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ค าน า 
 

 เด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า 
  สถำนกำรณ์ควำมรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อเด็กอย่ำงหนักหน่วง เรำพบว่ำเด็กตกเป็นเหยื่อของควำมรุนแรง

จนเสียชีวิต พิกำร และก ำพร้ำเป็นจ ำนวนมำก จำกข้อมูลของ Deep South Watch1 

ระบุว่ำ มีเด็กและเยำวชนอำยุต่ ำกว่ำ 15 ปี ได้รับผลกระทบจำกเหตุกำรณ์
ควำมไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ตั้งแต่ พ.ศ.2547 -2555 จนเป็น
เหตุให้เสียชีวิต 56 คน บำดเจ็บ 345 คน นอกจำกน้ีเหตุกำรณ์ควำมรุนแรง
ดั ง กล่ ำ ว ยั ง ส่ ง ผล ให้ เ กิ ด เด็ กก ำพ ร้ ำ ม ำกก ว่ ำ  4 , 0 00  คน อีกด้ วย 
 

 หากเด็กในวันนี้ คือ เหย่ือ เม่ือเติบโตขึ้นเขาจะกลายเป็นสิ่งใด 
  ส ำนักพิมพ์โพรงกระต่ำย ในฐำนะภำคีร่วมของกลุ่มร่วมใจตระหนัก
ถึงปัญหำควำมรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเด็กในพื้นที่ดังกล่ำว จึงได้รวบรวมตรำสำร
สิทธิมนุษย์ชนในส่วนที่เก่ียวข้องกับเด็กและเยำวชนที่ประเทศไทยได้ลงนำมผูกพัน 
อันประกอบด้วย อนุสัญญำว่ำด้วยสิทธิเด็ก และพิธีสำรเลือกรับอีกสองฉบับ 
ได้แก่ เรื่อง กำรค้ำเด็ก กำรค้ำประเวณี และสื่อลำมกที่เก่ียวกับเด็ก และ เรื่อง
ควำมเก่ียวพันของเด็กในควำมขัดแย้งกันด้วยอำวุธ โดยหวังว่ำจะสำมำรถ
กระตุ้นเตือนให้ทุกภำคส่วนของสังคมได้ตระหนักคุณค่ำและควำมส ำคัญใน
กำรปกป้องไม่ให้เด็กตกเป็นเหยื่อท่ำมกลำงสถำนกำรณ์ควำมรุนแรงในพื้นที่
ชำยแดนภำคใต้อีกต่อไป 

เจริญพงศ์ พรหมศร  
บรรณำธิกำรอ ำนวยกำร ส ำนักพิมพ์โพรงกระต่ำย 

                                                             
1 http://www.deepsouthwatch.org/node/3783#.UN_LWeF2Le0.facebook ข้อมูลสรุปถึงวันท่ี 12 ธันวำคม พ.ศ.2555 
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อนุสญัญาว่าด้วยสิทธิเดก็ 

Convention on the Rights of the Child 

 
อารัมภบท  
  รัฐภำคีแห่งอนุสัญญำนี้ พิจำรณำว่ำ ตำมหลักกำรที่ประกำศ
ในกฎบัตรสหประชำชำติ น้ัน  กำรยอมรับในศักดิ์ศรีแต่ก ำ เนิดและสิทธิ
ที่เท่ำเทียมกัน ซ่ึงไม่อำจเพิกถอนได้ของสมำชิกทั้งปวงของมวลมนุษยชำติน้ัน 
เป็นรำกฐำนของเสรีภำพ ควำมยุติธรรมและสันติภำพในโลก  
  ค ำนึงว่ำ บรรดำประชำชนแห่งสหประชำชำติ ได้ยืนยันไว้ในกฎบัตร
ถึงควำมศรัทธำต่อสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐำนและต่อศักดิ์ศรีและคุณค่ำของ
มนุษย์ และได้ตั้งเจตจ ำนงที่จะส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำทำงสังคมและมำตรฐำน
แห่งชีวิตที่ดีขึ้น ภำยใต้เสรีภำพที่กว้ำงขวำงขึ้น  
  ยอมรับว่ำ สหประชำชำติได้ประกำศ และตกลงในปฏิญญำและ
กติกำสำกลว่ำด้วยสิทธิมนุษยชนว่ำ ทุกคนมีสิทธิและเสรีภำพทั้งปวงที่ก ำหนดไว้ 
โดยปรำศจำกกำรแบ่งแยกไม่ว่ำชนิดใด ๆ อำทิเช่น เชื้อชำติ สีผิว เพศ ภำษำ 
ศำสนำ ควำมคิดเห็นทำงกำรเมืองหรือทำงอ่ืน ต้นก ำเนิดทำงกำรเมืองหรือ
ทำงอ่ืน ต้นก ำเนิดทำงชำติหรือสังคม ทรัพย์สิน กำรเกิดหรือสถำนะอ่ืน  
  ระลึกว่ำ สหประชำชำติได้ประกำศในปฏิญญำสำกลว่ำเด็กมีสิทธิที่
จะได้รับกำรดูแล และกำรช่วยเหลือเป็นพิเศษ  
  เชื่อว่ำ ครอบครัวในฐำนะเป็นกลุ่มพื้นฐำนของสังคมและเป็น
สิ่งแวดล้อมทำงธรรมชำติ ส ำหรับกำรเจริญเติบโตและควำมอยู่ดีกินดีของ
สมำชิกทุกคน โดยเฉพำะเด็กควรจะได้รับกำรคุ้มครองและกำรช่วยเหลือที่
จ ำเป็นเพื่อที่จะสำมำรถมีควำมรับผิดชอบในชุมชนของตนได้อย่ำงเต็มที่  
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  ยอมรับว่ำ เพื่อให้เด็กพัฒนำบุคลิกภำพได้อย่ำงกลมกลืนและเต็มที่
ที่จะด ำรงชีวิตที่เป็นตัวของตัวเองในสังคม และควรเลี้ยงดูเด็กตำมเจตนำรมณ์
แห่งอุดมคติที่ประกำศไว้ในกฎบัตรของสหประชำชำติ โดยเฉพำะเจตนำรมณ์
แห่งสันติภำพ ศักดิ์ศรี ควำมอดกลั้น เสรีภำพ ควำมเสมอภำค และควำมเป็น
เอกภำพ  
  ค ำนึงถึงว่ำ ได้มีกำรระบุถึงควำมจ ำเป็นที่จะขยำยกำรดูแล
โดยเฉพำะแก่เด็กในปฏิญญำว่ำด้วยสิทธิเด็ก ค.ศ. 1924 และในปฏิญญำว่ำ
ด้วยสิทธิเด็กซ่ึงสมัชชำได้รับเอำเม่ือวันที่ 20 พฤศจิกำยน ค.ศ. 1959 และได้
มีกำรยอมรับในปฏิญญำสำกลว่ำด้วยสิทธิมนุษยชน ในกติกำสำกลว่ำด้วยสิทธิ
พลเมืองและสิทธิทำงกำรเมือง (โดยเฉพำะข้อ 23 และข้อ 24) ในกติกำสำกล
ว่ำด้วยสิทธิทำงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (โดยเฉพำะข้อ 10) และใน
ธรรมนูญและตรำสำรอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องของทบวงกำรช ำนัญพิเศษ และ
องค์กำรระหว่ำงประเทศที่เก่ียวข้องกับสวัสดิภำพของเด็ก  
  ค ำนึงถึงว่ำ ตำมที่ได้ระบุในปฏิญญำว่ำด้วยสิทธิเด็กน้ัน เด็กโดยเหตุที่
ยังไม่เติบโตเต็มที่ทั้งทำงร่ำงกำยและจิตใจ จึงต้องกำรกำรพิทักษ์และกำรดูแล
เป็นพิเศษ รวมถึงต้องกำรกำรคุ้มครองทำงกฎหมำยที่เหมำะสมทั้ งก่อนและ
หลังกำรเกิด  
  ระลึกว่ำ บทบัญญัติของปฏิญญำว่ำด้วยหลักกฎหมำยและสังคม
อันเก่ียวกับกำรคุ้มครองและสวัสดิภำพเด็ก  โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในส่วนที่
เก่ียวกับกำรอุปกำระและกำรรับเป็นบุตรบุญธรรมทั้งในประเทศและระหว่ำง
ประเทศ กฎระเบียบมำตรฐำนขั้นต่ ำสุดของสหประชำชำติส ำหรับกำร
บริหำรงำนยุติธรรมแก่ผู้เยำว์ (กฎปักก่ิง) และปฏิญญำว่ำด้วยกำรคุ้มครอง
สตรีและเด็กในภำวะฉุกเฉิน และกรณีพิพำทกันด้วยอำวุธ  
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  ยอมรับว่ำ ประเทศทั้งปวงในโลกมีเด็กที่ด ำรงชีวิตอยู่ในสภำวะ
ที่ยำกล ำบำกอย่ำงยิ่ง และเขำเหล่ำน้ันจ ำเป็นต้องได้รับกำรเอำใจใส่เป็นพิเศษ  
  พิจำรณำตำมสมควรถึงควำมส ำคัญของประเพณี และค่ำนิยมทำง
วัฒนธรรมของชนแต่ละกลุ่มที่มีต่อกำร  คุ้มครองและพัฒนำกำรอย่ำง
กลมกลืนของเด็ก  
  ยอมรับ ควำมส ำคัญของควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ เพื่อปรับปรุง
สภำพควำมเป็นอยู่ของเด็กในทุก  ๆประเทศ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งประเทศก ำลังพัฒนำ  
 
ได้ตกลงกัน ดังน้ี 
 

ส่วนท่ี 1 
ข้อ 1 

  เพื่อควำมมุ่งประสงค์แห่งอนุสัญญำน้ีเด็ก หมำยถึง มนุษย์ทุกคนที่
อำยุต่ ำกว่ำสิบแปดปี เว้นแต่จะบรรลุนิติภำวะก่อนหน้ำน้ันตำมกฎหมำยที่ใช้
บังคับแก่เด็กน้ัน  

ข้อ 2 
  1. รัฐภำคีจะเคำรพและประกันสิทธิตำมที่ก ำหนดไว้ในอนุสัญญำน้ี
แก่เด็กแต่ละคนที่อยู่ในเขตอ ำนำจของตน โดยปรำศจำกกำรเลือกปฏิบัติไม่ว่ำ
ชนิดใด ๆ โดยไม่ค ำนึงถึงเชื้อชำติ สีผิว เพศ ภำษำ ศำสนำ ควำมคิดเห็น
ทำงกำรเมืองหรือทำงอ่ืน ต้นก ำเนิดทำงชำติ ชำติพันธ์ุ หรือสังคม ทรัพย์สิน 
ควำมทุพพลภำพ กำรเกิดหรือ สถำนะอ่ืน ๆ ของเด็ก หรือบิดำ มำรดำ หรือ
ผู้ปกครองตำมกฎหมำย  
  2. รัฐภำคีจะด ำเนินมำตรกำรที่เหมำะสมทั้งปวง เพื่อที่จะประกันว่ำ
เด็กได้รับกำรคุ้มครองจำกกำรเลือกปฏิบัติ หรือกำรลงโทษในทุกรูปแบบ 
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บนพื้นฐำนของสถำนภำพ กิจกรรมควำมคิดเห็นที่แสดงออกหรือควำมเชื่อ
ของบิดำ มำรดำ ผู้ปกครองตำมกฎหมำย หรือสมำชิกในครอบครัวของเด็ก  

ข้อ 3 
  1. ในกำรกระท ำทั้งปวงที่เก่ียวกับเด็ก ไม่ว่ำจะกระท ำโดยสถำบัน
สังคมสงเครำะห์ของรัฐหรือเอกชน ศำลยุติธรรม หน่วยงำนฝ่ำยบริหำร 
หรือองค์กรนิติบัญญัติ ผลประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสิ่งที่ต้องค ำนึงถึงเป็นล ำดับแรก  
  2. รัฐภำคีรับที่จะประกันให้มีกำรคุ้มครองและกำรดูแลแก่เด็กเท่ำที่
จ ำเป็นส ำหรับควำมอยู่ดีของเด็กโดยค ำนึงถึงสิทธิและหน้ำที่ของบิดำมำรดำ 
ผู้ปกครองตำมกฎหมำย หรือบุคคลอ่ืนที่รับผิดชอบเด็กน้ันตำมกฎหมำยด้วย 
และเพื่อกำรน้ีจะด ำเนินมำตรกำรทำงนิติบัญญัติและบริหำรที่เหมำะสมทั้งปวง  
  3. รัฐภำคีจะประกันว่ำ สถำบัน กำรบริกำร และกำรอ ำนวยควำม
สะดวกที่มีส่วนรับผิดชอบต่อกำรดูแลหรือกำรคุ้มครองเด็กน้ัน จะเป็นไปตำม
มำตรฐำนที่ได้ก ำหนดไว้โดยหน่วยงำนที่มีอ ำนำจ โดยเฉพำะในด้ำนควำม
ปลอดภัยสุขภำพ และในเรื่องจ ำนวนและควำมเหมำะสมของเจ้ำหน้ำที่
ตลอดจนกำรก ำกับดูแลที่มีประสิทธิภำพ  

ข้อ 4 
  รัฐภำคีจะดำเนินมำตรกำรที่เหมำะสมทั้งปวง ทั้งด้ำนนิติบัญญัติ 
บริหำร และด้ำนอ่ืน ๆ เพื่อกำรปฏิบัติให้เป็นไปตำมสิทธิที่อนุสัญญำน้ีได้
ให้กำรยอมรับ ในส่วนที่เก่ียวกับสิทธิทำงเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมน้ัน 
รัฐภำคีจะด ำเนินมำตรกำรเช่นว่ำน้ัน โดยใช้ทรัพยำกรที่มีอยู่อย่ำงเต็มที่และ
ภำยในกรอบของควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศเม่ือจ ำเป็น  
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ข้อ 5 
  รัฐภำคีจะเคำรพต่อควำมรับผิดชอบ สิทธิ และหน้ำที่ของบิดำ
มำรดำ หรือของสมำชิกของครอบครัวขยำยหรือชุมชน ซ่ึงก ำหนดไว้โดย
ขนบธรรมเนียมในท้องถิ่น หรือของผู้ปกครองตำมกฎหมำยหรือบุคคลอ่ืนที่
รับผิดชอบต่อเด็กตำมกฎหมำย ในอันที่จะให้แนวทำงและกำรแนะแนวตำมที่
เหมำะสมในกำรใช้สิทธิของเด็กตำมที่อนุสัญญำน้ีให้กำรรับรอง ในลักษณะที่
สอดคล้องกับควำมสำมำรถที่พัฒนำตำมวัยของเด็ก  

ข้อ 6 
  1. รัฐภำคียอมรับว่ำ เด็กทุกคนมีสิทธิติดตัวที่จะมีชีวิต  
  2. รัฐภำคีจะประกันอย่ำงเต็มที่เท่ำที่จะท ำได้ ให้มีกำรอยู่รอดและ
กำรพัฒนำของเด็ก  

ข้อ 7 
  1. เด็กจะได้รับกำรจดทะเบียนทันทีหลังกำรเกิด และจะมีสิทธิที่จะ
มีชื่อนับแต่เกิด และสิทธิที่จะได้สัญชำติ และเท่ำที่จะเป็นไปได้ สิทธิที่จะรู้จัก
และได้รับกำรดูแลเลี้ยงดูจำกบิดำมำรดำของตน  
  2. รัฐภำคีจะประกันให้มีกำรปฏิบัติตำมสิทธิเหล่ำน้ีตำมกฎหมำย
ภำยในและพันธกรณีของรัฐภำคีที่มีอยู่ภำยใต้ตรำสำรระหว่ำงประเทศที่
เก่ียวข้องในเรื่องน้ี โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในกรณีที่เด็กจะตกอยู่ในสถำนะ
ไร้สัญชำติ  

ข้อ 8 
  1. รัฐภำคีรับที่จะเคำรพต่อสิทธิของเด็ก ในกำรรักษำเอกลักษณ์
ของตนไว้รวมถึงสัญชำติ ชื่อ และควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวของตนตำมที่
กฎหมำยรับรอง โดยปรำศจำกกำรแทรกแซงที่มิชอบด้วยกฎหมำย  
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  2. ในกรณีที่มีกำรตัดเอกลักษณ์บำงอย่ำง หรือทั้งหมดของเด็ก
ออกไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย รัฐภำคีจะให้ควำมช่วยเหลือและควำม
คุ้มครองตำมสมควร เพื่อให้เอกลักษณ์ของเด็กกลับคืนมำโดยเร็ว  

ข้อ 9 
  1. รัฐภำคีจะประกันว่ำ เด็กจะไม่ถูกแยกจำกบิดำมำรดำโดยขัดกับ
ควำมประสงค์ของบิดำมำรดำ เว้นแต่ในกรณีที่หน่วยงำนที่มีอ ำนำจ ซ่ึงอำจถูก
ทบทวนโดยทำงศำลจะก ำหนดตำมกฎหมำยและวิธีพิจำรณำที่ใช้บังคับอยู่ว่ำ 
กำรแยกเช่นว่ำน้ีจ ำเป็นเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของเด็ก กำรก ำหนดเช่นว่ำน้ี
อำจจ ำเป็นในกรณีเฉพำะ เช่น ในกรณีที่เด็กถูกกระท ำโดยมิชอบ หรือถูก
ทอดทิ้งละเลยโดยบิดำมำรดำ หรือในกรณีที่บิดำมำรดำอยู่แยกกันและต้องมี
กำรตัดสินว่ำเด็กจะพ ำนักที่ใด  
  2. ในกำรด ำเนินกำรใด ๆ ตำมวรรค 1 ของข้อน้ี จะให้โอกำสทุก
ฝ่ำยที่มีผลประโยชน์เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำรดังกล่ำว และแสดง
ควำมคิดเห็นของตนให้ประจักษ์  
  3. รัฐภำคีจะเคำรพต่อสิทธิของเด็กที่ถูกแยกจำกบิดำหรือมำรดำ 
หรือจำกทั้งคู่ในอันที่จะรักษำควำมสัมพันธ์ส่วนตัว และกำรติดต่อโดยตรงทั้ง
กับบิดำและมำรดำอย่ำงสม่ ำเสมอ เว้นแต่เป็นกำรขัดต่อผลประโยชน์สูงสุดของเด็ก  
  4. ในกรณีที่กำรแยกเช่นว่ำน้ี เป็นผลมำจำกกำรกระท ำใด ๆ โดยรัฐ
ภำคีต่อบิดำหรือมำรดำ หรือทั้งบิดำและมำรดำ หรือต่อเด็ก เช่น กำรกักขัง 
กำรจ ำคุก กำรเนรเทศ กำรส่งตัวออกนอกประเทศ หรือกำรเสียชีวิต (รวมทั้ง
กำรเสียชีวิตอันเกิดจำกสำเหตุใด ๆ ที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้น้ันอยู่ในกำรควบคุมของรัฐ) 
หำกมีกำรร้องขอ รัฐภำคีน้ันจะต้องให้ข้อมูลข่ำวสำรที่จ ำเป็นเก่ียวกับที่อยู่ของ
สมำชิกครอบครัวที่หำยไปแก่บิดำมำรดำ เด็ก หรือในกรณีที่เหมำะสมแก่
สมำชิกคนอ่ืนของครอบครัว เว้นแต่เน้ือหำของข้อมูลข่ำวสำรน้ันจะก่อให้เกิด
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ควำมเสียหำยต่อควำมอยู่ดีของเด็ก อน่ึง รัฐภำคีจะให้กำรประกันต่อไปว่ำ 
กำรยื่นคำร้องขอเช่นว่ำน้ันจะไม่ก่อให้เกิดผลร้ำยต่อบุคคลที่เก่ียวข้อง  

ข้อ 10 
  1. ตำมพันธกรณีของรัฐภำคี ภำยใต้ข้อ 9 วรรค 1 ค ำร้องของเด็ก 
หร ือบ ิด ำม ำร ด ำของ เ ด ็กที ่จ ะ เ ด ินท ำ ง เ ข ้ำห ร ือออก นอกร ัฐ ภ ำ คี         
เพื่อวัตถุประสงค์ของกำรกลับไปอยู่ร่วมกันใหม่เป็นครอบครัว จะได้รับกำร
ด ำเนินกำรโดยรัฐภำคีในลักษณะที่เป็นคุณ มีมนุษยธรรมและรวดเร็ว รัฐภำคี
จะประกันอีกด้วยว่ำ กำรยื่นค ำร้องดังกล่ำวจะไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อผู้ร้อง
และสมำชิกในครอบครัวของผู้ร้อง  
  2. เด็กที่บิดำมำรดำอำศัยอยู่ต่ำงรัฐกันกับเด็ก จะมีสิทธิที่จะรักษำ
ควำมสัมพันธ์ส่วนตัว และกำรติดต่อโดยตรงกับทั้งบิดำและมำรดำได้อย่ำง
สม่ ำเสมอ เว้นแต่ในสภำพกำรณ์พิเศษ เพื่อกำรน้ีและตำมพันธกรณีของรัฐ
ภำคีภำยใต้ข้อ 9 วรรค 1 รัฐภำคีจะเคำรพต่อสิทธิของเด็ก และบิดำมำรดำ
ของเด็กในอันที่จะเดินทำงออกนอกประเทศใด ๆ รวมทั้งประเทศของตน และ
สิทธิที่จะเดินทำงเข้ำประเทศของตน สิทธิที่จะเดินทำงออกนอกประเทศใด ๆ 
จะอยู่ภำยใต้ข้อจ ำกัดดังที่ก ำหนดไว้โดยกฎหมำยเท่ำน้ัน และซ่ึงจ ำเป็น
ส ำหรับกำรรักษำควำมม่ันคงแห่งชำติ ควำมสงบเรียบร้อย สำธำรณสุข หรือ
ศีลธรรมของประชำชน หรือสิทธิและเสรีภำพของบุคคลอ่ืน และสอดคล้องกับ
สิทธิอ่ืน ๆ ที่ได้รับกำรยอมรับในอนุสัญญำน้ี  

ข้อ 11 
  1. รัฐภำคีจะด ำเนินมำตรกำรต่ำง ๆ ที่จะหยุดยั้งกำรโยกย้ำยเด็ก 
และกำรไม่ส่งเด็กกลับคืนจำกต่ำงประเทศที่มิชอบด้วยกฎหมำย  
  2. เพื่อกำรน้ี รัฐภำคีจะส่งเสริมให้มีกำรจัดท ำควำมตกลงทวิภำคี 
หรือพหุภำคี หรือกำรภำคยำนุวัติควำมตกลงที่มีอยู่  
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ข้อ 12 
  1. รัฐภำคีจะประกันแก่เด็กที่สำมำรถมีควำมคิดเห็นเป็นของตนได้
แล้ว ซ่ึงสิทธิที่จะแสดงควำมคิดเห็นเหล่ำน้ันโดยเสรีในทุก ๆ เรื่องที่มี
ผลกระทบต่อเด็ก ทั้งน้ี ควำมคิดเห็นดังกล่ำวของเด็กจะได้รับกำรพิจำรณำ
ตำมสมควรแก่อำยุและวุฒิภำวะของเด็กน้ัน  
  2. เพื่อควำมมุ่งประสงค์น้ี เด็กจะได้รับโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งโอกำสที่
จะมีสิทธิ มีเสียงในกระบวนกำรพิจำรณำทำงตุลำกำร และทำงปกครองใด ๆ 
ที่มีผลกระทบต่อเด็ก ไม่ว่ำโดยตรง หรือโดยผ่ำนผู้แทน หรือองค์กรที่
เหมำะสม ในลักษณะที่สอดคล้องกับระเบียบวิธีปฏิบัติตำมกฎหมำยภำยใน  

ข้อ 13 
  1. เด็กจะมีสิทธิที่จะมีเสรีภำพในกำรแสดงออก สิทธิน้ีจะรวมถึง
เสรีภำพที่จะแสวงหำ ได้รับ หรือถ่ำยทอดข้อมูลข่ำวสำร และควำมคิดทุกลักษณะ 
โดยไม่ถูกจ ำกัดโดยเขตแดน ไม่ว่ำจะโดยวำจำ ลำยลักษณ์อักษร หรือกำร
ตีพิมพ์ในรูปของศิลปะ หรือผ่ำนสื่อใดตำมที่เด็กเลือก  
  2. กำรใช้สิทธิดังกล่ำวน้ีอำจอยู่ภำยใต้ข้อจ ำกัดบำงประกำร  
แต่ข้อจ ำกัดเหล่ำน้ีต้องเป็นข้อจ ำกัดเช่นที่บัญญัติตำมกฎหมำย และเช่นที่
จ ำเป็นเท่ำน้ัน  
  ก) เพื่อกำรเคำรพต่อสิทธิ และชื่อเสียงของบุคคลอ่ืน หรือ  
  ข) เพื่อกำรรักษำควำมม่ันคงแห่งชำติ หรือควำมสงบเรียบร้อย หรือ
สำธำรณสุข หรือศีลธรรมของประชำชน  
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ข้อ 14 
  1. รัฐภำคีจะเคำรพต่อสิทธิของเด็กที่จะมีเสรีภำพทำงควำมคิด  
มโนธรรม และศำสนำ  
  2. รั ฐ ภ ำคี จ ะ เ ค ำ รพต่อสิท ธิ แ ละหน้ ำที่ ข อ งบิด ำมำร ด ำ  
และผู้ปกครองตำมกฎหมำย ในกรณีที่เหมำะสม ในอันที่จะให้แนวทำงแก่เด็ก
ในกำรใช้สิทธิของตน ในลักษณะที่สอดคล้องกับควำมสำมำรถที่พัฒนำตำมวัยของเด็ก  
  3. เสรีภำพในกำรแสดงออกทำงศำสนำ  หรือควำมเชื่อของตน 
อำจอยู่เพียงภำยใต้ข้อจ ำกัดเช่นที่ก ำหนดโดยกฎหมำยเท่ำน้ัน และเช่นที่
จ ำเป็นที่จะรักษำควำมปลอดภัย ควำมสงบเรียบร้อย สำธำรณสุขหรือ
ศีลธรรมของประชำชนหรือสิทธิและเสรีภำพขั้นพื้นฐำนของบุคคลอ่ืน  

ข้อ 15 
  1. รัฐภำคียอมรับสิทธิของเด็กที่จะมีเสรีภำพในกำรสมำคม และ
เสรีภำพในกำรชุมนุมอย่ำงสงบ  
  2. ไม่อำจมีกำรจ ำกัดกำรใช้สิทธิเหล่ำน้ี นอกเหนือจำกข้อจ ำกัดที่
ก ำหนดขึ้นโดยสอดคล้องกับกฎหมำยและที่จ ำเป็นสำหรับสังคมประชำธิปไตย 
เพื่อประโยชน์ของควำมม่ันคงแห่งชำติ หรือควำมปลอดภัยของประชำชน 
ควำมสงบเรียบร้อย กำรคุ้มครองด้ำนสำธำรณสุข หรือศีลธรรม หรือกำร
คุ้มครองสิทธิและเสรีภำพของบุคคลอ่ืน  

ข้อ 16 
  1. เด็กจะไม่ถูกแทรกแซงโดยพลกำร หรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย
ในควำมเป็นส่วนตัว ครอบครัว บ้ำนหรือหนังสือโต้ตอบ รวมทั้งจะไม่ถูก
กระท ำโดยมิชอบต่อเกียรติและชื่อเสียง  
2. เด็กมีสิทธิได้รับกำรคุ้มครองทำงกฎหมำยจำกกำรแทรกแซง หรือกำร
กระท ำดังกล่ำว  
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ข้อ 17 
  รัฐภำคียอมรับในหน้ำที่อันส ำคัญของสื่อมวลชน และจะประกันว่ำ 
เด็กสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรและวัสดุจำกแหล่งต่ำง ๆ กัน ทั้งในประเทศ
และระหว่ำงประเทศ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งข้อมูลข่ำวสำรและวัสดุที่มุ่งส่งเสริม
ควำมผำสุกทั้งทำงสังคม จิตใจ และศีลธรรม ตลอดจนสุขภำพกำยและจิตของเด็ก 
เพื่อกำรน้ีรัฐภำคีจะ  
  ก) ส่งเสริมให้สื่อมวลชนเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรและวัสดุที่จะมี
ประโยชน์ทำงสังคมและวัฒนธรรมแก่เด็กและโดยสอดคล้องกับเจตนำรมณ์
ของข้อ 29  
  ข) ส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศในกำรผลิต แลกเปลี่ยน
และเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรและวัสดุดังกล่ำว จำกแหล่งข้อมูลทำงวัฒนธรรม
ทั้งในประเทศและระหว่ำงประเทศ  
  ค) ส่งเสริมกำรผลิตและเผยแพร่หนังสือส ำหรับเด็ก  

ง) ส่งเสริมให้สื่อมวลชนให้ควำมสนใจเป็นพิเศษกับควำมจ ำเป็น
ทำงด้ำนภำษำของเด็กที่เป็นสมำชิกของชนกลุ่มน้อยหรือชนพื้นเมือง  
  จ) ส่งเสริมกำรพัฒนำแนวทำงที่เหมำะสมส ำหรับกำรป้องกัน
เด็ก จำกข้อมูล ข่ำวสำรและวัสดุที่เป็นอันตรำยต่อควำมอยู่ดีกินดีของเด็ก  
ทั้งน้ี โดยค ำนึงถึงบทบัญญัติในข้อ 13 และ 18  

ข้อ 18 
  1. รัฐภำคีจะให้ควำมพยำยำมอย่ำงที่สุด  เพื่อประกันให้มีกำร
ยอมรับหลักกำรที่ว่ำทั้ง บิดำและมำรดำมีควำมรับผิดชอบร่วมกันในกำรเลี้ยงดู
และพัฒนำเด็ก บิดำมำรดำ หรือผู้ปกครองตำมกฎหมำยแล้วแต่กรณี  
เป็นผู้รับผิดชอบเบื้องต้นในกำรเลี้ยงดูแลกำรพัฒนำเด็ก  โดยค ำนึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นพื้นฐำน  
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  2. เพื่อควำมประสงค์ในกำรให้หลักประกัน และส่งเสริมสิทธิที่
ก ำหนดไว้ในอนุสัญญำน้ี รัฐภำคีจะให้ควำมช่วยเหลือที่เหมำะสมแก่บิดำ
มำรดำ และผู้ปกครองตำมกฎหมำยในอันที่จะปฏิบัติควำมรับผิดชอบของตน
ในกำรอบรมเลี้ยงดูเด็ก และจะประกันให้มีกำรพัฒนำสถำบันกำรอ ำนวย
ควำมสะดวก และกำรบริกำรต่ำง ๆ ส ำหรับกำรดูแลเด็ก  
  3. รัฐภำคีจะด ำเนินมำตรกำรที่เหมำะสมทั้งปวงที่จะประกันว่ำ 
บุตรของบิดำมำรดำที่ต้องท ำงำนมีสิทธิได้รับประโยชน์จำกกำรบริกำร  
และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกเก่ียวกับกำรดูแลเด็กที่พวกเขำมีสิทธิจะได้  

ข้อ 19 
  1. รัฐภำคีจะด ำเนินมำตรกำรที่เหมำะสมทั้งปวง ด้ำนนิติบัญญัติ 
บริหำร สังคมและกำรศึกษำ ในอันที่จะคุ้มครองเด็กจำกรูปแบบทั้งปวงของ
ควำมรุนแรง ทั้งทำงร่ำงกำยและจิต กำรท ำร้ำยหรือกำรกระท ำอันมิชอบ 
กำรทอดทิ้งหรือกำรปฏิบัติโดยประมำท  กำรปฏิบัติที่ผิดหรือกำรแสวง
ประโยชน์ รวมถึงกำรกระท ำอันมิชอบทำงเพศ ขณะอยู่ในควำมดูแลของบิดำ
มำรดำ ผู้ปกครองตำมกฎหมำย หรือบุคคลอ่ืนใดซ่ึงเด็กน้ันอยู่ในควำมดูแล  
  2. ตำมแต่จะเหมำะสม มำตรกำรคุ้มครองเช่นว่ำน้ี ควรรวมถึง 
กระบวนกำรที่มีประสิทธิผล ส ำหรับกำรจัดตั้งแผนงำนทำงสังคม ในอันที่จะ
ให้กำรสนับสนุนที่จ ำ เป็นแก่เด็กและบุคคลซ่ึงเด็กน้ันอยู่ ในควำมดูแล 
ตลอดจนกระบวนกำรที่มีประสิทธิผลส ำหรับกำรป้องกันในรูปแบบอ่ืน และให้
มีกำรระบุ กำรรำยงำนกำรส่งเรื่องเพื่อพิจำรณำ กำรสืบสวน กำรปฏิบัติและ
กำรติดตำมเรื่องของกรณีกำรปฏิบัติที่ผิดต่อเด็กตำมที่ระบุมำแล้วข้ำงต้น และ
ในกรณีที่เหมำะสมให้ทำงตุลำกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมด้วย  
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ข้อ 20 
  1. เด็กที่ถูกพรำกจำกสภำพครอบครัว ไม่ว่ำจะโดยถำวรหรือ
ชั่วครำว หรือที่ไม่อำจปล่อยให้อยู่ในสภำพที่ว่ำน้ัน เพื่อประโยชน์สูงสุดของ
เด็กเอง จะได้รับกำรคุ้มครองและควำมช่วยเหลือพิเศษที่จัดให้โดยรัฐ  
  2. รัฐภำคีจะประกันให้มีกำรดูแลแก่เด็กเช่นว่ำน้ันตำมกฎหมำยภำยใน  
  3. นอกเหนือจำกประกำรอ่ืนแล้ว กำรดูแลดังกล่ำวอำจรวมถึงกำร
จัดหำผู้อุปถัมภ์ กำฟำลำห์ของกฎหมำยอิสลำม กำรรับบุตรบุญธรรม หรือถ้ำ
จ ำเป็นกำรจัดให้อยู่ในควำมดูแลของสถำบันที่เหมำะสมส ำหรับกำรดูแลเด็ก 
ในกำรพิจำรณำถึงหนทำงแก้ไขให้ค ำนึงถึงกำรควรให้มีควำมต่อเน่ืองในกำร
เลี้ยงดูเด็ก และภูมิหลังทำงชำติพันธ์ุ ศำสนำและวัฒนธรรมและภำษำของเด็ก  

ข้อ 21 
  รัฐภำคีซ่ึงยอมรับและ/หรือยอมให้มีระบบกำรรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
จะประกันว่ำประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นข้อพิจำรณำที่ส ำคัญที่สุด และจะ  
  ก) ประกันว่ำกำรรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมต้องได้รับอนุญำตจำก
เจ้ำหน้ำที่ผู้มีอ ำนำจเท่ำน้ัน ซ่ึงเป็นผู้ก ำหนดตำมกฎหมำยและวิธีพิจำรณำที่ใช้
บังคับอยู่ และอยู่บนพื้นฐำนของข้อมูลข่ำวสำรทั้งปวงที่เก่ียวข้องและเชื่อถือ
ได้ว่ำ กำรรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมน้ันกระท ำได้เม่ือค ำนึงถึงสถำนภำพของ
เด็กในส่วนที่เก่ียวกับบิดำมำรดำ ญำติพี่น้อง และผู้ปกครองตำมกฎหมำย 
และในกรณีที่จ ำเป็นบุคคลที่เก่ียวข้องได้ให้ควำมยินยอมอย่ำงผู้เข้ำใจเรื่องต่อ
กำรรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมโดยได้รับค ำปรึกษำตำมที่จ ำเป็น  
  ข) ยอมรับว่ำกำรรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมข้ำมประเทศอำจถือได้ว่ำ
เป็นทำงเลือกหนึ่งของกำรดูแลเด็ก  หำกไม่สำมำรถจัดหำผู ้อุปถัมภ์  
หรือครอบครัวที่ที่รับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมให้เด็กได้  หรือไม่สำมำรถให้เด็ก
ได้รับกำรดูแลด้วยวิธีกำรอันเหมำะสมในประเทศถิ่นก ำเนิดของเด็กน้ัน  
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  ค) ประกันว่ำเด็กที่อยู่ในข่ำยของกำรรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมข้ำม
ประเทศ จะได้รับมำตรกำรคุ้มครองและมำตรฐำนเช่นเดียวกับที่ใช้อยู่ในกรณี
กำรรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมภำยในประเทศ  
  ง) ด ำเนินมำตรกำรที่เหมำะสมทั้งปวงเพื่อประกันว่ำ ในกำรรับเด็ก
เป็นบุตรบุญธรรมข้ำมประเทศน้ัน กำรจัดหำผู้อุปกำระแก่เด็ก จะไม่ส่งผล
ให้ผู้ที่เก่ียวข้องได้รับประโยชน์ทำงกำรเงินที่ไม่สมควรจำกกำรน้ัน  
  จ) ส่งเสริมเม่ือเป็นกำรเหมำะสมซ่ึงควำมมุ่งหมำยของข้อน้ี โดยกำร
จัดทำข้อตกลงหรือควำมตกลงทวิภำคีหรือพหุภำคี  และภำยในกรอบน้ี
พยำยำมที่จะประกันว่ำ กำรจัดหำผู้อุปถัมภ์แก่เด็กในอีกประเทศหน่ึงน้ันได้
กระท ำโดยหน่วยงำนหรือองค์กรที่มีอ ำนำจ  

ข้อ 22 
  1. รัฐภำคีจะด ำเนินมำตรกำรที่เหมำะสมที่จะประกันว่ำ เด็กที่ร้อง
ขอสถำนะเป็นผู้ลี้ภัย หรือที่ได้รับกำรพิจำรณำเป็นผู้ลี้ภัยตำมกฎหมำยหรือ
กระบวนกำรภำยในหรือระหว่ำงประเทศที่ใช้บังคับ ไม่ว่ำจะมีบิดำมำรดำของ
เด็กหรือบุคคลอ่ืนติดตำมมำด้วยหรือไม่ก็ตำม จะได้รับกำรคุ้มครองและควำม
ช่วยเหลือทำงมนุษยธรรมที่เหมำะสมในกำรได้รับสิทธิที่มีอยู่ตำมที่ระบุไว้ใน
อนุสัญญำน้ี และในตรำสำรระหว่ำงประเทศอ่ืน ๆ อันเก่ียวกับสิทธิมนุษยชน
หรือมนุษยธรรม ซ่ึงรัฐดังกล่ำวเป็นภำคี  
  2. เพื่อวัตถุประสงค์น้ี รัฐภำคีจะให้ควำมร่วมมือตำมที่พิจำรณำว่ำ
เหมำะสมแก่ควำมพยำยำมใด ๆ ของทั้งองค์กำรสหประชำชำติ และองค์กำร
ระดับรัฐบำล หรือองค์กำรที่มิใช่ระดับรัฐบำลอ่ืนที่มีอ ำนำจ ซ่ึงร่วมมือกับ
องค์กำรสหประชำชำติในกำรคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กเช่นว่ำ และในกำร
ติดตำมหำบิดำมำรดำหรือสมำชิกอ่ืนของครอบครัวของเด็กผู้ลี้ภัย  เพื่อให้
ได้รับข้อมูลข่ำวสำรที่จ ำเป็นสำหรับกำรกลับไปอยู่ร่วมกันใหม่เป็นครอบครัว
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ของเด็ก ในกรณีที่ไม่สำมำรถค้นพบบิดำมำรดำหรือสมำชิกอ่ืน ๆ ของ
ครอบครัว เด็กน้ันจะได้รับกำรคุ้มครองเช่นเดียวกับเด็กที่ถูกพรำกจำกสภำพ
ครอบครัว ทั้งที่เป็นกำรถำวรหรือชั่วครำวไม่ว่ำจะด้วยเหตุผลใด  ดังเช่นที่ได้
ระบุไว้ในอนุสัญญำน้ี  

ข้อ 23 
  1. รัฐภำคียอมรับว่ำเด็กที่พิกำรทำงร่ำงกำยหรือจิต ควรมีชีวิตที่
สมบูรณ์ และปกติสุขในสภำวะที่ประกันในศักดิ์ศรี ส่งเสริมกำรพึ่งพำตนเอง
และเอ้ืออำนวยให้เด็กมีส่วนร่วมอย่ำงแข็งขันในชุมชน  
  2. รัฐภำคียอมรับในสิทธิของเด็กพิกำรที่จะได้รับกำรดูแลเป็นพิเศษ 
และจะสนับสนุนและประกันที่จะขยำยเท่ำที่ก ำลังทรัพยำกรจะอ ำนวยควำม
ช่วยเหลือซ่ึงมีกำรร้องขอและซ่ึงเหมำะสมกับสภำพของเด็ก และสภำพกำรณ์
ของบิดำ มำรดำ หรือบุคคลอ่ืนที่ดูแลเด็ก ไปยังเด็กที่อยู่ในเกณฑ์และผู้ที่
รับผิดชอบในกำรดูแลเด็ก  
  3. โดยยอมรับควำมจ ำเป็นพิเศษของเด็กพิกำร ควำมช่วยเหลือที่ให้
ตำมวรรค 2 ของข้อน้ี เป็นกำรให้เปล่ำเท่ำที่จะเป็นไปได้ ทั้งน้ี โดยพิจำรณำ
ถึงก ำลังทรัพย์ของบิดำมำรดำ หรือบุคคลอ่ืนที่ดูแลเด็ก และควำมช่วยเหลือ
เช่นว่ำจะถูกก ำหนดขึ้นเพื่อที่จะประกันว่ำ เด็กพิกำรจะสำมำรถอย่ำงมี
ประสิทธิผลที่จะเข้ำถึง และได้รับกำรศึกษำ กำรฝึกอบรม กำรบริกำรดูแล
สุขภำพ กำรบริกำรด้ำนกำรฟื้นฟูสภำพ กำรตระเตรียมสำหรับกำรจ้ำงงำน 
และโอกำสทำงด้ำนสันทนำกำรในลักษณะที่ส่งเสริมให้เด็กสำมำรถบรรลุผล
ส ำเร็จอย่ำงเต็มที่เท่ำที่เป็นไปได้ในกำรเข้ำกับสังคมและกำรพัฒนำตนเอง  
ซ่ึงรวมถึงกำรพัฒนำทำงวัฒนธรรมและจิตใจด้วย  
  4. ภำยใต้บรรยำกำศควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศรัฐภำคีจะ
ส่งเสริมกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำรที่เหมำะสม  ในด้ำนกำรดูแลสุขภำพ
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เชิงป้องกัน และด้ำนกำรรักษำเด็กพิกำรทำงกำรแพทย์ ทำงจิตวิทยำ และ
ทำงกำรฟื้นฟูสมรรถภำพ รวมทั้งกำรเผยแพร่ และกำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำร
เ กี่ย วกับวิธีกำรฟื้นฟูกำรศึกษำ  และกำรบริกำรด้ำนกำรฝึกอำชีพ
โดยมีจุดมุ่งหมำยที่จะช่วยให้รัฐภำคีสำมำรถปรับปรุงควำมสำมำรถและทักษะ 
และเพิ่มพูนประสบกำรณ์ในด้ำนน้ี ในเรื่องน้ีควำมต้องกำรของประเทศก ำลัง
พัฒนำควรได้รับกำรค ำนึงถึงเป็นพิเศษ  

ข้อ 24 
  1. รัฐภำคียอมรับในสิทธิของเด็กที่จะได้รับมำตรฐำนสำธำรณสุข
ที่สูงที่สุดเท่ำที่จะหำได้และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ส ำหรับกำรบ ำบัดรักษำ
ควำมเจ็บป่วยและกำรฟื้นฟูสุขภำพ รัฐภำคีจะพยำยำมด ำเนินกำรที่จะ
ประกันว่ำไม่มีเด็กคนใดถูกริดรอนสิทธิในกำรรับบริกำรดูแลสุขภำพเช่นว่ำน้ัน  
  2. รัฐภำคีจะให้มีกำรปฏิบัติตำมซ่ึงสิทธิน้ีอย่ำงเต็มที่ และโดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งจะด ำเนินมำตรกำรที่เหมำะสมดังน้ี  
  ก) ลดกำรเสียชีวิตของทำรก และเด็ก  
  ข) ประกันให้มีกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรแพทย์ที่จ ำเป็นและ
กำรดูแลสุขภำพแก่เด็กทุกคน โดยเน้นกำรพัฒนำกำรดูแลสุขภำพขั้นปฐม  
  ค) ต่อสู้กับโรคภัย และทุพโภชนำกำร รวมทั้งที่อยู่ภำยในขอบข่ำย
ของกำรดูแลสุขภำพขั้นปฐม ซ่ึงนอกเหนือจำกวิธีกำรอื่นแล้วยังด ำเนินกำร
โดยกำรใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่พร้อมแล้ว และโดยกำรจัดหำอำกำรที่ถูกหลัก
โภชนำกำรและน้ ำดื่มที่สะอำดอย่ำงเพียงพอ ทั้งน้ี โดยพิจำรณำถึงอันตรำย 
และควำมเสี่ยงของมลภำวะแวดล้อม  
  ง) ประกันให้มีกำรดูแลสุขภำพอย่ำงเหมำะสมแก่มำรดำทั้งก่อนและ
หลังคลอด  
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  จ) ประกันว่ำทุกส่วนของสังคม โดยเฉพำะบิดำมำรดำและเด็ก 
จะได้รับข้อมูล ข่ำวสำร และเข้ำถึงกำรศึกษำและกำรสนับสนุนให้ใช้ควำมรู้
พื้นฐำนในเรื่องโภชนำกำรและสุขภำพเด็ก เรื่องประโยชน์ของกำรเลี้ยงลูก
ด้วยนมมำรดำ เรื่องอนำมัยและสุขำภิบำลสภำพแวดล้อม และเรื่องกำร
ป้องกันอุบัติเหตุ  
  ฉ) พัฒนำกำรดูแลสุขภำพเชิงป้องกัน กำรแนะแนวแก่บิดำมำรดำ
และกำรให้บริกำรและกำรศึกษำในเรื่องกำรวำงแผนครอบครัว  
  3. รัฐภำคีจะด ำเนินมำตรกำรที่เหมำะสมและมีประสิทธิภำพทั้งปวง 
เพื่อที่จะขจัดทำงปฏิบัติดั้งเดิมที่เป็นผลร้ำยต่อสุขภำพของเด็ก  
  4. รัฐภำคีรับที่จะส่งเสริมและสนับสนุนควำมร่วมมือระหว่ำประเทศ  
เพื่อที่จะให้กำรด ำเนินกำรให้สิทธิที่ยอมรับในข้อน้ีบังเกิดผลอย่ำงเต็มที่
ตำมล ำดับ เก่ียวกับเรื่องน้ีควำมจ ำเป็นของประเทศกำลังพัฒนำจะได้รับกำร
พิจำรณำเป็นพิเศษ  

ข้อ 25 
  รัฐภำคียอมรับในสิทธิของเด็ก ผู้ซ่ึงได้รับกำรจัดโดยหน่วยงำนที่มี
อ ำนำจให้ได้รับกำรดูแล กำรคุ้มครองหรือกำรบ ำบัดรักษำสุขภำพ ทั้งทำง
ร่ำงกำยหรือจิต ในอันที่จะได้รับกำรทบทวนกำรบ ำบัดรักษำที่ให้แก่เด็กเป็น
ระยะ ๆ ตลอดจนสภำวะแวดล้อมอ่ืนทั้งปวงที่เก่ียวข้องกับกำรจัดดังกล่ำว  

ข้อ 26 
  1. รัฐภำคียอมรับสิทธิของเด็กทุกคน ในอันที่จะได้รับประโยชน์จำก
กำรประกันสังคม รวมถึงกำรประกันภัยทำงสังคม และจะด ำเนินมำตรกำรที่
จ ำเป็นเพื่อให้สิทธิน้ีบังเกิดผลอย่ำงเต็มที่ตำมกฎหมำยของแต่ละประเทศ  
  2. ในกรณีที่เหมำะสม กำรให้ประโยชน์ควรค ำนึงถึงทรัพยำกร 
และสภำวะแวดล้อมของเด็ก และบุคคลที่มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรเลี้ยงดูเด็ก 
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ตลอดจนข้อพิจำรณำอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับกำรร้องขอรับประโยชน์ซ่ึงกระท ำ
โดยเด็กผู้น้ันหรือตัวแทน  

ข้อ 27 
  1. รัฐภำคียอมรับสิทธิของเด็กทุกคน ในอันที่จะได้รับมำตรฐำนของ
กำรด ำรงชีวิตที่เพียงพอส ำหรับกำรพัฒนำด้ำนร่ำงกำย สมอง จิตใจ ศีลธรรม 
และสังคมของเด็ก  
  2. บิดำมำรดำหรือผู้ อ่ืนที่รับผิดชอบต่อเด็ก  มีควำมรับผิดชอบ
เบื้องต้นที่จะจัดหำสภำพควำมเป็นอยู่ที่จ ำเป็นส ำหรับกำรพัฒนำของเด็ก ทั้งน้ี 
ตำมควำมสำมำรถและก ำลังทำงกำรเงินของบุคคลเหล่ำน้ัน  
  3. ตำมสภำวะและก ำลังควำมสำมำรถของประเทศ รัฐภำคีจะ
ด ำเนินมำตรกำรที่เหมำะสมที่จะให้ควำมช่วยเหลือบิดำมำรดำ และผู้อ่ืนที่
รับผิดชอบต่อเด็ก ในกำรด ำเนินกำรตำมสิทธิน้ี และในกรณีที่จ ำเป็นรัฐภำคีจะ
ให้ควำมช่วยเหลือด้ำนวัตถุและแผนงำนสนับสนุน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งด้ำน
โภชนำกำร เครื่องนุ่งห่ม และที่อยู่อำศัย  
  4. รัฐภำคีจะด ำเนินมำตรกำรที่เหมำะสมทั้งปวง ที่จะได้รับชดใช้
ค่ำเลี้ยงดูเด็กคืนจำกบิดำมำรดำหรือผู้อ่ืนที่มีควำมรับผิดชอบทำงกำรเงินต่อเด็ก 
ทั้งที่อยู่ในรัฐภำคีเองและรัฐอ่ืน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ในกรณีที่บุคคลที่มีควำม
รับผิดชอบทำงกำรเงินต่อเด็กอำศัยอยู่ในรัฐอ่ืน นอกเหนือจำกรัฐที่เด็กอำศัยอยู่ 
รัฐภำคีจะส่งเสริมกำรเข้ำเป็นภำคีในควำมตกลงระหว่ำงประเทศ  หรือกำร
จัดท ำควำมตกลงเช่นว่ำน้ัน ตลอดจนกำรจัดท ำข้อตกลงอ่ืน ๆ ที่เหมำะสม  

ข้อ 28 
  1. รัฐภำคียอมรับสิทธิของเด็กที่จะได้รับกำรศึกษำ และเพื่อที่จะให้
สิทธิน้ีบังเกิดผลตำมล ำดับและบนพื้นฐำนของโอกำสที่เท่ำเทียมกัน รัฐภำคีจะ  
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  ก) จัดกำรศึกษำระดับประถมเป็นภำคบังคับที่เด็กทุกคนสำมำรถ
เรียนได้โดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย  
  ข) สนับสนุนกำรพัฒนำของกำรศึกษำระดับมัธยมในรูปแบบต่ำง ๆ 
รวมถึงกำรศึกษำสำยสำมัญและสำยอำชีพ จัดกำรศึกษำให้แพร่หลำยและเปิดกว้ำง
แก่เด็กทุกคน และด ำเนินมำตรกำรที่เหมำะสม เช่น กำรน ำมำใช้ซ่ึงกำรศึกษำ
แบบให้เปล่ำและกำรเสนอให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินในกรณีที่จ ำเป็น  
  ค) ท ำให้กำรศึกษำในระดับสูงเปิดกว้ำงแก่ทุกคนบนพื้นฐำนของ
ควำมสำมำรถ โดยทุกวิธีกำรที่เหมำะสม  
  ง) ท ำให้ข้อมูลข่ำวสำร และกำรแนะแนวทำงกำรศึกษำและอำชีพ 
เป็นที่แพร่หลำยและเปิดกว้ำงแก่เด็กทุกคน  
  จ) ด ำเนินมำตรกำรเพื่อสนับสนุนกำรเข้ำเรียนอย่ำงสม่ ำเสมอ และ
ลดอัตรำกำรออกจำกโรงเรียนกลำงคัน  
  2. รัฐภำคีจะด ำเนินมำตรกำรที่เหมำะสมที่จะประกันว่ำ ระเบียบ
วินัยของโรงเรียนได้ก ำหนดขึ้นในลักษณะที่สอดคล้องกับศักดิ์ศรีแห่งควำม
เป็นมนุษย์ของเด็ก และสอดคล้องกับอนุสัญญำน้ี  
  3. รัฐภำคีจะส่งเสริมและสนับสนุนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ ใน
ส่วนที่เก่ียวกับกำรศึกษำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง เพื่อที่จะเก้ือกูลต่อกำรขจัดควำม
เขลำและกำรไม่รู้หนังสือทั่วโลก และเอ้ืออ ำนวยให้ได้รับควำมรู้ทำงวิชำกำร
และทำงเทคนิคและวิธีกำรสอนสมัยใหม่ เก่ียวกับเรื่องน้ี ควำมต้องกำรของ
ประเทศก ำลังพัฒนำจะได้รับกำรพิจำรณำเป็นพิเศษ  
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ข้อ 29 
  1. รัฐภำคีตกลงว่ำ กำรศึกษำของเด็กจะมุ่งไปสู่  
  ก) กำรพัฒนำบุคลิกภำพ ควำมสำมำรถพิเศษ และควำมสำมำรถ
ทำงด้ำนร่ำงกำยและจิตใจของเด็กให้เต็มศักยภำพของเด็กแต่ละคน  
  ข) กำรพัฒนำควำมเคำรพต่อสิทธิมนุษยชน และเสรีภำพขั้นพื้นฐำน
และต่อหลักกำรที่วำงไว้ในกฎบัตรสหประชำชำติ  
  ค) กำรพัฒนำควำมเคำรพต่อบิดำมำรดำของเด็ก เอกลักษณ์ทำง
วัฒนธรรม ภำษำ และค่ำนิยมของเด็กน้ันเอง และต่อค่ำนิยมของชำติที่เด็กน้ัน
อำศัยอยู่ และต่อค่ำนิยมของชำติถิ่นก ำเนิดของเขำและต่ออำรยธรรมอ่ืน ๆ ที่
แตกต่ำงไปจำกของเขำเอง  
  ง) กำรเตรียมเด็กให้มีชีวิตที่มีควำมรับผิดชอบในสังคมที่เสรีด้วย
จิตส ำนึกแห่งควำมเข้ำใจกัน สันติภำพควำมอดกลั้น ควำมเสมอภำคทำงเพศ 
และมิตรภำพในหมู่มวลมนุษย์ทุกกลุ่มชำติพันธ์ุ กลุ่มคนชำติ กลุ่มศำสนำ 
ตลอดจนในหมู่คนพื้นเมืองดั้งเดิม  
  จ) กำรพัฒนำควำมเคำรพต่อสิ่งแวดล้อมทำงธรรมชำติ  
  2. ไม่มีควำมตอนใดในข้อน้ีหรือในข้อ 28 ที่จะได้รับกำรตีควำมให้
เป็นกำรก้ำวก่ำยเสรีภำพของบุคคลและขององค์กรในกำรจัดตั้งและ
อ ำนวยกำรสถำบันทำงกำรศึกษำ แต่ทั้งน้ีจะต้องเคำรพต่อหลักกำรที่ระบุไว้ใน
วรรค 1 ของข้อน้ีเสมอ และต่อเงื่อนไขที่ว่ำกำรศึกษำที่ให้ในสถำบันเหล่ำน้ัน
ต้องเป็นไปตำมมำตรฐำนขั้นต่ ำที่รัฐได้วำงไว้  

ข้อ 30 
  ในรัฐที่มีชนกลุ่มน้อยทำงชำติพันธ์ุ ศำสนำ หรือภำษำ หรือกลุ่มชน
พื้นเมืองดั้งเดิมอำศัยอยู่ เด็กที่มำจำกชนกลุ่มน้อยน้ัน หรือที่เป็นชนพื้นเมือง
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จะต้องไม่ถูกปฏิเสธซ่ึงสิทธิที่จะปฏิบัติตำมวัฒนธรรม ที่จะนับถือและปฏิบัติ
ทำงศำสนำหรือสิทธิที่จะใช้ภำษำของตนในชุมชนกับสมำชิกอ่ืนในกลุ่มเดียวกัน  

ข้อ 31 
  1. รัฐภำคียอมรับสิทธิของเด็กที่จะมีกำรพักและเวลำพักผ่อน  
กำรเข้ำร่วมกิจกรรมกำรกำรละเล่นทำงสันทนำกำรที่เหมำะสมตำมวัยของเด็ก 
และกำรมีส่วนร่วมอย่ำงเสรีในทำงวัฒนธรรมและศิลปะ  
  2. รัฐภำคีจะเคำรพและส่งเสริมสิทธิของเด็ก ที่จะเข้ำมีส่วนร่วม
อย่ำงเต็มที่ในทำงวัฒนธรรมและศิลปะและจะสนับสนุนกำรใช้โอกำสที่
เหมำะสมเท่ำเทียมกัน ส ำหรับกิจกรรมทำงวัฒนธรรม ศิลปะ สันทนำกำร 
และกำรพักผ่อนหย่อนใจ  

ข้อ 32 
  1. รัฐภำคียอมรับสิทธิของเด็กที่จะได้รับกำรคุ้มครองจำกกำรแสวง
ประโยชน์ทำงเศรษฐกิจ และจำกกำรท ำงำนใดที่น่ำจะเป็นกำรเสี่ยงอันตรำย 
หรือที่ขัดขวำงกำรศึกษำของเด็ก หรือเป็นอันตรำยต่อสุขภำพ หรือกำรพัฒนำ
ทำงร่ำงกำย สมอง จิตใจ ศีลธรรมและสังคมของเด็ก  
  2. รัฐภำคีจะด ำเนินมำตรกำรทำงนิติบัญญัติ บริหำร สังคม และ
กำรศึกษำเพื่อประกันให้มีกำรด ำเนินกำรตำมข้อน้ี เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่ำว
และโดยค ำนึงถึงบทบัญญัติที่เก่ียวข้องในตรำสำรระหว่ำงประเทศอื่น  ๆ 
รัฐภำคีจะ  
  ก) ก ำหนดอำยุขั้นต่ ำส ำหรับกำรรับเข้ำท ำงำน  
  ข) ก ำหนดกฎเกณฑ์ที่เหมำะสมเก่ียวกับจ ำนวนชั่วโมง และสภำพ
กำรจ้ำงงำน  
  ค) ก ำหนดบทลงโทษหรือวิธีกำรลงโทษอ่ืน ๆ ที่เหมำะสมเพื่อ
ประกันให้ข้อน้ีมีผลใช้บังคับจริงจัง  
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ข้อ 33 
  รัฐภำคีจะด ำเนินมำตรกำรที่เหมำะสมทั้งปวง รวมทั้งมำตรกำรทำง
นิติบัญญัติ บริหำร สังคม และทำงกำรศึกษำที่จะคุ้มครองเด็กจำกกำรใช้โดย
ผิดกฎหมำยซ่ึงยำเสพติด รวมทั้งสำรที่มีพิษต่อจิตประสำทอ่ืน ๆ ที่ได้นิยำมไว้
ในสนธิสัญญำระหว่ำงประเทศที่เก่ียวข้อง และที่จะป้องกันกำรใช้เด็กเพื่อกำรผลิต 
และค้ำโดยผิดกฎหมำยซ่ึงสำรเช่นว่ำน้ัน  

ข้อ 34 
  รัฐภำคีรับที ่จะคุ้มครองเด็กจำกกำรแสวงประโยชน์ทำงเพศ  
และกำรกระท ำทำงเพศที่มิชอบทุกรูปแบบ เพื่อกำรน้ี รัฐภำคีจะด ำเนิน
มำตรกำรที่เหมำะสมทั้งปวงทั้งมำตรกำรภำยในประเทศ  และมำตรกำรทวิ
ภำคีและพหุภำคีเพื่อป้องกัน  
  ก) กำรชักจูง หรือบีบบังคับให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทำงเพศใด ๆ 
ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมำย  
  ข) กำรแสวงประโยชน์จำกเด็กในกำรค้ำประเวณ ีหรือกำรกระท ำอ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวกับเพศที่ไม่ชอบด้วยกฎหมำย  
  ค) กำรแสวงประโยชน์จำกเด็กในกำรแสดงลำมกอนำจำรและที่
เก่ียวกับสิ่งลำมกอนำจำร  

ข้อ 35 
  รัฐภำคีจะด ำเนินมำตรกำรที่เหมำะสมทั้งปวงทั้งในระดับประเทศ 
ระดับทวิภำคีและพหุภำคี เพื่อป้องกันกำรลักพำ กำรขำย หรือกำรลักลอบค้ำเด็ก 
ไม่ว่ำด้วยวัตถุประสงค์ใดหรือในรูปแบบใด  

ข้อ 36 
  รัฐภำคีจะคุ้มครองเด็กจำกกำรถูกแสวงประโยชน์ในทุกรูปแบบอ่ืน
ทั้งหมดที่เป็นผลร้ำยต่อสวัสดิภำพของเด็กไม่ว่ำในด้ำนใด  
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ข้อ 37 
  รัฐภำคีประกันว่ำ  

ก) จะไม่มีเด็กคนใดได้รับกำรทรมำน หรือถูกปฏิบัติ หรือลงโทษที่
โหดร้ำย ไร้มนุษยธรรม หรือต่ ำช้ำ จะไม่มีกำรลงโทษประหำรชีวิต หรือจ ำคุก
ตลอดชีวิตที่ไม่มีโอกำสจะได้รับกำรปล่อยตัวส ำหรับควำมผิดที่กระท ำโดย
บุคคลที่มีอำยุต่ ำกว่ำสิบแปดปี  
  ข) จะไม่มีเด็กคนใดถูกริดรอนเสรีภำพโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย 
หรือโดยพลกำร กำรจับกุมกักขังหรือจ ำคุกเด็กจะต้องเป็นไปตำมกฎหมำย 
และจะใช้เป็นมำตรกำรสุดท้ำยเท่ำน้ัน และให้มีระยะเวลำที่สั้นที่สุดอย่ำง
เหมำะสม  
  ค) เด็กทุกคนที่ถูกริดรอนเสรีภำพจะได้รับกำรปฏิบัติด้วย
มนุษยธรรม และด้วยควำมเคำรพในศักดิ์ศรีแต่ก ำเนิดของมนุษย์ และใน
ลักษณะที่ค ำนึงถึงควำมต้องกำรของบุคคลในวัยน้ัน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง 
เด็กทุกคนที่ถูกริดรอนเสรีภำพจะต้องถูกแยกต่ำงหำกจำกผู้ใหญ่  เว้นแต่จะ
พิจำรณำเห็นว่ำจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อเด็กที่จะไม่แยกเช่นน้ัน และเด็กจะมี
สิทธิที่จะคงกำรติดต่อกับครอบครัวทำงหนังสือโต้ตอบและกำรเยี่ยมเยียน 
เว้นแต่ในสภำพกำรณ์พิเศษ  
  ง) เด็กทุกคนที่ถูกริดรอนเสรีภำพมีสิทธิที่จะขอควำมช่วยเหลือทำง
กฎหมำย หรือทำงอ่ืนที่เหมำะสมโดยพลัน ตลอดจนสิทธิที่จะค้ำนควำมชอบ
ด้วยกฎหมำยของกำรริดรอนเสรีภำพของเขำต่อศำล  หรือหน่วยงำนที่มี
อ ำนำจอ่ืนที่เป็นอิสระและเป็นกลำง และที่จะได้รับค ำวินิจฉัยโดยพลันต่อกำร
ด ำเนินกำรเช่นว่ำ  
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ข้อ 38 
  1. รัฐภำคีรับที่จะเคำรพ และประกันให้มีควำมเคำรพต่อกฎเกณฑ์
แห่งกฎหมำยมนุษยธรรมระหว่ำงประเทศที่ใช้บังคับรัฐภำคี ในกรณีพิพำทกัน
ด้วยอำวุธที่เก่ียวข้องกับเด็ก  
  2. รัฐภำคีจะด ำเนินมำตรกำรที่สำมำรถกระท ำได้ทั้งปวงที่จะ
ประกันว่ำบุคคลที่มีอำยุไม่ถึง 15 ปี จะไม่มีส่วนร่วมโดยตรงในกำรกระท ำอัน
เป็นปฏิปักษ์ต่อกัน  
  3. รัฐภำคีจะหลีกเลี่ยงกำรเกณฑ์บุคคลใด ๆ ที่มีอำยุไม่ถึง 15 ปี 
เข้ำประจ ำในกองทัพ ในกำรเกณฑ์บุคคลที่มีอำยุ 15 ปี แต่ไม่ถึง 18 ปีนั้น 
รัฐภำคีจะพยำยำมเกณฑ์บุคคลที่มีอำยุมำกที่สุดก่อน  
  4. ตำมพันธกรณีภำยใต้กฎหมำยมนุษยธรรมระหว่ำงประเทศในอัน
ที่จะคุ้มครองประชำชนพลเรือนในกำรพิพำทกันด้วยอำวุธน้ัน  รัฐภำคีจะ
ด ำเนินมำตรกำรที่สำมำรถกระท ำได้ทั้งปวง ที่จะประกันให้มีกำรคุ้มครองและ
ดูแลเด็กที่ได้รับผลกระทบจำกกำรพิพำทกันด้วยอำวุธ  

ข้อ 39 
  รัฐภำคีจะด ำเนินมำตรกำรที่เหมำะสมทั้งปวง ที่จะส่งเสริมกำรฟื้นฟู
ทั้งทำงร่ำงกำยและจิตใจ และกำรกลับคืนสู่สังคมของเด็กที่ได้รับเครำะห์
จำกกำรละเลยในรูปแบบใด ๆ กำรแสวงประโยชน์ กำรกระท ำอันมิชอบ 
กำรทรมำนหรือ กำรลงโทษ หรือกำรปฏิบัติที่โหดร้ำย ไร้มนุษยธรรมหรือต่ ำช้ำ
โดยรูปอ่ืน หรือกำรพิพำทกันด้วยอำวุธ กำรฟื้นฟูหรือกำรกลับคืนสู่สังคม
ดังกล่ำว จะเกิดขึ้นในสภำพแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภำพ กำรเคำรพตนเองและ
ศักดิ์ศรีของเด็ก  
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ข้อ 40 
  1. รัฐภำคียอมรับสิทธิของเด็กทุกคนที่ถูกกล่ำวหำ ตั้งข้อหำ หรือถูก
ถือว่ำได้ฝ่ำฝืนกฎหมำยอำญำ ที่จะได้รับกำรปฏิบัติต่อในลักษณะที่สอดคล้อง
กับกำรส่งเสริมควำมส ำนึกในศักดิ์ศรีและคุณค่ำของเด็ก ซ่ึงจะเสริมควำม
เคำรพของเด็กต่อสิทธิมนุษยชนและเสรีภำพขั้นพื้นฐำนของผู้อ่ืน ในลักษณะที่
ต้องค ำนึงถึงอำยุของเด็กและควำมปรำรถนำที่จะส่งเสริมกำรกลับคืนสู่สังคม 
และกำรมีบทบำทเชิงสร้ำงสรรค์ของเด็กในสังคม  
  2. เพื่อกำรน้ี และโดยค ำนึงถึงบทบัญญัติที่เก่ียวข้องของตรำสำร
ระหว่ำงประเทศ รัฐภำคีประกันว่ำ  
  ก) จะไม่มีเด็กคนใดถูกกล่ำวหำ ตั้งข้อหำ หรือถูกถือว่ำฝ่ำฝืน
กฎหมำยอำญำโดยเหตุแห่งกำรกระท ำหรืองดเว้นกำรกระท ำ ซ่ึงไม่ต้องห้ำม
ตำมกฎหมำยภำยในหรือกฎหมำยระหว่ำงประเทศ ในขณะที่กำรกระท ำหรือ
กำรงดเว้นกำรกระท ำน้ันเกิดขึ้น  
  ข) เด็กทุกคนที่ถูกกล่ำวหำหรือตั้งข้อหำว่ำได้ฝ่ำฝืนกฎหมำยอำญำ
อย่ำงน้อยที่สุดจะได้รับหลักประกันดังต่อไปน้ี  
  (1) ได้รับกำรสันนิษฐำนว่ำบริสุทธ์ิ จนกว่ำจะได้รับกำรพิสูจน์ว่ำมี
ควำมผิดตำมกฎหมำย  
  (2) ได้รับแจ้งข้อหำทันทีและโดยตรง และในกรณีที่เหมำะสมโดย
ผ่ำนบิดำมำรดำ หรือผู้ปกครองตำมกฎหมำย และจะได้รับควำมช่วยเหลือ
ทำงกฎหมำยหรือทำงอ่ืนที่เหมำะสม เพื่อกำรตระเตรียมและกำรสู้คดีของเด็ก  
  (3) ได้รับกำรตัดสินโดยไม่ชักช้ำ โดยหน่วยงำนหรือองค์กรทำงตุลำ
กำรที่มีอ ำนำจเป็นอิสระและเป็นกลำง ในกำรพิจำรณำควำมอย่ำงยุติธรรม
ตำมกฎหมำย ทั้งน้ี ให้มีควำมช่วยเหลือทำงกฎหมำยหรือทำงอ่ืนที่เหมำะสม
เว้นเสียแต่เม่ือพิจำรณำเห็นว่ำจะไม่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อเด็ก โดยเฉพำะ
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อย่ำงยิ่งเม่ือค ำนึงถึงอำยุของเด็กหรือสถำนกำรณ์บิดำมำรดำ หรือผู้ปกครอง
ตำมกฎหมำย  
  (4) จะไม่ถูกบังคับให้เบิกควำมหรือสำรภำพผิด สำมำรถซักถำมหรือ
ซักค้ำนพยำน และให้พยำนของตนเข้ำมำมีส่วนร่วม และให้มีกำรซักถำม
พยำนแทนตนภำยใต้เงื่อนไขแห่งควำมเท่ำเทียมกัน  
  (5) หำกพิจำรณำว่ำได้มีกำรฝ่ำฝืนกฎหมำยอำญำ ก็ให้กำรวินิจฉัย
หรือมำตรกำรใดที่ก ำหนดโดยผลของกำรวินิจฉัยน้ัน ได้รับกำรทบทวนโดย
หน่วยงำนหรือองค์กรทำงตุลำกำรที่มีอ ำนำจเป็นอิสระและเป็นกลำงใน
ระดับสูงขึ้นไป  
  (6) ให้มีควำมช่วยเหลือของล่ำมโดยไม่คิดมูลค่ำ หำกเด็กไม่สำมำรถ
เข้ำใจ หรือพูดภำษำที่ใช้อยู่  
  (7) ในทุกขั้นตอนของกระบวนกำรพิจำรณำ ให้เคำรพต่อเรื่อง
ส่วนตัวของเด็กอย่ำงเต็มที่  
  3. รัฐภำคีจะหำทำงส่งเสริมให้มีกำรตรำกฎหมำย ก ำหนดกระบวน
วิธีพิจำรณำ จัดตั้งหน่วยงำนและสถำบันซ่ึงจะใช้เป็นกำรเฉพำะกับเด็กที่ถูก
กล่ำวหำ ตั้งข้อหำ หรือถูกถือว่ำได้ฝ่ำฝืนกฎหมำยอำญำ และโดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง 
  ก) กำรก ำหนดอำยุขั้นต่ ำ ซ่ึงเด็กที่มีอำยุต่ ำกว่ำน้ันจะถูกถือว่ำไม่มี
ควำมสำมำรถที่จะฝ่ำฝืนกฎหมำยอำญำได้  
  ข) เม่ือเห็นว่ำเหมำะสมและเป็นที่พึงปรำรถนำ ให้ก ำหนดมำตรกำร
ที่จะใช้กับเด็กเหล่ำน้ัน โดยไม่ต้องอำศัยกระบวนกำรทำงตุลำกำร ทั้งน้ี โดยมี
เงื่อนไขว่ำสิทธิมนุษยชนและกำรคุ้มครองตำมกฎหมำย จะได้รับกำรเคำรพ
อย่ำงเต็มที่อยู่  
  4. กำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ เช่น ค ำสั่งให้มีกำรดูแล แนะแนว และ
ควบคุมกำรให้ค ำปรึกษำ กำรภำคทัณฑ์ กำรอุปกำระดูแล แผนงำนกำรศึกษำ
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และฝึกอบรมวิชำชีพ และทำงอ่ืน นอกเหนือจำกกำรให้สถำบันเป็นผู้ดูแล 
จะต้องมีไว้เพื่อประกันว่ำเด็กจะได้รับกำรปฏิบัติในลักษณะที่เหมำะสมแก่
ควำมเป็นอยู่ที่ดีของเด็ก และได้สัดส่วนกับทั้งสภำพกำรณ์และควำมผิดของเด็ก  

ข้อ 41 
  ไม่มีส่วนใดในอนุสัญญำนี้ จะมีผลกระทบต่อบทบัญญัติใด  ๆ 
ซ่ึงชักจูงให้สิทธิของเด็กบังเกิดผลมำกกว่ำซ่ึงอำจปรำกฏอยู่ใน  
  ก) กฎหมำยของรัฐภำคี หรือ  
  ข) กฎหมำยระหว่ำงประเทศที่มีผลใช้บังคับกับรัฐน้ัน  
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ส่วนท่ี 2 
ข้อ 42 

  รัฐภำคีรับที่จะด ำเนินกำรให้หลักกำรและบทบัญญัติในอนุสัญญำน้ี 
เป็นที่รับรู้กันอย่ำงกว้ำงขวำง ทั้งแก่ผู้ใหญ่และเด็ก ด้วยวิธีกำรที่เหมำะสม
และจริงจัง  

ข้อ 43 
  1. เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรตรวจสอบควำมคืบหน้ำของรัฐภำคี 
ในกำรท ำให้พันธกรณีซ่ึงจะต้องด ำเนินกำรตำมอนุสัญญำน้ีบังเกิดผล ให้มีกำร
จัดตั้งคณะกรรมกำรว่ำด้วยสิทธิเด็กขึ้น ซ่ึงจะท ำหน้ำที่ดังที่ก ำหนดไว้ต่อไป  
  2. ให้คณะกรรมกำร ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชำญสิบคน ที่มีสถำนะ
ทำงศีลธรรมสูงและเป็นที่ยอมรับในควำมสำมำรถในด้ำนที่อนุสัญญำน้ี
ครอบคลุมถึง รัฐภำคีจะเลือกตั้งสมำชิกของคณะกรรมกำรจำกคนชำติของตน 
และสมำชิกของคณะกรรมกำรน้ีจะท ำหน้ำที่ในฐำนะส่วนตัว ทั้งน้ี ให้ค ำนึงถึง
กำรกระจำยทำงภูมิศำสตร์อย่ำงเป็นธรรมและค ำนึงถึงระบบกฎหมำยหลัก  
  3. ให้มีกำรเลือกตั้งสมำชิกของคณะกรรมกำร โดยกำรลงคะแนน
ลับจำกรำยชื่อบุคคลที่ได้รับกำรเสนอโดยรัฐภำคี รัฐภำคีแต่ละรัฐอำจเสนอ
นำมบุคคลจำกคนชำติของตนได้หน่ึงคน  
  4. กำรเลือกตั้งคณะกรรมกำรครั้งแรก จะมีขึ้นไม่ช้ำกว่ำหกเดือน
หลังจำกวันที่อนุสัญญำน้ีมีผลใช้บังคับและหลังจำกน้ันให้มีกำรเลือกตั้งอีกทุก
สองปี อน่ึง อย่ำงน้อยสี่เดือนก่อนวันเลือกตั้งแต่ละครั้ง  เลขำธิกำร
สหประชำชำติจะท ำหนังสือเชิญรัฐภำคีให้เสนอนำมผู้สมัครภำยในสองเดือน 
หลังจำกน้ันเลขำธิกำรฯ จะจัดท ำรำยชื่อตำมล ำดับอักษรของผู้ที่ได้รับกำร
เสนอนำม โดยระบุถึงรัฐภำคีที่เป็นผู้เสนอนำม และส่งรำยชื่อไปยังรัฐภำคี
อนุสัญญำน้ี  
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  5. กำรเลือกตั้งจะกระท ำขึ้นในกำรประชุมของรัฐภำคี ซ่ึงจัดโดย
เลขำธิกำรฯ ณ สำนักงำนใหญ่องค์กำรสหประชำชำติ ในกำรประชุมดังกล่ำว 
ซ่ึงสองในสำมของรัฐภำคี ประกอบขึ้นเป็นองค์ประชุมน้ัน บุคคลที่ได้รับ
เลือกตั้งให้เป็นสมำชิกของคณะกรรมกำร คือ ผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงมำกที่สุด
และได้รับเสียงข้ำงมำกเด็ดขำดจำกผู้แทนรัฐภำคีที่เข้ำร่วมและออกเสียง  
  6. สมำชิกของคณะกรรมกำรจะได้รับเลือกตั้งให้อยู่ในวำระครำวละสี่ปี 
และจะมีสิทธิได้รับเลือกตั้งซ้ ำหำกได้รับกำรเสนอนำมอีก สมำชิกห้ำคนของ
สมำชิกทั้งหมดที่ได้รับกำรเลือกตั้งในครั้งแรกจะหมดวำระเม่ืออยู่ในต ำแหน่ง
ครบสองปี ประธำนของที่ประชุมจะเป็นผู้เลือกนำมของสมำชิกทั้งห้ำนั้น  
โดยกำรจับฉลำกทันทีหลังจำกกำรเลือกตั้งครั้งแรก  
  7. หำกมีสมำชิกคนใดของคณะกรรมกำรเสียชีวิต  หรือลำออก 
หรือประกำศว่ำไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรได้อีกต่อไปไม่ว่ำ
ด้วยเหตุผลใด รัฐภำคีที่เสนอนำมสมำชิกผู้น้ันจะแต่งตั้งผู้เชี่ยวชำญอีกคนหน่ึง
จำกบรรดำคนชำติของตนเพื่อท ำหน้ำที่ตำมวำระที่เหลือ ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับควำม
เห็นชอบของคณะกรรมกำร  
  8. คณะกรรมกำรจะก ำหนด ระเบียบ ข้อบังคับกำรประชุมของตนเอง  
  9. คณะกรรมกำรจะเลือกเจ้ำหน้ำที่ของตน โดยมีวำระสองปี  
  10. กำรประชุมของคณะกรรมกำร โดยปกติจะจัด ณ สำนักงำน
ใหญ่องค์กำรสหประชำชำติ หรือ ณ สถำนที่ อ่ืนที่สะดวกซ่ึงก ำหนดโดย
คณะกรรมกำร โดยปกติคณะกรรมกำรจะประชุมเป็นประจ ำทุกปี ระยะเวลำ
กำรประชุมของคณะกรรมกำรจะได้รับกำรก ำหนดและทบทวนในกรณีที่
จ ำเป็น โดยกำรประชุมของรัฐภำคีของอนุสัญญำน้ี ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับควำม
เห็นชอบของสมัชชำใหญ่  



~ 29 ~ 

 

  11. เลขำธิกำรสหประชำชำติจะจัดเจ้ำหน้ำที่ และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก
ที่จ ำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำนที่มีประสิทธิผลของคณะกรรมกำรภำยใน
อนุสัญญำน้ี  
  12. โดยควำมเห็นชอบของสมัชชำใหญ่ สมำชิกของคณะกรรมกำร
ที่จัดตั้งขึ้นภำยใต้อนุสัญญำน้ี จะได้รับเงินตอบแทนจำกแหล่งเงินของ
สหประชำชำติ ตำมข้อก ำหนดและเงื่อนไขที่สมัชชำใหญ่เป็นผู้ก ำหนด  

ข้อ 44 
  1. รัฐภำคีรับที่จะเสนอรำยงำนต่อคณะกรรมกำร  โดยผ่ำน
เลขำธิกำรสหประชำชำติในเรื่องมำตรกำรต่ำง ๆ ที่รัฐบำลรับเอำ ซ่ึงท ำให้
สิทธิที่ได้รับกำรรับรองในอนุสัญญำน้ีบังเกิดผล และในเรื่องควำมคืบหน้ำของ
กำรใช้สิทธิเหล่ำน้ัน  
  ก) ภำยในสองปี นับจำกวันที่อนุสัญญำน้ีมีผลใช้บังคับต่อรัฐภำคีที่
เก่ียวข้อง  
  ข) ทุก ๆ ห้ำปี หลังจำกน้ัน  
  2. รำยงำนที่ท ำขึ้นตำมข้อน้ี จะระบุถึงปัจจัยและปัญหำต่ำง ๆ ถ้ำมี 
ที่ส่งผลกระทบต่อระดับของกำรปฏิบัติตำมพันธกรณีตำมอนุสัญญำน้ี  
ให้รำยงำนเหล่ำน้ันมีข้อมูลข่ำวสำรเพียงพอ ส ำหรับให้คณะกรรมกำรมีควำมเข้ำใจ
อย่ำงถ่องแท้ถึงกำรด ำเนินกำรตำมอนุสัญญำในประเทศที่เก่ียวข้องด้วย  
  3. รัฐภำคีที่ ได้ เสนอรำยงำนฉบับเริ่มแรกที่ สมบูรณ์ ให้แ ก่
คณะกรรมกำรแล้วไม่จ ำเป็นต้องให้ข้อมูลข่ำวสำรพื้นฐำนที่ได้ให้ไว้แล้วแต่ต้น
อีกในรำยงำนฉบับต่อ ๆ ไป ที่เสนอตำมนัยแห่งวรรค 1 (ข) ของข้อน้ี  
  4. คณะกรรมกำรอำจขอข้อมูลข่ำวสำร ที่เก่ียวกับกำรด ำเนินกำร
ตำมอนุสัญญำน้ีเพิ่มเติมจำกรัฐภำคี  
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  5. คณะกรรมกำรจะรำยงำนกิจกรรมของตนต่อสมัชชำใหญ่
สหประชำชำติ โดยผ่ำนคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมทุก ๆ สองปี  
  6. รัฐภำคีจะท ำให้รำยงำนดังกล่ำว เป็นที่ทรำบกันอย่ำงกว้ำงขวำง
ในประเทศของตน  

ข้อ 45 
  เพื่อส่งเสริมกำรปฏิบัติตำมอนุสัญญำอย่ำงมีประสิทธิผล และเพื่อ
สนับสนุนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศในด้ำนที่อนุสัญญำครอบคลุมถึง  
  ก) ทบวงกำรช ำนัญพิเศษต่ำง ๆ องค์กำรทุนเพื่อเด็กแห่ง
สหประชำชำติ และองค์กรอ่ืนๆ ของสหประชำชำติมีสิทธิเข้ำร่วมในกำร
พิจำรณำเก่ียวกับกำรปฏิบัติตำมบทบัญญัติต่ำง ๆ ของอนุสัญญำน้ีที่อยู่ใน
ขอบข่ำยอ ำนำจขององค์กรเหล่ำน้ัน คณะกรรมกำรอำจเชิญทบวงกำรช ำนัญพิเศษ 
องค์กำรทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชำชำติ  และองค์กรที่มีอ ำนำจอื่น ๆ 
ของสหประชำชำติ ซ่ึงคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำเหมำะสมมำให้ค ำปรึกษำ
เฉพำะด้ำนในเรื่องกำรปฏิบัติตำมอนุสัญญำน้ี ในเรื่องที่อยู่ในขอบข่ำยอ ำนำจ
ขององค์กรเหล่ำน้ัน คณะกรรมกำรอำจเชิญทบวงกำรช ำนัญพิเศษ องค์กำร
ทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชำชำติ และองค์กรของสหประชำชำติอ่ืน ๆ ให้เสนอ
รำยงำนเรื่องกำรปฏิบัติตำมอนุสัญญำในเรื่องที่อยู่ในขอบข่ำยกิจกรรมของ
องค์กรน้ัน ๆ  
  ข) คณะกรรมกำรจะน ำส่งรำยงำนใด  ๆ จำกรัฐภำคีที่มีค ำร้อง 
หรือที ่ระบุควำมต้องกำรค ำปรึกษำ หรือควำมช่วยเหลือทำงเทคนิค  
พร้อมด้วยข้อสัง เกตและข้อแนะน ำ ของคณะกรรมกำรต่อค ำ ร้องขอ 
หรือข้อระบุควำมต้องกำรเหล่ำนั้น  หำกมีไปยังทบวงกำรช ำนัญพิเศษ 
องค์กำรทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชำชำติ และองค์กรที่มีอ ำนำจอ่ืน ๆ ตำมที่
พิจำรณำเห็นเหมำะสม  
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  ค) คณะกรรมกำรอำจเสนอแนะต่อสมัชชำใหญ่ ขอให้เลขำธิกำรฯ 
ด ำเนินกำรศึกษำในนำมของคณะกรรมกำรในประเด็นเฉพำะที่เก่ียวกับสิทธิ
ของเด็ก  
  ง) คณะกรรมกำรอำจจัดท ำข้อแนะน ำและข้อเสนอแนะทั่วไป 
โดยอำศัยข้อมูลข่ำวสำรที่ได้รับตำมข้อ 44 และ 45 ของอนุสัญญำน้ี 
ข้อแนะน ำและข้อเสนอแนะทั่วไปดังกล่ำว จะถูกส่งไปให้รัฐภำคีที่เก่ียวข้อง
และรำยงำนไปยังสมัชชำใหญ่พร้อมข้อวิจำรณ์จำกรัฐภำคี หำกมี  
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ส่วนท่ี 3 
ข้อ 46 

  อนุสัญญำน้ีจะเปิดให้มีกำรลงนำมโดยรัฐทั้งปวง  
ข้อ 47 

  อนุสัญญำน้ีต้องได้รับกำรสัตยำบัน เลขำธิกำรสหประชำชำติจะเป็น
ผู้เก็บรักษำสัตยำบันสำร  

ข้อ 48 
  อนุสัญญำน้ีจะยังคงเปิดส ำหรับกำรภำคยำนุวัติโดยรัฐ เลขำธิกำร
สหประชำชำติจะเป็นผู้เก็บรักษำภำคยำนุวัติสำร  

ข้อ 49 
  1. อนุสัญญำน้ีจะมีผลใช้บังคับในวันที่สำมสิบนับจำกวันที่สัตยำบัน
สำรหรือภำคยำนุวัติสำรฉบับที่ยี่สิบได้มอบไว้กับเลขำธิกำรสหประชำชำติ  
  2. ส ำหรับแต่ละรัฐที่ให้สัตยำบันหรือภำคยำนุวัติอนุสัญญำน้ี
ภำยหลังจำกกำรมอบสัตยำบันสำรหรือภำคยำนุวัติสำรฉบับที่ยี่สิบไว้แล้ว 
อนุสัญญำน้ีจะมีผลใช้บังคับคับรัฐน้ัน ๆ ในวันที่สำมสิบนับจำกวันที่รัฐน้ันได้
มอบสัตยำบันสำรหรือภำคยำนุวัติสำร  

ข้อ 50 
  1. รัฐภำคีใด ๆ อำจเสนอข้อแก้ไข และยื่นต่อเลขำธิกำร
สหประชำชำติ จำกน้ันเลขำธิกำรสหประชำชำติจะต้องส่งข้อแก้ไขที่เสนอมำ
น้ันแก่รัฐภำคีต่ำงๆ พร้อมกับค ำร้องขอให้รัฐภำคีระบุว่ำ ตนต้องกำรให้มีกำร
ประชุมของรัฐภำคีเพื่อวัตถุประสงค์ในกำรพิจำรณำและลงคะแนนเสียง
ต่อข้อเสนอน้ันหรือไม่ ในกรณีที่ภำยในสี่เดือนนับจำกวันที่ได้ส่งข้อเสนอน้ัน 
มีรัฐภำคีจ ำนวนอย่ำงน้อยที่สุดหน่ึงในสำมเห็นด้วยกับกำรจัดประชุมดังกล่ำว 
เลขำธิกำรสหประชำชำติจะจัดประชุมภำยใต้กำรสนับสนุนของสหประชำชำติ 
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ข้อแก้ไขใด ๆ ที่รัฐภำคีส่วนใหญ่ซ่ึงเข้ำประชุม และลงคะแนนเสียงในกำร
ประชุมได้รับเอำไว้จะถูกเสนอต่อสมัชชำใหญ่เพื่อให้ควำมเห็นชอบ  
  2. ข้อแก้ไขที่ได้รับกำรรับเอำตำมวรรค 1 ของข้อน้ี จะมีผลใช้บังคับ
เม่ือได้รับควำมเห็นชอบจำกสมัชชำใหญ่สหประชำชำติ และได้รับกำรยอมรับ
โดยเสียงส่วนใหญ่จ ำนวนสองในสำมของรัฐภำคี  
  3. เม่ือข้อแก้ไขน้ีมีผลใช้บังคับ ข้อแก้ไขน้ันจะมีผลผูกพันกับรัฐภำคี
ที่ให้กำรยอมรับ รัฐภำคีอ่ืนจะยังคงผูกพันตำมบทบัญญัติของอนุสัญญำน้ีและ
ตำมข้อแก้ไขก่อนหน้ำน้ันใด ๆ ที่รัฐภำคีดังกล่ำวได้ให้กำรยอมรับแล้ว  

ข้อ 51 
  1. เลขำธิกำรสหประชำชำติจะรับและเวียนให้รัฐทั้งปวง ซ่ึงตัวบท
ข้อสงวนที่รัฐได้ก ำหนดไว้เม่ือเวลำให้สัตยำบันหรือภำคยำนุวัติ  
  2. ห้ำมมิให้ตั้งข้อสงวนที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และควำมมุ่ง
หมำยของอนุสัญญำน้ี  
  3. อำจถอนข้อสงวนในเวลำใดก็ได้  โดยกำรแจ้งกำรถอนนั้น
แก่เลขำธิกำรสหประชำชำติ ซ่ึงจะแจ้งให้รัฐทั้งปวงทรำบต่อไป กำรแจ้ง
ดังกล่ำวจะมีผลนับแต่วันที่เลขำธิกำรฯ ได้รับกำรแจ้งน้ัน  

ข้อ 52 
  รัฐภำคีอำจบอกเลิกอนุสัญญำน้ี โดยกำรแจ้งเป็นลำยลักษณ์อักษร
ไปยังเลขำธิกำรสหประชำชำติ กำรบอกเลิกจะมีผลหน่ึงปีหลังจำกวันที่เลขำฯ 
ได้รับกำรแจ้งดังกล่ำว  
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ข้อ 53 
  เลขำธิกำรสหประชำชำติได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้เก็บรักษำอนุสัญญำน้ี  

ข้อ 54 
  ต้นฉบับของอนุสัญญำน้ีซ่ึงท ำไว้เป็นภำษำอำหรับ จีน อังกฤษ 

ฝรั่งเศส รัสเซีย และสเปน มีควำมถูกต้องเท่ำเทียมกันจะเก็บรักษำไว้กับ

เลขำธิกำรสหประชำชำติเพื่อเป็นพยำนแก่กำรน้ี ผู้มีอ ำนำจเต็มที่ลงนำมข้ำง

ท้ำยน้ีซ่ึงได้รับมอบอ ำนำจโดยชอบจำกรัฐบำลของตนได้ลงนำมในอนุสัญญำน้ี 

 
 

หมายเหตุ 

  ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย เ ข ้ำ เ ป ็น ภ ำ ค ีอ น ุส ัญ ญ ำ ว ่ำ ด ้ว ย ส ิท ธ ิเ ด ็ก 

(Convention on the Rights of the Child : CRC) โดยกำรภำคยำนุวัติ 

เม่ือวันที่ 12 กุมภำพันธ์ 2535 และมีผลบังคับใช้กับประเทศไทยเมื่อวันที่ 

26 เมษำยน พ.ศ. 2535 

  ประเทศไทยมีข้อสงวนเรื่องสถำนะของเด็กผู้ล้ีภัย ซ่ึงปรำกฏในข้อที่ 22 

ของอนุสัญญำว่ำด้วยสิทธิเด็ก โดยประเทศไทยยังไม่รับว่ำมีสถำนะของผู้ลี้ภัย

ตำมกฎหมำยภำยในของไทย นอกจำกน้ีประเทศไทยไม่ได้เป็นภำคีของ

อนุสัญญำว่ำด้วยสถำนภำพของผู้ลี้ภัย (Convention Relating to the 

Status of Refugee) อีกด้วย 

 



~ 35 ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 36 ~ 

 

พิธีสารเลอืกรับของอนุสญัญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 

เรื่อง การค้าเด็ก การค้าประเวณี และสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก 

  รัฐภำคีแห่งพิธีสำรฉบับนี้ พิจำรณำว่ำ เพื่อที ่จะให้บรรลุถึง

ควำมมุ่งประสงค์ของอนุสัญญำว่ำด้วยสิทธิเด็ก และกำรปฏิบัติตำมข้อบทของ

อนุสัญญำต่อไป  โดยเฉพำะข้อ 1  11  21  32  33  34  35  และ  36 

จึงเป็นกำรสมควรที่จะขยำยมำตรกำรที่รัฐภำคีควรด ำเนินกำรเพื่อที่จะประกัน

กำรคุ้มครองเด็กจำกกำรค้ำเด็ก กำรค้ำประเวณีเด็ก และสื่อลำมกที่เก่ียวกับเด็ก 

  พิจำรณำด้วยว่ำ อนุสัญญำว่ำด้วยสิทธิเด็กยอมรับถึงสิทธิของเด็กที่จะ

ได้รับกำรคุ้มครองจำกกำรแสวงประโยชน์ทำงเศรษฐกิจ และจำกกำรท ำงำนใด

ที่น่ำจะเป็นภยันตรำย หรือที่ขัดขวำงรบกวนต่อกำรศึกษำของเด็ก หรือที่เป็น

อันตรำยต่อสุขภำพหรือต่อพัฒนำกำรทำงร่ำงกำย จิตใจ จิตวิญญำณ 

ศีลธรรม หรือสังคมของเด็ก 

  เป็นห่วงกังวลอย่ำงยิ่ งต่อกำรขนย้ำยเด็กระหว่ำงประ เทศ

ที ่มีควำมส ำค ัญและเพิ ่มมำกขึ ้นเพื ่อ ควำมมุ ่งประสงค์ในกำรค้ำ เด็ก 

กำรค้ำประเวณีเด็ก และสื่อลำมกที่เก่ียวกับเด็ก 

  เป็นห่วงกังวลอย่ำงลึกซ้ึงต่อกำรปฏิบัติอย่ำงแพร่หลำยและต่อเน่ือง

ของกำรท่องเที่ยวเพื่อกำรบริกำร ทำงเพศ ซ่ึงเด็กอยู่ในภำวะอ่อนแอและ

ล่อแหลมต่ออันตรำยอย่ำงยิ่ง  เน่ืองจำกกำรท่องเที่ยวเพื่อกำรบริกำรทำงเพศ
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เป็นกำรส่งเสริมโดยตรงต่อกำรค้ำเด็ก กำรค้ำประเวณีเด็ก และสื่อลำมกที่

เก่ียวกับเด็ก 

  ยอมรับว่ำ กลุ่มผู้ที่อยู่ในภำวะอ่อนแอและล่อแหลมต่ออันตรำย

อย่ำงยิ่งจ ำนวนหน่ึงซ่ึงรวมทั้งเด็กผู้หญิง อยู่ในภำวะเสี่ยงมำกยิ่งขึ้นต่อกำรถูก

แสวงประโยชน์ทำงเพศและเด็กผู้หญิงเป็นกลุ่มที่มีสัดส่วนสูงกว่ำกลุ่มอ่ืน ๆ 

ในบรรดำผู้ที่ถูกแสวงประโยชน์ทำงเพศ 

  เป็นห่วงกังวลในเรื่องกำรมีสื่อลำมกที่เก่ียวกับเด็กเพิ่มมำกขึ้นใน

อินเตอร์เน็ตและวิทยำกำรที่พัฒนำเกิดขึ้นใหม่อ่ืน ๆ และระลึกถึงกำรประชุม

ระหว่ำงประเทศว่ำด้วยกำรปรำบปรำมสื่อลำมกที่เก่ียวกับเด็กในอินเตอร์เน็ต  

ซ่ึงจัดขึ้นที่กรุงเวียนนำในปี ค.ศ. 1999 โดยเฉพำะข้อสรุปของกำรประชุมที่

เรียกร้องให้ถือเป็นควำมผิดอำญำทั่วโลกในกำรผลิต กำรแจกจ่ำย กำรส่งออก 

กำรส่งต่อ กำรน ำเข้ำ กำรมีไว้ในครอบครองโดยเจตนำ และกำรโฆษณำสื่อ

ลำมกที่เก่ียวกับเด็ก และเน้นถึงควำมส ำคัญของควำมร่วมมือที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้น 

และกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงรัฐบำลทั้งหลำยกับอุตสำหกรรมอินเตอร์เน็ต 

   เชื่อม่ันว่ำ กำรขจัดกำรค้ำเด็ก กำรค้ำประเวณีเด็ก และสื่อลำมกที่

เก่ียวกับเด็ก จะได้รับกำรอ ำนวยควำมสะดวกด้วยกำรรับเอำแนวทำงที่เป็น

องค์รวม กล่ำวถึงปัจจัยเก้ือหนุน ซ่ึงรวมถึงควำมด้อยพัฒนำ ควำมยำกจน 

ควำมเหลื่อมล้ ำทำงเศรษฐกิจ โครงสร้ำงทำงเศรษฐกิจ สังคมที่ไม่เป็นธรรม 

ครอบครัวที่บกพร่องในกำรปฏิบัติหน้ำที่ กำรขำดกำรศึกษำ กำรอพยพจำก
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ชนบทสู่เ มือง กำรเลือกปฏิบัติทำงเพศ พฤติกรรมทำงเพศที่ขำดควำม

รั บ ผิ ด ชอบของผู้ ใ หญ่  ก ำ รปฏิ บั ติ ท ำ ง วัฒนธร รมที่ เ ป็ น อันต ร ำย                  

ควำมขัดแย้งกันด้วยก ำลังอำวุธ และกำรลักลอบค้ำเด็ก 

  เชื่อม่ันด้วยว่ำ ควำมพยำยำมที่จะยกระดับควำมตระหนักของ

สำธำรณชนเป็นเรื่องที่จ ำเป็นเพื่อลดอุปสงค์ของผู้บริโภคในกำรค้ำเด็ก กำรค้ำ

ประเวณีเด็กและสื่อลำมกที่เก่ียวกับเด็ก รวมทั้งเชื่อม่ันต่อไปในควำมส ำคัญ

ของกำรสร้ำงเสริมกำรท ำงำนร่วมกันในระดับโลกของผู้ที่มีบทบำททั้งปวงและ

ควำมส ำคัญของกำรปรับปรุงกำรบังคับใช้กฎหมำยระดับประเทศให้ดีขึ้น 

  รับทรำบข้อบทของตรำสำรระหว่ำงประเทศทำงกฎหมำยที่

เก่ียวข้องกับกำรคุ้มครองเด็ก รวมทั้งอนุสัญญำกรุงเฮกว่ำด้วยกำรคุ้มครอง

เด็กและควำมร่วมมือในเรื่องกำรรับบุตรบุญธรรมระหว่ำงประเทศ อนุสัญญำ

กรุงเฮกว่ำด้วยกำรด ำเนินกำรทำงแพ่งต่อกำรลักพำเด็กระหว่ำงประเทศ 

อนุสัญญำกรุงเฮก ว่ำด้วยเขตอ ำนำจ กฎหมำยที่ใช้บังคับ กำรยอมรับกำร

บังคับใช้กฎหมำยและควำมร่วมมือ ในเรื่องควำมรับผิดชอบของผู้ปกครอง 

และมำตรกำรในกำรคุ้มครองเด็ก และอนุสัญญำองค์กำรแรงงำนระหว่ำง

ประเทศ เลขที่ 182 ว่ำด้วยกำรห้ำมและกำรด ำเนินกำรโดยฉับพลันในกำร

ขจัดรูปแบบที่เลวร้ำยที่สุดของแรงงำนเด็ก 
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ได้รับกำรกระตุ้นโดยกำรสนับสนุนอย่ำงท่วมท้นต่ออนุสัญญำว่ำด้วยสิทธิเด็ก 

ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงควำมยึดม่ันที่มีอยู่อย่ำงแพร่หลำยที่จะส่งเสริมและคุ้มครอง

สิทธิของเด็ก 

  ยอมรับควำมส ำคัญของกำรปฏิบัติตำมข้อบทของแผนปฏิบัติกำร

เพื่อป้องกันกำรค้ำเด็ก กำรค้ำประเวณีเด็กและสื่อลำมกที่เก่ียวกับเด็ก และค ำ

ประกำศและวำระปฏิบัติที่ได้รับกำรรับรองในกำรประชุมระดับโลกเพื่อ

ต่อต้ำนกำรแสวงประโยชน์ทำงเพศจำกเด็กเพื่อกำรค้ำ ซ่ึงจัดขึ้น ณ กรุงสต๊อก

โฮล์ม ระหว่ำงวันที่ 27 ถึง 31 สิงหำคม ค.ศ. 1996 และข้อตัดสินใจและ

ข้อเสนอแนะที่เก่ียวข้องอ่ืน ๆ ขององค์กำรระหว่ำงประเทศเก่ียวกับเรื่องน้ี 

  ค ำนึงถึงควำมส ำคัญของค่ำนิยมทำงประเพณีและวัฒนธรรมของแต่

ละบุคคลในกำรคุ้มครองและกำรพัฒนำอย่ำงกลมกลืนของเด็กแล้ว 

ได้ตกลงกัน  ดังน้ี 

ข้อ 1 

  รัฐภำคีทั้งหลำยจะต้องห้ำมกำรค้ำเด็ก กำรค้ำประเวณีเด็ก และสื่อ

ลำมกที่เก่ียวกับเด็กตำมที่ระบุไว้ในพิธีสำรน้ี 
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ข้อ 2 

เพื่อควำมมุ่งประสงค์ของพิธีสำรฉบับน้ี 

  ก) กำรค้ำเด็ก หมำยถึง กำรกระท ำหรือกำรแลกเปลี่ยนใดที่เด็กถูก

ส่งมอบโดยบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใด  ไปยังอีกบุคคลหน่ึงหรือกลุ่มบุคคล

หน่ึง เพื่อค่ำตอบแทนหรือเพื่อประโยชน์ตอบแทนอ่ืนใด 

   ข) กำรค้ำประเวณีเด็ก หมำยถึง กำรใช้เด็กในกิจกรรมทำงเพศเพื่อ

ค่ำตอบแทนหรือผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบอ่ืนใด 

   ค) ลื่อลำมกที่เก่ียวกับเด็ก หมำยถึง กำรน ำเสนอใด โดยวิธีกำรใดก็ตำมที่

เด็กเข้ำไปมีส่วนเก่ียวข้องในกิจกรรมทำงเพศอย่ำงชัดแจ้ง ทั้งที่เป็นจริงหรือ

จ ำลองขึ้นหรือกำรน ำเสนออวัยวะส่วนใดในทำงเพศของเด็ก เพื่อควำมมุ่ง

ประสงค์หลักในทำงเพศ 

ข้อ 3 

  1.รัฐภำคีแต่ละรัฐจะต้องประกันว่ำ อย่ำงน้อย กำรกระท ำและ

กิจกรรมต่อไปน้ีครอบคลุมอยู่ภำยใต้กฎหมำยอำญำหรือกฎหมำยที่มีโทษ

ทำงอำญำอย่ำงเต็มที่   ไ ม่ ว่ำควำมผิดทั้ งหลำยเช่นว่ำ น้ัน  จะกระท ำ

ภำย ในประ เทศหรือข้ำ มช ำติ  หรือกระท ำ ในลักษณ ะส่วนบุค คล

หรือในลักษณะที่จัดเป็นองค์กร 
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 (ก) ในกรอบควำมหมำยของกำรค้ำเด็ก  ตำมนิยำมในข้อ 2 

  (1) กำรเสนอ กำรส่งมอบ หรือกำรรับไว้ซ่ึงเด็ก โดยวิธีกำรใด

ก็ตำมเพื่อควำมมุ่งประสงค์ในกำร 

   ก. แสวงประโยชน์ทำงเพศจำกเด็ก 

   ข. จัดส่งอวัยวะของเด็กเพื่อผลก ำไร 

   ค. น ำเด็กมำเพื่อกำรบังคับใช้แรงงำน 

  (2) ควำมยินยอมที่เกิดจำกกำรถูกชักจูงอย่ำงไม่เหมำะสม  

ในฐำนะที่เป็นคนกลำงในกำรเจรจำเพื่อกำรรับเด็กเป็น

บุตรบุญธรรม  ซ่ึงเป็นกำรละเมิดตรำสำรระหว่ำงประเทศ                

ทำงกฎหมำยในเรื่องกำรรับบุตรบุญธรรมที่ใช้บังคับอยู่ 

   ก. กำรเสนอ กำรได้มำ กำรจัดหำหรือกำรจัดให้ซ่ึงเด็ก

เพื่อกำรค้ำประเวณีเด็กตำมนิยำมในข้อ 2 

   ข. กำรผลิต กำรแจกจ่ำย กำรเผยแพร่ กำรน ำเข้ำ กำร

ส่งออก กำรเสนอ กำรขำย หรือกำรครอบครองเพื่อ

ควำมมุ่งประสงค์ดังกล่ำว ซ่ึงสื่อลำมกที่เก่ียวกับเด็ก

ตำมนิยำมในข้อ 2 
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  2. ภำยใต้ข้อบทของกฎหมำยแห่งชำติของรัฐภำคี  จะต้อง

ด ำเนินกำรอย่ำงเดียวกันกับควำมพยำยำมในกำรลงมือกระท ำกำรใดดังกล่ำว  

และกำรสมรู้ร่วมคิดหรือกำรมีส่วนร่วมในกำรกระท ำใดดังกล่ำว 

  3. รัฐภำคีแต่ละรัฐจะต้องท ำให้ควำมผิดเช่นว่ำน้ันลงโทษได้โดย

บทลงโทษที่เหมำะสมโดยค ำนึงถึงลักษณะที่ร้ำยแรงของควำมผิดน้ัน 

  4. ภำยใต้ข้อบทของกฎหมำยแห่งชำติของตน แต่ละรัฐภำคีจะต้อง

ด ำเนินมำตรกำรตำมที่เหมำะสมเพื่อก ำหนดควำมรับผิดชอบของนิติบุคคล

ส ำหรับควำมผิดที่ก ำหนดไว้ในวรรคที่  1 ของข้อน้ีภำยใต้หลักกำรทำง

กฎหมำยของรัฐภำคี ควำมรับผิดเช่นว่ำน้ันของนิติบุคคลอำจเป็นควำมรับผิด

ทำงอำญำ ทำงแพ่ง หรือทำงกำรบริหำร 

  5. รัฐภำคีทั้งหลำยจะต้องด ำเนินมำตรกำรทำงกฎหมำยและ

ทำงกำรบริหำรทั้งปวงที่เหมำะสมเพื่อประกันว่ำ บุคคลทั้งปวงที่ มีส่วน

เก่ียวข้องในกำรรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม กระท ำกำรโดยสอดคล้องกับตรำ

สำรระหว่ำงประเทศทำงกฎหมำยที่ใช้บังคับอยู่ 
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ข้อ 4 

  1. รัฐภำคีแต่ละรัฐจะด ำเนินมำตรกำรเช่นว่ำน้ันตำมที่จ ำเป็น เพื่อ
ก ำหนดเขตอ ำนำจของตนเหนือควำมผิดทั้งหลำยที่กล่ำวถึงในข้อ 3 วรรคที่ 1 
เม่ือควำมผิดทั้งหลำยน้ันกระท ำในดินแดนของตน หรือบนเรือหรืออำกำศยำน
ที่จดทะเบียนในรัฐน้ัน 
  2. รัฐภำคีแต่ละรัฐอำจด ำเนินมำตรกำรเช่นว่ำน้ันตำมที่จ ำเป็นเพื่อ
ก ำหนดเขตอ ำนำจของตนเหนือควำมผิดทั้งหลำยที่กล่ำวถึงในข้อ 3 วรรคที่ 1 
ในกรณีดังต่อไปน้ี 
   ก) เม่ือผู้ที่ถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำผิดเป็นคนชำติของรัฐน้ัน หรือเป็น

บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ประจ ำใน  ดินแดนของรัฐน้ัน 

  ข) เม่ือเด็กผู้เป็นเหยื่อเป็นคนชำติของรัฐน้ัน 

  3. รัฐภำคีแต่ละรัฐจะต้องด ำเนินมำตรกำรเช่นว่ำน้ันด้วยตำมที่

อำจจะจ ำเป็นเพื่อก ำหนดเขตอ ำนำจ ของตนเหนือควำมผิดทั้งหลำยที่ได้

กล่ำวถึงข้ำงต้น เม่ือผู้ที่ถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำผิดปรำกฏตัวอยู่ในดินแดนของ

รัฐน้ัน และรัฐน้ันไม่ส่งตัวเขำหรือเธอไปยังอีกรัฐภำคีหน่ึงบนพื้นฐำนว่ำ

ควำมผิดน้ัน ได้กระท ำโดยคนชำติของตนคนหน่ึง 

  4. พิธีสำรฉบับน้ีไม่ได้เป็นกำรจ ำกัดเขตอ ำนำจกำรด ำเนินกำรทำง

อำญำใดที่ใช้อยู่ตำมกฎหมำยภำยใน 
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ข้อ 5 

  1. ควำมผิดที่กล่ำวถึงในข้อ 3 วรรคที่ 1 จะต้องถือว่ำรวมอยู่ใน

ควำมผิดทั้งหลำยที่สำมำรถส่งผู้ร้ำย ข้ำมแดนได้ในสนธิสัญญำส่งผู้ร้ำยข้ำมแดนใด

ที่มีอยู่ระหว่ำงรัฐภำคี และจะต้องรวมอยู่ในควำมผิดทั้งหลำยที่ส่งผู้ร้ำยข้ำมแดนได้

ในสนธิสัญญำส่งผู้ร้ำยข้ำมแดนทุกฉบับที่ได้จัดท ำขึ้นระหว่ำงกันในเวลำต่อมำ  

ตำมเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในสนธิสัญญำเช่นว่ำน้ัน 

  2. หำกรัฐภำคีที่ก ำหนดให้กำรส่งผู้ร้ำยข้ำมแดนขึ้นอยู่กับเงื่อนไข

ของกำรมีอยู่ของสนธิสัญญำได้รับ ค ำร้องขอให้ส่งผู้ร้ำยข้ำมแดนจำกอีกรัฐ

ภำคีหน่ึง  ซ่ึงไม่มีสนธิสัญญำส่งผู้ร้ำยข้ำมแดนกัน  รัฐน้ันอำจพิจำรณำว่ำพิธี

สำรฉบับน้ีเป็นพื้นฐำนทำงกฎหมำยส ำหรับกำรส่งผู้ร้ำยข้ำมแดนในส่วน                  

ที่เก่ียวกับควำมผิดเช่นว่ำน้ัน กำรส่งผู้ร้ำยข้ำมแดนจะต้องขึ้นอยู่ กับเงื่อนไขที่

ระบุไว้ในกฎหมำยของรัฐที่ได้รับกำรร้องขอ 

  3. รัฐภำคีทั้งหลำยที่มิได้ก ำหนดให้กำรส่งผู้ร้ำยข้ำมแดนขึ้นอยู่กับ

เงื่อนไขของกำรมีอยู่ของสนธิสัญญำ จะต้องยอมรับควำมผิดเช่นว่ำน้ันเป็น

ควำมผิดที่ส่งผู้ร้ำยข้ำมแดนระหว่ำงกันได้ภำยใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในกฎหมำย

ของรัฐที่ได้รับกำรร้องขอ 

  4. เพื่อควำมมุ่งประสงค์ของกำรส่งผู้ร้ำยข้ำมแดนระหว่ำงรัฐภำคี

ทั้งหลำย ควำมผิดเช่นว่ำน้ันจะต้องได้รับกำรปฏิบัติเสมือนว่ำควำมผิดน้ันไม่
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เพียงแต่ได้กระท ำในสถำนที่ที่ควำมผิดเหล่ำน้ันเกิด แต่ยังได้กระท ำในดินแดน

ของรัฐที่จะต้องก ำหนดเขตอ ำนำจตำมข้อ 4 ด้วย 

  5. หำกค ำร้องขอเพื่อส่งผู้ร้ำยข้ำมแดน ได้ท ำขึ้นโดยเก่ียวกับ

ควำมผิดที่ก ำหนดรำยละเอียดไว้ในข้อ 3 วรรคที่ 1 และรัฐที่ได้รับกำรร้องขอ

ไม่หรือจะไม่ส่งผู้ร้ำยข้ำมแดนบนฐำนเรื่องสัญชำติของผู้กระท ำผิด รัฐน้ัน

จะต้องด ำเนินมำตรกำรที่เหมำะสมในกำรยื่นเสนอคดีต่อเจ้ำหน้ำที่ผู้มีอ ำนำจ

ของตนเพื่อควำมมุ่งประสงค์ในกำรฟ้องร้องด ำเนินคดี 

ข้อ 6 

  1. รัฐภำคีทั้งหลำยจะต้องรับด ำเนินกำรให้กับรัฐภำคีอีกรัฐหนึ่ง   

ซ่ึงมำตรกำรให้ควำมช่วยเหลืออย่ำงมำกที่สุด  ซ่ึงเก่ียวข้องกับกำรสืบสวน

สอบสวน  หรือกระบวนกำรทำงอำญำ หรือกระบวนกำรส่งผู้ร้ำยข้ำมแดน  

ที่ร้องขอในเรื่องเก่ียวข้องกับควำมผิดที่ก ำหนดไว้ในข้อ 3 วรรคที่ 1 รวมทั้ง               

ควำมช่วยเหลือในกำรให้ได้มำซ่ึงหลักฐำน ด้วยกำรด ำเนินกำรตำมอ ำนำจของตน

ที่จ ำเป็นส ำหรับกำรด ำเนินกระบวนกำรน้ัน 

  2. รัฐภำคีทั้งหลำยจะต้องด ำเนินมำตรกำรตำมพันธกรณีของตน

ภำยใต้วรรคที่ 1 ของข้อน้ีโดยสอดคล้องกับสนธิสัญญำใด  หรือควำมตกลง

อ่ืนว่ำด้วยควำมช่วยเหลือซ่ึงกันและกันทำงกฎหมำย ที่อำจมีอยู่ระหว่ำงกัน  

ในกรณีที่ไม่มีสนธิสัญญำหรือควำมตกลงเช่นว่ำน้ัน  รัฐภำคีทั้งหลำยจะต้อง
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รับด ำเนินกำรให้กับรัฐภำคีอีกรัฐหน่ึง  ซ่ึงกำรให้ควำมช่วยเหลือโดยสอดคล้อง

กับกฎหมำยภำยในของตน 

ข้อ 7 

  ภำยใต้ข้อบทของกฎหมำยภำยในแห่งชำติของตน  รัฐภำคีทั้งหลำยจะต้อง 

  ก) ด ำเนินมำตรกำรเพื่อจัดให้มีกำรยึดและริบทรัพย์ตำมที่ เห็น

เหมำะสม  ส ำหรับ 

   (1) สิ่งของ เช่น วัสดุ ทรัพย์สิน และอุปกรณ์เครื่องมืออ่ืน

ใดที่ใช้ในกำรกระท ำควำมผิดหรืออ ำนวยควำมสะดวกในกำร

กระท ำควำมผิด  ภำยใต้พิธีสำรฉบับน้ี 

   (2) รำยได้จำกควำมผิดเช่นว่ำน้ัน 

  ข) ด ำเนินกำรตำมค ำร้องขอจำกรัฐภำคีอีกรัฐหน่ึง เพื่อยึดหรือริบ

สิ่งของ หรือรำยได้ที่กล่ำวถึงในอนุวรรค (ก) (1) และ (2) 

  ค) ด ำเนินมำตรกำรทั้งหลำยที่มุ่งไปสู่กำรปิดโดยชั่วครำวหรือถำวร  

ซ่ึงสถำนที่ที่ใช้ในกำรกระท ำควำมผิดเช่นว่ำน้ัน 
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ข้อ 8 

  1. รัฐภำคีทั้งหลำยจะต้องรับรองมำตรกำรที่เหมำะสมเพื่อคุ้มครอง

สิทธิและผลประโยชน์ของเด็กที่เป็นเหยื่อของกำรปฏิบัติที่ต้องห้ำมภำยใต้พิธี

สำรฉบับน้ีในทุกขั้นตอนของกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำ  โดยเฉพำะ โดย 

  ก) กำรยอมรับควำมอ่อนแอและล่อแหลมต่ออันตรำยของเด็กผู้เป็น

เหยื่อ  และกำรปรับเปลี่ยนกระบวนกำรวิธีพิจำรณำคดี  เพื่อยอมรับควำม

จ ำเป็นเป็นพิเศษของเด็กเหล่ำน้ัน รวมทั้งควำมจ ำเป็นเป็นพิเศษของเด็ก

เหล่ำน้ันในฐำนะพยำน 

  ข) กำรแจ้งให้เด็กผู้เป็นเหยื่อทรำบถึงสิทธิ บทบำทของตน และ

ขอบเขต ระยะเวลำและควำมคืบหน้ำของกระบวนกำรด ำเนินคดีและกำร

จัดกำรกับคดีของเด็กผู้เป็นเหยื่อเหล่ำน้ัน 

  ค) กำรอนุญำตให้ทัศนะ ควำมต้องกำร และควำมห่วงกังวลของ

เด็กผู้เป็นเหยื่อ  ได้รับกำรน ำเสนอ และได้รับกำรพิจำรณำในกระบวนกำร

ด ำเนินคดี  ซ่ึงผลประโยชน์ส่วนตัวของเด็กเหล่ำนั้นได้รับผลกระทบ 

ในลักษณะที่สอดคล้องกับระเบียบวิธีพิจำรณำคดีของกฎหมำยแห่งชำติ 

  ง) กำรจัดให้มีกำรบริกำรสนับสนุนตำมควำมเหมำะสมแก่เด็กผู้เป็นเหยื่อ 

ตลอดกระบวนกำรทำงกฎหมำย 
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  จ) กำรคุ้มครองตำมควำมเหมำะสมต่อควำมเป็นส่วนตัวและตัวตน

ของเด็กผู้เป็นเหยื่อและกำรด ำเนินมำตรกำรที่สอดคล้องกับกฎหมำยแห่งชำติ 

เพื่อหลีกเลี่ยงกำรแพร่กระจำยข้อสนเทศอย่ำงไม่เหมำะสมที่อำจน ำไปสู่กำร

ระบุตัวตนของเด็กผู้เป็นเหยื่อ 

  ฉ) กำรจัดให้มีควำมปลอดภัยส ำหรับเด็กผู้เป็นเหยื่อ ในกรณีที่

เหมำะสม รวมทั้งควำมปลอดภัยของครอบครัวและพยำนที่กระท ำกำรในนำม

ของเด็กผู้เป็นเหยื่อเหล่ำน้ันจำกกำรถูกข่มขู่และกำรแก้แค้น 

  ช) กำรหลีกเลี่ยงควำมล่ำช้ำโดยไม่จ ำเป็นในกำรจัดกำรกับคดีและ

ในกำรด ำเนินกำรตำมค ำสั่งหรือค ำพิพำกษำที่ให้มีกำรชดใช้ค่ำเสียหำยแก่เด็ก

ผู้เป็นเหยื่อ 

  2. รัฐภำคีทั้งหลำยจะต้องประกันว่ำ ควำมไม่ชัดเจนในเรื่องของอำยุ

ที่แท้จริงของเด็กผู้เป็นเหยื่อ จะไม่กีดกันกำรเริ่มต้นของกำรสืบสวนสอบสวน

ทำงอำญำ  รวมทั้งกำรสืบสวนสอบสวนที่มุ่งไปสู่กำรก ำหนดอำยุของผู้เป็น

เหยื่อด้วย 

  3. รัฐภำคีทั้งหลำยจะต้องประกันว่ำ ในกำรปฏิบัติตำมระบบควำม

ยุติธรรมทำงอำญำต่อเด็กผู้เป็นเหยื่อจำกควำมผิดที่ก ำหนดรำยละเอียดไว้ใน

พิธีสำรฉบับน้ี ผละประโยชน์สูงสุดของเด็กจะต้องเป็นข้อพิจำรณำเบื้องต้น

ก่อนสิ่งใด 
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  4. รัฐภำคีทั้งหลำยจะต้องด ำเนินมำตรกำร เพื่อประกันว่ำจะมีกำร

ฝึกอบรมที่เหมำะสม  โดยเฉพำะกำรฝึกอบรมทำงด้ำนกฎหมำยและด้ำน

จิตวิทยำแก่บุคคลผู้ที่ท ำงำนกับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจำกควำมผิดที่ห้ำมไว้ภำยใต้

พิธีสำรฉบับน้ี 

  5. รัฐภำคีทั้งหลำยจะต้องรับรองมำตรกำร ในกรณีที่เหมำะสม 

เพื่อคุ้มครองควำมปลอดภัยและบูรณภำพของบุคคลและ/หรือองค์กำรที่

เก่ียวข้องในกำรป้องกันและ/หรือคุ้มครองและฟื้นฟูผู้เป็นเหยื่อจำกควำมผิด

เช่นว่ำน้ัน 

  6. ไม่มีสิ่งใดในข้อน้ีจะได้รับกำรตีควำมให้เกิดผลกระทบหรือไม่

สอดคล้องกับสิทธิของผู้ต้องหำเพื่อให้ได้รับกำรพิจำรณำคดีอย่ำงยุติธรรมและ

เป็นกลำง 

ข้อ 9 

  1. รัฐภำคีทั้งหลำยจะต้องรับรองหรือสร้ำงเสริม ปฏิบัติและเผยแพร่

กฎหมำย มำตรกำรทำงกำรบริหำร นโยบำยและโครงกำรทำงสังคมเพื่อ

ป้องกันไม่ให้เกิดควำมผิดตำมที่กล่ำวถึงในพิธีสำรน้ี  จะต้องให้ควำมใส่ใจเป็น

พิเศษเพื่อคุ้มครองเด็กผู้ ซ่ึงอ่อนแอและล่อแหลมต่ออันตรำยอย่ำงยิ่งจำก

ควำมผิดเช่นว่ำน้ัน 
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  2. รัฐภำคีทั้งหลำยจะต้องส่งเสริมควำมตระหนักของสำธำรณชน

โดยรวม  รวมทั้งเด็กโดยผ่ำนข้อสนเทศด้วยวิธีกำรทั้งปวงที่ เหมำะสม 

กำรศึกษำและกำรฝึกอบรม เก่ียวกับมำตรกำรป้องกันและผลกระทบที่เป็น

อันตรำยของควำมผิดที่อ้ำงถึงในพิธีสำรน้ี ในกำรด ำเนินกำรเพื่อในบรรลุ

พันธกรณีภำยใต้ข้อบทน้ี  รัฐภำคีทั้งหลำยจะกระตุ้นส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม

ของชุมชน และโดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง เด็กและเด็กผู้เป็นเหยื่อในโครงกำรด้ำน

ข้อสนเทศ กำรศึกษำและกำรฝึกอบรมเช่นว่ำน้ัน รวมทั้งในระดับระหว่ำง

ประเทศด้วย 

  3. รัฐภำคีทั้งหลำยจะด ำเนินมำตรกำรทั้งปวงที่สำมำรถกระท ำได้

ด้วยควำมมุ่งหมำยในกำรประกันควำมช่วยเหลือที่เหมำะสมทั้งปวงแก่ผู้เป็น

เหยื่อจำกควำมผิดเช่นว่ำ รวมทั้งกำรกลับคืนสู่สังคมและกำรฟื้นฟูทำงร่ำงกำย

และจิตใจอย่ำงเต็มที่ของบุคคลเหล่ำน้ัน 

  4. รัฐภำคีทั้งหลำยจะประกันว่ำ เด็กทั้งปวงผู้เป็นเหยื่อจำกควำมผิด

ที่ได้ก ำหนดรำยละเอียดไว้ในพิธีสำรน้ี มีโอกำสที่จะใช้กระบวนกำรด ำเนินกำร

อย่ำงเพียงพอที่จะเรียกร้องให้มีกำรชดใช้ส ำหรับควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นจำกผู้

ที่ต้องรับผิดชอบตำมกฎหมำยโดยไม่กำรเลือกปฏิบัติ 

  5. รัฐภำคีทั้ งหลำยจะต้องด ำเ นินมำตรกำรที่ เหมำะสมที่ มี

จุดมุ่งหมำยในกำรห้ำมอย่ำงมีประสิทธิภำพ  ในกำรผลิต และแพร่กระจำย

วัสดุที่โฆษณำควำมผิดที่ได้ก ำหนดรำยละเอียดไว้ในพิธีสำรฉบับน้ี 
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ข้อ 10 

  1. รัฐภำคีทั้งหลำยจะต้องด ำเนินขั้นตอนทั้งปวงที่จ ำเป็นเพื่อสร้ำง
เสริมควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ โดยควำมตกลงพหุภำคี ระดับภูมิภำคและ
ทวิภำคี เพื่อกำรป้องกัน กำรติดตำม กำรสืบสวนสอบสวนกำรฟ้องร้อง
ด ำเนินคดีและกำรลงโทษบุคคลที่ต้องรับผิดชอบต่อกำรกระท ำที่เก่ียวข้องกับ
กำรค้ำเด็ก กำรค้ำประเวณีเด็ก  สื่อลำมกอนำจำรที่เก่ียวกับเด็ก และกำร
ท่องเที่ยวที่ใช้เด็กเพื่อกำรบริกำรทำงเพศ รัฐภำคีทั้งหลำยจะส่งเสริมควำม
ร่ วม มื อ แล ะปร ะส ำน ง ำน ร ะ ห ว่ ำ งป ร ะ เ ท ศ  ร ะห ว่ ำ งห น่ วย ง ำ น                  
องค์กรเอกชนในระดับประเทศและระหว่ำงประเทศและองค์กำรระหว่ำง
ประเทศด้วย 
  2. รัฐภำคีทั้งหลำยจะต้องส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศเพื่อ
ควำมช่วยเหลือเด็กผู้เป็นเหยื่อในกำรฟื้นฟูทั้งทำงร่ำงกำยและจิตใจ กำรคืนสู่
สังคมและกำรกลับคืนถิ่นอำศัย 
  3. รัฐภำคีทั้งหลำยจะต้องส่งเสริมกำรสร้ำงเสริมควำมร่วมมือ
ระหว่ำงประเทศ เพื่อจัดกำรแก้ไขสำเหตุรำกฐำน เช่น ควำมยำกจนและควำม
ด้อยพัฒนำ ที่มีส่วนก่อให้เกิดควำมอ่อนแอและล่อแหลมต่ออันตรำยของเด็ก
ต่อกำรค้ำเด็ก กำรค้ำประเวณีเด็ก สื่อลำมกที่เก่ียวกับเด็ก และกำรท่องเที่ยว
ที่ใช้เด็กเพื่อกำรบริกำรทำงเพศ 
  4. รัฐภำคีทั้งหลำยที่อยู่ในฐำนะที่จะกระท ำได้จะต้องจัดสรรควำม
ช่วยเหลือทำงกำรเงิน ทำงวิชำกำร หรือควำมช่วยเหลืออ่ืนที่ผ่ำนโครงกำรพหุ
ภำคี ภูมิภำค ทวิภำคี หรือโครงกำรอ่ืนที่มีอยู่แล้ว 
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ข้อ 11 

  ไม่มีสิ่งใดในพิธีสำรน้ีจะมีผลกระทบต่อข้อบทใดที่ชักน ำไปสู่กำร

บรรลุซ่ึงสิทธิของเด็กที่มำกกว่ำและที่อำจมีอยู่ใน 

  ก) กฎหมำยของรัฐภำคี 
  ข) กฎหมำยระหว่ำงประเทศที่มีผลใช้บังคับกับรัฐภำคีน้ัน 

ข้อ 12 

  1. รัฐภำคีแต่ละรัฐจะต้องเสนอรำยงำนต่อคณะกรรมกำรว่ำด้วย
สิทธิเด็กภำยในสองปีหลังจำกกำรมีผลใช้บังคับของพิธีสำรฉบับน้ีต่อรัฐภำคีน้ี  
โดยให้ข้อสนเทศที่ครบถ้วนว่ำด้วยมำตรกำรที่รัฐได้ด ำเนินกำร เพื่อปฏิบัติตำม
ข้อบทของพิธีสำรน้ี 
  2. ภำยหลังกำรเสนอรำยงำนที่ครบถ้วน รัฐภำคีแต่ละรัฐจะต้อง
รวบรวมไว้ในรำยงำนที่รัฐได้เสนอต่อคณะกรรมกำรว่ำด้วยสิทธิเด็ก ตำมข้อ 44 
ของอนุสัญญำฯ ซ่ึงข้อสนเทศเพิ่มเติมใด ๆ ที่เก่ียวกับกำรปฏิบัติตำมพิธีสำรน้ี 
รัฐภำคีอ่ืน ๆ ของพิธีสำรน้ีจะเสนอรำยงำนทุก ๆ 5 ปี 
  3. คณะกรรมกำรว่ำด้วยสิทธิเด็กอำจร้องขอข้อสนเทศเพิ่มเติมจำก
รัฐภำคีทั้งหลำยที่เก่ียวข้องกับกำรปฏิบัติตำมพิธีสำรน้ี 
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ข้อ 13 

  1. พิธีสำรฉบับน้ีเปิดให้มีกำรลงนำมโดยรัฐใดที่เป็นภำคีอนุสัญญำฯ 

หรือได้ลงนำมในอนุสัญญำฯ 

  2. พิ ธีสำรฉบับน้ีต้องได้รับกำรให้สัตยำบันและเปิดให้มีกำร

ภำคยำนุวัติโดยรัฐใด ๆ ที่เป็นภำคีของอนุสัญญำฯ หรือได้ลงนำมในอนุสัญญำฯ 

สัตยำบันสำรหรือภำคยำนุวัติสำรจะเก็บรักษำไว้กับเลขำธิกำรสหประชำชำติ 

ข้อ 14 

  1. พิ ธีสำรฉบับน้ีจะมีผลใช้บังคับสำมเดือนภำยหลังกำรมอบ
สัตยำบันสำรหรือภำคยำนุวัติสำรฉบับที่สิบ 
  2. ส ำหรับรัฐภำคีแต่ละรัฐที่ให้สัตยำบันหรือภำคยำนุวัติต่อพิธีสำร
ฉบับน้ีภำยหลังกำรมีผลใช้บังคับของพิธีสำร พิธีสำรฉบับน้ีจะมีผลใช้บังคับ
หน่ึงเดือนภำยหลังจำกวันที่มีกำรมอบสัตยำบันสำรหรือภำคยำนุวัติสำรของรัฐน้ัน 

ข้อ 15 

  1. รัฐภำคีใดอำจถอนตัวจำกพิธีสำรฉบับน้ีได้ในทุกเวลำ โดยกำร

แจ้งเป็นลำยลักษณ์อักษรไปยังเลขำธิกำรสหประชำชำติ ผู้ซึ่งจะต้องแจ้ง

ให้รัฐภำคีอื่น ๆ ของอนุสัญญำฯ และรัฐทั้งปวงที่ได้ลงนำมในอนุสัญญำฯ 

ทรำบภำยหลังจำกน้ัน กำรถอนตัวจะมีผลหน่ึงปีหลังจำกวันที่เลขำธิกำรฯ 

ได้รับกำรแจ้ง 
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  2. กำรถอนตัวเช่นว่ำน้ันจะไม่มีผลเป็นกำรปลดปล่อยรัฐภำคีจำก

พันธกรณีภำยใต้พิธีสำรฉบับน้ี ในกรณีที่มีกระท ำควำมผิดใดเกิดขึ้นก่อนวันที่

กำรถอนตัวจะมีผล ทั้งกำรถอนตัวเช่นว่ำน้ันจะไม่มีผลกระทบในทำงใดต่อกำร

พิจำรณำที่ ยั งคงด ำ เ นินอยู่ ใน เรื่ อง ใดที่อยู่ภ ำยใต้กำรพิจำรณำของ

คณะกรรมกำรว่ำด้วยสิทธิเด็กแล้ว ก่อนวันที่กำรถอนตัวจะมีผล  

ข้อ 16 

  1. รัฐภำคีใดอำจเสนอข้อแก้ไขและยื่นต่อเลขำธิกำรสหประชำชำติ 

จำกน้ันเลขำธิกำรฯ จะต้องส่งข้อแก้ไขที่เสนอมำแก่รัฐภำคีทั้งหลำยพร้อมกับ

ค ำร้องขอที่รัฐภำคี ระบุว่ำ รัฐภำคีนั้นเห็นชอบให้จัดกำรประชุมรัฐภำคี

เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรพิจำรณำและลงคะแนนเสียงต่อข้อเสนอน้ันหรือไม่ ใน

กรณีที่ภำยในสี่เดือนนับจำกวันที่ได้แจ้งข้อเสนอเช่นว่ำน้ัน มีรัฐภำคีจ ำนวน

อย่ำงน้อยที่สุดหน่ึงในสำมเห็นชอบกับกำรจัดประชุมเช่นว่ำน้ัน เลขำธิกำร

สหประชำชำติจะจัดให้มีกำรประชุมภำยใต้กำรอุปถัมภ์ของสหประชำชำติ 

ข้อแก้ไขใด ๆ ที่รับรองโดยรัฐภำคีส่วนใหญ่ที่เข้ำร่วมและลงคะแนนเสียงในที่

ประชุมจะต้องเสนอต่อสมัชชำสหประชำชำติเพื่อให้ควำมเห็นชอบ 

  2. ข้อแก้ไขที่ได้รับกำรรับรองตำมวรรคที่ 1 ของข้อน้ี จะมีผลบังคับ

ใช้เม่ือได้รับควำมเห็นชอบโดยสมัชชำสหประชำชำติ และได้รับกำรยอมรับ

ด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกจ ำนวนสองในสำมของรัฐภำคี 
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  3. เม่ือข้อแก้ไขมีผลบังคับใช้ ข้อแก้ไขน้ีจะมีผลผูกพันแก่รัฐภำคี

ทั้งหลำยที่ให้กำรยอมรับ รัฐภำคีอ่ืนจะยังคงผูกพันตำมข้อบทของพิธีสำรฉบับ

น้ีและข้อแก้ไขอ่ืน ๆ ก่อนหน้ำน้ัน ที่รัฐภำคีเหล่ำน้ันได้ยอมรับแล้ว 

ข้อ 17 

  1. พิธีสำรฉบับน้ี ซ่ึงตัวบทภำษำอำหรับ จีน อังกฤษ ฝรั่งเศส 

รัสเซีย และสเปนมีควำมถูกต้องเท่ำเทียมกัน จะเก็บรักษำไว้ ณ หอเก็บ

เอกสำรของสหประชำชำติ 

  2. เลขำธิกำรสหประชำชำติจะต้องจัดส่งส ำเนำรับรองถูกต้องของ

พิธีสำรฉบับน้ีให้แก่รัฐภำคีทั้งปวงของอนุสัญญำฯ และรัฐทั้งปวงที่ได้ลงนำมใน

อนุสัญญำฯ 

 

หมายเหตุ 

 ประเทศไทยเข้ำเป็นภำคีพิธีสำรเลือกรับของอนุสัญญำว่ำด้วยสิทธิ

เด็ก เรื่อง กำรขำยเด็ก กำรค้ำประเวณี และสื่อลำมกเก่ียวกับเด็ก (Optional 

Protocol to the CRC on the sale of children, child prostitution 

and child pornography) โดยกำรภำคยำนุวัติ เม่ือวันที่ 11 มกรำคม พ.ศ.

2549 และมีผลบังคับใช้กับประเทศไทยเม่ือวันที่ 11 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2549 
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พิธีสารเลอืกรับของอนุสญัญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 

เรื่อง ความเกีย่วพันของเด็กในความขดัแยง้กันด้วยอาวุธ 

  รัฐภำคีแห่งพิธีสำรฉบับน้ีได้รับกำรกระตุ้น โดยกำรสนับสนุนอย่ำง

ท่วมท้นต่ออนุสัญญำว่ำด้วยสิทธิเด็ก ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงควำมยึดม่ันที่มีอยู่

อย่ำงแพร่หลำยเพื่อมุ่งม่ันไปสู่กำรส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเด็ก 

  เน้นย้ ำว่ำ สิทธิของเด็กต้องกำรกำรคุ้มครองเป็นพิเศษ และ

เรียกร้องให้มีกำรปรับปรุงสถำนกำรณ์ของเด็กให้ดีขึ้นอย่ำงต่อเน่ือง โดย

ปรำศจำกกำรแบ่งแยก รวมทั้งพัฒนำกำรและกำรศึกษำของเด็กภำยใต้

สันติภำพและควำมม่ันคง 

  มีควำมเศร้ำสลดใจในเรื่องผลกกระทบที่ เป็นอันตรำยอย่ำง

แพร่หลำยจำกควำมขัดแย้งกันด้วยอำวุธ  ที่มีต่อเด็ก และผลที่เกิดตำมมำใน

ระยะยำวที่มีต่อสันติภำพ ควำมม่ันคงและกำรพัฒนำที่ถำวร 

  ประณำมกำรใช้เด็กเป็นเป้ำในสถำนกำรณ์ควำมขัดแย้งกันด้วย

อำวุธและกำรโจมตี โดยตรงต่อวัตถุ  ที่ได้รับกำรคุ้มครองภำยใต้กฎหมำย

ระหว่ำงประเทศ รวมทั้งสถำนที่ทั้งหลำยที่โดยทั่วไปมีเด็กอยู่เป็นจ ำนวนมำก 

เช่น โรงเรียนและโรงพยำบำล 

  รับทรำบกำรรับรองธรรมนูญกรุงโรมว่ำด้วยศำลอำญำระหว่ำง

ประเทศ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรที่ธรรมนูญน้ันให้อำชญำกรรมสงครำมรวมถึง
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กำรเกณฑ์ หรือกำรก ำหนดให้เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 15 ปี หรือกำรใช้เด็กเหล่ำน้ัน

ให้มีส่วนร่วมอย่ำงแข็งขันในกำรสู้รบในควำมขัดแย้งกันด้วยอำวุธทั้งระหว่ำง

ประเทศ และที่ไม่ใช่ระหว่ำงประเทศด้วย 

  จึงพิจำรณำว่ำ เพื่อสร้ำงเสริมกำรปฏิบัติตำมสิทธิที่ได้ยอมรับใน

อนุสัญญำว่ำด้วยสิทธิเด็กต่อไป  มีควำมจ ำเป็นที่จะต้องเพิ่มกำรคุ้มครองเด็ก

จำกกำรเข้ำไปเก่ียวพันในควำมขัดแย้งกันด้วยอำวุธ 

  รับทรำบว่ำ ข้อ 1 ของอนุสัญญำว่ำด้วยสิทธิเด็กระบุว่ำ เพื่อควำม

มุ่งประสงค์ของอนุสัญญำน้ันเด็กหมำยถึง มนุษย์ทุกคนที่อำยุต่ ำกว่ำ 18 ปี 

เว้นแต่จะบรรลุนิติภำวะก่อนหน้ำน้ันตำมกฎหมำยที่ใช้บังคับแก่เด็กน้ัน 

  เชื่อว่ำ พิธีสำรเลือกรับของอนุสัญญำที่เพิ่มอำยุของบุคคลที่อำจ

ได้รับกำรคัดเลือกเข้ำสู่กองทัพและ กำรเข้ำมีส่วนร่วมในกำรสู้รบจะมีส่วน

ช่วยอย่ำงมีประสิทธิภำพที่จะปฏิบัติตำมหลักกำรที่ผลประโยชน์สูงสุดของเด็ก

เป็นข้อพิจำรณำก่อนสิ่งอ่ืนในทุกกำรกระท ำที่เก่ียวข้องกับเด็ก 

  รับทรำบว่ำ กำรประชุมระหว่ำงประเทศของกำชำดสำกลและสภำ

ซีกวงเดือนแดงครั้งที่  26 เ ม่ือเดือนธันวำคม ค.ศ. 1995 เสนอแนะว่ำ 

นอกเหนือจำกสิ่งอ่ืน ให้คู่กรณีในควำมขัดแย้งด ำเนินกำรทุกขั้นตอนที่เป็นไป

ได้เพื่อให้ม่ันใจว่ำ เด็กที่อำยุต่ ำกว่ำ 18 ปี จะไม่มีส่วนเก่ียวข้องในกำรสู้รบ 
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  แสดงควำมยินดีต่อกำรรับรองโดยเอกฉันท์ ซ่ึงอนุสัญญำองค์กำร

แรงงำนระหว่ำงประเทศเลขที่ 182 ว่ำด้วยกำรห้ำมและกำรกระท ำโดยทันที 

เพื่อขจัดรูปแบบที่เลวร้ำยที่สุดของแรงงำนเด็ก เม่ือเดือนมิถุนำยน ค.ศ. 1999 

ซ่ึงนอกเหนือจำกสิ่งอ่ืน ยังห้ำมกำรคัดเลือกโดยกำรใช้ก ำลังหรือกำรบังคับ

เพื่อกำรใช้เด็กในควำมขัดแย้งกันด้วยอำวุธ 

  ประณำมด้วยควำมวิตกห่วงใยอย่ำงที่สุดต่อกำรคัดเลือก กำร

ฝึกอบรมและกำรใช้เด็ก ทั้งภำยในและข้ำมเขตแดนประเทศในกำรสู้รบ โดย

กลุ่มกองก ำลังติดอำวุธที่ไม่ใช่กองทัพของรัฐรับว่ำเป็นควำมรับผิดชอบของ

บุคคลเหล่ำน้ันผู้ซ่ึงคัดเลือก ฝึกอบรมและใช้เด็กเพื่อกำรน้ี 

  ระลึกว่ำ เป็นพันธกรณีของแต่ละฝ่ำยในควำมขัดแย้งกันด้วยอำวุธที่

จะปฏิบัติตำมบทบัญญัติของกฎหมำยระหว่ำงประเทศว่ำด้วยมนุษยธรรม 

  เน้นว่ำ พิ ธีสำรฉบับน้ีไม่มีผลกระทบต่อควำมมุ่งประสงค์และ

หลักกำรที่อยู่ในกฎบัตรของสหประชำชำติ รวมทั้งข้อที่ 51 และบรรทัดฐำนที่

เก่ียวข้องของกฎหมำยด้ำนมนุษยธรรม 

  ค ำนึงถึงว่ำ สภำวะของสันติภำพและควำมม่ันคงบนพื้นฐำนของ

ควำมเคำรพอย่ำงเต็มที่ต่อควำมมุ่งประสงค์และหลักกำรที่อยู่ในกฎบัตรน้ัน 

และกำรให้ควำมยอมรับต่อตรำสำรทำงด้ำนสิทธิมนุษยชนที่ใช้บังคับอยู่ เป็น

สิ่งที่จ ำเป็นอย่ำงยิ่งยวดต่อกำรคุ้มครองเด็กอย่ำงเต็ มที่ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง

ในช่วงระหว่ำงควำมขัดแย้งกันด้วยอำวุธและกำรยึดครองของต่ำงชำติ 
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  ยอมรับ ควำมจ ำเป็นเป็นพิเศษของเด็กเหล่ำน้ัน ผู้ ซ่ึงอยู่ในภำวะ

อ่อนแอและล่อแหลมเป็นอย่ำงยิ่ง      ต่อกำรถูกคัดเลือกหรือถูกใช้ในกำรสู้

รบที่ขัดกับพิธีสำรฉบับน้ี เน่ืองมำจำกสถำนะทำงเศรษฐกิจหรือสังคม หรือ

เพศของเด็กเหล่ำน้ัน 

  ค ำนึงถึง ควำมจ ำเป็นที่จะต้องพิจำรณำในเรื่องสำเหตุพื้นฐำนทำง

เศรษฐกิจ สังคม และกำรเมืองของควำมเก่ียวพันของเด็กในควำมขัดแย้งกัน

ด้วยอำวุธ 

  เชื่อม่ัน ในควำมจ ำเป็นที่จะต้องสร้ำงเสริมควำมร่วมมือระหว่ำง

ประเทศในกำรปฏิบัติตำมพิธีสำร  ฉบับน้ี ร่วมทั้งกำรฟื้นฟูสมรรถภำพทำง

ร่ำงกำยและจิตใจ และบูรณำกำรทำงสังคมของเด็กที่เป็นเหยื่อของควำม

ขัดแย้งด้วยอำวุธ 

  กระตุ้นให้เกิดกำรมีส่วนร่วมของประชำคม และโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเด็ก 

และเด็กที่เป็นเหยื่อในกำรเผยแพร่โครงกำรข้อสนเทศและด้ำนกำรศึกษำที่

เก่ียวกับกำรปฏิบัติตำมพิธีสำรน้ี 

ได้ตกลงกันดังน้ี 
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ข้อ 1 

  รัฐภำคีทั้งหลำยจะด ำเนินมำตรกำรที่สำมำรถกระท ำได้ทั้งปวงเพื่อ

ประกันว่ำ สมำชิกของกองทัพของตน ซ่ึงอำยุไม่ถึง 18 ปี จะไม่มีส่วนร่วม

โดยตรงในกำรสู้รบ 

ข้อ 2 

  รัฐภำคีทั้งหลำยจะประกันว่ำ บุคคลที่อำยุไม่ถึง 18 ปี จะไม่ถูก

คัดเลือกโดยกำรบังคับให้เข้ำร่วมในกองทัพของตน 

ข้อ 3 

  1. รัฐภำคีทั้งหลำยจะเพิ่มเกณฑ์อำยุขั้นต่ ำ ส ำหรับกำรคัดเลือก

บุคคลโดยสมัครใจเพื่อเข้ำร่วมในกองทัพแห่งชำติของตนจำกที่ก ำหนดไว้ใน

ข้อ 38 วรรค 3 ของอนุสัญญำว่ำด้วยสิทธิเด็ก โดยค ำนึงถึงหลักกำรที่อยู่ในข้อ

น้ัน และโดยยอมรับว่ำ ภำยใต้อนุสัญญำฯ  บุคคลอำยุต่ ำกว่ำ 18 ปี จะได้รับ

กำรคุ้มครองเป็นพิเศษ 

  2. รัฐภำคีแต่ละรัฐจะมอบค ำประกำศที่มีลักษณะผูกพันเม่ือให้

สัตยำบันหรือภำคยำนุวัติต่อพิธีสำรฉบับน้ี  ซ่ึงก ำหนดอำยุขั้นต่ ำที่รัฐน้ันจะ

อนุญำตให้บุคคลรับกำรคัดเลือกโดยสมัครใจเข้ำร่วมกองทัพแห่งชำติของตน  

และค ำอธิบำยของกำรพิทักษ์ควำมปลอดภัยที่รัฐได้รับรองเพื่อประกันว่ำกำร

คัดเลือกเช่นว่ำน้ัน  ไม่ได้เป็นกำรใช้ก ำลังบังคับ หรือเป็นกำรบีบคั้น 
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  3. รัฐภำคีทั้งหลำยที่อนุญำตให้มีกำรคัดเลือกเข้ำร่วมกองทัพ

แห่งชำติของตนโดยสมัครใจด้วยเกณฑ์อำยุต่ ำกว่ำ 18 ปี  จะคงไว้ซ่ึงกำร

พิทักษ์ควำมปลอดภัยเพื่อประกันว่ำอย่ำงน้อยที่สุด 

 ก) กำรคัดเลือกเช่นว่ำน้ันเป็นไปด้วยควำมสมัครใจอย่ำงแท้จริง 

  ข) กำรคัดเลือกเช่นว่ำน้ัน  ด ำเนินไปด้วยควำมยินยอมของบิดำ 

มำรดำของบุคคลดังกล่ำว หรือของผู้ปกครองตำมกฎหมำย  ซ่ึงได้รับกำรแจ้ง

ข้อมูลแล้ว 

  ค) บุคคลผู้น้ันได้รับแจ้งข้อมูลอย่ำงเต็มที่ถึงภำระหน้ำที่ที่เก่ียวข้อง

ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ทำงทหำรเช่นว่ำน้ัน 

  ง) บุคคลผู้น้ันให้ข้อพิสูจน์ที่เชื่อถือได้เก่ียวกับอำยุก่อนที่จะได้รับให้

เข้ำปฏิบัติหน้ำที่ทำงทหำรของชำติ 

  4. รัฐภำคีแต่ละรัฐอำจสร้ำงเสริมค ำประกำศของตนในเวลำใด ๆ 

โดยกำรแจ้งให้มีผลดังกล่ำวต่อเลขำธิกำรสหประชำชำติ  ผู้ซ่ึงจะต้องแจ้งให้รัฐ

ภำคีทั้งปวงทรำบ กำรแจ้งเช่นว่ำให้มีผลในวันที่เลขำธิกำรสหประชำชำติได้รับ

กำรแจ้งน้ัน 

  5. ข้อก ำหนดที่จะเพิ่มอำยุตำมวรรคที่ 1 ของข้อน้ีไม่ใช้บังคับกับ

โรงเรียนที่ด ำเนินกำรโดย หรือ อยู่ภำยใต้กำรควบคุมของกองทัพของรัฐภำคี

ทั้งหลำย  เพื่อให้เป็นไปตำมข้อ 28 และ 29 ของอนุสัญญำว่ำด้วยสิทธิเด็ก 
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ข้อ 4 

  1. กลุ่มกองก ำลังติดอำวุธที่ไม่ใช่กองทัพของรัฐไม่ควรคัดเลือกหรือ

ใช้บุคคลที่อำยุต่ ำกว่ำ 18 ปี ในกำรสู้รบไม่ว่ำภำยใต้สภำวกำรณ์ใด ๆ 

  2. รัฐภำคีทั้งหลำยจะต้องด ำเนินมำตรกำรทั้งปวงที่สำมำรถกระท ำได้ 

เพื่อป้องกันกำรคัดเลือกและกำรใช้เช่นว่ำน้ัน รวมทั้งกำรรับรองมำตรกำรทำง

กฎหมำยที่จ ำเป็นที่จะห้ำมและก ำหนดให้กำรกระท ำเช่นว่ำเป็นควำมผิดอำญำ 

  3. กำรบังคับใช้ข้อน้ีจะไม่กระทบต่อสถำนะทำงกฎหมำยของฝ่ำยใด

ในควำมขัดแย้งกันด้วยอำวุธ 

ข้อ 5 

  ไม่มีสิ่งใดในพิธีสำรฉบับน้ีที่จะได้รับกำรพิจำรณำตีควำมเป็นกำร

ห้ำมใช้ข้อบทในกฎหมำยของรัฐภำคีหรือในตรำสำรระหว่ำงประเทศ และ

กฎหมำยระหว่ำงประเทศว่ำด้วยมนุษยธรรมที่เอ้ือต่อกำรบรรลุซ่ึงสิทธิเด็กที่มำกกว่ำ 

ข้อ 6 

  1. รัฐภำคีแต่ละรัฐจะด ำเนินมำตรกำรทั้งปวงที่จ ำเป็นทำงกฎหมำย 

ทำงกำรบริหำรและมำตรกำรอ่ืน ๆ เพื่อประกันกำรปฏิบัติตำมและกำรใช้

บังคับที่มีประสิทธิภำพของข้อบทของพิธีสำรน้ีภำยในขอบเขตอ ำนำจของตน 
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  2. รัฐภำคีทั้งหลำยจะด ำเนินกำรที่จะท ำให้หลักกำรและข้อบทของ

พิธีสำรน้ีเป็นที่รับทรำบโดยกว้ำงขวำงและได้รับกำรส่งเสริมโดยวิ ธีกำรที่

เหมำะสมแก่ผู้ใหญ่และเด็กเช่นเดียวกัน 

  3. รัฐภำคีทั้งหลำยจะด ำเนินมำตรกำรทั้งปวงที่สำมำรถจะกระท ำได้

เพื่อประกันว่ำ บุคคลภำยใต้เขตอ ำนำจของตนซ่ึงได้รับกำรคัดเลือกหรือถูกใช้

ในกำรสู้รบที่ขัดกับพิธีสำรฉบับน้ี จะได้รับกำรสลำยก ำลังไปหรือมิฉะน้ันจะ

ได้รับกำรปลดประจ ำกำร  ในกรณีจ ำเป็น รัฐภำคีทั้งหลำยจะให้ควำม

ช่วยเหลือทั้งปวงที่เหมำะสมแก่บุคคลเช่นว่ำน้ัน ส ำหรับกำรฟื้นฟูทำงร่ำงกำย

และจิตใจและกำรกลับคืนสู่สังคมของบุคคลเหล่ำน้ัน 

ข้อ 7 

  1. รัฐภำคีทั้งหลำยจะร่วมมือในกำรปฏิบัติตำมพิธีสำรฉบับน้ี  

รวมทั้งในกำรป้องกันกิจกรรมใด ๆ ที่ขัดต่อพิธีสำร และร่วมมือในกำรฟื้นฟู

และกำรกลับคืนสู่สังคมของบุคคลซ่ึงเป็นเหยื่อของกำรกระท ำที่ขัดต่อพิธีสำร 

รวมทั้งโดยผ่ำนควำมร่วมมือด้ำนวิชำกำรและควำมช่วยเหลือทำงด้ำนกำรเงิน 

ควำมช่วยเหลือและควำมร่วมมือเช่นว่ำน้ันจะด ำเนินกำรโดยกำรหำรือกับรัฐ

ภำคีทั้งหลำยที่มีส่วนเก่ียวข้องและองค์กำรระหว่ำงประเทศที่เก่ียวข้อง 

  2. รัฐภำคีทั้งหลำยที่อยู่ในฐำนะที่จะด ำเนินกำรดังกล่ำว จะต้องให้

ควำมช่วยเหลือเช่นว่ำน้ันโดยผ่ำนโครงกำรที่มีอยู่ในระดับพหุภำคี ทวิภำคี 
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หรือโครงกำรอื่น ๆ หรือนอกเหนือจำกสิ่ง อื่นโดยผ่ำนกองทุนบริจำค  

โดยสมัครใจที่จัดตั้งขึ้นตำมกฎของสมัชชำสหประชำชำติ 

ข้อ 8 

  1. รัฐภำคีแต่ละรัฐจะต้องเสนอรำยงำนต่อคณะกรรมกำรว่ำด้วย

สิทธิเด็กภำยในสองปีหลังจำกกำรมีผลใช้บังคับของพิธีสำรฉบับน้ีต่อรัฐภำคีน้ัน 

โดยให้ข้อสนเทศที่ครบถ้วนว่ำด้วยมำตรกำรที่รัฐได้ด ำเนินกำรเพื่อปฏิบัติตำม

ข้อบทของพิธีสำร รวมทั้งมำตรกำรที่ด ำเนินกำรเพื่อปฏิบัติตำมข้อบทว่ำด้วย

กำรมีส่วนร่วมและกำรคัดเลือก 

  2. ภำยหลังกำรเสนอรำยงำนที่ครบถ้วน รัฐภำคีแต่ละรัฐจะรวบรวม

ไว้ในรำยงำนที่ร ัฐได้เสนอต่อคณะกรรมกำรว่ำด้วยสิทธิเด็กตำมข้อ 44  

ของอนุสัญญำฯ ซ่ึงข้อสนเทศเพิ่มเติมใด ๆ ที่เก่ียวกับกำรปฏิบัติตำมพิธีสำร 

รัฐภำคีอ่ืน ๆ ของพิธีสำรจะเสนอรำยงำนทุก ๆ ห้ำปี 

  3. คณะกรรมกำรว่ำด้วยสิทธิเด็กอำจร้องขอข้อสนเทศเพิ่มเติมจำก

รัฐภำคีทั้งหลำยที่เก่ียวข้องกับกำรปฏิบัติตำมพิธีสำรน้ี 
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ข้อ 9 

  1. พิธีสำรน้ีเปิดให้มีกำรลงนำมโดยรัฐใด ที่เป็นภำคีอนุสัญญำฯ 

หรือได้ลงนำมในอนุสัญญำฯ 

  2. พิ ธีสำรฉบับน้ีต้องได้รับกำรให้สัตยำบันและเปิดให้มีกำร

ภำคยำนุวัติโดยรัฐใด ๆ สัตยำบันสำรหรือภำคยำนุวัติสำรจะเก็บรักษำไว้กับ

เลขำธิกำรสหประชำชำติ 

  3. เลขำธิกำรสหประชำชำติในฐำนะผู้เก็บรักษำสนธิสัญญำและพิธีสำร 

จะต้องแจ้งตรำสำรของค ำประกำศตำมข้อ 3 แต่ละฉบับให้รัฐภำคีทั้งปวงของ

อนุสัญญำฯ และรัฐทั้งปวงที่ได้ลงนำมอนุสัญญำฯ ทรำบ 

ข้อ 10 

  1. พิ ธีสำรฉบับน้ีจะมีผลใช้บังคับสำมเดือนภำยหลังกำรมอบ

สัตยำบันสำรหรือภำคยำนุวัติสำรฉบับที่สิบ 

  2. ส ำหรับรัฐภำคีแต่ละรัฐที่ให้สัตยำบันหรือภำคยำนุวัติต่อพิธีสำร

ฉบับน้ีภำยหลังกำรมีผลใช้บังคับของพิธีสำร พิธีสำรน้ีจะมีผลใช้บังคับหน่ึง

เดือนหลังจำกวันที่มอบสัตยำบันสำรหรือภำคยำนุวัติสำรของรัฐน้ัน 
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ข้อ 11 

  1. รัฐภำคีใดอำจถอนตัวจำกพิธีสำรน้ีได้ในทุกเวลำโดยกำรแจ้งเป็น

ลำยลักษณ์อักษรไปยังเลขำธิกำรสหประชำชำติ ผู้ซ่ึงจะต้องแจ้งให้รัฐภำคีอ่ืน ๆ 

ของอนุสัญญำฯ และรัฐทั้งปวงที่ได้ลงนำม ในอนุสัญญำฯ ทรำบภำยหลัง

จำกน้ัน กำรถอนตัวจะมีผลหน่ึงปีหลังจำกวันที่เลขำธิกำรฯ ได้รับกำรแจ้ง 

อย่ำงไรก็ตำม หำกภำยในเวลำที่จะพ้นก ำหนดหน่ึงปีน้ัน รัฐภำคีที่ถอนตัวน้ัน

ได้เข้ำร่วมในควำมขัดแย้งกันด้วยอำวุธ  กำรถอนตัวจะไม่มีผลก่อนกำรสิ้นสุด

ของควำมขัดแย้งกันด้วยอำวุธน้ัน 

  2. กำรถอนตัวเช่นว่ำน้ันจะไม่มีผลเป็นกำรปลดปล่อยรัฐภำคีจำก

พันธกรณีภำยใต้พิธีสำรฉบับน้ี  ในกรณีที่มีกำรกระท ำใด ๆ เกิดขึ้นก่อนวันที่

กำรถอนตัวจะมีผล  ทั้งกำรถอนตัวเช่นว่ำจะไม่มีผลกระทบในทำงใดต่อกำร

พิจำรณำที่ ยั งคงด ำ เ นินอยู่ ใน เรื่ อง ใดที่อยู่ภ ำยใต้กำรพิจำรณำของ

คณะกรรมกำรว่ำด้วยสิทธิเด็กแล้วก่อนวันที่กำรถอนตัวจะมีผล 

ข้อ 12 

  1. รัฐภำคีใดอำจเสนอข้อแก้ไข และยื่นต่อเลขำธิกำรสหประชำชำติ  

จำกน้ันเลขำธิกำรฯ จะต้องส่งข้อแก้ไขที่เสนอมำแก่รัฐภำคีทั้งหลำย พร้อมกับ

ค ำร้องขอที่ให้รัฐภำคีระบุว่ำ รัฐภำคีน้ันเห็นชอบให้จัดกำรประชุมของรัฐภำคี

เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรพิจำรณำและลงคะแนนเสียงต่อข้อเสนอน้ันหรือไม่  

ในกรณีที่ภำยในสี่เดือนนับจำกวันที่ได้แจ้งข้อเสนอเช่นว่ำน้ัน  มีรัฐภำคี
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จ ำนวนอย่ำงน้อยที่สุดหน่ึงในสำมเห็นชอบกับกำรจัดประชุมเช่นว่ำน้ัน  

เลขำธิกำรสหประชำชำติจะจัดให้มีกำรประชุมภำยใต้กำรอุปถัมภ์ของ

สหประชำชำติ  ข้อแก้ไขใด ๆ ที่รับรองโดยรัฐภำคีส่วนใหญ่ที่เข้ำร่วมและ

ลงคะแนนเสียงในที่ประชุมจะต้องเสนอต่อสมัชชำสหประชำชำติเพื่อให้ควำม

เห็นชอบ 

  2. ข้อแก้ไขที่ได้รับกำรรับรองตำมวรรคที่ 1 ของข้อน้ี  จะมีผล

บังคับใช้เม่ือได้รับควำมเห็นชอบโดยสมัชชำสหประชำชำติและได้รับกำร

ยอมรับด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกจ ำนวนสองในสำมของรัฐภำคี 

  3. เม่ือข้อแก้ไขมีผลบังคับใช้  ข้อแก้ไขน้ีจะมีผลผูกพันแก่รัฐภำคี

ทั้งหลำยที่ให้กำรยอมรับ  รัฐภำคีอ่ืนจะยังคงผูกพันตำมข้อบทของพิธีสำร

ฉบับน้ีและข้อแก้ไขอ่ืน ๆ ก่อนหน้ำน้ันที่รัฐภำคีเหล่ำน้ันได้ยอมรับแล้ว 

ข้อ 13 

  1. พิธีสำรฉบับน้ี ซ่ึงตัวบทภำษำอำหรับ จีน อังกฤษ ฝรั่งเศส 

รัสเซีย และสเปนมีควำมถูกต้องเท่ำเทียมกัน  จะเก็บรักษำไว้ ณ หอเก็บ

เอกสำรของสหประชำชำติ 

  2. เลขำธิกำรสหประชำชำติจะจัดส่งส ำเนำรับรองถูกต้องของพิธี

สำรฉบับน้ีให้แก่รัฐภำคีทั้งปวงของอนุสัญญำฯ และรัฐทั้งปวงที่ได้ลงนำมใน

อนุสัญญำฯ 
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หมายเหตุ 

  ประเทศไทยเข้ำเป็นภำคีพิธีสำรเลือกรับของอนุสัญญำว่ำด้วยสิทธิ

เด็ก เรื่องควำมเก่ียวพันของเด็กในควำมขัดแย้งกันด้วยก ำลังอำวุธ (Optional 

Protocol to the CRC on the involvement of children in armed 

conflicts) โดยกำรภำคยำนุวัติ เม่ือวันที่ 27 กุมภำพันธ์ พ.ศ.2549 และมีผล

บังคับใช้กับประเทศไทยเม่ือวันที่ 27 มีนำคม พ.ศ. 2549 

  ประเทศไทยมีค ำแถลงตีควำมข้อ 3 วรรค 2 สรุปว่ำ กำรปฏิบัติ

หน้ำที่กำรทหำรเป็นหน้ำที่อันพึงปฏิบัติตำมกฎหมำย ชำยไทยเม่ืออำยุย่ำง 18 ปี 

มีหน้ำต้องแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหำรกองเกิน ซ่ึงอำจถูกเรียกให้ปฏิบั ติ

รำชกำรทหำรในกองได้ยำมประเทศมีสงครำมหรือประสบภำวะวิกฤต 

กำรคัดเลือกบุคคลเข้ำสู่โรงเรียนทหำรเหล่ำต่ำง ๆ ตั้งอยู่บนพื้นฐำนของควำม

สมัครใจ กำรผ่ำนกำรสอบคัดเลือก และต้องได้รับควำมยินยอมจำกผู้ปกครอง 

นักเรียนมัธยมศึกษำตอนปลำยทั้งชำยและหญิง สำมำรถเข้ำรับกำรฝึกวิชำ

ทหำรได้โดยต้องได้รับควำมยินยอมจำกผู้ปกครอง และกำรจัดตั้งกองก ำลังอ่ืน

ใดที่ไม่ได้จัดตั้งขึ้นโดยรัฐ เป็นข้อห้ำมตำมกฎหมำย โดยไม่มีข้อยกเว้นในเรื่อง

อำยุของผู้เข้ำร่วมแต่อย่ำงใด 
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ข้อมลูอ้างองิและแหลง่ค้นคว้าเพิ่มเติม 

1. ข้อมูลเอกสำรต้นฉบับ 

  1.1 อนุสัญญำว่ำด้วยสิทธิเด็ก ซ่ึงจัดท ำไว้ในภำษำอำหรับ จีน 

อังกฤษ ฝรั่งเศส รัสเซีย และสเปน สำมำรถเข้ำถึงได้ที่  

http://treaties.un.org/doc/publication/UNTS/Volume%201577/v1577.pdf 

  1.2 พิธีสำรเลือกรับของอนุสัญญำว่ำด้วยสิทธิเด็ก เรื่อง กำรค้ำเด็ก 

กำรค้ำประเวณี และสื่อลำมกที่เก่ียวกับเด็ก เข้ำถึงได้ที่ 

http://treaties.un.org/doc/publication/UNTS/Volume%202171/v2171.pdf 

  1.3 พิธีสำรเลือกรับของอนุสัญญำว่ำด้วยสิทธิเด็ก เรื่อง ควำม

เก่ียวพันของเด็กในควำมขัดแย้งกันด้วยอำวุธ เข้ำถึงได้ที่ 

http://treaties.un.org/doc/publication/UNTS/Volume%202173/v2173.pdf 

2. ข้อมูลรำยละเอียดของประเทศที่ลงสัตยำบัน และ ภำคยำนุวัตร รวมถึง

ถ้อยค ำสงวนของแต่ละประเทศ ณ ปัจจุบัน 

 2.1 อนุสัญญำว่ำด้วยสิทธิเด็ก เข้ำถึงได้ที่

http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_

no=IV-11&chapter=4&lang=en 

  2.2 พิธีสำรเลือกรับของอนุสัญญำว่ำด้วยสิทธิเด็ก เรื่อง กำรค้ำเด็ก 

กำรค้ำประเวณี และสื่อลำมกที่เก่ียวกับเด็ก เข้ำถึงได้ที่ 

http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=

IV-11-c&chapter=4&lang=en 
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  2.3 พิธีสำรเลือกรับของอนุสัญญำว่ำด้วยสิทธิเด็ก เรื่อง ควำม

เก่ียวพันของเด็กในควำมขัดแย้งกันด้วยอำวุธ เข้ำถึงได้ที่ 

http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=

IV-11-b&chapter=4&lang=en 

3. ข้อควำมที่ปรำกฏในหนังสือเล่มน้ี ใช้ต้นฉบับภำคภำษำไทยที่กระทรวงกำร

ต่ำงประเทศและกระทรวงพัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์จัดท ำและเผยแพร ่

  3.1 อนุสัญญำว่ำด้วยสิทธิเด็ก เข้ำถึงได้ที่ 

http://www.mfa.go.th/humanrights/images/stories/crct.pdf 

  3.2 พิธีสำรเลือกรับของอนุสัญญำว่ำด้วยสิทธิเด็ก เรื่อง กำรค้ำเด็ก 

กำรค้ำประเวณี และสื่อลำมกที่เก่ียวกับเด็ก เข้ำถึงได้ที่ 

www.opp.go.th/fileupload/news/fileup/data_2_10_49_1_1173493101.doc 

  3.3 พิธีสำรเลือกรับของอนุสัญญำว่ำด้วยสิทธิเด็ก เรื่อง ควำม

เก่ียวพันของเด็กในควำมขัดแย้งกันด้วยอำวุธ เข้ำถึงได้ที่ 

www.opp.go.th/fileupload/news/fileup/data_2_10_49_3_1173492941.doc 

4. ข้อมูลตรำสำรระหว่ำงประเทศด้ำนสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภำคี 

สำมำรถเข้ำถึงได้ที่ 

http://www.mfa.go.th/humanrights/human-rights-conventions  

 

 


