ�เนิินการเป็็นสำำ�คััญ 
เครดิิตภาพ
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