การละเมิดสิทธิด้านเด็ก เกิดขึ้นกับกลุ่มเด็ก และเยาวชน
ประเภทต่างๆ แตกต่างกันไปได้แก่
1.
ตต่

การถูกละเมิด และอันเนื่องจากเด็กที่
ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ไม่ได้รับการคุ้มครอง ที่
จะได้รับการดูแล การรักษา ฟื้นฟูที่พึงได้อย่างเหมาะสม
หมายถึงเด็ก ที่มีความแตกต่างจากเด็กปกติ ซึ่งยังไม่ได้รับ
การบริการรวมทั้งแก้ไขถึงบริการขั้นพื้นฐานต่างๆ จากรัฐ
เช่น การศึกษา สาธารณูปโภค
2. การละเมิดทั้งทางร่างกายจิตใจ จากการ
ถูกปล่อยปละละเลย ไม่ได้รับการเอาใจใส่เท่าที่ควร เด็ก
อยู่ในภาวะเสี่ยง คือ เด็กที่มีสภาพแวดล้อมทางสังคมไม่
ว่ า ที่ ค รอบครั ว โรงเรี ย น ชุ ม ชน ที่ มี ค วามเสี่ ย งจะถู ก
กระทาทารุ ณกรรม ถู กปล่ อยละเลย หรื อถู กทอดทิ้ งใน
รูปแบบต่างๆ
3. เด็กถูกละเมิดจากการถูกกระทา คือ เด็กที่ถูก
ปล่ อ ยปละละเลยหรื อ ถู ก ทอดทิ้ ง ให้ ต กอยู่ ใ นภาวะ
อันตรายรวมทั้งถูกทาร้ายทุบตี ทารุณ ถูกทาร้ายร่างกาย
ทางจิตใจ
4 . สิทธิอันพึงเข้าถึงและได้รับการบริการต่างๆ
ฟื้นฟู และบาบัด เด็ กที่มีปัญหาพฤติกรรม คือ เด็กที่ มี
พฤติกรรมผิดแผกแตกต่างไปจากเด็กปกติในวัยเดียวกัน
และมีพฤติกรรมที่ฝ่าฝืน ต่อต้าน
5 . การคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมต่อเด็ก
กระทาความผิด คือ เด็กที่กระทาความผิดทางอาญาและ
เป็นเด็กที่อาจมีปัญหาพฤติกรรมถูกปล่อยปละละเลยและ
อาจถูกทารุณกรรมมาก่อน

สาหรับ บทบาทและการดาเนิ นการเพื่ อ คุ้ มครอง
และพิ ทั ก ษ์ สิ ท ธิ เ ด็ ก มี ดั ง นี้ เช่ น การพั ฒ นาทั้ ง การคุ้ ม ครอง
ป้องกัน การแก้ไขปัญหาทั้งโดยมุ่งเน้นการพัฒนาต่อเด็กเอง
ควบคู่ไปกับการพัฒนาครอบครัวและการมีส่วนร่วมของชุมชน
และสังคมแห่งท้องถิ่น และต้องคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กที่อยู่ใน
ความปกครองดู แ ลของตนมิ ใ ห้ ตกอยู่ ในภาวะอั นน่ า จะเกิ ด
อันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ

สิทธิเด็กและเยาวชน

ปัญหาและความท้าทาย
เด็ ก ทุ ก คนมี สิ ท ธิ ได้ รั บ การปกป้ อ งคุ้ ม ครองจาก
ความรุนแรง การถูกทาร้าย การถูกละเลยทอดทิ้ง และการถูก
แสวงประโยชน์ ความรุนแรงสามารถส่งผลกระทบอย่างทันที
ต่ อ พวกเด็ ก ๆ ได้ ตั้ง แต่ อ าการบาดเจ็ บ ทางกาย พั ฒนาการ
ความสามารถในการเรียนรู้ และผลการเรียนของเด็ก และอาจ
ส่งผลเสียระยะยาวที่ติดตัวเด็กไปจนเป็นผู้ใหญ่ ในประเทศไทย
มีเด็กที่ถูกกระทารุนแรงในรูปแบบต่างๆ อาทิ ถู กล่วงละเมิด
ทางเพศ ถูกทาร้ายทางกายหรือจิตใจ ถูกละเลยทอดทิ้ง หรือ
ถูกแสวงประโยชน์ เฉลี่ ย 52 คนต่ อวัน หรือ เฉลี่ ย 2 คนใน
ทุกๆ ชั่วโมง

ด้วยความปรารถนาดี
จากฝ่ายพัฒนาสังคม สานักปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส
อาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
Tel 073 517 960
www.narathiwattpao.go.th

สิทธิเด็กและเยาวชน

สิทธิเด็ก เป็นสิทธิสากล (Universal Rights)
และเป็นสิทธิเด็ดขาด (Absolute Rights) ที่ต้องได้การ
รับรองและคุ้มครอง ด้วยจุ ดมุ่งหมายมิใช่เพื่อเรียกร้อ ง
สิทธิเด็ก แต่เพื่อการพัฒนาเด็กทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์
สังคม สติปัญญา ให้เจริญเติบโตรอบด้านให้เต็มศักยภาพ
และไม่ เ ลื อ กปฏิ บั ติ ด้ ว ยการผนึ ก ก าลั ง ร่ ว มกั น ในทุ ก
สถาบันทั่วโลก

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กมุ่งคุ้มครองสิทธิ 4 ดังนี้
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กมุ่งคุ้มครองสิทธิ 4 ดังนี้
1.สิทธิในการอยูร่ อด
เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่จะมีชีวิตรอดอยู่เพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มี
คุณค่าต่อไปโดยได้รับอาหารที่มีคุณค่าและเพียงพอ มีบ้านอยู่
อาศัย และได้รับบริการสาธารณสุข รวมถึงสิทธิในการมีชื่อ
และสัญชาติ
2.สิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครอง
สิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการถูกเอาเปรียบทาง
เพศ, การใช้แรงงานที่อาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ หรือ
พัฒนาการของร่างกาย สมองและจิตใจของเด็ก, การแสวงหา
ผลประโยชน์โดยมิชอบ, สิทธิที่จะได้รับความยุติธรรมจากรัฐใน
กรณีถกู กล่าวหาและการพิจารณาคดี และการปกป้องคุ้มครอง
เด็กที่มีชีวิตอยู่ในภาะยากลาบาก เช่น เด็กพิการ เด็กผู้ลี้ภัย
เด็กกาพร้า เป็นต้น

ความรุนแรงทางร่างกาย เช่น การทุบตี ยังคง
ถู ก มองว่ า เป็ นวิ ธี ป กติ ใ นการสร้ า งวินัย ให้ กั บ เด็ ก และ
แม้ว่าการลงโทษทางร่างกายจะถูกสั่งห้ามในโรงเรียนแล้ว
แต่ก็ยังปฏิบัติกันอยู่อย่างแพร่หลาย

เด็กอายุ 1-14 ปี ประมาณ 3 ใน
4 คน ถู ก สมาชิ ก ในครอบครั วลงโทษทางร่ า งกายหรื อ
จิตใจ อย่างน้อยรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งในเดือนที่ผ่านมา
ยิ่งไปกว่านั้น เด็กราว 4.2 คนในทุกๆ 100 คน มีแนวโน้ม
ที่จะถูกลงโทษทางกายอย่างรุนแรง

พ่อแม่และผู้ดูและเด็ก
เกือบครึ่ง เชื่อว่าการลงโทษทางร่างกายเป็นสิ่งจาเป็นต่อ
การเลี้ยงดูหรืออบรมเด็ก

3.สิทธิในการพัฒนา
สิทธิที่จะได้เล่นและพักผ่อน, สิทธิที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทางวัฒนธรรม, สิทธิที่จะได้รับสิทธิในการศึกษาทุก
ประเภท, สิทธิที่จะคิดพัฒนาสติปัญญาและนับถือศาสนา
4.สิทธิในการมีส่วนร่วม
สิทธิที่จะแสดงความคิดเห็นและกล่าวถึงชีวิตของตนเอง
รวมทั้งโอกาสที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆของสังคม และมี
ส่วนร่วมตัดสินใจในครอบครัว โรงเรียนและชุมชน

มี เด็กมากกว่า
10,000 คน ถูกกระทารุนแรง ส่วนใหญ่เป็นการกระทา
รุนแรงทางเพศ

