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  อมกีารลงโทษเด็กเกดิขึน้น่ันเป็นการ
ละเมดิสทิธทิีจ่ะไดรั้บความเคารพใน

ศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษยแ์ละสทิธใินเนือ้ตวั
รา่งกายของเด็ก แตก่ารลงโทษกย็งัเป็นเรือ่ง 
ทีเ่กดิขึน้เป็นปกต ิและกฎหมายในหลาย ๆ 

ประเทศยงับอกวา่ไมเ่ป็นไร
อนุสญัญาวา่ดว้ยสทิธเิด็กและกฎหมายระหวา่งประเทศระบวุา่ประเทศตา่ง ๆ 
ควรหา้มการลงโทษเด็กในทกุรูปแบบ และมปีระเทศเพิม่ขึน้เรือ่ย ๆ ทีท่�าการ
เปลีย่นแปลงกฎหมายเพือ่หา้มการลงโทษเด็กแลว้

ดรูายชือ่ประเทศทีม่กีารหา้มการลงโทษเด็กแลว้ไดท้ี ่ 
https://endcorporalpunishment.org/countdown/

คนมกัมคี�าถามมากมายเกีย่วกบัการหา้มการลงโทษเด็ก เอกสารฉบบันีจ้ะตอบ
ค�าถามเหลา่นัน้ในแบบทีเ่ขา้ใจงา่ยส�าหรับเด็กและเยาวชน มฉีบบัทีท่�าขึน้
ส�าหรับผูใ้หญ ่และส�าหรับการลงโทษในโรงเรยีน ดเูอกสารทัง้สองฉบบัไดท้ี ่
www.endcorporalpunishment.org หรอื 
resourcecentre.savethechildren.net. 

เมื่



4   อยา่ตเีด็ก! ยตุกิารลงโทษเด็กทกุรูปแบบ

6  อภธิานค�าศพัท ์– อธบิายความหมายของศพัทต์า่ง ๆ

8  การลงโทษทางกายคอือะไร 

10   อนุสญัญาวา่ดว้ยสทิธเิด็กคอือะไร และพดูถงึเรือ่งการลงโทษเด็ก
ไวอ้ยา่งไรบา้ง

12  การลงโทษเด็กท�าใหเ้จ็บปวดจรงิหรอื

14   ผูใ้หญใ่นประเทศของเราไมอ่ยากใหก้ารลงโทษเป็นเรือ่งผดิ
กฎหมาย เราตอ้งฟังผูใ้หญไ่มใ่ชห่รอื

16   ผูใ้หญบ่างคนบอกวา่พวกเขาโดนตตีอนเป็นเด็กไมเ่ห็นมผีลเสยี
อะไร เขาจะเป็นผูใ้หญท่ีป่ระสบความส�าเร็จแบบนีห้รอืถา้ไมถ่กูพอ่
แมต่มีากอ่น 

17  มเีรือ่งเลวรา้ยกวา่นีม้ากมายทีเ่กดิกบัเด็ก ท�าไมมาสนใจเรือ่งการตี
เด็กละ่

18   พอ่แมม่สีทิธเิลอืกวา่จะเลีย้งลกูอยา่งไร รัฐควรจะเขา้มาแทรกแซง
หรอืไม ่ถา้เด็กไมไ่ดถ้กูละเมดิอยา่งรุนแรง

21   ท�าไมไมส่อนพอ่แมใ่หรู้ว้ธิตีลีกูอยา่งปลอดภยั แทนทีจ่ะหา้มตไีป
เลย 

22   เยาวชนบางคนบอกวา่การลงโทษกไ็มเ่สยีหายอะไร รัฐควรฟังพวก
เขาหรอืเปลา่

24   ผูใ้หญบ่างคนคดิวา่มนัตา่งกนันะ การตเีด็กทีเ่ป็นการท�ารา้ยกบัการ 
“ตดีว้ยความรัก” การยกเลกิการลงโทษโดยสิน้เชงิจะท�ามากไปหรอื
เปลา่ 

ค�ำถำม
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26   บางคนบอกวา่ค�าสอนทางศาสนาของเขาบอกวา่จ�าเป็นตอ้งมกีาร
ลงโทษเด็ก มนัอาจจะเป็นการเลอืกปฏบิตัติอ่พวกเขาถา้หา้มการ
ลงโทษ

27   ในบางประเทศ พอ่แมม่ชีวีติทีย่ากล�าบากมาก ครแูละผูใ้หญค่นอืน่ ๆ  
ทีต่อ้งท�างานกบัเด็กกเ็ชน่กนั รัฐควรจะรอจนกวา่สถานการณจ์ะด ี
ขึน้กอ่นคอ่ยมาหา้มเรือ่งการลงโทษเด็กหรอืเปลา่

28   ท�าไมตอ้งท�าใหก้ารลงโทษเป็นเรือ่งผดิกฎหมายดว้ย แคส่อน
ผูใ้หญไ่มใ่หล้งโทษเด็กไมไ่ดห้รอืไง 

30   การลงโทษเด็กเป็นเรือ่งธรรมดามากในวฒันธรรมของเรา ถา้ท�าให ้
มนัผดิกฎหมายมนัอาจจะไมย่ตุธิรรมกบัวฒันธรรมของเรานะ

33  ท�าไมถงึยากจังทีจ่ะใหผู้ใ้หญเ่ลกิตเีด็ก

34   ถา้เราหา้มการลงโทษเด็ก เด็ก ๆ กจ็ะถกูตามใจจนเสยีนสิยั กลาย
เป็นคนขาดวนัิย และไมรู่จั้กเคารพคนอืน่ใชห่รอืเปลา่ 

35   การยกเลกิการลงโทษจะท�าใหเ้ด็กถกูลงโทษดว้ยวธิอีืน่ทีแ่ยก่วา่
หรอืเปลา่ เชน่ ทางอารมณ ์การท�าใหอ้าย หรอืจับขงัไวใ้นหอ้ง

37   การยกเลกิการลงโทษแปลวา่พอ่แมจ่ะถกูสง่เขา้หอ้งขงั แลว้เด็ก ๆ 
ถกูสง่เขา้สถานรับเลีย้งเด็กหรอืเปลา่

38   พอ่แมจ่ะตลีกูเพือ่เป็นการยบัยัง้มใิหล้กูไดรั้บอนัตรายไดห้รอืเปลา่



อภธิำนค�ำศพัท์

การท�ารา้ยรา่งกาย คดทีีม่กีารท�าใหผู้อ้ ืน่เจ็บปวดโดยตัง้ใจ

หา้ม เป็นการบอกวา่อะไรบางอยา่งไมไ่ดรั้บอนุญาต เมือ่ใน
ประเทศมกีาร “หา้ม” การตเีด็ก คนในประเทศนัน้ไมไ่ดรั้บอนุญาต
ใหต้เีด็ก

การรณรงค ์คอืการพยายามเปลีย่นแปลงบางอยา่งทีเ่ราเชือ่วา่ผดิ

การเลอืกปฏบิตั ิการปฏบิตัติอ่บคุคลหรอืกลุม่คนแยก่วา่คนอืน่
โดยไมม่เีหตผุลทีด่พีอ เชน่ ปฏบิตัไิมด่ตีอ่คนทีนั่บถอืศาสนาบาง
ศาสนา หรอืปฏบิตัติอ่คนอายนุอ้ยกวา่แยก่วา่คนทีอ่ายมุาก กวา่

การคุม้ครองอยา่งเทา่เทยีมกนั เมือ่พดูถงึ “การคุม้ครองอยา่ง
เทา่เทยีมกนั” เราหมายถงึเด็กควรไดรั้บการคุม้ครองจากความ
รนุแรงทกุรปูแบบเทา่ ๆ กบัผูใ้หญ ่ตวัอยา่งเชน่ ถา้การตผีูใ้หญผ่ดิ
กฎหมาย การตเีด็กกค็วรผดิกฎหมายดว้ยเชน่กนั 

สทิธมินษุยชน สทิธขิัน้พืน้ฐานทีค่นทัว่โลกเห็นชอบวา่ทกุคนตอ้ง
ไดรั้บ

ผดิกฎหมาย การกระท�าทีไ่มเ่ป็นไปตามกฎหมาย

กฎหมาย ชดุของกฎเกณฑท์ีบ่อกคนในประเทศวา่ตอ้งปฎบิตั ิ
ตวัอยา่งไร

ถกูกฎหมาย การพดูวา่บางอยา่ง “ถกูกฎหมาย” ในประเทศ
หมายความวา่กฎหมายระบไุวว้า่สิง่นัน้ท�าได ้

6  อยา่ตเีด็ก! ยตุกิารลงโทษเด็กทกุรูปแบบ
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สทิธใินเนือ้ตวัรา่งกาย Physical integrity การเป็นเจา้ของ
และสามารถควบคมุรา่งกายของตวัเองได ้คนทกุคนมสีทิธใินเนือ้
ตวัรา่งกายและมสีทิธทิีจ่ะรูส้กึวา่รา่งกายนัน้ปลอดภยัจากความ
รนุแรงทกุรปูแบบ

วนิยัเชงิบวก วธิกีารในการเลีย้งดแูละสือ่สารกบัเด็กโดยไมใ่ช ้
ความรนุแรงและดว้ยความเคารพ ซึง่เป็นการกระตุน้ใหเ้กดิการ
พัฒนาและการเรยีนรูท้ีถ่กูสขุภาวะ 

การป้องกนั หยดุบางสิง่กอ่นทีม่นัจะเกดิขึน้

การหา้ม เกดิขึน้เมือ่กฎหมายในประเทศบอกวา่เราไมไ่ดรั้บ
อนุญาตใหท้�าอะไรบางอยา่ง

การคุม้ครอง การท�าใหบ้างสิง่หรอืบางคนปลอดภยั “การ
คุม้ครอง” เด็กจากความรนุแรง หมายถงึการท�าใหเ้ด็กปลอดภยั
จากความรนุแรง

ประเพณี คอืการทีม่กีารกระท�าบางอยา่งมาเป็นเวลายาวนาน

การละเมดิ เมือ่สทิธมินุษยชนของคนถกู “ละเมดิ” หมายความวา่
สทิธมินุษยชนของเขาไมไ่ดรั้บความเคารพ 

ความรนุแรง คอืการท�าใหค้นเจ็บปวดโดยตัง้ใจ



‘การลงโทษทางกาย’ คอืการท�าโทษคนดว้ยก�าลงัโดยตัง้ใจใหรู้ส้กึ
เจ็บปวด หรอือดึอดัไมส่บาย การลงโทษทีใ่ชก้�าลงัถอืเป็นการลงโทษ
ทัง้หมดไมว่า่จะเบาแคไ่หนกต็าม

ตวัอยา่งเชน่ ถา้เด็กทารกเพิง่หดัเดนิท�าน�้าหกแลว้พอ่หรอืแมต่มีอืเด็ก
เพือ่ลงโทษ น่ันคอืการลงโทษเด็กทางกาย การลงโทษสว่นใหญม่าในรูป
แบบของการต ี(‘ตบ หรอื ฟาด’) แตอ่าจจะเป็นวธิอีืน่กไ็ด ้(เชน่ เตะ จับ
เขยา่ บงัคบัใหอ้ยูใ่นทา่ทางทีไ่มส่บาย) ถา้เด็กนักเรยีนไมรู่ค้�าตอบทีถ่กู
ตอ้งแลว้ครูบงัคบัใหย้นืขาเดยีวเป็นเวลานาน น่ันกเ็ป็นการลงโทษทาง
กายเชน่กนั

ยงัมกีารลงโทษแบบอืน่ทีไ่มใ่ชท่างกาย แตก่โ็หดรา้ยไมแ่พก้นั เชน่ การ
ตัง้ใจท�าใหเ้ด็กกลวัหรอือาย การท�าโทษแบบนีเ้ป็นการแสดงความไม่
เคารพตอ่เด็ก และเป็นเรือ่งทีผ่ดิเชน่เดยีวกบัการลงโทษทางกาย การ
ลงโทษเด็กเกดิขึน้ไดใ้นหลายสถานที ่รวมทัง้ในบา้น ในโรงเรยีน หรอื
สถานทีอ่ืน่ๆ ทีเ่ด็กไดรั้บการดแูล และในหอ้งขงั หรอืสถานทีอ่ืน่ทีเ่ด็กถกู
คมุขงั

การลงโทษในรูปแบบทีโ่หดรา้ยทัง้หมด รวมทัง้การลงโทษทางกาย เป็น
เรือ่งผดิและจะตอ้งถกูยกเลกิ

กำรลงโทษทำงกำยคืออะไร

8  อยา่ตเีด็ก! ยตุกิารลงโทษเด็กทกุรูปแบบ





อนุสญัญาวา่ดว้ยสทิธเิด็ก (The United Nations Convention on 
the Rights of the Child, หรอื UNCRC) คอืเอกสารวา่ดว้ยสทิธเิด็ก
ทีส่มบรูณท์ีส่ดุ อนุสญัญาฯ ประกอบไปดว้ยมาตราตา่ง ๆ ทีค่รอบคลมุ
สทิธทิกุประการทีเ่ด็กพงึไดรั้บ 54 มาตรา ประเทศ 196 ประเทศใหก้าร
รับรอง ซึง่มากกวา่ทีอ่นุสญัญาวา่ดว้ยสทิธมินุษยชนอืน่ ๆ ไดรั้บ

คณะกรรมการสทิธเิด็กแหง่สหประชาชาต ิมหีนา้ทีด่แูลใหป้ระเทศตา่ง ๆ 
ทีล่งนามรับรองและใหส้ตัยาบนัตอ่อนุสญัญาวา่ดว้ยสทิธเิด็กด�าเนนิการ
ตามอนุสญัญาฯ คณะกรรมการ ฯ ไดร้ะบอุยา่งชดัเจนวา่หากประเทศตา่ง 
ๆ จะท�าการคุม้ครองสทิธมินุษยชนของเด็กอยา่งถกูตอ้ง สิง่หนึง่ทีต่อ้ง
ท�าคอืการออกกฎหมายซึง่หา้มการลงโทษเด็กทกุรูปแบบ

อนุสญัญำวำ่ดว้ยสทิธิเดก็
คืออะไร และพดูถงึเรือ่งกำร
ลงโทษเดก็ไวอ้ยำ่งไรบ ำ้ง

10  อยา่ตเีด็ก! ยตุกิารลงโทษเด็กทกุรูปแบบ





กำรลงโทษเดก็ท�ำใหเ้จบ็
ปวดจริงหรือ

จรงิแน่นอน! ผูใ้หญม่กัไมรู่ว้า่การลงโทษท�าใหเ้จ็บปวดทัง้ ‘ภายนอก’ 
และ ‘ภายใน’

การลงโทษเด็กท�าใหรู้ส้กึเจ็บปวดทัง้ทางร่างกายและจติใจ และยงัอาจ
ท�าใหเ้ด็กรูส้กึดอ้ยคา่ดว้ย ขณะนีก้�าลงัมกีารท�างานวจัิยเกีย่วกบัความ
รูส้กึและความคดิของเด็กเกีย่วกบัการลงโทษในประเทศทัว่โลก ในงาน
วจัิยนี ้เด็กไดบ้อกผูใ้หญว่า่มนัท�าใหรู้ส้กึเจ็บปวดมากแคไ่หน

การศกึษาเรือ่งความรุนแรงตอ่เด็ก1 ของเลขาธกิารองคก์าร
สหประชาชาตเิมือ่ปี พ.ศ. 2549 เป็นการศกึษาชิน้ส�าคญัทีส่ดุ 
ศาสตราจารย ์Paulo Sérgio Pinheiro ผูเ้ชีย่วชาญอสิระ ซึง่เป็นผู ้
ด�าเนนิการศกึษานี ้เขยีนไวว้า่

‘ตลอดกระบวนการศกึษา เด็ก ๆ บอกตลอดเวลาวา่เป็นเรือ่งเรง่ดว่นทีจ่ะ
ตอ้งหยดุความรุนแรงเหลา่นี ้เด็ก ๆ ยนืยนัวา่พวกเขารูส้กึเจ็บปวดซึง่ไมใ่ช่
แคท่ีร่่างกาย แตม่นั “เจ็บขา้งใน” – ซึง่เกดิจากเหตคุวามรุนแรง รวมไป
ถงึจากการทีผู่ใ้หญย่อมรับ และอนุญาตใหค้วามรุนแรงเกดิขึน้ได ้
รัฐตอ้งยอมรับวา่นีเ่ป็นเรือ่งเรง่ดว่นจรงิ ๆ แมว้า่จะไมใ่ชเ่รือ่งใหม ่เด็ก
ตอ้งทนทกุขก์บัความรุนแรงทีเ่กดิจากน�้ามอืของผูใ้หญโ่ดยไมม่ใีครเห็น
หรอืไดย้นิมาหลายศตวรรษแลว้ เพยีงแตว่า่ตอนนีร้ะดบัของความรุนแรง
และผลกระทบตอ่เด็กเริม่ถกูเปิดเผย เราจะปลอ่ยใหเ้ด็ก ๆ เฝ้ารอการ
คุม้ครองทีม่ปีระสทิธภิาพนานไปกวา่นีไ้มไ่ด ้และนีเ่ป็นสทิธสิมบรูณโ์ดย
ไรเ้งือ่นไขของพวกเขา’ 

1. การศกึษาเรือ่งความรุนแรงตอ่เด็กของเลขาธกิารองคก์ารสหประชาชาต ิเป็นงานวจัิยชิน้ใหญท่ีว่จัิย
เรือ่งความรุนแรงตอ่เด็กทั่วโลก ทมีงานจากองคก์ารสหประชาชาตสิอบถามเด็กจ�านวนมาก รวมทัง้ผูใ้หญ ่
และองคก์รตา่งๆ เกีย่วกบัความรุนแรงตอ่เด็กทีเ่กดิในประเทศชองเขา อา่นรายงานฉบบัเต็มไดท้ี ่
http://www.unviolencestudy.org/
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งานวจัิยอืน่ ๆ2 เกีย่วกบัการลงโทษเด็กบอกใหเ้รารูม้ากขึน้วา่มนัมผีลเสยี
หายตอ่เราไดม้ากแคไ่หน ตวัอยา่งเชน่ ในงานวจัิยชิน้หนึง่ทีต่พีมิพเ์มือ่
ปี พ.ศ. 2545 รายงานวา่เด็กทีถ่กูลงโทษทางกายโดยพอ่แมข่องเขามี
แนวโนม้ทีจ่ะมปัีญหาตา่ง ๆ หลายอยา่ง รวมทัง้การมพีฤตกิรรมกา้วรา้ว 
ไมเ่ป็นมติร มปัีญหาในการเรยีนรูส้ ิง่ถกูและผดิ และอาจมปัีญหาสขุภาพ
จติดว้ย

งานวจัิยเหลา่นีส้�าคญัมาก แตว่า่แมจ้ะไมม่งีานวจัิยใดๆ เลย การลงโทษ
เด็กกย็งัเป็นสิง่ผดิอยูด่ ีแมว้า่การตอีาจไมไ่ดก้อ่ใหเ้กดิผลลบในระยะยาว
เสมอไป มนักย็งัผดิอยูด่ทีีจ่ะตเีด็ก เรารูว้า่ถา้เราตผีูใ้หญน่ั่นเป็นสิง่ผดิ 
เด็กมสีทิธทิีจ่ะไดรั้บความคุม้ครองจากความรุนแรงมากกวา่ผูใ้หญ่

2. มขีอ้มลูเกีย่วกบังานวจัิยตา่งๆ เพิม่เตมิในเอกสารค�าถามตอบส�าหรับผูใ้หญ ่ 
ซึง่สามารถดาวโลดนไ์ดจ้าก Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children,  
www.endcorporalpunishment.org หรอืจากศนูยข์อ้มลูขององคก์ารชว่ยเหลอืเด็ก  
resourcecentre.savethechildren.net
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ผู ้ ใหญ ่ในประเทศของเรำไม ่
อยำกใหก้ำรกำรลงโทษเปน็
เรือ่งผดิกฎหมำย เรำตอ้งฟงั
ผู ้ ใหญ ่ ไม ่ใชห่รือ

ไมใ่ช ่เด็กมสีทิธทิีจ่ะไดรั้บการคุม้ครองจากความรุนแรง แมว้า่คนสว่น
ใหญจ่ะยงัไมเ่ห็นดว้ยกต็าม

รัฐตอ้งใหห้ลกัประกนัวา่เด็กจะไดรั้บสทิธเิด็ก นักการเมอืงควรท�าและ
ยนืยนัในสิง่ทีถ่กูตอ้ง แมค้นสว่นใหญจ่ะยงัไมเ่ห็นดว้ยกต็าม 

เกอืบทกุประเทศทีไ่ดห้า้มการลงโทษเด็กแลว้ พวกผูใ้หญก่ไ็มไ่ดเ้ห็น
ดว้ยในตอนแรก แตเ่มือ่มกีารออกกฎหมายหา้มการลงโทษเด็ก คนกเ็ริม่
เปลีย่นความคดิ และเริม่เขา้ใจวา่การลงโทษเด็กเป็นสิง่ผดิ ภายในสอง
สามปี ผูใ้หญจ่ะมองยอ้นกลบัไปและรูส้กึแปลกใจ และละอายใจทีเ่คยมี
คนคดิวา่มนัเป็นเรือ่งธรรมดาทีจ่ะลงโทษเด็ก

นอกจากนีก้ารสอบถามความคดิเห็นของคนทัว่ไปเกีย่วกบัการลงโทษ
กเ็ชือ่ถอืไมไ่ดเ้สมอไป เพราะค�าตอบอาจเปลีย่นไปได ้ขึน้อยูก่บัวา่คน
เหลา่นัน้รูเ้รือ่งทีถ่กูถามมากแคไ่หน และขึน้อยูก่บัวธิกีารตัง้ค�าถามดว้ย



เด็กมสีทิธทิ ี่
จะไดร้บัการ
คุม้ครองจาก
ความรนุแรง 
แมว้า่ 

คนสว่ น
ใหญ ่
จะยงัไม ่
เห็นดว้ย
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ผู ้ ใหญบ่ำงคนบอกวำ่พวกเขำ
โดนตตีอนเปน็เดก็ไมเ่ห็นมีผล
เสยีอะไร เขำจะเปน็ผู ้ ใหญท่ี่
ประสบควำมส�ำเรจ็แบบนีห้รอื
ถำ้ไมถ่กูพอ่แมต่ีมำกอ่น

ไมม่ใีครรูว้า่ผูใ้หญท่ีถ่กูตหีรอืท�าใหรู้ส้กึดอ้ยคา่ตอนเป็นเด็กจะโตขึน้เป็น
อยา่งไรถา้พอ่แมไ่มล่งโทษเขาแบบนีเ้ลย

ผูใ้หญท่ีต่เีด็กท�าไปเพราะวา่เขาเองเคยถกูตตีอนเป็นเด็ก ไมม่ปีระโยชน์
ทีจ่ะไปโทษผูใ้หญใ่นอดตีทีต่พีวกเขา เพราะพวกเขาท�าสิง่ทีใ่นสมยันัน้
คดิวา่ถกูตอ้ง แตต่อนนีเ้วลาเปลีย่นไปแลว้ เรารูว้า่การตเีด็กเป็นสิง่ผดิ
และอาจท�าใหเ้กดิผลเสยีหายได ้วนันีเ้รารูว้า่เด็กมสีทิธเิหมอืนกบัคนอืน่ๆ 
ถงึเวลาแลว้ทีจ่ะตอ้งท�าใหเ้ด็กไดรั้บสทิธขิองเขา ซึง่รวมทัง้สทิธทิีจ่ะได ้
รับการคุม้ครองจากความรุนแรง 

ผูใ้หญบ่างคนบอกวา่ ‘ตอนเป็นเด็กฉันกถ็กูต ีแตก่โ็ตมาเป็นคนด’ี ยงัม ี
คนทีม่ปีระสบการณไ์มด่หีลายอยา่งในชวีติตอนทีก่�าลงัโตเป็นผูใ้หญซ่ึง่
กโ็ตขึน้มา ‘เป็นคนด’ี ไมม่ใีครบอกเลยวา่ประสบการณท์ีผ่า่นมานัน้เป็น
เรือ่งด ีทีจ่รงิเป็นเรือ่งของวธิกีารทีเ่ขาจัดการกบัประสบการณนั์น้ และ
เปลีย่นตวัเองตา่งหากทีท่�าใหเ้ป็นคนดไีด ้ไมใ่ชเ่ป็นเพราะประสบการณ์
เลวรา้ยทีเ่จอ



มีเรือ่งเลวรำ้ยกวำ่นี้มำกมำยที่
เกดิกบัเดก็ ท�ำไมมำสนใจเรือ่ง
กำรตีเดก็ละ่

“การสรา้งวนัิย” โดยใชค้วามรุนแรงเป็นรูปแบบของความรุนแรงตอ่เด็ก
ทีพ่บมากทีส่ดุ3 ในแตล่ะปีเด็กซึง่สว่นมากเป็นเด็กเล็กนับพันคนทัว่โลก
เสยีชวีติเพราะการลงโทษ และจ�านวนเป็นลา้นทีบ่าดเจ็บจากการลงโทษ 
การตเีด็กสอนเด็กใหย้อมรับความรุนแรง และอาจท�าใหเ้ด็กกา้วรา้วและ
ใชค้วามรุนแรงในอนาคต 

ถา้กฎหมายอนุญาตใหผู้ใ้หญต่เีด็กได ้แสดงวา่สงัคมมองเด็กเป็นทรัพย์
สมบตัแิทนทีจ่ะเป็นบคุคลทีม่สีทิธ ิและไมม่คีวามส�าคญัเทา่ผูใ้หญ ่การ
หา้มการลงโทษเด็กแสดงใหเ้ห็นวา่สงัคมคดิวา่เด็กมคีวามส�าคญัและ
จะสง่ผลดมีมุมองและการปฏบิตัติอ่เด็ก ไมม่ปีระเทศไหนจะอา้งไดว้า่
เคารพสทิธมินุษยชนของเด็ก หรอือา้งวา่มรีะบบคุม้ครองเด็กทีป่ลอดภยั
ส�าหรับเด็ก ถา้กฎหมายยงัอนุญาตใหท้�ารุนแรงตอ่เด็กได ้

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

สทิธขิองเด็กตอ้งไดรั้บความเคารพไมว่า่เด็กจะอยูท่ีไ่หน รวมทัง้ทีบ่า้น 
ทกุคนในครอบครัวมสีทิธเิทา่กนัทีจ่ะไดรั้บการคุม้ครองจากความรุนแรง 
ไมว่า่จะเด็กหรอืมอีายมุากแคไ่หน ถา้ผูใ้หญใ่นบา้นไมค่วรตกีนั ผูใ้หญก่็
ไมค่วรตเีด็กเชน่เดยีวกนั และกฎหมายควรหา้มตเีด็กดว้ย

อนุสญัญาวา่ดว้ยสทิธเิด็กระบวุา่ครอบครัวเป็นสิง่ส�าคญั พอ่แมม่หีนา้ที่
รับผดิชอบในการดแูลเด็กและตอ้งท�าทกุอยา่งเพือ่ประโยชนส์งูสดุของ
เด็ก

บางคนบอกวา่การตเีด็กเพือ่เป็นการลงโทษเป็นสิง่ทีด่ตีอ่เด็กเอง แต่
คณะกรรมการสทิธเิด็กกลา่ววา่การลงโทษนัน้ไมเ่คยดสี�าหรับเด็ก และ
ค�าพดูนีม้หีลกัฐานจากงานวจัิยมากมายยนืยนัวา่ถกูตอ้ง ประโยชนส์งูสดุ
ส�าหรับเด็กคอืการคุม้ครองเด็กจากการความรุนแรงทกุรูปแบบ รวมทัง้
การลงโทษเด็ก
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พอ่แมเ่ลือกไดว้ำ่จะเลีย้งลกู
แบบไหน รัฐควรจะเขำ้มำ
แทรกแซงหรือแมว้ำ่เด็กจะถกู
ละเมดิอยำ่งรนุแรงก็ตำม



ลกูไมใ่ช่
ทรพัยส์นิ
ของพอ่แม่



’การตี
อยา่ง
ปลอดภยั’  
  น ัน้ไมม่ ี
จรงิ
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ท�ำไมไมส่อนพอ่แม ่ใหรู้ว้ธิตีี
ลกูอยำ่งปลอดภยั แทนทีจ่ะ
หำ้มตไีปเลย

การตทีี ่‘ปลอดภยั’ นัน้ไมม่จีรงิ การตเีป็นการไมใ่หเ้กยีรตแิละเป็นการ
ละเมดิสทิธเิด็ก และเป็นการควบคมุร่างกายของเด็ก

งานวจัิยมากมายแสดงใหเ้ห็นวา่ การลงโทษขัน้ ‘เบา’ สามารถน�าไปสูค่วาม
รนุแรงตอ่เด็ก และยงัระบวุา่ผูใ้หญไ่มส่ามารถก�าหนดไดถ้กูตอ้งวา่จะต ี
เด็กแรงแคไ่หน โปรดดคู�าถาม ‘การลงโทษเด็กท�าใหเ้จ็บปวดจรงิหรอื’  
ทีห่นา้ 12

มบีางประเทศทีพ่ยายามออกกฎหมายก�าหนดวธิกีารทีย่อมรับไดใ้นการ
ตเีด็ก ตวัอยา่งเชน่ ก�าหนดวา่ใหต้เีด็กทีม่อีายหุรอืเพศตามทีก่�าหนดไว ้
ได ้หรอืเด็กถกูตไีดด้ว้ยวธิบีางอยา่งเทา่นัน้ แตน่ีเ่ป็นเรือ่งไมย่ตุธิรรมและ
แยม่าก ผูใ้หญค่งไมบ่อกวา่ ความรุนแรงบางอยา่งสามารถท�ากบัผูห้ญงิ
หรอืผูส้งูอายไุด ้และความรุนแรงตอ่คนเหลา่นีเ้ป็นเรือ่งผดิกฎหมาย เชน่
เดยีวกนัเป็นเรือ่งผดิทีจ่ะบอกวา่ความรุนแรงบางอยา่งสามารถท�ากบัเด็ก
ได ้เด็กควรมสีทิธทิีจ่ะไดรั้บการคุม้ครองจากความรุนแรงเทา่เทยีมกบั
ผูใ้หญ ่ทีจ่รงิเด็กซึง่ตวัเล็กกวา่ ออ่นแอกวา่ผูใ้หญ ่ควรไดรั้บการคุม้ครอง
มากกวา่ดว้ยซ�้าไป



ผูใ้หญค่วรฟังเวลาเด็กพดูเสมอ และตอ้งพยายามเขา้ใจเด็ก ๆ ดว้ย 

อาจจะมเีหตผุลมากมายทีท่�าใหเ้ด็ก ๆ สนับสนุนใหม้กีารลงโทษเด็ก 
ตวัอยา่งเชน่เด็ก ๆ ไมอ่ยากคดิวา่พอ่แมจ่ะท�ารา้ยพวกเขาโดยไมม่ี
เหตผุล หรอือาจจะเพราะวา่ทกุ ๆ คนรอบตวัคดิวา่การลงโทษเป็นสิง่ด ี
เด็ก ๆ จงึคดิวา่นีเ่ป็นเรือ่งปกต ิอาจจะเป็นเรือ่งยากทีจ่ะคดิตา่งจากคนอืน่ 
หรอืทา้ทายความคดิทีท่กุคนดจูะยอมรับได ้โดยเฉพาะเมือ่เด็กไมเ่คยรับ
รูเ้กีย่วกบัเรือ่งสทิธมินุษยชนของตวัเอง

เด็กทกุคนมสีทิธทิีจ่ะไดรั้บการเคารพและปลอดภยัจากความรุนแรง 
เด็กทกุหนทกุแหง่ตอ้งการการคุม้ครองจากความรุนแรงเทา่ ๆ กบั หรอื
มากกวา่ผูใ้หญ่

ในเอกสารฉบบันีเ้ราไดก้ลา่วไปแลว้วา่มคี�าพดูของเด็ก ๆ ถงึผูใ้หญผ่า่น
งานวจัิยวา่การถกูลงโทษนัน้เจ็บปวดแคไ่หน ทัง้ทางร่างกายและจติใจ 
(โปรดอา่นค�าถาม ‘การลงโทษเด็กท�าใหเ้จ็บปวดจรงิหรอื’ ทีห่นา้ 12)

เด็กและเยาวชนจ�านวนมากคดิวา่ควรมกีารหา้มการลงโทษเด็ก เด็กใน
หลาย ๆ ประเทศท�าการรณรงคร์่วมกบัผูใ้หญเ่พือ่ใหไ้ดรั้บการคุม้ครอง
จากความรุนแรงอยา่งเทา่เทยีมกนั

เยำวชนบำงคนบอกวำ่กำร
ลงโทษก็ไมเ่สยีหำยอะไร รฐั
ควรฟงัพวกเขำหรือเปลำ่
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จรงิอยูว่า่การตเีด็กอาจจะท�าใหเ้จ็บทีร่า่งกายมากกวา่การ ‘ตดีว้ยความรัก’  
อยา่งทีบ่างคนพดู แตท่ัง้สองอยา่งกเ็ป็นความรนุแรงและละเมดิสทิธ ิ
มนุษยชนของเด็ก

เมือ่ผูใ้หญบ่อกวา่การลงโทษทางกายเป็น ‘การตดีว้ยความรัก’ พวกเขา
พยายามอธบิายสิง่ทีเ่ขาเห็นวา่แตกตา่งกนัระหวา่งการกระท�าโหดรา้ย
กบัเด็กกบัการลงโทษเด็กเพราะความรักและอยากใหเ้ด็กไดด้ ีผูใ้หญเ่ชือ่
วา่ ‘การตดีว้ยความรัก’ ไมรุ่นแรงมากพอทีจ่ะท�ารา้ยเด็กได ้

อยา่งไรกต็ามเมือ่มคีนท�าการรณรงคเ์พือ่ยตุคิวามรุนแรงตอ่ผูห้ญงิ หรอื
ตอ่ผูส้งูอาย ุไมม่ใีครสกัคนบอกวา่เราสามารถ ‘ตดีว้ยความรัก’ ได ้พวก
เขาบอกวา่การกระท�ารุนแรงตอ่ผูห้ญงิและ ผูส้งุอายทุกุรูปแบบเป็นสิง่
ผดิ แลว้ท�าไมถงึแตกตา่งกนัส�าหรับเด็กละ่ และการพดูวา่ ‘ตดีว้ยความ
รัก’ กท็�าใหส้บัสน เพราะมนัฟังเหมอืนจะไมเ่ป็นไร แตก่ารตคีนอืน่ไมใ่ช่
การแสดงออกถงึความรัก

ผู ้ ใหญบ่ำงคนคดิวำ่มนัตำ่งกนั
นะ กำรตีเดก็ที่เปน็กำรท�ำรำ้ย
กบักำร “ตดีว้ยควำมรกั” กำร
ยกเลกิกำรลงโทษโดยสิน้เชงิ
จะท�ำมำกไปหรือเปลำ่
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คนบางคนบอกวา่มคีวามตา่งกนัมากระหวา่งการละเมดิทางกายเด็กและ
การ ‘ตเีบา ๆ’ หมายความวา่ถา้เราตเีด็กไมแ่รงมากมนักไ็มใ่ชเ่รือ่งรา้ย
แรง ทีจ่รงิแลว้ไมว่า่เด็กจะถกูตเีบาแคไ่หนกย็งัคงเป็นการละเมดิสทิธิ
ของเขาทีจ่ะไดรั้บการปฏบิตัอิยา่งใหเ้กยีรตแิละใหเ้ด็กมอี�านาจเหนอืเนือ้
ตวัร่างกายตวัเอง มวีธิเีชงิบวกมากมายทีจ่ะชว่ยใหเ้ด็กไดเ้รยีนรูซ้ ึง่ไม่
จ�าเป็นตอ้งใชก้ารลงโทษเลย

ผูม้อี�านาจในการออกกฎหมายและรัฐเคยอธบิายวา่ ‘การละเมดิเด็ก’  
และ ‘การลงโทษเด็ก’ เป็นคนละเรือ่งกนั แตก่ารละเมดิเด็กมกัเกดิขึน้ 
เมือ่ผูใ้หญล่งโทษเด็ก มนัไมถ่กูตอ้งทีจ่ะท�าใหส้องสิง่นีด้เูหมอืนคนละ
เรือ่งกนั ถา้จะคุม้ครองเด็กและเคารพสทิธขิองเด็ก ความรุนแรงทกุรูป
แบบตอ้งเป็นเรือ่งผดิกฎหมาย



ไมจ่รงิ ประชาชนมสีทิธทิีจ่ะนับถอืและปฏบิตัติามความเชือ่ทางศาสนา 
แตเ่ขายงัคงตอ้งเคารพสทิธมินุษยชนของคนอืน่ 

จรงิทีว่า่คนหลายคนเชือ่วา่ศาสนาของเขาบอกใหต้อ้งลงโทษเด็กทาง
กาย แตน่ั่นไมไ่ดใ้หส้ทิธเิขาทีจ่ะลงโทษเด็ก คนเรามสีทิธทิีจ่ะปฏบิตักิจิ
ทางศาสนาไดต้ราบเทา่ทีเ่ขาไมไ่ดล้ะเมดิสทิธขิองคนอืน่ เด็กทกุคน
มสีทิธทิีจ่ะไดรั้บการคุม้ครองจากความรุนแรง ไมว่า่เขาหรอืพอ่แมจ่ะ
นับถอืศาสนาอะไร

การตเีด็กไมเ่ขา้กบัอดุมการณ ์คณุคา่ และความเชือ่ใด ๆ ของศาสนา
หลกัในโลก ศาสนาซึง่กลา่วถงึความเมตตา ความเทา่เทยีม ความ
ยตุธิรรม และปราศจากความรุนแรง ผูน้�าทางศาสนาหลายทา่นมสีว่น
ร่วมในความเคลือ่นไหวระดบัโลกเพือ่ใหย้กเลกิการลงโทษเด็ก มผีูน้�า
ทางศาสนามากกวา่ 800 คนเขา้ร่วมในการประชมุระดบัโลกวา่ดว้ย
ศาสนาเพือ่สนัต ิซึง่จัดทีก่รงุเกยีวโต ประเทศญีปุ่่ น ในปี 2006 (World 
Assembly of Religions for Peace in Kyoto, Japan (2006) 
และใหก้ารรับรองค�าประกาศ ‘เรือ่งความมุง่มัน่ของแตล่ะศาสนาทีจ่ะ
เผชญิหนา้กบัความรุนแรงตอ่เด็ก’4 

บำงคนบอกวำ่ค�ำสอนทำง
ศำสนำของเขำบอกวำ่จ�ำเปน็
ตอ้งมกีำรลงโทษเดก็ มนัอำจ
จะเปน็กำรเลือกปฏบิตัติอ่
พวกเขำถำ้หำ้มกำรลงโทษ

4. ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิดไูดท้ี ่www.churchesfornon-violence.org. 
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ไมใ่ช ่เด็กไมค่วรตอ้งรอการคุม้ครองจากความรุนแรง พวกเขาตอ้งการ
การคุม้ครองเดีย๋วนี้

ค�าถามนีเ้ปิดเผยถงึสิง่ทีค่นเรารูอ้ยูแ่ลว้ สว่นใหญแ่ลว้ผูใ้หญต่เีด็กเพือ่
ระบายความกดดนัหรอืความโกรธของตนเอง ไมใ่ชเ่พือ่สอนใหเ้ด็ก
ประพฤตดิ ีจรงิทีว่า่ผูใ้หญห่ลายคนทัว่โลกมชีวีติทีย่ากล�าบากหรอืมี
ปัญหาหนักในชวีติ แตเ่ขาไมค่วรเอาปัญหาของตวัเองมาระบายทีเ่ด็ก

ผูใ้หญท่ีค่วบคมุอารมณไ์มไ่ดแ้ละตเีด็กมกัจะรูส้กึผดิภายหลงั ในระยะ
ยาวการหา้มการลงโทษเด็กและหนัมาใชว้นัิยเชงิบวกแทน จะท�าใหช้วีติ
ของทกุคน ทัง้เด็กและผูใ้หญ ่มคีวามเครยีดนอ้ยลง

ในบำงประเทศ พอ่แมม่ชีวีติทีย่ำก
ล�ำบำกมำก ครแูละผู ้ ใหญค่นอืน่ ๆ 
ทีต่อ้งท�ำงำนกบัเดก็กเ็ชน่กนั รฐั
ควรจะรอจนกวำ่สถำนกำรณจ์ะดี
ขึน้กอ่นคอ่ยมำหำ้มเรือ่งกำรลงโทษ
เด็กหรือเปลำ่



ถา้เราแนะน�าผูใ้หญว่า่ควรจะหยดุตเีด็ก แตก่ฎหมายบอกวา่ไมเ่ป็นไร จะ
ท�าใหท้กุคนสบัสน และผูใ้หญส่ว่นมากจะยงัคงตเีด็กตอ่ไป

กฎหมายตอ้งประกาศอยา่งชดัเจนวา่การตเีด็กนัน้ผดิและยอมรับไมไ่ด ้
ซึง่จะเป็นการสง่สญัญาณทีช่ดัเจนเกีย่วกบัเรือ่งนีก้บัทกุคน ดงันัน้ใน
ขณะทีเ่ราเปลีย่นแปลงกฎหมาย รัฐและองคก์รตา่ง ๆ ควรจะสอนผูใ้หญ่
ใหรู้ว้ธิกีารเลีย้งดเูด็กดว้ยวธิเีชงิบวก

ท�ำไมตอ้งท�ำใหก้ำรลงโทษเปน็เรือ่ง
ผดิกฎหมำยดว้ย แคส่อนผู ้ ใหญ ่ ไม ่
ใหล้งโทษเด็กไม ่ ไดห้รือไง
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มเีรือ่งน่าภาคภมูใิจในวฒันธรรมตา่ง ๆ มากมายหลายเรือ่ง แตก่ารตเีด็ก
ไมใ่ชห่นึง่ในนัน้

ในเชงิประวตัศิาสตร ์การตเีด็กดเูหมอืนจะเป็นประเพณีของยโุรป 
ประชากรจากยโุรปเขา้ครอบครองประเทศตา่ง ๆ และน�าแนวคดิเรือ่งการ
ลงโทษมาดว้ย ทกุวนันีส้งัคมทีเ่ด็กไมถ่กูตเีลยคอืสงัคมชนเผา่เล็ก ๆ ที่
หาอาหารดว้ยการลา่สตัว์

มกีารลงโทษเด็กในวฒันธรรมสว่นใหญ ่และทกุวฒันธรรมควรจะยกเลกิ
การการกระท�านี ้เหมอืนกบัทีย่กเลกิการละเมดิสทิธมินุษยชนเรือ่งอืน่ ๆ 
ทีเ่คยเป็นวฒันธรรมเชน่กนั วฒันธรรมเปลีย่นไดแ้ละคนสามารถเลอืกได ้
วา่อยากใหส้งัคมเป็นอยา่งไร ตอนนีม้กีารเคลือ่นไหวเพือ่ยตุกิารลงโทษ
เด็กในทกุทวปีทัว่โลก และการลงโทษในโรงเรยีนและในทีค่มุขงัเป็น
เรือ่งผดิกฎหมายแลว้ในหลายประเทศทัว่โลก5

ไมว่า่เด็กจะมาจากไหน หรอือายเุทา่ไหร ่นับถอืศาสนาอะไรกไ็มส่�าคญั 
เด็กทกุคนมสีทิธทิีจ่ะไดรั้บการคุม้ครองจากความรุนแรง วฒันธรรมและ
ประเพณีไมส่ามารถน�ามาเป็นขอ้อา้งเพือ่กระท�ารุนแรงตอ่เด็ก

กำรลงโทษเด็กเปน็เร่ืองธรรมดำมำก
ในวัฒนธรรมของเรำ ถำ้ท�ำใหม้นัผดิ
กฎหมำยมนัอำจจะไมย่ตุธิรรมกบั
วัฒนธรรมของเรำนะ

5. ดรูายชือ่ประเทศไดท้ี ่https://endcorporalpunishment.org/global-progress/global-table-of-
legality/
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พอ่แมเ่ลอืก
ทีจ่ะเลีย้ง
ลกูโดยไม่
ใชค้วาม
รนุแรงได้



เป็นความจรงิทีว่า่ผูใ้หญ ่รวมทัง้นักการเมอืงทัง้หลาย รูส้กึวา่ความคดิที่
จะหา้มการลงโทษนีท้�าไดย้าก ไมเ่ชน่นัน้แลว้เด็กคงไดรั้บการคุม้ครอง
จากความรุนแรงเทา่เทยีมกบัผูใ้หญไ่ปนานแลว้

มหีลายเหตผุลทีท่�าใหผู้ใ้หญเ่ลกิตเีด็กไดย้าก

1. ประสบการณส์ว่นตวั คนสว่นใหญเ่คยถกูพอ่แมต่เีมือ่ตอนเป็นเด็ก พอ่
แมส่ว่นใหญจ่ะตลีกู และไมม่ใีครอยากคดิถงึพอ่แมใ่นทางทีไ่มด่ ีหรอืคดิ
วา่วธิกีารเลีย้งลกูของตวัเองนัน้ไมถ่กูตอ้ง ซึง่ท�าใหเ้ป็นเรือ่งยากของคน
สว่นใหญท่ีจ่ะยอมรับวา่การตเีด็กเป็นเรือ่งเลวรา้ย ทีจ่รงิแลว้เรือ่งนีไ้มใ่ช่
การกลา่วโทษพอ่แมท่ีเ่คยตเีด็ก เพราะพวกเขาท�าตามทีค่ดิวา่เป็นเรือ่ง
ธรรมดา แตต่อนนีถ้งึเวลาทีจ่ะกา้วไปขา้งหนา้แลว้

2. ผูใ้หญม่กัจะตเีด็กเพราะเขารูส้กึโกรธ หรอืเครยีด และเมือ่ท�าแลว้มนั
กลายเป็นเรือ่งเคยชนิ ดงันัน้พอผูใ้หญค่ดิวา่เด็กมคีวามประพฤตไิมด่ ีเขา
จะตเีด็กโดยอตัโนมตั ิยากทีจ่ะเปลีย่นความเคยชนิแบบนี ้แตก่ย็งัเป็น
เรือ่งทีท่�าได ้พอ่แมต่ดัสนิใจเองไดท้ีจ่ะเลีย้งลกูโดยไมใ่ชค้วามรุนแรง รัฐ
และองคก์รตา่ง ๆ ทีเ่ป็นองคก์รไมแ่สวงก�าไรหรอืองคก์รทางศาสนา ควร
จะชว่ยกนัสนับสนุนพอ่แมใ่นเรือ่งนี้

3. บางครัง้ผูใ้หญก่ไ็มรู่ว้า่มวีธิอีืน่ในการสอนเด็ก รัฐและองคก์รตา่งควร
ชว่ยใหค้วามรูพ้อ่แมเ่รือ่งการใชว้นัิยเชงิบวก เพือ่ใหพ้อ่แมก่บัเด็กใชช้วีติ
อยูด่ว้ยกนัและมคีวามสมัพันธท์ีป่ราศจากความรุนแรง

ท�ำไมถงึยำกจงัทีจ่ะใหผู้ ้ ใหญ  ่
เลกิตีเดก็
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ไมใ่ช ่เด็กเรยีนรูไ้ดโ้ดยไมต่อ้งใชว้ธิกีารลงโทษอยา่งรุนแรง แตด่ว้ยการ
ใชค้วามเขา้ใจ ใหเ้กยีรต ิและมคีวามอดกลัน้

การลงโทษเด็กสอนใหเ้ด็กรูว้า่เราใชค้วามรุนแรงในการแกปั้ญหาได ้และ
เราใชค้วามรุนแรงกบัคนทีต่วัเล็กกวา่หรอืเด็กกวา่เราได ้การลงโทษเด็ก
ท�าใหเ้ด็กกลวัและแสดง ‘ความเคารพ’ ตอ่ผูใ้หญ ่แตน่ีไ่มใ่ชก่ารเขา้ใจ
วา่การเคารพซึง่กนัและกนัคอือะไร มงีานวจัิยมากมายพบวา่การลงโทษ
เด็กนัน้เกีย่วพันกบัการทีเ่ด็กแสดงความกา้วรา้วมากขึน้ มปัีญหากบัเรือ่ง
ความสมัพันธแ์ละไมม่คีวามเคารพใหผู้อ้ ืน่เมือ่โตเป็นผูใ้หญ่

รัฐควรจะสนับสนุนใหผู้ใ้หญเ่รยีนรูเ้กีย่วกบัวธิกีารเลีย้งลกูเชงิบวก และ
การสรา้งวนัิยและสอนเด็กดว้ยวธิกีารเชงิบวก ปราศจากความรุนแรง 
วนัิยเชงิบวกไมไ่ดท้�าใหเ้ด็กเสยีนสิยั แตช่ว่ยใหเ้ด็กค�านงึวา่การกระท�า
ของตวัเองมผีลตอ่ผูอ้ืน่อยา่งไร มเีอกสารและแหลง่ขอ้มลูเรือ่งนี้
มากมายทีส่ามารถแปลเป็นภาษาตา่ง ๆ ไดเ้พือ่สนับสนุนพอ่แมใ่นแตล่ะ
ประเทศ

ถำ้เรำหำ้มกำรลงโทษเดก็ เดก็ ๆ กจ็ะ
ถกูตำมใจจนเสยีนิสยั กลำยเปน็คน
ขำดวนิยั และไมรู่จ้กัเคำรพคนอื่นใช ่
หรือเปลำ่
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เด็กมสีทิธทิีจ่ะไดรั้บการคุม้ครองจากการลงโทษและการปฏบิตัทิีโ่หด
รา้ยทกุรูปแบบ

การลงโทษเด็กรวมทัง้การลงโทษทางกาย ทางอารมณ ์และการท�าให ้
รูส้กึดอ้ยคา่ (ตวัอยา่งเชน่ การตัง้ใจท�าใหเ้ด็กโกรธ ผดิหวงั หรอือาย) 
และเมือ่มกีารหา้มการลงโทษเด็ก รัฐควรจะชว่ยพอ่แมใ่หเ้รยีนรูก้ารเลีย้ง
ลกูดว้ยวธิเีชงิบวก ปราศจากความรุนแรง

พอ่แมท่ีต่ลีกูทีจ่รงิกไ็มไ่ดรู้ส้กึด ีแตรู่ส้กึผดิและหงดุหงดิ สว่นใหญแ่ลว้
พอ่แมต่อ้งการค�าแนะน�าวา่ควรแกปั้ญหากบัลกูอยา่งไร การสนับสนุน
พอ่แมใ่หเ้ลีย้งลกูดว้ยวธิกีารเชงิบวกชว่ยใหเ้ขาสามารถแกปั้ญหาความ
ขดัแยง้กบัเด็กไดโ้ดยไมต่อ้งใชค้วามรุนแรง ท�าใหช้วีติในครอบครัวดขีึน้
ส�าหรับทกุคน

กำรยกเลิกกำรลงโทษจะท�ำใหเ้ด็ก 
ถกูลงโทษดว้ยวธิีอื่นที่แยก่วำ่หรอื 
เปลำ่ เชน่ ทำงอำรมณ์ กำรท�ำใหอ้ำย 
หรอืจบัขังไว ้ ในหอ้ง





ไมใ่ช ่เราไมไ่ดต้อ้งการใหเ้ปลีย่นกฎหมายเพือ่ลงโทษพอ่แม ่

การหา้มการลงโทษเด็กไมใ่ชก่ารลงโทษพอ่แม ่แตเ่ป็นการคุม้ครองเด็ก 
และบอกทกุคนวา่เราไมย่อมรับการลงโทษเด็กอกีตอ่ไป

เด็กควรถกูแยกจากพอ่แมต่อ่เมือ่เด็กตกอยูใ่นความเสีย่งทีจ่ะเป็น
อนัตรายรา้ยแรง ถา้ไมใ่ชก่รณีนัน้แลว้ ครอบครัวควรจะไดรั้บการ
สนับสนุนและความรูเ้รือ่งการเลีย้งลกูดว้ยวธิกีารเชงิบวก

ในบางประเทศมกีารหา้มการลงโทษเด็กทกุรูปแบบแลว้ ยงัไมม่หีลกั
ฐานใด ๆ จากประเทศเหลา่นีเ้ลยวา่มพีอ่แมถ่กูจับกมุมากขึน้ กรณีความ
รุนแรงระหวา่ผูใ้หญจ่ะถกูสง่ขึน้ศาลถา้เป็นกรณีรา้ยแรง ซึง่กรณีของ
ความรุนแรงระหวา่งผูใ้หญก่บัเด็กกจ็ะถกูด�าเนนิการในท�านองเดยีวกนั

แตก่ารเปลีย่นกฎหมายจะท�าใหก้ารลงโทษพอ่แมห่รอืผูใ้หญท่ีท่�ารา้ย
เด็กขัน้รุนแรงไดง้า่ยขึน้ และหมายถงึวา่จะมคีวามพยายามมากขึน้ทีจ่ะ
สนับสนุนและใหค้วามรูพ้อ่แมเ่พือ่ป้องกนัไมใ่หเ้กดิเหตรุุนแรงเชน่นัน้

กำรยกเลิกกำรลงโทษแปลวำ่พอ่
แมจ่ะถกูสง่เข ำ้หอ้งขัง แลว้เดก็ ๆ  
ถกูสง่เข ำ้บ ำ้นสถำนรบัเลีย้งเดก็
หรือเปลำ่
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การตเีด็กไมใ่ชก่ารคุม้ครองเด็ก

พอ่แมต่อ้งคุม้ครองลกู โดยเฉพาะเด็กทารกและเด็กเล็ก ตลอดเวลา  
ซึง่เป็นเรือ่งธรรมดาของการเป็นพอ่แม ่ถา้เด็กเล็กคลานเขา้หากองไฟ 
หรอืวิง่ออกไปทีถ่นน พอ่แมต่อ้งรบีหยดุลกูแน่นอน โดยควา้ตวักลบัมา 
อุม้ขึน้มา และสอนเด็กเกีย่วกบัอนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้ได ้แตก่ารตเีด็กไม่
ไดช้ว่ยสอนวา่เด็กตอ้งระวงัเรือ่งความปลอดภยัของตวัเอง และไมไ่ด ้
บอกวา่พอ่แม ่ตอ้งการใหล้กูปลอดภยั

การหา้มการลงโทษเด็กไมไ่ดเ้ป็นการหา้มพอ่แมคุ่ม้ครองลกู และทกุคน
กเ็ขา้ใจดวีา่การคุม้ครองจากอนัตรายนัน้ตา่งจากการใชค้วามรุนแรงกบั
เด็ก

พอ่แมจ่ะสำมำรถตลีกูเพือ่เปน็กำร
ยบัยัง้มิใหล้กูไดร้บัอนัตรำยไดห้รอืเปลำ่
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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�าเร็จในการออกกฎหมาย
หา้มและยกเลกิการลงโทษเด็ก และด�าเนนิการใหป้ระเด็นนีเ้ป็นประเด็นทางการเมอืงในทกุ
ประเทศทัว่โลก 

info@rb.se 

www.raddabarnen.se 

resourcecentre.savethechildren.net

ถงึเวลำแลว้ที่เรำตอ้งหำ้ม
กำรลงโทษเดก็ในทกุรปูแบบ 
เดก็มีสทิธทิีจ่ะไดร้บัควำม
เคำรพและไดรั้บกำรคุม้ครอง
จำกควำมรุนแรงทกุรูปแบบ
อยำ่งเทำ่เทยีมกนั




