มาตรการแนวทางการป้องกันการละเมิดสิทธิเด็ก
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
หลักการและเหตุผล
เนื่องจากสภาพปัญหาในปัจจุบันได้เกิดเหตุการณ์ที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ถูก
กล่าวหาหรือได้กระทาความรุนแรงกันนักเรียน อีกทั้งมีนักเรียนได้ถูกละเมิดสิทธิทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ได้ตระหนักและเล็งเห็นในปัญหาดังกล่าว จึงมีความ
จาเป็นเร่งด่วนที่สถานศึกษาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะต้องร่วมกันหาแนวทางที่เป็นรูปธรรมในการแก้ไข
ปัญหาในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ได้เรียนรู้อย่างมีความสุข เป็นไปตามหลักสูตรมีทักษะชีวิตที่จะดูแล
ตนเองให้ปลอดภัยท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม เพราะนักเรียน คือ หัวใจของการจัดการศึกษา จึงมี
มาตรการแนวทางการป้องกันการละเมิดสิทธิเด็กของข้าราชการครุและบุคลากรทางการกศึกษา นักเรียน และ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีรูปแบบแนวมาตรการแนวทางการป้องกันการละเมิดสิทธิเด็กของสถานศึกษาในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 โดยอาศัยแนวคิดเชิงสร้างสรรค์โดยอาศัยการมี
ส่วนร่วมของทุกฝ่ายโดยยึดประโยชน์สูงสุดของนักเรียนเป็นสาคัญ
2. เพื่อสร้างความเข้มแข็งระบบการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาให้มีความพร้อม สามารถ
ป้องกัน และแก้ไขสถานการณ์ปัญหาของนักเรียน ทั้งด้านสิทธิเด็ก อุบัติเหตุ อุบัติภัย และปัญหาทางสังคมที่จะ
เกิดขึ้นกับนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการปกป้อง และคุ้มครองความปลอดภัย ทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ โดย
นักเรียนจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข
4. เพื่อสร้างความตระหนักในการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา โดยการให้ความรู้ ความเข้าใจ
แก่ผู้ที่รับผิดชอบ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา
เป้าหมาย
1. นักเรียนทุกคนในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ได้รับการคุ้มครองดูแล
ป้องกันการละเมิดด้านสิทธิเด็ก
2. ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนมีแนวทาง
ในการป้องกันการละเมิดด้านสิทธิเด็ก
3. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการการป้องกันการละเมิดด้านสิทธิเด็กให้แก่นักเรียน

/สิทธิขั้นพื้นฐาน….

-2สิทธิขั้นพื้นฐานของเด็ก
เด็กทุกคนไม่ว่าจะเป็นเด็กที่ด้อยโอกาสในลักษณะใดก็ตาม เช่น เด็กพิการ เด็กที่ถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน
เด็กถูกทารุณกรรม เด็กที่ถูกใช้แรงงานอย่างผิดกฎหมาย และโสเภณีเด็ก จะต้องได้รับสิทธิพื้นฐาน 4 ประการ
ดังนี้
1. สิทธิในการมีชีวิต เด็กทุกคนเมื่อเกิดมาแล้วจะมีสิทธิที่จะมีชีวิตอยู่ไม่ว่าจะเกิดมามีร่างกายที่
สมบูรณ์หรือไม่ก็ตาม โดยเด็กที่เกิดมาต้องได้รับการจดทะเบียนการเกิด มีสิทธิที่จะได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีที่สุด
ทั้งด้านสุขภาพร่างกาย จิตใจ ที่พักอาศัย โภชนาการและการบริการทางการแพทย์เมื่อป่วยไข้ โดยบิดา มารดา
ญาติพี่น้องหรือรัฐ เพื่อให้อยู่รอดและเจริญเติบโต สิทธิในการมีชีวิต เช่น สิทธิรับวัคซีนป้องกันโรคต่างๆ สิทธิที่
จะได้รับอาหารในปริมาณที่เพียงพอและสะอาด สิทธิที่จะได้รับปัจจัยพื้นฐานที่จาเป็นต่อการดารงชีวิต เช่น
อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค เป็นต้น
2. สิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองจากกฎหมาย เป็นสิทธิที่เด็กได้รับปกป้องคุ้มครองจากการทารุณกรรม
ทุกรูปแบบ เช่น
2.1 การทารุณกรรมทางร่างกาย เป็นการกระทาต่อร่างกายเด็กที่เกิดจากการถูกทาโทษที่
รุนแรงเกินไป ทาให้เด็กได้รับความเจ็บปวด เกิดบาดแผล หรือรอยฟกซ้า เช่น เฆี่ยนตี ตบ เตะ ต่อย กระชาก
กักขัง จับมัด เป็นต้น
2.2 การทารุณกรรมทางด้านจิตใจ เป็นการกระทาที่แสดงด้วยวาจาหรือท่าทาง ทาให้เด็ก
รู้สึกขาดความรัก น้อยใจ เสียใจ เกิดความหวาดระแวง เกิดความรู้สึกไม่ดีต่อตนเอง เช่น การดุด่า ตะคอก
ประจาน เป็นต้น ซึ่งการกระทาดังกล่าวมีความรุนแรงมากกว่าการว่ากล่าวตักเตือนหรือสั่งสอนโดยปกติ
2.4 การล่วงเกินทางเพศ เป็นการกระทาที่หาประโยชน์ทางเพศกับเด็ก โดยที่เด็กไม่รู้สึกว่า
เดือดร้อนเพราะไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้น แต่จะทาให้เด็กเกิดการเรียนรู้และพัฒนาการทางบุคลิกภาพที่ผิดปกติ
เช่น การแอบดูเด็กขณะที่อาบน้า การมีเพศสัมพันธ์กับเด็ก เป็นต้น
2.5 การใช้แรงงานเด็ก เป็นการแสวงหาผลประโยชน์จากการทางานของเด็ก ทาให้เด็กขาด
การเรียนรู้ การศึกษา การพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ ศีลธรรมและสังคมของเด็ก ในปัจจุบันกฎหมาย
แรงงานของไทยกาหนดตามพระราชบัญญัติ
3. สิทธิในด้านพัฒนาการ เด็กทุกคนจะได้รับสิทธิให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับพัฒนาการ
ด้านร่างกาย จิตใจ สังคม รวมถึงความต้องการ ความพึงพอใจ และความสุขของเด็ก ได้แก่ การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมครอบครัว ของโรงเรียน และสังคมที่เด็กอยู่ได้อย่างมีความสุข ได้มีโอกาสเล่น พักผ่อน ได้รับข้อมูล
ข่าวสาร มีอิสระในการคิดและการแสดงออก ได้รับการกล่อมเกลาทางด้านจิตใจ ความรู้ ความคิดที่เหมาะสม
กับวัย ที่สาคัญที่สุด เด็กทุกคนต้องได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี
4. สิทธิในการมีส่วนร่วม เป็นสิทธิที่ให้ความสาคัญกับการแสดงออกทั้งในด้านความคิดและการ
กระทาของเด็ก ในการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่อาศัยอยู่ รวมทั้งสิทธิในการปกป้องเรียกร้องผลกระทบที่เกิด
กับชีวิตความเป็นอยู่ของเด็ก ด้วยการอนุญาตให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ตนเองและสามารถแสดงความคิดเห็นโดยไม่กระทบสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น
/แนวทางการแก้ไข….

-3แนวทางการแก้ไขการละเมิดสิทฺธิเด็ก
1. การสร้างความรักความอบอุ่นให้เกิดในครอบครัว
2. การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้ทุกในสังคม
3. ช่วยกันแจ้งเบาะแสการทารุณเด็กให้เจ้าหน้าที่ทราบ
4. ผู้ใหญ่ควรเป็นแบบอย่างที่ดี พูดจาอ่อนโยนไม่ทอดทิ้งพร้อมยืนเคียงข้าง ให้กาลังใจเด็กที่ประสบ
ปัญหาหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือเด็ก
หน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือเด็ก มีดังนี้
1. มูลนิธิคุ้มครองเด็ก จัดตั้งเพื่อให้การป้องกัน คุ้มครอง ช่วยเหลือ ฟื้นฟู และพัฒนาเด็กไทยที่ประสบ
ภาวะทุกข์ยาก ถูกทอดทิ้งในสังคม
2. มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก เป็นโครงการหนึ่งของมูล นิธิเด็ก จนกระทั่งได้ก่อตั้งเป็นมูลนิธิศูนย์
พิทักษ์เด็ก เมื่อ พ.ศ. 2540 มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ ปกป้อง คุ้มครองเด็กที่ถูกละเมิดสิทธิตั้งแต่แรกเกิด
จนถึงอายุ 18 ปี เช่น การถูกทาร้ายร่างกาย การถูกละเมิดล่วงเกินทางเพศ การล่อล่วงบังคับให้ค้าประเวณี
การใช้แรงงานเด็กอย่างไม่เป็นธรรม เป็นต้น
3. มูลนิธิปวีณา หงสกุล เป็นมูลนิธิที่จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลื อเด็กและสตรีที่ด้อยโอกาสที่ถูกละเมิดสิทธิ
ถูกทารุณกรรมในรูปแบบต่างๆ ตลอดจนการฟื้นฟูด้านร่างกายและจิตใจการละเมิดสิทธิมนุษยชนกับเด็กและ
เยาวชนการละเมิดสิทธิด้านเด็ก เกิดขึ้นกับกลุ่มเด็ก และเยาวชนประเภทต่างๆ แตกต่างกันไปได้แก่
3.1 การถูกละเมิด และอันเนื่องจากเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ไม่ได้รับการ
คุ้มครอง ที่จะได้รับการดูแล การรักษา ฟื้นฟูพึ่งพิงได้อย่างเหมาะสม หมายถึงเด็ก ที่มีความแตกต่างจากเด็ก
ปกติ ซึ่ ง ยั ง ไม่ ไ ด้ รั บ การบริ ก ารรวมทั้ ง แก้ ไ ขถึ ง บริ ก ารขั้ น พื้ น ฐานต่ า งๆ จากรั ฐ เช่ น การศึ ก ษา
สาธารณูปโภค รวมทั้งไม่มีหลักประกันที่กลไกและนโยบายต่างๆ และส่งผลในทางปฏิบัติจริง เช่น เด็กพิการ
ด้ า นต่ า ง ๆ เด็ ก ที่ มี ปั ญ หาเรื่ อ งการเรี ย นรู้ เด็ ก ปั ญ ญาเลิ ศ เด็ ก ก าพร้ า เด็ ก ที่ บิ ด ามารดาต้ อ งโทษจ าคุ ก
เด็กยากจน ครอบครัวมีรายได้ต่ากว่าเส้นความยากจน เป็นต้น เกณฑ์ที่ใช้ ในการพิจารณาดูจาการที่ครอบครัว
หรือผู้ดูแลโดยลาพังไม่สามารถดูแลเด็กเหล่านี้ให้สอดคล้องกับสภาพของเด็กได้ จาเป็นต้องได้รับการสนับสนุน
ความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐ หรือ องค์กรเอกชน
3.2 การละเมิด ทั้งทางร่างกาย จิตใจ จากการถูกปล่อยปละละเลยไม่ได้รับการเอาใจใส่
เท่าที่ควร เด็กอยู่ในภาวะเสี่ยง คือ เด็กที่มีสภาพแวดล้อมทางสังคมไม่ว่าที่ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน ที่มีความ
เสี่ยงจะถูกกระทาทารุณกรรม ถูกปล่อยละเลย หรือถูกทอดทิ้งในรูปแบบต่างๆซึ่งอาจจะได้รับอันตรายต่อ
สุขภาพกาย สุขภาพจิต พัฒนาการทางร่างกาย พัฒนาการทางด้านสติปัญญา พัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ
พัฒนาการด้านสังคม พัฒนาการด้านครอบครัว และอาจมีปัญหาพฤติกรรม
3.3 เด็ ก ถู ก ละเมิ ด จากการถู ก กระท า คื อ เด็ ก ที่ ถู ก ปล่ อ ยปละละเลยหรื อ ถู ก ทอดทิ้ ง
ให้ตกอยู่ในภาวะอันตรายรวมทั้งถูกทาร้ายทุบตี ทารุณ ถูกทาร้ายร่ างกาย ทางจิตใจ หรือถูกล่วงเกินทางเพศ
จากบุคคลในสังคมแวดล้อมหรือแม้แต่บุคคลภายนอกนอกจากนี้ปัญหาการกระทาทารุณต่อแรงงานเด็ก อาจ
ออกมาในรูปแบบการถูกใช้แรงงานหนัก เด็กถูกนายจ้างทุบตี ทาร้าย และข่มขืน เด็กกลุ่มนี้เป็นเด็กที่อยู่ใน
ภาวะเสี่ยงมาตั้งแต่แรกแล้ว
/3.4 สิทธิอันพึงเข้าถึง…….

-43.4 สิทธิอันพึงเข้าถึงและได้รับการบริการต่างๆ ฟื้นฟูและบาบัด เด็กที่มีปัญหาพฤติกรรม
คือ เด็กที่มีพฤติกรรมผิดแผกแตกต่างไปจากเด็กปกติในวัยเดียวกันและมีพฤติกรรมที่ฝ่าฝืน ต่อต้าน กฎเกณฑ์
ของสังคม ต่อต้านระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติของสถาบันทางสังคมที่เด็กสังกัดอยู่ เช่น ครอบครัว โรงเรียน หรือ
แม้แต่ชุมชน เป็นเด็กที่อยู่ในภาวะเสียงมาตั้งแต่แรก
3.5 การคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมต่อเด็กกระทาความผิด คือ เด็กที่กระทาความผิดทาง
อาญาและเป็นเด็กที่อาจมีปัญหาพฤติกรรมถูกปล่อยปละละเลยและอาจถูกทารุณกรรมมาก่อน ทั้งนี้เด็กกลุ่มนี้
เป็นเด็กที่อยู่ในภาวะเสี่ยงมาตั้งแต่แรกเช่นเดียวกัน
ในปัจจุบันนี้พบว่ามีนักเรียนเป็นจานวนมากถูกล่วงละเมิด สิทธิทั้งล่วงละเมิดทางร่างกาย และล่วง
ละเมิดทางเพศ อันเกิดจากการกระทาของครูที่สอนและมีความใกล้ชิดกับนักเรียนเหล่านั้น และบุคคลภายนอก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 มีความห่วงใยและตระหนักถึงสิทธิเสรีภาพของเด็ก
นักเรียนที่ถูกกระทา จึงขอผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้มีส่วนเหี่ยวข้องดาเนินการ ดังนี้
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องไม่กระทาการล่วงละเมิดทางร่างกายนักเรียน โดยไม่มีสิทธิหรือ
โดยมิชอบ อันได้แก่การทาร้ายร่างกาย การลงโทษนักเรียนเกินกว่าเหตุหรือโดยวิธีที่ไม่เหมาะสม
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องไม่กระทาการล่วงละเมิดทางเพศ หรือมีพฤติการณ์ไม่เหมาะสม
ในทางเพศกับนักเรียนดังต่อไปนี้
2.1 กระทาชาเรา ไม่ว่ากระทาโดยที่นักเรียนยินยอมหรือไม่ก็ตาม หรือกระทาอนาจารต่อ
นักเรียน เช่น สัมผัส กอดรัด จับต้องอวัยวะอันพึงสงวน หรือแตะต้องเนื้อตัวร่างกายด้วยอารมณ์ใคร่
2.2 กระทาการใดๆ อัน เป็นการส่ งเสริมให้ นัก เรียนค้าประเวณี ซึ่ง รวมถึงการใช้บริการ
ทางเพศจากนักเรียน
2.3 กระทาการใดๆ อันเป็นลักษณะมีความสัมพันธ์ในทางชู้สาวกับนักเรียน เช่น การอยู่กับ
นักเรียนตามลาพังในที่รโหฐาน หรือในสถานที่อันไม่เหมาะสม เว้นแต่มีเหตุผลอันสมควร
2.4 กระท าการใดๆ อั น เป็ น การก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี ย หายต่ อ สถานภาพนั ก เรี ย น เช่ น
พานักเรียนไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆ ที่ไม่เหมาะสมโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องไม่กระทาการใดอันเป็นการล่วงละเมิดด้ วยวาจา อากัปกิริยา
เช่น พูดจาเกี้ยวพาราสี พูดดูหมิ่น หยาบคาย หลอกลวง หรือกระทาการใดอันเป็นการบีบคั้นจิตใจนักเรียน
4. ให้ตระหนักในหน้าที่ของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะต้องสอดส่องดูแลด้วยความเข้าใจ
จิตวิทยาวัยรุ่นประกอบด้วยหลักเมตตาธรรม พร้อมทั้งประสานกับพ่อแม่ ผู้ปกครองของนักเรียน
5. ให้ ถือเป็ นหน้าที่ของครู และบุคลากรทางการศึกษาต้องให้ ความช่ว ยเหลือนักเรียนที่ถูกละเมิด
ทางเพศตามความเหมาะสม ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียน ในเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครองสิทธินักเรียน
นอกจากนี้ ผู้ บ ริ ห ารสถานศึกษาจะต้องควบคุ ม ดูแล มิ ให้ ครูและบุ คลากรทางการศึกษา
มีพฤติการณ์ดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่มีเหตุการณ์ล่วงละเมิดสิทธินักเรียน ต้องรีบดาเนินการให้ความช่วยเหลือ
บาบัดและฟื้นฟูจิตใจของนักเรียนทันที และรายงานผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อพิจารณาดาเนินการ
ต่อไป

