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๑	พันธ์ุิทิ้พา	หอมทิ้พย์,	วิท้ยากรชำานาญการ	สำานักกฎหมาย	สำานักงานเลัขาธิิการวุฒิิสภา.
๒	มาตาลัักษณ	์เสรเมธิากลุั,	งานวจัิัยฉบบัสมบรูณ์โครงการวจัิัย	เร่�อง	“หลัักการคุ้มครองสทิ้ธิิเดก็ภายใตแ้นวคดิเกี�ยวกับประโยชนสู์งสดุของเดก็,”	

พิมพ์ครั�งที้�	๑	พฤศจิักายน	๒๕๖๒,	(พิมพ์ที้�	บริษัท้โรงพิมพ์เด่อนตุลัา	จัำากัด),	น.๑-๓.
๓	เพิ�งอ้าง,	น.๕๐-๕๔.

การคุ้ำมคำรองการคุ้ำมคำรอง

สิ่ทธิเด็กสิ่ทธิเด็ก

ประเท้ศไท้ยได้มีการบัญญัติกฎหมาย๒	เพ่�อให้ความ

คุ้มครองเด็กไม่ว่าจัะเป็นการให้ความคุ้มครองแก่

สิท้ธิิขั�นพ่�นฐานทั้�วไปในฐานะที้�เด็กเป็นประธิานแห่งสิท้ธิิที้� 

ไม่อาจัลัะเมิดได้	แลัะการคุ้มครองเด็กในกรณีที้�เป็นผูู้้กระท้ำาผิู้ด

ท้างอาญาใหไ้ด้รับการปฏิิบัติอยา่งถูิ่กต้องเหมาะสม	รวมถ่ิ่งการ

ให้ความคุ้มครองแก่สวัสดิภาพทั้�วไปในฐานะที้�เด็กค่อประชากร	

ซ่�งเป็นกำาลัังสำาคัญในอนาคตของชาติ	อยา่งไรก็ตาม	การบังคับใช้

กฎหมายเพ่�อคุ้มครองสทิ้ธิิเด็กแตล่ัะฉบับมีเจัตนารมณแ์ตกตา่ง

กันไป	 ดังนั�น	 การคุ้มครองสิท้ธิิเด็กที้�มีความสอดคล้ัองกับ

เจัตนารมณ์ของกฎหมายเพ่�อใหเ้กิดประสทิ้ธิิภาพสูงสุด	แลัะเป็นไป

เพ่�อประโยชน์สูงสุดของเด็กอย่างแท้้จัริงจ่ังเป็นไปได้ยากยิ�ง 

ในสภาวะที้�ผูู้้บังคับใช้กฎหมายยังขาดความรู้ความเข้าใจัที้� 

ถูิ่กต้องเกี�ยวกับแนวคิดแลัะสาระสำาคัญของหลัักประโยชน์สูงสุด	

ซ่�งย่อมส่งผู้ลักระท้บโดยตรงต่อประสิท้ธิิภาพในการคุ้มครอง

สิท้ธิิเด็กภายใต้สถิ่านการณ์ต่าง	ๆ	อยา่งไม่อาจัหลีักเลีั�ยงได้	

	 นอกจัากนี�	ในสงัคมที้�เดก็ถ่ิ่อเปน็สว่นหน่�งของครอบครวั	

ชุมชน	แลัะประเท้ศนั�น	การบังคับใช้กฎหมายเพ่�อคุ้มครองเด็ก

จัำาเป็นที้�จัะต้องกระท้ำาอยา่งระมัดระวัง	โดยคำาน่งถ่ิ่ง	“ขอบเขต”	

แลัะ	“ดุลัยภาพ”	ของการคุ้มครองสิท้ธิิเด็กกับการรักษาความสงบ

เรียบร้อยแลัะศีลัธิรรมอันดีของประชาชนควบคู่กันไปเพ่�อไม่ให้

กระท้บต่อสิท้ธิิของบุคคลัอ่�น	 หร่อกระท้บต่อการอยู่ร่วมกัน 

ของคนในสงัคม	การคุ้มครองสทิ้ธิิเด็กในฐานะที้�เดก็เปน็ประธิาน

แห่งสิท้ธิิ	 มีแนวคิดที้�พัฒินามาจัากหลัักสิท้ธิิมนุษยชน	 แลัะมี

การพัฒินาเร่�อยมาจันกลัายเป็นตราสารระหว่างประเท้ศ	หร่อ

กฎหมายระหว่างประเท้ศที้�เป็นลัายลัักษณ์อักษรภายใต้ช่�อ	

“อนุสัญญาว่าด้วยสิท้ธิิเด็ก	ค.ศ.	๑๙๘๙”	กล่ัาวค่อ	

 ๑. อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ค.ศ. ๑๙๘๙ (The U.N. 

Convention on the Rights of the Child 1989)๓

	 	 อนุสัญญาว่าด้วยสิท้ธิิเด็ก	 ถ่ิ่อได้ว่าเป็นกฎหมาย

ระหว่างประเท้ศฉบับแรกที้�มีผู้ลับังคับให้รัฐภาคีจัะต้องปฏิิบัติ

ตามในการให้ความคุ้มครองแลัะส่งเสริมเด็กในขั�นพ่�นฐาน 

ได้อย่างแท้้จัริง	 เน่�องจัากการคุ้มครองเด็กในปฏิิญญาแห่ง 

กรุงเจันีวาว่าด้วยสิท้ธิิเด็ก	ค.ศ.	๑๙๒๔	ปฏิิญญาว่าด้วยสิท้ธิิเด็ก	

ค.ศ.	๑๙๔๘	แลัะปฏิิญญาสากลัว่าด้วยสิท้ธิิเด็ก	ค.ศ.	๑๙๕๙	นั�น 

เป็นเพียงถ้ิ่อยแถิ่ลังในส่วนหลัักการทั้�วไปเท่้านั�น	โดยเป็นเพียง

ข้อผูู้กพันท้างศีลัธิรรมแลัะท้างการเม่องจ่ังยังไม่มีผู้ลัผูู้กพัน 

ในท้างกฎหมาย	อนุสัญญาว่าด้วยสิท้ธิิเด็ก	ค.ศ.	๑๙๘๙	มีเน่�อหา

เป็นการยกระดับการให้ความคุ้มครองแก่เด็กในฐานะเป็น	

“สิท้ธิิเด็ดขาด”	 อันไม่สามารถิ่จัำากัดแลัะลัะเมิดสิท้ธิิของเด็ก	

โดยวางหลัักให้การกระท้ำาใดอันเกี�ยวข้องกับเด็กจัะต้อง

พิจัารณา	“ประโยชน์สูงสุดของเด็ก”	เป็นพ่�นฐานเบ่�องต้น	รวมถ่ิ่ง

กำาหนดมาตรฐานขั�นตำ�าให้แก่รัฐภาคี	 ในการจััดมาตรการ

คุ้มครองเด็กให้มีมาตรฐานเที้ยบเท่้า	หร่อดีกว่าอนุสัญญาว่าด้วย

สิท้ธิิเด็กเพ่�อเป็นหลัักประกันสิท้ธิิขั�นพ่�นฐานให้แก่เด็ก	แลัะเพ่�อ

ในิสั่งคำมไทยในิสั่งคำมไทย

โดย สำำานักกฎหมาย*

กฎหมายน่าร้�



ให้การกระท้ำาใด	ๆ 	ของรัฐเป็นไปอย่างสอดคล้ัองกับเจัตนารมณ์

ของอนุสัญญาฯ

 ๒. อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ค.ศ. ๑๙๘๙ มีหลักการ

สำาคัญ ๒ ประการ คือ

  ๑)		สิท้ธิิของเด็กนั�นไม่ใช่เร่�องที้�รัฐหร่อใครให้แก่เด็ก	

แต่เป็นสิท้ธิิของเด็กทุ้กคนที้�มีติดตัวมาตั�งแต่เกิด	 ซ่�งอนุสัญญา

ใช้คำาว่า	“สิท้ธิิติดตัว”	(inherent	rights)	ดังนั�น	เด็กจ่ังเป็นผูู้้มี

สิท้ธิิที้�ไม่มี ผูู้้ใดสามารถิ่ไปตัดท้อนหร่อจัำากัดการใช้สิท้ธิิ 

อันชอบธิรรมของเด็กหร่อลัะเมิดสิท้ธิิของเด็กได้

	 	 ๒)		ในการดำาเนินการต่าง	ๆ	ที้�เกี�ยวกับเด็กจัะต้อง

คำาน่งถ่ิ่งสิท้ธิิเด็ก	แลัะที้�สำาคัญที้�สุดค่อต้องยด่ถ่ิ่อหลัักประโยชน์

สูงสุดของเด็ก	 (The	 Best	 Interest	 of	 the	 Child)	 เป็น 

ข้อพิจัารณาในการดำาเนินการ

	 ทั้�งนี�	 คำาว่า	 “เด็ก”	 ปัจัจุับันเป็นที้�ยอมรับกันทั้�วไป 

ในตราสารท้างกฎหมายระหว่างประเท้ศว่า	 หมายถ่ิ่ง	 บุคคลั 

ทุ้กคนที้�มีอายตุำ�ากว่า	 ๑๘	 ปี	 โดยอนุสัญญาว่าด้วยสิท้ธิิเด็กให้

คำานิยาม	 “เด็ก”	 ไว้ในข้อ	 ๑	 ว่า	 “เพ่�อความมุ่งประสงค์ของ

อนุสัญญานี�	เด็ก	หมายถ่ิ่ง	มนุษย์ทุ้กคนที้�มีอายุตำ�ากว่า	๑๘	ปี	

เว้นแต่จัะบรรลัุนิติภาวะก่อนหน้านั�นตามกฎหมายที้�ใช้บังคับ

แก่เด็กนั�น”	 ซ่�งจัากคำานิยามดังกล่ัาวส่งผู้ลัให้มนุษย์ทุ้กคน 

ที้�มีอายุตำ�ากว่า	๑๘	ปี	อยู่ในความหมายของคำาว่า	“เด็ก”	ทั้�งสิ�น	 

เว้นแต่จัะบรรลุันิติภาวะตามกฎหมายของแต่ประเท้ศที้�ใช้อยู่

	 อนุสัญญาฯ	ได้กำาหนดพันธิกรณีให้ประเท้ศภาคีสมาชิก

ต้องดำาเนินการคุ้มครองสิท้ธิิเด็กโดยจัำาแนกการคุ้มครอง 

สิท้ธิิเด็กออกเป็น	๔	ประการ	ดังนี�

 ๑) สิทธิในการมีชีวิตและการอยู่รอด	 (Right	 of	 

Survival)	 ค่อ	 สิท้ธิิของเด็กที้�คลัอดออกมาแลั้วจัะต้องมีชีวิต 

อยู่รอดอยา่งปลัอดภัย	ซ่�งอนุสัญญาฯ	กำาหนดว่ารัฐภาคีรับรองว่า

เด็กทุ้กคนมสิีท้ธิิที้�ติดตัวมาตั�งแต่เกิดที้�จัะมีชีวิต	แลัะรัฐภาคต้ีอง

ประกันอย่างเต็มที้�เท่้าที้�จัะท้ำาได้ให้มีการอยูร่อดแลัะการพัฒินา

ของเด็กทุ้กคน	 โดยกำาหนดว่าเด็กมีสิท้ธิิที้�จัะได้รับการเลีั�ยงดู	 

ไม่ว่าจัากบิดา	มารดา	ญาติพี�น้อง	หร่อรัฐ	เพ่�อให้อยู่รอด	แลัะ

เจัริญเติบโต	มีมาตรฐานความเป็นอยู่ที้�ดีเพียงพอตามฐานะ	ซ่�ง

หากครอบครัวไม่สามารถิ่จัะดำาเนินการได้ตามมาตรฐานขั�นตำ�า	

รัฐต้องเข้าไปให้การช่วยเหล่ัอ

 ๒) สิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครอง	 (Right	 of	

Protection)	 จัากการกระท้ำาในทุ้กรูปแบบที้�อาจัเป็นอันตราย

ต่อเด็ก	 โดยรัฐภาคีจัะต้องให้การส่งเสริม	 สนับสนุน	 แลัะ 

ช่วยเหล่ัอเด็กทุ้กคนอย่างเสมอภาคแลัะเท่้าเที้ยมกัน	โดยไม่เล่ัอก

ปฏิิบัติ	 ทั้�งนี�	 เด็กมีสิท้ธิิได้รับการคุ้มครองจัากโรคภัยต่าง	 ๆ	 

ตามมาตรฐานสาธิารณสุขที้�ดีที้�สุดเท่้าที้�จัะเป็นไปได้

 ๓)  สิทธิในการพัฒนา	 (Right	 of	 Development)	 

การพฒัินาตนเองของเดก็มุ่งเนน้ทั้�งดา้นการพฒัินาท้างรา่งกาย

แลัะสติปัญญา	ทั้�งนี�	การพัฒินาท้างด้านร่างกายนั�น	อนุสัญญาฯ	

มุ่งที้�การเลีั�ยงดูเด็กโดยพ่อแม่หร่อรัฐในบางกรณี	 โดยเด็ก 

มีสิท้ธิิที้�จัะมีความเป็นอยู่ที้�ดี	 แลัะมีมาตรฐานเพียงพอต่อการ

พัฒินาการของเดก็ทั้�งท้างรา่งกาย	จิัตใจั	สติปัญญา	ศลีัธิรรมแลัะ

ท้างสังคม

 ๔)  สิทธิในการมีส่วนร่วม	 (Right	 of	 Participation)	

การมีส่วนร่วมของเด็กในรูปแบบต่าง	 ๆ	 เปิดโอกาสให้เด็กได้

แสดงความคิดเห็น	 ซ่�งอนุสัญญาฯ	 มุ่งเน้นถ่ิ่งสิท้ธิิในการแสดง

ความคิดเห็นของเด็กโดยเสรีในทุ้กเร่�องที้�มีผู้ลักระท้บต่อเด็ก	

โดยรัฐภาคีต้องดำาเนินมาตรการให้เด็กได้แสดงความคิดเห็น	

แลัะต้องให้นำ�าหนักต่อความคิดเห็นนั�นตามควรแก่อายุแลัะ 

วุฒิิภาวะของเด็กด้วย	

 ๓.  การประกาศใช้กฎหมายสิทธิเด็กในประเทศไทย๔

	 	 ประเท้ศไท้ยเป็นหน่�งในประเท้ศภาคีสมาชิกของ

อนุสัญญาว่าด้วยสิท้ธิิเด็กฯ	 ที้�ได้รับหลัักการดังกล่ัาวมาบัญญัติ

เป็นกฎหมายภายใน	 โดยใช้ช่�อว่าพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก	

พ.ศ.	๒๕๔๖	ซ่�งได้บัญญัติหลัักเกณฑ์ิในการสงเคราะห์คุ้มครอง

สวัสดภิาพแลัะปอ้งกันการลัะเมดิสิท้ธิิเดก็ไว้หลัายประการ	ทั้�งนี�	

โดยครอบคลุัมสิท้ธิิเด็กตามอนุสัญญาว่าด้วยสิท้ธิิเด็กฯ	โดยสรุป

ประเด็นสำาคัญได้	ดังนี�

		 	 ๑)	 คณะกรรมการคุ้มครองเด็ก	 กำาหนดให้มีคณะ

กรรมการท้ำาหน้าที้�ดำาเนินการแลัะให้คำาปร่กษาแก่หน่วยงานที้�

เกี�ยวข้องในเร่�องการสงเคราะห์คุ้มครองสวัสดิภาพแลัะส่งเสริม

ความประพฤติเด็ก	 เพ่�อดำาเนินการให้การคุ้มครองสิท้ธิิเด็ก 

เกิดเป็นรูปธิรรมแลัะมีประสิท้ธิิภาพอย่างต่อเน่�อง

๔	ฟ้ัาดาว	คงนคร,	“สิท้ธิิเด็กตามบท้บัญญัติของรัฐธิรรมนูญ,”	ส่บค้นเม่�อวันที้�	๒๑	กันยายน	๒๕๖๓,	https://www.parliament.go.th/ewt 
admin/ewt/parliament_parcy/download/article/article_20120821094823.pdf.

พฤศจิิกายน ๒๕๖๓
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		 	 ๒)		การปกป้องคุ้มครองเด็ก	 ได้กำาหนดหน้าที้�ของ 

ผูู้้ปกครองแลัะบุคคลัผูู้้เกี�ยวข้องให้ต้องปฏิิบัติต่อเด็กอย่าง

เหมาะสมไว้อยา่งชัดเจัน	แลัะผูู้้ฝ่้าฝื้นยอ่มมีโท้ษทั้�งท้างปกครอง

แลัะท้างอาญา	เช่น	ผูู้้ปกครองที้�ต้องให้การอุปการะเลีั�ยงดูอบรม

สั�งสอนแลัะพัฒินาเด็กที้�อยู่ในความปกครองดูแลัของตนตาม

สมควรแก่ขนบธิรรมเนียมประเพณีแลัะวัฒินธิรรมแห่งท้้องถิิ่�น	

แลัะต้องคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กที้�อยู่ในความปกครองดูแลั 

ของตนมิให้ตกอยูใ่นภาวะอันน่าจัะเกิดอันตรายแก่ร่างกายหร่อ

จิัตใจั	

  ๓.๑ บทบาทในฐานะของผู้เกี�ยวข้องกับการ

คุ้มครองสิทธิเด็ก๕

	 	 	 	 สำาหรับบท้บาท้แลัะการดำาเนินการเพ่�อ

คุ้มครองแลัะพิทั้กษ์สิท้ธิิเด็กทั้�งในด้านการพัฒินา	การคุ้มครอง	

ป้องกัน	 แลัะการแก้ไขปัญหา	 จัะมุ่งเน้นการพัฒินาเด็กควบคู่ 

ไปกับการพัฒินาครอบครัวแลัะการมีส่วนร่วมของชุมชนแลัะ

สังคม	ตลัอดจันการรณรงค์เผู้ยแพร่	 เพ่�อส่งเสริมแลัะคุ้มครอง

มิให้มีการลัะเมิดสิท้ธิิเด็ก	อีกทั้�งดำาเนินการโดยใช้มาตรการท้าง

กฎหมายผู่้านกระบวนการยุติธิรรม	 บุคคลัที้�เกี�ยวข้องกับเด็ก 

มีหลัายกลุ่ัม	เริ�มตั�งแต่บุคคลัในครอบครัว	ชุมชน	โรงเรียน	แลัะ

องค์กรตา่ง	ๆ 	โดยเฉพาะบคุคลัที้�ต้องท้ำางานกบัเด็ก	ซ่�งมีบท้บาท้

หน้าที้�ในฐานะ	 “ผูู้้ให้สิท้ธิิ”	 จัะต้องเป็นผูู้้ที้�มีเด็กอยู่ในหัวใจั	 

รู้แลัะตระหนักในสิท้ธิิของเด็ก	 โดยคำาน่งถ่ิ่งประโยชน์สูงสุด 

ของเด็ก	แลัะปฏิิบัติต่อเด็กอย่างเท่้าเที้ยมกัน	

  ๓.๒ บทบาทของพ่อแม่ผู้ปกครอง๖

	 												 พ่อแม่ผูู้้ปกครองหร่อกลุ่ัมคนในครอบครัว	 

ถ่ิ่อเป็นกลุ่ัมคนแรกที้�สำาคัญที้�ต้องดูแลัเด็กให้ได้รับการดูแลั 

ตามสิท้ธิิที้�พ่งได้ตามกฎหมาย	อีกทั้�งยังชี�แนะในท้างที้�ถูิ่กที้�ควร 

ให้แก่เด็ก	ส่งเสริมพัฒินาการให้เด็กได้รับการดูแลัเพ่�อให้มีชีวิต

รอดอยา่งปลัอดภยั	พ่อแมผูู้่้ปกครองมหีน้าที้�เลีั�ยงดเูด็กใหเ้จัริญ

เติบโตทั้�งด้านร่างกาย	จิัตใจั	แลัะสังคม	สนับสนุนให้การศ่กษา

เล่ัาเรียนตามความสามารถิ่แลัะสติปัญญาของบุตรอย่างเต็ม

กำาลัังความสามารถิ่	 ให้ความรัก	 ความอบอุ่น	 ความมั�นคง

ปลัอดภัย	 มีการพูดจัาส่�อสารที้� ดี ต่อกัน	 มีการส่งเสริม

ประสบการณ์ชีวิตให้เด็ก	 ฝึ้กให้รู้จัักช่วยเหล่ัองานบ้าน	 ฝึ้กให้

เด็กได้ตัดสินใจัเล่ัอกด้วยตนเอง	 สอนให้มีความกตัญญููต่อ 

ผูู้้มีพระคุณ	 สิ�งสำาคัญที้�สุด	 ค่อ	 พ่อแม่ผูู้้ปกครองต้องท้ำาตัว 

เป็นตัวอย่างที้�ดีให้เด็กได้เห็นแลัะเลีัยนแบบได้

  ๓.๓  บทบาทของครู๗

	 		 	 	 ครู	 ถ่ิ่อว่าเป็นบุคคลัสำาคัญรองลังมาจัากพ่อ

แม่	ผูู้้ปกครอง	แลัะบุคคลัในครอบครัว	ที้�มีบท้บาท้หน้าที้�ในการ

ดูแลัเด็ก	เพ่�อให้เด็กมีความเจัริญเติบโต	มีการพัฒินาการทุ้กด้าน

ตามวัย	แลัะมีการเรียนรู้ที้�เหมาะสม	โดยครูต้องใช้กระบวนการ

พัฒินานักเรียนอย่างเป็นระบบ	เริ�มตั�งแต่การวิเคราะห์ความสามารถิ่

ของนักเรียนเป็นรายคน	 พัฒินานักเรียนตามความสามารถิ่ 

อย่างเต็มศักยภาพ	 จััดกิจักรรมการเรียนการสอนที้�เต็มกำาลััง 

เต็มเวลัา	 เต็มหลัักสูตร	 ส่งเสริมพัฒินาการแลัะการเรียนรู้ 

ของเดก็ในลัักษณะบรูณาการเชิงสรา้งสรรค	์กล่ัาวค่อ	ให้เดก็ได้

พัฒินาด้านจิัตใจั	อารมณ์	สังคม	แลัะจัริยธิรรมไปพร้อม	ๆ	กัน	

จััดกิจักรรมที้�คำาน่งถ่ิ่งการมีส่วนร่วมของเด็กในการที้�จัะ 

แสดงความคิดเห็น	 การแสดงออกจัากประสาท้สัมผัู้สทั้�งห้า	 

การเคล่ั�อนไหว	 การเล่ัน	 แลัะการลังม่อกระท้ำา	 รวมทั้�งการ

ปฏิิสัมพันธ์ิกับเด็กด้วยคำาพูด	 กิริยาท่้าท้างที้�นุ่มนวลั	 อ่อนโยน	

แสดงความรักแลัะความอบอุ่น	 โดยครูจัะต้องสังเกต	มีความรู้

แลัะเข้าใจัพฤติกรรมที้�เป็นปัญหาแลัะไม่พ่งประสงค์ของเด็ก

	 	 	 	 ยกตัวอยา่งจัากกรณีครูพี�เลีั�ยง๘	ที้�ก่อเหตุท้ำาร้าย

ร่างกายเด็กในโรงเรียน	 ซ่�งในท้างกฎหมายมีความผิู้ดในท้าง

อาญาฐานเจัตนาท้ำาร้ายร่างกายผูู้้อ่�น		 แลัะยังเป็นความผิู้ดฐาน

ท้ารุณกรรมเด็ก		มีโท้ษทั้�งจัำาคุกแลัะปรับ		ในท้างแพ่ง	ผูู้้ปกครอง

อาจัสามารถิ่เรียกร้องความเสียหายจัากการลัะเมิด		 รวมถ่ิ่ง 

ถ่ิ่อเป็นการผิู้ดสัญญาในการดูแลัคุ้มครองเด็กทั้�งครูที้�ก่อเหตุแลัะ

ท้างโรงเรียนอีกด้วย	 ส่วนครูพี�เลีั�ยงคนอ่�นที้�เห็นเหตุการณ์แล้ัว	

แต่ไม่เข้าช่วยเหล่ัอเด็กหร่อห้ามปรามท้กัท้้วง	ผูู้้กระท้ำาผิู้ด	ก็อาจั

เข้าข่าย	เป็นการงดเว้นไม่กระท้ำาหน้าที้�ดูแลัคุ้มครองเด็ก	 แลัะ

อาจัถ่ิ่อว่าเป็นการร่วมกระท้ำาผิู้ดด้วยเช่นกัน

	 	 	 	 จัากภาพเหตุการณ์ในกลั้องวงจัรปิดที้�ส่�อ 

นำาเสนอ		แลัะคำาขอโท้ษจัากผูู้้กระท้ำาผิู้ด		ซ่�งเห็นว่ามีข้อเท็้จัจัริง

เพียงพอที้�จัะนำามาแสดงความคิดเห็นในท้างวิชาการได้ในบาง

แง่มุมเท่้าที้�จัะไม่เป็นการกระท้บกระเท่้อนต่อผูู้้เสียหายซ่�งเป็น

๕	เพิ�งอ้าง,	น.๓๖-๓๘.
๖	อ้างแล้ัวเชิงอรรถิ่ที้�	๓,	น.๓๗.
๗	อ้างแล้ัวเชิงอรรถิ่ที้�	๓,	น.๓๘.
๘	กฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กกับโท้ษคดีครูท้ำาร้ายร่างกายเด็กที้�ต้องรู้,	 ส่บค้นเมี�อวันที้�	๒๘	 กันยายน	๒๕๖๓,	จัากเว็บไซต์	https://

news.trueid.net/detail/yZXEjwglvP0q.



เด็ก	แลัะไม่ก้าวล่ัวงการท้ำางานของเจ้ัาหน้าที้�	เพ่�อเป็นอุท้าหรณ์

แก่ผูู้้ปกครอง	ครู		แลัะโรงเรียน	ซ่�งทุ้กฝ่้ายต่างมีหน้าที้�อบรม	ดูแลั	

คุ้มครองสวัสดิภาพของเด็กในความปกครองดูแลัของตน	 

กล่ัาวค่อ	 ความรับผู้ิดของครูพี�เลีั�ยง	 ในท้างคดีอาญานั�น		 ต้อง

พิจัารณาถ่ิ่งเจัตนาในการท้ำาร้ายร่างกายผูู้้อ่�น	 พฤติการณ์การ

ท้ำาร้าย		แลัะผู้ลัของการกระท้ำาที้�เกิดข่�น	หร่อความร้ายแรงของ

บาดแผู้ลัแลัะอาการบาดเจ็ับของผูู้้ถูิ่กกระท้ำาด้วยว่า	ได้รับ

อันตรายเพียงใด	 ใช้เวลัารักษาอาการนานเท่้าใด	 หากมีเจัตนา

ใช้กำาลัังท้ำาร้ายผูู้้อ่�นแล้ัวเกิดเป็นเพียง	แผู้ลัถิ่ลัอก	 รอยบวมชำ�า	

บวมแดง	ขีดข่วน		(ไม่มีโลัหิตออก)	แพท้ย์ลังความเห็นว่ารักษา

บาดแผู้ลัไม่กี�วันจ่ังหาย	ตามแนวคำาพิพากษาศาลัฎีกาที้�ผู่้านมา

ฉบับต่าง	 ๆ	 จัะวางบรรทั้ดฐานไว้ว่า	 เป็นเพียงความผิู้ดตาม

ประมวลักฎหมายอาญา	 มาตรา	๓๙๑	 ซ่�งบัญญัติไว้ว่า	 ผูู้้ใดใช้

กำาลัังท้ำาร้ายผูู้อ่้�นโดยไม่ถ่ิ่งอันตรายแกก่ายหร่อจิัตใจั	ต้องระวาง

โท้ษจัำาคุกไม่เกินหน่�งเด่อน	 หร่อปรับไม่หน่�งหม่�นบาท้	 หร่อ 

ทั้�งจัำาทั้�งปรับ	 แต่หากการใช้กำาลัังท้ำาร้ายนั�นท้ำาให้ผูู้้ถูิ่กกระท้ำา 

มีบาดแผู้ลั	 โลัหิตไหลั	 ศาลัฎีกามักจัะถ่ิ่อว่าผูู้้ถูิ่กกระท้ำาได้รับ

อันตรายแกก่ายหร่อจิัตใจั		อันเปน็ความผู้ดิตามมาตรา	๒๙๕	ซ่�ง

บัญญัติว่าผูู้้ใดท้ำาร้ายร่างกายผูู้้อ่�น	จันเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่

กายหร่อจิัตใจั	 ต้องระวางโท้ษจัำาคุก	ไม่เกินสองปี		 หร่อปรับ 

ไม่เกินสี�หม่�นบาท้		 หร่อทั้�งจัำาทั้�งปรับ	 อีกทั้�งการกระท้ำาของครู 

ทั้�งการท้ำาร้ายร่างกายเด็ก	 การบังคับ	 ข่มขู่	 หร่อใช้วาจัาที้� 

ไม่เหมาะสม		 ตามที้�ปรากฏิในข่าวนั�นยังมีลัักษณะเป็น		 “การ 

กระท้ำาหร่อลัะเว้นการกระท้ำาอันเป็นการท้ารุณกรรมต่อร่างกาย

หร่อจิัตใจัของเดก็	ไม่ว่าเดก็จัะยนิยอมหร่อไม่	ซ่�งเปน็ความผู้ดิตาม 

พระราชบัญญัติคุ้มครองเดก็	พ.ศ.	๒๕๔๖	มาตรา	๒๖	วรรคหน่�ง	

(๑)	 ประกอบกับมาตรา	 ๗๘	 ต้องระวางโท้ษจัำาคุกไม่เกิน 

สามเด่อน	หร่อปรับไม่เกินสามหม่�นบาท้	หร่อทั้�งจัำาทั้�งปรับ	แลัะ

การกระท้ำาความผิู้ดต่อเด็กหน่�งคน	หน่�งครั�ง	ยอ่มเป็นความผิู้ด

สำาเร็จัหน่�งกรรม	 หร่อหน่�งกระท้ง	 หากมีพยานหลัักฐานว่า 

ผูู้้กระท้ำาความผิู้ดได้กระท้ำาต่อเด็กหลัายราย	 หร่อหลัายครั�ง	 

ย่อมเป็นการกระท้ำาความผิู้ดหลัายกรรมต่างกัน

  	 ส่วนครูพี�เลีั�ยงคนอ่�นที้�อยูภ่ายในห้องเรียนที้�เกิดเหตุ

แลัะเห็นเหตุการณ์นั�น	 หากข้อเท็้จัจัริงปรากฏิว่าครูพี�เลีั�ยง 

รายอ่�นมีหน้าที้�ดูแลัเด็ก	ๆ 	ในชั�นอนุบาลัดังกล่ัาว	อันเป็นหน้าที้�

ความรับผิู้ดชอบตามสัญญาว่าจ้ัางในงานของตนเอง	 การที้� 

ครูพี�เลีั�ยงคนอ่�นที้�เห็นเหตุการณ์แล้ัวไม่ยอมเข้าช่วยเหล่ัอเด็ก	

หร่อห้ามปรามทั้กท้้วงผูู้้กระท้ำาผิู้ด	 จ่ังอาจัเป็นการกระท้ำาผิู้ด 

โดยการงดเว้นไม่กระท้ำาหน้าที้�ดูแลัคุ้มครองเด็ก	ๆ 	ในชั�นของตน	 

อันถ่ิ่อเป็นการกระท้ำาผิู้ดร่วมกันกับผูู้้กระท้ำาความผิู้ด	 ซ่�งเป็น

หน้าที้�ของเจ้ัาพนักงานที้�เกี�ยวของต้องพิจัารณาตามกฎหมายต่อไป

	 	 	 สำาหรับประเด็นที้� ผูู้้กระท้ำาความผู้ิดอ้างว่า

เป็นการลังโท้ษเด็ก	นั�น	 เม่�อพิจัารณาเปรียบเที้ยบเกี�ยวกับการ

ลังโท้ษนักเรียน	 นักศ่กษาตามระเบียบกระท้รวงศ่กษาธิิการ 

พฤศจิิกายน ๒๕๖๓
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ว่าด้วยการลังโท้ษนักเรียนหร่อนักศ่กษา	 พ.ศ.	 ๒๕๔๘	 ข้อ	 ๔	 

ได้ให้คำานิยามคำาว่า	“การลังโท้ษ”	หมายความว่า	การลังโท้ษ

นักเรียนหร่อนักศ่กษาที้�กระท้ำาความผิู้ด	 โดยมีความมุ่งหมาย

เพ่�อการสั�งสอน	แลัะข้อ	๕	ได้กำาหนดโท้ษที้�จัะลังโท้ษแก่นักเรียน

หร่อนักศ่กษาที้�กระท้ำาความผิู้ด	มี	๔	สถิ่าน	ค่อ

	 	 (๑)	ว่ากล่ัาวตักเต่อน

	 	 (๒)	ท้ำาทั้ณฑ์ิบน

	 	 (๓)	ตัดคะแนนประพฤติ

	 	 (๔)	ท้ำากิจักรรมเพ่�อให้ปรับเปลีั�ยนพฤติกรรม

	 	 ทั้�งนี�	โดยข้อ	๖	ได้กำาหนดห้ามลังโท้ษนักเรียนแลัะ

นักศ่กษาด้วยวิธีิรุนแรง	 หร่อแบบกลัั�นแกล้ัง	 หร่อลังโท้ษด้วย

ความโกรธิ	 หร่อด้วยความพยาบาท้	 โดยให้คำาน่งถ่ิ่งอายุของ

นักเรียนหร่อนักศ่กษา	 แลัะความร้ายแรงของพฤติการณ์

ประกอบการลังโท้ษด้วย

	 	 ดังนั�น	 เม่�อพิจัารณาจัากระเบียบดังกล่ัาว	 แม้ 

เด็กนักเรียนที้�มีวัยวุฒิิ	 แลัะสภาพร่างกายรวมทั้�งจิัตใจัที้�เติบโต

กว่าเด็กอนุบาลัตามที้�ปรากฏิในข่าว	ครูอาจัารยก็์ยงัไม่สามารถิ่

ลังโท้ษด้วยวิธีิการเฆี่ี�ยนตี	 หร่อการลังโท้ษด้วยวิธีิรุนแรงเกิน

สมควร	เพราะฉะนั�นการลังโท้ษเดก็อนุบาลัดว้ยการเฆี่ี�ยนตีหร่อ

ใช้วิธีิรุนแรงจ่ังยิ�งไม่สามารถิ่ที้�จัะกระท้ำาได้	 แลัะครูระดับ 

ชั�นอนุบาลัควรเล่ัอกใช้วิธีิการลังโท้ษให้ถูิ่กต้องแลัะเหมาะสม

โดยคำาน่งถ่ิ่งอายขุองนักเรียน	แลัะพฤติการณ์ของเด็กเป็นสำาคัญ

	 	 จัากที้�กล่ัาวมาแล้ัวทั้�งหมด	 จ่ังสรุปได้ว่า	 “เด็ก”	 

ถ่ิ่อเป็นท้รัพยากรมนุษย์ที้�มีคุณค่า	แลัะย่อมมีศักดิ�ศรีความเป็น

มนุษยเ์ท่้าเที้ยมกัน	รวมทั้�งมีความชอบธิรรมในสทิ้ธิิแลัะเสรภีาพ	

หากเด็กไม่ได้รับการคุ้มครองตามมาตรฐานที้�ดีแล้ัว	 จัะเติบโต

ข่�นมาอย่างไร้คุณภาพ	 สิท้ธิิเด็กเป็นสิท้ธิิประเภท้หน่�งในกลุ่ัม

สิท้ธิิมนุษยชนที้�จัะต้องมีการปกป้องคุ้มครองมากกว่าสิท้ธิิของ

คนทั้�วไป	 เพราะเด็กมีความสามารถิ่ท้างสภาพร่างกาย	 แลัะ 

สติปัญญายังไม่เท่้าเท้ียมกับผูู้้ใหญ่	 จ่ังจัำาเป็นอย่างยิ�งที้�จัะต้อง

ได้รับการคุ้มครองเป็นพิเศษ	แลัะในการพัฒินาเด็กนั�น	จัะต้อง

ได้รับการพฒัินาทั้�งท้างดา้นรา่งกาย	อารมณ	์สังคม	แลัะสตปัิญญา

โดยถ่ิ่อได้ว่าโลักของเด็กเป็นโลักแห่งการเรียนรู้แลัะการ

พัฒินาการ	คุ้มครองเด็กจ่ังเป็นเร่�องสำาคัญอยา่งยิ�งที้�ทุ้กภาคส่วน

ทั้�งภาครัฐแลัะเอกชนจัะต้องร่วมม่อกันอย่างจัริงจััง	โดยเฉพาะ

ภาครัฐที้�จัะต้องดำาเนินการให้การคุ้มครองตามกฎหมาย 

ที้�องค์การสหประชาชาติกำาหนดไว้โดยเฉพาะสำาหรับเด็ก	 

หร่อที้�เรียกวา่	อนุสัญญาวา่ด้วยสิท้ธิิเดก็	(Convention	on	the	

Rights	 of	 the	 Child	 (CRC))	 ดังกล่ัาวแล้ัวข้างต้น	 เพ่�อให้

ประเท้ศที้�เป็นภาคีสมาชิกได้ย่ดถ่ิ่อเป็นแนวท้างในการปฏิิบัติ

ต่อเด็กภายใต้พ่�นฐานเดียวกันต่อไป

	 	 อย่างไรก็ตาม	หากจัะถิ่ามว่า	“เด็ก”	 ในสังคมไท้ย

ปัจัจุับันนี�ได้รับการส่งเสริมแลัะคุ้มครองเพียงพอแล้ัวหร่อไม่	

อาจักล่ัาวโดยสรุปว่า	 เด็กในสังคมไท้ยได้รับการส่งเสริมแลัะ

คุ้มครองมากข่�น	 แลัะมีการตั�งหน่วยงานของรัฐ	 รวมทั้�งมีกลุ่ัม

แลัะองค์การเอกชนที้�เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความคุ้มครอง

เด็กมากข่�น	แต่หากมองในแง่เชิงคุณภาพแล้ัว	ผูู้้เขียนมีความเห็น

ว่ายังคงต้องมีการปรับปรุงอีกหลัายประเด็น	 เช่น	 การศ่กษา	

หร่อการแก้ไขปัญหาเด็กผูู้้ลีั�ภัย	 ดังนั�น	 ผูู้้ใหญ่ทุ้กคนจ่ังควรมี

ความตระหนักแลัะให้ความสำาคัญอย่างจัริงจัังกับเด็ก	โดยเฉพาะ

อย่างยิ�ง	 การที้�จัะเข้าถ่ิ่ง	 “กลุ่ัมเด็ก”	 นั�น	 จัำาเป็นต้องอาศัย

บุคลัากรที้�อยู่รอบตัวเด็ก	 โดยเฉพาะ	 “พ่อแม่”	 ผูู้้เป็นกลัไก 

เริ�มต้นในการดูแลัปกป้องบุตรของตน	 อย่างไรก็ดี	 ผูู้้มีหน้าที้�

เกี�ยวข้องทุ้กฝ่้ายพ่งตระหนักอยู่เสมอว่าสิท้ธิิของเด็กนั�นเป็น

สิท้ธิิที้�มีติดตัวมาตั�งแต่เกิด	 ดังนั�น	 เด็กจ่ังเป็นผูู้้ท้รงสิท้ธิิที้�ไม่มี 

ผูู้้ใดสามารถิ่ตัดท้อนหร่อลัะเมิดสิท้ธิิอันชอบธิรรมของเด็ก	 

ด้วยเหตุนี�	 ในการดำาเนินการต่าง	 ๆ	 ที้�เกี�ยวข้องกับเด็กจ่ังต้อง 

คำาน่งถ่ิ่งสิท้ธิิของเด็ก	 แลัะที้�สำาคัญที้�สุด	 ค่อ	 ต้องย่ดถ่ิ่อหลััก

ประโยชน์สูงสุดของเด็ก	(The	Best	Interest	of	the	Child)	

เป็นข้อพิจัารณาในการดำาเนินการเป็นสำาคัญ	
เครดิตภาพ	
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