กสม. มีมติหยิบยกกรณีครู ทำร้ ำยร่ ำงกำยเด็กนักเรียนขึน้ ตรวจสอบ
เตรียมชงข้อเสนอแนะแก้ไขปัญหำเสนอรัฐบำล
วันที่ 30 กันยายน 2563 นำงประกำยรั ตน์ ต้ นธีรวงศ์ กรรมกำรสิ ทธิมนุษยชนแห่ งชำติ ทำหน้ ำที่
แทนประธำนกรรมกำรสิ ทธิมนุษยชนแห่ งชำติ เปิ ดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)
ได้ติ ด ตามและมี ข ้อ ห่ ว งกัง วลกรณี บุ ค ลากรของโรงเรี ย นสารสาสน์ วิ เ ทศราชพฤกษ์ มี พ ฤติ ก รรมกระทา
ความรุ น แรงต่ อ เด็ ก นัก เรี ย นซึ่ งปรากฏเป็ นข่ า วไปในวงกว้า ง และได้ม อบหมายให้ ส านัก งาน กสม.
โดยรองเลขาธิ ก าร กสม. พร้ อ มด้ว ยพนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ลงพื้ น ที่ สั ง เกตการณ์ ก ารเข้า ร้ อ งเรี ยนของ
กลุ่ม ผูป้ กครองต่อผูบ้ ริ หารโรงเรี ย น ณ โรงเรี ย นสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ เมื่ อวันที่ 28 กันยายน 2563
ที่ผ่านมา นั้น กสม. ในคราวประชุมด้านคุม้ ครองและมาตรฐานการคุม้ ครองสิ ท ธิ มนุษยชน ครั้งที่ 23/2563
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 จึงได้ร่วมกันพิจารณาเรื่ องดังกล่าวและรับทราบข้อเท็จจริ งอันรับฟังในเบื้องต้น
ได้วา่ มีเด็กนักเรี ยนถูกกระทาความรุ นแรงในสถานศึกษา
นางประกายรัตน์ กล่าวต่อไปว่า กสม. เห็นว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
มาตรา 71 วรรคสาม บัญญัติให้รัฐพึงให้ความช่วยเหลือเด็ก เยาวชน สตรี ผูส้ ู งอายุ คนพิการ ผูย้ ากไร้ และ
ผูด้ ้อ ยโอกาส ให้ส ามารถด ารงชี วิ ต ได้อ ย่า งมี คุ ณ ภาพ และคุ้ม ครองป้ อ งกัน มิ ใ ห้บุ ค คลดัง กล่ า วถู ก ใช้
ความรุ น แรง หรื อ ปฏิ บ ัติ อ ย่า งไม่ เ ป็ นธรรมฯ ประกอบกับ อนุ สั ญ ญาว่า ด้ว ยสิ ท ธิ เ ด็ ก (Convention on
the Rights of the Child) ที่ประเทศไทยเป็ นภาคีและมีพนั ธกรณี ต้องปฏิบัติตาม ข้อ 19 กาหนดให้รัฐภาคี
ด าเนิ น มาตรการทั้ง ปวงในอัน ที่ คุ ้ม ครองเด็ ก จากความรุ น แรงทางร่ า ยกายและจิ ต ใจ การท าร้ า ยหรื อ
การกระทาอันมิชอบฯ และข้อ 37 (ก) กาหนดให้รัฐภาคีประกันว่าจะไม่มีเด็กคนใดได้รับการทรมาน หรื อ
ถูก ปฏิ บ ัติ หรื อลงโทษที่ โหดร้ า ยฯ ขณะที่ พ ระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติ
การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 ยังให้การคุม้ ครองเด็กและเด็กปฐมวัยให้อยู่รอดปลอดภัย และพ้นจาก
การถูกล่วงละเมิดไม่วา่ ทางใด
“เมื่อปรากฏว่าเหตุการณ์ดงั กล่าวไม่สอดคล้องต่อ รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2560 อนุ สัญญาว่าด้วยสิ ทธิ เด็ก และกฎหมายภายในประเทศ ทั้งเป็ นกรณี ที่ไม่ควรให้เกิ ดขึ้นอี กไม่ว่ากับ
สถานศึกษาระดับใด กสม. จึงมีมติ เห็นควรหยิบยกกรณี บุคลากรของโรงเรี ยนกระทาความรุ นแรงต่อเด็ก
นักเรี ยนขึ้นตรวจสอบและศึกษา ตามหน้าที่และอานาจมาตรา 26 (3) ประกอบมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่ งชาติ พ.ศ. 2560 เพื่อจัดทาข้อเสนอแนะหรื อ
แนวทางในการส่ งเสริ มและคุม้ ครองสิ ทธิ มนุษยชนในเชิงระบบ และเสนอต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรื อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป” นางประกายรัตน์ กล่าว
สานักงานคณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติ
30 กันยายน 2563

