สาร
เนื่องในโอกาส “วันเด็กแห่ งชาติ” ประจาปี พุทธศักราช 2564
วันเสาร์ ที่ 9 มกราคม 2564
------------------------------------‘เด็ ก ’ ตามอนุ สั ญ ญาว่ า ด้ว ยสิ ท ธิ เ ด็ ก (Convention on the Rights of the Child) หมายถึ ง ผูม้ ี อ ายุ
ต่ ากว่า 18 ปี (เว้นแต่จะบรรลุ นิติภาวะก่ อนหน้านั้นตามกฎหมายอื่ นที่ ใช้บงั คับกับเด็ก) การส่ งเสริ มและ
คุม้ ครองสิ ทธิ เด็กตามอนุ สัญญาฯ มี หลักการสาคัญ 4 ประการ ได้แก่ 1) การไม่เลื อกปฏิ บตั ิ ต่อเด็กทุกคน
ที่ มีความแตกต่ างกันด้วยเชื้ อชาติ สี ผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิ ดเห็ นทางการเมื อง หรื อ สถานะอื่ น ๆ
2) การคานึ งถึ งประโยชน์สูงสุ ดของเด็กในทุกการกระทาที่ เกี่ ยวข้องกับเด็ก 3) การคุ ม้ ครองสิ ทธิ ของเด็ก
ในการมี ชี วิ ตอยู่ร อด และ 4) การพัฒนาและรั บ ฟั ง ความเห็ น ของเด็ ก ตามสมควรแก่ อ ายุแ ละวุฒิ ภ าวะ
นอกจากนี้อนุสัญญาฯยังได้รับรองสิ ทธิ อื่น ๆ อีกหลายด้าน เช่น สิ ทธิที่จะมีมาตรฐานการดารงชีวติ ที่เพียงพอ
สาหรับการพัฒนาของเด็ก สิ ทธิ ดา้ นการศึกษา สิ ทธิ ดา้ นสุ ขภาพ สิ ทธิ ที่จะไม่ถูกแทรกแซงในความเป็ นส่ วนตัว
โดยมิชอบ สิ ทธิที่จะได้รับความคุม้ ครองจากความรุ นแรงและการถูกแสวงประโยชน์ และการปฏิบตั ิต่อเด็ก
ที่ถูกกล่าวหาทางอาญา เป็ นต้น
คณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ (กสม.) ห่ วงใยและให้ความสาคัญเป็ นอย่างยิ่งกับการคุม้ ครอง
และส่ งเสริ มสิ ทธิ ของเด็ก ในทุ กสถานการณ์ โดยเฉพาะการส่ งเสริ มความรู ้ เรื่ องสิ ทธิ มนุ ษยชนที่ ถูกต้อง
ตามหลักสากลให้แก่เยาวชน ด้วยการจัดทาและเผยแพร่ คู่มือจัดการเรี ยนรู ้ สิทธิ มนุ ษยชนศึกษาขั้นพื้นฐาน
5 ช่วงชั้น สาหรับนักเรี ยนระดับปฐมวัย – มัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาได้มีเครื่ องมือ
ในการส่ งเสริ มความรู้เรื่ องสิ ทธิ มนุ ษยชนให้แก่ เยาวชน การจัดทาโครงการเยาวชนคนรุ่ นใหม่ใส่ ใจและ
ยืนเคียงข้างสิ ทธิ มนุ ษยชน (Youth Standing Up for Human Rights) เพื่อให้เยาวชนเรี ยนรู้ในสิ ทธิ มนุ ษยชน
ภายใต้บริ บทของสังคมไทย ในสถานการณ์ แพร่ ระบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรั สโคโรนา 2019 (COVID-19)
การจัดทาข้อเสนอแนะในการคุ ม้ ครองสิ ทธิ เด็กในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเสนอไปยังสานักงาน
ตารวจแห่ งชาติขอให้พิจารณาแก้ไขระเบียบเกี่ยวกับการไม่เปิ ดเผยข้อมูลประวัติการกระทาความผิดของเด็ก
และเยาวชน เพื่ อให้เด็ กที่ ก้า วพลาดได้มีโอกาสกลับ คื นสู่ สั ง คมอย่า งมี ศกั ดิ์ ศรี เท่ าเที ยมกับ บุ ค คลทัว่ ไป
รวมทั้งการจัดทาข้อเสนอแนะในการส่ งเสริ มและคุม้ ครองสิ ทธิ มนุ ษยชนและการแก้ไขกฎหมายกรณี ปัญหา
ความรุ นแรงทางเพศต่อเด็กนักเรี ยนโดยครู หรื อบุคลากรทางการศึกษาเสนอไปยังรัฐบาลด้วย ประการสาคัญ
กสม. ได้จดั ตั้ง กลไกเฝ้ าระวัง และติ ดตามการละเมิ ด สิ ท ธิ ข องเด็ ก ซึ่ ง ถื อ เป็ นกลุ่ ม เปราะบางทั้ง ในช่ ว ง
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคโควิด 19 และการชุมนุมทางการเมือง

เนื่ องในโอกาสวันเด็กแห่ งชาติ ประจาปี 2564 นี้ กสม. ในฐานะสถาบันสิ ทธิ มนุ ษยชนระดับชาติ
ขอส่ ง พลัง ใจและความปรารถนาดี ไ ปยัง เด็ ก ๆ และเยาวชนให้ มี ก าลัง ใจที่ เ ข้ม แข็ ง เข้า ใจและยึ ด มั่น
ในหลัก สิ ทธิ ม นุ ษ ยชน เชื่ อ มั่น ในศัก ดิ์ ศรี และความเท่ า เที ย มกัน ของมนุ ษ ย์ เพื่ อ สามารถก้ า วผ่ า น
ทุกวิกฤตการณ์ และเติบโตเป็ นอนาคตที่ งดงามของสังคมได้ พร้อมกันนี้ ขอให้ผใู ้ หญ่ร่วมกันดูแลให้เด็ก ๆ
ทุกคนในประเทศได้มีสิทธิที่จะมีชีวติ รอด ได้รับการปกป้ องคุม้ ครอง ได้รับการพัฒนา และมีส่วนร่ วมแสดง
ความเห็นในเรื่ องต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่ออนาคตของตนเองได้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ โดยคานึงถึงประโยชน์สูงสุ ด
ของเด็กเป็ นสาคัญ
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