
อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก

นิยามของคำวาเด็ก การไมเลือกปฏิบัติ เพื่อประโยชนสูงสุดของ
เด็ก

ทำสิทธิใหเปนจริง แนวทางปฏิบัติแก
ครอบครัวเพื่อพัฒนาเด็ก

การมีชีวิตรอดและ
พัฒนาการ

ชื่อและสัญชาติ

การมีอัตลักษณ การอยูรวมกันเปน
ครอบครัว

การติดตอครอบครัว
ในตางประเทศ

การคุมครองจากการ
ถูกลักพาตัว

เคารพความคิดเห็นเด็ก เสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็น

เสรีภาพทางความคิดและ
การนับถือศาสนา

เสรีภาพในการจัดตั้งหรือ
เขารวมกลุม

การคุมครองความ
เปนสวนตัว

การไดรับขอมูลขาวสาร การดูแลรับผิดชอบ การคุมครองจากความ
รุนแรง

เด็กที่ไมมีครอบครัว บุตรบุญธรรม

เด็กลี้ภัย เด็กพิการ สุขอนามัย โภชนาการและ
สภาพแวดลอม

ตรวจสอบสถานท่ีหรือ
หนวยงานที่ดูแลเด็ก

สวัสดิการทางสังคมและ
เงินชวยเหลือ

อาหาร เสื้อผา และบาน
ที่ปลอดภัย

การไดรับการศึกษา

จุดมุงหมายของ
การศึกษา

วัฒนธรรม ภาษา และ
ศาสนาของชนกลุมนอย

ศิลปะ วัฒนธรรม 
การละเลน

การคุมครองจาก
การงานอันตราย

การคุมครองจากยาเสพติด การคุมครองจากการ
ลวงละเมิดทางเพศ

การปองกันการคามนุษย

การคุมครองจากการ
ถูกแสวงประโยชน

เด็กที่ถูกกักตัว การคุมครองในภาวะ
สงคราม

การเยียวยาสภาพจิตใจ เด็กที่ทำผิดฎหมาย กฎหมายที่เหมาะสมกับ
เด็กที่สุด

ทุกคนตองรับทราบเรื่อง
สิทธิเด็ก

การทำใหอนุสัญญา
สัมฤทธิ์ผล



อนุสัญญาสหประชาชาติ
วาดวยสิทธิเด็ก  

 
– ฉบับสำหรับเด็ก

อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยสิทธิ
เด็กเปนขอตกลงสำคัญท่ีประเทศตาง ๆ
ทั่วโลกทำรวมกันเพื่อใหคำมั่นสัญญา
วาจะใหความคุมครองสิทธิเด็ก

อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็กอธิบาย
คำจำกัดความของคำวาเด็ก สิทธิ
ทั้งหมด และหนาที่ความรับผิดชอบ
ของรัฐ สิทธิท้ังหมดมีความเช่ือมโยงกัน 
มีความสำคัญเทาเทียมกัน และไม
สามารถลิดรอนไปจากเด็กได
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เอกสารนี้สนับสนุนโดยคณะกรรมการวาดวยสิทธิเด็ก



"เด็ก" คือ บุคคล
ที่มีอายุต่ำกวา 
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เด็กทุกคนตองไดรับสิทธิเทาเทียมกัน และไดรับ
การปฏิบัติอยางยุติธรรม โดยไมคำนึงถึงความ
แตกตางระหวางภาษา เชื้อชาติ ศาสนา สถานะ
ทางครอบครัว เพศสภาพ หรือปจจัยอื่นใด

รัฐตองทำทุกวิถีทางเพื่อให
เด็กทุกคนในทุกประเทศ
ไดรับสิทธิตามอนุสัญญาฯ นี้
ทุกประการ

เด็กแรกเกิดตองไดรับสิทธิขึ้นทะเบียน มีชื่อของตัวเอง 
และไดรับสัญชาติจากรัฐ เด็กมีสิทธิที่จะรูวาพอแมเปนใคร 
และไดรับการเลี้ยงดูจากพอแมทานนั้น

เด็กไมควรถูกแยกจากบิดามารดา นอกจาก
มีเหตุที่พอแมดูแลเด็กไมได เชน พอแม
ทำรายเด็ก ในกรณีที่พอแมไมไดอยูดวยกัน 
เด็กตองสามารถติดตอกับครอบครัวได 
ยกเวนกรณีที่เด็กถูกครอบครัวทำราย

เด็กมีสิทธิไดแสดงความ
คิดเห็นอยางอิสระในเรื่อง
ที่เกี่ยวกับตัวเด็กเอง และ
ผูใหญควรรับฟงอยาง
ตั้งใจ

หากเด็กกับพอแมอยูกัน
คนละประเทศ รัฐจะตอง
ใหเด็กและพอแมเดิน
ทางมาพบกันได เพื่อ
ครอบครัวไดติดตอกัน
และอยูรวมกัน

เด็กมีสิทธิแสดงความคิดเห็น 
และความรูสึก และสิ่งตาง ๆ 
ที่เรียนรูมา ไมวาจะเปนดวย
การพูดคุย วาดรูป การเขียน 
หรือดวยวิธีการใดก็ตามที่ไม
เปนผลรายกับผูอื่นในสังคม

เด็กสามารถเขา
รวม หรือจัดตั้งกลุม 
หรือองคกร ภายใต
ความสงบและไม
ขัดแยงกับสิทธิผูอื่น

เด็กทุกคนมีสิทธิไดรับความ
เปนสวนตัว กฎหมายตอง
ใหความคุมครองเด็กจาก
การถูกละเมิดชื่อเสียง ความ
เปนสวนตัว หรือการดูหมิ่น

เด็กมีสิทธิไดรับขอมูลขาวสารจากอินเตอรเน็ต วิทยุ 
โทรทัศน หนังสือพิมพ หนังสือ และแหลงขอมูลอื่น ๆ 
โดยที่ผูใหญควรดูแลขอมูลที่เด็กไดรับไมใหเปนอันตราย
ตอเด็ก ขณะที่รัฐควรสงเสริมใหสื่อเผยแพรขอมูลที่เปน
ประโยชนจากแหลงที่มาที่หลากหลาย และในภาษาที่
เด็กเขาใจ

เด็กที่ไมไดรับการเลี้ยงดูจากพอแม มีสิทธิที่
จะไดรับการดูแลอยางเหมาะสมตามภูมิหลัง
ทางดานศาสนา ภาษา และวัฒนธรรมของ
เด็ก

เมื่อเด็กถูกรับอุปการะเปนบุตรบุญธรรม ตองคำนึงถึงสิ่งที่ดีที่สุดตอเด็กเสมอ เด็กสามารถถูกรับ
อุปการะไปอยูตางประเทศได หากไมมีคนในประเทศตนเองใหการดูแลไดอยางเหมาะสม

รัฐจะตองใหความคุมครอง
เด็กจากความรุนแรง การ
ถูกละเมิด และการละเลย
จากผูใหการดูแล

พอแมมีหนาที่หลักในการ
เลี้ยงดูเด็ก หากเด็กเปนเด็ก
กำพรา ตองมีผูทำหนาที่เปน 
"ผูปกครอง" และพอแม
ผูปกครองตองพิจารณาวา
อะไรดีที่สุดตอเด็ก ขณะ

เดียวกันรัฐก็ควรใหการสนับสนุนพอแมในการ
ดูแลเด็ก

รัฐตองปองกันไมใหเด็กถูกพาตัว
ออกจากประเทศแบบผิดกฎหมาย 
เชน ถูกลักพาตัว หรือถูกพาตัว
ออกนอกประเทศโดยพอหรือแม
ฝายใดฝายหนึ่ง โดยไมไดรับความ
ยินยอมจากอีกฝายหนึ่ง

เด็กสามารถเลือกแสดงความคิดเห็น และ
เลือกนับถือศาสนาไดโดยไมกาวกายเสรีภาพ
ของผูอื่น โดยพอแมแนะนำเด็ก ๆ ได เพื่อที่
เด็กจะไดเรียนรูการใชสิทธินี้อยางเหมาะสม

รัฐมีหนาที่ระบุอัตลักษณใหกับเด็ก ไมวาจะเปนการบันทึกประวัติ 
อันไดแก ชื่อ สัญชาติ และความสัมพันธเครือญาติ ไมมีใครพราก
สิทธิเหลานี้ไปจากเด็กได และรัฐมีหนาที่ทวงสิทธินี้คืนใหเด็กทุกคน

รัฐตองเปดโอกาสใหครอบครัวและชุมชน
ใหคำแนะนำแกเด็กในเรื่องของสิทธิที่
พวกเขาพึงไดรับ ตลอดจนการใชสิทธิอยาง
มีความรับผิดชอบ เมื่อเด็กโตขึ้นก็จะคิดเปน 
และปฏิบัติตนตามสิทธิไดดวยตัวเอง

เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะมีชีวิต 
รัฐตองดูแลใหเด็กรอดชีวิต
และมีพัฒนาการที่ดีที่สุด

เมื่อผูใหญกระทำการตัดสินใจใด ๆ ควรคำนึงถึง
ผลกระทบและประโยชนสูงสุดของเด็ก ขณะที่ภาครัฐ
ก็ตองใหความคุมครองสิทธิของเด็ก และใหเด็กไดรับ
การดูแลโดยพอแมผูปกครอง ภาครัฐตองประกันวา
ผูที่มีหนาที่ดูแลเด็ก ทำหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพนิยามของคำวาเด็ก การไมเลือกปฏิบัติ เพื่อประโยชนสูงสุด

ของเด็ก

ทำสิทธิใหเปนจริง แนวทางปฏิบัติแก
ครอบครัวเพื ่อ
พัฒนาเด็ก

การมีชีวิตรอดและ
พัฒนาการ

ชื่อและสัญชาติ การมีอัตลักษณ

การอยูรวมกันเปน
ครอบครัว

การติดตอครอบครัว
ในตางประเทศ

การคุมครองจาก
การถูกลักพาตัว

เคารพความคิดเห็น
เด็ก

เสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็น

เสรีภาพทางความคิด
และการนับถือศาสนา

เสรีภาพในการจัดตั้ง
หรือเขารวมกลุม

การคุมครองความ
เปนสวนตัว

การไดรับขอมูล
ขาวสาร

การดูแลรับผิดชอบ การคุมครองจาก
ความรุนแรง

เด็กที่ไมมีครอบครัว

บุตรบุญธรรม



 

 

 

 
 

 

 

เด็กที่ลี้ภัยจากประเทศของตัวเอง
ไปยังประเทศอื่น (ดวยเหตุผลเพื่อ
ความปลอดภัย) ตองไดรับความ
ชวยเหลือและคุมครอง ตลอดจน
มีสิทธิเสมือนเด็กทองถิ่น

เด็กทุกคนที่อยูในสถานที่หรือหนวยงานใด
ก็ตามนอกเหนือจากที่บานควรตองไดรับ
การตรวจสอบดูแลความเรียบรอยในทุก ๆ 
ดาน และดูวาสถานที่นั้นยังคงเปนที่ที่ดีที่สุด
ที่เด็กจะอยูหรือไม

เด็กทุกคนมีสิทธิไดรับการศึกษา การเรียนระดับประถมศึกษา
ไมควรมีคาใชจาย และตองจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ไวรองรับสำหรับเด็กทุกคน เด็กควรไดรับการศึกษาถึงระดับสูงสุด
เทาที่จะเปนได ขณะที่ระเบียบวินัยภายในโรงเรียนตองไมขัดตอ
สิทธิของเด็กและปราศจากความรุนแรง

เด็กมีสิทธิใชภาษา วัฒนธรรม และ
ศาสนาของตัวเอง แมจะไมใชสิ่งที่
คนสวนใหญในสังคมใชก็ตาม

รัฐตองคุมครองเด็ก
จากการเสพ ผลิต สง 
หรือขายยาเสพติด

รัฐมีหนาที่คุมครองเด็กจากการถูกแสวงประโยชน
ทางเพศ และการลวงละเมิดทางเพศ รวมไปถึง
การบังคับใหคาประเวณีหรือถายทำสื่ออนาจาร

รัฐตองคุมครองเด็กจากการ
ถูกลักพาตัว ถูกขาย หรือ
การคามนุษยทั้งภายในประเทศ 
หรือระหวางประเทศ

เด็กมีสิทธิไดรับการคุมครองจากการแสวง
ประโยชนทุกรูปแบบ แมจะไมมีกลาวไวอยาง
เจาะจงในอนุสัญญาฯ นี้

เด็กมีสิทธิไดรับการ
คุมครองในภาวะสงคราม 
และหามเด็กอายุต่ำกวา 
15 ป เขารวมกับกองทัพ

ถากฎหมายภายในประเทศ
คุมครองสิทธิเด็กไดดีกวา
อนุสัญญาฯ นี้ ก็ใหยึด
กฎหมายนั้นในการคุมครอง
สิทธิเด็กเปนหลัก

รัฐควรประชาสัมพันธเผยแพร
อนุสัญญาฯใหแกทั้งเด็กและ
ผูใหญไดรับทราบอยางทั่วถึง 
เพื่อใหทุกคนรับรูเรื่องสิทธิเด็ก

มาตราเหลานี้อธิบายถึงการทำงานของ รัฐ 
สหประชาชาติ รวมทั้งองคกรตาง ๆ เชน 
คณะกรรมการวาดวยสิทธิเด็ก และยูนิเซฟ 
ในการสรางหลักประกันใหเด็ก ๆ มีสิทธิ
ที่พึงมีอยางเทาเทียม

เด็กมีสิทธิไดรับความชวยเหลือ
หากถูกทำราย ถูกละเลย ไดรับ
ผลกระทบจากสงคราม เพื่อที่
เด็กจะไดกลับมามีความเปนอยู
ที่ดีและคงไวซึ่งศักดิ์ศรี

เด็กที่กลาวหาวากระทำผิดกฎหมายมีสิทธิที่จะ
ไดรับความชวยเหลือทางกฎหมาย และการ
ปฏิบัติอยางยุติธรรม และตองมีวิธีชวยเหลือให
เด็กกลับมาเปนสมาชิกที่ดีของสังคมได สถาน
พินิจควรเปนทางเลือกสุดทายสำหรับเด็ก

เด็กที่ถูกกลาวหาวากระทำผิดกฎหมายจะตองไมถูกละเมิดตอชีวิต 
ถูกทรมาน ทำทารุณ จำคุกตลอดชีวิต หรือติกคุกเหมือนกับผูใหญ 
สถานพินิจตองเปนตัวเลือกสุดทาย และถาจะตองอยู ก็ตองเปนเวลาสั้นที่สุด
เทาที่เปนไปได เด็กที่อยูในสถานพินิจควรไดรับความชวยเหลือดานกฎหมาย
และสามารถติดตอกับครอบครัวได

เด็กทุกคนมีสิทธิไดพัก 
ไดผอนคลาย ไดเลนสนุก 
และไดมีสวนรวมใน
วัฒนธรรมและกิจกรรม
สรางสรรค

เด็กมีสิทธิไดรับการคุมครองจากการทำงาน
ที่เปนอันตรายหรือสงผลเสียตอการศึกษา 
สุขภาพ หรือพัฒนาการ หากตองมีการใช
แรงงานเด็ก เด็กตองมีสิทธิไดรับคาตอบแทน
ที่เหมาะสมภายใตสภาพแวดลอมที่ปลอดภัย

การศึกษาของเด็กตองชวยเขาพัฒนาศักยภาพและพรสวรรค 
และตองสอนใหเด็กเขาใจสิทธิของเขา และเคารพสิทธิของ
ผูอื่น รวมทั้งวัฒนธรรมที่แตกตาง เพื่อใหเด็กสามารถเติบโต
ในสภาพแวดลอมที่ปลอดภัย รวมถึงเขาใจการอยูรวมกับ
สิ่งแวดลอมธรรมชาติดวย

รัฐควรใหความชวย
เหลือ ทั้งทางการเงิน
และดานอื่น ๆ แกเด็ก
ที่ครอบครัวยากจน

เด็กพิการทุกคนควรมีชีวิตที่ดีที่สุด
ในสังคม รัฐควรเปดโอกาสใหเด็ก
ไดมีสวนรวมในสังคม ไดรับการ
ดูแลใหสามารถใชชีวิตไดดวย
ตัวเอง

เด็กมีสิทธิไดรับบริการสาธารณสุข
ที่ดีที่สุด มีน้ำดื่มที่สะอาด ตลอดจน
โภชนาการที่ถูกสุขลักษณะในสภาพ
แวดลอมที่ปลอดภัย ขณะเดียวกัน
ผูใหญและเด็กควรไดรับขอมูลเรื่อง
ความเปนอยูและสุขภาพที่ดี

เด็กมีสิทธิไดรับความเปนอยูที่ดี ไมวา
จะเปนอาหาร เสื้อผา และที่อยูอาศัย
ที่ปลอดภัยเพื่อใหเด็กมีพัฒนาการที่ดี
ที่สุดเทาที่จะเปนได รัฐควรใหความ
ชวยเหลือแกครอบครัวและเด็กที่ขาด
ปจจัยเหลานี้

เด็กลี้ภัย เด็กพิการ สุขอนามัย โภชนาการ
และสภาพแวดลอม

ตรวจสอบสถานท่ีหรือ
หนวยงานที่ดูแลเด็ก

สวัสดิการทางสังคม
และเงินชวยเหลือ

อาหาร เสื้อผา และ
บานที่ปลอดภัย

การไดรับการศึกษา จุดมุงหมายของ
การศึกษา

วัฒนธรรม ภาษา และ
ศาสนาของชนกลุมนอย

ศิลปะ วัฒนธรรม 
การละเลน

การคุมครองจาก
การงานอันตราย

การคุมครองจาก
ยาเสพติด

การคุมครองจากการ
ลวงละเมิดทางเพศ

การปองกันการ
คามนุษย

การคุมครองจากการ
ถูกแสวงประโยชน

เด็กที่ถูกกักตัว

การคุมครองในภาวะ
สงคราม

การเยียวยาสภาพ
จิตใจ

เด็กที่ทำผิดฎหมาย

กฎหมายที่เหมาะสม
กับเด็กที่สุด

ทุกคนตองรับทราบ
เรื่องสิทธิเด็ก

การทำใหอนุสัญญา
สัมฤทธิ์ผล


