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จิตเด็กภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นคู่มือ

ที่นำาเสนอด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย เพื่อเป็นข้อมูลสำาหรับนักจัดรายการวิทยุ 

กระจายเสียงนำาไปพูดหรือบอกเล่าในรายการวิทยุ ด้วยความเช่ือท่ีว่า 

นักจัดรายการวิทยุมีบทบาทสำาคัญในการให้ความรู้แก่ประชาชน

 สำาหรับเน้ือหาในคู่มือนักจัดรายการวิทยุ : ภาวะวิกฤตและแนวทาง

การดูแลสุขภาพจิตเด็กภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดน

ภาคใต้นั้น เป็นการเรียบเรียงมาจากรายการ “พ่อแม่อุ่นใจ ครอบครัวอุ่นรัก” 

ซ่ึงเป็นกิจกรรมหน่ึงของโครงการสื่อสารเพื่อเฝ้าระวังสุขภาพจิตในเด็กและ

ครอบครัวในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียงและละครเร่ 

คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

เป็นผู้ผลิตขึ้นร่วมกับเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและครอบครัวภาคใต้ 

 ในรายการวิทยุดังกล่าว คณะทำางานได้เชิญคุณโนร์ไลลา มะรือสะ 

และคุณนูรีนา บาเกาะ นักจิตวิทยาจากกลุ่มงานวิชาการสุขภาพจิต 

ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๒ ปัตตานีเป็นวิทยากรให้ความรู้ในช่วง “คุยกับนักจิตฯ พิชิต

ความเครียด” โดยมีคุณรัชนี บินยูโซ๊ะ จากสถานีวิทยุ อัตตัรฯ เรดิโอ จ.นราธิวาส 

ที่เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายวิทยุเพ่ือเด็กและครอบครัวภาคใต้เป็นผู้สัมภาษณ์

วิทยากรทั้งสองท่าน

 คณะทำางานโครงการสื่อสารเพื่อเฝ้าระวังสุขภาพจิตในเด็กและ

ครอบครัวในจังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียงและละครเร่  

เห็นว่า เน้ือหาที่ มีการพูดคุยกันผ่านรายการวิทยุดังกล่าวมีประโยชน์ต่อ 

นักจัดรายการวิทยุทั่วไป และบุคคลที่สนใจ จะได้ทำาความเข้าใจเก่ียวกับ 

การเฝ้าระวังสุขภาพจิตเด็ก พร้อมทั้งสามารถสื่อสารไปยังบุคคลอื่นได้  
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เรื่องที่ ๑ ภาวะวิกฤต คืออะไร ๑๑

เรื่องที่ ๒ ในช่วงชีวิตของคนเรามีโอกาสเผชิญหน้ากับภาวะวิกฤต ๑๒

  หรือภัยพิบัติหรือไม่ 

เรื่องที่ ๓ เมื่อทุกคนมีโอกาสเผชิญกับภาวะวิกฤต ๑๔ 

  เราควรเตรียมตัวอย่างไร 

เรื่องที่ ๔ มีข้อมูลจำาเป็นอะไรบ้างที่ควรจดจำา ๑๖

  เมื่อต้องโทรศัพท์ไปขอความช่วยเหลือจากสายด่วน 

เรื่องที่ ๕ การดูแลสุขภาพจิตเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ ๑๗

  ความไม่สงบควรปฏิบัติอย่างไร

เรื่องที่ ๖ เด็กแต่ละช่วงวัยได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ๑๘

  แตกต่างกันอย่างไร 

เรื่องที่ ๗ วัยเด็กเป็นวัยที่ลืมบาดแผลทางจิตใจได้ง่ายจริงหรือไม่ ๑๙

เรื่องที่ ๘ หากเด็กไม่ได้รับการเยียวยาเพื่อแก้ไขบาดแผลทางจิตใจ ๒๐

  จะเกิดผลกระทบอย่างไร 

เรื่องที่ ๙ พฤติกรรมลักษณะใดที่เข้าข่ายว่าเด็กมีบาดแผลทางจิตใจรุนแรง ๒๑

เรื่องที่ ๑๐ เด็กที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์ความไม่สงบ ๒๒

  เช่น บาดเจ็บ ผ่าตัดอวัยวะ ฯลฯ เด็กกลุ่มนี้ควรเฝ้าระวัง

  ด้านสุขภาพจิตเป็นพิเศษหรือไม่ 

เรื่องที่ ๑๑ เราสามารถแก้ไขบาดแผลทางจิตใจเมื่อเด็กโตขึ้นได้หรือไม่ ๒๓

เรื่องที่ ๑๒ พ่อแม่ผู้ปกครองควรดูแลเด็กก่อนเกิดภาวะวิกฤต ๒๔

  หรือภัยพิบัติอย่างไร 
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  หรือภัยพิบัติ พ่อแม่ผู้ปกครองต้องทำาอย่างไรบ้าง

เรื่องที่ ๑๔ พ่อแม่ผู้ปกครองดำาเนินการอย่างไรในการดูแลเด็ก ๒๗

  หลังเกิดภาวะวิกฤตหรือภัยพิบัติ
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  ภาวะวิกฤต

เรื่องที่ ๑๖ ครูอาจารย์และผู้บริหารควรจะเริ่มทำารับมือกับภาวะวิกฤต ๓๐

  ที่อาจจะเกิดขึ้นกับโรงเรียนอย่างไร

เรื่องที่ ๑๗ ครูอาจารย์ในโรงเรียนควรเตรียมความพร้อมด้านจิตใจอย่างไร ๓๑

เรื่องที่ ๑๘ เมื่อเหตุการณ์ความไม่สงบหรือภาวะวิกฤตคลี่คลายแล้ว ๓๒

  ครูอาจารย์ยังมีหน้าที่อย่างไรอีกบ้าง

เรื่องที่ ๑๙ นักเรียนจะมีพฤติกรรมอย่างไรบ้าง หลังจากประสบ ๓๓

  กับเหตุการณ์ความไม่สงบหรือภาวะวิกฤต 

เรื่องที่ ๒๐ การจัดกิจกรรมเพื่อผ่อนคลายให้แก่นักเรียนหลังประสบ ๓๔

  เหตุการณ์ความไม่สงบควรดำาเนินการอย่างไรจึงจะเหมาะสม

เรื่องที่ ๒๑ นักเรียนที่มีพฤติกรรมใดถือเป็นผู้ที่มีความเสี่ยง ๓๕

  ต่อปัญหาสุขภาพจิต

เรื่องที่ ๒๒ ครูมีภาวะเครียดจากสาเหตุใดบ้าง ๓๗

เรื่องที่ ๒๓ ครูจะรู้ได้อย่างไรว่าตนเองกำาลังมีภาวะความเครียด ๓๘

เรื่องที่ ๒๔ อสม. มีบทบาทอย่างไรในการเฝ้าระวังสุขภาพจิตของเด็กในชุมชน ๓๙

เรื่องที่ ๒๕ อสม. มีแนวทางการทำางานในชุมชนอย่างไรบ้าง ๔๐

เรื่องที่ ๒๖ อสม. มีขั้นตอนในการช่วยเหลือผู้มีบาดแผลทางใจอย่างไรบ้าง ๔๑
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เรื่องที่ ๒๘ ความเครียดเกิดขึ้นกับคนเราได้อย่างไรบ้าง ๔๓

เรื่องที่ ๒๙ การคิดเชิงบวกและเชิงลบเป็นอย่างไร ๔๕

เรื่องที่ ๓๐ อยู่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างไรให้มีความสุข ๔๖

ส่วนที่ ๒ สื่อวิทยุกระจายเสียงกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 

เรื่องที่ ๑ สื่อวิทยุกระจายเสียงกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กภายใต้ ๔๙

  สถานการณ์ความไม่สงบ

เรื่องที่ ๒ อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ๕๕

เรื่องที่ 3 พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ๘๕

  เรื่อง การค้าเด็ก การค้าประเวณี และสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก

เรื่องที่ 4 พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ๙๙

  เรื่อง ความเกี่ยวพันของเด็กในความขัดแย้งกันด้วยอาวุธ
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 คุณผู้ฟังครับ/ค่ะ ภาวะวิกฤตหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Crisis คือ 
เหตุการณ์ ปรากฏการณ์ หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน ทำาให้เกิด 
ผลกระทบอย่างรุนแรงต่อบุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคม จนถึงประเทศชาต ิ
การฟื้นฟูจากภาวะวิกฤตจำาเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน 
เพ่ือแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้น สำาหรับภาวะวิกฤต แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท 
ประกอบด้วย
 ๑) ภาวะวิกฤตท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เป็นภาวะวิกฤตท่ีเกิดข้ึน
ดว้ยตวัของมนัเองตามธรรมชาติ ไมไ่ด้มาจากการกระทำาหรอืนำา้มอืของมนษุย ์เชน่ 
อทุกภยั วาตภยั โคลนถลม่ ไฟปา่ แผน่ดินไหว ภูเขาไฟระเบิด สนึาม ิโรคระบาด ฯลฯ 
 ๒) ภาวะวกิฤตทีเ่กิดจากการกระทำาของมนุษย์ เป็นภาวะวกิฤตท่ีมนษุย์
เป็นผู้กระทำาขึ้น เช่น สงคราม การก่อการร้าย การก่อวินาศกรรม สารเคมีรั่วไหล 
การลอบวางเพลงิ ฯลฯ สำาหรบัเหตกุารณค์วามไม่สงบในจงัหวัดชายแดนภาคใตท้ี่
เกดิข้ึนมาตัง้แต ่พ.ศ. ๒๕๔๗ จดัเปน็ภาวะวกิฤตหรอืภัยพิบัตทิีเ่กดิข้ึนจากการกระ
ทำาของมนุษย์

���������������������������������เรื่องที่�๑
ภาวะวิกฤต�คืออะไร
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 คุณผู้ฟังครับ/ค่ะ สถานการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และ
วัฒนธรรมในปัจจุบันค่อนข้างมีความซับซ้อน และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
ภาวะวิกฤตหรือภัยพิบัติเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นฉับพลัน การท่ีเราอาศัยอยู่ในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการต่อสู้ กันด้วยอาวุธที่ เกิดขึ้นมาตั้งแต่ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ และโดยเฉลี่ยแต่ละวันจะเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดข้ึน ๒-๓ 
ครั้ง ส่วนการเกิดวินาศกรรมที่ผู้ก่อเหตุมุ่งทำาลายระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน 
เช่น ไฟฟ้า ระบบการโทรคมนาคม ฯลฯ รวมถึงพื้นที่สาธารณะต่างๆ เช่น ร้านค้า 
ตลาด แหลง่ชมุนุมชน ฯลฯ โดยผู้กอ่ความไมส่งบพยายามสรา้งความหวาดวติกและ
ผลกระทบให้เกิดแก่ประชาชน เหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นเป็นประจำา และคาด
การณล่์วงหน้าไดย้าก ดงันัน้ทกุคนจงึมโีอกาสเผชญิกบัสถานการณว์กิฤตทีเ่กดิขึน้ 

 คณุผูฟ้งัครบั/ค่ะ การประสบภาวะวกิฤติ เราแบง่ออกเปน็ ๒ ประเภท คอื 
๑) การประสบเหตุโดยตรง คือ เป็นผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ เสียชีวิต หรือมีทรัพย์สิน 
เสยีหาย และ ๒) การประสบเหตโุดยออ้ม คอื ผูท้ีไ่มไดอ้ยูใ่กลช้ดิหรอืประสบเหตุ
วกิฤตโิดยตรง แตก่ไ็ด้รับผลกระทบทางใดทางหน่ึงจากภาวะวกิฤตท่ีเกิดข้ึนดว้ย เช่น 
การไดย้นิเสยีงระเบดิแลว้ทำาใหเ้กดิความหวาดวิตก การไมส่ามารถเดนิทางสญัจร
ไปมาตามปกติ มีลูกหลานหรือญาติพ่ีน้องอยู่ในเหตุการณ์หรือประสบเหตุภาวะ
วิกฤตจนก่อใหเ้กดิความกังวล มกีารตรวจคน้มากกวา่ปกตทิำาให้รถตดิจำานวนมาก 
การไมส่ามารถใชบ้รกิารระบบสาธารณปูโภคทัง้นำา้ประปา ไฟฟา้เหมอืนเดมิ ฯลฯ 
สิง่เหล่าน้ีเปน็ผลกระทบทางออ้มทีพ่อ่แมผู่ป้กครอง ผูใ้กลชิ้ดกับเดก็ ครอูาจารย ์และ

�เรื่องที่�๒
ในช่วงชีวิตของคนเรามีโอกาสเผชิญหน้า�
กับภาวะวิกฤตหรือภัยพิบัติหรือไม่
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บคุคลท่ัวไปมีโอกาสเผชญิหนา้กบัภาวะวกิฤตได้ในชว่งชีวติของตนเอง การคดิหรอื
มัน่ใจวา่ตนเองจะไมม่โีอกาสเผชญิกับภาวะวกิฤต จงึเปน็ความเขา้ใจทีค่วรเปลีย่น
ความคิดหรือทัศนคติ เพราะไม่เช่นนั้น เราอาจไม่ได้มีการเตรียมความพร้อมทาง
ด้านจิตใจให้เข้มแข็งที่จะเผชิญกับวิกฤตล่วงหน้า เมื่อต้องประสบภาวะวิกฤตจริง 
ผู้ประสบเหตุอาจจะได้รับผลกระทบทางด้านจิตใจมากกว่าคนอื่น นั่นเป็นเพราะ
เราไม่ได้เตรียมจิตใจให้พร้อมรับกับสถานการณ์พลิกผันของชีวิต
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�เรื่องที่�๓
เมื่อทุกคนมีโอกาสเผชิญกับภาวะวิกฤต�
เราควรเตรียมตัวอย่างไร

 คุณผู้ฟังครับ/ค่ะ เป็นที่ทราบกันดีว่า ในช่วงชีวิตของคนเราอาจมีโอกาส
ที่จะเผชิญกับภาวะวิกฤต ดังนั้นเมื่อต้องเผชิญกับภาวะวิกฤต แนวปฏิบัติที่ทุกคน
ควรจดจำา และฝึกเป็นนิสัย คือ
 ๑) การตั้งสติ หมายถึง การระลึกได้ นึกได้ ความไม่เผลอ ฉุกคิดขึ้นได ้
เช่น การรู้ว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหน เราได้รับบาดเจ็บตรงไหนบ้าง จะออกจาก
สถานการณว์กิฤตนีไ้ดอ้ยา่งไร หรอืมขีอ้ปฏบิตั ิมขีัน้ตอนอยา่งไรบา้ง ควรโทรศพัท์
ขอความช่วยเหลือจากใครหรือหน่วยงานใด ฯลฯ นี่เป็นสิ่งที่ต้องระลึกได้ หากเรา
ขาดสติก็ไม่สามารถจดจำาขั้นตอน หรือรายละเอียดต่างๆ ได้
 ๒) การคุมจิตใจตนเองให้ม่ันคง คือ การไม่แสดงอาการตกใจจนไม่
สามารถควบคุมตัวเองได้ และรู้ว่าเราจะควบคุมตนเองอย่างไร เช่น การหายใจ
เขา้ออกลกึๆ ชา้ๆ การพยายามนกึถงึสิง่ทีเ่ราเคารพนบัถอืเพือ่ยดึเหนีย่วจติใจของ
ตนเองใหเ้ขม้แขง็ ฯลฯ เพือ่ทีเ่ราจะไดพ้รอ้มสำาหรบัการเผชญิกบัสถานการณต์า่งๆ ที่
อาจจะเกดิขึน้ตามมาได้อกี ผูป้ระสบเหตุบางคน สามารถให้ความช่วยเหลอืผูอ้ืน่ท่ีมี
อาการหนกักวา่ตนเองได้ นัน่เพราะเขาสามารถควบคุมจติใจของตนเองใหม้ัน่คงได้ 
 ๓) การตรวจสอบตัวเอง คือ การสำารวจตัวเองว่า เรายังสามารถช่วย
เหลือ หรือดูแลตัวเองได้หรือไม่ ได้รับบาดเจ็บส่วนใดบ้าง หรือจำาเป็นต้องได้รับ
ความช่วยเหลือจากใคร ควรติดต่อญาติพี่น้องคนใด เพราะบางคนอาจจะห่วงคน
ใกล้ชิดตัวเองก่อน จนลืมบาดแผลหรือความเจ็บปวดที่ตนเองได้รับ ทั้งที่อาจเป็น
ผู้ที่มีอาการหนักกว่าคนอื่น
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 ๔) การตรวจสอบผู้ใกลชิ้ด เมือ่เกดิภาวะวกิฤตข้ึน หลายคนอาจหลงลมื
บุคคลที่อยู่ภายใต้การดูแลของตนเอง เช่น ลูก หลาน ฯลฯ เมื่อตั้งสติและควบคุม
จิตใจให้เข้มแข็ง และตรวจสอบตัวเองแล้ว ก็ต้องมีการตรวจสอบผู้ที่อยู่ภายใต ้
การดแูลของเราดว้ย ต้ังแต่การสำารวจสภาพรา่งกาย สภาพจติใจ วา่บุคคลดังกลา่ว 
ได้รับบาดเจ็บหรือไม่ เคลื่อนไหวได้ด้วยตัวเองมากน้อยเพียงใด หรือกำาลังอยู่ใน
อาการตกใจ หวาดกลัว ซ่ึงเราอาจช่วยเหลือเบื้องต้นด้วยการกอด สัมผัส หรือ
ปลอบใจ 
 ๕) การมองหาสถานท่ีปลอดภยั คือ การนำาเอาตัวเองและผูท่ี้อยูภ่ายใต้ 
การดูแลของเราออกไปจากภาวะวิกฤต โดยต้องออกไปยังสถานท่ีปลอดภัย เช่น 
พืน้ทีโ่ลง่แจง้ ไมอ่ยูใ่กลก้บัถงัขยะ รถจักรยานยนต์ รถยนต ์หรอืวตัถุท่ีไมคุ้่นเคย ฯลฯ 
 คุณผู้ฟังครับ/ค่ะ แนวทาง ๕ ข้อดังกล่าว เป็นขั้นตอนที่ทุกคนควรจดจำา 
ไว้เสมอ หรืออาจหาโอกาสเข้าร่วมการฝึกอบรมกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิด
ความเคยชินและมีทักษะที่ดีที่จะเผชิญกับภาวะวิกฤต
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�เรื่องที่�๔
มีข้อมูลจำ�เป็นอะไรบ้างที่ควรจดจำ�
เมื่อต้องโทรศัพท์ไปขอความช่วยเหลือจากสายด่วน

 คณุผูฟั้งครบั/ค่ะ เม่ืออยูใ่นภาวะวกิฤต ทกุคนสามารถขอความช่วยเหลือ 
จากหน่วยงานที่รับผิดชอบได้โดยตรง ทุกคนควรจดหรือบันทึกหมายเลข
โทรศัพท์ของหน่วยงานต่างๆ ไว้ในโทรศัพท์มือถือของตนเอง เพราะบ่อยครั้งท่ี
เมื่อเผชิญกับภาวะวิกฤต ผู้ประสบภาวะวิกฤตหลายคนมักจะหลงลืมหมายเลข
โทรศัพท์ดังกล่าว ประกอบด้วย ๑) สายด่วน ๑๖๖๙ ของสถาบันการแพทย์
ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) หมายเลขนี้ท่านสามารถขอความช่วยเหลือได้ทันที 
สายดว่น ๑๖๖๙ จะมศีนูย์ตัง้อยูใ่นระดบัทอ้งถิน่ ๒) เหตดุว่น เหตรุา้ย โทรแจง้ ๑๙๑  
เป็นหมายเลขสำาหรับการแจ้งเบาะแสอาชญากรรม ยาเสพติด อุบัติเหตุ หรือขอ
ความชว่ยเหลอืเมือ่รูส้กึวา่ตนเองตกอยูใ่นอนัตราย เหตดุว่น เหตรุา้ย โทรแจง้ ๑๙๑ 
มีศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน บริการตลอด ๒๔ ชั่วโมง 
 สำาหรับข้อมูลที่จำาเป็นสำาหรับการแจ้งแก่ผู้รับแจ้งเหตุของหมายเลขดัง
กล่าว ประกอบด้วย
 - ชื่อ นามสกุลของตนเอง
 - ต้องรู้ว่าเราอยู่ ณ ที่ใด หากไม่ทราบอาจจะสังเกตจากชื่ออาคาร 
บริษัท หรือจุดสังเกตที่สามารถสังเกตเห็นได้ง่าย หรือถนนที่เราอยู่ 
 - เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น และตัวเราได้รับผลกระทบอย่างไรบ้าง
 - มีใครประสบเหตุภาวะวกิฤตกบัตัวเราบา้ง มจีำานวนมากนอ้ยเพยีงใด 
 คณุผูฟั้งครบั/คะ่ แมจ้ะเปน็ขอ้มลูพืน้ฐานเกีย่วกับตวัเราโดยตรง แตเ่มือ่อยู่
ในภาวะวกิฤต บางคนอาจตกใจ ลมืแมก้ระทัง่ชือ่ นามสกุล หรอืบ้านเลขท่ีของตนเอง 
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 คุณผู้ฟังครับ/ค่ะ เมื่อมีเด็กได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ 
พ่อแม่ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ และผู้ที่ดูแลเด็กมีความจำาเป็นจะต้องสังเกต
พฤติกรรมของเด็กภายใต้การดูแลของเรา ว่าเด็กมีพฤติกรรมท่ีแตกต่างไปจาก
ช่วงก่อนเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบหรือไม่ เช่น ก่อนเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบ 
เดก็อาจรา่เรงิ วิง่เลน่ สนุกสนาน แต่พอหลงัเกดิเหตุการณค์วามไมส่งบเดก็มอีาการ
นิ่งเงียบ เก็บตัว ซึมเศร้า ไม่สุงสิงกับใคร กินไม่ได้ นอนไม่หลับ ติดแม่ หรืองอแง
มากกว่าปกติ ฯลฯ พฤติกรรมดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า เด็กได้รับผลกระทบทาง
ด้านจิตใจจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
 คุณผู้ฟังครับ/ค่ะ พฤติกรรมดังกล่าว สามารถเกิดข้ึนกับเด็กท่ีได้รับ 
ผลกระทบโดยตรง และเด็กที่ได้รับผลกระทบโดยอ้อมก็ได้ หากพบพฤติกรรม 
ดังกล่าว พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ และผู้ที่ดูแลเด็ก จำาเป็นจะต้อง
ให้ความสำาคัญไม่ควรปล่อยปละละเลย ควรหาแนวทางแก้ไขพฤติกรรม
ดังกล่าวด้วยการพาเด็กไปพบแพทย์ท่ีโรงพยาบาลใกล้บ้าน เพื่อปรึกษา
ว่าอาการของเด็กภายใต้การดูแลของท่านได้รับผลกระทบทางด้านจิตใจ
มากน้อยเพียงใด โดยท่านสามารถโทรศัพท์ขอรับคำาปรึกษาเ บ้ืองต้น 
ได้ที่ สายด่วนสุขภาพจิต ๑๖๖๗ หรือ ๑๓๒๓ ซึ่งจะมีจิตแพทย์ พยาบาลจิตเวช 
และผู้เชี่ยวชาญให้คำาปรึกษาผ่านทางโทรศัพท์ โดยสายด่วนดังกล่าวให้บริการ
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

���������������������������������เรื่องที่�๕
การดูแลสุขภาพจิตเด็กที่ได้รับผลกระทบ

จากเหตุการณ์ความไม่สงบควรปฏิบัติอย่างไร
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�เรื่องที่�๖
เด็กแต่ละช่วงวัยได้รับผลกระทบ
จากเหตุการณ์ความไม่สงบแตกต่างกันอย่างไร

 คณุผูฟ้งัครับ/ค่ะ เราสามารถแบง่ลกัษณะทางสขุภาพจติของเดก็ออกเป็น 
๓ ช่วงวัย ประกอบด้วย ช่วงวัยแรกเกิด - ๕ ขวบ ช่วงวัย ๖ - ๑๑ ปี และช่วงวัย 
๑๒ - ๑๗ ป ีโดยเดก็แตล่ะชว่งวัยจะแสดงอาการบาดแผลทางจติใจทีแ่ตกตา่งกนั ดงันี ้
 ชว่งวยัแรกเกิด - ๕ ขวบ เด็กจะแสดงอาการกลวัเมือ่ตอ้งแยกจากพอ่แม ่
ตดิแมม่าก งอแง ไมย่อมหา่ง รอ้งไห ้ครำา่ครวญ ไมย่อมอยูค่นเดยีว กรดีรอ้งเสยีงดงั 
ช็อก ลนลาน หรอืวิง่ไปมาสะเปะสะปะไมม่จีดุหมาย สหีนา้แสดงความรู้สกึหวาดกลวั 
ตื่นตระหนก มีอาการถดถอยแบบเด็กๆ คือ การกัดหรือดูดนิ้ว ปัสสาวะรดที่นอน 
ต้องการให้พ่อแม่ช่วยเหลือมากขึ้น ทั้งที่ก่อนหน้านี้เด็กสามารถช่วยเหลือตนเอง
ได้บ้าง เด็กวัยนี้อาจไม่สามารถบอกเล่าอาการบาดแผลทางจิตใจของตนเองได้
 ชว่งวยั ๖ - ๑๑ ปี เด็กจะมอีาการ หรอืพฤติกรรมท่ีชัดเจน ท้ังการกอ่กวน 
ก้าวร้าว ไม่มีสมาธิ ฝันร้าย มีปัญหาด้านการนอน ไม่ยอมไปโรงเรียน หงุดหงิด 
ระเบิดอารมณ์ง่าย มีปัญหากับพี่น้อง มีการชกต่อยกัน ก้าวร้าวมากขึ้น ทั้งที่ก่อน
หน้านี้เด็กวัยนี้อาจไม่เคยมีพฤติกรรมลักษณะแบบนี้มาก่อน พ่อแม่ผู้ปกครองจะ
ต้องคอยช่วย คอยดูแล และสังเกตอย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง 
 ชว่งวยั ๑๒ - ๑๗ ป ีเดก็วัยนีม้กัมอีาการคล้ายกบัผูใ้หญ ่คอื การนกึภาพ 
การเหน็ภาพเกดิขึน้มาซำา้ๆ แมว้า่เหตุการณ์จะผา่นไปแลว้ แตเ่มือ่ถามถึงเหตุการณ์
นั้นขึ้นมาอีก เด็กวัยน้ีอาจบอกว่า ยังเห็นภาพเหตุการณ์ หรือภาพท่ีบุคคลใน
ครอบครัวถูกทำาร้ายหรือได้รับบาดเจ็บ เด็กอาจมีอาการเฉื่อยชา ฝันร้าย มึนงง 
สับสน หรือหลีกเลี่ยงสถานที่ที่เคยเกิดเหตุการณ์น้ัน เช่น ไม่กล้าผ่านหน้าโรง
พยาบาลที่ตนเองเคยประสบเหตุ ฯลฯ เพราะกลัวว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ซำ้าข้ึน
อีก ดังนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองจึงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเช่นกัน
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 คณุผูฟ้งัครับ/ค่ะ เรามกัเคยได้ยนิคำากลา่วของผูใ้หญท่ีว่า่ “ไมเ่ปน็ไรหรอก 
เดี๋ยวเด็กก็ลืมไปเอง” คำาพูดดังกล่าวอาจมีส่วนจริงอยู่บ้าง แต่ไม่เป็นความจริง
ทัง้หมด เพราะการทีเ่ดก็ไมไ่ดพ้ดูหรอืไมแ่สดงออกใหผู้ใ้หญเ่หน็หรอืรบัรูบ้าดแผล
ทางจิตใจที่พวกเขาได้รับจากภาวะวิกฤตที่พวกเขาเผชิญ ไม่ได้หมายความว่า 
เด็กไม่รู้สึก ไม่รับรู้ผลกระทบที่พวกเขาได้รับ แต่ความจริงแล้ว เด็กรู้สึก รับรู้ และ
เขา้ใจทกุอยา่งทีเ่กิดขึน้กับตัวเขาเอง เด็กบางคนอาจแสดงพฤตกิรรมใหเ้หน็ตอนที่ 
พวกเขาโตข้ึนก็ได้ ผู้ปกครองจึงต้องเฝ้าระวังสุขภาพจิตของเด็กตั้งแต่วัยเด็ก 
โดยเฉพาะเด็กช่วงวัยแรกเกิด - ๕ ขวบ เพราะเด็กกลุ่มนี้ไม่สามารถบอกได้ว่า 
พวกเขาคดิหรอืรูส้กึอยา่งไร แต่ผูป้กครองจะต้องสงัเกตจากพฤตกิรรมของเดก็ เชน่ 
เด็กมีอาการฝันร้าย ปัสสาวะรดที่นอน ร้องไห้งอแง ฯลฯ หรือไม่ 
 คุณผู้ฟังครับ/ค่ะ พ่อแม่ผู้ปกครองอาจรู้สึกเป็นห่วง แต่ไม่เข้าใจว่าทำาไม
เด็กจึงมีอาการดังกล่าว พ่อแม่ผู้ปกครองหลายคนอาจเคยพบอาการที่ว่า ลูกของ 
ตนเองโตแลว้ แตท่ำาไมยงัปสัสาวะรดทีน่อนอยู ่หากไมเ่ขา้ใจกอ็าจจะดดุา่ว่ากลา่ว 
หรือลงโทษเด็ก ทั้งที่สาเหตุอาจเกิดมาจากความวิตกกังวล หรือปัญหาด้าน
สุขภาพจิตท่ีพวกเขาเคยประสบภาวะวิกฤตมาก็ได้ ดังนั้น วิธีการท่ีดีท่ีสุด คือ 
การปรกึษานักจติวทิยา หรอืจติแพทยต์ามสถานพยาบาลใกลบ้้าน เพือ่จะไดรู้ส้าเหตุ 
และความรนุแรงของอาการเหลา่นัน้ ผูป้กครองจะไดท้ราบวธิกีารรกัษาหรอืแกไ้ข
ปัญหาที่เกิดขึ้นตรงกับปัญหาที่เด็กประสบ

���������������������������������เรื่องที่�๗
วัยเด็กเป็นวัยที่ลืมบาดแผลทางจิตใจ�

ได้ง่ายจริงหรือไม่
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�เรื่องที่�๘
หากเด็กไม่ได้รับการเยียวยา
เพื่อแก้ไขบาดแผลทางจิตใจจะเกิดผลกระทบอย่างไร

 คณุผูฟั้งครับ/ค่ะ ผลกระทบจากการมบีาดแผลทางจติใจของเดก็ มหีลาย
ประการ ประกอบด้วย ผลกระทบต่อพัฒนาการทางสมอง เด็กมีอาการสมาธิสั้น 
ตดัสนิใจไมด่ ีไมม่สีมาธเิรยีนหนงัสอื ทำาหรือเขา้ร่วมกจิกรรมนอ้ยลง รูส้กึขาดความ
สนใจในการเรยีน ลม้เหลวในการเรยีน เมือ่เกดิภาวะแบบนีบ่้อยมากข้ึน เดก็จะรู้สกึว่า 
ตนเองไม่มีคุณค่า และจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาบุคลิกภาพ และอารมณ์ใน
อนาคต
 พอ่แม ่ผูป้กครอง ครอูาจารย ์และผูท้ีด่แูลเดก็ตอ้งคอยสงัเกตพฤตกิรรม
ที่เกิดขึ้นกับเด็กที่ตนเองดูแลอยู่ว่า เด็กสามารถปรับตัวกับสถานการณ์ที่เขากำาลัง
เผชิญอยู่ได้หรือไม่ พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ และผู้ท่ีดูแลเด็กควรสังเกต
พฤตกิรรมกอ่นและหลงัจากทีเ่ดก็ไดร้บัผลกระทบจากเหตกุารณค์วามไมส่งบหรอื
ภาวะวิกฤต โดยก่อนเกิดเหตุการณ์เด็กอาจปรับตัวได้ เข้ากับเพื่อนได้ดี แต่หลัง
เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบแล้ว เด็กมีอาการเปลี่ยนไป คือ เก็บตัว ไม่เข้าสังคม 
ก้าวร้าว หุนหันพลันแล่น ควบคุมตัวเองได้ไม่ดี พ่อแม่ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ และ
ผูท้ีด่แูลเดก็ จงึตอ้งเฝา้ระวงัเดก็ทีม่พีฤตกิรรมลกัษณะดงักลา่ว ซ่ึงอาจตอ้งใชเ้วลา 
ในการสงัเกต เพราะเราอาจไมท่ราบวา่เด็กได้รับบาดแผลทางจติใจมากนอ้ยเพยีงใด 
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 คณุผูฟั้งครบั/ค่ะ พฤติกรรมทีอ่าจเขา้ขา่ยวา่เดก็อาจมบีาดแผลทางจติใจ
รุนแรง ประกอบดว้ย อาการซมึผดิปกติ มพีฤติกรรมก้าวรา้ว ตดิแม่ งอแง ตดิผูใ้หญ ่
แยกตวั ฝนัรา้ย หรอืปสัสาวะรดทีน่อน พฤติกรรมเหลา่นีม้กัแสดงออกอยา่งรวดเรว็
หลังจากที่เด็กได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ แต่การจะทราบว่า
เด็กมีบาดแผลทางจิตใจมากน้อยเพียงใดนั้น จำาเป็นจะต้องได้รับการวินิจฉัยจาก
จิตแพทย์ หรือนักจิตวิทยาก่อน ดังนั้น พ่อแม่ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ และผู้ที่ดูแล
เดก็ต้องพาเดก็ไปปรกึษากบันักจิตวทิยา หรอืจิตแพทยต์ามสถานพยาบาลใกลบ้้าน 
เพื่อจะได้มีการประเมินความรุนแรงเบื้องต้น

���������������������������������เรื่องที่�๙
พฤติกรรมลักษณะใดที่เข้าข่าย

ว่าเด็กมีบาดแผลทางจิตใจรุนแรง
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�เรื่องที่�๑๐
เด็กที่ได้รับผลกระทบโดยตรง
จากสถานการณ์ความไม่สงบ
เช่น�บาดเจ็บ�ผ่าตัดอวัยวะ�ฯลฯ�เด็กกลุ่มนี้
ควรเฝ้าระวังด้านสุขภาพจิตเป็นพิเศษหรือไม่

 คณุผู้ฟงัครบั/ค่ะ ความจรงิแลว้ พอ่แมผู้่ปกครอง ครอูาจารย ์และผูท่ี้ดแูล
เด็กจำาเป็นต้องเฝ้าระวังเด็กที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมเหมือนกัน 
เน่ืองจากเดก็เปน็วัยทีไ่มส่ามารถบอกเลา่อาการหรอืบาดแผลทางจิตใจของตนเอง
ให้ผู้ใหญ่รับรู้หรือเข้าใจได้ พ่อแม่ผู้ปกครอง หรือคนในครอบครัวจึงต้องดูแล 
สนับสนุน และให้กำาลังใจ เพื่อให้เด็กสามารถก้าวไปข้างหน้าได้ ถ้าเด็กมีพื้นฐาน 
ทางจิตใจที่ดี มีความเข้มแข็ง ซึ่งมักได้รับการปลูกฝังมาอย่างดีจากครอบครัว 
เด็กกลุ่มนี้จะผ่านพ้นภาวะวิกฤตอย่างรวดเร็ว ดังนั้น เด็กแต่ละคนจะมีความ
สามารถฟื้นฟูไม่เท่ากัน พ่อแม่ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ และผู้ที่ดูแลเด็ก จึงต้องคอย
เฝ้าระวังเด็กทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่อง
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 คุณผู้ฟังครับ/ค่ะ ข้อแนะนำาที่เหมาะสมสำาหรับการแก้ไขบาดแผลทาง
จติใจ คอื การดแูล เยยีวยา หรอืแกไ้ขบาดแผลทางจิตใจในตอนท่ีพวกเขายงัเด็กอยู ่
ด้วยภาวะของวัยจะช่วยให้เราค่อยๆ ปลดปมในใจของเด็กได้ การค่อยๆ ปลดปม 
ออกทีละขั้นทีละตอนดีกว่าการมาแก้ไขเยียวยาในตอนที่ปมนั้นมัดแน่นแล้ว 
ในตอนทีพ่วกเขาโตขึน้ เพราะเด็กยิง่โตยิง่มคีวามคิดหรอืพฤตกิรรมท่ีชัดเจนมากข้ึน 
เป็นตัวของตัวเอง การแก้ไขเยียวยาในวัยผู้ใหญ่จึงเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากกว่า
 คุณผู้ฟังครับ/ค่ะ เด็กบางคนเคยมีพฤติกรรมก้าวร้าว หลังจากได้รับ 
ผลกระทบจากภาวะวกิฤต หากเด็กไมไ่ด้รับการช่วยเหลอื เมือ่เขาโตขึน้ เขาจะแสดง 
พฤติกรรมก้าวร้าวชัดเจนมากกว่าเดิม หรือมีพฤติกรรมท่ีเบ่ียงเบนหนักมากข้ึน 
ถ้าพ่อแม่ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ และผู้ที่ดูแลเด็กคอยให้ความรู้ ช่วยเหลือ 
ปรับพฤติกรรมตั้งแต่วัยเด็กให้เขายอมรับ หรือปรับพฤติกรรมของตนเอง 
จะเป็นการดีกว่ามาปรับหรือแก้ไขพฤติกรรมเมื่อเขาโตขึ้น ซ่ึงเข้ากับสำานวนที่ว่า 
“ไม้อ่อนดัดง่าย ไม้แก่ดัดยาก” ดังที่เราเห็นข่าวเหตุการณ์วัยรุ่นออกมายิงครูและ
เพื่อนนักเรียนในโรงเรียนของสหรัฐอเมริกา ส่วนหนึ่งมาจากผู้ก่อเหตุเคยเป็น 
ผู้ที่มีบาดแผลในจิตใจตั้งแต่วัยเด็ก นี่จึงเป็นปมหรือมูลเหตุจูงใจท่ีพวกเขาลุกข้ึน 
ก่อเหตุสะเทือนใจ

�������������������������������เรื่องที่�๑๑
เราสามารถแก้ไขบาดแผลทางจิตใจ

เมื่อเด็กโตขึ้นได้หรือไม่
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�เรื่องที่�๑๒
พ่อแม่ผู้ปกครองควรดูแลเด็ก
ก่อนเกิดภาวะวิกฤตหรือภัยพิบัติอย่างไร

 คุณผู้ฟังครับ/ค่ะ ตอนที่ยังไม่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบ หรือภาวะ 
วิกฤตขึ้น พ่อแม่ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ และผู้ที่ดูแลเด็กจำาเป็นจะต้องสร้างความรู ้
ความเข้าใจ และทักษะการดูแลตนเองหากเกิดภาวะวิกฤตขึ้น มีวิธีการที่สามารถ
ทำาได้ไม่ยาก คือ ขณะที่กำาลังนั่งชมโทรทัศน์อยู่ แล้วมีข่าวเก่ียวกับภัยพิบัติหรือ
ภาวะวิกฤตนำาเสนอในโทรทัศน์ พ่อแม่ผู้ปกครองควรตั้งประเด็นคุยกับลูกว่า 
หากลูกอยูใ่นเหตกุารณแ์บบเดยีวกบัทีข่า่วนำาเสนอ ลกูจะทำาอยา่งไร เป็นการชวนลกู
พูดคยุแสดงความคดิเหน็ เมือ่ลกูตอบแลว้ พอ่แมอ่าจจะเพ่ิมเตมิข้อมลูใหแ้กล่กูวา่ 
เมือ่ลกูอยูใ่นเหตกุารณแ์บบนี ้ลกูจะตอ้งตัง้สตใิหด้ ีอยา่ตกใจ หรือลนลานจนเกดิเหต ุ
แล้วต้องพยายามมองหาสถานที่ที่ปลอดภัย หรือขอความช่วยเหลือจากผู้อื่น
 คุณผู้ฟังครับ/ค่ะ บางครั้งเราอาจชวนลูกคุยก่อนเดินทางไปร่วมงาน 
เทศกาลหรืองานประจำาปีต่างๆ โดยต้องสอนลูกเกี่ยวกับการระมัดระวังภัย หรือ
การพลัดหลงกัน ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการเดินเที่ยวงาน โดยพ่อแม่จะต้องสอน
ให้ลูกรู้จักสิ่งแวดล้อมต่างๆ ภายในงาน และบริเวณโดยรอบของงาน จุดไหนท่ี
สามารถให้ความช่วยเหลือเมื่อพลัดหลงกัน เช่น จุดปฐมพยาบาล สถานีตำารวจ 
จุดประชาสัมพันธ์ ฯลฯ เมื่อพลัดหลงหรือตกอยู่ในอันตรายก็สามารถเดินมา
ขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ที่สวมชุดลักษณะแบบนี้ท่ีอยู่ประจำาจุดต่างๆ 
นอกจากน้ีก่อนเดินทางไปเที่ยวชมงาน พ่อแม่อาจจะต้องเขียนชื่อ-นามสกุล 
หมายเลขโทรศัพท์ของตนเองไว้ในกระดาษเก็บไว้ในกระเป๋าของเด็ก พร้อมกับ
กำาชับว่า หากพลัดหลงหรือต้องการความช่วยเหลือให้นำากระดาษนี้ยื่นให้กับ
ผู้ใหญ่ที่อยู่ตามจุดประชาสัมพันธ์ ตำารวจ ทหาร เป็นต้น เพื่อประกาศตามหาพ่อ
แม่ผู้ปกครอง
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 อยา่งไรก็ตามพอ่แมต้่องรบัฟงัคำาตอบของลูกกอ่น ไมพ่ยายามป้อนข้อมลู
เพยีงอยา่งเดยีว การใหข้อ้มลูตอ้งใหข้อ้เทจ็จรงิ ไม่ใชค่วามคดิเหน็ของพอ่แม ่และ
พ่อแมค่วรตดัความเชือ่ทีว่า่ “เดก็ไมรู่อ้ะไรหรอก” ออกไป เพราะเดก็อาจจะเข้าใจ 
และจดจำาทักษะต่างๆ ได้ดีกว่าผู้ใหญ่ก็ได้
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�เรื่องที่�๑๓
แนวปฏิบัติสำ�หรับการดูแลเด็กระหว่างเกิดภาวะ
วิกฤตหรือภัยพิบัติ�พ่อแม่ผู้ปกครองต้องทำ�อย่างไรบ้าง

 คุณผู้ฟงัครบั/คะ่ โดยทัว่ไปแลว้ ระยะวกิฤต แบง่เปน็ ๔ ระยะ ประกอบดว้ย 
ระยะท่ีหน่ึง มีภัยคุกคามเข้ามาสู่ตัวเรา ทำาให้เราเสียภาพพจน์ สูญเสียความ
ปลอดภัย สูญเสียเป้าหมาย อาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “การเสียศูนย์” ระยะที่สอง 
คือ การปรบัตวั การลองผิดลองถูก เปน็การค้นหาทกัษะฉุกเฉิน ว่าเกิดเหตกุารณ์นี้
ขึน้แลว้ เราจะตอ้งทำาอยา่งไรบา้งเพือ่ความปลอดภัยของตวัเรา หรือเรียกอกีอย่างว่า 
“การตั้งศูนย์” ระยะที่สาม เป็นระยะที่เมื่อมีอะไรมากระตุ้นอีก ก็จะรู้สึกอ่อนไหว 
หวัน่ไหวงา่ย มคีวามวติกกงัวล และระยะทีส่ี ่เปน็ชว่งทีเ่ร่ิมมคีวามตงึเครียดมากข้ึน
 แตล่ะคนจะได้รับความกดดัน หรอืมีความตึงเครยีดมากเพยีงใดนัน้ ข้ึนอยู่
กับสภาพจิตใจของแต่ละคนที่มีความแตกต่างกัน เด็กบางคนอาจมีความตึงเครียด
ตั้งแต่ระยะที่หนึ่ง เด็กบางคนอาจจะเร่ิมตึงเครียดตั้งแต่ระยะที่สามหรือสี่ ที่เป็น 
เช่นนั้นเพราะภูมิต้านทานทางจิตใจที่พ่อแม่สั่งสมให้ลูกแต่ละคนแตกต่างกัน
 คุณผู้ฟังครับ/ค่ะ เมื่อประสบเหตุภัยพิบัติหรือภาวะวิกฤต พ่อแม่จะต้อง
ตั้งสติก่อนเป็นลำาดับแรก จากนั้นก็สำารวจลูก หรือเด็กที่อยู่ภายใต้การดูแลของเรา 
แล้วก็หาพื้นที่ปลอดภัยสำาหรับการหลีกเลี่ยงหรือออกมาจากสถานการณ์ฉุกเฉิน
ที่กำาลังเกิดขึ้น หากลูกแสดงอาการหวาดกลัว วิธีการง่ายๆ ที่พ่อแม่สามารถทำาได้
ทันที คือ การกอดลูกให้ความอบอุ่น ปลอมใจลูก บอกลูกว่า “พ่อกับแม่อยู่ตรงนี้
นะ ไม่ต้องกลัว” ถ้าเห็นพฤติกรรมเด็กเปลี่ยนไป พ่อแม่อาจจะต้องกอดให้แน่นขึ้น 
หรือทำาให้เด็กเบี่ยงเบนความสนใจไปที่สิ่งอื่นแทน
 หากมคีวามจำาเป็นทีจ่ะตอ้งเรียกผูอ้ืน่มาช่วยเหลอื ก็สามารถโทรศพัทเ์รยีก
สายด่วน ๑๖๖๙ เหตดุว่น เหตรุา้ย โทรแจง้ ๑๙๑ และตอ้งจดจำารายละเอยีดดว้ยว่า 
ตัวเราประสบเหตุ ณ จุดใด การบาดเจ็บเป็นอย่างไร เป็นต้น
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 คุณผู้ฟังครับ/ค่ะ หลังภาวะวิกฤต หมายถึง สถานการณ์หรือเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นกะทันหันได้ผ่านพ้นหรือได้รับการแก้ไขปัญหาแล้ว สถานการณ์ต่างๆ 
เขา้สูภ่าวะปกต ิโดยทัว่ไปแลว้คนเรามกัปรบัตัวได้หลงัจากเหตกุารณว์กิฤตผา่นพน้ 
ไปแล้วประมาณ ๖-๘ สัปดาห์ จากนั้นจึงสามารถกลับมาดำารงชีวิตได้ตามปกติ 
ภาวะความกลัว ตกใจง่าย กังวล ตื่นเต้น ระแวง นอนไม่หลับ เบื่ออาหาร อาการ
เหล่านี้ของเด็กจะค่อยๆ คลี่คลายหรือหายไป 
 หากพบว่าเด็กยังคงมีภาวะดังกล่าวอยู่ จำาเป็นต้องได้รับคำาปรึกษาจาก
จิตแพทย์ หรือนักจติวทิยาในสถานพยาบาลใกลบ้า้น พอ่แมผู่ป้กครอง ครอูาจารย ์
และผู้ท่ีดูแลเด็กไม่ควรตกใจกับพฤติกรรมดังกล่าว แต่ควรขอคำาปรึกษาจาก 
เจ้าหนา้ท่ีทางการแพทย ์หรอืสาธารณสขุใกลบ้า้น เชน่ โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพ
ตำาบล โรงพยาบาลชุมชน ฯลฯ สถานพยาบาลเหล่านี้มีนักจิตวิทยาทำางานอยู่ด้วย 
หากมีอาการรุนแรง สถานพยาบาลดังกล่าวจะมีระบบการส่งต่อ
 คุณผู้ฟังครับ/ค่ะ การสังเกตพฤติกรรมของเด็กหลังเกิดภาวะวิกฤตนั้น 
พ่อแม่ผู้ปกครอง ครอูาจารย ์และผูท้ีด่แูลเดก็ต้องคอยสงัเกตดวูา่ เดก็มพีฤตกิรรม
เปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง และพฤติกรรมอะไรที่มีมากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งจำาเป็นต้อง
เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง เพราะอาการทางสุขภาพจิตนั้น อาจไม่ได้เกิดในช่วง ๖-๘ 
สัปดาห์ก็ได้ แต่อาจจะเกิดในช่วง ๑ ปี หรือ ๒ ปี แต่หากพบพฤติกรรมที่ผิดปกติ
ก็สามารถขอคำาปรึกษาจากสถานพยาบาลใกล้บ้านได้ทันที

�������������������������������เรื่องที่�๑๔
พ่อแม่ผู้ปกครองควรดำ�เนินการอย่างไร
ในการดูแลเด็กหลังเกิดภาวะวิกฤตหรือภัยพิบัติ
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�เรื่องที่�๑๕
ครูและผู้บริหารโรงเรียนจำ�เป็นหรือไม่
ที่ต้องมีแผนรับมือภาวะวิกฤต

 คณุผู้ฟงัครับ/คะ่ เดก็สว่นใหญใ่ชเ้วลาอยูใ่นโรงเรยีนเกือบ ๘ ชัว่โมงตอ่วัน 
ครูอาจารย์ในโรงเรียนจึงควรมีแผนในการช่วยเหลือหรือเฝ้าระวังด้านสุขภาพจิต
ของนักเรียน ข้อมูลจากนักจิตวิทยาของศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๒ ปัตตานี ให้ข้อมูลว่า 
ครัง้หนึง่เคยเดนิทางไปทำางานในโรงเรยีนแหง่หนึง่ของอำาเภอมายอ จงัหวดัปตัตาน ี
ขณะนัน้เกดิเหตกุารณ์ทีค่นร้ายกราดยิงกันหลังโรงเรียน จากการสงัเกต พบว่า เดก็
และคุณครูมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือภาวะวิกฤตได้ดี โดยนักเรียนและ
ครูรู้จักการตั้งสติ และหลบอยู่ในจุดที่ปลอดภัย จากเหตุการณ์ดังกล่าว นักเรียนก็
ไมต่ืน่ตระหนก มคีวามปลอดภยั และการปฏบิตัติวัของคณุครตูอ่สถานการณท์ีเ่กดิ
ขึ้นเป็นไปอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ไม่ลุกลี้ลุกลน จนเกิดความหวาดวิตกจนเกินเหตุ 
 สำาหรับศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๒ ปัตตานี ศูนย์เยียวยาฟื้นฟูจิตใจของ 
โรงพยาบาลชมุชนทีมี่พยาบาลวชิาชพี นกัจติวทิยา แพทย ์หรือสหวิชาชพี ซึง่มหีนา้ที ่
ลงไปดูแลนักเรียนที่ประสบเหตุความไม่สงบ หน่วยงานดังกล่าวมีเจ้าหน้าที่ลงไป
ดูแล และจดักจิกรรมในโรงเรยีนไดทั้นท ีบางโรงเรยีนมคีวามเข้มแข็ง คือ มีแผนการ
รับมือ และมีการฝึกซ้อมอยู่เสมอ
 คุณผู้ฟังครับ/ค่ะ โรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
มีประมาณ ๒๐๐ แห่งใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ นับเป็นจำานวนที่ค่อนข้างมาก 
ดงันัน้ จึงมีความจำาเปน็ทีค่ร ูอาจารย์ และผูบ้ริหารจะตอ้งมกีารเตรยีมความพรอ้ม
เพื่อรับมือกับภาวะวิกฤต หากครูอาจารย์มีความพร้อม ก็จะสามารถช่วยเหลือ
นักเรียนได้อย่างทันท่วงที 
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 หากโรงเรียนไม่ได้เตรียมความพร้อม หรือไม่ได้คาดคิดว่าจะมีเหตุการณ์
วิกฤตเกิดขึ้น ซ่ึงที่ผ่านมาก็เคยมีเหตุการณ์ที่เด็กขาหักจากการเหยียบกันระหว่าง
การหลบไปอยู่ในที่ปลอดภัย นักเรียนต้องนอนโรงพยาบาล ขาดเรียน ดังนั้น 
โรงเรยีนตา่งๆ จงึควรมแีผนรบัมอืกบัภาวะวิกฤตทีอ่าจจะเกดิข้ึน และมกีารซกัซอ้ม
ตามแผนที่กำาหนด
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�เรื่องที่�๑๖
ครูอาจารย์และผู้บริหาร
ควรจะเร่ิมทำ�แผนเพื่อรับมือกับภาวะวิกฤต
ที่อาจจะเกิดขึ้นกับโรงเรียนอย่างไร

 คุณผู้ฟังครับ/ค่ะ การเริ่มต้นรับมือกับภาวะวิกฤต โรงเรียนจะต้องมีแผน
รบัมอืกบัภาวะวกิฤตเสยีกอ่น ในแผนดงักลา่วตอ้งมกีารกำาหนดจดุรวมพล วธิกีารพดู 
หรือสื่อสารกับนักเรียน เส้นทางเดินไปยังจุดรวมพล เพื่อป้องกันการบาดเจ็บทาง
ร่างกาย ครูจะต้องเข้าใจ และยอมรับว่า นักเรียนจะมีความตื่นตัวมากกว่าผู้ใหญ่ 
อย่าพยายามดุนักเรียน เมื่อนักเรียนแสดงอาการกลัวหรือตกใจ พยายามอยู่กับ
นักเรียนตลอดเวลาเพื่อให้นักเรียนรู้สึกปลอดภัย การดำาเนินการตามแผนรับมือ
ภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพนั้น จะต้องมีการฝึกซ้อมเป็นประจำา เพื่อให้เกิดความ
เคยชิน และเข้าใจตรงกัน 
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 คุณผู้ฟังครับ/ค่ะ ครูมีบทบาทสำาคัญในการดูแล และเฝ้าระวังสุขภาพ
จิตของนักเรียน แต่ก่อนที่ครูจะดูแลสุขภาพจิตของนักเรียน ครูจำาเป็นต้องมีการ 
เตรียมพร้อม หรือรูจั้กการดูแลสขุภาพจิตของตนเองเสียกอ่น เพราะครมูภีาระงาน
ค่อนขา้งมาก มคีวามกดดนัในการทำางานคอ่นขา้งสงู และอาจมปีญัหาสว่นตวัดว้ย 
ครูก็อาจเป็นผู้หนึ่งที่ประสบกับภาวะความเครียดเช่นกัน ครูจึงต้องรู้จักวิธีการ 
ผ่อนคลาย เช่น การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ การผ่อนคลายอารมณ์ความรู้สึก ฯลฯ 
เมื่อครูมีการผ่อนคลายก็จะสามารถหาทางออก มีสติ และมีจิตใจที่เข้มแข็ง 
ในการช่วยเหลือบุคคลอื่นได้
 คณุผูฟั้งครบั/ค่ะ โรงเรยีนยงัต้องมกีารซ้อมแผนปฏิบัตกิารในภาวะวกิฤต
ด้วย เพราะการซ้อมเป็นการแสดงบทบาทหน้าที่ของตนเองที่มีการกำาหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการในภาวะวิกฤต เมื่อเกิดภาวะวิกฤตจริงก็จะสามารถปฏิบัติตาม
แผนฯ ได้อย่างถูกต้อง มีสติ ไม่หลงลืม ทำาให้การช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 คุณผู้ฟังครับ/ค่ะ โรงเรียนที่มีการซ้อมแผนปฏิบัติการในภาวะวิกฤต 
เม่ือเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบขึ้นใกล้กับโรงเรียน หรือเมื่อครูได้ยินเสียงระเบิด 
ในขณะที่กำาลังจัดกิจกรรมให้แก่นักเรียนอยู่นั้น ครูก็ค่อยๆ เดินไปปิดหน้าต่าง 
โดยทีน่กัเรยีนอาจจะยงัไมรู่ส้กึวา่เกดิความผดิปกติขึน้ จากนัน้กค็อ่ยๆ ใหเ้ดก็ทยอย 
ลุกขึ้นเดินไปยังจุดปลอดภัย กระบวนการช่วยเหลือเด็กในภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นใน
โรงเรยีนทีด่ ีคือ ทำาให้เด็กไม่ต่ืนตระหนก ไม่ได้รับบาดเจบ็จากการอพยพไปยงัพืน้ท่ี
ปลอดภยั หากโรงเรยีนไมไ่ด้มกีารเตรียมความพรอ้มกอ็าจจะเกดิปญัหาดงักลา่วขึน้  

�������������������������������เรื่องที่�๑๗
ครูอาจารย์ในโรงเรียน

ควรเตรียมความพร้อมด้านจิตใจอย่างไร
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�เรื่องที่�๑๘
เมื่อเหตุการณ์ความไม่สงบหรือภาวะวิกฤตคลี่คลายแล้ว�
ครูอาจารย์ยังมีหน้าที่อย่างไรอีกบ้าง

 คุณผู้ฟังครับ/ค่ะ แม้สถานการณ์วิกฤตจะคลี่คลายหรือผ่านพ้นไปแล้ว 
แต่ครูก็ยังมีหน้าที่เฝ้าระวังสุขภาพจิตของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง เพราะการแสดง
อาการบาดแผลทางจิตใจนั้น นักเรียนแต่ละคนอาจแสดงอาการ หรือใช้เวลาใน
การคลีค่ลายบาดแผลทางจติใจแตกตา่งกนัดว้ย เพราะภมิูคุ้มกนัของนกัเรียนแตล่ะ
คนไม่เท่ากัน และครูยังเป็นบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดกับนักเรียนวันละ 8 ชั่วโมงต่อวัน 
ในโรงเรยีน ตัง้แตวั่นจนัทร-์ศุกร์ ครจูะจดจำาพฤติกรรมตา่งๆ ของเด็กไดเ้ปน็อยา่งดี 
ดังนั้น ครูต้องคอยสังเกตว่า นักเรียนที่ครูดูแลอยู่มีพฤติกรรมเปลี่ยนไปหรือไม่ 
อย่างไร 
 คณุผูฟ้งัครับ/คะ่ หากพบวา่นกัเรยีนมพีฤตกิรรมเปล่ียนไปจากเดก็ท่ีมนีสิยั
ร่าเริง คุยเก่ง แต่หลังจากเผชิญกับภาวะวิกฤตหรือประสบเหตุการณ์ความไม่สงบ 
นักเรียนคนดังกล่าวกลายเป็นคนเงียบลง นั่งอยู่คนเดียวมุมห้อง ไม่ร่าเริง ไม่สุงสิง
กบัใคร ครกูจ็ำาเปน็ตอ้งขอรับการปรึกษาจากสถานพยาบาลใกลเ้คยีง เพือ่จะไดช้ว่ย
เหลือเยียวยาทางจิตใจของนักเรียน
 เมือ่ไหรท่ีถ่อืวา่สิน้สดุการเฝา้ระวงัสขุภาพจติของนกัเรยีน เชือ่วา่คำาถามนี ้
อาจเป็นคำาถามที่คุณครูจำานวนไม่น้อยต้องการทราบ คุณผู้ฟังครับ/ค่ะ การแสดง
อาการด้านจิตวิทยาของเด็กนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นที่เข้ามากระตุ้นด้วย มักคาด
เดายากว่า เม่ือไหร่จะมีปัจจัยใดมากระตุ้นให้เด็กแสดงอาการ เพราะบางคนนั้น 
ช่วง ๖-๘ สัปดาห์ นักเรียนที่ประสบภาวะวิกฤตอาจจะไม่แสดงอาการ หลังจากนี้
เด็กอาจจะมีอาการซึมก็ได้ แม้ว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะผ่านพ้นแล้วก็ตาม คุณครู
ก็ยังต้องเฝ้าระวังต่อเนื่อง เพราะครูเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดกับนักเรียนอยู่แล้ว ย่อมจะ
เห็นความเปลี่ยนแปลงของนักเรียนได้ง่าย  
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 คุณผู้ฟังครับ/ค่ะ โดยทั่วไปแล้ว นักเรียนจะมีความร่าเริง สนุกสนาน 
ชอบเล่นกับเพื่อน หยอกล้อ หรือแกล้งเพื่อน แต่หลังจากประสบภาวะวิกฤตแล้ว 
นักเรียนอาจจะมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไป พฤติกรรมที่ควรสังเกต คือ การนั่ง 
อยู่เงียบๆ ลำาพังคนเดียว แยกตัวออกจากเพ่ือน ซึมเศร้า ไม่ค่อยทำาการบ้าน 
บางคนอาจก้าวร้าวมากขึ้น พฤติกรรมดังกล่าวอาจเป็นพฤติกรรมท่ีตรงข้ามกับ
พฤติกรรมที่เคยเป็นมาก่อนหน้านี้
 คุณผู้ฟังครับ/ค่ะ พฤติกรรมของนักเรียนที่สะท้อนว่า นักเรียนอาจได้
รับผลกระทบที่รุนแรงจากการประสบกับภาวะวิกฤต นักเรียนคนนั้นอาจแสดง
อาการเบีย่งเบนทีย่าวนาน ซำา้ๆ หรอืมพีฤติกรรมกา้วรา้วมากข้ึน ผลการเรยีนลดลง 
การปรับตัวเข้ากับเพื่อนแย่ลง ส่วนจะใช้เวลานานเพียงใดนั้น เป็นเร่ืองยากท่ีจะ
คาดเดา เพราะนักเรียนแต่ละคนมีพื้นฐานทางจิตใจท่ีแตกต่างกัน แต่ครูจะต้อง
สงัเกตนกัเรยีนของตนเอง การทีค่รอูยูใ่กลช้ดิกบัเด็กจะทราบดวีา่ นกัเรียนมอีาการ
รุนแรงมากขึ้นหรือไม่ และจะต้องนำานักเรียนเข้ารับคำาปรึกษาจากจิตแพทย์หรือ
นกัจติวิทยาจากสถานพยาบาลใกลโ้รงเรยีน โดยเมือ่ไปขอคำาปรกึษาทีโ่รงพยาบาล
สุขเสริมสุขภาพประจำาตำาบลแล้ว หากเห็นว่าอาการรุนแรงก็จะส่งตัวต่อมายัง 
โรงพยาบาลชมุชน หากโรงพยาบาลชมุชนรบัมอืไมไ่ด้ กจ็ะสง่ตอ่โรงพยาบาลทัว่ไป 

�������������������������������เรื่องที่�๑๙
นักเรียนจะมีพฤติกรรมอย่างไรบ้าง

หลังจากประสบกับเหตุการณ์ความไม่สงบหรือภาวะวิกฤต
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�เรื่องที่�๒๐
การจัดกิจกรรมเพื่อผ่อนคลายให้แก่นักเรียน
หลังประสบเหตุการณ์ความไม่สงบ
ควรดำ�เนินการอย่างไรจึงจะเหมาะสม

 คุณผู้ฟังครับ/ค่ะ โรงเรียนหลายแห่งมีการจัดกิจกรรมผ่อนคลายให้แก่
นักเรียนเป็นปกติอยู่แล้ว หากอยู่ในสถานการณ์ความไม่สงบ หรือเพิ่งผ่านพ้น 
ภาวะวิกฤตมา คุณครูควรส่งเสริมกิจกรรมที่เน้นการรับฟังความคิดเห็นของ
นักเรียนมากขึ้น เมื่อนักเรียนอยากจะเล่าเหตุการณ์ คุณครูจะต้องเป็นผู้ฟังที่ดี 
เหน็อกเหน็ใจนกัเรยีน และพยายามบอกแกนั่กเรียนวา่ การประสบเหตกุารณภ์าวะ
วกิฤตสามารถเกดิข้ึนได้กบัทกุคน อาจจะแตกต่างหรอืเหมอืนกนักไ็ด ้ไมใ่ชเ่รือ่งผดิ
ปกติแต่อย่างใด ครูต้องฟังและบอกกับนักเรียนในแนวทางดังกล่าว 
 คุณผู้ฟังครับ/ค่ะ การที่ครูจะเข้าไปสอบถามนักเรียนเกี่ยวกับเหตุการณ์
นั้น เป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังเช่นกัน เพราะเด็กก็เหมือนผู้ใหญ่ บางครั้งนักเรียน
อาจไมต่อ้งการเลา่หรอืพดูถงึเหตกุารณ ์ณ ขณะนัน้ ครกูไ็มค่วรคาดคัน้เอาคำาตอบ 
จากนักเรียน แต่เมื่อใดที่นักเรียนมีความพร้อมในการเล่าเรื่องราวท่ีเกิดข้ึนกับ
ตนเอง นักเรียนก็จะเล่าเองจนหมด ทางที่ดีครูควรรอเวลา และเป็นผู้ฟังที่ดี 
 คณุผูฟ้งัครับ/ค่ะ กจิกรรมท่ีควรจัดในโรงเรียน ประกอบดว้ย การสวดมนต ์
การขอดุอาร์ การทำาบุญ เป็นต้น หรือมีกิจกรรมสาธารณะกุศล บำาเพ็ญประโยชน์
ให้แก่โรงเรียน ชุมชน หรือชวนผู้ปกครองมาร่วมกิจกรรมกับนักเรียนด้วย
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 คณุผู้ฟังครบั/ค่ะ นกัเรยีนทีม่คีวามเสีย่งต่อปญัหาสขุภาพจติ มกัจะแสดง
อาการติดแม่ หรือผู้ดูแลมากกว่าปกติ ร้องไห้งอแง ไม่ยอมนอน ก้าวร้าว ปัสสาวะ
รดที่นอน มีท่าทางหวาดกลัว มีอาการใดอาการหนึ่งท่ีกล่าวมานี้ ก็ถือว่ามีความ
เส่ียงต่อปัญหาสุขภาพจิต นักเรียนที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตอาจเป็น 
ผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง หรือเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบทางอ้อมก็ได้ ต่างก็มีความ
เสี่ยงได้เหมือนกัน ดังนั้น นักเรียนที่มีอาการดังกล่าวเป็นกลุ่มที่คุณครูจะต้องดูแล
หรอืเฝา้ระวงัสขุภาพจิตเปน็กลุม่แรก แต่กไ็มไ่ด้หมายความวา่ เราจะละเลยกลุม่อืน่ 
นักเรียนกลุ่มอื่นก็ต้องเฝ้าระวังเช่นกัน
 คุณผู้ฟังครับ/ค่ะ เมื่อพบนักเรียนมีความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต ครู
ควรประสานงานกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง หรอืสง่ต่อขอ้มลูพฤตกิรรมของเดก็ใหแ้ก่
สถานพยาบาลใกลบ้้าน ซึง่สถานพยาบาลได้ใหแ้บบคัดกรองสขุภาพจติแกโ่รงเรยีน
ไว้แล้ว การส่งต่อนักเรียนไปยังสถานพยาบาลจะช่วยอำานวยความสะดวกแก่ครู 
ที่จะไม่ต้องละทิ้งภาระหน้าที่ของตนเองในโรงเรียน 
 คุณผู้ฟังครับ/ค่ะ จากการทำางานของศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๒ ปัตตานี 
พบนักเรียนที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตจำานวนหนึ่ง โดยมีอาการที่เด่นชัดมากที่สุด 
คอื มอีาการซึมเศร้าตลอดเวลา รอ้งไหม้าก ไมส่นใจ หลบตา เบ่ืออาหาร เหนือ่ยล้า 
อยากนอนตลอดเวลา หรืออาจจะนอนไม่หลับ ส่วนเด็กท่ีมีภาวะเครียดหลังจาก
เผชิญกับภาวะวิกฤต เช่น การเห็นภาพซำ้าๆ มีภาวะหวาดกลัว มีภาวะตื่นตัว 
หลีกเล่ียงกจิกรรมทีท่ำาใหน้กึถงึเหตกุารณค์วามไมส่งบ เชน่ หากนกัเรยีนประสบเหตุ
ความรุนแรงหลงัโรงเรยีน นกัเรยีนกอ็าจไมก่ลา้ไปบรเิวณนัน้อกี แถมยงัรอ้งไหโ้ยเย  

�������������������������������เรื่องที่�๒๑
นักเรียนที่มีพฤติกรรมใด

ถือเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต
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 เด็กบางคนอาจมีภาวะความเจ็บป่วยทางกายท่ีได้รับผลกระทบมาจาก
ความเจ็บป่วยทางจิตใจ เช่น เด็กมักจะบ่นว่าปวดหัว ปวดท้องอย่างไม่มีสาเหต ุ
ท้ังที่พาไปพบแพทย์แล้วก็ไม่พบความผิดปกติที่เกิดขึ้น หรือบ่นเกี่ยวกับการทำา
หนา้ทีต่า่งๆ ของร่างกาย เชน่ แนน่หนา้อก ใจสัน่ หายใจไมอ่อก หรอือาจจะบอกวา่ 
ตนเองไมส่บาย หรอืบน่ไมอ่ยากไปโรงเรยีน เรยีกรอ้งความสนใจมากเกนิไป ซึง่ครู
จะต้องส่งต่อไปยังผู้เชี่ยวชาญเพื่อรักษาอาการดังกล่าว
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 คณุผูฟ้งัครบั/คะ่ การดแูลนกัเรยีนทีม่คีวามเสีย่งตอ่ปัญหาสขุภาพจติของ
คุณครูเป็นงานที่ต้องอาศัยความอดทน การหมั่นสังเกต มีความรู้และทักษะในการ
เฝา้ระวงัสขุภาพจติ แตค่รก็ูจำาเปน็จะตอ้งมสีขุภาพจติทีด่กีอ่นไปดแูลสขุภาพจิตผูอ้ืน่ 
 จากการศึกษาของศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๒  ปัตตานี พบว่า ครูที่ปฏิบัติ
หน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีภาวะความเครียดจาก ๔ สาเหตุหลัก ประกอบ
ด้วย ๑) งานหนัก เนื่องจากภาระงานประจำาของครูมีมาก แถมยังต้องรับผิดชอบ
ความปลอดภัยของนักเรียนและโรงเรียนมากขึ้น การดูแล และคัดกรองนักเรียน
ที่มีความเสี่ยง ซึ่งเป็นภาระงานที่ค่อนข้างหนัก ก็ทำาให้มีความเครียดเพิ่มมากขึ้น 
๒) ความกดดนัจากการทำางานท่ียาก ครบูางทา่นต้องสอน ตอ้งใหก้ำาลงัใจนกัเรยีน 
ต้องประชุมผู้ปกครอง ต้องหาวิธีป้องกันปัญหาของนักเรียน ซึ่งเป็นงานที่ท้าทาย
การบริหารจัดการด้านงานและเวลาของครู ๓) เครียดจากสถานการณ์ที่สับสน 
โดยเฉพาะสถานการณ์วิกฤตจากความไม่สงบที่เกิดข้ึนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
เหตุการณ์แต่ละครั้งมักมีความสับสนอลม่าน ทั้งนักเรียน และตัวครูเอง 
๔) สถานการณ์แวดลอ้มทีวุ่น่วาย ซ่ึงรบกวนบรรยากาศต่างๆ ในการทำางานและ
การใช้ชีวิตประจำาวัน เช่น สภาพภายในโรงเรียนที่ไม่สงบ ไม่เป็นระบบ มีนักเรียน
ที่ต้องการความช่วยเหลือค่อนข้างมาก ครูต้องดูแลนักเรียน และควบคุมอารมณ์
ของตนเองด้วย ปัจจัยทั้ง ๔ ประการนี้นำามาซึ่งภาวะความเครียดของครู
 คุณผู้ฟังครับ/ค่ะ ความเครียดของครูจะส่งผลกระทบต่อการให้ความ
ช่วยเหลือนักเรียนที่มีภาวะความเครียดด้วย หากครูมีความเครียดก็จะส่งกระแส
หรือแผ่กระจายความเครียดนี้ไปสู่นักเรียน ถ้าครูเครียดก็ไม่สามารถดูแลนักเรียน 
กลุ่มน้ีไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ ครจูะต้องดูแลสภาพจิตใจของตนเองกอ่นเป็นสำาคญั
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ครูมีภาวะเครียดจากสาเหตุใดบ้าง
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�เรื่องที่�๒๓
ครูจะรู้ได้อย่างไรว่าตนเอง
กำ�ลังมีภาวะความเครียด

 คณุผูฟ้งัครบั/คะ่ การตรวจสอบสภาพจิตใจของตนเองเป็นสิง่ทีค่รูสามารถ
ทำาได้ด้วยตนเอง อาการที่พบเมื่ออยู่ในภาวะความเครียด มักพบอาการดังต่อไปนี ้
การนอนไม่หลับ วุ่นวาย กระสับกระส่าย ไม่อยากพบปะผู้คน เบื่ออาหาร อาการ
เหลา่นีอ้าจเกดิข้ึนบ่อยคร้ัง หากมอีาการลกัษณะนี ้ถอืวา่เข้าข่ายมภีาวะความเครยีด 
ดังนั้น ครูจึงต้องหาวิธีผ่อนคลายความเครียดของตนเอง 
 คุณผู้ฟังครับ/ค่ะ วิธีการผ่อนคลายความเครียดของครูสามารถทำาได้ 
โดยการหากจิกรรมทีต่นเองชืน่ชอบ รบัประทานอาหารทีม่ปีระโยชน ์หลบัพกัผอ่น 
ให้เพียงพอ สร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น หาใครสักคนที่เป็นผู้ฟังที่ดี แม้เขาจะไม่
สามารถช่วยแก้ไขปัญหาให้เราได้ก็ตาม หากไม่สามารถคุยกับผู้อื่นได้ ก็สามารถ
ปรึกษากับสายด่วนกรมสุขภาพจิต ๑๓๒๓
 คณุผูฟั้งครบั/คะ่ ครูยงัสามารถผอ่นคลายความเครียดตามคำาแนะนำาของ
กรมสุขภาพจิต คือ การฝึกลมหายใจทุกครั้งเมื่อรู้สึกเครียด โกรธ หรือไม่สบายใจ 
ท่านอาจเริ่มต้นด้วยการนั่งในท่าที่สบาย หลับตา มือประสานไว้ที่หน้าท้อง 
หายใจเข้าให้นับในใจหน่ึงถึงสี่จนรู้สึกว่าท้องขยาย จากนั้นค่อยๆ หายใจออก 
ตอนผ่อนลมหายใจออกให้นับหนึ่งถึงแปด เรียกว่า “หายใจเข้านับสี่หายใจออก
นับแปด” ปฏิบัติประมาณ ๔-๕ คร้ัง หรือทำาจนเรารู้สึกผ่อนคลาย และควร
ฝึกฝนเป็นประจำาทุกวันๆ ละ ๔๐ ครั้ง แต่ก็ไม่จำาเป็นต้องทำาให้ครบในทันที 
คุณผู้ฟังสามารถค้นหารายละเอียดที่เว็บไซต์กรมสุขภาพจิต หรือเว็บไซต์ของ 
ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๒ ปัตตานี  
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 คณุผูฟ้งัครบั/คะ่ อสม.หรอือาสาสมคัรสาธารณสขุประจำาหมูบ้่าน เป็นผูท่ี้ม ี
บทบาทสำาคัญในการดูแลสุขภาพของประชาชนในหมู่บ้าน โดย อสม. มีหน้าที่ใน
การดูแล คัดกรอง ค้นหาบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพจิต และสุขภาพกาย เพื่อส่งต่อ
ข้อมูลมายังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำาตำาบล อสม. จึงเป็นผู้ที่เข้าใจผู้ป่วย
ในหมู่บ้าน และเข้าถึงชุมชน 
 สำาหรับการดูแสสุขภาพจิตของคนในชุมชนนั้น ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๒ 
ปัตตานี มีการส่งเสริมศักยภาพให้แก่ อสม. ด้วยการให้ความรู้ จัดอบรม ฝึก
ทักษะการใช้แบบคัดกรองสุขภาพจิต แบบคัดกรองเด็กซึมเศร้า ซ่ึงข้อมูลเหล่านี้ 
อสม. จะต้องมีความรู้เพื่อจะสามารถทดสอบกับประชาชน รวมถึงเด็กในชุมชน 
เพื่อค้นหาผู้ป่วยที่จะส่งมายังสถานบริการสุขภาพใกล้บ้าน

�������������������������������เรื่องที่�๒๔
อสม.�มีบทบาทอย่างไร

ในการเฝ้าระวังสุขภาพจิตของเด็กในชุมชน
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�เรื่องที่�๒๕
อสม.�มีแนวทางการทำ�งาน
ในชุมชนอย่างไรบ้าง

 คณุผูฟ้งัครับ/คะ่ ขอ้แนะนำาสำาหรบัอาสาสมัครสาธารณสขุประจำาหมูบ่า้น 
หรอื อสม. ก่อนลงพืน้ทีพ่บผูป้ว่ยทีมี่ปญัหาดา้นสุขภาพจติ อสม. ควรเปน็ผูท้ีม่ ี“ใจ” 
พรอ้มกอ่นการปฏบัิตหินา้ที ่ถา้ใจมากอ่นการทำางานกจ็ะราบรืน่ เพราะ อสม. มกัไดร้บั
การมอบหมายให้ช่วยดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ 
ในหมู่บา้นคอ่นข้างมาก ใจจงึตอ้งมากอ่น ผูไ้ดร้บัผลกระทบบางคนอาจจะเขา้ถึงยาก 
ดังนั้น ต้องมีใจที่อยากเข้าให้ถึง เพราะงานของ อสม. ถือเป็นการช่วยเหลือเพื่อน
มนุษย์
 คุณผู้ฟังครับ/ค่ะ อสม. ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เป็นกลุ่มหนึ่ง
ท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบด้วยเช่นกัน บางคนก็ได้รับผลกระ
ทบทางตรง ส่วนบางคนอาจได้รับผลกระทบทางอ้อม แต่ผลกระทบดังกล่าวก็ก่อ
ให้เกิดความเครียดด้วยเช่นกัน อสม. ก็ต้องฝึกเยียวยาดูแลตัวเองก่อน ก่อนที่จะ
ให้การช่วยเหลือผู้อื่น หากเราเยียวยาตัวเองได้ เราก็จะเยียวยาผู้อื่นได้เช่นกัน
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 คุณผู้ฟังครับ/ค่ะ หาก อสม. พบว่าในหมู่บ้านมีเด็กหรือสมาชิกในชุมชน 
มีภาวะเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องเป็นไปตามลำาดับ 
ขั้นตอนที่กำาหนดไว้ คือ ต้องมีการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล 
หรอื รพ.สต. จากน้ัน รพ.สต. จะสง่ตอ่ไปยงัโรงพยาบาลทัว่ไปอกีทหีนึง่ นอกจากนี ้
อสม. ยังสามารถติดต่อได้โดยตรงกับเจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพจิตท่ี ๑๒ ปัตตานีได้
โดยตรงเช่นกัน และศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๒ ปัตตานีจะช่วยประสานให้อีกทางหนึ่ง

�������������������������������เรื่องที่�๒๖
อสม.�มีขั้นตอนในการช่วยเหลือ
ผู้มีบาดแผลทางใจอย่างไรบ้าง
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�เรื่องที่�๒๗
อสม.�ใช้เครื่องมืออะไรในการคัดกรอง
สุขภาพจิตของเด็กในชุมชน

 คุณผู้ฟังครับ/ค่ะ ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๒ ปัตตานีได้ให้เครื่องมือในการ
คัดกรองสุขภาพจิตแก่ อสม. เป็นผู้ดำาเนินการคัดกรอง โดยเครื่องมือดังกล่าว 
ประกอบด้วย แบบประเมินภาวะซึมเศร้า  แบบประเมินความเครียด และ
แบบประเมินภาวะความเครียดเด็ก แบบประเมินดังกล่าวเป็นการตรวจสอบ
พฤติกรรมเด็กเป็นข้อๆ เช่น เด็กมีอาการงอแง ติดแม่ นอนไม่หลับ ฝันร้าย ฯลฯ 
หากมีเพียงหนึ่งข้อก็ถือว่ามีภาวะความเสี่ยง และ อสม. จะต้องแจ้งต่อ รพ.สต.  
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงมาตรวจสอบว่ามีปัญหาด้านสุขภาพจิตหรือไม่
 คณุผูฟ้งัครบั/คะ่ แบบคดักรองจะมีประโยชนอ์ยา่งมากในการคดักรองเดก็
ใหส้ามารถเขา้ถงึการบรกิารดา้นสุขภาพจติ เนือ่งจากในชมุชนมเีดก็หลายประเภท 
สำาหรับเด็กที่อยู่ในโรงเรียนปกติ จะมีคุณครูเป็นผู้ดูแล แต่สำาหรับเด็กที่ไม่อยู่ใน
ระบบ จะขาดโอกาสในการดูแลด้านสุขภาพจิต ซึ่ง อสม. จะเป็นผู้เข้าไปให้ถึงเด็ก
ที่เข้าไม่ถึงการบริการด้านสุขภาพ ช่วยคัดกรองให้เจ้าหน้าที่เบื้องต้น ส่งต่อเด็กที่มี
ปัญหาสุขภาพจิตไปยัง รพ.สต. นอกจากนี้ อสม. ก็สามารถให้ความรู้ด้านการเฝ้า
ระวังสุขภาพจิตเด็กเบื้องต้นแก่พ่อแม่ของเด็กได้ก่อน เพราะ อสม. ส่วนใหญ่เคย
ผ่านการอบรมด้านการเฝ้าระวังสุขภาพจิตมาแล้ว
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 คุณผู้ฟังครับ/ค่ะ หลายท่านอาจเคยสงสัยว่า ความเครียด คือ 
อะไร ความเครียดก็คืออาการท่ีเรามีปัญหาที่ยังแก้ไม่ตก คิดหาทางออกไม่ได้ 
ความเครยีดเปน็อาการทีเ่กดิขึน้จากปญัหาทกุขใ์จ มีแรงกดดนับางอยา่ง เชน่ ตอ้ง
ทำางานให้เสรจ็ตรงเวลา มคีวามขดัแยง้ในองค์กร มปัีญหาทางการเงนิ มภีาวะกดดนั
จากการเดินทางในพื้นที่ที่มีสถานการณ์ความไม่สงบ เหตุการณ์ดังกล่าวสามารถ
ทำาให้เราเกิดความเครียดได้
 คุณผู้ฟังครับ/ค่ะ ความเครียดนั้น เป็นจุดเริ่มต้นของอาการผิดปกติ 
ทางจติ หรอืทีค่นทัว่ไปเรยีกวา่ อาการบา้ ถา้หากมกีารสะสมของความเครยีดมาก
ขึน้ แตค่วามเครียดเปน็อาการทีค่นทัว่ไปสามารถเปน็ได ้โดยมกัมคีวามเครยีดเกดิ
ขึ้นเล็กๆ น้อยๆ แล้วก็หายไป หากมีความเครียดเราก็สามารถแบ่งปันความทุกข์
ของเราให้แก่เพื่อน หรือผู้ที่พร้อมจะรับฟังเราได้ หรือหาทางออกด้วยการไปพบ 
นกัจติวทิยา แพทย ์พยาบาลวชิาชพี โดยทีเ่ราไมต้่องรอใหเ้กดิอาการผดิปกตทิางจติ 
 คุณผู้ฟังครับ/ค่ะ ความเครียดของแต่ละคนจะมีมากหรือน้อยข้ึนอยู่ 
พืน้ฐานทางจติใจทีแ่ตกต่างกนั เรือ่งเลก็ๆ ของคนหนึง่อาจเปน็เรือ่งใหญข่องอกีคนหนึง่ 
ปจัจยัสำาคญัมาจากการเลีย้งดู พืน้ฐานทางครอบครวั ทีเ่ราเรยีกวา่ “วคัซนีใจ” ทีไ่ด้
รบัมาอยา่งตอ่เน่ืองมาต้ังแต่วยัเด็ก ซึง่จะสง่ผลใหเ้ราสามารถก้าวข้ามความเครยีด
ได้มากน้อยเพียงใด ปรับตัวได้รวดเร็วหรือไม่ ขึ้นอยู่กับวัคซีนใจทั้งสิ้น
 ความเครียดจะส่งผลกระทบต่อบุคคลค่อนข้างมาก คือ ผลกระทบด้าน
ร่างกาย ได้แก่ แน่นหน้าอก  หายใจไม่สะดวก ใจเต้นแรง กล้ามเนื้อเกร็ง ปวดหัว 
ปวดทอ้ง เหง่ือแตก หนา้มดืเปน็ลม เหนือ่ยลา้ กระสบักระสา่ย ดา้นอารมณ ์ไดแ้ก ่

�������������������������������เรื่องที่�๒๘
ความเครียดเกิดขึ้นกับคนเรา

ได้อย่างไรบ้าง
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หงดุหงดิงา่ย โกรธงา่ย วติกกงัวล เศรา้ กจิกรรมทีเ่คยสนกุกลบัไมส่นกุ เชน่ ดตูลก
แล้วไม่สนุกเหมือนเดิม และผลกระทบต่อพฤติกรรม และความคิด หรือสังคม 
เช่น การแสดงออกกับคนรอบข้าง ครอบครัว ฯลฯ
 คุณผู้ฟังครับ/ค่ะ เป็นเรื่องที่น่าแปลกที่เมื่อศึกษาระดับความเครียด
ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กลับพบว่า ประชาชนในพื้นที่มีความเครียด
ไม่มากดังทีค่าดการณไ์ว ้หลายคนอาจคดิวา่ ประชาชนตอ้งมคีวามเครยีดคอ่นขา้ง
มากจากสถานการณค์วามไมส่งบทีเ่กดิขึน้ทกุวนั แต่ความจรงิแล้วไมไ่ดเ้ปน็เชน่นัน้ 
ทั้งนี้อาจมาจากประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความศรัทธาหรือยึดมั่นใน
ศาสนา ใชศ้าสนาในการเยยีวยาจิตใจ จึงทำาใหค้ลายความกงัวล เช่น การคดิวา่สิง่ท่ี 
เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่พระเจ้ากำาหนดมาแล้ว เราจึงต้องยอมรับสิ่งนั้น หรือเหตุการณ์นี้
เกิดขึ้นเป็นเวลานาน จนประชาชนสามารถปรับตัวได้
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 คุณผู้ฟังครับ/ค่ะ การคิดเชิงบวกหรือการคิดให้เป็นสุข เป็นวิธีคิดในการ
รับมือภาวะวิกฤตที่เรียกว่า “๔ ปรับ ๓ เติม” ประกอบด้วย ปรับอารมณ์ คือ 
พยายามทำาอารมณ์โกรธ หรือความเครียดของเราให้ผ่อนคลายลง ปรับความคิด 
การปรับความคิดของคนอื่นเป็นสิ่งที่ค่อนข้างปรับยาก เพราะเราไม่สามารถล่วงรู ้
ได้ว่าคนอื่นคิดอะไรอยู่ เราจึงต้องหันมาปรับความคิดของตนเองจะดีกว่า 
ปรับการกระทำาหรือปรับพฤติกรรม ให้สอดรับกับสถานการณ์หรือบริบทที่
เปลีย่นแปลงไป และปรบัเป้าหมาย เปน็ปรบัเปา้หมายสงูสดุไปสูเ่ปา้หมายลกัษณะ
อื่นๆ แม้จะไม่เหมือนเดิม แต่ถ้าทำาได้สำาเร็จท่ามกลางบริบทที่ท้าทาย ก็ถือว่าเป็น
ความสำาเร็จตามเป้าหมายเช่นกัน ส่วน ๓ เติมนั้น ประกอบด้วย เติมศรัทธา คือ 
การเพิ่มความหวังให้กับตัวเอง เติมมิตร คือ การพยายามแสวงหามิตรที่เราไว้ใจ
ปรกึษาหารอืได ้และเตมิจติใจใหก้วา้ง คอื การมองสิง่รอบตวัใหไ้กลออกไปจากตวัเอง 
 คุณผู้ฟังครับ/ค่ะ การมองในแง่บวก คือ การคิดว่า “เดี๋ยวมันก็ผ่านไป” 
หรือ “เดี๋ยวมันก็ดีเอง” การมองโลกในแง่บวก คือ อย่าไปโทษว่าคนอื่นหรือสิ่งอื่น 
คนน้ันก็ผดิ คนน้ีก็ผดิ จรงิๆ แลว้ โลกเราอาจไมม่อีะไรทีผ่ดิหรอืถูก มนัไมใ่ช่ข้อสอบ 
แต่แค่ให้ชีวิตเราทำาอะไรแล้วเกิดความสุข ทำาให้เราสามารถเผชิญกับปัญหา หรือ
ทำาให้เราสามารถเดินไปข้างหน้าได้
 คุณผู้ฟังครับ/ค่ะ ส่วนการคิดเชิงลบคืออะไร ความคิดเชิงลบ คือ การคิด
โทษตวัเอง คนอืน่ หรอืสิง่อืน่กอ่นเสมอ เชน่ เวลาจะเดนิขา้มถนนกอ็าจจะไมก่ลา้เดนิ
ขา้มไป เพราะมองวา่ตัวเองขาสัน้ เดินได้ไมเ่รว็เทา่คนอืน่ แต่ถา้เปน็การคดิเชงิบวก 
เรากต็อ้งคดิวา่เมือ่เราขาสัน้ ก็จะตอ้งก้าวขาใหเ้รว็ขึน้ ซ่ึงมนัแตกตา่งจากการคดิเชงิลบ 
ทีม่วัแต่โทษคนอ่ืน วา่คนนัน้กไ็มดี่ คนนีก้ไ็มดี่ ทกุอยา่งทุกคนกลายเป็นไมด่ไีปหมด 
ยกเว้นตัวเอง นี่เราเรียกว่าการคิดเชิงลบ ซึ่งรังแต่จะทำาให้ชีวิตของคุณผู้ฟังมีแต่
ปัญหา และมีจิตใจมัวหมอง ลดทอนพลังในการทำางานไปอย่างมาก

�������������������������������เรื่องที่�๒๙
การคิดเชิงบวกและเชิงลบเป็นอย่างไร
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�เรื่องที่�๓๐
อยู่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
อย่างไรให้มีความสุข

 คุณผู้ฟังครับ/ค่ะ การอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีเหตุการณ์ความไม่สงบดังเช่น
พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้น้ัน เป็นสิ่งที่ง่ายที่คุณผู้ฟังจะมีความคิดในเชิงลบ 
แต่เมื่อเราเลือกหรือเกิดในพื้นที่นี้แล้ว เราจะต้องมีหวัง ความหวัง คือ เช่ือว่า
ปญัหาจะผา่นพ้นไปได้ เพราะอยา่งไรเสยีเวลามนัเดินไปเรือ่ยๆ ทุกปัญหามทีางออก 
พยายามมองอย่างอืน่บา้ง อยา่วา่ตัวเอง ทำาไมต้องเกดิข้ึนกบัตวัเอง ทำาไมไมเ่กดิข้ึน
กับผู้อื่น จริงๆ แล้ว คนอื่นที่เราพูดถึงเขาอาจจะมีปัญหาที่หนักเหมือนกันอยู่ก็ได้ 
แต่เราอาจไม่ทราบ การทบทวนปัญหา คือ การพยายามมองดูว่า หากเราจะแก้
ปัญหา เราจะทำาอย่างไร ต่อมาคือ มีความศรัทธา มีความศรัทธาต่อชีวิตว่า สิ่งที่
เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ดีงาม นำาความศรัทธาทางศาสนามาช่วยเยียวยา หากเป็นศาสนา
อสิลามกอ็าจจะมองวา่ มันเป็นบททดสอบ หากเปน็ศาสนาพทุธกอ็าจจะมองวา่ 
ทุกสิ่งอนิจจัง คือ ความเปล่ียนแปลง ตั้งอยู่และดับไป ทุกอย่างเปลี่ยนแปลง 
ไดเ้สมอ ซึง่การอาศยัอยูใ่นพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใตใ้ห้เปน็สขุนัน้ คณุผูฟ้งัอาจ
มวีธิกีารหรอืแนวทางของตนเองทีแ่ตกตา่งกนัออกไป แตถ่า้ยงัไมม่กีส็ามารถนำาวธิี
การที่เราแนะนำาไปปฏิบัติได้



�������� ส่วนที่��๒
สื่อวิทยุกระจายเสียงกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

ภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบ
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 ด.ญ. Phan Thị Kim Phúc วิง่หนีออกจากหมู่บา้นจา๋งบ่าง (Trảng Bàng) 
ในเวียดนามใต้ หลังจากกองทัพรัฐบาลเวียดนามใต้ที่สหรัฐฯ หนุนหลัง ทิ้งระเบิด
ไฟนาปาล์มลงในหมู่บ้านของเธอ ภาพนี้ถ่ายภาพโดย นิค อุ๊ต (Nick Ut) ช่างภาพ
ของสำานักข่าวเอพี (Associated Press) เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๕ ปัจจุบันเด็กหญิงคน
ดังกล่าวอาศัยอยูท่ีแ่คนาดา ภาพถา่ยนีส้ะท้อนใหเ้หน็ผลกระทบจากความขดัแยง้
ที่มีต่อเด็กในยุคสงครามเย็น
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�����������������������������เรื่องที่�๑
สื่อวิทยุกระจายเสียงกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

 เด็กที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงแรงมีหลายรูปแบบ ท้ังจาก
ความรุนแรงในครอบครัว ความรุนแรงจากการใช้กฎหมายท่ีไม่เป็นธรรมต่อเด็ก 
ความรุนแรงที่ปัจเจกบุคคลกระทำาต่อเด็ก และความรุนแรงจากภาวะสงคราม
 หลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ ๒ พบว่า คุณภาพชีวิตของเด็กยังไม่ได้รับ
การยกระดบัใหส้งูขึน้ประกอบกบัเกดิสงครามตวัแทนเกดิขึน้ในหลายภมูภิาคของ
โลกจากภาวะสงครามเยน็ทีม่หาอำานาจแขง่ขนักันด้านอาวธุ ทำาใหเ้ดก็ยงัคงตกเปน็
เหยื่อจากสงครามอย่างต่อเนื่อง
 ดังจะเห็นได้จากภาพที่กองทัพเวียดนามใต้  ซ่ึงได้รับการหนุน
หลังจากกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาทิ้งระเบิดไฟนาปาล์ม จำานวน ๔ ลูก
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงไซ่ง่อนในเวียดนามใต้ เมื่อปี ๒๕๑๖ 
ภาพของเด็กจำานวนหนึ่งพากันวิ่งหนีจากกองเพลิงด้วยใบหน้าที่หวาดกลัว 
ในเดก็จำานวนหนึง่มีภาพของ ด.ญ. Phan Thị Kim Phúc  ทีว่ิง่หนจีากระเบดิไฟดว้ย
เนือ้ตวัท่ีเปลา่เปลอืย ภาพน้ีได้รับเผยแพร่ไปทัว่โลก และตอ่มาไดร้บัรางวลั Pulitzer 
ในปี ๒๕๑๙ ภาพนี้ค่อนข้างมีพลังในการสื่อสารกับประชาคมทั่วโลกว่า เด็กยังคง
เป็นเหยื่อของความรุนแรงจากการทำาสงครามมากมาย ซึ่งเป็นภาพหนึ่งที่ได้รับ 
การเผยแพร่ผ่านส่ือมวลชนทั่วโลก มันมีพลังทำาให้ชาวอเมริกันจำานวนไม่น้อย 
ลุกขึ้นมาต่อต้านการทำาสงครามเวียดนามของรัฐบาลประเทศตัวเอง
 สำาหรับเหตุการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่า มีเหยื่อจากความ
รุนแรงจำานวนไม่น้อยเช่นเดียวกัน ทั้งบาดเจ็บ และเสียชีวิต เช่น เหตุการณ์ระเบิด
ป่วนเมืองปัตตานีเมื่อวันเสาร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เป็นเหตุการณ์ที่คนร้าย 
กอ่วนิาศกรรมในเขตเทศบาลเมืองปัตตาน ีและ อ.หนองจิก จ.ปตัตาน ีจำานวน ๑๓ จดุ 
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ในเวลาไลเ่ล่ียกนั เหตกุารณค์รัง้นีม้ผีูเ้สยีชวีติจากเหตลุอบวางระเบดิพืน้ที ่อ.เมอืง 
จ.ปัตตานี จำานวน ๓ ราย หนึ่งในนั้น คือ ด.ช.มูฮำาหมัดอิลฟาน สิเดะ อายุ ๕ ป ี
อยู่บ้านเลขที่ ๑๑๒/๑ หมู่ที่ ๓ ต.บางปู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี และยังมีเด็กอาย ุ
ตำ่ากว่า ๑๘ ปี จำานวน ๑๔ คน ที่ได้รับบาดเจ็บ โดยมีเด็กท่ีอายุตำ่าสุดระหว่าง 
๑-๔ ขวบ ดังนั้น จึงเป็นประเด็นที่ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า เด็กกลายเป็นเหยื่อจาก
เหตุการณ์ความไม่สงบอย่างต่อเนื่อง
 นอกจากการเป็นเหยื่อจากภาวะสงครามแล้ว หลังสงครามโลกครั้งท่ี 
๒ ประเทศต่างๆ ทั่วโลกต่างก็อยู่ในช่วงการปฎิรูปประเทศ หลายประเทศกำาลัง
เผชิญกับปัญหาภายในประเทศของตนเอง ทำาให้คุณภาพชีวิตของเด็กยังไม่ได้รับ
การดแูลจากรฐับาลตา่งๆ ทัว่โลกเทา่ทีค่วร องคก์รดา้นเดก็จำานวนไมน่อ้ยเหน็รว่ม
กันว่า แต่ละประเทศควรจะต้องมีมาตรฐานขั้นตำ่าสำาหรับการปกป้องดูแลเด็กใน
ประเทศของตนเอง ประกอบกบักอ่นหนา้นีอ้งคก์ารสหประชาชาตไิดป้ระกาศและ
ตกลงในปฎญิญาและกติกาสากลวา่ด้วยสทิธมินษุยชนวา่ ทกุคนมสีทิธแิละเสรภีาพ 
ทัง้ปวงทีก่ำาหนดไว ้โดยปราศจากการแบง่แยกไมว่า่ชนดิใดๆ อาทเิช่น เชือ้ชาต ิสผีวิ 
เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรือทางอื่น ต้นกำาเนิดทางเชื้อชาต ิ
หรือสังคม ทรัพย์สิน การเกิดหรือสถานะอื่น ดังนั้นควรจะขยายหลักการนี้ไปสู่ 
การปกป้องและคุ้มครองเด็กเป็นการเฉพาะ ซึ่งกว่าจะเป็นอนุสัญญาว่าด้วย
สิทธิเด็กก็มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๔๙๗ ต่อมาเมื่อปี ๒๕๓๒ 
สหประชาชาตไิดพ้ฒันาการคุ้มครองเด็กใหเ้ปน็กฎหมายระหวา่งประเทศในรปูของ
อนสุญัญาว่าดว้ยสทิธเิด็ก (Convention on the Rights of the Child 1989)  และ
ในป ี๒๕๓๓ องคก์ารสหประชาชาติได้จัดทำาตราสารทางกฎหมายระหวา่งประเทศ
อกี ๒ ฉบับ ในรปูแบบของพิธสีารต่อทา้ยอนุสญัญาวา่ด้วยสทิธิเดก็ คอื พธิสีารเลอืก
รับของอนสุญัญาวา่ด้วยสทิธเิด็กเรือ่งความเกีย่วพันของเด็กในความขัดแยง้กันดว้ย
กำาลงัอาวธุ (Optional Protocol on the involvement of Children in Armed 
Conflict) และพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเรื่องการค้าเด็ก 
การค้าประเวณีเด็กและสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก (Optional Protocol on the 
Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography) 
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 อนุสัญญาว่าด้วยเด็ก หรือ CRC ประกอบด้วยบทบัญญัติ ๕๔ ข้อ 
ครอบคลุมหลักการพื้นฐาน ๔ ประการ ได้แก่
 ๑) การห้ามเลอืกปฏบิติัต่อเด็ก และการใหค้วามสำาคญัแก่เดก็ทกุคนเทา่
เทียมกัน โดยไม่คำานึงถึงความแตกต่างของเด็ก ในเรื่องเชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา 
ศาสนา ความคดิเหน็ทางการเมอืง ชาติพนัธุ ์หรอืสงัคม ทรพัยส์นิ ความทพุพลภาพ 
การเกิด หรือสถานะอื่นๆ ของเด็ก หรือบิดามารดา หรือผู้ปกครองทางกฎหมาย 
ทั้งนี้ เพื่อให้เด็กมีโอกาสที่เท่าเทียมกัน
 ๒) การกระทำาหรอืการดำาเนนิการทัง้หลายต้องคำานงึถึงประโยชนส์งูสดุ
ของเด็กเป็นอันดับแรก
 ๓) สิทธใินการมชีวีติ การอยูร่อด และการพัฒนาทางดา้นจติใจ อารมณ ์
สังคม
 ๔) สิทธิในการแสดงความคิดเห็นของเด็ก และการให้ความสำาคัญกับ
ความคิดเหล่านั้น

สำาหรับแนวคิดของ CRC ยอมรับว่า 
 ๑) สิทธขิองเดก็ทกุคนทีม่ตีดิตัวมาตัง้แต่เกดิ หรอืเรยีกวา่ “สทิธติิดตวั” 
(inherent rights) ไม่ใช่เรื่องที่รัฐหรือใครจะเป็นคนมอบให้แก่เด็ก 
 ๒) หลักการตีความอนุสัญญานี้ จะต้องคำานึงถึงสิทธิเด็ก ท่ีสำาคัญท่ีสุด 
คือ ต้องยึดถือหลักประโยชน์สูงสุดของเด็ก (the best interest of the child) 
เป็นข้อพิจารณาในการดำาเนินการ
 ๓) เด็กมี “สิทธิทุกประการ”เช่นเดียวกับที่มนุษย์คนอื่นๆ มีเด็กมีความ
พิเศษกว่าที่รัฐจึงต้องดำาเนินการใดๆ เป็นพิเศษในการปกป้องคุ้มครองเด็ก และ
ทำาให้เด็กสามารถได้รับสิทธิที่ตนพึงมี
 CRC มีประเทศที่เข้าร่วมเป็นภาคี ทั้งหมด จำานวน ๑๙๒ ประเทศ ซึ่งถือ
เปน็กฎหมายระหวา่งประเทศทีม่ปีระเทศต่างๆ เขา้ร่วมเป็นภาคีมากท่ีสดุฉบับหนึง่ 
โดยประเทศไทยนัน้เขา้รว่มเมือ่ป ี๒๕๓๕ โดยประเทศภาคจีะตอ้งใหค้ำามัน่สญัญา 
ดังนี้
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 ๑) อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กได้ระบุเร่ืองของสิทธิของเด็กและพ่อแม่ 
และหน้าที่ความรับผิดชอบของรัฐ
 ๒) ประเทศภาคีอนุสัญญาให้คำามั่นสัญญาว่าจะดำาเนินการใดๆ เพื่อให้
เด็กทุกคนในประเทศได้รับสิทธิที่ตนพึงมี
 ๓) ทกุๆ ๕ ป ีแตล่ะประเทศภาคตีอ้งจดัทำารายงานความกา้วหนา้เสนอ
ต่อคณะกรรรมการสิทธิเด็ก 
 ๔) คณะกรรมการสิทธิเด็กจะเสนอคำาแนะนำาเพื่อพัฒนา/ปรับปรุง
 กรณีประเทศไทยได้ส่งรายงานครั้งล่าสุดเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๕ และคณะ
กรรมการใหข้อ้เสนอแนะกลบัมาแลว้ ขอ้มลูจากกองทนุเพือ่เดก็แหง่สหประชาชาต ิ
ประจำาประเทศไทย รายงานว่า การดำาเนินงานของประเทศไทยมีความก้าวหน้า
หลายประการในส่วนของการร่างกฎหมายและจัดโครงสร้างของรัฐเพื่อให้ความ
คุ้มครองแก่เด็กและปกป้องสิทธิของพวกเขา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการยังคง
เน้นถึงความห่วงใยในหลายด้าน ได้แก่
 ๑) การปกป้องคุ้มครองสิทธิของเด็กผู้ลี้ภัย
 ๒) การบังคับใช้กฎหมาย
 ๓) การกำากับดูแล และการเก็บข้อมูล
 ๔) งบประมาณของประเทศไทยในการทำางานด้านเด็ก
 ๕) การพฒันากลไกคุ้มครองและชว่ยเหลอืเด็กท่ีตกเป็นเหยือ่ของการถูก
ทำาร้ายและถูกแสวงประโยชน์ทางเพศ ทั้งที่เกิดในครอบครัวและนอกครอบครัว
 ๖) การเขา้ถงึบรกิารขัน้พืน้ฐานแกเ่ดก็ทีข่าดโอกาสทีส่ดุ ไดแ้ก ่เดก็กลุม่
ชาติพันธุ์ เด็กผู้ลี้ภัย เด็กเร่ร่อน เด็กอพยพ เด็กยากจน เด็กที่กระทำาผิด และเด็กที่
ถกูคา้มนษุย ์เดก็พิการ เด็กทีไ่ดรั้บผลกระทบจากความรนุแรงในจงัหวัดชายแดนใต้ 
 ๗) อายขุัน้ตำา่ของเดก็ทีต่อ้งรบัโทษทางกฎหมาย ซึง่ปจัจบุนัอยูท่ี ่๑๐ ขวบ 
ในประเทศไทย ซึ่งเป็นอายุที่ตำ่าเกินไป
 ๘) ความเหลื่อมลำ้าในสังคม
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มาตราสำาคัญของ CRC ที่ควรรู้
 มาตรา ๑ เด็ก หมายถึง มนุษย์ทุกคนที่มีอายุตำ่ากว่า ๑๘ ปี
 มาตรา ๒ รัฐต้องไม่เลือกปฏิบัติ
 มาตรา ๓ ผลประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสิ่งที่ต้องคำานึงถึงเป็น 
อันดับแรก
 มาตรา ๔ การบังคับใช้สิทธิ รัฐจะต้องดำาเนินการให้สิทธิตามท่ีระบุไว้
ให้อนุสัญญาให้มีผลอย่างจริงจัง
 มาตรา ๕ รัฐต้องเคารพในบทบาทและหน้าท่ีของพอ่แม ่และพอ่แมค่วร
แนะแนวลูกในแนวทางที่เหมาะสมต่อการพัฒนาตามวัยของเด็ก
 มาตรา ๑๓ เสรีภาพในการแสดงออก
 มาตรา ๑๖ สิทธิในความเป็นส่วนตัว
 มาตรา ๑๗ สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และการส่งเสริมสื่อมวลชน
ในการผลิต เผยแพร่สื่อที่เป็นประโยชน์ต่อเด็ก
 มาตรา ๓๐ สิทธิในการนับถือและปฏิบัติตามศาสนาและใช้ภาษาท้อง
ถิ่น/พื้นเมือง
 มาตรา ๓๖ สิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองจากการแสวงประโยชน์

CRC เกี่ยวข้องอะไรกับสื่อวิทยุกระจายเสียงในจังหวัดชายแดนภาคใต้
 โดยพื้นฐานแล้ว สื่อมวลชนมีหน้าที่ ๔ ประการ คือ ๑) การให้ความรู ้
แก่ประชาชน ๒) การใหข้้อมูลขา่วสาร ๓) การใหค้วามบันเทงิ และ ๔) การอนรุกัษ์
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า สื่อมวลชนมีอิทธิพล
ต่อผู้คนในสังคมค่อนข้างมาก โดยเฉพาะการกำาหนดกรอบความคิด หรือกำาหนด
กรอบการรับรู้ของประชาชนในสังคมเกี่ยวกับประเด็นใดประเด็นหนึ่ง 
 แน่นอนว่าการที่สังคมจะเห็นความสำาคัญของการปกป้องสิทธิเด็ก 
ก็มาจากการรณรงค์ผ่านการให้ความรู้ การให้ข้อมูลข่าวสารของสื่อเป็นสำาคัญ 
เพราะการทำาหน้าที่ของสื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้สังคมตระหนักถึงปัญหาของ 
การละเมิดสิทธิเด็ก และช่วยกันปกป้องสิทธิเด็ก
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อยา่งกรณคีวามรนุแรงในจังหวดัชายแดนภาคใต้ ทีเ่ด็กมกัตกเปน็เหยือ่อยูบ่อ่ยครัง้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อมวลชน สามารถช่วยกระจายข่าวให้ประชาชน รวมถึงคู่
ขัดแย้งได้เข้าใจถึงความจำาเป็นที่จะต้องช่วยกันดูแลและปกป้องสิทธิเด็ก รวมถึง
การกระตุน้ใหห้นว่ยงานภาครฐัเขา้มามสีว่นรว่มอย่างจริงจังในการปกป้องสทิธเิดก็ 
 บางคร้ังอาจชว่ยกนันำาเสนอเรือ่งราวของกลุม่องค์กรในพืน้ท่ี ซึง่ทำาหนา้ท่ี
ในการดูแลและคุ้มครองเด็ก เพื่อร่วมสร้างกระแส ร่วมกันกำาหนดกรอบการรับรู ้
ให้แก่คนในสังคมให้ร่วมกันเห็นความสำาคัญของสิทธิเด็กในพื้นท่ีความขัดแย้ง 
ซึ่งเป็นหน้าที่หน่ึงของสื่อมวลชน และยังเป็นหน้าท่ีสำาคัญประการหนึ่งในฐานะ
ที่เป็นองค์กรในประเทศไทย ซึ่งมีพันธะผูกพันกับ CRC ท่ีไทยได้ร่วมเป็นรัฐภาค ี
เมือ่ป ี๒๕๓๕ หน้าทีด่งักลา่วไมไ่ดเ้ปน็หนา้ทีข่ององคก์รรฐัเพยีงอยา่งเดยีว แตเ่ปน็
หน้าที่ของทุกภาคส่วน รวมถึงสื่อมวลชนด้วยเช่นกัน
 นอกจากหน้าที่ดังกล่าวแล้ว ในกระบวนการทำางานของสื่อมวลชนเอง
ก็ต้องตระหนักถึงการนำาเสนอข่าวสารเกี่ยวกับเด็กด้วย เพื่อป้องกันไม่ให้องค์กร
สื่อมวลชนเองเป็นผู้ละเมิดสิทธิเด็กเสียเอง การละเมิดสิทธิเด็กของสื่อมวลชนนั้น
มีอยู่หลายแง่มุม เช่น การไม่ปกปิดอัตลักษณ์ของเด็กที่เป็นเหยื่อจากความรุนแรง 
รวมถึงผู้ปกครอง และครอบครัวของเด็ก การนำาเสนอข่าวเก่ียวกับเด็กเพียงเพื่อ
สรา้งกระแสไมไ่ดม้คีวามลกึซึง้หรือแง่มมุทางด้านสทิธเิดก็ การละเมิดสทิธเิดก็ท่ีเป็น 
คนดัง ทั้งการเป็นลูกดารานักแสดง ลูกของไฮโซ เป็นต้น ล้วนแต่ได้รับการละเลย 
จากสือ่มวลชนทัง้สิน้ จงึควรนำาหลกัคดิพืน้ฐานของ CRC มาเป็นกรอบในการนำาเสนอ
ข่าวเกี่ยวกับเด็กจะช่วยให้สื่อมวลชนไม่ละเมิดสิทธิเด็ก กรอบที่ว่านั้น คือ การนำา
เสนอข่าวเกี่ยวกับเด็กจะต้องคำานึงถึงประโยชน์ที่จะตกแก่เด็กเป็นอันดับแรก 
ดังน้ัน หลักการของ CRC จะช่วยป้องกันไม่ให้สื่อมวลชนเป็นผู้ละเมิดสิทธิเด็ก
เสียเอง
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�����������������������������เรื่องที่�๒
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

(Convention�on�the�Rights�of�the�Child)

อารัมภบท 

รัฐภาคีแห่งอนุสัญญานี้
พิจารณาว่า ตามหลักการที่ประกาศในกฎบัตรสหประชาชาตินั้น การยอมรับใน
ศักดิ์ศรีแต่กำาเนิดและสิทธิที่เท่าเทียมกัน ซึ่งไม่อาจเพิกถอนได้ของสมาชิกทั้งปวง
ของมวลมนุษยชาตนิัน้ เปน็รากฐานของเสรภีาพ ความยตุธิรรม และสนัตภิาพในโลก 

คำานึงถึงว่า บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ยืนยันไว้ในกฎบัตรถึง ความ
ศรัทธาต่อสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐานต่อศักด์ิศรีและคุณค่าของมนุษย์ และได้ตั้ง
เจตจำานงที่จะส่งเสริมความก้าวหน้าทางสังคมและมาตรฐานแห่งชีวิตที่ดีขึ้นภาย
ใต้เสรีภาพที่กว้างขวางขึ้น

ยอมรับว่า สหประชาชาติได้ประกาศ และตกลงในปฎิญญาและกติกาสากลว่า
ด้วยสิทธิมนุษยชนว่า ทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพทั้งปวงที่กำาหนดไว้ โดยปราศจาก
การแบ่งแยกไม่ว่าชนิดใดๆ อาทิเช่น เชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิด
เห็นทางการเมืองหรือทางอื่น ต้นกำาเนิดทางชาติหรือสังคม ทรัพย์สิน การเกิด
หรือสถานะอื่น

ระลึกว่า สหประชาชาติได้ประกาศในปฎิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนว่า เด็ก
มีสิทธิที่จะได้รับการดูแล และการช่วยเหลือเป็นพิเศษ
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เชื่อว่า ครอบครัวในฐานะเป็นกลุ่มพื้นฐานของสังคมและเป็นสิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติสำาหรับการเจริญเติบโตและการอยู่ดีกินดีของสมาชิกทุกคนโดยเฉพาะ
เด็ก ควรจะได้รับการคุ้มครองและการช่วยเหลือที่จำาเป็น เพื่อที่จะความสามารถ
มีความรับผิดชอบในชุมชนของตนได้อย่างเต็มที่

ยอมรับวา่ เพ่ือใหเ้ด็กพัฒนาบคุลกิภาพได้อยา่งกลมกลนืและเต็มที ่เด็กควรเตบิโต
ในสิ่งแวดล้อมของครอบครัว ในบรรยากาศแห่งความผาสุก ความรัก และความ
เข้าใจ

พิจารณาว่า ควรเตรียมให้เด็กพร้อมอย่างเต็มที่ที่จะดำารงชีวิตเป็นของตัวของตัว
เองในสงัคม และควรเลีย้งดูเด็กตามเจตนารมณ์แหง่อุดมคตท่ีิประกาศไว้ในกฎบัตร
สหประชาชาติ โดยเฉพาะตามเจตนารมณ์แห่งสันติภาพ ศักดิ์ศรี ความอดกลั้น 
เสรีภาพ ความเสมอภาค และความเป็นเอกภาพ

คำานึงถึงว่า ได้มีการระบุความจำาเป็นที่จะขยายการดูแลโดยเฉพาะแก่เด็กใน
ปฎิญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ค.ศ.๑๙๒๔ และในปฎิญญาว่าด้วยสิทธิเด็กซ่ึงสมัชชา
ได้รับเอาเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ค.ศ. ๑๙๕๙ และได้มีการยอมรับในปฎิญญา
สากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ในกติกาสากลว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการ
เมือง (โดยเฉพาะข้อ ๒๓ และ ๒๔) ในกติกาสากลว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม (โดยเฉพาะข้อ ๑๐) และในรัฐธรรมนูญและตราสารอื่นๆที่
เกี่ยวข้องของทบวงการชำานัญพิเศษ และองค์การระหว่างประเทศท่ีเก่ียวข้องกับ
สวัสดิภาพของเด็ก

คำานึงถึงว่า ตามที่ได้ระบุในปฎิญญาว่าด้วยสิทธิเด็กนั้น เด็กโดยเหตุที่ยังไม่เติบโต
เต็มที่ทัง้รา่งกายและจติ จึงต้องการการพทิักษ์และดูแลเป็นพเิศษ รวมถึงต้องการ
การคุ้มครองตามกฎหมายที่เหมาะสมทั้งก่อนและหลังการเกิด
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ระลึกว่า บทบัญญัติของปฎิญญาว่าด้วยหลักกฎหมายและสังคม อันเกี่ยวกับการ
คุม้ครองและสวสัดิภาพเดก็ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในสว่นทีเ่กีย่วกบัการอปุการะและ
การรับเปน็บตุรบญุธรรมทัง้ในประเทศและระหวา่งประเทศ กฎระเบยีบมาตรฐาน
ขั้นต่ำาสุดของสหประชาชาติสำาหรับการบริหารงานยุติธรรมแก่ผู้เยาว์ (กฎปักกิ่ง) 
และปฎิญญาว่าด้วยการคุ้มครองสตรีและเด็กในภาวะฉุกเฉิน และกรณีพิพาทกัน
ด้วยอาวุธ

ยอมรบัวา่ ประเทศทัง้ปวงในโลกมเีดก็ท่ีดำารงชวีติอยูใ่นสภาวะทีย่ากลำาบากอยา่ง
ยิ่ง และเขาเหล่านั้นจำาเป็นต้องได้รับการเอาใจใส่เป็นพิเศษ

พิจารณาตามสมควร ถึงความสำาคัญของประเพณี และค่านยิมทางวัฒนธรรมของ
ชนแต่ละกลุ่ม ที่มีต่อการคุ้มครองและพัฒนาการอย่างกลมกลืนของเด็ก

ยอมรับว่า ความสำาคญัของความรว่มมอืระหวา่งประเทศ เพือ่ปรบัปรงุสภาพความ
เป็นอยู่ของเด็กในทุกๆประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศกำาลังพัฒนา

ได้ตกลงกัน ดังนี้

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ส่วนที่ ๑
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ส่วนที่ ๒
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ส่วนที่ ๓

ส่วนที่ ๑
ข้อที่ ๑
 เพือ่ความมุง่ประสงคแ์หง่อนสุญัญานี ้เดก็หมายถงึ มนษุยท์กุคนทีม่อีายุ 
ตำ่ากว่าสิบแปดปี เว้นแต่จะบรรลุนิติภาวะก่อนหน้านั้นตามกฎหมายท่ีใช้บังคับ
แก่เด็กนั้น  
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ข้อที่ ๒
 ๑. รัฐภาคีจะเคารพและประกันสิทธิตามที่กำาหนดไว้ในอนุสัญญานี้ 
แกเ่ดก็แตล่ะคนทีอ่ยูใ่นเขตอำานาจของตน โดยปราศจากการเลือกปฏบิติัไม่วา่ชนดิใดๆ 
โดยไมค่ำานึงถงึ เชือ้ชาต ิสผีวิ ภาษา ศาสนา ความคดิเหน็ทางการเมอืงหรอืทางอืน่ 
ต้นกำาเนิดทางชาติ ชาติพันธุ์ หรือสังคม ทรัพย์สิน ความทุพพลภาพ การเกิดหรือ
สถานะอื่นๆของเด็ก หรือบิดามารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย
 ๒. รัฐภาคีจะดำาเนินมาตรการที่เหมาะสมทั้งปวง เพื่อที่จะประกันว่า
เด็กได้รับการคุ้มครองการเลือกปฏิบัติ หรือการลงโทษในทุกรูปแบบ บนพื้นฐาน
ของสถานภาพ กิจกรรมความคิดเห็นที่แสดงออก หรือความเช่ือของบิดามารดา 
ผู้ปกครองตามกฎหมาย หรือสมาชิกในครอบครัวของเด็ก  

ข้อที่ ๓
 ๑. ในการกระทำาทั้งปวงที่เกี่ยวกับเด็ก ไม่ว่าจะกระทำาโดยสถาบัน
สงัคมสงเคราะหข์องรฐัหรอืเอกชน ศาลยติุธรรม หน่วยงานฝา่ยบริหาร หรอืองคก์ร
นิติบัญญัติ ผลประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสิ่งที่ต้องคำานึงถึงเป็นลำาดับแรก
 ๒. รัฐภาคีรับที่จะประกันให้มีการคุ้มครอง และการดูแลแก่เด็กเท่าท่ี 
จำาเป็นสำาหรับความอยู่ดีของเด็ก โดยคำานึงถึงสิทธิและหน้าที่ของบิดามารดา 
ผูป้กครองตามกฎหมาย หรอืบคุคลอืน่ทีร่บัผดิชอบเดก็นัน้ตามกฎหมายดว้ย และ
เพื่อการนี้ จะดำาเนินมาตรการทางนิติบัญญัติ และบริหารที่เหมาะสมทั้งปวง
 ๓. รฐัภาคีจะประกนัวา่ สถาบนั การบริการ และการอำานวยความสะดวก
ที่มีส่วนรับผิดชอบต่อการดูแลหรือการคุ้มครองเด็กนั้น จะเป็นไปตามมาตรฐาน
ที่ได้กำาหนดไว้โดยหน่วยงานที่มีอำานาจ โดยเฉพาะด้านความปลอดภัย สุขภาพ 
และในเรื่องจำานวนและความเหมาะสมของเจ้าหน้าท่ี ตลอดจนการกำากับดูแลท่ี
มีประสิทธิภาพ  
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ข้อที่ ๔
 รฐัภาคจีะดำาเนนิมาตรการทีเ่หมาะสมทัง้ปวง ทัง้ดา้นนติบิญัญตั ิบรหิาร
และด้านอื่นๆ เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามสิทธิที่อนุสัญญานี้ได้ให้การยอมรับ 
ในส่วนที่เก่ียวข้องกับสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมนั้น รัฐภาคีจะดำาเนิน
มาตรการเชน่ว่าน้ัน โดยใชท้รพัยากรทีม่อียูอ่ยา่งเต็มที ่และภายในกรอบของความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ เมื่อจำาเป็น  

ข้อที่ ๕
 รัฐภาคีจะเคราพต่อความรับผิดชอบ สิทธิ และหน้าท่ีของบิดามารดา 
หรือของสมาชิกของครอบครัวขยาย หรือชุมชน ซึ่งกำาหนดไว้โดยขนบธรรมเนียม
ในทอ้งถิน่ หรือของผูป้กครองตามกฎหมาย หรอืบุคคลอืน่ทีร่บัผดิชอบต่อเดก็ตาม
กฎหมาย ในอนัทีจ่ะแนะแนวตามท่ีเหมาะสมในการใช้สิทธขิองเด็กตามท่ีอนุสัญญา
นี้ให้การรับรอง ในลักษณะที่สอดคล้องกับความสามารถที่พัฒนาตามวัยของเด็ก  

ข้อที่ ๖
 ๑. รัฐภาคียอมรับว่า เด็กทุกคนมีสิทธิติดตัวที่จะมีชีวิต
 ๒. รฐัภาคจีะประกนัอยา่งเต็มทีเ่ทา่ทีจ่ะทำาได ้ใหม้กีารอยูร่อด และการ
พัฒนาของเด็ก  

ข้อที่ ๗
 ๑. เดก็จะได้รบัการจดทะเบยีนทนัทหีลงัการเกดิ และจะมสีทิธท่ีิจะมช่ืีอ
นบัตัง้แตเ่กิด และสทิธทิีจ่ะได้รับสญัชาติ และเทา่ทีจ่ะเป็นไปได ้สทิธท่ีิจะรูจ้กั และ
ได้รับการดูแลเลี้ยงดูจากบิดามารดาของตน
 ๒. รฐัภาคจีะประกนัให้มกีารปฏิบัตติามสิทธเิหลา่นีต้ามกฏหมายภายใน
และพนัธกรณีของรัฐภาค ีทีม่อียูภ่ายใต้ตราสารระหวา่งประเทศท่ีเกีย่วขอ้งในเรือ่งนี ้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่เด็กจะตกอยู่ในสถานะไร้สัญชาติ
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ข้อที่ ๘
 ๑. รัฐภาคีรับที่จะเคารพต่อสิทธิของเด็ก ในการรักษาเอกลักษณ์ของ
ตนไว้รวมถึงสัญชาติ ชื่อ และความสัมพันธ์ทางครอบครัวของตนตามที่กฎหมาย
รับรอง โดยปราศจากการแทรกแซงที่มิชอบด้วยกฎหมาย
 ๒. ในกรณีที่มีการตัดเอกลักษณ์บางอย่าง หรือทั้งหมดของเด็กออกไป 
โดยไมช่อบดว้ยกฎหมาย รฐัภาคจีะใหค้วามช่วยเหลอืและความคุม้ครองตามสมควร 
เพื่อให้เอกลักษณ์ของเด็กกลับคืนมาโดยเร็ว  

ข้อที่ ๙
 ๑. รฐัภาคีจะประกนัวา่ เด็กจะไมถ่กูแยกจากบดิามารดาโดยขัดกบัความ
ประสงค์ของบิดามารดา เว้นแต่ในกรณีที่หน่วยงานที่มีอำานาจ ซึ่งอาจถูกทบทวน
โดยทางศาลจะกำาหนดตามกฎหมายและวธิพิีจารณาทีใ่ชบ้งัคบัอยูว่า่ การแยกเชน่ที่
ว่านีจ้ำาเปน็เพือ่ผลประโยชน์สงูสดุของเด็ก การกำาหนดเชน่ทีว่า่นีอ้าจจำาเป็นในกรณี
เฉพาะ เชน่ ในกรณท่ีีเด็กถกูกระทำาโดยมชิอบ หรือถกูทอดทิง้ละเลยโดยบดิามารดา 
หรือในกรณีที่บิดามารดาอยู่แยกกันและต้องมีการตัดสินว่าเด็กจะพำานักที่ใด 
 ๒. ในการดำาเนนิการใดๆ ตามวรรค ๑ ของขอ้นี ้จะใหโ้อกาสทกุฝา่ยทีม่ี
ผลประโยชน์เก่ียวข้องมสีว่นรว่มในการดำาเนนิการดังกลา่ว และแสดงความคิดเหน็ 
ของตนให้ประจักษ์
 ๓. รัฐภาคีจะเคารพต่อสิทธิของเด็กที่ถูกแยกจากบิดาหรือมารดา หรือ
จากทั้งคู่ ในอันที่จะรักษาความสัมพันธ์ส่วนตัว และการติดต่อโดยตรงทั้งกับบิดา
และมารดาอย่างสมำ่าเสมอ เว้นแต่เป็นการขัดต่อผลประโยชน์สูงสุดของเด็ก
 ๔. ในกรณีทีก่ารแยกเชน่ทีว่า่น้ีเป็นผลมาจากการกระทำาใดๆ โดยรัฐภาค ี
ต่อบิดาหรือมารดา หรือทั้งบิดามารดา หรือต่อเด็ก เช่น การกักขัง การจำาคุก 
การเนรเทศ การสง่ตวัออกนอกประเทศ หรอืการเสยีชวีติ (รวมทัง้การเสยีชวีติอนั
เกดิจากสาเหตใุดๆ ทีเ่กดิขึน้ขณะทีผู่น้ั้นอยูใ่นการควบคมุของรฐั) หากมีการขอรอ้ง 
รัฐภาคน้ัีนจะต้องใหข้อ้มลูขา่วสารทีจ่ำาเปน็เกีย่วกบัท่ีอยูข่องสมาชิกของครอบครวั
ที่หายไปแก่บิดามารดา เด็ก หรือในกรณีที่เหมาะสม แก่สมาชิกของครอบครัว 
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เว้นแต่เน้ือหาของข้อมูลข่าวสารนั้นจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความอยู่ดีของ
เด็ก อนึ่ง รัฐภาคีจะให้การประกันต่อไปว่า การยื่นคำาร้องขอเช่นว่านั้นจะไม่ก่อให้
เกิดผลร้ายต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง  

ข้อที่ ๑๐
 ๑. ตามพันธกรณีของรัฐภาคี ภายใต้ข้อ ๙ วรรค ๑ คำาร้องของเด็ก 
หรือบิดามารดาของเด็กที่จะเดินทางเข้าหรือออกนอกรัฐภาคี เพื่อวัตถุประสงค์
ของการกลับไปอยู่ร่วมกันใหม่เป็นครอบครัว จะได้การดำาเนินการโดยรัฐภาคีใน
ลักษณะที่เป็นคุณ มีมนุษยธรรมและรวดเร็ว รัฐภาคีจะประกันอีกด้วยว่า การยื่น
คำาร้องดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อผู้ร้อง และสมาชิกในครอบครัวของผู้ร้อง
 ๒. เดก็ท่ีบดิามารดาอาศัยอยูต่่างรฐักนักบัเดก็ จะมสีทิธทิีจ่ะรกัษาความ
สมัพนัธส่์วนตวั และการติดตอ่โดยตรงทัง้กบับดิามารดาไดอ้ยา่งสมำา่เสมอ เวน้แต่
ในสถาพการณพิ์เศษ เพือ่การนีแ้ละตามพนัธกรณขีองรฐัภาคภีายใตข้้อ ๙ วรรค ๑ 
รัฐภาคีจะเคารพต่อสิทธิของเด็ก และบิดามารดาของเด็ก ในอันที่จะเดินทางออก
นอกประเทศใดๆ รวมทั้งประเทศของตน และสิทธิที่จะเดินทางออกนอกประเทศ
ใดๆ จะอยูภ่ายใตข้อ้จำากดัดังทีก่ำาหนดไวโ้ดยกฎหมายเทา่นัน้ และซึง่จำาเปน็สำาหรบั
การรักษาความมั่นคงแห่งชาติ ความสงบเรียบร้อย สาธารณสุข หรือศีลธรรมของ
ประชาชน หรอืสิทธเิสรภีาพของบคุคลอืน่ และสอดคลอ้งกบัสิทธอิืน่ๆทีไ่ดร้บัการ
ยอมรับในอนุสัญญานี้  

ข้อที่ ๑๑
 ๑. รัฐภาคีจะดำาเนินมาตรการต่างๆ ที่จะหยุดยั้งการโยกย้ายเด็ก และ
การไม่ส่งเด็กกลับคืนจากต่างประเทศที่มิชอบด้วยกฎหมาย
 ๒. เพื่อการนี้ รัฐภาคีจะส่งเสริมให้มีการจัดทำาความตกลงทวิภาคี หรือ
พหุภาคี หรือการภาคยานุวัติความตกลงที่มีอยู่  
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ข้อที่ ๑๒
 ๑. รัฐภาคจีะประกนัแกเ่ด็กทีส่ามารถ มคีวามคดิเห็นเปน็ของตนไดแ้ลว้ 
ซ่ึงสิทธิที่จะแสดงความคิดเห็นเหล่านั้นโดยเสรีในทุกๆเรื่องที่มีผลกระทบต่อเด็ก 
ทั้งน้ีความคิดเห็นดังกล่าวของเด็กจะได้รับการพิจารณาตามสมควรแก่อายุ และ
วุฒิภาวะของเด็กนั้น
 ๒. เพือ่ความมุง่ประสงคน์ี ้เดก็จะไดร้บัโดยเฉพาะอยา่งยิง่โอกาสทีจ่ะมี
สิทธิมีเสียงในกระบวนพิจารณาทางตุลาการ และทางปกครองใดๆ ที่มีผลกระทบ
ตอ่เด็กไมว่า่โดยตรง หรือผ่านผูแ้ทน หรือองค์กรท่ีเหมาะสม ในลกัษณะท่ีสอดคลอ้ง
กับระเบียบวิธีปฏิบัติตามกฎหมายภายใน  

ข้อที่ ๑๓
 ๑. เดก็จะมสีทิธแิละเสรภีาพในการแสดงออก สทิธินีจ้ะรวมถึงเสรภีาพท่ี
จะแสวงหา ไดร้บั หรือถา่ยทอดขอ้มลูข่าวสาร และความคดิทกุลกัษณะ โดยไมถ่กู
จำากัดโดยเขตแดน ไมว่า่จะโดยวาจา ลายลกัษณอ์กัษร หรอืการตพีมิพ ์ในรปูศลิปะ 
หรือผ่านสื่ออื่นใดตามที่เด็กเลือก
 ๒. การใชส้ทิธิดังกล่าวน้ีอาจอยูภ่ายใต้ขอ้จำากดับางประการ แต่ข้อจำากัด
เหล่านี้ต้องเป็นข้อจำากัดเช่นที่บัญญัติตามกฎหมาย และเช่นที่จำาเป็นเท่านั้น
  ก) เพื่อการเคารพต่อสิทธิ และชื่อเสียงของบุคคลอื่น หรือ
  ข) เพ่ือการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ หรือความเรียบร้อย หรือ
สาธารณสุข หรือศีลธรรมของประชาชน
 
ข้อที่ ๑๔
 ๑. รัฐภาคีจะเคารพต่อสิทธิของเด็กที่จะมีเสรีภาพทางความคิด 
มโนธรรม และศาสนา
 ๒. รัฐภาคีจะเคารพต่อสิทธิและหน้าที่ของบิดามารดา และผู้ปกครอง
ตามกฎหมาย ในกรณีทีเ่หมาะสมในอนัทีจ่ะใหแ้นวทางแกเ่ดก็ในการใชส้ทิธขิองตน 
ในลักษณะที่สอดคล้องกับความสามารถที่พัฒนาตามวัยของเด็ก
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 ๓. เสรีภาพในการแสดงออกทางศาสนา หรือความเชื่อของตน อาจอยู่
เพียงภายใตข้อ้จำากัดเชน่ทีก่ำาหนดโดยกฎหมายเทา่นัน้ และเช่นท่ีจำาเป็นท่ีจะรกัษา
ความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อย สาธาณสุข หรือศีลธรรมของประชาชน หรือ
สิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของบุคคลอื่น  

ข้อที่ ๑๕
 ๑. รฐัภาคียอมรับสทิธขิองเด็กทีจ่ะมเีสรีภาพในการสมาคม และเสรภีาพ
ในการชุมนุมอย่างสงบ
 ๒. ไม่อาจมีการจำากัดการใช้สิทธิเหล่านี้ นอกเหนือจากข้อจำากัดที่
กำาหนดขึ้นโดยสอดคล้องกับกฎหมาย และที่จำาเป็นสำาหรับสังคมประชาธิปไตย 
เพื่อประโยชน์ของความมั่นคงแห่งชาติ หรือความปลอดภัยของประชาชน ความ
สงบเรียบร้อย การคุ้มครองด้านสาธารณสุข หรือศีลธรรม หรือการคุ้มครองสิทธิ 
และเสรีภาพของบุคคลอื่น  

ข้อที่ ๑๖
 ๑. เด็กจะไม่ถูกแทรกแซงโดยพลการ หรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายใน
ความเป็นส่วนตัว ครอบครัว บ้าน หรือหนังสือโต้ตอบ รวมทั้งจะไม่ถูกกระทำาโดย
มิชอบต่อเกียรติ และชื่อเสียง
 ๒. เด็กมีสิทธิได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายจากการแทรกแซง หรือ
การกระทำาดังกล่าว  

ข้อที่ ๑๗
 รัฐภาคียอมรับในหน้าที่อันสำาคัญของสื่อมวลชน และจะประกันว่า
เด็กสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและวัสดุจากแหล่งต่างๆกัน ท้ังในประเทศและ
ระหวา่งประเทศ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ขอ้มลูขา่วสารและวสัดท่ีุมุง่สง่เสริมความผาสกุ 
ทั้งทางสังคม จิตใจ และศีลธรรม ตลอดจนสุขภาพกายและจิตของเด็ก เพื่อการนี้
รัฐภาคีจะ
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  ก) ส่งเสริมให้สื่อมวลชนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและวัสดุ ที่จะมี
ประโยชน์ทั้งทางสังคมและวัฒนธรรมแก่เด็ก และโดยสอดคล้องกับเจตนารมณ์
ข้อ ๒๙
  ข) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการผลิต แลกเปลี่ยน 
และเผยแพรข่อ้มลูขา่วสารและวสัดดุงักลา่ว จากแหลง่ขอ้มลูทางวฒันธรรมทัง้ใน
ประเทศ และระหว่างประเทศ
  ค) ส่งเสริมการผลิต และเผยแพร่หนังสือสำาหรับเด็ก
  ง) สง่เสริมใหส้ือ่มวลชนให้ความสนใจเปน็พเิศษกับความจำาเป็นทาง
ด้านภาษาของเด็กที่เป็นสมาชิกของชนกลุ่มน้อย หรือชนพื้นเมือง
  จ) ส่งเสริมการพัฒนาแนวทางท่ีเหมาะสมสำาหรับการป้องกันเด็ก 
จากข้อมูล ข่าวสารและวัสดุที่เป็นอันตรายต่อความอยู่ดีกินดีของเด็ก ท้ังนี้ 
โดยคำานึงถึงบทบัญญัติในข้อ ๑๓ และ ๑๘
 
ข้อที่ ๑๘
 ๑. รฐัภาคีจะใชค้วามพยายามทีสุ่ด เพือ่ประกนัใหม้กีารยอมรบัหลักการ
ทีว่า่ ทัง้บดิาและมารดามคีวามรบัผดิชอบรว่มกนัในการเลีย้งดแูละพัฒนาเดก็ บดิา
มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายแล้วแต่กรณี เป็นผู้รับผิดชอบเบื้องต้นในการ
เลี้ยงดูและพัฒนาเด็ก โดยคำานึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นพื้นฐาน
 ๒. เพื่อความมุ่งประสงค์ในการให้หลักประกัน และส่งเสริมสิทธิท่ี
กำาหนดไว้ในอนุสัญญานี้ รัฐภาคีจะให้ความช่วยเหลือท่ีเหมาะสมแก่บิดามารดา 
และผูป้กครองตามกฎหมายในอนัทีจ่ะปฏบิติัความรบัผดิชอบของตนในการอบรม
เลีย้งดเูดก็ และจะประกนัใหม้กีารพฒันาสถาบนัการอำานวยความสะดวก และการ
บริการต่างๆ สำาหรับการดูแลเด็ก
 ๓. รัฐภาคีจะดำาเนินมาตรการที่เหมาะสมทั้งปวงที่จะประกันว่า บุตร
ของบิดามารดาที่ต้องทำางานมีสิทธิได้รับประโยชน์จากการบริการ และสิ่งอำานวย
ความสะดวกเกี่ยวกับการดูแลเด็กที่พวกเขามีสิทธิจะได้  
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ข้อที่ ๑๙
 ๑. รฐัภาคีจะดำาเนินมาตรการทีเ่หมาะสมท้ังปวง ดา้นนติบัิญญตั ิบรหิาร 
สังคมและการศึกษา ในอันที่จะคุ้มครองเด็กจากรูปแบบทั้งปวงของความรุนแรง 
ทั้งทางร่างกายและจิต การทำาร้ายหรือการกระทำาอันมิชอบ การทอดทิ้งหรือการ
ปฏบิตัโิดยประมาท การปฏบิตัทิีผ่ดิหรอืการแสวงประโยชน ์รวมถงึการกระทำาอนั
มิชอบทางเพศขณะอยู่ในการดูแลของบิดามารดา ผู้ปกครองตามกฎหมาย หรือ
บุคคลอื่นใดซึ่งเด็กนั้นอยู่ในความดูแล
 ๒. ตามแต่จะเหมาะสม มาตรการคุ้มครองเช่นว่านี้ ควรรวมถึง 
กระบวนการที่มีประสิทธิผลสำาหรับการจัดตั้งแผนงานทางสังคม ในอันที่จะ
ให้การสนับสนุนที่จำาเป็นแก่เด็กและบุคคลซ่ึงเด็กนั้นอยู่ในความดูแล ตลอดจน 
กระบวนการที่มีประสิทธิผลสำาหรับป้องกันในรูปแบบอื่น และให้มีการระบุ 
การรายงานการส่งเรือ่งเพือ่พจิารณา การสบืสวน การปฏบัิติ และการตดิตามเรือ่ง
ของกรณกีารปฏบิตัทิีผ่ดิตอ่เดก็ ตามทีร่ะบมุาแลว้ขา้งตน้ และในกรณทีีเ่หมาะสม
ให้ทางตุลาการเข้ามามีส่วนร่วมด้วย  

ข้อที่ ๒๐
 ๑. เด็กที่ถูกพรากจากสภาพครอบครัว ไม่ว่าจะโดยถาวรหรือชั่วคราว 
หรือท่ีไมอ่าจปลอ่ยใหอ้ยูใ่นสภาพทีว่า่นัน้ เพือ่ประโยชนส์งูสดุของเดก็เอง จะไดรั้บ 
การคุ้มครอง และความช่วยเหลือพิเศษที่จัดให้โดยรัฐ
 ๒. รฐัภาคจีะประกนัใหม้กีารดแูลแกเ่ดก็เชน่วา่นัน้ตามกฎหมายภายใน
 ๓.  นอกเหนอืจากประการอืน่แลว้ การดแูลดงักลา่วอาจรวมถงึ การจดัหา 
ผู้อุปถัมภ์ กาฟาลาห์ ของกฎหมายอิสลาม การรับบุตรบุญธรรม หรือถ้าจำาเป็น 
การจัดให้อยู่ในความดูแลของสถาบันที่เหมาะสมสำาหรับการดูแลเด็ก ในการ
พิจารณาถึงหนทางแก้ไขให้คำานึงถึงการควรให้มีความต่อเนื่องในการเลี้ยงดูเด็ก 
และภูมิหลังทางชาติพันธุ์ ศาสนา และวัฒนธรรม และภาษาของเด็ก  
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ข้อที่ ๒๑
 รัฐภาคีซึ่งยอมรับและ/หรือยอมให้มีระบบการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
จะประกันว่าประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นข้อพิจารณาที่สำาคัญที่สุด และจะ
  ก) ประกันว่า การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมต้องได้รับการอนุญาต
จากเจา้หนา้ที ่ผูมี้อำานาจเทา่นัน้ ซึง่เปน็ผูก้ำาหนดตามกฎหมายและวธิพีจิารณาทีใ่ช้
บงัคบัอยู ่และอยูบ่นพืน้ฐานของขอ้มูลขา่วสารทัง้ปวงทีเ่กีย่วขอ้งและเชือ่ถอืไดว้า่ 
การรบัเดก็เปน็บตุรบญุธรรมนัน้กระทำาได้เมือ่คำานงึถงึสถานภาพของเดก็เปน็บุตร
บญุธรรมน้ันกระทำาไดเ้มือ่คำานงึถงึสภาพของเดก็ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกับบดิามารดา 
ญาติพี่น้อง และผู้ปกครองตามกฎหมาย และในกรณีที่จำาเป็น บุคคลที่เกี่ยวข้อง
ได้ให้ความยินยอมอย่างผู้เข้าใจเรื่องต่อการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม โดยได้รับคำา
ปรึกษาตามที่จำาเป็น
  ข) ยอมรบัวา่การรบัเด็กเป็นบตุรบญุธรรมขา้มประเทศอาจถอืไดว้า่
เปน็ทางเลือกหน่ึงของการดแูลเดก็ หากไมส่ามารถจดัหาผูอ้ปุถมัภ ์หรอืครอบครวั
ที่รับเป็นบุตรบุญธรรมให้เด็กได้ หรือไม่สามารถให้เด็กได้รับการดูแลด้วยวิธีการ 
อันเหมาะสมในประเทศถิ่นกำาเนิดของเด็กนั้น
  ค) ประกันว่าเด็กที่อยู่ในข่ายของการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม 
ขา้มประเทศ จะไดรั้บมาตรการคุม้ครองและมาตรฐานเชน่เดยีวกบัทีใ่ชอ้ยูใ่นกรณ ี
การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมภายในประเทศ
  ง) ดำาเนนิมาตรการทีเ่หมาะสมทัง้ปวงเพือ่ประกนัวา่ ในการรบัเดก็
เป็นบุตรบุญธรรมข้ามประเทศนั้น การจัดหาผู้อุปการะแก่เด็ก จะไม่ส่งผลให้ผู้ท่ี
เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์ทางการเงินที่ไม่สมควรจากการนั้น
  จ) ส่งเสริมเมือ่เปน็การเหมาะสมซึง่ความมุง่หมายของขอ้นี ้โดยการ
จดัทำาขอ้ตกลง หรอืขอ้ตกลงทวภิาคี หรอืพหภุาคี และภายในกรอบนีพ้ยายามทีจ่ะ
ประกนัวา่ การจดัหาผูอ้ปุถมัภ์แก่เด็กในอกีประเทศหน่ึงนัน้ไดก้ระทำาโดยหนว่ยงาน 
หรือองค์กรที่มีอำานาจ
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ข้อที่ ๒๒
 ๑. รัฐภาคีจะดำาเนินมาตรการที่เหมาะสมที่จะประกันว่า เด็กที่ร้องขอ
สถานะเป็นผู้ลี้ภัย หรือที่ได้รับการพิจารณาเป็นผู้ลี้ภัย หรือที่ได้รับการพิจารณา
เป็นผู้ลี้ภัยตามกฎหมายหรือกระบวนการภายในหรือระหว่างประเทศท่ีใช้บังคับ 
ไม่ว่าจะมีบิดามารดาของเด็กหรือบุคคลอื่นติดตามมาด้วยหรือไม่ก็ตาม จะได้รับ
การคุ้มครองและความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมที่เหมาะสมในการได้รับสิทธิท่ีมี
อยู่ตามท่ีระบุไว้ในอนุสัญญานี้ และในตราสารระหว่างประเทศอื่นๆ อันเก่ียวกับ
สิทธิมนุษยชนหรือมนุษธรรม ซึ่งรัฐดังกล่าวเป็นภาคี
 ๒. เพ่ือวัตถุประสงค์นี้ รัฐภาคีจะให้ความร่วมมือตามที่พิจารณาว่า
เหมาะสมแก่ความพยายามใดๆ ของทั้งองค์การสหประชาชาติ และองค์การ
ระดับรัฐบาล หรือองค์การที่มิใช่ระดับรัฐบาลอื่นที่มีอำานาจ ซึ่งร่วมมือกับองค์การ
สหประชาชาตใินการคุม้ครองและชว่ยเหลอืเดก็เชน่วา่ และในการตดิตามหาบดิา
มารดาหรือสมาชิกอื่นของครอบครัวของเด็กผู้ลี้ภัย เพื่อให้ได้รับข้อมูลข่าวสาร
ที่จำาเป็นสำาหรับการกลับไปอยู่ร่วมกันใหม่เป็นครอบครัวของเด็ก ในกรณีท่ีไม่
สามารถค้นพบบิดามารดาหรือสมาชิกอื่นๆของครอบครัว เด็กนั้นจะได้รับการ
คุ้มครองเช่นเดียวกับเด็กที่ถูกพรากจากสภาพครอบครัว ทั้งที่เป็นการถาวรหรือ
ชั่วคราวไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด ดังเช่นที่ระบุไว้ในอนุสัญญานี้  

ข้อที่ ๒๓
 ๑. รฐัภาคียอมรับว่า เด็กทีพิ่การทางร่างกายหรอืจติ ควรมชีีวติท่ีสมบูรณ์
และปกตสิขุ ในสภาวะทีป่ระกนัในศักด์ิศรี สง่เสรมิการพึง่พาตนเอง และเอือ้อำานวย
ให้เด็กมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในชุมชน
 ๒. รฐัภาคียอมรับในสิทธิของเด็กพิการทีไ่ด้รับการดแูลเป็นพเิศษ และจะ
สนับสนุนและประกันที่จะขยาย เท่าที่กำาลังทรัพยากรจะอำานวย ความช่วยเหลือ 
ซึ่งมีการร้องขอ และซึ่งเหมาะสมกับสภาพของเด็ก และสภาพการณ์ของบิดา
มารดา หรือบุคคลอื่นที่ดูแลเด็ก ไปยังเด็กที่อยู่ในเกณฑ์และผู้ท่ีรับผิดชอบ 
ในการดูแลเด็ก
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 ๓. โดยยอมรบัความจำาเปน็พเิศษของเด็กพิการ ความชว่ยเหลอืทีใ่หต้าม
วรรค ๒ ของข้อนี้เป็นการให้เปล่าเท่าที่จะเป็นไปได้ ทั้งนี้ โดยพิจารณาถึงกำาลัง
ทรัพย์ของบิดามารดา หรือบุคคลอื่นที่ดูแลเด็ก และความช่วยเหลือเช่นว่าจะถูก
กำาหนดขึ้นเพื่อที่จะประกันว่า เด็กพิการจะสามารถอย่างมีประสิทธิผลที่จะเข้าถึง 
และได้รับการศึกษา การฝึกอบรม การบริการดูแลสุขภาพ การบริการเรื่องการ
ฟ้ืนฟูสภาพการตระเตรียมสำาหรับการจ้างงาน และโอกาสทางด้านสันทนาการ 
ในลักษณะที่ส่งเสริมให้เด็กสามารถบรรลุผลสำาเร็จอย่างเต็มท่ีเท่าท่ีเป็นไปได้ใน 
การเข้าสงัคมและการพัฒนาตนเอง ซ่ึงรวมถงึการพัฒนาทางวัฒนธรรมและจติใจดว้ย 
 ๔. ภายใต้บรรยากาศความร่วมมือระหว่างประเทศ รัฐภาคีจะส่งเสริม
การแลกเปล่ียนขอ้มูลขา่วสารทีเ่หมาะสม ในดา้นการดแูลสขุภาพเชงิปอ้งกนั และ
ดา้นการรกัษาเดก็พิการทางการแพทย ์ทางจิตวทิยา และทางการฟืน้ฟสูมรรถภาพ 
รวมทั้งการเผยแพร่ และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวิธีฟื้นฟูการศึกษา และ
การบรกิารดา้นการฝกึอาชพี โดยมจุีดมุง่หมายทีจ่ะช่วยใหร้ฐัภาคสีามารถปรบัปรงุ
ความสามารถและทักษะ และเพิ่มพูนประสบการณ์ในด้านนี้ ในเรื่องนี้ความ
ต้องการของประเทศกำาลังพัฒนาควรได้รับการคำานึงถึงเป็นพิเศษ  

ข้อที่ ๒๔
 ๑. รัฐภาคียอมรับในสิทธิของเด็กท่ีจะได้รับมาตรฐานสาธารณสุข 
ที่สูงที่สุดเท่าที่จะหาได้ และสิ่งอำานวยความสะดวก สำาหรับการบำาบัดรักษาความ
เจ็บป่วย และการฟื้นฟูสุขภาพ รัฐภาคีจะพยายามดำาเนินการที่จะประกันว่าไม่มี
เด็กคนใดถูกลิดรอน สิทธิในการรับบริการดูแลสุขภาพเช่นว่านั้น
 ๒. รัฐภาคีจะให้มีการปฏิบัติตามซึ่งสิทธินี้อย่างเต็มที่ และโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งจะดำาเนินมาตรการที่เหมาะสม ดังนี้
  ก) ลดการเสียชีวิตของทารก และเด็ก
  ข) ประกันให้มีการให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์ท่ีจำาเป็น และ
การดูแลสุขภาพแก่เด็กทุกคน โดยเน้นการพัฒนาการดูแลสุขภาพขั้นปฐม
  ค) ต่อสู้กับโรคภัย และทุพโภชนาการ รวมทั้งที่อยู่ภายในขอบข่าย
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ของการดูแลสขุภาพขัน้ปฐม ซ่ึงนอกเหนอืจากวธิกีารอืน่แลว้ยงัดำาเนนิการโดยการ
ใชเ้ทคโนโลยทีีม่อียูพ่ร้อมแลว้ และโดยการจัดหาอาหารทีถ่กูหลกัโภชนาการ และ
นำ้าดื่มที่สะอาดอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ โดยการพิจารณาถึงอันตราย และความเสี่ยง
ของมลภาวะแวดล้อม
  ง) ประกันให้มีการดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสมแก่มารดา ทั้งก่อน
และหลังคลอด
  จ) ประกันว่าทุกส่วนของสังคม โดยเฉพาะบิดามารดาและเด็ก 
จะไดรั้บขอ้มลูขา่วสาร และเขา้ถงึการศึกษาและการสนบัสนนุใหใ้ชค้วามรูพ้ืน้ฐาน
ในเรื่องโภชนาการและสุขภาพเด็ก เรื่องประโยชน์ของการเลี้ยงดูด้วยนมมารดา 
เรื่องอนามัยและสุขาภิบาลสภาพแวดล้อม และเรื่องการป้องกันอุบัติเหตุ
  ฉ) พัฒนาการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน การแนะแนวแก่บิดามารดา 
และการให้บริการและการศึกษาและในเรื่องการวางแผนครอบครัว
 ๓. รัฐภาคีจะดำาเนินมาตรการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพท้ังปวง 
เพื่อที่จะขจัดทางปฏิบัติดั้งเดิมที่เป็นผลร้ายต่อสุขภาพของเด็ก
 ๔. รัฐภาคีรับที่จะส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศ 
เพือ่ทีจ่ะใหก้ารดำาเนนิการใหส้ทิธทิีย่อมรบัในขอ้นีบ้งัเกิดผลอยา่งเตม็ทีต่ามลำาดบั 
เก่ียวกับเรื่องนี้ความจำาเป็นของประเทศกำาลังพัฒนาจะได้รับการพิจารณาเป็น
พิเศษ

ข้อที่ ๒๕
 รฐัภาคยีอมรบัในสทิธขิองเดก็ ผูซ้ึง่ไดร้บัการจดัโดยหนว่ยงานทีม่อีำานาจ
ให้ไปได้รับการดูแล การคุ้มครอง หรือการบำาบัดรักษาสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิต 
ในอันที่จะได้รับการทบทวนการบำาบัดรักษาที่ให้แก่เด็กเป็นระยะๆ ตลอดจน
สภาวะแวดล้อมอื่นๆทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับการจัดการดังกล่าว  

ข้อที่ ๒๖
 ๑. รัฐภาคียอมรับสิทธิของเด็กทุกคน ในอันท่ีจะได้รับประโยชน์จาก 
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การประกนัสงัคม รวมถงึการประกนัภยัทางสงัคม และจะดำาเนนิมาตรการท่ีจำาเป็น 
เพื่อให้สิทธินี้บังเกิดผลอย่างเต็มที่ตามกฎหมายของแต่ละประเทศ
 ๒. ในกรณีที่เหมาะสม การให้ประโยชน์ควรคำานึงถึงทรัพยากร และ
สภาวะแวดลอ้มของเด็ก และบคุคลท่ีมหีน้าทีรั่บผดิชอบในการเลีย้งดเูด็ก ตลอดจน 
ข้อพิจารณาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการร้องขอรับประโยชน์ซึ่งกระทำาโดยเด็กผู้นั้น
หรือตัวแทน  

ข้อที่ ๒๗
 ๑. รฐัภาคียอมรับสทิธขิองเด็กทกุคน ในอนัทีจ่ะไดร้บัมาตรฐานของการ
ดำารงชวีติทีเ่พยีงพอสำาหรบัการพฒันาด้านรา่งกาย สมอง จติใจ ศลีธรรม และสงัคม
ของเด็ก
 ๒. บิดามารดาหรือผู้อื่นที่รับผิดชอบต่อเด็ก มีความรับผิดชอบเบื้องต้น
ที่จะจัดหาสภาพความเป็นอยู่ที่จำาเป็นสำาหรับการพัฒนาของเด็ก ทั้งนี้ ตามความ
สามารถและกำาลังการเงินของบุคคลเหล่านั้น
 ๓. ตามสภาวะและกำาลังความสามารถของประเทศ รัฐภาคีจะดำาเนิน
มาตรการที่เหมาะสมที่จะให้ความช่วยเหลือบิดามารดา และผู้อื่นที่รับผิดชอบต่อ
เดก็ ในการดำาเนนิตามสทิธน้ีิ และในกรณีทีจ่ำาเปน็รฐัภาคจีะให้ความชว่ยเหลอืดา้น
วัตถุและแผนงานสนับสนุน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านโภชนาการ เครื่องนุ่งห่ม และ
ที่อยู่อาศัย
 ๔. รฐัภาคีจะดำาเนินมาตรการทีเ่หมาะสมทัง้ปวง ท่ีจะได้รบัชดใช้คา่เลีย้ง
ดูเด็กคืนจากบิดามารดาหรือผู้อื่นที่มีความรับผิดชอบทางการเงินต่อเด็ก ทั้งที่อยู่
ในรัฐภาคีเองและรัฐอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกรณีท่ีบุคคลท่ีมีความรับผิดชอบ
ทางการเงินต่อเด็กอาศัยอยู่ในรัฐอื่น นอกเหนือจากรัฐที่เด็กอาศัยอยู่ รัฐภาคีจะ
สง่เสรมิการเขา้เปน็ภาคีในความตกลงระหวา่งประเทศ หรอืการจดัทำาความตกลง
เช่นว่านั้น ตลอดจนการจัดทำาข้อตกลงอื่นๆที่เหมาะสม  
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ข้อที่ ๒๘
 ๑. รฐัภาคยีอมรบัสทิธขิองเดก็ทีจ่ะไดร้บัการศกึษา และเพ่ือทีจ่ะให้สทิธนิี ้
บังเกิดผลตามลำาดับ และบนพื้นฐานของโอกาสที่เท่าเทียมกัน รัฐภาคีจะ
  ก) จัดการศึกษาระดับประถมเป็นภาคบังคับท่ีเด็กทุกคนสามารถ
เรียนได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
  ข) สนับสนุนการพัฒนาของการศึกษาระดับมัธยมในรูปแบบต่างๆ 
รวมถงึการศกึษาสายสามัญและสายอาชพี จัดการศึกษาใหแ้พรห่ลายและเปดิกวา้ง
แก่เด็กทุกคน และดำาเนินมาตรการที่เหมาะสม เช่นการนำามาใช้ซึ่งการศึกษาแบบ
ให้เปล่า และการเสนอให้ความช่วยเหลือทางการเงินในกรณีที่จำาเป็น
  ค) ทำาให้การศึกษาในระดับสูงเปิดกว้างแก่ทุกคนบนพื้นฐานของ
ความสามารถ โดยทุกวิธีการที่เหมาะสม
  ง) ทำาให้ข้อมูลข่าวสาร และการแนะแนวทางการศึกษาและอาชีพ 
เป็นที่แพร่หลาย และเปิดกว้างแก่เด็กทุกคน
  จ) ดำาเนนิมาตรการเพือ่สนบัสนนุการเขา้เรยีนอยา่งสมำา่เสมอ และ
ลดอัตราการออกจากโรงเรียนกลางคัน
 ๒. รัฐภาคีจะดำาเนินมาตรการที่เหมาะสมที่จะประกันว่า ระเบียบวินัย
ของโรงเรยีนไดก้ำาหนดขึน้ ในลกัษณะทีส่อดคลอ้งกบัศกัดิศ์รแีหง่ความเปน็มนษุย์
ของเด็กและสอดคล้องกับอนุสัญญานี้
 ๓. รฐัภาคีจะสง่เสริมและสนับสนุนความร่วมมอืระหวา่งประเทศ ในสว่น
ทีเ่กีย่วกบัการศึกษา โดยเฉพาะอยา่งยิง่ เพือ่ทีจ่ะเก้ือกลูตอ่การขจดัความเขลาและ
การไมรู้่หนังสือทัว่โลก และเอือ้อำานวยให้ได้รบัความรูท้างวชิาการและทางเทคนคิ 
และวิธีการสอนสมยัใหมเ่กีย่วกบัเรือ่งนี ้ความต้องการของประเทศกำาลงัพฒันาจะ
ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ  

ข้อที่ ๒๙
 ๑. รัฐภาคีตกลงว่า การศึกษาของเด็กจะมุ่งไปสู่
  ก) การพัฒนาบุคลิกภาพ ความสามารถพิเศษ และความสามารถ
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ทางด้านร่างกายและจิตใจของเด็ก ให้เต็มศักยภาพของเด็กแต่ละคน
  ข) การพฒันาความเคารพต่อสทิธมินุษยชน และเสรภีาพขัน้พืน้ฐาน 
และต่อหลักการที่วางไว้ในกฎบัตรสหประชาชาติ
  ค) การพัฒนาความเคารพต่อบิดามารดาของเด็ก เอกลักษณ์ทาง
วฒันธรรม ภาษา และคา่นยิมของเดก็นัน้เอง และต่อคา่นิยมของชาติท่ีเด็กน้ันอาศยัอยู่ 
และต่อค่านิยมของชาติถิ่นกำาเนิดของเขา และต่ออารยธรรมอื่นๆ ที่แตกต่างไป 
จากของเขาเอง
  ง) การเตรียมเด็กให้มีชีวิตที่มีความรับผิดชอบในสังคมที่เสรีด้วย
จติสำานึกแหง่ความเขา้ใจกัน สนัติภาพ ความอดกลัน้ ความเสมอภาพทางเพศ และ
มิตรภาพในหมู่มวลมนุษย์ทุกกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มคนชาติ กลุ่มศาสนา ตลอดจนใน
หมู่คนพื้นเมืองดั้งเดิม
  จ) การพัฒนาความเคารพต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
 ๒. ไม่มีความตอนใดในข้อน้ีหรือในข้อ ๒๘ ที่จะได้รับการตีความให้
เปน็การกา้วก่ายเสรีภาพของบคุคลและองค์กร ในการจดัต้ังและอำานวยการสถาบัน
ทางการศกึษา แตท่ัง้นีจ้ะต้องเคารพต่อหลกัการทีร่ะบุไวใ้นวรรค ๑ ของข้อนีเ้สมอ 
และต่อเงื่อนไขที่ว่าการศึกษาท่ีให้ในสถาบันเหล่านั้นต้องเป็นไปตามมาตรฐาน 
ขั้นตำ่าที่รัฐได้วางไว้  

ข้อที่ ๓๐
 ในรฐัทีม่ชีนกลุม่นอ้ยทางชาตพินัธุ ์ศาสนา และภาษา หรอืกลุม่ชนพืน้เมอืง 
ดั้งเดิมอาศัยอยู่ เด็กที่มาจากชนกลุ่มน้อยนั้น หรือที่เป็นชนพื้นเมืองจะต้องไม่ถูก
ปฏิเสธซึ่งสิทธิที่จะปฏิบัติตามวัฒนธรรม ที่จะนับถือและปฏิบัติทางศาสนา หรือ
สิทธิที่จะใช้ภาษาของตนในชุมชนกับสมาชิกอื่นในกลุ่มเดียวกัน  

ข้อที่ ๓๑
 ๑. รัฐภาคยีอมรบัสทิธขิองเดก็ทีจ่ะมกีารพกัและเวลาพกัผอ่น การเขา้รว่ม 
กจิกรรม การละเล่นทางสนัทนาการทีเ่หมาะสมกบัวยัของเด็ก และการมสีว่นรว่ม
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อย่างเสรีในทางวัฒนธรรมและศิลปะ
 ๒. รัฐภาคีจะเคารพและส่งเสริมสิทธิของเด็ก ท่ีจะเข้ามีส่วนร่วมอย่าง
เต็มที่ในทางวัฒนธรรมและศิลปะ และจะสนับสนุนการใช้โอกาสที่เหมาะสม 
เท่าเทียมกัน สำาหรับกิจกรรมทางวัฒนธรรม ศิลปะ สันทนาการ และการพักผ่อน
หย่อนใจ  

ข้อที่ ๓๒
 ๑. รัฐภาคียอมรับสิทธิของเด็กที่จะได้รับการคุ้มครองจากการแสวงหา
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และจากการทำางานใดที่น่าจะเป็นการเสี่ยงอันตราย 
หรือที่ขัดขวางการศึกษาของเด็ก หรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ หรือการพัฒนา 
ทางร่างกาย สมอง จิตใจ ศีลธรรม และสังคมของเด็ก
 ๒. รัฐภาคีจะดำาเนินมาตรการทางนิติบัญญัติ บริหาร สังคม และ 
การศึกษา เพื่อประกันให้มีการดำาเนินการตามข้อนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว 
และโดยคำานึงถงึบทบญัญตัทีิเ่กีย่วขอ้งในตราสารระหวา่งประเทศอืน่ๆ รฐัภาคจีะ
  ก) กำาหนดอายุขั้นตำ่าสำาหรับการรับเข้าทำางาน
  ข) กำาหนดกฎเกณฑ์ที่ เหมาะสมเกี่ยวกับจำานวนชั่วโมง และ
สถานภาพการจ้างงาน
  ค) กำาหนดบทลงโทษ หรือวธิกีารลงโทษอืน่ๆ ทีเ่หมาะสมเพือ่ประกัน
ให้ข้อนี้มีผลใช้บังคับจริงจัง
 
ข้อที่ ๓๓
 รัฐภาคีจะดำาเนินมาตรการที่เหมาะสมทั้งปวง รวมทั้งมาตรการทาง
นิติบัญญัติ บริหาร สังคม และทางการศึกษาที่จะคุ้มครองเด็กจากการใช้ 
โดยผิดกฎหมายซึ่งยาเสพติด รวมทั้งสารที่มีพิษต่อจิตประสาทอื่นๆ ที่ได้นิยามไว้
ในสนธสิญัญาระหวา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง และท่ีจะปอ้งกนัการใชเ้ดก็เพือ่การผลติ 
และค้าโดยผิดกฎหมายซึ่งสารเช่นว่านั้น  
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ข้อที่ ๓๔
 รัฐภาคีรับที่จะคุ้มครองเด็กจากการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ และ 
การกระทำาทางเพศที่มิชอบทุกรูปแบบเพ่ือการน้ี รัฐภาคีจะดำาเนินมาตรการท่ี
เหมาะสมทั้งปวง ทั้งมาตรการภายในประเทศ และมาตรการทวิภาคีและพหุภาคี
เพื่อป้องกัน
  ก) การชกัจูง หรอืบบีบงัคับเด็กใหม้สีว่นรว่มในกจิกรรมทางเพศใดๆ
ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
  ข) การแสวงประโยชน์จากเด็กในการค้าประเวณี หรือการกระทำา
อื่นๆ ที่เกี่ยวกับเพศที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
  ค) การแสวงประโยชน์จากเด็กในการแสดงลามกอนาจาร และที่
เกี่ยวกับสิ่งลามกอนาจาร
 
ข้อที่ ๓๕
 รัฐภาคจีะดำาเนนิมาตรการทีเ่หมาะสมท้ังปวง ทัง้ในระดับประเทศ ระดบั
ทวิภาคีและพหุภาคี เพื่อป้องกันการลักพา การขาย หรือการลักลอบค้าเด็ก ไม่ว่า
ด้วยวัตถุประสงค์ใด หรือในรูปแบบใด  

ข้อที่ ๓๖
 รัฐภาคีจะคุ้มครองเด็กจากการถูกแสวงหาประโยชน์ทุกรูปแบบอื่น
ทั้งหมดที่เป็นผลร้ายต่อสวัสดิภาพของเด็กไม่ว่าในด้านใด  

ข้อที่ ๓๗
 รัฐภาคีประกันว่า
  ก) จะไม่มีเด็กคนใดได้รับการทรมาน หรือถูกปฏิบัติ หรือลงโทษ
ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือตำ่าช้า จะไม่มีการลงโทษประหารชีวิต หรือจำาคุก 
ตลอดชีวิตที่ไม่มีโอกาสจะได้รับการปล่อยตัว สำาหรับความผิดที่กระทำาโดยบุคคล
ที่มีอายุตำ่ากว่าสิบแปดปี
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  ข) จะไมม่เีด็กคนใดถกูลิดรอนเสรีภาพโดยไมช่อบด้วยกฎหมาย หรอื
โดยพลการ การจับกุมกักขังหรือจำาคุกเด็กจะต้องเป็นไปตามกฎหมาย และจะใช้
เป็นมาตรการสุดท้ายเท่านั้น และให้มีระยะเวลาที่สั้นที่สุดอย่างเหมาะสม
  ค) เดก็ทกุคนทีถ่กูลดิรอนเสรภีาพจะไดร้บัการปฏบัิตดิว้ยมนษุยธรรม 
และด้วยความเคารพในศักดิ์ศรีแต่กำาเนิดของมนุษย์ และในลักษณะที่คำานึงถึง
ความต้องการของบุคคลในวัยน้ัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เด็กทุกคนท่ีถูกลิดรอน
เสรีภาพจะถูกแยกต่างหากจากผู้ใหญ่ เว้นแต่จะพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์
สูงสุดต่อเด็กที่จะไม่แยกเช่นนั้น และเด็กจะมีสิทธิที่จะคงการติดต่อกับครอบครัว
ทางหนังสือตอบโต้ และการเยี่ยมเยียน เว้นแต่ในสภาพการณ์พิเศษ
  ง) เด็กทุกคนที่ถูกลิดรอนเสรีภาพมีสิทธิท่ีจะขอความช่วยเหลือ
ทางกฎหมาย หรือทางอื่นที่เหมาะสมโดยพลัน ตลอดจนสิทธิที่จะค้านความชอบ 
ด้วยกฎหมายของการลิดรอนเสรีภาพของเขาต่อศาล หรือหน่วยงานที่มีอำานาจ
อื่นที่เป็นอิสระและเป็นกลาง และที่จะได้รับคำาวินิจฉัยโดยพลันต่อการดำาเนิน
การเช่นว่า
 
ข้อที่ ๓๘
 ๑. รัฐภาคีรับที่จะเคารพ และประกันให้มีความเคารพต่อกฎเกณฑ์ 
แห่งกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศที่ใช้บังคับกับรัฐภาคี ในกรณีพิพาทกัน
ด้วยอาวุธซึ่งเกี่ยวข้องกับเด็ก
 ๒. รัฐภาคีจะดำาเนนิมาตรการทีส่ามารถกระทำาไดท้ั้งปวงทีจ่ะประกนัว่า
บุคคลที่มีอายุไม่ถึง ๑๕ ปี จะไม่มีส่วนร่วมโดยตรงในการกระทำาอันเป็นปฏิปักษ์
ต่อกัน
 ๓. รัฐภาคีจะหลีกเลี่ยงการเกณฑ์บุคคลใดๆ ที่มีอายุไม่ถึง ๑๕ ปี 
เข้าประจำากองทัพ ในการเกณฑ์บุคคลที่มีอายุถึง ๑๕ ปีแต่ไม่ถึง ๑๘ ปีนั้น รัฐภาคี
จะพยายามเกณฑ์บุคคลที่มีอายุมากที่สุดก่อน
 ๔. ตามพันธกรณีภายใต้กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ 
ในอันที่จะคุ้มครองประชาชนพลเรือนในการพิพาทกันด้วยอาวุธนั้น รัฐภาคีจะ
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ดำาเนินมาตรการที่สามารถกระทำาได้ทั้งปวง ที่จะประกันให้ความคุ้มครอง และ
ดูแลเด็กที่ได้รับผลกระทบจากการพิพาทกันด้วยอาวุธ  

ข้อที่ ๓๙
 รัฐภาคีจะดำาเนินมาตรการที่เหมาะสมทั้งปวง ท่ีจะส่งเสริมการฟื้นฟู 
ทั้งทางร่างกายและจิตใจ และการกลับคืนสู่สังคมของเด็กที่ได้รับเคราะห์จากการ
ละเลยในรูปแบบใดๆ การแสวงประโยชน์การกระทำาอันมิชอบ การทรมานหรือ 
การลงโทษ หรือการปฏบิตัทิีโ่หดรา้ย ไรม้นษุยธรรมหรอืตำา่ชา้โดยรปูแบบอืน่ หรอื
การพิพาทกันด้วยอาวุธ การฟื้นฟูหรือการกลับคืนสู่สังคมดังกล่าว จะเกิดขึ้นใน
สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาพ การเคารพตนเอง และศักดิ์ศรีของเด็ก  

ข้อที่ ๔๐
 ๑. รฐัภาคยีอมรบัสทิธขิองเด็กทุกคนทีถู่กกลา่วหา ตัง้ขอ้หา หรอืถกูถือวา่ 
ได้ฝ่าฝืนกฎหมายอาญา ที่จะได้รับการปฏิบัติต่อในลักษณะที่สอดคล้องกับการ 
ส่งเสริมความสำานึกในศักดิ์ศรีและคุณค่าของเด็ก ซึ่งจะเสริมความเคารพของเด็ก
ต่อสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของผู้อื่น และในลักษณะท่ีต้องคำานึงถึง
อายขุองเดก็และความปรารถนาทีจ่ะสง่เสรมิการกลบัคนืสูส่งัคม และการมบีทบาท
เชิงสร้างสรรค์ของเด็กในสังคม
 ๒. เพือ่การนี ้และโดยคำานงึถึงบทบญัญัติทีเ่กีย่วขอ้งกับตราสารระหวา่ง
ประเทศ รัฐภาคีประกันว่า
  ก) จะไม่มีเด็กคนใดถูกกล่าวหา ต้ังข้อหา หรือถูกถือว่าได้ฝ่าฝืน
กฎหมายอาญาโดยเหตุแห่งการกระทำาหรืองดเว้นการกระทำา ซึ่งไม่ต้องห้ามตาม
กฎหมายภายในหรือกฎหมายระหว่างประเทศ ในขณะท่ีการกระทำาหรืองดเว้น
การกระทำานั้นเกิดขึ้น
  ข) เด็กทุกคนถูกกล่าวหา หรือตั้งข้อหาว่าได้ฝ่าฝืนกฎหมายอาญา
อย่างน้อยที่สุดจะได้รับหลักประกันดังต่อไปนี้
  ได้รับการสันนิษฐานว่าบริสุทธิ์ จนกว่าจะได้รับการพิสูจน์ว่ามีความ
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ผิดตามกฎหมาย
  ได้รับการแจ้งข้อหาทันทีและโดยตรง และในกรณีท่ีเหมาะสม 
โดยบดิามารดาหรือผูป้กครองตามกฎหมาย และจะไดค้วามช่วยเหลอืทางกฎหมาย 
หรือทางอื่นที่เหมาะสม เพื่อการตระเตรียมและการสู้คดีของเด็ก
  ได้รับการตัดสินใจโดยไม่ชักช้า โดยหน่วยงานหรือองค์กรทาง
ตุลาการที่มีอำานาจเป็นอิสระและเป็นกลาง ในการพิจารณาความอย่างยุติธรรม
ตามกฎหมาย ทั้งนี้ ให้มีความช่วยเหลือทางกฎหมายหรือทางอื่นที่เหมาะสม 
เว้นเสยีแตเ่ม่ือพิจารณาเหน็วา่จะไมเ่ปน็ประโยชนส์งูสดุกบัเดก็ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ 
เมือ่คำานึงถงึอายขุองเด็ก หรอืสถานการณ์ บดิามารดาหรอืผูป้กครองตามกฎหมาย
จะไม่ถูกบังคับให้เบิกความหรือสารภาพผิด สามารถซักถามหรือซักค้านพยาน 
และให้พยานของตนเข้ามามีส่วนร่วม และให้มีการซักถามพยานแทนตนภายใต้
เงื่อนไขแห่งความเท่าเทียมกัน
  หากพิจารณาว่าได้มีการฝ่าฝืนกฎหมายอาญา ก็ให้การวินิจฉัยหรือ
มาตรการใดที่กำาหนดโดยผลของการวินิจฉัยนั้น ได้รับการทบทวนโดยหน่วยงาน
หรอืองคก์รตลุาการทีม่อีำานาจเปน็อสิระและเปน็กลางในระดบัสงูขึน้ไปใหม้คีวาม
ชว่ยเหลอืของลา่มโดยไมคิ่ดมลูค่า หากเด็กไมส่ามารถเขา้ใจ หรอืพดูภาษาทีใ่ชอ้ยูใ่น
ทุกขัน้ตอนของกระบวนการพจิารณา ใหเ้คารพตอ่เรือ่งสว่นตวัของเด็กอยา่งเตม็ที ่
 ๓. รัฐภาคีจะหาทางส่งเสริมให้มีการตรากฎหมาย กำาหนดกระบวนวิธี
พิจารณา จัดตั้งหน่วยงานและสถาบัน ซึ่งจะใช้เป็นการเฉพาะกับเด็กที่ถูกกล่าว
หา ตั้งข้อหา หรือถูกถือว่าได้ฝ่าฝืนกฎหมายอาญา และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
  ก) การกำาหนดอายุขั้นตำ่า ซึ่งเด็กที่มีอายุตำ่ากว่านั้นจะถูกถือว่าไม่มี
ความสามารถที่จะฝ่าฝืนกฎหมายอาญาได้
  ข)  เมือ่เหน็วา่เหมาะสมและเปน็ทีพ่งึปรารถนา ใหก้ำาหนดมาตรการ
ที่จะใช้กับเด็กเหล่าน้ัน โดยไม่ต้องอาศัยกระบวนการทางตุลาการ ท้ังนี้โดยมี
เงื่อนไขว่าสิทธิมนุษยชนและการคุ้มครองตามกฎหมาย จะได้รับการเคารพ 
อย่างเต็มที่อยู่
 ๔. การดำาเนินงานต่างๆ เช่นคำาสั่งให้มีการดูแล แนะแนว และควบคุม 
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การให้คำาปรึกษา การภาคทัณฑ์ การอุปการะดูแล แผนงานการศึกษาและ 
การฝึกอบรมวชิาชพี และทางอืน่ นอกเหนอืจากการใหส้ถาบนัเปน็ผูด้แูล จะตอ้งมไีว ้
เพื่อประกันว่าเด็กจะได้รับการปฏิบัติในลักษณะที่เหมาะสมแก่ความเป็นอยู่ที่ดี
ของเด็ก และได้สัดส่วนกับทั้งสภาพการณ์ และความผิดของเด็ก  

ข้อที่ ๔๑
 ไม่มีส่วนใดในอนุสัญญานี้ จะมีผลกระทบต่อบทบัญญัติใดๆซ่ึงชักจูงให้
สิทธิของเด็กบังเกิดผลมากกว่า ซึ่งอาจปรากฏอยู่ในกฎหมายของรัฐภาคี หรือ
กฎหมายระหว่างประเทศที่มีผลใช้บังคับกับรัฐนั้น

ส่วนที่ ๒
ข้อที่ ๔๒
 รัฐภาคีรับที่จะดำาเนินการให้หลักการและบทบัญญัติในอนุสัญญานี้ 
เปน็ทีร่บัรูก้นัอยา่งกวา้งขวาง ทัง้แกผู่ใ้หญแ่ละเดก็ ดว้ยวธิกีารท่ีเหมาะสมและจรงิจงั 

ข้อที่ ๔๓
 ๑. เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบความคืบหน้าของรัฐภาคี ในการ
ทำาให้พันธกรณีซึ่งจะต้องดำาเนินการตามอนุสัญญานี้บังเกิดผล ให้มีการจัดตั้ง 
คณะกรรมการว่าด้วยสิทธิเด็กขึ้น ซึ่งจะทำาหน้าที่ดังที่กำาหนดไว้ต่อไป
 ๒. ให้คณะกรรมการ ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญสิบคน ที่มีสถานะทาง
ศีลธรรมสูง และเป็นที่ยอมรับในความสามารถในด้านที่อนุสัญญานี้ครอบคลุมถึง 
รัฐภาคีจะเลือกตั้งสมาชิกจากคณะกรรมการจากคนชาติของตน และสมาชิกของ
คณะกรรมการน้ีจะทำาหน้าที่ในฐานะส่วนตัว ทั้งนี้ ให้คำานึงถึงการกระจายทาง
ภูมิศาสตร์อย่างเป็นธรรม และคำานึงถึงระบบกฎหมายหลัก
 ๓. ให้มีการเลือกตั้งของสมาชิกของคณะกรรมการ โดยการลงคะแนน
ลบัจากรายชือ่บคุคลทีไ่ด้รบัการเสนอชือ่โดยรฐัภาคี รฐัภาคแีตล่ะรฐัอาจเสนอนาม
บุคคลจากคนชาติของตนได้หนึ่งคน
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 ๔. การเลือกตั้งคณะกรรมการครั้งแรก จะมีข้ึนไม่ช้ากว่าหกเดือนหลัง
จากวันที่อนุสัญญานี้มีผลบังคับใช้ และหลังจากนั้นให้มีการเลือกตั้งอีกทุกสองปี 
อนึ่งอย่างน้อยสี่เดือนก่อนวันเลือกตั้งแต่ละครั้ง เลขาธิการสหประชาชาติจะทำา
หนังสือเชิญรัฐภาคีให้เสนอนามผู้สมัครภายในสองเดือน หลังจากนั้นเลขาธิการฯ 
จะจัดทำารายชื่อตามลำาดับอักษรของผู้ที่ได้รับการเสนอนาม โดยระบุถึงรัฐภาคีที่
เป็นผู้เสนอนาม และส่งรายชื่อไปยังรัฐภาคีอนุสัญญานี้
 ๕. การเลือกตั้งจะกระทำาขึ้นในการประชุมของรัฐภาคี ซ่ึงจัดโดย
เลขาธิการฯ ณ สำานักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติ ในการประชุมดังกล่าว 
ซึ่งสองในสามของรัฐภาคี ประกอบขึ้นเป็นองค์ประชุมนั้น บุคคลที่ได้รับเลือกตั้ง
ให้เป็นสมาชิกของคณะกรรมการ คือ ผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงมากท่ีสุด และได้รับ
เสียงข้างมากเด็ดขาดจากผู้แทนรัฐภาคีที่เข้าร่วมและออกเสียง
 ๖. สมาชกิของคณะกรรมการจะได้รบัเลอืกตัง้ใหอ้ยูใ่นวาระคราวละสีปี่ 
และจะมสีทิธไิดร้บัเลอืกต้ังซำา้หากได้รบัการเสนอนามอกี สมาชิกหา้คนของสมาชิก
ทั้งหมดที่ได้รับการเลือกตั้งในครั้งแรกจะหมดวาระเม่ืออยู่ในตำาแหน่งครบสองปี 
ประธานของที่ประชุมจะเป็นผู้เลือกนามของสมาชิกท้ังห้าน้ัน โดยการจับฉลาก
ทันทีหลังจากการเลือกตั้งครั้งแรก
 ๗. หากมีสมาชิกคนใดของคณะกรรมการเสียชีวิต หรือลาออก หรือ
ประกาศวา่ไมส่ามารถปฏบิตัหินา้ทีข่องคณะกรรมการได้อกีต่อไปไมว่า่ด้วยเหตุผลใด 
รฐัภาคทีีเ่สนอนามสมาชกิผูน้ัน้จะแต่งต้ังผูเ้ชีย่วชาญอกีคนหนึง่จากบรรดาคนชาติ
ของตนเพือ่ทำาหน้าท่ีตามวาระทีเ่หลอื ทัง้น้ีอยูก่บัความเหน็ชอบของคณะกรรมการ
 ๘. คณะกรรมการจะกำาหนด ระเบียบ ข้อบังคับการประชุมของตนเอง
 ๙. คณะกรรมการจะเลือกเจ้าหน้าที่ของตน โดยมีวาระสองปี
 ๑๐. การประชุมของคณะกรรมการ โดยปกติจะจัด ณ สำานักงานใหญ่
องค์การสหประชาชาติ หรือ ณ สถานที่อื่นที่สะดวกซึ่งกำาหนดโดยคณะกรรมการ 
โดยปกตคิณะกรรมการจะประชุมเปน็ประจำาทกุปี ระยะเวลาการประชมุของคณะ
กรรมการจะได้รบัการกำาหนดและทบทวนในกรณทีีจ่ำาเปน็ โดยการประชมุของรฐั
ภาคีของอนุสัญญานี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเห็นชอบของสมัชชาใหญ่
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 ๑๑.  เลขาธกิารสหปรชาชาติจะจัดเจ้าหน้าที ่และสิง่อำานวยความสะดวกท่ี
จำาเปน็ สำาหรบัการปฏบิติังานทีมี่ประสทิธผิลของคณะกรรมการภายใตอ้นุสญัญานี ้
 ๑๒.  โดยความเห็นชอบของสมัชชาใหญ่ สมาชิกของคณะกรรมการที่จัด
ต้ังขึ้นภายใต้อนุสัญญานี้ จะได้รับเงินตอบแทนจากแหล่งเงินของสหประชาชาติ 
ตามข้อกำาหนด และเงื่อนไขที่สมัชชาใหญ่เป็นผู้กำาหนด  

ข้อที่ ๔๔
 ๑. รัฐภาคีรับที่จะเสนอรายงานต่อคณะกรรมการ โดยผ่านเลขาธิการ
สหประชาชาตใินเร่ืองมาตรการต่างๆ ทีรั่ฐบาลรับเอา ซึง่ทำาใหส้ทิธไิดร้บัการรบัรอง
ในอนุสัญญานี้บังเกิดผล และในเรื่องความคืบหน้าของการใช้สิทธิเหล่านั้น
  ก) ภายในสองปี นับจากวันที่อนุสัญญานี้มีผลใช้บังคับต่อรัฐภาคีที่
เกี่ยวข้อง
  ข) ทุกๆ ห้าปี หลังจากนั้น
 ๒. รายงานที่ทำาขึ้นตามข้อน้ี จะระบุถึงปัจจัยและปัญหาต่างๆ ถ้ามี 
ที่ส่งผลกระทบต่อระดับการปฏิบัติตามพันธกรณีตามอนุสัญญานี้ ให้รายงาน
เหล่านั้นมีข้อมูลข่าวสารเพียงพอ สำาหรับให้คณะกรรมการเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึง 
การดำาเนินตามอนุสัญญาในประเทศที่เกี่ยวข้องด้วย
 ๓. รฐัภาคทีีไ่ดเ้สนอรายงานฉบบัแรกเริม่ทีส่มบรูณใ์หแ้ก่คณะกรรมการ
แลว้ไมจ่ำาตอ้งใหข้อ้มลูขา่วสารพืน้ฐานทีไ่ดใ้ห้ไว้แลว้แตต่น้อกีในรายงานฉบบัตอ่ๆไป 
ที่เสนอตามนัยแห่งวรรค ๑ (ข) ของข้อนี้
 ๔. คณะกรรมการอาจขอข้อมูลข่าวสาร ที่เกี่ยวกับการดำาเนินตาม
อนุสัญญานี้เพิ่มเติมจากรัฐภาคี
 ๕. คณะกรรมการจะรายงานกิจกรรมของตนต่อสมัชชาใหญ่
สหประชาชาติ โดยผ่านคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมทุกๆ สองปี
 ๖. รัฐภาคีจะทำาให้รายงานดังกล่าว เป็นท่ีทราบกันอย่างกว้างขวางใน
ประเทศตน
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ข้อที่ ๔๕
 เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติตามอนุสัญญาอย่างมีประสิทธิผล และเพื่อ
สนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านที่อนุสัญญาครอบคลุมถึง
  ก) ทบวงการชำานัญพิ เศษต่างๆ องค์การทุนเพื่อ เด็กแห่ง
สหประชาชาติ และองค์กรอื่นๆของสหประชาชาติ มีสิทธิเข้าร่วมในการพิจารณา
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามบทบัญญัติต่างๆ ของอนุสัญญานี้ที่อยู่ในขอบข่ายอำานาจ
ขององค์กรเหล่าน้ัน คณะกรรมการอาจเชิญทบวงการชำานัญพิเศษ องค์การทุน 
เพือ่เดก็แหง่สหประชาชาติและองค์กรทีม่อีำานาจอืน่ๆ ซึง่คณะกรรมการพิจารณาวา่ 
เหมาะสมมาให้คำาปรึกษาเฉพาะด้าน ในเรื่องการปฏิบัติตามอนุสัญญานี้ในเรื่อง
ที่อยู่ในขอบข่ายอำานาจขององค์กรเหล่าน้ัน คณะกรรมการอาจเชิญทบวงการ
ชำานัญพิเศษ องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ และองค์กรของสหประชา
ชาติอ่ืนๆ ให้เสนอรายงานเรื่องการปฏิบัติตามอนุสัญญาในเรื่องที่อยู่ในขอบข่าย
กิจกรรมขององค์กรนั้นๆ
  ข) คณะกรรมการจะนำาสง่รายงานใดๆ จากรฐัภาคท่ีีมคีำารอ้ง หรอืท่ี
ระบคุวามต้องการคำาปรกึษา หรอืความชว่ยเหลอืทางเทคนคิ พรอ้มดว้ยขอ้สงัเกต
และขอ้แนะนำาของคณะกรรมการต่อคำารอ้งขอ หรอืขอ้ระบคุวามตอ้งการเหลา่นัน้ 
หากมีไปยังทบวงการชำานัญพิเศษ องค์กรทุนเพ่ือเด็กแห่งสหประชาชาติ และ
องค์กรที่มีอำานาจอื่นๆ ตามที่พิจารณาเห็นเหมาะสม
  ค) คณะกรรมการอาจเสนอแนะต่อสมัชชาใหญ่ ขอให้เลขาธิการฯ
ดำาเนินการศึกษาในนามคณะกรรมการในประเด็นเฉพาะที่เกี่ยวกับสิทธิของเด็ก
  ง) คณะกรรมการอาจจัดทำาข้อแนะนำาและข้อเสนอแนะท่ัวไป 
โดยอาศัยข้อมูลข่าวสารที่ได้รับตามข้อ ๔๔ และ ๔๕ ของอนุสัญญานี้ ข้อแนะนำา
และข้อเสนอแนะทั่วไปดังกล่าว จะถูกส่งไปให้รัฐภาคีที่เกี่ยวข้อง และรายงานไป
ยังสมัชชาใหญ่พร้อมข้อวิจารณ์จากรัฐภาคี หากมี
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ส่วนที่ ๓
ข้อที่ ๔๖
 อนุสัญญานี้จะเปิดให้มีการลงนามโดยรัฐทั้งปวง  

ข้อที่ ๔๗
 อนสัุญญาน้ีต้องได้รบัการสตัยาบนั เลขาธกิารสหประชาชาตจิะเป็นผูเ้ก็บ
รักษาสัตยาบันสาร  

ข้อที่ ๔๘
 อนุสัญญานี้จะยังคงเปิดสำาหรับการภาคยานุวัติโดยรัฐ เลขาธิการ
สหประชาชาติจะเป็นผู้เก็บรักษาภาคยานุวัติสาร  

ข้อที่ ๔๙
 ๑. อนสุญัญาน้ีจะมผีลใชบ้งัคับในวนัทีส่ามสิบ นบัจากวนัท่ีสัตยาบันสาร
หรือภาคยานุวัติสารฉบับที่ยี่สิบได้มอบไว้กับเลขาธิการสหประชาชาติ
 ๒. สำาหรับรัฐแต่ละรัฐที่ให้สัตยาบันหรือภาคยานุวัติอนุสัญญานี้ 
ภายหลังจากการมอบสัตยาบันสารหรือภาคยานุวัติสารฉบับที่ยี่สิบไว้แล้ว 
อนุสัญญานี้จะมีผลใช้บังคับกับรัฐนั้นๆ ในวันที่สามสิบนับจากวันท่ีรัฐนั้นได้มอบ
สัตยาบันสารหรือภาคยานุวัติสาร  

ข้อที่ ๕๐
 ๑. รัฐภาคีใดๆ อาจเสนอข้อแก้ไข และยื่นต่อเลขาธิการสหประชาชาติ
จากนั้นเลขาธิการสหประชาชาติจะต้องส่งข้อแก้ไขที่เสนอมานั้นต่อรัฐภาคีต่างๆ 
พร้อมกับคำาร้องขอให้รัฐภาคีระบุว่า ตนต้องการให้มีการประชุมของรัฐภาคี 
เพือ่วตัถปุระสงคใ์นการพจิารณาและลงคะแนนเสยีงตอ่ขอ้เสนอนัน้หรอืไม ่ในกรณี
ท่ีภายในส่ีเดือนนับจากวนัทีไ่ดส้ง่ข้อเสนอนัน้ มรีฐัภาคีจำานวนอยา่งนอ้ยทีส่ดุหนึง่
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ในสามเห็นด้วยกับการจัดประชุมดังกล่าว เลขาธิการสหประชาชาติจะจัดประชุม
ภายใต้การสนับสนุนของสหประชาชาติ ขอแก้ไขใดๆ ที่รัฐภาคีส่วนใหญ่ซึ่งเข้า
ประชุม และลงคะแนนเสียงในการประชุมได้รับเอาไว้ จะถูกเสนอต่อสมัชชาใหญ่
เพื่อให้ความเห็นชอบ
 ๒. ขอ้แกไ้ขทีไ่ด้รบัการรบัเอาตามวรรค ๑ ของข้อนี ้จะมผีลใช้บังคบัเมือ่
ไดรั้บความเห็นชอบจากสมชัชาใหญ่สหประชาชาติ และไดร้บัการยอมรบัโดยเสยีง
ส่วนใหญ่จำานวนสองในสามของรัฐภาคี
 ๓. เมื่อข้อแก้ไขนี่มีผลใช้บังคับ ข้อแก้ไขนั้นจะมีผลผูกพันกับรัฐภาคีที่
ให้การยอมรับ รัฐภาคีอื่นจะยังคงผูกพันตามบทบัญญัติของอนุสัญญานี้ และตาม
ข้อแก้ไขก่อนหน้านั้นใดๆ ที่รัฐภาคีดังกล่าวได้ให้การยอมรับแล้ว 
 
ข้อที่ ๕๑
 ๑. เลขาธิการสหประชาชาติจะรับและเวียนให้รัฐทั้งปวง ซึ่งตัวบท 
ข้อสงวนที่รัฐได้กำาหนดไว้เมื่อเวลาให้สัตยาบันหรือภาคยานุวัติ
 ๒. หา้มมใิห้ตัง้ขอ้สงวนทีไ่มส่อดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคแ์ละความมุง่หมาย 
ของอนุสัญญานี้
 ๓. อาจถอนข้อสงวนในเวลาใดก็ได้ โดยการแจ้งการถอนนั้นแก่
เลขาธิการสหประชาชาติ ซึ่งจะแจ้งให้รัฐทั้งปวงทราบต่อไป การแจ้งดังกล่าวมีผล
ตั้งแต่วันที่เลขาธิการสหประชาชาติได้รับการแจ้งนั้น

ข้อที่ ๕๒
 รัฐภาคีอาจบอกเลิกอนุสัญญานี้ โดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไป
ยังเลขาธิการสหประชาชาติ การบอกเลิกจะมีผลหนึ่งปีหลังจากวันที่เลขาธิการ
สหประชาชาติได้รับการแจ้งดังกล่าว  

ข้อที่ ๕๓
 เลขาธิการสหประชาชาติได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้เก็บรักษาอนุสัญญานี้  
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ข้อที่ ๕๔
 ต้นฉบับของอนุสัญญานี้ ซึ่งทำาไว้เป็นภาษาอาหรับ จีน อังกฤษ ฝรั่งเศส 
รัสเซีย และสเปน มีความถูกต้องเท่าเทียมกัน จะเก็บรักษาไว้กับเลขาธิการ
สหประชาชาติ
 เพื่อเป็นพยานแก่การนี้ ผู้มีอำานาจเต็มที่ลงนามข้างท้ายนี้ซึ่งได้รับมอบ
อำานาจโดยชอบจากรัฐบาลของตนได้ลงนามในอนุสัญญานี้
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�����������������������������เรื่องที่�๓
พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
เรื่อง�การค้าเด็ก�การค้าประเวณี�และสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก

รัฐภาคีแห่งพิธีสารฉบับนี้
 พิจารณาว่า เพ่ือที่จะให้บรรลุถึงความมุ่งประสงค์ของอนุสัญญาว่า 
ด้วยสิทธิเด็ก และการปฏิบัติตามข้อบทของอนุสัญญาต่อไป  โดยเฉพาะข้อ ๑ ๑๑  
๒๑ ๓๒ ๓๓ ๓๔ ๓๕ และ ๓๖ จึงเป็นการสมควรที่จะขยายมาตรการที่รัฐภาค ี
ควรดำาเนนิการเพือ่ท่ีจะประกนัการคุ้มครองเด็กจากการคา้เดก็ การคา้ประเวณเีดก็ 
และสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก

 พิจารณาด้วยวา่ อนสุญัญาวา่ด้วยสทิธเิด็กยอมรบัถึงสทิธขิองเดก็ทีจ่ะได้
รับการคุ้มครองจากการแสวงประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และจากการทำางานใดที่น่า
จะเปน็ภยนัตราย หรอืทีข่ดัขวางรบกวนตอ่การศกึษาของเดก็ หรือทีเ่ปน็อนัตราย
ต่อสุขภาพหรือต่อพัฒนาการทางร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ ศีลธรรม หรือสังคม
ของเด็ก

 เปน็หว่งกงัวลอยา่งยิง่ต่อการขนยา้ยเด็กระหวา่งประเทศทีม่คีวามสำาคญั
และเพิม่มากขึน้เพือ่ความมุง่ประสงค์ในการคา้เดก็ การคา้ประเวณเีด็ก และสือ่ลามก 
ที่เกี่ยวกับเด็ก

 เปน็หว่งกงัวลอยา่งลกึซึง้ตอ่การปฏบิตัอิยา่งแพร่หลายและตอ่เนือ่งของ
การท่องเที่ยวเพื่อการบริการ ทางเพศ ซึ่งเด็กอยู่ในภาวะอ่อนแอและล่อแหลมต่อ
อนัตรายอยา่งยิง่  เนือ่งจากการทอ่งเทีย่วเพือ่ การบรกิารทางเพศเปน็การสง่เสรมิ
โดยตรงต่อการค้าเด็ก การค้าประเวณีเด็ก และสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก
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 ยอมรับว่า กลุ่มผู้ที่อยู่ในภาวะอ่อนแอและล่อแหลมต่ออันตรายอย่าง
ยิ่งจำานวนหนึ่งซ่ึงรวมทั้งเด็กผู้หญิง อยู่ในภาวะเสี่ยงมากยิ่งข้ึนต่อการถูกแสวง
ประโยชน์ทางเพศและเด็กผู้หญิงเป็นกลุ่มที่มีสัดส่วนสูงกว่ากลุ่มอื่นๆ ในบรรดา 
ผู้ที่ถูกแสวงประโยชน์ทางเพศ

 เป็นห่วงกังวลในเรื่องการมีสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็กเพิ่มมากขึ้นใน
อินเตอร์เน็ตและวิทยาการที่พัฒนาเกิดขึ้นใหม่อื่นๆ และระลึกถึงการประชุม
ระหว่างประเทศว่าด้วยการปราบปรามสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็กในอินเตอร์เน็ต 
ซ่ึงจัดขึ้นที่กรุงเวียนนาในปี ค.ศ. ๑๙๙๙ โดยเฉพาะข้อสรุปของการประชุม 
ที่เรียกร้อง ให้ถือเป็นความผิดอาญาทั่วโลกในการผลิต การแจกจ่าย การส่งออก 
การสง่ตอ่ การนำาเข้า การมไีวใ้นครอบครองโดยเจตนา และการโฆษณาสือ่ลามกที่
เกีย่วกบัเดก็ และเนน้ถงึความสำาคญัของความรว่มมอืทีใ่กลช้ดิยิง่ข้ึน และการทำางาน 
ร่วมกันระหว่างรัฐบาลทั้งหลายกับอุตสาหกรรมอินเตอร์เน็ต

 เชื่อมั่นว่า การขจัดการค้าเด็ก การค้าประเวณีเด็ก และสื่อลามกที่ 
เกีย่วกบัเดก็ จะได้รับการอำานวยความสะดวกด้วยการรบัเอาแนวทางทีเ่ปน็องคร์วม 
กล่าวถึงปัจจัยเกื้อหนุน ซึ่งรวมถึงความด้อยพัฒนา ความยากจน ความเหลื่อมลำ้า 
ทางเศรษฐกิจ โครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคมที่ไม่เป็นธรรม ครอบครัวที่บกพร่อง
ในการปฏิบัติหน้าที่ การขาดการศึกษา การอพยพจากชนบทสู่เมือง การเลือก
ปฏบิตัทิางเพศ พฤติกรรมทางเพศทีข่าดความรบัผดิชอบของผูใ้หญ ่การปฏบิตัทิาง
วัฒนธรรมที่เป็นอันตราย ความขัดแย้งกันด้วยกำาลังอาวุธ และการลักลอบค้าเด็ก

 เชือ่มัน่ดว้ยวา่ ความพยายามทีจ่ะยกระดับความตระหนกัของสาธารณชน
เป็นเร่ืองที่จำาเป็นเพ่ือลดอุปสงค์ของผู้บริโภคในการค้าเด็ก การค้าประเวณีเด็ก
และสือ่ลามกทีเ่ก่ียวกบัเดก็ รวมทัง้เชือ่มัน่ตอ่ไปในความสำาคญัของการสรา้งเสริม
การทำางานร่วมกันในระดับโลกของผู้ที่มีบทบาททั้งปวงและความสำาคัญของการ
ปรับปรุงการบังคับใช้กฎหมายระดับประเทศให้ดีขึ้น
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 รับทราบข้อบทของตราสารระหว่างประเทศทางกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง
กับการคุ้มครองเด็ก รวมทั้งอนุสัญญากรุงเฮกว่าด้วยการคุ้มครองเด็กและความ
ร่วมมอืในเรือ่งการรบับุตรบญุธรรมระหวา่งประเทศ อนสุญัญากรงุเฮกวา่ดว้ยการ
ดำาเนินการทางแพ่งต่อการลักพาเด็กระหว่างประเทศ อนุสัญญากรุงเฮก ว่าด้วย 
เขตอำานาจ กฎหมายท่ีใช้บังคับ การยอมรับ การบังคับใช้กฎหมายและความ 
ร่วมมือในเรื่องความรับผิดชอบของผู้ปกครอง และมาตรการในการคุ้มครองเด็ก 
และอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ เลขที่ ๑๘๒ ว่าด้วยการห้ามและ 
การดำาเนินการโดยฉับพลันในการขจัดรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของแรงงานเด็ก
ได้รับการกระตุ้นโดยการสนับสนุนอย่างท่วมท้นต่ออนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ซ่ึง
แสดงให้เห็นถึงความยึดม่ันท่ีมีอยู่อย่างแพร่หลายที่จะส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ
ของเด็ก

 ยอมรับความสำาคัญของการปฏิบัติตามข้อบทของแผนปฏิบัติการ 
เพื่อป้องกันการค้าเด็ก การค้าประเวณีเด็กและสื่อลามกท่ีเก่ียวกับเด็ก และคำา
ประกาศและวาระปฏบิติัทีไ่ด้รบัการรบัรองในการประชมุระดบัโลกเพือ่ตอ่ตา้นการ
แสวงประโยชน์ทางเพศจากเด็กเพื่อการค้า ซึ่งจัดขึ้น ณ กรุงสต๊อกโฮล์ม ระหว่าง
วันที่ ๒๗ ถึง ๓๑ สิงหาคม ค.ศ. ๑๙๙๖ และข้อตัดสินใจและข้อเสนอแนะที่เกี่ยว
ข้องอื่นๆ ขององค์การระหว่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องนี้

 คำานึงถึงความสำาคัญของค่านิยมทางประเพณีและวัฒนธรรมของแต่ละ
บุคคลในการคุ้มครองและการพัฒนาอย่างกลมกลืนของเด็กแล้ว
ได้ตกลงกัน  ดังนี้

ข้อ ๑
 รัฐภาคทีัง้หลายจะต้องหา้มการคา้เด็ก การคา้ประเวณเีดก็ และสือ่ลามก
ที่เกี่ยวกับเด็กตามที่ระบุไว้ในพิธีสารนี้
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ข้อ ๒
 เพื่อความมุ่งประสงค์ของพิธีสารฉบับนี้
 (ก) การค้าเด็ก หมายถึง การกระทำาหรือการแลกเปลี่ยนใดที่เด็กถูก
ส่งมอบโดยบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใด  ไปยังอีกบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มบุคคลหนึ่ง 
เพื่อค่าตอบแทนหรือเพื่อประโยชน์ตอบแทนอื่นใด
 (ข) การค้าประเวณีเด็ก หมายถึง การใช้เด็กในกิจกรรมทางเพศเพื่อ 
ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบอื่นใด
 (ค) ลือ่ลามกทีเ่กีย่วกบัเดก็ หมายถงึ การนำาเสนอใด โดยวธิกีารใดกต็ามท่ี
เดก็เขา้ไปมสีว่นเกีย่วขอ้งในกจิกรรมทางเพศอยา่งชดัแจง้  ทัง้ทีเ่ปน็จรงิหรอืจำาลองขึน้ 
หรือการนำาเสนออวัยวะส่วนใดในทางเพศของเด็กเพื่อความมุ่งประสงค์หลักใน
ทางเพศ

ข้อ ๓
 ๑. รฐัภาคีแต่ละรฐัจะต้องประกนัวา่ อยา่งนอ้ย การกระทำาและกจิกรรม
ต่อไปนี้ครอบคลุมอยู่ภายใต้กฎหมายอาญาหรือกฎหมายท่ีมีโทษทางอาญา 
อยา่งเตม็ที ่ ไมว่า่ความผดิทัง้หลายเชน่วา่นัน้ จะกระทำาภายในประเทศหรอืขา้มชาติ 
หรือกระทำาในลักษณะส่วนบุคคลหรือในลักษณะที่จัดเป็นองค์กร
  (ก) ในกรอบความหมายของการค้าเด็ก  ตามนิยามในข้อ ๒
   (๑) การเสนอ การส่งมอบ หรือการรับไว้ซ่ึงเด็ก โดยวิธีการใด
ก็ตามเพื่อความมุ่งประสงค์ในการ
    ก. แสวงประโยชน์ทางเพศจากเด็ก
    ข. จัดส่งอวัยวะของเด็กเพื่อผลกำาไร
    ค. นำาเด็กมาเพื่อการบังคับใช้แรงงาน
   (๒) ความยินยอมที่เกิดจากการถูกชักจูงอย่างไม่เหมาะสม 
ในฐานะที่เป็นคนกลางในการเจรจาเพื่อการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม  ซึ่งเป็นการ
ละเมิดตราสารระหว่างประเทศทางกฎหมายในเรื่องการรับบุตรบุญธรรมที่ใช้
บังคับอยู่
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    ก. การเสนอ การได้มา การจัดหาหรือการจัดให้ซึ่งเด็กเพื่อ
การค้าประเวณีเด็ก ตามนิยามในข้อ ๒
    ข. การผลติ การแจกจา่ย การเผยแพร ่การนำาเขา้ การสง่ออก 
การเสนอ การขาย หรือการครอบครองเพื่อความมุ่งประสงค์ดังกล่าว ซึ่งสื่อลามก
ที่เกี่ยวกับเด็กตามนิยามในข้อ ๒
 ๒. ภายใต้ข้อบทของกฎหมายแห่งชาติของรัฐภาคี จะต้องดำาเนินการ
อย่างเดียวกันกับความพยายามในการลงมือกระทำาการใดดังกล่าว และการสมรู้
ร่วมคิดหรือการมีส่วนร่วมในการกระทำาใดดังกล่าว
 ๓. รัฐภาคีแต่ละรัฐจะต้องทำาให้ความผิดเช่นว่านั้นลงโทษได้โดย 
บทลงโทษที่เหมาะสมโดยคำานึงถึงลักษณะที่ร้ายแรงของความผิดนั้น
 ๔. ภายใต้ข้อบทของกฎหมายแห่งชาติของตน แต่ละรัฐภาคีจะต้อง
ดำาเนินมาตรการตามทีเ่หมาะสมเพือ่กำาหนดความรบัผดิชอบของนติบิคุคลสำาหรบั
ความผดิทีก่ำาหนดไวใ้นวรรคที ่๑ ของขอ้นีภ้ายใต้หลกัการทางกฎหมายของรฐัภาค ี
ความรับผิดเช่นว่านั้นของนิติบุคคลอาจเป็นความรับผิดทางอาญา ทางแพ่ง หรือ
ทางการบริหาร
 ๕. รัฐภาคีทั้งหลายจะต้องดำาเนินมาตรการทางกฎหมายและทางการ
บริหารทั้งปวงที่เหมาะสมเพื่อประกันว่า บุคคลทั้งปวงที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการรับ
เด็กเป็นบุตรบุญธรรม กระทำาการโดยสอดคล้องกับตราสารระหว่างประเทศทาง
กฎหมายที่ใช้บังคับอยู่

ข้อ ๔
 ๑. รัฐภาคีแต่ละรัฐจะดำาเนินมาตรการเช่นว่านั้นตามที่จำาเป็น 
เพือ่กำาหนดเขตอำานาจของตนเหนอืความผดิทัง้หลายทีก่ลา่วถงึในขอ้ ๓ วรรคท่ี ๑ 
เมื่อความผิดทั้งหลายนั้นกระทำาในดินแดนของตน หรือบนเรือหรืออากาศยานที่
จดทะเบียนในรัฐนั้น
 ๒. รัฐภาคีแต่ละรัฐอาจดำาเนินมาตรการเช่นว่านั้นตามที่จำาเป็น 
เพือ่กำาหนดเขตอำานาจของตนเหนอืความผดิทัง้หลายทีก่ลา่วถงึในขอ้ ๓ วรรคท่ี ๑ 
ในกรณีดังต่อไปนี้
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  (ก) เมื่อผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำาผิดเป็นคนชาติของรัฐนั้น หรือเป็น
บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ประจำาใน  ดินแดนของรัฐนั้น
  (ข) เมื่อเด็กผู้เป็นเหยื่อเป็นคนชาติของรัฐนั้น
 ๓. รัฐภาคีแต่ละรัฐจะต้องดำาเนินมาตรการเช่นว่านั้นด้วยตามที่อาจจะ
จำาเป็นเพื่อกำาหนดเขตอำานาจ ของตนเหนือความผิดทั้งหลายที่ได้กล่าวถึงข้างต้น 
เมื่อผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำาผิดปรากฏตัวอยู่ในดินแดนของรัฐน้ัน และรัฐนั้นไม่
ส่งตัวเขาหรือเธอไปยังอีกรัฐภาคีหนึ่งบนพื้นฐานว่าความผิดนั้น ได้กระทำาโดยคน
ชาติของตนคนหนึ่ง
 ๔. พธิสีารฉบบัน้ีไมไ่ด้เปน็การจำากดัเขตอำานาจการดำาเนนิการทางอาญา
ใดที่ใช้อยู่ตามกฎหมายภายใน

ข้อ ๕
 ๑. ความผดิทีก่ลา่วถงึในขอ้ ๓ วรรคที ่๑ จะตอ้งถอืวา่รวมอยูใ่นความผดิ 
ทั้งหลายที่สามารถส่งผู้ร้าย ข้ามแดนได้ในสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนใดท่ีมี
อยู่ระหว่างรัฐภาคี และจะต้องรวมอยู่ในความผิดทั้งหลายที่ส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้
ในสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนทุกฉบับที่ได้จัดทำาขึ้นระหว่างกันในเวลาต่อมา 
ตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในสนธิสัญญาเช่นว่านั้น
 ๒. หากรัฐภาคีที่กำาหนดให้การส่งผู้ร้ายข้ามแดนขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของ
การมีอยู่ของสนธิสัญญาได้รับ คำาร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนจากอีกรัฐภาคีหนึ่ง  
ซ่ึงไม่มีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนกัน รัฐนั้นอาจพิจารณาว่าพิธีสารฉบับนี้เป็น
พ้ืนฐานทางกฎหมายสำาหรับการส่งผู้ร้ายข้ามแดนในส่วนที่เกี่ยวกับความผิดเช่น
ว่านั้น การส่งผู้ร้ายข้ามแดนจะต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกฎหมายของรัฐที่
ได้รับการร้องขอ
 ๓. รัฐภาคีทั้งหลายที่มิได้กำาหนดให้การส่งผู้ร้ายข้ามแดนข้ึนอยู่กับ
เงื่อนไขของการมีอยู่ของสนธิสัญญา จะต้องยอมรับความผิดเช่นว่านั้นเป็นความ
ผิดที่ส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างกันได้ภายใต้เงื่อนไขท่ีระบุไว้ในกฎหมายของรัฐท่ี
ได้รับการร้องขอ
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 ๔. เพื่อความมุ่งประสงค์ของการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างรัฐภาคี 
ทั้งหลาย ความผิดเช่นว่านั้นจะต้องได้รับการปฏิบัติเสมือนว่าความผิดนั้นไม่เพียง
แตไ่ดก้ระทำาในสถานทีท่ีค่วามผดิเหลา่นัน้เกดิ แต่ยงัไดก้ระทำาในดนิแดนของรฐัที่
จะต้องกำาหนดเขตอำานาจตามข้อ ๔ ด้วย
 ๕. หากคำารอ้งขอเพือ่สง่ผูร้า้ยขา้มแดน ไดท้ำาขึน้โดยเกีย่วกบัความผดิที่
กำาหนดรายละเอยีดไวใ้นขอ้ ๓ วรรคที ่๑ และรัฐทีไ่ดร้บัการรอ้งขอไมห่รอืจะไมส่ง่
ผู้รา้ยขา้มแดนบนฐานเรือ่งสญัชาตขิองผูก้ระทำาผดิ  รฐันัน้จะตอ้งดำาเนนิมาตรการ
ทีเ่หมาะสมในการยืน่เสนอคดีต่อเจา้หนา้ทีผู่ม้อีำานาจของตนเพือ่ความมุง่ประสงค์
ในการฟ้องร้องดำาเนินคดี

ข้อ ๖
 ๑. รัฐภาคีทั้งหลายจะต้องรับดำาเนินการให้กับรัฐภาคีอีกรัฐหน่ึง 
ซ่ึงมาตรการใหค้วามชว่ยเหลอือยา่งมากท่ีสดุ  ซ่ึงเก่ียวข้องกับการสบืสวนสอบสวน  
หรือกระบวนการทางอาญา หรือกระบวนการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ที่ร้องขอในเรื่อง
เก่ียวข้องกับความผิดที่กำาหนดไว้ในข้อ ๓ วรรคที่ ๑ รวมท้ังความช่วยเหลือใน
การให้ได้มาซ่ึงหลักฐาน ด้วยการดำาเนินการตามอำานาจของตนท่ีจำาเป็นสำาหรับ
การดำาเนินกระบวนการนั้น
 ๒. รัฐภาคีทัง้หลายจะต้องดำาเนินมาตรการตามพนัธกรณขีองตนภายใต้ 
วรรคที่ ๑ ของข้อนี้โดยสอดคล้องกับสนธิสัญญาใด หรือความตกลงอื่นว่าด้วย
ความช่วยเหลือซ่ึงกันและกันทางกฎหมายที่อาจมีอยู่ระหว่างกัน ในกรณีท่ีไม่มี
สนธิสัญญาหรือความตกลงเช่นว่านั้น รัฐภาคีทั้งหลายจะต้องรับดำาเนินการให้กับ 
รฐัภาคอีกีรฐัหนึง่ ซึง่การใหค้วามช่วยเหลอืโดยสอดคลอ้งกบักฎหมายภายในของตน 

ข้อ ๗
 ภายใตข้อ้บทของกฎหมายภายในแหง่ชาติของตน รฐัภาคทีัง้หลายจะตอ้ง 
 (ก) ดำาเนินมาตรการเพือ่จัดใหม้กีารยดึและรบิทรพัยต์ามทีเ่หน็เหมาะสม 
สำาหรับ
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  (๑) สิง่ของ เช่น วสัดุ ทรัพยสิ์น และอปุกรณ์เครือ่งมอือืน่ใดท่ีใช้ในการ 
กระทำาความผิดหรอือำานวยความสะดวกในการกระทำาความผดิ ภายใตพ้ธิสีารฉบบันี้ 
  (๒) รายได้จากความผิดเช่นว่านั้น
   (ข) ดำาเนินการตามคำารอ้งขอจากรฐัภาคอีีกรฐัหนึง่ เพื่อยึดหรือ
ริบสิ่งของ หรือรายได้ที่กล่าวถึงในอนุวรรค (ก) (๑) และ (๒)
   (ค) ดำาเนินมาตรการทั้งหลายที่มุ่งไปสู่การปิดโดยช่ัวคราวหรือ
ถาวร  ซึ่งสถานที่ที่ใช้ในการกระทำาความผิดเช่นว่านั้น

ข้อ ๘
 ๑. รฐัภาคีทัง้หลายจะต้องรบัรองมาตรการทีเ่หมาะสมเพือ่คุม้ครองสทิธิ
และผลประโยชนข์องเด็กทีเ่ปน็เหยือ่ของการปฏบิติัทีต่อ้งหา้มภายใตพ้ธิสีารฉบับน้ี 
ในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา โดยเฉพาะ โดย
  (ก) การยอมรับความอ่อนแอและล่อแหลมต่ออันตรายของเด็ก 
ผู้เป็นเหยื่อ และการปรับเปลี่ยนกระบวนการวิธีพิจารณาคดี เพื่อยอมรับความ
จำาเป็นเป็นพิเศษของเด็กเหล่านั้น รวมทั้งความจำาเป็นเป็นพิเศษของเด็กเหล่านั้น
ในฐานะพยาน
  (ข) การแจ้งให้เด็กผู้เป็นเหยื่อทราบถึงสิทธิ บทบาทของตน และ
ขอบเขต ระยะเวลาและความคืบหน้าของกระบวนการดำาเนินคดีและการจัดการ
กับคดีของเด็กผู้เป็นเหยื่อเหล่านั้น
  (ค) การอนญุาตใหท้ศันะ ความต้องการ และความหว่งกงัวลของเดก็
ผู้เป็นเหยื่อแได้รับการนำาเสนอ และได้รับการพิจารณาในกระบวนการดำาเนินคดี  
ซึ่งผลประโยชน์ส่วนตัวของเด็กเหล่านั้นได้รับผลกระทบ ในลักษณะท่ีสอดคล้อง
กับระเบียบวิธีพิจารณาคดีของกฎหมายแห่งชาติ
  (ง) การจัดใหม้กีารบรกิารสนับสนุนตามความเหมาะสมแกเ่ดก็ผูเ้ป็น
เหยื่อ ตลอดกระบวนการทางกฎหมาย
  (จ) การคุ้มครองตามความเหมาะสมตอ่ความเปน็สว่นตวัและตวัตน 
ของเด็กผู้เป็นเหยื่อและการดำาเนินมาตรการท่ีสอดคล้องกับกฎหมายแห่งชาติ 
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เพ่ือหลีกเลี่ยงการแพร่กระจายข้อสนเทศอย่างไม่เหมาะสมที่อาจนำาไปสู่การระบุ
ตัวตนของเด็กผู้เป็นเหยื่อ
  (ฉ) การจัดให้มีความปลอดภัยสำาหรับเด็กผู้เป็นเหยื่อ ในกรณีที่ 
เหมาะสม รวมทัง้ความปลอดภยัของครอบครวัและพยานทีก่ระทำาการในนามของ
เด็กผู้เป็นเหยื่อเหล่านั้นจากการถูกข่มขู่และการแก้แค้น
  (ช) การหลีกเลี่ยงความล่าช้าโดยไม่จำาเป็นในการจัดการกับคดีและ
ในการดำาเนินการตามคำาสั่งหรือคำาพิพากษาที่ให้มีการชดใช้ค่าเสียหายแก่เด็กผู้
เป็นเหยื่อ
 ๒. รัฐภาคีทั้งหลายจะต้องประกันว่า ความไม่ชัดเจนในเรื่องของอายุ
ที่แท้จริงของเด็กผู้เป็นเหยื่อ จะไม่กีดกันการเริ่มต้นของการสืบสวนสอบสวนทาง
อาญา รวมทั้งการสืบสวนสอบสวนที่มุ่งไปสู่การกำาหนดอายุของผู้เป็นเหยื่อด้วย
 ๓. รัฐภาคีทั้งหลายจะต้องประกันว่า ในการปฏิบัติตามระบบความ
ยุติธรรมทางอาญาต่อเด็กผู้เป็นเหยื่อจากความผิดที่กำาหนดรายละเอียดไว้ใน
พิธีสารฉบับนี้ ผละประโยชน์สูงสุดของเด็กจะต้องเป็นข้อพิจารณาเบ้ืองต้นก่อน
สิ่งใด
 ๔. รัฐภาคีทั้งหลายจะต้องดำาเนินมาตรการ เพื่อประกันว่าจะมีการฝึก
อบรมที่เหมาะสม โดยเฉพาะการฝึกอบรมทางด้านกฎหมายและด้านจิตวิทยาแก่
บุคคลผู้ที่ทำางานกับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากความผิดที่ห้ามไว้ภายใต้พิธีสารฉบับนี้
 ๕. รัฐภาคีทั้งหลายจะต้องรับรองมาตรการ ในกรณีที่ เหมาะสม 
เพ่ือคุม้ครองความปลอดภยัและบรูณภาพของบคุคลและ/หรือองคก์ารทีเ่กีย่วขอ้ง
ในการป้องกันและ/หรือคุ้มครองและฟื้นฟูผู้เป็นเหยื่อจากความผิดเช่นว่านั้น
 ๖. ไม่มีสิ่งใดในข้อน้ีจะได้รับการตีความให้เกิดผลกระทบหรือไม่
สอดคล้องกับสิทธิของผู้ต้องหาเพ่ือให้ได้รับการพิจารณาคดีอย่างยุติธรรมและ
เป็นกลาง
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ข้อ ๙
 ๑. รัฐภาคีทั้งหลายจะต้องรับรองหรือสร้างเสริม ปฏิบัติและเผยแพร่
กฎหมาย มาตรการทางการบริหาร นโยบายและโครงการทางสังคมเพื่อป้องกัน
ไม่ให้เกิดความผิดตามที่กล่าวถึงในพิธีสารนี้ จะต้องให้ความใส่ใจเป็นพิเศษเพ่ือ
คุ้มครองเด็กผู้ซึ่งอ่อนแอและล่อแหลมตอ่อันตรายอย่างยิ่งจากความผดิเช่นว่านั้น
 ๒. รัฐภาคีทั้งหลายจะต้องส่งเสริมความตระหนักของสาธารณชน 
โดยรวม รวมทั้งเด็กโดยผ่านข้อสนเทศด้วยวิธีการทั้งปวงท่ีเหมาะสม การศึกษา
และการฝึกอบรม เกี่ยวกับมาตรการป้องกันและผลกระทบที่เป็นอันตรายของ
ความผิดที่อ้างถึงในพิธีสารนี้ ในการดำาเนินการเพื่อในบรรลุพันธกรณีภายใต้ 
ขอ้บทนี ้รฐัภาคทีัง้หลายจะกระตุ้นสง่เสริมการมสีว่นร่วมของชมุชน และโดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง เด็กและเด็กผู้เป็นเหยื่อในโครงการด้านข้อสนเทศ การศึกษาและการฝึก
อบรมเช่นว่านั้น รวมทั้งในระดับระหว่างประเทศด้วย
 ๓. รัฐภาคีทั้งหลายจะดำาเนินมาตรการทั้งปวงท่ีสามารถกระทำาได้ด้วย
ความมุ่งหมายในการประกันความช่วยเหลือที่เหมาะสมทั้งปวงแก่ผู้เป็นเหยื่อ 
จากความผดิเชน่ว่า รวมทัง้การกลบัคนืสูส่งัคมและการฟืน้ฟทูางรา่งกายและจิตใจ 
อย่างเต็มที่ของบุคคลเหล่านั้น
 ๔. รัฐภาคีทั้งหลายจะประกันว่า เด็กทั้งปวงผู้เป็นเหยื่อจากความผิดที่
ไดก้ำาหนดรายละเอยีดไวใ้นพธีิสารนี ้มโีอกาสทีจ่ะใชก้ระบวนการดำาเนนิการอยา่ง
เพียงพอท่ีจะเรียกร้องให้มีการชดใช้สำาหรับความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากผู้ท่ีต้องรับ
ผิดชอบตามกฎหมายโดยไม่การเลือกปฏิบัติ
 ๕. รัฐภาคีทั้งหลายจะต้องดำาเนินมาตรการท่ีเหมาะสมท่ีมีจุดมุ่งหมาย
ในการหา้มอยา่งมปีระสทิธภิาพ  ในการผลติ และแพรก่ระจายวสัดุทีโ่ฆษณาความ
ผิดที่ได้กำาหนดรายละเอียดไว้ในพิธีสารฉบับนี้
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ข้อ ๑๐
 ๑. รัฐภาคทีัง้หลายจะต้องดำาเนนิขัน้ตอนทัง้ปวงทีจ่ำาเปน็เพือ่สรา้งเสรมิ
ความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยความตกลงพหุภาคี ระดับภูมิภาคและทวิภาคี 
เพ่ือการป้องกัน การติดตาม การสืบสวนสอบสวน การฟ้องร้องดำาเนินคดีและ
การลงโทษบุคคลที่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำาที่เกี่ยวข้องกับการค้าเด็ก การค้า
ประเวณีเด็ก ส่ือลามกอนาจารที่เก่ียวกับเด็ก และการท่องเท่ียวท่ีใช้เด็กเพื่อการ
บรกิารทางเพศ  รัฐภาคทีัง้หลายจะสง่เสรมิความรว่มมอืและประสานงานระหวา่ง
ประเทศ ระหว่างหน่วยงาน องค์กรเอกชนในระดับประเทศและระหว่างประเทศ
และองค์การระหว่างประเทศด้วย
 ๒. รัฐภาคีทั้งหลายจะต้องส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ 
เพื่อความช่วยเหลือเด็กผู้เป็นเหยื่อในการฟื้นฟูทั้งทางร่างกายและจิตใจ การคืนสู่
สังคมและการกลับคืนถิ่นอาศัย
 ๓. รัฐภาคีทั้งหลายจะต้องส่งเสริมการสร้างเสริมความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ เพื่อจัดการแก้ไขสาเหตุรากฐาน เช่น ความยากจนและความด้อยพัฒนา 
ที่มีส่วนก่อให้เกิดความอ่อนแอและล่อแหลมต่ออันตรายของเด็กต่อการค้าเด็ก 
การค้าประเวณีเด็ก สื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก และการท่องเที่ยวที่ใช้เด็กเพื่อการ
บริการทางเพศ
 ๔. รัฐภาคีทั้งหลายที่อยู่ในฐานะที่จะกระทำาได้จะต้องจัดสรรความ 
ช่วยเหลือทางการเงนิ ทางวชิาการ หรอืความชว่ยเหลอือืน่ทีผ่า่นโครงการพหภุาค ี
ภูมิภาค ทวิภาคี หรือโครงการอื่นที่มีอยู่แล้ว

ข้อ ๑๑
 ไม่มีสิ่งใดในพิธีสารนี้จะมีผลกระทบต่อข้อบทใดที่ชักนำาไปสู่การบรรลุ 
ซึ่งสิทธิของเด็กที่มากกว่าและที่อาจมีอยู่ใน
 (ก) กฎหมายของรัฐภาคี 
 (ข) กฎหมายระหว่างประเทศที่มีผลใช้บังคับกับรัฐภาคีนั้น
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ข้อ ๑๒
 ๑. รัฐภาคีแต่ละรัฐจะต้องเสนอรายงานต่อคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิ
เด็กภายในสองปีหลังจากการมีผลใช้บังคับของพิธีสารฉบับนี้ต่อรัฐภาคีนี้ โดยให้
ขอ้สนเทศทีค่รบถว้นวา่ดว้ยมาตรการทีร่ฐัไดด้ำาเนนิการเพ่ือปฏบิตัติามขอ้บทของ
พิธีสารนี้
 ๒. ภายหลงัการเสนอรายงานทีค่รบถว้น รัฐภาคแีตล่ะรฐัจะตอ้งรวบรวม
ไว้ในรายงานที่รัฐได้เสนอต่อคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิเด็ก ตามข้อ ๔๔ ของ 
อนุสัญญาฯ ซึ่งข้อสนเทศเพิ่มเติมใดๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพิธีสารนี้ รัฐภาคี
อื่นๆ ของพิธีสารนี้จะเสนอรายงานทุกๆ ๕ ปี
 ๓. คณะกรรมการว่าด้วยสิทธิเด็กอาจร้องขอข้อสนเทศเพิ่มเติมจากรัฐ
ภาคีทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามพิธีสารนี้

ข้อ ๑๓
 ๑. พธิสีารฉบบัน้ีเปดิใหมี้การลงนามโดยรัฐใดท่ีเป็นภาคอีนสุญัญาฯ หรอื
ได้ลงนามในอนุสัญญาฯ
 ๒. พิธสีารฉบบันีต้้องได้รบัการใหส้ตัยาบนัและเปิดใหม้กีารภาคยานวุติั
โดยรัฐใดๆ ที่เป็นภาคีของอนุสัญญาฯ หรือได้ลงนามในอนุสัญญาฯ สัตยาบันสาร
หรือภาคยานุวัติสารจะเก็บรักษาไว้กับเลขาธิการสหประชาชาติ

ข้อ ๑๔ 
 ๑. พิธีสารฉบับนี้จะมีผลใช้บังคับสามเดือนภายหลังการมอบสัตยาบัน
สารหรือภาคยานุวัติสารฉบับที่สิบ
 ๒. สำาหรบัรฐัภาคแีต่ละรัฐทีใ่หสั้ตยาบันหรือภาคยานวุตัติอ่พธิสีารฉบบันี ้
ภายหลังการมีผลใช้บังคับของพิธีสาร พิธีสารฉบับนี้จะมีผลใช้บังคับหนึ่งเดือน 
ภายหลังจากวันที่มีการมอบสัตยาบันสารหรือภาคยานุวัติสารของรัฐนั้น
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ข้อ ๑๕
 ๑. รัฐภาคีใดอาจถอนตัวจากพิธีสารฉบับนี้ได้ในทุกเวลา โดยการแจ้ง
เปน็ลายลกัษณอั์กษรไปยงัเลขาธกิารสหประชาชาติ ผูซ้ึง่จะตอ้งแจง้ใหร้ฐัภาคอีืน่ๆ 
ของอนุสัญญาฯ และรัฐทั้งปวงที่ได้ลงนามในอนุสัญญาฯ ทราบภายหลังจากนั้น 
การถอนตัวจะมีผลหนึ่งปีหลังจากวันที่เลขาธิการฯ ได้รับการแจ้ง
 ๒. การถอนตัวเช่นว่านั้นจะไม่มีผลเป็นการปลดปล่อยรัฐภาคีจาก
พันธกรณีภายใต้พิธีสารฉบับนี้ ในกรณีที่มีกระทำาความผิดใดเกิดขึ้นก่อนวันที่การ
ถอนตวัจะมีผล ทัง้การถอนตัวเชน่วา่น้ันจะไมม่ผีลกระทบในทางใดตอ่การพิจารณา
ที่ยังคงดำาเนินอยู่ในเร่ืองใดที่อยู่ภายใต้การพิจารณาของคณะกรรมการว่าด้วย 
สิทธิเด็กแล้ว ก่อนวันที่การถอนตัวจะมีผล 

ข้อ ๑๖
 ๑. รัฐภาคีใดอาจเสนอข้อแก้ไขและยื่นต่อเลขาธิการสหประชาชาติ 
จากน้ันเลขาธิการฯ จะต้องส่งข้อแก้ไขที่เสนอมาแก่รัฐภาคีทั้งหลายพร้อมกับ
คำาร้องขอที่รัฐภาคี ระบุว่า รัฐภาคีนั้นเห็นชอบให้จัดการประชุมรัฐภาคีเพื่อ
วัตถุประสงค์ในการพิจารณาและลงคะแนนเสียงต่อข้อเสนอนั้นหรือไม่ ในกรณีที่
ภายในสีเ่ดอืนนบัจากวนัทีไ่ด้แจ้งขอ้เสนอเชน่วา่น้ัน มรีฐัภาคจีำานวนอยา่งนอ้ยทีสุ่ด             
หนึ่งในสามเห็นชอบกับการจัดประชุมเช่นว่านั้น เลขาธิการสหประชาชาติจะจัด
ให้มีการประชุมภายใต้การอุปถัมภ์ของสหประชาชาติ ข้อแก้ไขใดๆ ที่รับรองโดย
รัฐภาคีส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมและลงคะแนนเสียงในที่ประชุมจะต้องเสนอต่อสมัชชา
สหประชาชาติเพื่อให้ความเห็นชอบ
 ๒. ข้อแก้ไขที่ได้รับการรับรองตามวรรคที่ ๑ ของข้อนี้ จะมีผลบังคับ
ใช้เมื่อได้รับความเห็นชอบโดยสมัชชาสหประชาชาติ และได้รับการยอมรับด้วย
คะแนนเสียงข้างมากจำานวนสองในสามของรัฐภาคี
 ๓. เมื่อข้อแก้ไขมีผลบังคับใช้ ข้อแก้ไขนี้จะมีผลผูกพันแก่รัฐภาคี 
ทัง้หลายทีใ่หก้ารยอมรับ รัฐภาคีอืน่จะยงัคงผกูพันตามข้อบทของพธิสีารฉบับนีแ้ละ 
ข้อแก้ไขอื่นๆ ก่อนหน้านั้น ที่รัฐภาคีเหล่านั้นได้ยอมรับแล้ว
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ข้อ ๑๗ 
 ๑. พิธีสารฉบับนี้ ซึ่งตัวบทภาษาอาหรับ จีน อังกฤษ ฝรั่งเศส รัสเซีย 
และสเปนมีความถูกต้องเท่าเทียมกัน จะเก็บรักษาไว้ ณ หอเก็บเอกสารของ
สหประชาชาติ
 ๒. เลขาธิการสหประชาชาติจะต้องจัดส่งสำาเนารับรองถูกต้องของ
พิธีสารฉบับน้ีให้แก่รัฐภาคีทั้งปวงของอนุสัญญาฯ และรัฐทั้งปวงที่ได้ลงนาม 
ในอนุสัญญาฯ
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�����������������������������เรื่องที่�๔
พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
เรื่อง�ความเกี่ยวพันของเด็กในความขัดแย้งกันด้วยอาวุธ

รัฐภาคีแห่งพิธีสารฉบับนี้
 ได้รับการกระตุ้น โดยการสนับสนุนอย่างท่วมท้นต่ออนุสัญญาว่าด้วย 
สิทธิเด็ก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความยึดมั่นที่มีอยู่อย่างแพร่หลายเพื่อมุ่งมั่นไปสู่ 
การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเด็ก

 เน้นยำา้วา่ สทิธขิองเดก็ตอ้งการการคุม้ครองเปน็พเิศษ และเรยีกรอ้งใหม้ี
การปรบัปรงุสถานการณข์องเดก็ใหด้ขีึน้อยา่งตอ่เนือ่ง โดยปราศจากการแบง่แยก 
รวมทั้งพัฒนาการและการศึกษาของเด็กภายใต้สันติภาพและความมั่นคง

 มีความเศร้าสลดใจในเรื่องผลกกระทบที่เป็นอันตรายอย่างแพร่หลาย 
จากความขัดแย้งกันด้วยอาวุธที่มีต่อเด็ก และผลที่เกิดตามมาในระยะยาวท่ีมีต่อ
สันติภาพ ความมั่นคง และการพัฒนาที่ถาวร

 ประณามการใชเ้ด็กเปน็เปา้ในสถานการณ์ความขดัแยง้กนัดว้ยอาวธุและ
การโจมตี โดยตรงต่อวัตถุที่ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ 
รวมทั้งสถานที่ทั้งหลายท่ีโดยทั่วไปมีเด็กอยู่เป็นจำานวนมาก เช่น โรงเรียนและ 
โรงพยาบาล

 รับทราบการรับรองธรรมนูญกรุงโรมว่าด้วยศาลอาญาระหว่างประเทศ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ธรรมนูญนั้นให้อาชญากรรมสงครามรวมถึงการเกณฑ์ 
หรือการกำาหนดให้เด็กอายุตำ่ากว่า ๑๕ ปี หรือการใช้เด็กเหล่านั้นให้มีส่วนร่วม 
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อย่างแข็งขันในการสู้รบในความขัดแย้งกันด้วยอาวุธทั้งระหว่างประเทศ และที่
ไม่ใช่ระหว่างประเทศด้วย

 จงึพจิารณาวา่ เพ่ือสร้างเสริมการปฏบิติัตามสทิธทิีไ่ดย้อมรับในอนสุญัญา
ว่าด้วยสิทธิเด็กต่อไป มีความจำาเป็นท่ีจะต้องเพิ่มการคุ้มครองเด็กจากการเข้าไป
เกี่ยวพันในความขัดแย้งกันด้วยอาวุธ

 รับทราบว่า ข้อ ๑ ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กระบุว่า เพื่อความมุ่ง
ประสงค์ของอนุสัญญานั้น เด็ก หมายถึง มนุษย์ทุกคนที่อายุตำ่ากว่า ๑๘ ปี เว้นแต ่
จะบรรลุนิติภาวะก่อนหน้านั้นตามกฎหมายที่ใช้บังคับแก่เด็กนั้น
 
 เชื่อว่า พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาที่เพิ่มอายุของบุคคลที่อาจได้รับ
การคัดเลือกเข้าสู่กองทัพ และการเข้ามีส่วนร่วมในการสู้รบจะมีส่วนช่วยอย่างมี
ประสทิธภิาพทีจ่ะปฏบิติัตามหลกัการทีผ่ลประโยชน์สงูสดุของเดก็เปน็ขอ้พจิารณา
ก่อนสิ่งอื่นในทุกการกระทำาที่เกี่ยวข้องกับเด็ก

 รับทราบว่า การประชุมระหว่างประเทศของกาชาดสากลและสภา 
ซีกวงเดือนแดงครั้งที่ ๒๖ เมื่อเดือนธันวาคม ค.ศ. ๑๙๙๕ เสนอแนะว่า นอกเหนือ
จากสิง่อืน่ใหคู้ก่รณใีนความขดัแยง้ดำาเนินการทกุขัน้ตอนทีเ่ปน็ไปไดเ้พือ่ใหม้ัน่ใจวา่ 
เด็กที่อายุตำ่ากว่า ๑๘ ปี จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสู้รบ

 แสดงความยนิดีต่อการรบัรองโดยเอกฉันท ์ซึง่อนสุญัญาองคก์ารแรงงาน
ระหว่างประเทศเลขที่ ๑๘๒ ว่าด้วยการห้ามและการกระทำาโดยทันที เพื่อขจัด 
รปูแบบทีเ่ลวรา้ยทีส่ดุของแรงงานเด็ก เมือ่เดือนมถินุายน ค.ศ. ๑๙๙๙ ซึง่นอกเหนอื 
จากสิ่งอ่ืน ยังห้ามการคัดเลือกโดยการใช้กำาลังหรือการบังคับเพื่อการใช้เด็กใน
ความขัดแย้งกันด้วยอาวุธ
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 ประณามด้วยความวิตกห่วงใยอย่างที่สุดต่อการคัดเลือก การฝึกอบรม
และการใช้เด็ก ทั้งภายในและข้ามเขตแดนประเทศในการสู้รบ โดยกลุ่มกองกำาลัง
ติดอาวุธที่ไม่ใช่กองทัพของรัฐรับว่าเป็นความรับผิดชอบของบุคคลเหล่านั้นผู้ซึ่ง 
คัดเลือก ฝึกอบรม และใช้เด็กเพื่อการนี้

 ระลึกว่า เป็นพันธกรณีของแต่ละฝ่ายในความขัดแย้งกันด้วยอาวุธ 
ที่จะปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยมนุษยธรรม

 เน้นว่า พิธีสารฉบับนี้ไม่มีผลกระทบต่อความมุ่งประสงค์และหลักการ 
ที่อยู่ในกฎบัตรของสหประชาชาติ รวมทั้งข้อที่ ๕๑ และบรรทัดฐานที่เกี่ยวข้อง
ของกฎหมายด้านมนุษยธรรม

 คำานึงถึงว่า สภาวะของสันติภาพและความมั่นคงบนพื้นฐานของความ
เคารพอย่างเต็มที่ต่อความมุ่งประสงค์และหลักการท่ีอยู่ในกฎบัตรนั้น และการ
ให้ความยอมรับต่อตราสารทางด้านสิทธิมนุษยชนที่ใช้บังคับอยู่ เป็นสิ่งท่ีจำาเป็น
อย่างยิ่งยวดต่อการคุ้มครองเด็กอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงระหว่าง               
ความขัดแย้งกันด้วยอาวุธและการยึดครองของต่างชาติ

 ยอมรับ ความจำาเป็นเป็นพิเศษของเด็กเหล่านั้น ผู้ซึ่งอยู่ในภาวะอ่อนแอ
และล่อแหลมเป็นอย่างยิ่งต่อการถูกคัดเลือกหรือถูกใช้ในการสู้รบที่ขัดกับพิธีสาร
ฉบับนี้ เนื่องมาจากสถานะทางเศรษฐกิจ หรือสังคม หรือเพศของเด็กเหล่านั้น

 คำานึงถึง ความจำาเป็นที่จะต้องพิจารณาในเรื่องสาเหตุพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ของความเกี่ยวพันของเด็กในความขัดแย้งกันด้วย
อาวุธ
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 เชือ่มัน่ ในความจำาเปน็ทีจ่ะตอ้งสรา้งเสรมิความรว่มมอืระหวา่งประเทศ
ในการปฏบิตัติามพธิสีารฉบบันี ้รว่มทัง้การฟืน้ฟสูมรรถภาพทางรา่งกายและจติใจ 
และบูรณาการทางสังคมของเด็กที่เป็นเหยื่อของความขัดแย้งด้วยอาวุธ

 กระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาคม และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็ก 
และเดก็ทีเ่ปน็เหยือ่ในการเผยแพรโ่ครงการขอ้สนเทศและดา้นการศกึษาทีเ่กีย่วกบั 
การปฏิบัติตามพิธีสารนี้

ได้ตกลงกันดังนี้

ข้อ ๑
 รัฐภาคีทั้งหลายจะดำาเนินมาตรการที่สามารถกระทำาได้ ท้ังปวง 
เพื่อประกันว่า สมาชิกของกองทัพของตน ซึ่งอายุไม่ถึง ๑๘ ปี จะไม่มีส่วนร่วม
โดยตรงในการสู้รบ

ข้อ ๒
 รัฐภาคีทั้งหลายจะประกันว่า บุคคลที่อายุไม่ถึง ๑๘ ปี จะไม่ถูกคัดเลือก
โดยการบังคับให้เข้าร่วมในกองทัพของตน

ข้อ ๓
 ๑. รัฐภาคีทั้งหลายจะเพิ่มเกณฑ์อายุขั้นตำ่า สำาหรับการคัดเลือกบุคคล
โดยสมัครใจเพ่ือเข้าร่วมในกองทัพแห่งชาติของตนจากท่ีกำาหนดไว้ในข้อ ๓๘ 
วรรค ๓ ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก โดยคำานึงถึงหลักการที่อยู่ในข้อนั้น และ
โดยยอมรับว่า ภายใต้อนุสัญญาฯ บุคคลอายุตำ่ากว่า ๑๘ ปี จะได้รับการคุ้มครอง
เป็นพิเศษ
 ๒. รฐัภาคีแต่ละรัฐจะมอบคำาประกาศทีมี่ลกัษณะผกูพนัเมือ่ใหส้ตัยาบนั
หรือภาคยานุวัตติอ่พธิสีารฉบบันี ้ซึง่กำาหนดอายขุัน้ตำา่ทีร่ฐันัน้จะอนญุาตใหบุ้คคล
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รับการคัดเลือกโดยสมัครใจเข้าร่วมกองทัพแห่งชาติของตน และคำาอธิบายของ
การพิทักษ์ความปลอดภัยที่รัฐได้รับรองเพ่ือประกันว่าการคัดเลือกเช่นว่านั้น 
ไม่ได้เป็นการใช้กำาลังบังคับหรือเป็นการบีบคั้น
 ๓. รัฐภาคีทั้งหลายที่อนุญาตให้มีการคัดเลือกเข้าร่วมกองทัพแห่งชาติ
ของตนโดยสมัครใจด้วยเกณฑ์อายุตำ่ากว่า ๑๘ ปี จะคงไว้ซึ่งการพิทักษ์ความ
ปลอดภัยเพื่อประกันว่าอย่างน้อยที่สุด
  (ก) การคัดเลือกเช่นว่านั้นเป็นไปด้วยความสมัครใจอย่างแท้จริง
  (ข) การคดัเลอืกเชน่วา่นัน้ดำาเนนิไปดว้ยความยนิยอมของบดิา มารดา
ของบุคคลดังกล่าว หรือของผู้ปกครองตามกฎหมาย  ซึ่งได้รับการแจ้งข้อมูลแล้ว 
  (ค) บคุคลผูน้ัน้ไดร้บัแจง้ขอ้มลูอยา่งเตม็ท่ีถงึภาระหนา้ทีท่ีเ่ก่ียวขอ้ง
ในการปฏิบัติหน้าที่ทางทหารเช่นว่านั้น
  (ง) บคุคลผูน้ัน้ใหข้อ้พสิจูน์ทีเ่ชือ่ถอืได้เกีย่วกบัอายกุอ่นทีจ่ะไดร้บัให้
เข้าปฏิบัติหน้าที่ทางทหารของชาติ
 ๔. รัฐภาคีแต่ละรัฐอาจสร้างเสริมคำาประกาศของตนในเวลาใดๆ โดย
การแจ้งให้มีผลดังกล่าวต่อเลขาธิการสหประชาชาติ ผู้ซึ่งจะต้องแจ้งให้รัฐภาคี 
ทั้งปวงทราบ การแจ้งเช่นว่าให้มีผลในวันที่เลขาธิการสหประชาชาติได้รับการ
แจ้งนั้น
 ๕. ขอ้กำาหนดทีจ่ะเพิม่อายตุามวรรคที ่๑ ของขอ้นีไ้มใ่ชบ้งัคบักบัโรงเรยีน
ท่ีดำาเนินการโดย หรืออยู่ภายใต้การควบคุมของกองทัพของรัฐภาคีทั้งหลาย 
เพื่อให้เป็นไปตามข้อ ๒๘ และ ๒๙ ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

ข้อ ๔
 ๑. กลุ่มกองกำาลังติดอาวุธที่ไม่ใช่กองทัพของรัฐไม่ควรคัดเลือกหรือใช้
บุคคลที่อายุตำ่ากว่า ๑๘ ปี ในการสู้รบไม่ว่าภายใต้สภาวการณ์ใดๆ
 ๒. รัฐภาคีทั้งหลายจะต้องดำาเนินมาตรการท้ังปวงท่ีสามารถกระทำาได้ 
เพื่อป้องกันการคัดเลือกและการใช้เช่นว่าน้ัน รวมทั้งการรับรองมาตรการทาง
กฎหมายที่จำาเป็นที่จะห้ามและกำาหนดให้การกระทำาเช่นว่าเป็นความผิดอาญา
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 ๓. การบังคับใช้ข้อนี้จะไม่กระทบต่อสถานะทางกฎหมายของฝ่ายใด 
ในความขัดแย้งกันด้วยอาวุธ

ข้อ ๕
 ไม่มีสิ่งใดในพิธีสารฉบับนี้ที่จะได้รับการพิจารณาตีความเป็นการห้ามใช้ 
ข้อบทในกฎหมายของรัฐภาคีหรือในตราสารระหว่างประเทศ และกฎหมาย
ระหว่างประเทศว่าด้วยมนุษยธรรมที่เอื้อต่อการบรรลุซึ่งสิทธิเด็กที่มากกว่า

ข้อ ๖
 ๑. รัฐภาคีแต่ละรัฐจะดำาเนินมาตรการทั้งปวงท่ีจำาเป็นทางกฎหมาย 
ทางการบริหารและมาตรการอื่นๆ เพื่อประกันการปฏิบัติตามและการใช้บังคับที่
มีประสิทธิภาพของข้อบทของพิธีสารนี้ภายในขอบเขตอำานาจของตน
 ๒. รัฐภาคีทั้งหลายจะดำาเนินการที่จะทำาให้หลักการและข้อบทของ
พิธสีารนีเ้ป็นท่ีรบัทราบโดยกวา้งขวาง และได้รบัการสง่เสรมิโดยวธิกีารท่ีเหมาะสม 
แก่ผู้ใหญ่และเด็กเช่นเดียวกัน
 ๓. รัฐภาคีทั้งหลายจะดำาเนินมาตรการทั้งปวงท่ีสามารถจะกระทำาได้ 
เพื่อประกันว่า บุคคลภายใต้เขตอำานาจของตนซึ่งได้รับการคัดเลือกหรือถูกใช้ใน
การสู้รบที่ขัดกับพิธีสารฉบับนี้ จะได้รับการสลายกำาลังไปหรือมิฉะนั้นจะได้รับ
การปลดประจำาการ ในกรณีจำาเป็นรัฐภาคีทั้งหลายจะให้ความช่วยเหลือท้ังปวง
ที่เหมาะสมแก่บุคคลเช่นว่านั้น สำาหรับการฟื้นฟูทางร่างกายและจิตใจ และการ 
กลับคืนสู่สังคมของบุคคลเหล่านั้น

ข้อ ๗
 ๑. รฐัภาคีทัง้หลายจะรว่มมอืในการปฏบิติัตามพธิสีารฉบบันี ้ รวมทัง้ใน
การป้องกันกิจกรรมใดๆ ที่ขัดต่อพิธีสาร และร่วมมือในการฟื้นฟูและการกลับคืน 
สูส่งัคมของบคุคลซึง่เป็นเหยือ่ของการกระทำาทีข่ดัต่อพธิสีาร รวมทัง้โดยผา่นความ
ร่วมมอืดา้นวชิาการและความชว่ยเหลอืทางด้านการเงนิ ความชว่ยเหลอืและความ
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ร่วมมอืเชน่วา่นัน้จะดำาเนนิการโดยการหารอืกบัรฐัภาคทีัง้หลายท่ีมสีว่นเกีย่วข้อง
และองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
 ๒. รัฐภาคีทั้งหลายที่อยู่ในฐานะที่จะดำาเนินการดังกล่าว จะต้องให้
ความช่วยเหลือเช่นว่านั้นโดยผ่านโครงการที่มีอยู่ในระดับพหุภาคี ทวิภาคี หรือ 
โครงการอืน่ๆ หรอืนอกเหนือจากสิง่อืน่โดยผา่นกองทนุบรจิาค โดยสมัครใจทีจ่ดัตัง้ 
ขึ้นตามกฎของสมัชชาสหประชาชาติ

ข้อ ๘
 ๑. รัฐภาคีแต่ละรัฐจะต้องเสนอรายงานต่อคณะกรรมการว่าด้วย
สิทธิเด็กภายในสองปีหลังจากการมีผลใช้บังคับของพิธีสารฉบับนี้ต่อรัฐภาคีนั้น 
โดยให้ข้อสนเทศที่ครบถ้วนว่าด้วยมาตรการที่รัฐได้ดำาเนินการเพื่อปฏิบัติตาม 
ข้อบทของพิธีสาร รวมทั้งมาตรการที่ดำาเนินการเพื่อปฏิบัติตามข้อบทว่าด้วยการ
มีส่วนร่วมและการคัดเลือก
 ๒. ภายหลังการเสนอรายงานที่ครบถ้วน รัฐภาคีแต่ละรัฐจะรวบรวมไว ้
ในรายงานทีร่ฐัไดเ้สนอตอ่คณะกรรมการวา่ดว้ยสทิธเิดก็ตามข้อ ๔๔ ของอนสุญัญาฯ 
ซ่ึงขอ้สนเทศเพิม่เตมิใดๆ ทีเ่กีย่วกบัการปฏบิติัตามพธิสีาร รฐัภาคอีืน่ๆ ของพธิสีาร
จะเสนอรายงานทุกๆ ห้าปี
 ๓. คณะกรรมการว่าด้วยสิทธิเด็กอาจร้องขอข้อสนเทศเพิ่มเติมจาก 
รัฐภาคีทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามพิธีสารนี้

ข้อ ๙
 ๑. พธิสีารนีเ้ปดิให้มกีารลงนามโดยรฐัใด ทีเ่ปน็ภาคอีนสุญัญาฯ หรอืได้
ลงนามในอนุสัญญาฯ
 ๒. พิธสีารฉบบันีต้้องได้รบัการใหส้ตัยาบนัและเปิดใหม้กีารภาคยานวุติั
โดยรัฐใดๆ สัตยาบันสารหรือภาคยานุวัติสารจะเก็บรักษาไว้กับเลขาธิการ
สหประชาชาติ
 ๓. เลขาธกิารสหประชาชาตใินฐานะผูเ้กบ็รกัษาสนธสิญัญาและพธิสีาร 
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จะต้องแจ้งตราสารของคำาประกาศตามข้อ ๓ แต่ละฉบับให้รัฐภาคีทั้งปวงของ 
อนุสัญญาฯ และรัฐทั้งปวงที่ได้ลงนามอนุสัญญาฯ ทราบ

ข้อ ๑๐
 ๑. พิธีสารฉบับนี้จะมีผลใช้บังคับสามเดือนภายหลังการมอบสัตยาบัน
สารหรือภาคยานุวัติสารฉบับที่สิบ
 ๒. สำาหรบัรฐัภาคแีต่ละรัฐทีใ่หสั้ตยาบันหรือภาคยานวุตัติอ่พธิสีารฉบบันี ้
ภายหลังการมผีลใช้บังคบัของพธิสีาร พธิสีารนีจ้ะมผีลใชบ้งัคบัหนึง่เดอืนหลงัจาก
วันที่มอบสัตยาบันสารหรือภาคยานุวัติสารของรัฐนั้น

ข้อ ๑๑
 ๑. รัฐภาคีใดอาจถอนตัวจากพิธีสารนี้ได้ในทุกเวลาโดยการแจ้งเป็น 
ลายลักษณ์อักษรไปยังเลขาธิการสหประชาชาติ ผู้ซึ่งจะต้องแจ้งให้รัฐภาคีอื่นๆ 
ของอนุสัญญาฯ และรัฐทั้งปวงที่ได้ลงนามในอนุสัญญาฯ ทราบภายหลังจากน้ัน 
การถอนตัวจะมีผลหนึ่งปีหลังจากวันที่เลขาธิการฯ ได้รับการแจ้ง อย่างไรก็ตาม 
หากภายในเวลาที่จะพ้นกำาหนดหนึ่งปีนั้น รัฐภาคีที่ถอนตัวนั้นได้เข้าร่วมในความ
ขัดแย้งกันด้วยอาวุธ การถอนตัวจะไม่มีผลก่อนการสิ้นสุดของความขัดแย้งกัน
ด้วยอาวุธนั้น
 ๒. การถอนตัวเช่นว่านั้นจะไม่มีผลเป็นการปลดปล่อยรัฐภาคีจาก
พันธกรณีภายใต้พิธีสารฉบับนี้ ในกรณีที่มีการกระทำาใดๆ เกิดขึ้นก่อนวันที่ 
การถอนตัวจะมีผล ทั้งการถอนตัวเช่นว่าจะไม่มีผลกระทบในทางใดต่อการ
พิจารณาที่ยังคงดำาเนินอยู่ในเร่ืองใดที่อยู่ภายใต้การพิจารณาของคณะกรรมการ
ว่าด้วยสิทธิเด็กแล้วก่อนวันที่การถอนตัวจะมีผล

ข้อ ๑๒
 ๑. รัฐภาคีใดอาจเสนอข้อแก้ไข และยื่นต่อเลขาธิการสหประชาชาติ  
จากน้ันเลขาธิการฯ จะต้องส่งข้อแก้ไขที่เสนอมาแก่รัฐภาคีทั้งหลาย พร้อมกับ
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คำาร้องขอที่ให้รัฐภาคีระบุว่า รัฐภาคีน้ันเห็นชอบให้จัดการประชุมของรัฐภาคี 
เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิจารณาและลงคะแนนเสียงต่อข้อเสนอนั้นหรือไม่ 
ในกรณทีีภ่ายในสีเ่ดือนนับจากวันทีไ่ด้แจ้งขอ้เสนอเช่นวา่นัน้ มรีฐัภาคจีำานวนอยา่ง
นอ้ยทีส่ดุหนึง่ในสามเหน็ชอบกบัการจัดประชมุเช่นวา่นัน้ เลขาธกิารสหประชาชาติ
จะจัดใหม้กีารประชมุภายใต้การอปุถมัภข์องสหประชาชาต ิข้อแกไ้ขใดๆ ทีร่บัรอง
โดยรัฐภาคีส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมและลงคะแนนเสียงในที่ประชุมจะต้องเสนอต่อ
สมัชชาสหประชาชาติเพื่อให้ความเห็นชอบ
 ๒. ข้อแก้ไขที่ได้รับการรับรองตามวรรคที่ ๑ ของข้อนี้  จะมีผลบังคับ
ใช้เมื่อได้รับความเห็นชอบโดยสมัชชาสหประชาชาติ และได้รับการยอมรับด้วย
คะแนนเสียงข้างมากจำานวนสองในสามของรัฐภาคี
 ๓. เมื่อข้อแก้ไขมีผลบังคับใช้ ข้อแก้ไขนี้จะมีผลผูกพันแก่รัฐภาคี 
ทัง้หลายทีใ่หก้ารยอมรับ รัฐภาคีอืน่จะยงัคงผกูพันตามข้อบทของพธิสีารฉบับนีแ้ละ 
ข้อแก้ไขอื่นๆ ก่อนหน้านั้นที่รัฐภาคีเหล่านั้นได้ยอมรับแล้ว

ข้อ ๑๓
 ๑. พิธีสารฉบับนี้ ซึ่งตัวบทภาษาอาหรับ จีน อังกฤษ ฝรั่งเศส รัสเซีย 
และสเปน มีความถูกต้อง เท่าเทียมกัน จะเก็บรักษาไว้ ณ หอเก็บเอกสารของ
สหประชาชาติ
 ๒. เลขาธิการสหประชาชาติจะจัดส่งสำาเนารับรองถูกต้องของพิธีสาร
ฉบบันีใ้หแ้กร่ฐัภาคีทัง้ปวงของอนุสญัญาฯ และรฐัทัง้ปวงท่ีไดล้งนามในอนสุญัญาฯ



คู่มือนักจัดรายการวิทยุ : ภาวะวิกฤต และแนวทางการดูแลสุขภาพจิตเด็ก
ภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้108

 บรรณานุกรม

กระทรวงการต่างประเทศไทย. ไม่ปรากฏปีที่เผยแพร่. อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก. 

 ค้นวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘. จาก http://www.mfa.go.th/

 humanrights/images/stories/crct.pdf

ยูนิเซฟ ประเทศไทย. ไม่ปรากฏปีที่เผยแพร่. อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (CRC).

 ค้นวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘. จาก http://www.unicef.org/thailand/

 tha/overview_5954.html

สำานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ.

 ๒๐๐๓. อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก และพิธีสารเลือกรับฯ.

 ค้นวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘. จาก http://www.opp.go.th/

 information_newsdetail.php?Page=1&id=1082&category=4


