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โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้เร่ืองสิทธิเด็กเร่ืองพธิีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธเิดก็ 

 เร่ือง ความเกีย่วพนัของเด็กในความขัดแย้งกนัด้วยก าลงัอาวุธ 

 “Optional Protocol on the Involvement of Children in Armed Conflict”วนัที 22 พฤศจกิายน 2558 ณ 

Deep South Watch  

หลกัการและเหตุผล 

ในวนัสิทธิเด็กสากลทัว่โลกจะมีการจดักิจกรรมกนัอยา่งหลากหลายในเพ่ือฉลองกนัในหลายพ้ืนท่ี รวมทั้ง

ในประเทศไทยและในปีน้ีมีการจดังานวนัสิทธิเด็กในพ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดนใตด้ว้ยเม่ือวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 

2558    เด็กในจงัหวดัชายแดนใต้ก็เหมือนกบัเด็กในอีกหลายๆพ้ืนท่ีในโลกท่ียงัคงเผชิญกบัการสู้รบทาง

อาวุธอยู่ในพ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดนใต ้ ปีน้ีพ.ศ. 2558 ปัญหาการแบ่งแยกดินแดนในจงัหวดัชายแดนใตก้  าลงั

ยา่งเขา้สู่ปีท่ี 12 

นบัตั้งแต่ในเดือนมกราคม ปีพ.ศ. 2547 กลุ่มติดอาวุธไดโ้จมตีเจา้หนา้ท่ีความมัน่คงและเจา้หนา้ท่ีรัฐท่ีเป็นพล

เรือน ประชาชนชาวพุทธ และชาวมุสลิมในทอ้งถ่ินท่ีสงสัยว่าให้ความร่วมมือกบัเจา้หน้าท่ีรัฐ  จากความ

ขดัแยง้น้ีจนถึงปัจจุบนัมีผูเ้สียชีวิตไปมากกว่า 6,100 คน และบาดเจ็บอีกกว่า 11,000 คน โดยส่วนใหญ่เป็น

พลเรือนซ่ึงรวมไปถึงผูห้ญิงและเด็ก เด็กๆ ตกเป็นเหยือ่ของความรุนแรงอ่ืนๆ อีกมากมาย กว่า 10 ปีท่ีความ

ตึงเครียดทางชาติพนัธุ์ วฒันธรรม และศาสนาระหว่างชาวมลายูมุสลิมซ่ึงเป็นคนกลุ่มใหญ่ในพ้ืนท่ีกบัรัฐ

ไทยไดฝั้งรากลึกมานานนบัศตวรรษประทุเป็นความรุนแรงทางอาวุธ   ความรุนแรงน้ีไม่เพียงแต่ไม่ไดทุ้เลา

เบาบางลงแต่ดูเหมือนกลบัทวีความรุนแรงมากข้ึน 

ในขณะเดียวกันรัฐบาลไทยก็เป็นรัฐภาคีในพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาสิทธิเด็กว่าด้วยเร่ืองเด็กใน

สถานการณ์ความขดัแยง้ หรือท่ีเรียกว่า the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child 

on the involvement of children in armed conflict (OPAC) พิธีสารฯต้องการให้รัฐคุ้มครองไม่ให้เด็กใน

สถานการณ์ความขดัแยง้ตกอยู่ในอนัตรายใดใด รวมทั้งสร้างมาตรการป้องกนัทั้งทางนโยบายและกฎหมาย

ให้สอดคลอ้งกบักรอบกฎหมายสิทธิมนุษยธรรมระหว่างประเทศและกฎหมายสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะ

อยา่งยิง่อนุสญัญาสิทธิเด็ก  ความลม้เหลวท่ีจะปกป้องเด็กจากความรุนแรงและการละเมิดสิทธิมนุษยชนใน

สถานการณ์ความขดัแยง้ทางอาวุธไม่ใช่แค่เพียงการไม่ปฏิบติัตามพนัธกรณีในทางกฎหมายระหว่างประเทศ 

แต่เป็นการทอดท้ิงใหเ้ด็กในจงัหวดัชายแดนใตต้กอยูใ่นภาวะความเส่ียงโดยล าพงั 
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ปัจจุบนัยงัไม่มีการตรวจสอบเร่ืองน้ีอยา่งจริงจงัว่ามีการใชเ้ด็กในการเขา้ร่วมปฏิบติัการกบักลุ่มติดอาวุธมาก

น้อยเพียงใด รัฐบาลปฏิเสธว่าไม่มีการใช้ทหารเด็กทั้งในส่วนท่ีเก่ียวกับรัฐและกองก าลงัติดอาวุธอ่ืนๆ   

องค์การสหประชาชาติเองก็ยงัไม่มีแผนการท่ีครอบคลุมถึงการแกไ้ขปัญหาน้ีในประเทศไทย ทั้งๆท่ีการ

รายงานเร่ืองการใชท้หารเด็กและการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อเด็กในสถานการณ์ความขดัแยง้ในจงัหวดั

ชายแดนใตไ้ดร้ายงานในการประชุมประจ าปีของเลขาธิการองคก์ารสหประชาชาติเร่ืองเด็กและสถานการณ์

ความขดัแยง้แลว้ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2552  และในปีพ.ศ. 2554   

 

ถึงแมว้่าเจา้หนา้ท่ีความมัน่คงในพ้ืนท่ีจะตระหนกัดีถึงส่ิงน้ี อนัท่ีจริงแลว้ รัฐบาลไทยปฏิเสธมาโดยตลอดว่า

สถานการณ์ในภาคใต้ถือเป็นสถานการณ์ของความขดัแยง้ดว้ยอาวุธตามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่าง

ประเทศ ซ่ึงขดัแยง้กบัสถานการณ์ในพ้ืนท่ีซ่ึงความขดัแยง้ดว้ยอาวุธท่ียืดเยื้อระหว่างรัฐไทยและกลุ่มกอง

ก าลงัติดอาวุธนับว่าเป็นสถานการณ์ความขัดแยง้ด้วยอาวุธท่ีมิใช่สถานการณ์ระหว่างประเทศ ( non-

international armed conflict)  แต่เด็กเป็นอนาคตของชาติ  การท่ีจะสร้างอนาคตของชาติให้เป็นก าลงัในการ

พฒันาประเทศไดน้ั้นยุทธศาสตร์การแกไ้ขผลกระทบจากความรุนแรงท่ีเกิดกบัเด็กในพ้ืนท่ีความขัดแยง้

อยา่งในจงัหวดัชายแดนใตต้อ้งเป็นยทุธศาสตร์เร่งด่วนท่ีครอบคลุมหลายมิติท่ีจะยติุ หา้ม และป้องกนัไม่ให้

เด็กเขา้ไปมีส่วนร่วมกบักลุ่มกองก าลงัติดอาวุธใดใดอยา่งเด็ดขาด 

แมว้่าสถานการณ์ความไม่สงบจะเป็นอุปสรรคในการท างานแต่ภาคประชาสงัคมยงัคงท างานเพ่ือตรวจสอบ

ติดตามการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อเด็กโดยเฉพาะการบงัคบัใชก้ฎหมายพิเศษกบัเด็กเยาวชน อยา่งไรก็ตาม

ภาคประชาสังคมยงัคงตอ้งการการสนับสนุนจากองคก์ารสหประชาชาติและประชาคมระหว่างประเทศใน

การใหทุ้นสนบัสนุนการท างานเพื่อตรวจตรา รายงาน สร้างความเขา้ใจใหส้งัคมในเร่ืองสิทธิเด็ก รวมทั้งการ

ท าความเขา้ใจเร่ืองประเด็นความเส่ียงท่ีมีต่อเด็กในพ้ืนท่ีความขดัแยง้ท่ีจะถูกชกัชวนใหเ้ขา้ร่วมการใช้อาวุธ  

มูลนิธิผสานวฒันธรรม กลุ่มดว้ยใจและชายด ์โซวเจอร์ อินเตอร์เนชัน่แนลไดจ้ดัเวทีใหค้วามรู้เร่ืองโครงการ

เสริมสร้างองค์ความรู้เร่ืองสิทธิเด็กเร่ืองพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าดว้ยสิทธิเด็ก เน้นพิธีสารเลือกรับ

ของอนุสญัญาว่าดว้ยสิทธิเด็ก เร่ือง ความเก่ียวพนัของเด็กในความขดัแยง้กนัดว้ยก าลงัอาวุธ โดยจดัข้ึนในวนั

อาทิตยท่ี์ 22 พฤศจิกายน 2558   หอ้งประชุม Deep South Watch มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ปัตตานี เวลา 

9.00-15.00 น.  

ผูเ้ขา้ร่วม 
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1. ผูป้ฎิบติังานดา้นสิทธิมนุษยชน 

2. นกักิจกรรมดา้นเด็กและเยาวชน 

3. เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งและท่ีสนใจ 

4. ส่ือมวลชน 

องคก์รร่วมจดั 

• กลุ่มดว้ยใจ ก่อตั้งข้ึนปี 2555 มีวตัถุประสงคเ์พื่อการส่งเสริมและปกป้องคุม้ครองสิทธิมนุษยชน 

โดยเฉพาะกลุ่มท่ีไดรั้บผลกระทบจากการทรมาน กลุ่มดว้ยใจท างานกบัภาคส่วนอ่ืนทั้งในและระดบัประเทศ 

และองคก์รอ่ืนๆในระดบัทอ้งถ่ิน ทั้งการรณรงคเ์พ่ือสิทธิมนุษยชนและส าหรับสิทธิเด็กในจงัหวดัชายแดน

ใต ้

• มูลนิธิผสานวฒันธรรมก่อตั้งข้ึนในปี พ.ศ. 2545 โดยท างานเก่ียวกบัความ ยติุธรรมและการป้องกนั 

ส่งเสริม และตรวจสอบสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย มีหลกัปรัชญาและกิจกรรมท่ีมุ่งเสริมสร้าง สิทธิ

มนุษยชนใหเ้ขม้แข็งและปฏิรูประบบยติุธรรมอยา่งย ัง่ยนืทุกภาคส่วนของสงัคม โดยร่วมมือกบัผูม้ีส่วนได้

เสียทั้ง ภาครัฐและเอกชน ทั้งน้ี เนน้ใหค้วามส าคญักบัคนชายขอบ เช่น ชนกลุ่มนอ้ย คนไร้รัฐ แรงงานต่าง

ดา้ว และผูไ้ดรั้บผลกระทบจากความขดัแยง้ 

• ชายด ์โซวเจอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล (Child Soldiers International) ช่ือเดิม คือพนัธมิตรเพ่ือยติุการใช้

ทหารเด็ก (Coalition to Stop the use of Child Soldiers) ชายด ์โซวเจอร์ อินเตอร์เนชัน่แนลเป็นองคก์รสากล

เพ่ือการวิจยั และสนับสนุนสิทธิมนุษยชน โดยมีเป้าหมายท่ีจะหยุดย ั้งและป้องกนัการเกณฑ์เด็กเป็นทหาร

และใชเ้ด็กเขา้ร่วมสงคราม (เด็กชายและเด็กหญิงท่ีมีอายตุ  ่ากว่า 18 ปี) รวมถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชนอ่ืนๆ 

อนัเป็นผลมาจากการเขา้ร่วมกลุ่มหรือกองก าลงัติดอาวุธ องค์กรมีจุดประสงคเ์พื่อการปลดปล่อยทหารเด็ก

จากกลุ่มหรือกองก าลงัติดอาวุธ และช่วยใหเ้ด็กเหล่าน้ีสามารถกลบัไปใชชี้วิตแบบพลเรือนตามเดิม รวมถึง

เอาผดิผูท่ี้เกณฑแ์ละใชเ้ด็กทางทหาร ชายด ์โซวเจอร์ อินเตอร์เนชัน่แนลสนนัสนุนการยดึมัน่ต่อพิธีสารเลือก

รับของอนุสญัญาว่าดว้ยสิทธิเด็กเร่ืองความเก่ียวพนัของเด็ก ในความขดัแยง้กนัดว้ยอาวุธ (OPAC) ในระดบั

สากล สญัลกัษณ์ของชายด ์โซวเจอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล 
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สรุปการบรรยายของ  Mrs Charu Lata Hogg  ผูอ้  านวยการดา้นนโยบายและแผนขององคก์ร Child 

Soldier international 

องค์กร Child Soldier international เป็นหน่วยงานดา้นสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ แมจ้ะมีบริบท

กฎหมายระหว่างประเทศแต่ก็การท างานของเราก็เคารพกฎหมายในประเทศ ประเทศไทยรับรองกฎหมาย

สากลระหว่างประเทศ หลายฉบบั และให้ความส าคญักบัเร่ืองคุม้ครองเด็ก แมส้ถานการณ์การเมืองของแต่

ละประเทศเป็นไปในบริบทใดก็ตาม CRC พิธีสารเลือกรับ OPAC ยืนยนัว่าเป็นอนุสัญญาว่าดว้ยเร่ืองสิทธิ

มนุษยชน 

ในมาตราของ OPAC ระบุไวใ้นหลกัการ คุม้ครอง ปกป้องและหา้ม เด็กเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัสถานการณ์

การสูร้บ กฎหมายระหว่างประเทศไทยมีพนัธกรณีเมื่อรัฐภาคีไดท้ าการลงนาม OPAC พูดถึงหนา้ท่ีและภาระ

ของรัฐท่ีจะตอ้งมีมาตรการ ป้องกนั ติดตาม คุม้ครองไม่ให้เด็กเขา้ไปอยู่ในสถานการณ์ความขดัแยง้ เพื่อ

ไม่ใหเ้ด็กเขา้ไปอยูใ่นสถานการณ์การสูร้บ  

หากดูกรอบกฎหมายระหว่างประเทศมีกฎหมายสิทธิมนุษยชน กฎหมายแรงงาน พิจารณาแลว้

ประเทศไทยลงนามในหลายฉบบั รวมถึงพิธีสารเลือกรับ OPAC ไม่ว่าจะมีการจา้งงานเด็ก ILO กฎหมายท่ี

พูดถึงมีแง่มุมท่ีระบุใหเ้ด็กไม่ไปเก่ียวขอ้งสถานการณ์การสู้รบ แต่บางอย่างอาจยงัใชไ้ม่ไดเ้น่ืองจากไทยยงั

ไม่ไดล้งสตัยาบนัไว ้เช่นในอนุสญัญาว่าดว้ยเร่ืองผูล้ี้ภยั และในธรรมนูญศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC 

OPAC คืออะไร 

พิธีสารเลือกรับ OPAC น้ีไดรั้บการรับรองในสมชัชาใหญ่ในองคก์ารสหประชาชาติ มีการบงัคบัใช้

มาแลว้ 14 ปี ประวติัเบ้ืองตน้ กฎหมายระหว่างประเทศเร่ิมจากองคก์รท างานเร่ืองสิทธิเด็กเป็นพนัธมิตร 8 

องค์กร ร่างกฎหมายตั้งแต่ ปี คศ 1990 พฒันาต่อมาจนมีผลบงัคบัใชใ้นปี 2002 ประเทศท่ีลงนามในพิธีสาร 

OPAC รวมเป็น 162 ประเทศ  จากประเทศทั้ งหมด 197 ประเทศท่ีเป็นประเทศสมาชิกขององค์การ

สหประชาชาติ   หลกัการโดยภาพรวมเด็กตอ้งมีอายุเกิน18 ปีข้ึนไปถึงจะสามารถเขา้เกณฑไ์ปเป็นทหารใน

กองทพัได ้ การก าหนดอายเุป็นปัญหาใหญ่ในการพิจารณาใน OPAC  การเกณฑท์หารของรัฐ บางประเทศ

ก าหนดให้เด็กอายุ  16 เกณฑ์ทหารแต่ไม่ไดใ้ห้เขา้ไปมีส่วนในการสู้รบโดยตรง   ความซบัซอ้นของการ

ตีความจึงเกิดข้ึนว่า เด็กกบัการเขา้ไปสู่สู้รบโดยตรงน้ีหมายถึงอะไรไดบ้า้ง  รวมทั้งการตีความว่ากลุ่มติด

อาวุธหมายถึงใครไดบ้า้ง 
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มาตรา ๑ รัฐสมาชิกจะตอ้งจดัใหมี้มาตรการว่าสมาชิกในประเทศนั้นๆ เด็กอายตุ  ่ากว่า  18 ปีตอ้งไม่

มีส่วนร่วมในการสูร้บโดยตรง    ส่วนในอนุสญัญาเจนีวา (GENEVA CONVENTION) ระบุว่าหา้มเด็กอายุ 

ต  ่ากว่า15 ปีในการมีส่วนร่วมในการสูร้บ   และในอนุสญัญาว่าดว้ยสิทธิเด็ก CRC ระบุว่าหา้มเด็กอายตุ  ่ากว่า 

16  ปี การมีส่วนร่วมในการสูร้บ      

อีกทั้งยงัต้องตีความด้วยว่า ค  าว่าการสู้รบโดยตรงหมายถึงอะไรอย่างไร  ในท่ีน้ีเพ่ือให้เกิดการ

คุม้ครองเด็กใหม้ากท่ีสุด     หากเด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมกิจการทางทหารก็จะนับว่าเป็นการสู้รบโดยตรง 

เพราะเราตอ้งตีความค าว่า การสู้รบโดยตรงให้กวา้งเพื่อคุ ้มครองเด็กให้มากท่ีสุด เช่นไปอยู่ในต าแหน่ง

ท าอาหาร เช่นการส่งข่าว สายลบั คนท ากบัขา้ว คนน าทาง การดูแลคนอ่ืน ก็ถือว่า การสูร้บโดยตรง    

การตีความอยา่งกวา้งเช่นน้ีก็เพื่อใหม้ีการถกเถียงและเพ่ือให้เกิดการปกป้องเด็กมากข้ึน การตีความ

สอดคลอ้งกนัในเร่ืองการไปมีส่วนร่วมของเด็กจะอธิบายเพ่ิมในมาตรา 2-3 ระบุรัฐสมาชิกตอ้งให้แน่ใจว่า

เด็กอายตุ  ่ากว่า 18 ปีตอ้งไม่ถูกเกณฑไ์ปเป็นทหารในกองก าลงัติดอาวุธ  มาตรฐานน้ีไดรั้บการรับรองในทาง

จารีตประเพณีแลว้ก็จริงแต่ก็มีบางประเทศท่ีเกณฑท์หารอายนุอ้ยกว่า 18 ปี มีหลายประเทศท่ีเกณฑท์หารเด็ก

อายุ 17 ปีเช่น นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์  เป็นตน้ ในบางประเทศท่ีให้ประชากรสมคัรใจเขา้มาเป็นทหารตอน

อายุ 16 ปีเช่น บังกลาเทศ ติมอร์ การเกณฑ์ทหารของไทยไม่เก่ียวข้องกับเด็กอายุต  ่ ากว่า 18 ปี  และ                 

ในมาตราน้ีตอ้งใชป้ฏิบติัทัว่ไปแมช่้วงสงครามก็ประกาศเกณฑเ์ด็กเขา้มาเป็นกองก าลงัไม่ได ้

มาตรา 3 เร่ืองการสมคัรใจ ตอ้งมีอายตุั้งแต่ 18 ปีข้ึนไปเพื่อเขา้ไปมีส่วนร่วมในกองทพั เกิดจากการ

ต่อรองของรัฐในเร่ืองอาย ุ     รัฐสมาชิกตอ้งเพ่ิมอายขุองเด็กใหสู้งข้ึน เด็กอายตุ  ่ากว่า 18  ปีไม่สามารถเขา้ไป

มีส่วนร่วมใด ๆ ในกองทพัแมจ้ะมีความสมคัรใจก็ตาม  

มาตรา 3 เด็กตอ้งอายมุากกว่า 18  ปีถึงจะสมคัรใจเขา้มาปฏิบติัหนา้ท่ีในกองทพัได ้แต่ยอ่หนา้ท่ีสาม 

เด็กอายตุ  ่ากว่า 15 ปีห้ามเข้าไปมส่ีวนร่วมในกองทัพแม้จะสมคัรใจก็ตาม ส าหรับประเทศไทยอตัราอายขุั้นต ่า 

ทุกคนมีหนา้ท่ีในการปกป้องประเทศ เมื่ออาย ุ21 ปีจะมีการเกณฑท์หารทัว่โลกมกีารสนบัสนุนในเร่ืองน้ี

มากข้ึน 2 ใน 3 ประเทศรับหลกัการน้ีในเร่ืองอายขุองเดก็ในการเกณฑท์หารแมเ้ดก็จะมคีวามสมคัรใจก็ตาม  

ในมาตรา 3 ประเทศใดที่ลงนามจะต้องมมีาตรการในการบงัคบัใช้ตามกฎหมาย  

 การสมคัรการเขา้รับเลือกตอ้งสมคัรใจโดยแท ้

 ผูป้กครองยนิยอม 
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 มีขอ้มูลของบทบาทในหนา้ท่ีทหารท่ีชดัเจน 

 จะตอ้งมีการพิสูจน์อายเุด็กท่ีเป็นท่ียอมรับ 

ในพิธีสารเลือกรับ OPAC กล่าวถึงโรงเรียนท่ีมีการฝึกทหาร แยกส่วนระหว่างโรงเรียนทหาร     รัฐสมาชิก

จะตอ้งท าให้ชดัเจนว่าแมจ้ะมีโรงเรียนเพื่อการทหารแต่เด็กจะไม่มีหนา้ท่ีทางทหารในขณะท่ีก  าลงัศึกษาอยู ่  

และเด็กสามารถเลือกท่ีจะออกจากโรงเรียนทหารไดโ้ดยอิสระ และสามารถปฏิเสธหากไม่ตอ้งการเป็นทหาร

ในอนาคตได ้อีกทั้งการเรียนการสอนในโรงเรียนทหารตอ้งสอดคลอ้งกบัอนุสัญญาว่าดว้ยเร่ืองสิทธิเด็กใน

มาตรา 28 เร่ืองสิทธิในการศึกษาของสิทธิเด็ก 

มาตรา 4  กล่าวถึงกลุ่มติดอาวุธท่ีไม่ใช่รัฐซ่ึงก็ไม่สามารถเกณฑ์เด็กเขา้ไปในกองก าลงัได ้ มาตราน้ีมีส่วน

ส าคัญเพราะแมไ้ม่สามารถติดต่อส่ือสารกบักลุ่มติดอาวุธท่ีไม่ใช่รัฐไดโ้ดยตรง   แต่เน่ืองจากกฎหมาย

ระหว่างประเทศเป็นกฎหมายท่ีใหค้วามส าคญักบัพนัธกรณีของรัฐท่ีลงนาม  ดงันั้นรัฐท่ีลงนามใน OPAC จึง

ควรมีมาตรการหา้ม   OPAC ก  าหนดใหเ้ป็นหนา้ท่ีของรัฐสมาชิกท่ีตอ้งสร้างมาตรการทางกฎหมาย หา้มกลุ่ม

ใดก็ตามท่ีใชเ้ด็กเพื่อเป็นทหารถือว่าการกระท าน้ีเป็นอาชญากรรม    เพื่อใหเ้กิดพนัธะร่วมกนัในการปกป้อง

เด็ก  ทั้งน้ีหมายรวมถึงการอนุญาตใหอ้งคก์รสิทธิมนุษยชนเขา้ไปในพ้ืนท่ีความรุนแรงเพ่ือท าการวิจยัและ

ตรวจสอบสถานการณ์เด็กในสถานการณ์ความขดัแยง้  หรือเมื่อมีการพูดคุยสนัติภาพ การเจรจาหยดุยงิ  การ

ห้ามการใชเ้ด็กในสถานการณ์การสู้รบ ก็อาจเป็นประเด็นหน่ึงในการพูดคุยเจรจาดว้ย เพื่อคุม้ครองเด็กใน

พ้ืนท่ีสถานการณ์ความขดัแยง้ทางอาวุธท่ีก  าลงัมีการเจรจา 

มาตรา 4 (3) พิธีสาร OPAC ฉบบัน้ีระบุ ว่าการด าเนินการเพ่ือหา้มไม่ใหใ้ชท้หารเด็กในกองก าลงัท่ีไม่ใช่รัฐ

นั้น ไม่ไดห้มายถึงการยกระดบัหรือใหส้ถานะทางกฎหมายกบักลุ่มกองก าลงัติดอาวุธท่ีไม่ใช่รัฐ  

มาตรการป้องกนัการใช้เดก็ในสถานการณ์การสู้รบ 

ในพิธีสาร OPAC ไดก้  าหนดมาตรการการยติุการใชเ้ดก็ในสถานการณ์การสูร้บ โดยหลกัส าคญัขอพิธีสารน้ี

คือการป้องกนัไม่ใหมี้เด็กในสถานการณ์การสูร้บในสถานการณ์ความขดัแยง้ทางอาวุธใดใด โดยก าหนด

มาตรการดงัน้ีคือ 

 มาตรการทางกฎหมาย กล่าวคือรัฐตอ้งเขียนเร่ืองอายุเด็กท่ีห้ามไม่ให้เป็นเด็กในสถานการณ์การสู้

รบในกฎหมาย ทั้งในเร่ืองการคดัเลือกทหาร โดยระบุอยา่งชดัเจน  หลกัคิดคือการมีกฎหมายหา้มจะ
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ช่วยลดอาชญากรรมประเภทน้ีลง เช่นหากมีกลุ่มติดอาวุธใดใดท่ีน าเด็กมาเป็นกองก าลงัก็จะผิด

กฎหมาย สามารถฟ้องร้องด าเนินคดีเอาผดิตามกฎหมายอาญาของประเทศนั้นๆ ได ้  

 การจดัท าใหก้ารเกณฑท์หารเป็นไปตามหลกัเกณฑเ์ดียวกนั อยา่งถูกตอ้งและชดัเจน 

 จดัระบบการตรวจสอบอยา่งมีประสิทธิภาพเร่ืองการละเมิดสิทธิเด็ก การสอบสวนสอบสวนคดีเด็ก 

ทั้งน้ีการตรวจสอบก็เพื่อลดการละเมิดสิทธิเด็กท่ีเกิดข้ึนในสถานการณ์ความขดัแยง้ทางอาวุธ 

 การจดัใหม้ีการน าเด็กท่ีเก่ียวขอ้งกบักองก าลงัติดอาวุธกลบัคืนสู่สงัคม 

มาตรการเหล่าน้ีเป็นหนา้ท่ีของรัฐ เน่ืองจากรัฐเป็นรัฐภาคีในพิธีสาร OPAC และไดใ้ห้การรับรอง

เร่ืองน้ีในเวทีระดบัสากล   การติดตามผลการปฏิบติัตามกฎหมายระหว่างประเทศก็เพื่อประเมินและ

ตรวจสอบว่ารัฐว่าท าตามพิธีสารน้ีหรือไม่    ซ่ึงแสดงถึงความมีประสิทธิภาพของการน าพิธีสารน้ี

ไปใช้ในประเทศในเร่ืองการป้องกันยุติการใช้เด็กในสถานการณ์การสู้รบ    การช่วยเหลือท่ี

เหมาะสมใหก้บัเด็กท่ีอยูใ่นกองก าลงัทหาร การคืนเด็กสู่สงัคมปกติ ตวัอยา่งการปล่อยตวัเด็ก การน า

เด็กกลบัสู่สงัคม และก าหนดดว้ยว่าขอ้ตกลงในการเจรจาสนัติภาพหรือหยดุยงิตอ้งไม่มีเร่ืองเด็กใน

การต่อรอง เช่นปล่อยทหารเด็กมาก่อนถึงจะเร่ิมการพูดคุยเจรจา เป็นตน้ 

อีกประการหน่ึงเวลาท่ีเด็กออกจากการเขา้ร่วมในกองก าลงั  เด็กไม่ควรถูกจบักุมคุมขงัโดย

พลการ หรือใชเ้ด็กในการสืบหาข่าว   เช่นเด็กถูกบงัคบัให้ไปเป็นทหาร เมื่อเด็กออกจากการเป็น

ทหาร ต่อมาเด็กถูกจบั  ส่ิงเหล่าน้ีส่งใหเ้กิดผลกระทบทางจิตใจ  ไม่ว่ามาตรการปกป้องคุม้ครองเด็ก

จะเกิดข้ึนกบัเอกชนหรือรัฐจะตอ้งด าเนินการใหเ้ด็กกลบัฟ้ืนคืนสู่ครอบครัวดงัเดิมใหโ้ดยเร็วและไม่

เป็นการไปละเมิดเด็กซ ้า 

ส่ิงท่ีส าคญัอีกประการคือรัฐภาคีตอ้งเตรียมทรัพยากร จดัท านโยบาย การเงิน เทคนิควิธีการ

เพื่อใหภ้าคส่วนของรัฐใหน้ าเด็กกลบัสู่สงัคมไดไ้ม่ว่าจะดา้นอาชีพหรือการศึกษา  โดยก าหนดไวใ้น

มาตรา 7 รัฐตอ้งจดัสวสัดิการใหก้บัเด็กได ้หากรัฐไม่สามารถจดัสวสัดิการน้ีได ้รัฐสามารถขอความ

ช่วยเหลือจากองคก์รระหว่างประเทศได ้ 

มาตรการท่ีส าคัญอีกด้านหน่ึงคือ ค  ารับรองคณะมนตรีด้านความมัน่คงแห่งสหประชาชาติฉบบั  1612 

ประเทศใดใชเ้ด็กในสถานการณ์การสู้รบสามารถขอความช่วยเหลือเพื่อให้องค์กรระหว่างประเทศเขา้มา

ช่วยเหลือเร่ืองการน าเด็กสู่สังคมปกติได ้   หรืออย่างเช่นในสหรัฐอเมริกาเมื่อประมาณปี คศ 2010 มีพรบ. 

ป้องกนัการใชเ้ด็กในสถานการณ์การสูร้บซ่ึงก  าหนดมาตรการภายในประเทศ ระบุว่าประเทศสหรัฐอเมริกา
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จะไม่สามารถคา้อาวุธให้กบัประเทศท่ีใช้เด็กในสถานการณ์การสู้รบ หรือไม่ให้ความช่วยเหลือทางทหาร

หากสหรัฐคน้พบว่าใชเ้ด็กในสถานการณ์การสูร้บในกองก าลงัของรัฐนั้นๆ 

การตดิตามตรวจสอบ 

เน่ืองจากประเทศไทยเป็นรัฐสมาชิกของพิธีสาร OPAC  จึงมีหน้าท่ีในการตรวจตราเร่ืองการใช้เด็กใน

สถานการณ์การสูร้บ ตามขอ้ก าหนดหลงัจากท่ีลงนามรัฐตอ้งส่งรายงานเร่ืองการใชเ้ด็กในสถานการณ์การสู้

รบภายใน 2 ปี  การส่งเร่ืองรายงานเร่ืองการใชเ้ด็กในสถานการณ์การสูร้บส่งใหค้ณะกรรมการสิทธิเด็ก UN 

CRC committee  องคก์รเอกชนและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก็สามารถส่งขอ้มูลเพ่ิมเติมให้กบั

คณะกรรมการสิทธิเด็กได ้

ในเวทีทบทวนรายงานประเทศของคณะกรรมการสิทธิเด็กนั้นมีองค์กรระหว่างประเทศ เช่น 

UNICEF  คณะกรรมการระดบัชาติในประเทศนั้นน าเสนอเร่ืองสิทธิเด็กใหค้ณะกรรมการสิทธิเด็กรับทราบ

ขอ้มูล จากนั้นทางคณะกรรมการจะส่งค าถาม (List of issues) กลบัมาให้รัฐบาลตอบอีกคร้ังหน่ึง รัฐบาลจะ

ตอบเป็นเอกสารหรือจะเขา้ไปช้ีแจงให้ขณะประชุมได  ้   หลงัจากตวัแทนรัฐบาลพูดคุยกบัคณะกรรมการ

สิทธิเด็ก จะมีข้อเสนอแนะให้กบัรัฐบาลเพื่อพฒันามาตรการการปกป้องเด็กในประเทศนั้นและจะตอ้ง

กลบัมารายงานคร้ังใหม่ในอีก 3-5 ปีขา้งหน้า  กลไกทบทวนรายงานสถานการณ์สิทธิเด็กน้ีแสดงถึงความ

รับผดิชอบของรัฐต่อสิทธิเด็กเพื่อไม่ให้มีการใชเ้ด็กในสถานการณ์การสูร้บในประเทศ เพื่อใหเ้กิดกลไกใน

การปกป้องเด็กให้ไดม้ากท่ีสุด ส่ิงท่ีส าคัญคือการติดตามตรวจสอบเร่ืองสิทธิเด็กคือการเก็บขอ้มูลและ

รายงาน 


