การละเมิดสิทธิมนุษยชนเด็ก และ เยาวชน
สถานการณการละเมิดสิทธิเด็กและเยาวชนในประเทศไทย
การละเมิดสิทธิเด็กและเยาวชนในสังคมไทย

มีปรากฏการณในหลายรูปแบบ

ปญหาดังกลาวเปนปญหาที่เกิดขึ้นมาหลายทศวรรษ

และยังคงดํารงสืบเนื่องในสังคม

ไทย และมีแนวโนมขยายความรุนแรงกวางขวางขึ้นกับกลุมเด็กและเยาวชนตางๆ
ขอมูลของกรมประชาสงเคราะห ป 2545 พบวาเด็กที่อยูในอายุ 1–14 ป ประมาณ
6 ลานคนอยูในครอบครัวที่ยากจน เด็กถูกทอดทิ้งมีจํานวนมากกวาแสนคน เด็กกําพรามี
จํานวนประมาณ 350,000 คน เด็กเรรอน มีประมาณ 370,000 คน เด็กพิการทางกาย
หรือทางจิตกวา 400,000 คน เด็กชนเผาที่เปนกลุมคนชายขอบกวา 200,000 คน และ
จากรายงานของสถาบันสวัสดิการและพัฒนาเด็กมูลนิธิเด็ก

ใหขอมูลเรื่องภาวะ

ยากลําบากที่เกิดกับเด็กบางประเภท ในป 2545 ซึ่งเก็บรวบรวมจากการเก็บขอมูลใน
จังหวัดพิษณุโลก นาน เลย อุตรดิตถ และลําพูน จํานวน 6,417 คน จาก 68 โรงเรียน
และวัด สะทอนปญหาที่เกิดขึ้นอยางชัดเจน ( ซึ่งสภาพปญหาที่เด็กเผชิญและประสบอยู
สะทอนการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ของเด็กและเยาชนตามหลักกฎหมายสากลของ

อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก )
1. เด็กถูกทอดทิ้งในประเทศไทยวันละ 8 คน โดยเฉพาะเด็กที่ติดเชื้อมีแนวโนม
เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว เด็กที่ถูกทอดทิ้ง 3 ใน 5 คน จะถูกทอดทิ้งหลังคลอด
เด็กที่ถูกทอดทิ้ง จํานวน 4 ใน 5 คน จะถูกทอดทิ้งหลังคลอด แมตั้งครรภ
นอกสมรส และตองเลี้ยงลูกตามลําพัง แมของเด็กถูกทอดทิ้ง 1 ใน 10 คน
แยกทางกับสามี ถูกขมขืน หรือตั้งครรภกับคนในครอบครัว เด็กที่ถูกทอดทิ้ง
มักจะมีพัฒนาการชากวาวัย
2. เด็กและเยาวชนที่ถูกทารุณเปนเหยื่อของความขัดแยงของครอบครัวและ
สังคม เด็ก 1 ใน 4 คนถูกทุบตีในบาน เทาที่พบเด็กถูกทารุณอายุนอยที่สุด
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วัน

ผูกระทําในครอบครัวจะเคยพบเห็นและยอมรับการกระทําทารุณวา

ตนเองจะตบตีภรรยาหากกระทําตัวไมดี
แนวโนมอายุนอยลง

สวนเด็กที่ถูกกระทําทางเพศมี

และผูกระทําก็มีอายุนอยลงนอย

ยังมีการละเลยไม

ชวยเหลือเด็กจากสังคมเมื่อพบเห็นเด็กที่ถูกกระทําทารุณ
3. เด็กเรรอน มีทั้งที่เรรอนตามครอบครัวมาหางานทําในเมือง หรือเรรอนตาม
ลําพัง เฉพาะในเมืองใหญอาจมีถึงหมื่นคน เปนชายมากกวาหญิง เด็กเรรอน
จํานวน 1 ใน 6 จะเรรอนถาวรเปนขอทาน

กินอยูหลับนอนตามใตสะพาน

ตลาด วัด สวนใหญไมไดเรียนหนังสือ สาเหตุที่เรรอนเพราะหนีออกจากบาน
เพื่อนชวนมาเที่ยว

พลัดหลง ขอทานหรือขายของตามสี่แยก ทั้งที่ทํางาน

ดวยตัวเองหรือเปนเครื่องมือใหพอแม
4. เด็กลูกกรรมกรมีจํานวนไมแนชัด สวนใหญขาดโอกาสทางการศึกษาเมื่อจบ
ชั้นประถมไมมีโอกาสใหเรียนตอ เด็กที่ไดอยูกับพอแมในบริเวณกอสราง เมื่อ
โตพอ ชวยตัวเองได มักถูกสงไปอยูกับปู ยา ตา ยาย เด็กลูกกรรมกรกอสราง
มักไดรับบาดเจ็บเนื่องจากตะปูตํา ไมตกใส ถูกเหกับฆองทุบมือ แกวบาด
และมักเรียนรูเรื่องเพศตั้งแตอายุยังนอย
5.

เด็กในชุมชนแออัดในกรุงเทพ มีเกือบ 8 หมื่นคน มักมีปญหาสุขภาพ ขาด
สารอาหาร เปนโรคผิวหนังสกปรก มอมแมม ทารก 7 ใน 10 คน ไมไดรับ
วัคซีนครบตามกําหนด

6. มีเด็กติดเอดสจากแมในปจจุบันประมาณ

6

หมื่นคน

ทั้งยังจะตองกําพรา

เนื่องจาก พอแมเสียชีวิตจากโรคเอดสอีกเปน แสนคน คาดวาถึงป 2548 จะ
มีเด็กติดเชื้อเอดสประมาณ – แสนกวาคน หรือประมาณปละ 5-6 พันคน
รวมทัง้ กลุมวัยรุนที่ติดเชื้อโดยผานการมีเพศสัมพันธ

หรือใชเข็มรวมกันใน

การใชยาเสพติด

การละเมิดสิทธิมนุษยชนกับเด็กและเยาวชน
การละเมิดสิทธิดานเด็ก เกิดขึ้นกับกลุมเด็ก และเยาวชนประเภทตางๆ แตกตาง
กันไปไดแก
1 . การถูกละเมิด

และอันเนื่องจากเด็กที่ตองการความชวยเหลือเปน

พิเศษ ไมไดรับการคุมครอง ที่จะไดรับการดูแล

การรักษา

ฟนฟูที่พึงได

อยางเหมาะสม หมายถึงเด็ก ที่มีความแตกตางจากเด็กปกติ ซึ่งยังไมไดรับ
การบริการรวมทั้งแกไขถึงบริการขั้นพื้นฐานตางๆ จากรัฐ
สาธารณูปโภค

รวมทั้งไมมีหลักประกันที่กลไก

สงผลในทางปฏิบัติจริง

เชน

การศึกษา

และนโยบายตางๆ และ

เชน เด็กพิการดานตาง ๆ เด็กที่มีปญหาเรื่องการ

เรียนรู เด็กปญญาเลิศ เด็กกําพรา เด็กที่บิดามารดาตองโทษจําคุก เด็ก
ยากจน ครอบครัวมีรายไดต่ํากวาเสนความยากจน เปนตน เกณฑที่ใชในการ
พิจารณาดูจากการที่ครอบครัวหรือผูดูแลโดยลําพัง

ไมสามารถดูแลเด็ก

เหลานี้ใหสอดคลองกับสภาพของเด็กได จําเปนตองไดรับการสนับสนุนความ
ชวยเหลือจากหนวยงานของรัฐ หรือ องคกรเอกชน

2. การละเมิด ทั้งทางรางกาย จิตใจ จากการถูกปลอยปละละเลย ไมไดรับ
การเอาใจใสเทาที่ควร เด็กอยูในภาวะเสี่ยง คือ เด็กที่มีสภาพแวดลอมทาง
สังคมไมวาที่ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน ที่มีความเสี่ยงจะถูกกระทําทารุณ
กรรม

ถูกปลอยละเลย

อันตรายตอสุขภาพกาย
ทางดานสติปญญา

หรือถูกทอดทิ้งในรูปแบบตางๆซึ่งอาจจะไดรับ
สุขภาพจิต

พัฒนาการทางรางกาย

พัฒนาการดานอารมณจิตใจ

พัฒนาการ

พัฒนาการดานสังคม

พัฒนาการดานครอบครัว และอาจมีปญหาพฤติกรรม
3. เด็กถูกละเมิดจากการถูกกระทํา คือ เด็กที่ถูกปลอยปละละเลยหรือถูก
ทอดทิ้ง ใหตกอยูในภาวะอันตรายรวมทั้งถูกทํารายทุบตี ทารุณ ถูกทําราย
รางกาย ทางจิตใจ หรือถูกลวงเกินทางเพศจากบุคคลในสังคมแวดลอมหรือ
แมแตบุคคลภายนอกนอกจากนี้ปญหาการกระทําทารุณตอแรงงานเด็ก

อาจ

ออกมาในรูปแบบการถูกใชแรงงานหนัก เด็กถูกนายจางทุบตี ทําราย และ
ขมขืน เด็กกลุมนี้เปนเด็กที่อยูในภาวะเสี่ยงมาตั้งแตแรกแลว
4 . สิทธิอันพึงเขาถึงและไดรับการบริการตางๆ ฟนฟู และบําบัด เด็กที่มี
ปญหาพฤติกรรม คือ เด็กที่มีพฤติกรรมผิดแผกแตกตางไปจากเด็กปกติในวัย
เดียวกันและมีพฤติกรรมที่ฝาฝน ตอตาน กฎเกณฑของสังคม ตอตานระเบียบ
ธรรมเนียมปฏิบัติของสถาบันทางสังคมที่เด็กสังกัดอยู

เชน

ครอบครัว

โรงเรียน หรือ แมแตชุมชน เปนเด็กที่อยูในภาวะเสียงมาตั้งแตแรก
5 . การคุมครองและใหความเปนธรรมตอเด็กกระทําความผิด คือ เด็กที่
กระทําความผิดทางอาญาและเปนเด็กที่อาจมีปญหาพฤติกรรมถูกปลอยปละ
ละเลยและอาจถูกทารุณกรรมมากอน

ทั้งนี้เด็กกลุมนี้เปนเด็กที่อยูในภาวะ

เสี่ยงมาตั้งแตแรกเชนเดียวกัน
สําหรับบทบาทและการดําเนินการเพื่อคุมครองและพิทักษสิทธิเด็กมีดังนี้
เชนการพัฒนาทั้งการคุมครอง

ปองกัน

การแกไขปญหาทั้งโดยมุงเนนการ

พัฒนาตอเด็กเอง ควบคูไปกับการพัฒนาครอบครัวและการมีสวนรวมของชุมชน
และสังคมตลอดจนกระทั่งการรณรงค
ละเมิดสิทธิเด็ก
ยุติธรรม

เผยแพร

เพื่อสงเสริมและคุมครองการ

อีกทั้งดําเนินการโดยใชมาตรการทางกฎหมายผกระบวนการ

