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เวลาเราพดูถงึการหา้มลงโทษเด็ก เรามกั
จะมคี�าถามผดุขึน้มามากมาย โดยเฉพาะ

ค�าถามทีว่า่ถา้หา้มแลว้จะมผีลอยา่งไรกบัพอ่แม่
และกบัชวีติครอบครัว เอกสารฉบบันีม้คี�าตอบ
ส�าหรับค�าถามสว่นใหญเ่หลา่นัน้ และจะแกไ้ข
ความเขา้ใจทีไ่มถ่กูตอ้งเกีย่วกบัเหตผุลทีเ่ราตอ้งมี
การหา้มการลงโทษ และผลทีจ่ะเกดิกบัครอบครัว 
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สว่นที ่1: ค�าถามเกีย่วกบัเหตผุลทีต่อ้งมกีารหา้มการลงโทษเด็ก 

8 การลงโทษท�าใหรู้ส้กึเจ็บปวดจรงิหรอื 

10    อนุสญัญาวา่ดว้ยสทิธเิด็กคอือะไร  มกีารกลา่วถงึการลงโทษเด็กไว ้
อยา่งไรบา้ง   

12   การส�ารวจความคดิเห็นประชาชนรายงานวา่คนสว่นใหญไ่มเ่ห็น
ดว้ยกบัการการหา้มการลงโทษเด็ก เราไมค่วรฟังเสยีงคนกลุม่นี้
หรอกหรอื

13    เราไดย้นิเยาวชนเองพดูสนับสนุนใหม้กีารลงโทษเด็ก เราควรฟัง
เสยีงของเยาวชนหรอืเปลา่ 

14   การถกูตตีอนเป็นเด็กไมไ่ดส้ง่ผลเสยีอะไรกบัเราเลย เราจะไดด้ี
แบบนีห้รอืถา้พอ่แมไ่มต่สีัง่สอนเราตอนเราเป็นเด็ก

17   มกีารละเมดิสทิธเิด็กทีรุ่นแรงกวา่นีอ้กีมากมาย – ท�าไมใหค้วาม
ส�าคญักบัเรือ่งเล็ก ๆ แบบนี ้

18   พอ่แมม่สีทิธทิีจ่ะเลีย้งดลูกูแบบไหนกไ็ดต้ามทีเ่ขาเห็นวา่เหมาะสม 
เขาควรจะถกูตัง้ค�าถามเมือ่มกีารละเมดิเด็กอยา่งรุนแรงเทา่นัน้หรอื
เปลา่

20   การตเีด็กทีเ่ป็นการท�ารา้ยร่างกายกบัการตดีว้ยความรักมนัตา่งกนั
มากเลยนะ การหา้มการลงโทษเด็กเป็นการหา้มทีม่ากเกนิไปหรอื
เปลา่

23   ท�าไมเราไมก่�าหนดวธิกีารตทีีป่ลอดภยัแทนทีจ่ะหา้มไปหมดแบบนี้

24   ศาสนาของเราบอกวา่เราตอ้งลงโทษเด็ก ถา้หา้มแบบนีจ้ะถอื
เป็นการเลอืกปฏบิตัติอ่เราหรอืไม่

26   ท�าไมตอ้งไปเกีย่วขอ้งกบักฎหมายดว้ย ท�าไมเราไมท่�าแคใ่หค้วามรู ้
กบัผูป้กครองเพือ่ไมใ่หเ้ขาลงโทษเด็ก

ค�ำถำม 
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27   การลงโทษสว่นมากเกดิขึน้ภายในบา้น การบงัคบัใชก้ฎหมายใน
การหา้มการลงโทษในบา้นท�าไมไ่ดอ้ยูแ่ลว้ ถา้อยา่งนัน้เราจะหา้ม
ไปท�าไม

28   พอ่แมห่ลายๆ คนตอ้งเลีย้งดลูกูในสภาวะยากล�าบาก สว่นครูหรอืผู ้
ดแูลเด็กกม็แีรงกดดนัจากจ�านวนเด็กทีม่ากเกนิไปและมทีรัพยากร
ไมเ่พยีงพอกบัจ�านวนเด็ก ท�าไมเราไมร่อจนกวา่สถานการณข์อง
เขาดขีึน้แลว้คอ่ยรณรงคเ์รือ่งการหา้มการลงโทษเด็ก เราจะไดไ้ม่
ไปกดดนัเขามากเกนิไป

31   นีเ่ป็นแนวคดิของฝร่ัง การลงโทษเด็กเป็นสว่นหนึง่ของวฒันธรรม
และประเพณีในการเลีย้งเด็กของบา้นเรา ถา้ยกเลกิกเ็ป็นการเลอืก
ปฏบิตัติอ่เราน่ะส ิ

32   ท�าไมการเลกิตเีด็กนีท่�าไดย้ากจัง

สว่นที ่2: ค�าถามเกีย่วกบัผลกระทบของการหา้มการลงโทษเด็ก 

36   ถา้พอ่แมถ่กูบงัคบัใหย้กเลกิการลงโทษ เด็กจะไมก่ลายเป็นถกู
ตามใจจนเคยตวั ไมม่วีนัิย และไมม่คีวามเคารพใหใ้ครเลยหรอก
หรอื 

39   ถา้เราหา้มการลงโทษ เด็กจะไมเ่จอเรือ่งทีเ่ลวรา้ยกวา่นัน้หรอื เชน่ 
ถกูละเมดิทางอารมณ ์ถกูท�าใหอ้บัอาย หรอืถกูจับขงั 

40   ถา้การลงโทษเป็นเรือ่งผดิกฎหมาย พอ่แมเ่ป็นพัน ๆ คนมติอ้งถกู
จับขงัคกุ แลว้เด็ก ๆ จ�านวนมากกต็อ้งถกูน�าตวัไปไวใ้นความดแูล
ของสถานเลีย้งเด็กของรัฐน่ะส ิ

42   มนัถกูตอ้งอยูแ่ลว้ไมใ่ชห่รอื ทีพ่อ่แมจ่ะตเีด็กเพือ่ปกป้องเด็กจาก
อนัตรายทีเ่กดิจากการกระท�าของเด็กเอง 
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สว่นที่ 1: 
ค�ำถำมเกีย่วกบั
เหตผุลทีต่อ้งมกีำร
หำ้มกำรลงโทษเด็ก
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จรงิแน่นอน! มนัท�าใหเ้ด็กเจ็บปวดทัง้ทางร่างกายและจติใจ ผลจากงาน
วจัิยทัว่โลก เด็ก ๆ เริม่บอกใหเ้ราไดรั้บรูว้า่การลงโทษนัน้ท�าใหพ้วก
เขาเจ็บปวดแคไ่หน การศกึษาเรือ่งความรุนแรงตอ่เด็กของเลขาธกิาร
องคก์ารสหประชาชาตเิมือ่ปี พ.ศ.2549 เป็นการศกึษาชิน้แรกทีท่�าทัว่
โลกและศกึษาถงึลกัษณะและความรุนแรงของปัญหา ศาสตราจารย ์
Paulo Sérgio Pinheiro ผูเ้ชีย่วชาญอสิระ ซึง่เป็นผูด้�าเนนิการศกึษานี ้
เขยีนไวใ้นรายงานวา่1 

“ตลอดกระบวนการศกึษา เด็ก ๆ บอกตลอดเวลาวา่เป็นเรือ่งเรง่ดว่นที่
จะตอ้งหยดุความรุนแรงเหลา่นี ้เด็ก ๆ ยนืยนัวา่พวกเขารูส้กึเจ็บปวดซึง่
ไมใ่ชแ่คท่ีร่่างกาย แตม่นั ‘เจ็บขา้งใน’ – ซึง่เกดิจากเหตคุวามรุนแรง  
รวมไปถงึจากการทีผู่ใ้หญย่อมรับ และอนุญาตใหค้วามรุนแรงเกดิขึน้ได”้ 

“รัฐตอ้งยอมรับวา่นีเ่ป็นเรือ่งเรง่ดว่นจรงิ ๆ แมว้า่จะไมใ่ชเ่รือ่งใหม ่เด็ก
ตอ้งทนทกุขก์บัความรุนแรงทีเ่กดิจากน�้ามอืของผูใ้หญโ่ดยไมม่ใีครเห็น
หรอืไดย้นิมาหลายศตวรรษแลว้ เพยีงแตว่า่ตอนนีร้ะดบัของความรุนแรง
และผลกระทบตอ่เด็กเริม่ถกูเปิดเผย เราจะปลอ่ยใหเ้ด็ก ๆ เฝ้ารอการ
คุม้ครองทีม่ปีระสทิธภิาพนานไปกวา่นีไ้มไ่ด ้และนีเ่ป็นสทิธสิมบรูณโ์ดย
ไรเ้งือ่นไขของพวกเขา” 

กำรลงโทษท�ำใหรู้ส้กึเจบ็ปวดจรงิ
หรือ 

1. Pinheiro, P. S. (2006), World Report on Violence Against Children, Geneva:  
UN Secretary-General’s Study on Violence against Children. อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบั
การศกึษานี ้และดาวนโ์ลดรายงานฉบบัเต็มไดท้ี ่http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/
Study/Pages/StudyViolenceChildren.aspx



การกระท�าทีก่อ่ใหเ้กดิความเจ็บปวดทางกายนัน้เป็นการละเมดิสทิธทิี่
เด็กจะไดรั้บการคุม้ครองจากการถกูท�ารา้ย – ผูใ้หญไ่มเ่ขา้ใจถงึความ
แตกตา่งในขนาดตวัและพละก�าลงัระหวา่งเขากบัเด็ก ๆ และความแตก
ตา่งระหวา่งระดบัความเจ็บปวดทีต่ัง้ใจใหเ้กดิ กบัความเจ็บปวดทีเ่ด็ก
รูส้กึจรงิ งานวจัิยจ�านวนมากทีถ่ามพอ่แมว่า่เวลาทีต่ลีกูนัน้เขาใชแ้รงมาก
ขนาดไหน พบวา่มพีอ่แมส่องคนในหา้คนทีใ่ชก้�าลงัแรงเกนิกวา่ทีต่ัง้ใจ2 
งานวจัิยของ Institute of Psychiatry and University College 
London พสิจูนใ์หเ้ห็นวา่ เมือ่เราใชก้�าลงัตอบโตใ้นเหตกุารณเ์ฉพาะ
หนา้ จะเกดิการเปลีย่นแปลงในสมองซึง่จะน�าไปสูก่ารใชก้�าลงัทีแ่รงขึน้
และการลดลงของความสามารถในการรับรูถ้งึก�าลงัทีใ่ชอ้อกไปจรงิ3

นอกจากนัน้ผูใ้หญไ่มเ่ขา้ใจถงึความเจ็บปวดทางจติใจอนัเป็นผลจาก
การลงโทษทางร่างกาย ซึง่มผีลตอ่ศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษยข์องเด็ก
ดว้ย รวมถงึความเสยีหายทัง้ในระยะสัน้และระยะยาวตอ่เด็กแตล่ะคน 
และตอ่สงัคมโดยรวม The Global Initiative พบวา่มกีารศกึษากวา่ 
250 ฉบบัทีศ่กึษาผลกระทบของการลงโทษทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งสขุภาพ 
พัฒนาการ และพฤตกิรรมในเชงิลบ ทีต่ดิตวัเด็กไปจนกระทัง่เป็น
ผูใ้หญ ่– ซึง่รวมถงึการมคีวามบกพรอ่งทางสขุภาพจติ พัฒนาการทาง
สมอง ผลการเรยีนลดลง พฤตกิรรมกา้วรา้วเพิม่ขึน้ มคีวามบกพรอ่งทาง
จรยิธรรม และมพีฤตกิรรมตอ่ตา้นสงัคมมากขึน้4 

2. Kirwaun, S. & Bassett, C. (2008), Presentation to NSPCC: Physical  
punishment, British Market Research Bureau/National Society for the  
Prevention of Cruelty to Children

3. Shergill, S. S. et al (2003), “Two eyes for an eye: The neuroscience  
of force escalation”, Science, vol. 301, 11 July 2003, p. 187

4. ดขูอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่การลงโทษเด็ก:บทสรุปจากงานวจัิยเกีย่วกบัผลกระทบและเรือ่งอืน่ๆ  
ทีเ่กีย่วขอ้ง ที ่https://endcorporalpunishment.org/resources/research/

ความรเิริม่ระดบัโลกในการยตุกิารลงโทษเด็กทกุรูปแบบ  9



อนุสญัญาวา่ดว้ยสทิธเิด็ก (The United Nations Convention on 
the Rights of the Child, หรอื UNCR) เป็นเอกสารวา่ดว้ยสทิธเิด็ก
ทีส่มบรูณท์ีส่ดุ และเป็นขอ้ตกลงระหวา่งประเทศวา่ดว้ยสทิธมินุษยชน
ทีไ่ดรั้บการรับรองมากทีส่ดุในโลก อนุสญัญาฯ ประกอบไปดว้ยมาตรา
ตา่ง ๆ ทีค่รอบคลมุทกุแงม่มุของชวีติเด็ก 54 มาตรา โดยกลา่วถงึสทิธิ
พลเมอืง สทิธทิางการเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรมทีเ่ด็กทกุ
คนพงึไดรั้บ ไมว่า่เขาจะอยูท่ีไ่หน

คณะกรรมการสทิธเิด็กแหง่สหประชาชาต ิมหีนา้ทีใ่นการท�าใหม้ัน่ใจวา่
ประเทศตา่ง ๆ ทีล่งนามรับรองและใหส้ตัยาบนัตอ่อนุสญัญาวา่ดว้ยสทิธิ
เด็กจะด�าเนนิการตามอนุสญัญาฯ คณะกรรมการ ฯ ไดร้ะบอุยา่งชดัเจน
วา่ตามอนุสญัญาฯ แลว้ ตอ้งมกีารหา้มการลงโทษโดยวธิทีางกฎหมาย 
และยกเลกิการลงโทษในทางปฏบิตัใินทกุสถานที ่– ในบา้น ในการดแูล
เด็กแบบทดแทน ในสถานรับเลีย้งเด็ก ในโรงเรยีน และในการลงโทษ
ตามกระบวนการยตุธิรรม ในความเห็นทัว่ไปฉบบัที ่8 (2006) ของ
คณะกรรมการ ฯ กลา่วถงึ “สทิธเิด็กทีจ่ะไดรั้บการคุม้ครองจากการถกู
ลงโทษหรอืจากการกระท�าทีรุ่นแรงและลดทอนศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย์
รูปแบบอืน่ มาตราที ่19; 28, ยอ่หนา้ที ่2 และ 37)” ซึง่รวบรวมและ
ยนืยนัวา่นีเ่ป็นภาระผกูพันของรัฐ เรือ่งนีไ้ดถ้กูกลา่วถงึอกีครัง้ในความ
เห็นทัว่ไปฉบบัที ่13 (2011) วา่ดว้ยเรือ่ง “สทิธเิด็กทีจ่ะปลอดภยัจาก
ความรุนแรงทัง้ปวง” 

อนุสญัญำวำ่ดว้ยสทิธิเดก็คืออะไร มกีำร
กลำ่วถงึกำรลงโทษเดก็ไวอ้ยำ่งไรบ ำ้ง 
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คณะกรรมการ ฯ ไดต้รวจสอบการด�าเนนิงานของรัฐตามอนุสญัญาวา่
ดว้ยสทิธเิด็กเป็นระยะ และขอ้สงัเกตของคณะกรรมการ ฯ ไดแ้นะน�า
ใหม้กีารยกเลกิการลงโทษเด็ก อนุสญัญาฉบบัอืน่ ๆ มกีารเสนอแนะ
ใหย้กเลกิการลงโทษเชน่เดยีวกนั ประเด็นนีไ้ดถ้กูหยบิยกมาพดูถงึ
เป็นประจ�าเมือ่มกีารทบทวนสถานการณส์ทิธมินุษยชนในประเทศ 
(Universal Periodic Review of states’ overall human rights) 



เรือ่งนีก้เ็หมอืนกบัเรือ่งอืน่ ๆ รวมทัง้เรือ่งความรุนแรงตอ่สตรแีละการ
เลอืกปฏบิตัโิดยเหตแุหง่เชือ้ชาต ิ– นักการเมอืงตอ้งเป็นผูน้�าไมใ่ชผู่ต้าม
ความเห็นของประชาชน สิง่ส�าคญัคอืนีค่อืภาระกจิของรัฐในการท�าให ้
มัน่ใจวา่กฎหมายใหค้วามคุม้ครองตอ่ศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษยข์องเด็ก
อยา่งเต็มที ่เชน่เดยีวกบัทีก่ฎหมายใหค้วามคุม้ครองผูใ้หญ ่

เกอืบทกุประเทศทีม่กีารออกกฎหมายหา้มการลงโทษเด็ก รัฐเริม่ด�าเนนิ
การกอ่นทีป่ระชาชนจะเห็นดว้ย หลงัจากนัน้ประชาชนเริม่เปลีย่นความ
เห็นมาสนับสนุนการเปลีย่นแปลงนี ้พอผา่นไปสกัสองสามปีเราจะมอง
กลบัมาดอูยา่งแปลกใจ – และละอายใจ – เมือ่เห็นวา่ในอดตีนัน้สงัคม
และกฎหมายยอมรับใหม้กีารตเีด็กได ้

ผลจากการส�ารวจความคดิเห็นนัน้ขึน้อยูก่บัการตัง้ค�าถามและขอ้มลู
ทีผู่ต้อบแบบสอบถามรับรู ้ถา้ประชาชนไดรั้บขอ้มลูรอบดา้นในเรือ่งนี ้
รวมทัง้ขอ้มลูเกีย่วกบัการคุม้ครองเด็กทีย่งัไมเ่ทา่เทยีมกบัผูใ้หญ ่และ
วตัถปุระสงคใ์นการยกเลกิการลงโทษ ประชาชนยอ่มจะสนับสนุนการ
หา้มอยา่งแน่นอน – นอกจากนีเ้ราจะเห็นไดว้า่ถา้เราส�ารวจความคดิเห็น
ประชาชนซ�้า ๆ หลายครัง้ เราจะไดผ้ลลพัธท์ีต่า่งกนัออกไปมากมาย 
ขึน้อยูก่บัวธิกีารตัง้ค�าถาม
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กำรส�ำรวจควำมคดิเห็นประชำชน
รำยงำนวำ่คนสว่นใหญ่ ไมเ่ห็นดว้ยกบั
กำรกำรหำ้มกำรลงโทษเด็ก เรำไมค่วร
ฟงัเสยีงคนกลุม่นีห้รอกหรอื 
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เป็นเรือ่งจรงิทีเ่ด็ก ๆ เองบางครัง้จะพดูวา่การลงโทษมผีลดตีอ่พวก 
เขา เพราะมนัสอนใหพ้วกเขามคีวามประพฤตดิ ีหรอือาจจะถงึกบับอก 
วา่มนัแสดงใหเ้ห็นวา่พอ่แมรั่กเขา แน่นอนวา่เราตอ้งรับฟังสิง่ทีเ่ยาวชน 
พดู แตผู่ใ้หญอ่ยา่งพวกเรามหีนา้ทีไ่มใ่ชแ่คฟั่ง แตต่อ้งเขา้ใจในสิง่ทีเ่ขา 
พดู พวกเราใหค้วามสนใจกบัวธิทีีเ่ด็ก ๆ เริม่เลา่ถงึความเจ็บปวดทีเ่กดิ 
จากการลงโทษทางกายและทางจติใจ (โปรดดหูนา้ 8 เรือ่ง ‘การ
ลงโทษท�าใหรู้ส้กึเจ็บปวดจรงิหรอื’) เวลาทีเ่ด็กบอกวา่บางทกีารลงโทษ
กจ็�าเป็นและเป็นสิง่ทีด่ ีน่ันแสดงใหเ้ห็นวา่เขาเตบิโตในสภาพแวดลอ้มที่
เชือ่วา่การลงโทษเป็นเรือ่งธรรมดาและถกูตอ้ง จนกระทัง่เด็ก ๆ เชือ่เชน่
นัน้ไปดว้ย เด็ก ๆ ซมึซบัทศันคตแิละพฤตกิรรมจากพอ่แมแ่ละหาเหตุ
ผลมารองรับ หรอืพยายามท�าความเขา้ใจกบัความเจ็บปวดทีเ่ขาประสบ
ในชวีติประจ�าวนั 

เด็กทกุคนมสีทิธทิีจ่ะไดรั้บความเคารพในศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย ์สทิธิ
ในเนือ้ตวัร่างกาย รวมทัง้สทิธทิีจ่ะไดรั้บการคุม้ครองจากการท�ารา้ย
อยา่งเทา่เทยีมกนั ซึง่เป็นสทิธทิีไ่มม่ใีครสามารถลบลา้งหรอืแบง่แยก
ได ้รัฐบาลมหีนา้ทีรั่บผดิชอบในการสรา้งหลกัประกนัวา่กฎหมายจะชว่ย
รักษาสทิธเิหลา่นีไ้ว ้พอ่แมแ่ละผูใ้หญค่นอืน่ ๆ มหีนา้ทีใ่นการเลีย้งดู
เด็กและสอนใหเ้ขารูจั้กสทิธเิหลา่นีแ้ละใหค้วามเคารพตอ่ตวัเด็กในฐานะ
ของตวัเขาและในความสมัพันธก์บัคนอืน่ ๆ 

เรำไดย้นิเยำวชนเองพดูสนบัสนนุให ้
มกีำรลงโทษเดก็ เรำควรฟงัเสยีงของ
เยำวชนหรือเปลำ่ 



พวกเราไมม่ใีครรูว้า่เราจะเป็นอยา่งไรถา้พอ่แมไ่มเ่คยตหีรอืท�าใหเ้รารูส้กึ
อบัอายเลย การทีค่นมกัพดูวา่การตไีมไ่ดส้ง่ผลลบตอ่ชวีติเขานัน้ เขา
ก�าลงัปฏเิสธความเจ็บปวดทีเ่ขาไดรั้บเมือ่ผูใ้หญท่ีใ่กลช้ดิเขามากทีส่ดุ
คดิวา่จะสอนเขาไดด้ว้ยวธิกีารทีท่�าใหเ้จ็บปวดเทา่นัน้

ผูใ้หญท่ีต่เีด็กเพือ่สรา้งวนัิยท�าอยา่งนัน้เพราะเขาเองกโ็ดนตเีมือ่ตอนตวั
เองเป็นเด็ก แมว้า่งานวจัิยรายงานวา่ผูใ้หญม่กัรูส้กึผดิหลงัจากตเีด็ก แต่
ผูใ้หญก่ย็งัคงตเีด็ก โดยเฉพาะอยา่งยิง่เมือ่เขาหมดความอดทน มนัไมม่ี
ประโยชนอ์ะไรทีจ่ะโทษคนรุ่นกอ่น เพราะพวกเขาท�าไปตามวฒันธรรม
ทีแ่ปลกประหลาดของยคุนัน้ แตม่นัเป็นสิง่ผดิทีเ่ราไมย่อมเปลีย่นแปลง
เพราะเรากลวัวา่จะเป็นการวพิากษ์วจิารณพ์อ่แมข่องเรา เวลาเปลีย่นไป
และสงัคมกเ็ดนิไปขา้งหนา้การตระหนักวา่เด็ก ๆ มสีทิธ ิตอ้งการการ 
กระท�าควบคูก่นัไปเพือ่ยตุกิารยอมรับทางกฎหมายและทางสงัคมใหม้กีาร
ท�าความรนุแรงตอ่เด็ก เชน่เดยีวกบัทีส่งัคมไมย่อมรับความรนุแรงตอ่ผู ้
หญงิ

บางคนอาจจะพดูวา่ “ฉันเคยโดนตตีอนเป็นเด็ก แตฉั่นกโ็ตมาเป็นคน
ด”ี ในขณะทีม่คีนมากมายทีผ่า่นประสบการณเ์ลวรา้ยอืน่ ๆ ในชว่งที่
ก�าลงัเตบิโตเป็นผูใ้หญ ่แตไ่มม่ใีครบอกวา่สิง่ทีป่ระสบมาเป็นเรือ่งที่
ด ีการทีค่นเราจะ “โตมาเป็นคนด”ี นัน้ มนัอยูท่ีว่ธิกีารทีเ่ขาจัดการกบั
ประสบการณเ์หลา่นัน้ ไมใ่ชต่วัประสบการณโ์ดยตรง
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กำรถกูตตีอนเปน็เดก็ไม ่ ไดส้ง่ผลเสยี
อะไรกบัเรำเลย เรำจะไดด้ีแบบนีห้รอืถำ้
พอ่แม ่ ไมต่ีสัง่สอนเรำตอนเรำเปน็เดก็ 
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มนัผดิทีเ่รำ 
ไมย่อม 
   เปลีย่นแปลง 
เพรำะเรำกลัว 
   วำ่จะเปน็กำร
วพิำกษว์จิำรณ์ 
   พอ่แมข่องเรำ
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  กำร “สรำ้ง
วนิยั” โดยใช  ้
   ควำมรนุแรง 
เปน็รูปแบบของ 
  ควำมรนุแรงตอ่ 
 เดก็ทีพ่บมำก 
    ที่สดุในโลก
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องคก์ารยนูเิซฟระบวุา่ ”การสรา้งวนัิย” โดยใชค้วามรุนแรง เป็นรูปแบบของ 
ความรุนแรงตอ่เด็กทีพ่บมากทีส่ดุในโลก5 การลงโทษเด็กไดท้�าลายชวีติ 
เด็ก ๆ ทัว่โลก – โดยเฉพาะเด็กเล็ก ไปแลว้หลายพันคนตอ่ปี และยงั 
ท�าใหบ้าดเจ็บอกีหลายลา้นคน เรือ่งนีไ้มใ่ชเ่รือ่งเล็ก ๆ เลย 

เรือ่งนีไ้มไ่ดเ้ป็นแคป่ระเด็นการคุม้ครองเด็กเทา่นัน้ การทีก่ารลงโทษ 
เด็กท�าไดอ้ยา่งถกูกฎหมายในหลาย ๆ ประเทศ เป็นตวัสะทอ้นส�าคญัที ่
ท�าใหเ้ห็นถงึสถานะทีด่อ้ยกวา่ของเด็ก เด็กมสีถานะเป็นสิง่ของ มากกวา่ 
จะเป็นมนุษยค์นหนึง่ทีม่สีทิธอิยา่งเต็มภาคภมู ิการลงโทษสะทอ้นให ้
เห็นถงึประสบการณช์วีติของเด็กสว่นมากในโลก เด็กถกูละเมดิศกัดิศ์ร ี
ความเป็นมนุษยแ์ละสทิธติอ่เนือ้ตวัร่างกายทกุครัง้ทีถ่กูลงโทษ เชน่ 
เดยีวกบัทีก่ารหา้มหรอืทา้ทายตอ่ความรุนแรงในครอบครัวตอ่ผูห้ญงิเป็น
ศนูยก์ลางของการเสรมิพลงัใหผู้ห้ญงิ และสง่เสรมิใหเ้กดิการยอมรับใน 
สทิธขิองผูห้ญงิ ส�าหรับเด็กกเ็ป็นเชน่นัน้ การยกเลกิการลงโทษเด็กจะ 
ยกสถานภาพของเด็กใหด้ขี ึน้ และจะสง่ผลใหเ้กดิทศันคตทิีด่แีละมกีาร 
ปฏบิตัทิีด่ขี ึน้ตอ่เด็ก ไมม่รัีฐใดจะเสแสรง้วา่เด็กไดรั้บการเคารพในฐานะ 
ผูถ้อืสทิธเิชน่เดยีวกบัผูใ้หญ ่หรอืเสแสรง้วา่มรีะบบการคุม้ครองเด็กทีม่ี
ประสทิธภิาพและปลอดภยัส�าหรับเด็กได ้ถา้ในรัฐนัน้ยงัมกีฎหมาย 
อนุญาตใหม้กีารกระท�ารุนแรงตอ่เด็กได ้

 

5. UNICEF (2014), Hidden in Plain Sight: A statistical 
analysis of violence against children, NY: UNICEF

มกีำรละเมดิสทิธิเดก็ทีร่นุแรงกวำ่นี้อกี
มำกมำย – ท�ำไมใหค้วำมส�ำคญักบัเรือ่ง
เลก็ ๆ แบบนี้ 



สงัคมเปลีย่นไปแลว้ จากทีเ่คยเห็นเด็กเป็นสมบตัขิองพอ่แม ่ตอนนีเ้ด็ก
คอืมนุษยผ์ูถ้อืสทิธอิยา่งเต็มภาคภมู ิในฐานะมนุษยค์นหนึง่ เด็กมสีทิธิ
มนุษยชนเชน่กนั และสทิธเิหลา่นีไ้มไ่ดห้มดลงทีห่นา้ประตบูา้น เด็กมี
สทิธเิทา่เทยีมกบัสมาชกิในครอบครัวคนอืน่ ๆ ทีจ่ะไดรั้บการคุม้ครอง
จากการทบุต ีและการยนืยนัวา่กฎหมายตอ้งคุม้ครองเด็กจากการถกู
ท�ารา้ยในบา้นตวัเองกไ็มใ่ชก่ารเขา้ไปกา้วกา่ยในเรือ่งสว่นตวัหรอืเรือ่ง
ของครอบครัว เชน่เดยีวกบัการยนืยนัใหม้กีฎหมายคุม้ครองผูใ้หญจ่าก
ความรุนแรงทีเ่กดิจากบคุคลในครอบครัว

อนุสญัญาวา่ดว้ยสทิธเิด็กใหค้วามส�าคญัตอ่ครอบครัวและสนับสนุน
แนวคดิเรือ่งความรับผดิชอบของพอ่แม ่โดยมปีระโยชนส์งูสดุของ
เด็กเป็นเรือ่งหลกัทีพ่อ่แมพ่งึค�านงึถงึเสมอ (มาตรา 18) มคีนบางกลุม่
โตเ้ถยีงดว้ยเหตผุลแปลก ๆ วา่การตเีด็กเพือ่สรา้งวนัิยนัน้ทีจ่รงิแลว้
เป็นการท�าเพือ่ประโยชนส์งูสดุของเด็กในระยะยาว คณะกรรมการสทิธิ
เด็กไดก้ลา่วไวว้า่:6 
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พอ่แมม่สีทิธทิีจ่ะเลีย้งดลูกูๆ แบบไหน
กไ็ดต้ำมทีเ่ขำเหน็วำ่เหมำะสม เขำควร
จะถกูตัง้ค�ำถำมตอ่เมือ่มกีำรละเมดิเดก็
อยำ่งรุนแรงเทำ่นัน้หรอืเปลำ่ 



“…การตคีวามเรือ่งประโยชนส์งูสดุของเด็กนัน้จักตอ้งเป็นไปตามความ
หมายโดยรวมของอนุสญัญาฯ รวมถงึขอ้ผกูมดัทีจ่ะตอ้งคุม้ครองเด็ก
จากความรุนแรงทกุรูปแบบและความจ�าเป็นทีจ่ะตอ้งพจิารณาใหน้�้าหนัก
กบัความเห็นของเด็ก ทัง้นีต้อ้งไมใ่ชเ้พือ่เป็นขอ้อา้งส�าหรับการปฏบิตั ิ
ทีข่ดัแยง้กบัศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษยแ์ละสทิธใินเนือ้ตวัร่างกายของเด็ก 
ซึง่รวมไปถงึการตแีละการลงโทษดว้ยวธิกีารทีโ่หดรา้ยและลดศกัดิศ์รี
ความเป็นมนุษย”์

ในทีส่ดุแลว้พอ่แมเ่องจะไดรั้บประโยชนจ์ากความชดัเจนทีว่า่การ
ลงโทษทีรุ่นแรงนัน้สง่ผลถงึความสมัพันธท์ีบ่กพรอ่งในครอบครัวและผล
ในเชงิลบอืน่ ๆ กบัเด็ก ๆ โดยไมม่ผีลในเชงิบวกเลย 

6. ความเห็นทั่วไปฉบบัที ่8 (2006) เรือ่ง “สทิธเิด็กทีจ่ะไดรั้บการคุม้ครองจากการถกูลงโทษ หรอืจาก
การกระท�าทีรุ่นแรงและลดทอนศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษยใ์นรูปแบบอืน่ (มาตราที ่19; 28, ยอ่ หนา้ที ่2 และ 
37)”, ยอ่หนา้ 26 หาอา่นไดท้ี ่http://endcorporalpunishment.org/wp-content/uploads/
key-docs/CRC-general-comment-8.pdf 
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การตเีด็กอาจจะกอ่ใหเ้กดิความเจ็บปวดทางกายมากกวา่การ “ตดีว้ย
ความรัก” (โปรดกลบัไปอา่นค�าถาม ‘การลงโทษท�าใหรู้ส้กึเจ็บปวด 
จรงิหรอื’ ทีห่นา้ 8) แตก่ารกระท�าทัง้สองอยา่งกอ็ยูบ่นฐานของความ
รุนแรง และเป็นการละเมดิสทิธเิด็กทีจ่ะไดรั้บความเคารพตอ่ศกัดิศ์รี
ความเป็นมนุษยแ์ละสทิธใินเนือ้ตวัร่างกายของเขา สงัคมไมเ่คยขดี
เสน้แบง่และพยายามอธบิายระดบัของความรุนแรงทีเ่กดิตอ่ผูส้งูอาย ุ
แตท่�าไมจงึพยายามท�าเชน่นัน้กบัความรุนแรงตอ่เด็ก เราควรจะเห็น
อนัตรายของการเชือ่มโยงความรักกบัการท�ารา้ยผูอ้ืน่ไดอ้ยา่งชดัเจน 
“การตดีว้ยความรัก” เป็นค�าอธบิายทีข่ดัแยง้กนัเองอยา่งเลวรา้ยทีส่ดุ 
มนัอาจจะฟังดไูมเ่ลวรา้ยอะไร แตค่�ากลา่วเชน่นีถ้กูใชเ้พือ่ซอ่นการ
ละเมดิสทิธเิด็กไวอ้ยา่งแนบเนยีน 

คนบางกลุม่โตแ้ยง้วา่ “การละเมดิเด็กกบัการตเีบา ๆ นีม่นัตา่งกนัมาก
นะ” คนกลุม่นีไ้มไ่ดใ้หค้วามส�าคญักบัความตัง้ใจของการท�าความรุนแรง
วา่ท�าไปดว้ย “ความรัก” หรอืไม ่แตส่นใจระดบัของความรุนแรงทีใ่ช ้
อยา่งไรกต็ามมนัไมถ่กูตอ้งทีจ่ะบอกวา่ผูใ้หญส่ามารถควบคมุระดบัความ
รุนแรงทีต่วัเองใชไ้ดจ้รงิ ผลจากการวจัิยพบวา่ความรุนแรงทีใ่ชม้กัจะ
หนักกวา่ทีต่ัง้ใจเสมอ7, ยิง่ไปกวา่นัน้ระดบัความรุนแรงมกัจะเพิม่มากขึน้
เรือ่ย ๆ 8 อยา่งไรกด็ไีมว่า่ระดบัความรุนแรงของการตจีะมากหรอืนอ้ย 
การตกีย็งัเป็นการละเมดิสทิธใินการเคารพตอ่เนือ้ตวัร่างกายของเด็ก 

กำรตีเดก็ที่เปน็กำรท�ำรำ้ยรำ่งกำยกบั
กำรตดีว้ยควำมรกัมนัตำ่งกนัมำกเลย
นะ กำรหำ้มกำรลงโทษเดก็ทำงรำ่งกำย
และจติใจ เปน็กำรหำ้มที่มำกเกนิไป
หรือเปลำ่ 

7. Kirwaun, S. & Bassett, C. (2008), Presentation to NSPCC: Physical punishment,  
British Market Research Bureau/National Society for the Prevention of Cruelty to Children

8. Shergill, S. S. et al (2003), “Two eyes for an eye: The neuroscience of force escalation”, 
Science, vol. 301, 11 July 2003, p. 187
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นักกฎหมายและรัฐบาลแยก “การละเมดิเด็ก” ออกจาก “การลงโทษ
เด็ก” แตท่ีจ่รงิแลว้การละเมดิเด็กมกัเป็นการลงโทษเด็ก เป็นเรือ่งที่
ผูใ้หญท่�ารา้ยเด็กเพือ่เป็นการลงโทษและเพือ่การควบคมุ หากเป็นกรณี
ของความรุนแรงตอ่ผูส้งูอายแุลว้ไมม่ใีครแบง่แยกเป็นสองระดบัแบบ
นีเ้ลย ไมม่กีารยอมรับความรุนแรงตอ่ผูส้งูอายไุมว่า่ดว้ยรูปแบบใด แต่
ส�าหรับเด็กแลว้ผูใ้หญก่ลบัแบง่แยกระหวา่งการความรุนแรงจากการ
ลงโทษกบัการละเมดิเด็ก ในความเป็นจรงิแลว้เราไมส่ามารถจะแยกสอง
สิง่นีอ้อกจากกนัไดเ้ลย 
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  กำรตทีี่ 

“ปลอดภยั”  

    นัน้ไมม่จีรงิ
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การต ี‘ทีป่ลอดภยั’ นัน้ไมม่จีรงิ การตทีกุครัง้เป็นการละเมดิสทิธใินเนือ้ตวั
ร่างกายของเด็ก และไมเ่คารพตอ่ศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษยข์องเด็ก งาน 
วจัิยหลายชิน้รายงานวา่การลงโทษแบบเบาโดยพอ่แมนั่น้เป็นปัจจัย 
เสีย่งตอ่การเกดิความรุนแรงในระดบัทีร่า้ยแรงยิง่ขึน้ ยิง่ไปกวา่นัน้มแีนว 
โนม้วา่การลงโทษมกัจะแรงขึน้เรือ่ยๆ และคนเรามกัจะไมรู่ว้า่ตวัเองใช ้
แรงมากขนาดไหนเวลาทีต่เีด็ก (โปรดยอ้นกลบัไปอา่นค�าถาม ‘การตเีด็ก 
ทีเ่ป็นการท�ารา้ยร่างกายกบัการตดีว้ยความรักมนัตา่งกนัมากเลยนะ การ
หา้มการลงโทษเด็กทางร่างกายและจติใจ เป็นการหา้มทีม่ากเกนิไป 
หรอืเปลา่’ ทีห่นา้ 20) 

มบีางประเทศทีพ่ยายามจะก�าหนดวธิกีารตเีด็กทีย่อมรับได ้เชน่  
ก�าหนดอายเุด็ก ก�าหนดสว่นของร่างกายทีต่ไีด ้ก�าหนดอปุกรณท์ีจ่ะ 
ใชไ้ด ้และอืน่ ๆ วธิกีารนีเ้ป็นการสง่สญัญาณทีส่บัสนใหก้บัสงัคมวา่ 

ควรคดิอยา่งไรกบัความรุนแรงตอ่เด็ก และยังเป็นวธิกีารทีไ่มน่่าเชือ่ 
ถอื) เราคงจะไมพ่ยายามก�าหนดวธิกีารทีย่อมรับไดใ้นการท�ารา้ยผู ้
หญงิ หรอืผูส้งูอาย ุหรอืกบัคนกลุม่อืน่ ๆ เด็ก ๆ มสีทิธทิีจ่ะไดรั้บความ
คุม้ครองจากการท�ารา้ยเชน่เดยีวกบัผูใ้หญ ่นอกจากนี้ เด็ก ๆ ยังตวั 
เล็กกวา่ และออ่นแอกวา่ผูใ้หญอ่ยา่งพวกเรา พวกเขามสีทิธทิีจ่ะไดรั้บ
ความคุม้ครองมากกวา่ผูใ้หญ ่

ท�ำไมเรำไมก่�ำหนดวธิกีำรตทีีป่ลอดภยั
แทนทีจ่ะหำ้มไปหมดแบบนี้



การตเีด็กไมเ่ขา้กบัอดุมการณ ์คณุคา่ และความเชือ่ใด ๆ ของศาสนาหลกั
ในโลก ศาสนาซึง่กลา่วถงึความเมตตา ความเทา่เทยีม ความยตุธิรรม 
และปราศจากความรุนแรง บคุคลตา่ง ๆ ทีนั่บถอืศาสนาของโลกด�ารง
ชวีติโดยประพฤตติามแบบอยา่งและตามค�าสอนของศาสดาของตน นัก
วชิาการ และนักเทววทิยา กลา่ววา่ไมม่หีลกัฐานใด ๆ รายงานวา่มศีาสดา
คนใดเคยตเีด็กเลย

ศาสนาทีเ่ห็นดว้ยกบัการลงโทษเด็กมกัมพีืน้ฐานมาจากวฒันธรรมการใช ้
อ�านาจแบบเผด็จการ เพือ่ควบคมุเด็ก ซึง่เห็นวา่การเชือ่ฟังอยา่งไมข่ดัขนื
เป็นสิง่ทีด่มีคีณุธรรม การลงโทษเป็นวธิกีารทีย่อมรับไดใ้นการจัดการกบั
เด็กที ่“ไมเ่ชือ่ฟัง”

ผูน้�าทางศาสนาหลายทา่นมสีว่นร่วมในความเคลือ่นไหวระดบัโลกเพือ่
ใหย้กเลกิการลงโทษเด็ก มผีูน้�าทางศาสนามากกวา่ 800 คนเขา้ร่วมใน
การประชมุระดบัโลกวา่ดว้ยศาสนาเพือ่สนัต ิซึง่จัดทีก่รงุเกยีวโต ประเทศ
ญีปุ่่ น (World Assembly of Religions for Peace in Kyoto, Japan 
(2006)) และใหก้ารรับรองค�าประกาศ “เรือ่งความมุง่มัน่ของแตล่ะศาสนา
ทีจ่ะเผชญิหนา้กบัความรุนแรงตอ่เด็ก ” (ค�าประกาศเกยีวโต) (A Multi-
religious Commitment to Confront Violence against Children 
(Kyoto Declaration)9  ซึง่กระตุน้ใหรั้ฐบาลประเทศตา่งๆ ยอมรับ
กฎหมายทีจ่ะหา้มไมใ่หม้คีวามรุนแรงตอ่เด็ก รวมทัง้การลงโทษเด็ก

ศำสนำของเรำบอกวำ่เรำตอ้งลงโทษ
เดก็ ถำ้หำ้มแบบนีจ้ะถือเปน็กำรเลือก
ปฏบิตัติอ่เรำหรือไม ่ 

9. อา่นค�าประกาศฉบบัเต็มไดท้ี ่http://churchesfornon-violence.org/wp/wp-content/
uploads/2012/02/Violence-Against-Children-3.pdf 
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คณะกรรมการสทิธเิด็กกลา่วไวใ้นความเห็นทัว่ไปฉบบัที ่8 วา่อสิระใน
การนับถอืศาสนา “อาจจะตอ้งมกีารจ�ากดัในเรือ่งบางอยา่งเพือ่ทีจ่ะ
คุม้ครองสทิธขิัน้พืน้ฐานและอสิระของบคุคลอืน่”10 คณะกรรมการสทิธิ
เด็กกลา่ววา่11 

“บางคนใชข้อ้อา้งทางศาสนาเพือ่ใหม้กีารลงโทษเด็ก โดยกลา่ว
วา่การตคีวามค�าสัง่สอนทางศาสนาบางขอ้ความใหค้วามชอบธรรมกบั
การลงโทษเด็ก และถอืเป็นหนา้ทีท่ีต่อ้งท�าดว้ย ในมาตรา 18 ของ
กตกิาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง 
(International Covenant on Civil and Political Rights) กลา่วถงึ
เสรภีาพในการมหีรอืนับถอืศาสนาไวด้ว้ย แตก่ารปฏบิตัติามค�าสอนทาง
ศาสนาหรอืความเชือ่จะตอ้งสอดคลอ้งกบัการเคารพตอ่ศกัดิศ์รคีวามเป็น
มนุษยแ์ละสทิธใินเนือ้ตวัร่างกายของบคุคล...” 

10.  ความเห็นทั่วไปฉบบัที ่8 ยอ่หนา้ที ่29

11.  ความเห็นทั่วไปฉบบัที ่8 ยอ่หนา้ที ่29
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การขจัดการลงโทษทางร่างกายและการลงโทษดว้ยรูปแบบอืน่ทีโ่หด
รา้ยไรม้นุษยธรรมหรอืทีย่�า่ยศีกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษยนั์น้ตอ้งการทัง้การ
ใหค้วามรูแ้ละการหา้ม นีไ่มใ่ชก่ารเลอืกวา่จะท�าอยา่งใดอยา่งหนึง่ สทิธิ
มนุษยชนเรยีกรอ้งวา่อยา่งนอ้ยทีส่ดุเด็กตอ้งไดรั้บความคุม้ครองตาม
กฎหมายเทา่กบัผูใ้หญ ่ทัง้ในพืน้ทีใ่นบา้น และทีอ่ืน่ ๆ ตวับทกฎหมาย
เองนัน้เป็นเครือ่งมอืในการศกึษาทีม่พีลงั และการปฏริูปกฎหมายเพือ่
ยกเลกิการลงโทษเด็กตอ้งเชือ่มโยงกบัการใหค้วามรูต้อ่ประชาชนและ
พอ่แม ่การหา้มทางกฎหมายจะผลกัดนัใหพ้อ่แมห่าทางในการเลีย้งลกู
แบบเชงิบวก รวมทัง้ผลกัดนัใหผู้ป้ระกอบวชิาชพี นักการเมอืง และสือ่ 
ใหค้วามส�าคญัและใหค้วามรูเ้กีย่วกบัเรือ่งนี ้

เรือ่งนีเ้ป็นเรือ่งคอ่นขา้งยากและสบัสนทีจ่ะใหค้วามรูเ้พือ่ใหพ้อ่แมเ่ลกิ
การลงโทษ ในขณะทีก่ฎหมายยงัอนุญาตอยู ่เพราะคนมกัจะคดิวา่ “ถา้
กฎหมายไมห่า้ม มนักไ็มน่่าจะเสยีหายอะไร” การใหค้วามรูใ้นเรือ่งนีจ้ะมี
ประสทิธภิาพถา้กฎหมายกใ็หข้อ้มลูแบบเดยีวกนั 

ท�ำไมตอ้งไปเกีย่วขอ้งกบักฎหมำย
ดว้ย ท�ำไมเรำไมท่�ำแค่ใหค้วำมรูก้บัผู ้
ปกครองเพื่อไม ่ใหเ้ขำลงโทษเดก็ 



ในปัจจบุนันีไ้มม่ใีครคดัคา้นการยตุคิวามรุนแรงภายในครอบครัวทีเ่กดิขึน้
กบัผูใ้หญ ่โดยใหเ้หตผุลวา่ต�ารวจจะบงัคบัใชก้ฎหมายไดย้าก แลว้ท�าไม
เด็กจงึไดรั้บการคุม้ครองทางกฎหมายนอ้ยกวา่ผูใ้หญล่ะ่ เป้าหมายแรก
ของการปฏริูปกฎหมายเพือ่ใหย้ตุกิารลงโทษนัน้คอืการป้องกนั – เพือ่
ป้องกนัการท�ารา้ยเด็กกอ่นทีม่นัจะเกดิขึน้ ซึง่แน่นอนวา่เป็นเป้าหมาย
ของกฎหมายด ีๆ ทัง้หมด ซึง่มไีวเ้พือ่สรา้งมาตรฐานทีช่ดัเจน และสง่
สญัญาณทีช่ดัเจน ซึง่ครอบคลมุไปถงึพืน้ที ่“สว่นตวั” ของบา้นและ
ครอบครัว การหา้มการลงโทษในบา้นยอ่มตอ้งการการปฏบิตัทิีล่ะเอยีด
ออ่นเพือ่ประโยชนส์งูสดุของเด็ก – โปรดดคู�าถามเรือ่ง ‘ถา้การลงโทษ
เป็นเรือ่งผดิกฎหมาย พอ่แมเ่ป็นพัน ๆ คนมติอ้งถกูจับขงัคกุ แลว้เด็ก ๆ 
จ�านวนมากกต็อ้งถกูน�าไปไวใ้นความดแูลของสถานเลีย้งเด็กของรัฐน่ะ
ส’ิ ทีห่นา้ 40

การรเิริม่ออกกฎหมายหา้มการลงโทษควรจะควบคูไ่ปกบัการรณรงคเ์พือ่
ใหค้วามรูแ้ละใหค้วามสนับสนุนแกพ่อ่แมเ่พือ่ทีจ่ะชว่ยใหเ้ขาเปลีย่นผา่น
ไปสูก่ารเป็นพอ่แมท่ีไ่มใ่ชค้วามรุนแรง

กำรลงโทษสว่นมำกเกดิขึน้ภำยในบำ้น 
กำรบงัคบัใชก้ฎหมำยในกำรหำ้มกำร
ลงโทษในบำ้นท�ำไม ่ ไดอ้ยูแ่ลว้ ถำ้อยำ่ง
นัน้เรำจะหำ้มไปท�ำไม 
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ขอ้โตแ้ยง้นีเ้ป็นการยอมรับโดยปรยิายวา่นีเ่ป็นความจรงิทีเ่ห็นไดช้ดั การ
ลงโทษเด็กมกัจะเป็นการระบายความรูส้กึกดดนัทีผู่ใ้หญม่อีดัแน่นอยูใ่นตวั
มากกวา่ทีจ่ะเป็นความพยายามในการสอนเด็ก ผูใ้หญต่อ้งการความชว่ย
เหลอืและสนับสนุนอยา่งเรง่ดว่นทัง้ทีบ่า้นและทีส่ถานดแูลเด็ก อยา่งไรกต็าม
ไมว่า่ผูใ้หญจ่ะมปัีญหามากแคไ่หน การมาระบายออกทีเ่ด็กไมใ่ชเ่รือ่งถกูตอ้ง 
การคุม้ครองเด็กไมค่วรตอ้งรอใหโ้ลกของผูใ้หญด่ขี ึน้กอ่น เชน่เดยีวกบัการ
คุม้ครองผูห้ญงิจากความรุนแรงไมต่อ้งรอใหส้ถานการณข์องผูช้ายดขีึน้กอ่น

 นอกจากนีก้ารตเีด็กเป็นการลดความเครยีดทีไ่มไ่ดผ้ล ผูใ้หญท่ีต่เีด็กดว้ย
อารมณม์กัจะรูส้กึผดิทหีลงั ผูใ้หญท่ีต่เีด็กแมจ้ะไมใ่ชอ้ารมณ ์กจ็ะพบวา่เขา
ก�าลงัสรา้งเด็กทีม่อีารมณโ์กรธแคน้ ชวีติในบา้นและในสถานดแูลเด็กทีม่กีาร
ยกเลกิการลงโทษเด็ก และเปลีย่นมาใชว้ธิเีชงิบวกแทนจะมคีวามเครยีดนอ้ย
ลงมาก 

ในประเทศทีม่สีถานการณค์วามขดัแยง้ ผูใ้หญไ่มว่า่จะเป็นพอ่แมห่รอืคร ู
ลว้นแตเ่ป็นเหยือ่ของความรุนแรงและการท�าใหรู้ส้กึดอ้ยคา่ พวกเขาเห็นดว้ย
กบัเรือ่งสทิธเิด็กแตใ่นขณะเดยีวกนักม็คี�าถามวา่แลว้ใครละ่ทีช่ว่ยคุม้ครอง
สทิธขิองพวกเขา การละเมดิสทิธขิองใครกต็ามเป็นเรือ่งทีต่อ้งจัดการอยา่ง
เรง่ดว่น แตเ่ด็กกไ็มค่วรจะตอ้งรอใหผู้ใ้หญไ่ดรั้บการคุม้ครองสทิธขิองตนเอง
กอ่นจะมาคุม้ครองสทิธขิองเด็ก คนทกุคนมสีทิธทิีจ่ะไดรั้บความเคารพใน
ศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษยแ์ละในเนือ้ตวัร่างกายของเขา รวมทัง้การไดรั้บความ
คุม้ครองทีเ่ทา่เทยีมกนัภายใตก้ฎหมาย และทีส่�าคญั เด็กกเ็ป็นมนุษยเ์ชน่
เดยีวกนั 
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พอ่แมห่ลำยๆ คนตอ้งเลีย้งดูลกูใน
สภำวะยำกล�ำบำก สว่นครหูรอืผูดู้แล
เดก็ก็มีแรงกดดนัจำกจ�ำนวนเดก็ที่
มำกเกนิไปและมทีรพัยำกรไมเ่พยีงพอ
กบัจ�ำนวนเดก็ ท�ำไมเรำไมร่อจนกวำ่
สถำนกำรณข์องเขำดขีึน้แลว้คอ่ย
รณรงคเ์ร่ืองกำรหำ้มกำรลงโทษเด็กทำง
รำ่งกำยและจติใจ เรำจะได้ ไม ่ ไปกดดนั
เขำมำกเกนิไป
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 เดก็ทัว่โลกมี
สทิธทิีจ่ะม ี
ชวีติที่ 
  ปรำศจำก
ควำมรุนแรง 
  ทกุรูปแบบ
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การมองการตเีด็กเป็นเรือ่งของความภาคภมูใิจในวฒันธรรมเป็นเรือ่งที่
ยอมรับไมไ่ด ้ทีจ่รงิแลว้การตเีด็กดเูหมอืนจะเป็นประเพณีของฝร่ังทีส่ง่
ออกไปยงัประเทศตา่ง ๆ ในหลายภมูภิาคของโลกผา่นการใชค้นเป็น
ทาส การสรา้งอาณานคิม และการสอนศาสนา ค�าโตแ้ยง้ขององักฤษ
โดยใชค้�าวา่ “การ ลงโทษอยา่งมเีหตผุล” สะทอ้นใหเ้ห็นในกฎหมายทัว่
โลก อนัทีจ่รงิวฒันธรรมทีเ่ด็กแทบจะไมถ่กูตเีลยมกัจะเป็นวฒันธรรม
ของชนเผา่เล็ก ๆ ทีอ่าศยัการลา่สตัวเ์ป็นแหลง่อาหาร ซึง่เรยีกไดว้า่เป็น
วฒันธรรมที ่“เป็นไปตามธรรมชาต”ิ มากทีส่ดุในบรรดาวฒันธรรมตา่ง ๆ  
ในโลก แตว่ฒันธรรมตามธรรมชาตนิีก้�าลงัสญูหายไปอยา่งรวดเร็วอนั
เป็นผลมาจากโลกาภวิฒัน ์และการพัฒนาแบบเมอืงใหญใ่นปัจจบุนั

แตเ่รือ่งของสทิธมินุษยชนนัน้เป็นเรือ่งสากล เด็กทัว่โลกมสีทิธทิีจ่ะมี
ชวีติอยูโ่ดยปราศจากความรุนแรง วฒันธรรมตา่ง ๆ มหีนา้ทีรั่บผดิชอบ
ในการยกเลกิการลงโทษเด็ก เชน่เดยีวกบั การยกเลกิการละเมดิสทิธิ
มนุษยชนในรูปแบบอืน่ทีเ่ป็นสว่นหนึง่ของวฒันธรรม อนุสญัญาวา่ดว้ย
สทิธเิด็กแหง่สหประชาชาตปิระกาศสทิธเิด็กทีจ่ะไดรั้บการคุม้ครอง 
จากความรุนแรงในทกุรูปแบบไมว่า่จะเป็นทางกายหรอืทางจติใจ โดย
ไมม่กีารเลอืกปฏบิตัดิว้ยเหตแุหง่เชือ้ชาต ิวฒันธรรม ประเพณี หรอื
ศาสนา มกีารเคลือ่นไหวทางสงัคมทีจ่ะยกเลกิการลงโทษเด็กในหลาย ๆ  
ประเทศ ในทกุทวปี การลงโทษเด็กในโรงเรยีนและในกระบวนการ
ยตุธิรรมนัน้กลายเป็นสิง่ผดิกฎหมายในหลายประเทศในทกุภมูภิาคใน
โลก 

นี่เปน็แนวคดิของฝรัง่ กำรลงโทษ
เดก็เปน็สว่นหนึ่งของวัฒนธรรมและ
ประเพณีในกำรเลีย้งเดก็ของบำ้นเรำ 
ถำ้ยกเลกิก็เปน็กำรเลือกปฏบิตัติอ่เรำ
นะ่สิ 



ถา้หากวา่ผูใ้หญร่วมทัง้นักการเมอืงเห็นวา่เรือ่งนีเ้ป็นเรือ่งงา่ย เราคงจะ
ยอมรับกนัไปตัง้นานแลว้วา่เด็กมสีทิธเิหมอืนผูใ้หญท่กุประการ ทีจ่ะได ้
รับความเคารพในศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษยแ์ละในเนือ้ตวัร่างกายของเขา 
และการไดรั้บความคุม้ครองภายใตก้ฎหมาย และเราคงจะยอมรับไป
นานแลว้วา่เด็ก ๆ ซึง่มตีวัเล็กกวา่และบอบบางกวา่ผูใ้หญม่สีทิธทิีจ่ะได ้
รับความคุม้ครองมากกวา่ผูใ้หญด่ว้ยซ�้า 

มหีลายเหตผุลทีผู่ใ้หญรู่ส้กึวา่ยากทีจ่ะยกเลกิสิง่ทีเ่ขามองเห็นวา่เป็น 
“สทิธ”ิ ของเขาทีจ่ะตหีรอืท�าใหเ้ด็กเจ็บปวดโดยบอกวา่นีค่อืการ “ฝึก
วนัิย” หรอืควบคมุเด็ก

(ก) ประสบการณส์ว่นตวั คนสว่นใหญเ่คยถกูพอ่แมต่เีมือ่ตอนเป็นเด็ก 
พอ่แมส่ว่นใหญจ่ะตลีกู และไมม่ใีครอยากคดิถงึพอ่แมใ่นทางทีไ่มด่ ี
หรอืคดิวา่วธิกีารเลีย้งลกูของพอ่แมนั่น้ไมถ่กูตอ้ง ซึง่ท�าใหก้ารเลกิตเีด็ก
เป็นเรือ่งยากของคนสว่นใหญ ่รวมทัง้นักการเมอืงและผูน้�าทางความคดิ 
หรอืแมแ้ตส่�าหรับคนท�างานดา้นการคุม้ครองเด็กทีจ่ะมองวา่การลงโทษ
เด็กเป็นรากฐานของความไมเ่ทา่เทยีมกนัและการละเมดิสทิธมินุษยชน 
ทีจ่รงิแลว้เรือ่งนีไ้มใ่ชก่ารกลา่วโทษใคร พอ่แมใ่นแตล่ะยคุสมยัเลีย้ง
ลกูตามทีถ่กูคาดหวงัจากสงัคม และเรามาถงึยคุสมยัทีจ่ะกา้วตอ่ไปและ
เริม่ใชว้นัิยเชงิบวก และการมปีฏสิมัพันธก์บัเด็กทีป่ราศจากการใชค้วาม
รุนแรง
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ท�ำไมกำรเลกิตีเดก็นีท่�ำไดย้ำกจงั
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(ข) ผูใ้หญม่กัจะตเีด็กเพราะเขารูส้กึโกรธ หรอืเครยีด หรอืเมือ่ความ
อดทนถงึทีส่ดุแลว้ ผูใ้หญส่ว่นมากรูอ้ยูล่กึ ๆ วา่การตนัีน้เป็นการใช ้
อารมณใ์นการตอบสนองตอ่เหตกุารณท์ีเ่กดิขึน้มากกวา่จะเป็นการใช ้
เหตผุลตดัสนิใจเพือ่ “สรา้งวนัิย” ใหเ้ด็ก ยิง่ท�าเชน่นีม้ากเทา่ไร การตี
เด็กจะยิง่กลายเป็นปฏกิริยิาตอบสนองอตัโนมตัติอ่ความประพฤตขิอง
เด็กทีไ่มไ่ดรั้บการยอมรับ เป็นเรือ่งยากทีจ่ะเปลีย่นวธิกีารทีก่ลายเป็น
อตัโนมตัไิปแลว้ แตก่เ็ป็นสิง่ทีท่�าได ้เมือ่รัฐบาลลงทนุกบัการใหค้วามรู ้
และสรา้งความตระหนักเรือ่งวนัิยเชงิบวกและการเลีย้งดเูด็กโดยไมใ่ช ้
ความรุนแรงใหก้บัประชาชนทัว่ไป รวมทัง้เรือ่งสทิธเิด็กทีจ่ะไดรั้บความ
เคารพในศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษยแ์ละสทิธใินเนือ้ตวัร่างกาย พอ่แมจ่ะ
พัฒนาวธิกิารใหม ่ๆ ในการปรับพฤตกิรรมของเด็กทีย่อมรับไมไ่ดโ้ดย
ไมรู่ส้กึวา่ตอ้งท�ารา้ยร่างกายเด็ก

(ค) การขาดความรูใ้นวธิกีารอืน่ในการสอนเด็ก การปฏริูปกฎหมายควร
เป็นไปควบคูก่บัการใหค้วามรูก้บัพอ่แม ่กบัเด็ก ๆ และกบัสงัคมทัว่ไป
เกีย่วกบัวธิกีารเลีย้งลกูเชงิบวกโดยไมใ่ชค้วามรุนแรง 



34  Prohibiting all corporal punishment of children

สว่นที่ 2: 
ค�ำถำมเกีย่วกบัผล 
กระทบของกำรหำ้ม
กำรลงโทษเด็ก
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ไมจ่รงิเลย การฝึกวนัิยใหเ้ด็กไมใ่ชก่ารลงโทษ การมวีนัิยนัน้ไมไ่ดม้า
จากการบงัคบั แตเ่กดิจากความเขา้ใจ ความเคารพซึง่กนัและกนั ความ
อดทน และการสือ่สารอยา่งมปีระสทิธภิาพ เด็กทารกตอ้งพึง่พาผูใ้หญ่
ในทกุเรือ่ง และเมือ่เด็ก ๆ เตบิโตขึน้ พวกเขาตอ้งพึง่พาผูใ้หญ ่โดย
เฉพาะพอ่แม ่ใหส้อนและสนับสนุนใหเ้ขาเกดิวนัิยจากภายในตนเอง การ
ลงโทษไมไ่ดส้อนเด็กวา่เขาควรท�าอยา่งไร ในทางตรงกนัขา้มการตี
เป็นการสอนพฤตกิรรมทีไ่มเ่หมาะสมใหเ้ด็ก เป็นการสอนเด็ก ๆ วา่พอ่
แมย่อมรับการใชค้วามรุนแรงในการแกปั้ญหาหรอืแกไ้ขความขดัแยง้ 

การตเีด็กยงัสง่สญัญาณทีส่บัสนใหเ้ด็กเรยีนรูด้ว้ยวา่ แมว้า่เราจะสอน
เด็ก ๆ ไมใ่หรั้งแกเด็กคนอืน่ หรอืท�ารา้ยผูใ้หญ ่และผูใ้หญเ่องกไ็มค่วร
ท�ารา้ยผูใ้หญด่ว้ยกนัเอง แตผู่ใ้หญย่อมรับไดใ้หผู้ใ้หญซ่ึง่มรี่างกายที่
ใหญโ่ตกวา่ แข็งแรงกวา่ ตเีด็กซึง่ตวัเล็กกวา่ และบอบบางกวา่ เด็ก ๆ 
เรยีนรูจ้ากสิง่ทีพ่อ่แมท่�าใหเ้ห็น ไมใ่ชจ่ากค�าสอนอยา่งเดยีว 

อกีประการหนึง่เราไมค่วรสบัสนระหวา่งความเคารพกบัความกลวั ความ
ประพฤต ิ“ด”ี ทีเ่กดิจากความกลวัจะถกูลงโทษ หมายความวา่เด็ก ๆ 
ก�าลงัหลกีเลีย่งการถกูลงโทษ ไมใ่ชแ่สดงวา่เคารพ เด็กจะเรยีนรูเ้รือ่ง
ความเคารพผูอ้ืน่ไดอ้ยา่งแทจ้รงิเมือ่เขาเห็นคณุคา่ของผูอ้ืน่ เมือ่พอ่แม่
ตลีกูเพือ่สรา้งวนัิย เด็กจะเรยีนรูท้ีจ่ะ “ประพฤตติวัด”ี เพือ่หลกีเลีย่งการ
ถกูลงโทษ เด็กยงัเรยีนรูด้ว้ยวา่ผูใ้หญย่อมรับการใชค้วามรุนแรงเพือ่ยตุ ิ
ความขดัแยง้ แตเ่มือ่พอ่แมแ่สดงใหเ้ห็นวา่เขาใหก้ารยอมรับและเคารพ

ถำ้พอ่แมถ่กูบงัคบัใหย้กเลกิกำรลงโทษ 
เดก็จะไมก่ลำยเปน็ถกูตำมใจจนเคยตวั 
ไมม่วีนิยั และไมม่คีวำมเคำรพให ้ ใคร
เลยหรอกหรือ 



ตอ่ศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษยแ์ละสทิธใินเนือ้ตวัร่างกายของเด็ก ๆ และ
ของผูอ้ืน่ เด็กจะไดเ้รยีนรูเ้รือ่งของการเคารพผูอ้ืน่ เมือ่พอ่แมส่อนเรือ่ง
วนัิยใหเ้ด็กดว้ยวธิกีารทีเ่ป็นบวกและไมใ่ชค้วามรุนแรง เด็กจะเรยีนรูว้า่
เราสามารถแกปั้ญหาความขดัแยง้ไดโ้ดยยงัคงใหค้วามเคารพซึง่กนัและ
กนัอยู ่

การลงโทษดว้ยวธิกีารทีโ่หดรา้ยและลดศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษยไ์มค่วร
ถกูใชท้ดแทนการสรา้งวนัิยดว้ยวธิกีารเชงิบวก การสรา้งวนัิยดว้ยวธิกีาร
เชงิบวกไดถ้กูออกแบบเพือ่ใหเ้ด็กไดเ้รยีนรูก้ารคดิถงึความรูส้กึของผูอ้ืน่
และผลของการกระท�าของตวัเขา ซึง่ไมใ่ชก่ารตามใจเด็กจนเหลงิ ภาค
รัฐมหีนา้ทีท่ีจ่ะใหก้ารสนับสนุนพอ่แมใ่หใ้ชว้ธิกีารเลีย้งลกูเชงิบวก ซึง่ใน
ปัจจบุนัมขีอ้มลูมากมายเกีย่วกบัการสนับสนุนใหพ้อ่แมเ่ลีย้งลกูโดยไม่
ใชค้วามรุนแรง และสนับสนุนไมใ่หใ้ชค้วามรุนแรงในสถาบนัการศกึษา 
ขอ้มลูเหลา่นีส้ามารถน�ามาแปลและปรับใชไ้ดใ้นทกุประเทศ
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เด็กมสีทิธทิีจ่ะไดรั้บความคุม้ครองจากการถกูลงโทษและจากความ
รุนแรงทกุรูปแบบ รวมทัง้รูปแบบทีโ่หดรา้ยและลดศกัดิศ์รคีวามเป็น
มนุษย ์การปฏริูปกฎหมายตอ้งเชือ่มโยงกบัการสรา้งความตระหนักและ
การสนับสนุนเรือ่งการมปีฏสิมัพันธก์บัเด็กในเชงิบวกและปราศจากความ
รุนแรง 

พอ่แมต่อ้งการใหล้กู ๆ ไดม้กีารเริม่ตน้ทีด่ใีนชวีติ พอ่แมท่ีต่ลีกูหรอืใช ้
ความรุนแรงกบัลกูดว้ยวธิอีืน่ ๆ ทีจ่รงิแลว้กไ็มไ่ดรู้ส้กึดกีบัการกระท�า
ของตนเอง เขารูส้กึโกรธและรูส้กึผดิ พอ่แมส่ว่นใหญย่นิดทีีจ่ะไดรั้บค�า
แนะน�าและสนับสนุนใหรู้ว้ธิกีารจัดการปัญหากบัลกูโดยไมต่อ้งใชค้วาม
รุนแรงใด ๆ ไมว่า่จะเป็นทางกายภาพหรอืทางอารมณ ์การเลกิใชก้ารตี
และการท�าใหเ้ด็กรูส้กึดอ้ยคา่ และเปลีย่นมมุมองในการมองเด็กใหเ้ทา่
เทยีมกบัผูใ้หญ ่และในฐานะผูม้สีทิธเิชน่เดยีวกบัพวกเราทกุคน จะชว่ย
ท�าใหช้วีติดขี ึน้ส�าหรับสมาชกิทกุคนในครอบครัว

ถำ้เรำหำ้มกำรลงโทษ เด็กจะไมเ่จอ
เรือ่งที่เลวรำ้ยกวำ่นัน้หรอื เชน่  
ถกูละเมดิทำงอำรมณ์ ถกูท�ำใหอ้ับอำย 
หรอืถกูจบัขัง 



วตัถปุระสงคข์องการยกเลกิกฎหมายทีอ่นุญาตใหม้กีารลงโทษเด็กไมใ่ช่
เพือ่ทีจ่ะจับพอ่แมเ่ขา้หอ้งขงั แตเ่ป็นไปเพือ่ใหเ้ด็กไดรั้บการคุม้ครองตาม
สทิธขิองเขา และเพือ่เปลีย่นแปลงสงัคมใหเ้ป็นสงัคมทีม่กีารปฏสิมัพันธ์
กบัเด็กโดยไมใ่ชค้วามรนุแรง ในปัจจบุนัยงัไมม่หีลกัฐานจากประเทศใดที่
บอกวา่พอ่แมถ่กูจับมากขึน้เมือ่มกีารปฏริปูกฎหมายเพือ่หา้มการลงโทษ
เด็ก 

การหา้มการลงโทษเด็กนัน้ชว่ยใหรั้ฐไดท้�าหนา้ทีต่ามภารกจิตามหลกั
สทิธมินุษยชนตอ่เด็ก วตัถปุระสงคแ์รกสดุคอืการใหค้วามรู ้และการสง่
ขอ้มลูทีช่ดัเจนในการปฏบิตัติอ่สมาชกิภายในบา้น การตเีด็กนัน้เป็นสิง่ที่
ยอมรับไมไ่ดแ้ละผดิกฎหมายเชน่เดยีวกบัการตผีูใ้หญ ่ขอ้แนะน�าส�าหรับ
คนท�างานดา้นการคุม้ครองเด็กรวมถงึต�ารวจและอยัการนัน้ตอ้งให ้
ชดัเจนวา่การใชก้ฎหมายเป็นไปเพือ่ประโยชนส์งูสดุของเด็ก การตดัสนิ
คดหีรอืการจับกมุคมุขงัน่าจะไมใ่ชก่ารกระท�าเพือ่ประโยชนส์งูสดุของ
เด็ก นอกเสยีจากวา่น่ันเป็นวธิเีดยีวทีจ่ะท�าใหเ้ด็กไดรั้บการคุม้ครองจาก
อนัตรายขัน้รุนแรง

ถำ้กำรลงโทษเปน็เรือ่งผดิกฎหมำย 
พอ่แมเ่ปน็พนั ๆ คนมิตอ้งถกูจบัขัง
คกุ แลว้เดก็ ๆ จ�ำนวนมำกก็ตอ้งถกู
น�ำตวัไปไว้ ในควำมดูแลของสถำนเลีย้ง
เดก็ของรฐันะ่สิ 
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ในความเห็นทัว่ไปฉบบัที ่8 ของคณะกรรมการสทิธเิด็กแหง่
สหประชาชาตอิธบิายหลกัสองประการทีจ่ะชว่ยเป็นหลกัประกนัวา่การ
หา้มลงโทษเด็กจะไมส่ง่ผลใหม้กีารจับกมุพอ่แมเ่ป็นจ�านวนมาก

1. หลกัของเหตเุล็กนอ้ย (The de minimis principle) หมายความ
วา่กฎหมายจะไมส่ง่ผลตอ่เหตเุล็กนอ้ย นีค่อืเหตผุลวา่ท�าไมกรณีการ
ท�ารา้ยกนัทีไ่มรุ่นแรงระหวา่งผูใ้หญถ่กูสง่ฟ้องศาลนอ้ยมาก หลกัการนี้
จะถกูใชส้�าหรับการท�ารา้ยทีไ่มรุ่นแรงทีผู่ใ้หญท่�าตอ่เด็ก

2. เนือ่งจากเด็กตอ้งพึง่พงิผูใ้หญ ่และในครอบครัวนัน้มคีวามผกูพัน
กนั ดงันัน้การตดัสนิใจใด ๆ ในการจับกมุพอ่แม ่หรอืการเขา้แทรกแซง
ครอบครัวดว้ยวธิกีารใด ๆ ตอ้งกระท�าโดยระมดัระวงั และตอ้งกระท�า
เมือ่จ�าเป็นเทา่นัน้เพือ่เป็นการคุม้ครองเด็กจากอนัตรายรา้ยแรง และเป็น
ไปเพือ่ประโยชนส์งูสดุของเด็ก
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การตเีด็กเพือ่ใหเ้ด็กหยดุการกระท�าทีอ่าจท�ารา้ยตวัเองนัน้ฟังดไูมส่ม
เหตสุมผลเลยดว้ยซ�้า ลองจนิตนาการดวูา่เราจะแนะน�าพอ่แมท่ีเ่ห็นลกู
ก�าลงัตกอยูใ่นอนัตรายใหต้ลีกูหรอืเปลา่ เราคงไมท่�าอยา่งนัน้แน่ 

พอ่แมต่อ้งใชก้�าลงัในบางครัง้เพือ่คุม้ครองลกูตวัเอง โดยเฉพาะส�าหรับ
ลกูทีย่งัเป็นเด็กทารก หรอืเด็กเล็ก มนัเป็นธรรมชาตขิองการเลีย้งลกู 
ถา้เด็กทารกคลานเขา้หากองไฟ หรอืวิง่ขา้มถนนทีม่รีถจอแจ พอ่แม่
ตอ้งรบีเขา้ไปหยดุลกู โดยการควา้ตวัมา อุม้ขึน้จากพืน้ และคยุใหล้กู
เขา้ใจถงึอนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้ แตก่ารตลีกูใหเ้จ็บจะท�าใหก้ารสือ่สาร
ทีเ่ราพยายามสือ่กบัลกูนัน้ไมไ่ดผ้ล ทัง้ ๆ ทีเ่ราพยายามจะสือ่สารให ้
ลกูเขา้ใจถงึอนัตรายและสอนใหล้กูป้องกนัตวัเองจากอนัตรายนัน้ รวม
ทัง้บอกใหเ้ขาเขา้ใจวา่ในระหวา่งทีล่กูยงัเล็กป้องกนัตวัเองไมไ่ด ้พอ่
แมจ่ะเป็นผูป้้องกนัลกูจากอนัตรายนัน้เอง คณะกรรมการสทิธเิด็กแหง่
สหประชาชาตไิดอ้ธบิายไวว้า่12 

“…การเลีย้งดลูกูและการดแูลเด็กโดยเฉพาะทารกและเด็กเล็ก ตอ้งการ
การกระท�าทางกายภาพบางอยา่งจากพอ่แมเ่พือ่ปกป้องพวกเขา การ 
กระท�าเชน่นีแ้ตกตา่งจากการใชก้�าลงัโดยเจตนาเพือ่ลงโทษและเพือ่ให ้
เกดิความเจ็บปวด ความรูส้กึอดึอดั หรอืท�าใหรู้ส้กึดอ้ยคา่ ในฐานะผูใ้หญ่
เรารูด้วีา่การกระท�าของผูอ้ืน่เพือ่ปกป้องคุม้ครองเรานัน้แตกตา่งจากการ
ลงโทษทางกาย ดงันัน้จงึไมใ่ชเ่รือ่งยากทีจ่ะแยกแยะการกระท�าของเราที่
เกีย่วขอ้งกบัเด็กในลกัษณะเดยีวกนั” 

มนัถกูตอ้งอยูแ่ลว้ไม ่ใชห่รอื ทีพ่อ่แม ่
จะตีเดก็เพื่อปกปอ้งเดก็จำกอันตรำยที่
เกดิจำกกำรกระท�ำของเดก็เอง 

12. ความเห็นทั่วไปฉบบัที ่8 ยอ่หนา้ที ่14
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การใชก้�าลงัเพือ่คุม้ครองเด็กแตกตา่งอยา่งสิน้เชงิจากการใชก้�าลงัเพือ่
ลงโทษและเจตนาใหเ้ด็กรูส้กึเจ็บ กฎหมายของทกุประเทศก�าหนดอยา่ง
ชดัเจนวา่เราสามารถใชก้�าลงัเทา่ทีจ่�าเป็นเพือ่การคุม้ครองผูอ้ืน่ โดยมใิช่
การลงโทษ ดงันัน้การหา้มการใชก้�าลงัในการลงโทษจงึมไิดแ้ทรกแซง
การใชก้�าลงัเพือ่ปกป้องคุม้ครองแตอ่ยา่งใด
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www.endcorporalpunishment.org

ทา่นจะพบขอ้มลูอยา่งละเอยีดทีเ่กีย่วกบัการหา้มการลงโทษในทกุรูป
แบบไดจ้ากเว็บไซตข์อง Global Initiative ขอ้มลูเหลา่นีร้วมถงึ:

•  รายงานอยา่งละเอยีดของแตล่ะประเทศและรัฐตา่ง ๆ ทัว่โลก 

•  ตารางขอ้มลูดา้นกฎหมายเกีย่วกบัการลงโทษรวมทัง้โอกาสในการ
ด�าเนนิการปฏริูปกฎหมายในระดบัโลกและระดบัภมูภิาค

•  กระบวนการทางสทิธมินุษยชนและของสหประชาชาตทิีก่ลา่วถงึ
การลงโทษ และคูม่อืการใชเ้ครือ่งมอืเหลา่นีใ้นการรณรงคก์ารปฏริูป
กฎหมาย 

•  สรุปงานวจัิยตา่งๆ ทีเ่กีย่วกบัความรุนแรงและทศันคตติอ่การลงโทษ 
รวมทัง้ผลกระทบจากการลงโทษตอ่เด็ก ผูใ้หญ ่และสงัคม 

• ขอ้มลูสนับสนุนการด�าเนนิงานเพือ่หา้มการลงโทษ 

•  แหลง่ขอ้มลูเพือ่การรณรงคร์ะดบัโลกและระดบัภมูภิาค ซึง่น�าเสนอใน
หลายภาษา 

เวบ็ไซตข์อง Global Initiative:
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ความรเิร ิม่ระดบัโลกในการยตุกิารลงโทษเด็กทกุรูปแบบ (The Global Initiative 
to End All Corporal Punishment of Children)

ความรเิริม่ระดบัโลกในการยตุกิารลงโทษเด็กทกุรูปแบบ สนับสนุนการหา้มและยตุกิาร
ลงโทษ และใหก้ารสนับสนุนทางเทคนคิและค�าแนะน�าทีเ่กีย่วกบัการปฏริูปกฎหมายอยา่ง
รอบดา้น 

www.endcorporalpunishment.org

info@endcorporalpunishment.org 

www.twitter.com/GIendcorpun 

www.facebook.com/GIendcorporalpunishment

องคก์ารชว่ยเหลอืเด็กประเทศสวเีดน (Save the Children Sweden) 

องคก์ารชว่ยเหลอืเด็กประเทศสวเีดน ด�าเนนิการรณรงคใ์นระดบันโยบายเพือ่หา้มการ
ลงโทษเด็กในทกุสถานที ่ในปี 2522 องคก์ารชว่ยเหลอืเด็กประเทศสวเีดน มสีว่นในการ
รณรงคใ์หป้ระเทศสวเีดนเป็นประเทศแรกในโลกทีม่กีารหา้มลงโทษเด็กอยา่งชดัเจน องคก์ร
ด�าเนนิงานเพือ่น�าเสนอประเด็นการลงโทษเด็กทีไ่ดรั้บความส�าเร็จในการออกกฎหมายหา้ม
และยกเลกิการลงโทษเด็ก และด�าเนนิการใหป้ระเด็นนีเ้ป็นประเด็นทางการเมอืงในทกุ
ประเทศทัว่โลก 

info@rb.se 

www.raddabarnen.se 

resourcecentre.savethechildren.net

ถงึเวลำแลว้ที่เรำจะยตุกิำร
ลงโทษเด็กทกุรูปแบบในทกุ
สถำนที่ เดก็มีสทิธทิีจ่ะไดร้บั
กำรเคำรพในศกัดิ์ศรคีวำม
เปน็มนษุย ์ และไดร้บักำร
คุม้ครองจำกควำมรนุแรงทกุ
รปูแบบอยำ่งเทำ่เทยีมกนั
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