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๔๒
๔๓
๔๕
๔๖
๔๙
๕๕
๘๕
๙๙
๑๐๘

         ส่วนที่  

๑

บทวิทยุเกี่ยวกับภาวะวิกฤต
และแนวทางการดูแลสุขภาพจิตเด็ก

                                 เรื่องที่

๑

ภาวะวิกฤต คืออะไร
คุณผู้ฟังครับ/ค่ะ ภาวะวิกฤตหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Crisis คือ
เหตุการณ์ ปรากฏการณ์ หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน ทำ�ให้เกิด
ผลกระทบอย่างรุนแรงต่อบุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคม จนถึงประเทศชาติ
การฟื้ น ฟู จ ากภาวะวิ ก ฤตจำ � เป็ น ต้ อ งได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จากหลายภาคส่ ว น
เพื่อแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้น สำ�หรับภาวะวิกฤต แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท
ประกอบด้วย
๑) ภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เป็นภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้น
ด้วยตัวของมันเองตามธรรมชาติ ไม่ได้มาจากการกระทำ�หรือนํา้ มือของมนุษย์ เช่น
อุทกภัย วาตภัย โคลนถล่ม ไฟป่า แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด สึนามิ โรคระบาด ฯลฯ
๒) ภาวะวิกฤตทีเ่ กิดจากการกระทำ�ของมนุษย์ เป็นภาวะวิกฤตทีม่ นุษย์
เป็นผู้กระทำ�ขึ้น เช่น สงคราม การก่อการร้าย การก่อวินาศกรรม สารเคมีรั่วไหล
การลอบวางเพลิง ฯลฯ สำ�หรับเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่
เกิดขึน้ มาตัง้ แต่ พ.ศ. ๒๕๔๗ จัดเป็นภาวะวิกฤตหรือภัยพิบตั ทิ เี่ กิดขึน้ จากการกระ
ทำ�ของมนุษย์
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เรื่องที่

๒

ในช่วงชีวิตของคนเรามีโอกาสเผชิญหน้า�
กับภาวะวิกฤตหรือภัยพิบัติหรือไม่

คุณผู้ฟังครับ/ค่ะ สถานการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และ
วัฒนธรรมในปัจจุบันค่อนข้างมีความซับซ้อน และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ภาวะวิกฤตหรือภัยพิบัติเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นฉับพลัน การที่เราอาศัยอยู่ในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ซึ่ ง เป็ น พื้ น ที่ ที่ มี ก ารต่ อ สู้ กั น ด้ ว ยอาวุ ธ ที่ เ กิ ด ขึ้ น มาตั้ ง แต่
พ.ศ. ๒๕๔๗ และโดยเฉลี่ยแต่ละวันจะเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้น ๒-๓
ครั้ง ส่วนการเกิดวินาศกรรมที่ผู้ก่อเหตุมุ่งทำ�ลายระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
เช่น ไฟฟ้า ระบบการโทรคมนาคม ฯลฯ รวมถึงพื้นที่สาธารณะต่างๆ เช่น ร้านค้า
ตลาด แหล่งชุมนุมชน ฯลฯ โดยผูก้ อ่ ความไม่สงบพยายามสร้างความหวาดวิตกและ
ผลกระทบให้เกิดแก่ประชาชน เหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นเป็นประจำ� และคาด
การณ์ลว่ งหน้าได้ยาก ดังนัน้ ทุกคนจึงมีโอกาสเผชิญกับสถานการณ์วกิ ฤตทีเ่ กิดขึน้
คุณผูฟ้ งั ครับ/ค่ะ การประสบภาวะวิกฤติ เราแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ
๑) การประสบเหตุโดยตรง คือ เป็นผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ เสียชีวิต หรือมีทรัพย์สิน
เสียหาย และ ๒) การประสบเหตุโดยอ้อม คือ ผูท้ ไี่ มได้อยูใ่ กล้ชดิ หรือประสบเหตุ
วิกฤติโดยตรง แต่กไ็ ด้รบั ผลกระทบทางใดทางหนึง่ จากภาวะวิกฤตทีเ่ กิดขึน้ ด้วย เช่น
การได้ยนิ เสียงระเบิดแล้วทำ�ให้เกิดความหวาดวิตก การไม่สามารถเดินทางสัญจร
ไปมาตามปกติ มีลูกหลานหรือญาติพี่น้องอยู่ในเหตุการณ์หรือประสบเหตุภาวะ
วิกฤตจนก่อให้เกิดความกังวล มีการตรวจค้นมากกว่าปกติท�ำ ให้รถติดจำ�นวนมาก
การไม่สามารถใช้บริการระบบสาธารณูปโภคทัง้ นํา้ ประปา ไฟฟ้าเหมือนเดิม ฯลฯ
สิง่ เหล่านีเ้ ป็นผลกระทบทางอ้อมทีพ่ อ่ แม่ผปู้ กครอง ผูใ้ กล้ชดิ กับเด็ก ครูอาจารย์ และ
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บุคคลทัว่ ไปมีโอกาสเผชิญหน้ากับภาวะวิกฤตได้ในช่วงชีวติ ของตนเอง การคิดหรือ
มัน่ ใจว่าตนเองจะไม่มโี อกาสเผชิญกับภาวะวิกฤต จึงเป็นความเข้าใจทีค่ วรเปลีย่ น
ความคิดหรือทัศนคติ เพราะไม่เช่นนั้น เราอาจไม่ได้มีการเตรียมความพร้อมทาง
ด้านจิตใจให้เข้มแข็งที่จะเผชิญกับวิกฤตล่วงหน้า เมื่อต้องประสบภาวะวิกฤตจริง
ผู้ประสบเหตุอาจจะได้รับผลกระทบทางด้านจิตใจมากกว่าคนอื่น นั่นเป็นเพราะ
เราไม่ได้เตรียมจิตใจให้พร้อมรับกับสถานการณ์พลิกผันของชีวิต
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เรื่องที่

๓

เมื่อทุกคนมีโอกาสเผชิญกับภาวะวิกฤต
เราควรเตรียมตัวอย่างไร

คุณผู้ฟังครับ/ค่ะ เป็นที่ทราบกันดีว่า ในช่วงชีวิตของคนเราอาจมีโอกาส
ที่จะเผชิญกับภาวะวิกฤต ดังนั้นเมื่อต้องเผชิญกับภาวะวิกฤต แนวปฏิบัติที่ทุกคน
ควรจดจำ� และฝึกเป็นนิสัย คือ
๑) การตั้งสติ หมายถึง การระลึกได้ นึกได้ ความไม่เผลอ ฉุกคิดขึ้นได้
เช่น การรู้ว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหน เราได้รับบาดเจ็บตรงไหนบ้าง จะออกจาก
สถานการณ์วกิ ฤตนีไ้ ด้อย่างไร หรือมีขอ้ ปฏิบตั ิ มีขนั้ ตอนอย่างไรบ้าง ควรโทรศัพท์
ขอความช่วยเหลือจากใครหรือหน่วยงานใด ฯลฯ นี่เป็นสิ่งที่ต้องระลึกได้ หากเรา
ขาดสติก็ไม่สามารถจดจำ�ขั้นตอน หรือรายละเอียดต่างๆ ได้
๒) การคุมจิตใจตนเองให้มั่นคง คือ การไม่แสดงอาการตกใจจนไม่
สามารถควบคุมตัวเองได้ และรู้ว่าเราจะควบคุมตนเองอย่างไร เช่น การหายใจ
เข้าออกลึกๆ ช้าๆ การพยายามนึกถึงสิง่ ทีเ่ ราเคารพนับถือเพือ่ ยึดเหนีย่ วจิตใจของ
ตนเองให้เข้มแข็ง ฯลฯ เพือ่ ทีเ่ ราจะได้พร้อมสำ�หรับการเผชิญกับสถานการณ์ตา่ งๆ ที่
อาจจะเกิดขึน้ ตามมาได้อกี ผูป้ ระสบเหตุบางคน สามารถให้ความช่วยเหลือผูอ้ นื่ ทีม่ ี
อาการหนักกว่าตนเองได้ นัน่ เพราะเขาสามารถควบคุมจิตใจของตนเองให้มนั่ คงได้
๓) การตรวจสอบตัวเอง คือ การสำ�รวจตัวเองว่า เรายังสามารถช่วย
เหลือ หรือดูแลตัวเองได้หรือไม่ ได้รับบาดเจ็บส่วนใดบ้าง หรือจำ�เป็นต้องได้รับ
ความช่วยเหลือจากใคร ควรติดต่อญาติพี่น้องคนใด เพราะบางคนอาจจะห่วงคน
ใกล้ชิดตัวเองก่อน จนลืมบาดแผลหรือความเจ็บปวดที่ตนเองได้รับ ทั้งที่อาจเป็น
ผู้ที่มีอาการหนักกว่าคนอื่น
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๔) การตรวจสอบผูใ้ กล้ชดิ เมือ่ เกิดภาวะวิกฤตขึน้ หลายคนอาจหลงลืม
บุคคลที่อยู่ภายใต้การดูแลของตนเอง เช่น ลูก หลาน ฯลฯ เมื่อตั้งสติและควบคุม
จิตใจให้เข้มแข็ง และตรวจสอบตัวเองแล้ว ก็ต้องมีการตรวจสอบผู้ที่อยู่ภายใต้
การดูแลของเราด้วย ตัง้ แต่การสำ�รวจสภาพร่างกาย สภาพจิตใจ ว่าบุคคลดังกล่าว
ได้รับบาดเจ็บหรือไม่ เคลื่อนไหวได้ด้วยตัวเองมากน้อยเพียงใด หรือกำ�ลังอยู่ใน
อาการตกใจ หวาดกลัว ซึ่งเราอาจช่วยเหลือเบื้องต้นด้วยการกอด สัมผัส หรือ
ปลอบใจ
๕) การมองหาสถานทีป่ ลอดภัย คือ การนำ�เอาตัวเองและผูท้ อี่ ยูภ่ ายใต้
การดูแลของเราออกไปจากภาวะวิกฤต โดยต้องออกไปยังสถานที่ปลอดภัย เช่น
พืน้ ทีโ่ ล่งแจ้ง ไม่อยูใ่ กล้กบั ถังขยะ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ หรือวัตถุทไี่ ม่คนุ้ เคย ฯลฯ
คุณผู้ฟังครับ/ค่ะ แนวทาง ๕ ข้อดังกล่าว เป็นขั้นตอนที่ทุกคนควรจดจำ�
ไว้เสมอ หรืออาจหาโอกาสเข้าร่วมการฝึกอบรมกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิด
ความเคยชินและมีทักษะที่ดีที่จะเผชิญกับภาวะวิกฤต

คู่มือนักจัดรายการวิทยุ : ภาวะวิกฤต และแนวทางการดูแลสุขภาพจิตเด็ก

ภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

15

เรื่องที่

๔

มีข้อมูลจำ�เป็นอะไรบ้างที่ควรจดจำ�

เมื่อต้องโทรศัพท์ไปขอความช่วยเหลือจากสายด่วน
คุณผูฟ้ งั ครับ/ค่ะ เมือ่ อยูใ่ นภาวะวิกฤต ทุกคนสามารถขอความช่วยเหลือ
จากหน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบได้ โ ดยตรง ทุ ก คนควรจดหรื อ บั น ทึ ก หมายเลข
โทรศัพท์ของหน่วยงานต่างๆ ไว้ในโทรศัพท์มือถือของตนเอง เพราะบ่อยครั้งที่
เมื่อเผชิญกับภาวะวิกฤต ผู้ประสบภาวะวิกฤตหลายคนมักจะหลงลืมหมายเลข
โทรศัพท์ดังกล่าว ประกอบด้วย ๑) สายด่วน ๑๖๖๙ ของสถาบันการแพทย์
ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) หมายเลขนี้ท่านสามารถขอความช่วยเหลือได้ทันที
สายด่วน ๑๖๖๙ จะมีศนู ย์ตงั้ อยูใ่ นระดับท้องถิน่ ๒) เหตุดว่ น เหตุรา้ ย โทรแจ้ง ๑๙๑
เป็นหมายเลขสำ�หรับการแจ้งเบาะแสอาชญากรรม ยาเสพติด อุบัติเหตุ หรือขอ
ความช่วยเหลือเมือ่ รูส้ กึ ว่าตนเองตกอยูใ่ นอันตราย เหตุดว่ น เหตุรา้ ย โทรแจ้ง ๑๙๑
มีศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน บริการตลอด ๒๔ ชั่วโมง
สำ�หรับข้อมูลที่จำ�เป็นสำ�หรับการแจ้งแก่ผู้รับแจ้งเหตุของหมายเลขดัง
กล่าว ประกอบด้วย
- ชื่อ นามสกุลของตนเอง
- ต้องรู้ว่าเราอยู่ ณ ที่ใด หากไม่ทราบอาจจะสังเกตจากชื่ออาคาร
บริษัท หรือจุดสังเกตที่สามารถสังเกตเห็นได้ง่าย หรือถนนที่เราอยู่
- เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น และตัวเราได้รับผลกระทบอย่างไรบ้าง
- มีใครประสบเหตุภาวะวิกฤตกับตัวเราบ้าง มีจ�ำ นวนมากน้อยเพียงใด
คุณผูฟ้ งั ครับ/ค่ะ แม้จะเป็นข้อมูลพืน้ ฐานเกีย่ วกับตัวเราโดยตรง แต่เมือ่ อยู่
ในภาวะวิกฤต บางคนอาจตกใจ ลืมแม้กระทัง่ ชือ่ นามสกุล หรือบ้านเลขทีข่ องตนเอง
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๕

การดูแลสุขภาพจิตเด็กที่ได้รับผลกระทบ
จากเหตุการณ์ความไม่สงบควรปฏิบัติอย่างไร

คุณผู้ฟังครับ/ค่ะ เมื่อมีเด็กได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
พ่ อ แม่ ผู้ ป กครอง ครู อ าจารย์ และผู้ ที่ ดู แ ลเด็ ก มี ค วามจำ � เป็ น จะต้ อ งสั ง เกต
พฤติกรรมของเด็กภายใต้การดูแลของเรา ว่าเด็กมีพฤติกรรมที่แตกต่างไปจาก
ช่วงก่อนเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบหรือไม่ เช่น ก่อนเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบ
เด็กอาจร่าเริง วิง่ เล่น สนุกสนาน แต่พอหลังเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบเด็กมีอาการ
นิ่งเงียบ เก็บตัว ซึมเศร้า ไม่สุงสิงกับใคร กินไม่ได้ นอนไม่หลับ ติดแม่ หรืองอแง
มากกว่าปกติ ฯลฯ พฤติกรรมดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า เด็กได้รับผลกระทบทาง
ด้านจิตใจจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
คุณผู้ฟังครับ/ค่ะ พฤติกรรมดังกล่าว สามารถเกิดขึ้นกับเด็กที่ได้รับ
ผลกระทบโดยตรง และเด็กที่ได้รับผลกระทบโดยอ้อมก็ได้ หากพบพฤติกรรม
ดั ง กล่ า ว พ่ อ แม่ ผู้ ป กครอง ครู อ าจารย์ และผู้ ที่ ดู แ ลเด็ ก จำ � เป็ น จะต้ อ ง
ให้ ค วามสำ � คั ญ ไม่ ค วรปล่ อ ยปละละเลย ควรหาแนวทางแก้ ไขพฤติ ก รรม
ดั ง กล่ า วด้ ว ยการพาเด็ ก ไปพบแพทย์ ที่ โรงพยาบาลใกล้ บ้ า น เพื่ อ ปรึ ก ษา
ว่ า อาการของเด็ ก ภายใต้ ก ารดู แ ลของท่ า นได้ รั บ ผลกระทบทางด้ า นจิ ต ใจ
มากน้ อ ยเพี ย งใด โดยท่ า นสามารถโทรศั พ ท์ ข อรั บ คำ � ปรึ ก ษาเบื้ อ งต้ น
ได้ที่ สายด่วนสุขภาพจิต ๑๖๖๗ หรือ ๑๓๒๓ ซึ่งจะมีจิตแพทย์ พยาบาลจิตเวช
และผู้เชี่ยวชาญให้คำ�ปรึกษาผ่านทางโทรศัพท์ โดยสายด่วนดังกล่าวให้บริการ
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
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เรื่องที่

๖

เด็กแต่ละช่วงวัยได้รับผลกระทบ

จากเหตุการณ์ความไม่สงบแตกต่างกันอย่างไร
คุณผูฟ้ งั ครับ/ค่ะ เราสามารถแบ่งลักษณะทางสุขภาพจิตของเด็กออกเป็น
๓ ช่วงวัย ประกอบด้วย ช่วงวัยแรกเกิด - ๕ ขวบ ช่วงวัย ๖ - ๑๑ ปี และช่วงวัย
๑๒ - ๑๗ ปี โดยเด็กแต่ละช่วงวัยจะแสดงอาการบาดแผลทางจิตใจทีแ่ ตกต่างกัน ดังนี้
ช่วงวัยแรกเกิด - ๕ ขวบ เด็กจะแสดงอาการกลัวเมือ่ ต้องแยกจากพ่อแม่
ติดแม่มาก งอแง ไม่ยอมห่าง ร้องไห้ คราํ่ ครวญ ไม่ยอมอยูค่ นเดียว กรีดร้องเสียงดัง
ช็อก ลนลาน หรือวิง่ ไปมาสะเปะสะปะไม่มจี ดุ หมาย สีหน้าแสดงความรูส้ กึ หวาดกลัว
ตื่นตระหนก มีอาการถดถอยแบบเด็กๆ คือ การกัดหรือดูดนิ้ว ปัสสาวะรดที่นอน
ต้องการให้พ่อแม่ช่วยเหลือมากขึ้น ทั้งที่ก่อนหน้านี้เด็กสามารถช่วยเหลือตนเอง
ได้บ้าง เด็กวัยนี้อาจไม่สามารถบอกเล่าอาการบาดแผลทางจิตใจของตนเองได้
ช่วงวัย ๖ - ๑๑ ปี เด็กจะมีอาการ หรือพฤติกรรมทีช่ ดั เจน ทัง้ การก่อกวน
ก้าวร้าว ไม่มีสมาธิ ฝันร้าย มีปัญหาด้านการนอน ไม่ยอมไปโรงเรียน หงุดหงิด
ระเบิดอารมณ์ง่าย มีปัญหากับพี่น้อง มีการชกต่อยกัน ก้าวร้าวมากขึ้น ทั้งที่ก่อน
หน้านี้เด็กวัยนี้อาจไม่เคยมีพฤติกรรมลักษณะแบบนี้มาก่อน พ่อแม่ผู้ปกครองจะ
ต้องคอยช่วย คอยดูแล และสังเกตอย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง
ช่วงวัย ๑๒ - ๑๗ ปี เด็กวัยนีม้ กั มีอาการคล้ายกับผูใ้ หญ่ คือ การนึกภาพ
การเห็นภาพเกิดขึน้ มาซาํ้ ๆ แม้วา่ เหตุการณ์จะผ่านไปแล้ว แต่เมือ่ ถามถึงเหตุการณ์
นั้นขึ้นมาอีก เด็กวัยนี้อาจบอกว่า ยังเห็นภาพเหตุการณ์ หรือภาพที่บุคคลใน
ครอบครัวถูกทำ�ร้ายหรือได้รับบาดเจ็บ เด็กอาจมีอาการเฉื่อยชา ฝันร้าย มึนงง
สับสน หรือหลีกเลี่ยงสถานที่ที่เคยเกิดเหตุการณ์นั้น เช่น ไม่กล้าผ่านหน้าโรง
พยาบาลที่ตนเองเคยประสบเหตุ ฯลฯ เพราะกลัวว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ซํ้าขึ้น
อีก ดังนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองจึงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเช่นกัน
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๗

วัยเด็กเป็นวัยที่ลืมบาดแผลทางจิตใจ�
ได้ง่ายจริงหรือไม่
คุณผูฟ้ งั ครับ/ค่ะ เรามักเคยได้ยนิ คำ�กล่าวของผูใ้ หญ่ทวี่ า่ “ไม่เป็นไรหรอก
เดี๋ยวเด็กก็ลืมไปเอง” คำ�พูดดังกล่าวอาจมีส่วนจริงอยู่บ้าง แต่ไม่เป็นความจริง
ทัง้ หมด เพราะการทีเ่ ด็กไม่ได้พดู หรือไม่แสดงออกให้ผใู้ หญ่เห็นหรือรับรูบ้ าดแผล
ทางจิตใจที่พวกเขาได้รับจากภาวะวิกฤตที่พวกเขาเผชิญ ไม่ได้หมายความว่า
เด็กไม่รู้สึก ไม่รับรู้ผลกระทบที่พวกเขาได้รับ แต่ความจริงแล้ว เด็กรู้สึก รับรู้ และ
เข้าใจทุกอย่างทีเ่ กิดขึน้ กับตัวเขาเอง เด็กบางคนอาจแสดงพฤติกรรมให้เห็นตอนที่
พวกเขาโตขึ้นก็ได้ ผู้ปกครองจึงต้องเฝ้าระวังสุขภาพจิตของเด็กตั้งแต่วัยเด็ก
โดยเฉพาะเด็กช่วงวัยแรกเกิด - ๕ ขวบ เพราะเด็กกลุ่มนี้ไม่สามารถบอกได้ว่า
พวกเขาคิดหรือรูส้ กึ อย่างไร แต่ผปู้ กครองจะต้องสังเกตจากพฤติกรรมของเด็ก เช่น
เด็กมีอาการฝันร้าย ปัสสาวะรดที่นอน ร้องไห้งอแง ฯลฯ หรือไม่
คุณผู้ฟังครับ/ค่ะ พ่อแม่ผู้ปกครองอาจรู้สึกเป็นห่วง แต่ไม่เข้าใจว่าทำ�ไม
เด็กจึงมีอาการดังกล่าว พ่อแม่ผู้ปกครองหลายคนอาจเคยพบอาการที่ว่า ลูกของ
ตนเองโตแล้ว แต่ท�ำ ไมยังปัสสาวะรดทีน่ อนอยู่ หากไม่เข้าใจก็อาจจะดุดา่ ว่ากล่าว
หรือลงโทษเด็ก ทั้งที่สาเหตุอาจเกิดมาจากความวิตกกังวล หรือปัญหาด้าน
สุขภาพจิตที่พวกเขาเคยประสบภาวะวิกฤตมาก็ได้ ดังนั้น วิธีการที่ดีที่สุด คือ
การปรึกษานักจิตวิทยา หรือจิตแพทย์ตามสถานพยาบาลใกล้บา้ น เพือ่ จะได้รสู้ าเหตุ
และความรุนแรงของอาการเหล่านัน้ ผูป้ กครองจะได้ทราบวิธกี ารรักษาหรือแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นตรงกับปัญหาที่เด็กประสบ
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๘

หากเด็กไม่ได้รับการเยียวยา

เพื่อแก้ไขบาดแผลทางจิตใจจะเกิดผลกระทบอย่างไร
คุณผูฟ้ งั ครับ/ค่ะ ผลกระทบจากการมีบาดแผลทางจิตใจของเด็ก มีหลาย
ประการ ประกอบด้วย ผลกระทบต่อพัฒนาการทางสมอง เด็กมีอาการสมาธิสั้น
ตัดสินใจไม่ดี ไม่มสี มาธิเรียนหนังสือ ทำ�หรือเข้าร่วมกิจกรรมน้อยลง รูส้ กึ ขาดความ
สนใจในการเรียน ล้มเหลวในการเรียน เมือ่ เกิดภาวะแบบนีบ้ อ่ ยมากขึน้ เด็กจะรูส้ กึ ว่า
ตนเองไม่มีคุณค่า และจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาบุคลิกภาพ และอารมณ์ใน
อนาคต
พ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูอาจารย์ และผูท้ ดี่ แู ลเด็กต้องคอยสังเกตพฤติกรรม
ที่เกิดขึ้นกับเด็กที่ตนเองดูแลอยู่ว่า เด็กสามารถปรับตัวกับสถานการณ์ที่เขากำ�ลัง
เผชิญอยู่ได้หรือไม่ พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ และผู้ที่ดูแลเด็กควรสังเกต
พฤติกรรมก่อนและหลังจากทีเ่ ด็กได้รบั ผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบหรือ
ภาวะวิกฤต โดยก่อนเกิดเหตุการณ์เด็กอาจปรับตัวได้ เข้ากับเพื่อนได้ดี แต่หลัง
เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบแล้ว เด็กมีอาการเปลี่ยนไป คือ เก็บตัว ไม่เข้าสังคม
ก้าวร้าว หุนหันพลันแล่น ควบคุมตัวเองได้ไม่ดี พ่อแม่ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ และ
ผูท้ ดี่ แู ลเด็ก จึงต้องเฝ้าระวังเด็กทีม่ พี ฤติกรรมลักษณะดังกล่าว ซึง่ อาจต้องใช้เวลา
ในการสังเกต เพราะเราอาจไม่ทราบว่าเด็กได้รบั บาดแผลทางจิตใจมากน้อยเพียงใด
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๙

พฤติกรรมลักษณะใดที่เข้าข่าย
ว่าเด็กมีบาดแผลทางจิตใจรุนแรง
คุณผูฟ้ งั ครับ/ค่ะ พฤติกรรมทีอ่ าจเข้าข่ายว่าเด็กอาจมีบาดแผลทางจิตใจ
รุนแรง ประกอบด้วย อาการซึมผิดปกติ มีพฤติกรรมก้าวร้าว ติดแม่ งอแง ติดผูใ้ หญ่
แยกตัว ฝันร้าย หรือปัสสาวะรดทีน่ อน พฤติกรรมเหล่านีม้ กั แสดงออกอย่างรวดเร็ว
หลังจากที่เด็กได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ แต่การจะทราบว่า
เด็กมีบาดแผลทางจิตใจมากน้อยเพียงใดนั้น จำ�เป็นจะต้องได้รับการวินิจฉัยจาก
จิตแพทย์ หรือนักจิตวิทยาก่อน ดังนั้น พ่อแม่ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ และผู้ที่ดูแล
เด็กต้องพาเด็กไปปรึกษากับนักจิตวิทยา หรือจิตแพทย์ตามสถานพยาบาลใกล้บา้ น
เพื่อจะได้มีการประเมินความรุนแรงเบื้องต้น

คู่มือนักจัดรายการวิทยุ : ภาวะวิกฤต และแนวทางการดูแลสุขภาพจิตเด็ก

ภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

21

เรื่องที่

๑๐

เด็กที่ได้รับผลกระทบโดยตรง
จากสถานการณ์ความไม่สงบ

เช่น บาดเจ็บ ผ่าตัดอวัยวะ ฯลฯ เด็กกลุ่มนี้
ควรเฝ้าระวังด้านสุขภาพจิตเป็นพิเศษหรือไม่
คุณผูฟ้ งั ครับ/ค่ะ ความจริงแล้ว พ่อแม่ผปู้ กครอง ครูอาจารย์ และผูท้ ดี่ แู ล
เด็กจำ�เป็นต้องเฝ้าระวังเด็กที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมเหมือนกัน
เนือ่ งจากเด็กเป็นวัยทีไ่ ม่สามารถบอกเล่าอาการหรือบาดแผลทางจิตใจของตนเอง
ให้ผู้ใหญ่รับรู้หรือเข้าใจได้ พ่อแม่ผู้ปกครอง หรือคนในครอบครัวจึงต้องดูแล
สนับสนุน และให้กำ�ลังใจ เพื่อให้เด็กสามารถก้าวไปข้างหน้าได้ ถ้าเด็กมีพื้นฐาน
ทางจิตใจที่ดี มีความเข้มแข็ง ซึ่งมักได้รับการปลูกฝังมาอย่างดีจากครอบครัว
เด็กกลุ่มนี้จะผ่านพ้นภาวะวิกฤตอย่างรวดเร็ว ดังนั้น เด็กแต่ละคนจะมีความ
สามารถฟื้นฟูไม่เท่ากัน พ่อแม่ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ และผู้ที่ดูแลเด็ก จึงต้องคอย
เฝ้าระวังเด็กทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่อง
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เราสามารถแก้ไขบาดแผลทางจิตใจ
เมื่อเด็กโตขึ้นได้หรือไม่
คุณผู้ฟังครับ/ค่ะ ข้อแนะนำ�ที่เหมาะสมสำ�หรับการแก้ไขบาดแผลทาง
จิตใจ คือ การดูแล เยียวยา หรือแก้ไขบาดแผลทางจิตใจในตอนทีพ่ วกเขายังเด็กอยู่
ด้วยภาวะของวัยจะช่วยให้เราค่อยๆ ปลดปมในใจของเด็กได้ การค่อยๆ ปลดปม
ออกทีละขั้นทีละตอนดีกว่าการมาแก้ไขเยียวยาในตอนที่ปมนั้นมัดแน่นแล้ว
ในตอนทีพ่ วกเขาโตขึน้ เพราะเด็กยิง่ โตยิง่ มีความคิดหรือพฤติกรรมทีช่ ดั เจนมากขึน้
เป็นตัวของตัวเอง การแก้ไขเยียวยาในวัยผู้ใหญ่จึงเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากกว่า
คุณผู้ฟังครับ/ค่ะ เด็กบางคนเคยมีพฤติกรรมก้าวร้าว หลังจากได้รับ
ผลกระทบจากภาวะวิกฤต หากเด็กไม่ได้รบั การช่วยเหลือ เมือ่ เขาโตขึน้ เขาจะแสดง
พฤติกรรมก้าวร้าวชัดเจนมากกว่าเดิม หรือมีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนหนักมากขึ้น
ถ้ า พ่ อ แม่ ผู้ ป กครอง ครู อ าจารย์ และผู้ ที่ ดู แ ลเด็ ก คอยให้ ค วามรู้ ช่ ว ยเหลื อ
ปรั บ พฤติ ก รรมตั้ ง แต่ วั ย เด็ ก ให้ เขายอมรั บ หรื อ ปรั บ พฤติ ก รรมของตนเอง
จะเป็นการดีกว่ามาปรับหรือแก้ไขพฤติกรรมเมื่อเขาโตขึ้น ซึ่งเข้ากับสำ�นวนที่ว่า
“ไม้อ่อนดัดง่าย ไม้แก่ดัดยาก” ดังที่เราเห็นข่าวเหตุการณ์วัยรุ่นออกมายิงครูและ
เพื่อนนักเรียนในโรงเรียนของสหรัฐอเมริกา ส่วนหนึ่งมาจากผู้ก่อเหตุเคยเป็น
ผู้ที่มีบาดแผลในจิตใจตั้งแต่วัยเด็ก นี่จึงเป็นปมหรือมูลเหตุจูงใจที่พวกเขาลุกขึ้น
ก่อเหตุสะเทือนใจ
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พ่อแม่ผู้ปกครองควรดูแลเด็ก

ก่อนเกิดภาวะวิกฤตหรือภัยพิบัติอย่างไร
คุณผู้ฟังครับ/ค่ะ ตอนที่ยังไม่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบ หรือภาวะ
วิกฤตขึ้น พ่อแม่ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ และผู้ที่ดูแลเด็กจำ�เป็นจะต้องสร้างความรู้
ความเข้าใจ และทักษะการดูแลตนเองหากเกิดภาวะวิกฤตขึ้น มีวิธีการที่สามารถ
ทำ�ได้ไม่ยาก คือ ขณะที่กำ�ลังนั่งชมโทรทัศน์อยู่ แล้วมีข่าวเกี่ยวกับภัยพิบัติหรือ
ภาวะวิกฤตนำ�เสนอในโทรทัศน์ พ่อแม่ผู้ปกครองควรตั้งประเด็นคุยกับลูกว่า
หากลูกอยูใ่ นเหตุการณ์แบบเดียวกับทีข่ า่ วนำ�เสนอ ลูกจะทำ�อย่างไร เป็นการชวนลูก
พูดคุยแสดงความคิดเห็น เมือ่ ลูกตอบแล้ว พ่อแม่อาจจะเพิม่ เติมข้อมูลให้แก่ลกู ว่า
เมือ่ ลูกอยูใ่ นเหตุการณ์แบบนี้ ลูกจะต้องตัง้ สติให้ดี อย่าตกใจ หรือลนลานจนเกิดเหตุ
แล้วต้องพยายามมองหาสถานที่ที่ปลอดภัย หรือขอความช่วยเหลือจากผู้อื่น
คุณผู้ฟังครับ/ค่ะ บางครั้งเราอาจชวนลูกคุยก่อนเดินทางไปร่วมงาน
เทศกาลหรืองานประจำ�ปีต่างๆ โดยต้องสอนลูกเกี่ยวกับการระมัดระวังภัย หรือ
การพลัดหลงกัน ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการเดินเที่ยวงาน โดยพ่อแม่จะต้องสอน
ให้ลูกรู้จักสิ่งแวดล้อมต่างๆ ภายในงาน และบริเวณโดยรอบของงาน จุดไหนที่
สามารถให้ความช่วยเหลือเมื่อพลัดหลงกัน เช่น จุดปฐมพยาบาล สถานีตำ�รวจ
จุดประชาสัมพันธ์ ฯลฯ เมื่อพลัดหลงหรือตกอยู่ในอันตรายก็สามารถเดินมา
ขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ที่สวมชุดลักษณะแบบนี้ที่อยู่ประจำ�จุดต่างๆ
นอกจากนี้ก่อนเดินทางไปเที่ยวชมงาน พ่อแม่อาจจะต้องเขียนชื่อ-นามสกุล
หมายเลขโทรศัพท์ของตนเองไว้ในกระดาษเก็บไว้ในกระเป๋าของเด็ก พร้อมกับ
กำ�ชับว่า หากพลัดหลงหรือต้องการความช่วยเหลือให้นำ�กระดาษนี้ยื่นให้กับ
ผู้ใหญ่ที่อยู่ตามจุดประชาสัมพันธ์ ตำ�รวจ ทหาร เป็นต้น เพื่อประกาศตามหาพ่อ
แม่ผู้ปกครอง
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อย่างไรก็ตามพ่อแม่ตอ้ งรับฟังคำ�ตอบของลูกก่อน ไม่พยายามป้อนข้อมูล
เพียงอย่างเดียว การให้ขอ้ มูลต้องให้ขอ้ เท็จจริง ไม่ใช่ความคิดเห็นของพ่อแม่ และ
พ่อแม่ควรตัดความเชือ่ ทีว่ า่ “เด็กไม่รอู้ ะไรหรอก” ออกไป เพราะเด็กอาจจะเข้าใจ
และจดจำ�ทักษะต่างๆ ได้ดีกว่าผู้ใหญ่ก็ได้
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แนวปฏิบัติสำ�หรับการดูแลเด็กระหว่างเกิดภาวะ
วิกฤตหรือภัยพิบัติ พ่อแม่ผู้ปกครองต้องทำ�อย่างไรบ้าง
คุณผูฟ้ งั ครับ/ค่ะ โดยทัว่ ไปแล้ว ระยะวิกฤต แบ่งเป็น ๔ ระยะ ประกอบด้วย
ระยะที่หนึ่ง มีภัยคุกคามเข้ามาสู่ตัวเรา ทำ�ให้เราเสียภาพพจน์ สูญเสียความ
ปลอดภัย สูญเสียเป้าหมาย อาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “การเสียศูนย์” ระยะที่สอง
คือ การปรับตัว การลองผิดลองถูก เป็นการค้นหาทักษะฉุกเฉิน ว่าเกิดเหตุการณ์นี้
ขึน้ แล้ว เราจะต้องทำ�อย่างไรบ้างเพือ่ ความปลอดภัยของตัวเรา หรือเรียกอีกอย่างว่า
“การตั้งศูนย์” ระยะที่สาม เป็นระยะที่เมื่อมีอะไรมากระตุ้นอีก ก็จะรู้สึกอ่อนไหว
หวัน่ ไหวง่าย มีความวิตกกังวล และระยะทีส่ ี่ เป็นช่วงทีเ่ ริม่ มีความตึงเครียดมากขึน้
แต่ละคนจะได้รบั ความกดดัน หรือมีความตึงเครียดมากเพียงใดนัน้ ขึน้ อยู่
กับสภาพจิตใจของแต่ละคนที่มีความแตกต่างกัน เด็กบางคนอาจมีความตึงเครียด
ตั้งแต่ระยะที่หนึ่ง เด็กบางคนอาจจะเริ่มตึงเครียดตั้งแต่ระยะที่สามหรือสี่ ที่เป็น
เช่นนั้นเพราะภูมิต้านทานทางจิตใจที่พ่อแม่สั่งสมให้ลูกแต่ละคนแตกต่างกัน
คุณผู้ฟังครับ/ค่ะ เมื่อประสบเหตุภัยพิบัติหรือภาวะวิกฤต พ่อแม่จะต้อง
ตั้งสติก่อนเป็นลำ�ดับแรก จากนั้นก็สำ�รวจลูก หรือเด็กที่อยู่ภายใต้การดูแลของเรา
แล้วก็หาพื้นที่ปลอดภัยสำ�หรับการหลีกเลี่ยงหรือออกมาจากสถานการณ์ฉุกเฉิน
ที่กำ�ลังเกิดขึ้น หากลูกแสดงอาการหวาดกลัว วิธีการง่ายๆ ที่พ่อแม่สามารถทำ�ได้
ทันที คือ การกอดลูกให้ความอบอุ่น ปลอมใจลูก บอกลูกว่า “พ่อกับแม่อยู่ตรงนี้
นะ ไม่ต้องกลัว” ถ้าเห็นพฤติกรรมเด็กเปลี่ยนไป พ่อแม่อาจจะต้องกอดให้แน่นขึ้น
หรือทำ�ให้เด็กเบี่ยงเบนความสนใจไปที่สิ่งอื่นแทน
หากมีความจำ�เป็นทีจ่ ะต้องเรียกผูอ้ นื่ มาช่วยเหลือ ก็สามารถโทรศัพท์เรียก
สายด่วน ๑๖๖๙ เหตุดว่ น เหตุรา้ ย โทรแจ้ง ๑๙๑ และต้องจดจำ�รายละเอียดด้วยว่า
ตัวเราประสบเหตุ ณ จุดใด การบาดเจ็บเป็นอย่างไร เป็นต้น
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พ่อแม่ผู้ปกครองควรดำ�เนินการอย่างไร
ในการดูแลเด็กหลังเกิดภาวะวิกฤตหรือภัยพิบัติ

คุณผู้ฟังครับ/ค่ะ หลังภาวะวิกฤต หมายถึง สถานการณ์หรือเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นกะทันหันได้ผ่านพ้นหรือได้รับการแก้ไขปัญหาแล้ว สถานการณ์ต่างๆ
เข้าสูภ่ าวะปกติ โดยทัว่ ไปแล้วคนเรามักปรับตัวได้หลังจากเหตุการณ์วกิ ฤตผ่านพ้น
ไปแล้วประมาณ ๖-๘ สัปดาห์ จากนั้นจึงสามารถกลับมาดำ�รงชีวิตได้ตามปกติ
ภาวะความกลัว ตกใจง่าย กังวล ตื่นเต้น ระแวง นอนไม่หลับ เบื่ออาหาร อาการ
เหล่านี้ของเด็กจะค่อยๆ คลี่คลายหรือหายไป
หากพบว่าเด็กยังคงมีภาวะดังกล่าวอยู่ จำ�เป็นต้องได้รับคำ�ปรึกษาจาก
จิตแพทย์ หรือนักจิตวิทยาในสถานพยาบาลใกล้บา้ น พ่อแม่ผปู้ กครอง ครูอาจารย์
และผู้ที่ดูแลเด็กไม่ควรตกใจกับพฤติกรรมดังกล่าว แต่ควรขอคำ�ปรึกษาจาก
เจ้าหน้าทีท่ างการแพทย์ หรือสาธารณสุขใกล้บา้ น เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำ�บล โรงพยาบาลชุมชน ฯลฯ สถานพยาบาลเหล่านี้มีนักจิตวิทยาทำ�งานอยู่ด้วย
หากมีอาการรุนแรง สถานพยาบาลดังกล่าวจะมีระบบการส่งต่อ
คุณผู้ฟังครับ/ค่ะ การสังเกตพฤติกรรมของเด็กหลังเกิดภาวะวิกฤตนั้น
พ่อแม่ผปู้ กครอง ครูอาจารย์ และผูท้ ดี่ แู ลเด็กต้องคอยสังเกตดูวา่ เด็กมีพฤติกรรม
เปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง และพฤติกรรมอะไรที่มีมากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งจำ�เป็นต้อง
เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง เพราะอาการทางสุขภาพจิตนั้น อาจไม่ได้เกิดในช่วง ๖-๘
สัปดาห์ก็ได้ แต่อาจจะเกิดในช่วง ๑ ปี หรือ ๒ ปี แต่หากพบพฤติกรรมที่ผิดปกติ
ก็สามารถขอคำ�ปรึกษาจากสถานพยาบาลใกล้บ้านได้ทันที
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เรื่องที่

๑๕

ครูและผู้บริหารโรงเรียนจำ�เป็นหรือไม่
ที่ต้องมีแผนรับมือภาวะวิกฤต
คุณผูฟ้ งั ครับ/ค่ะ เด็กส่วนใหญ่ใช้เวลาอยูใ่ นโรงเรียนเกือบ ๘ ชัว่ โมงต่อวัน
ครูอาจารย์ในโรงเรียนจึงควรมีแผนในการช่วยเหลือหรือเฝ้าระวังด้านสุขภาพจิต
ของนักเรียน ข้อมูลจากนักจิตวิทยาของศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๒ ปัตตานี ให้ข้อมูลว่า
ครัง้ หนึง่ เคยเดินทางไปทำ�งานในโรงเรียนแห่งหนึง่ ของอำ�เภอมายอ จังหวัดปัตตานี
ขณะนัน้ เกิดเหตุการณ์ทคี่ นร้ายกราดยิงกันหลังโรงเรียน จากการสังเกต พบว่า เด็ก
และคุณครูมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือภาวะวิกฤตได้ดี โดยนักเรียนและ
ครูรู้จักการตั้งสติ และหลบอยู่ในจุดที่ปลอดภัย จากเหตุการณ์ดังกล่าว นักเรียนก็
ไม่ตนื่ ตระหนก มีความปลอดภัย และการปฏิบตั ติ วั ของคุณครูตอ่ สถานการณ์ทเี่ กิด
ขึ้นเป็นไปอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ไม่ลุกลี้ลุกลน จนเกิดความหวาดวิตกจนเกินเหตุ
สำ�หรับศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๒ ปัตตานี ศูนย์เยียวยาฟื้นฟูจิตใจของ
โรงพยาบาลชุมชนทีม่ พี ยาบาลวิชาชีพ นักจิตวิทยา แพทย์ หรือสหวิชาชีพ ซึง่ มีหน้าที่
ลงไปดูแลนักเรียนที่ประสบเหตุความไม่สงบ หน่วยงานดังกล่าวมีเจ้าหน้าที่ลงไป
ดูแล และจัดกิจกรรมในโรงเรียนได้ทนั ที บางโรงเรียนมีความเข้มแข็ง คือ มีแผนการ
รับมือ และมีการฝึกซ้อมอยู่เสมอ
คุณผู้ฟังครับ/ค่ะ โรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
มีประมาณ ๒๐๐ แห่งใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ นับเป็นจำ�นวนที่ค่อนข้างมาก
ดังนัน้ จึงมีความจำ�เป็นทีค่ รู อาจารย์ และผูบ้ ริหารจะต้องมีการเตรียมความพร้อม
เพื่อรับมือกับภาวะวิกฤต หากครูอาจารย์มีความพร้อม ก็จะสามารถช่วยเหลือ
นักเรียนได้อย่างทันท่วงที
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หากโรงเรียนไม่ได้เตรียมความพร้อม หรือไม่ได้คาดคิดว่าจะมีเหตุการณ์
วิกฤตเกิดขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาก็เคยมีเหตุการณ์ที่เด็กขาหักจากการเหยียบกันระหว่าง
การหลบไปอยู่ในที่ปลอดภัย นักเรียนต้องนอนโรงพยาบาล ขาดเรียน ดังนั้น
โรงเรียนต่างๆ จึงควรมีแผนรับมือกับภาวะวิกฤตทีอ่ าจจะเกิดขึน้ และมีการซักซ้อม
ตามแผนที่กำ�หนด
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เรื่องที่

๑๖

ครูอาจารย์และผู้บริหาร
ควรจะเริ่มทำ�แผนเพื่อรับมือกับภาวะวิกฤต
ที่อาจจะเกิดขึ้นกับโรงเรียนอย่างไร
คุณผู้ฟังครับ/ค่ะ การเริ่มต้นรับมือกับภาวะวิกฤต โรงเรียนจะต้องมีแผน
รับมือกับภาวะวิกฤตเสียก่อน ในแผนดังกล่าวต้องมีการกำ�หนดจุดรวมพล วิธกี ารพูด
หรือสื่อสารกับนักเรียน เส้นทางเดินไปยังจุดรวมพล เพื่อป้องกันการบาดเจ็บทาง
ร่างกาย ครูจะต้องเข้าใจ และยอมรับว่า นักเรียนจะมีความตื่นตัวมากกว่าผู้ใหญ่
อย่าพยายามดุนักเรียน เมื่อนักเรียนแสดงอาการกลัวหรือตกใจ พยายามอยู่กับ
นักเรียนตลอดเวลาเพื่อให้นักเรียนรู้สึกปลอดภัย การดำ�เนินการตามแผนรับมือ
ภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพนั้น จะต้องมีการฝึกซ้อมเป็นประจำ� เพื่อให้เกิดความ
เคยชิน และเข้าใจตรงกัน
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๑๗

ครูอาจารย์ในโรงเรียน
ควรเตรียมความพร้อมด้านจิตใจอย่างไร
คุณผู้ฟังครับ/ค่ะ ครูมีบทบาทสำ�คัญในการดูแล และเฝ้าระวังสุขภาพ
จิตของนักเรียน แต่ก่อนที่ครูจะดูแลสุขภาพจิตของนักเรียน ครูจำ�เป็นต้องมีการ
เตรียมพร้อม หรือรูจ้ กั การดูแลสุขภาพจิตของตนเองเสียก่อน เพราะครูมภี าระงาน
ค่อนข้างมาก มีความกดดันในการทำ�งานค่อนข้างสูง และอาจมีปญ
ั หาส่วนตัวด้วย
ครูก็อาจเป็นผู้หนึ่งที่ประสบกับภาวะความเครียดเช่นกัน ครูจึงต้องรู้จักวิธีการ
ผ่อนคลาย เช่น การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ การผ่อนคลายอารมณ์ความรู้สึก ฯลฯ
เมื่อครูมีการผ่อนคลายก็จะสามารถหาทางออก มีสติ และมีจิตใจที่เข้มแข็ง
ในการช่วยเหลือบุคคลอื่นได้
คุณผูฟ้ งั ครับ/ค่ะ โรงเรียนยังต้องมีการซ้อมแผนปฏิบตั กิ ารในภาวะวิกฤต
ด้วย เพราะการซ้อมเป็นการแสดงบทบาทหน้าที่ของตนเองที่มีการกำ�หนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการในภาวะวิกฤต เมื่อเกิดภาวะวิกฤตจริงก็จะสามารถปฏิบัติตาม
แผนฯ ได้อย่างถูกต้อง มีสติ ไม่หลงลืม ทำ�ให้การช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
คุณผู้ฟังครับ/ค่ะ โรงเรียนที่มีการซ้อมแผนปฏิบัติการในภาวะวิกฤต
เมื่อเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบขึ้นใกล้กับโรงเรียน หรือเมื่อครูได้ยินเสียงระเบิด
ในขณะที่กำ�ลังจัดกิจกรรมให้แก่นักเรียนอยู่นั้น ครูก็ค่อยๆ เดินไปปิดหน้าต่าง
โดยทีน่ กั เรียนอาจจะยังไม่รสู้ กึ ว่าเกิดความผิดปกติขนึ้ จากนัน้ ก็คอ่ ยๆ ให้เด็กทยอย
ลุกขึ้นเดินไปยังจุดปลอดภัย กระบวนการช่วยเหลือเด็กในภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นใน
โรงเรียนทีด่ ี คือ ทำ�ให้เด็กไม่ตนื่ ตระหนก ไม่ได้รบั บาดเจ็บจากการอพยพไปยังพืน้ ที่
ปลอดภัย หากโรงเรียนไม่ได้มกี ารเตรียมความพร้อมก็อาจจะเกิดปัญหาดังกล่าวขึน้
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เรื่องที่

๑๘

เมื่อเหตุการณ์ความไม่สงบหรือภาวะวิกฤตคลี่คลายแล้ว

ครูอาจารย์ยังมีหน้าที่อย่างไรอีกบ้าง

คุณผู้ฟังครับ/ค่ะ แม้สถานการณ์วิกฤตจะคลี่คลายหรือผ่านพ้นไปแล้ว
แต่ครูก็ยังมีหน้าที่เฝ้าระวังสุขภาพจิตของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง เพราะการแสดง
อาการบาดแผลทางจิตใจนั้น นักเรียนแต่ละคนอาจแสดงอาการ หรือใช้เวลาใน
การคลีค่ ลายบาดแผลทางจิตใจแตกต่างกันด้วย เพราะภูมคิ มุ้ กันของนักเรียนแต่ละ
คนไม่เท่ากัน และครูยังเป็นบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดกับนักเรียนวันละ 8 ชั่วโมงต่อวัน
ในโรงเรียน ตัง้ แต่วนั จันทร์-ศุกร์ ครูจะจดจำ�พฤติกรรมต่างๆ ของเด็กได้เป็นอย่างดี
ดังนั้น ครูต้องคอยสังเกตว่า นักเรียนที่ครูดูแลอยู่มีพฤติกรรมเปลี่ยนไปหรือไม่
อย่างไร
คุณผูฟ้ งั ครับ/ค่ะ หากพบว่านักเรียนมีพฤติกรรมเปลีย่ นไปจากเด็กทีม่ นี สิ ยั
ร่าเริง คุยเก่ง แต่หลังจากเผชิญกับภาวะวิกฤตหรือประสบเหตุการณ์ความไม่สงบ
นักเรียนคนดังกล่าวกลายเป็นคนเงียบลง นั่งอยู่คนเดียวมุมห้อง ไม่ร่าเริง ไม่สุงสิง
กับใคร ครูกจ็ �ำ เป็นต้องขอรับการปรึกษาจากสถานพยาบาลใกล้เคียง เพือ่ จะได้ชว่ ย
เหลือเยียวยาทางจิตใจของนักเรียน
เมือ่ ไหร่ทถี่ อื ว่าสิน้ สุดการเฝ้าระวังสุขภาพจิตของนักเรียน เชือ่ ว่าคำ�ถามนี้
อาจเป็นคำ�ถามที่คุณครูจำ�นวนไม่น้อยต้องการทราบ คุณผู้ฟังครับ/ค่ะ การแสดง
อาการด้านจิตวิทยาของเด็กนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นที่เข้ามากระตุ้นด้วย มักคาด
เดายากว่า เมื่อไหร่จะมีปัจจัยใดมากระตุ้นให้เด็กแสดงอาการ เพราะบางคนนั้น
ช่วง ๖-๘ สัปดาห์ นักเรียนที่ประสบภาวะวิกฤตอาจจะไม่แสดงอาการ หลังจากนี้
เด็กอาจจะมีอาการซึมก็ได้ แม้ว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะผ่านพ้นแล้วก็ตาม คุณครู
ก็ยังต้องเฝ้าระวังต่อเนื่อง เพราะครูเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดกับนักเรียนอยู่แล้ว ย่อมจะ
เห็นความเปลี่ยนแปลงของนักเรียนได้ง่าย
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๑๙

นักเรียนจะมีพฤติกรรมอย่างไรบ้าง
หลังจากประสบกับเหตุการณ์ความไม่สงบหรือภาวะวิกฤต
คุณผู้ฟังครับ/ค่ะ โดยทั่วไปแล้ว นักเรียนจะมีความร่าเริง สนุกสนาน
ชอบเล่นกับเพื่อน หยอกล้อ หรือแกล้งเพื่อน แต่หลังจากประสบภาวะวิกฤตแล้ว
นักเรียนอาจจะมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไป พฤติกรรมที่ควรสังเกต คือ การนั่ง
อยู่เงียบๆ ลำ�พังคนเดียว แยกตัวออกจากเพื่อน ซึมเศร้า ไม่ค่อยทำ�การบ้าน
บางคนอาจก้าวร้าวมากขึ้น พฤติกรรมดังกล่าวอาจเป็นพฤติกรรมที่ตรงข้ามกับ
พฤติกรรมที่เคยเป็นมาก่อนหน้านี้
คุณผู้ฟังครับ/ค่ะ พฤติกรรมของนักเรียนที่สะท้อนว่า นักเรียนอาจได้
รับผลกระทบที่รุนแรงจากการประสบกับภาวะวิกฤต นักเรียนคนนั้นอาจแสดง
อาการเบีย่ งเบนทีย่ าวนาน ซาํ้ ๆ หรือมีพฤติกรรมก้าวร้าวมากขึน้ ผลการเรียนลดลง
การปรับตัวเข้ากับเพื่อนแย่ลง ส่วนจะใช้เวลานานเพียงใดนั้น เป็นเรื่องยากที่จะ
คาดเดา เพราะนักเรียนแต่ละคนมีพื้นฐานทางจิตใจที่แตกต่างกัน แต่ครูจะต้อง
สังเกตนักเรียนของตนเอง การทีค่ รูอยูใ่ กล้ชดิ กับเด็กจะทราบดีวา่ นักเรียนมีอาการ
รุนแรงมากขึ้นหรือไม่ และจะต้องนำ�นักเรียนเข้ารับคำ�ปรึกษาจากจิตแพทย์หรือ
นักจิตวิทยาจากสถานพยาบาลใกล้โรงเรียน โดยเมือ่ ไปขอคำ�ปรึกษาทีโ่ รงพยาบาล
สุขเสริมสุขภาพประจำ�ตำ�บลแล้ว หากเห็นว่าอาการรุนแรงก็จะส่งตัวต่อมายัง
โรงพยาบาลชุมชน หากโรงพยาบาลชุมชนรับมือไม่ได้ ก็จะส่งต่อโรงพยาบาลทัว่ ไป
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เรื่องที่

๒๐

การจัดกิจกรรมเพื่อผ่อนคลายให้แก่นักเรียน
หลังประสบเหตุการณ์ความไม่สงบ
ควรดำ�เนินการอย่างไรจึงจะเหมาะสม
คุณผู้ฟังครับ/ค่ะ โรงเรียนหลายแห่งมีการจัดกิจกรรมผ่อนคลายให้แก่
นักเรียนเป็นปกติอยู่แล้ว หากอยู่ในสถานการณ์ความไม่สงบ หรือเพิ่งผ่านพ้น
ภาวะวิกฤตมา คุณครูควรส่งเสริมกิจกรรมที่เน้นการรับฟังความคิดเห็นของ
นักเรียนมากขึ้น เมื่อนักเรียนอยากจะเล่าเหตุการณ์ คุณครูจะต้องเป็นผู้ฟังที่ดี
เห็นอกเห็นใจนักเรียน และพยายามบอกแก่นกั เรียนว่า การประสบเหตุการณ์ภาวะ
วิกฤตสามารถเกิดขึน้ ได้กบั ทุกคน อาจจะแตกต่างหรือเหมือนกันก็ได้ ไม่ใช่เรือ่ งผิด
ปกติแต่อย่างใด ครูต้องฟังและบอกกับนักเรียนในแนวทางดังกล่าว
คุณผู้ฟังครับ/ค่ะ การที่ครูจะเข้าไปสอบถามนักเรียนเกี่ยวกับเหตุการณ์
นั้น เป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังเช่นกัน เพราะเด็กก็เหมือนผู้ใหญ่ บางครั้งนักเรียน
อาจไม่ตอ้ งการเล่าหรือพูดถึงเหตุการณ์ ณ ขณะนัน้ ครูกไ็ ม่ควรคาดคัน้ เอาคำ�ตอบ
จากนักเรียน แต่เมื่อใดที่นักเรียนมีความพร้อมในการเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับ
ตนเอง นักเรียนก็จะเล่าเองจนหมด ทางที่ดีครูควรรอเวลา และเป็นผู้ฟังที่ดี
คุณผูฟ้ งั ครับ/ค่ะ กิจกรรมทีค่ วรจัดในโรงเรียน ประกอบด้วย การสวดมนต์
การขอดุอาร์ การทำ�บุญ เป็นต้น หรือมีกิจกรรมสาธารณะกุศล บำ�เพ็ญประโยชน์
ให้แก่โรงเรียน ชุมชน หรือชวนผู้ปกครองมาร่วมกิจกรรมกับนักเรียนด้วย
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๒๑

นักเรียนที่มีพฤติกรรมใด

ถือเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต

คุณผูฟ้ งั ครับ/ค่ะ นักเรียนทีม่ คี วามเสีย่ งต่อปัญหาสุขภาพจิต มักจะแสดง
อาการติดแม่ หรือผู้ดูแลมากกว่าปกติ ร้องไห้งอแง ไม่ยอมนอน ก้าวร้าว ปัสสาวะ
รดที่นอน มีท่าทางหวาดกลัว มีอาการใดอาการหนึ่งที่กล่าวมานี้ ก็ถือว่ามีความ
เสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต นักเรียนที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตอาจเป็น
ผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง หรือเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบทางอ้อมก็ได้ ต่างก็มีความ
เสี่ยงได้เหมือนกัน ดังนั้น นักเรียนที่มีอาการดังกล่าวเป็นกลุ่มที่คุณครูจะต้องดูแล
หรือเฝ้าระวังสุขภาพจิตเป็นกลุม่ แรก แต่กไ็ ม่ได้หมายความว่า เราจะละเลยกลุม่ อืน่
นักเรียนกลุ่มอื่นก็ต้องเฝ้าระวังเช่นกัน
คุณผู้ฟังครับ/ค่ะ เมื่อพบนักเรียนมีความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต ครู
ควรประสานงานกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง หรือส่งต่อข้อมูลพฤติกรรมของเด็กให้แก่
สถานพยาบาลใกล้บา้ น ซึง่ สถานพยาบาลได้ให้แบบคัดกรองสุขภาพจิตแก่โรงเรียน
ไว้แล้ว การส่งต่อนักเรียนไปยังสถานพยาบาลจะช่วยอำ�นวยความสะดวกแก่ครู
ที่จะไม่ต้องละทิ้งภาระหน้าที่ของตนเองในโรงเรียน
คุณผู้ฟังครับ/ค่ะ จากการทำ�งานของศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๒ ปัตตานี
พบนักเรียนที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตจำ�นวนหนึ่ง โดยมีอาการที่เด่นชัดมากที่สุด
คือ มีอาการซึมเศร้าตลอดเวลา ร้องไห้มาก ไม่สนใจ หลบตา เบือ่ อาหาร เหนือ่ ยล้า
อยากนอนตลอดเวลา หรืออาจจะนอนไม่หลับ ส่วนเด็กที่มีภาวะเครียดหลังจาก
เผชิญกับภาวะวิกฤต เช่น การเห็นภาพซํ้าๆ มีภาวะหวาดกลัว มีภาวะตื่นตัว
หลีกเลีย่ งกิจกรรมทีท่ �ำ ให้นกึ ถึงเหตุการณ์ความไม่สงบ เช่น หากนักเรียนประสบเหตุ
ความรุนแรงหลังโรงเรียน นักเรียนก็อาจไม่กล้าไปบริเวณนัน้ อีก แถมยังร้องไห้โยเย
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เด็กบางคนอาจมีภาวะความเจ็บป่วยทางกายที่ได้รับผลกระทบมาจาก
ความเจ็บป่วยทางจิตใจ เช่น เด็กมักจะบ่นว่าปวดหัว ปวดท้องอย่างไม่มีสาเหตุ
ทั้งที่พาไปพบแพทย์แล้วก็ไม่พบความผิดปกติที่เกิดขึ้น หรือบ่นเกี่ยวกับการทำ�
หน้าทีต่ า่ งๆ ของร่างกาย เช่น แน่นหน้าอก ใจสัน่ หายใจไม่ออก หรืออาจจะบอกว่า
ตนเองไม่สบาย หรือบ่นไม่อยากไปโรงเรียน เรียกร้องความสนใจมากเกินไป ซึง่ ครู
จะต้องส่งต่อไปยังผู้เชี่ยวชาญเพื่อรักษาอาการดังกล่าว
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๒๒

ครูมีภาวะเครียดจากสาเหตุใดบ้าง
คุณผูฟ้ งั ครับ/ค่ะ การดูแลนักเรียนทีม่ คี วามเสีย่ งต่อปัญหาสุขภาพจิตของ
คุณครูเป็นงานที่ต้องอาศัยความอดทน การหมั่นสังเกต มีความรู้และทักษะในการ
เฝ้าระวังสุขภาพจิต แต่ครูกจ็ �ำ เป็นจะต้องมีสขุ ภาพจิตทีด่ กี อ่ นไปดูแลสุขภาพจิตผูอ้ นื่
จากการศึกษาของศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๒ ปัตตานี พบว่า ครูที่ปฏิบัติ
หน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีภาวะความเครียดจาก ๔ สาเหตุหลัก ประกอบ
ด้วย ๑) งานหนัก เนื่องจากภาระงานประจำ�ของครูมีมาก แถมยังต้องรับผิดชอบ
ความปลอดภัยของนักเรียนและโรงเรียนมากขึ้น การดูแล และคัดกรองนักเรียน
ที่มีความเสี่ยง ซึ่งเป็นภาระงานที่ค่อนข้างหนัก ก็ทำ�ให้มีความเครียดเพิ่มมากขึ้น
๒) ความกดดันจากการทำ�งานทีย่ าก ครูบางท่านต้องสอน ต้องให้ก�ำ ลังใจนักเรียน
ต้องประชุมผู้ปกครอง ต้องหาวิธีป้องกันปัญหาของนักเรียน ซึ่งเป็นงานที่ท้าทาย
การบริหารจัดการด้านงานและเวลาของครู ๓) เครียดจากสถานการณ์ที่สับสน
โดยเฉพาะสถานการณ์วิกฤตจากความไม่สงบที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้
เหตุ ก ารณ์ แ ต่ ล ะครั้ ง มั ก มี ค วามสั บ สนอลม่ า น ทั้ ง นั ก เรี ย น และตั ว ครู เ อง
๔) สถานการณ์แวดล้อมทีว่ นุ่ วาย ซึง่ รบกวนบรรยากาศต่างๆ ในการทำ�งานและ
การใช้ชีวิตประจำ�วัน เช่น สภาพภายในโรงเรียนที่ไม่สงบ ไม่เป็นระบบ มีนักเรียน
ที่ต้องการความช่วยเหลือค่อนข้างมาก ครูต้องดูแลนักเรียน และควบคุมอารมณ์
ของตนเองด้วย ปัจจัยทั้ง ๔ ประการนี้นำ�มาซึ่งภาวะความเครียดของครู
คุณผู้ฟังครับ/ค่ะ ความเครียดของครูจะส่งผลกระทบต่อการให้ความ
ช่วยเหลือนักเรียนที่มีภาวะความเครียดด้วย หากครูมีความเครียดก็จะส่งกระแส
หรือแผ่กระจายความเครียดนี้ไปสู่นักเรียน ถ้าครูเครียดก็ไม่สามารถดูแลนักเรียน
กลุม่ นีไ้ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ ครูจะต้องดูแลสภาพจิตใจของตนเองก่อนเป็นสำ�คัญ
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๒๓

ครูจะรู้ได้อย่างไรว่าตนเอง
กำ�ลังมีภาวะความเครียด
คุณผูฟ้ งั ครับ/ค่ะ การตรวจสอบสภาพจิตใจของตนเองเป็นสิง่ ทีค่ รูสามารถ
ทำ�ได้ด้วยตนเอง อาการที่พบเมื่ออยู่ในภาวะความเครียด มักพบอาการดังต่อไปนี้
การนอนไม่หลับ วุ่นวาย กระสับกระส่าย ไม่อยากพบปะผู้คน เบื่ออาหาร อาการ
เหล่านีอ้ าจเกิดขึน้ บ่อยครัง้ หากมีอาการลักษณะนี้ ถือว่าเข้าข่ายมีภาวะความเครียด
ดังนั้น ครูจึงต้องหาวิธีผ่อนคลายความเครียดของตนเอง
คุณผู้ฟังครับ/ค่ะ วิธีการผ่อนคลายความเครียดของครูสามารถทำ�ได้
โดยการหากิจกรรมทีต่ นเองชืน่ ชอบ รับประทานอาหารทีม่ ปี ระโยชน์ หลับพักผ่อน
ให้เพียงพอ สร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น หาใครสักคนที่เป็นผู้ฟังที่ดี แม้เขาจะไม่
สามารถช่วยแก้ไขปัญหาให้เราได้ก็ตาม หากไม่สามารถคุยกับผู้อื่นได้ ก็สามารถ
ปรึกษากับสายด่วนกรมสุขภาพจิต ๑๓๒๓
คุณผูฟ้ งั ครับ/ค่ะ ครูยงั สามารถผ่อนคลายความเครียดตามคำ�แนะนำ�ของ
กรมสุขภาพจิต คือ การฝึกลมหายใจทุกครั้งเมื่อรู้สึกเครียด โกรธ หรือไม่สบายใจ
ท่ า นอาจเริ่ ม ต้ น ด้ ว ยการนั่ ง ในท่ า ที่ ส บาย หลั บ ตา มื อ ประสานไว้ ที่ ห น้ า ท้ อ ง
หายใจเข้าให้นับในใจหนึ่งถึงสี่จนรู้สึกว่าท้องขยาย จากนั้นค่อยๆ หายใจออก
ตอนผ่อนลมหายใจออกให้นับหนึ่งถึงแปด เรียกว่า “หายใจเข้านับสี่หายใจออก
นับแปด” ปฏิบัติประมาณ ๔-๕ ครั้ง หรือทำ�จนเรารู้สึกผ่อนคลาย และควร
ฝึกฝนเป็นประจำ�ทุกวันๆ ละ ๔๐ ครั้ง แต่ก็ไม่จำ�เป็นต้องทำ�ให้ครบในทันที
คุณผู้ฟังสามารถค้นหารายละเอียดที่เว็บไซต์กรมสุขภาพจิต หรือเว็บไซต์ของ
ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๒ ปัตตานี
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                               เรื่องที่

๒๔

อสม. มีบทบาทอย่างไร

ในการเฝ้าระวังสุขภาพจิตของเด็กในชุมชน

คุณผูฟ้ งั ครับ/ค่ะ อสม.หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำ�หมูบ่ า้ น เป็นผูท้ มี่ ี
บทบาทสำ�คัญในการดูแลสุขภาพของประชาชนในหมู่บ้าน โดย อสม. มีหน้าที่ใน
การดูแล คัดกรอง ค้นหาบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพจิต และสุขภาพกาย เพื่อส่งต่อ
ข้อมูลมายังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำ�ตำ�บล อสม. จึงเป็นผู้ที่เข้าใจผู้ป่วย
ในหมู่บ้าน และเข้าถึงชุมชน
สำ�หรับการดูแสสุขภาพจิตของคนในชุมชนนั้น ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๒
ปัตตานี มีการส่งเสริมศักยภาพให้แก่ อสม. ด้วยการให้ความรู้ จัดอบรม ฝึก
ทักษะการใช้แบบคัดกรองสุขภาพจิต แบบคัดกรองเด็กซึมเศร้า ซึ่งข้อมูลเหล่านี้
อสม. จะต้องมีความรู้เพื่อจะสามารถทดสอบกับประชาชน รวมถึงเด็กในชุมชน
เพื่อค้นหาผู้ป่วยที่จะส่งมายังสถานบริการสุขภาพใกล้บ้าน
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เรื่องที่

๒๕

อสม. มีแนวทางการทำ�งาน
ในชุมชนอย่างไรบ้าง
คุณผูฟ้ งั ครับ/ค่ะ ข้อแนะนำ�สำ�หรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ�หมูบ่ า้ น
หรือ อสม. ก่อนลงพืน้ ทีพ่ บผูป้ ว่ ยทีม่ ปี ญ
ั หาด้านสุขภาพจิต อสม. ควรเป็นผูท้ มี่ ี “ใจ”
พร้อมก่อนการปฏิบตั หิ น้าที่ ถ้าใจมาก่อนการทำ�งานก็จะราบรืน่ เพราะ อสม. มักได้รบั
การมอบหมายให้ช่วยดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
ในหมูบ่ า้ นค่อนข้างมาก ใจจึงต้องมาก่อน ผูไ้ ด้รบั ผลกระทบบางคนอาจจะเข้าถึงยาก
ดังนั้น ต้องมีใจที่อยากเข้าให้ถึง เพราะงานของ อสม. ถือเป็นการช่วยเหลือเพื่อน
มนุษย์
คุณผู้ฟังครับ/ค่ะ อสม. ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เป็นกลุ่มหนึ่ง
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบด้วยเช่นกัน บางคนก็ได้รับผลกระ
ทบทางตรง ส่วนบางคนอาจได้รับผลกระทบทางอ้อม แต่ผลกระทบดังกล่าวก็ก่อ
ให้เกิดความเครียดด้วยเช่นกัน อสม. ก็ต้องฝึกเยียวยาดูแลตัวเองก่อน ก่อนที่จะ
ให้การช่วยเหลือผู้อื่น หากเราเยียวยาตัวเองได้ เราก็จะเยียวยาผู้อื่นได้เช่นกัน
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๒๖

อสม. มีขั้นตอนในการช่วยเหลือ
ผู้มีบาดแผลทางใจอย่างไรบ้าง
คุณผู้ฟังครับ/ค่ะ หาก อสม. พบว่าในหมู่บ้านมีเด็กหรือสมาชิกในชุมชน
มีภาวะเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องเป็นไปตามลำ�ดับ
ขั้นตอนที่กำ�หนดไว้ คือ ต้องมีการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล
หรือ รพ.สต. จากนัน้ รพ.สต. จะส่งต่อไปยังโรงพยาบาลทัว่ ไปอีกทีหนึง่ นอกจากนี้
อสม. ยังสามารถติดต่อได้โดยตรงกับเจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๒ ปัตตานีได้
โดยตรงเช่นกัน และศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๒ ปัตตานีจะช่วยประสานให้อีกทางหนึ่ง

คู่มือนักจัดรายการวิทยุ : ภาวะวิกฤต และแนวทางการดูแลสุขภาพจิตเด็ก

ภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

41

เรื่องที่

๒๗

อสม. ใช้เครื่องมืออะไรในการคัดกรอง
สุขภาพจิตของเด็กในชุมชน
คุณผู้ฟังครับ/ค่ะ ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๒ ปัตตานีได้ให้เครื่องมือในการ
คัดกรองสุขภาพจิตแก่ อสม. เป็นผู้ดำ�เนินการคัดกรอง โดยเครื่องมือดังกล่าว
ประกอบด้วย แบบประเมินภาวะซึมเศร้า แบบประเมินความเครียด และ
แบบประเมินภาวะความเครียดเด็ก แบบประเมินดังกล่าวเป็นการตรวจสอบ
พฤติกรรมเด็กเป็นข้อๆ เช่น เด็กมีอาการงอแง ติดแม่ นอนไม่หลับ ฝันร้าย ฯลฯ
หากมีเพียงหนึ่งข้อก็ถือว่ามีภาวะความเสี่ยง และ อสม. จะต้องแจ้งต่อ รพ.สต.
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงมาตรวจสอบว่ามีปัญหาด้านสุขภาพจิตหรือไม่
คุณผูฟ้ งั ครับ/ค่ะ แบบคัดกรองจะมีประโยชน์อย่างมากในการคัดกรองเด็ก
ให้สามารถเข้าถึงการบริการด้านสุขภาพจิต เนือ่ งจากในชุมชนมีเด็กหลายประเภท
สำ�หรับเด็กที่อยู่ในโรงเรียนปกติ จะมีคุณครูเป็นผู้ดูแล แต่สำ�หรับเด็กที่ไม่อยู่ใน
ระบบ จะขาดโอกาสในการดูแลด้านสุขภาพจิต ซึ่ง อสม. จะเป็นผู้เข้าไปให้ถึงเด็ก
ที่เข้าไม่ถึงการบริการด้านสุขภาพ ช่วยคัดกรองให้เจ้าหน้าที่เบื้องต้น ส่งต่อเด็กที่มี
ปัญหาสุขภาพจิตไปยัง รพ.สต. นอกจากนี้ อสม. ก็สามารถให้ความรู้ด้านการเฝ้า
ระวังสุขภาพจิตเด็กเบื้องต้นแก่พ่อแม่ของเด็กได้ก่อน เพราะ อสม. ส่วนใหญ่เคย
ผ่านการอบรมด้านการเฝ้าระวังสุขภาพจิตมาแล้ว
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๒๘

ความเครียดเกิดขึ้นกับคนเรา
ได้อย่างไรบ้าง
คุ ณ ผู้ ฟั ง ครั บ /ค่ ะ หลายท่ า นอาจเคยสงสั ย ว่ า ความเครี ย ด คื อ
อะไร ความเครียดก็คืออาการที่เรามีปัญหาที่ยังแก้ไม่ตก คิดหาทางออกไม่ได้
ความเครียดเป็นอาการทีเ่ กิดขึน้ จากปัญหาทุกข์ใจ มีแรงกดดันบางอย่าง เช่น ต้อง
ทำ�งานให้เสร็จตรงเวลา มีความขัดแย้งในองค์กร มีปญ
ั หาทางการเงิน มีภาวะกดดัน
จากการเดินทางในพื้นที่ที่มีสถานการณ์ความไม่สงบ เหตุการณ์ดังกล่าวสามารถ
ทำ�ให้เราเกิดความเครียดได้
คุณผู้ฟังครับ/ค่ะ ความเครียดนั้น เป็นจุดเริ่มต้นของอาการผิดปกติ
ทางจิต หรือทีค่ นทัว่ ไปเรียกว่า อาการบ้า ถ้าหากมีการสะสมของความเครียดมาก
ขึน้ แต่ความเครียดเป็นอาการทีค่ นทัว่ ไปสามารถเป็นได้ โดยมักมีความเครียดเกิด
ขึ้นเล็กๆ น้อยๆ แล้วก็หายไป หากมีความเครียดเราก็สามารถแบ่งปันความทุกข์
ของเราให้แก่เพื่อน หรือผู้ที่พร้อมจะรับฟังเราได้ หรือหาทางออกด้วยการไปพบ
นักจิตวิทยา แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ โดยทีเ่ ราไม่ตอ้ งรอให้เกิดอาการผิดปกติทางจิต
คุณผู้ฟังครับ/ค่ะ ความเครียดของแต่ละคนจะมีมากหรือน้อยขึ้นอยู่
พืน้ ฐานทางจิตใจทีแ่ ตกต่างกัน เรือ่ งเล็กๆ ของคนหนึง่ อาจเป็นเรือ่ งใหญ่ของอีกคนหนึง่
ปัจจัยสำ�คัญมาจากการเลีย้ งดู พืน้ ฐานทางครอบครัว ทีเ่ ราเรียกว่า “วัคซีนใจ” ทีไ่ ด้
รับมาอย่างต่อเนือ่ งมาตัง้ แต่วยั เด็ก ซึง่ จะส่งผลให้เราสามารถก้าวข้ามความเครียด
ได้มากน้อยเพียงใด ปรับตัวได้รวดเร็วหรือไม่ ขึ้นอยู่กับวัคซีนใจทั้งสิ้น
ความเครียดจะส่งผลกระทบต่อบุคคลค่อนข้างมาก คือ ผลกระทบด้าน
ร่างกาย ได้แก่ แน่นหน้าอก หายใจไม่สะดวก ใจเต้นแรง กล้ามเนื้อเกร็ง ปวดหัว
ปวดท้อง เหงือ่ แตก หน้ามืดเป็นลม เหนือ่ ยล้า กระสับกระส่าย ด้านอารมณ์ ได้แก่
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หงุดหงิดง่าย โกรธง่าย วิตกกังวล เศร้า กิจกรรมทีเ่ คยสนุกกลับไม่สนุก เช่น ดูตลก
แล้วไม่สนุกเหมือนเดิม และผลกระทบต่อพฤติกรรม และความคิด หรือสังคม
เช่น การแสดงออกกับคนรอบข้าง ครอบครัว ฯลฯ
คุณผู้ฟังครับ/ค่ะ เป็นเรื่องที่น่าแปลกที่เมื่อศึกษาระดับความเครียด
ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กลับพบว่า ประชาชนในพื้นที่มีความเครียด
ไม่มากดังทีค่ าดการณ์ไว้ หลายคนอาจคิดว่า ประชาชนต้องมีความเครียดค่อนข้าง
มากจากสถานการณ์ความไม่สงบทีเ่ กิดขึน้ ทุกวัน แต่ความจริงแล้วไม่ได้เป็นเช่นนัน้
ทั้งนี้อาจมาจากประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความศรัทธาหรือยึดมั่นใน
ศาสนา ใช้ศาสนาในการเยียวยาจิตใจ จึงทำ�ให้คลายความกังวล เช่น การคิดว่าสิง่ ที่
เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่พระเจ้ากำ�หนดมาแล้ว เราจึงต้องยอมรับสิ่งนั้น หรือเหตุการณ์นี้
เกิดขึ้นเป็นเวลานาน จนประชาชนสามารถปรับตัวได้
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๒๙

การคิดเชิงบวกและเชิงลบเป็นอย่างไร
คุณผู้ฟังครับ/ค่ะ การคิดเชิงบวกหรือการคิดให้เป็นสุข เป็นวิธีคิดในการ
รับมือภาวะวิกฤตที่เรียกว่า “๔ ปรับ ๓ เติม” ประกอบด้วย ปรับอารมณ์ คือ
พยายามทำ�อารมณ์โกรธ หรือความเครียดของเราให้ผ่อนคลายลง ปรับความคิด
การปรับความคิดของคนอื่นเป็นสิ่งที่ค่อนข้างปรับยาก เพราะเราไม่สามารถล่วงรู้
ได้ ว่ า คนอื่ น คิ ด อะไรอยู่ เราจึ ง ต้ อ งหั น มาปรั บ ความคิ ด ของตนเองจะดี ก ว่ า
ปรับการกระทำ�หรือปรับพฤติกรรม ให้สอดรับกับสถานการณ์หรือบริบทที่
เปลีย่ นแปลงไป และปรับเป้าหมาย เป็นปรับเป้าหมายสูงสุดไปสูเ่ ป้าหมายลักษณะ
อื่นๆ แม้จะไม่เหมือนเดิม แต่ถ้าทำ�ได้สำ�เร็จท่ามกลางบริบทที่ท้าทาย ก็ถือว่าเป็น
ความสำ�เร็จตามเป้าหมายเช่นกัน ส่วน ๓ เติมนั้น ประกอบด้วย เติมศรัทธา คือ
การเพิ่มความหวังให้กับตัวเอง เติมมิตร คือ การพยายามแสวงหามิตรที่เราไว้ใจ
ปรึกษาหารือได้ และเติมจิตใจให้กว้าง คือ การมองสิง่ รอบตัวให้ไกลออกไปจากตัวเอง
คุณผู้ฟังครับ/ค่ะ การมองในแง่บวก คือ การคิดว่า “เดี๋ยวมันก็ผ่านไป”
หรือ “เดี๋ยวมันก็ดีเอง” การมองโลกในแง่บวก คือ อย่าไปโทษว่าคนอื่นหรือสิ่งอื่น
คนนัน้ ก็ผดิ คนนีก้ ผ็ ดิ จริงๆ แล้ว โลกเราอาจไม่มอี ะไรทีผ่ ดิ หรือถูก มันไม่ใช่ขอ้ สอบ
แต่แค่ให้ชีวิตเราทำ�อะไรแล้วเกิดความสุข ทำ�ให้เราสามารถเผชิญกับปัญหา หรือ
ทำ�ให้เราสามารถเดินไปข้างหน้าได้
คุณผู้ฟังครับ/ค่ะ ส่วนการคิดเชิงลบคืออะไร ความคิดเชิงลบ คือ การคิด
โทษตัวเอง คนอืน่ หรือสิง่ อืน่ ก่อนเสมอ เช่น เวลาจะเดินข้ามถนนก็อาจจะไม่กล้าเดิน
ข้ามไป เพราะมองว่าตัวเองขาสัน้ เดินได้ไม่เร็วเท่าคนอืน่ แต่ถา้ เป็นการคิดเชิงบวก
เราก็ตอ้ งคิดว่าเมือ่ เราขาสัน้ ก็จะต้องก้าวขาให้เร็วขึน้ ซึง่ มันแตกต่างจากการคิดเชิงลบ
ทีม่ วั แต่โทษคนอืน่ ว่าคนนัน้ ก็ไม่ดี คนนีก้ ไ็ ม่ดี ทุกอย่างทุกคนกลายเป็นไม่ดไี ปหมด
ยกเว้นตัวเอง นี่เราเรียกว่าการคิดเชิงลบ ซึ่งรังแต่จะทำ�ให้ชีวิตของคุณผู้ฟังมีแต่
ปัญหา และมีจิตใจมัวหมอง ลดทอนพลังในการทำ�งานไปอย่างมาก
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เรื่องที่

๓๐

อยู่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
อย่างไรให้มีความสุข
คุณผู้ฟังครับ/ค่ะ การอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีเหตุการณ์ความไม่สงบดังเช่น
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น เป็นสิ่งที่ง่ายที่คุณผู้ฟังจะมีความคิดในเชิงลบ
แต่เมื่อเราเลือกหรือเกิดในพื้นที่นี้แล้ว เราจะต้องมีหวัง ความหวัง คือ เชื่อว่า
ปัญหาจะผ่านพ้นไปได้ เพราะอย่างไรเสียเวลามันเดินไปเรือ่ ยๆ ทุกปัญหามีทางออก
พยายามมองอย่างอืน่ บ้าง อย่าว่าตัวเอง ทำ�ไมต้องเกิดขึน้ กับตัวเอง ทำ�ไมไม่เกิดขึน้
กับผู้อื่น จริงๆ แล้ว คนอื่นที่เราพูดถึงเขาอาจจะมีปัญหาที่หนักเหมือนกันอยู่ก็ได้
แต่เราอาจไม่ทราบ การทบทวนปัญหา คือ การพยายามมองดูว่า หากเราจะแก้
ปัญหา เราจะทำ�อย่างไร ต่อมาคือ มีความศรัทธา มีความศรัทธาต่อชีวิตว่า สิ่งที่
เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ดีงาม นำ�ความศรัทธาทางศาสนามาช่วยเยียวยา หากเป็นศาสนา
อิสลามก็อาจจะมองว่า มันเป็นบททดสอบ หากเป็นศาสนาพุทธก็อาจจะมองว่า
ทุกสิ่งอนิจจัง คือ ความเปลี่ยนแปลง ตั้งอยู่และดับไป ทุกอย่างเปลี่ยนแปลง
ได้เสมอ ซึง่ การอาศัยอยูใ่ นพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นสุขนัน้ คุณผูฟ้ งั อาจ
มีวธิ กี ารหรือแนวทางของตนเองทีแ่ ตกต่างกันออกไป แต่ถา้ ยังไม่มกี ส็ ามารถนำ�วิธี
การที่เราแนะนำ�ไปปฏิบัติได้
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         ส่วนที่  

๒

สื่อวิทยุกระจายเสียงกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
ภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบ

ด.ญ. Phan Thị Kim Phúc วิง่ หนีออกจากหมูบ่ า้ นจ๋างบ่าง (Trảng Bàng)
ในเวียดนามใต้ หลังจากกองทัพรัฐบาลเวียดนามใต้ที่สหรัฐฯ หนุนหลัง ทิ้งระเบิด
ไฟนาปาล์มลงในหมู่บ้านของเธอ ภาพนี้ถ่ายภาพโดย นิค อุ๊ต (Nick Ut) ช่างภาพ
ของสำ�นักข่าวเอพี (Associated Press) เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๕ ปัจจุบันเด็กหญิงคน
ดังกล่าวอาศัยอยูท่ แี่ คนาดา ภาพถ่ายนีส้ ะท้อนให้เห็นผลกระทบจากความขัดแย้ง
ที่มีต่อเด็กในยุคสงครามเย็น
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๑

                             เรื่องที่
สื่อวิทยุกระจายเสียงกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
เด็ กที่ ไ ด้ รับ ผลกระทบจากความรุนแรงแรงมีห ลายรูปแบบ ทั้งจาก
ความรุนแรงในครอบครัว ความรุนแรงจากการใช้กฎหมายที่ไม่เป็นธรรมต่อเด็ก
ความรุนแรงที่ปัจเจกบุคคลกระทำ�ต่อเด็ก และความรุนแรงจากภาวะสงคราม
หลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ ๒ พบว่า คุณภาพชีวิตของเด็กยังไม่ได้รับ
การยกระดับให้สงู ขึน้ ประกอบกับเกิดสงครามตัวแทนเกิดขึน้ ในหลายภูมภิ าคของ
โลกจากภาวะสงครามเย็นทีม่ หาอำ�นาจแข่งขันกันด้านอาวุธ ทำ�ให้เด็กยังคงตกเป็น
เหยื่อจากสงครามอย่างต่อเนื่อง
ดั ง จะเห็ น ได้ จ ากภาพที่ ก องทั พ เวี ย ดนามใต้ ซึ่ ง ได้ รั บ การหนุ น
หลั ง จากกองทั พ อากาศสหรั ฐ อเมริ ก าทิ้ ง ระเบิ ด ไฟนาปาล์ ม จำ � นวน ๔ ลู ก
ทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ ของกรุ ง ไซ่ ง่ อ นในเวี ย ดนามใต้ เมื่ อ ปี ๒๕๑๖
ภาพของเด็ ก จำ � นวนหนึ่ ง พากั น วิ่ ง หนี จ ากกองเพลิ ง ด้ ว ยใบหน้ า ที่ ห วาดกลั ว
ในเด็กจำ�นวนหนึง่ มีภาพของ ด.ญ. Phan Thị Kim Phúc ทีว่ งิ่ หนีจากระเบิดไฟด้วย
เนือ้ ตัวทีเ่ ปล่าเปลือย ภาพนีไ้ ด้รบั เผยแพร่ไปทัว่ โลก และต่อมาได้รบั รางวัล Pulitzer
ในปี ๒๕๑๙ ภาพนี้ค่อนข้างมีพลังในการสื่อสารกับประชาคมทั่วโลกว่า เด็กยังคง
เป็นเหยื่อของความรุนแรงจากการทำ�สงครามมากมาย ซึ่งเป็นภาพหนึ่งที่ได้รับ
การเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนทั่วโลก มันมีพลังทำ�ให้ชาวอเมริกันจำ�นวนไม่น้อย
ลุกขึ้นมาต่อต้านการทำ�สงครามเวียดนามของรัฐบาลประเทศตัวเอง
สำ�หรับเหตุการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่า มีเหยื่อจากความ
รุนแรงจำ�นวนไม่น้อยเช่นเดียวกัน ทั้งบาดเจ็บ และเสียชีวิต เช่น เหตุการณ์ระเบิด
ป่วนเมืองปัตตานีเมื่อวันเสาร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เป็นเหตุการณ์ที่คนร้าย
ก่อวินาศกรรมในเขตเทศบาลเมืองปัตตานี และ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี จำ�นวน ๑๓ จุด
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ในเวลาไล่เลีย่ กัน เหตุการณ์ครัง้ นีม้ ผี เู้ สียชีวติ จากเหตุลอบวางระเบิดพืน้ ที่ อ.เมือง
จ.ปัตตานี จำ�นวน ๓ ราย หนึ่งในนั้น คือ ด.ช.มูฮำ�หมัดอิลฟาน สิเดะ อายุ ๕ ปี
อยู่บ้านเลขที่ ๑๑๒/๑ หมู่ที่ ๓ ต.บางปู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี และยังมีเด็กอายุ
ตํ่ากว่า ๑๘ ปี จำ�นวน ๑๔ คน ที่ได้รับบาดเจ็บ โดยมีเด็กที่อายุตํ่าสุดระหว่าง
๑-๔ ขวบ ดังนั้น จึงเป็นประเด็นที่ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า เด็กกลายเป็นเหยื่อจาก
เหตุการณ์ความไม่สงบอย่างต่อเนื่อง
นอกจากการเป็นเหยื่อจากภาวะสงครามแล้ว หลังสงครามโลกครั้งที่
๒ ประเทศต่างๆ ทั่วโลกต่างก็อยู่ในช่วงการปฎิรูปประเทศ หลายประเทศกำ�ลัง
เผชิญกับปัญหาภายในประเทศของตนเอง ทำ�ให้คุณภาพชีวิตของเด็กยังไม่ได้รับ
การดูแลจากรัฐบาลต่างๆ ทัว่ โลกเท่าทีค่ วร องค์กรด้านเด็กจำ�นวนไม่นอ้ ยเห็นร่วม
กันว่า แต่ละประเทศควรจะต้องมีมาตรฐานขั้นตํ่าสำ�หรับการปกป้องดูแลเด็กใน
ประเทศของตนเอง ประกอบกับก่อนหน้านีอ้ งค์การสหประชาชาติได้ประกาศและ
ตกลงในปฎิญญาและกติกาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนว่า ทุกคนมีสทิ ธิและเสรีภาพ
ทัง้ ปวงทีก่ �ำ หนดไว้ โดยปราศจากการแบ่งแยกไม่วา่ ชนิดใดๆ อาทิเช่น เชือ้ ชาติ สีผวิ
เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรือทางอื่น ต้นกำ�เนิดทางเชื้อชาติ
หรือสังคม ทรัพย์สิน การเกิดหรือสถานะอื่น ดังนั้นควรจะขยายหลักการนี้ไปสู่
การปกป้องและคุ้มครองเด็กเป็นการเฉพาะ ซึ่งกว่าจะเป็นอนุสัญญาว่าด้วย
สิทธิเด็กก็มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๔๙๗ ต่อมาเมื่อปี ๒๕๓๒
สหประชาชาติได้พฒ
ั นาการคุม้ ครองเด็กให้เป็นกฎหมายระหว่างประเทศในรูปของ
อนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child 1989) และ
ในปี ๒๕๓๓ องค์การสหประชาชาติได้จดั ทำ�ตราสารทางกฎหมายระหว่างประเทศ
อีก ๒ ฉบับ ในรูปแบบของพิธสี ารต่อท้ายอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิเด็ก คือ พิธสี ารเลือก
รับของอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิเด็กเรือ่ งความเกีย่ วพันของเด็กในความขัดแย้งกันด้วย
กำ�ลังอาวุธ (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) การห้ามเลือกปฏิบตั ติ อ่ เด็ก และการให้ความสำ�คัญแก่เด็กทุกคนเท่า
เทียมกัน โดยไม่คำ�นึงถึงความแตกต่างของเด็ก ในเรื่องเชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา
ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง ชาติพนั ธุ์ หรือสังคม ทรัพย์สนิ ความทุพพลภาพ
การเกิด หรือสถานะอื่นๆ ของเด็ก หรือบิดามารดา หรือผู้ปกครองทางกฎหมาย
ทั้งนี้ เพื่อให้เด็กมีโอกาสที่เท่าเทียมกัน
๒) การกระทำ�หรือการดำ�เนินการทัง้ หลายต้องคำ�นึงถึงประโยชน์สงู สุด
ของเด็กเป็นอันดับแรก
๓) สิทธิในการมีชวี ติ การอยูร่ อด และการพัฒนาทางด้านจิตใจ อารมณ์
สังคม
๔) สิทธิในการแสดงความคิดเห็นของเด็ก และการให้ความสำ�คัญกับ
ความคิดเหล่านั้น
สำ�หรับแนวคิดของ CRC ยอมรับว่า
๑) สิทธิของเด็กทุกคนทีม่ ตี ดิ ตัวมาตัง้ แต่เกิด หรือเรียกว่า “สิทธิตดิ ตัว”
(inherent rights) ไม่ใช่เรื่องที่รัฐหรือใครจะเป็นคนมอบให้แก่เด็ก
๒) หลักการตีความอนุสัญญานี้ จะต้องคำ�นึงถึงสิทธิเด็ก ที่สำ�คัญที่สุด
คือ ต้องยึดถือหลักประโยชน์สูงสุดของเด็ก (the best interest of the child)
เป็นข้อพิจารณาในการดำ�เนินการ
๓) เด็กมี “สิทธิทุกประการ”เช่นเดียวกับที่มนุษย์คนอื่นๆ มีเด็กมีความ
พิเศษกว่าที่รัฐจึงต้องดำ�เนินการใดๆ เป็นพิเศษในการปกป้องคุ้มครองเด็ก และ
ทำ�ให้เด็กสามารถได้รับสิทธิที่ตนพึงมี
CRC มีประเทศที่เข้าร่วมเป็นภาคี ทั้งหมด จำ�นวน ๑๙๒ ประเทศ ซึ่งถือ
เป็นกฎหมายระหว่างประเทศทีม่ ปี ระเทศต่างๆ เข้าร่วมเป็นภาคีมากทีส่ ดุ ฉบับหนึง่
โดยประเทศไทยนัน้ เข้าร่วมเมือ่ ปี ๒๕๓๕ โดยประเทศภาคีจะต้องให้ค�ำ มัน่ สัญญา
ดังนี้
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๑) อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กได้ระบุเรื่องของสิทธิของเด็กและพ่อแม่
และหน้าที่ความรับผิดชอบของรัฐ
๒) ประเทศภาคีอนุสัญญาให้คำ�มั่นสัญญาว่าจะดำ�เนินการใดๆ เพื่อให้
เด็กทุกคนในประเทศได้รับสิทธิที่ตนพึงมี
๓) ทุกๆ ๕ ปี แต่ละประเทศภาคีตอ้ งจัดทำ�รายงานความก้าวหน้าเสนอ
ต่อคณะกรรรมการสิทธิเด็ก
๔) คณะกรรมการสิทธิเด็กจะเสนอคำ�แนะนำ�เพื่อพัฒนา/ปรับปรุง
กรณีประเทศไทยได้ส่งรายงานครั้งล่าสุดเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๕ และคณะ
กรรมการให้ขอ้ เสนอแนะกลับมาแล้ว ข้อมูลจากกองทุนเพือ่ เด็กแห่งสหประชาชาติ
ประจำ�ประเทศไทย รายงานว่า การดำ�เนินงานของประเทศไทยมีความก้าวหน้า
หลายประการในส่วนของการร่างกฎหมายและจัดโครงสร้างของรัฐเพื่อให้ความ
คุ้มครองแก่เด็กและปกป้องสิทธิของพวกเขา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการยังคง
เน้นถึงความห่วงใยในหลายด้าน ได้แก่
๑) การปกป้องคุ้มครองสิทธิของเด็กผู้ลี้ภัย
๒) การบังคับใช้กฎหมาย
๓) การกำ�กับดูแล และการเก็บข้อมูล
๔) งบประมาณของประเทศไทยในการทำ�งานด้านเด็ก
๕) การพัฒนากลไกคุม้ ครองและช่วยเหลือเด็กทีต่ กเป็นเหยือ่ ของการถูก
ทำ�ร้ายและถูกแสวงประโยชน์ทางเพศ ทั้งที่เกิดในครอบครัวและนอกครอบครัว
๖) การเข้าถึงบริการขัน้ พืน้ ฐานแก่เด็กทีข่ าดโอกาสทีส่ ดุ ได้แก่ เด็กกลุม่
ชาติพันธุ์ เด็กผู้ลี้ภัย เด็กเร่ร่อน เด็กอพยพ เด็กยากจน เด็กที่กระทำ�ผิด และเด็กที่
ถูกค้ามนุษย์ เด็กพิการ เด็กทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากความรุนแรงในจังหวัดชายแดนใต้
๗) อายุขนั้ ตํา่ ของเด็กทีต่ อ้ งรับโทษทางกฎหมาย ซึง่ ปัจจุบนั อยูท่ ี่ ๑๐ ขวบ
ในประเทศไทย ซึ่งเป็นอายุที่ตํ่าเกินไป
๘) ความเหลื่อมลํ้าในสังคม
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มาตราสำ�คัญของ CRC ที่ควรรู้
มาตรา ๑ เด็ก หมายถึง มนุษย์ทุกคนที่มีอายุตํ่ากว่า ๑๘ ปี
มาตรา ๒ รัฐต้องไม่เลือกปฏิบัติ
มาตรา ๓ ผลประโยชน์ สู ง สุ ด ของเด็ ก เป็ น สิ่ ง ที่ ต้ อ งคำ � นึ ง ถึ ง เป็ น
อันดับแรก
มาตรา ๔ การบังคับใช้สิทธิ รัฐจะต้องดำ�เนินการให้สิทธิตามที่ระบุไว้
ให้อนุสัญญาให้มีผลอย่างจริงจัง
มาตรา ๕ รัฐต้องเคารพในบทบาทและหน้าทีข่ องพ่อแม่ และพ่อแม่ควร
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) การให้ความรู้
แก่ประชาชน ๒) การให้ขอ้ มูลข่าวสาร ๓) การให้ความบันเทิง และ ๔) การอนุรกั ษ์
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า สื่อมวลชนมีอิทธิพล
ต่อผู้คนในสังคมค่อนข้างมาก โดยเฉพาะการกำ�หนดกรอบความคิด หรือกำ�หนด
กรอบการรับรู้ของประชาชนในสังคมเกี่ยวกับประเด็นใดประเด็นหนึ่ง
แน่ น อนว่ า การที่ สั ง คมจะเห็ น ความสำ � คั ญ ของการปกป้ อ งสิ ท ธิ เ ด็ ก
ก็มาจากการรณรงค์ผ่านการให้ความรู้ การให้ข้อมูลข่าวสารของสื่อเป็นสำ�คัญ
เพราะการทำ�หน้าที่ของสื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้สังคมตระหนักถึงปัญหาของ
การละเมิดสิทธิเด็ก และช่วยกันปกป้องสิทธิเด็ก
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อย่างกรณีความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทีเ่ ด็กมักตกเป็นเหยือ่ อยูบ่ อ่ ยครัง้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อมวลชน สามารถช่วยกระจายข่าวให้ประชาชน รวมถึงคู่
ขัดแย้งได้เข้าใจถึงความจำ�เป็นที่จะต้องช่วยกันดูแลและปกป้องสิทธิเด็ก รวมถึง
การกระตุน้ ให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามามีสว่ นร่วมอย่างจริงจังในการปกป้องสิทธิเด็ก
บางครัง้ อาจช่วยกันนำ�เสนอเรือ่ งราวของกลุม่ องค์กรในพืน้ ที่ ซึง่ ทำ�หน้าที่
ในการดูแลและคุ้มครองเด็ก เพื่อร่วมสร้างกระแส ร่วมกันกำ�หนดกรอบการรับรู้
ให้แก่คนในสังคมให้ร่วมกันเห็นความสำ�คัญของสิทธิเด็กในพื้นที่ความขัดแย้ง
ซึ่งเป็นหน้าที่หนึ่งของสื่อมวลชน และยังเป็นหน้าที่สำ�คัญประการหนึ่งในฐานะ
ที่เป็นองค์กรในประเทศไทย ซึ่งมีพันธะผูกพันกับ CRC ที่ไทยได้ร่วมเป็นรัฐภาคี
เมือ่ ปี ๒๕๓๕ หน้าทีด่ งั กล่าวไม่ได้เป็นหน้าทีข่ ององค์กรรัฐเพียงอย่างเดียว แต่เป็น
หน้าที่ของทุกภาคส่วน รวมถึงสื่อมวลชนด้วยเช่นกัน
นอกจากหน้าที่ดังกล่าวแล้ว ในกระบวนการทำ�งานของสื่อมวลชนเอง
ก็ต้องตระหนักถึงการนำ�เสนอข่าวสารเกี่ยวกับเด็กด้วย เพื่อป้องกันไม่ให้องค์กร
สื่อมวลชนเองเป็นผู้ละเมิดสิทธิเด็กเสียเอง การละเมิดสิทธิเด็กของสื่อมวลชนนั้น
มีอยู่หลายแง่มุม เช่น การไม่ปกปิดอัตลักษณ์ของเด็กที่เป็นเหยื่อจากความรุนแรง
รวมถึงผู้ปกครอง และครอบครัวของเด็ก การนำ�เสนอข่าวเกี่ยวกับเด็กเพียงเพื่อ
สร้างกระแสไม่ได้มคี วามลึกซึง้ หรือแง่มมุ ทางด้านสิทธิเด็ก การละเมิดสิทธิเด็กทีเ่ ป็น
คนดัง ทั้งการเป็นลูกดารานักแสดง ลูกของไฮโซ เป็นต้น ล้วนแต่ได้รับการละเลย
จากสือ่ มวลชนทัง้ สิน้ จึงควรนำ�หลักคิดพืน้ ฐานของ CRC มาเป็นกรอบในการนำ�เสนอ
ข่าวเกี่ยวกับเด็กจะช่วยให้สื่อมวลชนไม่ละเมิดสิทธิเด็ก กรอบที่ว่านั้น คือ การนำ�
เสนอข่าวเกี่ยวกับเด็กจะต้องคำ�นึงถึงประโยชน์ที่จะตกแก่เด็กเป็นอันดับแรก
ดังนั้น หลักการของ CRC จะช่วยป้องกันไม่ให้สื่อมวลชนเป็นผู้ละเมิดสิทธิเด็ก
เสียเอง
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                             เรื่องที่

๒

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

(Convention on the Rights of the Child)
อารัมภบท
รัฐภาคีแห่งอนุสัญญานี้
พิจารณาว่า ตามหลักการที่ประกาศในกฎบัตรสหประชาชาตินั้น การยอมรับใน
ศักดิ์ศรีแต่กำ�เนิดและสิทธิที่เท่าเทียมกัน ซึ่งไม่อาจเพิกถอนได้ของสมาชิกทั้งปวง
ของมวลมนุษยชาตินนั้ เป็นรากฐานของเสรีภาพ ความยุตธิ รรม และสันติภาพในโลก
คำ�นึงถึงว่า บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ยืนยันไว้ในกฎบัตรถึง ความ
ศรัทธาต่อสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานต่อศักดิ์ศรีและคุณค่าของมนุษย์ และได้ตั้ง
เจตจำ�นงที่จะส่งเสริมความก้าวหน้าทางสังคมและมาตรฐานแห่งชีวิตที่ดีขึ้นภาย
ใต้เสรีภาพที่กว้างขวางขึ้น
ยอมรับว่า สหประชาชาติได้ประกาศ และตกลงในปฎิญญาและกติกาสากลว่า
ด้วยสิทธิมนุษยชนว่า ทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพทั้งปวงที่กำ�หนดไว้ โดยปราศจาก
การแบ่งแยกไม่ว่าชนิดใดๆ อาทิเช่น เชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิด
เห็นทางการเมืองหรือทางอื่น ต้นกำ�เนิดทางชาติหรือสังคม ทรัพย์สิน การเกิด
หรือสถานะอื่น
ระลึกว่า สหประชาชาติได้ประกาศในปฎิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนว่า เด็ก
มีสิทธิที่จะได้รับการดูแล และการช่วยเหลือเป็นพิเศษ
คู่มือนักจัดรายการวิทยุ : ภาวะวิกฤต และแนวทางการดูแลสุขภาพจิตเด็ก

ภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

55

เชื่อว่า ครอบครัวในฐานะเป็นกลุ่มพื้นฐานของสังคมและเป็นสิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติสำ�หรับการเจริญเติบโตและการอยู่ดีกินดีของสมาชิกทุกคนโดยเฉพาะ
เด็ก ควรจะได้รับการคุ้มครองและการช่วยเหลือที่จำ�เป็น เพื่อที่จะความสามารถ
มีความรับผิดชอบในชุมชนของตนได้อย่างเต็มที่
ยอมรับว่า เพือ่ ให้เด็กพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างกลมกลืนและเต็มที่ เด็กควรเติบโต
ในสิ่งแวดล้อมของครอบครัว ในบรรยากาศแห่งความผาสุก ความรัก และความ
เข้าใจ
พิจารณาว่า ควรเตรียมให้เด็กพร้อมอย่างเต็มที่ที่จะดำ�รงชีวิตเป็นของตัวของตัว
เองในสังคม และควรเลีย้ งดูเด็กตามเจตนารมณ์แห่งอุดมคติทปี่ ระกาศไว้ในกฎบัตร
สหประชาชาติ โดยเฉพาะตามเจตนารมณ์แห่งสันติภาพ ศักดิ์ศรี ความอดกลั้น
เสรีภาพ ความเสมอภาค และความเป็นเอกภาพ
คำ�นึงถึงว่า ได้มีการระบุความจำ�เป็นที่จะขยายการดูแลโดยเฉพาะแก่เด็กใน
ปฎิญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ค.ศ.๑๙๒๔ และในปฎิญญาว่าด้วยสิทธิเด็กซึ่งสมัชชา
ได้รับเอาเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ค.ศ. ๑๙๕๙ และได้มีการยอมรับในปฎิญญา
สากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ในกติกาสากลว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการ
เมือง (โดยเฉพาะข้อ ๒๓ และ ๒๔) ในกติกาสากลว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรม (โดยเฉพาะข้อ ๑๐) และในรัฐธรรมนูญและตราสารอื่นๆที่
เกี่ยวข้องของทบวงการชำ�นัญพิเศษ และองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับ
สวัสดิภาพของเด็ก
คำ�นึงถึงว่า ตามที่ได้ระบุในปฎิญญาว่าด้วยสิทธิเด็กนั้น เด็กโดยเหตุที่ยังไม่เติบโต
เต็มที่ทงั้ ร่างกายและจิต จึงต้องการการพิทักษ์และดูแลเป็นพิเศษ รวมถึงต้องการ
การคุ้มครองตามกฎหมายที่เหมาะสมทั้งก่อนและหลังการเกิด

56

คู่มือนักจัดรายการวิทยุ : ภาวะวิกฤต และแนวทางการดูแลสุขภาพจิตเด็ก

ภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ระลึกว่า บทบัญญัติของปฎิญญาว่าด้วยหลักกฎหมายและสังคม อันเกี่ยวกับการ
คุม้ ครองและสวัสดิภาพเด็ก โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับการอุปการะและ
การรับเป็นบุตรบุญธรรมทัง้ ในประเทศและระหว่างประเทศ กฎระเบียบมาตรฐาน
ขั้นต่ำ�สุดของสหประชาชาติสำ�หรับการบริหารงานยุติธรรมแก่ผู้เยาว์ (กฎปักกิ่ง)
และปฎิญญาว่าด้วยการคุ้มครองสตรีและเด็กในภาวะฉุกเฉิน และกรณีพิพาทกัน
ด้วยอาวุธ
ยอมรับว่า ประเทศทัง้ ปวงในโลกมีเด็กทีด่ �ำ รงชีวติ อยูใ่ นสภาวะทีย่ ากลำ�บากอย่าง
ยิ่ง และเขาเหล่านั้นจำ�เป็นต้องได้รับการเอาใจใส่เป็นพิเศษ
พิจารณาตามสมควร ถึงความสำ�คัญของประเพณี และค่านยิมทางวัฒนธรรมของ
ชนแต่ละกลุ่ม ที่มีต่อการคุ้มครองและพัฒนาการอย่างกลมกลืนของเด็ก
ยอมรับว่า ความสำ�คัญของความร่วมมือระหว่างประเทศ เพือ่ ปรับปรุงสภาพความ
เป็นอยู่ของเด็กในทุกๆประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศกำ�ลังพัฒนา
ได้ตกลงกัน ดังนี้
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ส่วนที่ ๑
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ส่วนที่ ๒
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ส่วนที่ ๓

ส่วนที่ ๑
ข้อที่ ๑

เพือ่ ความมุง่ ประสงค์แห่งอนุสญ
ั ญานี้ เด็กหมายถึง มนุษย์ทกุ คนทีม่ อี ายุ
ตํ่ากว่าสิบแปดปี เว้นแต่จะบรรลุนิติภาวะก่อนหน้านั้นตามกฎหมายที่ใช้บังคับ
แก่เด็กนั้น
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ข้อที่ ๒

๑. รัฐภาคีจะเคารพและประกันสิทธิตามที่กำ�หนดไว้ในอนุสัญญานี้
แก่เด็กแต่ละคนทีอ่ ยูใ่ นเขตอำ�นาจของตน โดยปราศจากการเลือกปฏิบตั ไิ ม่วา่ ชนิดใดๆ
โดยไม่ค�ำ นึงถึง เชือ้ ชาติ สีผวิ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรือทางอืน่
ต้นกำ�เนิดทางชาติ ชาติพันธุ์ หรือสังคม ทรัพย์สิน ความทุพพลภาพ การเกิดหรือ
สถานะอื่นๆของเด็ก หรือบิดามารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย
๒. รัฐภาคีจะดำ�เนินมาตรการที่เหมาะสมทั้งปวง เพื่อที่จะประกันว่า
เด็กได้รับการคุ้มครองการเลือกปฏิบัติ หรือการลงโทษในทุกรูปแบบ บนพื้นฐาน
ของสถานภาพ กิจกรรมความคิดเห็นที่แสดงออก หรือความเชื่อของบิดามารดา
ผู้ปกครองตามกฎหมาย หรือสมาชิกในครอบครัวของเด็ก
ข้อที่ ๓

๑. ในการกระทำ�ทั้งปวงที่เกี่ยวกับเด็ก ไม่ว่าจะกระทำ�โดยสถาบัน
สังคมสงเคราะห์ของรัฐหรือเอกชน ศาลยุตธิ รรม หน่วยงานฝ่ายบริหาร หรือองค์กร
นิติบัญญัติ ผลประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสิ่งที่ต้องคำ�นึงถึงเป็นลำ�ดับแรก
๒. รัฐภาคีรับที่จะประกันให้มีการคุ้มครอง และการดูแลแก่เด็กเท่าที่
จำ�เป็นสำ�หรับความอยู่ดีของเด็ก โดยคำ�นึงถึงสิทธิและหน้าที่ของบิดามารดา
ผูป้ กครองตามกฎหมาย หรือบุคคลอืน่ ทีร่ บั ผิดชอบเด็กนัน้ ตามกฎหมายด้วย และ
เพื่อการนี้ จะดำ�เนินมาตรการทางนิติบัญญัติ และบริหารที่เหมาะสมทั้งปวง
๓. รัฐภาคีจะประกันว่า สถาบัน การบริการ และการอำ�นวยความสะดวก
ที่มีส่วนรับผิดชอบต่อการดูแลหรือการคุ้มครองเด็กนั้น จะเป็นไปตามมาตรฐาน
ที่ได้กำ�หนดไว้โดยหน่วยงานที่มีอำ�นาจ โดยเฉพาะด้านความปลอดภัย สุขภาพ
และในเรื่องจำ�นวนและความเหมาะสมของเจ้าหน้าที่ ตลอดจนการกำ�กับดูแลที่
มีประสิทธิภาพ
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ข้อที่ ๔

รัฐภาคีจะดำ�เนินมาตรการทีเ่ หมาะสมทัง้ ปวง ทัง้ ด้านนิตบิ ญ
ั ญัติ บริหาร
และด้านอื่นๆ เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามสิทธิที่อนุสัญญานี้ได้ให้การยอมรับ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมนั้น รัฐภาคีจะดำ�เนิน
มาตรการเช่นว่านัน้ โดยใช้ทรัพยากรทีม่ อี ยูอ่ ย่างเต็มที่ และภายในกรอบของความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ เมื่อจำ�เป็น
ข้อที่ ๕

รัฐภาคีจะเคราพต่อความรับผิดชอบ สิทธิ และหน้าที่ของบิดามารดา
หรือของสมาชิกของครอบครัวขยาย หรือชุมชน ซึ่งกำ�หนดไว้โดยขนบธรรมเนียม
ในท้องถิน่ หรือของผูป้ กครองตามกฎหมาย หรือบุคคลอืน่ ทีร่ บั ผิดชอบต่อเด็กตาม
กฎหมาย ในอันทีจ่ ะแนะแนวตามทีเ่ หมาะสมในการใช้สทิ ธิของเด็กตามทีอ่ นุสญ
ั ญา
นี้ให้การรับรอง ในลักษณะที่สอดคล้องกับความสามารถที่พัฒนาตามวัยของเด็ก
ข้อที่ ๖

๑. รัฐภาคียอมรับว่า เด็กทุกคนมีสิทธิติดตัวที่จะมีชีวิต
๒. รัฐภาคีจะประกันอย่างเต็มทีเ่ ท่าทีจ่ ะทำ�ได้ ให้มกี ารอยูร่ อด และการ
พัฒนาของเด็ก
ข้อที่ ๗

๑. เด็กจะได้รบั การจดทะเบียนทันทีหลังการเกิด และจะมีสทิ ธิทจี่ ะมีชอื่
นับตัง้ แต่เกิด และสิทธิทจี่ ะได้รบั สัญชาติ และเท่าทีจ่ ะเป็นไปได้ สิทธิทจี่ ะรูจ้ กั และ
ได้รับการดูแลเลี้ยงดูจากบิดามารดาของตน
๒. รัฐภาคีจะประกันให้มกี ารปฏิบตั ติ ามสิทธิเหล่านีต้ ามกฏหมายภายใน
และพันธกรณีของรัฐภาคี ทีม่ อี ยูภ่ ายใต้ตราสารระหว่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้องในเรือ่ งนี้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่เด็กจะตกอยู่ในสถานะไร้สัญชาติ
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ข้อที่ ๘

๑. รัฐภาคีรับที่จะเคารพต่อสิทธิของเด็ก ในการรักษาเอกลักษณ์ของ
ตนไว้รวมถึงสัญชาติ ชื่อ และความสัมพันธ์ทางครอบครัวของตนตามที่กฎหมาย
รับรอง โดยปราศจากการแทรกแซงที่มิชอบด้วยกฎหมาย
๒. ในกรณีที่มีการตัดเอกลักษณ์บางอย่าง หรือทั้งหมดของเด็กออกไป
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย รัฐภาคีจะให้ความช่วยเหลือและความคุม้ ครองตามสมควร
เพื่อให้เอกลักษณ์ของเด็กกลับคืนมาโดยเร็ว
ข้อที่ ๙

๑. รัฐภาคีจะประกันว่า เด็กจะไม่ถกู แยกจากบิดามารดาโดยขัดกับความ
ประสงค์ของบิดามารดา เว้นแต่ในกรณีที่หน่วยงานที่มีอำ�นาจ ซึ่งอาจถูกทบทวน
โดยทางศาลจะกำ�หนดตามกฎหมายและวิธพี จิ ารณาทีใ่ ช้บงั คับอยูว่ า่ การแยกเช่นที่
ว่านีจ้ �ำ เป็นเพือ่ ผลประโยชน์สงู สุดของเด็ก การกำ�หนดเช่นทีว่ า่ นีอ้ าจจำ�เป็นในกรณี
เฉพาะ เช่น ในกรณีทเี่ ด็กถูกกระทำ�โดยมิชอบ หรือถูกทอดทิง้ ละเลยโดยบิดามารดา
หรือในกรณีท่ีบิดามารดาอยู่แยกกันและต้องมีการตัดสินว่าเด็กจะพำ�นักที่ใด
๒. ในการดำ�เนินการใดๆ ตามวรรค ๑ ของข้อนี้ จะให้โอกาสทุกฝ่ายทีม่ ี
ผลประโยชน์เกีย่ วข้องมีสว่ นร่วมในการดำ�เนินการดังกล่าว และแสดงความคิดเห็น
ของตนให้ประจักษ์
๓. รัฐภาคีจะเคารพต่อสิทธิของเด็กที่ถูกแยกจากบิดาหรือมารดา หรือ
จากทั้งคู่ ในอันที่จะรักษาความสัมพันธ์ส่วนตัว และการติดต่อโดยตรงทั้งกับบิดา
และมารดาอย่างสมํ่าเสมอ เว้นแต่เป็นการขัดต่อผลประโยชน์สูงสุดของเด็ก
๔. ในกรณีทกี่ ารแยกเช่นทีว่ า่ นีเ้ ป็นผลมาจากการกระทำ�ใดๆ โดยรัฐภาคี
ต่อบิดาหรือมารดา หรือทั้งบิดามารดา หรือต่อเด็ก เช่น การกักขัง การจำ�คุก
การเนรเทศ การส่งตัวออกนอกประเทศ หรือการเสียชีวติ (รวมทัง้ การเสียชีวติ อัน
เกิดจากสาเหตุใดๆ ทีเ่ กิดขึน้ ขณะทีผ่ นู้ นั้ อยูใ่ นการควบคุมของรัฐ) หากมีการขอร้อง
รัฐภาคีนนั้ จะต้องให้ขอ้ มูลข่าวสารทีจ่ �ำ เป็นเกีย่ วกับทีอ่ ยูข่ องสมาชิกของครอบครัว
ที่หายไปแก่บิดามารดา เด็ก หรือในกรณีที่เหมาะสม แก่สมาชิกของครอบครัว
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เว้นแต่เนื้อหาของข้อมูลข่าวสารนั้นจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความอยู่ดีของ
เด็ก อนึ่ง รัฐภาคีจะให้การประกันต่อไปว่า การยื่นคำ�ร้องขอเช่นว่านั้นจะไม่ก่อให้
เกิดผลร้ายต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ข้อที่ ๑๐

๑. ตามพันธกรณีของรัฐภาคี ภายใต้ข้อ ๙ วรรค ๑ คำ�ร้องของเด็ก
หรือบิดามารดาของเด็กที่จะเดินทางเข้าหรือออกนอกรัฐภาคี เพื่อวัตถุประสงค์
ของการกลับไปอยู่ร่วมกันใหม่เป็นครอบครัว จะได้การดำ�เนินการโดยรัฐภาคีใน
ลักษณะที่เป็นคุณ มีมนุษยธรรมและรวดเร็ว รัฐภาคีจะประกันอีกด้วยว่า การยื่น
คำ�ร้องดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อผู้ร้อง และสมาชิกในครอบครัวของผู้ร้อง
๒. เด็กทีบ่ ดิ ามารดาอาศัยอยูต่ า่ งรัฐกันกับเด็ก จะมีสทิ ธิทจี่ ะรักษาความ
สัมพันธ์สว่ นตัว และการติดต่อโดยตรงทัง้ กับบิดามารดาได้อย่างสมํา่ เสมอ เว้นแต่
ในสถาพการณ์พเิ ศษ เพือ่ การนีแ้ ละตามพันธกรณีของรัฐภาคีภายใต้ขอ้ ๙ วรรค ๑
รัฐภาคีจะเคารพต่อสิทธิของเด็ก และบิดามารดาของเด็ก ในอันที่จะเดินทางออก
นอกประเทศใดๆ รวมทั้งประเทศของตน และสิทธิที่จะเดินทางออกนอกประเทศ
ใดๆ จะอยูภ่ ายใต้ขอ้ จำ�กัดดังทีก่ �ำ หนดไว้โดยกฎหมายเท่านัน้ และซึง่ จำ�เป็นสำ�หรับ
การรักษาความมั่นคงแห่งชาติ ความสงบเรียบร้อย สาธารณสุข หรือศีลธรรมของ
ประชาชน หรือสิทธิเสรีภาพของบุคคลอืน่ และสอดคล้องกับสิทธิอนื่ ๆทีไ่ ด้รบั การ
ยอมรับในอนุสัญญานี้
ข้อที่ ๑๑

๑. รัฐภาคีจะดำ�เนินมาตรการต่างๆ ที่จะหยุดยั้งการโยกย้ายเด็ก และ
การไม่ส่งเด็กกลับคืนจากต่างประเทศที่มิชอบด้วยกฎหมาย
๒. เพื่อการนี้ รัฐภาคีจะส่งเสริมให้มีการจัดทำ�ความตกลงทวิภาคี หรือ
พหุภาคี หรือการภาคยานุวัติความตกลงที่มีอยู่
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ข้อที่ ๑๒

๑. รัฐภาคีจะประกันแก่เด็กทีส่ ามารถ มีความคิดเห็นเป็นของตนได้แล้ว
ซึ่งสิทธิที่จะแสดงความคิดเห็นเหล่านั้นโดยเสรีในทุกๆเรื่องที่มีผลกระทบต่อเด็ก
ทั้งนี้ความคิดเห็นดังกล่าวของเด็กจะได้รับการพิจารณาตามสมควรแก่อายุ และ
วุฒิภาวะของเด็กนั้น
๒. เพือ่ ความมุง่ ประสงค์นี้ เด็กจะได้รบั โดยเฉพาะอย่างยิง่ โอกาสทีจ่ ะมี
สิทธิมีเสียงในกระบวนพิจารณาทางตุลาการ และทางปกครองใดๆ ที่มีผลกระทบ
ต่อเด็กไม่วา่ โดยตรง หรือผ่านผูแ้ ทน หรือองค์กรทีเ่ หมาะสม ในลักษณะทีส่ อดคล้อง
กับระเบียบวิธีปฏิบัติตามกฎหมายภายใน
ข้อที่ ๑๓

๑. เด็กจะมีสทิ ธิและเสรีภาพในการแสดงออก สิทธินจี้ ะรวมถึงเสรีภาพที่
จะแสวงหา ได้รบั หรือถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร และความคิดทุกลักษณะ โดยไม่ถกู
จำ�กัดโดยเขตแดน ไม่วา่ จะโดยวาจา ลายลักษณ์อกั ษร หรือการตีพมิ พ์ ในรูปศิลปะ
หรือผ่านสื่ออื่นใดตามที่เด็กเลือก
๒. การใช้สทิ ธิดงั กล่าวนีอ้ าจอยูภ่ ายใต้ขอ้ จำ�กัดบางประการ แต่ขอ้ จำ�กัด
เหล่านี้ต้องเป็นข้อจำ�กัดเช่นที่บัญญัติตามกฎหมาย และเช่นที่จำ�เป็นเท่านั้น
		 ก) เพื่อการเคารพต่อสิทธิ และชื่อเสียงของบุคคลอื่น หรือ
		 ข) เพื่อการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ หรือความเรียบร้อย หรือ
สาธารณสุข หรือศีลธรรมของประชาชน
ข้อที่ ๑๔

๑. รั ฐ ภาคี จ ะเคารพต่ อ สิ ท ธิ ข องเด็ ก ที่ จ ะมี เ สรี ภ าพทางความคิ ด
มโนธรรม และศาสนา
๒. รัฐภาคีจะเคารพต่อสิทธิและหน้าที่ของบิดามารดา และผู้ปกครอง
ตามกฎหมาย ในกรณีทเี่ หมาะสมในอันทีจ่ ะให้แนวทางแก่เด็กในการใช้สทิ ธิของตน
ในลักษณะที่สอดคล้องกับความสามารถที่พัฒนาตามวัยของเด็ก
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๓. เสรีภาพในการแสดงออกทางศาสนา หรือความเชื่อของตน อาจอยู่
เพียงภายใต้ขอ้ จำ�กัดเช่นทีก่ �ำ หนดโดยกฎหมายเท่านัน้ และเช่นทีจ่ �ำ เป็นทีจ่ ะรักษา
ความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อย สาธาณสุข หรือศีลธรรมของประชาชน หรือ
สิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของบุคคลอื่น
ข้อที่ ๑๕

๑. รัฐภาคียอมรับสิทธิของเด็กทีจ่ ะมีเสรีภาพในการสมาคม และเสรีภาพ
ในการชุมนุมอย่างสงบ
๒. ไม่อาจมีการจำ�กัดการใช้สิทธิเหล่านี้ นอกเหนือจากข้อจำ�กัดที่
กำ�หนดขึ้นโดยสอดคล้องกับกฎหมาย และที่จำ�เป็นสำ�หรับสังคมประชาธิปไตย
เพื่อประโยชน์ของความมั่นคงแห่งชาติ หรือความปลอดภัยของประชาชน ความ
สงบเรียบร้อย การคุ้มครองด้านสาธารณสุข หรือศีลธรรม หรือการคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคลอื่น
ข้อที่ ๑๖

๑. เด็กจะไม่ถูกแทรกแซงโดยพลการ หรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายใน
ความเป็นส่วนตัว ครอบครัว บ้าน หรือหนังสือโต้ตอบ รวมทั้งจะไม่ถูกกระทำ�โดย
มิชอบต่อเกียรติ และชื่อเสียง
๒. เด็กมีสิทธิได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายจากการแทรกแซง หรือ
การกระทำ�ดังกล่าว
ข้อที่ ๑๗

รัฐภาคียอมรับในหน้าที่อันสำ�คัญของสื่อมวลชน และจะประกันว่า
เด็กสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและวัสดุจากแหล่งต่างๆกัน ทั้งในประเทศและ
ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ข้อมูลข่าวสารและวัสดุทมี่ งุ่ ส่งเสริมความผาสุก
ทั้งทางสังคม จิตใจ และศีลธรรม ตลอดจนสุขภาพกายและจิตของเด็ก เพื่อการนี้
รัฐภาคีจะ
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		 ก) ส่งเสริมให้สื่อมวลชนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและวัสดุ ที่จะมี
ประโยชน์ทั้งทางสังคมและวัฒนธรรมแก่เด็ก และโดยสอดคล้องกับเจตนารมณ์
ข้อ ๒๙
		 ข) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการผลิต แลกเปลี่ยน
และเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารและวัสดุดงั กล่าว จากแหล่งข้อมูลทางวัฒนธรรมทัง้ ใน
ประเทศ และระหว่างประเทศ
		 ค) ส่งเสริมการผลิต และเผยแพร่หนังสือสำ�หรับเด็ก
		 ง) ส่งเสริมให้สอื่ มวลชนให้ความสนใจเป็นพิเศษกับความจำ�เป็นทาง
ด้านภาษาของเด็กที่เป็นสมาชิกของชนกลุ่มน้อย หรือชนพื้นเมือง
		 จ) ส่งเสริมการพัฒนาแนวทางที่เหมาะสมสำ�หรับการป้องกันเด็ก
จากข้อมูล ข่าวสารและวัสดุที่เป็นอันตรายต่อความอยู่ดีกินดีของเด็ก ทั้งนี้
โดยคำ�นึงถึงบทบัญญัติในข้อ ๑๓ และ ๑๘
ข้อที่ ๑๘

๑. รัฐภาคีจะใช้ความพยายามทีส่ ดุ เพือ่ ประกันให้มกี ารยอมรับหลักการ
ทีว่ า่ ทัง้ บิดาและมารดามีความรับผิดชอบร่วมกันในการเลีย้ งดูและพัฒนาเด็ก บิดา
มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายแล้วแต่กรณี เป็นผู้รับผิดชอบเบื้องต้นในการ
เลี้ยงดูและพัฒนาเด็ก โดยคำ�นึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นพื้นฐาน
๒. เพื่อความมุ่งประสงค์ในการให้หลักประกัน และส่งเสริมสิทธิที่
กำ�หนดไว้ในอนุสัญญานี้ รัฐภาคีจะให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมแก่บิดามารดา
และผูป้ กครองตามกฎหมายในอันทีจ่ ะปฏิบตั คิ วามรับผิดชอบของตนในการอบรม
เลีย้ งดูเด็ก และจะประกันให้มกี ารพัฒนาสถาบันการอำ�นวยความสะดวก และการ
บริการต่างๆ สำ�หรับการดูแลเด็ก
๓. รัฐภาคีจะดำ�เนินมาตรการที่เหมาะสมทั้งปวงที่จะประกันว่า บุตร
ของบิดามารดาที่ต้องทำ�งานมีสิทธิได้รับประโยชน์จากการบริการ และสิ่งอำ�นวย
ความสะดวกเกี่ยวกับการดูแลเด็กที่พวกเขามีสิทธิจะได้
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ข้อที่ ๑๙

๑. รัฐภาคีจะดำ�เนินมาตรการทีเ่ หมาะสมทัง้ ปวง ด้านนิตบิ ญ
ั ญัติ บริหาร
สังคมและการศึกษา ในอันที่จะคุ้มครองเด็กจากรูปแบบทั้งปวงของความรุนแรง
ทั้งทางร่างกายและจิต การทำ�ร้ายหรือการกระทำ�อันมิชอบ การทอดทิ้งหรือการ
ปฏิบตั โิ ดยประมาท การปฏิบตั ทิ ผี่ ดิ หรือการแสวงประโยชน์ รวมถึงการกระทำ�อัน
มิชอบทางเพศขณะอยู่ในการดูแลของบิดามารดา ผู้ปกครองตามกฎหมาย หรือ
บุคคลอื่นใดซึ่งเด็กนั้นอยู่ในความดูแล
๒. ตามแต่ จ ะเหมาะสม มาตรการคุ้ ม ครองเช่ น ว่ า นี้ ควรรวมถึ ง
กระบวนการที่มีประสิทธิผลสำ�หรับการจัดตั้งแผนงานทางสังคม ในอันที่จะ
ให้การสนับสนุนที่จำ�เป็นแก่เด็กและบุคคลซึ่งเด็กนั้นอยู่ในความดูแล ตลอดจน
กระบวนการที่มีประสิทธิผลสำ�หรับป้องกันในรูปแบบอื่น และให้มีการระบุ
การรายงานการส่งเรือ่ งเพือ่ พิจารณา การสืบสวน การปฏิบตั ิ และการติดตามเรือ่ ง
ของกรณีการปฏิบตั ทิ ผี่ ดิ ต่อเด็ก ตามทีร่ ะบุมาแล้วข้างต้น และในกรณีทเี่ หมาะสม
ให้ทางตุลาการเข้ามามีส่วนร่วมด้วย
ข้อที่ ๒๐

๑. เด็กที่ถูกพรากจากสภาพครอบครัว ไม่ว่าจะโดยถาวรหรือชั่วคราว
หรือทีไ่ ม่อาจปล่อยให้อยูใ่ นสภาพทีว่ า่ นัน้ เพือ่ ประโยชน์สงู สุดของเด็กเอง จะได้รบั
การคุ้มครอง และความช่วยเหลือพิเศษที่จัดให้โดยรัฐ
๒. รัฐภาคีจะประกันให้มกี ารดูแลแก่เด็กเช่นว่านัน้ ตามกฎหมายภายใน
๓. นอกเหนือจากประการอืน่ แล้ว การดูแลดังกล่าวอาจรวมถึง การจัดหา
ผู้อุปถัมภ์ กาฟาลาห์ ของกฎหมายอิสลาม การรับบุตรบุญธรรม หรือถ้าจำ�เป็น
การจัดให้อยู่ในความดูแลของสถาบันที่เหมาะสมสำ�หรับการดูแลเด็ก ในการ
พิจารณาถึงหนทางแก้ไขให้คำ�นึงถึงการควรให้มีความต่อเนื่องในการเลี้ยงดูเด็ก
และภูมิหลังทางชาติพันธุ์ ศาสนา และวัฒนธรรม และภาษาของเด็ก
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ข้อที่ ๒๑

รัฐภาคีซึ่งยอมรับและ/หรือยอมให้มีระบบการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
จะประกันว่าประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นข้อพิจารณาที่สำ�คัญที่สุด และจะ
		 ก) ประกันว่า การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมต้องได้รับการอนุญาต
จากเจ้าหน้าที่ ผูม้ อี �ำ นาจเท่านัน้ ซึง่ เป็นผูก้ �ำ หนดตามกฎหมายและวิธพี จิ ารณาทีใ่ ช้
บังคับอยู่ และอยูบ่ นพืน้ ฐานของข้อมูลข่าวสารทัง้ ปวงทีเ่ กีย่ วข้องและเชือ่ ถือได้วา่
การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมนัน้ กระทำ�ได้เมือ่ คำ�นึงถึงสถานภาพของเด็กเป็นบุตร
บุญธรรมนัน้ กระทำ�ได้เมือ่ คำ�นึงถึงสภาพของเด็กในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับบิดามารดา
ญาติพี่น้อง และผู้ปกครองตามกฎหมาย และในกรณีที่จำ�เป็น บุคคลที่เกี่ยวข้อง
ได้ให้ความยินยอมอย่างผู้เข้าใจเรื่องต่อการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม โดยได้รับคำ�
ปรึกษาตามที่จำ�เป็น
		 ข) ยอมรับว่าการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมข้ามประเทศอาจถือได้วา่
เป็นทางเลือกหนึง่ ของการดูแลเด็ก หากไม่สามารถจัดหาผูอ้ ปุ ถัมภ์ หรือครอบครัว
ที่รับเป็นบุตรบุญธรรมให้เด็กได้ หรือไม่สามารถให้เด็กได้รับการดูแลด้วยวิธีการ
อันเหมาะสมในประเทศถิ่นกำ�เนิดของเด็กนั้น
		 ค) ประกันว่าเด็กที่อยู่ในข่ายของการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
ข้ามประเทศ จะได้รบั มาตรการคุม้ ครองและมาตรฐานเช่นเดียวกับทีใ่ ช้อยูใ่ นกรณี
การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมภายในประเทศ
		 ง) ดำ�เนินมาตรการทีเ่ หมาะสมทัง้ ปวงเพือ่ ประกันว่า ในการรับเด็ก
เป็นบุตรบุญธรรมข้ามประเทศนั้น การจัดหาผู้อุปการะแก่เด็ก จะไม่ส่งผลให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์ทางการเงินที่ไม่สมควรจากการนั้น
		 จ) ส่งเสริมเมือ่ เป็นการเหมาะสมซึง่ ความมุง่ หมายของข้อนี้ โดยการ
จัดทำ�ข้อตกลง หรือข้อตกลงทวิภาคี หรือพหุภาคี และภายในกรอบนีพ้ ยายามทีจ่ ะ
ประกันว่า การจัดหาผูอ้ ปุ ถัมภ์แก่เด็กในอีกประเทศหนึง่ นัน้ ได้กระทำ�โดยหน่วยงาน
หรือองค์กรที่มีอำ�นาจ
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ข้อที่ ๒๒

๑. รัฐภาคีจะดำ�เนินมาตรการที่เหมาะสมที่จะประกันว่า เด็กที่ร้องขอ
สถานะเป็นผู้ลี้ภัย หรือที่ได้รับการพิจารณาเป็นผู้ลี้ภัย หรือที่ได้รับการพิจารณา
เป็นผู้ลี้ภัยตามกฎหมายหรือกระบวนการภายในหรือระหว่างประเทศที่ใช้บังคับ
ไม่ว่าจะมีบิดามารดาของเด็กหรือบุคคลอื่นติดตามมาด้วยหรือไม่ก็ตาม จะได้รับ
การคุ้มครองและความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมที่เหมาะสมในการได้รับสิทธิที่มี
อยู่ตามที่ระบุไว้ในอนุสัญญานี้ และในตราสารระหว่างประเทศอื่นๆ อันเกี่ยวกับ
สิทธิมนุษยชนหรือมนุษธรรม ซึ่งรัฐดังกล่าวเป็นภาคี
๒. เพื่อวัตถุประสงค์นี้ รัฐภาคีจะให้ความร่วมมือตามที่พิจารณาว่า
เหมาะสมแก่ความพยายามใดๆ ของทั้งองค์การสหประชาชาติ และองค์การ
ระดับรัฐบาล หรือองค์การที่มิใช่ระดับรัฐบาลอื่นที่มีอำ�นาจ ซึ่งร่วมมือกับองค์การ
สหประชาชาติในการคุม้ ครองและช่วยเหลือเด็กเช่นว่า และในการติดตามหาบิดา
มารดาหรือสมาชิกอื่นของครอบครัวของเด็กผู้ลี้ภัย เพื่อให้ได้รับข้อมูลข่าวสาร
ที่จำ�เป็นสำ�หรับการกลับไปอยู่ร่วมกันใหม่เป็นครอบครัวของเด็ก ในกรณีที่ไม่
สามารถค้นพบบิดามารดาหรือสมาชิกอื่นๆของครอบครัว เด็กนั้นจะได้รับการ
คุ้มครองเช่นเดียวกับเด็กที่ถูกพรากจากสภาพครอบครัว ทั้งที่เป็นการถาวรหรือ
ชั่วคราวไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด ดังเช่นที่ระบุไว้ในอนุสัญญานี้
ข้อที่ ๒๓

๑. รัฐภาคียอมรับว่า เด็กทีพ่ กิ ารทางร่างกายหรือจิต ควรมีชวี ติ ทีส่ มบูรณ์
และปกติสขุ ในสภาวะทีป่ ระกันในศักดิศ์ รี ส่งเสริมการพึง่ พาตนเอง และเอือ้ อำ�นวย
ให้เด็กมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในชุมชน
๒. รัฐภาคียอมรับในสิทธิของเด็กพิการทีไ่ ด้รบั การดูแลเป็นพิเศษ และจะ
สนับสนุนและประกันที่จะขยาย เท่าที่กำ�ลังทรัพยากรจะอำ�นวย ความช่วยเหลือ
ซึ่งมีการร้องขอ และซึ่งเหมาะสมกับสภาพของเด็ก และสภาพการณ์ของบิดา
มารดา หรื อบุ ค คลอื่นที่ดูแลเด็ก ไปยัง เด็ก ที่อยู่ใ นเกณฑ์แ ละผู้ที่รับผิดชอบ
ในการดูแลเด็ก
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๓. โดยยอมรับความจำ�เป็นพิเศษของเด็กพิการ ความช่วยเหลือทีใ่ ห้ตาม
วรรค ๒ ของข้อนี้เป็นการให้เปล่าเท่าที่จะเป็นไปได้ ทั้งนี้ โดยพิจารณาถึงกำ�ลัง
ทรัพย์ของบิดามารดา หรือบุคคลอื่นที่ดูแลเด็ก และความช่วยเหลือเช่นว่าจะถูก
กำ�หนดขึ้นเพื่อที่จะประกันว่า เด็กพิการจะสามารถอย่างมีประสิทธิผลที่จะเข้าถึง
และได้รับการศึกษา การฝึกอบรม การบริการดูแลสุขภาพ การบริการเรื่องการ
ฟื้นฟูสภาพการตระเตรียมสำ�หรับการจ้างงาน และโอกาสทางด้านสันทนาการ
ในลักษณะที่ส่งเสริมให้เด็กสามารถบรรลุผลสำ�เร็จอย่างเต็มที่เท่าที่เป็นไปได้ใน
การเข้าสังคมและการพัฒนาตนเอง ซึง่ รวมถึงการพัฒนาทางวัฒนธรรมและจิตใจด้วย
๔. ภายใต้บรรยากาศความร่วมมือระหว่างประเทศ รัฐภาคีจะส่งเสริม
การแลกเปลีย่ นข้อมูลข่าวสารทีเ่ หมาะสม ในด้านการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน และ
ด้านการรักษาเด็กพิการทางการแพทย์ ทางจิตวิทยา และทางการฟืน้ ฟูสมรรถภาพ
รวมทั้งการเผยแพร่ และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวิธีฟื้นฟูการศึกษา และ
การบริการด้านการฝึกอาชีพ โดยมีจดุ มุง่ หมายทีจ่ ะช่วยให้รฐั ภาคีสามารถปรับปรุง
ความสามารถและทักษะ และเพิ่มพูนประสบการณ์ในด้านนี้ ในเรื่องนี้ความ
ต้องการของประเทศกำ�ลังพัฒนาควรได้รับการคำ�นึงถึงเป็นพิเศษ
ข้อที่ ๒๔

๑. รั ฐ ภาคี ย อมรั บ ในสิ ท ธิ ข องเด็ ก ที่ จ ะได้ รั บ มาตรฐานสาธารณสุ ข
ที่สูงที่สุดเท่าที่จะหาได้ และสิ่งอำ�นวยความสะดวก สำ�หรับการบำ�บัดรักษาความ
เจ็บป่วย และการฟื้นฟูสุขภาพ รัฐภาคีจะพยายามดำ�เนินการที่จะประกันว่าไม่มี
เด็กคนใดถูกลิดรอน สิทธิในการรับบริการดูแลสุขภาพเช่นว่านั้น
๒. รัฐภาคีจะให้มีการปฏิบัติตามซึ่งสิทธินี้อย่างเต็มที่ และโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งจะดำ�เนินมาตรการที่เหมาะสม ดังนี้
		 ก) ลดการเสียชีวิตของทารก และเด็ก
		 ข) ประกันให้มีการให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์ที่จำ�เป็น และ
การดูแลสุขภาพแก่เด็กทุกคน โดยเน้นการพัฒนาการดูแลสุขภาพขั้นปฐม
		 ค) ต่อสู้กับโรคภัย และทุพโภชนาการ รวมทั้งที่อยู่ภายในขอบข่าย
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ของการดูแลสุขภาพขัน้ ปฐม ซึง่ นอกเหนือจากวิธกี ารอืน่ แล้วยังดำ�เนินการโดยการ
ใช้เทคโนโลยีทมี่ อี ยูพ่ ร้อมแล้ว และโดยการจัดหาอาหารทีถ่ กู หลักโภชนาการ และ
นํ้าดื่มที่สะอาดอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ โดยการพิจารณาถึงอันตราย และความเสี่ยง
ของมลภาวะแวดล้อม
		 ง) ประกันให้มีการดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสมแก่มารดา ทั้งก่อน
และหลังคลอด
		 จ) ประกันว่าทุกส่วนของสังคม โดยเฉพาะบิดามารดาและเด็ก
จะได้รบั ข้อมูลข่าวสาร และเข้าถึงการศึกษาและการสนับสนุนให้ใช้ความรูพ้ นื้ ฐาน
ในเรื่องโภชนาการและสุขภาพเด็ก เรื่องประโยชน์ของการเลี้ยงดูด้วยนมมารดา
เรื่องอนามัยและสุขาภิบาลสภาพแวดล้อม และเรื่องการป้องกันอุบัติเหตุ
		 ฉ) พัฒนาการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน การแนะแนวแก่บิดามารดา
และการให้บริการและการศึกษาและในเรื่องการวางแผนครอบครัว
๓. รัฐภาคีจะดำ�เนินมาตรการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพทั้งปวง
เพื่อที่จะขจัดทางปฏิบัติดั้งเดิมที่เป็นผลร้ายต่อสุขภาพของเด็ก
๔. รัฐภาคีรับที่จะส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศ
เพือ่ ทีจ่ ะให้การดำ�เนินการให้สทิ ธิทยี่ อมรับในข้อนีบ้ งั เกิดผลอย่างเต็มทีต่ ามลำ�ดับ
เกี่ยวกับเรื่องนี้ความจำ�เป็นของประเทศกำ�ลังพัฒนาจะได้รับการพิจารณาเป็น
พิเศษ
ข้อที่ ๒๕

รัฐภาคียอมรับในสิทธิของเด็ก ผูซ้ งึ่ ได้รบั การจัดโดยหน่วยงานทีม่ อี �ำ นาจ
ให้ไปได้รับการดูแล การคุ้มครอง หรือการบำ�บัดรักษาสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิต
ในอันที่จะได้รับการทบทวนการบำ�บัดรักษาที่ให้แก่เด็กเป็นระยะๆ ตลอดจน
สภาวะแวดล้อมอื่นๆทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับการจัดการดังกล่าว
ข้อที่ ๒๖

๑. รัฐภาคียอมรับสิทธิของเด็กทุกคน ในอันที่จะได้รับประโยชน์จาก
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การประกันสังคม รวมถึงการประกันภัยทางสังคม และจะดำ�เนินมาตรการทีจ่ �ำ เป็น
เพื่อให้สิทธินี้บังเกิดผลอย่างเต็มที่ตามกฎหมายของแต่ละประเทศ
๒. ในกรณีที่เหมาะสม การให้ประโยชน์ควรคำ�นึงถึงทรัพยากร และ
สภาวะแวดล้อมของเด็ก และบุคคลทีม่ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบในการเลีย้ งดูเด็ก ตลอดจน
ข้อพิจารณาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการร้องขอรับประโยชน์ซึ่งกระทำ�โดยเด็กผู้นั้น
หรือตัวแทน
ข้อที่ ๒๗

๑. รัฐภาคียอมรับสิทธิของเด็กทุกคน ในอันทีจ่ ะได้รบั มาตรฐานของการ
ดำ�รงชีวติ ทีเ่ พียงพอสำ�หรับการพัฒนาด้านร่างกาย สมอง จิตใจ ศีลธรรม และสังคม
ของเด็ก
๒. บิดามารดาหรือผู้อื่นที่รับผิดชอบต่อเด็ก มีความรับผิดชอบเบื้องต้น
ที่จะจัดหาสภาพความเป็นอยู่ที่จำ�เป็นสำ�หรับการพัฒนาของเด็ก ทั้งนี้ ตามความ
สามารถและกำ�ลังการเงินของบุคคลเหล่านั้น
๓. ตามสภาวะและกำ�ลังความสามารถของประเทศ รัฐภาคีจะดำ�เนิน
มาตรการที่เหมาะสมที่จะให้ความช่วยเหลือบิดามารดา และผู้อื่นที่รับผิดชอบต่อ
เด็ก ในการดำ�เนินตามสิทธินี้ และในกรณีทจี่ �ำ เป็นรัฐภาคีจะให้ความช่วยเหลือด้าน
วัตถุและแผนงานสนับสนุน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านโภชนาการ เครื่องนุ่งห่ม และ
ที่อยู่อาศัย
๔. รัฐภาคีจะดำ�เนินมาตรการทีเ่ หมาะสมทัง้ ปวง ทีจ่ ะได้รบั ชดใช้คา่ เลีย้ ง
ดูเด็กคืนจากบิดามารดาหรือผู้อื่นที่มีความรับผิดชอบทางการเงินต่อเด็ก ทั้งที่อยู่
ในรัฐภาคีเองและรัฐอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกรณีที่บุคคลที่มีความรับผิดชอบ
ทางการเงินต่อเด็กอาศัยอยู่ในรัฐอื่น นอกเหนือจากรัฐที่เด็กอาศัยอยู่ รัฐภาคีจะ
ส่งเสริมการเข้าเป็นภาคีในความตกลงระหว่างประเทศ หรือการจัดทำ�ความตกลง
เช่นว่านั้น ตลอดจนการจัดทำ�ข้อตกลงอื่นๆที่เหมาะสม
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ข้อที่ ๒๘

๑. รัฐภาคียอมรับสิทธิของเด็กทีจ่ ะได้รบั การศึกษา และเพือ่ ทีจ่ ะให้สทิ ธินี้
บังเกิดผลตามลำ�ดับ และบนพื้นฐานของโอกาสที่เท่าเทียมกัน รัฐภาคีจะ
		 ก) จัดการศึกษาระดับประถมเป็นภาคบังคับที่เด็กทุกคนสามารถ
เรียนได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
		 ข) สนับสนุนการพัฒนาของการศึกษาระดับมัธยมในรูปแบบต่างๆ
รวมถึงการศึกษาสายสามัญและสายอาชีพ จัดการศึกษาให้แพร่หลายและเปิดกว้าง
แก่เด็กทุกคน และดำ�เนินมาตรการที่เหมาะสม เช่นการนำ�มาใช้ซึ่งการศึกษาแบบ
ให้เปล่า และการเสนอให้ความช่วยเหลือทางการเงินในกรณีที่จำ�เป็น
		 ค) ทำ�ให้การศึกษาในระดับสูงเปิดกว้างแก่ทุกคนบนพื้นฐานของ
ความสามารถ โดยทุกวิธีการที่เหมาะสม
		 ง) ทำ�ให้ข้อมูลข่าวสาร และการแนะแนวทางการศึกษาและอาชีพ
เป็นที่แพร่หลาย และเปิดกว้างแก่เด็กทุกคน
		 จ) ดำ�เนินมาตรการเพือ่ สนับสนุนการเข้าเรียนอย่างสมํา่ เสมอ และ
ลดอัตราการออกจากโรงเรียนกลางคัน
๒. รัฐภาคีจะดำ�เนินมาตรการที่เหมาะสมที่จะประกันว่า ระเบียบวินัย
ของโรงเรียนได้ก�ำ หนดขึน้ ในลักษณะทีส่ อดคล้องกับศักดิศ์ รีแห่งความเป็นมนุษย์
ของเด็กและสอดคล้องกับอนุสัญญานี้
๓. รัฐภาคีจะส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศ ในส่วน
ทีเ่ กีย่ วกับการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิง่ เพือ่ ทีจ่ ะเกือ้ กูลต่อการขจัดความเขลาและ
การไม่รหู้ นังสือทัว่ โลก และเอือ้ อำ�นวยให้ได้รบั ความรูท้ างวิชาการและทางเทคนิค
และวิธกี ารสอนสมัยใหม่เกีย่ วกับเรือ่ งนี้ ความต้องการของประเทศกำ�ลังพัฒนาจะ
ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ข้อที่ ๒๙

๑. รัฐภาคีตกลงว่า การศึกษาของเด็กจะมุ่งไปสู่
		 ก) การพัฒนาบุคลิกภาพ ความสามารถพิเศษ และความสามารถ
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ทางด้านร่างกายและจิตใจของเด็ก ให้เต็มศักยภาพของเด็กแต่ละคน
		 ข) การพัฒนาความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน และเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐาน
และต่อหลักการที่วางไว้ในกฎบัตรสหประชาชาติ
		 ค) การพัฒนาความเคารพต่อบิดามารดาของเด็ก เอกลักษณ์ทาง
วัฒนธรรม ภาษา และค่านิยมของเด็กนัน้ เอง และต่อค่านิยมของชาติทเี่ ด็กนัน้ อาศัยอยู่
และต่อค่านิยมของชาติถิ่นกำ�เนิดของเขา และต่ออารยธรรมอื่นๆ ที่แตกต่างไป
จากของเขาเอง
		 ง) การเตรียมเด็กให้มีชีวิตที่มีความรับผิดชอบในสังคมที่เสรีด้วย
จิตสำ�นึกแห่งความเข้าใจกัน สันติภาพ ความอดกลัน้ ความเสมอภาพทางเพศ และ
มิตรภาพในหมู่มวลมนุษย์ทุกกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มคนชาติ กลุ่มศาสนา ตลอดจนใน
หมู่คนพื้นเมืองดั้งเดิม
		 จ) การพัฒนาความเคารพต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
๒. ไม่มีความตอนใดในข้อนี้หรือในข้อ ๒๘ ที่จะได้รับการตีความให้
เป็นการก้าวก่ายเสรีภาพของบุคคลและองค์กร ในการจัดตัง้ และอำ�นวยการสถาบัน
ทางการศึกษา แต่ทงั้ นีจ้ ะต้องเคารพต่อหลักการทีร่ ะบุไว้ในวรรค ๑ ของข้อนีเ้ สมอ
และต่อเงื่อนไขที่ว่าการศึกษาที่ให้ในสถาบันเหล่านั้นต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
ขั้นตํ่าที่รัฐได้วางไว้
ข้อที่ ๓๐

ในรัฐทีม่ ชี นกลุม่ น้อยทางชาติพนั ธุ์ ศาสนา และภาษา หรือกลุม่ ชนพืน้ เมือง
ดั้งเดิมอาศัยอยู่ เด็กที่มาจากชนกลุ่มน้อยนั้น หรือที่เป็นชนพื้นเมืองจะต้องไม่ถูก
ปฏิเสธซึ่งสิทธิที่จะปฏิบัติตามวัฒนธรรม ที่จะนับถือและปฏิบัติทางศาสนา หรือ
สิทธิที่จะใช้ภาษาของตนในชุมชนกับสมาชิกอื่นในกลุ่มเดียวกัน
ข้อที่ ๓๑

๑. รัฐภาคียอมรับสิทธิของเด็กทีจ่ ะมีการพักและเวลาพักผ่อน การเข้าร่วม
กิจกรรม การละเล่นทางสันทนาการทีเ่ หมาะสมกับวัยของเด็ก และการมีสว่ นร่วม
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อย่างเสรีในทางวัฒนธรรมและศิลปะ
๒. รัฐภาคีจะเคารพและส่งเสริมสิทธิของเด็ก ที่จะเข้ามีส่วนร่วมอย่าง
เต็มที่ในทางวัฒนธรรมและศิลปะ และจะสนับสนุนการใช้โอกาสที่เหมาะสม
เท่าเทียมกัน สำ�หรับกิจกรรมทางวัฒนธรรม ศิลปะ สันทนาการ และการพักผ่อน
หย่อนใจ
ข้อที่ ๓๒

๑. รัฐภาคียอมรับสิทธิของเด็กที่จะได้รับการคุ้มครองจากการแสวงหา
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และจากการทำ�งานใดที่น่าจะเป็นการเสี่ยงอันตราย
หรือที่ขัดขวางการศึกษาของเด็ก หรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ หรือการพัฒนา
ทางร่างกาย สมอง จิตใจ ศีลธรรม และสังคมของเด็ก
๒. รัฐภาคีจะดำ�เนินมาตรการทางนิติบัญญัติ บริหาร สังคม และ
การศึกษา เพื่อประกันให้มีการดำ�เนินการตามข้อนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว
และโดยคำ�นึงถึงบทบัญญัตทิ เี่ กีย่ วข้องในตราสารระหว่างประเทศอืน่ ๆ รัฐภาคีจะ
		 ก) กำ�หนดอายุขั้นตํ่าสำ�หรับการรับเข้าทำ�งาน
		 ข) กำ � หนดกฎเกณฑ์ ที่ เ หมาะสมเกี่ ย วกั บ จำ � นวนชั่ ว โมง และ
สถานภาพการจ้างงาน
		 ค) กำ�หนดบทลงโทษ หรือวิธกี ารลงโทษอืน่ ๆ ทีเ่ หมาะสมเพือ่ ประกัน
ให้ข้อนี้มีผลใช้บังคับจริงจัง
ข้อที่ ๓๓

รัฐภาคีจะดำ�เนินมาตรการที่เหมาะสมทั้งปวง รวมทั้งมาตรการทาง
นิ ติ บั ญ ญั ติ บริ ห าร สั ง คม และทางการศึ ก ษาที่ จ ะคุ้ ม ครองเด็ ก จากการใช้
โดยผิดกฎหมายซึ่งยาเสพติด รวมทั้งสารที่มีพิษต่อจิตประสาทอื่นๆ ที่ได้นิยามไว้
ในสนธิสญ
ั ญาระหว่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้อง และทีจ่ ะป้องกันการใช้เด็กเพือ่ การผลิต
และค้าโดยผิดกฎหมายซึ่งสารเช่นว่านั้น
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ข้อที่ ๓๔

รัฐภาคีรับที่จะคุ้มครองเด็กจากการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ และ
การกระทำ�ทางเพศที่มิชอบทุกรูปแบบเพื่อการนี้ รัฐภาคีจะดำ�เนินมาตรการที่
เหมาะสมทั้งปวง ทั้งมาตรการภายในประเทศ และมาตรการทวิภาคีและพหุภาคี
เพื่อป้องกัน
		 ก) การชักจูง หรือบีบบังคับเด็กให้มสี ว่ นร่วมในกิจกรรมทางเพศใดๆ
ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
		 ข) การแสวงประโยชน์จากเด็กในการค้าประเวณี หรือการกระทำ�
อื่นๆ ที่เกี่ยวกับเพศที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
		 ค) การแสวงประโยชน์จากเด็กในการแสดงลามกอนาจาร และที่
เกี่ยวกับสิ่งลามกอนาจาร
ข้อที่ ๓๕

รัฐภาคีจะดำ�เนินมาตรการทีเ่ หมาะสมทัง้ ปวง ทัง้ ในระดับประเทศ ระดับ
ทวิภาคีและพหุภาคี เพื่อป้องกันการลักพา การขาย หรือการลักลอบค้าเด็ก ไม่ว่า
ด้วยวัตถุประสงค์ใด หรือในรูปแบบใด
ข้อที่ ๓๖

รัฐภาคีจะคุ้มครองเด็กจากการถูกแสวงหาประโยชน์ทุกรูปแบบอื่น
ทั้งหมดที่เป็นผลร้ายต่อสวัสดิภาพของเด็กไม่ว่าในด้านใด
ข้อที่ ๓๗

รัฐภาคีประกันว่า
		 ก) จะไม่มีเด็กคนใดได้รับการทรมาน หรือถูกปฏิบัติ หรือลงโทษ
ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือตํ่าช้า จะไม่มีการลงโทษประหารชีวิต หรือจำ�คุก
ตลอดชีวิตที่ไม่มีโอกาสจะได้รับการปล่อยตัว สำ�หรับความผิดที่กระทำ�โดยบุคคล
ที่มีอายุตํ่ากว่าสิบแปดปี
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		 ข) จะไม่มเี ด็กคนใดถูกลิดรอนเสรีภาพโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือ
โดยพลการ การจับกุมกักขังหรือจำ�คุกเด็กจะต้องเป็นไปตามกฎหมาย และจะใช้
เป็นมาตรการสุดท้ายเท่านั้น และให้มีระยะเวลาที่สั้นที่สุดอย่างเหมาะสม
		 ค) เด็กทุกคนทีถ่ กู ลิดรอนเสรีภาพจะได้รบั การปฏิบตั ดิ ว้ ยมนุษยธรรม
และด้วยความเคารพในศักดิ์ศรีแต่กำ�เนิดของมนุษย์ และในลักษณะที่คำ�นึงถึง
ความต้องการของบุคคลในวัยนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เด็กทุกคนที่ถูกลิดรอน
เสรีภาพจะถูกแยกต่างหากจากผู้ใหญ่ เว้นแต่จะพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์
สูงสุดต่อเด็กที่จะไม่แยกเช่นนั้น และเด็กจะมีสิทธิที่จะคงการติดต่อกับครอบครัว
ทางหนังสือตอบโต้ และการเยี่ยมเยียน เว้นแต่ในสภาพการณ์พิเศษ
		 ง) เด็กทุกคนที่ถูกลิดรอนเสรีภาพมีสิทธิที่จะขอความช่วยเหลือ
ทางกฎหมาย หรือทางอื่นที่เหมาะสมโดยพลัน ตลอดจนสิทธิที่จะค้านความชอบ
ด้วยกฎหมายของการลิดรอนเสรีภาพของเขาต่อศาล หรือหน่วยงานที่มีอำ�นาจ
อื่นที่เป็นอิสระและเป็นกลาง และที่จะได้รับคำ�วินิจฉัยโดยพลันต่อการดำ�เนิน
การเช่นว่า
ข้อที่ ๓๘

๑. รัฐภาคีรับที่จะเคารพ และประกันให้มีความเคารพต่อกฎเกณฑ์
แห่งกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศที่ใช้บังคับกับรัฐภาคี ในกรณีพิพาทกัน
ด้วยอาวุธซึ่งเกี่ยวข้องกับเด็ก
๒. รัฐภาคีจะดำ�เนินมาตรการทีส่ ามารถกระทำ�ได้ทงั้ ปวงทีจ่ ะประกันว่า
บุคคลที่มีอายุไม่ถึง ๑๕ ปี จะไม่มีส่วนร่วมโดยตรงในการกระทำ�อันเป็นปฏิปักษ์
ต่อกัน
๓. รัฐภาคีจะหลีกเลี่ยงการเกณฑ์บุคคลใดๆ ที่มีอายุไม่ถึง ๑๕ ปี
เข้าประจำ�กองทัพ ในการเกณฑ์บุคคลที่มีอายุถึง ๑๕ ปีแต่ไม่ถึง ๑๘ ปีนั้น รัฐภาคี
จะพยายามเกณฑ์บุคคลที่มีอายุมากที่สุดก่อน
๔. ตามพั น ธกรณี ภ ายใต้ ก ฎหมายมนุ ษ ยธรรมระหว่ า งประเทศ
ในอันที่จะคุ้มครองประชาชนพลเรือนในการพิพาทกันด้วยอาวุธนั้น รัฐภาคีจะ
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ดำ�เนินมาตรการที่สามารถกระทำ�ได้ทั้งปวง ที่จะประกันให้ความคุ้มครอง และ
ดูแลเด็กที่ได้รับผลกระทบจากการพิพาทกันด้วยอาวุธ
ข้อที่ ๓๙

รัฐภาคีจะดำ�เนินมาตรการที่เหมาะสมทั้งปวง ที่จะส่งเสริมการฟื้นฟู
ทั้งทางร่างกายและจิตใจ และการกลับคืนสู่สังคมของเด็กที่ได้รับเคราะห์จากการ
ละเลยในรูปแบบใดๆ การแสวงประโยชน์การกระทำ�อันมิชอบ การทรมานหรือ
การลงโทษ หรือการปฏิบตั ทิ โี่ หดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือตาํ่ ช้าโดยรูปแบบอืน่ หรือ
การพิพาทกันด้วยอาวุธ การฟื้นฟูหรือการกลับคืนสู่สังคมดังกล่าว จะเกิดขึ้นใน
สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาพ การเคารพตนเอง และศักดิ์ศรีของเด็ก
ข้อที่ ๔๐

๑. รัฐภาคียอมรับสิทธิของเด็กทุกคนทีถ่ กู กล่าวหา ตัง้ ข้อหา หรือถูกถือว่า
ได้ฝ่าฝืนกฎหมายอาญา ที่จะได้รับการปฏิบัติต่อในลักษณะที่สอดคล้องกับการ
ส่งเสริมความสำ�นึกในศักดิ์ศรีและคุณค่าของเด็ก ซึ่งจะเสริมความเคารพของเด็ก
ต่อสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของผู้อื่น และในลักษณะที่ต้องคำ�นึงถึง
อายุของเด็กและความปรารถนาทีจ่ ะส่งเสริมการกลับคืนสูส่ งั คม และการมีบทบาท
เชิงสร้างสรรค์ของเด็กในสังคม
๒. เพือ่ การนี้ และโดยคำ�นึงถึงบทบัญญัตทิ เี่ กีย่ วข้องกับตราสารระหว่าง
ประเทศ รัฐภาคีประกันว่า
		 ก) จะไม่มีเด็กคนใดถูกกล่าวหา ตั้งข้อหา หรือถูกถือว่าได้ฝ่าฝืน
กฎหมายอาญาโดยเหตุแห่งการกระทำ�หรืองดเว้นการกระทำ� ซึ่งไม่ต้องห้ามตาม
กฎหมายภายในหรือกฎหมายระหว่างประเทศ ในขณะที่การกระทำ�หรืองดเว้น
การกระทำ�นั้นเกิดขึ้น
		 ข) เด็กทุกคนถูกกล่าวหา หรือตั้งข้อหาว่าได้ฝ่าฝืนกฎหมายอาญา
อย่างน้อยที่สุดจะได้รับหลักประกันดังต่อไปนี้
		 ได้รับการสันนิษฐานว่าบริสุทธิ์ จนกว่าจะได้รับการพิสูจน์ว่ามีความ

76

คู่มือนักจัดรายการวิทยุ : ภาวะวิกฤต และแนวทางการดูแลสุขภาพจิตเด็ก

ภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ผิดตามกฎหมาย
		 ได้ รั บ การแจ้ ง ข้ อ หาทั น ที แ ละโดยตรง และในกรณี ที่ เ หมาะสม
โดยบิดามารดาหรือผูป้ กครองตามกฎหมาย และจะได้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย
หรือทางอื่นที่เหมาะสม เพื่อการตระเตรียมและการสู้คดีของเด็ก
		 ได้ รั บ การตั ด สิ น ใจโดยไม่ ชั ก ช้ า โดยหน่ ว ยงานหรื อ องค์ ก รทาง
ตุลาการที่มีอำ�นาจเป็นอิสระและเป็นกลาง ในการพิจารณาความอย่างยุติธรรม
ตามกฎหมาย ทั้งนี้ ให้มีความช่วยเหลือทางกฎหมายหรือทางอื่นที่เหมาะสม
เว้นเสียแต่เมือ่ พิจารณาเห็นว่าจะไม่เป็นประโยชน์สงู สุดกับเด็ก โดยเฉพาะอย่างยิง่
เมือ่ คำ�นึงถึงอายุของเด็ก หรือสถานการณ์ บิดามารดาหรือผูป้ กครองตามกฎหมาย
จะไม่ถูกบังคับให้เบิกความหรือสารภาพผิด สามารถซักถามหรือซักค้านพยาน
และให้พยานของตนเข้ามามีส่วนร่วม และให้มีการซักถามพยานแทนตนภายใต้
เงื่อนไขแห่งความเท่าเทียมกัน
		 หากพิจารณาว่าได้มีการฝ่าฝืนกฎหมายอาญา ก็ให้การวินิจฉัยหรือ
มาตรการใดที่กำ�หนดโดยผลของการวินิจฉัยนั้น ได้รับการทบทวนโดยหน่วยงาน
หรือองค์กรตุลาการทีม่ อี �ำ นาจเป็นอิสระและเป็นกลางในระดับสูงขึน้ ไปให้มคี วาม
ช่วยเหลือของล่ามโดยไม่คดิ มูลค่า หากเด็กไม่สามารถเข้าใจ หรือพูดภาษาทีใ่ ช้อยูใ่ น
ทุกขัน้ ตอนของกระบวนการพิจารณา ให้เคารพต่อเรือ่ งส่วนตัวของเด็กอย่างเต็มที่
๓. รัฐภาคีจะหาทางส่งเสริมให้มีการตรากฎหมาย กำ�หนดกระบวนวิธี
พิจารณา จัดตั้งหน่วยงานและสถาบัน ซึ่งจะใช้เป็นการเฉพาะกับเด็กที่ถูกกล่าว
หา ตั้งข้อหา หรือถูกถือว่าได้ฝ่าฝืนกฎหมายอาญา และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
		 ก) การกำ�หนดอายุขั้นตํ่า ซึ่งเด็กที่มีอายุตํ่ากว่านั้นจะถูกถือว่าไม่มี
ความสามารถที่จะฝ่าฝืนกฎหมายอาญาได้
		 ข) เมือ่ เห็นว่าเหมาะสมและเป็นทีพ่ งึ ปรารถนา ให้ก�ำ หนดมาตรการ
ที่จะใช้กับเด็กเหล่านั้น โดยไม่ต้องอาศัยกระบวนการทางตุลาการ ทั้งนี้โดยมี
เงื่อนไขว่าสิทธิมนุษยชนและการคุ้มครองตามกฎหมาย จะได้รับการเคารพ
อย่างเต็มที่อยู่
๔. การดำ�เนินงานต่างๆ เช่นคำ�สั่งให้มีการดูแล แนะแนว และควบคุม
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การให้คำ�ปรึกษา การภาคทัณฑ์ การอุปการะดูแล แผนงานการศึกษาและ
การฝึกอบรมวิชาชีพ และทางอืน่ นอกเหนือจากการให้สถาบันเป็นผูด้ แู ล จะต้องมีไว้
เพื่อประกันว่าเด็กจะได้รับการปฏิบัติในลักษณะที่เหมาะสมแก่ความเป็นอยู่ที่ดี
ของเด็ก และได้สัดส่วนกับทั้งสภาพการณ์ และความผิดของเด็ก
ข้อที่ ๔๑

ไม่มีส่วนใดในอนุสัญญานี้ จะมีผลกระทบต่อบทบัญญัติใดๆซึ่งชักจูงให้
สิทธิของเด็กบังเกิดผลมากกว่า ซึ่งอาจปรากฏอยู่ในกฎหมายของรัฐภาคี หรือ
กฎหมายระหว่างประเทศที่มีผลใช้บังคับกับรัฐนั้น

ส่วนที่ ๒
ข้อที่ ๔๒

รัฐภาคีรับที่จะดำ�เนินการให้หลักการและบทบัญญัติในอนุสัญญานี้
เป็นทีร่ บั รูก้ นั อย่างกว้างขวาง ทัง้ แก่ผใู้ หญ่และเด็ก ด้วยวิธกี ารทีเ่ หมาะสมและจริงจัง
ข้อที่ ๔๓

๑. เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบความคืบหน้าของรัฐภาคี ในการ
ทำ�ให้พันธกรณีซึ่งจะต้องดำ�เนินการตามอนุสัญญานี้บังเกิดผล ให้มีการจัดตั้ง
คณะกรรมการว่าด้วยสิทธิเด็กขึ้น ซึ่งจะทำ�หน้าที่ดังที่กำ�หนดไว้ต่อไป
๒. ให้คณะกรรมการ ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญสิบคน ที่มีสถานะทาง
ศีลธรรมสูง และเป็นที่ยอมรับในความสามารถในด้านที่อนุสัญญานี้ครอบคลุมถึง
รัฐภาคีจะเลือกตั้งสมาชิกจากคณะกรรมการจากคนชาติของตน และสมาชิกของ
คณะกรรมการนี้จะทำ�หน้าที่ในฐานะส่วนตัว ทั้งนี้ ให้คำ�นึงถึงการกระจายทาง
ภูมิศาสตร์อย่างเป็นธรรม และคำ�นึงถึงระบบกฎหมายหลัก
๓. ให้มีการเลือกตั้งของสมาชิกของคณะกรรมการ โดยการลงคะแนน
ลับจากรายชือ่ บุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชือ่ โดยรัฐภาคี รัฐภาคีแต่ละรัฐอาจเสนอนาม
บุคคลจากคนชาติของตนได้หนึ่งคน
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๔. การเลือกตั้งคณะกรรมการครั้งแรก จะมีขึ้นไม่ช้ากว่าหกเดือนหลัง
จากวันที่อนุสัญญานี้มีผลบังคับใช้ และหลังจากนั้นให้มีการเลือกตั้งอีกทุกสองปี
อนึ่งอย่างน้อยสี่เดือนก่อนวันเลือกตั้งแต่ละครั้ง เลขาธิการสหประชาชาติจะทำ�
หนังสือเชิญรัฐภาคีให้เสนอนามผู้สมัครภายในสองเดือน หลังจากนั้นเลขาธิการฯ
จะจัดทำ�รายชื่อตามลำ�ดับอักษรของผู้ที่ได้รับการเสนอนาม โดยระบุถึงรัฐภาคีที่
เป็นผู้เสนอนาม และส่งรายชื่อไปยังรัฐภาคีอนุสัญญานี้
๕. การเลื อ กตั้ ง จะกระทำ � ขึ้ น ในการประชุ ม ของรั ฐ ภาคี ซึ่ ง จั ด โดย
เลขาธิการฯ ณ สำ�นักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติ ในการประชุมดังกล่าว
ซึ่งสองในสามของรัฐภาคี ประกอบขึ้นเป็นองค์ประชุมนั้น บุคคลที่ได้รับเลือกตั้ง
ให้เป็นสมาชิกของคณะกรรมการ คือ ผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงมากที่สุด และได้รับ
เสียงข้างมากเด็ดขาดจากผู้แทนรัฐภาคีที่เข้าร่วมและออกเสียง
๖. สมาชิกของคณะกรรมการจะได้รบั เลือกตัง้ ให้อยูใ่ นวาระคราวละสีป่ ี
และจะมีสทิ ธิได้รบั เลือกตัง้ ซาํ้ หากได้รบั การเสนอนามอีก สมาชิกห้าคนของสมาชิก
ทั้งหมดที่ได้รับการเลือกตั้งในครั้งแรกจะหมดวาระเมื่ออยู่ในตำ�แหน่งครบสองปี
ประธานของที่ประชุมจะเป็นผู้เลือกนามของสมาชิกทั้งห้านั้น โดยการจับฉลาก
ทันทีหลังจากการเลือกตั้งครั้งแรก
๗. หากมีสมาชิกคนใดของคณะกรรมการเสียชีวิต หรือลาออก หรือ
ประกาศว่าไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการได้อกี ต่อไปไม่วา่ ด้วยเหตุผลใด
รัฐภาคีทเี่ สนอนามสมาชิกผูน้ นั้ จะแต่งตัง้ ผูเ้ ชีย่ วชาญอีกคนหนึง่ จากบรรดาคนชาติ
ของตนเพือ่ ทำ�หน้าทีต่ ามวาระทีเ่ หลือ ทัง้ นีอ้ ยูก่ บั ความเห็นชอบของคณะกรรมการ
๘. คณะกรรมการจะกำ�หนด ระเบียบ ข้อบังคับการประชุมของตนเอง
๙. คณะกรรมการจะเลือกเจ้าหน้าที่ของตน โดยมีวาระสองปี
๑๐. การประชุมของคณะกรรมการ โดยปกติจะจัด ณ สำ�นักงานใหญ่
องค์การสหประชาชาติ หรือ ณ สถานที่อื่นที่สะดวกซึ่งกำ�หนดโดยคณะกรรมการ
โดยปกติคณะกรรมการจะประชุมเป็นประจำ�ทุกปี ระยะเวลาการประชุมของคณะ
กรรมการจะได้รบั การกำ�หนดและทบทวนในกรณีทจี่ �ำ เป็น โดยการประชุมของรัฐ
ภาคีของอนุสัญญานี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเห็นชอบของสมัชชาใหญ่
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๑๑. เลขาธิการสหปรชาชาติจะจัดเจ้าหน้าที่ และสิง่ อำ�นวยความสะดวกที่
จำ�เป็น สำ�หรับการปฏิบตั งิ านทีม่ ปี ระสิทธิผลของคณะกรรมการภายใต้อนุสญ
ั ญานี้
๑๒. โดยความเห็นชอบของสมัชชาใหญ่ สมาชิกของคณะกรรมการที่จัด
ตั้งขึ้นภายใต้อนุสัญญานี้ จะได้รับเงินตอบแทนจากแหล่งเงินของสหประชาชาติ
ตามข้อกำ�หนด และเงื่อนไขที่สมัชชาใหญ่เป็นผู้กำ�หนด
ข้อที่ ๔๔

๑. รัฐภาคีรับที่จะเสนอรายงานต่อคณะกรรมการ โดยผ่านเลขาธิการ
สหประชาชาติในเรือ่ งมาตรการต่างๆ ทีร่ ฐั บาลรับเอา ซึง่ ทำ�ให้สทิ ธิได้รบั การรับรอง
ในอนุสัญญานี้บังเกิดผล และในเรื่องความคืบหน้าของการใช้สิทธิเหล่านั้น
		 ก) ภายในสองปี นับจากวันที่อนุสัญญานี้มีผลใช้บังคับต่อรัฐภาคีที่
เกี่ยวข้อง
		 ข) ทุกๆ ห้าปี หลังจากนั้น
๒. รายงานที่ทำ�ขึ้นตามข้อนี้ จะระบุถึงปัจจัยและปัญหาต่างๆ ถ้ามี
ที่ส่งผลกระทบต่อระดับการปฏิบัติตามพันธกรณีตามอนุสัญญานี้ ให้รายงาน
เหล่านั้นมีข้อมูลข่าวสารเพียงพอ สำ�หรับให้คณะกรรมการเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึง
การดำ�เนินตามอนุสัญญาในประเทศที่เกี่ยวข้องด้วย
๓. รัฐภาคีทไี่ ด้เสนอรายงานฉบับแรกเริม่ ทีส่ มบูรณ์ให้แก่คณะกรรมการ
แล้วไม่จ�ำ ต้องให้ขอ้ มูลข่าวสารพืน้ ฐานทีไ่ ด้ให้ไว้แล้วแต่ตน้ อีกในรายงานฉบับต่อๆไป
ที่เสนอตามนัยแห่งวรรค ๑ (ข) ของข้อนี้
๔. คณะกรรมการอาจขอข้อมูลข่าวสาร ที่เกี่ยวกับการดำ�เนินตาม
อนุสัญญานี้เพิ่มเติมจากรัฐภาคี
๕. คณะกรรมการจะรายงานกิ จ กรรมของตนต่ อ สมั ช ชาใหญ่
สหประชาชาติ โดยผ่านคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมทุกๆ สองปี
๖. รัฐภาคีจะทำ�ให้รายงานดังกล่าว เป็นที่ทราบกันอย่างกว้างขวางใน
ประเทศตน
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ข้อที่ ๔๕

เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การปฏิ บั ติ ต ามอนุ สั ญ ญาอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล และเพื่ อ
สนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านที่อนุสัญญาครอบคลุมถึง
		 ก) ทบวงการชำ � นั ญ พิ เ ศษต่ า งๆ องค์ ก ารทุ น เพื่ อ เด็ ก แห่ ง
สหประชาชาติ และองค์กรอื่นๆของสหประชาชาติ มีสิทธิเข้าร่วมในการพิจารณา
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามบทบัญญัติต่างๆ ของอนุสัญญานี้ที่อยู่ในขอบข่ายอำ�นาจ
ขององค์กรเหล่านั้น คณะกรรมการอาจเชิญทบวงการชำ�นัญพิเศษ องค์การทุน
เพือ่ เด็กแห่งสหประชาชาติและองค์กรทีม่ อี �ำ นาจอืน่ ๆ ซึง่ คณะกรรมการพิจารณาว่า
เหมาะสมมาให้คำ�ปรึกษาเฉพาะด้าน ในเรื่องการปฏิบัติตามอนุสัญญานี้ในเรื่อง
ที่อยู่ในขอบข่ายอำ�นาจขององค์กรเหล่านั้น คณะกรรมการอาจเชิญทบวงการ
ชำ�นัญพิเศษ องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ และองค์กรของสหประชา
ชาติอื่นๆ ให้เสนอรายงานเรื่องการปฏิบัติตามอนุสัญญาในเรื่องที่อยู่ในขอบข่าย
กิจกรรมขององค์กรนั้นๆ
		 ข) คณะกรรมการจะนำ�ส่งรายงานใดๆ จากรัฐภาคีทมี่ คี �ำ ร้อง หรือที่
ระบุความต้องการคำ�ปรึกษา หรือความช่วยเหลือทางเทคนิค พร้อมด้วยข้อสังเกต
และข้อแนะนำ�ของคณะกรรมการต่อคำ�ร้องขอ หรือข้อระบุความต้องการเหล่านัน้
หากมีไปยังทบวงการชำ�นัญพิเศษ องค์กรทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ และ
องค์กรที่มีอำ�นาจอื่นๆ ตามที่พิจารณาเห็นเหมาะสม
		 ค) คณะกรรมการอาจเสนอแนะต่อสมัชชาใหญ่ ขอให้เลขาธิการฯ
ดำ�เนินการศึกษาในนามคณะกรรมการในประเด็นเฉพาะที่เกี่ยวกับสิทธิของเด็ก
		 ง) คณะกรรมการอาจจัดทำ�ข้อแนะนำ�และข้อเสนอแนะทั่วไป
โดยอาศัยข้อมูลข่าวสารที่ได้รับตามข้อ ๔๔ และ ๔๕ ของอนุสัญญานี้ ข้อแนะนำ�
และข้อเสนอแนะทั่วไปดังกล่าว จะถูกส่งไปให้รัฐภาคีที่เกี่ยวข้อง และรายงานไป
ยังสมัชชาใหญ่พร้อมข้อวิจารณ์จากรัฐภาคี หากมี
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ส่วนที่ ๓
ข้อที่ ๔๖

อนุสัญญานี้จะเปิดให้มีการลงนามโดยรัฐทั้งปวง

ข้อที่ ๔๗

อนุสญ
ั ญานีต้ อ้ งได้รบั การสัตยาบัน เลขาธิการสหประชาชาติจะเป็นผูเ้ ก็บ
รักษาสัตยาบันสาร
ข้อที่ ๔๘

อนุ สั ญ ญานี้ จ ะยั ง คงเปิ ด สำ � หรั บ การภาคยานุ วั ติ โ ดยรั ฐ เลขาธิ ก าร
สหประชาชาติจะเป็นผู้เก็บรักษาภาคยานุวัติสาร
ข้อที่ ๔๙

๑. อนุสญ
ั ญานีจ้ ะมีผลใช้บงั คับในวันทีส่ ามสิบ นับจากวันทีส่ ตั ยาบันสาร
หรือภาคยานุวัติสารฉบับที่ยี่สิบได้มอบไว้กับเลขาธิการสหประชาชาติ
๒. สำ � หรั บ รั ฐ แต่ ล ะรั ฐ ที่ ใ ห้ สั ต ยาบั น หรื อ ภาคยานุ วั ติ อ นุ สั ญ ญานี้
ภายหลั ง จากการมอบสั ต ยาบั น สารหรื อ ภาคยานุ วั ติ ส ารฉบั บ ที่ ยี่ สิ บ ไว้ แ ล้ ว
อนุสัญญานี้จะมีผลใช้บังคับกับรัฐนั้นๆ ในวันที่สามสิบนับจากวันที่รัฐนั้นได้มอบ
สัตยาบันสารหรือภาคยานุวัติสาร
ข้อที่ ๕๐

๑. รัฐภาคีใดๆ อาจเสนอข้อแก้ไข และยื่นต่อเลขาธิการสหประชาชาติ
จากนั้นเลขาธิการสหประชาชาติจะต้องส่งข้อแก้ไขที่เสนอมานั้นต่อรัฐภาคีต่างๆ
พร้อมกับคำ�ร้องขอให้รัฐภาคีระบุว่า ตนต้องการให้มีการประชุมของรัฐภาคี
เพือ่ วัตถุประสงค์ในการพิจารณาและลงคะแนนเสียงต่อข้อเสนอนัน้ หรือไม่ ในกรณี
ทีภ่ ายในสีเ่ ดือนนับจากวันทีไ่ ด้สง่ ข้อเสนอนัน้ มีรฐั ภาคีจ�ำ นวนอย่างน้อยทีส่ ดุ หนึง่
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ในสามเห็นด้วยกับการจัดประชุมดังกล่าว เลขาธิการสหประชาชาติจะจัดประชุม
ภายใต้การสนับสนุนของสหประชาชาติ ขอแก้ไขใดๆ ที่รัฐภาคีส่วนใหญ่ซึ่งเข้า
ประชุม และลงคะแนนเสียงในการประชุมได้รับเอาไว้ จะถูกเสนอต่อสมัชชาใหญ่
เพื่อให้ความเห็นชอบ
๒. ข้อแก้ไขทีไ่ ด้รบั การรับเอาตามวรรค ๑ ของข้อนี้ จะมีผลใช้บงั คับเมือ่
ได้รบั ความเห็นชอบจากสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ และได้รบั การยอมรับโดยเสียง
ส่วนใหญ่จำ�นวนสองในสามของรัฐภาคี
๓. เมื่อข้อแก้ไขนี่มีผลใช้บังคับ ข้อแก้ไขนั้นจะมีผลผูกพันกับรัฐภาคีที่
ให้การยอมรับ รัฐภาคีอื่นจะยังคงผูกพันตามบทบัญญัติของอนุสัญญานี้ และตาม
ข้อแก้ไขก่อนหน้านั้นใดๆ ที่รัฐภาคีดังกล่าวได้ให้การยอมรับแล้ว
ข้อที่ ๕๑

๑. เลขาธิการสหประชาชาติจะรับและเวียนให้รัฐทั้งปวง ซึ่งตัวบท
ข้อสงวนที่รัฐได้กำ�หนดไว้เมื่อเวลาให้สัตยาบันหรือภาคยานุวัติ
๒. ห้ามมิให้ตงั้ ข้อสงวนทีไ่ ม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และความมุง่ หมาย
ของอนุสัญญานี้
๓. อาจถอนข้ อ สงวนในเวลาใดก็ ไ ด้ โดยการแจ้ ง การถอนนั้ น แก่
เลขาธิการสหประชาชาติ ซึ่งจะแจ้งให้รัฐทั้งปวงทราบต่อไป การแจ้งดังกล่าวมีผล
ตั้งแต่วันที่เลขาธิการสหประชาชาติได้รับการแจ้งนั้น
ข้อที่ ๕๒

รัฐภาคีอาจบอกเลิกอนุสัญญานี้ โดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไป
ยังเลขาธิการสหประชาชาติ การบอกเลิกจะมีผลหนึ่งปีหลังจากวันที่เลขาธิการ
สหประชาชาติได้รับการแจ้งดังกล่าว
ข้อที่ ๕๓

เลขาธิการสหประชาชาติได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้เก็บรักษาอนุสัญญานี้
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ข้อที่ ๕๔

ต้นฉบับของอนุสัญญานี้ ซึ่งทำ�ไว้เป็นภาษาอาหรับ จีน อังกฤษ ฝรั่งเศส
รัสเซีย และสเปน มีความถูกต้องเท่าเทียมกัน จะเก็บรักษาไว้กับเลขาธิการ
สหประชาชาติ
เพื่อเป็นพยานแก่การนี้ ผู้มีอำ�นาจเต็มที่ลงนามข้างท้ายนี้ซึ่งได้รับมอบ
อำ�นาจโดยชอบจากรัฐบาลของตนได้ลงนามในอนุสัญญานี้
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                             เรื่องที่

๓

พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
เรื่อง การค้าเด็ก การค้าประเวณี และสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก
รัฐภาคีแห่งพิธีสารฉบับนี้
พิจารณาว่า เพื่อที่จะให้บรรลุถึงความมุ่งประสงค์ของอนุสัญญาว่า
ด้วยสิทธิเด็ก และการปฏิบัติตามข้อบทของอนุสัญญาต่อไป โดยเฉพาะข้อ ๑ ๑๑
๒๑ ๓๒ ๓๓ ๓๔ ๓๕ และ ๓๖ จึงเป็นการสมควรที่จะขยายมาตรการที่รัฐภาคี
ควรดำ�เนินการเพือ่ ทีจ่ ะประกันการคุม้ ครองเด็กจากการค้าเด็ก การค้าประเวณีเด็ก
และสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก
พิจารณาด้วยว่า อนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิเด็กยอมรับถึงสิทธิของเด็กทีจ่ ะได้
รับการคุ้มครองจากการแสวงประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และจากการทำ�งานใดที่น่า
จะเป็นภยันตราย หรือทีข่ ดั ขวางรบกวนต่อการศึกษาของเด็ก หรือทีเ่ ป็นอันตราย
ต่อสุขภาพหรือต่อพัฒนาการทางร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ ศีลธรรม หรือสังคม
ของเด็ก
เป็นห่วงกังวลอย่างยิง่ ต่อการขนย้ายเด็กระหว่างประเทศทีม่ คี วามสำ�คัญ
และเพิม่ มากขึน้ เพือ่ ความมุง่ ประสงค์ในการค้าเด็ก การค้าประเวณีเด็ก และสือ่ ลามก
ที่เกี่ยวกับเด็ก
เป็นห่วงกังวลอย่างลึกซึง้ ต่อการปฏิบตั อิ ย่างแพร่หลายและต่อเนือ่ งของ
การท่องเที่ยวเพื่อการบริการ ทางเพศ ซึ่งเด็กอยู่ในภาวะอ่อนแอและล่อแหลมต่อ
อันตรายอย่างยิง่ เนือ่ งจากการท่องเทีย่ วเพือ่ การบริการทางเพศเป็นการส่งเสริม
โดยตรงต่อการค้าเด็ก การค้าประเวณีเด็ก และสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก
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ยอมรับว่า กลุ่มผู้ที่อยู่ในภาวะอ่อนแอและล่อแหลมต่ออันตรายอย่าง
ยิ่งจำ�นวนหนึ่งซึ่งรวมทั้งเด็กผู้หญิง อยู่ในภาวะเสี่ยงมากยิ่งขึ้นต่อการถูกแสวง
ประโยชน์ทางเพศและเด็กผู้หญิงเป็นกลุ่มที่มีสัดส่วนสูงกว่ากลุ่มอื่นๆ ในบรรดา
ผู้ที่ถูกแสวงประโยชน์ทางเพศ
เป็ น ห่ ว งกั ง วลในเรื่ อ งการมี สื่ อ ลามกที่ เ กี่ ย วกั บ เด็ ก เพิ่ ม มากขึ้ น ใน
อินเตอร์เน็ตและวิทยาการที่พัฒนาเกิดขึ้นใหม่อื่นๆ และระลึกถึงการประชุม
ระหว่างประเทศว่าด้วยการปราบปรามสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็กในอินเตอร์เน็ต
ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเวียนนาในปี ค.ศ. ๑๙๙๙ โดยเฉพาะข้อสรุปของการประชุม
ที่เรียกร้อง ให้ถือเป็นความผิดอาญาทั่วโลกในการผลิต การแจกจ่าย การส่งออก
การส่งต่อ การนำ�เข้า การมีไว้ในครอบครองโดยเจตนา และการโฆษณาสือ่ ลามกที่
เกีย่ วกับเด็ก และเน้นถึงความสำ�คัญของความร่วมมือทีใ่ กล้ชดิ ยิง่ ขึน้ และการทำ�งาน
ร่วมกันระหว่างรัฐบาลทั้งหลายกับอุตสาหกรรมอินเตอร์เน็ต
เชื่อมั่นว่า การขจัดการค้าเด็ก การค้าประเวณีเด็ก และสื่อลามกที่
เกีย่ วกับเด็ก จะได้รบั การอำ�นวยความสะดวกด้วยการรับเอาแนวทางทีเ่ ป็นองค์รวม
กล่าวถึงปัจจัยเกื้อหนุน ซึ่งรวมถึงความด้อยพัฒนา ความยากจน ความเหลื่อมลํ้า
ทางเศรษฐกิจ โครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคมที่ไม่เป็นธรรม ครอบครัวที่บกพร่อง
ในการปฏิบัติหน้าที่ การขาดการศึกษา การอพยพจากชนบทสู่เมือง การเลือก
ปฏิบตั ทิ างเพศ พฤติกรรมทางเพศทีข่ าดความรับผิดชอบของผูใ้ หญ่ การปฏิบตั ทิ าง
วัฒนธรรมที่เป็นอันตราย ความขัดแย้งกันด้วยกำ�ลังอาวุธ และการลักลอบค้าเด็ก
เชือ่ มัน่ ด้วยว่า ความพยายามทีจ่ ะยกระดับความตระหนักของสาธารณชน
เป็นเรื่องที่จำ�เป็นเพื่อลดอุปสงค์ของผู้บริโภคในการค้าเด็ก การค้าประเวณีเด็ก
และสือ่ ลามกทีเ่ กีย่ วกับเด็ก รวมทัง้ เชือ่ มัน่ ต่อไปในความสำ�คัญของการสร้างเสริม
การทำ�งานร่วมกันในระดับโลกของผู้ที่มีบทบาททั้งปวงและความสำ�คัญของการ
ปรับปรุงการบังคับใช้กฎหมายระดับประเทศให้ดีขึ้น
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รับทราบข้อบทของตราสารระหว่างประเทศทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการคุ้มครองเด็ก รวมทั้งอนุสัญญากรุงเฮกว่าด้วยการคุ้มครองเด็กและความ
ร่วมมือในเรือ่ งการรับบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศ อนุสญ
ั ญากรุงเฮกว่าด้วยการ
ดำ�เนินการทางแพ่งต่อการลักพาเด็กระหว่างประเทศ อนุสัญญากรุงเฮก ว่าด้วย
เขตอำ�นาจ กฎหมายที่ใช้บังคับ การยอมรับ การบังคับใช้กฎหมายและความ
ร่วมมือในเรื่องความรับผิดชอบของผู้ปกครอง และมาตรการในการคุ้มครองเด็ก
และอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ เลขที่ ๑๘๒ ว่าด้วยการห้ามและ
การดำ�เนินการโดยฉับพลันในการขจัดรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของแรงงานเด็ก
ได้รับการกระตุ้นโดยการสนับสนุนอย่างท่วมท้นต่ออนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ซึ่ง
แสดงให้เห็นถึงความยึดมั่นที่มีอยู่อย่างแพร่หลายที่จะส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ
ของเด็ก
ยอมรั บ ความสำ � คั ญ ของการปฏิ บั ติ ต ามข้ อ บทของแผนปฏิ บั ติ ก าร
เพื่อป้องกันการค้าเด็ก การค้าประเวณีเด็กและสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก และคำ�
ประกาศและวาระปฏิบตั ทิ ไี่ ด้รบั การรับรองในการประชุมระดับโลกเพือ่ ต่อต้านการ
แสวงประโยชน์ทางเพศจากเด็กเพื่อการค้า ซึ่งจัดขึ้น ณ กรุงสต๊อกโฮล์ม ระหว่าง
วันที่ ๒๗ ถึง ๓๑ สิงหาคม ค.ศ. ๑๙๙๖ และข้อตัดสินใจและข้อเสนอแนะที่เกี่ยว
ข้องอื่นๆ ขององค์การระหว่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องนี้
คำ�นึงถึงความสำ�คัญของค่านิยมทางประเพณีและวัฒนธรรมของแต่ละ
บุคคลในการคุ้มครองและการพัฒนาอย่างกลมกลืนของเด็กแล้ว
ได้ตกลงกัน ดังนี้
ข้อ ๑

รัฐภาคีทงั้ หลายจะต้องห้ามการค้าเด็ก การค้าประเวณีเด็ก และสือ่ ลามก
ที่เกี่ยวกับเด็กตามที่ระบุไว้ในพิธีสารนี้
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ข้อ ๒

เพื่อความมุ่งประสงค์ของพิธีสารฉบับนี้
(ก) การค้าเด็ก หมายถึง การกระทำ�หรือการแลกเปลี่ยนใดที่เด็กถูก
ส่งมอบโดยบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใด ไปยังอีกบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มบุคคลหนึ่ง
เพื่อค่าตอบแทนหรือเพื่อประโยชน์ตอบแทนอื่นใด
(ข) การค้าประเวณีเด็ก หมายถึง การใช้เด็กในกิจกรรมทางเพศเพื่อ
ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบอื่นใด
(ค) ลือ่ ลามกทีเ่ กีย่ วกับเด็ก หมายถึง การนำ�เสนอใด โดยวิธกี ารใดก็ตามที่
เด็กเข้าไปมีสว่ นเกีย่ วข้องในกิจกรรมทางเพศอย่างชัดแจ้ง ทัง้ ทีเ่ ป็นจริงหรือจำ�ลองขึน้
หรือการนำ�เสนออวัยวะส่วนใดในทางเพศของเด็กเพื่อความมุ่งประสงค์หลักใน
ทางเพศ
ข้อ ๓

๑. รัฐภาคีแต่ละรัฐจะต้องประกันว่า อย่างน้อย การกระทำ�และกิจกรรม
ต่ อไปนี้ ค รอบคลุ มอยู่ภายใต้ก ฎหมายอาญาหรือกฎหมายที่มีโทษทางอาญา
อย่างเต็มที่ ไม่วา่ ความผิดทัง้ หลายเช่นว่านัน้ จะกระทำ�ภายในประเทศหรือข้ามชาติ
หรือกระทำ�ในลักษณะส่วนบุคคลหรือในลักษณะที่จัดเป็นองค์กร
		 (ก) ในกรอบความหมายของการค้าเด็ก ตามนิยามในข้อ ๒
			 (๑) การเสนอ การส่งมอบ หรือการรับไว้ซึ่งเด็ก โดยวิธีการใด
ก็ตามเพื่อความมุ่งประสงค์ในการ
				 ก. แสวงประโยชน์ทางเพศจากเด็ก
				 ข. จัดส่งอวัยวะของเด็กเพื่อผลกำ�ไร
				 ค. นำ�เด็กมาเพื่อการบังคับใช้แรงงาน
			 (๒) ความยิ น ยอมที่ เ กิ ด จากการถู ก ชั ก จู ง อย่ า งไม่ เ หมาะสม
ในฐานะที่เป็นคนกลางในการเจรจาเพื่อการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ซึ่งเป็นการ
ละเมิดตราสารระหว่างประเทศทางกฎหมายในเรื่องการรับบุตรบุญธรรมที่ใช้
บังคับอยู่
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				 ก. การเสนอ การได้มา การจัดหาหรือการจัดให้ซึ่งเด็กเพื่อ
การค้าประเวณีเด็ก ตามนิยามในข้อ ๒
				 ข. การผลิต การแจกจ่าย การเผยแพร่ การนำ�เข้า การส่งออก
การเสนอ การขาย หรือการครอบครองเพื่อความมุ่งประสงค์ดังกล่าว ซึ่งสื่อลามก
ที่เกี่ยวกับเด็กตามนิยามในข้อ ๒
๒. ภายใต้ข้อบทของกฎหมายแห่งชาติของรัฐภาคี จะต้องดำ�เนินการ
อย่างเดียวกันกับความพยายามในการลงมือกระทำ�การใดดังกล่าว และการสมรู้
ร่วมคิดหรือการมีส่วนร่วมในการกระทำ�ใดดังกล่าว
๓. รั ฐ ภาคี แ ต่ ล ะรั ฐ จะต้ อ งทำ � ให้ ค วามผิ ด เช่ น ว่ า นั้ น ลงโทษได้ โ ดย
บทลงโทษที่เหมาะสมโดยคำ�นึงถึงลักษณะที่ร้ายแรงของความผิดนั้น
๔. ภายใต้ข้อบทของกฎหมายแห่งชาติของตน แต่ละรัฐภาคีจะต้อง
ดำ�เนินมาตรการตามทีเ่ หมาะสมเพือ่ กำ�หนดความรับผิดชอบของนิตบิ คุ คลสำ�หรับ
ความผิดทีก่ �ำ หนดไว้ในวรรคที่ ๑ ของข้อนีภ้ ายใต้หลักการทางกฎหมายของรัฐภาคี
ความรับผิดเช่นว่านั้นของนิติบุคคลอาจเป็นความรับผิดทางอาญา ทางแพ่ง หรือ
ทางการบริหาร
๕. รัฐภาคีทั้งหลายจะต้องดำ�เนินมาตรการทางกฎหมายและทางการ
บริหารทั้งปวงที่เหมาะสมเพื่อประกันว่า บุคคลทั้งปวงที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการรับ
เด็กเป็นบุตรบุญธรรม กระทำ�การโดยสอดคล้องกับตราสารระหว่างประเทศทาง
กฎหมายที่ใช้บังคับอยู่
ข้อ ๔

๑. รั ฐ ภาคี แ ต่ ล ะรั ฐ จะดำ � เนิ น มาตรการเช่ น ว่ า นั้ น ตามที่ จำ � เป็ น
เพือ่ กำ�หนดเขตอำ�นาจของตนเหนือความผิดทัง้ หลายทีก่ ล่าวถึงในข้อ ๓ วรรคที่ ๑
เมื่อความผิดทั้งหลายนั้นกระทำ�ในดินแดนของตน หรือบนเรือหรืออากาศยานที่
จดทะเบียนในรัฐนั้น
๒. รั ฐ ภาคี แ ต่ ล ะรั ฐ อาจดำ � เนิ น มาตรการเช่ น ว่ า นั้ น ตามที่ จำ � เป็ น
เพือ่ กำ�หนดเขตอำ�นาจของตนเหนือความผิดทัง้ หลายทีก่ ล่าวถึงในข้อ ๓ วรรคที่ ๑
ในกรณีดังต่อไปนี้
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		 (ก) เมื่อผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำ�ผิดเป็นคนชาติของรัฐนั้น หรือเป็น
บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ประจำ�ใน ดินแดนของรัฐนั้น
		 (ข) เมื่อเด็กผู้เป็นเหยื่อเป็นคนชาติของรัฐนั้น
๓. รัฐภาคีแต่ละรัฐจะต้องดำ�เนินมาตรการเช่นว่านั้นด้วยตามที่อาจจะ
จำ�เป็นเพื่อกำ�หนดเขตอำ�นาจ ของตนเหนือความผิดทั้งหลายที่ได้กล่าวถึงข้างต้น
เมื่อผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำ�ผิดปรากฏตัวอยู่ในดินแดนของรัฐนั้น และรัฐนั้นไม่
ส่งตัวเขาหรือเธอไปยังอีกรัฐภาคีหนึ่งบนพื้นฐานว่าความผิดนั้น ได้กระทำ�โดยคน
ชาติของตนคนหนึ่ง
๔. พิธสี ารฉบับนีไ้ ม่ได้เป็นการจำ�กัดเขตอำ�นาจการดำ�เนินการทางอาญา
ใดที่ใช้อยู่ตามกฎหมายภายใน
ข้อ ๕

๑. ความผิดทีก่ ล่าวถึงในข้อ ๓ วรรคที่ ๑ จะต้องถือว่ารวมอยูใ่ นความผิด
ทั้งหลายที่สามารถส่งผู้ร้าย ข้ามแดนได้ในสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนใดที่มี
อยู่ระหว่างรัฐภาคี และจะต้องรวมอยู่ในความผิดทั้งหลายที่ส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้
ในสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนทุกฉบับที่ได้จัดทำ�ขึ้นระหว่างกันในเวลาต่อมา
ตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในสนธิสัญญาเช่นว่านั้น
๒. หากรัฐภาคีที่กำ�หนดให้การส่งผู้ร้ายข้ามแดนขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของ
การมีอยู่ของสนธิสัญญาได้รับ คำ�ร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนจากอีกรัฐภาคีหนึ่ง
ซึ่งไม่มีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนกัน รัฐนั้นอาจพิจารณาว่าพิธีสารฉบับนี้เป็น
พื้นฐานทางกฎหมายสำ�หรับการส่งผู้ร้ายข้ามแดนในส่วนที่เกี่ยวกับความผิดเช่น
ว่านั้น การส่งผู้ร้ายข้ามแดนจะต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกฎหมายของรัฐที่
ได้รับการร้องขอ
๓. รัฐภาคีทั้งหลายที่มิได้กำ�หนดให้การส่งผู้ร้ายข้ามแดนขึ้นอยู่กับ
เงื่อนไขของการมีอยู่ของสนธิสัญญา จะต้องยอมรับความผิดเช่นว่านั้นเป็นความ
ผิดที่ส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างกันได้ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในกฎหมายของรัฐที่
ได้รับการร้องขอ
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๔. เพื่ อความมุ่ง ประสงค์ข องการส่ง ผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างรัฐ ภาคี
ทั้งหลาย ความผิดเช่นว่านั้นจะต้องได้รับการปฏิบัติเสมือนว่าความผิดนั้นไม่เพียง
แต่ได้กระทำ�ในสถานทีท่ คี่ วามผิดเหล่านัน้ เกิด แต่ยงั ได้กระทำ�ในดินแดนของรัฐที่
จะต้องกำ�หนดเขตอำ�นาจตามข้อ ๔ ด้วย
๕. หากคำ�ร้องขอเพือ่ ส่งผูร้ า้ ยข้ามแดน ได้ท�ำ ขึน้ โดยเกีย่ วกับความผิดที่
กำ�หนดรายละเอียดไว้ในข้อ ๓ วรรคที่ ๑ และรัฐทีไ่ ด้รบั การร้องขอไม่หรือจะไม่สง่
ผูร้ า้ ยข้ามแดนบนฐานเรือ่ งสัญชาติของผูก้ ระทำ�ผิด รัฐนัน้ จะต้องดำ�เนินมาตรการ
ทีเ่ หมาะสมในการยืน่ เสนอคดีตอ่ เจ้าหน้าทีผ่ มู้ อี �ำ นาจของตนเพือ่ ความมุง่ ประสงค์
ในการฟ้องร้องดำ�เนินคดี
ข้อ ๖

๑. รั ฐ ภาคี ทั้ ง หลายจะต้ อ งรั บ ดำ � เนิ น การให้ กั บ รั ฐ ภาคี อี ก รั ฐ หนึ่ ง
ซึง่ มาตรการให้ความช่วยเหลืออย่างมากทีส่ ดุ ซึง่ เกีย่ วข้องกับการสืบสวนสอบสวน
หรือกระบวนการทางอาญา หรือกระบวนการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ที่ร้องขอในเรื่อง
เกี่ยวข้องกับความผิดที่กำ�หนดไว้ในข้อ ๓ วรรคที่ ๑ รวมทั้งความช่วยเหลือใน
การให้ได้มาซึ่งหลักฐาน ด้วยการดำ�เนินการตามอำ�นาจของตนที่จำ�เป็นสำ�หรับ
การดำ�เนินกระบวนการนั้น
๒. รัฐภาคีทงั้ หลายจะต้องดำ�เนินมาตรการตามพันธกรณีของตนภายใต้
วรรคที่ ๑ ของข้อนี้โดยสอดคล้องกับสนธิสัญญาใด หรือความตกลงอื่นว่าด้วย
ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมายที่อาจมีอยู่ระหว่างกัน ในกรณีที่ไม่มี
สนธิสัญญาหรือความตกลงเช่นว่านั้น รัฐภาคีทั้งหลายจะต้องรับดำ�เนินการให้กับ
รัฐภาคีอกี รัฐหนึง่ ซึง่ การให้ความช่วยเหลือโดยสอดคล้องกับกฎหมายภายในของตน
ข้อ ๗
สำ�หรับ

ภายใต้ขอ้ บทของกฎหมายภายในแห่งชาติของตน รัฐภาคีทงั้ หลายจะต้อง
(ก) ดำ�เนินมาตรการเพือ่ จัดให้มกี ารยึดและริบทรัพย์ตามทีเ่ ห็นเหมาะสม
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		 (๑) สิง่ ของ เช่น วัสดุ ทรัพย์สนิ และอุปกรณ์เครือ่ งมืออืน่ ใดทีใ่ ช้ในการ
กระทำ�ความผิดหรืออำ�นวยความสะดวกในการกระทำ�ความผิด ภายใต้พธิ สี ารฉบับนี้
		 (๒) รายได้จากความผิดเช่นว่านั้น
			 (ข) ดำ�เนินการตามคำ�ร้องขอจากรัฐภาคีอีกรัฐหนึง่ เพื่อยึดหรือ
ริบสิ่งของ หรือรายได้ที่กล่าวถึงในอนุวรรค (ก) (๑) และ (๒)
			 (ค) ดำ�เนินมาตรการทั้งหลายที่มุ่งไปสู่การปิดโดยชั่วคราวหรือ
ถาวร ซึ่งสถานที่ที่ใช้ในการกระทำ�ความผิดเช่นว่านั้น
ข้อ ๘

๑. รัฐภาคีทงั้ หลายจะต้องรับรองมาตรการทีเ่ หมาะสมเพือ่ คุม้ ครองสิทธิ
และผลประโยชน์ของเด็กทีเ่ ป็นเหยือ่ ของการปฏิบตั ทิ ตี่ อ้ งห้ามภายใต้พธิ สี ารฉบับนี้
ในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา โดยเฉพาะ โดย
		 (ก) การยอมรับความอ่อนแอและล่อแหลมต่ออันตรายของเด็ก
ผู้เป็นเหยื่อ และการปรับเปลี่ยนกระบวนการวิธีพิจารณาคดี เพื่อยอมรับความ
จำ�เป็นเป็นพิเศษของเด็กเหล่านั้น รวมทั้งความจำ�เป็นเป็นพิเศษของเด็กเหล่านั้น
ในฐานะพยาน
		 (ข) การแจ้งให้เด็กผู้เป็นเหยื่อทราบถึงสิทธิ บทบาทของตน และ
ขอบเขต ระยะเวลาและความคืบหน้าของกระบวนการดำ�เนินคดีและการจัดการ
กับคดีของเด็กผู้เป็นเหยื่อเหล่านั้น
		 (ค) การอนุญาตให้ทศั นะ ความต้องการ และความห่วงกังวลของเด็ก
ผู้เป็นเหยื่อแได้รับการนำ�เสนอ และได้รับการพิจารณาในกระบวนการดำ�เนินคดี
ซึ่งผลประโยชน์ส่วนตัวของเด็กเหล่านั้นได้รับผลกระทบ ในลักษณะที่สอดคล้อง
กับระเบียบวิธีพิจารณาคดีของกฎหมายแห่งชาติ
		 (ง) การจัดให้มกี ารบริการสนับสนุนตามความเหมาะสมแก่เด็กผูเ้ ป็น
เหยื่อ ตลอดกระบวนการทางกฎหมาย
		 (จ) การคุม้ ครองตามความเหมาะสมต่อความเป็นส่วนตัวและตัวตน
ของเด็กผู้เป็นเหยื่อและการดำ�เนินมาตรการที่สอดคล้องกับกฎหมายแห่งชาติ
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เพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่กระจายข้อสนเทศอย่างไม่เหมาะสมที่อาจนำ�ไปสู่การระบุ
ตัวตนของเด็กผู้เป็นเหยื่อ
		 (ฉ) การจัดให้มีความปลอดภัยสำ�หรับเด็กผู้เป็นเหยื่อ ในกรณีที่
เหมาะสม รวมทัง้ ความปลอดภัยของครอบครัวและพยานทีก่ ระทำ�การในนามของ
เด็กผู้เป็นเหยื่อเหล่านั้นจากการถูกข่มขู่และการแก้แค้น
		 (ช) การหลีกเลี่ยงความล่าช้าโดยไม่จำ�เป็นในการจัดการกับคดีและ
ในการดำ�เนินการตามคำ�สั่งหรือคำ�พิพากษาที่ให้มีการชดใช้ค่าเสียหายแก่เด็กผู้
เป็นเหยื่อ
๒. รัฐภาคีทั้งหลายจะต้องประกันว่า ความไม่ชัดเจนในเรื่องของอายุ
ที่แท้จริงของเด็กผู้เป็นเหยื่อ จะไม่กีดกันการเริ่มต้นของการสืบสวนสอบสวนทาง
อาญา รวมทั้งการสืบสวนสอบสวนที่มุ่งไปสู่การกำ�หนดอายุของผู้เป็นเหยื่อด้วย
๓. รัฐภาคีทั้งหลายจะต้องประกันว่า ในการปฏิบัติตามระบบความ
ยุติธรรมทางอาญาต่อเด็กผู้เป็นเหยื่อจากความผิดที่กำ�หนดรายละเอียดไว้ใน
พิธีสารฉบับนี้ ผละประโยชน์สูงสุดของเด็กจะต้องเป็นข้อพิจารณาเบื้องต้นก่อน
สิ่งใด
๔. รัฐภาคีทั้งหลายจะต้องดำ�เนินมาตรการ เพื่อประกันว่าจะมีการฝึก
อบรมที่เหมาะสม โดยเฉพาะการฝึกอบรมทางด้านกฎหมายและด้านจิตวิทยาแก่
บุคคลผู้ที่ทำ�งานกับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากความผิดที่ห้ามไว้ภายใต้พิธีสารฉบับนี้
๕. รั ฐ ภาคี ทั้ ง หลายจะต้ อ งรั บ รองมาตรการ ในกรณี ที่ เ หมาะสม
เพือ่ คุม้ ครองความปลอดภัยและบูรณภาพของบุคคลและ/หรือองค์การทีเ่ กีย่ วข้อง
ในการป้องกันและ/หรือคุ้มครองและฟื้นฟูผู้เป็นเหยื่อจากความผิดเช่นว่านั้น
๖. ไม่ มี สิ่ ง ใดในข้ อ นี้ จ ะได้ รั บ การตี ค วามให้ เ กิ ด ผลกระทบหรื อ ไม่
สอดคล้องกับสิทธิของผู้ต้องหาเพื่อให้ได้รับการพิจารณาคดีอย่างยุติธรรมและ
เป็นกลาง
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ข้อ ๙

๑. รัฐภาคีทั้งหลายจะต้องรับรองหรือสร้างเสริม ปฏิบัติและเผยแพร่
กฎหมาย มาตรการทางการบริหาร นโยบายและโครงการทางสังคมเพื่อป้องกัน
ไม่ให้เกิดความผิดตามที่กล่าวถึงในพิธีสารนี้ จะต้องให้ความใส่ใจเป็นพิเศษเพื่อ
คุ้มครองเด็กผู้ซึ่งอ่อนแอและล่อแหลมต่ออันตรายอย่างยิ่งจากความผิดเช่นว่านั้น
๒. รั ฐ ภาคี ทั้ ง หลายจะต้ อ งส่ ง เสริ ม ความตระหนั ก ของสาธารณชน
โดยรวม รวมทั้งเด็กโดยผ่านข้อสนเทศด้วยวิธีการทั้งปวงที่เหมาะสม การศึกษา
และการฝึกอบรม เกี่ยวกับมาตรการป้องกันและผลกระทบที่เป็นอันตรายของ
ความผิดที่อ้างถึงในพิธีสารนี้ ในการดำ�เนินการเพื่อในบรรลุพันธกรณีภายใต้
ข้อบทนี้ รัฐภาคีทงั้ หลายจะกระตุน้ ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของชุมชน และโดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง เด็กและเด็กผู้เป็นเหยื่อในโครงการด้านข้อสนเทศ การศึกษาและการฝึก
อบรมเช่นว่านั้น รวมทั้งในระดับระหว่างประเทศด้วย
๓. รัฐภาคีทั้งหลายจะดำ�เนินมาตรการทั้งปวงที่สามารถกระทำ�ได้ด้วย
ความมุ่งหมายในการประกันความช่วยเหลือที่เหมาะสมทั้งปวงแก่ผู้เป็นเหยื่อ
จากความผิดเช่นว่า รวมทัง้ การกลับคืนสูส่ งั คมและการฟืน้ ฟูทางร่างกายและจิตใจ
อย่างเต็มที่ของบุคคลเหล่านั้น
๔. รัฐภาคีทั้งหลายจะประกันว่า เด็กทั้งปวงผู้เป็นเหยื่อจากความผิดที่
ได้ก�ำ หนดรายละเอียดไว้ในพิธสี ารนี้ มีโอกาสทีจ่ ะใช้กระบวนการดำ�เนินการอย่าง
เพียงพอที่จะเรียกร้องให้มีการชดใช้สำ�หรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผู้ที่ต้องรับ
ผิดชอบตามกฎหมายโดยไม่การเลือกปฏิบัติ
๕. รัฐภาคีทั้งหลายจะต้องดำ�เนินมาตรการที่เหมาะสมที่มีจุดมุ่งหมาย
ในการห้ามอย่างมีประสิทธิภาพ ในการผลิต และแพร่กระจายวัสดุทโี่ ฆษณาความ
ผิดที่ได้กำ�หนดรายละเอียดไว้ในพิธีสารฉบับนี้
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ข้อ ๑๐

๑. รัฐภาคีทงั้ หลายจะต้องดำ�เนินขัน้ ตอนทัง้ ปวงทีจ่ �ำ เป็นเพือ่ สร้างเสริม
ความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยความตกลงพหุภาคี ระดับภูมิภาคและทวิภาคี
เพื่อการป้องกัน การติดตาม การสืบสวนสอบสวน การฟ้องร้องดำ�เนินคดีและ
การลงโทษบุคคลที่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำ�ที่เกี่ยวข้องกับการค้าเด็ก การค้า
ประเวณีเด็ก สื่อลามกอนาจารที่เกี่ยวกับเด็ก และการท่องเที่ยวที่ใช้เด็กเพื่อการ
บริการทางเพศ รัฐภาคีทงั้ หลายจะส่งเสริมความร่วมมือและประสานงานระหว่าง
ประเทศ ระหว่างหน่วยงาน องค์กรเอกชนในระดับประเทศและระหว่างประเทศ
และองค์การระหว่างประเทศด้วย
๒. รั ฐ ภาคี ทั้ ง หลายจะต้ อ งส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศ
เพื่อความช่วยเหลือเด็กผู้เป็นเหยื่อในการฟื้นฟูทั้งทางร่างกายและจิตใจ การคืนสู่
สังคมและการกลับคืนถิ่นอาศัย
๓. รัฐภาคีทั้งหลายจะต้องส่งเสริมการสร้างเสริมความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ เพื่อจัดการแก้ไขสาเหตุรากฐาน เช่น ความยากจนและความด้อยพัฒนา
ที่มีส่วนก่อให้เกิดความอ่อนแอและล่อแหลมต่ออันตรายของเด็กต่อการค้าเด็ก
การค้าประเวณีเด็ก สื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก และการท่องเที่ยวที่ใช้เด็กเพื่อการ
บริการทางเพศ
๔. รัฐภาคีทั้งหลายที่อยู่ในฐานะที่จะกระทำ�ได้จะต้องจัดสรรความ
ช่วยเหลือทางการเงิน ทางวิชาการ หรือความช่วยเหลืออืน่ ทีผ่ า่ นโครงการพหุภาคี
ภูมิภาค ทวิภาคี หรือโครงการอื่นที่มีอยู่แล้ว
ข้อ ๑๑

ไม่มีสิ่งใดในพิธีสารนี้จะมีผลกระทบต่อข้อบทใดที่ชักนำ�ไปสู่การบรรลุ
ซึ่งสิทธิของเด็กที่มากกว่าและที่อาจมีอยู่ใน
(ก) กฎหมายของรัฐภาคี
(ข) กฎหมายระหว่างประเทศที่มีผลใช้บังคับกับรัฐภาคีนั้น
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ข้อ ๑๒

๑. รัฐภาคีแต่ละรัฐจะต้องเสนอรายงานต่อคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิ
เด็กภายในสองปีหลังจากการมีผลใช้บังคับของพิธีสารฉบับนี้ต่อรัฐภาคีนี้ โดยให้
ข้อสนเทศทีค่ รบถ้วนว่าด้วยมาตรการทีร่ ฐั ได้ด�ำ เนินการเพือ่ ปฏิบตั ติ ามข้อบทของ
พิธีสารนี้
๒. ภายหลังการเสนอรายงานทีค่ รบถ้วน รัฐภาคีแต่ละรัฐจะต้องรวบรวม
ไว้ในรายงานที่รัฐได้เสนอต่อคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิเด็ก ตามข้อ ๔๔ ของ
อนุสัญญาฯ ซึ่งข้อสนเทศเพิ่มเติมใดๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพิธีสารนี้ รัฐภาคี
อื่นๆ ของพิธีสารนี้จะเสนอรายงานทุกๆ ๕ ปี
๓. คณะกรรมการว่าด้วยสิทธิเด็กอาจร้องขอข้อสนเทศเพิ่มเติมจากรัฐ
ภาคีทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามพิธีสารนี้
ข้อ ๑๓

๑. พิธสี ารฉบับนีเ้ ปิดให้มกี ารลงนามโดยรัฐใดทีเ่ ป็นภาคีอนุสญ
ั ญาฯ หรือ
ได้ลงนามในอนุสัญญาฯ
๒. พิธสี ารฉบับนีต้ อ้ งได้รบั การให้สตั ยาบันและเปิดให้มกี ารภาคยานุวตั ิ
โดยรัฐใดๆ ที่เป็นภาคีของอนุสัญญาฯ หรือได้ลงนามในอนุสัญญาฯ สัตยาบันสาร
หรือภาคยานุวัติสารจะเก็บรักษาไว้กับเลขาธิการสหประชาชาติ
ข้อ ๑๔

๑. พิธีสารฉบับนี้จะมีผลใช้บังคับสามเดือนภายหลังการมอบสัตยาบัน
สารหรือภาคยานุวัติสารฉบับที่สิบ
๒. สำ�หรับรัฐภาคีแต่ละรัฐทีใ่ ห้สตั ยาบันหรือภาคยานุวตั ติ อ่ พิธสี ารฉบับนี้
ภายหลังการมีผลใช้บังคับของพิธีสาร พิธีสารฉบับนี้จะมีผลใช้บังคับหนึ่งเดือน
ภายหลังจากวันที่มีการมอบสัตยาบันสารหรือภาคยานุวัติสารของรัฐนั้น
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ข้อ ๑๕

๑. รัฐภาคีใดอาจถอนตัวจากพิธีสารฉบับนี้ได้ในทุกเวลา โดยการแจ้ง
เป็นลายลักษณ์อกั ษรไปยังเลขาธิการสหประชาชาติ ผูซ้ งึ่ จะต้องแจ้งให้รฐั ภาคีอนื่ ๆ
ของอนุสัญญาฯ และรัฐทั้งปวงที่ได้ลงนามในอนุสัญญาฯ ทราบภายหลังจากนั้น
การถอนตัวจะมีผลหนึ่งปีหลังจากวันที่เลขาธิการฯ ได้รับการแจ้ง
๒. การถอนตั ว เช่ น ว่ า นั้ น จะไม่ มี ผ ลเป็ น การปลดปล่ อ ยรั ฐ ภาคี จ าก
พันธกรณีภายใต้พิธีสารฉบับนี้ ในกรณีที่มีกระทำ�ความผิดใดเกิดขึ้นก่อนวันที่การ
ถอนตัวจะมีผล ทัง้ การถอนตัวเช่นว่านัน้ จะไม่มผี ลกระทบในทางใดต่อการพิจารณา
ที่ยังคงดำ�เนินอยู่ในเรื่องใดที่อยู่ภายใต้การพิจารณาของคณะกรรมการว่าด้วย
สิทธิเด็กแล้ว ก่อนวันที่การถอนตัวจะมีผล
ข้อ ๑๖

๑. รัฐภาคีใดอาจเสนอข้อแก้ไขและยื่นต่อเลขาธิการสหประชาชาติ
จากนั้นเลขาธิการฯ จะต้องส่งข้อแก้ไขที่เสนอมาแก่รัฐภาคีทั้งหลายพร้อมกับ
คำ�ร้องขอที่รัฐภาคี ระบุว่า รัฐภาคีนั้นเห็นชอบให้จัดการประชุมรัฐภาคีเพื่อ
วัตถุประสงค์ในการพิจารณาและลงคะแนนเสียงต่อข้อเสนอนั้นหรือไม่ ในกรณีที่
ภายในสีเ่ ดือนนับจากวันทีไ่ ด้แจ้งข้อเสนอเช่นว่านัน้ มีรฐั ภาคีจ�ำ นวนอย่างน้อยทีส่ ดุ
หนึ่งในสามเห็นชอบกับการจัดประชุมเช่นว่านั้น เลขาธิการสหประชาชาติจะจัด
ให้มีการประชุมภายใต้การอุปถัมภ์ของสหประชาชาติ ข้อแก้ไขใดๆ ที่รับรองโดย
รัฐภาคีส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมและลงคะแนนเสียงในที่ประชุมจะต้องเสนอต่อสมัชชา
สหประชาชาติเพื่อให้ความเห็นชอบ
๒. ข้อแก้ไขที่ได้รับการรับรองตามวรรคที่ ๑ ของข้อนี้ จะมีผลบังคับ
ใช้เมื่อได้รับความเห็นชอบโดยสมัชชาสหประชาชาติ และได้รับการยอมรับด้วย
คะแนนเสียงข้างมากจำ�นวนสองในสามของรัฐภาคี
๓. เมื่ อ ข้ อ แก้ ไขมี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ข้ อ แก้ ไขนี้ จ ะมี ผ ลผู ก พั น แก่ รั ฐ ภาคี
ทัง้ หลายทีใ่ ห้การยอมรับ รัฐภาคีอนื่ จะยังคงผูกพันตามข้อบทของพิธสี ารฉบับนีแ้ ละ
ข้อแก้ไขอื่นๆ ก่อนหน้านั้น ที่รัฐภาคีเหล่านั้นได้ยอมรับแล้ว
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ข้อ ๑๗

๑. พิธีสารฉบับนี้ ซึ่งตัวบทภาษาอาหรับ จีน อังกฤษ ฝรั่งเศส รัสเซีย
และสเปนมีความถูกต้องเท่าเทียมกัน จะเก็บรักษาไว้ ณ หอเก็บเอกสารของ
สหประชาชาติ
๒. เลขาธิการสหประชาชาติจะต้องจัดส่งสำ�เนารับรองถูกต้องของ
พิธีสารฉบับนี้ให้แก่รัฐภาคีทั้งปวงของอนุสัญญาฯ และรัฐทั้งปวงที่ได้ลงนาม
ในอนุสัญญาฯ
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                             เรื่องที่

๔

พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
เรื่อง ความเกี่ยวพันของเด็กในความขัดแย้งกันด้วยอาวุธ
รัฐภาคีแห่งพิธีสารฉบับนี้
ได้รับการกระตุ้น โดยการสนับสนุนอย่างท่วมท้นต่ออนุสัญญาว่าด้วย
สิทธิเด็ก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความยึดมั่นที่มีอยู่อย่างแพร่หลายเพื่อมุ่งมั่นไปสู่
การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเด็ก
เน้นยาํ้ ว่า สิทธิของเด็กต้องการการคุม้ ครองเป็นพิเศษ และเรียกร้องให้มี
การปรับปรุงสถานการณ์ของเด็กให้ดขี นึ้ อย่างต่อเนือ่ ง โดยปราศจากการแบ่งแยก
รวมทั้งพัฒนาการและการศึกษาของเด็กภายใต้สันติภาพและความมั่นคง
มีความเศร้าสลดใจในเรื่องผลกกระทบที่เป็นอันตรายอย่างแพร่หลาย
จากความขัดแย้งกันด้วยอาวุธที่มีต่อเด็ก และผลที่เกิดตามมาในระยะยาวที่มีต่อ
สันติภาพ ความมั่นคง และการพัฒนาที่ถาวร
ประณามการใช้เด็กเป็นเป้าในสถานการณ์ความขัดแย้งกันด้วยอาวุธและ
การโจมตี โดยตรงต่อวัตถุที่ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ
รวมทั้งสถานที่ทั้งหลายที่โดยทั่วไปมีเด็กอยู่เป็นจำ�นวนมาก เช่น โรงเรียนและ
โรงพยาบาล
รับทราบการรับรองธรรมนูญกรุงโรมว่าด้วยศาลอาญาระหว่างประเทศ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ธรรมนูญนั้นให้อาชญากรรมสงครามรวมถึงการเกณฑ์
หรือการกำ�หนดให้เด็กอายุตํ่ากว่า ๑๕ ปี หรือการใช้เด็กเหล่านั้นให้มีส่วนร่วม
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อย่างแข็งขันในการสู้รบในความขัดแย้งกันด้วยอาวุธทั้งระหว่างประเทศ และที่
ไม่ใช่ระหว่างประเทศด้วย
จึงพิจารณาว่า เพือ่ สร้างเสริมการปฏิบตั ติ ามสิทธิทไี่ ด้ยอมรับในอนุสญ
ั ญา
ว่าด้วยสิทธิเด็กต่อไป มีความจำ�เป็นที่จะต้องเพิ่มการคุ้มครองเด็กจากการเข้าไป
เกี่ยวพันในความขัดแย้งกันด้วยอาวุธ
รับทราบว่า ข้อ ๑ ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กระบุว่า เพื่อความมุ่ง
ประสงค์ของอนุสัญญานั้น เด็ก หมายถึง มนุษย์ทุกคนที่อายุตํ่ากว่า ๑๘ ปี เว้นแต่
จะบรรลุนิติภาวะก่อนหน้านั้นตามกฎหมายที่ใช้บังคับแก่เด็กนั้น
เชื่อว่า พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาที่เพิ่มอายุของบุคคลที่อาจได้รับ
การคัดเลือกเข้าสู่กองทัพ และการเข้ามีส่วนร่วมในการสู้รบจะมีส่วนช่วยอย่างมี
ประสิทธิภาพทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามหลักการทีผ่ ลประโยชน์สงู สุดของเด็กเป็นข้อพิจารณา
ก่อนสิ่งอื่นในทุกการกระทำ�ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก
รับทราบว่า การประชุมระหว่างประเทศของกาชาดสากลและสภา
ซีกวงเดือนแดงครั้งที่ ๒๖ เมื่อเดือนธันวาคม ค.ศ. ๑๙๙๕ เสนอแนะว่า นอกเหนือ
จากสิง่ อืน่ ให้คกู่ รณีในความขัดแย้งดำ�เนินการทุกขัน้ ตอนทีเ่ ป็นไปได้เพือ่ ให้มนั่ ใจว่า
เด็กที่อายุตํ่ากว่า ๑๘ ปี จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสู้รบ
แสดงความยินดีตอ่ การรับรองโดยเอกฉันท์ ซึง่ อนุสญ
ั ญาองค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศเลขที่ ๑๘๒ ว่าด้วยการห้ามและการกระทำ�โดยทันที เพื่อขจัด
รูปแบบทีเ่ ลวร้ายทีส่ ดุ ของแรงงานเด็ก เมือ่ เดือนมิถนุ ายน ค.ศ. ๑๙๙๙ ซึง่ นอกเหนือ
จากสิ่งอื่น ยังห้ามการคัดเลือกโดยการใช้กำ�ลังหรือการบังคับเพื่อการใช้เด็กใน
ความขัดแย้งกันด้วยอาวุธ
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ประณามด้วยความวิตกห่วงใยอย่างที่สุดต่อการคัดเลือก การฝึกอบรม
และการใช้เด็ก ทั้งภายในและข้ามเขตแดนประเทศในการสู้รบ โดยกลุ่มกองกำ�ลัง
ติดอาวุธที่ไม่ใช่กองทัพของรัฐรับว่าเป็นความรับผิดชอบของบุคคลเหล่านั้นผู้ซึ่ง
คัดเลือก ฝึกอบรม และใช้เด็กเพื่อการนี้
ระลึกว่า เป็นพันธกรณีของแต่ละฝ่ายในความขัดแย้งกันด้วยอาวุธ
ที่จะปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยมนุษยธรรม
เน้นว่า พิธีสารฉบับนี้ไม่มีผลกระทบต่อความมุ่งประสงค์และหลักการ
ที่อยู่ในกฎบัตรของสหประชาชาติ รวมทั้งข้อที่ ๕๑ และบรรทัดฐานที่เกี่ยวข้อง
ของกฎหมายด้านมนุษยธรรม
คำ�นึงถึงว่า สภาวะของสันติภาพและความมั่นคงบนพื้นฐานของความ
เคารพอย่างเต็มที่ต่อความมุ่งประสงค์และหลักการที่อยู่ในกฎบัตรนั้น และการ
ให้ความยอมรับต่อตราสารทางด้านสิทธิมนุษยชนที่ใช้บังคับอยู่ เป็นสิ่งที่จำ�เป็น
อย่างยิ่งยวดต่อการคุ้มครองเด็กอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงระหว่าง
ความขัดแย้งกันด้วยอาวุธและการยึดครองของต่างชาติ
ยอมรับ ความจำ�เป็นเป็นพิเศษของเด็กเหล่านั้น ผู้ซึ่งอยู่ในภาวะอ่อนแอ
และล่อแหลมเป็นอย่างยิ่งต่อการถูกคัดเลือกหรือถูกใช้ในการสู้รบที่ขัดกับพิธีสาร
ฉบับนี้ เนื่องมาจากสถานะทางเศรษฐกิจ หรือสังคม หรือเพศของเด็กเหล่านั้น
คำ�นึงถึง ความจำ�เป็นที่จะต้องพิจารณาในเรื่องสาเหตุพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ของความเกี่ยวพันของเด็กในความขัดแย้งกันด้วย
อาวุธ
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เชือ่ มัน่ ในความจำ�เป็นทีจ่ ะต้องสร้างเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
ในการปฏิบตั ติ ามพิธสี ารฉบับนี้ ร่วมทัง้ การฟืน้ ฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ
และบูรณาการทางสังคมของเด็กที่เป็นเหยื่อของความขัดแย้งด้วยอาวุธ
กระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาคม และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็ก
และเด็กทีเ่ ป็นเหยือ่ ในการเผยแพร่โครงการข้อสนเทศและด้านการศึกษาทีเ่ กีย่ วกับ
การปฏิบัติตามพิธีสารนี้
ได้ตกลงกันดังนี้
ข้อ ๑

รั ฐ ภาคี ทั้ ง หลายจะดำ � เนิ น มาตรการที่ ส ามารถกระทำ � ได้ ทั้ ง ปวง
เพื่อประกันว่า สมาชิกของกองทัพของตน ซึ่งอายุไม่ถึง ๑๘ ปี จะไม่มีส่วนร่วม
โดยตรงในการสู้รบ
ข้อ ๒

รัฐภาคีทั้งหลายจะประกันว่า บุคคลที่อายุไม่ถึง ๑๘ ปี จะไม่ถูกคัดเลือก
โดยการบังคับให้เข้าร่วมในกองทัพของตน
ข้อ ๓

๑. รัฐภาคีทั้งหลายจะเพิ่มเกณฑ์อายุขั้นตํ่า สำ�หรับการคัดเลือกบุคคล
โดยสมัครใจเพื่อเข้าร่วมในกองทัพแห่งชาติของตนจากที่กำ�หนดไว้ในข้อ ๓๘
วรรค ๓ ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก โดยคำ�นึงถึงหลักการที่อยู่ในข้อนั้น และ
โดยยอมรับว่า ภายใต้อนุสัญญาฯ บุคคลอายุตํ่ากว่า ๑๘ ปี จะได้รับการคุ้มครอง
เป็นพิเศษ
๒. รัฐภาคีแต่ละรัฐจะมอบคำ�ประกาศทีม่ ลี กั ษณะผูกพันเมือ่ ให้สตั ยาบัน
หรือภาคยานุวตั ติ อ่ พิธสี ารฉบับนี้ ซึง่ กำ�หนดอายุขนั้ ตาํ่ ทีร่ ฐั นัน้ จะอนุญาตให้บคุ คล
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รับการคัดเลือกโดยสมัครใจเข้าร่วมกองทัพแห่งชาติของตน และคำ�อธิบายของ
การพิทักษ์ความปลอดภัยที่รัฐได้รับรองเพื่อประกันว่าการคัดเลือกเช่นว่านั้น
ไม่ได้เป็นการใช้กำ�ลังบังคับหรือเป็นการบีบคั้น
๓. รัฐภาคีทั้งหลายที่อนุญาตให้มีการคัดเลือกเข้าร่วมกองทัพแห่งชาติ
ของตนโดยสมัครใจด้วยเกณฑ์อายุตํ่ากว่า ๑๘ ปี จะคงไว้ซึ่งการพิทักษ์ความ
ปลอดภัยเพื่อประกันว่าอย่างน้อยที่สุด
		 (ก) การคัดเลือกเช่นว่านั้นเป็นไปด้วยความสมัครใจอย่างแท้จริง
		 (ข) การคัดเลือกเช่นว่านัน้ ดำ�เนินไปด้วยความยินยอมของบิดา มารดา
ของบุคคลดังกล่าว หรือของผู้ปกครองตามกฎหมาย ซึ่งได้รับการแจ้งข้อมูลแล้ว
		 (ค) บุคคลผูน้ นั้ ได้รบั แจ้งข้อมูลอย่างเต็มทีถ่ งึ ภาระหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้อง
ในการปฏิบัติหน้าที่ทางทหารเช่นว่านั้น
		 (ง) บุคคลผูน้ นั้ ให้ขอ้ พิสจู น์ทเี่ ชือ่ ถือได้เกีย่ วกับอายุกอ่ นทีจ่ ะได้รบั ให้
เข้าปฏิบัติหน้าที่ทางทหารของชาติ
๔. รัฐภาคีแต่ละรัฐอาจสร้างเสริมคำ�ประกาศของตนในเวลาใดๆ โดย
การแจ้งให้มีผลดังกล่าวต่อเลขาธิการสหประชาชาติ ผู้ซึ่งจะต้องแจ้งให้รัฐภาคี
ทั้งปวงทราบ การแจ้งเช่นว่าให้มีผลในวันที่เลขาธิการสหประชาชาติได้รับการ
แจ้งนั้น
๕. ข้อกำ�หนดทีจ่ ะเพิม่ อายุตามวรรคที่ ๑ ของข้อนีไ้ ม่ใช้บงั คับกับโรงเรียน
ที่ดำ�เนินการโดย หรืออยู่ภายใต้การควบคุมของกองทัพของรัฐภาคีทั้งหลาย
เพื่อให้เป็นไปตามข้อ ๒๘ และ ๒๙ ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
ข้อ ๔

๑. กลุ่มกองกำ�ลังติดอาวุธที่ไม่ใช่กองทัพของรัฐไม่ควรคัดเลือกหรือใช้
บุคคลที่อายุตํ่ากว่า ๑๘ ปี ในการสู้รบไม่ว่าภายใต้สภาวการณ์ใดๆ
๒. รัฐภาคีทั้งหลายจะต้องดำ�เนินมาตรการทั้งปวงที่สามารถกระทำ�ได้
เพื่อป้องกันการคัดเลือกและการใช้เช่นว่านั้น รวมทั้งการรับรองมาตรการทาง
กฎหมายที่จำ�เป็นที่จะห้ามและกำ�หนดให้การกระทำ�เช่นว่าเป็นความผิดอาญา
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๓. การบังคับใช้ข้อนี้จะไม่กระทบต่อสถานะทางกฎหมายของฝ่ายใด
ในความขัดแย้งกันด้วยอาวุธ
ข้อ ๕

ไม่มีสิ่งใดในพิธีสารฉบับนี้ท่ีจะได้รับการพิจารณาตีความเป็นการห้ามใช้
ข้อบทในกฎหมายของรัฐภาคีหรือในตราสารระหว่างประเทศ และกฎหมาย
ระหว่างประเทศว่าด้วยมนุษยธรรมที่เอื้อต่อการบรรลุซึ่งสิทธิเด็กที่มากกว่า
ข้อ ๖

๑. รัฐภาคีแต่ละรัฐจะดำ�เนินมาตรการทั้งปวงที่จำ�เป็นทางกฎหมาย
ทางการบริหารและมาตรการอื่นๆ เพื่อประกันการปฏิบัติตามและการใช้บังคับที่
มีประสิทธิภาพของข้อบทของพิธีสารนี้ภายในขอบเขตอำ�นาจของตน
๒. รัฐภาคีทั้งหลายจะดำ�เนินการที่จะทำ�ให้หลักการและข้อบทของ
พิธสี ารนีเ้ ป็นทีร่ บั ทราบโดยกว้างขวาง และได้รบั การส่งเสริมโดยวิธกี ารทีเ่ หมาะสม
แก่ผู้ใหญ่และเด็กเช่นเดียวกัน
๓. รัฐภาคีทั้งหลายจะดำ�เนินมาตรการทั้งปวงที่สามารถจะกระทำ�ได้
เพื่อประกันว่า บุคคลภายใต้เขตอำ�นาจของตนซึ่งได้รับการคัดเลือกหรือถูกใช้ใน
การสู้รบที่ขัดกับพิธีสารฉบับนี้ จะได้รับการสลายกำ�ลังไปหรือมิฉะนั้นจะได้รับ
การปลดประจำ�การ ในกรณีจำ�เป็นรัฐภาคีทั้งหลายจะให้ความช่วยเหลือทั้งปวง
ที่เหมาะสมแก่บุคคลเช่นว่านั้น สำ�หรับการฟื้นฟูทางร่างกายและจิตใจ และการ
กลับคืนสู่สังคมของบุคคลเหล่านั้น
ข้อ ๗

๑. รัฐภาคีทงั้ หลายจะร่วมมือในการปฏิบตั ติ ามพิธสี ารฉบับนี้ รวมทัง้ ใน
การป้องกันกิจกรรมใดๆ ที่ขัดต่อพิธีสาร และร่วมมือในการฟื้นฟูและการกลับคืน
สูส่ งั คมของบุคคลซึง่ เป็นเหยือ่ ของการกระทำ�ทีข่ ดั ต่อพิธสี าร รวมทัง้ โดยผ่านความ
ร่วมมือด้านวิชาการและความช่วยเหลือทางด้านการเงิน ความช่วยเหลือและความ
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ร่วมมือเช่นว่านัน้ จะดำ�เนินการโดยการหารือกับรัฐภาคีทงั้ หลายทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
และองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
๒. รัฐภาคีทั้งหลายที่อยู่ในฐานะที่จะดำ�เนินการดังกล่าว จะต้องให้
ความช่วยเหลือเช่นว่านั้นโดยผ่านโครงการที่มีอยู่ในระดับพหุภาคี ทวิภาคี หรือ
โครงการอืน่ ๆ หรือนอกเหนือจากสิง่ อืน่ โดยผ่านกองทุนบริจาค โดยสมัครใจทีจ่ ดั ตัง้
ขึ้นตามกฎของสมัชชาสหประชาชาติ
ข้อ ๘

๑. รั ฐ ภาคี แ ต่ ล ะรั ฐ จะต้ อ งเสนอรายงานต่ อ คณะกรรมการว่ า ด้ ว ย
สิทธิเด็กภายในสองปีหลังจากการมีผลใช้บังคับของพิธีสารฉบับนี้ต่อรัฐภาคีนั้น
โดยให้ข้อสนเทศที่ครบถ้วนว่าด้วยมาตรการที่รัฐได้ดำ�เนินการเพื่อปฏิบัติตาม
ข้อบทของพิธีสาร รวมทั้งมาตรการที่ดำ�เนินการเพื่อปฏิบัติตามข้อบทว่าด้วยการ
มีส่วนร่วมและการคัดเลือก
๒. ภายหลังการเสนอรายงานที่ครบถ้วน รัฐภาคีแต่ละรัฐจะรวบรวมไว้
ในรายงานทีร่ ฐั ได้เสนอต่อคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิเด็กตามข้อ ๔๔ ของอนุสญ
ั ญาฯ
ซึง่ ข้อสนเทศเพิม่ เติมใดๆ ทีเ่ กีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามพิธสี าร รัฐภาคีอนื่ ๆ ของพิธสี าร
จะเสนอรายงานทุกๆ ห้าปี
๓. คณะกรรมการว่าด้วยสิทธิเด็กอาจร้องขอข้อสนเทศเพิ่มเติมจาก
รัฐภาคีทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามพิธีสารนี้
ข้อ ๙

๑. พิธสี ารนีเ้ ปิดให้มกี ารลงนามโดยรัฐใด ทีเ่ ป็นภาคีอนุสญ
ั ญาฯ หรือได้
ลงนามในอนุสัญญาฯ
๒. พิธสี ารฉบับนีต้ อ้ งได้รบั การให้สตั ยาบันและเปิดให้มกี ารภาคยานุวตั ิ
โดยรั ฐ ใดๆ สั ต ยาบั น สารหรื อ ภาคยานุ วั ติ ส ารจะเก็ บ รั ก ษาไว้ กั บ เลขาธิ ก าร
สหประชาชาติ
๓. เลขาธิการสหประชาชาติในฐานะผูเ้ ก็บรักษาสนธิสญ
ั ญาและพิธสี าร
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จะต้องแจ้งตราสารของคำ�ประกาศตามข้อ ๓ แต่ละฉบับให้รัฐภาคีทั้งปวงของ
อนุสัญญาฯ และรัฐทั้งปวงที่ได้ลงนามอนุสัญญาฯ ทราบ
ข้อ ๑๐

๑. พิธีสารฉบับนี้จะมีผลใช้บังคับสามเดือนภายหลังการมอบสัตยาบัน
สารหรือภาคยานุวัติสารฉบับที่สิบ
๒. สำ�หรับรัฐภาคีแต่ละรัฐทีใ่ ห้สตั ยาบันหรือภาคยานุวตั ติ อ่ พิธสี ารฉบับนี้
ภายหลังการมีผลใช้บงั คับของพิธสี าร พิธสี ารนีจ้ ะมีผลใช้บงั คับหนึง่ เดือนหลังจาก
วันที่มอบสัตยาบันสารหรือภาคยานุวัติสารของรัฐนั้น
ข้อ ๑๑

๑. รัฐภาคีใดอาจถอนตัวจากพิธีสารนี้ได้ในทุกเวลาโดยการแจ้งเป็น
ลายลักษณ์อักษรไปยังเลขาธิการสหประชาชาติ ผู้ซึ่งจะต้องแจ้งให้รัฐภาคีอื่นๆ
ของอนุสัญญาฯ และรัฐทั้งปวงที่ได้ลงนามในอนุสัญญาฯ ทราบภายหลังจากนั้น
การถอนตัวจะมีผลหนึ่งปีหลังจากวันที่เลขาธิการฯ ได้รับการแจ้ง อย่างไรก็ตาม
หากภายในเวลาที่จะพ้นกำ�หนดหนึ่งปีนั้น รัฐภาคีที่ถอนตัวนั้นได้เข้าร่วมในความ
ขัดแย้งกันด้วยอาวุธ การถอนตัวจะไม่มีผลก่อนการสิ้นสุดของความขัดแย้งกัน
ด้วยอาวุธนั้น
๒. การถอนตั ว เช่ น ว่ า นั้ น จะไม่ มี ผ ลเป็ น การปลดปล่ อ ยรั ฐ ภาคี จ าก
พันธกรณีภายใต้พิธีสารฉบับนี้ ในกรณีที่มีการกระทำ�ใดๆ เกิดขึ้นก่อนวันที่
การถอนตัวจะมีผล ทั้งการถอนตัวเช่นว่าจะไม่มีผลกระทบในทางใดต่อการ
พิจารณาที่ยังคงดำ�เนินอยู่ในเรื่องใดที่อยู่ภายใต้การพิจารณาของคณะกรรมการ
ว่าด้วยสิทธิเด็กแล้วก่อนวันที่การถอนตัวจะมีผล
ข้อ ๑๒

๑. รัฐภาคีใดอาจเสนอข้อแก้ไข และยื่นต่อเลขาธิการสหประชาชาติ
จากนั้นเลขาธิการฯ จะต้องส่งข้อแก้ไขที่เสนอมาแก่รัฐภาคีทั้งหลาย พร้อมกับ
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คำ�ร้องขอที่ให้รัฐภาคีระบุว่า รัฐภาคีนั้นเห็นชอบให้จัดการประชุมของรัฐภาคี
เพื่ อวั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการพิจ ารณาและลงคะแนนเสียงต่อข้อเสนอนั้นหรือไม่
ในกรณีทภี่ ายในสีเ่ ดือนนับจากวันทีไ่ ด้แจ้งข้อเสนอเช่นว่านัน้ มีรฐั ภาคีจ�ำ นวนอย่าง
น้อยทีส่ ดุ หนึง่ ในสามเห็นชอบกับการจัดประชุมเช่นว่านัน้ เลขาธิการสหประชาชาติ
จะจัดให้มกี ารประชุมภายใต้การอุปถัมภ์ของสหประชาชาติ ข้อแก้ไขใดๆ ทีร่ บั รอง
โดยรัฐภาคีส่วนใหญ่ท่ีเข้าร่วมและลงคะแนนเสียงในที่ประชุมจะต้องเสนอต่อ
สมัชชาสหประชาชาติเพื่อให้ความเห็นชอบ
๒. ข้อแก้ไขที่ได้รับการรับรองตามวรรคที่ ๑ ของข้อนี้ จะมีผลบังคับ
ใช้เมื่อได้รับความเห็นชอบโดยสมัชชาสหประชาชาติ และได้รับการยอมรับด้วย
คะแนนเสียงข้างมากจำ�นวนสองในสามของรัฐภาคี
๓. เมื่ อ ข้ อ แก้ ไขมี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ข้ อ แก้ ไขนี้ จ ะมี ผ ลผู ก พั น แก่ รั ฐ ภาคี
ทัง้ หลายทีใ่ ห้การยอมรับ รัฐภาคีอนื่ จะยังคงผูกพันตามข้อบทของพิธสี ารฉบับนีแ้ ละ
ข้อแก้ไขอื่นๆ ก่อนหน้านั้นที่รัฐภาคีเหล่านั้นได้ยอมรับแล้ว
ข้อ ๑๓

๑. พิธีสารฉบับนี้ ซึ่งตัวบทภาษาอาหรับ จีน อังกฤษ ฝรั่งเศส รัสเซีย
และสเปน มีความถูกต้อง เท่าเทียมกัน จะเก็บรักษาไว้ ณ หอเก็บเอกสารของ
สหประชาชาติ
๒. เลขาธิการสหประชาชาติจะจัดส่งสำ�เนารับรองถูกต้องของพิธีสาร
ฉบับนีใ้ ห้แก่รฐั ภาคีทงั้ ปวงของอนุสญ
ั ญาฯ และรัฐทัง้ ปวงทีไ่ ด้ลงนามในอนุสญ
ั ญาฯ
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