CRC/C/OPAC/THA/CO/1

สหประชาชาติ

อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก

3 กุมภาพันธ 2555

คณะกรรมการวาดวยสิทธิเด็ก
การประชุมสมัยที่ 59
16 มกราคม – 3 กุมภาพันธ 2555

การพิจารณารายงานที่เสนอโดยไทยภายใตขอ 8 วรรค 1 ของพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญา
วาดวยสิทธิเด็ก เรื่อง ความเกี่ยวพันของเด็กในความขัดแยงกันดวยอาวุธ
สรุปขอสังเกต : ประเทศไทย
1.

คณะกรรมการไดพิจารณารายงานฉบับแรกของประเทศไทย (CRC/C/OPAC/THAI/) ในการประชุม

ครั้งที่ 1683 (ดู CRC/C/SR.1683) วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2555 และไดรับรองสรุปขอสังเกตในการประชุม
ครั้งที่ 1698 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ พ.ศ. 2555 (ดู CRC/C/SR. 1698) ดังตอไปนี้

ความนํา
2.
คณะกรรมการต อ นรั บ รายงานฉบั บ แรกของประเทศไทย พร อ มคํ าตอบต อ ประเด็ น คํ าถามของ
คณะกรรมการ (CRC/C/OPAC/THA/Q/Add.1, 2012) และแสดงความขอบคุณ ตอการสนทนาที่ เป ดกวาง
ตรงไปตรงมาและสรางสรรคกับคณะผูแทนอันประกอบดวยสมาชิกระดับสูงจากภาคสวนที่หลากหลาย
3.
คณะกรรมการขอใหไทยพิจารณาสรุปขอสังเกตนี้พรอมกับสรุปขอสังเกตที่มีตอรายงานผลการดําเนินงาน
ตามอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก ฉบั บที่ 3 และ 4 (CRC/C/THA/CO/3-4, 2012) และรายงานฉบับแรกของพิ ธีสาร
เรื่องการขายเด็ก การคาประเวณี และสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก (CRC/C/OPSC/ THA/CO/1, 2012)

1. ขอสังเกตทั่วไป
4.

คณะกรรมการไดรับทราบดวยความขอบคุณที่มีการกําหนดใหบุคคลที่เขารับราชการในกองทัพจะตอง

มีอายุ 18 ปขึ้นไปไมวาจะเปนทหารกองประจําการหรือทหารกองหนุนภายใตพระราชบัญญัติรับราชการทหาร
ป พ.ศ. 2497 (ค.ศ.1954) และกฎกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000)

2. มาตรการทั่วไป
กฎหมาย
5.
คณะกรรมการกั ง วลเกี่ ย วกั บ บทบั ญ ญั ติ แ ห ง พิ ธี ส ารว า ยั ง ไม ถู ก นํ า มาบั ญ ญั ติ ไ ว ใ นกฎหมาย
ภายในประเทศครบทั้งหมด โดยเฉพาะอยางยิ่งการกําหนดใหการคัดเลือกเด็กที่มีอายุต่ํากวา 18 ปเขาสูกอง
กําลังติดอาวุธเปนความผิดอาญา
6.
ในประเด็ น เกี่ ย วกั บ ข อ 6 ของพิ ธี ส าร คณะกรรมการกระตุ น ให ไ ทยดํ า เนิ น มาตรการเพื่ อ นํ า
บทบัญญัติของพิธีสารบรรจุในกฎหมายภายในประเทศอยางเต็มรูปแบบ และระบุใหชัดเจนวา การคัดเลือกเด็ก
ที่มีอายุต่ํากวา 18 ปเขาสูกองกําลังติดอาวุธถือเปนความผิดอาญา

การประสานงาน
7.
คณะกรรมการไดรับทราบขอมูลของไทยวา คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ
เป นกลไกสํ าหรั บการประสานการดํ าเนิ นงานตามพิ ธี สาร อย างไรก็ ดี คณะกรรมการขออ างถึ งสรุ ปสั งเกตของ
อนุสัญญา และมีความกังวลวา ในดานนโยบายเกี่ยวกับสิทธิเด็ก และการดําเนินการในทางปฏิบัตินั้น ไดมีการ
มอบหมายความรับผิดชอบแกหนวยงานที่แตกตางกันไปภายในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
และกระทรวงอื่น แตไมมีกลไกการประสานงานในภาพรวม ซึ่งรับผิดชอบการประสานการดําเนินกิจกรรมของ
หนวยงานภาครัฐ และองคกรที่ไมใชหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของทั้งหมดภายใตอนุสัญญาและพิธีสาร
8.
ในสรุปข อสั งเกตของอนุ สัญญา คณะกรรมการเสนอแนะไทยประกั นให มี การประสานงานที่ ดี ขึ้ น
ระหวางหนวยงาน และคณะกรรมการที่ทํางานเกี่ยวกับการพัฒนาและการดําเนินงานดานนโยบายสิทธิเด็ก
รวมทั้ งองค ก รต าง ๆ ภายใต ก ระทรวงการพั ฒ นาสั งคมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย ตลอดจนกํา หนด
หน วยงานที่ สามารถทํ า หน า ที่ ในการนํ า และอํา นวยการภาพรวมเพื่ อการติ ด ตามและประเมิน ผลการ
ดําเนินงานดานสิทธิเด็กตามอนุสัญญาและพิธีสารในระหวางกระทรวง และทั้งในระดับสวนกลางจนถึง
ระดับทองถิ่นไดอยางมีประสิทธิภาพ
การเผยแพรขอมูลขาวสารและการสรางความตระหนัก
9.
คณะกรรมการยินดีที่มีการแปลพิธีสารเปนภาษาไทยและเผยแพรใหแกหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐ
และองคกรเอกชน อยางไรก็ดี คณะกรรมการกังวลวายังขาดการเผยแพรที่เปนระบบและกวางขวาง และขาด
กิ จ กรรมสร างความตระหนั กภายในไทยเกี่ ย วกับ พิ ธีส ารให แกส าธารณชน เด็ก และกลุมวิช าชี พที่ ทํ างาน
เกี่ยวของกับเด็กหรือเพื่อเด็ก
10. ในสวนที่เกี่ยวกับขอ 6 วรรค 2 ของพิธีสารเลือกรับ คณะกรรมการเสนอแนะใหไทยประกันวา
หลั ก การและบทบั ญ ญั ติ ข องพิ ธี ส ารเลื อกรั บ ได รับ การเผยแพรไปสู สาธารณชน เด็ก และเจา หน า ที่ ที่
เกี่ยวของทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค โดยการพัฒนาแผนงานการใหความรูและประชาสัมพันธอยางเปนระบบ
ขอมูล
11.

คณะกรรมการรูสึกเสียใจที่ยังขาดขอมูลและสถิติในหลายเรื่องที่กลาวไวในพิธีสาร โดยเฉพาะอยางยิ่ง

จํานวนของบุคคลที่มีอายุต่ํากวา 18 ป ที่เข ารับการศึกษาในโรงเรียนทหาร รวมทั้งเด็กที่อพยพและแสวงหาที่ พักพิ ง
ซึ่งมีสวนเกี่ยวของหรืออาจจะเกี่ยวของกับความขัดแยงดวยอาวุธ
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12. ในสรุปขอสังเกตของอนุสัญญา คณะกรรมการไดเสนอแนะใหไทยจัดใหมรี ะบบการรวบรวมขอมูล
ที่ครอบคลุมทุกดานเกี่ยวกับการดําเนินงานตามอนุสัญญาและพิธีสารเลือกรับ และนําขอมูลและสถิติที่เก็บ
รวบรวมมาใชเปนพื้นฐานในการกําหนดนโยบายและแผนงานที่ครอบคลุมรอบดาน รวมทั้งการคุมครอง
เด็ ก ที่ ได รับผลกระทบและเกี่ยวพั น กั บความขั ดแยงกัน ดวยอาวุธ ที่ เปน ที่รูจักทั่วไป โดยคณะกรรมการ
เสนอแนะใหไทยแสวงหาความชวยเหลือจากองคการทุนเพื่อเด็กแหงสหประชาชาติในประเด็นดังกลาวนี้

3. การปองกัน
การคัดเลือกทหารโดยสมัครใจ
13. ในขณะที่คณะกรรมการมีความยินดีตอกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (เมษายน พ.ศ. 2554) ซึ่งหามบุคคลที่มี
อายุ ต่ํ ากว า 18 ป เข า รว มฝ กอบรมเพื่ อการรัก ษาความปลอดภั ย ในหมู บาน คณะกรรมการยังคงเป น ห ว ง
เกี่ยวกับรายงานที่วา มีเด็กเขาไปเกี่ยวของแบบไมเปนทางการในภารกิจของชุดรักษาความปลอดภัยประจํา
หมูบาน (ชรบ.) ในจังหวัดชายแดนภาคใต โดยทําหนาที่เชนเดียวหรือมีลักษณะที่ใกลเคียงกับสมาชิกที่เปน
ทางการของ ชรบ. นอกจากนี้ คณะกรรมการยังรูสึกกังวลเกี่ยวกับความชัดเจนของกฎระเบียบที่ใชบังคับ และ
ความตระหนักของเจาหนาที่เกี่ยวกับกฎระเบียบดังกลาว ตลอดจนการขาดการดําเนินงานตามนโยบายและ
ขั้นตอนที่กําหนดไว และขาดการอํานวยการและการกําหนดความรับผิดชอบที่มีประสิทธิภาพอันจะทําใหเกิด
สถานการณซึ่งเด็กอาจเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับ ชรบ. ทั้งอยางเปนทางการหรือไมเปนทางการ
14. คณะกรรมการขอใหไทยดําเนินมาตรการที่จําเปนเพื่อปองกันและหามไมใหเด็กเขาไปเกี่ยวของ
อย างไม เป น ทางการ กับ ชรบ. นอกจากนี้ คณะกรรมการเสนอแนะไทยสรางกลไกในการติด ตามและ
กําหนดความรับผิดชอบสําหรับเจาหนาที่หลัก ในสวนของการที่เด็กเข าไปเกี่ยวของกับชุดรักษาความ
ปลอดภั ย ประจํ า หมู บ า นทั้ งแบบที่ เป น ทางการและไม เป น ทางการ และสร า งความตระหนั ก เกี่ ย วกั บ
กฎหมายหามรับเด็กเขารวมในชุดรักษาความปลอดภัยประจําหมูบานดังกลาว

โรงเรียนทหาร
15. คณะกรรมการกังวลวา ในระดับปริญญาตรีซึ่งอายุขั้นต่ําของผูเขารับการศึกษาคือ 16 ปหรือมากกวานั้น
แตหลักสูตรมีการเรียนการสอนวิชาทหาร อาทิ การใชอาวุธ การพลาธิการทั้งทางบก เรือ และอากาศ ระเบียบ
วินัยของทหาร และกฎหมายระหวางประเทศ
16.

คณะกรรมการเสนอแนะใหไทย
(ก) ทบทวนการดําเนินงานของโรงเรียนทหารทุกโรงเรียนในเขตอํานาจของไทย เพื่อประกันวา
โรงเรียนเหลานี้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงพิธีสาร
(ข) ดําเนินการจัดระบบการลงทะเบียนที่ครอบคลุมนักเรียนทุกคนที่เขาศึกษาในโรงเรียนทหาร
โดยขอมูลที่เก็บนั้นจะตองจําแนกตามเพศ อายุ พื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจ และถิ่นฐานทางภูมิศาสตร
และรวบรวมไวที่สวนกลาง รวมทั้งมีการติดตามตรวจสอบอยางสม่ําเสมอ
(ค) พิ จารณ าให มี การตรวจส อบ โรงเรี ย น ท ห ารร ว ม กั น โดยกระท รวงศึ กษ าธิ ก าร
กระทรวงกลาโหม และคณะกรรมการคุมครองเด็กแหงชาติ เพื่อประกันวาโรงเรียนทหารเหลานี้ดําเนินการ
สอดคลองกับบทบัญญัตขิ องพิธีสาร
(ง) ประกันวามีการหามอยางชัดเจนไมใหมีการฝกการใชอาวุธปนในโรงเรียนทหารสําหรับเด็กที่มี
อายุต่ํากวา 18 ป
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4. การหามและเรื่องที่เกี่ยวของ
กฎหมายอาญาและกฎระเบียบทีใ่ ชบังคับ
17. คณะกรรมการมีความเปนหวงวา กฎหมายของไทยซึ่งรวมถึงประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499และ
พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 มิไดกําหนดอยางชัดเจนวา การคัดเลือกและ/หรือการใชเด็กที่มีอายุ
ต่ํากวา 18 ปโดยกองทัพ ชุดรักษาความปลอดภัยประจําหมูบาน หรือกลุมกองกําลังติดอาวุธที่ไมใชของรัฐเปน
ความผิดอาญา
18. เพื่อสรางความเขมแข็งของมาตรการระดับประเทศและระหวางประเทศในการปองกันมิใหมีการ
คัดเลือกเด็กเปนทหารโดยกองทัพหรือกลุมกองกําลังติดอาวุธ รวมทั้งการใชเด็กเขารวมในความขัดแยง
คณะกรรมการเสนอแนะใหไทยกําหนดวา การคัดเลือกและการนําเด็กเขารวมในกองทัพ ชุดรักษาความ
ปลอดภัยประจําหมูบาน หรือกลุมกองกําลังติดอาวุธที่ไมใชของรัฐเปนความผิดอาญา

เขตอํานาจศาล
19. คณะกรรมการกังวลวา กฎหมายของไทยมิได กําหนดเขตอํ านาจการตัด สิน คดี ที่เปน สากลสํ าหรับ
ความผิดอาญาในการคัดเลือกและการใชเด็กเขารวมในความขัดแยงโดยมิชอบดวยกฎหมาย คณะกรรมการ
รูสึกเสียใจที่เขตอํานาจศาลสําหรับความผิดตามพิธีสารตองเปนกรณีที่กฎหมายของประเทศที่เกี่ยวของทั้งสอง
ประเทศถื อ ว าเป น ความผิ ด ทั้ งคู (double criminality) และการจั ด ส งผู ร ายข า มแดนยั งต อ งเป น ไปตาม
สนธิสัญญาระหวางไทยและรัฐที่รองขอ
20. คณะกรรมการเสนอแนะใหไทยบั ญญั ติอยางชั ดเจนในกฎหมายอาญาหรือกฎหมายอื่น ๆ ให มี
อํานาจศาลนอกอาณาเขต (extra-territorial jurisdiction) สําหรับการกระทําอันตองหามภายใตพิธีสาร
รวมถึงการเกณฑหรือการรับสมัครเด็กเขารวมในกองทัพ หรือกองกําลังติดอาวุธ หรือการใชเด็กเขาไปมี
สวนรวมในความขัดแยง ถาความผิดอาญาดังกลาวกระทําโดยหรือเกิดแกผูมีสัญชาติไทย หรือบุคคลที่มี
สวนเกี่ยวของกับไทย ทั้งนี้ คณะกรรมการเสนอแนะใหไทยใหสัตยาบันธรรมนูญกรุงโรมวาดวยศาลอาญา
ระหวางประเทศ

5. การคุมครอง การฟนฟู และการกลับคืนสูสังคม
มาตรการการคุมครองสิทธิของเด็กที่ตกเปนเหยื่อ
21. คณะกรรมการกังวลเกี่ยวกับการขาดการคุมครองเด็กที่แสวงหาที่พักพิงและผูอพยพที่เปนเด็ก (หรือที่
เรียกวา “บุคคลที่เปนผูพลัดถิ่นภายนอกราชอาณาจักร”) รวมทั้งผูทเี่ คยเปนทหารเด็กซึ่งอยูในคายอพยพทีเ่ ปน
ทางการหรือไมเปนทางการในประเทศไทย ตลอดจนขาดกลไกการจําแนกผูที่เคยเปนทหารเด็กในกลุมผูอพยพ/
ผูแสวงหาที่พักพิง คณะกรรมการกังวลอีกวา ดวยเหตุที่ขาดมาตรการจําแนกและคุมครองที่เหมาะสม ทหาร
เด็กซึ่งหลบหนีออกจากประเทศเมียนมารอาจอยูในกลุมคนที่ถูกบังคับใหกลับไปยังประเทศเมียนมาร ซึ่งพวก
เขาอาจถูกเกณฑใหเปนทหารอีก และ/หรือถูกจับกุมขอหาหนีทหาร คณะกรรมการกังวลเปนอยางยิ่งวา เด็กใน
คายอพยพมีความเสี่ยงที่จะถูกเกณฑหรือถูกเกณฑซ้ําโดยกองกําลังติดอาวุธที่มิใชรัฐจากประเทศเมียนมารที่
ปฏิบัติการอยูภ ายในเขตดินแดนไทย
22.

ตามพันธะผูกพันในขอ 7 ของพิธีสาร คณะกรรมการขอกระตุนใหไทย

(ก) จัดใหมีระบบการเก็บรวบรวมขอมูลระดับชาติและการจัดทําทะเบียนเด็กผูแสวงหาที่พักพิง
และผูอพยพภายใตเขตอํานาจของไทย
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(ข) จัดใหมีกลไกในการจําแนกเด็ก รวมถึงเด็กที่แสวงหาที่พักพิงและเด็กอพยพ ซึ่งเคยหรืออาจเคย
เกี่ ย วข อ งกั บ ความขั ด แย ง กั น ด ว ยกํ า ลั ง อาวุ ธ ในต า งประเทศ และประกั น ว า บุ ค ลากรที่ รั บ ผิ ด ชอบ
การจําแนกเด็กไดรับการฝกอบรมดานสิทธิเด็ก การคุมครองเด็ก และมีทักษะในการสัมภาษณ
(ค) ใหค วามชวยเหลือแกเด็ก ที่เคยหรืออาจเคยเกี่ยวของกับ ความขัด แยงกัน ดวยกํา ลังอาวุธ
อยางเหมาะสม เพื่อการฟนฟูทางรางกายและจิตใจ และการกลับคืนสูสังคมของเด็ก
(ง) ใหยุติการบังคับใหเด็กที่อาจเคยหรือมีความเสี่ยงที่จะตกเปนเหยื่อของอาชญากรรมภายใต
พิธีสารเดินทางกลับประเทศตนกําเนิดโดยทันที
(จ) ดําเนินการปองกันการเกณฑเด็กหรือการเกณฑเด็กที่เคยเปนทหารซ้ําโดยกองกําลังติดอาวุธ
จากประเทศเมียนมารภายในคายผูอพยพที่ตั้งอยูในดินแดนไทย
(ฉ) แสวงหาความชวยเหลือทางวิชาการในดานดังกลาวนี้จากสํานักงานขาหลวงใหญผูลี้ภัยแหง
สหประชาชาติ (ยูเอ็นเอ็ชซีอาร) และองคการทุนเพื่อเด็กแหงสหประชาชาติ (ยูนิเซฟ)

การจับกุมและการกักขังเด็กภายใตกฎหมายฉุกเฉิน
23. คณะกรรมการกังวลเกี่ยวกับรายงานการจับกุมและการกักขังเด็กภายใตกฎอัยการศึก และพระราชกําหนด
ฉุกเฉินในสามจังหวัดชายแดนภาคใตของประเทศไทย และคณะกรรมการแสดงความกังวลเปนพิเศษวา ภายใต
กฎหมายความมั่นคงที่เกี่ยวของมิไดมีการหามกักขังเด็ก และยังสามารถกักขังไดถึง 30 วัน ซึ่งเด็กเหลานี้อาจ
ตกเปนเหยื่อของการทารุณกรรม (ill-treatment) และการกักขังเดี่ยว หรือกักขังรวมกับผูตองขังที่เปนผูใหญ
24. คณะกรรมการเรียกรองใหไทยทบทวนกฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคง เพื่อหามดําเนินคดีอาญาหรือ
กระบวนการทางการปกครองตอเด็กที่มีอายุต่ํากวา 18 ป ตลอดจนหามกักขังเด็กในสถานที่กักขังของ
ทหาร คณะกรรมการเสนอแนะวา เด็กทุ กคนที่มีอายุต่ํากวา 18 ป ควรจะตองอยูภายใตกระบวนความ
ยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนในทุกสถานการณ

6. ความชวยเหลือและความรวมมือระหวางประเทศ
ความรวมมือระหวางประเทศ
25. คณะกรรมการเสนอแนะใหไทยดํ าเนิน การสานตอและเพิ่ มความเข มแข็ งด านความรวมมือกั บ
คณะกรรมการกาชาดสากล และผู แ ทนพิ เศษแห งสหประชาชาติ ด า นเด็ ก กั บ ความขั ด แย งทางอาวุ ธ
ตลอดจนแสวงหาแนวทางเพิ่มความรวมมือกับองคการทุนเพื่อเด็กแหงสหประชาชาติ และหนวยงานอื่น ๆ
ของสหประชาชาติในการดําเนินงานตามพิธีสาร

7. การติดตามและการเผยแพร
การติดตาม
26. คณะกรรมการเสนอแนะใหไทยดําเนินมาตรการที่เหมาะสมทั้งปวง เพื่อประกันใหมีการดําเนินงาน
ตามขอเสนอแนะเหล า นี้ อยา งเต็ มรูปแบบ นอกเหนื อจากวิธีการอื่น ๆ แลว ให เสนอตอผู นํ าประเทศ
รัฐสภา กระทรวงที่ เกี่ ยวข อ ง และองค ก รปกครองส ว นท องถิ่ น ตลอดจนคณะกรรมการคุ มครองเด็ ก
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แหงชาติ และคณะอนุกรรมการในสวนกลาง และระดับจังหวัดตามลําดับ เพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป
ตามความเหมาะสม

การเผยแพรสรุปขอสังเกต
27. คณะกรรมการเสนอให ไ ทยเผยแพร ร ายงานฉบั บ แรกและคํ า ตอบลายลั ก ษณ อั ก ษรที่ เ สนอ
พรอมขอเสนออื่นที่เกี่ยวของ (สรุปขอสังเกต) ที่ไดรับรองแลวอยางกวางขวาง รวมถึงเผยแพรผานระบบ
อินเตอรเน็ต (แตไมจํากัดเฉพาะระบบอินเตอรเน็ต) ใหแกสาธารณชนทั่วไป องคกรภาคประชาสังคม กลุม
เยาวชน กลุมวิชาชีพ ชุมชน และเด็ก เพื่อกระตุนใหเกิดการอภิปราย และการตระหนักรูเกี่ยวกับพิธีสาร
การปฏิบัติ และการตรวจสอบติดตาม

8. รายงานฉบับตอไป
28. เพื่อใหการณ เปนไปตามบทบัญญัติขอ 8 วรรค 2 คณะกรรมการขอใหไทยบรรจุขอมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการปฏิบัติของพิธีสาร และสรุปขอสังเกตเหลานี้ไวในรายงานตามวาระของอนุสัญญาวาดวยสิทธิ
เด็กฉบับตอไปตามบทบัญญัติขอ 44 ของอนุสัญญา
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